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บ.ก. 1
 สิ่งที่คุณผู้อ่านถืออยู่อาจเป็นเพียงนิตยสารธรรมดาเล่มหนึ่งที่ไม่ได้
โดดเด่น และดีที่สุดแต่ส�าหรับเราทั้ง 19 คนทั้งหมดมันคือ ความฝัน ความเช่ือ 
และแรงศรทัธาในการที่จะท�าสิ่งที่เรารักจนมนัถกูหลอ่หลอมผา่นกระบวนการคดิ 
กระบวนท�างานเป็นทีมจนท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง และที่ส�าคัญมัน
สามารถจับต้องได้...
 แทบไม่ต้องจะเอ่ยค�าใดกับการได้เห็นช่ือของตนเองบนนิตยสารเล่มหน่ึง 

ที่จะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ในวันที่ความคิดของเรามันไม่ได้ถูกเล่าขาน
อยู่แตเ่พยีงในหวัของเรา ในวนัที่รูส้กึเหมอืนปลายนิว้ไดแ้ตะสมัผสักลุม่หมอกสขีาว
ของความฝันมันคือวินาทีที่ในหัวผมมีแต่ค�าว่า ‘ขอบคุณ’
 สหายท่านหนึ่งของผมเคยกล่าวค�าว่าขอบคุณ ขอบคุณและขอบคุณ  

เขากลา่วค�าๆ เดียวกันหากแตค่นละความหมาย วนันีค้งไมผ่ดินกัหากผมจะขอน�า 
ค�ากล่าวของเขามาใช้แทนความรู้สึกทัง้หมดที่ผมรู้สึก
 ขอบคณุสหายทัง้ 18 คนที่รว่มเดนิทางกนัมา ขอบคณุที่เวลามีปัญหาแลว้
เราคุยกันอาจมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่มันไม่เคยท�าให้เราผิดใจกันเพราะ 
สิ่งที่อยู่เหนือทุกอย่างนั่นคือค�าว่า ‘มิตรภาพ’ ขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

ท่ีเรามีให้กันเสมอทุกครั้งที่ เจอกัน แม้งานจะหนัก เหนื่อยและหลายครั้งเราก ็

รู้สึกท้อแต่สิ่งที่เราไม่เคยท�านั่นคือ ‘การปล่อยมือกัน’
 ขอบคณุตวัเองที่เลอืกที่จะเขา้มาในโครงการ TK Young Writer โครงการ
ที่ครั้งแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากคิดว่าก็แค่กิจกรรมท�ายามว่างแต่ใครจะ 

เช่ือว่ามันท�าให้ผมค้นพบค�าตอบที่ผมถามตัวเองมาตลอดยี่สิบปีว่า อะไรคือ 

สิ่งที่ผมรัก? และผมอยากจะท�ามันตลอดไป? 
 ขอบคุณโครงการ TK Young Writer ทา่นผู้ใหญท่ัง้หลายท่ีจดัโครงการน้ีข้ึน  

ขอบคณุที่สรา้งทางเดนิไปสูค่วามฝันใหเ้ดก็หลายคนที่อยากท�าในสิ่งท่ีพวกเขารกั 
ขอบคุณที่มองเห็นความส�าคัญของค�าว่าความฝัน ขอบคุณที่มีความเช่ือมั่นใน
แรงศรทัธาของเด็กที่มคีวามฝันทกุคนวา่เราจะสามารถไปถงึฝันไดห้ากเรามีพืน้ที่

ในการแสดงความสามารถและในวนันีส้ิ่งที่ทา่นก�าลงัท�ามากกวา่การจดัโครงการ
คือการที่ทา่นก�าลงัหวา่นเมลด็พนัธุแ์หง่ความคดิ เมลด็พนัธุท์ี่ตอ่ไปจะขยายพันธุ์
สูส่งัคมของเราและเติบโตมากขึน้เรื่อยๆ และทา้ยที่สดุเราคงลมืที่จะขอบคณุบุคคล
เหล่านี้ไม่ได้ พี่ต๊ะ พี่เตย พี่น�้าพลอย และพี่เอ็กซ์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ
ของนิตยสารเล่มนี้ ผู้ที่สอนให้เราท�างานเป็น ผู้ที่ต้องท�างานหนักมากกว่าเราและ
ผู้ที่ต้องอดทนมากกว่าเรา
 มาถึงตรงนี้ทั้งหมดที่ผมขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเหล่าสหาย ตัวของผมเอง
หรือผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเรา ทุกคนไม่ใช่เพียงเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้
ความรูห้รือผูใ้หเ้งินทนุแตท่กุคนคอื ครู ผมเช่ือเสมอวา่ทกุคนที่ผา่นเขา้มาในชีวติ
ไม่วา่สดุทา้ยเขาจะทิง้น�้าตาหรอืรอยยิม้ไวใ้ห้แตท่า้ยที่สดุสิ่งที่เขามอบไวใ้หผ้มอยา่ง
แน่นอนนั่นคือ ‘บทเรียน’...

กาญจนา ปลอดกรรม
บรรณาธิการ 1

เรื่อง/ภาพ : แมุทิตา งามละมัย



 เจ็บมือไหมครับ?
 อ่านไม่ผิดหรอกครับ เพราะคุณก�าลังถือหนังสือเล่มนี้อยู่ และคุณคงจะ
รู้สึกสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้ท�าไมถึงท�าให้คุณเจ็บมือได้? ใช่แล้วครับหนังสือเล่มน้ี 
มีมือที่กุมมือคุณอยู่ถึง 19 มือ แต่ละมือที่บีบหรือสัมผัสคุณอยู่นัน้เป็นมือที่ซ่อน
ความรัก ความหวัง และก�าลังใจที่ดีที่พวกเราก�าลังจะสื่อสารไปถึงคุณ ผ่านตัว
อักษรทุกตัว ผ่านค�าทุกค�า ผ่านประโยคทุกประโยค ผ่านบทความทุกคอลัมน์
ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ 
 ผมมีความเช่ือส่วนตัวว่าการเขียนงานขึ้นมาสักช้ินหนึ่งนั้น จะต้องผ่าน
การตกผลกึจากความคดิในสมองคละเคลา้กบัความรูส้กึในหวัใจแลว้วิ่งผา่นมายงั
ปลายทางที่มอื ถา่ยทอดออกมาผา่นการเขยีนหรอืการพิมพ์ ผมขอเรยีกมอืของ
การเขยีนนีว้า่ ‘มอืของผูต้ัง้ใจที่จะให้’ แนน่อนวา่กจ็ะตอ้งม ี‘มอืของผูเ้ต็มใจท่ีจะรบั’ 

มือเหล่านั้นก็คือมือของคุณ พวกเราขอสถาปนาตนเป็นมือของผู้ตั้งใจท่ีจะให้ 

แลว้พวกเราตอ้งการมอืที่เต็มใจจะรับสิ่งดีๆ  เมื่อมอืทัง้ผูใ้ห้ และผูร้บัมาผสานกัน 
สิ่งดีๆ ต่างๆ จะปะทะกันทางความคิด ปะทะกันทางความรู้สึก และก่อเกิดเป็น
ความสร้างสรรค์เพื่อท่ีจะส่งมอบต่อไปถึงมือที่เรามองไม่เห็น และต่อยอดไปอีก 

ในอนาคต
 เมื่อคุณพลิกแต่ละหน้าไปเรื่อยๆ คุณจะเจอมือทัง้ 19 มือ ที่แต่ละแบบมี
เสน้ลายมอืแตกตา่งกนั ขนาดของมอืกค็นละขนาดกนั รวมไปถงึความหยาบกรา้น
ของผวิมอืกแ็ตกตา่งกนัออกไป ซ่ึงแตล่ะมอืนัน้พรอ้มแลว้ที่จะสง่มอบความอบอุ่น
ให้คุณได้สัมผัส คุณจะเลือกบีบหรือคลายมือที่พวกเราทุกคนกุมมือไว้ในขณะนี้
เม่ือไรกไ็ด ้ยามใดที่คณุรูส้กึอา้งวา้ง โดดเดี่ยว ทอ้แท ้หรอืหมดก�าลงัใจ พวกเรา 

ทุกคนพรอ้มยื่นมอืทัง้ 19 มอื ไปให้คณุไดร้บัความรกั ความหวงัและก�าลงัใจท่ีด ี

ได้เสมอ เพียงแค่ขอมือของคุณหยิบหนังสือเล่มนี้มาจับมือของพวกเรา แล้วคุณ
จะรู้จักความอบอุ่นจากมือน้อยๆ ของพวกเราที่ผมได้เอ่ยกล่าว
 มาถงึตอนนีค้ณุคงจะยอมพรอ้มที่จะเริ่มรูจ้กัและสมัผสัถงึมอืของพวกเรา
แลว้ใช่ไหมครบั ตอ้งขอบอกไวก้อ่นเลยวา่ทกุมอืนัน้จะท�าใหค้ณุอิ่มเอมใจ ประทับใจ 
และมีความหวังอย่างแน่นอน
 ไม่ต้องกลัวจะเจ็บมือแล้วนะครับ
 ถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็...
 ส่งมือคุณมาสิครับ

จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์
บรรณาธิการ 2
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 เช่ือไหมครับว่ามือก็มีหัวใจ
 ผมเคยคิดเล่นๆ - ซ่ึงมันอาจจะดูพิลึกพิลั่นไปสักหน่อย ผมเช่ือว่าเมื่อเรา
ท�างานหนกัจนเกดิอาการปวดเมื่อยที่มอื มนัคอืการเรยีกรอ้งความสนใจจากมือ
เราเอง บอกเราว่า แกใช้งานฉันหนักเกินไปแล้วนะ!   
 พี่เบิร์ด-ธงไชย เคยร้องไว้ในเพลง จับมือกันไว้ ว่า ‘จุดหมายที่ฝันกันไว้  

กค็งไมเ่กนิมอืเรา’ ครบั, มนัอาจจะจรงิส�าหรบังานบางอยา่ง แตเ่มื่อเราไมส่ามารถ
เลือกงานได้ บางทีอาจต้องท�างานที่มันยากเกินความสามารถ หรือหนักหนา 

เสียจนเราไม่สามารถท�ามันให้ส�าเร็จได้ด้วยมือเพียงสองข้างของตัวเอง
 เมื่อนัน้ เราจึงต้องการใครสกัคน ที่จะยื่นมอืเขา้มาช่วยแบง่เบาภาระในยาม
ที่มือเราเริ่มงอแง หรือแม้กระทั่งในยามที่เราท้อจนคิดจะยอมแพ้ - เราต้องการ
เพื่อนร่วมงานที่ดีเมื่อเรารู้ตัวว่าเราไม่เก่ง
 ในวนัที่ผมไดร้บัความไวเ้นือ้เช่ือใจจากเพื่อนๆ ใหร้บัต�าแหนง่บรรณาธกิาร 
(ดูยิ่งใหญ่มาก) ผมพูดกับทุกคนว่า เราต่างก็เป็นมือใหม่กันทัง้นัน้ และด้วยเวลา
ในการท�างานอันแสนสัน้ เราคงต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกันให้มากๆ ถ้าอยากให้
งานนี้ส�าเร็จ – ในอีกแง่หนึ่ง เราคงต้องคอยนวดมือให้กันและกันเม่ืออีกฝ่าย
ท�างานจนปวดเมื่อย
 อ่อนหัตถ์ ที่ท่านถืออยู่นี้ คือผลส�าเร็จของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่ว่า 
ซ่ึงผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าความ ‘ส�าเร็จ’ ได้เต็มปากไหม คงต้องให้คุณผู้อ่าน
ทุกท่านช่วยตัดสิน แต่ที่แน่ๆ มันคือตัวแทนของความตัง้ใจจริงของพวกเราครับ
 ที่ส�าคัญ เราไม่ได้ใช้แค่ ‘มือ’ ท�ามันขึ้นมา
 อย่างที่ผมบอกตัง้แต่ต้น
 มือของผมมีหัวใจ
 

 กันตพัฒน์ พาวงษ์
 บรรณาธิการ 3

บ.ก. 3
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 ‘สองมือ’ ล้วนส่วนสร้าง  สิ่งสรรพ์
สืบสะท้อนสารพัน    ใหญ่น้อย
ผจงเจียระไนฝัน    ด้วยหัตถ์ นั้นแล
เจนถนัดจัดร้อย    เยียบแย้มจินตนา
 
  ‘สองมือ’ แม่ไซร้, ใช่-  เพียงมือ
คอยประคองครองถือ   โอบอุ้ม 
หาใดเทียบเปรียบคือ    มือแม่
มือปกป้องครองคุ้ม    ลูกแผ้วภัยพาน

 ‘สองมือ’ ครูนั่นไซร้   สร้างคน
ด้วยอุดมการณ์ตน    แกร่งกล้า
สองมือดั่งมีมนต์    สอนสั่ง ศิษย์นา
มือแกร่งแห่งครูพา    ศิษย์นั้นได้ดี

 ‘สองมือ’ อวดเอกอ้าง   สร้างศิลป์
แต้มแต่งด้วยใจจินต์    แจ่มจ้า
จรรโลงโลกหลั่งริน    รมย์รื่น ใจนอ
มือศิลปิน ผินหล้า    เสกสร้างมนารมย์

สองมือ

เรื่อง : พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์มือกลอน
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 ‘สองมือ’ สร้างสิ่งล้วน  บันดาล
ทั้งศาสตร์ศิลป์กลอนกานท์   แต่งปั้น
คมความคิดจดจาร    ส่งผ่าน มือแฮ
วิวัฒนาโลกนั้น    ผ่านพ้นอนธการ

  ‘สองมือ’ ล้วนส่วนสร้าง  โลกา
สูงส่งไฟศรัทธา    แกร่งแกล้ว
ถักทอถ่ายปัญญา    พาสู่ นรนา
มือดุจดังตรีแก้ว    ต่อสู้อวิชชา

  ‘สองมือ’ ล้วนส่วนสร้าง  ประสาน
สอดสมานพิจารณ์    ผ่องแผ้ว
พลังแห่งหัตถการ    ขับเคลื่อน โลกเฮย
สืบยิ่งยุคเพริศแพร้ว    หัตถ์แก้วแพรวล�้า 
 
 ‘สองมือ’ สร้างสิ่งล้วน  ปรารถนา
กรองกลั่นกรุ่นวิญญาณ์   มุ่งสร้าง
พลังหัตถ์ถือศรัทธา    เปลี่ยนโลก
รอยลักษณ์ประจักษ์สร้าง   มอบไว้ใน ’มือ’
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Handy Mandy
4 hours ago 

เคยเลน่เงามอืกนัมั๊ย ? จ�าไดว้า่ตอนเด็กๆ ชอบเลน่มากเลยนะ (แตท่�าไดแ้คร่ปูนก
เอง555+) ไมค่ดิวา่จะมหีลายแบบขนาดนี ้วธิกีารเลน่กง็า่ยแสนงา่ย แคม่มีอืของเรา 
(หรอือยากจะหยบิยมืมอืของคนอืน่ดว้ยกไ็ด)้ กบัทีท่ีม่แีสงและเงาแคน่ีก้เ็พยีงพอส�าหรับ
การเสรมิสรา้งจนิตนาการของเราไดไ้มรู่จ้บแลว้ —  feeling wonderful.

Comment ShareLike 
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Handy Mandy
7 hours ago 

อา่นมาจากนติยสาร เขาบอกวา่นีค่อืวธิเีกบ็หฟัูงทีก่�าลงัฮติในญีปุ่่ นแหละแก!!!! เกป่๋ะ? 
555
#สงูสดุคนืสูส่ามญั

Comment ShareLike 

Handy Mandy
16 hours ago . Edited

**ขอ้คดิจากการเจอหลานวนันี*้*
ทารกเป็นสิง่มชีวีติทีน่่ารัก สดใส แตค่วามจรงิแลว้ทารกเป็นปีสาจนอ้ยตวัเล็กๆที ่แอบ๊
แบว๊แตฉั่นกรั็กน๊ะ
เราลองเอานิว้มอืไปวางบนมอืของนอ้ง นอ้งบบีมอืของเราแน่นมา๊กแบบน่ารักสดุๆ ไอเ้รา
กห็ลงคดิไปเองวา่ “นอ้งจับมอืเราดว้ย นอ้งเลน่กบัเราดว้ย” แลว้กจ็ะเห็นสายตาอนั
บอ้งแบว้ของนอ้งหนัมามองเรากย็ิง่เชือ่ไปอกีวา่รอ้งรักเรา ทารกท�าตวัไดน่้ารักเสมอ แตอ่า
ฉันกบ็อกวา่ ทีน่อ้งท�านะเป็นปกตเิคา้ไมรู่ต้วัหลอก เป็นการสอบสนองแบบ รเีฟรค 
คอืเป็นพฤตกิรรมของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้โดยไมต่อ้งผา่นกระบวนการคดิวเิคราะห ์รา่งกาย
สามารถตอบสนองไดเ้ลย เราโดนหลอกซนิะ #รักเด็ก #โสดจบีได ้#ไมเ่กีย่วแตอ่อ่ย

Comment ShareLike 
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Handy Mandy
9 hours ago 

วนันีม้นีอ้งคนหนึง่มาถามฉันวา่ “ท�าไมครตูอ้งสัง่คดัค�าศพัทด์ว้ย น่าเบือ่” แตฉั่นมัน่ใจ
วา่การเขยีนดว้ยมอืมนัชว่ยจรงิ ๆ มนัเป็นวธิกีารทอ่งทีด่ทีีส่ดุแลว้นะ (คดิวา่) แลว้กไ็ปเจอ
บทความ “Why Writing by Hand Could Make You Smarter” แลว้ฉันกไ็ปบอกมนัวา่

การเขยีนดว้ยมอืนัน้ สมองจะสามารถพัฒนาการท�างานแบบพเิศษระหวา่ง สมัผัส การ
ควบคมุการเคลือ่นไหว และความคดิวา่เราก�าลงัเขยีนอะไรอยู ่ใหท้�างานไปดว้ยกนัมนัจงึ
จ�าเป็นทีเ่ราจะตอ้งใชส้มาธ ิดังนัน้การเขยีนดว้ยมอืถอืเป็นการฝึดสมธไิดใ้นระดับหนึง่ 
นอกจากนีก้ารเขยีนดว้ยมอืยงัชว่ย ใหเ้ราสามารถรับรูก้ารเคลือ่นไหวของมอืไดด้ขี ึน้ เรยีนรู ้
ที่จะประมาณขนาดต่างๆ รูปทรง รายละเอียดของตัวอักษร และช่วยพัฒนาการ
ล�าดบัและจัดหมวดหมูไ่ดอ้กีดว้ย แลว้ถา้จะหากเทยีบการเขยีนกบัการพมิพ ์การเขยีนจะ
ใชส้ว่นของสมองมากกวา่การพมิพอ์ยา่งเห็นไดช้ดั 
ถงึแมว้า่การเขยีนจะเมือ่ยมอื ขีเ้กยีจ หรอืคาดวา่ใชเ้วลานานกวา่ แตนั่น้กใ็หผ้ลประโยชน์
กบัเรามากกวา่เห็นๆ #เลกิพมิพล์งเฟส #เขยีนจดหมายถงึกนัแทน...
See More —  feeling smart. 

Comment ShareLike 

Handy Mandy
8 hours ago 

++ภาษาองักฤษวนัละค�า วนันีข้อเสนอค�าวา่++

HOT HAND ไมไ่ดแ้ปลวา่ มอืรอ้นแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นค�านาม(n.) หมายถงึเป็นคนมโีชค 
สามารถชนะในเกมตา่งๆไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ยงัไมห่มดแคน่ี ้HOT HAND ยงัเป็นปรากฏการณท์างจติวทิยาคอื The Hot Hand 
Phenomenon เป็นการทีเ่ราโดนหลอกวา่หากวา่เกดิเหตกุารณเ์หมอืนๆกนัซ�า้สองครัง้
วา่เป็นมนัจะเกดิครัง้ทีส่าม ตวัอยา่งเชน่เพือ่นเราจับตุก๊ตาจากตูไ้ดส้องตวัตดิกนัเราจะคดิ
วา่เคา้จะสามารถจับตวัทีส่ามได ้อยา่งไมต่อ้งสงสยัทัง้อนัทีจ่รงิแลว้เพือ่นคนนีจ้ะ
สามารถจับไดห้รอืไมไ่ดก้ไ็ดแ้ตเ่รากเ็ชือ่แบบนัน้ไปแลว้

ดงันัน้ทมีฟตุบอลทีช่นะอยา่งตอ่เนือ่งกไ็มแ่น่เสมอไปวา่เขาจะชนะและไดเ้ป็นแชมป์โลก
ในปีนี ้#ฮึๆ

Comment ShareLike 
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Handy Mandy
14 hours ago 

-- This is where I belong --
กอ่นหนา้นีแ้อบนอ้ยใจมาตลอด เราเป็นคนมอืซา้ย ท�าอะไรกต็ดิขดัไปหมด ยงัจ�าไดต้อน
มหาลยัฯ ตอ้งตบแยง่โตะ๊เล็กเชอรก์บันางมอืขวาบางคนทีอ่ยากไดโ้ตะ๊ขา้งซา้ยไวเ้กร๋ๆ  
แตพ่อมาทีน่ีรู้ส้กึเหมอืนอยูใ่นบา้นทีท่กุคนเขา้ใจเราหมด! มขีายทกุอยา่ง ทัง้กรรไกร
ส�าหรับคนมอืซา้ย ปากกา นาฬกิา สมดุ เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืครัวสารพัดดด แมแ้ตก่ตีา้รก์็
ม!ี ชวีติพลเมอืงชัน้สองของฉันถกูเตมิเต็มแลว้วว 

#ซาบซึง้น�้าตาจะไหลขอแชรน์ะคะ #แลว้ฉันจะซือ้เสือ้Iamlefthandedท�าไมเนีย่55 —
... See More 
—  feeling important at Lefty’s the left hand store, San Francisco, California. 

Nicha Wachpanich and Nopphorn Jivarungsinee likes this.

Write a comment...

Comment ShareLike 

Handy Mandy shared a Link.
15 hours ago 

บบีมอื เพลงทีไ่มไ่ดฟั้งนาน แตก่ท็�าใหค้ดิถงึเรือ่งเกา่ไดเ้สมอ #เพลงบอกอายุ

Comment ShareLike 
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Handy Mandy
10 hours ago 

“ผูห้ญงิอยา่หยดุสวย”
คอืลองใชแ้ลว้ ใชง้า่ยไมไ่ดยุ้ง่ยากอยา่งทีค่ดิ รอเวลาไมก่ีน่าท ีก็มเีวทมนตส์รา้งมอืใหม่
มาใหฉั้น นุ่มสดุอะไรสดุอะไร แตเ่สยีดายไมม่แีฟนใหจั้บมอืดว้ย #จับไมจั้บมอื #งานออ่ยมา
กอ่น #สวยๆ —  feeling awesome. 

Comment ShareLike 

Handy Mandy shared a Link.
16 hours ago 

มอืตบมปีระโยชน ์ไวเ้ชยีรนั์กบอล หรอืวา่ตอ้งใชเ้ทา้ตบแทน #สบัสน #เชยีรบ์อล #นัก
บอลหลอ่บอกดว้ย — looking for toys.

Comment ShareLike 
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Handy Mandy shared a Link.
16 hours ago 

-ความหว่งใยเป็นจดุเริม่ตน้ของสิง่ดีๆ เสมอ-

ตอนสิน้ปีทีผ่า่นมา เราตอ้งเขา้ผา่ตดัเยือ่แกว้ห ูเลยมโีอกาสไดส้มัผัสกบัถงุมอืยางของคณุ
หมอมานดิหน่อย พีห่มอแกเห็นเราสนใจเลยเลา่ทีม่าของถงุมอืยางใหฟั้งวา่........

ชว่งศตวรรษที ่19 มนีางพยาบาลคนหนึง่  ท�างานในแผนกศลัยกรรมทีโ่รงพยาบาลจอหน์ 
ฮอพกนิส ์(Johns Hopkins Hospital) เธอตอ้งลา้งมอืดว้ยน�้ายาเพือ่ฆา่เชือ้โรคกอ่นการ
ผา่ตดัทกุๆ วนั แลว้มอืเธอกแ็พน้�้ายาฆา่เชือ้นัน้ ปวดแสบปวดรอ้นเป็นผืน่คนัไปหมด และ
กม็พีระเอกอยา่งนายแพทยว์ลิเลยีม ฮลัสเตด (Dr.William Halstead) หวัหนา้ทมี
ศลัยแพทย ์ไดเ้ขา้มาชว่ยแกปั้ญหาใหเ้ธอดว้ยความเป็นหว่ง ดว้ยการสัง่หลอ่รปูมอืเธอดว้ย
ปนูปลาสเตอร ์แลว้สง่รปูหลอ่มอืเธอไปยงัโรงงานผลติภณัฑย์าง เพือ่ใหผ้ลติถงุมอืบางๆ 
ใหเ้ธอ และนับตัง้แตเ่ธอมถีงุมอืยางสวมมอื พน้จากอาการแพ ้แลว้ทัง้คูก่ล็งเอยดว้ยการ
แตง่งานกนั Happy Ending!!

......... ยงัคะ่ เรือ่งราวยงัไมจ่บแคนั่น้.......

หลงัจากนัน้มานายแพทยฮ์ลัสเตดกไ็ดท้�าถงุมอืยางใหก้บัตวัเขาเอง เพือ่ความปลอดภยั
จากการตดิเชือ้ตา่ง ๆ ตอนผา่ตดั ตอ่มาแพทยค์นอืน่กต็อ้งการถงุมอืยางบา้ง และปัจจบุนั
ถงุมอืยางไดแ้พรห่ลาย ใชก้นัมากมายในหลายวงการ โดยเฉพาะดา้นศลัยกรรม เพราะการ
สวมถงุมอืยาง
สะอาดปราศจากเชือ้โรค ดกีวา่การลา้งดว้ยน�้ายาอยูแ่ลว้

#ก�าลังจะเคลิม้กับเรือ่งราวโรแมนตกิในวงการแพทย ์#แต่ก็ตอ้งสะดุด #เมือ่นางพยาบาล
บอกคา่รักษา #เอาบตัร30บาทของหนูไปรดูกอ่นเหอะ!! ... See More —  feeling loved. 

Comment ShareLike 

Handy Mandy
16 hours ago 

เพิง่รูว้า่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ผูห้ญงิตอ้งเป็นคนแบกรับภาระแทนผูช้ายทีจ่ากไปใน
สนามรบ ตอ้งท�างานหนักกนัจนมอืแตกหยาบกรา้น แตก่ไ็ดเ้จา้ครมีบ�ารงุมอืหรอืแฮนด์
ครมีนีแ่หละ ทีน่�าพาใหค้วามรักสวยรักงามกลบัมาสูผู่ห้ญงิในยคุนัน้อกีครัง้

อยา่งนีส้ ิถงึจะเรยีกวา่ “ผูห้ญงิอยา่หยดุสวย” ของจรงิ

#ความรักสวยรักงามมนักค็อืการถนอมรักษาสิง่ส�าคญัน่ันแหละ #เนอะ —     reading 
World War II.

Comment ShareLike 
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ภรต อุรสัยะนันทน์ 
ปั้นดินให้เป็นรปู ปั้นคนให้เป็นคน 

 แป้นหมุนในสตูดิโอเล็กๆ แห่งหนึ่งบนถนนสุขุมวิท เริ่ม
เคลื่อนตัวหมุน พร้อมๆ กับที่อาจารย์ภรต อุรัสยะนันท์ 
ครูนักป้ันลงมือขึ้นรูปก้อนดินสีเทาเข้มในมือเป็นชามอ่าง 
ขนาดกลางอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทัน แต่ยังไม่ทันจะหาย 
ตกตะลึงหรือเอ่ยปากช่ืนชม อาจารย์ก็ลุกไปหยิบเอ็นมาผ่า 

กลางชามอ่างซ่ึงพึ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ไม่ถึงนาทีอย่างไม่ลังเล 

ชามดนิซ่ึงยงัไมแ่ขง็ตวัถกูผา่ออกเป็นสองซีก ซีกหนึ่งออ่นยวบ
ลงไปกองกับแป้นหมุนอย่างน่าสงสาร เราเปลี่ยนอารมณ์จาก
ตกตะลึงเป็นตกใจ จนเกือบดึงสติกลับมาไม่ทัน เมื่ออาจารย์ 

ช้ีให้ดูขอบที่ถูกผ่าออกไป แล้วสอนเราว่าความหนาบาง  

และลักษณะของเซรามิคที่ดี ควรจะป้ันออกมาอย่างไร
 นั่นเป็นรายละเอยีดเลก็ๆ ที่ท�าให้เราไดเ้หน็วธิกีารถา่ยทอด
วิชาซ่ึงอาจารย์ภรตได้รับช่วงต่อมาจากรองศาสตราจารย์ 

สมถวิล อุรัสยะนันทน์ผู้เป็นแม่ โดยเปิดสอนการป้ันเซรามิค 
อยู่ที่ Som Ceramics Studio ซ่ึงใช้บ้านหลังเล็กๆ ในซอย
สุขุมวิท 56 เป็นที่ตั้ง จึงนับเป็นโอกาสอันดีของเราที่ได้มา 

พูดคุยกับอาจารย์ท่ีเป็นทั้ง ‘นักป้ัน’ และ ‘นักป้ันนักป้ัน’ 

แนวหน้าของประเทศไทย 

เรื่อง : นลิน  สินธุประมา / ภาพ : อภิวัฒน์ อินทรโชติ

มือสัมภาษณ์ 1
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สมเซรามิคสตูดิโอมีความเป็นมาอย่างไร?
	 ที่นี่ก่อตั้งมาในช่วงปลายของการท�างานของคุณแม่แล้ว	

ก่อนหน้านั้น	คุณแม่จบสถาปัตย์ฯ	จุฬาฯ	ต่อมาคุณแม่ไปเรียน

เมอืงนอกด้วยทนุของพ่อ	พอกลบัมาถงึเมอืงไทย	คณุแม่กม็าเป็น

หัวหน้าภาควิชาเซรามิคดีไซน์	 มาปูพื้นฐาน	สั่งเตามา	สั่งแป้น

หมุนมา	พัฒนาจุฬาฯ	 จนกระท่ังเซรามิคดีไซน์ถือว่าเป็นคณะ 

วิชาที่ค่อนข้างดี	 พอเกษียณอายุเม่ือปี	 2528	ท่านเลยมาเปิด 

สมเซรามิคที่นี่	แต่คนไทยยังไม่ค่อยนิยม	เพราะคนไทยยังถือว่า

เป็นงานต�่าต้อย	 แล้วเซรามิคก็ค่อนข้างถูก	 ไม่รู้จะท�ายังไงให้ 

มันแพงได้	 คุณแม่ก็เลยคิดว่าสมเซรามิคจะสอนคนไทยให้รู้จัก

เซรามิคที่แท้จริง	

แล้วอาจารย์มารับช่วงต่อได้อย่างไร?
	 ตอนแรกผมไม่ได้สนใจเซรามิคเลย	 เพราะว่ามันใกล้ตัว	

แล้วมันก็ไม่ท�าให้รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นอะไรสักอย่าง	แต่คุณแม่

เขาปั้นไป	สอนไป	 เราก็มองไป	หัวสมองเราก็เก็บเก่ียวไปด้วย	

มองไปก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้เอง	รู้สึกว่าไม่เห็นยากเลย	แม่เขา

เกลียดขี้หน้าผมอยู่ที่ไปดูถูกว่าของเขาไม่ยาก	แต่จริงๆ	มันยาก	

ที่เราบอกว่าไม่ยากเป็นเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เด็ก	 มันเลยซึม

เข้าไปโดยปริยาย	แต่แม่เขาสอนนักเรียน	เขาจึงบอกว่ามันยาก	

ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะปั้นให้ดู	พอผมปั้น	เขาก็งงว่าท�าไมเรา

ปั้นได้	 แต่ที่แท้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวมาตั้งแต่เล็กแล้ว	 ไม่ใช่

พรสวรรค์	ผมไม่มีพรสวรรค์	แต่ผมเป็นคนช่างสังเกต	การสังเกต	

การจ�า	 ท�าให้เราท�าได้	 พอแม่เห็นเราท�าบ่อยๆ	 เข้า	 รู้สึกว่าเรา

พัฒนา	ปั้นได้ดี	เขาจึงบอกให้มาสอน	ผมก็สอนวันเสาร์-อาทิตย์

มาตั้งแต่ตอนนั้น	 ส่วนแม่สอนวันธรรมดา	ตอนหลังเขาให้เรา 

ปั้นแทน	เพราะเขาปั้นไม่ไหวแล้ว	

พอมารับช่วงต่อแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง?
	 สมัยก่อนนี้	 หลักสูตรไม่ค่อยมากเท่าไหร่	 แต่พอเรามา 

กุมอ�านาจโดยเต็มรูปแบบ	 เราก็มาพัฒนาว่าตรงไหนควรจะ 

ให้นักเรียน	มาแบ่งสันปันส่วนว่าตรงนี้นักเรียนควรจะรู	้ เป็นคน

ที่ใจใหญ่	ให้ก็ให้เต็มที่	ไม่มีกั๊ก	เปิดเป็นวิชาหลักสูตรใหม่	ขยาย

หลกัสตูรคณุแม่ออกมาเป็นชิน้ๆ	นกัเรยีนเรยีนได้ด	ีมันเลยท�าให้

สมเซรามิคก้าวกระโดดไกล	 อันที่สองคือท�าเว็บไซต์	 เสร็จแล้ว 

ก็เอาไปขยายลงเฟสบุ๊ค	 แต่ช่ือเสียงมันต้องไปพร้อมกับฝีมือ	 

ต้องพัฒนาฝีมือที่เคยท�าอยู่ให้มันก้าวกระโดดไกลไปด้วยโดย

นกัเรียน	(เน้นเสียง)	เมื่อก่อนนีอ้าจารย์เป็นศูนย์กลาง	แต่เดี๋ยวนี้

ไม่ใช่	อาจารย์ไม่ได้ท�าตวัเป็นศนูย์กลาง	อาจารย์ต้องพัฒนาเดก็	

เด็กนักเรียนจะต้องก้าวกว่าอาจารย์	 เพราะเขาเป็นปากให้เรา	

เป็นเสยีงให้เรา	ถ้าคณุเก่งคนเดยีวในโลก	คณุไม่ได้พฒันาหรอก	

ถ้าคุณกระจายก�าลังให้เขาไปเป็นมือเป็นเท้าเรา	 เป็นแขน 

เป็นขาเรา	คุณจะยิ่งไปได้ไกลไม่รู้เรื่องเลย	 เวลาผมสอน	ผมให้

นักเรียนเก่ง	 ไม่ใช่ผมเก่ง	ตอนหลังผมไม่ค่อยได้ท�าผลงานออก

มาเท่าไหร่	 ผมทุ่มให้กับนักเรียนมากกว่า	 แล้วก็พัฒนาแนว 

ความคดิและสิง่ต่างๆ	ให้มากขึน้	แต่ก่อนเผาเตาเดยีว	แต่เดีย๋วนี ้

ให้กระจายเผา	การผสมเคลือบให้นักเรียนเป็นคนท�า	 อาจารย ์

ไม่ท�า	 เพราะฉะนั้นเวลาคนมาเรียนที่นี่	 เขาก็จะร้อง	 โอ้โห!	 

มันสอนขนาดนี้เลย	ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยอีก	 เมื่อเวลาเขาได้รับ

ความรู้ไป	 เขาก็ไปพูดปากต่อปากว่าท่ีน่ีดีอย่างไร	 เอาความด ี

เข้ายัน	อย่างอื่นไม่สนใจ

งานป้ันของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?
	 งานท่ีน่ีเป็นแฮนด์เมดท้ังหมด	 มันไม่ใช่งานหล่อ	 งาน 

โมดิฟายด์	คุณท�าปูนปลาสเตอร์โมฯ	ขึ้นมา	อาจจะท�าได้ร้อยชิ้น	

สองร้อยชิ้นเหมือนกันหมด	 แต่ที่นี่เป็นเซรามิคดีไซน์	 มันเป็น

เอกลักษณ์	 มันมีชิ้นเดียวในโลก	 ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคอร์สนี้ 

คือคอร์สออกแบบเซรามิค	 เพราะฉะน้ันมันคือการพัฒนาแนว

ความคิดของนักเรียนท่ีจะเรียน	 ไม่ใช่พัฒนาแนวความคิด 

ของผม	ไม่ใช่เอาความคดิของผมเป็นทีต่ัง้	ไม่อย่างนัน้เขาเรยีกว่า 

กมุอ�านาจ	เพราะฉะนัน้เวลาเราจะกระจายอ�านาจ	ผมจะสนบัสนนุ 

เขาตลอด	ซึ่งกลับให้ผลดีกับผมมาก	นักเรียนแต่ละคนดีไซน์ 

ได้เจ๋งมาก	เพราะว่าเขาก้าวมาเรยีนวนัแรก	เขาต้องคดิดไีซน์ไว้แล้ว	

เขามีจินตนาการว่าอยากได้แบบไหน	 ความสูงขนาดไหน 

เพราะฉะนัน้แนวความคดิจะอยูส่งูมาก	แต่ฝีมอืเขายงัต�า่อยูเ่ลย	

ปั้นไม่เป็นเลย	เราต้องพัฒนาให้ฝีมือเขาข้ึนมาบรรจบกับแนว

ความคิด	 แล้วพอมันบรรจบกันเมื่อไหร่	 บางคนบรรเจิดเลย	

เพราะเขาเหมอืนเสอืตดิปีก	เราพยายามสร้างปีกให้เขา	โดยทีเ่ขา

เป็นพญาเสืออยู่แล้ว	เขาท�าในสิ่งที่เราประเมินไว้ว่าเขาท�าไม่ได	้

แต่เขาท�าได้	วิธีการก็คือผมจะพัฒนาเขาให้ก้าวไกล

แสดงวา่ท่ีน่ีไม่ไดเ้ปิดสอนแค่วธิกีารป้ัน แตต่อ้งสอน
วิธีคิดด้วย? 
	 ถกู	เพราะผมเองอายุ	60	แล้วนะ	ไม่รูจ้ะเกบ็ความรูไ้ว้ท�าไม	

ให้เขาไปดีกว่า	 ถ้าเขาเก่งกว่าผม	 ผมชอบ	 ถ้าเขาแย่กว่าผม	 

ผมไม่ค่อยชอบ	 ในแนวปรัชญา	 ดินมันก็คือมนุษย์เรานี่เอง	 

คุณมาจากดิน	น�้า	 ลม	 ไฟ	ดินก็คือ	ดิน	น�้า	 ลม	 ไฟ	 เหมือนกัน	 

จะปั้นดินก็ต้องใช้น�า้เป็นตัวสร้างโครงสร้างขึ้น	ลมต้องแห้งพอดี	
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คณุกอ็ยากได้แต่ฝีมอืคณุไม่ถงึ	อาจารย์ต้องอ่านความรู	้ความคดิ
ของเขา	 ถ้าเขาอยากได้ของ	 ปั้นให้เลยดีกว่าไหม	หรือถ้าเขา 
อยากได้วิชา	 ถ้าอย่างนั้นคุณก็ปั้นเองสิ	 ที่ผมไม่ปั้นให้เขาเลย	
เพราะอยากให้เขาพฒันาด้วยตวัเอง	เขาจะได้เก่ง	มนัอยูท่ีเ่จตนา
ของคนที่จะมาเรียน	 มันไม่ได้อยู ่ที่ผม	 ผมเป็นอาจารย์สอน 

เพราะฉะนั้นผมต้องอ่านเขาออกว่าเขาอยากได้อะไร	

จากที่อาจารยบ์อกวา่เซรามคิยงัอยู่ในช่วงเตาะแตะ 
ทุกวันนี้มันก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับไหนแล้ว?
	 มันมีท้ังท่ีถีบตัวไปสูงมาก	แล้วท่ีเตาะแตะก็ยังมีอยู่เยอะ	
มนัไม่ค่อยมตีรงกลาง	โบ๋เบ๋อย่างไรชอบกล	มนัเหมอืนยงัขาดลงิค์ 
ตรงนี	้เพราะฉะนัน้จงึต้องพฒันากลุม่คนทีเ่ขาสนใจเซรามคิจรงิ	ๆ 	 
ข้ึนมาบ้าง	 อย่างตามจังหวัดต่าง	 ๆ	ของญี่ปุ่นเขามีสอนอย่างนี้
เกือบทุกจังหวัดเลยนะ	เขาสอนเซรามิคดีไซน์เยอะมาก	คนไทย
จากท่ีน่ีก็ไปเรียน	 แต่กลับมาตายรังอยู่ดี	 กลับมาเรียนต่อที่นี่
เพราะเห็นว่าที่นี่สอนให้สุด	ๆ	เต็ม	ๆ	อยู่แล้ว	ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่ง
วชิาทีค่่อนข้างจะแพร่หลายไปทัว่โลก	ไม่ใช่อยูแ่ค่นีน้ะ	ต่างประเทศ
เขายอมรบัสมเซรามคิท้ังน้ันเลย	ยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียว

อาจารย์อยู่กับการป้ันเซรามิคมานานแล้ว เคยเบื่อ
บ้างไหม?
	 รักดีกว่า	ตอนแรกผมเจอสาวคนหน่ึง	ผมไม่ใช่ว่าเกลียด 
ข้ีหน้า	 ผมเพียงแต่ว่าผมรู้สึกเฉยๆ	 ถามว่าผมรักไหม	ผมยังไม่ 
รักหรอก	แต่พอเวลาผ่านพ้นไป	ความรู้สึกของสาวคนนี้	 เข้าใจ
ตัวผมมาก	 รู้จักตัวตนผมมาก	 รู้สึกว่าสาวคนน้ี	 เป็นสาวที่เป็น 
ทั้งชีวิตจิตใจ	ความหวัง	และความสุข	ถามว่าคุณรักไหม	รักสาว
คนนีไ้หม	รกัมนัมาทหีลงั	มนัอยูด้่วยกนัมาตัง้แต่ต้น	จนถงึป่านนี	้
มนัเข้าใจอะไรมากขึน้	มนัเกดิการซมึเข้าไปในตวัของเราทลีะเลก็
ทีละน้อย	จนกระทั่งเรารู้สึกว่า	ถึงแม้นเขาไม่สวย	ถึงแม้นเขาจะ
ขีโ้มโหบ้างบางที	แต่เขากเ็ป็นคนท่ีดีส�าหรบัใจ	ตอนแรกผมไม่ได้
รักหรอกบอกตรงๆ	บางทีหงุดหงิดด้วย	แม่ให้มาปั้นเปิ้นอะไร	 
แต่พอเวลาได้ลงมาเต็มตัวแล้ว	รูสึ้กรกัข้ึนเยอะ	สวยขึน้	ทกุอย่าง
ก็งามข้ึน	จิตใจผ่องใสข้ึน	อิสระข้ึน	 ได้รู้ตัวตนท่ีแท้จริงมากขึ้น	
เพราะฉะนัน้เซรามคิมนัมคีณุค่าทางด้านจติใจ	ผมสอนไป	ผมกร็กั	
นอกจากรกัเซรามคิแล้ว	เราก็รกันักเรยีนท่ีมาเรยีนด้วย	เพราะว่า
นักเรียนมีอะไรท่ีแปลกแหวกแนว	แต่ละคนไม่มีอะไรซ�้ากันเลย	
รูส้กึว่าเราได้เรยีนรูอ้ะไรในจติใจเขามากขึน้	เรารูส้กึถงึคณุค่าของ
คนได้มากขึ้น

ไฟ	คุณก็ต้องใช้ไฟเผา	 สภาพนี้มันอยู่ได้ทนกว่าเรา	มันอยู่ได ้

พนักว่าปี	คณุตายไปแล้วสามรอบสีร่อบ	คณุเกดิมาใหม่ของคุณ

ก็ยังอยู่	 เพราะฉะนั้นผมจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่า	 ท�าให้มัน

สวยนะ	ถ้าคุณเกิดตายไปสามรอบ	แล้วคุณมาเจอของคุณเข้า	

คุณจะรู้สึกเหมือนด่าตัวเองกลายๆ	 ใครท�าวะ	ท�าไมมันดูไม่ได	้

ฯลฯ	 เพราะฉะนั้นเผาออกมา	ถ้ามันไม่สวยผมก็ทุบทิ้ง	 เพราะ 

ผมกลัวว่าเกิดมาอีกชาติหนึ่งแล้วผมต้องมาเห็นมัน	 เวลาปั้น 

ผมจะสอนเสมอว่า	ดินคือตัวเรานะ	คุณปั้นมาอย่างไรมันก็เป็น

อย่างนั้น	ผมไม่ต้องดูคุณปั้นก็ได้	ผมดูตรงดินผมก็ดูออกแล้วว่า

คุณป้ันอย่างไร	ดนิมนับอกทกุอย่าง	บอกถึงจติใจของคนป้ันด้วย	

คนที่มาเรยีนนี่ตอ้งมพีืน้ฐานทางศลิปะมากอ่นไหม?
	 ไม่มเีลย	ใครกไ็ด้	ตาสตีาสากม็าเถอะ	เป็นคนทีไ่ม่มคีวามรู ้

ทางด้านอาร์ตมาเลยก็ได้	คนที่ไม่เก่งอะไรเลยมาก็ได	้แต่ผมจะ

เน้นเลยว่าคุณต้องเอาหัวจิตหัวใจมา	ผมไม่ได้สอนเพื่อเอาก�าไร	

เพือ่เอาผลประโยชน์	ผมสอนด้วยใจ	เพราะฉะนัน้คณุมา	คณุต้อง

เอาใจมาด้วย	 ถ้าใจไม่ตรงกัน	 คุณจะเรียนได้ยังไง	 ผมบอกว่า	 

คุณเอาใจมาเยอะๆ	 นะ	 เพราะคุณต้องต่อสู้กับมัน	 ถ้าคุณสู้ 

ไม่ไหว	 คุณต้องล่าถอยกลับ	 แล้วคุณก็ล้มไปเลย	 เรียนไม่จบ	 

คุณต้องเอาความตั้งใจของคุณมาหาผมมากๆ	 แล้วคุณจะได ้

ในสิ่งที่คุณต้องการ	

แลว้ใช้เวลานานเทา่ไหร ่กวา่คนๆ หนึง่ทีไ่มม่พีืน้ฐานเลย
จะป้ันได?้
	 ไม่แน่หรอก	 คุณเป็นคนเหมือนกับคนอื่นเขาใช่ไหม	 แต่ 

คุณได้พรสวรรค์มาไม่เหมือนกัน	บางคนเก่ง	มาถึงก็ปั้นได้เลย	

พอวันที่สอง	 แป้ก	บางคนมาวันแรกๆ	แป้กตลอด	แต่ก็ไปถึง

ดวงดาว	น่าแปลกไหม?	ผมถึงบอกว่าอันดับแรกคือเอาความ

ตั้งใจมาก่อน	 ถ้าคุณมีความมุ่งม่ันที่จะต่อสู้พร้อมกับผม	 คุณ 

ลงเรือล�าเดียวกับผม	 คุณต้องไปพร้อมกับผม	 ถ้าผมไปแล้ว	 

แต่คุณยังไม่ไป	แล้วมันจะไปได้อย่างไร	 ผมถึงย�้านักเรียนที่มา

เรียนที่นี่	 ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สู้ตั้งแต่ทีแรก	 คุณไม่ต้องมา 

เรียนเลย	คุณลงเรียนแล้วเสียเงินเปล่า	 สู้เอาเงินของคุณกลับ 

ไปก่อน	คุณถอยหลังไปคิดให้ดี	ๆ	ก่อน	แล้วคุณถึงมาใหม่	

ส่วนมากคนที่มาเรียน เขาหวังจะได้อะไรกลับไป?
	 ต้องถามก่อนว่าคุณจะเอาอะไร	 นักเรียนที่มาเรียนมัน 

มีหลายรูปแบบ	บางคนอยากจะเอาของ	พอเห็นของในเว็บไซต์



เรื่อง : กันตพัฒน์ พาวงษ์, นวัต ณ นครพนม 
ภาพ : พาฝัน พลเยี่ยม

	 ว่ากนัว่า	ชวีติของศิลปิน	มกัจะสะท้อนออกมาผ่านงานศลิปะ

ทีเ่ขาสรรสร้าง	ศลิปะทีส่วยงามจงึบรรจเุรือ่งราวต่างๆ	ของผูส้ร้าง

เอาไว้	ทั้งเรื่องหวานชื่นและขื่นขม	

	 เราคงจะรูจ้กั	นาฏยศาลา หุน่ละครเลก็ (โจหลยุส์)	กนัดี 

ในฐานะกลุ่มศิลปินผู้ใช้มือในการสร้างงานศิลปะการเชิด 

หุ่นละครจนกลายเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของไทยเรา

มาเป็นเวลานาน		ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่บนเวทีหน้าม่าน

	 แต่เพราะศิลปะบรรจุเรื่องราวต่างๆ	ของผู้สร้างมันเอาไว้

ดงัว่า	อ่อนหตัถ์	จงึขออาสาพาผูอ่้านทกุท่านบกุเข้าไปทีห่ลงัม่าน 

-พูดคุยกับ	พิสูตร	และ	สุรินทร์	ยังเขียวสด	สองทายาทที่เข้ามา

รับช่วงต่อจากคุณพ่อของเขา	สาคร	ยังเขียวสด	ถึงเรื่องราวกว่า

จะมาเป็นโจหลุยส์อย่างทุกวันนี้	 แต่คงต้องบอกไว้ก่อนว่า	 

มันอาจจะไม่สวยงามไปเสียทุกอย่าง

  เพราะนี่คือชีวิตจริง 

มือสองข้าง
ที่สรา้งหุ่นให้มีชีวิต 

มือสัมภาษณ์ 2
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มือซ้าย
	 พิสูตร	 ยังเขียวสด	 บุตรคนที่	 3	 ของ	 โจหลุยส์	 -	 สาคร	 

ยังเขียวสด	ผู้ก่อตั้ง	โจหลุยส์เธียร์เตอร	์และเป็นศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก	 หลังจากที่ศิลปะแขนงนี้ 

หายสาบสูญไปกว่า	 50	 ปีตั้งแต่สมัย	 ครูแกร	 ศัพทวนิช	 ซึ่ง 

ในปัจจุบันเขาก็รับช่วงบริหารงานที่โรงละครต่อจากคุณพ่อ

	 จดุเริม่ต้นของโจหลยุส์	เกดิจากลกูหลานในคณะของครแูกร 

ไม่ได้อยากสืบทอดศิลปะแขนงนี้ต่อ	 จึงยกหุ่นให้กับครูสาคร	 

ต่อมาประมาณปีพ.ศ.	 2527	 จะมีการจัดงานท่องเที่ยวไทย 

ที่สวนอัมพรในปีถัดไป	คณะผู้จัดงานเห็นหุ่นของครูสาคร	ก็เลย

ชักชวนให้เอาหุ่นไปเล่นโชว์ในงาน

	 “ตอนนั้นคุณพ่อก็รับปากไปแบบไม่ได้คิดอะไร”	พิสูตร 

พูดติดตลก	“จนกระทั่งเหลืออีกแค	่21	วันก็จะถึงวันงาน	เราเลย

ต้องรีบท�าหุ่นกัน	ตอนนั้นท�าได้แค	่6-7	ตัว	คือท�าไปแบบขายผ้า

เอาหน้ารอด	แถมเรากย็งัเชดิไม่เป็นเลยนะ	พ่อกบ็อก	เล่น	ๆ 	ไปเถอะ	

รับปากเขาไว้แล้ว	 (หัวเราะ)	พอถึงวันงาน	ก็เชิดไปแบบไม่ได้

ออกท่าออกทางอะไร	ซึ่งด้วยความที่เราเชิดไม่เป็น	หุ่นมันเลยดู

ไม่มีชีวิต	คนดูก็ไม่ค่อยด	ูเขาคงเห็นว่า	อะไรก๊องแก๊งๆ”

	 เมื่อผิดพลาด	ครูสาครน�าเอาความผิดพลาดน้ันมาแก้ไข	

และสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน

	 “รอบต่อไปคณุพ่อบอกให้ลองเปลีย่นจากเรือ่งพระอภยัมณี

มาเป็นเรื่องรามเกียรติ์	และให้ออกท่าออกทางแบบการเล่นโขน

ไปด้วยเพื่อให้หุ่นมีชีวิต	 ซึ่งพอเราท�าแบบน้ีแล้วหุ่นมันก็มีชีวิต

ทนัทเีลยนะ	พวกเราเองกต็กใจ	เฮ้ย	มนัมาแล้ว	ชวีติมนัเกดิขึน้แล้ว	

เราก็สนุกกับมัน	และคนดูก็สนุกไปกับเราด้วย”		

	 เสียงปรบมือจากคนดูกลุ่มเล็กๆ	 ในตอนนั้น	 กลายเป็น 

แรงผลักอันยิ่งใหญ่ท่ีท�าให้ครูสาครและลูกๆ	 อยากที่จะเชิด 

หุ่นต่อ	โจหลุยส์พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง	ฝึกซ้อมอย่างหนัก

ทุกวัน	 จนกระท่ังพวกเขากับหุ่นกลายเป็นเหมือนชีวิตเดียวกัน		

และเริม่มชีือ่เสียงในแวดวงศิลปินด้วยกนัเองจนถงึข้ันได้รบัเชญิ

ให้ไปดูงานเทศกาลหุ่นโลกที่ฝรั่งเศส

	 “เราไปแบบโนเนมมากๆ	ไม่มใีครรูจ้กั	และเรากไ็ม่รูจ้กัใครเลย	

(หวัเราะ)	พอไปถงึงาน	สิง่ทีเ่หน็คอื	หุน่บ้านเราสวยกว่าเขาเยอะ	

คือไม่แพ้ระดับโลกเลย	ตอนนัน้กคิ็ดในใจว่า	จะท�ายงัไงให้เราได้

มายืนบนเวทีนี้บ้าง”		 	

	 ด้วยไฟปรารถนาท่ีอยากจะอวดผลงานของคนไทยให ้

ชาวต่างชาติได้เห็น	พิสูตรจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล	แสวงหาวิธีการ

ในการไปให้ถงึทีต่รงนัน้	ซึง่ตามข้อก�าหนด	การจะไปยงัระดบัโลก	

ก่อนอื่น	คุณจะต้องมีโรงละครเป็นของตัวเอง

	 วันน้ันพิสูตรเรียกน้องชายมาคุย	 เขาบอกกับน้องชายว่า	

เดี๋ยวเราจะท�าหุ่นเราให้เป็นแชมป์โลก

	 พิสูตรจึงเริ่มคิดท�าโรงละครเพื่อรองรับหุ่นละครเล็กและ

เป็นบันไดก้าวแรกในการไปสู ่ระดับโลก	 โรงละครโจหลุยส  ์

ถือก�าเนิดข้ึนเป็นแห่งแรกท่ีจังหวัดนนทบุรี	 ก่อนจะย้ายไปที่ 

สวนลุมไนท์บาซาร์ในเวลาต่อมา	 และหลังจากที่สวนลุมฯ	 

ปิดตัวลงเพราะหมดสัญญาเช่าพื้นท่ีในปีพ.ศ.	 2553	 โจหลุยส ์

จงึย้ายมาทีเ่อเชยีทคี	เดอะ	รเิวอร์ฟร้อนท์	โดยมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไป	

คอืส่วนของชัน้ล่างจะเป็นร้านอาหารและชัน้บนเป็นมนิเิธยีร์เตอร์	

ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง		

	 เมื่อถามว่า	 อนาคตจะได้เห็นโจหลุยส์กลับไปโชว์ในแบบ

เดมิไหม	พสิตูรตอบเราว่า	“จรงิๆ	กย็งัอยากท�าเธยีร์เตอร์เหมอืนเดมิ	

เพราะมันคือตัวเราท่ีสุด”	 เขายังแอบเผยอีกด้วยว่าในระหว่างนี้	
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โจหลุยส์ก็จะมีโชว์ในสเกลที่ใหญ่เหมือนเดิมอยู่ทุกๆ	 ปี	 “เราจะ

ท�าโชว์ใหญ่ทุกปี	 ปีละครั้ง	 เร่ิมปีหน้า	 ซึ่งเราก็เตรียมเร่ืองน้ีมา 

ห้าหกปีแล้วนะ	 เป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวคนไทย	แต่ส่วนใหญ่เขาไม่รู	้

แล้วก็จะมีโจหลุยส์ออนไอซ์ด้วย	 เชิดหุ่นบนพื้นน�้าแข็ง	 เป็นไง	

ประหลาดใจล่ะสิ	(หัวเราะ)”		

	 ผมเพิ่งตระหนักได้	 เมื่อบทสนทนาด�าเนินมาจนถึงหัวข้อ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับแผนการมากมายมายในอนาคต	 ว่าชายที่นั่งอยู่

ตรงหน้าผม	 คือผู้บริหารบริษัทโจหลุยส์เธียร์เตอร์	 แน่นอนว่า 

เมื่อเป็นบริษัท	 ย่อมมีเร่ืองธุรกิจเข้ามาเก่ียวข้อง	 เราจึงอดที่จะ

สงสัยไม่ได้ว่าท�าไมเขาถึงคิดว่าศิลปะแขนงนี้ยังขายได้อยู	่ 

ในยุคสมัยที่วัฒนธรรมตะวันตกกินพื้นที่ศิลปะในประเทศเรา 

เสียจนแทบเกลี้ยง

	 “ผมว่าศลิปะมนัต้องอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง	อยูก่บัสงัคมปัจจบุนั

ให้ได้	มนัเป็นพาณชิย์ศลิป์	เพยีงแต่ผมใช้ศลิปะ	มาก่อนพาณชิย์

เท่านั้นเอง”	

	 “ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมหรอก	 แค่ไม่ได้ม ี

ช่องทางส�าหรับเขา	 เหมือนน�้า	 คุณใส่สีอะไรมันก็เป็นสีน้ัน	 

ช่องโทรทัศน์เขาฉายอะไรเราก็ได้ดูแบบนั้น	 ตราบใดที่มีเวที	 

มีช่องทาง	ผมเชื่อว่าจะมีคนมาดูแน่นอน”

มือขวา 
	 เราเดินออกจากออฟฟิศของพิสูตร	 เคลื่อนย้ายร่างกาย 

ตัวเองไปยังห้องซ้อมการแสดงที่อยู่ติดกัน	ที่ห้องนั้นมีอีกหน่ึง

บุคคลผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังโชว์ทั้งหมดของโจหลุยส์รอผมอยู	่	

	 “รกหน่อยนะครบั”	เขากล่าวในทนัททีีเ่ราเดนิเข้าไปในห้อง	

ก่อนจะเริ่มแนะน�าตัว	“ผมชื่อ	สุรินทร	์ยังเขียวสด	ลูกชายล�าดับ

ที่	 7	 ของครูสาคร	ยังเขียวสด	ซึ่งหน้าที่หลักของผมคือการดูแล

ด้าน	 Production	 เป็น	 Director	 ออกแบบและควบคุมโชว ์

ทั้งหมดของโจหลุยส์”

	 “ในสมัยโบราณ	 เขาจะนิยมเล่นเร่ืองที่เป็นละคร	 แก้ว 

หน้าม้าบ้าง	 สุดสาครบ้าง	พอมารุ่นคุณพ่อก็จะเปลี่ยนมาเป็น 

เรื่องรามเกียรติ์”	 เขาเกริ่นถึงความเป็นมาของศิลปะการเชิดหุ่น

ละครเล็ก	 “พอมารุ่นผม	 เราจะมีพื้นฐานด้านโขน	 เพราะคุณพ่อ

ให้หัดโขนตั้งแต่เด็ก	 ก็เลยดัดแปลงรูปแบบการแสดงให้มันเข้า

กบัตวัตนของเรา	รปูแบบการเชดิมนัเลยจะแตกต่างกบัสมยัก่อน

ทีเ่วลาเชดิจะมม่ีานบงัหน้า	คนเชดิจะอยูข้่างหลงั	มฉีาก	มพีรอ็บ	

แต่พอรุ่นผม	มันจะโชว์ลีลาการเชิดของคนเชิดด้วย”	คุณสุรินทร์

เล่าถึงความแตกต่างของการเชิดที่ผันแปรตามกระแสเวลา

	 “แต่พอรุ่นหลังๆ	ผมเริ่มหันมาเล่นเรื่องของต�านาน	คือมัน

จะไม่มขีอบเขตในความเป็นจรงิ	ทกุวนันีเ้รามกีรมศลิปากรทีค่อย

ก�าหนดกฎเกณฑ์อยู่	 ถ้าจะเล่นในเรื่องเดิมๆ	 มันจะถูกบีบด้วย

กรอบคิดเก่าๆ	ผมก็เลยหันมาเล่นเรื่องต�านาน	ซึ่งเราสามารถท�า

บทได้ด้วยตัวเอง	และท�าให้หุ่นเราพัฒนาต่อไปได้”	

	 “ผมท�าเรือ่งแรกคอื	พระราห	ูไปได้รางวลัมาด้วยนะ	(ชนะเลศิ 

การประกวดจากงาน	World	 Festival	 of	 Puppet	Art	 2006)	 

คอืมนันอกกรอบแต่มนัยงัมเีรือ่งราวของมนัอยู	่เราท�าดนตรใีหม่

ให้มันเกิดความร่วมสมัยมากขึ้น	 ตัวหุ่นตัวขาดครึ่งตัวได้เลย	 

ใหญ่ขนาดไหนก็ได	้เล็กขนาดไหนก็ได	้มันท�าให้โชว์มีสีสัน	และ

มีจินตนาการมากขึ้น”

	 แน่นอนว่าเมื่อเขาตัดสินใจท่ีจะแตกหักกับขนบดั้งเดิม 

ก็ย่อมจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่าง

	 “กจ็ะมคีนถามประมาณว่า	ท�าแบบน้ีไม่ผดิหรอ	ผมกบ็อก

ว่าผมกไ็ม่รู	้ท�าเพลงขึน้มาใหม่อาจจะผดิ	ผมกร็บัผดิ	แต่ถ้าท�าแล้ว

เด็กรุ่นหลังหันมาสนใจ	 ผมยอมนะ	 เพราะว่าถ้าคุณมาเอิงเอย	 

(ร้องเป็นท�านอง)	มนัหลบัตัง้แต่เองิแรกแล้ว	 (หวัเราะ)	จรงิๆ	ผม 
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สามารถเอาทรานส์ฟอร์มเมอร์ส	มาท�าเป็นหุน่ละครยงัได้เลยนะ”

	 “โลกมนัเปลีย่นไปแล้ว”	เขาย�า้อกีครัง้ด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่น

แต่ไม่ว่ารูปแบบหรือเนื้อหาของโชว์จะเป็นอย่างไร	สิ่งที่ไม่ควร

ละเลยคือการเชิด	สุรินทร์	ยังเขียวสด	จะพร�่าสอนลูกศิษย์ลูกหา

อยูเ่ป็นประจ�า	ว่าเราไม่ได้แค่เชิดหุน่	แต่เราก�าลงัสร้างชวีติให้หุน่

	 ผมถามถงึเคลด็ลบัในการท�าให้หุน่มชีวีติ	สรุนิทร์ตอบเราว่า	

“ส่วนตัวผมเริ่มจากความผูกพันก่อนนะ	ผมมีใจรักมาตั้งแต่ต้น	

แล้วกพ็ยายามค้นคว้าว่าท�ายงัไงให้มนัมชีวีติให้ได้	ต้องฝึกบ่อยๆ

หรือเปล่า	หรือต้องใส่ใจแค่ไหน”	

	 “สดุท้ายผมกพ็บว่า	ก่อนจะถามว่าท�าอย่างไรให้หุน่มชีวีติ	

ถามตัวเองก่อน	ว่าเรามีชีวิตแล้วหรือยัง”

	 ไม่ใช่แค่หุน่ทีไ่ด้รบัมอบชวีติ	ผมยังเชือ่ว่าสิง่ทีส่รุนิทร์ท�าให้

โจหลุยส์	มันก็คือสร้างชีวิตของเขาเองด้วย	

	 “ผมรกัศลิปะแขนงนี	้แม้ว่าท�าแล้วมันไม่จะรวย	แต่มีความสุข	

ผมมคีวามสขุ	แล้วกท็�าให้คนดมูคีวามสขุ	และยงัได้ด�ารงความเป็น 

วัฒนธรรมให้กับแผ่นดิน	 ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน	 แค่น้ีก ็

น่าจะพอแล้ว”	

	 “ทุกวันน้ีมันเลยเป็นแบบน้ีไง	 คือ	 เลิกไม่ได้	 หยุดไม่ได	้ 

มันคือชีวิตผม”

	 การพูดคุยได้จบลงและผมกล่าวค�าลาทายาทตระกูล

ยังเขียวสด	ทั้งสอง	 ผมคิดเอาเองว่ามันเหมือนว่าผมได้มาชม 

การแสดง	 และตามมารยาท-หรือบางครั้งคือความพึงพอใจ	 

เมื่อการแสดงจบลง	เราก็จะปรบมือ

	 ผมปรบมอื	แต่ไม่ใช่การปรบมอืให้การแสดงทีเ่พิง่จบลง

	 ผมปรบมือ	ต้อนรับการแสดงบทใหม่ที่ก�าลังจะเริ่มขึ้น
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มือสารคดี
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 เมื่ออ�านาจอยู่ในมือของใครสักคน 

เขาผู้นั้นย่อมที่จะสามารถควบคุม	และบังคับชะตากรรมของสิ่ง

ต่างๆ	 รอบตัวของเขาได้	 ตัวแทนของอ�านาจท่ีมนุษย์มีถูก

แสดงออกผ่านสิ่งที่พื้นฐานที่สุดนั่นคือนิ้วมือของเราเอง	 โดย

เฉพาะอย่างย่ิง	 นิ้วชี้	 เหตุใดน้ิวชี้จึงเป็นส่ิงท่ีเชื่อมโยงระหว่าง

อ�านาจกบัมนษุย์?	นัน่กเ็พราะนิว้ชีค้อืสิง่ทีต่ดิตวัมนษุย์มาต้ังแต่

ต้นและเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงอ�านาจได้มากท่ีสุด	 ลักษณะของ

นิว้จงึถกูผกูโยงเข้ากบัการใช้อ�านาจอย่างเลีย่งไม่ได้	ลกัษณะการ

ชี้นิ้วมักจะถูกเชื่อมโยงกับภาพของการออกค�าสั่ง	 ผู้มีอ�านาจ

สามารถใช้น้ิวชี้ของตนสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับสังคมได้

โดยทีต่วัเอง	ไม่ต้องลงมือท�าการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วยตวัเอง	การ

ออกค�าสั่ง	อ�านาจ	และนิ้วชี้จึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพใน

การริเริ่มหรือท�าลายล้างสิ่งใดก็แล้วแต่	 ประวัติศาสตร์ของ

มนษุยชาตถิกูขบัเคลือ่นโดยอ�านาจทีอ่ยูใ่นมอืของมนษุย์	สิง่นีไ้ด้

ถูกสะท้อนให้เราเห็นมานับครั้งไม่ถ้วน	 เหตุการณ์นองเลือดที่

เทียนอนัเหมนิจงึไม่ใช่เรือ่งท่ีแปลกใหม่แต่อย่างใด	อ�านาจยงัคง

มีพลังอยู่เหนือจ�านวนของมวลชน	การลุกขึ้นมาท้าทายอ�านาจ

จึงเป็นความสุ่มเส่ียงอย่างหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างที่

เลี่ยงไม่ได้

 

เทียนอันเหมิน
อ�านาจอันโหดรา้ยของนิ้วชี้
เรื่อง : วัชรพงษ์ แดงปลาด / นีนนิมมาน ยอดเมือง
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	 เสยีงกรดีร้องด้วยความหวาดกลวัดงัก้องสะท้อนไปทัว่จตัรุสั

เทียนอันเหมิน	สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน	ผสาน

กับเสียงฝีเท้ากระทบกับพื้นปูนของนักศึกษาชาวจีนนับพันคนท่ี

พยายามหนเีอาตวัรอดจากกองก�าลงัปลดแอกประชาชนแห่งชาติ

จีนและกองทหารอาวุธครบมือ	 เสียงร้องไห้	 เสียงครวญคราง 

ด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัว	 แทรกตัวลึกลงไปในหัวใจ 

ของประชาชนชาวจีนนับล้านๆ	 คน	 จุดเริ่มต้นของจุดจบของ

ประชาธิปไตยในดินแดนมังกร	ดับสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเหล่า

นกัศกึษาผูโ้หยหาอดุมการณ์แห่งความเท่าเทยีม	และกลับกลาย

เป็นอดีตอันด่างพร้อยในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไป 

ในที่สุด

	 สิ่งที่ชาวไทยในยุคสมัยนั้นได้รับรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ 

สงัหารหมูท่ีจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ	คอืเรือ่งราวทีถ่กูเล่าอย่างผิวเผิน

เพียงเท่านั้น	 สาเหตุเพราะข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงถูกปกปิด 

โดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ที่กลัวว่าวันหนึ่ง	 เหตุการณ ์

ทีแ่สดงถงึความกระด้างกระเดือ่งของประชาชนชาวจนีจะเกดิข้ึน

ซ�้ารอยอีกครั้ง	 ความหวาดกลัวนั้นถูกสะท้อนผ่านการกระท�า 

เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายนที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นวันครบรอบ	 25	ปี	 ของ

เหตุการณส์ังหารหมู่ที่เกดิขึน้	สิ่งที่เราเหน็ได้ชัดเจนผ่านรายงาน

ข่าวจากสื่อทั่วโลกน่ันคือการที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ส่ังให้

กองก�าลงัทหารนบัพนัเข้ากระชบัพืน้ทีก่รงุปักกิง่	เพือ่ป้องกนัไม่ให้ 

มวลชนได้ร�าลึกถึงเหตุการณ์น่าสลดใจที่เคยเกิดข้ึน	 กองก�าลัง 

ทหารได้เข้าควบคุมบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างรัดกุม 

โดยรอบ	 เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้ามาเพื่อจัดพิธีร�าลึกถึง

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้	 สิ่งหนึ่งที่เราสามารถตีความได้จาก

การกระท�าของพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นคืออะไร?	 

หนึ่งนั่นคือความต้องการของรัฐบาลจีน	ที่ต้องการแสดงออกซึ่ง

อ�านาจที่ตนมีอยู่ต่อรัฐและประชาชน	ผ่านการ	 ‘บังคับให้ลืม’	

เหตุการณ์ในอดีตใดๆ	 ก็แล้วแต่	 ที่แสดงถึงการท้าทายอ�านาจ

ของผู้ปกครองอันเป็นภัยอันร้ายแรงต่อระบอบเผด็จการทั่วโลก	

รัฐจึงจ�าต้องลดทอนคุณค่าของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยวิธีการ

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้โฆษณาชวนเชื่อ	 เพื่อน�ามาประณาม

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของเหล่านกัศกึษา	ว่าเป็นการต้ังตน

เป็นศัตรูของรัฐ	 อันเป็นการกระท�าที่ขัดต่ออุดมการณ์ของ

คอมมิวนิสต์อันสูงส่ง	ไม่ก็อ้างว่านักศึกษาเหล่านั้น	คือผู้ที่ฝักใฝ่

ในลัทธิทุนนิยม	 (ซึ่งเป็นเหตุผลที่คลาสสิคที่สุดและถูกน�ามาใช้

มากทีส่ดุในสมยัของการปฏวิตัวิฒันธรรมตัง้แต่ช่วงปี	ค.ศ.1966		

เพื่อก�าจัดศัตรูทางการเมือง)

	 การใส่ร้ายป้ายสีเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของฝ่าย 

ตรงข้าม	คอืสิง่ทีร่ฐับาลคอมมวินสิต์ใช้เพือ่สร้างความชอบธรรม

ในการใช้ความรนุแรงเพือ่ปราบปรามกลุม่นกัศกึษา	และเป็นการ

ประกาศจุดยืนของสังคมโลก	 ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะไม่มีวัน 

โอนอ่อนให้กับสิ่งใด	กระนั้นก็ตาม	สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ส่ันคลอนระบอบคอมมวินิสต์ท้ังระบอบในขณะน้ันท่ีเราจะละเลย

ไม่ได้เลย	 นั่นคือความเข้มแข็งของมวลชนและการรวมตัวกัน 

เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง	 ในระยะแรกของการเดิน

ขบวนเรยีกร้องน้ัน	กลุม่ท่ีเป็นตัวต้ังตัวตีส�าคัญ	คอืกลุ่มนกัศกึษา

จากหลายมณฑลท่ัวประเทศจีนท่ีออกมารวมตัวกันเพื่อต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นและเพื่อระลึกถึงการจากไปของหูเย่าปัง	 อดีต 

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า	 ผู ้ถูกปลดลงจาก

ต�าแหน่งโดยเหล่าสมาชิกอนุรักษ์นิยมภายในพรรค	 ผนวกกับ

ปัญหาทางเศรษฐกจิทีก่�าลงักดักนิประเทศจนี	ประชาชนจ�านวน

มากจึงออกมาร่วมเดินขบวนร่วมกับนักศึกษาเพื่อเรียกร้องให ้

เกิดการเปล่ียนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ	 สิ่งน้ีสะท้อนออกมาว่า

มวลชนคอืพลงัหลกัทีอ่าจส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงในสงัคม

หรือไม่?	 หรือว่าเป็นไปเพื่อท้าทายต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์

เพียงเท่านั้น?	สิ่งที่เราต้องน�ามาพิจารณาร่วมในประเด็นนี้	 คือ

เหตุการณ์ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในพรรคในขณะนั้น	 สมาชิก 

ในพรรคคอมมิวนิสต์ได้แตกออกเป็นสองฝั่ง	ท�าให้ดุลอ�านาจที่

เคยมีอยู่หน่ึงเดียวต้องแตกออกจากกัน	ฝั่งหน่ึงคือกลุ่มอนุรักษ์

นิยมท่ีน�าโดยเต้ิงเส่ียวผิงซึ่งเป็นแรงผลักดันส�าคัญในการปลด 

ภาพถ่ายวันที่	1	พฤษภาคม	2532	

หวัง	ตัน	(กลาง)	ผู้น�านักศึกษาและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	

ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับรัฐบาล	แถลงการณ์แก่กลุ่มผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่ง
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หูเย่าปังออกจากต�าแหน่ง	 ขณะท่ีอีกฝ่ายคือสมาชิกในพรรค 

ที่ต้องการปฏิรูประบอบการเมืองการปกครองให้มีความเป็นเสรี

ยิ่งขึ้นภายใต้การน�าของเลขาธิการของพรรคคนใหม่	 ท่ีขึ้นมา

ด�ารงต�าแหน่งต่อจากหเูย่าปัง	นามว่า	จ้าวจ่ือหยาง	จ้าวแสดงออก 

อย่างชดัเจนในการปฏเิสธทีจ่ะใช้ความรนุแรงเพือ่สลายการชมุนมุ 

โดยเชื่อว่าการกระท�านี้อาจส่งผลให้การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน

จ�าต้องหยุดชะงัก	การแสดงออกไปในในแนวทางท่ีต่อต้านของ

เขาต่อสมาชกิในพรรคคนอืน่ๆ	ถือว่าเป็นเรือ่งทีร้่ายแรงมาก	เพราะ 

นั่นเท่ากับเป็นการขัดขวางต่ออ�านาจของเหล่าสมาชิกหัวเก่า

ผู้ทรงอ�านาจ	และสุดท้าย	สิ่งที่จ้าวต้องจ่ายคือการที่เขาต้องถูก

ปลดออกจากต�าแหน่งและถกูจองจ�าอยูใ่นบ้านของตวัเองตราบ

จนวนิาทสีดุท้ายของชีวติ	(อ่านเพ่ิมเตมิใน	บนัทกึลบัจ้าวจือ่หยาง	

:	 เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน,	มติชน,	 2552)

	 เหตุใดรัฐบาลเผด็จการจึงต้องหวาดกลัวมวลชนท่ีลุกฮือ

ขึ้นมาต่อต้านจนถึงขนาดที่ต้องใช้ความรุนแรงในการระงับ 

เหตจุลาจล?	แน่นอนว่าส่วนหนึง่	การชมุนมุเช่นนีย่้อมแสดงออก

ถึงความขาดเสถียรภาพของรัฐในการปกครอง	 ผู้น�าจึงต้องหา

ทางแสดงออกซึง่ความเหนอืกว่าต่อประชาชนของตนเอง	อย่างไร

ก็แล้วแต่	 สิ่งท่ีเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีถูกปิดบังจากสังคมคือความ

รุนแรงท่ีเกิดขึ้นท่ีเทียนอันเหมินน้ัน	 เป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือที่

กลุ่มผู้น�าและสมาชิกในพรรคใช้เพื่อคานอ�านาจและแสดงออก

ถงึจดุยนืทางการเมอืงของตวัเอง	ฝ่ายอนรุกัษ์นยิมทีย่งัคงยดึติด

กับเหตุการณ์ในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมยังคงเชื่อว่าสุดท้าย

แล้วความรุนแรงจะเป็นส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและน�า

สังคมกลับสู่ความเป็นปกติ	 ผู้อาวุโสเหล่านั้นจึงไม่มีความลังเล

ใดๆ	ทัง้สิน้	ทีจ่ะออกค�าสัง่ให้กองทพัออกปราบปรามผูท้ีเ่หน็ต่าง

จากพรรคและอดุมการณ์คอมมวินสิต์	ชวีติคนจ�านวนมากจึงต้อง

ถูกสังเวยไปเพื่อที่จะรักษาและธ�ารงไว้ซึ่งอ�านาจในรูปแบบเก่า

	 เมื่อเรากล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอ�านาจ	 สิ่งนั้นหมายถึงอะไร?	

เหมอืนหรอืต่างไปจากทีค่นทัว่ไปรูจ้กั?	อ�านาจ	ตามพจนานกุรม

ภาพถ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 

จา้ว จือ่หยาง เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิตจ์นี (กลาง) กำาลงัพดูกบักลุม่

นักศึกษาที่กำาลังอดอาหารประท้วงในตอนเช้า ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เขาหลั่งน้ำาตาพร้อมกล่าวให้นักศึกษากลับไป ทำาให้โดนปลดออกจาก

ตำาแหนง่ โทษฐานแสดงความเหน็ใจนกัศกึษา และถกูกกับริเวณในบา้น

พักเกือบ 16 ปี จนเสียชีวิตในปี 2548
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ราชบัณฑิตยสถาน	หมายถึง	 สิทธิ,	 อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่น

ยอมท�าตาม	 ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่	 หรือความที่

สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์,	 ความสามารถ 

หรือสิ่งที่สามารถท�าหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้	 ในขณะ

ที่นักสังคมวิทยา	 นิยามค�าว่าอ�านาจไว้ว่า	 อ�านาจเป็นความ

สามารถในการก�าหนดให้ผูอ้ืน่เป็นหรอืกระท�าตามความต้องการ

ของตนเอง	แม้ว่าผู้อื่นจะขัดขืนก็ตาม	อ�านาจ	อาจเทียบได้กับ

ตัวแปรต้น	ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นเสมอ	แต่อ�านาจไม่ได้เป็น

สสาร	ไม่ได้คงอยู่ด้วยตัวเอง	แต่มันด�ารงอยู่กับบุคคล	–	บุคคล 

ผู้มีอ�านาจอยู่ในมือ	 อ�านาจจะมีบทบาทได้	 ก็ต่อเมื่อบุคคล 

เหล่านั้นเริ่มต้นใช้มัน	บุคคลผู้มีอ�านาจย่อมกระท�าการใดๆ	 ได้

ตามความต้องการ	 ตั้งแต่เหตุการณ์เล็กๆ	 ในระดับครอบครัว	 

ในกรณีของผู้มีอ�านาจในบ้าน	 ไปจนถึงเหตุการณ์ใหญ่ระดับ

ประเทศ	ในกรณีของผู้มีอ�านาจระดับประเทศ	

 

	 มักซ์	 เวเบอร์	 (Karl	 Emil	 Max-

imilian	“Max”	Weber)	นกัเศรษฐศาสตร์

การเมืองและนักสังคมวิทยาชาว

เยอรมันได้กล่าวถึงอ�านาจไว้อย่าง 

น่าสนใจ	 นอกจากอ�านาจจะเป็นสิ่งที่

ก�าหนดบทบาทของความเป็นผูน้�าแล้ว	

สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับอ�านาจของ 

ผู้ถือครองนั่นคือ	 สิทธิอ�านาจ	 (Authority)	 ซึ่งมีนัยยะโดยตัว 

ของมนัเองทีค่ล้ายกบักฎหมาย	จงึเท่ากบัว่าบคุคลผูม้สีทิธอิ�านาจ

นั้นคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมให้ถือครองอ�านาจ 

ไว้ในมอื	แม้แต่ในสงัคมเผดจ็การ	สทิธอิ�านาจกย็งัเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็น

ในการสร้างความชอบธรรมต่อสังคมโดยรวม	เมื่อผู้น�ารับรู้ได้ถึง

สิทธิอ�านาจของตนท่ีถูกส่ันคลอน	ความรุนแรงจึงถูกน�ามาใช ้

เพื่อรักษาเสถียรภาพและดุลทางอ�านาจของตัวเองอีกครั้ง

ภาพถ่ายวันที่ 2 มิถุนายน 2532 

ประชาชนจีนนับแสนคนล้อมรูปจำาลองรูปปั้น

เทพีแห่งเสรีภาพในนิวยอร์ก สูง 10 เมตร ขณะ

ทีก่ำาลงัปกัหลกัเรยีกรอ้งประชาธปิไตยแมร้ฐับาล

ประกาศกฎอัยการศึกในกรุงปักกิ่งแล้ว
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	 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่หล่านกัศกึษาจีนคาดหวงัว่า

จะเกดิขึน้จ�าต้องเผชญิกบัอปุสรรคทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ	นัน่คอือ�านาจที ่

อยูใ่นมอืของเหล่าสมาชกิอาวโุสของพรรคคอมมวินสิต์	เปรยีบได้

กับก�าแพงขนาดใหญ่ที่มีรากฐานแข็งแรงเกินกว่าที่มวลชนจะ

สามารถโค่นล้มได้ด้วยตนเอง	แม้จะได้การสนบัสนนุจากหนึง่ใน

ผู้ที่มีอ�านาจในพรรคอย่างจ้าวจ่ือหยางผู้ที่เลือกแทงม้าข้าง

ประชาธิปไตย	การเปลี่ยนแปลงก็ยังเกิดขึ้นได้ยาก	อ�านาจที่ถูก

ยึดโยงอยู่กับคนไม่กี่คนจึงยังเป็นสิ่งที่กุมชะตาของประเทศจีน

ตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงปัจจุบัน	

	 พลงัของนกัศกึษาและมวลชนถงึแมว่้าจะมอี�านาจในการ

ต่อรองอยูใ่นระดบัหนึง่	กระนัน้กต็าม	สิ่งนัน้กไ็มอ่าจเทยีบได้กบั

นิ้วชี้ของคนเพียงไม่ก่ีคนที่มีอ�านาจในการออกค�าสั่งประหัต

ประหาร	 เมื่อผู ้ที่กุมอ�านาจสูงสุดในขณะนั้นคือเติ้งเสี่ยวผิง	

รัฐบุรุษอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	การตัดสินใจกวาดล้าง

ของเติ้งร่วมกับสมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ	 จึงมีพลังมากเสียยิ่งกว่า

จ�านวนของมวลชน	สิ่งนี้ท�าให้เราได้เห็นว่า	แม้ในโลกสมัยใหม	่

ธรรมเนียมของอ�านาจและการปกครองยังคงรักษารูปแบบเดิม

ของมันไว้ได้อย่างครบถ้วน	 หรือถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก	การกระจุกตัวของอ�านาจยัง

คงมีอิทธิพลอยู่เหนือความเห็นของส่วนรวมในหลายๆ	ประเทศ	

ในสังคมคอมมิวนิสต์ที่แม้จะสถาปนาตัวเองว่าเป็นสังคมที่เน้น

ในหลักของความเท่าเทียม	 แต่เม่ือลองเปรียบเทียบดูแล้ว	 

รูปแบบของอ�านาจแทบไม่ต่างไปจากสังคมจีนในสมัยราชวงศ์

เลยแม้แต่นดิเดยีว	สงัคมจีนยงัคงเป็นสงัคมทีย่ดึถอืในระบบของ

ชนชั้นอย่างเข ้มข้น	 หน้ากากของความเท่าเทียมท่ีพรรค

คอมมิวนิสต์จีนได้สร้างขึ้นจึงถูกฉีกกระชากลงเมื่อการประท้วง

ของนักศึกษาปะทุขึ้น	นิ้วชี้ของคนตัวเล็กๆ	นับแสน	ย่อมไม่อาจ

เทยีบได้กบันิว้ชีข้องผูย้ิง่ใหญ่	อ�านาจจงึยงัเป็นสิง่ทีม่ชียัอยูเ่สมอ

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

	 ในสังคมปัจจุบัน	 พลังของมวลชนยังคงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น 

อยู่หรือไม่ในการสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับสังคม?	หรือ 

เราจ�าเป็นต้องรอให้มนีิว้ชีข้องผูม้อี�านาจเท่านัน้เข้ามาดลบนัดาล

ให้เกิดการเปล่ียนแปลง?	 ในสมัยก่อนท่ีส่ือสามารถถูกควบคุม

ได้โดยง่ายโดยภาครัฐ	 การแสดงออกของสื่อจึงต้องถูกจ�ากัด

บทบาทเพื่อให้สอดรับกับหน้าที่ในการคงไว้ซึ่งอ�านาจของผู้น�า	

แต่ในโลกปัจจบุนัทีส่ือ่มคีวามเป็นอสิระจากระบอบการปกครอง

มากขึ้น	มวลชนย่อมมีหนทางใหม่ๆ	ที่จะแสดงออกซึ่งความคิด

เห็นทางการเมืองของตนได้มากขึ้น	 การกระจายข่าวสารเป็น 

ไปได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาล	 

การสื่อสารจึงกลายเป็นอ�านาจใหม่ที่ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในมือของ

ประชาชน	 การเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปได้หากเกิดการคาน

อ�านาจระหว่างข้ัวอ�านาจเก่ากับข้ัวอ�านาจใหม่ท่ีเกิดจากการ

สือ่สาร	ผูน้�าไม่สามารถใช้เครือ่งมอืเดมิอย่างความรนุแรงปิดปาก

ประชาชนในรัฐได้อีกต่อไป	

	 เทียนอันเหมินคือบทเรียนที่เราจ�าเป็นต้องเรียนรู้	เพื่อที่จะ

ท�าให้เราได้เข้าใจว่าอ�านาจเมื่ออยู ่ในมือของบุคคลกลุ่มใด 

กลุ่มหน่ึง	 มันอาจน�าความเส่ือมสลายมาสู่วงสังคมโดยรวม	 

เหล่านกัศกึษาทีต้่องสงัเวยชวีติให้กบัอ�านาจเหล่านัน้ย่อมไม่อาจ

ลุกขึ้นมาเพื่อชี้แจงสิ่งใดได้อีก	นอกจากจะบอกเราว่า	ครั้งหนึ่ง	

โลกเราเคยต้องเผชิญกับทุกข์โศกมากมายจากสิ่งที่เราเรียกว่า	

อ�านาจ	นั่นเอง

ภาพถ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2532 

เด็กสาวได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ

ระหว่างทหารและนักศึกษาที่จัตุรัส

เทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง
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ส่ิงเหล่าน้ีถูกออกแบบมาเหมือนกัน	มีต้นตอมาจากจุดก�าเนิด

เดียวกนั	แต่เมือ่ผ่านกาลเวลาท่ียาวนาน	ไปท�าหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั	

ท�าให้รูปแบบของมันถูกคัดเลือกและพัฒนามาในที่สุด

	 และค�าตอบน้ีได้รับการยืนยันในปี	 ค.ศ.	 2006	 จากการ 

ค้นพบอะไรบางอย่างของ	นีล	ชูบิน	(Neil	Shubin)	

	 ก่อนอื่นขอเล่าย้อนไปในปี	 ค.ศ.	 1881	กันก่อน	 ในปีนั้น 

ทีป่ระเทศแคนาดา	ได้มกีารค้นพบฟอสซลิของปลา	ยสูตนีอพธรีอน	

(Eusthenopteron)	 ปลาโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ	 380	

ล้านปีท่ีแล้ว	พบว่าภายในครีบของมันมีการเรียงตัวของกระดูก

แบบหนึ่งชิ้นหลักแล้วต่อกับอีกสองชิ้น	 แต่ยังไม่เจอชิ้นเล็กๆ	 

กับแท่งๆ

	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1920	 ก็มีการค้นพบสัตว์โบราณที่เป็น 

ข่าวดังไปทั่วโลก	คือ	อิกไธโอสตีกา	(Ichthyostega)	ซึ่งมีชีวิตอยู่

เมื่อ	360	ล้านปีที่แล้ว	สัตว์ชนิดนี้จะเป็นปลาก็ไมใช	่จะเป็นสัตว์

สะเทินน�้าสะเทินบกก็ไม่เชิง	มันมีหัวและหางเหมือนปลา	แต่มี

ขาสี่ขา	และกระดูกขาก็เป็นโครงสร้างแบบหนึ่งชิ้นต่อด้วยสอง

ชิ้นตามด้วยชิ้นเล็กๆ	และแท่งๆ	อย่างสมบูรณ์	หลังจากนั้นอีก	

68	ปีให้หลงั	มกีารค้นพบฟอสซลิสัตว์โบราณท่ีมลัีกษณะกึง่ปลา

กึ่งสัตว์สะเทินน�า้สะเทินบกอีกหนึ่งชนิด	ชื่อว่า	อะแคนโตสตีกา	

(Acanthostega)	 ซึ่งมีรูปแบบโครงกระดูกขาคล้ายกับ	

อิกไธโอสตีกา	แต่กระดูกเหล่านั้นอยู่ภายในครีบ	

	 แม้นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อว ่า	 ยูสตีนอพธีรอน	 เป็น

บรรพบุรุษของ	 อะแคนโตสตีกา	 กล่าวคือ	 ในยูสตีนอพธีรอน	

กระดูกครีบเป็นแบบ	หนึ่งชิ้นต่อด้วยสองชิ้นแต่ยังไม่มีลักษณะ

เมด็เลก็กบัแท่งให้เหน็	ส่วนในอะแคนโตสตีกามลีกัษณะหนึง่ชิน้

มือที่มอง (ไม่) เห็น : 
วิวัฒนาการจากครีบปลาสู่ขาคน และเหตุผลของธรรมชาติ

 มือ	ถือเป็นอวัยวะที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	ของร่างกายคนเรา
ก็ว่าได้	 ไม่ว่าจะพิมพ์งาน	 วาดภาพ	 เขียนหนังสือ	 เล่นดนตรี	 

ขบัรถ	ฯลฯ	เกอืบทกุกจิกรรมในชวีติประจ�าวนั	ล้วนต้องเกีย่วข้อง

กับอวัยวะชิ้นนี้	แต่คงมีน้อยคนที่จะรู้ที่มาที่ไปของมัน	

	 มือของเรามาจากไหน	และท�าไมถึงมีความส�าคัญมาก

ขนาดนี้?

	 On	the	Nature	of	Limbs	โดย	รชิาร์ด	โอเวน	(Richard	Owen)	

เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้น	ก่อนที	่On	 the	Origin	of	Species	ของ	

ชาร์ลส์	ดาร์วิน	(Charles	Darwin)	บิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการ	

จะตามมาในอกี	10	ปีให้หลงั	หนงัสอืเล่มแรกนัน้ว่าด้วยเรือ่งราว

การเปรียบเทียบร่างกายของสัตว์ต่างๆ	 โดยเฉพาะโครงกระดูก	

สิ่งที่	 ริชาร์ด	 โอเวน	 (Richard	Owen)	ค้นพบก็คือ	 อวัยวะของ 

สัตว์จ�านวนมาก	 ไม่ว่าจะเป็น	 ปีกนก	 ขากบ	 ครีบปลา	 หรือ 

แม้กระทั่งแขนคน	 ทั้งหมดล้วนมีโครงกระดูกที่เป็นแบบแผน

เดยีวกนั	คอืเริม่ต้นจากกระดกูหนึง่ท่อน	ต่อด้วยกระดูกสองท่อน	

ต่อด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆ	แล้วจบด้วยกระดูกแบบแท่ง

	 ไม่ใช่แค่มองเห็นความเหมือนในสิ่งที่แตกต่าง	 แต่เขาคิด

ต่อไปว่า	นี่ไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ

	 หนึ่งชิ้น	 –	สองชิ้น	 –	 ชิ้นเล็ก	 –	แท่ง	แบบแผนเช่นน้ีเป็น

เสมือนพิมพ์เขียว	 ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในรูปร่างลักษณะ

ภายนอกที่หลากหลาย	ด้วยโครงสร้างนี้	 หากเราอยากสร้างปีก

ค้างคาวก็ท�าได้โดยการยืดแท่งออกมาให้ยาวขึ้น	 อยากได้ครีบ

ปลาก็หดกระดูกหลัก	และอีกสองชิ้นที่ต่อให้เล็กลง

	 สิง่ทีน่่าสนใจกค็อื	ท�าไมธรรมชาตถิงึให้โครงสร้างทีเ่หมอืนกนั	

มาท�าหน้าทีแ่ตกต่างกนั	ค�าสนันษิฐานทีเ่ป็นไปได้กค็อื	หรอืเดมิที

เรื่อง : ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ / พาฝัน พลเยี่ยม

มือดี
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ต่อด้วยสองชิ้นตามด้วยเม็ดเล็กและแท่งอย่างสมบูรณ์	แต่ก็ยัง

ขาดหลักฐานฟอสซิลของสัตว์ในช่วงรอยต่อตรงนี้	 จนมาถึงป	ี

ค.ศ.	2004	นลี	ชบูนิ	กค้็นพบ	ทกิทาลกิ(Tiktaalik)	สตัว์ทีม่กีระดกู

หนึง่ชิน้ตามด้วยสองชิน้และเริม่มกีระดกูแท่งๆ	ให้เหน็	มหัีวแบน	

ตาอยู่ด้านบน	และพบในชั้นหินอายุประมาณ	375	ล้านปี	 เป็น

สัตว์ในช่วงรอยต่อของวิวัฒนาการตามที่คาดไว้	นีล	ชูบิน	ได้ใช้

เวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกสองปี	 ก่อนที่จะตีพิมพ์	 และเป็นข่าวโด่ง

ดังในปี	ค.ศ.	2006	

ต่อมาจึงค่อยเปล่ียนเป็นการเดินสองขาแบบในปัจจุบัน	 แล้ว 

การเดนิสองขาช่วยอะไร	ลกัษณะนีถ้งึได้ถกูคดัเลอืกมา	ประการ

แรกคือการประหยัดพลังงาน	 ในยุคที่ของกินยังไม่ได้มีขาย 

ตามร้านสะดวกซื้อ	 การกินครั้งหน่ึงแล้วเก็บพลังงานไว้ใช  ้

ได้นานๆ	 เป็นเรื่องที่จ�าเป็น	 และการเดินสองขาก็เป็นการใช้

พลังงานน้อยกว่าการเดินส่ีขา	ประการที่สอง	 การเดินสองขา 

จะช่วยลดการสูญเสียความร้อน	หากนึกภาพตาม	ลิงที่เดินสี่ขา	

เวลาเดินช่วงอกและท้องจะขนานไปกับพื้น	 พื้นดินในตอน 

กลางวนัทีเ่กบ็กกัความร้อนไว้	ท�าให้ช่วงท้องของลงิได้รบัไอร้อน

อย่างเต็มท่ี	 แต่เมื่อเปล่ียนมาเดินสองขา	 เราก็จะสูญเสีย 

ความร้อนออกจากร่างกายน้อยลง	แถมยังเป็นการยกต�าแหน่ง

ของสมองให้สูงขึ้นมารับอากาศที่ปลอดโปร่งกว่า	 และประการ

สดุท้าย	แน่นอนว่าเมือ่เราเดนิสองขา	เราจะมมีอืทีว่่างเกดิขึน้มา	

	 เมื่อมีที่ว่างเกิดขึ้น	พวกเขาจึงสามารถใช้สองมือนี้ในการ

ขนอาหารกลับถ�้าได้มากขึ้น	 ใช้มือในการเพาะปลูกสร้างแหล่ง

อาหารขึ้นมาเอง	 ใช้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือมาทุ่นแรง	 ใช้สร้าง

ความผกูพนั	ความห่วงใย	ความรกั	ตลอดจนสร้างขนบธรรมเนยีม

ประเพณี	 สร้างวัฒนธรรม	และส่งต่อสิ่งเหล่าน้ีมาจนถึงเราใน 

ถึงปัจจุบัน

	 ธรรมชาตใิห้มอืเรามากจ็รงิ	แต่การลงมอืท�าอะไรสักอย่าง	

เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเอง

	 ถึงตรงนี้	 อยากให้ทุกคนลองมองไปที่มือของตัวเอง	 แล้ว 

ใช้น้ิวโป้งแตะไปท่ีปลายน้ิวอื่นๆ	 อีกส่ีน้ิว	 รู้สึกอะไรไหม	 เมื่อ 

สักครู่คุณได้ท�าส่ิงท่ีมหัศจรรย์มากเลยนะ	 เพราะในบรรดาสิ่ง 

มชีวีติต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้มาบนโลกในสามพนัห้าร้อยล้านปีทีผ่่านมา	

มีแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มไพรเมตเท่านั้นที่นิ้วโป้งของเรา

สามารถพับเข้าหาฝ่ามือได้	 และมีแค่มนุษย์เท่าน้ัน	 ที่สามารถ 

ใช้นิ้วโป้งไปแตะปลายนิ้วอื่นๆ	 ได้ครบทุกนิ้ว	 นี่เป็นสิ่งที่ท�าให ้

เราท�างานที่ละเอียดอ่อนได้	 และท�าให้ไม่มีสัตว์ชนิดใดในโลก 

ที่แกะสลัก	พับกระดาษ	วาดรูป	ท�าอาหาร	หรือโซโล่กีต้าร์ได้เก่ง

เท่าเรา

	 จากครีบปลาที่ดูเหมือนแค่แผ่นเนื้อเยื่อธรรมดา	 เอาไว้ใช ้

ตวดัน�า้ไปมา	แท้จรงิแล้วมนัคอืต้นแบบทีต่่อมาได้พฒันามาเป็น

โครงสร้างต่างๆ	มากมาย	ขาของเสือชีต้าร์ที่ใช้วิ่ง	 ปีกของนกท่ี 

ใช้บิน	ไปจนถึงมือของคนที่ใช้เขียนหนังสือ	แต่โครงสร้างที่มีแค่

กระดูก	 เส้นประสาท	และหลอดเลือด	 ท�าไมถึงกลายมาเป็น

อวัยวะส�าคัญที่แสดงถึง	 การท�างาน	ความสามารถ	และสื่อถึง

ความเป็นมนุษย์ได้มากกว่าอวัยวะอื่นๆ 

	 เพื่อจะเข้าใจมือให้มากขึ้น	เราอาจต้องไปดูที่ขา
 

 เมื่อ	 6	ล้านปีที่แล้ว	 ในยุคที่ลิงทั้งหมดอาศัยอยู่บนต้นไม้	

อุณหภูมิของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง	อากาศที่เย็นและแห้ง 

ของทวปีแอฟรกิากส่็งผลให้พืน้ทีป่่าลดลง	และเริม่ถกูแทนทีด้่วย

ทุ่งหญ้ามากขึ้น	ลิงบรรพบุรุษของเราจึงมีทางเลือกอยู	่2	ทางคือ

เข้าไปอยูใ่นป่าทีล่กึขึน้หรอืลงมาอยูใ่นทุง่หญ้าให้ได้	และแน่นอน

ถ้าลงิเหล่านัน้ไม่เลอืกอย่างหลงั	คงเป็นเรือ่งทีย่ากจะจินตนาการ

ว่าโลกทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร	

	 จากการศกึษาข้อมลูในยคุนัน้	เช่ือกนัว่า	สาเหตหุนึง่คงเป็น

เพราะบรรพบุรษุเของเราอาศยัอยูบ่รเิวณขอบป่า	จงึมกีารลงจาก

ต้นไม้มาเดนิบนพืน้ราบบ้างเป็นครัง้คราว	แต่เมือ่สภาพแวดล้อม

บีบบังคับมากขึ้น	การคัดเลือกตามธรรมชาติจึงเกิดขึ้น

	 ลงิทีส่ามารถใช้ชีวติบนพืน้ดนิได้	จงึได้ครอบครองพืน้ทีอ่นั

มีมากกว่า

	 ในตอนแรกนั้น	 ลิงที่ลงมาจากต้นไม้ก็ยังคงเดินสี่ขาอยู	่ 
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ออกมาจากช่วงข้อต่อของนิ้วหรืออาจออกมาเป็นนิ้วสมบูรณ ์

อกีนิว้หนึง่เลยกไ็ด้	ความผดิปกตนิีเ้กดิขณะทีท่ารกยงัอยูใ่นครรภ์

มารดา	ช่วงขณะทีเ่ดก็ก�าลงัสร้างนิว้ทัง้	5	การแบ่งนัน้เกดิผดิพลาด	

อาจแบ่งออกมามากเกินไป	หรือในอีกกรณีหนึ่งคือการท่ีน้ิวน้ัน

แยกจากกันไม่ขาดเกินเป็นอาการนิ้วติดกัน	 (Syndactyly)	 

โดยปกตแิล้วนิว้ทีเ่กนินีจ้ะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวติมากนกั	แต่อาจ

ส่งผลต่อสภาพจิตใจ	หากต้องการผ่าตัดออกควรรีบด�าเนินการ

เสียตัง้แต่ช่วงหลายขวบปีแรกเพือ่ให้เดก็ปรบัตวัเข้ากบัสภาพมอื

หลังการผ่าตัดหรือการไม่มีนิ้วเกิน

	 อกีหนึง่ความผดิปกตทิีน่่าสนใจคอืกลุม่อาการมอืต่างดาว	

(Alien	 Hand	 Syndrome)	 ผิดกับโรคนิ้วเกินตรงที่ว่าความ 

ผิดปกตินี้เกิดจากระบบประสาทหรือสมอง	 ไม่ได้แสดงออกมา

เป็นสภาพเกินหรือขาดทางกายภาพแต่อย่างใด	กลุ่มอาการ 

มือต่างดาวคือการที่มือของคนไข้เกิดมีจิตใจเป็นของตัวเอง	 

คอืคนไข้รูส้กึว่ามอืนัน้ขยบัเพราะเจตนาของผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช่ตวัคนไข้

เอง	ทั้งอาการเหล่านั้นยังเป็นไปอย่างมีจุดหมายต่างจากอาการ

ผิดปกติอื่นๆ	 ไม่ใช่เพียงการขยับอย่างสะเปะสะปะ	 คนไข้ที ่

มีอาการมือต่างดาวนั้นอาจหยิบจับสิ่งของ	และใช้งานมัน	 โดย 

ที่เจ้าของมือไม่รู้สึกตัวเลย	กระนั้นคนไข้ก็ยังรับความรู้สึกจาก

แขนข้างน้ันได้อยู่	 ในผู้ป่วยบางรายก็สามารถใช้งานง่ายๆ	 ไม ่

ซับซ้อนได้โดยปกติ	

	 ความผิดปกติน้ีเกิดจากความเสียหายใน	มอเตอร์	 สตริป	 

(motor	strip)	หรือ	ไพรมารี	มอเตอร์	คอร์เท็กซ์	(primary	motor	

cortex)	 มอเตอร์	 สตริป	 คือส่วนหน่ึงของสมองส่วนหน้าที่มี 

หน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อภายใต้อ�านาจจิตใจ	

การทดลองของกลุม่แพทย์ชาวสวสิในปี	ค.ศ.	2007	แสดงให้เหน็ว่า	

เมือ่มอืข้างทีใ่ช้การได้ปกตมิกีารเคลือ่นไหว	สมองส่วนหน้าสร้าง

สัญญาณการเคล่ือนไหวน้ันแล้วส่งต่อไปยังมอเตอร์	 สตริป 

ในขณะท่ีการเคล่ือนไหวโดยไม่ได้ต้ังใจของมืออีกข้างนั้นไม่ได้

เกดิจากสมองส่วนหน้าแต่เกดิข้ึนในมอเตอร์	สตรปิท้ังยงัไม่มกีาร

ส่งสญัญาณกลบัไปยงัสมองส่วนหน้าอกีด้วย	ท�าให้ผูป่้วยไม่รูส้กึ

ตัวว่ามือข้างนั้นท�าอะไรอยู่	 อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีใครรู้ว่าอะไร

ท�าให้เกิดสัญญาณขึ้นที่มอเตอร์	 สตริปซึ่งยังต้องรอการวิจัยใน

อนาคตกันต่อไป

	 ท่ีสุดแล้วมือของเราก็ยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และ 

มีความลับอีกมายมายท่ีรอการค้นพบ	 แต่มันจะส�าคัญมาก 

น้อยเพียงใด	 เพราะหลายๆ	 ส่ิงน้ัน	 บางครั้งท่ีมาท่ีไปก็อาจ 

ไม่ส�าคัญเท่า...วิธีที่เราเลือกใช้งาน

	 บางสิ่งไม่ได้มหัศจรรย์น้อยลงเม่ือถูกค้นพบความลับ 

อันที่จริงมันสวยงามขึ้นด้วยซ�้า...เมื่อเราเข้าใจ

	 แต่ระหว่างรอยต่อของวิวัฒนาการ	 การลองผิดลองถูก 

ของธรรมชาติก็อาจพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

	 โรคนิ้วเกิน	 (Polydactyly)	 คือการมีนิ้วงอกเกิน	 5	 นิ้ว 

Polydactyly Syndactyly

Alien	Hand	Syndrome
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รูห้รือไม่?

- การชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ในภาพยนตร์เรื่อง Hunger game 
ของแคตนิส มีความหมายว่า ‘รัก ขอบคุณ ลาก่อน’
- ยาทาเล็บขวดแรกคือสีทารถท่ีเอามาบรรจุขวดแล้วเสียบ 

แปรง ปัจจุบันคือยี่ห้อ Revlon
- ในอดตีการทาเลบ็เป็นการแสดงถงึความมั่งคั่งและสถานะทาง
สังคมของหลายๆ ประเทศ เช่น จีน อียิปต์ โดยเฉพาะสีโทนทอง
และแดง
- สตรีช้ันสูงในประเทศจีนสมัยราชวงศ์โจวนิยมไว้เล็บยาว
มากกว่า 10 เซนติเมตร เพ่ือบอกเป็นนัยๆ ว่าเป็นผู้มีฐานะดี 

(ไม่จ�าเป็นต้องตัดเล็บเพื่อท�างานแบบชนช้ันแรงงาน)
- ต้นก�าเนิดการดูลายมือเพื่อท�านายดวงชะตามีต้นก�าเนิด 

มาจากประเทศอินเดีย โดยผู้เขียนต�าราดูลายมือเล่มแรกคือ 
ฤาษีวาลมิกิ คนเดียวกับท่ีแต่งวรรณคดีเรื่องรามายณะ 

- ประเทศมุสลิม การจุมพิตฝ่ามือ มีความหมายว่าผู้น้อยแสดง 
ความเคารพต่อผู้อาวุโส
- การ Shake hand มีจุดก�าเนิดจากการแสดงความจริงใจ 
ที่จะแสดงให้เห็นว่าในมือไม่มีอาวุธ
- หัวใจของคนมีขนาดเท่ากับหนึ่งก�ามือของคนนัน้ๆ
- เสน้ลายมอื และเซลลส์มอง จะพฒันาไปพรอ้มๆ กนัขณะทารก
อยู่ในครรภ์มารดา
- จับเท็จคนโกหกได้ด้วยการเขียน... คนโกหกจะเขียนกดน�้าหนัก
มากกว่าเวลาปกติ
- มือกีต้าร์ระดับเทพของอังกฤษอย่าง Jeff Beck หลังเกิด
อุบัติเหตุมีดบาดนิ้วเล่นกีต้าร์ไม่ได้ไปหลายสัปดาห์ ก็ตัดสินใจ 
ท�าประกันให้นิ้วมือทัง้ 10 ในราคานิ้วละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
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	 นาฬิกาข้อมอืของผมบอกเวลาหนึง่ทุม่พร้อมกบัเมด็ฝนทีเ่ริม่ 

โปรยปรายลงมา	ผมสะพายกระเป๋าใบโปรดพาตวัเองฝ่าการจราจร 

ท่ีติดขัดของกรุงเทพฯ	 มายังสถานีรถไฟหัวล�าโพงก่อนเดิน 

เลีย้วซ้าย	และข้ามถนนมาอีกฟากหนึง่ทีม่ร้ีานข้าวหมแูดงตัง้อยู	่

สิ่งที่ดึงดูดให้มาที่นี่ไม่ใช่เพราะรสชาติของข้าวหมูแดงแต่เป็น 

สิ่งที่ท�าให้ผมไม่สามารถละสายตาไปได้ในขณะนี้	 บทสนทนา 

บนโต๊ะที่มีผู้ร่วมวงเพียงสองคนบนโต๊ะเหล็กธรรมดาข้างๆ	 โต๊ะ 

ทีเ่ริม่ขึน้แล้ว	ผมได้แต่นัง่มองการสนทนาทีพ่ดูคยุกนัอย่างออกรส

แต่ไร้ซึง่เสยีงนัน้อย่างเงยีบๆ	ผมไม่ได้อยูใ่นวงสนทนาไม่ได้เข้าใจ

ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ผมสนใจมัน	สายตาคู่เดิมละออกจากภาพ

การสนทนาที่อยู ่ตรงหน้าก่อนกวาดไปทั่วร้านเลยไปถึงร้าน

ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่กางผ้าใบยื่นออกมา	 ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงไม่ 

กีก้่าว	ตรงโตะ๊ทีต่ัง้อยูช่ิดริมห้องแถวมีคูส่นทนาอีกคู่หนึง่ทีก่�าลัง

พดูคยุกนัด้วยภาษาทีผ่มไม่เข้าใจ	‘ภาษาท่ีไร้เสยีง’	ท�าไมพวกเขา

จึงมารวมตัวกันที่นี่?	 อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขามา 

รวมตัวกัน?	 ค�าถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวและด้วยเหตุผลนี ้

ผมจึงเดินทางมาหาค�าตอบ

	 “พวกเขาก็เหมือนกับเรามีสังคมเหมือนกันแต่ต้องอธิบาย

ก่อนว่า	ส�าหรบัชดุนีพ้วกเขาไม่ได้มาจากทีเ่ดยีวกนัต่างคนต่างมา

แล้วมารวมกลุ่มกัน	 และจะมีการรวมตัวที่เป็นหลักแหล่ง	 เช่น 

เช้าจะอยู่แถวหลังวัง	 ถ้าประมาณเที่ยงคืนก็จะไปรวมกลุ่มกันที่

แมคโดนัลด์แถวสีลม	สมัยก่อนเทคโนโลยีไม่มีย่ิงเป็นโทรศัพท ์

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงจึงต้องใช้ความรู้สึกล้วนๆ	 ว่าหากไปที่นี่จะเจอ

เพื่อนแน่นอนก็ไปเจอกันจนเกิดเป็นการรวมกลุ่ม”

	 เสยีงบอกเล่าจากคณุลงุพรชยั	ประธปีเงนิ	ชายวยักลางคน

เจ้าของร้านข้าวหมแูดง	ผูท้ีใ่บหน้าเตม็ไปด้วยร่องรอยแห่งความ

มีอายุความเคร่งเครียดท่ียังคงฉายออกมาจากแววตา	 หากแต่

รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรท่ีฉายชัดบนริมฝีปากน่ันมันก็บ่งบอก

ถึงความเป็นคนอารมณ์ขันของชายคนน้ีได้ดี	 คุณลุงพรชัยเล่า

พลางชี้ให้ดูว่าร้านท่ีต้ังอยู่แถวน้ันสามส่ีร้านล้วนเป็นญาติๆ	 

ของคุณลุงท้ังส้ิน	 ร้านแรกที่ต้ังข้ึนคือร้านข้าวหมูแดง	และร้าน

ขายน�า้	ซึ่งพ่อ-แม่ของคุณลุงเป็นคนตั้งขึ้นมาตั้งแต่	25	ปีที่แล้ว

ก่อนจะมีร้านข้าวร้านก๋วยเต๋ียว	 และร้านลูกชิ้นท่ีอยู่ติดๆ	 กัน 

	 ซึ่งกลุ่มคนใบ้ที่มารวมกลุ่มกันเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพ่อ-แม่ของ 

คณุลงุตัง้ร้านใหม่ๆ	หากประมาณคร่าวๆ	กร็าว	20	ปี	และส่วนใหญ่

ก็จะน่ังอยู่ท่ีร้านน�้า	 คุณลุงยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่ากลุ่มประจ�าที ่

มานัง่อยูท่ีร้่านของคณุลงุจะมปีระมาณ	30	คนและส่วนใหญ่อายุ

ก็ขึ้นเลขสี่เลขห้ากันหมดแล้ว

	 “คุยแทบทุกเรื่องที่เราจะท�าภาษามือได้ถ้าเป็นเทศกาล

บอลโลกอย่างตอนนี้เขาก็จะถามว่า	วันนี้คู่นี้เตะชอบใครหรือว่า

บางคนชอบเล่นการพนันก็จะถามว่าเล่นใคร	 ราคาไหนหรือ 

บางครัง้กม็เีรือ่งการเมอืงแต่การเมอืงมนัจะยากเพราะภาษามอื

เรื่อง : กาญจนา ปลอดกรรม
ภาพ : นีนนิมมาน ยอดเมือง, พาฝัน พลเยี่ยม

เสียงคุยริมถนน
ของคนพูดภาษามือ

มือเล่าเรื่อง
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อวดร�่าอวดรวยแต่กลับแต่งตัวธรรมดามาน่ังกินก๋วยเตี๋ยว 

ข้างทางเพียงแค่อยากพบปะเพื่อนฝูงน่ันเพราะทุกคนต้องการ

สังคมแม้แต่ผู้ที่บกพร่องด้านการพูดก็ตาม	 ระหว่างการพูดคุย

คณุลงุพรชยักม็กัชีใ้ห้เรามองกลุม่คนใบ้ทีเ่ริม่ทยอยมานัง่กนิข้าว

กันท่ีร้านทีละคนสองคนแต่คุณลุงก็มักรีบหันกลับมาก่อนพูด 

กับผมด้วยสีหน้าจริงจัง

	 “คนใบ้ประสาทตาจะดีมากแค่แวบเดียวท่ีเราหันไปมอง

เขามักจะคิดว่าเราก�าลังดูถูกเขาหรือก�าลังพูดถึงเขาในทางลบ	

ซึง่เขาจะไม่พอใจมากเพราะเขาจะคิดเสมอว่าการท่ีเขาพูดไม่ได้

มันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นตัวตลกหรือเป็นของเล่นของใคร

ที่จะมาหัวเราะเยาะเพราะเขาก็คนเหมือนกัน”

	 การพูดคุยยังคงด�าเนินไปเรื่อยๆ	 ในขณะที่เม็ดฝนเริ่ม

บางตาลงแล้ว	ระหว่างการพูดคุยมักมีลูกน้องในร้านของคุณลุง

มาขอแลกเงินทอนกับคุณลุงบ่อยๆ	แต่การพูดคุยก็ไม่ได้สะดุด

มันสามารถดิ้นได้ไม่เหมือนภาษาพูด	 เรื่องของชาวบ้านก็มี	 

ตอนนินทากันนี่ตลกด้วยนะ	 (หัวเราะ)	 สนุกนะ	มุมมองคนอื่น 

ผมไม่รู้แต่ส�าหรับเรามันสนุกเพราะว่าเราอายุก็มากแล้วเราเจอ

อะไรมาหลายๆ	 อย่าง	 เรามองเร่ืองพวกนี้เป็นเร่ืองสนุก	 เฮฮา	 

ยิ่งถ้าเราไม่ติดงานสบายเลยไปนั่งคุยกับเขาด้วย”

	 คุณลุงพรชัยพูดพลางหัวเราะเอ๊ิกอ๊ากในล�าคออย่าง 

ถูกอกถูกใจ	 เรื่องเล่าจากปากของคุณลุงมันท�าให้ผมคิดได้ว่า 

คนเราทุกคนไม่ว่าจะมีร่างกายครบสมบูรณ์หรือมีบางส่วน

บกพร่องไปแต่ทุกอย่างที่เรามีเหมือนกันคือ	ความรู้สึกนึกคิด	 

มีความเป็นปัจเจกบุคคลและพวกเขาเหล่านี้ก็เช่นเดียวกัน	 

แม้จะบกพร่องด้านการพูดแต่พวกเขาก็เหมือนคนทั่วไปมีภาวะ

อามรมณ์	โกรธ	ดใีจ	เสยีใจ	มีชอบไม่ชอบนัน่เพราะเขากค็อืมนษุย์	

คุณลุงเล่าเพิ่มเติมว่าคนที่มารวมกลุ่มกันนี้มีทั้งคนที่ว่างงาน	 

มีงานรับจ้างเล็กน้อยรวมไปถึงคนมีอันจะกินแต่เขาไม่ได้ท�าตัว
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เมื่อคุณลุงก็มักจะพูดด้วยในขณะล้วงเงินให้เด็กในร้านท่าทาง 

ที่แลดูจริงจังหยิบจับอะไรรวดเร็วของคุณลุงพรชัยมันท�าให้ผม

เห็นว่าคุณลุงเป็นคนท�างานอย่างแท้จริง	 ในที่นี่หมายถึงเป็น 

คนที่ตั้งใจท�ามาหากิน	และมักเห็นทุกนาทีมีค่า	มันยิ่งท�าให้ผม

นกึขอบคณุคณุลงุมากทีย่อมสละเวลามาคยุกบัผม	คณุลงุพรชยั

เล่าให้ผมฟังว่าในฐานะพ่อค้า	 การรวมกลุ่มกันของผู้บกพร่อง

ทางการพูดมันก็ท�าให้เกิดปัญหาบ้างเช่นกันเพราะพวกเขาจะ 

นั่งกันตั้งแต่ร้านเปิดจนกระทั่งร้านปิด	 หากพูดในเชิงการค้า 

อย่างน้อยที่สุดมันก็ท�าให้คุณลุงต้องเสียโต๊ะส�าหรับลูกค้าไปถึง	

2-3	 โต๊ะ	 ดังนั้นจึงอาจมีการจัดระเบียบโดยการขยับโต๊ะให้ชิด 

ให้นั่งกันเป็นกลุ ่มเพื่อความสะดวกของลูกค้าท่านอื่นท่ีมา 

ใช้บริการด้วยและส�าหรับลูกค้าท่านอ่ืนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่

อาจมีสงสัยบ้างว่าพวกเขามาจากไหน?	รวมตัวกันได้อย่างไร?	

	 “เราอย่ามองว่าเขาน่าสงสารความจรงิเขากเ็หมอืนเราเป็น

คนเหมือนกันเพียงแต่โตมาไม่เหมือนกัน	 และเรื่องของการ

บกพร่องทางการได้ยินจึงท�าให้การสื่อสารมันยากขึ้นมุมมองจึง

ต่างกนั	บางครัง้เลยดเูหมอืนว่าหากต้องท�าอะไรสกัอย่างเขาต้อง

ได้เปรียบเรานิดหนึ่งถ้าเท่ากันเขาจะมองว่าเราเอาเปรียบเขา

ฉะนั้นเวลาท�าอะไรเราต้องหย่อนให้เขานิดหนึ่งโดยส่วนใหญ่

กลุ่มที่เราเจอจะเป็นแบบนี้ซึ่งความจริงมันไม่ใช่เขากับเราก็คน

เหมือนกัน”		

	 ประโยคหนึ่งของคุณลุงพรชัยที่บอกเล่าถึงทัศนคติของ 

กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินตามที่ตัวเองได้สัมผัสมา	 ถึงตรงน้ี

มันท�าให้ผมได้เห็นอีกแง่ของความคิดของคนกลุ่มนี้	 หากสิ่งที่ 

คุณลุงพูดเป็นความจริงผมว่าบางครั้งสิ่งที่ท�าให้พวกเขาคิดว่า

พวกเขาบกพร่องหรือไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืนเป็นเพราะสังคม 

หรอืเปล่า?	สงัคมเราถกูสอนมาให้มองพวกเขาเป็นผูด้้อยโอกาส	

สังคมก�าลังบ่มเพาะให้เราเห็นว่าพวกเขาไม่ปกติให้สงสารเขา

และด้วยสายตาที่คนในสังคมมองเขาด้วยความเห็นใจ	มันอาจ

คล้ายสายตาของการดถูกูจงึไม่แปลกทีเ่ขาจะเจบ็ปวดกบัการถกู

มองแบบนั้นและอาจเพราะเรามองว่าเขาไม่ปกติเหมือนเราเลย

ท�าให้เขาคดิว่าเขาเป็นแบบนัน้	ซ่ึงจรงิๆแล้วมนัไม่ใช่ผมว่ามนัถงึ

เวลาแล้วหรือยังที่เราควรหันกลับมาถามตัวเองว่า	 เราก�าลังท�า

อะไรกับพวกเขาเหล่านี้?

	 “สังคมเราขี้สงสารคนไทยใจดีและคนไทยลืมง่ายมันเป็น

นสิยัคนไทยจนบางครัง้ดเูหมอืนไม่มเีหตผุล	เหน็ขอทานกใ็ห้เงิน

ท้ังท่ีบางทีเขารวยจะตาย	เราท�าแทบเป็นแทบตายยงัสู้ไม่ได้เลย”	

คุณลุงพูดกลั้วหัวเราะแต่คล้ายแดกดันคนในสังคมอยู ่ในที 

ผมหลดุข�าพรวดกบัประโยคของคณุลงุ	สงัคมไทยขีส้งสารเกนิไป

จนบางครัง้ขาดเหตผุลและโดยไม่รูต้วั	เราอาจก�าลงัท�าร้ายคนใน

สังคมด้วยกันเองเพราะความขี้สงสารเห็นใจนั่นแหละ	

	 “เขาไม่ได้แตกต่างจากเรา	 เราต่างหากท่ีคิดไปเองว่าเขา

เป็นคนด้อยโอกาส	พวกเขาก็เหมือนเรามีแขนมีขา	 เขาแค่พูด 

ไม่ได้เขาไม่ได้พิการ”

	 การพดูคยุสิน้สดุลงแล้ว	มนัอาจเป็นการพดูคยุทีแ่สนธรรมดา

แต่เพราะความธรรมดาของมนันีแ่หละถงึสามารถถ่ายทอดด้าน

ทีม่นษุย์ทกุคนต้องม	ีไม่ว่าจะเป็นคนรวย	คนจน	คนปกตหิรอืคน

ทีเ่ราคดิไปเองว่าไม่ปกต	ิมนุษย์ทกุคนต้องการสงัคมต้องการการ

ยอมรบัจากเพือ่นฝงูแต่บางครัง้สิง่เหล่านัน้อาจไม่จ�าเป็นเท่าการ

มีพื้นที่ยืนในสังคม

	 ฝนขาดเม็ดแล้วพร้อมกับการกล่าวลาของผมและเหล่า

สหาย	 คุณลุงเดินกลับไปยังหม้อต้มน�้าร้อนใบเขื่องที่ก�าลัง 

ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตควันได้เป็นอย่างดี	 ลูกค้าส่ีห้าคนก�าลังคีบ 

เส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปาก	 ในขณะที่คนใบ้สองคนที่นั่งอยู่ในร้าน 

ข้าวหมูแดงใกล้ๆกันน้ันก็ยังคงน่ังส่ือสารกันอยู่ด้วยภาษาที ่

พวกเขาเข้าใจ	ผมพร้อมสหายอีกส่ีคนหันหลังเดินออกมาจาก

ร้านก๋วยเต๋ียวธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายหันหน้า

ออกสู่ถนนที่คงมีเพียงแสงจากไฟดวงเล็กๆ	 ของร้านขายของ

แผงลอยนั่นแหละที่พอจะท�าให้เรามองเห็นทาง..

	 อย่างท่ีบอกแต่ต้น	 ผมไม่ได้มาเพื่อกินข้าวแต่อย่างใด	 

จึงแน่นอนว่าผมไม่ได้อิ่มท้อง

	 แต่ผมเดินจากมาพร้อมกับความอิ่มใจ	
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 หากเพลงอยา่ง โลกสวยดว้ยมอืเรา, จบัมอืลกูเสอื, จบัมอื
กันไว้, คือหัตถาครองพิภพ ที่เราต่างคุ้นหูกันดี คือตัวอย่าง 
ของเพลงทีบ่อกเราวา่ มอืนัน้ส�าคญัไฉน ทราบหรอืไมว่า่ยังมเีพลง
อีกมากมายที่ว่าด้วยเรื่องของมือ Read Me ฉบับมือเล่มนี้  
จะขอพาทุกคนไปรูจ้ักกับเพลงเหล่านั้น  ถ้าพรอ้มแล้ว เอื้อมมือ
ไปหยิบไมค์กันได้เลย

1. ขอมือเธอหน่อย	–	ตู่	นันทิดา,	แก๊งค์พี่มากพระโขนง,	Katie	Pacific	
เพลงขอมอืท่ีฮิตทัว่บ้านทัว่เมอืง	 โดยทัง้สามเวอร์ชนักไ็ด้อารมณ์กนัไป

คนละแบบ	เวอร์ชนัต้นฉบบัของคณุตูจ่ะมาในแบบนุม่ลกึ	แก๊งพีม่ากฯ	

จะขายความฮาและความทะเล้น	หรอืล่าสดุในแบบบอสซาโนว่ากท็�า

ออกมาได้น่ารกั	เป็นอีกเพลงทีไ่ม่ว่าจะฟังเวอร์ชนัไหน	กเ็กดิความรูส้กึ

ที่ชวนให้อยากจับมือใครสักคนไปนานๆ

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

ขอจบัมอืกนัแบบง่ายๆ	คณุผูห้ญิงท่านใดทีเ่จอคุณผูช้ายใช้เพลงนีม้าจบี	

ก็ระวังจะเผลอหลงเสน่ห์	ยื่นมือให้ง่ายๆ	โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

3. Hands up – Ottawan  Disco	จังหวะ	mediumเพลงนี้	เป็น
เพลงฮิตติดชาร์ทในยุค	 80’s	 โดดเด่นในท่อนฮุคที่มีเนื้อเพลงซ�้าๆ	 

ร้องตามง่าย	และท่ีส�าคญัมท่ีาเต้น	นัน่คอืการเหวีย่งมอืขึน้ในไปอากาศ	

กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ท�าให้คนยังคงจดจ�าได้จนถึงทุกวันนี้	

4. ขอมือคนโสด - ออย ธนพัฒน์		มั่นใจว่าวัยรุ่นตอนปลาย	ต้องรู้จัก
เพลงนีก้นัทุกคน	เพลงทีฟั่งแล้วเหงาได้อกี	อยากชูมอืให้ได้อกี	แต่ทีเ่ดด็

คือมิวสิกวิดีโอ	ที่ตัวละครเซอร์เรียลมากทั้งวินมอเตอร์ไซค์	พนักงาน 

ขสมก.	สาวออฟฟิศ	เด็กเสิร์ฟ	ไปยันนักร้อง	มีโอกาสลองไปหาดูกัน

สักครั้ง

5. มอืทีไ่รไ้ออุน่ – Clash 	มาในแนวรอ็กเข้มเตม็อารมณ์ทีแ่ค่ชือ่เพลง

กป็วดร้าวแล้ว	ด้วยคนเราเป็นสตัว์เลอืดอุน่	การทีเ่ราจบัมอืใครสกัคน	

เรากค็วรทีจ่ะได้รบัความอบอุน่	แต่ถ้ามอืนัน้ไร้ซึง่ไออุน่แล้ว	การปล่อยมอื

ออกจากกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

6. ความหวังดีของมือที่สาม – ดัง พันกร	 	 แค่ค�าว่ามือที่สามก็ฟังดู
หมิ่นเหม่ศีลธรรมแล้ว	และแน่นอนคงไม่มีใครชอบ	แต่เพลงนี้จะเล่า

ในอีกแง่มุมของ	มือนี้	มือที่สาม...	มือที่ยื่นเข้ามาเช็ดน�้าตาให้กับเธอ

 

7. ผัวมือสอง – ยอดรกั สลักใจ		เพลงตัดพ้อ	ร้าวลึก	ของชายผู้ซึ่งเป็น
ตัวส�ารอง	นอกจากดนตรีที่มีเสน่ห์อย่างสวยงามแล้ว	ภาษาในเพลง

ก็สนุกไม่แพ้กัน	มีความเป็นธรรมชาติและจริงใจต่อการเล่าเรื่องของ

คนธรรมดาอย่างที่สุด

8. มือ – เบน ชลาทิศ	 เพลงจากปลายปากกาของ	บอย	โกสิยพงษ์	
เพลงนีบ้อกเราว่า	มอืเป็นอวยัวะสดุพเิศษ	เมือ่ไรกต็ามทีเ่ราจบัมอืกนั	

ความรูส้กึบางอย่างจะถกูล�าเลยีงไปยงัอกีหนึง่อวยัวะได้อย่างรวดเรว็	

อวัยวะที่ว่า	คือ	หัวใจ	บางครั้งแค่จับมือกันก็น่าจะบรรยายความรู้สึก

ของเราได้ครบถ้วนแล้ว	

9. Hands – Alpine		เพลงของวง	Electro-Pop	จากออสเตรเลยีเพลงนี	้
ว่าด้วยเรือ่งความไร้เดยีงสาของมนษุย์ในตอนแรกเกดิ	เราต่างเกดิมา

แบบมอืเปล่าด้วยกนัทกุคน	แต่ท�าไมพอโตขึน้เรากลบัเลอืกทีจ่ะหยบิ

ถืออาวุธมาท�าร้ายซึ่งกันและกันแทนที่จะหยิบย่ืนส่ิงดีๆ	 ให้กันเล่า 

เหตุใดเราจึงหลงลืมความไร้เดียงสาที่ติดตัวเรามา

10. With My Own Two Hands - Jack Johnson feat. Ben Harper  
การมาเจอกันของหนึ่งหนุ่มโฟล์คที่ขายความชิลล์และอีกหนึ่งศิลปิน

เรกเก้รุ่นใหญ่	คือ	ส่วนผสมที่ลงตัวอย่างที่สุด	เพลงนี้บอกเราในเรื่อง

ของการลงมอืท�าสิง่ดีๆ 	เพ่ือทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลก	เราทกุคนต่างมส่ีวน

ในการท�าให้โลกน่าอยูข่ึน้	เพยีงใช้สองมอืของเราลงมอืท�า	สร้างสรรค์

ส่ิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	หากโลกคือคน	 เราทุกคนต่างก็

คือมือของโลกด้วยกันทั้งนั้น

เรื่อง : กันตพัฒน์ พาวงษ์, พาฝัน พลเยี่ยม

ปรบมือ
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	 เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้า	 ผลงานเล่มล่าสุดของ 

มูนตรี	 ฤาชา	 เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นขนาดกะทัดรัด	 

หน้าปกสีสันสะดุดตา	 เพียงแค่ชื่อเรื่องก็ชวนให้เงี่ยหูฟัง	

และบอกเป็นนัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ	 ‘การเดินทาง’	เรื่องสั้น

ถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาผ่านการเล่าเรื่องแบบ

ความเรียง	 การบรรยายฉาก	 และบรรยากาศของเรื่อง 

จงึชวนให้เชือ่ว่าเป็นเรือ่งจรงิ	และชวนให้นกึภาพตามช้าๆ	

	 จุดเด่นของเรื่องสั้นเล่มนี้อยู ่ตรงที่การใช้ภาษา 

เรียบง่าย	 เหมาะกับคนที่ต้องการอ่านเพื่อผ่อนคลาย 

สิ่งที่แปลก	และเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง	 คือ	 แม้เรื่องราว

ทั้งหมดจะถูกยึดโยงผ่านการเดินทาง	แต่ก็ไม่ได้บอกเล่า

ถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั้น	 ผู้เขียนเล่า 

เพียงเรื่องราวของผู้คนมากหน้าหลายตาที่แวะเวียนมา

ฝากรอยเท้าเอาไว้	 เหมือนต้องการให้ผู ้อ ่านซึมซับ

บรรยากาศเพียงช่วงเวลานั้นเอาไว้	และปล่อยให้ตอนจบ

คลุมเครือ	 จุดจบของความสัมพันธ์ที่ผู ้เขียนถ่ายทอด	 

ชวนให้เราตั้งค�าถามกับชีวิตว่ารอยเท้าที่ผ่านเข้ามานั้น	

ฝากอะไรไว้ให้จดจ�าบ้าง

	 หากเปรยีบหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเหมอืนเพลงเพลงหนึง่	

ก็คงเหมือนเป็นเพลงรักหวานที่ซ่อนความขมในอารมณ์

เพลง	เป็นเพลงที่มีจังหวะเนิบช้าค่อยเป็นค่อยไป	และจัด

ว่าเป็นเพลงที่ไพเราะเพลงหนึ่ง	

	 หากคณุได้ออกเดนิทางไปทีใ่ด	ลองเงีย่หฟัูงดีๆ 	คณุ

อาจได้ยิน	 เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้าของคุณเองก็เป็นได้

	 ผลงานเล่มใหม่จากซรีส์ี	A	Very	Short	Introduction	

ทีร่วบรวมเรือ่งราวทีน่่าสนใจต่างๆ	เข้าด้วยกนั	โดยเฉพาะ

เรือ่งของประวตัศิาสตร์	และการเมอืงร่วมสมยั	เหมาะส�าหรบั 

ผู้ต้องการท�าความเข้าใจในทฤษฎีและหลักวิชาการผ่าน

ส�านวนการเขยีน	(และการแปล)	ทีไ่ม่ยากจนเกนิไป	ในเล่มน้ี 

ว่าด้วยเรื่องพัฒนาการของสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั	ผ่านการอธบิายโดยศาสตราจารย์ผูเ้ชีย่วชาญด้าน 

ญีปุ่น่สมยัใหม่ศกึษา	แห่งมหาวทิยาลยัไลเดน	หนงัสอืเล่มนี้

จะพาเราไปเปิดมุมมองในมิติของสังคมและวัฒนธรรม

ของชนชาติญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่สามารถ

พฒันาตนเองได้อย่างรวดเรว็ทีส่ดุในช่วงศตวรรษทีผ่่านมา	

เพือ่อธบิายถงึปัจจยัต่างๆ	ทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็และความ

ล้มเหลวภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ประเดน็และปัญหา 

ทางการเมือง	 รวมไปถึงการหาเหตุผลเพ่ือมาอธิบายถึง

เหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในภาวะที่สังคมญี่ปุ่นอยู่ในช่วง

ของการเปล่ียนผ่านครั้งใหญ่	 ส่ิงที่ท�าให้หนังสือเล่มน้ี 

แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปคือการที่เราจะ

ได้เห็นมุมมองของสังคมญี่ปุ่นอย่างมีที่มาที่ไป	 ไม่ใช่ 

เพียงแค่บันทึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย 

แต่ยงัรวมถงึการอธบิายถงึผลลพัธ์ของความเป็นสมยัใหม่

ที่สร้างแรงกระเพ่ือมอย่างใหญ่หลวงต่อระบบศักดินา

สวามิภักดิ์อันน�าไปสู่การส้ินสุดของระบบชนชั้น	หนังสือ

เล่มนี้จึงถือได้ว่าเป็นของว่างชั้นดีส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษา

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัยเลยทีเดียว

ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 
ความรู้ฉบับพกพา

เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้า
มูนตรี ฤาชา เขียน  l ส�านักพิมพ์เคหวัตถุ 

Modern Japan: 
A Very Short Introduction, 
Christopher Goto-Jones เขียน 
พลอยแสง เอกญาติ แปล 
ส�านักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์

เรื่อง : พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

เรื่อง : วัชรพงษ์ แดงปลาด
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How long will 
I love you 
as long as stars 
are above you 
And longer if I can

	 เราเคยให้ค�านิยามของความรักไว้ว ่าอย่างไร	 เราตกหลุมรัก

บ่อยแค่ไหน	ตกหลมุรกัได้อย่างไร	บางคนอาจบอกว่ารกัคอืการรบัรูถ้งึการ

มีอยู่ของกันและกัน	บางคนก็ว่ารักคือการเติมเต็มส่วนท่ีขาด	หรือรักคือ

การท่ีต่างฝ่ายต่างมีอะไรท่ีเข้ากันได้ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็คงไม่มีอะไร 

ที่เหมือนเดิม	

	 เช่นเดียวกับในเรื่อง	 Le	Week-end	ของผู้ก�ากับ	Roger	Michell	 

จากเรื่อง	Notting	Hill	หนังรักของคนชราที่	‘รัก’	ไม่ได้แปลกใหม่อีกต่อไป	

แถมยังเป็นตายายท่ีดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ากันสักเท่าไร	อีกคน

เป็นคุณยายที่ดูเอาแต่ใจ	 เอาแน่เอานอนไม่ได้	 อีกคนเป็นคุณตาที่อะไร

ก็ได้	 แต่วางแผนระยะยาวเสมอ	 คนทั้งคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ

ทะเลาะกันมากกว่าพูดคุยกัน	 แต่เมื่อครอบรอบ	30	ปีของการแต่งงาน

เลยพากันไปฮันนีมูนรอบสองที่มหานครสุดโรแมนติกอย่างปารีส	 ด้วย 

เงนิก้อนสุดท้ายในชวีติเพือ่หวงัว่าจะคืนความหวานชืน่ให้แก่ชวีติคูไ่ด้บ้าง	

	 ส�าหรับเรา	 Le	Week-end	 ไม่ได้เป็นหนังรักสวีทหวานตลอดเวลา	

หนังพาเราไปส�ารวจความรักแบบที่ไม่ได้มีความหวือหวา	 และซับซ้อน

อีกต่อไป	 รักท่ีผ่านการถูกท�าลายความไว้ใจต่อจากน้ันเป็นความรักหรือ

ความผกูผนักนัแน่ทีท่�าให้คนสองคนยงัอยูด้่วยกนั	คงจะเป็นเร่ืองไม่ง่ายที่

คนคู่หนึ่งจะประคับประคองกันไปจนถึงช่วงเวลาที่กลายเป็นตายาย 

ที่จูงมือกันบ้าง	ผลักกันบ้าง	ซึ่งหนังท�าให้เราเห็นถึง	‘ความพยายาม’	และ	

‘การพูดคุย’	 รักจะสามารถท�าให้ทุกอย่างผ่านไปได้จริงหรือ	และ	 ‘เราจะ 

รักกันได้นานแค่ไหน’

L e  W e e k - e n d 

- How Long Will I Love You  
,Ellie Goulding

เรื่อง : ธันย์ชนก รื่นถวิล
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B a r f u s s
(Barefoot)

	 Barfuss	 หรือ	 Barefoot	 ภาพยนตร์โรแมนติก	

-	 คอมเมด้ี	 ชื่อดังในเวอร ์ชันเยอรมัน	 ก�ากับโดย	

Til	Schweiger	ผู้เป็นทั้งนักแสดงน�า	ผู้ก�ากับ	และผู้ร่วม

เขียนบทภาพยนตร์ในครั้งนี	้Barfuss	ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดี	 และยังได้รับรางวัลจากแบมบี้	 อวอร์ด	

(รางวัลสื่อโทรทัศน์ของเยอรมนี)	 ว่าเป็นภาพยนตร์

เยอรมันที่ดีที่สุดในป	ี2005

	 เรื่องราวว่าด้วยผลพวงของการเลี้ยงดูอย่างผิดๆ	

ของผู้เป็นแม่ท�าให้เลล่าเด็กสาวไร้เดียงสาจากสถาน

บ�าบัดจิตที่ไม่เคยได้ย่างเท้าออกจากนอกบ้าน	เท้าของ

เธอไม่เคยแตะพื้นใดๆ	นอกจากพื้นในบ้านและสถาน

บ�าบัดจิต	 และแล้ว	 พรหมลิขิตก็ขีดเส้นให้เธอเลือกที่ 

จะหนีตาม	นิค	เคลเลอร	์ชายหนุ่มผู้มีปมความคิด	และ

ชีวิตที่ยุ่งเหยิง	ออกไปผจญสู่โลกกว้าง

	 การขยับท่าทางอย่างเก้ๆ	 กังๆ	 และพิลึกกึกกือ 

บนรองเท้าแตะคู่แรก	สามารถเรียกเสียงหัวเราะจาก 

ผู้ชมได้เป็นอย่างดี	ก่อนจะตามมาด้วยฉากท่ีเลล่าตดัสนิ

ใจขว้างรองเท้าคู่นั้นทิ้งไปด้วยความคิดแน่วแน่ว่า	ถึง 

อย่างไรเธอกไ็ม่ชอบใส่รองเท้า	ซึง่ท�าให้เราสะดดุอารมณ์ 

ไปในทนัทพีร้อมกบัค�าถามทีเ่กดิขึน้มาว่า	ท�าไมเธอไม่ชอบ

ใส่รองเท้า?

	 ค�ากล่าวที่ว่า	“Barefoot	travel	allow	you	to	get	

the	true	feel	of	a	place”	ของ	Sabrina	Ward	Harison	

นักประพันธ์แคนาเดียนชื่อดัง	คงท�าให้เรารู้ซึ้งถึงความ

รู้สึกของตัวละครหลักอย่างเลล่าได้เป็นอย่างด	ี

	 นั่นสินะ	 ความเป็นอิสระท�าให้เราสัมผัสได้ถึง

ความรู้สึกที่แท้จริงของการมีอยู่และบางทีเราก็ลืมคิด 

ไปว่าสิ่่งใกล้ๆ	ตัวเรานี่แหละที่ปิดกั้นเราเสียเอง

เรื่อง : วิปัสสนา ชัยกิจการ
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	 ในชวีติของเราเคยให้ค�านยิามค�าว่า	‘นกัเดินทาง’	ไว้บ้างหรอืเปล่า 

บ้างว่าการเดินทางเป็นการพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ต่างไปจากเดิม 

ช่วงขณะหนึง่	 บ้างว่าการเดนิทางเป็นการได้เดนิทางกลบัเข้าไปเรยีนรู ้

ตัวตนภายใน	 	ไม่มีใครบอกได้ว่านิยามใดถูก	นิยามใดผิด	หรือท้าย

ทีส่ดุแล้ว	ชีวตินัน่แหละคอืการเดนิทาง	เราทกุคนต่างเป็นนกัเดนิทาง	

ชีวิต	 และการเดินทางต่างมีข้อจ�ากัดส�าคัญที่เหมือนกันคือ	 ‘เวลา’	 

ชึ่งเราต่างด�ารงอยู่เพียงชั่วพริบตา

	 แน่นอนว่าในการเดินทางย่อมมกีารเดินทางทีเ่ต็มไปด้วยความสขุ	 

และในครั้งถัดมาก็อาจจะทุกข์แสนสาหัส	 แต่ที่แน่ๆ	 คือ	 ในสมอง 

ของคนเรานัน้หน่วยบนัทกึความทกุข์มกัท�างานได้ดกีว่าหน่วยบนัทกึ

ความสขุ	แต่ความสขุนัน้ต่อให้มมีากมายแต่กเ็ป็นสิง่ทีอ่ายสุัน้	ดงันัน้

วนัทีเ่ราทุกข์แสนสาหสั	หากให้นกึถงึวนัทีม่คีวามสขุ	สมองของคนเรา

จึงมักจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาเอาดื้อๆ	

	 เมื่อพูดถึงความทุกข์	ย่อมมีรูปแบบความทุกข์ที่มากมาย	และ

มคี�าถามตามมาไม่แพ้กนัเช่น	เจ็บในเรือ่งใดบ้างทีเ่ราจะไม่ทน	ในชวีติ

ของคนเราจะสามารถเผชญิหน้ากบัความเจบ็ปวดได้สกักีค่รัง้ในชวีติ	

แต่ค�าถามทีน่่าสนใจทีส่ดุกค็อื	หากเราสามารถกลบัมาใช้ชวีติได้ตาม

ปกติอีกคร้ังหนึ่ง	 แปลว่าเราหายดีแล้วจริงหรือ	 เพราะบางครั้งที่เรา

ยอมเจ็บปวดกับเรื่องเดิมซ�้าซาก	 อาจเป็นเพราะคนที่ท�าให้เราต้อง 

ตดิอยูก่บัความรูส้กึเหล่านัน้เป็นคนส�าคญั	คนทีเ่ราเรารกั	และเป็นไป

ได้ว่า	 ถ้าเราเลิกคิดเรื่องราวเหล่านั้น	 อาจท�าให้เราลืมเขาเข้าจริงๆ	 

เช่นเดียวกับตัวของเราเองเมื่อกล้าที่จะก้าวออกไปจากจุดเดิม	 จาก

การเฝ้าคิดแต่เรื่องเดิมๆ	 คนส�าคัญคนนั้นก็ไม่ได้จางหายไป	หรือ 

ได้ลืมเขาอย่างที่คิด	 แต่มันท�าให้เราได้ถอยออกมาและเลือกท่ีจะ

จดจ�าเขาในมุมที่ดีกว่าเดิมในแบบที่เราจะไม่โหดร้ายกับตัวเองมาก

เกินไปนัก	และได้เรียนรู้ว่าความทุกข์กับสุขในชีวิตเราสามารถแยก

ส่วนกันได	้เรายังคงสามารถหัวเราะไปกับเรื่องตลกได้เช่นเดิม	แต่ใน

ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนวันแรกที่รู้สึกไม่ผิดเพี้ยน	 

ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ท�าให้เราสูญเสียความ

สามารถทางการรับรู ้ความรู ้สึกคู ่ตรงข้ามนี้ได้เลย	 เป็นไปได้ว่า	 

มันอาจเป็นปฏิกิริยาคู่ขนานที่จะประคองความเป็นไปของชีวิตเราไว้

	 ถ้าเทียบกับการเดินทางก็คงเหมือนการตั้งค�าถามว่าท�าไมเรา 

ยงัอยากจะเดนิทางอยูท่ัง้ๆ	ทีค่ราวทีแ่ล้วมนัแย่	ไม่สนกุ	แถมยงัเหนือ่ย 

บางครัง้กไ็ด้สผีวิทีเ่ปลีย่นไปในทางเข้มขึน้	เนือ่งจากไปในที่ๆ 	แดดแรง 

เสียเหลือเกิน	แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราจะได้	 คือ	 เราไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว	

และแสงแดดมีผลต่อการซีดจางของสีที่ฉาบทาอยู่บนที่ต่างๆ	 ของ

ความรู้สึก	และความทรงจ�า	ถ้าไม่ก้าวออกมาเจอแสงแดดเสียบ้าง	

การซีดจางของมันก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได	้

	 เหมือนการเฝ้าแต่ครุ ่นคิดอยู่ในโลกที่เราคิดว่ามืดมนเสีย 

เหลือเกิน	 แต่ก็ไม่เคยที่จะเปิดหน้าต่างให้แสงแดด	 ได้ส่องเข้ามา	

	 การเดินไปข้างหน้า	อาจไม่ใช่แค่การเดินห่างออกไปจากบาง

เหตุการณ์	 บางความรู้สึก	 เพราะอดีตมักวางไว้ถูกที่ถูกทางเสมอ	 

ไม่ว่าเมื่อไรเราก็หามันเจอ	แม้ไม่อยากจะเจอก็ตาม	ขณะเดียวกัน	ก็

เป็นความทรงจ�าอีกนั่นแหละที่หนักเกินกว่าที่เราจะแบกมันไว้ตลอด	

	 การเดนิไปข้างหน้า	เป็นเพยีงแค่การสร้างเรือ่งราวใหม่ๆ	ให้มากขึน้	

มากจนตัวเราเองมีตัวเลือกมากพอให้รู้สึก	 จนไม่จ�าเป็นต้องจมกับ

เรื่องเดิม	 เพ่ือที่สุดท้ายแล้ว	ทุกอย่างก็จะเหลือเพียงแค่ร่องรอยของ

ส่ิงก่อสร้างเก่าๆ	 ที่แสงแดดได้พาความรู้สึกเหล่านั้นระเหยไปตาม 

กาลเวลา	 เหลือไว้เพียงเรื่องเล่าที่ว่า	 กาลครั้งหนึ่งเราเคยพบกัน	ณ	 

ช่วงเวลาที่มีอยู่จริง

แด่นักเดินทาง
ผู้สะสมกาลเวลา

Time moves in one direction, 
memory in another.

- William Gibson

เรื่อง : ธันย์ชนก รื่นถวิล

มือคิด-มือท�า
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	 วันธรรมดาวันหนึ่งของช่วงปิดเทอม	 ผมรับภาระหน้าที่จาก 

คุณแม่ให้เลี้ยงหลานสาวอยู่ที่บ้านพร้อมกับเจ้าตูบตัวใหญ่หนึ่งตัว	

หลานสาวของผมอายจุะสองขวบแล้วในอกีไม่กีเ่ดอืน	เธอเป็นเดก็น่ารกั

และฉลาดอีกด้วย	 เธอสามารถจดจ�าสิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ ์

ส่วนตัวของคนในบ้านได้หมดเลย	 เม่ือสัปดาห์ก่อนผมเอาโทรศัพท ์

ออกจากกระเป๋าแล้ววางไว้บนโต๊ะท�างาน	 เธอจะใช้นิ้วชี้ของเธอชี้ไป 

ทีโ่ทรศพัท์แล้วเรียกช่ือเจ้าของราวกบับอกว่านีเ่ป็นของใคร	หากผมยัง

ไม่ไปหยบิมา	 เธอจะไปหยิบมาให้ไว้กบัเจ้าของทนัท	ี เธอจะท�าอย่างนี้

กบัทกุคน	และทุกคร้ังจะเป็นเดอืดเป็นร้อนทนัทถ้ีาไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ธอ

ต้องการ	ผมไม่รู้ว่าเธอคดิอะไรอยู่

	 เมื่อพระอาทิตย์เริ่มหันเหเข้าสู่ทิศตะวันตก	ผมนั่งดูหลานสาว

หลับหลังจากเธอได้หม�่าอาหารมื้อกลางวันเสร็จ	ผมเฝ้ามองเธอด้วย

ความเอ็นดู	 ผมมองไปรอบๆ	 เพื่อหาอะไรมากระทบตาไม่ให้ปิดลง	 

ข้างตัวผมมีหนังสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยผมยังเป็นเฟรชชี่อยู่

เล่มหน่ึง	 เปิดไปเปิดมาเจอหัวข้อหนึ่งที่สะดุดตาผมเหลือเกิน	 คือ	

Equilibrium	หรือ	ความสมดุล	ประโยคเปิดเรื่องก็โดนใจผมมากคือ	

‘ความสมดุลเป็นสิ่งที่ส�าคัญ’	 หัวข้อนี้ในทางวิชาเศรษฐศาสตร์

พยายามอธิบายถึงจุดที่สมดุลที่สุดในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภค

สินค้า	 ด้วยความที่จิตใจสะดุดกับประโยคดังกล่าวท�าให้ผมนั่งอ่าน

หนังสือเล่มนั้นอย่างใจจดใจจ่อ	 เมื่ออ่านจบผมปิดหนังสือทันที 

แล้วตั้งค�าถามกับค�าว่า	ความสมดุลคืออะไร?

	 ผมใช้เวลาคิดและไตร่ตรองค�าว่า	ความสมดุล	อยู่ชั่วครู่	ผมจึง 

นิยามค�าว่าความสมดุลของผมว่า	มันคือการจัดการความต้องการที่

พอดีพอเหมาะในทุกๆ	 เรื่อง	 หลายครั้งที่เราสูญเสียความสมดุลไป

เพียงเพราะค�าว่ามากไปหรือน้อยไป	บ้างก็ทานมากไปจนอ้วน	บ้างก็

นอนน้อยเกินไปจนป่วย	บ้างก็พูดมากเกินไปจนผิดใจกัน	บ้างก็ออก

ก�าลังกายน้อยเกินไปจนไม่แข็งแรง	หรือแม้แต่บางทีก็คิดมากเกินไป

จนเป็นทุกข์

	 ใช่ครับ!	 ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดมาก	 เป็นคนที่เคยหลงใหล 

คดิว่าการคดิมากนัน้จะท�าให้เราดฉูลาด	การมเีหตผุลต่างๆ	มากมาย

มารองรับความคิดน้ันดูเจ๋ง	 แต่หลายครั้งจุดจบของเหตุผลที่มาก 

เกินไปหรือความคิดมากนั้นมันคือความทุกข์

	 จะว่าเป็นความโชคดีก็ได้เมื่อความเชื่อของผมได้เปล่ียนไป

ทันทีเมื่อผมได้มาเจอหนังเรื่องหนึ่งคือ A Beautiful Mind	 ตัวเอก 

ของเรือ่งคอื	จอห์น	แนช	เป็นนกัคณติศาสตร์ทีค่ว้ารางวลัโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร์ในปี	1994		เขาเป็นมนษุย์คนหนึง่ทีย่ิง่ใหญ่มากในด้าน

ของเหตุผล	 และความคิด	 แต่เขาเปราะบางทางด้านอารมณ์	 และ

ความรู้สึกเป็นอย่างมาก	 เขาสามารถแก้สมการทางคณิตศาสตร์ท่ี 

ซับซ้อนได	้แต่แก้สมการของชีวิตตัวเองไม่ได้	เขาประสบความส�าเร็จ

อย่างรวดเร็วในฐานะศาสตราจารย์จนเป็นที่ยอมรับ	แต่เขากลับต้อง

มาพบจุดต�่าที่สุดของชีวิตอีกครั้งด ้วยอาวุธของเขาเองน่ันคือ	 

เจ้าความคดิ	ทีก่ลายเป็นภาพหลอนท�าให้เขาตกอบัอย่างมาก	แต่โชค

ยังพอจะเข้าข้างเขาอยู่บ้าง	 เมื่อเขาได้มาพบเจอ	 อลิเซีย	 ภรรยาที่ 

มาช่วยเติมเต็มส่วนที่เขาเปราะบางนั่นคือ	อารมณ์	 และความรู้สึก	 

เธอใช้หัวใจเยียวยาจอห์น	จนกระทั่งเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและ

สามารถคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีค.ศ.	1994	

	 เมื่อผมทบทวนเรื่องราวในหนังที่สอนมิติความเป็นมนุษย์ได้

เป็นอย่างดีอย่างเรื่องนี	้ท�าให้ผมนึกถึงค�าสอนของพ่อผม	ที่ท่านสอน

สมยัผมเป็นเดก็ๆ	ซึง่ตอนนัน้ผมไม่ได้เข้าใจอะไรมนัหรอก	ได้แต่เพยีง

จดจ�ามา	ประโยคนั้นก้องในหัวผมมาจนถึงวันนี้คือ	 “เมื่อใดก็ตามที่

เราสญูเสยีสมดลุของความคดิ	เมือ่นัน้แหละเราจะสญูเสยีสมัผสัของ

ความจริง”	แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามันคือความสนุกของชีวิตที่เรา

จะต้องหาสมดุลของความคิดและความรู้สึกให้ได้	 และเม่ือเราหา 

มันเจอ	ความสมดุลนี้แหละที่จะท�าให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง

	 ขณะที่ผมก�าลังคิดอยู ่เพลินๆ	 เสียงของหลานก็ดังขึ้นเป็น

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเธอก�าลังจะตื่นแล้ว	ผมยังคงเฝ้ามองเธอด้วย

ความเอ็นดู	 เธอเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกสอนให้ใช้การจดจ�าว่าน่ีคือน้า 

นี่คือโทรศัพท์หรือส่ิงของของน้า	 ผมไม่ได้บอกว่าการสอนให้เด็กคิด

หรือจดจ�าเป็นส่ิงที่ไม่ดี	 แต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนถูกสอนมาให้คิดหรือ

จดจ�าก่อนใช้ความรู้สึกเสมอ	ผมอยากให้หลานสาวของผมเติบโตมา

ในความสมดุลของความคิดและความรู้สึก	 หวังว่าเมื่อเธอโตขึ้น 

เธอจะไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะความฉลาดของเธอเองเหมือน 

ในสมัยเป็นเด็กอีกครั้ง	เธอคงจะต้องฝึกใช้ต่อมความรู้สึกบ่อยๆ	

	 และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความเชื่อใหม่ๆ	 ของผมว่า	 ความรู้สึก 

คือเหตุผลชนิดหนึ่งที่เหตุผลเองก็อธิบายไม่ได้	 ผมก็ไม่รู ้หรอกว่า 

ใครอธิบายได้

	 นอกจากตัวคุณเอง!

เรื่องวันวาน
กับหลานสาว
เรื่อง : จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์
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	 ลูกทุกคนปรารถนาจะเกิดมาในครอบครัวอันสมบูรณ์แบบ	

ทีเ่ตม็ไปด้วยความรกัความเอาใจใส่จากพ่อและแม่	แม้แต่	กรติ	เอง

ก็ต้องการความอบอุ่นเช่นนั้นจาก	‘ครอบครัว’	เหมือนกัน...	

	 นับต้ังแต่ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต	 ครอบครัวก็เปรียบเสมือนบ้าน	 

ที่ไร้เสาหลักแทบจะพังครืนลงมาได้ทุกเมื่อ	ท�าให้บ้านซึ่งเป็นที่ซุก

หัวนอนถูกยึดไป	 ครอบครัวของเขาจึงต้องระเหเร่ร่อนไปอย่าง

ไร้จุดหมาย	หากแต่ไม่นานช่วงเวลาที่ตกต�่ากลับค่อยๆ	พุ่งทะยาน	

หลังจากที่ผู้เป็นแม่สามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยอาชีพบาง

อย่างท่ีหาเงินได้จ�านวนมาก	จนสามารถส่งกรติเรยีนในสถานศกึษา

เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งได	้ทว่า...	กริตหาได้ภูมิใจในสิ่งที่แม่ของเขา

ได้กระท�าให้	ตรงกันข้าม	มันกลับท�าให้เขาชิงชัง	และขยะแขยงใน

ตัวแม่ของเขามากขึ้น...	 ในความคิดของกริตเงินที่ได้จากอาชีพ

โสเภณี	มันช่างสกปรกเสียจริงๆ	!

	 ไม่ว่าเขาจะเดนิไปทีไ่หน	ค�านนิทาสารพดักม็กัจะลอยตามตดิ 

กรติไปด้วยเสมอ	แม้แต่เพือ่นท่ีเคยสนิทกเ็ร่ิมตีตัวออกห่างหลงัจาก

เรือ่งภูมิหลงัของเขาถกูแพร่ออกไปในโรงเรยีน	ท้ังทีค่วามผดิมันไม่

ได้เกิดจากกรติ	ทุกปัญหาทีเ่กดิขึน้มากมายจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะ

พาแม่มาแสดงตัวในวันนี้...	วันประชุมผู้ปกครอง	

	“อ้าว!	กรติอยูท่ี่นีเ่อง	ปล่อยให้แม่ตามหาเสยีตัง้นาน”	ชายหนุม่ 

ที่เดินหนีเสียงนกเสียงกาชะงักเท้า	พร้อมกับหมุนตัวไปเผชิญหน้า

กับหญิงสาวในชุดผ้าไหมลายประณีตที่ยืนส่งยิ้มหวานมายังเขา	

“แม่	มาท่ีน่ีท�าไม?”	ชายหนุ่มถามเสยีงเรยีบ	หากแต่ผูเ้ป็นแม่ยงัคง

ระบายยิ้มนั้นออกมา	 “ก็มาประชุมไง	 ดีนะท่ีแม่ไปเห็นใบเชิญ 

ผูป้กครองในกระเป๋าลกูพอด	ีไม่อย่างนัน้แม่คงพลาดเกบ็รปูตอนลกู 

รับรางวัลเด็กเรียนดีแน่	 เก่งจังนะละ...”	 ผู้เป็นแม่ยังพูดไม่ทันจบ

ประโยคดี	 กริตก็ตวาดขึ้นมาก่อน	 “ใครใช้ให้ค้น!	 แม่จะมายุ่ง 

กับผมมากเกินไปแล้วนะ!”	 กริตเริ่มขึ้นเสียงใส่ผู้เป็นแม่ในขณะที่

แม่ของเขาพยายามจะอธบิาย	แต่เขาก็ถอยหนพีร้อมกบัแสดงท่าที

รังเกียจแม่ของตนอย่างเห็นได้ชัด	“กลับไป!	ผมไม่มีผู้ปกครองเป็น

ผู้หญิงกลางคืน!”	กริตขึ้นเสียงอย่างหมดความอดทน	หากแต่ไม่

นานพวกนักเรียนบริเวณนั้นก็หันมามองที่พวกเขาเป็นตาเดียว	

และเริ่มซุบซิบนินทา	ชายหนุ่มซ่ึงไม่สามารถทนต่อเสียงเหล่านั้น

จงึเป็นฝ่ายเดนิหนอีอกมา	และห้องน�า้กเ็ป็นสถานทีแ่ห่งเดยีวทีก่รติ 

มักจะหลบไปร้องไห้คนเดียวอยู่เสมอ...

	 น�้าตาที่เคยสะกดกลั้นไว้ค่อยๆ	

ไหลรินด้วยความโกรธเกี้ยว	 ระคน

สมเพช	 ถ้าเลือกเกิดได้	 ชีวิตของเขาก็

คงจะไม่เป็นเช่นนี้	ก๊อกๆ	 !	 เสียงสะอื้น

ถูกแทนที่ด ้วยเสียงเคาะประตู	 กริต

ค่อยๆ	 ปาดน�้าตาที่ไหลอาบสองแก้ม	

ก่อนจะเปิดประตูด้วยความเอะใจ	ทว่า

บุคคลที่อยู่อีกฟากของประตูกลับท�าให้

เขาประหลาดใจเสียยิ่งกว่า	 “ว่าไงไอ้

น้อง!	 ร้องไห้ท�าไม	 มีเร่ืองทุกข์ใจล่ะสิ”	

ชายแปลกหน้ารูปร่างซูบผอมทักทาย	

ยนืยิม้แฉ่งโชว์ฟันเหลอืงให้กบัชายหนุ่ม

แต่กริตไม่ทักตอบเพียงแต่ยืนมองชาย

ตรงหน ้าด ้วยระยะห ่างพอสมควร	 

“ถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไร	แต่ถ้ามีเรื่องทุกข์

ใจหรือเสียใจเมื่อไร	ให้โทรมาที่เบอร์นี้”	

ชายแปลกหน้าส่งกระดาษใบเล็กที่ยับ

ยูย่ีใ่ห้กบัเขา	“อย่าลืมโทรมาล่ะ	แล้วเอ็ง

จะพบกบัสวรรค์บนดนิ	อาจท�าให้สขุจน

ลืมทุกข์เลยก็ได้”	 ชายแปลกหน้าพูด

เสร็จก็เดินออกจากห้องน�้าไปด้วยท่าที

ราวกับกระดูกเดินได ้ 	 กริตรับแผ่น

กระดาษใบนั้นมาอย่างงงๆ	 สมอง

ประมวลสิ่งท่ีเพิ่งเกิดขึ้น	 แต่อารมณ์มี

มากกว่าเหตุผล	กริตได้ท�าการตัดสินใจ

บางอย่าง	 ซ่ึงการตัดสินใจครั้งนี้	 ท�าให้ชีวิตของกริตเข้าสู่ช่วงการ

เปลี่ยนแปลงอีกครา...

	 คืนนี้	 ทิพวรรณ	หรือแม่ของกริต	ตั้งใจที่จะพาลูกชายไปใช้

เวลาแม่ลูกทานอาหารค�่าที่ร้านอาหารด้วยกันหลังจากไม่ได้ใช้

เวลาด้วยกันเป็นเวลานานมากแล้ว	 แต่ก็ต้องประหลาดใจ	 เม่ือ 

พบว่า	กระปุกเงินที่ตนเก็บไว้ยามฉุกเฉิน	บัดนี้	กลับอยู่ในมือของ

พระจันทร์ลา 
เมื่อฟ้าสาง

เรื่อง : ธีระพร ช่วยโสภา, กัญญาณัฐ ค�าสีสังข์
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ลูกชายท่ีก�าลังนับธนบัตรแล้วยิ้มอย่างพอใจ	แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็

เปลี่ยนสีหน้าเป็นตกใจในทันที	 “แม่	 ท�าไมอยู่นี่	 แล้วงานล่ะ...”	 

เห็นได้ชัดเจนว่ากริตพยายามเบี่ยงเบนหาข้อแก้ตัว	แต่ทิพวรรณ

กลับสวนขึน้มาก่อน	“กริต	จะเอาเงนิแม่ไปท�าอะไร?”	แต่กรติยงัคง

แก้ตัว	และถกเถียงกับแม่	 จนกระท่ัง	 ส่ิงของชิ้นหน่ึงหลุดออกมา

จากกระเป๋ากางเกงของกริต	ตอนท่ีเขากับแม่ก�าลังยื้อแย่งกระปุก

เงินเก็บ	ท่ามกลางสายตาต่ืนตระหนกของกริต	 ทิพวรรณก็รู้ทันที

ว่าสิ่งของนั้นคืออะไร		“กริต	ลูกอย่าบอกแม่นะ	ว่าจะเอาเงินไป...	

เล่นยา”	 แต่กริตยังคงแก้ตัว	 “มันเรื่อง 

ของผม”	แล้วท�าท่าจะเดินลงบันไดหนีไป	

แต่ก็ถูกมือเล็กฉุดข้อแขนไว้	 “แต่ลูกเป็น

ลูกแม่นะกริต	แม่ขอร้อง	 อย่าเล่นยาเลย

นะลกู”	ทพิวรรณอ้อนวอนลกูชาย	แต่หาใช่ 

กริตจะฟัง	 ตอนนี้ในหูของเขาได้ยินเพียง 

แต่เขาต้องการยา	 เขาจึงกระชากข้อมือ 

ออกจากการจับกุมของแม่	 แต่ทิพวรรณ 

ก็เอื้อมมือไปยื้อลูกไว้	พลางพร�่าบอกอย่า

ไปเลย	ซ�้าไปมา	กระทั่งกริตโมโห	 “อะไร

วะเนี่ย	ถอยไป	น่าร�าคาญ!”	ด้วยความที่

กริตไม่มีสติหลงเหลือแล้วในตัว	 จึงเผลอ

ใช้มือใหญ่ผลักร่างเล็กของผู้เป็นแม่หวัง

ให้หลบไปให้พ้นทาง	แต่กลายเป็นว่ากริต

ผลักแม่ตกบันไดบ้าน!

	 “ไปรษณย์ีมาส่งครบั”	บรุษุไปรษณีย์

เปิดประตบู้านเข้ามาในจงัหวะทีก่รติวิง่ลง

บันไดมาดูอาการของแม่ที่นอนสลบจม

กองเลือดอยู ่บนพื้น	 เห็นดังนั้นบุรุษ- 

ไปรษณีย ์จึงมือไม้สั่นรีบออกไปเรียก

เ พ่ือนบ ้านให ้มาช ่วยดูสถานการณ์	 

เพ่ือนบ้านคนหน่ึงโทรศัพท์แจ้งต�ารวจ

พร้อมกบัเรียกรถพยาบาล	ผูช้ายส่วนหนึง่

วิ่งเข้าไปกันตัวของกริตที่ก�าลังตะโกน

เรยีกหาผูเ้ป็นแม่	ผูน้อนกองเลอืดไม่ได้สติ	

“ปล่อย!	 ผมจะช่วยแม่	 แม่ตื่นสิ!	 แม่!”	 

ไม่นานนักรถต�ารวจกับรถพยาบาลก็มาถึง	 ทิพวรรณกถูกส่งตัว

ฉุกเฉินไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีส่วนกริตถูกเรียกไปสอบ

ปากค�าที่สถานีต�ารวจ	เนื่องจากมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์	ตอนแรก 

กริตขัดขืน	แต่สุดท้ายก็ต้องยอมไป	ท้ังที่ในใจห่วงหาอาทรอาการ

ของผู้เป็นแม่เหลือทน...

	 กริตให้การยอมรับกับทางต�ารวจว่าตนเป็นผู้ผลักมารดา 

ตกบันไดบ้าน	 และต�ารวจก็ตรวจพบว่าเขามียาเสพติดไว้ใน 

ครอบครอง	 แต่ก่อนท่ีจะได้สอบปากค�าอื่นๆ	 โทรศัพท์ที่สถานี

ต�ารวจแห่งนี้ก็ดังขึ้น	 ปรากฏว่าเป็นข่าวจากทางโรงพยาบาล	

ต�ารวจที่สอบปากค�ากริตอยู่เป็นผู้รับสาย	 สักพัก	 เขาก็เอ่ยค�าท่ี 

ท�าให้กริตชาไปทั้งตัว...	 “แม่ของเธอเกิดภาวะเลือดคั่งในสมอง	

และอาจอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน	 หมออยากให้เธอมาดูใจแม่เธอเพื่อ 

จะยื้อชีวิตไว้ให้ได้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้แต่หลังจากนั้นเรา 

จะท�าการด�าเนินคดีกับเธออีกครั้ง	และระหว่างที่เธอไปอยู่ดูใจแม่

ทีโ่รงพยาบาล	ทางเราจะส่งต�ารวจไปควบคมุเธอด้วย	อย่าคดิหนเีลย

นี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอจะได้ท�าเพื่อแม่ก็ได้	”

	 ภาพผู้หญิงหน้าตาทรุดโทรม	มีผ้าพันแผลรอบหัว	นั่นท�าให้

กริตแทบไม่เช่ือสายตาว่าเธอจะเป็นแม่ของเขา	แต่ชื่อที่เขียนไว้ที่

ประตูหน้าห้องที่โรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่านี่คือแม่ของเขา...	

แม่ที่เขาใช้มือผลักตกบันไดบ้าน	

	 ตอนนี้สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเขาคือ	 แม่	 เท่าน้ัน...	 กริต 

น�้าตาซึมเมื่อเห็นหน้าตาภายใต้หน้ากากช่วยหายใจนั้นเริ่มมีการ

เคลือ่นไหวเมือ่เขากมุมอืบอบบางของแม่	สักพกัแม่กร็ูส้กึตวั	ลมืตา

มองลูกอย่างช้าๆ	 แม่ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะพูด	 กริตเข้าใจ	 และ

พยายามยิ้มให้แม่พร้อมกล่าวขอโทษแม่	 และเร่ิมร้องไห้	 แต่แม่ก็

ค่อยๆ	ยืน่มอืทีไ่ร้เรีย่วแรงมาแตะทีใ่บหน้าของเขาเบาๆ	กรติเอามอื

ตวัเองมาจบัมอืแม่อกีท	ีเหมือนมคีวามอบอุน่บางอย่างแผ่ซ่านผ่าน

มือของท้ังคู่	 กริตมองมือของแม่	 แล้วคิด	 น่ีน่ะหรือ	 มือสกปรกที่

ประกอบอาชีพที่น่ารังเกียจ	หากแต่มองย้อนขึ้นไป	นี่ก็คือมือเดียว

กับมือที่เลี้ยงกริตตั้งแต่เด็กจนโต	มือที่ป้อนข้าวป้อนน�า้	มือที่กอด

ปลอบโยนเขาเมื่อเขาร้องไห้	 มือที่ให้ความรักความอบอุ่นกับเขา

เสมอมา...	กริตยื่นมืออีกข้างตัวเองขึ้นมามอง	นี่น่ะหรือ	มือที่เขา

คิดว่าสะอาดกว่ามือของแม่		มือที่ซื้อยาเสพติด	มือที่สูบบุหรี่	 มือ

ที่กระดกแก้วเหล้า	และมือที่ใช้ท�าร้ายผู้เป็นแม่...

	 กริตมองตาแม่อย่างส�านึกผิด	 เมื่อเห็นสายตาของผู้เป็นแม่

ที่มองมา	เขาก็ร้องไห้อย่างไม่อายใคร	สายตาที่มองเขาด้วยความ

รักความห่วงใยของผู้เป็นแม่	 สายตาท่ีไม่มีแม้แต่ความโกรธเคือง	

สายตาทีพ่ร้อมจะให้อภยัเขาทกุอย่างด้วยความรักของแม่ทีม่ต่ีอลกู	

หากแต่ไม่นานผู้เป็นแม่ก็หลับตาลงพร้อมกับคราบน�้าตาหยด

สุดท้าย...	 กริตกอดกายของแม่และกราบที่ปลายเท้าของแม่ที่ 

โรงพยาบาล	 ก่อนที่งานศพจะถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย	ภายใต ้

การควบคุมของต�ารวจ	

	 ชายหนุ่มยื่นมือไปสัมผัสรูปแม่ในกรอบที่ตั้งไว้เบาๆ	รูปนั้น

เป็นรูปที่กริตเลือกมาจากอัลบั้มที่เขาคิดว่ารูปนี้แม่สวยที่สุด... 

เขามองและยิม้ให้กบัรปูของแม่เป็นครัง้สดุท้าย	“แม่ครับอกีไม่นาน

เกินรอ	ผมก�าลังจะไปหาแม่นะครับ”
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	 เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวท่ียังคงเงยหน้าอยู่ท่ามกลางฝูงชน

	 มันเป็นช่วงหัวค�่าในฤดูร้อนที่อากาศอบอ้าวอย่างร้ายกาจครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา	 เรือนกาย 

ภายใต้เสือ้เชิต้สขีาวของเขาชุม่โชกไปด้วยเหงือ่	สายตาพลันมองขึน้ไปบนฟ้าเหน็กลุม่ก้อนเมฆสแีดง 

เหมือนห่าฝนก�าลังจะตกในอีกไม่ช้า	 เขาตรึกตรองอยู่ภายในว่าจะต้องรีบกลับคอนโดก่อนที่สมุด 

วาดภาพของเขาจะเปียกฝน	แต่ตอนนี้รถโดยสารประจ�าทางยังไม่มาเสียที	 เขาจึงกวาดสายตามอง 

ไปยังผู้คนรอบๆ	ตัว	ภาพที่เขาเห็นคือทุกคนต่างก้มหน้าลงจ้องมองไปภายในวัตถุทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ 

ในมือ	ปรากฏเป็นภาพใบหน้าลอยเป็นวงสีขาวๆ	อยู่ตามจุดต่างๆ	ท�าให้เขาคิดว่าสมัยนี้คงไม่ต้อง 

มกีารเงยหน้าเพือ่คยุกนัอกีต่อไปแล้ว	มนัท�าให้เขานกึถงึใบหน้าของเธอทีม่กัจะก้มหน้าแบบนีอ้ยูเ่สมอ	 

ในเสี้ยววินาทีต่อมาเขาคิดถึงเธอ	 เธอที่เป็นคนรักของเขา	นานเท่าใดแล้วที่เขาไม่ได้พูดคุยกับเธอ	 

ขณะที่เขาก�าลังครุ่นคิดอยู่นั้นหยาดฝนหยดแรกได้ตกลงมาสู่พื้นโลกและจบลงที่ปลายจมูกของเขา

โดยปกตแิล้วเขาเป็นคนหนึง่ทีไ่ม่นยิมการสงัสรรค์ใดๆ	ในโลกออนไลน์	อาจจะมเีข้าไปเชค็ข่าวสารบ้าง 

เป็นบางครั้งบางคราว	 แต่ในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือตลอดการใช้ชีวิตของเขา	 

เขาจะไม่หยิบวัตถุทรงสี่เหลี่ยมนั่นขึ้นมาใช้โดยเด็ดขาด	 เขาจะบันทึกเรื่องราวและภาพความ 

ทรงจ�าต่างๆ	ลงไปในสมองทัง้สองซกีและสมดุวาดภาพคูใ่จตามความสามารถทางด้านศลิปะของเขา

	 เธอเป็นหนึ่งในจ�านวนมนุษย์ที่ก้มหน้าลงสู่จอของวัตถุทรงสี่เหลี่ยม

	 ด้วยอาชีพด้านงานประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งของเธอ	 เธอจึงจ�าเป็นต้องติดต่อ

สือ่สารกบับรษิทัต่างๆ	ผ่านทางสงัคมออนไลน์อยูต่ลอดเวลา	เพราะการพลาดข่าวสารหรอืการตดิต่อ

ทางธุรกิจไปเพียงเสี้ยววินาทีนั่นหมายถึงการขาดทุนอย่างมหาศาลของบริษัท	 เธอจึงคุ้นชินกับการ 

ใช้สังคมออนไลน์เพื่อหาความบันเทิงเพ่ิมเติมแก่ตัวเธอด้วย	 ระหว่างการเดินทางไปกลับจากบ้าน 

จนถึงบริษัทที่ท�างาน	 เธอจึงต้องก้มหน้าลงจ้องมองจอแสงสีขาวของกล่องส่ีเหล่ียมที่อยู่ในมือ 

เช่นเดียวกับมนุษย์จ�านวนมากในสังคมไปโดยปริยาย	 ชีวิตในแต่ละวันของเธอจึงหมดไปกับการ 

อยู่ต่อหน้าวัตถุทรงสี่เหลี่ยมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

	 ทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่วัยเด็ก	 เหตุเพราะว่าครอบครัวของทั้งคู่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกัน	 

ในช่วงแรกทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องที่รู้จักกันแต่เพียงผิวเผิน	 จนถึงช่วงที่ทั้งคู่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

แห่งเดียวกัน	 โดยที่เขาเป็นรุ่นพี่เรียนที่คณะสถาปัตย์	 ส่วนเธอเป็นรุ่นน้องที่เรียนบัญชี	 ท�าให้ยิ่งเพิ่ม 

ความสนิทสนมกันมากขึ้นจนถึงช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในปีหนึ่ง	เขาและเธอได้ตกลงใจที่จะคบกัน 

เป็นแฟน	ความสัมพันธ์แบบคู่รักของทั้งสองนั้นแปรผกผันตามกาลเวลาที่ผ่านล่วงเลยไปดั่งเช่น 

ความสมัพนัธ์ของคูร่กัอืน่ๆ	จนกระทัง่ทัง้สองเข้าสูว่ยัท�างานทีต่่างคนต่างมภีาระหน้าทีเ่ป็นของตนเอง	

ความคิดถึงของมือ

เรื่อง : นันทิชา เรืองวินิตวงศ์
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พวกเขาทั้งสองไม่เคยมีช่วงเวลาที่สดใส	และหวานซึ้งเหมือนเช่นในแรกเริ่มคบกัน	 คล่ืนกระแสแห่ง

ความรัก	และความคิดถึงของความต้องการที่ต่างกันได้ค่อยๆ	เลือนลางจางลงทุกวัน	ทุกสิ่งทุกอย่าง

จึงถูกกัดกร่อนลงไปด้วยเรื่องราวต่างๆ	ที่ประดังเข้ามาในชีวิต	จนเกือบจะกลายเป็นเรื่องครั้งโบราณ

ที่เลือนหายไปตามกาลเวลา

	 ท่ามกลางความเงียบสงัดยามค�่าคืนของเมืองกรุงที่มีแต่วัตถุ	 เขานั่งอยู่ที่ระเบียงคอนโดฯ

พร้อมกับเหม่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าราตรีกาลพร้อมกับบุหรี่ที่ใกล้มอด	ท�าไมคืนนี้เขารู้สึกคิดถึงเธอ

ขึ้นมาได้...	นั่นคือสิ่งที่เขาเองยังคงงุนงงในความรู้สึกเช่นนี้	 ฝนห่าใหญ่ได้หยุดลงไปนานแล้วแต่เขา

กลบัยงัรูส้กึถงึเสยีงเมด็ฝนทีต่กกระทบก้องอยูใ่นหวั	เขาตรึกตรองเรือ่งราวทีผ่่านมาอยูร่ะยะเวลาหนึง่	

ห้วงความคิดนั้นยาวนานราวกับตลอดกาล	 ก่อนเดินกลับเข้ามาในห้องพร้อมกับดับบุหรี่ทิ้งในที่ 

เขี่ยบุหรี่ข้างๆ	โต๊ะท�างาน	เขาสาวเท้าออกไปนอกระเบียงอีกครั้ง	มีบางสิ่งถูกโอบรัดอยู่ในมือของเขา	

กล่องสี่เหลี่ยมที่ผู้คนต่างจับจด	 และจ้องมองมันอยู่แทบจะตลอดเวลา	 เขากดเบอร์โทรศัพท์ไปที่

หมายเลขของเธอ	 โดยที่เขาไม่ทันรู้ตัว	 เสียงรอสายดังเพียงไม่ก่ีครั้ง	 น�้าเสียงที่คุ้นหู	 น�้าเสียงที่ก้อง

กังวานอยู่ในความทรงจ�าก็พลันดังขึ้น

“สวัสดีค่ะ”	เสียงปลายสายดังขึ้น

“พี่เองนะ”	เขาเว้นช่วงการหายใจชั่วขณะหนึ่ง	

“นึกยังไงโทรมาหาเหรอ”	เธอเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย

“เอ่อ	ไม่มีอะไรหรอก	พอดีว่านึกถึงขึ้นมาน่ะ	ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง”	น�้าเสียงทุ้มต�า่ตอบกลับไป

“อืม	ตอนนี้ก็ปกตินะ	 งานเร่ิมจะลงตัวแล้วไม่วุ่นวายเหมือนสมัยแรกๆ	แล้วพี่ล่ะเป็นอย่างไรบ้าง”	 

เสียงปลายทางพูดพร้อมกับแอบหัวเราะเบาๆ	อยู่ในล�าคอ

“ช่วงนี้ก็มีงานเข้ามาบ้างนะ”	เขาพูดขึ้น	ก่อนที่จะกล่าวประโยคต่อมา...

“อืม	ความคิดถึงมันคือ	อะไรกันนะ”	เขาพยายามท�าเสียงให้เป็นปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

“พี่นี่เอาอีกแล้วนะ	 ชอบคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตลอดเลย”	 น�้าเสียงของเธอบ่งบอกถึงความคุ้นเคยต่อ

ลักษณะนิสัยของเขา

“อมื	นัน่อาจจะจรงิในส่วนหนึง่ด้วย	พ่ีสงสยัว่าท�าไมคนเราถงึไม่เคยแบ่งเฉลีย่ความคดิถงึไปให้กบัทกุคน	

ท�าไมเราต้องเฝ้าคิดถึงแต่คนคนเดียวหรือคนจ�านวนแค่ไม่กี่คน”

“เพราะว่าเราไม่สามารถคิดถึงทุกคนบนโลกได้นะ	 ความรู้สึกที่ดีเราก็ไม่ได้มีให้กับทุกคนด้วย”	 

เธอตอบแทบจะในทันทีที่เขาพูดจบ

“เธอยังโกรธ	ยังเกลียดพี่อยู่ไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้น...	”

“อย่าไปพูดถึงมันเลยนะ	นี่มันก็ผ่านมานานมากแล้ว	ตอนนั้นพวกเรายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่อง

อะไรต่ออะไรได้	อีกอย่างการใช้ชีวิตของเราก็ไม่ตรงกันอีก”

“เธอโตขึน้เยอะเลยนะจากตอนนัน้	เธอไม่ใช่คนเดมิทีพ่ีรู่จ้กัอกีแล้ว”	น�า้เสยีงของเขาเตม็ไปด้วยความ

ยินดีระคนความเศร้า	“อืม	จริงสิ	วันพรุ่งนี้พี่จะไปวาดภาพที่สวนสาธารณะนั้น	เราไปด้วยกันมั้ย”	

“พรุ่งนี้หนูต้องไปท�างานที่ฮ่องกงแล้ว	ขอโทษนะคะ”	เธอพูดขึ้นด้วยความรู้สึกผิดที่มีต่ออีกฝ่าย

“อืม	ไม่เป็นไร	พี่ผิดเองที่โทรมาตอนกะทันหันแบบนี้	ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ”	

วัตถุทรงสี่เหลี่ยมในมือของเขาถูกวางไว้ที่ปลายเตียง	

หยาดฝนหยดแรกได้ตกลงมาสู่พื้นโลกเพียงแต่ครานี้ไม่ได้จบลงที่ปลายจมูกของเขา	

แต่จบลงที่ดวงตาของเขา



กองบรรณาธิการ

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

บรรณาธิการ
บริหาร

กันตพัฒน์ พาวงษ์
บรรณาธิการ

พิมพ์พร คงแก้ว
ที่ปรึกษา

กาญจนา ปลอดกรรม
บรรณาธิการ

จารุวรรณ ช่ืนชูศรี
ที่ปรึกษา

จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์

ชัชนัย เจริญสุข
เรียงพิมพ์
กรรณกร บุญเต็ม

นภภร จิวะรังสินี

เลขาฯ
กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ศิลปกรรม

บรรณาธิการ

ธีระพร ช่วยโสภาธันย์ชนก รื่นถวิลณิชา เวชพานิช

นันทิชา เรืองวินิตวงศ์ นีนนิมมาน ยอดเมือง

นวัต ณ นครพนมนลิน สินธุประมา

นิมนตรา ศรีเสน

นภภร จิวะรังสินี

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์พาฝัน พลเยี่ยม

ถ่ายภาพ
นีนนิมมาน ยอดเมือง

พาฝัน พลเยี่ยม

มุทิตา งามละมัย

ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์วัชรพงษ์ แดงปลาด วิปัสสนา ชัยกิจการ

กัญญาณัฐ ค�าสีสังข์

พิสูจน์อักษร
นลิน สินธุประมา

ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์

ธันย์ชนก รื่นถวิล



วางมือ
 ไม่รู้ว่ายังพอจ�ากันได้ไหม แต่เพลง ‘มือ’ เป็นเพลงสุดท้ายในอัลบัม้ ‘จังหวะนี้ใจดี
เข้ากระดูกด�า’ อันเป็นผลงานชุดแรกของวงดนตรีนาม ‘ที-โบน’ ออกวางจ�าหน่ายในปี 
พ.ศ. 2535 เขียนเนื้อร้องโดย ประภาส ชลศรานนท์ แต่งท�านองโดยวง ที-โบน โดยม ี
เนื้อเพลงดังนี้
 “ภูผาชัน ยังมีวันทลาย เมื่อทะเล ยังแห้งผาก
 แผ่นผืนดิน ยังอาจจมล่มไป แล้วอ�านาจใด ยั่งยืน
 มือของเราจะจับปืนฆ่าฟัน หรือจะปันข้าวในจาน
 เพียงผืนดิน พอห่มคลุมร่างกาย แล้วเหลืออะไร
 มือของเราจะเหนี่ยวไกถือปืนหรือจะยื่นช่อดอกไม้
 วันนี้เรามีก�าลังมากมาย แต่ใครจะรู้วันพรุ่งนี้
 เมืองทัง้เมืองยังแหลกเป็นธุลี แล้วจะมีใคร อยู่ค�้าโลก
 มือของเราจงจับโยงหัวใจ โอบกอดโลกไว้ด้วยกัน”
    .............
 ผมไมค่ดิวา่ผมควรกลา่วอะไรอกีในหนา้สดุทา้ยนี ้ ไมว่า่มนัจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั
มือหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม เหตุเพราะทกอย่างที่ควรกล่าวถึง ทุกสิ่งที่ควรค้นหา คนหนุ่ม-
สาว 19 คน ผู้ผลิตนิตยสารอ่อนหัตถ์ฉบับนี้ล้วนท�าหน้าที่นัน้ไปหมดสิ้นแล้ว พวกเขาคิด 
พวกเขาท�า พวกเขาท้อ และพวกเขาหาทางก้าวให้พ้นสิ่งกีดขวางต่างๆ จนออกมาเป็น
หนังสือท่ีอยู่ในมือของท่าน ณ ขณะนี้ ผมมีสิทธิ์พูดถึงมันเพียงแค่ว่า สิ่งที่อยู่ในมือ

 

ของท่านคือหลักฐานพยานอันเป็นรูปธรรมของความเช่ือ ความฝัน ที่มือใหม่อย่าง 

พวกเขาหัดคิดหัดท�ามันขึ้นมา ชอบหรือชัง ผิดหรือถูก ก็วานท่านช่วยบอกพวกเขา 
อีกแรงผมก็จะขอบพระคุณท่านยิ่ง
 มีเพียงสิ่งเดียวที่ผมอยากกล่าว, คงต้องกลับไปที่เนื้อเพลง- “มือของเราจะจับปืน
ฆา่ฟัน หรอืจะปันขา้วในจาน เพยีงผนืดนิ พอหม่คลมุรา่งกาย แลว้เหลอือะไร มอืของเรา
จะเหนี่ยวไกถือปืนหรือจะยื่นช่อดอกไม้ วันนี้เรามีก�าลังมากมาย แต่ใครจะรู้วันพรุ่งนี้” 

ทุกอย่างนัน้, ผมขอฝากมันไว้ที่มือของพวกเขา
ด้วยจิตคารวะ
จ.ขวัญมงคล



โครงการดีๆ จากส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา 

เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะทางการเขียนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเพื่อร่วมสานฝันเส้นทางสู ่

การเป็นนักเขยีนของเยาวชน เราไดส้รา้งกระบวนการบ่มเพาะและพฒันาทกัษะดา้นการเขยีน 
ที่ เข้มข้น เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่หลงรักในตัวอักษร 

ลกุขึน้จบัปากกาหดัเขยีน คงจะดหีากเยาวชนไดร้บัโอกาสเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะในการเขยีน
ภายใต้ค�าแนะน�าของผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือและนักเขียนมืออาชีพ

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ เยาวชนผู้เข้าโครงการทั้งหมดกว่า 40 คน ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรนักเขียน ต้ังแต่เร่ิมกระบวนการคิด วางแผน 
น้องๆ เยาวชน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และการฝึกฝนตนเองอย่างหนัก เพื่อสร้างสรรค ์

ผลงานตามแบบฉบับของตัวเอง ก่อนจะแบ่งกลุ่ม เพื่อลงมือท�านิตยสารกันจริงๆ  

โดยมี คุณจักรพันธุ์ ขวัญมงคล, คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล และคุณจิราภรณ์ วิหวา  
เป็นบรรณาธิการอ�านวยการ คอยดูแลผลงานโดยรวมให้ออกมาเป็นรูปเล่ม

หน้าแรกของนักเขียนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�าลังอยู่ในช่วงของ 

การออกแบบความฝัน ซ่ึงความฝันเหล่านี้ ก�าลังรอให้เยาวชนสั่งสมประสบการณ์  

โดยพวกเราสามารถร่วมเป็นก�าลังใจให้กับเยาวชนผู้ที่ รักในงานเขียน และติดตาม 

อ่านนิตยสารฉบับพิเศษทัง้ 3 เล่มนี้ ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
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