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EditorNote
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ผมเพิ่งเดินไปบอกน้องผึ้งที่กำ�ลังนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะ
เขี ย นต้ น ฉบั บ ไม่ อ อกว่ า “อย่ า ไปกลั ว ว่ า มั น จะไม่ ดี คิ ด
อะไรก็เขียนแบบนั้น รู้สึกอะไรก็เขียนแบบนั้น” แล้วก็ลุก
ออกมาพร้อมคายกำ�ลังใจก้อนใหญ่ทิ้งเอาไว้พร้อมกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้ว และพวกเรา
ต้องอพยพทั้งตัว สมอง และข้าวของออกจากทีเคพาร์คก่อน
เที่ยงคืน มิฉะนั้นเราจะถูกขังเอาไว้เหมือนหุ่นโชว์ในตู้กระจก
นัน่ หมายความว่าเราต้องปิดต้นฉบับแมกกาซีนชือ่ “เหวย” กัน
ภายในสองชั่วโมงนี้
ผมไม่รจู้ กั คำ�ว่า “เหวย” น้องๆ ทัง้ หมดช่วยกันตัง้ และเลือก
ชื่อนี้ด้วยสมองและสองมือของพวกเขา (มือเอาไว้ใช้โหวต) น้องๆ
บอกผมว่า มันเป็นคำ�ทักทายคล้ายสวัสดี เจอกันก็ “เหวย” ใส่กัน
อีกฝ่ายก็อาจจะ “เหวย” กลับ
เหวยไปเหวยมาน่าเอ็นดู
น่าเอ็นดูเหมือนน้องๆ ที่พกสมองและความตั้งใจมาเต็ม
กระเป๋า เชื่อว่าพวกเขาไม่ค่อยได้ทำ�งานหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลา
สี่วันสามคืนแบบนี้สักเท่าไหร่ คิด เขียน คิด เขียน จนกล้ามนิ้วเริ่ม
ปูดโปน กล้ามสมองเริม่ บวมเป่ง ในคืนวันพระจันทร์ไม่เต็มดวงทีน่ �้ำ
กำ�ลังจะท่วมกรุงเทพฯ น้องๆ ทัง้ หลายค่อยๆ กลายร่างกลายเป็นนัก
เขียน
ผมเชื่อของผมเองว่า นักเขียนคือคนที่ชอบเขียนหนังสือ
มากไปกว่านั้นเขามีความสุขกับการเขียน
แต่ก่อนที่จะมีความสุข น้องๆ หลายคนทุกข์ทนทรมาน
บางคนนั่งกุมหัวเพราะคิดไม่ออก บางคนเกาคางจนถลอกเพราะ
คิดออกแต่เขียนไม่ได้ บางคนขยีข้ รี้ งั แคร่วงหล่นลงหัวเข่าเมือ่ เขียน
สิ่งที่คิดแล้วไม่ได้อย่างใจ
ขณะนี้ (สี่ ทุ่ ม กว่ า ) ผมนั่ ง เขี ย นบทบรรณาธิ ก ารอยู่
ท่ามกลางน้องๆ ที่ตาปรือและหัวฟูเพราะนึกว่าหมดเวรหมดกรรม
หมดหน้าที่ที่จะต้องเขียนแล้ว หลังจากที่แก้และเกลาต้นฉบับจน
หายคัน ทันใดนัน้ ผมก็บอกให้ทกุ คนเขียนคำ�แนะนำ�ตัวเองสัน้ ๆ บาง
คนกำ�ลังหลับฝันหมอบอยู่บนโต๊ะ บ้างบอกว่าส่งพรุ่งนี้ได้ไหม บ้าง
บอกว่าเก็บคอมพิวเตอร์ไปแล้ว คำ�ตอบคือ ไม่ได้ ต้องส่งวันนี้
งานเขียนดูเหมือนงานทีไ่ ม่ตอ้ งออกแรง แต่ใครลองนัง่ ลง
เขียนหนังสือดูสักตั้งจะรู้ว่ามันเหนื่อยไม่แพ้กันกับการยกน้ำ�หนัก
เพียงแค่น้ำ�หนักที่นักเขียนยกนั้นมัน “ล่องหน”
ไม่มีนักเขียนคนไหนอยากเขียนงานที่ “แค่เสร็จ”
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เพราะงานเขียนคือภาพจำ�ลองความคิดของเรา เขียนดีก็
แปลว่าคิดดี
น้ำ�หนักของความคาดหวังนั้นหนักไม่แพ้ลูกตุ้มลูกไหน
ใครเคยแบกมันไว้คงจะรู้
ผมอาจเป็นบรรณาธิการผู้ซาดิสม์ก็เป็นได้ ที่รู้สึกสุขใจ
เวลาทีไ่ ด้เห็นน้องๆ ในกองบรรณาธิการหน้านิว่ คิว้ ขมวด กุมหัวด้วย
ความท้อ และหน้างอเวลาฟังคอมเมนท์
สิ่งเหล่านั้นเป็นรองร่อยของความพยายาม
พยายาม-เพื่องานเขียนที่ดี
ผมไม่ รู้ เ หมื อ นกั น ว่ า อี ก ห้ า ปี น้ อ งๆ ที่ นั่ ง หายใจสู ด
ออกซิ เ จนร่ ว มกั น ในห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ที่ ที เ คพาร์ ค เหล่ า นี้ จ ะ
กระจัดกระจายไปอยู่ที่ไหน นั่งโต๊ะทำ�งานตัวไหน อยู่ในมุมใดของ
เมือง ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาใช้ปลายนิ้วจิ้มลงไปบนคีย์บอร์ดจะเป็น
ตัวเลขบัญชี งานวิชาการ รายการสินค้า หรือว่าบทภาพยนตร์ ไม่รู้
ว่าจะมีกี่คนที่ยัง “เขียน”
แต่ดีใจที่เราได้มาใช้เวลาร่วมกันสี่วันสามคืน ดึกดื่น
เหน็ดเหนื่อย
หลายคนที่ผมบอกพวกเขาว่า อย่าหยุดเขียน
ผมชอบงานเขียนของพวกเขา คล้ายดอกไม้งามยามแรก
แย้ม ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะบานอวดความงามให้โลกชม และ
ทำ�ให้ผู้คนมีความสุข
แต่สิ่งที่ผมบอกกับพวกเขาเป็นประจำ�คือ “เราทำ�ได้แค่
บอกว่าเราคิดอะไร รูส้ กึ ยังไง มันไม่ได้หมายความว่าจะถูกหรือต้อง
เป็นแบบนั้นเสมอไป น้องต้องตัดสินใจเอาเอง”
ไม่ต้องเป็นนักเขียนก็ได้ แต่อยากให้พวกเขาไม่ลืมเขียน
ไม่ลืมความพยายามเพื่องานเขียนที่ดี
เพื่อความคิดที่ดี
ก็ได้แค่บอกว่าอยากให้พวกเขายังคง “เขียน”
เพราะการเขียนทำ�ให้เราเข้าใจสิง่ ทีเ่ ราคิด เมือ่ เข้าใจสิง่ ที่
เราคิด เราจะค่อยๆ เข้าใจตัวเอง
เมื่อเราอ่านงานเขียนของใครเราจะเริ่มค่อยๆ เข้าใจเขา
ดีใจทีไ่ ด้อา่ นงานของน้องๆ และยินดีทเี่ ราได้รจู้ กั กัน (บ้าง)
ผ่านทางตัวหนังสือ
นั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ค่ายนักเขียนสร้างความผูกพันได้
ภายในเวลาอันสั้น เพราะเราได้อ่านตัวหนังสือของกันไปมา
มีคนเคยบอกว่า “เมือ่ คุณเป็นนักเขียนแล้วคุณอาจจะเลิก
เขียนหนังสือได้ แต่คุณเลิกเป็นนักเขียนไม่ได้หรอก”

คุณยังคงมองโลกด้วยสายตานักเขียนและคิดโน่นนี่นั่น
เกี่ยวกับโลกใบนี้อยู่เสมอ
การใช้ชีวิตในบางครั้งมันก็คล้ายกันกับการเริ่มต้นเขียน
อาจจะคล้ายกับคำ�แนะนำ�ที่ผมบอกกับผึ้ง “อย่าไปกลัวว่ามันจะ
ไม่ดี คิดยังไงก็เขียนไปอย่างนั้น รู้สึกยังไงก็เขียนไปอย่างนั้น”
งานเขียนที่ดีคืองานเขียนที่จริงใจ-ผมเชื่อ และบอกน้อง
ไปอย่างนั้น
ชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่จริงใจกับตัวเอง
ร่างแรกมันอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ต้องร่างมันขึ้นมา
ก่อน แล้วค่อยๆ ขัดเกลาจนมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดไว้
ทั้งงานเขียน และชีวิต
อย่ากลัวที่จะร่าง-ผมบอกน้องๆ อย่างนั้น
บทบรรณาธิการนี้ผมไม่ได้คิดอะไรก่อนนั่งลงเขียน แต่
อยากลองเขียนแบบที่บอกน้อง รู้สึกอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น
นี่เป็นร่างแรก แต่ผมจะส่งร่างแรกนี่แหละไปตีพิมพ์
มันอาจไม่สมบูรณ์ แต่กด็ แี ล้ว นีอ่ าจเป็นตัวอย่างและบท
เรียนสุดท้ายที่ฝากให้น้องๆ
ร่างแรกมันอาจไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่มีความจริงใจอยู่ใน
นั้น
คิดและปล่อยมันออกมา
ถ้าอีกห้าปีในอนาคต น้องคนใดคนหนึ่งที่ช่วยกันก่อร่าง
สร้าง “เหวย” ขึ้นมาได้มาเปิดอ่านบทบรรณาธิการนี้ คงพอจะ
หลับตานึกภาพออกว่า กาลครั้งหนึ่งเราเคย “เหวย” ใส่กัน
ถ้าวันนี้ที่น้องเปิดหนังสือเล่มนี้ออกอ่านอีกครั้ง และน้อง
ไม่ได้ “เขียน” แล้ว
บรรณาธิการคนเก่าฝากมาบอกว่า ยังอยากเห็นน้องเขียน
และอย่ากลัวที่จะเริ่มร่างแรก
แต่ก็นั่นแหละ เราทำ�ได้แค่บอกว่าเราคิดอะไร รู้สึกยังไง
มันไม่ได้หมายความว่าจะถูกหรือต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป
น้องต้องตัดสินใจเอาเอง
			
				
				
				

เหวย แปลว่า สวัสดี
นิ้วกลม
23 ตุลาคม 2554
ทีเคพาร์ค

+ 05

+ 06

เรื่อง แพรวา มั่นพลศรี

ได้ยินเขาว่า… คนรุ่นใหม่รักอิสระ เอิ่ม…
เขาเหล่านั้นที่ว่ากันมา คงยังไม่เคยพบเห็นมหานครยิ่งใหญ่และ
เป็นศูนย์รวมมนุษย์อกี สายพันธุห์ นึง่ ทีห่ ลงใหลและเป็นปลืม้ กับชีวติ อันติดอยู่
กับเกณฑ์ กฎ กรอบ ล่ะสิคะ ดิฉันจึงภูมิใจนำ�เสนอ เมืองแห่งนี้ซึ่งในอดีต
มีนามว่า “กรุงเทพฯ” แต่ปัจจุบัน สระอุได้หายไปแล้ว..
คุณ ๆ คงสงสัย เอ๊ะ กรงอะไร อยู่ในกรงทำ�ไม เข้าไปได้ยังไง ทำ�ไม
ฉันไม่มีบ้าง อย่าเพิ่งฉงนงวยงงหรือพาลน้อยอกน้อยใจไปก่อนนะคะ ไม่แน่
คุณอาจแอบมีกรงเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ได้
มาดูประเภทของกรง แบ่งตามลักษณะการใช้ชีวิตและพลังความ
นิยมของมวลชนกันค่ะ แถ่น แทน แท๊น…
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กรงวัตถุนิยม
กรงนี้อุดมไปด้วยความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีที่เกิด
จากการถาโถมให้เห็นความจำ�เป็นของสิ่งเหล่านั้นโดยฝ่ายการ
ตลาดของบริษัทผู้ผลิต ประกอบกับการแพร่หลายของสินค้าใน
สังคม เด็กประถมถือสมาร์ทโฟนรุน่ ล่าสุด เด็กมัธยมมีสายบีบคี ล้อง
คอ เด็กมหา’ลัยนั่งสไลด์ไอแพด ผู้คนมีบ้านหลังใหญ่ ๆ หรือคอน
โดใจกลางเมือง ทำ�ทุกวิถที างให้มพี ร้อมสำ�หรับปัจจัยสี่ ห้า หก ใคร
มีไม่ครบ อย่ามาโมเมเชียวว่าชีวิตตัวเองสมบูรณ์แบบ ไขว่คว้ากัน
จนตัวตายไปเลยก็มีไม่น้อย
อ้าว..แล้วมันกรงตรงไหน สะดวกสบายดีออก?
อะแฮ่ม..ก็การต้องวิ่งตามกระแสนวัตกรรม หรือติดอยู่
กับสิ่งอำ�นวยความสะดวก ทั้งที่หากไม่มีสิ่งเหล่านั้น ลมหายใจเรา
ก็ยังคงเข้าออกเป็นปกติ ของนอกกายที่เกินความจำ�เป็น ทำ�ให้คำ�
ว่า “พอ” ค่อย ๆ หายไปจากพจนานุกรมชีวติ ของใครหลายคน กรง
เหล่านี้คือ อำ�นาจที่เป็นกิเลสครอบงำ�ให้สายตาไม่อาจค้นพบบาง
สิง่ ทีม่ คี า่ ยิง่ กว่า มันคืบคลาน กลืนกินและกักขังให้จติ วิญญาณไม่
อาจหลุดพ้นจากความโลภ ความหลง และความมัวเมา ให้จติ ใจเรา
ไม่อาจเปิดกว้างไปสัมผัสมิตรภาพหรือความสวยงามอืน่ ๆ บนโลก
เช่นนั้น เราจะพบความสุขสงบที่แท้จริงได้ยังไงกันล่ะคะ
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กรงกระแสชาวบ้าน
กรงนี้มีหลายสายเลือด วาไรตี้วัฒนธรรม เลือกสรรได้
ตามความชอบส่วนบุคคลหรือรสนิยมของกลุ่มเพื่อน
เมื่อสมัยเจ้าคุณพ่อยังหนุ่มแน่น กระแสอเมริกาเข้ามา
เยือน คนเมืองนีก้ แ็ ด๊นซ์กนั กระจาย กางเกงขาม้า ขาบาน สาวน้อย
สาวใหญ่กรี๊ดกันตรึม พร้อมกันนั้น บางคนก็ชอบกระแสผู้ดี ใส่สูท
ผูกไท ทั้งที่เมืองไทย แดดเผากันได้แทบถึงตับไตไส้พุง พูดได้ก็
เท่านัน้ หมดยุคกันไปแล้วนีค่ ะ สมัยนีฝ้ ่ายชายต้องฮิพฮอพตัวโคร่ง
ส่วนสาวๆ ต้องบิ๊กอายตาแบ๊ว เสื้อผ้าสไตล์แดนกิมจิ
อ้าว แล้วมันกรงยังไงอีกล่ะทีนี้..
ก็จะไม่กรงหรือคะ คนเรามัวแต่เอาเวลาไปเดินช้อปปิ้ง
วิ่งตามก้นกระแสที่เขากำ�ลังนิยม เพื่อหาทางทำ�ตัวกลมกลืน คน
ดังใส่เสื้อยี่ห้ออะไร ดีไซน์แบบไหน ทรงผมยังไง ก็พากันลอกเลียน
เขามา ทั้งที่จริง ๆ แล้ว ความชอบที่แท้ของตัวเป็นยังไง ก็ไม่เคยได้
ค้นดูสกั ที เห็นเขาชอบ ก็ชอบตามเขา ปล่อยให้เงาคนอืน่ มาทาบทับ
และกลืนกินจนไม่เป็นเงาของตัวเองอีกต่อไป ลองส่องกระจกดูสคิ ะ
คุณยังเห็นตัวเองอยู่หรือเปล่า

“กรอบของสังคม
คือกรงที่ทำ�ให้เรา
หวาดกลัว
การเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่าง”

กรงบะหมี่สำ�เร็จรูป
กรงนีส้ ร้างสรรค์คณ
ุ ภาพเพือ่ ทุกครัวเรือนไทย ใช้ชวี ติ ตาม
สเต็ปสำ�เร็จรูป หม่อมแม่ว่ามาอย่างไร หม่อมลูกว่ากันไปอย่าง
นั้น มรดกกรง ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น วัยเด็กเรียนอนุบาล สอบขึ้น
ชัน้ ประถม จับฉลากเข้ามัธยม กวดวิชาเพือ่ เข้ามหา’ลัย ออกสูโ่ ลก
กว้างของวัยทำ�งาน เก็บเงินแล้วเข้าวัยเกษียณ สุดท้ายก็เตรียมตัว
ไปสบาย เอิ่ม…ไม่เบื่อกันบ้างรึไง
กรอบของสั ง คม คื อ กรงที่ ทำ � ให้ เ ราหวาดกลั ว การ
เป็นยังไงบ้างคะสำ�หรับกรงทางเลือก คิดค้นและนำ�เสนอ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง ทั้งที่อีกทางหนึ่ง อยากเป็นแบบ โดยมหานครยิ้มสยาม ผู้คนล้นหลามในกรุงเทพเลือกจับจองเป็น
ไหน อยากทำ�อะไร ถ้าไม่เดือนร้อนใคร ก็อย่าได้แคร์ ลุยไปเลยดี ของตัวเองคนละกรงสองกรง ถ้าคุณเองมีตัวเลือกอยู่ในใจ ถูกใจ
กว่ามะ
กับคำ�ตอบข้างต้น เราก็ขอแสดงความยินดีดว้ ยทีค่ ณ
ุ ค้นพบตัวตน
ได้ในเร็ววัน ปรบมือ.. ฮิ๊วววว
แต่ถ้าคุณ ๆ คนใด ยังเลือกไม่ได้ หาคำ�ตอบโดน ๆ ไม่
เจอ ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองไม่ได้ซะที ก็ออกจากกรง แล้วร่วมค้นหา
สระอุที่หายไปกับเราเถอะค่ะ
กรงไม่ได้ล็อคนี่คะ ชีวิตคุณเลือกได้…
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เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
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ผมและเธอนัง่ หน้าดำ�คร่�ำ เคร่งอยูภ่ ายในห้องอบรมนักอยากเขียน
ในหัวข้อ “การเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี” และท่องคุณสมบัติและเคล็ด
ลับต่างๆ ที่วิทยากรแนะนำ�กันจนขึ้นใจ
การอบรมครั้งนี้จะต้องทำ�นิตยสารขึ้นมากลุ่มละ 1 เล่ม ซึ่ง
ภายในกลุม่ ของเรามีแนวคิดหลักคือ ‘กรงเทพ’ และเราทัง้ สองเลือกทีจ่ ะ
ทำ�บทสัมภาษณ์ชิ้นเยี่ยมเกี่ยวกับอาชีพที่ทำ�งานภายใต้พื้นที่ที่จำ�กัด...
พนักงานฉีกตั๋วที่โรงหนังลิโด้!
ท่ามกลางความทันสมัยของตึกสูงใหญ่ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด
ยังคงมีโรงภาพยนตร์กลิ่นอายคลาสสิค ทันทีที่เดินทางไปถึง ก็พบชาย
ในชุดสูทสีเปลือกกล้วยสุก ยืนโดดเด่นอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ เขานั่นละ
บุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายในวันนี้
เราเริ่มต้นด้วยการแนะนำ�ตัวเองคร่าวๆ ตามคุณสมบัติ “การ
เป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี” และสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องการขอสัมภาษณ์
เกี่ยวกับอาชีพของเขา
เหตุการณ์ดูจะดำ�เนินไปได้ด้วยดี เพราะเมื่อคุณลุงได้ยิน
คำ�ถาม ก็รีบไปเรียกเพื่อนมาอีก 2 คนเพื่อช่วยตอบ นี่เป็นสิ่งไม่คาด
คิด จากที่ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะสัมภาษณ์แค่คนใดคนหนึ่งเชิงลึกไป
เลยเท่านั้น
ทว่า พนักงานคนหนึง่ กลับปิดประตูโรงภาพยนตร์ อีกคนหนึง่
ถือถุงกับข้าวเดินหลบเข้าไปในซอกหลืบ และคุณลุงคนแรกนัน้ ก็หายลับ
ไปกับตา ทิ้งให้พวกเรายืนงงอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเสียอย่างนั้น
เรานัง่ รอเผือ่ ว่าใครสักคนจะออกมาอีกครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ด�ำ เนิน
การสัมภาษณ์ต่อไป แต่ก็ไม่มีใครออกมาให้เห็นเลย ด้วยเหตุนี้ เราจึง
เป็นฝ่ายบุกเข้าไปหาพวกเขาเสียเอง ไม่น่าเชื่อว่าโรงภาพยนตร์เล็กๆ
แห่งนี้กลับมีซอกหลืบและทางลัดเลาะราวกับเขาวงกต แม้จะแยกกัน
หาแต่ก็ไร้วี่แวว
หลังกลับออกมานั่งรออีกครั้ง พนักงานสูทเหลืองก็ยังไม่ออก
มา ระหว่างนั้นพวกเราเห็นว่าพนักงานขายตั๋วก็เป็นอาชีพที่มีพื้นที่ใน
การทำ�งานจำ�กัดเช่นกัน เราจึงลองเดินเข้าไปสัมภาษณ์เผื่อจะได้ข้อมูล
ที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะพี่พนักงานตอบ
สั้นๆ พร้อมยิ้มสวยๆ และพูดว่า “พี่ทำ�งานอยู่ค่ะ”
ไม่เพียงเท่านัน้ ยังได้สมั ภาษณ์คณ
ุ ลุงเก็บเงินหน้าห้องนํา้ เพิม่
เติมอีกด้วย ทีแรกเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ไม่ได้ เราจึงชวนพูดคุยเกี่ยว
กับการงานของเขา อีกทั้งถามไถ่สารทุกข์สุกดิบจนได้ข้อมูลมาบางส่วน
แต่…ทัง้ 2 บุคคลนีก้ ไ็ ม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะทำ�บทสัมภาษณ์
ชิ้นเยี่ยมได้เลย
เมือ่ นัง่ กร่อยอยูอ่ กี สักพัก และเห็นว่าคุณลุงทัง้ สามไม่มที า่ ทีวา่
จะออกมาง่ายๆ เราจึงตัดสินใจไปสัมภาษณ์ทโี่ รงหนังสกาล่า ทีน่ นั่ มีคณ
ุ
ลุงชุดสีเหลืองอร่ามอยูเ่ ช่นกัน พวกเราจึงตรงปรีเ่ ข้าไปหาด้วยความดีใจ
แต่กพ็ บกับพฤติกรรมเดิม คือการบ่ายเบีย่ งบอกว่าไม่วา่ ง แม้จะเสนอให้

เป็นช่วงเลิกงาน ก็ยังคงถูกปฏิเสธ และได้รับคำ�ชี้แจงที่ไขความกระจ่าง
ให้กับเราว่า “เจ้านายสั่งห้าม”
ถึงจะยังไม่ได้พูดคุยกับใครอย่างจริงจัง ทั้งพนักงานฉีกตั๋ว
พนักงานขายตั๋ว และลุงเก็บเงินหน้าห้องนํ้า แต่พวกเราก็รู้สึกได้ว่า
นอกจากพวกเขาจะมีพื้นที่จำ�กัดในการทำ�งานแล้ว ยังมีกฎระเบียบที่
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พันธนาการอยู่อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม “คุณสมบัติที่ดีของการสัมภาษณ์” อีกประการ
หนึ่ง นั่นคือการเตรียมแผนสำ�รองเอาไว้เสมอ และต้องมีความอดทน
แม้ไอแดดยามบ่ายจะร้อนระอุ แต่พวกเรายังพยายามหา
แหล่งข้อมูลใหม่ จนเดินไปถึงหอศิลป์ที่กำ�ลังจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยนํ้าท่วม และได้ขอสัมภาษณ์ศิลปินในงาน
โดยยังคงแนวคิดเดิมไว้เรื่องการถูกจำ�กัดพื้นที่
พวกเราเดินตระเวนรอบงาน ศิลปินบางคนติดธุระ บ้างเดิน
หายไปเลยเหมือนกลุ่มเป้าหมายเดิม จนในที่สุดได้สัมภาษณ์ศิลปินคู่
หนึ่งที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กล้องพร้อม คนให้สัมภาษณ์พร้อม ที่อัดเสียงพร้อม ปากกา
และสมุดจดพร้อม การสัมภาษณ์ครั้งนี้ดำ�เนินไปได้ด้วยดี เราได้ข้อมูล
ครบถ้วนและมากพอสำ�หรับการทำ�บทสัมภาษณ์ชิ้นเยี่ยม
เราแวะกินข้าวกันอย่างสบายอารมณ์ และสนทนากันอย่าง
ออกรสออกชาติ และวางโครงเรือ่ งสำ�หรับการเขียนผลงานทีม่ นั่ ใจว่าต้อง
โดดเด่นไม่แพ้ใคร จากนั้นจึงเดินทางกลับด้วยความสบายใจ
ในขณะที่กำ�ลังทำ�การถอดเทป ก็พบว่า เทปที่อัดไม่มีเสียง
‘สงสัยจะเปิดผิดไฟล์’ เราคิดในแง่ดี จึงกดฟังไฟล์อื่นๆ ที่อัด
ไว้ด้วย
ปรากฎว่า ทุกไฟล์ถูกเสียงดนตรีกลบทับ และดันชะล่าใจไม่
ได้อัดเทปสำ�รอง
คุณสมบัติของ “การเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี” แล่นเข้ามาใน
ความคิด ว่าการสัมภาษณ์ที่ดีจะต้องมีการเตรียมพร้อม การวางแผน
ล่วงหน้า และต้องเตรียมรับสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้ อีกสิ่งสำ�คัญ
คืออุปกรณ์สำ�รอง เพราะหากที่อัดเสียงของเรามีปัญหา จะได้ถอดเทป
จากเครื่องสำ�รองได้
สุดท้าย บทสัมภาษณ์ชิ้นเยี่ยมก็หายวับไปกับตา
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เรื่องและภาพ ฑีฆพงษ์ งามศุภโชค
นลินี ฐิตะวรรณ
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“ถ้าตัวเองต้อง
เดือดร้อนบ้าง
เพื่อให้ผู้อื่น
สามารถยืนอยู่ได้
นั่นคือการเสียสละ”

แววดาว สุทธิรัตนาธร

จากอดีตคุณครูโรงเรียนเอกชนชือ่ ดัง เลือกผันตัวเองมาเป็นอาสา
สมัคร แม้จะต้องแลกกับการไม่มีเงินเดือนประจำ� อะไรคือสิ่งที่
ทำ�ให้เธอตัดสินใจเดินออกจากห้องเรียนมานั่งอยู่ เบื้องหลังข้าว
กล่อง ขนมอร่อย และนํ้าดื่มดับกระหาย พบกับบทสนทนาของ
แววดาว สุทธิรตั นาธร ผูเ้ ป็นแรงขับเคลือ่ นสำ�คัญของอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ในภาวะทีท่ งั้ ประเทศเจิง่ นองไปด้วยนาํ้ และนํา้ ตา
ระหว่างเป็นครูกับอาสาสมัครมีความแตกต่างกันอย่างไร
จริงๆ แล้วมันไม่แตกต่าง การที่ไม่กลับไปทำ�งานประจำ�ตรง
นั้น คือเราไม่เดือดร้อนแล้ว เราสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง สิ่งไหน
จำ�เป็นใช้ เราก็ใช้ สิง่ ไหนไม่จ�ำ เป็นใช้ เราก็จะไม่ใช้ ทานแต่พออิม่ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ สิ่งไหนที่เราคิดว่าฟุ่มเฟือยก็จะไม่ใช้
+ 013

ทำ�ไมถึงเลือกมาทำ�งานอยู่เบื้องหลังแทน
สงสารผู้ ป ระสบภั ย เพราะมาทำ � งานตรงนี้ ทุ ก คนช่ ว ยกั น
คนละไม้คนละมือ อย่างกระแสพระราชดำ�รัสขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตรัสว่าพระพุทธรูปถ้าจะให้งามทั้งองค์ ต้องมีผู้ปิด
ทองหลังพระด้วย ถ้าปิดแต่ข้างหน้า แต่ข้างหลังไม่ปิด พระพุทธรูปจะ
สมบูรณ์ได้อย่างไร ถ้าเราปิดทองข้างหลัง สักวันหนึ่งเมื่อข้างหลังเต็ม
แล้วทองจะล้นไปข้างหน้าเอง พระพุทธรูปก็จะงามทั้งองค์ การทำ�ความ
ดีไม่เป็นต้องให้ผู้อื่นรับรู้ เราทำ�อะไรเราย่อมรู้แก่ใจของเรา
ตอนนี้คนที่ประสบอุทกภัยต้องการอะไรมากที่สุด
ต้องมีกำ�ลังใจ มีสติ และเข้มแข็ง ในชีวิตคนเรา ทุกคนเจอทั้ง
ดีทั้งเสีย แต่เมื่อเจอสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าหลงดีใจจนเพลิน เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดี
ต้องสติให้ดแี ละอยูก่ บั ตรงนัน้ ให้ได้ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป เป็นสัจธรรม
ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
อะไรเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอาจารย์
เมื่อตอนเป็นวัยรุ่นก็คิดว่าเพื่อนคือคนสำ�คัญ ติดเพื่อนมาก
จนวันหนึ่งมานั่งคิดว่าคนที่เราควรรักที่สุดคือพ่อแม่ ชีวิตเราพ่อแม่ให้
มา แล้วทำ�ไมเราไม่พาชีวิตนี้ ร่างกายนี้ไปทำ�ความดีตอบแทนคุณพ่อ
แม่ เพราะพ่อแม่ทุ่มเททุกอย่างให้ลูก แล้วลูกทุ่มเทอะไรให้พ่อแม่บ้าง
เราเลยเริ่มคิดลงมือทำ�ความดีเล็กๆ น้อยๆ แล้วมันก็ปลูกฝังเราให้เรา
รักที่จะให้มาจนทุกวันนี้
ทำ�ไมถึงยอมทำ�งานโดยไม่ได้เงินเลย
ปกติจะเป็นคนคิดว่า ถ้าเราเป็นคนให้เราย่อมอยูเ่ หนือกว่าผูร้ บั
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้ตลอดไป ในบางโอกาสเราก็
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เพือ่ เปิดโอกาสให้คนอืน่ ได้เป็นผูใ้ ห้บา้ ง ทุกคนควรจะ
ทำ�ความดีเมื่อมีลมหายใจ เราไม่ทราบว่าลมหายใจเราจะหมดเมื่อไหร่
ฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้ มีคติเตือนใจตัวเองอยู่คือเงินไม่สามารถซื้อ
ความดีได้ เงินไม่สามารถซื้อเวลากลับคืนมาได้ ความดีอะไรที่เราทำ�ได้
ให้รบี ทำ� คนเราไม่มใี ครอยูค่ �้ำ ฟ้า ทุกคนต้องตาย แต่กอ่ นตายเราควรจะ
สร้างความดีให้ผืนแผ่นดินที่เราอยู่ไว้บ้าง
คำ�ว่าสร้างความดี มันดูยากนะ
ความจริงมันง่ายแค่เราลดความโลภ โกรธ หลง ในใจเรา ที่
หลงว่าอันนี้คือของเรา ลดความโกรธคือใครทำ�อะไรให้เราไม่พอใจเรา
ก็ให้อภัยเขา ถ้าทุกคนคิดถึงว่าสักวันหนึ่งต้องตาย เราเอาอะไรไปไม่ได้
เลย ทุกวันนี้เยาวชนบางกลุ่มอาจคิดไม่ถึงว่าการกระทำ�ของตนเองเมื่อ
พลาดไปแล้ว คนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ ทำ�ไมเราจึงไม่ทำ�หน้าที่ของเรา
เพือ่ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ไม่คดิ ถึงว่าพ่อแม่จะมีความรูส้ กึ อย่างไร เรา
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ไปแคร์ความรูส้ กึ ของคนรอบข้างมากกว่า แต่คนรอบข้างทัง้ หมดเมือ่ เรา
ผิดหวัง สมหวัง เขาก็ไม่ได้มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับเรา แต่เมือ่ เราสมหวัง ผิด
หวังพ่อแม่คือคนที่อยู่ข้างเราเสมอ แต่วันนี้ทุกคนลืม
เพราะอะไรคนถึงไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
เพือ่ ให้ได้วตั ถุ คือเงินเป็นค่าตอบแทน อย่างเช่นในชัว่ โมงสอน
คุณไม่สอนให้เต็มที่ นั่นคือคุณทุจริตต่อเด็กแล้ว เพราะคุณไม่ปฏิบัติต่อ
เด็กให้เต็มที่ คุณต้องการเงินเดือน แต่ลืมไปว่าคุณต้องให้อะไร มองใน
มุมกลับกัน นักเรียนทีไ่ ม่ตงั้ ใจเรียน ก็ทจุ ริตในหน้าทีเ่ หมือนกัน หน้าทีข่ อง
เด็กตอนนีค้ อื ตัง้ ใจเรียน คุณรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติมา แต่คณ
ุ ลืม
พื้นฐานของชาติไทยว่า มีความเป็นมาอย่างไร บรรพบุรุษต้องเสียเลือด
เนื้อขนาดไหน กว่าจะได้ผืนแผ่นดินนี้ให้คุณยืนอยู่อย่างมีความสุข
ข้อดีของคนไทยที่อาจารย์มองเห็น
ข้อดีคือการเป็นผู้ให้ คนไทยลึกๆ แล้วมีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แต่ในบางขณะลืมตัวไป เป็นทาสของวัฒนธรรมต่างชาติ แต่ไม่รักษา
วัฒนธรรมของตัวเองไว้ เวลาบอกว่าเด็กควรจะไปวัดทำ�บุญ ไปฟังธรรมะ
กลับเห็นเป็นสิง่ น่าเบือ่ แล้วเวลาเขาบอกว่าเดีย๋ วมีคอนเสิรต์ ดาราเกาหลี
จะมานะ ก็เฮกัน ถามว่านั่นคืออะไร เสียเงินเสียเวลาแค่แป๊บเดียว แต่
การไปวัดฟังธรรมะเกิดปัญญา
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร
ความสุขเนี่ย ถามว่าเป็นความสุขฉาบฉวยที่ทุกคนเข้าใจว่า
เป็นความสุข แต่มันสุขจริงหรือเปล่า คุณเสียเงิน เสียเวลา ถ้าเป็นเด็ก
จะถามว่า คุณทำ�หน้าทีข่ องคุณครบหรือยัง ตัง้ ใจเรียนไหม ความสุขของ
เราคือการทำ�หน้าที่ให้ดีที่สุด
อาจารย์ใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้าง
ตอนนี้ใช้เวลาทำ�ประโยชน์ให้สังคม โดยที่ไม่ต้องประกาศให้
ใครรับรู้ ไม่เคยคิดว่าใครจะต้องมารับรู้เรา เราคิดว่าการที่เราทำ�ตรงนี้
แล้วมีความสุข นั่นคือสิ่งที่ดีแล้ว
สมมติ วั น หนึ่ ง ต้ อ งจากโลกนี้ ไ ป อยากให้ ทุ ก คนจดจำ � อาจารย์
อย่างไร
ไม่ได้หวังให้ใครมาจดจำ�เรา แต่เราต้องรู้ตัวเราว่าต้องใช้
โอกาสที่มีอยู่เพื่อสร้างความดี ไม่ควรทำ�ให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถ้าตัวเอง
เดือดร้อนบ้าง เพื่อให้ผู้อื่นสามารถยืนอยู่ได้ นั่นคือการเสียสละ แต่ก็ไม่
ได้หมายความว่าจะต้องทำ�ให้ตัวเองทุกข์ตลอดไป
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ถ้าคุณหวังจะได้ผชู้ ายนิสยั ดี… ทีม่ สี นิ สอด 7 หลัก รูปหล่อ พ่อใจดี
มีหน้าที่การงานมั่นคงชวนลงหลักปักฐานแล้วล่ะก็
ไม่แปลก !!!
เพราะผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงนิสัยดี… ดีกรีพลอย เฌอมาลย์
เช่นเดียวกัน เรื่องนั้นไม่ยาก กรีดตา ผ่านม จมพุง ถลุงไขมัน ศัลยกรรม
บันดาลได้ดังใจสั่ง…
แต่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนอยากจะเป็นชะนีมีอะไหล่ !
ถึงแม้จะเป็นความจริงทีว่ า่ ผูช้ ายส่วนใหญ่ชอบผูห้ ญิงหน้าตา
ดี แต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสสำ�หรับผู้หญิงส่วนที่เหลือ
หากสรีระบนใบหน้าของคุณไม่เพียงพอที่จะนำ�คุณเข้าไปอยู่
ในอาณาเขตที่เขาสร้างขึ้น จงใช้ ‘กลิ่น’ ที่คุณมีทำ�ให้เขาเดินออกจาก
อาณาเขตด้วยตัวของเขาเอง
ดอกไม้บางดอกสวยแต่ไม่หอม ดอกไม้บางดอกหอม… โดย
ไม่จำ�เป็นต้องสวย
คนปลูกต้นไม้บางคนชอบดอกไม้มีกลิ่น
ผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงมีกลิ่น ! …กลิ่นที่เสพได้โดยไม่ใช่
จากการดม
หากคุณยังนึกไม่ออกว่าผูห้ ญิงมีกลิน่ เป็นอย่างไร ลองฟังเรือ่ ง
ราวของผู้หญิงเหล่านี้
ผู้หญิงกลิ่นกระทิงแดง
ระหว่างที่ชะนีวัยเดียวกันหลายคนกำ�ลังสำ�ราญกับคอร์สฉีด
กลูต้าเข็มละห้าหมื่น เด็กผู้หญิงร่างตันๆผมชี้ฟูคนหนึ่งกลับพาตัวเอง
ข้ามไปท้าแดดยังอีกซีกหนึ่งของประเทศไทย สองมือจับจอบขุดดิน หิ้ว
ถังปูน ทาสี ทำ�ทุกอย่างไม่ต่างจากผู้ชายอกสามศอก(ทั้งๆที่อกนางยัง
ไม่ถึงหนึ่งศอกด้วยซ้ำ�)
‘น้องแพร’ เป็นสมาชิกชาวค่ายของเครือข่ายเยาวชนแห่งหนึง่
นับเป็นแขกประจำ�ของค่ายอาสาที่ทำ�งานคุ้มฤทธิ์กระทิงแดงเป็นที่สุด
ยิง่ ช่วงทีใ่ กล้ Admission กลิน่ กระทิงแดงจากตัวเธอยิง่ ฟุง้ แรงเป็นพิเศษ
น้องแพรเลือกทีจ่ ะไม่ทงิ้ อะไรสักอย่างทัง้ การอ่านหนังสือและการทำ�ค่าย
ไม่ใช่เพราะโลภ หากแต่เธอให้เหตุผลไว้วา่ –‘โอกาสทางการศึกษาแม้แค่
วันเดียวก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้’
ประโยคนั้นไม่ได้หมายถึงตัวเธอ… ค่ายนั้น เรากำ�ลังเข้าไป
พัฒนาโรงเรียน
น้องแพรคงไม่รวู้ า่ ระหว่างทีเ่ ธอกำ�ลังหิว้ ถังปูนฝ่าแดดเสีย่ งต่อ
การเป็นฝ้า มีผชู้ ายคนนึงเผลอก้าวตามกลิน่ กระทิงแดงจนเลยอาณาเขต
ออกมาอย่างกู่ไม่กลับ

ร้อยฯ’ นางไม่สวย ไม่รวย ไม่เริ่ด แต่นางมั่นหน้าและฮาโคตรซากอ้อย
จากเด็กผู้หญิงเรียนนาฏศิลป์ไทยที่ใครๆมองหน้าก็ชี้ว่าไร้
อนาคต ความที่เป็นคนไม่ยอมแพ้ต้อข้อจำ�กัดของโชคชะตา เธอพลิก
จุดด้อยของตนให้กลายเป็นจุดดึงจนคนต้องสะดุด ใช้ความเป็นตัวของ
ตัวเองทิ่มลงกลางใจคนดูได้คมราวกับหนามทุเรียน
ตุ๊กกี้ไม่ใช้ผู้หญิงหน้าตาดีแต่เมื่อออกแสดงทีไรผู้ชายเกือบ
ทั้งหมดแทบจะไม่ละสายตาไปจากเธอ ยิ่งเธอยืนยันที่จะก้าวตามเส้น
ทางที่เธอเชื่อมากเท่าใด ดูเหมือนกลิ่นทุเรียนจะยิ่งขจายไปไกลโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ทะลุเข้าไปในอาณาเขตของ ‘บูบู๋’ หนุ่มฮิพฮอพแฟนคน
ปัจจุบนั ทีฝ่ า่ ยชายเริม่ จากถูกใจท่าเต้นอันแสนเป็นตัวเองของสาวเจ้าจน
เกิดการสานสัมพันธ์ต่อมา
กลิน่ ทุเรียนแรงเสียขนาดนี้ บูบคู๋ งไม่มโี สตประสาทไว้รบั กลิน่
อื่นอีกแล้ว
ผู้หญิงกลิ่นนํ้านม
‘แม่’ไม่ใช่ผหู้ ญิงสวย แต่พอ่ เป็นผูช้ ายทีจ่ ดั ได้วา่ หล่อกรุบกริบ
คนหนึง่ ในบรรดาผูห้ ญิงทีพ่ อ่ เคยจีบแม่เป็นผูห้ ญิงทีห่ น้าตาธรรมดาทีส่ ดุ
แม่เรียนจบแค่ชั้นประถม แต่ฝีมือทำ�กับข้าวของแม่ชั้นเดียว
กับเลอร์กอร์ดอนเบลอ แม่ไม่ช่างพูดช่างคุย แต่แม่เป็นได้ทั้งช่างซ่อม
จนถึงช่างสร้าง(ถึงบางทีจะช่างแม่งไปบ้างก็เถอะ) ด้วยความที่เคยเป็น
พีส่ าวของบ้านแม่จงึ ติดนิสยั ช่างดูแลช่างใส่ใจราวกับทุกคนรอบตัวเป็น
เด็กตัวน้อย
เมื่อครั้งที่พ่อยังเป็นหนุ่มโสดไม่ซิง พ่อเคยรถควํ่าเข้าโรง
พยาบาล ผู้หญิงที่บ้านฝั่งพ่อหมายมั่นจะให้แต่งงานด้วยเอาดอกไม้มา
เยี่ยม แม่มามือเปล่าแถมยังเอาดอกไม้ไปโยนทิ้ง
นับจากวันนัน้ พ่อคงรูส้ กึ ถึงกลิน่ นํา้ นมทีอ่ วลอยูร่ อบตัวแม่ หลัง
จากพ่อออกจากโรงพยาบาล พ่อขอแม่แต่งงาน นอกจากความรัก… พ่อ
คงอยากได้แม่ของลูก
อาจจะมีไม่กี่คนที่รู้… พ่อเป็นภูมิแพ้ดอกไม้

โลกนี้ยังมีผู้หญิงมีกลิ่นอีกนับล้าน หรือในความเป็นจริงแล้ว
ผู้หญิงทุกคนอาจมีกลิ่นเฉพาะตัวซ่อนอยู่ภายในเพียงแต่ตนเองยังไม่
อาจค้นพบ เพราะมันไม่ได้ซ่านขึ้นจมูกหากแต่กำ�ซาบในความรู้สึก
และในบางคาบบางคราอาจเป็นผู้ชายเองที่เป็นฝ่ายค้นพบกลิ่นนั้น มัน
อาจถูกใจจนเขาเลือกที่จะละทิ้งอาณาเขตส่วนตัวเพื่อออกมาสูดดมได้
อย่างเต็มที่
ลองก้าวเดินออกไปในเมืองใหญ่ ผูห้ ญิงรูปงาม ผูห้ ญิงมีกลิน่
ต่างเดินปะปนกันไปในคลืน่ ชนมหาศาล หน้าตาดีอาจมีชยั ไปกว่าครึง่ แต่
ผู้หญิงกลิ่นทุเรียน
ใครจะรู้ก่อนที่ผู้ชายหนึ่งคนจะทันได้มองรูป เขาอาจเสพ ‘กลิ่น’ เข้าไป
หากจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่สามารถใช้ ‘กลิ่น’ สะเทือนผู้ชาย ประทับเอาไว้ข้างในใจแล้วก็เป็นได้
ได้มากกว่า ‘รูป’ ในนาทีนี้อันดับต้นๆที่คนจะนึกถึงคงไม่พ้น ‘ตุ๊กกี้ ชิง
แล้วคุณล่ะ ถึงฤดูใบไม้ผลิของดอกไม้หอมรึยัง ?
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ผมเกลียดลูกเต๋า!
ทำ�ไมพระเจ้าต้องเขย่าถ้วยแก้วแล้วทำ�ให้ผมตกทีต่ าํ่ เรือ่ ยมา
ผมชอบเล่นไฮโล ไฮโลนะครับ ไม่ใช่คาสิโน นั่นมันที่ของคน
มีตังค์ อย่าเข้าใจผิด ถึงแม้ว่าจะชอบเล่นไฮโล แต่ไม่เคยชอบลูกเต๋าสี
ขาวจุดดำ�เลยแม้แต่น้อย ผมโคตรเซ็งทุกครั้งที่เห็นมันอยู่ในแก้ว แล้ว
ออกมาไม่ตรงกับที่แทง
วันนีผ้ มมาเล่นไฮโลตามปกติ เมียอนุญาตให้เล่นเพียงอาทิตย์
ละครั้งเท่านั้น คุณเธอคงกลัวผมจะเสียจนหมดเนื้อหมดตัว แหม! เดี๋ยว
จะหาว่านํ้าเน่า ผมให้เธอไปหมดทั้งเนื้อตัวและหัวใจแล้ว ไม่มีอะไรจะ
เสียหรอก แม้ผมจะไม่ได้เสียเงินไปมากมายอะไร แต่ไม่เข้าใจว่าทำ�ไม
เมื่อแทงสูง ค่าของลูกเต๋าในถ้วยถึงได้ออกต่ำ�ทุกทีไป นึกแล้วก็โมโหไม่
น้อยที่ชีวิตมีแต่ความต่ำ� ไม่เคยได้สูงกับเขาเสียที
เลิกเล่น! ผมตัดสินใจกลับบ้านก่อนเวลาที่เมียกำ�หนดไว้
ระหว่างทางจากโรงไฮโลกับบ้านเช่า ต้องเดินผ่านห้างสรรพสินค้าสุดหรู
มันช่างเป็นอาณาจักรทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล แต่ถา้ เทียบกับโรงไฮโล ผมเข้า
เป็นสัดส่วนประมาณ 1 : 100 ต่อปี แต่พวกคนมีอนั จะกินคงกลับกันเป็น
100 : 1 อย่างเช่นวันนีท้ ตี่ ดั สินใจเดินตรงสูป่ ระตูอตั โนมัตอิ ย่างไร้เหตุผล
นั่นเพราะผมคงไม่มีปัญญาซื้ออะไรติดมือมา
กลิ่นแอร์โชยมาปะทะจมูกก่อนร่างกายจะสัมผัสความหนาว
เสียอีก ไม่ได้มีเพียงกลิ่นแอร์เท่านั้น แต่ยังผสานกลิ่นความน่าอร่อย
ของอาหารนานาชนิด ไม่รู้ว่าเพราะกลิ่น ความหิว หรือสาวน้อยหน้าตา
จิ้มลิ้มที่ยืนยิ้มเชิญอยู่หน้าร้าน ผมจึงคล้ายถูกแรงดึงดูดเหล่านั้นค่อยๆ
สูบเข้าไป แต่โชคยังดีที่มีคนหน้าตาดี แต่งตัวสำ�อาง เดินอย่างสุภาพ
ออกมาเกือบจะชนกัน นั่นทำ�ให้ได้สติ ไม่อย่างนั้นผมอาจจะโดนอวัยวะ
เบือ้ งล่างของใครสักคนในนัน้ ถีบออกมา ถ้าดันสวาปามอาหารราคาแพง
ไปเสียพุงกางแล้วไม่มีปัญญาจ่าย เฮ้ย! เขาคนนี้ที่ลงข่าวโครมครามว่า
เป็นแฟนกับนางเอกชือ่ ดังนีน่ า เห็นข่าวว่าเป็นไฮโซเจ้าของร้านนาฬิกาฝัง
เพชร เออ…แม่งคงไฮโซจริง ร้านอาหารโคตรหรู มื้อเดียวไม่เหยียบหมื่น
เรอะ ผมเดินผ่านร้านนีท้ ไี ร นํา้ ลายไหลทุกที ยังคิดว่าถ้าถูกหวยเมือ่ ไรจะ
มากินให้สบายท้อง ขีใ้ ห้เป็นทอง ตอนแรกผมก็แค่มองตามเขาจนเหลียว
หลัง แต่ความรวยเหมือนแม่เหล็ก ดูดให้เดินต้อยๆ ตามไป มองไปมอง
มาก็ตอ้ งสงสัยอีกอย่าง ว่าทำ�ไมเขาถึงใส่นาฬิกาแบรนด์อนื่ ไม่ใส่แบรนด์

ตัวเอง ไม่ดี? หรือเชยไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เอ…เสือ้ เชิต้ สีขเี้ ถ้าตัวนี้ ผมว่าคุน้ ๆ พลันสมองอันปราดเปรือ่ ง
เรื่องความไฮโซก็แถลงไขข้อข้องใจ เสื้อของผู้ชายคนนัน้ เป็นตัวเดียวกัน
กับเสือ้ เจ้าของโรงงานทีผ่ มทำ�อยูน่ หี่ ว่า แม่ง ท่าทางจะดีจริง ผมเริม่ อยาก
รูอ้ กี อย่างว่าทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวของเขารวมกันได้ลา้ นหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างที่
คิด ผมอยากลักพาตัวเขา แล้วลอกคราบเอาเปลือกไฮโซไปสร้างบ้าน คง
ไฮโซน่าดู คราวนี้อยากรู้นักว่าถ้าเขาไม่มีเปลือกพวกนี้ จะยังดูน่าอิจฉา
อยู่หรือเปล่า ผมนึกหยามๆ เขา แต่กระนั้น ไฟรุนแรงในใจที่เริ่มปะทุใน
ตอนแรกก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย ผมจะระงับมันไว้อย่างไร…
เมีย เมีย เมีย…ผมท่องในใจ ถ้าเกิดผมไปลักพาตัวเขา แล้ว
ถูกจับขึ้นมา ใครจะดูแลเมียที่เคารพรักล่ะ
เดินๆ ตามความวิลิศมาหราไประยะหนึ่ง อ้าว! กรรมของเวร
ปัญหาที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น ในที่สุดมันก็เกิดจนได้
กางเกงในเข้าวิน!
ผมเริ่มละสายตาจากผู้ชายคนนัน้ แล้วมองซ้ายมองขวา มอง
หน้ามองหลัง มองกลับไปกลับมา อืม…คนเยอะเหมือนกันนะ
ผมยังไม่ตดั สินใจกระทำ�เพือ่ ความสบายใจในทันที เนือ่ งจาก
ว่าหนุ่มไฮโซคนนั้นเริ่มเดินห่างไปแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าจะเดินตามเขาไป
ทำ�ไม แต่ก็ตะหงิดๆ ในใจ อยากรู้ว่าเขาจะทุ่มเงินมหาศาลในความคิด
ผมเพื่ออะไรอีก ผมเริ่มเดินด้วยท่าทางที่แปลกไป พยายามบิดก้นไปบิด
ก้นมา แต่เอ๊ะ! นีผ่ มเดินเหมือนพวกไฮโซหรือเปล่า เขาคนนัน้ เดินบิดก้น
ด้วย เมื่อกี้ไม่ได้บิดนี่นา สงสัยจะลืมแน่ๆ ผมนึกขำ�ในใจ
และแล้ว…ก็สิ้นสุดขีดความอดทน ผมเหลือบตามองซ้าย
มองขวา คนยังเยอะเหมือนเดิม แต่ไม่เป็นไร…คิดดังนั้น มือกร้านแดด
จึงเอื้อมไปข้างหลัง พรึ่บ! อา…กางเกงในออกจากก้นแล้ว สบายใจ โล่ง
ฉิบหาย…
เดินตามกลิ่นความรวยต่อ หนุ่มคนนั้นยังเดินด้วยท่าทางบิด
ก้นเหมือนตอนกางเกงในผมเข้าวินเป๊ะ ผมนึกขำ�ในความเป็นไฮโซดัง
ของเขา ระหว่างทางที่เดินไป สาวๆ ก็ยังคงจับตามองกันตาเป็นมัน มอง
ขนาดนี้ เขาจะกล้าอย่างผมหรือ?
แม้วา่ ขณะนีเ้ ขาจะเดินออกมาจากห้างหรูแล้ว ตอนแรกก็ฉงน
ใจว่าทำ�ไมไม่ขบั เบนซ์คนั งามออกมา แต่เมือ่ กีไ้ ด้ยนิ เขาคุยโทรศัพท์วา่ จะ
มีคนมารับ จึงเข้าใจ กลิน่ ความอร่อยคนละอย่างกับในห้างลอยมาปะทะ
จมูก ผมเห็นเขาหยุดยืนมองร้านหมูปงิ้ ริมฟุตบาทอยูน่ านพอดู พยายาม
เดาสายตา มันเหมือนสายตาของผมเปีย๊ บ ผมกำ�ลังอยากซือ้ หมูปงิ้ พลัน
เมื่อแม่ค้าเงยหน้าขึ้นมา ชายหนุ่มคนนั้นเดินจากไปทันที พร้อมกับผมที่
ก้าวเข้าไปซื้อหมูปิ้งฝากเมียที่รัก
ผมกลับบ้านพร้อมหมูปิ้งเหมือนเคย นึกถึงลูกเต๋าที่เคย
เกลียด มันคงออกค่าสูงบ้าง ต่ำ�บ้าง แต่นั่นก็ไม่ใช่มือผมที่เป็น
คนเขย่า
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แม้ในทุกปีของการจัดงาน จะมีผู้คนส่วนหนึ่งต่อต้านและ
ร้องขอให้ยุติการหากินบนความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมโลก แต่เหตุผล
ที่ดังกว่าจากฝ่ายผู้บริหารก็มักเป็น ลูกค้าชอบ และการจัดงานนั้นมี
วัตถุประสงค์และเจตนาดีในการส่งเสริมให้คนเข้าถึงธรรมชาติ
แท้จริงแล้ว ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานส่วนใหญ่ คิดอย่างลึกซึ้งจริง
หรือไม่ว่าเบื้องหลังการจัดงานนี้ ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง และท้าย
ที่สุด งานนี้ช่วยปลูกจิตสำ�นึกของการรักษ์โลกได้จริงหรือ ผู้เขียนยืน
อ่านข้อความในสมุดบันทึกความทรงจำ�อยู่นาน พบเพียงถ้อยคำ�ที่เด็ก
ๆ เขียนไว้ว่าตนชอบสัตว์ตัวใด ต้นไม้ใหญ่จัง หรือคำ�ชมจากผู้ใหญ่ว่า
จัดงานได้สวยงามมาก ขอบคุณที่ทำ�ให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ…
เพี ย งการจั ด งานโดยนำ � ประเด็ น ที่ เ ป็ น กระแสสั ง คมมาวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ หรือผ่านกระบวนขั้นตอนใดก็ตามในทางการตลาด แล้ว
ดัดแปลงเพือ่ สนองตอบต่อกิเลสของมนุษย์นนั้ ไม่อาจทำ�ให้ใครตระหนัก
ได้ถึงภัยพิบัติที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
การใช้เทคนิคดึดดูดผู้คนให้เข้ามาสนใจสินค้า โดยอาศัยพรี
เซนเตอร์ตัวน้อย ๆ ที่ลำ�พังชีวิตในธรรมชาติก็ลำ�บากมากแล้ว ยังต้อง
ถูกพรากจากบ้านเกิด ข้ามฟ้ามาไกลจากอีกซีกโลก เพื่อเป็นเครื่องมือ
ทำ�เงินให้แก่คนหัวใส มันไม่โหดร้ายเกินไปหน่อยหรือ
โลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ความตื่นกลัวของผู้คน ไม่ใช่เพียง
กระแสการตลาดเพือ่ ขายสินค้า อย่าทำ�ให้ประเด็นหายนะของมนุษยชาติ
กลายเป็นแฟชัน่ ใหม่ของการผ่อนคลายชีวติ ในสังคมเมือง อยากใกล้ชดิ
ธรรมชาติ ก็จงออกไปหาเขาเถิด ไปสัมผัสเสียงเพรียกของเขา ไปรับรู้
ความเจ็บปวดและวิถชี วี ติ ทีถ่ กู ข่มเหงรังแก เผือ่ ว่าความโลภทีท่ �ำ หน้าที่
แทนหนังตาจะถลอกหรือลอกหายไปบ้าง
อย่าให้โลกร้อน เป็นเพียงแคมเปญจน์การตลาดที่ปราศจาก
จิตสำ�นึกอันแท้จริง
อย่าให้กระแสรักษ์ธรรมชาติเป็นเพียงความฉาบฉวย โดยไร้
การคิดหรือกระทำ�อย่างลึกซึ้ง
อย่าให้กลายเป็นพฤติการณ์คล้าย “A Dog Like” ในเฟสบุ๊ค
ปรากฏการณ์คนไทยหน้าหมา ที่เห็นใครทำ�ก็แห่ตามเขาไป โดยไม่
ไตร่ตรองถึงเจตนาอันแท้จริง
กรงไม่ใช่บ้าน และแม้มนุษย์จะยอมทิ้งอิสรภาพของ
ตนเองได้เพื่อแลกกับบางสิ่งที่คิดว่าคุ้มค่า แต่สำ�หรับเหล่าสัตว์
แล้ว จะมีสงิ่ ใดสุขใจไปกว่าการได้ใช้ชวี ติ ตามวิถที างของเผ่าพันธุ์
ท่ามกลางธรรมชาติที่คุ้นเคย

หลายปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนตุลาคม คนกรุงเทพฯ จะได้สัมผัส
กับการเนรมิตพื้นที่ของห้างเอ็มโพเรียมให้กลายเป็นป่าดงดิบ ซึ่ง
อุดมไปด้วยพฤกษานานาพรรณ และสัตว์ปา่ หลากหลายชนิด ภาย
ใต้วตั ถุประสงค์อนั สวยหรูบนป้ายโฆษณาทีท่ �ำ ท่าพยายามให้ผคู้ น
หันมาสนใจปัญหาโลกร้อน ผูป้ กครองตืน่ เต้นพาลูกหลานมาเยีย่ ม
ชมและโพสต์ทา่ ถ่ายรูปทุกปี หากแต่ไม่มคี �ำ บรรยายใด สอนเด็ก
ๆ ว่าการจัดงานเหล่านี้ ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่ง
แวดล้อมที่กำ�ลังเกิดขึ้นได้อย่างไร
สัตว์ป่าถูกนำ�มาขังในกรงที่ออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าตัว
สัตว์เหล่านัน้ เพียงเล็กน้อย แน่นอนว่า ลักษณะท่าทางของทุกตัวล้วนซึม
เศร้า และหน้าตาไม่อยากรับแขกเสียเต็มประดา บ้างก็มุดเข้ากระถาง
เล็ก ๆ ที่จัดไว้ในตู้ บ้างก็นอนหมอบซุกหน้าลงในอุ้งมืออุ้งเท้าตัวเอง
ไม่ต้องสงสัยถึงความเครียด และความอึดอัดจากการถูกกักขังอยู่ในที่
แคบ ๆ เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน สัตว์บางชนิดมีวิถีชีวิตที่ต้องอาศัย
ในที่อุณหภูมิสูงและร้อนชื้น แต่ต้องมาทรมาทรกรรมกับอุณหภูมิต่ำ�
และภาวะอากาศแห้งจากแอร์ภายในห้าง ทางผู้จัดก็ทำ�เพียงแค่เขียน
ป้ายแปะไว้ที่หน้าตู้กระจกว่า “ไฟนีออนที่ส่องตู้เป็นไฟแสง UV ซึ่งเป็น
แสงธรรมชาติทใี่ ช้ในตูไ้ ม้นาํ้ เพือ่ ให้สตั ว์ทอี่ ยูใ่ นแอร์หรืออากาศเย็นได้รบั
ความอบอุ่น”
ที่น่าตลกร้ายแบบขำ�หึ ๆ ในลำ�คอก็คือ เจ้า “ตุ๊กแกบ้าน”
ที่ปกติไปเกาะอยู่บ้านใคร เจ้าของบ้านเป็นต้องกรี๊ดกร๊าดโวยวายและ
กำ�จัดทิง้ อยูร่ �่ำ ไป หากเมือ่ ถูกนำ�มาใส่ไว้ในตูก้ ระจกยีห่ อ้ ห้างเอ็มโพเรียม ป.ล. ขอแสดงความยินดีกบั ความสำ�เร็จของฝ่ายการตลาดแห่งห้างเอ็ม
มันกลับกลายเป็นตุ๊กแกดาราดัง ที่มีคนต่อแถวเอาหน้าไปแนบกระจก โพเรียม และขอไว้อาลัยให้กบั อิสรภาพและความสงบสุขของเพือ่ นร่วม
เพื่อถ่ายรูปกับมัน ดูแล้วน่าปลื้มใจแทน
โลกตัวเล็ก ๆ ทั้งหลาย
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เรื่อง ฉัตรชัย อภิชล
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Sky Train
สถานีสยาม
ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไปยังสายสีลมได้ที่สถานีนี้ค่ะ
“นึกว่าคนจะลงเยอะกว่านี้เสียอีก ทำ�ไมมันอึดอัดแบบนี้วะ”

“ไม่น่าลืมวิธีผูกไทด์เลยว่ะ...เสียเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง
นึกว่าจะสายตั้งแต่วันแรกเสียแล้ว”
“ไม่เข้าใจจริงๆ ทำ�ไมต้องผูกไทด์ด้วยวะ อืดอัดคอเป็นบ้าเลย”

Sky WALK
สายเรียกเข้า >> (เคน
“...เคน ตอนนี้เจนอยู่สยามแล้วแหล่ะ อยู่ตรง 7-11 อะ...”
สายซ้อน >> (แม่)
>>>ตัดสาย<<<
“...เดี๋ยวอีกห้านาทีเจอกัลล์ คิดเถิงน้า จุ๊บุ๊ จุ๊บุ๊ อิอิ...”

สายโทรออก >> (กิ๊ก)
“..แอร๊ยยยย!!! มันแทบจะละลายในปากเชียวแหล่ะหล่อน
สมกับที่ไปต่อคิวรอมาตั้งแต่ตีห้าแน่ะ อิอิ เว่อร์ม่ะ...”
สายซ้อน >> (แม่)
>>>ตัดสาย<<<
“..ไม่แพงหรอกหล่อน ถ้วยละ 259 เองงงงง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาซื้ออีก อิอิ... ”

FOOTPATH
-หญิงสาวโยนเหรียญห้าบาทลงบนพื้นฟุตบาท
-ชายชราเก็บขึ้นมา ตะโกนเรียก หนู...หนูทำ�ตังค์ตก
-หญิงสาวทำ�หน้างง!!! เพราะสิ่งที่ชายชราทำ�มันประหลาด???
-เขาไม่ใช่ขอทาน เขาแค่หยุดแล้วนั่งลงบนทางเท้า
เพื่ออ่านป้ายโฆษณาที่อยู่บนตึกของอีกฝั่ง
“แฮมเบอร์เกอร์ 35 กาแฟอีก 22 ถ้ากูไม่รีบ
7-11 ไม่ได้แดกเงินกูหรอก อิ่มก็ไม่อิ่ม รสชาติก็งั้นๆ
แต่ทำ�ไมเสือกแพงได้วะ”

-ลูกชิ้นสิบไม้ ชายชราสั่ง
-ไม่ต้องราดนํ้าจิ้มน่ะ ชายชราสั่งอีกที
-ไม้ละสิบบาท คำ�พูดของแม่ค้าอาบนํ้าเสียงดูถูก
-ชายชรายื่นแบงค์ร้อย แม่ค้าส่งถุงลูกชิ้นให้ด้วยอาการไม่สบอารมณ์
-ถุงลูกชิ้นถูกส่งต่อให้สองพี่น้องที่นั่งขอทานอยู่ข้างๆ ร้านลูกชิ้น

+ 023

Sky Train
“ไม่น่าลืมวิธีผูกไทด์เลยวะ...เสียเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง
นึกว่าจะสายตั้งแต่วันแรกเสียแล้ว”
“ไม่เข้าใจจริงๆ ทำ�ไมต้องผูกไทด์ด้วยวะ อืดอัดคอเป็นบ้าเลย”

“กรุงเทพมันเป็นเมืองที่สร้างไม่เสร็จเสียทีหรือไงวะ
มองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งกำ�ลังก่อสร้าง”
“ดูตึกทางขวาดิ ว่าที่ห้างสรรพสินค้าใหม่ ไม่กี่วันก่อนยังเป็น
พื้นที่โล่งๆอยู่เลย มันรดนํ้าแล้วโตเองได้หรือไงกันวะ”
“แล้วดูทางซ้ายสิ อาคารสาธารณประโยชน์ ที่ดูยังไงแล้ว
ชาตินี้ก็ไม่มีวี่แววจะสร้างเสร็จ”

Sky WALK
สายโทรออก >> (กิ๊ก)
“..แอร๊ยยยย!!! มันแทบจะละลายในปากเชียวแหล่ะหล่อน
สมกับที่ไปต่อคิวรอมาตั้งแต่ตีห้าแน่ะ อิอิ เว่อร์ม่ะ...”
สายซ้อน >> (แม่)
>>>ตัดสาย<<<
“..ไม่แพงหรอกหล่อน ถ้วยละ 259 เองงงงง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาซื้ออีก อิอิ... ”

สายโทรออก >> (แพร)
“..นี่หล่อน ตอนบ่ายๆไปช๊อปปิ้งคลายเครียดกันม๊า
อยากจะซื้อปราด้าใหม่อีกสักคู่อ่ะ...”
สายซ้อน >> (แม่)
>>>ตัดสาย<<<
“..หลุยส์ที่ซื้อมาเมื่อสามวันก่อนเหรอ..ไม่รู้ไปไหนแล้วอ่า ราคาเหรอ??
จำ�ม่ะด้ายอ่า หมื่นฝ่าๆมั้ง ชั้นรูดบัตรซื้อมาย่ะไม่ได้นับแบงค์จ่าย ... ”

FOOTPATH
-ลูกชิ้นสิบไม้ ชายชราสั่ง
-ไม่ต้องราดนํ้าจิ้มน่ะ ชายชราสั่งอีกที
-ไม้ละสิบบาท คำ�พูดของแม่ค้าอาบนํ้าเสียงดูถูก
-ชายชรายื่นแบงค์ร้อย แม่ค้าส่งถุงลูกชิ้นให้
ด้วยอาการไม่สบอารมณ์
-ถุงลูกชิ้นถูกส่งต่อให้สองพี่น้องที่นั่งขอทานอยู่ข้างๆ ร้านลูกชิ้น
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-ป้าย เสื้อผ้าสตรี 199 ฿ ทุกตัว
-ชายชรา สวมเสื้อผ้าเต็มไปด้วยรอยปะ แต่ไม่สกปรก
-ธนบัตรสีแดงสองใบ ชายชราเลือกเสื้อตัวหนึ่งที่แขวนอยู่ข้างป้าย
-ข้างร้านเสื้อ มีสตรีวนิพกนั่งอยู่ สิ่งที่เธอสวม
เข้าใกล้คำ�ว่าเศษผ้าขี้ริ้วมากกว่าเสื้อ
-ชายชรามอบเสื้อให้เธอ
-ถ้ามีตังค์ซื้อเสื้อให้ขอทาน ทำ�ไมไม่ซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองก่อนวะ
เจ้าของร้านเสื้อนึกในใจ

สายเรียกเข้า >> 0876219765
“..สวัสดีค่ะ ขอสายคุณชัชวาลหน่อยค่ะ ดิฉันโทรจากบริษัท
ชินชินคอร์ป จำ�กัดนะคะ เนื่องจากตอนนี้บริษัทประสบปัญหา
ขาดทุนจากภาวะนํ้าท่วม จนทำ�ให้ต้องปิดตัวลง คุณชัชวาลไม่ต้อง
มาทำ�งานแล่วนะคะ............”
i mobile 550 หลุดจากมือลงกระทบพื้นรถไฟฟ้า แต่ไม่มีใครสนใจมอง
ผู้คนต่างปิดหูปิดตาตัวเองด้วยหน้าจอสมาร์ทโฟน
และหูฟังสมอลล์ทอล์ค

“ทำ�ไมชีวิตกูมันซวยยังงี้วะ!”
“ทำ�ไมนํ้าต้องท่วมด้วยวะ!!”
“ทำ�ไมบริษัทต้องเสือกไปสร้างตรงที่นํ้ามันท่วมด้วยวะ!!!”
“ทำ�ไมบริษัทเก่าต้องไล่กูออกด้วยวะ!!!!”
“ทำ�ไมตอนเรียนกูไม่เสือกตั้งใจเรียนวะ!!!!!”
“ทำ�ม้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
สายเรียกเข้า >> (แม่)
ชัชวาลได้สติ ก้มลงเก็บมือถือที่ริงโทนดังอยู่นานแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครสนใจมองมาอยู่ดี

สายโทรออก >> (เจน)
“..ชั้นเห็นป้ายตรงพาราก้อนว่าเย็นนี้ริทกับโตโน
จะมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยล่า จามาม้ายยยย...”
สายซ้อน >> (แม่) >>> ตัดสาย <<<
“..อย่ามาดูถูกลูกสาวตระกูลชินชินนะย่ะหล่อน ชั้นจะจ้างให้มาเล่น
เฉพาะที่บ้านชั้นตลอดทั้งปีเลยก็ได้ ไม่ว่าเป็น THE STAR หรือ AF
ก็ได้ทั้งนั้นแหล่ะ บ้านรวยไม่อยากอวด โฮะ โฮะ โฮะ...”
>>> ปิดเครื่อง <<<

สายโทรออก >> 084759478
“..ฮังยองงง นี่เจนเองจร้า ไม่ใช่สาวเกาหลีที่ไหน เพิ่งได้ iphone 4s
มาใหม่เมื่อวานนี้เองเนี่ย ประเดิมโทรมาหาพี่สาวสุดสวย
เป็นคนแรกเลยน้า หุหุ...”
จังหวะที่เธอสลับเครื่องใหม่กับเครื่องเก่า ถ้วยที่เคยใส่ไอติมราคาแพง
ของเธอหล่นจากมือตกลงพื้นโดยตั้งใจ เธอทำ�เนียนเพราะว่าขี้เกียจ
จะเอาไปทิ้งที่ถังขยะที่อยู่ห่างไปอีกสามเมตร
“..ยังใช้เบอร์เดิมอยู่จร้า เบอร์นี้มันแถมมาตอนซื้อเครื่องนะ หุหุ...”

-หยุดงานสามเดือน เนื่องจากบริษัททุบตึกเพื่อจะก่อสร้างใหม่
ให้สูงกว่าเดิมอีกสิบชั้น
-พนักงานหลายคนอยากให้มันเสร็จภายในวันนี้ พรุ่งนี้
เพื่อที่เขาจะได้กลับมามีงานทำ� มีเงินเดือน
-สร้างเสร็จช้าๆ ก็ดีนะ ชายชราพูดกับตัวแกเอง
แต่ดังพอที่คนเดินผ่านไปมาจะได้ยิน
-ประสาท!!! หลายคนที่ได้ยิน สบถออกมา
-ชายชราเห็นบางสิ่งที่เกิดจากช่องว่างของตึกที่หายไป
เห็นสิ่งที่เคยสูญหายในสิ่งที่สูญหายไป

-มือถือแกเพิ่งพังเมื่อวาน
-รุ่นนี้ซ่อมไม่ได้ ร้านผมไม่มีอะไหล่ มันเลิกผลิตไปหลายปีแล้ว
ซื้อใหม่เลยไม่ดีกว่าเหรอ?? เจ้าของร้านถาม
-ชายชราส่ายหน้า แล้วยื่นกระดาษที่จดเบอร์โทรศัพท์
-วุธ 085-0917552
-เจ้าของร้านหยิบมือถือของตนขึ้นมากดเบอร์แล้วส่งให้ชายชรา
-เจ้าของร้านไม่ทันสังเกตเหรียญห้าบาทที่ชายชราวางไว้เป็นสินนํ้าใจ
-เจ้าของร้านไม่ทันสังเกตว่านานเท่าไหร่แล้ว
ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะหายไปจากสองข้างทาง
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Sky Train
“..ฮัลโหล บอย...”
“..ฮัลโหล บอย นี่แม่นะลูก ได้ยินไหม...”
“แม่...บอยจะกลับบ้านแล้วนะ กลับไปอยู่ที่บ้าน
กลับทำ�สวนกล้วยแทนพ่อกับแม่ พ่อกับแม่จะได้พักผ่อน”

สถานีชิดลม
กระจกประตูด้านที่ไม่เปิดออก มองออกไปเห็นรางรถไฟฟ้าของเส้นที่วิ่งไปหมอชิต
“ต้นไม้ เฮ้ยยย!!!! ต้นไม้ห่าอะไรวะ มาขึ้นในรางรถไฟฟ้า”
ต้นไม้เล็กๆ ที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่นกกาคาบมาทิ้งไว้
หลังจากอิ่มเอมกับผลของมันแล้ว
“มึงก็เหมือนกับกู พยายามที่จะมีชีวิตรอดในที่ๆมันไม่เอื้ออำ�นวย”
“มึงไม่เหมือนกู มึงมันรอด แต่กูล้ม”
“มึงไม่เหมือนกู มึงกลับป่าไม่ได้ แต่กูยังมีบ้านให้กลับ”

Sky WALK
เด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งจากมุมเสาไปเก็บถ้วยไอติม แล้ววิ่งกลับมาที่เดิม
เทเศษเงินอันน้อยนิดจากถ้วยบุบบิบบู้บี้ใบเก่าลงยังถ้วยหรูใบใหม่

“ตะเอง...รอเค้านานมั้ยย อิอิ”
<<<เปิดเครื่อง>>>
คุณมี 1 สายไม่ได้รับจาก ( เคน )
“แหมๆๆ แค่นี้ก็ต้องโทรตามด้วย เมื่อกี้เจอเพื่อนนะ
ก็เลยเผลอคุยเรื่องงานกลุ่มจนมาสายเลย ตะเองไม่โกดเค้าน้า”
คุณมี 12 สายไม่ได้รับจาก ( แม่ )

FOOTPATH
-ไม่มีใครสนใจว่าบนป้ายโฆษณามีคำ�ว่า พฤบภาคม
-ไม่มีใครสนใจเด็กเกเรที่แย่งลูกชิ้นจากสองพี่น้อง
-ไม่มีใครสนใจวนิพกตาไม่บอด
ที่เอาเสื้อมาขายคืนร้านด้วยราคา 50 บาท
-ไม่มีใครสนใจว่า เจ้าของร้านเสื้อลืมทอนเงิน 1 บาท
-ไม่มีใครสนใจว่าเหรียญห้าที่ได้จากหญิงสาวที่คิดว่าเขาเป็นขอทาน
กับเหรียญที่ให้เจ้าของร้านมือถือเป็นเหรียญเดียวกันไหม
-ไม่มีใครสนใจ
-ไม่มีใครสน
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-Benz E-Class มาจอดรอตามที่โทรบอก
-วุธ คนขับรถ ลงมาเปิดประตูต้อนรับเจ้านายเขา
-ได้แผลอีกแล้วนะครับท่าน ท่านนี่ชอบทำ�อะไรเสี่ยงสมชื่อจริงๆ
-ชายชรายิ้ม พรุ่งนี้ไปสีลมนะวุธ

สถานีต่อไป เพลินจิต
“ทำ�ไมกูไม่ลงวะ!!!!”

คุณมี 1 ข้อความจาก (แม่)
เจน บริษัทพ่อโดนนํ้าท่วม เรากำ�ลังจะล้มละลายแล้วนะลูก
กลับบ้านด่วน!!

THE
END

-ข้างเบาะหลังที่ชายชรานั่ง นิตยสารชื่อดัง Re-Meet (พบกันอีกครั้ง)
ฉบับล่าสุดยังอยู่ในห่อพลาสติก
-เส้นทางความเสียวของนักเขียนที่รวยที่สุดในไทย เสี่ยง บุญลุ
-รูปของผู้ชายในปก ถอดออกมาจากชายชราที่นั่งอยู่ข้างๆมัน
-ข้อความเล็กๆจากมุมซ้ายล่างบนปก
ชินชินคอร์ป เสี่ยงล้มละลาย จากภัยนํ้าท่วม
-เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มเล็กน้อย ก่อนที่ E-Class จะพุ่งทะยานออกไป
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เรื่องและภาพ ธัญรัตน์ ตันติวงศ์

+ 028

เหล่าคนทำ�งานทั้งหลาย คิดอยู่ล่ะสิว่าชีวิตวัยทำ�งานไม่ได้มีเวลา
มานัง่ สุขกายสบายใจอย่างทีค่ ดิ ชีวติ นีเ้ หมือนกับหุน่ ยนต์ทที่ �ำ งาน
ไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนเอาเสียเลย เช้าตื่นมานั่งเจอรถติด ทำ�งาน
ตัง้ แต่เช้าจรดเย็น ตกดึกทำ�โอที เลิกงานเพือ่ นลากไปกินเลีย้ ง ชีวติ
กิจวัตรประจำ�วันช่างซ้ำ�ๆซากๆ เหมือนหุ่นยนต์ที่นับวันสนิมที่
เกาะจนขัดไม่ออก แล้วแบบนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปบำ�รุงชีวิตให้
สดใส?
ทำ�ไมไม่หนั มาลอง“เคาะสนิม”ออกเสียบ้างล่ะ ชีวติ ฝืดๆจะได้
ไหลลื่นขึ้นมาบ้าง การใช้ชิวิตที่คุ้มค่า คือการหาความสุขให้กับตนเอง
อันที่จริงพวกคุณจะมีเวลามากขึ้น หากบริหารเวลาให้ดี ลอง
ลงจากบนตึกสูงๆแล้วมาทำ�ตามวิธี “ท่องเที่ยวฉบับเร่งรัด ประหยัด
เวลา พัฒนาศักยภาพ แบบคนในกรงดูสิ” แล้วคุณจะรู้ว่ามันวิเศษแค่
ไหน ฉบับนี้ฉันจะพาไปเที่ยว “สวนลุมพินี” สวนสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทย แม้พื้นที่โอบล้อมด้วยตึกระฟ้าหน้าตาสี่เหลี่ยม จนทำ�ให้ดู
เหมือนกรงทีข่ งั สวนแห่งนีเ้ อาไว้จนแน่นหนา แต่แท้จริงแล้วตึกระฟ้านัน้
แหละที่คือกรง และพื้นที่สวนสาธารณะคืออิสระ

ในสายตาของใครหลายๆคนอาจมองสวนสาธารณะว่าจะเป็น
ทีเ่ ทีย่ วได้อย่างไร?หากคิดเช่นนีเ้ ท่ากับว่าคุณก็ตดิ อยูก่ บั ความคิดในกรง
ของตนเอง
งั้นเราลองมาคิดชีวิตแบบคนนอกกรงกันดูบ้าง		
			
ไท้เก๊ก
เสียงเพลงดังไปทั่วลาน กับท่วงท่าเชื่องช้าของอาม่าอากง
หลายๆคนอาจเดินผ่านไปอย่างไม่ไยดี ไท้เก๊กชมรมหนึ่งในสวนลุมนี้
ที่ชื่อ “เซี้ยงเล้ง”เป็นไท้เก๊กประเภทตระกูลหยาง อยู่ฝึกสอนที่นี้มานาน
แล้วกว่า30ปี “เหลาซือ”อาจารย์คนแรกที่เริ่มสอนการรำ�ไท้เก๊กเป็นคน
แรกๆ พูดถึงข้อดีของไท้เก๊กว่านอกจากจะทำ�ให้สขุ ภาพแข็งแรงแล้ว แต่
การหายใจฝึกลมปราณภายใน ช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทำ�ให้จิตของเรา
นิ่งขึ้น และที่สำ�คัญทำ�ให้เราใจเย็นมองสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบและ
ชัดเจน สำ�หรับคนทำ�งานถ้าได้ลองเล่นไท้เก๊กแล้ว ไม่แน่ว่าคุณอาจจะ
เปลี่ยนเป็นคนนิ่งสงบ มีสมาธิการทำ�งานมากยิ่งขึ้น
มวยหวิงชุน
เจ้าของเคล็บลับวิชา แอบกระซิบมาว่ามวยนีน้ �ำ เข้ามาจากวัด
เส้าหลิน ไม่ใช่มวยแบบเหวี่ยงหมัดใช้กำ�ลังเข้าสู้ แต่เป็นมวยที่ใช้กำ�ลัง
จากท่อนแขนและการเค้นกำ�ลังออกมาจากข้างในเสมือนไม้ซงุ ทีต่ รี ะฆัง
ให้ตรงจุด ทุกครัง้ ทีอ่ อกหมัดผูเ้ ล่นจะต้องใช้ความคิดมากกว่าพละกำ�ลัง
โดยเน้นการป้องกันตัวจนคูต่ อ่ สูเ้ ปิดช่องโหว่แล้วค่อยโจมตีอย่างรุกฆาต
ดังนัน้ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการฝึกมวยแขนงนี้ คือได้ฝกึ กำ�ลังทางความ
คิดและไหวพริบปฏิภาณ ดีไม่ดีถ้าเผลอไปมีเรื่องกับใครในผับก็เผื่อจะ
เอามวยนี้ไปป้องกันตัวเอง
รำ�วง

สิง่ แรกทีท่ �ำ ให้สะดุดตา คือ มีอาหารวางเรียงรายบนโต๊ะ และ
เสียงเพลงรำ�วง รำ�เซิ้ง เป็นจังหวะฟังดูน่าสนุกสนาน ชวนให้ชีวิตคน
ทำ�งานอย่างคุณก็หายจากความง่วงเหงาหาวนอนได้ สมาชิกรำ�วงจะ
เตรียมอาหารเพื่อมารับประทานร่วมกัน แสดงถึงความมีน้ำ�ใจและการ
อยู่ด้วยกันอย่างเป็นกันเอง จัดเป็นประจำ�ทุกวันอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลาเกือบ 20ปีแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับจากการรำ�วงคือฝึกให้คุณรู้จักเข้า
สังคม เข้าใจผูอ้ นื่ พัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นคนร่าเริง และมีอารมณ์ขนั ถ้า
ทำ�งานเครียดๆก็อาจชวนเจ้านายลุกขึ้นมารำ�วงแก้เครียดก็ได้
สำ�หรับชีวิตคนในกรง ที่เวลาไม่อำ�นวย บางทีการเที่ยว
อาจจะไม่จำ�เป็นต้องเดินทางไกล ไม่ต้องใช้สตางค์ และไปได้
ในทุกๆวันโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้ เพียงแต่“เราเที่ยวโดยใช้ใจ
สัมผัส” และ “อยากไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อพักผ่อน” เราก็
“ได้เที่ยว”สมใจแล้ว		
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เรื่องและภาพประกอบ ณัฐณิชา แดงรัตนวงศ์
		
ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์
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ทุกวันนี้เราถูกกักขังอยู่ในกรงของปัญหาที่มีชื่อว่านํ้าท่วม แม้
จริงๆแล้วปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง แต่
บางครั้งอะไรที่ซ้ำ�และบ่อยมันก็ก่อให้เกิดความเครียดและ
ความเบื่อหน่ายได้ เมื่อลองหันไปเข้าเฟสบุ๊คก็ยังไม่วายที่จะ
เจอข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับนํ้าท่วมที่ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ
ยากจะหลุดพ้น ในบ่ายวันหนึง่ เราจึงตัดสินใจทีจ่ ะออกไปเดิน
เล่น เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันที่หอศิลป์
เสียงจากเวทีคอนเสิรต์ ในงาน “Art for help” เป็นส่วนแรก
ทีเ่ ราสัมผัสได้จากการเข้าร่วมงาน จากนัน้ จึงเริม่ เดินสำ�รวจร้านรวง
ต่างๆด้วยความสนใจ แต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับไทยมุงกลุม่ หนึง่
ภาพนั้นดึงดูดให้เราพยายามเดินแทรกตัวเข้าไปดู และพบว่าเป็น
บูธของสำ�นักพิมพ์ Happening ที่ใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการรับ
บริจาค ไม่ไกลจากกันมากนักเป็นร้านกาแฟทีม่ กี ลิน่ หอมพิเศษด้วย
วิธีการชงที่แตกต่าง ถัดออกไปอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นบูธเสื้อยืดที่
สกรีนลายมาขายโดยเฉพาะสำ�หรับงานช่วยเหลือนํา้ ท่วมครัง้ นี้ และ
หลังจากเดินไปรอบๆจนทั่วงานแล้ว เราจะเห็นว่ามีเหล่าศิลปินอีก
มากมายหลายแขนงทีม่ าร่วมแบ่งปันและสร้างสีสนั ให้เห็นถึงความ
พิเศษของศิลปะที่ช่วยบรรเทาทุกข์และเพิ่มความสุขให้กับผู้คน
แต่ที่สร้างความประทับใจและเปิดมุมมองใหม่ให้กับเรา
ได้มากที่สุด เห็นจะเป็นร้านสมุดวาดเขียนเล็กๆที่ค่อนข้างแปลก
ตาตรงที่เต็มไปด้วยสมุดไร้เส้นซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยหน้าปกสีสันเรียบ
ง่ายไร้ข้อความ หากแต่เรื่องราวจากการบอกเล่าของพี่กก เจ้าของ
ร้านบ้านศิลปิน ที่แม้จะมีความกังวลใจเกี่ยวกับบ้านของตนซึ่งอยู่
ใกล้กับชายคลองและกำ�ลังจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน
ครั้งนี้ กลับเลือกก้าวออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันและการ
ให้ เพื่อสร้างความคิดและกำ�ลังใจที่ดีให้แก่ตนเองและผู้อื่น แทน
การอยู่กับที่และยอมจมไปกับกรงของความทุกข์ที่มาขังไว้ จากคำ�
บอกเล่าเพียงสัน้ ๆนี้ ทำ�ให้เกิดมุมมองเกีย่ วกับเหตุการณ์นาํ้ ท่วมใน
รูปแบบทีต่ ่างไปจากเดิม ซึ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากความเสียหายทาง
ด้านวัตถุทเี่ กิดขึน้ แล้ว ยังมีความเสียหายทางจิตใจทีก่ ลายเป็นกรง
กังขังและเหนี่ยวรั้งให้ผู้คนจมดิ่งไปกับความเศร้าที่เกิดขึ้น คงจะดี
ไม่นอ้ ยถ้าเราลองแหกกรงทีอ่ ยูต่ รงหน้านัน้ ออกมา และค้นพบด้วย
ตนเองว่าความสุขและอิสรภาพนอกกรงอยู่ใกล้กว่าที่คิด
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Gallery กาแฟดริบ:
ทุกหยดหวาน จากธารนํ้าใจ
ปกติเราจะคุ้นเคยกับช่างภาพในฐานะผู้เก็บภาพความประทับ
ใจ แต่ครั้งนี้เราได้เห็นช่างภาพกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักในการชง
กาแฟก้าวออกมาช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งทำ�ให้เราได้ลองมองมุม
ใหม่ในฐานะช่างภาพที่เก็บภาพของการแบ่งปันนี้เอาไว้

สำ�นักพิมพ์ Happening:
1 บาทเปลี่ยนชีวิต
เรามีหนังสือที่อ่านแล้วประทับใจอยู่หลายเล่ม แต่
วันนี้เรามีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านแต่เราก็รู้สึกประทับ
ใจแล้ว ด้วยไอเดียตื่นตาตื่นใจที่เชิญชวนให้บริจาค
กี่บาทก็ได้ เพื่อแลกกับหนังสือหนึ่งเล่มที่อาจ
เปลี่ยนความคิดและชีวิตของทั้งผู้ให้และผู้รับ

ซุ้มวาดภาพเหมือน:
ภาพความประทับใจบนใบหน้า
การมาให้ศิลปินร่างภาพในงานนี้ นอกจากที่
จะได้ภาพสวยงามสมจริงแล้ว ยังจะได้ความ
อิ่มเอมใจติดกลับไปในภาพเดียวกัน
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สมาคมมุขเสี่ยวๆ:
ส่งต่อความเสี่ยวอย่างมีความสุข
จุดขายของสมาคมนี้ยังคงไว้ซึ่ง
ความเสี่ยว บนลายเสื้อที่มี
ข้อความว่า
“ไม่กลัวนํ้า เพราะมีคนเป็นห่วง
อยู่ข้างๆ”

Ice-dea:
ถึงปากจะแข็ง แต่ใจไม่แข็ง
ความเย็นจากไอศกรีมจะช่วย
ดับร้อนถึงใจทั้งคนให้และคนรับ

บ้านศิลปิน:
เนื้อหาบนหน้าสมุดเปล่า
ร้านจำ�หน่ายสมุดไร้เส้นธรรมดา หากแต่เรื่อง
ราวจากคำ�บอกเล่าของพี่กก เจ้าของร้านซึ่ง
กำ�ลังเสี่ยงกับภัยนํ้าท่วม ทำ�ให้เราได้เห็น
ว่าสมุดแต่ละหน้ามีเรื่องราวมากกว่าหน้า
กระดาษเปล่าที่มองเห็น

ดูดวง:
นํ้าพามา ดวงพาไป
ถึงนํ้าจะท่วมในพื้นที่ไหน
แม่หมอขอฟันธงไว้ว่าธารนํ้าใจจะไหลท่วม
ตามไปอย่างแน่นอน

Art Therapy:
เยียวยาจิตใจได้มากกว่าภัยนํ้าท่วม
ศิลปะบำ�บัดด้วยการแสดงและการวาด
ภาพ สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ใจให้
กับทุกคน
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ก่งก๊ง

เรื่อง กมลวรรณ ตันสกุล
ชนิกานต์ งามวสุศิริ
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2
1

จริงใจโคตรๆ สักวันพูดอย่างที่รู้สึกไม่โกหกแม้แต่คำ�เดียว

ตื่นก่อนนาฬิกาปลุก

3
ไม่พูดเลย 1 วันเผื่อจะได้ยินอะไรดีๆ บ้าง

4

5

ดูทีวีแล้วปิดเสียง- พากย์เอง ดูเอง
รู้เรื่องเองคนเดียว

ฟังเพลงคลาสสิก
พร้อมเพลงร็อค

6
กินก๋วยเตี๋ยวด้วยมือ

7
กินโอริโอ้จุ่มซอสมะเขือเทศแล้วกิน
ไส้กรอกจุ่มนมแทน

8
กินข้าวทีละเม็ด
+ 035

10
ทิ้งมือถือไว้บ้าน- ทิ้งไว้ข้างๆ นาฬิกานั่นแหละ

9
ถอดนาฬิกาทิ้งไป- ใช้ชีวิตตาม
นาฬิกาธรรมชาติ

11
เดินเท้าเปล่า- ถอดเปลือกที่เรียกว่า ‘รองเท้า’
ออก ให้ตัวเราสัมผัสกับโลก

12
ยิ้มแล้วจับเวลาให้นานที่สุด

นั่งรถเมล์เลยไปสักป้าย- แล้วเดิน
กลับมาอย่างสง่างาม

14
รับใบปลิวทุกใบ- เปิดโอกาสให้
‘โอกาส’ เข้ามาหาเรา

15
16
กดเบอร์มั่วหาเพื่อนใหม่

+ 036

13

เล่นเครื่องเล่นเด็ก- กลับไปเป็นเด็ก
ดูบ้างก็มันส์ดี

18

17

ขอเข้าห้องน้ำ�ในโรงแรมหรู- ลองเป็น
คนรวยดูสักวัน

เที่ยวกลางคืนตอนกลางวันเข้าคลับเข้าอาบอบนวดตอนกลางวัน

19
ขอตังค์ขอทาน

21

20
ใส่ชุดนอนเที่ยวห้าง-รับรองคุณจะ
เด่นกว่าแบรนด์เนมทั้งหมด

หลับตาเลือกหนังสือ- หลับตาหยิบหนังสือขึ้น
มาสักเล่มแล้วอ่านมันให้จบ (ถ้าได้พจนานุกรม
ก็พยายามเข้านะ)

23

22

นอนใต้เตียง- มาลองนอนใต้เตียงดูบ้าง
จะได้รู้ว่าเป็นผีมันลำ�บากขนาดไหน

ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
เขียนจดหมายรัก

23.1
… (หาวิธีกบฏของคุณเองด้วยการกบฏต่อ
23 ข้อที่บอกมา)

+ 037

หนังสือเดินทาง

เรื่อง พิเชฐ วัตตะสิริชัย

+ 038

กำ�แพง อาจเป็นทั้งปราการ ที่คอยปกป้องเราจากภยันตราย และ
เป็นทั้งกรง ที่คอยกักขังเราจากอิสระภาพ หน้าที่ของกำ�แพงแต่ละ
ที่ล้วนแตกต่างกัน กำ�แพงที่อยู่เบื้องหน้าผม ตั้งตระหง่านอยู่ตรง
นั้นมา ๑๒๑ ปีแล้ว ครั้งหนึ่ง มันเคยเป็นเส้นแบ่งเขต ระหว่างคน
ธรรมดาทั่วไป กับคนที่กระทำ�ผิดกฏหมาย กักกันนักโทษเหล่านั้น
ให้อยู่ในที่ที่สมควร แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป บางสิ่งบางอย่าง
เปลี่ยนแปลง กำ�แพงก็เปลี่ยนไป
ผมยืนมองกำ�แพงของอดีตเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ ที่ปัจจุบัน
เหลือให้เห็นอยู่เพียงด้านเดียว เพราะมันได้เปลี่ยนสถานภาพจากเรือน
จำ� ที่เคยรับใช้กฏหมาย ด้วยการกักกันนักโทษคดีร้ายแรง มาเป็นสวน
สาธารณะ ที่รับหน้าที่สร้างความสุขให้กับประชาชน โดยมีชื่อว่า ‘สวน
รมณีนาถ’
คล้ายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้สร้างชีวิตให้กับกำ�แพง
ที่ เ คยก่ อ ให้ เ กิ ด ความหดหู่ในใจของนัก โทษ ผมยืน มองต้นไม้เ ล็กๆ
มากมาย ทีถ่ อื กำ�เนิดอยูบ่ นกำ�แพง มันงอกขึน้ มาได้อย่างไรในพืน้ ทีแ่ บบ
นั้น ใครกันเป็นคนเอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะไว้ที่นั่น และใครกันที่ดูแลให้
มันเติบโต ในสภาพที่แทบจะไม่มีน้ำ� ไม่มีดิน ไม่มีสารอาหารอะไรเลยที่
เหมาะสมกับการเติบโตของพืชสักชนิด คนทีท่ �ำ แบบนัน้ ได้ คงมีเพียงคน
เดียวเท่านั้น จะเป็นใครไปไม่ได้อีกแล้ว นอกจากเจ้าหนู ‘ติสตู นักปลูก
ต้นไม้’
คุณคงไม่เคยรู้ว่า มีเมล็ดพันธุ์พืชมากมายที่เรามองไม่เห็น
กระจายอยู่ในทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ รอบๆ กระบอกปืนใหญ่ บนกำ�แพง
เมือง ในห้องนอนคนไข้ หรือแม้แต่ที่เข้าถึงยากๆ อย่างรูกุญแจ เมล็ด
พันธุ์เหล่านี้ ตกหล่นอยู่ทั่วไปหมด แต่มันไม่สามารถงอกออกมาได้ด้วย
ตัวของมันเอง มีแต่คนที่เกิดมาพร้อมกับนิ้วหัวแม่มือสีเขียวอย่างติสตู
เท่านั้น ที่จะทำ�ให้เมล็ดพันธุ์ที่น่าสงสารพวกนั้น เจริญเติบโตขึ้นมาได้
แค่เขาสัมผัสหัสแม่มือลงไปยังพื้นที่ที่เมล็ดพันธ์ทั้งหลายตกหล่นอยู่ ใน
ไม่ช้า พวกมันก็จะแตกยอด ออกใบ ผลิดอก เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่
งดงามในเวลาเพียงชั่วข้าวคืน
ผมคาดเดาว่า กำ�แพงที่ผมเห็นอยู่นี้ น่าจะเป็นฝีมือของติสตู
เพราะว่า เมื่อคราวที่ติสตูต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับคุกของเมืองมีรปวลอัน
เป็นเมืองที่เขาอาศัยอยู่ เขาได้เห็นกำ�แพงมหึมาที่มียอดเหล็กปลาย
แหลมอยู่เต็มไปหมด ติสตูสงสัยว่า มันมีไว้ทำ�อะไร คำ�ตอบที่ได้รับคือ
มันมีไว้เพือ่ ป้องกันไม่ให้นกั โทษหนี สำ�หรับติสตู เขาคิดว่าบางที ถ้าคุกน่า
เกลียดน้อยกว่านี้ นักโทษคงไม่อยากหนีเท่าไหร่ ติสตูรวู้ า่ นักโทษเป็นคน
ไม่ดี แต่เขาไม่เชื่อว่า การที่ขังคนพวกนั้นไว้ในคุก จะช่วยรักษาพวกเขา
ให้หายจากการเป็นคนไม่ดีได้ คืนนั้นติสตูจึงลงมือปฏิบัติการอย่างลับๆ
นิว้ หัวแม่มอื สีเขียวของเขา ถูกจุม่ ไปทัว่ กำ�แพงคุก ในรูกญ
ุ แจ บนลูกกรง
เหล็ก วันรุ่งขึ้น คนทั้งเมืองต้องพบกับความประหลาดใจ เมื่อกำ�แพงคุก
ทีเ่ คยดูหดหูแ่ ละไร้ชวี ติ ห่มคลุมไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ พวกนักโทษ

ปกหนังสือ
‘ติสตู’

ที่ตื่นมาพบกับความงดงาม และกลิ่นหอมของดอกไม้ทุกวัน เริ่มมีหัวใจ
ที่อ่อนโยน นับจากวันนั้น จำ�นวนนักโทษในคุกของเมืองมีรปวลก็ค่อยๆ
ลดจำ�นวนลง จนท้ายที่สุดแล้ว ก็ไม่มีนักโทษเข้ามาอยู่ในคุกอีกเลย
มันเป็นความมหัศจรรย์ เป็นปรากฏการณ์ประเภททีไ่ ม่คอ่ ยมี
ใครนึกถึง หากหัวใจของคนเราสัมผัสความงดงามอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวัน ใคร
จะคิดว่าเมื่อนั้น หัวใจที่เคยขุ่นมัว จะกลับมาสดใสชื่นบาน ผมอิ่มเอม
ใจกับความสดชื่นทีไ่ ด้รับจากกำ�แพงคุก ใช่แล้ว กำ�แพงคุกก็ท�ำ ให้หวั ใจ
ของเราอิม่ เอมได้ หากมันมีความงดงามของธรรมชาติ ผมลืมนึกถึงความ
หดหู่ของมันไปเลย ลืมแบบไม่อยากจะคิดถึงอีกต่อไป
สวนรมณีนาถวันนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความ
สุขให้กับผู้คนมากมาย ความอึมครึมเมื่อครั้งเคยเป็นคุกได้จมหายไป
กับกาลเวลาแล้ว กำ�แพงทีค่ รัง้ หนึง่ เคยตระหง่านขวางกัน้ หัวใจทีโ่ หยหา
อิสรภาพของนักโทษ เขาอาจเคยคิดว่าไม่มีทางที่จะทลายหรือข้ามผ่าน
มันไปได้ วันนี้ได้กลายเป็นความงดงามไปแล้ว ดอกไม้ดอกเล็กๆดอก
หนึ่งบานอยู่ตรงนั้น คนที่วิ่งผ่านมาตามทางเรียบกำ�แพงคุกเก่า ไม่ได้
รูส้ ึกหดหูก่ บั การวิง่ อยูห่ ลังกำ�แพงคุก คนทีเ่ ล่นบาสเกตบอลอยูใ่ กล้ๆกับ
อาคารเรือนจำ�เก่า ก็คงไม่รู้ว่าตัวเองถูกกักขังอยู่ในพันธนาการแต่อย่าง
ใด ผมได้เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะ ความสุขทั้งหลายอบอวลอยู่ใน
สถานทีแ่ ห่งนี้ คุกของเมืองมีรปวล หรือคุกของกรุงเทพมหานคร ได้กลาย
เป็นอดีตไปแล้ว มันกลายเป็นสวนดอกไม้ สถานทีท่ ที่ �ำ ให้หลายคนสุขใจ
ไม่ใช่ทำ�ให้ใจของใครหลายคนเป็นทุกข์
ลองคิดดูเล่นๆหากสถานที่ที่ดูหดหู่ทั้งหลาย สถานที่ที่
เราเคยมองมันแง่ลบ กลายสภาพเป็นสถานทีท่ สี่ วยงามไปหมดทุก
แห่ง สวยงามแบบที่ทำ�ให้หัวใจของมนุษย์ผ่อนคลาย ทำ�ให้หัวใจ
ของเขาอบอุ่นละมุนในความสุขแบบง่ายๆ หากมีสถานที่แบบนี้
มากๆ บางทีโลกนี้ อาจไม่จำ�เป็นต้องมีคุกอีกต่อไป เหมือนที่ติสตู
ค้นพบว่า ดอกไม้ สามารถสกัดกั้นความชั่วร้ายได้
+ 039

เรื่อง สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล

+ 040

ตกบันไดนี่ไม่ว่า ตกเทรนด์นี่ไม่ได้

+ 041

คนจนไม่มีสิทธิพูด

+ 042

ฝันว่ามีเตียง

สุดยอดการใช้เงินภาษีหายนะ

+ 043

ไม่ต้องรีบ ยังต้องอยู่กันไปอีกนาน

+ 044

คุณครูในห้องส่งหนูมาเรียนเพิ่มค่ะ

รักษาสัญญาเป็นมั่น

+ 045

ช่อวรรณกานท์

เรื่อง แมน คล้ายสุวรรณ

+ 046

คลื่น คลื่น ซัดฉวัดเฉวียนเสถียรสถาน………สายธารเจ้าพระยาสายใหญ่
เรือหางยาวเลี้ยงลดแล่นลอยไป………ระทึกใจในยนต์ยาน
ขึ้นท่าเรือวัดสุวรรณารามงามล้ำ�……….ชมจิตรกรรมฝาผนังเล่าขาน
จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน……….อภินิหาร “หลวงพ่อศาสดา”
ถึงร้าน “สงวนโอสถ” ……….บดสมุนไพรใช้รักษา
ตัวพี่นี้มากโรคา……….อยากได้ยาบำ�รุงใจ
ถึงตลาดวัดทองเก่าแก่……….แม่ค้าอัชฌาสัย
ยิ้มแย้มยองใย……….คืนกำ�ไรให้ผู้คน
พี่ใช้ใจซื้อน้องสุดที่รัก……….มาพักพิงในชีวิตทุกแห่งหน
แนบอกอุ่นอบอวลดวงมน……….เริ่มต้นเราผูกเราพัน
เที่ยวลัดเลาะบ้านช่องห้องอาศัย……….เดินต่อไปไม่หวั่น
ร้านค้าอาหารครบครัน……….พี่พลันท้องร้องต้องซื้อกิน
ถึงสถานีโรงรถไฟรถจักร……….โรงรถยักษ์แล่นไปทุกถิ่น
“ธนบุรี” จุดเริ่มต้นยลยิน……….เคียงถวิลกับน้องชมเชย

+ 047

ถึงแล้ว “ขันลงหิน” ……….โศภินวิจิตรพิศเฉลย
ของฝากของน้องครองเสบย……….พี่เผยไปฝากจากใจ
บุ บุ เสียงดังดังไกลไกลทิศ……….นิมิตนามบ้านบุบ้านอาศัย
ศิลปวัฒนธรรมไทย……….โลกได้เห็นเป็นขวัญตา
ตุบ ตุบ เสียงหัวใจดังก้อง……….ร่ำ�ร้องถึงเธอเพ้อฝันหา
ดังขึ้นทุกครา……….ดังยิ่งกว่าเสียงบุกังวาน
โลหะหลอมด้วยไฟร้อน……….ฟืนฟอนเริงแรงแท่งถ่าน
ตีแผ่รูปทรงชำ�นาญ……….เจียนจารลวดลายงดงาม
มรดกตกทอดตลอดรุ่น……….กลิ่นกรุ่นกำ�จายหลายหลาม
สืบสานพยายาม……….คงนามชื่นชม
หัตถกรรม หัตถศิลป์……….คู่ถิ่นฐานนานสม
ทุกทุกสังคม……….นิยมขันลงหินจำ�นรรจ์
เยือนย่ำ�ยามเย็นกับบ้านแล้วหนอ……….น้องนุชคงรอคอยเคียงขวัญ
ถึงคราวเรานอนชมจันทร์……….เล่าเรื่องรอบวันโปรดฟัง
บ้านบุ……….พี่เดินทะลุบ้านเรือนหลายหลัง
เล่ามาเล่าไปไม่จีรัง……….เสียงกรนก็ดังข้างหูเอย

+ 048

รู้ไหมว่า? วัดสุวรรณารามมีประเพณี
ความเชื่อด้านการวิ่งม้าแก้บน
ของผู้ชายที่ไม่อยากเป็นทหาร
เมื่อสำ�เร็จผลดังกล่าวจะมาวิ่งม้าแก้บนร้อง ฮีฮี
รอบพระอุโบสถ

•

รู้ไหมว่า? วัดสุวรรณารามมีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม
จากยอกจิตรกรแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
คือครูคงแป๊ะและครูทองอยู่

•

รู้ไหมว่า? “อย่าเป็นตาลยอดด้วน”
เป็นคำ�สั่งของหมอหงวนในการสืบทอดตำ�รายาแผนไทย
จนมาสู่รุ่นหลานวันนี้ ร่วมร้อยปี

•

รู้ไหมว่า? ตลาดวัดทองมีโครงสร้างของตลาดเป็นโครงไม้
คล้ายสถานีรถไฟหัวลำ�โพง
ใช้หลักการประสานไม้เข้าด้วยกันไม่ต้องมีเสารับ

•

รู้ไหมว่า? สถานีรถไฟธนบุรีแห่งนี้
ยังมีสายสำ�คัญที่แล่นอยู่ เช่น ชุมพร หลังสวน
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
สามารถใช้การได้จนถึงทุกวันนี้

•

รู้ไหมว่า? บ้านบุเป็นชุมชนเก่าแก่ในเขตบางกอกน้อย
ที่ผู้คนอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาคราวกรุงแตก
แล้วมารวมกลุ่มประกอบอาชีพเข้าร่วมกันคือ “เครื่องบุ”

•

รู้ไหมว่า? “บุ” คือการตีแผ่โลหะให้บางแล้วขึ้นรูปเป็นภาชนะ
ใช้โลหะ “ทองม้าล่อ”
ที่นำ�มาจากจีนเช่น ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น
มาหลอมเป็นวัตถุดิบ

•

รู้ไหมว่า? สุนทรภู่เคยพรรณาถึงบ้านบุในนิราศสุพรรณไว้ว่า
ยนย่านบ้านบุตั้ง……….ตีขัน
ขุกคิดเคยชมจรร……….แจ่มฟ้า
ยามยากหากปันกัน……….กินซีก ฉลีกแฮ
มีคู่ชูชื่นหน้า……….นุชปลื้มลืมเดิม
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Artist : Beyonce
Album : 4

Artist : Britney Spears
Album : Femme Fatale

กลับมาแล้วกับเจ้าแม่ R&B พร้อมสตูดิโออัลบั้มชุดที่สี่ นาม
ว่า 4 ซึ่งเจ้าตัวก็เคยบอกว่า อัลบั้มชุดนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ และ
เธอตั้งใจทำ�มันให้มันออกมาดีที่สุด แต่สงสัยจะดีเกิน หรือแฟนคลับตั้ง
ความหวังไว้มากไปหน่อยหรือเธอถอยหลังแล้วหรือไง พออัลบัม้ ออกมา
จริงๆ ถึงได้ช็อกกันเป็นแถบๆ…
พูดถึงภาพร่วมของอัลบั้มนี้ เหมือนกับเจ๊แกถอยหลังลงไปดู
สภาพคลองอย่างไรไม่รู้เหมือนกัน ปกติเพลงของบียอนเซ่เข้าใจยากอยู่
แล้ว แต่พอมาเจอสตูดิโออัลบั้มนี้ ยิ่งหนักกว่าเดิมอีก Run The World
(Girls) คือซิงเกิลแรกที่เอาทุกอย่างมายำ�ใส่จนเละเทะโดยไม่ต้องเดา
เอาอิเล็กทรอนิกส์ เอาอาร์แอนด์บี สาดซาวนด์ฮิปฮอป ใช้โปรแกรมมิ่ง
ถือเป็นบทเรียนได้ดีว่า การใช้ทุกอย่างที่มีในที่เดียวหมดมัน
อาจจะเน่ามากกว่าดีก็ได้ แถมเนื้อเพลงก็เข้าใจยากกว่าเดิมอีก แต่
ภาพร่วมอัลบัม้ ถือว่ายังเจ๋งอยูถ่ งึ มันจะไม่มอี ะไรแปลกใหม่ในตลาด แต่
สำ�หรับบียอนเซ่แล้ว ถือว่าอัลบั้มนี้มีอะไรใหม่ๆ เยอะ!
Best Thing I Never Had เป็นซิงเกิลเดียวที่พอจะถูๆ ไถๆ
กับนางอื่นได้บ้าง เป็นเพลง R&B ที่ฟังได้เรื่อยๆ ดนตรีไม่มากมายอะไร
เหมือน Run The World (Girls) ส่วนเนือ้ เพลงก็ดา่ แฟนเก่าในวันแต่งงาน
I Was Here คือแทร็คที่ดูดีที่สุดในอัลบั้มแล้ว มิดเทมโพบัลลาดช้าๆ ถึง
จะมีกลิ่นแปลกหน่อยๆ ก็เถอะ สำ�หรับอัลบั้มมีเพลงดีๆ เยอะ แต่พอดี
ว่าทุกเพลงในอัลบั้มมันเป็นแนวเดียวกันหมด เลยไม่มีเพลงไหนที่เด่น
ขึ้นมาสักเพลง
สตูดโิ ออัลบัม้ ชุดนี้ ถือว่าบียอนเซ่เริม่ จะแหกออกมานอกกรอบ
ของแนวเพลงตัวเอง โดยการนำ�สิ่งอื่นๆ เข้ามายัดใส่ไปซะเต็มที่แบบไม
มีกั๊ก สำ�หรับแฟนคลับบียอนเซ่ อัลบั้มนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มดีอัลบั้มหนึ่ง
เพียงแต่เราเพลียกับซาวด์แหกๆ ของแกเกินไปเท่านั้นล่ะ

	Princess of Pop ผู้ห่างหายไปจากวงการเพลงสองปีกลับมา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อัลบัม้ นีเ้ ธอเริม่ อัดตัง้ แต่สองปีทแี่ ล้ว และเป็นอัลบัม้ ทีเ่ หมือน
กับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปูทางไว้ตั้งแต่ In The Zone, Blackout, Circus
อัลบั้ม Femme Fatale จึงเป็นแนวยูโรแดนซ์เก๋ๆ แปลกใหม่แต่ยังคง
มีกลิ่นอายบริทนีย์อยู่ไม่น้อยถึงมันจะตลาดมากไปหน่อยก็เถอะ แต่
อย่างไรก็ตามบริทนีย์ก็ได้นำ�เสนอ Pop รูปแบบใหม่ๆ ทุกอัลบั้มอยู่แล้ว
Hold It Against Me แค่ปล่อยออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถทำ�ให้เซิฟ
เวอร์ iTunes ล่มลงได้ซึ่งไม่มีศิลปินคนไหนทำ�ได้มาก่อน เป็นเพลงบีท
แดนซ์หนักๆ จัดเต็มที่ สมกับที่แฟนคลับรอคอย แต่พอปล่อย Till The
World Ends กลับไม่ดังเท่าที่ควร เพราะดันล้างกลิ่นสาปคนแต่งเพลง
ให้อย่างแคทช่าไม่ออกอยู่ดี ดูท่าว่าแทร็คที่ดูดีที่สุดของอัลบั้มนี้คือ
Criminal เป็นหนึ่งเพลงที่ดีที่สุดของบริทนีย์เหมือนกัน ถึงเนื้อเพลงจะ
กระแดะไปสักนิดแต่พอยอมรับได้อยู่ Inside Out เป็นเพลงป็อปแนว
ใหม่ของบริทนีย์ แต่ดื่นดานในตลาด แต่แฟนคลับดูจะชอบเพลงนี้เป็น
พิเศษ I Wanna Go แทร็คป็อปอิเล็กทรอนิกส์ตลาดๆ ตัดแต่งเสียงซะ
แหลมมาก เนื้อเพลงก็ออกแนวอยากออกไปแสดงธาตุแท้ในผับทำ�นอง
นั้น หวังว่าคงไม่ได้เห็นเธอร้อง Rolling in the Deep ของ ADELE นะ
เพราะกลัวแก้วหูแตกเอา
บริทนียใ์ นอัลบัม้ นีจ้ ะไม่เปรีย้ งปร้างเท่าเมือ่ ก่อน แต่กล็ บภาพ
อัลบั้มยำ�รวมมิตรเน่าๆ อย่าง Circus ออกได้อย่างหมดจด ในอัลบั้มนี้
ก็ยังมีจุดอ่อนข้อใหญ่ๆ ที่ไม่เคยแก้อยู่ดี คือคุณเธอไม่เคยทำ�ตามคอน
เซ็ปต์อัลบั้มแบบตรงๆ เลยสักครั้ง เพลงในอัลบั้มส่วนใหญ่จะมีแต่แนว
ตลาดจ๋าทัง้ นัน้ แต่เรายังได้เห็นการพัฒนาของบริทนียท์ ไี่ ม่เคยยาํ้ อยูก่ บั ที่
มักจะทำ�ป๊อปในรูปแบบอืน่ ๆ อยูเ่ สมอ แต่ถงึ อย่างไร Blackout ก็ยงั เป็น
ป็อปแดนซ์ที่น่าเต้นที่สุดของบริทนีย์อยู่ดี ส่วน Femme Fatale สามารถ
ที่จะเปิดฟังเรื่อยๆ ไม่มีเบื่อไม่ข้ามแทร็คอยู่เหมือนกัน
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“คุณธานิน ตอนนี้บริษัทของเรากำ�ลังประสบปัญหาหนัก เราจึงมี
ความจำ�เป็นต้องลดจำ�นวนพนักงานลง…”
“ไม่มโี อกาสสำ�หรับคุณอีกแล้วค่ะนิน เราคุยเรือ่ งนีก้ นั มามาก
เกินพอแล้ว คุณพร้อมที่จะหย่าเมื่อไหร่..”
“พี่นินคะ รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ ตอนนี้คุณแม่กำ�ลัง
ไม่สบาย อาการน่าเป็นห่วงมาก…”
ไม่รู้ว่านี่คือครั้งที่เท่าไหร่แล้วของวันนี้ ที่เทปเก่ากำ�ลังจะถูก
กรอฉายซ้ำ�อีกครั้ง ในที่สุดผมก็วนกลับมาคิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีก
จนได้ ผมปล่อยให้ตัวเองเดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมาย สุดแล้วแต่
อารมณ์กบั ความคิดทีจ่ ะนำ�พาเท้าทัง้ สองข้างให้กา้ วไปทางใด และผมก็
ต้องประหลาดใจ เมือ่ กลับพบว่าขณะนีต้ วั เองกำ�ลังยืนอยูบ่ นชัน้ ดาดฟ้า
ของ “ตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุง” เสียแล้ว
บรรยากาศเงียบงันบนตึกสูง ทำ�ให้ตวั ผมยิง่ จมอยูก่ บั ความคิด
ของตัวเองมากยิ่งขึ้น ปัญหาทุกอย่างที่กำ�ลังถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่าง
รวดเร็วโดยที่ผมไม่ทันตั้งตัว มันทำ�ให้ผมรู้สึกเหมือนกำ�ลังสติแตก และ
เริม่ มองหาถึงทางออกของปัญหานี้ ในระหว่างนัน้ ความคิดหนึง่ ก็ผดุ เข้า
มาในหัว … ทำ�ไมเราไม่ยตุ ปิ ญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ให้มนั จบลงไปพร้อมๆกับชีวติ
ของเราล่ะ ?
ผมค่อยๆสาวเท้าเข้าไปยืนอยู่บริเวณริมตึก ภาพเบื้องหน้าที่
ผมเห็นเป็นนกพิราบฝูงใหญ่ที่กำ�ลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้ากว้างอย่าง
อิสระ ซึง่ นัน้ ยิง่ ทำ�ให้ผมรูส้ กึ มัน่ ใจกับการตัดสินใจในครัง้ นีม้ ากขึน้ เพราะ
หากความตายเป็นทางออกเดียวทีจ่ ะทำ�ให้กา้ วพ้นปัญหาวุน่ วายใจในวัน
นี้ได้จริง .. ผมก็พร้อมที่จะทำ� !
ทันทีส่ ายตาทอดไปยังภาพเบือ้ งล่าง จากความสูงบนตึกทีผ่ ม
ยืนอยู่ราวสี่สิบสองเมตร ชั่วขณะหนึ่งความรู้สึกกลัวต่อความตายก็ผุด

ขึน้ มาในใจ ผมจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับปลอบใจตัวเองเบาๆว่า
‘ไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้นธานิน เพียงแค่เสี้ยวนาทีเดียวเท่านั้นแล้วทุกอ
ย่างๆจะจบลง’ ผมหลับตาลงเพื่อรวบรวมความกล้าอีกครั้ง และเปิดตา
ขึ้นอย่างช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะกระโดดลงไป …
แต่ ณ วินาทีนนั้ ภาพบางอย่างจากถนนเบือ้ งล่างกลับหยุดทุก
การกระทำ�ของผมไว้ชั่วขณะ
ภาพสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำ�ลังเดินอยู่ริมถนน ซึ่งอาจดูเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่ความแตกต่างที่เป็นดั่งมนต์สะกดให้ผม
ต้องหยุดเพื่อมองสุนัขตัวนี้ นั่นคือ ..ความสู้ชีวิตของมัน..
สุนัขขี้เรื้อนขาพิการ ที่กำ�ลังพยายามตะเกียกตะกายใช้ขา
สามข้างทีเ่ หลือของมันพยุงตัวเองให้กา้ วไปด้านหน้า ผมไม่รหู้ รอกว่าจุด
หมายปลายทางทีม่ นั ตามหาอยูน่ นั้ คืออะไร อาจเป็นถังขยะสักใบทีพ่ อมี
เศษอาหารให้มนั ได้ประทังชีวติ หรืออาจเป็นสิง่ ใดก็ตาม ซึง่ มันไม่ส�ำ คัญ
เท่ากับสิ่งที่ผมสามารถอนุมานได้จากภาพที่เห็นในตอนนี้ คือ ความไม่
ยอมจำ�นนชีวิตต่อโชคชะตา เพราะแม้ว่ามันไม่ได้เกิดเป็นสุนัขพันธ์เล็ก
หน้าตาน่ารักน่าทะนุถนอม เหมือนสุนัขตัวอื่นๆ แต่ในเมื่อชีวิตนี้ของมัน
ถูกกำ�หนดให้อยู่ในร่างของสุนัขพันธ์ทาง หน้าตาดุดัน ท่าทางมอมแมม
หรือแม้จะเหลือเพียงสามขา แต่มนั ก็ไม่เคยนัง่ โทษฟ้าโทษดินถึงสิง่ ทีม่ นั
ได้รบั แต่กลับกลายเป็นการดำ�รงชีวติ ต่อไปในสิง่ ทีม่ ตี า่ งหากคือสิง่ ทีม่ นั
กำ�ลังทำ� ซึง่ มันทำ�ให้ผมรูว้ า่ ค่าของชีวติ ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู ประเมินจากสิง่ ทีเ่ ห็น
เพียงภายนอกหรือจากความคิดของใครสักคน หากแต่เป็นสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ชวี ติ
ต่างหากทีเ่ ป็นผูก้ �ำ หนดคุณค่าของชีวติ ตนเอง สุนขั ขีเ้ รือ้ นในสายตาของ
ผูค้ นภายนอกอาจดูไร้คา่ ไร้ความหมาย แต่ความขีเ้ รือ้ นหรือความพิการ
ของมันนัน้ ก็ไม่เคยไปเป็นภาระต่อใคร มันเลือกทีจ่ ะเผชิญปัญหาในชีวติ
ด้วยตัวมันเอง และรักชีวิตของตัวเอง ไม่เคยมีครั้งใดที่เราจะเห็นสุนัข
จรจัดตัดสินใจวิ่งไปให้รถชนมันตายเลยสักครั้ง แล้วชีวิตของคนที่พรั่ง
พร้อมด้วยสติปัญญา มีมันสมองที่พัฒนาได้ไกลกว่าสัตว์ดิรัจฉาน เหตุ
ใดจึงตัดสินใจหนีปญ
ั หาด้วยการจบชีวติ ของตัวลงด้วยวิธงี า่ ยๆแบบนัน้
เล่า ?
สุนขั ทีก่ �ำ ลังเดินสามขาอาจเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านัน้ เพราะ
แท้จริงแล้วขาทีส่ ขี่ องมันก็ก�ำ ลังเดินอยูเ่ ช่นกัน แต่เป็นการเดินด้วยใจ ซึง่
เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เพียงผมหยุดมองเรื่องราวของตัวเองสักนาที แล้วมองไปยัง
ชีวิตของผู้อื่น ภาพจากถนนเบื้องล่างก็ได้สะท้อนสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอีก
มากมาย ไม่ใช่สนุ ขั ขีเ้ รือ้ นขาพิการเท่านัน้ ทีก่ �ำ ลังต่อสูก้ บั ชีวติ ของมันอยู่
แต่หากมุมถนนอีกหลายด้าน ยังปรากฏภาพชีวติ ทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะ
เป็นเด็กผูห้ ญิงทีย่ นื ขายพวงมาลัยบนท้องถนน ชายชราทีห่ ยิบข้าวของไร้
ค่าหรือเสือ้ ผ้าเก่าๆ มาขาย ทุกๆ คนล้วนมีปญ
ั หาชีวติ ในแบบของตน
ทีแ่ ตกต่างกันไป แต่สงิ่ ทีส่ �ำ คัญคือวิธกี ารจัดการปัญหาของเขาต่าง
หาก ว่าจะเลือกจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไร...
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นลินี ฐิตะวรรณ
เราเป็นคนชอบอ่าน อ่านมากเข้า ก็เกิดอาการคันมืออยากเขียนให้คนอื่นอ่านบ้าง ยิ่งพ่อเราจำ�กัดความ
ของคำ�ว่านักเขียนว่า “ไส้แห้ง” เรายิ่งอยากพิสูจน์ด้วยการทำ�ให้พ่อเห็นว่าเรายังคงรักษาไขมันให้อยู่กับ
ตัวเราได้พร้อมๆ ไปกับการเขียน :) เราว่าการวิ่งสู่เส้นชัยที่ดีที่สุด คือการลงมือทำ�ให้คนที่คอยลุ้นเห็นว่า
เราทำ�ได้ แทนที่จะเปลืองเวลาเอาชนะกันด้วยคำ�พูด
เราอาจจะไม่ใช่นัก(อยาก)เขียนที่ดี แต่เรามั่นใจว่าเราก็มีดีในตัวเอง(นะ)
ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
ผมเขียนเรื่องสั้นระทึกขวัญบ้าๆ บอๆ เรื่องแรกตอนประถมห้า และก่อนจะยื่นสมุดให้เพื่อนสนิทคนหนึ่ง
อ่านนัน้ รูส้ กึ อายมาก คิดว่านีเ่ รากำ�ลังทำ�บ้าอะไรอยู่ แต่ภาพทีเ่ ห็นหลังจากเพือ่ นคนนัน้ อ่านจบแล้วอุทาน
ขึน้ มาว่า “เฮ้ย เจ๋งว่ะ” และชวนเพือ่ นทัง้ ห้องให้มาอ่านเรือ่ งของผม มันทำ�ให้ผมรูส้ กึ ภูมใิ จทีต่ วั เองตัดสิน
ใจหยิบยื่นชิ้นงานของตนเองออกสู่สายตาคนใกล้ตัว มิหนำ�ซ้ำ�ยังมีหลายคนที่ลองต่อยอด ขีดๆ เขียนๆ
เรื่องบ้าๆ บอๆ ของผมต่อด้วย นั่นเป็นกำ�ลังใจอันแรงกล้าที่ผลักดันให้ผมตัดสินใจขีดเขียน และสรรค์
สร้างผลงานชิ้นอื่นๆ เรื่อยมา
นํ้าพลอย
กำ�เนิดมาด้วยความรัก.ดำ�รงอยู่ด้วยความรัก.ไม่เคยมี ‘คนรัก’.
ชาเขียว.ตุ๊กตาหมี.ละคอนเวที.โปสการ์ด.ปลาดิบ.ฤดูหนาว.Singular.ค่ายอาสา.หนังสือ.
ไม่ใช่นักเขียน.แค่อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง.
อาชีพในฝัน… ภริยาทูต.
ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
หลายครั้งเวลาเราอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง หรือเดินทาง มักสัมผัสได้ถึงเรื่องราวบางอย่าง จนเขียน
มันออกมาเป็นตัวหนังสือ จะบอกว่ามีความฝันเป็นนักเขียนก็ไม่ผดิ แต่รสู้ กึ ว่าตัวเองต้องผ่านกระบวนการ
อะไรบางอย่าง เพื่องานเขียนจะได้ตกผลึก ซึ่งครั้งนี้ได้โอกาสที่ดีจากค่ายอบรมการเป็นนักเขียนของ
โครงการ TK young writer ได้ออกไปสัมภาษณ์จริง ทำ�งานจริง ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนที่หลากหลาย
และเราคิดว่าเราจะเป็นคนขายตัวหนังสือให้ได้
แมน คล้ายสุวรรณ
วันที่ผมเดินเข้าสู่โลกแห่งความฝัน โลกแห่งจินตนการ โลกแห่งลานอักษร ผมหลงรักมนต์เสน่ห์ของ
ภาษา ประดุจหลงมายาความรัก ความมานะพยายาม พากเพียรเขียนบทร้อยกรองและร้อยแก้ว จึง
ทำ�ให้ผมได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถมากมาย ผมคือนักเรียนที่เชื่อฟังคำ�
สั่งสอนของครู ผมคือนักเขียนที่สร้างผลงานเพื่อวาดหวังการดำ�รงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทย ผมคือ
นักอาสาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครหวังจะเป็นปัจจุบันของสังคม ผมคือครูสอนพิเศษภาษาไทยที่
หวังให้เด็กๆ พ้นความคิดอวิชชา นี่คือโลกส่วนตัวของผมที่ผมอยู่ มิอาจปูด้วยกลีบดอกไม้ หากแต่ปู
ด้วยกลีบดอกใจ ที่เบ่งบานมาด้วยความอดทนของการเป็นนักสู้ โลกความฝันได้พลันเป็นโลกความ
จริงของผม โลกนี้งามยิ่งนัก
ศรัญญา สงสัย
เพราะมีใจให้งานเขียน ฉันจึงก้าวสู่โลกของตัวอักษร…
วันแรกที่เปิดหนังสือนิยายเรื่องแรก ฉันพบความมหัศจรรย์ของภาษา เรียงร้อยถ้อยถักจนเกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจ นับจากนั้นเป็นต้นมาก็หลงใหลงานเขียน จนเกิดความรู้สึกอยากเป็นนักเขียน
ขึ้นมาบ้าง บางคนว่าพร่ำ�เพ้อ แต่ฉันไม่มีวันเชื่อ และแม้จะเรียนด้านจิตวิทยา แต่ปัจจุบันยังคงมุ่งมั่น
เขียนนิยาย และมีพลังอยากเขียนเรื่องสั้น รวมถึงงานเขียนอื่นๆ ถนนสายนี้แม้จะยาวไกล หากยังมีฝัน
ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้
ฉัตรชัย อภิชล
พรสวรรค์ชั้นเยี่ยมของผมคือการไร้ซึ่งพรสวรรค์ บางสิ่งที่คนอื่นทำ�กันได้ ผมกลับต้องพยายามมากกว่า
ชาวบ้านสองถึงสามเท่า ร้อยพล็อตเรือ่ งทีค่ ดิ อาจจะเป็นแค่เรือ่ งเดียวทีไ่ ด้เขียน ร้อยเรือ่ งทีไ่ ด้เขียนอาจจะ
มีแค่เรื่องเดียวที่เขียนจบ ร้อยเรื่องที่เขียนจบอาจจะไม่มีสักเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ถ้าอะไรที่ผมไม่ได้พยายาม
แล้วอย่างเต็มที่ ผมรูท้ นั ทีเลยว่ามันต้องล้มเหลว แต่ผมก็ไม่เคยปล่อยให้ตวั เองล้มทัง้ ทีย่ งั ไม่ได้พยายาม
อะไรเลย พยายามมากบ้าง น้อยบ้าง เพราะผมเชื่อในคำ�ที่ไอดอลของผมอย่างคุณลุงวินทร์ เลียววาริณ
เคยเขียนไว้ว่า–“ความสำ�เร็จย่อมมาเยือนคนที่อดทนพอ”

ณัฐณิชา แดงรัตนวงศ์
สิ่งที่อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เราจำ�ความได้คือความเป็นคน 2 บุคลิก ที่นิ่งมากกับสนุกมาก เห็นได้จากเรา
ทีช่ อบอยูก่ บั เพือ่ นแต่บางครัง้ เราก็อยากอยูค่ นเดียว หรือเราชอบออกไปเทีย่ วข้างนอกแต่เราก็คดิ ว่าบ้าน
เป็นที่ๆมีความสุขที่สุด และความเป็น 2 บุคลิกของเราจะชัดมาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกไปอยู่ในที่ๆ
ไม่คุ้นเคย แล้วต้องทำ�ความรู้จักกับคนใหม่ๆ แต่เรามองว่ามันเป็นข้อดีนะ เพราะมันทำ�ให้เราได้อยู่สอง
สถานะในเหตุการณ์เดียว และประสบการณ์ทางความรูส้ กึ ทีเ่ ราได้รบั จากการมองสองมุมมันก็มากกว่า
ที่เราจะมองจากมุมๆเดียวอยู่แล้ว
ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์ (เชอร์)
หลังจากที่ทดลองหายใจด้วยตนเองสำ�เร็จเป็นครั้งแรกก็เชื่อในอัตลิขิตอย่างงมงายเสมอมา
ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจัดว่าไอคิวเกือบตํ่า แต่อีคิวนี่ล่ำ�มาก
ว่างๆ ชอบลองหัวเราะด้วยโทนเสียงหลายๆแบบเพื่อฝึกจำ�แนกความสุข
หลงใหลในคำ�คล้องจอง ชอบคิดนอกกรอบ ชื่นชอบความสร้างสรรค์ ทุกอย่างเน้นมันส์ไม่เน้นสาระ
และชอบใช้พื้นที่สาธารณะทุกชนิดในการบอกขอบคุณชีวิตและกัลยาณมิตรที่ดี
ธัญรัตน์ ตันติวงศ์
“ถ้าคิดว่าจะ ‘ลอง’ แล้วไม่ได้ทำ�
มันน่าเสียใจกว่า ลองแล้วล้มเหลว
นั้นเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้
คนอย่างฉันมีโอกาสได้สะพายเป้ หิ้วกล้วยสองหวี
มาแก้บนในวันที่มาค่าย TK Young Writer”
ฑีฆพงษ์ งามศุภโชค (แบงค์)		
ง่ายแต่ยาก
มากแต่น้อย
โง่แต่จริง

			

วริษา สุกิตติพัฒนากุล
ชื่อเล่นคือ มายด์ … ฉายาคือ เหม่ง
หนึ่งบรรทัดที่เขียน มาจากหนึ่งชั่วโมงที่คิด
บางบรรทัดอาจไม่มีความหมาย แต่ทุกบรรทัดมาจากความตั้งใจ
กมลวรรณ ตันสกุล (ดรีม)
ฉันเป็นคนชอบอ่านนิยายมาก เลยอยากลองเขียนดูบา้ ง ถึงฝีมอื จะไม่คอ่ ยเข้าขัน้ แต่กพ็ ยายามเอาใจรัก
เข้าสู้ ตอนมัธยมเคยใฝ่ฝันอยากเรียนอักษรฯ หรืออะไรแนวนั้น แต่เพราะพ่ออยากให้เป็นหมอ และฉัน
ก็มีกำ�ลังพอที่จะเรียนได้ เลยเลือกทางเดินสายนั้น และหวังว่าจะจบไปเป็นหมอที่ดีในวันข้างหน้า ฉัน
ไม่ได้เสียใจ เพราะถึงจะไม่ได้เรียนคณะในฝัน ไม่ได้มีเวลาทุ่มเทมากเท่าคนอื่นๆ แต่ฉันก็ยังอยากเขียน
ใครว่าความฝันมันกินไม่ได้ แต่ฉันจะทำ�ให้มันกินได้ ^^
พิเชฐ วัตตะสิริชัย (ออฟ)
อ่านบ้าง ไม่อ่านบ้าง อยู่ในห้องสมุด มากกว่าห้องเรียน
เขียนบ้าง ไม่เขียนบ้าง อยู่ตามร้านกาแฟ และสวนสาธารณะ
เรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง อยู่ที่คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
คิดบ้าง ไม่คิดบ้าง คิดไม่ออกบ้าง อยู่กับชีวิตอิสระเสรี
สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล (เซ้ง)
รักเสียงหัวเราะ และงานสร้างสรรค์
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“The secret of
happiness is
freedom.
The secret of
freedom
is courage.”
Thucydides
Ancient Greek
Historians &
Author
460-404bc

