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ผลิตโดย

ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2264 5963-5
โทรสาร: 0 2264 5966

ที่ปรึกษาโครงการ:

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้

บรรณาธิการบริหาร
นัท ศุภวาที

บรรณาธิการ

นฤพล เปาอินทร์
ธฤดี ศรีมั่น

กองบรรณาธิการ

สุริโย พรมโชติ
อัจฉรา ค�ำมะณี
รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์
พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
กรกมล ศรีวัฒน์
ศุภณัฐ อเนกน�ำวงศ์
พัชรี จันทร์แรม
ฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์
ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล
พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

กราฟิกดีไซเนอร์

วิรันกาล ไสยสมบัติ

ช่างภาพ

พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

พิสูจน์อักษร
ธฤดี ศรีมั่น

ประสานงาน

นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี
www.tkpark.or.th

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิตยสาร “Read Me
Egazine” โดยฝีมือการเขียนของเยาวชน TK Young Writer ที่ผา่ นการ
บ่มเพาะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมือ จากอุทยานการเรียนรู้ TK park
เพื่อเป็นเวทีในการสรรค์สร้างผลงาน สะท้อนความคิดในประเด็นต่างๆ
ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่
กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me เป็นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างนักเขียนรุ่นเยาว์ที่มีฝีไม้ลายมือเป็นที่น่าจับตา กับบรรณาธิการ
มืออาชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
การท�ำนิตยสาร ให้เยาวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับการท�ำงาน
จริง ซึ่งความพิเศษของ Read Me อยู่ที่ นอกจากทุกคนจะเป็นนักเขียน
แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง
มือท�ำ ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น
เดียวกับกองบรรณาธิการนิตยสาร
ในยุคดิจทิ ลั ทีก่ ารเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ไม่จำ� กัด Read Me Egazine เป็น
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ส�ำหรับผูอ้ า่ นทุกเพศทุกวัย น�ำเสนอประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจผ่านมุมมองที่หลากหลาย ท�ำให้ผู้อ่านได้อ่ิมเอมกับ
สรรสาระ ด้วยฝีมอื ของเยาวชนคนรุน่ ใหม่ทมี่ ใี จรักในการเขียนและการท�ำ
หนังสือ ติดตามนิตยสาร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th

www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH
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คว่ำ�ตัว > คลาน > ตั้งไข่ > เดิน
> วิ่ง > ปั่นจักรยาน 4 ล้อ > ปั่น
จักรยาน 2 ล้อ พัฒนาการและ
การเติบโตที่เราต้องเคยผ่าน
จนมาถึงทุกวันนี้ที่เรายืนได้แบบไม่ต้องตั้งไข่ เดินได้แบบ
ไม่ตอ้ งมีใครรออยูต่ รงหน้า วิง่ ไปได้อย่างมัน่ ใจว่าจะไม่ลม้
ปั่นจักรยานสองล้อพร้อมปล่อยแฮนด์แบบได้แบบชิลล์ๆ
เราท�ำราวกับว่าเราท�ำสิ่งเหล่านี้เป็นมาตั้งแต่เกิดและ
มักหงุดหงิดเวลาเห็นเด็กๆ ท�ำไม่ได้อย่างทีเ่ ราท�ำในตอนนี้
...เราอาจจะลืม ลืมไปเลยว่าเราก็เคยเป็นเด็กคนนั้น
คนที่ร้องไห้งอแงเมื่อล้มลง คนที่หัวเข่าเต็มไปด้วยแผล
ถลอก คนที่เคยโกรธจักรยานที่ตัวเองปั่น
...เราลืมไปว่าเราก็เคยเป็นเด็กคนนั้นที่เต็มไปด้วย
บาดแผล และความเจ็บช�้ำ
ทุกอย่างต้องใช้เวลา การเติบโตก็เช่นกัน Read me
ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของน้อง TK young writer 2018
หลายๆ คน ทีค่ ณ
ุ ผูอ้ า่ นอาจพบบาดแผล อาจพบข้อบกพร่อง
แต่ผมจะไม่เรียกมันอย่างนั้น
ผมขอเรียกมันว่า ‘เรือ่ งราวระหว่างการเติบโต’ ของพวกเขา

S TALK

ธฤดี
ศรีมั่น
“เราเล่นน้ำ�ฝนครั้งสุดท้าย
เมื่อไหร่กันนะ”
จ�ำได้วา่ ตอนเด็กๆ เราชอบขอแม่ออกไปเล่นน�ำ้ ฝนทุกครัง้
ที่ฝนตก ส่วนใหญ่แม่ก็ไม่อนุญาตหรอก เป็นเราเองต่างหาก
ที่แอบไปเล่น และมักจะจบลงที่ไม้เรียวและการนั่งฟังแม่บ่น
เป็นชั่วโมง ตอนนั้นก็สงสัยนะ ท�ำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ชอบให้เด็ก
ออกไปเล่นน�ำ้ ฝน แม่บอกว่าตากฝนแล้วจะไม่สบาย เราทีเ่ ป็น
เด็กก็ไม่ได้คดิ ถึงจุดนัน้ หรอก ความสนุกคืออย่างเดียวทีน่ กึ ถึง
ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่เรากลายเป็นคนไม่ชอบฝน ยิ่งโตขึ้น
ความตื่นเต้นเวลาฝนตกกลับลดลง มันถูกแทนที่ด้วยความ
รู้สึกเบื่อหน่าย เพราะทุกครั้งที่ฝนตก แผนที่วางไว้ว่าวันนี้จะ
ท�ำอะไรมักจะพังลงไปเสมอ เช่นเดียวกับเช้าวันนี้ที่ก�ำลังนั่ง
เขียนต้นฉบับ ฝนตกตั้งแต่เรายังไม่ลืมตาตื่น แผนที่คิดไว้ว่า
จะซักผ้าก็ล่มไม่เป็นท่า จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงของกลุ่มเด็กหัวเราะ
กันอย่างสนุกสนาน เราเลยชะเง้อไปมองผ่านหน้าต่าง ใช่
อย่างที่คิด.. พวกเขาก�ำลังเล่นน�้ำฝนกันอย่างมีความสุข
เราจ�ำไม่ได้วา่ ครัง้ ล่าสุดทีเ่ ล่นน�ำ้ ฝนคือเมือ่ ไหร่ แต่คดิ ว่า
คงนานมากๆ นานจนลืมความรูส้ กึ สนุกตอนนัน้ ไปแล้ว นาน
จนลืมว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อน ความทรงจ�ำตอน
นั้นมันหายไปไหนกัน?
อยากจะโยนความผิดให้ ‘การเติบโต’ ทีม่ าปล้นเอาความ
เป็นเด็กเราไป แต่คดิ ไปคิดมา หรือเป็นเราเองทีท่ งิ้ ความเป็น
เด็กไประหว่างการเติบโต

เรื่อง: สุริโย พรมโชติ, ธฤดี ศรีมั่น, นฤพล เปาอินทร์

โตไป
ด้วยกัน
ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่มาวัดการเติบโต
ได้ ‘เวลา’ คงเป็นสิ่งแรกที่ใครหลายคน
นึกถึง เพราะมันเป็นหน่วยวัดที่พอจะบอก
ถึงช่วงเวลาของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้ว่า
อยูใ่ นช่วงวัยไหน เติบโตมานานเท่าไหร่ และ
เหลือเวลาชีวิตอีกนานหรือไม่
นีค่ อื Infographic ทีจ่ ะนำ�เสนอช่วง
เวลาของสิง่ มีชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ขนาด
รูปร่าง ตลอดไปจนทีอ่ ยูอ่ าศัย ว่าในแต่ละ
ช่วงวัยและช่วงการเติบโตของสัตว์เหล่านัน้
มี ‘ระยะเวลา’ เหมือนหรือต่างกันมากแค่ไหน
อ้างอิง
https://www.cheminpestcontrol.com/blogs/cockroach/article-1
http://www.verdantplanet.org/animalfiles/viewanimalfile.php?species=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E
0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_leopard.php
https://sites.google.com/site/psychologybkf1/home/citwithya-phathnakar/phathnakar-khxng-mnusy
https://sites.google.com/site/christmasmaily/phathnakar-thang-smxng
https://mgronline.com/science/detail/9540000073151
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2.4%

แมลงสาบ
อเมริกัน
0-3 วัน
ยังเป็นตัวอ่อนที่ไม่มีปีก
4-7 วัน
ผ่านการลอกคราบ เริ่มมีปีก อวัยวะสืบพันธ์
ค่อยๆ เจริญเติบโต
7 วัน
ปีกเจริญเต็มที่ อวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์
อายุขัย 212-294 วัน

วัยเด็ก
วัยผู้ใหญ่

วัยรุ่น
ตาย

เสือดำ�

0.8%

หมูป่า

0-2 สัปดาห์
เริ่มเดินได้เมื่ออายุ 2 สัปดาห์
4 เดือน
หย่านม จากนั้น 12-18 เดือน
ออกหาอาหารกินเองได้
24-36 เดือน
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และแยกตัว
ออกมาจากพี่น้องตัวอื่น
อายุขัย 12-17 ปี

0-3 เดือน
ยังคงดื่มนมแม่อยู่
3-4 เดือน
หย่านม เริ่มกันมากินพืช และสัตว์อื่นๆ
8-10 เดือน
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จากนั้น 1 ขวบ
จะออกหากินด้วยตัวเอง
อายุขัยเฉลี่ย 10 ปี

17.4%

วาฬ

18.4%

26.5%

0-6 เดือน : ยังคงดื่มนมแม่อยู่
3 ปี : พร้อมสำ�หรับการเจริญพันธุ์
12 ปี : เจริญเติบโตเต็มที่
อายุเฉลี่ย 56 ปี

มนุษย์
2-12 ปี
อัตราการเจริญเติบโตน้อย
กระดูกยังไม่โตเต็มที่ ลักษณะ
ตายังไม่เจริญสูงสุด
12-21 ปี
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วงแรก และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
21 ปี
ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่
(ตามกฎหมาย)
อายุเฉลี่ย 79 ปี
README ISSUE 52 :
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ช่วงเวลาเติบโต
• แมลงสาบ 7 วัน

[2.4% ของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมด]

• หมูป่า 300 วัน

[0.8% ของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมด]

• เสือดำ� 1,080 วัน

[17.4% ของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมด]

• วาฬ 4,382 วัน

[18.4% ของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมด]

• คน 7,665 วัน

[26.5% ของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมด]
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โตแล้ว...
หรือ
ยังนะ
8

COVER STORY

เราทุกคนน่าจะเคยผ่านช่วงเวลาที่อยากจะรีบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆ
หลับตาก็เฝ้าฝัน ลืมตาก็เฝ้าคิด ถึงวันที่เราโตพอที่จะตัดสินใจ
และทำ�อะไรๆ ได้ด้วยตัวเอง เพราะข้อจำ�กัดของความเป็นเด็ก
เพราะสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะ เพราะประสบการณ์ เพราะเวลาที่
ผ่านโลกมา เพราะ “รอให้โตก่อน” คำ�พูดง่ายๆ ของผู้ใหญ่ที่กั้น
เราไว้กับโลกความเป็นจริงที่เราเฝ้าหา
แต่แล้วอะไรกันคือเกณฑ์วัดการ ‘เติบโต’ เพราะเราไม่ใช่หนอนที่
จะโบยบินเป็นผีเสื้อเมื่อเมื่อโตเต็มวัย เราไม่ใช่นกที่จะสลัดขนเมื่อ
เติบใหญ่ เราไม่ใช่ต้นไม้ที่จะออกช่อดอกผลิบานเมื่อโตเต็มที่
เราคือมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนกว่านั้น มากกว่าที่จะวัดขนาด
ความโตได้จากส่วนสูง หรือจะให้ขนาดของรอบอกรอบเอวมา
บอกได้ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยอายุเพื่อบอกถึงระยะเวลาในการใช้
ชีวิตที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้นหลายครั้งก็กลับพบคนที่อายุเท่ากัน
แต่รู้สึกว่าพวกเขา ‘โต’ ไม่เท่ากันอยู่บ่อยๆ ใช่ไหม?
หรือเราไม่สามารถที่จะบ่งบอกการเติบโตของแต่ละคน
ได้ด้วยตาเปล่า เพราะมันเป็นมากกว่าความสูง มากกว่าขนาด
ของร่างกาย หรือขวบปีของวันคืนที่พ้นผ่าน ...แล้วอะไรกันล่ะคือ
เกณฑ์วัดว่าเราได้ ‘โต’ แล้ว
เราก็ให้คำ�ตอบที่ถูกต้องไม่ได้เหมือนกัน แต่เชื่อว่าหลังอ่านจบ
คุณจะเข้าใจความหมายและ ‘โต’ กว่าที่ผ่านมา

- README ISSUE 52 :
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เรื่อง:

โต
หรือยัง?

“ไว้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อน” เหตุผลที่ผู้ใหญ่หลายคน
ใช้เพื่อบอกกับเด็กๆ แต่เคยสงสัยไหม? จริงๆ แล้ว
คำ�ว่า ‘โต’ มีความหมายว่าอย่างไรกันแน่?
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ภาษาไทย
ตามการบัญญัติของส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ค�ำว่า โต หมายถึง มีขนาดใหญ่ เมือ่ ใช้กบั อวัยวะหรือ
ร่างกาย หมายถึง มีขนาดใหญ่กว่าปรกติ เช่น เด็ก
คนนี้ตากลมโตน่ารัก เด็กคนนี้ตัวโตกว่าเพื่อนรุ่น
เดียวกัน นอกจากนี้ โต ยังมีความหมายว่า เจริญ
ใหญ่ขึ้นและมีอายุเพิ่มขึ้น เช่น โตขึ้นเขาอยากเป็น
นักเขียน ข้าวกล้าที่ปักด�ำไว้ก�ำลังโตวันโตคืน อีกไม่
นานก็คงออกรวง (ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา ๘
ธันวาคม ๒๕๕๓)
English
ส่วน โต ในภาษาอังกฤษคือค�ำว่า Grow ซึ่งเป็น
ค�ำกริยา มีด้วยกันหลายความหมาย หมายถึง การ
โตขึ้นอย่างธรรมชาติโดยมีรูปร่างใหญ่ขึ้นและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือมีขนาดเพิ่มขึ้นตาม
เวลา (oxford)
ดูเหมือนว่า โต จะสื่อถึงความหมายทั้งทางด้าน
นามธรรม และรูปธรรม ไม่ใช่แค่ในภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ แต่รวมถึงในอีกหลายๆ ภาษาทีไ่ ม่อาจ
กล่าวได้หมด โดยในภาพรวมจะมีความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

มีขนาดเพิ่มขึ้นหรือใหญ่ขึ้น อาจจะมีเรื่องของระยะ
เวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
หากลองขยายความของค�ำว่า ‘โตแล้ว’ ดูอีกสัก
หน่อย ในทางกฎหมายนัน้ อาจหมายถึงการทีเ่ ด็กคน
หนึง่ มีอายุครบ 18 ปีบริบรู ณ์ ซึง่ เป็นการบรรลุนติ ภิ าวะ
หรือมีอายุถึงตามที่กฎหมายก�ำหนด จะถือว่าให้พ้น
จากภาวะผู้เยาว์
‘จากค�ำถามน�ำไปสูก่ ารหาค�ำตอบ หรือเป็นเพราะ
ค�ำตอบทีน่ ำ� ไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถาม’ ถึงอย่างนัน้ หากลอง
ค้นหาความหมายของค�ำว่า ‘โต’ ลงในอินเทอร์เน็ต
อาจจะได้พบกับหลากหลายกระทูแ้ ละบทความทีม่ กี าร
ตัง้ ค�ำถามกับค�ำว่า ‘โต’ ไว้มากมาย
จะเห็นได้ว่าจากค�ำๆ เดียวนั้น ถูกตั้งค�ำถามไว้
มากกว่า 1 กระทู้ สิ่งนี้สะท้อนถึงอะไร ? ความสงสัย
ส่วนตัว หรือความไม่ชัดเจนของความหมาย แต่สิ่งที่
น่าสนใจมากกว่านั้นคือ ผู้คนมากมายที่เข้ามาคอม
เมนต์แสดงความคิดเห็นถึงค�ำว่า โตแล้ว ซึง่ หากลอง
ไล่อ่านดูแล้วจะพบว่าความคิดเห็นเหล่านั้นค่อนข้าง
เหมือนหรือแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลเลยก็ว่า
ได้ ตัวอย่างความคิดเห็นบางส่วนจากบุคคลทีม่ อี าชีพ
แตกต่างกัน

“โตแล้ว หมายถึง การมีทัศนคติที่โต ความเข้าใจโลกว่าเป็นสิ่งไม่จีรัง คำ�
ว่า ‘ใช้ชีวิต’ ให้คุ้มค่า ไม่ได้เล่นสนุกให้พ้นไปวันๆ แบบตอนเด็ก ซึ่งไม่ขึ้นกับ
อายุบางทีเด็กก็มีทัศนคติที่โตกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีก” - อัจฉรา คำ�มณี
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักเขียนอิสระ)
“โตแล้วคือบรรลุนิติภาวะ มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ ไม่งอแง ตัดสินใจและแก้
ปัญหาได้อย่างดี” - ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม (อาจารย์ประจำ�วิชาการ
พัฒนาการหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์)
แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นเพียงคำ�ตอบที่พจนานุกรมหรือความคิดเห็นที่คนอื่น
ได้ให้ไว้ แล้วคำ�นิยามของคำ�ว่า ‘โต’ ของคุณล่ะ? เหมือนกันบ้างไหม?
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เรื่อง: C4H8

โตอยูข่ า้ งใน...
ระดับเซลล์
เราเติบโตขึ้นเมื่อไหร่? ใช่ส่วนสูงที่มากขึ้นหรือเปล่า หรือจะเป็นน�้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้น หน้าตาที่เปลี่ยนไป เสียงที่แหบพร่า สีผม หรือรอยย่นบนใบหน้า
อะไรกันแน่ที่บ่งบอกว่าเราโตแล้ว? ถ้ามองลึกลงไปกว่าร่องลึกบนใบหน้า
มากกว่าเสียงที่แหบพร่า... ลึกลงไปในร่างกาย ในสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่า
‘เรา’ แต่ลึกลงไปในนี้มีหลายสิ่งกำ�ลังเติบโตและตายลง อย่างที่เราอาจไม่
เคยสนใจเลย ‘เซลล์’

ร่างโคลนในทุกนาที

การเติบโตของร่างกายที่เราเห็นมาจากการโตและตายของเซลล์
ในร่างกายหลายชั่วอายุเซลล์ ที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน
จาก ‘ขี้ไคล’ หรือเรียกอีกชื่อก็คือ ‘ซากศพของเซลล์ผิวหนัง’ ที่ตายไป
เซลล์ในร่างกายเรามีอายุที่ต่างกัน แต่มีวิธีการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์
เหมือนกันที่เรียกว่า ‘ไมโทซิส (Mitosis)’ อธิบายอย่างง่ายคือวิธีการ
สร้างร่างโคลนของเซลล์เพื่อมาทดแทนการตายลงของเซลล์เก่า จะมี
เซลล์ใหม่ๆ ขึน้ มาทดแทนเสมอ ซึง่ กระบวนการนีเ้ องทีท่ ำ� ให้เรามีสว่ น
สูงมากขึ้น มีขนาดร่างกายที่เปลี่ยนไป และมีหัวใจดวงใหม่?
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เติบโตในทางที่ผิด

จริงๆ แล้วเซลล์ก็เหมือนคนคนหนึ่งนั่นล่ะ ที่อาจ
โตในทางที่ผิด ใช้ชีวิตในแบบที่ส่งผลร้ายต่อตัวเอง
การโตในทางที่ผิดที่ว่าก็คือ “มะเร็ง” มะเร็งคือ
การที่รหัสพันธุกรรมในเซลล์ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ผ่านปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นตัวเซลล์เอง (กรรมพันธุ)์ หรือพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ตา่ งๆ อย่างสูบบุหรี่ ดืม่ แอลกอฮอล์ หรือปัจจัย
ภายนอกอย่างรังสี UV และเมื่อรหัสพันธุกรรมของ
เซลล์ผิดเพี้ยน จึงส่งผลให้เวลาที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อ
ก�ำเนิดเซลล์ใหม่จะเกิดการถ่ายทอดความผิดปกติ
นั้นไปสู่เซลล์อื่น และหากควบคุมการเจริญเติบโตนี้
ไม่ได้ เซลล์รา้ ยก็จะลุกลามไปยังกระแสเลือดและน�ำ้
เหลือง แพร่กระจายกลายเป็นเนือ้ ร้ายทีก่ ดั กินอวัยวะ
ต่างๆ จนระบบร่างกายล่มและถึงขั้นเสียชีวิตได้
ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งก้าวหน้าขึ้นมาก แต่
มะเร็งก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวและพรากชีวิตคนไป
มากมายอยู่ ดังนัน้ การดูแลตัวเองไม่ให้ทำ� พฤติกรรม
สุ่มเสี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถป้องกันการ
เกิดโรคมะเร็งได้

โต ไม่พร้อมกัน

เซลล์ในแต่ละอวัยวะมีวธิ กี ารไมโทซิสเหมือนกัน
เพื่อทดแทนการหมดอายุของเซลล์เก่า แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะเกิดขึน้ พร้อมกัน เพราะเซลล์แต่ละ
ชนิดก็มอี ายุตา่ งกัน อย่างเช่นเซลล์ตมุ่ รับรสมีอายุ 10
วัน เซลล์ปอด มีอายุเฉลีย่ ที่ 2-3 สัปดาห์ ใกล้เคียงกับ
เซลล์ผวิ หนังทีม่ อี ายุ 2-4 สัปดาห์ เม็ดเลือดแดงมีอายุ
เพียง 4 เดือน เซลล์เส้นผมอายุเฉลีย่ 3-6 ปี เซลล์
กระดูก 10 ปี ส่วนเซลล์หวั ใจจะมีอายุประมาณ 20 ปี
พอเซลล์โตเต็มที่ตามอายุการใช้งาน เซลล์ก็จะ
เสื่อมอายุและสลายไป ร่างกายก็จะผลิตเซลล์ใหม่
ขึน้ มาแทนทีเ่ รือ่ ยๆ ด้วยกรรมวิธไี มโทซิสข้างต้น มนุษย์
จึงเหมือนเปลี่ยนร่างกายใหม่อยู่ตลอด ดังนั้นถ้าจะ
บอกว่ารักใครต้องใช้หัวใจ และอกหักรักเดียวมา 20
ปี ก็ควรจะเลิกเสียใจได้แล้วนะ ก็(หัว)ใจเราเปลี่ยน
ไปทุกๆ 20 ปีนี้นา
แต่การลืมใครจากใจมันไม่งา่ ยอย่างนัน้ ใช่ไหมล่ะ?
เพราะเราต่างรูก้ นั ดีวา่ ความทรงจ�ำและความรูส้ กึ เหล่า
นัน้ ไม่ได้ถกู บันทึกไว้ทเี่ ซลล์หวั ใจ แต่มนั อยูใ่ นเซลล์
สมองทีก่ ำ� เนิดมาพร้อมกับมนุษย์ และมีอายุยนื ยาว
เท่าๆ กับเจ้าของร่างกายต่างหาก ดังนัน้ ถึงแม้เซลล์
ร่างกายจะเติบโตและเปลีย่ นใหม่อกี กีค่ รัง้ เราก็ยงั คง
เป็นคนเดิมทีม่ คี วามทรงจ�ำเดิมๆ หลงเหลือไว้อยูด่ ี

เกิดใหม่ แต่ไม่อมตะ

หลายคนอาจจะเกิดค�ำถามขึน้ มาว่า ทัง้ ทีร่ า่ งกาย
ผลัดเปลีย่ นเซลล์เหมือนเปลีย่ นอวัยวะใหม่อยูต่ ลอด
ท�ำไมร่างกายของพวกเขายังแก่ลงเรือ่ ยๆ ท�ำไมจึงไม่
เป็นอมตะ? นัน่ ก็เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ราคัดลอกรหัสพันธุกรรม
ในขัน้ เมทาเฟสก่อนแยกตัวออกเป็นสองเซลล์ ส่วน
ปลายของโครโมโซมจะหดสัน้ ลงเรือ่ ยๆ ท�ำให้เซลล์ที่
ได้ใหม่คอ่ ยๆ เสือ่ มสภาพ จนหมดความสามารถใน
การสร้างใหม่ และท�ำให้รา่ งกายแก่ลงไปเรือ่ ยๆ
ค�ำถามทีน่ า่ สนใจคือ ถ้าในระดับเซลล์รา่ งกายเรา
ยังมีอายุและช่วงวัยทีไ่ ม่เท่ากันเลย แล้วเราจะใช้อะไร
เป็นเกณฑ์วดั การเติบโต คงไม่สามารถเอาไม้บรรทัด
วัดส่วนสูง เอาสายมาวัดรอบอก หรือชูกำ� ปัน้ เพือ่ บอก
ขนาดหัวใจ แล้วอะไรกันทีเ่ ป็นหลักฐานในการเติบโต
อะไรกันคือสิ่งที่ยืนยันว่าเรา ...โตขึ้นกว่าเมื่อวาน
ขอบคุณข้อมูลจาก : Never-Age.com,
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/
content/65617/-scibio-sci-

README ISSUE 52 :

โต

13

เรื่อง: ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล
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ภาพจาก: http://oikosonline.nl
/2016/05/19/de-oorsprongvan-het-bungeejumpen/

Naghol

พิธีกระโดดหอคอยของชาววานูอาตู
เราคงเคยได้ยนิ กิตติศพั ท์ของบันจีจ้ มั พ์กันมาแล้ว แต่รหู้ รือไม่วา่ ต้นแบบของเจ้ากีฬา
น่าหวาดเสียวนีม้ าจากพิธนี าโกลของชาววานูอาตู ทีเ่ กาะเพนเทคอสต์ของประเทศวา
นูอาตูในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เด็กชายอายุ 8-9 ปีจะกลายเป็นผู้ใหญ่ด้วยการ
ดิ่งพสุธาจากหอคอยไม้สูงกว่า 30 เมตร โดยมีเถาวัลย์มัดข้อเท้าไว้เพียงข้างละเส้น
หากค�ำนวณความยาวผิดพลาดหรือมัดเถาวัลย์ไม่แน่นแม้แต่นดิ เดียว แน่นอนว่าอาจ
กระดูกหักหรือถึงตายได้ เด็กชายจะเริม่ กระโดดที่ความสูงไม่มากนัก เมื่อโตขึน้ จึงจะ
กระโดดจากต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่ออวดความเป็นชายของตน พิธีนาโกลยังเชื่อมโยงกับ
การเพาะปลูกในปีนั้นๆ อีกด้วย โดยเชื่อว่ายิ่งกระโดดลงมาจากที่สูงเท่าไรผลผลิตก็
จะยิง่ ดี และถ้าสามารถเอาศีรษะและไหล่แตะพืน้ ได้พอดีพชื ผลปีนนั้ จะงอกงามทีเดียว

Helot Killing
บททดสอบการเติบโตแบบฉบับชาวสปาร์ตา
ชนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการรบในอดีตอย่างชาวสปาร์ตาปลูกฝังจิตวิญญาณนักรบด้วยการ
ส่งตัวเด็กชายอายุ 7 ขวบเข้าศูนย์ฝึกนักรบที่เรียกว่า Krypteia เพื่อฝึกความอดทนและ
เรียนรู้วิธีต่อสู้เป็นเวลา 10 ปี เมื่อใกล้จบหลักสูตรเหล่าเด็กหนุ่มต้องทดสอบว่าตนเป็น
ผูใ้ หญ่ดว้ ยการฆ่าทาส (helot) ซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัฐ พวกเขาจะถูกน�ำไปปล่อย
ไว้ที่ชนบทพร้อมมีดเล่มเดียวและต้องหาทางกลับไปที่ศูนย์ฝึกให้ได้ โดยระหว่างทางต้อง
ฆ่าทาสให้ได้มากที่สุด หากท�ำส�ำเร็จก็ถือว่าผ่านหลักสูตรและกลายเป็นนักรบเต็มตัว
อนึ่งวิธีการนี้ยังเป็นแผนการของรัฐที่ใช้ในการปราบปรามไม่ให้ทาสก่อกบฏอีกด้วย
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ภาพจาก: internationaltraveller.com

เคยสงสัยหรือไม่ว่าเราเติบโต
เป็น ‘ผู้ใหญ่’ กันตอนไหน ผู้ใหญ่
ต่างก็เคยเป็นเด็กมาก่อนทั้งนั้น
แต่ตอนไหนกันที่เราสามารถเรียก
ตัวเองว่าผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มปาก
เต็มคำ� ในบางวัฒนธรรมเส้นแบ่ง
ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่อาจ
เลือนรางจนแทบมองไม่เห็น เพราะ
ไม่มีเครื่องหมายของการเติบโตที่
เป็นรูปธรรม แต่บางวัฒนธรรมมี
การเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่ชัดเจนและมี
พิธีกรรมเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ
อาร์โนลด์ แวน เก็นเน็ป นัก
มานุษยวิทยาและนักคติชนวิทยา
ชาวฝรั่งเศสได้นิยามคำ�เพื่อเรียก
พิธีที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งว่า
Rite of Passage หรือ พิธีกรรม
เปลี่ยนผ่าน เราอาจรู้จักพิธีบรรลุ
นิติภาวะของญี่ปุ่นหรือ Sweat 16
ของอเมริกา แต่ยังมีพิธีกรรม
เปลี่ยนผ่านวัยแปลกๆ อีก
มากมายที่เราอาจไม่คาดคิดมา
ก่อนว่าจะมีอยู่ในโลกนี้

โลกต้องจดจำ�

Bullet Ant
Initiation

ภาพจาก: Dale Scherfling

Rumspringa

พิธีสวมถุงมือมดกระสุนสุดโหดของชาว
Satere’-Mawe’

ช่วงเวลาแห่งการออกไปเผชิญโลกกว้างของชาวอามิช

บริเวณลุม่ แม่นำ�้ แอมะซอนในประเทศบราซิลเด็กหนุม่
ชนเผ่า Sateré-Mawé ทีอ่ ายุครบ 13 ปีตอ้ งเข้าพิธี
ทดสอบความเป็นนักรบด้วยการสวมถุงมือพิเศษ ถุงมือ
ชนิดนีส้ านจากใบไม้ธรรมดาแต่นำ� มดกระสุนทีถ่ กู ท�ำให้
สลบมาฝังโดยหันเหล็กในเข้าด้านใน เมือ่ มดเหล่านี้
ฟืน้ คืนสติจะดุรา้ ยเป็นพิเศษ เด็กหนุม่ ต้องสวมถุงมือนี้
ค้างไว้ 10 นาทีโดยห้ามส่งเสียงร้องหรือถอดถุงมือเป็น
อันขาด ข่าวร้ายคือมดชนิดนีต้ อ่ ยเจ็บทีส่ ดุ ในโลกและ
ต่อยเจ็บราวกับถูกยิงด้วยลูกกระสุน ข่าวดีกค็ อื พิษของ
มดกระสุนไม่เป็นอันตรายถึงชีวติ แต่มฤี ทธิท์ ำ� ให้เป็น
อัมพาตชัว่ คราวและต้องใช้เวลานานถึง 24 ชัว่ โมงกว่า
พิษจะจางลง อย่างไรก็ตามพิธกี รรมไม่ได้จบลงเพียง
เท่านี้ เด็กหนุม่ จะได้รบั การยอมรับว่าเป็นนักรบเต็มตัว
ก็ตอ่ เมือ่ สวมถุงมือเช่นนีไ้ ม่ตำ�่ กว่า 20 ครัง้

อาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อในโลกยุค 4.0 หากจะบอกว่ายังมีชุมชนที่ไม่มี
อินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรทัศน์ ไม่ใช้ไฟฟ้า และเดินทางโดยรถม้าเท่านั้น แต่
ชุมชนชาวอามิชแห่งนี้มีอยู่จริงและตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ชาวอามิชมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยกฎระเบียบอันเคร่งครัด
พวกเขานับถือศาสนาคริสต์นกิ ายอนาแบปทิสต์ซงึ่ ไม่เชือ่ ในการรับศีลตัง้ แต่
เกิด ด้วยเหตุนี้เด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอามิชจึงยังไม่ได้รับศีลจนกระทั่งอายุ
16 ปี ในช่วง Rumspringa พวกเขาสามารถใช้เวลาสุดสัปดาห์สำ� รวจโลก
กว้างนอกชุมชน ท�ำอะไรก็ได้ตามใจ ใช้ชวี ติ ได้สดุ เหวีย่ งโดยปราศจากกรอบ
และกฎเกณฑ์ ชาวอามิชถือว่าการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนมาจากความสมัคร
ใจ เด็กหนุม่ เด็กสาวจึงเลือกได้วา่ จะกลับไปใช้ชวี ติ ตามวิถชี าวอามิชเช่นเดิม
หรือจะละทิ้งครอบครัวออกจากชุมชนไปใช้ชีวิตในเมือง หากพวกเขาเลือก
ทีจ่ ะกลับไปอยูใ่ นชุมชนก็ตอ้ งเข้าพิธรี บั ศีลแล้วการเปลีย่ นผ่านก็จะสิน้ สุดลง

Outcamps
การออกไปใช้ชีวิตกลางหิมะของชาวอินูอิต
ท่ามกลางความหนาวเหน็บและหิมะสีขาวโพลนบนเกาะแบฟฟินทาง
ตอนเหนือของประเทศแคนาดา ชาวอินูอิตเลี้ยงชีวิตด้วยสัตว์ทุกชนิด
ที่หาได้จากทุ่งน�้ำแข็ง การล่าสัตว์จึงเป็นทักษะจ�ำเป็นที่ชายชาวอินูอิต
ทุกคนต้องฝึกฝน ด้วยเหตุนี้เด็กชายที่มีอายุ 11 – 12 ปี จึงต้องไปเข้า
ค่ายกลางหิมะกับผู้ใหญ่เพื่อเรียนรู้การล่าสัตว์และการเอาชีวิตรอดใน
สภาพอากาศอันเลวร้าย นอกจากนั้นยังต้องเรียนรู้ทจี่ ะสื่อสารกับสัตว์
ตามความเชือ่ โดยมีหมอผีเป็นผูเ้ ปิดช่องทางการสือ่ สารให้ ในภายหลัง
เด็กผูห้ ญิงก็สามารถ
ไปเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตได้
เช่นกันและเด็กจะกลายเป็นผูใ้ หญ่
เมื่อรับผิดชอบชีวิตตนเองและ
ครอบครัวได้แล้ว
ภาพจาก:
geneticliteracyproject.org

Algonquin
Drug Trip
การหลงลืมเพื่อเติบโตของชาวอัลกอนควิน
ส�ำหรับชาวอัลกอนควินการเป็นผู้ใหญ่คือการลืมวัยเด็ก
เพื่อให้ความสนใจกับการเป็นผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว เด็ก
หนุ่มที่อายุถึงเกณฑ์จะถูกพาไปนอกเมืองและให้ดื่มยาที่
ท�ำจากต้น Wysoccan อีกชื่อหนึ่งคือ Jimson Weed
หรือต้นล�ำโพง ซึ่งออกฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรงกว่า LSD
100 เท่า จากนั้นจะถูกขังในกรง 20 วัน เพื่อให้ลืมความ
ทรงจ�ำวัยเด็กจนหมดสิ้น แต่บางครั้งผลลัพธ์ก็รุนแรงเกิน
คาดท�ำให้พวกเขาลืมครอบครัว จ�ำชือ่ ตัวเองไม่ได้ หรือลืม
แม้กระทัง่ วิธพี ดู ในกรณีทเี่ ลวร้ายทีส่ ดุ อาจเสียชีวติ ส�ำหรับ
เด็กคนไหนที่กลับไปแล้วยังจ�ำเรื่องราวต่างๆ ได้ จะถูก
ส่งตัวกลับไปดื่มยาอีกจนกว่าจะจ�ำอะไรไม่ได้อีกเลย
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SCHOOL :

เรื่อง: พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

รั้วรอบ
และกรอบ
ของการ
เติบโต
ถ้าจะมีสักสถานที่หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ
การเติบโต ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็น
เด็กกับผู้ใหญ่ ที่แห่งนั้นคงจะเป็น ‘โรงเรียน’ ที่ที่
เราเริ่มเรียนรู้จักความรู้จากตำ�รา เรียนรู้ที่จะอยู่
ในกฎ และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่
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ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากมองไปที่ประเทศที่มี
ศักยภาพด้านการศึกษาอยูใ่ นอันดับต้นๆ อย่างประเทศอังกฤษ
ข้อมูลจาก University and Colleges Admission Service
หรือ Ucas ระบุว่า นักศึกษามีแนวโน้มที่จะตอบรับจดหมาย
เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาน้อยลงตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา
สัมพันธ์กบั วัฒนธรรมการศึกษาตามบ้าน หรือ Homeschool
ที่ก�ำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง…
วัฒนธรรมการจัดการศึกษาตามบ้าน เริ่มแพร่หลายใน
ประเทศอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 1970 ซึ่งมีตัวเลขของเด็กที่
ลงทะเบียนรับการศึกษารูปแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสูงที่สุด
ในปี 2014 คือมากกว่า 34,000 ราย และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น
48,000 รายในปี 2017
ในจ�ำนวนนี้ ผูป้ กครองของเด็กๆ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า การเข้าถึงทรัพยากร หรือการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาที่
ง่ายขึ้น ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำ� ให้พวกเขาตัดสินใจเอาลูกๆ ออกจาก
โรงเรียน แต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ แต่ละคนมากกว่า
จอห์น ล็อค นักปรัชญาชาวอังกฤษ การศึกษาจึงไม่เคยเป็น
เรือ่ งของการได้มาซึง่ ความรูเ้ พียงอย่างเดียว แต่เป็นเรือ่ งระหว่าง
อ�ำนาจรัฐทีค่ อยควบคุมความคิด และการเรียนรูท้ จี่ ะมีเสรีภาพ
ของประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เด็กคนหนึ่งได้รับการ
ขัดเกลาจากการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อให้เขามีความอดทนอดกลั้นต่อผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้น
ในงานเขียนเรื่อง “Getting Religion”: Religion, Diversity, and Community in Public and Private Schools.”
Meira และ Sanford Levinson สนับสนุนแนวคิดของล็อก
และบอกว่า “เด็กๆ จะไม่มวี นั โตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ไี ด้เลย หาก
พวกเขาไม่เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ความหลากหลาย โดยเฉพาะเรียน
รูท้ จี่ ะอยูก่ บั คนทีม่ ี “ความเชือ่ พืน้ ฐาน” แตกต่างจากตัวเอง”

เพราะส�ำหรับ Levinson การศึกษา ไม่ใช่แค่การถ่ายทอด
ความรู้เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการถ่ายทอดวิถีชีวิตรูปแบบ
ต่างๆ ที่ผู้คนใช้อยู่ร่วมกันในสังคม ให้กับคนรุ่นต่อไป เมื่อเป็น
แบบนัน้ Levinson เน้นว่า การเรียนรูจ้ ากโรงเรียนทีม่ คี นนับถือ
ศาสนาแตกต่างกันมากๆ จึงกลายเป็นเรื่องจ�ำเป็น เพราะการ
เรียนรูจ้ ากคนทีม่ คี วามเชือ่ แตกต่างกัน จะท�ำให้เด็กๆ พยายาม
หาต้นตอ หรือท�ำความเข้าใจสิ่งที่เป็นรากฐานที่สุด รวมถึง
วิพากษ์วิถีชีวิตที่ต่างออกไป และแสวงหารูปแบบชีวิตที่ตัวเอง
พอใจได้ เมื่อพวกเขาโตขึ้น
ในวันที่เราก�ำลังก้าวไปพร้อมๆ กัน ภายใต้เงื่อนไขของ
สังคมทีม่ กี ารแข่งขันสูง และการศึกษาไม่ได้จำ� กัดตัวเองอยูใ่ น
ห้องเรียน การเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ อาจไม่ได้หมายถึง การพัฒนา
ทางความคิด แสวงหาความรูใ้ ห้มากเข้าไว้ เพือ่ เอาตัวรอด หรือ
เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไปตามอุดมคติ แต่มันอาจกินความ
หมายกว้าง หรือแคบกว่านั้น… เราอาจต้องการผู้ใหญ่ที่พร้อม
ด้วยความรูแ้ ละประสบการณ์ เพือ่ แก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อนขึน้
กว่าในอดีต หรืออาจต้องการเพียงแค่ให้เด็กสักคน เติบโตขึ้น
มาเป็นผู้ใหญ่ ที่มีทัศนคติเปิดกว้างมากพอ และพร้อมจะรับ
ความแตกต่าง เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น และค่อยๆ สร้างสังคมที่ดี
กว่า ด้วยจังหวะที่ช้าลงกว่าเดิม เพื่อจะไม่ล้มเหลวแบบเดิมๆ
หากสังคมที่ดี จะต้องประกอบด้วยผู้ใหญ่ในแบบหลัง
Meira และ Sanford กล่าวสรุปว่า การเรียนในสถาบันการ
ศึกษา อาจเป็นเพียงวิธีเดียว ที่จะท�ำให้เด็กๆ สามารถยืนยัน
ความต้องการ เรียนรู้ที่จะเติบโตท่ามกลางความหลากหลาย
และไม่เป็นเพียง “เงาสะท้อน” ของคนรุ่นก่อน จนในที่สุด…
จึงท�ำให้พวกเขาตอบตัวเองได้ว่า วิถีชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือก
ดีอย่างไร และจะท�ำให้เราเดินหน้าไปสูส่ งั คมทีด่ กี ว่า ได้อย่างไร
ซึง่ นีอ่ าจกลายเป็นหนึง่ ในอีกหลายๆ ความหมายของ “การเติบโต”
ในศตวรรษที่ 21 ก็เป็นได้…

บทความ
Durst, David C. “The Limits of Toleration in John Locke’s Liberal Thought.” Res Publica 7, no. 1 (2001): 39-55.
Cuypers, Stefaan E. “Educating for Authenticity.” In The Oxford Handbook of Philosophy of Education.
Levinson, Meira L. “” Getting Religion”: Religion, Diversity, and Community in Public and Private Schools.” (2003).
ออนไลน์
https://www.theguardian.com/education/2018/nov/03/get-to-be-free-rise-in-homeschooling?CMP=fb_gu
&fbclid=IwAR2xcHN1WOJO-jCkuBwqU0YxJZFIiJqCThjCnYZ4NBrTWVqRZNVqH3-s0Z0
https://www.bbc.com/news/uk-england-42624220
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/02/university-bankrupt-inevitable-market-forces?
CMP=fb_gu&fbclid=IwAR2cSSLqzff5ykQCxtNNR2tcTLdiMRDyFwPvLhnSH_90A0uvnhIXyBjmj5Y
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เรื่อง: ฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์

ผู้มีอิnธิพล
ต่อการเติบโต

ในระหว่างทางการเติบโตทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงที่เรียกว่า
‘วัยรุ่น’ วัยอยากรู้ อยากลอง อยากแสดงออก ที่มักได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อม วัฒนธรรม กระแสใหม่ๆ ที่ส่ง
ผลต่อการเติบโตของวัยรุ่นในแต่ละยุคสมัย และอิทธิพล
อย่างน่าสนใจ ...ระหว่างเส้นทางของการเติบโต

เครื่องนุ่งห่ม
เทรนด์กับการแต่งตัว
การแต่ ง ตั ว ของมนุ ษ ย์ เ รานั้ น มี ที่ ม าและ
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ คงพูดว่าผู้คนในปัจจุบัน
ไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งตัวเลยก็คงไม่ถูก เพราะ
การแต่ ง ตั วในสมั ย นี้ นั้ น กลายเป็ น สิ่ ง ส�ำ คั ญ ที่
แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนได้อย่างชัดเจน
ที่ สุ ด ซึ่ ง การแต่ ง ตั ว ก็ มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย
เปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ในแต่ละยุคสมัย
‘เสื้อคอเต่า’ ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงระหว่าง
ศตวรรษที่ 13 และ 15 หรือช่วงยุคกลางสมัยก่อน
(Medieval period) มาสู่ยุค ’50s และ ’60s ใน
สมัยนั้นเสื้อคอเต่าสีด�ำฮอตฮิตสุดๆ โดยมีผู้น�ำ
เทรนด์เป็นกลุ่ม “Beat Generation” หรือชื่อที่
กลุม่ นักเขียน และอาร์ทติสอเมริกนั ทีม่ ารวมตัวกัน
ในช่วงปลายของยุค 50 ใช้เรียกตัวเอง
‘เสือ้ ลายทาง’ เสือ้ ผ้าชนิดนีเ้ ดิมทีนยิ มใส่กนั เฉพาะ
ในหมู่นักโทษ และผู้ป่วยวิกลจริตเท่านั้น โดย
เฉพาะนักโทษคดีร้ายแรง แต่ก็ถูกน�ำมาดีไซน์เป็น
เสื้อลายทางที่ดูแฟชั่นและมีความคลาสสิคจนแม้
เวลาผ่านไปปัจจุบันผู้คนยังคงให้ความนิยมใส่อยู่
18

COVER STORY

‘กางเกงขาม้า’ รูปทรงของกางเกงขาม้า มีให้เห็นครัง้
แรกในชุดเครือ่ งแบบทหารเรือในสมัยยุค 1800s ซึง่
เหตุผลหลักๆก็เพือ่ ช่วยป้องกันไม่ให้เหล่าทหารตก
เรือตอนปฏิบัติหน้าที่ จนน�ำไปสู่แฟชั่นยุค “ฟั้งค์”
(funk) ทีร่ ปู แบบของกางเกงขาม้ากลายเป็นแฟชัน่
ของยุค ’60s และ’70s อีกทัง้ ยังถือเป็นสัญลักษณ์
ความเคลือ่ นไหวของยุคฮิปปีแ้ ละดิสโก้
‘เอี๊ยม’ ชุดเอี๊ยมได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดหมี
ของกองทัพอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ซึง่ ต่อ
มาในศตวรรษที่ 19 เอี๊ยมได้กลายเป็นชุดเครื่อง
แบบของเหล่าคนแรงงาน แต่เอี๊ยมก็ได้กลายเป็น
แฟชัน่ ไอเท็มในช่วงยุค 1960s เช่นกัน โดยทีไ่ ม่ได้
ถูกจ�ำกัดแต่กับชนชั้นแรงงานอีกต่อไป
ไอเท็มสุดคลาสสิคเหล่านีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของ
ไอเท็มทีเ่ ป็นตัวแทนของยุคสมัยเท่านัน้ ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบการเติบโตทีแ่ ม้กาลเวลาผ่านไป หรือ
แฟชัน่ จะพัฒนาไปไกลแค่ไหน แต่ไอเท็มคลาสสิคก็
ยังคงอยูภ่ ายในใจของใครหลายๆคนทีอ่ าจเติบโตมา
พร้อมกับอิธพิ ลของวัฒนธรรมเหล่านี้

ที่อยู่อาศัย
บ้านกับการท่องเที่ยว
“There’s no place like home. / ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน” หมายถึง แม้ที่อื่นๆ
จะสวยงามหรือสะดวกสบายเพียงใด แต่ก็ไม่มที ไี่ หนทีเ่ รารู้สกึ อบอุน่ และปลอดภัยได้
เหมือนกับบ้าน ส�ำนวนนี้คงตรงกับความคิดของใครหลายๆ คน แต่การที่ยุคสมัย
เปลี่ยน ผู้คนก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย “จากงานวิจัยและผลส�ำรวจของ Airbnb
คนอายุระหว่าง 18-35 ปี จ�ำนวน 1,000 คน ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน โดย
ตั้งค�ำถามพวกเขาว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าส�ำคัญ และยอมจ่ายเงินเพื่อมันใน
อีก 5 ปีข้างหน้า ผลปรากฏว่า ค�ำตอบส่วนมากคือ การท่องเที่ยว โดยส�ำรวจพบอีก
ว่า 55% ของคนอเมริกัน 56% ของคนอังกฤษ และ 83% ของคนจีน ยอมที่จะจ่ายเงิน
จ�ำนวนมาก เพื่อการท่องเที่ยว” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่
หนึง่ ในเหตุผลของการได้ทำ� งานหรือเก็บเงินเพือ่ ใช้จา่ ยปกติแล้ว ยังเพือ่ การได้ออกไป
ท่องเที่ยวหรือเผชิญโลกกว้างด้วย และหากลองตามโลกโซเชียลเราคงได้พบกับการ
แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวทั้งบทความ หรือ Vlog จากผู้คนธรรมดา ไปจนถึง
เหล่า Youtuber คนดังทั้งหลายต่างก็มีไลฟ์สไตล์และแนวทางการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ
จนใครหลายคนต้องอยากไปท่องเที่ยวตาม ท�ำให้การท่องเที่ยวคงเป็นหนึ่งในลิสสิ่งที่
ต้องท�ำสักครัง้ ก่อนตายของใครหลายๆคน ทว่าการท่องเทีย่ วก็เป็นสิง่ ส�ำคัญในชีวติ ไม่
แพ้กบั การมีบา้ นซักหลัง เพราะ “โลกใบนีใ้ หญ่เกินกว่าทีเ่ ราจะอยูแ่ ค่ภายในบ้าน และ
การกล้าใช้ชีวิต คือการใช้ชีวิต”
จากเรือ่ งราวของปัจจัยพืน้ ฐานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การเติบโตของมนุษย์เรา ต่างก็ได้เติบโต
และเปลีย่ นแปลงรูปแบบไปตามแต่ละยุคสมัยจนบางทีเราอาจไม่ทนั ได้สงั เกต ซึง่ สิง่ เหล่า
นีส้ ะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์มกี ารปรับตัวและเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
อิธพิ ลทีม่ ผี ลต่อการเติบโตทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ่ ยุคสมัยให้มเี สน่หไ์ ม่ซำ�้ กันเลย
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เรื่อง: สุริโย พรมโชติ

1
Feel
grow up
st

“เมื่อไรจะโตสักที”

“ถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อไรนะ จะทำ�นั่นทำ�นี่เลย”
เราคงจะได้ยินประโยคข้างต้น
หรืออาจจะเป็นคนพูดเองบ่อยครั้งใน
ช่วงวัยรุ่นที่ฮอร์โมนกำ�ลังพลุ่งพล่าน
อยากจะทำ�สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำ�กัน
แต่หารู้ไม่ ไม่ได้มีเพียงวัยรุ่นที่พูด
ประโยคนั้น เหล่าวัยก่อนหน้านั้นก็
คงจะอดพูดไม่ได้เหมือนกันว่า
“อยากทำ�แบบพี่คนนั้นจัง” “หรือ
คงจะดีถ้าได้ทำ�แบบพี่เขา”
คนเราโตขึ้นตลอดเวลา เมื่อย้อน
เวลากลับไปมอง แต่ละคนก็คงจะ
รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วในช่วงเวลาที่
ต่างกัน และความรู้สึกนั้นคงจะเกิด
เมื่อผ่านการทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เคยสงสัยกันไหมว่าเหล่าศิลปินที่
เราชื่นชอบเขารู้สึกโตตอนไหน อะไร
ทำ�ให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองโตแล้ว
...จะรออะไรละ ไปไขข้อสงสัยกันเลย
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สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
นักร้อง, นักแสดง

ตอนอนุบาล 1 แม่ให้ไปหยิบน�้ำจากตู้เย็นมาให้แล้ว
ท�ำได้ ท�ำให้รู้สึกว่าดูแลแม่ได้แล้ว จึงท�ำให้รู้สึกโตขึ้น

กษิดิศ ส�ำเนียง
นักร้อง

เด็กๆ ปั่นจักรยาน
หนีออกไปซิ่งครั้งแรก

VOX POP

ตุล ไวฑูรเกียรติ
นักร้องนำ� วงอพาร์ตเมนต์คุณป้า
ตอนที่รับผิดชอบตัวเองได้ในเรื่องการ
ตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบ ท�ำสิ่งที่ถนัด
ให้เป็นประโยชน์ที่สุด

ต้องตา จิตดี
นักร้องนำ�วง Plastic Plastic

ท�ำงานร่วมกับค่ายเพลง ซึ่งเป็นการ
ร่วมงานกับคนอื่นเป็นครั้งแรก

ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
นักร้องนำ�วง Scrubb

เรียนมหาวิทยาลัย ได้ใช้ชีวิตเอง
อยู่กับเพื่อน และดูแลตัวเอง

วงดนตรี
Whal & Dolph
น�้ำวน : เริ่มหาเงินได้จากการท�ำงาน
ปอ : มีแฟนครั้งแรก ตอน ม.3เพราะ
เรารู้ว่าเราท�ำพลาดในครั้งนั้น

ประภพ ชมถาวร

ปวีร์ คชภักดี

นักร้องนำ�วง Superbaker
เอาเงินเดือนก้อนแรกให้พ่อแม่

ยศวัศ สิทธิวงค์

ฟังธรรมะของอาจารย์ สุจินต์
บริหารวนเขตต์ เป็นครั้งแรก

วิภว์ บูรพาเดชะ

นักร้อง, ช่างภาพ

การแกล้งครู ตอนประถม 3 ครูโกรธ
จนร้องไห้ ท�ำให้เรารู้สึกว่าโตขึ้น
เพราะเรารู้ว่าเราท�ำพลาดในครั้งนั้น

ณภัค นิธิพัสกร

บรรณาธิการนิตยสาร
happening
หาเงินได้ด้วยตัวเองในช่วง
มหาวิทยาลัย

ภัทรวี ศรีสันติสุข

มือคีย์บอร์ดวง - Jelly Rocket
เมื่อก่อนไปเล่นดนตรี ป๊าก็จะไปรับ
ไปส่ง จึงรู้สึกโตขึ้นเมื่อขับรถเองได้
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นักร้อง

การขึ้นเครื่องบินเดินทาง
คนเดียว ช่วงมัธยม
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เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

คำ�พิพากษา
ระหว่างการ
เติบโต
“ไม่รู้คือไม่ผิด” หนึ่งในปัญหาระหว่างการเติบโตที่ทุกคน
ต้องพบเจอ กับการเรียนรู้กฎเกณฑ์หรือสิ่งต่างๆ ที่สังคมได้
วางเอาไว้ ที่ต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูก แล้วจึงเข้าใจ
ว่าแท้แล้วการเติบโต คือสิ่งใดและคำ�ถามที่น่าสนใจก็คือมี
มาตรวัดอะไรที่บอกให้รู้ว่าคนคนหนึ่งโตพอที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อผลของการกระทำ�ของตัวเอง
“แต่ผมว่าคนอายุ 19 เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วครับ อีกอย่าง
ฆาตกรที่ฆ่าคนอื่นตายน่ะ ไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ มันก็คืออาชญากรเหมือนกันหมด พอทีเถอะครับกับการ
เที่ยวป่าวร้องว่าตัวเองยังเด็กเพื่อหนีความรับผิดชอบจากความ
ผิดที่ตัวเองก่อ ถ้าผู้ใหญ่ยอมก็มีแต่จะท�ำให้เจ้าพวกนั้นหลง
ล�ำพอง” (กฎหมายให้ฆ่า ผู้เขียน: โคบะยะชิ ยุกะ)
ประโยคทีบ่ ดิ าของเหยือ่ พูดกับมารดาของฆาตกรทีพ่ รากลูกชาย
ของตนข้างต้น ชวนให้เราคิดถึงการก่ออาชญากรรมทีป่ รากฎตาม
สื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งค�ำว่า “เด็ก” ใน ความรับรู้ของแต่ละ
บุคคลนั้น มีความต่างออกไปในแต่ละสังคม บางสังคมอายุ
13 – 14 ก็ว่าไม่เด็กแล้ว บางสังคมอายุ 20 กว่าก็ยังเรียกเด็ก
ดังนัน้ เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงจ�ำต้อง
มีการก�ำหนดเกณฑ์ของช่วงวัยต่างๆ ให้ชัดเจน ไว้ในกฎหมาย
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ตามกฎหมายของประเทศไทย มีการให้ความหมายค�ำว่า เด็ก เยาวชน ไว้ในกฎหมายหลายฉบับ โดยหากเป็น
เรือ่ งของความผิดทางอาญานัน้ จ�ำต้องดูจากพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้นิยามไว้ว่า
‘เด็ก’ หมายความถึง บุคคลที่มีอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์
‘เยาวชน’ หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
โดยได้แบ่งความรับผิดออกเป็น 4 ช่วงอายุหลักๆ คือ

1

2

3

4

เด็กอายุ
ไม่เกิน 10 ปี

เด็กอายุ 10 ปี
ไม่เกิน15 ปี

เด็กอายุ 15 ปี
ไม่เกิน 18 ปี

เด็กอายุ 18 ปี
ไม่เกิน 20 ปี

การกระท�ำผิดนั้นยังเป็น
ความผิดอยู่ แต่ห้ามไม่
ให้ลงโทษเด็กเลยโดย
เด็ดขาด

เด็กมีความผิด แต่ห้าม
ลงโทษทางอาญาแก่เด็ก

ศาลอาจเลือกลงโทษ
ทางอาญาเช่นเดียวกับ
คนทั่วไปโดยลดโทษลง
กึ่งหนึ่ง หรือจะใช้วิธีการ
ส�ำหรับเด็กตามข้อที่
ผ่านมาก็ได้

ปกติจะต้องรับโทษเช่น
เดียวกับผู้ใหญ่ แต่หาก
เห็นว่าความรู้สึกผิดชอบ
ของเด็กนั้นยังมีไม่เต็มที่
อาจลดโทษให้หนึ่งใน
สามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้

ช่วงอายุ

แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ข้ออ้างว่าเป็นเยาวชนจะพ้นจากการรับโทษได้เสมอไป เพราะในกรณีของเด็กอายุเกิน 10 ปี หาก
ศาลเห็นว่าสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สติปัญญาของเด็กผู้นั้นมีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ก็อาจโอนคดีไปยังศาลที่มี
อ�ำนาจพิจารณาคดีธรรมดาของบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดของไทยเมื่อน�ำ
มาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนพอสังเขปจะพบถึงการก�ำหนดอายุไว้ ดังนี้

15

อายุต�่ำกว่า
15 ปีไม่
ต้องรับผิด

14

อายุต�่ำกว่า
14 ปี
ไม่ต้องรับผิด

10

8

7

อายุไม่เกิน
10 ปี ไม่ต้อง
รับโทษ

อายุไม่ถงึ 8 ปี
จะถูกสอบสวน

ต�่ำกว่า 7 ปี
ไม่ต้องรับผิด
ชอบ

เมื่อพิจารณาจากการเติบโต ความรุนแรงของอาชญากรรมต่างๆ ในปัจจุบันที่ปรากฏ ก็ชวนให้หลายคนตั้งต�ำถาม
ว่า โทษที่เด็กๆ เหล่านั้นได้รับ มันเหมาะสมแล้วหรือยัง หรือทางที่ดีที่สุดในระหว่างการเติบโต เราควรจะสร้างความ
ตระหนักถึงการกระท�ำและผลลัพธ์ที่จะตามมา เพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่ได้มาระหว่างการเติบโต ไม่ใช่เพียงแค่อิสระ แต่ยัง
มีผลของการกระท�ำที่ต้องรับผิดชอบ นั่นล่ะคือราคาของการเติบโตที่ทุกคนต้องจ่าย
อ้างอิง
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/153990.pdf
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เรื่อง: ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล

มาทำ�อะไรเอา
ตอนโต
MISSING :

ภาพจาก: Nicki Sebastian

ยังจ�ำเครื่องบินล�ำแรกที่เราขึ้นตอนเป็นเด็กได้
หรือไม่ เครื่องบินล�ำนี้มีสองแขนสองขา พอเหิน
เวหาจะมองลงไปเห็นใบหน้าอันคุ้นเคย ใบหน้า
ของพ่อแม่เรานั่นเอง
โลกของเด็กอายุ 0 – 2 ขวบเป็นโลกใบเล็กที่
มีเด็กกับผูป้ กครองเป็นศูนย์กลาง เด็กๆ วัยนีย้ งั ไม่
ได้เข้าโรงเรียนจึงไม่มโี อกาสได้เล่นกับเพือ่ นเท่าไร
นัก เพือ่ นเล่นทีด่ ที สี่ ดุ จึงเป็นคนใกล้ตวั อย่างพ่อกับ
แม่ วิธีการเล่นนั้นก็มีหลากหลาย ตั้งแต่ยกตัวเด็ก
ขึ้นเหมือนเครื่องบิน ใช้มือไต่ไปเรื่อยๆ เหมือนปู
หรือเอามือปิดหน้าแล้วโผล่มาจ๊ะเอ๋ การเล่นเหล่า
นีน้ อกจากจะง่ายและประหยัดแล้วยังสร้างสัมพันธ์
พ่อแม่ลกู ทีด่ อี กี ด้วย น่าเสียดายทีพ่ อโตเป็นผูใ้ หญ่
แล้วเราตัวหนักเกินกว่าจะให้พ่อแม่พาบินได้อีก

“เคยรู้สึกเศร้าเวลาเดินเข้าตู้เอทีเอ็ม
แล้วไม่มีเงินเหลือให้กดไหม”
“เคยรู้สึกเหมือนน�้ำตาจะไหลเวลาเห็น
บิลค่าไฟค่าน�้ำค่าเช่าบ้านหรือเปล่า”
“หากเคยล่ะก็ ยินดีด้วย คุณได้เข้า
ใกล้ ‘วิถีชีวิตแบบผู้ใหญ่’ แล้ว”
รู้สึกไหมว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามี
อิสระมากขึ้น ทำ�อะไรก็ได้ตั้งหลายอย่าง
เหมือนกับวลีที่ว่า “โตแล้วจะทำ�อะไร
ก็ได้” เปี๊ยบเลย แต่รู้หรือไม่ว่าผู้ใหญ่ก็มี
เรื่องที่ทำ�ไม่ได้อยู่เหมือนกัน
24
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เข้าบ้านบอล

ที่ไหนกันที่เด็กๆ ขลุกอยู่ได้ทั้งวัน บ้าน
ลูกบอลนั่นไง
ความพิเศษก็คือ บ้านแห่งนี้เป็นดินแดน
เนเวอร์แลนด์ทเี่ ข้าได้เฉพาะมนุษย์ตวั จิว๋ เท่านัน้
บ้านบอลเป็นศูนย์รวมเด็กทุกวัย เข้าได้
ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กที่ไม่โตเกินไป บาง
ครอบครัวมีลกู เล็กเด็กแดงอายุเพิง่ 2 ขวบก็ให้
เล่นบ้านบอลแล้ว ส่วนเด็กคนไหนทีโ่ ตเกิน แม้
จะอายุยงั น้อยก็อดเล่นไม่ตา่ งจากผูใ้ หญ่ เพราะ
บ้านบอลจ�ำกัดส่วนสูงทีป่ ระมาณ 100 เซนติเมตร
ต้นๆ หากอิงตามมาตรฐานส่วนสูงของเพศชาย
และเพศหญิง เด็กโตที่สุดที่เข้าบ้านบอลได้จะ
อยู่ที่ช่วงอายุ 7 – 8 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า
เด็กๆ โตเร็วขนาดไหนด้วยเช่นกัน

ภาพจาก: https://snapshotsofchad.com/2017/12/07/the-ball-show/

เล่นสมมติ

การเล่นเป็นเรือ่ งถนัดของเด็ก ยิง่ เป็นการเล่นสมมติ
แล้ว ไม่มีใครทัดเทียมเด็กตัวจิ๋วแน่นอน
การเล่นสมมติของเด็ก 2 ขวบคือการเล่นแบบใช้
สัญลักษณ์ (symbolic play) เด็กๆ จะสมมติวา่ สิง่ ของ
ชิ้นหนึ่งเป็นสิ่งของอีกชิ้น เช่น สมมติว่าใบไม้เป็นเงิน
สมมติวา่ หนังสือเป็นจาน เด็กในวัยนีย้ งั คิดเป็นเหตุเป็น
ผลไม่ได้ แต่ใช้สัญลักษณ์เป็นแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอะไร
หยุดยั้งจินตนาการของพวกเขาได้ การเล่นลักษณะนี้
จะพัฒนาเป็นการเล่นบทบาทสมมติเมื่ออายุ 3 – 4
ขวบ หากเห็นเด็กวัยนี้ทำ� ท่าวัดไข้ก็ไม่ต้องแปลกใจไป
เด็กน้อยก�ำลังสมบทบาทเป็นพยาบาลอยู่นั่นเอง
รูห้ รือไม่วา่ การเล่นสมมติชว่ ยให้เด็กรูจ้ กั สิง่ ของและ
บทบาทในชีวิตจริง ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
และพัฒนาทักษะสมอง หรือ EF (Executive Functions) ซึง่ มีผลต่อการประสบความส�ำเร็จในชีวติ อีกด้วย

ไม่ทำ�อะไรเลย

ความพิเศษของการเป็นเด็กคือการไม่ท�ำอะไรเลย
ในหนึ่งวันเด็กๆ จะนอน จะเล่น จะท�ำการบ้าน หรือไม่
ท�ำอะไรเลยก็ได้ เพราะอย่างไรเสียก็ไม่มีภาระงาน
มากมายรอคอยให้สะสางอยูแ่ ล้ว ต่างจากผูใ้ หญ่ทมี่ เี รือ่ ง
ต้องท�ำเยอะแยะจนต้องมีสมุดบันทึกเพื่อจัดตารางชีวิต
เวลาว่างดูจะแปลผกผันกับอายุ ยิ่งโตขึ้นเท่าไรช่วงเวลา
ที่จะได้อยู่เฉยๆ ก็น้อยลงเท่านั้น
“เรือ่ งเด็กๆ ” เห็นทีจะมีแต่เรือ่ งเล่น แต่การเล่นไม่ใช่
เรื่องเล่นๆ เลย เพราะการเล่นเป็นงานของเด็ก ช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้และเตรียมตัวก่อนเข้าสู่โลกแห่งความจริง
เรื่องเล่นๆ นี้เองที่ขาดหายไปจากชีวิตผู้ใหญ่ อาจด้วย
ร่างกายที่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป หรือด้วยภาระงานล้นมือที่
ไม่เปิดช่องว่างให้หยุดพักท�ำให้ผู้ใหญ่ไม่สามารถท�ำตัว
เล่นๆ ได้ แต่ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ตา่ งก็ตอ้ งการช่วงเวลา
ที่จะได้เล่นเหมือนๆ กัน

อ้างอิง
http://www.kidactiveplay.com/index.php/
content_detail?id=75
http://www.kukai.ac.th/Thai/knowledge_
Play_to_develop.php
https://baby.kapook.com/view201086.html
https://www.trueplookpanya.com/
knowledge/content/55834/-blo-parinfpar-parpres-parschREADME ISSUE 52 :
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เรื่อง: ฉรา - อัจฉรา คำ�มะณี

ENVIRONMENT :

เติบโต
ในป่าเขา

สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันของชนบทและเมืองมีผลต่อการโตของเราอย่างไร
อาจตอบได้จากเหตุผลด้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ที่ยังไม่ค่อยกระจายจากเมืองใหญ่ไปสู่ชนบทมากนักในบ้านเรา จึงทำ�ให้ภาพ
ของชนบทยังคงถูกมองว่า ‘ไปช้า’ กว่าในเมืองหนึ่งก้าว เป็นเหตุให้เด็กที่โต
ในชนบทรับรู้ข่าวสารได้ช้า และไม่ค่อยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และ
ด้วยการอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยายในชนบท ทำ�ให้เด็กมีความรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นเด็กของชุมชน ภาษาถิ่นที่เป็นตัวเชื่อมโยงความผูกพันของ
‘คนบ้านเดียวกัน’ ยังทำ�ให้เด็กชนบทถูกมองว่ามีความเป็นมิตรและรักบ้าน
เกิด นอกจากนี้การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมดั้งเดิม
ไว้ได้ ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คนเมืองมักจะแอบอิจฉาเด็กที่โตในชนบท ที่ได้โตมา
ตามวัยและใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติที่เป็นของจริง แถมยังมีทักษะบาง
อย่างที่มักหาไม่ได้ในเด็กเมือง อย่างเช่นการปีนเก็บลูกมะม่วงจากต้น
แต่ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชนบทในความเป็นจริง
ทุกวันนี้อาจไม่ได้ช้าอย่างที่เคยเป็นมา ไม่ว่าเด็กที่โตในชนบทหรือในเมือง
ต่างก็ยังต้องใช้ชีวิตปะปนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้ การเติบโตด้วย
สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อวิธีคิด ความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตที่
ต่างกัน ที่เราคงบอกไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมไหนเหมาะแก่การเติบโตมากกว่า
กัน แต่เรารู้ว่าต่างที่ก็ต่างมีข้อดีในแบบของตัวเอง
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โตมาในชนบทดีอย่างไร?
“เราเป็นเด็กที่โตในชนบท และได้มาใช้ชีวิตในเมืองด้วย จึงท�ำให้รู้ว่า
สิ่งแวดล้อมในชนบทกับในเมืองนี้มันต่างกันยังไง เด็กในชนบทจะได้เล่นกับ
ธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้นจริงๆ เราเลยรู้สึกว่ามันเรียลกว่า มันจริงกว่า”
พงศธร ธิติศรัณย์ - นักเขียนและพิธีกร
“เราโตมาในดอย (ชนบทไหมล่ะ ฮ่าๆ) เราว่าในชนบทมันล�ำบากกว่าใน
เมืองมากนะ พอโตขึ้นและต้องมาท�ำงานในเมืองอย่างกรุงเทพฯ การที่ต้อง
ปรับตัวกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีพร้อมแล้วในเมืองมันง่ายกว่ามากๆ
เพราะล�ำบากกว่านี้ก็อยู่มาแล้ว”
ธัญชนก ยะมงคล - พนักงานบริษัท
“เราโตมาในชนบท แต่ชอบชีวิตในเมืองนะ ความสะดวกสบาย งานที่มี
รองรับ มันท�ำให้เรารู้สึกว่าในเมืองคือมาท�ำงาน ส่วนที่เรียกว่าบ้านคือชนบท”
ธนชิต ชูคง - อาจารย์ประจำ�สถาบันกวดวิชา
“เติบโตทีต่ า่ งจังหวัด ตอนเด็กเล่นกับเพือ่ นตอนเย็นทุกเย็น มันจะมีชมุ ชน
เด็กๆ ทีเ่ ล่นด้วยกันทีเ่ ป็นเพือ่ นแถวบ้าน พอเริม่ ค�ำ่ ก็จะใช้เวลากับครอบครัว
กินข้าว ดูโทรทัศน์กนั คิดว่าโตในชนบทมันจะสนิทกับเพือ่ นบ้าน ท�ำให้เรา
เข้ากับคนง่าย และมองโลกในแง่ดี ไม่ได้คดิ เรือ่ งการแข่งขันมากนัก”
อุรัสยา อุ่นละม้าย - พนักงานบริษัท
“เราโตมาในชนบท โตที่จังหวัดตรัง การโตในชนบทมันมีข้อดีได้อยู่กับ
ครอบครัว รู้จักพื้นฐานของการช่วยเหลือกันภายในชุมชน แล้วเรารู้สึกว่าคนที่
โตในชนบทมันจะมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ เราเติบโตมาสัมผัสกับชีวิตที่
ไม่เร่งรีบ ได้ใช้ชีวิตที่สบายกว่า ตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้จินตนาการถึงการ
แข่งขัน แค่คิดว่าแต่ละวันจะมีความสุขต่อไปเรื่อยๆ”
สมิตานันท์ หยงสตาร์ - นักศึกษา
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เรื่อง: กรกมล ศรีวัฒน์

ENVIRONMENT :

เติบโต
ในป่า
คอนกรีต

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงศูนย์กลางความเจริญทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม โดยตลอด เมืองหลวงแห่งนี้มักเป็นที่แรกในไทยที่
นวัตกรรมแสนทันสมัยจะเข้ามา มีสิ่งอำ�นวยความสะดวก การขนส่งมวลชน
และโอกาสในชีวิตที่มากมายดำ�รงอยู่ ณ ที่นี้ ไม่ว่าใครจะใคร่มาแสดง
หาความรู้ เงินตรา หรือยศตำ�แหน่ง เชื่อว่าคนจากทั่วสารทิศ ถ้าก้าวเท้า
เหยียบกรุงเทพฯ ก็มีทางเลือกมากมายให้เลือกสรรเส้นทางเดินของชีวิต
เมื่อความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้น แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของพลเมืองในพื้นที่ หลายงานวิจัยบอกเล่าให้ฟังว่าการโตในเมือง
ส่งผลให้เกิดความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของ
เฟอร์ดินานด์ ทอนนี่ส์ (Ferdinand Tonnies) ที่มีชื่อว่า “Fundamental
Concepts of Sociology” รวมถึงงานของเอมิล เดอร์ไคม์ การเติบโต
ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อวิธีคิด ความกระตือรือร้นในการใช้
ชีวิตที่ต่างกัน ที่เราคงบอกไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมไหนเหมาะแก่การเติบโต
มากกว่ากัน แต่เรารู้ว่าต่างที่ก็ต่างมีข้อดีในแบบของตัวเอง
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โตมาในเมืองดีอย่างไร?
“การอยู่ในเมืองมันมีการแข่งขันสูงจริง แต่ก็ทำ� ให้ตัวเราดีขึ้น เราคิดว่า
ได้ทักษะในชีวิตมากเมื่อโตในเมืองใหญ่ มันท�ำให้เราไวเรื่องเทคโนโลยี เจอ
คนหลากหลายรูปแบบมากกว่าคนในชนบทที่อาจจะอยู่ในชุมชนเดียวกัน ได้
เจอคนจากหลายที่ ท�ำให้เราเรียนรู้ และเข้าใจชีวิตได้เร็วขึ้น แล้วการอยู่ใน
เมืองยังท�ำให้มีโอกาสทั้งเรื่องเรียน และโอกาสในชีวิตด้านอื่นๆ มากกว่า”
ธนวรรณ ขาวเทียมสังข์ - นักศึกษา
“เราโตมาแถวรามค�ำแหง เมื่อตอนที่เราเป็นเด็กรามฯ ยังเป็นแถบ
ชานเมืองที่ไม่มีอะไรเลย เราคิดว่าเกิดในเมือง หรือต่างจังหวัดแต่ละที่มันก็
มีวัฒนธรรมต่างกัน แต่อย่างกรุงเทพฯ อาจจะพิเศษหน่อย มันเป็นที่กระจุก
ตัวของงาน โอกาส และการพัฒนาของรัฐ เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อดี
ข้อเสียมันเป็นแบบไหน เพราะว่าเราก็ไม่เคยโตที่ต่างจังหวัด แต่คิดว่าพอเรา
โตที่เมืองแม้ว่ามันจะวุ่นวาย แต่เมืองก็เป็นคอมฟอร์ทโซนของเรา”
วิชัย สว่างพงศ์เกษม - พนักงานบริษัท
“เราโตในเมือง ไม่วา่ เมืองจะเปลีย่ นแปลงไปยังไงก็ไม่เห็นว่ามันเป็นเรือ่ ง
แปลกใหม่ของชีวติ มันดีตรงทีเ่ ราได้รเู้ ท่าทันโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ”
ปุณยาพร ปรางบาง - นักศึกษาปริญญาโท
“ผู้ใหญ่อายุ 45 ตอบว่า โตมาในเมืองกรุงเทพฯ ย่านฝั่งธนฯ ก็อาจไม่
ถนัดนัก เพราะตอนนั้นฝั่งธนฯ ยังมีสภาพเป็นชนบท สิ่งที่แวดล้อมพี่ตอน
เด็กคือ สวนผลไม้ และผู้คนต่างจังหวัด พี่จึงรู้สึกว่าตัวเองได้อุปนิสัยบาง
อย่างของคนต่างจังหวัดมาด้วย คือค�ำว่าชนบทหรือต่างจังหวัดในทุกวันนี้
มันอาจไม่ได้มีความหมายที่โรแมนติกแบบที่คุณกรุงมักจ�ำกัดความให้มัน
เป็นเสมอไป การโตมากับสภาพแวดล้อมจริงๆ และเข้าใจว่า ทุกคนมีดีมีชั่ว
และอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท จึงเป็นสิ่งที่สำ� คัญ”
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล - นักเขียนและนักสัมภาษณ์
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เรื่อง: สุริโย พรมโชติ

ADULTS ONLY :

รอให้
โตก่อน...
รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
ควรได้รับคำ�แนะนำ�
แทบทุกคนจะต้องเคยได้ฟัง
ประโยคนี้จากภาพยนตร์ หรือสื่อๆ
ที่ให้ผู้ใหญ่ชี้ว่าสิ่งไหนควรกับเด็กๆ
หากในชีวิตจริงคำ�เตือนเหล่านั้น
ไม่สามารถไปอยู่ในทุกสิ่งทุก จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาก่อน
แนะนำ�ว่าสิ่งไหนสมควรหรือไม่
แต่หลายครั้งการแนะนำ�ของผู้ใหญ่
ก็ไม่อาจทำ�ให้เด็กๆ เข้าใจได้ จาก
เหตุผลที่บอกว่า “เป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่ โตขึ้นเดี้ยวก็รู้เอง” หรือแม้แต่
ว่าการกระทำ�บางอย่างก็ต้องรอเป็น
ผู้ใหญ่แล้วจริงๆ หรือจึงจะทำ�ได้
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การกินกาแฟ

“เป็นเด็กอย่าพึ่งกินกาแฟนะ รอให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อย
กิน” เป็นประโยคทีไ่ ด้ยนิ เสมอเมือ่ ขอพ่อแม่ดมื่ น�ำ้ สีนำ�้ ตาลทีพ่ วกเขา
ก�ำลังถืออยู่ แล้วท�ำไมเด็กถึงห้ามกินกาแฟล่ะ?
ก็เพราะจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟมี
มากไปส�ำหรับเด็ก เนื่องจากในข้อมูลระบุไว้ว่าเด็กสามารถรับคาเฟ
อีนเข้าสู่ร่างกายได้ในจ�ำนวนน�้ำหนัก (กิโลกรัม) คูณด้วยปริมาณ
คาเฟอีน (มิลลิกรัม) หากเด็กหนัก 20 กก. ท�ำให้รับได้เพียง 50 มก.
ซึ่งกาแฟกระป๋องมีจำ� นวนคาเฟอีนอยู่ประมาน 60-80 มก.
ข้อเสียเมื่อเด็กรับคาเฟอีนมากเกินไป 1. ท�ำให้การนอน หลับช้า
ลง หลับสนิทน้อยลง ง่วงกลางวัน 2. เสีย่ งต่อการโตช้า จากการนอน
พักผ่อนไม่ดี 3. ซน การเรียนแย่ลง สมาธิสั้น เป็นผลมาจากนอน
ไม่พอ 4. โรคความดันโลหิตสูงเมือ่ โตขึน้ เหตุจากคาเฟอีนไปกระตุน้
หลอดเลือดเด็กได้ทำ� ให้เกิดการกระตุ้นหัวใจและความดันในเด็กได้
COVER STORY

เพศสัมพันธ์

อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยในการยกตัวอย่างนีข้ นึ้ มา แต่เพราะในสังคม
เรายังมีการกระท�ำหลายอย่างที่จะสื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของเด็ก เช่น การ
พยายามปิดตาบุตรหลาน เมือ่ มีฉากแสดงถึงความรักทีไ่ ม่ใช่การบอกว่า
“ฉันรักคุณ” หรือแค่การกอด ซึ่งในปัจจุบันการบอกถึงความเหมาะสม
และการป้องกันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการปิดกั้น
เพราะจากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ ปี 2560 เผยว่าเด็กไทย
ร่วมเพศครั้งแรก เฉลี่ยอยู่ช่วงอายุที่พึ่งเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามคือ 15 ปี
ซึ่งเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 2560 และสถิติของกรมอนามัย ส�ำนัก
อนามัยการเจริญพันธ์ ปี 2559 ยังบอกอีกว่า เด็กทีม่ เี พศสัมพันธุค์ รัง้ แรก
มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเฉลี่ยสูงถึง 70% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกๆ
ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ มานานแล้ว

การมีครอบครัว

เป้าหมายหนึง่ ในแผนการด�ำเนินชีวติ ของ
มนุษย์ขอ้ หนึง่ ก็คอื การสร้างครอบครัว มีคคู่ รอง
และมีลกู ซึง่ ในสังคมปัจจุบนั ถูกตัง้ ไว้ทหี่ ลังจาก
เรียนจบ 3 ปี ด้วยเหตุผลทีต่ อ้ งการจะให้ตวั เอง
พร้อมในหลายๆ อย่าง
มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ตอ้ งรอให้ถงึ ตาม
แผนก็มคี รอบครัวได้ จากข้อมูลของกรมอนามัย
ปี 2559 พบว่าหญิงไทยอายุตำ�่ กว่า 20 ปีมี
อัตราการตัง้ ครรภ์อยูท่ ี่ 42.5 คนต่อ 1000 คน

เลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต หรือ ‘โจ้ Joey boy’ กล่าว
ท่อนหนึ่งในเพลง ‘ยกมือขึ้น’ ว่า “สิบแปดเค้าให้เลือกตั้ง หนู
ก็อยากเที่ยวมั่ง ก็ขอให้ยกมือขึ้น” ตีความง่ายๆ เลยว่าคนที่
จะสามารถไปเลือกตั้งได้ต้องมีอายุ 18 ปีตามกฎหมายไทย
ที่ว่า จะต้องถือสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยได้แปลง
สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ในวันที่มีการเลือกตั้ง
ปี 2538 มีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2534 เรื่องลดอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 20 ปี
เป็น 18 ปี และอธิบายว่า กฎหมายไทยยอมรับบุคคลอายุ 17 ปี
สมรสได้โดยรับการยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งหมายความว่า
กฎหมายยอมรับว่าบุคคลอายุครบ 17 ปี ย่อมมีความพร้อม
ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และมีความรู้ผิดชอบที่บริบูรณ์แล้ว

และจากรายงานการคลอดในประเทศไทย ปี
เดียวกันยังบอกอีกว่า ร้อยละ 15 ของการคลอด
ทัง้ หมดอยูใ่ นช่วงอายุ 10-19 ปี หรือจ�ำนวนกว่า
666,207 คน
และในช่วงปีท ผี่ า่ นมามีก ารก�ำเนิด ของ
แฮชแท็ก #เยได้กเ็ ลีย้ งได้ ซึง่ ถูกตัง้ จากกลุม่ เด็ก
ทีท่ อ้ งก่อนวัยอันควร ว่าพวกเขาสามารถรับผิด
ชอบครอบครัวทีส่ ร้างจากการผิดพลาดนัน้ ได้ แต่
ทีเ่ ท่าทีผ่ า่ นมา ซึง่ เป็นจ�ำนวนน้อยทีค่ รอบครัว
วัยทีน จะจบด้วยเหตุการณ์ happy ending

ฉะนัน้ การก�ำหนดอายุของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ที่ 18 ปี จึงมีความ
สอดคล้องกัน เพราะเป็นเรือ่ งทีอ่ าศัยความพร้อมทางด้านอารมณ์
จิตใจ และสังคมเป็นพืน้ ฐานเช่นเดียวกัน และยังอธิบายว่า มนุษย์
จะบรรลุนติ ภิ าวะ ด้านสติปญ
ั ญาเมือ่ มีอายุ 16 ปี และจะมีความ
บริบรู ณ์ดา้ นร่างกายเมือ่ มีอายุ 20 ปี ในการเลือกผูแ้ ทนทางการ
เมือง ซึง่ เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตัดสินใจและภาวะด้าน
สติปญ
ั ญา การก�ำหนดอายุไว้ที่ 18 ปี จึงสัมพันธ์กบั เหตุผลทาง
จิตวิทยาในข้อนี้
‘เรื่องของผู้ใหญ่’ หลายๆ เรื่องก็ควรที่จะเชื่อฟังด้วย
ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ หรือข้อจ�ำกัดของเด็กที่ยังไม่เหมาะ
สมในสิง่ นัน้ แต่จะเห็นได้วา่ ในอีกบางสิง่ เรือ่ งของขนาดร่างกาย
หรือแม้กระทัง่ ตัวเลขของอายุกไ็ ม่สามารถบ่งบอกได้วา่ เหมาะ
สมกับการกระท�ำหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะชี้ว่าคนๆ นั้นจะเหมาะสม
หรือไม่ อาจจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า ‘วุฒิภาวะ’ และ ‘ความรับ
ผิดชอบ’ เป็นเครือ่ งรับรองความสมควรกับการสิง่ ทีจ่ ะลงมือท�ำ
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เรือ่ ง: นฤพล เปาอินทร์, ธฤดี ศรีมนั่ , พรณพรรษ พฤกษายิง่ เจริญ ภาพ: พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

RAY
RAI
RAI
WAN
หัวใจวัยเยาว์ เรื่องราวการเติบโต
ของเด็กหญิงต้นหลิว
ในระหว่างการเติบโต… เรามักจะทำ�หลายสิ่งหล่นหาย ทั้งความเดียงสา ความฝัน
ความรัก หรือความทรงจำ� แต่เหมือนมีใครบางคนเคยบอกไว้ว่าความเป็นเด็กของเรา
ไม่เคยหายไปไหน มันถูกซ่อนไว้ลึกสุดใจเพราะหลายครั้งก็ถูกความจริงของผู้ใหญ่ทำ�ร้าย
อย่างไม่ใยดี
ในหลายครั้งเพียงรอยยิ้มเล็กๆ ของเด็กน้อย เพียงคำ�พูด ตัวอักษร หรือข้อความเล็กๆ
ก็ทำ�ให้ผู้ใหญ่หลายคนได้กลับไปคิด ได้กลับไปเก็บสิ่งเหล่านั้นที่เคยหล่นหาย
ได้กลับไปทักทายเด็กคนนั้นอีกครั้ง
‘เรไรรายวัน’ บันทึกประจำ�วันของเด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ หรือต้นหลิว ได้ทำ�ให้
ผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกอย่างนั้น เพียงข้อความสั้นๆ ที่ทำ�ให้เราได้คิดถึงและตั้งคำ�ถามกับ
ความรู้สึกของตัวเอง จนทำ�ให้เราอยากรู้จักเธอมากกว่าแค่ตัวอักษร อยากรู้ว่าเบื้องหลัง
หน้ากระดาษบางๆ แผ่นนั้น ไม่ใช่เรไรรายวัน แต่คือเด็กหญิงต้นหลิวที่เราอยากรู้จัก
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Q : ต้นหลิวเกิดวันที่เท่าไหร่
A : เกิดเดือนนี้ วันที่ 4 พฤศจิกายน
Q : แล้ววันเกิดต้นหลิวท�ำอะไรบ้าง
A : วันเกิดแม่ก็พาไปทานขนมแล้วก็พาเพื่อนไปปาร์ตี้
Q : เพื่อนที่โรงเรียนหรอ
A : เพื่อนที่โรงเรียน แล้วก็ คุณป้าก็พาไปเลี้ยงข้าว

แล้ววันที่ 14 ก็คือวันเกิดน้อง เพิ่งผ่านมาไม่นาน
น้องก็ 4 ขวบพอดี หนูก็ 10 ขวบ

Q : ในห้อง ต้นหลิวสนิทกับใครที่สุด
A : พรีม เค้าเป็นเพื่อนที่ดี แล้วแบบเวลาที่หนูมีอะไรก็บอก

พรีม บางทีก็ไม่บอกใคร แล้วก็ตลกด้วย แต่เค้าอายุน้อย
กว่าหนูปีหนึ่ง เค้าอายุยังไม่ 9 ขวบ เค้าเรียนเร็ว ปีนี้เค้า
จะ 9 ขวบ

Q : แล้วคิดว่าต้นหลิวโตกว่าพรีมมั้ย
A : ไม่ ก็เป็นเพือ่ นกัน 1
Q : ต้นหลิวเคยคิดไหมว่าท�ำไมเราต้องฉลองวันเกิดกันด้วย
A : คุณแม่เคยบอกหนูว่าวันเกิดมีหลายครั้ง คุณแม่ก็เลย

Q : เป่าเค้กมาทุกปีเลยป่าว
A : บางปีก็เป่าพิซซ่า
Q : เป่าพิซซ่าด้วย?
A : แล้ววันเกิดน้อง บางทีก็มีเป่าเฟรนช์ฟราย (หัวเราะ) ไป

แฮปปี้เบิร์ดเดย์มื้อเช้าที่ burger king มีเทียนปักอยู่บน
เบอร์เกอร์ แล้วก็เป่า

Q : ตอนฉลองวันเกิดตอน 9 ขวบกับ 10 ขวบ ต่างกันมั้ย
A : (หัวเราะ) จ�ำไม่ได้
Q : ตอนนั้นท�ำไรอยู่ วันเกิด 9 ขวบ
A : อ๋อ ครั้งนั้นเป่าเค้ก แล้วคุณแม่ก็สั่งเค้กมาด้วย น่ารัก

ด้วย มีคุกกี้อยู่บนเค้กด้วย แล้วหนูก็ได้กินสองชิ้น วันเกิด
ปีนี้หนูได้ชั้นวางหนังสือ แล้วก็รถเข็นด้วย คุณพ่อให้

Q : มีอะไรที่ต้นหลิวเพิ่งได้ทำ� ตอนอายุ 10 ขวบบ้างไหม
A : แบกข้าวสาร (หัวเราะ) คุณแม่ให้ช่วยถือข้าวสาร

แล้วก็เอาขึ้นรถ

Q : ก่อนหน้านี้ไม่เคยถือเลย
A : คุณแม่ไม่ให้ถือ
Q : แต่ตอนนี้ให้ถือแล้ว
A : ใช่ เพราะแม่บอกว่าหนูอุ้มน้องตั้ง 15 โลได้ แค่นี้ทำ� ไม

จะยกไม่ได้

บอกว่าเราไม่จ�ำเป็นต้องจัดอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องมีอะไรเยอะแยะ ไม่จ�ำเป็นต้องเป่าเค้ก
ทุกครั้งก็ได้
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วนมา คุณพ่อบอกว่าถ้าอีกหน่อยพฤติกรรมน้องดี พ่อจะ
ทุบผนังออก แล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่ติดกัน
Q : ต้นหลิวเคยถูกสัมภาษณ์บ่อยมั้ย
A : บ่อย

Q : แล้วเคยเห็นผู้ใหญ่เค้าท�ำอะไรแล้วเราอยากท�ำ

ตามบ้างมั้ย
A : อืม….. (คิดนาน) พ่อ
Q : พ่อเค้าท�ำอะไร
A : พ่อเค้าสบายเกินไป

Q : พ่อเค้าสบายเกินไปยังไง
A : เค้าท�ำงานที่บ้าน แต่เค้าไม่ต้องออกไปไหนอ่ะ คือก็นั่ง

เขียนบทความ นั่งพิมพ์บทความบนคอมพิวเตอร์ทุก
อาทิตย์ แล้วก็ส่งไป แล้วก็เสร็จแล้ว แค่นี้ ไม่ต้องออกไป
ท�ำอะไรเลย

Q : แล้วปกติเค้าถามอะไรอ่ะ
A : ก็ถามว่าเขียนบันทึกทุกวันหรอ เอ่อ... ท�ำไมถึงชอบเขียน

บันทึก มีวิธีการเขียนบันทึกยังไง แล้วแต่ละวันเราเอา
เรื่องมาจากไหน แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลย ก็ถาม
คล้ายๆ กันหมดเลย

Q : เหมือนกับน้องต้นหลิวรู้สึกว่า ไม่อยากออกไปข้างนอก

Q : แล้วเบื่อมั้ย
A : ไม่เบื่อ เพราะว่ามีคำ� ตอบ

บ้าน อยากอยู่ที่บ้านท�ำงานเหมือนคุณพ่ออย่างนี้หรอ
A : ใช่ หนูไม่อยากออกไปข้างนอก

Q : แล้วตอบเหมือนกันมั้ย
A : ไม่ต้องคิดใหม่แล้ว

Q : แต่ถ้าไม่ไปข้างนอก ก็ไม่ได้เจอเพื่อนนะ
A : ไม่ใช่ แค่ไม่อยากท�ำงานแบบเดินออกไปข้างนอก

Q : แล้วมีคนถามต้นหลิวบ่อยมั้ย ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
A : บ่อย

ท�ำงานอยู่บ้านสบายๆ ดีกว่า

Q : แล้วถ้าเกิดเรียนหนังสืออยู่ในบ้านได้นี่อยากมั้ย
A : คุณแม่เคยชวนให้โฮม (Home school) แต่หนูไม่โฮม
Q : ท�ำไมอ่ะ
A : หนูวา่ เรียนทีบ
่ า้ นมันไม่มเี พือ่ น มันเหงาเกินไป 2

Q : แล้วต้นหลิวอยากเป็นอะไร
A : หนูยงั ไม่รเู้ ลย เพราะว่า ตัง้ แต่เด็กหนูกเ็ ปลีย่ นไปเรือ่ ย

เปลีย่ นไปไม่ซำ�้ กันเลย 3

Q : มีอะไรบ้าง
A : ตอนเด็กๆ ก็เป็นช่างท�ำผม และก็เป็นครู ละก็เป็นหมอ

ละก็เป็นพยาบาล และก็เป็นดีไซเนอร์ ละก็เป็นอะไรก็
ไม่รู้ หนูก็ยังไม่รู้ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร

Q : ปกติจะเหงาเวลาไหน
A : เอ่อ... ตอนเย็น
Q : ท�ำไมอ่ะ
A : เพราะว่าน้องก�ำลังกลับมา เพราะแม่ทิ้งน้องไปอยู่บ้าน

นู่นเพราะว่าหนูต้องเขียนบันทึกแล้วมันเสร็จดึก แล้วน้อง
เค้าก็นอนดึก น้องเค้าชอบนอนดึก แล้วเค้าก็แบบ เสียง
รบกวนเยอะ ก็บอกว่า ถ้างั้นเอาน้องมานอนบ้านยาย
ก็ได้ วันไหนว่างๆ ก็ค่อยไปนอนด้วยกัน

Q : บ้านยายอยู่ไกลมั้ย
A : ไม่ไกล ติดกันตรงนี้เลย อยู่สองหลัง ก็เดินวนไปละก็เดิน

Q : แล้วถ้าอยากบอกคนที่ถามได้หนึ่งประโยค จะบอกว่า

อะไร
A : ยังไม่รู้ในอนาคตหนูอาจจะเปลี่ยนใจ

Q : ถ้าสมมติว่า ต้นหลิวอ่ะ นั่งไทม์แมชชีนไปเจอตัวเองตอน

อายุ 20 แล้วต้นหลิวถามค�ำถามหนึ่งกับตัวเองตอน
อายุ20 ต้นหลิวจะถามอะไร
A : (คิด)... แข็งแรงรึป่าว

README ISSUE 52 :

โต

35

ชนิดา
สุวรี านนท์

เราคิดว่าถ้าไดอารี่เรไรรายวันจะมีหน้า
บรรณานุกรมสักหน้า ที่จะเป็นที่มาของเรื่อง
ราวต่างๆ ในบันทึกก็คงไม่พ้นชีวิตประจำ�วัน
และวรรณกรรมที่น้องอ่าน แต่ถ้าจะเข้าใจเบื้อง
หลังวิธีคิดมุมมองและการเติบโตของน้อง
ก็คงจะต้องเป็นพ่อ - แม่ ผู้เปรียบเสมือนหน้า
บรรณานุกรรมในชีวิตของต้นหลิว และนี้คือคำ�
ขยายความผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของต้น
หลิวจากแม่จั่น หรือ ชนิดา สุวีรานนท์
36

SPEAKER

1

โต

แม่มองว่าเขาก็ไม่ได้โตไปกว่าเด็กวัยเดียวกัน เขาก็ยงั เหมือน
เด็กทั่วไป แต่ในบางมุมเวลาที่เขาเขียนน่ะเขาแค่ช�ำนาญกว่า
คนอื่น การเขียนเป็นทักษะต้องการการฝึกฝนก็เหมือนคนเล่น
กีฬาเล่นบ่อยๆ ก็เก่งท�ำกับข้าวบ่อยๆ ก็เก่ง เขาเขียนมาสามปี
ทุกวันการทีเ่ ขาพัฒนานีไ่ ม่ใช่เรือ่ งแปลกเลย แต่บา้ นเรา เด็ก
ที่เขียนแล้วบูมออกมามันไม่มีไง ต่างประเทศอาจเป็นเรื่อง
ปกติ แต่บ้านเรามันเป็นเรื่องแปลก แต่สำ� หรับพี่ว่ามันไม่
แปลก เขาก็ยังมีชีวิต เขาไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือเยอะเป็น
หนอนหนังสือ ภาพของคนเขียนมันจะต้องอินเนอร์ตอ้ งลุม่
ลึก เขาก็ยังเป็นเด็ก แต่ว่าโตไปเรื่อยๆ สิ่งนี้อาจเชปเขาไป
ในที่สุด แม่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยังไง แต่แม่เชื่อว่าการเขียนมัน
ช่วยฝึกความคิด

2

เหงา

แม่ก็บอกเขาว่าดนตรีที่ให้เล่นไม่ต้องถึงกับ
โมสาร์ทนะ แค่ต้องการให้เวลาเขาเหงา อีกหน่อย
ตอนโต เบื่อๆ ไม่มีอะไรท�ำก็ยังจิ้มร้องเล่นได้ ก็ไม่ได้
คร�่ำเคร่ง แล้วเวลาเรียนส่วนใหญ่ครูโรงเรียนดนตรีก็
จะให้สอบ ก็จะบอกว่าไม่ขอสอบ ขอให้เรียนนิดๆ
หน่อยๆ แล้วกดฮัมเพลงไปได้แค่นั้นก็พอแล้ว

3

โตขึ้น
อยากเป็นอะไร
แม่กบั พ่อรูว้ า่ ความคาดหวังน่ะมันไม่เป็นอย่างนัน้
หรอก พ่อแม่เราก็คาดหวังให้เราเป็นอย่างนึง บ้านคุณ
พ่อท�ำธุรกิจก็อยากให้ทำ� ธุรกิจ แต่เราก็ดนั มาเป็นนักคิด
นักเขียนซึ่งคนจีนนี่คนละเรื่องเลย คุณพ่อคุณแม่อยาก
ให้ทำ� ราชการ ก็ไม่เป็น แล้วเราก็รู้ว่าความคาดหวังเนี่ย
มันกดดัน แล้วสิ่งที่หวังมันก็อาจไม่เป็นตามหวัง แม่กับ
พ่อก็เลยเลี้ยงลูกแบบดูไปเรื่อยๆ เราคิดว่าอะไรที่เขา
ควรจะมีเพื่อที่จะไปผจญในอนาคต
แต่แม่เชื่อว่าในแต่ละช่วงวัยมันมีช่วงของมันที่ควร
จะท�ำ แล้วแม่ก็จะมองว่าอะไรที่ควรจะได้ แล้วก็ไม่ให้
เขาขาด แม่บอกว่าบางอย่างมันรอได้ ถ้าหนูอยากเรียน
ลีลาศ ตอนโตแม่เห็นคนแก่มาเรียนกันเยอะแยะเลย

เขาก็ยังเต้นได้ บางอย่างบางสิ่งมันรอได้ บางอย่างมัน
รอไม่ได้ อะไรที่เรารอไม่ได้เราก็ท�ำก่อน ไม่ใช่ท�ำทุก
อย่างได้ตามสบายเลย ทุกอย่างมันมีข้อจ�ำกัด
เมื่อก่อนนี้ชั้นหนังสือจะแน่นนี่เพิ่งรื้อยังไม่จัด เขา
ก็จะคัดหนังสือทีเ่ ขาพูดว่าหนูคดิ ว่าเด็กเกินไปแล้วส�ำหรับ
หนูเอาใส่ตะกร้าให้น้อง วันเกิดพ่อซื้อชั้นหนังสือให้ เขา
ก็มานั่งคัด เล่มนี้เนื้อหาเด็กเกินไปแล้วนะ เพื่อที่จะเอา
ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่เข้ามา เขาก็ยงั อ่านหนังสือทีเ่ ป็นกระแสของ
เด็ก ส่วนพวกวรรณกรรมเยาวชนเกิดจากพ่อกับแม่คอ่ ยๆ
เลือกค่อยๆ สรรหาละอัน อย่างเล่มนี้รู้เลยว่าต้องถูกใจ
เขาเพราะเขาอ่านเจอว่านักเขียนคนนี้ก็เริ่มเขียนบันทึก
ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ
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Facebook เรไรรายวัน,
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
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QUOTE

All grown-ups
were once children...
but only few of them
remember it.
ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน...
แต่มีเพียงบางคนที่ยังจดจำ�มันได้

Antoine de Saint-Exupery,
The Little Prince
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เรื่องและภาพ: อัจฉรา คำ�มะณี

โตมากับ
ขนมโตเกียว
‘ร้านขนมโตเกียว’ เพื่อนเก่า
สมัยเรียนที่โตมาด้วยกัน
“พวกเราโตมากับขนมโตเกียว” เมื่ออ่านประโยคนี้จบ
อาจนึกสงสัยว่าเราจะโตมากับขนมโตเกียวได้ยังไงในเมื่อ
เราไม่ใช่ลูกเจ้าของร้านขายขนมโตเกียวเสียหน่อย
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดี จะบังเอิญมีร้านขายขนมโตเกียว
อย่างน้อย 1 ร้าน จอดแนบชิดอยู่ในชีวิตวัยเรียนของพวก
เราเสมอ หรือแม้แต่ในตอนที่เราเติบโตเรียนจบกันมานาน
แล้วหลายปี ก็อาจจะยังคงเห็นมันจอดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน
พลอยทำ�ให้ความทรงจำ�เก่าๆ สมัยเรียนครุกรุ่นขึ้นมาสู้กับ
กลิ่นหอมของโตเกียวไส้หวานเค็มที่กำ�ลังสุกอยู่บนหน้าเตา
เราจึงพาไปเยี่ยมเยียนและนั่งจับเข่าคุยกับเพื่อนเก่าสมัย
เรียนที่โตมาพร้อมกับพวกเราอีกครั้ง กับเพื่อนคนนี้ ที่ชื่อ
ว่า “ร้านขนมโตเกียว”
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จากอนุบาลสู่วัยประถม กับ
“ร้านขนมโตเกียวป้าแสง”
ทักทาย : ร้านขนมโตเกียวของป้าแสง รถจักยานยนต์พ่วงข้างเล็กๆ ที่มีป้าย
เขียนบอกว่าขาย ‘ขนมโตเกียว’ จอดประจ�ำอยู่หน้าโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ที่มี
ลูกค้าเป็นเด็กนักเรียนวัยอนุบาลตัวเล็กๆ ไปจนถึงชั้นประถม และลูกค้าทั่วไป
ในชุมชน
ชวนคุยถึงวันเก่า : ร้านเปิดขายมา 20 กว่าปีแล้ว “ขายมาตั้งแต่บริเวณ
โรงเรียนสมัยก่อนยังเป็นดินเลน ไม่มีถนนลาดยางแบบที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ตอน
นั้นร้านขนมโตเกียวมีแค่ร้านป้าร้านเดียว” ป้าแสงยังยืนยันอีกว่าจะขายโตเกียว
ต่อไปเรื่อยๆ เพราะป้าเองก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอาชีพขายโตเกียว
บอกเล่าว่าโตมาด้วยกัน : ป้าแสงเล่าด้วยรอยยิ้มต่อไปว่า “ลูกค้าประจ�ำที่เห็น
กันมาตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลตัวเล็กๆ จนตอนนี้เขาโตเป็นเจ้าคนนายคนแล้ว
ผ่านมาทางนี้ยังกลับมาทักทายว่า ‘อ้าว ป้ายังขายอยู่เหรอ จ�ำผมได้ไหม’ ป้าก็
บอกเขาว่า ‘จ�ำได้สิ’ ป้าดีใจที่เขายังไม่ลืม”
ถ้าบังเอิญผ่านมาแถวนี้ ก็สามารถแวะมาอุดหนุนขนมโตเกียวของป้าแสงได้
ในราคาชิ้นละ 5-10 บาท มีตั้งแต่ไส้เค็ม หวาน และแพนเค้กแป้งหอมหวานรูป
ร่างหน้าตาน่ารักจากฝีมือการวาดโดยคุณป้าเอง
พิกัดร้าน : หน้าโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
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ใสๆ วัยมัธยม กับ
“ร้านขนมโตเกียวลุงนพและป้าใจ”
ทักทาย : ร้านขนมโตเกียวของลุงนพและป้าใจ ร้านรถเข็นเล็กๆ ที่
บ่งบอกความเป็น ‘ร้านขนมโตเกียวแบบดั้งเดิม’ จอดประจ�ำอยู่ที่
ตลาดวังหลัง (ซอยทรัพย์สินฯ) ที่มีลูกค้าประจ�ำเป็นเด็กนักเรียน
มัธยม คุณหมอศิริราช และผู้คนที่เดินตลาด
ชวนคุยถึงวันเก่า : ร้านเปิดขายมาประมาณ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่ป้าใจ
ยังเป็นพนักงานขายขนมโตเกียวของบริษัทโตเกียวแถวคลองเตย
เมื่อบริษัทปิดตัวไป ยังดีที่มีป้าใจที่ซื้อสูตรมาท�ำขนมโตเกียว
รถเข็นขายต่อ ท�ำให้เรายังได้กินโตเกียวรสชาติดั้งเดิมอยู่ในทุกวันนี้
บอกเล่าว่าโตมาด้วยกัน : ขนมโตเกียวของร้านยังขายอยู่ในราคาที่
ถูกมาก เพิ่งขึ้นราคาจากชิ้นละ 1 บาท ไปเป็น 2 บาท เมื่อ 1-2 ปีที่
แล้ว ด้วยเหตุผลน่ารักๆ ที่ว่า “กลัวลูกค้าที่เป็นเด็กๆ นักเรียนตอน
เลิกเรียนมาจะซื้อไม่ได้ถ้ามันแพงมาก” มีลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียน
พอเรียนจบจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังไป กลับมาบอกว่า “หน้า
มหาวิทยาลัยของหนูขายอันละ 5 บาท ยังอร่อยสู้ของลุงป้าไม่ได้เลย”
อยากให้ได้มาลองขนมโตเกียวที่ร้านโตเกียวลุงนพและป้าใจ ที่มี
ความพิเศษคือ แป้งนุ่ม หอม และโตเกียวไส้เผือกที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา
จากค�ำขอร้องของลูกค้า ในราคา 2-10 บาท เท่านั้น แล้วจะรู้ว่า
โตเกียวดั้งเดิมที่น่ารักรสชาติเป็นอย่างไร
พิกัดร้าน : ตลาดวังหลัง ซอยทรัพย์สินฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
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มหาลัยวัยซ่า กับ
“ร้านขนมโตเกียวคุณน้าหน้ามอ”
ทักทาย : ร้านขนมโตเกียวของคุณน้า กับเสียงวิทยุเพลงลูกทุ่งอีสานที่ดังมาจากรถ
จักรยานยนต์พ่วงข้างขายโตเกียว จอดประจ�ำอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(ประตู 4) ที่มีเป้าหมายหลักในการขาย คือ ลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษา เพราะมองว่า
“ขนม ต้องคู่กับ เด็ก”
ชวนคุยถึงวันเก่า : ร้านเปิดขายมา 4-5 ปี แล้ว ขับไปขายที่หน้าโรงเรียนมัธยมในตอน
เที่ยง แล้วเย็นๆ ก็มาจอดขายที่หน้ามหาฯลัย เด็กนักศึกษาพอเลิกเรียนก็ตรงเข้ามา
อุดหนุน แม้จะขายได้ไม่นานแต่ก็มีลูกค้าประจ�ำแล้วนะ (อวดๆ)
บอกเล่าว่าโตมาด้วยกัน : คุณน้าเล่าว่า “ลูกค้าประจ�ำจะซื้อไส้เดิม จนท�ำให้น้าจ�ำได้
เด็กๆ ก็จะชอบไส้หวาน เพราะน้าท�ำไส้หวานเอง” การจอดขายทั้งหน้าโรงเรียนและมหาฯ
ลัย ก็ท�ำให้ได้รู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมโตมาจนถึงมหาลัย ยังไงก็ยังคงเป็นเด็กที่ชอบกิน
โตเกียวไส้หวานอยู่ดี
ความน่ารักของร้านนี้คือการมองว่าลูกค้านักศึกษาทุกคนเป็นเด็ก และเด็กๆ ยังชอบกิน
ขนม คุณน้าจึงยืนยันว่าจะขายขนมโตเกียวต่อไป ความพิเศษคือ ขนมโตเกียวไส้รวมมิตร
ขนาดใหญ่ในราคา 20 บาท ที่เหมาะกับนักศึกษาตัวโตแต่ยังเป็นเด็กที่ชอบกินขนม
โตเกียวอย่างเราๆ เป็นอย่างยิ่ง อย่าลืมแวะเวียนมาอุดหนุน ทักทาย เพื่อนไม่เก่าสมัย
มหาฯลัย ร้านนี้ได้เสมอ
พิกัดร้าน : หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล (ประตู 4) อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม
ร้านขนมโตเกียวเหล่านี้ ยังเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นของร้านขนมโตเกียวอีกหลายๆ ร้าน
ที่ยังคงจอดขายประจ�ำอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม ไปจนถึงมหาวิทยาลัย หรือ
แม้แต่ที่แอบอยู่ในตลาดทั่วไปให้คนวัยท�ำงานที่อยากย้อนวันวาน หาซื้อมารับประทานกัน
ได้อยู่เสมอ
แต่ก็ต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้ร้านขนมโตเกียวก็แทบเป็นสิ่งที่ ‘หาได้ยาก’
พอๆ กับการหาเวลากลับไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสมัยเด็กของพวกเรานั่น
แหละ แต่อย่างน้อยถือซะว่าร้านขนมโตเกียวที่หยิบยกมาในวันนี้ อาจจะพอ
ช่วยปัดฝุ่นให้กล่องความทรงจ�ำสมัยเรียน ชวนนึกถึงเพื่อนๆ คุณครูประจ�ำชั้น
เสียงกริ่งหลังเลิกเรียน และรสชาติความอร่อยของ ‘ร้านขนมโตเกียว’ ร้าน
เดิมร้านนั้น จนอาจท�ำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราโตมาพร้อมกับพวกเขาจริงๆ

...อ่านจบ อย่าลืมชวนเพื่อนเก่าไปกินขนม
โตเกียวหน้าโรงเรียนเก่ากันด้วยนะ
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เรื่อง: รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์ ภาพ: ไร่ทรัพย์ในดิน

แตงโมทีโ่ ตมา
พร้อมกับความ
ผูกพัน
อากาศหนาวอยู่กับเราได้ไม่ทันไร หน้าร้อนก็กำ�ลังจะกลับมาเยือน
อีกครั้งเสียแล้ว แน่นอนเมื่อถึงช่วงเวลานี้ หนึ่งสิ่งที่นึกถึงเพื่อช่วย
คลายร้อนก็คือการทานผลไม้เย็นๆ และถ้าหากใครชื่นชอบผลไม้สี
แดงฉ�่ำ น�้ำแสนหวานอร่อยอย่าง “แตงโม” จนอยากเหมาสวน
แตงโมเอาไว้เป็นของตัวเองเหมือนกันแล้วล่ะก็ มันจะไม่ใช่ความฝัน
อีกต่อไป เพราะที่ “ไร่ทรัพย์ในดิน” อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ใครก็สามารถเป็นเจ้าของแปลงแตงโมได้ง่ายๆ เลยแหละ
เมื่อรู้อย่างนั้นก็ไม่รอช้า เดินทางออกจาก
กรุงเทพฯ ขับรถผ่านทางจังหวัดฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี
ลัดเลาะมาตามถนน 344 กบินทร์บุรี ปักธงชัย
มาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงอ�ำเภอวังน�้ำเขียว ขับต่อไป
จนเจอซอยศูนย์ราชการวังน�้ำเขียว ให้เลี้ยวซ้าย
เข้าไปในซอย ขับต่อไปเพียงประมาณ 500 เมตร
จะเจอซอยเลี้ยวขวาเข้าสู่ “ไร่ทรัพย์ในดิน” หรือ
บ้านยายบับ สวนแตงโมไร้เมล็ดทีป่ ลูกแบบอินทรีย์
ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันเป็นจุดมุ่งหมายของเรา
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“ส่วนใหญ่คนจะจับจองเป็นเจ้าของแตงโมกันตัง้ แต่เริม่
ปลูกเลยนีแ่ หละ เฉลีย่ ปลูกครัง้ หนึง่ ก็มคี นจองประมาณ 20
คนได้ ถ้าอันไหนมีเจ้าของแล้วก็จะมีชอื่ เขียนไว้ทปี่ า้ ย”
นายธนู ศรีพา หรือพีแ่ ม็ค เจ้าของสวนแตงโมเล่าพร้อมเดินน�ำ
ไปดูแปลงแตงโมทีม่ ปี า้ ยชือ่ ติดไว้แล้ว และทัง้ ทีย่ งั ว่างอยู่
เมือ่ ทอดมองไปยังสวน แตงโมยังเป็นใบอ่อนขนาดเท่า
ฝ่ามืออยู่ ไม่มีวี่แววของลูกกลมสีเขียวสดแสนหวานฉ�่ำสัก
นิด เห็นแค่เพียงใบสีเขียวเล็กจิว๋ เรียงกันเป็นแนวตรงเท่านัน้
พีแ่ ม็คเล่าว่าปกติแตงโมจะต้องใช้เวลาปลูกประมาณ 2
– 3 เดือนกว่าจะออกลูก แรกเริม่ ขนาดต้นก็เล็กไม่ตา่ งจาก
ใบกะเพราเท่าไรนัก แต่เมือ่ ระยะเวลาผ่านไป ใบก็จะเริม่
ใหญ่ขน้ึ และเลือ้ ยจนกลบหน้าดินสีนำ�้ ตาลเป็นสีเขียวทัง้ หมด
จนกระทัง่ ปลายเดือนที่ 2 ย่างเดือนที่ 3 ลูกแตงโมก็พร้อม
ทีจ่ ะเก็บกินได้แล้ว แต่ชว่ งทีม่ านัน้ พีแ่ ม็คเพิง่ ลงรอบใหม่ไป
จึงยังไม่ออกผล ถ้าอยากกินต้องจองเป็นเจ้าของเอาไว้
“หากอยากเป็นเจ้าของแปลงแตงโมก็เพียงแค่ซื้อ
แตงโมในจ�ำนวนที่ต้องการเอาไว้ เหมือนกับซื้อล่วง
หน้าก่อนออกลูก จะ 2 ลูก 3 ลูกก็แล้วแต่ เราก็จะ
ปลูกและคอยรายงานว่าแตงโมของคุณโตไปถึง
ไหนแล้ว” พีแ่ ม็คเล่าถึงกระบวนการเป็นเจ้าของ
สวนแตงโมด้วยน�้ำเสียงเป็นมิตร
ส่วนราคาของแตงโมไร้เมล็ดที่สวนแห่งนี้
จะขายเป็นกิโลกรัม ตกที่กิโลกรัมละ 60
บาท ทีแ่ พงกว่าแตงโมธรรมดาเพราะแตงโม
ทีน่ เี่ ป็นแตงโมอินทรีย์ ปลูกโดยไม่ใช้สาร
เคมี ซึ่งหากใช้สารเคมีจะได้ผลผลิตที่
แน่นอนกว่าก็จริง แต่การปลูกแบบ
อินทรีย์จะปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภค
และดินมากกว่า ดังนัน้ ถึงแม้จะต้อง
ลงมือลงแรงในการก�ำจัดศัตรูพืช
และใช้ใจในการดูแลผลผลิตอย่าง

ใกล้ชดิ กว่าแตงโมทีไ่ ม่ได้ปลูกแบบอินทรีย์ แต่กใ็ ห้ผลผลิต
ทีท่ งั้ พีแ่ ม็คและลูกค้าพึงพอใจ ทัง้ ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย
ไหนๆ ก็ขับรถมาจากกรุงเทพฯ ทั้งยังได้ฟังความน่า
สนใจของการเป็นเจ้าของแตงโมในสวยแห่งนี้แล้ว ก็อดไม่
ได้ที่จะลองจับจองเป็นเจ้าของแตงโมอินทรีย์ที่จะโตในอีก
2 เดือนข้างหน้าดูบ้าง
“แมงเต่าแตงเริม่ มากินใบแล้วครับ เพิง่ ใช้ตาข่ายไล่จบั
ออกไปเลย และเด็ดยอดออกให้แตกหน่อใหม่แล้ว ไม่ต้อง
ห่วงนะครับ” ข้อความจากพีแ่ ม็คทีส่ ง่ มารายงานเมือ่ ใบโต
ในช่วงที่ศัตรูพืชของแตงโมจะเริ่มชุกชุม
“ใบเริม่ เขียวเต็มไปหมดแล้วครับ เถาเลือ้ ยเต็มพืน้ เลย
ใกล้จะได้เห็นลูกแล้ว” อีกข้อความหลังจากผ่านไป 2 – 3
สัปดาห์
“ลูกออกแล้วนะครับ เท่าฝ่ามือแล้ว” และอีกหนึง่
ข้อความหลังจากผ่านไปประมาณ 2 เดือน
ในทีส่ ดุ เวลาทีร่ อคอยก็มาถึง แตงโมสีเขียวสด
ลูกใหญ่สองลูกถูกจัดส่งถึงบ้าน เป็นแตงโมที่ที่
เปลือกถูกสลักชื่อไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นแตงโม
ลูกที่เห็นมาตลอดจริงๆ
แม้จะไม่ได้ไปลงมือช่วยพีแ่ ม็คปลูกแตงโม
ด้วยตัวเอง แต่การทีไ่ ด้รบั รูถ้ งึ การเติบโตของ
มันมาตลอด ตัง้ แต่ใบยังเล็กเท่าใบกะเพรา
จนกระทัง่ กลายมาเป็นแตงโมลูกโตเท่าหัว
ก็อดรูส้ กึ ผูกพันกับมันไม่ได้ ความรูส้ กึ ของ
พ่อแม่เวลาเห็นลูกค่อยๆ เติบโตก็คงไม่
ต่างกันเท่าไรนัก แต่เพราะทีเ่ ห็นตรง
หน้านีเ้ ป็นแตงโม ถึงจะผูกพันอย่างไร
ก็ยงั กินลง
...และมันก็อร่อยกว่าแตงโม
ปกติทั่วไปด้วยนะ
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Why
grow
up?

REVIEW

“การเติบโต” มักเป็นเรื่องเจ็บปวด เพราะนอกจากมันจะ
หมายถึงลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนไปแล้ว การเปลี่ยนผ่าน
จากเด็กคนหนึง่ กลายเป็นผูใ้ หญ่เต็มตัว มักตามมาด้วยความ
รับผิดชอบและความคาดหวังจากคนรอบข้างทีม่ ากขึน้ เป็นเงา
ตามตัว และด้วยสิง่ เหล่านีเ้ องทีท่ ำ� ให้ชว่ งเวลากึง่ สุกกึง่ ดิบหรือ
กระบวนการเปลีย่ นผ่านดังกล่าว กลายเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะปรับ
ตัวส�ำหรับหลายๆ คน
หากใครบางคนก�ำลังเจ็บปวดอยู่ หนังสือ Why Grow up?
ของ ซูซาน ไนแมน (Susan Neiman) เล่มนี้ ก็พยายามจะ
บอกเราว่า อะไรคือเหตุผลของการต้องเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ หรือ
ท�ำไมเราต้องผ่านกระบวนการแสนยากเย็นนี้ไปให้ได้ โดยซู
ซานใช้การเชื่อมโยงภาพรวมของกระบวนการเติบโตเข้ากับ
วิวฒ
ั นาการทางความคิด หรือแนวคิดทีค่ อ่ ยๆ ปรับเปลีย่ นผ่าน
ช่วงเวลาของนักปรัชญาตะวันตก เพือ่ จะสือ่ สารว่า กว่าใครสัก
คนจะเป็นผู้ใหญ่ อาจต้องผ่านสิ่งต่างๆ มากมายกว่าที่คิด
ส�ำหรับซูซานแนวคิดปรัชญาตะวันตกเฟื่องฟูและโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่สุดในช่วงปฏิวัติทางภูมิปัญญา (ศตวรรษที่ 17-18)
ผ่านแนวความคิดของ อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant)
นักปรัชญาผู้เข้ามาประสานแนวความคิดของนักเหตุผลนิยม
(Rationalists) และประจักษ์นิยม (Empiricists) เข้าด้วยกัน
โดยคานท์เห็นว่า การใช้ความคิดหรือวิเคราะห์ความเป็น
จริงและสิ่งต่างๆ ในโลกผ่านเหตุผลเพียงอย่างเดียว ไม่อาจ
ท�ำให้เราเข้าถึงค�ำตอบของสิ่งต่างๆ ได้ ซึ่งการใช้เหตุผลอย่าง
ดื้อรั้น (Dogmatic) เปรียบได้กับเด็กที่ยังไม่พร้อมจะเป็น
ผูใ้ หญ่ หรือยังไม่เข้าใจโลกดีเท่าทีค่ วร เพราะการจะกลายเป็น
ผู้ใหญ่ที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่มีอะไรมากไปกว่า
การประนีประนอมระหว่าง “สิง่ ทีค่ วรเป็น” และ “สิง่ ทีเ่ ป็นอยู”่
โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไป
หากมองในแง่นี้ คล้ายซูซานก�ำลังบอกเราว่า “การเป็น
ผูใ้ หญ่” อาจเชือ่ มโยงกับรูปแบบและค�ำตอบส�ำเร็จรูปบางอย่าง
ที่ตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่ใครหลายคน
อาจสงสัยหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบก็คือ ค�ำตอบของการ
เติบโตมันง่ายเหมือนสิ่งที่ซูซานทิ้งไว้ให้เราหรือเปล่า? เพราะ
บางครั้ง แค่การพยายามจะตอบค�ำถามง่ายๆ อย่างเช่น อาชีพ
ในฝันหรือผู้ใหญ่ในแบบที่เราอยากเป็น ก็อาจต้องใช้ระยะ
เวลาหรือต้องเรียนรูช้ วี ติ ผ่านการลองผิดลองถูกมากมาย หาก
แย่กว่านั้น เราก็อาจไม่มีวันพบค�ำตอบที่ค้นหาเลยก็ได้
แม้จะเป็นอย่างนั้น… หนังสือเล่มนี้ ก็ยังเหมาะส�ำหรับใคร
ก็ตาม ทีก่ ำ� ลังค้นหาความหมายของการเติบโตในแบบของตัว
เอง เพราะซูซานจะท�ำให้เราเห็นภาพรวมแบบหนึ่งของการ
เปลี่ยนผ่านทั้งสองช่วงวัย และกลายเป็นสิ่งนี้เองที่อาจท�ำให้
ใครบางคนสามารถเดินตามเส้นทางของตัวเองต่อไปได้อย่าง
มีความหวัง หรืออย่างน้อยที่สุด ก็อาจเข้าใจความเป็นเด็ก
และปรับตัวกับความแตกต่างระหว่างวัยได้ โดยไม่รู้สึกเจ็บ
ปวดมากจนเกินไปนัก

เรื่อง: กรกมล ศรีวัฒน์

Movie & Music
Boyhood (2014)
อีกหนึง่ ภาพยนตร์ coming of age ในดวงใจของใครหลายคน
ผลงานของผูก้ ำ� กับ Richard Linklater ทีม่ ผี ลงานก่อนหน้าอย่าง
ภาพยนตร์ชดุ ไตรภาค Before Sunrise, Before Sunset และ
Before Midnight ถ้าหากหลายคนยังคงอินกับ เรือ่ งราวความรักของ
คูร่ กั และความสัมพันธ์ทเี่ ดินทางผ่านกาลเวลาจากผลงานทีผ่ า่ นมา
แล้วละก็ คงไม่พลาดทีจ่ ะตกหลุมรัก Boyhood ภาพยนตร์ทไี่ ม่เพียง
เล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรักของคูร่ กั แต่ยงั เล่าเรือ่ งราวความสัมพันธ์
ของครอบครัว การเติบโต และการเข้าใจความหมายของชีวติ อีกด้วย
หนังน�ำโดยออสติน เมสัน จูเนียร์ (เอลลาร์ โคลเทรน) เด็กชาย
ธรรมดาทีอ่ าศัยอยูก่ บั พีส่ าวของเขา ซาแมนธา (ลอเรไล ลิงค์เลเตอร์)
ภายใต้การดูแลของโอลิเวีย (แพทริเซีย อาร์เควทท์) คุณแม่เลีย้ งเดีย่ ว
โดยมีเมสัน ซีเนียร์ (อีธาน ฮอว์ค) พ่อทีแ่ ท้จริงของเด็กทัง้ คูเ่ ข้ามาวน
เวียนเยีย่ มเยือนพวกเขาเป็นครัง้ คราว เมสันค่อยๆ เติบโตผ่านวันเวลา
ท่ามกลางมรสุมชีวติ ทีห่ ลายครัง้ ก็พดั พาท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ตัวเขา
ตลอดทัง้ เรือ่ ง หนังขับเน้นความธรรมดาและความเรียบง่ายภาย
ใต้ความสมจริงและความเป็นธรรมชาติของตัวละคร ไม่เพียงแค่ได้
เฝ้าตามดูการเติบโตของเมสันเท่านัน้ แต่หนังยังถ่ายทอดให้เห็นตัว
ละครอืน่ ในเรือ่ งทีม่ พี ฒ
ั นาการทีน่ า่ สนใจด้วยเช่นกัน โดยหนังเรือ่ งนี้
ถูกบันทึกในประวัตศิ าสตร์ของภาพยนตร์วา่ มีการถ่ายท�ำยาวนานถึง
12 ปี และใช้นกั แสดงชุดเดียวกัน รวมทัง้ เป็นบันทึกประวัตศิ าสตร์ของ
ช่วงยุคสมัยทีม่ กี ารใส่เพลง หนังสือ การเมือง และเทคโนโลยีทเี่ คย
เติบโตในยุคนัน้ ลงไปด้วย
The Curious Case of Benjamin Button (2008)
การเติบโตของคนเราเริม่ ต้นจากการเป็นทารกตัวน้อย เด็ก
ซุกซน ผ่านวัยหนุม่ สาว ผลักดันตัวเองในวัยท�ำงาน ก่อนทีจ่ ะร่วงโรย
ในวัยชรา แต่ภาพยนตร์เรือ่ งนีก้ ลับพาเราย้อนเวลากลับ หนังด�ำเนิน
เรือ่ งผ่านบันทึกชีวติ ของเบนจามิน บัตตัน (แบรด พิตต์) ทีเ่ กิดมาพร้อม

กับวัยทารกทีม่ รี า่ งกายเหมือนชายแก่วยั 80 ปีและในขณะทีเ่ ขาโตขึน้
ร่างกายของเขากลับค่อยๆ หนุม่ ขึน้ สวนทางกับการเติบโตโดยปกติ
ตามธรรมชาติ เขาได้เรียนรูก้ ารเติบโตผ่านผูค้ นรอบข้างเขา
ภาพยนตร์ดราม่าแฟนตาซีเรือ่ งนีด้ ดั แปลงมาจากเรือ่ งสัน้ ในชือ่
เดียวกันของ เอฟ. สกอตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ ทีถ่ กู ตีพมิ พ์ในปี 1921 ผ่าน
ฝีมอื ก�ำกับของ David Fincher และมี Eric Roth นักเขียนบทชือ่ ดัง
ทีเ่ คยดัดแปลงบทภาพยนตร์ Forrest Gump ร่วมเขียนบทในเรือ่ งนี้
การันตีความซาบซึง้ โดยเฉพาะยิง่ ช่วงท้ายของหนังทีพ่ าเราจมลึกลง
ไปในการเรียนรูค้ วามสุข ความทุกข์ และการลาจาก

พี่สาวครับ
“ปีส้ าวครับ ตอนนีผ้ มเป๋นหนุม่ แล้วครับ” เพลงทีว่ า่ ด้วยการ
โตเป็นหนุม่ ผลงานของจรัล มโนเพ็ชร จากอัลบัม้ โฟล์คซองค�ำ
เมือง เพลงนีถ้ กู ปล่อยครัง้ แรกในปี 1998 และหลังจากนัน้ เพลง
นีก้ ก็ ลายเป็นหนึง่ เพลงจีบสาวยอดนิยม เชือ่ ว่าหลายคนคงคุน้ ชิน
กับท�ำนองน่ารักสดใส และเนือ้ เพลงทีร่ อ้ งตามได้งา่ ยของเพลงนี้
README ISSUE 52 :
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เรื่องของ
‘การเติบโต’

ที่กำ�ลังเกิดขึ้นทั่วโลก

- README
EXPLORE
ISSUE 52 -

ช่วงเวลาแห่งการเติบโตเป็นความทรงจำ�

เมื่อ ‘ความโดดเดี่ยว’
อาจทำ�ให้ ‘สมอง’ เราไม่โต

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์เพิ่มนิทรรศการ ‘Growing
Up’ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงถาวร
ย้อนกลับไปในช่วงที่สิงคโปร์เพิ่งโดน ‘ไล่ออก’ จาก
มาเลเซียในปี 2508 แล้วต้องมายืนด้วยตัวเอง อาจเรียกได้วา่
เป็นวัยเปลีย่ นผ่าน (Coming of Age) ของประเทศเกาะเล็กๆ
ทีเ่ ต็มไปด้วยอุปสรรคและความไม่แน่นอน
ช่วงเวลาดังกล่าวถูกบันทึกผ่านนิทรรศการชื่อ Growing Up ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ และถูกเพิ่มเข้าเป็น
นิทรรศการถาวรในปี 2558 มีการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ
อาทิ ของเล่ น , Autograph Book (คล้ า ย ๆ สมุ ด
เฟรนด์ชิพ), ชุดนักเรียน และภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ ที่เด็ก
สมั ย นั้ น นิ ย มไปกั น การจั ด แสดงถู ก ออกแบบให้ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม เพือ่ ส่งต่อความรูส้ กึ และสภาพแวดล้อม
ของเด็กที่ก�ำลัง ‘เติบโต’ ในช่วงที่ประเทศก�ำลัง ‘เติบโต’
ไปพร้อมกัน

สมองของหนูหดตัวลง เมื่ออยู่โดดเดี่ยวเป็นช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง
เมือ่ ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 นักประสาทวิทยา
Richard Smeyne แห่งมหาวิทยาลัย Thomas Jefferson และทีมของเขา ได้เผยแพร่ผลการศึกษาทีท่ ดลองเอา
‘หนู’ ที่โตแล้วแยกออกมาอยู่เดี่ยว ๆ เป็นเวลา 1 เดือน
พบว่าเซลล์สมองของหนูหดลงไปประมาณ 20% และยังคง
ลดลงอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เวลาผ่านไป อีกทัง้ ยังพบการลดลง
ของจ�ำนวนโปรตีน BDNF (เรียกง่าย ๆ ว่า ‘อาหารของเซลล์
สมอง’) จึงมีความเป็นไปได้ว่า สมองของมนุษย์ที่อยู่ใน
‘สภาวะโดดเดีย่ วทางสังคม’ (Social Isolation) ก็อาจจะ
‘ไม่โต’ เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ว่า หนูตัวนั้นได้รับผลกระทบ
จาก ‘สภาวะโดดเดีย่ วทางสังคม’ หรือ ‘ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว
ทางสังคม’ กันแน่? ทั้งสองสิ่งเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้นคง
ต้องรอการศึกษาต่อ ๆ ไปที่จะมาไขข้อสงสัยดังกล่าว

เพราะมีผใู้ หญ่นอ้ ยลง เราจึงต้องโตไวขึน้
‘สังคมผู้สูงอายุ’ ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นต้องโตไวขึ้นในทาง
กฎหมาย
สภาไดเอทแห่งชาติญปี่ นุ่ มีมติให้คนญีป่ นุ่ ‘โต’ ไวขึน้ ใน
ทางกฎหมาย หลังจากเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ชาวญีป่ นุ่
จะบรรลุนติ ภิ าวะเมือ่ อายุ 18 ปี จากเดิม 20 ปี ท�ำให้คน
ญีป่ นุ่ รุน่ ใหม่ออกบัตรเครดิตเองได้ไวขึน้ และต้อง ‘เสียภาษี’
ไวขึน้ อีกด้วย ในขณะเดียวกันก็มกี ารปรับอายุของผูห้ ญิงที่
แต่งงานได้เป็น 18 ปีพร้อมกับผูช้ าย โดยไม่ตอ้ งให้ผปู้ กครอง
ยินยอมอีกแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นก็ยังคงไม่ไว้ใจ ‘ผู้ใหญ่รุ่น
ใหม่’ ของประเทศอย่างเต็มที่ เพราะแม้ว่าพวกเขาจะ
สามารถสมัครบัตรเครดิตเองได้แล้ว แต่ยังคงต้องรอถึง
อายุ 20 ปีที่จะดื่มสาเกหรือเล่นการพนันได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายอยู่ดี

โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันลำ�บาก!
ไม่ตอ้ งรอถึงครึง่ ชีวติ แค่หนึง่ ส่วนสีข่ องชีวติ ก็วกิ ฤติแล้ว
หลายคนคงอาจเคยได้ยินค�ำว่า ‘Midlife Crisis’ หรือ
วิกฤติวยั กลางคนกันตามสือ่ ต่าง ๆ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ทว่าในต่าง
ประเทศ เกิดค�ำที่มีลักษณะคล้ายกันก�ำลังมาแรง คือ
‘Quarter-life Crisis’ หรือวิกฤติหนึ่งส่วนสี่ชีวิต (อายุ
ประมาณ 20-30 ปี)
จากการศึกษาของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ Oliver
Robinson ในปี 2561 พบว่ามีชาวอังกฤษรุน่ ใหม่ถงึ 6 ใน
10 ก�ำลังเผชิญวิกฤติดังกล่าว สาเหตุหลักมาจากปัญหา
ด้านการเงิน จากต�ำแหน่งงานที่มีน้อยลงและไต่เต้ายาก
ขึ้นซึ่งต่างจากรุ่นก่อน ปัญหาการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่
ล�ำบากขึ้น หรือการที่พวกเขาหางานที่ ‘ใช่’ ไม่ได้เสียที
ตลอดจนการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดี
ความเชื่อเรื่องวัย ‘เบญจเพส’ ของไทย อาจจะไม่ใช่แค่
ความเชื่องมงายอีกต่อไป เพราะมีสาเหตุชัดเจนจากปัจจัย
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
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เรื่อง: พัชรี จันทร์แรม

YOU ARE
HEART
OF MINE
คุณชอบบ่นว่าทุกวันนี้โลกมันห่วยแตก แต่คุณ
ก็ยังยิ้มให้กับทุกเรื่องที่เข้ามา ราวกับว่ามันคือ
สายลมที่พัดผ่านมาและจะผ่านไป
ตอนเด็กเจ็บสุดก็แค่หกล้ม คุณเถียงหัวชนฝา
ว่าไม่จริงหรอก คนพูดนี่สงสัยตอนเด็กๆ จะไม่เคย
หัวแตก ตอนนี้คุณเลยมีเรื่องเล่าวัยเด็กเยอะแยะไป
หมด แผลใต้คางที่ได้มาเพราะเล่นกับน้องเพลิน
จนตกเก้าอี้ แผลที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมองไม่เห็นแต่
คุณก็มักจะเล่าเสมอว่ามันคือแผลแรกที่ได้มาด้วย
ตัวเอง นั่นคงเป็นรางวัลสำ�หรับเด็กซนอย่างคุณ
คุณชอบกินเฟรนช์ฟรายส์ แต่ไม่ชอบจิ้มซอส
คุณเคี้ยวแก้มตุ่ยพร้อมกับบอกว่า ถ้าจิ้มซอสก็ไม่
ได้รสชาติที่แท้จริงของมันฝรั่งสิ ลองกินแบบคุณ
บ้าง แต่ก็อดไม่ได้ที่จะจิ้มซอสมะเขือเทศไปด้วย
เฟรนช์ฟรายส์ทอี่ ร่อยก็คอื เฟรนช์ฟรายส์ทเี่ พิง่
ทอดเสร็จใหม่ๆ และสะเด็ดน�้ำมัน เสิร์ฟร้อนๆ
อร่อยแบบไม่สนแคลอรี่ ดูคุณกินน่ะ กลายเป็น
งานอดิเรกอีกอย่างไปซะแล้ว
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สัปดาห์หนังสือครัง้ ล่าสุด คุณกวาดหนังสือมาหลายเล่มพร้อม
กับบอกว่า นี่คือของขวัญให้ตัวเอง ถามสักนิดคุณอ่านของขวัญ
ของปีทแี่ ล้วหมดหรือยัง ไม่มสี ญ
ั ญาณตอบกลับจากคุณ ถึงจะบ่น
ว่าคนเยอะ แถมเดินทีก็ล�ำบากไปหมด แต่ถึงวันงานทีไรก็พากัน
ออกไปส�ำรวจโลกหนังสือทุกที แอบมองคุณตอนเลือกหนังสือ
พนันได้เลยว่าตาเป็นประกายของคุณน่ะบ่งบอกว่าครัง้ นีก้ จ็ ะละลาย
ทรัพย์ไม่ต่างจากครั้งอื่นๆ เจ้าหนอนหนังสืออาจจะโดนหนังสือ
ล้มทับเข้าสักวัน
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ประจ�ำของคุณก็คือหน้าโทรทัศน์ในห้อง
นั่งเล่น โปรแกรมวันนี้เป็นหนังเรื่องอะไรกันนะ คุณเปิดตู้พลาง
กวาดสายตามองปกซีดีไปด้วย นอกจากหนังสือแล้ว คุณก็มักจะ
ซื้อแผ่นหนังที่ชอบมานั่งดูพร้อมๆ กัน ผลัดกันเลือกคนละเรื่อง
บางครั้งก็ใจตรงกัน รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนหน้าคุณ หวังว่าคราวนี้
คุณจะไม่เปิดหนังเรื่อง Her (2013) เป็นรอบที่เท่าไหร่นับไม่ได้
ก็นนั่ เป็นหนังเรือ่ งโปรดของคุณเลยนี่ ขีเ้ หงาเหมือนกันนะ คุณน่ะ

RELEASE ME

คุณชอบถ่ายรูปท้องฟ้าไม่วา่ จะเวลาไหนก็ตาม
ให้เดา คอเลกชั่นท้องฟ้าของคุณคงมีสายไหม
หลายสีไปหมด คุณยังชอบถ่ายเมฆอีกต่างหาก สิง่
ที่เราท�ำกันประจ�ำ เริ่มท�ำเพราะคุณชอบน่ะนะ ก็
คือการมองก้อนเมฆ ลอยไป ลอยไป และลอยไป
คุณท�ำให้การเคลื่อนไหวของเมฆเป็นอีกเรื่องที่น่า
สนใจ ใช่สิ คุณชอบปีนผา แถมปีนเก่งพอตัวเลย
ล่ ะ เห็ น หน้ า ผาจ�ำ ลองแบบนั้ น เอาเข้ า จริ งใช้
พลังงานมากกว่าการท�ำงานทั้งสัปดาห์อีก แต่คุณ
ก็พาตัวเองไปถึงยอดผาได้ เยี่ยมไปเลย
NBA เป็นกีฬารายการโปรดของคุณ เห็นคุณดู
บ่อยๆ แต่ไม่แน่ใจว่าคุณเล่นบาสเกตบอลเป็นหรือ
เปล่า เอาเป็นว่าคุณน่ะชอบดูการแข่งบาส เป็นกีฬา
ทีท่ ำ� ให้รวู้ า่ แค่วนิ าทีเดียวก็มคี า่ เรียกได้วา่ เกือบจะ
ประเมินค่าไม่ได้เลยด้วยซ�ำ้ การชูต้ ลูกสามในช่วง
สุดท้ายของการแข่งขันน่ะ ท�ำให้ขาวกลายเป็นด�ำ
ได้เลย ตลอดการแข่งคุณชมไม่ขาด พอได้นั่งดูไป
พร้อมๆ กับคุณก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าท�ำไมคุณถึง
ชอบไม่ใช่แค่กีฬานี้แต่ทุกๆ กีฬามีเอกลักษณ์และ
สไตล์การเล่นเป็นของตัวเอง การเล่นกันเป็นทีม
มันจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อทุกคนในทีมเชื่อมโยงถึงกัน
รวมกันเป็นหนึ่ง นั่นน่ะสุดยอดไปเลย
คุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปรุง เพราะคุณ
บอกว่าปรุงให้อร่อยมันยุ่งยาก คุณชอบกินไก่ทอด
แล้วต้องเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ด้วย คุณชอบกอด
เวลาเจอกันก็มักจะต้อนรับด้วยอ้อมกอดเสมอๆ
คุณชอบนั่งชิงช้า ไกวเบาๆ แค่พอเคลื่อนตัว คุณ
บอกว่าคุณเหมือนผู้ใหญ่ที่ยังไม่โต แต่ไม่หรอก
คุณเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่หลงลืมความเป็นเด็กมากกว่า
เวลาอยู่ด้วยกันเรามักจะแลกกันเปิดเพลง พอ
หมดเพลย์ลิสต์ของคุณ คุณก็จะบ่นว่าเพลย์ลิสต์
ต่อไปมันต้องอินดี้มากแน่ๆ คุณเข้าไม่ถึงกับอะไร
พวกนี้ แต่คุณก็ฟังมันจนจบ พวกเราชอบแลกเพล
ย์ลิสต์กันฟัง เวลาคุณเจอเพลงแปลกๆ ก็แยกได้
ทันทีว่าเป็นของใคร เราใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่แตก
ต่างกัน คุณท�ำงานตอนเช้า ว่างช่วงดึก คุณก้าวเข้า
มาอยู่ในโลกที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่คุณท�ำให้
ตรงกลางที่เชื่อมระหว่างเรามีความหมาย
ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในโลกบิดเบี้ยวนะ
ขอบคุณจริงๆ
คุณ โลกอีกใบ

หอศิลป์ฯ คือที่ที่คุณชอบไป ราวกับว่าไม่ว่าจะมาที่นี่เพราะอะไร สองเท้าของ
คุณก็จะพามาหยุดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งไป คุณชอบเดินบันไดวนมากกว่าขึ้นลิฟต์
เพราะคุณชอบตอนทีเ่ ดินไปข้างหน้าแต่แรงต้านท�ำให้เดินช้าลง ค่อยๆ ก้าวๆ กว่า
จะถึงที่คุณก็มักจะเผลอยิ้มออกมา
พีย่ ามทีน่ นี่ ะ่ คงจ�ำหน้าคุณได้แน่ๆ ก็คณ
ุ น่ะท�ำให้ทนี่ กี่ ลายเป็นเหมือนบ้านหลัง
ทีส่ องไป อีกอย่างคุณชอบวิวจากหน้าต่างทรงกลมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ บางบานมอง
ออกไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะผนังตึกบดบังทัศนียภาพซะหมด แต่บานโปรดของ
คุณน่ะ มักจะมีท้องฟ้าเป็นส่วนประกอบ
README ISSUE 52 :

โต

51

เรื่อง/ภาพ: ศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์

สิง่ ทีท่ ำ�ให้ชาว TK park
ครั้งวัยเยาว์รู้สึก ‘โตขึ้น’
เมื่อย้อนกลับไปวัยเด็ก วินาทีที่คุณครูบอกให้นักเรียนทุกคนใช้ ‘ปากกา’ แทน
‘ดินสอ’ ได้แล้ว อาจเป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษเวลาหนึ่ง เพราะการที่มือจะได้เปรอะ
ลิควิดเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันได้โตขึ้นแล้ว! เราเลยลองไปถามชาว TK park กันว่าพวก
เขามีประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้หรือไม่ แล้วมีสิ่งใดที่ทำ�ให้พวกเขารู้สึกโตขึ้นบ้าง
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เกมอาตาริ
“ตอนนั้นมันเปลี่ยนแนวความคิดของเราจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่
ท�ำให้เรามีการเปลี่ยนแปลง”
ราชันย์ ธรโชติศริ วิ บิ ลู ย์ อายุ 40 ปี

โทรศัพท์
“เพราะถ้าเราโตแล้ว เราก็จะได้โทรศัพท์ เอาไว้ดูยูทูป แล้วก็เล่นเกมด้วย”
กัญญาณัฐ จันทร์ผอ่ งแสง อายุ 10 ปี

คอซองชุดนักเรียน
“ชุดนักเรียนตอนขึ้นม.1 คือถ้าฉันได้อันนี้ ฉันจะโตแล้วแหละ”
ปานิพรรณ จริยโยธิน อายุ 42 ปี

คอมพิวเตอร์เครื่องแรก
“ผมสามารถหาข้อมูลอะไรก็ได้ตามที่ผมอยากต้องการ ได้เปิดโลกกว้าง”
ต้นกล้า วิบลู ย์เลิศวัฒนะ อายุ 15 ปี

สมุดวาดเขียน
“ รู้สึกดีใจมากเลย สมัยก่อนมันแพง ต้องมีอายุระดับหนึ่งถึงจะได้”
สมคิด จารุไพบูลย์พน
ั ธ์ อายุ 56 ปี

แล็ปท็อป
“แต่ก่อนมันเป็นสัญลักษณ์ของคนท�ำงาน นักธุรกิจ ถ้าได้มามันแปลว่า
ต้องใช้ท�ำงานเป็นแล้ว ไม่ได้มีไว้เล่นแน่ๆ”
อรรธนิศ หอตระกูล อายุ 31 ปี

นิตยสาร ILIKE
“เป็นนิตยสารเกี่ยวกับวัยรุ่น แล้วแต่ก่อนเป็นคนชอบดูดวงด้วย
มีอะไรให้อ่านเยอะ ท�ำให้กลายเป็นชอบอ่านหนังสือไปเลย”
อรรณพ แตงมา อายุ 18 ปี
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