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ผมเพิ่งเดินไปบอกน้องผึ้งที่กำาลังนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะ

เขียนต้นฉบับไม่ออกว่า “อย่าไปกลัวว่ามันจะไม่ดี คิด

อะไรก็เขียนแบบนั้น รู้สึกอะไรก็เขียนแบบนั้น” แล้วก็ลุก

ออกมาพร้อมคายกำาลังใจก้อนใหญ่ทิ้งเอาไว้พร้อมกับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ขณะนี้เป็นเวลาส่ีทุ่มแล้ว และพวกเรา

ต้องอพยพทั้งตัว สมอง และข้าวของออกจากทีเคพาร์คก่อน

เที่ยงคืน มิฉะนั้นเราจะถูกขังเอาไว้เหมือนหุ่นโชว์ในตู้กระจก 

นัน่หมายความวา่เราตอ้งปดิตน้ฉบบัแมกกาซนีชือ่ “เหวย” กนั

ภายในสองชั่วโมงนี้

 

 ผมไมรู่จ้กัคำ�ว�่ “เหวย” นอ้งๆ ทัง้หมดชว่ยกนัตัง้และเลอืก

ชื่อนี้ด้วยสมองและสองมือของพวกเข� (มือเอ�ไว้ใช้โหวต) น้องๆ 

บอกผมว่� มันเป็นคำ�ทักท�ยคล้�ยสวัสดี เจอกันก็ “เหวย” ใส่กัน 

อีกฝ่�ยก็อ�จจะ “เหวย” กลับ

 เหวยไปเหวยม�น่�เอ็นดู

 น่�เอ็นดูเหมือนน้องๆ ที่พกสมองและคว�มตั้งใจม�เต็ม

กระเป๋� เชื่อว่�พวกเข�ไม่ค่อยได้ทำ�ง�นหนักต่อเนื่องกันเป็นเวล�

สี่วันส�มคืนแบบนี้สักเท่�ไหร่ คิด เขียน คิด เขียน จนกล้�มนิ้วเริ่ม

ปดูโปน กล�้มสมองเริม่บวมเปง่ ในคนืวนัพระจนัทรไ์มเ่ตม็ดวงทีน่้ำ�

กำ�ลงัจะทว่มกรงุเทพฯ นอ้งๆ ทัง้หล�ยคอ่ยๆ กล�ยร�่งกล�ยเปน็นกั

เขียน

 ผมเชื่อของผมเองว่� นักเขียนคือคนที่ชอบเขียนหนังสือ 

ม�กไปกว่�นั้นเข�มีคว�มสุขกับก�รเขียน

 แต่ก่อนที่จะมีคว�มสุข น้องๆ หล�ยคนทุกข์ทนทรม�น 

บ�งคนนั่งกุมหัวเพร�ะคิดไม่ออก บ�งคนเก�ค�งจนถลอกเพร�ะ

คดิออกแตเ่ขยีนไมไ่ด ้บ�งคนขยีข้ีร้งัแครว่งหลน่ลงหวัเข�่เมือ่เขยีน

สิ่งที่คิดแล้วไม่ได้อย่�งใจ 

 ขณะนี้  (สี่ทุ่มกว่�) ผมนั่งเขียนบทบรรณ�ธิก�รอยู่

ท่�มกล�งน้องๆ ที่ต�ปรือและหัวฟูเพร�ะนึกว่�หมดเวรหมดกรรม

หมดหน้�ที่ที่จะต้องเขียนแล้ว หลังจ�กที่แก้และเกล�ต้นฉบับจน

ห�ยคนั ทนัใดนัน้ผมกบ็อกใหท้กุคนเขยีนคำ�แนะนำ�ตวัเองสัน้ๆ บ�ง

คนกำ�ลังหลับฝันหมอบอยู่บนโต๊ะ บ้�งบอกว่�ส่งพรุ่งนี้ได้ไหม บ้�ง

บอกว่�เก็บคอมพิวเตอร์ไปแล้ว คำ�ตอบคือ ไม่ได้ ต้องส่งวันนี้

 ง�นเขยีนดเูหมอืนง�นทีไ่มต่อ้งออกแรง แตใ่ครลองนัง่ลง

เขียนหนังสือดูสักตั้งจะรู้ว่�มันเหนื่อยไม่แพ้กันกับก�รยกน้ำ�หนัก 

เพียงแค่น้ำ�หนักที่นักเขียนยกนั้นมัน “ล่องหน”

 ไม่มีนักเขียนคนไหนอย�กเขียนง�นที่ “แค่เสร็จ” 

 เพร�ะง�นเขียนคือภ�พจำ�ลองคว�มคิดของเร� เขียนดีก็

แปลว่�คิดดี

 น้ำ�หนักของคว�มค�ดหวังน้ันหนักไม่แพ้ลูกตุ้มลูกไหน 

ใครเคยแบกมันไว้คงจะรู้

 ผมอ�จเป็นบรรณ�ธิก�รผู้ซ�ดิสม์ก็เป็นได้ ที่รู้สึกสุขใจ

เวล�ทีไ่ดเ้หน็นอ้งๆ ในกองบรรณ�ธกิ�รหน�้นิว่คิว้ขมวด กมุหวัดว้ย

คว�มท้อ และหน้�งอเวล�ฟังคอมเมนท์

 สิ่งเหล่�นั้นเป็นรองร่อยของคว�มพย�ย�ม

 พย�ย�ม-เพื่อง�นเขียนที่ดี

 ผมไม่รู้ เหมือนกันว่�อีกห้�ปีน้องๆ ท่ี น่ังห�ยใจสูด

ออกซิเจนร่วมกันในห้องประชุมใหญ่ที่ที เคพ�ร์คเหล่�นี้จะ

กระจัดกระจ�ยไปอยู่ที่ไหน นั่งโต๊ะทำ�ง�นตัวไหน อยู่ในมุมใดของ

เมือง ไม่รู้ว่�สิ่งที่พวกเข�ใช้ปล�ยนิ้วจิ้มลงไปบนคีย์บอร์ดจะเป็น

ตัวเลขบัญชี ง�นวิช�ก�ร ร�ยก�รสินค้� หรือว่�บทภ�พยนตร์ ไม่รู้

ว่�จะมีกี่คนที่ยัง “เขียน”

 แต่ดีใจที่เร�ได้ม�ใช้เวล�ร่วมกันสี่วันส�มคืน ดึกด่ืน 

เหน็ดเหนื่อย

 หล�ยคนที่ผมบอกพวกเข�ว่� อย่�หยุดเขียน

 ผมชอบง�นเขยีนของพวกเข� คล�้ยดอกไมง้�มย�มแรก

แย้ม ยังมีเวล�อีกน�นกว่�จะบ�นอวดคว�มง�มให้โลกชม และ

ทำ�ให้ผู้คนมีคว�มสุข

 แต่สิ่งที่ผมบอกกับพวกเข�เป็นประจำ�คือ “เร�ทำ�ได้แค่

บอกว�่เร�คดิอะไร รูส้กึยงัไง มนัไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่จะถกูหรอืตอ้ง

เป็นแบบนั้นเสมอไป น้องต้องตัดสินใจเอ�เอง”

 ไม่ต้องเป็นนักเขียนก็ได้ แต่อย�กให้พวกเข�ไม่ลืมเขียน

 ไม่ลืมคว�มพย�ย�มเพื่อง�นเขียนที่ดี

 เพื่อคว�มคิดที่ดี

 ก็ได้แค่บอกว่�อย�กให้พวกเข�ยังคง “เขียน”

 เพร�ะก�รเขยีนทำ�ใหเ้ร�เข�้ใจสิง่ทีเ่ร�คดิ เมือ่เข�้ใจสิง่ที่

เร�คิด เร�จะค่อยๆ เข้�ใจตัวเอง

 เมื่อเร�อ่�นง�นเขียนของใครเร�จะเริ่มค่อยๆ เข้�ใจเข�

 ดใีจทีไ่ดอ้�่นง�นของนอ้งๆ และยนิดทีีเ่ร�ไดรู้จ้กักนั (บ�้ง) 

ผ่�นท�งตัวหนังสือ

 น่ันอ�จเป็นส่ิงท่ีทำ�ให้ค่�ยนักเขียนสร้�งคว�มผูกพันได้

ภ�ยในเวล�อันสั้น เพร�ะเร�ได้อ่�นตัวหนังสือของกันไปม�

 มคีนเคยบอกว�่ “เมือ่คณุเปน็นกัเขยีนแลว้คณุอ�จจะเลกิ

เขียนหนังสือได้ แต่คุณเลิกเป็นนักเขียนไม่ได้หรอก”

+04



 คุณยังคงมองโลกด้วยส�ยต�นักเขียนและคิดโน่นนี่นั่น

เกี่ยวกับโลกใบนี้อยู่เสมอ

 ก�รใช้ชีวิตในบ�งครั้งมันก็คล้�ยกันกับก�รเริ่มต้นเขียน 

อ�จจะคล้�ยกับคำ�แนะนำ�ที่ผมบอกกับผึ้ง “อย่�ไปกลัวว่�มันจะ

ไม่ดี คิดยังไงก็เขียนไปอย่�งนั้น รู้สึกยังไงก็เขียนไปอย่�งนั้น”

 ง�นเขียนที่ดีคือง�นเขียนที่จริงใจ-ผมเชื่อ และบอกน้อง

ไปอย่�งนั้น

 ชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่จริงใจกับตัวเอง

 ร่�งแรกมันอ�จไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ต้องร่�งมันขึ้นม�

ก่อน แล้วค่อยๆ ขัดเกล�จนมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เร�คิดไว้

 ทั้งง�นเขียน และชีวิต

 อย่�กลัวที่จะร่�ง-ผมบอกน้องๆ อย่�งนั้น

 บทบรรณ�ธิก�รนี้ผมไม่ได้คิดอะไรก่อนนั่งลงเขียน แต่

อย�กลองเขียนแบบที่บอกน้อง รู้สึกอย่�งไรก็เขียนอย่�งนั้น

 นี่เป็นร่�งแรก แต่ผมจะส่งร่�งแรกนี่แหละไปตีพิมพ์

 มนัอ�จไมส่มบรูณ ์แตก่ด็แีลว้ นีอ่�จเปน็ตวัอย�่งและบท

เรียนสุดท้�ยที่ฝ�กให้น้องๆ

 ร่�งแรกมันอ�จไม่สมบูรณ์ท่ีสุด แต่มีคว�มจริงใจอยู่ใน

นั้น

 คิดและปล่อยมันออกม�

 ถ้�อีกห้�ปีในอน�คต น้องคนใดคนหนึ่งที่ช่วยกันก่อร่�ง

สร้�ง “เหวย” ขึ้นม�ได้ม�เปิดอ่�นบทบรรณ�ธิก�รนี้ คงพอจะ

หลับต�นึกภ�พออกว่� ก�ลครั้งหนึ่งเร�เคย “เหวย” ใส่กัน

 ถ้�วันนี้ที่น้องเปิดหนังสือเล่มนี้ออกอ่�นอีกครั้ง และน้อง

ไม่ได้ “เขียน” แล้ว

 บรรณ�ธกิ�รคนเก�่ฝ�กม�บอกว�่ ยงัอย�กเหน็นอ้งเขยีน

 และอย่�กลัวที่จะเริ่มร่�งแรก

 แต่ก็นั่นแหละ เร�ทำ�ได้แค่บอกว่�เร�คิดอะไร รู้สึกยังไง 

มันไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะถูกหรือต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป 

 น้องต้องตัดสินใจเอาเอง

   	 เหวย แปลว่า สวัสดี

    นิ้วกลม

    23 ตุลาคม 2554

    ทีเคพาร์ค 
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ได้ยินเขาว่า… คนรุ่นใหม่รักอิสระ เอิ่ม… 

เข�เหล่�นั้นที่ว่�กันม�  คงยังไม่เคยพบเห็นมห�นครยิ่งใหญ่และ

เปน็ศนูยร์วมมนษุยอ์กีส�ยพนัธุห์นึง่ทีห่ลงใหลและเปน็ปลืม้กบัชวีติอนัตดิอยู่

กับเกณฑ์  กฎ  กรอบ  ล่ะสิคะ  ดิฉันจึงภูมิใจนำ�เสนอ  เมืองแห่งนี้ซึ่งในอดีต

มีน�มว่� “กรุงเทพฯ” แต่ปัจจุบัน สระอุได้ห�ยไปแล้ว..

คุณ ๆ  คงสงสัย เอ๊ะ กรงอะไร อยู่ในกรงทำ�ไม เข้�ไปได้ยังไง  ทำ�ไม

ฉันไม่มีบ้�ง  อย่�เพิ่งฉงนงวยงงหรือพ�ลน้อยอกน้อยใจไปก่อนนะคะ  ไม่แน่ 

คุณอ�จแอบมีกรงเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ได้

ม�ดูประเภทของกรง แบ่งต�มลักษณะก�รใช้ชีวิตและพลังคว�ม

นิยมของมวลชนกันค่ะ  แถ่น  แทน  แท๊น…

เรื่อง แพรวา มั่นพลศรี
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กรงวัตถุนิยม

กรงนี้อุดมไปด้วยคว�มแปลกใหม่ของเทคโนโลยีท่ีเกิด

จ�กก�รถ�โถมให้เห็นคว�มจำ�เป็นของสิ่งเหล่�นั้นโดยฝ่�ยก�ร

ตล�ดของบริษัทผู้ผลิต ประกอบกับก�รแพร่หล�ยของสินค้�ใน

สงัคม เดก็ประถมถอืสม�รท์โฟนรุน่ล�่สดุ  เดก็มธัยมมสี�ยบบีคีลอ้ง

คอ  เด็กมห�’ลัยนั่งสไลด์ไอแพด  ผู้คนมีบ้�นหลังใหญ่ ๆ หรือคอน

โดใจกล�งเมอืง ทำ�ทกุวถิที�งใหม้พีรอ้มสำ�หรบัปจัจยัสี ่ห�้ หก  ใคร

มีไม่ครบ อย่�ม�โมเมเชียวว่�ชีวิตตัวเองสมบูรณ์แบบ  ไขว่คว้�กัน

จนตัวต�ยไปเลยก็มีไม่น้อย  

อ้�ว..แล้วมันกรงตรงไหน สะดวกสบ�ยดีออก? 

อะแฮ่ม..ก็ก�รต้องว่ิงต�มกระแสนวัตกรรม หรือติดอยู่

กับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ทั้งที่ห�กไม่มีสิ่งเหล่�นั้น ลมห�ยใจเร�

ก็ยังคงเข้�ออกเป็นปกติ  ของนอกก�ยที่เกินคว�มจำ�เป็น ทำ�ให้คำ�

ว�่ “พอ” คอ่ย ๆ   ห�ยไปจ�กพจน�นกุรมชวีติของใครหล�ยคน  กรง

เหล่�นี้คือ อำ�น�จที่เป็นกิเลสครอบงำ�ให้ส�ยต�ไม่อ�จค้นพบบ�ง

สิง่ทีม่คี�่ยิง่กว�่  มนัคบืคล�น กลนืกนิและกกัขงัใหจ้ติวญิญ�ณไม่

อ�จหลดุพน้จ�กคว�มโลภ คว�มหลง และคว�มมวัเม�  ใหจ้ติใจเร�

ไมอ่�จเปดิกว�้งไปสมัผสัมติรภ�พหรอืคว�มสวยง�มอืน่ ๆ  บนโลก 

เช่นนั้น เร�จะพบคว�มสุขสงบที่แท้จริงได้ยังไงกันล่ะคะ

กรงกระแสชาวบ้าน  

กรงนี้มีหล�ยส�ยเลือด ว�ไรตี้วัฒนธรรม  เลือกสรรได้

ต�มคว�มชอบส่วนบุคคลหรือรสนิยมของกลุ่มเพื่อน  

เมื่อสมัยเจ้�คุณพ่อยังหนุ่มแน่น กระแสอเมริก�เข้�ม�

เยอืน คนเมอืงนีก้แ็ดน๊ซก์นักระจ�ย ก�งเกงข�ม�้ ข�บ�น ส�วนอ้ย

ส�วใหญ่กรี๊ดกันตรึม พร้อมกันนั้น บ�งคนก็ชอบกระแสผู้ดี ใส่สูท 

ผูกไท ทั้งที่เมืองไทย แดดเผ�กันได้แทบถึงตับไตไส้พุง  พูดได้ก็

เท่�นัน้ หมดยคุกนัไปแลว้นีค่ะ สมัยนีฝ้่�ยช�ยตอ้งฮิพฮอพตวัโครง่ 

ส่วนส�วๆ ต้องบิ๊กอ�ยต�แบ๊ว  เสื้อผ้�สไตล์แดนกิมจิ

อ้�ว แล้วมันกรงยังไงอีกล่ะทีนี้..

ก็จะไม่กรงหรือคะ คนเร�มัวแต่เอ�เวล�ไปเดินช้อปป้ิง 

วิ่งต�มก้นกระแสที่เข�กำ�ลังนิยม เพื่อห�ท�งทำ�ตัวกลมกลืน คน

ดังใส่เสื้อยี่ห้ออะไร ดีไซน์แบบไหน ทรงผมยังไง ก็พ�กันลอกเลียน

เข�ม� ทั้งที่จริง ๆ  แล้ว  คว�มชอบที่แท้ของตัวเป็นยังไง ก็ไม่เคยได้

ค้นดูสักที เห็นเข�ชอบ กช็อบต�มเข� ปล่อยให้เง�คนอืน่ม�ท�บทบั

และกลนืกนิจนไมเ่ปน็เง�ของตวัเองอกีตอ่ไป ลองสอ่งกระจกดสูคิะ 

คุณยังเห็นตัวเองอยู่หรือเปล่�
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กรงบะหมี่สำาเร็จรูป  

กรงนีส้ร�้งสรรคค์ณุภ�พเพือ่ทกุครวัเรอืนไทย ใชช้วีติต�ม

สเต็ปสำ�เร็จรูป  หม่อมแม่ว่�ม�อย่�งไร  หม่อมลูกว่�กันไปอย่�ง

นั้น  มรดกกรง ตกทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น  วัยเด็กเรียนอนุบ�ล สอบขึ้น

ชัน้ประถม  จบัฉล�กเข�้มธัยม  กวดวชิ�เพือ่เข�้มห�’ลยั ออกสูโ่ลก

กว้�งของวัยทำ�ง�น เก็บเงินแล้วเข้�วัยเกษียณ สุดท้�ยก็เตรียมตัว

ไปสบ�ย  เอิ่ม…ไม่เบื่อกันบ้�งรึไง

กรอบของสังคม คือกรงที่ทำ�ให้เร�หว�ดกลัวก�ร

เปลี่ยนแปลงและคว�มแตกต่�ง ทั้งที่อีกท�งหนึ่ง  อย�กเป็นแบบ

ไหน อย�กทำ�อะไร ถ้�ไม่เดือนร้อนใคร ก็อย่�ได้แคร์  ลุยไปเลยดี

กว่�มะ

เปน็ยงัไงบ�้งคะสำ�หรบักรงท�งเลือก  คิดค้นและนำ�เสนอ

โดยมห�นครยิ้มสย�ม  ผู้คนล้นหล�มในกรุงเทพเลือกจับจองเป็น

ของตัวเองคนละกรงสองกรง    ถ้�คุณเองมีตัวเลือกอยู่ในใจ  ถูกใจ

กบัคำ�ตอบข�้งตน้  เร�กข็อแสดงคว�มยนิดดีว้ยทีค่ณุคน้พบตัวตน

ได้ในเร็ววัน  ปรบมือ.. ฮิ๊วววว

แต่ถ้�คุณ ๆ  คนใด  ยังเลือกไม่ได้  ห�คำ�ตอบโดน ๆ  ไม่

เจอ ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองไม่ได้ซะที  ก็ออกจ�กกรง แล้วร่วมค้นห�

สระอุที่ห�ยไปกับเร�เถอะค่ะ

 กรงไม่ได้ล็อคนี่คะ  ชีวิตคุณเลือกได้…

“กรอบของสังคม 

คือกรงที่ทำ�ให้เร�

หว�ดกลัว

ก�รเปลี่ยนแปลง

และคว�มแตกต่�ง”
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เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์                   

       ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
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ผมและเธอนัง่หนา้ดำาคร่ำาเครง่อยูภ่ายในหอ้งอบรมนกัอยากเขยีน 

ในหัวข้อ “การเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี” และท่องคุณสมบัติและเคล็ด

ลับต่างๆ ที่วิทยากรแนะนำากันจนขึ้นใจ 

ก�รอบรมครั้งนี้จะต้องทำ�นิตยส�รขึ้นม�กลุ่มละ 1 เล่ม ซึ่ง

ภ�ยในกลุม่ของเร�มแีนวคดิหลกัคอื ‘กรงเทพ’ และเร�ทัง้สองเลอืกทีจ่ะ

ทำ�บทสัมภ�ษณ์ช้ินเยี่ยมเกี่ยวกับอ�ชีพที่ทำ�ง�นภ�ยใต้พื้นที่ที่จำ�กัด...

พนักง�นฉีกตั๋วที่โรงหนังลิโด้!

ท่�มกล�งคว�มทันสมัยของตึกสูงใหญ่ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 

ยังคงมีโรงภ�พยนตร์กลิ่นอ�ยคล�สสิค ทันทีที่เดินท�งไปถึง ก็พบช�ย

ในชุดสูทสีเปลือกกล้วยสุก ยืนโดดเด่นอยู่หน้�โรงภ�พยนตร์ เข�นั่นละ 

บุคคลซึ่งเป็นเป้�หม�ยในวันนี้

เร�เริ่มต้นด้วยก�รแนะนำ�ตัวเองคร่�วๆ ต�มคุณสมบัติ “ก�ร

เป็นนักสัมภ�ษณ์ที่ดี” และสอบถ�มเพิ่มเติมถึงเรื่องก�รขอสัมภ�ษณ์

เกี่ยวกับอ�ชีพของเข�

เหตุก�รณ์ดูจะดำ�เนินไปได้ด้วยดี เพร�ะเมื่อคุณลุงได้ยิน

คำ�ถ�ม ก็รีบไปเรียกเพื่อนม�อีก 2 คนเพื่อช่วยตอบ นี่เป็นส่ิงไม่ค�ด

คิด จ�กที่ตอนแรกต้ังเป้�ไว้ว่�จะสัมภ�ษณ์แค่คนใดคนหนึ่งเชิงลึกไป

เลยเท่�นั้น

ทว�่ พนกัง�นคนหนึง่กลบัปดิประตโูรงภ�พยนตร ์อกีคนหนึง่

ถอืถงุกบัข�้วเดนิหลบเข�้ไปในซอกหลบื และคณุลงุคนแรกนัน้กห็�ยลบั

ไปกับต� ทิ้งให้พวกเร�ยืนงงอยู่ท่�มกล�งคว�มว่�งเปล่�เสียอย่�งนั้น

เร�นัง่รอเผือ่ว�่ใครสกัคนจะออกม�อกีครัง้เพือ่ทีจ่ะไดด้ำ�เนนิ

ก�รสัมภ�ษณ์ต่อไป แต่ก็ไม่มีใครออกม�ให้เห็นเลย ด้วยเหตุนี้ เร�จึง

เป็นฝ่�ยบุกเข้�ไปห�พวกเข�เสียเอง ไม่น่�เช่ือว่�โรงภ�พยนตร์เล็กๆ 

แห่งนี้กลับมีซอกหลืบและท�งลัดเล�ะร�วกับเข�วงกต แม้จะแยกกัน

ห�แต่ก็ไร้วี่แวว 

หลังกลับออกม�นั่งรออีกครั้ง พนักง�นสูทเหลืองก็ยังไม่ออก

ม� ระหว่�งนั้นพวกเร�เห็นว่�พนักง�นข�ยต๋ัวก็เป็นอ�ชีพที่มีพ้ืนที่ใน

ก�รทำ�ง�นจำ�กัดเช่นกัน เร�จึงลองเดินเข้�ไปสัมภ�ษณ์เผื่อจะได้ข้อมูล

ที่น่�สนใจ แต่ก็ไม่ได้รับคว�มร่วมมือเท่�ที่ควร เพร�ะพี่พนักง�นตอบ

สั้นๆ พร้อมยิ้มสวยๆ และพูดว่� “พี่ทำ�ง�นอยู่ค่ะ”

ไมเ่พยีงเท�่นัน้ ยงัไดส้มัภ�ษณค์ณุลงุเกบ็เงนิหน�้หอ้งนำ�้เพิม่

เติมอีกด้วย ทีแรกเข�บอกว่�ให้สัมภ�ษณ์ไม่ได้ เร�จึงชวนพูดคุยเกี่ยว

กับก�รง�นของเข� อีกทั้งถ�มไถ่ส�รทุกข์สุกดิบจนได้ข้อมูลม�บ�งส่วน

แต…่ทัง้ 2 บคุคลนีก้ไ็มม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะทำ�บทสมัภ�ษณ์

ชิ้นเยี่ยมได้เลย

เมือ่น่ังกร่อยอยูอ่กีสกัพกั และเหน็ว�่คณุลงุทัง้ส�มไมม่ที�่ทวี�่

จะออกม�ง�่ยๆ เร�จงึตดัสนิใจไปสมัภ�ษณท์ีโ่รงหนงัสก�ล�่ ทีน่ัน่มคีณุ

ลงุชดุสเีหลอืงอร�่มอยูเ่ชน่กนั พวกเร�จงึตรงปรีเ่ข�้ไปห�ดว้ยคว�มดใีจ 

แตก่พ็บกบัพฤตกิรรมเดมิ คอืก�รบ�่ยเบีย่งบอกว�่ไมว่�่ง แมจ้ะเสนอให้

เป็นช่วงเลิกง�น ก็ยังคงถูกปฏิเสธ และได้รับคำ�ชี้แจงที่ไขคว�มกระจ่�ง

ให้กับเร�ว่� “เจ้�น�ยสั่งห้�ม” 

ถึงจะยังไม่ได้พูดคุยกับใครอย่�งจริงจัง ทั้งพนักง�นฉีกตั๋ว 

พนักง�นข�ยตั๋ว และลุงเก็บเงินหน้�ห้องนำ้� แต่พวกเร�ก็รู้สึกได้ว่� 

นอกจ�กพวกเข�จะมีพ้ืนที่จำ�กัดในก�รทำ�ง�นแล้ว ยังมีกฎระเบียบท่ี

ต้องปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด พันธน�ก�รอยู่อีกด้วย 

อย่�งไรก็ต�ม “คุณสมบัติที่ดีของก�รสัมภ�ษณ์” อีกประก�ร

หนึ่ง นั่นคือก�รเตรียมแผนสำ�รองเอ�ไว้เสมอ และต้องมีคว�มอดทน

แม้ไอแดดย�มบ่�ยจะร้อนระอุ แต่พวกเร�ยังพย�ย�มห�

แหล่งข้อมูลใหม่ จนเดินไปถึงหอศิลป์ที่กำ�ลังจัดนิทรรศก�รศิลปะเพื่อ

ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยนำ้�ท่วม และได้ขอสัมภ�ษณ์ศิลปินในง�น

โดยยังคงแนวคิดเดิมไว้เรื่องก�รถูกจำ�กัดพื้นที่ 

พวกเร�เดินตระเวนรอบง�น ศิลปินบ�งคนติดธุระ บ้�งเดิน

ห�ยไปเลยเหมือนกลุ่มเป้�หม�ยเดิม จนในที่สุดได้สัมภ�ษณ์ศิลปินคู่

หนึ่งที่ให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดี 

กล้องพร้อม คนให้สัมภ�ษณ์พร้อม ที่อัดเสียงพร้อม ป�กก�

และสมุดจดพร้อม ก�รสัมภ�ษณ์ครั้งนี้ดำ�เนินไปได้ด้วยดี เร�ได้ข้อมูล

ครบถ้วนและม�กพอสำ�หรับก�รทำ�บทสัมภ�ษณ์ชิ้นเยี่ยม  

เร�แวะกินข้�วกันอย่�งสบ�ยอ�รมณ์ และสนทน�กันอย่�ง

ออกรสออกช�ต ิและว�งโครงเรือ่งสำ�หรบัก�รเขยีนผลง�นทีม่ัน่ใจว�่ตอ้ง

โดดเด่นไม่แพ้ใคร จ�กนั้นจึงเดินท�งกลับด้วยคว�มสบ�ยใจ 

ในขณะที่กำ�ลังทำ�ก�รถอดเทป ก็พบว่� เทปที่อัดไม่มีเสียง

‘สงสัยจะเปิดผิดไฟล์’ เร�คิดในแง่ดี จึงกดฟังไฟล์อื่นๆ ที่อัด

ไว้ด้วย

ปร�กฎว่� ทุกไฟล์ถูกเสียงดนตรีกลบทับ และดันชะล่�ใจไม่

ได้อัดเทปสำ�รอง 

คุณสมบัติของ “ก�รเป็นนักสัมภ�ษณ์ที่ดี” แล่นเข้�ม�ใน

คว�มคิด ว่�ก�รสัมภ�ษณ์ที่ดีจะต้องมีก�รเตรียมพร้อม ก�รว�งแผน

ล่วงหน้� และต้องเตรียมรับสถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้�ให้ได้ อีกสิ่งสำ�คัญ

คืออุปกรณ์สำ�รอง เพร�ะห�กที่อัดเสียงของเร�มีปัญห� จะได้ถอดเทป

จ�กเครื่องสำ�รองได้

สุดท้าย บทสัมภาษณ์ชิ้นเยี่ยมก็หายวับไปกับตา
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เรื่องและภาพ ฑีฆพงษ์ งามศุภโชค

                   นลินี ฐิตะวรรณ
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จากอดตีคณุครโูรงเรยีนเอกชนชือ่ดงั เลอืกผนัตวัเองมาเปน็อาสา

สมัคร แม้จะต้องแลกกับการไม่มีเงินเดือนประจำา อะไรคือสิ่งที่

ทำาให้เธอตัดสินใจเดินออกจากห้องเรียนมานั่งอยู่ เบื้องหลังข้าว

กล่อง ขนมอร่อย และนำ้าดื่มดับกระหาย พบกับบทสนทนาของ 

แววดาว สทุธริตันาธร ผูเ้ปน็แรงขบัเคลือ่นสำาคญัของอาสาสมคัร

สภากาชาดไทย ในภาวะทีท่ัง้ประเทศเจิง่นองไปดว้ยนำา้และนำา้ตา

ระหว่างเป็นครูกับอาสาสมัครมีความแตกต่างกันอย่างไร

 จริงๆ แล้วมันไม่แตกต่�ง ก�รที่ไม่กลับไปทำ�ง�นประจำ�ตรง

นั้น คือเร�ไม่เดือดร้อนแล้ว เร�ส�ม�รถอยู่ได้อย่�งพอเพียง สิ่งไหน

จำ�เปน็ใช ้เร�กใ็ช ้สิง่ไหนไมจ่ำ�เปน็ใช ้เร�กจ็ะไมใ่ช ้ท�นแตพ่ออิม่ ทีเ่ปน็

ประโยชน์ สิ่งไหนที่เร�คิดว่�ฟุ่มเฟือยก็จะไม่ใช้ 

“ถ้�ตัวเองต้อง

เดือดร้อนบ้�ง 

เพื่อให้ผู้อื่น

ส�ม�รถยืนอยู่ได้ 

นั่นคือก�รเสียสละ”

แววดาว สุทธิรัตนาธร
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ทำาไมถึงเลือกมาทำางานอยู่เบื้องหลังแทน

 สงส�รผู้ประสบภัย เพร�ะม�ทำ�ง�นตรงนี้ทุกคนช่วยกัน

คนละไม้คนละมือ อย่�งกระแสพระร�ชดำ�รัสขององค์พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว ท่ีทรงตรัสว่�พระพุทธรูปถ้�จะให้ง�มทั้งองค์ ต้องมีผู้ปิด

ทองหลังพระด้วย ถ้�ปิดแต่ข้�งหน้� แต่ข้�งหลังไม่ปิด พระพุทธรูปจะ

สมบูรณ์ได้อย่�งไร ถ้�เร�ปิดทองข้�งหลัง สักวันหนึ่งเมื่อข้�งหลังเต็ม

แล้วทองจะล้นไปข้�งหน้�เอง พระพุทธรูปก็จะง�มทั้งองค์ ก�รทำ�คว�ม

ดีไม่เป็นต้องให้ผู้อื่นรับรู้ เร�ทำ�อะไรเร�ย่อมรู้แก่ใจของเร�

ตอนนี้คนที่ประสบอุทกภัยต้องการอะไรมากที่สุด

 ต้องมีกำ�ลังใจ มีสติ และเข้มแข็ง ในชีวิตคนเร� ทุกคนเจอทั้ง

ดีทั้งเสีย แต่เมื่อเจอสิ่งที่ดีแล้วก็อย่�หลงดีใจจนเพลิน เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดี 

ตอ้งสตใิหด้แีละอยูก่บัตรงนัน้ใหไ้ด ้เกดิขึน้ตัง้อยู ่และดบัไป เปน็สจัธรรม 

ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน

อะไรเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอาจารย์

 เมื่อตอนเป็นวัยรุ่นก็คิดว่�เพื่อนคือคนสำ�คัญ ติดเพื่อนม�ก 

จนวันหนึ่งม�นั่งคิดว่�คนที่เร�ควรรักที่สุดคือพ่อแม่ ชีวิตเร�พ่อแม่ให้

ม� แล้วทำ�ไมเร�ไม่พ�ชีวิตนี้ ร่�งก�ยนี้ไปทำ�คว�มดีตอบแทนคุณพ่อ

แม่ เพร�ะพ่อแม่ทุ่มเททุกอย่�งให้ลูก แล้วลูกทุ่มเทอะไรให้พ่อแม่บ้�ง 

เร�เลยเร่ิมคิดลงมือทำ�คว�มดีเล็กๆ น้อยๆ แล้วมันก็ปลูกฝังเร�ให้เร�

รักที่จะให้ม�จนทุกวันนี้ 

ทำาไมถึงยอมทำางานโดยไม่ได้เงินเลย

 ปกตจิะเป็นคนคดิว�่ ถ�้เร�เปน็คนใหเ้ร�ยอ่มอยูเ่หนอืกว�่ผูร้บั 

แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�จะต้องเป็นผู้ให้ตลอดไป ในบ�งโอก�สเร�ก็

ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูร้บั เพือ่เปดิโอก�สใหค้นอืน่ไดเ้ปน็ผูใ้หบ้�้ง ทกุคนควรจะ

ทำ�คว�มดีเมื่อมีลมห�ยใจ เร�ไม่ทร�บว่�ลมห�ยใจเร�จะหมดเมื่อไหร่ 

ฉะนั้นเร�จะประม�ทไม่ได้ มีคติเตือนใจตัวเองอยู่คือเงินไม่ส�ม�รถซื้อ

คว�มดีได้ เงินไม่ส�ม�รถซื้อเวล�กลับคืนม�ได้ คว�มดีอะไรที่เร�ทำ�ได้ 

ใหร้บีทำ� คนเร�ไมม่ใีครอยูค่้ำ�ฟ�้ ทกุคนตอ้งต�ย แตก่อ่นต�ยเร�ควรจะ

สร้�งคว�มดีให้ผืนแผ่นดินที่เร�อยู่ไว้บ้�ง

คำาว่าสร้างความดี มันดูยากนะ

 คว�มจริงมันง่�ยแค่เร�ลดคว�มโลภ โกรธ หลง ในใจเร� ที่

หลงว่�อันนี้คือของเร� ลดคว�มโกรธคือใครทำ�อะไรให้เร�ไม่พอใจเร�

ก็ให้อภัยเข� ถ้�ทุกคนคิดถึงว่�สักวันหนึ่งต้องต�ย เร�เอ�อะไรไปไม่ได้

เลย ทุกวันนี้เย�วชนบ�งกลุ่มอ�จคิดไม่ถึงว่�ก�รกระทำ�ของตนเองเมื่อ

พล�ดไปแล้ว คนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ ทำ�ไมเร�จึงไม่ทำ�หน้�ที่ของเร�

เพือ่ตอบแทนพระคณุพอ่แม ่ไมค่ดิถงึว�่พอ่แมจ่ะมคีว�มรูส้กึอย�่งไร เร�
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ไปแครค์ว�มรูส้กึของคนรอบข�้งม�กกว�่ แตค่นรอบข�้งทัง้หมดเมือ่เร�

ผดิหวงั สมหวงั เข�กไ็มไ่ดม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัเร� แตเ่มือ่เร�สมหวงั ผดิ

หวังพ่อแม่คือคนที่อยู่ข้�งเร�เสมอ แต่วันนี้ทุกคนลืม 

เพราะอะไรคนถึงไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

 เพือ่ใหไ้ดว้ตัถ ุคอืเงนิเปน็ค�่ตอบแทน อย�่งเชน่ในชัว่โมงสอน 

คุณไม่สอนให้เต็มที่ นั่นคือคุณทุจริตต่อเด็กแล้ว เพร�ะคุณไม่ปฏิบัติต่อ

เด็กให้เต็มที่ คุณต้องก�รเงินเดือน แต่ลืมไปว่�คุณต้องให้อะไร มองใน

มมุกลบักนั นกัเรยีนทีไ่มต่ัง้ใจเรยีน กท็จุรติในหน�้ทีเ่หมอืนกนั หน�้ทีข่อง

เดก็ตอนนีค้อืตัง้ใจเรยีน คณุรบัเอ�วฒันธรรมจ�กต�่งช�ตมิ� แตค่ณุลมื

พื้นฐ�นของช�ติไทยว่� มีคว�มเป็นม�อย่�งไร บรรพบุรุษต้องเสียเลือด

เนื้อขน�ดไหน กว่�จะได้ผืนแผ่นดินนี้ให้คุณยืนอยู่อย่�งมีคว�มสุข 

ข้อดีของคนไทยที่อาจารย์มองเห็น

 ข้อดีคือก�รเป็นผู้ให้ คนไทยลึกๆ แล้วมีนำ้�ใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

แต่ในบ�งขณะลืมตัวไป เป็นท�สของวัฒนธรรมต่�งช�ติ แต่ไม่รักษ�

วฒันธรรมของตวัเองไว ้เวล�บอกว�่เดก็ควรจะไปวดัทำ�บญุ ไปฟงัธรรมะ 

กลบัเหน็เปน็สิง่น�่เบือ่ แลว้เวล�เข�บอกว�่เดีย๋วมคีอนเสริต์ด�ร�เก�หลี

จะม�นะ ก็เฮกัน ถ�มว่�นั่นคืออะไร เสียเงินเสียเวล�แค่แป๊บเดียว แต่

ก�รไปวัดฟังธรรมะเกิดปัญญ�

ความสุขที่แท้จริงคืออะไร

 คว�มสุขเนี่ย ถ�มว่�เป็นคว�มสุขฉ�บฉวยที่ทุกคนเข้�ใจว่�

เป็นคว�มสุข แต่มันสุขจริงหรือเปล่� คุณเสียเงิน เสียเวล� ถ้�เป็นเด็ก

จะถ�มว�่ คณุทำ�หน�้ทีข่องคณุครบหรอืยงั ตัง้ใจเรยีนไหม คว�มสขุของ

เร�คือก�รทำ�หน้�ที่ให้ดีที่สุด

อาจารย์ใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้าง

 ตอนนี้ใช้เวล�ทำ�ประโยชน์ให้สังคม โดยที่ไม่ต้องประก�ศให้

ใครรับรู้ ไม่เคยคิดว่�ใครจะต้องม�รับรู้เร� เร�คิดว่�ก�รที่เร�ทำ�ตรงนี้

แล้วมีคว�มสุข นั่นคือสิ่งที่ดีแล้ว

สมมติวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไป อยากให้ทุกคนจดจำาอาจารย์

อย่างไร

 ไม่ได้หวังให้ใครม�จดจำ�เร� แต่เร�ต้องรู้ตัวเร�ว่�ต้องใช้

โอก�สที่มีอยู่เพ่ือสร้�งคว�มดี ไม่ควรทำ�ให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ถ้�ตัวเอง

เดือดร้อนบ้�ง เพื่อให้ผู้อื่นส�ม�รถยืนอยู่ได้ นั่นคือก�รเสียสละ แต่ก็ไม่

ได้หม�ยคว�มว่�จะต้องทำ�ให้ตัวเองทุกข์ตลอดไป 



+016

เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์                 
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ถ้าคณุหวงัจะไดผู้ช้ายนสิยัด…ี ทีม่สีนิสอด 7 หลกั รปูหลอ่ พอ่ใจด ี

มีหน้าที่การงานมั่นคงชวนลงหลักปักฐานแล้วล่ะก็

ไม่แปลก !!!

เพร�ะผู้ช�ยก็อย�กได้ผู้หญิงนิสัยดี… ดีกรีพลอย เฌอม�ลย์

เช่นเดียวกัน เรื่องนั้นไม่ย�ก กรีดต� ผ่�นม จมพุง ถลุงไขมัน ศัลยกรรม

บันด�ลได้ดังใจสั่ง…

แต่ใช่ว่�ผู้หญิงทุกคนอย�กจะเป็นชะนีมีอะไหล่ !

ถงึแมจ้ะเปน็คว�มจรงิทีว่�่ผูช้�ยสว่นใหญช่อบผูห้ญงิหน�้ต�

ดี แต่ใช่ว่�จะไม่มีโอก�สสำ�หรับผู้หญิงส่วนที่เหลือ

ห�กสรีระบนใบหน้�ของคุณไม่เพียงพอที่จะนำ�คุณเข้�ไปอยู่

ในอ�ณ�เขตที่เข�สร้�งขึ้น จงใช้ ‘กลิ่น’ ที่คุณมีทำ�ให้เข�เดินออกจ�ก

อ�ณ�เขตด้วยตัวของเข�เอง

ดอกไม้บ�งดอกสวยแต่ไม่หอม  ดอกไม้บ�งดอกหอม… โดย

ไม่จำ�เป็นต้องสวย

คนปลูกต้นไม้บ�งคนชอบดอกไม้มีกลิ่น 

ผู้ช�ยบ�งคนชอบผู้หญิงมีกลิ่น ! …กลิ่นที่เสพได้โดยไม่ใช่

จ�กก�รดม

ห�กคณุยงันกึไมอ่อกว�่ผูห้ญงิมกีลิน่เปน็อย�่งไร ลองฟงัเรือ่ง

ร�วของผู้หญิงเหล่�นี้

ผู้หญิงกลิ่นกระทิงแดง

ระหว่�งท่ีชะนีวัยเดียวกันหล�ยคนกำ�ลังสำ�ร�ญกับคอร์สฉีด

กลูต้�เข็มละห้�หมื่น เด็กผู้หญิงร่�งตันๆผมช้ีฟูคนหนึ่งกลับพ�ตัวเอง

ข้�มไปท้�แดดยังอีกซีกหนึ่งของประเทศไทย สองมือจับจอบขุดดิน หิ้ว

ถังปูน ท�สี ทำ�ทุกอย่�งไม่ต่�งจ�กผู้ช�ยอกส�มศอก(ทั้งๆที่อกน�งยัง

ไม่ถึงหนึ่งศอกด้วยซ้ำ�) 

‘นอ้งแพร’ เปน็สม�ชกิช�วค�่ยของเครอืข�่ยเย�วชนแหง่หนึง่ 

นับเป็นแขกประจำ�ของค่�ยอ�ส�ที่ทำ�ง�นคุ้มฤทธิ์กระทิงแดงเป็นที่สุด 

ยิง่ชว่งทีใ่กล ้admission กลิน่กระทงิแดงจ�กตวัเธอยิง่ฟุง้แรงเปน็พเิศษ 

นอ้งแพรเลอืกท่ีจะไมท่ิง้อะไรสกัอย�่งทัง้ก�รอ�่นหนงัสอืและก�รทำ�ค�่ย 

ไมใ่ชเ่พร�ะโลภ ห�กแตเ่ธอใหเ้หตผุลไวว้�่–‘โอก�สท�งก�รศกึษ�แมแ้ค่

วันเดียวก็สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงได้’

ประโยคนั้นไม่ได้หม�ยถึงตัวเธอ… ค่�ยนั้น เร�กำ�ลังเข้�ไป

พัฒน�โรงเรียน

น้องแพรคงไมรู่ว้�่ระหว�่งทีเ่ธอกำ�ลงัหิว้ถงัปนูฝ�่แดดเสีย่งตอ่

ก�รเปน็ฝ�้ มผีูช้�ยคนนงึเผลอก�้วต�มกลิน่กระทงิแดงจนเลยอ�ณ�เขต

ออกม�อย่�งกู่ไม่กลับ

ผู้หญิงกลิ่นทุเรียน

ห�กจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่ส�ม�รถใช้ ‘กลิ่น’ สะเทือนผู้ช�ย

ได้ม�กกว่� ‘รูป’ ในน�ทีนี้อันดับต้นๆที่คนจะนึกถึงคงไม่พ้น ‘ตุ๊กกี้ ชิง

ร้อยฯ’ น�งไม่สวย ไม่รวย ไม่เริ่ด แต่น�งมั่นหน้�และฮ�โคตรซ�กอ้อย

จ�กเด็กผู้หญิงเรียนน�ฏศิลป์ไทยที่ใครๆมองหน้�ก็ชี้ว่�ไร้

อน�คต คว�มที่เป็นคนไม่ยอมแพ้ต้อข้อจำ�กัดของโชคชะต� เธอพลิก

จุดด้อยของตนให้กล�ยเป็นจุดดึงจนคนต้องสะดุด ใช้คว�มเป็นตัวของ

ตัวเองทิ่มลงกล�งใจคนดูได้คมร�วกับหน�มทุเรียน

ตุ๊กก้ีไม่ใช้ผู้หญิงหน้�ต�ดีแต่เมื่อออกแสดงทีไรผู้ช�ยเกือบ

ทั้งหมดแทบจะไม่ละส�ยต�ไปจ�กเธอ ยิ่งเธอยืนยันที่จะก้�วต�มเส้น

ท�งที่เธอเชื่อม�กเท่�ใด ดูเหมือนกล่ินทุเรียนจะย่ิงขจ�ยไปไกลโดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่ง ทะลุเข้�ไปในอ�ณ�เขตของ ‘บูบู๋’ หนุ่มฮิพฮอพแฟนคน

ปจัจบุนัทีฝ่�่ยช�ยเริม่จ�กถกูใจท�่เตน้อนัแสนเปน็ตวัเองของส�วเจ�้จน

เกิดก�รส�นสัมพันธ์ต่อม�

กลิน่ทเุรยีนแรงเสยีขน�ดนี ้บบููค๋งไมม่โีสตประส�ทไวร้บักลิน่

อื่นอีกแล้ว

ผู้หญิงกลิ่นนำ้านม

‘แม’่ไมใ่ชผู่ห้ญงิสวย แตพ่อ่เปน็ผูช้�ยทีจ่ดัไดว้�่หลอ่กรบุกรบิ

คนหนึง่ ในบรรด�ผูห้ญงิทีพ่อ่เคยจบีแมเ่ปน็ผูห้ญงิทีห่น�้ต�ธรรมด�ทีส่ดุ 

แม่เรียนจบแค่ชั้นประถม แต่ฝีมือทำ�กับข้�วของแม่ชั้นเดียว

กับเลอร์กอร์ดอนเบลอ แม่ไม่ช่�งพูดช่�งคุย แต่แม่เป็นได้ทั้งช่�งซ่อม

จนถึงช่�งสร้�ง(ถึงบ�งทีจะช่�งแม่งไปบ้�งก็เถอะ) ด้วยคว�มที่เคยเป็น

พีส่�วของบ�้นแมจ่งึตดินสิยัช�่งดแูลช�่งใสใ่จร�วกบัทกุคนรอบตวัเปน็

เด็กตัวน้อย 

เมื่อครั้งที่พ่อยังเป็นหนุ่มโสดไม่ซิง พ่อเคยรถควำ่�เข้�โรง

พย�บ�ล ผู้หญิงที่บ้�นฝั่งพ่อหม�ยมั่นจะให้แต่งง�นด้วยเอ�ดอกไม้ม�

เยี่ยม แม่ม�มือเปล่�แถมยังเอ�ดอกไม้ไปโยนทิ้ง

นบัจ�กวนันัน้พอ่คงรูส้กึถงึกลิน่นำ�้นมทีอ่วลอยูร่อบตวัแม ่หลงั

จ�กพอ่ออกจ�กโรงพย�บ�ล พอ่ขอแมแ่ตง่ง�น นอกจ�กคว�มรกั… พอ่

คงอย�กได้แม่ของลูก

อ�จจะมีไม่กี่คนที่รู้… พ่อเป็นภูมิแพ้ดอกไม้

โลกนี้ยังมีผู้หญิงมีกล่ินอีกนับล้�น หรือในคว�มเป็นจริงแล้ว

ผู้หญิงทุกคนอ�จมีกล่ินเฉพ�ะตัวซ่อนอยู่ภ�ยในเพียงแต่ตนเองยังไม่

อ�จค้นพบ เพร�ะมันไม่ได้ซ่�นขึ้นจมูกห�กแต่กำ�ซ�บในคว�มรู้สึก 

และในบ�งค�บบ�งคร�อ�จเป็นผู้ช�ยเองที่เป็นฝ่�ยค้นพบกลิ่นนั้น มัน

อ�จถูกใจจนเข�เลือกที่จะละทิ้งอ�ณ�เขตส่วนตัวเพื่อออกม�สูดดมได้

อย่�งเต็มที่

 ลองก�้วเดนิออกไปในเมอืงใหญ ่ผูห้ญงิรปูง�ม ผูห้ญงิมกีลิน่ 

ต�่งเดนิปะปนกนัไปในคลืน่ชนมห�ศ�ล หน�้ต�ดอี�จมชียัไปกว�่ครึง่ แต่

ใครจะรู้ก่อนที่ผู้ช�ยหนึ่งคนจะทันได้มองรูป เข�อ�จเสพ ‘กลิ่น’ เข้�ไป

ประทับเอ�ไว้ข้�งในใจแล้วก็เป็นได้

แล้วคุณล่ะ ถึงฤดูใบไม้ผลิของดอกไม้หอมรึยัง ?
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ผมเกลียดลูกเต๋า!  

ทำ�ไมพระเจ�้ตอ้งเขย�่ถว้ยแกว้แลว้ทำ�ใหผ้มตกทีต่ำ�่เรือ่ยม�

ผมชอบเล่นไฮโล ไฮโลนะครับ ไม่ใช่ค�สิโน นั่นมันที่ของคน

มีตังค์ อย่�เข้�ใจผิด ถึงแม้ว่�จะชอบเล่นไฮโล แต่ไม่เคยชอบลูกเต๋�สี

ข�วจุดดำ�เลยแม้แต่น้อย ผมโคตรเซ็งทุกครั้งที่เห็นมันอยู่ในแก้ว แล้ว

ออกม�ไม่ตรงกับที่แทง

วนันีผ้มม�เลน่ไฮโลต�มปกต ิเมยีอนญุ�ตใหเ้ลน่เพยีงอ�ทติย์

ละครั้งเท่�นั้น คุณเธอคงกลัวผมจะเสียจนหมดเนื้อหมดตัว แหม! เดี๋ยว

จะห�ว่�นำ้�เน่� ผมให้เธอไปหมดทั้งเนื้อตัวและหัวใจแล้ว ไม่มีอะไรจะ

เสียหรอก แม้ผมจะไม่ได้เสียเงินไปม�กม�ยอะไร แต่ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไม

เมื่อแทงสูง ค่�ของลูกเต๋�ในถ้วยถึงได้ออกต่ำ�ทุกทีไป นึกแล้วก็โมโหไม่

น้อยที่ชีวิตมีแต่คว�มต่ำ� ไม่เคยได้สูงกับเข�เสียที 

เลิกเล่น! ผมตัดสินใจกลับบ้�นก่อนเวล�ที่เมียกำ�หนดไว้ 

ระหว�่งท�งจ�กโรงไฮโลกบับ�้นเช�่ ตอ้งเดนิผ�่นห�้งสรรพสนิค�้สดุหร ู

มนัช�่งเปน็อ�ณ�จกัรทีก่ว�้งใหญไ่พศ�ล แตถ่�้เทยีบกบัโรงไฮโล ผมเข�้

เปน็สดัสว่นประม�ณ 1 : 100 ตอ่ป ีแตพ่วกคนมอีนัจะกนิคงกลบักนัเปน็ 

100 : 1 อย�่งเชน่วนันีท้ีต่ดัสนิใจเดนิตรงสูป่ระตอูตัโนมตัอิย�่งไรเ้หตผุล 

นั่นเพร�ะผมคงไม่มีปัญญ�ซื้ออะไรติดมือม� 

กลิ่นแอร์โชยม�ปะทะจมูกก่อนร่�งก�ยจะสัมผัสคว�มหน�ว

เสียอีก ไม่ได้มีเพียงกลิ่นแอร์เท่�นั้น แต่ยังผส�นกลิ่นคว�มน่�อร่อย

ของอ�ห�รน�น�ชนิด ไม่รู้ว่�เพร�ะกลิ่น คว�มหิว หรือส�วน้อยหน้�ต�

จิ้มลิ้มที่ยืนยิ้มเชิญอยู่หน้�ร้�น ผมจึงคล้�ยถูกแรงดึงดูดเหล่�นั้นค่อยๆ 

สูบเข้�ไป แต่โชคยังดีที่มีคนหน้�ต�ดี แต่งตัวสำ�อ�ง  เดินอย่�งสุภ�พ

ออกม�เกือบจะชนกัน นั่นทำ�ให้ได้สติ ไม่อย่�งนั้นผมอ�จจะโดนอวัยวะ

เบ้ืองล�่งของใครสกัคนในนัน้ถบีออกม� ถ�้ดนัสว�ป�มอ�ห�รร�ค�แพง

ไปเสียพุงก�งแล้วไม่มีปัญญ�จ่�ย เฮ้ย! เข�คนนี้ที่ลงข่�วโครมคร�มว่�

เปน็แฟนกบัน�งเอกชือ่ดงันีน่� เหน็ข�่วว�่เปน็ไฮโซเจ�้ของร�้นน�ฬกิ�ฝงั

เพชร เออ…แม่งคงไฮโซจริง ร้�นอ�ห�รโคตรหรู มื้อเดียวไม่เหยียบหมื่น

เรอะ ผมเดนิผ�่นร�้นนีท้ไีร นำ�้ล�ยไหลทกุท ียงัคดิว�่ถ�้ถกูหวยเมือ่ไรจะ

ม�กนิใหส้บ�ยทอ้ง ขีใ้หเ้ปน็ทอง ตอนแรกผมกแ็คม่องต�มเข�จนเหลยีว

หลัง แต่คว�มรวยเหมือนแม่เหล็ก ดูดให้เดินต้อยๆ ต�มไป มองไปมอง

ม�กต็อ้งสงสยัอีกอย�่ง ว�่ทำ�ไมเข�ถงึใสน่�ฬกิ�แบรนดอ์ืน่ ไมใ่สแ่บรนด์

ตัวเอง ไม่ดี? หรือเชยไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน 

เอ…เสือ้เชิต้สขีีเ้ถ�้ตวันี ้ผมว�่คุน้ๆ พลนัสมองอนัปร�ดเปรือ่ง

เรื่องคว�มไฮโซกแ็ถลงไขขอ้ขอ้งใจ เสื้อของผู้ช�ยคนนัน้เป็นตวัเดยีวกนั

กบัเสือ้เจ�้ของโรงง�นทีผ่มทำ�อยูน่ีห่ว�่ แมง่ ท�่ท�งจะดจีรงิ ผมเริม่อย�ก

รูอ้กีอย�่งว�่ทัง้เนือ้ทัง้ตวัของเข�รวมกนัไดล้�้นหรอืเปล�่ ถ�้เปน็อย�่งที่

คดิ ผมอย�กลกัพ�ตวัเข� แลว้ลอกคร�บเอ�เปลอืกไฮโซไปสร�้งบ�้น คง

ไฮโซน่�ดู คร�วนี้อย�กรู้นักว่�ถ้�เข�ไม่มีเปลือกพวกนี้ จะยังดูน่�อิจฉ�

อยู่หรือเปล่� ผมนึกหย�มๆ เข� แต่กระนั้น ไฟรุนแรงในใจที่เริ่มปะทุใน

ตอนแรกก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย ผมจะระงับมันไว้อย่�งไร…

เมีย เมีย เมีย…ผมท่องในใจ ถ้�เกิดผมไปลักพ�ตัวเข� แล้ว

ถูกจับขึ้นม� ใครจะดูแลเมียที่เค�รพรักล่ะ

เดินๆ ต�มคว�มวิลิศม�หร�ไประยะหนึ่ง อ้�ว! กรรมของเวร 

ปัญห�ที่ผมไม่อย�กให้เกิดขึ้น ในที่สุดมันก็เกิดจนได้ 

ก�งเกงในเข้�วิน! 

ผมเริ่มละส�ยต�จ�กผู้ช�ยคนนัน้ แล้วมองซ้�ยมองขว� มอง

หน้�มองหลัง มองกลับไปกลับม� อืม…คนเยอะเหมือนกันนะ 

ผมยงัไมต่ดัสนิใจกระทำ�เพือ่คว�มสบ�ยใจในทนัท ีเนือ่งจ�ก

ว่�หนุ่มไฮโซคนนั้นเริ่มเดินห่�งไปแล้ว  ผมไม่แน่ใจว่�จะเดินต�มเข�ไป

ทำ�ไม แต่ก็ตะหงิดๆ ในใจ อย�กรู้ว่�เข�จะทุ่มเงินมห�ศ�ลในคว�มคิด

ผมเพื่ออะไรอีก ผมเริ่มเดินด้วยท่�ท�งที่แปลกไป พย�ย�มบิดก้นไปบิด

กน้ม� แตเ่อะ๊!  นีผ่มเดนิเหมอืนพวกไฮโซหรอืเปล�่ เข�คนนัน้เดนิบดิกน้

ด้วย เมื่อกี้ไม่ได้บิดนี่น� สงสัยจะลืมแน่ๆ ผมนึกขำ�ในใจ 

และแล้ว…ก็ส้ินสุดขีดคว�มอดทน ผมเหลือบต�มองซ้�ย

มองขว� คนยังเยอะเหมือนเดิม แต่ไม่เป็นไร…คิดดังนั้น มือกร้�นแดด

จึงเอื้อมไปข้�งหลัง พรึ่บ! อ�…ก�งเกงในออกจ�กก้นแล้ว สบ�ยใจ โล่ง

ฉิบห�ย…

เดินต�มกล่ินคว�มรวยต่อ หนุ่มคนนั้นยังเดินด้วยท่�ท�งบิด

ก้นเหมือนตอนก�งเกงในผมเข้�วินเป๊ะ ผมนึกขำ�ในคว�มเป็นไฮโซดัง

ของเข� ระหว่�งท�งที่เดินไป ส�วๆ ก็ยังคงจับต�มองกันต�เป็นมัน มอง

ขน�ดนี้ เข�จะกล้�อย่�งผมหรือ?

แมว้�่ขณะนีเ้ข�จะเดนิออกม�จ�กห�้งหรแูลว้ ตอนแรกกฉ็งน

ใจว�่ทำ�ไมไมข่บัเบนซค์นัง�มออกม� แตเ่มือ่กีไ้ดย้นิเข�คยุโทรศพัทว์�่จะ

มคีนม�รบั จงึเข�้ใจ กลิน่คว�มอรอ่ยคนละอย�่งกบัในห�้งลอยม�ปะทะ

จมกู ผมเหน็เข�หยดุยนืมองร�้นหมปูิง้รมิฟตุบ�ทอยูน่�นพอด ูพย�ย�ม

เด�ส�ยต� มนัเหมอืนส�ยต�ของผมเปีย๊บ ผมกำ�ลงัอย�กซือ้หมปูิง้ พลนั

เมื่อแม่ค้�เงยหน้�ขึ้นม� ช�ยหนุ่มคนนั้นเดินจ�กไปทันที พร้อมกับผมที่

ก้�วเข้�ไปซื้อหมูปิ้งฝ�กเมียที่รัก 

ผมกลับบ้านพร้อมหมูปิ้งเหมือนเคย นึกถึงลูกเต๋าที่เคย

เกลียด มันคงออกค่าสูงบ้าง ต่ำาบ้าง แต่นั่นก็ไม่ใช่มือผมที่เป็น

คนเขย่า 
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หลายปีที่ผ่านมา  ในช่วงเดือนตุลาคม  คนกรุงเทพฯ จะได้สัมผัส

กับการเนรมิตพื้นที่ของห้างเอ็มโพเรียมให้กลายเป็นป่าดงดิบ  ซึ่ง

อดุมไปด้วยพฤกษานานาพรรณ  และสตัวป์า่หลากหลายชนดิ  ภาย

ใตว้ตัถปุระสงคอ์นัสวยหรบูนปา้ยโฆษณาทีท่ำาทา่พยายามใหผู้ค้น

หนัมาสนใจปัญหาโลกรอ้น  ผูป้กครองตืน่เตน้พาลกูหลานมาเยีย่ม

ชมและโพสตท์า่ถา่ยรปูทกุป ี   หากแตไ่มม่คีำาบรรยายใด สอนเดก็ 

ๆ ว่าการจัดงานเหล่าน้ี  ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่ง

แวดล้อมที่กำาลังเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 สัตว์ป่�ถูกนำ�ม�ขังในกรงที่ออกแบบให้มีขน�ดใหญ่กว่�ตัว

สตัวเ์หล�่นัน้เพยีงเลก็นอ้ย แนน่อนว�่  ลกัษณะท�่ท�งของทกุตวัลว้นซมึ

เศร้�  และหน้�ต�ไม่อย�กรับแขกเสียเต็มประด�  บ้�งก็มุดเข้�กระถ�ง

เล็ก ๆ  ท่ีจัดไว้ในตู้  บ้�งก็นอนหมอบซุกหน้�ลงในอุ้งมืออุ้งเท้�ตัวเอง  

ไม่ต้องสงสัยถึงคว�มเครียด  และคว�มอึดอัดจ�กก�รถูกกักขังอยู่ในที่

แคบ ๆ  เป็นเวล�หล�ยวันติดต่อกัน  สัตว์บ�งชนิดมีวิถีชีวิตที่ต้องอ�ศัย

ในที่อุณหภูมิสูงและร้อนช้ืน  แต่ต้องม�ทรม�ทรกรรมกับอุณหภูมิต่ำ�

และภ�วะอ�ก�ศแห้งจ�กแอร์ภ�ยในห้�ง  ท�งผู้จัดก็ทำ�เพียงแค่เขียน

ป้�ยแปะไว้ที่หน้�ตู้กระจกว่�  “ไฟนีออนที่ส่องตู้เป็นไฟแสง uV ซึ่งเป็น

แสงธรรมช�ตทิีใ่ชใ้นตูไ้มน้ำ�้เพือ่ใหส้ตัวท์ีอ่ยูใ่นแอรห์รอือ�ก�ศเยน็ไดร้บั

คว�มอบอุ่น” 

 ท่ีน่�ตลกร้�ยแบบขำ�หึ ๆ  ในลำ�คอก็คือ  เจ้� “ตุ๊กแกบ้�น” 

ที่ปกติไปเก�ะอยู่บ้�นใคร  เจ้�ของบ้�นเป็นต้องกรี๊ดกร๊�ดโวยว�ยและ

กำ�จดัทิง้อยูร่่ำ�ไป  ห�กเมือ่ถกูนำ�ม�ใสไ่วใ้นตูก้ระจกยีห่อ้ห้�งเอม็โพเรยีม  

มันกลับกล�ยเป็นตุ๊กแกด�ร�ดัง  ที่มีคนต่อแถวเอ�หน้�ไปแนบกระจก

เพื่อถ่�ยรูปกับมัน  ดูแล้วน่�ปลื้มใจแทน

 แม้ในทุกปีของก�รจัดง�น  จะมีผู้คนส่วนหนึ่งต่อต้�นและ

ร้องขอให้ยุติก�รห�กินบนคว�มทุกข์ย�กของเพื่อนร่วมโลก  แต่เหตุผล

ที่ดังกว่�จ�กฝ่�ยผู้บริห�รก็มักเป็น  ลูกค้�ชอบ  และก�รจัดง�นนั้นมี

วัตถุประสงค์และเจตน�ดีในก�รส่งเสริมให้คนเข้�ถึงธรรมช�ติ 

 แท้จริงแล้ว  ผู้ที่ม�เยี่ยมชมง�นส่วนใหญ่  คิดอย่�งลึกซึ้งจริง

หรือไม่ว่�เบื้องหลังก�รจัดง�นนี้  ต้องแลกม�ด้วยอะไรบ้�ง  และท้�ย

ที่สุด  ง�นนี้ช่วยปลูกจิตสำ�นึกของก�รรักษ์โลกได้จริงหรือ  ผู้เขียนยืน

อ่�นข้อคว�มในสมุดบันทึกคว�มทรงจำ�อยู่น�น  พบเพียงถ้อยคำ�ที่เด็ก 

ๆ  เขียนไว้ว่�ตนชอบสัตว์ตัวใด  ต้นไม้ใหญ่จัง  หรือคำ�ชมจ�กผู้ใหญ่ว่�

จัดง�นได้สวยง�มม�ก  ขอบคุณที่ทำ�ให้ได้ใกล้ชิดธรรมช�ติ…

เพียงก�รจัดง�นโดยนำ�ประเด็นที่ เป็นกระแสสังคมม�วิเคร�ะห์  

สังเคร�ะห์ หรือผ่�นกระบวนขั้นตอนใดก็ต�มในท�งก�รตล�ด แล้ว

ดดัแปลงเพือ่สนองตอบตอ่กเิลสของมนษุยน์ัน้ ไมอ่�จทำ�ใหใ้ครตระหนกั

ได้ถึงภัยพิบัติที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น  

 ก�รใช้เทคนิคดึดดูดผู้คนให้เข้�ม�สนใจสินค้� โดยอ�ศัยพรี

เซนเตอร์ตัวน้อย ๆ ที่ลำ�พังชีวิตในธรรมช�ติก็ลำ�บ�กม�กแล้ว  ยังต้อง

ถูกพร�กจ�กบ้�นเกิด  ข้�มฟ้�ม�ไกลจ�กอีกซีกโลก เพื่อเป็นเครื่องมือ

ทำ�เงินให้แก่คนหัวใส มันไม่โหดร้�ยเกินไปหน่อยหรือ

 โลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว  คว�มตื่นกลัวของผู้คน ไม่ใช่เพียง

กระแสก�รตล�ดเพือ่ข�ยสนิค�้ อย�่ทำ�ใหป้ระเดน็ห�ยนะของมนษุยช�ติ

กล�ยเปน็แฟชัน่ใหมข่องก�รผอ่นคล�ยชวีติในสงัคมเมอืง  อย�กใกลช้ดิ

ธรรมช�ติ  ก็จงออกไปห�เข�เถิด ไปสัมผัสเสียงเพรียกของเข� ไปรับรู้

คว�มเจบ็ปวดและวถิชีวีติทีถ่กูขม่เหงรงัแก  เผือ่ว่�คว�มโลภทีท่ำ�หน้�ที่

แทนหนังต�จะถลอกหรือลอกห�ยไปบ้�ง

 อย่�ให้โลกร้อน  เป็นเพียงแคมเปญจน์ก�รตล�ดที่ปร�ศจ�ก

จิตสำ�นึกอันแท้จริง 

 อย่�ให้กระแสรักษ์ธรรมช�ติเป็นเพียงคว�มฉ�บฉวย  โดยไร้

ก�รคิดหรือกระทำ�อย่�งลึกซึ้ง 

 อย่�ให้กล�ยเป็นพฤติก�รณ์คล้�ย “a dog like”  ในเฟสบุ๊ค  

ปร�กฏก�รณ์คนไทยหน้�หม�  ที่เห็นใครทำ�ก็แห่ต�มเข�ไป  โดยไม่

ไตร่ตรองถึงเจตน�อันแท้จริง 

 กรงไม่ใช่บ้าน และแม้มนุษย์จะยอมทิ้งอิสรภาพของ

ตนเองได้เพ่ือแลกกับบางสิ่งที่คิดว่าคุ้มค่า แต่สำาหรับเหล่าสัตว์

แลว้  จะมสีิง่ใดสขุใจไปกวา่การไดใ้ชช้วีติตามวถิทีางของเผา่พนัธุ์

ท่ามกลางธรรมชาติที่คุ้นเคย

 

ป.ล.  ขอแสดงความยนิดกีบัความสำาเรจ็ของฝา่ยการตลาดแหง่หา้งเอม็

โพเรยีม  และขอไวอ้าลยัใหก้บัอสิรภาพและความสงบสขุของเพือ่นรว่ม

โลกตัวเล็ก ๆ  ทั้งหลาย
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สถานีสยาม 

ท่�นส�ม�รถเปลี่ยนเส้นท�งเดินรถไปยังส�ยสีลมได้ที่สถ�นีนี้ค่ะ

“นึกว่าคนจะลงเยอะกว่านี้เสียอีก ทำาไมมันอึดอัดแบบนี้วะ”

สายเรียกเข้า >> (เคน 

“...เคน ตอนนี้เจนอยู่สยามแล้วแหล่ะ อยู่ตรง 7-11 อะ...”

สายซ้อน >> (แม่)

>>>ตัดสาย<<<

“...เดี๋ยวอีกห้านาทีเจอกัลล์ คิดเถิงน้า จุ๊บุ๊ จุ๊บุ๊ อิอิ...”

-หญิงส�วโยนเหรียญห้�บ�ทลงบนพื้นฟุตบ�ท

-ช�ยชร�เก็บขึ้นม� ตะโกนเรียก หนู...หนูทำ�ตังค์ตก

-หญิงส�วทำ�หน้�งง!!! เพร�ะสิ่งที่ช�ยชร�ทำ�มันประหล�ด???

-เข�ไม่ใช่ขอท�น เข�แค่หยุดแล้วนั่งลงบนท�งเท้�

  เพื่ออ่�นป้�ยโฆษณ�ที่อยู่บนตึกของอีกฝั่ง

  “แฮมเบอร์เกอร์ 35 กาแฟอีก 22 ถ้ากูไม่รีบ 

   7-11 ไม่ได้แดกเงินกูหรอก อิ่มก็ไม่อิ่ม รสชาติก็งั้นๆ 

  แต่ทำาไมเสือกแพงได้วะ”

“ไม่น่าลืมวิธีผูกไทด์เลยว่ะ...เสียเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง 

นึกว่าจะสายตั้งแต่วันแรกเสียแล้ว”

“ไม่เข้าใจจริงๆ ทำาไมต้องผูกไทด์ด้วยวะ อืดอัดคอเป็นบ้าเลย”

สายโทรออก >> (กิ๊ก)

“..แอร๊ยยยย!!! มันแทบจะละลายในปากเชียวแหล่ะหล่อน 

สมกับที่ไปต่อคิวรอมาตั้งแต่ตีห้าแน่ะ อิอิ เว่อร์ม่ะ...”

สายซ้อน >> (แม่)

>>>ตัดสาย<<<

“..ไม่แพงหรอกหล่อน ถ้วยละ 259 เองงงงง 

เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาซื้ออีก อิอิ... ”

-ลูกชิ้นสิบไม้ ช�ยชร�สั่ง

-ไม่ต้องร�ดนำ้�จิ้มน่ะ ช�ยชร�สั่งอีกที

-ไม้ละสิบบ�ท คำ�พูดของแม่ค้�อ�บนำ้�เสียงดูถูก

-ช�ยชร�ยื่นแบงค์ร้อย แม่ค้�ส่งถุงลูกชิ้นให้ด้วยอ�ก�รไม่สบอ�รมณ์

-ถุงลูกชิ้นถูกส่งต่อให้สองพี่น้องที่นั่งขอท�นอยู่ข้�งๆ ร้�นลูกชิ้น
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สายโทรออก >> (กิ๊ก)

“..แอร๊ยยยย!!! มันแทบจะละลายในปากเชียวแหล่ะหล่อน 

 สมกับที่ไปต่อคิวรอมาตั้งแต่ตีห้าแน่ะ อิอิ เว่อร์ม่ะ...”

สายซ้อน >> (แม่)

>>>ตัดสาย<<<

“..ไม่แพงหรอกหล่อน ถ้วยละ 259 เองงงงง 

 เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาซื้ออีก อิอิ... ”

-ลูกชิ้นสิบไม้ ช�ยชร�สั่ง

-ไม่ต้องร�ดนำ้�จิ้มน่ะ ช�ยชร�สั่งอีกที

-ไม้ละสิบบ�ท คำ�พูดของแม่ค้�อ�บนำ้�เสียงดูถูก

-ช�ยชร�ยื่นแบงค์ร้อย แม่ค้�ส่งถุงลูกชิ้นให้

 ด้วยอ�ก�รไม่สบอ�รมณ์

-ถุงลูกชิ้นถูกส่งต่อให้สองพี่น้องที่นั่งขอท�นอยู่ข้�งๆ ร้�นลูกชิ้น

สายโทรออก >> (แพร)

“..นี่หล่อน ตอนบ่ายๆไปช๊อปปิ้งคลายเครียดกันม๊า 

อยากจะซื้อปราด้าใหม่อีกสักคู่อ่ะ...”

สายซ้อน >> (แม่)

>>>ตัดสาย<<<

“..หลุยส์ที่ซื้อมาเมื่อสามวันก่อนเหรอ..ไม่รู้ไปไหนแล้วอ่า ราคาเหรอ?? 

จำาม่ะด้ายอ่า หมื่นฝ่าๆมั้ง ชั้นรูดบัตรซื้อมาย่ะไม่ได้นับแบงค์จ่าย ... ”

-ป้�ย เสื้อผ้�สตรี 199 ฿ ทุกตัว

-ช�ยชร� สวมเสื้อผ้�เต็มไปด้วยรอยปะ แต่ไม่สกปรก

-ธนบัตรสีแดงสองใบ ช�ยชร�เลือกเสื้อตัวหนึ่งที่แขวนอยู่ข้�งป้�ย

-ข้�งร้�นเสื้อ มีสตรีวนิพกนั่งอยู่ สิ่งที่เธอสวม

 เข้�ใกล้คำ�ว่�เศษผ้�ขี้ริ้วม�กกว่�เสื้อ

-ช�ยชร�มอบเสื้อให้เธอ

-ถ้�มีตังค์ซื้อเสื้อให้ขอท�น ทำ�ไมไม่ซื้อเสื้อผ้�ให้ตัวเองก่อนวะ 

 เจ้�ของร้�นเสื้อนึกในใจ

“ไม่น่าลืมวิธีผูกไทด์เลยวะ...เสียเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง 

 นึกว่าจะสายตั้งแต่วันแรกเสียแล้ว”

“ไม่เข้าใจจริงๆ ทำาไมต้องผูกไทด์ด้วยวะ อืดอัดคอเป็นบ้าเลย”

“กรุงเทพมันเป็นเมืองที่สร้างไม่เสร็จเสียทีหรือไงวะ 

 มองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งกำาลังก่อสร้าง”

“ดูตึกทางขวาดิ ว่าที่ห้างสรรพสินค้าใหม่ ไม่กี่วันก่อนยังเป็น

 พื้นที่โล่งๆอยู่เลย มันรดนำ้าแล้วโตเองได้หรือไงกันวะ”

“แล้วดูทางซ้ายสิ อาคารสาธารณประโยชน์ ที่ดูยังไงแล้ว 

 ชาตินี้ก็ไม่มีวี่แววจะสร้างเสร็จ”
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สายโทรออก >> (เจน)

“..ชั้นเห็นป้�ยตรงพ�ร�ก้อนว่�เย็นนี้ริทกับโตโน

 จะม�เล่นคอนเสิร์ตด้วยล่� จ�ม�ม้�ยยยย...”

สายซ้อน >> (แม่) >>> ตัดสาย <<<

 “..อย่ามาดูถูกลูกสาวตระกูลชินชินนะย่ะหล่อน ชั้นจะจ้างให้มาเล่น

 เฉพาะที่บ้านชั้นตลอดทั้งปีเลยก็ได้ ไม่ว่าเป็น THE STAR หรือ AF 

 ก็ได้ทั้งนั้นแหล่ะ บ้านรวยไม่อยากอวด โฮะ โฮะ โฮะ...” 

>>> ปิดเครื่อง <<<

-หยุดง�นส�มเดือน เนื่องจ�กบริษัททุบตึกเพื่อจะก่อสร้�งใหม่

 ให้สูงกว่�เดิมอีกสิบชั้น

-พนักง�นหล�ยคนอย�กให้มันเสร็จภ�ยในวันนี้ พรุ่งนี้ 

 เพื่อที่เข�จะได้กลับม�มีง�นทำ� มีเงินเดือน

-สร้�งเสร็จช้�ๆ ก็ดีนะ ช�ยชร�พูดกับตัวแกเอง 

 แต่ดังพอที่คนเดินผ่�นไปม�จะได้ยิน

-ประส�ท!!! หล�ยคนที่ได้ยิน สบถออกม�

-ช�ยชร�เห็นบ�งสิ่งที่เกิดจ�กช่องว่�งของตึกที่ห�ยไป 

 เห็นสิ่งที่เคยสูญห�ยในสิ่งที่สูญห�ยไป

สายเรียกเข้า >> 0876219765

“..สวัสดีค่ะ ขอสายคุณชัชวาลหน่อยค่ะ ดิฉันโทรจากบริษัท

 ชินชินคอร์ป จำากัดนะคะ เนื่องจากตอนนี้บริษัทประสบปัญหา

 ขาดทุนจากภาวะนำ้าท่วม จนทำาให้ต้องปิดตัวลง คุณชัชวาลไม่ต้อง

 มาทำางานแล่วนะคะ............”

i mobile 550 หลุดจ�กมือลงกระทบพื้นรถไฟฟ้� แต่ไม่มีใครสนใจมอง 

ผู้คนต่�งปิดหูปิดต�ตัวเองด้วยหน้�จอสม�ร์ทโฟน

และหูฟังสมอลล์ทอล์ค

สายโทรออก >> 084759478

“..ฮังยองงง นี่เจนเองจร้า ไม่ใช่สาวเกาหลีที่ไหน เพิ่งได้ iphone 4s 

 มาใหม่เมื่อวานนี้เองเนี่ย ประเดิมโทรมาหาพี่สาวสุดสวย

 เป็นคนแรกเลยน้า หุหุ...”

จังหวะที่เธอสลับเครื่องใหม่กับเครื่องเก่� ถ้วยที่เคยใส่ไอติมร�ค�แพง

ของเธอหล่นจ�กมือตกลงพื้นโดยตั้งใจ เธอทำ�เนียนเพร�ะว่�ขี้เกียจ

จะเอ�ไปทิ้งที่ถังขยะที่อยู่ห่�งไปอีกส�มเมตร

“..ยังใช้เบอร์เดิมอยู่จร้า เบอร์นี้มันแถมมาตอนซื้อเครื่องนะ หุหุ...”

-มือถือแกเพิ่งพังเมื่อว�น 

-รุ่นนี้ซ่อมไม่ได้ ร้�นผมไม่มีอะไหล่ มันเลิกผลิตไปหล�ยปีแล้ว 

 ซื้อใหม่เลยไม่ดีกว่�เหรอ?? เจ้�ของร้�นถ�ม

-ช�ยชร�ส่�ยหน้� แล้วยื่นกระด�ษที่จดเบอร์โทรศัพท์ 

-วุธ 085-0917552

-เจ้�ของร้�นหยิบมือถือของตนขึ้นม�กดเบอร์แล้วส่งให้ช�ยชร�

-เจ้�ของร้�นไม่ทันสังเกตเหรียญห้�บ�ทที่ช�ยชร�ว�งไว้เป็นสินนำ้�ใจ

-เจ้�ของร้�นไม่ทันสังเกตว่�น�นเท่�ไหร่แล้ว 

 ที่ตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะห�ยไปจ�กสองข้�งท�ง 

“ทำาไมชีวิตกูมันซวยยังงี้วะ!”

“ทำาไมนำ้าต้องท่วมด้วยวะ!!”

“ทำาไมบริษัทต้องเสือกไปสร้างตรงที่นำ้ามันท่วมด้วยวะ!!!”

“ทำาไมบริษัทเก่าต้องไล่กูออกด้วยวะ!!!!”

“ทำาไมตอนเรียนกูไม่เสือกตั้งใจเรียนวะ!!!!!”

“ทำาม้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

สายเรียกเข้า >> (แม่)

ชัชว�ลได้สติ ก้มลงเก็บมือถือที่ริงโทนดังอยู่น�นแล้ว 

แต่ก็ไม่มีใครสนใจมองม�อยู่ดี

+025



Sky Train

เด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งจ�กมุมเส�ไปเก็บถ้วยไอติม แล้ววิ่งกลับม�ที่เดิม 

เทเศษเงินอันน้อยนิดจ�กถ้วยบุบบิบบู้บี้ใบเก่�ลงยังถ้วยหรูใบใหม่

“ตะเอง...รอเค้านานมั้ยย อิอิ”

<<<เปิดเครื่อง>>>

คุณมี 1 ส�ยไม่ได้รับจ�ก ( เคน )

“แหมๆๆ แค่นี้ก็ต้องโทรตามด้วย เมื่อกี้เจอเพื่อนนะ 

ก็เลยเผลอคุยเรื่องงานกลุ่มจนมาสายเลย ตะเองไม่โกดเค้าน้า”

คุณมี 12 ส�ยไม่ได้รับจ�ก ( แม่ )

-ไม่มีใครสนใจว่�บนป้�ยโฆษณ�มีคำ�ว่� พฤบภ�คม

-ไม่มีใครสนใจเด็กเกเรที่แย่งลูกชิ้นจ�กสองพี่น้อง

-ไม่มีใครสนใจวนิพกต�ไม่บอด 

  ที่เอ�เสื้อม�ข�ยคืนร้�นด้วยร�ค� 50 บ�ท

-ไม่มีใครสนใจว่� เจ้�ของร้�นเสื้อลืมทอนเงิน 1 บ�ท

-ไม่มีใครสนใจว่�เหรียญห้�ที่ได้จ�กหญิงส�วที่คิดว่�เข�เป็นขอท�น 

 กับเหรียญที่ให้เจ้�ของร้�นมือถือเป็นเหรียญเดียวกันไหม

-ไม่มีใครสนใจ

-ไม่มีใครสน

“..ฮัลโหล บอย...”

“..ฮัลโหล บอย นี่แม่นะลูก ได้ยินไหม...”

“แม่...บอยจะกลับบ้านแล้วนะ กลับไปอยู่ที่บ้าน 

กลับทำาสวนกล้วยแทนพ่อกับแม่ พ่อกับแม่จะได้พักผ่อน”

สถานีชิดลม

กระจกประตูด้�นที่ไม่เปิดออก มองออกไปเห็นร�งรถไฟฟ้�ของเส้นที่วิ่งไปหมอชิต

“ต้นไม้ เฮ้ยยย!!!! ต้นไม้ห่าอะไรวะ มาขึ้นในรางรถไฟฟ้า”

ต้นไม้เล็กๆ ที่เกิดจ�กเมล็ดพันธุ์ที่นกก�ค�บม�ทิ้งไว้

หลังจ�กอิ่มเอมกับผลของมันแล้ว

“มึงก็เหมือนกับกู พยายามที่จะมีชีวิตรอดในที่ๆมันไม่เอื้ออำานวย”

“มึงไม่เหมือนกู มึงมันรอด แต่กูล้ม”

“มึงไม่เหมือนกู มึงกลับป่าไม่ได้ แต่กูยังมีบ้านให้กลับ”

-benz e-class ม�จอดรอต�มที่โทรบอก

-วุธ คนขับรถ ลงม�เปิดประตูต้อนรับเจ้�น�ยเข�

-ได้แผลอีกแล้วนะครับท่�น ท่�นนี่ชอบทำ�อะไรเสี่ยงสมชื่อจริงๆ

-ช�ยชร�ยิ้ม พรุ่งนี้ไปสีลมนะวุธ
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Sky WaLk

FOOTPaTH



คุณมี 1 ข้อความจาก  (แม่)

เจน บริษัทพ่อโดนนำ้าท่วม เรากำาลังจะล้มละลายแล้วนะลูก 

กลับบ้านด่วน!! 

-ข้�งเบ�ะหลังที่ช�ยชร�นั่ง นิตยส�รชื่อดัง re-meet (พบกันอีกครั้ง) 

 ฉบับล่�สุดยังอยู่ในห่อพล�สติก

-เส้นท�งคว�มเสียวของนักเขียนที่รวยที่สุดในไทย เสี่ยง บุญลุ

-รูปของผู้ช�ยในปก ถอดออกม�จ�กช�ยชร�ที่นั่งอยู่ข้�งๆมัน

-ข้อคว�มเล็กๆจ�กมุมซ้�ยล่�งบนปก 

 ชินชินคอร์ป เสี่ยงล้มละล�ย จ�กภัยนำ้�ท่วม 

-เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มเล็กน้อย ก่อนที่ e-class จะพุ่งทะย�นออกไป

สถานีต่อไป เพลินจิต

“ทำาไมกูไม่ลงวะ!!!!”

THE
EnD
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เรื่องและภาพ ธัญรัตน์ ตันติวงศ์
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เหล่าคนทำางานทั้งหลาย คิดอยู่ล่ะสิว่าชีวิตวัยทำางานไม่ได้มีเวลา

มานัง่สขุกายสบายใจอยา่งทีค่ดิ ชวีตินีเ้หมอืนกบัหุน่ยนตท์ีท่ำางาน

ไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนเอาเสียเลย เช้าตื่นมานั่งเจอรถติด ทำางาน

ตัง้แตเ่ชา้จรดเยน็ ตกดกึทำาโอท ีเลกิงานเพือ่นลากไปกนิเลีย้ง ชวีติ

กิจวัตรประจำาวันช่างซ้ำาๆซากๆ เหมือนหุ่นยนต์ที่นับวันสนิมที่

เกาะจนขัดไม่ออก แล้วแบบน้ีจะเอาเวลาท่ีไหนไปบำารุงชีวิตให้

สดใส? 

 ทำ�ไมไมห่นัม�ลอง“เค�ะสนมิ”ออกเสยีบ�้งละ่ ชวีติฝดืๆจะได้

ไหลลื่นขึ้นม�บ้�ง ก�รใช้ชิวิตที่คุ้มค่� คือก�รห�คว�มสุขให้กับตนเอง  

 อันที่จริงพวกคุณจะมีเวล�ม�กขึ้น ห�กบริห�รเวล�ให้ดี ลอง

ลงจ�กบนตึกสูงๆแล้วม�ทำ�ต�มวิธี  “ท่องเที่ยวฉบับเร่งรัด ประหยัด

เวล� พัฒน�ศักยภ�พ แบบคนในกรงดูสิ” แล้วคุณจะรู้ว่�มันวิเศษแค่

ไหน ฉบับนี้ฉันจะพ�ไปเที่ยว “สวนลุมพินี” สวนส�ธ�รณะแห่งแรกของ

ประเทศไทย แม้พื้นที่โอบล้อมด้วยตึกระฟ้�หน้�ต�สี่เหลี่ยม จนทำ�ให้ดู

เหมอืนกรงทีข่งัสวนแหง่นีเ้อ�ไวจ้นแนน่หน� แตแ่ทจ้รงิแลว้ตกึระฟ�้นัน้

แหละที่คือกรง และพื้นที่สวนส�ธ�รณะคืออิสระ 

 ในส�ยต�ของใครหล�ยๆคนอ�จมองสวนส�ธ�รณะว�่จะเปน็

ทีเ่ทีย่วไดอ้ย�่งไร?ห�กคดิเชน่นีเ้ท�่กบัว�่คณุกต็ดิอยูก่บัคว�มคดิในกรง

ของตนเอง 

 งั้นเร�ลองม�คิดชีวิตแบบคนนอกกรงกันดูบ้�ง  

   

ไท้เก๊ก  

 เสียงเพลงดังไปทั่วล�น กับท่วงท่�เชื่องช้�ของอ�ม่�อ�กง 

หล�ยๆคนอ�จเดินผ่�นไปอย่�งไม่ไยดี ไท้เก๊กชมรมหนึ่งในสวนลุมน้ี 

ที่ชื่อ “เซี้ยงเล้ง”เป็นไท้เก๊กประเภทตระกูลหย�ง อยู่ฝึกสอนที่นี้ม�น�น

แล้วกว่�30ปี “เหล�ซือ”อ�จ�รย์คนแรกที่เริ่มสอนก�รรำ�ไท้เก๊กเป็นคน

แรกๆ พดูถงึขอ้ดขีองไทเ้กก๊ว�่นอกจ�กจะทำ�ใหส้ขุภ�พแขง็แรงแลว้ แต่

ก�รห�ยใจฝึกลมปร�ณภ�ยใน ช่วยเสริมสร้�งสม�ธิ ทำ�ให้จิตของเร�

นิ่งขึ้น และที่สำ�คัญทำ�ให้เร�ใจเย็นมองส่ิงต่�งๆได้อย่�งรอบคอบและ

ชัดเจน สำ�หรับคนทำ�ง�นถ้�ได้ลองเล่นไท้เก๊กแล้ว ไม่แน่ว่�คุณอ�จจะ

เปลี่ยนเป็นคนนิ่งสงบ มีสม�ธิก�รทำ�ง�นม�กยิ่งขึ้น

มวยหวิงชุน 

 เจ�้ของเคลบ็ลบัวชิ� แอบกระซบิม�ว�่มวยนีน้ำ�เข�้ม�จ�กวดั

เส้�หลิน ไม่ใช่มวยแบบเหวี่ยงหมัดใช้กำ�ลังเข้�สู้ แต่เป็นมวยที่ใช้กำ�ลัง

จ�กทอ่นแขนและก�รเคน้กำ�ลงัออกม�จ�กข�้งในเสมอืนไมซ้งุทีต่รีะฆงั

ใหต้รงจดุ ทกุครัง้ทีอ่อกหมดัผูเ้ลน่จะตอ้งใชค้ว�มคดิม�กกว�่พละกำ�ลงั 

โดยเนน้ก�รปอ้งกนัตวัจนคูต่อ่สูเ้ปดิชอ่งโหวแ่ลว้คอ่ยโจมตอีย�่งรกุฆ�ต 

ดงันัน้ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจ�กก�รฝกึมวยแขนงนี ้คอืไดฝ้กึกำ�ลงัท�งคว�ม

คิดและไหวพริบปฏิภ�ณ ดีไม่ดีถ้�เผลอไปมีเรื่องกับใครในผับก็เผื่อจะ

เอ�มวยนี้ไปป้องกันตัวเอง

รำาวง 

 สิง่แรกทีท่ำ�ใหส้ะดดุต� คอื มอี�ห�รว�งเรยีงร�ยบนโตะ๊ และ

เสียงเพลงรำ�วง รำ�เซิ้ง เป็นจังหวะฟังดูน่�สนุกสน�น ชวนให้ชีวิตคน

ทำ�ง�นอย่�งคุณก็ห�ยจ�กคว�มง่วงเหง�ห�วนอนได้ สม�ชิกรำ�วงจะ

เตรียมอ�ห�รเพื่อม�รับประท�นร่วมกัน แสดงถึงคว�มมีน้ำ�ใจและก�ร

อยู่ด้วยกันอย่�งเป็นกันเอง จัดเป็นประจำ�ทุกวันอย่�งต่อเน่ืองม�เป็น

เวล�เกือบ 20ปีแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รรำ�วงคือฝึกให้คุณรู้จักเข้�

สงัคม เข�้ใจผูอ้ืน่พฒัน�บคุลกิภ�พใหเ้ปน็คนร�่เรงิ และมอี�รมณข์นั ถ�้

ทำ�ง�นเครียดๆก็อ�จชวนเจ้�น�ยลุกขึ้นม�รำ�วงแก้เครียดก็ได้

 สำาหรับชีวิตคนในกรง ที่เวลาไม่อำานวย บางทีการเที่ยว

อาจจะไม่จำาเป็นต้องเดินทางไกล ไม่ต้องใช้สตางค์ และไปได้

ในทุกๆวันโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้ เพียงแต่“เราเที่ยวโดยใช้ใจ

สัมผัส” และ “อยากไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อพักผ่อน” เราก็ 

“ได้เที่ยว”สมใจแล้ว  
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เรื่องและภาพประกอบ ณัฐณิชา แดงรัตนวงศ์

               ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์
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ทุกวันนี้เราถูกกักขังอยู่ในกรงของปัญหาที่มีชื่อว่านำ้าท่วม แม้

จริงๆแล้วปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง แต่

บางครั้งอะไรที่ซ้ำาและบ่อยมันก็ก่อให้เกิดความเครียดและ

ความเบื่อหน่ายได้ เมื่อลองหันไปเข้าเฟสบุ๊คก็ยังไม่วายที่จะ

เจอข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับนำ้าท่วมที่ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ

ยากจะหลดุพน้ ในบา่ยวนัหนึง่เราจงึตดัสนิใจทีจ่ะออกไปเดนิ

เล่น เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันที่หอศิลป์

 เสยีงจ�กเวทคีอนเสริต์ในง�น “art for help” เปน็สว่นแรก

ทีเ่ร�สมัผสัไดจ้�กก�รเข�้รว่มง�น จ�กนัน้จงึเริม่เดนิสำ�รวจร้�นรวง

ต�่งๆดว้ยคว�มสนใจ แตแ่ลว้ส�ยต�กไ็ปสะดดุกบัไทยมุงกลุม่หนึง่ 

ภ�พน้ันดึงดูดให้เร�พย�ย�มเดินแทรกตัวเข้�ไปดู และพบว่�เป็น

บูธของสำ�นักพิมพ์ happening ที่ใช้หนังสือเป็นสื่อกล�งในก�รรับ

บรจิ�ค ไมไ่กลจ�กกนัม�กนกัเปน็ร�้นก�แฟทีม่กีลิน่หอมพเิศษดว้ย

วิธีก�รชงท่ีแตกต่�ง ถัดออกไปอีกด้�นหน่ึงเร�จะเห็นบูธเสื้อยืดที่

สกรนีล�ยม�ข�ยโดยเฉพ�ะสำ�หรบัง�นชว่ยเหลอืนำ�้ทว่มครัง้นี ้และ

หลังจ�กเดินไปรอบๆจนทั่วง�นแล้ว เร�จะเห็นว่�มีเหล่�ศิลปินอีก

ม�กม�ยหล�ยแขนงทีม่�รว่มแบง่ปนัและสร�้งสสีนัใหเ้หน็ถงึคว�ม

พิเศษของศิลปะที่ช่วยบรรเท�ทุกข์และเพิ่มคว�มสุขให้กับผู้คน

 แต่ท่ีสร้�งคว�มประทับใจและเปิดมุมมองใหม่ให้กับเร�

ได้ม�กท่ีสุด เห็นจะเป็นร้�นสมุดว�ดเขียนเล็กๆท่ีค่อนข้�งแปลก

ต�ตรงท่ีเต็มไปด้วยสมุดไร้เส้นซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยหน้�ปกสีสันเรียบ

ง่�ยไร้ข้อคว�ม ห�กแต่เรื่องร�วจ�กก�รบอกเล่�ของพี่กก เจ้�ของ

ร้�นบ้�นศิลปิน ท่ีแม้จะมีคว�มกังวลใจเกี่ยวกับบ้�นของตนซึ่งอยู่

ใกล้กับช�ยคลองและกำ�ลังจะได้รับคว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยใน

ครั้งนี้ กลับเลือกก้�วออกม�เป็นส่วนหนึ่งของก�รแบ่งปันและก�ร

ให้ เพื่อสร้�งคว�มคิดและกำ�ลังใจท่ีดีให้แก่ตนเองและผู้อื่น แทน

ก�รอยู่กับที่และยอมจมไปกับกรงของคว�มทุกข์ที่ม�ขังไว้ จ�กคำ�

บอกเล�่เพยีงสัน้ๆนี ้ทำ�ใหเ้กดิมมุมองเกีย่วกบัเหตกุ�รณน์ำ�้ทว่มใน

รปูแบบทีต่่�งไปจ�กเดมิ ซึ่งชี้ใหเ้หน็ว่�นอกจ�กคว�มเสยีห�ยท�ง

ด้�นวตัถท่ีุเกดิขึน้แล้ว ยงัมคีว�มเสียห�ยท�งจติใจท่ีกล�ยเปน็กรง

กังขังและเหนี่ยวรั้งให้ผู้คนจมดิ่งไปกับคว�มเศร้�ที่เกิดขึ้น คงจะดี

ไมน้่อยถ�้เร�ลองแหกกรงท่ีอยูต่รงหน้�น้ันออกม� และคน้พบดว้ย

ตนเองว่�คว�มสุขและอิสรภ�พนอกกรงอยู่ใกล้กว่�ที่คิด
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ซุ้มวาดภาพเหมือน: 

ภ�พคว�มประทับใจบนใบหน้�

ก�รม�ให้ศิลปินร่�งภ�พในง�นนี้ นอกจ�กที่

จะได้ภ�พสวยง�มสมจริงแล้ว ยังจะได้คว�ม

อิ่มเอมใจติดกลับไปในภ�พเดียวกัน

Gallery กาแฟดริบ: 

ทุกหยดหว�น จ�กธ�รนำ้�ใจ

ปกติเร�จะคุ้นเคยกับช่�งภ�พในฐ�นะผู้เก็บภ�พคว�มประทับ

ใจ แต่ครั้งนี้เร�ได้เห็นช่�งภ�พกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักในก�รชง

ก�แฟก้�วออกม�ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งทำ�ให้เร�ได้ลองมองมุม

ใหม่ในฐ�นะช่�งภ�พที่เก็บภ�พของก�รแบ่งปันนี้เอ�ไว้

สำานักพิมพ์ Happening: 

1 บ�ทเปลี่ยนชีวิต

เร�มีหนังสือที่อ่�นแล้วประทับใจอยู่หล�ยเล่ม แต่

วันนี้เร�มีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่�นแต่เร�ก็รู้สึกประทับ

ใจแล้ว ด้วยไอเดียตื่นต�ตื่นใจที่เชิญชวนให้บริจ�ค

กี่บ�ทก็ได้ เพื่อแลกกับหนังสือหนึ่งเล่มที่อ�จ

เปลี่ยนคว�มคิดและชีวิตของทั้งผู้ให้และผู้รับ

สมาคมมุขเสี่ยวๆ: 

ส่งต่อคว�มเสี่ยวอย่�งมีคว�มสุข

จุดข�ยของสม�คมนี้ยังคงไว้ซึ่ง

คว�มเสี่ยว บนล�ยเสื้อที่มี

ข้อคว�มว่�

 “ไม่กลัวนำ้� เพร�ะมีคนเป็นห่วง

อยู่ข้�งๆ”



Ice-dea: 

ถึงป�กจะแข็ง แต่ใจไม่แข็ง

คว�มเย็นจ�กไอศกรีมจะช่วย

ดับร้อนถึงใจทั้งคนให้และคนรับ

ดูดวง: 

นำ้�พ�ม� ดวงพ�ไป

ถึงนำ้�จะท่วมในพื้นที่ไหน 

แม่หมอขอฟันธงไว้ว่�ธ�รนำ้�ใจจะไหลท่วม

ต�มไปอย่�งแน่นอน
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Art Therapy: 

เยียวย�จิตใจได้ม�กกว่�ภัยนำ้�ท่วม

ศิลปะบำ�บัดด้วยก�รแสดงและก�รว�ด

ภ�พ ส�ม�รถช่วยบรรเท�คว�มทุกข์ใจให้

กับทุกคน

บ้านศิลปิน: 

เนื้อห�บนหน้�สมุดเปล่�

ร้�นจำ�หน่�ยสมุดไร้เส้นธรรมด� ห�กแต่เรื่อง

ร�วจ�กคำ�บอกเล่�ของพี่กก เจ้�ของร้�นซึ่ง

กำ�ลังเสี่ยงกับภัยนำ้�ท่วม ทำ�ให้เร�ได้เห็น

ว่�สมุดแต่ละหน้�มีเรื่องร�วม�กกว่�หน้�

กระด�ษเปล่�ที่มองเห็น



ก่งก๊ง

เรื่อง กมลวรรณ ตันสกุล

       ชนิกานต์ งามวสุศิริ

+034
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4
ดูทีวีแล้วปิดเสียง- พากย์เอง ดูเอง 

รู้เรื่องเองคนเดียว
5 

ฟังเพลงคลาสสิก
พร้อมเพลงร็อค

6 
กินก๋วยเตี๋ยวด้วยมือ

8
 กินข้าวทีละเม็ด

7 
กินโอริโอ้จุ่มซอสมะเขือเทศแล้วกิน

ไส้กรอกจุ่มนมแทน

3
 

ไม่พูดเลย 1 วัน- 
เผื่อจะได้ยินอะไรดีๆ บ้าง

1
ตื่นก่อนนาฬิกาปลุก

2
จริงใจโคตรๆ สักวัน- 

พูดอย่างที่รู้สึกไม่โกหกแม้แต่คำาเดียว



+036

9 
ถอดนาฬิกาทิ้งไป- ใช้ชีวิตตาม

นาฬิกาธรรมชาติ

10 
ทิ้งมือถือไว้บ้าน- ทิ้งไว้ข้างๆ นาฬิกานั่นแหละ

11

 เดินเท้าเปล่า- ถอดเปลือกที่เรียกว่า ‘รองเท้า’ 

ออก ให้ตัวเราสัมผัสกับโลก

13 
นั่งรถเมล์เลยไปสักป้าย- แล้วเดิน

กลับมาอย่างสง่างาม

14 
รับใบปลิวทุกใบ- เปิดโอกาสให้ 

‘โอกาส’ เข้ามาหาเรา 15 
เล่นเครื่องเล่นเด็ก- กลับไปเป็นเด็ก

ดูบ้างก็มันส์ดี 
16

 กดเบอร์มั่วหาเพื่อนใหม่

12 
ยิ้มแล้วจับเวลาให้นานที่สุด



+037

19 
ขอตังค์ขอทาน

17 

เที่ยวกลางคืนตอนกลางวัน- 

เข้าคลับเข้าอาบอบนวดตอนกลางวัน

18 
ขอเข้าห้องน้ำาในโรงแรมหรู- ลองเป็น

คนรวยดูสักวัน

20 
ใส่ชุดนอนเที่ยวห้าง-รับรองคุณจะ

เด่นกว่าแบรนด์เนมทั้งหมด21 

หลับตาเลือกหนังสือ- หลับตาหยิบหนังสือขึ้น

มาสักเล่มแล้วอ่านมันให้จบ (ถ้าได้พจนานุกรม

ก็พยายามเข้านะ)

22 
ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด

เขียนจดหมายรัก 

23 

นอนใต้เตียง- มาลองนอนใต้เตียงดูบ้าง 

จะได้รู้ว่าเป็นผีมันลำาบากขนาดไหน

23.1

… (หาวิธีกบฏของคุณเองด้วยการกบฏต่อ 

23 ข้อที่บอกมา)



หนังสือเดินทาง

+038

เรื่อง พิเชฐ วัตตะสิริชัย
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กำาแพง อาจเป็นทั้งปราการ ที่คอยปกป้องเราจากภยันตราย และ

เป็นทั้งกรง ที่คอยกักขังเราจากอิสระภาพ หน้าที่ของกำาแพงแต่ละ

ที่ล้วนแตกต่างกัน กำาแพงท่ีอยู่เบื้องหน้าผม ตั้งตระหง่านอยู่ตรง

นั้นมา ๑๒๑ ปีแล้ว ครั้งหนึ่ง มันเคยเป็นเส้นแบ่งเขต ระหว่างคน

ธรรมดาทั่วไป กับคนที่กระทำาผิดกฏหมาย กักกันนักโทษเหล่านั้น 

ให้อยู่ในที่ที่สมควร แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไป บางสิ่งบางอย่าง

เปลี่ยนแปลง กำาแพงก็เปลี่ยนไป

 ผมยืนมองกำ�แพงของอดีตเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ ที่ปัจจุบัน

เหลือให้เห็นอยู่เพียงด้�นเดียว เพร�ะมันได้เปลี่ยนสถ�นภ�พจ�กเรือน

จำ� ที่เคยรับใช้กฏหม�ย ด้วยก�รกักกันนักโทษคดีร้�ยแรง ม�เป็นสวน

ส�ธ�รณะ ที่รับหน้�ที่สร้�งคว�มสุขให้กับประช�ชน โดยมีชื่อว่� ‘สวน

รมณีน�ถ’

 คล้�ยว่�ก�รเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้สร้�งชีวิตให้กับกำ�แพง 

ที่เคยก่อให้เกิดคว�มหดหู่ในใจของนักโทษ ผมยืนมองต้นไม้เล็กๆ 

ม�กม�ย ทีถ่อืกำ�เนดิอยูบ่นกำ�แพง มนังอกขึน้ม�ไดอ้ย�่งไรในพืน้ทีแ่บบ

นั้น ใครกันเป็นคนเอ�เมล็ดพันธ์ุไปเพ�ะไว้ที่นั่น และใครกันที่ดูแลให้

มันเติบโต ในสภ�พที่แทบจะไม่มีน้ำ� ไม่มีดิน ไม่มีส�รอ�ห�รอะไรเลยที่

เหม�ะสมกบัก�รเตบิโตของพชืสกัชนดิ คนทีท่ำ�แบบนัน้ได ้คงมเีพยีงคน

เดียวเท่�นั้น จะเป็นใครไปไม่ได้อีกแล้ว นอกจ�กเจ้�หนู ‘ติสตู นักปลูก

ต้นไม้’

 คุณคงไม่เคยรู้ว่� มีเมล็ดพันธ์ุพืชม�กม�ยที่เร�มองไม่เห็น 

กระจ�ยอยู่ในทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ รอบๆ กระบอกปืนใหญ่ บนกำ�แพง

เมือง ในห้องนอนคนไข้ หรือแม้แต่ที่เข้�ถึงย�กๆ อย่�งรูกุญแจ เมล็ด

พันธุ์เหล่�นี้ ตกหล่นอยู่ทั่วไปหมด แต่มันไม่ส�ม�รถงอกออกม�ได้ด้วย

ตัวของมันเอง มีแต่คนที่เกิดม�พร้อมกับนิ้วหัวแม่มือสีเขียวอย่�งติสตู

เท่�น้ัน ท่ีจะทำ�ให้เมล็ดพันธุ์ที่น่�สงส�รพวกนั้น เจริญเติบโตขึ้นม�ได้ 

แค่เข�สัมผัสหัสแม่มือลงไปยังพื้นที่ที่เมล็ดพันธ์ทั้งหล�ยตกหล่นอยู่ ใน

ไม่ช้� พวกมันก็จะแตกยอด ออกใบ ผลิดอก เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่

งดง�มในเวล�เพียงชั่วข้�วคืน

 ผมค�ดเด�ว่� กำ�แพงที่ผมเห็นอยู่นี้ น่�จะเป็นฝีมือของติสตู 

เพร�ะว่� เมื่อคร�วที่ติสตูต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับคุกของเมืองมีรปวลอัน

เป็นเมืองท่ีเข�อ�ศัยอยู่ เข�ได้เห็นกำ�แพงมหึม�ที่มียอดเหล็กปล�ย

แหลมอยู่เต็มไปหมด ติสตูสงสัยว่� มันมีไว้ทำ�อะไร คำ�ตอบที่ได้รับคือ 

มนัมไีว้เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้กัโทษหน ีสำ�หรบัตสิต ูเข�คดิว�่บ�งท ีถ�้คกุน�่

เกลยีดนอ้ยกว�่นี ้นกัโทษคงไมอ่ย�กหนเีท�่ไหร ่ตสิตรููว้�่นกัโทษเปน็คน

ไม่ดี แต่เข�ไม่เชื่อว่� ก�รที่ขังคนพวกนั้นไว้ในคุก จะช่วยรักษ�พวกเข�

ให้ห�ยจ�กก�รเป็นคนไม่ดีได้ คืนนั้นติสตูจึงลงมือปฏิบัติก�รอย่�งลับๆ 

นิว้หวัแมม่อืสเีขยีวของเข� ถกูจุม่ไปทัว่กำ�แพงคกุ ในรกูญุแจ บนลกูกรง

เหล็ก วันรุ่งขึ้น คนทั้งเมืองต้องพบกับคว�มประหล�ดใจ เมื่อกำ�แพงคุก

ทีเ่คยดหูดหูแ่ละไรช้วีติ หม่คลมุไปดว้ยดอกไมน้�น�พรรณ พวกนกัโทษ

ที่ตื่นม�พบกับคว�มงดง�ม และกลิ่นหอมของดอกไม้ทุกวัน เริ่มมีหัวใจ

ที่อ่อนโยน  นับจ�กวันนั้น จำ�นวนนักโทษในคุกของเมืองมีรปวลก็ค่อยๆ 

ลดจำ�นวนลง จนท้�ยที่สุดแล้ว ก็ไม่มีนักโทษเข้�ม�อยู่ในคุกอีกเลย

 มนัเปน็คว�มมหศัจรรย ์เปน็ปร�กฏก�รณป์ระเภททีไ่มค่อ่ยมี

ใครนึกถึง ห�กหวัใจของคนเร�สัมผสัคว�มงดง�มอยูทุ่กเมื่อเชื่อวนั ใคร

จะคิดว่�เมื่อนั้น  หัวใจที่เคยขุ่นมัว จะกลับม�สดใสชื่นบ�น ผมอิ่มเอม

ใจกบัคว�มสดชื่นทีไ่ดร้ับจ�กกำ�แพงคกุ ใช่แล้ว กำ�แพงคกุกท็ำ�ใหห้วัใจ

ของเร�อิม่เอมได ้ห�กมนัมคีว�มงดง�มของธรรมช�ต ิผมลมืนกึถงึคว�ม

หดหู่ของมันไปเลย ลืมแบบไม่อย�กจะคิดถึงอีกต่อไป 

  สวนรมณีน�ถวันนี้ เป็นสถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้�งคว�ม

สุขให้กับผู้คนม�กม�ย คว�มอึมครึมเมื่อครั้งเคยเป็นคุกได้จมห�ยไป

กบัก�ลเวล�แลว้ กำ�แพงทีค่รัง้หนึง่เคยตระหง�่นขว�งกัน้หวัใจทีโ่หยห�

อิสรภ�พของนักโทษ เข�อ�จเคยคิดว่�ไม่มีท�งที่จะทล�ยหรือข้�มผ่�น

มันไปได้ วันนี้ได้กล�ยเป็นคว�มงดง�มไปแล้ว ดอกไม้ดอกเล็กๆดอก

หนึ่งบ�นอยู่ตรงนั้น คนที่วิ่งผ่�นม�ต�มท�งเรียบกำ�แพงคุกเก่� ไม่ได้

รูส้ึกหดหูก่บัก�รวิง่อยูห่ลังกำ�แพงคกุ คนทีเ่ล่นบ�สเกตบอลอยูใ่กล้ๆกบั

อ�ค�รเรือนจำ�เก่� ก็คงไม่รู้ว่�ตัวเองถูกกักขังอยู่ในพันธน�ก�รแต่อย่�ง

ใด ผมได้เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเร�ะ คว�มสุขทั้งหล�ยอบอวลอยู่ใน

สถ�นทีแ่หง่นี ้คกุของเมอืงมรีปวล หรอืคกุของกรงุเทพมห�นคร ไดก้ล�ย

เปน็อดตีไปแลว้ มนักล�ยเปน็สวนดอกไม ้สถ�นทีท่ีท่ำ�ใหห้ล�ยคนสขุใจ 

ไม่ใช่ทำ�ให้ใจของใครหล�ยคนเป็นทุกข์ 

 ลองคิดดูเล่นๆหากสถานที่ที่ดูหดหู่ทั้งหลาย สถานที่ที่

เราเคยมองมนัแงล่บ กลายสภาพเปน็สถานทีท่ีส่วยงามไปหมดทกุ

แห่ง สวยงามแบบที่ทำาให้หัวใจของมนุษย์ผ่อนคลาย ทำาให้หัวใจ

ของเขาอบอุ่นละมุนในความสุขแบบง่ายๆ หากมีสถานที่แบบนี้

มากๆ บางทีโลกนี้ อาจไม่จำาเป็นต้องมีคุกอีกต่อไป เหมือนที่ติสตู

ค้นพบว่า ดอกไม้ สามารถสกัดกั้นความชั่วร้ายได้

ปกหนังสือ 

‘ติสตู’



+040

เรื่อง สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล



ตกบันไดนี่ไม่ว่า ตกเทรนด์นี่ไม่ได้

+041



คนจนไม่มีสิทธิพูด

+042



ฝันว่ามีเตียง

สุดยอดการใช้เงินภาษีหายนะ
+043



คุณครูในห้องส่งหนูมาเรียนเพิ่มค่ะ

ไม่ต้องรีบ ยังต้องอยู่กันไปอีกนาน

+044



รักษาสัญญาเป็นมั่น

+045



ช่อวรรณกานท์

+046

เรื่อง แมน คล้ายสุวรรณ
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คลื่น  คลื่น  ซัดฉวัดเฉวียนเสถียรสถาน………สายธารเจ้าพระยาสายใหญ่

เรือหางยาวเลี้ยงลดแล่นลอยไป………ระทึกใจในยนต์ยาน

ขึ้นท่าเรือวัดสุวรรณารามงามล้ำา……….ชมจิตรกรรมฝาผนังเล่าขาน

จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน……….อภินิหาร  “หลวงพ่อศาสดา”

ถึงร้าน  “สงวนโอสถ” ……….บดสมุนไพรใช้รักษา

ตัวพี่นี้มากโรคา……….อยากได้ยาบำารุงใจ

ถึงตลาดวัดทองเก่าแก่……….แม่ค้าอัชฌาสัย

ยิ้มแย้มยองใย……….คืนกำาไรให้ผู้คน

พี่ใช้ใจซื้อน้องสุดที่รัก……….มาพักพิงในชีวิตทุกแห่งหน

แนบอกอุ่นอบอวลดวงมน……….เริ่มต้นเราผูกเราพัน

เที่ยวลัดเลาะบ้านช่องห้องอาศัย……….เดินต่อไปไม่หวั่น

ร้านค้าอาหารครบครัน……….พี่พลันท้องร้องต้องซื้อกิน

ถึงสถานีโรงรถไฟรถจักร……….โรงรถยักษ์แล่นไปทุกถิ่น

“ธนบุรี”  จุดเริ่มต้นยลยิน……….เคียงถวิลกับน้องชมเชย
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ถึงแล้ว “ขันลงหิน” ……….โศภินวิจิตรพิศเฉลย

ของฝากของน้องครองเสบย……….พี่เผยไปฝากจากใจ

บุ  บุ  เสียงดังดังไกลไกลทิศ……….นิมิตนามบ้านบุบ้านอาศัย

ศิลปวัฒนธรรมไทย……….โลกได้เห็นเป็นขวัญตา

ตุบ  ตุบ  เสียงหัวใจดังก้อง……….ร่ำาร้องถึงเธอเพ้อฝันหา

ดังขึ้นทุกครา……….ดังยิ่งกว่าเสียงบุกังวาน

โลหะหลอมด้วยไฟร้อน……….ฟืนฟอนเริงแรงแท่งถ่าน

ตีแผ่รูปทรงชำานาญ……….เจียนจารลวดลายงดงาม

มรดกตกทอดตลอดรุ่น……….กลิ่นกรุ่นกำาจายหลายหลาม

สืบสานพยายาม……….คงนามชื่นชม

หัตถกรรม  หัตถศิลป์……….คู่ถิ่นฐานนานสม

ทุกทุกสังคม……….นิยมขันลงหินจำานรรจ์

เยือนย่ำายามเย็นกับบ้านแล้วหนอ……….น้องนุชคงรอคอยเคียงขวัญ

ถึงคราวเรานอนชมจันทร์……….เล่าเรื่องรอบวันโปรดฟัง

บ้านบุ……….พี่เดินทะลุบ้านเรือนหลายหลัง

เล่ามาเล่าไปไม่จีรัง……….เสียงกรนก็ดังข้างหูเอย



+049

รู้ไหมว่า?  วัดสุวรรณ�ร�มมีประเพณี

คว�มเชื่อด้�นก�รวิ่งม้�แก้บน

ของผู้ช�ยที่ไม่อย�กเป็นทห�ร

เมื่อสำ�เร็จผลดังกล่�วจะม�วิ่งม้�แก้บนร้อง ฮีฮี  

รอบพระอุโบสถ

•
รู้ไหมว่า?  วัดสุวรรณ�ร�มมีจิตรกรรมฝ�ผนังงดง�ม

จ�กยอกจิตรกรแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

คือครูคงแป๊ะและครูทองอยู่

•
รู้ไหมว่า?  “อย่�เป็นต�ลยอดด้วน”  

เป็นคำ�สั่งของหมอหงวนในก�รสืบทอดตำ�ร�ย�แผนไทย

จนม�สู่รุ่นหล�นวันนี้  ร่วมร้อยปี

•
รู้ไหมว่า?  ตล�ดวัดทองมีโครงสร้�งของตล�ดเป็นโครงไม้

คล้�ยสถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง  

ใช้หลักก�รประส�นไม้เข้�ด้วยกันไม่ต้องมีเส�รับ

•
รู้ไหมว่า?  สถ�นีรถไฟธนบุรีแห่งนี้

ยังมีส�ยสำ�คัญที่แล่นอยู่  เช่น  ชุมพร  หลังสวน  

ก�ญจนบุรี  ร�ชบุรี  นครปฐม  

ส�ม�รถใช้ก�รได้จนถึงทุกวันนี้

•
รู้ไหมว่า?  บ้�นบุเป็นชุมชนเก่�แก่ในเขตบ�งกอกน้อย  

ที่ผู้คนอพยพม�จ�กกรุงศรีอยุธย�คร�วกรุงแตก  

แล้วม�รวมกลุ่มประกอบอ�ชีพเข้�ร่วมกันคือ  “เครื่องบุ”

•
รู้ไหมว่า?  “บุ”  คือก�รตีแผ่โลหะให้บ�งแล้วขึ้นรูปเป็นภ�ชนะ  

ใช้โลหะ  “ทองม้�ล่อ”  

ที่นำ�ม�จ�กจีนเช่น  ฉิ่ง  ฉ�บ  เป็นต้น 

ม�หลอมเป็นวัตถุดิบ

•
รู้ไหมว่า?  สุนทรภู่เคยพรรณ�ถึงบ้�นบุในนิร�ศสุพรรณไว้ว่�

ยนย่านบ้านบุตั้ง……….ตีขัน

ขุกคิดเคยชมจรร……….แจ่มฟ้า

ยามยากหากปันกัน……….กินซีก  ฉลีกแฮ

มีคู่ชูชื่นหน้า……….นุชปลื้มลืมเดิม



เรื่อง Hurricane Venus
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artist : Beyonce

album : 4

 กลับม�แล้วกับเจ้�แม่ r&b พร้อมสตูดิโออัลบั้มชุดที่สี่ น�ม

ว่� 4 ซึ่งเจ้�ตัวก็เคยบอกว่� อัลบั้มชุดนี้คือทุกสิ่งทุกอย่�งของเธอ และ

เธอตั้งใจทำ�มันให้มันออกม�ดีที่สุด แต่สงสัยจะดีเกิน หรือแฟนคลับตั้ง

คว�มหวงัไวม้�กไปหนอ่ยหรอืเธอถอยหลงัแลว้หรอืไง พออลับัม้ออกม�

จริงๆ ถึงได้ช็อกกันเป็นแถบๆ…

 พูดถึงภ�พร่วมของอัลบั้มนี้ เหมือนกับเจ๊แกถอยหลังลงไปดู

สภ�พคลองอย่�งไรไม่รู้เหมือนกัน ปกติเพลงของบียอนเซ่เข้�ใจย�กอยู่

แล้ว แต่พอม�เจอสตูดิโออัลบั้มนี้ ยิ่งหนักกว่�เดิมอีก Run The World 

(Girls) คือซิงเกิลแรกที่เอ�ทุกอย่�งม�ยำ�ใส่จนเละเทะโดยไม่ต้องเด� 

เอ�อิเล็กทรอนิกส์ เอ�อ�ร์แอนด์บี ส�ดซ�วนด์ฮิปฮอป ใช้โปรแกรมมิ่ง 

 ถือเป็นบทเรียนได้ดีว่� ก�รใช้ทุกอย่�งที่มีในที่เดียวหมดมัน

อ�จจะเน่�ม�กกว่�ดีก็ได้ แถมเนื้อเพลงก็เข้�ใจย�กกว่�เดิมอีก แต่

ภ�พรว่มอลับัม้ถอืว�่ยงัเจง๋อยูถ่งึมนัจะไมม่อีะไรแปลกใหมใ่นตล�ด แต่

สำ�หรับบียอนเซ่แล้ว ถือว่�อัลบั้มนี้มีอะไรใหม่ๆ เยอะ! 

 Best Thing I Never Had เป็นซิงเกิลเดียวที่พอจะถูๆ ไถๆ 

กับน�งอื่นได้บ้�ง เป็นเพลง r&b ที่ฟังได้เรื่อยๆ ดนตรีไม่ม�กม�ยอะไร

เหมอืน Run The World (Girls) สว่นเนือ้เพลงกด็�่แฟนเก�่ในวนัแตง่ง�น 

I Was Here คือแทร็คที่ดูดีที่สุดในอัลบั้มแล้ว มิดเทมโพบัลล�ดช้�ๆ ถึง

จะมีกลิ่นแปลกหน่อยๆ ก็เถอะ สำ�หรับอัลบั้มมีเพลงดีๆ เยอะ แต่พอดี

ว่�ทุกเพลงในอัลบั้มมันเป็นแนวเดียวกันหมด เลยไม่มีเพลงไหนที่เด่น

ขึ้นม�สักเพลง 

 สตดูโิออัลบัม้ชดุนี ้ถอืว�่บยีอนเซเ่ริม่จะแหกออกม�นอกกรอบ

ของแนวเพลงตัวเอง โดยก�รนำ�สิ่งอื่นๆ เข้�ม�ยัดใส่ไปซะเต็มที่แบบไม

มีกั๊ก สำ�หรับแฟนคลับบียอนเซ่ อัลบั้มนี้ก็ถือว่�เป็นอัลบั้มดีอัลบั้มหนึ่ง 

เพียงแต่เร�เพลียกับซ�วด์แหกๆ ของแกเกินไปเท่�นั้นล่ะ

artist : Britney Spears                                                                         

album : Femme Fatale

 princess of pop ผู้ห่�งห�ยไปจ�กวงก�รเพลงสองปีกลับม�

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 อลับัม้นีเ้ธอเริม่อดัตัง้แตส่องปทีีแ่ลว้ และเปน็อลับัม้ทีเ่หมอืน

กับเอ�ทุกสิ่งทุกอย่�งที่ปูท�งไว้ตั้งแต่ In The Zone, Blackout, Circus 

อัลบั้ม Femme Fatale จึงเป็นแนวยูโรแดนซ์เก๋ๆ แปลกใหม่แต่ยังคง

มีกล่ินอ�ยบริทนีย์อยู่ไม่น้อยถึงมันจะตล�ดม�กไปหน่อยก็เถอะ แต่

อย่�งไรก็ต�มบริทนีย์ก็ได้นำ�เสนอ pop รูปแบบใหม่ๆ ทุกอัลบั้มอยู่แล้ว

Hold It Against Me แค่ปล่อยออกม�ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ส�ม�รถทำ�ให้เซิฟ

เวอร์ itunes ล่มลงได้ซึ่งไม่มีศิลปินคนไหนทำ�ได้ม�ก่อน เป็นเพลงบีท

แดนซ์หนักๆ จัดเต็มที่ สมกับที่แฟนคลับรอคอย แต่พอปล่อย Till The 

World Ends กลับไม่ดังเท่�ที่ควร เพร�ะดันล้�งกล่ินส�ปคนแต่งเพลง

ให้อย่�งแคทช่�ไม่ออกอยู่ดี ดูท่�ว่�แทร็คที่ดูดีที่สุดของอัลบั้มน้ีคือ 

Criminal เป็นหนึ่งเพลงที่ดีที่สุดของบริทนีย์เหมือนกัน ถึงเนื้อเพลงจะ

กระแดะไปสักนิดแต่พอยอมรับได้อยู่ Inside Out เป็นเพลงป็อปแนว

ใหม่ของบริทนีย์ แต่ดื่นด�นในตล�ด แต่แฟนคลับดูจะชอบเพลงนี้เป็น

พิเศษ I Wanna Go แทร็คป็อปอิเล็กทรอนิกส์ตล�ดๆ ตัดแต่งเสียงซะ

แหลมม�ก เนื้อเพลงก็ออกแนวอย�กออกไปแสดงธ�ตุแท้ในผับทำ�นอง

นั้น หวังว่�คงไม่ได้เห็นเธอร้อง Rolling in the Deep ของ adele นะ 

เพร�ะกลัวแก้วหูแตกเอ�

 บรทินยีใ์นอลับัม้นีจ้ะไมเ่ปรีย้งปร�้งเท�่เมือ่กอ่น แตก่ล็บภ�พ

อัลบั้มยำ�รวมมิตรเน่�ๆ อย่�ง Circus ออกได้อย่�งหมดจด ในอัลบั้มนี้

ก็ยังมีจุดอ่อนข้อใหญ่ๆ ที่ไม่เคยแก้อยู่ดี คือคุณเธอไม่เคยทำ�ต�มคอน

เซ็ปต์อัลบั้มแบบตรงๆ เลยสักครั้ง เพลงในอัลบั้มส่วนใหญ่จะมีแต่แนว

ตล�ดจ�๋ทัง้นัน้ แตเ่ร�ยงัไดเ้หน็ก�รพฒัน�ของบรทินยีท์ีไ่มเ่คยยำ�้อยูก่บัที ่

มกัจะทำ�ปอ๊ปในรปูแบบอืน่ๆ อยูเ่สมอ แตถ่งึอย�่งไร Blackout กย็งัเปน็

ป็อปแดนซ์ที่น่�เต้นที่สุดของบริทนีย์อยู่ดี ส่วน Femme Fatale ส�ม�รถ

ที่จะเปิดฟังเรื่อยๆ ไม่มีเบื่อไม่ข้�มแทร็คอยู่เหมือนกัน



เรื่อง วริษา สุกิตติพัฒนากุล
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“คุณธานิน	ตอนนี้บริษัทของเรากำาลังประสบปัญหาหนัก	เราจึงมี

ความจำาเป็นต้องลดจำานวนพนักงานลง…”

 “ไมม่โีอกาสสำาหรบัคณุอกีแลว้คะ่นนิ เราคยุเรือ่งนีก้นัมามาก

เกินพอแล้ว คุณพร้อมที่จะหย่าเมื่อไหร่..”

 “พี่นินคะ รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ ตอนนี้คุณแม่กำาลัง

ไม่สบาย อาการน่าเป็นห่วงมาก…”

 ไม่รู้ว่�น่ีคือครั้งที่เท่�ไหร่แล้วของวันนี้ ที่เทปเก่�กำ�ลังจะถูก

กรอฉ�ยซ้ำ�อีกครั้ง ในที่สุดผมก็วนกลับม�คิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีก

จนได้ ผมปล่อยให้ตัวเองเดินไปต�มท�งอย่�งไร้จุดหม�ย สุดแล้วแต่

อ�รมณก์บัคว�มคดิทีจ่ะนำ�พ�เท�้ทัง้สองข�้งใหก้�้วไปท�งใด และผมก็

ตอ้งประหล�ดใจ เมือ่กลบัพบว�่ขณะนีต้วัเองกำ�ลงัยนือยูบ่นชัน้ด�ดฟ�้

ของ “ตึกสูงใหญ่ใจกล�งกรุง” เสียแล้ว

 บรรย�ก�ศเงยีบงนับนตกึสงู ทำ�ใหต้วัผมยิง่จมอยูก่บัคว�มคดิ

ของตัวเองม�กยิ่งขึ้น ปัญห�ทุกอย่�งที่กำ�ลังถ�โถมเข้�ม�ในชีวิตอย่�ง

รวดเร็วโดยที่ผมไม่ทันตั้งตัว มันทำ�ให้ผมรู้สึกเหมือนกำ�ลังสติแตก และ

เริม่มองห�ถงึท�งออกของปญัห�นี ้ในระหว�่งนัน้คว�มคดิหนึง่กผ็ดุเข�้

ม�ในหวั … ทำ�ไมเร�ไมย่ตุปิญัห�ทีเ่กดิขึน้ใหม้นัจบลงไปพรอ้มๆกบัชวีติ

ของเร�ล่ะ ? 

 ผมค่อยๆส�วเท้�เข้�ไปยืนอยู่บริเวณริมตึก ภ�พเบื้องหน้�ที่

ผมเห็นเป็นนกพิร�บฝูงใหญ่ที่กำ�ลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้�กว้�งอย่�ง

อสิระ ซ่ึงนัน้ยิง่ทำ�ให้ผมรูส้กึมัน่ใจกบัก�รตดัสนิใจในครัง้นีม้�กขึน้ เพร�ะ

ห�กคว�มต�ยเป็นท�งออกเดยีวทีจ่ะทำ�ใหก้�้วพน้ปญัห�วุน่ว�ยใจในวนั

นี้ได้จริง .. ผมก็พร้อมที่จะทำ� !

 ทนัทีส่�ยต�ทอดไปยงัภ�พเบือ้งล�่ง จ�กคว�มสงูบนตกึทีผ่ม

ยืนอยู่ร�วสี่สิบสองเมตร ชั่วขณะหนึ่งคว�มรู้สึกกลัวต่อคว�มต�ยก็ผุด

ขึน้ม�ในใจ ผมจงึสดูลมห�ยใจเข�้ลกึๆพรอ้มกบัปลอบใจตวัเองเบ�ๆว�่ 

‘ไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้นธ�นิน เพียงแค่เสี้ยวน�ทีเดียวเท่�นั้นแล้วทุกอ

ย่�งๆจะจบลง’ ผมหลับต�ลงเพื่อรวบรวมคว�มกล้�อีกครั้ง และเปิดต�

ขึ้นอย่�งช้�ๆ และเตรียมพร้อมที่จะกระโดดลงไป … 

 แต ่ณ วนิ�ทนีัน้ภ�พบ�งอย�่งจ�กถนนเบือ้งล�่งกลบัหยดุทกุ

ก�รกระทำ�ของผมไว้ชั่วขณะ 

 ภ�พสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำ�ลังเดินอยู่ริมถนน ซึ่งอ�จดูเป็นเรื่อง

ธรรมด�ที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่คว�มแตกต่�งที่เป็นดั่งมนต์สะกดให้ผม

ต้องหยุดเพื่อมองสุนัขตัวนี้ นั่นคือ  ..คว�มสู้ชีวิตของมัน..

 สุนัขขี้เรื้อนข�พิก�ร ที่กำ�ลังพย�ย�มตะเกียกตะก�ยใช้ข�

ส�มข�้งทีเ่หลอืของมนัพยงุตวัเองใหก้�้วไปด�้นหน�้ ผมไมรู่ห้รอกว�่จดุ

หม�ยปล�ยท�งทีม่นัต�มห�อยูน่ัน้คอือะไร อ�จเปน็ถงัขยะสกัใบทีพ่อมี

เศษอ�ห�รใหม้นัไดป้ระทงัชวีติ  หรอือ�จเปน็สิง่ใดกต็�ม ซึง่มนัไมส่ำ�คญั

เท่�กับสิ่งที่ผมส�ม�รถอนุม�นได้จ�กภ�พที่เห็นในตอนนี้ คือ คว�มไม่

ยอมจำ�นนชีวิตต่อโชคชะต�  เพร�ะแม้ว่�มันไม่ได้เกิดเป็นสุนัขพันธ์เล็ก 

หน้�ต�น่�รักน่�ทะนุถนอม เหมือนสุนัขตัวอื่นๆ แต่ในเมื่อชีวิตนี้ของมัน

ถูกกำ�หนดให้อยู่ในร่�งของสุนัขพันธ์ท�ง หน้�ต�ดุดัน ท่�ท�งมอมแมม 

หรอืแมจ้ะเหลอืเพยีงส�มข� แตม่นักไ็มเ่คยนัง่โทษฟ�้โทษดนิถงึสิง่ทีม่นั

ไดร้บั แตก่ลบักล�ยเปน็ก�รดำ�รงชวีติตอ่ไปในสิง่ทีม่ตี�่งห�กคอืสิง่ทีม่นั

กำ�ลงัทำ� ซึง่มนัทำ�ใหผ้มรูว้�่ค�่ของชวีติไมใ่ชส่ิง่ทีถ่กูประเมนิจ�กสิง่ทีเ่หน็

เพยีงภ�ยนอกหรอืจ�กคว�มคดิของใครสกัคน ห�กแตเ่ปน็สิง่ทีผู่ใ้ชช้วีติ

ต�่งห�กทีเ่ปน็ผูก้ำ�หนดคณุค�่ของชวีติตนเอง สนุขัขีเ้รือ้นในส�ยต�ของ

ผูค้นภ�ยนอกอ�จดไูรค้�่ไรค้ว�มหม�ย แตค่ว�มขีเ้รือ้นหรอืคว�มพกิ�ร

ของมนันัน้กไ็มเ่คยไปเปน็ภ�ระตอ่ใคร มนัเลอืกทีจ่ะเผชญิปญัห�ในชวีติ

ด้วยตัวมันเอง และรักชีวิตของตัวเอง ไม่เคยมีครั้งใดที่เร�จะเห็นสุนัข

จรจัดตัดสินใจวิ่งไปให้รถชนมันต�ยเลยสักครั้ง แล้วชีวิตของคนที่พรั่ง

พร้อมด้วยสติปัญญ� มีมันสมองที่พัฒน�ได้ไกลกว่�สัตว์ดิรัจฉ�น เหตุ

ใดจงึตดัสนิใจหนปีญัห�ดว้ยก�รจบชวีติของตวัลงดว้ยวธิงี�่ยๆแบบนัน้

เล่� ?

 สนุขัทีก่ำ�ลงัเดนิส�มข�อ�จเปน็เพยีงภ�พลวงต�เท�่นัน้ เพร�ะ

แทจ้รงิแลว้ข�ทีส่ีข่องมนักก็ำ�ลงัเดนิอยูเ่ชน่กนั แตเ่ปน็ก�รเดนิดว้ยใจ ซึง่

เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่ส�ม�รถมองเห็นได้ด้วยต�

 เพียงผมหยุดมองเรื่องร�วของตัวเองสักน�ที แล้วมองไปยัง

ชีวิตของผู้อ่ืน ภ�พจ�กถนนเบื้องล่�งก็ได้สะท้อนส่ิงที่เรียกว่�ชีวิตอีก

ม�กม�ย ไมใ่ชส่นุขัขีเ้รือ้นข�พกิ�รเท�่นัน้ทีก่ำ�ลงัตอ่สูก้บัชวีติของมนัอยู ่

แตห่�กมมุถนนอกีหล�ยด�้น ยงัปร�กฏภ�พชวีติทีห่ล�กหล�ย ไมว่�่จะ

เปน็เดก็ผูห้ญงิทีย่นืข�ยพวงม�ลยับนทอ้งถนน ช�ยชร�ทีห่ยบิข�้วของไร้

ค�่หรอืเสือ้ผ�้เก�่ๆ ม�ข�ย ทกุๆ คนลว้นมปีญัหาชวีติในแบบของตน

ทีแ่ตกตา่งกนัไป แตส่ิง่ทีส่ำาคญัคอืวธิกีารจดัการปญัหาของเขาตา่ง

หาก ว่าจะเลือกจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไร...



staffwriter
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นลินี  ฐิตะวรรณ

เร�เป็นคนชอบอ่�น อ่�นม�กเข้� ก็เกิดอ�ก�รคันมืออย�กเขียนให้คนอื่นอ่�นบ้�ง ยิ่งพ่อเร�จำ�กัดคว�ม

ของคำ�ว่�นักเขียนว่� “ไส้แห้ง” เร�ยิ่งอย�กพิสูจน์ด้วยก�รทำ�ให้พ่อเห็นว่�เร�ยังคงรักษ�ไขมันให้อยู่กับ

ตัวเร�ได้พร้อมๆ ไปกับก�รเขียน :) เร�ว่�ก�รวิ่งสู่เส้นชัยที่ดีที่สุด คือก�รลงมือทำ�ให้คนที่คอยลุ้นเห็นว่�

เร�ทำ�ได้ แทนที่จะเปลืองเวล�เอ�ชนะกันด้วยคำ�พูด 

 เร�อ�จจะไม่ใช่นัก(อย�ก)เขียนที่ดี แต่เร�มั่นใจว่�เร�ก็มีดีในตัวเอง(นะ) 

 ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

ผมเขียนเรื่องสั้นระทึกขวัญบ้�ๆ บอๆ เรื่องแรกตอนประถมห้� และก่อนจะยื่นสมุดให้เพื่อนสนิทคนหนึ่ง

อ่�นนัน้รูส้กึอ�ยม�ก คดิว�่นีเ่ร�กำ�ลงัทำ�บ�้อะไรอยู ่แตภ่�พทีเ่หน็หลงัจ�กเพือ่นคนนัน้อ�่นจบแลว้อทุ�น

ขึน้ม�ว�่ “เฮ้ย เจ๋งวะ่” และชวนเพือ่นทัง้หอ้งใหม้�อ�่นเรือ่งของผม มนัทำ�ใหผ้มรูส้กึภมูใิจทีต่วัเองตดัสนิ

ใจหยิบยื่นชิ้นง�นของตนเองออกสู่ส�ยต�คนใกล้ตัว มิหนำ�ซ้ำ�ยังมีหล�ยคนที่ลองต่อยอด ขีดๆ เขียนๆ 

เรื่องบ้�ๆ บอๆ ของผมต่อด้วย นั่นเป็นกำ�ลังใจอันแรงกล้�ที่ผลักดันให้ผมตัดสินใจขีดเขียน และสรรค์

สร้�งผลง�นชิ้นอื่นๆ เรื่อยม�

นำ้าพลอย 

กำ�เนิดม�ด้วยคว�มรัก.ดำ�รงอยู่ด้วยคว�มรัก.ไม่เคยมี ‘คนรัก’.

ช�เขียว.ตุ๊กต�หมี.ละคอนเวที.โปสก�ร์ด.ปล�ดิบ.ฤดูหน�ว.Singular.ค่�ยอ�ส�.หนังสือ.

ไม่ใช่นักเขียน.แค่อย�กเล่�เรื่องให้เพื่อนฟัง.

อ�ชีพในฝัน… ภริย�ทูต.

ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

หล�ยครั้งเวล�เร�อ่�นหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง หรือเดินท�ง  มักสัมผัสได้ถึงเรื่องร�วบ�งอย่�ง จนเขียน

มนัออกม�เปน็ตวัหนงัสอื จะบอกว�่มีคว�มฝันเปน็นกัเขียนก็ไม่ผิด แต่รูสึ้กว�่ตัวเองต้องผ�่นกระบวนก�ร

อะไรบ�งอย่�ง เพื่อง�นเขียนจะได้ตกผลึก ซึ่งครั้งนี้ได้โอก�สที่ดีจ�กค่�ยอบรมก�รเป็นนักเขียนของ

โครงก�ร tk young writer ได้ออกไปสัมภ�ษณ์จริง ทำ�ง�นจริง ได้เรียนรู้เทคนิคก�รเขียนที่หล�กหล�ย 

และเร�คิดว่�เร�จะเป็นคนข�ยตัวหนังสือให้ได้ 

แมน คล้ายสุวรรณ

วันที่ผมเดินเข้�สู่โลกแห่งคว�มฝัน  โลกแห่งจินตนก�ร  โลกแห่งล�นอักษร  ผมหลงรักมนต์เสน่ห์ของ

ภ�ษ�  ประดุจหลงม�ย�คว�มรัก  คว�มม�นะพย�ย�ม  พ�กเพียรเขียนบทร้อยกรองและร้อยแก้ว  จึง

ทำ�ให้ผมได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดแข่งขันทักษะคว�มส�ม�รถม�กม�ย  ผมคือนักเรียนที่เชื่อฟังคำ�

สั่งสอนของครู  ผมคือนักเขียนที่สร้�งผลง�นเพื่อว�ดหวังก�รดำ�รงคุณค่�แห่งวัฒนธรรมไทย  ผมคือ

นักอ�ส�สภ�เย�วชนกรุงเทพมห�นครหวังจะเป็นปัจจุบันของสังคม  ผมคือครูสอนพิเศษภ�ษ�ไทยที่

หวังให้เด็กๆ พ้นคว�มคิดอวิชช�  นี่คือโลกส่วนตัวของผมที่ผมอยู่  มิอ�จปูด้วยกลีบดอกไม้  ห�กแต่ปู

ด้วยกลีบดอกใจ  ที่เบ่งบ�นม�ด้วยคว�มอดทนของก�รเป็นนักสู้  โลกคว�มฝันได้พลันเป็นโลกคว�ม

จริงของผม  โลกนี้ง�มยิ่งนัก

     

ศรัญญา สงสัย

เพร�ะมีใจให้ง�นเขียน  ฉันจึงก้�วสู่โลกของตัวอักษร…

 วันแรกที่เปิดหนังสือนิย�ยเรื่องแรก ฉันพบคว�มมหัศจรรย์ของภ�ษ� เรียงร้อยถ้อยถักจนเกิด

คว�มรู้สึกซ�บซ้ึงตรึงใจ นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ก็หลงใหลง�นเขียน จนเกิดคว�มรู้สึกอย�กเป็นนักเขียน

ขึ้นม�บ้�ง บ�งคนว่�พร่ำ�เพ้อ แต่ฉันไม่มีวันเช่ือ และแม้จะเรียนด้�นจิตวิทย� แต่ปัจจุบันยังคงมุ่งมั่น

เขียนนิย�ย และมีพลังอย�กเขียนเรื่องสั้น รวมถึงง�นเขียนอื่นๆ ถนนส�ยนี้แม้จะย�วไกล ห�กยังมีฝัน 

ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

ฉัตรชัย อภิชล

พรสวรรค์ชั้นเยี่ยมของผมคือก�รไร้ซึ่งพรสวรรค์ บ�งสิ่งที่คนอื่นทำ�กันได้ ผมกลับต้องพย�ย�มม�กกว่�

ช�วบ�้นสองถงึส�มเท�่ รอ้ยพลอ็ตเรือ่งทีค่ดิอ�จจะเปน็แคเ่รือ่งเดยีวทีไ่ดเ้ขยีน รอ้ยเรือ่งทีไ่ดเ้ขียนอ�จจะ

มีแค่เรื่องเดียวที่เขียนจบ ร้อยเรื่องที่เขียนจบอ�จจะไม่มีสักเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ถ้�อะไรที่ผมไม่ได้พย�ย�ม

แลว้อย�่งเตม็ที ่ผมรูท้นัทเีลยว�่มนัตอ้งลม้เหลว แตผ่มกไ็มเ่คยปลอ่ยใหต้วัเองลม้ทัง้ทีย่งัไมไ่ดพ้ย�ย�ม

อะไรเลย พย�ย�มม�กบ้�ง น้อยบ้�ง เพร�ะผมเชื่อในคำ�ที่ไอดอลของผมอย่�งคุณลุงวินทร์ เลียวว�ริณ

เคยเขียนไว้ว่�–“คว�มสำ�เร็จย่อมม�เยือนคนที่อดทนพอ” 

ณัฐณิชา แดงรัตนวงศ์

สิ่งที่อยู่กับตัวเร�ม�ตั้งแต่เร�จำ�คว�มได้คือคว�มเป็นคน 2 บุคลิก ที่นิ่งม�กกับสนุกม�ก เห็นได้จ�กเร�

ทีช่อบอยูก่บัเพือ่นแตบ่�งครัง้เร�กอ็ย�กอยูค่นเดยีว หรอืเร�ชอบออกไปเทีย่วข�้งนอกแตเ่ร�กค็ดิว�่บ�้น

เป็นที่ๆมีคว�มสุขที่สุด และคว�มเป็น 2 บุคลิกของเร�จะชัดม�ก โดยเฉพ�ะเวล�ที่ต้องออกไปอยู่ในที่ๆ

ไม่คุ้นเคย แล้วต้องทำ�คว�มรู้จักกับคนใหม่ๆ แต่เร�มองว่�มันเป็นข้อดีนะ เพร�ะมันทำ�ให้เร�ได้อยู่สอง

สถ�นะในเหตกุ�รณเ์ดยีว และประสบก�รณท์�งคว�มรูส้กึทีเ่ร�ไดร้บัจ�กก�รมองสองมุมมันกม็�กกว�่

ที่เร�จะมองจ�กมุมๆเดียวอยู่แล้ว

ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์ (เชอร์)

หลังจ�กที่ทดลองห�ยใจด้วยตนเองสำ�เร็จเป็นครั้งแรกก็เชื่อในอัตลิขิตอย่�งงมง�ยเสมอม�

ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่�นม�จัดว่�ไอคิวเกือบตำ่� แต่อีคิวนี่ล่ำ�ม�ก

ว่�งๆ ชอบลองหัวเร�ะด้วยโทนเสียงหล�ยๆแบบเพื่อฝึกจำ�แนกคว�มสุข

หลงใหลในคำ�คล้องจอง ชอบคิดนอกกรอบ ชื่นชอบคว�มสร้�งสรรค์ ทุกอย่�งเน้นมันส์ไม่เน้นส�ระ

และชอบใช้พื้นที่ส�ธ�รณะทุกชนิดในก�รบอกขอบคุณชีวิตและกัลย�ณมิตรที่ดี

ธัญรัตน์ ตันติวงศ์

“ถ้�คิดว่�จะ ‘ลอง’ แล้วไม่ได้ทำ�

มันน่�เสียใจกว่� ลองแล้วล้มเหลว

นั้นเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้

คนอย่�งฉันมีโอก�สได้สะพ�ยเป้ หิ้วกล้วยสองหวี

ม�แก้บนในวันที่ม�ค่�ย tk Young writer” 

ฑีฆพงษ์ งามศุภโชค (แบงค์)     

ง่�ยแต่ย�ก

ม�กแต่น้อย

โง่แต่จริง

วริษา สุกิตติพัฒนากุล

ชื่อเล่นคือ ม�ยด์ … ฉ�ย�คือ เหม่ง 

หนึ่งบรรทัดที่เขียน ม�จ�กหนึ่งชั่วโมงที่คิด 

บ�งบรรทัดอ�จไม่มีคว�มหม�ย แต่ทุกบรรทัดม�จ�กคว�มตั้งใจ

 

กมลวรรณ ตันสกุล (ดรีม)

ฉนัเปน็คนชอบอ�่นนยิ�ยม�ก เลยอย�กลองเขยีนดบู�้ง ถงึฝมีอืจะไมค่อ่ยเข�้ขัน้ แตก่พ็ย�ย�มเอ�ใจรกั

เข้�สู้ ตอนมัธยมเคยใฝ่ฝันอย�กเรียนอักษรฯ หรืออะไรแนวนั้น แต่เพร�ะพ่ออย�กให้เป็นหมอ และฉัน

ก็มีกำ�ลังพอที่จะเรียนได้ เลยเลือกท�งเดินส�ยนั้น และหวังว่�จะจบไปเป็นหมอที่ดีในวันข้�งหน้� ฉัน

ไม่ได้เสียใจ เพร�ะถึงจะไม่ได้เรียนคณะในฝัน ไม่ได้มีเวล�ทุ่มเทม�กเท่�คนอื่นๆ แต่ฉันก็ยังอย�กเขียน   

ใครว่�คว�มฝันมันกินไม่ได้ แต่ฉันจะทำ�ให้มันกินได้ ^^

พิเชฐ วัตตะสิริชัย (ออฟ)

อ่�นบ้�ง ไม่อ่�นบ้�ง อยู่ในห้องสมุด ม�กกว่�ห้องเรียน

เขียนบ้�ง ไม่เขียนบ้�ง อยู่ต�มร้�นก�แฟ และสวนส�ธ�รณะ

เรียนบ้�ง ไม่เรียนบ้�ง อยู่ที่คณะมนุษศ�สตร์ ส�ข�วิช�ประวัติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

คิดบ้�ง ไม่คิดบ้�ง คิดไม่ออกบ้�ง อยู่กับชีวิตอิสระเสรี 

 

สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล (เซ้ง)

รักเสียงหัวเร�ะ และง�นสร้�งสรรค์
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