
นิตยสารกึ่งส�าเร็จรูปเพื่อคนเมือง

30.-

ปีที ่ 20 ฉบับที ่ 28
กุมภ

าพั
นธ์ 2557

BANGKOK
DIMENSIONS



2



3

 “In modern war... 
you will die like a dog 
for no good reason.”

ในสงครามสมัยใหม่... 

คุณจะตายอย่างไร้ค่าด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึน้

- Ernest Hemingway
(1899 - 1961)

Notes on the next war, Esquire, 1935
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ข้าพเจ้า - บรรณาธิการ เป็นหญิงอายุ 24 ขวบกว่า และ

เคยล้มเหลวทางการศึกษาหนหนึ่ง แต่ก็ไม่นับเป็นรอยด่าง 

หรือผิดบาปต่อบุพการีแต่อย่างใด

 ไม่เคยเป็นหัวหน้าห้อง ไม่เคยเป็นหัวหน้ากลุ่ม 

อาศัยความจับพลัดจับผลูมานั่งต�าแหน่งที่ต้องออกค�าสั่ง 

ต้องคัดเลือก ต้องตัดสิน 

 เพราะเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสมาชิกในกอง

บรรณาธกิาร การออกค�าสั่ง หรอืตดัสนิวา่งานช้ินไหนของ

ใครดีเลว สมควรหรอืไมส่มควรที่จะไดล้งตพีมิพ์ จงึเป็นงาน

สาหัส

 ธรรมดา, ในการท�างาน หัวหน้าอาจโดนเกลียด

คนแรก ข้าพเจ้าให้ทุกคนพูด รับฟังบ้าง ปล่อยผ่านหูบ้าง

 โชคดี ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพื่อนสมาชิกขุดเรื่อง  

ส่วนตัว รากเหง้า หรือพฤติกรรมทางเพศใดๆ มาโจมตี

การท�างานอันกระท่อนกระแท่น

 ช่วงที่เรา - กองบรรณาธิการ ผลิตนิตยสาร

เล่มท่ีท่านถืออยู่ในมือ เป็นช่วงที่มีความผันผวนทาง  

การเมือง ชนิดคาดเดาอนาคตได้ยาก วันนี้เป็นอย่าง    

พรุ่งนี้สถานการณ์ก็พลิกเป็นอีกอย่าง หน้าเป็นหลัง

 กลุ่ม กปปส.จัดเวทีปราศรัยโจมตีความล้มเหลว

ของรัฐบาลโคลนนิ่งขึ้นทั่วทุกมุมเมือง

บทบรรณาธิการ

 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ารัฐบาลนายกฯ หญิงท�างาน

ล้มเหลว หากให้ไล่เรียงความฉิบหายของชาติ แค่หน้า

กระดาษอาจไม่พอ

 แต่ขออภัย, ข้าพเจ้าเห็นต่างอย่างยิ่ง ที่ท่าน    

นักวิชาการ และนักไฮด์ปาร์คร่วมชาติ ขุดรากเหง้าที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการท�างาน ขุดพฤติกรรมที่จริงบ้างลือไปเอง

บ้าง มาพูดบนเวที ใช้ความเป็นเพศหญิงก่นด่าให้เสียหาย 

ใช้เสียงนกหวีดของมวลชนในการสร้างความชอบธรรมให้

ค�าพูด

 Speech ที่ไร้เหตุผล ท�าไปด้วยความคึกคะนอง 

เพื่อความสะอกสะใจล้วนๆ

 หรอืที่เรียกวา่ ‘hate speech’ - วาทะที่กลั่นจาก

ความเกลียด และเต็มไปด้วยอคติ

 ทราบดีเหลือเกินว่า เราอยู่ในยุคเสรีภาพก�าลัง

ผลิดอกอีกครัง้

 “ปากข้าฯ ข้าฯจะพูด เอ็งไม่อยากฟัง ก็อุดหู   

ไปสิ(วะ)”

 ขออภัยอีกครัง้ ที่นิตยสารฉบับนี้ ขอประณาม   

วาทะเหล่านัน้

 ขออภัยเป็นครั้งสุดท้าย, ข้าพเจ้าไม่นับรวมว่า   

hate speech เป็น freedom of speech
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“As I would not be a slave, 
so I would not be a master. 

This expresses my idea 
of Democracy. 

Whatever differs from this, 
to the extent of the difference,

 is no Democracy”

ในเมื่อฉันไม่ยอมเป็นทาส, ฉันก็จะไม่เป็นนายทาส

ประชาธิปไตยของฉันเป็นแบบนี้

อะไรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความแตกต่างนี้

นัน่ไม่ใช่ประชาธิปไตย

- Abraham Lincoln

(1809 - 1865)

Definition of Democracy, 1858

ขอบคุณภาพจาก : http://homepage.ntlworld.com
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INTERVIEW
เรื่อง: พชรอร ชินทะวัน
ภาพ: เดอะลายอ้อน



“ไมว่า่โลกจะเหีย้ขนาดไหน แต่
เรายังศรัทธาในความดีและ
ความถูกต้อง เราพยายาม
ยืนยันว่าคนดีแบบนี้ยังมีจริง 
ให้คนในสังคมกลับมาศรัทธา
ในการเปน็คนดี”
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มองหา ‘ฮีโร่’ ในดวงใจสักคน เรานึกถึงใคร? 
	 คงไม่แปลก	หากเราจะได้ค�าตอบเป็นเหล่ายอดมนุษย์ระดับต�านานทั้งหลายตามสูตรอเมริกันฮีโร	่		

ท้ังแบทแมน	ซุปเปอร์แมน	สไปเดอร์แมน	และอีกหลายแมน	 เพราะไม่ว่าพวกเขาจะปรากฏบนจอเงินก่ีครั้ง										

ถูกรีเมคกี่รอบ	ก็ยังคงเป็นขวัญใจของคนทั่วโลก	

	 หากตีกรอบให้หาฮีโร่ไทยบ้างล่ะ	จะนึกถึงใคร?

	 เรามีโอกาสได้น่ังคุยกับนักเขียนบทและผู้ก�ากับฝีมือเย่ียม	ก้องเกียรติ	 โขมสิริ	 หรือ	 ‘โขม’	 ผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ตระกูลฟิล์มนัวร์แนวสยองขวัญ	ท�าหนังโหดๆ	แนวทริลเลอร์	 อย่างเรื่องเฉือน	 ลองของ	 ไชยา	และ

อันธพาล	จนไม่แปลกใจเลย	หากเขาจะได้รับฉายา	ผู้ก�ากับซาดิสม์	หรือผู้ก�ากับโรคจิต	แม้ผู้ชมภาพยนตร์ไทย

อาจยังไม่รู้จักเขาดีนัก	แต่ผลงานถูกการันตีจากรางวัลผู้ก�ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	เวทีสุพรรณหงส์ครั้งที่	19

ก้องเกียรติ  โขมสิริ



10

“เราคาดหวังแต่จะหาฮโีร่ 

แต่เราไม่เคยพอใจในฮีโร่

ของเราเองสักคน”

ก้องเกียรติ มองฮีโร่อย่างไร?

	 เขาบอกว่า	 ฮีโร่ส�าหรับตัวเขาเอง	 เป็นใครก็ได้	 อาจเป็น

ใครสักคนท่ีเราศรัทธา	 เพราะเชื่อว่าเขาจะน�าพาศรัทธาคนอื่นไปใน

ทางที่ถูกต้องไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง	 ฮีโร่ไม่จ�าเป็นต้องบิน	หรือเหาะ

เหินเดินอากาศได้	

	 อย่างฮีโร่ในสหรัฐอเมริกา	 หรือญ่ีปุ่นที่นิยมสร้างขึ้นมา

จากตัวการ์ตูนในช่วงยุคสงครามเย็น	 ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสร้าง									

ภาพลักษณ์และสร้างคนในประเทศ

	 ถ้าหันกลับมามองดูประเทศเราเอง	ในความคิดของโขม

นั้น	 ฮีโร่ไทยไม่มีอยู่จริง	 โขมขยายความว่า	 ทุกวันนี้	 มันเสียสมดุล	

เพราะเราคนไทยไปคลั่งฮีโร่ต่างประเทศ	 ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร	

อาจเป็นเพราะฮโีร่ทีป่ระเทศเราน�าเสนอ	หนีไม่พ้นเรือ่งประวัตศิาสตร์

ชาติไทย	ไม่ได้บอกว่าเรือ่งนีไ้ม่ด	ีแต่การทีฮ่โีร่ของไทยถูกน�าเสนอใน

ระดับเจ้าเท่าน้ัน	ท�าให้มองหาคนธรรมดาท่ีเป็นฮโีร่เหมอืนฝ่ังอเมรกิา

ได้ยากมาก	หรือแทบจะไม่มีเลย

	 อาจเป็นเพราะ	ยุคสมยัท่ีมกีารเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา	

จะเห็นได้จากยุคสมัยหน่ึงพ่อแม่เราก็อยากท�าตามอังกฤษ	 ยุคหน่ึง

อยากเป็นฮปิป้ี	หรือยุคนีอ้ยากเป็นเกาหล	ีเพราะวิธีการเรยีนการสอน

ท่ีถูกปลูกฝังแบบเดิม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถูกปฏิบัติต่อๆ									

กันมา	จึงไม่เกิดการคิดต่อยอด	ฮีโร่จึงไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย

	 “เราคาดหวังแต่จะหาฮีโร่	 แต่เราไม่เคยพอใจในฮีโร่ของ

เราเองสักคน	 ไม่มีทางที่ประเทศนี้จะมีฮีโร	่ เราเหมือนในนิทานเรื่อง

กบเลือกนาย	 อยากได้ไปหมด	 เราลืมราก	 ลืมคิดไปว่า	 เราถูก

สงัเคราะห์มาในอณุหภูมแิบบนี	้เราไม่ใช่ฝรัง่	เกาหล	ีอเมรกิา	ฮโีร่ของ

เราจึงไม่เหมือนของเขา	แต่เราเสือกไม่เคยเข้าใจอะไร”

	 เราเข้าสู่ยุคสมัยที่ความหมายของ	‘ความดี’	ถูกบิดเบือน	

และท�าให้จบัต้องยาก	โขมจงึต้องการน�าเสนอเรือ่งราวอะไรก็ได้	เพ่ือ

เป็นตัวแทนของความดีว่ามีอยู่จริง	จึงผลิตภาพยนตร์	 ‘ขุนพันธ์’	ขึ้น	

โดยน�าเรื่องของ	ขุนพันธรักษ์ราชเดช	ซึ่งเป็นมือปราบเหล่าสารพัด		

เสือปล้นทั้งหลาย	จนได้รับฉายาว่าเป็น	‘นายพลหนังเหนียว	ผู้ปราบ

เสือด้วยมือเปล่า’	 และยังเป็นผู้ให้ก�าเนิดจตุคามรามเทพ	ที่เคยเป็น

เครื่องรางที่ได้รับความนิยม

	 ขุนพันธ์	 สะท้อนวิถีความเชื่อแบบบ้านเรา	คือเป็นไทย

โดยแท้	 จะดีแค่ไหนหากต่างชาติจะได้เห็นฮีโร่ใส่เสื้อราชปะแตน	

กางเกงขาสั้น	สะพายปืน	ท่องคาถา	และขี่ควาย	เพื่อไล่จับโจร	

	 หากตัวละครไม่ใช่ขุนพันธ์	แต่ดันมีความสามารถพิเศษ

เหมอืนเอก็ซ์เมน	(X-Men)	สิง่ท่ีจะเกิดขึน้	คอืคนดจูะไม่เกิดความเชือ่

ในตัวละคร	เพราะเป็นยอดมนุษย์ที่เกินมนุษย์

	 “ไม่ว่าโลกจะเห้ียขนาดไหน	แต่เรายังศรัทธาในความดี

และความถูกต้อง	พยายามยืนยันว่าคนดีแบบน้ียังมีจริง	 ให้คนใน

สังคมกลับมาศรัทธาในการเป็นคนดี”	โขมย�้า

	 เขาก็ยังท้ิงท้ายไว้ว่า	เขาชอบฮีโร่ท่ีจบัต้องได้		ชอบมนุษย์

ธรรมดา	ฉะนั้นอีกสิบปียี่สิบปี	เขาอาจจะน�าเรื่องพ่อ	มาสร้างเป็นฮีโร่

 วันหน่ึง พ่อส่งเด็กชายโขมเข้านอนตอนหัวค�่า  

แต่พอตกดึก พ่อของเขาขี่ควายออกไปกู้โลก 



11ข้างหลังภาพ
เรื่อง: วัจน์สิรี กร�าเสน

อ�ำนำจอินสตำแกรม
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สวัสดี ฉันชื่อ ‘นัท’ พ่อแม่บังเกิดเกล้าตั้งชื่อนี้ให้ในวันที่ฉันลืมตา

ดูโลก ก็มีแต่คนในครอบครัวน่ีล่ะท่ีชอบเรียกฉันแบบน้ี ส่วน 

‘โดนัท’ เน่ีย ก็เป็นอกีชือ่หน่ึงท่ีใช้เรยีกตวัเองเวลาอยูกั่บกลุม่เพ่ือน 

	 เวลาท่ีฉันอยู่ในโลกออนไลน์น่ะ	ฉันว่าชื่อ	 ‘โดนัท’	 มันท้ัง 

น่ารักแล้วก็น่ากินกว่าชื่อ	‘นัท’	ตั้งเยอะนี่...	พวกคุณว่าไหม?

									 ตลอดชีวิตท่ีผ่านมา	ฉันมีโอกาสได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์

ต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนจบไฮสคูล	 แล้วฉันก็เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย

เอกชนชั้นน�าของประเทศทันที	 แต่ความจริงแล้วฉันจะไปเรียนต่อที่

อังกฤษเลยก็ได้นะ	แต่ฉันไม่ไปหรอก	 ไม่ค่อยชอบอากาศหนาวน่ะ...	

ฉันกลัวผิวจะแห้งเอา

	 ฉันคิดเสมอว่า	คนรอบตัวของฉันล้วนแต่เป็นผู้มีอันจะกิน

กันทั้งนั้นเลย	แต่พวกเขาจะมีมากแค่ไหน	อันนั้นฉันก็ไม่รู้หรอก	ฉันรู้

แค่ว่าพวกเขา	‘มี’	และก็มักจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ	ในทุกครั้งที่เรามีโอกาส

ได้เจอกัน

	 ฉันว่าตัวเองน่ีโชคดีชะมัดเลย	ที่เกิดมาในช่วงที่ธุรกิจของ

ครอบครัวก�าลังไปได้สวย	 ทุกอย่างในชีวิตของฉันตั้งแต่เด็กจนถึง 

ตอนนี้	 มันย่ิงย�้าให้ฉันรู้สึกว่า	 ชีวิตฉันนี่เหมือนคุณหนูในละครไม่ม ี

	ผิดเพี้ยน

	 ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆ	จากห้องเสื้อระดับแถวหน้าของ

วงการแฟชั่น	กระเป๋าแบรนด์ดังใบละหลายหมื่น	(บางใบก็หลายแสน

อยู่นะ)	 คอนโดหรูย่านใจกลางเมือง	 หรือแม้แต่รถสปอร์ตหรูก็เถอะ					

ฉันก็เป็นเจ้าของมาแล้ว	ทั้งที่ตอนนี้ฉันเองก็เพิ่งจะอายุยี่สิบกว่าๆ	เอง

		 เป็นยังไงชีวิตฉัน...	 อิจฉากันหรือเปล่า	 เริ่มอยากจะเป็น

เหมือนฉันไหม?

	 ก็ไม่รู ้สินะ	 ตอนที่ฉันช้อปของแพงๆ	 พวกน้ันน่ะ	 ฉันม ี

	 ความรู้สึกมั่นอกมั่นใจขึ้นมายังไงไม่รู้	 ฉันเองก็บอกไม่ถูกเลยล่ะ	ฉัน

รู้สึกเหมือนว่าใครๆ	 ก็ต้องหันมามองแล้วก็ให้ความสนใจฉัน...	ฉันว่า								

พวกเขาคงคิดว่าฉันเป็นคนมีรสนิยมน่ะ	พูดตรงๆ	ฉันปลื้มมากเลยนะ	

เวลาเห็นคนมองแต่ละที	ฉันงี้ตัวแทบลอยเลยล่ะ

	 หรือแม้แต่สถานที่ๆ	 ฉันชอบไปก็ต้องเป็นย่านเก๋ๆ	 นะ						

อย่างสุขุมวิท	 เอกมัย	 ทองหล่อ	 อะไรแบบน้ีแหละ	 เพราะเวลาที่ฉัน						

เช็คอินน่ะ	เพื่อนๆ	จะได้มาคอมเมนต์ถามกันว่า	ฉันไปท�าอะไรแถวนั้น

	 แต่มีครั้งหนึ่งฉันพลาดเองแหละ...

	 ฉันเช็คอินท่ีร้านสะดวกซื้อแถวบ้าน	 ไม่เห็นจะมีใครสนใจ

ฉนัเลย	แค่ไลค์เดยีวก็ไม่ม	ีฉนับอกเลยว่าวันนัน้ท้ังวนั...ฉนัเฟลมากกก	

เลยคิดว่าต่อไปน้ีฉันจะไม่เชค็อนิพร�า่เพรือ่แล้วล่ะ	คงต้องเลือกสถานท่ี

ดีๆ	เก๋ๆ	หน่อย	ผู้คนจะได้แห่มากดไลค์ให้ฉัน

	 อ่อ...	แล้วร้านกาแฟแบรนด์เงือกเขียวนี่	ฉันหลงรักเลยนะ	

ฉันติดกรีนทีลาเต้	ไซส์	Venti	ของเขา	ถึงแม้ราคาจะสูงกว่าร้านอื่นไป

สกันดิก็เถอะ	แล้วอกีอย่าง...	เวลาท่ีได้ถือแก้วของร้านนีไ้ปไหนมาไหน	

ฉันว่ามันดูเลิศมากเลยแหละ	คิดเหมือนฉันไหม?

	 แล้วเวลาที่ฉันจะนัดเจอใครต่อใคร	ก็ต้องเป็นที่ร้านกาแฟ

แบรนด์เงือกเขียวนี่แหละ	 เพราะระหว่างที่น่ังรออยู่	 ฉันจะได้ถ่ายรูป			

แล้วก็อัพโหลดลงอินสตาแกรมไปพลางๆ	แก้เซ็ง...	นี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ

อวดอะไรนะ	แค่เห็นแสงในร้านมันสวย	ขอสักแชะสองแชะละกัน

	 จะว่าไป...	ชีวิตของฉันนี่เข้าขั้นเพอร์เฟกต์เลยนะ	ทั้งๆ	ฉัน

ท่ีไม่ได้เป็นเซเลบแท้ๆ	 แต่ในโลกออนไลน์กลับมีคนมาสนอกสนใจ											

Instagram
doughnut said:

ตัง้เยอะแยะ	ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุก๊	ทวิตเตอร์	หรอือนิสตาแกรม	แต่ถ้าจะ

ให้คิดกันจริงๆ	นะ	พวกเขากับฉันจะเรียกกันว่าอะไรดีล่ะ	เพราะว่าจะ

เป็นเพื่อนกันก็ไม่ใช่	คนรู้จักก็ไม่เชิง
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“ถึง ใครก็ตำมที่ก�ำลังฟอลโล่ฉันอยู่
ช่วยคอมเมนต์บอกฉันทีเถอะว่ำ

ควำมสุขที่แท้จริงนัน้ เขำไปมำหำ
จำกที่ไหนกัน เพรำะตอนนี้ฉันเองก็

จนปัญญำแล้วจริงๆ”

	 แต่พวกคณุเชือ่ไหม...	ฉนัแอบตัง้ค�าถามกับตัวเองบ่อยมาก

เลยนะ	ว่าฉันก�าลังท�าอะไรอยู่	(วะ)	เนี่ย

	 ฉัน...	ยอมซื้อเครื่องดื่มแก้วละเกือบสองร้อยเพื่อให้คนอื่น

เห็นว่า	รสนิยมในการกินของฉันนั้นเป็นอย่างไร

	 ฉนั...	ยอมซือ้เสือ้ผ้าราคาสงูลิว่เพ่ือให้คนอืน่เห็นว่า	รสนยิม

การแต่งตัวของฉันมันน�าเทรนด์คนอื่นไปไกลขนาดไหน

	 และฉัน...	 ก็ชอบไปเที่ยวและเช็คอินร้านเก๋ๆ	 เพ่ือท่ีคนอื่น

จะได้เห็นว่า	รสนิยมการใช้ชีวิตของฉันน่ะมันเลิศเพียงใด

	 แล้วสิง่ท่ีฉนัท�าลงไปทัง้หมดนี	้มนัเพ่ือใครกันนะ	ในเมือ่ฉนั

เองก็ไม่เห็นจะมีความสุขสักเท่าไรเลยนี่หน่า

	 ฉนัคดิว่า	ฉนัแค่รูส้กึดทีีค่นอืน่ให้ความสนใจในตวัฉนั	แม้ว่า

จะเป็นแค่บรรดาคอมเมนต์ที่ถามไถ่ถึงสิ่งของราคาแพงที่ฉันมีก็เถอะ	

	 ฉันแฮปปี้นะ...	แต่มันก็แค่ประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นแหละ

	 ฉนัไม่รูส้กึว่า	มใีครอยากรูจ้กัตวัตนจรงิๆ	ของฉนัเลยสกัคน	

ว่าจริงๆ	แล้วฉันนิสัยยังไง	หรือว่าฉันก�าลังคิดอะไรอยู่	 ทุกคนล้วนแต่

สนใจเปลือกนอกของฉันทั้งนั้น

	 บางทีฉันอาจจะทึกทักไปเองก็ได้	ว่าคนที่เข้ามากดไลค์รูป

ของฉัน...	นั่นเป็นเพราะเขาชอบฉัน	และมีรสนิยมในแบบเดียวกัน

	 แต่ในความเป็นจริง	 จ�านวนไลค์พวกนั้นอาจเป็นเพียง

มารยาทที่พวกเขาตอบแทนให้ฉัน	ที่ฉันไปไลค์รูปเขาเท่านั้นเอง

	 ฉันอยากถามว่า	 ผิดด้วยเหรอท่ีครอบครัวของฉันร�่ารวย			

และพร้อมจะซื้อทุกอย่างให้ฉัน

	 แต่ก็นั่นล่ะ...	 ฉันเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน	 ว่าท�าไม

ฉันถึงไม่มีความสุขในแบบที่มันควรจะเป็น

	 เอาอย่างนี้แล้วกัน...

	 ถึง	ใครก็ตามที่ก�าลังฟอลโล่ฉันอยู่

	 ช่วยคอมเมนต์บอกฉันทีเถอะว่าความสุขที่แท้จริงน้ัน								

เขาไปมาหาจากท่ีไหนกัน	 เพราะตอนน้ีฉันเองก็จนป ัญญา																											

แล้วจริงๆ...



14 POINT OF VIEW
เรื่อง: พชรอร ชินทะวัน
ภาพ: เดอะลายอ้อน

VOICE

 OF QUEER

ด้วยภาพลักษณ์ของเพศท่ีสาม ถูกมองว่าเป็นคนท่ีอารมณ์ดี               

มีอารมณ์ขันตลอดเวลา 

	 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาเป็นบคุคลทีส่ร้าง

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ไม่น้อย	ทว่าใจจริงแล้ว

เขาอยากเป็นตัวตลกอย่างทีค่นในสงัคมหยบิย่ืน

ให้หรือเปล่า?	หรือว่าต้องเสแสร้งซ่อนสิง่ท่ีเป็น

เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากสังคม

	 กอล ์ฟ-ธัญญ์วาริน	 สุขะ

พิสิษฐ์	 อดีตนายกสมาคมผู ้ก�ากับ

ภาพยนตร์ไทย	ควบด้วยต�าแหน่งผู้

ก�ากับภาพยนตร์เรือ่ง	‘Insects	in	the	

Backyard’				หนังท่ีถูกดดีออกจากระ

บบเรตติ้ง	ด้วยเหตุว่า	 เนื้อหาขัดต่อ

ศีลธรรม

“บุคคลที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ ไม่ว่ำจะเป็นเพศไหน
ก็ตำม เรำเป็นมนุษย์เหมือนกัน 
ไม่ว่ำใครจะเกิดมำเป็นเพศไหน
หรือมีหน้ำตำแบบใด”

กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
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ภาพยนตร์หรือละครท�าให้สังคมมองเพศที่สามว่าเป็นตัวตลก

	 สือ่น�าเสนอแง่มมุของคนท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศออก

มาในแง่มุมตลกโปกฮา	 เห็นได้จากภาพยนตร์หรือละครที่สร้างให	้								

ตัวละครเพศที่สามเป็นตัวตลก	จึงเกิดภาพจ�าขึ้นว่า	กะเทย	หรือตุ๊ดจะ

ต้องเป็นตัวตลก	นางโชว์	หรอื	ช่างแต่งหน้า	คนเหล่าน้ี	จงึพยายามสร้าง					

ตัวตนเป็นกะเทยที่ตลกเพื่อให้เพื่อนหรือสังคมยอมรับแบบนั้น	

	 แต่ภาพของกะเทยไม่เคยถูกน�าเสนอในอาชีพอ่ืน	 ท้ังท่ี			

จริงๆ	แล้ว	กะเทยก็อยู่ในอาชีพทหาร	ครู	หรือหมอ	จ�านวนมากเช่นกัน	

หากเพศที่สามหรือกะเทยออกมาบอกว่า	 ‘ฉันมีรสนิยมอย่างไร															

ฉนัท�าอาชพีอะไร’	เราท�าทุกอย่างได้เหมอืนผูช้ายและผูห้ญงิ	สงัคมอาจ

จะมองเห็นความแตกต่างและยอมรับมากขึ้น	

มุมมองในการน�าเสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศที่สาม                                                                                                           

	 เราเป็นทั้งคนท�าภาพยนตร์และเป็นกะเทย	ด้วยความเป็น

กะเทย	 เราย่อมเข้าใจเรื่องเพศท่ีสามดีอยู่แล้ว	และด้วยอาชีพคนท�า

ภาพยนตร์	เราจงึอยากถ่ายทอดเรือ่งราวเก่ียวกับเพศทีส่ามเพ่ือสือ่สาร

กับสังคมให้ได ้เข ้าใจถึงมุมมองที่ต ่างออกไป	 บุคคลที่มีความ																	

หลากหลายทางเพศ	 ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน	 เราเป็นมนุษย์เหมือนกัน							

ไม่ว่าใครจะเกิดมาเป็นเพศไหน	หรือมีหน้าตาแบบใด	ทุกคนในสังคม

ควรเคารพความเป็นมนุษย์มากกว่ารสนิยมทางเพศ	ที่เราเลือกเกิด				

ไม่ได้	ฉะน้ันเราอยู่ในยุคทีต้่องพูดคยุกัน	คนในครอบครวัต้องหนัหน้า

เข้าหากัน	 เครื่องมือของเราคือภาพยนตร์	 เราจึงพยายามใช้

ภาพยนตร์สื่อสารออกมาให้ครอบครัวและสังคมเข้าใจในเรื่องนี้																											

ผู้ใหญ่ปิดกั้นลูก-หลานไม่ให้ดูหนังเกี่ยวกับเพศที่สาม

	 เราต้องเปิดใจให้กว้าง	 และต้องเข้าใจว่าสื่อ					

ทั้งหลายมีผลท�าให้สังคมมองกะเทยว่า	 เป็นตัวตลก							

“สื่อทัง้หลำยมีผลท�ำให้สังคมหรือแม้แต่ตัวกะเทยเอง  
ถูกมองว่ำเป็นตัวตลก จึงไม่แปลกเลยที่ผู้ใหญ่หลำยคน
ปิดกัน้ลูก-หลำนของตนเองไม่ให้เข้ำถึงสื่อเหล่ำนัน้”

จึงไม่แปลกเลย	 ท่ีผู้ใหญ่หลายคนปิดก้ันลูก-หลานของตนเองไม่ให้					

เข้าถึงสือ่เหล่าน้ัน	บางครัง้คนทีเ่ป็นกะเทย	เกย์	หรอืมคีวามหลากหลาย

ทางเพศก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ตนเอง	คดิว่าพ่อแม่ไม่รกั	คดิว่าพ่อแม่รงัเกียจ	

คิดว่าถูกปิดกั้น

	 หากลูกหลานลองถอยหลังมามองในมุมของคนที่เป็น									

พ่อแม่ว่า	 จะรู้สึกอย่างไร	หากลูกตัวเองถูกมองเป็นตัวตลกของสังคม												

คงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้เกิดขึ้น	 เพราะการท่ีเขาต้องตอบค�าถาม

กับคนในสังคมว่าลูกฉันเป็น	‘ตุ๊ด’	‘กะเทย’	คงไม่ใช่เรื่องง่าย	

	 นอกจากนี้	ความกดดันทางครอบครัวมีกับทุกคน	ไม่ใช่แค่

เพศที่สาม	

	 โดยทั่วไป	 การผ่านพ้นช่วงวัยรุ ่นจะมีปัญหาไม่ทางใด													

ก็ทางหน่ึง	 ท่ีจะต้องเลือกวิธีแก้	 เพียงแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาของแต่ละคน

มันแตกต่างกัน	 บางคนก็เลือกที่จะหาทางออกโดยเป็นคนไม่ดี							 

หรือบางคนท�าดีเพื่อให้พ่อแม่เข้าใจและยอมรับได้ในที่สุด

อยากฝากอะไรถึงสังคม

	 กว่าคนเราจะก้าวข้ามตรงนั้นมันไม่ง่าย	 ต้องท�าให้สังคม

เข้าใจ	 เราจึงพยายามท�าภาพยนตร์ที่สามารถสื่อสารให้คนในสังคม

เข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ให้ได้	เมื่อสังคมเข้าใจแล้ว	พ่อแม่ที่

กีดกันลูกท่ีมีความหลากหลายทางเพศอาจจะลดน้อยลง	แล้วหันมา

เข้าใจว่าลูกเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง	แค่มีรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง	

	 	 หากสังคมช่วยกันท�าความเข้าใจเรื่องนี้	 ปัญหาการสร้าง

ภาพจ�าความเป็นกะเทยท่ีตลกโปกฮาจะไม่เกิดขึ้น	 เพราะมันไม่ใช	่					

เรื่องแปลก	 ถึงแม้สิ่งที่เราพยายามน�าเสนอผ่านภาพยนตร์	หรือละคร												

ให้สงัคมได้เข้าใจจะเป็นเรือ่งท่ีไม่ง่าย	แต่ถ้าไม่มจีดุเริม่ต้น	ก็ไม่มทีางที	่		

จะเปลี่ยนได้
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ทะเลสาบโพยาง	 ในมณฑลเจียงซี	 ประเทศจีน	 เคยเป็นแหล่ง										

ท่องเที่ยวยอดนิยมของจีน	แต่ในตอนนี้กลับเหือดแห้งจนมองเห็น

พ้ืนดินก้นทะเลสาบ	 ท�าให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินเข้ามาชม

หอคอยที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบได้โดยไม่ต้องใช้เรือ	

	 เป็นผลมาจากระบบการจัดเก็บน�้าใหม่ของเข่ือนท่ี							

สูบน�้าจากทะเลสาบแห่งน้ี	 จนระดับน�้าลดลงสู่ระดับต�่าสุดจนเข้า

ขั้นวิกฤต	ท�าให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงท้องถ่ินอย่าง

มาก	 เพราะทะเลสาบแห่งน้ีเป็นทะเลสาบน�้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศจีน	 ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างถึง	 3,500	 ตารางกิโลเมตร	 หรือมี									

ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของกรุงลอนดอนเลยทีเดียว

	 ภัยแล้งที่เกิดขึ้นน้ียังได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ภายในทะเลสาบอย่างมาก	ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของ

พืชและสตัว์ในทะเลสาบ	รวมทัง้ส่งผลให้ชาวบ้านย่านน้ันเผชญิกับ

ปัญหาขาดแคลนน�้าดื่ม	 อีกท้ังอุตสาหกรรมจับปลาในท้องถ่ินก็ได้

รับผลกระทบ

	 แต่สิ่งที่ท�าให้เราต้องตื่นตะลึงจากภาวะแล้งจัดใน						

ครั้งน้ี	 คือการเผยให้เห็นสะพานหินโบราณซึ่งซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบ	

มีความยาวกว่าสามพันเมตร	 โดยถือเป็นหนึ่งในสะพานหิน													

นับพันแห่งที่ถูกสร้างในยุคราชวงศ์หมิงอีกด้วย

 ที่มา www.chinadaily.com

เมื่อปีที่ผ่านมา	มีจ�านวนผู้เสียชีวิตชาวจีนกว่า	19	ล้านคน	และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ธุรกิจรับท�าพิธีฝังศพจึงมีทีท่าว่าจะเฟื่องฟูมหาศาล

	 เมื่อปีท่ีแล้ว	 อุตสาหกรรมหากินกับคนตายนี้	 มีมูลค่ามวลรวมอยู่ที่ประมาณ	1.5	หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ	 และยังคาดว่าตัวเลขน้ี										

จะพุ่งสูงขึ้นอีก	10%	ในอีก	5	ปีข้างหน้า	และคาดว่าจะเติบโตได้ถึง	66%	ทันทีที่สามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศฮ่องกงได้	

	 สาเหตุหลักท่ีท�าให้ญาติยอมจ่ายเงินจ�านวนมหาศาลขนาดนี้	 เพราะคนจีนเคร่งครัดมากในเรื่องของการท�าพิธีกรรม	 โดยเฉพาะ						

อย่างยิ่งกับพิธีฝังศพบรรพบุรุษที่จะต้องท�าให้ถูกหลักประเพณี	โดยมีความเชื่อกันว่าหากท�าผิดรูปแบบจะน�าโชคร้ายมาสู่ครอบครัวได้	

	 นอกจากน้ีแล้ว	 ส�าหรับครอบครัวท่ีต้องการรักษาหน้าตาทางสังคม	 ยังสามารถเพ่ิมออปชันการจ้างหน้าม้ามาร้องไห้อย่างอาลัย

อาวรณ์ในงานศพได้อีกด้วย

 ที่มา www.cnn.com

เด็กข้างถนนคนหน่ึงในอนิเดยี	ได้สร้างความฮอืฮา	หลงัจากได้

จัดตั้งธนาคารเพ่ือรับฝากเงินจากเด็กข้างถนนด้วยกัน	อีกทั้ง

ยังมีการให้ดอกเบี้ยแบบธนาคารทั่วไปด้วย	

	 ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเด็กในกรุงนิวเดลีแห่งนี	้				

มีเด็กชาย	Sonu	อายุ	 13	ปี	 เป็นผู้บริหาร	 โดยมีอาสาสมัคร

หน่วยงานเอน็จโีอด้านสทิธิเดก็	คอยให้ความช่วยเหลอืในการ

บริหารกิจการ	 รวมทั้งจัดหาสถานท่ีเรียนและท่ีพักให้เด็กๆ	

ธนาคารน้ีอนุญาตให้เดก็อายุ	9-18	ปี	สามารถฝากเงนิได้	และ

จะได้ดอกเบี้ย	3.5	เปอร์เซ็นต์	หากฝากเงินมากกว่า	1	ปอนด์

ขึ้นไป	

	 ทั้งน้ี	 จุดประสงค์ท่ีแท้จริงในการจัดตั้งธนาคาร			

แห่งน้ี	 คือการช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได	้

เพราะมนัสามารถเปลีย่นชวิีตเดก็ๆ	ได้	และจะกระตุน้ให้เดก็ๆ	

ได้รู้จักการใช้เงิน	และการเก็บออมเพื่ออนาคต

ที่มา www.dailymail.co.uk

ธนาคารของเด็กข้างถนน

EASTERN VILLAGE

ทะเลสาบแห้งขอด โบราณวัตถุโผล่

ธุรกิจรับจัดงานศพก�าลังบูมในประเทศจีน

GLOBAL VILLAGE
เรื่อง: หยกภัณฑ์ งามวงษ์ 
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ส�าหรบัผูท่ี้ช่ืนชอบสตรอว์เบอร์ร	ีเรือ่งฤดกูาลจะไม่ใช่ปัญหาอกีต่อไป	เมือ่มผีูค้ดิค้นและพัฒนาเทคนคิการ

ปลกูสตรอว์เบอร์รเีพ่ือให้ออกผลตลอดทัง้ปี	โดยใช้หลอดไฟ	LED		ท�าให้สตรอว์เบอร์รทีีป่ลกูในเรอืนกระจก

สามารถออกผลได้ทั้งปี	

	 หลอดไฟนี้จะท�างานโดยการฉายแสงสีเพ่ือหลอกเจ้าต้นสตรอว์เบอร์รีว่า	 น่ีไม่ใช่ฤดูร้อน											

หรือฤดูหนาว	 แต่เป็นฤดูใบไม้ผลิท่ีควรจะออกผล	 โดยวิธีการน้ีจะใช้หลอดไฟพลังงานต�่า	 และใช้ไฟ											

น้อยกว่าหลอดไฟสีขาวที่นิยมใช้กันในเรือนกระจก	

	 งานนีน้อกจากสตรอว์เบอร์รทีีถู่กปลกูในแสงเทียมจะ

ให้ผลผลิตมากกว่าเดิมแล้ว	 ยังท�าให้ประหยัดกว่าการใช้					

หลอดไฟสีขาวแบบเดิมๆ	อีกด้วย	 เรียกได้ว่าวิน-วินทุกทาง																

เลยทีเดียว

ที่มา www.dailymail.co.uk

ประธานาธิบดีนิโคลัส	 มาดูโล	 แห่งเวเนซุเอลา	 ออกมา

ประกาศว่า	จะจดัการกับ	“ละครน�า้เน่า”	หรอื	Soap	Operas	

ท่ีก�าลังได้รบัความนิยมอย่างมากในละตนิอเมรกิา	โดยระบุ

ว่าเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนคุณค่าของวัยรุน่	ด้วยการแสดงท่ีเต็มไป

ด้วยความรนุแรง	ปืน	และยาเสพตดิ	มาตรการดงักล่าวมขีึน้

หลังจากเมื่อปีท่ีผ่านมา	ท่านได้จัดการกับบรรดาวีดิโอเกม

และแบนภาพยนตร์เรื่อง	Spider	Man

	 หลังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าพบกับบรรดา		

ผูป้ระกอบการกิจการโทรทศัน์	เพ่ือให้ทบทวนเน้ือหาในช่วง	

Prime	 time	 ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะมี

มาตรการในการจ�ากัดบรรดาละครอย่างไร	และจะเข้มงวด

มากแค่ไหน

	 มาตรการ น้ี 	 ท� าให ้ นัก วิ เคราะห ์มองว ่ า																				

การด�าเนินการดังกล่าว	มีขึ้นเพ่ือพยายามลดอัตราการก่อ

อาชญากรรมในเวเนซุเอลา	เนื่องจากสหประชาชาติได้ระบุ

ว่าเวเนซุเอลาเป็นประเทศท่ีมีอัตราการก่ออาชญากรรมสูง

เป็นอันดับ	5	ของโลก	

ที่มา www.abcnews.go.com

ในทุกๆ	ปี	จะมจีดหมายจากบลิ	เกตส์	ส่งถึงมลูนิธิเกตส์	ซึง่เขาและเบลนิดา	เกตส์	

ภรรยาของเขา	ร่วมกันก่อตั้งน�าออกเปิดเผยสู่สาธารณะ	

	 ซึง่เน้ือหาในจดหมายของปีนีร้ะบวุ่า	ภายในปี	2035	ประเทศทีย่ากจน

ข้นแค้นจะถูกยกระดับออกจากความยากจนแสนสาหัส	โดยถ้าดูจากปัจจัยด้าน

สงคราม	การเมอืง	และสภาพทางภูมศิาสตร์	ในอนาคตอนัใกล้จะมแีค่ไม่ก่ีประเทศ

เท่านั้นที่ยังยากจนอยู่	 เช่น	 เกาหลีเหนือ	และประเทศในแอฟริกาที่ไม่มีทางออก

ทะเล	อาจท�าให้คนยังยากจน	และมีความไม่เท่าเทียมอยู่บ้าง	แต่จะไม่มากเท่า

ในปัจจุบัน			เกตส์	บอกอีกว่า	ทุกประเทศในอเมริกาใต้	เอเชีย	และอเมริกากลาง	

รวมทั้ งประเทศแถบชายฝ ั ่ งของ

แอฟริกาส่วนใหญ่	 จะเข้ามาอยู่ใน

กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	

ที่มา www.huffingtonpost.com

WESTERN VILLAGE

ปี 2035 จะไม่มีคนจน

สตรอว์เบอร์รี LED

เวเนซุเอลา สัง่ควบคุมละครน�า้เน่า
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DO NOT RAPE ME 

ขอความกรุณา
เรื่อง: สวรรยา บุญส่งประเสริฐ
ภาพ: ภคพัฒน์ เตชะคงคา

Please
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ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ตนเอง 
ตกเป็นเหยื่อของการถูกลวนลาม

								ก.สวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด

								ข.ไม่ออกนอกบ้านในยามวิกาล

								ค.ไม่อยู่กับเพื่อนชายสองต่อสองในที่ลับตาคน

								ง.ถูกทุกข้อ

	 ตามประสา	คิดอะไรไม่ออก	 เราย่อมตอบ	

‘ถูกทุกข้อ’	ตีขลุมไว้ก่อน	ถูกหรือผิดว่ากันทีหลัง

	 แต่เอาเข้าจริง	 นิยามของค�าว่า	 ลวนลาม	

ตามพจนานุกรม	ต่างกับในชีวิตจริงอยู่มาก	–	บ่อยครั้ง	

เราตกเป็นเหย่ือโดยท่ียังไม่ได้มีการถูกเน้ือต้องตัว	 

และหลายครั้ง	เราอาจจะก�าลังเปน็ผูก้ระท�าโดยไมรู่ต้วั

เช่นกัน

	 เธอก�าลังถูกข่มขืนทางวาจา	 โดยไม่มีทาง

แก้ต่างใดๆ

	 คราวนี้ให้คิดอีกที	 ค�าถามข้างต้น	 คุณจะ

ตอบข้อไหน	

	 อย่างในวงสนทนาของชายหนุม่	ทีห่นีไม่พ้น

เรื่องใต้สะดือ	 –	 เป็นเรื่องสนุกปาก	หากก�าลังสาธยาย

ฉากเลิฟซีนระหว ่างตนกับหญิงสาวที่ เดินผ ่าน	 

ชนิดเปิดเผยทุกเมด็ทกุดอก	อย่างลมืคดิไปว่า	หญิงสาว

คนน้ัน	 เป็นหญิงเพศเดียวกับท่ีเป็นลูกสาว	 น้องสาว	 

หรือพี่สาวของใครสักคน

	 หรือ	ค�าพูดอย่าง	 ‘ขาว	สวย	หมวย	 เอ็กซ์	

สเปกเลย’	หรือ	‘หูยยยยยยยย	ท่าทางจะ	อกฟู	รูฟิต’	–	 

อาจด้วยความเจ้าบทเจ้ากลอน	เราจงึมวีลเีป่ียมคณุค่า	

ครบถ้วนสัมผัสนอกในเช่นนี้เกลื่อนเมือง	–	วลีที่พูดเข้า

ปาก	แต่ฟังไม่เข้าหู

	 บางคนก็พูดมากเสียจนคิดว่าเราไปได้

เสียกันตอนไหน?

	 เราถูกข่มขืนด้วยอะไรได้อีก?	–	สายตา

	 บางคนจ้องนานเสียจนคิดว่าถ่ายรูป 

เก็บไว้ดูที่บ้านเลยไหม?	

	 กระแนะกระแหนคนอื่นมามาก	 ถึงเวลา

ย้อนพิจารณาตัวเอง	–	เราเป็นคนดี	ไม่เคยข่มขืนใคร

ทางค�าพูด	 หรือสายตา	 โอเค,	 ตั้งค�าถามอีกข้อ	 

การดูดายต่ออาชญากรรมใดๆ	 ถือเป็นการก่อ

อาชญากรรมเสียเองหรือเปล่า

	 ใช่หรือไม่,	 ที่บ่อยครั้งเราแค่นั่งมองการ

ข่มขืนนั้น	แต่กลับกลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ

ลวนลาม	 บ่อยครั้ง	 ความข�าขันอยู่คู ่บ้านคู ่เมือง	 

เพราะเราเป็นสงัคมอารมณ์ด	ีและแต่ไหนแต่ไร	ความ

ข�าขันกับความหยาบคายมันแยกยาก	เราแค่ข�าตาม

มารยาทสังคม	เพื่อไม่ให้ผู้พูดเก้อเขิน	แต่กลับกลาย

เป็นการท�าให้ผู้พูด	คิดไปเองว่าประสบความส�าเร็จ

ในการเดี่ยวไมโครโฟน		

	 เราตั้ งค�าถามข ้างต ้นผิดตั้ งแต ่แรก 

หรือเปล่า?

	 หากเราไม่ได ้ตั้งค�าถามผิด	 แปลว่า 

ตัวเลือก	ก,	ข	,ค	และ	ง	คิดมาผิด

	 หรือถ้าตัวเลือกยังไม่ผิดอีก	 แปลว่าเรา

ออกแบบค�าถามผิดมาตั้งแต่ต้น,	ค�าถามบางค�าถาม	

อาจต้องตอบแบบปรนัย

Please
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เรียน คุณนำยที่เคำรพ

 หนูสังเกตมาสักพักแล้ว คุณนายอ่อนแอลงมากค่ะ

	 คุณนายอ้างว่า	 เป็นเพราะไลฟ์สไตล์	 ประกอบกับอายุ 

ที่มากขึ้นทุกปี	ท�าให้แสดงอาการของคนขี้แพ้ออกมาบ่อยครั้ง	ทั้งแพ้

อากาศ	แพ้เกสรดอกไม้	แพ้กุ้ง	แพ้ถั่ว	อะไรนิดอะไรหน่อยก็มีอาการ

แพ้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน	 	 แต่หนูกลับเชื่อว่าส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ 

คนอย่างคุณนายมีอาการแพ้ทุกอย่างบนโลกใบน้ีเหมือนผู้ดีตีนแดง

คือ	สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและวิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

				 คุณนายเป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยรักสะอาด	 สะอาดทุก

กระเบียดน้ิวอย่างเข้าใกล้ความบ้า	 เห็นอะไรสกปรกหน่อยไม่ได้	

เอะอะเช็ด	 เอะอะถู	 ประกาศตัวท�าสงครามกับพวกเชื้อโรค 

อย่างเป็นทางการ	แถมผลติภัณฑ์ท�าความสะอาดทัง้ทีใ่ช้กับบ้านและ

ร่างกาย	 	 ใครก็ช่างสรรหาสูตรมาเอาใจคุณนายเสียเหลือเกิน		 

ซึ่งแน่นอนว่านางก็ต้องเลือกท่ีสามารถก�าจัดเช้ือโรคได้มากท่ีสุด 

ถ้ามีร้อย	นางคงซื้อร้อย	แต่นี่มีแค่	99.99%	

	 เป็นต้นว่า	 น�้ายาล้างห้องน�้าแบบเทลงพ้ืนแล้วมีฟองฟู	่

กลิ่นแสบสันรูจมูก	หนูบอกตรงนี้เลยว่า	มันเกินไปค่ะ	

	 แม้ใครจะพูดอย่างไร	คุณนายก็ไม่เคยฟัง	และยังปราม

ทุกครั้งว่า	อย่าได้มาสั่งสอน	เพราะนางอาบน�้าร้อนมาก่อน	

	 อาบน�า้ร้อนมากก็ไม่ดค่ีะ	ท�าให้ผวิแห้งและเห่ียวง่าย	(ฮา)

		 หนูอยากบอกว่า	 ย่ิงคุณนายรักความสะอาดมากเท่าไร	

มันจะย่ิงเป็นภัยแก่ตัวของคุณนายเองนะคะ	 เพราะมันคือสาเหตุท่ี

ท�าให้คุณนายป่วยง่ายขึน้และอ่อนแอลงอย่างทกุวนัน้ี	ความจรงิแล้ว	

ร ่างกายคนเรามันมีกลไกในการป้องกันตัวเองตามธรรมชาต	ิ 

หรือที่เรียกว่าภูมิคุ ้มกัน	 อธิบายง่ายๆ	 คือหากมีสิ่งแปลกปลอม

พยายามจะเข้าไปภายในร่างกาย	ภมูคิุม้กันของเราจะดกัจบั	และขบั

ออกจากร่างกายในลักษณะ	 ‘ขี้’	 ท้ังหลาย	 ท้ังขี้มูก	 ขี้หู	 ขี้ตา	 รวมถึง 

การไอ	หรือจาม	

		 คนทีเ่ขาใช้ชีวิตปกต	ิก็แข็งแรงได้	โดยไม่ต้องสะอาดอะไร

มากมายนักหรอกค่ะ	ไม่อาบน�้าบ้าง	ไม่สระผมบ้าง	หรือจะเก็บขนม

ที่ตกพ้ืนขึ้นมากิน	 เขาเหล่าน้ันก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด	 

แต่คนทีร่กัษาความสะอาดมากไปอย่างคณุนายเน่ีย	หนวู่ามนัเป็นการ

ไปกระซิบบอกภูมิคุ ้มกันของเรากลายๆ	 ว่า	 “เธอไม่ต้องท�าอะไร 

แล้วนะ	อยู่เฉยๆ	เดี๋ยวฉันท�าเอง”	

	 แน่นอนว่า	 เจ้าภูมิคุ้มกันก็เชื่อฟังเสียด้วยสิ	มันอยู่เฉยๆ	

จนเคยตวั	ไม่เคยลบัฝีมอืในการรบัมอืกับเชือ้โรคและสิง่แปลกปลอม

ที่หลากหลาย	กล่าวคือ	 ภูมิคุ้มกันของคุณนายมันไร้สมรรถภาพใน

การต่อสู้เสียแล้วค่ะ

		 หนูยังรู้มาอีกด้วยว่า	 ภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราไม่

เพียงมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค	 แต่มีประสิทธิภาพในการท�างานของ

สมอง		หากภมูคิุม้กนัอ่อนแอลงจะส่งผลต่อสมองในการผลติสารแห่ง

ความสุขท่ีชื่อว่า	 ‘เซโรโทนิน’	 (Serotonin)	 ลดน้อยลง	จนท�าให้เป็น 

โรคซึมเศร้า	 และเป็นป่วยเป็นโรคอื่นได้ง่ายข้ึน	และมากขึ้นในที่สุด	 

เห็นไหมล่ะคะว่า	ความสะอาดน่ะ	มันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างที่

คุณนายเข้าใจ

		 นอกจากเรื่องความสะอาดภายนอกแล้วก็ยังไม่พอ	

แน่นอนว่าคุณนายรักสะอาดยังลามปามไปถึงภายในร่างกาย	

พยายามท่ีจะ	 ล้วง	 แคะ	 แกะ	 เกา	 ท�าความสะอาดเข้าไปข้างใน 

ให้ลึกๆอีก	 หนูว่าคุณนายต้องเข้าใจผิดว่า	 เชื้อโรค	 และแบคทีเรีย	 

เป็นสิ่งสกปรก	ชั่วร้ายเกินกว่าจะให้อภัย	ถึงได้เกลียดกลัวขนาดนี้	

	 คุณนายทะลวงล้างสิ่งสกปรกออกอย่างหมดจดด้วย							

การดีท๊อกซ์	 (Detox)	 ซึ่งก็คงเป็นท่ีรู้จักกันดีให้กลุ่มคนรักสุขภาพว่า

เป็นการล้างพิษในร่างกาย	ช่วยให้ผวิพรรณผ่องใส	ระบบของร่างกาย

ท�างานอย่างสมดุล	แม้การดีท๊อกซ์จะมีหลายวิธี	แต่หนูเห็นคุณนาย

ก็ชอบอยู่วิธีเดียว	คือการสวนล้างล�าไส้	จนสะอาดหมดจดไม่มีอะไร

เลย	อย่างที่นางต้องการ

		 แต่คุณนายขา	ล�าไส้ของคนเราจ�าเป็นต้องมแีบคทีเรยีค่ะ	

มีทั้งแบคทีเรียท่ีดีและไม่ดีเช่น	 แลคโตบาซิลัส	 (Lactobacillus)	 

มปีระโยชน์ในการช่วยดดูซมึสารอาหารเข้าสูก่ระแสเลอืดไปเลีย้งส่วน

สุขาอยู่หนใด
เรื่อง: อลิษา มณีภาชน์
ภาพ: ภัทราภรณ์ ส่งเสมอ
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ต่างๆของร่างกาย	 ส่วนไบไฟโดแบคทีรัม	 (Bifidobacteirum)	 

ผลิตวิตามินและยับยั้งไม่ให้สิ่งที่เป็นพิษในร่างกายท�างาน	

	 ยังมแีบคทีเรียล�าไส้ใหญ่	กับ	คลอสทรเิดยีม	(Clostridium)	

ทั้ง	 2	ตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นแบคทีเรียที่ไม่ดี	 เพราะถ้ามีเยอะมากจะผลิต

พิษในร่างกายซึง่อาจจะท�าให้เป็นมะเรง็ได้	แต่หากเราสามารถควบคมุ

ให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมแล้ว	 แบคทีเรียท้ัง	 2	 ชนิดน้ีจะสามารถ

สร้างประโยชน์แก่ร่างกายได้

			 หนูว่านะคะ	คุณนายแทบไม่ต้องไปดท๊ีอกซ์สวนล้างล�าไส้

ให้เสียเงินเสียทองหรอกค่ะ	แค่รักษาสมดุลแบคทีเรียในล�าไส้ไว้	ด้วย

การทานอาหารทีด่มีปีระโยชน์	เน้นผกัผลไม้	ไม่ทานอาหารจ�าพวกแป้ง	

หรือเนื้อสัตว์มากเกินไป	

	 ยอมให้แบคทีเรยีเข้ามาอาศยัอยู่ในล�าไส้อย่างมคีวามสขุ

เถอะค่ะ	หนูเชื่อว่า	แม้จะไม่ได้เป็นคนสะอาดที่สุด	แต่คุณนายก็จะมี

ความสขุกับการทีม่สีขุภาพท่ีดทีีส่ดุ		มภูีมต้ิานทานสงูและไม่ป่วยง่าย

ด้วยค่ะ

		 ถ้าคุณนายยังไม่เชื่อหนูและดึงดันท่ีจะรักสะอาดต่อไป	

ความพยายามจะกลายเป็นศูนย์ค่ะ	คุณนายจะต้องเหนื่อยเปล่า	

	 เพราะอะไรน่ะหรือคะ	

	 เพราะว ่ารวมๆ	 แล ้วในร ่างกายของเรามี เชื้อโรค	 

และแบคทีเรียมากกว่าเซลล์ถึง	 20	 เท่า	 หรือจะว่ากันจริงๆ	 มันมี

มากกว่าคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้	 แถมมันยังจะเพ่ิมและลดใน

ร่างกายทุกวันอีกด้วยนะคะ

สกปรกบ้ำงเถอะค่ะคุณนำย

 ด้วยรัก คุณหนูของคุณนำย



22 TEACHER SAID THAT
เรื่อง: มุกธิดา กาจกล้า
ภาพ: พีรพงษ์ สุริยะ

จ
ท� าไมลู กดิ ฉั น ถึ ง อ่ านหนั ง สื อ 
ไม่ออกคะคุณครูขาาา !!!
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		 สาเหตอุาจเกิดได้จากหลายปัจจยั	เช่น	การท�างานทีผ่ดิปกติ

ของสมอง	 พันธุกรรม	 การด่ืมเหล้าสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์	 หรือแม้แต่

อุบัติเหตุระหว่างการคลอดก็มีส่วนท�าให้เด็กๆ	 เกิดภาวะบกพร่อง

ทางการอ่านได้เหมือนกัน

	 แต่อย่าเพ่ิงตกใจไป	 เพราะความจริงแล้วเด็กท่ีมีลักษณะ

แบบนี้มีมานานแล้ว	โดยในสมัยโบราณที่การศึกษาเป็นเพียงเรื่องของ

ชนชัน้สงู	คนทกุคนไม่จ�าเป็นต้องอ่านหนงัสอืออกก็ได้	แล้วอีกอย่างเรือ่ง

ของตัวอักษรก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนทีหลังเพ่ือให้เข้ากับภาษาพูด	 

ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เข้ากับระบบตัวอักษรตรงนั้นก็ได้ค่ะ

	 หากเด็กมีลักษณะดังกล่าวจริง	 ก็อาจจะมีความบกพร่อง

ด้านอื่นร่วมด้วยนอกจากการอ่าน	 เช่น	 ปัญหาการเขียน	 ระบบ 

การออกเสียง	เรื่องความจ�า	ซึ่งบางรายอาจจะเป็นได้ทุกอาการ	

	 สมมตินะคะว่า	 เด็กหญิงใบตองอายุ	 9	 ขวบ	 เป็นเด็กที่มี

ปัญหาเรื่องความจ�าระยะใช้งาน	 เมื่อจะท�าอะไรสักอย่าง	 เธอกลับ

หลงลืมอยู่เสมอว่าตัวเองก�าลังจะท�าอะไร	 ก็เหมือนกับคนวัยเราละค่ะ	

เวลาจะเดินไปหยิบของอีกห้องหน่ึง	แต่พอเดินไปถึงก็กลับลืมเอาเสีย

ดื้อๆ	อย่างนั้นล่ะว่าจะเดินมาหยิบอะไร

	 ฉะน้ัน	ปัญหาของเดก็หญิงใบตองจะชดัเจนขึน้มาเมือ่เรยีน

วิชาเลข	 เพราะเป็นวิชาท่ีต้องผ่านการคิดค�านวณท่ีซับซ้อนกว่าจะได้		

ค�าตอบที่ถูกต้อง	อย่างเช่น		37	x	59	ระหว่างการคูณขั้นตอนที่หนึ่งไป

ขั้นตอนที่สอง...	แค่นั้นเด็กก็จะลืมแล้วว่าต้องท�ายังไงต่อ

	 หรือในวิชาภาษาไทย...	 เด็กหญิงใบตองก็อาจมีปัญหา	 

หากครูให้อ่านหนังสือ	 เด็กหญิงใบตองอ่านได้	 เธอสามารถท�าความ

เข้าใจในประโยคช่วงต้นได้ดี	 แต่พอเลยไปถึงท้ายประโยคและต้อง

ท�าความเข้าใจเนื้อความทั้งหมด	เธอกลับไม่เข้าใจเนือ้เรื่องที่อ่าน	นัน่ก็

เป็นเพราะว่าเธอลืมประโยคตอนต้นที่อ่านผ่านมาแล้ว

น
ส ทป

พ ดว
ย กจ

*ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.กนกพร  วิบูลพัฒนะวงศ์ อาจารย์ทางด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 หากเด็กอยู่ในระดับชั้นอนุบาล	 เราจะมีวิธีทดสอบในเรื่อง

ของระบบการออกเสียง	 หรือที่ เราเรียกกันว่า	 ‘Phonological													

Awareness’	 คือลักษณะที่เด็กจะไม่รู ้ว่าค�าไหนออกเสียงเหมือน	 

หรือต่างกันอย่างไร	เช่น	ค�าใดต่อไปนี้ออกเสียงต่างจากพวก	

	 1.	ดาว	2.	กาว	3.	แมว	4.	วาว	ซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่มีปัญหา

ด้านการอ่านจะไม่รู้ว่า	‘แมว’	ออกเสียงต่างจากพวก

	 ถ้าเด็กโตกว่านั้น	 จะสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น	 คือหากไป

เรียนแล้วมีการตอบสนองไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ	 ในชั้นเรียน		 

อย่างเด็กเรียนอยู่ชั้นป.3	 แต่กลับอ่านหนังสือแล้วเข้าใจแค่เพียง 

บทเรียนของเด็กชั้นป.	 1	 เพียงแค่น้ันก็นับว่าผิดสังเกตแล้วค่ะ	แต่เด็ก 

ทีม่ลีกัษณะแบบนียั้งคงเรยีนร่วมกับเดก็คนอืน่ๆได้เหมอืนเดมิ	เพียงแต่

อาจจะต้องท�าความเข้าใจร่วมกับครูผู้สอนเท่านั้นเอง	

	 ครูจะมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น	 ท�าให้

เด็กๆ	 มีโอกาสได้แสดงออกถึงสิ่งที่เขารู้ให้มากท่ีสุด	 โดยการแสดง 

ความคิดเห็นผ่านการพูดปากเปล่า	การแสดงละคร	และการท�าโมเดล	

หรอืแม้แต่เวลาสอบเอง	ครจูะมกีารจดัการสอบให้เหมาะกับเด็ก	คอืถ้า

รู้ว่า	 เด็กอ่านหนังสือไม่คล่อง	หรือยังจ�าพยัญชนะไม่ได้ทั้งหมด	ก็จะมี

การอ่านให้ฟังแล้วให้เขาตอบด้วยปากเปล่ากลับมา	 หรือถ้าเขาสะกด

ค�าได้ไม่ค่อยถูกต้องนัก	เราก็จะเน้นเนือ้หาทีเ่ขาพยายามจะสือ่มากกว่า

ไปจับผิดที่ตัวสะกด

	 ในฐานะคร	ูเราไม่อยากให้คนในครอบครวั	หรอืสงัคมคดิว่า

เด็กที่มีลักษณะแบบน้ีก�าลังป่วยหรือเป็นโรคใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ครูดีใจที	่								

คุณแม่เลือกที่จะปรึกษาครู	 ก่อนที่จะพาเด็กไปรักษากับคุณหมอ	 

เด็กกลุ่มน้ีเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือ	 และช่วยกันพัฒนาให้เด็ก

สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เท่านั้นเอง

เคยได้ยินเรื่อง	‘ความบกพร่องทางการอ่าน’	ไหมคะ
	 เจ้าความบกพร่องทางการอ่านนี้	 เขามีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า	 ‘Dyslexia’	 ซึ่งเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่า	 ลูกของเรามีลักษณะ 

ความบกพร่องนีอ้ยู่ในตัวหรอืไม่	เพราะเดก็ยังคงว่ิงเล่น	พูดคยุ	และท�ากิจกรรมร่วมกับคนอืน่ๆ	ได้เป็นอย่างดี	เพียงแต่อาจจะมปัีญหาเฉพาะเวลา

อ่านหนังสือ	เป็นต้นว่า	มองเห็นตัวหนังสือกลับด้าน	มองเห็นตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งหายไป	หรือแม้แต่ไม่สามารถที่จะจ�าตัวอักษรได้ทั้งหมดก็มี
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กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง
เมืองศูนย์กลางการปกครอง 

วัด วัง งามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย

เรื่องจากปก
เรื่อง: ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
ภาพ: พีรพงษ์ สุริยะ, ภัทราภรณ์ ส่งเสมอ

ค�าขวัญกรุงเทพมหานคร
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เรา – คนเมืองหลวง – มีพื้นที่สีเขียวเพียงคนละไม่ถึง 4 ตร.ม.

	 สถิตยิอดนิยม	ทีถู่กน�ามาอ้างองิในการรณรงค์ขอเพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ	คือการท่ีองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 เสนอว่า	

ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมแก่การด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 

ต้องอยู่ที่ประมาณ	8	ตร.ม.	ต่อคน

	 คนเมืองท่ีรักตึก	 มีตึกสาธารณะให้มอง	 คนเมืองท่ีชอบ

หายใจ	กลับไม่มีต้นไม้ให้หายใจฉ�่าปอด	น�ามาสู่ความน้อยเน้ือต�่าใจ	

ท�าไมเมืองนอกเมืองนาที่เขาอารยะศิวิไลซ์	 ท่ีดินแพงโขย่ิงกว่าสีลม	

สาทร	สุขุมวิท	ถึงมีเซนทรัลปาร์คได้	(วะ)

	 ดร.วิภากร	ธรรมวมิล	ภูมสิถาปนิก	จากสมาคมภูมสิถาปนิก

แห่งประเทศไทย	 เล่าย้อนไปถึงพ้ืนเพพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า	หากดู

การก�าเนิดของเมืองใหญ่หลายๆ	เมือง	จะพบว่า	มีความสัมพันธ์อย่าง

แนบแน่นกับความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตเิสมอ	พ้ืนทีร่าบลุม่แม่น�า้	

เป็นท�าเลทอง	นัยว่า	ปลูกอะไรก็ขึ้น	 เมื่อปลูกอะไรก็ขึ้น	ย่อมหมายถึง	

อย่างไรก็ไม่อดตาย	มีกินตลอดปีตลอดชาติ

	 “ทุกวันน้ี	เราลมืย้อนกลบัไปมองต้นก�าเนดิว่า	เราเลอืกทีจ่ะ

มาอยู่ตรงน้ีเพราะอะไร	 ลืมไปเลยว่า	 ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดท่ีสร้าง 

ความสบาย	สร้างความมั่งคั่ง	 ให้เรามีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทั้ง 

ปากท้องและจิตใจ”	

	 ดร.วิภากร	ยังย�้าอีกว่า	ความจ�าเป็นพื้นฐาน	ซึ่งเป็นปัจจัย	

4	 ได้แก่	 เครื่องนุ่งห่ม	 อาหาร	 ยารักษาโรค	 และที่อยู่อาศัย	 ทว่า	 

‘ท่ีอยู่อาศัย’	 กลับไม่ได้หมายถึงบ้านที่คุ้มกะลาหัว	 เราสามารถนิยาม

ค�าว่าบ้านได้ไกลกว่านั้น		นิยามไปได้ถึงพื้นที่สีเขียวด้วย

	 เมื่อเราตั้งค�าถามไปว่า	 “ท�าไมเมืองหลวงอื่นๆ	 ของ 

ต่างประเทศ	เขาท�าได้?”

	 อาจารย์ตอบกลบัมาอย่างข�าๆ	ว่า	เราหาต้นไม้ง่ายกว่ามาก	

เราจงึไม่เหน็ค่า	ในขณะท่ีสหรฐัอเมรกิา	หรอืญ่ีปุน่	เขาขาดแคลน	เพราะ

ธรรมชาติไม่ได้หามาง่ายๆ	 จึงต้องคิดตามปรัชญาการอยู่ร่วมกันเป็น 

กลุ่มในเมือง	 ว่าต้องมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และเป็น

พื้นที่ให้ผู้คนออกมาสร้างเมืองให้มีชีวิตชีวา

O2
อยู่ไหน?
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หน่วยงานส�านกัสวนสาธารณะก�าลงัด�าเนินการเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวเป็น	

5,000	 ไร่	 ตามที่ผู้ว่าฯกทม.หาเสียงไว้	 โดยเจรจาเพ่ือขอท่ีดินของ 

ราชพัสดุ	 และกรมธนารักษ์	 ที่เขาไม่ได้ใช้งาน	 เพื่อมาปรับภูมิทัศน์

ให้เป็นสวนสาธารณะ

	 แน่นอนว่า	 ส�านักสิ่งแวดล้อม	 เจรจาขอพ้ืนที่ได้เพียง

บริเวณชานเมือง	 เพราะท่ีในเมืองมีราคาแพง	 ซึ่งสามารถน�าไป 

ท�าอะไรที่ออกดอกออกผลเป็นเงินทอง	

	 สวนในเมอืงส่วนมาก	มกัเป็นลกัษณะ	Pocket	Park	คอื	

เป็นสวนขนาดเล็ก	ซึ่งได้พื้นที่จากการบริจาค	อย่างพื้นที่ในหมู่บ้าน

เก่าๆ	ที่ไม่มีนิติบุคคลดูแลแล้ว	หรือพื้นที่หน้าคอนโดมิเนียม

	 “เราพยายามหาพ้ืนท่ีในเมือง	 ถึงแม้จะพ้ืนที่เล็กๆ	 

แค่	 100	ตารางวา	 เราก็เอา	ท�าเป็น	 ‘พ็อกเก็ตปาร์ค’	 หรืออย่างใน 

หมู่บ้านเก่าๆ	ที่มีพื้นที่ส่วนกลาง	แต่รกร้างและไม่ได้ใช้งาน	เราก็จะ

ขอเข้าไปพัฒนา	 ขอแค่เสนอมา	 เราจะจัดหางบประมาณเข้าไป

ท�าให้”

	 พ้ืนที่ ที่ บ ริ จาคเข ้ ามา 	 มีการท� าสัญญาให ้ทาง

กรุงเทพมหานครดูแล	 5	 ปีข้ึนไป	 ทาง	 กทม.ก็จะเปิดเป็นพ้ืนที่

สาธารณะให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ	หลังจากนั้น	หากจะ

เอาคืนไปท�าประโยชน์ส่วนบุคคล	ก็เอากลับคืนไปได้	

	 ผอ.ส�านักสิง่แวดล้อมย�า้ว่า	กระบวนการท�างานนัน้	ไม่ใช่

ท�าอย่างอเนกประสงค์	หรือจับวางส�าเร็จรูป	เพราะต้องมีการเข้าไป

ดงูาน	ว่าดนิตรงนีเ้หมาะแก่การปลกูอะไร	ต้นไม้ใหญ่คูกั่บไม้ประดบั

ชนิดใด	หรือต้นไม้อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ตรงนั้น	 เพราะต้องดู

รอบด้านทั้งเชิงนิเวศ	และเชิงวัฒนธรรม

	 เราเผลอคิดต่อไปเองว่า	อาจเป็นเพราะประเทศพวกนัน้	

พัฒนาถึงขดีสดุแล้ว	แต่ยังพบว่า	ชวิีตของเขายังคงแห้งแล้งท้ังกาย

และจิตใจ

	 ปัญหาท่ีเราท�าให้พ้ืนท่ีสเีขยีวมมีากกว่านีไ้ม่ได้	ไม่ใช่ว่า

ผู้ปกครองหรือฝ่ายการเมืองไม่ท�า	 แต่เรา	 –	ผู้ใช้ประโยชน์จากมัน	

–	เคยเรียกร้องอย่างจริงๆ	จังๆ	สักกี่น�้า	

	 “แต่ก่อนมนัสบายมากเลยนะ	ถ้าจะหาพ้ืนทีส่เีขียว	ต้นไม้

เราเต็มไปหมด	เมืองเราอุดมสมบูรณ์มาก	ไม่ต้องปลูกไม่ต้องรดน�้า	

แค่เดินออกจากบ้านก็เขียวขจีแล้ว	 เพราะฉะน้ัน	 พ้ืนท่ีสีเขียวของ 

คนไทย	จึงถูกมองว่า	มีไว้ใช้เก็บกินประโยชน์	 อย่างท�าสวนผลไม้	 

ท�านา	 ปลูกข้าวโพด	 ความคิดท่ีว่า	 พ้ืนท่ีสีเขียวเป็นท่ีพักผ่อน 

หย่อนใจ	 จึงกลายเป็นความฟุ่มเฟือยทันที	 จึงเป็นค�าถามว่า	 

ความต้องการพ้ืนที่สีเขียวตรงน้ี	 ถูกทวงถามอย่างชัดเจนและ 

แรงกล้าแล้วหรือยัง”

	 ถึงคราวอาจารย์ถามเรากลับมาบ้าง	 “ท�าไมคนไทย 

ชอบเดินห้างมากกว่าเดิน	Park?”	

	 แน่นอน,	เราไม่มีค�าตอบ

	 อาจเป็นเพราะ	 อากาศมวลรวมของบ้านเรา	 ร้อนจน 

คนเมืองอยากใช้ชีวิตในห้องปรับอากาศมากกว่า

	 หรอือาจเป็นเพราะ	คนเมอืงไม่เคยถูกปลกูฝังให้เล่นดนิ	

ปีนต้นไม้

	 หรือหนักหนากว่านั้น	คนเมืองรู้สึกเป็นอื่นกับธรรมชาติ

	 มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้	กับคนของฝ่ายการเมือง

	 สมชาย	ฉัตรสกุลเพ็ญ	ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม	

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ตอบค�าถามไขข้อข้องใจข้างต้นให้เราว่า	

“ควำมต้องกำรพื้นที่ สีเขียวตรงน้ี ถูกทวงถำม
อย่ำงชัดเจนและแรงกล้ำแล้วหรือยัง? แต่ก่อนมัน
สบำยมำกเลยนะ ถ้ำจะหำพื้นที่สีเขียว เพรำะต้นไม้
เรำเต็มไปหมด ควำมคิดที่ว่ำ พื้นที่สีเขียวเป็นที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ กลำยเป็นควำมฟุ่มเฟือยทันที! ”
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เหลือบเห็นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาของ

พรรคการเมืองหน่ึง เขาว่าจะสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นใยแมงมุม 

รูปแบบผังเมืองในอุดมคติ ทั้งในแง่การใช้งาน และความ 

เจริญตาเจริญใจ

	 พูดชุ่ยๆ	พูดลอยๆ	สร้างภาพฝันอันเป็นไปไม่ได้	

	 พูดว่าจะย้ายเมืองหลวงยังดูจะเป็นไปได้มากกว่า

	 ใช่หรือไม่,	ผังเมืองต้องวางก่อนสร้างเมือง

	 ทว่ากรุงเทพฯ	ของเรา	มาไกลเกินจะวางผังใหม่	กรุงเทพฯ	

ของเรา	 เติบโตรวดเร็วอย่างไร้ทิศทาง	 -	 เร็วยิ่งกว่าดอกเห็ด	 ไร้ทิศทาง

ยิ่งกว่าดอกไม้ไฟ

	 แต่หลายครั้ง	ผังเมืองก็ถูกโยนขี้ใส่อย่างไร้เหตุผล	–	ตั้งแต่

รถติด	 ลมไม่ผ่านบ้าน	 น�้าท่วม	 หลุมยุบกลางถนน	 มลพิษในเมือง	 

น�้าเสียส่งกลิ่น	

	 รศ.ดร.นิพันธ์	 วิเชียรน้อย	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 

การผงัเมอืง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมอืง	มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์	 ช่วยแก้ต่างให้ผังเมืองกรุงเทพฯ	 โดยช้ีแจงว่า	 ในความ 

เป ็นจริง	 เรามีการวางผังเมืองอย่างเป ็นระบบ	 ก�าหนดอยู ่ใน 

พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.2518	มีการก�าหนดย่าน	 (Zoning)	

แบ่งโซนท่ีอยู่อาศัย	 โซนพาณิชย์	หรือโซนอุตสาหกรรม	 เพ่ือไม่ให้เกิด

การใช้พื้นที่อย่างผิดวัตถุประสงค์	(Mixed	Use)

	 อย่าง	โซนถนนสาทร	สลีม	หรอืรชัดาภเิษก	จะไม่มบ้ีานเรือน	

แต่ส่วนใหญ่เปน็คอนโดมิเนยีม	ห้างสรรพสินค้า	และอาคารส�านกังาน

อเนกประสงค์	

	 “มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจอปั๊มน�้ามันหรือสวนสาธารณะ

บนถนนสีลม	เพราะที่มันแพงมาก	คนที่ซื้อที่ดินไป	เขาต้องใช้ให้คุ้มค่า	

หาประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุ	เพราะค�าว่า	Space	มนัหมายรวมทัง้ใต้ดิน

และบนอากาศด้วย	จงึต้องสร้างตึกให้สูง	หรอืไม่ก็ขุดลงไปท�าชัน้ใต้ดิน	

ให้เกิดค่าตอบแทนในการลงทุนสูงสุด”	อาจารย์นิพันธ์อธิบาย	โดยให้

เราคิดตามสามัญส�านึก

	 ของมมีาก	ความต้องการซือ้น้อย	ราคาย่อมถูก	แต่หากของ

มน้ีอย	ความต้องการซือ้มาก	ราคาย่อมแพง	–	หลกัเศรษฐศาสตร์ง่ายๆ	

อย่างอุปสงค์	–	อุปทาน	ถูกน�ามาอธิบายได้เช่นกัน			

	 ส่วนท่ีโทษกันว่า	 ผังเมืองไม่ดี	 ท�าให้น�้าท่วมกรุงเทพฯ	

อาจารย์นิพันธ ์ยืนยันว ่า	 กรุงเทพฯ	 มีผังเมือง	 ที่บังคับใช ้โดย 

กรมโยธาธิการและการผังเมือง	 และกรุงเทพมหานคร	แต่ปัญหาคือ	

กฎหมายผังเมืองที่ว่า	มันอ่อนแอกว่าเงิน

	 “ผังเมืองเรามี	 แต่ปัญหาคือ	 คนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ	

กฎหมายเราไม่เข้มแข็ง	 ไม่ศักดิ์สิทธ์ิ	 มีเงินก็ซื้อกฎหมายได้	 ถ้าจ่าย								

เส้นเลือด กทม. 

ออสเตรเลีย, แคนเบอร่า สเปน, บาร์เซโลนา

เมืองท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าดอกเห็ด และไร้ทิศทางยิ่งกว่าดอกไม้ไฟ
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“เรามผีงัเมอืง แตปั่ญหา คอื คนไมป่ฏบิตัิ
ตามข้อบังคับ กฎหมายเราไม่เข้มแข็ง  
ไมศ่กัดิ์สทิธิ์ มเีงนิกซ้ื็อกฎหมายได ้ถา้จ่าย 
ใต้โต๊ะก็ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย”

ใต้โต๊ะ	ก็ไม่ต้องปฏบิตัติามกฎหมาย	แต่อย่างอาจารย์ผม	ท่านเรยีนจบ

จากอังกฤษมาตั้งแต่	 40	ปีที่แล้ว	กลับไปลอนดอนอีกครั้งเมื่อไม่นาน

มานี้	ตกใจมาก	เพราะบ้านเมืองเขาเหมือนเดิมหมด	เขตอนุรักษ์เขาก็

อนุรักษ์ได้จริง	เพราะจะรื้อจะสร้างอะไรต้องขออนุญาตอย่างรุนแรง”

	 อาจารย์ย�้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าว่า	“ต้องแก้ที่คน	เพราะกฎหมาย

เราดีแล้ว	 เพราะเราไปลอกของดีมา	 ท้ังอังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	 

ลอกมาทุกประเทศ”

	 ท่ีดินในซอยบ้านอาจารย์นิพันธ์	 -	 สุขุมวิท	 50	ถนนกว้าง 

ไม่ถึง	8	เมตร	และกฎหมายก�าหนดให้เป็นโซนที่อยู่อาศัย	แต่วันดีคืนดี	

มคีอนโดมเินียม	8	ชัน้	ผดุขึน้กลายซอย	จงึไปถามเจ้าของอาคารทีก่�าลงั

ก่อสร้างว่า	ท�าไมสร้างได้	ค�าตอบทีอ่าจารย์ได้รบัท�าให้เราน่ิงไปพักหน่ึง	

“สร้างได้สิ	เสียเงินไปเยอะ”

ทฤษฎีบูร์เกสส์*

	 ออร์เนสต์	ดับบลิว.	บูร์เกสส์		อธิบายว่า	การขยายตัวของ

เมืองจะมีลักษณะเป็นรูปแบบวงแหวน	 เป็นรัศมีวงกลมต่อเน่ืองจาก 

เขตศูนย์กลาง	และแบ่งพื้นที่ของเมืองออกเป็น	5	เขต	ดังนี้	

	 เขตที่	 1	 เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ	ประกอบด้วยส�านักงาน

ทางเศรษฐกิจ	การปกครอง	กฎหมาย	

	 เขตที	่2	เป็นเขตศนูย์กลางการขนส่ง	หรอืบางครัง้	อาจเรยีก

ว่าเป็นเขตขายส่งและอุตสาหกรรมเบา	 รวมท้ังเป็นย่านโรงงาน

อุตสาหกรรมเก่า	ๆ	เป็นเขตที่มีปัญหาสังคมจ�านวนมาก

	 เขตท่ี	 3	 เป็นเขตที่อยู่อาศัยของกรรมกรและผู้ใช้แรงงาน	 

ที่ย้ายออกมาจากเขตศูนย์กลางการขนส่ง	 ที่อยู่อาศัยของคนเขตนี	้ 

จะมสีภาพดกีว่าคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตศนูย์กลางการขนส่ง	บ้านเรอืนจะ

ปลูกอยู่ในระยะห่างกันไม่ชิดติดกันเหมือนกับสลัม	และเมื่อครอบครัว

ใดมีฐานะดีขึ้นก็จะย้ายออกไปอยู่ในเขตชนชั้นกลางต่อไป

	 เขตที่	 4	 เป็นเขตชนชั้นกลาง	มีที่พักอาศัยประเภทห้องชุด	

โรงแรม	บ้านเดี่ยวส�าหรับครอบครัวเดี่ยว	ผู้อาศัยอยู่ในเขตนี้ส่วนใหญ่

เป็นชนชัน้กลาง	เจ้าของธุรกิจขนาดเลก็	ผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ	พ่อค้า	

และรวมถึงชนชั้นผู้บริหารระดับกลาง

	 เขตท่ี	 5	 เป็นเขตที่พักอาศัยชานเมือง	มีเส้นทางคมนาคม

สะดวกในการเดินทางเข้าไปท�างาน	หรือประกอบธุรกิจ	 เขตนี้จะมีทั้ง

ชนชัน้กลางค่อนข้างสงู	และชนชัน้สงู	ทีเ่ดนิทางด้วยรถประจ�าทางและ

รถส่วนตัวเข้าไปท�างานเมืองและกลับออกมาพักอาศัยในเขตนี้

ฝรั่งเศส, ปารีส ประเทศไทย, ยะลา

*ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและการผังเมือง www.dpt.go.th
*ขอบคุณจากภาพจาก GOOGLE EARTH
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“ประชากรแฝง กทม. พุง่กว่า 3 ล้านคน เกือบครึง่เป็นต่างด้าว”  

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลไว้เมื่อปีกลาย

	 ขออนุญาตขยายความ	-	‘ประชากรแฝง’	ไม่ใช่เอเลี่ยน

หรือนักท่องเท่ียว	 แต่เป็นผู้ท่ีเข้าไปอยู่ในพ้ืนท่ีใดๆ	 เป็นเวลานาน	 

โดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	 รวมถึงการไป	 -	 กลับพ้ืนท่ีนั้นๆ	 

เป็นประจ�าด้วย

	 ด้วยการพัฒนาที่ยังไม่ทั่วถึง	 เพราะงบประมาณจาก	

ภาครัฐท่ีกระจายอย่างไม่เท่าเทียม	กระจุกตัวอยู่แค่หัวเมืองใหญ่	

ส่วนงบประมาณน้อยนิดที่กระจายไปสู่ชนบท	ก็ผ่านด่านประตูเงิน

ประตูทองเป็นทอดๆ	ดีไม่ดี	 เงินทอนของแต่ละบัญชีงบประมาณ			

จะมากกว่าเงินที่น�าไปพัฒนาจริงๆ	เสียอีก

	 คนวัยเรยีน	จงึต้องเข้ามาหาโรงเรยีน	หรอืมหาวิทยาลยั	

ที่พวกเขาเชื่อว่า	จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคมในภายภาคหน้า

	 ส่วนคนวัยท�างาน	 ก็ดาหน้าเข้ามาหาโอกาส	 ใช้วิชา

ความรู ้ ท่ีมี 	 หางานหาเงินเ พ่ือส ่งกลับบ ้านท้ังต ่างจังหวัด																											

และต่างประเทศ

	 บุญส่ง	 ชเลธร	 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์	 อธิบายว่า	

ประชากรแฝงส่วนใหญ่	หลัง่ไหลเข้ามาในกรงุเทพฯ	เพือ่ขายแรงงาน	

ในส่วนของแรงงานจากต่างจังหวัด	 เป็นแรงงานท่ีเคลื่อนย้ายได้

อย่างเสรี	 ภาครัฐดูแลภายใต้กฎหมายแรงงาน	 และพวกเขา												

หรอืเธอเอง	ก็รูส้ทิธิของตนพอประมาณ	แต่ปัญหาคอื	แรงงานต่างด้าว	

ท่ีมีท้ังแบบถูกกฎหมายและแบบลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย	 

ไม่รู้สิทธิ์	ไม่รู้ว่าจะปกป้องตัวเองอย่างไร

	 มองในแง่หน่ึง	 แรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามา	นับเป็น

ปัญหาสงัคม	แต่หากมองในทางกลบักัน	มองอย่างเหน็อกเห็นใจเพ่ือน

มนุษย์	 แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี	 ไม่มีอะไรคุ้มครองเลย	 ไม่ว่าจะด้าน

สาธารณสุข	หรือด้านสิทธิมนุษยชน

	 ตัวละครสมมติ	‘ชาลี’  

	 ชาลี	เป็นแรงงานพม่า	ขายทุกอย่างที่บ้านทิ้ง	เพื่อจ่ายเงิน

ค่านายหน้าข้ามพรมแดน	หวังมาตายเอาดาบหน้าที่ประเทศไทย	

	 นายหน้าส่งชาลีไปท�างานในโรงงาน	 (ดาร์ก)	 ช็อกโกแลต	

เขาดีใจที่ได้งานท�า	

ชาล ีกบั โรงงาน(ดาร์ก)ช็อกโกแลต
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	 แต่ท�าไปท�ามา	ชาลีเริ่มงง	ท�างานแทบตาย	ท�าไมมีรายได้

แค่วันละ	 120	บาท	 เร่ิมงงว่า	 ท�าไมต้องท�างานถึง	 15	 ชั่วโมงต่อวัน							

ชาลเีริม่งงว่า	ท�าไมเขาไม่ได้รบัความคุม้ครอง	หรอืความรบัผดิชอบใดๆ

จากเจ้าของโรงงาน	 ตอนท่ีนิ้วขาดหายเข้าไปในเครื่องจักร	 ซ�้าร้าย	 

โดนไล่ออก	เขางงกว่าน้ัน	เมือ่พบว่าเขากลบับ้านเกิดท่ีพม่าไม่ได้	ได้แต่

อยู่ในกรุงเทพฯ	อย่างผิดกฎหมาย	หนีต�ารวจหัวซุกหัวซุนไปวันๆ

	 แน่นอนล่ะ,	 ชาลีเป็นคนจน	 ท่ีมีอาการป่วยไข้เหมือนคน

ทั่วไป	 แต่ไม่มีประกันสังคม	 และใช้สิทธ์ิ	 30	 บาทไม่ได้	 ชาลีมีเมีย 

เป็นคนพม่า	 และเข้ามาท�างานรับเหมาก่อสร้างอย่างผิดกฎหมาย 

เช ่นกัน	 ลูกชายของชาลีที่ เ กิดในบ ้านพักคนงานของโรงงาน	 

(ดาร์ก)	ช็อกโกแลต	ก็ไม่ได้รับสัญชาติใดๆ	เลย

	 ชาล	ีผูเ้คยเป็นคนด	ีอยู่ในศลีในธรรม	แต่เพราะความกดดนั	

จึงผันตัวไปเป็นอาชญากร	 กระชากกระเป๋าหวังหาเงินเลี้ยงปากท้อง

ตนเองและลูกเมีย

	 หนักหนากว่าน้ัน	 อนาคตของครอบครัวชาลีเร่ิมด�ามืด 

ขึ้นเรื่อยๆ	หลังชาลีไปเข้าแก๊งค์ค้ายาเสพติด	และลูกชายของเขาเข้าสู่

กระบวนการค้ามนุษย์	นั่งขอทานอยู่บนสะพานลอยอนุสาวรีย์ชัยฯ

	 ปัญหาความแออัดในการอยู่อาศัย	 แย่งกันกิน	แย่งกันใช้	

รวมถึงความหนาแน่นของประชากร	ส่งผลให้อตัราการเกิดอาชญากรรม

สูงขึ้น	ความเสื่อมของสาธารณูปโภคมีมาก

	 นอกจากนี้	 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แต่ละพ้ืนท่ีน้ัน	

นับตามเอกสาร	 น่ันหมายความว่า	 กรุงเทพฯ	มีประชากรประมาณ	 

8.8	 ล้านคน	 ก็จะได้งบประมาณจากรัฐ	 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

สาธารณูปโภคส�าหรับคนแค่	 8.8	 ล้านคน	 ในขณะที่มีผู ้ท�าให้

สาธารณูปโภคทรุดโทรมถึงกว่า	12	ล้านคน

	 แต่ในอีกแง่หนึ่ง	ประชากรแฝงที่เข้ามาค้าแรงงาน	นับเป็น

มอืเป็นเท้าของกรงุเทพฯ	เป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นทัง้สงัคมและ

เศรษฐกิจ	–	สมองมีไว้คิด	แต่สองมือสองเท้า	มีไว้ท�า	

	 ชาลีไม่ได้เป็นคนไทย	 แต่อยู่อาศัยและสร้างปัญหาให้

ประเทศไทย	คนไทยท่ีเหน็ข่าวต�ารวจวิสามญัชาลขีณะส่งยาบ้า	พากัน

ประณามชาลี	 อย่างลืมคิดไปว่า	 ชาลีเจออะไรมาบ้าง	 ไม่มีใครเคารพ

ความเป็นคนของชาลี	 เผลอๆ	 ตั้งแต่เสียนิ้วให้เครื่องจักรไป	 ชาลีก็

หลงลืมคุณค่าความเป็นคนในตัวเอง	

 เขามาท่ีน่ีท�าไม เขาได้อะไรกลับไป และหลงเหลือ 

อะไรบ้าง
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“เบื่อเมืองไทยเหลือเกินค่ะ ร้อนนน อยากไปอยู่

เมืองนอก เก๋ๆ!!” อนงค์นางข้างกายเปรยขึ้น

  “ไม่เก๋หรอกครบั ชคิาโก้ นวิยอร์ก โตเกียว 

แพรีส ร้อนเหมือนกรุงเทพฯ น่ีแหละ”	 	 ผมขอถือ

วิสาสะดับฝันสตรีต้นเรื่อง

	 ถามนักวิชาการด ้านสิ่งแวดล ้อม	 -	

ดร.อาภา	หวังเกียรติ	 -	 ได้รับค�าตอบว่า	 เราก�าลัง 

ติดเกาะ	เกาะที่ว่า	ไม่ได้มีฟูลมูนปาร์ตี้ตอนกลางคืน	

หรือน�้าใสขนาดเห็นตัวปลาตอนกลางวัน	แต่เกาะที่

ว่ามแีต่ความร้อน	ร้อนและจะร้อนย่ิงขึน้ไป	ร้อนอย่าง

กับไฟเลยครับ!!		

	 ตามปกติ	 ความร้อนท่ีพระอาทิตย์ส่อง

มายังโลกของเรา	 มีกระบวนการสะท้อนกลับและ 

คายความร้อนตามธรรมชาต	ิทกุวสัดท่ีุอมความร้อน

ไว ้ตอนกลางวัน	 จะถูกคายออกตอนกลางคืน	 

ทว่าพฤติกรรมมนุษย์ท่ีเปลี่ยนไป	พร้อมๆ	 กับการ

เติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทางท�าให้กระบวนการ

คายความร้อนเสียสมดุล	 เพราะเราผลิตความร้อน

แบบเกินปกติ	 และเราเลือกใช้วัสดุในการก่อร่าง 

สร้างเมืองอย่างผิดธรรมชาติ	

	 เช่นเดียวกับฝนราชการ	 ท่ีชอบตกเวลา

เลิกงานซ�้าเติมรถติด	นั่นก็เป็นหนึ่งในผลกระทบของ

เกาะความร้อนเช่นกัน	

	 เกาะความร้อน	 (Heat	 Island)	 เป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามมหานครท่ัวโลกอย่าง

รักษามาตรฐานในระดับเท่าเทียมกันครับ	 กล่าวคือ	

หากเมืองหรือพ้ืนท่ีใด	มีอาคารจ�านวนมากท่ีใช้วัสดุ

คอนกรีตหรือกระจก	มีพื้นถนนแอสฟัลต์	 (Asphalt)	

ด�ามะเมื่อม	มีรถยนต์จ�านวนมหาศาลที่ปล่อยไอเสีย

และความร้อนมหาศาลย่ิงกว่า	 รวมถึงมีเครื่องปรับ

อากาศที่ถูกเปิดใช้ตลอดเวลา	–	กลางวัน	 เป็นเวลา

ของส�านักงานและห้างสรรพสินค้า	 ส่วนกลางคืน	 

เป็นเวลาชาวบ้านชาวช่องท่ัวๆไป	–	เหล่านี	้คอืปัจจยั

ที่ก่อให้เกิดเกาะความร้อน

	 ประกอบกับความเป็นเมืองแล้ง	 คือ	 

มต้ีนไม้น้อยกว่าคอมเพรสเซอร์ด้วยแล้ว	ย่ิงซ�า้เตมิให้

ความร้อนกระจุกตัว	 โอบกอดเราชาวเมืองด้วย 

ความพิศวาสปานกลนืกินเรา	AHH!	อบอุน่เหลอืเกิน

	 คิดอย่างหยาบๆ	 ความร้อนจากการ 

เผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์	 1	คัน	อยู่ที่	 50	องศา

เซลเซียส	และมีรถยนต์วิ่งในกรุงเทพ	1,000,000	คัน	

ต่อ	1	ชัว่โมง	อุณหภูมท่ีิเกิดข้ึนมนัไม่ได้ทบเท่าทวีคณู

อย่างตรงไปตรงมาหรอกครับ	 กรุงเทพฯ	 ไม่ได้มี

อุณหภูมิ	50	ล้านองศาแต่อย่างไร	ดูแค่นี้	ก็รู้แล้วว่า	

กระบวนการคายความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศมันต้อง

ผิดปกติพิกลพิการแน่ๆ

BANGKOK ISLAND
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	 ดร.อาภา	 ครูผู ้สอนวิชาส่ิงแวดล้อม	

ยืนยนัแล้วว่า	ไม่มทีางแก้	มแีต่ต้องทน	ทางออกเดียว

ที่มีตอนนี้	 คือ	 การเปลี่ยนความคิดในการออกแบบ

อาคาร	 ให้ใส่ใจสภาวะแวดล้อมมากขึ้น	 โดยให้

อาคารเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	 จริงๆ	 แล้ว	 

จะเรยีกว่าเปลีย่นความคดิก็ไม่น่าจะถกูนกั	เพราะเรา

ต่างหากที่หันหลังให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน	 และขัง 

ตัวเองอยู ่ในสถาปัตยกรรมนานาชาติ	 ซึ่งเป ็น 

ความน่าสบายแบบโดดเดี่ยวตัวเองออกจาก 

สิ่งแวดล้อม

	 ก็ขนาดสถาปัตยกรรมที่เป็นความภูมิใจ

ระดับชาติอย่าง	สนามบนิสวุรรรณภูม	ิทีถู่กออกแบบ

โดยสถาปนิกเลือ่งชือ่น้ัน	ยังสร้างเป็นโดมโปร่งใสโชว์

โครงสร้างสดุโมเดร์ิน	ใช้รปูทรงและวัสดทุีร่บัแสงและ

ความร้อนจากทุกทิศทาง	

	 ถ้าเป็นเมืองนอกท่ีเขาหนาวเหน็บ	 ก็คง

ช่วยประหยัดทั้งค่าไฟและค่าฮีทเตอร์ได้มากโข 

อยู่ครบั	แต่เมอืงไทย	ก็คงเปลอืงค่าแอร์คอนดชัินมาก

โขกว่า	ชนิดที่ชาติพัฒนาแล้วเทียบไม่ติดแหงๆ

	 เปรียบเทียบง่ายๆ	สนามบินสุวรรณภูม	ิ

เป็นโมเดลขนาดย่อส่วนของ	 ‘เกาะความร้อน’	และ

เกาะความร้อนก็เป ็นโมเดลขนาดย่อส่วนของ	 

‘กรีนเฮ้าส์เอฟเฟกต์’	นั่นเองครับ	

	 รถยนต์และห้องแอร์	 ดูเหมือนจะเป็น 

ตัวอันตรายที่หนุนน�าให้เกาะความร้อนเข้มแข็ง 

เข้มข้นขึ้น	 เพราะนอกจากมันจะปล่อยความร้อนสู่ 

สิ่งแวดล้อมทางตรงแล้ว	 ยังมีผลทางอ้อม	ที่ท�าให ้

คนเมืองเสพติดความเย็น	โดยไม่ได้ลืมหูลืมตาดูเลย

ว่าข้างนอกมันร้อนแค่ไหน	

	 เราคิดง่ายๆ	 เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ	 

เราเอสเคปตัวเองออกมาจากสภาวะแวดล้อม	 

นั่นแหละคือความอันตรายท่ีว่า	 -	 เราก�าลังรู ้สึก 

เป็นอื่นกับแดด	กับลม	กับดิน	กับหญ้า		

	 เอาเลยครบั	เอาท่ีดกัีบตวัคณุ	แต่อย่าลมื

ดีเผื่อแผ่ไปถึงลูกถึงหลานด้วย

	 ผมไม่ใช ่คนวิตกจริตที่ เอาแต่คิดถึง

อนาคตเป็นสิบเป็นร้อยปี	 แต่เป็นแค่คนกรุงเทพฯ	 

ท่ีเคารพและซาบซึ้งอย่างใหญ่หลวงในหลักคิดบูชา

ธรรมชาติ	อย่างที่สุภาษิตอินเดียนแดงว่า		–	“We	do	

not	 inherit	 the	 land	 from	 our	 ancestors,	 we	

borrow	 it	 from	our	 children”	 -	 เราไม่ได้ตกทอด 

ผนืดนิและสายน�า้มาจากบรรพบรุษุ	ทว่าเราหยิบยืม

มันมาจากลูกหลานของเราต่างหาก	 เพราะหากไม่

คิดเช่นว่ามรดกเดยีวท่ีเราจะตกทอดให้ลกูหลาน

เรา คงเป็นหน้ีก้อนโต ท่ีพวกเขาไม่ได้ก่อ แต่กลบั

ต้องรับกรรม

BANGKOK ISLAND
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ท่ามกลางกระแสการเมืองแสนวุ ่นวาย  

แม้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดจะผ่านมาอย่าง

กระท่อนกระแท่น ไม่อาจเรียกได้ว ่า 

ประสบความส�าเร็จ และยังถกเถียงกัน

อย่างไม่จบไม่สิ้นว่า สรุปแล้ว เราคนไทย

ต้องการการเลือกตั้งก่อน หรือปฏิรูปก่อน

	 ทว่าจดุยืนทีท่กุฝ่ายเห็นร่วมกัน	คอื	

ต้องการปฏิรูปประเทศไทย

	 ด้านองค์กรพัฒนาเอกชน	(NGO)	

ด้านสิ่งแวดล้อม	ต่างอาศัยช่องทางนี้	ผลักดัน

วาทะ	 “RESPECT	 NATURE”	 กล่าวคือ	 

ขอให ้การปฏิ รูปประเทศครั้ ง น้ี 	 นับรวม	

‘ธรรมชาติ’	เป็นส่วนหนึ่งด้วย

	 มีโอกาสสนทนากับ	 หาญณรงค	์

เยาวเลศิ	ประธานมลูนิธิบรหิารจดัการน�า้อย่าง

บูรณาการ	 ตั้งค�าถามว่า	 ในฐานะ	 NGO	 

จะอาศยัความตืน่ตวัในการปฏิรปูครัง้นี	้ในการ

ผลักดันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร

	 หาญณรงค์	 เล่าย้อนไปถึงสมัย

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย	 ท่ีมีนายอานันท์	

ปัญญารชุน	 และนายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 

เป็นประธานด�าเนินการ	ทีเ่ริม่สรรหากรรมการ	

และรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนหลัง

วิกฤตการเมือง	 พ.ศ.2553	 เพ่ือน�าประเด็น 

ที่ควรปฏิรูปมาเข ้าสมัชชา	 ในส่วนตรงน้ี	

สามารถผลักดันบางเรื่องได้	 แต่บางเรื่องก็ยัง

ค้างอยู่ในขั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ

	 หากถามถึงการปฏริปูหลงัเลอืกตัง้	

โดยให้รัฐบาลเพ่ือไทยเป็นเจ้าภาพเหมือนที่

ผ่านมา	ก็เป็นทีน่่าสงสยัว่า	หากมคีวามจรงิใจ	

เหตุใดจึงไม่หยิบรายงานของสมัชชาปฏิรูป 

มาสานต่อ

	 ส ่วนกรรมการประชาชนของ		

ก�านันสุเทพแห่งม็อบนกหวีด	 ก็ดูเหมือนจะมี

หลักการไม่ต่างไปจากสมัชชาเดิมเท่าไรนัก	

เพราะอย่างไร	 กรรมการที่สรรหามา	 ก็ไม่มี

อ�านาจในการออกกฎหมายใดๆ	ท�าได้เพียง

เสนอประเดน็	และเป็นตวัแทนแสดงความคดิ

เหน็จากภาคประชาชนเท่านัน้	ต้องน�าประเดน็

หรือร่างที่ได้	ไปเข้าสภาให้	ส.ส.พิจารณาอยู่ดี

	 “ แม ้ กฎหมายจะออกมาว ่ า	 

ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้	

แต่ในเชิงปฏิบัติ	 หากกฎหมายท่ีประชาชน

เสนอ	มันไปขัดขา	หรือไม่ถูกจริตนักการเมือง	

ก็จะถูกดองอยู่ในสภา	 ไม่ได้รับการพิจารณา	

เหมือนเขาคิดว่า	ประชาชนต้องรอกฎหมายที่	

ส.ส.เป็นผู้เสนอเท่านั้น	 แต่นักการเมืองเขา 

ไม่อยากแก้อะไรท่ีประชาชนอยากให้แก	้ 

เขาอยากแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 อยากแก้

กฎหมายใหญ่	 แต่ไอ ้เรื่องฐานรากจริงๆ	 

ของประชาชน	อย่างกฎหมายทรัพยากรเน่ีย	

ไม่อยากจบัต้องกัน	เพราะฉะน้ันมนัก็มวิีธีเดียว

คือ	ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย”

	 หาญณรงค์	 ยังเสนอให้ปฏิรูป

ระบบข้าราชการ	 ที่ปัจจุบันใช้ระบบ	 CEO	 

ซึ่งเป็นระบบที่ต้องสนองค�าสั่งผู้บริหารสูงสุด	

ที่น ่าจะไม่เหมาะกับระบบราชการที่ต ้อง

ท�างานสนองคนทั้งประเทศ	

	 ระบบ	CEO	ที่ใช้อยู่	คือ	รับอธิบดี	

หรือปลัดจากภายนอก	 โดยการสอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์เข ้ามา	 ทั้ งๆ	 ที่ ไม ่มี

ประสบการณ์ในกระทรวง	หรือกรมนั้นๆ	 เลย

แม้แต่น้อยนิด

	 “เราจะเห็นได้ว่า	เมือ่คณุมานัง่เป็น

ผู้ใหญ่ในกระทรวง	หรือในกรม	แม้สิ่งที่ท�าจะ

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	หรือผิดหลักการเต็ม

วันน้ีสีเขียว
เรื่อง: ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
ภาพ: ภัทราภรณ์ ส่งเสมอ

RESPECT  OUR 
  NATURE
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ไปหมด	แต่คณุไม่ถูกปลด	เพราะข้างบนส่งคณุ

ลงมานั่ง	ข้ามห้วย	ข้ามหัวใครต่อใครมานั่ง”

	 หาญณรงค์	 ยังย�้าประเด็นจุด

อ่อนของระบบ	CEO	ด้วยว่า	 เป็นการท�าให้

ข ้าราชการในหน ่วยงานนั้นๆ	 เสียขวัญ	 

ในท�านองว่า	รับราชการมาจนจะเกษียณแล้ว				

ผลงานก็มี	แต่ไม่ได้ขึ้นเป็นอธิบดี	แล้วอย่างนี้	

ใครมันจะอยากท�า 	 น่ี คือผลจากการ ท่ี 

ฝ่ายการเมืองเข้ามาก้าวก่ายมากเกินไป

	 “ มั น เ ป ็ น ก า ร ยุ ่ ง เ ก่ี ย ว กั บ 

นกัการเมอืงมากเกินไป	เป็นการสัง่การมาจาก

“ต้องกลับมำมองทรัพยำกร
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ไม่ใช่จัดกำรแบบเพ้อเจ้อ เรำ
ไม่ เ ค ยใ ห้ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง กั บ
ประชำชนเลยว่ำ เรำมีเท่ำไหร่ 
เรำจะจดัสรรอยำ่งไรให้พอด”ี

ภาคการเมือง	 ไม่ได้มาจากส่วนราชการที่มี

จริยธรรม”	หาญณรงค์ย�้าจุดอ่อน

	 นอกจากจะปฏริปูตวับทกฎหมาย

แล้ว	หาญณรงค์ยังบอกว่า	 เราต้องปฏิรูปวิธี

คดิเก่ียวกับสิง่แวดล้อมด้วย	เพราะต้องยอมรบั

ว่า	ทรัพยากรวันนี้	กับเมื่อ	50	ปีที่แล้วมันต่าง

กันลิบลับ	 ต้องเข้าใจว่า	 ทรัพยากรที่มีจ�ากัด	 

ไม่สามารถตอบสนองผูต้้องการใช้ทีม่ไีม่จ�ากัด	

	 “มนัจ�าเป็นต้องคดิใหม่	ต้องเข้าใจ

เรื่องขีดจ�ากัดของทรัพยากร	 ไม่ใช่มาบอกว่า	

ความต้องการมากขึ้น	ต้องไปหาทรัพยากรให้

มากขึ้นตาม	 เพราะมันเป็นไปไม่ได้	 เราต้อง

กลับมามองทรัพยากรให้สอดคล้องกับข้อเท็จ

จริง	ไม่ใช่จัดการแบบเพ้อเจ้อ	เราไม่เคยให้ข้อ

เท็จจริงกับประชาชนเลยว่า	 เรามีเท่าไหร่	 

เราจะจัดสรรอย่างไรให้พอดี”

	 น่าสนใจว่า	 กระบวนการปฏิรูป 

ที่ เป ็นไปด้วยความเห็นพ้องต ้องกันของ 

ทุกฝ่ายในขณะน้ี	 ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ	

ย่อมมีค�าถามว่า	 จะมีใคร	Respect	Nature	

ขึ้นมาบ้างไหม

หาญณรงค์ เยาวเลิศ
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*ภาพนี้ไม่ใช่แหล่งข่าว
เป็นเพยีงสว่นประกอบของเนือ้หาเท่านัน้*

เปิดหู เปิดตา
เรื่อง: ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
ภาพ: ภคพัฒน์ เตชะคงคา



37

UNDER COVER
วงการหนังสือที่ถูกทิ้งร้าง ปีๆหนึ่งจะถูกปัดฝุ่นให้คึกคักอย่างตื้น

เขินเพียง 2 ครั้ง แค่ในงานสัปดาห์หนังสือ

	 ทั้งๆที่เราออกจะ	‘อ่านกันสนั่นเมือง’	ขนาดนี้	!!!

	 ไม่ต่างกับรูปพอร์เทรตบรรพบุรุษบนป้ายหินหน้าหลุม	 

ปีๆหนึ่งจะถูกร�าลึกถึงแค่วันเชงเม้ง	

	 แต่เมือ่ปีก่อน	ได้เกิดปรากฏการณ์ทีท่�าให้วงการหนงัสอืถูก

หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสังคม	จากการจับมือกันของร้านเชนสโตร์	

อย่างซเีอ็ด	และนายอนิทร์	เพ่ือขอขึน้ค่าธรรมเนยีมศนูย์กระจายสนิค้า	

(Distribution	Center	Fee)	1%	จากราคาปก	จนเป็นดราม่าในวงการ

หนังสือว่า	นี่มันคือการผลักภาระให้ส�านักพิมพ์	

	 ผลกระทบต้องสะเทือนไปถึงผูอ่้านเป็นแน่ไม่วันใดก็วันหนึง่

	 กลไกการผลิตหนังสือเป็นเช่นนี้	 -	 ออกจากโรงพิมพ์	 มาที่

ส�านักพิมพ์	ต่อไปยังสายส่ง	สายส่งท�าหน้าที่จัดจ�าหน่าย	โดยกระจาย

สินค้าไปตามร้านต่างๆ	ทั่วประเทศ	รอการตัดยอดทุกครึ่งปีหรือหนึ่งปี	

หลังจากนั้น	 เงินจากการตัดยอดกลับมาที่ส�านักพิมพ์	 หมายความว่า	

ต้องลงทุนไปก่อน	แล้วอกีปีสองปี	ถึงจะได้นบัเงนิ	แล้วลุน้กันอกีครัง้ว่า	

จะเจ๊า	หรือ	จะเจ๊ง		

	 อาจนับได้ว่าเป็นการปล้นกันกลางวันแสกๆ	นักอ่านต้อง

จ่ายแพงขึ้นแน่ๆ	ในขณะที่นักเขียนยังไส้แห้งเท่าเดิม	และส�านักพิมพ์

อสิระยังแบกรบัความเสีย่งทกุขณะจติทีต่ดัสนิใจจะพิมพ์หนงัสอืสกัเล่ม	

แน่นอนว่า	ส�านกัพิมพ์ท่ีได้รบัผลกระทบ	คอืส�านกัพิมพ์ขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก	 เพราะส�านักพิมพ์ใหญ่อย่าง	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	 และอมรินทร	์	

พบัลชิชิง่	(เจา้ของเดยีวกบัเชนสโตร์ข้างต้น)	ยงัมธีรุกจิอืน่ๆ	รองรบัการ

เสยีประโยชน์ตรงนี	้(ซึง่ก็เป็นการเสยีประโยชน์ให้บรษิทัในเครอืกันเอง)

	 อธิบายให้ง ่าย	 กลไกธุรกิจหนังสือของประเทศไทย														

เป็นกลไกท่ีส่งเสริมความแข็งแรงให้บริษัทบูรณาการ	 กินต้นน�้ายัน

ปลายน�า้	และค่อยๆ	ตดัก�าลงัส�านักพิมพ์	และร้านหนงัสอือสิระทีท่�างาน

บนอุดมการณ์โรแมนติกให้ง่อยเปลี้ยลงทุกขณะ	

	 หากจะกล่าวกันตามจริง	 หนังสือท่ีส�านักพิมพ์และ 

ร้านหนังสือขนาดเล็กเลือกจับ	 จะเป็นหนังสือไม่แจ่มใส	 ขายยาก	 

และมกีลุม่เป้าหมายค่อนข้างแคบ	และแน่นอนว่า	เจอรายจ่ายเพ่ิมจาก

เดิมแค่	1%	ก็เหมือนถูกเตะตัดขาจนหน้าคะม�า

	 ออกจะสวนทางกับพ้ืนฐานของแนวคิดทุนนิยมที่บ้านเรา

ยึดเป็นแนวในการวางโครงสร้างเศรษฐกิจ	 เพราะหนึ่งในหลักคิดคือ			

ให้เอกชนแข่งขันอย่างเสรี	 และรัฐจะแทรกแซงมิได้	 รวมถึงรัฐต้อง									

ส่งเสรมิมใิห้มกีารผกูขาดในธุรกิจใดๆ	เหมอืนอย่างท่ีสหรฐัอเมรกิาเคย

ออกกฎหมายสกัดการผูกขาดตลาดภาพยนตร์	โดยให้บริษัทในวงการ

ธุรกิจภาพยนตร์เลือกว่าจะเป็นผู ้ผลิต	 ผู ้จัดจ�าหน่าย	 หรือผู ้ฉาย	 

เลือกเอาแค่อย่างเดียว	กิจการลูกทั้งหลายที่เหลือต้องขายทิ้ง

	 ป ัญหาจากการท่ีสองร ้านหนังสือยักษ์ใหญ่ขอเก็บ																

ค่าศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิม	 จึงนับเป็นการรื้อพรมให้เห็นชัดถนัดตาว่า	

เราซุกซ่อนขยะไว้มากแค่ไหน	เป็นการรื้อพรมให้เห็นว่า	วงการหนังสือ

ของเราก�าลงัถูกผกูขาด	แต่อย่างไร	หนังสอืยังเป็นเรือ่งไกลตัว	เป็นเรือ่ง

ของคนในวงแคบ	และเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย	 กินไม่ได้	 รวมถึงกฎหมาย	

(พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า)	ที่ยังไม่เคยเอาผิดใครได้เลย		

	 น่ากลัวว่าวงการหนังสือบ้านเราจะถูกกินรวบเหลือเกิน

 หนังสือเล่มแรกท่ีคุณอ่านคืออะไร แล้วหนังสือเล่ม

ล่าสดุท่ีคุณอ่านเล่า เล่มไหน –	สางเส้นใยออกด	ูน่าตืน่ตาตืน่ใจพิลกึ	

	 เป็นต้นว่า	 เริ่มอ่านความเรียงของภิญโญ	 ไตรสุริยธรรมา	

เพราะหน้าปก	เมือ่อ่านแล้วถูกจรติ	ก็ตดิตามมนัทกุเล่ม	ลามไปถึงความ

ไว้เนื้อเชื่อใจในส�านักพิมพ์โอเพ่นบุ๊ก	 ไปร้านหนังสือจะซื้อเพ่ิม	 อ้าว!	

อ่านเกลีย้งส�านักพิมพ์เสยีแล้ว	ไหนลองดชูัน้ข้างๆ	ข้างล่าง	ข้างบน	เจอ

นวนิยายของมรูาคาม	ิเอาวะ!	ลองหน่อย	เขาว่ากันว่าเด็ด	เห้ย!	เด็ดจรงิ	

พาลไปฝากตัวเป็นแฟนส�านักพิมพ์สันม่วงอย่างก�ามะหย่ี	 รวมถึงลาม

ไปอ่านงานแปลอื่นๆ	 ของนพดล	 เวชสวัสดิ์	 กลายเป็นติดส�านักพิมพ์

เอิร์นเนสไปด้วย	 อุ๊ย!	 ‘รงค์	 วงษ์สวรรค์	 ตีพิมพ์ใหม่โดยสามัญชน	 

#READINGISSEXY,
READERY IS F*CKING SEXY.
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“รสนิยมหนึ่งของคนอำ่นหนงัสอื คอื คนอำ่นหนังสือจะมองคนอำ่น

หนงัสอืดว้ยกนัวำ่เซ็กซ่ี มนัก็อำรมณเ์ดยีวกับที่คนบำงกลุม่มองว่ำสำว

แว่นเซ็กซ่ี เรำอยำกสรำ้งรสนยิมตรงนีข้ึ้นมำ รสนยิมว่ำอำ่นแลว้เซ็กซ่ี”

ส่ังซือ้ทางไปรษณีย์ลดราคาด้วย	ไหนๆ	ก็ไหน	สัง่สไตน์เบค็มาอ่านด้วย

แล้วกัน	ฯลฯ	และอีกยาวไกล	–	อาจฟังดูงงๆ	แต่เชื่อว่าถ้าคุณลองคลี่

สายใยของคุณออกมาบ้าง	รับรองว่างงไม่แพ้กัน

	 ส่วนอาการหวานขมท่ีสดุของนักอ่าน	คอื	การตดิร้านหนงัสอื	

กรุณานึกภาพ	เห็นไม่ได้	อยากเลี้ยวเข้าทุกครั้ง	เพราะมันอุดมไปด้วย

ของถูกจริต	 แค่เพ่งพิศกิเลสก็จับตัวหนา	 อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ	

อยากได้มาประดับบารมี	ส่วนเงินในกระเป๋าหรือก็สั่นพั่บๆ	อยากออก

โบยบิน

	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	ท่านเคยพบเจอปัญหาเหมือนข้าพเจ้าหรือไม่?

	 หนังสือถูกจริตท่ีว่ามักเบียดเสียดเยียดยัดอยู่ในชั้นแคบ	 

ในซอกเล็ก	 ต้องเดินท่าขาปูเข้าไป	 นอกจากน้ียังมีอายุสั้น	 มาช้า 

หน่อยเดียวเขาไม่เอาขึ้นชั้น	ร้ายหน่อยนี่ถึงขึ้นไม่มีวางแผง	

	 ขณะนี้	ทางออกอยู่ตรงหน้าท่านแล้ว

	 หนงัสอืทางเลอืกจากส�านกัพิมพ์ขนาดเลก็	มกัมอีายุสัน้บน

แผงหนังสือชั้นน�าท่ัวไป	 จึงต้องไปกระจุกตัวอยู่อย่างแทบไม่จ�ากัด

อายุขัยตามร้านหนังสืออิสระประเภท	Stand	 –	Alone	ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะ

หยัดยืนได้นานแค่ไหน	 เพราะเป็นอันต้องล้มหายตายเจ๊งระนาวตาม

ยุคสมยั	(หลายๆ	ร้านจงึต้องเลกิยืนกระต่ายขาเดยีว	โดยการเพิม่คาเฟ่

เพื่อยืดอายุให้คุ้มต้นทุน)	–	ไม่ต่างกับโรงหนัง	Stand	–	Alone	ทุกวันนี้

เหลือแค่สกาล่า	ที่สยามแสควร์	กับเฮ้าส์รามา	ที่อาร์ซีเอ	เท่านั้น

	 ในยุคสามจ	ีแม้จะไม่เตม็ใบนกั	แต่ต้องยอมรบัว่าสงัคมเรา

ก�าลังขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดีย

	 ช่องว่างในห่วงโซ่ธุรกจิหนงัสอืจงึค่อยๆ	ถ่างออกจนเหน็ชดั

ถนัดตา	 -	 ร้านหนังสืออิสระออนไลน์	 ไร้หน้าร้าน	 ให้ดูปกหนังสือและ

เทรลเลอร์หลังปกผ่านเว็บไซต์	 หยิบเข้าตะกร้า	 โอนเงิน	 รอสองวัน	

หนังสือที่ท่านหมายปองจะมาถวายตัวหน้าประตูบ้าน

	 READERY	 (รี้ดเดอรี่ ) 	 ร ้านหนังสืออิสระออนไลน	์ 

ขายหนังสือทางเลือก	 จากส�านักพิมพ์ขนาดเล็ก	 อันประกอบด้วย	

ก�ามะหย่ี,	 เคหวัตถุ,	 เชอล็อก	 โฮล์ม,	 บทจร,	ฟรีฟอร์ม,	 ไบโอสโคป,	 

เม่นวรรณกรรม,	 รหัสคดี,	 ระหว่างบรรทัด,	 เรียงรัน,	 ไลต์เฮ้าส์,	 

วารสารหนงัสอืใต้ดนิ,	สมมต,ิ	เอร์ินเนส,	๑๐๐๑	ราตร	ีและบางเล่มของ

มติชน	 –	 เรียงล�าดับตามตัวอักษร	 ไม่ได้เรียงตามความพึงใจหรือ 

ยอดขายแต่อย่างใด

	 ล่าสุด	 เห็นว่าส�านักพิมพ์สามัญชนก็โดดเข้ามาร่วมขบวน

ด้วยเช่นกัน

	 เน็ต	-	นัฎฐกร	ปาระชัย	(35	ปี)	หนึ่งในสองเจ้าของรี้ดเดอรี่	

เล่าย้อนไปถึงสมัยร่วมกันท�าเว็บไซต์แบ่งปันประสบการณ์การอ่าน

หนังสือ	และอวดห้องสมุดส่วนตัวของตน	ตามประสาคนหมกมุ่นกับ

หนังสือ	ในท�านอง	bibliolism	(คล่ังไคล้ขนาดโงหัวไม่ข้ึนกับหนังสือใดๆ)		

จนได้รู ้จักมักจี่กับเจ้าส�านักต่างๆ	 ในวงการหนังสือ	 โดยเฉพาะ 

ส�านักพิมพ์อิสระ		

	 ร ้านหนังสือออนไลน์ที่ครองตลาดอยู่ก็ยังคงเป็นของ									

เชนสโตร์ข้างต้น	ช่องว่างเดยีวท่ีม	ีคอืร้านหนงัสอือสิระขนาดเลก็บนโลก

ออนไลน์	 เน็ตแบไต๋อย่างไม่สงวนท่าทีว่า	 “กลุ่มหนังสือที่รี้ดเดอรี ่

เลือกจับ	 ต้องเป็นร้านแบบ	Bookmoby	 (บุ๊กโมบี้)	 หรือ	 Candide	 

(ก็องดิด)	เพราะฉะนั้น	รี้ดเดอรี่จะมาตามแนวทางนั้นเลย”

	 เมื่อตั้งธงไว้แต่แรก	 ว่าต้องการท�าร้านหนังสือออนไลน์

ส�าหรบัส�านกัพิมพ์ขนาดเลก็	รีด้เดอรี	่จงึให้หนังสอืของส�านกัพิมพ์ใหญ่

ท่ีเป็นที่รู ้จักดีอยู่แล้ว	 เป็นตัวเลือกหลังๆ	 เพราะหนังสือประเภทนี้	 

แม้ไม่มีรี้ดเดอรี่	ก็มีที่มีทางวางขายอยู่ในห้างร้านอยู่แล้ว

	 “หนังสือของส�านักพิมพ์เจ้าใหญ่ๆ	ที่เขาดังอยู่แล้ว	 เราจะ

เก็บไว้เป็นตัวเลือกหลังๆ	 เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า	ถ้าไปตามร้านหนังสือ

ใหญ่ๆ	อย่างไรก็ต้องเจองานพวกนี้	แต่งานบางจ�าพวก	อย่างงานของ

แจ็ค	 ลอนดอน	 ส�านักพิมพ์เรียงรันตีพิมพ์ออกมา	 2	 เรื่อง	 ถามว่า 

ใครรู้จักบ้าง	บางทีเอาไปถามเพื่อน	 เพื่อนยังไม่รู้จักเลยว่าส�านักพิมพ์

เรียงรันคือใคร	ใครคือแจ็ค	ลอนดอน”

	 “ส�านักพิมพ์ขนาดเล็กบางแห่ง	ถ้าเขาไม่ขายเอง	ก็ต้องส่ง

หนังสือเข้าระบบสายส่ง	 แล้วมีบางส่วนสต็อกไว้ท่ีส�านักพิมพ์เพ่ือรอ

ขายในงานหนังสือปีละ	2	ครั้ง	 เพราะฉะนั้น	ช่วงเวลา	5	เดือนที่เหลือ	

หนังสือจะกองอยู่เฉยๆ	 โอกาสขายแทบจะเป็นศูนย์	 บางแห่งอาจจะ

ขายเองผ่านเฟซบุก๊ส�านักพิมพ์	แต่ไม่กล้าคิดค่าจัดส่งทางไปรษณีย์กับ

ลูกค้า	ผมเชื่อว่า	เขาไม่อยากขายเอง	เพราะที่สุดแล้ว	มันเป็นการเพิ่ม
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ค่าใช้จ่ายมากกว่าเพ่ิมยอดขาย	ส�านักพิมพ์เล็กๆ	 เหล่านี้จึงค่อนข้าง

แฮปปี้	ที่เราสั่งหนังสือเขามาและขายได้เรื่อยๆ”

	 หากพูดให้ใหญ่โตโอ่อ่า	 รี้ดเดอรี่	 ไม่ใช่แค่ร้านหนังสือที่ให้

พื้นที่หนังสือทางเลือก	แต่เป็นกิจการที่ให้ปัญญาสังคม	และเปิดพื้นที่

ให้สนิค้าวัฒนธรรม	หรอืจะพูดให้ใหญ่ไปกว่านัน้	รีด้เดอรี	่เป็นส่วนหนึง่

ของการต่ออายุวงการหนังสือไทย	 เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของ 

ส�านักพิมพ์อิสระ

	 แม้มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	 และยังจ�ากัดอยู่ในวงผู้อ่านแคบๆ	

แต่หลังจากเปิดกิจการได้	 6	 เดือน	วันนี้	 ยอดจ�าหน่ายที่รี้ดเดอรี่ท�าได้	 

ก็ดูมีอนาคต	มากพอให้เจ้าของมีแรงพอท�าอะไรดีีๆ	 อีกในอนาคต	 –	 

ซึ่งก็คงไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหนังหา

	 ‘ รี้ ด เดอรี่ ’ 	 ตัดวงจร ธุร กิจหนั งสืออย ่างที่ เคยมีมา	

หนังสือเดินทางจากส�านักพิมพ์ถึงสต็อกรี้ดเดอรี่ 	 โพสต์ลงเว็บ	 

http://readery.co	นกัอ่านกดสัง่ซือ้	โอนเงนิ	เสร์ิฟถึงบ้าน	โดยท่ีหนงัสอื

ไม่ต้องไปแออดัยัดเยียดในตรอกเชลฟ์ของเชนสโตร์	ส�านักพิมพ์ไม่ต้อง

รอการตัดยอดของสายส่ง	หรอืรองานสปัดาห์หนังสอืปีละ	2	ครัง้	ผูอ่้าน

ได้หนังสือในราคาถูกกว่าปก	 -	 เป็นสุขกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว	 วิน-วิน-วิน									

สามวิน	ถ้าเป็นสมัยนี้	คงต้องบอกว่า	สามฟิน	ฟินต้นน�้ายันปลายน�้า

	 ท�าไม	 reading	 แล้วเซ็กซี่	 เน็ตบอกว่า	 มันเป็นเรื่องของ

รสนิยม	คนอ่านหนังสอืย่อมอดทีจ่ะมองคนอ่านหนังสอืด้วยกันว่าเซก็ซี่

ไม่ได้	แล้วรี้ดเดอรี่ก็ย�้าตรงนี้	เพื่อสร้างรสนิยมว่า	#readingissexy

	 “เซ็กซี่ในที่น้ี	 คงไม่ใช่โป๊เปลือย	 หรือเร้าอารมณ์ทางเพศ				

แต่มันเป็นรสนิยม	แล้วรสนิยมหน่ึงของคนอ่านหนังสือ	 คือ	 คนอ่าน

หนังสือจะมองคนอ่านหนังสือด้วยกันว่าเซ็กซี่	 เราอยากรู้ว่าอ่านอะไร	

มนัก็อารมณ์เดยีวกับทีค่นบางกลุม่มองว่าสาวแว่นเซก็ซี	่เราอยากสร้าง

รสนิยมตรงนี้ขึ้นมา	รสนิยมว่าอ่านแล้วเซ็กซี่	”	

	 ด ้วยประการข้างต ้นทั้งมวล	 จึงขอสรุปว ่า	 รี้ดเดอรี่	 

เป็นร้านหนังสือนิสัยดี	ขายอย่างเห็นอกเห็นใจกัน	บางครั้งหั่นราคาให้

อย่างเป็นกันเอง

 และที่ส�าคัญ เซ็กซี่มาก
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เรื่อง: ภัทราภรณ์ ส่งเสมอ
ภาพ: เปาเปาซงั

มือ-ตีน-ดิน-บ้าน
เราต่างก�าเนิดจากธุลีดิน และวันหนึ่งต้องดับดิ้นกลับสู่ผืนดินเช่นเดิม

	 และหากเชื่อว่า	มนุษย์เป็นธาตุชนิดหนึ่ง	ไม่ว่าธาตุไม้	ดิน	ไฟ	ลม	หรือน�้า	เราย่อม

ต้องเชื่อว่า	มนุษย์ก�าเนิด	อยู่อาศัย	และตายดับ	บนเงื่อนไขของธรรมชาติ

	 เราจงึเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต	ิและเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกับมนัไม่ทางใดก็ทางหนึง่

สัตว์อื่นเรียบง่าย	มุดอยู่ในรู	‘ดิน’	ได้	แต่เรากลับดิ้นรนเดินออกห่างจากรากเหง้าของเราเอง

	 เราเคยอยู่ในดินมาก่อนเช่นกัน	 แต่มันคงยากจะด�าเนินการในระบบผลิตแบบ

อุตสาหกรรม	จึงต้องเดินหน้าเข้าสู่การผลิตแบบสายพาน	(Fordism)	ท�าให้เราทั่วโลก	มีเสื้อผ้า

ดีไซน์เดียวกัน	มียานพาหนะแบบเดียวกัน	 ใช้ยาแบบเดียวกัน	มีอาหารแบบเดียวกัน	แน่นอน	

เรามี	‘บ้าน’	แบบเดียวกันด้วย	–	บ้านที่ไม่เข้ากันกับเรา	
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ล่าสุดเพ่ิงมีโอกาสได้รู ้จักกับ	 ‘บ้านดิน’	 -	 บ้านท่ีสร้างจากดิน	 

ดินที่ก่อร่างเป็นบ้าน	

	 เสมอืนภูมปัิญญาชาวบ้าน	ทีร่องน�า้ฝนผ่านรางมาสูตุ่ม่	

เวลาตักมาดื่มมันแสนจะชื่นใจ	 บ ้านดินเองก็ไม ่ต ่าง กัน	 

คายความร้อนได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์หลายเท่า	 ช่วงเวลากลางวันที่

แดดแรง	ดินจะดูดซับความร้อนไว้ท�าให้บ้านเย็น	พอตกกลางคืน

อุณหภูมิเริ่มต�่าลง	ดินจะคายความร้อนออกมาช่วยให้ภายในบ้าน

อุ่นขึ้น

	 หากคุณก�าลังคิดว่า	‘บ้านดิน’	เป็นวิถีบ้านนอกบ้านนา

ของคนชนบท	ในขณะที่	คนเมืองต้องอยู่บ้านปูนใหญ่โต	

	 ...	รู้ไว้เลยว่า	คุณคิดผิดไปมากโข

	 “คนชนบทส่วนใหญ่อยากมีชีวิตสวยหรูอยู่บ้านปูน	 

คนที่รักธรรมชาติเท่านั้นที่อยากอยู่บ้านดิน”

	 พ่ีริน	 -	 ไพริน	 พงษ์สุระ	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 

สยามบ้านดิน	จ�ากัด	ก็คิดผิดเช่นกัน	

	 พี่รินเคยคาดว่า	กลุ่มลูกค้าที่สนใจบ้านดินจะเป็นกลุ่ม

คนชนบทนอกเมือง	 เนื่องจากการสร้างบ้านดินแต่ละหลังใช้งบแค่	

3-4	 แสนบาท	 วัตถุดิบที่ใช้ก่อสร้างก็แทบไม่ต้องเสียเงินซื้อ	 

เพราะดินทุกชนิดสามารถสร้างบ้านได้	 หาขุดทั่วไป	 ส่วนผสม 

เพ่ิมเตมิ	คอื	แกลบกับฟางแห้ง	และใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างของบ้าน	

วัตถุดิบ		เหล่าน้ีหาได้ตามธรรมชาติ	ส่วนเรือ่งแรงงานก็แทบไม่ต้อง

จ้างเลย	 อยากจะได้บ้านแบบไหนสร้างได้เอง	 ช่วยประหยัด 

ค่าใช้จ่ายไปได้มากหากจะเทียบกับบ้านปูนซีเมนต์	

	 แต่...	 มันเป็นเพียงสิ่งท่ีเราคิด	 ไม่ใช่สิ่งท่ีคนเขาคิด	 

บ้านปูนซีเมนต์เป็นตัวแทนของความเจริญ	คนชนบทไม่ผิดหรอกที่

อยากมีชีวิตเหมือนคนเมือง	 เพราะนี่เป็นยุค	 ‘ทุนนิยม’	 คนที่มีทุน 

ก็จะมีทุกสิ่ง	มีก�าลังแค่ไหนก็เอื้อมได้แค่นั้น	

	 พ่ีริน	 เคยท�างานเพ่ือสังคมอยู่ที่	 ‘อาศรมวงศ์สนิท’	 

เพราะมคีวามสนใจเก่ียวกับเรือ่งนิเวศวิทยาแนวลกึและการอนุรกัษ์

ธรรมชาต	ิประกอบกับทางองค์กรท�างานเก่ียวกบัปัจจยัสีข่องมนษุย์	

แต่ก็ยังไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน	 จึงได้เริ่ม 

จดักิจกรรมอบรมการสร้างบ้านดนิข้ึนเมือ่	พ.ศ.	2545	เพ่ือช่วยเหลอื

สังคมและคนชนบท	

	 โจน	จันได	ศาสดาบ้านดิน	เป็นหนึ่งในวิทยากร	ครั้งนั้น	

เขาได้จุดกระแสบ้านดินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	จนมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จากทุกภูมิภาค

	 พ่ีรนิ	น�าส่ิงท่ีได้รบัจากการอบรมกลับมาลองผิดลองถูก

ด้วยตัวเอง	เริ่มจากย�่าดินผสมแกลบผสมฟาง	จนกระทั่งสร้างบ้าน

ดนิด้วยตวัเองส�าเรจ็	และอยู่อาศัยบ้านดนิหลงันัน้มาจนถึงปัจจบุนั	
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ดินที่เหยียบย�่า	คงสภาพเป็นบ้านมาแล้ว	15	ปี	และยังไม่มีทีท่าว่าจะพังลงใน

เร็ววัน	 ทว่าหากเปรียบเทียบอายุขัยแล้ว	 ถือว่าบ้านดินในไทยมีอายุสั้นกว่า 

ต่างประเทศมาก	เพราะสภาพภูมิอากาศ	และภูมิประเทศ

	 “ในต่างประเทศ	 อย่างท่ีประเทศจีน	 หรือฮอลแลนด์	 ทั้งบ้าน																

ทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ	มีอายุมากกว่าร้อยปียังอยู่ได้	 และทุกวันน้ี	 การสร้าง 

บ้านดินในเมืองก็ยังเป็นกระแสนิยมอยู่”	

	 หากจะพูดเรื่องความนิยม	แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่กระแสบ้านดิน				

จะบมู	เพราะบ้านเราให้ความนยิมแก่คอนกรตีมานานแล้ว	ทัง้สะดวก	ข้ึนรปูง่าย	

และทนทานเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 	 หรือจะให้ล�้าไปอีก	 ต้องบ้านส�าเร็จรูป							

(นอ็คดาวน์)	ไม่ต้องเสยีเวลามาผสมใดๆ	ท้ังสิน้	–	เสา	ฝ้าเพดาน	ผนัง	คาน	หลงัคา	

–	ทั้งหมดนั้น	ผลิตจากโรงงาน	ขนส่งมา	ประกอบเข้าด้วยกัน	เป็นอันเสร็จ	

	 เคยคิดเล่นๆ	 ว่าถ้าบ้านไหนเขาทะเลาะกัน	แล้วโมโหกระโดดถีบ

ก�าแพงบ้านกึ่งส�าเร็จรูปพวกนี้ขึ้นมา	มันจะไม่ถล่มล้มครืนลงมาหรือ

	 เพราะพี่รินบอกว่า	‘บ้านดิน’	ก็ถล่มได้	แต่ไม่ถล่มเพราะกระโดดถีบ

แน่ๆ	สิ่งเดียวที่บั่นทอนดินได้	คือ	‘น�้าท่วม’	แม้เรื่องแดดเรื่องฝนจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของเรา	คนเขตร้อนชื้น	แต่ด้วยผลกระทบจากโลกร้อน	ท�าให้แดดที่สาดส่องมา

ร้อนและแผดเผาผิดปกติ	 ส่วนฝน	 ก็มาแบบเกินขนาดและผิดฤดู	 จนคนไทย 

เริ่มมีอาการวิตกจริต	น�้าซึมเข้าบ้านมาหน่อยก็พะวง	กลัวว่าจะหนักถึงขั้นเป็น											

อภิมหึมามหาอุทกภัยใหญ่อย่างเมื่อปี	2554	

	 เทคนคิการสร้างป้องกันไม่ให้บ้านดนิถล่ม	จงึควรเลอืกพ้ืนท่ีสร้างให้

เหมาะสม	หรือยกพื้นขึ้นสูงเพื่อหนีระดับที่น�้าจะท่วมถึง	 	 วางรากฐานของบ้าน

ให้มั่นคง	 ในส่วนนี้	 พ่ีรินยอมทิ้งอีโก้	 โดยการยอมรับความจริงว่า	 ต้องพ่ึง

ปูนซีเมนต์ซะแล้ว	 เพราะปูนซีเมนต์จะช่วยท้ังกันน�้าและกันสัตว์ต ่างๆ	 

มาเกาะกินบ้าน	

	 ไม่ใช่คนสุดโต่ง	 ประเภทที่คิดว่า	 บ้านดินต้องเป็นดินเพียวๆ	 

เพราะเชือ่ว่า	แม้เราจะใช้ดนิแทนคอนกรตีเพียงเลก็น้อย	ก็สามารถลดการระเบดิ

ภูเขา	ลดมลภาวะอากาศ	และลดมลภาวะเสียงไปได้มาก

	 ...	สร้างบ้านไม่ใช่เรื่องเล็ก	ช่วงชีวิตคนหนึ่งอาจมีบ้านแค่หลังเดียว

	 ก่อนจะตัดสินใจสร้าง	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ข้อดี	และยอมรับ

ข้อด้อยของบ้านดินให้ได้	

	 พี่ริน	เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ	เข้ามาร่วมเหยียบย�่าดิน	แกลบ	และฟาง	

ร่วมกันป้ันบ้าน	ได้พูดคยุกับผูเ้ชีย่วชาญ	และแลกเปลีย่นกับผูท้ีเ่คยอาศยัอยู่จรงิ		

เพราะเมื่อไหร่ที่บ้านดินเกิดปัญหา	เจ้าของต้องสามารถซ่อมแซมบ้านได้เอง
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1. วางรากฐาน โดยเทปูนซีเมนต์ยกสูง เพื่อหนีน�้าท่วมบ้านดินปั้น

การสร้างบ้านดิน

2. น�าดินท่ีขุดไว้ (จากที่ไหนก็ได้) 
ลงกระบะ ใส่น�้าให้ดินอ่อนตัว 3. ย�่านวดดินจนฟู

9. รอดินแข็งตัวจนขึ้นรอย
ตีนกา

5. โรยฟางแห้งท่ีหน้าดิน ย�่าพอ
เข้ากัน
* ยกเส้นฟางเพื่อทดสอบ หาก
ดินเกาะเส้นฟางแปลว่าใชไ้ด ้
แล้ว

6. พักดินไว้ โดยใช้ผ้าใบคลุมหน้าดิน 7. ท�าโครงไมไ้ผ่ โดยยึดให้
เป็นรูป X ไขว้ I ยึดให้แน่น

8. น�าดินที่พักไว้ มาก่อยึดกับ
โครงไมไ้ผใ่ห้เป็นก�าแพงบ้าน

4. ใส่แกลบประมาณ 
20-30% ของดิน

10. ฉาบผนังอีกครั้งด้วยดินท่ีย�่าไว้
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คุณเคยมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับ 

	 เวลาทีเ่ราเพ่ิงได้ของใหม่มา	ผมว่ามนัมหีลายความรูส้กึผสม

ปนเปกันไป	ทั้งตื่นเต้น	ดีใจ	และเริ่มมีสายใยบางๆ	ของความสัมพันธ์

ระหว่างเรากับของสิ่งนั้นๆ	หรือที่เรียกกันว่า	คุณค่าทางใจหรือเปล่านะ	

	 ไม่ใช่อะไรครับ	 ท่ีจะบอกก็คือ	 ผมเพ่ิงย้ายเข้าบ้านใหม	่						

เลยตื่นเต้นออกนอกหน้าไปนิดนึง	นิดเดียวจริงๆ

		 ผมตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านเล็กๆ	 แถบชานเมือง							

ไม่ไกลความเจริญ	และใกล้ความสงบอย่างย่ิง	 บ้านหลังน้ีสีเขียวสด				

แม้ไม่ใหญ่โตมากนัก	แต่ก็พอมีที่ทางให้ผมได้เดินเล่น	ยืดเส้นยืดสาย

ได้บ้าง	 แตกต่างจากเมื่อก่อนหลายขุมเลยครับ	ผมเคยอยู่ในเมืองท่ี 

แสนวุ่นวาย	มีแต่ตึกสูงและถนนหนทาง	บรรยากาศหรือก็ร้อนอบอ้าว							

และที่ส�าคัญที่สุด	ไม่มีใครเป็นมิตรกับผมแม้แต่คนเดียว	

		 นอกจากความดีใจท้ังหลายทั้งแหล่ที่เกิดขึ้นจากการย้าย

เข้าบ้านใหม่แล้ว	 ผมก็ยังคงมีความกังวลอยู่บ้างเก่ียวกับการปรับตัว

เข ้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ	 ท�าความรู ้จักกับเพ่ือนบ้านใหม่ๆ	 

เพราะเราจะอยู่บ้านได้อย่างมคีวามสขุสงบหรอืไม่นัน้	ก็ข้ึนอยู่กับเพ่ือน

บ้านด้วยเหมือนกัน	 ได้เพ่ือนบ้านดีก็ถือว่าเป็นศรีแก่ตัว	แต่ถ้าไม่ดีต่อ

กัน			เมื่อใด	ก็คงใช้ชีวิตอยู่บ้านล�าบากหน่อยล่ะ	อย่างว่าแหละ	คับที่

อยู่ได้	คับใจอยู่ยาก

		 เ พ่ือนบ้านผมอยู ่ กันเป ็นครอบครัว	 มี กันอยู ่ 	 5	 คน																			

ผมท�าความรู ้จักและสังเกตการณ์เรียบร้อยแล้ว	 บอกได้เลยว่า																

ผมสบายใจขึ้น	เพราะเคมีเราค่อนข้างจะตรงกัน	

	 ท�าไมน่ะหรือครับ	

	 ก็เพราะพวกเขาชอบปลูกต้นไม้	บริเวณบ้านของพวกเขา

เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด	ทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสีสัน	

ตกแต่งให้บริเวณบ้านสดชื่นน่าอยู่ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนั้นแล้ว									

ยังจดัสรรพ้ืนท่ีบางส่วนไว้ปลกูพืชผักสวนครวั	เช่น	พรกิ	กะเพรา	โหระพา	

สะระแหน่	 มะเขือเปราะ	 หรือจะเป็นผักสดท่ีใช้ประกอบอาหาร											

อย่าง	 คะน้า	 กวางตุ้ง	 ผักบุ้งจีน	 ปวยเล้ง	 ผักกาดเขียว	 เยอะแยะ 

ขนาดนี้	จะกินทันไหมล่ะครับเนี่ย

		 ผักที่พวกเขาปลูกเรียกว่า	 ‘ผักไร้สารพิษ’	 	 ซึ่งก็แปลว่า	 

เป็นพืชผักที่ไม่ใช่ระบบการผลิตแบบใช้สารเคมีในการป้องกันและ

ก�าจัดศัตรูพืชใดๆ	 ทั้งสิ้น	 แต่อาจจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือบ�ารุงอยู่บ้าง	 

นี่ก็แว่วๆ	มาอีกนะครับว่า	 ก�าลังจะมีโครงการปลูกผักสลัดในน�้าแบบ																												

ไฮโดรโปนิกส์	(Hydroponics)	กันอีกแล้ว	จะขยันอะไรกันปานนั้น

	 นานวนัเข้ากต็้องยอมรับเลยว่า	ชีวติใหม่ที่นี่ช่างมีความสุข	

สิ่งแวดล้อมรอบๆ	บ้านก็เต็มไปด้วยธรรมชาติ	เพื่อนบ้านก็ดี	ส่วนเรื่อง

ปากท้องส่วนมากก็ได้จากเพ่ือนบ้านล่ะครับ	แบ่งปันผักสดมาให้กิน

หลายต่อหลายครั้ง	 จะว่าไปแล้ว	 เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการปลูกผัก 

ปลกูหญ้าน่ีเป็นเรือ่งยุ่งยาก	ไหนจะต้องมอีปุกรณ์มากมาย	ไหนจะต้อง

คอยเอาใจใส่ดแูลอยู่เสมอ		แต่ผมก็ต้องเปลีย่นความคดิตัง้แต่เหน็พวก

เขาปลูกเนี่ยแหละครับ

LET'S SLOW IT DOWN

เรื่อง-ภาพ: อลิษา มณีภาชน์
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Let’s PLANT 
ปลูกผักกันเถอะ

			 อุปกรณ ์ ท่ี ใช ้ปลู ก 	 ก็ ใช ้ วั สดุ ท่ีหาได ้ภายในบ ้ าน	 

อย่างกะละมังสังกะสีบ้าง	 พลาสติกบ้าง	 	 ลังใส่แก้ว	 ยางรถยนต	์ 

หากแปลงใหญ่หน่อย	 ก็ไปขอพาเลทไม้ที่ใช้แพคของจากโรงงาน 

ใกล้บ้าน	นอกจากจะได้แปลงผกัแล้ว	ยังได้ความสวยงามจากลวดลาย

ของไม้ที่เป็นธรรมชาติอีกด้วย

		 ส่วนขัน้ตอนการปลกูผกัก็ย่ิงง่ายใหญ่เลย	เน่ืองด้วยบ้านผม

อยู่ติดกับฝั่งที่พวกเขาปลูกผัก	 ก็เลยได้เห็นทุกขั้นตอนในการปลูก 

นั่นแหละครับ	 แค่น�าดินใส่กระถางหรือวัสดุท่ีเราจะใช้ปลูก	 แต่ดินน่ี	 

ซื้อเอานะ	 ก็แหม...	 หมู ่บ้านสมัยนี้พ้ืนที่ส่วนใหญ่เขาเทปูนท้ังนั้น 

แหละครับ	 เลยต้องลงทุนซะหน่อย	 จากน้ันน�าเมล็ดพันธุ์พืชหยอดไว้

เป็นหลุมห่างกันเล็กน้อย	หรือถ้าเป็นผักบางชนิด	 อย่างผักชีฝรั่ง	 หรือ

สะระแหน่ก็เห็นเขาใช้รากหรือไม่ก็ปักกิ่งลงไปในดินได้เลย	เสร็จแล้วก็

รดน�้าให้ดินชุ่มเป็นอันเสร็จพิธี	แต่ในช่วงแรกที่ปลูกพวกเขามักใช้ฟาง

คลุมหน้าดินไว้ด้วย	 เพราะฟางจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ยาวนาน

ขึ้น	ใส่ปุ๋ยบ�ารุงบ้างเล็กน้อย	หลังจากนั้นก็แค่รดน�้าเช้าเย็น	แล้วตั้งตา

รอวันที่ผักเติบโตขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจได้เลย	

		 เห็นไหมล่ะว่าง่ายกว่าเคี้ยวกล้วยแล้วกลืนลงคอซะอีก				

ส่วนตัวแล้วผมว่าช่วงท่ียากที่สุดของการที่จะลงมือท�าอะไรบางอย่าง	

คือ	 การเร่ิมต้นครับ	 ความลังเลที่จะตัดสินใจว่าท�าหรือไม่ท�า	 รวมถึง

ความกังวลว่าจะท�ามนัออกมาส�าเรจ็หรอืไม่	ผมว่าไม่มอีะไรยากเกินไป

ถ้าเราตั้งใจจริงที่จะท�า	ขอแค่เราได้เริ่มลงมือท�ามันเถอะครับ

		 หน่ึงส่ิงท่ีผมสัมผัสได้จากเพ่ือนบ้านครอบครัวน้ี	 เขาปลูก

ต้นไม้	 ดอกไม้	 ปลูกผักกินเอง	 นอกจากจะประหยัด	 ปลอดภัยแล้ว	 

ยังมีอีกสิ่งส�าคัญที่พวกเขาได้รับ	คือความสุขครับ	ความสุขมันออกมา

ท้ังแววตาและใบหน้าในทุกๆ	ครัง้ท่ีพวกเขาก�าลงัช่วยกัน	เอาใจใส่ดูแล

ต้นไม้ที่พวกเขารัก	 ตั้งแต่เริ่มปลูกจนมันเติบโตแข็งแรง	 กระทั่ง 

มันถูกแปลงให้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหาร	 เชื่อผมเถอะว่าการที่เราได้ท�า	 

ได้กิน	ได้ใช้	สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง	มันโคตรรู้สึกดีเลยล่ะครับ	และไม่

เพียงเท่านั้น	 ความสุขของพวกเขามันยังส่งออกมาถึงโต๊ะอาหาร 

ของบ้านใกล้เคียงอย่างผมและเพ่ือนบ้านคนอื่นอีกหลายคนด้วย	 

ไม่น่าเชื่อว่า	สิ่งเล็กๆ	จะท�าให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้		 	

	 จะว่าไปผมก็เล่าเรื่องพวกเขามาซะยาวเหยียด	แต่ก็ใช่ว่า

ผมจะพูดอยู่ฝ่ายเดยีวซะเมือ่ไหร่	ผมยังเคยแอบได้ยินพวกเขาพูดถึงผม

กันเลยนะครับ	แม้จะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่	พวกเขาออกจะร�าคาญผม				

ซะด้วยซ�้า	 ที่ผมชอบไปยุ่งวุ่นวายกับแปลงผักของเขามากเกินไป	 

ก็ผมชอบไปแอบกินผักของเขาเป็นรูๆ	ให้เสียหายเกือบทุกวันน่ะสิครับ	

แต่ผมไม่ตะกละตะกลามกินจนเหี้ยนเตียนหรอก	 ก็ผักออกจะ 

ใบใหญ๊ใหญ่	ตัวผมเล็กนิดเดียว

		 ยังไงผมก็ต้องขอบคุณพวกเขานะครับ	 ที่ไม่เคยคิดท่ีจะ

ท�าร้ายผม	พวกเขาเคยพูดว่าผักที่มีรอยกัดกินของผม	แสดงให้เห็นถึง

ความปลอดภัย	ผมกินได้	ทุกคนก็กินได้	ขอบคุณที่ท�าให้การย้ายบ้าน

ใหม่ครั้งนี้มีความสุขนะครับ

		 ความสุขที่ได้เจอเพื่อนบ้านใจดี

		 ความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติ

		 ความสุขที่ได้กินผักได้เยอะเท่าที่ต้องการ	

 อ้อ! ลืมแนะน�าตัวไป “ผมชื่อหนอนคะน้า, คุณล่ะ ชื่ออะไร?”
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“Education is an admirable thing, 
but it is well to remember 

from time to time that nothing 
that is worth knowing can be taught”

การศึกษาเป็นสิง่ที่น่ายกย่องก็จริง

แต่ก็ควรจะรู้ไว้บ้างว่า เรื่องที่มีคุณค่ามากพอให้ศึกษา ไม่ได้มาจากการสอน

- Oscar Wilde

(1854 - 1900)

Saturday Review, 1894



48



49

คนรุ่นย่ารุ่นยายเคยเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อน ถ้าต้องหาลูกสะใภ้สักคน เขามักจะชอบไปแอบฟังเสียงลูกสาวบ้านน้ัน 

บ้านนี้โขลกน�้าพริก 

	 เพราะว่ากันว่า	ผู้หญิงที่โขลกน�้าพริกได้เสียงดังสม�่าเสมอ	จะเป็นลูกสะใภ้ที่ดี	มีความหนักแน่นมั่นคง	สามารถดูแล

สามีและลูกเต้าไม่ให้อดตายได้…

	 จนกาลเวลาล่วงเลยไป	 เข้าสู่ครัวยุคสมัยท่ีเคร่ืองปั่นหาง่ายกว่าครกหิน	 	 เป็นยุคสมัยของการ	 ‘ซื้อกิน’	 มากกว่า	 

‘ท�ากิน’	ท�าให้ค่านิยมการเลือกลูกสะใภ้จากการฟังเสียงโขลกน�้าพริกค่อยๆเลือนหายจนหมดไปในที่สุด

	 ไมโครเวฟฉบับปฐมฤกษ์น้ี	 จึงขอน�าเสนอหลักสูตรเร่งรัดในการท�าพริกแกงแดง	 -	 เหลือง	 -	 เขียวอย่างง่าย	 โดยน�า			

สูตรที่คุณแม่ได้รับการบอกต่อมาจากคุณยาย	มาดัดแปลงให้เหมาะส�าหรับคนเมืองที่ไม่ค่อยมีเวลา	เพราะเป็นสูตรที่ไม่ยุ่งยาก	

ใช้เวลาน้อย	และอร่อย	แถมยังภูมิใจ	เพราะท�าเอง	ปรุงเอง

พริกแกงแดง หรือพริกแกงเผ็ด
พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ด

และแช่น�้าให้พอนิ่ม	10	เม็ด

ลูกผักชีและยี่หร่าคั่วป่นอย่างละ	1	ช้อนโต๊ะ

พริกไทยเม็ด	1	ช้อนชา

ข่าแก่หั่นหยาบ	1	ช้อนชา

ตะไคร้ซอย	2	ช้อนโต๊ะ

ผิวมะกรูดซอย	1	ช้อนชา

รากผักชีหั่น	1	ช้อนโต๊ะ

กระเทียม	10	กลีบ

หอมแดงซอย	5	หัว

กะปิ	1	ช้อนชา

เกลือป่น	1	ช้อนชา

พริกแกงเหลือง
พริกขี้หนูสด	20	เม็ด

พริกขี้หนูแห้ง	20	เม็ด

กระเทียม	5	หัว

หอมแดง	5	หัว

ขมิ้นสดซอย	1	ช้อนโต๊ะ

กะปิ	1	ช้อนโต๊ะ

เกลือ	1	ช้อนชา

ผิวมะกรูดซอย	1	ช้อนโต๊ะ

พริกแกงเขียว(หวาน)
ส่วนผสมเหมือนกับพริกแกงแดงทุกอย่าง

แต่เปลี่ยนส่วนผสมหลักจากพริกแห้งเป็น

พริกขี้หนูสดสีเขียวเม็ดใหญ่	20	เม็ด

วิธีท�า
น�าส่วนผสมทกุอย่างมาปั่นรวมกัน โดยส่วนผสมของพริกแกงแต่ละชนดินัน้สามารถปรับเปลี่ยน 
เพิ่ม - ลดได้ตามชอบ ถ้าชอบเผ็ดมาก ก็สามารถเพิ่มพริกได้ หรือถ้าแพ้กุ้งก็ไม่ต้องใส่กะปิได้    
เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลิ้นของคนกินล้วนๆ

DIY
เรื่อง: หยกภัณฑ์ งามวงษ์

ภาพ: พีรพงษ์ สุริยะ

พริกแกง แดง-เหลือง-เขียว
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กุมภาพันธ์เวียนมาถึงอีกแล้วหรือ เดือนท่ีท้องถนนเต็มไปด้วยคู ่รัก และห้างร้านพร้อมใจกัน 

เปิดเพลงรักหวานหู  

	 แต่เผอญิข้าพเจ้าก�าลงั...	อกหัก!!!	เพราะฉะน้ันภาพคู่รกัจงึบาดตา	และเพลงรกัจงึบาดหูจนเลือดซบิ	

	 ทุกครั้งที่อกหัก	 ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะความโรคจิตส่วนตัวหรืออย่างไร	 จึงต้องหันไปเสพทุกอย่าง 

ที่ช่วยตอกย�้าซ�้าเติมถึงความรักท่ีพังทลาย	 ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์	 เพลงเศร้า	หรือทุกสถานท่ีที่เคยมีความหลัง

ร่วมกัน		ยิ่งตรงอารมณ์เท่าไรยิ่งดี	ยิ่งบีบคั้นหัวใจเท่าไรยิ่งสะใจ

	 แต่แผลใจตอนนี้ยังสดเกินกว่าจะออกไปตามล่าสถานที่แห่งความหลัง	หรือสรรหาภาพยนตร์กินใจ

สักเรื่อง	อารมณ์นี้คงต้องเก็บตัวอยู่ในห้อง	พึ่งเครื่องเล่นเพลงเครื่องโปรดส�าหรับลิสต์	‘เพลงอกหัก’	โดยเฉพาะ

“ก็ได้แต่ช�้าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันหวัง

มานาน	มันเป็นแค่จินตนาการ

ของคนโง่งมงาย	เจบ็แทบตาย...

แต่ทั้งใจก็ยังรักเธอ”

	 ไม่เคย	(Never)	ของ	Synkornize	

feat.	 Muzu	 -	 บทเพลงที่เล่าถึงความ					

ปวดร้าวจากความรักที่ลงเอยด้วยค�าว่า	 

รักข้างเดียว	 เหน็ดเหนื่อยจากความพยายาม

ที่		ไร้ตัวตน	เมโลดี้ช้าๆกับเสียงนุ่มของนักร้อง

น� า ดูจะ เข ้ า กันได ้ดี กับอารมณ ์ เพลง	 

ช่วยดงึดดูผูฟั้งให้เข้าไปอยู่ในบทเพลงได้

อย่างง่ายดาย

	 “อาจเป็นเพราะใจเธอมีใครใหม่	

หมดแล้วไม่มีอะไร...	ไม่เหลือเลย”

	 อาจเพราะ	ของ	Cocktail	-	เพลง

ที่แฝงนัย	 ประชดประชันคนรักแบบเรียบๆ	 

แต่บาดลึก	 พูดถึงความเหน่ือยล้าไกลห่าง 

ของคนสองคน	เมือ่ความรกัมใีครอกีคนเข้ามา

แทรก	 เสียงกีตาร์ท่ีโดดเด่นกับเสียงร้องที่ฟัง

คล้ายเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆ	 ช่วยดึงคนฟังให้

รู้สึกไปตามอารมณ์เพลง	และดึงอารมณ์ข้ึน

สูงสุดในท่อนโซโล	 และค่อยๆ	 จบลงอย่าง				

เจ็บปวด

	 13	บทเพลง	จากฝีมอืการเขยีนทีส่วยงามราวบทกวี	และน�า้เสยีงทุ้มนุ่มลกึ	อนัเป็นเอกลกัษณ์

ของ	เล็ก	อภิชัย	ตระกูลเผด็จไกร		ที่จะพาเราโจนทะยานสู่การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของเขา	ทั้งเนื้อร้องที่

เขียนไว้อย่างคมคาย	มีการใช้สัญลักษณ์ให้เราได้จินตนาการไปพร้อมกับศิลปิน	 	 ดนตรีที่เติบโตขึ้น 

จากสองอัลบั้มท่ีผ่านมา	มีการน�าอะคูสติกและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสร้างมิติของเพลง	 

กรีซซี่	 คาเฟ่	 ถ่ายทอดมุมมองชีวิตและความรักที่ไม่เหมือนใครผ่านอัลบั้มชุดน้ี	 แม้จะเป็นอัลบั้ม 

ที่วางขายมาตั้งแต่ปี	2555	แต่บทเพลงของเขาไม่เคยเก่า	เช่นเดียวกับการเดินทางที่ไม่เคยสิ้นสุด

	 “ฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้าง

หลัง	แล้วมันทะลุถึงหัวใจ	 เธอจะให้ฉันมีชีวิต

ต่อไปอย่างไร”

	 แทงข ้ า งหลั ง 	 ทะลุ ถึ ง หั ว ใจ	 

ของ	อ๊อฟ	ปองศักดิ์	-	เพียงชื่อเพลงก็สามารถ									

บ่งบอกอารมณ์ของเพลงได้	แต่ส่ิงท่ีท�าให้ผูฟั้ง

น�้าตาซึมคงเป็นเนื้อเพลงที่เขียนถึงความ						

เจ็บปวด	 ไร้สิ้นเรี่ยวแรงของบุคคลท่ีถูกคนรัก

หกัหลงั	เสยีงดนตรแีสนเศร้ากับน�า้เสยีงบบีคัน้

อารมณ์ของนักร้องน�า	 ช่วยตอกย�้าความ							

เจ็บปวดจากการถูกแทงข้างหลังเป็นอย่างดี

SONG RECOMMEND
เรื่อง: พชร ชาติธรรมกุล

THE JOURNEY WITHOUT MAPS

GREASY CAFE
ALBUM RECOMMEND



	 เมล็ดกาแฟที่	 Farm	 to	Table	 เลือกใช้	มาจากร้าน	

Help	 Live	 ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟท่ีจะหักรายได้	 5	 บาท	 จาก												

ทกุแก้วท่ีขายได้	ไปช่วยค่าอาหารให้กลุม่เดก็ก�าพร้าชาวกะเหรีย่ง	

และพม่า	นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟสูตรเข้มข้นแล้ว	 เรายังเป็น

ส่วนหนึ่งของการให้	และแบ่งปันน�้าใจแก่เพื่อนร่วมโลกอีกด้วย

	 ไอศกรีมออร์แกนิคท่ีข้ึนชื่อนั้น	 มีทั้งรสชาติธรรมดา	

และรสชาติแปลกๆ	 อย่างไอศกรีมฟักทอง	 และไอศกรีมงาด�า						

แม้ชื่อเมนูอาจฟังดูไม่น่าลิ้มรสเท่าไร	 แต่เมื่อลองชิมกลับได้

รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไปอีกแบบ	 ส่วนของคาวที่ขึ้นชื่อ											

หนีไม่พ้น	 ข้าวแกงกะหร่ีหมู	 เสิร์ฟพร้อมผักออร์แกนิคสดกรอบ	

ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ต้องยกให้	 ‘อัฟโฟกาโต้	 (Affogato)’	 ที่เสิร์ฟ

ไอศกรมีวานลิลารสหวานก�าลงัพอด	ีคูกั่บเอสเพรสโซ่ชอ็ตรสเข้ม

	 คาเฟ่เล็กๆ	นาม	 ‘Farm	 to	Table,	Organic	Café’		

ตั้ งอยู ่ หัวมุมย ่านเมืองเก ่าวังบูรพา	 และด�าเนินกิจการ 

ตามสโลแกน	“อะไรที่มีอยู่ในฟาร์มก็จะน�ามาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะ”
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	 เข้าฤดรูกั	ดหูนังให้เหมาะกับบรรยากาศเลยดกีว่า	หนงัรกัในต�านาน	‘500	Days	of	Summer’	

เป็นหนังท่ีน�าเสนอเรื่องราวของชายหญิงคู่หน่ึง	ผ่านตัวละครของ	 ‘ทอม’	 ชายหนุ่มที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิต

อย่างโงหัวไม่ขึ้น	และ	‘ซัมเมอร์’	ตัวละครหญิงสาวที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยแม้แต่น้อย...

	 ทัง้คูต่กลงทีจ่ะคบหากัน	โดยเลีย่งสถานะคูร่กัตามความต้องการของซมัเมอร์	และแน่นอนว่า

ผลจากการตัดสินใจในครั้งนี้	จะท�าให้ทั้งเขาและเธอต้องมองความรักเปลี่ยนไป

	 จะว่าไปแล้ว	ความรักของคนทั้งคู่นั้นก็มองกันได้หลายมุม...

	 หากเลือกมองในมุมของ	 ‘ซัมเมอร์’	 เธอสงวนค�าว่า	 ‘แฟน’	 ไว้ส�าหรับคนที่	 ‘ใช่’	 และพร้อม 

จะแต่งงานด้วยเท่านั้น	ดังนั้น	บรรดาคนที่ไม่ใช่ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอ	จึงไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ค�าๆ	นี้				

ไปโดยปริยาย	เธอไม่ผิด...	เพราะจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนไหน	‘ใช่’	หรือ	‘ไม่ใช่’	ถ้าไม่ได้ลองคบกันดูก่อน

	 แต่หากจะมองในมุมของ	 ‘ทอม’	 คงคิดว่าเขาน่าเห็นใจ	 เพราะทอมไม่เคยล่วงรู ้เลยว่า	 

ความสัมพันธ์ครั้งนี้คืออะไร	 เขาเป็นคนที่ใช่ส�าหรับซัมเมอร์หรือยัง	แม้ว่าทั้งเขาและเธอจะปฏิบัติต่อกัน

เหมือนคู่รักคู่อื่น	 แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว	 	 เขาก็เป็นเพียงแค่คนๆ	หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอเท่าน้ัน	 ไม่ได้มี

ความพิเศษเกินกว่าใคร	สุดท้ายซัมเมอร์ก็ไปแต่งงานกับคนที่ตัวเองคิดว่าใช่อยู่ดี	 และทอมเองก็ไปเจอ

กับผู้หญิงคนใหม่ที่ใช่กว่า

	 สิง่ทีอ่ยากบอกก็คอื	คนทีไ่ม่ใช่...	จะท�าดใีห้ตายยังไง	พยายามแค่ไหน	มนัก็ยังไม่ใช่	แต่ส�าหรบั

คนที่ใช่...	อยู่เฉยๆ	ไม่ต้องท�าอะไรมันก็คือใช่	เรายอมรับว่าสิ่งที่บอกนั้นค่อนข้างเจ็บปวด	แต่เชื่อเถอะว่า

มันคือความจริง

(500) DAYS 
OF SUMMER

FLIM RECOMMEND
เรื่อง: มุกธิดา กาจกล้า

ขอบคุณภาพจาก : http://www.jomvphd.tv
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ลกัษณะนสิยัหนึง่ทีน่่าจะเหมอืนกันของคนอ่านหนังสอื	คอืการบอกต่อ	เล่มไหนดี	เรือ่งไหนเด็ด	อยากให้เพ่ือนอ่านด้วย	ในฐานะ

ผู้อ่าน	หนังสือที่ดีไม่ใช่หนังสือที่ให้อะไร	แต่เป็นหนังสือที่สะเทือนอารมณ์	อ่านถึงตัวสุดท้าย	ปิดหนังสือ	ติดค้างอยู่ในใจนาน

เท่าไร	ดีเท่านั้น

	 ไม่มีโทรศัพท์	และเครื่องปรับอากาศ	–	วรพจน์	พันธุ์พงศ์,	ชิทแตก	–	ปราบดา	หยุ่น,	ไม่มีใครน�าหน้าบนม้าหมุน 

– ฮารุกิ มูราคามิ,	 มังกรเซน	 –	 วินทร์	 เลียววารินทร์,	 หลบเวลา	 –	 ตุล	 ไวฑูรเกียรติ,	 แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะจิบกาแฟ	 –																					

จเด็จ	 ก�าจรเดช,	แอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฏของสรรพสัตว์ – จอร์จ ออร์เวลล์,	 โรงฆ่าสัตว์หมายเลข	 5	 –																								

เคิร์ท	วอนเนกัต,	หัวที่หายไปของดามัชเซนู		มงเตย์รู	–	อันโตนิโอ	ตาบุคคี,	เดอะเวนดิโก้ อสูรไพรทมิฬ – อาร์เจอนอล  

แบล็กวู้ด,	เยิรเงาสลัว	–	จุนิชิโร	ทานิซากิ,	ใต้ถุนป่าคอนกรีท	–	‘รงค์	วงษ์สวรรค์

แอนิมอล ฟาร์ม (ไต้ฝุ่น)

จอร์จ ออร์เวลล์ เขียน

บัญชา สุวรรณานนท์ แปล

130 บาท

	 หยิบอ่าน	พ.ศ.ไหน	ก็จรงิ	พ.ศ.น้ัน	

-	ยังมีความอัศจรรย์ขนาดใหญ่	 เช่นเดียวกับ	

1984	ของผู้เขียนคนเดียวกัน

	 แอนิมอล	 ฟาร ์ม 	 ครบองค ์

วรรณกรรมแห่งศตวรรษที	่20	คอื	เล่าเรือ่งด้วย

ความแฟนตาซี	 เซอร์เรียล	 และโรแมนติก	 

แต่กลับมสีาระทีห่นกัแน่นและเป็นจรงิ	จนอด

ข�าขันด้วยความขมขื่นไม่ได้	 นวนิยายเรื่องน้ี

จึงเป็นตลกร้าย	 ท่ีหากได้อ่าน	 เป็นต้องเผลอ

จินตนาการเปรียบเทียบกับการเมืองในทุก

สังคมมนุษย์	 จนอาจท�าให้คุณเห็นภาพ							

ซ้อนทับเป็น	 เส่ียแม้ว	 ก�านันสุเทพ	ป๋าเปรม	

และอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมถึงตัวคุณเองด้วย

เดอะเวนดิโก้ อสูรไพรทมิฬ (Book Virus) 

Argernon Blackwood เขียน 

แดนอรัญ แสงทอง แปล

120 บาท

	 “เว็นดิโก้	 เป็นอสุรกายร่างใหญ่

ยักษ์	ชนิดที่มนุษย์คนไหนเห็นต้องหวาดกลัว	

ลนลาน	 ดวงตาโตด่ังนกฮูกสุกปลั่งอยู ่ใน

เบ้าตาที่เป็นหลุมลึกเหมือนบ่อโลหิต	สายตา

มันจับภาพไกลในความมืดได้เหนือกว่ารังสี

อินฟราเรด	ซีฟั่นแยงยันดัง่เขีย้วเขม็แหลมคม	

แต่ไม่มรีมิฝีปาก	ส่วนตนีของมนันัน้มาดว่าจะ

กุดด้วน	เพราะถูกหิมะกัดกินจนเหี้ยนเตียน”

	 แบล็กวู้ด	พรรณนาเว็นดิโก้เอาไว้

เช่นนัน้	ด�าเนนิเรือ่งอ้อยอ่ิง	ทว่ากลบัฉายภาพ

อสรูร้ายชดัเต็มสตูรนิยายสยองขวัญ	อ่านสนุก

อย ่างหยุดไม ่อ ยู ่แทบว ่าม ้วนเดียวจบ	 

พร้อมกับภาวนาให้ถึงหน้าสุดท้ายไวๆ

ไม่มีใครน�าหน้าบนม้าหมุน (ก�ามะหยี่)

ฮารุกิ มูราคามิ เขียน

หลายนักแปล

190 บาท

	 แปดเรื่องเล่าท่ีทะลุเข้าหูผู้เขียน	

รอวันเวลา	และตกตะกอน

	 มรูาคามยัิงคงจบัตัวละครธรรมดา

สามัญเข้าไปอยู่ในสถานการณ์พิลึกพิลั่นสุด

จะคาดเดา	 ตัวละครเข้าไปอย่างไร้เหตุผล	

ปราศจากที่มา	 รู้ตัวอีกที	 เหตุการณ์อุบัติขึ้น

และเผลอๆ	 ก็จบลงไปแล้ว	 มีแต่เราที่ยัง 

หมุนคว้างอยู่ในอภิมหาความพิศวงงงงวย

	 มูราคามิเหมือนจะบอกผ่านเรื่อง

เล่าของเขาด้วยว่า	 ไม่ว่าเราเสียหลักขนาด

ไหน	 เราก็ยังต้องหมุนไปกับม้าหมุน	 ไม่แซง

หน้าใคร	ไม่มีใครแซงหน้า	–	พวกเจ้าชาวโลก

จงหมุนไปตลอดกาล	ดักดานอยู่อย่างนั้น	

EDITOR’s RECOMMEND

BOOK RECOMMEND
เรื่อง: ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์

ฝุ่นจับหนาท่ีช้ันหนังสอื ขอถอืโอกาสปัด
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‘หาดทรายขาว  น�้าทะเลสีฟ้าใส  สายลมเย็นสดชื่น’

		 คงเป็นภาพฝันในจนิตนาการท่ีมนุษย์เงนิเดอืนทุกคนฝันถึง		

แต่จะมีสักก่ีคนเล่าท่ีภาพฝันเหล่าน้ันจะมาปรากฎอยู่ตรงหน้า 

เป็นความจริง		ในเมื่อสังคมชีวิตคนเมืองมันช่างสับสนวุ่นวาย		ไม่ต่าง

จากการจราจรในเมืองหลวงสักเท่าไร	 	 คืนวันศุกร์เปรียบเสมือนชีวิต 

ในอีกโลกหนึ่ง	 	 คืนวันเสาร์ก็ยังพอมีเวลาปาร์ตี้	 	 และก่อนจะลาตาย 

ในวนัอาทติย์		พร้อมเกดิใหมท่กัทายกบัเชา้วนัจันทร์ซึง่เป็นชีวติในโลก

เก่าที่ไม่มีทางเลี่ยงได้

		 วันหยุดสุดสัปดาห์ท่ีรอคอยเหมือนจะผ่านไปเร็วจนไม่ทัน

ตั้งตัว	 	พอมานึกได้อีกทีก็ย้ิมร่ารับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลกันอีกครั้ง		

ผ่านเทศกาลแล้วเทศกาลเล่า		กับการเดินทางออกผจญภัย		

	 ผจญภัย		กับการจองที่พัก

	 ผจญภัย		กับการจราจรที่ติดขัด

	 ผจญภัย		กับวิถีแย่งกันกิน		แย่งกันอยู่

	 และกลบัมาผจญกับค่าใช้จ่ายท่ีรดูบตัรไปกับทรปิท่องเทีย่ว		

สรุปแล้วเราใช้ชีวิตในวันหยุดที่ผ่านมาคุ้มหรือไม่

	 ดีกว่าไหม		หากมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวเรา		

		 ถ้าพูดค�านี้เมื่อสิบปีก่อน	 	 ใครฟังก็คงว่าเป็นไปไม่ได	้												

แต่ส�าหรับโลกยุคนี้ท่ีหมุนไปพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน	 	 เราจะได้รู้จัก	

ทะเลเทียม	 และคลื่นปลอมท่ีทุกคนเคยตื่นตาต่ืนใจอยู่สักพักหนึ่ง							

สุ ข ส น า น

สุขสัปดาห์
เรื่อง: สวรรยา บุญส่งประเสริฐ
ภาพ: ภคพัฒน์ เตชะคงคา
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ก่อนจะโหยหาสถานที่ท่องเที่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริง		

		 ‘ธรรมชาติจริง’		กับ		‘ธรรมชาติเสมือนจริง’		มันแทบไม่ไกล

กันเลย	มันจริงพอที่เราจะได้กลิ่นโคลน	จริงพอที่เราจะรับความรู้สึก

สดชื่น

		 	 ‘Thai	Wake	 Park’	 สนามเวคบอร์ด	 กีฬาเอ็กซ์ตรีมอีก

ประเภทหน่ึงท่ีก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างมากในหมูช่าวต่างชาต	ิและ

เริม่นิยมในหมูค่นไทย		วิธีการเล่นก็ไม่แตกต่างจากสเก็ตบอร์ดมากมาย		

เพียงแต่สถานที่เล่นนั้นอยู่บนผิวน�้า		ไม่ใช่ผิวถนน		บึงน�้าขนาดใหญ่ที่

มไีว้ส�าหรบัเล่นเวคบอร์ด		จงึเปรยีบได้กับธรรมชาตชิัน้ดสี�าหรบัคนเมอืง		

		 ด้วยระยะทางทีไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ	เท่าไหร่	ท�าให้สามารถ

เดินทางไป	-	กลับได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง		มุ่งเข้าสู่อ�าเภอคลองหก		

จังหวัดปทุมธานี	 	 ภาพสุดท้ายที่จะนึกถึงเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้											

กลับเป็นภาพแรกที่ท�าให้เรารู้จักกับมัน		

		 บงึน�า้ขนาดใหญ่ทีผ่วิน�า้ใสราวกับกระจก		น่าตกใจเมือ่รูว่้า

แท้จรงิแล้วด้านล่างของเจ้าบงึยักษ์น้ีเป็นดนิไม่ต่างจากคลองหลงับ้าน

คุณย่าที่ต่างจังหวัด	 	 แต่เพราะอะไรท่ีท�าให้น�้าในบึงถึงยังใสสะอาด					

ได้ขนาดนี้

		 “เน่ืองจากบงึแห่งนีม้ขีนาดใหญ่และลกึถึง	6	เมตร		จงึท�าให้

“เนื่องจากบึงแห่งนี้มีขนาดใหญ่และลึกถึง 6 เมตร ท�าให้เวลาที่มี
คนกระโดดลงไปเท้ายังไม่ถึงระยะที่โคลนจะตีน�้าขึ้นมาให้ขุ่นได้  

เป็นสาเหตุให้น�้าในบึงมีสีฟ้าใสน่าเล่นตลอดเวลาอย่างที่เห็น”
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เวลาที่มีคนกระโดดลงไป	เท้ายังไม่ถึงระยะที่โคลนจะตีน�้าขึ้นมาให้ขุ่น			

เป็นสาเหตุให้น�้าในบึงมีสีฟ้าใสน่าเล่นตลอดเวลาอย่างท่ีเห็น”																		

พ่ีอ้ัม	 	 ธนธร	 รัตนไชย	 	 เจ้าของสนาม	 ‘Thai	Wake	Park’	 	 มาเฉลย 

ด้วยตัวเอง	และด้วยระบบบ�าบัดน�้าออกแบบตั้งแต่เริ่มสร้าง	จึงท�าให้ 

ทกุบงึสามารถเชือ่มต่อถึงกันได้		น�า้ในบงึจงึมกีารหมนุเวียนก่อนจะเข้า

สู่กระบวนการระบายออกจากบึงต่อไป

		 นอกจากน�า้ในบงึทีใ่สพอจะเทียบกับทะเลอันดามนัได้แล้ว		

บรรยากาศโดยรอบของสถานที่แห่งน้ีก็แทบจะท�าให้ลืมไปเลยว่า											

ณ	 ตอนนี้ตัวเองก�าลังยืนอยู่ที่ใด	 	 ลมเย็นท่ีพัดแรงสู ้กับแสงแดด		 

ไม่น่าแปลกใจหากมองไปทางไหนจะพบเจอชาวต่างชาติ	 	มันเหมือน

ได้โชคสองชัน้		ทีไ่ด้ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ามกลางธรรมชาต	ิ	และยังได้

ประสบการณ์ที่อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เปลี่ยนไปจากเดิม

		 คงจะห้ามใจล�าบากส�าหรับคนเดินทางมาน่ังกินลมชมวิว		

มองดูคนยืนบนบอร์ดแล่นไปบนผิวน�้าอย่างง่ายดาย	 มันเหมือน 

เป็นการท้าทายให้เราต้องก้าวเข้าไปสัมผัส		

	 เวคบอร์ดมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียว?

		 พ่ี เข ้ม	 	 เทรนเนอร ์สอนเล ่นเวคบอร ์ดท่ี เข ้มสมชื่อ																												

กับประสบการณ์	 5	ปีบนเส้นทางสายนี้	 	 ท�าหน้าท่ีเป็นครูฝึกประจ�า 

“ไม่ว่ากีฬาประเภทนี้จะยากเพียงใด สุดท้ายแล้ว
ทกุคนตา่งตะเกียกตะกายข้ึนมาเริ่มใหมด้่วยรอยย้ิม”
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ที่สนาม	‘Thai	Wake	Park’	ผู้เล่นหน้าใหม่เกือบทุกคน	ต้องเคยผ่านมือ			

พ่ีเข้มมาแล้วทั้งนั้น	 จากประสบการณ์ตรงที่เราได้ทดลองกับตัวเอง		

ท�าให้รู้เลยว่ากีฬาชนิดน้ี	 ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด	แต่ท้ังหมดท่ีเหนื่อยมา	 

ก็สามารถแทนที่ด้วยความสนุกสนาน

		 “แต่ไม่ว่ากีฬาประเภทน้ีจะยากเพียงใด	สดุท้ายแล้วทกุคน

ต่างตะเกียกตะกายขึ้นมาเร่ิมใหม่ด้วยรอยย้ิม”	 	 ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะ 

ความต้องการเอาชนะ	 	 หรือเพราะแค่ต้องการลงไปเล่นน�้ากันแน	่	 

จรงิๆ	แล้วไม่จ�าเป็นต้องเล่นเวคบอร์ดก็ลงไปสมัผสักับน�า้เย็นสดชืน่ได้		

หลายคนที่มาก็สวมชุดว่ายน�้ากระโดดลงไปด�าผุดด�าว่ายโดยท่ีไม่ได้

แตะแผ่นบอร์ดด้วยซ�้า		และหลายคนยังเลือกที่จะนอนอาบแดดให้ผิว

เป็นสีแทน	

		 ภาพคุน้ตาท่ีพบเหน็อยู่เป็นประจ�าคอื	เดก็ชาวต่างชาตอิายุ

ประมาณ	 6-7	 ขวบ	 	 ยืนบนบอร์ดใช้มือดึงเชือกอย่างทะมัดทะแมง							

ใครโชคดีไปเจอวันที่ เจ ้าหมาน้อยประจ�าสนามอยากอวดลีลา 

ก็จะได้เห็นมันกระโดดติดไปกับนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง

		 เราสามารถเลือกได้ว่า	 การเดินทางมาเท่ียวสุดสัปดาห์ 

จะจบลงแบบใด	จะน่ังพักผ่อนกับหนังสือเล่มโปรดพลางจิบเบียร์อยู	่									

ริมบึง	หรือจะวางหนังสือแล้วกระโจนลงน�้าคว้าแผ่นบอร์ดพร้อมบิกินี

สีสดใส	‘Thai	Wake	Park’	ตอบโจทย์ได้ทั้งการพักผ่อนและเล่นกีฬา

	 แม้เป็นเพียงธรรมชาติประดิษฐ์	 	 แต่ก็เป็นความสุขกาย

สบายใจที่คนเมืองผู้มีเวลาน้อยนิดอย่างเราๆ	หาได้

“เราสามารถเลอืกไดว้า่ การเดนิทางมาเท่ียวสุดสปัดาหจ์ะจบลงแบบใด 
จะน่ังพักผ่อนกับหนังสือเล่มโปรดพลางจิบเบียร์อยู่ริมบึง หรือจะวาง
หนังสือแล้วกระโจนลงน�้าคว้าบอร์ดพร้อมบิกินีสีสดใส”



58

สุด เหยียด
คยุเรือ่งสุดเหยยีด  กบัผู้ชายเหยยีดสดุแห่ง ‘ทวติภพ’
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	 เด็กหญิงแว่น	@cherry_cho	

	 วันนี้บังเอิญเจอเพ่ือนเก่าสมัย

ประถม	 รู ้ ไหมค�าแรก ท่ีมัน ทักคืออะไร 

ชื่อพ่อกูว้อยยยยยยยยย

	 บาบิลอน	@buwwwww

	 @cherry_cho	เหยยยย	แค่นี้อย่า

ไปกลัว	เรียกชื่อแม่มันกลับไปโลดดดดดด	

	 ฉันกดปิดแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์

ในสมาร์ทโฟน	แล้วยัดมนัลงกระเป๋าเมือ่ได้ยิน

เสียงประกาศว่า	 รถไฟฟ้าก�าลังจะถึงสถานี

ปลายทาง

	 “แกๆเห็นผูช้ายคนนัน้ป่ะ	ทีใ่ส่เสือ้

สีฟ้ายืนเกาะเสาอยู่ตรงนั้นน่ะ”เสียงหญิง 

นางหนึ่งดังเข้าหู

	 “ หน ้ า ตา ก็ดี 	 หุ ่ น เพอ ร ์ เ ฟค	

เสียดาย...	แต่งตัวโคตร	ลาว	เลยว่ะ”	เสยีงของ

หญิงคนเดิมกระซิบเพื่อน	กระซิบเบาๆ	พอจะ

ได้ยินทั้งโบกี้

	 ประตูรถไฟฟ้าเปิดออกเมื่อขบวน

รถจอดสนิท

	 ฉันเหลือบสายตาไปมองเจ้าของ

เสียงเมื่อครู่	 แล้วสาวเท้าออกไปพร้อมกับฝูง

ชนทันที

	 หน้าตาสวย	หุ่นก็ดี	 แต่งตัวไร้ที่ติ	

เสียดาย...	ความคิดช่างสวนทาง

	 เดนิออกจากชานชาลา	มุง่หน้าไป

คืนบัตร	 ใจลอยคิดไปถึงวัยเด็ก	 การล้อชื่อ 

พ่อแม่	อาชพีของครอบครวั	หรอืแม้แต่ปมด้อย

เล็กๆ	น้อยๆ	ของเพ่ือน	หมายถึง	ความโคตร

สนุกสนานเฮฮาในหมู่เพ่ือนฝูง	 แต่เมื่อโตขึ้น	

ฉันกลับมองเห็นหลุมด�าที่อยู่ใต้ความสนุกนั้น

	 ค น ล ้ อ เ ลี ย น มี ร อ ย ย้ิ ม แ ล ะ 

เสียงหัวเราะ

	 แต่คนถูกพูดถึง	เขามีบาดแผลอยู่

ภายใต้รอยยิ้มนั้นหรือเปล่า?

	 ในละคร 	 พระ -นางต ้ อ งดู ด	ี 

แต่บทคนรับใช้มักจะเป็นแรงงานข้ามชาติท่ี

พูดไม่ชัด	หรอืคนอีสานท่ีมสี�าเนียงการพูดเป็น

เอกลักษณ์มาสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชม	 

จนคนดูฝังหวัว่า	การพูดส�าเนยีงอสีานเป็นเรือ่ง

ตลก	และแรงงานข้ามชาติน้ันเป็นอีกชนชั้นท่ี	

ต�่ากว่าเรา

	 ห้องเรียนวิชาสังคมตอนประถม	

คุณครู มั กจะบอก กับฉั นและ เ พ่ื อนว ่ า 

“เราโชคดทีีเ่กิดในประเทศไทย	เพราะประเทศ				

ของเราไม่มกีารแบ่งชนชัน้วรรณะ”	ตอนนัน้ฉนั

เชื่ออย่างสนิทใจ	 และคิดว่าตัวเองช่างโชคดี

จรงิๆ	แต่เมือ่เวลาผ่านไป	ฉนัโตข้ึน	สงัคมบอก

ให้ฉันรู้ว่า	สิ่งที่ฉันเชื่อมาตลอดนั้นผิด

	 แท้จริงแล้ว	 การเหยียดวรรณะ	

แฝงอยู่ในทุกที่ของสังคมไทย

	 มันฝังรากหย่ังลึกอยู่ในสันดรของ

มนุษย์ทุกมุมโลกด้วยซ�้า

	 เพราะครูคนเดียวกันนั่นแหละ 

FOR WHAT?
เรื่อง: พชร ชาติธรรมกุล

ภาพ: เดอะลายอ้อน

บอม - ฌามร  ชิงดวง
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ที่ พูดกับฉัน	 ตอนท่ีฉันเผลอชันเข ่าข้ึนมา 

กอดไว้ว่า	“เชอร์รี!่	เอาขาลง	อย่ามานัง่ท่าเดยีว

กับเจ๊กซดข้าวต้ม”	ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร	ไม่รู้

ด้วยซ�้าว่า	เจ๊ก	แปลว่าอะไร	

	 เรียกสติคืนมา	ฉันออกจากสถานี

รถไฟฟ้าสามย่าน	 เดินไปยังร้านกาแฟที่นัด					

พ่ีบอมไว้	 -	 พ่ีบอม	ฌามร	 ชิงดวง	 เจ้าของ

ต�าแหน่งผู ้ทวิตเยอะท่ีสุดประจ�าปี	 2012	

‘เชเลบหม่อมสามหยอย	@toyubomm’	 สิ่งท่ี

น่าสนใจในตวัผูช้ายคนน้ีไม่ใช่ต�าแหน่งในโลก

โซเชียล	 หากเป็นมุมมอง	 และความคิดใน

สมองของเขาต่างหาก

	 ตดิลมอยู่กับประเด็นข้างต้น	จงึคยุ

กับนักทวิตต่อด้วยประเด็นเดิม

	 พ่ีบอมบอกว่าส�าหรบัเขา	ประโยค

ท�านองว่า	 สังคมไทยไร้ซึ่งการแบ่งชนชั้น 

เป็นเพียงประโยคสวยงามเท่านัน้	พูดกันลอยๆ						

ไร้ท่ีมาท่ีไป	ไม่มเีหตผุลหรอืหลกัฐานสนบัสนนุ	

เหมือนเจอเพ่ือนแล้วทักว่า	 วันน้ีแต่งตัวดีว่ะ	

หรือ	 วันน้ีอากาศดีนะ	 ซึ่งเป็นเพียงค�าพูดท่ี 

จับต้องไม่ได้

	 “นึกถึงสมัยเด็กเวลาท่ีจะไปเข้า

กลุ่มเพื่อน	จะมีเพื่อนบางคนที่บอกว่าเธอเล่น

กับฉันไม่ได้นะ	 หรือโดนล้อชื่อพ่อชื่อแม	่										

ล้ออาชีพ	 อย่างแม่เธอเป็นแม่บ้านหรอ?										

แม่เธอขายของจริงดิ?	 จริงๆ	 แล้ว	 ประโยค			

พวกนี้	 ท้ังหมดมันก็คือการแบ่งชนชั้นแหละ	

เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกกับมันหรือเปล่า”	

	 หากรู ้สึก	 และมีอารมณ์ไปกับ 

การกระท�าและค�าพูดเหล่าน้ี	 ย่อมเกิดความ						

น้อยเน้ือต�่าใจ	แต่หากไม่รู้สึก	 หรือให้ค�าพูด

เหล่าน้ันลอยผ่านหูไป	มนัก็จะไม่มอีทิธิพลกับ

การด�าเนินชีวิต

	 “เรือ่งเหล่านีม้นัขึน้อยู่กับภมูคิุม้กัน

ของตัวเอง”	 พ่ีบอมบอกเช่นนั้น	 –	 ครอบครัว

ต้องฉีดวัคซีนให้ลูก	 สอนให้ลูกไม่ต้องไป 

รู ้ สึ กรู ้ สา กับถ ้อยค� า เห ยียดหยามดู ถูก 

เพราะของพวกน้ี	คิดเองก็เจ็บเอง	สังคมเรามี

ความเหยียดลอยอยู่ในอากาศ	หากรับไม่ได้	

อาจต้องกลั้นหายใจ	กลั้นนานๆ	ตายนะคะ

	 ฉันแลกเปลี่ยนกับพ่ีบอมเรื่อง

ความไม่แฮปปี้ในท่ีท�างาน	 –	 ไม่ได้ไม่แฮปปี้ 

กับโต๊ะ	 เก้าอี้	 ฮวงจุ้ย	 หรืองาน	ฉันไม่แฮปปี้ 

กับเพื่อนร่วมงานต่างหาก	

	 เ มื่ อ โ ตขึ้ น ก า รล ้ อ อ าชี พแม ่ 

หรือล้อชื่อพ่อ	กลายเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไปทันที	

	 เคยได้ยินบทสนทนาของกลุม่สาว

ออฟฟิศในร้านอาหารยามเย็นกันไหม?

	 สยองยิ่งกว่าหนังสยองขวัญใดๆ

	 ไม่เพียงแต่ถกเรื่องหน้าท่ีการงาน	

หรือใครเหนือกว่าใครเท่าน้ัน	 แต่กลุ่มสาวๆ				

จะขุดการด�าเนินชี วิตส ่วนตัว	 ครอบครัว					

ความรัก	 เรียกง่ายๆ	 ว่าขุดไปถึงโคตรเหง้า 

ของเขาและเธอเพ่ือเอามาทับถม	 กดให้ต�่า															

แต่ไม่ใช่จะด่ากันโต้งๆ	หรอกนะ	สาวๆ	เหล่านี้

จะมีวิธีการพูดท่ีปราศจากถ้อยค�าหยาบคาย	

แต่หากเจ้าตัวมาได้ยินเข้าละก็	 แผ่นหลัง 

ของเขาและเธอคงพรนุไปด้วยถ้อยค�าทิม่แทง

จนเลือดโชก

	 ฉันเคยสงสัยว่า	 ท�าไมพนักงาน

ออฟฟิศจึงโปรดปรานการ	ล้วง	แคะ	แกะ	เกา	

เรื่องของเขาและเธอ	จริงบ้าง	มโนแจ่มบ้าง

	 “ถ้าไม่ชงิทับถมเขาก่อน	จะเป็นแก

เองน่ันแหละท่ีโดนกดให้ต�่า”	 เพ่ือนสมัย

มหา’ลัยเฉลยค�าถามของฉัน

	 หรือนี่อาจเป็นวิธีหน่ึงท่ีท�าให้เรา

สามารถอยู่ในสังคมนี้อย่างปลอดภัยก็ได้	

	 แต่อย่าลืมว่า	หากเราก้าวพลาด

ขึ้นมา	 คนที่ เคยร่วมวงทับถมผู ้อื่นกับเรา												

ก็พร้อมทีจ่ะเอาเราไปเหยียบให้จมดนิในวงอืน่

เช่นกัน

	 นอกจากนี้	ยังมีการยกตนข่มท่าน

ที่ท�ากันแนบเนียนกันจนแทบไม่รู้สึก	 พ่ีบอม

เล่าให้ฟังอกีว่า	ในบรษิทัยักษ์ใหญ่ขององค์กร

นานาชาติ	 ก็มีการเหยียด	 เพราะถึงจะจบ

ปรญิญาเกียรตนิิยมเหรยีญทองเหมอืนกัน	แต่

ต่างสถาบัน	 ระดับเงินเดือนที่ได้รับก็ต่างกัน

แล้ว	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 การรับพนักงานของบาง

องค์กร	จะดูว่า	จบจากสถาบันไหน	คณะอะไร	

เจาะลึกไปจนถึงระดับมัธยมเลยก็มี	 คะแนน

สัมภาษณ์จะน�าโด่งมาเห็นๆ	 หากมีสายใย 

ในฐานะเพื่อนร่วมสถาบัน	

	 ชัดเจนที่สุด	 คือ	 สองสถาบัน								

เสาหลักของชาติ	–	สายสีชมพู	กับเหลืองแดง	

–	หากมสีถาบนัอืน่แหลมมาสมคัร	อย่าหวังว่า

จะได้งาน	

	 ไม่สนความสามารถ	 ไม่แคร์เรื่อง

มุมมองความคิด	 สร้างสรรค์หรือเก่งกาจ								

แค่ไหน	 ก็ไม่พิจารณา	 เพียงเพราะคนผู้น้ัน					

ไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง	-	อาจเพราะ

ไม่ปลาบปลื้มการแอดมิชชัน	หรือวันสอบตรง

เกิดท้องเสีย	ไม่น่าเชื่อว่า	ผลจากการตัดสินใจ

ในวันนัน้	จะส่งผลให้วนัน้ีถูกตดัโอกาสจากคน

บางจ�าพวกที่มีมุมมองเก่าคร�่าครึ

	 สะท้อนชัดว่า	 ระบบปลาใหญ่กิน

ปลาเล็ก	 ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	 -									

การเหยียดส่วนบุคคล	ส่งผลกระทบถึงระบบ

ใหญ่อย่างกว้างขวาง,	เจริญเถิดชาวไทย

	 บางคนคดิว่า	ความสามารถตนอยู่

“อยำกให้ตัวเองเป็นอย่ำงไร ก็บอกตัวเองแบบนัน้”
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เหนือผู้อื่น	จึงมักมองว่าคนอื่นด้อย

	 บา งคน ยึดติ ด กับ รู ปลั กษณ ์

ภายนอก	 จึงมักมองคนแต่งตัวธรรมดาว่า								

ไร้รสนิยม

	 บางคนคิดว่าตนฉลาด	จึงมักมอง

คนนิ่งเงียบว่าโง่

	 บางคนยึดติดกับความมีหน ้า 

มีตาในสังคม	 จึงมักมองอาชีพแม ่บ ้าน	 

คนท�าความสะอาด	 เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยด้วยสายตาดูถูก

	 ท้ังๆ	 ที่จริงแล้วพวกเขาต่างก็มี

ความสามารถเฉพาะทาง	เพียงแต่รสนยิมของ

เราอาจแตกต่างกัน	คนน่ิงเงียบอาจเพียงแค่

ไ ม ่ อ ย ากต ่ อ ค ว ามยา วส า วคว าม ยื ด	 

และทุกอาชีพสุจริตมีเกียรติเท่ากัน

	 คนไทยไปท�างานในต่างประเทศ

ถูกยกย่องจากสังคมไทยว่าเก่ง	 มีอนาคต							

ในขณะที่	 คนจากประเทศพม่าเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย	 กลับถูกคนไทยมองว่าเป็น					

อีกชนชั้นหน่ึงในสังคม	ทั้งที่เป็นกรณีเดียวกัน	

ไปท�างานหาเงินกลับบ้านเหมือนกัน

	 เหตุใดจึงถูกมองด้วยสายตาที่		

แตกต่าง?

	 หรือจริงๆ	 แล้ว	 สิ่งเหล่าน้ีมันถูก

ทึกทักเอาเองจากผู้คนในสังคม

	 “อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไร	ก็บอก

ตัวเองแบบน้ัน”	 เป็นเหตุผลท่ีพ่ีบอมให้ไว  ้

กับเรื่องนี้	 คงเหมือนกับที่	 อยากให้คนอ่ืน 

เป็นอย่างไร	เราก็บอกตัวเองแบบนั้นเช่นกัน

	 อ ย า ก ใ ห ้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย เ ป ็ น	 

‘สยามเมืองย้ิม’	 ก็บอกกันเองว่าประเทศไทย

เป็นสยามเมอืงย้ิม		ตอบสิ	‘ไซแอมมสี’ท้ังหลาย	

พวกเจ้ายิ้มกันนาทีละกี่หน		

	 เหมือนการเล่นโซเชียล	 สิ่งที่เรา			

น�าเสนอออกไป	ย่อมมีแต่แง่บวกของตน	และ

แง ่ลบของคนอื่ น 	 เ รื่ องนี้ ยั งพออ ้ างได ้ 

ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

	 แต ่กระทู ้ ด ่ าชาวบ ้ านอย ่ า ง	 

ไร้เหตุผล	 (ดราม่าล้วนๆ)	 ในเว็บบอร์ดน่ีสิ	

บางทีคนไร้สติเหล่าน้ี	 ไม่รู้ตัวว่า	 สิ่งที่ท�าอยู่ 

น่ันแหละ	 คือการประจานสิ่งที่ตัวเองเป็น					

ออกมา	เพราะในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น	ไม่มีใคร

รู้ว่าเราคือใคร	 จึงปลดปล่อยด้านมืดออกมา

เหมือนก๊อกแตก	เหมือนหมากัดโซ่ขาด

	 ด่าอย่างไรสะใจท่ีสุด	 ฉันถาม									

พ่ีบอมออกไป	และค�าตอบที่ได้รับก็แปลกไม่

เหมือนใครเช่นเคย

	 “เดี๋ยว น้ีค�าด ่า เจ็บแสบไม ่ใช ่ 

ค�าหยาบคายแล้วนะ	 เพราะค�าพวกนี้	 ใครๆ	 

ก็รู้ว่ามันคือค�าด่า	 ถ้าจะให้เจ็บจริง	 ต้องด่า 

สิ่งที่คนนั้นรัก	หรือให้ความเคารพ”

	 มันจริงที่สุด	สมัยท่ีเราเริ่มรู้ภาษา	

แค่พูดถึงพ่อถึงแม่ข้ึนมา	 แหม!	 ของมันขึ้น							

ด่ากูว่าไอ้เห้ียไอ้ห่า	 ยังไม่โกรธเท่าพูดว่า 

พ่อมึงตาย

	 รวมไปถึงการส่อเสียดเชื้อชาต	ิ

ศาสนา	 ศิลปินที่รัก	 พรรคการเมืองที่ เชื่อ 

ทุกเรื่องล้วนสามารถกระทบจิตใจของเราได้

เสมอ

	 ล ่าสุด	 หนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง								

ลงบทความที่ตอกคนไทยหน้าหงาย	สาธยาย

ที่ ม า แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ โ ย ค	 

“You	are	so	Thai”	คุณแม่งโคตรไทยเลยว่ะ 

=	คุณแม่งโคตรขี้โกงเลยว่ะ

	 ค่ะ,	หน้าชา

	 ก่อนจากกันพ่ีบอมฉีดวัคซีนให้	

ภูมิคุ้มกันที่ว่านั่นคือ	ตนเอง

	 You	are	what	you	are	–	คุณคือ

สิ่งที่คุณเป็น	

	 เ พี ย ง รู ้ ว ่ าตั ว เ ร า เป ็ น เช ่ น ไ ร 

อย่ากระโจนลงไปในวังวนหยามเหยียดที่คน

อื่นสร้างข้ึนเพ่ือดึงเราลงต�่า	 และต้องไม่สร้าง

วังวนหยามเหยียดเพ่ือเหยียบผูอ้ืน่ให้ตนสงูขึน้

	 ห ยุดค� า พูดและการกระท�า ท่ี

เคยชิน	 เลิกเห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีคือเรื่องปกต ิ

แล้วตีขลุมเอาเองว่ามันคือความถูกต้องใน

สังคม	 โอกาสเราไม่เท่ากัน	 มีเงินในกระเป๋า 

ไม่เท่ากัน	แต่เรามีความเป็น	มนุษย์	เท่ากัน	–	

จงเป็นฅน	ที่เห็นค่าของฅน

บอม-ฌามร  ชิงดวง

“ เดี๋ ยวนี้ ค� ำด่ ำ เ จ็บแสบไม่ ใ ช่ 
ค�ำหยำบคำยแล้วนะ เพรำะค�ำ
พวกน้ี ใครๆ ก็รู้ว่ำมันคือค�ำด่ำ 
ถ้ำจะให้ เจ็บจริง ต้องด่ำ ส่ิงที่
คนนัน้รัก หรือให้ควำมเคำรพ”
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“If you tell a big enough lie 
and tell it frequently enough, 

it will be believed”

ถ้าเราเล่าเรื่องโกหกที่ใหญ่มาก และเล่ามันบ่อยครัง้พอ 

เรื่องนัน้จะกลายเป็นความเช่ือ

- Adolf Hitler 

(1889 - 1945)

Mein Kampf, 1925
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