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อิฐ-ดิ-เตอร์

อินทัช เกตุสิงห์

เสรี ชูก้าน

เมื่อคร้ังมองดูกำ�แพงท่ือๆ ท่ีอยู่ตรงหน้� ก็คิดได้ว่� 
กำ�แพงน้ีถกูสร�้งขึน้ม�เพือ่ปอ้งกนัเร�จ�กอนัตร�ยต�่งๆ  
นับตั้งแต่กำ�แพงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่� 
จะเปน็กำ�แพงเมอืงจนีทีย่ิง่ใหญ ่กำ�แพงเบอรล์นิสญัลักษณ์ 
ของคว�มขัดแย้งท�งอุดมก�รณ์ กำ�แพงบ้�นที่บ�งคน 
ก็ลืมสีหรือรูปลักษณ์มันไปแล้ว กำ�แพงลูกกรงเพื่อกักขัง 
หรือกำ�แพงห้องน้ำ�เพื่อคว�มส่วนตัว ยังมีกำ�แพงรูปแบบ 
หนึ่งเรียกว่� รั้ว ที่ภ�ยในนั้นมีวิถีชีวิตของใครบ�งคน  

แต่ก่อนที่กำ�แพง รั้ว หรือผนัง ท่ีกล่�วม�จะเกิดข้ึน  
มันก็มีกำ�แพงที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว นั่นคือกำ�แพงที่โอบล้อม 
คว�มเปร�ะบ�งและหว�ดหวั่นของมนุษย์ นอกเหนือ 
ก�รป้องกันภัยมันยังมีคว�มส�ม�รถในก�รกักขังด้วย  
บ้�งก็ถูกกักขังโดยคนอื่น และบ่อยครั้งที่มนุษย์กักขังตัว 
เองไว้ในคว�มปลอดภัย ในคว�มส่วนตัวและในคว�มไม่รู้

กำ�แพงยังมีคว�มหม�ย นิย�ม และรูปแบบอื่นๆ อีก  
ทั้งในแง่ของอุปสรรค เส้นสมมติ ก�รก้�วข้�มบ�งสิ่ง 
บ�งอย่�ง ผมเช่ือว่�เร�ทุกคนต่�งมีคว�มหม�ยต่อ 
กำ�แพงในแบบของตัวเองต่�งกันไป ท้ังรูปธรรมและ 
น�มธรรม แต่สิ่งสำ�คัญกว่�นิย�มหรือคว�มหม�ย 
ต่อกำ�แพงที่เร�มีคือ เร�มองเห็นมันหรือเปล่� ห�กมอง 
เห็นเร�มองเห็นมันอย่�งไร ผมจึงอย�กชวนทุกคน 
ม�สำ�รวจกำ�แพงหนึ่งที่เรียกว่� ผนัง (สือ) อันจะบอกเล่� 
และชวนค้นห�ทั้งกำ�แพงภ�ยนอกจนถึงกำ�แพงภ�ยใน 
ที่มองเห็นได้ย�กยิ่ง

จ�กนัก (อย�ก) เขียนสู่ก�รเดินท�งต�มห�เส้นท�ง 
ที่ (คิดว่�) เหม�ะสมกับตนเอง จนเข้�ม�อยู่ภ�ยในค่�ย  
TK Young Writer 2016 นัก (อย�ก) เขียนจำ�นวนหนึ่ง 
ได้ม�เรียนรู้และอยู่ร่วมกัน คงอ�จเป็นเพร�ะจุดร่วมที่มี 
เหมือนกัน ทั้งรักก�รอ่�นและอย�กที่จะเป็นนักเขียน  
ทำ�ให้ก�รม�ค่�ยครั้งนี้เป็นเหมือนกับก�รม�พบเจอกับ 
มิตรสห�ยที่เคยสนิทสนมกันม�น�น คว�มสัมพันธ์ที่เป็น 
อยู่ของช�วค่�ยนั้นเปรียบเสมือนกับก�รทำ�ล�ยกฎ 
ของคว�มสัมพันธ์ทั่วๆ ไป ที่ว่�คนไม่เคยรู้จักกันม�ก่อน  
เมื่อม�อยู่ร่วมกันน้ันเป็นธรรมด�ที่จะมีกำ�แพงกั้นคว�ม 
สมัพนัธ ์ตอ้งขอบคณุหนงัสอืทีพ่วกเร�ไดอ้�่น มนัเหมอืน 
กบัว�่พวกเร�ไดรู้จั้กกนัม�กอ่นทีจ่ะไดเ้จอกนัจรงิๆ เสยีอกี  
ดังนั้นเมื่อเร�ได้ม�พบเจอกันจริงๆ กำ�แพงท่ีมี มันได้ถูก 
ทำ�ล�ยลงไปแล้ว 

หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเหมือนก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ 
ระหว่�งนัก (อย�ก) เขียนกลุ่มหน่ึงที่ได้รู้จักกันม�กขึ้น 
จ�กก�รทำ�สิ่งที่รักร่วมกัน



ทุกๆ การเดินทาง สิ่งที่เราจะจำาได้ดีอย่างหนึ่ง 

มักเป็นภาพจำาของสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า  

‘ผนัง’ หรือ ‘กำาแพง’ จึงเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะแสดงตัว 

ออกมาในความทรงจำา ณ จุดนัดพบเหล่าเด็กค่าย 

นักเขียนต่างเฝ้ารอเวลาเดินทางที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ  

ในขณะที่ทุกคนต่างเคลื่อนไหวก็ยังมีสิ่งที่แสดงตน 

อย่างนิ่งเฉยเบื้องหลัง กระจกและเหล็กร่วมมือกัน 

สะท้อนแสงแดดยามเช้า เมื่อการรอคอยสิ้นสุดลง 

ทุกคนออกตัวเดินมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันโดยทันที  

วัสดุมันวาวต่างๆ บนผนังรถยังคงสะท้อนหยอกล้อกับ 

แสงยามเช้า พวกเราหลบหลีกความเจี๊ยวจ๊าวของแสง 

สะทอ้นภายนอกเข้ามาภายในตวัรถ หลงัจากหย่อนก้น 

ลงเบาะ พูดคยุกันสกัพัก เราตา่งหลบัตา รา่งกายหยุดนิง่ 

ปล่อยให้ตัวรถเคลื่อนที่ร่างกายของพวกเราไปตาม 

เส้นทาง

การเดินทางถึงจุดหมาย เราออกจากสภาวะ 

ปรับอากาศมายังที่โล่งแจ้ง แสงแห่งความร้อนหยอกล้อ 

ทักทายมาที่พวกเราทุกคนท่ัวบริเวณ ไม่มีใครพอใจกับการ 

ทักทายอันร้อนระอุนี้ พวกเราเดินเท้าเข้าไปในพ้ืนท่ีรีสอร์ท  

ผนังและกำาแพงที่มนุษย์สร้างขึ้นยังคงพอใจที่จะสะท้อน 

หยอกล้อกับแสงแดด เป็นอีกครั้งท่ีพวกเรารีบพุ่งตัวผ่าน 

กำาแพงเข้าไปยังภายในเพ่ือให้กำาแพงปกป้องเราจากสภาพ 

แวดล้อมภายนอก แม้เราจะใช้วัสดุที่ใส แต่เราก็ยังคงปิด 

มันด้วยผ้าม่านที่อนุญาตให้แสงทะลุผ่านเพียงเล็กน้อย 

เท่านั้น พวกเราใช้เวลาส่วนใหญ่หลังกำาแพงนี้  เรียนรู้  

ประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ จากวิทยากร ท่ีพักของ 

พวกเราเป็นบ้านหลังเล็กๆ ท่ีมีกำาแพงสีขาวโอบล้อมรอบ 

เมื่อก้าวผ่านบานประตูเข้ามา ภายในห้องทุกห้องเป็น 

กำาแพงสีฟ้าอ่อนสบายตา แม้จะขัดแย้งกับอากาศอับๆ  

ภายใน แต่ชายคาที่ปกคลุมและสีอ่อนๆ ของกำาแพง ช่วยให้ 

บรรยากาศภายในดีขึ้นจากภายนอกพอสมควร

อิฐ
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าระ
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เรื่อง: ปรินทร์ ทรงคุณแท้



หนึ่งในค่ายพวกเราได้รับโอกาสไปที่บ้านของ คุณชาติ กอบจิตติ เป็นบ้าน 

ที่แปลกตา และไม่สามารถหาได้ในเมืองอย่างแน่นอน ความพิเศษ 

ของผนงัและกำาแพงทีม่องเหน็แตกต่างจากปกตอิย่างชดัเจน กำาแพงของทีน่ีค่อืเหลา่ 

ไม้ยืนต้นที่วางเรียงกันตามธรรมชาติ มันยินยอมให้กระแสลมเคล่ือนผ่าน แถมยัง 

ใหร้ม่เงา เสยีงของลมท่ีเย็นสบายดงักวา่เสยีงของแสงแดดท่ีรอ้นระอ ุภายในกำาแพง 

เราได้ยินแค่เสียงเบาๆ ของแสงแดดภายนอกเท่านั้น ทุกการเกิดขึ้นของผนัง 

หรือกำาแพงต่างๆ มีเหตุมีผลที่จะเกิดขึ้น อาจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ สามารถมองเห็น 

หรือมองไม่เห็น ขึ้นอยู่กับการนิยามของแต่ละบุคคล



เพลย์-อิฐ
เรื่อง: อินทัช เกตุสิงห์
ภ�พประกอบ: Galápagong 



นักดนตรีบางคนเคยพูดว่า “ไม่มีกำาแพง 

ในดนตรี” แต่ว่ามันคงไม่เป็นเช่นน้ันเสมอไป  

ยังมีกำาแพงหน่ึงในโลกดนตรี เป็นกำาแพง 

ที่ยอดเย่ียมจนท้ังโลกยอมรับ น่ันคือ The  

Wall อัลบั้มเพลงแนวโปรเกรสซีฟร็อกอัน 

โด่งดังระดับโลก  

เราจะพูดถึงวงดนตรีแนวโปรเกรสซีฟ 

ร็อกชื่อดังนาม Pink Floyd วงดนตรีสัญชาติ 

อังกฤษ ที่มีอัลบั้มสุดฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่ง 

ยาวนานอย่าง Dark Side of the Moon  

ในปี 1973 แต่อัลบั้มท่ีโด่งดังน่าสนใจและ 

มีชื่อไม่แพ้กันคือ อัลบั้ม The Wall ที่เป็น 

เพลงยุค 70 แต่ปล่อยออกมาในช่วงยุค 80 

คือปี 1979 ซึ่งเพลง Another Brick in the  

Wall ในอัลบ้ัมน้ีติดชาร์ตอันดับหนึ่งด้วย 

ในป ี1979-1980  สิง่ทีน่า่สนใจคอืคอนเซปต ์

ของเพลงพูดถึงกำาแพงท่ีเกิดในจินตนาการ 

รูปแบบต่างๆ แต่งขึ้นโดยนักร้องนำาและ 

มือเบสของวงชื่อ โรเจอร์ วอเทอร์ส กับ บ๊อบ  

เอสริน โปรดิวเซอร์ของวง  

ด้วยความท่ี โรเจอร์ โตมากับปมที่พ่อ 

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีสอง เขาจึงนำา 

เรื่องนี้มาเป็นแรงบันดาลใจ คอนเซปต์น้ี 

เขยีนดว้ยสครปิต ์40 หนา้ มตีวัละครชือ่ พิงก์  

เป็นตัวละครหลักของเรื่อง เพลงในอัลบั้มน้ี 

มีทั้งหมด 13 เพลง มีแนวเพลงที่หลากหลาย  

ทั้งความเป็นโปรเกรสซีฟ, อะคูสติก, หรือแม้ 

กระทั่งแนวดิสโก้อย่างเพลง Another Brick  

in the Wall ท่ีพวกเขาส่ง เดวิด กิลมอร์  

มือกีตาร์เข้าไปเสพดนตรีในผับเพ่ือกลับมา 

แต่งเพลงเลยทีเดียว ซึ่งยอดขายแผ่นอัลบั้ม 

The Wall นั้นสูงถึง 23 ล้านแผ่น

ความน่าสนใจในประเด็นที่ The Wall สื่อ 

คือการท่ีเพลง Another Brick in the Wall  

พูดถึงการศึกษาในยุค 50 ที่โรเจอร์เติบโตมา  

ในระบบการศึกษาที่ห่วยแตกมาก เขาจึงส่ือ 

ออกมาในเพลงท่ีบอกว่าการศกึษาในโรงเรยีน 

จะทำาให้เรากลายเป็นก้อนอิฐท่ีเหมือนกัน 

ทุกก้อน และถูกนำาไปก่อเป็นกำาแพงทื่อๆ  

อันมีนัยถึงโครงสร้างบางอย่างของสังคม  

ที่ปิดกั้นทางความคิด  

ไม่ใช่แค่เพียงเนื้อเพลงและแนวดนตรี 

เท่านั้นที่ น่าสนใจ มิวสิกวิดีโอของเพลงน้ี  

ยังทำาออกมาจากภาพยนตร์ชื่อ Pink Floyd  

The Wall เปน็ภาพยนตรท์ีโ่รเจอรเ์ปน็คนเขยีน 

บทเองดว้ย เรือ่งราวในมวิสกิวิดโีอวา่ดว้ยเรือ่ง 

ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขณะท่ีทุกคนกำาลังเรียน 

หนังสือ เด็กชายคนหน่ึงก้มหน้าก้มตาเขียน 

บทกวีอยู่ ครูจึงเดินมาหยิบส่ิงท่ีเขาเขียนและ 

เย้ยหยันเขา ด้วยการอ่านบทกวีและโยนใส่ 

หน้าเขา วินาทีนั้นเอง เด็กชายก็เข้าสู่ความฝัน  

ว่าโรงเรยีนมเีดก็ทีห่นา้ตาบดิเบีย้วเหมอืนๆ กัน 

ทุกคน ถึงท่อนท่ีเพลงกำาลังกระชากอารมณ์ 

ดุเดือด เด็กๆ เหล่าน้ันก็ลงมือเผาโรงเรียน 

อย่างเกรี้ยวกราด สุดท้ายเด็กชายคนน้ีก็ต่ืน 

จากฝนักลางวันโดยกริง่บอกเวลาของโรงเรยีน 

นอกจากเพลง Another Brick in the Wall  

แล้ว ในอัลบั้มนี้ยังมีเพลงเพราะๆ ท่ีน่าสนใจ  

คือเพลงแนวอะคูสติกอย่าง Goodbye  

Blue Sky หรือเพลงท่ีพูดถึงแม่ท่ีประคบ 

ประหงมตัวละครพิงก์จนเกินไป ทำาให้เขา 

เสียคนอย่างเพลง Mother ไม่เพียงเท่าน้ัน  

สิ่งที่น่าจดจำาเป็นตำานานของพิงก์ ฟลอยด์ 

อัลบั้ม The Wall  คือคอนเสิร์ตท่ีจัดขึ้น  

ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในปี 1990  

เมื่อคอนเสิร์ตจบ กำาแพงเบอร์ลินอันเป็น 

สัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางอุดมการณ์  

ก็โดนทุบทันที ด้วยเหตุนี้คอนเสิร์ต The Wall  

จึงกลายเป็นประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่ท้ังโลก 

ต้องจดจำา หลังจากน้ันในปี 2010 The Wall  

ก็มคีอนเสริต์อกีครัง้ในชือ่ The Wall Live 2010  

โดยแฟนเพลงให้นิยามคอนเสิร์ตคร้ังน้ีว่า  

สุดยอดคอนเสิร์ตโปรเกรสซีฟร็อก

ดนตรีไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่ิงบันเทิงเท่าน้ัน 

พิงก์ ฟลอยด์ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ดนตรี 

ยังเป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่งเพ่ือสื่อสาร 

ปัญหาของสังคมและยังตอกยำ้าความไร้ 

พรมแดนอีกด้วย 

และในวันที่กำาแพงเบอร์ลินทลายลงใน 

คอนเสิร์ต The Wall-Live in Berlin คือวันที ่

พิสูจน์ว่า อัลบั้มที่ถูกเรียกชื่อว่า กำาแพง ชุดนี้ 

สามารถเป็นดนตรีแห่งสันติภาพได้อย่าง 

แท้จริง

IN THE 
WALL



อิฐ-บอก
เรื่อง: ธร�ดล สุจริตวรกุล
ภ�พประกอบ: นลพัฐร์ ลี้สมประสงค์

เป็นเส้นที่บดบังระหว่าง ‘ความรู้’ กับ ‘ความไม่รู้’

ทุกวันเราจะพบกับเรื่องบังตา ซึ่งเป็นธรรมดาของคนท่ียัง 

หายใจ

บางครั้งสิ่งที่บดบังเราอาจเรียก ‘ความเขลา’

และการที่จะออกจากความเขลาได้คือ ‘การมีปัญญาญาณ’

การมีปัญญาญาณ คือ ‘การถอยออกมาสักก้าวหน่ึง’  

ถอยออกมาเพื่อพิจารณาอย่างละเอียด

แล้วเราจะเห็นอะไรที่กว้างขึ้น เราจะพบสิ่งที่ถูกบดบังอยู่

เป็นเส้นระยะห่างจากที่ท่ียืนอยู่กับที่ท่ีอยากยืน ดูเหมือนจะ 

เป็นเส้นที่ทุกคนปรารถนาและฝันถึง

คำาถามสำาคัญคือ เราวัดระยะห่างนั้นจากสิ่งใด?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราถึงเส้นชัยแล้ว? หรือยังไม่ถึง? 

เพราะในเมื่อชีวิตจริงไม่มีซุ้มประตูและคนคอยตบมือยืนอยู่ 

ปลายทาง

อะไรคือการที่คนคนหน่ึงบอกตัวเองได้ว่าเราได้เดินมาถึง 

เส้นชัยแล้ว?
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เส้นผมบังภูเข�

เสน้ชยั

เส้นที่เร
าขีดขึ้น

เอง

นักเขียนผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่งเล่าว่า 

“การที่เรารู้ว่าเราพอใจกับงานเขียนและวินาทีท่ีเขียนงาน 

มาถึงบรรทัดสุดท้าย ข้างในมันจะบอกเรา และส่ิงเหล่าน้ีมัน 

อธิบายเป็นคำาพูดไม่ได้”

ซุ้มประตู ท่ีรออยู่ข้างหน้าอาจปรากฏข้ึนเมื่อเราค้นพบ 

สมดุลระหว่างเวลากับความพอใจ

เมื่อไหร่น่ะหรือ?

ข้างในมันจะบอกเรา



เป็นเส้นท่ีทำาให้เราเกิดความกังวลและความมุ่งมั่น  

ในคราวเดียวกัน

เพราะไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วปริมาณงานท่ีมีกับเวลา 

ที่เหลือจะสัมพันธ์กันหรือไม่?

ทางที่ดี เราควรใช้ความกังวลและความมุ่งมั่นให้เกิด 

ประโยชน์

‘ความกังวล’ ใช้เพื่อเตือนตน

‘ความมุ่งมั่น’ ใช้เพื่อผลักดัน

เป็นเส้นเส้นหนึ่งที่สถาปนิกตั้งใจครุ่นคิดขีดลงบนกระดาษ

เป็นการกำาหนดพ้ืนท่ีหนึ่งกับพ้ืนที่หนึ่ง เป็นความสัมพันธ์ 

ระหว่างการอยู่อาศัย

พฤติกรรมและการใช้งาน ถูกกำาหนดจากคำาส้ันๆ ท่ีเรียก 

กันว่า ‘ผนัง’

ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว ห้องพักผ่อน ห้องเก็บของ  

ห้อง... 

ล้วนเกิดจาก ‘ผนัง’

สถาปนิกผูห้น่ึงเลา่ว่า “ผมออกแบบบา้นหลงัหน่ึงท่ีใหญ่มาก  

มีส่ีครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกัน ผมตั้งใจออกแบบให้คนทุกคน 

ต้องมาเจอกัน จึงออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลางให้ทุกคนต้องมาใช้ 

ร่วมกัน จะเดินขึ้น-ลงบ้านต้องเจอหน้ากัน”1

บางครั้งเส้นท่ีสถาปนิกตั้งใจขีดข้ึน อาจเรียก ‘เส้นแห่ง 

ความสัมพันธ์’

 เส้นผนังในแบบก่อสร้�ง

เส้นต�ย

1 เรียบเรียงใหม่จาก Architect Expo 13’ : สัมภาษณ์ 6 สถาปนิกชั้นนำาของไทย
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เป็นเส้นที่แบ่งแยกระหว่างความซื่อสัตย์กับความอ่อนแอ

การได้มาซึ่งบางอย่างโดยง่าย ทำาให้เรารู้สึกสบายและได้ 

อยู่ในเขตปลอดภัย

สิ่งที่จะตามมาพร้อมกันคือ ‘การดูถูกตัวเอง’

เส้นสายที่ว่าได้ตัดเราให้ขาดออกจากความกระตือรือร้น  

ความมุ่งมั่น และความอดทน 

จะไปมีประโยชน์อะไร หากเราหายใจได้แต่ใช้ลมหายใจ 

ของคนอื่น

เป็นเส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนือลงไปยังขั้วโลกใต้ ณ กรีนิช 

เราจะรู้จักเส้นแบ่งเวลาได้ดี เมื่อเราต่อสายโทรศัพท์ไปอีกฟากฝั่งหน่ึง 

ของโลก

คามิน เลิศชัยประเสริฐ คือศิลปินผู้ทำางานศิลปะเป็นเครื่องมือในการ 

ค้นหาความหมายชีวิต

“ปัจจุบันมีอยู่จริงหรือ? เพราะมันเคลื่อนตลอด พอพูดจบกลายเป็นอดีต”  

คามินถามด้วยความสงสัย

“เมื่อเราคิดได้เราจะเห็นความเชื่อมโยงจนมันไม่มีอยู่ มันถูกนิยามให้ง่าย  

ว่า อดีต ปัจจุบัน อนาคต กลางวัน กลางคืน ฤดูกาล”1

เมื่อเราเข้าใจเราจะพบว่า ‘ปัจจุบันเป็นตัวเชื่อมระหว่างอดีตกับ 

อนาคต’

เส้นแบ่งเวล�

เส้นบ�งๆ

เส้นส�ย

1 เรียบเรียงใหม่จาก เป็น อยู่ คือ-คามิน เลิศชัยประเสริฐ
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เด็กชายอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นเด็กเก็บตัว ชอบอยู่คนเดียว  

มีความคิดอะไรแปลกๆ เมื่อเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกัน

เขาจึงถูกมองว่าเป็นเด็กติงต๊อง

อาจเพราะการเก็บตวับวกกบัความคดิประหลาดๆ เขาจงึมเีวลาคดิ 

เรื่องเรื่องหนึ่งนานกว่าคนอื่น สัมพัทธภาพจึงเกิดขึ้น

บางครั้ง ‘ความอัจฉริยะ’ กับ ‘ความติงต๊อง’ ก็ไม่ห่างกันไกล  

คล้ายเส้นบางๆ ที่แนบชิด

นกัจติวิทยาสมองเลา่ว่า ความแตกตา่งระหว่าง คนฉลาด กับ คนบา้  

คือ ความสามารถในการควบคุมตนเอง คนเราจะมีสมองส่วนหน่ึง 

ที่ทำาหน้าที่ยับยั้ง สิ่งควรทำา กับ สิ่งที่ไม่ควรทำา

เมื่อไหร่ก็ตามท่ีเราไม่สามารถแยกแยะท้ังสองส่ิงออกจากกันได้  

ความสับสนในใจเราก็จะเกิดขึ้น



ทำาไมเราถึงใช้ดินสอ?

ความไม่มั่นใจ ความชั่วคราว อาจเป็นหนึ่งในคำาตอบ

นักวาดภาพการ์ตูนเป็นอาชีพ ในสมัยเด็กเขาเริ่มฝึก 

วาดภาพจากเส้นดินสอเหมือนเพ่ือนในวัยเดียวกัน จนถึง 

วันท่ีมือกับใจเดินทางไปพร้อมกัน เขาได้เล่าจินตนาการ 

จากต้นจนจบด้วยปากกาเพียงด้ามเดียว

การท่ีจะเปลี่ยนจากเส้นดินสอเป็นเส้นปากกาได้ 

อาจมีเพียงแค่สิ่งเดียว...

‘ความมั่นใจ’

“เราเห็นเหมือนกันไหม?

ว่าเส้นทะเลที่เรามองออกไปสุดลูกตา

มันจะเป็นแค่เส้นตรงๆ เส้นหนึ่ง

ซึ่งเราไม่น่าจะมีใครที่พิเศษไปกว่าใคร

ในการที่จะมองเห็นเส้นตรงนั้นเป็นอย่างอื่น”1

เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง เดอะดาวน์ เพราะเป็นคน 

ธรรมดามันง่ายไป คำาร้องผ่านสายตา อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร

ครั้งหนึ่งเขาเคยพูดไว้ว่า

“คนเรา พอถ้าคิดว่าเราสำาคัญกว่าคนอื่นเมื่อไหร่, น่ันคือ 

แย่สุดๆ แล้ว

เส้นตรงเส้นหนึ่ง

เส้นดินสอ

1 สุดสายตา เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง เดอะดาวน์
2 New Heart New World 2 : อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
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เรารู้สึกว่าในโลกใบนี้ 

คนคนหนึ่งกับคนคนหนึ่ง

ทำาไมตอ้งรูส้กึว่าเราสำาคญักว่าคนน้ัน ตอ่ให้อยู่ในหน้าทีฐ่านะ 

ไหนก็ตาม

ทำาไมต้องรู้สึกว่าตัวเองสำาคัญกว่า คือต่อให้ระดับบริหาร 

ประเทศก็ได้ คุณไม่ได้สำาคัญกว่าเลย

ป้าทำาข้าวแกงให้คนอื่นกิน อันนี้ก็สำาคัญ คือถ้าคุณไม่มีข้าว 

กินแล้วจะทำายังไง”2

เส้นตรงเส้นนั้นอาจเรียก ‘ความเท่าเทียม’

บางครั้งเส้นทั้งหมดท่ีว่าอาจไม่มีอยู่จริง ล้วนแต่เป็นเส้นที่เราขีดขึ้นเอง ดูเหมือนดินสอท่ีมีคาร์บอนและยางลบในแท่งเดียวกัน 

จะบอกกับเรารางๆ ว่า เมื่อเราขีดมันขึ้นมาก็ต้องลบมันด้วยปลายอีกด้านของแท่งเดียวกัน 

คือ ‘การสลายมันนั่นเอง’

เมื่อเราไม่มีเส้นใดๆ ขวางกั้น เราก็เป็นเหมือนนกที่บินไปไหนก็ได้บนท้องฟ้า...



: ชาติ กอบจิตติ

อิฐ-เทอร์-วิว
เรื่อง: อินทัช เกตุสิงห์
ภ�พ: ดวงสุด� กิตติวัฒน�นนท์, ปรินทร์ ทรงคุณแท้, อธิวัฒน์ อุต้น



...รางวัลที่ได้จากงานเขียน เป็นแค่งาน  

เป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้น จริงๆ แล้วศิลปะ 

สูงสุดไม่ใช่งานวรรณกรรม จิตรกรรม 

หรือประติมากรรม แต่คือศิลปะการใช้ชีวิต  

เพราะชีวิตเราแต่ละคนมีชีวิตเดียว

เป็นคำ�พูดท่ีพวกเร�ได้ยินจ�กป�ก ช�ติ กอบจิตติ  
นักเขียนม�กร�งวัล นอกจ�กจะเป็นข้อคิดแล้ว ยังแสดง 
ให้เห็นถึงวิธีก�รดำ�เนินชีวิตเรียบง่�ย ชวนให้มองเห็นสิ่ง 
ละเอียดอ่อน ซึ่งห�ได้ย�กในยุคที่มีแต่คว�มรวดเร็ววุ่นว�ย

พวกเร�ได้มีโอก�สไปเยี่ยมคุณช�ติถึงท่ีบ้�นในจังหวัด 
สระบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ธรรมช�ติ มีโอก�สได้สัมผัส 
สิ่งแวดล้อม สัมผัสตัวตนส่วนหนึ่งของคุณช�ติผ่�นก�ร 
พูดคุยถึงง�นเขียนและชีวิต ไม่ใช่แค่ในฐ�นะที่ เข�เป็น 
ตัวอย่�งของนักเขียน แต่ยังเป็นผู้อ�วุโสที่มีศิลปะในก�รใช้ 
ชวีติม�อย�่งโชกโชน ห�กเปรยีบคณุช�ตเิปน็บ�้นหลงัหนึง่  
ภ�พอ�ชีพนักเขียนอ�จเป็นด้�นหน้�ของกำ�แพงบ้�น  
ด้�นหลังของกำ�แพงคือชีวิตส่วนตัว และยังมีหล�ยสิ่ง 
บนกำ�แพงที่น่�สนใจในตัวช�ยคนนี้ วันนี้ เร�จะม�นั่ง 
ล้อมวงคุยกันในรั้วของ ช�ติ กอบจิตติ



Q: กำาแพงในงานเขียนของคุณ

ชาติคืออะไร

A: งานเขียนมันก็คือการทำางาน  

ในการทำางานก็มีอุปสรรค ความจริง 

กำาแพงโดยธรรมชาติ ก็คือการที่เรา 

ไมอ่ยากให้คนมาสนทิกับเรามาก มายุง่ 

กับเราเยอะ ทำายังไงให้สร้างกำาแพง 

นามธรรมขึ้นมา ก็ให้เขารู้สึกว่ากูไม่ต้องการมึง เช่น ถามคำาตอบคำา  

ไม่สนใจ ก็เป็นการสร้างกำาแพงอย่างหนึ่ง กำาแพงในใจต้องการ 

สร้างระยะห่าง อย่างในงานเขียน มันไม่ใช่กำาแพงมันเป็นอุปสรรค  

เพราะตอนท่ีเราทำางานก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอุปสรรค แต่พอทำาไป  

เจอปัญหา เราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆ ถ้ากลัวว่ามีอุปสรรคมาก่อน 

ก็ไม่ต้องทำาดีกว่า ตรงไหนไม่ชัดเราก็ไปหา นั่นคือการแก้ปัญหา  

ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นกำาแพงหรือเปล่า  

 ถ้ามี พ.ร.บ. ขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง ห้ามเขียนสิ่งต่างๆ อย่างนี้ 

ถึงจะถือว่าเป็นกำาแพง เป็นแดนต้องห้าม เป็นเรื่องลิดรอนสิทธิ 

เสรีภาพอย่างหนึ่ง ถ้าเจอพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลย เดี๋ยวก็เข้าคุก 

เปล่า เราเองต้องดูว่ามีช่องมีรอยตรงไหน มันเป็นธรรมดา เพราะ 

ศิลปะเหมือนโล่กำาบังอย่างหนึ่งที่กฎหมายทำาอะไรไม่ได้ งานเขียน 

ระหว่างบรรทัด งานสัญลักษณ์ อะไรก็ตาม สมมติว่าโง่ๆ หน่อย 

ก็ใช้ตรงๆ แต่เราต้องฉลาดทันมัน แค่นี้ก็ทำาอะไรเราไม่ได้ เป็นเรื่อง 

ของประสบการณ์

Q: เขียนงานมาเยอะแล้วยังต้องหาแรงบันดาลใจอยู่ไหม  

อย่างเขาบอกนักเขียนต้องมีแรงบันดาลใจ

A: มันโกหกน่ะสิ (หัวเราะ) มืออาชีพต้องการอะไร ทำางานไง  

พอถึงเวลาทำางานก็ต้องทำางาน มืออาชีพต้องการแรงบันดาลใจ 

ไปทำาไม

Q: ถ้าอย่างนั้นมืออาชีพอย่างคุณชาติ มีสิ่งใดที่มากระทบ 

แล้วทำาให้คุณชาติอยากเขียนหนังสือให้คนอ่าน

A: มันเป็นเรื่องท่ีอยากบอกมากกว่า ไม่ใช่คิดว่าจะให้หนังสือ 

ไปเปลี่ยนแปลงสังคมหรืออะไร แค่บอกเรื่องที่อยากบอก และทำา 

ในสิ่งท่ีเราทำาได้ สมมติอย่าง คำาพิพากษา เราแค่อยากบอกว่า 

อย่าตัดสินกันง่ายๆ เราก็เขียนก็เท่านั้น ไม่ได้จะไปเปลี่ยนส่ิงใด 

มากมายกับสังคม

Q: เคยได้ยินมาว่านักเขียนเวลาเขียนอะไรอยู่ จะต้อง 

จมดิง่ไปกับมัน แลว้มีผลอย่างไรตอ่วธีิคิด ทัศนคต ิบรรยากาศ 

รอบตัว เรื่องนี้มีความแตกต่างในงานแต่ละชิ้นไหม แล้วมีวิธี 

จัดการยังไง

A: ไม่ใช่การจมดิ่งหรอก แต่มันจะอยู่ในหัวเราเอง เป็นการ 

ทำางานไง ถามว่ามันต่างกันไหม มันไม่ต่างหรอก แต่เราดำาเนินชีวิต 

ปกติ ไม่ใช่ว่าเราเขียนเรื่อง เวลา แล้วจะต้องไปกินหมากให้เข้าถึง  

เราก็กินข้าวปกติ แต่ตอนคิดนี่ก็คิดว่าตัวละครเขาจะพูดยังไง  

ถามว่าฟุ้งซ่านไหม พวกที่เขียนนิยายมันฟุ้งซ่านอยู่แล้ว ไม่ฟุ้งซ่าน 

เขียนไม่ได้ วิธีจัดการกับความฟุ้งคือตัดส่วนท่ีเกินออก ฟุ้งซ่าน 

มนัเปน็ประโยชนเ์พราะมนัทำาให้เราคดิ แตว่่าวิธีท่ีดคืีอตดัทีเ่กินออก 

เพราะไม่อย่างน้ันเราจะกลายเป็นคนฟุ้งซ่าน เวลาเขียนออกมา 

งานมันจะฟุ้งซ่าน มีเยอะมันดีกว่ามีน้อย มีเยอะเราได้เลือก แต่ถ้า 

ไมม่เีลยเราซวยเพราะไมรู่จ้ะทำาอะไร เวลาทำางานเราไมจ่มดิง่หรอก  

มันเป็นสัญชาตญาณของการทำางาน มันอยู่ในจิตใต้สำานึกท่ี 

ก่อนนอนแวบขึ้นมาก็จดไว้ ไม่อย่างนั้นลืม เมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆ  

พอจำาได้ หลังๆ แก่แล้วมันไม่ไหวก็เริ่มจด มันจะดีเพราะมาจาก 

จิตใต้สำานึก ไม่ได้มาจากการคิด

 Q:  มีวธิกีารเลา่เรือ่งอยา่งไรให้เปน็ธรรมชาต ิและสดใหม่  

ท้ังๆ ท่ีบางงานต่างกันมาก อย่าง เวลา กับ พันธุ์หมาบ้า  

วิธีการเล่าเรื่องแตกต่างกันมาก?

A: มันต้องแยกกันเวลาเราทำางาน งานชิ้นนี้เราทำาเรื่องอะไร  

ท่าทีหรือว่านำ้าเสียงของมันจะออกไปทางไหน สมมติเราเขียนเรื่อง 

คนแก่อย่าง เวลา แล้วเราไปเอาวิธีการเล่าเรื่อง เอาตัวละครจาก 

พันธ์ุหมาบา้ มาใช ้มนัก็ไมใ่ช ่ก็เหมอืนกับเราทำาหนงัสกัเรือ่ง เราตอ้ง 

คุมโทนมันให้อยู่ วิธีที่เราใช้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ตายตัว  

มาก่ีเรื่องเขียนด้วยวิธีเดียว มันไม่ใช่ ต้องดูว่าเรื่องเหล่าน้ีต้อง 

เล่าด้วยวิธีไหนถึงจะเหมาะ ส่ิงที่คนจะเป็นนักเขียนจำาเป็นต้องมี  

ก็คือมีเครื่องมือหลายชนิด สมมติเรามีจอบอยู่อันหนึ่ง เราจะเอาไป 

ใช้แคะหูได้ยังไง เราก็จำาเป็นต้องมีไม้แคะหู เหมือนกับเราจำาเป็น 

ต้องมีเล่ือยใหญ่ไว้ตัดต้นไม้ มีเล่ือยแกะสลัก ส่ิงท่ีเราต้องเตรียม 

คือเครื่องมือหลายชนิดมาก เผื่อมีงานต่างๆ เข้ามาเราจะมี 

เครือ่งมอืครบ นีค่อืการใชเ้ครือ่งมอื มนัก็คอืการเลา่เรือ่ง แตล่ะเรือ่ง 

เครื่องมือเราก็ใช้คนละชนิดกัน 

Q: เวลาเขียนเสร็จแล้วมีการอ่านทวน แก้ไขเยอะไหม  

ทิ้งระยะนานแค่ไหน

A: มันจำาเป็น มันต้องมีอยู่แล้ว บางทีมันต้องขัดเกลานะ  

ถ้าเราไม่ขัดเกลา เรามักจะคิดว่าเราดีที่สุด แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักระยะ 

แล้วกลับมาอ่าน อ่านเหมือนอ่านงานคนอื่น อ่านแล้วจับผิด

หน้ากำาแพง:
ความเป็นนักเขียนของ 

ชาติ กอบจิตติ





ดูข้อบกพร่อง เราจะเห็นเยอะ แต่ถ้าเราเขียนเสร็จแล้วอ่านเลย  

มันธรรมดาคนท่ีจะตาหลง ทิ้งระยะสักเดือนนึงนี่ น่าจะโอเค  

แต่ถ้าอดใจไม่ไหวเราก็มักจะไปอ่านก่อน จะไปชื่นชมตัวเอง  

ระหว่างเดือนก็อาจให้เพื่อนอ่านดู

Q: ทำาไมถึงได้พิมพ์หนังสือขายเอง แล้วตอนเริ่มทำาหนังสือ 

เองครั้งแรก คุณนึกถึงความเสี่ยงอะไรไหม?

A: เพราะรวยไง (หัวเราะ) ถึงพิมพ์เอง ตอนนั้นเราทำากระเป๋า  

เรามีเงินอยู่แล้ว ขายหนังสือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไม่ใช่รายได้หลัก เงินไม่ 

ก่ีหม่ืน ขาดทุนก็ไม่เป็นไร แต่เรามองในอนาคตว่าถ้าได้ส่วนแบ่ง  

10% ผ่านไปมันอยู่ไม่ได้ อยู่ลำาบาก คิดง่ายๆ สมมติว่างานเราดีมาก  

ถ้าดีก็พิมพ์เอง เพราะงานมันดี ถ้างานไม่ดี เราจะไปขายคนอื่นเขา 

ได้ไง ก็เท่ากับหลอกขายคนอื่นไง คนอย่างนี้จะไปคบได้ไง (หัวเราะ)  

เราเชื่อว่ามันดี มันดีแล้วก็พิมพ์เอง แล้วเห็นไหม งานมันก็ดีจริง 

ใช่ไหมล่ะ

Q: ประเด็นที่พูดเรื่องงานดีไม่ดี ในยุคนี้ที่มีหนังสือปริมาณ 

เยอะมาก คุณคิดยังไงกับเรื่องคุณภาพของมันบ้าง?

A: มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปตกใจ อย่างน้องเมย์ (รัชนก  

อนิทนนท์) ทีต่แีบด ตอ้งมคีนตแีบดก่ีคนท่ีเขาชนะกว่าจะไปถึงตรงนัน้ 

ได้ เวลาคนมาถามว่าเป็นนักเขียนแล้วอดอยาก ไม่ใช่อย่างน้ัน  

จะเป็นนักเขียนแล้วมันต้องเป็นหนึ่งในสามของวงการนะ 

ถ้าหนึ่งในห้าพันนี่อย่ามาเป็น ไปปลูกกะหลำ่ากินเถอะ ถ้าเป็นต้อง 

เป็นหนึ่งในสามมันไม่อดหรอก เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเรื่อง 

คุณภาพนี่แหละเวลาจะกรองจะคัดของมันเอง หนังสือบางเล่มยุคน้ี 

อาจจะนิยมแต่พอข้ามไปอีกยุคหน่ึงมันไม่มีใครอ่านแล้ว มันไม่มี 

ความคลาสสิก ไม่อยู่ข้ามยุค เวลานี่แหละจะคัดตัวปลอมท้ิง ฉะน้ัน 

ไม่ต้องตกใจที่เดี๋ยวนี้เขียนหนังสือไม่ได้เรื่องแต่ออกกันได้ ไม่ได้เรื่อง 

เดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้ พวกที่ได้เรื่องเดี๋ยวก็อยู่ต่อไปได้

Q: แล้วอะไรท่ีทำางานชิ้นหน่ึงข้ามยุคได้ รวมถึงงานเขียน 

ของคุณด้วย?

A: บอกไม่ได้มันไม่ใช่สูตรสำาเร็จ ยกตัวอย่างเช่น รูปของแวนโก๊ะ  

ในยุคนัน้มนัอยู่ไมไ่ด ้ไมป่ระสบความสำาเรจ็ในยุคดว้ยซำา้ไป กลายเปน็ 

ว่ามันข้ามยุคจนมาดังในปัจจุบัน งานยุคน้ันมันเหลือมาถึงยุคน้ี 

มีไม่ก่ีคน ถามว่าบอกได้ไหมบอกไม่ได้หรอก งานบางชิ้นคนเขียน 

ตายไปแล้วคนเพ่ิงมาเห็นคุณค่าก็มี (หัวเราะ) มันบอกไม่ได้เพราะ 

ถ้าบอกไดเ้หมอืนนบัหน่ึง สอง สามเน่ีย มนัก็เปน็สตูรสำาเรจ็ส ิมนัไมใ่ช ่ 

ที่สุดแล้วคงเพราะมันสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ยกตัวอย่าง 

พันธ์ุหมาบ้า เด็กๆ ยังอ่านนะพวกเด็กมหา’ลัย ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ยุคของ 

เขาแลว้ มนัหลดุไปแลว้ อย่างฮปิปีห้ลดุๆ เนีย่ ยุคน้ีไปทำาตวัตามแฟชัน่ 

ยุคน้ันเขาว่าเพ้ียนแล้ว (หัวเราะ) เพราะฉะน้ันไม่ได้อยู่ที่เปลือกของ 

มัน เป็นเนื้อของมันต่างหาก เพราะ พันธุ์หมาบ้า มันบอกว่าผู้ชายเนี่ย 

มนัรกัเพ่ือนกันยงัไง ตอ่ใหค้นใสส่ทูผกูเนคไทมาอา่นก็ยังเขา้ใจ ตดัผม 

อะไร แฟชั่นอะไรเพราะมันมีเพื่อน มาอ่าน พันธุ์หมาบ้า ยังไงก็อิน

Q: งานเขียนรางวัลอย่าง เวลา และ คำาพิพากษา นับเป็น 

ความสำาเร็จหรือไม่? แล้วอะไรคือความสำาเร็จ?

A: ไม่หรอก และบอกเผ่ือพวกเราในวันข้างหน้า ถ้าได้รางวัล 

ขึ้นมา มันเป็นผลพลอยได้ มันเป็นการทำางาน ทำางานดีก็ควรจะได้  

มันเป็นผลตอนแทนของเรา ไม่อย่างนั้นเราจะไปเกร็ง ผมพูดเสมอว่า  

ศิลปะสูงสุดไม่ใช่งานวรรณกรรม ประติมากรรม ศิลปะสูงสุดของผม 

คือศิลปะการใช้ชีวิตเพราะเรามีชีวิตเดียว ถ้าถามถึงรางวัลของผม  

คือการใช้ชีวิต



Q: คุณอ่านหนังสือตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

A: อายุ 13-14 แต่อ่านการ์ตูน นิทานอะไรพวกนี้อ่านมาตั้งแต่เด็ก  

ถ้าเทียบตอนอยู่ในห้องสมุด เราไม่ค่อยอ่านการ์ตูนหรอก เราไปทาง 

นิทาน แต่พอมาถึง ม.2 อ่าน ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ก็อ่านมาเรื่อย

Q: อย่างถ้าเป็นเวลาอ่านหนังสือชอบอ่านช่วงเวลาไหน?

A: เมื่อก่อนก็ชอบอ่านก่อนเวลานอนนะ เมื่อก่อนตอนกลางวัน 

ทำางานก่อนนอนก็ต้องอ่าน พออะไรมันเริ่มลงตัวแล้วเราก็มาอ่าน 

ตอนกลางวัน ก็นอนเปลอ่านหนังสือ

Q: ปกตเิวลาอ่านหนังสอื มีการดืม่เหลา้หรอืมเีครือ่งดืม่อะไร 

เคียงไหม?

 A: ปกติดื่มไวน์ เพราะอยู่คนเดียวไง กินเหล้าแล้วมันเหน่ือย   

ก็จะมีตอนเย็นๆ อ่านหนังสือไปดื่มไปบางๆ

Q: เห็นในงานเขียนมีการสอดแทรกสัจธรรมหรือมาจาก 

ธรรมะ หรือเป็นคนที่ศึกษาและลองปฏิบัติธรรมด้วย?

A: ไม่นะ เราก็อ่านเฉพาะเรื่องท่ีเราสนใจและมีประโยชน์กับเรา 

ได้บ้าง เรามองศาสนาว่ามันเป็นวิชาสุขศึกษา อาหารอะไรท่ีมัน 

มีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็ลองกินดู อะไรท่ีมีประโยชน์แต่กินแล้ว 

ไม่ชอบ เราก็ไม่เอา อย่างที่เราเขียนเรื่องขยะลงในเฟซบุ๊กก็มีคนพูด 

เรื่องศาสนา เราไม่รู้หรอกนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าลบหลู่ แต่เรา 

ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้

หลังกำาแพง: 
ความเป็นชีวิต  
ชาติ กอบจิตติ



Q: แล้วอย่างเรื่องเสื้อพันธ์ุหมาบ้าท่ีบอกว่าเคยคิดทำามัน 

แบบเล่นๆ แต่ตอนน้ีดูม่ันคง และตอนน้ีคิดท่ีจะขยับขยาย 

ไปเป็นธุรกิจเต็มตัวแล้วหรือยัง? 

A: ไม่ เราก็ทำาเรื่อยๆ แล้วก็ไม่ได้คิดจะไปแข่งกับใคร เราไม่กดดัน  

ไม่คิดว่าต้องไปสกัดคู่แข่ง ต่างคนต่างทำา ก็ดูว่ารายรับรายจ่าย 

จะต้องไม่ให้มันควักเนื้อ หรือถ้ามันเล้ียงตัวได้ เราจะขยายมันยังไง 

ส่วนมากก็ไปดูบริหารมากกว่าทำาเอง แต่ไม่ได้หมายถึงเราทำากับ 

มือเองนะ ยกตัวอย่าง อย่างทำากระเป๋าเนี่ย เราก็ไปหาโรงงานดีไซน์ 

แบบให้ แล้วก็ใส่แบรนด์ของเรา เป็นอย่างนั้นมากกว่า

Q: ที่ว่าเคยทำากระเป๋าผู้หญิงแล้วก่อนหน้านั้นทำาอะไรมา?

A: เราโตมาในครอบครัวทำามาค้าขาย โตมาในร้านขายของชำา  

เราไปซือ้ของให้แมต่ัง้แตยั่งเรยีนอยู่ประถม ขายของเปน็ ทอนตงัคเ์ปน็ 

รู้จักคิดนับเงินเป็น สมัยก่อนต้องชักรอกแต่ไม่เคยขโมยเงินพ่อแม่นะ  

นั่นล่ะมันก็เลยเป็นพ้ืนฐาน พวกนี้มันไม่ยากหรอกก็เหมือนท่ีเคย 

เขียนใน พันธ์ุหมาบ้า ตอนท่ีเตี่ยมันสอนเรื่องการทำาการค้า หรือจะ 

พูดท้ังหมดว่าการคา้มนัควรจะมคุีณธรรมไหม ควรจะมจีรยิธรรมไหม  

เวลาคุยกับเขาเราคุยยังไง เวลาเราหมุนเงินเราหมุนยังไง มีเงิน 

หนึ่งแสนจะทำาให้เป็นสามแสนยังไง ทำาให้เป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้น 

จะทำายังไง เราก็พอทำาเป็น 

Q: คุณเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง แล้วสัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลต่องาน 

เขียนอย่างไรบ้าง?

A: ถามถึงแมวท่ีว่ามันเป็นจ่าฝูงที่ไม่มีลูกน้อง เพราะมันเป็น 

แมวป่าท่ีหลงมา เจอกันในห้องนำา้นานเป็นปีกว่าจะสนิทกัน หมาทาโร่ 

เอามาจากญี่ปุ่น ซึ่งได้รับมาจากเพื่อนของพี่คำาสิงห์ (คำาสิงห์ ศรีนอก)  

อีกที การเลี้ยงที่มันเห็นชัดๆ นะ เรารู้สึกว่าเริ่มจะชินกับความ 

ตายมากข้ึน เขาจะสอนเราเพราะวา่ตายไปหลายตวั ตอนเขาตายเนีย่  

ระหว่างตัวแรกกับตัวต่อๆ มาจะรู้สึกไม่เหมือนกัน ถ้ายังรู้สึกเหมือน 

เดิมแสดงว่าไม่ได้สอนอะไรเราเลย ส่วนที่ดีอีกส่วนหน่ึงก็คือ คลาย 

เหงา เราอยู่คนเดียวแฟนไม่อยู่บ้าน มาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ตอนอยู่ 

คนเดียวถ้าเราพูดกับตัวเอง คนเขาก็จะหาว่าเราบ้า แต่ถ้าหากเรา 

น่ังคุยกับหมา เรากลายเป็นคนเมตตา (หัวเราะ) ที่จริงมันก็คือพูด 

คนเดยีวเหมอืนกันนัน่แหละ แลว้สิง่สำาคญัอกีอย่างคอื เราอยู่คนเดยีว 

ก็ตอ้งมรีะยะหา่ง บางทใีครทีจ่ะเขา้มาถึงตวัเราก็ตอ้งมรีะยะท่ีบง่บอก  

บ้านเราไม่มีรั้วก็อาศัยเสียงจากหมาน่ีแหละ สมมติว่ามันเห่านะ  

มีเสียงมันก็คอยเตือนเรา แต่มันยังไม่เคย จริงๆ มันอาจจะหนีก็ได้  

(หัวเราะ)  

Q: อย่างเวลาปลูกข้าวหรือทำานำ้ามันมะกอก ทำาจนออกมา 

เป็นผลิตภัณฑ์เป็นรูปร่าง อะไรทำาให้เป็นคนท่ีทำาอะไรก็ทำาให้สุด?



A: ก็เห็นเขาทำากันจนสุดท้ังน้ัน เราก็ลองพยายามดูจนทำาไม่ได้ 

จริงๆ ถ้าทำาไม่ได้ก็เลิก แต่ถ้าทำาได้ก็ทำาไป ไม่ใช่ว่าทำาแล้วเบื่อก็เลิก  

งั้นอย่าทำา ถ้าทำาแล้วเจอปัญหา สมมติอย่างเสื้อ ทำาแล้วมันเจ๊ง 

อยู่ไม่ได้ ก็ต้องเลิก ถ้าไปสุดกับมันเราก็หมดตัว ไม่เอากับมัน แต่ถ้า 

เราลองดวู่า ปัญหามนัไมไ่ดอ้ยู่ท่ีการขายไมไ่ด ้ปญัหาอยู่ทีก่ารจดัการ  

เราลองย้ายมันดูลองมาทำามันดู แต่งเครื่องมันใหม่ ตอนนี้มันยัง 

ทำาได้ ถ้าเกิดย้ายมาตรงนี้แล้วมันยังเจ๊ง เราก็เลิก เราจะไปรู้อะไร 

ทุกอย่าง แต่ก็ทำาไป ดูว่าเรามีกำาลังมีความสามารถแค่ไหนก็ทำา  

อย่าไปขี้เกียจ 

Q: ดูจากปัจจัย 4 คุณก็มีหมดแล้ว เสื้อผ้า ข้าว มียาก็หมัก 

กินเอง มันบังเอิญหรือตั้งใจไว้?

A: ถ้าเกิดสงครามโลกจะทำายังไง เกิดเงินใช้ไม่ได้ทำายังไง  

อาจจะตอ้งเกิดสงครามการเมอืง ไมแ่นน่ะจะบอกให ้เพราะดทู่าแลว้ 

ไม่ได้หยุดกันจริง ถึงตอนนั้นออกจากบ้านไม่ได้ เงินใช้ไม่ได้ ไม่มี 

ข้าวกิน ป่วย เสื้อผ้าไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้ว วันนึงเปลี่ยน 3 ชุดยังเหลือ 

เลย น่ันแหละก็ทำาเหมอืนขา้วเนีย่ก็ทำา เขามาขอตน้กระถินทีป่ลายไร ่ 

ก็ให้เขาไป ทีนี้คนงานเขาบอกว่ากระถินน่ีขุดมามันก็จะแตกหน่อ 

มนัตอ้งขดุตอ่ ขดุไปมนัเปน็นำา้ขา้งลา่ง เขาบอกทำานากันไหม เราก็ว่า 

เอา นำ้ามันมะกอกเหมือนกัน บอกว่าปลูกอยู่ 3 ปีไม่รู้ปลูกอะไร  

เขาเอาเมล็ดมาให้เพาะ เพาะเสร็จเขาก็เอาไป 7-8 ต้น เหลือไว้ก็ไปลง  

ลงไวไ้มรู่ว่้าตน้อะไร 3 ปตีน้มนัโต เขา้ไปดใูนเนต็...มนัเปน็อนัน้ีน่ีหว่า  

ก็โทรไปถามเขา เขาบอกว่ามันคือเอกมหาชัย นั่นแหละ คือไม่ได้คิด 

ว่าเกิดมาจะต้องทำานู่นทำานี่ วางไว้เฉยๆ ว่าชีวิตนี้จะทำาอยู่ 3 อย่าง 

คือ เขียนหนังสือ ถ่ายรูป เดินทาง ก็ทำาหมดแล้ว อย่างอื่นไม่คิดว่า 

จะทำา ยิ่งนาข้าวนี่ย่ิงไม่ได้คิด ซื้อเขากินดีกว่า เสร็จแล้วเราจะทำานา 

ก็ต้องไปซือ้รถไถอกี ไปเรือ่ยเปือ่ยเลย สองคนกับแฟนกินปนีงึจะหมด 

หรือเปล่าไม่รู้เลย

Q: เห็นบอกว่าจะทำา 3 อย่างคือ เขียนหนังสือ ถ่ายรูป  

เดินทาง เขียนหนังสือน่ีรู้กันอยู่แล้ว แต่ถ่ายรูปกับเดินทาง  

มีความเป็นมายังไง พอทำาแล้วเป็นยังไงบ้าง?

A: มันชอบไง 3 อย่างน้ี เป็นความฝันต้ังแต่เด็กๆ ตอนเป็น 

วัยรุ่นหน่อยก็ทำา อย่างตอนนี้ไปปราสาทอะไร เราอยู่ข้างล่าง ขี้เกียจ 

เดิน มันไม่ไหวแล้วไง มันเบื่อแล้วจะไปเดินอะไรกันนักหนา เย็นๆ  

ไปหาอะไรกินกันดีกว่า หมายถึงเวลาไปเที่ยวน่ะนะ

Q: เท่าท่ีฟังดู มีความสนใจเรื่องศิลปะ ซึ่งคุณชาติบอก 

ศลิปะท่ีสงูทีส่ดุคือศลิปะการใชช้วีติ แลว้มคีวามสนใจในทางนี ้

ด้วย เคยคิดอยากทำาหนังไหม

A: เราเคยทำามาแล้ว สมัยเด็กๆ 20 ปลายๆ แต่พอเข้าไปจริงๆ  

มันไม่ชอบ คือชอบขั้นตอนการทำางานนะ แต่ไม่ชอบวิธีทำางาน คือมัน 

ต้องไปติดต่อกับคนเยอะ เขาเคยให้เป็นผู้กำากับด้วยซำ้า สมัยก่อน  

มันไม่ได้เป็นแบบนี้ ผู้กำากับไม่ได้ใหญ่ มันต้องคุมทั้งหมด แล้วคนมา 

จากทุกทิศทางต้องไปทำางานด้วยกัน มันเหนื่อย ถามว่าชอบไหม  

สนุกดี มันก็ได้อะไรใหม่ๆ แต่ว่าวิธีการทำาสำาหรับเรา ทำาเขียนหนังสือ 

คนเดียว เราอยู่ได้ทำาได้อย่างที่เราต้องการ ส่วนทำาหนังมันข้ึนกับ 

องค์ประกอบหลายอย่าง พูดง่ายๆ คือไม่ค่อยชอบเป็น คุมคนเยอะๆ  

ย่ิงไม่ค่อยชอบ ไม่ถูกนิสัย ไม่งั้นเป็นทหารแล้ว (หัวเราะ) สมัยก่อน 

ตอนนั้นเราเรียนท่ีปทุมคงคา โรงเรียนผู้ชายล้วน มันก็จะมีคนติด 

เกณฑ์ทหาร แต่เราไม่ได้ไปทางนั้น 

Q: ผ่านโลกมามากแล้ว มีความหวังกับคนรุ่นใหม่หรือเปล่า

A: นั่นมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผม เอ้า จริง! เดี๋ยวก็ไปแล้ว  

นั่นมันเรื่องของคุณที่ต้องอยู่กันอีกนาน จะให้หวังอะไรถ้าตายไม่ได้สิ 

จะได้หวัง (หัวเราะ) จะได้รอเห็นว่าเด็กมันสร้างโลกให้น่าอยู่ น่ีตาย 

ไดไ้ง อยากอยู่กันไดก็้ตอ้งทำา เราทำามาพอแลว้ คดิว่าเราพักบา้งดกีวา่  

มีคนเขาถามเราก็ไม่ได้ไปสนใจ ไปดูประวัติไป สมัยเรียนทำาอะไรมา 

ไปสืบกันได้ ตอนนี้เหนื่อยแล้ว
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เห็นจะเป็นบรรยากาศอันอบอวลในใจ

ตู้โทรศัพท์เก่�

คุ ณ ช า ติ ไ ด้ ม า น า น แ ล้ ว จ า ก ก ร ม 
ไปรษณีย์ ต้ังอยู่บริเวณสวนบนพื้นหญ้า  
มีต้นไม้ล้อมรอบ สังเกตจากลักษณะและฝุ่น 
ที่เกาะ คิดว่าคงไม่ได้ถูกใช้มาเป็นเวลานาน

ที่นั่งในสวน

หลุมศพอ๊อตโต้

ระหว่างเดินเท้าตามพื้นหินในบ้านคุณชาติ  
สายตาก็สะดุดกับแท่งหินอันหนึ่ง เวลาเดียวกันนั้น 
คุณชาติก็ชี้ไปที่สิ่งน้ันแล้วบอกว่า นั่นคือหลุมศพ 
อ๊อตโต้ ใน พันธุ์หมาบ้า ชายหนุ่มผู้เผชิญชีวิต 
ผ่านร้อนผ่านฝน แม้ชีวิตไม่ได้ดีเด่อะไร แต่สิ่งที่เขา 
ไม่แพ้ใครคือ ความรักเพื่อน
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เปน็หมาร่าเริงแจม่ใส ตวัอว้นใหญ ่วิง่สา่ยหาง 
ไปมาออกมาตอ้นรบัพวกเราอยา่งอารมณดี์ แต่นา่ 
ขำาที่เหมือนเจ้าทาโร่จะสนุกกับการอ้อนแขกผู้หญิง  
แต่กลับแยกเขี้ยวพร้อมจะงับแขกผู้ชาย

สร้างข้ึนจากแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปวางบน 
แท่นหิน ล้อมรอบด้วยต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อย มีลม 
เอื่อยๆ พัดมาทำาให้สดชื่นไม่น้อยเลยทีเดียว



อิฐ-มาย-ไรท์
เรื่อง: อินทัช เกตุสิงห์



เลือนรางเต็มทีระหว่างความรู้สึกต่อโลกกับความรู้สึก 

ในเวลาที่พวกเขาพบตัวเองขณะอ่านหนังสือ

สัมผัสแห่งหนังสือและความหมายเริ่มต้นทำางาน นาทีน้ัน 

เขาแตล่ะคนตกอยู่ในวงลอ้มบางอย่างแห่งถ้อยคำา สายตาจบัจอ้ง 

ตัวหนังสือมองเห็นมากกว่าตัวหนังสือเป็นกำาแพงรูปแบบหน่ึง 

ที่ปิดบางสิ่งและเปิดบางอย่าง เป็นกำาแพงอันคล้ายคลึงระหว่าง 

นักเขียนและนักอ่าน

นับแต่โลกมีการเขียนอ่าน หนึ่งในแสนวันอันเงียบสงบ  

หลงักำาแพงบา้นทือ่ๆ สายลมตะวันออกอุน่แผว่ โชยพลิว้ผา่นมา่น 

เป็นริ้วไหวไปยังโต๊ะที่นักเขียนหนุ่มนั่งอยู่ เขามองกระดาษขาว 

ว่างเปล่าตรงหน้าเนิ่นนาน…นิ่งงัน

กระทั่งสะท้อนให้เห็นตัวเขาชัดเจนขึ้นจากพร่าเลือน เขากลับ 

เขา้ไปสำารวจตรวจสอบตวัเองอย่างถ่ีถว้น เพ่ือคน้หาบางความคดิ  

บางความรู้สึกท่ีติดค้างอยู่ภายในใจอันซับซ้อน เขาจำาต้องทำา 

เพ่ือใหม้นันำาไปสูก่ารเขียนอะไรสกัอย่างในหน้ากระดาษว่างเปลา่ 

นั้น เขาไม่อาจเขียนภูเขาหรือก้อนเมฆได้ หากไร้แรงผลักดัน 

ภายในต่อภูเขาหรือก้อนเมฆ เขาสำารวจตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า 

เพ่ือปลดปล่อยความสร้างสรรค์ให้พลุ่งพล่านและไหลบ่าผ่านข้อมือ 

ลงปากกาสู่หน้ากระดาษ วินาทีที่เขียนสภาวะมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น  

ตัวหนังสือก่อตัวไปเป็นกำาแพงหลากล้านรูปแบบเพ่ือโอบล้อม 

บางนักอ่านของเขาใหจ้มดิง่อยู่ภายในเพ่ือสำารวจตนเอง จากความ 

ตายของตัวละครเอก จากคำาพูดของรัฐบุรุษ จากถ้อยคำาหักล้าง  

เย้ยหยันมากมายที่ซ้อนอยู่ระหว่างบรรทัดอย่างเงียบงัน

ท่ามกลางผู้คนร้อยพัน เมื่อใครอีกคนเปิดหนังสือและเริ่มต้น 

ที่จะอ่าน กำาแพงแห่งถ้อยคำาจะโอบล้อมและมอบพื้นที่เฉพาะให ้

แก่เขา วนิาทีทีส่ายตากวาดไลต่วัอกัษรรอ้ยเรยีงตามหน้ากระดาษ  

จะไม่มีใครสักคนในโลกใบนี้รับรู้ได้เลยว่านักอ่านผู้น้ันกำาลังอ่าน 

และเข้าใจสิ่งใด และไม่มีใครสักคนรับรู้ได้เลยว่านักอ่าน 

ผู้น้ันกำาลังอยู่ในโลกแบบไหน เขาปลีกแยกออกจากโลกอันหม่น 

ทรามและเศร้าหมอง กำาแพงแห่งถ้อยคำานั้นเองที่ปิดก้ันเขา  

โลกภายนอกหายลับไป เขาจึงจมดิ่งสู่ภายในสำารวจตัวตนว่า 

มีส่ิงใดบ้างที่ถูกกักขังหน่วงเหน่ียว การสะท้อนไปมาระหว่าง 

ถ้อยคำาในหนังสือและตัวเองเริ่มบรรเลง ไม่ว่ามันจะกระตุ้น 

ให้เขาพล่านพลุ่ง สงบเย็น หวาดกลัว หวั่นไหว หรือเบิกบาน  

เมื่อหมดหน้าท่ีของถ้อยคำาสุดท้าย เขาจะโบยบินออกสู่โลก 

ภายนอกอีกครั้ง นั่นคือสิ่งที่นักอ่านได้รับจากใครคนหนึ่งที่ไม่เคย 

พานพบ แต่สบตากันผ่านตัวหนังสือ แม้เวลานั้นเขาจะไม่เห็น 

แม้เพียงเศษเสี้ยวของสภาวะนั้นเลยก็ตาม

บางนักเขียนเพียงเฝ้าฝันและเขียนกำาแพงแห่งถ้อยคำาให้ 

นักอ่านได้โบยบิน พ้นกำาแพงเดียวกันนั้น นักอ่านเผชิญโลก 

ใบเดิมอีกครั้ง บางโมงยามอันเหมาะควร เขาจะพบความจริง  

ความงามและความเลวทรามสามัญของโลกใบน้ี บ้างสิ้นหวัง  

บ้างเปี่ยมล้นพลัง บางคนเพียงเฝ้ามอง บางคนเริ่มเปลี่ยนแปลง  

ระหว่างนักเขียนและนักอ่านกำาแพงแห่งถ้อยคำาสำาคัญคล้ายกัน  

มันโอบล้อมพวกเขาไว้จากโลก และพาพวกเขาสำารวจให้เห็น 

อีกด้านหนึ่งภายใน น่ันคือการค้นหาและมอบความหมายไม่จบ 

ไม่ส้ินแก่ชีวิตอันแหว่งวิ่นของพวกเขา เหล่านักเขียนและนักอ่าน 

ที่มีชะตาชีวิตอยู่ในกำาแพงเดียวดาย เดียวกัน

ถ้อยคำ�กำ�แพง



อิฐ-เอื้อน

ชายชราก้าวเท้าตามถนนอย่างเคยชิน

ผ่านผู้คนคุ้นหน้าและแปลกตาอย่างทุกวัน

เส้นแสง สายลมสัมผัสกายทักทายอย่างคนสนิท

สองเท้าดำาเนินเชื่องช้าอย่างผู้สูงวัย

สายธารไหลเอื่อยเป็นเพื่อนเดินทาง

จนชะงักอยู่เบื้องหน้าสิ่งก่อสร้างหนึ่ง

เพื่อนเก่าแก่สมัยช่วงวัยคะนอง

กายภาพของเจ้าดูเสื่อมกว่าครั้งแรกพบไปมาก

เพื่อนเอย นับแต่วันนั้น ก็เนิ่นนานมากแล้ว

ข้าเอง ยังมีลูกหลานปรนนิบัติยามชรา

เจ้าเล่ากลับเดียวดายยามฤดูกาลผันเปลี่ยน

ข้ายังมีไม้เท้าคำ้ายันเมื่อยามแก่เฒ่า

เจ้าเล่ามีสิ่งใดคำ้ากายเมื่อเวลาล่วงเลย

เสียงนกขับขานยามเช้า ลมพัดร้อนระอุยามบ่าย

แสงดาวยามคำ่า คลายเหงาเจ้าบ้างหรือไม่ 

ผุพัง
อย่างเดียวดาย

เรื่อง: รวีรัตน์ อัศวธัญโรจน์



เมื่อครั้งก่อน เจ้าปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงชายชาติทหารผู้หนึ่ง

คุ้มครองผู้บังคับบัญชา ปกป้องผู้บริสุทธิ์และคนบาป

แม้ยามกระสุนนับพัน กองรบนับร้อยดาหน้าบุกเข้ามา

เจ้ายืนหยัดไม่แม้ขยับฐานมั่นคงอย่างทหารกล้า

จนเมื่อเวลาแห่งการสูญเสียสิ้นสุดลง

ข้าได้รับเหรียญยกย่อง งานเลี้ยงสังสรรค์และเสียงร้องสรรเสริญ

เพราะเพียงรอดชีวิต หลบอยู่เบื้องหลังเจ้าอย่างผู้ขลาดเขลา

แม้เพื่อนนักรบผู้สิ้นชีพยังมีผืนผ้าคลุมโลงไม้ แสดงซึ่งเกียรติยศ

หยาดนำ้าตาหลั่งเพื่อระลึกถึงครั้งเขายังมีชีวิต

แต่เจ้าผู้ยืนหยัด ดำารงอยู่ด้วยจุดประสงค์สิ่งเดียว

ได้รับเพียงร่องรอยปรักหักพังแตกร้าวบนก้อนศิลาแลง

เศษเนื้อหนังสีปูนถูกฉีกกระชากขาดวิ่น 

บาดแผลนั้นอาจรักษาให้หายหากเยียวยาเพียงนอกกาย

แต่ใครไหนเลยจะเหลียวแลกำาแพงผุพัง

ผู้คนปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อพินิจรอยแผลนั้น ราวงานศิลปะ

หาใช่เพื่อปลอบโยน หรือกู่ร้องขอบคุณสิ่งที่เจ้าได้กระทำาลงไป

กลับใช้เจ้าเป็นเครื่องเตือนความโสมม ของพวกเราเอง

พวกเขาผลาญเวลาเพื่อพิจารณา ความเจ็บปวด

ขณะที่เจ้านิ่งเงียบ เดียวดาย

ด้วยข้าเป็นเพียงรั้วเก่าผุพัง ด้อยค่า

บังเอิญรอดชีวิต เพราะได้เจ้าช่วยรับกระสุน

แม้เจ้าไม่เอ่ยวาจา แต่ช่วงเวลาหลังสงคราม

หากไร้เพื่อน ย่อมทุกข์ทนกว่าพิษแผลจากอาวุธใดใด

เพื่อนเอย กระนั้นเพราะความชรา  ข้าทำาได้เพียงมาเยี่ยมเยียนบ้างเป็นครั้งคราว

ฝากฝัง แสงแดด สายลม หมู่ไม้ มาพูดคุย หวังให้เจ้าได้คลายเหงา

เพียงเท่านั้น
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ก่อ–อิฐ–สร้าง–เรื่อง
เรื่อง: อธิวัฒน์ อุต้น





“ฝนเดินทางมาจากฟ้าท่ีอยู่แสนไกล แต่แล้วทำาไมกลับทำาให้ 

หวั่นไหวเมื่อได้พบกัน” 

ประโยคคำาร้องจากท่อนเวิร์สของเพลงใหม่จากวงดนตรีสักวง 

ที่ ดั งลอยมาจากคลื่ น วิท ยุชื่ อดั งคลื่ นหนึ่ งที่ ตั้ งอ ยู่ ใจกลาง 

กรุงเทพมหานครเคลื่อนตัวผ่านสัญญาณดาวเทียม ส่งสัญญาณ 

ต่อมายังระบบเซอร์ราวนด์ภายในรถยนต์สุดหรู ราคาหลักห้าล้าน  

แล้วมาสิ้นสุดท่ีอวัยวะที่ใช้รับเสียงของบอลผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ 

คันน้ัน ในวันที่อากาศข้างนอกถูกเติมเต็มไปด้วยเม็ดฝน น่าแปลก 

ที่ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมาเขาไม่เคยเปิดวิทยุฟังในรถเลย แต่วันนี้ 

ฝนคงทำาให้บอลอยากเปลี่ยนบรรยากาศตามเพลงที่ได้ยินในขณะนี้  

ซึ่งอาจจะมีผลต่อความรู้สึกของบอลอย่างมหาศาล 

เปลือกตาทั้งคู่เร่ิมปิดลง ทุกๆ สิ่งท่ีมีรอบตัวราวกับถูกกดปุ่ม 

หยุดชั่วคราว เหลือไว้เพียงบทเพลงกับบอลที่ยังเดินทางร่วมกัน

“1-2-3”

“โอเคครับ สวย” 

“ขออีกภาพนะครับ”

“เดี๋ยวทุกคนลองตะโกนว่า เฮ! พร้อมกันนะ”

ชายวัยกลางคน ผู้มีอาชีพเก็บรวบรวมความทรงจำาเป็นภาพถ่าย 

พูด พร้อมกับชูนิ้วชี้ น้ิวกลาง นิ้วนาง เพ่ือเป็นสัญญาณในการให้ 

จังหวะก่อนทุกคนจะตะโกนพร้อมกัน  

“เฮ!!”

“บอลมึงมาถ่ายรูปกัน” เป็นเสียงเข้มๆ ของเม้าท์ นักศึกษาผู้ที่มี 

รูปร่างสูงท่ีสุดในชั้นปีดังขึ้นมาพร้อมดึงมือบอลแล้วเรียกช่างภาพ 

ให้มาเก็บภาพของเขาทั้งสอง ความทรงจำาขนาดมหึมาท่ีถูกสะสม 

มาตั้งแต่รู้จักกัน ไม่รู้ว่าเวลาต้องห่างกันออกไป ความทรงจำาเหล่านี้ 

จะถูกลดจำานวนลงจากระยะความหา่งขนาดไหน บรรยากาศรอบตวั 

บอลวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะผสมรอยยิ้มของผู้สำาเร็จการศึกษา 

หน้าใหม่ ผู้ที่มาร่วมยินดี รวมไปถึงทุกคนบริเวณน้ัน ดูเหมือนว่า 

วันนี้พลังแห่งความรู้สึกดีจะกระจายปกคลุมจนเต็มพื้นที่ 

“ขอให้โชคดีนะ”

“แล้วพบกันใหม่”

“ว่างเมื่อไหร่แวะมาหากูบ้างล่ะ”

“โชคดีนะ’”

เสยีงของเพ่ือนจำานวนมากท่ีเดนิทางมายินด ีสง่ความคดิถึงให้กัน 

และกัน เหมือนดังวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่ีจะได้พบกัน บอลย้ิมให้กับ 

สิง่ทีไ่ดร้บัมาและสง่พลงัความคดิถึงท่ีมกีลบัคนืไป บอลยกมอืขึน้โบก 

มันเป็นเครื่องหมายของการจากลา ภาพด้านหน้าเริ่มมองไม่ชัดข้ึน 

เรื่อยๆ จากหยดนำ้าที่ไหลผ่านไปยังม่านของดวงตาทั้งสอง บอลโอบ 

กอดกับเมา้ทเ์พ่ือนคนสนทิท่ีเดนิเขา้มาอำาลาในลำาดบัสดุทา้ย สง่ย้ิม 

ให้และหันหลังเดินจากมา

               

วันที่อากาศค่อนข้างร้อนกว่าปกติจนไม่มีสิ่งใดเคล่ือนไหวด้าน 

นอก บอลน่ังเหม่อมองไปนอกหน้าต่างผ่านวัสดุผิวมันวาว มันเป็น 

กระจกบานใสท่ีไดแ้มบ่า้นผูใ้จดทีำาความสะอาดในทุกๆ วัน นอกจาก 

การพูดคยุในเรือ่งงานแลว้ บอลแทบจะไมไ่ดค้ยุกับใครเลย อาจเปน็ 

เพราะช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับใคร ทำาให้บทสนทนาที่เคยมีมากมาย 

ของบอลถูกลดจำานวนลงจากที่ผ่านมา

ตึ๊ง!! 

เสียงท่ีคุ้นเคยของบอลส่งสัญญาณเตือนให้บอลรู้ตัวว่ามีคน 

ส่งข้อความตัวอักษรมายังเฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นสุดนิยมที่ทำาให้การ 

สนทนาของทุกคนบนโลกที่ใช้มันอยู่แค่เพียงปลายนิ้ว บอลหยิบ 

โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วใช้นิ้วโป้งในการสัมผัสหน้าจอเลื่อนมันไปยัง 

หน้าที่แสดงข้อความ 

C o n t r o l 

C o n g r a t u l a t i o n C o n t i n u e 

C o n f e r e n c e



“บอลเตะบอลกัน” ขอ้ความจากเมา้ท ์ใบหน้าสเีข็มๆ ทีเ่ต็มไปดว้ย 

หนวดเครากระโดดโผลเ่ขา้มาในความคดิของเขาทันที บอลเหลอืบตา 

ทั้งสองมองไปยังปฏิทินที่ต้ังอยู่บนโต๊ะทำางาน เขาถอนหายใจอย่าง 

ช้าๆ แล้วใช้นิ้วโป้งจิ้มตัวอักษรผ่านหน้าต่างของโทรศัพท์มือถือ 

ตอบโต้กลับไปหาเม้าท์ 

“กูติดงานว่ะไปไม่ได้ โทษที” สักพักก็มีข้อความตอบกลับมา

“โอเค แล้วแต่มึงละกันนะ พวกกูแค่คิดถึงมึง”  

บอลถอนหายใจอีกครั้ง อากาศข้างหน้าเขาเต็มไปด้วยกล่ินอาย 

ของความเบื่อหน่าย เขาก้มลงมองท่ีแป้นพิมพ์แล้วสร้างประโยค 

ผ่านสเตตัสในหน้าเฟซบุ๊กของเขา “สงสารบอลจัง โดนเตะทุกวัน  

เปลี่ยนชื่อได้ไหมวะ”

บอลเป็นพนักงานฝ่ายการบัญชีของธนาคารท่ีใหญ่ที่สุดใน 

ประเทศ ทุกๆ วันบอลจะต้องเจอกับจำานวนตัวอักษรที่เป็นตัวเลข 

นับไม่ถ้วน และต้องพบเจอกับธนบัตรท่ีทุกคนภายในประเทศ 

ใช้มันเป็นการแลกเปล่ียนประโยชน์ส่วนตน แว่นสายตากลายเป็น 

อุปกรณ์ประจำาตัวเขาไปโดยปริยายหลังจากเรียนจบและเริ่มต้น 

ทำางานนี้ บอลทำางานราวๆ 12 ชั่วโมงต่อวัน เวลาในการทำางานของ 

บอลคอืวันจนัทรถึ์งวันเสาร ์วันหยุดของเขาคอืวนัอาทติย ์เปน็วันหยุด 

เพียงแคว่นัเดยีวทีเ่วลาสว่นใหญ่จะหมดไปกับงานอดเิรก ซึง่ดเูหมอืน 

จะไม่ใช่วันหยุดเสียมากกว่า เมื่อว่างจากเวลาทำางาน บอลมักจะคุย 

กับเพ่ือนผ่านเฟซบุ๊กและมักใช้มันเพ่ือปฏิเสธคำาชวนไปทำากิจกรรม 

ต่างๆ เพราะมเีงือ่นไขคอืงานทีต่อ้งจดัการทำาให้ทนัตามเวลาทีห่วัหนา้ 

ของเขากำาหนด บอลมักพลาดในกิจกรรมที่เคยทำาร่วมกับเพ่ือนๆ  

ผิดกับสมัยที่ยังเรียนอยู่ ที่เขามีเพ่ือนท่ีรู้จักมากมายและมีเวลาว่าง 

เสมอให้กับเพ่ือนๆ อาจเพราะเมื่อก่อนบอลยังไม่ต้องมีสิ่งที่ต้อง 

รับผดิชอบเหมอืนในปจัจบุนั เมือ่ก่อนเวลาว่างของบอลคือ ความสนกุ  

ความสุข การแลกเปลี่ยนบทสนทนา แต่ตอนน้ีบอลมีเรื่องต้อง 

รับผิดชอบต่อปริมาณเงินท่ีต้องจ่ายประจำาในทุกๆ เดือน วันเวลา 

ย่ิงเพ่ิมขึ้นทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาค่อยๆ ทยอยเดินหายจากไป  

ความเดียวดายกลับกลายเข้ามาแทนที่ เพื่อนที่ดีที่สุดเมื่อก่อนหน้านี ้

คือ ‘เม้าท์’ แต่ตอนน้ีเพ่ือนที่ดีท่ีสุดตอนนี้ของบอลกลับกลายเป็น  

‘งาน’ ท่ีคอยอยู่ด้วยเกือบทุกช่วงเวลา เขาคิดถึง ‘เม้าท์’ และบท 

สนทนามากความตามชื่อของมันเหลือเกิน

เสียงเพลงจบลง

ตึ๊ง!! ตึ๊ง!! 

เสียงสัญญาณเตือนที่คุ้นเคยของบอลดังข้ึนทำาให้บอลสะดุ้งตื่น 

จากอาการหลับใหล ทุกๆ ส่ิงรอบตัวดั่งถูกกดปุ่มหยุดชั่วคราวซำ้า 

อีกครั้งให้เคล่ือนไหวดังเดิม อากาศข้างนอกตอนน้ีเหลือเพียงเสียง 

ของหยดนำ้าท่ีไหลลงมาจากบนฟ้า บอลมองไอนำ้า ที่เกาะอยู่ริม 

หน้าต่าง ความเหงาเข้าปกคลุมพ้ืนท่ีภายในหัวใจ เขาเป็นเพียงคน 

ตัวเล็กๆ ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ท่ีมีเพ่ือนอยู่รอบตัว แต่ไม่เคยได้ 

สนทนาพูดคุยกัน มีเพ่ือนมากมายในสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก 

แต่ไม่เคยได้ทำากิจกรรมร่วมกัน บอลคิดว่าคงไม่ใช่เขาคนเดียวที่จะมี 

ความรู้สึกเดียวดายเช่นนี้ คนแปลกหน้าที่บอลไม่รู้จักหลายๆ คน 

ก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างกัน 

บอลคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปหาเม้าท์ เพ่ือนคนท่ีอยาก 

แลกเปล่ียนความคิดถึงกัน พบกัน และพูดคุยเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ  

ของกันและกัน “แล้วไว้พบกัน” บอลกระซิบกับตัวเอง

ตึ๊ง!!

เสียงสัญญาณเตือนอีกครั้ง บอลหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาเปิดไปยัง 

ข้อความท่ีส่งมา “พรุ่งน้ีพบกันนะครับคุณบอล เรามีประชุมด่วน”  

ข้อความจากหัวหน้าของบอล เขาหัวเราะให้กับข้อความท่ีรับรู้ 

เมื่อวินาทีท่ีผ่านมา เมื่อนึกถึงภาพของชายร่างอ้วนที่ใช้ชีวิตผ่านมา 

ครึ่งศตวรรษผู้มีอิทธิพลในการดำาเนินชีวิตของบอลตอนนี้ บอลมักจะ 

อวยพรให้เขาหายไปจากโลกนี้ไวๆ 

‘ขอลาพักร้อน’ เขาปิดมือถือแล้วเหวี่ยงมันไปทางด้านหลัง

บอลเหยียบคันเร่งพารถให้เคลื่อนไปด้านหน้า  

C o n t r o l 
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ถ้าเพียงแต่วันนี้ เธอยังอยู่ ท้องฟ้าคงยังเป็นสีฟ้า  

เข็มนาฬิกาคงยังบอกเวลาเป็นปกติ เสียงในหัวของเขา 

ก็คงไม่ได้กลายเป็นรวมฮิตเพลงเศร้าเรียกนำ้าตาอย่างนี้…

ถ้าเพียงแต่วันนี้เธอยังอยู่ ทุกอย่างในโลกของเขาคง 

จะดีและเป็นปกติกว่านี้…

เขาไมอ่าจลบความคดิเหลา่นีอ้อกไปไดเ้ลยสกัวันเดยีว 

ตั้งแต่เธอจากไป ความปรารถนาให้เธออยู่กับเขาตรงนี้ 

มักจะคืบคลานเข้ามาครอบครองจิตใจเขาอยู่เรื่อย  

โดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่คนเดียว หรือกระท่ังเวลาที่เขา 

อยู่กับใครต่อใครมากมาย แต่ก็รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียว 

อยู่นั่นเอง

เขาพลิกหน้ากระดาษพลางกวาดสายตาผ่านหนังสือ 

นิยายชื่อตลกๆ ที่พยายามเล่าเรื่องราวให้ออกมาซาบซึ้ง 

อย่างไม่ได้ผลมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว ก่อนท่ีจะพบว่าตัวเอง 

ไม่ได้อ่านเลย ไม่แม้กระทั่งมองเห็นหรือทำาความเข้าใจ 

ตัวอักษรบนหน้ากระดาษได้ด้วยซำ้า 

หนังสือนิยายไม่ช่วยอะไร เขาได้ข้อสรุป ต้ังแต่ที่เธอ 

จากไป หนังสือนิยายท่ีเคยช่วยเขาไว้หลายต่อหลายครั้ง 

ก็ไม่ต่างอะไรจากเศษขยะ ไร้ความหมาย มันกลายเป็น 

หนังสือนิยายท่ีเขาเกลียดมาก ย่ิงรู้ว่าตัวเองเคยชอบมัน 

มากเท่าไรก็ย่ิงเกลียดมันมากเท่านั้น ในตอนน้ี แค่คิดถึง 

เรื่องนำ้าเน่าพรรค์นั้นก็ทำาให้เขาอยากอาเจียน

เขาไม่รู้ว่าต่ืนมาตอนไหน หรือจริงๆ แล้วเขาได้หลับ 

ไปบา้งหรอืเปลา่ ตอนนีน้าฬิกาบอกเวลา 5 นาฬิกา 20 นาที  

เขาไม่รู้ด้วยซำ้าว่าแสงแดดอ่อนๆ แบบน้ี มันเป็นเวลา  

5 โมงเช้าหรือเวลา 5 โมงเย็นกันแน่ แต่มันจะสำาคัญอะไร 

นักหนา ต่อให้รู้ ก็ไม่ได้ทำาให้ชีวิตเขาต่างออกไปสักนิด  

จะเวลาอะไรก็ช่างหัวปะไร กิจกรรมท่ีเขาทำาก็ไม่ได้ต่างไป 

อยู่ดี ทำาในสิ่งที่ใจส่ังให้ทำาในขณะน้ันเหมือนเดิม ช่างหัว 

นาฬิกาบา้บอทีทุ่กคนนับถือกันอย่างกับเปน็พระเจา้บงการ 

ชีวิต เขาไม่มีทางถูกบงการโดยส่ิงงี่เง่าอย่างเวลาเป็นอัน 

ขาด น่าตลกที่ส่ิงที่ผู้คนพากันนับถือไม่มีส่ิงไหนเป็นจริง 

เลยสักอย่างเดียว ท้ังเวลา ท้ังพระเจ้า เรื่องสมมติทั้งเพ  

น่าตลกจนเขาหัวเราะออกมา

รูมเมทเขาตื่นนอนเพราะเสียงหัวเราะน้ัน เมื่อลืมตา 

เห็นว่าเป็นเขา รูมเมทก็พูดทำานองว่า ข่มใจนอนหลับให้ได้ 

บ้างเถอะเพ่ือน ทำาใจเสียที เธอไปสบายที่อีกฟากฝั่งหนึ่ง 

นานแล้ว ก่อนที่จะหันตะแคงไปอีกฝ่ังเตียงเพ่ือนอนต่อ  

รูมเมทก็เหมือนคนอ่ืนๆ น่ันคือไม่ได้รู้อะไรเก่ียวกับเธอ  

หรือเก่ียวกับเขาเลย รูมเมทคงรำาคาญเขาพอสมควร  

และอยากย้ายออกจากห้องน้ีเสียเต็มแก่ มันคงยากพอดู 

ที่ต้องข่มตานอนให้หลับทั้งๆ ที่เครื่องเล่นเพลงของเขาเล่น 

เพลงเศรา้สดุเฉิม่เชยทีก่ี่เพลงๆ ก็เหมอืนจะมเีนือ้หาเดยีวกัน 

ก็คือ พูดถึงการสูญเสียคนรักและความรักไปอย่างเชื่องช้า 

เนิบนาบและออกจะโหยหวน ตอนน้ีเขาจำาได้แล้วว่าเพลง 

เศร้าพวกนั้นไม่ใช่เสียงในหัว แต่มาจากแผ่นเพลงที่เขาเอง 

เป็นคนเลือกซื้อมาเปิด 

ถ้าตอนนี้เธออยู่ตอนที่เขากำาลังเปิดเพลงพวกนี้ เธอคง 

บน่เรือ่งความฟูมฟายและไรร้สนยิมการแตง่ของมนั แตแ่ลว้ 

ก็จะร้องคลอได้ทุกเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ ประหลาดคนจริงๆ  

นางฟ้า
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เธอทำาให้เขาประหลาดใจเสมอ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องประหลาด 

ในตัวมันเองเช่นกัน แทบจะไม่มีใครหรืออะไรทำาให้เขา 

ประหลาดใจไดเ้ลยต้ังแตอ่ายุพ้นสกั 10-11 ขวบ คนรอบตัว 

บอกว่าเขาเฉยชา รูมเมทบอกว่าเขาประหลาด แต่จะทำา 

อย่างไรได ้จะใหเ้ขาสนใจตืน่เตน้อะไรได ้ทุกๆ อย่างเกิดขึน้ 

เพียงชั่วครู่และหายวับไป ทุกๆ คนก็พูดและทำาในสิ่งที่ 

เขารู้อยู่แล้วว่าพวกนั้นจะพูดและทำาอย่างนั้น เนื่องจาก 

ทุกๆ คนก็เป็นคนแบบนั้น แบนราบ ไร้แง่มุม และเดาง่าย  

ไม่เคยมีใครเหมือนเธอสักคนเดียว

ที่ผ่านมา เขาแทบไม่เชื่อในอะไรเลย ไม่เช่ือในตัวเอง 

มากที่สุด แต่เขาก็คิดว่าเขารักตัวเองมากพอๆ กับที่เขา 

เกลียดมัน ในขณะที่เธอเชื่อมั่นในตัวเอง 

เสมอ และเกลียดตัวเองเสมอเช่นกัน  

เป็นอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่แรกเริ่มรู้จัก  

เธอมั่นใจและยอมรับว่าไม่เคยพอใจเลย 

กับคนทีเ่ธอเปน็ สิง่ทีเ่ธอทำา สถานทีท่ีเ่ธออยู่ 

ตลอดเวลาเธอพูดถึงแต่ ว่า มันจะเป็น 

อย่างไรข้างนอกนั่น ราวกับมีเชือกท่ีมอง 

ไม่เห็นมาผูกรัดเอาไว้ ราวกับมีรั้วที่มอง 

ไม่เห็นมาขวางก้ัน เธอพูดถึงชีวิตราวกับมี 

อีกดินแดนหน่ึงท่ีสวยงามชวนใฝ่ฝันรอคอยอยู่ท่ีไม่ใช่โลก 

ใบนี้ เพียงแต่ยังมีสิ่งกีดขวางที่ทำาให้ยังเดินทางไปไม่ถึง  

เพราะยงัไมพ่รอ้ม เพราะเวลาของเธอยังมาไมถ่งึ แตเ่วลาที ่

เธอได้อยู่กับตัวเอง เธอบอกว่าเป็นเพียงช่วงเวลาเดียว  

เป็นพ้ืนท่ีแห่งเดียวในโลกท่ีเธอรู้สึกปลอดภัย แม้จะเป็น 

ความปลอดภัยเพียงชั่วครู่ยามก็ตาม ช่างน่าชื่นใจและดีใจ 

แค่ไหน ท่ีเขาได้รับโอกาสแสนพิเศษให้เป็นคนที่มีโอกาส 

ได้ยืนอยู่ในพื้นที่อันจำากัดนั้นที่เธอเคยขังตัวเองไว้ เขายินดี 

ที่จะถูกขังอยู่กับเธอตลอดไป ยินดีเป็นที่สุด เพียงแต่เธอ 

ไม่อยู่ท่ีนั่นแล้ว เธอบอกว่า เธอทนอยู่ที่นั่นอีกไม่ไหว  

เขาสงสัย ถ้าอย่างน้ันโลกน้ีจะยังเหลือที่ไหนให้เธออยู่ 

อีกหรือ และถ้าเธอและเขาไม่ได้อยู่ร่วมกัน เธอควรจะรู้ 

ใช่ไหม ว่าเขาเองก็ทนอยู่ไม่ไหวเช่นกัน เขาหวังเพียงแต่ว่า 

จะกล้าให้ได้เท่าเธอบ้าง เขาอยากจะเชื่อมั่นอย่างเธอ 

ได้บ้าง ว่ายังมีดินแดนที่ดีกว่ารออยู่อีกด้านหน่ึงของส่ิง 

ขวางกั้นแบบที่เธอมั่นใจ

เบียร์เย็นๆ ช่วยให้อะไรๆ ดีขึ้นได้เสมอ หลายคนบอก 

เขาอย่างนี้ เขาสงสัยว่าเบียร์มากมายท่ีเขาดื่มเย็นไม่พอ 

หรือเปล่า บางทีอาจเป็นเบียร์คนละประเภทกันกับที่คน 

พวกน้ันพูดถึง เบียร์จึงไม่เคยช่วยอะไรเขาได้นอกจาก 

ดับกระหายเท่านั้น แต่รสชาติมันก็ถูกปากเขาอยู่พอใช้  

เขาไม่ได้ชอบมันหรอก แต่เกลียดมันน้อยที่สุดในบรรดา 

เครื่องดื่มทุกอย่าง เขาเกลียดเครื่องดื่ม เขาจำา 

ไดท่ี้เธอเคยบอกวา่ทุกคนรวมท้ังเขาเองจะยอม 

ทำาทุกอย่างเพื่อให้ได้ดื่มเครื่องดื่ม ดื่มเพื่อให้มี 

ชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ ดื่มเพ่ือรักษาชีวิตท่ีเรา 

ทุกคนแสนเกลียดเอาไว้ แต่เขาก็มั่นใจว่า 

เขาไม่ได้เกลียดชีวิตไปมากกว่าท่ีคนอื่นๆ  

เกลียดหรอก ยกเว้นเธอไว้คน เธอที่แสนพิเศษ

วันนั้น รูมเมทไปเที่ยวต่างจังหวัด เขาอยู่กับเธอสองคน 

ในห้องนี้ มันเป็นวันท่ีดีท่ีสุดในชีวิตหรือไม่นั้นเขาไม่แน่ใจ  

สิ่งเดียวที่เขาแน่ใจคือ เขาไม่มีวันลืมวันนั้นได้เลย เขา เธอ  

เบียร์สองลังและไม่มีสิ่งใดอื่น ไม่มีสิ่งใดอื่นนอกจาก  

20 ชั่วโมงการตื่นต่อเน่ือง ก่อนหน้าวันนั้นเขาเคยเกิด 

คำาถามกับตัวเองอยู่เสมอว่า เราจะเข้าใกล้ใครสักคนจริงๆ  

ได้อย่างไร และจะเข้าใกล้ใครคนน้ันได้มากท่ีสุดแค่ไหน  

แค่ไหนถึงจะเรียกว่าคนสองคนใกล้ชิดสนิทแนบแน่นกัน 

จริงๆ ถ้าเขารั้งเธอไว้ทั้งตัว กอดเธอไว้แน่นจนร่างกาย 

ทุกส่วนแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเรียกการใกล้ชิดแบบนี้ 

ว่าเป็นการเข้าใกล้กันอย่างไม่มีอะไรขวางก้ันมากที่สุด 
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แล้วหรือไม่ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องปล่อย  

ซึ่งแน่นอนว่าเวลานั้นย่อมมาถึง

แลว้ 20 ชัว่โมงของวนันัน้กท็ำาใหเ้ขาเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ  

สิ่งที่ทำาให้คนเข้าใกล้กันจริงๆ ความรู้สึก ความคิด เขาและ 

เธอ ความคิดที่ถ่ายทอดออกมาผ่านคำาพูด นานแค่ไหนท่ี 

คำาพูดไมไ่ดต้รงกับท่ีใจคดิ เมือ่อยู่กับเธอเขาพูดไดท้กุอย่าง  

คดิไดทุ้กเรือ่ง ความคิดทีอ่ยู่ในใจสว่นลกึท่ีสดุท่ีไมเ่คยมใีคร 

ล่วงรู้ ความหวัง ความกลัว ประสบการณ์ท่ีไม่มีวันลืม  

ความทรงจำาที่เลวร้าย ความเชื่อเรื่องพระเจ้า…

ก่อนวันน้ันหมดลง เขารู้ตัวเลยว่า เขาหลงรักเธอ  

และมันต่างจากทุกความรู้สึกที่เขาเคยรู้สึก เขาเกลียด 

เพลงอิเล็กทรอนิกส์บีตอึกทึกท่ีจำาได้ว่าเธอบ่นหนวกหู 

ทุกครั้งท่ีได้ยิน เขาเฉยชากับเพลงอาร์แอนด์บีท่ีเธอเคยฮัม 

ตามนักร้องดีว่าหญิงผิวดำาท่ีชอบแสดงพลังเสียงเวลา 

เปิดวิทยุ เขาชื่นชอบเพลงคันทรี่ของไอร์แลนด์ท่ีท้ังเธอ 

และเขาเห็นพ้องกันว่าทำาให้ใจสดชื่น แต่ก็เท่านั้น ทุกความ 

รูส้กึทีเ่ขาเคยรูส้กึไมม่คีวามหมายเมือ่เทยีบกับสิง่ทีเ่ขารูส้กึ 

กับเธอ เขาหลงรักเธอ รักความคิดทุกอย่างของเธอเพราะ 

มนัชา่งพิเศษ และการหลงรกัเธอก็ทำาใหเ้ขารูส้กึพิเศษจรงิๆ

เบียร์ยาม 5 นาฬิกาหมดไป 3 กระป๋องแล้วตอนน้ี  

แดดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่านี่เป็นเวลาเช้า เขาเดินไป 

หยุดยืนชมภาพวิวพระอาทิตย์ยามเช้าริมหน้าต่าง เขาไม่ 

ชอบการต้องอยู่สูงถึง 11 ชั้นแบบนี้เพราะมันทำาให้เขารู้สึก 

ห่างไกลจากพ้ืนโลกและไม่ปลอดภัย แต่ภาพจากมุมสูง 

แบบนี้ จะว่าไปก็สวยคุ้มค่าอยู่เหมือนกัน วันน้ันเธอบอก 

เขาว่าเธอรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเมื่ออยู่ท่ีสูงๆ ย่ิงสูงเท่าไหร่ 

เธอย่ิงชอบใจ เธอบอกวา่เกลยีดโลกขา้งลา่งน่ัน และเกลยีด 

คนส่วนใหญ่ในโลกมากกว่าอะไรอื่น เขาจำาได้ว่าแทบจะ 

เห็นปีกออกมาจากด้านหลังเธอด้วยซำ้า เขาเช่ือสายตา 

ตัวเองดีเพราะมันไม่เคยเล่นตลก วิเศษเหลือเกินที่แท้จริง 

แล้วเธอเป็นคนครึ่งนก ไม่สิ เป็นนางฟ้ามากกว่า เขาบอก 

เธอว่า บินไปเถิดที่รัก ไปสู่ที่ที่เธอต้องการไป จงอย่ากักขัง 

หน่วงเหนี่ยวตัวเองไว้อีกเลย เธอบอกกับเขาว่า ฉันไปก่อน 

นะที่รัก ไปสู่ที่ที่ฉันต้องการไป และจงรอฉัน เมื่อเธอพร้อม  

ฉนัจะกลบัมารบัเธอบนิไปพรอ้มกัน เธอเปน็คนเดยีวเทา่น้ัน 

ในโลกน้ี ที่รัก เขานำ้าตาไหลด้วยความปล้ืมปีติขณะท่ีมอง 

เธอเปิดหน้าต่างและกระโจนออกบินไปยังท้องฟ้า เขายัง 

จำาภาพนั้นได้ดีเหลือเกิน

เขาเปิดหน้าต่างอย่างค่อยๆ เงียบๆ ไม่อยากรบกวน 

รมูเมททีน่า่จะยังหลบัอยู ่น่าประหลาดทีต่อนนีเ้ขาไมไ่ดยิ้น 

เสียงเพลงอะไรอีกแล้ว ไม่มีเพลงเศร้าอะไรท้ังนั้นไม่ว่า 

จากในหัวเขาหรือจากเครื่องเล่นเพลง มันหมายความ 

ว่าอย่างไรแน่ เขาสงสัย และแล้วเขาก็เห็นเธอ บินอย่าง 

สบายใจอยู่บนฟ้านั่น เมื่อเห็นเขา เธอส่งย้ิมท่ีคุ้นเคย 

กลับมาให้ เธอท่ีเขาปรารถนารอคอยอยู่ใกล้แค่น้ีเอง ท่ีรัก  

น่ีหมายความว่าฉันพร้อมจะก้าวผ่านข้ามไปกับเธอแล้ว 

ใชไ่หม เขาตะโกนถาม เธอพยกัหน้าชา้ๆ และย้ิม เขาไมล่งัเล 

สักนิดที่จะกระโดดตามเธอไป
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เสียงดังเข้าโสตประสาทหูทั้งสองข้าง เพราะหญิงสาว 

ได้ใช้หูฟังยัดใส่เข้าไป และปล่อยให้เพลงทำาหน้าท่ีกล่อม 

ความรู้สึกของมัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาเหงาเศร้าเสียใจหรือว่า 

ดีใจก็ตาม เสียงดนตรีมักจะพาลอยไปในที่ที่อยากอยู่  หูฟัง 

พยายามกั้นออกห่างจากความวุ่นวาย หญิงสาวมีความสุข 

ที่ได้ปล่อยให้เสียงเพลงได้อยู่เป็นเพ่ือน แต่แล้วมันก็พลัน 

หายไป พร้อมกับเสียงตะโกนที่ดังขึ้นว่า

“ขอโทษนะครับ เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า”  

หญิงสาวมีสีหน้าที่ตกใจเล็กน้อย

แล้วตอบกลับไปว่า “ไม่นี่คะ คุณคงจำาคนผิดแล้วค่ะ” 

“ไม่ผิดหรอกครับ”

“ผมเห็นคุณเอาหูฟังใส่หูตลอด เลยไม่มีโอกาสได้ 

ทักทายสักที” 

หญิงสาวย้ิม แลว้รบีเดนิหนีจากชายหนุ่มคนนีโ้ดยไมไ่ด ้

หันกลับไปมอง อีกใจก็แอบคิดว่าเสียมารยาทเหมือนกัน  

แต่เธอกำาลังไปทำางานสายไม่มีเวลาสนใจคนอื่นแล้ว

วันต่อมา… 

บนรถไฟฟ้า BTS หญิงสาวตื่นมาทำางานตามปกติ 

ขาก้าวแข่งกับเสียงดนตรีในหูฟังเช่นทุกวัน แต่ก็ต้องหยุด 

ชะงักกับคนตรงหน้าที่ยืนโบกมือพร้อมส่งรอยยิ้มให้

เธอจำาได้ว่าเคยเจอกับชายหนุ่มคนนี้มาก่อน เขาเดิน 

เข้ามาหาเธอพร้อมกับเล่าว่าเคยเจอกันที่ร้านเพลงของลุง 

ไพโรจน์บ่อยๆ เธอไม่ทันได้สังเกตว่าตอนคุยกันแทบไม่ได้ 

ใส่หูฟังเลยเวลาที่พูดคุย เพราะมัวแปลกใจกับชายหนุ่ม 

ที่เข้ามาทักทาย เขาไม่เหมือนใครที่เธอพบเจอ ทั้งคู่คุยกัน 

ถูกคอแม้ในเวลาเพียงสั้นๆ และก็แยกย้ายเมื่อถึงปลาย 

สถานีท่ีต้องลง ชายหนุ่มโบกมือรำ่าลา ตอนคุยกันก็ยังไม่มี 

โอกาสได้ถามชื่อเลยสักครั้ง หญิงสาวคิด

รถแล่นออกจากสถานีนั้นมาสักพัก แต่แล้วเมื่อสายตา 

หันไปพบกับเขาอีกครั้ง หรือบางทีเธออาจจะคิดไปเอง  

ภาพท่ีชายหนุม่ก้าวออกจากรถไฟฟ้า BTS ไปแลว้ แตต่อนน้ี 

เธอกลบัเหน็เขายังอยู่บนรถขบวนเดยีวกัน  มนัทำาใหเ้ธอรูส้กึ 

แปลกใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกไป

และเมื่อถึงสถานีที่เธอจะลง เธอก้าวเท้าออกจาก 

ขบวนรถ ชายหนุ่มก็เดินตามเธอมาติดๆ และตะโกนเรียก 

“คุณๆ หยุดก่อน” ชายหนุ่มกวักมือเรียกพลางหอบ  

เธอหันกลับไปอย่างระแวง เพราะรู้สึกเหมือนเขาแอบตาม 

เธอมา แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป เธอรีบเดินก้าวหนี  

เขาเรียกเธออีกครั้ง

“คุณๆ จะรีบเดินหนีไปไหน” เธอไม่ตอบ แต่หยุดตาม 

เสียงเรียกแถมมองอย่างระแวง

“คือจริงๆ แล้ว ผมก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าพรุ่งนี้จะได้เจอกัน 

อีกไหม แต่วันนี้ผมมีเรื่องที่จำาต้องบอกกับคุณ” ชายหนุ่ม 

รีบพูดเสียงสั่น

เพราะวันน้ันแท้ๆ ที่ทำาให้ชายหนุ่มได้เฝ้าตามเธอคนน้ี  

เพลงจากหูฟังวันน้ันมันได้ลอดผ่านมาสู่หูของชายหนุ่ม  

ซึ่งเป็นเพลงโปรดที่น้อยคนนักจะเคยฟัง เพลงตำานานของ 

เมืองไทยที่เก่าแสนเก่า ถ้าเกิดเอ่ยออกไปน้อยคนท่ีจะรู้จัก  

จึงไม่เอ่ยถึงแล้วกัน ให้เป็นเรื่องของเขาทั้งคู่คงจะดีกว่า 

ชายหนุ่มจำาได้ว่าเพลงน้ีมันคือความทรงจำาทุกอย่าง  

คนที่ฟังเพลงนี้แล้วอมย้ิมตามไปได้ เขาคิดว่าเธอคงไม่ใช่ 

คนปกติอย่างแน่นอน แต่ต้องเป็นคนที่ พิ เศษมากๆ  

ชายหนุม่เฝา้ตามหญิงสาวมาตลอดสามเดอืน วนันีนี้แ่หละ 

ทีช่ายหนุม่จะขอสารภาพความในใจกับหญิงสาวคนน้ีสกัที

“คือเพลงน้ันที่คุณฟัง ผมชอบมากนะ ชอบพอๆ กับท่ี 

ชอบคุณนั่นแหละ”

“คณุจะชอบผมไหมไมส่ำาคญั เรือ่งสำาคญัในวินาทน้ีีคอื 

คุณฟังเพลงน้ันอยู่หรือเปล่า?” ชายหนุ่มตั้งใจถามออกไป 

แก้เขินในประโยคข้างต้นท่ีเอ่ยออกมา พลางเกาศีรษะไปด้วย

หญิงสาวตอบกลับมาว่า “คุณพูดว่าอะไรนะ ฉันได้ยิน 

ไม่ถนัดเลย” แล้วหยิบหูฟังออกจากหู ซึ่งมันดังกลบเสียง 

คนรอบข้างไปหมดจนไม่ได้ยินอะไร

“ตั้งใจทำางานนะครับ” ชายหนุ่มย้ิมตอบกลับอีกครั้ง  

แล้วเดินจากไป มันโล่งใจอย่างประหลาดท่ีได้พูดอย่างนั้น 

กับเธอ ถึงแม้มันจะดูเหมือนไร้ความหมายก็ตาม แต่มัน 

ก็เพียงพอแล้วสำาหรับความพยายามที่รวบรวมมา  

หญิงสาวหยิบหูฟังใส่เข้าท่ีเดิม มุ่งหน้าไปที่ทำางาน 

ถึงแมค้วามรูส้กึจะยังตดิคา้งกับเหตกุารณ์เมือ่ก้ีอยู่ก็ตาม...

‘ผนังโสต’



ในโลกของเส้นไหมและการถักทอ ย่ิงเครื่องแต่งตัว 

มีประกายแพรวพราวมากเท่าใด ย่ิงเป็นท่ีหมายปองของคน 

ทุกหมู่เหล่าเท่านั้น ในบรรดาวัสดุเพ่ือการตัดเย็บอันหลาก 

หลาย ผา้ไหมสรีุง้ของแมม่ดจกัรวาล  นบัเปน็ทีส่ดุแหง่ประกาย 

ดาว เพราะมีเสียงเลื่องลือว่าเป็นผ้าไหมท่ีสีทั้งเจ็ดฟุ้งขจาย 

ดังใช้พู่กันปาดป้าย พร้อมจุดสีขาวซึ่งมีแสงพร่างออกมา 

ดั่งดวงดารา เครื่องสวมใส่ทำาจากผ้าไหมสีรุ้งจึงนิยมมาก  

กระน้ันด้วยราคาค่างวดสูงตามความงาม การจะหาเส้ือเย็บ 

จากผ้าไหมสีรุ้งทั้งตัว ช่างน้อยจนนับชิ้นงานได้เลย ร้านค้า 

ต่างๆ จึงตัดเย็บผ้าไหมสีรุ้งลงเครื่องนุ่งห่ม เพียงทำาเป็นริ้ว 

ประดับแค่เล็กน้อย ทว่าพ่อค้าหมวกขาวแห่งถนนเงินตรา  

สามารถขายรองเท้าทำาจากไหมสีรุ้งทั้งชิ้นได้ในราคาย่อมเยา

“ช่างเป็นรองเท้าที่ เข้ากันกับคุณผู้ชายเสียนี่กระไร  

ให้กระผมห่อใส่กล่องกลิ่นกล้วยไม้นะขอรับ” พ่อค้าร่างอ้วน 

พูด เนื้อตัวเขาสะอาดสะอ้าน สวมใส่เครื่องนุ่งจากไหมสีรุ้ง 

ทั้งตัว เขาคุกเข่ารับรองเท้าสีรุ้งมาจากลูกค้า แต่ที่ดูเด่นกว่า 

รองเท้า เห็นจะเป็นใบหน้าแขวนรอยย้ิมของพ่อค้าคนนี้  

ผู้มีหมวกสีขาวใบจิ๋ววางอยู่บนหัว 

พ่อค้าหายเข้าไปหลังร้าน เมื่อตกอยู่ใต้เงาทึมๆ ของโกดัง 

ซึ่งมีรองเท้าอีกมากมายเรียงรายอยู่ พ่อค้าเก็บรองเท้าสายรุ้ง 

ลงกระเป๋าเอี๊ยม และนำารองเท้าสายรุ้งปลอมมาใส่กล่องแทน  

หลงัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ทีก้่าวออกจากรา้นดว้ยอารมณ์เบกิบาน  

ภายในร้านปลอดผู้คน พ่อค้านำารองเท้าทำาจากไหมสีรุ้ง 

ของแทอ้อกมาวางตัง้แสดงดงัเดมิ ใตใ้บหนา้ทีย่กย้ิมอยู่ตลอด 

ในใจเขากำาลังคิด ...หากขายรองเท้าไหมสีรุ้งของปลอมได้ดี 

เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตนย่อมกลายเป็นเศรษฐีในสักวัน...

กรุ๊งกริ๊ง กระดิ่งหน้าประตูขานให้พ่อค้าปฏิบัติงาน  

เขายกมือสองข้างขึ้นดันมุมปาก เพื่อให้รู้ว่ามันกำาลังฉีกกว้าง 

“สวัสดีขอรับ ไม่ทราบว่าสนใจรองเท้าคู่ไหน” พ่อค้า 

กล่าวพร้อมรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เพิ่งสวมใส่เมื่อครู่

เหยื่อรายใหม่! อย่างไรก็ตามในใจเขาทักทายเช่นนี้

ลูกค้าผู้มาใหม่คือเด็กชายคนหนึ่ง สวมเครื่องแต่งกาย 

ดูธรรมดา ย่ิงไปกว่าน้ันรองเท้าท่ีเขาสวมใส่โทรมจนแทบ 

ไม่อยากปรายตามอง (อน่ึง เขาเหลือบดู) กระนั้นประกาย 

ระยิบระยับก็บ่งบอกว่ามันทำาจากไหมสีรุ้ง เด็กชายยืนนิ่ง 

อยู่ครู่หนึ่งก่อนค่อยๆ ชี้มายังรองเท้าที่เขาสวมใส่อยู่

“ผมอยากได้รองเท้าสีรุ้งเหมือนคู่ที่ผมสวมอยู่ครับ” ทีท่า 

ของเด็กชายช่างดูเหนียมอาย พ่อค้ายิ้มหวานอย่างที่มั่นใจว่า 

รองเท้าสีรุ้ง

ก่อ-อิฐ-สร้าง-เรื่อง
เรื่อง: พัฒน์นภ� หงษ์ทอง
ภ�พประกอบ: พรนภ� ปรือทอง
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แสดงออกเช่นน้ัน ทั้งส่งเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆ แต่สะท้อน 

ในลำาคอดัง หึหึ...

“ได้ขอรับ รอสักครู่” พ่อค้าประเมินขนาดรองเท้าด้วย 

สายตา แลว้กลบัมาอกีครัง้พรอ้มกลอ่งรองเทา้กลิน่ชอ็กโกแลต  

“สำาหรับคู่เท้าที่เล็กจิ๋วน่ารัก สองเหรียญทองเท่าน้ันขอรับ”  

แม้เส้นปากยังคงโค้งดั่งพระจันทร์เสี้ยว แต่ในใจพ่อค้าน้ัน 

เบี้ยวบิดหน่อยๆ ด้วยอารมณ์ขุ่นข้อง เพราะนึกสบประมาท 

เด็กชายว่าไม่น่าจะมีเงินพอ จึงไม่ส่งของให้เสียที กระท่ัง 

เดก็ชายลว้งเอาเหรยีญทองสองเหรยีญมาจากกระเปา๋กางเกง  

พ่อค้าย้ิมกว้างโค้งตัวรับด้วยความเต็มใจ แต่แล้วรอยย้ิมนั้น 

เจือจางลง เมื่อเห็นเด็กชายน่ังลงหยิบรองเท้าออกมาสวมใส่ 

ทันทีทันใด 

“พอดีรองเท้าที่ผมสวมอยู่พ้ืนมันหลุด... แต่คู่น้ีค่อนข้าง 

จะคับไปสักหน่อยนะครับ” เด็กชายกล่าว 

“โอ ้ขออภัยขอรบั เดีย๋วกระผมไปเปลีย่นให้” พ่อคา้ย้ิมคา้ง  

แล้วเดินกลับไป โธ่เอ๊ย! เรื่องมาก พ่อค้าคิด ทว่าระหว่าง 

ตระเตรียมรองเท้าสีรุ้งของปลอม แว่วเสียงของเด็กชายทำาให้ 

พ่อค้าถึงกับต้องรีบกระวีกระวาดออกไป

“คุณพ่อค้า คู่น้ีพอดีกับเท้าของผม ผมเลือกคู่น้ีนะครับ”  

ภาพปรากฏตรงหน้าคือเด็กชายกำาลังสวมรองเท้าสีรุ้งทำาจาก 

ผ้าไหมสีรุ้งของแท้ราคาแพงสุดๆ ซึ่งแต่เดิมมันถูกจัดแสดง 

ไว้เป็นสินค้าตัวโชว์ พ่อค้ารีบว่ิงเข้ามาหา พลางลนลานวาด 

มือในอากาศ

“ใสไ่ปไมไ่ดข้อรบั กระผมวา่นำาคูน่ีไ้ปดกีว่าขอรบั ใหมก่วา่ 

ทั้งฝุ่นผงลมเอยไม่เคยเกาะ” พ่อค้าย้ิมแห้ง ย่ืนรองเท้าใหม่ 

ไปให้ เดก็ชายมองอย่างใชค้วามคดิ แลว้กลา่วว่า  “แตร่องเทา้ 

ที่คุณพ่อค้าถืออยู่ มันมีประกายสดใสไม่เท่าคู่น้ีเลยนะครับ”  

พ่อค้าก้มมองรองเท้าของตน ก่อนหัวเราะด้วยถ้อยเสียง 

ไร้อารมณ์ขัน  ก็มันเป็นของปลอมน่ะซี่! เสียงในใจพ่อค้าพูด 

“ถ้าหากคุณพ่อค้าหารองเท้าที่มีประกายสดใสเท่านี้ได้  

ผมจะยอมถอดคู่ที่ผมสวมอยู่” เด็กชายเสนอ

พ่อค้าตอบตกลง แล้วรีบหายเข้าไปหลังร้าน เขาไม่รู้ตัว 

ว่าตอนนี้รอยยิ้มของตนหดลงจนเหลือเท่าเม็ดลูกอม ระหว่าง 

หนัซา้ยแลขวาคดิ พ่อคา้พลนัเห็นกระปกุนำา้ตาลทีต่ัง้อยูใ่นครวั   

จงึนำามนัมาโรยใสร่องเทา้ เกลด็นำา้ตาลสะทอ้นแสงระยิบระยับ 

เหมือนดวงดาว ก่อนนำาไปให้เด็กชาย พ่อค้าพยายามแย้มยิ้ม 

อย่างสุดความสามารถทั้งที่ในใจร้องเรียกว่า รีบๆ ถอดคืนมา 

เสียที! ทว่าด้วยกลิ่นหอมของนำ้าตาล ฝูงมดต่อตัวเรียงแถว 

กันมาตามร่องพื้น พวกมันเกาะขึ้นท่อนขาของพ่อค้า และกัด 

จนเขาต้องท้ิงรองเท้าร่วงกราวไปกับพ้ืน พร้อมๆ เศษนำ้าตาล 

กระจัดกระจาย เด็กชายรู้ทันเขาทำาท่าจะก้าวออกจากร้าน 

“หากก้าวออกไป กระผมจะถือว่าคุณคือขโมยนะขอรับ  

เพราะกระผมไมเ่ตม็ใจขายให้” พ่อคา้รอ้งขู ่พวงแกม้ตงึเครยีด 

กระนัน้เขามัน่ใจว่ารอยย้ิมยังคงอยูบ่นใบหนา้ แมม้นัจะคา้งเติง่ 

ดั่งภาพแขวนสีขมุกขมัวที่ใกล้หล่นอยู่รอมร่อ

เด็กชายหยุดนิ่ง หันมาบอกกับพ่อค้าว่า “อย่างนั้นผม 

จะไมอ่อกจากรา้น จนกวา่คณุพ่อคา้จะหารองเทา้ทีม่ปีระกาย 

ดาวสดสว่างเท่าคู่นี้มาให้ผม” เมื่อได้ยินดังน้ัน รอยย้ิมของ 

พ่อค้าหล่นหายไปวูบหนึ่ง พ่อค้าผลักเด็กชายล้มลง เขาตั้งใจ 

แล้วว่าต้องใช้กำาลังแย่งเอารองเท้าคืนมาให้ได้ ทันใด ข้อเท้า 

ของเด็กชายพลันเล็กลง จนรองเท้าร่วงหลุดออกมาเอง  

ร่างเด็กชายค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นแม่มดแก่ๆ ที่มีเท้าเล็ก 

เท่าฝาถ้วย เงาขยายแผ่คลุมร่างเป็นเส้ือผ้า ท้ังกายแต่งด้วย 

สีดำา นางประกาศตนว่าคือแม่มดจักรวาลผู้ทอไหมสายรุ้ง  

พ่อค้าตะลึงหมวกสีขาวซ่ึงเคยตั้งโดดเด่นบนหัว ร่วงหล่น 

กลิ้งเกลือกกับพื้นพร้อมตัวพ่อค้าที่ทรุดลงนั่ง

“ฉันมาท่ีนี่เพ่ือให้บทเรียนแก่การลวงหลอกคนอื่น เธอมี 

โอกาสแล้วแต่ไม่ยอมแก้ไข นี่คือจุดเริ่มต้นของการลงโทษ”

แม่มดจักรวาลร่ายมนตร์ ก้องดังท่ัวท้ังโถงห้อง สะกด 

รองเท้าปลอมทุกชิ้นให้กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว และเปลี่ยนร้านที่ 

เคยงดงามให้ผุกร่อน หลังจากน้ันไม่ก่ีวัน บรรดาลูกค้าท่ีเคย 

ถูกหลอก ต่างพากันกลับมาเพ่ือเรียกร้องให้พ่อค้าชดใช้เงิน  

รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อแม่มดจักรวาล แม้พ่อค้า 

จะพยายามไกล่เกล่ียเพ่ือกลับมาทำาการค้าอีกครั้ง กระน้ัน 

พ่อคา้ก็ไมไ่ดร้บัความไว้วางใจจากผูใ้ด สกัพักรา้นขายรองเทา้ 

จงึปดิตวัลง โดยไมม่ใีครรูห้รอืสนใจว่ามนัหายไปตัง้แตเ่มือ่ไหร ่ 

เช่นเดียวกับพ่อค้า เขาลืมวิธีย้ิมเอาชนะใจใครต่อใครไป 

เมื่อใดเขาเองก็ไม่ทราบ ราวกับว่ามีบางอย่างบนใบหน้าของ 

เขาได้พังทลายลงไปนานแลว้ ทีพ่่อคา้น่าจะพอรบัรู ้คอือารมณ์ 

บนใบหน้าของเขา ช่างแสดงออกได้คล้ายกับสีหน้าแท้จริง 

ทีอ่ยูภ่ายในใจมากขึน้ทกุวนั สิง่ทีส่รา้งข้ึนโดยความหลอกลวง 

สกัวันหน่ึงย่อมพังทลาย สิง่ทีส่รา้งจากนำา้พักนำา้แรงสกัวันหนึง่ 

ย่อมมีคนเห็นค่า

หลังจากนั้น ไม่มีใครได้ยินชื่อพ่อค้าหมวกขาวอีกเลย 

แต่รองเท้าสีรุ้ง และผ้าไหมสีรุ้งยังคงเป็นที่นิยมต่อไป



โพสต์-อิฐ   
เรื่อง: เสรี ชูก้�น / ภ�พ: อธิวัฒน์ อุต้น

สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อได้ยินคำ ว่า

' ก ำ า แพง '
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นึกถึงเรื่องพ้ืนที่ท่ีอยู่สองข้างระหว่างกำาแพง ซึ่งก็มักจะสงสัยว่ามันมีอะไรท่ีอยู่ 

ฝั่งตรงข้ามของกำาแพง และกำาแพงภาษาก็เป็นอีกหนึ่งกำาแพงที่เจอบ่อยท่ีสุด  

อย่างเวลาเราไปทำางานท่ีตา่งประเทศ การสือ่สารมนัเปน็กำาแพงท่ีทำาให้เราไมเ่ขา้ใจกัน 

เรื่องของกำาแพงภาษา กำาแพงอคติ กำาแพงความเชื่อ จะเป็นเรื่องของนามธรรม  

และนอกจากนี้กำาแพงก็เป็นสิ่งท่ีใช้ระบายอารมณ์ในท่ีสาธารณะ คนมักใช้แสดง 

ความคดิออกมา อย่างเดก็วัยรุน่ก็มกัใชก้ำาแพงเพ่ือโออ้วดและประกาศศกัดา หรอืใน 

ชว่งทีม่ปีญัหาทางการเมอืง กำาแพงก็จะถูกใชเ้ปน็พ้ืนทีใ่นการสือ่สารบางสิง่บางอย่าง 

ออกไป อย่างเช่น กำาแพงในห้องนำ้าตามปั๊มนำ้ามัน  มันเหมือนเป็นบันทึกท่ีถูกซ่อน 

อยู่ในสงัคมไทย เรามกัจะไดเ้จออะไรทีแ่ปลกๆ และสามารถอา่นความจรงิบางอย่าง 

ที่มันเป็นจริงแบบตรงๆ ย่ิงในช่วงตอนวิกฤติทางการเมืองของประเทศท่ีมันหนักๆ  

เรามักจะพบเจอสิ่งตา่งๆ เหล่านีอ้ยูเ่สมอ กำาแพงตามปัม๊กถ็อืวา่เป็นบนัทกึความจริง 

ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

ต๊ะ
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล



เมือ่พูดถึงกำาแพงก็นกึถึงกำาแพงทีเ่ปน็อฐิ หรอืปก 

อัลบั้ม The Wall แต่ถ้าจะนึกถึงอย่างอื่นอีกก็จะ 

นึกถึงความเป็นส่วนตัวหรือการป้องกัน ซึ่งคำาน้ี 

มีนัยสำาคัญที่ซ่อนอยู่ ที่นึกภาพกำาแพงในแบบนั้น 

อาจจะเป็นเพราะว่า เปน็คนทีช่อบฟังเพลง เวลาพูดถึง 

กำาแพงก็จะนึกถึงเพลงท่ีมันคลาสสิกข้ึนมาก่อน  

อย่างเช่นเพลง The Wall ของ Pink Floyd ที่มันม ี

รายละเอียดต่างๆ อยู่ในนั้น กำาแพงที่มักจะเจอบ่อย 

ในชีวิต ก็มักจะนึกถึงผนังห้องของตัวเอง แต่เป็น 

ในแง่บวกมากกว่า เพราะว่ามันเป็นกำาแพงที่เรา 

คุ้นเคย

จริงๆ ไม่เคยมองกำาแพงเป็นกำาแพงเลย สมมติถ้าเปรียบ 

เป็นการใช้ชีวิตอะไรสักอย่าง จะไม่เปรียบว่ามันเป็นการเดิน 

ข้ามกำาแพงแต่จะเปรียบว่ามันคือการเดินไปเรื่อยๆ แม้ว่ามัน 

อาจจะไกลหน่อยแต่ก็เดินไปเรื่อยๆ บนเส้นทางของมันอาจจะมี 

เนินบ้างอะไรบ้าง แต่ก็มองว่าไม่ใช่กำาแพงและบนเส้นทางก็ไม่มี 

อะไรท่ีมาขวางเราเลย มันอาจจะมีบางอย่างท่ีเป็นเง่ือนไข 

แต่ไม่เคยมองเป็นกำาแพง แต่กลับมาคิดว่า ถ้าบางอย่างมีเงื่อนไข 

แสดงว่าเรากำาลังทำาอะไรผิด แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ไป 

ทางอื่น และเวลาที่มองไปถ้าเห็นกำาแพงท่ีมันตั้งอยู่อันเดียว 

โดดๆ ก็จะมองเป็นส่ิงกีดขวาง มันจะให้อารมณ์ ส่ือถึงส่ิงที่จะ 

ขวางก้ัน แต่ถ้าเป็นกำาแพงท่ีมันมีสี่ด้าน แสดงว่าเป็นความ 

ต้องการท่ีจะสร้างฐานล้อมให้กับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างใน 

หรือทำาให้สิ่งท่ีอยู่ข้างในให้ปลอดภัย เพ่ือป้องกันจากบางสิ่ง 

บางอย่าง จึงทำาให้เวลานึกถึงรูปแบบกำาแพงเหล่าน้ีก็จะนึกถึง 

บ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

วิพ
วิภว์ บูรพาเดชะ

เบส
อนิรุทร์ เอื้อวิทยา



แสตมป์
ญานิศา ประจุศิลป

ตูน
อนัญญา คูเอี่ยม 
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เมื่อนึกถึงกำาแพงก็จะนึกถึงความรู้สึกที่ถูกปิดก้ันเอาไว้  

หรือความกลัวอะไรสักอย่างท่ีทำาให้เราไม่สามารถผ่านมัน 

ไปได้ อย่างในเรื่องของงานเขียน อย่างเช่นที่เรายังมีกำาแพงอยู่  

ซึง่บางเรือ่งของงานเขยีนเราก็ยังไมก่ลา้ทีจ่ะเขยีน เหมอืนบางครัง้ 

ก็อาจจะเป็นความขี้เกียจของเราในบางที ท่ีอาจจะคิดว่าเรา 

ยังเป็นนักเขียนในแบบน้ันๆ ในตอนน้ีไม่ได้ ซึ่งก็เหมือนกับ 

สิ่งที่มันกั้นเราไว้ไม่ให้ออกไปไหน เราอาจจะเขียนได้ดีกว่านี้ก็ได้  

ถ้าหากเรามีความกล้าและสามารถท่ีจะทำาลายกำาแพงออกไป   

และอย่างหนังสือท่ีเราไม่คิดจะอ่าน มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับ 

กำาแพง เหมือนเราไม่เคยอ่านงานเรื่องน้ันๆ อย่างแนวท่ีเราจะ 

ไม่อ่านเลยคือ แฟนตาซี ก็เหมือนว่าหนังสือเล่มนั้นมันกลายเป็น 

กำาแพง ซึง่เรากไ็มเ่คยลองเปดิเขา้ไปอา่น เราก็ไมรู่เ้ลยว่า เรือ่งราว 

ในน้ันมันเป็นอย่างไร ก็เหมือนไม่ได้เจอกับสิ่งใหม่ๆ ท้ังที่จริง 

เราควรจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ใครๆ เขาก็รู้กัน ซึ่งมองว่าตรงนี้ 

มันคือกำาแพงของหนังสือเหมือนกัน

เมือ่นกึถึงกำาแพงก็จะนึกถึงสิง่ทีม่นัเปน็เขตแดนอะไรสกัอย่าง  

เหมือนบ้านที่จะมีหลักซึ่งจะบอกว่าส่วนไหนที่เป็นบ้าน ส่วนของ 

ส่ิงต่างๆ ท่ีทำาหน้าท่ีกำาหนดว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหน ด้วยส่ิงท่ี 

เรียกว่ากำาแพง อย่างเราเรียนในด้านศิลปะพวกสถาปัตยกรรม  

ก็จะบอกโดยชัดเจนว่ากำาแพงเป็นตัวกำาหนดขอบแดนของพ้ืนท่ี 

นัน้ๆ กำาแพงถูกมองใหเ้ปน็กรอบเพราะรูส้กึว่ามนัจะเปน็ตวักำาหนด 

ขอบเขต คงเป็นความรู้สึกที่ทำาให้นึกถึงอย่างนั้น เพราะเมื่อนึกถึง 

กำาแพงเรากจ็ะนึกถึงภาพของกำาแพง เขตแดนของอะไรบางอย่าง  

เช่น ถ้าเรากำาลังยืนอยู่ที่หน้ากำาแพง เราก็จะรู้สึกว่าพ้ืนท่ีที่เรา 

ยืนอยู่หน้ากำาแพงกับพ้ืนที่หลังกำาแพงน้ัน มันเป็นคนละพ้ืนท่ีกัน  

แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว เราก็รู้สึกนะว่ากำาแพงมันไม่มีอยู่จริง  

กำาแพงก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา



ปุ้ม 
จรัลพร พึ่งโพธิ์

ยู 
กตัญญู สว่างศรี

เมื่อนึกถึงกำาแพงก็จะคิดถึงบ้านเพราะว่าบ้านมีกำาแพง 

ที่แบ่งชัดและเราก็มองเห็นอยู่ทุกวัน แต่ก็คิดว่าเป็นอุปสรรค 

อยู่เหมือนกัน อย่างที่มีหลายคนเขาพูดว่ากำาแพงมักขวางก้ัน 

ไม่ให้คนเราได้เข้าถึงกัน ระหว่างคำาว่าอุปสรรคและกำาแพง 

จะมองว่าอุปสรรคมักจะมีมากกว่ากำาแพง กำาแพงมันอาจจะ 

เป็นแค่ส่วนหน่ึงท่ีบ่งบอกว่าเป็นส่ิงหน่ึงที่ก้ันคนไม่ให้สามารถ 

ข้ามผ่านอะไรไปได้ และสมมติเราเจออุปสรรค ส่ิงแรกที่ควรทำา 

ก็คือการรู้ว่าอุปสรรคของเราคืออะไร ก่อนที่จะแก้ปัญหามัน  

ส่ิงท่ียากที่สุดของการข้ามผ่านกำาแพง คือการก้าวผ่านกำาแพง 

ที่เป็นกำาแพงความเชื่อของตัวเราเอง ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ รอบตัว  

คือถ้าเราทำาลายกำาแพงความเชื่อของเราไม่ได้ เราก็มักจะมี 

ข้ออ้างเหตุผลกับสิ่งนั้นๆ อยู่เสมอ

เมื่อพูดถึงกำาแพงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือกำาแพงเมืองจีน เพราะว่า 

มันใหญ่ หรือกำาแพงเบอร์ลิน ภาพที่นึกก็ประมาณนี้ กำาแพงที่เจอ 

บ่อยท่ีสุดในชีวิตคงจะเป็นกำาแพงของความสัมพันธ์ระหว่างคน  

เพราะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาในการทำางานจะมีหลากหลายมิติที่ต้อง 

กระทำาต่อคนรอบข้าง อย่างเราเติบโตมากับครอบครัวอีกแบบ  

แต่ถ้าเราต้องไปปฏิสัมพันธ์กับอีกคน เราก็จะต้องเป็นคนอีกแบบ  

ซึ่งตรงน้ีมันจะเป็นกำาแพงที่ถูกสร้างขึ้น ในฐานะที่คนเราต้องมี 

ปฏิสัมพันธ์ในการทำางานต่อกันและกัน หากจะนิยามความหมาย  

กำาแพงก็คือกำาแพงตามความหมายตรงๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน จะไม่ 

มองว่า กำาแพงเป็นอุปสรรค จะมองสองอย่างนี้แยกออกจากกัน  

อุปสรรคคืออุปสรรค กำาแพงคือกำาแพงแค่นั้น
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กำ�แพงเมืองจีน
ไกลกว่า

อิฐ-อีส-อะ-เวย์...
เรื่อง/ภ�พ: สิรย� จันทน์เกษร 



กำาแพงเมืองจีนคือสิ่งแรกท่ีฉันเรียนรู้  

บนหน้าหนังสือเรียนภาษาจีนต้ังแต่ตอนเด็ก  

กำาแพงอันน่าพิศวงน้ีวนเวียนเข้ามาให้เห็น 

ในสายตาผ่านโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา รูปถ่าย  

ปกหนังสือสารคดี ละคร รวมถึงภาพยนตร์  

ฉันบอกตัวเองว่า นอกจากจะรู้จักโดยการเสพ 

เข้าตา ฉันอยากได้สัมผัสและเสพเข้าท่ีใจ  

ด้วยเหตุน้ีจึงเลือก ‘ปักก่ิง’ เป็นที่พักพิงตลอด 

วันเวลาหนึ่งปีที่จะไปแลกเปลี่ยน

ปักก่ิงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ตั้งแต่สมัย 

ราชวงศจ์นิจนถงึปจัจบุนั ตลอดระยะเวลากว่า 

หน่ึงพันปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปกครอง 

ราชวงศ์ต่างๆ จนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในปจัจบุนั หากเปรยีบปกัก่ิงเปน็มงักรตวัใหญ่ 

มังกรตัวน้ีได้ผ่านวันเวลามายาวนาน ได้ออก 

ลูกออกหลาน ปกครองย่านต่างๆ ท่ัวเมือง  

และมังกรตัวใหญ่ตัวน้ีก็ทอดนอนเป็นกำาแพง 

เมืองจีนที่คอยคุ้มครองลูกน้อยของมัน 

มกีำาแพงมงักรตัวหน่ึงอายุใกลเ้คยีงไลเ่ลีย่ 

กับมังกรตัวใหญ่ ซึ่งนอนอยู่รายล้อมย่าน 

เขตเก่าในปกัก่ิง เขตเก่าในปกัก่ิงประกอบดว้ย 

บรเิวณประตหูน้าเมอืง (前门) และย่านรอบ 

พระราชวังต้องห้าม หรือย่านท่ีพักอาศัยของ 

ชาวเมือง เรียกว่า ‘หูท่ง’ (胡同) กำาแพง 

บริเวณน้ีมีสีอึมทึมเหมือนอาม่าอาแปะท่ีนั่ง 

ล้อมวงคุยกันหน้ากำาแพงนั้น ท่ีสังเกตได้ชัด 

ก็คือประตูเป็นสีแดง บ้างมีบันไดเล็กๆ หน้า 

บ้านแสดงถึงอำานาจเจ้าบ้านในอดีต หลังคา 

สลับรับโค้งเก่ียวกระหวัดรัดไล่กัน อันเป็น 

เอกลักษณ์จีนท่ีเราเห็นกันจนชินตา แต่ฉัน 

ก็ยังคงชอบมองและอยากมองให้ชินใจ

แตกต่างจากกำาแพงชาวบ้านสีอึมทึม  

กำาแพงพระราชวังต้องห้ามสีแดงจัดจ้านใหญ่ 

โตโอฬาร ทำาหน้า ท่ีล้อมรอบพระราชวัง 

ต้องห้าม...ห้ามพลาดไปเย่ียมชม ท่ีมีภาพ 

ทา่นประธานเหมาขนาดยักษ ์เหมอืนทำาหนา้ท่ี 

ผู้เฝ้าประตูจับตาตรวจสอบให้ลึกลงไปถึง 

วิญญาณผู้เย่ียมชม ประหนึ่งจะเสาะหาห้าม 

ไม่ให้วิญญาณฮ่องเต้องค์ใดได้เสด็จเล็ดลอด 

เข้ามาในวังหลวงได้อีก

อีกมังกรน้อยที่เพ่ิงก่อร่างสร้างตัวไม่เนิ่น 

นาน ในพ้ืนที่ย่าน ‘ซีบีดี’ หรือเขตเศรษฐกิจ 

ของปักก่ิง (国贸) เป็นย่านท่ีขยายใหญ่ข้ึน 

กินอาณาเขตกว้างไกล และยังคงจะขยายไป 

อกีไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ พ้ืนท่ีบรเิวณนีไ้มม่กีำาแพง 

รูปธรรมให้สังเกตมากนัก ฉันเห็นเพียงตึก 

กระจก ผนังแก้วบางใสของตึกหนึ่งไปยังอีก 

ตึกหนึ่ง กระจกสะท้อนกระจก กำาแพงใส 

สะท้อนกำาแพง ภายนอกสามารถมองเห็น 

ภายใน แต่น่าแปลกใจที่คนภายในกลับ 

เร�ทุกคนต่�งมีกำ�แพง ไม่ว่�จะเป็นท�งคว�มคิด  
ท�งคว�มสัมพันธ์ หรือแม้แต่กำ�แพงในใจที่มีต่อสิ่ง 
ต่�งๆ ครั้งนี้ฉันเลือกจะทำ�ล�ยกำ�แพงอคติในใจท่ีมีต่อ 
คนจีนและประเทศจีน ฉันพ�ตัวเองไปเป็นนักเรียนแลก 
เปลี่ยน และถ่�ยรูปกำ�แพงต�มสถ�นที่ต่�งๆ บันทึก  
เรียนรู้วฒันธรรม เพือ่เอ�กำ�แพงภ�ยนอกม�ทำ�ล�ยกำ�แพง 
ภ�ยในของตัวเอง

/ กำ�แพงเมืองหลวง \



‘ เซี่ยงไฮ้ ’  เป็นเมืองเศรษฐกิจของจีน 

ทุกคนรู้ แต่ท่ีฉันอยากรู้คือมันจะสวย จะย่ิง 

ใหญ่ซักแค่ไหนกันเชียว ตัดสินใจน่ังรถไฟ 

จากปักกิ่งมาพิสูจน์... อืม มันใหญ่และพัฒนา 

มากสมคำารำ่าลือ

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

และเป็นเมืองจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการ 

ปกครองครั้งยิ่งใหญ่ ล้มราชวงศ์จีนที่ยาวนาน 

หลายพันปี สงครามกับชาติตะวันตก สงคราม 

กับญ่ีปุ่น ผ่านการปกครองระบบสาธารณรัฐ  

ไปจนการปกครองเขตอาณานิคม จวบจน 

เป็นประเทศจีนในปัจจุบัน 

เ น่ืองจากเป็นเมืองที่ เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างมาก ส่ิงท่ีเห็นคือตึกสูงระฟ้ามากมาย  

ตึกกระจกสูงชะลูด ในรูปแบบของเมืองใหญ่  

เมือ่ฉนัยืนบนตกึ ‘Shanghai World Financial  

Center’(上海世界金融中心） ตกึท่ีสงู 

อันดับสองของเซี่ยงไฮ้ เมื่อมองลงมาจะเห็น 

วิวหอไข่มุก ‘The Oriental Pearl Tower’

（东方明珠）และบริเวณ ‘The Bund’ 

（外滩）ทีร่มิฝัง่แมน่ำา้อนัสวยงาม ฉนัสงสยั 

...ในเมืองท่ีผู้คนมองเห็นด้วยสายตาขนาดน้ี  

แล้วเขาจะมองเห็นใจของกันไหมนะ 

จากปักกิง่เมืองหลวงของจีน ทีเ่ต็มไปดว้ย 

แหลง่ธุรกิจทนัสมยัผสมกับตกึเก่าแก่ ซอยเลก็ 

ซอยน้อยวนเวียนรอบหูท่ง ผู้คนเผชิญมลพิษ  

พายุทราย ละอองฝุ่น รถติด รถใต้ดินเต็ม 

และการแข่งขัน มองดูเหมือนจะมีแต่แง่ลบ  

แต่มันทำาให้คนปักก่ิงทระนงในความทรหด 

ของตน และเสียงสำาเนียงแบบปักก่ิงเน้น 

ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตัวตนชัดเจน ชาวปักก่ิง 

สุภาพแต่ก็แข็งกระด้างเย็นชืดตามสภาพ 

อากาศรอบตวั มนัชา่งชวนให้คนรูส้กึเยียบเย็น 

แต่คุ้นเคยราวกับเป็นอดีตของตนเอง 

แต่เซี่ยงไฮ้สำาหรับฉันนั้นแตกต่าง ตั้งแต่ 

ก้าวแรกออกจากสถานีรถไฟ อาจด้วยความ 

เหวอหวาท่ีแสดงบนใบหนา้เมือ่เราไปยังทีใ่หม ่ 

คนหนา้สถานีเหน็เขา้รบีชีแ้ละพาเดนิไปสถาน ี

รถไฟใต้ดินเพื่อไปหาที่พัก เอ่อ... เรากำาลังหา 

ทางไปอยู่น่ะแหละ หน้าคงงงใช้ได้ เขาก็อาสา 

เดินมาบอกทางให้  ใจดีจริงๆ

หลังจากประทับใจกับความใจดีของลุง 

หน้าสถานีรถไฟ ฉันและเพ่ือนเท่ียวเดินรอบ 

เมืองที่เต็มไปด้วยกำาแพงกระจก และตึกเก่า 

สไตล์ตะวันตกยุคศตวรรษที่  20 รีโนเวท 

ใหม่เอี่ยม เซี่ยงไฮ้มี ‘แม่นำ้าหวงผู่’ เป็นแม่นำ้า 

สายหลักตัดผ่านใจกลางเมือง แบ่งเซี่ยงไฮ้ 

ออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่สองฟากฝั่ง  

ในฝ่ังเมืองเก่าบริเวณริมแม่นำ้า หรือที่เรียกว่า  

‘ไว่ทัน’（外滩）มีตึกสไตล์ตะวันตกต้ัง 

เรียงราย มองข้ามไปอีกฟากฝั่งเป็นตึกกระจก 
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ไมส่ามารถมองเห็นคนภายในดว้ยกันเอง สิง่ที ่

ฉันเห็นชัดเจนที่นี่... คือกำาแพงในใจคน

ชาวปักก่ิงก็เหมือนกำาแพงท่ีล้อมรอบ 

พวกเขา พวกเขามีท้ังที่ยังเป็นโบราณวัตถุ 

เดินได ้รูป้ระวัตศิาสตร ์ผา่นเหตกุารณ์สงคราม 

มามากเหมือนกำาแพงพระราชวังต้องห้าม  

มีคนรวยสุดอาศัยอยู่ในกำาแพงกระจกและมี 

คนจนสุดท่ียังอาศัยอยู่ในกำาแพงย่านหูท่ง 

อันซ่อมซ่อ ท่ีสุดท้ายต้องถูกรื้อถอดถอน 

ความเป็นตัวตน แปรเปล่ียนสร้างใหม่ทับเก่า  

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเสีย 

สำาหรับฉัน ‘ปักก่ิง’ คือความเหงาใน 

ความงาม

/ กำ�แพงฝรั่งในเมืองใหญ่ \



แก้วใสสมัยใหม่ สลับปนเปไปมาระหว่าง 

ตึกเก่าทรงจีนที่รีโนเวทใหม่กับตึกสไตล์ยุโรป 

ศตวรรษท่ี 20 และเหล่าตึกกำาแพงกระจก 

กั้นย่านห้างหรูและเขตเศรษฐกิจ 

อาจด้วยเพราะความสมัยใหม่ท่ีเข้ามา 

ตั้งแต่ยุคเปิดประเทศ ความเป็นตะวันตก 

จงึแฝงอยู่ทัว่ไปตามหวัมมุเมอืง ตกึเก่าโบราณ 

แม้จะเป็นสไตล์จีนก็เหมือนอาซิ่มใส่เดรส  

อากงใส่สูท ดูผูกไปกับกลิ่นอายตะวันตกแบบ 

ครึง่ๆ กลางๆ นีอ่าจเปน็เหตใุหค้นทีน่ีด่เูปดิเผย  

แต่งตัวทันสมยั สไีมอ่มึทึม และอาจดว้ยสภาพ 

อากาศชื้นไม่แห้งเหมือนปักก่ิง สไตล์การ 

แต่งตัวจึงไม่เหมือนปักก่ิงท่ีเหมือนใช้ผ้าห่ม 

มาคลุมเดินบนถนน 

กำาแพงท่ีต่างกันในเมืองเซี่ยงไฮ้ บ้างเป็น 

กำาแพงสไตล์ตะวันตก บ้างกำาแพงจีนครึ่งฝรั่ง 

และกำาแพงกระจกเศรษฐกิจใสแวววาวที่ 

กระจายเกลื่อนท่ัวเมือง ล้วนสะท้อนความ 

เป็นชาวเซี่ยงไฮ้ ท่ีรวมเอาหลายชาติ หลาย 

วัฒนธรรม และด้วยความเป็นศูนย์กลาง 

เศรษฐกิจท่ีสำาคัญ ทำาให้ที่นี่มีชาวต่างชาติ 

มากมายหลายประเทศสลับสับเปลี่ ยน 

แวะเวียนเข้ามาทำาธุรกิจติดต่อ ทำาให้เมืองนี้ 

นอกจากจะเป็นเมืองแห่งความหลากหลาย 

ทางชนชาตแิลว้ ยังเป็นเมอืงทีม่กีารแลกเปลีย่น 

ทางวัฒนธรรมมากกว่าเมืองอื่นๆ



ในหน่ึงปี กับประเทศอันกว้างใหญ่นี้   

ฉั น โชคดีที่ ไ ด้ มี โ อกาสทำ า วิจั ย เ ก่ี ยว กับ 

วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในมณฑลกุ้ยโจว  

ซึ่งเป็นมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ของประเทศจีน ‘กุ้ยโจว’ เป็นเมืองที่มีชน 

กลุ่มน้อยอยู่รวมกันมากท่ีสุด โดยจำานวน 

ชนกลุ่มน้อยที่มีมากที่สุดคือ ‘ชนเผ่าม้ง’  

พวกเขาเป็นต้นกำาเนิดของชนเผ่าม้งทาง 

ภาคเหนือของประเทศไทย ฉันมาท่ีกุ้ยโจว 

แห่งนี้เพื่อมาศึกษาเรื่องราวของพวกเขา
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/ กำ�แพงไม้แสนซื่อ \

สภาพอากาศมณฑลกุ้ยโจวเป็นอากาศ 

แบบร้อนชื้น เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีบนเขาสูง 

และอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน น่ีคือสิ่งที่ 

อาจารย์บอกกับพวกเรานักเรียนต่างชาติ 

จำานวนสิบกว่าชีวิต และก้าวแรกเมื่อลงจาก 

เครื่องบินฉันก็สัมผัสได้ทันที ...อาจารย์คะ  

ร้อนชื้นมากกว่าประเทศไทยเสียอีกค่ะ 

สำาหรับฉันมณฑลกุ้ยโจวเรียกได้ว่ายัง 

พัฒนาไม่มากนัก พวกเราลงเครื่องกันท่ีเมือง  

‘ กุ้ยหยาง’ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล 

กุ้ยโจว มองออกไปนอกหน้าต่างรถ ยังไม่มี 

ตึกสูงระฟ้าเช่นเมืองใหญ่อย่างปักก่ิงหรือ 

เซี่ยงไฮ้ แต่ล้อมรอบไปด้วยความสมบูรณ์ 

ของป่า ภูเขาหินและสายนำ้า เ รียกได้ว่า 

แมเ้ทคโนโลยยัีงไมพ่รอ้มพรกัแตธ่รรมชาตน้ัิน 

มีให้ชมเต็มรักเลยทีเดียว 

พวกเราได้ศึกษาเย่ียมชมหมู่บ้านชาวม้ง  

ชาวบ้านที่น่ีต่างใช้ไม้เป็นผนังบ้าน และใช้ 

ธรรมชาติคือคันนาขั้นบันไดเป็นกำาแพงค่ัน 

บ้านแต่ละหลัง แม้แสงแดดจะแรงร้อน 



หรืออากาศจะอบอ้าวเพียงใด แต่นำ้าใจของ 

ชาวบ้านท่ีน่ีช่วยคลายความร้อนของอากาศ 

ได้เป็นปลิดทิ้ง ขนบธรรมเนียมจีนโบราณ 

เรื่องผู้ชายทำางานนอกบ้านหาผลผลิตพืชผล 

เข้ามาในบ้าน ส่วนผู้หญิงดูแลงานบ้านให้ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย ยังคงทิ้งร่องรอยให้ 

พบเห็นในหมู่บ้านอันห่างไกล แต่สิ่งที่พิเศษ 

ในวัฒนธรรมชนเผ่าม้งคือ งานเย็บปักถัก 

ย้อมเสื้อผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มม้ง 

ซึ่งฉันสนใจในงานอันละเอียดลออนี้ของ 

พวกเขามาก 

งานเย็บปักถักย้อมเสื้อผ้าของชนเผ่าม้ง 

ที่จีนนี้มีความละเอียดลออมากกว่าชนเผ่าม้ง 

ที่ไทยมากนัก ด้วยการใช้เส้นไหมทองแท้  

การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และท่ียาก 

ที่สุดคือการเย็บซำ้าด้วยเส้นสีหลากหลายที่ 

ถักทอใหเ้กิดลวดลายเลา่เรือ่งราวเทพปกรณัม 

คติ เป็นสัญญะทางความเชื่อของชาวม้งลง 

ไปบนผ้าทอเหล่านั้น พวกเขาบอกว่าผ้าถักมือ 

เหล่าน้ีสำาหรับพวกเขาแล้ว คือวิถีชีวิต คือ  

จิตวิญญาณ

แต่แม้จะเป็นจิตวิญญาณของชนเผ่า  

ด้วยกาลเวลาและสมัยที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรม 

เหล่าน้ีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิต 

ของผู้คน เมื่อชาวบ้านได้รับการศึกษากัน 

มากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีการพัฒนาเข้ามา 

กลนืกนิ ผนงัไมเ้ริม่เปลีย่นเปน็ผนังหิน กำาแพง 

นาขั้นบันไดกลายเป็นกำาแพงอิฐทึบ ซึ่งทำา 

หน้าท่ีแยกวิถีชีวิตของผู้คนออกจากกันได้ 

เป็นอย่างดี เมื่อผู้คนเปลี่ยน วัฒนธรรมสังคม 

ก็เปลีย่น จากความเชือ่บนผนืผา้ย้อม ชาวบา้น 

ละทิ้งการทำานาและถักทอ ออกไปทำางาน 

ในเมืองใหญ่กันมากข้ึน จะเหลือเพียงผู้เฒ่า 

ผู้แก่ของบ้านที่รอคอยให้ลูกหลานกลับมา 

เย่ียมบ้าน และคอยเอาสมบัติถักทออันมีค่า 

มาให้พวกเราได้เชยชมเท่านั้น 

กำาแพงในประเทศจีนมีหลากหลาย 

ประเภท ประเทศจนีนัน้กวา้งใหญ่ และภายใน 

ประเทศมงักรแหง่นีม้อีะไรมากกว่าทีเ่ราทุกคน 

จะคาดคิด ยังมีอีกหลากหลายกำาแพงที่ฉัน 

ยังไม่ได้พบเห็น อีกหลากหลายผู้คนที่ ยัง 

ไม่ได้พบเจอ แต่อย่างน้อยครั้งนี้ฉันได้ทำาลาย 

กำาแพงในใจสำาเร็จแล้ว
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3. พี่น้องที่พลัดพร�ก
-
ไอซ์

อิฐ-อัส

2. ผมคือเปี้ยนจู๋
-
ฟิวส์

5. ขนมอร่อย
-
โบนัส

1. คือมันใช่
-
ลี

4. ส�มวันนี้พี่ไม่นอน
-
เบสท์

1

2

3

4

5



 48 

7. ฟรีคิกไง
-
แดนซ์

9. abstract
-
บูม

10. อย�กเจอคุณช�ติ 
-
กิ๊ก

8. ไม่ค่ะ มันเป็นคำ�หย�บ
-
ตุลย์

6. วิปัสสน�
โซด�น้ำ�แข็ง
-
ส้ม

6

7

8

9

10



ผลิตโดย
สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้ 
สังกัดสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน)
เลขที่ 999/9 อ�ค�รสำ�นักง�นเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 
ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5 โทรส�ร 0 2264 5966

ที่ปรึกษา
ร�เมศ พรหมเย็น
รักษ�ก�รรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู ้
และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
น�งส�วอัศรินทร์ นนทิหทัย

บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening
วิภว์ บูรพ�เดชะ

บรรณาธิการศิลปกรรม 
กีรติ เงินมี

พิสูจน์อักษร
เบญจวรรณ แก้วสว่�ง

TK Young Writer 2016: เขียนฝัน
โครงก�รที่เปิดโอก�สให้เย�วชนนัก (อย�ก) เขียน 

ได้มีพื้นที่ ในก�รแสดงผลง�นด้�นก�รอ่�นก�รเขียน 
ที่สร้�งสรรค์และช่วยจุดประก�ยค้นห�ตัวตนให้กับ 
เย�วชน ซึ่งในครั้งนี้ม�กับคอนเซปต์ ‘เขียนฝัน’

ในที่สุด นิตยส�รทั้ง 3 เล่ม คือ สมศรี, ผนังสือ,  
โบม (BAUM) ผลง�นเขยีนของเย�วชน TK Young Writer  
2016 ที่ทุ่มเทก�รทำ�ง�นผ่�นกระบวนก�รถ่�ยทอด 
คว�มรูท้ีเ่นน้ส�ระแบบเขม้ขน้ ทัง้กระบวนก�รคดิ ว�งแผน  
และลงมือทำ�จริง จ�กทีมวิทย�กรมืออ�ชีพม�ร่วมเป็น 
กำ�ลังใจ และติดต�มอ่�นนิตยส�รฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่มนี้ 
กันได้ฟรี 3 ช่องท�ง คือ

> http://readme.tkpark.or.th
> แอพพลิเคชั่น TK app
> แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library

ประสานงาน 
สุพพต� บัวเอี่ยม 
ชญ�ภ� โตสุทธิศักดิ์
นวพร ม�ล�ศรี
สิริรัตน์ จันทศรี 
อังคณ� ก�ญจนไพศิษฐ์
พัฒนทิพย์ กิจไกรล�ศ

บรรณาธิการ 
เสรี ชูก้�น
อินทัช เกตุสิงห์

กองบรรณาธิการ 
พัฒน์นภ� หงษ์ทอง
รวีรัตน์ อัศวธัญโรจน์
ณัฐณิช� พิทักษ์ไทย
อธิวัฒน์ อุต้น
ปรินทร์ ทรงคุณแท้
ธร�ดล สุจริตวรกุล
นันทก�ญณ์ ศรีวิชัย 






