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 มารุต เหล็กเพชร
เมื่อรักฉันเกิด...จากปลายเข็มฉีดยาและด้ามปากกา

เรื่อง> เพชรกมล พรหมเพ็ชร
ภาพ> ชนนิกานต์ เกตุแก้ว

เสิร์ฟน้ำาแก้วแรกเปิดประตูบ้าน

เมื่อสิบสัปดาห์ก่อน ผมมาถึงที่นี่ช้ากว่าคนอื่น

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสัญจรสอนถ่ายภาพแก่น้อง

นักเรียนกว่า 6 จังหวัด รวมเวลา 15 วัน 

ทันทีที่กลับจากภาระงานส่วนนั้น ก็ปรี่มาทำางานจุด

นี้ต่อ และพบว่า ตรงหน้ามีกระดาษ

วางเรียงรายเต็มโต๊ะประชุม ข้อความ

ข้างในระบุรายละเอียดของการทำา

หนังสือเล่มนี้ แต่ตอนนั้นมันเป็นเพียง

โครงร่าง ยังไม่มีสิ่งใดลงตัว แม้กระทั่ง

ชื่อหนังสือ 

โจทย์ข้อแรก ทีมงานทุกคนเห็นพ้อง

ตรงกันว่า “ต้องการทำาหนังสือออกมา

ให้เหมือนกับการสร้างบ้านหลังหนึ่ง”  

ทุกคนตีโจทย์ แปลงรหัสความ

คิด ได้ว่า ภายในบ้านหลังหนึ่งนั้น 

ถูกแบ่ งออกเ ป็นสัดส่ วนตามผนั ง

กัน แน่นอนมันถูกจัดเป็นห้องต่างๆ ห้องรับแขก

ไว้พบปะผู้คน ห้องนั่งเล่นเหมาะกับการเอนกาย

พักผ่อนดูหนังฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ ถัดมา 

ห้องแต่งตัวเพื่อการแปลงโฉม แต่งสวยแต่งงาม 

ห้องน้ำาสำาหรับปลดปล่อย ห้องเก็บของจะมีสิ่งของ

ล้ำาค่าซ่อนอยู่ ห้องนอนมีเตียงตั้งอยู่ นอกบ้านไว้ทำา

กิจกรรมต่างๆ   และอย่าลืมห้องครัวเวลาหิว

ทำาไมถึงต้องเป็นบ้านน่ะหรือ?

ถือมันม�คนละแผ่น

เพราะเวลาเราได้อยู่จะสบายใจ อย่างคำากล่าวว่าอยู่

ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา ต้องการสร้างบรรยากาศให้ผู้

อ่านรับความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อน เมื่อสายตาจ้องอ่าน

ผลงานของเรา คือประการแรก 

 พอความคิดรวบยอดถูกกลั่นออกมา

จากมันสมอง เป้าหมายต่อไปของเรา คือ

ทำาหนังสือออกมาเป็นรูปเล่มให้สำาเร็จ 

(ท่านกำาลังถืออ่านอยู่ขณะนี้) ดึงความฝัน

ในแต่ละคน ออกมาเผชิญความจริง 

ผมมีความเชื่อว่าทุกคนมีฝัน ต้องการ

อยากทำาอย่างโน้นอย่างนี้ ทีมงานทั้งหมด 

รวมทั้งตัวผม ก็ไม่ต่างกัน

ณ ขณะนั่งพิมพ์อยู่นี้ ผมวาดฝันเอาไว้

ว่าต้องทำานิตยสารออกมาให้คนอ่านให้ได้

คำาว่า มุงหลังคา ถูกตีความออกอย่าง

หลากหลาย ตามมุมมองของทีมงาน 

มีบ้าน มีห้อง มีโครงสร้าง แต่ไร้หลังคา แดดออกร้อน 

ฝนตกเปียก เป็นส่วนที่อยู่จุดสูงสุดของบ้าน หรือกระทั่ง

เป็นวิธีการเย็บหนังสือแบบหนึ่ง

แต่ในมุมมองของผม เปรียบการมุงหลังคา คือการต่อ

ติดของหลายๆ ความฝัน ถือมาคนละชิ้น ร้อยเรียงจาก

หนึ่งเป็นสอง ออกเป็นรูปเล่มในมือคุณ 

แล้วกระเบื้องของคุณ...เป็นแบบไหน?

ปรัญชัย ฮวดชัย

บรรณาธิการบริหาร

twitter: @parannchai 
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ย้อนกลับไปราวปี 2546 เขาเริ่มอาชีพรักษาผู้ป่วย เป็นแพทย์

ประจำาสถานีอนามัยเกาะยาว (จากนั้นผลักดันก่อตั้งเป็น 

โรงพยาบาลจนสำาเร็จ ซึ่งเขายังเป็นผู้อำานวยการศูนย์แพทย์-

ชุมชนพรุใน ต.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา) ในปี 2539 เขาได้รับ

รางวัลบทกวีจากมติชนสุดสัปดาห์ ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่สอง 

ต่อมาปี 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวรรณกรรม

การเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า จากเรื่องสั้นตานะอูมีฮ์-ดินแดน 

แห่งของแม่ที่กลายเป็นพระเจ้า 

นอกจากนั้น ในปีเดียวกันยังพ่วงรางวัลเสริมความฝัน สร้าง- 

สรรค์ความคิดยอดเยี่ยม จากหนังสือทำามือเรื่องเมฆเสกคลื่น และ 

ยังได้ประเภทบทกวีก็ได้รับรางวัล MBK Independent Book 

Award จนเป็นที่รู้จักในนามปากกา นฆ ปักษานาวิน

จากนั้นปี 2551 ยังได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดี จากเรื่อง 

“Burmese Man Dancing” และฉายในเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาปี 2553 

เปิดร้านหนัง(สือ) 2521 ซึ่งเป็นที่ขายผลงานและแกลอรี่

ศิลปะของเขา

ออกตัวไว้ก่อนว่า ข้อความใต้บรรทัดต่อไปถึงบรรทัดสุดท้าย 

นั่งรถทางไกลมาจากจังหวัดภูเก็ต หรือภูเก็จ (ชาวทมิฬเรียก) 

หรือเมืองไข่มุกแห่งอันดามัน หรือสถานที่ตากอากาศยอดนิยม

ติดอันดับโลก สวรรค์ของผู้ชื่นชอบชายทะเล หรืออะไรก็ตามที่

อยากแต้มสมญานามให้แก่มัน 

แต่สำาหรับ “หมอนิล”  นพ.มารุต เหล็กเพชร ภูเก็ตเป็นที่เติม

เต็มความฝันของเขา แล้วใครบ้างอยากเป็นแบบเขาบ้าง...? 

(หลังข้อความสุดท้ายแล้วค่อยยกมือแล้วกัน) 

ชีวิตในวัยเด็กของ ด.ช. มารุต เหล็กเพชรเป็นอย่างไรบ้าง

 ผมเป็นคน จ.นครศรีธรรมราช เกิดที่อำาเภอปากพนัง พ่อแม่ 

เป็นครูอยู่ปากพนัง ตอนเด็กๆ จะย้ายบ้านหลายที่มาก ผมเรียน 

หนังสืออยู่ที่นั่นจนถึงประถม พอโตก็ย้ายไปอยู่อำาเภออื่น แต่

ความทรงจำาตอนเด็กๆ จะอยู่ที่ปากพนังมากกว่า

เริ่มคิดอยากเป็นหมอตั้งแต่ตอนไหน

ประมาณ ม. 5 ครับ ตอนแรกคิดอยากเรียนด้านคอมพิวเตอร์ 

แต่มาตอนหลังอยากเป็นหมอ เพราะตอนเด็กเคยดูหนัง  

แล้วจำาภาพเกี่ยวกับหมอคนหนึ่งขับรถโฟร์วิลออกไปรักษาคน

ตามชนบท ก็เลยอยากเป็นหมอ (หัวเราะ)

เริ่มต้นการเป็นแพทย์ครั้งแรกที่นี่เลยไหม

ตั้งแต่ปี 2546 ตอนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาอยู่ที่

โรงพยาบาลพังงาก่อน พอหลังจากนั้นมาที่เกาะยาว

อะไรที่ทำาให้เลือกตัดสินใจมายัง ต.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา

รู้มาว่าเขารับสมัครหมอที่โรงพยาบาล แล้วขาดแคลนคน จริงๆ 

อยากไปเที่ยวและอยากไปดูโรงพยาบาลด้วย พอไปถึงก็เกิด 

รู้สึกชอบ เพราะพังงาก็ไม่ไกลจากบ้านที่นครศรีธรรมราชเท่าไร 

เลยเลือกที่นี่ แล้วก็อยู่มาตั้งแต่ตอนนั้น ตั้งแต่ที่นี่เป็นสถานี

อนามัยอยู่ และพยายามผลักดันจากสถานีอนามัยให้เป็น 

โรงพยาบาล เพราะบนเกาะมีคนอาศัยอยู่เยอะ ก็เลยบุกเบิก

สร้างโรงพยาบาล และตอนนี้ได้พัฒนากลายเป็นโรงพยาบาล

เรียบร้อยแล้ว

ใครบ้�งอย�กเป็นหมอ ใครบ้�งอย�กเป็นนักเขียน ใครบ้�งอย�กเป็น 
นักศิลปะ และใครบ้�งอย�กทำ�ในสิ่งที่รักทั้งหมด

ถ้�มีคนตั้งถ�มคำ�ถ�มเหล่�นี้ขึ้นม� เข�คงเมื่อยแขน เพร�ะต้องเทียวยกมือ 
ทีละข้อ จนครบ ในเมื่อเข�ว�ดคว�มฝันไว้ว่� อย�กเป็นหมอ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้คน อย�กจะเป็นนักเขียนหนังสือ เพร�ะชื่นชอบก�รอ่�น อย�กเปิดร้�น
หนังสือเป็นของตัวเอง อย�กจะเป็นนักศิลปะ และอย�กมีชีวิตที่เป็นสุข

ตอนนี้ สิ่งที่ว�ดไว้เกิดขึ้นจริงหลังจ�กเข�ตื่นนอน...

{ }
เพราะอะไรถึงไม่เลือกทำางานในเมือง

คือจริงๆ เงินก็อยากได้นะ (ยิ้ม) แต่ถ้าให้เลือกกับการอยู่ใน 

เมืองและทำางานหนักแบบคนในเมือง ชีวิตก็ไม่มีความสุข เพราะ 

คงไม่มีเวลาได้ทำาในสิ่งที่ชอบด้วยหลายๆ อย่าง และอีกอย่างหนึ่ง 

เลือกเป็นหมอแต่แรก เพราะว่าอาชีพหมอไม่มีวันจนแน่ถึงจะไม่ได้ 

รวยมาก ถึงจะเป็นหมออยู่ในชนบทก็ไม่ได้จน คือหมายความว่า 

อย่างน้อยก็มีเงินมากกว่าอาชีพอื่น ไม่ได้คิดกับเรื่องนี้มาก

รู้มาว่าชอบการเขียนและตอนนี้ก็เป็นนักเขียนอยู่ด้วย

ใช่ครับ คือชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆ จำาได้ว่าที่โรงเรียนม ี

ห้องสมุด ก็จะมีหนังสือการ์ตูน หนังสือวรรณกรรมเยาวชนอ่าน 

แล้วเลยเป็นคนรักการอ่าน ตอนแรกที่อ่านหนังสือใหม่ๆ ไม่ได้ 

คิดว่าเป็นนักเขียน อ่านเพราะเราชอบเฉยๆ

พอโตขึ้นประมาณ ม.5 พยายามที่จะหัดเขียนอะไรเหมือนกัน 

เคยหัดเขียนหัดแต่งเพลงอะไรดูบ้าง พอขึ้นมหาวิทยาลัยช่วงปี 2  

เราก็ตั้งชมรมทำาหนังสือนิตยสาร ไปสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้เอา 

ไปเขียน พยายามจะตั้งชมรมวรรณกรรม คือตอนที่เราเริ่มอ่าน

หนังสือมากขึ้น เราชอบที่จะไปสัมภาษณ์นักเขียน และเริ่มหัด 

เขียนอย่างจริงจังมากขึ้น พอปีสองได้ส่งบทกวีไปลงที่มติชน ก็ได้ 

พิมพ์ให้กับมติชนสุดสัปดาห์ คิดว่านักเขียนก็เป็นสิ่งที่เราชอบ 

เหมือนกัน พอเรียนจบคิดว่าจะเป็นหมอและนักเขียน

ส่วนตัวชอบอ่านหนังสือแนวไหน

ตอนเด็กๆ เริ่มจากการอ่าน The Adventure of Uncle Tom’s 

Cabin เป็นหนังสือที่เปิดแล้วมีภาพวาดและคำาบรรยาย คล้ายๆ 

หนังสือการ์ตูนสมัยนี้ และจะอ่านวรรณกรรมเยาวชน บันทึก 

เขียนเรื่อง The Missing piece Meets The Big O (วงกลมที่- 

หายไป) และชอบอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าอย่าง มานี มานะ 

พอโตขึ้นก็ชอบอ่านแนวผจญภัย เฮฮา หรือตอนอยู่ ม.ปลายจะ 

อ่านพวกหนังสือกำาลังภายใน หนังสือเรื่องสั้น นิยาย บทกวี  

การเดินทางอะไรประมาณนี้

มีนักเขียนท่านใดเป็นต้นแบบบ้าง

คุณกนกพงศ์ (สงสมพันธ์ุ) คือตอนที่เราทำาหนังสือ เคยได้ไป 

สัมภาษณ์พี่กนกพงค์ ตอนหลังได้มารู้จักจึงชื่นชอบผลงานของ

เขามาก เพราะเป็นคนทุ่มเทชีวิตให้กับการเขียนมาก ตอนพี่เขา 
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เปิดกรุ
เรื่อง> มุง. ช่วยกัน
ภาพประกอบ> แพรว มงคลธนารักษ์

สิ่งที่ดีคือสิ่งที่เราชอบและรักจริงๆ 
ค้นหามันให้เจอและทำามันให้ได้ ไม่ใช่ทำา
เพราะเราต้องทำา แต่เราต้องอยากทำา
มันจริงๆ ถึงจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้น 

“

“

เสียชีวิต เราเองเสียใจมาก เพราะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของเรา

 

นอกจากเป็นหมอกับนักเขียน ยังชื่นชอบงานศิลปะและหนังสั้น

ชอบทำางานศิลปะ ที่ผ่านมามีการจัดแสดงผลงานไปบ้าง ไม่ได้ 

แสดงของเราเพียงอย่างเดียวนะ แต่ได้มีการติดต่อผลงานที่เรา 

สนใจของศิลปินคนอื่นๆ รวมทั้งผลงานของนักศึกษาด้วย ปีก่อน 

จัดทำาโครงการให้นักศึกษามาอยู่ร้าน ทำางานศิลปะและจัดแสดง 

ผลงานให้พวกเขา ตอนนี้ทำาไปแล้วสองรุ่น

ส่วนเรื่องทำาหนังสั้นนั้น เป็นเพราะเราชอบดูหนังมาตั้งแต่เรียน 

อยู่มหาวิทยาลัย จริงๆ หนังของเราไม่ได้คิดไปถ่ายหรอก แต่มัน 

เป็นหนังที่เกิดจากเราไปเที่ยว แล้วถ่ายวิดีโอเอาไว้ ถ่ายด้วยมือถือ 

แค่อยากถ่ายเก็บไว้เฉยๆ แต่พอมาเปิดดูรวมๆ เกิดการสร้างเรื่อง 

ในหัว เลยลองเอาคลิปมาตัดต่อ เอาเรื่องเข้ามาใส่ แล้วลองส่ง 

ประกวด เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์สารคดี เกี่ยวกับแรงงานพม่า  

เรื่อง Burmese Man Dancing ได้เข้าฉายเทศกาลภาพยนตร์ 

นานาชาติร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2551

งานประจำาเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยที่ศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน แล้วยัง 

เปิดร้านหนังสืออีกด้วย   

ร้านชื่อหนัง (สือ) 2521 เคยฝันว่าอยากเปิดร้านหนังสือ พอโต 

และทำางานที่มั่นคงแล้ว จึงร่วมกับเพื่อนเปิดร้านนีข้ึ้นมา ส่วนชื่อ 

เกิดจากเราอยากเลียนแบบป้ายโบราณที่มพีวกตัวเลข พ.ศ. จึง

เอาปีเกิดของเพื่อนๆ และตัวเรามาตั้งเป็นชื่อร้าน ไม่มีอะไรมาก 

มีการแบ่งเวลาหรือบทบาทระหว่างสิ่งที่ตัวเองทำาทั้งหมดอย่างไร

เราต้องมีการแบ่งเวลาอยู่แล้ว คือหมอทำางานประจำา ส่วนเวลา 

ว่างใช้ในการเขียนหนังสือ แต่บทบาทไม่ได้แบ่ง เพราะว่าเราไม่ 

สามารถแยกออกจากกันได้ คือคนเรามีอยู่สมองเดียว ตอนนี้เรา 

แยกไม่ได้ เราเป็นหมอหรือเป็นนักเขียน แต่แนวคิดเรื่องการ 

แยกมันมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า คนเรานั้นมีสมองสองซีก ซีกขวามัน

เป็นด้านความคิดสร้างสรรค์ เรื่องอารมณ์ ส่วนซีกซ้ายเป็นเรื่อง

ของเหตุผลการคิดคำานวณ แต่จริงๆ แล้วสมองใช้งานพร้อมกัน 

ถ้าถามว่าผมเป็นอะไร ผมก็คือผม ไม่ได้เป็นนักเขียนหรือเป็น

หมอหรอก

เคยให้คำานิยามกับตัวเองไหม

ผมเป็นคนต่อต้านคำานิยาม เพราะมนุษย์ไม่สามารถนิยาม 

ตัวเองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าต้องมีบทบาทแยกออกจากกัน 

อย่างชัดเจน ถ้าให้นิยามจริงๆ เป็นคนที่ทำางานเกี่ยวกับความคิด 

สร้างสรรค์ เป็นหมอก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน 

และการเขียนหนังสือก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน

อยากฝากอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่

สิ่งที่ดีคือสิ่งที่เราชอบและรักจริงๆ ค้นหามันให้เจอและทำามัน 

ให้ได้ ไม่ใช่ทำาเพราะเราต้องทำา แต่เราต้องอยากทำามันจริงๆ ถึงจะ 

มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้น 
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เรื่องของคว�มรักมักไม่เข้�ใครออกใคร ที่สำ�คัญอ�จค�ดเด�
ได้ย�กว่�ต้องรักกับใคร ใครรักกับเร� เกิดตอนไหน หรือว่�
เมื่อไร บ�งคนเจอโดยคว�มพย�ย�ม บ�งคนเจอโดยบังเอิญ แต่ถ้�
เกิดขึ้นแล้ว คว�มรักถือเป็นสิ่งสวยง�มเสมอ

ผู้ใดที่คว�มรักได้บังเกิดกับตัว โลกทั้งใบก็เป็นสีชมพู น้ำ�ต้ม
จืดไม่มีรสช�ติก็ยังหว�นหอม เรียกว่�น้ำ�ต�ลยังต้องสยบ หลบ
หลีกท�งให้กับสิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่�...รัก

“ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์” สุภ�ษิตติดป�กของเจ้�ตือโป้ยก่�ย 
ในไซอิ๋ว กล่�วไว้เตือนใจผู้ที่กำ�ลังตกอยู่ในห้วงคว�มรัก

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับรักต้องห้�ม ไม่ว่�อย่�งไรมิอ�จขีดเส้น 

แห่งโชคชะต�ให้ม�บรรจบกันได้ 
ตลอดช่วงชีวิตของคนหนึ่งคน ส�ม�รถมีคว�มรักได้ม�กม�ย 

แต่ครั้งไหนกันล่ะ? ที่จะเจอกับรักที่แท้จริง 
สิ่งที่มีค่�ม�กที่สุดของหัวใจนั่นคือ คว�มซื่อสัตย์ เพร�ะคว�ม

ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง คว�มรักที่มีต่อกัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่�ง
ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืน เมื่อมีพบย่อมต้องมีจ�ก แต่สิ่งที่ไม่มีวันจะ
จ�งห�ยนั่นคือคว�มรักที่มั่นคง

ดังเรื่องร�วคว�มรักต่อไปนี้ ซึ่งถูกเล่�ข�น ต่อกันม�ประจักษ์
แก่วงกว้�ง ที่เรียกได้ว่�เป็นตำ�น�นรักอมตะ จนผู้คนนั้นร่ำ�ลือกัน
จ�กรุ่นสู่รุ่น และเร�ขอยกในเรื่องร�วนี้เป็นตำ�น�นรักแห่งสย�ม...

สถานที่ ศาลแม่นาค

พิกัดที่ตั้ง วัดมหาบุศย์ เขตพระโขนง กทม.

ตำานานเล่าขานกันมาว่า...ภายใต้ร่มเงาของต้นตะเคียนอายุ 

นับร้อยปีซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลแม่นาค เชื่อกันว่าเป็นท่ีฝังร่างของ 

นางนาค ย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่ 4 มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตายทั้ง

กลมแห่งทุ่งพระโขนง บางความเชื่อ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงของอำาแดง

นาค ลูกสาวของขุนศรี กำานันตำาบลพระโขนง สิ้นลมหายใจขณะ

ยังตั้งท้อง ฝ่ายลูกๆ ของนาง เกรงว่านายชุ่ม ทศกัณฑ์ (บิดาของ

ตน) ไปมีภรรยาใหม่ จึงแสร้งทำาเป็นผีหลอกผู้คนที่ผ่านไปมา ด้วย 

การขว้างหินใส่เรือผู้ที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน เพื่อให้เชื่อว่า 

ผีอำาแดงนาคเฮี้ยน และยังพบใน “อีนากพระโขนง" บทละครร้อง 

ในปี พ.ศ. 2454 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป-

ประพันธ์พงศ์

แต่เรื่องเล่าที่ทำาให้ผู้คนจดจำาเป็นที่กล่าวขาน คือเรื่อง

ราวของมากกับนาคสองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ย่านพระโขนง 

ครั้นนางนาคตั้งครรภ์อ่อนๆ นายมากกลับโดนหมายเรียก

เป็นทหารประจำาการที่บางกอก นางจึงต้องอยู่ตามลำาพังจน 

เวลาผ่านไป นางนาคครบกำาหนดคลอด หมอตำาแยก็มาทำา 

คลอดให้ ทว่าลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัว สร้างความ

เจ็บปวดให้แก่นางยิ่งนัก ในที่สุดนางทานความเจ็บปวด

ไว้ไม่ไหว      สิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้อง ศพของนางนาคได้

ถูกนำาไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุศย์ และไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ 

บ้านนางนาค เพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลม 

นั้นเฮี้ยน 

เมื่อนายมากปลดประจำาการ ไม่ทราบว่าเมียของตัว

ได้สิ้นชีพไปแล้ว ครั้นเมื่อนายมากกลับมาอยู่ที่บ้าน นางนาค

ก็ไม่ให้นายมากออกไปพบใครเพราะเกรงว่านายมากจะรู้ความ

จริง จึงพยายามรั้งนายมากให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลา ไม่ให้ออกไป

ไหน กระทั่งมากรู้ว่านางไม่ใช่คน จึงหลบหนีผีนางนาคไปพึ่ง

พระที่วัด ทำาให้นางนาคออกอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้าน

จนหวาดกลัวกันไปทั้งบาง ในที่สุดนางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดี

จับใส่หม้อถ่วงน้ำา 

นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าอีกว่า ตายายคู่หนึ่งเก็บหม้อที่ 

ถ่วงนางนาคได้ขณะทอดแหจับปลา นางนาคจึงถูกปลดปล่อย 

ออกมาอีกครั้ งแต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จพระพุฒาจารย์  

(โต    พรหมรังส)ี สยบลงได้ กะโหลกศรีษะสว่นหนา้ผากของ 

นางนาคถูกเคาะออกมาทำาปั้นเหน่ง  เพื่อเป็นการสะกด

วิญญาณ และนำานางนาคสู่สุคติ

เรื่องราวความรักที่มั่นคงของแม่นาคที่มีต่อสามี แม้แตค่วาม

ตายก็มิอาจพรากหัวใจรักของนางไปได้ ยังคงฝังลึกในความ

คิดคนไทยตราบปัจจุบัน จนถูกหยิบยกสร้างเป็นบทละคร 

ภาพยนตร์ ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก 

ความเชือ่      ผูค้นมกัเขา้มากราบไหวข้อพรเกีย่วกบัความรกั 

ความสำาเร็จในชีวิต ฯลฯ

สิง่ทีพ่บ        หากสิง่ทีบ่นบานสานกลา่วสำาเรจ็ผล นยิมนำา 

ชุดไทย ชุดเด็ก ของเล่นเด็ก รวมถึงรูปวาดแม่นาค มาถวาย ดังที่

พบเห็นได้ภายในศาลแม่นาคแห่งนี้ 

ประเทศไทย
THAILAND

กรุงเทพมหานคร



มุง
หล

ังค
� 

14
มุงหลังค� 15

ถ้ำาผานางคอย สะพานรักสารสิน

สถานที่ ถ้ำาผานางคอย

พิกัดที่ตั้ง อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่

ตำานานกล่าวขานกันมาว่า...ตำานานรักแห่งถ้ำาผานางคอย 

เกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ.1700 สมัยอาณาจักรแสนหวี มี

ความเจริญรุ่งเรืองมาก (สันนิษฐานว่าอาณาจักรแสนหวี อยู่

ที่สิบสองปันนาหรือเชียงรุ่ง ไม่ใช่หลวงเมืองเงี้ยว) กษัตริย์ 

ผู้ครองนคร มีธิดารูปโฉมงดงามพระนามว่าอรัญญานี 

 ครั้งหนึ่งเจ้าหญิงได้เสด็จประพาสโดยเรือพระที่นั่ง ได้เกิดพายุ

ใหญ่พัดกระหน่ำาจนทำาให้เรือพลิกคว่ำา แต่คะนองเดช หัวหน้า

ฝีพายหนุ่ม ได้ช่วยชีวิตนางเอาไว้ได้ จากนั้นทั้งสองเกิดความรัก

ต่อกัน 

เมื่อความรู้ถึงกษัตริย์จึงเกิดความพิโรธ และต้องถูกลงทัณฑ์ 

โบยเจ้าหญิงตามกฎมณเฑียรบาล แม้ว่านางจะทรงตั้งครรภก์็ 

ตาม ฝา่ยคะนองเดชไดเ้สีย่งชีวติของตนเปน็หนทีส่อง  ลอบ 

ชิงตัวเจ้าหญิงหนีตามกันออกมา ฝ่ายทหารได้ไล่ติดตาม 

และยิงธนูหมายจะเอาชีวิตคะนองเดช แต่แล้วเกิดพลาด

เป้าถูกเจ้าหญิงอรัญญานีบาดเจ็บ ทั้งสองจึงเข้าไปหลบซ่อนใน

ถ้ำาแห่งหนึ่ง 

เจ้าหญิงอรัญญานีคิดว่าถ้าหนีต่อไปมีแต่จะช้าลง เป็น

อันตรายทั้งสองคน จึงตัดใจบอกคะนองเดชให้หลบหนีไป 

ก่อนกองทหารจะตามเข้ามาพบ เจ้าหญิงตรัสเป็นครั้งสุดท้ายว่า 

“หญิงจะคอยอยู่ในที่นี่ ชั่วกัลปวสาน”

คะนองเดชจำาใจต้องออกไปแต่เพียงผู้เดียว ฝ่ายเจ้าหญิง

ได้แต่ทนดูคนรักของนางหนีออกไปจนลับสายตา สุดท้ายไมอ่าจ

ทานต่อความเจ็บและเสียชีวิต ณ ถ้ำาแห่งนี้

บริเวณกลางถ้ำามีหินงอกขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายผู้หญิง 

อุ้มลูกไว้ในอ้อมแขน โดยมีความเชื่อกันว่า ด้วยแรงจิตอธิษฐาน 

ที่มีของเจ้าหญิง ได้กลายเป็นหินรอคอยคนรักของตน อยู่ใน

ถ้ำาแห่งนี้ตลอดไป เหมือนตอกย้ำาความเชื่อในเรื่องความรักอมตะ

ของถ้ำาผานางคอย

ปัจจุบันถ้ำาผานางคอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ     โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

เข้ามาพัฒนาติดตั้งไฟส่องสว่างภายในถ้ำา พร้อมเขียนป้าย 

บอกเล่าตำานานความรักของทั้งสอง ให้ผู้มาเยือนได้รับรู้ 

ส่วนทางขึ้นถ้ำามีการสร้างรูปปั้นอนุสาวรีย์เจ้าหญิงอรัญญานีีกับ

ฝีพายหนุ่มคะนองเดช เพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักสืบต่อไป

ความเชื่อ บริเวณกลางถ้ำามีหินงอกขนาดใหญ่ ลักษณะคล้าย

ผู้หญิงอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขน เชื่อกันว่าด้วยแรงจิตอธิษฐานของ

เจ้าหญิง ได้กลายเป็นหินรอคอยคนรักของตนในถ้ำาแห่งนี้ตลอด

ไปตามคำามั่นสัญญา

สิ่งที่พบ ในช่วงเดือนเมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีจัด

งานถ้ำาผานางคอยทุกปี 

สถานที่ สะพานสารสิน

พิกัดที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต

ตำานานเล่าขานมาว่า...เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่

แตกต่างกัน ด้วยชาติตระกูล และฐานะทางสังคม ฝ่ายหญิงสาว

ชื่อ “กิ๋ว” เป็นนักศึกษาวิทยาลัยครู ส่วนฝ่ายชายหนุ่มชื่อ “โกดำา” 

เป็นคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยาง ทั้งคู่นั้นเฝ้าฟูมฟัก

ทะนุถนอมความรักของกันและกันอย่างมั่นคง แต่รักแท้ต้อง

ยอมแพ้อุปสรรค เมื่อพ่อและแม่ของกิ๋วต้องการให้แต่งงานกับ

ผู้ชายที่มีฐานะดี จึงได้พยายามกีดกันและขัดขวางทุกวิถีทางไม่

ให้ลูกสาวตนได้รักกับโกดำา

  หลังจากที่โกดำาได้พยายามทุกวิถีทาง เพื่อพิสูจน์ให้ทางบ้าน

ของกิ๋วเห็นถึงความตั้งใจถึงความรักที่คนทั้งสองมีให้แก่กัน แต่ก็

มิได้เป็นผล พ่อของกิ๋วไม่ยอมเปิดใจรับแม้แต่น้อย หลายต่อ

หลายครั้งที่กิ๋วถูกพ่อทุบตีเพราะแอบออกไปเจอโกดำา พ่อได้

พยายามกดดันลูกสาวให้กับเศรษฐีผู้มีเงิน

ชาวบ้านต่างทราบถึงความรักของคนทั้งคู่ จนบางครั้งหลายๆ 

คนแนะนำาให้โกดำาเลิกกับกิ๋ว เพื่อความปลอดภัยของทั้งคู ่

และผู้ใหญ่หลายคนพยายามโน้มน้าวให้พ่อของกิ๋วยอมใจอ่อน  

ในที่สุดเมื่อรักไร้ทางออกคนทั้งคู่จึงได้ตัดสินปัญหา ใช้ผ้าขาวม้า

ผืนเดียวมัดตัวผูกติดกัน กระโดดลงจากกลางสะพานสารสิน

สู่ท้องทะเล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่องราวความรัก

อมตะของคนทั้งคู่ยังถูกกล่าวขานมาถึงปัจจุบันนี้ 

สิ่งที่พบ เรื่องราวความรักของทั้งสองถูกนำามาสร้างละคร

โทรทัศน์ เรื่อง “สะพานรักสารสิน” จนเป็นที่ประจักษ์ไป

ทั่วประเทศ



มุง
หล

ังค
� 

16

ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข นางอุสา-ท้าวบารส
มุงหลังค� 17

สถานที่ ศาลเจ้าแม่สามมุข

พิกัดที่ตั้ง ตำาบลอ่างศิลา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ตำานานเล่าขานกันมาว่า...ที่ตำาบลอ่างหิน (อ่างศิลาในปัจจุบัน) 

 กำานันบ่ายมีลูกชายชื่อแสน และมียายหลานอยู่คู่หนึ่ง หลานสาว 

ชื่อสามมุข อาศัยอยู่ห่างจากตำาบลอ่างหินออกไปไม่มาก สามมุข

ชอบนั่งดูผู้คนเล่นว่าวยามหน้าลมแถวเชิงเขาเสมอ วันหนึ่งขณะ

เธอนั่งอยู่ ได้มีว่าวตัวหนึ่งขาด ลอยตกลงตรงหน้าเธอ เมื่อแสน

วิ่งตามว่าวมาจึงได้พบกับสามมุข แสนจึงได้มอบว่าวนั้นไว้เป็นที่

ระลึกแก่เธอ 

หลังจากนั้น ทั้งสองได้พบกันเรื่อยมา และก่อเกิดเป็นความรัก 

แสนมอบแหวนแทนใจแก่สามมุขไว้เป็นพยาน ทั้งคู่สาบานต่อ 

หน้าขุนเขาว่า “ทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดร์ หากใครผิดคำา

สาบานจะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกัน” 

เมื่อกำานันบ่ายได้ทราบเรื่องความรักของทั้งคู่ เกิดความไม่พอใจ 

พยายามกีดกันแสนไม่ให้พบกับสามมุขทุกวิถีทาง นอกจากนั้น 

ยังจัดการไปสู่ขอลูกสาวช่างทำาโป๊ะให้กับแสนอีกด้วย ข่าวการ 

แต่งงานแพร่กระจายไปทั่ว จนสามมุขได้ยินข่าวนั้น แสนเองก็ 

เสียใจมาก แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ จำาต้องก้มหน้ารับ

ชะตากรรม 

ในวันแต่งงาน ระหว่างที่แขกเหรื่อต่างพากันรดน้ำาสังข์ ก็มี 

มือหนึ่งพร้อมแหวนตกลงมา แสนจำาได้ว่าเป็นแหวนท่ีเขาให้ไว้ 

กับสามมุข แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองอีกที สามมุขก็วิ่งหายไปแล้ว 

แสนนึกขึ้นถึงคำาสาบาน จึงรีบไปที่เชิงเขา แต่ไม่พบหญิงอันเป็น

ที่รักเสียแล้ว เพราะเธอไดป้ลิดชีวิตตัวเอง ทิ้งร่างของตนเองลงสู่ 

ท้องทะเล เพื่อบูชาความรัก แสนจึงปลิดชีวิตของตนเองโดยการ 

กระโดดหน้าผา สังเวยชีวิตให้กับความรักที่ไม่สมหวังตายตก

ไปตามกัน 

ชาวบ้านในย่านนั้น มักพบร่างหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าผาเวลา

กลางดึก จึงสร้างศาลเพื่อเป็นที่สิงสถิตย์และเป็นที่สักการะแก่

ชาวบ้าน

กาลเวลาผ่านเปลี่ยนไปชาวบ้านทราบได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้

ว่า “สามมุข” และเรียกชายหาดอยู่ติดกันว่า “บางแสน”   

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของคนทั้งคู่ 

ความเชื่อ ส่วนมากการกราบไหว้บูชาที่ศาลเจ้าแม่สามมขุ 

เขาจะไหว้ขอพรด้วยว่าว โดยเขียนคำาอธิฐานลงไปในว่าว

และนำาไปแขวนไว้ในศาล คู่หนุ่มสาวจะมาขอพรเพื่อให้ 

ความรักของตนสมปรารถนา บ้างก็มาขอเรื่องทั่วๆ ไป   

เจ้าแม่สามมุขจะดลบันดาลให้ทุกคู่รักสมหวังและไม่พลัดพราก

จากกัน นอกจากนั้นชาวประมงมักจุดประทัดบนบานขอให้

ไดป้ลากลับมาเต็มลำาเรือ อย่าต้องเผชิญกับลมพายุ

สิ่งที่พบ มีผู้ที่เชื่อและศรัทธานำาของมาถวายไม่ว่าจะเป็น

ชุดไทย สร้อยมุข หรือว่าว

สถานที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

พิกัดที่ตั้ง  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

ตามตำานานเล่าว่า“นางอุสา”เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ ถูก

ลงโทษลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ เธอได้เกิดในดอกบัวกลางสระ

น้ำาใกล้กับอาศรมฤาษีจันทา ต่อมาเจ้าเมืองพานและมเหสีทราบ

เรื่อง จึงขอนางจากฤาษีจันทาไปเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งฤาษีจันทา

ก็ยินดียกนางให้

เม่ือเจ้าเมืองพานและมเหสีได้“นางอุสา”มาเป็นธิดาก็รู้สึก

หวงแหนมากเพราะว่านางนั้นสวยงดงามมาก จนต่อมาเจ้าเมือง

พานจึงได้นำานางอุสาฝากฤาษีจันทา “ตาไฟ” ไว้ เพื่อให้ศึกษา

เล่าเรียนศิลปวิทยาไว้เพื่อป้องกันตัว โดยที่เจ้าเมืองพาน ได้สร้าง

หอสูงไว้ให้นางอุสาอยู่อาศัยเป็นการป้องกันภัยจากสัตว์ร้าย

ต่างๆ 

ซึ่งด้วยตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยสาวของนางนั้น ไม่เคยพบผู้คนโดย

เฉพาะหนุ่มๆ เลยสักครั้งจึงเกิดความเหงา  จนวันหนึ่งนางได้

ไปเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยรูปหงส์ฟ้า และเขียนความในใจ

ลงไป ในกระทงลอยน้ำาออกมาพร้อมอธิษฐานว่า“ขอให้กระทง

น้อยใบนี้ล่องลอยไปพบชายหนุ่มเนื้อคู่ของข้าด้วย” แล้วปล่อย

กระทงไปตามลำาธาร ซึ่ง“ท้าวบารส”ลูกชายเจ้าเมืองปะโคได้

พบกระทงของนางอุสาที่ลอยน้ำาอยู่  เห็นข้อความและรู้ความ

ในใจของนาง จึงออกตามหาเจ้าของกระทง จนในที่สุดได้พบ

กัน เกิดความรักขึ้นและได้เป็น “คู่ครอง” ตั้งแต่บัดนั้น

 เมื่อพระยากงพาน ทราบเรื่องก็โกรธมาก และหาทางกำาจัด

ท้าวบารส โดยออกอุบายท้าทาย ด้วยการสร้างวัดแข่งกัน 

กำาหนดไว้ให้สร้างเสร็จในเวลาครึ่งคืน และเริ่มตั้งแต่ตะวันตกดิน 

จนกว่าดาวฤกษ์หรือดาวประจำาเมืองจะขึ้น ใครสร้างเสร็จ

ไม่ทันถือว่าแพ้พนัน และต้องถูกตัดหัว

แต่ลูกเขยท้าวบารส กลับมีอุบายดีกว่า สร้างวัดยังไม่ทัน

ครึ่งคืน ก็สั่งให้บริวารนำาเอาคบไฟไปจุดบนยอดเขาก่อนที่

ดาวฤกษจ์ะขึ้น  ซึ่งพระยากงพานก็เข้าใจว่าดาวประจำา

เมืองขึ้นแล้ว จึงหยุดสร้างวัด แต่ฝ่ายท้าวบารสสร้างต่อจน

เสร็จ ซึ่งพระยากงพาน จึงแพ้และได้ถูกตัดหัวไปในที่สุด 

และเมื่อท้าวบารสจึงพานางอุสา ไปอยู่ที่เมืองปะโค และ

ทำาใหม้เหสีและนางสนมของท้าวบารส อิจฉาริษยาใน

ความสวยงามของนาง จึงวางแผนกำาจัดนางอุสา โดย

จ้าง“โหรหลวง”ทำานายว่าท้าวบารสกำาลังมีเคราะห์ร้ายต้อง

ให้ออกเดินป่าเพื่อสะเดาะเคราะห์ 

ในระหว่างที่ท้าวบารสออกเดินป่า บรรดานางสนมก็กลั่น 

แกล้งนางอุสา จนกระทั่งนางอุสาป่วยหนัก และกลับบ้านไป

อยู่ที่หอของนาง เมื่อท้าวบารสกลับมาจึงรีบตามนางอุสาไป  

เป็นเวลาเดียวกันที่นางอุสาป่วยหนัก แต่ท้าวบารสช่วยอะไร

ไม่ได้ นางอุสาจึงสิ้นใจตายในอ้อมกอดของท้าวบารส ซึ่งท้าว

บารสเสียใจมาก ตรอมใจตายตามนางอุสาไปในเวลาต่อมา

ความเชื่อ บริเวณมีหินทรายที่รูปร่างคล้ายหอคอย เชื่อกัน

ว่าเป็นหอสูงที่นางอุสาเคยอยู่อาศัย

สิ่งที่พบ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ที่นี่ล้วนมี

ตำานานที่เกี่ยวข้องกันมา และในช่วงสงกรานต์ผู้คนนิยมมาส

รงน้ำาขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ รวมไปถึงรอยพระพุทธบาท

ด้วย



ศรัทธาและความเชื่อ
 แห่งศาสตร์วิชาการสักยันต์

ใต้หลังค�
เรื่อง/ภ�พ> มุง.ช่วยกัน

ยันต์พระอิติปิโส 8 ทิศ ใช้ได้สารพัด ทั้งแคล้วคลาดและ 

เมตตา, ยนัตเ์กา้ยอด ปอ้งกนัศาสตราวธุทกุชนดิ, ยนัตห์า้แถว 

เสริมดวงชะตา นำาพาโชคลาภ เมตตามหานิยม กันคุณไสย, 

ยันต์อาวุธทั้งสี่ กันสารพัดภูตผี, ยันต์โภคทรัพย์ ช่วยให้เงิน 

เพิม่พนู, ยนัตพ์ฒุซอ้น เมตตามหานยิม โชคลาภ มหาเสนห่ ์

รนุแรง, ยนัตน์างกวกั   คา้ขายร่ำารวยเงนิตรา, ยนัตพ์ญาราชสหี ์

เสริมอำานาจ ความนา่เกรงขาม, ยนัตพ์ญาหนมุาน เดน่เร่ือง 

คงกระพัน, ฯลฯ

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของศาสตร์แห่งการ

สักยันต์

การสักยันต์ถือเป็นความเชื่อก่อเกิดประเพณีนิยมอยู่คู่

กับคนไทยมาช้านาน สมัยก่อนเหล่านักรบกล้าก่อนออกศึก 

สงคราม แทบทุกคนล้วนผ่านพิธีการสักยันต์ทั้งสิ้น เพื่อปลุก 

ขวัญกำาลังใจให้ห้าวหาญ ดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง 

ฟันแทงไม่เข้า ต่อสู้จนศัตรูปราชัย ดำารงไว้ซึ่งผืนแผ่นดินเกิด 

   “สัก” คือ การเอาเหล็กแหลมแทงลงเนื้อหนัง ด้วยวิธีการ 

ใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำามันงาผสมว่านกว่า 108 ชนิด

แทงเข้าที่บริเวณผิวหนังให้เป็นอักขระ เครื่องหมาย ถ้าใช้

หมึกเรียกว่า “สักหมึก” ถ้าใช้น้ำามันเรียกว่า “สักน้ำามัน” 

เป็นการสักยันต์แบบไม่สามารถมองเห็น นิยมมากในสมัยนี ้

ส่วนผู้ประกอบพิธีสักยันต์ได้ ต้องผ่านการบวชพระมาก่อน 

   การสักยันต์ที่นิยมกัน เริ่มจากการสักเก้ายอด ซึ่งถือว่า

เป็นยันต์ครู ผู้ใดสักยันต์ต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรม หมั่น

สวดมนต์และถือศีล 5 ข้อห้ามประการสำาคัญ คือ ห้ามด่า

ว่าบุพการี ห้ามประพฤติผิดในกาม อย่างไรก็ดีการสักยันต์

นั้นก็เกิดขึ้นตามเจตนาของแต่ละบุคคล บ้างก็สักลาย

เพื่อความสวยงามตามแบบศิลปะบ้างก็ศรัทธามั่นใน

ศาสตร์แห่งอักขระ 

ลองมาดูถึงเหตุผลของเหล่าบุคคลที่ไปสักยันต์ว่า เขาทำา

สิ่งนี้เพื่อเหตุใด...

อนันต์ สนขำา ชายหนุ่มวัยเบญจเพศ เรือนร่างของเขาเต็ม 

ไปด้วยลวดลายรอยสักยันต์ เขาเริ่มเล่าให้ฟังว่า สักยันต์

ตอนอายุ 14 ปี ครั้งแรกสักเก้ายอดด้วยน้ำามันก่อน ความที่ 

เป็นคนเที่ยวเตร่ ทั้งยังเกเร ชอบมีเรื่องชกต่อยอยู่เสมอ 

จึงคิดว่าการสักยันต์ช่วยปลุกขวัญกำาลังใจ และป้องภัย

จากภยันตรายได้รอบทิศ

เมื่อเลือดหนุ่มแตกพล่าน จึงเกิดแรงปรารถนา อยากจะเพิ่ม

รอยสักยันต์ลงบนร่างกาย แต่ทางบ้านของเขากลับไม่เห็น

ด้วยในสิ่งที่เขาต้องการ ผู้เป็นบุพการีคาดหวังให้เขาทำางาน

ในระบบราชการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างเข้มงวด 

จึงเกรงว่าจะมีผลต่อการสมัครงาน 

หาเป็นเช่นนั้นไม่ คำาห้ามปรามของผู้บังเกิดเกล้าไม่อาจจะ 

เอาเรือไปขวางน้ำาได้ ชายผู้ผ่านการสักยันต์มากว่า 12 ปี 

เลือกตัดสินใจให้อาจารย์ผู้ชำานาญทิ่มเหล็กแหลมลงบน

ร่างกาย ความต้องการเพื่ออยู่ยงคงกระพัน จากนั้นเป็นต้นมา

จึงค่อยๆ สักยันต์เพิ่มทีละนิด แทงหมึกเก้ายอดซ้ำารอยเก่า 

ตามด้วยหนุมานยกทัพ ฤาษีเดินดง เรื่อยมาจนตัวเขาหลงใหล

ในศาสตร์แห่งอักขระ

เขามีความคิดว่าสิ่งที่เขากระทำานั้นไม่ได้มาจากค่านิยม แต่

มาจากความเชื่อว่าและศรัทธา ซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใจ ด้วย

ความต้องการมีครบหมด ทั้งเมตตามหานิยม 

“แต่ต้องฝากเอาไว้ก่อนว่า ถ้าต้องทำางานราชการ หรือ

กำาลังอยู่ในวัยเรียนอยู่ ไม่อยากแนะนำาหรือจูงใจให้สักยันต์ 

อย่างการสักยันต์แบบลงหมึกนั้น ของแบบนี้ลบออกไม่ได้ 

แต่เรื่องแบบนี้คงห้ามกันลำาบาก ถ้าเรียนอยู่ก็อยากแนะนำาให้

สักน้ำามันมากกว่า” 

เขากล่าวไว้ก่อนจะกล่าวคำาลา พร้อมสืบเท้าเข้าไปยังตำาหนัก 

เพื่อให้อาจารย์หนู กันภัยใช้เข็มลงอักขระตามเรือนร่างอีก

“ตอนนั้นยังไม่มั่นใจว่าทางบ้านจะว่าไหม” 

ชิราพร ทรัพย์ประเทศ สาววัยรุ่นท่าทางปราดเปรียว 

กล่าวสั้นๆ แสดงถึงความกังวล ครั้งตอนเธอเข้าสู่วงการสักยันต์

แต่เหตุผลที่สั้นกว่า คือ “ความเท่” เพียงคำานี้ ผลักเธอ

ออกจากประตูของความกังวลไปได้ 

เมื่อตอนอายุ 18 ปี ชิราพร  เธอเลือกสักยันต์พุทธคุณแบบ

น้ำามันเป็นครั้งแรก เพราะว่าทำาให้เห็นร่องรอยไม่มากนัก 

หากเทียบกับสักน้ำาหมึก แล้วก็เป็นดั่งที่เธอกังวล ทันทีที่

พ่อกับแม่ทราบ ทั้งสองท่านถึงกับรับไม่ได้ เพราะเธอเป็น

ผูห้ญิง กลัวคนอื่นจะมองว่าเป็นผู้หญิงหากิน ผู้หญิงสกปรก แต่

นานไปเขาก็จะเข้าใจไปเองว่าจริงๆ เธอไม่ได้เป็นคนแบบที่ 

ท่านคิด

หลายคนในวัยเดียวกันไม่กล้าแหกกฎ  แต่เพียงเรื่องของ

แฟชั่นและมองว่าขลังดี เป็นแรงผลักให้เธอกล้าลองในสิ่งที่ 
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“ก�รสักยันต์ ถึงแม้จะสักยันต์ล�ยที่ขลังม�กแค่ไหน ห�กประพฤติตัว 
ไม่ดีก็จะไม่ส�ม�รถช่วยอะไรได้”

ผู้ใหญ่มองว่าผิด แต่เสียงต้านทานมิอาจทนต่อเสียงของหัวใจ

ได้ไหว จากนั้นให้หลังอีก 2 ปี เมื่อเธอย่างก้าวเข้าสู่ระดับอุดม- 

ศึกษา วัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิสระ เธอไม่รั้งรอโอกาส เลือก

สักฤาษี ตามด้วยยันต์พุทธคุณเป็นหมึกซ้ำาอีกที

“พอโตขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไป จากค่านิยมที่ใครๆ มีไว้เพียง 

เครื่องประดับฝังผิวหนัง แปรเปลี่ยนเป็นรู้สึกว่ามีครูบาอาจารย์

อยู่ใกล้ตัว สร้างความอุ่นใจ กลายเป็นความเชื่อและศรัทธาที่ 

ฝังในตัว”

เมื่อผ่านพ้นไประยะหนึ่ง เธอเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอีกด้านและ 

อยากฝากให้คนที่คิดอยากสักแบบเธอว่า “ให้อายุสัก 20 ปีขึ้นไป 

ค่อยสักดีกว่า ตอนเด็กๆ มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบ อยากรู้

อยากลอง ไม่รู้จักเรื่องความเชื่อหรอก”

พิพัฒน์ ศักดิวิเลิศ หนุ่มใหญ่เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เล่าถึง 

ประสบการณ์ครั้งแรกที่ให้อาจารย์ลงอักขระบนเรือนร่างตอน

อายุ 28 ปี จากที่เห็นคนรอบข้างสักยันต์ ตนเองอยากสักบ้าง  

คิดว่าลายสักแต่ละลายสักนั้น ย่อมมีความหมายที่แตกต่างกันไป 

ผมเริ่มจากการสักน้ำามันก่อน และหลังจากนั้นสองเดือน สักลาย

หนุมานคลุกฝุ่นเพิ่มอีก

ด้วยหลักการปฏิบัติตนและมีข้อห้ามที่เคร่งครัด คนใกล้ชิด

ข้างตัวเขาจึงไม่ยินยอมให้เขาสัก เกรงว่าหากทำาตามมิได้ อาจ

เป็นภัยแก่ตัวเขา แต่ด้วยความอยากลอง เสียงทัดทานเหล่านั้น

ไม่อาจเป็นผล “ตอนแรกๆ ที่บ้านเขาก็ไม่เห็นด้วย เพราะถ้า

สักยันต์นั้นต้องถือศีล  5  อย่างเคร่งครัดและมีข้อห้ามหลายๆ 

อย่าง เมื่อสักไปแล้ว หากทำาไม่ได้ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดี

ต่างๆ เข้าตัวเองอย่างเห็นได้ชัด  เพราะเคยเห็นเพื่อนรอบข้างที่

สักเป็นเหมือนกับว่า เป็นไข้ไม่สบายหนาวสั่น”

เขาบอกเล่าว่า หากผู้ใดได้มีรอยสักยันต์ไว้บนผิวหนังแล้ว 

สง่ผลชว่ยเพ่ิมในเรือ่งความเข้มแขง็ สิง่ทีเ่ขาเชือ่มากทีส่ดุคอื 

เรื่องการอยู่ยงคงกระพัน อำานาจแห่งศาสตร์นี้จะคอย

คุ้มครองให้รอดพ้นจากเหตุการณ์อันตรายต่างๆ อีกอย่าง 

แต่ละคนมีความเชื่อ ถ้าสักยันต์แล้วสิ่งที่ต้องเคร่งครัด 

มากๆ คือเรื่องของการถือศีล เพราะเหมือนกับเป็นการรักษา 

ครูที่เราได้ทำาการสักยันต์ไว้ ซึ่งสิ่งที่ต้องรักษาก็เป็นเพราะ 

ว่าดีกับตัวเราเอง หากฝืนทำาในสิ่งที่ต้องห้ามของการสักยันต์นั้น  

เหมือนกับไปลบหลู่ความเชื่อของการสักยันต์ ช่วงหนึ่งที่สักยันต์

ตอนแรกๆ ของขึ้น แต่ครั้งนั้นที่ของขึ้นทางตนไม่รู้สึกเลยว่า เกิด

อะไรขึ้นกับทางตัวเองบ้าง แต่เมื่อคนที่เห็นเล่าให้ฟังก็มีความเชื่อ

ในสิ่งที่เป็นอยู่

“อย่าคิดว่าการสักยันต์ดูเท่ แต่อยากให้เชื่อด้วยว่าการสักยันต์

นั้น สามารถช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ด้วย” 

พิพัฒน์กล่าวย้ำาในสิ่งที่เขายึดถือเป็นหลักคิด

“ตอนอายุ 23 ปี เพราะตอนนั้น เรียนจบแล้วก็เลยอยากสัก

บ้าง”

ชัยพร ทรัพย์มณี อายุ 34 ปี ผู้จัดการหนุ่มของบริษัทแห่งหนึ่ง  

เอ่ยถึงความฝันของเขาในวัยเรียน ขณะนั้นด้วยกรอบกำาหนดทาง 

สังคมที่เคร่งครัด แต่พอเลยผ่านวัยนั้นแล้ว เขาจึงได้สักยันต์เป็น

หนแรก

ผู้จัดการหนุ่มย้อนความหลังถึงสมัยที่ เรียนว่ามีเพื่อนๆ 

ชักชวนไปสักยันต์หลายครั้ง แต่เขาก็ไม่เคยไปสักเลย และ

คนที่บ้านถือประกาศิต ห้ามไม่ให้สักเด็ดขาด เพราะว่าถ้าดู 

จากภายนอกแล้วจะถูกมองไปในทางที่ไม่ดี เหมือนพวกนักเลง

อันธพาล แต่พอจบออกมาแล้วก็เลยแอบไปสัก ซึ่งเลือกลายที่สัก

เป็นลายเสือเผ่น”  

เมื่อเขาได้สักยันต์แล้วนั้น สิ่งที่เขารู้สึกคือ ความมั่นใจเพิ่ม 

มากขึ้น เวลาไปไหนมาไหน “ลายเสือเผ่น เพราะมีความเชื่อว่า 

ช่วยให้แคล้วคลาดจากของมีคม อุบัติเหตุ    อีกอย่าง ต้องถือคีล

ปฏิบัติตนอย่างหมาะสม  เพราะว่าในการสักยันต์มันมีความเชื่อ

ทางไสยศาสตร์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นของขึ้น หรืออะไรก็ตาม 

ผลจากการสักยันต์ทางไสยศาสตร์ หรือการอยู่ยงคงกระพันเชื่อ

ว่ามีจริง ถ้าเราทำาตามคำาแนะนำาในของอาจารย์  

สิ่งที่เขาระลึกอยู่ในใจเสมอ ยึดเป็นหลักสำาคัญ ภายหลังผ่าน

พิธีกรรม “ถ้าทำาตัวแบบโอ้อวด ท้าทาย ประลองต่อสู้กับผู้อื่น 

ทำาตนเป็นมิจฉาชีพ ก่ออาชญากรรม ก็จะส่งผลให้คนหลายๆคน

มองว่าการสักยันต์เป็นไปในทางลบยิ่งขึ้น” 

“ถึงแม้จะสักยันต์ลายที่ขลังมากแค่ไหน หากประพฤติตัว

ไม่ดีก็จะไม่สามารถช่วยอะไรได้” 

ยันต์เก้�ยอด ยันต์จิ้งจกมห�เสน่ห ์ ยันต์จิ้งจก 2 ห�ง  ยันต์เกษ�ผิดยันต์มงกุฎแก้ว 

ยันต์เก�ะเพชร  ยันต์ฤาษีเดินดง  ยันต์เศียรฤาษีบรมครู  ยันต์หัวเสือ ยันต์เสือเผ่น 

ยันต์พญ�เสือมห�อำ�น�จ ยันต์แปดทิศ ยันต์หนุม�น ยันต์หนุม�รสี่กร  ยันต์แม่ทัพ ยันต์บัวแก้ว

ยันต์พุฒซ้อน ยันต์กระทู้เจ็ดแบก  ยันต์หงส์คู ่ ยันต์ส�ริก�คู่  ยันต์จิ้งจกคู่มห�เสน่ห์ 

ยันต์งบน้ำ�อ้อย  ยันต์หมูทองแดง ยันต์รัตนตรัย  ยันต์มห�ศิริมงคล ยันต์ยอดมงกุฎ

ยันต์บ�รมีพระพุทธเจ้�  ยันต์มห�ส�วัง  ยันต์เมตต�มห�นิยม  ยันต์มห�อุด ยันต์ห้�ยอด 

ยันต์ก�ระเวก  ยันต์ตะกรุดมห�ระงับ ยันต์ตะกรุดโทน  ยันต์อ�วุธทั้งสี ่ ยันต์โภคทรัพย์  

ยันต์พญ�หงส์ทอง ยันต์พญ�ร�ชสีห์ ยันต์พญ�เสือยันต์พญ�หนุม�น ยันต์ท้�วเวสสุวรรณ

ยันต์น�งกวัก ยันต์พระเจ้�เปล่งรัศมี  ยันต์กันสะกด  ยันต์หนุนดวง ยันต์ชูชก 

ยันต์โภคทรัพย์ 5 แถว  ยันต์หนุม�นตัวเก้� ยันต์พญ�ก�น้ำ�   ยันต์ตะกร้อ ยันต์แสนส�ก

เหล็ก      ยันต์พระพรหม  ยันต์เทพรำ�จวน   ยันต์พ่องั่ง        ยันต์แม่เป๋อ   

ยันต์พระร�ม  ยันต์พญ�เต่�เรือน  ยันต์ช้�งเอร�วัณ  ยันต์มัจฉ�นุลูกหนุม�น ยันต์ตะข�บ

ยันต์จระเข้ ยันต์ผีเสื้อร�ตรี  ยันต์พญ�ไก่ฟ้� ยันต์ดอกไม้สวรรค์  ยันต์เสือเหลียวหลัง  

ยันต์พระพิฆเนศ ยันต์เสือแปดทิศ  ยันต์น�ร�ยณ์พลิกแผ่นดิน  ยันต์ 29 ยอด  

ยันต์อุณ�โลม   ยันต์พระร�หู   ล�ยยันต์ทั้งหลัง   ยันต์ฤาษี      ยันต์พญ�น�ค 

ยันต์เพทธย�ธร    ยันต์น�คเกี้ยว   ยันต์เทพรำ�ลึก  ยันต์พญ�ครุฑ   ยันต์แมงทุทดักทรัพย์  

ยันต์มห�ละลวย ยันต์พระพรหมทรงหงส ์ ยันต์สิงห์ ยันต์สร้อยสังว�ร พ่อแก่หน้�กว�ง  

ยันต์พ่อแก่หน้�เสือ พ่อแก่หน้�พระช้�ง พ่อแก่พิมพ์เล็ก ยันต์ก�ระเวก ยันต์ตะกรุดมห�

ระงับ ยันต์ตะกรุดโทน ยันต์อ�วุธพระอินทร์  ยันต์อ�วุธพระยม ยันต์อ�วุธท้�วเวสสุวรรณ  

ยันต์อ�วุธอ�ฬวกยักษ์   ยันต์พญ�หงส์ทอง       ยันต์พญ�ร�ชสีห์  

ยันต์พญ�เสือ ยันต์พญ�หนุม�น ยันต์ท้�วเวสสุวรรณ ยันต์น�งกวัก ยันต์ยอดมงกุฎ

ยันต์พระเจ้�ห้�พระองค์   ยันต์กันสะกด  ยันต์หนุม�นตัวเก้�  ยันต์แปดทิศ      ยันต์พญ�ก�น้ำ�
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 “อย�กมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง ห�เงินใช้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ว่�เงินค่�ขนมที่แม่ให้
ทุกวันนั้นไม่พอใช้ ผมอย�กลองห�ประสบก�รณ์ในด้�นก�รเป็นผู้ใหญ่”

ธีระพันธ์ ลาภมหาสวัสดิ์สุข
กระเป๋าหนังใส่ความฝัน

คนทุกคนย่อมมีความฝัน อยากจะทำาในสิ่งที่ตนเองรัก และ 

พยายามทำาในสิ่งนั้น หากเป็นดั่งใจต้องการคงสร้างความ

สุข คงส่งแรงผลักดันให้ชีวิตได้ไม่น้อย เฉกเช่น “เอ” ธีระพันธ์ 

ลาภมหาสวัสดิ์สุข หนุ่มผู้ที่มีความพยายามใช้ความรักและ

แรงผลักดัน ขับเคลื่อนความฝันของเขาเอง 

แน่นอน เขาเองก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดและ 

เติบโตในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงอันสับสนและวุ่นวาย

ของไทย หนุ่มวัยรุ่นผู้มีหน้าตาอันคมกริบ แต่ภายใต้คราบ

ของใบหน้าเขานั้น มีความมุมานะ ต้องการก้าวเดินไปสู่ 

ความสำาเร็จด้วยสองขาของตัวเองโดยไม่เคยเหยียบย่ำาใครขึ้นมา 

ดังสุภาษิตไทยที่กล่าวไว้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความ

สำาเร็จอยู่ที่นั่น”

สำาหรับตลาดนัดสวนจตุจักร ผู้คนทุกเพศทุกวัย หลาย

อาชีพ หลากเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ต่างเดินทางมา 

ที่แห่งนี้ หลายคนมองเห็นสถานแห่งนี้เป็นเพียงที่พบปะ  

เป็นที่ผ่อนคลาย หรือละลายทรัพย์ แต่สำาหรับเอ เห็นตลาดนัด 

แห่งนี้เป็นที่ทำามาหาเลี้ยงชีพ 

“อยากมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง หาเงินใช้ด้วยตัวเอง 

ไม่ใช่ว่าเงินค่าขนมที่แม่ให้ทุกวันนั้นไม่พอใช้ ผมอยากลองหา

ประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ใหญ่ หรือลองซ้อมไว้ก่อนนั่นเอง” 

เขาเริ่มเล่าเรียงความฝันเล็กๆ ซึ่งมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ในช่วงอายุ 17-18 ปี 

อาจจะเร็วเกินไปในความคิดของคนวัยเดียวกันกับเขา หรือ

เพราะเขาไม่สามารถประสบความสำาเร็จได้ในระบบการศึกษา 

จึงเลือกหันหลังให้กับมัน ลาออกจากมหาวิทยาลัย มา  

ทดลองลงมือทำาธุรกิจเปิดร้านขายสินค้าเครื่องหนังจาก

เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ อาทิ กำาไลข้อมือ แหวน สร้อย 

ฯลฯ ค่อยฝึกหัดจนชำานาญ 

“เริ่มต้นมากับเจ้าของธุรกิจเดิม ท่ีเขาทำามาก่อนเรา ซึ่งเป็น 

คนที่รู้จักกัน เราก็เริ่มต้นเรียนรู้กับเขา เพราะมีประสบการณ์

มาก่อน เราเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลย และตอนนั้นก็ไม่ได้ชอบ

ในสิ่งๆ นี้เลย ไม่ได้มีแนวทางนี้เลย ตอนนั้นยังเด็กอยู่คิดแค่ว่า 

อยากหาเงินใช้ด้วยตัวเองแค่นั้นเอง”  

กิจการของพ่อค้าวัยกระเตาะ เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ แต่มั่นคง 

ขึ้นเรื่อยๆ จากลูกมือสู่การเป็นเจ้านายตนเอง คิดเอง ทำาเอง 

ทั้งหมด ลองผิดลองถูกจนค้นพบสูตรสำาเร็จในแบบฉบับของ 

ตัวเอง 

“ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ มาจากลูกค้าสั่งทำามากกว่า 

อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบอะไรแล้วก็เลยทำาอย่างนั้น เอาเป็นว่าตามใจ

ตลาดมากกว่าตามใจตัวเอง”

ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เขาจะอยู่ที่ร้านบ้าบิ่นช้อป ทุกลม

หายใจส่วนใหญ่จะง่วนอยู่กับการออกแบบและผลิตสินค้า ซึ่งผล

ตอบรับเกินคาด ชาวต่างชาติมารับซื้อผลงานของเขาไปจำาหน่าย

ยังต่างประเทศทีละมากๆ เม็ดเหงื่อจึงถูกแทนด้วยเม็ดเงิน

ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำาทั่วโลก และเหตุการณ์การชุมนุม

ทางการเมือง ส่งแรงกระเพื่อม สะเทือนต่อยอดขายลดลงไป

กว่าครึ่ง จนในบางครั้งเขาเกิดความท้อแท้ 

เอ บอกเล่าเหตุผลส่วนหนึ่งในการกอบกู้สถานการณ์อันเลวร้าย 

เพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำางานกับคนที่มีประสบการณ์ คอยชี้แนะ 

ตลอด พลาดตรงไหน ควรจะแก้ไขยังไง ซึ่งมันก็จะแก้ไขได้ทัน 

 “ถ้าลงมือทำาแล้ว ต้องทำาให้สำาเร็จ ถ้าไม่สำาเร็จก็ไม่ยอม ทำา

แล้วไม่ถอย” เขาพูดคำานี้กับตัวเองยามท้อแท้ เพื่อสร้างกำาลังใจ

และลุกขึ้นสู้ต่อ

“แต่ถ้าความผิดพลาดในเรื่องงาน แน่นอน เพราะเราเริ่ม 

จากการไม่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจมาก่อน เลยมีโอกาสผิด

พลาดในเรื่องงานมีอยู่แล้ว แต่ว่าความผิดพลาดมันก็ถือเป็น

ประสบการณ์  เช่น อย่างบางครั้งเรามั่นใจเกินไปว่าสินค้าแบบนี้ 

ทำาออกมาแล้วคิดว่าจะขายได้ แต่ก็ขายไม่ได้”

วัยรุ่นน้อยคนนักที่ได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองรักก็

ย้อนกลับมาดูแลคนที่เขารักได้จริงๆ  เงินทองหามาได้นำามาดูแล

ตัวเขาเองและครอบครัวให้ได้มีความสุข 

“ลึกๆ ในหัวใจมีความฝันที่อยากเก็บเงินให้ได้สักก้อน ไปซื้อ 

ที่ดินที่ต่างจังหวัด ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 

พระราชดำาริของในหลวง” 

หนุ่มวัยรุ่นผู้มีหน้าตาอันคมกริบกล่าวทิ้งท้าย ก่อนก้มหน้า 

ก้มตาร่างแบบสินค้าชิ้นต่อไป

ปลดทุกข์
เรื่อง> ธีรตา กุลฉิม
ภาพ> วิภาพร บานเย็น
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The Babymime Show
มาดูชายสามคนนำ�พาความสนุก�แบบไร้เสียง

เชิญแขก
เรื่อง/ภาพ> ปรัญชัย ฮวดชัย

ถ้�ผู้ใดได้เห็นผลง�นของพวกเข�ผ่�นส�ยต�... 

จงอย่�ได้ตกอกตกใจไป และโปรดแน่ใจเลยว่� ลำ�โพงทั้งด้�นซ้�ย

ด้�นขว� ไม่ได้เสีย บนเวทีไม่ได้ปิดเสียงเอ�ไว้ หูของคุณยังปกติดีอยู่

และไม่ต้องสงสัยในท่วงท่�ของบรรด�ผู้ช�ยผมม้� หน้�ข�วสวมชุด

เอี๊ยมทั้งส�มคนกำ�ลังออกอ�ก�รอยู่ 

ใช่แล้ว...เข�เล่นละครใบ้กัน

ช่วงบ่�ยวันหยุด เร�มีนัดกับเบบี้ไมม์ (Babymime) กลุ่มละครใบ้ไฟ

แรงสูง ที่สถ�บันปรีดี พนมยงค์ ย่�นทองหล่อ

เข�มักแวะเวียนม�ซักซ้อมละครใบ้กันภ�ยในสถ�บันปรีดีฯ ห�กแต่ 

ที่นี่มีคว�มผูกพันกับเข�ม�กกว่�นั้น เพร�ะเหมือนเป็นที่ว่�ก�รอำ�เภอ 

ให้เข�แจ้งเกิด (The Babymime Show Vol.1 แสดงที่หอประชุมใหญ่ 

สถ�บันปรีดี พนมยงค์) เป็นที่สร้�งจินตน�ก�ร   แรงบันด�ลใจ รวมถึง 

แสดงผลง�นครั้งแล้วครั้งเล่�

ช�ยทั้งส�มคนรู้จักกันสมัยเรียนศิลปะก�รแสดงละครใบ้ในกลุ่ม

คนหน้�ข�ว ได้ซึมซับรับเอ�เคล็ดวิช�จ�กไพฑูรย์ ไหลสกุล (ศิลปิน

แสดงละครใบ้ชื่อดังของประเทศ) จ�กนั้นจึงมีคว�มคิดเห็นพ้องตรง

กันว่� อย�กตั้งกลุ่มเป็นของตัวเอง เพื่อเป็นก�รขย�ยวงกว้�งของ

กลุ่มละครใบ้ให้เพิ่มม�กขึ้น เพร�ะตอนนั้นเห็นมีเพียงกลุ่มคนหน้�ข�ว 

กลุ่มเดียวเท่�นั้น 

เบบี้ไมม์เริ่มรู้จักกันเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่�นม� ฝ�กผลง�นก�รแสดง 

ศิลปะละครไร้เสียงในเอกลักษณ์สนุก ตลก ยียวนกวนต่อมฮ� 

ชวนหัวร่อพ�กล้�มท้องแข็ง พร้อมกับแนวคิดหลุดกรอบ นำ�เอ� 

ละครใบ้ผสมกับก�รเล่�เรื่อง อย่�งเจมส์ บอนด์, ไกรทอง ฯลฯ

นับว่�เป็นก�รฉีกกฎเกณฑ์แบบเดิม ของก�รแสดงละครใบ้ในเมือง

ไทย จนเข้�ไปนั่งในหัวใจของผู้ชมเรื่อยม� 

สม�ชิกต่�งทยอยตบเท้�เข้�ม�ทักท�ยเร� รัชชัย รุจิวิพัฒน์ (งิ่ง), 

ทองเกลือ ทองแท้ (เกลือ) และณัฐพล คุ้มเมธ� (ธ�) ด้วยใบหน้�เป็น 

กันเอง เมื่อพร้อมหน้�ค่�ต� ครบองค์ประชุมแล้ว เร�ทั้งหมดกระชับ

วงล้อม จ�กนั้นก็...เริ่มบทสนทน�กัน

ชื่อของ “เบบี้ไมม์” มีความหมายว่าอะไร

ณัฐพล: เบบี้ไมม์มาจากสองคำา คำาว่าเบบี้กับคำาว่าไมม์ เบบี้็คือ 

เด็ก ไมม์คือละครใบ้ ส่วนเชื่อมโยงคือจินตนาการ ถ้าเราสังเกต 

เห็นเด็กเวลาเล่นเกม สามารถเล่นไมม์ได้ในตัวของเขาเอง มันคือ 

ความบริสุทธิ์ ช่างคิด ช่างจินตนาการ ละครใบ้ที่ใช้จินตนาการ 

แบบเด็ก อีกความหมายหนึ่งที่หลายคนพูดคือ พอดูละครใบ้ของ 

เราแล้วจะหัวเราะเหมือนเด็ก

ย้อนกลับไปในการเริ่มแสดงครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง

ณัฐพล: ครั้งแรกที่เล่นคือ Mime in the park ได้แค่ความแปลก 

ความใหม่ ไอเดีย แต่ว่าทุกอย่างมันไม่ลงตัว

รัชชัย: เสียงนกร้องดังมากเลย พอเวลาเราทำาอะไรแปลกใหม่

ก็ต้องให้เวลาคนดูเหมือนกันนะ เขารู้สึกสงสัยว่าเราเป็นใคร

ณัฐพล:  แต่ตอนที่รู้สึกดี และเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการ คือ 

เทศกาลละครใบ้ในกรุงเทพ (Pantomime in Bangkok) ตอนนั้น 

เราตั้งใจว่าเราจะทดลอง ขอลองงานใหญ่สักงานหนึ่ง เทศกาล 

ละครใบ้ในกรุงเทพ เป็นที่ที่ศิลปินละครใบ้อยากไป เราเล่นแบบ 

เธียร์เตอร์เป็นครั้งแรก จำาได้ว่า พี่โน้ต อุดม (แต้พานิช) มาดู

ทองเกลือ: ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นต่างชาติมาเล่น พวกคุณเป็น

คนไทยหรอ เขาก็ยกนิ้วให้

ณัฐพล: เมื่อก่อนเราใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการทำาเรื่อง ซ้อม  

แก้แล้วแก้อีก จนงานออกมาดีที่สุด

ทองเกลือ: ตอนนั้นเราซ้อมกัน เล่นกันทุกที่ จำาได้ว่าเคยไปเล่น 

ที่ตลาดเมืองทองด้วย ไม่มีคนดู ฝนก็ตกด้วย

ณัฐพล: อย่างน้อยเราพูดได้เต็มปากว่า สิ่งที่ทำาไม่ได้มาด้วย 

ความบังเอิญ มันไม่ใช่ง่ายๆ ก่อนที่มันตลก มันก็แป๊กมาเยอะ  



มุง
หล

ังค
� 

26
มุงหลังค� 27

“ ”
...เคยตั้งคำ�ถ�มว่� คำ�ว่�ละครใบ้ เป็นคำ�ที่เฉพ�ะเกินไป คนยังไม่เข้�ใจก็ยัง

เป็นละครหน้�ข�วอยู่ดี ถ้�เกิดมีคำ�ว่� ม�ดูเบบี้ไมม์ อย�กจะบัญญัติศัพท์
ใหม่ว่� ม�ดูคน 3 คนไม่ได้พูด มีคว�มสนุกนำ� ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือละครใบ้

ตอนแรกวิธีการทำางานของเราคือทำาเลย เพราะดังนั้น เราจะรู้ว่า 

บางทีมันมีเส้นตรง เราก็จะเดินอ้อมกันเยอะแยะ แต่มันคือระยะ

ทางในการค้นหาของเรา ปัจจุบันเรามีเข็มทิศแล้วว่าอันนี้ถูกต้อง 

มีวิธีการคิดมุกตลก หรือเรื่องราวต่างๆ มาจากสิ่งไหน

ณัฐพล: มุกมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมันเกิดจากการซ้อม 

ทองเกลือ: ซ้อมอิมโพรไวส์แล้วเราเอาไปใช้ 

รัชชัย: พอเรามีเรื่องขึ้น มีโครงเรื่อง มีคาแรกเตอร์แล้ว เราก็ทำา 

ความเข้าใจกับมัน เพราะฉะนั้นเราทำาอะไรสักอย่างหนึ่ง มันก็จะ 

ได้อินกับคาแรกเตอร์กับมัน มีโครงกระดูกไว้ นี้คือกระดูกสันหลัง 

ของมัน มันต้องไปอย่างนี้จบอย่างนี้ แต่ข้างๆ เราก็แวะได้

รัชชัย: คนดูก็จะอินกับเราด้วย แล้วก็มีสดกับพื้นที่กับคนดู

ณัฐพล: สิ่งสำาคัญคือเราสนุกก่อน เพราะเราเป็นผู้นำาคนดูไป 

สู่ความสนุก ถ้าตัวเราไม่สนุก มันก็ไปไม่ถึงฝั่ง เรือก็ล่มปากอ่าว 

แล้วยิ่งเราเล่นเรื่องซ้ำาๆ เราก็ต้องหาวิธีทำาให้มันใหม่เสมอ ซึ่งการ 

อิมโพรไวส์บางอย่างมันสนุกไง บางทีก็แป็ก แต่เราก็สนุกกับ 

ความแป็ก ไม่น่าเชื่อว่าคนดูก็สนุกกับเรา

หรืออาจจะเรียกว่าการแสดงละครใบ้เป็นการบริหารจินตนาการ

อย่างนั้นใช่ไหม

ทองเกลือ: ใช่ คือเป้าหมายหลักของละครใบ้ มันแชร์จินตนาการ 

 เป็นการเติมเต็มกันและกัน

ณัฐพล: การตีความของคนดูอาจมากกว่าที่เราตีความก็ได้

ทุกคนสามารถเล่นละครใบ้เล่นได้หมดไหม

รัชชัย: คนตาบอดเล่นไม่ได้ เพราะว่ามองไม่เห็น การแสดง 

ละครใบ้ต้องสร้างภาพให้คนอื่นเห็น โดยใช้ร่างกาย ต้องเห็นว่า 

เขาหยิบอะไร  

ณัฐพล: ต้องผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้ว สมมติจินตนาการ 

ทุกคนก็จะมีจินตนาการ ถ้าเกิดคนตาบอดตั้งแต่กำาเนิด เราบอก 

ให้เขาหยิบกล้วยกิน กล้วยเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ ละครใบ้ 

เป็นการเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าคนเรามีประสบการณ์

ร่วมกันมันก็จะยิ่งสนุกขึ้น

ทองเกลือ: ตามรากศัพท์มันคือการล้อเลียน 

พอได้ตระเวนทำาการแสดงศิลปะละครใบ้ไปในหลายๆ สถานที่  

มีเหตุการณ์ไหนประทับใจที่สุด

ณัฐพล: ทุกที่เราประทับใจหมด แต่ล่าสุดไปสตรีทโชว์ที่ภูเก็ต 

มันเคยเกิดเหตุการณ์ฝนตกขณะเล่นมาแล้ว คราวที่แล้วตกหนัก 

คนก็ยังไม่ไปไหน คือเริ่มเล่นไปนิดนึงแล้วมันตก คนดูวิ่งกระจาย 

ไปหลบที่ต้นไม้ แล้วอยู่ดีๆ ไม่ถึงนาทีฝนก็หยุด พิธีกรประกาศ 

จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ พื้นเปียกๆ  คนก็มานั่งกัน เรารู้สึกว่าได้ใจ 

มากเลย เล่นถวายชีวิต แต่ครั้งนี้ฝนตกหนักกว่านั้นสองสามเท่า 

ตกไม่หยุดเลย ยังไงก็เล่นไม่ได้ จนพิธีกรต้องประกาศว่าต้องหยุด 

เพราะอันตรายต่อคนดูคนเล่น คนก็หลบข้างๆ สักพักหนึ่งฝนตก 

ก็หยุดเหมือนเดิม เราก็กลับมาเล่น ฝนก็ตกมาอีก แต่คราวนี้คนดู 

ไม่ลุก เราก็คิดว่าควรจะเล่นต่อดีไหม แต่คนดูไม่ลุกไง เราลุกไม่ได้ 

ใจอยากเล่น คนที่อยู่ข้างๆ หลบฝนอยู่ดีๆ ก็เดินออกมานั่งตาก

ฝนกัน เล่นไปเรื่อยๆ ฝนสู้ไม่ได้ก็หยุดเอง รอบนั้นเล่นเสร็จน้ำาตา

แทบจะไหลเลย

สำาหรับโปรเจ็คเบบี้ไมม์โชว์ ในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง

รัชชัย: เบบี้ไมม์โชว์ครั้งที่ 4 ปีนี้ออกแนวจีนๆ ไฮไลท์คือเรื่อง 

โปเยโปโลเย ซึ่งถ้าพูดถึงหนังจีนกำาลังภายใน โปเยโปโลเย 

สามารถทำาละครใบ้แล้วจะเข้าใจได้ เกิดจากความง่าย ตัวละคร 

ไม่เยอะ ไม่ต้องเล่าย้อนหลังเยอะ มีโครงชัดเจน พอพูดถึงคนนึก 

ออกเลยว่ามีผี มีปีศาจ แค่นี้เข้าใจแล้ว

ทองเกลือ: คนที่ไม่เคยดูโปเยโปโลเยเลย ก็สามารถดูเข้าใจได้ 

ในตอนนั้น 

ณัฐพล: ในตัวเนื้อเรื่องของมันก็น่าสนใจ อย่างแรก คือเรื่อง 

ความดีของคน อย่างที่สองพูดเรื่อง ความรักที่เป็นไปไม่ได้ระหว่าง 

คนกับผี ซึ่งในเรื่องจะพูดว่าความรักมันยิ่งใหญ่ ทำาให้คนเปลี่ยน 

ได้หลายๆ อย่าง 

ล่าสุดไปเรียนศิลปะการแสดงละครใบ้ถึงประเทศอินเดียมา

รัชชัย:  ละครใบ้มีสองแบบ แบบเมทรอรัลเรื่องทั่วไป เดินมา 

ปอกกล้วย เพื่อนเหยียบล้ม กับที่เราไปเรียนรู้ คือแอ็บสแตรคท ์

ดูความรู้สึกข้างนอกไม่ได้ดูที่รูปร่างอย่างเดียว 

ทองเกลือ: ทำาให้เบสิคละครใบ้ของเราแข็งแรงขึ้น

จริงๆ แล้วละครใบ้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเราอยู่

ณัฐพล: คนไม่รู้จักละครใบ้เยอะแยะ 

ทองเกลือ: เขาคิดว่าจมูกแดง สูบลูกโป่ง คือละครใบ้

รัชชัย: ขอขยายอย่างนี้ ก่อนหน้านี้หลายปี ยุคคนหน้าขาว 

คนทั่วไปเห็นว่าถ้าเป็นละครใบ้ก็แต่งหน้าขาว ใส่ชุดลาย สีขาวดำา 

เรื่องที่เห็นมีกระจก ลูกโป่ง พอมายุคของเรารู้สึกว่ามีการผสม 

อะไรได้มากขึ้น เคยตั้งคำาถามว่า คำาว่าละครใบ้เป็นคำาที่เฉพาะ 

เกินไป คนยังไม่เข้าใจ ยังเป็นละครหน้าขาวอยู่ดี ถ้าเกิดมีคำาว่า 

มาดูเบบี้ไมม์ อยากจะบัญญัติศัพท์ใหม่ว่ามาดูคน 3 คน ไม่ได้พูด 

มีความสนุกนำา ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือละครใบ้นี้แหละ 

ณัฐพล: อีกสิ่งหนึ่งที่เราแทรกเข้าไปในการแสดงละครใบ้ คือมี 

ประเด็น ทุกวันนี้เรามีคำาตอบว่า ทำาไมถึงอยากทำาเรื่องนี้ รู้สึกว่า 

วิธีการคิดแบบนี้ทำาให้เราโตขึ้น ไม่ใช่แค่อยากจะมาเล่นแล้วจบ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นละครใบ้คืออะไร

ทองเกลือ: ผมรู้สึกว่าละครใบ้มันบริหารจินตนาการเรา ทำาให้

เราได้เรียนรู้ชีวิตด้วยนะ อย่างถ้าเราจะเรียนเรื่องของคนหนึ่ง  

คาแรกเตอร์หนึ่งต้องใช้จินตนาการของเราไปใช้คิดว่า เช่น เล่น

เป็นคนขายโรตี เราต้องศึกษา ถ้าสถานการณ์แบบนี้คนขายโรตี

จะทำาอย่างไร ทำาให้เราได้เรียนรูช้ีวิตคนอื่นไปด้วย

ณัฐพล: ผมแค่รู้สึกเหมือนได้แต่งงานกับผู้หญิงชื่อว่าละครใบ้ 

ไปแล้ว อยู่ข้างๆ กันตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะพูด จะกิน หรือว่า 

ความคิดเราบางอย่างหลอมรวมเป็นก้อนเดียวกันไปหมดแล้ว 

จนคิดว่าไม่น่าจะทำาอาชีพอื่นได้

รัชชัย: สำาหรับผมคิดว่าเหมือนเราเจอโลกใหม่ เราเคยไปดำาน้ำา 

สนอร์คเกิล เห็นปะการังมากมาย ตอนนั้นรู้สึกว่าเห็นโลกใหม่ 

แต่พอละครใบ้รู้สึกว่าสิ่งที่คิดว่ามันทำาไม่ได้ ก็ทำาได้ เลยรู้สึกว่า

มหัศจรรย์มาก

วางเป้าหมายในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง

รัชชัย: จริงๆ แล้วมีหลายที่ ที่เราอยากไป เพราะว่าถ้าเทียบ 

ชั่วโมงบินแล้วเราก็ยังเล่นได้ไม่เยอะมาก เราเห็นแล้วว่าโลกนี้มัน 

ใหญ่ มีเทศกาลเอลลิงเบิร์กที่มันสนุก ที่เกาหลีใต้ที่มันใหญ่ที่สุด

ของเอเชีย เขามีแบบนี้เยอะ 

ณัฐพล: โลกต้องจารึกเอาไว้ว่าเบบี้ไมม์คือคณะละครใบ้จาก

ประเทศไทย

เมื่อก่อนเป็นเพียงศิลปินเล่นตามริมถนนไม่มีใครรู้จัก จนมาถึง

วันนี้เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น รู้สึกอย่างไรกันบ้าง

ทองเกลือ: จากข้างทางเราก็ขยับมาเล่นบนฟุตปาธ แล้วก็ขึ้น

ไปบนอาคาร ทุกที่สามารถแสดงงานศิลปะเราได้ 

ณัฐพล: เราสามารถเล่นได้ทุกที่ที่คนดูพร้อมจะดูเรา 

ทองเกลือ: จริงๆ ก็อยากจะให้คนดูละครใบ้ ดูพวกเราเยอะๆ



“เลดี้ วีวี่ เป็นแค่ตัวตนสมมติ มันสร้�งขึ้นม�เพื่อให้คว�มสุขกับผู้คน มันไม่มีตัวตนจริงๆ แล้วจ�กนั้น
ก็หมดหน้�ที่ของมัน มันก็ห�ยไป แต่ถ้�ทุกคนเรียกร้องมัน ให้มันม�เพื่อสร้�งคว�มสุขอีกก็จะทำ�”

ลองเอามือวางที่เม้าส์ ใช้นิ้วชี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ยูทูบ

ดูสิ แล้วคุณจะเห็นดาราหน้าจออินเทอร์เน็ตจำานวนไม่น้อยเลย

ผู้คนทั่วมุมโลกต่างบรรจุไอเดียลงกล่องไซเบอร์ของตัวเอง 

ใบนี้ บ้างร้อง บ้างเต้น วาดลวดลายสารพัด ตามแรงสร้างสรรค์ 

หลายคนคว้าโอกาสแจ้งเกิดโดยไม่ต้องไปสมัครเวทีค้นคว้าดาว 

เปิดเส้นทางให้ตัวเองสร้างชื่อเสียง กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ชั่วคืน 

โดยโลกของความจริง เขาอาจทำาได้แค่คนธรรมดาที่คิดไม่ซื่อ 

“นิว” ธนวัต น้อยจันทึก นักศึกษาจากสาขาวิชาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอีก 

คนที่เลือกใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ในนักสร้างสรรค์ผลงาน 

จากจุดเริ่มต้นแค่คิดสนุก ต้องการนำาความรู้ที่เรียนวิชาภาพยนตร์ 

มาทดลองถ่ายทำา ทดลองตัดต่อ บวกกับแนวคิดอยากล้อเลียน 

มิวสิกวิดีโอศิลปินดังระดับโลก เลดี้ กาก้า 

เม่ือทำาเสร็จเพียงต้องการส่งต่อไอเดียผ่านคลิปวิดีโอลงบน 

ยูทูบ ให้คนรู้จักดูแบบขำาๆ เท่านั้น แต่เขากลับไม่คิดว่าสิ่งที่ทำาเล่นๆ 

ในวันนั้น จะมีผู้คนผลัดเปลี่ยนสลับหมุนเวียน คลิกเข้าไปชมคลิป

มิวสิควิดีโอจากฝีมือของเขา ผ่านเว็บไซต์ยูทูบกว่า 2.5 แสนคน 

นำามาเป็นแรงผลักดัน ส่งให้ตัวเขาโด่งดังบนโลกออนไลน์ สร้างชื่อ 

ให้เขากลายเป็น เลดี้ วีวี่ 

“ตอนแรก เริ่มมาจากการนั่งดูคลิปล้อเลียนเลดี้ กาก้า คิดว่า 

แปลกดีนะ แต่พอได้เห็นคนอื่นเขาทำาเอ็มวีล้อเลียนในอินเทอร์เน็ต 

เรารู้สึกว่าเขายังทำาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเป็นเราล่ะ เราอาจจะทำา 

ได้ดีกว่าเขา เพราะเราเรียนด้านภาพยนตร์ เรียนเกี่ยวกับเรื่องการ 

ตัดต่อมา เลยลองทำาเอ็มวีแรก คือ Bad Romance ซึ่งใช้เวลา 

ถ่ายทำาประมาณหนึ่งอาทิตย์ ทั้งเปลี่ยนชุดบ้างปรึกษากับเพื่อน

ก่อนเรื่องชุด และดูเอ็มวีเขา ดูซ้ำาไปซ้ำามาดูว่าตรงนี้เขาทำาอย่างไร 

แล้วมาประยุกต์เป็นของเรา ชุดเราจะหาเอาจากอุปกรณ์ 

ใกล้ๆ ตัว อย่างชุดกระดาษทิชชู่ เราจะหาเท่าที่หาได้เราไม่ต้อง

เหมือนเขาทั้งหมด เราทำาเป็นของเราเอง เราก็เป็นเลดี้ วีวี่ 

ต้องเป็นแบบของเรา แล้วตัดต่อรวมกันก็ประมาณสองอาทิตย์  

จนเป็นเอ็มวี ลงคลิปไปให้เพื่อนดู ก็สนุกสนานเฮฮา แต่ไปๆ มาๆ 

กลับดังขึ้นมา ก็รู้สึกตกใจมากๆ เขาชอบกันขนาดนี้เลยเหรอ 

คนดูเขาบอกว่าดูแล้วหายเครียด แล้วเขาก็ส่งต่อๆ กัน สร้าง

เสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้คนอื่นได้”

ธนวัตบอกว่า เลดี้ กาก้า เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และสร้าง 

แรงบันดาลใจ เธอเปล่งประกาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำาให้คน 

จดจำาง่าย เป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้เลือกป็อปสตาร์ระดับโลกคนนี้ 

เป็นต้นแบบ 

ไม่ว่าผลงานไหนๆ จึงเลือกมิวสิควิดีโอของเลลี้ กาก้า มาก่อน

เสมอ “ตัวคลิปเอามาจากเอ็มวีของเลดี้ กาก้า คือเราก็ทำาคล้ายๆ  

เขา ประมาณ 3-4 ชิ้นแล้ว ทีแรกผมตั้งใจทำาแค่  Bad Romance 

อย่างเดียวก็พอ คือมันเหนื่อยมาก มันต้องทำาอะไรหลายๆ 

อย่าง แต่มันมีแรงบันดาลใจมาจากเราอยากทำา เพราะว่าอยาก 

โชว์ให้เห็นว่าคนไทยก็เก่งนะ ได้มีชื่อเสียงในมุมเล็กๆ ของ 

อินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวตนนี้ก็ละทิ้งไม่ได้อย่างสมบรูณ์แบบ เพราะ

มันมีงานเข้ามาเรื่อยๆ บางทีมันก็ผิดเป้าหมายที่เราวางไว้ คือเรา 

ไม่ได้จะเอาดีทางด้านนี้ เรามาเรียนทำาภาพยนตร์ เราน่าจะไปทำา 

เบื้องหลังมากกว่า เพราะจริงๆ แล้วมันเด่นแค่การตัดต่อ มันเป็น 

การลองทำาในสิ่งที่เราอยากทำา แต่เป้าหมายมันไกลออกไปจาก 

เดิมมาก จนควบคุมได้ลำาบากมาก”

เหตุการณ์ที่ธนวัตรู้สึกตกใจอย่างมากสุด คือมีคนโทรมาบอก 

ว่าจากรายการเช้าดูวู้ดดี้ ซึ่งเลือกความกล้าบ้าบิ่นในทางความคิด 

และการแสดงออกของวัยรุ่นไทย เขาจึงไปซื้อเข่งปลาทู คิดค้น 

สร้างสรรค์เป็นชุดใหม่ขึ้นมา ส่วนหนึ่งมาจากความช่วยเหลือจาก

เอส (เพื่อนสนิทที่ร่วมกันทำาเอ็มวีตัวแรก) 

“เลดี้ วีวี่ เป็นแค่ตัวตนสมมติ มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสุข 

กับผู้คน มันไม่มีตัวตนจริงๆ งานเสร็จสมบูรณ์ เธอก็หมดหน้าที่ 

แต่เธอพร้อมกลับมา ถ้าทุกคนเรียกร้อง ให้มันมาเพื่อสร้างความสุข 

และเราเองก็ยินดี หากเห็นว่าเป็นการทำาให้ผู้คนมีความสุข” 

นิวอธิบายในฐานะบุคคลธรรมดาบนโลกความจริง 

ก่อนจบบทสนทนา เขากล่าวแค่สั้นๆ ว่า คงจะได้ชมคลิปชิ้น 

ต่อไปอีกแน่นอน 

“แต่คงไม่ทำาถี่จนเกินไป” 
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คิดไม่ซื่อ
เรื่อง/ภาพ> ปรััญชัย ฮวดชัย

The Parody Lady Gaga
ตัวตนสมมติ ที่สร้างเพื่อความสุข บนโลกออนไลน์
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“สโมคกี้อาย” 
สวยเริด 
สยบทุกสายตา 

ขั้นตอนก�รแต่งหน้� 

Fashion
โต๊ะเครื่องแป้ง
เรื่อง> กฤติยารัตน์ ทองดี
ภาพ> เพชรกมล พรหมเพ็ชร

ขั้นตอนเตรียมผิวหน้าให้พร้อมก่อนแต่งหน้าด้วยการใช้โทนเนอร์ 

(Toner) เช็ดทำาความสะอาดใบหน้าเน้นบริเวณรอบดวงตา  ตามด้วยครีม 

บำารุงผิวทาให้ทั่วใบหน้า 

ขั้นตอนรองพื้นควรเลือกรองพื้นที่ใกล้เคียงสีผิว แต้มครีมรองพื้นเกลี่ย 

ให้ทั่วใบหน้า ถ้าคนที่มีใบหน้ากว้างเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้ใช้รองพื้น 

หรือเบสสีเข้มกว่าสีผิวหนึ่งเบอร์ เกลี่ยลงบริเวณข้างแก้มทั้งสองข้าง

ต่อมาใช้เมกอัพเบสสีอ่อนกว่าสีผิวหน้า ทาลงบริเวณทีโซนเปลือกตา 

“เทคนิคนี้เหมาะสำาหรับคนที่มีใบหน้าไม่ได้รูป เป็นเทคนิคช่วยการแก้ไข

รูปใบหน้าของแต่ละคนให้ได้สัดส่วน”

จากนั้นลงแป้งฝุ่นให้ทั่วใบหน้า  ตามด้วยแป้งพัฟโดยใช้แปรงเกลี่ย

ให้ทั่วใบหน้าบางๆ  

เคล็ดลับควรใช้แปรงเพราะการใช้แปรงเกล่ียแป้งจะทำาให้แป้งที่ทาเนียน

กว่าการใช้พัฟหรือฟองน้ำา

คิ้ว ให้ใช้แปรงสำาหรับเขียนคิ้ว ปัดที่คิ้วให้ได้รูปโดยสีที่ใช้ 

ควรเลือกเป็นอายแชโดว์ แทนการใช้ดินสอเพียงอย่างเดียว

เพราะจะทำาให้คิ้วดูเข้มสวยเป็นธรรมชาติและเลือกสีคิ้ว

ตามสีผมหรือใกล้เคียง แต่ถึงแม้ผมจะสีดำาห้ามเขียนคิ้วด้วย

สีดำาเป็นอันขาดเพราะจะทำาให้หน้าดุ

จากนั้นใช้แปรงเกลี่ยอายแชโดว์สีเบส ทาให้ทั่วเปลือกตา   

เทคนิคการทาอายแชโดว์ นำาแปรงจุ่มน้ำาก่อนแตะอายแชโดว์ 

จะทำาให้อายแชโดว์ติดทน

ส่วนเปลือกตา ให้ลงรองพื้นแตะบางๆ บริเวณรอยพับ

ของเปลือกตา  ใช้สีเทาน้ำาเงินทาลงบริเวณรอยพับเปลือกตา 

ตั้งแต่หัวตาจรดหางตา 

แนะนำาให้ใช้อายแชโดว์ชนิดผสมกลิตเตอร์ทำาให้เกลี่ยง่าย 

และเนียนกว่าสีด้าน แล้วทาอายแชโดว์สีดำา ชิดขอบตาบน 

จากนั้นใช้อายไลน์เนอร์เขียนทับบริเวณขอบตาบน

ดัดขนตาและปัดขนตาด้วยมาสคาร่าเพื่อเพิ่มความยาว หนา

ให้แก่ขนตา

ขนตาปลอม เลือกขนตาปลอมแบบธรรมชาติติดทับขนตา 

เพื่อเพิ่มความหนาของขนตา และทำาให้ดวงตาดูโดดเด่นขึ้น

การปัดแก้มหรือบรัชออนในการแต่งหน้าโทนสโมคกี้อาย 

ให้เลือกบรัชออนโทนสีนู๊ด เบส หรือชมพูอมม่วง บริเวณ 

แก้มไม่ควรเน้นสีโดดเด่น เพราะสโมคกี้อายเน้นดวงตาเป็น 

พิเศษ

ริมฝีปาก การใช้ลิปสติกก็เช่นกัน ไม่ควรทาลิปสติกสีที่เด่น

กว่าตา  เคล็ดลับถ้าเป็นช่วงกลางวัน ให้ใช้ลิปสติกสีนู้ด 

หรือแค่ลิปกลอสมันวาวก็พอ แต่ถ้าเป็นงานกลางคืนเลือกใช้

ลิปสติกสีแดงได้

การทาลิปสติกสีแดงในการแต่งหน้าโทนนี้ บ่งบอกให้รู้ว่า 

เป็นสาวที่มาดมั่น ปราดเปรียว ส่วนการทาลิปสีนู๊ดในการ 

แต่งหน้าโทนนี้ บ่งบอกถึงสาวมั่นแต่แอบซ่อนความหวาน ดูดี 

ภูมิฐาน น่าเกรงขาม

เพียงเท่านี้สาวๆ ก็สามารถสวยเด่นสยบทุกสายตาของ

ทุกคนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยการแต่งหน้าโทนสโมคกี้

อาย 2 แบบด้วยตัวเอง

ห�กเหลียวซ้�ยแลขว�ไปท�งใดในเทศก�ลแห่งคว�มรัก เห็น
แต่บรรด�ส�วๆ แต่งหน้�หว�นๆ ใสๆ เป็นพิงค์เลดี้กันทุกปี แต่ห�ก 
ส�วคนไหน เบื่อคว�มจำ�เจ อย�กห�คว�มโดดเด่น ต่�งจ�กคนอื่น 
เร�ขอแนะ ลองเปลี่ยนอ�รมณ์ม�แต่งหน้�สไตล์  “สโมคกี้อ�ย” กัน
ดูบ้�ง อย่�เพิ่งร้อง โห! กังวลว่�แต่งออกม�จะดหูน้�ดุดัน แรงจี๊ด
จ๊�ด แต่ก็ส�ม�รถพลิกแพลง ได้ไม่แพ้กัน 

เดือนแห่งคว�มรักเวียนบรรจบครบอีกปีแล้ว  ทำ�ให้นึกถึง
คว�มรัก กุหล�บสีสวย หัวใจสีชมพู  ถึงแม้บ�งคนสุขสมมีคว�มสุข 
หรืออกหักรักคุดบ้�ง เป็นเรื่องธรรมด� แต่ขอย้ำ�อยู่อย่�งหนึ่งว่� 
“ถึงแม้จะอยู่ในอ�รมณ์ไหน ส�วๆ ก็อย่�หยุดสวย”  ยิ่งอยู่ในช่วง 
เดือนแห่งคว�มรักแล้วไซร้...ผู้หญิงเร�ต้องส�ม�รถสวยได้ทุก
สถ�นก�รณ์ ทุกเวล� ม�ดูกันว่�จะแต่งหน้�ในสไตล์ไหนดี เพื่อ
ต้อนรับเทศก�ลว�เลนไทน์
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ชั้นวางของ
เรื่อง> อนุพงศ์ โม้ติ๊บ
ภาพ> วิภาพร บานเย็น

สายพันธุ์ อ๊อด อ๊อด

กำ�เนิดร้�นส�ยพันธุ์อ๊อด อ๊อด

จ�กเพลงฮ็อตสู่แบรนด์ฮิต

รูปแบบเสื้อผ้� mapa

สินค้�อื่นๆ

“อ๊ะ อะ อา โย้ โอ้ โอ อะ อา อ๊อด อ๊อด...อ๊ะ อะ อา โย้ 

โอ้ อ๊อด อ๊อด..” 

วลีส่วนหนึ่งจากเพลงดังคุ้นหูกันพอตัว เมื่อปีที่ผ่านมา

เพลงท่อนนี้ติดปากคนทั้งเมืองเลยทีเดียว แต่อยู่ดีๆ ไม่ได้ 

ตั้งใจร้องเพลงให้ฟัง เพราะทันทีที่มือดึงลิ้นชัก หยิบเอาเสื้อ

ตัวหนึ่งขึ้น เกิดนึกฮัมมันออกมาเท่านั้น 

ถ้าเอ่ยถึงแฟชั่นการแต่งกายของปัจจุบัน แน่นอนว่ามี 

หลากหลายแนว จัดจ้านขึ้นกว่ายุคที่ผ่านมา (พลันให้นึกถึง 

แนวการแต่งตัวของวงเจ้าของเพลงนี้) เด็กรุ่นใหม่มีทาง 

เลอืกในการแตง่กายมาก  สงัเกตไดช้ดัเจนวา่วยัรุน่ไทยมไีลฟ ์

สไตล์ในการแต่งตัว ไม่ใช่แค่ฮิตติดเทรนด์ตามกระแสหลัก 

ย้อนกลับไปราว 2 ปีก่อน วีรณัฐ พิทยมณฑล (หรือ พี่แจ๊ป The Richman Toy ของเด็กแนวอินดี้) ปรึกษาหารือกับ 

วรวุฒิ ลิขิตอาภากุล (เต้) เพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ว่าอยากจะผลิตเสื้อผ้าในสไตล์ของตัวเอง 

ออกมาใส่กัน ซึ่งเพื่อนซี้มีความคิดตรงกันพอดิบพอดี แต่เมื่อพอทำาออกมาแล้ว หลายคนถามถึงแหล่งซื้อหา ทำาให้จุดประกาย 

ในการเปิดร้านเป็นของตัวเองเสียเลย โดยหุ้นกับเพื่อนคู่คิดคนนี้ บวกกับทางบ้านของแจ๊ปประกอบธุรกิจด้านเสื้อผ้าอยู่แล้ว  

จึงพอมีลู่ทางจับอาชีพนี้ไว้เสริมรายได้ นอกเหนือจากการร้องเพลง

“เพราะความคิดและชื่นชอบของผมกับเต้ เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดความคิดอยากทำาเสื้อผ้าเป็นสไตล์ของตัวเองขึ้นมา 

จนในที่สุดเปิดร้านเสื้อผ้าและเกิดแบรนด์ mapa  ออกมา” แจ๊ปเล่า่ถึงที่ไปที่มาของร้าน

“...เพลงเพลินที่แสนแพรวพราว วิบวับวาวดังดาวล้อมจันทร์ ร้อยเรื่องราว

มอบความรักตราบชั่วนาน...” ส่วนหนึ่งจากเพลงม้าป่า

ภายหลัง The Richman Toy ออกอัลบั้มเต็มชุดแรก “แดนสวรรค์คอยอยู่” 

เมื่อ ปี พ.ศ.2550 จนเป็นที่รู้จักทั่วในแวดวงอินดี้ไทย มีเพลงฮิตติดชาร์ทหลาย

ต่อหลายเพลง ไม่ว่าจะเป็น มนต์รักยาเสน่ห์, สะดุดรัก, แดนสวรรค์คอยอยู่, 

ฟลอร์ทองหล่อ ฯลฯ ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่แจ๊ปรู้สึกชื่นชอบ คือเพลงม้าป่า เนื่องจาก

ชื่อสั้น จำาง่าย ได้ยินแล้วสะดุดหู ทำาให้ทั้งสองคนคิดตรงกันอีกหน เกี่ยวกับชื่อ

รา้นขายเสื้อ

รูปแบบสไตล์ของ mapa เป็นแนวย้อนยุค หรือเรียกกันติดปากว่า แนวคลาสสิค นอกจากนั้นรูปแบบ 

เสื้อของทางร้านปรับเปลี่ยนกระแสหลักที่วัยรุ่นเมืองไทยนิยมแต่ละช่วงเวลา อาจจะมีรูปแบบที่ผสม 

ผสานกับแฟชั่นเสื้อผ้าในตอนนั้นๆ ทำาให้ออกแบบมาแล้วดูร่วมสมัยและคลาสสิคขึ้น เพื่อเพิ่มสินค้า 

ในร้านให้มีความหลากหลายไม่ให้จำาเจเกินไป แต่ยังคงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ mapa โดยทาง

ร้านเน้นการออกแบบเสื้อที่ใส่แล้วดูสบาย มีรูปทรงที่พอดี

เสื้อผ้าที่ดูเท่หรือดูสวยนั้น ต้องบวกกับความชื่นชอบและความเหมาะสมของแต่ละคน 

mapa คืออีกหนึ่งทางเลือก ของวัยรุ่นไทยยุคใหม่ที่ชอบการแต่งตัวแบบร่วมสมัย (ในวันที่

เราไปเยี่ยมเยียนร้านม้าป่า บังเอิญพี่แจ๊ปเขาแวะมาตรวจตราที่ร้านพอดี กระซิบบอกเรา

ว่าเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน แต่เขาย้ำาว่า หากมีเวลาว่างจะมาให้บ่อยขึ้น) 

หากเลือกที่จะมีแนวทางการแต่งกายเป็นของตัวเอง เพราะ

อิสระทางความคิดของหนุ่มสาวสมัยนี้เปลี่ยนไปจากยุคที่

ผ่านมา ทั้งตอนนี้มีเสื้อยี่ห้อใหม่ๆ พาเหรดออกมาจำานวน

ไม่น้อย

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงอ๊อด อ๊อดเล่า...?

ไม่ให้เกี่ยวได้อย่างไร ในเมื่อเสื้อตัวนั้นซื้อมาจากร้านของ 

แจ๊ป วีรณัฐ (นักร้องนำา วง The Richman Toy) เจ้าของ

เพลงฮิตที่ร้องไปเมื่อบรรทัดแรก 

ว่าแล้วเราไปทำาความรู้จักกับเสื้อผ้าแบรนด์พันธุ์อ๊อด 

อ๊อด กันดีกว่า...

ลืมบอกไป เสื้อตัวนั้น ยี่ห้อ mapa (ม้าป่า) 
ภายในร้าน mapa ไม่ได้มีเพียงเสื้อเชิ๊ตหรือเสื้อที-เชิ๊ต ทั้งแขนยาวและแขนสั้น 

หลากสไตล์ เรียงรายเต็มราวแขวนเสื้อเท่านั้น เพราะหลังจากเปิดทำาการจนเริ่ม

เป็นที่รู้จักมากขึ้น เจ้าของร้านทั้งสอง จึงได้ผลิตสินค้าออกมา อาทิ กระเป๋าหนัง 

แหวน ผ้าเช็ดหน้า เข็มกลัด สติกเกอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า 

ให้ชาวม้าป่าทุกคนได้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วย

แจ๊ป วีรณัฐ พิทยมณฑล*ภาพจาก http://hi5.com/friend/p400399124--ร้านม้าป่า_mapa
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ระหว่าง   กับผม
คือพรหมลิขิต

ผี
สรวลเสเฮฮา
เรื่อง/ภาพ> ปรัญชัย ฮวดชัย

ขึ้นชื่อว่�ผี คงไม่เข้�ใครออกใคร แค่ได้ยินต่�งก็อกสั่นขวัญหนีไป 
ต�มกัน ออกตัวไว้ก่อนว่�ขบวนอักษรต่อไปนี้ ห�กไม่เชื่อก็จงอย่�ได้ 
หลบหลู่เป็นอันข�ด แต่สำ�หรับใครที่ขวัญอ่อน ไม่ถึงกับต้องห�พระ 
ม�คล้องคอ เพร�ะไม่ได้จะเขียนเรื่องภูตผีวิญญ�ณชวนขวัญกระเจิง
หนีห�ยให้อ่�นอย่�งใด 

ห�กแต่เป็นเรื่องร�วของ กพล ทองพลับ หรือที่เร�คุ้นหูทั่วกัน 
ป๋อง เดอะช็อค ผู้คลุกคลีกับโลกของวิญญ�ณ ทำ�ร�ยก�รเกี่ยวกับ
สิ่งที่มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่คนม�กว่� 20 ปี

หล�ยคนคงรู้จักกับผู้ช�ยผู้นี้ ผ่�นก�รหมุนหน้�ปัดวิทยุ ไล่เรียง 
ม�ตั้งแต่ ร�ยก�รไนท์ตี้ช็อก จนถึงเดอะช็อค ที่มีผู้คนผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเล่�ประสบก�รณ์สั่นประส�ท 

หรือได้ผ่�นส�ยต�จ�กร�ยก�รเรียลลิตี้บุกพิสูจน์ต�มสถ�นที่
กล่�วข�นว่�เฮี้ยนทั้งในและนอกประเทศ กระทั่งล่�สุดกับคนอวดผี 

อ�จเรียกได้ว่�เข� คือ นักจัดร�ยก�รผีชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของ
เมืองไทย หรือว่�เข�เกิดตกหลุมรักกับสิ่งนี้ไปเสียแล้ว ตัวตนของเข� 
แท้จริงเป็นอย่�งไร จะชวนขวัญผว�ดั่งสิ่งที่เข�ทำ�หรือไม่นั้น ลอง
ต�มไปพิสูจน์กัน

เรื่องร�วต่อจ�กนี้ไปจนบรรทัดสุดท้�ย เป็นคว�มเชื่อส่วนบุคคล 
โปรดใช้วิจ�รณญ�ณในก�รอ่�น...

ย้อนกลับไปชีวิตในวัยเด็กของกพล ทองพลับ เป็นอย่างไรบ้าง

เป็นบุคคลสองบุคลิก อยู่บ้านเป็นคนไม่ดื้อ กลัวพ่อกลัวแม่  

กลัวโดนดุโดนตี แต่ถ้าที่โรงเรียนเป็นคนละเรื่องเลย จะซ่า เกเร 

เฮฮาสนุกสนาน เหมือนกับพออยู่บ้านแล้ว เราจะไม่กล้าทำาอะไร 

ความที่เราถูกปลูกฝังแบบคนสมัยก่อนว่า ห้ามนอกลู่นอกทาง 

ต้องอยู่ในครรลองคลองธรรมตามผู้ใหญ่สอน ที่บ้านจะไม่รู้ว่าอยู่

โรงเรียนเป็นอย่างไร 

ในวัยเด็กมีความคิดความฝันว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไร

ตอนเด็กฝันอยากเป็นนักฟุตบอล โตขึ้นมาสัก ม.1- ม.2 พอกลับ 

มาบ้านแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือ จะอยู่กับวิทยุ เราก็หลอกพ่อแม่ว่า 

อ่านหนังสืออยู่ แต่จริงๆ อ่านหนังสือโป๊ อ่านหนังสือฟุตบอล 

ฟังวิทยุทุกวันเลย ทั้งกลางวันกลางคืน แต่ช่วงไทม์มิ่งที่ฟังบ่อยๆ 

เป็นตอนดึก ทำาให้นึกว่าเสียงที่ออกมาจากลำาโพงมันสนุกดี 

ได้พูดคุย ได้รับสาย เลยคิดว่าอยากทำาอาชีพนี้ ตั้งใจไว้ว่าโตขึ้น

ไปจะต้องประกอบอาชีพนี้ให้ได้

 

มีใครที่เป็นนักจัดรายการในดวงใจบ้าง

มีนักจัดรายการวิทยุเป็นไอดอล 3 คน คนแรกคือ คุณต่าย ซึ่งมี 

สไตล์จัดรายการแบบสบายๆ ดูเท่ๆ วันดีคืนดีก็พูดเรื่องฟุตบอล 

วันดีคืนดีหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่น อีกคนคุณอ๊อด จักรกฤษ ศิลปชัย 

ตอนนั้นจัดรายการอยู่ที่กรี๊ดก๊าดตามแผ่น เป็นคนพูดแล้วเห็น 

ภาพเลย ยังจำาที่แกพูดวันนั้นได้เลยว่า ระหว่างนั่งกินก๋วยเตี๋ยว



ใบหูกวางมันปลิดลงมาจากต้นหล่นมาตกพื้น เห็นสัจธรรมชีวิต 

เลยว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์มันก็เกิดแก่เจ็บตาย และอีกคนหนึ่งคือ 

คุณจุ๋ม นพพร อุดมศักดิ์ เป็นคนใช้คำาสวยมาก เอาคำามาผสม 

ผสานลงตัวมาก

ตัวตนของป๋อง กพล ทองพลับ จริงๆ แล้วเป็นคนกลัวผี

กลัวผีตั้งแต่เด็กๆ ขี้ตกใจ ขี้โวยวาย ปอดแหก ถ้านิยามใน

ความเป็นผม ผมเป็นคนที่ป๊อดคนหนึ่ง แต่ชอบเวลาเขาจับกลุ่ม

คุยเรื่องผี เราจะไปนั่งแทรก แล้วชอบดูหนังผี ละครผี สมัยก่อน

มีเรื่องกระสือ ปอบผีฟ้า แม่นาค แต่เอามือมาปิดหน้าแล้วก็ดู 

เป็นลักษณะชอบดู ชอบความตื่นเต้น 

ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีคนเดินมาทัก 

ว่าชีวิตจะต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับ ตอนนั้นรู้สึกอย่างไร

ขอเท้าความกลับไป หลังจบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  

ด้วยความที่พ่อกับแม่อยากให้เราอยู่โรงเรียนดีๆ ท่านเลยพยายาม 

ผลักดันให้เราไปเรียน ม.กรุงเทพ เราก็ตั้งใจอยากจะเรียนนิเทศฯ 

แต่สุดท้ายมาเรียนบริหาร ก็เรียนไม่ไหว โดนรีไทร์ ย้ายไปเรียน

ที่ ม.รามคำาแหง

ตอนมาอยู่ที่ ม.รามฯ เป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งเที่ยวไปวันๆ 

วันหนึ่งระหว่างเตะฟุตบอลอยู่ที่ซุ้ม มีลุงแก่ๆ หน้าตอบๆ ผิวคล้ำา 

ผมสีดอกเลา สวมเสื้อเชิ้ตสีตุ่นๆ กางเกงสีดำา ลากรองเท้าแตะ 

เดินผ่านทุกคนมา เราเล่นเป็นประตูอยู่ แกมาหยุดที่เรา แล้วว่า 

ไอ้หนูลองแบมือสิ คงเป็นอารมณ์งงมากกว่า พอแบมือเสร็จ เขาก็ 

จับดูบอกว่า รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆ ต่อไปเอ็งจะเข้าไปเกี่ยวข้อง 

กับโลกของวิญญาณ เขาก็พับมือเราแล้วก็เดินจากไป อันนี้มั่นใจ 

ว่าคน เราก็งงว่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับวิญญาณ กลัวผีจะตาย 

ทุกคนก็อึ้งๆ บอกว่าเดี๋ยวจะมาดักรอลุงให้ช่วยดูหมอให้ แต่ไม่ 

เจอลุงคนนั้นอีกเลย

พอมาเรียนอยู่ที่รามฯ ยังคงตั้งใจจะเป็นนักจัดรายการอยู่ตลอด 

อย่างนั้นหรือเปล่า

นักจัดรายการวิทยุ คือความฝันสูงสุด ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้าง 

ไฮเปอร์ ชอบคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องเรียนสักเท่าไร 

ออกแนวไร้สาระ ชอบคิดทำาเกมฟุตบอลเล่นเอง เขียนสคริปต์ 
เขียนเพลง แต่แพลนไว้ว่า อนาคตในชีวิตจะเป็นนักจัดรายการ 

วิทยุ แค่มีความรู้สึกว่าอยากเป็นเท่านั้น ไม่รู้ว่ามันจะรวยหรือจน 

แต่เพียงรู้สึกว่าสมัยก่อนดีเจมันไม่เห็นหน้า ไม่ต้องขายหน้าตา 

เราเจียมตัว สำาเหนียกว่าหน้าไม่ดีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว หน้าอย่าง 

เราออกทีวีไม่ได้หรอก เป็นดีเจได้ยินแต่เสียง ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ 
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ดูเหมือนเส้นทางชีวิตจะไม่ได้มุ่งมาในสายนักจัดรายการ แล้วทำา

อย่างไรถึงมาจัดรายการวิทยุได้ 

เรียน ม.รามฯ มาสัก 2 ปี ตอนนั้นสถานการณ์การเงินทางบ้าน 

ไม่ค่อยดี รู้สึกว่าเราต้องจริงจังอะไรกับชีวิตบ้าง จึงเริ่มหางาน 

ทำาพวกโปรดักชั่นเฮ้าส์ รับเป็นนักแสดงตัวประกอบ ได้เงินมา

ให้ที่บ้านบ้าง เอามาใช้เองบ้าง แต่ระหว่างนั้นความฝันยังมีอยู่

ตลอดเวลา

ยุคนั้นใบผู้ประกาศสามารถใช้วุฒิ ม.6 ได้อยู่ แต่ตอนนี้ต้อง 

ปริญญาตรี เรียนมาทางด้านนิเทศศาสตร์ แต่ผมเรียนไม่จบ 

เรียน ม.รามฯ ก็เรียนคณะรัฐศาสตร์ คนละเส้นทางเลย แต่มันมี 

ทางอ้อมๆ โดยพาตัวเองไปเป็นสมาชิกชมรมนักจัดรายการวิทยุ 

และโทรทัศน์ เขาจะส่งสมาชิกไปสอบใบผู้ประกาศ ซึ่งเป็นที่เดียว 

กับเด็กนิเทศศาสตร์ไป  พอเราสอบใบผู้ประกาศได้ ก็เช็คดูว่าคลื่น 

ไหนรับสมัครครีเอทีฟหรือดีเจ จำาได้ว่าพี่หน่อย นงเยาว์ โอภาส 

สตูดิโอไนท์ ก็ไปสมัครเป็นครีเอทีฟกับดีเจ เริ่มจัดรายการไม่กี่วัน 

 แต่ใจเรามันอยากไปอยู่ใกล้ๆ กับฮีโร่ของเราคือพี่อ๊อด จักกฤษณ์ 

มีความรู้สึกว่า ถ้าอยากเป็นให้เหมือนกับพี่เขา เราต้องไปอยู่กับ

พี่เขา ไปสมัครกับพี่อ๊อด เขาก็รับ

บอกเอาไว้ว่าเป็นคนกลัวผีมาก ไปมาอย่างไรถึงจัดรายการ

เกี่ยวกับเรื่องผี

เมื่อเกือบ 20 ปี ยุคนั้น ดีเจแต่ละช่วงต้องพยายามหารูปแบบ

ของตัวเอง เราจัดช่วงเที่ยงคืนก็เลยมานั่งคิดว่า ช่วงระยะเวลานั้น 

มันยังไม่มีรายการผี รู้สึกว่าเปิดสายเล่าเรื่องผีกัน มันน่าสนใจ  

เพราะดึกๆ มีไม่กี่เรื่องที่เล่ากันสนุก คือเรื่องผีกับเรื่องทะลึ่ง 

แต่เรื่องทะลึ่งออกอากาศไม่ได้ ไปบอกพี่อ๊อดว่าทำาเรื่องผี เริ่มต้น 

ตั้งแต่ตรงนั้น 

สไมล์ช็อคที่แรก ก็เป็นไปตามกาลเวลา ย้ายมาอยู่ไนท์ตี้ช็อก 

จนสุดท้ายมาอยู่เดอะช็อค เอฟ.เอ็ม. 94 อาจจะดูขัดแย้ง กลัวผี

แล้วมาทำารายการผี พระไม่ห้อย นับถือเพียงพ่อแม่ และพระเจ้า 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างไหว้ได้หมด คิดว่าเหมือนดวง เราเชื่อเรื่อง

ของโชคชะตาว่าทุกคนถูกกำาหนดมาอยู่แล้ว ป๋อง กพล ทองพลับ 

กูขีดเส้นมึงให้มึงเดินตรงนี้  มึงไปตามเส้นนี้รับรองว่าไปได้ 

ที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อกับตัวเอง คือรายการเรียลลิตี้ช็อค นำาไอเดียมา

จากสิ่งไหน

ผมชอบเอาของที่เรามีอยู่มาแตกต่อว่าสามารถทำาอะไรได้ 

อีกไหม ในระหว่างที่เราเดินสาย เคยพาแฟนรายการเข้าไปลอง 

ทำากรรมวิธีต่างๆ เลยลองขยายความเป็นเรียลลิตี้ให้คนดูได้สนุก 

เป็นยุคแรกๆ ของเรียลลิตี้ ไปอยู่ในสถานที่น่ากลัว ทำากรรมวิธี 

แล้วรายงานสด เก็บภาพมาให้ดูกัน

ทำารายการมาหลายรายการ จนมาถึงรายการคนอวดผี กระแส

ตอบรับเป็นอย่างไร

แรงมาก คือในแง่ของคนทำางานของสื่อสารมวลชน คำาว่าแรง 

มีทั้งบวกและลบ แต่ให้บวกและลบมาร่วมกัน ทำาให้เกิดกระแสที่ 

คนพูดถึงเยอะ คนด่าก็มี คนชมก็มี ว่าจริงหรือเปล่า เซ็ตจัดฉาก 

หรือเปล่า ตอนที่กุมารเข้าตกใจ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า 

พอหายไป กลับมาคิดว่าจริงหรือเปล่า ผมคิดอยู่แล้วว่าอำาแน่ๆ  

ตอนนั้นคนฮือฮามาก หลักสื่อมวลชนถือว่ารายการนี้ตีโจทย์แตก 

พี่กิตติ สิงหาปัด เคยคุยกับเราว่า รีโมทอยู่ที่มือ ถ้าไม่ชอบก็ 

เปลี่ยน ถ้าคนทั้งประเทศไม่ชอบรายการใดรายการหนึ่ง รายการ 

นี้ก็อยู่ไม่ได้ รายการคนอวดผีถูกดีไซน์มาให้เป็นเหมือนหนัง 

มีตัวนำา ตัวประคอง มีตัวตลก มีสีสัน มีความเซ็กซี่ 

พอเวลาเกิดเหตุการณ์มีวิธีแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไร

ทุกอย่างคิดว่ามันหลุดพ้นไปได้แหละ มันอาจจะตื่นเต้น บางที 

“ “   ...ผมจะไม่ดูถูกเรื่องเล่าของใคร หรือว่าประสบการณ์ของใครว่าไป
เจอจะๆ เป็นๆ คนที่เขาเล่าเรื่องผี เจอจริงหรือไม่ เราไม่สนใจ ถือว่าเป็น
เรื่องเล่า ทำาอย่างไรก็ได้ เล่าให้สนุก ตื่นเต้นพอ สุดท้ายโกหกหรือไม่ 
คุณรู้ตัวคุณเอง เชื่อว่าทุกคนมีเกียรติเป็นของตัวเอง...



  ...20 ปีที่ผ่านมาคนรู้ว่าเราคิดอะไร ไม่ได้เป็นหมอผี เราทำางาน
อาชีพนี้ คือฟังเรื่องผี ทุกคนสนุกกับอาชีพเรา เขายอมรับในสิ่ง
ที่เราทำา การจะเป็นไอคอนหรือไอดอล เป็นตำานานได้ ต้องใช้เวลา 
สำาคัญที่สุดคือใจเราต้องนิ่งพอ
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เอาพระมาคล้อง เอาน้ำามนต์มารด สุดท้ายอย่าลืมว่าถ้ามีจริง  

เขาสู้เราไม่ได้ เขามีแค่ดวงจิต เรามีทั้งกายหยาบกายทิพย์ จริงๆ 

เขาต้องกลัวเรา แต่ที่เรากลัวเขาเพราะเราไม่ได้เตรียมใจในการ 

ไปเจอเขา เรากลวัอะไรทีไ่มส่ามารถเตรยีมใจรบัมอืทนั เทา่นัน้เอง 

ทำารายการเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ เคยมีประสบการณ์พบเจอผีบ้าง

หรือเปล่า

แบบจะๆ ไม่เคยหรอก แต่เป็นเสียง เป็นความรู้สึกอันนี้เยอะ 

ส่วนตัวเป็นคนที่เช่ืออยู่แล้วว่าวิญญาณเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง 

แล้วไม่เชื่อว่าวิญญาณหรือว่าพลังงานเหล่านั้น มาอยู่ข้างๆ คุยกับ 

เรา แต่เชื่อว่าพลังงานมีจริงๆ แต่ว่ากว่าจะรวมตัวได้ เป็นเรื่องยาก 

แต่ผมจะไม่ดูถูกเรื่องเล่าของใคร หรือว่าประสบการณ์ของใครว่า 

ไปเจอจะๆ เป็นๆ คนที่เขาเล่าเรื่องผีเจอจริงหรือไม่ เราไม่สนใจ 

ถือว่าเป็นเรื่องเล่า ทำาอย่างไรก็ได้เล่าให้สนุก ตื่นเต้นพอ สุดท้าย

โกหกหรือไม่ คุณรู้ตัวคุณเอง เชื่อว่าทุกคนมีเกียรติเป็นของตัว

เอง ผมถือว่าไม่ไปลบเกียรติ ไม่ไปดูถูก ไม่ลบหลู่ความเชื่อของ

ใคร ใครอยากเชื่ออย่างไรก็เชื่อไป อย่าไปเชื่อในทางที่เดือดร้อน

ใคร เชื่อไปในทางที่ดี เชื่อให้มีความสุข มีกำาลังใจ ทำาให้เราอยาก

เดินหน้ามุ่งหน้าต่อไป เชื่อไปเถอะ

สิ่งไหนที่ยึดถือเป็นหลักในการทำางานบ้าง

เราวางตัวว่าไม่รู้ เราเป็นพิธีกร ฉะนั้นเราจะทำาตัวเองให้คลีน 

มากๆ คือการไม่รับเสพ หรือไม่รับรู้อะไรก่อน อยากจะทำางาน 

ด้วยสมองกลวงๆ เราฟัง เห็น ดู ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ 

ตรงนั้น แต่ถ้าเรารู้มาก่อนว่าจริงไหม ก็คือเรารู้อยู่แล้ว ยิ่งทำาให้

รู้สึกว่าเราต้องมานั่งโกหก 

จัดรายการมาเยอะ พอเจอว่าวิจารณ์หรือด่าทอมีท้อบ้างไหม

ไม่ท้อหรอก ธรรมดา คือเลือกทำางานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ 

กับสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้นี้ มีอยู่แล้วกับคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย 

เราไม่ได้เลือกเส้นทางที่หาเหตุและผลสรุปได้ 1+1 เป็น 2 ชัดเจน 

ไม่มีใครมาโต้แย้ง แต่เลือกเส้นทางก้ำากึ่งระหว่างความเชื่อ จริง 

หรือไม่จริง ใช่หรือไม่ใช่ แน่นอน หนีไม่พ้นเรื่องการโดนด่า 

หลายคนมองว่า ป๋อง กพล กลายเป็นไอคอนเรื่องผีของเมืองไทย 

ในส่วนตัวคิดอย่างไร

รู้สึกว่าขอบคุณ อย่างน้อยมีพื้นที่ให้ได้ยืน แสดงว่า 20 ปี 

ที่ผ่านมา คนรู้ว่าเราคิดอะไร ไม่ได้เป็นหมอผี เราทำางานอาชีพนี้ 

คือฟังเรื่องผี ทุกคนสนุกกับอาชีพเรา เขายอมรับในสิ่งที่เราทำา

การจะเป็นไอคอนหรือตำานานได้ ต้องใช้เวลา สำาคัญที่สุดคือใจ 

เราต้องนิ่งพอ การทำารายการระดับ 20 ปีนั้น มันเป็นตำานานแล้ว 

กลายเป็นไอคอนของรายการผีไปแล้ว แต่ตอนนี้อะไรที่ฝืนใจ  

คงไม่ทำา อย่างเช่นเข้าบ้านผีสิง สมัยก่อนเราเข้าเอง แต่นั้นยังหนุ่ม 

อยากรู้อยากเห็น พอวิ่งได้ แต่พอตอนนี้เห็นมาหมดแล้ว วิ่งไม่ไหว 

แล้ว เราว่ามันก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคนอยากเห็นเข้า คนก็ 

จะลุ้นไปตลอด แต่คงไม่มีทาง 

ตั้งใจไว้ว่าอีก 2 ปี คิดว่าจะไม่ออกทีวีแล้ว จะจัดรายการวิทยุ

เป็นตาแก่คนหนึ่ง ที่อายุ 40-50 นั่งจัดรายการให้ลูกให้หลานฟัง

เท่านั้นพอแล้ว

เมื่อชีวิตต้องมายุ่งเกี่ยวในเรื่องวิญญาณมากขึ้น ตอนนี้หลงรักมัน

หรือไม่

หลงรักมันไปแล้ว นอกจากพ่อกับแม่ที่มีบุญคุณแล้ว สิ่งที่มอง 

ไม่เห็นมีบุญคุณ ไม่ได้แตกต่างจากพ่อแม่ผมเลย ครอบคลุมหมด 

พ่อแม่เป็นผู้ให้กำาเนิด สิ่งที่มองไม่เห็นให้งาน เรียนไม่จบ ความรู้ 

ความสามารถไม่มีด้วยซ้ำา บางทีสมัครงาน ถามว่าความสามารถ 

พิเศษอะไร ไม่รู้จะเขียนอะไร เขาให้บางสิ่งมา จากเด็กคนหนึ่ง 

ไม่มีแม้แต่รถขับ ไม่เคยฝันว่าจะรถราคาตั้งหลายแสน เหมือนเขา 

ให้อาชีพเรา จนมีทุกอย่างในวันนี้ ก็มีบุญคุณกับเรามาก รวมทั้ง 

แฟนรายการถือว่าสามส่วนนี้ี่มีค่าที่สุดในชีวิต ไม่มีสามส่วนนี้ 

ไม่มีป๋อง กพล ทองพลับ

ทุกวันนี้นิยามคำาว่าผีอย่างไร

ยังน่ากลัวเหมือนเดิม ถ้ามากูก็วิ่งก็ตกใจ ถึงจะรักกัน มีบุญคุณ 

แต่การมาไม่ได้ส่งสัญญาณมาบอกก่อนว่า คุณป๋องอีก 2 นาที 

เขาจะปรากฎให้ตัวเองเห็นนะ อันนี้เราคงตั้งตัวรับความรู้สึกทัน 

อีกคำานิยามคำาว่าผี คือผู้มีบุญคุณ คือทั้งหมดหลายๆ นิยามมา

รวมกันกับคำาว่าผีของเรา

ถึงจุดนี้แล้วคิดว่าตัวเองมาตามฝันของเราแล้วหรือยัง

มันไกลเกินฝันแล้ว ทุกวันนี้เป็นโบนัส ทุกอย่างในชีวิตเกิดขึ้น 

จากความรักหมดเลย ทำารายการผีก็เพราะชอบฟังเรื่องผี วันหนึ่ง 

ได้ทำารายการฟุตบอล อ่านสตาร์ซอคเกอร์ตั้งแต่ ป.5 ใครจะ 

คิดว่าเงินที่เราซื้อซอคเก้อร์ทุกวันในตอนนั้น ทำาให้เรามีอาชีพหนึ่ง 

จัดรายการฟุตบอลทำาให้เรามีเงิน มีแต่คนด่า หนังสือบอลมันจะ

ออกข้อสอบหรอ มันไม่ออกหรอกแต่กูชอบ 

อะไรที่ทำาให้เกิดความภูมิใจจากความฝันของเรา

แต่ก่อนพ่อแม่เขาร้องไห้กับเรา เรียนก็โดนรีไทร์์ ยังจำาได้เลย 

เขายอมเหนื่อย เขายอมลำาบากทำางานโอทีเพื่อที่จะหาเงินให้เรา

เรียนที่ดีๆ จบมาได้งานดีๆ ทำางานบริษัทแบบความคิดผู้ใหญ่  

รับราชการ เขาก็เป็นห่วงอยากให้ลูกมีความมั่นคง

ตอนนั้นคงผิดหวังที่เราไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรี แต่พอ

วันหนึ่ง เราทำางานแล้วสามารถกลับไปเลี้ยงดูเขาได้ เขาก็รู้ว่าสิ่ง

ที่เราทำาในตอนนั้น มันส่งผล เขาก็ภูมิใจในตัวเรา

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดรายการผีคืออะไร

ได้สัจธรรมโดยไม่ต้องบวช สะกดคำาว่าพอเป็น ไม่ต้องโลภ 

สุดท้ายมนุษย์ก็เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่า 

ตอนที่เรามา เราก็ไม่มีอะไรมา ตอนตายไปก็ไม่สามารถเอาอะไร 

ไปได้ นอกจากความรู้สึกดี ไม่ได้ใช้คำาว่าคุณงามความดี เพราะว่า 

เราไม่ใช่คนที่คลีน ยังมีรัก โลภ โกรธ หลง ยังมีกิเลสตัณหา อยู่บน 

โลกใบนี้ขอให้ทุกคนรู้สึกดีกับเรา วันหนึ่งเราตายไป ไอ้ป๋องมัน 

ตายเว้ย รักมึงเว้ย อยากให้ตายไปแล้วคนจดจำาเราได้เท่านั้นพอ  

“ “
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ไฉไล
เรื่อง> ญาณิษา ศิริรัตน์มณีกุล
ภาพ> ปรัญชัย ฮวดชัย หลังจากโพสท่าทางให้ช่างภาพกระหน่ำารัวชัตเตอร์เสร็จ

เรียบร้อย เราทั้งหมดขอเดินหลบมุม ฉากออกจากแสงแดด 
เข้านั่งพักใต้เงาไม้ ดื่มน้ำาให้ฉ่ำาใจ แล้วพูดคุยทำาความรู้จักกับ
นายแบบและนางแบบ ว่าทั้งสองเป็นใคร มาจากไหนกันบ้าง...

อฬิณฎา หนุนพงษ์ (เกี๊ยว)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วาเลนไทน์นี้คิดว่าของขวัญอะไรเหมาะสมกับคู่รัก 

เวลาที่จะได้อยู่ในวันพิเศษด้วยกัน 

ถ้าเป็นคุณจะให้อะไร

ให้เวลากับเขาทั้งวันเลยครับ ไปทานข้าว ดูหนัง เดินเที่ยว หรือไปสวน

สนุก ตามใจเขาเลยครับ

มีแรงบันดาลใจอะไรเกี่ยวกับความรักไหม

มาจากคุณพ่อ คุณแม่ครับ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจ 
ถ้าจะให้ดอกไม้กับคนที่เรารักจะให้ดอกอะไร หรือถ้าได้รับดอกไม้

จากคนที่คุณรักคุณคิดว่า เขาจะซื้อถูกใจคุณไหม เพราะอะไร

เป็นดอกกุหลาบสีแดงสด แต่จะให้เพียงแค่ดอกเดียว ส่วนเขาไม่ว่า

จะให้อะไรผมก็ดีรู้สึกดีใจ 

คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกไหม

ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ที่แน่ๆ ผมเป็นคนจริงใจ คิดอะไรก็แสดงออก  

ไป  ตรงๆ พูดออกไปตรงๆ รักใครก็ให้เต็มร้อย ไม่เผื่อใจครับ 
ถ้ามีคำา 1 คำาที่อยากจะบอกกับคนที่เรารัก จะบอกเขาว่าอะไร ที่มัน 

ออกมาจากใจ ให้เขารู้ว่าเรารักเขาแค่ไหน

อยากบอกเค้าว่า “ริดหึง” นะครับ มันมาจากคำาว่า รัก+ คิดถึง+ ห่วง  

รวมกันครับ คำาเดียวนี่แหละครับ อยู่เลย

มีวิธีสร้างเสน่ห์ให้ความรักอยู่ให้ยาวนานอย่างไร

ความจริงใจ ความรู้สึกที่อยู่ใจแววตาของผมเวลามองเขาครับเป็น

เสน่ห์ที่ดีที่สุด 

คุณมีแบบทดสอบความรักของคุณยังไง

แววตา น้ำาเสียง และการกระทำา เป็นแบบทดสอบที่ดีที่สุดในการ

ทดสอบความรักของผมครับ 
ฝากอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคนที่กำาลังอินเลิฟ และที่ยังไม่เจอคนที่ใช่

สำาหรับคู่รักที่กำาลังอินเลิฟขอให้เก็บช่วงเวลานี้ให้นานที่สุด และ

สำาหรับคนที่ยังไม่พบกับคนที่ใช่  อีกไม่นานความรักก็มาหาเราเอง

วาเลนไทน์นี้คิดว่าของขวัญอะไรเหมาะสมกับคู่รัก

กล่องดนตรีค่ะ เพราะมันมีความหมายที่ลึกซึี้ง สื่อกับคนรับได้เป็นอย่างดี

มีแรงบันดาลใจอะไรเกี่ยวกับความรักไหม          

เพียงแค่คนสองคนอยากที่จะเรียนรู้ซึ่งกัน และกันมันก็น่าจะมีความสุขดี     
ถ้าจะให้ดอกไม้กับคนที่เรารักจะให้ดอกอะไร หรือถ้าได้รับดอกไม้จากคน 

ที่คุณรัก คุณคิดว่าเขาจะซื้อถูกใจคุณไหม เพราะอะไร

ให้ดอกกุหลาบขาว เพราะถ้าเกี๊ยวชอบสิ่งไหนเขาก็จะสรรหามาให้เสมอ 

เดทแรกคุณจะชวนเขาไปไหนและทำาอะไร

ไปทะเล เพราะเกี๊ยวชอบทะเล ทะเลเป็นสิ่งสวยงามและน่ามอง ทำาให้เรา 

หายเศร้าและหัวเราะได้ ชวนเขาไปเล่นน้ำากับเกี๊ยวว่ายน้ำา ดำาน้ำาดูปะการัง 

ดูสวีทดี 

มีวิธีสร้างเสน่ห์ให้ความรักอยู่ให้ยาวนานอย่างไร

คงจะรู้คำาว่าให้อภัยและขอโทษให้มากขึ้น เพราะรู้จักกับคำาสองคำานี้

มันจะทำาให้ความรักของเราอยู่ได้ยาวนานคะ 

อะไรที่เขาทำาให้คุณแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด

นิสัยที่เป็นผู้ใหญ่ เข้าใจเกี๊ยวมั้งคะ ชอบคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆ เอาใจเกี๊ยว

 ไม่รำาคาญกี๊ยวก็พอแล้วคะ

คุณมีแบบทดสอบความรักของคุณยังไง

 ไม่ยากคะ แบบทดสอบความรักของเกี๊ยวก็คือจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

 ความรักของคนสองคนคะ

ฝากอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความรักที่กำาลังอินเลิฟและไม่เจอคนที่ใช่

สำาหรับคนที่เจอคนที่ใช่แล้วก็ขอให้รักกันนานๆ นะคะ และส่วนคนที่ยังไม่

เจอคนก็ขอให้เจอกับคนดีๆ และก็รักเรามากๆ นะ

มารุจน์  กูมมุดดิน (ชาฮับ)
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต
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สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนท่านจะอ่านข้อเขียนทั้งหมดในคอลัมน์

ใคร่ขออธิบายเพื่อทำาความเข้าใจ     โดยทั่วไปกันว่า... 

คอลัมน์รอบเตียงเป็นการตอบคำาถาม  ของผู้อ่านที่ส่ง

เรื่องราวมาหาเราด้วยจุดประสงค์แตกต่างกันออกไป 

ไม่ว่าจะ...ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรัก ปกติคนคบหา 

เชิงชู้สาวย่อมมีทั้งเรื่องรักใคร่สุขสมหวัง ทะเลาะกัน นำา 

พาความหม่นหมอง กลัดกลุ้มใจ จะหาทางระบายที่ไหน 

ไม่ได้เสีย มองไม่เห็นทางออก หรือต้องการแลกเปลี่ยน 

 ประสบการณ์ที่เคยพบเจอ กระทั่งเรื่องเพศศึกษา (เซ็กซ์) 

เราจะให้คำาแนะนำา เพื่อหาทางออกของปัญหาเหล่านั้น

หากผู้ ใดได้นำาเอาไปใช้และเกิดผลทีมงานจะยินดี 

เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราหวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านเช่นกัน...

ถือเป็นปฐมฤกษ์เปิดคอลัมน์ ซึ่งตรงกับเดือผแห่งความ

รักพอดิบพอดี 

ดังน้ันขออวยพรให้ผูผยังไม่มีคู่จงได้คู่รักสมดังปรารถนา 

 สำาหรับผู้ใดมีคู่และอยู่ในครรลองไม่นอกใจขอให้ความรัก

ผลิดอกออกผลเรื่อยไป  ความสมหวังกับความผิดหวังของ

คนเรามีเข้ามาหลากหลายรูปแบบ               

แต่บอกเลยว่า      ไม่มีอะไรที่น่าผิดหวังไปกว่าความรู้สึกที่ 

มักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่เรายังไม่ทันได้ตั้งตัว  

สมควรแก่เวลา ว่าแล้วมาตอบปัญหาความรักกันดีกว่า 

สวัสดีครับ...

ผมมีเรื่องอึดอัดใจ เอาไปบอกเล่าให้ใครฟังไม่ได้

เพราะกลัวคนอื่นเขาไม่เข้าใจและเอาไปพูดต่อๆกัน 

ทำาให้ผมอับอายได้ แม้แต่เพื่อนสนิทก็ตาม...

ผมเคยมีประสบการณ์ทางเพศ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ผมเป็นคนค่อนข้างไวต่อสิ่งเร้า และช่วยเหลือตัวเอง

ค่อนข้างบ่อย ถือได้ว่าเกือบทุกวันครับ     เมื่อมีสิ่งเร้า

สวัสดีคะ 

คือดิฉันมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษา เนื่องจากเรื่องที่เกิด 

ขึ้นมันสร้างความกดดัน กับดิฉันอย่างมาก เนื่องจากดิฉัน 

ซึ่งกำาลังศึกษาอยู่และตอนนี้เรียนหนักมากและมีงานที่

ต้องรับผิดชอบเยอะมาก 

โดยแต่ละงานต้องใช้ทั้งเวลา และความตั้งใจ เป็นอย่าง

มาก จึงไม่สามารถทำาให้กลับบ้านได้ตรงตามเวลา ทำาให้

ดิฉันมีปากเสียงกับแฟนทุกวัน ซึ่งดิฉันไม่สามารถทำาใน

แบบที่เขาต้องการได้

และภายหลังเราเริ่มทะเลาะกันหนักขึ้น จนดิฉันไม่มี

สมาธิในการทำางานอย่างเต็มที่

ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าดิฉันต้องทำาตามใจเขา หรือเรา

ควรเลิกกันดีกว่า 

ถ้าเขาไม่เข้าใจเรา เพราะทะเลาะกันทุกวัน จนดิฉันเกิด

ความเครียด ซึ่งดิฉันนั้นควรทำาอย่างไรดีค่ะ ?

   ช่วยแนะนำาด้วยคะ

สวัสดี...ครับ

สำาหรับเรื่องของคุณเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกัน 

ในทั้งสองฝ่าย ซึ่งคุณควรจะมีการพูดคุยกันก่อนจะดีกว่า

การตัดปัญหา ด้วยวิธีเลิกกัน 

ซึ่งการเลิกกัน ผมไม่ขอแนะนำา ถ้าเรื่องไม่รุนแรง อยากให้

มีการพูดคุยกันจะดีกว่า เพราะที่เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ คุณ 

ไม่ได้มีการบอกหรืออธิบายเวลาการทำางาน หรือระบบงาน 

ของคุณที่แน่นอน ชัดเจนหรือเปล่า ทำาให้ฝ่ายนั้นอาจจะมี

ความระแวงและน้อยใจที่คุณขาดเวลาในการสนใจเขา ลด

ลงขนาดไหน 

ในการทำางานของคุณ พอทำางานเสร็จคุณพอจะมีเวลา 

แบ่งให้เขาสักนิดคงจะดีที่คุณสนใจเขา หรือการโทรศัพท์

หากัน เพื่อทำาให้เชารู้คุณทำางานอยู่ 

เพื่อความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย 

เชื่อว่าพื้นฐานของคุณต้องเกิดจากความรัก และความ

รักนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ 

จึงอยากให้คำาแนะนำาคุณว่าควรมีการพูดคุยปรับความ

นายรอบเตียง

รอบเตียง
เรื่อง>  นายรอบเตียง

สวัสดีคะ...

ฉันทำาอะไรไม่ถูก เพราะรู้สึกว่าขาดพี่เขาไม่ได้ ถึงพี่เขาจะ

บอกว่าไม่ได้ทิ้งฉันไปไหน จะดูแลฉันเหมือนเดิมแค่เรากลับมา

เป็นพี่น้องกัน!

เริ่มต้นกันใหม่ฉันกลัวเวลาที่ห่างๆ กันมันจะทำาให้ความรู้สึก 

ไม่เหมือนเดิม กลัวพี่เขาไปมีคนอื่น  ฉันอยากให้พี่เขากลับมา

หาฉัน 

ฉันจะทำายังไงดีค่ะ...

สวัสดีเช่นกันนะ....

อย่างแรกต้องเข้าใจและรับความจริงกับนิสัยส่วนตัวของตัว

เองให้ได้ก่อนว่าที่เขาพูดมานั้นเป็นจริงหรือไม่

ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ควรปรับนิสัยตัวเองใหม่และให้เวลาทั้ง

เขาและคุณได้ทบทวนวันเวลาที่ผ่านมาของทั้งสองคน กันมาก 

กว่าเดิมเพราะว่าวันเวลามีความรู้สึก ความผูกพันดีๆ ต่อกัน

แต่ถ้าว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปหรือกำาลังมองหา

คนใหม่เข้ามาในชีวิตเขาละก็ 

วันเวลาอาจจะทำาให้ตัวคุณเข้มแข็งและรู้จักตัวตนที่แท้จริง

ของเขา ให้เราจำาเป็นบทเรียน และเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณดีกว่า

ขอเป็นกำาลังใจให้

นายรอบเตียง

มากระตุ้นผมสามารถมีอารมณ์ทางเพศได้กับทั้งสองเพศ  

หากผมมีกิจกรรมทางเพศกับผู้ชาย ก็มักจะเป็นแค่การสำาเร็จ

ความใคร่ด้วยการสัมผัสทางกาย ไม่ว่าจะด้วยมือหรือ

ปากเท่านั้น  ไม่ได้มีการสอดใส่ทางทวารหนักแต่อย่างใด 

หากผมมีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิง ก็จะดำาเนินกิจกรรมไป 

อย่างปกติเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงทั่วๆ ไป  

แต่บางครั้งผมเองก็มีความรู้สึกอยากที่จะช่วยสำาเร็จความ

ใคร่่ให้กับผู้ชายแบบทางปากมากกว่าเพราะผมชอบรสสัมผัส

ทางทางกายของเขา คือเวลาลูบไล้ร่างกายเขาแล้ว มันรู้สึก

ลื่นเนียนให้ความรู้สึกดี จึงอยากที่จะกอดเขาและช่วยให้เขาได้

รับความสุขทางเพศ

สิ่งที่ผมอยากถามคือ...

หนึ่งการที่ผมรู้สึกอย่างนี้ เขาเรียกว่าเกย์หรือป่าวครับ

สองผมไม่รู้ว่าผู้ชายทั่วๆไป เขาจะมีอารมณ์กับทุกเพศ 

เหมือนผมหรือไม่

สามอย่างนี้ ถือว่าผมเป็นโรคจิตหรือเปล่าครับ

สี่มีคำาแนะนำาอะไรให้ผมบ้างครับ

ขอบคุณครับ

ขอเอ่ยคำาทักทายตามประเพณีไทย “สวัสดี” 

เป็นเรื่องเปิดคอลัมน์ของเราเลย ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย...

เรื่องของความไม่แน่ใจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ในบางครั้ง

อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคล แต่กรณีเกิดขึ้นกับตัวเอง 

เท่าที่อ่านจากเรื่องราว   จับอาการดูแล้ว    เข้าข่ายไบเซ็กชวล 

(Bisexual) หรือการรักร่วมสองเพศ  จากการเคยร่วมเพศหญิง 

และชายมาแล้ว ถือว่ามีรสนิยมทางเพศที่ชอบคนทั้ง 2 เพศ 

คนที่ มีรสนิยมแบบไบเซ็กชวล อาจมีประสบการณ์ทางเพศ 

ภาวะอารมณ์ความรักกับทั้งเพศตัวเองและเพศตรงกันข้าม ยัง

หมายถึงความรู้สึกส่วนตัวและอัตลักษณ์ทางสังคม  โดยยึดจาก 

ความสนใจทางเพศการแสดงออกทางพฤติกรรมและการเป็น

สมาชิกในกลุ่มสังคม คำาถามต่อมาว่าผู้ชายทั่วไปเกิดลักษณะ

แบบนี้หรือเปล่านั้นธรรมชาติมนุษย์มีความสนใจต่อเพศตรง

ข้ามผู้ชายก็ชอบมองผู้หญิง เพราะสนใจในสรีระผู้หญิง  แต่

ผู้ชายที่หลงใหลในเพศเดียวกันเองส่วนมากจะเกิดขึ้นในหมู่

เกย์หรือจำาพวกร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง 

คำาถามที่สามขอตอบสั้นๆมองว่าเป็นเรื่องความชอบส่วน

บุคคลมากกว่าอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้

และสุดท้ายแนะนำาว่าเราต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าต้องการ

เพศไหนมากกว่ากัน แต่ถ้าตนเองยังต้องการเป็นในลักษณะที่

กล่าวมาแสดงว่าคุณเป็น Bisexual แล้ว ให้ควบคุมความรู้สึก

ตัวเองให้ได้ รับความจริงกับสิ่งที่เราเป็น

จงโชคดี

นายรอบเตียง
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สวัสดีคะ

แฟนหนูเขาชวนหนูไปเที่ยว และหนูรูม้าว่าเขาบอก

เพื่อนเขาว่า เขาจะมีอะไรกับหนูให้ได้ หนูจะปฏิเสธเขา

ดีไหมค่ะ  แต่หนูก็กลัวแฟนไม่รัก กลัวเขาไปมีอะไรกับคน

อื่น หนูควรทำาอย่างไรดีค่ะ

-ก่อนอื่นเราควรพิจารณาว่า

1.สังคมของคุณยอมรับเรื่องการเสียตัวก่อนแต่งหรือ

ไม่ จะมีผู้ชายกี่คนจะแต่งงานด้วยหากเขารู้ว่าคนที่เขาจะ

แต่งเคยเสียตัวมาก่อน หากสังคมไม่ยอมรับการเสียตัวให้

คนที่คุณรักโดยที่ยังไมแ่ต่งงาน ก็จะถือเป็นเรื่องเสี่ยงเกิน

ไปทีย่อมเสียตัวเพื่อหวังว่าจะเป็นการมัดใจ 

2.คุณได้ปรึกษาพ่อ แม่คุณเรื่องการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนแต่งหรือไม่ อย่าลืมว่าคนที่รักคุณไม่ใช่มีเพียงคนรัก

เท่านั้น พ่อแม่เป็นคนที่รักเรามากที่สุด และไม่หวัง

ผลตอบแทนจากเรา ส่วนคนรักเราไม่สามารถทราบได้

ว่าเบื้องหลังแล้วเขาต้องการอะไรบางทีเม่ือเขาได้สิ่งที่

เขาต้องการแล้ว เราก็อาจจะไม่มีคุณค่าสำาหรับเขาอีก

ต่อไป 

3.ความสาวหรือความบริสุทธิ์ของคุณมีได้เพียงครั้ง

เดียว เมื่อคุณเสียไปคุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้อีก 

ดังนั้นการที่จะให้สิ่งที่เป็นส่ิงเดียวมีได้คร้ังเดียวควรท่ีจะ

มีความรอบครอบควรจะมอบให้แก่คนท่ีคุณคิดว่าพิเศษ

สวัสดีคะ 

ดิฉันอายุ 21 ปี ขอไม่บอกชื่อนะค่ะ คือดิฉันเพิ่งเคยมี

ประสบการณ์รอบเตียงครั้งแรกกับเพื่อนชายแล้วเพื่อน

ชายของดิฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเหมือนกันค่ะ แล้ว

ตอนเรามีอะไรกันเราก็ป้องกันอย่างดีเหมือนตอนที่เคยเรียน

สุขศึกษาตอนมัธยมมาแต่เคยได้ยินมาว่าถ้าเราใช้ถุงยาง

ในการมีเพศสัมพันธ์กันนั้นจะช่วยเรื่องคุมกำาเนิดได้ไม่ 100 

เปอร์เซ็นต์ ดิฉันกลัวว่าจะพลาด เลยอยากจะปรึกษาข้อสงสัย

นี้ว่า ถ้าดิฉันใช้ถุงยางอนามัยตอนที่มีเพศสัมพันธ์กันเพื่อคุม

กำาเนิด แล้วดิฉันกินยาคุมกำาเนิดแบบฉุกเฉินหลังร่วมเพศด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดตั้งครรภ์ขึ้นมาได้หรือเปล่าค่ะแล้วถ้า

ป้องกันทั้งสองทางจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100 

เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าค่ะดิฉันสงสัยมากเลยค่ะเลยส่งจดหมาย

เข้ามาสอบถามเพราะว่าไม่กล้าที่จะปรึกษาใคร และก็ไม่มี

ประสบการณ์มาก่อน รู้แค่สิ่งที่เรียนวิชาสุขศึกษามาตอน

เรียนมัธยมเท่านั้นค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ

สวัสดีจ๊ะ

ใช่แล้วจ๊ะ การคุมกำาเนิดโดยใช้ถุงยางไม่สามารถคุมกำาเนิดได้ 

100 เปอร์เซ็นต์ แต่คุมกำาเนิดเพียง 86 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่

เข้าใจ ซึ่งกันและกันเสียดีกว่าในตอนนี้ 

ก่อนที่ความระแวง ความน้อยใจในการไม่มีเวลาความ

ไม่ไว้ใจ มาบั่นทอนและทำาให้ในที่สุดความรัก และความ

รู้สึกดีๆต่อกันมันจะหดหายไปโดยท่ีคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเสีย

เค้าไปแล้วจากการไม่ปรับความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน 

ขอเป็นกำาลังใจให้กับการทำางานของคุณอย่าเพิ่งท้อถอย

ควรเดินหน้าต่อไปและส่วนเรื่องของความรักให้มีความ

เข้าใจกันนะครับ 

ที่สุด และเป็นพ่อของลูกคุณ 

4.หากกลุ่มของคุณส่วนใหญ่จะเสียตัวก่อนแต่งงาน จำาเป็น

หรือไม่ที่เราจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงจะเข้ากลุ่มได้ การ

เลียนแบบควรจะเลียนในสิ่งที่ดี สิ่งไม่ดีก็ไม่ควรเลียนแบบ

หากคุณไม่เสียตัวก่อนแต่ง คุณจะถูกล้อเลียนหรือไม่ ใน

ความเป็นจริงคุณจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองอย่าให้

ความคิดของกลุ่มมาโน้มน้าวให้เราทำาในสิ่งที่ไม่ดี คิดว่า

อะไรเหมาะสม เมื่อไรจึงจะถึงเวลา ผลดีผลเสีย ผลที่ 

กระทบในอนาคต 

5.คุณคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์จะทำาให้คุณเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ 

การมีเพศสัมพันธ์จะทำาให้คุณได้รับการยอมรับในกลุ่มคุณหรือ

ไม่ การมีเพศสัมพันธ์จะทำาให้แฟนรักคุณเพิ่มขึ้น การมีเพศ

สัมพันธ์จะทำาใหคุ้ณเด่นขึ้นมา หากคุณคิดเช่นนั้นเป็นความ

คิดที่ไม่ถูกต้องการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ทำาให้คุณเป็นผู้ใหญ่หรือ

การยอมรับ หรือแฟนจะรักมากขึ้น คุณต้องเปลี่ยนความคิด

ของคุณ นอกจากนั้นคุณอาจจะถูกดูถูกเสียตัวง่ายๆ และ

หมดคุณค่าสำาหรับเขา 

6.คุณรู้สึกอย่างไรที่ต้องนอนโดยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าถูกสัมผัส

ร่างกาย ถูกจับต้องบริเวณของสงวน รวมทั้งวิธีการอื่นๆ หรือ 

คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเป็นฝ่ายกระทำา  หากคุณยังไม่พร้อมก็ควรจะ

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์                

7.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนเป็นลักษณะไหนแค่คน

รู้จักแค่คนใกลช้ิดแค่คู่รัก หากเพียงแค่นั้นคุณก็ไม่ควรจะเสียตัว

ให้เขา หากความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่คุณจะแต่งงานครอบครัว

แฟนและครอบครัวคุณรับทราบก็อาจจะพิจารณายอมเขา 

8.แฟนคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดหรือไม่ เช่น

การตั้งครรภ์ หรือพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณหรือไม่ การจะดู

ว่าเขาจะรับผิดชอบหรือไม่อย่าเพียงแค่รับฟังจากคำาตอบต้องดู

พฤติกรรมของเขาหากยังต้องขอเงินพ่อแม่ หรือไม่มคีวามรับ

ผิดชอบ คุณควรจะเมินหนีเขาจะดีกว่า 

9 แฟนคุณเจ้าชู้หรือไม่ อย่าคิดว่าคุณจะสามารถหยุด

พยศเขาได้ คนเจ้าชู้คงจะหยุดพฤติกรรมสำาส่อนทางเพศไมไ่ด้ 

นอกจากจะเสียใจคุณอาจจะต้องติดโรคจากแฟนคุณ 

10.คุณได้ปรึกษาวิธีคุมกำาเนิดกับแฟนหรือยัง 

11.คุณเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ หากไม่ ต้องเตรียมวิธี

คุมกำาเนิดก่อน 

12.คุณคิดว่าความรักของคุณจะย่ังยืนหรือไม่หากคุณเ สียตัว

ให้เขา 

13.คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าแฟนคุณจะไม่นำาโรคติดต่อมาให้

คุณ ได้เจาะเลือดตรวจหาโรคติดต่อหรือยังโดยเฉพาะโรคเอดส์ 

หากยังไม่แน่ใจก็ไม่ควรเสี่ยงคุณอาจจะเป็นคนที่โชคร้าย 

 

รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะ

นายรอบเตียง

วิธีนี้เป็นการคุมกำาเนิดที่หาได้ง่าย และเป็นสิ่งที่คุมกำาเนิด

ได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

ส่วนยาคุมนั้นเป็นวิธีที่คุมกำาเนิดที่หาได้ง่ายตามท้อง

ตลาดและมีราคาไม่สูงถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอีกวิธีนึง 

ซึ่งตัวยาคุมกำาเนิดนี้ เป็นตัวการยับยั้งการตกไข่ในกรณีที่ 

ใช้เวลาครึ่งแรกของรอบเดือนหรือการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุ

มดลูกทำาให้เกิดการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสม 

แต่อาจจะมีผลข้างเคียงนะครับ คือในบางรายอาจจะมี

อาการคลื่นไส้หรืออาเจียน แต่จะพบแค่ส่วนน้อยเท่านั้น

นะครับที่อาจจะมีอาการแบบนี้ 

ส่วนการรับประทานยาคุมฉุกเฉินนั้นควรจะทานยาเม็ด

แรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด ซึ่งไม่เกินภายใน 72 

ชั่วโมง แต่แนะนำาว่าควรจะทานหลังมีเพศสัมพันธ์แล้ว 1-2 

ชั่วโมง และตามด้วยอีกเม็ด 1 ใน 12 ชั่วโมงแล้วอย่างที่

คุณถามว่าสามารถใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธุ์ควบคู่

กับการทานยาคุมกำาเนิดหลังมีเพศสัมพันธุ์ (หรือยาคุม

ฉุกเฉิน) ร่วมได้หรือไม่นั้นได้ครับ 

เพราะว่าการกินยาคุมกำาเนิดนั้นอาจจะป้องกันได้ไม่ 

100 เปอร์เซ็นต์ควรจะใช้การคุมกำาเนิดแบบอื่นร่วม เช่น 

การใส่ถุงยาง สามารถป้องกันโรคติดต่อได้ดีมากอีกด้วย

ครับ

แต่ยาคุมกำาเนิดนั้นผมแนะนำาว่าอย่ารับประทานบ่อย

หรือมากเกินไปเพราะจะส่งผลข้างเคียงกับร่างกายจะ

ทำาให้รอบเดือนผิดปกติได้ครับ

    โชคดีนะจ๊ะ

นายรอบเตียง

นายรอบเตียง
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“ความรัก”

มุงดูหนัง(แผ่น)
เรื่อง> อนุพงศ์ โม้ติ๊บ
ภาพจาก Newline Cinema

I am Sam – สุภาพบุรุษปัญญานิ่ม เป็นภาพยนตร์ที่เสนอ 

เรื่องราวสายใยความรักความผูกพันระหว่างพ่อและลูก ซึ่งเกิด 

อุปสรรคในการดำาเนินชีวิตในแบบไม่ปกติอย่างคนทั่วไป เพราะผู้ 

เป็นพ่อนั้นมีปัญหาทางสมอง (ออทิสติก) สมองเทียบเท่ากับเด็ก 

อายุ 7 ขวบ  แต่เขาได้พยายามเลี้ยงดูลูกสาวที่เกิดจากการไปมี 

ความสัมพันธ์กับหญิงเร่ร่อนคนหนึ่ง โดยเธออยู่กับเขาเพียงต้อง 

การที่ซุกหัวนอนเท่านั้น และได้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา 

เมื่อเธอคลอดลูกสาว ได้ทอดทิ้งเธอไว้ให้กับคุณพ่อผู้ป่วยทาง

สมองเลี้ยงดูตามยถากรรม

แซมพยายามเลี้ยงดู ลูซี่ ลูกสาวของเขา ด้วยสัญชาตญาณของ 

คนเป็นพ่อที่มีต่อลูก แม้เขาเองจะมีปัญหาทางสมองก็ตาม แต่

ชีวิตของสองพ่อลูกได้เริ่มแปรเปลี่ยนไป เมื่อลูซี่ีอายุครบ 7 ขวบ 

ซึ่งทำาให้เธอนั้นมีพัฒนาการที่สูงกว่าพ่อของตัวเอง

จากที่แซมเคยอ่านนิทานให้ลูซี่ฟัง แต่ตอนนี้ลูซี่กลับเป็นฝ่าย

ที่ต้องอ่านหนังสือให้แซมฟัง และในระยะหลังๆ ลูซี่เริ่มมีปัญหา

กับโรงเรียนโดยที่ตัวเธอนั้นไม่อยากไปเรียนหนังสืออีกต่อไป 

เหตุผลเพียงแค่ไม่อยากอ่านหนังสือท่ีพ่อของเธออ่านไม่ได้  

และไม่อยากเก่งกว่าพ่อของเธอ เพราะเธอไม่อยากทำาให้พ่อ

เสียใจและน้อยใจเธอ 

ต่อมาจากนั้นไม่นานนักชีวิตของทั้งคู่ต้องพลิกผันครั้งใหญ่ 

พ่อลูกคู่นี้ต้องพลัดพรากจากกัน โดยนักสังคมสงเคราะห์ได้ใช้

อำานาจทางกฎหมายอ้างว่าแซมอยู่ในสถานภาพท่ีไม่มีความ

สามารถจะเลี้ยงดูลูซี่ได้ จึงทำาให้ทั้งสองต้องถูกแยกออกจาก

กัน ซึ่งลูซี่ต้องอยู่ในความดูแลของสถานสังคมสงเคราะห์จนจะ 

มีพ่อแม่บุญธรรมที่มีคุณสมบัติพร้อมจะรับเธอไปเลี้ยงดู  

แซมจึงต้องขึ้นศาล เพื่อเอาตัวลูกสาวของเขากลับคืนมา โดย 

ได้รับความช่วยเหลือจากทนายสาวที่ชื่อริต้า  ซึ่งในตอนแรกๆ 

เธอไม่เต็มใจจะช่วยแซมด้วยซ้ำา แต่เมื่อเธอได้เห็นสายใยแห่ง 

ความรักระหว่างแซมกับลูกสาว เธอจึงได้ปลี่ยนใจช่วยเหลือ 

อย่างเต็มที่  คอยให้กำาลังใจแซมมากกว่าตอนแรก

การดำาเนินเร่ืองของภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นความรักใน

อีกหลายๆ มุมมองทำาให้คนดูต้องอึ้งและซึ้งกับเหตุการณ์ที่ตัว

ละครประสบ เพราะในสังคมปัจจุบัน คนบางคนที่มีร่างกาย

และสมองครบปกติทุกอย่าง พอมีลูกแล้วกลับเลี้ยงลูกแบบที่ไม่

เข้าใจ บางทีก็ไม่ให้ความสำาคัญ เลี้ยงแบบไม่มีเวลาให้ซึ่งแตก

ต่างกับแซมมาก ทั้งที่เขาเป็นคนที่ไม่ปกติแต่มีสัญชาตญาณของ

ความเป็นพ่อมากกว่า เพราะทั้งชีวิตของเขาให้ความสำาคัญกับ

ลูกสาวเป็นที่หนึ่ง และพยายามเลี้ยงดูทั้งๆ ที่ตัวเองนั้นไม่ใช่คน

ปกติครบ 32 อย่างคนทั่วไป 

แต่กลับเข้าใจและสอนลูกสาวอย่างถูกต้อง ซึ่งฉากหนึ่งที่ลูซี่ 

จำาเป็นต้องพูดคำาโกหก เพื่อจะให้แซมนั้นชนะคดี เพราะอยาก

กลับไปอยู่ด้วยกัน แต่แซมนั้นกลับไม่ดีใจเลยที่ลูซี่ทำาอย่างนั้น 

แซมเสียใจไม่ใช่ว่าไม่อยากชนะคดีในครั้งนั้น หากเป็นเพราะเขา 

ไม่อยากให้ลูซี่เป็นคนไม่ดีเพราะที่พูดคำาโกหกออกมา 

ฉากนี้หลายคนอาจนึกคิดตำาหนิแซมในใจก็ได้ว่า “โง่” แต่ใคร 

จะรูว้า่มนัแสดงใหเ้หน็ถงึอกีมมุหนึง่วา่ แซมไดใ้หค้วามสำาคญักบั 

การสอนและเลี้ยงลูซี่มากขนาดไหน แต่ด้วยความไม่ปกติทาง

สมองของแซมจึงได้แสดงออกถึงความซื่อออกมาเพียงเท่านั้น

ซึ่งตอนที่กำาลังสู้คดีกัน ลูซี่ต้องไปอยู่บ้านของพ่อแม่บุญธรรม 

แต่แซมเองก็พยายามหาหนทางได้อยู่ใกล้ลูกสาวของตนอีก 

จนกระทั่งได้งานทำาและอาศัยอยู่บ้านใกล้ๆ กับบ้านของพ่อ

แม่บุญธรรมที่เอาลูซี่ไปเลี้ยง แต่ก็ถูกกีดกันจากพ่อแม่บุญธรรม 

เหตุการณ์กำาลังดำาเนินไปอย่างย่ำาแย่ รวมทั้งการต่อสู้คดีเพื่อจะ

ได้ลูซี่กลับคืนมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

แต่สุดท้ายความรักอันแสนบริสุทธิ์ของสองพ่อลูกไม่อาจมี

สิ่งใดมาพรากทั้งสองออกจากกัน เพราะว่าลูซี่ได้แสดงให้

ครอบครัวที่รับเลี้ยงเธอได้เห็นว่า ตลอดเวลาที่ลูซี่อยู่ในการดูแล

ของพ่อแม่บุญธรรมนั้นเธอไม่มีความสุขเลย ถึงแม้ว่าพวกเขา

จะดีกับเธอมากขนาดไหน แต่ลูซี่ก็คิดถึงพ่อของเธอทุกวัน 

เพราะแม้ว่าพ่อแม่บุญธรรมของเธอจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบ

พร้อมและดูแลเธอได้ก็จริง แต่ก็ไม่สามารถมาทดแทนความ

รักของแซมผู้เป็นพ่อได้เลย   

เพราะฉะนั้นเราไม่ควรตีคุณค่าของแต่ละคน แค่เพียงตาม

ความบกพร่องของร่างกายอย่างเดียว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้ว

สังคมที่เราอยู่จะเป็นสังคมที่โหดร้ายมาก ถ้ามีคนที่แตกต่าง

จากคนส่วนมากเวลาจะถูกกีดกันออกมา 

นี่คือสิ่งที่น่าคิดจริงๆ ว่าการกระทำาอย่างนี้เป็นการทำาร้าย

กันทางอ้อม เพราะสุดท้ายสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการจริงๆ 

แล้วคงหนีไม่พ้นการยอมรับและความเข้าใจ 

เช่นเดียวกับความรักของแซมและลูซี่ในภาพยนตร์ ที่ผู้คน

ในสังคมไม่เข้าใจและตัดสินลงความเห็นกันเอาเองว่ามันจะ

เป็นเช่นไร  

เมื่อภาพยนตร์ได้จบลง เชื่อได้เลยว่าคุณต้องซาบซึ้งและ 

ประทับใจกับความรักความผูกพันอันแสนบริสุทธิ์ของพ่อลูก

ที่มีให้แก่กัน ถึงมันจะไม่ดีพร้อมมากมาย ความรักของแต่ละ

คนนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครอื่นจะมาตัดสินวัดคุณค่าความรักความ

รู้สึกได้ 

บางทีเนื้อเรื่ิองในภาพยนตร์อาจเป็นเหมือนตัวอย่างที่

แสดงให้เราได้เข้าใจถึงความรักในรูปแบบที่แตกต่างจาก

บรรทัดฐานของคนปกติทั่วไป 

หลังจากนี้เราอาจมองเห็นความรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต 

ผู้อื่นมากขึ้นก็ได้  

มิใช่สิ่งที่ใครกำ หนด 
หรือพิพากษาได้
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ถ้�คุณรู้สึกว่�คว�มคึกคักในตัวคุณยังไม่พอสำ�หรับเรื่องบนเตียงล่ะก็ 
เร�มี “ตัวช่วย” ที่จะทำ�ให้ทั้งคุณและเข�กลับม�ซู่ซ่�อีกครั้ง

อ�ห�รดี สุขภ�พสมบูรณ์
กระตุ้น...รักให้แข็งแรง

ยาก่อนนอน
เรื่อง> ทิพยรัตน์ สงวนชม
ภาพประกอบ> เพชรกมล พรหมเพ็ชร

“ตัวช่วย” ที่สามารถทำาให้คุณและเขากลับมาสัมผัสความตื่นเต้น 

เร้าใจได้อีกครั้งด้วยวิธีง่ายๆ ที่มีมาตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์  ทั้งที่เป็น

ความจริงที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ และที่ไม่สามารถพิสูจน์

ได้ เรียกว่า “ยาผีบอก” แถมยังมีความเชื่อที่ไปทรมานทรกรรม

สัตว์ไม่ว่าจะเป็น อุ้งตีนหมี ดีงู เขากวางอ่อน หมาดำา หรือตัว

เดียวอันเดียวของเสือ ฯลฯ

นอกจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีนักดื่มต่างร่ำาลือและคิดไป    

ในทางเดียวกันว่าเป็นเคร่ืองดื่มช่วยเสริมพลังความกล้าให้กับ

คุณผู้ชายทั้งหลาย แต่บั่นทอนสุขภาพเสียมากกว่า

มีวิธีง่ายๆ และได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นคือ อาหาร

อาหารที่สำาคัญสำาหรับบำารุงร่างกาย เพื่อสร้างฮอร์โมน

และสร้างพลังงานให้ตัวคุณ คุณอาจนึกไม่ถึงว่า อาหารที่เรา    

รับประทานเป็นชีวิตประจำาวันสามารถช่วยในการบำารุงใน    

เรื่องของความต้องการทางเพศได้ 

 เมื่อเรารับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นประจำาทุกวัน 

พลังงานในร่างกายเราอาจยังไม่เพียงพอต่อการทำากิจกรรม

ต่างๆ เพราะฉะนั้นเราจึงมีอาหารมาแนะนำา เพื่อบำารุงให้ 

มีพลังงานใน   การทำากิจกรรมมากขึ้น

อาหารประเภทผัก ผลไม้สด ถั่ว ซึ่งมีทั้งวิตามินซี ไฟเบอร์  

และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยทำาให้ระบบประสาทและฮอร์โมน

ทำางานได้ดีขึ้น

หอย ไข่ปลาทุกชนิด มีสังกะสีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สืบพันธุ์

น้ำาผึ้ง มีฮอร์โมนและเอ็นไซม์ ช่วยในเรื่องการสืบพันธุ์

ลดความเครียด ทำาให้ผ่อนคลายและหลับสนิท เพราะเกิด 

จากการออกัสซั่มในผู้หญิง และการหลั่งในผู้ชาย เป็นช่วงเวลา 

ที่ทุกคนได้ปล่อยวางและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

บรรเทาอาการเจ็บปวด การหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน ทำาให้

หลั่งสารเอ็นดอร์ฟินตามมาด้วย ช่วยให้ผ่อนคลายลดการเจ็บ

ปวดบางอย่างได้ เช่น ปวดท้องก่อนมีประจำาเดือน

อายุยืนกว่า อ่อนเยาว์กว่า ฮอร์โมน DHEA ทำาให้เกิดความ

ตื่นตัว ยังช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ความจำาดีขึ้น ผิวสุขภาพดี 

 รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจดีอีกด้วย

นอกจากจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การลดของน้ำาหนัก

ตัวจากการทำากิจกรรมต่างๆ แล้ว เราต้องดูแลสุขภาพของเรา

ให้ดูดีอยู่เสมอทั้งภายในและภายนอก เพราะทุกสิ่งที่เพศตรง

ข้ามสังเกตเรา มักเป็นสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการ

ทางเพศได้

ช็อคโกแลตมีสารต้านอนุมูลอิสระสารฟีนิวเอ็ททิวลามีน

เป็นสารที่ระบบประสาทมนุษย์ได้ปลดปล่อย  

โสมทำาให้ระบบประสาท กล้ามเนื้อ และฮอร์โมนทำางานได้ดี

ขึ้น

เห็ดสร้างกล่ินเย้ายวนคล้ายฟีโรโมนบริเวณริมฝีปากและ

ร่างกาย เป็นการกระตุ้นความต้องการทางเพศ

กระเทียม คึ่นช่าย เครื่องเทศ พริก และส่วนผสมที่รสชาติเผ็ด

ร้อนในเครื่องเทศ เพิ่มเลือดไหลเวียนไปอวัยวะเพศ เป็นการ

กระตุ้นความต้องการทางเพศ

 หากใครได้รับประทานเป็นประจำาอยู่แล้ว จะเกิดคำาถามตาม

มาว่า “จะอ้วนไหม” ซึ่งถือว่าเซ็กซ์เป็นการออกกำาลังกายอย่างหนึ่ง 

มีรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า เซ็กซ์สามารถช่วยลดน้ำาหนักได้  

ช่วงเดือนแห่งความรัก จึงแถมวิธีการควบคุมน้ำาหนักแบบพิเศษๆ

ถ้าคุณมีเซ็กซ์สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง จะเผาผลาญน้ำาหนักได ้

31,200 แคลอรี่ต่อปี จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงนักที่เซ็กซ์ช่วยลด

น้ำาหนักตัวได้

เพิ่มการไหลเวียนโลหิต เซ็กซ์ทำาให้การไหลเวียนของเลือดถูก

สูบฉีดไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ อวัยวะต่างๆได้รับออกซิเจนและ

ฮอร์โมน ลดคอเลสเตอรอล ทำาให้ไขมันดีเพิ่มขึ้น
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บ้านศิลปิน...
ที่ คลองบางหลวง

ห�กพูดถึงก�รเที่ยว
กรุงเทพฯ คงนึกถึงห้�งสรรพ-

สินค้� แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิต หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวย�มร�ตรีต�มย่�นดังๆ ไม่ก็ไปเรียนรู้

วัฒนธรรมไทยต�มโปรแกรมทัวร์ ซึ่งคงหนีไม่พ้น

มุงหลังค�จึงพ�ย้อนวันว�นไปรู้จักย่�นขุนน�งเก่�

มรดกจ�กบรรพรุษให้

วัดพระแก้ว ศ�ลหลักเมือง และวัดอรุณฯ แล้วนอก 
จ�กนี้ล่ะ

 บวกกับคว�มภ�คภูมิใจของคนรุ่นใหม่ที่

และก�รค้�อันรุ่งโรจน์สมัยกรุงธนบุรีเป็นร�ชธ�นี
ก�ลเวล�ผ่�นเปลี่ยนเป็นชุมชนเล็กๆ อันแสนศิวิไลซ์

ที่ยังหลงเหลือกลิ่นวีถีชีวิตแบบคนริมคลอง

ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์รักษ�

คงอยู่สืบไป

เถลไถล
เรื่อง> เพชรกมล พรหมเพ็ชร
ภาพ> ปรัญชัย ฮวดชัย

ช้อนชา
เรื่อง> ธีรตา กุลฉิม
ภาพ> มุง.ช่วยกัน

ร้าน Chubby Chang’s กับร้าน RISA  LAMO  BANGKOK 

ตั้งอยู่โครงการอารีย์การ์เด้น (Aree Garden) ตกแต่งเสมือนยก

ป่าเข้ามาไว้ในเมือง โดยจัดเป็นสวนที่เป็นธรรมชาติ ล้อมรอบด้วย

ต้นไม้ใหญ่และลำาธาร

เส้นทางหลักคือถนนพหลโยธิน  เลี้ยวเข้าซอยพหลโยธินซอย 5   

ตรงเข้ามาเรื่อยๆ โครงการอารีย์ (Aree Garden) จะอยู่ตรงหน้า

ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 อยู่ตรงข้ามกระทรวงการคลัง

RISA  LAMO  BANGKOK 

มาจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยในเมืองหลวงที ่RISA  LAMO  BANGKOK สิ

ร้านกาแฟ & เบเกอรี่  ภายในร้านอบอวลด้วยกลิ่นหอมจากเมล็ดกาแฟ ทางร้านแนะนำา

เอสเพรซโซ่กลิ่นทอฟฟี่ปั่นผสมถั่วพร้อมเติมด้วยวิปปิ้งครีม คอช็อคโกแลตต้องลอง Sweet 

Berry Secret ช็อคโกแลตปั่นสูตรพิเศษที่หอมกลิ่นซอสเบอร์รี่  

ยังมี Carrot Cake เค้กแครอทสลับชั้นหน้าครีมสด และยังมีอีกหลากหลายเมนู อาทิ  

Choco Banana Mousse Cake ช็อคโกแลตมูสเค้กไส้กล้วยหอม orange cake , straw-

berry cake , Rocky Road , orange mousse ทั้งรสชาติของกาแฟและขนมถูกปาก 

บวกกับบรรยากาศสบายๆ ชวนให้อยากหนีความวุ่นวายมานั่งเล่นคงจะถูกอกถูกใจ หากมี

เวลาว่าง ก็ลองแวะมานั่งเล่นจิบกาแฟเพลินๆ กันดู ร้าน RISA  LAMO  BANGKOK เปิด

ประตูพร้อมเสิร์ฟทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 22.00 น.

 Chubby Chang’s 

ชบับีช้า้ง เบเกอร ่ีแอนด ์กิฟ๊ชอ็ป (Chubby Chang’s Bakery & Gift Shop) เปน็รา้น

ของคู่รักลูกครึ่งเยอรมันและอเมริกัน อยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็ก แต่บินข้ามทะเลไป

เรียนต่อต่างประเทศ ด้วยความผูกพันทำาให้ทั้งคู่อยากเปิดร้านร่วมกัน โดยจัด

พื้นที่่อย่างจำากัดได้ลงตัว พื้นที่ด้านในจัดเป็นมุมสำาหรับทำาเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 

สดใหม่ทุกวัน

เมนูคุ้กกี้โฮมเมดสไตล์อเมริกัน ซึ่งทั้งหมดนี้คุณนีน่าเจ้าของร้านลงมือทำาเอง 

สำาหรับเมนูที่ใครมาถึงร้านแล้วต้องลิ้มลอง หรือซื้อเป็นของฝาก ติดไม้ติดมือ

กลับบ้าน คือ Double fudge brownie และ Chocolate chip cookies  

ยังมีมุมสำาหรับเด็กให้ระบายสี และมุมกิ๊ฟช็อป ที่มีของน่ารักๆ ให้เลือกซื้อซึ่ง 

เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ร้าน Chubby Chang’s เปิดวันจันทร์ - วันอาทิตย์ 

(หยุดวันพุธ) เวลา 11.00 น. - 20.00 น. 
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เสียงดนตรีไทยไร้คำาร้องคลอมากับสายลมยามบ่าย เดินผ่าน 

บ้านไม้ริมน้ำาได้สักหกเจ็ดหลัง จึงพบกับต้นเสียงของบทเพลงเก่า 

ที่เปิดผ่านเครื่องเสียงต้อนรับผู้มาเยือนไม่ขาดสายฝาประตู 

ภายในมีกระดานดำาขนาดเล็กติดอยู่ เขียนว่า “บ้านศิลปิน” (The- 

 Artist House) และรายละเอียดต่างๆ ไว้บนพื้นที่สี่เหลี่ยมสมถะ 

ของกระดานแผ่นนั้น 

บ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมน้ำา ชั้นบนของบ้านมีการจัดแสดง

สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่น และถือว่าเป็นแลนดม์าร์ค

ของบ้านศิลปิน คือ องค์เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  ศิลปะ 

สมัยกรุงธนบุรี ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางบ้าน เป็น

องค์เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านและชุมชนย่านนี้มาช้านาน 

มีการสันนิษฐานกันว่าองค์เจดีย์หลังนี้ไว้ใช้บอก

อาณาเขตของวัดกำาแพงบางจาก คำาว่าย่อมุมสิบ

สอง มาจากเหลี่ยมอาคารเจดีย์ ที่ทำาให้มุมมีหยัก

เป็นเหลี่ยมออกมา แทนที่ตรงมุมจะเป็นเหลี่ยม ด้วย

เทคนิควิธีของคนสมัยนั้น ได้ออกแบบหักย่อลงทำาเป็น

สามมุม เพื่อเพิ่มความงดงามแก่สิ่งก่อสร้าง   

ไม่ว่าใครที่มีโอกาสมาเยือน ต้องกดชัตเตอร์บันทึก

ภาพเก็บความทรงจำาว่า ครั้งหนึ่งได้มาเยือนบ้าน

หลังนี้

“คลองบางหลวง” หรือ “คลองบางกอกใหญ่” เดิมทีสมัยสมเด็จ- 

พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามายัง 

กรุงธนบุรี 

ย่านคลองบางกอกใหญ่ได้กลายเป็นท่ีต้ังชุมชนของเหล่า

บรรดาข้าหลวง และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนที่เคยช่วยเหลือ

พระองค์มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ จึงเรียก

คลองบางข้าหลวง และเพี้ยนเสียงเปลี่ยนเป็นคลองบางหลวงมา

จวบจนปัจจุบัน

เดิมเป็นบ้านของ ตระกูล “รักสำาหรวจ” ตระกูลนี้มีอาชีพ

ทำาทองและค้าขายมาหลายช่วงคน เวลาผ่านไปบ้านหลังนี้ 

ถูกผลัดมือมาเป็นของคุณชุมพล อักพันธานนท์ และเพื่อนๆ 

รู้จักกับคลองบางหลวง

ก่อนจะมาเป็นบ้านศิลปิน

บ้านศิลปินในวันนี้

ศิลปิน ที่ได้เข้ามาซื้อบ้านโบราณนี้ไว้ และทำาการซ่อมแซมบูรณะ

บ้านทรงมนิลากว่าร้อยปีหลังนี้ให้กลับมาสวยงามสมบูรณ์ตาม

โครงสร้างเดิมให้มากที่สุด 

ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า “บ้านศิลปิน” (The  Artist House) จนทุก 

วันนี้ 

ผลงานของเหล่าศิลปินทั้งรูปวาด ภาพถ่าย ส่วนโถงชั้นล่าง

เป็นบริเวณจัดกิจกรรมศิลปะและการจัดจำาหน่ายของที่ระลึก

สำาหรับผู้มาเยือน และกิจกรรมเด่นที่ใครมาเยือนแล้วต้อง

ขอลงมือทำา คือการทำาภาพพิมพ์ ที่สามารถทำาเป็นของที่ระลึก

หรือจะเป็นของฝากด้วยฝีมือตนเอง ที่สนนราคาต่อชิ้นเพียง 

50 บาท หรือหากสนใจทำาหน้ากาก และระบายสีปูนปั้นก็มีพี่ๆ 

ศิลปินคอยช่วยสอน 

หลังจากเสร็จกิจกรรมก็มานั่งชื่นชมผลงานตัวเองได้ที่มุม 

คอฟฟี่ช็อปไปพร้อมกับการดื่มด่ำาวิถีชีวิตริมน้ำา หรือจะเลือกซื้อ

อาหารที่แม่ค้าพ่อค้าพายเรือมาขายกันถึงที่ ทำาให้เห็นกันสดๆ 

ขอแอบกระซิบเบาๆ ว่าภาชนะใส่อาหารของ่บ้านศิลปิน จะเก็บ

ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วไว้ให้พ่อค้าแม่ค้า แต่ถุงพลาสติกทุกใบจาก 

ที่นี่ได้ผ่านการทำาความสะอาดมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะ

ต้องการให้ลดการใช้ถุงพลาสติกนั้นเอง

องค์เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

 หุ่นละครเล็ก “คณะคำานาย”

กลุ่มศิลปินเชิดหุ่นละครเล็ก แต่ใจใหญ่ผู้มีแนวคิดอุดมการณ์ 

เดียวกัน ด้วยความมุ่งหวังที่จะร่วมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะการ

1 ด้�นบนตัวบ้�นเป็นที่จัดแสดงง�นศิลปะของศิลปิน
หล�กหล�ยท่�น
2 ถ่�ยจ�กหน้�ต่�งบนบ้�น เห็นเรือแล่นผ่�นตลอดเวล� 
ทั้งยังส�ม�รถโดยส�รเรือม�ยังที่นี่ได้อีกท�ง
3 สิ่งหนึ่งที่พบเห็นจำ�นวนไม่น้อย คือก�รสะสมของเก่�

1 4

3 2
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- หากใครที่ขับรถส่วนตัวมา ให้ขับเข้ามาทางซอยเพชรเกษม 28 จนสุดซอยจะพบกับวัดคูหาสวรรค์ สามารถจอดรถไว้บริเวณ

ลานวัดได้ และเดินเลียบคลองมาทางขวามือจนสุดทางก็จะเจอ “บ้านศิลปิน”

- ถ้าใครสะดวกใช้บริการรถเมล์ ให้ลงรถตรงปากซอย จรัญสนิทวงค์ 3 แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาจนสุดซอยจากนั้นเดิน

ข้ามสะพานข้ามคลองบางหลวง แล้วเลี้ยวซ้ายเดินเลียบคลองมาก็เจอ "บ้านศิลปินฯ" 

บ้านศิลปินพร้อมเปิดประตูรอผู้คน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่ม

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เปิดเวลา 

09.00 - 19.00 น. ปิดค่ำาเล็กน้อย เพื่อดื่มด่ำากับศิลปะแบบเต็มที่

การแสดงของหุ่นละครเล็ก “คณะคำานาย” แสดงทุกวันเว้น

วันพุธเพียงวันเดียว การแสดงจะเริ่มตอนบ่ายสองของทุกวัน 

หากว่างเว้นจากภาระประจำาวันลองสละเวลาไปเย่ียมชมหรือ

พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

คลองสายนี้ยังคงเต็มไปด้วยเร่ืองราววิถีชีวิตคนริมน้ำาแบบ

ดั้งเดิม แม้ว่าโลกนั้นจะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไร

แสดงหุ่นละครเล็ก ในฐานะคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ยังสามารถร่วม

สืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยแห่งนี้ได้  

ส่วนเรื่องความสามารถของ “คณะคำานาย” ต้องบอกว่าพวก 

เขาอยู่ในแวดวงมาร่วม 10 ปี อีกทั้งได้รับโอกาสจากกลุ่มศิลปิน 

ท่ีมีความชำานาญในด้านศิลปะเป็นผู้ให้คำาปรึกษผในการจัด

ทำาการแสดงในรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง และเพื่อเป็นการต่อยอด

ในการสร้างสรรค์การแสดงให้มีความหลากหลาย ยังได้รับความ

เมตตาให้ใช้สถานที่ในการแสดง ณ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

  เอกลักษณ์เด่นของหุ่นละครเล็กแห่งคลองบางหลวง คือ การ

สวมชุดดำาปิดคลุมทั้งตัว และการใส่หน้ากากดำาปกปิดใบหน้า

ทั้งหมด เพื่อให้ตัดทอนความเป็นมนุษย์ลงแล้วสวมจิตวิญญาณ

ให้เป็นหนึ่งเดียวเฉกเช่นหุ่นเชิด 

ก่อนที่จะทำาการแสดงต้องมีการไหว้ครูบาอาจารย์ทุกครั้ง แม้

หุ่นเชิดมีเพียงสามตัวแต่มิอาจลบลีลาการแสดงเชิดหุ่นแสนเหลือ

ร้ายของพวกเขาได้ การแสดงของคณะคำานายทำาให้คนดูรู้สึก

ว่าหุ่นเชิดเหล่านั้นเปรียบเสมือนมีชีวิต ที่คนดูสามารถแตะต้อง

สัมผัสและโต้ตอบพูดคุยกันได้ จนเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ชม

ทุกเพศทุกวัยที่ได้เข้ามาชม 

แม้เป็นการแสดงเพียงแค่ 20 นาที แต่เป็น 20 นาที ที่แสนคุ้ม

ค่าสำาหรับคนดูอย่างเรา ต้องขอบคุณหุ่นละครเล็ก “คณะคำานาย”  

ที่ค่อยสืบสานสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่

วันและเวลาเปิดบ้าน

การเดินทาง

Music review

ทำาไมคนทุกคนจึงอยากมีความรัก  

เพราะมนุษย์อยู่ได้ด้วยความรัก 

คุณคิดว่าจริงไหม? 

ลองถามตัวเองดูสิว่าทุกวันนี้คุณอยู่ได้

เพราะอะไร…

นึกถึงเพลงปรากฎการณ์ ซึ่งถ่ายทอด

ความหมายของเพลงรักได้น่าสนใจ  

เนื้อหาของเพลง เปรียบความรักเหมือน

กับรอยสัก เมื่อคิดสักแล้ว ต้องคิดเผื่อถึง

ตอนลบด้วย  เพราะต่อให้พยายามลบ 

แค่ไหน ก็ไม่มีทางที่จะจางหายไปได้ 

ความรักก็เช่นกัน ในวันที่ต้องเลิกลาไป 

เป็นเรื่องยากที่จะลืม 

แต่บางคนเลือกที่จะไม่รักใคร เพราะไม่

กลัวเจ็บ อยากให้คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่

สอนให้รู้จักคำาว่าเจ็บปวดแต่มันก็งดงาม  

หากใครที่กำาลังท้อแท้หมดกำาลังใจใน

เรื่องความรัก ลองไปหาเพลงนี้ฟังกันดู

แล้วคุณจะมีพลังกับการกล้าหาความรัก

เพลง ปรากฎการณ์

ศิลปิน อพาร์ตเม้นต์คุณป้า

อัลบั้ม สมรสกับภาระ

ความรักในมุมมองของใครหลายๆ คน 

เป็นการทุ่มเทให้กับคนที่เรารัก  

บางคนยอมทำาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เมื่อ

อยากมีความรัก ก็ต้องพร้อมสละเวลา 

ความสุขส่วนตัว ให้กับมัน

คุณเคยรักใครแบบสุดหัวใจบ้างไหม?

อยากให้ลองฟังเพลง Wake Up ซึ่งสื่อ 

แทนความหมายในการทุ่มเทกับคำาว่ารัก   

ออกมาได้อย่างชัดเจน ทุ่มเทแบบไม่ได้

คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน แค่ได้

มิตรภาพ เพียงเล็กน้อยกลับคืนมาก็พอ

การทุ่มเทอะไรหลายๆ อย่างกับคนที่ 

ไม่รู้จักความรักก็ต้องเสียใจ เสียความรู้สึก 

อาจเพราะว่าเขาคนนั้นไม่ได้ต้องการ 

เพียงแต่เราแบ่งใจทุ่มเทให้ไปเอง 

ในอีกแง่มุมหนึ่ งของเพลงนี้สื่ อถึ ง 

ความรักเมื่อมีสมหวัง เมื่อมีชีวิตคู่ก็ต้อง

คอยเป็นกำาลังใจต่อกัน 

ตื่นขึ้นมา...เพื่อพบกับความรักกัน

เพลง Wake Up

ศิลปิน Better Weather

อัลบั้ม Better Them Looks

วันหนึ่ งขณะโดยสารรถประจำาทาง 

มามหาวิทยาลัย โดยส่วนตัวชอบฟังรายการ 

เพลงทางวิทยุ เพื่อหลีกหนีความเบื่อหน่าย 

บนถนน และผลาญเวลาไปพรางๆ

ชายวัยรุ่นโทรศัพท์เข้ามาขอให้ดีเจช่วย

เปิด “เพลงเริ่มใหม่” เพราะเขาหวังใช้เพลง 

ส่งเสียงผ่านลำาโพง บอกกล่าวแทนความ

รู้สึกของ้องอน หวนคืนกับแฟนสาว 

หลั งทำ านอง เพลงแบบร็อกอั งกฤษ 

(ศิลปินดูโอ้คู่นี้รู้จักและก่อต้ังวงที่นั่น)  

ดังกังวารขึ้น  คำาร้องบอกเล่าเรื่องราวเพียง 

สั้นๆ ในเวลา 3.55 นาที เกี่ยวกับช่วงเวลา 

ที่มีกันและกันช่างเบิกบาน แต่เมื่อเลิกรา 

กันไป ก็ไม่อาจไปเริ่มกับใครได้อีก นอกจาก 

เขาและเธอ 

บทลงเอยของชายวัยรุ่นคนนั้น เป็น

อย่างไรไม่อาจทราบได้ 

แต่หากใครอยากใช้มุกนี้ แทนการบอก

เล่าความรู้สึกตัวเอง น่าจะใช้ได้ดีไม่ใช่เล่น

เพลง เริ่มใหม่

ศิลปิน Sqweez Animal

อัลบั้ม อาจยังไม่สาย

คนเราทุกคนล้วนแต่มีความรัก แต่ใน

หลายๆ คน ยังไม่กล้าและลังเลที่จะมี 

ความรัก  มัวคิดถึงเหตุผลประกอบ แต่การ 

รักใครสักคนก็ไม่ใช่ส่ิงที่ผิดหรือน่าอาย 

เพราะไม่ว่าความรักเป็นอย่างไรเรานั้น 

ไม่อาจรู้ได้ จนกว่าเราลองรักใครสักคน 

ถึงแม้เราต้องพบเรื่องเสียใจและเสีย

น้ำาตา แต่อย่างน้อยดีกว่าต้องมาเสียใจ 

นั่งปล่อยให้ความรู้สึกผ่านไปเฉยๆ โดย 

เรานั้นไม่ได้ทำาอะไรเลย

เพลงรักคือสิ่งที่สวยงาม ได้ตอบโจทย์

ความรู้สึกของคนไม่กล้าและลังเลค้นหารัก 

เพราะกลัวความผิดหวัง 

โดยเพลงนี้ให้กำาลังใจผ่านทำานองสดใส 

ปลุกอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนที่ไม่กล้า 

ลังเลที่จะทุ่มเทลงไปกับความรัก ซึ่งถึงแม้ 

ว่าอาจมนี้ำาตาและความทุกข์ แต่ก็คุ้มค่า 

หากแลกกับการรักใครสักคน  ซึ่งเขานั้น

คุ้มค่ากับความรักที่มีให้และสำาคัญกับเรา

มากมาย  อย่างในเนื้อเพลงที่ให้กำาลังใจ

กับคนที่กำาลังจะมีความรักเวลานั้นไม่เคย

ที่จะหยุดนิ่งและรอคอยใคร 

ดังนั้นอาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้หาก

ไม่ได้ลองทำาตามความรู้สึกของตนเอง  

สู้ทุ่มเทความรักลงไปอย่างสุดหัวใจ  

หากคุณฟังเพลงนี้จบ ก็จะรู้สึกได้ถึง

ความหมายของความรักที่มีค่า และการได้ 

รักใครอย่างจริงใจ โดยไม่ปิดกั้นความ 

รู้สึกของหัวใจตัวเอง 

แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยน

ความรู้สึกที่มีเป็นสิ่งดีๆ ที่ให้แก่กัน  

เช่นเดียวกันกับในมุมมอง ความรักนั้น 

เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สามารถเชื่อมคน

แต่ละคนให้ผูกพันกัน รู้จักกัน  

ความรักเป็นเพียงสายใยบางๆ แต่มันจะ 

เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆ หากคนเราเข้าใจ 

ความรักทำาให้คนมีความทุกข์ 

หลายคนอาจมองอย่างนั้น แต่มันก็ 

เปรียบเหมือนรสชาติของชีวิต 

ที่มีทั้งสุข เศร้า หัวเราะ ร้องไห้ และ

รอยยิ้ม ทำาให้โลกนี้ีสดใส มีชีวิตชีวา

เพราะว่า...รักคือสิ่งสวยงาม

เพลง รักคือสิ่งสวยงาม

ศิลปิน super baker

อัลบั้ม Popover 
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เกิดเหตุเรือลำาใหญ่อับปางกลางทะเลลึก 

ชาย 2 คน กะลาสีกับเศรษฐีผู้มาท่องเที่ยว 

รอดชีวิตมาด้วยกันบนเรือลำาเล็ก

กะลาสีหยิบขนมปังสองแถวและกระติก

น้ำาจืดติดมือมาก่อนกระโดดลงเรือเล็ก  

เขาคิดว่ามันต้องถูกเฉลี่ยสำาหรับสองปาก 

แทนที่เป็นเขาผู้เดียว ระหว่างทางที่แขวน

ไว้กับโชคชะตาเช่นนี้  ไม่แน่เลยว่าเรือน้อย

จะลอยลำาเข้าฝั่ง หรือถูกคลื่นยักษ์กลืน

หายไป

การเดินทางตามยถากรรม ด้วยเวลา 

อันเนิ่นนาน เมื่อทั้งคู่เกิดหิวขึ้นมา กะลาสี 

หยิบขนมปังกินประทังชีวิต ด้านเศรษฐีจึง

ขอแบ่ง แต่กะลาสีกลับเสนอราคาแพงลิบ 

ซึ่งเศรษฐีก็ยอม ทั้งสองซื้อขนมปังไปมา  

ด้วยราคาที่แพงขึ้น จนเศรษฐีเป็นฝ่ายชนะ

ความโลภมากของกะลาสี เห็นทรัพย์

สมบัติของคนอื่นจนไม่เหลือซึ่งน้ำาใจให้

เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในยามตกทุกข์ได้ยาก 

เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก

และเรื่องสั้นอึดใจจบ

ผู้เขียน อาจินต์ ปัญจพรรค์

หากมีวาระสำาคัญ a day นิตยสารหัวคิด 

นอกกรอบ มักไม่พลาดการทำาหนังสือ

เล่มพิเศษออกมาให้บรรดาแฟนพันธุ์แท้ 

ได้อ่านและเก็บสะสมเป็นคลังปัญญา

หนนี้ a day เดินทางมาถึงวาระครบ 

10 ปี นับตั้งแต่ a day ฉบับแรก 

ถือกำาเนิดเมื่อเดือนกันยายน ปี 2543 

นิตยสารฉบับหนึ่ง ซึ่งมีบุคลิกนิสัยไม่

เหมือนใครในกระแสหลัก สามารถยืน

ผ่านกาลเวลากว่า 1 ทศวรรษ ทั้งยังได้ 

รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 

ในหมู่วัยรุ่น เป็นเรื่องน่าภูมิใจที่ต้องฉลอง 

การฉลองที่่ว่าคือ a day LEGEND 

เล่มนี้ เป็นเหตุผลประการแรก

หากติดตามนิตยสาร a day เรื่อยมา 

จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่นำาเสนอเสมอ คือการ 

รวบรวมนักคิด นักปฏิบัติ นักสร้างสรรค์ 

ซึ่งบุคคลทั้งหลายต่างสร้างสรรค์ผลงาน 

โดดเด่นชัดเจน แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแห่ง 

ความคิดสร้างสรรค์ จุดระเบิดแรงบันดาลใจ

ให้แก่ผู้อ่าน 

สำาหรับ a day LEGEND มุ่งเน้นเสนอ 

เร่ืองราวของสามัญคนไทยที่มีบทบาท

หน้าที่ต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและ 

อุดมคติแก่ผู้คนวงกว้างของสังคม ในสาขา 

ต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  

บันเทิง ไปจนถึงวงการกีฬา จำานวนทั้งสิ้น 

25 คน ผ่านมุมมองนักเขียน กวีนิพนธ์ 

และบรรณาธิการ ชั้นแนวหน้าของวงการ

หนังสือเมืองไทย 13 คน 

ข้อความบนกระดาษทั้งหมด ประดุจดั่ง 

การอุทิศ และระลึกถึงคุณงามความดี

ของคนระดับตำานานท่ียังมีชีวิตอยู่และ

ตำานานที่ล่วงลับไป 

ภายในภาพบนปก “สืบ นาคะเสถียร” 

กับจำานวน 237 หน้า ประกาศย้ำาถึงคุณ

ความดี แฝงความหมายที่ซ่อนเร้น สื่อถึง  

คำาว่า สืบตำานาน จากบุคคลต้นแบบแห่ง

แรงบันดาลใจทุกท่าน

ซึง่ท้ิงรอยเท้าใหค้นรุน่ตอ่ไปก้าวเดนิตาม

แล้วคุณพร้อมสร้างรอยเท้าตัวเองหรือยัง

บุกคนสำาคัญ

ผู้เขียน นิ้วกลม

Book review

a day LEGEND

ผู้จัดทำา a day

“การได้รู้ด้านที่ อ่อนแอของคนเก่ง  

ทำาให้คนธรรมดาอย่างเรามีพลัง”   

บุ ก คนสำ า คัญห นั ง สื อที่ ถ่ า ยทอด

เรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล 

ระดับแถวหน้าของสาขาต่างๆ ทั่วโลก 

ในแง่มุมต่างๆ ทั้งความรู้สึก และ 

ความคิด ซึ่งรังสรรค์ผลงานแก่โลก 

นำาเสนอในรูปแบบการเขียนจดหมาย ไป

ถึงบุคคลสำาคัญเหล่านั้นตามเอกลักษณ์

เฉพาะของ “นิ้วกลม”

ในเนื้อความจดหมายเผยความรู้สึก

ที่เป็นข้อสงสัย และสิ่งที่ต้องการบอก

บุคคล 16 คน อาทิ ไมเคิล แจ๊กสัน, 

ออง ซาน ซู จี, เลโอนาร์โด ดาวินชี, 

โคโนสุเกะ มัตสึชิตะ, รงค์ วงษ์สวรรค์, 

จอห์น เลนนอน, วินเซนท์ แวน โกะ เป็นต้น

ลองเลือกหามาพิสูจน์ว่า นิ้วกลม ได้

พรรณนาถึงบุคคลสำาคัญเหล่่าน้ีอย่างไร 

เผื่อคุณลองเขียนจดหมายถึงใครสักคน

หนึ่งวันเดียวกัน

ผู้เขียน วินทร์ เลียววาริณ

ถึงแม้เป็นหนังสือเก่า แต่หากคุณได้

อ่านหนังสือเล่มนี้ของ วินทร์ เลียววาริณ 

อาจเป็นหนังสือเล่มหน่ึงในดวงใจของ

คุณอย่างแน่นอน เพราะ...

เรื่องสั้นทั้ง 55 เรื่องสั้นแนวทดลองใน 

เล่มนี้ ทำาให้ได้โลดแล่นไปในห้วงแห่ง 

อารมณ์ความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดผ่านตัว 

หนังสือ เป็นรูปแบบการเขียนซึ่งมีภาพ

ประกอบด้วย 

เรื่องสั้นทั้งหมดที่หลอมรวมกันในเล่ม 

สะท้อนสังคมทุกซอกหลืบ อาจเป็นมุม

เล็กๆ ปกติในชีวิตคุณนั้น มองข้ามไป 

โดยที่ไม่รู้ตัว แต่ละเรื่องถูกเปรียบเทียบ

จากบางสิ่งบางอย่าง และเกิดคำาถามใน

ความคิด 

ตอนจบในแต่ละเรื่องยังสร้างความ

ประหลาดใจ เพราะเปรียบเสมือนกับ

จิ๊กซอวท์ี่กระจัดกระจายทิ้งไว้ 

เพื่อให้ผู้อ่านนั้นมาค้นหา 

ช้อนโต๊ะ
เรื่อง/ภาพ> ธีรตา กุลฉิม

เข้าสู่เทศกาลแห่งความรัก อยากจะเซอร์ไพรส์คู่รัก ด้วยการ 

ออกนอกบ้านไปรับประทานอาหารมื้อค่ำา

ประเด็นหลัก...จะไปร้านไหนกันดี?

ถ้ายังคิดไม่ตก ช้อนโต๊ะชวนท่านผู้อ่านมาร้านอาหารลิตเติลดรีม 

(Little Dream) ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งแบบคันทรีโมเดิร์น   

ภายในร้านสัมผัสถึงสวนสไตล์ยุโรป ยิ่งพาคู่รักมาด้วยแล้วไซร้ 

ยิ่งโรแมนติก เหมือนท่องอยู่ในเทพนิยาย

เมื่อก่อนได้เปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ จนมีเสียงเรียกร้องจาก 

บรรดาลูกค้า ให้เปิดร้านอาหารด้วย จะได้ครบสูตร ครั้งแรกยัง 

ทนใจแข็ง แต่พอนานวันยิ่งมีเสียงบอกกล่าวมากขึ้นๆ จนส่ง 

แรงกระเพื่อม จุดประกายให้เกิดเป็นลิตเติ้ลดรีมในคอนเซ็็ปต์ 

ความสุขเล็กเล็กเกิดขึ้นได้ที่นี้ 

สำาหรับอาหารแนะนำาของที่นี่ ข้าวผัดแจ่วบองปลาสลิดทอด 

(เจ้าของร้านย้ำาว่าถ้ามาลิตเติ้ลดรีมห้ามพลาด) ซึ่งเป็นสูตรเด็ด 

เคล็ดลับที่คิดค้นมาเอง จากการลองผิดลองถูก เนรมิตรข้าวผัด 

อาหารยอดนิยมคู่ครัวไทย ผสมผสานกับน้ำาพริกแจ่วบอง 

กับปลาสลิดทอด กับรสชาติเผ็ดเล็กน้อย อร่อยอย่างลงตัว 

จากอาหารพื้นๆ กลายเป็นเมนูน่าลิ้มลอง

พร้อมกันนี้ร้านลิตเต้ิลดรีมยังมีอาหารไทยและฝรั่งพร้อม

เสิร์ฟอีกหลากหลายชนิด

ก่อนเดินทางกลับ ตบท้ายด้วยเครปเค้กเป็นของหวาน 

ล้างปากยังมีเครื่องดื่มและขนมให้เลือกอีกหลากชนิด อย่างที่

กล่าวมาว่า ที่นี่เขาทำาร้านกาแฟและเบเกอรี่มาก่อน จึงรับรอง

ในความเด็ดดวงสรวงสมร ครบสูตร

ร้านลิตเติลดรีมตั้งอยู่ซอยกระดาษทอง ถนนเลียบคลอง 3 

อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี บริการเสิร์ฟทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เริ่ม

เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.

Little Dream

ช่วงวันหยุดมีโอกาสหลบหลีกความจอแจ แวะไปพักผ่อน 

แถวเกาะเกร็ด มีเสียงร่ำาลือมาว่า สมชายบ้านทำาขนมหวานไทย 

 เป็นแหล่งผลิตขนมไทยรายใหญ่  ขนมไทยของที่นี่จะเน้นวัน

ต่อวัน สดใหม่ทุกวัน  

สมชายบ้านขนมไทย มีขนมไทยกว่า 50 ชนิด อาทิ ทองหยิบ 

จ่ามงกุฎ  ฝอยทอง และทองหยอด ฯลฯ เราจึงไปล่วงวิธีการ

ทำาทองหยอดจากทางร้านเพื่อนำาเสนอให้ผู้อ่านลองเข้าครัวทำา

รับประทานกัน

ส่วนผสมขนมทองหยอดประกอบไปด้วยไข่เป็ด, แป้งข้าวเจ้า 

น้ำาตาลทราย และน้ำาลอยดอกมะลิ (เจ้าของร้านกระซิบมาว่า 

มาตราส่วนของแต่ละวัตถุดิบ ขึ้นอยู่กับจำานวนขนมมากหรืือ

น้อยแค่ไหน) 

เมื่อเตรียมส่วนผสมเรียบร้อย วิธีการทำาเริ่มจากผสมน้ำาลอย 

ดอกมะลิกับน้ำาตาลทราย จากนั้นนำาไปตั้งไฟแรงให้เดือด 

เคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที แบ่งน้ำาเชื่อมส่วนหนึ่งออกมา 

สำาหรับแช่ทองหยอดที่สุกแล้ว ตอกไข่เป็ด เลือกเอาเฉพาะ 

ไข่แดง โดยนำาไข่แดงไปกรองในผ้าขาวบางเพื่อรีดเอาเยื่อออก 

จากนั้นตีไข่แดงให้ขึ้นฟู ค่อยผสมแป้งทองหยอดลงไป คนให้

แป้งและไข่แดงเข้ากัน นำาไข่แดงที่ผสมแป้งเรียบร้อยไปหยอด

ในน้ำาเชื่อม วิธีหยอดนั้นให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง 

หยิบส่วนผสมมาเป็นลูกขนาดพอประมาณ แล้วจึงสะบัดลงไป

ในน้ำาเชื่อม 

รอจนทองหยอดสุกจึงตักออกมาพักใส่ในน้ำาเชื่อมที่แยกไว้

ก่อนหน้านี้ ทองหยอดที่สุกสังเกตได้ว่าจะลอยขึ้น 

เพียงเท่านั้นก็ทำาให้รสชาติของขนมอร่อยได้แล้ว 

ทองหยอด สมช�ยบ้�นทำ�ขนมหว�นไทย

ถ้วยตวง
วัลยา ปลั่งประยูร <เรื่อง

แพรว มงคลธนารักษ์ <ภาพ
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 สวนหลังบ้าน
เรื่อง> ไทมุงฯ

เมื่อสองเดือนก่อน ก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะออกมาให้ทุกท่านได้เชยชมกับ 

ทุกบรรทัดที่เราประณีตบรรจงด้วยความรักในการทำาหนังสือ เราได้ออกเดินทาง

เพื่อนำาพาเรื่องดีๆ มาเขียนลงในนิตยสารเล่มนี้ให้แก่ผู้อ่านทุกคน พวกเราทั้ง 15 

คน ได้เผชิญทั้งเรื่องดีและไม่ดีมาไม่น้อย เราต้องฝ่าอุปสรรคมาหลายๆอย่าง แต่เรา

ก็ไม่เกรงปัญหาเหล่านั้น เพราะถือว่าปัญหาทุกอย่างเป็นครูที่จะสอนให้เราโตขึ้นใน

วันข้างหน้า เราได้รับความอนุเคราะห์จากแหล่งข่าวหลายๆท่านที่ยินดีและเต็มใจ

ในการให้ข้อมูลต่างๆ นิตยสารมุงหลังคาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี่ด้วย 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำาปรึกษาแก่นิตยสารมุงหลังจนสำาเร็จในวันนี้ 

และต้องขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้ากับทุกท่านที่อุดหนุนนิตยสารมุงหลังของเรา 

นิตยสารฉบับนี้สำาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก 

สาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ที่ได้ให้โอกาสพวกเรา นิตยสารมุงหลังคา

 มีโอกาสได้จัดทำานิตยสารฉบับนี้ขึ้น

 ขอบคุณคณาจารย์สาขาวารสารศาสตร์ทุกท่าน

ที่คอยให้คำาปรึกษาและพูดคุยเวลาที่พวกเราท้อแท้ 

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในกลุ่ม ที่ทำาให้พวกเรามีนิตยสารมุงหลังคาวันนี้ได้ 

ขอบคุณทุกๆ คนจากใจจริง ที่คอยให้กำาลังใจซึ่งกันและกันตลอดการทำางาน

และสุดท้าย ขาดไม่ได้คือ ขอบพระคุณผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุน

นิตยสารมุงหลังคาของพวกเรา


