
บางทีเราก็เรียกการรู้ว่า
‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’

จากการเปิดใจอันนี้ว่า ‘สัมผัสที่หก’
ไม่เพียงแต่เรื่องความรักดอก
มันจะมีกับทุก ๆ เรื่องจริง ๆ 

ถ้าเราเปิดใจ

ประภาส ชลศรานนท์



PEACE

ลกูแกว
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เม่ือตอนเด็ก ๆ สมัยเรียนหนังสือ ผมเคยมี

ปมด้อยอย่างหน่ึง คือเพ่ือน ๆ ชอบล้อผมว่าไอ้ลูกแกว 

(คนแถวบ้านเขาเรียกญวนว่าแกวครับ) เน่ืองจาก 

พ่อผมเป็นญวน แม่ผมเป็นคนไทย ในสมัยน้ันความ

รู้สึกของคนไทยแถว  ๆบ้านผมต่อคำาว่าญวนไม่ค่อยจะ

ดีเท่าไรครับ

ผมเติบโตข้ึนมาโดยย้ายมาอยู่ท่ีกรุงเทพฯ 

ส่วนปมด้อยในเร่ืองน้ีก็ค่อย  ๆเลือนหายไป เพราะชีวิต

ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างตัวใครตัวมัน ไม่มีใครรู้จักวงศา-

คณาญาติกันอยู่แล้ว แต่ทุกคร้ังท่ีได้ยินคำาว่า “แกว” ใน

ใจลึก ๆ ยังสะดุ้งอยู่ครับ เวลาท่ีเจอเพ่ือนเก่าแล้วมีใคร

เผลอเรียกไอ้ลูกแกว ผมจะรู้สึกอายและโกรธมาก

พ่ีครบั พวกลกูจนี ลกูลาว ลกูเขมร เขารู้สกึ

กันบ้างไหมครับ

ลูกไทย



10 

คยุกันเรือ่งนีก็้ไมเ่ลว เพราะผมกเ็ป็น “ลกูเจก๊” คนหนึง่ 

จะวา่ไปแล้วไมว่า่จะเป็นลกูแกว ลกูเจ๊ก หรอืลกูลาว มนัก็ไมน่า่จะ 

มีปมด้อยอะไร ถ้าคิดเสียใหม่ว่าเราก็พวกลูกครึ่งเหมือนกัน

ลองเปลี่ยนแกว เจ๊ก ลาว เป็นสวิส อเมริกัน อิตาลี ดูสิ 

ความรูส้กึว่าเป็นปมดอ้ยกจ็ะกลายเป็นปมเดน่ข้ึนทันที ในสมยัผม 

ยังเด็ก ๆ อยู่ ผมจ�าได้ว่าลูกครึ่งฝรั่งก็ไม่ได้ฮิตกันอย่างนี้ ออกจะ

รูส้กึเป็นปมดอ้ยดว้ยซ้�า ยีส่บิสามสบิปีหลงัมานีแ่หละท่ีลกูครึง่ฝรัง่ 

ขายดีเป็นเทน้�าเทท่าทีเดียว คิดกันเล่น ๆ อีกสิบปีย่ีสิบปีข้างหน้า 

ลูกครึ่งจ�าปา ลูกครึ่งละว้า อาจจะเป็นที่นิยมก็ได้

แต่ไอเ้รือ่งปมดอ้ยนีมั่นแปลก ถา้ลองรูส้กึวา่เป็นปมดอ้ย

ไปแล้ว มันก็เหมือนตะกอนในของเหลวท่ีนอนก้นอยู่ เอาไม้ไป

แกว่งนดิเดียวกขุ่็นได ้เอาเรือ่งเหตเุรือ่งผลมาพดูกนัคงยาก ไอ้คน 

ที่ไม่มีปมตรงนั้น ก็จะไม่เข้าใจคนที่เขามี

คุณเคยได้ยินปมด้อยแปลก ๆ บ้างไหม ผมจะเล่าให้ฟัง 

บางทีคุณอาจจะข�า

เพ่ือนผมคนหนึ่ง ทุกวันนี้มีต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

ใหญ่โต เป็นถงึกรรมการผูจ้ดัการบรษัิท รายรบัเป็นแสนเป็นลา้น 

สมัยยังเป็นรุน่กระทงดว้ยกนัเขาเลา่ให้ผมฟงัวา่เขามีความรูส้กึท่ี

คิดว่าเป็นปมด้านอ่อนแอ แต่เป็นปมที่แปลกมาก

เขาไม่กล้าเดินเข้าไปซื้อของในร้านคนเดียว
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 ไม่รู้ท�าไม เขาบอกว่าทุกครั้งท่ีเดินเข้าไปซ้ือของอะไร

ก็ตามคนเดียว ไม่ว่าจะซ้ือนอต ซ้ือกระดาษ หรือซ้ือแค่ลูกอม 

สักบาทหน่ึง ถ้าเข้าไปคนเดียวแล้วเผชิญหน้ากับคนขายเพียงล�าพัง

หัวใจจะเต้นแรง เหงื่อกาฬพานจะไหล และก็ไม่ยอมถามไถ่ 

รายละเอียดของสินค้า รีบซื้อรีบจ่ายให้มันจบ ๆ ไปเสีย

เขาบอกว่าเป็นโรคกลัวคนขายของ

เพ่ือนรู้อย่างนี้ก็เลยยิ่งล้อ ย่ิงแกล้งให้เข้าไปซ้ือของ 

คนเดียว ก็เลยยิ่งอาการหนัก

ผมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง ใคร ๆ  ก็หาว่าผมเล่าเรื่องตลก 

อ�าเพือ่นหรอืเปลา่ กอ็ยา่งท่ีบอก ปมดอ้ยใครปมด้อยมัน ใครไม่เป็น 

เองคงไม่เข้าใจหรอก

ตอนเรยีนช้ันประถมอยูบ้่านนอก ผมกเ็คยถกูเรียก “ไอ้ลกู

เจก๊” เพราะในช้ันเรยีนมลีกูคนจีนเรยีนอยู่ไมก่ีค่น ถามวา่ผมรูส้กึ

เป็นปมด้อยไหมเวลาถูกเรียกอย่างนั้น ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้น 

รู้สึกอยากมีผิวคล้�าขึ้นมาสักสี่เท่า

ทุกวันนี้เมื่อได้ยินใครสักคนเรียกคนอ่ืนว่าไอ้ลูกแกว 

ไอ้ลูกแขก หรือไอ้ลูกเจ๊ก ผมก็เพียงรู้สึกเหมือนกับได้ยินเด็ก ๆ  

ล้อชื่อพ่อกัน 

การเหยยีบอีกฝา่ยหนึง่ใหจ้มโดยใช้ชาตพินัธุม์าแบ่งแยก 

ผมยอมรับได้แค่เป็นความคิดของเด็ก ๆ เท่านั้น
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มนุษย์น่าจะยอมรับนับถือมนุษย์ด้วยกันท่ีข้างในหัวใจ

มากกว่าที่ชาติพันธุ์

ในโลกนี้ มนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตผมมากท่ีสุด เขา 

ไม่ได้เกิดท่ีประเทศไทยครับ เขาเกิดท่ีประเทศอินเดียท่ีเมือง 

กบิลพัสดุ์ เมื่อราวสองพันกว่าปีก่อน

ถ้าเรามองพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ เจ้าชายสิทธัตถะ

พระองค์ก็ไม่ใช่คนไทย แต่คนไทยเกือบท้ังประเทศก็นับถือสิ่งท่ี

พระองค์ค้นพบ

ศาสนาพุทธ

พระองค์ค้นพบความจริงของมนุษย์

พระองค์ค้นพบว่า “ชีวิตนี้เป็นทุกข์”

ฝรั่งหลายคนฟังประโยคนี้แล้วต้องหยุด แล้วอยากรู้

ต่อว่าศาสนาของเราสอนอะไร พระองค์สอนอะไร

พระองค์สอน “ธรรม” หรือ “ธรรมชาติ” นั่นเอง

พระองค์ทรงด�าเนินวันละกว่าย่ีสิบกิโล เพ่ือทรงส่ังสอน

ผู้คนด้วยความเมตตา ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย ไม่ประสงค์ส่ิงตอบแทน 

เพ่ือบอกให้มนุษย์ท้ังโลกใฝ่หาหนทางอันประเสริฐแห่งการมีชีวิตอยู่

ผมบูชาพระองค์ บูชาสิ่งที่พระองค์ค้นพบ

บูชาเหมือนคนอีกหลายคนท่ีชอบเรียกคนอ่ืนว่า  

ไอ้ลูกเจ๊ก ไอ้ลูกลาว ไอ้ลูกแขก 



PEACE

ไม้บรรทดั
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ผมมีเพื่อนอยู่สองคนครับ คนหนึ่งเรียนได้

ดีในระดับเดียวกับผม อีกคนเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่พอ

ถึงตอนท่ีจะต้องสอบเรียนต่อ คุณอาเช่ือไหมครับ!  

ไอ้เพ่ือนท่ีเรียนไม่ค่อยเก่งกลับสอบติดท้ัง ๆ ที่ก็ไม่ได้

อ่านหนังสือ แต่เพื่อนอีกคนกลับสอบไม่ติด

อันนีล้ะครบัปัญหา ทำาไมมนัเป็นแบบนี ้คณุ

อาคิดว่าการสอบเป็นการวัดผลท่ีดีท่ีสุดแล้วหรือครับ 

ที่จะให้คนคนหนึ่งได้เข้าไปศึกษาต่อ

ผมไม่เห็นด้วย บางคนที่สอบติด ผมถามว่า 

เขาเตรียมตัวสอบอย่างไร บางคนก็บอกว่าไม่ได้

เตรียมตัวอะไรมากมาย บางคนไม่อ่านหนังสือกลับ

สอบตดิ ผมคยุหัวข้อนีก้บัเพือ่นบางคน เขากเ็ห็นดว้ย 

ผมคิดว่าการสอบใช้วัดคนไม่ได้หรอกครับ

ประชุม ภู่แบ่ง
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ถ้าคณุประชมุคดิวา่การสอบวดัคนไมไ่ด ้ผมจะตอ่ใหอี้ก

สักสามสี่ประโยคตามน้�าไปด้วย

การได้เข้าเรียนในสถาบันที่ไปสมัครสอบ ก็วัดคนไม่ได้

การจบจากสถาบัน ก็วัดคนไม่ได้

การได้เข้าท�างาน ก็วัดคนไม่ได้

ท�างานแล้วประสบความส�าเร็จ มีเงินมีทอง ก็วัดอะไร

ไม่ได้

จะวัดไดห้รอืวดัไม่ได ้ปัญหามันอยูท่ี่วา่ ไมบ้รรทัดท่ีเรา

ใช้วัดเป็นมาตราอะไรต่างหาก

ถา้มาตราของคณุเป็นหนา้ตา เป็นช่ือเสยีงกว็ดัอย่างหน่ึง 

มาตราเป็นเงนิทอง เป็นความสะดวกสบายในชวีติกว็ดัอยา่งหนึง่ 

หรือมาตราเป็นความดี ความสงบสุข ก็วัดอีกอย่างหนึ่ง วัดได้ 

ทั้งนั้น

ถ้ามีการคัดเลือก อย่างไรเสียก็ต้องวัด

แล้วถ้าคุณสมัครไปให้เขาคัดเลือก คุณก็ต้องยอมรับ

ไม้บรรทัดของเขา

ธรรมชาตกิมี็ไม้บรรทัด ธรรมชาตแิตล่ะแห่งมีไม้บรรทัด

ท่ีแตกต่างกันไป สัตว์และพืชต่าง  ๆ ทุกวันนี้ก็ล้วนผ่านการ 

คัดเลือกของธรรมชาติมาแล้ว เราจะมางอแงได้อย่างไรว่ากบ 

ลิน้สัน้ไม่ควรสญูพนัธุ ์กบลิน้ยาวไมน่า่ถกูคดัเลอืกให้ววิฒันาการ

ต่อไป
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คุณอาจจะเถียงว่าก็นี่แหละเข้าประเด็นพอดี คนอ่าน

หนังสือน่าจะได้เข้าเรียน คนไม่อ่านหนังสือไม่น่าจะได้เข้าเรียน

ตอนที่อ่านจดหมายของคุณ ผมนึกค�าตอบไว้สองข้อ

ข้อแรก ผมจะตอบวา่ ถา้ทีมลเิวอรพ์ลูแขง่กบัทีมแมนฯ ยู 

แลว้สมมุตลิเิวอรพ์ลูชนะ ๒ -๐  แมนฯ ยูเลยบอกวา่การแพช้นะไม่นา่

วดัท่ีการท�าประต ูนา่จะวดัท่ีวา่ใครวิง่มากกวา่กนั ลเิวอรพ์ลูไดยิ้น 

ดงันัน้ เลยบอกว่าถา้งัน้เรานา่จะวดักนัท่ีวา่ใครโหม่งลกูไดม้ากกว่า 

กัน แมนฯ ยูเลยเสริมว่าแพ้ชนะวัดกันท่ีใครได้ทุ่มมากกว่ากัน 

ดีกว่า ลิเวอร์พูลก็เถียงกลับมาว่ามาดูท่ีใครสไลด์ลูกบอลได้

มากกว่ากันไม่ดีกว่าหรือ ดูมีลีลากว่า คลาสสิกกว่า

เถียงไม่นานก็ชกกัน

สงครามของมนุษยชาติก็เกิดจากไม้บรรทัดคนละอัน 

ทั้งนั้น

ข้อสอง ผมจะถามคุณกลับว่าคุณแน่ใจนะครับว่าเพื่อน

คุณที่สอบได้เขาไม่ได้อ่านหนังสือเลย

สมัยท่ีผมก�าลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ใคร ๆ ที่มา

เห็นผม เขาก็พูดกันท้ังนั้นว่าผมจะไปสอบเข้าได้อย่างไร วัน ๆ 

เอาแต่เล่นกีตาร์ ก็ยอมรับครับว่าวัน ๆ เอาแต่เล่นกีตาร์จริง ๆ แต่ 

วัน ๆ ผมก็เอาแต่อ่านหนังสือไปด้วยเหมือนกัน ใครจะไปเห็นผม

ตอนอ่านหนังสือเล่า
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อย่าเพิ่งปักใจเชื่อสิ่งที่จับได้เพียงตา

หรือสมมุติว่าเพื่อนคุณเขาไม่ได้อ่านหนังสือจริง ๆ แล้ว

บังเอิญกาค�าตอบมั่ว ๆ  ไปถูก อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ ถ้าแมนฯ ยูเตะลูก

สง่ให้เพือ่นแลว้บังเอญิไปโดนลเิวอรพ์ลูเข้าประตูไป ถว้ยชนะเลศิ

ก็ต้องยกให้แมนฯ ยู

มนุษย์เราถ้าอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน อย่างไรเสีย 

ก็ต้องมีไม้บรรทัดละครับ

ไม้บรรทัดของผมนีม้อีงศาความอ่อนแก ่ตัง้แตม่ารยาท 

ทัศนคต ิระเบียบ กฎหมู่ กฎหมาย รวมไปถงึรฐัธรรมนญูนัน่เลย 

ถ้าวันหนึ่งไม้บรรทัดมันคนละมาตรากัน เราก็มีสิทธิ์ท่ีจะเลิกใช้

ไม้บรรทัดอันเดียวกัน เราจะได้ไม่ชกกัน

สมชายกับสมศักดิ์จึงเลิกคบกันได้

สมศรีกับวิชัยจึงหย่ากันได้

แกรนด์เอ็กซ์ก็แตกวงกันไป

ศุ บุญเลี้ยงก็ลาออกจากมหาวิทยาลัย

ลุงมีก็ย้ายเข้าไปอยู่ในป่า

ดร.บุญชัยก็เลยย้ายไปอยู่อเมริกา

วันหนึ่งข้างหน้าถ้าความสามารถของเทคโนโลยีมันถึง 

อาจจะมีใครย้ายไปอยู่ดาวดวงอ่ืนก็ได้ ถ้าเขาไม่ยอมรับบรรทัดฐาน

ของโลกนี้ 



PEACE

สถาปัตย์

การบันเทงิ
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ผมจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีหน้า คิดว่าจะ

เลือกสถาปัตย์กับนิเทศฯ เพราะใจรักอยากทำางาน 

ขีดเขียนด้านหนังสือ ด้านวงการบันเทิง และคุณแม่

ก็ส่งเสริมด้วย ไม่ทราบพ่ีมีคำาแนะนำาเกี่ยวกับการ 

เตรียมตัวสอบอย่างไรบ้าง

สุรพล

คุณุสรุพลก�าลงัเข้าใจอะไรบางอยา่งผดิอย่างใหญห่ลวง 

คณะสถาปัตย์น้ันเขาไม่มีปณิธานจะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักขีดเขียน

หรือเป็นนักแสดงเลย

หลกัสตูรท่ีวางไวก้็ไมไ่ดว้างไวเ้พือ่การนี ้ท่ีคณุสรุพลเห็น 

บัณฑิตสถาปัตย์ป้วนเป้ียนอยู่ในวงการก็เป็นพวกแหกคอกซ่ึงก็

มีประมาณ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์เห็นจะได้ และครึ่งหนึ่งของ ๐.๐๑ 

เปอร์เซ็นต์ก็เป็นนักแสดงใช้ชื่อปะหน้าว่า ซูโม่ เสียแล้ว

สรปุแลว้ถา้ใครคดิอยากเป็นผูก้�ากบัการแสดง อยากเป็น

นักแสดง หรือเป็นนักบันเทิงแขนงใดก็ตาม แล้วไปเลือกเรียน 

สถาปัตย์ ก็เหมือนถืออวนเข้าป่าไปหาปลา หาปู แม้เจอ…ก็เจอ

แค่ปูนา

ถึงผมจะเคยบอกว่าผมเอาวิชาสถาปัตย์มาอ้อมค้อมใช้

เขยีนหนงัสอื แตง่เพลง หรอืก�ากบัละคร กอ็ยา่ไปเหมาเชือ่วา่มัน 



20 

ดเีดอ่ะไร เพราะคนท่ีเขาเรยีนเศรษฐศาสตรม์า เขาคงสามารถเอา 

วิชาของเขามาใช้ในงานปลูกมะเขือเทศ ซ่อมรถ โบกปูนได้

เหมือนกัน

วิชานั้นเป็นทรัพย์ครับ ใครมีไว้กับตัวจะหยิบใช้เมื่อไร 

ก็เกิดผลร่�าไป

ดังนั้น ถ้าตั้งใจจะไปประกอบสัมมาชีพวิชาใด ๆ  ก็ควรจะ

หาทรัพย์ที่เป็นวิชานั้นโดยตรง

ผมแนะน�าให้คุณสนใจคณะเหล่าน้ีครับ คณะนิเทศศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นต้น

แต่ผมยกเว้นไว้เฉพาะอาชีพนักเขียนนะครับ

เรียนอะไรมาก็เป็นนักเขียนได้ อ่านเยอะ ๆ เขียนมาก ๆ 

มีตะกร้าใบโต ๆ ก็พอแล้ว 



PEACE

ถ่ายรูป

สติ๊กเกอร์
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พ่ีเคยถ่ายสติ๊กเกอร์ไหม พี่รู้สึกยังไงกับ 

ตูส้ติก๊เกอรท่ี์มอียูเ่ตม็ไปหมดตอนนีบ้้าง ผมทะเลาะกบั 

น้องสาวเป็นประจำา หมดเงินหมดทองไปกับเร่ืองไร้สาระ

ทำาไมไม่รู้

ตอนนี้พยายามชวนให้มาสะสมแสตมป์กับ

บัตรโทรศพัท์อยู่ แตส่งสยัจะไมส่ำาเรจ็ พีช่่วยเขยีนเตอืน 

เธอหน่อย

ยารส

อ่านจดหมายของคณุยารสจบ ผมก็เกดิอาการ “ลมหวน” 

ข้ึนมาทันที จ�าได้ว่าเคยมีจดหมายคลับคล้ายคลับคลาอย่างนี้ 

สมัยที่ผมเขียน “คุยกับประภาส” อยู่ที่ “ไปยาลใหญ่”

แล้วก็เลยไปรื้อไปค้นดู ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิบปมีาแล้ว

ผมยังนึกไปถึงได้ และท่ีแปลกใจตัวเองก็คือ ผมยังคิดเหมือนท่ี

ผมเคยตอบไปแลว้อยู่เลย อ่านแลว้เหมอืนกบัเพิง่เขียนเมือ่วานนี้

ขออนุญาตยกท้ังหมดมาลงให้อ่านกัน และถือเป็น 

ค�าตอบของคุณยารสด้วยนะครับ
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เราชอบอ่าน ไปยาลใหญ่ สีสันเอนเตอร์เทน 

เพราะเป็นหนงัสอืท่ี “เซอร”์ ด ีแตท่ี่บ้านไม่คอ่ยเข้าใจวา่

เราอา่นอะไร แมอ่ยากให้บ้านเรารบัสกลุไทยอย่างเดยีว 

เรื่องอะไรจะยอม ขนาดเราขอให้แม่เราเลิกดูละคร

ไร้สาระ พระทิณวงศ์ แม่เรายังไม่เลิกเลย จริง ๆ นะ  

เราไม่รู้ว่าเขาดูอะไรกันอยู่นั่นแหละกับพวกคนใช้ อีก

เรื่องหนึ่ง แม่ชอบซ้ือลอตเตอรี่ บอกให้เลิกก็ไม่ยอม 

พี่ช่วยหาวิธีต่อกรกับแม่ที

(บี ค้างคาว)

(จากไปยาลใหญ่ ฉบับกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒)

ผมไม่เห็นมันจะเข้าท่าสักนิดท่ีคุณจะไปให้คุณแม่ของ

คุณเลิกดูพระทิณวงศ์ เลิกซื้อลอตเตอรี่

จดหมายฉบับนี้ตอบยาก ท่ีว่ายากก็เพราะมันเป็น

เรื่องช่องว่างของมนุษย์ ผมคิดว่าแฟน ๆ ของไปยาลใหญ่ซ่ึงเป็น 

คนรุน่ใหม่กค็งมองเหมือนคุณบีวา่ลอตเตอรีเ่ป็นเรือ่งงมงาย เป็น

เรื่องการพนัน ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ พระทิณวงศ์นั้นก็มองกันว่า
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เป็นละครชาวบ้าน โบราณคร่�าครึ ถ่ายท�าไม่สมจริง เดินเร่ือง

อืดอาด

แต่ผมอยากให้มองตรงนี้ครับ ตรงความสุข ความสุข

ของแตล่ะคนไม่เหมือนกนั และช่องวา่งตรงน้ีก็ใหญ่หลวงนกั ผม

จึงพูดอยู่บ่อย ๆ ว่าเราไม่ควรไปดูถูกหนังไทย เพลงลูกทุ่ง หรือ

หนังสือนิยายน้�าเน่าเล่มละห้าบาท 

สมมุติว่าคุณชอบหนังสือเรื่องกองพันอ�ามหิต ด้วย

เหตุผลท่ีว่ามันแฝงปรัชญาอะไรไว้มากมาย แล้วคุณก็อยากให้

แม่คุณดูมากกว่าดูพระทิณวงศ์

ผมว่าท่านจะทุกข์เอาเสียด้วย

ลอตเตอรี่ก็เหมือนกัน ถ้าซ้ือแล้วไม่ขัดสนจนยากก็ 

อย่าไปห้ามท่านเลย ท่านไปเล่นเกมตู้อย่างเราไม่ได้นี่ จะให้ไปดู

คอนเสิร์ตเพลงร็อกที่มีอยู่บ่อย ๆ ก็ไม่ได้

ลอตเตอรี่เดือนละสองสามใบ ไม่เห็นเสียหายตรงไหน 

ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของท่าน เอาไว้ลุ้น

ผมอยากแนะน�าให้คุณบีลองศึกษาว่าความสุขของ 

คุณแม่คืออะไร ถ้าคนอื่นไม่เดือดร้อน หามาให้บริโภคเถิดครับ 

เป็นลูกที่ดี อย่าไปบังคับให้ท่านอ่านไปยาลใหญ่เลย
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ดาวทุกดวงในจักรวาลหมุนรอบตัวเอง และก็หมุนรอบ

ดาวดวงอ่ืนดว้ย ไมม่ดีาวดวงไหนอยู่นิง่ ๆ  ใหด้าวดวงอ่ืนหมนุรอบ

เพียงฝ่ายเดียวหรอก

ทุกวันนี้มนุษย์ยังชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของ

จักรวาลกันอยู่เลย

ผมมีเพือ่นอยู่คนหนึง่ เขาเคยบ่นเรือ่งนอ้งสาวชอบถา่ย

สติก๊เกอรเ์หมือนกนั และกใ็ช้ค�าวา่ “ไรส้าระ”  เหมอืนกนั ผมเลยยอ้น 

เขาไปว่าแลว้ไอก้ารท่ีเขาหายไปท้ังวนัตอนออกไปตกีอลฟ์นัน้ มัน

มีสาระตรงไหน การเอาไม้อันหน่ึงเข่ียลูกสีขาวลูกหน่ึงให้ลงหลุม

หลุมหนึ่งนั้นมันมีแก่นสารมากนักหรือ

ท่ีพูดอย่างนี้เพราะผมก�าลังจะบอกว่าถ้าจะพูดเรื่อง 

“สาระ” กนัแลว้ เราจะพดูให้อะไรไรส้าระกย่็อมได ้ไม่เชือ่ลองกนัด ู

ก็ได้ครับ

คุณหญิงสุปราณีเอาเหล็กแหลม ๆ แทงหูให้ทะลุแล้วเอา

หินใส ๆ มาติดที่หู มันมีสาระตรงไหน

คุณอุดม แต้พานิชเอาไม้มาต่อ ๆ กันให้เป็นท่ีสูง ๆ แล้ว

ก็ปีนข้ึนไปยืนพูดอะไรอยู่คนเดียวเกือบสองช่ัวโมงให้หัวเราะ  

มันมีสาระตรงไหน

คุณวีระศักด์ิ นิลกลัดเอาภาพยนตร์ท่ีมีคนย่ีสิบสองคน 

ว่ิงไล่กันในสนามหญ้าเพ่ือแย่งลูกกลม ๆ  ลูกหน่ึงมาฉายให้เราดู แล้ว 

คุณวีระศักด์ิก็คอยเล่าให้เราฟังว่าคนไหนช่ืออะไร กำาลังทำาอะไรอยู่ 
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ใครแพ้ ใครชนะ มันมีสาระตรงไหน

ค�าว่า “สาระ” เป็นค�าท่ีดี เป็นอาหารหมู่ท่ีจ�าเป็น 

ต่อร่างกายประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน

แตชี่วิตมนษุยข์าดวิตามนิท่ีช่ือ “ความรืน่รมยแ์ห่งชีวติ” 

ได้หรือ

ถามผมว่าผมรู้สึกอย่างไรกับตู้สติ๊กเกอร์ ผมก็คงต้อง

บอกว่ารู้สึกเฉย ๆ และก็มองว่าคงเป็นช่วง “น้�าหลาก” ของแฟชั่น

เท่านัน้เอง เหมือนกบัเสือ้เอวลอย รองเท้าสน้ตกึ ลกูดิง่โยโย่ หรือ

ทามาก็อตจิที่ผ่าน ๆ มา

สว่นเรือ่ง “หมดเงนิหมดทอง” ไปกบั “ความรืน่รมยข์อง

ชีวิต” นัน้ ไม่เพียงแตพ่วกท่ีถา่ยสติก๊เกอรห์รอกท่ีตอ้งระวงั พวก

สะสมแสตมป์ เล่นกอล์ฟ ดูบอล ซื้อเพชร ฟังเพลง ก็ต้องระวัง

ทั้งนั้น

กินวิตามินโดยไม่กินข้าว ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกัน

มีข้อท่ีผมชอบอยู่ข้อหนึ่งของตู้สติ๊กเกอร์ นั่นก็คือ มัน

เป็นกล้องถ่ายรูป ตามปกติทุกวันนี้เราก็ถ่ายรูปกันอยู่แล้วและก็

มอัีลบัมสะสมภาพไว้ดูกนั แต่สว่นใหญ่เราจะถา่ยกนัตอนไปเท่ียว 

ดังนั้น ผมก็เลยมองว่าการมีตู้ถ่ายรูปติดตั้งอยู่ท่ัวไปก็ไม่เลว 

เหมือนกัน นึกอยากจะถ่ายรูปกับใครก็ท�าได้เลย แทบทุกเวลา 

ทุกสถานที่

คุณยารสถามผมว่าผมเคยถ่ายสต๊ิกเกอร์ไหม
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ว่าแล้วผมก็เลยชวนนักเขียนท่ีอยู่ข้าง ๆ กันนี้ไปถ่าย 

สติ๊กเกอร์กัน

ที่เห็นในภาพก็มีคุณบัวไร คุณเพลงดาบแม่น้�าร้อยสาย 

คุณสมชัย พหลกุลบุตร คุณอรินธรณ์ อาจารย์คันถ์ชิต หมอดู 

ตูเ้ย็น และกค็ณุชนุย้นอ้ย เสยีดายท่ีคณุ ’ปราย พนัแสง คณุสมจุย้ 

และคุณโอ๊ทส์ไม่ได้อยู่แถวนี้

เลยได้ตอบคุณยารสเต็มปากเต็มค�าว่า “เคยถ่ายครับ”

ไม่เลวเหมือนกันนะครับรูปนี้ รู้จักกันมาเป็นสิบปี เพิ่ง

ได้ถ่ายรูปร่วมกันจากตู้สติ๊กเกอร์นี้   



PEACE

เรือ่งส่วนตัว
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ตอนน้ีผมเป็นนักศึกษาในสายวิชาทางการ

เกษตร ช้ันปีท่ี ๔ และก็มีความภูมิใจในสายวิชาท่ี 

ตัวเองเรียนอยู่พอสมควร ถึงแม้บางคร้ังจะข้ีเกียจไปบ้าง 

บางคร้ังก็น้อยใจท่ีใคร ๆ  เขาดูถูกและไม่เห็นความสำาคัญ 

แต่ยังยืนยันว่าผมภูมิใจในส่ิงท่ีผมเรียนอยู่ ภูมิใจท่ีได้ 

ทำางานหนักด้วยเร่ียวแรงของตัวเอง ทีน้ีปัญหามันก็ 

เกิดข้ึน น้อง  ๆ ของผมไม่ได้คิดอย่างน้ันด้วยน่ะสิครับ 

พวกเขาหลายคนมาจากครอบครัวท่ีค่อนข้างมีฐานะดี 

ไม่เคยต้องทำางานหนัก เลือกเข้ามาเรียนเพราะความ

เข้าใจผิด หรือเพราะกลัวไม่มีท่ีเรียน สรุปว่าเขาเข้า 

มาเรียนโดยท่ีไม่มีศรัทธาในส่ิงท่ีเขาจะได้ร่ำาเรียน ท่ีจริง

ผมว่ามีคนเยอะแยะไปท่ีเป็นอย่างน้ัน

ปัญหามันก็เลยมีอยู่ว่าไหน ๆ พวกเขาก็ได้ 

เข้ามาเรียนในสายวิชาน้ีแล้ว และถ้าเขาไม่กล้าท่ีจะ

เปล่ียนใจ ผมก็คิดจะทำาให้เขาศรัทธาและภูมิใจในส่ิงท่ี

เขาจะได้พบได้เจอเสียหน่อย และโอกาสดีตอนน้ีก็คือ 

การรับน้อง ผมและเพ่ือน ๆ ท่ีมีความคิดคล้าย ๆ กัน

ได้ลองมาคร้ังหน่ึงแล้วตอนอยู่ปี ๒ โดยพาน้อง ๆ ไป 

รับน้องด้วยการสร้างโรงอาหาร ปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียน 

ประถมแห่งหนึ่งท่ีชัยภูมิ ผลออกมาไม่น่าประทับใจ

นัก ตอนน้ันผมสรุปว่าเพราะเรายังขาดประสบการณ์และ
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เตรียมการไม่ดีพอ ท่ีเล่ามาน่ันเป็นปัญหาท่ีผมจะต้อง

แก้ไขเอาเองเพราะมันเกิดจากความไม่พอใจของผม

และเพ่ือน ๆ แต่ท่ีอยากจะขอคำาปรึกษาก็คือ มันดีแล้ว

หรือท่ีพวกผมจะเข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของคนอ่ืน เขา

จะชอบหรือไม่ชอบอะไร จะคิดหรือจะทำาอย่างไร มันก็ 

เป็นสิทธ์ิของเขา เป็นชีวิตของเขา น่ันแหละครับคือ 

ส่ิงท่ีผมยังข้องใจ

WIZARD

ส่ิงที่คุณ WIZARD ท�าอยู่นั้น มองอย่างไรผมก็เห็นว่า

เป็นเรื่องน่ายินดี เป็นเรื่องน่าสรรเสริญ

และถ้าคุณเรียกส่ิงท่ีตัวเองท�าว่า “เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัว 

ของคนอ่ืน” แล้ว ไอ้ท่ีผมมานั่งถกปัญหาของคนอื่นอยู่ตรงนี้ 

ทุกอาทิตย์เล่าครับ น่าจะเรียกว่าอะไร

ความจริงผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันท่ีไม่ค่อยชอบยุ่ง

เร่ืองของชาวบ้าน เพราะผมถือว่าทุกคนมีเส้นรอบวงของตัวเอง 

มีโลกของตัวเอง มีหัวใจของตัวเองท่ีตัดสินว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือ 

ถอยหลัง ผมมีค�าเรียกคนท่ีชอบยุ่งเรื่องของคนอ่ืนอยู่สองค�า  

นั่นคือ เสือก และ บ้าอำานาจ ค�าสองค�านี้แตกต่างกันก็ตรงที่คน

ที่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านคนนั้นอยู่เหนือเรา หรืออยู่เท่าเรา
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แตส่ิง่ท่ีคณุ WIZARD ท�าอยูน่ัน้ ผมอยากจะเรยีกวา่เป็น

วิทยาทานอย่างหนึ่งมากกว่า และผมก็รักคนอย่างนี้ รักเหมือน

กับท่ีผมรักครูบาอาจารย์ของผม คนท่ีเป็นครูนั้นเปรียบไปแล้ว 

กเ็หมือนป้ายจราจรท่ีคอยบอกทางคนขบัรถ สว่นเขาจะเลีย้วหรือ

ไม่เลี้ยวมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

พูดและท�าในสิ่งท่ีคิดว่าดีต่อคนอื่นต่อไปเถิดครับ เอา

ความจรงิใจและศรทัธาในสิง่ท่ีตวัเองพดูเปน็ท่ีตัง้ สว่นผูร้บัเขาจะ

รูสึ้กอยา่งไร จะตดัสนิใจอยา่งไร ถงึตรงนัน้ค่อยยกใหเ้ปน็ “เรือ่ง

ส่วนตัว” ของเขา 



PEACE

ยุคใคร ยคุมนั
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ในฐานะนักเขียนคนหนึ่ง พี่คิดอย่างไรกับ 

บทกวีของวัยรุ่น มีคนว่ามันคิกขุ ไร้สาระ

แต่ทุกครั้งท่ีกลับไปหยิบหนังสือเหล่านั้นมา

อ่าน…มันทำาให้นึกถึงภาพเก่า ๆ ในความทรงจำาท่ีมัน

ย้อนกลับมาได้ แล้วก็ยิ้มกับตัวเองได้ทุกที…

Puppy Love นะ่คะ่…มนักเ็หมอืนบางทีท่ีเรา 

ไดก้ลิน่บางกลิน่ท่ีทำาให้นกึถงึช่วงเวลาบางช่วงในชีวติ 

หรือได้ยินเพลงเก่าบางเพลง แล้วนึกถึงเหตุการณ์ 

ในชีวิตเรา ช่วงที่เพลงนั้นกำาลังฮิตน่ะค่ะ

…รอความเห็นค่ะ…

ลูกน้อง
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ความทรงจ�าเมื่อครั้งเราเป็นวัยรุ่นนั้น หวานและหอม

เสมอ

มีฝรั่งเขาวิเคราะห์ไว้ว่า เพลงที่คนเราจะประทับใจและ

หามาฟงัไปตลอดชีวติ คอืเพลงท่ีเราฟงัเม่ือครัง้เป็นวยัรุน่ ผมลอง 

มาเทียบกับตัวเองดูแล้วก็เห็นว่าใกล้เคียงอยู่ ไม่รู้ว่าคนอื่น ๆ เป็น

อย่างที่ฝรั่งเขาสรุปบ้างไหมครับ

คนแต่ละรุ่นจึงมีเพลงในดวงใจต่างแบบกันไป คุณลุง 

ชอบเดอะบีเทิลส์ คุณยายชอบสุนทราภรณ์ คุณหลานชอบ 

แกรนด์เอ็กซ์ ถ้าพูดไว้แค่นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร

แต่มันมีตรงนี้ครับ ตรงที่คนรุ่นหนึ่งที่ชอบเพลงของยุค

ตัวเองไปแสดงทีท่าดูแคลนเพลงของยุคอ่ืน คงเคยได้ยินกันนะครับ

ท่ีเวลาคุณป้าท่ีชอบเพลงรุ่นเก่าแล้ววิจารณ์เพลงสมัยนี้ไม่เห็นมี

อะไร ร้องอยู่ได้ว่า เธอเดินจากฉันไป ฉันร้องไห้เสียใจแทบตาย 

แล้วก็วิจารณ์ต่อว่า คนรุ่นใหม่แต่งเพลงไม่มีสัมผัสเลย ภาษาท่ี

ใช้ก็ไร้ชั้นเชิง

บางทีคุณป้าก็คงลืมไปว่าสมัยท่ีคุณป้ายังสาวอยู่นั้น 

เพลงของคุณป้าก็ได้แต่ร้องว่า เธอสวยอย่างนั้น เธอสวยอย่างนี้ 

และก็คงจะถูกคุณย่าหรือคุณทวดค่อนขอดเอาเหมือนกันว่าเธอ

ฟงัเพลงอะไร ท�าไมหนวกหูจงั ไม่เห็นอ่อนหวานอย่าง ลาวเจรญิศร ี

เลย

อย่างนี้ท้ังนั้นแหละครับ คนรุ่นเก่ามักจะคุ้นเคยกับสิ่ง
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ท่ีตัวเองบริโภคอยู่ คุ้นเคยกับสิ่งท่ีช่ืนชอบอยู่ การจะให้ท�าใจรับ

ของใหม ่ๆ นั้นไม่ง่าย ช่องว่างตรงนี้จึงเกิดมาทุกยุค

กลอนเปลา่ของวยัรุน่ยุคกอ่นกเ็หมอืนกนั คนท่ีอายุมาก

หน่อยก็อาจจะมองว่ามันคิกขุ ไม่มีความหมายอะไร สัมผัสทาง

ฉันทลักษณ์ก็ไม่มี เพื่อน ๆ ผมหลายคนในยุคนั้นก็คิดอย่างนี้ ผม

ยังเคยย้อนเขากลับไปเลยว่าท่าเต้นร�าของเราวันนี้ก็ไม่ค่อยมี

ฉันทลักษณ์เหมือนสมัยพ่อแม่เราเหมือนกันนะ (ผมหมายถึงท่า

เต้นร�าแบบบอลรูม พวกบีกิน โบเลโรซ่ึงมีแบบแผนการเต้นไม่

เหมือนการ “ดิ้น” ของวัยรุ่นยุคผม)

เพลงของวงดนตรเีดอะบีเทิลส ์ตอนท่ีออกมาคร้ังแรก ๆ  

 นั้น คนอังกฤษตกใจกันใหญ่กับการตะโกนโหวกเหวก Oh Yeah 

Oh Yeah กันไปทั้งเกาะอังกฤษ ก่อน ค.ศ. ๑๙๖๐ นั้นดนตรีร็อก 

แอนด์โรล เป็นดนตรีที่น่ารังเกียจของพวกผู้ใหญ่อยู่

ครูเอ้ือ สุนทรสนาน เม่ือคร้ังเรียนดนตรีคลาสสิกกับพระ

เจนดุริยางค์ก็เคยหนีไปเล่นแจ๊สกับเพ่ือน และเคยถูกพระเจนฯ 

เรียกไปดุว่าท�าไมไปเล่นดนตรีข้างถนน

แล้วครูเอื้อก็เอาดนตรีแจ๊สมาผสมกับเพลงไทย กลาย

เป็นเพลงสุนทราภรณ์อันลือลั่นและแสนจะคลาสสิกส�าหรับ 

คนไทยในยุคหนึ่ง 



36 


