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อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์นิตยสำร “Read Me 

Egazine” โดยฝีมือกำรเขียนของเยำวชน TK Young Writer ที่ผ่ำนกำร

บ่มเพำะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลำฝีมือ จำกอุทยำนกำรเรียนรู้ TK park 

เพื่อเป็นเวทีในกำรสรรค์สร้ำงผลงำน สะท้อนควำมคิดในประเด็นต่ำงๆ 

ผ่ำนมุมมองของคนรุ่นใหม่ 

 กระบวนกำรในกำรผลิตนิตยสำร Read Me เป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงนักเขียนรุ่นเยำว์ที่มีฝีไม้ลำยมือเป็นที่น่ำจับตำ กับบรรณำธิกำร

มืออำชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเขำ้มำแบ่งปันควำมรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์

กำรท�ำนิตยสำร ให้เยำวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับกำรท�ำงำน

จริง ซึ่งควำมพิเศษของ Read Me อยู่ที่ นอกจำกทุกคนจะเป็นนักเขียน

แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง

มือท�ำ ในบทบำทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้ำที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น

เดียวกับกองบรรณำธิกำรนิตยสำร 

 ในยคุดจิทิลัทีก่ำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้ไม่จ�ำกดั Read Me Egazine เป็น

นติยสำรออนไลน์รำย 2 เดอืน ส�ำหรบัผู้อ่ำนทุกเพศทุกวัย น�ำเสนอประเดน็

ที่อยู่ในควำมสนใจผ่ำนมุมมองที่หลำกหลำย ท�ำให้ผู้อ่ำนได้อ่ิมเอมกับ

สรรสำระ ด้วยฝีมอืของเยำวชนคนรุน่ใหม่ทีม่ใีจรกัในกำรเขยีนและกำรท�ำ

หนังสือ ติดตำมนิตยสำร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th 

สำ นักงานอุทยานการเรียนรู้
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จนมำถึงทุกวันนี้ที่เรำยืนได้แบบไม่ต้องตั้งไข่ เดินได้แบบ

ไม่ต้องมีใครรออยูต่รงหน้ำ วิง่ไปได้อย่ำงมัน่ใจว่ำจะไม่ล้ม 

ปั่นจักรยำนสองล้อพร้อมปล่อยแฮนด์แบบได้แบบชิลล์ๆ

 เรำท�ำรำวกับว่ำเรำท�ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นมำตั้งแต่เกิดและ

มักหงดุหงิดเวลำเห็นเด็กๆ ท�ำไม่ได้อย่ำงท่ีเรำท�ำในตอนนี้

 ...เรำอำจจะลืม ลืมไปเลยว่ำเรำก็เคยเป็นเด็กคนนั้น 

คนที่ร้องไห้งอแงเม่ือล้มลง คนที่หัวเข่ำเต็มไปด้วยแผล

ถลอก คนที่เคยโกรธจักรยำนที่ตัวเองปั่น 

 ...เรำลืมไปว่ำเรำก็เคยเป็นเด็กคนนั้นที่เต็มไปด้วย

บำดแผล และควำมเจ็บช�้ำ 

 ทุกอย่ำงต้องใช้เวลำ กำรเติบโตก็เช่นกัน Read me 

ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของน้อง TK young writer 2018 

หลำยๆ คน ทีค่ณุผูอ่้ำนอำจพบบำดแผล อำจพบข้อบกพร่อง 

 แต่ผมจะไม่เรียกมันอย่ำงนั้น 

 ผมขอเรยีกมนัว่ำ ‘เรือ่งรำวระหว่ำงกำรเตบิโต’ ของพวกเขำ

EDITOR’S TALK
นฤพล 
เปาอินทร์

คว่ำ ตัว > คลาน > ตั้งไข่ > เดิน 
> วิ่ง > ปั่นจักรยาน 4 ล้อ > ปั่น
จักรยาน 2 ล้อ พัฒนาการและ
การเติบโตที่เราต้องเคยผ่าน 



 จ�ำได้ว่ำตอนเด็กๆ เรำชอบขอแม่ออกไปเล่นน�ำ้ฝนทกุครัง้

ที่ฝนตก ส่วนใหญ่แม่ก็ไม่อนุญำตหรอก เป็นเรำเองต่ำงหำก

ที่แอบไปเล่น และมักจะจบลงที่ไม้เรียวและกำรนั่งฟังแม่บ่น

เป็นชั่วโมง ตอนนั้นก็สงสัยนะ ท�ำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ชอบให้เด็ก

ออกไปเล่นน�ำ้ฝน แม่บอกว่ำตำกฝนแล้วจะไม่สบำย เรำทีเ่ป็น

เดก็กไ็ม่ได้คิดถงึจดุนัน้หรอก ควำมสนกุคืออย่ำงเดียวทีน่กึถึง

 ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่เรำกลำยเป็นคนไม่ชอบฝน ยิ่งโตขึ้น 

ควำมตื่นเต้นเวลำฝนตกกลับลดลง มันถูกแทนที่ด้วยควำม

รู้สึกเบื่อหน่ำย เพรำะทุกครั้งที่ฝนตก แผนที่วำงไว้ว่ำวันนี้จะ

ท�ำอะไรมักจะพังลงไปเสมอ เช่นเดียวกับเช้ำวันนี้ที่ก�ำลังนั่ง

เขียนต้นฉบับ ฝนตกตั้งแต่เรำยังไม่ลืมตำตื่น แผนที่คิดไว้ว่ำ

จะซักผ้ำก็ล่มไม่เป็นท่ำ จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงของกลุ่มเด็กหัวเรำะ

กันอย่ำงสนุกสนำน เรำเลยชะเง้อไปมองผ่ำนหน้ำต่ำง ใช่

อย่ำงที่คิด.. พวกเขำก�ำลังเล่นน�้ำฝนกันอย่ำงมีควำมสุข

 เรำจ�ำไม่ได้ว่ำครัง้ล่ำสดุทีเ่ล่นน�ำ้ฝนคอืเมือ่ไหร่ แต่คดิว่ำ

คงนำนมำกๆ นำนจนลมืควำมรู้สกึสนกุตอนนัน้ไปแล้ว นำน

จนลืมว่ำครั้งหนึ่งเรำก็เคยเป็นเด็กมำก่อน ควำมทรงจ�ำตอน

นั้นมันหำยไปไหนกัน?

 อยำกจะโยนควำมผดิให้ ‘กำรเตบิโต’ ทีม่ำปล้นเอำควำม

เปน็เดก็เรำไป แต่คดิไปคดิมำ หรือเป็นเรำเองทีท่ิง้ควำมเป็น

เด็กไประหว่ำงกำรเติบโต

ธฤดี 
   ศรีมั่น

“เราเล่นน้ำ ฝนครั้งสุดท้าย 
เมื่อไหร่กันนะ”

EDITOR’S TALK
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  0-3 วัน 
 ยังเป็นตัวอ่อนที่ไม่มีปีก

 4-7 วัน 
 ผ่ำนกำรลอกครำบ เริ่มมีปีก อวัยวะสืบพันธ์ 
 ค่อยๆ เจริญเติบโต

 7 วัน 
 ปีกเจริญเต็มที่ อวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์

 อำยุขัย 212-294 วัน 

อ้ำงอิง
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-khx-
ng-mnusy
https://sites.google.com/site/christmasmaily/phathnakar-thang-smxng
https://mgronline.com/science/detail/9540000073151

 ถ้าจะมอีะไรสักอยา่งที่มาวัดการเตบิโต
ได้ ‘เวลา’ คงเป็นสิ่งแรกท่ีใครหลายคน
นึกถึง เพราะมันเป็นหน่วยวัดที่พอจะบอก
ถึงช่วงเวลาของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้ว่า
อยูใ่นช่วงวัยไหน เติบโตมานานเท่าไหร่ และ
เหลือเวลาชีวิตอีกนานหรือไม่ 
 นีค่อื Infographic ท่ีจะนำเสนอช่วง
เวลาของสิง่มชีวีติทีแ่ตกตา่งกนัทัง้ขนาด 
รูปร่าง ตลอดไปจนท่ีอยูอ่าศยั ว่าในแต่ละ
ช่วงวัยและช่วงการเติบโตของสตัว์เหล่านัน้
ม ี‘ระยะเวลา’ เหมอืนหรือต่างกนัมากแค่ไหน

6

  วัยเด็ก   วัยรุ่น

  วัยผู้ใหญ่   ตำย
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ชว่งเวลาเตบิโต
• แมลงสำบ 7 วัน  

[2.4% ของช่วงเวลำชีวิตทั้งหมด]

• หมูป่ำ 300 วัน  
[0.8% ของช่วงเวลำชีวิตทั้งหมด]

• เสือด�ำ 1,080 วัน  
[17.4% ของช่วงเวลำชีวิตทั้งหมด]

• วำฬ 4,382 วัน  
[18.4% ของช่วงเวลำชีวิตทั้งหมด]

• คน 7,665 วัน  
[26.5% ของช่วงเวลำชีวิตทั้งหมด]

  0-3 เดือน 
 ยังคงดื่มนมแม่อยู่

 3-4 เดือน 
 หย่ำนม เริ่มกันมำกินพืช และสัตว์อื่นๆ

 8-10 เดือน 
 เข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์ จำกนั้น 1 ขวบ  
 จะออกหำกินด้วยตัวเอง

 อำยุขัยเฉลี่ย 10 ปี 

  วัยเด็ก   วัยรุ่น

  วัยผู้ใหญ่   ตำย

  0-2 สัปดำห ์
 เริ่มเดินได้เมื่ออำยุ 2 สัปดำห์

 4 เดือน 
 หย่ำนม จำกนั้น 12-18 เดือน 
 ออกหำอำหำรกินเองได้

 24-36 เดือน 
 เข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์ และแยกตัว 
 ออกมำจำกพี่น้องตัวอื่น

 อำยุขัย 12-17 ปี 

  0-6 เดือน : ยังคงดื่มนมแม่อยู่

 3 ปี : พร้อมส�ำหรับกำรเจริญพันธุ์

 12 ปี : เจริญเติบโตเต็มที่

 อำยุเฉลี่ย 56 ปี 

  2-12 ป ี
 อัตรำกำรเจริญเติบโตน้อย  
 กระดูกยังไม่โตเต็มที่ ลักษณะ 
 ตำยังไม่เจริญสูงสุด 

 12-21 ป ี
 ร่ำงกำยเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
 ในช่วงแรก และเข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์

 21 ป ี
 ร่ำงกำยเจริญเติบโตเต็มที่  
 (ตำมกฎหมำย)

 อำยุเฉลี่ย 79 ปี

หมูป่า
เส

ือด
ำ 

วาฬ

มนุษย์

0.8%

17.4%

18.4%

26.5%



8

โตแลว้...
หรือ
ยังนะ

8 COVER STORY
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เราทุกคนน่าจะเคยผ่านช่วงเวลาที่อยากจะรีบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆ 
หลับตาก็เฝ้าฝัน ลืมตาก็เฝ้าคิด ถึงวันที่เราโตพอที่จะตัดสินใจ
และทำอะไรๆ ได้ด้วยตัวเอง เพราะข้อจำกัดของความเป็นเด็ก 
เพราะสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะ เพราะประสบการณ์ เพราะเวลาที่

ผ่านโลกมา เพราะ “รอให้โตก่อน” คำพูดง่ายๆ ของผู้ใหญ่ที่กั้น
เราไว้กับโลกความเป็นจริงที่เราเฝ้าหา

แต่แล้วอะไรกันคือเกณฑ์วัดการ ‘เติบโต’ เพราะเราไม่ใช่หนอนที่
จะโบยบินเป็นผีเสื้อเมื่อเมื่อโตเต็มวัย เราไม่ใช่นกที่จะสลัดขนเมื่อ

เติบใหญ่ เราไม่ใช่ต้นไม้ที่จะออกช่อดอกผลิบานเมื่อโตเต็มที่ 

เราคือมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนกว่านั้น มากกว่าที่จะวัดขนาด
ความโตได้จากส่วนสูง หรือจะให้ขนาดของรอบอกรอบเอวมา 

บอกได้ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยอายุเพ่ือบอกถึงระยะเวลาในการใช้
ชีวิตที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้นหลายครั้งก็กลับพบคนที่อายุเท่ากัน

แต่รู้สึกว่าพวกเขา ‘โต’ ไม่เท่ากันอยู่บ่อยๆ ใช่ไหม? 

หรือเราไม่สามารถที่จะบ่งบอกการเติบโตของแต่ละคน 
ได้ด้วยตาเปล่า เพราะมันเป็นมากกว่าความสูง มากกว่าขนาด

ของร่างกาย หรือขวบปีของวันคืนที่พ้นผ่าน ...แล้วอะไรกันล่ะคือ
เกณฑ์วัดว่าเราได้ ‘โต’ แล้ว 

เราก็ให้คำตอบที่ถูกต้องไม่ได้เหมือนกัน แต่เชื่อว่าหลังอ่านจบ 
คุณจะเข้าใจความหมายและ ‘โต’ กว่าที่ผ่านมา
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โต
หรือยัง?

“ไว้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อน” เหตุผลที่ผู้ใหญ่หลายคน 
ใช้เพ่ือบอกกับเด็กๆ แต่เคยสงสัยไหม? จริงๆ แล้ว

คำว่า ‘โต’ มีความหมายว่าอย่างไรกันแน่?

10 COVER STORY
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ภำษำไทย
ตำมกำรบัญญัติของส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 

ค�ำว่ำ โต หมำยถึง มขีนำดใหญ่ เมือ่ใช้กบัอวยัวะหรอื
ร่ำงกำย หมำยถึง มีขนำดใหญ่กว่ำปรกติ เช่น เด็ก
คนนี้ตำกลมโตน่ำรัก เด็กคนนี้ตัวโตกว่ำเพื่อนรุ่น
เดียวกัน นอกจำกนี้ โต ยังมีควำมหมำยว่ำ เจริญ
ใหญ่ข้ึนและมีอำยุเพิ่มขึ้น เช่น โตขึ้นเขำอยำกเป็น
นักเขียน ข้ำวกล้ำที่ปักด�ำไว้ก�ำลังโตวันโตคืน อีกไม่
นำนก็คงออกรวง (ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ๘ 
ธันวำคม ๒๕๕๓) 

English
ส่วน โต ในภำษำอังกฤษคือค�ำว่ำ Grow ซึ่งเป็น

ค�ำกริยำ มีด้วยกันหลำยควำมหมำย หมำยถึง กำร
โตขึ้นอย่ำงธรรมชำติโดยมีรูปร่ำงใหญ่ขึ้นและมีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ หรือมีขนำดเพิ่มขึ้นตำม
เวลำ (oxford)

ดูเหมือนว่ำ โต จะสื่อถึงควำมหมำยทั้งทำงด้ำน
นำมธรรม และรูปธรรม ไม่ใช่แค่ในภำษำไทยหรือ
ภำษำองักฤษ แต่รวมถงึในอกีหลำยๆ ภำษำทีไ่ม่อำจ
กล่ำวได้หมด โดยในภำพรวมจะมีควำมหมำยไปใน
ทิศทำงเดียวกัน คือ มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย 

มีขนำดเพิ่มข้ึนหรือใหญ่ข้ึน อำจจะมีเร่ืองของระยะ
เวลำเข้ำมำเกี่ยวข้อง

หำกลองขยำยควำมของค�ำว่ำ ‘โตแล้ว’ ดูอีกสัก
หน่อย ในทำงกฎหมำยน้ันอำจหมำยถึงกำรทีเ่ดก็คน
หนึง่มอีำยคุรบ 18  ปีบรบิรูณ์ ซึง่เป็นกำรบรรลนุติภิำวะ
หรือมีอำยุถึงตำมที่กฎหมำยก�ำหนด จะถือว่ำให้พ้น
จำกภำวะผู้เยำว์ 

‘จำกค�ำถำมน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบ หรอืเป็นเพรำะ
ค�ำตอบทีน่�ำไปสู่กำรตัง้ค�ำถำม’ ถงึอย่ำงนัน้ หำกลอง
ค้นหำควำมหมำยของค�ำว่ำ ‘โต’ ลงในอนิเทอร์เนต็
อำจจะได้พบกบัหลำกหลำยกระทู้และบทควำมท่ีมกีำร
ตัง้ค�ำถำมกบัค�ำว่ำ ‘โต’ ไว้มำกมำย

จะเห็นได้ว่ำจำกค�ำๆ เดียวน้ัน ถูกต้ังค�ำถำมไว้
มำกกว่ำ 1 กระทู้ สิ่งนี้สะท้อนถึงอะไร ? ควำมสงสัย
ส่วนตัว หรือควำมไม่ชัดเจนของควำมหมำย แต่สิ่งที่
น่ำสนใจมำกกว่ำนั้นคือ ผู้คนมำกมำยที่เข้ำมำคอม
เมนต์แสดงควำมคดิเหน็ถงึค�ำว่ำ โตแล้ว ซึง่หำกลอง
ไล่อ่ำนดูแล้วจะพบว่ำควำมคิดเห็นเหล่ำนั้นค่อนข้ำง
เหมือนหรือแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละบุคคลเลยก็ว่ำ
ได้ ตวัอย่ำงควำมคดิเห็นบำงส่วนจำกบุคคลทีม่อีำชพี
แตกต่ำงกัน
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 “โตแล้ว หมายถึง การมีทัศนคติที่โต ความเข้าใจโลกว่าเป็นสิ่งไม่จีรัง คำ
ว่า ‘ใช้ชีวิต’ ให้คุ้มค่า ไม่ได้เล่นสนุกให้พ้นไปวันๆ แบบตอนเด็ก ซึ่งไม่ขึ้นกับ
อายุบางทีเด็กก็มีทัศนคติท่ีโตกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีก” - อัจฉรา คำมณี 

(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักเขียนอิสระ)

“โตแล้วคือบรรลุนิติภาวะ มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ ไม่งอแง ตัดสินใจและแก้
ปัญหาได้อย่างดี” - ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม (อาจารย์ประจำวิชาการ
พัฒนาการหลกัสตูร คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์)

แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นเพียงคำตอบท่ีพจนานุกรมหรือความคิดเห็นท่ีคนอ่ืน
ได้ให้ไว้ แล้วคำนิยามของคำว่า ‘โต’ ของคุณล่ะ? เหมือนกันบ้างไหม?
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โตอยูข่า้งใน...
ระดับเซลล์

เราเติบโตขึ้นเมื่อไหร่? ใช่ส่วนสูงที่มากขึ้นหรือเปล่า หรือจะเป็นน�้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้น หน้าตาที่เปลี่ยนไป เสียงที่แหบพร่า สีผม หรือรอยย่นบนใบหน้า 
อะไรกันแน่ที่บ่งบอกว่าเราโตแล้ว? ถ้ามองลึกลงไปกว่าร่องลึกบนใบหน้า 
มากกว่าเสียงที่แหบพร่า... ลึกลงไปในร่างกาย ในสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่า 
‘เรา’ แต่ลึกลงไปในนี้มีหลายสิ่งกำลังเติบโตและตายลง อย่างที่เราอาจไม่
เคยสนใจเลย ‘เซลล์’

ร่างโคลนในทุกนาที
กำรเติบโตของร่ำงกำยที่เรำเห็นมำจำกกำรโตและตำยของเซลล์

ในร่ำงกำยหลำยชั่วอำยุเซลล์ ที่เรำสำมำรถเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน
จำก ‘ขี้ไคล’ หรือเรียกอีกชื่อก็คือ ‘ซำกศพของเซลล์ผิวหนัง’ ที่ตำยไป 

เซลล์ในร่ำงกำยเรำมีอำยุที่ต่ำงกัน แต่มีวิธีกำรเพิ่มจ�ำนวนเซลล์
เหมือนกันที่เรียกว่ำ ‘ไมโทซิส (Mitosis)’ อธิบำยอย่ำงง่ำยคือวิธีกำร
สร้ำงร่ำงโคลนของเซลล์เพื่อมำทดแทนกำรตำยลงของเซลล์เก่ำ จะมี
เซลล์ใหม่ๆ ขึน้มำทดแทนเสมอ ซึง่กระบวนกำรนีเ้องทีท่�ำให้เรำมส่ีวน
สูงมำกขึ้น มีขนำดร่ำงกำยที่เปลี่ยนไป และมีหัวใจดวงใหม่?
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โต ไม่พร้อมกัน
เซลล์ในแต่ละอวยัวะมวีธิกีำรไมโทซสิเหมอืนกนั

เพื่อทดแทนกำรหมดอำยุของเซลล์เก่ำ แต่ไม่ได้
หมำยควำมว่ำจะเกดิข้ึนพร้อมกนั เพรำะเซลล์แต่ละ
ชนิดกม็อีำยตุ่ำงกนั  อย่ำงเช่นเซลล์ตุม่รบัรสมอีำย ุ10 
วัน เซลล์ปอด มอีำยเุฉลีย่ที ่2-3 สปัดำห์ ใกล้เคียงกับ
เซลล์ผวิหนงัทีม่อีำยุ 2-4 สัปดำห์  เมด็เลอืดแดงมอีำยุ
เพยีง 4 เดอืน เซลล์เส้นผมอำยเุฉลีย่ 3-6 ปี เซลล์
กระดูก 10 ปี ส่วนเซลล์หวัใจจะมอีำยปุระมำณ 20 ปี 

พอเซลล์โตเต็มที่ตำมอำยุกำรใช้งำน เซลล์ก็จะ
เสื่อมอำยุและสลำยไป ร่ำงกำยก็จะผลิตเซลล์ใหม่
ขึน้มำแทนท่ีเรือ่ยๆ ด้วยกรรมวธิไีมโทซสิข้ำงต้น มนษุย์
จึงเหมือนเปลี่ยนร่ำงกำยใหม่อยู่ตลอด ดังนั้นถ้ำจะ
บอกว่ำรักใครต้องใช้หัวใจ และอกหักรักเดียวมำ 20 
ปี ก็ควรจะเลิกเสียใจได้แล้วนะ ก็(หัว)ใจเรำเปลี่ยน
ไปทุกๆ 20 ปีนี้นำ

แต่กำรลมืใครจำกใจมนัไม่ง่ำยอย่ำงนัน้ใช่ไหมล่ะ? 
เพรำะเรำต่ำงรูก้นัดว่ีำควำมทรงจ�ำและควำมรูส้กึเหล่ำ
นัน้ไม่ได้ถกูบันทกึไว้ทีเ่ซลล์หวัใจ แต่มนัอยูใ่นเซลล์
สมองทีก่�ำเนดิมำพร้อมกบัมนษุย์ และมอีำยยุนืยำว
เท่ำๆ กบัเจ้ำของร่ำงกำยต่ำงหำก ดังนัน้ถึงแม้เซลล์
ร่ำงกำยจะเตบิโตและเปลีย่นใหม่อกีกีค่รัง้ เรำก็ยงัคง
เป็นคนเดมิท่ีมคีวำมทรงจ�ำเดมิๆ หลงเหลอืไว้อยูดี่

เติบโตในทางที่ผิด
จริงๆ แล้วเซลล์ก็เหมือนคนคนหนึ่งนั่นล่ะ ที่อำจ

โตในทำงที่ผิด ใช้ชีวิตในแบบที่ส่งผลร้ำยต่อตัวเอง
กำรโตในทำงที่ผิดท่ีว่ำก็คือ “มะเร็ง” มะเร็งคือ

กำรท่ีรหัสพันธุกรรมในเซลล์ได้รับกำรเปล่ียนแปลง
ให้ผิดเพี้ยนไปจำกเดิม ผ่ำนปัจจัยหลำยอย่ำง ไม่ว่ำ
จะเป็นตวัเซลล์เอง (กรรมพนัธุ)์ หรือพฤตกิรรมไม่พึง
ประสงค์ต่ำงๆ อย่ำงสูบบหุรี ่ดืม่แอลกอฮอล์ หรอืปัจจยั
ภำยนอกอย่ำงรังสี UV และเมื่อรหัสพันธุกรรมของ
เซลล์ผิดเพ้ียน จึงส่งผลให้เวลำที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อ
ก�ำเนิดเซลล์ใหม่จะเกิดกำรถ่ำยทอดควำมผิดปกติ
นั้นไปสู่เซลล์อื่น และหำกควบคุมกำรเจริญเติบโตนี้
ไม่ได้ เซลล์ร้ำยกจ็ะลกุลำมไปยงักระแสเลอืดและน�ำ้
เหลอืง แพร่กระจำยกลำยเป็นเนือ้ร้ำยทีก่ดักนิอวยัวะ
ต่ำงๆ จนระบบร่ำงกำยล่มและถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

ปัจจุบันกำรรักษำโรคมะเร็งก้ำวหน้ำขึ้นมำก แต่
มะเร็งก็ยังเป็นเรื่องที่น่ำกลัวและพรำกชีวิตคนไป
มำกมำยอยู ่ดงันัน้กำรดแูลตวัเองไม่ให้ท�ำพฤตกิรรม
สุ่มเสี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งหนทำงที่สำมำรถป้องกันกำร
เกิดโรคมะเร็งได้

เกิดใหม่ แต่ไม่อมตะ
หลำยคนอำจจะเกดิค�ำถำมขึน้มำว่ำ ทัง้ท่ีร่ำงกำย

ผลดัเปลีย่นเซลล์เหมอืนเปลีย่นอวยัวะใหม่อยูต่ลอด 
ท�ำไมร่ำงกำยของพวกเขำยงัแก่ลงเรือ่ยๆ ท�ำไมจงึไม่
เป็นอมตะ? นัน่กเ็พรำะทกุครัง้ทีเ่รำคดัลอกรหสัพนัธกุรรม
ในขัน้เมทำเฟสก่อนแยกตวัออกเป็นสองเซลล์ ส่วน
ปลำยของโครโมโซมจะหดสัน้ลงเร่ือยๆ ท�ำให้เซลล์ท่ี
ได้ใหม่ค่อยๆ เสือ่มสภำพ จนหมดควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงใหม่ และท�ำให้ร่ำงกำยแก่ลงไปเรือ่ยๆ 

ขอบคุณข้อมูลจำก : Never-Age.com,  
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/
content/65617/-scibio-sci-

ค�ำถำมทีน่่ำสนใจคอื ถ้ำในระดบัเซลล์ร่ำงกำยเรำ
ยงัมอีำยแุละช่วงวยัทีไ่ม่เท่ำกนัเลย แล้วเรำจะใช้อะไร
เป็นเกณฑ์วดักำรเตบิโต คงไม่สำมำรถเอำไม้บรรทดั
วดัส่วนสูง เอำสำยมำวดัรอบอก หรือชกู�ำป้ันเพือ่บอก
ขนำดหวัใจ แล้วอะไรกนัทีเ่ป็นหลกัฐำนในกำรเตบิโต 
อะไรกันคือสิ่งที่ยืนยันว่ำเรำ ...โตขึ้นกว่ำเมื่อวำน
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พิธีกรรม 
โลกต้องจดจำ  

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

6
Naghol

Helot Killing

ภำพจำก: http://oikosonline.nl 
/2016/05/19/de-oorsprong- 
van-het-bungeejumpen/

Rituals

พิธีกระโดดหอคอยของชาววานูอาตู
เรำคงเคยได้ยนิกิตติศพัท์ของบนัจีจ้มัพ์กันมำแลว้ แต่รูห้รือไม่วำ่ต้นแบบของเจำ้กฬีำ
น่ำหวำดเสยีวนีม้ำจำกพธินีำโกลของชำววำนอูำต ูทีเ่กำะเพนเทคอสต์ของประเทศวำ
นูอำตูในมหำสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เด็กชำยอำยุ 8-9 ปีจะกลำยเป็นผู้ใหญ่ด้วยกำร
ดิ่งพสุธำจำกหอคอยไม้สูงกว่ำ 30 เมตร โดยมีเถำวัลย์มัดข้อเท้ำไว้เพียงข้ำงละเส้น 
หำกค�ำนวณควำมยำวผดิพลำดหรอืมดัเถำวลัย์ไม่แน่นแม้แต่นดิเดยีว แน่นอนว่ำอำจ
กระดูกหักหรือถงึตำยได้ เดก็ชำยจะเริม่กระโดดที่ควำมสูงไม่มำกนัก เมื่อโตขึน้จึงจะ
กระโดดจำกต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่ออวดควำมเป็นชำยของตน พิธีนำโกลยังเชื่อมโยงกับ
กำรเพำะปลูกในปีนั้นๆ อีกด้วย โดยเชื่อว่ำยิ่งกระโดดลงมำจำกที่สูงเท่ำไรผลผลิตก็
จะยิง่ด ีและถ้ำสำมำรถเอำศรีษะและไหล่แตะพืน้ได้พอดพีชืผลปีนัน้จะงอกงำมทเีดยีว

บททดสอบการเติบโตแบบฉบับชาวสปาร์ตา
ชนชำติที่ขึ้นชื่อเรื่องกำรรบในอดีตอย่ำงชำวสปำร์ตำปลูกฝังจิตวิญญำณนักรบด้วยกำร
ส่งตัวเด็กชำยอำยุ 7 ขวบเข้ำศูนย์ฝึกนักรบที่เรียกว่ำ Krypteia เพื่อฝึกควำมอดทนและ
เรียนรู้วิธีต่อสู้เป็นเวลำ 10 ปี เมื่อใกล้จบหลักสูตรเหล่ำเด็กหนุ่มต้องทดสอบว่ำตนเป็น
ผู้ใหญ่ด้วยกำรฆ่ำทำส (helot) ซ่ึงเป็นประชำกรส่วนใหญ่ของรฐั พวกเขำจะถกูน�ำไปปล่อย
ไว้ที่ชนบทพร้อมมีดเล่มเดียวและต้องหำทำงกลับไปที่ศูนย์ฝึกให้ได้ โดยระหว่ำงทำงต้อง
ฆ่ำทำสให้ได้มำกท่ีสุด หำกท�ำส�ำเร็จก็ถือว่ำผ่ำนหลักสูตรและกลำยเป็นนักรบเต็มตัว 
อนึ่งวิธีกำรนี้ยังเป็นแผนกำรของรัฐที่ใช้ในกำรปรำบปรำมไม่ให้ทำสก่อกบฏอีกด้วย
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พิธีสวมถุงมือมดกระสุนสุดโหดของชาว 
Satere’-Mawe’
บริเวณลุม่แม่น�ำ้แอมะซอนในประเทศบรำซลิเดก็หนุม่
ชนเผ่ำ Sateré-Mawé ท่ีอำยคุรบ 13 ปีต้องเข้ำพธิี
ทดสอบควำมเป็นนกัรบด้วยกำรสวมถงุมอืพเิศษ ถงุมอื
ชนดินีส้ำนจำกใบไม้ธรรมดำแต่น�ำมดกระสุนทีถ่กูท�ำให้
สลบมำฝังโดยหันเหลก็ในเข้ำด้ำนใน  เมือ่มดเหล่ำนี้
ฟ้ืนคืนสตจิะดรุ้ำยเป็นพิเศษ เดก็หนุ่มต้องสวมถุงมอืนี้
ค้ำงไว้ 10 นำทีโดยห้ำมส่งเสยีงร้องหรอืถอดถงุมอืเป็น
อันขำด ข่ำวร้ำยคอืมดชนดินีต่้อยเจบ็ทีส่ดุในโลกและ
ต่อยเจบ็รำวกบัถกูยงิด้วยลกูกระสนุ ข่ำวดกีคื็อพษิของ
มดกระสุนไม่เป็นอันตรำยถงึชวีติแต่มฤีทธิท์�ำให้เป็น
อมัพำตช่ัวครำวและต้องใช้เวลำนำนถึง 24 ชัว่โมงกว่ำ
พษิจะจำงลง อย่ำงไรกต็ำมพธิกีรรมไม่ได้จบลงเพยีง
เท่ำนี ้เดก็หนุม่จะได้รับกำรยอมรบัว่ำเป็นนักรบเตม็ตวั
กต่็อเม่ือสวมถงุมอืเช่นนีไ้ม่ต�ำ่กว่ำ 20 ครัง้

ช่วงเวลาแห่งการออกไปเผชิญโลกกว้างของชาวอามิช
อำจเป็นเรื่องเหลือเชื่อในโลกยุค 4.0 หำกจะบอกว่ำยังมีชุมชนที่ไม่มี
อินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรทัศน์ ไม่ใช้ไฟฟ้ำ และเดินทำงโดยรถม้ำเท่ำนั้น แต่
ชุมชนชำวอำมิชแห่งนี้มีอยู่จริงและตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำอีกด้วย 
ชำวอำมิชมีควำมเปน็อยู่ที่เรยีบงำ่ยแต่ก็เต็มไปดว้ยกฎระเบียบอนัเคร่งครัด 
พวกเขำนบัถอืศำสนำครสิต์นกิำยอนำแบปทสิต์ซึง่ไม่เชือ่ในกำรรบัศลีต้ังแต่
เกิด ด้วยเหตุนี้เด็กหนุ่มเด็กสำวชำวอำมิชจึงยังไม่ได้รับศีลจนกระทั่งอำยุ 
16 ปี ในช่วง Rumspringa พวกเขำสำมำรถใช้เวลำสุดสัปดำห์ส�ำรวจโลก
กว้ำงนอกชุมชน ท�ำอะไรกไ็ด้ตำมใจ ใช้ชวีติได้สดุเหวีย่งโดยปรำศจำกกรอบ
และกฎเกณฑ์ ชำวอำมชิถอืว่ำกำรเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนมำจำกควำมสมคัร
ใจ เดก็หนุ่มเดก็สำวจงึเลอืกได้ว่ำจะกลบัไปใช้ชวีติตำมวถิชีำวอำมิชเช่นเดมิ
หรือจะละทิ้งครอบครัวออกจำกชุมชนไปใช้ชีวิตในเมือง หำกพวกเขำเลือก
ทีจ่ะกลบัไปอยูใ่นชมุชนกต้็องเข้ำพธิรีบัศลีแล้วกำรเปลีย่นผ่ำนกจ็ะสิน้สดุลง

การหลงลืมเพื่อเติบโตของชาวอัลกอนควิน
ส�ำหรับชำวอัลกอนควินกำรเป็นผู้ใหญ่คือกำรลืมวัยเด็ก
เพื่อให้ควำมสนใจกับกำรเป็นผู้ใหญ่เพียงอย่ำงเดียว เด็ก
หนุ่มที่อำยุถึงเกณฑ์จะถูกพำไปนอกเมืองและให้ด่ืมยำที่
ท�ำจำกต้น Wysoccan อีกชื่อหนึ่งคือ Jimson Weed 
หรือต้นล�ำโพง ซึ่งออกฤทธิ์หลอนประสำทรุนแรงกวำ่ LSD 
100 เท่ำ จำกนั้นจะถูกขังในกรง 20 วัน เพื่อให้ลืมควำม
ทรงจ�ำวัยเด็กจนหมดสิ้น แต่บำงครั้งผลลัพธ์ก็รุนแรงเกิน
คำดท�ำให้พวกเขำลมืครอบครวั จ�ำชือ่ตวัเองไม่ได้ หรอืลมื
แม้กระทัง่วธิพีดู ในกรณทีีเ่ลวร้ำยทีส่ดุอำจเสยีชวีติ ส�ำหรบั
เด็กคนไหนที่กลับไปแล้วยังจ�ำเรื่องรำวต่ำงๆ ได้ จะถูก
ส่งตัวกลับไปดื่มยำอีกจนกว่ำจะจ�ำอะไรไม่ได้อีกเลย

การออกไปใช้ชีวิตกลางหิมะของชาวอินูอิต
ท่ำมกลำงควำมหนำวเหน็บและหิมะสีขำวโพลนบนเกำะแบฟฟินทำง
ตอนเหนือของประเทศแคนำดำ ชำวอินูอิตเลี้ยงชีวิตด้วยสัตว์ทุกชนิด
ที่หำได้จำกทุ่งน�้ำแข็ง กำรล่ำสัตว์จึงเป็นทักษะจ�ำเป็นที่ชำยชำวอินูอิต
ทุกคนต้องฝึกฝน ด้วยเหตุนี้เด็กชำยที่มีอำยุ 11 – 12 ปี จึงต้องไปเข้ำ
ค่ำยกลำงหิมะกับผู้ใหญ่เพื่อเรียนรู้กำรล่ำสัตว์และกำรเอำชีวิตรอดใน
สภำพอำกำศอันเลวร้ำย นอกจำกนั้นยังตอ้งเรียนรู้ทีจ่ะสื่อสำรกบัสัตว์
ตำมควำมเชือ่โดยมหีมอผเีป็นผูเ้ปิดช่องทำงกำรส่ือสำรให้ ในภำยหลงั

เด็กผูห้ญงิกส็ำมำรถ ไปเข้ำค่ำยเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตได้
เช่นกันและเดก็จะกลำยเป็นผูใ้หญ่
เมื่อรับผิดชอบชีวิตตนเองและ

ครอบครัวได้แล้ว

Rumspringa

Outcamps

ภำพจำก: Dale Scherfling

ภำพจำก: 
geneticliteracyproj-
ect.org

Bullet Ant 
Initiation

Algonquin 
Drug Trip
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รั้วรอบ
และกรอบ
ของการ
เติบโต

 ถ้าจะมีสักสถานที่หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ
การเติบโต ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็น
เด็กกับผู้ใหญ่ ที่แห่งนั้นคงจะเป็น ‘โรงเรียน’ ที่ที่
เราเริ่มเรียนรู้จักความรู้จากตำรา เรียนรู้ที่จะอยู่
ในกฎ และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่
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ในระยะเวลำไม่กี่ปีท่ีผ่ำนมำ หำกมองไปท่ีประเทศที่มี
ศกัยภำพด้ำนกำรศกึษำอยูใ่นอนัดบัต้นๆ อย่ำงประเทศอังกฤษ 
ข้อมลูจำก University and Colleges Admission Service 
หรือ Ucas ระบุว่ำ นักศึกษำมีแนวโน้มที่จะตอบรับจดหมำย
เข้ำเรียนต่อระดับอุดมศึกษำน้อยลงตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมำ 
สมัพนัธ์กบัวฒันธรรมกำรศึกษำตำมบ้ำน หรือ Homeschool 
ที่ก�ำลังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง…  

วัฒนธรรมกำรจัดกำรศึกษำตำมบ้ำน เริ่มแพร่หลำยใน
ประเทศอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 1970 ซึ่งมีตัวเลขของเด็กที่
ลงทะเบียนรับกำรศึกษำรูปแบบนี้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยสูงท่ีสุด
ในปี 2014 คือมำกกว่ำ 34,000 รำย และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 
48,000 รำยในปี 2017 

ในจ�ำนวนนี ้ผูป้กครองของเดก็ๆ ต่ำงบอกเป็นเสียงเดยีวกนั
ว่ำ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรศึกษำที่
ง่ำยขึ้น ไม่ใช่ปัจจัยที่ท�ำให้พวกเขำตัดสินใจเอำลูกๆ ออกจำก
โรงเรียน แต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตและสภำพแวดล้อม ที่เหมำะ
ต่อกำรเรียนรู้ของเด็กๆ แต่ละคนมำกกว่ำ  

จอห์น ล็อค นักปรชัญำชำวองักฤษ กำรศกึษำจงึไม่เคยเป็น
เรือ่งของกำรได้มำซึง่ควำมรูเ้พยีงอย่ำงเดียว แต่เป็นเรือ่งระหว่ำง
อ�ำนำจรฐัทีค่อยควบคมุควำมคิด และกำรเรยีนรูท้ีจ่ะมเีสรภีำพ
ของประชำชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เด็กคนหนึ่งได้รับกำร
ขัดเกลำจำกกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรืออยู่ในสภำพแวดล้อมที่
เอื้อให้เขำมีควำมอดทนอดกลั้นต่อผู้อื่นมำกขึ้นเท่ำนั้น 

ในงำนเขียนเรื่อง “Getting Religion”: Religion, Di-
versity, and Community in Public and Private Schools.”

Meira และ Sanford Levinson สนบัสนนุแนวคดิของลอ็ก 
และบอกว่ำ “เดก็ๆ จะไม่มีวนัโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีด่ไีด้เลย หำก
พวกเขำไม่เรียนรูท้ีจ่ะอยูก่บัควำมหลำกหลำย โดยเฉพำะเรยีน
รูท่ี้จะอยูก่บัคนท่ีม ี“ควำมเชือ่พ้ืนฐำน” แตกต่ำงจำกตวัเอง” 

เพรำะส�ำหรบั Levinson กำรศกึษำ ไม่ใช่แค่กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้เท่ำนั้น แต่เป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดวิถีชีวิตรูปแบบ
ต่ำงๆ ที่ผู้คนใช้อยู่ร่วมกันในสังคม ให้กับคนรุ่นต่อไป เมื่อเป็น
แบบนัน้ Levinson เน้นว่ำ กำรเรยีนรูจ้ำกโรงเรยีนท่ีมีคนนบัถอื
ศำสนำแตกต่ำงกันมำกๆ จึงกลำยเป็นเรื่องจ�ำเป็น เพรำะกำร
เรยีนรู้จำกคนทีม่คีวำมเชือ่แตกต่ำงกัน จะท�ำให้เดก็ๆ พยำยำม
หำต้นตอ หรือท�ำควำมเข้ำใจส่ิงที่เป็นรำกฐำนที่สุด รวมถึง
วิพำกษ์วิถีชีวิตที่ต่ำงออกไป และแสวงหำรูปแบบชีวิตที่ตัวเอง
พอใจได้ เมื่อพวกเขำโตขึ้น

ในวันที่เรำก�ำลังก้ำวไปพร้อมๆ กัน ภำยใต้เงื่อนไขของ
สังคมทีม่กีำรแข่งขนัสูง และกำรศกึษำไม่ได้จ�ำกดัตัวเองอยูใ่น
ห้องเรยีน กำรเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ อำจไม่ได้หมำยถงึ กำรพฒันำ
ทำงควำมคิด แสวงหำควำมรูใ้ห้มำกเข้ำไว้ เพ่ือเอำตวัรอด หรือ
เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไปตำมอุดมคติ แต่มันอำจกินควำม
หมำยกว้ำง หรือแคบกว่ำนั้น…  เรำอำจต้องกำรผู้ใหญ่ที่พร้อม
ด้วยควำมรู้และประสบกำรณ์ เพือ่แก้ปัญหำต่ำงๆ ท่ีซับซ้อนขึน้
กว่ำในอดีต หรืออำจต้องกำรเพียงแค่ให้เด็กสักคน เติบโตขึ้น
มำเป็นผู้ใหญ่ ที่มีทัศนคติเปิดกว้ำงมำกพอ และพร้อมจะรับ
ควำมแตกต่ำง เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น และค่อยๆ สร้ำงสังคมที่ดี
กว่ำ ด้วยจังหวะที่ช้ำลงกว่ำเดิม เพื่อจะไม่ล้มเหลวแบบเดิมๆ 

หำกสังคมที่ดี จะต้องประกอบด้วยผู้ใหญ่ในแบบหลัง 
Meira และ Sanford กล่ำวสรุปว่ำ กำรเรียนในสถำบันกำร
ศึกษำ อำจเป็นเพียงวิธีเดียว ที่จะท�ำให้เด็กๆ สำมำรถยืนยัน
ควำมต้องกำร เรียนรู้ที่จะเติบโตท่ำมกลำงควำมหลำกหลำย 
และไม่เป็นเพียง “เงำสะท้อน” ของคนรุ่นก่อน จนในที่สุด…  
จึงท�ำให้พวกเขำตอบตัวเองได้ว่ำ วิถีชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือก
ดีอย่ำงไร และจะท�ำให้เรำเดินหน้ำไปสู่สังคมท่ีดีกว่ำ ได้อย่ำงไร 
ซึง่น่ีอำจกลำยเป็นหน่ึงในอกีหลำยๆ ควำมหมำยของ “กำรเตบิโต” 
ในศตวรรษที ่21 กเ็ป็นได้… 

บทควำม
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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เครื่องนุ่งห่ม
เทรนด์กับการแต่งตัว

กำรแต ่งตัวของมนุษย ์ เรำนั้นมีที่มำและ
ประวัติศำสตร์ท่ีน่ำสนใจ คงพูดว่ำผู้คนในปัจจุบัน
ไม่ได้สนใจเรื่องกำรแต่งตัวเลยก็คงไม่ถูก เพรำะ
กำรแต่งตัวในสมัยนี้นั้นกลำยเป็นสิ่งส�ำคัญท่ี
แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนได้อย่ำงชัดเจน
ท่ีสุด ซ่ึงกำรแต่งตัวก็มีรูปแบบที่หลำกหลำย
เปลี่ยนแปลงตำมเทรนด์ในแต่ละยุคสมัย 

‘เส้ือคอเต่ำ’ ปรำกฏตัวครั้งแรกในช่วงระหว่ำง
ศตวรรษที่ 13 และ 15 หรือช่วงยุคกลำงสมัยก่อน 
(Medieval period) มำสู่ยุค ’50s และ ’60s ใน
สมัยนั้นเส้ือคอเต่ำสีด�ำฮอตฮิตสุดๆ โดยมีผู้น�ำ 
เทรนด์เป็นกลุ่ม “Beat Generation” หรือชื่อที่
กลุม่นกัเขยีน และอำร์ทตสิอเมรกินัทีม่ำรวมตวักัน
ในช่วงปลำยของยุค 50 ใช้เรียกตัวเอง

‘เสือ้ลำยทำง’ เสือ้ผ้ำชนดินีเ้ดมิทนียิมใส่กนัเฉพำะ
ในหมู่นักโทษ และผู้ป่วยวิกลจริตเท่ำนั้น โดย
เฉพำะนักโทษคดีร้ำยแรง แต่ก็ถูกน�ำมำดีไซน์เป็น
เสื้อลำยทำงที่ดูแฟชั่นและมีควำมคลำสสิคจนแม้
เวลำผ่ำนไปปัจจุบันผู้คนยังคงให้ควำมนิยมใส่อยู่

‘กำงเกงขำม้ำ’ รปูทรงของกำงเกงขำม้ำ มใีห้เหน็ครัง้
แรกในชดุเครือ่งแบบทหำรเรอืในสมยัยคุ 1800s ซึง่
เหตผุลหลกัๆกเ็พ่ือช่วยป้องกนัไม่ให้เหล่ำทหำรตก
เรือตอนปฏิบัติหน้ำที่ จนน�ำไปสู่แฟช่ันยุค “ฟั้งค์” 
(funk) ทีร่ปูแบบของกำงเกงขำม้ำกลำยเป็นแฟชัน่
ของยคุ ’60s และ’70s อกีทัง้ยงัถอืเป็นสัญลกัษณ์
ควำมเคลือ่นไหวของยคุฮิปป้ีและดสิโก้

‘เอ๊ียม’ ชุดเอ๊ียมได้รับแรงบันดำลใจมำจำกชุดหมี
ของกองทพัอังกฤษในช่วงกลำงศตวรรษท่ี 18 ซึง่ต่อ
มำในศตวรรษที่ 19 เอี๊ยมได้กลำยเป็นชุดเครื่อง
แบบของเหล่ำคนแรงงำน แต่เอ๊ียมก็ได้กลำยเป็น
แฟชัน่ไอเทม็ในชว่งยุค 1960s เชน่กัน โดยทีไ่ม่ได้
ถูกจ�ำกัดแต่กับชนชั้นแรงงำนอีกต่อไป

ไอเทม็สุดคลำสสคิเหล่ำนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึง่ของ
ไอเทม็ทีเ่ป็นตวัแทนของยคุสมยัเท่ำนัน้ ซึง่แสดงให้
เห็นถงึรปูแบบกำรเตบิโตทีแ่ม้กำลเวลำผ่ำนไป หรือ
แฟชัน่จะพฒันำไปไกลแค่ไหน แต่ไอเทม็คลำสสคิก็
ยงัคงอยูภ่ำยในใจของใครหลำยๆคนทีอ่ำจเตบิโตมำ
พร้อมกับอธิพิลของวฒันธรรมเหล่ำน้ี

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

อย่างน่าสนใจ ...ระหว่างเส้นทางของการเติบโต
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ที่อยู่อาศัย
บ้านกับการท่องเที่ยว

“There’s no place like home. / ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้ำน” หมำยถึง แม้ที่อื่นๆ 
จะสวยงำมหรือสะดวกสบำยเพียงใด แต่ก็ไม่มทีีไ่หนทีเ่รำรู้สกึอบอุน่ และปลอดภัยได้
เหมือนกับบ้ำน ส�ำนวนน้ีคงตรงกับควำมคิดของใครหลำยๆ คน แต่กำรท่ียุคสมัย
เปลี่ยน ผู้คนก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย “จำกงำนวิจัยและผลส�ำรวจของ Airbnb 
คนอำยุระหว่ำง 18-35 ปี จ�ำนวน 1,000 คน ในสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ และจีน โดย
ตั้งค�ำถำมพวกเขำว่ำ อะไรคือสิ่งที่พวกเขำเห็นว่ำส�ำคัญ และยอมจ่ำยเงินเพื่อมันใน
อีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ผลปรำกฏว่ำ ค�ำตอบส่วนมำกคือ กำรท่องเที่ยว โดยส�ำรวจพบอีก
ว่ำ 55% ของคนอเมริกัน 56% ของคนอังกฤษ และ 83% ของคนจีน ยอมที่จะจ่ำยเงิน
จ�ำนวนมำก เพื่อกำรท่องเที่ยว” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่
หนึง่ในเหตผุลของกำรได้ท�ำงำนหรอืเก็บเงนิเพือ่ใช้จ่ำยปกติแล้ว ยงัเพือ่กำรได้ออกไป
ท่องเที่ยวหรือเผชิญโลกกว้ำงด้วย และหำกลองตำมโลกโซเชียลเรำคงได้พบกับกำร
แชร์ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวท้ังบทควำม หรือ Vlog จำกผู้คนธรรมดำ ไปจนถึง
เหล่ำ Youtuber คนดังทั้งหลำยต่ำงก็มีไลฟ์สไตล์และแนวทำงกำรใช้ชีวิตที่น่ำสนใจ
จนใครหลำยคนต้องอยำกไปท่องเที่ยวตำม ท�ำให้กำรท่องเที่ยวคงเป็นหนึ่งในลิสสิ่งที่
ต้องท�ำสกัครัง้ก่อนตำยของใครหลำยๆคน ทว่ำกำรท่องเทีย่วกเ็ป็นสิง่ส�ำคญัในชวีติไม่
แพ้กบักำรมบ้ีำนซกัหลงั เพรำะ “โลกใบนีใ้หญ่เกนิกว่ำทีเ่รำจะอยูแ่ค่ภำยในบ้ำน และ
กำรกล้ำใช้ชีวิต คือกำรใช้ชีวิต”

จำกเร่ืองรำวของปัจจยัพืน้ฐำนทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรเตบิโตของมนุษย์เรำ ต่ำงกไ็ด้เตบิโต
และเปลีย่นแปลงรปูแบบไปตำมแต่ละยคุสมยัจนบำงทีเรำอำจไม่ทนัได้สงัเกต ซึง่สิง่เหล่ำ
นีส้ะท้อนให้เหน็ว่ำ มนษุย์มกีำรปรบัตวัและเปลีย่นแปลงไปตำมสภำพแวดล้อม วัฒนธรรม 
อธิิพลทีม่ผีลต่อกำรเตบิโตท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ล่ะยุคสมยัให้มเีสน่ห์ไม่ซ�ำ้กนัเลย

อ้ำงอิง
http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=78 
http://www.dooddot.com/history-behind-fahions-most-popular-trends/
https://www.sanook.com/travel/1401269/
https://www.bbc.com/thai/thailand-42748753
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เราคงจะได้ยินประโยคข้างต้น
หรืออาจจะเป็นคนพูดเองบ่อยครั้งใน
ช่วงวัยรุ่นที่ฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่าน
อยากจะทำสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำกัน

แต่หารู้ไม่ ไม่ได้มีเพียงวัยรุ่นที่พูด
ประโยคนั้น เหล่าวัยก่อนหน้านั้นก็
คงจะอดพูดไม่ได้เหมือนกันว่า 
“อยากทำแบบพี่คนนั้นจัง” “หรือ
คงจะดีถ้าได้ทำแบบพี่เขา”

คนเราโตขึ้นตลอดเวลา เมื่อย้อน
เวลากลับไปมอง แต่ละคนก็คงจะ
รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วในช่วงเวลาที่
ต่างกัน และความรู้สึกนั้นคงจะเกิด
เมื่อผ่านการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เคยสงสัยกันไหมว่าเหล่าศิลปินที่
เราชื่นชอบเขารู้สึกโตตอนไหน อะไร
ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองโตแล้ว 
...จะรออะไรละ ไปไขข้อสงสัยกันเลย

 สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว 
นักร้อง, นักแสดง
ตอนอนุบำล 1 แม่ให้ไปหยิบน�้ำจำกตู้เย็นมำให้แล้ว

ท�ำได้ ท�ำให้รู้สึกว่ำดูแลแม่ได้แล้ว จึงท�ำให้รู้สึกโตขึ้น

1st Feel 
grow up

“เมื่อไรจะโตสักที”
“ถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อไรนะ จะทำนั่นทำนี่เลย”

 กษิดิศ ส�าเนียง 
นักร้อง
เด็กๆ ปั่นจกัรยำน 

หนีออกไปซิ่งครั้งแรก

 ตุล ไวฑูรเกียรติ 
นักร้องนำ วงอพาร์ตเมนต์คุณป้า
ตอนที่รับผิดชอบตัวเองได้ในเรื่องกำร

ตำมหำสิ่งที่ตัวเองชอบ ท�ำสิ่งที่ถนัด 

ให้เป็นประโยชน์ที่สุด

20 VOX POP
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 ต้องตา จิตดี 
นักร้องนำวง Plastic Plastic
ท�ำงำนร่วมกับค่ำยเพลง ซึ่งเป็นกำร

ร่วมงำนกับคนอื่นเป็นครั้งแรก

 ปวีร์ คชภักดี 
นักร้อง
ฟังธรรมะของอำจำรย์ สุจินต์ 

บริหำรวนเขตต์ เป็นครั้งแรก

 ยศวัศ สิทธิวงค์ 
นักร้อง, ช่างภาพ
กำรแกล้งครู ตอนประถม 3 ครูโกรธ

จนร้องไห้ ท�ำให้เรำรู้สึกว่ำโตขึ้น 

เพรำะเรำรู้ว่ำเรำท�ำพลำดในครั้งนั้น

 วงดนตรี  
 Whal & Dolph 
น�้ำวน : เริ่มหำเงินได้จำกกำรท�ำงำน

ปอ : มีแฟนครั้งแรก ตอน ม.3เพรำะ

เรำรู้ว่ำเรำท�ำพลำดในครั้งนั้น

 วิภว์ บูรพาเดชะ 
บรรณาธิการนิตยสาร 
happening
หำเงินได้ด้วยตัวเองในช่วง

มหำวิทยำลัย

 ณภัค นิธิพัสกร 
มือคีย์บอร์ดวง - Jelly Rocket
เมื่อก่อนไปเล่นดนตรี ป๊ำก็จะไปรับ

ไปส่ง จึงรู้สึกโตขึ้นเมื่อขับรถเองได้

 ภัทรวี ศรีสันติสุข 
นักร้อง
กำรขึ้นเครื่องบินเดินทำง 

คนเดียว ช่วงมัธยม

 ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ 
นักร้องนำวง Scrubb
เรียนมหำวิทยำลัย ได้ใช้ชีวิตเอง 

อยู่กับเพื่อน และดูแลตัวเอง

 ประภพ ชมถาวร 
นักร้องนำวง Superbaker
เอำเงินเดือนก้อนแรกให้พ่อแม่
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“ไม่รู้คือไม่ผิด” หนึ่งในปัญหาระหว่างการเติบโตที่ทุกคน
ต้องพบเจอ กับการเรียนรู้กฎเกณฑ์หรือสิ่งต่างๆ ที่สังคมได้
วางเอาไว้ ที่ต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูก แล้วจึงเข้าใจ
ว่าแท้แล้วการเติบโต คือสิ่งใดและคำถามที่น่าสนใจก็คือมี
มาตรวัดอะไรที่บอกให้รู้ว่าคนคนหนึ่งโตพอที่จะต้อง 
รับผิดชอบต่อผลของการกระทำของตัวเอง

คำ พิพากษา
ระหว่างการ

เติบโต

“แต่ผมว่ำคนอำยุ 19 เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วครับ อีกอย่ำง 
ฆำตกรท่ีฆ่ำคนอ่ืนตำยน่ะ ไม่เกี่ยวหรอกครับว่ำจะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ มันก็คืออำชญำกรเหมือนกันหมด พอทีเถอะครับกับกำร
เที่ยวป่ำวร้องว่ำตัวเองยังเด็กเพื่อหนีควำมรับผิดชอบจำกควำม
ผิดท่ีตัวเองก่อ ถ้ำผู้ใหญ่ยอมก็มีแต่จะท�ำให้เจ้ำพวกน้ันหลง
ล�ำพอง”  (กฎหมำยให้ฆ่ำ ผู้เขียน: โคบะยะชิ ยุกะ)

ประโยคทีบิ่ดำของเหยือ่พดูกบัมำรดำของฆำตกรทีพ่รำกลกูชำย
ของตนข้ำงต้น ชวนให้เรำคดิถงึกำรก่ออำชญำกรรมทีป่รำกฎตำม
สื่อต่ำงๆ อยู่บ่อยครั้ง ซ่ึงค�ำว่ำ “เด็ก” ใน ควำมรับรู้ของแต่ละ
บุคคลนั้น มีควำมต่ำงออกไปในแต่ละสังคม บำงสังคมอำยุ  
13 – 14 ก็ว่ำไม่เด็กแล้ว บำงสังคมอำยุ 20 กว่ำก็ยังเรียกเด็ก 
ดังนัน้เพือ่ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเป็นบรรทดัฐำนเดยีวกนั จึงจ�ำต้อง
มีกำรก�ำหนดเกณฑ์ของช่วงวัยต่ำงๆ ให้ชัดเจน ไว้ในกฎหมำย 
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ตำมกฎหมำยของประเทศไทย มีกำรให้ควำมหมำยค�ำว่ำ เด็ก เยำวชน ไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ โดยหำกเป็น
เรือ่งของควำมผิดทำงอำญำน้ัน จ�ำต้องดูจำกพระรำชบญัญตัศิำลเยำวชนและครอบครวัและวธิพีจิำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้นิยำมไว้ว่ำ

‘เด็ก’ หมำยควำมถึง บุคคลที่มีอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปีบริบูรณ์
‘เยำวชน’ หมำยถึง บุคคลอำยุเกินสิบห้ำปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
โดยได้แบ่งควำมรับผิดออกเป็น  4 ช่วงอำยุหลักๆ คือ

แต่ก็ใช่ว่ำจะใช้ข้ออ้ำงว่ำเป็นเยำวชนจะพ้นจำกกำรรับโทษได้เสมอไป เพรำะในกรณีของเด็กอำยุเกิน 10 ปี หำก
ศำลเห็นว่ำสภำพร่ำงกำย สภำพจิตใจ สติปัญญำของเด็กผู้นั้นมีสภำพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ก็อำจโอนคดีไปยังศำลที่มี
อ�ำนำจพิจำรณำคดีธรรมดำของบุคคลทั่วไปได้  ซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำผิดของไทยเมื่อน�ำ
มำเปรียบเทียบกับประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนพอสังเขปจะพบถึงกำรก�ำหนดอำยุไว้ ดังนี้

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเติบโต ควำมรุนแรงของอำชญำกรรมต่ำงๆ ในปัจจุบันที่ปรำกฏ ก็ชวนให้หลำยคนตั้งต�ำถำม
ว่ำ โทษที่เด็กๆ เหล่ำนั้นได้รับ มันเหมำะสมแล้วหรือยัง หรือทำงที่ดีที่สุดในระหว่ำงกำรเติบโต เรำควรจะสร้ำงควำม
ตระหนักถึงกำรกระท�ำและผลลัพธ์ที่จะตำมมำ เพื่อที่จะได้รู้ว่ำสิ่งที่ได้มำระหว่ำงกำรเติบโต ไม่ใช่เพียงแค่อิสระ แต่ยัง
มีผลของกำรกระท�ำที่ต้องรับผิดชอบ นั่นล่ะคือรำคำของกำรเติบโตที่ทุกคนต้องจ่ำย

อ้ำงอิง
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/153990.pdf

เด็กอายุ 
ไม่เกิน 10 ปี

กำรกระท�ำผิดนั้นยังเป็น
ควำมผิดอยู่ แต่ห้ำมไม่
ให้ลงโทษเด็กเลยโดย

เด็ดขำด

เด็กอายุ 10 ปี 
ไม่เกิน15 ปี

 เด็กมีควำมผิด แต่ห้ำม
ลงโทษทำงอำญำแก่เด็ก 

เด็กอายุ 15 ปี 
ไม่เกิน 18 ปี

ศำลอำจเลือกลงโทษ
ทำงอำญำเช่นเดียวกับ
คนทั่วไปโดยลดโทษลง
กึ่งหนึ่ง หรือจะใช้วิธีกำร

ส�ำหรับเด็กตำมข้อที่
ผ่ำนมำก็ได้

เด็กอายุ 18 ปี 
ไม่เกิน 20 ปี

ปกติจะต้องรับโทษเช่น
เดียวกับผู้ใหญ่ แต่หำก
เห็นว่ำควำมรู้สึกผิดชอบ
ของเด็กนั้นยังมีไม่เต็มที่ 
อำจลดโทษให้หนึ่งใน
สำมหรือกึ่งหนึ่งก็ได้

อายุต�่ากว่า 
15 ปีไม่ 

ต้องรับผิด

อายุต�่ากว่า 
14 ปี 

ไม่ต้องรับผิด

อายุไม่เกิน  
10 ปี ไม่ต้อง 

รับโทษ

อายไุม่ถงึ 8 ปี  
จะถกูสอบสวน

ต�่ากว่า 7 ปี  
ไม่ต้องรับผิด

ชอบ

ช่ว
งอ

าย
ุ

1 2 3 4
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“เคยรู้สึกเศร้าเวลาเดินเข้าตู้เอทีเอ็ม
แล้วไม่มีเงินเหลือให้กดไหม” 

“เคยรู้สึกเหมือนน�้าตาจะไหลเวลาเห็น
บิลค่าไฟค่าน�้าค่าเช่าบ้านหรือเปล่า”

“หากเคยล่ะก็ ยินดีด้วย คุณได้เข้า
ใกล้ ‘วิถีชีวิตแบบผู้ใหญ่’ แล้ว”

รู้สึกไหมว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามี
อิสระมากขึ้น ทำอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่าง 
เหมือนกับวลีที่ว่า “โตแล้วจะทำอะไร
ก็ได้” เปี๊ยบเลย แต่รู้หรือไม่ว่าผู้ใหญ่ก็มี
เรื่องที่ทำไม่ได้อยู่เหมือนกัน

เล่นเครื่องบิน
ยังจ�ำเครื่องบินล�ำแรกที่เรำขึ้นตอนเป็นเด็กได้

หรือไม่ เครื่องบินล�ำนี้มีสองแขนสองขำ พอเหิน
เวหำจะมองลงไปเห็นใบหน้ำอันคุ้นเคย ใบหน้ำ
ของพ่อแม่เรำนั่นเอง

โลกของเด็กอำยุ 0 – 2 ขวบเป็นโลกใบเล็กที่
มเีด็กกบัผูป้กครองเป็นศนูย์กลำง เด็กๆ วยันีย้งัไม่
ได้เข้ำโรงเรยีนจงึไม่มโีอกำสได้เล่นกบัเพ่ือนเท่ำไร
นกั เพือ่นเล่นทีด่ทีีส่ดุจงึเป็นคนใกล้ตวัอย่ำงพ่อกบั
แม่ วิธีกำรเล่นนั้นก็มีหลำกหลำย ตั้งแต่ยกตัวเด็ก
ขึ้นเหมือนเครื่องบิน ใช้มือไต่ไปเรื่อยๆ เหมือนปู 
หรือเอำมือปิดหน้ำแล้วโผล่มำจ๊ะเอ๋ กำรเล่นเหล่ำ
นีน้อกจำกจะง่ำยและประหยดัแล้วยงัสร้ำงสัมพนัธ์
พ่อแม่ลกูทีด่อีกีด้วย น่ำเสยีดำยทีพ่อโตเป็นผูใ้หญ่
แล้วเรำตัวหนักเกินกว่ำจะให้พ่อแม่พำบินได้อีก

ภำพจำก: Nicki Sebastian

มาทำ อะไรเอา
ตอนโต
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เข้าบ้านบอล
ที่ไหนกันที่เด็กๆ ขลุกอยู่ได้ทั้งวัน บ้ำน

ลูกบอลนั่นไง 
ควำมพิเศษก็คือ บ้ำนแห่งนี้เป็นดินแดน 

เนเวอร์แลนด์ทีเ่ข้ำได้เฉพำะมนุษย์ตัวจิว๋เท่ำน้ัน
บ้ำนบอลเป็นศูนย์รวมเด็กทุกวัย เข้ำได้

ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กที่ไม่โตเกินไป บำง
ครอบครวัมลีกูเลก็เดก็แดงอำยเุพิง่ 2 ขวบกใ็ห้
เล่นบ้ำนบอลแล้ว ส่วนเดก็คนไหนทีโ่ตเกิน แม้
จะอำยยุงัน้อยกอ็ดเล่นไม่ต่ำงจำกผูใ้หญ่ เพรำะ
บ้ำนบอลจ�ำกัดส่วนสงูทีป่ระมำณ 100 เซนตเิมตร 
ต้นๆ หำกองิตำมมำตรฐำนส่วนสงูของเพศชำย
และเพศหญิง เด็กโตที่สุดที่เข้ำบ้ำนบอลได้จะ
อยู่ที่ช่วงอำยุ 7 – 8 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ำ
เด็กๆ โตเร็วขนำดไหนด้วยเช่นกัน

เล่นสมมติ
กำรเล่นเป็นเรือ่งถนดัของเด็ก ย่ิงเป็นกำรเล่นสมมติ

แล้ว ไม่มีใครทัดเทียมเด็กตัวจิ๋วแน่นอน 
กำรเล่นสมมติของเด็ก 2 ขวบคือกำรเล่นแบบใช้

สญัลกัษณ์ (symbolic play) เดก็ๆ จะสมมตว่ิำสิง่ของ
ชิ้นหนึ่งเป็นส่ิงของอีกชิ้น เช่น สมมติว่ำใบไม้เป็นเงิน 
สมมตว่ิำหนงัสอืเป็นจำน เดก็ในวยันีย้งัคดิเป็นเหตเุป็น
ผลไม่ได้ แต่ใช้สัญลักษณ์เป็นแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอะไร
หยุดยั้งจินตนำกำรของพวกเขำได้ กำรเล่นลักษณะนี้
จะพัฒนำเป็นกำรเล่นบทบำทสมมติเมื่ออำยุ 3 – 4 
ขวบ หำกเห็นเด็กวัยนี้ท�ำท่ำวัดไข้ก็ไม่ต้องแปลกใจไป 
เด็กน้อยก�ำลังสมบทบำทเป็นพยำบำลอยู่นั่นเอง

รูห้รอืไม่ว่ำกำรเล่นสมมตช่ิวยให้เดก็รูจ้กัสิง่ของและ
บทบำทในชีวิตจริง ทั้งยังส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ 
และพัฒนำทักษะสมอง หรือ EF (Executive Func-
tions) ซ่ึงมผีลต่อกำรประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติอกีด้วย

ไม่ทำ อะไรเลย
ควำมพิเศษของกำรเป็นเด็กคือกำรไม่ท�ำอะไรเลย 

ในหนึ่งวันเด็กๆ จะนอน จะเล่น จะท�ำกำรบ้ำน หรือไม่
ท�ำอะไรเลยก็ได้ เพรำะอย่ำงไรเสียก็ไม่มีภำระงำน
มำกมำยรอคอยให้สะสำงอยูแ่ล้ว ต่ำงจำกผูใ้หญ่ทีม่เีรือ่ง
ต้องท�ำเยอะแยะจนต้องมีสมุดบันทึกเพื่อจัดตำรำงชีวิต 
เวลำว่ำงดูจะแปลผกผันกับอำยุ ยิ่งโตขึ้นเท่ำไรช่วงเวลำ
ที่จะได้อยู่เฉยๆ ก็น้อยลงเท่ำนั้น 

“เรือ่งเด็กๆ ” เห็นทจีะมแีต่เรือ่งเล่น แต่กำรเล่นไม่ใช่
เรื่องเล่นๆ เลย เพรำะกำรเล่นเป็นงำนของเด็ก ช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้และเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่โลกแห่งควำมจริง 
เรื่องเล่นๆ น้ีเองท่ีขำดหำยไปจำกชีวิตผู้ใหญ่ อำจด้วย
ร่ำงกำยที่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป หรือด้วยภำระงำนล้นมือที่
ไม่เปิดช่องว่ำงให้หยุดพักท�ำให้ผู้ใหญ่ไม่สำมำรถท�ำตัว
เล่นๆ ได้ แต่ไม่ว่ำเดก็หรอืผูใ้หญ่ต่ำงกต้็องกำรช่วงเวลำ
ที่จะได้เล่นเหมือนๆ กัน

อ้ำงอิง
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-parinf-
par-parpres-parsch-

ภำพจำก: https://snapshotsofchad.com/2017/12/07/the-ball-show/
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สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันของชนบทและเมืองมีผลต่อการโตของเราอย่างไร 
อาจตอบได้จากเหตุผลด้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
ที่ยังไม่ค่อยกระจายจากเมืองใหญ่ไปสู่ชนบทมากนักในบ้านเรา จึงทำให้ภาพ
ของชนบทยังคงถูกมองว่า ‘ไปช้า’ กว่าในเมืองหนึ่งก้าว เป็นเหตุให้เด็กที่โต
ในชนบทรับรู้ข่าวสารได้ช้า และไม่ค่อยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  และ
ด้วยการอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยายในชนบท ทำให้เด็กมีความรู้สึกว่า 
ตัวเองเป็นเด็กของชุมชน ภาษาถิ่นที่เป็นตัวเชื่อมโยงความผูกพันของ  

‘คนบ้านเดียวกัน’ ยังทำให้เด็กชนบทถูกมองว่ามีความเป็นมิตรและรักบ้าน
เกิด นอกจากนี้การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมดั้งเดิม 
ไว้ได้ ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คนเมืองมักจะแอบอิจฉาเด็กที่โตในชนบท ที่ได้โตมา
ตามวัยและใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติที่เป็นของจริง แถมยังมีทักษะบาง
อย่างที่มักหาไม่ได้ในเด็กเมือง อย่างเช่นการปีนเก็บลูกมะม่วงจากต้น 
แต่ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชนบทในความเป็นจริง

ทุกวันนี้อาจไม่ได้ช้าอย่างที่เคยเป็นมา ไม่ว่าเด็กที่โตในชนบทหรือในเมือง 
ต่างก็ยังต้องใช้ชีวิตปะปนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้ การเติบโตด้วย
สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อวิธีคิด ความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตที่
ต่างกัน ที่เราคงบอกไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมไหนเหมาะแก่การเติบโตมากกว่า

กัน แต่เรารู้ว่าต่างที่ก็ต่างมีข้อดีในแบบของตัวเอง

เติบโต 
ในป่าเขา
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โตมาในชนบทดีอย่างไร?
“เรำเป็นเด็กที่โตในชนบท และได้มำใช้ชีวิตในเมืองด้วย จึงท�ำให้รู้ว่ำ  

สิ่งแวดล้อมในชนบทกับในเมืองนี้มันต่ำงกันยังไง เด็กในชนบทจะได้เล่นกับ
ธรรมชำติที่อยู่ตรงนั้นจริงๆ เรำเลยรู้สึกว่ำมันเรียลกว่ำ มันจริงกว่ำ”

พงศธร ธิติศรัณย์ - นักเขียนและพิธีกร

“เรำโตมำในดอย (ชนบทไหมล่ะ ฮ่ำๆ) เรำว่ำในชนบทมันล�ำบำกกว่ำใน
เมืองมำกนะ พอโตขึ้นและต้องมำท�ำงำนในเมืองอย่ำงกรุงเทพฯ กำรที่ต้อง
ปรับตัวกับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่มีพร้อมแล้วในเมืองมันง่ำยกว่ำมำกๆ 

เพรำะล�ำบำกกว่ำนี้ก็อยู่มำแล้ว”

ธัญชนก ยะมงคล - พนักงานบริษัท

 “เรำโตมำในชนบท แต่ชอบชีวิตในเมืองนะ ควำมสะดวกสบำย งำนที่มี
รองรับ มันท�ำให้เรำรู้สึกว่ำในเมืองคือมำท�ำงำน ส่วนที่เรียกว่ำบ้ำนคือชนบท”

ธนชิต ชูคง - อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา

“เตบิโตทีต่่ำงจังหวดั ตอนเดก็เล่นกบัเพ่ือนตอนเยน็ทกุเยน็ มนัจะมชีมุชน
เดก็ๆ ทีเ่ล่นด้วยกนัท่ีเป็นเพ่ือนแถวบ้ำน พอเร่ิมค�ำ่กจ็ะใช้เวลำกบัครอบครัว 
กนิข้ำว ดโูทรทศัน์กนั คดิว่ำโตในชนบทมนัจะสนทิกบัเพือ่นบ้ำน ท�ำให้เรำ 

เข้ำกับคนง่ำย และมองโลกในแง่ด ีไม่ได้คดิเรือ่งกำรแข่งขนัมำกนัก”

อุรัสยา อุ่นละม้าย - พนักงานบริษัท

“เรำโตมำในชนบท โตที่จังหวัดตรัง กำรโตในชนบทมันมีข้อดีได้อยู่กับ
ครอบครัว รู้จักพื้นฐำนของกำรช่วยเหลือกันภำยในชุมชน แล้วเรำรู้สึกว่ำคนที่
โตในชนบทมันจะมีควำมเข้มแข็งทำงด้ำนจิตใจ เรำเติบโตมำสัมผัสกับชีวิตที่

ไม่เร่งรีบ ได้ใช้ชีวิตที่สบำยกว่ำ ตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้จินตนำกำรถึงกำร
แข่งขัน แค่คิดว่ำแต่ละวันจะมีควำมสุขต่อไปเรื่อยๆ”

สมิตานันท์ หยงสตาร์ - นักศึกษา
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 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงศูนย์กลางความเจริญทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม โดยตลอด เมืองหลวงแห่งนี้มักเป็นที่แรกในไทยที่

นวัตกรรมแสนทันสมัยจะเข้ามา มีสิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่งมวลชน 
และโอกาสในชีวิตที่มากมายดำรงอยู่ ณ ที่นี้ ไม่ว่าใครจะใคร่มาแสดง

หาความรู้ เงินตรา หรือยศตำแหน่ง 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

เติบโต
ในป่า

คอนกรีต
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โตมาในเมืองดีอย่างไร?
“กำรอยู่ในเมืองมันมีกำรแข่งขันสูงจริง แต่ก็ท�ำให้ตัวเรำดีขึ้น เรำคิดว่ำ

ได้ทักษะในชีวิตมำกเมื่อโตในเมืองใหญ่ มันท�ำให้เรำไวเรื่องเทคโนโลยี เจอ
คนหลำกหลำยรูปแบบมำกกว่ำคนในชนบทที่อำจจะอยู่ในชุมชนเดียวกัน ได้
เจอคนจำกหลำยที่ ท�ำให้เรำเรียนรู้ และเข้ำใจชีวิตได้เร็วขึ้น แล้วกำรอยู่ใน
เมืองยังท�ำให้มีโอกำสทั้งเรื่องเรียน และโอกำสในชีวิตด้ำนอื่นๆ มำกกว่ำ”

ธนวรรณ ขาวเทียมสังข์ - นักศึกษา

“เรำโตมำแถวรำมค�ำแหง เมื่อตอนที่เรำเป็นเด็กรำมฯ ยังเป็นแถบ
ชำนเมืองที่ไม่มีอะไรเลย เรำคิดว่ำเกิดในเมือง หรือต่ำงจังหวัดแต่ละที่มันก็
มีวัฒนธรรมต่ำงกัน แต่อย่ำงกรุงเทพฯ อำจจะพิเศษหน่อย มันเป็นที่กระจุก
ตัวของงำน โอกำส และกำรพัฒนำของรัฐ เรำก็ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำข้อดี 

ข้อเสียมันเป็นแบบไหน เพรำะว่ำเรำก็ไม่เคยโตที่ต่ำงจังหวัด แต่คิดว่ำพอเรำ
โตที่เมืองแม้ว่ำมันจะวุ่นวำย แต่เมืองก็เป็นคอมฟอร์ทโซนของเรำ”

วิชัย สว่างพงศ์เกษม - พนักงานบริษัท

“เรำโตในเมอืง ไม่ว่ำเมอืงจะเปลีย่นแปลงไปยงัไงกไ็ม่เหน็ว่ำมันเป็นเรือ่ง
แปลกใหม่ของชวิีต มนัดตีรงทีเ่รำได้รูเ้ท่ำทนัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ”

ปุณยาพร ปรางบาง - นักศึกษาปริญญาโท

“ผู้ใหญ่อำยุ 45 ตอบว่ำ โตมำในเมืองกรุงเทพฯ ย่ำนฝั่งธนฯ ก็อำจไม่
ถนัดนัก เพรำะตอนนั้นฝั่งธนฯ ยังมีสภำพเป็นชนบท สิ่งที่แวดล้อมพี่ตอน
เด็กคือ สวนผลไม้ และผู้คนต่ำงจังหวัด พี่จึงรู้สึกว่ำตัวเองได้อุปนิสัยบำง
อย่ำงของคนต่ำงจังหวัดมำด้วย คือค�ำว่ำชนบทหรือต่ำงจังหวัดในทุกวันนี้ 

มันอำจไม่ได้มีควำมหมำยที่โรแมนติกแบบที่คุณกรุงมักจ�ำกัดควำมให้มัน
เป็นเสมอไป กำรโตมำกับสภำพแวดล้อมจริงๆ และเข้ำใจว่ำ ทุกคนมีดีมีชั่ว

และอยู่ในทุกที่ไม่ว่ำจะเป็นในเมืองหรือชนบท จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ”

 จักรพันธุ์ ขวัญมงคล - นักเขียนและนักสัมภาษณ์
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แทบทุกคนจะต้องเคยได้ฟัง
ประโยคนี้จากภาพยนตร์ หรือสื่อๆ  
ที่ให้ผู้ใหญ่ชี้ว่าสิ่งไหนควรกับเด็กๆ

หากในชีวิตจริงคำเตือนเหล่านั้น
ไม่สามารถไปอยู่ในทุกสิ่งทุก จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาก่อน
แนะนำว่าสิ่งไหนสมควรหรือไม่  
แต่หลายครั้งการแนะนำของผู้ใหญ่ 
ก็ไม่อาจทำให้เด็กๆ เข้าใจได้ จาก
เหตุผลที่บอกว่า “เป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่ โตขึ้นเดี้ยวก็รู้เอง” หรือแม้แต่
ว่าการกระทำบางอย่างก็ต้องรอเป็น
ผู้ใหญ่แล้วจริงๆ หรือจึงจะทำได้

การกินกาแฟ
“เป็นเด็กอย่ำพึ่งกินกำแฟนะ รอให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อย

กนิ” เป็นประโยคทีไ่ด้ยินเสมอเมือ่ขอพ่อแม่ดืม่น�ำ้สีน�ำ้ตำลทีพ่วกเขำ
ก�ำลังถืออยู่ แล้วท�ำไมเด็กถึงห้ำมกินกำแฟล่ะ?

ก็เพรำะจำกกำรวิจัยช้ีให้เห็นว่ำปริมำณคำเฟอีนที่อยู่ในกำแฟมี
มำกไปส�ำหรับเด็ก เนื่องจำกในข้อมูลระบุไว้ว่ำเด็กสำมำรถรับคำเฟ
อีนเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ในจ�ำนวนน�้ำหนัก (กิโลกรัม) คูณด้วยปริมำณ
คำเฟอีน (มิลลิกรัม) หำกเด็กหนัก 20 กก. ท�ำให้รับได้เพียง 50 มก. 
ซึ่งกำแฟกระป๋องมีจ�ำนวนคำเฟอีนอยู่ประมำน 60-80 มก. 

ข้อเสียเมื่อเด็กรับคำเฟอีนมำกเกินไป 1. ท�ำให้กำรนอน หลับช้ำ
ลง หลับสนทิน้อยลง ง่วงกลำงวนั  2. เสีย่งต่อกำรโตช้ำ จำกกำรนอน
พักผ่อนไม่ดี  3. ซน กำรเรียนแย่ลง สมำธิสั้น เป็นผลมำจำกนอน
ไม่พอ 4. โรคควำมดนัโลหติสงูเมือ่โตขึน้ เหตจุำกคำเฟอนีไปกระตุน้
หลอดเลือดเด็กได้ท�ำให้เกิดกำรกระตุ้นหัวใจและควำมดันในเด็กได้

รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี 

ควรได้รับคำแนะนำ
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เพศสัมพันธ์ 
อำจจะรนุแรงไปสกัหน่อยในกำรยกตวัอย่ำงนีข้ึน้มำ แต่เพรำะในสงัคม

เรำยังมีกำรกระท�ำหลำยอย่ำงที่จะสื่อว่ำสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของเด็ก เช่น กำร
พยำยำมปิดตำบตุรหลำน เมือ่มฉีำกแสดงถงึควำมรกัทีไ่ม่ใช่กำรบอกว่ำ 
“ฉันรักคุณ” หรือแค่กำรกอด ซึ่งในปัจจุบันกำรบอกถึงควำมเหมำะสม 
และกำรป้องกันน่ำจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำกำรปิดกั้น

เพรำะจำกสถติขิองกระทรวงสำธำรณสขุ เมือ่ปี 2560 เผยว่ำเดก็ไทย
ร่วมเพศครั้งแรก เฉลี่ยอยู่ช่วงอำยุที่พึ่งเปลี่ยนค�ำน�ำหน้ำนำมคือ 15 ปี 
ซึ่งเป็นอย่ำงน้ีมำต้ังแต่ช่วงปี 2560 และสถิติของกรมอนำมัย ส�ำนัก
อนำมยักำรเจรญิพนัธ์ ปี 2559 ยงับอกอกีว่ำ เดก็ท่ีมเีพศสัมพนัธุค์รัง้แรก
มีอัตรำกำรใช้ถุงยำงอนำมัยเฉลี่ยสูงถึง 70% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 
ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเรื่องของเพศสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ มำนำนแล้ว

เลือกตั้ง 
อภิสิทธิ์ โอภำสเอี่ยมลิขิต หรือ ‘โจ้ Joey boy’ กล่ำว

ท่อนหนึ่งในเพลง ‘ยกมือขึ้น’ ว่ำ “สิบแปดเค้ำให้เลือกตั้ง หนู
ก็อยำกเที่ยวมั่ง ก็ขอให้ยกมือขึ้น” ตีควำมง่ำยๆ เลยว่ำคนที่
จะสำมำรถไปเลือกตั้งได้ต้องมีอำยุ 18 ปีตำมกฎหมำยไทย
ที่ว่ำ จะต้องถือสัญชำติไทย หรือผู้มีสัญชำติไทยโดยได้แปลง
สัญชำติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี อำยุไม่ต�่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
ในวันที่มีกำรเลือกตั้ง

ปี 2538 มกีำรแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย พ.ศ. 2534 เรื่องลดอำยุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำก 20 ปี
เป็น 18 ปี และอธบิำยว่ำ กฎหมำยไทยยอมรบับคุคลอำย ุ17 ปี 
สมรสได้โดยรับกำรยินยอมจำกผู้ปกครอง ซึ่งหมำยควำมว่ำ
กฎหมำยยอมรับว่ำบุคคลอำยุครบ 17 ปี ย่อมมีควำมพร้อม
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ สังคม และมีควำมรู้ผิดชอบที่บริบูรณ์แล้ว

ฉะน้ันกำรก�ำหนดอำยุของผูมี้สิทธเิลอืกต้ังที ่18 ปี จงึมีควำม
สอดคล้องกนั เพรำะเป็นเรือ่งทีอ่ำศยัควำมพร้อมทำงด้ำนอำรมณ์ 
จติใจ และสงัคมเป็นพ้ืนฐำนเช่นเดยีวกัน และยงัอธบิำยว่ำ มนษุย์
จะบรรลนุติภิำวะ ด้ำนสตปัิญญำเมือ่มอีำยุ 16 ปี และจะมคีวำม
บรบิรูณ์ด้ำนร่ำงกำยเมือ่มอีำย ุ20 ปี ในกำรเลอืกผูแ้ทนทำงกำร
เมอืง ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรตดัสนิใจและภำวะด้ำน
สตปัิญญำ กำรก�ำหนดอำยไุว้ที ่18 ปี จงึสมัพนัธ์กบัเหตผุลทำง
จติวทิยำในข้อนี้

‘เรื่องของผู้ใหญ่’ หลำยๆ เรื่องก็ควรที่จะเชื่อฟังด้วย
ประสบกำรณ์ของผู้ใหญ่ หรือข้อจ�ำกัดของเด็กท่ียังไม่เหมำะ
สมในสิง่นัน้ แต่จะเหน็ได้ว่ำในอกีบำงส่ิง เรือ่งของขนำดร่ำงกำย
หรือแม้กระทัง่ตวัเลขของอำยกุไ็ม่สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำเหมำะ
สมกับกำรกระท�ำหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะชี้ว่ำคนๆ นั้นจะเหมำะสม
หรือไม่ อำจจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ำ ‘วุฒิภำวะ’ และ ‘ควำมรับ
ผดิชอบ’ เป็นเครือ่งรบัรองควำมสมควรกบักำรสิง่ทีจ่ะลงมอืท�ำ

การมีครอบครัว
เป้ำหมำยหนึง่ในแผนกำรด�ำเนินชีวติของ

มนษุย์ข้อหนึง่กค็อืกำรสร้ำงครอบครัว มคีูค่รอง 
และมลีกู ซึง่ในสังคมปัจจุบันถกูตัง้ไว้ทีห่ลงัจำก
เรยีนจบ 3 ปี ด้วยเหตผุลทีต้่องกำรจะให้ตัวเอง
พร้อมในหลำยๆ อย่ำง

มคีนจ�ำนวนไม่น้อยท่ีไม่ต้องรอให้ถงึตำม
แผนกม็คีรอบครวัได้ จำกข้อมลูของกรมอนำมยั
ปี 2559 พบว่ำหญงิไทยอำยุต�ำ่กว่ำ 20 ปีมี
อตัรำกำรตัง้ครรภ์อยูท่ี ่42.5 คนต่อ 1000 คน 

และจำกรำยงำนกำรคลอดในประเทศไทย ปี
เดยีวกนัยงับอกอกีว่ำ ร้อยละ 15 ของกำรคลอด
ทัง้หมดอยูใ่นช่วงอำย ุ10-19 ปี หรอืจ�ำนวนกว่ำ 
666,207 คน

และในชว่งปทีีผ่ำ่นมำมกีำรก�ำเนดิของ 
แฮชแทก็ #เยได้กเ็ลีย้งได้ ซึง่ถกูตัง้จำกกลุ่มเด็ก
ทีท้่องก่อนวยัอนัควร ว่ำพวกเขำสำมำรถรบัผดิ
ชอบครอบครวัท่ีสร้ำงจำกกำรผดิพลำดนัน้ได้ แต่
ทีเ่ท่ำทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นจ�ำนวนน้อยทีค่รอบครัว 
วยัทนี จะจบด้วยเหตกุำรณ์ happy ending



32 SPEAKER

เรื่อ
ง: 

นฤ
พล

 เป
าอิ

นท
ร์, 

ธฤ
ดี 

ศรี
มัน่

, พ
รณ

พร
รษ

 พ
ฤก

ษา
ยิง่

เจ
ริญ

   
ภา

พ:
 พู

นส
วัส

ดิ์ 
สดุ

ตะ
มา

 



33README ISSUE 52  :  โต

ในระหว่างการเติบโต… เรามักจะทำหลายสิ่งหล่นหาย ทั้งความเดียงสา ความฝัน  
ความรัก หรือความทรงจำ แต่เหมือนมีใครบางคนเคยบอกไว้ว่าความเป็นเด็กของเรา 

ไม่เคยหายไปไหน มันถูกซ่อนไว้ลึกสุดใจเพราะหลายครั้งก็ถูกความจริงของผู้ใหญ่ทำร้าย
อย่างไม่ใยดี

ในหลายครั้งเพียงรอยยิ้มเล็กๆ ของเด็กน้อย เพียงคำพูด ตัวอักษร หรือข้อความเล็กๆ 
ก็ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนได้กลับไปคิด ได้กลับไปเก็บสิ่งเหล่านั้นที่เคยหล่นหาย  

ได้กลับไปทักทายเด็กคนนั้นอีกครั้ง 
‘เรไรรายวัน’ บันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ หรือต้นหลิว ได้ทำให้ 

ผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกอย่างนั้น เพียงข้อความสั้นๆ ที่ทำให้เราได้คิดถึงและตั้งคำถามกับ 
ความรู้สึกของตัวเอง จนทำให้เราอยากรู้จักเธอมากกว่าแค่ตัวอักษร อยากรู้ว่าเบื้องหลัง

หน้ากระดาษบางๆ แผ่นนั้น ไม่ใช่เรไรรายวัน แต่คือเด็กหญิงต้นหลิวที่เราอยากรู้จัก

หัวใจวัยเยาว์ เรื่องราวการเติบโต
ของเด็กหญิงต้นหลิว

RAY 
RAI 
RAI 

WAN
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Q : ต้นหลิวเกิดวันที่เท่ำไหร่

A : เกิดเดือนนี้ วันที่ 4 พฤศจิกำยน

Q : แล้ววันเกิดต้นหลิวท�ำอะไรบ้ำง

A : วันเกิดแม่ก็พำไปทำนขนมแล้วก็พำเพื่อนไปปำร์ตี้

Q : เพื่อนที่โรงเรียนหรอ

A :  เพื่อนที่โรงเรียน แล้วก็ คุณป้ำก็พำไปเลี้ยงข้ำว 

 แล้ววันที่ 14 ก็คือวันเกิดน้อง เพิ่งผ่ำนมำไม่นำน 

 น้องก็ 4 ขวบพอดี หนูก็ 10 ขวบ

Q : ในห้อง ต้นหลิวสนิทกับใครที่สุด

A :  พรีม เค้ำเป็นเพื่อนที่ดี แล้วแบบเวลำที่หนูมีอะไรก็บอก

พรีม บำงทีก็ไม่บอกใคร แล้วก็ตลกด้วย แต่เค้ำอำยุน้อย

กว่ำหนูปีหนึ่ง เค้ำอำยุยังไม่ 9 ขวบ เค้ำเรียนเร็ว ปีนี้เค้ำ

จะ 9 ขวบ

Q : แล้วคิดว่ำต้นหลิวโตกว่ำพรีมมั้ย

A : ไม่ ก็เป็นเพือ่นกัน 1

Q :  ต้นหลิวเคยคิดไหมว่ำท�ำไมเรำต้องฉลองวันเกิดกันด้วย

A :  คุณแม่เคยบอกหนูว่ำวันเกิดมีหลำยครั้ง คุณแม่ก็เลย

บอกว่ำเรำไม่จ�ำเป็นต้องจัดอะไรยิ่งใหญ่ขนำดนั้น 

 ไม่จ�ำเป็นต้องมีอะไรเยอะแยะ ไม่จ�ำเป็นต้องเป่ำเค้ก

 ทุกครั้งก็ได้ 

Q : เป่ำเค้กมำทุกปีเลยป่ำว

A : บำงปีก็เป่ำพิซซ่ำ

Q : เป่ำพิซซ่ำด้วย?

A : แล้ววันเกิดน้อง บำงทีก็มีเป่ำเฟรนช์ฟรำย (หัวเรำะ) ไป

แฮปปี้เบิร์ดเดย์มื้อเช้ำที่ burger king มีเทียนปักอยู่บน

เบอร์เกอร์ แล้วก็เป่ำ

Q : ตอนฉลองวันเกิดตอน 9 ขวบกับ 10 ขวบ ต่ำงกันมั้ย 

A : (หัวเรำะ) จ�ำไม่ได้

Q : ตอนนั้นท�ำไรอยู่ วันเกิด 9 ขวบ

A :  อ๋อ ครั้งนั้นเป่ำเค้ก แล้วคุณแม่ก็สั่งเค้กมำด้วย น่ำรัก

ด้วย มีคุกกี้อยู่บนเค้กด้วย แล้วหนูก็ได้กินสองชิ้น วันเกิด

ปีนี้หนูได้ชั้นวำงหนังสือ แล้วก็รถเข็นด้วย คุณพ่อให้

Q : มีอะไรที่ต้นหลิวเพิ่งได้ท�ำตอนอำยุ 10 ขวบบ้ำงไหม

A : แบกข้ำวสำร (หัวเรำะ) คุณแม่ให้ช่วยถือข้ำวสำร 

 แล้วก็เอำขึ้นรถ

Q : ก่อนหน้ำนี้ไม่เคยถือเลย

A : คุณแม่ไม่ให้ถือ

Q : แต่ตอนนี้ให้ถือแล้ว

A :  ใช่ เพรำะแม่บอกว่ำหนูอุ้มน้องตั้ง 15 โลได้ แค่นี้ท�ำไม

จะยกไม่ได้
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Q : แล้วเคยเห็นผู้ใหญ่เค้ำท�ำอะไรแล้วเรำอยำกท�ำ

 ตำมบ้ำงมั้ย

A : อืม….. (คิดนำน) พ่อ

Q : พ่อเค้ำท�ำอะไร

A : พ่อเค้ำสบำยเกินไป

Q : พ่อเค้ำสบำยเกินไปยังไง

A : เค้ำท�ำงำนที่บ้ำน แต่เค้ำไม่ต้องออกไปไหนอ่ะ คือก็นั่ง

เขียนบทควำม นั่งพิมพ์บทควำมบนคอมพิวเตอร์ทุก

อำทิตย์ แล้วก็ส่งไป แล้วก็เสร็จแล้ว แค่นี้ ไม่ต้องออกไป

ท�ำอะไรเลย

Q : เหมือนกับน้องต้นหลิวรู้สึกว่ำ ไม่อยำกออกไปข้ำงนอก

บ้ำน อยำกอยู่ที่บ้ำนท�ำงำนเหมือนคุณพ่ออย่ำงนี้หรอ

A : ใช่ หนูไม่อยำกออกไปข้ำงนอก

Q : แต่ถ้ำไม่ไปข้ำงนอก ก็ไม่ได้เจอเพื่อนนะ

A : ไม่ใช่ แค่ไม่อยำกท�ำงำนแบบเดินออกไปข้ำงนอก 

ท�ำงำนอยู่บ้ำนสบำยๆ ดีกว่ำ

Q : แล้วถ้ำเกิดเรียนหนังสืออยู่ในบ้ำนได้นี่อยำกมั้ย

A : คุณแม่เคยชวนให้โฮม (Home school) แต่หนูไม่โฮม

Q : ท�ำไมอ่ะ

A : หนวู่าเรยีนทีบ้่านมนัไม่มีเพือ่น มนัเหงาเกนิไป 2

Q : ปกติจะเหงำเวลำไหน

A : เอ่อ... ตอนเย็น

Q : ท�ำไมอ่ะ

A :  เพรำะว่ำน้องก�ำลังกลับมำ  เพรำะแม่ทิ้งน้องไปอยู่บ้ำน

นู่นเพรำะว่ำหนูต้องเขียนบันทึกแล้วมันเสร็จดึก แล้วน้อง

เค้ำก็นอนดึก น้องเค้ำชอบนอนดึก แล้วเค้ำก็แบบ เสียง

รบกวนเยอะ ก็บอกว่ำ ถ้ำงั้นเอำน้องมำนอนบ้ำนยำย

ก็ได้ วันไหนว่ำงๆ ก็ค่อยไปนอนด้วยกัน

Q : บ้ำนยำยอยู่ไกลมั้ย

A : ไม่ไกล ติดกันตรงนี้เลย อยู่สองหลัง ก็เดินวนไปละก็เดิน

วนมำ คุณพ่อบอกว่ำถ้ำอีกหน่อยพฤติกรรมน้องดี พ่อจะ

ทุบผนังออก แล้วก็เป็นบ้ำนหลังใหญ่ติดกัน

Q : ต้นหลิวเคยถูกสัมภำษณ์บ่อยมั้ย

A : บ่อย

Q : แล้วปกติเค้ำถำมอะไรอ่ะ

A : ก็ถำมว่ำเขียนบันทึกทุกวันหรอ เอ่อ... ท�ำไมถึงชอบเขียน

บันทึก มีวิธีกำรเขียนบันทึกยังไง แล้วแต่ละวันเรำเอำ

เรื่องมำจำกไหน แล้วก็เป็นอย่ำงนี้ทุกคนเลย ก็ถำม

คล้ำยๆ กันหมดเลย

Q : แล้วเบื่อมั้ย

A : ไม่เบื่อ เพรำะว่ำมีค�ำตอบ

Q : แล้วตอบเหมือนกันมั้ย

A : ไม่ต้องคิดใหม่แล้ว

Q : แล้วมีคนถำมต้นหลิวบ่อยมั้ย ว่ำโตขึ้นอยำกเป็นอะไร

A : บ่อย

Q : แล้วต้นหลิวอยำกเป็นอะไร

A : หนยูงัไม่รูเ้ลย เพราะว่า ตัง้แต่เดก็หนกูเ็ปลีย่นไปเรือ่ย 

เปลีย่นไปไม่ซ�า้กนัเลย 3

Q : มีอะไรบ้ำง

A : ตอนเด็กๆ ก็เป็นช่ำงท�ำผม และก็เป็นครู ละก็เป็นหมอ 

ละก็เป็นพยำบำล และก็เป็นดีไซเนอร์ ละก็เป็นอะไรก็

ไม่รู้ หนูก็ยังไม่รู้ว่ำโตขึ้นหนูอยำกเป็นอะไร

Q : แล้วถ้ำอยำกบอกคนที่ถำมได้หนึ่งประโยค จะบอกว่ำ

อะไร

A : ยังไม่รู้ในอนำคตหนูอำจจะเปลี่ยนใจ

Q : ถ้ำสมมติว่ำ ต้นหลิวอ่ะ นั่งไทม์แมชชีนไปเจอตัวเองตอน

อำยุ 20 แล้วต้นหลิวถำมค�ำถำมหนึ่งกับตัวเองตอน

อำยุ20 ต้นหลิวจะถำมอะไร

A : (คิด)... แข็งแรงรึป่ำว

35
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ชนิดา 
สวีุรานนท์

เราคิดว่าถ้าไดอารี่เรไรรายวันจะมีหน้า
บรรณานุกรมสักหน้า ที่จะเป็นที่มาของเรื่อง
ราวต่างๆ ในบันทึกก็คงไม่พ้นชีวิตประจำวัน
และวรรณกรรมที่น้องอ่าน แต่ถ้าจะเข้าใจเบื้อง
หลังวิธีคิดมุมมองและการเติบโตของน้อง 
ก็คงจะต้องเป็นพ่อ - แม่ ผู้เปรียบเสมือนหน้า
บรรณานุกรรมในชีวิตของต้นหลิว และนี้คือคำ
ขยายความผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของต้น
หลิวจากแม่จั่น หรือ ชนิดา สุวีรานนท์

SPEAKER
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 แม่มองว่ำเขำกไ็ม่ได้โตไปกว่ำเดก็วยัเดยีวกนั เขำกย็งัเหมอืน

เด็กทั่วไป แต่ในบำงมุมเวลำที่เขำเขียนน่ะเขำแค่ช�ำนำญกว่ำ 

คนอ่ืน กำรเขียนเป็นทักษะต้องกำรกำรฝึกฝนก็เหมือนคนเล่น

กีฬำเล่นบ่อยๆ ก็เก่งท�ำกับข้ำวบ่อยๆ ก็เก่ง เขำเขียนมำสำมปี

ทกุวันกำรทีเ่ขำพฒันำนีไ่ม่ใช่เรือ่งแปลกเลย แต่บ้ำนเรำ เดก็

ที่เขียนแล้วบูมออกมำมันไม่มีไง ต่ำงประเทศอำจเป็นเรื่อง

ปกติ แต่บ้ำนเรำมันเป็นเรื่องแปลก แต่ส�ำหรับพี่ว่ำมันไม่

แปลก เขำก็ยังมีชีวิต เขำไม่ได้มำนั่งอ่ำนหนังสือเยอะเป็น

หนอนหนงัสอื ภำพของคนเขยีนมนัจะต้องอนิเนอร์ต้องลุม่

ลึก เขำก็ยังเป็นเด็ก แต่ว่ำโตไปเรื่อยๆ สิ่งนี้อำจเชปเขำไป

ในที่สุด แม่ก็ยังไม่รู้ว่ำเขำจะยังไง แต่แม่เชื่อว่ำกำรเขียนมัน

ช่วยฝึกควำมคิด 

 แม่ก็บอกเขำว่ำดนตรีที่ให้เล่นไม่ต้องถึงกับ

โมสำร์ทนะ แค่ต้องกำรให้เวลำเขำเหงำ อีกหน่อย

ตอนโต เบื่อๆ ไม่มีอะไรท�ำก็ยังจิ้มร้องเล่นได้ ก็ไม่ได้

คร�่ำเคร่ง แล้วเวลำเรียนส่วนใหญ่ครูโรงเรียนดนตรีก็

จะให้สอบ ก็จะบอกว่ำไม่ขอสอบ ขอให้เรียนนิดๆ 

หน่อยๆ แล้วกดฮัมเพลงไปได้แค่นั้นก็พอแล้ว

 แม่กบัพ่อรูว่้ำควำมคำดหวงัน่ะมนัไม่เป็นอย่ำงนัน้

หรอก  พ่อแม่เรำก็คำดหวังให้เรำเป็นอย่ำงนึง บ้ำนคุณ

พ่อท�ำธรุกจิกอ็ยำกให้ท�ำธรุกจิ แต่เรำกด็นัมำเป็นนกัคิด

นักเขียนซึ่งคนจีนนี่คนละเรื่องเลย คุณพ่อคุณแม่อยำก

ให้ท�ำรำชกำร ก็ไม่เป็น แล้วเรำก็รู้ว่ำควำมคำดหวังเนี่ย 

มันกดดัน แล้วสิ่งที่หวังมันก็อำจไม่เป็นตำมหวัง แม่กับ

พ่อก็เลยเลี้ยงลูกแบบดูไปเรื่อยๆ เรำคิดว่ำอะไรท่ีเขำ

ควรจะมีเพื่อที่จะไปผจญในอนำคต

 แต่แม่เชื่อว่ำในแต่ละช่วงวัยมันมีช่วงของมันที่ควร

จะท�ำ แล้วแม่ก็จะมองว่ำอะไรที่ควรจะได้ แล้วก็ไม่ให้

เขำขำด แม่บอกว่ำบำงอย่ำงมันรอได้ ถ้ำหนูอยำกเรียน

ลีลำศ ตอนโตแม่เห็นคนแก่มำเรียนกันเยอะแยะเลย 

เขำก็ยังเต้นได้ บำงอย่ำงบำงสิ่งมันรอได้ บำงอย่ำงมัน

รอไม่ได้ อะไรที่เรำรอไม่ได้เรำก็ท�ำก่อน ไม่ใช่ท�ำทุก

อย่ำงได้ตำมสบำยเลย ทุกอย่ำงมันมีข้อจ�ำกัด 

 เมื่อก่อนนี้ชั้นหนังสือจะแน่นนี่เพิ่งรื้อยังไม่จัด เขำ

กจ็ะคดัหนังสอืทีเ่ขำพดูว่ำหนูคิดว่ำเดก็เกนิไปแล้วส�ำหรบั

หนูเอำใส่ตะกร้ำให้น้อง วันเกิดพ่อซื้อชั้นหนังสือให้ เขำ

ก็มำนั่งคัด เล่มนี้เนื้อหำเด็กเกินไปแล้วนะ เพื่อที่จะเอำ

ทีเ่ป็นผู้ใหญ่เข้ำมำ เขำกยั็งอ่ำนหนงัสอืทีเ่ป็นกระแสของ

เดก็ ส่วนพวกวรรณกรรมเยำวชนเกดิจำกพ่อกบัแม่ค่อยๆ 

เลือกค่อยๆ สรรหำละอัน อย่ำงเล่มนี้รู้เลยว่ำต้องถูกใจ

เขำเพรำะเขำอ่ำนเจอว่ำนักเขียนคนนี้ก็เริ่มเขียนบันทึก

ตั้งแต่อำยุเจ็ดขวบ

1 โต
2 เหงา

3 โตขึ้น 
อยากเป็นอะไร
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Facebook เรไรรายวัน, 
 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
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ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน... 
แต่มีเพียงบางคนที่ยังจดจำมันได้

39

All grown-ups 
were once children...  
but only few of them 

remember it. 

Antoine de Saint-Exupery, 
The Little Prince
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“พวกเราโตมากับขนมโตเกียว” เมื่ออ่านประโยคนี้จบ
อาจนึกสงสัยว่าเราจะโตมากับขนมโตเกียวได้ยังไงในเมื่อ
เราไม่ใช่ลูกเจ้าของร้านขายขนมโตเกียวเสียหน่อย 

โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดี จะบังเอิญมีร้านขายขนมโตเกียว
อย่างน้อย 1 ร้าน จอดแนบชิดอยู่ในชีวิตวัยเรียนของพวก
เราเสมอ หรือแม้แต่ในตอนที่เราเติบโตเรียนจบกันมานาน
แล้วหลายปี ก็อาจจะยังคงเห็นมันจอดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน 
พลอยทำให้ความทรงจำเก่าๆ สมัยเรียนครุกรุ่นขึ้นมาสู้กับ
กลิ่นหอมของโตเกียวไส้หวานเค็มที่กำลังสุกอยู่บนหน้าเตา 
เราจึงพาไปเยี่ยมเยียนและนั่งจับเข่าคุยกับเพื่อนเก่าสมัย
เรียนที่โตมาพร้อมกับพวกเราอีกครั้ง กับเพื่อนคนนี้ ที่ชื่อ
ว่า “ร้านขนมโตเกียว”

‘ร้านขนมโตเกียว’ เพ่ือนเก่า
สมัยเรียนที่โตมาด้วยกัน

โตมากับ
ขนมโตเกียว

MY SPACE

เรื่อ
งแ

ละ
ภา

พ:
 อ

ัจฉ
รา

 ค
ำม

ะณ
ี 
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จากอนุบาลสู่วัยประถม กับ 
“ร้านขนมโตเกียวป้าแสง”
 ทักทำย :  ร้ำนขนมโตเกียวของป้ำแสง รถจักยำนยนต์พ่วงข้ำงเล็กๆ ที่มีป้ำย
เขียนบอกว่ำขำย ‘ขนมโตเกียว’ จอดประจ�ำอยู่หน้ำโรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ ที่มี
ลูกค้ำเป็นเด็กนักเรียนวัยอนุบำลตัวเล็กๆ ไปจนถึงชั้นประถม และลูกค้ำทั่วไป
ในชุมชน

 ชวนคุยถึงวันเก่ำ :  ร้ำนเปิดขำยมำ 20 กว่ำปีแล้ว “ขำยมำตั้งแต่บริเวณ
โรงเรียนสมัยก่อนยังเป็นดินเลน ไม่มีถนนลำดยำงแบบที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ตอน
นั้นร้ำนขนมโตเกียวมีแค่ร้ำนป้ำร้ำนเดียว” ป้ำแสงยังยืนยันอีกว่ำจะขำยโตเกียว
ต่อไปเรื่อยๆ เพรำะป้ำเองก็เติบโตขึ้นมำพร้อมกับอำชีพขำยโตเกียว

 บอกเล่ำว่ำโตมำด้วยกัน :  ป้ำแสงเล่ำด้วยรอยยิ้มต่อไปว่ำ “ลูกค้ำประจ�ำที่เห็น
กันมำตั้งแต่เป็นเด็กอนุบำลตัวเล็กๆ จนตอนนี้เขำโตเป็นเจ้ำคนนำยคนแล้ว 
ผ่ำนมำทำงนี้ยังกลับมำทักทำยว่ำ ‘อ้ำว ป้ำยังขำยอยู่เหรอ จ�ำผมได้ไหม’ ป้ำก็
บอกเขำว่ำ ‘จ�ำได้สิ’ ป้ำดีใจที่เขำยังไม่ลืม”

 ถ้ำบังเอิญผ่ำนมำแถวนี้ ก็สำมำรถแวะมำอุดหนุนขนมโตเกียวของป้ำแสงได้ 
ในรำคำชิ้นละ 5-10 บำท มีตั้งแต่ไส้เค็ม หวำน และแพนเค้กแป้งหอมหวำนรูป
ร่ำงหน้ำตำน่ำรักจำกฝีมือกำรวำดโดยคุณป้ำเอง

 พิกัดร้ำน :  หน้ำโรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ แขวงจระเข้บัว เขตลำดพร้ำว  
กรุงเทพฯ
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ใสๆ วัยมัธยม กับ 
“ร้านขนมโตเกียวลุงนพและป้าใจ”
 ทักทำย :  ร้ำนขนมโตเกียวของลุงนพและป้ำใจ ร้ำนรถเข็นเล็กๆ ที่
บ่งบอกควำมเป็น ‘ร้ำนขนมโตเกียวแบบดั้งเดิม’ จอดประจ�ำอยู่ที่
ตลำดวังหลัง (ซอยทรัพย์สินฯ) ที่มีลูกค้ำประจ�ำเป็นเด็กนักเรียน
มัธยม คุณหมอศิริรำช และผู้คนที่เดินตลำด

 ชวนคุยถึงวันเก่ำ :  ร้ำนเปิดขำยมำประมำณ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่ป้ำใจ
ยังเป็นพนักงำนขำยขนมโตเกียวของบริษัทโตเกียวแถวคลองเตย  
เมื่อบริษัทปิดตัวไป ยังดีที่มีป้ำใจที่ซื้อสูตรมำท�ำขนมโตเกียว 
รถเข็นขำยต่อ ท�ำให้เรำยังได้กินโตเกียวรสชำติดั้งเดิมอยู่ในทุกวันนี้ 

 บอกเล่ำว่ำโตมำด้วยกัน :  ขนมโตเกียวของร้ำนยังขำยอยู่ในรำคำที่
ถูกมำก เพิ่งขึ้นรำคำจำกชิ้นละ 1 บำท ไปเป็น 2 บำท เมื่อ 1-2 ปีที่
แล้ว ด้วยเหตุผลน่ำรักๆ ที่ว่ำ “กลัวลูกค้ำที่เป็นเด็กๆ นักเรียนตอน
เลิกเรียนมำจะซื้อไม่ได้ถ้ำมันแพงมำก” มีลูกค้ำที่เป็นเด็กนักเรียน 
พอเรียนจบจำกโรงเรียนสตรีวัดระฆังไป กลับมำบอกว่ำ “หน้ำ
มหำวิทยำลัยของหนูขำยอันละ 5 บำท ยังอร่อยสู้ของลุงป้ำไม่ได้เลย”

อยำกให้ได้มำลองขนมโตเกียวที่ร้ำนโตเกียวลุงนพและป้ำใจ ที่มี
ควำมพิเศษคือ แป้งนุ่ม หอม และโตเกียวไส้เผือกที่เพิ่งเพิ่มเข้ำมำ
จำกค�ำขอร้องของลูกค้ำ ในรำคำ 2-10 บำท เท่ำนั้น แล้วจะรู้ว่ำ
โตเกียวดั้งเดิมที่น่ำรักรสชำติเป็นอย่ำงไร

 พิกัดร้ำน :  ตลำดวังหลัง ซอยทรัพย์สินฯ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ

COVER STORY
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...อ่านจบ อย่าลืมชวนเพื่อนเก่าไปกินขนม
โตเกียวหน้าโรงเรียนเก่ากันด้วยนะ

มหาลัยวัยซ่า กับ 
“ร้านขนมโตเกียวคุณน้าหน้ามอ”
 ทักทำย :  ร้ำนขนมโตเกียวของคุณน้ำ กับเสียงวิทยุเพลงลูกทุ่งอีสำนที่ดังมำจำกรถ
จักรยำนยนต์พ่วงข้ำงขำยโตเกียว จอดประจ�ำอยู่ที่หน้ำมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  
(ประตู 4) ที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรขำย คือ ลูกค้ำที่เป็นนักเรียนนักศึกษำ เพรำะมองว่ำ 
“ขนม ต้องคู่กับ เด็ก”

 ชวนคุยถึงวันเก่ำ :  ร้ำนเปิดขำยมำ 4-5 ปี แล้ว ขับไปขำยที่หน้ำโรงเรียนมัธยมในตอน
เที่ยง แล้วเย็นๆ ก็มำจอดขำยที่หน้ำมหำฯลัย เด็กนักศึกษำพอเลิกเรียนก็ตรงเข้ำมำ
อุดหนุน แม้จะขำยได้ไม่นำนแต่ก็มีลูกค้ำประจ�ำแล้วนะ (อวดๆ)

 บอกเล่ำว่ำโตมำด้วยกัน :  คุณน้ำเล่ำว่ำ “ลูกค้ำประจ�ำจะซื้อไส้เดิม จนท�ำให้น้ำจ�ำได้ 
เด็กๆ ก็จะชอบไส้หวำน เพรำะน้ำท�ำไส้หวำนเอง” กำรจอดขำยทั้งหน้ำโรงเรียนและมหำฯ
ลัย ก็ท�ำให้ได้รู้ว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นเด็กมัธยมโตมำจนถึงมหำลัย ยังไงก็ยังคงเป็นเด็กที่ชอบกิน
โตเกียวไส้หวำนอยู่ดี

ควำมน่ำรักของร้ำนนี้คือกำรมองว่ำลูกค้ำนักศึกษำทุกคนเป็นเด็ก และเด็กๆ ยังชอบกิน
ขนม คุณน้ำจึงยืนยันว่ำจะขำยขนมโตเกียวต่อไป ควำมพิเศษคือ ขนมโตเกียวไส้รวมมิตร
ขนำดใหญ่ในรำคำ 20 บำท ที่เหมำะกับนักศึกษำตัวโตแต่ยังเป็นเด็กที่ชอบกินขนม
โตเกียวอย่ำงเรำๆ เป็นอย่ำงยิ่ง อย่ำลืมแวะเวียนมำอุดหนุน ทักทำย เพื่อนไม่เก่ำสมัย
มหำฯลัย ร้ำนนี้ได้เสมอ 

 พิกัดร้ำน :  หน้ำมหำวิทยำลัยมหิดล (ประตู 4) อ.พุทธมณฑล ต.ศำลำยำ จ.นครปฐม

ร้ำนขนมโตเกียวเหล่ำนี้ ยังเป็นแค่บำงส่วนเท่ำนั้นของร้ำนขนมโตเกียวอีกหลำยๆ ร้ำน 
ที่ยังคงจอดขำยประจ�ำอยู่หน้ำโรงเรียนอนุบำล ประถม มัธยม ไปจนถึงมหำวิทยำลัย หรือ
แม้แต่ที่แอบอยู่ในตลำดทั่วไปให้คนวัยท�ำงำนที่อยำกย้อนวันวำน หำซื้อมำรับประทำนกัน
ได้อยู่เสมอ

 แต่ก็ต้องยอมรับว่ำ ทุกวันนี้ร้ำนขนมโตเกียวก็แทบเป็นสิ่งที่ ‘หำได้ยำก’ 
พอๆ กับกำรหำเวลำกลับไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสมัยเด็กของพวกเรำนั่น
แหละ แต่อย่ำงน้อยถือซะว่ำร้ำนขนมโตเกียวที่หยิบยกมำในวันนี้ อำจจะพอ
ช่วยปัดฝุ่นให้กล่องควำมทรงจ�ำสมัยเรียน ชวนนึกถึงเพื่อนๆ คุณครูประจ�ำชั้น 
เสียงกริ่งหลังเลิกเรียน และรสชำติควำมอร่อยของ ‘ร้ำนขนมโตเกียว’ ร้ำน
เดิมร้ำนนั้น จนอำจท�ำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ เรำโตมำพร้อมกับพวกเขำจริงๆ
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แตงโมท่ีโตมา
พร้อมกับความ
ผูกพัน

อากาศหนาวอยู่กับเราได้ไม่ทันไร หน้าร้อนก็กำลังจะกลับมาเยือน
อีกครั้งเสียแล้ว แน่นอนเมื่อถึงช่วงเวลานี้ หนึ่งสิ่งที่นึกถึงเพื่อช่วย
คลายร้อนก็คือการทานผลไม้เย็นๆ และถ้าหากใครชื่นชอบผลไม้สี
แดงฉ�่า น�้าแสนหวานอร่อยอย่าง “แตงโม” จนอยากเหมาสวน
แตงโมเอาไว้เป็นของตัวเองเหมือนกันแล้วล่ะก็ มันจะไม่ใช่ความฝัน
อีกต่อไป เพราะที่ “ไร่ทรัพย์ในดิน” อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา 
ใครก็สามารถเป็นเจ้าของแปลงแตงโมได้ง่ายๆ เลยแหละ

เม่ือรู้อย่ำงนั้นก็ไม่รอช้ำ เดินทำงออกจำก
กรงุเทพฯ ขบัรถผ่ำนทำงจงัหวดัฉะเชงิเทรำ - ปรำจนีบรุี 
ลัดเลำะมำตำมถนน 344 กบินทร์บุรี  ปักธงชัย 
มำเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงอ�ำเภอวังน�้ำเขียว ขับต่อไป
จนเจอซอยศูนย์รำชกำรวังน�้ำเขียว ให้เล้ียวซ้ำย
เข้ำไปในซอย ขับต่อไปเพียงประมำณ 500 เมตร
จะเจอซอยเลี้ยวขวำเข้ำสู่ “ไร่ทรัพย์ในดิน” หรือ
บ้ำนยำยบับ สวนแตงโมไร้เมลด็ทีป่ลกูแบบอนิทรย์ี
ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันเป็นจุดมุ่งหมำยของเรำ
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“ส่วนใหญ่คนจะจับจองเป็นเจ้ำของแตงโมกนัตัง้แต่เริม่
ปลกูเลยนีแ่หละ เฉล่ียปลกูครัง้หนึง่ก็มคีนจองประมำณ 20 
คนได้ ถ้ำอนัไหนมเีจ้ำของแล้วก็จะมชีือ่เขียนไว้ท่ีป้ำย”  
นำยธน ูศรพีำ หรือพีแ่ม็ค เจ้ำของสวนแตงโมเล่ำพร้อมเดนิน�ำ
ไปดแูปลงแตงโมทีม่ป้ีำยชือ่ตดิไว้แล้ว และทัง้ทียั่งว่ำงอยู่

เมือ่ทอดมองไปยงัสวน แตงโมยงัเป็นใบอ่อนขนำดเท่ำ
ฝ่ำมืออยู่ ไม่มีวี่แววของลูกกลมสีเขียวสดแสนหวำนฉ�่ำสัก
นดิ เหน็แค่เพยีงใบสเีขยีวเล็กจ๋ิวเรยีงกนัเป็นแนวตรงเท่ำนัน้

พีแ่ม็คเล่ำว่ำปกตแิตงโมจะต้องใช้เวลำปลกูประมำณ 2 
– 3 เดอืนกว่ำจะออกลูก แรกเร่ิมขนำดต้นกเ็ลก็ไม่ต่ำงจำก
ใบกะเพรำเท่ำไรนกั แต่เมือ่ระยะเวลำผ่ำนไป ใบกจ็ะเริม่
ใหญ่ขึน้และเลือ้ยจนกลบหน้ำดนิสีน�ำ้ตำลเป็นสเีขยีวทัง้หมด 
จนกระทัง่ปลำยเดอืนที ่2 ย่ำงเดอืนที ่3 ลกูแตงโมกพ็ร้อม
ท่ีจะเก็บกินได้แล้ว แต่ช่วงทีม่ำนัน้พีแ่มค็เพิง่ลงรอบใหม่ไป
จงึยงัไม่ออกผล ถ้ำอยำกกนิต้องจองเป็นเจ้ำของเอำไว้

“หำกอยำกเป็นเจ้ำของแปลงแตงโมก็เพียงแค่ซ้ือ
แตงโมในจ�ำนวนที่ต้องกำรเอำไว้ เหมือนกับซื้อล่วง
หน้ำก่อนออกลูก จะ 2 ลูก 3 ลูกก็แล้วแต่ เรำก็จะ
ปลูกและคอยรำยงำนว่ำแตงโมของคุณโตไปถึง
ไหนแล้ว” พีแ่มค็เล่ำถงึกระบวนกำรเป็นเจ้ำของ
สวนแตงโมด้วยน�้ำเสียงเป็นมิตร 

ส่วนรำคำของแตงโมไร้เมล็ดที่สวนแห่งนี้
จะขำยเป็นกิโลกรัม ตกที่กิโลกรัมละ 60 
บำท ท่ีแพงกว่ำแตงโมธรรมดำเพรำะแตงโม
ทีน่ีเ่ป็นแตงโมอนิทรย์ี ปลกูโดยไม่ใช้สำร
เคมี ซึ่งหำกใช้สำรเคมีจะได้ผลผลิตท่ี
แน่นอนกว่ำก็จริง แต่กำรปลูกแบบ
อินทรีย์จะปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภค
และดนิมำกกว่ำ ดงันัน้ถงึแม้จะต้อง
ลงมือลงแรงในกำรก�ำจัดศัตรูพืช 
และใช้ใจในกำรดแูลผลผลติอย่ำง

ใกล้ชดิกว่ำแตงโมทีไ่ม่ได้ปลูกแบบอนิทรย์ี แต่กใ็ห้ผลผลติ
ท่ีท้ังพ่ีแมค็และลกูค้ำพึงพอใจ ทัง้ยังเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
อีกด้วย

ไหนๆ ก็ขับรถมำจำกกรุงเทพฯ ทั้งยังได้ฟังควำมน่ำ
สนใจของกำรเป็นเจ้ำของแตงโมในสวยแห่งนี้แล้ว ก็อดไม่
ได้ที่จะลองจับจองเป็นเจ้ำของแตงโมอินทรีย์ที่จะโตในอีก 
2 เดือนข้ำงหน้ำดูบ้ำง

“แมงเต่ำแตงเริม่มำกนิใบแล้วครบั เพิง่ใช้ตำข่ำยไล่จบั
ออกไปเลย และเดด็ยอดออกใหแ้ตกหนอ่ใหม่แลว้ ไม่ต้อง
ห่วงนะครบั”  ข้อควำมจำกพีแ่มค็ทีส่่งมำรำยงำนเมือ่ใบโต
ในช่วงที่ศัตรูพืชของแตงโมจะเริ่มชุกชุม

“ใบเริม่เขยีวเตม็ไปหมดแล้วครบั เถำเลือ้ยเตม็พืน้เลย 
ใกล้จะได้เหน็ลูกแล้ว” อกีข้อควำมหลงัจำกผ่ำนไป 2 – 3 

สัปดำห์ 
“ลกูออกแล้วนะครบั เท่ำฝ่ำมอืแล้ว” และอกีหนึง่

ข้อควำมหลังจำกผ่ำนไปประมำณ 2 เดือน
ในทีส่ดุเวลำทีร่อคอยกม็ำถงึ แตงโมสเีขยีวสด

ลูกใหญ่สองลูกถูกจัดส่งถึงบ้ำน เป็นแตงโมที่ที่
เปลือกถูกสลักชื่อไว้เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นแตงโม
ลูกที่เห็นมำตลอดจริงๆ 

แม้จะไม่ได้ไปลงมอืช่วยพีแ่มค็ปลกูแตงโม
ด้วยตวัเอง แต่กำรทีไ่ด้รบัรูถ้งึกำรเตบิโตของ
มนัมำตลอด ตัง้แต่ใบยงัเลก็เท่ำใบกะเพรำ 
จนกระทัง่กลำยมำเป็นแตงโมลูกโตเท่ำหวั 
กอ็ดรูส้กึผกูพนักบัมนัไม่ได้ ควำมรูส้กึของ
พ่อแม่เวลำเห็นลกูค่อยๆ เติบโตกค็งไม่
ต่ำงกนัเท่ำไรนกั แต่เพรำะทีเ่หน็ตรง
หน้ำน้ีเป็นแตงโม ถึงจะผกูพนัอย่ำงไร 
กย็งักินลง

...และมันก็อร่อยกว่ำแตงโม
ปกติทั่วไปด้วยนะ
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Why
grow
up?

“กำรเติบโต” มักเป็นเรื่องเจ็บปวด เพรำะนอกจำกมันจะ
หมำยถึงลักษณะภำยนอกที่เปลี่ยนไปแล้ว กำรเปลี่ยนผ่ำน
จำกเดก็คนหนึง่กลำยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว มกัตำมมำด้วยควำม
รับผดิชอบและควำมคำดหวงัจำกคนรอบข้ำงทีม่ำกขึน้เป็นเงำ
ตำมตัว และด้วยสิง่เหล่ำนีเ้องท่ีท�ำให้ช่วงเวลำกึง่สุกกึง่ดบิหรือ
กระบวนกำรเปลีย่นผ่ำนดงักล่ำว กลำยเป็นเรือ่งยำกทีจ่ะปรบั
ตัวส�ำหรับหลำยๆ คน 

หำกใครบำงคนก�ำลงัเจบ็ปวดอยู ่หนงัสอื Why Grow up? 
ของ ซูซำน ไนแมน (Susan Neiman) เล่มนี้ ก็พยำยำมจะ
บอกเรำว่ำ อะไรคอืเหตผุลของกำรต้องเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ หรอื
ท�ำไมเรำต้องผ่ำนกระบวนกำรแสนยำกเย็นนี้ไปให้ได้ โดยซู
ซำนใช้กำรเช่ือมโยงภำพรวมของกระบวนกำรเติบโตเข้ำกับ
ววิฒันำกำรทำงควำมคดิ หรอืแนวคดิทีค่่อยๆ ปรบัเปล่ียนผ่ำน
ช่วงเวลำของนกัปรชัญำตะวนัตก เพือ่จะสือ่สำรว่ำ กว่ำใครสกั
คนจะเป็นผู้ใหญ่ อำจต้องผ่ำนสิ่งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำที่คิด 

ส�ำหรับซูซำนแนวคิดปรัชญำตะวันตกเฟื่องฟูและโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่สุดในช่วงปฏิวัติทำงภูมิปัญญำ (ศตวรรษที่ 17-18) 
ผ่ำนแนวควำมคดิของ อมิมำนเูอล คำนท์ (Immanuel Kant) 
นักปรัชญำผู้เข้ำมำประสำนแนวควำมคิดของนักเหตุผลนิยม 
(Rationalists) และประจักษ์นิยม (Empiricists) เข้ำด้วยกัน 

โดยคำนท์เห็นว่ำ กำรใช้ควำมคิดหรือวิเครำะห์ควำมเป็น
จริงและสิ่งต่ำงๆ ในโลกผ่ำนเหตุผลเพียงอย่ำงเดียว ไม่อำจ
ท�ำให้เรำเข้ำถึงค�ำตอบของสิ่งต่ำงๆ ได้ ซึ่งกำรใช้เหตุผลอย่ำง
ดื้อรั้น (Dogmatic) เปรียบได้กับเด็กท่ียังไม่พร้อมจะเป็น
ผูใ้หญ่ หรอืยงัไม่เข้ำใจโลกดเีท่ำทีค่วร เพรำะกำรจะกลำยเป็น
ผู้ใหญ่ที่สำมำรถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำ 
กำรประนปีระนอมระหว่ำง “สิง่ทีค่วรเป็น” และ “สิง่ทีเ่ป็นอยู”่ 
โดยไม่สูญเสียควำมเป็นตัวเองไป 

หำกมองในแง่นี้ คล้ำยซูซำนก�ำลังบอกเรำว่ำ “กำรเป็น
ผูใ้หญ่” อำจเชือ่มโยงกบัรปูแบบและค�ำตอบส�ำเรจ็รปูบำงอย่ำง
ที่ตำยตัว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่ใครหลำยคน
อำจสงสัยหลังจำกอ่ำนหนังสือเล่มนี้จบก็คือ ค�ำตอบของกำร
เติบโตมันง่ำยเหมือนสิ่งที่ซูซำนทิ้งไว้ให้เรำหรือเปล่ำ? เพรำะ
บำงครั้ง แคก่ำรพยำยำมจะตอบค�ำถำมงำ่ยๆ อย่ำงเชน่ อำชพี
ในฝันหรือผู้ใหญ่ในแบบท่ีเรำอยำกเป็น ก็อำจต้องใช้ระยะ
เวลำหรอืต้องเรยีนรูช้วีติผ่ำนกำรลองผดิลองถกูมำกมำย หำก
แย่กว่ำนั้น เรำก็อำจไม่มีวันพบค�ำตอบที่ค้นหำเลยก็ได้

แม้จะเป็นอย่ำงนั้น… หนังสือเล่มนี้ ก็ยังเหมำะส�ำหรับใคร
กต็ำม ทีก่�ำลงัค้นหำควำมหมำยของกำรเตบิโตในแบบของตัว
เอง เพรำะซูซำนจะท�ำให้เรำเห็นภำพรวมแบบหน่ึงของกำร
เปลี่ยนผ่ำนท้ังสองช่วงวัย และกลำยเป็นส่ิงน้ีเองที่อำจท�ำให้
ใครบำงคนสำมำรถเดินตำมเส้นทำงของตวัเองต่อไปได้อย่ำง
มีควำมหวัง หรืออย่ำงน้อยที่สุด ก็อำจเข้ำใจควำมเป็นเด็ก 
และปรับตัวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัยได้ โดยไม่รู้สึกเจ็บ
ปวดมำกจนเกินไปนัก
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Boyhood (2014)
อกีหน่ึงภำพยนตร์ coming of age ในดวงใจของใครหลำยคน 

ผลงำนของผูก้�ำกับ Richard Linklater ทีม่ผีลงำนก่อนหน้ำอย่ำง
ภำพยนตร์ชดุไตรภำค Before Sunrise, Before Sunset และ 
Before Midnight ถ้ำหำกหลำยคนยงัคงอนิกับ เรือ่งรำวควำมรกัของ
คูร่กั และควำมสัมพนัธ์ทีเ่ดนิทำงผ่ำนกำลเวลำจำกผลงำนทีผ่่ำนมำ
แล้วละก ็คงไม่พลำดทีจ่ะตกหลมุรัก Boyhood ภำพยนตร์ท่ีไม่เพียง
เล่ำเรือ่งรำวเกีย่วกับควำมรักของคูรั่ก แต่ยงัเล่ำเรือ่งรำวควำมสมัพนัธ์
ของครอบครัว กำรเติบโต และกำรเข้ำใจควำมหมำยของชวีติอกีด้วย

หนังน�ำโดยออสติน เมสนั จเูนยีร์ (เอลลำร์ โคลเทรน) เดก็ชำย
ธรรมดำท่ีอำศยัอยูก่บัพีส่ำวของเขำ ซำแมนธำ (ลอเรไล ลงิค์เลเตอร์) 
ภำยใต้กำรดูแลของโอลิเวยี (แพทริเซยี อำร์เควทท์) คณุแม่เลีย้งเดีย่ว 
โดยมเีมสนั ซเีนียร์ (อธีำน ฮอว์ค) พ่อทีแ่ท้จริงของเดก็ทัง้คูเ่ข้ำมำวน
เวียนเยีย่มเยอืนพวกเขำเป็นครัง้ครำว เมสนัค่อยๆ เตบิโตผ่ำนวนัเวลำ 
ท่ำมกลำงมรสุมชีวติท่ีหลำยครัง้กพ็ดัพำท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงใน
ตวัเขำ 

ตลอดท้ังเรือ่ง หนงัขบัเน้นควำมธรรมดำและควำมเรยีบง่ำยภำย
ใต้ควำมสมจรงิและควำมเป็นธรรมชำตขิองตวัละคร ไม่เพยีงแค่ได้
เฝ้ำตำมดกูำรเตบิโตของเมสันเท่ำนัน้ แต่หนงัยงัถ่ำยทอดให้เหน็ตวั
ละครอืน่ในเร่ืองท่ีมพัีฒนำกำรทีน่่ำสนใจด้วยเช่นกนั โดยหนงัเรือ่งนี้
ถกูบนัทกึในประวตัศิำสตร์ของภำพยนตร์ว่ำมกีำรถ่ำยท�ำยำวนำนถงึ 
12 ปี และใช้นกัแสดงชดุเดยีวกนั รวมทัง้เป็นบันทกึประวตัศิำสตร์ของ
ช่วงยคุสมยัทีม่กีำรใส่เพลง หนงัสือ กำรเมือง และเทคโนโลยทีีเ่คย
เตบิโตในยคุน้ันลงไปด้วย

The Curious Case of Benjamin Button (2008)
 กำรเติบโตของคนเรำเริม่ต้นจำกกำรเป็นทำรกตวัน้อย เด็ก

ซกุซน ผ่ำนวยัหนุ่มสำว ผลกัดนัตวัเองในวยัท�ำงำน ก่อนทีจ่ะร่วงโรย
ในวยัชรำ แต่ภำพยนตร์เรือ่งนีก้ลบัพำเรำย้อนเวลำกลบั หนงัด�ำเนนิ
เรือ่งผ่ำนบนัทกึชวีติของเบนจำมนิ บัตตัน (แบรด พติต์) ท่ีเกิดมำพร้อม

กบัวยัทำรกทีม่ร่ีำงกำยเหมือนชำยแก่วยั 80 ปีและในขณะทีเ่ขำโตข้ึน 
ร่ำงกำยของเขำกลบัค่อยๆ หนุม่ขึน้สวนทำงกบักำรเตบิโตโดยปกติ
ตำมธรรมชำต ิเขำได้เรยีนรูก้ำรเตบิโตผ่ำนผูค้นรอบข้ำงเขำ

ภำพยนตร์ดรำม่ำแฟนตำซเีรือ่งนีด้ดัแปลงมำจำกเรือ่งสัน้ในชือ่
เดยีวกนัของ เอฟ. สกอตต์ ฟิตซ์เจอรลัด์ ทีถ่กูตพีมิพ์ในปี 1921 ผ่ำน
ฝีมอืก�ำกบัของ David Fincher และมี Eric Roth นกัเขยีนบทชือ่ดงั
ทีเ่คยดดัแปลงบทภำพยนตร์ Forrest Gump ร่วมเขยีนบทในเรือ่งนี้ 
กำรนัตคีวำมซำบซึง้ โดยเฉพำะยิง่ช่วงท้ำยของหนังทีพ่ำเรำจมลกึลง
ไปในกำรเรยีนรูค้วำมสขุ ควำมทกุข์ และกำรลำจำก

พี่สาวครับ
“ป้ีสำวครบั ตอนนีผ้มเป๋นหนุม่แล้วครบั” เพลงท่ีว่ำด้วยกำร

โตเป็นหนุม่ ผลงำนของจรัล มโนเพ็ชร จำกอลับัม้โฟล์คซองค�ำ
เมอืง เพลงนีถู้กปล่อยคร้ังแรกในปี 1998 และหลงัจำกนัน้เพลง
นีก้ก็ลำยเป็นหนึง่เพลงจบีสำวยอดนยิม เชือ่ว่ำหลำยคนคงคุน้ชนิ
กบัท�ำนองน่ำรักสดใส และเนือ้เพลงทีร้่องตำมได้ง่ำยของเพลงนี้
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ช่วงเวลาแห่งการเติบโตเป็นความทรงจำ
พิพิธภัณฑ์แห่งชำติสิงคโปร์เพิ่มนิทรรศกำร ‘Growing 

Up’ เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของงำนจัดแสดงถำวร

ย้อนกลับไปในช่วงที่สิงคโปร์เพิ่งโดน ‘ไล่ออก’ จำก

มำเลเซยีในปี 2508 แล้วต้องมำยนืด้วยตวัเอง อำจเรยีกได้ว่ำ

เป็นวยัเปล่ียนผ่ำน (Coming of Age) ของประเทศเกำะเล็กๆ 

ทีเ่ต็มไปด้วยอุปสรรคและควำมไม่แน่นอน

ช่วงเวลำดังกล่ำวถูกบันทึกผ่ำนนิทรรศกำรชื่อ Grow-

ing Up ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชำติสิงคโปร์ และถูกเพิ่มเข้ำเป็น

นิทรรศกำรถำวรในปี 2558 มีกำรจัดแสดงสิ่งของต่ำง ๆ 

อำทิ ของเล่น, Autograph Book (คล้ำย ๆ สมุด

เฟรนด์ชิพ), ชุดนักเรียน และภำพถ่ำยสถำนที่ต่ำง ๆ  ที่เด็ก

สมัยน้ันนิยมไปกัน กำรจัดแสดงถูกออกแบบให ้มี

ปฏสิมัพนัธ์กบัผูช้ม เพ่ือส่งต่อควำมรูส้กึและสภำพแวดล้อม

ของเด็กที่ก�ำลัง ‘เติบโต’ ในช่วงที่ประเทศก�ำลัง ‘เติบโต’ 

ไปพร้อมกัน

เพราะมผู้ีใหญ่น้อยลง เราจงึต้องโตไวขึน้  

‘สังคมผู้สูงอำยุ’ ท�ำให้ชำวญี่ปุ่นต้องโตไวขึ้นในทำง

กฎหมำย 

สภำไดเอทแห่งชำตญ่ีิปุน่มมีตใิห้คนญีปุ่น่ ‘โต’ ไวขึน้ใน

ทำงกฎหมำย หลงัจำกเดอืนเมษำยน พ.ศ.2565 ชำวญีปุ่น่

จะบรรลนุติภิำวะเมือ่อำย ุ 18 ปี จำกเดมิ 20 ปี ท�ำให้คน

ญีปุ่น่รุน่ใหม่ออกบตัรเครดติเองได้ไวขึน้ และต้อง ‘เสยีภำษี’ 

ไวข้ึนอกีด้วย ในขณะเดียวกนักม็กีำรปรบัอำยขุองผูห้ญิงท่ี

แต่งงำนได้เป็น 18 ปีพร้อมกบัผูช้ำย โดยไม่ต้องให้ผูป้กครอง

ยนิยอมอกีแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นก็ยังคงไม่ไว้ใจ ‘ผู้ใหญ่รุ่น

ใหม่’ ของประเทศอย่ำงเต็มที่ เพรำะแม้ว่ำพวกเขำจะ

สำมำรถสมัครบัตรเครดิตเองได้แล้ว แต่ยังคงต้องรอถึง

อำยุ 20 ปีท่ีจะดื่มสำเกหรือเล่นกำรพนันได้อย่ำงถูกต้อง

ตำมกฎหมำยอยู่ดี 

เมื่อ ‘ความโดดเดี่ยว’ 
อาจทำให้ ‘สมอง’ เราไม่โต

สมองของหนูหดตัวลง เมื่ออยู่โดดเดี่ยวเป็นช่วงระยะ

เวลำหนึ่ง

เมือ่ต้นเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ.2561 นักประสำทวิทยำ 

Richard Smeyne แห่งมหำวิทยำลัย Thomas Jeffer-

son และทมีของเขำ ได้เผยแพร่ผลกำรศกึษำทีท่ดลองเอำ 

‘หนู’ ที่โตแล้วแยกออกมำอยู่เดี่ยว ๆ เป็นเวลำ 1 เดือน 

พบว่ำเซลล์สมองของหนหูดลงไปประมำณ 20% และยงัคง

ลดลงอย่ำงต่อเนือ่งเมือ่เวลำผ่ำนไป อีกทัง้ยงัพบกำรลดลง

ของจ�ำนวนโปรตนี BDNF (เรยีกง่ำย ๆ  ว่ำ ‘อำหำรของเซลล์

สมอง’) จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำ สมองของมนุษย์ที่อยู่ใน 

‘สภำวะโดดเดีย่วทำงสงัคม’ (Social Isolation) กอ็ำจจะ 

‘ไม่โต’ เช่นกัน

อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่แน่ว่ำ หนูตัวนั้นได้รับผลกระทบ

จำก ‘สภำวะโดดเดีย่วทำงสงัคม’ หรอื ‘ควำมรูสึ้กโดดเดีย่ว

ทำงสังคม’ กันแน่? ทั้งสองสิ่งเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้นคง

ต้องรอกำรศึกษำต่อ ๆ ไปที่จะมำไขข้อสงสัยดังกล่ำว  

โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันลำบาก!
ไม่ต้องรอถงึครึง่ชวีติ แค่หน่ึงส่วนส่ีของชวีติกว็กิฤตแิล้ว

หลำยคนคงอำจเคยได้ยินค�ำว่ำ ‘Midlife Crisis’ หรือ

วิกฤตวัิยกลำงคนกันตำมสือ่ต่ำง ๆ  อยูบ่่อยครัง้ ทว่ำในต่ำง

ประเทศ เกิดค�ำที่มีลักษณะคล้ำยกันก�ำลังมำแรง คือ 

‘Quarter-life Crisis’ หรือวิกฤติหนึ่งส่วนสี่ชีวิต (อำยุ

ประมำณ 20-30 ปี) 

จำกกำรศึกษำของนักจิตวิทยำชำวอังกฤษ Oliver 

Robinson ในปี 2561 พบว่ำมชีำวองักฤษรุ่นใหม่ถึง 6 ใน 

10 ก�ำลังเผชิญวิกฤติดังกล่ำว สำเหตุหลักมำจำกปัญหำ

ด้ำนกำรเงิน จำกต�ำแหน่งงำนที่มีน้อยลงและไต่เต้ำยำก

ขึ้นซ่ึงต่ำงจำกรุ่นก่อน ปัญหำกำรซ้ืออสังหำริมทรัพย์ที่

ล�ำบำกขึ้น หรือกำรที่พวกเขำหำงำนที่ ‘ใช่’ ไม่ได้เสียที 

ตลอดจนกำรอยู่ในควำมสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดี

ควำมเชื่อเรื่องวัย ‘เบญจเพส’ ของไทย อำจจะไม่ใช่แค่

ควำมเชื่องมงำยอีกต่อไป เพรำะมีสำเหตุชัดเจนจำกปัจจัย

เชิงเศรษฐกิจและสังคม
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ตอนเด็กเจ็บสุดก็แค่หกล้ม คุณเถียงหัวชนฝา
ว่าไม่จริงหรอก คนพูดนี่สงสัยตอนเด็กๆ จะไม่เคย
หัวแตก ตอนนี้คุณเลยมีเรื่องเล่าวัยเด็กเยอะแยะไป
หมด แผลใต้คางที่ได้มาเพราะเล่นกับน้องเพลิน
จนตกเก้าอี้ แผลที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมองไม่เห็นแต่
คุณก็มักจะเล่าเสมอว่ามันคือแผลแรกที่ได้มาด้วย
ตัวเอง นั่นคงเป็นรางวัลสำหรับเด็กซนอย่างคุณ

คุณชอบกินเฟรนช์ฟรายส์ แต่ไม่ชอบจิ้มซอส 
คุณเคี้ยวแก้มตุ่ยพร้อมกับบอกว่า ถ้าจิ้มซอสก็ไม่
ได้รสชาติที่แท้จริงของมันฝรั่งสิ ลองกินแบบคุณ
บ้าง แต่ก็อดไม่ได้ที่จะจิ้มซอสมะเขือเทศไปด้วย 

เฟรนช์ฟรายส์ท่ีอร่อยกค็อืเฟรนช์ฟรายส์ท่ีเพ่ิง
ทอดเสรจ็ใหม่ๆ และสะเด็ดน�้ามัน เสิร์ฟร้อนๆ 
อร่อยแบบไม่สนแคลอรี่ ดูคุณกินน่ะ กลายเป็น
งานอดิเรกอีกอย่างไปซะแล้ว

สปัดำห์หนังสอืครัง้ล่ำสดุ คณุกวำดหนังสอืมำหลำยเล่มพร้อม

กับบอกว่ำ นี่คือของขวัญให้ตัวเอง ถำมสักนิดคุณอ่ำนของขวัญ

ของปีทีแ่ล้วหมดหรอืยงั ไม่มสีญัญำณตอบกลบัจำกคณุ ถงึจะบ่น

ว่ำคนเยอะ แถมเดินทีก็ล�ำบำกไปหมด แต่ถึงวันงำนทีไรก็พำกัน

ออกไปส�ำรวจโลกหนังสือทุกที แอบมองคุณตอนเลือกหนังสือ 

พนนัได้เลยว่ำตำเป็นประกำยของคณุน่ะบ่งบอกว่ำครัง้น้ีกจ็ะละลำย

ทรัพย์ไม่ต่ำงจำกคร้ังอื่นๆ เจ้ำหนอนหนังสืออำจจะโดนหนังสือ

ล้มทับเข้ำสักวัน

 วันหยุดสุดสัปดำห์ท่ีประจ�ำของคุณก็คือหน้ำโทรทัศน์ในห้อง

นั่งเล่น โปรแกรมวันนี้เป็นหนังเรื่องอะไรกันนะ คุณเปิดตู้พลำง

กวำดสำยตำมองปกซีดีไปด้วย นอกจำกหนังสือแล้ว คุณก็มักจะ

ซื้อแผ่นหนังที่ชอบมำน่ังดูพร้อมๆ กัน ผลัดกันเลือกคนละเรื่อง 

บำงครั้งก็ใจตรงกัน รอยยิ้มปรำกฏขึ้นบนหน้ำคุณ หวังว่ำครำวนี้

คุณจะไม่เปิดหนังเรื่อง Her (2013) เป็นรอบที่เท่ำไหร่นับไม่ได้ 

กน็ัน่เป็นหนงัเรือ่งโปรดของคุณเลยนี ่ขีเ้หงำเหมือนกนันะ คณุน่ะ
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YOU ARE 
HEART  

OF MINE



51README ISSUE 52  :  โต 51

 หอศิลป์ฯ คือที่ที่คุณชอบไป รำวกับว่ำไม่ว่ำจะมำที่นี่เพรำะอะไร สองเท้ำของ

คุณก็จะพำมำหยุดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งไป คุณชอบเดินบันไดวนมำกกว่ำขึ้นลิฟต์ 

เพรำะคณุชอบตอนทีเ่ดนิไปข้ำงหน้ำแต่แรงต้ำนท�ำให้เดนิช้ำลง ค่อยๆ ก้ำวๆ กว่ำ

จะถึงที่คุณก็มักจะเผลอยิ้มออกมำ 

 พีย่ำมท่ีนีน่่ะคงจ�ำหน้ำคณุได้แน่ๆ กคุ็ณน่ะท�ำให้ท่ีนีก่ลำยเป็นเหมอืนบ้ำนหลงั

ทีส่องไป  อกีอย่ำงคณุชอบววิจำกหน้ำต่ำงทรงกลมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ บำงบำนมอง

ออกไปได้ไม่ไกลเท่ำไหร่เพรำะผนงัตกึบดบงัทศันยีภำพซะหมด แต่บำนโปรดของ

คุณน่ะ มักจะมีท้องฟ้ำเป็นส่วนประกอบ

 คณุชอบถ่ำยรปูท้องฟ้ำไม่ว่ำจะเวลำไหนกต็ำม 

ให้เดำ คอเลกชั่นท้องฟ้ำของคุณคงมีสำยไหม

หลำยสไีปหมด คณุยงัชอบถ่ำยเมฆอกีต่ำงหำก สิง่

ที่เรำท�ำกันประจ�ำ เริ่มท�ำเพรำะคุณชอบน่ะนะ ก็

คือกำรมองก้อนเมฆ ลอยไป ลอยไป และลอยไป 

คุณท�ำให้กำรเคลื่อนไหวของเมฆเป็นอีกเรื่องที่น่ำ

สนใจ ใช่สิ คุณชอบปีนผำ แถมปีนเก่งพอตัวเลย

ล่ะ เห็นหน้ำผำจ�ำลองแบบนั้นเอำเข้ำจริงใช้

พลังงำนมำกกว่ำกำรท�ำงำนทั้งสัปดำห์อีก แต่คุณ

ก็พำตัวเองไปถึงยอดผำได้ เยี่ยมไปเลย

 NBA เป็นกฬีำรำยกำรโปรดของคุณ เหน็คณุดู

บ่อยๆ แต่ไม่แน่ใจว่ำคณุเล่นบำสเกตบอลเป็นหรือ

เปล่ำ เอำเป็นว่ำคณุน่ะชอบดกูำรแข่งบำส เป็นกฬีำ

ทีท่�ำให้รูว่้ำแค่วนิำทเีดยีวก็มค่ีำ เรยีกได้ว่ำเกอืบจะ

ประเมนิค่ำไม่ได้เลยด้วยซ�้ำ กำรชูต้ลกูสำมในช่วง

สุดท้ำยของกำรแข่งขันน่ะ ท�ำให้ขำวกลำยเป็นด�ำ

ได้เลย ตลอดกำรแข่งคุณชมไม่ขำด พอได้นั่งดูไป

พร้อมๆ กบัคณุกพ็อจะเข้ำใจแล้วล่ะว่ำท�ำไมคณุถงึ

ชอบไม่ใช่แค่กีฬำนี้แต่ทุกๆ กีฬำมีเอกลักษณ์และ

สไตล์กำรเล่นเป็นของตัวเอง กำรเล่นกันเป็นทีม 

มันจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อทุกคนในทีมเชื่อมโยงถึงกัน 

รวมกันเป็นหนึ่ง นั่นน่ะสุดยอดไปเลย

 คุณชอบกินก๋วยเต๋ียวแบบไม่ปรุง เพรำะคุณ

บอกว่ำปรุงให้อร่อยมันยุ่งยำก คุณชอบกินไก่ทอด 

แล้วต้องเป็นไก่ทอดหำดใหญ่ด้วย คุณชอบกอด 

เวลำเจอกันก็มักจะต้อนรับด้วยอ้อมกอดเสมอๆ 

คุณชอบนั่งชิงช้ำ ไกวเบำๆ แค่พอเคลื่อนตัว คุณ

บอกว่ำคุณเหมือนผู้ใหญ่ที่ยังไม่โต แต่ไม่หรอก

คุณเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่หลงลืมควำมเป็นเด็กมำกกว่ำ 

 เวลำอยู่ด้วยกันเรำมักจะแลกกันเปิดเพลง พอ

หมดเพลย์ลิสต์ของคุณ คุณก็จะบ่นว่ำเพลย์ลิสต์

ต่อไปมันต้องอินดี้มำกแน่ๆ คุณเข้ำไม่ถึงกับอะไร

พวกนี้ แต่คุณก็ฟังมันจนจบ พวกเรำชอบแลกเพล

ย์ลิสต์กันฟัง เวลำคุณเจอเพลงแปลกๆ ก็แยกได้

ทันทีว่ำเป็นของใคร เรำใช้ชีวิตในช่วงเวลำที่แตก

ต่ำงกนั คณุท�ำงำนตอนเช้ำ ว่ำงช่วงดกึ คณุก้ำวเข้ำ

มำอยู่ในโลกที่คุณไม่ได้เป็นเจ้ำของ แต่คุณท�ำให้

ตรงกลำงที่เชื่อมระหว่ำงเรำมีควำมหมำย

 ขอบคุณที่มำเป็นส่วนหนึ่งในโลกบิดเบี้ยวนะ

 ขอบคุณจริงๆ 

 คุณ โลกอีกใบ
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เมื่อย้อนกลับไปวัยเด็ก วินาทีที่คุณครูบอกให้นักเรียนทุกคนใช้ ‘ปากกา’ แทน 
‘ดินสอ’ ได้แล้ว อาจเป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษเวลาหนึ่ง เพราะการที่มือจะได้เปรอะ

ลิควิดเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันได้โตขึ้นแล้ว! เราเลยลองไปถามชาว TK park กันว่าพวก
เขามีประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้หรือไม่ แล้วมีสิ่งใดที่ทำให้พวกเขารู้สึกโตขึ้นบ้าง

ส่ิงท่ีทำ ให้ชาว TK park 
ครั้งวัยเยาว์รู้สึก ‘โตขึ้น’

52 TK VOICE
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เกมอาตาริ 
“ตอนนั้นมันเปลี่ยนแนวควำมคิดของเรำจำกเด็กกลำยเป็นผู้ใหญ่ 

ท�ำให้เรำมีกำรเปลี่ยนแปลง”

ราชนัย์ ธรโชตศิริวิบิลูย์ อายุ 40 ปี

โทรศัพท์
“เพรำะถ้ำเรำโตแล้ว เรำก็จะได้โทรศัพท์ เอำไว้ดูยูทูป แล้วก็เล่นเกมด้วย”

กญัญาณฐั จนัทร์ผ่องแสง อายุ 10 ปี

คอซองชุดนักเรียน 
“ชุดนักเรียนตอนขึ้นม.1 คือถ้ำฉันได้อันนี้ ฉันจะโตแล้วแหละ”

ปานพิรรณ จรยิโยธนิ อาย ุ42 ปี

คอมพิวเตอร์เครื่องแรก 
“ผมสำมำรถหำข้อมูลอะไรก็ได้ตำมที่ผมอยำกต้องกำร ได้เปิดโลกกว้ำง”

ต้นกล้า วบิลูย์เลศิวฒันะ อายุ 15 ปี

สมุดวาดเขียน
“ รู้สึกดีใจมำกเลย สมัยก่อนมันแพง ต้องมีอำยุระดับหนึ่งถึงจะได้”

สมคดิ จารไุพบลูย์พนัธ์ อาย ุ56 ปี

 แล็ปท็อป 
“แต่ก่อนมันเป็นสัญลักษณ์ของคนท�ำงำน นักธุรกิจ ถ้ำได้มำมันแปลว่ำ 

     ต้องใช้ท�ำงำนเป็นแล้ว ไม่ได้มีไว้เล่นแน่ๆ”

อรรธนศิ หอตระกลู อายุ 31 ปี

นิตยสาร ILIKE 
“เป็นนิตยสำรเกี่ยวกับวัยรุ่น แล้วแต่ก่อนเป็นคนชอบดูดวงด้วย 

มีอะไรให้อ่ำนเยอะ ท�ำให้กลำยเป็นชอบอ่ำนหนังสือไปเลย”

อรรณพ แตงมา อาย ุ18 ปี
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