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สมัยมัธยมเราเคยเลือกชมรม…
เพราะว่าแอบชอบรุ่นพ่ีคนหนึ่ง
	 อาจฟังดผูดิจดุประสงคข์องการเรยีนวชิานี ้
สุดๆ	 เพราะจุดประสงค์ของวิชานี้คือการให้
เราได้เลือกเรียนในส่ิงที่เราสนใจกับคนที่ม ี
ความชอบแบบเดียวกัน	 ได้มาร่วมท�าอะไรไป
พร้อมกัน	
	 แต่หลังจากที่ได้ท�า	Read	Me	ฉบับนี้แล้ว
เรากลับคิดว่านั่นล่ะคือการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต	
	 จากการไดไ้ปสัมภาษณพู์ดคยุกบักลุม่กอ้น 
ในโลกของผู้ใหญ่	 ที่ไม่มีเกรดมาบังคับ	 ไม่มี
คะแนนที่ต้องแคร์	 พวกเราต่างเข้ารวมกลุ่ม
และถูกยึดโยงด้วยความรู้ สึกบางอย่างที่
เหมือนกัน	ความรู้สึกบางอย่างทั้ง	ความสนุก,	
ความสุข,	ความหมาย,	ความชอบ	ฯลฯ	ส่ิงเหลา่นี้ 
ที่เหมือนกันคือส่ิงที่ยึดโยงและเยียวยาจิตใจ
เรา	ในทางใดทางหนึ่งเสมอ	
	 เหมือนกับเราสมัยมัธยม	ที่เราเฝ้ารอให้ถึง 
วันอังคารเร็วๆ	 เพราะจะเป็นวันเดียวในรอบ
สัปดาห์ที่จะได้พบพ่ีคนนั้น	 ...ชมรมนี้ช่าง
เยียวยาจิตใจเราเหลือเกิน

นฤพล เปาอินทร์

ในหลายๆ	บรบิท	การมคีวามลบัดเูหมอืนจะเปน็
เรือ่งทีไ่มด่เีทา่ไร	เพราะมนัหมายถงึการเกบ็ง�า
บางส่ิงบางอย่างจากสาธารณะ	 และท้าทาย
อ�านาจการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก	
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ในอีกแง่หนึ่ ง	 การมี 
ความลับอาจท�าให้เรารับรู้วิถีปฏิบัติ	 รวมถึง
ขอ้มลูส�าคญัตา่งๆ	เช่น	การปกปดิตวัตนในโลก
เสมอืน	เพ่ือแชรค์วามรูบ้างประเภท	ซึ่งทีสุ่ดแลว้	 
หากเปดิเผยรายละเอยีดทัง้หมดของผูใ้หข้อ้มลู	
ก็อาจไม่เปน็ผลดีก็ได้	
	 ในเล่มนี้เราจึงอยากทุกคนมาร่วมส�ารวจ
สังคมลบั	หรือผูค้นทีมี่วิถีบางอยา่งแตกต่างจาก 
เรา	 เพ่ือที่สุดแล้วเราอาจเข้าใจอะไรบางอย่าง 
เพ่ิมขึ้นจากพวกเขา	 แล้วในที่สุด	 ‘ความลับ’	 
ก็อาจจะไม่ต้องอยู่คู่กับ	 ‘ความมืด’	และ	‘การ
ปกปดิ’	เสมอไป		

พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
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ส่ิงมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์บนโลกนี้ต่างอาศัยอยู่ด้วยกัน 
เพ่ือความอยูร่อด	ไมเ่ว้นแมแ้ต่มนษุยเ์รากอ็าศัยกนัเปน็กลุม่กอ้น 
ตั้งแต่ต้นก�าเนิดสายพันธุ์	 ในช่วงยุคโฮโมเซเปียนส์	 หรือ 
กว่าสามแสนปีก่อนก็มีหลักฐานว่ามนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
เพ่ือความอยู่รอดจากความอดอยาก	 ภัยพิบัติ	 และเพ่ือการ
สืบพันธุ	์ส่ิงเหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่ามนษุยเ์ราไมไ่ด้ถกูออกแบบ
มาเพ่ืออยู่เพียงล�าพัง
	 จากส่ิงมีชีวิตที่หาเช้ากินค�่า	 มีชีวิตอยู่เพ่ือด�ารงเผ่าพันธ์ุ	
จนถึงวันนี้มนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่านั้น	 เราไม่ได้รวมกลุ่ม
เพียงเพ่ือที่จะอยู่รอด	 แต่เรารวมกลุ่ม	 (Community)	 ด้วย 
จดุประสงคบ์างอยา่ง	เพ่ือผลประโยชนบ์างประการ	หรือแมแ้ต่
คุณค่าทางใจที่ไม่มีใครเคยเห็นว่ามันหน้าตาเปน็อย่างไร	
	 ส่ิงนามธรรมเหลา่นีเ้องทีย่ดึโยงและเช่ือมเราเขา้ไว้ด้วยกนั	
ในสภาพสังคมปัจจบุนัทีซ่บัซอ้นทีสุ่ดเทา่ทีม่นษุยชาติเคยพบเจอ	
ท�าให้เกิดการวมกลุ่มขึ้นมามากมายด้วยปัจจัยที่แตกต่างกันไป	
ซึ่งบางกลุ่มอาจเปน็กลุ่มลับ	 (Secret	 Community)	 ที่เรายัง
ไม่เคยรู้จักมาก่อน	
	 มารวมกลุม่ไปกบัพวกเรา	แลว้มาคน้เร่ืองลบัๆ	ของพวกเขา
ไปพร้อมกัน
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WHAT IS 
COMMU-
NITIES?
ชุมชนคืออะไร?

ภาษาท�าหนา้ทีเ่ปน็สะพานเชือ่มโลกกบัความคดิ	และท�าใหเ้รา 
สามารถใช้ถ้อยค�าส่ือสารออกมาให้โลกรู้ได้	 แต่บางครั้ง 
เจ้าสะพานท่ีว่านี้ก็อาจจะท�าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นัก	 เพราะ 
ความคดิบางอยา่งอาจหลน่หายรายทาง	และดว้ยประสบการณ์ 
การรบัรูค้วามหมายทีแ่ตล่ะคนมไีมเ่หมอืนกนั	กอ็าจจะท�าให้
ภาษาไมส่ามารถส่งความคดิไปถงึอีกฝ่ังไดเ้หมอืนกนั	ดงันัน้	
เราจงึอยากชวนมาส�ารวจความหมายของค�าวา่	Community	 
หรือ	ชุมชน	เพ่ือความเข้าใจร่วมกัน

เริม่จากภาษาไทยใกลต้วั คำาวา่ ชมุชน ตามพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
 “น. หมู่ชน, กลุม่คนทีอ่ยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาด
เล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์
ร่วมกัน, ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก”
 คำาคำานี้ดูจะไม่มีปัญหาอะไร หากเราใช้เรียก
ชุมชนบางไส้ไก่ ซึ่งเป็นชุมชนคนลาวอพยพที่อาศัย 
อยู่บริเวณสี่แยกบ้านแขก หรือเรียกชุมชนคนจีน 
ในต่างประเทศว่าไชน่าทาวน์ หรืออาจใช้เรียกชุมชน
แบบทีมี่ผูใ้หญ่ลเีป็นผูใ้หญ่บา้น หรอืชมุชนทีอี่คำาแกว้ 

Cover story 
เรือ่ง: นลิน สินธุประมา, พรณพรรษ พฤกษายิง่เจริญ

อาศยัอยู ่ฯลฯ เพราะนยิามความหมายของคำาวา่ ชมุชน  
ในท่ีน้ียังคงตรงกับความหมายในพจนานุกรมท่ีพูดถึง  
กลุ่มคน, สังคมขนาดเล็ก, บริเวณเดียวกัน และ 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 แต่เมื่อพอเราเริ่มใช้คำาว่า ชุมชน เรียกอย่างอื่น  
เหมือนท่ีเบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน ผู้เรียก ชาติ (Nation)  
วา่เป็น ชมุชนจนิตกรรม (Imagined Communities)  
ความหมายของชุมชนที่เกี่ยวกับ สังคมขนาดเล็ก  
ก็เริ่มจะใช้ไม่ได้ หรือเม่ือเราใช้พูดถึงการตั้งเพจ 
เฟซบุ๊ก ที่มีชื่อทำานองว่า ชุมชนคนติ่งเกาหลี ก็อาจ

(n.)	A	group	of	
people	living	in	
the	same	place	
or	having	a	par-
ticular	charac-
teristic	in	com-
mon.	
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ทำาให้ความหมายที่ว่า คนในชุมชนต้องอยู่บริเวณ
เดียวกัน เริ่มจะถูกตั้งข้อสงสัยเช่นกัน
 ความไม่สอดคลอ้งทีเ่กดิขึน้นี ้ไม่ได้หมายความวา่ 
ความหมายใดไม่ถูกต้อง แต่คำาคำาเดียวอาจนำาไป 
ใช้ได้หลายความหมาย หลากบริบท ความหมายที่ 
ราชบัณฑิตฯ บัญญัติไว้นั้นถูกต้องในแง่ที่มันเป็น
ความหมายทัว่ๆ ไป ทีเ่รามักจะนกึถงึเป็นอันดับแรก 
เมื่อพูดถึงคำาว่า ชุมชน ขึ้นมา แต่ก็อาจไม่ครอบคลุม
ถึงความหมายในมิติอ่ืนๆ ที่เพ่ิมขึ้นตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป
 ลองย้ายไปดูที่ภาษาอังกฤษกันบ้าง Oxford 
Dictionary ให้ความหมายคำาว่า Community ไว้ถึง  
3 ความหมาย ซ่ึงในแต่ละความหมายก็ยังมีการ 
แตกยอ่ยไปอีก แตค่วามหมายทีเ่ราจะยกมาอธบิายคือ 
ความหมายของ Community ทีบ่อกว่า (n.) A group  
of people living in the same place or having  
a particular characteristic in common. ซึ่งจะว่า 
ไปแล้ว ก็ใกล้เคียงกับความหมายภาษาไทยอยู่ 
ไม่น้อย เพียงแต่อาจจะมีขอบเขตความหมายกว้าง
กว่าหน่อย เพราะไมม่กีารระบุว่าเปน็สังคมขนาดเล็ก 
และสรา้งทางเลือกใหว้า่กลุ่มคนนัน้อาจจะอยูบ่รเิวณ
เดียวกัน หรือเพียงแต่มีลักษณะบางประการร่วมกัน
ก็ได้
 ส่วนนักสังคมวิทยาให้ความหมายกับคำาว่า 
Community ตา่งออกไป พวกเขาไม่ได้เพ่งความสนใจ 
ไปที่คน สถานที่ หรือลักษณะร่วม แต่สนใจเครือข่าย
ของการตดิตอ่สมัพันธ ์โดยมองวา่ ชมุชนคือเครอืขา่ย 
ทางการเมืองและสังคม (Social and Political  
networks) ทีเ่ชือ่มโยงปัจเจก องค์กรทีบ่รหิารจัดการ
ชุมชน และผู้นำาเข้าไว้ด้วยกัน การมองในลักษณะนี้ 
อาจจะช่วยอธิบายได้ดีว่า เพจเฟซบุ๊กก็ถือเป็นชุมชน 
หนึง่ เพราะหวัใจของชมุชนในมุมมองนกัสงัคมวทิยา
คือเครือข่าย การรวมตัวกันบนเฟซบุ๊กจนมีกิจกรรม
ร่วมกัน แม้แอดมินและลูกเพจจะไม่ได้อาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกันก็ตาม 
 ในทางกลับกัน แม้คอนโดแห่งหนึ่งใจกลาง
กรุงเทพฯ อาจจะมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันในตึกๆ นั้น
นับร้อยชีวิต คอนโดแห่งนั้นก็อาจไม่ได้มีชุมชนใด
เกิดขึ้นเลยก็ได้ เพราะผู้ที่อาศัยในนั้นไม่ได้มีความ

พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์ หรือสร้างเครือข่ายของ
ความสัมพันธ์บางอย่างขึ้นมา
 ทัง้นี ้กไ็ม่ได้หมายความวา่ เครอืขา่ยนัน้สำาคัญกวา่ 
องค์ประกอบอย่าง คน สถานที่ หรือ ลักษณะร่วม  
ตามทีพ่จนานกุรมได้ใหไ้ว ้เพราะแนน่อนวา่ การจะเกดิ 
เป็นชมุชนขึน้มาได้กต็อ้งมี คนทีว่างตวัอยูใ่นตำาแหนง่
แห่งที่ต่างๆ ของเครือข่ายความสัมพันธ์ และจำาเป็น
ต้องมีสถานที่ (Place) เพียงแต่ในปัจจุบัน ขอเพียง 
มีพ้ืนที ่(Space) ขึน้มา ไม่วา่จะเป็นพ้ืนทีท่างกายภาพ 
(Physical Space) หรอืพ้ืนทีเ่สมือน (Virtual Space)  
ก็สามารถเกิดชุมชนได้ดุจเดียวกัน รวมถึงองค์ประกอบ 
ทีข่าดไม่ได้อยา่ง ลกัษณะรว่ม, ผลประโยชนร์ว่ม, หรอื 
ความสนใจร่วม ที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนต้อง
พยายามสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้ขึ้นมา 
 คำาว่า Community หรือ ชุมชน ที่ Read Me 
ฉบับนี้อยากจะชวนผู้อ่านมาทำาความรู้จัก จึงอาจจะ
มีความหมายกวา้งกวา่ชมุชนแบบหมู่บา้นเลก็ๆ หรอื
กลุ่มคนที่ต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทางกายภาพบริเวณ
เดียวกนั แตอ่าจหมายความรวมถงึชมุชนของกลุม่คน 
ใดๆ ณ พื้นที่ใดๆ ก็ตาม ที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์
โยงใยต่อกัน 



ชุมชนกับการเติบโตของ
วัฒนธรรม

COMMU-
NITIES & 
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หอ้งเรยีนสมยัมธัยม	(หรอืประถมกไ็ด)้	ของคณุ 
มีคนอยู่กี่กลุ่ม?
	 ค�าตอบของแตล่ะคนอาจจะแตกตา่งกันไป	 
บางห้องอาจจะมีกลุ่มเด็กเรียนนั่งแถวหน้า	
แก๊งวงไพ่ท้ายห้อง	 แก๊งนางฟ้า	 แก๊งผู้ชาย 
สุดแสบ	แกง๊สาวเปรีย้ว	ฯลฯ	แตค่งไมม่ใีครตอบ
ว่า	 คนในห้องเรียนทั้งห้องมีอยู่ประเภทเดียว	 
และอยูด่ว้ยกนัเปน็กลุม่ใหญ่อนัแสนจะสนทิสนม 
กลมเกลียวแน่ๆ	 อย่างน้อยก็ต้องมีบางคนที ่
สนิทกันมากกว่าอีกคน	 มีกลุ่มย่อยๆ	 ที่พอจะ 
บอกได้ชัดบ้าง	 ไม่ชัดบ้าง	 ว่าแต่ละกลุ่มมี
เอกลักษณ์แบบไหน	
	 นั่นคือธรรมชาติของชุมชน

เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆ ว่า มนุษย์เป็นสังคม และนั่นคือเหตุผลที่ 
มนุษย์ต้องการชุมชน หรืออย่างน้อยก็ต้องการรวมกลุ่มกัน เพ่ือให้
สามารถมีชีวิตรอดได้ การรวมกลุ่มมาพร้อมกับการเติบโตของสิ่งที่ 
เรียกว่า วัฒนธรรม (Culture) ในที่นี้คือวัฒนธรรมในความหมายแบบ 
กวา้งๆ ทีห่มายถงึพฤตกิรรมทางสงัคม และแบบแผนของวถิปีฏบิตัขิอง 
คนในสังคม ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ทำาความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ  
ตามความหมายในพจนานุกรมเท่านั้น เช่น การทำาพิธีรำาผีฟ้า ท่ีเป็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในชุมชนหนึ่ง การที่โอตะร้อง Fanchant ว่า  
โอนิกิริ ขณะที่วง BNK48 ร้องเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในกลุ่มแฟนคลับศิลปิน หรือแม้กระทั่งการต่อราคาเสื้อที่
ประตูน้ำาก็นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเฉพาะที่ได้เช่นกัน 
 เพราะว่าเวลาคนเรามารวมตัวกัน เราไม่ได้มาอยู่รวมกันเฉยๆ  
แต่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์และมีข้อตกลงหรือธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่าง 
ในการอยู่ร่วมกัน ข้อตกลงเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยคลี่คลาย 
ความขัดแย้ง สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความรู้สึก
อุ่นใจ และทำาให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

Cover story 
เรือ่ง: นลิน สินธุประมา, พรณพรรษ พฤกษายิง่เจริญ

8 READ ME ISSUE 49 CHANGE SERIES - NO.4



เมื่อมีวัฒนธรรมใหญ่
ก็ต้องมีวัฒนธรรมย่อย
ในชุมชนหรือกลุ่มที่เราอยู่ อาจจะมีข้อตกลงที่มาใน 
รูปของกฎระเบียบหลักๆ ที่ควบคุมเราอยู่ เช่น การ
ที่หัวหน้าห้องบอกทำาความเคารพแล้วเราต้องลุกขึ้น
สวัสดีคุณครู การมาเข้าแถวให้ทันเจ็ดโมงครึ่ง หรือ
ใส่เครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนกำาหนดให้ ฯลฯ แต่
ในทางปฏิบตั ิทกุคนกไ็ม่ได้ปฏบิตัติวัตามกฎนัน้อยา่ง
เคร่งครัดเหมือนกันหมด เพราะในวัฒนธรรมหลัก  
มักจะมีวัฒนธรรมย่อย (Subculture) อยู่เสมอ
 วัฒนธรรมหลักของโรงเรียนเพียงแค่บอกให้ 
เรามาเรียนหนังสือและปฏิบัติตามกฎอ่ืนๆ แต่แก๊ง
หนุม่นกักฬีาผูช้ืน่ชอบการเตะฟุตบอลกมั็กจะรวมทมี
กนัเตะฟุตบอลกระดาษอยูห่ลังหอ้งเรยีนเสมอ ขณะที่
แก๊งสาวแว่นอีกกลุ่มอาจจะชอบชวนกันไปขลุกอ่าน
นิยายวายในห้องสมุดช่วงพักกลางวัน ส่วนคนที่เป็น
สมาชกิชมรมดนตรไีทยกอ็าจจะมาโรงเรยีนแตเ่ชา้ตรู่
เพ่ือซอ้มเพลงใหม่ ฯลฯ นกัเรยีนเหล่านีล้้วนแตมี่การ
รวมกลุ่มย่อยๆ และมีวัฒนธรรมย่อยเป็นของตัวเอง 

Cul-
ture Sub-

culture

 ลองถอยออกมาจากโรงเรยีนมัธยม และหนัหนา้ไปทางชมุชนสีแ่ยก
บ้านแขก ร้านกาแฟใจกลางชุมชนนั้นได้กลายเป็นที่พบปะของชุมชน 
ชาวไทย-มุสลิม แตบ่างครัง้กมี็ชาวลาวจากชมุชนขา้งๆ แวะเวยีนมานัง่ 
ด่ืมกาแฟ รวมถึงในวันอาทิตย์ก็จะมีกลุ่มคริสตศาสนิกชนจากโบสถ์ 
ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ มานั่งพักทานกาแฟกันเป็นปกติ ข้ามฝั่งมาและตรงไปที ่
เยาวราช กจ็ะพบชมุชนคนไทยเชือ้สายจีนขนาดใหญ่อยูท่ีน่ัน่ สว่นไม่ไกล 
จากนั้นก็เป็นพาหุรัด ที่ตั้งของชุมชนคนอินเดีย อันพรั่งพร้อมไปด้วย 
ร้านอาหารอินเดียเครื่องเทศจัดจ้านและร้านขายผ้าจำานวนมาก  
 ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ที่มีอยู่ 
ในประเทศไทย และแน่นอนว่า ยังมีอีกสารพัดวัฒนธรรมย่อยที่ยัง 
ไม่ได้กล่าวถึง ศาสนาและชาติพันธุ์ไม่ใช่แค่สิ่งเดียวที่ใช้แยกแยะ 
วฒันธรรมยอ่ยตา่งๆ ออกจากกนั แตเ่ป็นอะไรกไ็ด้ทีท่ำาใหเ้กดิวถิปีฏบิตัิ
เฉพาะของคนกลุ่มหนึ่งขึ้น ทั้งอาชีพ สถานะทางสังคม อุดมการณ์
ทางการเมือง รสนิยมทางเพศ อายุ หรืองานอดิเรก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็สามารถทำาให้เกิดวัฒนธรรมย่อยได้เช่นกัน ในชุมชนหนึ่งๆ ที่เราอยู่ 
จึงมีความหลากหลายมากกว่าที่เราเคยคาดคิด
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Cover story 
เรือ่ง: นลิน สินธุประมา, 
พรณพรรษ พฤกษายิง่เจริญ

ความลบัของ
วฒันธรรมและชมุชน
เคยอ่านมุขตลกฝรั่งแล้วไม่ข�าไหม
	 ไมต้่องแปลกใจ	ถา้ไมข่�า	เพราะมขุตลกบางมขุนัน้ตลกด้วย
บริบททางวัฒนธรรม	 และเราก็ไม่ได้เติบโตมาจากวัฒนธรรม
เหล่านั้น	 การจะเข้าไปท�าความรู้จักกับชุมชนเหล่านั้น	 บางครั้ง 
ก็ต้องอาศัยข้อมูลบางอย่างเพ่ือท�าความรู้จักแบบคร่าวๆ	 
เสียก่อน	
	 แต่นอกจากนี้	 ก็ยังมีบางวัฒนธรรมหรือบางชุมชนที่ตั้งใจ 
จะเก็บง�าเป็นความลับจากคนภายนอก	 ไม่เปิดเผยว่าพวกเขา 
ก�าลงัส่ือสารอะไรกนัอยู	่ขณะเดยีวกนักย็งัมอีีกหลายวฒันธรรม
และชุมชนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บง�าซ่อนเร้น	 เพียงแต่เราอาจจะ 
ยังไม่เคยมีโอกาสได้ท�าความรู้จัก	 หรือท�าความเข้าใจพวกเขา 
เหล่านั้นจริงๆ	
	 หากไดศึ้กษายอ้นกลบัไปถึงแนวคดิเบือ้งหลงัของทีม่าแลว้	 
ก็จะพบว่าส่วนใหญ่มีเหตุผลรองรับอยู่เสมอ	 หรือเกิดจาก 
ความเชือ่ทีเ่กีย่วพันกบับางส่ิงอยูเ่สมอ	แมเ้ราไมอ่าจลงลกึไปถงึ 
จดุตัง้ต้น	หรอืทีม่าของความเชือ่นัน้ๆ	ได	้แตก่ท็�าใหเ้รามองเรือ่ง
เหล่านี้ด้วยสายตาที่เข้าใจมากขึ้น	

TOTEM POLE
ลองเริ่มกันที่ชนเผ่าอินเดียนแดง ชนพ้ืนเมืองที่เรา
ได้ยินชื่อควบคู่กันมากับการเรียนประวัติศาสตร์
อเมริกา แม้การแย่งชิงดินแดน การต่อสู้ในสงคราม
ตา่งๆ จะทำาใหช้าวอินเดียนแดงมีจำานวนลดลงอยา่ง
มาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ชาวอินเดียนแดงเป็น 
กลุ่มชนทีมี่ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีน่า่สนใจมา
เป็นเวลาช้านาน ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องรวมเรื่องราวของ  
เสาโทเทม (Totem Pole) เอาไว้ด้วย 
 เสาโทเทมเป็นประติมากรรมจากไม้แกะสลัก
ขนาดใหญ่ โดยนิยมแกะจากต้นซีดาร์ให้ออกมาเป็น
ลวดลายใบหน้ามนุษย์ สัตว์ต่างๆ ตามจินตนาการ 
แตท่ีน่ยิมกนัมากมักเป็นภาพนกดุเหวา่ เหยีย่ว อินทร ี
โดยเรยีงภาพตา่งๆ เป็นชัน้ๆ กอ่นจะระบายสฉีดูฉาด
ตามเอกลักษณ์ของชาวอินเดียนแดง 
 คำาว่า โทเทม มีรากศัพท์มาจากภาษาพ้ืนเมือง
ของ ชนเผ่าโอจิบวี (Ojibwe) ที่เรียกกันว่า โอดูเดม 
(Odoodem) หมายถึง กลุ่มตระกูลของเขา โดย 
การตั้งเสาโทเทมจะต้องปักอยู่ตรงหน้ากระโจม  
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หรือหน้าอาณาเขตของตระกูลต่างๆ ในชนเผ่านั้น 
เพราะนั่นเป็นการประกาศศักด์ิศรี ฐานะ และพลัง
อำานาจของวงศ์ตระกูลของผู้เป็นเจ้าของ 
 ส่วนรูปประติมากรรมต่างๆ บนเสาโทเทม  
ถูกใช้สื่อสารเรื่องราวของสัตว์สัญลักษณ์ประจำา 
ตระกูล หรือบุคคลสำาคัญ และตำานานความเชื่อของ 
พวกเขา เสาโทเทมจึงเป็นศิลปะที่มีชีวิต และใช้แทน
คำาพูดที่ต้องการจะสื่อสารถึงผู้อ่ืน ไม่ใช่เป็นเพียง
เสาเครื่องราง หรือเสาประกอบพิธีกรรม อย่างที่ 
ชาวตะวันตกผู้รุกรานถิ่นที่อยู่ของชาวอินเดียนแดง 
เข้าใจกันไปเอง
 สำาหรับประเทศไทยเราเอง ก็มีประเพณีปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับเสาอยู่เช่นเดียวกัน นั่นคือการทำาพิธี 
สักการะบูชาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิลของ
เชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า 
การสร้างเมืองในสมัยก่อนจะต้องมีเสาหลักเมือง
เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา และจะต้องตั้งอยู่
ศูนย์กลางของเมือง หรือที่เรียกว่า สะดือเมือง เพื่อ
เป็นที่เคารพสักการะ 
 ว่ากันว่า เสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคง
ตามดวงชะตา ที่จะกำาหนดความเจริญและความ 
เสื่อมของเมือง ซ่ึงในส่วนของตัวเสาหลักอินทขิลนี้  
สรา้งด้วยไม้ซุงตน้ใหญ่ทีฝ่งัอยูใ่ตดิ้น โดยทกุปีในชว่ง 
เดือนพฤษภาคมจะมีงานพิธีบูชาเสาอินทขิล ซึ่ง 
เรียกกันว่า เข้าอินทขิล ซ่ึงถือเป็นการบูชาและเป็น
ส่วนหนึ่งของพิธีฉลองหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ 
พวกเขาตา่งเชือ่กนัวา่เสาอินทขลิเป็นเสาหลกัทีส่รา้ง
ความมั่นคง และทำาให้อยู่ดีมีสุข หลายๆ คนจึงนิยม
มาขอพรจากเสาอินทขลิเพ่ือเสรมิความเป็นสริมิงคล
ให้แก่ตนเองและครอบครัว
 จากสองประเพณีเกี่ยวกับเสาที่ยกมา เราจะเห็น
ได้ถงึความเหมือน แตข่ณะเดียวกนักมี็ความแตกตา่ง 
ซ่ึงขอ้ทีเ่หมือนกนักคื็อ เสาของทัง้สองทีมี่ลกัษณะเป็น
สัญลักษณ์ของความเชื่อร่วมที่ร้อยรัดผู้คนในชุมชน
เข้าไว้ด้วยกัน 

KONAKI SUMO
ประเพณแีกลง้เด็กของประเทศญ่ีปุ่น ทีใ่หน้กัมวยปล้ำาซูโม่สองคนอุ้มเด็ก 
ไว้ฝั่งละหนึ่งคน แล้วยืนเผชิญหน้ากัน ฝั่งไหนทำาให้เด็กร้องไห้ก่อน  
ฝัง่นัน้คือผูช้นะ แตห่ากเด็กรอ้งไหพ้รอ้มกนั ฝัง่ไหนเด็กรอ้งเสยีงดังทีส่ดุ 
คือผูช้นะ อยา่คิดวา่เป็นเพียงประเพณแีกลง้เด็กกนัสนกุๆ เพราะชาวญ่ีปุ่น 
มีสภุาษติโบราณทีว่า่ ยิง่ทารกรอ้งไหม้ากเทา่ไร ก็ยิง่ชว่ยใหท้ารกโตเรว็ขึน้ 
เท่านั้น ซึ่งความเชื่อนี้สืบเนื่องมากว่า 400 ปีแล้ว จึงไม่ต้องแปลกใจที ่
ทุกๆ ปีจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ มาร่วมประเพณีนี้กันอย่างคับคั่ง 

EL COLACHO FESTIVAL
เทศกาลกระโดดข้ามทารกสุดประหลาดของเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใน 
ประเทศสเปน เป็นพิธกีรรมโบราณของศาสนาครสิต ์นกิายโรมันคาทอลกิ 
ที่ทำามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1620 โดยเทศกาลนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ชยัชนะของชาวครสิตเ์หนอืสิง่ชัว่รา้ยทัง้ปวง โดยในพิธจีะมีผูช้ายแตง่ตวั
เป็นปีศาจมากระโดดขา้มบรรดาเด็กทารกอายไุม่เกนิ 1 ปี ซ่ึงถกูนำามาวาง
ไวบ้นเบาะกลางถนนตลอดเสน้ทาง ซึง่ชาวครสิตใ์นสเปนเชือ่วา่ การให้ 
ผูช้ายแตง่ตวัเป็นปีศาจมากระโดดขา้มทารกนัน้ จะชว่ยขบัไล่วญิญาณรา้ย 
ออกจากตัวเด็กๆ ได้ อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ์
ได้ขอให้บาทหลวงสเปนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานเทศกาลนี้ เพ่ือเป็น 
การแสดงว่า นี่ไม่ใช่ประเพณีของนิกายคาทอลิก โดยทางคริสตจักร 
ระบุว่า หนทางเดียวที่จะล้างบาปกำาเนิดให้เด็กๆ ได้ ก็คือการเข้าสู่ 
พิธีล้างบาปนั่นเอง
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FREEMASONRY 
องค์กรฟรีเมสัน เป็นองค์กรที่มีเบื้องหลังอันลึกลับ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 
ราวปลายศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นศตวรรษที่ 17 โดยเป้าหมายแรกของ 
พวกฟรเีมสนัคือ การตอ่สูก้บัศาสนาครสิต ์แตห่ลังจากนัน้ เป้าหมายของ
คนกลุ่มนีก้เ็ปลีย่นไปเป็นการตอ่สูก้บัทกุสิง่ โดยมีแหล่งพบปะทีเ่รยีกกนั
ว่า ลอดจ์ (Lodge) ในประเทศอังกฤษ 
 การเขา้เป็นสมาชกิฟรเีมสนัจะมีกฎระเบยีบเขม้งวดมาก เชน่ จะตอ้ง
เป็นชายที่มีความเป็นอิสระ เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า มีอายุไม่ตำ่ากว่า 18 ปี  
มีคุณธรรมและจรยิธรรม และมีชาตกิำาเนดิทีเ่ป็นไท ไม่เคยตกเป็นทาส และ 
ตอ้งผา่นพิธกีรรมลบั หากใครกต็ามทีแ่อบเหน็การกระทำาพิธกีรรมลับนี ้ 
ก็จะต้องถูกให้เข้าเป็นสมาชิกของฟรีเมสัน 
 องค์กรฟรีเมสันในปัจจุบันมีด้วยกันหลายรูปแบบในหลายประเทศ
ทัว่โลก โดยเชือ่กนัวา่ องค์กรนีไ้ด้เตบิโตอยา่งรวดเรว็ มีสมาชกิกระจาย
อยู่ในทุกวงการ ตั้งแต่ระดับประธานาธิบดี รัฐมนตรี ผู้พิพากษาศาลสูง 
วุฒิสมาชิก ผู้ว่าการรัฐ 

ROSICRUCIANS 
โรสิครูเซียน เป็นสมาคมลับทางศาสนาที่ก่อตั้งขึ้น
ประมาณศตศวรรษที่ 16 โดย คริสเตียน โรเซนครูส  
(Chrisan Rosenkreuz) ทีถ่อืหลักคำาสอน ความจรงิ 
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 
ลกึลบัเกีย่วกบัการศกึษาแบบโบราณ การศกึษาภาษา 
คับบาลายุคโบราณ เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ  
และเทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุเพ่ือความม่ังค่ัง  
โดยคนกลุม่นีเ้ชือ่วา่ เราสามารถแปรธาตโุลหะทัว่ไป
ให้เป็นทองคำาได้ 
 นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวคิดบางอย่างร่วมกัน 
กับองค์กรฟรีเมสัน รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับลัทธิ
โปรเตสแตนต์ และขยายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา 
สญัลักษณข์องสมาคมคือดอกกหุลาบทีอ่ยูต่รงกลาง 
ไม้กางเขน ว่ากันว่าชาวเยอรมันที่เป็นผู้นำา อย่าง
พระเจ้าไกเซอร์และฮิตเลอร์ก็ เคยเป็นสมาชิก 
ในองค์กรนี้ด้วย
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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 สตปัิญญาดี มีความสามารถ และชอบทำางานเป็นทมี โดยสมาชกิ
ทุกคนจะต้องพบหน้าทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ 
โดยสมาชิกเหล่านี้ถูกเรียกว่า สุสาน สมาคมแห่งนี้ให้ความสำาคัญ 
ต่อสมาชิกเป็นหลักและเคารพกฎเหนือสิ่งอ่ืนใด โดยทิ้งความเชื่อเดิม  
รบัเอาเป้าหมาย และปรชัญาของสมาคมเพียงหนึง่เดียวคือ เป็นผูน้ำาโลก

ภาพจาก
http://www.amazon.com, http://www.
ithai365.com, http://sites.google.com, 
http://www.stealthmarketing.academy, 
http://www.tes.com, http://www.ilpost.it

 วา่กนัวา่สมาชกิของสมาคมนีก้อ่รา่งสรา้งตวัเป็น
ตระกูลม่ังค่ังและมีอิทธิพล เช่นตระกูล Harriman, 
Rockefeller, Payne, Davison นอกจากนี้พวกเขา 
ยังแทรกซึมอยู่ในทุกวงการ เช่น รัฐบาล แวดวง 
กฎหมาย สื่อสารมวลชน การศึกษา ธนาคาร ธุรกิจ 
การค้า อุตสาหกรรม สำานกัพิมพ์ รวมไปถงึครสิตจักร  
แถมยังดำารงตำาแหน่งบริหารสูงๆ ทำาหน้าที่กำาหนด
นโยบายสำาคัญๆ ของประเทศอีกด้วย แม้ชื่อจริง 
ของสมาชิกในสมาคมนี้จะถูกปกปิดเป็นความลับ 
สดุยอด แตก่มี็การเปิดเผยวา่อดีตประธานาธบิดีของ
อเมรกิาอยา่ง จอรจ์ บชุ และจอหน์ เคอรร์ ีศษิยเ์กา่แก ่
ของมหาวทิยาลยัเยล กเ็คยรว่มเป็นสว่นหนึง่ของชาว
กระดูกไขว้ด้วย
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Cover story 
เรือ่ง: นลิน สินธุประมา, พรณพรรษ พฤกษายิง่เจริญ

พลงัของชมุชนลับ

ขบวนการเสรีไทย เป็นขบวนการใต้ดิน ที่ดำาเนินการระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วง พ.ศ. 2484-2488 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ต่อต้านการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญ่ีปุ่น ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลไทยภายใต้การนำาของ 
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ยินยอมตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศ
สงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซ่ึงการเข้าร่วมนี้มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย จนมีการ 
รวมตัวกันต่อต้าน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มในประเทศ นำาโดยนายปรีดี พนมยงค์  
ซ่ึงขณะนัน้ดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรคีลงั กลุม่ทีส่องเป็นกลุ่มคนไทยในสหรฐัอเมรกิา นำาโดย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีบทบาท 
สำาคัญในการไม่ยอมสง่คำาประกาศสงครามตอ่สหรฐัอเมรกิา และถอืวา่การประกาศสงคราม
มิใช่เจตนาของคนไทย และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มคนไทยในอังกฤษ นำาโดยนักเรียนไทย  
ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี 
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และราชนิกูลอีกหลายพระองค์
 ซ่ึงคำาวา่ ‘เสรไีทย’ เป็นคำาทีใ่ชเ้รยีกหลังจบสงคราม เนือ่งจากเดิมเป็นองค์กรขนาดเล็ก  
และต้องดำาเนินการอย่างลับๆ เพราะขณะก่อตั้งนั้นญ่ีปุ่นยึดครองประเทศอยู่ เสรีไทย 
ที่รู้จักในช่วงนั้น จึงเป็นเพียงองค์กรใต้ดินที่มีนโยบายขัดกับรัฐบาล เม่ือเปลี่ยนรัฐบาล 
โดยมีนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ความร่วมมือระหว่างขบวนการและรัฐบาล 
จึงเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่านายควง อภัยวงศ์ จะแถลงนโยบายร่วมมือกับญี่ปุ่น
โดยใกล้ชิด ตามพันธสัญญาที่ได้มีต่อกัน แต่ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีหลายคนที่เป็นบุคคล

POWER OF 
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ระดับหัวหน้าในองค์การต่อต้านญ่ีปุ่น ก็คอยให้ความช่วยเหลือเสรีไทยอย่างลับๆ โดย 
ส่งข่าวด้านยุทธศาสตร์ทางทหาร ตลอดจนคอยรายงานเรื่องต่างๆ ให้ฝ่ายสัมพันธมิตร 
ทราบ ซึ่งทำาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ดังน้ัน เมื่อญ่ีปุ่นได้ยอมจำานนโดยปราศจากเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้แจ้งให้ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ซ่ึงเป็นหัวหน้า
ขบวนการเสรไีทยทราบวา่ ฝา่ยสมัพันธมิตรไม่ถอืวา่ประเทศไทยเป็นผูแ้พ้สงคราม ในแง่นี ้
จึงกล่าวได้ว่า ขบวนการเสรีไทยมีส่วนอย่างมากที่ทำาให้ไทยได้รับชัยชนะในสงครามโลก 
คร้ังท่ี 2 หรืออาจกล่าวได้ว่า ขบวนการเสรีไทยเป็นกลุ่มคนหรือชุมชนท่ีพลิกหน้าประวัติศาสตร์ 
ทำาให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นผู้แพ้สงครามเลยทีเดียว
 จากเร่ืองราวของขบวนการเสรีไทย เราจะเห็นได้ว่า การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม้เกดิจากกลุม่คนทีมี่ขนาดเลก็ กส็ามารถเป็นพลงัรเิริม่ในการกอ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง 
ได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่ว่าความสำาเร็จจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็ล้วนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ 
มิใช่หรือ?

อ้างอิง
แบร์, ลูเธอร์ สแตนด้ิง. ดินแดนแห่งนกอินทรี 
วิถีแห่งธรรมชาติของชนเผ่าลาโกต้า. กรุงเทพฯ 
: สถาบนัวจัิยภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการพัฒนา
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

ภาพจาก
http:// www.photoontour.com, http://
oknation.nationtv.tv



CHANGE SERIES - NO.4READ ME ISSUE 4916

Cover story 
เรือ่ง: นฤพล เปาอินทร์

เม่ือเราพูดถงึ	Volunteer	หรือกลุม่อาสาสมคัร	กลุม่ทีร่วมตวักนั 
เพ่ือจุดประสงค์เพ่ือผู้อื่นบางอย่าง	 เช่น	 การไปสอนหนังสือ,	
การสร้างห้องสมุด,	อ่านหนังสือให้คนตาบอด,	สร้างห้องเรียน	
ฯลฯ	 หลายคนคงสงสัยว่าอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการ 
ทุ่มแรงกายแรงใจกันอย่างมหาศาล	 บางครั้งก็ใช้เวลาหลาย
สัปดาห์	 จนไปถึงหลายเดือน	 อะไรคือแรงจูงใจที่ผลักดันให้ 
พวกเขาเหล่าน้ียังคงท�าบางส่ิงที่ไม่ใช่งาน	 ไม่ได้ผลตอบแทน	 
หลายครั้งอาจต้องควักกระเป๋าตัวเองด้วยซ�้าไป	
	 และอะไรคือส่ิงที่ท�าให้พวกเขาเหล่านี้ยังคงท�ามันต่อไป	 
อะไรที่ยังคงยึดโยงพวกเขาให้อยู่ด้วยกันตลอดมา	 และนี่คือ 
บทสนทนากับ	 เต้-ยงยุทร์	 ลายถาวร	 ชายหนุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่ม 
อาสาสมัครการศึกษาเล็กๆ	 ที่ช่ือว่า	 Little	 Builder	 ที่ไม่เช่ือ
ในการให้แต่เพียงอย่างเดียว	แต่กลับเชื่อในการสร้างมากกว่า

LITTLE 
BUILDER 

เมือ่อาสาสมคัรไมเ่ชือ่ในการให	้
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จุดเริ่มต้นจากรอยยิ้มเล็กๆ 

ในวันนั้นเป็นวันเกิดของพ่ีที่ทำางาน พวกเราก็เอานำ้า ขนม ของเล่น 
ไปแจกให้เด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์แถวปากเกร็ด เด็กก็สนุกสนานกับ
ของเล่นกินขนมกันแฮปปี้ดี ปกติดี แต่มันมีจังหวะที่มีน้องคนหนึ่ง 
เขาทำาของเล่นที่เป็นใบพัดกับไม้หลุด เราเห็นก็พยายามที่จะเข้าไปช่วย  
แต่น้องเขาก็ไม่ให้ช่วย แล้วก็วิ่งหนีไปอีกมุมหนึ่งของสนาม เราก็มองด ู
อยู่ไกลๆ ในใจก็คิดว่า ถ้าทำาไม่ได้ เราช่วยได้นะ 
 แต่ในจังหวะน้ันเอง จังหวะที่เขาซ่อมมันเสร็จ และหมุนใบพัดนั้น 
ขึ้นไป เราพบรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งวันที่ผ่านมาไม่เคยเห็น
เด็กคนไหนยิ้มและมีความสุขเท่านี้เลย ก็เลยรู้สึกว่า เม่ือกี้เราเกือบจะ
ดึงความรู้สึกนี้ออกจากมือน้องแล้วนะ เราเกือบจะแค่ทำาของเล่นให้เขา 
และเขากจ็ะรูส้กึว่าแค่ได้เล่น แต่โมเมนต์นัน้มันมีความพิเศษกว่า จงัหวะ
ที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีความสามารถที่จะทำาสิ่งต่างๆ ด้วยสองมือ 
ของเขาเองได้ เขาสามารถซ่อมของเองได้แบบไม่ต้องพ่ึงใคร เราว่า 
ความรู้สึกแบบนั้นมันโคตรเจ๋ง 
 จริงๆ แล้วพอมองย้อนไป ในครอบครัวหรือระบบการศึกษาเอง  
เราก็รู้สึกว่า บางครั้งเราก็ไม่ได้ทำาอะไรได้ด้วยตัวเอง แต่ความรู้สึกนั้น 
มันมีค่ามากนะ โอกาสที่ใครคนหนึ่งจะได้ลงมือทำาแล้วรู้สึกถึงความ 
เป็นไปได้ในความสามารถของตัวเอง

คุณค่าที่ต้องสร้างขึ้นมาเอง

หลายครั้งที่ได้เห็นเคสหลายเคสจากสารคดีหรือข่าว
ต่างประเทศ ที่คนแถบยุโรปอเมริกามักบริจาคของ
ไปให้คนในแอฟริกา แล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคน 
ที่นั่นเกิดสำานึกของการเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลา ซ่ึง 
ส่งผลให้สงัคมมันบดิเบีย้วไปเศรษฐกจิแย่ลง เพราะว่า 
พวกเขามัวแต่รอการให้ 
 เขาควรจะได้ทำาอะไรด้วยตัวเองและเห็นคุณค่า 
ในสิ่งที่เขาทำา เราก็เลยอยากให้เกิดโมเมนต์แบบนี ้
มากขึ้น นั่นคือจุดที่ทำาให้เกิดโครงการแรกท่ีบ้าน
ตะวันใหม่ สิ่งที่เราเตรียมให้เด็กๆ ไปทำาครั้งแรก 
เป็นแค่กล่องนมติดมอเตอร์ โดยที่เราก็ออกแบบให้
น้องเขาทำาเองให้มากทีส่ดุ แต่พอเล่นๆ ไปแบตหมด  
ในจุดนั้นเราก็มองเห็นแล้วว่ามันไม่ยั่งยืน 
 ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์มนัก็ยังออกมาดี พี่ๆ ที่ดูแล
ยังบอกเลยว่า เด็กๆ เล่นรถกล่องกระดาษที่ไม่มี 
แบตแล้วต่อไปอีก 2 อาทิตย์ ทั้งๆ ที่ก็มีคนเอา 
ของเล่นมาให้เขามากมาย คำาถามที่น่าสนใจก็คือ
ทำาไมเขายังสนใจมันอยู่ เหตุผลที่นึกออกก็เพราะว่า
นี่มันเป็นของของเขาเอง ของเล่นที่เขาสร้างขึ้นมา
ด้วยมือของตัวเอง 
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ปัญหาที่กลายเป็นผลงาน

โครงการต่อไปเราก็เลยลองตั้งโจทย์ให้เด็กๆ ใน
พ้ืนทีม่าช่วยกนัแก้ปัญหาชมุชนทีเ่ขาอยูห่รอืแก้ปัญหา
สถานสงเคราะห์ที่เขาอาศัยได้ไหม เราก็ไปถามหา 
ไอเดียจากน้องๆ ว่า อยากปรับอยากเปล่ียนอะไร 
อะไรเป็นปัญหาที่เขาอยากแก้ แล้วเราก็ได้ไอเดีย
หลากหลายมาก ตั้งแต่เทียนไล่ยุง จนมาหยุดที ่
ปั๊มรดนำ้าต้นไม้ สาเหตุมาจากน้องบอกว่า ขี้เกียจ
รดนำ้าต้นไม้ เราก็ถามว่าขี้เกียจแล้วยังไงต่อ จะทำา
อะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ เขาก็บอกอยากได้ปั๊ม เราก็ให้
น้องลองทำาโมเดลให้ดู
 เราเตรียมอุปกรณ์ให้เขา คือปั๊ม 2 ตัว ท่อ  
300 เมตร สปริงเกอร์อีก 1,000 กว่าตัว และ 
บ่ายวันนั้นเราก็ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เพื่อต่อท่อในพื้นที่  
2 ไร่ แล้วในจังหวะที่ทุกคนทำางานทั้งวันเสร็จแล้ว 
เปิดป๊ัม นำา้ออกมาจากสปรงิเกอร์ แล้วทกุคนดีใจกบั
มันมาก เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมได้เลย เด็กทุกคน 
รวมถึงพี่ๆ สตาฟฟ์ ร้องเฮ! ไปด้วยกัน หลังจากนั้น 
ปั๊มนี้ก็ยังใช้ต่อได้อีก 2 ปี คงเพราะน้องๆ รู้ว่า เป็น
ผลงานของตัวเองก็อยากจะช่วยดูแลรักษา

Win Win คือส่ิงที่เราเชื่อ 

ในช่วงปีที่ 2-3 แรก เหนื่อยมาก เพราะผมรับทุกอย่างมาไว้กับตัว  
อยากทำาให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่คิด แล้วปรากฏว่าสตาฟฟ์ที่เคยอยู ่
ด้วยกนัมากค่็อยๆ หาย จนแทบจะเหลือแค่ผมคนเดียว จุดนัน้ทำาให้ผม 
ได้คิด 
 ปากเราบอกว่าจะพัฒนาคน อยากจะพัฒนานักเรียน แต่ตัวเราเอง 
ไม่ได้พัฒนาทีมเราเลย เรามองทีมเป็นแค่เครื่องมือที่มาซัพพอร์ต 
ความคิดของเรา คนเข้าร่วมจะเข้าร่วมทำาไมถ้าเขาไม่ได้โตไปพร้อมกับ
เรา เราจะพัฒนาเด็กๆ ไปได้อย่างไรถ้าคนของเรายังไม่พัฒนาเลย 
 ทำาให้เราเห็นภาพที่คนทุกคนพัฒนาไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเด็กๆ หรือ
พ่ีๆ แม้แต่คนในชุมชน หรือครูเองก็ตาม เราต้องพัฒนาไปด้วยกัน  
เราไม่เชือ่ในการให้ แต่เราเชือ่ในความ Win Win ทีเ่ราจะชนะไปด้วยกนั 
ผมจะพัฒนาคุณเพื่อให้คุณจะไปพัฒนาคนอื่นต่อ
 ทุกคนที่มาทีแรกเชื่อในการให้เป็นทุนเดิม แต่สุดท้ายก็เริ่มหายไป 
เพราะในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีชีวิตส่วนตัว มีอะไรที่ต้องดูแล แต ่
ถ้าเราทำาให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเขา เป็นส่วนที่ช่วยให้เขาได้มีการ
พัฒนาตัวเอง ช่วยให้เขาได้ลองทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำา รู้จักคนที่คล้ายกัน  
ก็จะมีสิ่งที่เขาเองก็ได้กลับไปเช่นกัน สุดท้ายคนที่เข้ามาจะไม่ได้รู้จักให ้
อย่างเดียว แต่เราจะได้ด้วย 
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ส่ิงที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกัน

หลายคนบอกว่า Little Builder เป็นสถานที่ที่คุณ 
มาแล้วเหนื่อยกายแต่ได้พลังใจ เพราะที่นี่ดึงดูด 
คนเก่งๆ จากหลากหลายสาขาเข้ามา คนเก่งที่เชื่อ 
ในสิ่งเดียวกัน ว่าวันว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่ 
 และที่นี่เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถแสดงความ
เป็นตัวของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ที่นี่จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นเหมือนห้องทดลองที่สามารถ
มาลองทำาในสิ่งที่คิดและเชื่อได้อย่างเต็มที่ ผิดได้ 
ไม่เป็นไร ขอให้ได้เรียนรู้จากมันก็พอ 
 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ขัดแย้งกับสังคมในปัจจุบัน ทั้ง 
ที่ทำางานและมหา’ลัย ที่การผิดพลาดคือข้อห้าม การ
ทดลองคือเรื่องที่เขาไม่ทำากัน อาจเป็นเหตุผลหนึ่ง 
ที่ทำาให้พวกเขายังคงกลับมาและโหยหาสถานที ่
แบบนี้อยู่  ไมเ่ชือ่ใน passion แต่ขอให้มาลองท�าดูสักตัง้

Little Builder ไม่เชื่อใน Passion เราเชื่อแค่ว่า คุณเห็นว่าคุณอยาก
ลองทำาอะไร คุณต้องมาลอง ถ้าคุณมีความคิดว่า อยากต้องการทำาให้
สังคมดีขึ้น ก็มาลองทำาไปด้วยกัน
 ผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนไม่มี Passion ว่าผมต้องการจะทำาอะไร 
เคยมีงานวจิยัออกมาว่า จรงิๆ แล้วตอนนีค้นทีรู่ว่้าตวัเองต้องการอะไร 
อยากทำาอะไร หรือมี Passion จริงๆ มีแค่ 20% จากประชากรทั้งหมด 
ยังมีอีก 80% ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำาอะไร 
 แล้วถ้ายงับอกว่า คุณต้องรู ้Passion ก่อนทีคุ่ณจะลงมือทำา เหมือน
การที่คิดว่าคนทุกคนต้องเกิดมาเป็นผู้ให้ก่อน ซ่ึงถ้าไม่มี Passion  
ก็แปลว่าไม่ต้องทำาอะไรเหรอ ผมจึงคิดว่าในสิ่งที่เราทำามันไม่ได้สนว่า 
Passion ของคุณคืออะไร แต่เราสนว่า ระหว่างทีคุ่ณทำา คุณเกดิคำาถาม
และหาคำาตอบต่อในสิ่งที่คุณสนใจได้มากแค่ไหน 
 เราเชื่อในกระบวนการที่ทำาให้คุณได้ค้นเจอตัวเองระหว่างทาง 
กระบวนการแบบนี้จะสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงกับ Passion ขึ้นมา ถามว่า
จำาเป็นต้องมี Passion เพื่อเริ่มไหม ไม่จำาเป็น!

ขอขอบคุณ ยงยุทธ์ ลายถาวร, จักรภัทร ตั้งทรงเจริญ
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รวมไปถึงนิยายวายไทยที่โด่งดังไกลถึงไต้หวันอย่างเรื่อง	 
‘Sotus	พ่ีวา้กตวัรา้ยกบันายปหีนึ่ง’	แสดงใหเ้หน็วา่ประเทศไทย
ยอมรับและเปิดพ้ืนที่ให้กับรสนิยมที่หลากหลายมากขึ้น	 แต่
ถึงอย่างนั้น	 โลกสีม่วงของชาววายก็ยังเป็นความลับส�าหรับ 
คนทั่วไป	ลองไปส�ารวจพ้ืนที่เหล่านั้นกันดู	

มมุอบัรา้นถา่ยเอกสาร จดุเริม่ตน้
ของคอมมูนิตี้ชาววาย

ชาววายรุ ่นลายครามเริ่มต้นการพบปะกันท่ีร้าน 
ถ่ายเอกสารเล็กๆ เพื่อแลกเปลี่ยนการ์ตูนและนิยาย
วายผ่านการถ่ายเอกสารอ่านกันในกลุ่ม หากย้อน 
กลับไปประมาณ 30-40 ปีทีแ่ล้ว คนทีมี่การ์ตนูวายใน 
ครอบครองนั้นมีจำานวนน้อยมาก การสรรหาการ์ตูน
วายเรือ่งหนึง่มาอ่านต้องอาศยัการนำาเข้าหนงัสอืจาก
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในสมัยนั้นไม่มีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ใดๆ เพ่ือติดต่อซ้ือขาย จึงมีแต่ต้องไปซ้ือถึงแหล่ง
ที่ประเทศญี่ปุ่นและนำากลับมาแปลกันเอง โดยอาศัย
ร้านถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารหนังสือและใช้นำ้ายา 
ลบคำาผดิลบข้อความภาษาญ่ีปุ่นในบอลลูนคำาพูดออก 
ก่อนเขียนข้อความภาษาไทยที่แปลมาแล้วทับลงไป
และแจกจ่ายไปตามกลุ่มต่างๆ รวมไปถงึนยิายทีแ่ต่ง
กันเองด้วย จนในเวลาต่อมาได้มีการนำาการ์ตูนวาย 
แบบไม่ถกูลิขสทิธิเ์ข้ามาในไทย และมักจะซุกอยูท่ีมุ่ม 
ที่ลึกที่สุดในร้านการ์ตูน ถ้าคุณเคยเห็นกลุ่มเด็กสาว 
วัยมัธยมจับกลุ่มกันอยู่ในมุมอับ ส่งเสียงหัวเราะ 
คิกคัก นั่นเป็นไปได้ว่าคุณเจอชาววายเข้าให้แล้ว 
แต่ถึงกระนั้นในบางร้านการ์ตูน ถ้าคุณไม่ได้รับการ
แนะนำาจาก ‘เมมเบอร์พิเศษ’ หรือสมาชิกคนใน  
ก็ยากที่จะย่างกรายเข้าไปในโลกนี้ได้

เว็บบอร์ดแห่งความลับ แหล่ง
ซอ่นตวัของชาววายในยคุหลุมด�า

ชาววายอายุ 20 ปีขึ้นไป คงคุ ้นเคยกับคำาว ่า  
‘ยุคหลุมดำา’ เป็นอย่างดี เพราะคือยุคมืดของคน
ชอบการ์ตูน ไม่เว้นกระทั่งชาววาย เนื่องจากรายการ 
‘หลุมดำา’ ได้ออกอากาศตอน ‘การ์ตูนสายพันธุ์ใหม่’ 
ในปี พ.ศ. 2548 จึงเกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่  
ถึงขั้นมีการบุกจับบูทหนังสือที่ขายการ์ตูนวายกลาง
งานหนงัสอื ทำาให้ชาววายเลอืกทีจ่ะย้ายทีแ่ลกเปลีย่น
นัดพบเข้าสู ่โลกอินเทอร์เน็ต อย่าง เว็บบอร์ดที่ 
ชาววายรู้จักกันในชื่อ ‘เล้าเป็ด’ หรือในชื่อจริงว่า 
‘Thaiboyloves’ แหล่งแลกเปลี่ยนพบปะระหว่าง 
ชาววาย รวมไปถึงพ้ืนที่ในการแสดงผลงานต่างๆ 
อย่าง นยิาย แฟนอาร์ต และอีกหนึง่เวบ็บอร์ดทีโ่ด่งดัง 
ในสมัยนัน้อย่าง ‘โดจนิฟาร์ม’ แหล่งรวบรวมการ์ตนู
วายแปลใต้ดิน ที่เปรียบเสมือนคลังแสงสำาหรับ 
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ชาววาย โดยที่การเข้าทั้งสองเว็บบอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้อง 
รอการประกาศเปิดรับสมาชิก ซ่ึงในแต่ละปีก็ไม่แน่นอน และการเปิด 
แต่ละรอบก็มีเวลาจำากัด รวมไปถึงผู้ที่ต้องการสมัครจำาเป็นต้องตอบ
คำาถามพิเศษ เพื่อวัดภูมิยืนยันว่าตนเป็นชาววายของแท้แน่นอน ไม่ใช่
ตำารวจปลอมตัวมาจับ ซึ่งบางคำาถามนั้นก็ยากแสนยาก จนไม่สามารถ 
เสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ต จนหลายคนถอดใจไปในที่สุด นอกจาก 
มากับดวงแล้ว ยังต้องรู้จริง ไม่อย่างนั้นก็ทำาได้แต่รอรอบถัดไป ซ่ึง 
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเปิดรับเข้าอีก

ยุคโซเชียลมีเดียและเว็บโนเวล พ้ืนที่ส�าคัญ
ก่อนกลายเป็นซีรีส์ยอดฮิตบนจอทีวี

โชคดีที่ว่ายังมีอีกหลายเว็บไซต์ได้เปิดพ้ืนที่ให้ให้ชาววายได้แสดงฝีไม้ 
ลายมือกันอย่างสนุกสนาน อย่าง เว็บไซต์เด็กดี ที่เป็นเว็บโนเวล 
แห่งแรกของไทย ที่กลายเป็นแหล่งพบปะอีกที่ของชาววายในยุคนั้น  
ชาววายหลายคนเริม่ต้นจากการเขยีนแฟนฟิกชัน่ของดารานกัร้องทีช่อบ  
ก่อนจะขยับขยายไปสู่ออริจินัลฟิกชั่นของตัวเอง และหลายๆ เรื่อง  
ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างเช่นเรื่อง ‘Love Sick’ ที่เป็นนิยาย
ออนไลน์บนเวบ็ไซต์เด็กดีในสมัยนัน้ และเม่ือการมาถงึของโซเชยีลมีเดีย 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Tumbler ยิ่งทำาให้จำานวน
ของชาววายที่เปิดเผยตัวเองมีจำานวนมากขึ้น และระบบแฮชแท็กนี้เอง 
ที่ทำาให้นิยายวายกลายเป็นกระแสพูดถึงกันปากต่อปาก และสามารถ
จับต้องในเชิงสถิติ จนเมื่อปี พ.ศ. 2556 ซีรีส์วายเรื่องแรกจากนิยาย
ออนไลน์ ‘Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ’ ได้ฉายทาง 
ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำาให้มีซีรีส์วาย 
ที่ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ตามมาอีกหลายเรื่อง อย่าง ‘Sotus  
พ่ีว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง’ ที่โด่งดังไกลถึงประเทศไต้หวัน และได ้
ความนิยมอย่างล้นหลาม

งานอเีวนตซ้ื์อขายหนังสือท�ามอื พ้ืนทีท่างเลอืก
ใหม่ของชาววาย

แม้ในปัจจุบันสังคมจะให้การยอมรับความชอบที่แตกต่างมากขึ้น และ
มีสำานักพิมพ์ที่ซื้อผลงงานแนววายจากต่างประเทศแบบถูกลิขสิทธิ์ 
มาตีพิมพ์ รวมไปถึงการที่สำานักพิมพ์แนววายโดยเฉพาะนั้นมีจำานวน 
มากขึ้น แต่นิสัยเก็บตัว ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใคร ก็ทำาให้ชาววายที่
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองหันเหไปสู่การทำาหนังสือทำามือในจำานวน
จำากัด และวางขายตามโซเชียลมีเดีย หรืองานอีเวนต์หนังสือเล็กๆ 
สำาหรบัชาววายโดยฉพาะ โดยอีเวนต์เหล่านีแ้บ่งออกเป็นตามความชอบ
และประเภทผลงาน โดยมีไม่ตำ่ากว่า 10 อีเวนต์ต่อปี โดยส่วนใหญ่นั้น
จะเป็นการออกบูธขายหนังสือ พบปะนักอ่าน รวมไปถึงการขายสินค้า 
Limited Edition ที่ทำาให้หลายอีเวนต์กลายเป็นสงครามขนาดย่อม  

ทีช่าววายแย่งชงิสนิค้าทีต่นเองต้องการอย่างดุเดือด 
หลายครั้งที่แต่ละอีเวนต์มีเงินหมุนเวียนภายในงาน
ถึงหลักแสน เพราะชาววายหลายคนอยู่ในวัยทำางาน 
กระเป๋าหนัก อีกทั้งยังจ่ายได้มากเพื่อสิ่งที่ตนเองรัก 
หากคำานวณความชอบความหลงใหลเป็นเม็ดเงินแล้ว 
ชาววายหลายคนไม่คิดว่านั่นเป็นปัญหา และยินดีที่
จะทุ่มเทให้กับความรักในงานความชอบของตนเอง 

แม้ในตอนนี้สังคมจะให้การยอมรับความรักที่มี 
ความหลากหลาย ยอมรับกับรสนิยมที่แตกต่าง  
ความชอบที่ไม่เหมือนใครมากขึ้น การประกาศตัวว่า 
ชอบแนววายกลายเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่
สังคมยอมรับได้ แต่ถึงอย่างไรชาววายหลายคนก ็
ไม่ชอบการเปิดตวัเท่าไรนกั เพ่ือป้องกนั ‘ยคุหลุมดำา’  
กลับมาอีกครั้ง หากคุณอยากจะสัมผัสโลกของ 
ความวาย เรามีคำาแนะนำาขอให้แค่เปิดใจ และ
สนุกสนานกับมันให้เต็มที่ เพราะนี่ก็คืองานอดิเรก
อย่างหนึ่งที่ไม่ต่างจากงานอดิเรกทั่วๆ ไป

ชื่อ:   สาววาย หรอื หนุม่วาย (ชือ่เรยีกโดยท่ัวไป)
สถานที่:  ทวติเตอร์ เวบ็บอร์ด และสถานทีจ่ดัอีเวนต์
  ยอดฮิต กองพลทหารม้าที่ 2 สนามเป้า
จำานวนคน:  2 คน จนถึง 200-300 คน 
   หากมีอีเวนต์หนังสือ
กิจกรรมที่ทำา:  จิ้น, เขียนฟิกชั่น นิยาย, 
   วาดภาพแฟนอาร์ต 
   หรือตามแต่ความชอบส่วนตัว
อายุ:   ประมาณ 30 ปี

ภาพจาก http://www.jamsai.com

จิดานันท ์เหลอืงเพียรสมุท	นกัเขียนซีไรตส์าขาเรือ่งส้ัน 
ปี	 2560	 ก็เป็นสาววายเหมือนกันนะ	 นอกจากผลงาน
วรรณกรรมเข้มข้น	ก็เคยมีผลงานแนววายกับส�านกัพิมพ์ 
แจ่มใส	อย่าง	 ‘ชายใดเล่าจะแซ่บเท่าแฟนเก่าแม่’	 และ	
‘Good	 Morning	 Mr.Bad	 Love	 อรุณสวัสดิ์รักร้าย’	
และยังเปน็นักเขียนที่ผลงานแนววายตีพิมพ์เองที่ได้รับ
ความนิยมอีกหลายเล่ม
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Cover story 
เรือ่งและภาพ: มัสลิน ลาวัง

อาชาเพ่ือคนพิเศษ
The	 Stallion	 Horse	 Riding	 Thailand	 เป็นกลุ่มคนที่ชอบ 
การขี่ม้าและวิถีการท�าปศุสัตว์	 พวกเขาใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับ 
ส่ิงที่ตนรัก	และมีการสอนการขี่ม้าให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ	
	 หนึ่งในกิจกรรมส�าคัญของกลุ่มคือการใช้	 ‘อาชาบ�าบัด’	 
เพ่ือเด็กพิเศษ	 หรือการใช้ม้าเป็นส่ือกลางในการช่วยพัฒนา 
ร่างกายและอารมณ์ของกลุ่มเด็กพิเศษ	 เพ่ือช่วยเหลือให้ 
มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่ดีขึ้น	
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จุดเริ่มต้นมาจากการที่สมาชิกในกลุ่มได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตวัเองได้  
บางครั้งมีพฤติกรรมก้าวร้าวจนเป็นอันตรายต่อตนเองและคนใน
ครอบครัว ผู้ปกครองไม่อยากรักษาโดยการให้ลูกไปอยู่โรงพยาบาล 
จึงพยายามหาการรักษาทางเลือกแบบอ่ืนๆ ด้วยทางกลุ่มไม่เคยสอน
เรื่องอาชาบำาบัดเลย แต่มีความคุ้นเคยและรู้จักม้าเป็นอย่างดี ทำาให้ 
มีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนี้ จึงตัดสินใจเริ่มเรียนรู้ 
อาชาบำาบัดไปพร้อมกัน
 โดยกระบวนการและขั้นตอนในการทำาอาชาบำาบัดจะปรับเปล่ียน
ไปตามพฤติกรรมของผู้เรียน เริ่มจากต้องทราบก่อนว่าพฤติกรรมที่ 
มีปัญหาคืออะไร หลังจากนั้นจะให้ผู้เรียนค่อยๆ ทำาความคุ้นเคยกับม้า
ไปจนถึงขั้นขี่ม้า เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่มีปัญหาให้เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น อาชาบำาบัดสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ช่วงที่เด็กรู้จักการทรงตัว
สามารถทรงตัวบนหลังม้าได้ ถ้าในกรณีที่ยังไม่สามารถนั่งบนหลังม้า
ได้ตามลำาพัง แต่มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้อาชาบำาบัด ทางกลุ่ม 
จะมีพี่เลี้ยงค่อยประคองเพื่อให้อยู่บนหลังม้าได้อย่างปลอดภัย 
 สิ่งที่เด็กจะได้รับจากอาชาบำาบัดคือ จะมีสมาธิมากขึ้น เพราะเม่ือ
อยู่บนหลังม้า ธรรมชาติของมนุษย์จะหาทางป้องกันตัวเองไม่ให้ตก 
จากหลังม้า นั่นจึงทำาให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เกิดในปัจจุบันมากขึ้น  
อีกทั้งสรีระของม้าเวลาเดินจะทำาให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของผู้เรียน
ได้ขยบัตาม เหมือนเป็นการบรหิารกล้ามเนือ้ไปในตวั เวลาอยูบ่นหลังม้า 
เด็กจะถกูฝึกให้นัง่หลงัตรง จงึช่วยในเรือ่งการพัฒนาบคุลกิภาพของเด็ก 
ให้ดีขึน้ นอกจากนีอ้าชาบำาบดัยงัสามารถทำาให้รูส้กึเป็นอิสระผ่อนคลาย
จากภาวะต่างๆ ที่ต้องเจออีกด้วย 

 ‘โครงการอาชาเพ่ือคนพิเศษ’ เริ่มขึ้นเม่ือวันที่  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ ร่วมกับเด็กพิเศษคนอ่ืนๆ  
เพ่ือให้พวกเขาเห็นศักยภาพในตัวเอง มีการพัฒนา 
ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ และรู ้สึก 
ผ่อนคลายเม่ืออยู่บนหลังม้า เปิดให้เรียนรู้ฟรีทุกวัน
พฤหสับดี ตัง้แต่ 10:00-21:00 น. การทีเ่ปิดให้เรยีนรู ้
อาชาบำาบัดฟรี เพราะทางกลุ่มมีความเห็นว่า เม่ือ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองก็จะไม่คาดหวังกับ
พัฒนาการของเด็ก เม่ือไม่คาดหวังก็จะไม่มีความ
กดดัน ที่อาจส่งผลไปถึงเด็กได้ 
 เรื่องราวของกลุ่ม The Stallion Horse Riding  
Thailand ทำาให้เห็นว่า ยังมีกลุ ่มคนเล็กๆ อีก
มากมายที่ออกมาทำาประโยชน์เพ่ือคนอ่ืน โดยมี 
เป้าหมายเพียงแค่ให้บุคคลที่เจอปัญหาคล้ายๆ กัน 
ไม่รู ้สึกโดดเด่ียวเม่ือต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที ่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะถ้ากลุ่มเหล่านั้นทำาให้คุณรู้สึกว่า 
สิ่งที่กำาลังเจอไม่ใช่ปัญหา หากแต่เป็นสิ่งพิเศษที่ 
เกิดขึ้น ก็ยิ่งทำาให้คุณมีกำาลังใจและสามารถผ่านมัน 
ไปได้ เพราะตราบใดที่คุณไม่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น 
เป็นปัญหา มันก็จะไม่ใช่ปัญหาสำาหรับคุณอีกต่อไป

ชื่อ:   The Stallion Horse Riding Thailand                                                                                                          
สถานที่:  19/1 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                    
จำานวนคน:  4 คน                                                                                                                                               
กิจกรรมที่ทำา:  อาชาบำาบัด   
อายุ:   9 เดือน
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Cover story 
เรือ่ง: มัสลิน ลาวัง

เลกิสุราใหไ้ดค้รัง้ละวนั

“One	day	at	a	time	เลิกสุราให้ได้ครั้งละวัน”	
	 ค�าขวัญของกลุ่ม	 Alcoholics	 Anonymous	 (AA)	 หรือ
ที่รู้จักกันในชื่อไทยว่า	 กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม	 ค�าขวัญ 
ดังกล่าวมักจะถูกน�ามาใช้เตือนสติสมาชิกในกลุ่มให้พยายาม
หยุดดื่มสุราวันต่อวัน	ไม่ต้องคาดหวังกับวันพรุ่งนี้	เพียงแค่ท�า
วันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว	 กลุ่มเอเอเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ
อเมรกิา	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2478	เขา้มาในไทย	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2547	และ
ด้วยความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มเอเอ	บุคลากรทางการแพทย์ 
และ	สสส.	จึงท�าให้เกิดโครงการกลุ่มเอเอในสถานพยาบาลขึ้น
จนถึงปัจจุบัน										

ALCOHOLICS 
ANONYMOUS 
(AA) 
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การเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเอเอ คุณสมบัติเพียงข้อเดียวที่ต้องมีคือ 
ความต้องการอยากหยุดดื่ม ทุกอาทิตย์จะมีการรวมตัวกันของสมาชิก
เพ่ือพูดคุยโดยใช้หลัก 12 ขั้นตอน ในการฟื้นฟูสภาพทางจิตของ 
ผูต้ดิสรุาอย่างเป็นรปูธรรม เช่น การให้สมาชกิยอมรบัว่าตนไม่มีอำานาจ 
เหนือสุรา รับรู้ถึงความล้มเหลวในการพยายามหยุดด่ืมที่ไม่ประสบ
ความสำาเร็จด้วยความซื่อสัตย์ เปิดใจและยอมรับด้วยความเต็มใจที่จะ
พัฒนาตนเอง ประเมินตนเอง ให้อภัยตนเอง เพ่ือทำาให้เกดิความพร้อม 
ที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  
 เมื่อสมาชิกสามารถทำาตามได้ทั้ง 12 ขั้นตอน จะก่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ เหน็คุณค่าของชวีติ เหน็โทษของสรุา จนทำาให้สามารถเลิก 
สรุาได้ในทีส่ดุ อีกทัง้ยงัสามารถแบ่งปันความรูค้วามเข้าใจให้กบัสมาชกิ
ท่านอ่ืนๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้กลุ่มเอเอยังมีระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
คือการให้สมาชิกใหม่แสวงหาสมาชิกเก่าที่หยุดดื่มได้นานแล้ว เพื่อมา
เป็นผู้ช่วยเหลือตน (Sponsors) ในการให้คำาปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ด ี
ในการใช้ชีวิตโดยไร้สุรา ส่วนใหญ่สมาชิกที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือจะเคย
พัฒนาตนตามหลักของ 12 ขั้นตอนมาแล้ว 

 ทีส่ำาคัญสมาชกิกลุม่เอเอต้องทำาตามธรรมเนยีม
ปฏิบัติของกลุ่ม คือการเน้นความเป็นนิรนาม เพราะ
กลุ่มเอเอเชื่อว่า ความเป็นนิรนามช่วยให้สมาชิก
อ่อนน้อมถ่อมตน เม่ืออยู่ในกลุ่มสมาชิกทุกคนต้อง 
เท่าเทยีมกนั คือ เป็นผูต้้องการอยากหยดุด่ืม 
 นอกจากนี ้ กลุ่มเอเอยังไม่รับบริจาคจากบุคคล
ที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่ม เพราะเชื่อว่าเม่ือทรัพย์สิน 
เงินทองมีมากเกินไปจะทำาให้เป้าหมายของกลุ่ม 
เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งนี้เพ่ือดำารงไว้ซ่ึงจิตวิญญาณ
ของกลุ่มเอเอในการช่วยเหลือผู ้ต้องการหยุดด่ืม
อย่างแท้จริง  
 การเกิดขึ้นของกลุ่มนี้อาจแสดงให้เราเห็นว่า 
เรานัน้ ในหลายครัง้มนษุย์นัน้กอ่็อนแอและเปราะบาง  
ในหลายๆ ครัง้กไ็ม่สามารถชนะอะไรได้แต่เพียงลำาพัง  
แต่นัน่ล่ะ ทีท่ำาให้การมีอยูข่องคนข้างๆ มีความหมาย 
เหล่าคนที่มีอะไรคล้ายๆ กันกับเรา คนที่ช่วยยืนยัน
กับเราว่า ไม่ใช่เพียงแค่เราที่พบปัญหานี้แต่เพียง
ลำาพัง ยังมีคนข้างๆ ที่เข้าใจเสมอ
 เชื่อสิว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน 

ชื่อ:    กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (AA) 
   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                                                                                                                                    
สถานที่:   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
   ตึก 8 ชั้น 1                                                                                                                                                
จำานวนคน:  10                                                                                                                                               
กิจกรรมที่ทำา:  การพูดคุยช่วยเหลอืฟ้ืนฟู
   สภาพทางจิตวิญญาณ
   ของผู้ติดสุราอย่างเป็นรูปธรรม 
   โดยใช้หลัก 12 ขั้นตอน                                                                                                                                              
อายุ:   12 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก หนังสือกลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (เอเอ) 
โดย พ.อ.นพ. พิชัย แสงชาญชัย

ภาพจาก http://sttimothywesthartford.com
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พิสูจน์ไมไ่ด	้แตก่ไ็มไ่ดแ้ปลวา่ไมจ่ริง?

ตั้งแต่เกิดจนโต	 ไม่ใครก็ใครย่อมต้องมีความเช่ือส่วนตัว 
ที่อาจหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เช่น	 การแลบลิ้นให้คนตาแดง,	 การที ่
คนทอ้งกลดัเข็มกลดัไวต้รงเส้ือ	ความเช่ือและพฤติกรรมอกีมาก 
ทีค่นอ่ืนอาจมองเราดว้ยสายตาแปลกๆ	แตแ่ล้วมันจะเปน็ไรไป 
ถ้าความเชื่อนี้มันไม่ได้ท�าให้ใครเดือดร้อน	
	 ความเชื่อที่ในปัจจุบันอาจยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์	 แต่ก็ 
ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นจริง	 และนี่คือการรวมกลุ่มของคนที่มี
ความเชือ่แปลกๆ	ทีค่นส่วนใหญอ่าจมองวา่เพ้ียน	แต่อยา่งนอ้ย
ที่สุดมันก็คือส่ิงที่ยึดโยงให้เรามาพบกันและเชื่อในส่ิงเดียวกัน	

Cover story 
เรือ่ง: ศศิกานต์ เอือ้วิทยาวุฒิกุล

INTERNATIONAL 
FLAT EARTH SOCIETY 
สมาคมผู้เชื่อว่าโลกแบน

บางยุคสมัยเคยมีคนเชื่อว่าโลกแบนและเป็นศูนย์กลางของจักรวาล  
จนวันหนึ่งก็มีการค้นพบที่ทำาให้บางคนเชื่อว่าจริงๆ แล้วโลกกลม และ
หมุนรอบดวงอาทิตย์ แต่สำาหรับกลุ่มนี้ยังมั่นคงกับความเชื่อ สมาคม
โลกแบน (International Flat Earth Society) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1956  
จากกลุ่มนักวิชาการ นำาโดย Samuel Shenton กับความเชื่อว่าโลก 
มีลกัษณะเป็นแผ่นจานกลมแบน มีขัว้โลกเหนอืเป็นศนูย์กลาง มีกำาแพง 
นำา้แขง็ของแอนตาร์กตกิาล้อมรอบ โดยมีดวงดาวต่างๆ ลอยอยูด้่านบน 
ในระยะต่างๆ กัน 
 นอกจากนี ้สมาคมโลกแบนยงัได้มีการเขยีนข้อโต้แย้งทฤษฎคีวาม
เชือ่เรือ่งโลกมีลักษณะเหมือนผลส้ม และเผยแพร่มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1492  
อาท ิเรือ่งแรงดึงดูดทีน่วิตนัค้นพบนัน้เป็นเพียงแค่ทฤษฎทีีใ่ช้สนบัสนนุ

ความเชื่อว่าโลกกลม รูปดาวเคราะห์ที่ได้เห็นๆ กัน
ล้วนถกูทำาขึน้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกจากข้อมูลทาง
ดาราศาสตร์ สมาคมโลกแบนเคยมีจำานวนสมาชิก 
3,500 คน ในทศวรรษ 1970 ก่อนลดลงเรื่อยๆ จน
เกือบหายไป แต่ในปี ค.ศ. 2004 Daniel Shenton  
ได้ฟ้ืนฟูขึ้นมาอกีครั้ง และอยู่มาถึงปัจจบุัน พร้อมยัง
มีกจิกรรมเคลือ่นไหวต่างๆ รวมทัง้การให้สมัภาษณ์
ตามสื่อสิ่งพิมพ์อยู ่เรื่อยๆ และเผยแพร่เอกสาร 
ชดุความรู ้ความเชือ่ใหม่ๆ ออกมาตลอด โดยเฉพาะ 
ข้อโต้แย้งในเหตกุารณ์ปี ค.ศ. 1969 ที ่NASA ประสบ 
ความสำาเร็จในการส่งคนขึ้นไปอวกาศเป็นครั้งแรก  
ทางสมาคมโลกแบนเชือ่ว่านัน่เป็นการสมคบคิดของ
ชาติมหาอำานาจที่ต้องการระดมทุนโดยใช้โครงการ
สำารวจอวกาศมาบังหน้า รวมถึงโครงการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับนอกอวกาศของ NASA ที่ทางสมาคม 
หยิบมาอ้างอิงเสมอ 
 ล่าสดุเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 สมาคม 
โลกแบนได้รวมตัวกันจัดงานเสวนา Flat Earth 
International Conference (FEIC) ครั้งที่ 1  
ขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
ประชาสัมพันธ์ประเด็นเรื่องโลกแบน มีนักพูดหลาย
ท่านกล่าวโจมตี NASA และหน่วยงานวิทยาศาสตร์
อีกหลายแห่งที่รวมหัวกันปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว
จากสาธารณชน และปลอมแปลงข้อมูลว่าโลกกลม  
ผ่านการฉายภาพต่างๆ ให้มนษุย์เชือ่เช่นนัน้ นอกจาก 
ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ เพจ Flat Earth 
Thailand-โลกแบน เป็นอีกแหล่งชุมชนในไทย  
ที่มีผู้สนใจทฤษฎีโลกแบนเข้าร่วมแล้วกว่า 3 พันคน

SCIENTOLOGY 
ศาสนาที่มีวิทยาศาสตร์ยืนยัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า วิธีวิทยา (Scientology) ถูกรู้จัก 
ในวงกว ้างมากขึ้น เพราะนักแสดงฮอลลีวู ้ด 
อย่าง ทอม ครูซ ออกตัวว่าเชื่อในศาสตร์นี้ แต่
นอกจากเขาแล้ว ก็ยังมี จอห์น ทราโวตา, วิลล์ สมิธ 
และ แคเธอรีน เบล เป็นต้น 
 ย้อนกลับไปปี ค.ศ. 1949 ลัทธินี้เกิดขึ้นเม่ือ  
L. Ron Hubbard นักประพันธ์นิยายอเมริกัน เรื่อง 
Dianetics เพ่ือใช้เป็นปรัชญาในการบำาเพ็ญตน 
พัฒนาขึน้มาจากแนวคิดของ Sigmund Freud โดย
เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางจิตใจ และวิธีการ 
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ทำา Auditing ที่ให้คนพูดคุยเจาะลึกลงในจิตใจของคน เพ่ือก้าวข้าม
ขีดจำากัดทางกายภาพที่มนุษย์ถูกโปรแกรมไว้ Dianetics ขายได้ถึง 
150,000 เล่ม ภายในปีแรก แต่ไม่ได้รบัการยอมรบัจากกลุม่วชิาชพีใดๆ  
 ขณะที ่Hubbard ยงัเชือ่ม่ันและได้สร้างลัทธ ิScientology กบัความ
เชือ่พ้ืนฐานว่า เราสามารถหลดุพ้นและรูแ้จ้งโดยใช้หลกัการวทิยาศาสตร์ 
เชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เป็นยานลำาเลียงจิตวิญญาณของเอเลี่ยน และ
เชื่อว่าความเจ็บป่วยทางกายด้วยโรคภัยต่างๆ รวมถึงเจ็บปวดทางใจ 
ล้วนมาจากเรือ่งโศกเศร้าในอดีต ซ่ึงบำาบดัได้โดยวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีกว่า  
วิธีวิทยา รวมถึงต้องเปิดเผยเรื่องลับต่างๆ ของตัวเอง และต้องผ่าน
คอร์สต่างๆ โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายจนถึงระดับ 8 อยู่ที่ 300,000 
เหรียญสหรัฐ แต่ทั้งนี้นั้น วิธีวิทยามีถึง 15 ระดับ จนทำาให้เป็นกลุ่ม
ศาสนาหนึ่งที่เกิดการถกเถียงมากที่สุด 
 แม้จะสร้างความคลางแคลงใจแก่เหล่านักวิชาการและนักวิจารณ์
ที่ตั้งคำาถามกับแนวทางปฏิบัติของพวกเขา ทุกวันนี้ Scientology  
มีสำานกังานใหญ่อยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา พร้อมกบัมีเวบ็ไซต์เป็นของ 
ตัวเอง ชื่อ www.scientology.org และมีกลุ่มองค์กรมากกว่า 10,000 
แห่งทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทั้งนี้มีการอ้างว่า การเข้าร่วมกลุ่ม 
จะเปล่ียนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี เต็มไปด้วยความสุขและอ่ิมเอมทาง 
จิตวญิญาณ เพราะจิตวิญญาณของมนษุย์นัน้เป็นอมตะ แต่การจะดึงพลัง 
ออกมาใช้ได้ กต่็อเม่ือมนษุย์เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างจิตวญิญาณของ
ตัวเองกับธรรมชาติและพระเจ้า โดยผู้เรียนรู้หลัก Scientology จนถึง
คำาสอนขั้นสูงเท่านั้นที่จะไขความลับของจักรวาลได้

AETHERIUS SOCIETY 
RAËLIANS 
ลัทธิที่เชื่อว่ามีส่ิงมีชีวิตนอกโลก

  การมีชีวติอยู่ของมนุษย์ต่างดาวนอกโลกเป็นสิง่ที่มนุษยต์่างสงสยั
มาช้านานว่า ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดไหน
อาศัยอยู่นอกจากมนุษย์เราบ้าง แม้จะยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันได้
ชัดเจน แต่ความสนใจนี้ก็ไม่เคยหายไปจากความสนใจของมนุษย์เรา 
อย่างเช่นการมีอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ที่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง
 Aetherius Society คือกลุ่มที่รวมความเชื่อจากแนวคิดลัทธิ
สหัสวรรษ กลุ่มจิตวิญญาณทางเลือก และลัทธิยูเอฟโอ (UFO religion) 
เข้าด้วยกนั ก่อตัง้โดย George King ราวๆ ปี ค.ศ. 1950 ผูป้ระกาศว่า 
ตัวเองสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวชื่อ Cosmic Masters ได้  
เป้าหมายหลักของกลุ่มนี้คือการป้องกันการทำาลายล้างโลกด้วยการ 
สานสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาว ลัทธินี้มีการจัดประชุม ส่งสาส์นต่างๆ 
รวมตัวสวดมนต์ตามทุ่งหญ้ากว้างที่เชื่อว่ายานยูเอฟโอเคยลงจอด  
เพ่ือเก็บรวบรวมพลังงานเหล่านี้ไว ้ใช้ในอนาคตและปกป้องโลก  
แม้ George King จะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 แต่ก็ยังมี 

การสืบทอดและดูแลลัทธิโดยคณะกรรมการบริหาร
ต่างๆ ที่มีทั้งในประเทศอังกฤษและอเมริกา
  Raelians หรือ ราเอเลียน มูฟเมนต์ เป็น 
ลัทธิยูเอฟโอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1974 โดย Claude  
Vorilhon อ้างว่ามนุษย์โลกเกิดจากการโคลนนิ่ง
ของมนุษย์ต่างดาว และมนุษย์ต่างดาวยังคงติดต่อ
กับโคลนนิ่งของพวกเขาอยู่ อีกทั้งยังมีบันทึกว่าเป็น
ลัทธิยูเอฟโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 
40,000 คน มีสาขาอยู่กว่า 180 ประเทศ รวมถึง 
คนจำานวนหนึ่งในไทยที่รวมตัวอย่างเหนียวแน่น  
ราเอเลียนเน้นคำาสอน เน้นแนวคิดทางโลกและลัทธิ
บริโภคนิยมมากกว่าบูชาพระเจ้า ลัทธินี้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มีเสรทีางเพศ การสนบัสนนุ
การสำาเรจ็ความใคร่ด้วยตนเอง ไปจนถงึการโคลนนิง่ 
นอกจากนั้นยังมกีารจดัสัมมนา จดัพธิีกรรมแปลกๆ 
มากมาย (ที่เขียนเล่าได้ไม่หมด) ซ่ึงยังมีสืบทอด 
มาถึงปัจจุบัน 
  ไม่ใช่แค่กลุม่ข้างต้นทีป่ล่อยข้อมูลความเชือ่เรือ่ง
สิ่งเร้นลับนอกโลกออกสู่สาธารณชน ขณะเดียวกัน
วงการวทิยาศาสตร์กมี็หลายโครงการทีร่กุหน้าอย่าง
ไม่หยุดหย่อน อย่างเช่น Breakthrough Initiatives 
โดย Yuri Milner มหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ให้เงินทุน  
100 ล้านเหรียญฯ ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก  
มีรายงานล่าสุดเม่ือปลายปี ค.ศ. 2017 ออกมาว่า 
กล้องโทรทรรศน์ได้ตรวจจับภาพของดาวเคราะห์ 
ที่เขาเรียกว่า Oumuamua และสันนิษฐานว่า เป็น
ยานของมนุษย์ต่างดาว ก่อนจะที่รายงานอีกครั้งว่า  
ยังไม่พบสัญญาณเอเลี่ยน แต่ทั้งนี้เขาระบุว่าการ
วิเคราะห์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือจะเป็นโครงการที่ 
หลายคนคุ้นชือ่กนัดีอย่าง SETI (Search for Extra- 
Terrestrial Intelligence) โครงการค้นหาสิ่งมีชีวิต
ทรงปัญญาจากต่างดาวของเหล่านักวิทยาศาสตร์
ภาคเอกชน ที่เคยค้นพบคล่ืนสัญญาณวิทยุปริศนา
จากนอกโลกได้เม่ือปี ค.ศ. 1899 จากนั้นก็คอย 
ตรวจจบัท้องฟ้าและสญัญาณคลืน่จากอวกาศทีไ่ม่ได้ 
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรื่อยมา 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งกลุ่มลิทธิยูเอฟโอ และกลุ่ม 
นกัวทิยาศาสตร์ ยงัคงพยายามสือ่สาร ไขปรศินาของ 
สิง่มีชวีตินอกโลกอยูเ่สมอมา และไม่แน่ว่า 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

การเกิดขึ้นของกลุ่มคนหรือชุมชนนั้น	(Community)	ต้องเริ่ม
จากการส่ือสาร	 (Communication)	 ซึ่งในช่วงยุคแรกๆ	 นั้น	 
ก็มีเพียงแต่การเจอหน้าพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร	 
การติดตอ่ทางจดหมาย	โทรสาร	โทรศัพท	์จนกระทัง่การเขา้มา
ของอนิเทอรเ์นต็ทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบของการส่ือสารระหวา่ง
พวกเราไปตลอดกาล	 ก่อให้เกิดชุมชนรูปแบบใหม่ของคน 
ที่ไม่ต้องพบเจอหน้ากันเลยสักครั้งในชีวิต	
	 ...ชุมชนบนโลกเสมือน	
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จุดเริ่มต้นของ 
INTERNET 
ย้อนกลบัไปในปี ค.ศ. 1950 สมัยนัน้คอมพิวเตอร์ยงัไม่รูจั้กการเชือ่มต่อ พวกเขากคิ็ดกนัว่า 
จะทำาอย่างไรถึงจะให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันได้ เพ่ือที่จะเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันและทำาให้ 
ข้อมูลไม่หายไป ในยุคเริ่มต้นนั้นอินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลทางการทหาร โดย
มีชื่อเรียกว่า ARPAnet ที่จัดตั้งในช่วง ค.ศ.1969
 ภายหลงัสิน้สดุสงครามเยน็ เทคโนโลยอิีนเทอร์เนต็กไ็ด้เข้าสูส่าธารณชนทัว่ไป เริม่จาก 
รัว้มหาวทิยาลัยต่างๆ ทีส่นใจเข้าร่วมยงัโครงข่ายของ ARPAnet และได้มีการพัฒนาระบบ
เครอืข่าย ในขณะนัน้จะใช้การรบัส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกนัเป็นหลกั ต่อมาได้ขยายถงึการ 
บริการส่งแฟ้มข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั่วไป โดยจะเน้นบริการด้านวิชาการเป็นหลัก
 เรยีกได้ว่า ARPAnet เป็นตวัจุดกระแสการใช้อินเทอร์เนต็ในยคุแรกๆ ทีส่่งผลให้เกดิ
แพลตฟอร์มของการใช้อินเทอร์เนต็ในยคุต่อมา ทีเ่ป็นเหมือนกระดานข่าวส่วนกลางทีทุ่กคน 
สามารถเข้าถึงได้ 

#INTERNET
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INTERNET CULTURE 
วัฒนธรรมรวมกลุ่มอันไร้กรอบ

เรามักจะใช้อินเทอร์เนต็กนัในชวีติประจำาวนั เพ่ือลดระยะเวลาหรอืสถานทีใ่ห้ใกล้เข้าถงึกนั 
อย่างการย่นระยะทางระหว่างนิวยอร์กกับกรุงเทพฯ ได้เพียงปลายนิ้ว เมื่อไม่มีระยะเวลา 
และสถานที่แล้ว การรวมกลุ่มทางสังคมบนหน้าจอก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น ทำาให้
วฒันธรรมบนโลกอินเทอร์เนต็มีการหลอมรวมจนเกดิความหลากหลาย ความหลากหลาย
ในวฒันธรรมนัน้กลายเป็นหนึง่เดียวกนั จนถกูเรยีกว่า อินเทอร์เนต็คัลเจอร์ หรอืวฒันธรรม
ที่สร้างขึ้นมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อย่างเช่นการใช้มีมเพื่อการเสียดสีและมุข
ประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเรา 
 วฒันธรรมในอินเทอร์เนต็ทีไ่ร้รปูร่างและทศิทาง ทำาให้เกดิสนุทรยีภาพแบบใหม่ขึน้มา
ในการรบัสารหรอืสือ่สารกนัโดยเฉพาะพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไป ยกตวัอย่างเช่นเพลง 
จำาพวกท่ีอัดเสยีงเล่นกนัในห้องนอน การผสมผสานของแนวเพลงอย่าง Vaporwave หรอื
จะเป็นอินเทอร์เน็ตอาร์ต ศิลปะที่บิดพริ้วจากขนบ ไม่ใช่เป็นเพียงการวาดรูปอย่างเดียว  
แต่นำามาซึง่การคอลลาจหรอืตดัต่อภาพ อย่างทีเ่ราอาจเหน็ในการเล่นกบัมีม หรอืว่าพวกเพจ  
‘รบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อย’ เป็นต้น

USENET 
กระดานข่าวสารยุคแรก

UseNet คือระบบทีน่่าสนใจและน่าตืน่เต้นทีส่ดุบนโลกอินเทอร์เนต็ในศตวรรษที ่20 เพราะ
มันทำาหน้าที่เหมือนกับกระดานข่าวสารขนาดใหญ่ ซึ่งหัวข้อย่อยเหล่านี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่ 
ต่างกนั คล้ายกบัห้องต่างๆ ในพันทปิ) แล้วแต่ว่าอยากจะแลกเปล่ียนพูดคุยกนัในประเด็นใด  
ทุกคนสามารถตีพิมพ์ข่าวสารกระจายให้โลกรับรู้ได้
 มีครั้งหนึ่ง UseNet ถูกใช้ในประเทศจีน ตอนที่บรรดาแพทย์พบว่ามีคนป่วยเป็นโรค
ประหลาดที่ไม่รู้จะวินิจฉัยอย่างไร จึงได้เขียนเล่าอาการป่วยผ่านทาง UseNet ในกลุ่ม 
การแพทย์ ไม่นานมีคนเข้ามาเขียนตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย จนสามารถช่วยให้ผู้ป่วย
รอดพ้นจากความตายไปได้ ทว่าข่าวที่แพร่ออกมานั้นเป็นเรื่องร้ายแรงได้ อาจมีบุคคลนำา 
ข้อมูลทีไ่ด้ไปต่อยอดในทางทีผ่ดิ อาจเป็นการผลิตยาเสพตดิ เช่น ยาบ้า เป็นต้น แต่เหล่าผูใ้ช้ 
อินเทอร์เนต็มักไม่เหน็ด้วยกบัการปิดกัน้ไม่ให้เผยแพร่ เพราะพวกเขาถอืว่าเป็นการทำาลาย 
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ถูกนิยามว่าโลกไร้พรมแดนนั่นเอง 
 เห็นได้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าหากัน ทำาให้เกิดเป็นชุมชน 
ขนาดย่อมที่รวบรวมคนที่สนใจเฉพาะทางเข้ามาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และนั่นก็มีผล
ทำาให้วิถีชีวิต วิธีคิด และการแสดงออกของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป 
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MEME 
การแสดงออกที่ส่งต่อได้

อินเทอร์เน็ตมีม (Meme) เป็นรูปแบบของความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ หรือการ
ปฏิบัติ ที่สามารถส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เช่น คำาพูดติดปาก แฟชั่น หรือ
แคมเปญดังอย่าง #IceBucketChallenge ที่เราเห็นบรรดาคนดังเอานำ้าแข็งมาราดใส่หัว
ตัวเอง เพื่อท้าทายให้ทำากิจกรรมเพื่อการกุศล 
 แต่ขณะเดียวกนัอินเทอร์เนต็มีมกย็งัเกีย่วข้องกบัการดำารงอยูข่องกลุม่สงัคมลบัๆ อย่าง
กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า อิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยยุคเรืองปัญญา 
หรือคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยก่อตั้งกันอย่างลับๆ เพื่อต่อต้านอำานาจรัฐ 
 ก่อนทีก่ลุม่คนพวกนีไ้ด้เลอืนรางหายไป จนกระทัง่มีคนนำามาพูดถงึใหม่ ทำาให้เกดิเป็น 
มีมทางอินเทอร์เนต็เพ่ือเสยีดส ีสร้างให้ตวัตนขององค์กรดูเป็นความจรงิ และทำาให้ชือ่ของ 
องค์กรยงัอยู ่สร้างทฤษฎสีมคบคิดหลายอย่างทีน่่าขบขนั อย่างการคอนเฟิร์มว่าโดนลั ทรมัป์  
เป็นอิลลูมินาติ การกลายเป็นมีมเช่นนี้ทำาให้อิลลูมินาติยังคงมีตัวตนอยู่ ประหนึ่งว่าเป็น
สังคมลับของชาวเน็ตทั่วโลก 
 

SEXTING 
ความสัมพันธ์อันโดดเดี่ยว

อนิเทอร์เน็ตคลัเจอร์อย่างหนึ่งที่เราน่าจะเคยเห็นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเพศ โดยเฉพาะที่เป็น 
ทีน่ยิมในระยะหลังช่วงปี ค.ศ. 2010 ทีผ่่านมา ทีเ่ริม่มีกระแสการส่งข้อความผ่านโปรแกรม 
หรือแอปพลิเคชั่นแชตต่างๆ ทำาให้เกิดกลุ่มคนที่ใช้ตัวหนังสือเพ่ือสื่อหรือแสดงความ
ต้องการทางเพศเปลี่ยนจากการปฏิสัมพันธ์ทางร่างกาย กลายเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยใช้
คำาพูด เพื่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแทน
 การใช้ตวัหนงัสอืแสดงความต้องการทางเพศหรอืปฏสิมัพันธ์ทางเพศเรยีกว่า Sexting 
ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างคำาศพัท์ว่า Sex กบั Texting แต่ว่า Sexting ทีว่่า ไม่เหมือนกบั 
การแชตคุยกนันดักนัเพ่ือไปมีปฏิสมัพันธ์ทางกายในโลกจรงิ แต่คือการเทก็ซ์คุยหากนัโดย 
ใช้คำาพูดลามกมากกว่า เหมือนจินตนาการถงึการมีเพศสมัพันธ์แบบเดียวกบัการอ่านนยิาย 
ที่มีฉากวาบหวิว
 อย่างไรกต็าม การกระทำาเช่นนีก้เ็หมือนดาบสองคม ถ้าหากมีการเผยภาพตวัตนให้เหน็ 
ชัดเจนหรือว่าสามารถระบุตัวตนได้ ก็อาจทำาให้เกิดการคุกคามทางเพศได้ โดยรายงาน
สำารวจพบว่า มีการคุกคามทางเพศในผู้เยาว์ โดยผ่านทาง Sexting มากขึ้น จนในหลาย
ประเทศถึงกับต้องมีกฎหมายห้ามเด็กอายุตำ่ากว่าสิบแปดทำาการเท็กซ์เรื่องทางเพศเช่นนี้  
เนือ่งจากมีโอกาสถกูคุกคามทางเพศทัง้ชวีติจรงิและโลกออนไลน์ ไปจนถงึ Cyberbullying  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าในผู้เยาว์และบางรายอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้เลยทีเดียว
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ของสังคมแหง่ความชอบส่วนรวม
เมื่อโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิสัมพันธ์ของ
คนในโลกทุกวันนี้	 จึงท�าให้การค้นหาสังคมหรือกลุ่มคนที่มี 
ความสนใจคล้ายๆ	 กัน	 ท�าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น	 หรือจะดึง
ความชอบส่วนตัวขยายตัวมาเป็นความชอบส่วนรวมได้อย่าง
ไม่เคอะเขิน	
	 กระทั่ง	 แอปพลิเคชั่น	 ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการ
ออกแบบเพ่ือจดุประสงคใ์นการรวมกลุม่กันของผูใ้ช้งาน	เรียก
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเชิงสังคม	 เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้คนในโลกยุคใหม่ที่กรุ๊ปความชอบของคนไว้หลายแขนง	
ดังแอปพลิเคชั่นต่อไปนี้	

  แอปพลิเคชั่น
  สุดเจ๋ง

Cover story 
เรือ่ง: ศศิกานต์ เอือ้วิทยาวุฒิกุล

JOYLADA
กลุ่มแห่งการแหกขนบการอ่านนิยายแบบเดิมๆ
500,000 ดาวน์โหลด          3.7 ดาว     

ความน่าสนใจของแอปพลเิคชัน่นีอ้ยูท่ี ่นยิายแชต หรอืนยิายทีด่ำาเนนิเรือ่ง 
โดยใช้ลักษณะของแชตโต้ตอบกนัไปเรือ่ยๆ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่เป็น 
ประเภทต่างๆ อาท ิถนนสชีมพู (รกัโรแมนตกิ), ทะเลสเีทา (ดราม่า เศร้า  
อกหกั), ดินแดนมหศัจรรย์ (แฟนตาซี), เขตอาถรรพ์ (ผ ีล้ีลับ สยองขวญั) 
และ โกดังแฟนคลบั (แฟนฟิก) เป็นต้น มีความเรว็ในการอ่านทีส่ามารถ
ปรับระดับได้ถึง 3 ระดับ คือ ช้า ปกติ และเร็ว ซึ่งกลุ่มคนอ่านสามารถ
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นใต้บนสนทนานิยายนั้นๆ ได้ 
 การสนทนาในแอปยังสามารถขยายไปบนแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่าง
เช่น ทวิตเตอร์ หรือแม้แต่ตั้งกรุ๊ปไลน์เฉพาะกลุ่มขึ้นมาเพ่ือพูดคุยถึง 
นิยายนั้นๆ จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ทั้งจากกลุ่มเพ่ือนในชีวิตจริงที่รัก 
การอ่านนยิายแชต นำาไปสูเ่พ่ือนใหม่ๆ ทีช่อบนยิายเรือ่งเดียวกนับนโลก
ออนไลน์ รวมไปถงึเกดิกลุ่มแฟนคลบันกัอ่านกบันยิายทีไ่ด้รบัความนยิม 
สงูๆ อย่างเช่น ‘กเุชอร์รี’่ นยิายวายทีจ่ำาลองชวีติตวัละครมาจากวงเคป๊อป  
เอ็นทีซี (NCT) ได้สร้างกระแสจนเกิดเป็นกลุ่มก้อนความชอบเฉพาะ 
ตวัศลิปินขึน้มา ถงึขัน้นำาไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตวัของศลิปิน
กันจริงๆ ด้วย 
 

 Joylada เป็นอีกแอปหนึ่งที่เปลี่ยนโลกการอ่าน 
จากที่เคยเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลระหว่างนักอ่านและ 
นักเขียน กลายมาเป็นการอ่านแบบกลุ่มและสนุกไป 
พร้อมกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง 
กลุ่มนกัเขยีน นกัอ่านหน้าเก่าและหน้าใหม่ ด้วยอัตรา
เตบิโตแบบพุ่งปรีด๊ มีจำานวนนยิายกว่าสองแสนเรือ่ง 
จากนักเขียนกว่าแสนคน และผู้ใช้งานประมาณสอง
แสนห้าหมื่นคนต่อวันเลยทีเดียว  

VOOV 
ไลฟ์สดตามติดไลฟ์สไตล์แบบใกล้ชิด
1,000,000 ดาวน์โหลด       4.3 ดาว

แอปพลิเคชั่นที่มีรูปแบบการไลฟ์ด้วยภาพและเสียง
จากสมาร์ทโฟนทีใ่ครๆ กส็ามารถเป็นเจ้าของรายการ 
ของตวัเองได้แบบสดๆ เป็นช่องทางในการพูดคุยกบั 
คนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน โดยผู้ที่ติดตาม
สามารถสนทนาโต้ตอบกับคนที่ไลฟ์ได้ผ่านการพิมพ์
แชตแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกันได้อย่างใกล้ชิด
 VOOV มีรายการต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นหมวดหมู่  
เพ่ือให้ง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที ่
เข้ามาเลอืกชม อาทเิช่น หมวดหมู่ Healthy ของกลุ่ม 
คนรกัสขุภาพ หรอื Food ของกลุ่มคนรกัการกนิ แนะนำา 
ร้านเด็ด แจกสตูรวธิทีำาอาหาร รวมไปถงึชาวสรีุง้กย็งัมี 
ช่อง LGBTQ ให้ได้เลือกตามติดแบบเฉพาะ 
 นอกจากนีจุ้ดเด่นของ VOOV คือ มีบรรดาเซเลบ
มาไลฟ์ให้ได้รับชมกันแบบเรียลไทม์ เรียกได้ว่าเป็น
ช่องทางทีใ่ช้ในการนำาเสนอผลงานของตวัเอง เพ่ือให้ 
แฟนคลับได้ตดิตามไลฟ์สไตล์อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะ 
การไลฟ์ของเหล่าสมาชกิไอดอลกรุป๊ BNK48 ท่ีกำาลัง
ทรงพลังสุดๆ ในขณะนี้ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งฐาน
กลุ่มแฟนคลับเดิมและสร้างกลุ่มแฟนคลบัใหม่ๆ เพ่ือ
ขยายไปสู่กิจกรรมพบปะอื่นๆ ได้อีกด้วย  

BLUED 
พ้ืนที่เฉพาะของสังคมชายรักชาย
1,000,000 ดาวน์โหลด        4.0 ดาว

ยุคนี้คือยุคที่มนุษย์ทุกเพศสามารถเปิดเผยความ
ชอบเฉพาะตัวได้แบบไร้พรมแดน Blued (บลู-ดี) คือ 
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แอปพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำาหรับชาวเกย์ ที่ไม่ได้ถูกใช้แค่หาคู่นอน 
แต่ตอบโจทย์ในการหาเพ่ือนทีมี่รสนยิมเดียวกนั ได้ทำาความรูจ้กักนัผ่าน
โลกออนไลน์ ซึ่งกำาลังได้รับความนิยมจนมีจำานวนผู้ใช้มากที่สุดในโลก
กว่า 25 ล้านคน โดยในแอปมีบริการต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการสร้างเครอืข่ายระหว่างชาวเกย์ด้วยกนั จนกลายเป็นสงัคมออนไลน์ 
ทีผู่ใ้ช้สามารถแชร์ตวัตนได้อย่างไม่ต้องปกปิด โดยจะมีโปรไฟล์ทีเ่สมือน
หน้าวอลล์ไว้โพสต์รปู ข้อความ หรอืวดีิโอ และผูใ้ช้คนอ่ืน ๆ  สามารถเข้า 
ไปดูโปรไฟล์หรือกดติดตามได้ มีระบบแชตและมีสติกเกอร์ให้เลือกใช้  
อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นกรุ๊ปที่รวมกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน เช่น ชอบ 
เที่ยว ชอบดูหนัง เป็นต้น รวมถึงฟีเจอร์พิเศษอย่างไลฟ์ถ่ายทอดสดให้
เพื่อนๆ ทั่วโลกได้รับชมอย่างใกล้ชิด 

READ FOR THE BLIND 
สังคมแห่งการให้ด้วยเสียง
100,000 ดาวน์โหลด        4.2 ดาว

แอปพลเิคชัน่ทีใ่ห้ทกุคนมีโอกาสร่วมกนัสร้างหนงัสอืเสยีงให้คนตาบอด  
ด้วยการอ่านหนังสือหรือบทความสั้นๆ จากเว็บไซต์ แมกกาซีน หรือ 
หนงัสอืพิมพ์ โดยไม่ต้องไปหาห้องอัดเสยีง เพียงอัดผ่านสมาร์ทโฟนได้ 
ทันที ซ่ึงในแอปจะมีประเภทหนังสือที่ผู้พิการทางสายตาต้องการเป็น
พิเศษ ตัง้แต่หนงัสอืวชิาการ บนัเทงิ รวมถงึหนงัสอืทีช่่วยสร้างเสรมิความรู ้
ให้กับคนตาบอดในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การนวด, โหราศาสตร์ 
และการลงทนุ ซ่ึงอาสาสมัครบางคนทีมี่นำา้เสยีงไพเราะ อ่านสนกุ ทำาให้มี
ผูพิ้การทางสายตาตดิตามเป็นแฟนคลับอีกด้วย นอกจากนัน้ยงัมีฟังก์ชนั 
แสดงความคิดเหน็ต่อหนงัสอืเสยีงเล่มนัน้ๆ และผูพิ้การทางสายตาเอง 
ก็ยังสามารถขอหนังสือที่อยากฟังได้ รวมถึงผู้อ่านก็สามารถชักชวน
เพ่ือนมาอ่านหนงัสอืเสยีงเล่มเดียวกนัได้ ก่อให้เกดิเครอืข่ายอาสาสมัคร 
ที่ร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน แอปนี้จึงเสมือนเป็นอีกหนึ่ง 
คอมมูนติีท้ีเ่ชือ่มสงัคมระหว่างคนทัว่ไปและผูพิ้การทางสายตาไว้ด้วยกนั

ชาวนาไทย 
นวัตกรรมใหม่ของสังคมเกษตรกรยุค	4.0
5,000 ดาวน์โหลด         4.5 ดาว

แอปพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพ 
ราคาข้าวจากภาครฐั มีการอัปเดตข้อมูลความรูท้างด้านการเกษตร ตัง้แต่ 
วางแผนการผลิต วางแผนการเงิน วางแผนการตลาด รวมทั้งสร้าง 
ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวที่คอยแนะนำาเกษตรกรว่าต้องทำาอะไรบ้าง 
ในช่วงเวลาไหน มีกระดานถามตอบแต่ละจงัหวดั แต่ละภาคของประเทศ
เพ่ือแลกเปล่ียนแนวโน้มราคาสินค้าการเกษตร รวมไปถึงฟังก์ชันของ

ตลาดการเกษตร เป็นศนูย์กลางทีร่วบรวม ผูซ้ื้อ ผูข้าย  
ให้ได้มาพบปะพูดคุยโดยทีไ่ม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
สามารถสร้างประกาศการขายของตัวเอง และค้นหา
ประกาศภายในพ้ืนที่ที่ตัวเองอยู่ ซ่ึงจะมีท้ังเบอร ์
โทรศัพท์และไลน์ไอดี ให้ชาวเกษตรได้พูดคุยแลก
เปล่ียนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกัน กลายเป็น 
คอมมูนิตี้ เฉพาะกลุ ่มของสังคมเกษตรยุค 4.0  
ที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย

STITCH
แก่	แต่เก๋า	แบบไม่ต้องเหงาคนเดียว
10,000 ดาวน์โหลด     ไม่มีดาว

ปัญหาการเข้าสังคมของวัยชราน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ 
ที่ลูกหลานเป็นห่วง ยิ่งประเทศไทยบ้านเราก็กำาลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จำาเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเตรียม
ความพร้อมไว้ก่อน 
 Stitch คือแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ที่ช่วย
เชือ่มโยงผูส้งูอายตุัง้แต่ 50 ปีไว้ด้วยกนั แอปนีจ้ะช่วย 
จัดกลุม่และรวบรวมคนทีช่อบอะไรเหมือนๆ กนั ตัง้แต่ 
งานฝีมือ ท่องเที่ยว ตีกอล์ฟ ภาพยนตร์ เป็นต้น  
ซ่ึงความพิเศษของสังคมสูงวัยนี้ ไม่ได้เน้นแค่การ
พูดคุยบนสื่อออนไลน์เท่านั้น แต่เน้นการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างการด่ืมกาแฟยามเช้า ทรปิท่องเทีย่วสัน้ๆ  
หรอืจัดงานปาร์ตีจิ้บไวน์ให้ได้เอ็นจอยร่วมกนัในชวีติ
จริง เพ่ือให้ผู้สูงวัยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้
อย่างสมำ่าเสมอ อีกทั้งรูปภาพและวิดีโอบางส่วนของ
กิจกรรมก็จะถูกเผยแพร่สู่เฟซบุ๊กของ Stitch เพ่ือ
ต่อยอดแรงบันดาลใจสู่วงกว้างอีกด้วย 
 ส่วนเรือ่งความปลอดภัยทีล่กูหลานห่วงกไ็ม่ต้อง
เป็นกังวล เพราะแอปขึ้นชื่อว่าปลอดภัยด้วยระบบ
คัดกรองการยืนยันตัวตนก่อนสมัคร โดยปัจจุบัน 
มีสมาชิกกว่าหมื่นคน และมีกิจกรรมฟรีกว่าครึ่งร้อย  
พร้อมสิทธิพิเศษอ่ืนๆ สำาหรับสมาชิก VIP ที่สมัคร
แบบจ่ายสตางค์ไว้ด้วยเช่นกัน  
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ชมุชนความรูห้นา้ประตบูา้น

“孟母三迁”	[mèng	mǔ	sān	qiān]	–	แมเ่มง่จ๊ือยา้ยบา้นสามคร้ัง
	 แมเ่มง่จือ๊ยา้ยบา้นท�าไมตัง้สามครัง้	และเม่งจือ๊เปน็ใครกนั	 
ท�าไมการที่เขาต้องย้ายบ้านตามแม่ถึงสามครั้งจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญขนาดกลายมาเปน็สุภาษิตจีนได้ด้วย	
	 แม่ลูกคู่นี้มีชีวิตอยู่สมัยจีนโบราณ	 ช่วงที่เพ่ิงผ่านพ้นยุค
ชุนชิวมาได้ไม่นาน	(ประมาณ	770-453	ปกี่อนคริสต์ศักราช)	
เม่งจื๊อ	 เดิมชื่อ	 หมางโก	 สูญเสียบิดาไปตั้งแต่ยังเด็ก	 เดิมท ี
ทั้งคู่อาศัยอยู่ใกล้สุสาน	 แม่หมางโกไม่ชอบสภาพแวดล้อมนี	้ 
กลัวลูกจะโตไปเปน็สัปเหร่อ	 เลยย้ายบ้านมาอยู่ข้างตลาด	 แต่
แมห่มางโกกต้็องยา้ยบา้นอกีเพราะกลวัวา่สภาพแวดลอ้มของ 
ตลาดจะหลอ่หลอมใหล้กูกลายเปน็คนปากตลาดไปดว้ย	สุดทา้ย 
แมห่มางโกจงึมาลงเอยอยูข่า้งโรงเรยีน	และกไ็ดส้ภาพแวดลอ้ม 
ทีด่สีมใจ	เพราะโรงเรยีนทีว่า่นีส้อนค�าสอนของขงจ๊ือ	มหาปราชญ ์
แหง่ยคุชนุชวิของจนี	อนัหลอ่หลอมใหห้มางโกผูย้า้ยบา้นตามแม่ 
ถึงสามครั้ง	 เติบโตขึ้นมาเป็น	 เม่งจ๊ือ	 หนึ่งในปราชญ์ส�าคัญ 
ของจีน	ซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้ขงจื๊อผู้เปน็อาจารย์เลย
	 แม่เม่งจื๊อมีวิสัยทัศน์ที่ยังปรับใช้ได้ดีกับยุคสมัยนี้	นั่นก็คือ
เล็งเห็นว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เราอาศัยอยู่นั้นสามารถ
หลอ่หลอมใหเ้ราเตบิโตไปเปน็คนแบบใดไดบ้า้ง	โชคดทีีเ่ดีย๋วนี ้
เราคงไม่ถึงกับต้องย้ายบ้านสามครั้งเพ่ือจะมีโอกาสได้เข้าถึง 
ความรู้และกลายเป็นมหาปราชญ์อย่างเม่งจ๊ือ	 เพราะปัจจุบัน 
มีพ้ืนทีต่่างๆ	มากมายทัง้พ้ืนทีอ่อนไลนแ์ละออฟไลนท์ีผู่ท้รงภูมิ
ทัง้หลายมารวมตวักนั	จนกลายเปน็ชมุนมุความรูส้ารพัดรปูแบบ
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หว้ากอ, พันทิป
หากจะพูดถึงชุมทางความรู ้ทางวิทยาศาสตร์สุด
พิสดารนอกห้องเรยีนแล้วล่ะก ็ห้องหว้ากอ ในเวบ็ไซต์ 
พันทปิอาจเป็นหนึง่ในชมุชนออนไลน์ทีห่ลายคนนกึถงึ  
จากเว็บไซต์ที่เดิมเปิดพ้ืนที่ให้คนเข้ามาสอบถาม
แลกเปลี่ยนเรื่องคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2539 
ค่อยๆ ขยายขอบเขตหัวข้อสนทนาและตั้งห้องแยก 
จนเกดิห้องหว้ากออันโด่งดังทีมี่ไว้แลกเปล่ียนความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ มีตั้งแต่ผู ้เชี่ยวชาญ 
ที่มาแบ่งปันและให้ความรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์
อันเปี่ยมด้วยสาระ เช่น การมาไขความกระจ่างว่า
ความเชือ่ (myth) ต่างๆ ทีแ่ชร์กันอยูใ่นฟอร์เวร์ิดเมล 
หรือโลกอินเทอร์เน็ตนั้นจริงเท็จอย่างไร ไปจนถึง
คำาถามสุดประหลาดอย่าง “ทำาไมนรกถึงต้องใช้
กระทะทองแดงครับ ทำาไมไม่ใช้กระทะเงิน ซ่ึงนำา 
ความร้อนได้ดีกว่า” แต่ธรรมเนียมปฏิบัติอันน่า
ประทับใจยิ่งของห้องหว้ากอก็คือ ไม่ว่าคำาถามจะ
พิสดารหรือฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์แค่ไหน สมาชิก 
ขาประจำาก็พร้อมจะเข้ามาถกและให้เหตุผลกันด้วย 
หลักการทางวิทยาศาสตร์แบบเป็นจริงเป็นจังสุดๆ  
ชนิดว่ามีกาตั้งสมการให้อ่านกันตาลาย และอีก 
นิดหนึ่งก็คงแทบจะไปขอทุนทำาการทดลองเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเพ่ือตอบคำาถามในกระทู้
นั้นๆ แล้ว ส่วนเรื่องว่าข้อมูลไหนจะเชื่อถือได้ หรือ
เชือ่ถอืไม่ได้กอ็าจจะต้องใช้วจิารณญาณกนัสกัหน่อย 
แต่ที่แน่ๆ บทสนทนาที่เกิดขึ้นที่นี่ได้เปิดจินตนาการ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ลำ้าโลกสุดๆ

SOCIAL SC IENCES AND 
HUMANITIES READERS IN 
THAILAND, FACEBOOK 
แม้บางครั้งเฟซบุ๊กจะตกเป็นจำาเลยสังคมอย่างหนัก 
ในข้อหาเขมือบเวลาอย่างตะกรุมตะกรามและบ่อน
ทำาลายเซลล์สมองของเยาวชน (รวมถงึทีไ่ม่ใช่เยาวชน
ด้วย) แต่กป็ฏเิสธไม่ได้เลยว่าเฟซบุก๊นีแ่หละทีก่ลายมา 
เป็นพ้ืนที่ของชุมชนความรู้ขนาดใหญ่ อาทิ กลุ่ม 
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Social Sciences and Humanities Readers in 
Thailand ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เป็นกลุ่มเพ่ือ
การพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล
การจัดเสวนาต่างๆ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนแหล่ง
ข้อมูล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความทาง
วชิาการ ทีห่ากเป็นสมัยก่อนนกัวชิาการต้องค้นหากนั 
อย่างยากเย็นแสนเข็ญ บางคนอยู่กรุงเทพฯ แต่อาจ
ต้องถ่อขึ้นไปถึงเชียงใหม่เพ่ือจะอ่านวิทยานิพนธ์ 
สกัเล่มหนึง่ แต่ปัจจบุนักลุม่เฟซบุก๊กลุม่ดังกล่าวช่วย
ทำาหน้าทีเ่ป็น Hub ความรู ้บางทกีเ็ปิดโอกาสให้คนทำา 
วจิยัเรือ่งคล้ายๆ กนั ได้มาเจอและแลกเปล่ียนความรู้ 
กันได้ โดยไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศ ปัจจุบันกลุ่ม
เฟซบุ๊กกลุ่มนี้จึงมีสมาชิกมากกว่า 11,000 คน และ
สมาชกิกมี็ตัง้แต่ผูส้นใจศกึษาทัว่ไปจนถงึนกัวชิาการ 
ระดับท็อปของประเทศเลยทีเดียว

TYPE WALK, TAB
ไม่ใช่ว่าในยุคนี้เราจะมีแต่ชุมชนบนโลกออนไลน์
เท่านั้น เพราะกลุ่มที่ออกมาพบปะกันจริงๆ บนพื้นที่
ออฟไลน์กย็งัไม่หายไปไหน อย่างกลุม่ Typographic 
Association Bangkok (TAB) ซ่ึงเกดิจากการรวมตวั 
กันของนักออกแบบฟอนต์จาก คัดสรร ดีมาก ที่คิด
กจิกรรมเวร์ิกชอ็ปสดุเท่อย่าง Type Walk ขึน้มาครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2557 และยงัคงจดัต่อมาอีกหลายครัง้ 
 โดยหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การออกแบบตวัอักษรนัน้แล ทว่าวธิกีารในการเรยีนรู ้
นั้นแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เพราะทีมงานจะพา 
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมไปเดินสำารวจป้ายต่างๆ ในย่านเก่า 
ของเมือง เพ่ือสังเกตแบบอักษร ทำาความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ และลักษณะการใช้งานของฟอนต ์
แบบต่างๆ ก่อนจะมาทดลองออกแบบฟอนต์กนัจรงิๆ  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Type Walk ช่วยขยาย
ขอบเขตความหมายของคำาว่าความรูไ้ด้อย่างน่าสนใจ  
เพราะในยุคดิจิทัล ความรู ้ไม่ได้อยู ่แต่ในรูปของ
ถ้อยคำา (ไม่ว่าจะลายลกัษณ์หรอืมุขปาฐะ) เช่น บนัทกึ
ประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมอีกแล้ว แต่การศึกษา

จากสิ่งที่เรารับรู้ด้วยสายตา (Visuality) อย่างแบบ
อักษร ความโค้ง ความตรง และช่องว่าง ก็นำาไปสู่
องค์ความรู้ที่น่าสนใจได้ไม่แพ้กัน

TK CAFÉ, TK PARK
กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นโดย TK park เป็นครั้งแรก 
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่พร้อมจะนำาเราไปสู่การเกิดขึ้นของชุมชน
ความรู้ใหม่ๆ  ทว่ารูปแบบการเรียนรู้นี้สวนกระแส 
ยคุดิจทิลัสดุๆ เพราะการแลกเปล่ียนความรูน้ีไ้ม่ต้อง 
ต่ออินเทอร์เนต็ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยลีำา้สมัย แต่ใช้วธิี 
สุดคลาสสิกอันเป็นวิธีที่โสกราตีสและขงจ๊ือต่างก็
เลือกใช้ในการสอนลูกศษิย์ นัน่กคื็อการสนทนานัน่เอง 
  โดยกิจกรรม TK Cafe ได้กำาหนดหัวข้อสนทนา 
ขึน้มาอย่างหลากหลายนบัตัง้แต่การไปเทีย่วแบบม่ัว  
งง หลงทิศ ผิดแผน การวางแผนการเงินแบบมนุษย์
เงินเดือน ไปจนถงึเรือ่งโรคซึมเศร้า และอ่ืนๆ อีกมาก 
ซ่ึงวงสนทนาที่ว่านี้ไม่มี วิทยากร มีแต่คนต้นเรื่อง 
ทีอ่าสามาแชร์ และคนทีอ่าสามาฟังเท่านัน้ พ้ืนทีแ่ห่งนี ้
จึงกลายเป็นพ้ืนที่ที่พาให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกัน 
ได้มาเจอกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพราะ
ความรู้นั้นยิ่งทวีคุณค่าขึ้นมาเม่ือได้งอกเงยมาจาก
กลุ่มคนที่สนใจและให้ความสำาคัญกับการได้เรียนรู้
ในประเด็นต่างๆ เหล่านั้นร่วมกัน 

น่าสนใจว่าหากเม่งจ๊ือเกิดในยุคนี้และเปล่ียนจาก
ย้ายบ้านมาเป็นการต่ออินเทอร์เน็ตเข้าบ้านแทน ใน
ยุคที่เราไม่ต้องออกไปตามหาความรู้ หากแต่ความรู ้
ออกตามหาเรา และเคาะประตถูงึหน้าบ้านของเราเลย  
เขาจะมีโอกาสได้เข้าถึงชุมชนความรู้อันหลากหลาย
เพียงใด และเตบิโตขึน้มาเป็นปราชญ์ทีย่ิง่ใหญ่ขนาด
ไหน
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เปลีย่นโลกไดด้ว้ยพลงัของพวกเรา

คอมมูนิตี้	 (Community)	 มักเกิดข้ึนจากความสนใจ	 ความ 
พึงพอใจที่มีร่วมกัน	 ซึ่ งหลายครั้งการรวมตัวกันก็ไม่ได้มี
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้สักเท่าไร	 อาจเป็นเพียง 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 การออกมาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 
การแตง่ตวัหลดุโลกเหมอืนกนั	เตน้ทา่แปลกๆ	พรอ้มกนักลางที่ 
สาธารณะ
	 หลายครั้งก็ยากจะบอกได้ว่านอกจากสร้างความพึงพอใจ
ให้กับคนในกลุ่มแล้ว	 การเกิดขึ้นของ	 Community	 เหล่านั้น
ไดใ้หป้ระโยชนอ์ะไรกบัสังคมบา้ง	จนบางครัง้อาจถกูวจิารณ์วา่ 
เปน็เพียงการมั่วสุมที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร
	 แตแ่ทจ้รงิแลว้	ลกึลงไปในส่ิงของรอบตวั	ส่ิงทีเ่ราใช้ในชีวิต 
ประจ�าวันทุกวันนี้	 ล้วนมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามพัฒนา	
เรยีนรูพ้รอ้มกนัอยา่งทีไ่มไ่ดห้วงัรายไดใ้ดๆ	บางคนอาจท�าเปน็
เพียงงานอดเิรก	บางคนท�าเพ่ือพัฒนาตวัเอง	และเราจะมาดกูนั
ว่าพลงัของการรวมกนัของผูค้นนัน้มพีลงัและสรา้งอะไรไดบ้า้ง

WE CAN 
CHANGE 
THE 
WORLD. 

Cover story 
เรือ่ง: นฤพล เปาอินทร์

LINUX 
มากกว่าก�าไรคือการพัฒนาไปด้วยกัน

 เมื่อกล่าวถึง Linux ชื่อนี้อาจเป็นที่รู้จักดีสำาหรับ
คนในแวดวงเทคโนโลยี แต่สำาหรับคนทั่วไปแล้วอาจ
ไม่รู้จักกันสักเท่าไร แล้วถ้าเราพูดถึง Smart TV, 
ระบบ Android, ตัว Router ที่ใช้ปล่อยสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนถูกพัฒนา
มาจากฐานเดียวกันนั้นคือ Linux ระบบปฏิบัติการ
ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาพัฒนา ดัดแปลง และนำาไป
ต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้กันฟรีๆ  แบบไม่คิดเงิน 
ในขณะที่ทางระบบปฏิบัติการประเภทเดียวกันอย่าง 
Windows กลับสร้างรายได้ให้อย่างมหาศาล 
 Linus Torvalds บดิาผูใ้ห้กำาเนดิ Linux ได้เล่าว่า 
เขาได้พยายามสร้าง Linux อยูก่ว่าครึง่ปี สิง่แรกทีก่งัวล 
คือเรื่องผลประโยชน์ที่เราควรจะได้จากมัน “แต่พอ
ยิ่งผมทำามากขึ้นๆ กลับพบว่า สิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือ 
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ได้ให้แนวทางใหม่ๆ ที่ไม่มีวัน
คิดถึงมาก่อนแน่ๆ เพราะทุกคนต่างคอมเมนต์เป็น 
Code กลับมา”  
 ซึ่งนั่นทำาให้ Linux ไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เคยคิดไว ้
และเขาเริม่คิดว่า นีอ่าจไม่ใช่โปรเจกต์ของเขาคนเดียว 
แต่มันเป็นโปรเจกต์ของทุกคนที่เข้ามาร่วมพัฒนา 
เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำาให้ Linux เผยแผ่ออกสู่สาธารณะ  
ในฐานะ Open Source ทีท่ำาให้เกดิเป็นชมุชนทีท่กุคน 
สามารถเข้ามาปรบัปรงุ พัฒนา และต่อยอด จนทำาให้ 
เกิดเป็นเบือ้หลังของอุปกรณ์เทคโนโลยทีีเ่ราได้ใช้กนั
อยู่ในทุกวันนี้

WIKIPEDIA 
ความรู้ไม่ได้อยู่บนหิ้ง
แต่เปน็ส่ิงที่พวกเราสร้างมันขึ้นมา

 คงไม่มีนักเรียนนักศึกษาคนไหน ที่ไม่รู ้จัก
เวบ็ไซต์นี ้wikipedia.org หรอืทีเ่รยีกตดิปากว่า ‘วกิ’ิ 
เวบ็ไซต์สารานกุรมออนไลน์ ทีมี่จุดเริม่ต้นมาจากการ
ร่วมมือกันระหว่างอาจารย์มหาลัยผู้มองการณ์ไกล
อย่าง Jimmy Donal ทีเ่ล็งเหน็ความเป็นไปได้ของโลก 
ทีอุ่ดมไปด้วยความรูใ้นอินเทอร์เนต็ ก่อนจะได้รูจั้กกบั 
Larry Sanger ผู้ร่วมการตั้งในภายหลัง 
 ในอดีต การเขียนสารานุกรมขึ้นมาสักเล่มนั้น 
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ต้องอาศัยเหล่าบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ บรรดาอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยที่มีปริญญาไม่ตำ่ากว่าหนึ่งใบ เรียก 
ได้ว่าเป็นหัวกะทิก็ไม่ผิดนัก มาถกเถียงเขียนและ
เรียบเรียงเพื่อให้เกิดสารานุกรมขึ้นมา 
 แต่ทว่า Jimmy กลับมองเห็นอีกแบบ เขาได้
ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “สิ่งที่ผมให้ความสำาคัญไม่ใช่
ใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาที่เขามี แต่ผมให้
ความสำาคัญกบัสิง่ทีเ่ขารู ้ผมไม่สนหรอกว่าเขาจะเป็น
เพียงเด็กมัธยมปลายหรอืศาสตราจารย์มหาวทิยาลยั
ฮาร์วาร์ด ความคิดและความรูท้ีพ่วกเขาถ่ายทอดและ
แสดงออกมาต่างหากที่สำาคัญ” 
 นี่แหละคือแนวความคิดที่แปลงเรื่องราวของ
สารานุกรมที่อยู่สูงและยากจะเข้าถึง มาเป็นเรื่อง
สาธารณะ ทีใ่ครๆ กส็ามารถเข้ามาโต้แย้งและถกเถยีง 
กันได้ และสิ่งเหล่านี้เองก่อให้เกิดชุมชนแลกเปล่ียน
และแชร์ความรู้ในนาม ‘วิกิพีเดีย’ ที่มีจำานวนกว่า 
77,000 คน ตั้งแต่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญไปจนถึง 
ผูอ่้านชัว่คราว มี 280 ภาษาทัว่โลก จนกลายเป็นชมุชน 
รากฐานของความรู้ของทุกคนในโลกอินเทอร์เน็ต 
ที่ขาดไม่ได้ 

CHANGE.ORG
มาเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกัน

 เว็บไซต์สำาหรับการลงชื่อเรียกร้องความไม่เป็น
ธรรมหรือเรียกร้องสิทธิเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและ
แก้ปัญหาในสังคม ที่หลายคนอาจเคยได้เห็นจาก
แคมเปญโฆษณา มีนา โชตคิำา วนิมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง
ผู้เรียกร้อง ให้มี Knowledge Center ที่ทำาให้เกิด 
กระแสดราม่าตามมาอยู่ช่วงหนึ่ง การเรียกร้องฮาๆ  
ทีเ่ป็นแคมเปญการตลาดอย่าง “สดุทน! ร้านบาบก้ิอน 
ช่องนำา้ซุปในกระทะแคบและตืน้ใส่กะหลำา่ลำาบาก ช้อน 
ก็ตักยากเหลือเกิน” ที่มีผู้ร่วมลงชื่อถึง 7,500 คน  
จนทางร้านได้มีการเปล่ียนกระทะแล้วจริงๆ หรือ 
จะเป็นแคมเปญที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง การ
เรยีกร้องให้มีคณะกรรมการควบคุมราคาโรงพยาบาล
เอกชน รวมไปถงึการเรยีกร้องให้หยดุโครงการสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ จนประสบความสำาเร็จ 
 เรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งเรื่องราวความ
จรงิจังระดับชาต ิการเปลีย่นแปลงการปกครอง ระบบ
ยุติธรรม จนไปถึงเรื่องราวจิปาถะอย่างกระทะของ 

ร้านปิ้งย่างกันเลยทีเดียว 
 โดยทีจุ่ดกำาเนดิของเวบ็ไซต์นีน้ัน้มาจากนกัธรุกจิ 
หนุ่มแคลิฟอร์เนีย Ben Rattray ผู้มีวิสัยทัศน์ใน
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่จะพูดแทนความ
ในใจของผู้คน แต่ถึงอย่างนั้นตัวเจ้าของโปรเจกต์ 
change.org เองก็ไม่ได้มองว่านี่คือทางออกของ
ปัญหาทั้งหมด 
 “สิง่ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จรงิ
คือ การแก้ปัญหา ที่จะผู้คนได้ตระหนักถึงการหา
ทางออกอย่างยัง่ยนื ได้คิดตัง้คำาถามและหาทางออก
กบัปัญหาอย่างจรงิจงั เข้าใจสทิธแิละหม่ันตรวจสอบ 
อำานาจทางการเมือง ทางออกที่มากกว่าแค่การ
เรียกร้อง ทางออกที่ทำาให้พวกเขาลุกขึ้นมาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวพวกเขาเอง” 
 ไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมชายหนุ่มคนนี้ติดอยู่ใน
รายชื่อ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสาร Time 
ปี ค.ศ. 2012 และนักธุรกิจอายุน้อยกว่า 40 ปี  
ที่น่าจับตามอง 
 ปัจจบุนั เวบ็ไซต์ change.org มีผูร่้วมลงชือ่กว่า 
229,260,479 คน จากผู้ใช้กว่า 196 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลอ้างอิงจาก
https://pantip.com, https://www.ted.com, https://www.change.org,  
https://th.wikipedia.org
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Speaker 
เรือ่ง: วรัญญา บูรณากาญจน์, ณัฐชนน ธัญญศรี
ภาพ: เกียรติศักดิ ์พลพิทักษ์ชัย
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ในสังคมสมัยใหม่	 เราแต่ละคนมีโอกาสเลือกรูปแบบชีวิตที่ 
ตัวเองต้องการมากข้ึน	 กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีที่ 
เขา้มาเปน็ส่วนหนึ่งในชีวติของเราอยา่งรวดเรว็	ท�าใหป้ระเพณี
และวัฒนธรรมที่เคยมีในอดีตถูกลดทอนความส�าคัญลงไป	
	 แต่อยา่งไรกต็าม	ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงตา่งๆ	เหลา่นี	้ 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 กลับท�าให้เกิดรูปแบบของสังคมที่หลากหลาย
และซบัซ้อนมากขึ้น	กระทัง่เกดิกลุม่สังคมยอ่ยทีค่่อยๆ	กลายเปน็ 
ความลับหลบเร้นจากสังคมกระแสหลักที่เราใช้ชีวิตกันอยู่	
	 สุดทา้ยแลว้	ส่ิงทีเ่กดิขึ้นทัง้หมดนี	้อาจท�าใหเ้ราตอ้งกลับมา
ตั้งค�าถามเกี่ยวกับ	‘การอยู่ร่วมกัน’	มากขึ้น	ทั้งในระดับชุมชน
และสังคมโดยรวม	
	 Read	Me	ฉบับนี้	จึงเชิญนักวิชาการรุ่นใหญ่	ผู้เฝ้าติดตาม
และคร�่าหวอดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากท่ีสุด 
คนหนึ่ง	 อย่าง	 อาจารย์ธเนศ	 วงศ์ยานนาวา	 มาให้ความเห็น 
และร่วมหาค�าตอบว่า	ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทีแ่ปรปรวน
เช่นนี้	เราควรเตรียมรับมือหรือไม่	อย่างไร		

คุยกับ 
ธเนศ 
วงศ์ยานนาวา 
ในวันทีต่้องตั้งค�าถาม
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคใหม ่
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ตั้งแต่สมัยโบราณ การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน 
เริม่ขึ้นตั้งแต่ตอนไหน ทั้งๆ ที ่ตอนแรกเราอยู่
กันอย่างกระจัดกระจาย
 โดยส่วนใหญ่ เราจะพูดถึงการขึ้นมาของเมือง
ประมาณหกเจ็ดพันปีที่แล้ว แล้วแต่คุณจะนับ ซึ่ง
สำาหรับผม มันมาพร้อมกับการลงหลักปักฐาน เกิด
หลังจากเราเป็นสังคมการเกษตร หลังจากนั้นคน
ก็เริ่มเดินทางน้อยลง เริ่มจะอยู่ด้วยกันมากขึ้น มี
การนับเครือญาติ เริ่มมีกระบวนการผลิต เริ่มมี
อุตสาหกรรม เริม่มีความเป็นเมือง พอปรมิาณความ
เป็นเมืองมากขึ้นในศตวรรษนี้ ชีวิตของความเป็น
ชาวนา ความเป็นชนบท หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การเดินทางไกลๆ เพ่ือหาของป่า หรือ
อะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆ หายไป

พอเราเริม่เขา้สู่สังคมเมอืง มส่ิีงทีเ่ราตอ้งแลก 
ทั้งวิถีชีวิตรวมถึงส�านึกอะไรบางอย่างที่ต้อง
เสียไปด้วยไหม
 คนก็เริ่มทำามาหากิน หาอาหารด้วยการไปซ้ือ  
ไม่ได้ผลิตเอง เป็นอย่างนี้แทบทุกที่ และมันทำาให ้
เกิดความสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยเชื้อโรค ซึ่งการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและของเน่าเสียพวกนี้ก็เป็นปัญหา
สำาคัญ เพราะมันเป็นแหล่งที่รวมของผู้คน ฉะนั้นถ้า
คนเยอะขึ้นเมืองก็จะเริ่มอยู่ไม่ได้ เพราะจะมีปัญหา
ตามมาตลอด ทางออกของคุณกคื็อถ้ามีปัญหามากๆ 
คุณก็หนีไปอยู่ในชนบท แต่พอไปอยู่ในชนบท คุณก็
อาจจะลำาบาก ไม่มีอะไรกิน สุดท้ายคุณก็ต้องกลับ 
เข้ามาหางานในเมือง หรือสมมติว่าคุณป่วย คุณก็
ต้องเข้ามาหาหมอในเมือง ซึง่กไ็ม่ใช่เรือ่งง่ายๆ หรอก  
ผมไม่ได้หมายความว่า คนไม่สามารถอยูค่นเดยีวได้
ในป่า จรงิๆ กมี็คนอยูค่นเดียวได้ อาจจะหาสมุนไพร
ต่างๆ พวกนีก้นิ แล้วกต็ายและให้แร้งกนิไป กไ็ม่เป็น
ปัญหาอะไร แต่ยงัไงปรมิาณของความเป็นชนบทกจ็ะ
น้อยลง คนจะเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นอยู่ดี เมืองที่
มีขนาดหนึ่งล้านคนก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจมาก
เลยสิบล้านคนซะด้วยซำ้า 

มองว่าความเปน็เมืองทีข่ยายตัวมากขึ้น ท�าให ้
เกิดกลุ่มสังคมลับหรือวัฒนธรรมย่อยที ่
ซับซ้อนขึ้นไหม 
 ผมอาจจะไม่รู ้ เพราะว่าอะไรที่มันลับก็ลับไป
ตลอดชีวิต เพราะเม่ือไรก็ตามที่มันลับช่วงหนึ่ง แต่
ไม่ลบัในอีกช่วงหนึง่ มันกไ็ม่ลบัแล้วถกูไหม มีเอกสาร
ต่างๆ ที่ถูกเปิดเผยขึ้นมา อีกอย่างที่ผมนึกออกคือ

ของลับหรืออวัยวะเพศ ซ่ึงมันก็ไม่เคยลับอยู่แล้ว  
เม่ือก่อนนีค้นกแ็ก้ผ้าโทงๆ แต่ตอนนีมั้นเป็นของทีอ่ยู่ 
ในที่ลับ ทำาให้คนมองไม่เห็น แต่นั่นก็ต้องสัมพันธ์
กับการใส่เสื้อผ้าที่ต้องปกปิดอวัยวะเพศไว้ ฝรั่งอาจ
เรียกว่าเป็นของส่วนตัวที่ต้องเก็บไว้เอง ต่างจาก 
ของที่เป็นของรัฐที่แยกออกจากกัน แต่นั่นก็ไม่ใช่
สถานะของหลายๆ สงัคม ซ่ึงเรือ่งเพศไม่ใช่เป็นเรือ่ง
ที่ต้องลับขนาดนั้น 

แปลว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมที่
เปลีย่นไปในแต่ละกลุ่มสังคมด้วย
 ผมว่ามันกเ็ป็นเรือ่งธรรมดา สงัคมต้องมีการจัด 
ระเบยีบในทางความคิดและพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั  
แต่ละช่วงเวลาของววิฒันาการมนษุย์และประวตัศิาสตร์ 
กเ็ปล่ียนแปลงไปตลอด แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะ
ไม่มีกฎหรือไม่มีการจัดระเบียบอะไร ซึ่งแต่ละสังคม 
ก็มีการจัดระเบียบที่ไม่เหมือนกัน มิเช่นนั้นผู้คนก็จะ
มีรปูแบบวถิชีวีติทีห่ลากหลายมาก เช่น เอาง่ายๆ ใน
สงัคมไทย สงัคมสยาม อาจไม่กนิม้า การกนิม้าในแง่นี้ 
ก็กลายเป็นความลับไป
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แตก่ารมอียูข่องสังคมลบัๆ ท�าใหเ้กดิผลกระทบ 
ใหญ่ๆ ได้ไหม
 ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่คุณดูหนังสายลับ
หรือหนังสมาคมลับมากเกินไปด้วย กลุ่ม Apostles 
Illuminati อะไรต่างๆ พวกนี้ ที่มีอะไรบางอย่าง 
ซ่อนอยูภ่ายใน ความลับทีซ่่อนอยูใ่นใจ แต่สำาหรบัผม 
ความคิดแบบนี้มันแพร่กระจายในสื่อต่างๆ และใน 
ภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่มันเกดิจากการทีคุ่ณต้องการ 
ทำากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับรัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกรณขีองยวิทีต้่องเป็นทาส กเ็ลยต้องสร้าง
สมาคมลับๆ ขึ้นมา เหตุผลของการตั้งสมาคมลับ
พวกนีก้คื็อ การทีคุ่ณไม่ต้องการให้ใครมีอำานาจเข้ามา 
ตรวจสอบหรือมาจัดการคุณ เพราะคุณวางแผนที่จะ
ล้มล้าง เปลี่ยนระบอบ หรือทำาในสิ่งที่เขาไม่อยากให้
คุณทำา มันสัมพันธ์กับโครงสร้างอำานาจ แต่ถ้าคุณ 
อยู่โดดๆ ตามป่าตามเขาหรืออยู่เป็นชุมชนเล็กๆ  
คุณกไ็ม่ต้องลบัอะไรมากมาย หรอืถ้าคุณจะมองเรือ่ง
กลุ่มสังคมลับระหว่างคนในสังคมเมืองกับชนบท  
มันอาจจะเป็นเรื่องของคนนอกคนในมากกว่า เขาก ็
ไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่มย่ามอะไร หรือที่ที่เขาถือว่า
เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ไม่อยากให้คนข้างนอกเข้ามา
เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของความผูกพันที่มีอยู่ ต่อผี

บรรพบุรุษ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เขาไม่ต้องการให้ไป
สัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะทำาให้ไม่บริสุทธิ์ ซ่ึง
ชดัเจนมากในศาสนาสมัยโบราณ ดังทีเ่หน็ในการแบ่ง
เส้นระหว่างศาสนายวิและศาสนาครสิต์ทีช่ดัเจนมาก 

คิดว่าในปัจจุบัน โซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลต่อ 
รูปแบบสังคมทีก่�าลังเปลีย่นแปลงบ้างไหม
 ผมคิดว่ารปูแบบของการแสดงออก ในการทีคุ่ณ
เอาไอเดียหรือความเป็นตัวตนของคุณแสดงออกมา
ในพื้นที่สาธารณะ มันก็มาพร้อมตัวอักษรนะ เหมือน
การเขียนหนังสือ การพูด หรือบันทึกอะไรต่างๆ 
เพ่ือบอกว่าฉันเป็นใคร มีตัวตนยังไง มันเป็นเพราะ
แพลตฟอร์มมันขยายตวัมากขึน้ วฒันธรรมตวัอักษร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต คนรุ่นพวกคุณส่ง
ข้อความหรอืไลน์หากนั แทนทีคุ่ณจะพูดคุยกนัมากขึน้ 
ก็เหมือนกับระบบการสื่อสาร มันเข้าถึงคนทุกคน 
โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทุกคนสามารถท่ีจะคุยกับ 
เพื่อนที่อยู่คนละประเทศได้ ทั้งๆ ที่ในโลกแห่งเวลา  
เขาอาจจะเป็นกลางคืน แต่เราเป็นตอนเช้าแล้ว เพราะ
ฉะนัน้จะไม่มีเวลาเข้ามาเกีย่วข้อง และระยะทางกไ็ม่มี
ความหมาย เป็นการย่นเวลาเข้ามาอยู่ด้วยกัน ซ่ึง 
เม่ือก่อนนี้มันทำาได้ยาก จนกระทั่งมีโทรศัพท์หรือมี
สถานโีทรทศัน์ทีถ่่ายทอดสด ซ่ึงตามจรงิแล้ว ถามว่า 
เป็นเวลาเดียวกนัไหม กไ็ม่ได้เป็นเวลาเดียวกนั เพราะ
มันต้องเดินทางไง ถงึจะห่างกนักีเ่สีย้ววนิาทกีแ็ล้วแต่  
มันก็ไม่ได้เป็นเวลาเดียวกัน แต่คุณจะไม่ค่อยรู้สึกว่า
ต่างกัน เพราะว่าไทม์โซน ไม่ว่าตอนนี้นิวยอร์กกี่โมง 
หรือตอนนี้กรุงเทพฯ กี่โมง มันก็ย่นระยะเวลาเข้ามา 
หมด แต่มันไม่ใช่ของจริง สัมผัสไม่ได้ จับต้องไม่ได้  
ยกเว้นต่อไปอาจมีการสร้างสิ่งเสมือนที่ทำาให้คุณ
สามารถสมัผสัหรอืได้กล่ิน เพราะการคุยอย่างตอนนี้
ยงัไม่ได้กล่ิน ไม่รูว่้าแฟนคุณทีอ่ยูท่ีล่สิบอนใส่นำา้หอม
อะไรวันนี้ ตอนนี้อาจยังทำาไม่ได้หรือทำาได้แล้วก็ไม่รู้ 

แตล่ะชว่งเวลาของววิฒันาการ
มนุษย์และประวัติศาสตร์ก็
เปลีย่นแปลงไปตลอด แตไ่ม่ได ้
หมายความว่ามันจะไม่มีกฎ
หรือไม่มีการจัดระเบียบอะไร 
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พอมโีซเชยีลเนต็เวริก์แลว้ คนกเ็ริม่พูดถงึเอไอ 
(Artificial Intelligence) มากขึ้น คดิวา่ถ้าเอไอ 
เขา้มามส่ีวนรว่มในสังคมมากขึ้น รปูแบบความ 
สัมพันธ์ของคนในสังคมจะเปลีย่นไปอย่างไร 
 ลองนึกถึงหนัง Her ที่คนหลงรักคอมพิวเตอร์ 
ผมว่ามันเป็นเรือ่งธรรมดา คุณยงัรกัหมาได้เลย ทำาไม
เราจะรักหุ่นยนต์ไม่ได้ ถึงคุณอาจบอกว่ามันไม่มี 
ชวีติ แต่อย่าลืมว่ามีวตัถจุำานวนมากทีมี่ความผกูพัน
กับชีวิตคนเราเยอะแยะไปหมด เช่น ปากกา ดินสอ 
ข้าวของเครือ่งใช้ต่างๆ ทีพ่่อแม่คุณเคยใช้หรอืให้มา  
หรือคนบางคนรักรถมากๆ ก็เหมือนกัน สมมต ิ
มีหุน่ยนต์ตวัหนึง่ทีคุ่ณใช้งานมันมายาวนาน กลบัถงึ 
บ้าน คุณคุยกับมัน ไม่ว่าจะชื่อ Sofia หรือมันชื่อ 
Layla หรอืมันจะชือ่ Bob ผมว่าเรากผ็กูพันกบัมันได้ 

แล้วมันจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอะไร
ใหม่ๆ เกิดขึ้นไหม 
 ผมว่าปัญหาใหม่ๆ มันกแ็ล้วแต่คุณจะเชือ่สำานกั
ไหน ถ้าคุณเชื่อในกฎของโรบอตที่ ไอแซค อาซิมอฟ 
พูดขึ้นมาก็เรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคุณดู 2001: A Space 
Odyssey ถ้าผมจำาไม่ผิด จะมีหุ่นยนต์ HAL 9000 
ทีมั่นบอกว่า กรููน้ะมึงคุยไรกนั เพราะกอู่านปากมึงได้  
กูอ่านภาษาคนได้ กูจะไม่ยอมให้มึงทำาอะไรแบบนี้  
เพราะมิชชั่นนี้มันเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก ซ่ึงมันถูกตั้ง
เป้าหมายตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว มนุษย์ในปัจจุบัน
ที่เป็นปัจเจกชนก็จะถูกบอกให้เป็น Rational Agent 
(สิง่มีชวีติทีไ่ตร่ตรองสิง่ต่างๆ ผ่านเหตผุล - บ.ก.) จะ
ต้องมีเป้าหมายบางอย่าง ครเูขาถงึถามเด็กว่า อยาก
เป็นอะไร ต้องมีเป้าหมายในชีวิต ถ้าไม่มีเป้าหมาย 
ในชวีติ คุณกไ็ม่ใช่ Rational Agent  เพราะฉะนัน้ เม่ือ
ตั้งเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้น  

ทุกคนสามารถที่จะคุยกับ
เพ่ือนทีอ่ยู่คนละประเทศได ้
เพราะฉะนั้นจะไม่มเีวลาเขา้
มาเกีย่วข้อง และระยะทาง
ก็ไม่มีความหมาย

แต่ปัญหากคื็อว่า เม่ือตัง้เป้าหมายขึน้มาแล้ว จะต้อง
ทำายังไง ใช้จ่ายเงินขนาดไหน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
ให้ได้ บางคนอาจบอกว่า อย่างนีก้ท็ำาทกุอย่างเพ่ือให้
ได้เป้าหมายนัน้มา โดยไม่ตอ้งสนใจอะไรทั้งสิ้นเหรอ 
เช่น ถ้าหุน่ยนต์มันคิดได้แบบนัน้ กแ็ปลว่าถ้ามันต้อง
ฆ่าคน มันก็จะไม่ถามถึงวิธีการ ไม่ถามเรื่องความ 
ถูกต้อง ดังนั้น Robot Killer ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่
อาจจะต้องพูดกันขึ้นมา พอคนคดิแบบนี้ตาม พวกที ่
ต่อต้านก็บอกอีกว่า ดูหนัง Terminator มากไปอีก 
ผมก็ไม่รู้ใครถูกใครผิด 

ถา้เปน็อยา่งน้ัน แสดงวา่เอไอจะส่งผลต่อชวีติ
ของเราโดยตรงเลยใช่ไหม เพราะมันจะท�าให้
เราต้องกลับมาต้ังค�าถามเกี่ยวกับความเป็น
มนุษย์กันใหม่  
 มันก็ต้องมี เพราะทุกอย่างในโลกนี้มีผลกระทบ
ต่อคุณทัง้นัน้แหละ คุณใช้โทรศพัท์มือถอื มันก็เปลีย่น
วถิชีวีติคุณ ตวัอักษรมันทำาอะไรกบัคุณบ้างล่ะ ทัง้ๆ ที่ 
ตัวอักษรไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้เกิด
มากับตัวอักษร นี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทั้งสิ้นเลย แต่ม ี
ใครเคยถามไหมว่านีเ่ป็นสิง่ผดิปกตใินชวีติหรอืเปล่า  
ทีคุ่ณกำาลงัเขยีนๆ อยูน่ีอ่าจจะเป็นสิง่ผดิปกต ิแว่นตา
ที่อยู่บนหน้าคุณหรือหน้าผม มันก็เปลี่ยนคุณ เพราะ
ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนคุณ ไม่มีอะไรที่ไม่มีผล 
กระทบต่อคุณ การที่โรบอตหรือเอไอเข้ามาก็เหมือน
คอมพิวเตอร์ เดี๋ยวนี้มีใครมานั่งใช้พิมพ์ดีดล่ะ มันก็
เป็นเหมือนกันแหละ 
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My space
เรือ่ง : นฤพล เปาอินทร์
ภาพ : เกียรติศักดิ ์พลพิทักษ์ชัย

ปลดปล่อยความเปน็เด็ก	
โลดแล่นเต้นสวิง	กับ	

“นีม่นัตรอกไดแอกอน	ในหนงั	แฮรร์ี	่พอตเตอร	์ชดัๆ”	นัน่คอืความรูสึ้กแรก 
ของการได้มายังที่นี่	 ต่างกันตรงที่เราไม่ได้หลุดเข้าไปในโลกเวทมนตร์	 
แต่เราก�าลังหลุดเขาไปในโลกยุค	 90	 ยุคที่สาวๆ	 นิยมกระโปรงเอวสูง 
ลายลูกไม้และชายหนุ่มก็ต้องคู่กับสายเอี๊ยม	 ผูกหูกระต่าย	 เพราะน่ีคือ
แฟชั่นที่ก�าลังครองโลกในยุคนั้น	ที่นี่คือโลกของ	Bangkok	Swing	
	 ประตูเหล็กเล็กๆ	 บานหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างร้านตัดสูทกับคาเฟ่
เลก็ๆ	มป้ีายเขยีนเพียงวา่	The	Hop	นัน่แหละคือสถานทีท่ีเ่ราก�าลงัตามหา 
ในวันนี้	 บันไดขนาดสองคนเดินผ่าน	 ทอดยาวข้ึนไป	 และถ้าฟังให้ดีอาจ 
ได้ยินเสียงเพลงแจ๊ซลอยมาอยู่ไกลๆ	 เมื่อพ้นขอบบันไดคุณจะพบกับ
บรรยากาศที่ไม่มีวันพบได้จากที่ใดในกรุงเทพฯ
	 บารท์ีม่ขีวดแอลกอฮอลท์ัง้เกา่ใหมใ่หญ่เลก็ตัง้เรยีงราย	การตกแต่ง
ภายในท�าให้เรานึกถึงหนังย้อนยุค	พ้ืนไม้ก�าแพงแดง	พัดลมทองเหลือง	
เฟอรน์เิจอรเ์ครือ่งหนงั	และทีส่�าคญักวา่การตกแตง่	คอืผูค้น…	หญงิสาว 
ทีก่�าลงัหมนุตวัจนกระโปรงบานพองขยายราวกบัเธอจะลอยได้	ชายหนุม่
ในชุดกางเกงสายเอีย๊มและหกูระต่ายก�าลงักระโดดโลดเต้นไปกบัจงัหวะ
เพลงอย่างสนุกสนาน
	 บอกไดเ้ลยวา่	นาทแีรกทีเ่หน็	ใจเตน้ระรวั	พอๆ	กบัเสียงเบสทีอ่อกมา 
จากล�าโพง
	 ฟลอร์เต้นพ้ืนที่ขนาดเท่ากับห้องมาตรฐานสองห้องมารวมกัน	มีกลุ่ม
ชายหนุม่หญงิสาวออกมาแสดงความซกุซนด้วยทา่ทาง	การเตน้	กระโดด
ราวกับเด็ก	 ท�าท่าล้อเลียนกัน	 บ้างก็นอนลงไปกับพ้ืน	 รอยยิ้มระหว่าง 
เขาและเธอที่ส่งผ่านกันด้วยการเต้น	หรือที่เรียกกันว่า	เต้นสวิง	(Swing	
Dance)

SWING

BANGKOK 
SWING 
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ฟลอรเ์ตน้พ้ืนทีข่นาดเท่ากบัห้อง 
มาตรฐานสองห้องมารวมกัน  
มกีลุม่ชายหนุม่หญงิสาวออกมา
แสดงความซุกซนด้วยท่าทาง
การเต้น กระโดดราวกับเด็ก 
รอยยิ้มระหว่างเขาและเธอที ่
ส่งผ่านกันด้วยการเต้น

START 
STOP

STEP
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08.00	P.M.	-	Rock	Step	Tripble	Step	
ช่วงเวลาของมือใหม่

การเต้นสวิง คือเรื่องราวระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว  
ก็เหมือนการเต้นอ่ืนๆ โดยที่การสอนจะเริ่มจากการเลือกว่า
ใครเป็น Lead หรือ Follow ที่โดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะเป็น 
Lead และแน่นอนผู้หญิงในยุคก่อนสงครามโลกก็คงต้อง 
Follow ตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ (แต่ยุคนี้แล้วเลือกได้นะเธอ)
เริม่จาก Lead และ Follow จะถกูแบง่ออกจากกนัเป็นวงกลม
สองวง เต้นหมุนเวียนเปลี่ยนคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา ทำาให้เรา
ได้เรียนรู้จากคู่เต้นใหม่ๆ อยู่เสมอ “สวัสดีชื่ออะไรครับ/ค่ะ” 
“Hello” “What’s your name?” “Where’re you from?”  
คำาทักทายที่ต้องพูดเท่ากับจำานวนคู่เต้นของเราในคืนนั้น 
อย่างน้อยก็ไม่ต่ำากว่า 20 ครั้ง อาจฟังดูเหนื่อย แต่เรื่องจริง
แลว้เป็นเรือ่งทีส่นกุอยา่งคาดไม่ถงึ การได้ลองเรยีนรูไ้ปพรอ้ม
กับคู่ใหม่ๆ ได้พูดคุยและถามเรื่องราวระหว่างกัน บางทีตัว 
Lead มือใหม่ก็ได้รับคำาแนะนำาดีๆ จาก Follow มืออาชีพ
อยู่บ่อยครั้ง 
 สำาหรับคนทั่วไปที่ไม่เคยเต้นมาก่อนก็ไม่ต้องกลัวไป 
เพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาของคุณ โดยจะเริ่มเรียนกันตั้งแต ่
พ้ืนฐานการเต้น การนับจังหวะก้าว “Rock Step Tripble 
Step...” คือคาถาทีมื่อใหม่ตอ้งท่องกนัใหข้ึน้ใจ ไปพรอ้มๆ กบั 
การจับมือคู่ของตัวเองไว้และขยับไปพร้อมกัน ในจังหวะของ
เพลงแจ๊ซที่แสนจะครึกครื้น

08.30	P.M.	-	Social	Dance	
เวลาของคนแปลกหน้า

Music! เพลงเริ่มบรรเลงก็ได้เวลาออกไปชวนคนแปลกหน้า
ออกมาเต้นด้วยกัน...   
 ครึ่งชั่วโมงผ่านไป พอให้บรรดามือใหม่ได้ขยับตาม
จังหวะกนัถกูแลว้ หลังจากนีแ้หละการเตน้ทีแ่ทจ้รงิกไ็ด้เริม่ขึน้ 
 เราจะเหน็คนทัง้ไทยและเทศมากมายค่อยๆ ทยอยเขา้มา  
ทีมี่ความหลากหลายมากทัง้หวัดำา หวัสม้ หวัชมพู ทัง้ไทย จนี  
เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม อเมริกัน เยอรมัน และที่หลากหลาย
พอๆ กับเชื้อชาติของคนที่มาเต้นก็คืออายุของคนที่มาเต้น
ตั้งแต่นักศึกษากระโปรงพลีต จนไปถึงคุณยายกับกระโปรง 
ลายลูกไม้ที่ลวดลายการเต้นไม่ธรรมดา จนเราไม่อยากจะ 
นึกภาพเลยว่าสมัยสาวๆ จะแซ่บแค่ไหน
 โดยที่การเต้นจะเป็นการเปล่ียนหมุนเวียนเปล่ียนคู่เต้น
กนัไปเรือ่ยๆ แตก่จ็ะมีชว่งเวลาทีจ่ะทำาใหมื้อใหม่ได้เซอรไ์พรส ์
กับการกระโดดโลดเต้นกันไปอย่างพร้อมเพียงในท่วงท่า 
ที่บรรดาขาประจำาเขารู้กัน ไม่ต่างอะไรกับฉากในหนังเรื่อง  
La La Land เลยล่ะ นาทีนั้นเชื่อว่ามือใหม่หลายๆ คนที่ได้ด ู
ก็หัวใจพองโตและคงแอบคิดอยู่ในใจ สักวันเราจะต้องเข้า
ฉากนั้นให้ได้บ้าง

 สิง่ทีเ่ราสงัเกตเหน็คือ ไม่วา่จะมาจากประเทศอะไร เมือง 
ไหน หรือจะอายุเท่าไรนั้นไม่สำาคัญ หลายคนอาจยังไม่เคย 
พูดกันสักคำาเลยด้วยซ้ำา เหมือนอย่างที่ครูสอนเต้นบอกไว้ว่า 
การสือ่สารระหวา่งคู่เตน้ไม่ใชค่ำาพูด แตคื่อแรงทีส่ง่ตอ่ระหวา่ง
มือที่เราจับกันไว้และเหวี่ยงเราไป ที่สามารถบอกเขาได้ว่า 
ไปซ้ายหรือขวา หมุนหรือหยุด กระโดดหรือวิ่ง นี่คือภาษา
สากลในโลกของการเต้นสวิง

การส่ือสารระหว่างคู่เต้นไม่ใช่ 
‘ค�าพูด’ แต่คือแรงที่ ส่งต่อ
ระหว่างมือที่เราจับกันไว้และ
เหวีย่งเราไป...

LEFT 
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00.01	A.M.	-	Hang	Out!	
เพลงจบ...	แต่ความสนุกยังไม่จบ

เพราะทีน่ีไ่ม่ใชโ่รงเรยีนสอนเตน้ แตเ่หมือนเป็น Community 
ที่เพื่อนๆ มาสนุกกับการเต้นกัน และต่อให้เพลงจบแล้ว แต่
ความสนุกก็ยังดำาเนินต่อไปได้
 “มีบอ่ยครัง้มากทีพ่อเตน้กนัเสรจ็แลว้ เรากช็วนกนัไปกนิ
เบอร์เกอร์ กินมิลค์เชคกันต่อ เคยมีหนหนึ่งพวกเราไปผับกัน 
แลว้แบบหลายคนงงมากวา่นีมั่นกลุ่มอะไร เพราะมีอายตุัง้แต ่
20 ถึง 70 จะเพ่ือนมหาวิทยาลัยก็ดูไม่ใช่ จะครอบครัวก็มี
หลากหลายชาติเกินไป” คุณโน้ต (ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์) 
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Bangkok Swing เล่าให้เราฟัง
 “คนทีน่ีห่ลากหลายนะ มีตัง้แตห่มอ สถาปนกิ คนทำาบญัช ี 
คนทำานิตยสาร และที่แปลกสุดที่เคยเจอเลยก็คืออาชีพหมอ
สะกดจิต! เป็นอาชีพที่เราไม่คิดว่ามีอยู่ด้วย และเราก็ไม่มีวัน
ได้รูเ้ลยนะว่า หมอสะกดจติจะเป็นคนอยา่งไร ถา้ไม่ได้มาเตน้ 
ที่นี่” คุณโอ๊ต (ชยะพงส์ นะวิโรจน์) พาร์ตเนอร์อีกคนเสริม
ขึ้นมา 
 “หลายคนมักบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของ
ผูใ้หญ่ ทีท่กุคนมีสทิธิม์ากระโดดโลดเตน้กนัอยา่งไม่ตอ้งแคร์ 
อะไร นั่นล่ะมั้งจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนจากหลากหลายอาชีพเข้า
มาอยูด้่วยกนั และสิง่หนึง่ทีค่นทีเ่ตน้สวงิมีรว่มกนัคือ พวกเขา
มีหัวใจที่เป็นเด็กอยู่ในตัว”
 คุณโนต้เลา่ใหเ้ราฟังวา่ เคยไปเตน้สวงิทีเ่มือง Herrang  
ประเทศสวีเดน เป็นงานอีเวนต์เต้นสวิงที่ใหญ่มากของที่นั่น  
เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการเต้นสวิงของโลกก็ว่าได้  
มีการปิดเมืองเต้นกันอยู่ 5 สัปดาห์ และเป็นจุดที่ทำาให้การ
เต้นสวิงกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง 
 “ธมีตอนนัน้คือ Under the sea ทีแ่บบวา่ พวกเราสาวๆ 
ก็ใส่กระโปรงลายเปลือกหอยสวยๆ มาเต้นกัน เราไปเจอ 

คุณป้าคนหนึ่งใส่ชุดว่ายน้ำาออกมาเต้นจ้า! (หัวเราะ) เราชอบ
จังเลย มันคือความข้ีเล่น ความเพี้ยน ความครีเอทีฟ ความ
เป็นเด็กแบบนีล้ะ่ คือสิง่ทีมี่อยูใ่นหวัใจของคนทีเ่ตน้สวงิทกุคน
 ถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไป การเต้นสวิงมีจุดเริ่มต้น
ประมาณชว่งปี ค.ศ. 1920-1930 กำาลงัเป็นกระแส ปี ค.ศ. 1940  
กำาลังเฟ่ืองฟู กอ่นทีจ่ะหายไปทนัทเีม่ือเขา้สูส่งครามโลกครัง้ที ่2  
เพราะในยุคสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องเสียงที่บันทึกเสียงดนตรีได้ 
เพลงที่ใช้เต้นจึงต้องมาจากนักดนตรีจริงๆ มาเล่นกันสดๆ 
เท่านั้น ซ่ึงช่วงสงคราม ดนตรีกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอย่าง 
ฉับพลัน ต่อให้เป็นนักดนตรีแจ๊ซที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องไป
ขัดรองเท้า ไปล้างจาน ทำาให้การเต้นสวิงก็หายไปด้วย
 จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1980 มีชาวสวีเดนกลุ่มหนึ่งได้เห็น
วดีิโอทีบ่นัทกึการเตน้สวงิเม่ือหลายสบิปีกอ่นไว ้ทำาใหพ้วกเขา 
สนใจและออกตามหานักเต้นที่อยู่ในวิดีโอนั้น จนได้พบกับ  
แฟรงกี ้แมนนิง่ (Frankie Manning) ทีต่อนนัน้กลายเป็นบรุษุ
ไปรษณีย์ ก่อนที่เขาจะได้รับเชิญให้มาช่วยสอนการเต้นสวิง 
ใหก้บัคนรุน่ใหม่ จนเริม่กลบัมาเป็นเทรนด์ในอเมรกิา สวเีดน 
ยุโรป ข้ามมาที่สิงคโปร์ ไต้หวัน ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของจีน 
รวมถงึเกาหล ีจนตอนนีมี้คนเตน้นบัหม่ืน กระแสการเตน้สวงิ
กำาลงัเกดิขึน้ทัว่ทกุมุมโลก รวมถงึทีน่ี ่Bangkok Swing ด้วย
 ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวและ 
มีหัวใจของผู้ใหญ่ที่อยากกระโดดโลดเต้นอย่างไม่ห่วงอายุ  
ไม่ตอ้งแครใ์คร ที ่The Hop-Bangkok Swing อาจเป็นโลกที ่
คุณกำาลังตาหา มาปลดปล่อยความเพ้ียน 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 สำาหรับคนทั่วไปให้ได้มาลองเต้นกัน 
ทุกวันอังคารและวันเสาร์เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และ 
หลังจากเวลา 20.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลา Social 
Dance ค่าบัตร 200 บาท สามารถนำาไปแลกเครื่องด่ืมได้ 
นอกจากนี้ยังมี Class สำาหรับคนที่สนใจอีกด้วย 
สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน FB : Bangkok Swing

RIGHT 

SWING
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Review
เรือ่ง : วรัญญา บูรณากาญจน์

เมือ่มนษุยต์า่งเปน็สัตวสั์งคม	เราจึงมารวมกลุม่กนั	แตแ่นล่ะ่	บางคนกแ็ตกตา่ง	
บางคนก็เหมือนกัน	บางกลุ่มก็อยู่กันแบบลับๆ	เหมือนกับธีม	Read	Me	ฉบับนี้	
เราจึงรวบรวมกลุ่มก้อนของความบันเทิงอย่างเพลง	 ซีรีส์	 และหนังสือที่ดูจะ 
ถูกซ่อนไว้ในความลึกลับมาให้ลองส�ารวจกัน

Sweet Sound of Ignorance - SoKo
โซโกะถือได้ว่าเป็นนักร้องอินดี้ป๊อปจากฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่ง
เพลงนี้ได้เล่าถึงความเปล่าเปลี่ยวเหงาในบ้าน ที่ทำาให้คนคนหนึ่งสร้าง
โลกลับๆ ในจินตนาการขึ้นมา เพื่อที่จะหลบหนีจากความเป็นจริง 

Introvert - Rich Brian Ft. Joji
ชือ่เพลงกบ็อกถงึความแปลกแยกออกมาจากสงัคมทีฟั่งดูลึกลบัอยูแ่ล้ว  
เสียงเพลงแบบ Lofi-Hiphop ที่เข้ากันดีกับเสียง Joji ยิ่งขับกล่อม 
ความเหงาจนเหมือนกับใครบางคนที่อยากอยู่อย่างเงียบๆ แต่สิ่งที ่
ทำาให้เพลงนีฟั้งกลมกล่อม ไม่ขาดไม่เกนิ น่าจะเป็นเสยีงของ Rich Brian  
แร็ปเปอร์จากอินโดนีเซีย ที่เหมือนจะบอกว่า ถึงแม้จะรู้สึกเหงาและ
แปลกแยกจากสังคม แต่ก็ยังมีความสุขได้อยู่นะ

Common People - Pulp
ถ้าหากเราจะมองว่า วงรอ็กอังกฤษวงนีช้อบทำาเพลงแนวเสยีดสสีงัคมก็
น่าจะได้ เพราะเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงความแปลกแยกของคนที่รู้สึกว่า 
ตวัเองไม่ธรรมดา แต่พยายามแทบตายเพ่ือเข้ากบัสงัคมธรรมดา สดุท้าย 
กไ็ม่สามารถทำาได้ เหตผุลหลักกเ็พราะตวัหญิงสาวทีถ่กูเล่าถงึช่างไม่เข้าใจ 
ความเป็นไปในสังคมเอาเสียเลย

LoL internet - Jakob Bienenhalm
เพลงภาษาเยอรมันสนุกๆ ที่มีเนื้อหาเล่าถึงสภาพสังคมบนโลก
อินเทอร์เนต็ในยคุทีเ่ราต่างพิมพ์ข้อความเพ่ือปฏิสมัพันธ์กนั แม้ต่างฝ่าย 
ต่างจะคุยกันด้วยท่าทีขึงขังจริงจัง แต่ขณะเดียวกันก็พยายามรักษา
ความลับของตัวเองไว้ ผู้หญิงที่เราเคยคุยแชตกัน อาจจะไม่ใช่ผู้หญิง
จริงๆ ก็เป็นได้

M
USIC
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Jugglers 
ซีรส์ีโรแมนตกิคอเมด้ีจากช่องเคบเีอสของประเทศเกาหลี ว่าด้วยเรือ่งราว 
ภายในองค์กรใหญ่ที่วุ่นวายของตัวเอก ซึ่งเป็นเลขาผู้ไม่มีใครเห็นความ 
สำาคัญ สะท้อนภาพปัญหาทางสงัคมและองค์กรทีเ่ตม็ไปด้วยความสกปรก 
ฉ้อฉล การติดสินบน เล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โทนหลัก
ของเรื่องก็ไม่ได้หนักหัวจนเกินไป เพราะยังเล่าวิถีชีวิตการเป็นเลขาใน
องค์กรใหญ่ของตัวเอกและเพื่อนๆ ในเชิงอารมณ์ขันด้วย 

Stranger Things
ซีรีส์ไซไฟยอดนิยมจาก Netflix ที่ล่าสุดได้ดำาเนินมาถึงซีซั่นที่สองแล้ว 
เล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัสตัว์ประหลาดทีเ่กดิจากการทดลองอย่างลบัๆ จน
ทำาให้เด็กในเมืองคนหนึ่งหายตัวไป เหล่าเพื่อนๆ จึงออกตามหา และ
หลงไปในโลกของสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า Upside Down ซึ่งทั้งหมด
จะทำาให้เราเห็นมิตรภาพที่น่ารักและน่าหลงใหลของเด็กๆ ที่ทำาให้รู้สึก
อยากติดตาม แม้ว่าจะไม่ใช่คอไซไฟก็ตาม

หันมาทางนี้เถอะนะ, โมโมเสะ 
เขียนโดย	เออิจิ	นาคาตะ
 รวมเรื่องสั้นเล่มแรกของนักเขียนนามปากกา เออิจิ นาคาตะ แต่
ไม่ใช่เล่มแรกของผูเ้ขยีนทีแ่ฟนนกัอ่านอาจเคยได้ยนิชือ่มาบ้างแล้วอย่าง 
โอตส ึอิจิ นกัเขยีนนวนยิายแนวลึกลบัชือ่ดังของญ่ีปุ่น โดยประกอบด้วย
เรื่องสั้น 4 เรื่องคือ หันมาทางนี้เถอะนะ,โมโมเสะ, ระลอกคลื่นริมฝั่ง, 
เสยีงของเขาในไร่กะหลำา่ปล ีและ การก้าวผ่านของโคอุเมะ ความเหมือน
ของทั้งสี่เรื่องคือ กล่ินอายที่ชวนให้นึกถึงความเหงา แต่ก็ไม่ได้เหงา 
จนจบัใจเท่าทีเ่คยเป็นมา แต่อาจเหมือนการหวนกลบัไปในอดีตของตวั 
ผูเ้ขยีนเอง นอกจากนัน้ยงัพูดถงึความรกัไว้อย่างสวยงาม แม้ว่าเรือ่งราว 
อาจไม่ได้จบลงด้วยดีก็ตาม
  

SERIES
BOOK
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คุณหายไป ราวกบัวา่คุณไม่เคยมีตวัตนอยูใ่นซอกหลบื 
ความทรงจำาของใคร กระทัง่ฉนั คุณหายไป ไรร้อ่งรอย 
ตามหา เหมือนวันหนึ่งคนบนฟ้าทำาชื่อคุณหลุดร่วง 
ไม่มีใครจำาคุณได้ ไม่มีใครรูจั้กคุณ คุณแค่หายไป หาย
ไปในกะพริบตาเดียว คุณหายไปแล้ว หายไปจากฉัน
  ฉนัรบัรูว้า่โลกนีท้ำาคุณหล่นหายไป เม่ือเปิดรายชือ่ 
โทรศัพท์ นิ้วไล่ล่าหาชื่อของคุณตลอดนับร้อยรายชื่อ
เรยีงยาว แตเ่ทา่ไรกไ็ม่เจอ ตำาแหนง่ทีเ่คยเป็นของคุณ 
กลายเป็นใครสักคนที่จำาไม่ได้ว่ารู้จักเขา ชื่อของคุณ
บิดเบี้ยวกลายเป็นนามอันแปลกประหลาด ตัวเลข
คุ้นเคยสลบัสบัเปล่ียนจนไม่ทิง้รอ่งรอยในการตามหา 
คุณอีกแล้วบนโลกนี้
  ฉนัรอ้นใจ เรง่สบืหาตน้ตอของคุณ จากครอบครวั 
จากเพื่อนฝูงของเรา พวกเขาส่ายหน้า ทำาเหมือนว่า
ฉันถามหาคนที่ไม่มีตัวตนบนโลกนี้ ฉันเริ่มใจเสีย  
ฉันสูญเสียคนไปมากมายระหว่างทางที่เติบโต สละ
หลายสิง่เพ่ือใหมี้ชวีติรอดอยู ่แตก่ารเสยีคุณไป มันเป็น 
เรือ่งเลวรา้ยเกนิกวา่จะอยากใหเ้กดิขึน้บนโลกโสมมนี่

ฉันจะหาคุณ
ไดท้ี่ใดอีก
บนโลกนี้

Release Me 
เรือ่ง: รุจรวี นาเอก

  ฉนัจำาไม่ได้วา่ตามหาคุณนานเทา่ใด แตเ่ม่ือจนใจ 
จะไขวค่วา้เอาเศษเสีย้วเทา่เม็ดฝุน่ของคุณมากอบกมุ  
นั่นทำาให้โลกในสายตาของฉันเอียงกะเท่เร่ ล้มครืน 
พัง ลม่สลายในทนัท ีน้ำาตามากมายไหลทะลักทว่มทน้
หัวใจซ่ึงแหลกไม่มีชิ้นดี ฉันจะหาคุณได้ที่ใดอีกบน
โลกนี้
  ฉันจึงเลือก
  ที่จะทำาลายโลกของฉันเอง
  โลกใดใดล้วนมีรูเล็กเท่าหัวเข็มหมุด รอยแยก 
ฉีกขาดซ่ึงไม่มีใครรับรู้ว่าอยู่ท่ีใด โลกซ่อนมันเอาไว้ 
แน่นหนา กลัวเหลือเกินใครจะเห็นเข้าและฉีกทึ้งมัน 
ออก ทำาลายล้างโลกนี้เป็นเสี่ยงๆ ฉันเพียงเอื้อมมือ 
แทนที่จะค้นหาคุณอีกครั้ง กลับฉีกกระชากรอยขาด
ปริแตกให้กว้าง เล็บทั้งสิบจิกลึกลงในแผ่นดินและ 
ผนืฟ้า ออกแรงแหวกใหแ้ตกเป็นสอง ทำาลาย ทำาลาย  
ดังกอ้งในหวัไม่จบสิน้ ฉนัไม่ปรารถนาโลกทีป่ราศจาก
คุณอีกแล้ว
  และเพราะฉนัออกแรงมากถงึเพียงนี ้มากพอทีจ่ะ
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ทำาลายโลกดวงหนึง่ได้ ทัง้ทีฉ่นัเป็นเพียงคนธรรมดา  
มิใช่พระเจ้า มิใช่ผู้สร้าง ฉันจึงต่ืนข้ึนมา ดวงตาเบิกโพลง 
ชุ่มไปด้วยน้ำาตาจากการสูญเสียคุณไปในโลกของ
ความฝัน สิ่งแรกที่ฉันทำาคือการเอ้ือมมือสะเปะสะ
ปะหาโทรศัพท์มือถือที่วางไว้ข้างหมอน กดปลดล็อก 
ด้วยรหัสของฉัน นิ้วแตะที่รายชื่อการโทร ไล่หาอย่าง
บ้าคล่ัง เพ่ือพบว่าคุณยังอยู่ในโลกน้ี... โลกที่ไม่ใช่
ความฝันน่ากลัว
  ฉนัโทรหาคุณเม่ือตอนบา่ยสี ่คุณไม่รบัสาย ฉนัรู้ 
คุณอาจจะไม่ว่าง แต่ในใจฉันร้องประท้วง คุณอาจ
หายไป หายไปเม่ือไรกไ็ด้ เหมือนกบัคนอ่ืนๆ ทีผ่า่นมา  
ซ่ึงตกหล่นหายไประหว่างทางที่ฉันเติบโต ทิ้งให้ฉัน
ยนืเดียวดายกลางถนนสายนัน้ สายทีพ่าทกุคนเตบิโต
เป็นผู้ใหญ่ ถนนเดียวดายเปลี่ยวร้างเย็นชา บนถนน
สายนั้น ฉันพบกับคุณ
  ฉนัหลับไป และฝนัรา้ย ฝนัวา่คุณหายไปชัว่นรินัดร ์ 
นั่นทำาให้ฉันกดโทรหาคุณอย่างไม่ลังเล น่าแปลก
เหมือนความกลัวต่อสายถึงคุณเร็วกว่าความคิดถึง 
คุณรับสาย คำาถามแรกเลย เป็นอะไรหรือเปล่า...  
คุณรู ้ฉนัจะไม่โทรหาคุณในเวลานอกเหนอืทีต่กลงไว ้ 
ฉันบอกคุณ เสียงสั่นไปด้วยความกลัวตกค้าง พี่คะ 
รุจฝันร้าย ฝันว่าพี่หายไป
  คุณนั่งปลอบอยู่เนิ่นนาน ทั้งที่มีธุระต้องไปทำา  
คุณสั่งห้ามไม่ให้ฉันทำางาน เพราะฉันเครียดเกินจน 
เก็บไปฝัน คุณรู้ว่าฉันป่วยมาสักพัก เพราะทำางาน 
ไม่สำาเร็จตามเป้าหมายที่คาดไว้ ฉันเริ่มปวดหัว  
ไมเกรนกำาเริบ และตัวร้อนจนผ้าเย็นเอาไม่อยู่ คุณ

ตกใจมากที่ฉันอาการเลวลงเรื่อยๆ แต่ยังย้ำาว่า  
คุณชักชินแล้ว ฉันมักมีเรื่องตกใจอยู่บ่อยๆ แต่นั่น
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ได้โปรดพักผ่อน กินข้าวให้อ่ิม 
แล้วค่อยเจอกัน
  คุณไม่รูว้า่เสยีงคุณปลอบประโลมฉนัได้ดีแค่ไหน  
คุณคงไม่เข้าใจว่าที่รั้งคุณไว้เสียนานเพราะกลัวเสีย
ขวัญกระเจิง และคุณคงไม่รู้ว่าโลกที่ปราศจากคุณ
มันเลวร้ายเพียงใด คุณไม่รู้ คุณไม่รู้... คุณไม่รู้ว่า
นั่นคือความกลัวสูงสุดของฉันเอง นั่นคือการที่คุณ
หายไปแล้วไม่กลับมา
  คุณซ่ึงมองผา่นทะลเุนือ้หนงัแขง็กระด้าง เหน็วา่
แท้จริงแล้วฉันเป็นเพียงเด็กซ่ึงอ่อนแอไร้กำาลัง นั่น
ทำาให้คุณเป็นห่วงอยู่บ่อยๆ จนบางครั้งคุณต่างหาก
ที่อยากลักพาตัวฉันไปอยู่ใกล้ๆ เพียงเพ่ือรักษาไม่
ให้ฉันแตกสลายสูญดับหายไป... การหายไปของฉัน 
ก็เป็นความกลัวของคุณเช่นกัน
  เพราะเช่นนั้นคุณจึงพยายามโอบกอดฉันเอาไว้ 
ฉันเองก็พยายามฉุดรั้งคุณไว้ เราต่างกระทำาเช่นนั้น 
เพียงเพ่ือไม่ใหใ้ครสกัสญูหายไปในโลกของความจรงิ
  เพราะโลกของความจริง
  ไม่มีรูเล็กเท่ารูเข็มให้ทำาลาย

  เพียงเพื่อมาพบกัน



TK Voice 
เรือ่งและภาพ: นฤพล เปาอินทร์ Group name:

DOMINIC  

“เปน็กลุม่ของเพ่ือนสนทิมกัีน	8	คน	
มาการจากที่พวกเราเป็นชนชั้นสูง 
อะค่ะ	(หัวเราะ)”	

ศิรนิภา จ�าเริญใหญ่ 
พรญาน ี มาตรค�าจนัทร ์ - นักเรียน

Group name:

แม่ของลูก  

“เป็นกลุ่มของผู้ชายในโรงเรียน 
มีอยู่รอ้ยกวา่คน	ทีจ่ะมาแชรร์ปูสาว 
ในโรงเรยีนทีคิ่ดวา่จะเปน็แมข่องลกู 
ในอนาคต”	

ณัฐเบศร์  เพธาศรพัีฒน์ - นักเรยีน 

ชื่อกลุ่มไลน์ที่ประหลาด
จนไม่อยากบอกใคร
เมื่อมกีารรวมตวัของคนมากกวา่หนึ่งคนข้ึนไป	
เราอาจนยิามการรวมตัวนัน้ไดว้า่เปน็กลุม่แก๊ง	
โดยทีแ่ตล่ะกลุม่มกัเกดิจากความสนิท	เกดิจาก
ความสนใจที่มีร่วมกัน	 แล้วพวกเราก็ต่างหา 
ค�านิยามที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ต่างมีเหมือนกัน	
ส่ิงที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกัน	
	 หนึ่งในช่องทางที่หลายกลุ่มเลือกใช้ติดต่อ 
ส่ือสาร	 คงหนีไม่พ้นการสร้างกรุ๊ปในแอป 
‘Line’	 หลายครั้งเกิดการสร้างสรรค์ชื่อกรุ๊ป
ให้สุดแสบแหวกทุกขนบ	 เพ่ือที่จะบอกว่า
พวกเรานั้นแซ่บแค่ไหน	 หรือเป็นกลุ่มที่ ช่ือ
อาจดูธรรมดา	 แต่มีจุดประสงค์แอบแฝงที่ 
ไม่ธรรมดา	
	 เมื่ออ่านจบแล้วก็ลองไปเลื่อนดูกลุ่มเก่าๆ	
ในไลน์ของคุณดู	 แล้วบอกเราหน่อยว่า	 คุณมี
กลุ่มไลน์ที่ชื่อแสนประหลาดจนไม่อยากบอก
ใครอยู่บ้างไหม

Group name:

 ลี้ภัยเป็ด  

“เป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากกลุ่ม
แชตใหญ่	 เพราะมีเพ่ือนที่พวกเรา
ไมค่่อยชอบ	เลยตัง้ฉายาเขาวา่เปด็	
และก็อยากคุยแบบไม่ให้เขารับรู	้
จนมาตั้งกลุ่มแยกเอาไว้คุยกันเอง
ในชื่อนี้”

ชนธรณ์  อนันุพัฒน์ - นักศึกษา
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Group name:

ผู้ชายขาย
ผ้าไหม 2 บาท 

“เปน็กลุ่มของเพ่ือนๆ	สมยั	ม.ปลาย	
ที่มีผู้ชายล้วนอยู่กัน	 6	 คน	 ด้วย
ความสนิทกัน	 อยู่ด้วยกันมา	 3	 ปี
ท�าให้เกิดกรุ๊ปนี้ขึ้นมา”

ภมิูรพี  อนิทร ์- นกัเรยีน

Group name:

คนม. 
งบสองแสน 

“คนม.	 ย่อมาจาก	 ค่ายน้องใหม	่ 
ที่ต้องใช้เงินสองแสนบาทเพ่ือจัด
ค่ายนี้ข้ึนมา	 พวกเราต้องหาให้ได้
ภายในหนึ่งปี	 กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่ม
ระดมเงินท่ีพวกเราท�ามาทุกอย่าง
ตัง้แตข่ายข้าวกลอ่ง	ท�า	Wristband 
สกรนีเส้ือขาย	จนตอนนีก็้ยังไมค่รบ 
สองแสนเลยค่ะ”

สิรปิราญชล ี ศรรัีงษ์ - นักศึกษา

Group name:

Let’s go 
Rhino  
“ป่ะ!	แรดกันเถอะ	(หัวเราะ)	เปน็ 
กลุ่มเพ่ือนสมัย	 ม.ปลาย	 ที่ตั้งมา
จากอินเนอร์ล้วนๆ	 แบบพวกเรา 
ก็มีนอนะแกร~”

ภัควิภา  พนาเมธา - นักศึกษา

Group name:

ผู้หญิงขี้เมาท ์ 

“เปน็กลุม่ของเพ่ือนสมยั	ม.ตน้	8	คน
ที่เอาไว้อัปเดตเรื่องราวต่างๆ	ของ
คนในรุ่น	 ไว้นัดเจอกินข้าวอัปเดต
ชีวิตกันและกันอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง”

เพ็ญภา  แกว้เนตร - เภสัชกร

Group name:

ตั้งครรภ์
ไม่พร้อม  

“ที่จริงชื่อนี้เป็นชื่อรายงานที่เราท�า
ร่วมกันเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร”

ธนสรรณ  รุง่ปัญญารตัน ์- นกัศึกษา
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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์
นิตยสาร ‘Read Me Egazine’ โดยฝมีือการเขียนของ
เยาวชน TK Young Writer ที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะ 
ฝกึฝนและขัดเกลาฝมีอื จากอทุยานการเรียนรู้ TK park 
เพ่ือเปน็เวทใีนการสรรคส์ร้างผลงาน สะทอ้นความคิด
ในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ 
 กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me 
เปน็การท�างานรว่มกนัระหวา่งนกัเขียนรุ่นเยาวท่ี์มฝีไีม้
ลายมอืเปน็ทีน่า่จบัตา กบับรรณาธกิารมอือาชพี ซึ่งผลดั
เปลีย่นกนัเขา้มาแบง่ปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
การท�านิตยสาร ให้เยาวชน TK Young Writer ได้
สัมผัสกบัการท�างานจริง ซึ่งความพิเศษของ Read Me 
อยู่ที่ นอกจากทุกคนจะเปน็นักเขียนแล้ว น้องๆ ในทีม 

ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ลงมือท�า ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้าที่ของ
แตล่ะต�าแหนง่ เชน่เดียวกบักองบรรณาธกิารนติยสาร 
 ในยคุดจิทิลัทีก่ารเรยีนรู้เกดิขึ้นไดไ้มจ่�ากดั Read Me 
Egazine เป็นนิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือนส�าหรับ
ผูอ้า่นทกุเพศทกุวัย น�าเสนอประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจ
ผ่านมุมมองที่หลากหลาย ท�าให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับ
สรรสาระ ด้วยฝีมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักใน
การเขยีนและการท�าหนงัสือ ตดิตามนติยสาร Read Me 
ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้


