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UNSEEN
TK

EDITOR’S
TALK
สมัยมัธยมเราเคยเลือกชมรม…
เพราะว่าแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่ง
อาจฟั งดูผด
ิ จุดประสงค์ของการเรียนวิชานี้
สุ ดๆ เพราะจุดประสงค์ของวิชานี้คือการให้
เราได้ เ ลื อ กเรี ย นในสิ่ ง ที่ เ ราสนใจกั บ คนที่ มี
ความชอบแบบเดียวกัน ได้มาร่วมท�ำอะไรไป
พร้อมกัน
แต่หลังจากที่ได้ท�ำ  Read Me ฉบับนี้แล้ว
เรากลับคิดว่านั่นล่ะคือการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
จากการได้ไปสั มภาษณ์พูดคุยกับกลุม
่ ก้อน
ในโลกของผู้ใหญ่ ที่ไม่มีเกรดมาบังคับ ไม่มี
คะแนนที่ต้องแคร์ พวกเราต่างเข้ารวมกลุ่ม
และถู ก ยึ ด โยงด้ ว ยความรู้ สึ กบางอย่ า งที่
เหมือนกัน ความรู้สึกบางอย่างทั้ง ความสนุก,
ความสุข, ความหมาย, ความชอบ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
ที่เหมือนกันคือสิ่ งที่ยึดโยงและเยียวยาจิตใจ
เรา ในทางใดทางหนึ่งเสมอ
เหมือนกับเราสมัยมัธยม ที่เราเฝ้ ารอให้ถึง
วันอังคารเร็วๆ เพราะจะเป็นวันเดียวในรอบ
สั ปดาห์ ที่ จ ะได้ พ บพี่ ค นนั้ น ...ชมรมนี้ ช่ า ง
เยียวยาจิตใจเราเหลือเกิน
นฤพล เปาอินทร์
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ในหลายๆ บริบท การมีความลับดูเหมือนจะเป็น
เรือ
่ งทีไ่ ม่ดเี ท่าไร เพราะมันหมายถึงการเก็บง�ำ
บางสิ่ งบางอย่างจากสาธารณะ และท้าทาย
อ�ำนาจการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ในอี ก แง่ ห นึ่ ง การมี
ความลั บอาจท� ำ ให้ เรารั บรู้ วิ ถีปฏิ บัติ รวมถึ ง
ข้อมูลส� ำคัญต่างๆ เช่น การปกปิดตัวตนในโลก
เสมือน เพื่อแชร์ความรูบ
้ างประเภท ซึ่งทีส
่ ุดแล้ว
หากเปิดเผยรายละเอียดทัง้ หมดของผูใ้ ห้ขอ
้ มูล
ก็อาจไม่เป็นผลดีก็ได้
ในเล่มนี้เราจึงอยากทุกคนมาร่วมส� ำรวจ
สังคมลับ หรือผูค
้ นทีม
่ วี ถ
ิ บ
ี างอย่างแตกต่างจาก
เรา เพื่อที่สุดแล้วเราอาจเข้าใจอะไรบางอย่าง
เพิ่ มขึ้นจากพวกเขา แล้วในที่สุด ‘ความลับ’
ก็อาจจะไม่ต้องอยู่คู่กับ ‘ความมืด’ และ ‘การ
ปกปิด’ เสมอไป  
พุ ทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

Cover story
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PAST
PRESENT
FUTURE
สิ่ ง มี ชีวิ ต หลากหลายสายพั นธุ์ บนโลกนี้ ต่ า งอาศั ยอยู่ ด้ว ยกั น
เพื่อความอยูร่ อด ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์เราก็อาศัยกันเป็นกลุม
่ ก้อน
ตั้ ง แต่ ต้ น ก� ำ เนิ ด สายพั น ธุ์ ในช่ ว งยุ ค โฮโมเซเปี ย นส์ หรื อ
กว่าสามแสนปีก่อนก็มีหลักฐานว่ามนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เพื่ อความอยู่รอดจากความอดอยาก ภัยพิ บัติ และเพื่ อการ
สื บพันธุ์ สิ่ งเหล่านีส
้ ะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ได้ถก
ู ออกแบบ
มาเพื่ออยู่เพียงล�ำพัง
จากสิ่ งมีชีวิตที่หาเช้ากินค�่ ำ  มีชีวิตอยู่เพื่ อด�ำรงเผ่าพั นธุ์
จนถึงวันนี้มนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่านั้น เราไม่ได้รวมกลุ่ม
เพี ยงเพื่ อที่จะอยู่รอด แต่เรารวมกลุ่ม (Community) ด้วย
จุดประสงค์บางอย่าง เพื่อผลประโยชน์บางประการ หรือแม้แต่
คุณค่าทางใจที่ไม่มีใครเคยเห็นว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไร
สิ่ งนามธรรมเหล่านีเ้ องทีย
่ ด
ึ โยงและเชื่อมเราเข้าไว้ดว้ ยกัน
ในสภาพสังคมปั จจุบน
ั ทีซ
่ บ
ั ซ้อนทีส
่ ุดเท่าทีม
่ นุษยชาติเคยพบเจอ
ท�ำให้เกิดการวมกลุ่มขึ้นมามากมายด้วยปั จจัยที่แตกต่างกันไป
ซึ่งบางกลุ่มอาจเป็นกลุ่มลับ (Secret Community) ที่เรายัง
ไม่เคยรู้จักมาก่อน
มารวมกลุม
่ ไปกับพวกเรา แล้วมาค้นเรือ
่ งลับๆ ของพวกเขา
ไปพร้อมกัน
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Cover story

เรือ
่ ง: นลิน สิ นธุประมา, พรณพรรษ พฤกษายิง่ เจริญ

WHAT IS
COMMUNITIES?
ชุมชนคืออะไร?

ภาษาท�ำหน้าทีเ่ ป็นสะพานเชือ
่ มโลกกับความคิด และท�ำให้เรา
สามารถใช้ถ้อยค�ำสื่ อสารออกมาให้โลกรู้ได้ แต่บางครั้ง
เจ้าสะพานที่ว่านี้ก็อาจจะท�ำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นัก เพราะ
ความคิดบางอย่างอาจหล่นหายรายทาง และด้วยประสบการณ์
การรับรูค
้ วามหมายทีแ
่ ต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ก็อาจจะท�ำให้
้
ภาษาไม่สามารถส่ งความคิดไปถึงอีกฝั่ งได้เหมือนกัน ดังนัน
เราจึงอยากชวนมาส�ำรวจความหมายของค�ำว่า Community
หรือ ชุมชน เพื่อความเข้าใจร่วมกัน

เริม่ จากภาษาไทยใกล้ตวั คำ�ว่า ชุมชน ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า
“น. หมูช่ น, กลุม่ คนทีอ่ ยูร่ วมกันเป็นสังคมขนาด
เล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์
ร่วมกัน, ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก”
คำ�คำ�นี้ดูจะไม่มีปัญหาอะไร หากเราใช้เรียก
ชุมชนบางไส้ไก่ ซึ่งเป็นชุมชนคนลาวอพยพที่อาศัย
อยู่ บ ริ เ วณสี่ แ ยกบ้านแขก หรือเรีย กชุม ชนคนจี น
ในต่างประเทศว่าไชน่าทาวน์ หรืออาจใช้เรียกชุมชน
แบบทีม่ ผี ใู้ หญ่ลเี ป็นผูใ้ หญ่บา้ น หรือชุมชนทีอ่ คี �ำ แก้ว
6
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(n.) A group of
people living in
the same place
or having a particular characteristic in common.

อาศัยอยู่ ฯลฯ เพราะนิยามความหมายของคำ�ว่า ชุมชน
ในทีน่ ย้ี งั คงตรงกับความหมายในพจนานุกรมทีพ่ ดู ถึง
กลุ่มคน, สังคมขนาดเล็ก, บริเวณเดียวกัน และ
มีผลประโยชน์ร่วมกัน
แต่เมื่อพอเราเริ่มใช้คำ�ว่า ชุมชน เรียกอย่างอื่น
เหมือนทีเ่ บเนดิกต์ แอนเดอร์สนั ผูเ้ รียก ชาติ (Nation)
ว่าเป็น ชุมชนจินตกรรม (Imagined Communities)
ความหมายของชุมชนที่เกี่ยวกับ สังคมขนาดเล็ก
ก็เริ่มจะใช้ไ ม่ไ ด้ หรื อเมื่อเราใช้ พูดถึงการตั้ งเพจ
เฟซบุ๊ก ที่มีชื่อทำ�นองว่า ชุมชนคนติ่งเกาหลี ก็อาจ
CHANGE SERIES - NO.4
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ทำ�ให้ความหมายที่ว่า คนในชุมชนต้องอยู่บริเวณ
เดียวกัน เริ่มจะถูกตั้งข้อสงสัยเช่นกัน
ความไม่สอดคล้องทีเ่ กิดขึน้ นี้ ไม่ได้หมายความว่า
ความหมายใดไม่ถูกต้อง แต่คำ�คำ�เดียวอาจนำ�ไป
ใช้ได้หลายความหมาย หลากบริบท ความหมายที่
ราชบัณฑิตฯ บัญญัติไว้นั้นถูกต้องในแง่ที่มันเป็น
ความหมายทัว่ ๆ ไป ทีเ่ รามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรก
เมื่อพูดถึงคำ�ว่า ชุมชน ขึ้นมา แต่ก็อาจไม่ครอบคลุม
ถึงความหมายในมิติอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป
ลองย้ายไปดูที่ภาษาอังกฤษกันบ้าง Oxford
Dictionary ให้ความหมายคำ�ว่า Community ไว้ถึง
3 ความหมาย ซึ่งในแต่ละความหมายก็ยังมีการ
แตกย่อยไปอีก แต่ความหมายทีเ่ ราจะยกมาอธิบายคือ
ความหมายของ Community ทีบ่ อกว่า (n.) A group
of people living in the same place or having
a particular characteristic in common. ซึ่งจะว่า
ไปแล้ ว ก็ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ความหมายภาษาไทยอยู่
ไม่น้อย เพียงแต่อาจจะมีขอบเขตความหมายกว้าง
กว่าหน่อย เพราะไม่มกี ารระบุว่าเป็นสังคมขนาดเล็ก
และสร้างทางเลือกให้วา่ กลุม่ คนนัน้ อาจจะอยูบ่ ริเวณ
เดียวกัน หรือเพียงแต่มีลักษณะบางประการร่วมกัน
ก็ได้
ส่ ว นนั ก สั ง คมวิ ท ยาให้ ค วามหมายกั บ คำ � ว่ า
Community ต่างออกไป พวกเขาไม่ได้เพ่งความสนใจ
ไปที่คน สถานที่ หรือลักษณะร่วม แต่สนใจเครือข่าย
ของการติดต่อสัมพันธ์ โดยมองว่า ชุมชนคือเครือข่าย
ทางการเมืองและสังคม (Social and Political
networks) ทีเ่ ชือ่ มโยงปัจเจก องค์กรทีบ่ ริหารจัดการ
ชุมชน และผู้นำ�เข้าไว้ด้วยกัน การมองในลักษณะนี้
อาจจะช่วยอธิบายได้ดีว่า เพจเฟซบุ๊กก็ถือเป็นชุมชน
หนึง่ เพราะหัวใจของชุมชนในมุมมองนักสังคมวิทยา
คือเครือข่าย การรวมตัวกันบนเฟซบุ๊กจนมีกิจกรรม
ร่วมกัน แม้แอดมินและลูกเพจจะไม่ได้อาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกันก็ตาม
ในทางกลั บ กั น แม้ ค อนโดแห่ ง หนึ่ ง ใจกลาง
กรุงเทพฯ อาจจะมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันในตึกๆ นั้น
นับร้อยชีวิต คอนโดแห่งนั้นก็อาจไม่ได้มีชุมชนใด
เกิดขึ้นเลยก็ได้ เพราะผู้ที่อาศัยในนั้นไม่ได้มีความ
7
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พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์ หรือสร้างเครือข่ายของ
ความสัมพันธ์บางอย่างขึ้นมา
ทัง้ นี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า เครือข่ายนัน้ สำ�คัญกว่า
องค์ประกอบอย่าง คน สถานที่ หรือ ลักษณะร่วม
ตามทีพ่ จนานุกรมได้ให้ไว้ เพราะแน่นอนว่า การจะเกิด
เป็นชุมชนขึน้ มาได้กต็ อ้ งมี คนทีว่ างตัวอยูใ่ นตำ�แหน่ง
แห่งที่ต่างๆ ของเครือข่ายความสัมพันธ์ และจำ�เป็น
ต้องมีสถานที่ (Place) เพียงแต่ในปัจจุบัน ขอเพียง
มีพนื้ ที่ (Space) ขึน้ มา ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีท่ างกายภาพ
(Physical Space) หรือพืน้ ทีเ่ สมือน (Virtual Space)
ก็สามารถเกิดชุมชนได้ดจุ เดียวกัน รวมถึงองค์ประกอบ
ทีข่ าดไม่ได้อย่าง ลักษณะร่วม, ผลประโยชน์รว่ ม, หรือ
ความสนใจร่วม ที่เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้คนต้อง
พยายามสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้ขึ้นมา
คำ�ว่า Community หรือ ชุมชน ที่ Read Me
ฉบับนี้อยากจะชวนผู้อ่านมาทำ�ความรู้จัก จึงอาจจะ
มีความหมายกว้างกว่าชุมชนแบบหมูบ่ า้ นเล็กๆ หรือ
กลุ่มคนที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพบริเวณ
เดียวกัน แต่อาจหมายความรวมถึงชุมชนของกลุม่ คน
ใดๆ ณ พื้นที่ใดๆ ก็ตาม ที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์
โยงใยต่อกัน
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ชุมชนกับการเติบโตของ
วัฒนธรรม
ห้องเรียนสมัยมัธยม (หรือประถมก็ได้) ของคุณ
มีคนอยู่กี่กลุ่ม?
ค�ำตอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป
บางห้ อ งอาจจะมี ก ลุ่ ม เด็ ก เรี ย นนั่ ง แถวหน้ า
แก๊งวงไพ่ ท้ายห้อง แก๊งนางฟ้ า แก๊งผู้ชาย
สุดแสบ แก๊งสาวเปรีย
้ ว ฯลฯ แต่คงไม่มใี ครตอบ
ว่า คนในห้องเรียนทั้งห้องมีอยู่ประเภทเดียว
และอยูด
่ ว้ ยกันเป็นกลุม
่ ใหญ่อน
ั แสนจะสนิทสนม
กลมเกลียวแน่ๆ อย่างน้อยก็ต้องมีบางคนที่
สนิทกันมากกว่าอีกคน มีกลุ่มย่อยๆ ที่พอจะ
บอกได้ ชั ด บ้ า ง ไม่ ชั ด บ้ า ง ว่ า แต่ ล ะกลุ่ ม มี
เอกลักษณ์แบบไหน
นั่นคือธรรมชาติของชุมชน
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เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆ ว่า มนุษย์เป็นสังคม และนั่นคือเหตุผลที่
มนุษย์ต้องการชุมชน หรืออย่างน้อยก็ต้องการรวมกลุ่มกัน เพื่อให้
สามารถมีชีวิตรอดได้ การรวมกลุ่มมาพร้อมกับการเติบโตของสิ่งที่
เรียกว่า วัฒนธรรม (Culture) ในที่นี้คือวัฒนธรรมในความหมายแบบ
กว้างๆ ทีห่ มายถึงพฤติกรรมทางสังคม และแบบแผนของวิถปี ฏิบตั ขิ อง
คนในสังคม ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ทำ�ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ
ตามความหมายในพจนานุกรมเท่านั้น เช่น การทำ�พิธีรำ�ผีฟ้า ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในชุมชนหนึ่ง การที่โอตะร้อง Fanchant ว่า
โอนิกิริ ขณะที่วง BNK48 ร้องเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในกลุ่มแฟนคลับศิลปิน หรือแม้กระทั่งการต่อราคาเสื้อที่
ประตูน้ำ�ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเฉพาะที่ได้เช่นกัน
เพราะว่าเวลาคนเรามารวมตัวกัน เราไม่ได้มาอยู่รวมกันเฉยๆ
แต่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์และมีข้อตกลงหรือธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่าง
ในการอยู่ร่วมกัน ข้อตกลงเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยคลี่คลาย
ความขัดแย้ง สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความรู้สึก
อุ่นใจ และทำ�ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
CHANGE SERIES - NO.4

Culture
เมื่อมีวัฒนธรรมใหญ่
ก็ต้องมีวัฒนธรรมย่อย

Subculture

ในชุมชนหรือกลุ่มที่เราอยู่ อาจจะมีข้อตกลงที่มาใน
รูปของกฎระเบียบหลักๆ ที่ควบคุมเราอยู่ เช่น การ
ที่หัวหน้าห้องบอกทำ�ความเคารพแล้วเราต้องลุกขึ้น
สวัสดีคุณครู การมาเข้าแถวให้ทันเจ็ดโมงครึ่ง หรือ
ใส่เครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนกำ�หนดให้ ฯลฯ แต่
ในทางปฏิบตั ิ ทุกคนก็ไม่ได้ปฏิบตั ติ วั ตามกฎนัน้ อย่าง
เคร่งครัดเหมือนกันหมด เพราะในวัฒนธรรมหลัก
มักจะมีวัฒนธรรมย่อย (Subculture) อยู่เสมอ
วั ฒ นธรรมหลัก ของโรงเรีย นเพีย งแค่บ อกให้
เรามาเรียนหนังสือและปฏิบัติตามกฎอื่นๆ แต่แก๊ง
หนุม่ นักกีฬาผูช้ นื่ ชอบการเตะฟุตบอลก็มกั จะรวมทีม
กันเตะฟุตบอลกระดาษอยูห่ ลังห้องเรียนเสมอ ขณะที่
แก๊งสาวแว่นอีกกลุ่มอาจจะชอบชวนกันไปขลุกอ่าน
นิยายวายในห้องสมุดช่วงพักกลางวัน ส่วนคนที่เป็น
สมาชิกชมรมดนตรีไทยก็อาจจะมาโรงเรียนแต่เช้าตรู่
เพือ่ ซ้อมเพลงใหม่ ฯลฯ นักเรียนเหล่านีล้ ว้ นแต่มกี าร
รวมกลุ่มย่อยๆ และมีวัฒนธรรมย่อยเป็นของตัวเอง
9
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ลองถอยออกมาจากโรงเรียนมัธยม และหันหน้าไปทางชุมชนสีแ่ ยก
บ้านแขก ร้านกาแฟใจกลางชุมชนนั้นได้กลายเป็นที่พบปะของชุมชน
ชาวไทย-มุสลิม แต่บางครัง้ ก็มชี าวลาวจากชุมชนข้างๆ แวะเวียนมานัง่
ดื่มกาแฟ รวมถึงในวันอาทิตย์ก็จะมีกลุ่มคริสตศาสนิกชนจากโบสถ์
ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ มานั่งพักทานกาแฟกันเป็นปกติ ข้ามฝั่งมาและตรงไปที่
เยาวราช ก็จะพบชุมชนคนไทยเชือ้ สายจีนขนาดใหญ่อยูท่ นี่ นั่ ส่วนไม่ไกล
จากนั้นก็เป็นพาหุรัด ที่ตั้งของชุมชนคนอินเดีย อันพรั่งพร้อมไปด้วย
ร้านอาหารอินเดียเครื่องเทศจัดจ้านและร้านขายผ้าจำ�นวนมาก
ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ที่มีอยู่
ในประเทศไทย และแน่นอนว่า ยังมีอีกสารพัดวัฒนธรรมย่อยที่ยัง
ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ศาสนาและชาติ พั น ธุ์ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ สิ่ ง เดี ย วที่ ใ ช้ แ ยกแยะ
วัฒนธรรมย่อยต่างๆ ออกจากกัน แต่เป็นอะไรก็ได้ทที่ �ำ ให้เกิดวิถปี ฏิบตั ิ
เฉพาะของคนกลุ่มหนึ่งขึ้น ทั้งอาชีพ สถานะทางสังคม อุดมการณ์
ทางการเมือง รสนิยมทางเพศ อายุ หรืองานอดิเรก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็สามารถทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมย่อยได้เช่นกัน ในชุมชนหนึ่งๆ ที่เราอยู่
จึงมีความหลากหลายมากกว่าที่เราเคยคาดคิด
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TOTEM POLE

ความลับของ
วัฒนธรรมและชุมชน

เคยอ่านมุขตลกฝรั่งแล้วไม่ข�ำไหม
้ ตลกด้วย
ไม่ตอ
้ งแปลกใจ ถ้าไม่ขำ 
� เพราะมุขตลกบางมุขนัน
บริบททางวัฒนธรรม และเราก็ไม่ได้เติบโตมาจากวัฒนธรรม
เหล่านั้น การจะเข้าไปท�ำความรู้จักกับชุมชนเหล่านั้น บางครั้ง
ก็ ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล บางอย่ า งเพื่ อ ท� ำ ความรู้ จั ก แบบคร่ า วๆ
เสี ยก่อน
แต่นอกจากนี้ ก็ยังมีบางวัฒนธรรมหรือบางชุมชนที่ต้งั ใจ
จะเก็บง�ำเป็นความลับจากคนภายนอก ไม่เปิดเผยว่าพวกเขา
ก�ำลังสื่อสารอะไรกันอยู่ ขณะเดียวกันก็ยงั มีอก
ี หลายวัฒนธรรม
และชุมชนที่ไม่ได้ต้ังใจจะเก็บง�ำซ่อนเร้น เพี ยงแต่เราอาจจะ
ยังไม่เคยมีโอกาสได้ท�ำความรู้จัก หรือท�ำความเข้าใจพวกเขา
เหล่านั้นจริงๆ
หากได้ศึกษาย้อนกลับไปถึงแนวคิดเบือ
้ งหลังของทีม
่ าแล้ว
ก็ จ ะพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี เ หตุ ผ ลรองรั บ อยู่ เ สมอ หรื อ เกิ ด จาก
ความเชือ
่ ทีเ่ กีย
่ วพันกับบางสิ่งอยูเ่ สมอ แม้เราไม่อาจลงลึกไปถึง
้ ๆ ได้ แต่กท
จุดตัง้ ต้น หรือทีม
่ าของความเชือ
่ นัน
็ ำ� ให้เรามองเรือ
่ ง
เหล่านี้ด้วยสายตาที่เข้าใจมากขึ้น
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ลองเริ่มกันที่ชนเผ่าอินเดียนแดง ชนพื้นเมืองที่เรา
ได้ ยิ น ชื่ อ ควบคู่ กั น มากั บ การเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์
อเมริกา แม้การแย่งชิงดินแดน การต่อสู้ในสงคราม
ต่างๆ จะทำ�ให้ชาวอินเดียนแดงมีจ�ำ นวนลดลงอย่าง
มาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ชาวอินเดียนแดงเป็น
กลุม่ ชนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีน่ า่ สนใจมา
เป็นเวลาช้านาน ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องรวมเรื่องราวของ
เสาโทเทม (Totem Pole) เอาไว้ด้วย
เสาโทเทมเป็นประติมากรรมจากไม้แกะสลัก
ขนาดใหญ่ โดยนิยมแกะจากต้นซีดาร์ให้ออกมาเป็น
ลวดลายใบหน้ามนุษย์ สัตว์ต่างๆ ตามจินตนาการ
แต่ทนี่ ยิ มกันมากมักเป็นภาพนกดุเหว่า เหยีย่ ว อินทรี
โดยเรียงภาพต่างๆ เป็นชัน้ ๆ ก่อนจะระบายสีฉดู ฉาด
ตามเอกลักษณ์ของชาวอินเดียนแดง
คำ�ว่า โทเทม มีรากศัพท์มาจากภาษาพื้นเมือง
ของ ชนเผ่าโอจิบวี (Ojibwe) ที่เรียกกันว่า โอดูเดม
(Odoodem) หมายถึง กลุ่มตระกูลของเขา โดย
การตั้ ง เสาโทเทมจะต้ อ งปั ก อยู่ ต รงหน้ า กระโจม
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หรือหน้าอาณาเขตของตระกูลต่างๆ ในชนเผ่านั้น
เพราะนั่นเป็นการประกาศศักดิ์ศรี ฐานะ และพลัง
อำ�นาจของวงศ์ตระกูลของผู้เป็นเจ้าของ
ส่ ว นรู ป ประติ ม ากรรมต่ า งๆ บนเสาโทเทม
ถู ก ใช้ สื่ อ สารเรื่ อ งราวของสั ต ว์ สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ �
ตระกูล หรือบุคคลสำ�คัญ และตำ�นานความเชื่อของ
พวกเขา เสาโทเทมจึงเป็นศิลปะที่มีชีวิต และใช้แทน
คำ�พูดที่ต้องการจะสื่อสารถึงผู้อื่น ไม่ใช่เป็นเพียง
เสาเครื่องราง หรือเสาประกอบพิธีกรรม อย่างที่
ชาวตะวันตกผู้รุกรานถิ่นที่อยู่ของชาวอินเดียนแดง
เข้าใจกันไปเอง
สำ�หรับประเทศไทยเราเอง ก็มีประเพณีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับเสาอยู่เช่นเดียวกัน นั่นคือการทำ�พิธี
สั ก การะบู ช าเสาหลั ก เมื อ งหรื อ เสาอิ น ทขิ ล ของ
เชี ย งใหม่ ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยพื้ น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า
การสร้างเมืองในสมัยก่อนจะต้องมีเสาหลักเมือง
เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา และจะต้องตั้งอยู่
ศูนย์กลางของเมือง หรือที่เรียกว่า สะดือเมือง เพื่อ
เป็นที่เคารพสักการะ
ว่ากันว่า เสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคง
ตามดวงชะตา ที่จะกำ�หนดความเจริญและความ
เสื่อมของเมือง ซึ่งในส่วนของตัวเสาหลักอินทขิลนี้
สร้างด้วยไม้ซงุ ต้นใหญ่ทฝี่ งั อยูใ่ ต้ดนิ โดยทุกปีในช่วง
เดื อ นพฤษภาคมจะมี ง านพิ ธี บู ช าเสาอิ น ทขิ ล ซึ่ ง
เรียกกันว่า เข้าอินทขิล ซึ่งถือเป็นการบูชาและเป็น
ส่วนหนึ่งของพิธีฉลองหลักเมืองของชาวเชียงใหม่
พวกเขาต่างเชือ่ กันว่าเสาอินทขิลเป็นเสาหลักทีส่ ร้าง
ความมั่นคง และทำ�ให้อยู่ดีมีสุข หลายๆ คนจึงนิยม
มาขอพรจากเสาอินทขิลเพือ่ เสริมความเป็นสิรมิ งคล
ให้แก่ตนเองและครอบครัว
จากสองประเพณีเกี่ยวกับเสาที่ยกมา เราจะเห็น
ได้ถงึ ความเหมือน แต่ขณะเดียวกันก็มคี วามแตกต่าง
ซึง่ ข้อทีเ่ หมือนกันก็คอื เสาของทัง้ สองทีม่ ลี กั ษณะเป็น
สัญลักษณ์ของความเชื่อร่วมที่ร้อยรัดผู้คนในชุมชน
เข้าไว้ด้วยกัน
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KONAKI SUMO

ประเพณีแกล้งเด็กของประเทศญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้นกั มวยปล้�ำ ซูโม่สองคนอุม้ เด็ก
ไว้ฝั่งละหนึ่งคน แล้วยืนเผชิญหน้ากัน ฝั่งไหนทำ�ให้เด็กร้องไห้ก่อน
ฝัง่ นัน้ คือผูช้ นะ แต่หากเด็กร้องไห้พร้อมกัน ฝัง่ ไหนเด็กร้องเสียงดังทีส่ ดุ
คือผูช้ นะ อย่าคิดว่าเป็นเพียงประเพณีแกล้งเด็กกันสนุกๆ เพราะชาวญีป่ นุ่
มีสภุ าษิตโบราณทีว่ า่ ยิง่ ทารกร้องไห้มากเท่าไร ก็ยงิ่ ช่วยให้ทารกโตเร็วขึน้
เท่านั้น ซึ่งความเชื่อนี้สืบเนื่องมากว่า 400 ปีแล้ว จึงไม่ต้องแปลกใจที่
ทุกๆ ปีจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ มาร่วมประเพณีนี้กันอย่างคับคั่ง

EL COLACHO FESTIVAL

เทศกาลกระโดดข้ามทารกสุดประหลาดของเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใน
ประเทศสเปน เป็นพิธกี รรมโบราณของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ที่ทำ�มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1620 โดยเทศกาลนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ชัยชนะของชาวคริสต์เหนือสิง่ ชัว่ ร้ายทัง้ ปวง โดยในพิธจี ะมีผชู้ ายแต่งตัว
เป็นปีศาจมากระโดดข้ามบรรดาเด็กทารกอายุไม่เกิน 1 ปี ซึง่ ถูกนำ�มาวาง
ไว้บนเบาะกลางถนนตลอดเส้นทาง ซึง่ ชาวคริสต์ในสเปนเชือ่ ว่า การให้
ผูช้ ายแต่งตัวเป็นปีศาจมากระโดดข้ามทารกนัน้ จะช่วยขับไล่วญ
ิ ญาณร้าย
ออกจากตัวเด็กๆ ได้ อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์
ได้ขอให้บาทหลวงสเปนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานเทศกาลนี้ เพื่อเป็น
การแสดงว่า นี่ไม่ใช่ประเพณีของนิกายคาทอลิก โดยทางคริสตจักร
ระบุว่า หนทางเดียวที่จะล้างบาปกำ�เนิดให้เด็กๆ ได้ ก็คือการเข้าสู่
พิธีล้างบาปนั่นเอง

ROSICRUCIANS

FREEMASONRY

องค์กรฟรีเมสัน เป็นองค์กรที่มีเบื้องหลังอันลึกลับ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่
ราวปลายศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นศตวรรษที่ 17 โดยเป้าหมายแรกของ
พวกฟรีเมสันคือ การต่อสูก้ บั ศาสนาคริสต์ แต่หลังจากนัน้ เป้าหมายของ
คนกลุม่ นีก้ เ็ ปลีย่ นไปเป็นการต่อสูก้ บั ทุกสิง่ โดยมีแหล่งพบปะทีเ่ รียกกัน
ว่า ลอดจ์ (Lodge) ในประเทศอังกฤษ
การเข้าเป็นสมาชิกฟรีเมสันจะมีกฎระเบียบเข้มงวดมาก เช่น จะต้อง
เป็นชายที่มีความเป็นอิสระ เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และมีชาติก�ำ เนิดทีเ่ ป็นไท ไม่เคยตกเป็นทาส และ
ต้องผ่านพิธกี รรมลับ หากใครก็ตามทีแ่ อบเห็นการกระทำ�พิธกี รรมลับนี้
ก็จะต้องถูกให้เข้าเป็นสมาชิกของฟรีเมสัน
องค์กรฟรีเมสันในปัจจุบันมีด้วยกันหลายรูปแบบในหลายประเทศ
ทัว่ โลก โดยเชือ่ กันว่า องค์กรนีไ้ ด้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีสมาชิกกระจาย
อยู่ในทุกวงการ ตั้งแต่ระดับประธานาธิบดี รัฐมนตรี ผู้พิพากษาศาลสูง
วุฒิสมาชิก ผู้ว่าการรัฐ
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โรสิครูเซียน เป็นสมาคมลับทางศาสนาที่ก่อตั้งขึ้น
ประมาณศตศวรรษที่ 16 โดย คริสเตียน โรเซนครูส
(Chrisan Rosenkreuz) ทีถ่ อื หลักคำ�สอน ความจริง
ลึกลับของอดีตกาล พวกเขาเผยแพร่เอกสาร 3 ชุด
หลักๆ คือ Fama Fraternitatis Rosae Crucis
(ค.ศ.1614), Confessio Fraternitatis (ค.ศ.1615)
และ The Chymical Wedding (ปี ค.ศ.1616) ซึ่ง
เอกสารเหล่านี้ มีผลอย่างกว้างขวางต่อความเข้าใจ
ทางประวัติศาตร์ เนื่องด้วยเนื้อหาบอกเรื่องราว
ลึกลับเกีย่ วกับการศึกษาแบบโบราณ การศึกษาภาษา
คั บ บาลายุ ค โบราณ เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ญ ญาณ
และเทคนิ ค การเล่ น แร่ แ ปรธาตุ เ พื่ อ ความมั่ ง คั่ ง
โดยคนกลุม่ นีเ้ ชือ่ ว่า เราสามารถแปรธาตุโลหะทัว่ ไป
ให้เป็นทองคำ�ได้
นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวคิดบางอย่างร่วมกัน
กั บ องค์ ก รฟรี เ มสั น รวมทั้ ง ยั ง เชื่ อ มโยงกั บ ลั ท ธิ
โปรเตสแตนต์ และขยายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา
สัญลักษณ์ของสมาคมคือดอกกุหลาบทีอ่ ยูต่ รงกลาง
ไม้กางเขน ว่ากันว่าชาวเยอรมันที่เป็นผู้นำ� อย่าง
พระเจ้ า ไกเซอร์ แ ละฮิ ต เลอร์ ก็ เ คยเป็ น สมาชิ ก
ในองค์กรนี้ด้วย
CHANGE SERIES - NO.4

ภาพจาก
http://www.amazon.com, http://www.
ithai365.com, http://sites.google.com,
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SKULL AND BONES

สมาคมหัวกะโหลกและกระดูกไขว้ เป็นสมาคมที่ก่อตั้งในมหาวิทยาลัย
เยล ในปี ค.ศ. 1832 เริ่มต้นขึ้นในหมู่นักศึกษาปีสุดท้าย จากนั้น
สมาชิกเก่าจะคัดเลือกทาบทามเชิญนักศึกษาเพียงปีละ 15 คน โดย
คุณสมบัติของผู้จะได้รับการคัดเลือกคือ ในครอบครัวเคยเป็นสมาชิก
องค์กรนี้มาก่อน เป็นคนหนุ่มมีความกระตือรือร้นสูง สนใจการเมือง
ฐานะดี สติปญ
ั ญาดี มีความสามารถ และชอบทำ�งานเป็นทีม โดยสมาชิก
ทุกคนจะต้องพบหน้าทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์
โดยสมาชิกเหล่านี้ถูกเรียกว่า สุสาน สมาคมแห่งนี้ให้ความสำ�คัญ
ต่อสมาชิกเป็นหลักและเคารพกฎเหนือสิ่งอื่นใด โดยทิ้งความเชื่อเดิม
รับเอาเป้าหมาย และปรัชญาของสมาคมเพียงหนึง่ เดียวคือ เป็นผูน้ �ำ โลก
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ว่ากันว่าสมาชิกของสมาคมนีก้ อ่ ร่างสร้างตัวเป็น
ตระกูลมั่งคั่งและมีอิทธิพล เช่นตระกูล Harriman,
Rockefeller, Payne, Davison นอกจากนี้พวกเขา
ยังแทรกซึมอยู่ในทุกวงการ เช่น รัฐบาล แวดวง
กฎหมาย สื่อสารมวลชน การศึกษา ธนาคาร ธุรกิจ
การค้า อุตสาหกรรม สำ�นักพิมพ์ รวมไปถึงคริสตจักร
แถมยังดำ�รงตำ�แหน่งบริหารสูงๆ ทำ�หน้าที่กำ�หนด
นโยบายสำ�คัญๆ ของประเทศอีกด้วย แม้ชื่อจริง
ของสมาชิกในสมาคมนี้จะถูกปกปิดเป็นความลับ
สุดยอด แต่กม็ กี ารเปิดเผยว่าอดีตประธานาธิบดีของ
อเมริกาอย่าง จอร์จ บุช และจอห์น เคอร์รี ศิษย์เก่าแก่
ของมหาวิทยาลัยเยล ก็เคยร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของชาว
กระดูกไขว้ด้วย

Cover story

เรือ
่ ง: นลิน สิ นธุประมา, พรณพรรษ พฤกษายิง่ เจริญ

POWER OF
COMMUNITIES
พลังของชุมชนลับ

ขบวนการเสรีไทย เป็นขบวนการใต้ดิน ที่ดำ�เนินการระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วง พ.ศ. 2484-2488 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต่อต้านการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลไทยภายใต้การนำ�ของ
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ยินยอมตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศ
สงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งการเข้าร่วมนี้มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย จนมีการ
รวมตัวกันต่อต้าน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มในประเทศ นำ�โดยนายปรีดี พนมยงค์
ซึง่ ขณะนัน้ ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีคลัง กลุม่ ทีส่ องเป็นกลุม่ คนไทยในสหรัฐอเมริกา นำ�โดย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยประจำ�กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีบทบาท
สำ�คัญในการไม่ยอมส่งคำ�ประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา และถือว่าการประกาศสงคราม
มิใช่เจตนาของคนไทย และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มคนไทยในอังกฤษ นำ�โดยนักเรียนไทย
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ์ รวมถึ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ า รำ � ไพพรรณี พระบรมราชิ นี
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และราชนิกูลอีกหลายพระองค์
ซึง่ คำ�ว่า ‘เสรีไทย’ เป็นคำ�ทีใ่ ช้เรียกหลังจบสงคราม เนือ่ งจากเดิมเป็นองค์กรขนาดเล็ก
และต้องดำ�เนินการอย่างลับๆ เพราะขณะก่อตั้งนั้นญี่ปุ่นยึดครองประเทศอยู่ เสรีไทย
ที่รู้จักในช่วงนั้น จึงเป็นเพียงองค์กรใต้ดินที่มีนโยบายขัดกับรัฐบาล เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
โดยมีนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ความร่วมมือระหว่างขบวนการและรัฐบาล
จึงเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่านายควง อภัยวงศ์ จะแถลงนโยบายร่วมมือกับญี่ปุ่น
โดยใกล้ชิด ตามพันธสัญญาที่ได้มีต่อกัน แต่ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีหลายคนที่เป็นบุคคล
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อ้างอิง
แบร์, ลูเธอร์ สแตนดิ้ง. ดินแดนแห่งนกอินทรี
วิถีแห่งธรรมชาติของชนเผ่าลาโกต้า. กรุงเทพฯ
: สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
http://www.artedchula.com, http://library.
cmu.ac.th, http://www.jat-languagecafe.
com, https://sites.google.com, http://www.
abnewstoday.com, https://prachatai.com

ระดับหัวหน้าในองค์การต่อต้านญี่ปุ่น ก็คอยให้ความช่วยเหลือเสรีไทยอย่างลับๆ โดย
ส่งข่าวด้านยุทธศาสตร์ทางทหาร ตลอดจนคอยรายงานเรื่องต่างๆ ให้ฝ่ายสัมพันธมิตร
ทราบ ซึ่งทำ�ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เมื่อญี่ปุ่นได้ยอมจำ�นนโดยปราศจากเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488
ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้แจ้งให้ผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ซึ่งเป็นหัวหน้า
ขบวนการเสรีไทยทราบว่า ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ถอื ว่าประเทศไทยเป็นผูแ้ พ้สงคราม ในแง่นี้
จึงกล่าวได้ว่า ขบวนการเสรีไทยมีส่วนอย่างมากที่ทำ�ให้ไทยได้รับชัยชนะในสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 หรืออาจกล่าวได้วา่ ขบวนการเสรีไทยเป็นกลุม่ คนหรือชุมชนทีพ่ ลิกหน้าประวัตศิ าสตร์
ทำ�ให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นผู้แพ้สงครามเลยทีเดียว
จากเรือ่ งราวของขบวนการเสรีไทย เราจะเห็นได้วา่ การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้เกิดจากกลุม่ คนทีม่ ขี นาดเล็ก ก็สามารถเป็นพลังริเริม่ ในการก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่ว่าความสำ�เร็จจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็ล้วนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
มิใช่หรือ?
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เรือ
่ ง: นฤพล เปาอินทร์

LITTLE
BUILDER
เมือ่ อาสาสมัครไม่เชือ่ ในการให้
เมือ
่ เราพูดถึง Volunteer หรือกลุม
่ อาสาสมัคร กลุม
่ ทีร่ วมตัวกัน
เพื่ อจุดประสงค์เพื่ อผู้อ่ืนบางอย่าง เช่น การไปสอนหนังสื อ,
การสร้างห้องสมุด, อ่านหนังสื อให้คนตาบอด, สร้างห้องเรียน
ฯลฯ หลายคนคงสงสั ยว่าอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการ
ทุ่มแรงกายแรงใจกันอย่างมหาศาล บางครั้งก็ใช้เวลาหลาย
สั ปดาห์ จนไปถึงหลายเดือน อะไรคือแรงจูงใจที่ผลักดันให้
พวกเขาเหล่านี้ยังคงท�ำบางสิ่ งที่ไม่ใช่งาน ไม่ได้ผลตอบแทน
หลายครั้งอาจต้องควักกระเป๋ าตัวเองด้วยซ�้ำไป
และอะไรคื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ พ วกเขาเหล่ า นี้ ยั ง คงท� ำ มั น ต่ อ ไป
อะไรที่ยังคงยึดโยงพวกเขาให้อยู่ด้วยกันตลอดมา และนี่คือ
บทสนทนากับ เต้-ยงยุทร์ ลายถาวร ชายหนุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่ม
อาสาสมัครการศึ กษาเล็กๆ ที่ช่ือว่า Little Builder ที่ไม่เชื่อ
ในการให้แต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับเชื่อในการสร้างมากกว่า
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คุณค่าที่ต้องสร้างขึ้นมาเอง
หลายครั้งที่ได้เห็นเคสหลายเคสจากสารคดีหรือข่าว
ต่างประเทศ ที่คนแถบยุโรปอเมริกามักบริจาคของ
ไปให้คนในแอฟริกา แล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคน
ที่นั่นเกิดส�ำนึกของการเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ส่งผลให้สงั คมมันบิดเบีย้ วไปเศรษฐกิจแย่ลง เพราะว่า
พวกเขามัวแต่รอการให้
เขาควรจะได้ท�ำอะไรด้วยตัวเองและเห็นคุณค่า
ในสิ่งที่เขาท�ำ เราก็เลยอยากให้เกิดโมเมนต์แบบนี้
มากขึ้น นั่นคือจุดที่ท�ำให้เกิดโครงการแรกที่บ้าน
ตะวันใหม่ สิ่งที่เราเตรียมให้เด็กๆ ไปท�ำครั้งแรก
เป็นแค่กล่องนมติดมอเตอร์ โดยที่เราก็ออกแบบให้
น้องเขาท�ำเองให้มากทีส่ ดุ แต่พอเล่นๆ ไปแบตหมด
ในจุดนั้นเราก็มองเห็นแล้วว่ามันไม่ยั่งยืน
ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์มนั ก็ยังออกมาดี พี่ๆ ที่ดูแล
ยังบอกเลยว่า เด็กๆ เล่นรถกล่องกระดาษที่ไม่มี
แบตแล้วต่อไปอีก 2 อาทิตย์ ทั้งๆ ที่ก็มีคนเอา
ของเล่นมาให้เขามากมาย ค�ำถามที่น่าสนใจก็คือ
จุดเริ่มต้นจากรอยยิ้มเล็กๆ
ท�ำไมเขายังสนใจมันอยู่ เหตุผลที่นึกออกก็เพราะว่า
ในวันนั้นเป็นวันเกิดของพี่ที่ท�ำงาน พวกเราก็เอาน�้ำ ขนม ของเล่น นี่มันเป็นของของเขาเอง ของเล่นที่เขาสร้างขึ้นมา
ไปแจกให้เด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์แถวปากเกร็ด เด็กก็สนุกสนานกับ ด้วยมือของตัวเอง
ของเล่นกินขนมกันแฮปปี้ดี ปกติดี แต่มันมีจังหวะที่มีน้องคนหนึ่ง
เขาท�ำของเล่นที่เป็นใบพัดกับไม้หลุด เราเห็นก็พยายามที่จะเข้าไปช่วย
แต่น้องเขาก็ไม่ให้ช่วย แล้วก็วิ่งหนีไปอีกมุมหนึ่งของสนาม เราก็มองดู
อยู่ไกลๆ ในใจก็คิดว่า ถ้าท�ำไม่ได้ เราช่วยได้นะ
แต่ในจังหวะนั้นเอง จังหวะที่เขาซ่อมมันเสร็จ และหมุนใบพัดนั้น
ขึ้นไป เราพบรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งวันที่ผ่านมาไม่เคยเห็น
เด็กคนไหนยิ้มและมีความสุขเท่านี้เลย ก็เลยรู้สึกว่า เมื่อกี้เราเกือบจะ
ดึงความรู้สึกนี้ออกจากมือน้องแล้วนะ เราเกือบจะแค่ท�ำของเล่นให้เขา
และเขาก็จะรูส้ กึ ว่าแค่ได้เล่น แต่โมเมนต์นนั้ มันมีความพิเศษกว่า จังหวะ
ที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีความสามารถที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยสองมือ
ของเขาเองได้ เขาสามารถซ่อมของเองได้แบบไม่ต้องพึ่งใคร เราว่า
ความรู้สึกแบบนั้นมันโคตรเจ๋ง
จริงๆ แล้วพอมองย้อนไป ในครอบครัวหรือระบบการศึกษาเอง
เราก็รู้สึกว่า บางครั้งเราก็ไม่ได้ท�ำอะไรได้ด้วยตัวเอง แต่ความรู้สึกนั้น
มันมีค่ามากนะ โอกาสที่ใครคนหนึ่งจะได้ลงมือท�ำแล้วรู้สึกถึงความ
เป็นไปได้ในความสามารถของตัวเอง
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ปั ญหาที่กลายเป็นผลงาน
โครงการต่อไปเราก็เลยลองตั้งโจทย์ให้เด็กๆ ใน
พืน้ ทีม่ าช่วยกันแก้ปญ
ั หาชุมชนทีเ่ ขาอยูห่ รือแก้ปญ
ั หา
สถานสงเคราะห์ที่เขาอาศัยได้ไหม เราก็ไปถามหา
ไอเดียจากน้องๆ ว่า อยากปรับอยากเปลี่ยนอะไร
อะไรเป็นปัญหาที่เขาอยากแก้ แล้วเราก็ได้ไอเดีย
หลากหลายมาก ตั้งแต่เทียนไล่ยุง จนมาหยุดที่
ปั๊มรดน�้ำต้นไม้ สาเหตุมาจากน้องบอกว่า ขี้เกียจ
รดน�้ำต้นไม้ เราก็ถามว่าขี้เกียจแล้วยังไงต่อ จะท�ำ
อะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ เขาก็บอกอยากได้ปั๊ม เราก็ให้
น้องลองท�ำโมเดลให้ดู
เราเตรียมอุปกรณ์ให้เขา คือปั๊ม 2 ตัว ท่อ
300 เมตร สปริงเกอร์อีก 1,000 กว่าตัว และ
บ่ายวันนั้นเราก็ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เพื่อต่อท่อในพื้นที่
2 ไร่ แล้วในจังหวะที่ทุกคนท�ำงานทั้งวันเสร็จแล้ว
เปิดปัม๊ นำ�้ ออกมาจากสปริงเกอร์ แล้วทุกคนดีใจกับ
มันมาก เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมได้เลย เด็กทุกคน Win Win คือสิ่ งที่เราเชื่อ
รวมถึงพี่ๆ สตาฟฟ์ ร้องเฮ! ไปด้วยกัน หลังจากนั้น
ปั๊มนี้ก็ยังใช้ต่อได้อีก 2 ปี คงเพราะน้องๆ รู้ว่า เป็น ในช่วงปีที่ 2-3 แรก เหนื่อยมาก เพราะผมรับทุกอย่างมาไว้กับตัว
ผลงานของตัวเองก็อยากจะช่วยดูแลรักษา
อยากท�ำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่คิด แล้วปรากฏว่าสตาฟฟ์ที่เคยอยู่
ด้วยกันมาก็คอ่ ยๆ หาย จนแทบจะเหลือแค่ผมคนเดียว จุดนัน้ ท�ำให้ผม
ได้คิด
ปากเราบอกว่าจะพัฒนาคน อยากจะพัฒนานักเรียน แต่ตัวเราเอง
ไม่ได้พัฒนาทีมเราเลย เรามองทีมเป็นแค่เครื่องมือที่มาซัพพอร์ต
ความคิดของเรา คนเข้าร่วมจะเข้าร่วมท�ำไมถ้าเขาไม่ได้โตไปพร้อมกับ
เรา เราจะพัฒนาเด็กๆ ไปได้อย่างไรถ้าคนของเรายังไม่พัฒนาเลย
ท�ำให้เราเห็นภาพที่คนทุกคนพัฒนาไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเด็กๆ หรือ
พี่ๆ แม้แต่คนในชุมชน หรือครูเองก็ตาม เราต้องพัฒนาไปด้วยกัน
เราไม่เชือ่ ในการให้ แต่เราเชือ่ ในความ Win Win ทีเ่ ราจะชนะไปด้วยกัน
ผมจะพัฒนาคุณเพื่อให้คุณจะไปพัฒนาคนอื่นต่อ
ทุกคนที่มาทีแรกเชื่อในการให้เป็นทุนเดิม แต่สุดท้ายก็เริ่มหายไป
เพราะในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีชีวิตส่วนตัว มีอะไรที่ต้องดูแล แต่
ถ้าเราท�ำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเขา เป็นส่วนที่ช่วยให้เขาได้มีการ
พัฒนาตัวเอง ช่วยให้เขาได้ลองท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำ รู้จักคนที่คล้ายกัน
ก็จะมีสิ่งที่เขาเองก็ได้กลับไปเช่นกัน สุดท้ายคนที่เข้ามาจะไม่ได้รู้จักให้
อย่างเดียว แต่เราจะได้ด้วย

18

READ ME ISSUE 49

CHANGE SERIES - NO.4

สิ่ งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกัน
หลายคนบอกว่า Little Builder เป็นสถานที่ที่คุณ
มาแล้วเหนื่อยกายแต่ได้พลังใจ เพราะที่นี่ดึงดูด
คนเก่งๆ จากหลากหลายสาขาเข้ามา คนเก่งที่เชื่อ
ในสิ่งเดียวกัน ว่าวันว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่
และที่นี่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถแสดงความ
เป็นตัวของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ที่นี่จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นเหมือนห้องทดลองที่สามารถ
มาลองท�ำในสิ่งที่คิดและเชื่อได้อย่างเต็มที่ ผิดได้
ไม่เป็นไร ขอให้ได้เรียนรู้จากมันก็พอ
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ขัดแย้งกับสังคมในปัจจุบัน ทั้ ง
ที่ท�ำงานและมหา’ลัย ที่การผิดพลาดคือข้อห้าม การ
ทดลองคือเรื่องที่เขาไม่ท�ำกัน อาจเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ ท�ำให้ พ วกเขายั ง คงกลั บ มาและโหยหาสถานที่
ไม่เชือ
้
่ ใน passion แต่ขอให้มาลองท�ำดูสักตัง
แบบนี้อยู่
Little Builder ไม่เชื่อใน Passion เราเชื่อแค่ว่า คุณเห็นว่าคุณอยาก
ลองท�ำอะไร คุณต้องมาลอง ถ้าคุณมีความคิดว่า อยากต้องการท�ำให้
สังคมดีขึ้น ก็มาลองท�ำไปด้วยกัน
ผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนไม่มี Passion ว่าผมต้องการจะท�ำอะไร
เคยมีงานวิจยั ออกมาว่า จริงๆ แล้วตอนนีค้ นทีร่ วู้ า่ ตัวเองต้องการอะไร
อยากท�ำอะไร หรือมี Passion จริงๆ มีแค่ 20% จากประชากรทั้งหมด
ยังมีอีก 80% ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องท�ำอะไร
แล้วถ้ายังบอกว่า คุณต้องรู้ Passion ก่อนทีค่ ณ
ุ จะลงมือท�ำ เหมือน
การที่คิดว่าคนทุกคนต้องเกิดมาเป็นผู้ให้ก่อน ซึ่งถ้าไม่มี Passion
ก็แปลว่าไม่ต้องท�ำอะไรเหรอ ผมจึงคิดว่าในสิ่งที่เราท�ำมันไม่ได้สนว่า
Passion ของคุณคืออะไร แต่เราสนว่า ระหว่างทีค่ ณ
ุ ท�ำ คุณเกิดค�ำถาม
และหาค�ำตอบต่อในสิ่งที่คุณสนใจได้มากแค่ไหน
เราเชื่อในกระบวนการที่ท�ำให้คุณได้ค้นเจอตัวเองระหว่างทาง
กระบวนการแบบนี้จะสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงกับ Passion ขึ้นมา ถามว่า
จ�ำเป็นต้องมี Passion เพื่อเริ่มไหม ไม่จ�ำเป็น!

ขอขอบคุณ ยงยุทธ์ ลายถาวร, จักรภัทร ตั้งทรงเจริญ
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เรือ
่ ง: รุจรวี นาเอก

(WH) Y
IS NOT
A SECRETS
ท�ำไมต้องเป็นความลับ
ใครเป็นสาววาย หนุ่มวาย ขอให้ยกมือขึ้น!
เมื่ อ ถามค� ำ ถามนี้ อ อกไป เชื่ อ ว่ า หลายคนคงยกมื อ ด้ ว ย
ความภูมิใจ แต่หากย้อนไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว การเป็น ‘สาววาย  
หนุ่มวาย’ หมายถึง คนที่มีรสนิยมชอบเสพผลงานชายรักชาย
หรื อ Yaoi และหญิ ง รั ก หญิ ง หรื อ Yuri เรี ย กรวมกั น ว่ า
แนววายนั้น เป็นความลับชนิดที่บอกใครไม่ได้
ในสมัยทีค
่ วามหลากหลายในเพศสภาพไม่ได้รบ
ั การยอมรับ
การชื่นชอบ ‘ความรักของเพศเดียวกัน’ อาจถูกสั งคมรอบข้าง
มองว่าไม่ปกติ ชาววายรุ่นลายครามจึงเลือกเก็บงานอดิเรกนี้
เป็นความลับ เพื่อซ่อนให้พ้นจากสายตาคนนอก และเพื่อความ
ปลอดภัยของงานอดิเรกทีร่ ก
ั หลังจากเกิดเหตุการณ์ครัง้ ส�ำคัญ
ที่ รู้ จั ก ในชื่ อ ‘หลุ ม ด� ำ ’ การกวาดล้ า งการ์ ตู น และนิ ย ายวาย
ไปจนหมดแผงหนังสื อ
แม้ ใ นปั จจุ บั น นิ ย ามความรั ก จะไม่ ถู ก จ� ำ กั ด ว่ า ควรเป็ น
ของเพศใด ซีรีส์แนววายไม่ว่าจะชายรักชายหรือหญิงรักหญิง
ที่ปรากฏให้เห็นบนจอเงินและแอปพลิเคชั่นต่างๆ จนชินตา
รวมไปถึ ง นิ ย ายวายไทยที่ โ ด่ ง ดั ง ไกลถึ ง ไต้ ห วั น อย่ า งเรื่ อ ง
‘Sotus พี่วา้ กตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง’ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
ยอมรับและเปิด พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ รสนิ ย มที่ ห ลากหลายมากขึ้ น แต่
ถึงอย่างนั้น โลกสี ม่วงของชาววายก็ยังเป็นความลับส� ำหรับ
คนทั่วไป ลองไปส� ำรวจพื้นที่เหล่านั้นกันดู
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มุมอับร้านถ่ายเอกสาร จุดเริม
่ ต้น
ของคอมมูนิต้ช
ี าววาย
ชาววายรุ ่ น ลายครามเริ่ ม ต้ น การพบปะกั น ที่ ร ้ า น
ถ่ายเอกสารเล็กๆ เพื่อแลกเปลี่ยนการ์ตูนและนิยาย
วายผ่านการถ่ายเอกสารอ่านกันในกลุ่ม หากย้อน
กลับไปประมาณ 30-40 ปีทแี่ ล้ว คนทีม่ กี าร์ตนู วายใน
ครอบครองนั้นมีจ�ำนวนน้อยมาก การสรรหาการ์ตูน
วายเรือ่ งหนึง่ มาอ่านต้องอาศัยการน�ำเข้าหนังสือจาก
ประเทศญี่ป่นุ ซึ่งในสมัยนั้นไม่มีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ใดๆ เพื่อติดต่อซื้อขาย จึงมีแต่ต้องไปซื้อถึงแหล่ง
ที่ประเทศญี่ปุ่นและน�ำกลับมาแปลกันเอง โดยอาศัย
ร้านถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารหนังสือและใช้น�้ำยา
ลบค�ำผิดลบข้อความภาษาญีป่ นุ่ ในบอลลูนค�ำพูดออก
ก่อนเขียนข้อความภาษาไทยที่แปลมาแล้วทับลงไป
และแจกจ่ายไปตามกลุม่ ต่างๆ รวมไปถึงนิยายทีแ่ ต่ง
กันเองด้วย จนในเวลาต่อมาได้มีการน�ำการ์ตูนวาย
แบบไม่ถกู ลิขสิทธิเ์ ข้ามาในไทย และมักจะซุกอยูท่ มี่ มุ
ที่ลึกที่สุดในร้านการ์ตูน ถ้าคุณเคยเห็นกลุ่มเด็กสาว
วัยมัธยมจับกลุ่มกันอยู่ในมุมอับ ส่งเสียงหัวเราะ
คิกคัก นั่นเป็นไปได้ว่าคุณเจอชาววายเข้าให้แล้ว
แต่ถึงกระนั้นในบางร้านการ์ตูน ถ้าคุณไม่ได้รับการ
แนะน�ำจาก ‘เมมเบอร์พิเศษ’ หรือสมาชิกคนใน
ก็ยากที่จะย่างกรายเข้าไปในโลกนี้ได้

เว็ บ บอร์ ด แห่ ง ความลั บ แหล่ ง
ซ่อนตัวของชาววายในยุคหลุมด�ำ
ชาววายอายุ 20 ปี ขึ้ น ไป คงคุ ้ น เคยกั บ ค�ำว่ า
‘ยุคหลุมด�ำ’ เป็นอย่างดี เพราะคือยุคมืดของคน
ชอบการ์ตูน ไม่เว้นกระทั่งชาววาย เนื่องจากรายการ
‘หลุมด�ำ’ ได้ออกอากาศตอน ‘การ์ตูนสายพันธุ์ใหม่’
ในปี พ.ศ. 2548 จึงเกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่
ถึงขั้นมีการบุกจับบูทหนังสือที่ขายการ์ตูนวายกลาง
งานหนังสือ ท�ำให้ชาววายเลือกทีจ่ ะย้ายทีแ่ ลกเปลีย่ น
นั ด พบเข้ า สู ่ โลกอิ นเทอร์ เ น็ ต อย่ า ง เว็ บ บอร์ดที่
ชาววายรู้จักกันในชื่อ ‘เล้าเป็ด’ หรือในชื่อจริงว่า
‘Thaiboyloves’ แหล่งแลกเปลี่ยนพบปะระหว่าง
ชาววาย รวมไปถึงพื้นที่ในการแสดงผลงานต่างๆ
อย่าง นิยาย แฟนอาร์ต และอีกหนึง่ เว็บบอร์ดทีโ่ ด่งดัง
ในสมัยนัน้ อย่าง ‘โดจินฟาร์ม’ แหล่งรวบรวมการ์ตนู
วายแปลใต้ ดิ น ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นคลั ง แสงส�ำหรั บ
CHANGE SERIES - NO.4

ชาววาย โดยที่การเข้าทั้งสองเว็บบอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้อง
รอการประกาศเปิดรับสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีก็ไม่แน่นอน และการเปิด
แต่ละรอบก็มีเวลาจ�ำกัด รวมไปถึงผู้ที่ต้องการสมัครจ�ำเป็นต้องตอบ
ค�ำถามพิเศษ เพื่อวัดภูมิยืนยันว่าตนเป็นชาววายของแท้แน่นอน ไม่ใช่
ต�ำรวจปลอมตัวมาจับ ซึ่งบางค�ำถามนั้นก็ยากแสนยาก จนไม่สามารถ
เสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ต จนหลายคนถอดใจไปในที่สุด นอกจาก
มากับดวงแล้ว ยังต้องรู้จริง ไม่อย่างนั้นก็ท�ำได้แต่รอรอบถัดไป ซึ่ง
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเปิดรับเข้าอีก

ยุคโซเชียลมีเดียและเว็บโนเวล พื้นที่ส�ำคัญ
ก่อนกลายเป็นซีรีส์ยอดฮิ ตบนจอทีวี
โชคดีที่ว่ายังมีอีกหลายเว็บไซต์ได้เปิดพื้นที่ให้ให้ชาววายได้แสดงฝีไม้
ลายมือกันอย่างสนุกสนาน อย่าง เว็บไซต์เด็กดี ที่เป็นเว็บโนเวล
แห่งแรกของไทย ที่กลายเป็นแหล่งพบปะอีกที่ของชาววายในยุคนั้น
ชาววายหลายคนเริม่ ต้นจากการเขียนแฟนฟิกชัน่ ของดารานักร้องทีช่ อบ
ก่อนจะขยับขยายไปสู่ออริจินัลฟิกชั่นของตัวเอง และหลายๆ เรื่อง
ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างเช่นเรื่อง ‘Love Sick’ ที่เป็นนิยาย
ออนไลน์บนเว็บไซต์เด็กดีในสมัยนัน้ และเมือ่ การมาถึงของโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Tumbler ยิ่งท�ำให้จ�ำนวน
ของชาววายที่เปิดเผยตัวเองมีจ�ำนวนมากขึ้น และระบบแฮชแท็กนี้เอง
ที่ท�ำให้นิยายวายกลายเป็นกระแสพูดถึงกันปากต่อปาก และสามารถ
จับต้องในเชิงสถิติ จนเมื่อปี พ.ศ. 2556 ซีรีส์วายเรื่องแรกจากนิยาย
ออนไลน์ ‘Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ’ ได้ฉายทาง
ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ท�ำให้มีซีรีส์วาย
ที่ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ตามมาอีกหลายเรื่อง อย่าง ‘Sotus
พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง’ ที่โด่งดังไกลถึงประเทศไต้หวัน และได้
ความนิยมอย่างล้นหลาม

ทีช่ าววายแย่งชิงสินค้าทีต่ นเองต้องการอย่างดุเดือด
หลายครั้งที่แต่ละอีเวนต์มีเงินหมุนเวียนภายในงาน
ถึงหลักแสน เพราะชาววายหลายคนอยู่ในวัยท�ำงาน
กระเป๋าหนัก อีกทั้งยังจ่ายได้มากเพื่อสิ่งที่ตนเองรัก
หากค�ำนวณความชอบความหลงใหลเป็นเม็ดเงินแล้ว
ชาววายหลายคนไม่คิดว่านั่นเป็นปัญหา และยินดีที่
จะทุ่มเทให้กับความรักในงานความชอบของตนเอง
แม้ ใ นตอนนี้ สั ง คมจะให้ ก ารยอมรั บ ความรั ก ที่ มี
ความหลากหลาย ยอมรั บ กั บ รสนิ ย มที่ แ ตกต่ า ง
ความชอบที่ไม่เหมือนใครมากขึ้น การประกาศตัวว่า
ชอบแนววายกลายเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่
สังคมยอมรับได้ แต่ถึงอย่างไรชาววายหลายคนก็
ไม่ชอบการเปิดตัวเท่าไรนัก เพือ่ ป้องกัน ‘ยุคหลุมด�ำ’
กลั บ มาอี ก ครั้ ง หากคุ ณ อยากจะสั ม ผั ส โลกของ
ความวาย เรามี ค�ำแนะน�ำขอให้ แ ค่ เ ปิ ด ใจ และ
สนุกสนานกับมันให้เต็มที่ เพราะนี่ก็คืองานอดิเรก
อย่างหนึ่งที่ไม่ต่างจากงานอดิเรกทั่วๆ ไป

ชื่อ: 		 สาววาย หรือ หนุม่ วาย (ชือ่ เรียกโดยทัว่ ไป)
สถานที่: ทวิตเตอร์ เว็บบอร์ด และสถานทีจ่ ดั อีเวนต์
		 ยอดฮิต กองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า
จ�ำนวนคน:
2 คน จนถึง 200-300 คน
			
หากมีอีเวนต์หนังสือ
กิจกรรมที่ท�ำ: จิ้น, เขียนฟิกชั่น นิยาย,
			
วาดภาพแฟนอาร์ต
			
หรือตามแต่ความชอบส่วนตัว
ประมาณ 30 ปี
งานอีเวนต์ซอ
้ ทีท
้ื ขายหนังสือท�ำมือ พืน
่ างเลือก อายุ: 		

ใหม่ของชาววาย

แม้ในปัจจุบันสังคมจะให้การยอมรับความชอบที่แตกต่างมากขึ้น และ
มีส�ำนักพิมพ์ที่ซื้อผลงงานแนววายจากต่างประเทศแบบถูกลิขสิทธิ์
มาตีพิมพ์ รวมไปถึงการที่ส�ำนักพิมพ์แนววายโดยเฉพาะนั้นมีจ�ำนวน
มากขึ้น แต่นิสัยเก็บตัว ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใคร ก็ท�ำให้ชาววายที่
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองหันเหไปสู่การท�ำหนังสือท�ำมือในจ�ำนวน
จ�ำกัด และวางขายตามโซเชียลมีเดีย หรืองานอีเวนต์หนังสือเล็กๆ
ส�ำหรับชาววายโดยฉพาะ โดยอีเวนต์เหล่านีแ้ บ่งออกเป็นตามความชอบ
และประเภทผลงาน โดยมีไม่ต�่ำกว่า 10 อีเวนต์ต่อปี โดยส่วนใหญ่นั้น
จะเป็นการออกบูธขายหนังสือ พบปะนักอ่าน รวมไปถึงการขายสินค้า
Limited Edition ที่ท�ำให้หลายอีเวนต์กลายเป็นสงครามขนาดย่อม
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จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนซีไรต์สาขาเรือ
่ งสั้ น
ปี 2560 ก็เป็นสาววายเหมือนกันนะ นอกจากผลงาน
วรรณกรรมเข้มข้น ก็เคยมีผลงานแนววายกับส�ำนักพิมพ์
แจ่มใส อย่าง ‘ชายใดเล่าจะแซ่บเท่าแฟนเก่าแม่’ และ
‘Good Morning Mr.Bad Love อรุณสวัสดิ์รักร้าย’
และยังเป็นนักเขียนที่ผลงานแนววายตีพิมพ์เองที่ได้รับ
ความนิยมอีกหลายเล่ม

Cover story

เรือ
่ งและภาพ: มัสลิน ลาวัง

THE
STALLION
HORSE
RIDING
THAILAND
อาชาเพือ
่ คนพิเศษ
The Stallion Horse Riding Thailand เป็นกลุ่มคนที่ชอบ
การขี่ม้าและวิถีการท�ำปศุ สัตว์ พวกเขาใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับ
สิ่ งที่ตนรัก และมีการสอนการขี่ม้าให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
หนึ่ ง ในกิ จ กรรมส� ำ คั ญ ของกลุ่ ม คื อ การใช้ ‘อาชาบ� ำ บั ด ’
เพื่ อเด็กพิ เศษ หรือการใช้ม้าเป็นสื่ อกลางในการช่วยพั ฒนา
ร่ า งกายและอารมณ์ ข องกลุ่ ม เด็ ก พิ เ ศษ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้
มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่ดีข้ น
ึ
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จุดเริ่มต้นมาจากการที่สมาชิกในกลุ่มได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้
บางครั้ ง มี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ า วจนเป็ น อั น ตรายต่ อ ตนเองและคนใน
ครอบครัว ผู้ปกครองไม่อยากรักษาโดยการให้ลูกไปอยู่โรงพยาบาล
จึงพยายามหาการรักษาทางเลือกแบบอื่นๆ ด้วยทางกลุ่มไม่เคยสอน
เรื่องอาชาบ�ำบัดเลย แต่มีความคุ้นเคยและรู้จักม้าเป็นอย่างดี ท�ำให้
มีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนี้ จึงตัดสินใจเริ่มเรียนรู้
อาชาบ�ำบัดไปพร้อมกัน
โดยกระบวนการและขั้นตอนในการท�ำอาชาบ�ำบัดจะปรับเปลี่ยน
ไปตามพฤติกรรมของผู้เรียน เริ่มจากต้องทราบก่อนว่าพฤติกรรมที่
มีปัญหาคืออะไร หลังจากนั้นจะให้ผู้เรียนค่อยๆ ท�ำความคุ้นเคยกับม้า
ไปจนถึงขั้นขี่ม้า เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่มีปัญหาให้เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น อาชาบ�ำบัดสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ช่วงที่เด็กรู้จักการทรงตัว
สามารถทรงตัวบนหลังม้าได้ ถ้าในกรณีที่ยังไม่สามารถนั่งบนหลังม้า
ได้ตามล�ำพัง แต่มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้อาชาบ�ำบัด ทางกลุ่ม
จะมีพี่เลี้ยงค่อยประคองเพื่อให้อยู่บนหลังม้าได้อย่างปลอดภัย
สิ่งที่เด็กจะได้รับจากอาชาบ�ำบัดคือ จะมีสมาธิมากขึ้น เพราะเมื่อ
อยู่บนหลังม้า ธรรมชาติของมนุษย์จะหาทางป้องกันตัวเองไม่ให้ตก
จากหลังม้า นั่นจึงท�ำให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เกิดในปัจจุบันมากขึ้น
อีกทั้งสรีระของม้าเวลาเดินจะท�ำให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของผู้เรียน
ได้ขยับตาม เหมือนเป็นการบริหารกล้ามเนือ้ ไปในตัว เวลาอยูบ่ นหลังม้า
เด็กจะถูกฝึกให้นงั่ หลังตรง จึงช่วยในเรือ่ งการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
ให้ดขี นึ้ นอกจากนีอ้ าชาบ�ำบัดยังสามารถท�ำให้รสู้ กึ เป็นอิสระผ่อนคลาย
จากภาวะต่างๆ ที่ต้องเจออีกด้วย

‘โครงการอาชาเพื่อคนพิเศษ’ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ ร่วมกับเด็กพิเศษคนอื่นๆ
เพื่อให้พวกเขาเห็นศักยภาพในตัวเอง มีการพัฒนา
ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกายและอารมณ์ และรู ้ สึ ก
ผ่อนคลายเมื่ออยู่บนหลังม้า เปิดให้เรียนรู้ฟรีทุกวัน
พฤหัสบดี ตัง้ แต่ 10:00-21:00 น. การทีเ่ ปิดให้เรียนรู้
อาชาบ�ำบัดฟรี เพราะทางกลุ่มมีความเห็นว่า เมื่อ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองก็จะไม่คาดหวังกับ
พัฒนาการของเด็ก เมื่อไม่คาดหวังก็จะไม่มีความ
กดดัน ที่อาจส่งผลไปถึงเด็กได้
เรื่องราวของกลุ่ม The Stallion Horse Riding
Thailand ท�ำให้ เ ห็ น ว่ า ยั ง มี ก ลุ ่ ม คนเล็ ก ๆ อี ก
มากมายที่ อ อกมาท�ำประโยชน์ เ พื่ อ คนอื่ น โดยมี
เป้าหมายเพียงแค่ให้บุคคลที่เจอปัญหาคล้ายๆ กัน
ไม่ รู ้ สึ ก โดดเดี่ ย วเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะถ้ากลุ่มเหล่านั้นท�ำให้คุณรู้สึกว่า
สิ่งที่ก�ำลังเจอไม่ใช่ปัญหา หากแต่เป็นสิ่งพิเศษที่
เกิดขึ้น ก็ยิ่งท�ำให้คุณมีก�ำลังใจและสามารถผ่านมัน
ไปได้ เพราะตราบใดที่ คุ ณ ไม่ ม องว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นปัญหา มันก็จะไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับคุณอีกต่อไป

ชื่อ: 		 The Stallion Horse Riding Thailand
สถานที่: 19/1 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ
		 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวนคน:
4 คน
กิจกรรมที่ท�ำ: อาชาบ�ำบัด			
อายุ: 		
9 เดือน
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เรือ
่ ง: มัสลิน ลาวัง

ALCOHOLICS
ANONYMOUS
(AA)
เลิกสุราให้ได้ครัง้ ละวัน
“One day at a time เลิกสุ ราให้ได้ครัง้ ละวัน”
ค�ำขวัญของกลุ่ม Alcoholics Anonymous (AA) หรือ
ที่รู้จักกันในชื่อไทยว่า กลุ่มผู้ติดสุ ราเรื้อรังนิรนาม ค�ำขวัญ
ดังกล่าวมักจะถูกน�ำมาใช้เตือนสติสมาชิกในกลุ่มให้พยายาม
หยุดดื่มสุ ราวันต่อวัน ไม่ต้องคาดหวังกับวันพรุ่งนี้ เพียงแค่ท�ำ
วันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว กลุ่มเอเอเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ
อเมริกา เมือ
่ ปี พ.ศ. 2478 เข้ามาในไทย เมือ
่ ปี พ.ศ. 2547 และ
ด้วยความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มเอเอ บุคลากรทางการแพทย์
และ สสส. จึงท�ำให้เกิดโครงการกลุ่มเอเอในสถานพยาบาลขึ้น
จนถึงปั จจุบัน          
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การเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเอเอ คุณสมบัติเพียงข้อเดียวที่ต้องมีคือ
ความต้องการอยากหยุดดื่ม ทุกอาทิตย์จะมีการรวมตัวกันของสมาชิก
เพื่อพูดคุยโดยใช้หลัก 12 ขั้นตอน ในการฟื้นฟูสภาพทางจิตของ
ผูต้ ดิ สุราอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้สมาชิกยอมรับว่าตนไม่มอี �ำนาจ
เหนือสุรา รับรู้ถึงความล้มเหลวในการพยายามหยุดดื่มที่ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ เปิดใจและยอมรับด้วยความเต็มใจที่จะ
พัฒนาตนเอง ประเมินตนเอง ให้อภัยตนเอง เพือ่ ท�ำให้เกิดความพร้อม
ที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
เมื่อสมาชิกสามารถท�ำตามได้ทั้ง 12 ขั้นตอน จะก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวติ เห็นโทษของสุรา จนท�ำให้สามารถเลิก
สุราได้ในทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังสามารถแบ่งปันความรูค้ วามเข้าใจให้กบั สมาชิก
ท่านอื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้กลุ่มเอเอยังมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
คือการให้สมาชิกใหม่แสวงหาสมาชิกเก่าที่หยุดดื่มได้นานแล้ว เพื่อมา
เป็นผู้ช่วยเหลือตน (Sponsors) ในการให้ค�ำปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้ชีวิตโดยไร้สุรา ส่วนใหญ่สมาชิกที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือจะเคย
พัฒนาตนตามหลักของ 12 ขั้นตอนมาแล้ว

ทีส่ �ำคัญสมาชิกกลุม่ เอเอต้องท�ำตามธรรมเนียม
ปฏิบัติของกลุ่ม คือการเน้นความเป็นนิรนาม เพราะ
กลุ่มเอเอเชื่อว่า ความเป็นนิรนามช่วยให้สมาชิก
อ่อนน้อมถ่อมตน เมื่ออยู่ในกลุ่มสมาชิกทุกคนต้อง
เท่าเทียมกัน คือ เป็นผูต้ อ้ งการอยากหยุดดืม่
นอกจากนี้ กลุ่มเอเอยังไม่รับบริจาคจากบุคคล
ที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่ม เพราะเชื่อว่าเมื่อทรัพย์สิน
เงิ น ทองมี ม ากเกิ น ไปจะท�ำให้ เ ป้ า หมายของกลุ ่ ม
เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งนี้เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณ
ของกลุ่มเอเอในการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดดื่ม
อย่างแท้จริง
การเกิดขึ้นของกลุ่มนี้อาจแสดงให้เราเห็นว่า
เรานัน้ ในหลายครัง้ มนุษย์นนั้ ก็ออ่ นแอและเปราะบาง
ในหลายๆ ครัง้ ก็ไม่สามารถชนะอะไรได้แต่เพียงล�ำพัง
แต่นนั่ ล่ะ ทีท่ �ำให้การมีอยูข่ องคนข้างๆ มีความหมาย
เหล่าคนที่มีอะไรคล้ายๆ กันกับเรา คนที่ช่วยยืนยัน
กับเราว่า ไม่ใช่เพียงแค่เราที่พบปัญหานี้แต่เพียง
ล�ำพัง ยังมีคนข้างๆ ที่เข้าใจเสมอ
เชื่อสิว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

ชื่อ: 			
			
สถานที่: 		
			
จ�ำนวนคน:
กิจกรรมที่ท�ำ:
			
			
			
อายุ: 		
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กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (AA)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตึก 8 ชั้น 1
10
การพูดคุยช่วยเหลือฟืน้ ฟู
สภาพทางจิตวิญญาณ
ของผู้ติดสุราอย่างเป็นรูปธรรม
โดยใช้หลัก 12 ขั้นตอน
12 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก หนังสือกลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (เอเอ)
โดย พ.อ.นพ. พิชัย แสงชาญชัย
ภาพจาก http://sttimothywesthartford.com

Cover story

เรือ
่ ง: ศศิกานต์ เอือ
้ วิทยาวุฒิกุล

COMMUNITY
OF RITUAL, RELIGION
AND PRACTICES

พิสูจน์ไม่ได้ แต่กไ็ ม่ได้แปลว่าไม่จริง?
ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนโต ไม่ ใ ครก็ ใ ครย่ อ มต้ อ งมี ค วามเชื่ อ ส่ ว นตั ว
ที่อาจหาข้อพิ สูจน์ไม่ได้เช่น การแลบลิ้นให้คนตาแดง, การที่
คนท้องกลัดเข็มกลัดไว้ตรงเสื้อ ความเชือ
่ และพฤติกรรมอีกมาก
ทีค
่ นอื่นอาจมองเราด้วยสายตาแปลกๆ แต่แล้วมันจะเป็นไรไป
ถ้าความเชื่อนี้มันไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน
ความเชื่อที่ในปั จจุบันอาจยังไม่มีหลักฐานมาพิ สูจน์ แต่ก็
ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นจริง และนี่คือการรวมกลุ่มของคนที่มี
ความเชือ
่ แปลกๆ ทีค
่ นส่ วนใหญ่อาจมองว่าเพี้ยน แต่อย่างน้อย
ที่สุดมันก็คือสิ่ งที่ยึดโยงให้เรามาพบกันและเชื่อในสิ่ งเดียวกัน

INTERNATIONAL
FLAT EARTH SOCIETY
สมาคมผู้เชื่อว่าโลกแบน

บางยุคสมัยเคยมีคนเชื่อว่าโลกแบนและเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
จนวันหนึ่งก็มีการค้นพบที่ท�ำให้บางคนเชื่อว่าจริงๆ แล้วโลกกลม และ
หมุนรอบดวงอาทิตย์ แต่ส�ำหรับกลุ่มนี้ยังมั่นคงกับความเชื่อ สมาคม
โลกแบน (International Flat Earth Society) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1956
จากกลุ่มนักวิชาการ น�ำโดย Samuel Shenton กับความเชื่อว่าโลก
มีลกั ษณะเป็นแผ่นจานกลมแบน มีขวั้ โลกเหนือเป็นศูนย์กลาง มีก�ำแพง
น�ำ้ แข็งของแอนตาร์กติกาล้อมรอบ โดยมีดวงดาวต่างๆ ลอยอยูด่ า้ นบน
ในระยะต่างๆ กัน
นอกจากนี้ สมาคมโลกแบนยังได้มกี ารเขียนข้อโต้แย้งทฤษฎีความ
เชือ่ เรือ่ งโลกมีลกั ษณะเหมือนผลส้ม และเผยแพร่มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1492
อาทิ เรือ่ งแรงดึงดูดทีน่ วิ ตันค้นพบนัน้ เป็นเพียงแค่ทฤษฎีทใี่ ช้สนับสนุน
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ความเชื่อว่าโลกกลม รูปดาวเคราะห์ที่ได้เห็นๆ กัน
ล้วนถูกท�ำขึน้ ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกจากข้อมูลทาง
ดาราศาสตร์ สมาคมโลกแบนเคยมีจ�ำนวนสมาชิก
3,500 คน ในทศวรรษ 1970 ก่อนลดลงเรื่อยๆ จน
เกือบหายไป แต่ในปี ค.ศ. 2004 Daniel Shenton
ได้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง และอยู่มาถึงปัจจุบัน พร้อมยัง
มีกจิ กรรมเคลือ่ นไหวต่างๆ รวมทัง้ การให้สมั ภาษณ์
ตามสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ยู ่ เ รื่ อ ยๆ และเผยแพร่ เ อกสาร
ชุดความรู้ ความเชือ่ ใหม่ๆ ออกมาตลอด โดยเฉพาะ
ข้อโต้แย้งในเหตุการณ์ปี ค.ศ. 1969 ที่ NASA ประสบ
ความส�ำเร็จในการส่งคนขึ้นไปอวกาศเป็นครั้งแรก
ทางสมาคมโลกแบนเชือ่ ว่านัน่ เป็นการสมคบคิดของ
ชาติมหาอ�ำนาจที่ต้องการระดมทุนโดยใช้โครงการ
ส�ำรวจอวกาศมาบังหน้า รวมถึงโครงการต่างๆ ที่
เกี่ ย วกั บ นอกอวกาศของ NASA ที่ ท างสมาคม
หยิบมาอ้างอิงเสมอ
ล่าสุดเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 สมาคม
โลกแบนได้รวมตัวกันจัดงานเสวนา Flat Earth
International Conference (FEIC) ครั้ ง ที่ 1
ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ
ประชาสัมพันธ์ประเด็นเรื่องโลกแบน มีนักพูดหลาย
ท่านกล่าวโจมตี NASA และหน่วยงานวิทยาศาสตร์
อีกหลายแห่งที่รวมหัวกันปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว
จากสาธารณชน และปลอมแปลงข้อมูลว่าโลกกลม
ผ่านการฉายภาพต่างๆ ให้มนุษย์เชือ่ เช่นนัน้ นอกจาก
ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ เพจ Flat Earth
Thailand-โลกแบน เป็ น อี ก แหล่ ง ชุ ม ชนในไทย
ที่มีผู้สนใจทฤษฎีโลกแบนเข้าร่วมแล้วกว่า 3 พันคน

SCIENTOLOGY

ศาสนาที่มีวิทยาศาสตร์ยืนยัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิธีวิทยา (Scientology) ถูกรู้จัก
ในวงกว้ า งมากขึ้ น เพราะนั ก แสดงฮอลลี วู ้ ด
อย่าง ทอม ครูซ ออกตัวว่าเชื่อในศาสตร์นี้ แต่
นอกจากเขาแล้ว ก็ยังมี จอห์น ทราโวตา, วิลล์ สมิธ
และ แคเธอรีน เบล เป็นต้น
ย้อนกลับไปปี ค.ศ. 1949 ลัทธินี้เกิดขึ้นเมื่อ
L. Ron Hubbard นักประพันธ์นิยายอเมริกัน เรื่อง
Dianetics เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ปรั ช ญาในการบ�ำเพ็ ญ ตน
พัฒนาขึน้ มาจากแนวคิดของ Sigmund Freud โดย
เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางจิตใจ และวิธีการ
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ท�ำ Auditing ที่ให้คนพูดคุยเจาะลึกลงในจิตใจของคน เพื่อก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดทางกายภาพที่มนุษย์ถูกโปรแกรมไว้ Dianetics ขายได้ถึง
150,000 เล่ม ภายในปีแรก แต่ไม่ได้รบั การยอมรับจากกลุม่ วิชาชีพใดๆ
ขณะที่ Hubbard ยังเชือ่ มัน่ และได้สร้างลัทธิ Scientology กับความ
เชือ่ พืน้ ฐานว่า เราสามารถหลุดพ้นและรูแ้ จ้งโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เป็นยานล�ำเลียงจิตวิญญาณของเอเลี่ยน และ
เชื่อว่าความเจ็บป่วยทางกายด้วยโรคภัยต่างๆ รวมถึงเจ็บปวดทางใจ
ล้วนมาจากเรือ่ งโศกเศร้าในอดีต ซึง่ บ�ำบัดได้โดยวิทยาศาสตร์ทเี่ รียกว่า
วิธีวิทยา รวมถึงต้องเปิดเผยเรื่องลับต่างๆ ของตัวเอง และต้องผ่าน
คอร์สต่างๆ โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายจนถึงระดับ 8 อยู่ที่ 300,000
เหรียญสหรัฐ แต่ทั้งนี้นั้น วิธีวิทยามีถึง 15 ระดับ จนท�ำให้เป็นกลุ่ม
ศาสนาหนึ่งที่เกิดการถกเถียงมากที่สุด
แม้จะสร้างความคลางแคลงใจแก่เหล่านักวิชาการและนักวิจารณ์
ที่ตั้งค�ำถามกับแนวทางปฏิบัติของพวกเขา ทุกวันนี้ Scientology
มีส�ำนักงานใหญ่อยูท่ ปี่ ระเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับมีเว็บไซต์เป็นของ
ตัวเอง ชื่อ www.scientology.org และมีกลุ่มองค์กรมากกว่า 10,000
แห่งทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทั้งนี้มีการอ้างว่า การเข้าร่วมกลุ่ม
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี เต็มไปด้วยความสุขและอิ่มเอมทาง
จิตวิญญาณ เพราะจิตวิญญาณของมนุษย์นนั้ เป็นอมตะ แต่การจะดึงพลัง
ออกมาใช้ได้ ก็ตอ่ เมือ่ มนุษย์เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณของ
ตัวเองกับธรรมชาติและพระเจ้า โดยผู้เรียนรู้หลัก Scientology จนถึง
ค�ำสอนขั้นสูงเท่านั้นที่จะไขความลับของจักรวาลได้

AETHERIUS SOCIETY
RAËLIANS
ลัทธิที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลก

การมีชีวติ อยู่ของมนุษย์ต่างดาวนอกโลกเป็นสิง่ ที่มนุษย์ต่างสงสัย
มาช้านานว่า ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดไหน
อาศัยอยู่นอกจากมนุษย์เราบ้าง แม้จะยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันได้
ชัดเจน แต่ความสนใจนี้ก็ไม่เคยหายไปจากความสนใจของมนุษย์เรา
อย่างเช่นการมีอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ที่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง
Aetherius Society คือกลุ่มที่รวมความเชื่อจากแนวคิดลัทธิ
สหัสวรรษ กลุ่มจิตวิญญาณทางเลือก และลัทธิยูเอฟโอ (UFO religion)
เข้าด้วยกัน ก่อตัง้ โดย George King ราวๆ ปี ค.ศ. 1950 ผูป้ ระกาศว่า
ตัวเองสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวชื่อ Cosmic Masters ได้
เป้าหมายหลักของกลุ่มนี้คือการป้องกันการท�ำลายล้างโลกด้วยการ
สานสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาว ลัทธินี้มีการจัดประชุม ส่งสาส์นต่างๆ
รวมตัวสวดมนต์ตามทุ่งหญ้ากว้างที่เชื่อว่ายานยูเอฟโอเคยลงจอด
เพื่ อ เก็ บ รวบรวมพลั ง งานเหล่ า นี้ ไ ว้ ใ ช้ ใ นอนาคตและปกป้ อ งโลก
แม้ George King จะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 แต่ก็ยังมี
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การสืบทอดและดูแลลัทธิโดยคณะกรรมการบริหาร
ต่างๆ ที่มีทั้งในประเทศอังกฤษและอเมริกา
Raelians หรื อ ราเอเลี ย น มู ฟ เมนต์ เป็ น
ลัทธิยูเอฟโอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1974 โดย Claude
Vorilhon อ้างว่ามนุษย์โลกเกิดจากการโคลนนิ่ง
ของมนุษย์ต่างดาว และมนุษย์ต่างดาวยังคงติดต่อ
กับโคลนนิ่งของพวกเขาอยู่ อีกทั้งยังมีบันทึกว่าเป็น
ลัทธิยูเอฟโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกทั่วโลกกว่า
40,000 คน มีสาขาอยู่กว่า 180 ประเทศ รวมถึง
คนจ�ำนวนหนึ่ ง ในไทยที่ ร วมตั ว อย่ า งเหนี ย วแน่ น
ราเอเลียนเน้นค�ำสอน เน้นแนวคิดทางโลกและลัทธิ
บริโภคนิยมมากกว่าบูชาพระเจ้า ลัทธินี้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น มีเสรีทางเพศ การสนับสนุน
การส�ำเร็จความใคร่ดว้ ยตนเอง ไปจนถึงการโคลนนิง่
นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนา จัดพิธีกรรมแปลกๆ
มากมาย (ที่เขียนเล่าได้ไม่หมด) ซึ่งยังมีสืบทอด
มาถึงปัจจุบัน
ไม่ใช่แค่กลุม่ ข้างต้นทีป่ ล่อยข้อมูลความเชือ่ เรือ่ ง
สิ่งเร้นลับนอกโลกออกสู่สาธารณชน ขณะเดียวกัน
วงการวิทยาศาสตร์กม็ หี ลายโครงการทีร่ กุ หน้าอย่าง
ไม่หยุดหย่อน อย่างเช่น Breakthrough Initiatives
โดย Yuri Milner มหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ให้เงินทุน
100 ล้านเหรียญฯ ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก
มีรายงานล่าสุดเมื่อปลายปี ค.ศ. 2017 ออกมาว่า
กล้องโทรทรรศน์ได้ตรวจจับภาพของดาวเคราะห์
ที่เขาเรียกว่า Oumuamua และสันนิษฐานว่า เป็น
ยานของมนุษย์ต่างดาว ก่อนจะที่รายงานอีกครั้งว่า
ยังไม่พบสัญญาณเอเลี่ยน แต่ทั้งนี้เขาระบุว่าการ
วิเคราะห์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือจะเป็นโครงการที่
หลายคนคุน้ ชือ่ กันดีอย่าง SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) โครงการค้นหาสิ่งมีชีวิต
ทรงปัญญาจากต่างดาวของเหล่านักวิทยาศาสตร์
ภาคเอกชน ที่เคยค้นพบคลื่นสัญญาณวิทยุปริศนา
จากนอกโลกได้เมื่อปี ค.ศ. 1899 จากนั้นก็คอย
ตรวจจับท้องฟ้าและสัญญาณคลืน่ จากอวกาศทีไ่ ม่ได้
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรื่อยมา
อย่างไรก็ตาม ทั้งกลุ่มลิทธิยูเอฟโอ และกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ ยังคงพยายามสือ่ สาร ไขปริศนาของ
สิง่ มีชวี ติ นอกโลกอยูเ่ สมอมา และไม่แน่วา่ อีกไม่นาน
พวกเราอาจจะค้นพบหลักฐานชี้ชัดว่า มีสิ่งมีชีวิต
ที่มีเชาวน์ปัญญาอยู่นอกโลกจริงก็เป็นได้!
อ้างอิง
www.livescience.com, fe2017.com, www.dailysabah.com,
www.scientology.org, variety.teenee.com, en.wikipedia.org/
wiki/UFO_religion, th.rael.org/home, www.aetherius.org,
breakthroughinitiatives.org
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#INTERNET
เราพบกันบนโลกเสมือน

การเกิดขึ้นของกลุ่มคนหรือชุมชนนั้น (Community) ต้องเริ่ม
จากการสื่ อสาร (Communication) ซึ่งในช่วงยุคแรกๆ นั้น
ก็ มี เ พี ย งแต่ ก ารเจอหน้ า พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การติดต่อทางจดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ จนกระทัง่ การเข้ามา
ของอินเทอร์เน็ตทีเ่ ปลีย
่ นแปลงรูปแบบของการสื่ อสารระหว่าง
พวกเราไปตลอดกาล ก่ อ ให้ เ กิ ด ชุ ม ชนรู ป แบบใหม่ ข องคน
ที่ไม่ต้องพบเจอหน้ากันเลยสั กครั้งในชีวิต
...ชุมชนบนโลกเสมือน
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จุดเริ่มต้นของ

INTERNET
ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1950 สมัยนัน้ คอมพิวเตอร์ยงั ไม่รจู้ กั การเชือ่ มต่อ พวกเขาก็คดิ กันว่า
จะท�ำอย่างไรถึงจะให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันได้ เพื่อที่จะเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันและท�ำให้
ข้อมูลไม่หายไป ในยุคเริ่มต้นนั้นอินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลทางการทหาร โดย
มีชื่อเรียกว่า ARPAnet ที่จัดตั้งในช่วง ค.ศ.1969
ภายหลังสิน้ สุดสงครามเย็น เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตก็ได้เข้าสูส่ าธารณชนทัว่ ไป เริม่ จาก
รัว้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทีส่ นใจเข้าร่วมยังโครงข่ายของ ARPAnet และได้มกี ารพัฒนาระบบ
เครือข่าย ในขณะนัน้ จะใช้การรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเป็นหลัก ต่อมาได้ขยายถึงการ
บริการส่งแฟ้มข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั่วไป โดยจะเน้นบริการด้านวิชาการเป็นหลัก
เรียกได้วา่ ARPAnet เป็นตัวจุดกระแสการใช้อนิ เทอร์เน็ตในยุคแรกๆ ทีส่ ง่ ผลให้เกิด
แพลตฟอร์มของการใช้อนิ เทอร์เน็ตในยุคต่อมา ทีเ่ ป็นเหมือนกระดานข่าวส่วนกลางทีท่ กุ คน
สามารถเข้าถึงได้
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USENET

กระดานข่าวสารยุคแรก
UseNet คือระบบทีน่ า่ สนใจและน่าตืน่ เต้นทีส่ ดุ บนโลกอินเทอร์เน็ตในศตวรรษที่ 20 เพราะ
มันท�ำหน้าที่เหมือนกับกระดานข่าวสารขนาดใหญ่ ซึ่งหัวข้อย่อยเหล่านี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่
ต่างกัน คล้ายกับห้องต่างๆ ในพันทิป) แล้วแต่วา่ อยากจะแลกเปลีย่ นพูดคุยกันในประเด็นใด
ทุกคนสามารถตีพิมพ์ข่าวสารกระจายให้โลกรับรู้ได้
มีครั้งหนึ่ง UseNet ถูกใช้ในประเทศจีน ตอนที่บรรดาแพทย์พบว่ามีคนป่วยเป็นโรค
ประหลาดที่ไม่รู้จะวินิจฉัยอย่างไร จึงได้เขียนเล่าอาการป่วยผ่านทาง UseNet ในกลุ่ม
การแพทย์ ไม่นานมีคนเข้ามาเขียนตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย จนสามารถช่วยให้ผู้ป่วย
รอดพ้นจากความตายไปได้ ทว่าข่าวที่แพร่ออกมานั้นเป็นเรื่องร้ายแรงได้ อาจมีบุคคลน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปต่อยอดในทางทีผ่ ดิ อาจเป็นการผลิตยาเสพติด เช่น ยาบ้า เป็นต้น แต่เหล่าผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตมักไม่เห็นด้วยกับการปิดกัน้ ไม่ให้เผยแพร่ เพราะพวกเขาถือว่าเป็นการท�ำลาย
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ถูกนิยามว่าโลกไร้พรมแดนนั่นเอง
เห็นได้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าหากัน ท�ำให้เกิดเป็นชุมชน
ขนาดย่อมที่รวบรวมคนที่สนใจเฉพาะทางเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนั่นก็มีผล
ท�ำให้วิถีชีวิต วิธีคิด และการแสดงออกของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป

INTERNET CULTURE

วัฒนธรรมรวมกลุ่มอันไร้กรอบ
เรามักจะใช้อนิ เทอร์เน็ตกันในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ลดระยะเวลาหรือสถานทีใ่ ห้ใกล้เข้าถึงกัน
อย่างการย่นระยะทางระหว่างนิวยอร์กกับกรุงเทพฯ ได้เพียงปลายนิ้ว เมื่อไม่มีระยะเวลา
และสถานที่แล้ว การรวมกลุ่มทางสังคมบนหน้าจอก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น ท�ำให้
วัฒนธรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตมีการหลอมรวมจนเกิดความหลากหลาย ความหลากหลาย
ในวัฒนธรรมนัน้ กลายเป็นหนึง่ เดียวกัน จนถูกเรียกว่า อินเทอร์เน็ตคัลเจอร์ หรือวัฒนธรรม
ที่สร้างขึ้นมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อย่างเช่นการใช้มีมเพื่อการเสียดสีและมุข
ประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเรา
วัฒนธรรมในอินเทอร์เน็ตทีไ่ ร้รปู ร่างและทิศทาง ท�ำให้เกิดสุนทรียภาพแบบใหม่ขนึ้ มา
ในการรับสารหรือสือ่ สารกันโดยเฉพาะพวกไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ทีเ่ ปลีย่ นไป ยกตัวอย่างเช่นเพลง
จ�ำพวกทีอ่ ดั เสียงเล่นกันในห้องนอน การผสมผสานของแนวเพลงอย่าง Vaporwave หรือ
จะเป็นอินเทอร์เน็ตอาร์ต ศิลปะที่บิดพริ้วจากขนบ ไม่ใช่เป็นเพียงการวาดรูปอย่างเดียว
แต่น�ำมาซึง่ การคอลลาจหรือตัดต่อภาพ อย่างทีเ่ ราอาจเห็นในการเล่นกับมีม หรือว่าพวกเพจ
‘รบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อย’ เป็นต้น
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MEME

#

#

#

#

การแสดงออกที่ส่งต่อได้
อินเทอร์เน็ตมีม (Meme) เป็นรูปแบบของความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ หรือการ
ปฏิบัติ ที่สามารถส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เช่น ค�ำพูดติดปาก แฟชั่น หรือ
แคมเปญดังอย่าง #IceBucketChallenge ที่เราเห็นบรรดาคนดังเอาน�้ำแข็งมาราดใส่หัว
ตัวเอง เพื่อท้าทายให้ท�ำกิจกรรมเพื่อการกุศล
แต่ขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ตมีมก็ยงั เกีย่ วข้องกับการด�ำรงอยูข่ องกลุม่ สังคมลับๆ อย่าง
กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า อิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยยุคเรืองปัญญา
หรือคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยก่อตั้งกันอย่างลับๆ เพื่อต่อต้านอ�ำนาจรัฐ
ก่อนทีก่ ลุม่ คนพวกนีไ้ ด้เลือนรางหายไป จนกระทัง่ มีคนน�ำมาพูดถึงใหม่ ท�ำให้เกิดเป็น
มีมทางอินเทอร์เน็ตเพือ่ เสียดสี สร้างให้ตวั ตนขององค์กรดูเป็นความจริง และท�ำให้ชอื่ ของ
องค์กรยังอยู่ สร้างทฤษฎีสมคบคิดหลายอย่างทีน่ า่ ขบขัน อย่างการคอนเฟิรม์ ว่าโดนัล ทรัมป์
เป็นอิลลูมินาติ การกลายเป็นมีมเช่นนี้ท�ำให้อิลลูมินาติยังคงมีตัวตนอยู่ ประหนึ่งว่าเป็น
สังคมลับของชาวเน็ตทั่วโลก

SEXTING

ความสั มพันธ์อันโดดเดี่ยว
อินเทอร์เน็ตคัลเจอร์อย่างหนึ่งที่เราน่าจะเคยเห็นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเพศ โดยเฉพาะที่เป็น
ทีน่ ยิ มในระยะหลังช่วงปี ค.ศ. 2010 ทีผ่ า่ นมา ทีเ่ ริม่ มีกระแสการส่งข้อความผ่านโปรแกรม
หรือแอปพลิเคชั่นแชตต่างๆ ท�ำให้เกิดกลุ่มคนที่ใช้ตัวหนังสือเพื่อสื่อหรือแสดงความ
ต้องการทางเพศเปลี่ยนจากการปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย กลายเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ค�ำพูด เพื่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแทน
การใช้ตวั หนังสือแสดงความต้องการทางเพศหรือปฏิสมั พันธ์ทางเพศเรียกว่า Sexting
ซึง่ เป็นการผสมผสานระหว่างค�ำศัพท์วา่ Sex กับ Texting แต่วา่ Sexting ทีว่ า่ ไม่เหมือนกับ
การแชตคุยกันนัดกันเพือ่ ไปมีปฏิสมั พันธ์ทางกายในโลกจริง แต่คอื การเท็กซ์คยุ หากันโดย
ใช้ค�ำพูดลามกมากกว่า เหมือนจินตนาการถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบเดียวกับการอ่านนิยาย
ที่มีฉากวาบหวิว
อย่างไรก็ตาม การกระท�ำเช่นนีก้ เ็ หมือนดาบสองคม ถ้าหากมีการเผยภาพตัวตนให้เห็น
ชัดเจนหรือว่าสามารถระบุตัวตนได้ ก็อาจท�ำให้เกิดการคุกคามทางเพศได้ โดยรายงาน
ส�ำรวจพบว่า มีการคุกคามทางเพศในผู้เยาว์ โดยผ่านทาง Sexting มากขึ้น จนในหลาย
ประเทศถึงกับต้องมีกฎหมายห้ามเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดท�ำการเท็กซ์เรื่องทางเพศเช่นนี้
เนือ่ งจากมีโอกาสถูกคุกคามทางเพศทัง้ ชีวติ จริงและโลกออนไลน์ ไปจนถึง Cyberbullying
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าในผู้เยาว์และบางรายอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้เลยทีเดียว
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		 แอปพลิเคชั่น
		 สุ ดเจ๋ง

ของสังคมแห่งความชอบส่วนรวม
เมื่อโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่ วนหนึ่งในการปฏิสัมพันธ์ของ
คนในโลกทุกวั น นี้ จึ ง ท� ำ ให้ ก ารค้ น หาสั ง คมหรื อ กลุ่ มคนที่ มี
ความสนใจคล้ายๆ กัน ท�ำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือจะดึง
ความชอบส่ วนตัวขยายตัวมาเป็นความชอบส่ วนรวมได้อย่าง
ไม่เคอะเขิน
กระทั่ง แอปพลิเคชั่น ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการ
ออกแบบเพื่อจุดประสงค์ในการรวมกลุม
่ กันของผูใ้ ช้งาน เรียก
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเชิงสั งคม เพื่ อการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้คนในโลกยุคใหม่ที่กรุ๊ปความชอบของคนไว้หลายแขนง
ดังแอปพลิเคชั่นต่อไปนี้

JOYLADA

กลุ่มแห่งการแหกขนบการอ่านนิยายแบบเดิมๆ

500,000 ดาวน์โหลด

				

3.7 ดาว

Joylada เป็นอีกแอปหนึ่งที่เปลี่ยนโลกการอ่าน
จากที่เคยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลระหว่างนักอ่านและ
นักเขียน กลายมาเป็นการอ่านแบบกลุ่มและสนุกไป
พร้อมกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง
กลุม่ นักเขียน นักอ่านหน้าเก่าและหน้าใหม่ ด้วยอัตรา
เติบโตแบบพุง่ ปรีด๊ มีจ�ำนวนนิยายกว่าสองแสนเรือ่ ง
จากนักเขียนกว่าแสนคน และผู้ใช้งานประมาณสอง
แสนห้าหมื่นคนต่อวันเลยทีเดียว

VOOV

ไลฟ์ สดตามติดไลฟ์ สไตล์แบบใกล้ชิด

1,000,000 ดาวน์โหลด

4.3 ดาว

แอปพลิเคชั่นที่มีรูปแบบการไลฟ์ด้วยภาพและเสียง
จากสมาร์ทโฟนทีใ่ ครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของรายการ
ของตัวเองได้แบบสดๆ เป็นช่องทางในการพูดคุยกับ
คนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน โดยผู้ที่ติดตาม
สามารถสนทนาโต้ตอบกับคนที่ไลฟ์ได้ผ่านการพิมพ์
แชตแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกันได้อย่างใกล้ชิด
VOOV มีรายการต่างๆ ทีแ่ บ่งออกเป็นหมวดหมู่
เพื่อให้ง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่
เข้ามาเลือกชม อาทิเช่น หมวดหมู่ Healthy ของกลุม่
คนรักสุขภาพ หรือ Food ของกลุม่ คนรักการกิน แนะน�ำ
ร้านเด็ด แจกสูตรวิธที �ำอาหาร รวมไปถึงชาวสีรงุ้ ก็ยงั มี
ช่อง LGBTQ ให้ได้เลือกตามติดแบบเฉพาะ
นอกจากนีจ้ ดุ เด่นของ VOOV คือ มีบรรดาเซเลบ
มาไลฟ์ให้ได้รับชมกันแบบเรียลไทม์ เรียกได้ว่าเป็น
ช่องทางทีใ่ ช้ในการน�ำเสนอผลงานของตัวเอง เพือ่ ให้
แฟนคลับได้ตดิ ตามไลฟ์สไตล์อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะ
การไลฟ์ของเหล่าสมาชิกไอดอลกรุป๊ BNK48 ทีก่ �ำลัง
ทรงพลังสุดๆ ในขณะนี้ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งฐาน
กลุม่ แฟนคลับเดิมและสร้างกลุม่ แฟนคลับใหม่ๆ เพือ่
ขยายไปสู่กิจกรรมพบปะอื่นๆ ได้อีกด้วย

ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน่ นีอ้ ยูท่ ี่ นิยายแชต หรือนิยายทีด่ �ำเนินเรือ่ ง
โดยใช้ลกั ษณะของแชตโต้ตอบกันไปเรือ่ ยๆ โดยมีการแบ่งหมวดหมูเ่ ป็น
ประเภทต่างๆ อาทิ ถนนสีชมพู (รักโรแมนติก), ทะเลสีเทา (ดราม่า เศร้า
อกหัก), ดินแดนมหัศจรรย์ (แฟนตาซี), เขตอาถรรพ์ (ผี ลีล้ บั สยองขวัญ)
และ โกดังแฟนคลับ (แฟนฟิก) เป็นต้น มีความเร็วในการอ่านทีส่ ามารถ
ปรับระดับได้ถึง 3 ระดับ คือ ช้า ปกติ และเร็ว ซึ่งกลุ่มคนอ่านสามารถ
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นใต้บนสนทนานิยายนั้นๆ ได้
การสนทนาในแอปยังสามารถขยายไปบนแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่าง
เช่น ทวิตเตอร์ หรือแม้แต่ตั้งกรุ๊ปไลน์เฉพาะกลุ่มขึ้นมาเพื่อพูดคุยถึง
นิยายนั้นๆ จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ทั้งจากกลุ่มเพื่อนในชีวิตจริงที่รัก
การอ่านนิยายแชต น�ำไปสูเ่ พือ่ นใหม่ๆ ทีช่ อบนิยายเรือ่ งเดียวกันบนโลก
ออนไลน์ รวมไปถึงเกิดกลุม่ แฟนคลับนักอ่านกับนิยายทีไ่ ด้รบั ความนิยม
สูงๆ อย่างเช่น ‘กุเชอร์ร’ี่ นิยายวายทีจ่ �ำลองชีวติ ตัวละครมาจากวงเคป๊อป
เอ็นทีซี (NCT) ได้สร้างกระแสจนเกิดเป็นกลุ่มก้อนความชอบเฉพาะ พื้นที่เฉพาะของสั งคมชายรักชาย
4.0 ดาว
ตัวศิลปินขึน้ มา ถึงขัน้ น�ำไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของศิลปิน 1,000,000 ดาวน์โหลด
กันจริงๆ ด้วย
ยุคนี้คือยุคที่มนุษย์ทุกเพศสามารถเปิดเผยความ
ชอบเฉพาะตัวได้แบบไร้พรมแดน Blued (บลู-ดี) คือ

BLUED
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แอปพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กส�ำหรับชาวเกย์ ที่ไม่ได้ถูกใช้แค่หาคู่นอน
แต่ตอบโจทย์ในการหาเพือ่ นทีม่ รี สนิยมเดียวกัน ได้ท�ำความรูจ้ กั กันผ่าน
โลกออนไลน์ ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมจนมีจ�ำนวนผู้ใช้มากที่สุดในโลก
กว่า 25 ล้านคน โดยในแอปมีบริการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการสร้างเครือข่ายระหว่างชาวเกย์ดว้ ยกัน จนกลายเป็นสังคมออนไลน์
ทีผ่ ใู้ ช้สามารถแชร์ตวั ตนได้อย่างไม่ตอ้ งปกปิด โดยจะมีโปรไฟล์ทเี่ สมือน
หน้าวอลล์ไว้โพสต์รปู ข้อความ หรือวิดโี อ และผูใ้ ช้คนอืน่ ๆ สามารถเข้า
ไปดูโปรไฟล์หรือกดติดตามได้ มีระบบแชตและมีสติกเกอร์ให้เลือกใช้
อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นกรุ๊ปที่รวมกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน เช่น ชอบ
เที่ยว ชอบดูหนัง เป็นต้น รวมถึงฟีเจอร์พิเศษอย่างไลฟ์ถ่ายทอดสดให้
เพื่อนๆ ทั่วโลกได้รับชมอย่างใกล้ชิด

READ FOR THE BLIND
สั งคมแห่งการให้ด้วยเสี ยง

100,000 ดาวน์โหลด

ตลาดการเกษตร เป็นศูนย์กลางทีร่ วบรวม ผูซ้ อื้ ผูข้ าย
ให้ได้มาพบปะพูดคุยโดยทีไ่ ม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง
สามารถสร้างประกาศการขายของตัวเอง และค้นหา
ประกาศภายในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ ซึ่งจะมีทั้งเบอร์
โทรศัพท์และไลน์ไอดี ให้ชาวเกษตรได้พูดคุยแลก
เปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกัน กลายเป็น
คอมมู นิ ตี้ เ ฉพาะกลุ ่ ม ของสั ง คมเกษตรยุ ค 4.0
ที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย

STITCH

แก่ แต่เก๋า แบบไม่ต้องเหงาคนเดียว

10,000 ดาวน์โหลด

ไม่มีดาว

4.2 ดาว ปัญหาการเข้าสังคมของวัยชราน่าจะเป็นปัญหาใหญ่
ที่ลูกหลานเป็นห่วง ยิ่งประเทศไทยบ้านเราก็ก�ำลัง
แอปพลิเคชัน่ ทีใ่ ห้ทกุ คนมีโอกาสร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอด เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จ�ำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเตรียม
ด้วยการอ่านหนังสือหรือบทความสั้นๆ จากเว็บไซต์ แมกกาซีน หรือ ความพร้อมไว้ก่อน
หนังสือพิมพ์ โดยไม่ตอ้ งไปหาห้องอัดเสียง เพียงอัดผ่านสมาร์ทโฟนได้
Stitch คือแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ที่ช่วย
ทันที ซึ่งในแอปจะมีประเภทหนังสือที่ผู้พิการทางสายตาต้องการเป็น เชือ่ มโยงผูส้ งู อายุตงั้ แต่ 50 ปีไว้ดว้ ยกัน แอปนีจ้ ะช่วย
พิเศษ ตัง้ แต่หนังสือวิชาการ บันเทิง รวมถึงหนังสือทีช่ ว่ ยสร้างเสริมความรู้ จัดกลุม่ และรวบรวมคนทีช่ อบอะไรเหมือนๆ กัน ตัง้ แต่
ให้กับคนตาบอดในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การนวด, โหราศาสตร์ งานฝีมือ ท่องเที่ยว ตีกอล์ฟ ภาพยนตร์ เป็นต้น
และการลงทุน ซึง่ อาสาสมัครบางคนทีม่ นี ำ�้ เสียงไพเราะ อ่านสนุก ท�ำให้มี ซึ่งความพิเศษของสังคมสูงวัยนี้ ไม่ได้เน้นแค่การ
ผูพ้ กิ ารทางสายตาติดตามเป็นแฟนคลับอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังมีฟงั ก์ชนั พูดคุยบนสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่เน้นการจัดกิจกรรม
แสดงความคิดเห็นต่อหนังสือเสียงเล่มนัน้ ๆ และผูพ้ กิ ารทางสายตาเอง ต่างๆ อย่างการดืม่ กาแฟยามเช้า ทริปท่องเทีย่ วสัน้ ๆ
ก็ยังสามารถขอหนังสือที่อยากฟังได้ รวมถึงผู้อ่านก็สามารถชักชวน หรือจัดงานปาร์ตจี้ บิ ไวน์ให้ได้เอ็นจอยร่วมกันในชีวติ
เพือ่ นมาอ่านหนังสือเสียงเล่มเดียวกันได้ ก่อให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร จริง เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้
ที่ร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน แอปนี้จึงเสมือนเป็นอีกหนึ่ง อย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งรูปภาพและวิดีโอบางส่วนของ
คอมมูนติ ที้ เี่ ชือ่ มสังคมระหว่างคนทัว่ ไปและผูพ้ กิ ารทางสายตาไว้ดว้ ยกัน กิจกรรมก็จะถูกเผยแพร่สู่เฟซบุ๊กของ Stitch เพื่อ
ต่อยอดแรงบันดาลใจสู่วงกว้างอีกด้วย
ส่วนเรือ่ งความปลอดภัยทีล่ กู หลานห่วงก็ไม่ตอ้ ง
เป็นกังวล เพราะแอปขึ้นชื่อว่าปลอดภัยด้วยระบบ
คัดกรองการยืนยันตัวตนก่อนสมัคร โดยปัจจุบัน
นวัตกรรมใหม่ของสั งคมเกษตรกรยุค 4.0
5,000 ดาวน์โหลด
4.5 ดาว มีสมาชิกกว่าหมื่นคน และมีกิจกรรมฟรีกว่าครึ่งร้อย
พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ ส�ำหรับสมาชิก VIP ที่สมัคร
แอปพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพ แบบจ่ายสตางค์ไว้ด้วยเช่นกัน
ราคาข้าวจากภาครัฐ มีการอัปเดตข้อมูลความรูท้ างด้านการเกษตร ตัง้ แต่
วางแผนการผลิต วางแผนการเงิน วางแผนการตลาด รวมทั้งสร้าง
ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวที่คอยแนะน�ำเกษตรกรว่าต้องท�ำอะไรบ้าง
ในช่วงเวลาไหน มีกระดานถามตอบแต่ละจังหวัด แต่ละภาคของประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มราคาสินค้าการเกษตร รวมไปถึงฟังก์ชันของ

ชาวนาไทย
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ชุมชนความรูห
้ น้าประตูบา้ น
“孟母三迁” [mèng mǔ sān qiān] – แม่เม่งจือ๊ ย้ายบ้านสามครัง้
แม่เม่งจือ
๊ ย้ายบ้านท�ำไมตัง้ สามครัง้ และเม่งจือ
๊ เป็นใครกัน
ท�ำไมการที่เขาต้องย้ายบ้านตามแม่ถึงสามครั้งจึงเป็นเรื่อง
ส� ำคัญขนาดกลายมาเป็นสุ ภาษิ ตจีนได้ด้วย
แม่ลูกคู่นี้มีชีวิตอยู่สมัยจีนโบราณ ช่วงที่เพิ่ งผ่านพ้ นยุค
ชุนชิวมาได้ไม่นาน (ประมาณ 770-453 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
เม่งจื๊อ เดิมชื่อ หมางโก สู ญเสี ยบิดาไปตั้งแต่ยังเด็ก เดิมที
ทั้งคู่อาศั ยอยู่ใกล้สุสาน แม่หมางโกไม่ชอบสภาพแวดล้อมนี้
กลัวลูกจะโตไปเป็นสั ปเหร่อ เลยย้ายบ้านมาอยู่ข้างตลาด แต่
แม่หมางโกก็ตอ
้ งย้ายบ้านอีกเพราะกลัวว่าสภาพแวดล้อมของ
ตลาดจะหล่อหลอมให้ลก
ู กลายเป็นคนปากตลาดไปด้วย สุดท้าย
แม่หมางโกจึงมาลงเอยอยูข่ า้ งโรงเรียน และก็ได้สภาพแวดล้อม
ทีด
่ ส
ี มใจ เพราะโรงเรียนทีว่ า่ นีส
้ อนค�ำสอนของขงจือ๊ มหาปราชญ์
แห่งยุคชุนชิวของจีน อันหล่อหลอมให้หมางโกผูย
้ า้ ยบ้านตามแม่
ถึงสามครั้ง เติบโตขึ้นมาเป็น เม่งจื๊อ หนึ่งในปราชญ์ส�ำคัญ
ของจีน ซึ่งมีช่อ
ื เสี ยงไม่แพ้ขงจื๊อผู้เป็นอาจารย์เลย
แม่เม่งจื๊อมีวิสัยทัศน์ที่ยังปรับใช้ได้ดีกับยุคสมัยนี้ นั่นก็คือ
เล็งเห็นว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เราอาศั ยอยู่นั้นสามารถ
หล่อหลอมให้เราเติบโตไปเป็นคนแบบใดได้บา้ ง โชคดีทเี่ ดีย
๋ วนี้
เราคงไม่ถึงกับต้องย้ายบ้านสามครั้งเพื่อจะมีโอกาสได้เข้าถึง
ความรู้และกลายเป็นมหาปราชญ์อย่างเม่งจื๊อ เพราะปั จจุบัน
มีพ้ืนทีต
่ า่ งๆ มากมายทัง้ พื้นทีอ
่ อนไลน์และออฟไลน์ทผ
ี่ ท
ู้ รงภูมิ
ทัง้ หลายมารวมตัวกัน จนกลายเป็นชุมนุมความรูส
้ ารพัดรูปแบบ
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หว้ากอ, พันทิป

หากจะพู ด ถึ ง ชุ ม ทางความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สุ ด
พิสดารนอกห้องเรียนแล้วล่ะก็ ห้องหว้ากอ ในเว็บไซต์
พันทิปอาจเป็นหนึง่ ในชุมชนออนไลน์ทหี่ ลายคนนึกถึง
จากเว็บไซต์ที่เดิมเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาสอบถาม
แลกเปลี่ ย นเรื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นปี พ.ศ. 2539
ค่อยๆ ขยายขอบเขตหัวข้อสนทนาและตั้งห้องแยก
จนเกิดห้องหว้ากออันโด่งดังทีม่ ไี ว้แลกเปลีย่ นความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ มีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาแบ่งปันและให้ความรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์
อันเปี่ยมด้วยสาระ เช่น การมาไขความกระจ่างว่า
ความเชือ่ (myth) ต่างๆ ทีแ่ ชร์กนั อยูใ่ นฟอร์เวิรด์ เมล
หรือโลกอินเทอร์เน็ตนั้นจริงเท็จอย่างไร ไปจนถึง
ค�ำถามสุดประหลาดอย่าง “ท�ำไมนรกถึงต้องใช้
กระทะทองแดงครับ ท�ำไมไม่ใช้กระทะเงิน ซึ่งน�ำ
ความร้ อ นได้ ดี ก ว่ า ” แต่ ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ อั น น่ า
ประทับใจยิ่งของห้องหว้ากอก็คือ ไม่ว่าค�ำถามจะ
พิสดารหรือฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์แค่ไหน สมาชิก
ขาประจ�ำก็พร้อมจะเข้ามาถกและให้เหตุผลกันด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์แบบเป็นจริงเป็นจังสุดๆ
ชนิ ด ว่ า มี ก าตั้ ง สมการให้ อ ่ า นกั น ตาลาย และอี ก
นิ ด หนึ่ ง ก็ ค งแทบจะไปขอทุ น ท�ำการทดลองเพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบค�ำถามในกระทู้
นั้นๆ แล้ว ส่วนเรื่องว่าข้อมูลไหนจะเชื่อถือได้ หรือ
เชือ่ ถือไม่ได้กอ็ าจจะต้องใช้วจิ ารณญาณกันสักหน่อย
แต่ที่แน่ๆ บทสนทนาที่เกิดขึ้นที่นี่ได้เปิดจินตนาการ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ล�้ำโลกสุดๆ

S O C IAL S C I E N C E S AN D
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THAILAND, FACEBOOK

แม้บางครั้งเฟซบุ๊กจะตกเป็นจ�ำเลยสังคมอย่างหนัก
ในข้อหาเขมือบเวลาอย่างตะกรุมตะกรามและบ่อน
ท�ำลายเซลล์สมองของเยาวชน (รวมถึงทีไ่ ม่ใช่เยาวชน
ด้วย) แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้เลยว่าเฟซบุก๊ นีแ่ หละทีก่ ลายมา
เป็นพื้นที่ของชุมชนความรู้ขนาดใหญ่ อาทิ กลุ่ม
CHANGE SERIES - NO.4

Social Sciences and Humanities Readers in
Thailand ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เป็นกลุ่มเพื่อ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
การจัดเสวนาต่างๆ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนแหล่ง
ข้ อมู ล วิท ยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความทาง
วิชาการ ทีห่ ากเป็นสมัยก่อนนักวิชาการต้องค้นหากัน
อย่างยากเย็นแสนเข็ญ บางคนอยู่กรุงเทพฯ แต่อาจ
ต้องถ่อขึ้นไปถึงเชียงใหม่เพื่อจะอ่านวิทยานิพนธ์
สักเล่มหนึง่ แต่ปจั จุบนั กลุม่ เฟซบุก๊ กลุม่ ดังกล่าวช่วย
ท�ำหน้าทีเ่ ป็น Hub ความรู้ บางทีกเ็ ปิดโอกาสให้คนท�ำ
วิจยั เรือ่ งคล้ายๆ กัน ได้มาเจอและแลกเปลีย่ นความรู้
กันได้ โดยไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศ ปัจจุบันกลุ่ม
เฟซบุ๊กกลุ่มนี้จึงมีสมาชิกมากกว่า 11,000 คน และ
สมาชิกก็มตี งั้ แต่ผสู้ นใจศึกษาทัว่ ไปจนถึงนักวิชาการ
ระดับท็อปของประเทศเลยทีเดียว

TYPE WALK, TAB

ไม่ ใ ช่ ว ่ า ในยุคนี้เ ราจะมีแ ต่ชุม ชนบนโลกออนไลน์
เท่านั้น เพราะกลุ่มที่ออกมาพบปะกันจริงๆ บนพื้นที่
ออฟไลน์กย็ งั ไม่หายไปไหน อย่างกลุม่ Typographic
Association Bangkok (TAB) ซึง่ เกิดจากการรวมตัว
กันของนักออกแบบฟอนต์จาก คัดสรร ดีมาก ที่คิด
กิจกรรมเวิรก์ ช็อปสุดเท่อย่าง Type Walk ขึน้ มาครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2557 และยังคงจัดต่อมาอีกหลายครัง้
โดยหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบตัวอักษรนัน้ แล ทว่าวิธกี ารในการเรียนรู้
นั้นแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เพราะทีมงานจะพา
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไปเดินส�ำรวจป้ายต่างๆ ในย่านเก่า
ของเมือง เพื่อสังเกตแบบอักษร ท�ำความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ และลักษณะการใช้งานของฟอนต์
แบบต่างๆ ก่อนจะมาทดลองออกแบบฟอนต์กนั จริงๆ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Type Walk ช่วยขยาย
ขอบเขตความหมายของค�ำว่าความรูไ้ ด้อย่างน่าสนใจ
เพราะในยุ ค ดิ จิ ทั ล ความรู ้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ แ ต่ ใ นรู ป ของ
ถ้อยค�ำ (ไม่วา่ จะลายลักษณ์หรือมุขปาฐะ) เช่น บันทึก
ประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมอีกแล้ว แต่การศึกษา
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จากสิ่งที่เรารับรู้ด้วยสายตา (Visuality) อย่างแบบ
อักษร ความโค้ง ความตรง และช่องว่าง ก็น�ำไปสู่
องค์ความรู้ที่น่าสนใจได้ไม่แพ้กัน

TK CAFÉ, TK PARK

กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นโดย TK park เป็นครั้งแรก
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่พร้อมจะน�ำเราไปสู่การเกิดขึ้นของชุมชน
ความรู้ใหม่ๆ ทว่ารูปแบบการเรียนรู้นี้สวนกระแส
ยุคดิจทิ ลั สุดๆ เพราะการแลกเปลีย่ นความรูน้ ไี้ ม่ตอ้ ง
ต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีลำ�้ สมัย แต่ใช้วธิ ี
สุดคลาสสิกอันเป็นวิธีที่โสกราตีสและขงจื๊อต่างก็
เลือกใช้ในการสอนลูกศิษย์ นัน่ ก็คอื การสนทนานัน่ เอง
โดยกิจกรรม TK Cafe ได้ก�ำหนดหัวข้อสนทนา
ขึน้ มาอย่างหลากหลายนับตัง้ แต่การไปเทีย่ วแบบมัว่
งง หลงทิศ ผิดแผน การวางแผนการเงินแบบมนุษย์
เงินเดือน ไปจนถึงเรือ่ งโรคซึมเศร้า และอืน่ ๆ อีกมาก
ซึ่งวงสนทนาที่ว่านี้ไม่มี วิทยากร มีแต่คนต้นเรื่อง
ทีอ่ าสามาแชร์ และคนทีอ่ าสามาฟังเท่านัน้ พืน้ ทีแ่ ห่งนี้
จึงกลายเป็นพื้นที่ที่พาให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกัน
ได้มาเจอกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพราะ
ความรู้นั้นยิ่งทวีคุณค่าขึ้นมาเมื่อได้งอกเงยมาจาก
กลุ่มคนที่สนใจและให้ความส�ำคัญกับการได้เรียนรู้
ในประเด็นต่างๆ เหล่านั้นร่วมกัน

น่าสนใจว่าหากเม่งจื๊อเกิดในยุคนี้และเปลี่ยนจาก
ย้ายบ้านมาเป็นการต่ออินเทอร์เน็ตเข้าบ้านแทน ใน
ยุคที่เราไม่ต้องออกไปตามหาความรู้ หากแต่ความรู้
ออกตามหาเรา และเคาะประตูถงึ หน้าบ้านของเราเลย
เขาจะมีโอกาสได้เข้าถึงชุมชนความรู้อันหลากหลาย
เพียงใด และเติบโตขึน้ มาเป็นปราชญ์ทยี่ งิ่ ใหญ่ขนาด
ไหน

Cover story

เรือ
่ ง: นฤพล เปาอินทร์

WE CAN
CHANGE
THE
WORLD.

เปลีย
่ นโลกได้ดว้ ยพลังของพวกเรา
คอมมูนิตี้ (Community) มักเกิดขึ้นจากความสนใจ ความ
พึ ง พอใจที่ มี ร่ ว มกั น ซึ่ ง หลายครั้ ง การรวมตั ว กั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี
ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมจั บ ต้ อ งได้ สั ก เท่ า ไร อาจเป็ น เพี ย ง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การออกมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน
การแต่งตัวหลุดโลกเหมือนกัน เต้นท่าแปลกๆ พร้อมกันกลางที่
สาธารณะ
หลายครั้งก็ยากจะบอกได้ว่านอกจากสร้างความพึงพอใจ
ให้กับคนในกลุ่มแล้ว การเกิดขึ้นของ Community เหล่านั้น
ได้ให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้าง จนบางครัง้ อาจถูกวิจารณ์วา่
เป็นเพียงการมั่วสุ มที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร
แต่แท้จริงแล้ว ลึกลงไปในสิ่งของรอบตัว สิ่งทีเ่ ราใช้ในชีวต
ิ
่
ประจ�ำวันทุกวันนี้ ล้วนมาจากคนกลุ่มหนึงที่พยายามพั ฒนา
เรียนรูพ
้ ร้อมกันอย่างทีไ่ ม่ได้หวังรายได้ใดๆ บางคนอาจท�ำเป็น
เพียงงานอดิเรก บางคนท�ำเพื่อพัฒนาตัวเอง และเราจะมาดูกน
ั
้ มีพลังและสร้างอะไรได้บา้ ง
ว่าพลังของการรวมกันของผูค
้ นนัน
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LINUX

มากกว่าก�ำไรคือการพัฒนาไปด้วยกัน

เมื่อกล่าวถึง Linux ชื่อนี้อาจเป็นที่รู้จักดีส�ำหรับ
คนในแวดวงเทคโนโลยี แต่ส�ำหรับคนทั่วไปแล้วอาจ
ไม่รู้จักกันสักเท่าไร แล้วถ้าเราพูดถึง Smart TV,
ระบบ Android, ตัว Router ที่ใช้ปล่อยสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนถูกพัฒนา
มาจากฐานเดียวกันนั้นคือ Linux ระบบปฏิบัติการ
ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาพัฒนา ดัดแปลง และน�ำไป
ต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้กนั ฟรีๆ แบบไม่คดิ เงิน
ในขณะที่ทางระบบปฏิบัติการประเภทเดียวกันอย่าง
Windows กลับสร้างรายได้ให้อย่างมหาศาล
Linus Torvalds บิดาผูใ้ ห้ก�ำเนิด Linux ได้เล่าว่า
เขาได้พยายามสร้าง Linux อยูก่ ว่าครึง่ ปี สิง่ แรกทีก่ งั วล
คือเรื่องผลประโยชน์ที่เราควรจะได้จากมัน “แต่พอ
ยิ่งผมท�ำมากขึ้นๆ กลับพบว่า สิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือ
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ได้ให้แนวทางใหม่ๆ ที่ไม่มีวัน
คิดถึงมาก่อนแน่ๆ เพราะทุกคนต่างคอมเมนต์เป็น
Code กลับมา”
ซึ่งนั่นท�ำให้ Linux ไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เคยคิดไว้
และเขาเริม่ คิดว่า นีอ่ าจไม่ใช่โปรเจกต์ของเขาคนเดียว
แต่มันเป็นโปรเจกต์ของทุกคนที่เข้ามาร่วมพัฒนา
เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้ Linux เผยแผ่ออกสู่สาธารณะ
ในฐานะ Open Source ทีท่ �ำให้เกิดเป็นชุมชนทีท่ กุ คน
สามารถเข้ามาปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด จนท�ำให้
เกิดเป็นเบือ้ หลังของอุปกรณ์เทคโนโลยีทเี่ ราได้ใช้กนั
อยู่ในทุกวันนี้

WIKIPEDIA

ความรู้ไม่ได้อยู่บนหิ้ง
แต่เป็นสิ่ งที่พวกเราสร้างมันขึ้นมา

คงไม่ มี นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาคนไหน ที่ ไ ม่ รู ้ จั ก
เว็บไซต์นี้ wikipedia.org หรือทีเ่ รียกติดปากว่า ‘วิก’ิ
เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากการ
ร่วมมือกันระหว่างอาจารย์มหาลัยผู้มองการณ์ไกล
อย่าง Jimmy Donal ทีเ่ ล็งเห็นความเป็นไปได้ของโลก
ทีอ่ ดุ มไปด้วยความรูใ้ นอินเทอร์เน็ต ก่อนจะได้รจู้ กั กับ
Larry Sanger ผู้ร่วมการตั้งในภายหลัง
ในอดีต การเขียนสารานุกรมขึ้นมาสักเล่มนั้น
CHANGE SERIES - NO.4

ต้องอาศัยเหล่าบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ บรรดาอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยที่มีปริญญาไม่ต�่ำกว่าหนึ่งใบ เรียก
ได้ว่าเป็นหัวกะทิก็ไม่ผิดนัก มาถกเถียงเขียนและ
เรียบเรียงเพื่อให้เกิดสารานุกรมขึ้นมา
แต่ทว่า Jimmy กลับมองเห็นอีกแบบ เขาได้
ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “สิ่งที่ผมให้ความส�ำคัญไม่ใช่
ใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาที่เขามี แต่ผมให้
ความส�ำคัญกับสิง่ ทีเ่ ขารู้ ผมไม่สนหรอกว่าเขาจะเป็น
เพียงเด็กมัธยมปลายหรือศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ความคิดและความรูท้ พี่ วกเขาถ่ายทอดและ
แสดงออกมาต่างหากที่ส�ำคัญ”
นี่แหละคือแนวความคิดที่แปลงเรื่องราวของ
สารานุกรมที่อยู่สูงและยากจะเข้าถึง มาเป็นเรื่อง
สาธารณะ ทีใ่ ครๆ ก็สามารถเข้ามาโต้แย้งและถกเถียง
กันได้ และสิ่งเหล่านี้เองก่อให้เกิดชุมชนแลกเปลี่ยน
และแชร์ความรู้ในนาม ‘วิกิพีเดีย’ ที่มีจ�ำนวนกว่า
77,000 คน ตั้งแต่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญไปจนถึง
ผูอ้ า่ นชัว่ คราว มี 280 ภาษาทัว่ โลก จนกลายเป็นชุมชน
รากฐานของความรู้ของทุกคนในโลกอินเทอร์เน็ต
ที่ขาดไม่ได้

CHANGE.ORG

มาเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกัน

เว็บไซต์ส�ำหรับการลงชื่อเรียกร้องความไม่เป็น
ธรรมหรือเรียกร้องสิทธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
แก้ปัญหาในสังคม ที่หลายคนอาจเคยได้เห็นจาก
แคมเปญโฆษณา มีนา โชติค�ำ วินมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
ผู้เรียกร้อง ให้มี Knowledge Center ที่ท�ำให้เกิด
กระแสดราม่าตามมาอยู่ช่วงหนึ่ง การเรียกร้องฮาๆ
ทีเ่ ป็นแคมเปญการตลาดอย่าง “สุดทน! ร้านบาบิกอ้ น
ช่องนำ�้ ซุปในกระทะแคบและตืน้ ใส่กะหล�ำ่ ล�ำบาก ช้อน
ก็ตักยากเหลือเกิน” ที่มีผู้ร่วมลงชื่อถึง 7,500 คน
จนทางร้านได้มีการเปลี่ยนกระทะแล้วจริงๆ หรือ
จะเป็นแคมเปญที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง การ
เรียกร้องให้มคี ณะกรรมการควบคุมราคาโรงพยาบาล
เอกชน รวมไปถึงการเรียกร้องให้หยุดโครงการสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ จนประสบความส�ำเร็จ
เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ มี ทั้ ง เรื่ อ งราวความ
จริงจังระดับชาติ การเปลีย่ นแปลงการปกครอง ระบบ
ยุติธรรม จนไปถึงเรื่องราวจิปาถะอย่างกระทะของ
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ร้านปิ้งย่างกันเลยทีเดียว
โดยทีจ่ ดุ ก�ำเนิดของเว็บไซต์นนี้ นั้ มาจากนักธุรกิจ
หนุ่มแคลิฟอร์เนีย Ben Rattray ผู้มีวิสัยทัศน์ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่จะพูดแทนความ
ในใจของผู้คน แต่ถึงอย่างนั้นตัวเจ้าของโปรเจกต์
change.org เองก็ไม่ได้มองว่านี่คือทางออกของ
ปัญหาทั้งหมด
“สิง่ ทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริง
คือ การแก้ปัญหา ที่จะผู้คนได้ตระหนักถึงการหา
ทางออกอย่างยัง่ ยืน ได้คดิ ตัง้ ค�ำถามและหาทางออก
กับปัญหาอย่างจริงจัง เข้าใจสิทธิและหมัน่ ตรวจสอบ
อ�ำนาจทางการเมื อ ง ทางออกที่ ม ากกว่ า แค่ ก าร
เรียกร้อง ทางออกที่ท�ำให้พวกเขาลุกขึ้นมาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวพวกเขาเอง”
ไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมชายหนุ่มคนนี้ติดอยู่ใน
รายชื่อ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสาร Time
ปี ค.ศ. 2012 และนักธุรกิจอายุน้อยกว่า 40 ปี
ที่น่าจับตามอง
ปัจจุบนั เว็บไซต์ change.org มีผรู้ ว่ มลงชือ่ กว่า
229,260,479 คน จากผู้ใช้กว่า 196 ประเทศทั่วโลก
ข้อมูลอ้างอิงจาก
https://pantip.com, https://www.ted.com, https://www.change.org,
https://th.wikipedia.org

Speaker

เรือ
่ ง: วรัญญา บูรณากาญจน์, ณัฐชนน ธัญญศรี
ภาพ: เกียรติศักดิ์ พลพิ ทักษ์ ชัย
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คุยกับ

ธเนศ
วงศ์ยานนาวา

ในวันทีต
่ ้องตั้งค�ำถาม
ต่อการอยู่ร่วมกันในสั งคมยุคใหม่

ในสั งคมสมัยใหม่ เราแต่ละคนมีโอกาสเลือกรูปแบบชีวิตที่
ตัวเองต้องการมากขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีที่
เข้ามาเป็นส่ วนหนึ่งในชีวต
ิ ของเราอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ประเพณี
และวัฒนธรรมที่เคยมีในอดีตถูกลดทอนความส� ำคัญลงไป
แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลีย
่ นแปลงต่างๆ เหล่านี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลับท�ำให้เกิดรูปแบบของสั งคมที่หลากหลาย
และซับซ้อนมากขึ้น กระทัง่ เกิดกลุม
่ สังคมย่อยทีค
่ อ่ ยๆ กลายเป็น
ความลับหลบเร้นจากสั งคมกระแสหลักที่เราใช้ชีวิตกันอยู่
สุ ดท้ายแล้ว สิ่ งทีเ่ กิดขึ้นทัง้ หมดนี้ อาจท�ำให้เราต้องกลับมา
ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ ‘การอยู่ร่วมกัน’ มากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน
และสั งคมโดยรวม
Read Me ฉบับนี้ จึงเชิญนักวิชาการรุ่นใหญ่ ผู้เฝ้ าติดตาม
และคร�่ำหวอดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสั งคมมากที่สุด
คนหนึ่ง อย่าง อาจารย์ธเนศ วงศ์ ยานนาวา มาให้ความเห็น
และร่วมหาค�ำตอบว่า ท่ามกลางความเปลีย
่ นแปลงทีแ
่ ปรปรวน
เช่นนี้ เราควรเตรียมรับมือหรือไม่ อย่างไร  
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ตั้งแต่สมัยโบราณ การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
เริม
่ ขึ้นตั้งแต่ตอนไหน ทั้งๆ ที่ ตอนแรกเราอยู่
กันอย่างกระจัดกระจาย

โดยส่วนใหญ่ เราจะพูดถึงการขึ้นมาของเมือง
ประมาณหกเจ็ดพันปีที่แล้ว แล้วแต่คุณจะนับ ซึ่ง
ส�ำหรับผม มันมาพร้อมกับการลงหลักปักฐาน เกิด
หลังจากเราเป็นสังคมการเกษตร หลังจากนั้นคน
ก็เริ่มเดินทางน้อยลง เริ่มจะอยู่ด้วยกันมากขึ้น มี
การนั บ เครื อญาติ เริ่ม มีกระบวนการผลิต เริ่มมี
อุตสาหกรรม เริม่ มีความเป็นเมือง พอปริมาณความ
เป็นเมืองมากขึ้นในศตวรรษนี้ ชีวิตของความเป็น
ชาวนา ความเป็นชนบท หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การเดินทางไกลๆ เพื่อหาของป่า หรือ
อะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆ หายไป
พอเราเริม
่ เข้าสู่ สังคมเมือง มีสิ่งทีเ่ ราต้องแลก
ทั้งวิถีชีวิตรวมถึงส� ำนึกอะไรบางอย่างที่ต้อง
เสี ยไปด้วยไหม

คนก็เริ่มท�ำมาหากิน หาอาหารด้วยการไปซื้อ
ไม่ได้ผลิตเอง เป็นอย่างนี้แทบทุกที่ และมันท�ำให้
เกิดความสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยเชื้อโรค ซึ่งการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและของเน่าเสียพวกนี้ก็เป็นปัญหา
ส�ำคัญ เพราะมันเป็นแหล่งที่รวมของผู้คน ฉะนั้นถ้า
คนเยอะขึ้นเมืองก็จะเริ่มอยู่ไม่ได้ เพราะจะมีปัญหา
ตามมาตลอด ทางออกของคุณก็คอื ถ้ามีปญ
ั หามากๆ
คุณก็หนีไปอยู่ในชนบท แต่พอไปอยู่ในชนบท คุณก็
อาจจะล�ำบาก ไม่มีอะไรกิน สุดท้ายคุณก็ต้องกลับ
เข้ามาหางานในเมือง หรือสมมติว่าคุณป่วย คุณก็
ต้องเข้ามาหาหมอในเมือง ซึง่ ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ หรอก
ผมไม่ได้หมายความว่า คนไม่สามารถอยูค่ นเดียวได้
ในป่า จริงๆ ก็มคี นอยูค่ นเดียวได้ อาจจะหาสมุนไพร
ต่างๆ พวกนีก้ นิ แล้วก็ตายและให้แร้งกินไป ก็ไม่เป็น
ปัญหาอะไร แต่ยงั ไงปริมาณของความเป็นชนบทก็จะ
น้อยลง คนจะเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นอยู่ดี เมืองที่
มีขนาดหนึ่งล้านคนก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจมาก
เลยสิบล้านคนซะด้วยซ�้ำ
มองว่าความเป็นเมืองทีข่ ยายตัวมากขึ้น ท�ำให้
เกิ ด กลุ่ ม สั งคมลั บ หรื อ วั ฒ นธรรมย่ อ ยที่
ซับซ้อนขึ้นไหม

ผมอาจจะไม่รู้ เพราะว่าอะไรที่มันลับก็ลับไป
ตลอดชีวิต เพราะเมื่อไรก็ตามที่มันลับช่วงหนึ่ง แต่
ไม่ลบั ในอีกช่วงหนึง่ มันก็ไม่ลบั แล้วถูกไหม มีเอกสาร
ต่างๆ ที่ถูกเปิดเผยขึ้นมา อีกอย่างที่ผมนึกออกคือ
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ของลับหรืออวัยวะเพศ ซึ่งมันก็ไม่เคยลับอยู่แล้ว
เมือ่ ก่อนนีค้ นก็แก้ผา้ โทงๆ แต่ตอนนีม้ นั เป็นของทีอ่ ยู่
ในที่ลับ ท�ำให้คนมองไม่เห็น แต่นั่นก็ต้องสัมพันธ์
กับการใส่เสื้อผ้าที่ต้องปกปิดอวัยวะเพศไว้ ฝรั่งอาจ
เรียกว่าเป็นของส่วนตัวที่ต้องเก็บไว้เอง ต่างจาก
ของที่เป็นของรัฐที่แยกออกจากกัน แต่นั่นก็ไม่ใช่
สถานะของหลายๆ สังคม ซึง่ เรือ่ งเพศไม่ใช่เป็นเรือ่ ง
ที่ต้องลับขนาดนั้น
แปลว่ า มั นก็ จ ะเกี่ยวกั บ เรื่อ งของศี ล ธรรมที่
เปลีย
่ นไปในแต่ละกลุ่มสั งคมด้วย

ผมว่ามันก็เป็นเรือ่ งธรรมดา สังคมต้องมีการจัด
ระเบียบในทางความคิดและพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
แต่ละช่วงเวลาของวิวฒ
ั นาการมนุษย์และประวัตศิ าสตร์
ก็เปลีย่ นแปลงไปตลอด แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะ
ไม่มีกฎหรือไม่มีการจัดระเบียบอะไร ซึ่งแต่ละสังคม
ก็มีการจัดระเบียบที่ไม่เหมือนกัน มิเช่นนั้นผู้คนก็จะ
มีรปู แบบวิถชี วี ติ ทีห่ ลากหลายมาก เช่น เอาง่ายๆ ใน
สังคมไทย สังคมสยาม อาจไม่กนิ ม้า การกินม้าในแง่นี้
ก็กลายเป็นความลับไป
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ชัดเจนมากในศาสนาสมัยโบราณ ดังทีเ่ ห็นในการแบ่ง
เส้นระหว่างศาสนายิวและศาสนาคริสต์ทชี่ ดั เจนมาก
คิ ด ว่ า ในปั จจุ บั น โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก มี ผ ลต่ อ
รูปแบบสั งคมทีก
่ �ำลังเปลีย
่ นแปลงบ้างไหม

ผมคิดว่ารูปแบบของการแสดงออก ในการทีค่ ณ
ุ
แต่การมีอยูข่ องสังคมลับๆ ท�ำให้เกิดผลกระทบ
เอาไอเดียหรือความเป็นตัวตนของคุณแสดงออกมา
ใหญ่ๆ ได้ไหม
ผมคิ ด ว่ า มั น เกิ ด จากการที่ คุ ณ ดู ห นั ง สายลั บ
หรือหนังสมาคมลับมากเกินไปด้วย กลุ่ม Apostles
Illuminati อะไรต่างๆ พวกนี้ ที่มีอะไรบางอย่าง
ซ่อนอยูภ่ ายใน ความลับทีซ่ อ่ นอยูใ่ นใจ แต่ส�ำหรับผม
ความคิดแบบนี้มันแพร่กระจายในสื่อต่างๆ และใน
ภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่มนั เกิดจากการทีค่ ณ
ุ ต้องการ
ท�ำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับรัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกรณีของยิวทีต่ อ้ งเป็นทาส ก็เลยต้องสร้าง
สมาคมลับๆ ขึ้นมา เหตุผลของการตั้งสมาคมลับ
พวกนีก้ ค็ อื การทีค่ ณ
ุ ไม่ตอ้ งการให้ใครมีอ�ำนาจเข้ามา
ตรวจสอบหรือมาจัดการคุณ เพราะคุณวางแผนที่จะ
ล้มล้าง เปลี่ยนระบอบ หรือท�ำในสิ่งที่เขาไม่อยากให้
คุณท�ำ มันสัมพันธ์กับโครงสร้างอ�ำนาจ แต่ถ้าคุณ
อยู่โดดๆ ตามป่าตามเขาหรืออยู่เป็นชุมชนเล็กๆ
คุณก็ไม่ตอ้ งลับอะไรมากมาย หรือถ้าคุณจะมองเรือ่ ง
กลุ่มสังคมลับระหว่างคนในสังคมเมืองกับชนบท
มันอาจจะเป็นเรื่องของคนนอกคนในมากกว่า เขาก็
ไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่มย่ามอะไร หรือที่ที่เขาถือว่า
เป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ไ ม่ อ ยากให้ ค นข้ า งนอกเข้ า มา
เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของความผูกพันที่มีอยู่ ต่อผี

ในพื้นที่สาธารณะ มันก็มาพร้อมตัวอักษรนะ เหมือน
การเขียนหนังสือ การพูด หรือบันทึกอะไรต่างๆ
เพื่อบอกว่าฉันเป็นใคร มีตัวตนยังไง มันเป็นเพราะ
แพลตฟอร์มมันขยายตัวมากขึน้ วัฒนธรรมตัวอักษร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต คนรุ่นพวกคุณส่ง
ข้อความหรือไลน์หากัน แทนทีค่ ณ
ุ จะพูดคุยกันมากขึน้
ก็เหมือนกับระบบการสื่อสาร มันเข้าถึงคนทุกคน
โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทุกคนสามารถที่จะคุยกับ
เพื่อนที่อยู่คนละประเทศได้ ทั้งๆ ที่ในโลกแห่งเวลา
เขาอาจจะเป็นกลางคืน แต่เราเป็นตอนเช้าแล้ว เพราะ
ฉะนัน้ จะไม่มเี วลาเข้ามาเกีย่ วข้อง และระยะทางก็ไม่มี
ความหมาย เป็นการย่นเวลาเข้ามาอยู่ด้วยกัน ซึ่ง
เมื่อก่อนนี้มันท�ำได้ยาก จนกระทั่งมีโทรศัพท์หรือมี
สถานีโทรทัศน์ทถี่ า่ ยทอดสด ซึง่ ตามจริงแล้ว ถามว่า
เป็นเวลาเดียวกันไหม ก็ไม่ได้เป็นเวลาเดียวกัน เพราะ
มันต้องเดินทางไง ถึงจะห่างกันกีเ่ สีย้ ววินาทีกแ็ ล้วแต่
มันก็ไม่ได้เป็นเวลาเดียวกัน แต่คุณจะไม่ค่อยรู้สึกว่า
ต่างกัน เพราะว่าไทม์โซน ไม่ว่าตอนนี้นิวยอร์กกี่โมง
หรือตอนนี้กรุงเทพฯ กี่โมง มันก็ย่นระยะเวลาเข้ามา
หมด แต่มันไม่ใช่ของจริง สัมผัสไม่ได้ จับต้องไม่ได้
ยกเว้นต่อไปอาจมีการสร้างสิ่งเสมือนที่ท�ำให้คุณ
สามารถสัมผัสหรือได้กลิน่ เพราะการคุยอย่างตอนนี้
ยังไม่ได้กลิน่ ไม่รวู้ า่ แฟนคุณทีอ่ ยูท่ ลี่ สิ บอนใส่นำ�้ หอม
อะไรวันนี้ ตอนนี้อาจยังท�ำไม่ได้หรือท�ำได้แล้วก็ไม่รู้

แต่ละช่วงเวลาของวิวฒ
ั นาการ
มนุ ษ ย์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ก็
เปลีย
่ นแปลงไปตลอด แต่ไม่ได้
หมายความว่ า มั น จะไม่ มี ก ฎ
หรือไม่มีการจัดระเบียบอะไร
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ทุ ก คนสามารถที่ จ ะคุ ย กั บ
เพื่ อนทีอ
่ ยู่คนละประเทศได้
เพราะฉะนั้นจะไม่มเี วลาเข้า
มาเกีย
่ วข้อง และระยะทาง
ก็ไม่มีความหมาย
พอมีโซเชียลเน็ตเวิรก
์ แล้ว คนก็เริม
่ พูดถึงเอไอ
(Artificial Intelligence) มากขึ้น คิดว่าถ้าเอไอ
เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น รูปแบบความ
สั มพั นธ์ของคนในสั งคมจะเปลีย
่ นไปอย่างไร

ลองนึกถึงหนัง Her ที่คนหลงรักคอมพิวเตอร์
ผมว่ามันเป็นเรือ่ งธรรมดา คุณยังรักหมาได้เลย ท�ำไม
เราจะรักหุ่นยนต์ไม่ได้ ถึงคุณอาจบอกว่ามันไม่มี
ชีวติ แต่อย่าลืมว่ามีวตั ถุจ�ำนวนมากทีม่ คี วามผูกพัน
กับชีวิตคนเราเยอะแยะไปหมด เช่น ปากกา ดินสอ
ข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีพ่ อ่ แม่คณ
ุ เคยใช้หรือให้มา
หรือคนบางคนรักรถมากๆ ก็เหมือนกัน สมมติ
มีหนุ่ ยนต์ตวั หนึง่ ทีค่ ณ
ุ ใช้งานมันมายาวนาน กลับถึง
บ้าน คุณคุยกับมัน ไม่ว่าจะชื่อ Sofia หรือมันชื่อ
Layla หรือมันจะชือ่ Bob ผมว่าเราก็ผกู พันกับมันได้
แล้ ว มั น จะส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ปั ญหาอะไร
ใหม่ๆ เกิดขึ้นไหม

ผมว่าปัญหาใหม่ๆ มันก็แล้วแต่คณ
ุ จะเชือ่ ส�ำนัก
ไหน ถ้าคุณเชื่อในกฎของโรบอตที่ ไอแซค อาซิมอฟ
พูดขึ้นมาก็เรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคุณดู 2001: A Space
Odyssey ถ้าผมจ�ำไม่ผิด จะมีหุ่นยนต์ HAL 9000
ทีม่ นั บอกว่า กูรนู้ ะมึงคุยไรกัน เพราะกูอา่ นปากมึงได้
กูอ่านภาษาคนได้ กูจะไม่ยอมให้มึงท�ำอะไรแบบนี้
เพราะมิชชั่นนี้มันเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก ซึ่งมันถูกตั้ง
เป้าหมายตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว มนุษย์ในปัจจุบัน
ที่เป็นปัจเจกชนก็จะถูกบอกให้เป็น Rational Agent
(สิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ตร่ตรองสิง่ ต่างๆ ผ่านเหตุผล - บ.ก.) จะ
ต้องมีเป้าหมายบางอย่าง ครูเขาถึงถามเด็กว่า อยาก
เป็นอะไร ต้องมีเป้าหมายในชีวิต ถ้าไม่มีเป้าหมาย
ในชีวติ คุณก็ไม่ใช่ Rational Agent เพราะฉะนัน้ เมือ่
ตั้งเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้น
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แต่ปญ
ั หาก็คอื ว่า เมือ่ ตัง้ เป้าหมายขึน้ มาแล้ว จะต้อง
ท�ำยังไง ใช้จ่ายเงินขนาดไหน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
ให้ได้ บางคนอาจบอกว่า อย่างนีก้ ท็ �ำทุกอย่างเพือ่ ให้
ได้เป้าหมายนัน้ มา โดยไม่ตอ้ งสนใจอะไรทั้งสิ้นเหรอ
เช่น ถ้าหุน่ ยนต์มนั คิดได้แบบนัน้ ก็แปลว่าถ้ามันต้อง
ฆ่าคน มันก็จะไม่ถามถึงวิธีการ ไม่ถามเรื่องความ
ถูกต้อง ดังนั้น Robot Killer ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่
อาจจะต้องพูดกันขึ้นมา พอคนคิดแบบนี้ตาม พวกที่
ต่อต้านก็บอกอีกว่า ดูหนัง Terminator มากไปอีก
ผมก็ไม่รู้ใครถูกใครผิด
ถ้าเป็นอย่างนั้น แสดงว่าเอไอจะส่ งผลต่อชีวต
ิ
ของเราโดยตรงเลยใช่ไหม เพราะมันจะท�ำให้
เราต้องกลับมาตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความเป็น
มนุษย์กันใหม่

มันก็ต้องมี เพราะทุกอย่างในโลกนี้มีผลกระทบ
ต่อคุณทัง้ นัน้ แหละ คุณใช้โทรศัพท์มอื ถือ มันก็เปลีย่ น
วิถชี วี ติ คุณ ตัวอักษรมันท�ำอะไรกับคุณบ้างล่ะ ทัง้ ๆ ที่
ตัวอักษรไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้เกิด
มากับตัวอักษร นี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทั้งสิ้นเลย แต่มี
ใครเคยถามไหมว่านีเ่ ป็นสิง่ ผิดปกติในชีวติ หรือเปล่า
ทีค่ ณ
ุ ก�ำลังเขียนๆ อยูน่ อี่ าจจะเป็นสิง่ ผิดปกติ แว่นตา
ที่อยู่บนหน้าคุณหรือหน้าผม มันก็เปลี่ยนคุณ เพราะ
ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนคุณ ไม่มีอะไรที่ไม่มีผล
กระทบต่อคุณ การที่โรบอตหรือเอไอเข้ามาก็เหมือน
คอมพิวเตอร์ เดี๋ยวนี้มีใครมานั่งใช้พิมพ์ดีดล่ะ มันก็
เป็นเหมือนกันแหละ

CHANGE SERIES - NO.4

43

SECRET COMMUNIT Y

My space

เรือ
่ ง : นฤพล เปาอินทร์
ภาพ : เกียรติศักดิ์ พลพิ ทักษ์ ชัย

ปลดปล่อยความเป็นเด็ก
โลดแล่นเต้นสวิง กับ

BANGKOK
SWING

่ คือความรูส
“นีม
่ น
ั ตรอกไดแอกอน ในหนัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ชัดๆ” นัน
้ ึกแรก
ของการได้มายังที่นี่ ต่างกันตรงที่เราไม่ได้หลุดเข้าไปในโลกเวทมนตร์
แต่เราก�ำลังหลุดเขาไปในโลกยุค 90 ยุคที่สาวๆ นิยมกระโปรงเอวสู ง
ลายลูกไม้และชายหนุ่มก็ต้องคู่กับสายเอี๊ยม ผูกหูกระต่าย เพราะนี่คือ
แฟชั่นที่ก�ำลังครองโลกในยุคนั้น ที่นี่คือโลกของ Bangkok Swing
ประตูเหล็กเล็กๆ บานหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างร้านตัดสู ทกับคาเฟ่
่ แหละคือสถานทีท
เล็กๆ มีป้ายเขียนเพียงว่า The Hop นัน
่ เี่ ราก�ำลังตามหา
ในวันนี้ บันไดขนาดสองคนเดินผ่าน ทอดยาวขึ้นไป และถ้าฟั งให้ดีอาจ
ได้ยินเสี ยงเพลงแจ๊ซลอยมาอยู่ไกลๆ เมื่อพ้ นขอบบันไดคุณจะพบกับ
บรรยากาศที่ไม่มีวันพบได้จากที่ใดในกรุงเทพฯ
บาร์ทม
ี่ ขี วดแอลกอฮอล์ทัง้ เก่าใหม่ใหญ่เล็กตัง้ เรียงราย การตกแต่ง
ภายในท�ำให้เรานึกถึงหนังย้อนยุค พื้นไม้ก�ำแพงแดง พัดลมทองเหลือง
เฟอร์นเิ จอร์เครือ
่ งหนัง และทีส
่ � ำคัญกว่าการตกแต่ง คือผูค
้ น… หญิงสาว
ทีก
่ ำ� ลังหมุนตัวจนกระโปรงบานพองขยายราวกับเธอจะลอยได้ ชายหนุม
่
ในชุดกางเกงสายเอีย
๊ มและหูกระต่ายก�ำลังกระโดดโลดเต้นไปกับจังหวะ
เพลงอย่างสนุกสนาน
บอกได้เลยว่า นาทีแรกทีเ่ ห็น ใจเต้นระรัว พอๆ กับเสี ยงเบสทีอ
่ อกมา
จากล�ำโพง
ฟลอร์เต้นพื้นที่ขนาดเท่ากับห้องมาตรฐานสองห้องมารวมกัน มีกลุ่ม
ชายหนุม
่ หญิงสาวออกมาแสดงความซุกซนด้วยท่าทาง การเต้น กระโดด
ราวกับเด็ก ท�ำท่าล้อเลียนกัน บ้างก็นอนลงไปกับพื้ น รอยยิ้มระหว่าง
เขาและเธอที่ส่งผ่านกันด้วยการเต้น หรือที่เรียกกันว่า เต้นสวิง (Swing
Dance)
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SWING

ฟลอร์เต้นพื้นทีข่ นาดเท่ากับห้อง
มาตรฐานสองห้ อ งมารวมกั น
มีกลุม
่ ชายหนุม
่ หญิงสาวออกมา
แสดงความซุกซนด้วยท่าทาง
การเต้ น กระโดดราวกั บ เด็ ก
รอยยิ้ ม ระหว่ า งเขาและเธอที่
ส่ งผ่านกันด้วยการเต้น

START

STOP

STEP
45

SECRET COMMUNITY

08.00 P.M. - Rock Step Tripble Step
ช่วงเวลาของมือใหม่
การเต้ น สวิ ง คื อ เรื่ อ งราวระหว่ า งชายหนุ่ ม และหญิ ง สาว
ก็เหมือนการเต้นอื่นๆ โดยที่การสอนจะเริ่มจากการเลือกว่า
ใครเป็น Lead หรือ Follow ที่โดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะเป็น
Lead และแน่นอนผู้หญิงในยุคก่อนสงครามโลกก็คงต้อง
Follow ตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ (แต่ยุคนี้แล้วเลือกได้นะเธอ)
เริม่ จาก Lead และ Follow จะถูกแบ่งออกจากกันเป็นวงกลม
สองวง เต้นหมุนเวียนเปลี่ยนคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้เรา
ได้เรียนรู้จากคู่เต้นใหม่ๆ อยู่เสมอ “สวัสดีชื่ออะไรครับ/ค่ะ”
“Hello” “What’s your name?” “Where’re you from?”
คำ�ทักทายที่ต้องพู ด เท่ ากั บ จำ � นวนคู่ เ ต้ น ของเราในคื น นั้ น
อย่างน้อยก็ไม่ต่ำ�กว่า 20 ครั้ง อาจฟังดูเหนื่อย แต่เรื่องจริง
แล้วเป็นเรือ่ งทีส่ นุกอย่างคาดไม่ถงึ การได้ลองเรียนรูไ้ ปพร้อม
กับคู่ใหม่ๆ ได้พูดคุยและถามเรื่องราวระหว่างกัน บางทีตัว
Lead มือใหม่ก็ได้รับคำ�แนะนำ�ดีๆ จาก Follow มืออาชีพ
อยู่บ่อยครั้ง
สำ�หรับคนทั่วไปที่ไม่เคยเต้นมาก่อนก็ไม่ต้องกลัวไป
เพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาของคุณ โดยจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่
พื้นฐานการเต้น การนับจังหวะก้าว “Rock Step Tripble
Step...” คือคาถาทีม่ อื ใหม่ตอ้ งท่องกันให้ขนึ้ ใจ ไปพร้อมๆ กับ
การจับมือคู่ของตัวเองไว้และขยับไปพร้อมกัน ในจังหวะของ
เพลงแจ๊ซที่แสนจะครึกครื้น
08.30 P.M. - Social Dance
เวลาของคนแปลกหน้า
Music! เพลงเริ่มบรรเลงก็ได้เวลาออกไปชวนคนแปลกหน้า
ออกมาเต้นด้วยกัน… 		
ครึ่ ง ชั่ ว โมงผ่ า นไป พอให้ บ รรดามื อ ใหม่ ไ ด้ ข ยั บ ตาม
จังหวะกันถูกแล้ว หลังจากนีแ้ หละการเต้นทีแ่ ท้จริงก็ได้เริม่ ขึน้
เราจะเห็นคนทัง้ ไทยและเทศมากมายค่อยๆ ทยอยเข้ามา
ทีม่ คี วามหลากหลายมากทัง้ หัวดำ� หัวส้ม หัวชมพู ทัง้ ไทย จีน
เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม อเมริกัน เยอรมัน และที่หลากหลาย
พอๆ กับเชื้อชาติของคนที่มาเต้นก็คืออายุของคนที่มาเต้น
ตั้งแต่นักศึกษากระโปรงพลีต จนไปถึงคุณยายกับกระโปรง
ลายลูกไม้ที่ลวดลายการเต้นไม่ธรรมดา จนเราไม่อยากจะ
นึกภาพเลยว่าสมัยสาวๆ จะแซ่บแค่ไหน
โดยที่การเต้นจะเป็นการเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนคู่เต้น
กันไปเรือ่ ยๆ แต่กจ็ ะมีชว่ งเวลาทีจ่ ะทำ�ให้มอื ใหม่ได้เซอร์ไพรส์
กับการกระโดดโลดเต้ น กั น ไปอย่ างพร้ อมเพี ย งในท่ ว งท่ า
ที่บรรดาขาประจำ�เขารู้กัน ไม่ต่างอะไรกับฉากในหนังเรื่อง
La La Land เลยล่ะ นาทีนั้นเชื่อว่ามือใหม่หลายๆ คนที่ได้ดู
ก็หัวใจพองโตและคงแอบคิดอยู่ในใจ สักวันเราจะต้องเข้า
ฉากนั้นให้ได้บ้าง
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สิง่ ทีเ่ ราสังเกตเห็นคือ ไม่วา่ จะมาจากประเทศอะไร เมือง
ไหน หรือจะอายุเท่าไรนั้นไม่สำ�คัญ หลายคนอาจยังไม่เคย
พูดกันสักคำ�เลยด้วยซ้ำ� เหมือนอย่างที่ครูสอนเต้นบอกไว้ว่า
การสือ่ สารระหว่างคูเ่ ต้นไม่ใช่ค�ำ พูด แต่คอื แรงทีส่ ง่ ต่อระหว่าง
มือที่เราจับกันไว้และเหวี่ยงเราไป ที่สามารถบอกเขาได้ว่า
ไปซ้ายหรือขวา หมุนหรือหยุด กระโดดหรือวิ่ง นี่คือภาษา
สากลในโลกของการเต้นสวิง

LEFT

การสื่ อสารระหว่างคู่เต้นไม่ใช่
‘ค� ำ พู ด’ แต่ คื อ แรงที่ ส่ งต่ อ
ระหว่างมือที่เราจับกันไว้และ
เหวีย
่ งเราไป...
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00.01 A.M. - Hang Out!
เพลงจบ... แต่ความสนุกยังไม่จบ

RIGHT

SWING

เพราะทีน่ ไี่ ม่ใช่โรงเรียนสอนเต้น แต่เหมือนเป็น Community
ที่เพื่อนๆ มาสนุกกับการเต้นกัน และต่อให้เพลงจบแล้ว แต่
ความสนุกก็ยังดำ�เนินต่อไปได้
“มีบอ่ ยครัง้ มากทีพ่ อเต้นกันเสร็จแล้ว เราก็ชวนกันไปกิน
เบอร์เกอร์ กินมิลค์เชคกันต่อ เคยมีหนหนึ่งพวกเราไปผับกัน
แล้วแบบหลายคนงงมากว่านีม่ นั กลุม่ อะไร เพราะมีอายุตงั้ แต่
20 ถึง 70 จะเพื่อนมหาวิทยาลัยก็ดูไม่ใช่ จะครอบครัวก็มี
หลากหลายชาติเกินไป” คุณโน้ต (ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์)
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Bangkok Swing เล่าให้เราฟัง
“คนทีน่ หี่ ลากหลายนะ มีตงั้ แต่หมอ สถาปนิก คนทำ�บัญชี
คนทำ�นิตยสาร และที่แปลกสุดที่เคยเจอเลยก็คืออาชีพหมอ
สะกดจิต! เป็นอาชีพที่เราไม่คิดว่ามีอยู่ด้วย และเราก็ไม่มีวัน
ได้รเู้ ลยนะว่า หมอสะกดจิตจะเป็นคนอย่างไร ถ้าไม่ได้มาเต้น
ที่นี่” คุณโอ๊ต (ชยะพงส์ นะวิโรจน์) พาร์ตเนอร์อีกคนเสริม
ขึ้นมา
“หลายคนมักบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของ
ผูใ้ หญ่ ทีท่ กุ คนมีสทิ ธิม์ ากระโดดโลดเต้นกันอย่างไม่ตอ้ งแคร์
อะไร นั่นล่ะมั้งจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนจากหลากหลายอาชีพเข้า
มาอยูด่ ว้ ยกัน และสิง่ หนึง่ ทีค่ นทีเ่ ต้นสวิงมีรว่ มกันคือ พวกเขา
มีหัวใจที่เป็นเด็กอยู่ในตัว”
คุณโน้ตเล่าให้เราฟังว่า เคยไปเต้นสวิงทีเ่ มือง Herrang
ประเทศสวีเดน เป็นงานอีเวนต์เต้นสวิงที่ใหญ่มากของที่นั่น
เรี ย กได้ ว่ าเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเต้ นสวิ ง ของโลกก็ ว่ า ได้
มีการปิดเมืองเต้นกันอยู่ 5 สัปดาห์ และเป็นจุดที่ทำ�ให้การ
เต้นสวิงกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง
“ธีมตอนนัน้ คือ Under the sea ทีแ่ บบว่า พวกเราสาวๆ
ก็ใส่กระโปรงลายเปลือกหอยสวยๆ มาเต้นกัน เราไปเจอ

คุณป้าคนหนึ่งใส่ชุดว่ายน้ำ�ออกมาเต้นจ้า! (หัวเราะ) เราชอบ
จังเลย มันคือความขี้เล่น ความเพี้ยน ความครีเอทีฟ ความ
เป็นเด็กแบบนีล้ ะ่ คือสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นหัวใจของคนทีเ่ ต้นสวิงทุกคน
ถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไป การเต้นสวิงมีจุดเริ่มต้น
ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1920-1930 กำ�ลังเป็นกระแส ปี ค.ศ. 1940
กำ�ลังเฟือ่ งฟู ก่อนทีจ่ ะหายไปทันทีเมือ่ เข้าสูส่ งครามโลกครัง้ ที่ 2
เพราะในยุคสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องเสียงที่บันทึกเสียงดนตรีได้
เพลงที่ใช้เต้นจึงต้องมาจากนักดนตรีจริงๆ มาเล่นกันสดๆ
เท่านั้น ซึ่งช่วงสงคราม ดนตรีกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอย่าง
ฉับพลัน ต่อให้เป็นนักดนตรีแจ๊ซที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องไป
ขัดรองเท้า ไปล้างจาน ทำ�ให้การเต้นสวิงก็หายไปด้วย
จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1980 มีชาวสวีเดนกลุ่มหนึ่งได้เห็น
วิดโี อทีบ่ นั ทึกการเต้นสวิงเมือ่ หลายสิบปีกอ่ นไว้ ทำ�ให้พวกเขา
สนใจและออกตามหานักเต้นที่อยู่ในวิดีโอนั้น จนได้พบกับ
แฟรงกี้ แมนนิง่ (Frankie Manning) ทีต่ อนนัน้ กลายเป็นบุรษุ
ไปรษณีย์ ก่อนที่เขาจะได้รับเชิญให้มาช่วยสอนการเต้นสวิง
ให้กบั คนรุน่ ใหม่ จนเริม่ กลับมาเป็นเทรนด์ในอเมริกา สวีเดน
ยุโรป ข้ามมาที่สิงคโปร์ ไต้หวัน ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของจีน
รวมถึงเกาหลี จนตอนนีม้ คี นเต้นนับหมืน่ กระแสการเต้นสวิง
กำ�ลังเกิดขึน้ ทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงทีน่ ี่ Bangkok Swing ด้วย
ถ้ า คุ ณ เป็ นคนหนึ่ ง ที่ ยั ง มี ความเป็ นเด็ กอยู่ ใ นตั วและ
มีหัวใจของผู้ใหญ่ที่อยากกระโดดโลดเต้นอย่างไม่ห่วงอายุ
ไม่ตอ้ งแคร์ใคร ที่ The Hop-Bangkok Swing อาจเป็นโลกที่
คุณกำ�ลังตาหา มาปลดปล่อยความเพี้ยน ความขี้เล่น และ
ความเป็นเด็กในตัวให้ออกมาวิ่งเล่นและกระโดดโลดเต้น
ไปพร้อมกัน

ขอขอบคุณ
ดร. มาลียา โชติสกุลรัตน์, ชยะพงส์ นะวิโรจน์,
กฤตยา สิริมงคลเสถียร, สุไลมาน สวาเลห์
THE HOP - BANGKOK SWING
ที่ตั้ง: 252/8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
		(ระหว่างสีลมซอย 18 กับ 20 เยื้องๆ กับวัดแขกสีลม
		สถานที่ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของตึก)
*มีการเปิด Free Class สำ�หรับคนทั่วไปให้ได้มาลองเต้นกัน
ทุกวันอังคารและวันเสาร์เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และ
หลังจากเวลา 20.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลา Social
Dance ค่าบัตร 200 บาท สามารถนำ�ไปแลกเครื่องดื่มได้
นอกจากนี้ยังมี Class สำ�หรับคนที่สนใจอีกด้วย
สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน FB : Bangkok Swing
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เรือ
่ ง : วรัญญา บูรณากาญจน์
เมือ
่ มนุษย์ตา่ งเป็นสั ตว์สังคม เราจึงมารวมกลุม
่ กัน แต่แน่ละ่ บางคนก็แตกต่าง
บางคนก็เหมือนกัน บางกลุ่มก็อยู่กันแบบลับๆ เหมือนกับธีม Read Me ฉบับนี้
เราจึงรวบรวมกลุ่มก้อนของความบันเทิงอย่างเพลง ซีรีส์ และหนังสื อที่ดูจะ
ถูกซ่อนไว้ในความลึกลับมาให้ลองส� ำรวจกัน

MUSIC

Sweet Sound of Ignorance - SoKo

โซโกะถือได้ว่าเป็นนักร้องอินดี้ป๊อปจากฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่ง
เพลงนี้ได้เล่าถึงความเปล่าเปลี่ยวเหงาในบ้าน ที่ท�ำให้คนคนหนึ่งสร้าง
โลกลับๆ ในจินตนาการขึ้นมา เพื่อที่จะหลบหนีจากความเป็นจริง

Introvert - Rich Brian Ft. Joji

ชือ่ เพลงก็บอกถึงความแปลกแยกออกมาจากสังคมทีฟ่ งั ดูลกึ ลับอยูแ่ ล้ว
เสียงเพลงแบบ Lofi-Hiphop ที่เข้ากันดีกับเสียง Joji ยิ่งขับกล่อม
ความเหงาจนเหมือนกับใครบางคนที่อยากอยู่อย่างเงียบๆ แต่สิ่งที่
ท�ำให้เพลงนีฟ้ งั กลมกล่อม ไม่ขาดไม่เกิน น่าจะเป็นเสียงของ Rich Brian
แร็ปเปอร์จากอินโดนีเซีย ที่เหมือนจะบอกว่า ถึงแม้จะรู้สึกเหงาและ
แปลกแยกจากสังคม แต่ก็ยังมีความสุขได้อยู่นะ

Common People - Pulp

ถ้าหากเราจะมองว่า วงร็อกอังกฤษวงนีช้ อบท�ำเพลงแนวเสียดสีสงั คมก็
น่าจะได้ เพราะเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงความแปลกแยกของคนที่รู้สึกว่า
ตัวเองไม่ธรรมดา แต่พยายามแทบตายเพือ่ เข้ากับสังคมธรรมดา สุดท้าย
ก็ไม่สามารถท�ำได้ เหตุผลหลักก็เพราะตัวหญิงสาวทีถ่ กู เล่าถึงช่างไม่เข้าใจ
ความเป็นไปในสังคมเอาเสียเลย

LoL internet - Jakob Bienenhalm

เพลงภาษาเยอรมั น สนุ ก ๆ ที่ มี เ นื้ อ หาเล่ า ถึ ง สภาพสั ง คมบนโลก
อินเทอร์เน็ตในยุคทีเ่ ราต่างพิมพ์ขอ้ ความเพือ่ ปฏิสมั พันธ์กนั แม้ตา่ งฝ่าย
ต่างจะคุยกันด้วยท่าทีขึงขังจริงจัง แต่ขณะเดียวกันก็พยายามรักษา
ความลับของตัวเองไว้ ผู้หญิงที่เราเคยคุยแชตกัน อาจจะไม่ใช่ผู้หญิง
จริงๆ ก็เป็นได้
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Jugglers

ซีรสี โ์ รแมนติกคอเมดีจ้ ากช่องเคบีเอสของประเทศเกาหลี ว่าด้วยเรือ่ งราว
ภายในองค์กรใหญ่ที่วุ่นวายของตัวเอก ซึ่งเป็นเลขาผู้ไม่มีใครเห็นความ
ส�ำคัญ สะท้อนภาพปัญหาทางสังคมและองค์กรทีเ่ ต็มไปด้วยความสกปรก
ฉ้อฉล การติดสินบน เล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โทนหลัก
ของเรื่องก็ไม่ได้หนักหัวจนเกินไป เพราะยังเล่าวิถีชีวิตการเป็นเลขาใน
องค์กรใหญ่ของตัวเอกและเพื่อนๆ ในเชิงอารมณ์ขันด้วย

Stranger Things

ซีรีส์ไซไฟยอดนิยมจาก Netflix ที่ล่าสุดได้ด�ำเนินมาถึงซีซั่นที่สองแล้ว
เล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับสัตว์ประหลาดทีเ่ กิดจากการทดลองอย่างลับๆ จน
ท�ำให้เด็กในเมืองคนหนึ่งหายตัวไป เหล่าเพื่อนๆ จึงออกตามหา และ
หลงไปในโลกของสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า Upside Down ซึ่งทั้งหมด
จะท�ำให้เราเห็นมิตรภาพที่น่ารักและน่าหลงใหลของเด็กๆ ที่ท�ำให้รู้สึก
อยากติดตาม แม้ว่าจะไม่ใช่คอไซไฟก็ตาม

BOOK
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หันมาทางนี้เถอะนะ, โมโมเสะ

เขียนโดย เออิจิ นาคาตะ
รวมเรื่องสั้นเล่มแรกของนักเขียนนามปากกา เออิจิ นาคาตะ แต่
ไม่ใช่เล่มแรกของผูเ้ ขียนทีแ่ ฟนนักอ่านอาจเคยได้ยนิ ชือ่ มาบ้างแล้วอย่าง
โอตสึ อิจิ นักเขียนนวนิยายแนวลึกลับชือ่ ดังของญีป่ นุ่ โดยประกอบด้วย
เรื่องสั้น 4 เรื่องคือ หันมาทางนี้เถอะนะ,โมโมเสะ, ระลอกคลื่นริมฝั่ง,
เสียงของเขาในไร่กะหลำ�่ ปลี และ การก้าวผ่านของโคอุเมะ ความเหมือน
ของทั้งสี่เรื่องคือ กลิ่นอายที่ชวนให้นึกถึงความเหงา แต่ก็ไม่ได้เหงา
จนจับใจเท่าทีเ่ คยเป็นมา แต่อาจเหมือนการหวนกลับไปในอดีตของตัว
ผูเ้ ขียนเอง นอกจากนัน้ ยังพูดถึงความรักไว้อย่างสวยงาม แม้วา่ เรือ่ งราว
อาจไม่ได้จบลงด้วยดีก็ตาม
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เรือ
่ ง: รุจรวี นาเอก

ฉันจะหาคุณ
ได้ท่ใี ดอีก
บนโลกนี้
คุณหายไป ราวกับว่าคุณไม่เคยมีตวั ตนอยูใ่ นซอกหลืบ
ความทรงจำ�ของใคร กระทัง่ ฉัน คุณหายไป ไร้รอ่ งรอย
ตามหา เหมือนวันหนึ่งคนบนฟ้าทำ�ชื่อคุณหลุดร่วง
ไม่มใี ครจำ�คุณได้ ไม่มใี ครรูจ้ กั คุณ คุณแค่หายไป หาย
ไปในกะพริบตาเดียว คุณหายไปแล้ว หายไปจากฉัน
ฉันรับรูว้ า่ โลกนีท้ �ำ คุณหล่นหายไป เมือ่ เปิดรายชือ่
โทรศัพท์ นิ้วไล่ล่าหาชื่อของคุณตลอดนับร้อยรายชื่อ
เรียงยาว แต่เท่าไรก็ไม่เจอ ตำ�แหน่งทีเ่ คยเป็นของคุณ
กลายเป็นใครสักคนที่จำ�ไม่ได้ว่ารู้จักเขา ชื่อของคุณ
บิดเบี้ยวกลายเป็นนามอันแปลกประหลาด ตัวเลข
คุน้ เคยสลับสับเปลีย่ นจนไม่ทงิ้ ร่องรอยในการตามหา
คุณอีกแล้วบนโลกนี้
ฉันร้อนใจ เร่งสืบหาต้นตอของคุณ จากครอบครัว
จากเพื่อนฝูงของเรา พวกเขาส่ายหน้า ทำ�เหมือนว่า
ฉันถามหาคนที่ไม่มีตัวตนบนโลกนี้ ฉันเริ่มใจเสีย
ฉันสูญเสียคนไปมากมายระหว่างทางที่เติบโต สละ
หลายสิง่ เพือ่ ให้มชี วี ติ รอดอยู่ แต่การเสียคุณไป มันเป็น
เรือ่ งเลวร้ายเกินกว่าจะอยากให้เกิดขึน้ บนโลกโสมมนี่
50
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ฉันจำ�ไม่ได้วา่ ตามหาคุณนานเท่าใด แต่เมือ่ จนใจ
จะไขว่คว้าเอาเศษเสีย้ วเท่าเม็ดฝุน่ ของคุณมากอบกุม
นั่นทำ�ให้โลกในสายตาของฉันเอียงกะเท่เร่ ล้มครืน
พัง ล่มสลายในทันที น้�ำ ตามากมายไหลทะลักท่วมท้น
หัวใจซึ่งแหลกไม่มีชิ้นดี ฉันจะหาคุณได้ที่ใดอีกบน
โลกนี้
ฉันจึงเลือก
ที่จะทำ�ลายโลกของฉันเอง
โลกใดใดล้วนมีรูเล็กเท่าหัวเข็มหมุด รอยแยก
ฉีกขาดซึ่งไม่มีใครรับรู้ว่าอยู่ท่ใี ด โลกซ่อนมันเอาไว้
แน่นหนา กลัวเหลือเกินใครจะเห็นเข้าและฉีกทึ้งมัน
ออก ทำ�ลายล้างโลกนี้เป็นเสี่ยงๆ ฉันเพียงเอื้อมมือ
แทนที่จะค้นหาคุณอีกครั้ง กลับฉีกกระชากรอยขาด
ปริแตกให้กว้าง เล็บทั้งสิบจิกลึกลงในแผ่นดินและ
ผืนฟ้า ออกแรงแหวกให้แตกเป็นสอง ทำ�ลาย ทำ�ลาย
ดังก้องในหัวไม่จบสิน้ ฉันไม่ปรารถนาโลกทีป่ ราศจาก
คุณอีกแล้ว
และเพราะฉันออกแรงมากถึงเพียงนี้ มากพอทีจ่ ะ
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ทำ�ลายโลกดวงหนึง่ ได้ ทัง้ ทีฉ่ นั เป็นเพียงคนธรรมดา
มิใช่พระเจ้า มิใช่ผสู้ ร้าง ฉันจึงตืน่ ขึน้ มา ดวงตาเบิกโพลง
ชุ่มไปด้วยน้ำ�ตาจากการสูญเสียคุณไปในโลกของ
ความฝัน สิ่งแรกที่ฉันทำ�คือการเอื้อมมือสะเปะสะ
ปะหาโทรศัพท์มือถือที่วางไว้ข้างหมอน กดปลดล็อก
ด้วยรหัสของฉัน นิ้วแตะที่รายชื่อการโทร ไล่หาอย่าง
บ้าคลั่ง เพื่อพบว่าคุณยังอยู่ในโลกนี้... โลกที่ไม่ใช่
ความฝันน่ากลัว
ฉันโทรหาคุณเมือ่ ตอนบ่ายสี่ คุณไม่รบั สาย ฉันรู้
คุณอาจจะไม่ว่าง แต่ในใจฉันร้องประท้วง คุณอาจ
หายไป หายไปเมือ่ ไรก็ได้ เหมือนกับคนอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา
ซึ่งตกหล่นหายไประหว่างทางที่ฉันเติบโต ทิ้งให้ฉัน
ยืนเดียวดายกลางถนนสายนัน้ สายทีพ่ าทุกคนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ถนนเดียวดายเปลี่ยวร้างเย็นชา บนถนน
สายนั้น ฉันพบกับคุณ
ฉันหลับไป และฝันร้าย ฝันว่าคุณหายไปชัว่ นิรนั ดร์
นั่นทำ�ให้ฉันกดโทรหาคุณอย่างไม่ลังเล น่าแปลก
เหมือนความกลัวต่อสายถึงคุณเร็วกว่าความคิดถึง
คุณรับสาย คำ�ถามแรกเลย เป็นอะไรหรือเปล่า…
คุณรู้ ฉันจะไม่โทรหาคุณในเวลานอกเหนือทีต่ กลงไว้
ฉันบอกคุณ เสียงสั่นไปด้วยความกลัวตกค้าง พี่คะ
รุจฝันร้าย ฝันว่าพี่หายไป
คุณนั่งปลอบอยู่เนิ่นนาน ทั้งที่มีธุระต้องไปทำ�
คุณสั่งห้ามไม่ให้ฉันทำ�งาน เพราะฉันเครียดเกินจน
เก็บไปฝัน คุณรู้ว่าฉันป่วยมาสักพัก เพราะทำ�งาน
ไม่ สำ � เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ค าดไว้ ฉั น เริ่ ม ปวดหั ว
ไมเกรนกำ�เริบ และตัวร้อนจนผ้าเย็นเอาไม่อยู่ คุณ
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ตกใจมากที่ ฉั น อาการเลวลงเรื่ อ ยๆ แต่ ยั ง ย้ำ � ว่ า
คุณชักชินแล้ว ฉันมักมีเรื่องตกใจอยู่บ่อยๆ แต่นั่น
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ได้โปรดพักผ่อน กินข้าวให้อิ่ม
แล้วค่อยเจอกัน
คุณไม่รวู้ า่ เสียงคุณปลอบประโลมฉันได้ดแี ค่ไหน
คุณคงไม่เข้าใจว่าที่รั้งคุณไว้เสียนานเพราะกลัวเสีย
ขวัญกระเจิง และคุณคงไม่รู้ว่าโลกที่ปราศจากคุณ
มันเลวร้ายเพียงใด คุณไม่รู้ คุณไม่รู้... คุณไม่รู้ว่า
นั่นคือความกลัวสูงสุดของฉันเอง นั่นคือการที่คุณ
หายไปแล้วไม่กลับมา
คุณซึง่ มองผ่านทะลุเนือ้ หนังแข็งกระด้าง เห็นว่า
แท้จริงแล้วฉันเป็นเพียงเด็กซึ่งอ่อนแอไร้กำ�ลัง นั่น
ทำ�ให้คุณเป็นห่วงอยู่บ่อยๆ จนบางครั้งคุณต่างหาก
ที่อยากลักพาตัวฉันไปอยู่ใกล้ๆ เพียงเพื่อรักษาไม่
ให้ฉันแตกสลายสูญดับหายไป... การหายไปของฉัน
ก็เป็นความกลัวของคุณเช่นกัน
เพราะเช่นนั้นคุณจึงพยายามโอบกอดฉันเอาไว้
ฉันเองก็พยายามฉุดรั้งคุณไว้ เราต่างกระทำ�เช่นนั้น
เพียงเพือ่ ไม่ให้ใครสักสูญหายไปในโลกของความจริง
เพราะโลกของความจริง
ไม่มีรูเล็กเท่ารูเข็มให้ทำ�ลาย
เพียงเพื่อมาพบกัน

TK Voice

เรือ
่ งและภาพ: นฤพล เปาอินทร์

SECRET
GROUP
LINE...
ชื่ อ กลุ่ ม ไลน์ ที่ ป ระหลาด
จนไม่อยากบอกใคร
เมื่อมีการรวมตัวของคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป
้ ได้วา่ เป็นกลุม
เราอาจนิยามการรวมตัวนัน
่ แก๊ง
โดยทีแ
่ ต่ละกลุม
่ มักเกิดจากความสนิท เกิดจาก
ความสนใจที่มีร่วมกัน แล้วพวกเราก็ต่างหา
ค�ำนิยามที่เป็นจุดศู นย์กลางที่ต่างมีเหมือนกัน
สิ่ งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกัน
หนึ่งในช่องทางที่หลายกลุ่มเลือกใช้ติดต่อ
สื่ อ สาร คงหนี ไ ม่ พ้ น การสร้ า งกรุ๊ ป ในแอป
‘Line’ หลายครั้งเกิดการสร้างสรรค์ช่ือกรุ๊ป
ให้ สุ ด แสบแหวกทุ ก ขนบ เพื่ อ ที่ จ ะบอกว่ า
พวกเรานั้ น แซ่ บ แค่ ไ หน หรื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ ช่ื อ
อาจดู ธ รรมดา แต่ มี จุ ด ประสงค์ แ อบแฝงที่
ไม่ธรรมดา
เมื่ออ่านจบแล้วก็ลองไปเลื่อนดูกลุ่มเก่าๆ
ในไลน์ของคุณดู แล้วบอกเราหน่อยว่า คุณมี
กลุ่มไลน์ที่ช่ือแสนประหลาดจนไม่อยากบอก
ใครอยู่บ้างไหม

Group name:

DOMINIC
“เป็นกลุม
่ ของเพื่อนสนิทมีกน
ั 8 คน
มาการจากที่พวกเราเป็นชนชั้นสู ง
อะค่ะ (หัวเราะ)”
ศิรน
ิ ภา จ�ำเริญใหญ่
พรญานี มาตรค�ำจันทร์ - นักเรียน

Group name:

แม่ของลูก
“เป็ น กลุ่ ม ของผู้ ช ายในโรงเรี ย น
มีอยูร่ อ
้ ยกว่าคน ทีจ
่ ะมาแชร์รป
ู สาว
ในโรงเรียนทีค
่ ด
ิ ว่าจะเป็นแม่ของลูก
ในอนาคต”
ณัฐเบศร์ เพธาศรีพัฒน์ - นักเรียน

Group name:

ลี้ภัยเป็ด

“เป็ น กลุ่ ม ที่ แ ยกออกมาจากกลุ่ ม
แชตใหญ่ เพราะมีเพื่อนที่พวกเรา
ไม่คอ
่ ยชอบ เลยตัง้ ฉายาเขาว่าเป็ด
และก็ อ ยากคุ ย แบบไม่ ใ ห้ เ ขารั บ รู้
จนมาตั้งกลุ่มแยกเอาไว้คุยกันเอง
ในชื่อนี้”
ชนธรณ์ อันนุพัฒน์ - นักศึกษา
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Group name:

ผู้ชายขาย
ผ้าไหม 2 บาท
“เป็นกลุม
่ ของเพื่อนๆ สมัย ม.ปลาย
ที่มีผู้ชายล้วนอยู่กัน 6 คน ด้วย
ความสนิทกัน อยู่ด้วยกันมา 3 ปี
ท�ำให้เกิดกรุ๊ปนี้ข้ น
ึ มา”
ภูมริ พี อินทร์ - นักเรียน

Group name:

Let’s go
Rhino
“ป่ ะ! แรดกันเถอะ (หัวเราะ) เป็น
กลุ่มเพื่ อนสมัย ม.ปลาย ที่ต้ังมา
จากอินเนอร์ล้วนๆ แบบพวกเรา
ก็มีนอนะแกร~”
ภัควิภา พนาเมธา - นักศึกษา

Group name:

ผู้หญิงขี้เมาท์
“เป็นกลุม
่ ของเพือ
่ นสมัย ม.ต้น 8 คน
ที่เอาไว้อัปเดตเรื่องราวต่างๆ ของ
คนในรุ่น ไว้นัดเจอกินข้าวอัปเดต
ชีวิตกันและกันอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง”
เพ็ ญภา แก้วเนตร - เภสั ชกร

Group name:

คนม.
งบสองแสน

“ที่จริงชื่อนี้เป็นชื่อรายงานที่เราท�ำ
ร่วมกันเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร”

“คนม. ย่ อ มาจาก ค่ า ยน้ อ งใหม่
ที่ต้องใช้เงินสองแสนบาทเพื่ อจัด
ค่ายนี้ข้ ึนมา พวกเราต้องหาให้ได้
ภายในหนึ่ ง ปี กลุ่ ม นี้ จึ ง เป็ น กลุ่ ม
ระดมเงินที่พวกเราท�ำมาทุกอย่าง
ตัง้ แต่ขายข้าวกล่อง ท�ำ Wristband
สกรีนเสื้อขาย จนตอนนีก
้ ย
็ งั ไม่ครบ
สองแสนเลยค่ะ”

ธนสรรณ รุง่ ปั ญญารัตน์ - นักศึกษา

สิ รป
ิ ราญชลี ศรีรงั ษ์ - นักศึกษา

Group name:

ตั้งครรภ์
ไม่พร้อม
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READ
ME
EGAZINE
facebook.com/readmeegazine
อุ ท ยานการเรี ย นรู้ TK park เปิ ด พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์
นิตยสาร ‘Read Me Egazine’ โดยฝีมือการเขียนของ
เยาวชน TK Young Writer ที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะ
ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมอื จากอุทยานการเรียนรู้ TK park
เพื่อเป็นเวทีในการสรรค์สร้างผลงาน สะท้อนความคิด
ในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่
กระบวนการในการผลิ ต นิ ต ยสาร Read Me
เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักเขียนรุน
่ เยาว์ทม
ี่ ฝ
ี ไี ม้
ลายมือเป็นทีน
่ า่ จับตา กับบรรณาธิการมืออาชีพ ซึ่งผลัด
เปลีย
่ นกันเข้ามาแบ่งปั นความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
การท�ำนิตยสาร ให้เยาวชน TK Young Writer ได้
สั มผัสกับการท�ำงานจริง ซึ่งความพิเศษของ Read Me
อยู่ที่ นอกจากทุกคนจะเป็นนักเขียนแล้ว น้องๆ ในทีม

ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ลงมือท�ำ ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้าที่ของ
แต่ละต�ำแหน่ง เช่นเดียวกับกองบรรณาธิการนิตยสาร
ในยุคดิจท
ิ ลั ทีก
่ ารเรียนรูเ้ กิดขึ้นได้ไม่จำ� กัด Read Me
Egazine เป็นนิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือนส� ำหรับ
ผูอ้ า่ นทุกเพศทุกวัย น�ำเสนอประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
ผ่ า นมุ ม มองที่ ห ลากหลาย ท� ำ ให้ ผู้ อ่ า นได้ อ่ิมเอมกับ
สรรสาระ ด้วยฝีมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักใน
การเขียนและการท�ำหนังสือ ติดตามนิตยสาร Read Me
ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
ส� ำนักงานอุทยานการเรียนรู้

เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
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