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 นายป๋วย      อึ�งภากรณ์    เป็นผู้ ชายไทยคนแรกที�ได้รับรางวัล 

แมกไซไซในฐานะข้าราชการตัวอย่างที�ซื�อสัตย์สุจริตจากประเทศ 

ฟิลิปปินส์ ซึ�งเคยถือกันว่ามีเกียรติมากเมื�อราวๆ กึ�งศตวรรษที�แล้ว

 สุนทรพจน์ในการรับรางวัลดังกล่าว คุณป๋วยบอกว่า 

ท่านสํานึกในบุญคุณของครูโรงเรียนอัสสัมชัญที�อบรมสั�งสอน 

ให้ท่านเป็นคนดี แม้ท่านจะไม่ได้เอ่ยชื�อท่านใด แต่เท่าที�ทราบ 

ท่านเคารพนับถือภราดาฮูแบโต้ เป็นอย่างยิ�ง ว่าท่านผู้ นั �นอ่อน 

น้อมถ่อมตน มีศีลาจารวัตร เป็นแบบอย่างได้สําหรับสาธุชน 

แม้ท่านจะไม่มีชื�อเสียงโด่งดังเท่าภราดา ฟ.ฮีแลร์ หรือเป็นนัก 

บริหารเช่นภราดาฮูเบิร์ต หรือภราดาไมเกิล

 สําหรับครูไทยนั �น คุณป๋วยเคารพท่านมหาสุข ศุภศิริ 

ยิ�งกว่าใครคนใดอื�น        ท่านผู้ นี �แม้ท่าน ฟ.ฮีแลร์ก็ยกย่องเกียรติคุณ 

มาก       ท่านมีความสามารถมาก หากมักทําการอย่างปิดทองหลังพระ 

ท่านเป็นคนเย็น ในขณะที�ท่าน ฟ.ฮีแลร์เป็นคนร้อน จึงเข้ากัน 

ได้ดี นอกไปจากนี �แล้ว ท่านมหายังเป็นคนนํา ด.ช.ป๋วย มา 

ฝากเรียนที� โรงเรียนอัสสัมชัญอีกด้วย บุญคุณส่วนตัวที�ว่านี � 

คุณป๋วยไม่รู้ลืมเอาเลย

 ครูไทยคนถัดมา  ที�คุณป๋วยเคารพนับถือเป็นพิเศษ  คือ

มัสเซอร์เจือ ฉั�วประยูร ซึ�งพวกเราเรียกท่านกันว่าคุณป้า เพราะ 

ท่านมีกิริยามารยาท เรียบร้อยดังอิสตรี แต่ท่านเก่งมวยไม่แพ้ บุรุษเพศ 

และสอนภาษาไทยอย่างดี ยิ� ง    ในงานปลงศพท่านคุณป๋วยเขียน  

ถึงท่านไว้ดังนี �

 คณุป๋วยบอกข้าพเจ้าว่า ถึงมสัเซอร์เจือจะอทิุศตนเพียงใด 

ก็ไม่เท่ามัสเซอร์เจริญ        บุญมโหตม์      ซึ�งเสียสละความสุขส่วนตัว 

โดยทุ่มเทให้กับการสอนที�โรงเรียนเรียนอัสสัมชัญเป็นอย่างยิ�ง 

ยิ�งท่านสอนภาษาไทย     ซึ�งนักเรียนมักไม่สนใจด้วยแล้ว ท่านยิ�ง 

ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นพิเศษ      ทั �งชีวิตส่วนตัวก็ยากจน 

หากท่านไม่เคยคิดหาเศษหาเลยจากการสอนพิเศษหรืออะไร 

ในทางอื�นๆ นอกจากเ งินเ ดือนอันน้อยนิด

 ครูอาจารย์ ที� เอ่ย ชื� อมาทั �งหมดนี � ข้าพเ จ้า รู้จักทุกๆ 

ท่าน ยิ� งมัสเซอร์ เจ ริญด้วยแล้ว ถ้าไม่ ไ ด้ท่าน ภาษาไทยของ 

ข้ าพ เ จ้ าย่ อมไม่กระ เ ตื �อ งขึ �น ไ ด้ เลยในโรง เ รียนอัสสัมชัญ 

โดยท่านได้ เมตตาปรานี ข้าพเ จ้ามาจนตลอดชีวิตของท่าน 

ทั �งท่านยังไ ด้สอนลูกชายคนโตของข้าพเ จ้าอีกด้วย

 ในบั �นปลายของชีวิต ท่านขอให้ข้าพเจ้าพาไปถวายตวักบั 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ญ า ณ สัง ว ร  แ ล้ ว บ ว ช อ ยู่ ที� วัด บ ว ร นิ เ ว ศ วิ ห า ร 

โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระอุปัชฌาย์ และท่านมรณภาพ 

ในผ้ากาสาวพัสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง 

รับงานศพท่านไ ว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ที�จริงคุณป๋วยก็เคยเป็นมัสเซอร์ที� โรงเรียนอัสสัมชัญ 

เ มื� อท่านจบชั �น  ม.๘ แล้ว โดยท่านเ รียนที�มหาวิทยาลัย 

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ควบคู่กันไปด้วย  ศิษย์ รุ่นแรก

ของท่าน ซึ� งต่อมาได้ เ ป็นครูของข้าพเ จ้าคือมัสเซอร์จรรยา 

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ท่านผู้ นี �ก็ มีอุปการคุณกับข้าพเจ้ามาจน 

ตลอดชี วิตของท่าน
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 มัสเซอร์จรรยาเป็นศิษย์มัสเซอร์ป๋วย เท่าๆ    กับเป็นศิษย์ 

มัสเซอร์เฉิด สุดารา ซึ�งเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับมัสเซอร์ป๋วย 

ข้าพเจ้าเองก็เป็นศิษย์มัสเซอร์เฉิด แต่ไม่ได้ใกล้ชิดกับท่านมากนัก 

เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่นักฟุตบอล

 ข้าพเจ้าเอง เมื�อจบ ม.๘ แล้ว ก็ได้ไปสมัครเป็นครู 

โรงเรียนอัสสัมชัญเหมือนกัน      ท่านอธิการอูร์แบง บอกว่าจะให้ 

ข้าพเจ้า สอนภาษาฝรั�งเศสชั �นมูล ทั �งๆ ที� ข้าพเจ้าเรียนภาษานั �นใน 

ชั �น ม.๗ ม.๘  เท่านั �น ท่านว่าข้าพเจ้าทําได้ โดยให้ดูครูของข้าพเจ้า 

ว่าท่านไหนสอนดีก็ให้ เอาอย่างมา แต่แล้วภายหลังท่านคง

เปลี�ยนใจ ท่านไปบอกมัสเซอร์เจือ ฉั�วประยูร ว่าจะให้ข้าพเจ้า

สอนภาษาไทย ชั �น ม.๗ ม.๘ ซึ�งต้องถือว่าเป็นเกียรติยศยิ�ง ทั �งนี � 

เพราะท่านสังเกตมาก่อนแล้วว่าเวลาอาจารย์สะอาด      อินทรสาลี

 

ครูพิเศษที�มาสอนภาษาไทยจากโรงเรียนนายร้อย จปร. มาสอน 

ม.๗ ม.๘ ไม่ได้ ท่านโทรศัพท์มา ขอให้ข้าพเจ้าสอนภาษาไทยแทน 

ทั �งๆ      ที�ข้าพเจ้าก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ โดยเพื�อนร่วมชั �นเรียนยอมรับ

ความเป็นครูของข้าพเจ้าทุกคน      เสียดายที�ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นครู

ของอัสสัมชัญ เพราะไปเรียนต่อที�อังกฤษเสียเลยทีเดียว หาไม่

ก็จะได้ชื�อว่าเป็นมัสเซอร์กับเขาด้วยบ้างเหมือนกัน     ดังมัสเซอร์

จรรยา  เรียกมัสเซอร์ป๋วยด้วยความภูมิใจตลอดมา

 ที� เล่ามาย่อๆ  นี �  ก็เพื�อให้นักเรียนอัสสัมชัญทุกวันนี �มี

ความภาคภูมิใจกับครูบาอาจารย์ในอดีตและถ้าครูอาจารย์ใน

ปัจจุบันมีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าท่านนั �นๆ อัสสัมชัญก็จะคงมีศักดิ�ศรีใน

ทางความดี ความงาม และความจริง นอกเหนือไปจากวิชาความรู้

ทั�วๆ   ไป ที�ต้องเรียนกันตามหลักสูตร
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 ถ้าพดูถงึแหลง่ร้านอาหารชื�อดงัในหมู ่

เราโรงเรียนอสัสมัชญัที�ไม่ว่าจะเป็นคณุครู นกัเรียน

รวมไปถึงบุคลากรทุกคนก็ต้องรู้จัก ไม่ว่าจะเป็น 

ขาหมตูรอกซงุ ร้านอาหารตามสั�งตรอกชิว หรือแม้แต ่

มสัยิดฮารูณ  แตที่�ลืมไมไ่ด้เลยก็คือ

                               .

                               .

                 "ตรอกกระจั�ว"  

                                  

ข้างโรงเรียนซึ�งเคียงคู่อยู่กบัรั �วแดงขาวมาเป็นเวลา

ยาวนานหลาย 10 ปีแต่ทําไมตอนนี �อยู่ดีๆมนัถึง 

ได้หายไป อ ย่ า ง ไ ร้ ร่ อ ง ร อ ย … . .

รู้ไหมว่าทาํไมตรอกเล็กๆข้างโรงเรียนของเรา

ถงึได้ชื�อว่า “ตรอกกระจั�ว” ?

>>เมื�อเวลาฝนตกโปรยลงมา แมลงสาบ(กระจั�ว)จะ

ออกมาวิ�งกันพร่านไปหมด จึงได้ฉายาว่าเป็น 

“ตรอกกระจั�ว” แหง่รั �วอสัสมัชญั

ตรอกกระจั�ว” ขายอะไร  ?

>>เป็นที�รู้กนัดีอยู่แล้วว่าตรอกกระจั�วมีอาหารที� 

โด่งดงัมาก เพราะคนที�มาทานกันก็บอกกันปาก

ต่อปากรวมถงึเคยลงทั �งนิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ 

นั�นก็คือ “ก๋วยเตี�ยวแคะ” นั�นเอง

ใครเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี�ยวแคะตรอกกระจั�ว ?

>>คนที�เป็นเจ้าของร้านนั �นคืออาเฮียคนหนึ�งชื�อว่า 

“เฮียอ้วน” หรือ "เฮียซํ �า" ซึ�งทกุๆคนที�เคยไปทานคง 

จะรู้ดีว่าอาเฮียเนี�ยมกัจะมีนิสยัที�ชอบด่าภรรยารวม

ถงึลกูจ้างของเฮียข้ามหวัลกูค้าเสมอ ถือวา่เป็นสีสนั 

ของร้านอยา่งหนึ�งเลยก็วา่ได้

ตอนนี �ประเดน็สาํคญัไมไ่ด้อยูที่�ตรอกกระจั�ว

ขายอะไร ? มีอะไรดี ? หรือ ทําไมถึงอร่อย ? 

แตป่ระเด็นสําคญัอยู่ตรงปัญหาที�ยงัคงค้างคา

อยูใ่นใจทกุๆคน นั�นก็คือ 

“ตรอกกระจั�วหายไปไหน….?” 

เชื�อวา่เดก็อสัสมัชญัหลายๆคนที�เดนิผา่นบริเวณ
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ข้างโรงเรียนเป็นอนัต้องสงสยัวา่ เอ๊ะ ! 

ก๋วยเตี�ยวแคะตรงตรอกกระจั�ว 

มนัหายไปอยูไ่หนแล้ว ? 

นั�นเป็นคําถามที�ทกุคนถามกนัยกใหญ่วา่   

ทําไมเหลือแตร้่านขายเปาะเปี� ยะกบัป้าแก่ๆหละ่… 

(เปาะเปี� ยะกบัป้าแก่ๆที�ตอนนี �ก็ไมอ่ยูแ่ล้วเหมือนกนั)

อาเฮียกบัก๋วยเตี�ยวแคะของข้าหายไปไหน ?

    

      ยงัคงมีคํารํ�าลือกนัมาหนาหอูยูเ่รื�อยๆ 

หลากหลายประเดน็กนัตา่งๆ นานา 

บอกเลา่กนัปากตอ่ปากมาเรื�อยๆ 

อยา่งลอ่งลอยไร้หลกัแหลง่แก่นสาร

แตย่งัมีบางคนที�ต้องการค้นหาคําตอบของคําถาม

ที�ยงัคงค้างคาใจอยูเ่ลยได้ไปถามจากปาก

ของคนในพื �นที�ถงึสาเหตทีุ�แท้จริง

วา่ “ ตรอกกระจั�วหายไปไหนหละ่ครับพี� ? ”

      คนที�ไปถามก็จะได้คําตอบมามากมายหลายอยา่ง 

ซึ�งเป็นที�ซบุซบิกนัมาวา่…

“สงสยัเฮียอ้วนอพยพรังหนีหนี �ไปแล้วรึเปลา่ ?”

“แตจํ่าได้วา่เมื�อหลายปีก่อนมีป้ายสีฟ้าๆ มาตดิ

วา่เป็นที�ดนิทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์หนิ ?”

“หรือนี�คือจดุจบของก๋วยเตี�ยวแคะตรอกกระจั�ว

ที�จะต้องทบุรังแล้วจากไป... ?”

      หรือแม้แตคํ่าตอบที�ได้จะเป็นคําตอบที�สดุ

แสนจะธรรมดาอยา่ง “มนัย้ายไปแล้วน้อง” 

ซึ�งมนัก็ ใช!่ เหน็อยูว่า่ย้ายไปแล้ว มนัคงไมอ่ยูดี่ๆ

ก็หายวบัไปหรือโดนคฑาวิเศษเสกให้มนัหายไป

หรือวา่ …. จะมีใครเอาไบก้อนมาไลฉี่ดก็คงจะไมใ่ช ่!

     

      แท้ที�จริงแล้วเฮียอ้วนไมไ่ด้ตดิหนี �หรือล้มละลาย

อยา่งที�คนอื�นเอาไปพดูกนัเพราะจริงๆแล้ว

เป็นเรื�องของสถานที� และสขุอนามยั

ที�เจ้าของที� (ตกึแถวข้างๆ) ต้องการให้มีความสะอาด 

รวมถงึการห้ามตั �งรกรากในการขายของ

เหมือนกบัยดึพื �นที�ถาวรและมีการเตือน

เฮียอ้วนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จนถงึวนัที�เจ้าของพื �นที�

ถงึขีดสดุของความทน เลยสั�งรื �อรังถอนรากถอนโคนกนัไป 

ทีนี �ก็ต้องรอดตูอ่ไปวา่กระจั�วจะกลบัตรอกหรือไม ่?

        หรือนี�จะเป็นจดุจบของตรอกกระจั�วซึ�ง(เคย)

มีก๋วยเตี�ยวแคะเป็นที�ฝากท้องของเดก็อสัสมัชญั 

และผู้คนรอบข้างในอาณาบริเวณแล้ว....

ภาพ : นทิสม์ ศิร ิว ัฒนเจริญ



 

‘มีอิฐก้อนหนึ�งหายไป’

‘และมนัเป็นการกระทําที�อกุอาจที�สดุ ตั �งแตมี่การก่อตั �งโรงเรียนมา’

‘มนษุย์ทกุผู้  ทกุหมูเ่หลา่ที�มีความพงึพอใจเป็นพิเศษกบัการได้มองด ู

รับรู้เหตกุารณ์ที�ผิดแปลกไปจากปกตธิรรมดาซึ�งนอกเหนือจากที�มนษุย์

ผู้ อื�นจะรับรู้กันโดยทั�วไปนั �นต่างกรูเข้ามารุมอ้อมล้อมชะโงกหวัตน 

ให้พ้นเงาหวัคนอื�นเพียงเพื�อได้เหน็เส้นกั �นระหวา่งลานที�ยืนกบัสถาน

ที�เกิดเหต ุมาสเตอร์ผู้ ทําหน้าที�เป็นผู้ควบคมุกฏโรงเรียนใช้เทปพลาสติก 

ขงึยาวเป็นแนวกั �นสี�เหลี�ยมหลายเมตรปิดบงัพื �นที�สุม่เสี�ยงสงัเกตจาก

รอยยน่บนใบหน้าที�ทําให้ดสูงูอายขุึ �นไปอีกสบิหรือ ยี�สบิปีบนใบหน้า 

ก็สามารถบ่งบอกสภาวะที�มาสเตอร์แบกรับอยู่ตอนนี �ได้อย่างดี 

มาสเตอร์คนที�ยืนรีดเค้นข้อมลูจากนกัเรียนรอบบริเวณยืนอยูถ่ดัออกไป

จากผู้ควบคมุกฏไมไ่กลเทา่ไหร่นกั แอบได้ยินเค้าวา่ตอ่กนัมาให้ฟังอีก 

ทีวา่คนร้ายเป็นมนษุย์ที�ถกูหลอ่หลอมมาจากการศกึษาที�ตํ�าทรามแบบสดุๆ 

บางคนบอกมาว่าเป็นฝีมือของศิษย์เก่าที�มีความเคียดแค้นแรงกล้า 

ต่อโรงเรียนอนัเป็นที�รักยิ�งของพวกเขาแต่ก็เหมือนได้ยินมาสเตอร์ 

อีกกลุม่ที�แอบคยุกนัอยูห่ลงัฝงูชนคยุกนัอีกทีวา่ เป็นฝีมือของคนนอก 

โรงเรียนนี �มนัเปิดตลอดทั �งวนัและคืน ใครก็สามารถมาหยิบอิฐออกไปจาก 

ลาน ได้ ไมย่ากเทา่ไหร่นกั ไมส่ ิไมว่า่ใคร ก็สามารถที�จะเดนิเข้ามาในโรงเรียน 

แล้วใครกนัคือผู้ ต้องสงสยั ใคร คือคนที�ขโมยอิฐ ไป นา่หาคําตอบมากๆเลย  

 ‘วา่ไหม? ’

 ‘ไมน่า่เชื�อวา่จะมีนกัเรียน ไมใ่ชส่มีิมนษุย์หน้าไหน ‘กล้า’ 

ที�จะ ‘ขโมย’ อิฐไปจากลานถ้าคดิจะกระทําการเชน่นี � สู้จดุไฟเผาตกึ 

เรียนไปเลยยงัจะดีซะกว่า’‘บ้าไปแล้วแน่ๆคนบ้าที�ไหนกนัที�คิดว่าอิฐ

หายไปก้อนหนึ�งแล้วจะไม่มีใครสกัคนในโรงเรียนที�จะรับรู้ถึงความ 

ผิดปกติของลานได้เลยหรือ? ที�สําคญัคนร้ายยงัเลือกบริเวณก่อ 

เหตตุรงกลางของลานพอดีนี�ถามจริงๆเหอะวา่ตั �งใจที�จะ ขโมยจริงๆ 

หรือเปล่า? ตั �งใจที�จะขโมยโดยที�ทําให้รู้ว่าถกูขโมยนี�นบัวา่เป็นหวั 

ขโมยมือใหมส่นิะแหม ่ ก็เลน่เปิดเผยสถานที�ก่อการขนาดนี � ป่านนี � 

เดก็นกัเรียนทั �งโรงเรียนคงจะรู้กนัหมดแล้วละ่มั �ง ตอนนี �ทกุคนก็มา 

ยืนมงุกนัหมดเลยนี�นา หวัขโมยคนนี �ก็โงจ่ริงทา่ทางวยัเด็กจะเป็น 

เด็กมีปัญหาพ่อแม่คงไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่จึงต้องมาเรียก 

ร้องหาความสนใจตอนโตแบบนี � เฮ้อก็พอเข้าใจอยู่ว่าอิฐมันเป็น 

สิ�งที�สร้างความหลงใหลได้อย่างเกินความหักห้ามใจมากๆ ทั �ง 

สีทั �งกลิ�นทั �งสมัผสัของอิฐเหมือนกบัวา่มนัดงึดดูเราจากสว่นที�ลกึที�สุ

ดที�มนุษย์คนหนึ�งพึงจะต้องการบางคนถึงกับนํ �าลายไหลหกเลอะ 

ออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยก็มีร้องไห้ใส่บนลานก็เคยมีเยอะแยะไปไม่

มีใครหรอกที�จะต้านทานอํานาจดึงดูดจากอิฐได้อย่างมากก็ทําได้ 

แค่เก็บอาการไม่ให้แสดงออกเท่านั �นแหละแต่มันจะเก็บไปได้สัก 

กี� นํ �ากันไอ้พวกที�พยายามทําตัวฝืนธรรมชาติอันดีงามของตัว 

เองคิดว่าทํามาเป็นปฏิเสธก้อนอิฐที�ยิ�งใหญ่แล้วจะสามารถยิ�งใหญ่

เทียบเท่าอิฐไปได้เชียวหรือ?เคยมีคนบอกมาอีกทีนะว่าอิฐบนลาน

เหลา่นี �มีตํานาน!!ตั �งแตย่คุที�บาทหลวงฝรั�งเศสเปิดโรงเรียนใหม่ๆ  อิฐ

เหล่านี �ก็คืออิฐที�บาทหลวงท่านนั �นเหยียบพร้อมโคลนตมที�คอยทบั

ถมประเทศอยู่ให้จมลงไปอายุอิฐประเมินอย่างคร่าวๆเค้าว่ากันว่า

อยูม่า ประมาณร้อยกวา่ปีคิดถึงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ของอิฐดสู ิ

มนัไมใ่ชแ่คว่ตัถแุล้วมนัอยูม่านานขนาดนี �เค้าต้องเรียกมนัวา่เอกลกัษณ์

เป็นภาพลกัษณ์อนัประเสริฐเลิศลํ �าของโรงเรียน ไอ้คนที�คิดจะขโมย

ไปนี�ก็เข้าใจเลือกเป้าหมายนะขโมยของสําคญัไปได้อย่างไร้ร่องรอย

ไมมี่หลกัฐานและฮือฮาได้ พอสมควรเชียว ’ 

 ‘ลานถูกสร้างขึ �นมาจากก้อนอิฐหลายก้อนวางเรียงตัว 

ตอ่ๆกนัไปเป็นวงกว้างทรงสี�เหลี�ยมผืนผ้าแลดใูห้ลกัษณะเป็นกําแพง

ขนาดเล็กๆที�ไม่เห็นทางที�จะก้าวข้ามผ่านไปได้เมื�อมองจากมมุสงู 

จะเห็นตึกเ รียนเก่า( เ ค้าว่ากันว่า เ ก่าแต่ เ ก่าสู้ กับลานไม่ไ ด้ ) 

ปิดทางด้านหนึ�งของกําแพงนี �ไว้ตรงข้ามตกึเรียนเก่า(ที�เก่าสู้ลานไม ่

ได้หรอก)เป็นตึกเรียนใหม่เป็นวิสัยทัศน์ใหม่จากผู้ บริหารคนเก่า 

ที�พึ�งจะถกูขบัไล่ไปไม่นานนกัอีกด้านหนึ�งเป็นโบสถ์เก่าที�มีอายยุาว 

นานพอๆกับลานได้เลยกระมังมีบางคนบอกมาอีกว่าอิฐที�นํามา 

สร้างโบสถ์เป็นอิฐที�เหลือจากการสร้างลานอีกทีหนึ�งตรงข้ามโบสถ์ 

ก็เป็นตกึสงูเสียดฟ้า สงูจนบงัโบสถ์มิดสี�ด้านของลาน

ลาน

มีอิฐก้อนหนึ�งหายไป  l  ลาน
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ล้อมกรอบตัวลานให้ยังคงอยู่ในรูปของสี�เหลี�ยมผืนผ้าขนาดย่อมๆ 

เมื�อสังเกตโดยสังเขปแล้วลานเป็นสถานที�ที�ให้ความรู้สึกปิด    เวลา 

ยืนอยู่ตัวคนเดียวบนลาน      หลายครั �งที� รู้สึกสิ �นหวังเป็นความรู้สึก 

ที� เหมือนว่าเรากําลังยืนอยู่บนกําแพงอิฐทุบให้แตกยังไงก็เดิน 

ทะลุกําแพงอิฐไป ไม่ได้อยู่ดี รอบข้างกําแพงอิฐก็เป็นกําแพงซีเมนต์รอบ 

ตัว มีแต่กําแพง ดีนะ ที�เรามี อิฐ เป็นที�พักพิง’ ‘ถือว่าเป็นเรื�องแปลก 

ที� มีข่าวเกิดขึ �นในโรงเรียนนี �โดยเฉพาะเรื� องของ อิฐ มาสเตอร์ 

มักจะพูดอยู่ เสมอว่าโรงเ รียนเราโชคดีที� มี อิฐ โรงเ รียนอื�นนี�  

ไม่มีนะเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวเป็นเอกลักษณ์อันมีเกียรติ

ยิ�งของ โรงเรียนเราจงยืดอก และหลงใหลในมันอย่างภาคภูมิ 

 

 เพื�อนๆนักเรียนมักจะเกิดคําถามว่าทําไม   แหมก็จะไม่

ให้ตั �งคําถามได้อย่างไรในเมื�อตอนเข้าโรงเรียนมาใหม่ๆเรายัง 

ไม่ รู้จักลานและอิฐกันเลยนี�นาและหลังจากเพื�อนๆนักเรียนได้

ประสบพบเจอ กับอิฐและลานก็เกิดคําถามอีกว่าทําไมเราถึงไม่

เข้าใจในความ หลงใหลของ อิฐตั �งแต่แรกทั �งๆที�มันก็อยู่ตรงหน้ามา

ตลอดนํ �าตาของเพื�อนๆ นักเรียน ทุกคน หลั�งไหลลงบนลานไม่หยุด

ได้ยินจากรุ่นพี�ที� รู้จักมาอีกทีว่า ทุกรุ่น ก็เป็นเช่นนี �เหมือนกันนํ �าตา

ของนักเรียนหยด ลงบน ลาน  และ อิฐ เหมือนกับเป็นวัฒนธรรม

บางอย่างของโรงเรียน มันจึงเป็นเรื�องแปลก ที�อิฐ หายไปจาก ลาน’ 

‘ทุกคนกําลังดูอยู่  ทุกๆคนกําลังมุงดูรอยว่างของ อิฐบนลานอยู ่

ไม่ว่าจะเป็น มาสเตอร์หรือมิส ศิษย์เก่าหรือ นักเรียน ปัจจุบัน ภารโรง 

หรือยามต่างก็สนใจแต่รูเล็กๆรูหนึ�งบนลานดูแล้วน่า แปลกใจ 

และน่าสลดใจเสียจริง’

 ‘ฉิบหาย ฉิบหาย ฉิบหาย ไปคลุกตัวอยู่ในวงนักเรียนมุง 

มาสเตอร์ มุงลึกไปหน่อยกว่าจะออกมาฉี�ได้เกือบจะได้เพิ�มประวัต ิ

ศาสตร์ เหม็นฉุนอมเปรี �ยวลงบนลานเสียแล้วแค่การซ้อมตะโกนและ 

แปร กระดาษสีสดใสเพื�อความสามัคคีของหมู่คณะก็ได้ชโลมลานให้ 

เต็ม ไปด้วยหยดเม็ดเหงื�อที�เหือดแห้งและคราบขี �ไคลไว้มากพออยู่แล้ว 

บางวันที�มีการซ้อมหนักหน่อยก็มีนักเรียนน้องบางคนอดกลั �นไม่ไหว

ก็ปลดปล่อยมลภาวะของตนเองลงบนลานก็บ่อยๆไป แต่บงัเอิญ 

สิ�งที�เห็นตรงหน้าตอนนี �มันดูจะเป็นเรื�องที�ใหญ่ยิ�งกว่าฉี� ที� กําลัง 

จะหยดลงบนลาน คราบเหงื�อขี �ไคลที�มีอยูเ่กลื�อนลานไปหมด มนันา่ 

จะเป็นเรื�องที�ใหญ่มากถึงขั �นว่าน่าจะเป็นการกระทําที�อุกอาจที�สดุ 

ตั �งแตก่่อตั �งโรงเรียนมาเลยก็ได้ข้างๆกองมาสเตอร์มงุกนั  และนักเรียน

มงุกนันั �น มี อิฐ หายไป อีก ก้อนหนึ�ง’

 ‘วันนี �มันวันอะไรกันครับ?ดูรายการทํานายดวงชะตา 

ประจําวนัทางโทรทศัน์ตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านไม่เห็นจะบอก 

ว่าดวงของคนเกิดวนัอังคารจะไม่มีอะไรผิดปกติชีวิตปกติมีสุขสม 

เหมือนคนทั�วไปปกติไอ้รายการนี �มันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเอาแน ่

เอานอนอะไรไม่ได้เท่าไหร่ แต่ทําไมมนัต้องมาไม่ตรงเอาวนันี �ด้วย

ใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าไอ้อิฐที�มนัหายไปก้อนที�สองนี�มนัหายไปตอน 

ไหน?ตอนเช้าเข้าโรงเรียนมั�นใจเลยว่าเป็นคนแรกที�เห็นไอ้ช่องว่าง 

ช่องแรกบนกลางลานอย่างแน่นอนไม่มีใครที�เห็นก่อนหน้านี �อีกแล้ว

แหละ การนอนแตห่วัคํ�า และตื�นแตเ่ช้าตรู่ทกุวนัเสมอเป็นความภาค 

ภมิูใจ ที�ไมใ่ชว่า่ใครๆ จะทํากนัได้งา่ยๆ ต้องเตรียมพร้อมร่างกายแต ่

หวัคํ�า เพื�อพกัผ่อนและตื�นขึ �นรับพลงังานจากแสงอาทิตย์ ต้อง 

ปฏิบตัิภารกิจส่วนตวัให้เสร็จ อิฐก้อนแรกมนัหายไปตอนที�ไม่มีใคร 

สกัคนที�อยู่ในลานนอกจากคนร้าย แต่อิฐก้อนที�สองมนัดนัหายไป

ตอนที�ทกุคนอยู่บนลานนี�ไง 

ทกุคนเป็นผู้อยูใ่นเหตกุารณ์

ทกุคนเป็นพยาน

ทกุคนเป็นผู้ ต้องสงสยั 

แล้วเมื�อไหร่มนัจะสอบปากคําเสร็จครับเนี �ย ..

‘เฮ้อ วนันี �มนัวนัซวยชดัๆ..’

‘มีอิฐหายไปอีกแล้ว?..ระบบรักษาความปลอดภยัของโรงเรียน

นี �มนัเคยป้องกนัอะไรได้จริงๆหรอ..’

‘มะกี �มนัยงัหายไปก้อนเดียว .. นี�หายไปไหนอีกก้อนวะ..’

‘อกุอาจ ... อกุอาจเกินไปแล้ว การนําความหลงใหลสาธารณะ            

ไปเป็นของตวัเองเชน่นี �ควรจะมีการลงโทษอยา่งสาสม ’ 

‘ก้อนเดียวมนัไมพ่อหรือยงัไงกนัวะ’

   ‘ใครขโมย อิฐ ไป?’

   ‘เป็นไปได้ไหมวา่ก้อนแรก กบัก้อนที�สอง

 .........คนขโมยเป็นคนละคนกนั?’

ลาน
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เนื �องอก

 ‘มนษุย์เป็น สตัว์ ที�ประหลาด ไม่น่าจะต้องถามว่ามนั 

ประหลาดยงัไงเพราะทกุสิ�งที�มนษุย์ทําล้วน แตกตา่งไปจากความ 

เป็นธรรมชาตขิองตวัมนษุย์เอง ในบางครั �งรวมถงึความต้องการก็ล้วน 

ผิดแปลกไปเชน่กนั

โรงเรียนนี �ก็เหมือนมนุษย์ ล้วนผิดแปลกไปจากธรรมชาติที�มนัควร 

จะเป็น    โรงเรียนนี �มีความต้องการในตวัของมนัเอง โรงเรียนมนัผิด

แปลกไปจากสถาปัตยกรรมอื�น ทั �งที�ตวัสถาปัตยกรรมก็สร้างตาม

สมัยนิยม ปูน และโครงเหล็กเส้น ถูกฉาบทับกันจนกลายเป็น

สถาปัตยกรรมทรงเหลี�ยมเรียบง่ายงดงามที�เรียกว่าตึกโรงเรียนมีตึก

ตั �งขึ �นสูงจากพื �นดินหลายเอื �อม  เพื�อเพิ�มพื �นที�รองรับเหลา่นกัเรียนที�ต้องการ

จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ�งของโรงเรียน                        ซึ�งมากล้นหรืออย่างน้อยโรงเรียน 

ก็ต้องการให้เป็นเชน่นั �น

แล้วสถาปัตยกรรมเรียบๆนี �มีสิ�งใดที�ควรแก่การมองว่าแตกต่าง 

ไปจากทรงเหลี�ยม เรียบงา่ย งดงาม อื�น?

มีคนบอกมาวา่ เรามี อิฐ และ ลาน มีคนบอกมาอีกวา่ มนัคือ เอกลกัษณ์ 

ของโรงเรียน ไมมี่ใครเหมือน และ ไมมี่ใครสามารถเข้าถงึมนัได้ 

ดีกวา่นกัเรียนในโรงเรียนแหง่นี �เทา่นั �น           ความนา่หลงใหลความงดงาม 

รูป ส ีกลิ�น รส สมัผสั ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม รวมไปถงึความดีงาม

ซึ�ง สิ�งเหล่านี �ล้วนเป็นข้อความที�ถูกเรียบเรียงขึ �นมาใหม่อยู่เรื�อยๆ

เพื�อหยอด ยดัเข้าไปในสมองสว่นที�ใช้จดจําของเหลา่นกัเรียนผู้ถกูสร้าง 

ความเชื�อ อยา่งสดุซึ �งวา่ ตน เป็นผู้ ที�มีหน้าที�รับข้อความอนัถกูกรอกอยูใ่น 

บ้องหอูยา่ง สมํ�าเสมอวา่ สละสลวย และ ถกูทําให้เชื�อวา่ วฒันธรรมที�

รอ การสง่ผา่นเบื �องหน้า คือความยอดเยี�ยมแหง่กระบวนการสรรค์สร้าง

ทาง สงัคมความรู้และวฒันธรรมความเชื�อไร้สาระกําลงัแผดเผาสติ

ปัญญาของนกัเรียนในโรงเรียน ที�ควรจะไตข่ึ �นไปถงึระดบั ปัญญาชน 

ที�ปัญญาชนควรจะคดิเป็นสร้างความแตกตา่งแก่สงัคมมีสตปัิญญา

สงูส่งและสามารถเรียนรู้ความคิดเชิงปรัชญาได้อย่างดีเยี�ยมไม่ใช ่

ปัญญาชนที� ถกูนบั เป็น ปัญญาชน เพียงแคอ่า่นออกและเขียนได้บ้าง

ถ้าอิฐเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ และเป็นความภาคภูมิใจของ

โรงเรียนนี �จริง อยา่งที�เค้าบอกกนั

การนําอิฐออกไปจึงเป็นการกระทํา ที�น่าจะอกุอาจที�สดุตั �งแต่ก่อตั �ง

โรงเรียนมา และเป็นการกระทําที�ท้าทายต่อความเชื�อ ประเพณี 

และวฒันธรรมขององค์กรนี �อยา่งสงูสดุ ฝงูชนจะเข้าไปมงุอยูก่บัความ 

วา่งเปลา่ อิฐที�เคยอยูบ่นลาน หายไป ผู้คนจะถามหาคนร้าย

เฝ้าค้นหาผู้ ทําลายอารยธรรมเหมือนกับการตามจับตวัของสตัว์ที� 

สูญพันธ์ไปแล้วจะไม่มีใครเจอก้อนอิฐนั �นอีกต่อไปมันถูกนําไปไว้ 

ในที�ๆไมมี่ใครโดยเฉพาะคนจากโรงเรียนนี �ที�จะหามนัเจอ   เมื�ออิฐ หาย 

ไปลานก็จะไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิใจที�ไม่สมบูรณ์คือจุดเริ�ม 

ต้นของการล่มสลายของระบบและเมื�อระบบล่มสลายไปโรงเรียนนี �

จะถกูสร้างขึ �นใหมภ่ายใต้สิ�งก่อสร้างใหมที่�ทนัสมยันิยม ระบบแบบ 

ใหมจ่ากผู้บริหารคนใหม ่ มาสเตอร์ใหม ่ มิสใหม ่ และนกัเรียนใหม ่

ด้วยอิฐเพียงก้อนเดียว เราจะสามารถเปลี�ยนโรงเรียนได้.. ฮือ? อะไร 

นะ เหมือนจะมีขา่วใหญ่บางอยา่งเกิดขึ �นที�โรงเรียน .. 

มีอิฐหายไปจากโรงเรียนอีกก้อนหนึ�ง!? ใครขโมยไปวะ!? ’

    การนําอิฐออกไปจะเป็น
การ....กระทําที่อุกอาจที่สุด
ตัง้แต่ก่อตัง้ โรงเรียนมา....
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วินยัในโรงเรียนกบัความเข้าใจ  l  Dekz

“วนิยัในโรงเรยีน

  กบัความเขา้ใจ”

 การสอนภายในโรงเรียนจะมีการสอนหลายอย่าง เช่น 

การสอนเกี�ยวกับวิชาการ          ระเบียบวินัย       ความรับผิดชอบ       ความซื�อสัตย์ 

ฯลฯ    แต่สิ�งที�ผู้ เขียนจะพดูถึงก็คือการ    สอนระเบียบวินยัในโรงเรียน

 

 เมื�อพูดถึงระเบียบวินัยภายในโรงเรียนก็จะนึกถึงหลายอย่าง 

เช่นการเข้าแถวในเวลาเช้า การมาเรียนให้ทัน การเข้าแถวก่อน 

เข้าเรียน การเดินแถว เป็นต้น ถ้าสังเกตให้ดี ส่วนใหญ่โรงเรียน 

จะสอนระเบียบวินัยในการเข้าแถวเรียงลําดับความสูงจากหน้าแถว 

ไป หลังแถว ให้ยืนตรง เท้าชิด มือแนบลําตัว ให้ตัวตรงคนด้านหน้า 

ฝึกการเข้าแถวทุกเช้าและก่อนเข้าเรียนทุกๆวัน รวมวันละประมาณ   

4     ครั �ง แต่สิ�งที�โรงเรียนสอนเรามานั �นได้ส่งผลอย่างไรกับความสํานึก

 เ กี�ยว กับการเข้าแถว ทําให้เราเข้าใจและพร้อมจะเข้าแถวในเวลาที�

จําเป็น ต้องเข้าแถวจริงๆหรือเปล่า ?

 

 การเข้าแถวซื �ออาหารง่ายกว่าการเข้าแถวตอนเช้าหรือ 

ก่อนเข้าเรียนเสียอีกเพราะไมต้่องมาเรียงลําดบัความสงู ไมต้่องยืน 

ตรง ไมต้่องเท้าชิด มือไมต้่องแนบลําตวั ยืนได้ตามสบาย เพียงแค ่

ยืนให้ตรงแถว รอคนด้านหน้าซื �ออาหารเสร็จ แตส่ดุท้ายแล้ว ก็มี 

เพียงไมกี่�คนที�เข้าแถวรอซื �ออาหาร

       

 สิ�งที� โรงเ รียนได้สอนเรามาไม่ใช่ เ รื� องไร้สาระเพราะ 

สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวนัเพียงแค่เรามองข้ามในจุด 

นั �นไปจนละเลยในหน้าที�เรื�องง่ายๆใกล้ตวัที�พบเจอกันอยู่ทุกวนัใน 

โรงเรียน หลายคนก็ไมส่ามารถนําไปใช้ในเวลาอนัควรแล้ว แล้วถ้า 

ภายนอกโรงเรียนที�ไม่มีเครื�องแบบและหน้าที�ความรับผิดชอบของ 

ความเป็นนกัเรียนมาบงัคบัเราล่ะเราจะมีความเข้าใจและจิตสํานึก 

ในการอยูร่่วมกนัของสงัคมได้แคไ่หน ?
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THE LOBBY

 

    

 
       

 เมื�อไม่นานมานี � Convince & Lively ได้ไปเรียน

พิเศษพฒันาเซลล์สมองแถวสามย่านมา และด้วยความที�

ชอบเดินหาของหวานแถว “ยูเซนเตอร์” กินจนแทบจะเป็น

งานอดิเรกเลยก็ว่าได้ ซึ�งยูเซนเตอร์มักจะมีร้านของหวาน

ผดุขึ �นมาเรื�อยๆ เป็นดอกเห็ด เดือนละร้านสองร้านให้เราได้

ไปลิ �มลองรสชาติความฟินกนั กลบัไปเรื�องในวนั Sunday! 

วนัที�แสนจะโชคดีอะไรเช่นนี � (ประชด!) วนัที�ไปเรียนพิเศษ 

เรียนไปซกัพกั  ตึ�ง! ไฟดบัซะอยา่งนั �นก็เลยต้องจําใจออกมา

หาร้านของหวานเพื�อมานั�งติวหนงัสือกนัต่อ *จริงๆก็เต็มใจ

แหละ* =w=   ซึ�งได้ไปสะดุดตากับร้านๆหนึ�งหน้าร้าน

เป็นกระจกใส มีโต๊ะเก้าอี � พร้อมกับที�ชาร์ตแบตนับว่าเป็น

ทําเลที�เจิดสดุๆ เหมาะสําหรับติวหนังสือและเล่มเกมส์ใน 

iPhone เป็นอย่างมาก (ปลั�กพร้อม!) 555  ข้าพเจ้าจึงไม่รอ

ช้ารีบเดินพุ่งเข้าไปในร้าน >w<~ หาทําเลที�ดีที�สุด และที�

สําคญัร้านนี �ดีตรงที�เปิดทกุวนั ซึ�งในยเูซนเตอร์นั �นร้านที�เปิด

วนัอาทิตย์จะมีคอ่นข้างน้อย 

ฉะนั �นร้านนี �จึงตกเป็นเหยื�อของเราแหล่ะ 55555  ตอนแรก

เราคิดว่าร้านนี �จะเป็นร้านของหวานธรรมดาๆ แต่ที�ไหนได้

เมื�อเปิดประตเูข้าไป แว๊บแรกที�เห็นคือ เด็กนั�งติวหนงัสือกนั 

คนนั�งทํางานชิลๆ

ซึ�งมนัเข้าทางกบัเรามาก เชื�อว่าหลายๆคนคงเบื�อกบัการ

ที�เข้าไปในร้านแล้วพบป้ายเตือนห้ามนั�งเป็นเวลานานหรือ

ป้ายห้ามสอนพิเศษภายในร้าน!! แตร้่านนี �กบัแบง่สว่นให้

เช่าพื �นที�ในร้านเพื�อการใช้สําหรับการประชุมการทํางาน

กลุ่มอย่างลงตวัเป็นที�สดุ โดยมีพื �นที�ส่วนกลาง รวมถึงมี

อปุกรณ์สํานกังานให้เช่า เชื�อว่าคงตอบโจทย์ และความ

ต้องการของเพื�อนๆหลายๆคนที�กําลงัหาทําเลในการเรียน

พิเศษหรือนั�งติวหนังสือในช่วงใกล้สอบได้ไม่มากก็น้อย 

แถมยงัมีเพลงเพราะๆ

Food & Travel

16 l 05.08.13 l AC Echo#1



เปิดเบาๆเนิบๆผ่อนคลายความเครียดได้ดีที�สดุ  และมี

บริการด้านอาหารเครื�องดื�มของหวาน  ซึ�งของหวานจะ

เปลี�ยนไปเรื�อยๆต้องลุ้ นว่า แต่ละวันเขาจะทําอะไร

นั�งเรียนไป นั�งทํางานไป สั�งอาหารกบัของหวานมากิน

ไปโอ้ยยยยยยเป็นอะไรที�ฟินที�สดุอะ =w= <3

Covince & Lively
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MOVIE REVIEW  l  Man of steelMOVIE REVIEW  l  Man of steel
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LDP
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The One & Only  l  Lady Gaga

 หากพูดถึงรองเท้าส้นสูงปรี� ดด,ผมโบว์ หรือชุด 

ที� ทํามาจากเนื �อสัตว์ คุณคิดถึงใครกัน?? มันคงจะเป็น  

เ รื� อ ง แ น่น อ น อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า คุณ จ ะ ต้ อ ง คิ ด ถึ ง ผู้ ห ญิ ง ค น นี �

คน ที� ชื� อ ว่ า  “ เล ดี � กา ก้า ”  เลดี �กาก้ามีชื�อเดิมว่า “โจแอน 

สเตฟานี�  แองเจลิน่า เจอร์มาร์นอตต้า” เธอเกิด เมื�อวันที� 

28 มีนาคม 1986 ในนิวยอร์ค ซิตี � ประเทศสหรัฐ อเมริกา 

ในครอบครัวชนชั �นแรงงาน ที�ทั �งพ่อและแม่ เป็นนักลง 

ทุนทางอินเตอร์เน็ต  หนูน้อยสเตฟานี�หัดเล่นเปียโน ตั �งแต ่

อายุ4ขวบและเธอแต่งเพลงครั �งแรก เมื�ออายุเพียง 13 ปี 

โดยเพลงที� เธอแต่งเป็นเพลงบัลลาด  

 เธอจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียน      Con- 

vent   of   the    Sacred   Heart   โดยสมัยเรียนเธอไม่เป็นที�

ยอมรับ จากกลุม่เพื�อนๆมากนกัเพราะเธอมาจากชนชั �นแรงงาน 

ไม่ใช่ชนชั �นสูงแบบนักเรียนหญิงคนอื�นๆในชั �น สเตฟานี� 

มีความสนใจในดนตรีและ การแสดง โดยเธอมักจะเข้า 

ร่วมละครเวทีของโรงเรียนอยู่บ่อยครั �ง
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LADY
GAGA

ตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีใครไม่รู้จักช่ือ “เลดี้ กาก้า”    

ไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพลงของเธอ

หรือเห็นรูปของเธอผ่านสื่อต่างๆ        

แต่ถ้าหากคุณคิดว่าคุณรู้จักเธอคนนี้ดีแล้ว  

จงคิดใหม่อีกรอบซะ!

แต่บทที�เธอได้รับส่วนใหญ่นั �นจะเป็นบทรองซะส่วนมาก 

เนื�องจากสเตฟานี�เป็นคนที�ความสามารถทางด้านดนตรี 

และการแสดง เธอจึงถูกรับเข้า Collaborative Arts Pro- 

ject 21 (โครงการสําหรับเด็กที� มีความสามารถทางด้าน 

การแสดงสูง) ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์คเมื�ออายุ18ปี แต ่

หลังจากที� เธอเข้าไปเรียนได้เพียงปีเดียวเธอก็ตัดสินใจ

ลาออกแล้วหันมาเดินตาม ความฝัน อย่างจริงจังในถนน 

สายดนตรีโดยเธอให้คํามั�นสัญญากับพ่อของเธอไว้ว่า 

หากเธอไม่ประสบความสําเร็จเธอจะยอมกลับมาเรียน 

เหมือนเดิม  เมื�อเธอลาออกจากมหาวิทยาลัยเธอก็ย้ายออก 

มาอยู่ที�  อพาร์ทเม้นโดยเธอยอมให้พ่อของเธอจ่ายค่าเช่า 

ให้ในช่วงแรกเท่านั �นหลังจากนั �นเธอก็ทํางานหาเงินเลี �ยง

ชีพตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิ ร์ฟในร้านอาหารหรือนัก- 

ร้องในคลับตอนกลางคืน    

 ต่อมาเมื�ออายุได้19ปี เธอก็ได้เซ็นสัญญากับค่าย 

Def Jam และอัดเพลงสําหรับทําอัลบั �มแต่หลังจากนั �นเพียง



3 เดือนเธอก็ ถูกฉีกสัญญาทิ �งเนื�องจากเธอไม่ยอมให้ทางค่าย 

ใช้ออโต้จูนส์กับเพลงของเธอ ณ ช่วงเวลานั �นเธอบอกว่ามัน 

เป็นเหมือนกับจุด ตํ�าสุดของชีวิตเธอ เธอไม่ รู้จะไปทางไหนต่อ 

แต่เธอก็ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรคและความล้มเหลว กลับมาทํา 

งานเป็นนักร้องในคลับต่อ ซึ�งในช่วงนั �นเองเธอได้ตั �งวง Ste- 

fani Germanotta band ขึ �นมาแล้วก็อัดแผ่นซีดี Red&Blue 

ขึ �นมาขายอย่างไม่เป็นทางการนักในคลับที� ที� เธอไปแสดง 

  

   เมื�อปี2007 เธอได้พบกับเลดี � สตาร์ไลต์และนั�นเองก็ทํา 

ให้ชื�อ “เลดี � กาก้า” ถือกําเนิดขึ �นโดยเธอเล่าว่า ตอนเธอพบกับ 

สตาร์ไลท์  เธอก็ได้ทักทายหล่อนแล้วถามถึง ชื� อของหล่อน 

เมื�อสตาร์ไลท์ตอบว่า “ฉันชื�อเลดี � สตาร์ไลท์” กาก้าก็รีบตอบ 

กลับไปพร้อมยื�นมือไปเช็คแฮนด์ทันทีว่า “ฉันชื�อเลดี � กาก้า” 

โดย หลังจากนั �นกาก้าและสตาร์ไลท์ก็ได้ทํางานร่วมกันเรื�อยมา 

จนทั �งสองได้ รับเชิญให้แสดงบนเวทีอเมริกันลอลลาพาลูซ่า 

และครั �งนั �นเองที�  ล็อบ ฟูซารี�  (โปรดิวเซอร์และแฟนของกาก้า 

ในตอนนั �น) ได้แนะนํากาก้าให้ได้ รู้จักกับวินเซนต์ เฮอร์เบิ ร์ต 

แห่งค่ายอินเตอร์สโครป์ ซึ�งวินเซนต์ก็จับกาก้าเซนต์สัญญาใน 

ทันที โดยในช่วงแรกนั �นกาก้าได้ทํางานอยู่เบื �องหลังก่อน ได้แต่ง

เพลงให้กับศิลปินมากมาย อาทิ บริทนีย์ สเปรียส์,นิว คิดส์ออน 

เดอะบล็อก, เฟอ ร์ กี �และวงพุส ซี� แคทดอลซึ� ง ในตอนนั �น เอง 

เอค่อน (Akon) ได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเธอผ่าน 

เพลง ที� เธออัดเดโม่ให้เอค่อน เขาจึงร่วมกับ จิมมี�  ไอโอวีน CEO

ของอินเตอร์สโครป์ ปั �นเลดี �กาก้าซะ โดยอัลบั �มแรกของกาก้านั �น 

มีชื�อว่า The Fame มีซิงเกิ �ลเปิดตัวที� ฮิตติดชาร์ตที� ชื�อว่า Just 

Dance ที� เธอและ Redone ร่วมกันแต่งขึ �น แต่ชื�อของเลดี � กาก้า 

ก็ยังไม่เป็นที� รู้จักมากนักจนซิงเกิ �ลที�  2 ของอัลบั �ม ที� ได้ปล่อย 

ออกมานั�นก็คือเพลง Poker Face ก็ยิ�งตอกยํ �าความดัง ของเลดี � 

กาก้าเข้าไปอีกด้วยการทะยานขึ �นสู่อันดับ 1 ในชารต์ของตลาด 

เพลงทั�วโลกและได้รับรางวัลสาขา "เพลงแดนซ์ยอดเยี�ยม" 

ในงานประกาศผลรางวลัแกรมมี�อวอร์ดครั �งที� 52 หลงัจากนั �น ชื�อของ 

เลดี � กาก้า ก็เป็นที�น่าจบัตามองมากขึ �น ด้วยทั �งลคุที� แปลกแหวกแนว 

และเพลงอิเลคทรอนิกส์ป๊อปที�ติดหูกาก้ามีเพลงฮิตจากอัลบั �ม 

The Fame อีกหลายเพลงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นLovegame หรือ

 Paparazzi ก็ตามทุกซิงเกิ �ลของเธอก็ยังคงทะยานขึ �นสู่ชาร์ต

ของตลาดเพลงทั�วโลกอย่างไม่หยุดหย่อนจนเรียกได้ว่าช่วงนั �น 

เป็นช่วงขาขึ �นมากๆขอ งเพลงอิเลคทรอนิคส์ป๊อปในขณะที�ตลาด 

เพลงส่วนใหญ่หันไปให้ความสําคัญกับเพลงแร๊ปกันหมดแล้ว

 แต่ความแรงของเลดี � กาก้าก็ไม่ได้หยุดหย่อนเพียงเท่า 

นั �น    เธอยังตอกยํ �าความลํ �า ความแรงและความสามารถของเธอ 

ผ่านการปล่อย Ep “The Fame Monster” โดยส่งซิงเกิ �ลแรกอย่าง 

เพลง   Bad Romance ที�ทะยานขึ �นสู่ทุกชาร์ตทั�วโลกอีกครั �งและ 

มิวสิควิดิโอที�มีผู้ ชมกว่า100ล้านครั �งทางเว็บไซต์ยูทูป(ในช่วงนั �น) 

หลังจากนั �นชื�อของเลดี � กาก้าก็ติดหูทุกคนมากขึ �น    เพลงของเธอ 

และใบหน้าของเธอเริ�มเป็นที� รู้จักมากขึ �น จนเธอปล่อยซิงเกิ �ล

ที�2ออกมา  “Telephone” โดยในเพลงนี �ก็ยังได้ดิว่าสาวอย่าง 

“บียอนเซ่” มาร่วมฟีทเจอริ� งด้วยโดยก่อนหน้านี �เพลงนี �เคยถูก

ทําเสนอให้  บริทนีย์    สเปรียส์ ร้องแต่ถูกปฏิเสธกลับมา  Telep-

honeก็ได้  สร้าง ปรากฏการณ์ GAGA FEVER อีกครั �งด้วยการทะ

ยานขึ �นที� 1ของชาร์ตเพลงทั�วโลกบวกกับสไตล์ของเธอที�ในช่วง

นั �นถือว่าเป็น ที�ฮือฮาอย่างที�สุดไม่ว่าจะเป็นแว่นตาบุหรี�  รองเท้าส้น

สูงปรี�ด ผมสีเหลือง   การเอากระป๋องนํ �าอัดลมมาทําเป็นโรลม้วนผม 

หรือบราพ่นไฟ

      

The One & Only

 AC Echo#1 l 05.08.13 l 21

It’s okay 
to be di�rent.



 ในช่วงปี 2010 นั �นถือเป็นจุดที�กาก้าประสบ ความสําเร็จ 

อย่างที�สุดเลยก็ว่าได้เพราะในปีนั �นนอกจากการมีเพลงฮิตติด 

ชาร์ตแล้วเธอยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที�ทรงอิทธิพลที� 

สุดแห่งปี       จากนิตยสาร TIME และที�สุดกาก้าก็ได้ทําการปล่อยซิงเกิ �ล 

สุดท้ายปิด Ep The Fame Monster มานั�นก็คือเพลง Alejandro 

ที�ตัวMVเป็นที�อื �อฉาวมากไม่ว่าจะเป็นการที�เธอแต่งตัวเป็นแม่ชีแล้ว

กลืนสร้อยประคําลงไป หรือการใส่ชุดชั �นในแล้วแสดงอิริยาบท 

ส่อถึงการร่วมเพศกับผู้ ชายในเอ็มวี โดยถ้าหากการตีความวีดี

โอตัวนี �แล้วก็คงจะสรุปได้ว่า กาก้าได้เรียกร้องสิทธิของเพศที�3

และผู้ หญิงผ่านวิดิโอตัวนี � เพราะในช่วงนั �นกาก้าก็มีการขึ �นปรา-

ศรัยในเวทีของชาวเพศที�3อยู่บ่อยครั �งรวม ไปถึงการเป็นตัวตั �งตัว

ตีในการล้มกฏหมาย Don’t    Ask   Don’t   Tell (กฎหมายที�ว่าด้วยการ

ห้ามเพศที�3รับใช้ราชการด้วยการเป็นทหาร)ซึ�งต่อมากฏหมาย

นี �ก็ถูกยกเลิกใช้ในที�สุด โดยวันที�กาก้าเป็นตัวแทนประกาศชัย-

ชนะของเพศที�3ในครั �งนี �ก็คงจะเป็นในงาน MTV Video Music 

Awards 2010 กาก้าได้เดินเข้าพรมแดงโดยมีเหล่าทหาร(ที�เป็นเพศที�

3)คอยเป็นคนดูแลเธอและในงานนั �นเองกาก้าก็ยังได้สร้างความ

ฮือฮาอีกครั �งเมื�อเธอได้สวมใส่ชุดที�ทําจากเนื �อสดขึ �นรับรางวัล

 Video Of The Year โดยในครั �งนั �นเธอได้ประกาศถึงอัลบั �มต่อไป

ของเธอซึ�งซิงเกิ �ลแรกจะมีชื�อๆเดียวกับอัลบั �มนั�นก็คือ “Born 

This Way” ซึ�งเป็นเพลงที� เกี�ยวกับการยอมรับ ภูมิใจและรักใน

สิ�งที�ตัวเองเป็นโดยแฟชั�นของกาก้าในช่วงนั �นได้แสดงออกมา

อย่างสุดโต่งมากขึ �น ส่วนด้านเพลงเธอก็ปล่อยซิงเกิ �ลต่างๆออกมา

ในเวลาต่อมานั�นก็คือเพลง Judas , The Edge Of Glory , You 

and I และ Marry The Night ตามลําดับ กาก้าได้ก่อตั �งกองทุน 

Born This Way Foundationร่วมกับแม่ของเธอ ซึ�งเป็นกองทุน 

ที�เกี�ยวกับการเรียกร้องความเท่าเทียมกันของเพศที�3และเรียกร้อง 

รณรงค์ให้ลด ละ เลิกการดูถูก เหยียดหยาม และกลั�นแกล้ง

 กาก้ามีทัวร์คอนเสิ ร์ตอยู่3ทัวร์ด้วยกัน โดยทัวร์แรก 

ของเธอคือ The Fame Ball ที� เป็นทัวร์โปรโมทอัลบั �มแรกของ 

เธอ The Fame ต่อมาคือทัวร์ที�  2 The Monster Ball Tour

โดยทัวร์ครั �งนี �มี  2 เวอร์ชั�นด้วยกันโดยแบ่งเป็น 1.0 และ 2.0 

ใช้โปรโมทอัลบั �ม The Fame และ ep The Fame Monster 

ส่วนทัวร์อันล่าสุดของเธอก็คือ The Born This Way Ball Tour

The One & Only
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You have to be unique, and diffe                       rent, and shine in your own way



"คุณจําเป็นต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเอง                    แตกต่างและเฉิดฉายในทางของตัวเอง"
You have to be unique, and diffe                       rent, and shine in your own way

AC Echo#1 l 05.08.13 l 23

ที�โปรโมทสตดูโิออลับั �มลําดบัที�2ของเธอ Born This Way ซึ�งเธอ 

ต้องยกเลิกทัวร์กลางคันเมื�อต้นปีที�ผ่านมาเพราะเธอมีอาการติด 

เชื �อในกระดกูเชิกกรานซึ�งต้องรับการรักษาและผ่าตดัใหญ่ในทนัที  

 กาก้าได้ออกผลติภณัฑ์นํ �าออกมา�ตวั ในปี2012 โดยใช้ 

ชื�อมนัวา่ “Fame” ซึ�งมนัเป็นนํ �าหอมตวัแรกของโลกที�มีนํ �าเป็นสีดํา      

เมื�อมิถนุายนที�ผา่นมา เลดี � กาก้า ถกูจดัอนัดบัให้เป็นบคุคลผู้ทรง 

อิทธิพลที�สดุในปี 2013 ของนิตยสาร Forbes โดยเธออยูใ่นอนัดบั 2 

(รองจากโอปราห์ วินฟรียส์) และทางนิตยสาร Forbesยงัสรุปราย 

ได้ของเธอตั �งแตมิ่ถนุายน 2012 จนถงึมิถนุายน 2013 รวมแล้วกวา่

80 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 2.38 พนัล้านบาทนั�นเอง        

 ในวนัที� 11 กรกฏาคมที�ผา่นมา กาก้าได้ประกาศข้อมลู 

ตา่งๆเกี�ยวกบัสตดูโิออลับั �มลําดบัที�3 “ARTPOP” ของเธอออกมา 

โดยกาก้ากล่าวว่าอลับั �มนี �คือการผสมผสานระหว่างดนตรี ศิลปะ 

แฟชั�น และเทคโนโลยีเข้าด้วยกนั เธอยงักลา่วอีกวา่นี�จะเป็นการยก 

ระดบัของวงการเพลงขึ �นไปอีกขั �น โดยซงิเกิ �ลแรกของอลับั �มนี �จะถกู 

ปลอ่ยในวนัที� 19 สงิหาคม ที�จะถงึนี � สว่นตวัอลับั �มจะวางขายใน 

วนัที� 11 พฤศจิกายน ในปีนี �เชน่กนั โดยนอกเหนือจากจะมีการปลอ่ย 

อลับั �ม ARTPOP ในวนันั �นแล้ว ยงัมีการปลอ่ยแอพลเิคชั�น ARTPOP 

อีกด้วยโดยกาก้ากล่าวว่าแอพฯนี �จะเป็นตวักลางที�ทําให้ผู้คนและ 

เหลา่แฟนคลบัตามติดชีวิตเธอได้มากได้มากขึ �นและยงัสามารถแชร์

ไอเดีย,ประสบการณ์,ขอเสนอแนะต่างๆหรือแม้กระทั�งผลงานความ

สร้างสรรค์ตา่งๆได้ผา่นทางแอพฯนี �

 คงจะไมผิ่ดนกัหากจะพดูวา่ เลดี � กาก้า คืออีกหนึ�งตวัแทน 

ของพลังที�ไม่มีวันสิ �นสุดและความเชื�อมั�นที� มีต่อตนเองในการ 

กระทําสิ�งตา่งๆเพราะทกุๆอยา่งที�เธอทํามาตลอดเวลา 5 ปีที�ผา่นมา 

เธอต้อง สละทั �งแรงกาย เวลา ความเป็นสว่นตวั แตที่�สําคญัที�สดุก็ 

คือเธอไม่เคยหยุดเชื�อมั�นและล้มเลิกการเดินตามความฝันของตวั 

เองดงันั �นชีวิตของผู้หญิงคนนี �คงจะเป็นเครื�องพิสจูน์ที�ดีแล้ววา่ตอ่ให้

ฟ้า เ บื �องบนหรือใคร ก็ตามไม่ เ ป็นใจแต่หากเรามีความฝัน 

มีความมานะพยายามที�ทํามนั ไม่ช้าไม่นานฝันนั �นจะต้องเป็นจริง 

อยา่งแนน่อนเหมือนดั�งที�เธอเคยกลา่วไว้วา่ “Never Give up , No 

matter how hard it gets”

Xbest



คนดี สังคม และ ความมีนํ้าใจ
ในสงัคมเรา คนที�รู้จกัเอื�อเฟื�อเผื�อแผมี่นํ �าใจเป็นผู้ให้ชว่ยเหลือผู้ อื�น 

“โดยไมห่วงัผลตอบแทน”    เราจะเรียกคนคนนั �นวา่    “คนมีนํ �าใจ” 

และคนมีนํ �าใจก็จะถกูมองวา่เป็น   “คนดี”  ซึ�งคนประเภทนี �จะเป็น 

ที�รักของคนรอบข้างและเป็นบคุคลที�มีความสขุ(?)อนัเนื�องมาจาก

การเป็นผู้ให้สําหรับคําวา่ความมีนํ �าใจแล้วแนน่อนครับมนัคือสงิที�

ตรงข้ามกบัความตระหนี�ความคดิเหน็ประโยชน์สว่นตนเป็นสิ�งที�ฟัง

ดดีูใชม่ั �ยครับ

หากได้ยินคําวา่     “นํ �าใจ”      เราจะนกึถงึการให้ความเสียสละ 

จิตสาธารณะ เมื�อเราพบเห็นคนที�คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ    

คนในสงัคมจะให้ความชื�นชมแล้วคนที�นิ�งเฉยกบัความลําบาก

ของคนอื�นละเป็นคนไม่ดีรึเปล่า  ถ้าหากการลกุให้คนแก่นั�งใน

รถประจําทางสาธารณะคือการแสดงความมีนํ �าใจแล้วแล้วการ

นั�งเฉยๆจนถงึป้ายที�ตวัเองลงจะโดนมองยงัไง? อาจจะมีคนบอก

ว่าขาดจิตสาธารณะเพราะพวกนี �ทกุวนันี �สงัคมถึงได้แย่ลงหาก

การเก็บขยะที�ตกอยู่ที�พื �นคือการแสดงความมีจิตสาธารณะแล้ว

การเดิน ผ่านขยะ คือการขาดจิตสาธารณะหรือเปลา่ที�โรงเรียน

เมื�อเราเดินผ่านขยะ ครูมกัจะเรียกให้เราเก็บขยะที�ตกอยู่ที�พื �น

และ บางครั �งก็ตําหนิเราที�เหน็ขยะแล้วไมเ่ก็บ แตค่นทิ �งขยะไมถ่กู 

ตําหนิมั�ง กินข้าวในโรงอาหารครูบอกให้เก็บจาน (ซึ�งไมใ่ชข่องเรา)  

เมื�อบอกไปวา่ไมใ่ชข่องผมแคน่ั �นประโยคเดียวโดนตําหนิเหมือน

ทําความผิดร้ายแรง มาทําไมคนที�ไมไ่ด้ทําอะไรผิดเลยถงึถกูตําหนิ

มากกวา่หรือพอๆกบัคนที�บกพร่องในหน้าที�และพวกที�ทําคนอื�น

เดือดร้อน

นอกเหนือจากการมีจิตสาธารณะแล้วการแสดงความชว่ยเหลือ   

ผู้ อื�นก็คือการแสดงความมีนํ �าใจมีสิ�งหนึ�งที�ผมสงสยัคือการให้โดย

ไมห่วงัผลตอ่บแทนกบัการเสียสละตวัเองไมว่า่จะเป็นเวลาความรู้    

ความสามารถให้คนรอบข้างจะทําให้เรามีความสขุจริงรึเปลา่โอเค

ครับหากพดู  ถงึนกับญุหรือบคุคลที�ได้รับรางวลัโนเบลนกัสงัคม

สงเคราะห์ที�อทิุศตนให้ผู้ อื�น  ผมเชื�อวา่พวกเขาคงมีความสขุจริงๆ

เพราะไมมี่เวลาหรือ  เพราะทําไมเ่ป็นถ้าเรา ตอบรับที�จะชว่ยเราจะ

เป็นคนดีมีนํ �าใจและจะเสียเวลาของเราไปกบัการทํางานให้คนอื�น

ซึ�งเราก็มีสิ�งที�ต้องทําอยูแ่ล้วแตถ้่าเราปฏิเสธละ่…อาจมีโอกาส

โดนดา่วา่แล้งนํ �าใจ “อะไรวะ แคนี่ �ชว่ยไมไ่ด้” อะไรทํานองนี �สงูมาก

ครับ การปฏิเสธที�จะชว่ยเหลือคนอื�นมนัทําให้ด ู แยข่นาดนั �นเลย

รึเปลา่ หรือ คําวา่คนดีเป็นคําที�ใช้พดู เมื�อมีคนมาชว่ยเรา และคํา

วา่เลวเหน็แก่ตวั  “งก”  เป็นคําที�ใช้ตอ่วา่คนที�ไมย่อมชว่ยหรือเป็นแค่

เครื�องมือ   ที�ใช้พดู เพื�อ ให้คนอื�นทําตามความต้องการเทา่นั �น?

เข้าใจครับวา่เมื�อต้องการความชว่ยเหลือแตถ่กูปฏิเสธมนัรู้สกึยงัไง 

แตค่วรจะคดิด้วยวา่ที�เราทําตวัไปสมควรชว่ยรึเปลา่ และทําไม

เขาถงึไมช่ว่ยเรา เพราะผมคดิวา่คนดีมีนํ �าใจไมใ่ชค่นที�จะยอมให้

ผู้ อื�นเบียดเบียนตวัเองหรือยอมให้ผู้ อื�นเอาเปรียบโดยไมค่ดิมาก

หรอกครับ…อนัที�จริงอาจจะใชก็่ได้คนดีมีนํ �าใจคือคนที�ยอมให้ผู้

อื�นเอาเปรียบโดยไมเ่อาเก็บไปคดิมากและให้ผู้ อื�นโดยไมห่วงัผล

ตอบแทนยอมลําบากเพื�อให้ผู้ อื�นสบายวา่แตส่งัคมจะให้อะไรกบั

คนเหลา่นี �นอกจากคําชมคํายกยอ่งดเูหมือนวา่สงัคมสว่นใหญ่

และคนรอบข้างจะไมค่อ่ยยตุธิรรมกบัคนหลายคนที�ประพฤตติวั

เป็นคนดีหรือแสดงความมีนํ �าใจเลย

“คนคนนี �เคยชว่ยเรา ครั �งหน้าไปให้เขาชว่ยอีกดีกวา่”   

“เฮ้ยไมเ่ป็นไรไมต้่องเอามาเดี�ยวไปขอยืม คนอื�นเอาก็ได้” 

“นายๆชว่ยเราหนอ่ยสพิอดีเรา…”

บางครั �งผมก็อดคดิไมไ่ด้วา่ความมีนํ �าใจและการชว่ยเหลือคนอื�น

นั �นบางทีก็เป็นการฝึกให้คนกลุม่หนึ�งเหน็แก่ตวัและพึ�งพาคนอื�น

มากกวา่ตวัเองวา่แตเ่ป็นไปได้มั �ยครับวา่ถ้าเราจะเป็นคนดีของ

สงัคมได้โดยไมต้่องชว่ยงานคนอื�นหรือไมเ่ก็บขยะตามพื �นที�เรา 

เดนิผา่น 
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เบ็ดเตล็ด



  ในวันที�ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

เขียนสื�อทางเลือก เพราะระอาในความจําเจของสื�อกระ- 

แสหลกัเรากําลงันั�งอา่นบทสมัภาษณ์สื�อที�มีชดุความคิด  

แบบเดมิๆหรือที�มีลกัษณะเป็นพิมพ์เดียวกนั 

 หลายครั �งเราต้องเข้ามาอยู่ในภาวะฉุกคิด 

สงสัยในความสําคัญและฐานะของบุคคลผู้ ถูกสัม- 

ภาษณ์ซึ�งล้วนแต่เป็นบุคคลที�ค่อนข้างเป็นที�รู้จักหรือ 

เ ป็นผู้ ที� ยืนอยู่ เ บื �องหน้าของสังคมอยู่ แ ล้วทั �งสิ �น  

น้อยครั �งที� เราจะได้ รู้ เ รื� องราวเกี�ยวกับใครต่อใคร 

ผู้ มีส่วนในการผลักดันให้คนเบื �องหน้าเหล่านั �นออก 

มายืนมีหน้ามีตาได้ อยา่งไมมี่อปุสรรค ... 



 เราอยากมอบพื �นที�บทความเล็กๆในสองสาม หน้ากระ 

ดาษนี �แทนคําขอบคุณจากนักเรียนอัสสัมชัญและขอให้ หน้าปก 

เป็นตัวแทนของลุงป้าทั �งหมดที�ไม่มีวันได้ขึ �นปกได้จารึกไว้ใน 

ประวัติศาสตร์ว่าโลกนี �ยังมีใครบางคนที�มองเห็นพวกเขาแม้ใน 

เวลาที�ไม่มีอะไรให้แบกให้หาม

 ถ้าเราลองมาพดูถึงในบรรดาลงุป้านกัการของโรงเรียนอสัสมัชญัที� 

ค่อนข้างเป็นที�รู้จักและจดจํากับการทํางานมาคู่กับโรงเรียนอย่าง 

ยาวนานก็แน่นอนว่าเราจะนึกถึง“ลุงยูน”เป็นคนแรกๆลุงประจํา

การอยู่ที�ตึกฟ.ฮีแลร์นับว่าเป็นหนึ�งในผู้ ที� เป็นคนเกื �อหนุนโรง-

เรียนของเรา โรงเรียนของเราจะไม่สมบูรณ์แบบได้ถ้าหากขาด         

The ลุง and  friend เราเชื�อว่าหลายๆคนต้องรู้จักลุงยูนอย่าง 

แน่นอนไม่ว่าจะเป็นศิษย์ปัจจุบนัคุณครูหรือแม้แต่ศิษย์เก่าเพราะ 

จนวันนี �แล้วลุงก็มีอายุงานก็ไม่ใช่น้อยๆ

 และด้วยความสําคัญของบุคคลเบื �องหลังที�ไม่ได้น้อย

ไปกว่าบุคคลเบื �องหน้า แต่ไม่มีใครเข้าไปให้ความสําคัญได้อย่าง

เท่าเทียม จึงเป็นเหตผุลหนึ�งที�ทําให้เรากล้ากดแป้นพิมพ์จากความ

คิดสู่ตัวอักษร แล้วนํามันสู่สาธารณะ 

  

ในฐานะนักเรียนคนหนึ�งที�ได้รับสารจากโรงเรียนมากว่า 10 ปี 

สิ�งหนึ�งที�เราเห็นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์สัมภาษณ์การชื�นชม

ประวัติ หรือคุณงามความดีที�ได้ทํา ในแต่ละหน้าแต่ละครั �ง คือ

ล้วนเป็นคนที�ถูกชื�นชมและเชิดชูอยู่แล้ว  ใครเป็นใคร ใครทําอะไร 

แต่ทําไมเราไม่ได้เห็นนักการ ลุงๆ ป้าๆ ของเราปรากฏตัวอยู่ในสื�อ

ใดๆ  ทั �งที�เขามีส่วนร่วมแต่โดยดีแทบทุกๆงาน และเป็นฝ่ายบุค-

คลที�สร้างปัญหาน้อยที�สุดในองค์กร  เขาคือ บุคคลที�เป็นคนที�ทํา

ความสะอาดให้กับอาคารของเรา เป็นบุคคลที�ต้องคอยใส่ใจใน

ทุกการกระทําของนักเรียนและคุณครูแทบทุกคน แล้วเราให้เขา

อยู่ในส่วนไหนในความคิดของเรา เรากําลังนั�งมองการทํางาน

ของเขาด้วยฐานะอะไรและเขาเป็นฐานะอะไร     อาจเป็นเพราะค่า

นิยมของสังคมโลกที�มักมองกลุ่มบุคคลผู้ ทําอาชีพบริการในลัก-

ษณะนี �เป็นกลุ่มบุคคลผู้ ใช้แรงงานและมักถ่ายทอดออกมาใน

หลายๆทาง เช่น ละครไทยมักแสดงว่าคนใช้โง่ หรือในบทหนังสือ

หรือภาพยนตร์ต่างชาติที�มักแสดงกิริยาต่อผู้ ใช้แรงงานเหล่านั �น

เยี�ยงทาสหรือสัตว์เลี �ยง      ไม่ว่าเราจะต้องการอะไร ตั �งแต่ที�เราอยู่

ประถม ถ้าเราเจ็บบ้าง เราป่วยบ้าง ต้องการจัดอาคารสถานที� 

ต้องการอปุกรณ์ หรือแม้กระทั�งขี �ราด               คนที�เขาไม่ได้เป็นอะไรกบัเรา 

เขาไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์หรือเกี�ยวข้องอะไรกบัเรา                              เขาก็ไมเ่คยปฏิเสธ

ที�จะ ล้างขี �ให้ ถึงกับมีโซนโซนนี �ขึ �นมาโดยเฉพาะที�ประถม   ในยุค

ของเราไม่ใช่เพราะหน้าที�ของเขาเท่านั �นที�ทําให้เขาเหล่านั �นต้อง

ทํางานพวกนี �หากแต่เปี� ยมไปด้วยความจริงใจและเต็มใจที�แสดง

ออกทางรอย ยิ �มอนัอิ�มเอิบเวลาล้างกางเกงในเลอะๆของเด็กผู้ชาย

ที�ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเอง เราเคยนั�งมองลุงๆป้าๆทํางานอย่าง 

เหน็ดเหนื�อยท่ามกลางความสนุกสนานของนักเรียนซึ�งเราเอง 

คงทําอะไรไม่ได้มากและเราก็คงไม่อาจตระหนักได้เลยว่าความ

สนุกสนานที�เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี �เป็นผลพวงจากความเหน็ด

เหนื�อยของลุงป้าเหล่านั �น เราเชื�อว่านักเรียนหลายๆคนก็คงมี 

ความผูกพันกับลุงป้าบางคนไม่น้อยไปกว่าคุณครู แม้แต่ตัวผู้ -

เขียนเองก็ด้วย เรายงัจําความรู้สึกในพวกนั �นได้ดี เคยนั�งนึกถึงเหต-ุ

การณ์และความรู้สึกเหล่านั �นจนบางครั �งนึกถึงทีไรก็ยิ �มทุกที 

“ โรงเรียนของเราจะไม่สมบูรณ์แบบได้
ถ้าหากขาด The ลุง 
and  fr iend  ”
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“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”
Q   :   อยากทราบประวัตคิร่าวๆของลุงครับ

A : ลงุชื�อยนู พนูนอก ก่อนที�ลงุจะมาทํางานที�นี�ลงุไปเป็นทหาร มา 

2 ปีที�ลุงไปเป็นทหารนี�ก็จากการเกณฑ์ทหารไง จับใบดําใบแดง 

ไปเป็นที�ปราณบุรีค่ายธนรัชต์แล้วหลงัจากนั �นก็ออกไปทํางานร้าน

จกัรยานพอดีรู้จกักบัเพื�อนที�ทํางานที�นี�เขาก็มาถามวา่เออมาทํางาน

กบักมูั �ยเราเลยมาอยู่ตอนนั �นแล้วเราก็มาอยู่เลยเมื�อก่อนเรายงัไม่มี

ครอบครัวก็มีส่งเงินให้พ่อแม่ให้พี�น้องบ้าง เดิมลงุไม่ได้อยู่กรุงเทพ 

นะลงุไม่ใช่คนกรุงเทพ ลงุเข้ามาทํางานครั �งแรกก็อายุ 25 นะ สมยั 

บราเดอร์ชมุพล

Q   :   ลุงเข้ามาทาํงานตั�งนานตั�งแต่แรกๆจนถงึตอนนี�

เป็นยังไงบ้างครับ รู้สึกยังไงบ้าง 

A : สมยัที�ลงุเข้ามาทํางานวนัแรก ลงุก็มาประจําที�อาคาร ฟ.ฮีแลร์ 

เลย ตรงชั �น 4 นี�แหละ  ลุงเข้ามาทํางานที� นี� ก็  30 กว่าปีแล้ว 

อีกแค่ 4 ปีลุงก็เกษียณแล้ว ตอนช่วงที�ลุงเข้ามาตอนแรกๆเงิน 

เดือนก็ประมาณวันละ 30 บาท ก็จะตกเดือนละประมาณ 900 

บาท ในตอนนี �เงินเดือนก็มาอยู่ที�เดือนละ 11900 บาท  ลงุมีความ 

ภมิูใจนะที�ลงุได้เข้ามาทํางานตรงนี �  ลงุลองมาทํางานเฉยๆพอทําๆ

ไป ก็เริ�มรู้สกึ รักและผกูพนัในงานนี � ทํางานตั �งแตอ่าย ุ25 ปี จนตอน 

นี �อาย ุ56 ปีแล้วก็ยงัทํางานอยู ่ จนสขุภาพหลงัๆก็คอ่นข้างแย ่

Q   :   ด้วยอายุการทาํงานของลุงที�กไ็ม่ใช่น้อยๆกต้็องได้

ชมความ เปลี�ยนแปลงต่างๆบริเวณรอบๆและภายใน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ดังนั�นลุงยูนเองกเ็ป็นคนหนึ�งที�ต้อง

ตอบได้ถงึความ เปลี�ยนแปลงของโรงเรียนได้อย่างด ี  

A : มันก็มีความเปลี�ยนแปลงทางด้านวัตถุไปมาก ลุงเข้ามา 

ทํางานใหม่ๆชุมชนรอบๆยัง ไม่หนาแน่นมากขนาดนี �ยัง ไม ่

มีตกึรามบ้านชอ่งมากนกัจนตอนนี �ตกึสงูๆก็ขึ �นเตม็ไปหมด บ้านเรือน 

ก็แน่นเอียด ลงุเองก็ได้เห็นความเปลี�ยนแปลงของโรงเรียนมาตลอด 

อย่างเมื�อก่อนมันจะมีโรงอาหารเป็นเพิงไม่เหมือนตัวcanteen

ในสมัย นี � แต่ ก็ ใ ช้ เ ป็น โ ต๊ะแสตนเลสเหมือนปัจจุบันแหละ  

ร้านอาหารเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกๆเช่น ล็อกนู้ นขายก๋วยเตี�ยวเนื �อ 

ล็อกนู้ นขายผัดไทบ้าง อีกล็อกนู้ นขายข้าวผัดบ้าง มันก็โอเคครับ  

แตโ่ดยรวมลงุวา่ลงุชอบโรงเรียนในสมยัก่อนมากกวา่นะ ”

Q   :   เดก็ๆสมัยก่อนกับสมัยนี�ต่างกันมั�ยครับ

A  :  ลงุว่านกัเรียนสมยัก่อนก็ดีกว่านะ   สมยันี �สู้สมยัก่อนไม่ได้แล้วเมื�อ

ก่อนก็ มีพิมพ์ดีด เดินแถวไปเรียนที�ไหนก็มีระเบียบ ไม่มีมาลืมนู่นลืมนี� 

เดิมไปมา เขาเดินกนัไปเป็นแถวเป็นแนวไป แต่ทกุวนันี �มนัยงัไงไม่รู้ 

มนัหยอมๆแหยมๆแปลกๆ 

“ สมัยก่อนคนพ่อเรียกเราพี่ ยูน
จนสมัยนี้ลูกเขาก็ เรียกเรา
ลุงยูนแล้วครับ ”
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“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”
“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”

 Paparazzi ก็ตามทุกซิงเกิ �ลของเธอก็ยังคงทะยานขึ �นสู่ชาร์ต

ของตลาดเพลงทั�วโลกอย่างไม่หยุดหย่อนจนเรียกได้ว่าช่วงนั �น 

เป็นช่วงขาขึ �นมากๆขอ งเพลงอิเลคทรอนิคส์ป๊อปในขณะที�ตลาด 

เพลงส่วนใหญ่หันไปให้ความสําคัญกับเพลงแร๊ปกันหมดแล้ว

 แต่ความแรงของเลดี � กาก้าก็ไม่ได้หยุดหย่อนเพียงเท่า 

นั �น    เธอยังตอกยํ �าความลํ �า ความแรงและความสามารถของเธอ 

ผ่านการปล่อย Ep “The Fame Monster” โดยส่งซิงเกิ �ลแรกอย่าง 

เพลง   Bad Romance ที�ทะยานขึ �นสู่ทุกชาร์ตทั�วโลกอีกครั �งและ 

มิวสิควิดิโอที�มีผู้ ชมกว่า100ล้านครั �งทางเว็บไซต์ยูทูป(ในช่วงนั �น) 

หลังจากนั �นชื�อของเลดี � กาก้าก็ติดหูทุกคนมากขึ �น    เพลงของเธอ 

และใบหน้าของเธอเริ�มเป็นที� รู้จักมากขึ �น จนเธอปล่อยซิงเกิ �ล

ที�2ออกมา  “Telephone” โดยในเพลงนี �ก็ยังได้ดิว่าสาวอย่าง 

“บียอนเซ่” มาร่วมฟีทเจอริ� งด้วยโดยก่อนหน้านี �เพลงนี �เคยถูก

ทําเสนอให้  บริทนีย์    สเปรียส์ ร้องแต่ถูกปฏิเสธกลับมา  Telep-

honeก็ได้  สร้าง ปรากฏการณ์ GAGA FEVER อีกครั �งด้วยการทะ

ยานขึ �นที� 1ของชาร์ตเพลงทั�วโลกบวกกับสไตล์ของเธอที�ในช่วง

นั �นถือว่าเป็น ที�ฮือฮาอย่างที�สุดไม่ว่าจะเป็นแว่นตาบุหรี�  รองเท้าส้น

สูงปรี�ด ผมสีเหลือง   การเอากระป๋องนํ �าอัดลมมาทําเป็นโรลม้วนผม 

หรือบราพ่นไฟ
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Q   :   มีเดก็ที�ลุงประทบัใจ สนิทสนมเป็นพเิศษมั�ยครับ

A : ลุงเข้ามาทํางานที�นี�สมัยหนุ่มๆ ก็มีซี �กับนักเรียนบางรุ่นบ้าง 

จนแบบหลายคนตัวก็เป็นพ่อแล้วก็เคยเป็นนักเรียนที�นี�  ลูกเขา 

ก็มาเรียนที� นี�  แล้วมาเจอที� นี �ก็  อ้าวเห็นเขามารับลูกของเขา 

และสมัยก่อนคนพ่อเ รียกเราพี�ยูน  จนสมัยนี �ลูก เขาก็ เ รียก 

เราลงุยูนแล้วครับ  เราทํางานมาก็เจอเด็กเยอะ แบบทั �งที�เกเรบ้าง 

ไม่เกเรบ้างปะปนกันไป  แต่บางครั �งเวลาเรารู้สึกเหนื�อยกับการ 

ทํางาน เราก็ไปพกัซกัแปปแล้วมาทํางานต่อมนัก็โอเคนะ  บางครั �ง 

ได้คุยกับนักเรียน  คุยกับครูหลายๆคน คนนู้นถามคนนี �ถาม เราก็ 

ดีใจก็ทําให้มีกําลังใจขึ �น ก็หายเหนื�อยขึ �นมาบ้างครับ 

Q   :   ลุงทันบราเดอร์หลุยส์สมัยยังหนุ่มๆมั�ยครับ

ลุงก็เข้ามาทันสมัยบราเดอร์หลุยส์ช่วงที�แกเข้ามาเป็น บราเดอร์ 

ครั �งที� 2 นะ ครั �งแรกที�แกเข้ามาแล้วมี เปิดตึกฟ.ฮีแลร์  แต่ลุงเข้า

มาทันสมัยที� 2 เขาเรียกกัน หลุยส์ 2 ในส่วนของบราเดอร์หลุยส์

 แกก็เปลี�ยนไปนะ อย่างเมื�อก่อนแกแข็งแรงก็จะเดินตรวจตรา

ดูความเรียบร้อยโรงเ รียน แต่สมัยที�  3 ก็คือปัจจุบันก็น้อยลง

บ้างแกก็คงงานเยอะแหละ แค่รับแขกกับทํางานก็เยอะแล้ว 

คงไม่มีเวลามาก ศิษย์เก่าก็เข้ามาพบบราเดอร์แกเยอะเหมือน

กันแต่ในภาพรวมๆของโรงเรียนทั �งหมดของสมัยก่อนกับเดี�ยวนี �

มันก็ไม่สามารถพูดออกมาได้นะ เพราะเวลาค่อนข้างนาน แต่

ยังไงลุงก็ยังรู้สึกว่า โรงเรียนของเราดีกว่าโรงเรียนอื�นครับ 

Q : ลุงอยากเห็นอะไรในอัสสัมชัญยุคปัจจุบัน 

และในอนาคตครับ

A : ลุงก็อยากเห็นนักเรียนโตขึ �นไปเป็นคนดีของสังคม อยากเห็น 

นักเรียนของโรงเรียนเรากลมเกลียวกัน รักกัน ไม่ใช่ต่างคนต่าง- 

ไปไม่สนใจกัน ส่วนตัวลุงเองก็อยากเห็นโรงเรียนเราเปลี�ยนแปลง 

ไปในทางที�ดีขึ �นพัฒนาต่อไปเรื�อยๆ อย่างเรื�องที�คุณครูแต่งชุดดํา 

มันก็พูดไม่ได้ แต่ครูเขาก็มาเรียกร้องสิทธิ� ที�เขาเองควรจะได้รับ  

คุณครูเองก็ต้องมีสิทธิ�ที�จะได้เรียกร้อง ทั �งนักเรียนเองก็ควรมีสิทธิ� 

Q   :   คดิยังไงกับเดก็ที�กนิตรงไหนทิ�งตรงนั�นครับ

A :  ลุงว่า เด็กบางคนก็มักง่ายนะ บางคนกินขนมแล้วดันมา 

ทิ �งตรงระ เ บียง  ลุง ก็ ต้องมาคอยนั� ง เ ก็บไปทิ �ง  ลุงอยากใ ห้ 

นักเรียนช่วยทิ �งขยะให้เป็นที�  ไปทิ �งในห้องหรือไปทิ �งที� อื�นเอา



ปัญหาที�ถูกทิ �งไม่มีหายไป มีแต่ย้ายที�อยู่   ถ้าเราไม่หาทางลง

ให้มัน  มันก็ไปตกอยู่กับคนอื�น

เราอยากให้บทความนี �ทําให้ใครมีความรับผิดชอบมากขึ �น 

ไม่มองว่าพี�ภารโรงเป็นเพียงลูกจ้างหรือคนที�จะมาคอยรับผิด-

ชอบแทนเรา ทั �งๆที�บุคคลเหล่านี �เป็นอาชีพที�มีเกียรติ ลุงๆป้าๆ 

เหมือนเป็นฐานส่วนหนึ�งที�คอยแบกรับภาระความทะนงตน 

ของโรงเ รียนเราอยู่   วาทกรรมซํ �าๆ ซากๆ ที�ดูแ ล้วเหมือนเท ่

ทั �งหลายไม่ว่าจะเป็น  สุภาพบุ รุษอัสสัมชัญ พอทําอะไรกัน 

เสร็จก็ทิ �งซากให้ลุงเก็บทั �งนั �น ถ้าสุภาพบุรุษจริง เขาต้องรับผิด 

ชอบสภาพแวดล้อมและสิ� ง ที� เ ขา ทํา ด้วย  ไม่ ใช่ รับ ผิดชอบ 

แต่ตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาฝ่ายเดียว 

ไม่ใช่ มีแค่ลุงยูนคนเดียวหรอก ที� เ ป็นคนที�คอยช่วยเหลือเรา 

คอยติดต่อและทํางานให้เรา ยังมีลุงป้าอีกหลายคนที� เราไม่

สามารถนําบทความของพวกเขาทุกคนมาทําเป็นคอลัมน์ได้  

สุดท้ายเราไม่อยากให้มองแค่ว่าใครทําอาชีพอะไร  แต่เราอยาก

ให้มองเขาเป็น “ลุง”  “ลุงเหนื�อยมั �ย ” หรือ “มีอะไรให้ผมช่วยมั �ย” 

ไม่ได้หนักพอที�ทําให้เราไม่สามารถพูดออกไปได้ เช่นเดียวกับ

ขยะชิ �นเล็กชิ �นน้อยที�ไม่หนักเกินกว่าจะติดมือไปที�ถังขยะใกล้ๆ

ได้เราเชื�อว่าผู้ ที� ได้ รับสารนี �ก็คงอยากทําอะไรที� เปลี�ยนแปลง

ไปจากเดิม ได้ลองทํา ลองคิดในสิ�งที� เราไม่เคยได้กล้าคิดกล้า

ทําไม่มากก็น้อย ให้บทความนี �มีประโยชน์กับทุกคนที�ได้อ่านมัน 

ไม่มากก็น้อย  ขอบคุณครับลุง 

ในคําพูดต่างๆที�ลุงได้พูดออกมา มันทําให้เราได้รู้ว่าลุงแกก็พูด

ออกมาจากใจของแก ขณะที� เราเองได้สัมภาษณ์เราก็รับรู้ถึง

ความจริงใจและความเป็นกันเองมาก ผู้ เขียนเองก็ไม่ได้เป็นคน

สัมภาษณ์เก่งมากแต่เราก็มีลุงนี�แหละที�คอยพูดกับเรา คุยกับเรา 

จนทําให้เราได้บทสัมภาษณ์และกลั�นออกมาเป็นคอลัมน์ให้

พวกเราได้อ่านกัน  ไม่ใช่แค่ความหวังดีเพียงแค่การทําความ

สะอาด แต่จนถึงงานสําคัญๆของเราเอง ลุง เองก็ช่วยเราได้

อย่างมากที�สุด และคําพูดเหล่านั �นยังแสดงถึงเยื�อใยและความ

ผูกพันที� มีต่อโรงเ รียนเราได้อย่างมากมายจริงๆ ถ้าเราลอง

กลบัมาพูดถึงเรื�องของการมีจิตสาธารณะด  ู ไม่ใช่แค่ในสงัคมไทย 

หรือสังคมโรงเรียน      เมื�อเราเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที�ของคนอื�น 

เราก็ไม่จําเป็นต้องไปสนใจ  แต่กลับแม้แต่ภายในห้องเรียน ก็ 

ปรากฏให้เราได้เห็นกัน   การมีความคิด ทัศนคติ แบบนี �จะไม่ใช่

เรื�องแปลก เพราะการเรียนรู้ในเรื�องจิตสาธารณะอาจยังไม่ดีพอ 

เราอาจกําลังมองว่า เรามีนักการแล้ว  เรามีคนทําความสะอาด

แล้ว มันก็เพียงพอให้เราก็สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาเล็กๆเหล่า-

นี �ไ ด้  ซึ�งในทัศนคติ เหล่านี �กลับกลายเป็นสิ� ง ที�ปลูกฝังไ ว้ลึกๆ

ที� ก่อให้ เ กิดการกระทําเหล่านั �นออกมาซํ �าๆ แล้วปัญหาของ

ผู้ คนหลายๆคนที� กําลังมีทัศนคติแบบนี �  ปัญหามันก็คงจะไม่

เล็ก  และจะต้องตกไปอยู่กับพี�ๆนักการของเราเอง 
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เพราะไมมี่เวลาหรือ  เพราะทําไมเ่ป็นถ้าเรา ตอบรับที�จะชว่ยเราจะ

เป็นคนดีมีนํ �าใจและจะเสียเวลาของเราไปกบัการทํางานให้คนอื�น

ซึ�งเราก็มีสิ�งที�ต้องทําอยูแ่ล้วแตถ้่าเราปฏิเสธละ่…อาจมีโอกาส

โดนดา่วา่แล้งนํ �าใจ “อะไรวะ แคนี่ �ชว่ยไมไ่ด้” อะไรทํานองนี �สงูมาก

ครับ การปฏิเสธที�จะชว่ยเหลือคนอื�นมนัทําให้ด ู แยข่นาดนั �นเลย

รึเปลา่ หรือ คําวา่คนดีเป็นคําที�ใช้พดู เมื�อมีคนมาชว่ยเรา และคํา

วา่เลวเหน็แก่ตวั  “งก”  เป็นคําที�ใช้ตอ่วา่คนที�ไมย่อมชว่ยหรือเป็นแค่

เครื�องมือ   ที�ใช้พดู เพื�อ ให้คนอื�นทําตามความต้องการเทา่นั �น?

เข้าใจครับวา่เมื�อต้องการความชว่ยเหลือแตถ่กูปฏิเสธมนัรู้สกึยงัไง 

แตค่วรจะคดิด้วยวา่ที�เราทําตวัไปสมควรชว่ยรึเปลา่ และทําไม

เขาถงึไมช่ว่ยเรา เพราะผมคดิวา่คนดีมีนํ �าใจไมใ่ชค่นที�จะยอมให้

ผู้ อื�นเบียดเบียนตวัเองหรือยอมให้ผู้ อื�นเอาเปรียบโดยไมค่ดิมาก

หรอกครับ…อนัที�จริงอาจจะใชก็่ได้คนดีมีนํ �าใจคือคนที�ยอมให้ผู้

อื�นเอาเปรียบโดยไมเ่อาเก็บไปคดิมากและให้ผู้ อื�นโดยไมห่วงัผล

ตอบแทนยอมลําบากเพื�อให้ผู้ อื�นสบายวา่แตส่งัคมจะให้อะไรกบั

คนเหลา่นี �นอกจากคําชมคํายกยอ่งดเูหมือนวา่สงัคมสว่นใหญ่

และคนรอบข้างจะไมค่อ่ยยตุธิรรมกบัคนหลายคนที�ประพฤตติวั

เป็นคนดีหรือแสดงความมีนํ �าใจเลย

“คนคนนี �เคยชว่ยเรา ครั �งหน้าไปให้เขาชว่ยอีกดีกวา่”   

“เฮ้ยไมเ่ป็นไรไมต้่องเอามาเดี�ยวไปขอยืม คนอื�นเอาก็ได้” 

“นายๆชว่ยเราหนอ่ยสพิอดีเรา…”

บางครั �งผมก็อดคดิไมไ่ด้วา่ความมีนํ �าใจและการชว่ยเหลือคนอื�น

นั �นบางทีก็เป็นการฝึกให้คนกลุม่หนึ�งเหน็แก่ตวัและพึ�งพาคนอื�น

มากกวา่ตวัเองวา่แตเ่ป็นไปได้มั �ยครับวา่ถ้าเราจะเป็นคนดีของ

สงัคมได้โดยไมต้่องชว่ยงานคนอื�นหรือไมเ่ก็บขยะตามพื �นที�เรา 

เดนิผา่น 

 

To Be Continued...



 ถ้าพดูถงึการ์ตนูไทยเลม่ละ 12 – 15 บาท เชื�อวา่หลาย-

คนต้องนกึถงึขายหวัเราะ-มหาสนกุ ปังปอนด์สาวดอกไม้กะนาย-

กล้วยไข ่หนหิู�นอินเตอร์และอื�นๆอยา่งแนน่อน ซึ�งหนงัสือการ์ตนูที�

กลา่วมาเป็นหนงัสือของสํานกัพิมพ์บนัลือสาส์น ผู้ เขียนจงึขอเสนอ

เรื�องราวความเป็นมาของสํานกัพิมพ์บรรลือสาส์นจากสํานกัพิมพ์

เลก็ๆจนกลายเป็นสํานกัพิมพ์ที�ผลติการ์ตนูขวญัใจคนไทยหลายๆ

คนถงึทกุวนันี �…

 สํานกัพิมพ์บนัลือสาส์นก่อตั �งเมื�อ ปี 2498โดยนายบนัลือ 

อตุสาหจิต ในระยะแรกสํานกัพิมพ์จะตีพิมพ์นวนิยายของทมยนัตี 

(คนแตง่คูก่รรม) หนงัสือเพลงและหนงัสือการ์ตนู หนงัสือการ์ตนูที�

ผู้ เขียนเคยเหน็และเคยแง้มๆอา่นฟรีในร้านหนงัสือก็จะเป็นหนจูา๋

ของคณุจุม๋จิ�ม(คนวาดหน้าปกขายหวัเราะ)และเบบี �ของคณุอาวฒัน์ 

โดยคณุบนัลือจะเป็นผู้บกุเบกิตลาดด้วยตนเอง ทําให้สํานกัพิมพ์

ประสบความสําเร็จในเวลาตอ่มา...

 ปี 2516 นายวิธิต อตุสาหจิต (บก.วิติ�ดของแฟนการ์ตนู

นั�นเอง รูปร่างของคณุบก.ในหนงัสือจะมีรูปร่างอ้วนๆและใสแ่ว่น 

แตที่�ผู้ เขียนดจูากภาพตวัจริงก็คิดวา่ไมอ้่วนมาก ออกแนวท้วมนิดๆ

มากกวา่) ลกูชายคนโตของคณุบนัลือ ในขณะนั �นอาย ุ18 ปี ได้ให้

กําเนิดหนังสือการ์ตูนรายสปัดาห์ชื�อดงัก็คือ ขายหวัเราะนั�นเอง 

ขายหวัเราะเป็นหนงัสอืการ์ตนูรุ่นบกุเบกิแก๊ก 3 ชอ่งจบ โดยรวบรวม

แก๊กของนกัเขียนหลายๆคนมาไว้ในเลม่เดียวกนั ในสมยัแรกๆก็จะ

มีผลงานแก๊กตลกของคณุจุม๋จิ�ม, คณุอาวฒัน์, คณุต้อม (ผู้ เขียนปก

มหาสนกุ), คณุตา่ย (ผู้ เขียนไอ้ตวัเลก็และปังปอนด์), คณุนิค ทําให้

ขายหวัเราะได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย ในปี 2518 คณุวธิิตก็ให้

กําเนิดหนงัสือการ์ตนูอีกเลม่ก็คือ มหาสนกุ ซึ�งมีรูปแบบคล้ายขาย-

หวัเราะแตเ่พิ�มการ์ตนูเรื�องสั �นเข้าไป ซึ�งมหาสนกุทําให้เกิดนกัเขียน

รุ่นใหมห่ลายคน เชน่ คณุเฟน (ผู้ เขียนสาวดอกไม้กะนายกล้วยไข,่) 

คณุเอ๊าะ (ผู้ เขียนหนหิู�น) ทั �งขายหวัเราะกบัมหาสนกุก็ยงัได้รับ

ความนิยมจนถงึปัจจบุนั นอกจากสํานกัพิมพ์บนัลือสาส์นจะผลติ

หนงัสือการ์ตนูแล้ว ยงัเป็นผู้ ริ-เริ�มภาพยนตร์แอนิเมชั�น 3 มิตเิป็นราย

แรกของไทยอีกด้วย ในปัจจบุนับริษัทที�ทําหน้าที�ผลติแอนิเมชั�น คือ 

บริษัท วิธิตา จํากดั ซึ�งอยูใ่นเครือของบรรลือสาส์นนั�นเอง

 สิ�งที�จะขาดไมไ่ด้สําหรับสํานกัพิมพ์ที�ผลติหนงัสือการ์ตนูก็

คือ เหลา่บรรดาคณุนกัเขียนทั �งหลายนี�เอง ชีวตินกัเขียนที�ผู้อา่นคุ้นเคย 

คือ ไส้แห้ง ต้องต้มมามา่กินหรือไมก็่โดนบก.วิติ�ดโขกสบัตา่งๆนานา 

แตค่วามจริงชีวิตของนกัเขียนคงไมไ่ด้โหดร้ายแบบนั �น ดงันั �นผู้เขียนจงึ

ขอเสนอเรื�องราวของนกัเขียนบางทา่นให้ผู้อา่นได้รู้จกัพวกเขามากกวา่

คําวา่ผู้ เขียนในหนงัสือการ์ตนู

 ภกัดี แสนทวีสขุ หรือ ตา่ย คณุตา่ยเป็น 1 ใน 4 นกัเขียน

การ์ตนูรุ่นบกุเบกิ เป็นเจ้าของผลงานหนงัสอืการ์ตนูไอ้ตวัเลก็หรือปัง-

ปอนด์ ครอบครัวในการ์ตนูของคณุตา่ยมีตวัตนจริงๆ คือ มีลกู 2 คน 

คือ ปังปอนด์ กบั นินจา แต่ว่าทั �ง 2 คนไม่ได้มีผม 3 เส้น กบั 2 เส้น 

แบบในการ์ตนู สว่นคณุกุ้งศรีภรรยาหรือแมกุ่้งคณุตา่ยบอกวา่ตวัตน

จริงๆจะคล้ายกบัในการ์ตนูมหาสนกุ คือ อ้วน ผมหยิก แตถ้่าในการ์ตนู

ปังปอนด์แม่กุ้ งจะผอม พดูง่ายๆ คือ ดดีูกว่าแม่กุ้ งในมหาสนกุมาก 

คณุตา่ยมกัจะแทนตวัเองในการ์ตนูวา่ พอ่ตา่ย ลกัษณะของคณุตา่ย

ในการ์ตนูจะเป็นชายตาโต ออกแนวอ้วนเลก็น้อย(ยดึตามตวัการ์ตนู

ในสมยัปัจจบุนั) ใสเ่สื �อสีแดง มีลายสีขาวเป็นตวัอกัษร “ต” พอ่ตา่ยจะ

มีนิสยัรักครอบครัว ขี �เซา ขี �หลีเลก็น้อย (สู้คณุเอ๊าะไมไ่ด้ ) ออกแนวขี �-

เกียจ แต่ถ้าบก.มาทวงงานพ่อต่ายจะมีพลงัในการปั�นงานเพิ�มขึ �น 

บางครั �งมีนิสยักลวัเมียนิดๆด้วย (เป็นเสนห์่ของนกัเขียนการ์ตนูที�ต้อง

กลวัเมีย) ผลงานของคณุตา่ยจะเน้นที�ความบนัเทิงแบบเดก็ๆหรือเน้น

ตลกขบขนัแบบบ้าๆบอ ตวัอยา่งที�จะเหน็ชดั คือ เรื�อง บอกอทะลโุลก 

เรื�องนี �จะเป็นการแซวบก.ตลอดเรื�อง จะออกแนวตลกบ้าๆบอๆอยา่งที�

กลา่วไป สว่นบนัเทิงแบบเดก็ๆก็แนน่อนต้องเป็นเรื�องปังปอนด์หรือไอ้-

ตวัเลก็ (ใช้ชื�อเรื�องเหมือนชื�อหนงัสือ) เป็นเรื�องเกี�ยวกบัเรื�องตลกๆใน

ครอบครัวของพอ่ตา่ยหรือไมก็่เป็นความซกุซนของปังปอนด์กบันินจา 

ในปัจจบุนัทั �ง 2 คนนา่จะเรียนมหาวิทยาลยัจบไปแล้ว
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 อารีเฟน ฮะซานี หรือ เฟน สตดูโิอ คณุเฟนเป็นนกัเขียน

ที�เข้ามาทีหลงัคณุต่าย แต่แก่กว่า 3 ปี ถ้าเทียบรุ่นง่ายๆ คือ คณุ

ตา่ยเป็นนกัเขียนรุ่นแรก สว่นคณุเฟนจะเป็นนกัเขียนรุ่น 2 คณุเฟน

เป็นเจ้าของผลงานสาวดอกไม้กะนายกล้วยไข ่คณุเฟนการ์ตนูจะ

มีลกัษณะอ้วน ใสแ่วน่ มกัจะแซวความอ้วนตวัเองในการ์ตนู เชน่ 

ใสเ่สื �อแล้วกระดมุปริ เป็นต้น ผลงานของคณุเฟนในภาพรวมจะมี

หลายรูปแบบ เชน่ แนวครอบครัว คือ เรื�อง พอ่แมล่กู (ชื�อเรื�องบอก

ยี�ห้อ) แนวสืบสวนตลก คือ เรื�อง ก๊อง 191 แนวความรู้ เชน่ รามา-

วตาร (รามเกียรตทีิ�มีการดดัแปลงใสม่กุตลกลงไป เนื �อเรื�องยงัคง

เดมิไว้ แตมี่การเปลี�ยนเลก็ๆน้อยๆ) ศกึมหาภารตะและอภินิหาร-

ตํานานกรีก แนวโดเรมอ่น (มีของวิเศษ) คือ เรื�องปอมปอมกิ �งก่า-

เทวดา แตที่�พิเศษกวา่นกัเขียนคนอื�น คือ คณุเฟนมีผลงานนิยาย-

ภาพเรื�องยาว คือ เรื�อง สงิห์สยาม ภาพจะเป็นภาพแนวเก่า (ภาพ

แบบหนงัสือการ์ตนูไทยสมยัก่อนๆ) เรื�องราวจะเป็นแนวบู๊   เรื�อง

ของคณุเฟนที�ได้รับความนิยมและยงัเขียนอยูใ่นปัจจบุนั คือ เรื�อง

บริษัทอดัผีกบัรวมพลคนละคร (แซวละครไทย โดยสว่นใหญ่โครง

เรื�องเหมือนละครจริงๆแต่ไปหกัมมุตอนจบมากกว่า) คณุเฟนถือ

วา่เป็นนกัเขียนที�มีเรื�องการเขียนหลากหลายที�สดุและมีหลายแนว

มากที�สดุคนหนึ�ง  

 ผดงุ ไกรศรี หรือ เอ๊าะ คณุเอ๊าะจะเป็นนกัเขียนที�มาหลงั

คณุเฟน พดูงา่ยๆคือมาประมาณรุ่น 3 คณุเอ๊าะเป็นผู้ เขียนหนงัสือ

การ์ตนูที�แฟนๆรู้จกักนัดี คือ หนหิู�นอินเตอร์ มีเนื �อหาเกี�ยวกบัเดก็

อีสานมาทํางานเป็นคนใช้ในบ้านเศรษฐีใหญ่มีนายจ้างสดุสวย 

คือ คณุมิลล์ ถ้าพดูถึงตวัคณุเอ๊าะในการ์ตนูจะเป็นชายค่อนข้าง

เตี �ย ผมทรงหนาม (อนันี �เป็นจดุขายเลยครับผม) นิสยัที�สําคญั คือ

เป็นคนขี �หลี ศพัท์วยัรุ่นสมยันี �จะเป็นคําวา่ หน้ามอ่ แก๊กของคณุ-

เอ๊าะจะเป็นแนวลามก (แตผ่า่นเซน็เซอร์แล้ว) เชน่ ก้มดกูระโปรง

ผู้หญิง หรือ บางครั �งก็จะเป็นมกุฝืดที�เจ้าตวับอกวา่ มกุควายนั�น-

เอง คณุเอ๊าะบางครั �งก็จะวาดหน้าตวัเองสอดแทรกลงไปในบาง

จดุของการ์ตนู เพื�อเป็นการโชว์ความหลอ่ของตวัเอง (อนันี �นกัเขียน

แซวเลน่ๆ อย่าโกรธกนันะครับผม) คณุเอ๊าะเป็นคนที�วาดรูปผู้หญิง

ได้สวยมาก แตย่งัคงลกัษณะเดน่ของนิสยัคณุเอ๊าะ คือ หน้าอกของ

รูปผู้หญิงที�คุณเอ๊าะวาดจะเป็นแนวอติพจน์กับคนจริงๆ ดูได้จาก

หน้าหลงัๆของหนหิู�นอินเตอร์นะครับ คณุเอ๊าะจะสนิทกบัคณุต่าย 

คุณนิคมากที�สดุ สงัเกตุจากในแก๊กของคุณเอ๊าะมกัจะมีคุณต่าย

กบัคณุนิคร่วมแสดงด้วยเสมอ คณุเอ๊าะมีภรรยา ชื�อ คณุหกเหลี�ยม 

และมีลกูสาว 2 คน คือ พลอยสวยกบัเพชรใส  คณุเอ๊าะมกัจะนํา

ครอบครัวของตวัเอง ลงไปแสดงในการ์ตนูด้วย 

       

สํานกัพิมพ์บรรลือสาส์นยงัคงผลติการ์ตนูสายเลือดไทยที�มีคณุภาพ 

นอกจากความสนกุสนาน สอดแทรกคณุธรรมลงไปในการ์ตนูเรื��อง

สนัหรือแก๊ก 3 ช่อง ด้วยประโยชน์อนัมากมายจากหนงัสือการ์ตนู

เลม่ละ 15 บาท (ราคาปัจจบุนั) ทําให้หนงัสอืการ์ตนูจากสาํนกัพิมพ์

บรรลือสาส์นได้รับความนิยมจากแฟนการ์ตนูทั�วประเทศ(รวมถงึตวั

ผู้ เขียนด้วย) จากอดีตจนถงึปัจจบุนั
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“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”

First    Time    in    Siam

กล้องถ่ายภาพ เมื่อแรกมีในสยาม่

34 l 05.08.13 l AC Echo#1



“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”“  ทุกวันนี้มันยังไงไม่ร ู ้มัน    หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ  ”
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 กอนอื่นเลย นี�เป็นบทความครั �งแรกในคอลมัน์นี �มีจดุ 

ประสงค์เพื�อ วิจารณ์  ล้อเลียน  เยาะเย้ย  นกัการเมือง โดยเฉพาะ 

นายกรัฐมนตรีของเรา คอลมัน์นี �จะทําให้การเมืองที�นา่เบื�อ นั �นกลบั 

ดมีูสีสนับนัเทิงอารมณ์และเป็นเรื�องที�นา่สนใจสําหรับทกุคนขึ �น

 เมื่อพูดถึง ความสามารถของนายกหญิงเหลก็ หรือ “Iron 

Lady” แห่งเกาะองักฤษท่านนี �คงไม่อาจเทียบได้กบันายกหญิงแห่ง 

ขวานไทยได้ พวกเราฟังการพดูผิดตอ่หน้าสาธารณะชนหลายตอ่หลาย 

ครั �งของทา่นนายกหญิงไทยคนปัจจบุนัแล้ว ทําให้พดูได้เป็นเสียงเดียว 

กนัเลยวา่ “สมควรแล้วละ่” การเกิดภาพพจน์ในทางลบของทา่นนายก 

ไมว่า่จะเป็น การแฮคเวบ็นายกแล้วเขียนวา่ “แอม อะ ซลดัตี � โมร่อน” 

รวมถึงการนินทาท่านนายกต่างๆมากมายในโลกโซเชียลมีเดีย 

จนอาจกลา่วได้วา่  “สงสารทา่นนายก” จริงๆที�มีคนไทยหลาย ตอ่หลายคน 

นินทาทา่นนายกมาโดยตลอด แตด้่วยสาเหตใุดนะ่เหรอ มาดกูนัเถอะ

 

 ทานนายก เคยทําตวัเองหน้าแตกมาหลายครั �งหลายครา 

มากมายนบัไมถ้่วน จนอาจกลา่วได้วา่เป็นเรื�องปกตขิองทา่นนายกหญิง 

คนแรกของประเทศไทย อยา่งเชน่  ทา่นนายกแสดงความเก่งภาษาไทย 

ด้วยการเรียก หญ้าแฝกเป็น หญ้าแพรก ทา่นนายกแสดงความ 

เก่งภาษาองักฤษด้วยการเรียก คอนกรีต เป็น คอ-นก-รีด รวมไปถงึการ 

แสดงความเก่งสงัคมของทา่นนายก เชน่ เรียกอําเภอหาดใหญ่ เป็น 

จงัหวดัหาดใหญ่ เรียกเมืองซดินีย์ เป็นประเทศซดินีย์ หรือแม้แต ่

การเรียกผู้ นําประเทศอื�น อยา่งมาเลเซีย ก็ไปเรียกทา่นประธานาธิบดี 

(ต้องเป็นนายกรัฐมนตรี) ทา่นนายกแสดงความเก่งในคณิตศาสตร์ 

ด้วยการอา่นคา่ประจําหลกัผิดพลาด ในที�ประชมุ สส. 53,918 ล้านบาท 

ไปอ่านว่าห้าหมื�นสามแสนเก้าร้อยสิบแปดล้านบาทและยัง 

มีอีกมากมายแต่ไม่อยากกล่าวมากเดี�ยวท่านนายกจะดูฉลาดขึ �น 

ในสายตาพวกเรา - -*

นายกไทย กบั นายกเหลก็

ขอบคณุภาพประกอบจาก drama-addict.com
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 ทานนายก  ทําให้พวกเราได้เหน็วา่ ไมต้่องเรียนเก่ง หรือ 

เป็นคนเก่งมาก ก็สามารถเป็นนายกได้แล้ว เมื�อเปรียบเทียบนายกไทย 

กับนายกแห่งเกาะอังกฤษ นามว่า  มาร์กาเรต  แทตเชอร์   ผู้ ซึ�งได้รับ

สมญา  นามวา่ “หญิงเหลก็” ด้วยการเป็น นายก หญิง คนแรกและคนเดียว

แห่งเกาะอังกฤษ     แถมดํารงตําแหน่งได้ยาวนานที�สุดนับตั �งแต่ 

ลอร์ดซอลส์เบอรี เป็นต้นมา จงึได้รับสมญานามวา่ “หญิงเหลก็” สว่น

ทา่น นายกเรา เป็นนายก หญิง คนแรก และ คนเดียวของประเทศเชน่เดียว

กนั แตต่า่งกนัคือ สมญานามที�ทั �งคูไ่ด้รับ ทา่นนายก ไทย ได้ สมญานาม 

อยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ “อีโง”่ หรือ ในภาษาองักฤษที�เรียกวา่ “Slutty- 

Moron” ซึ�งสามารถ ค้นหา ได้ในเวบ็ไซด์ประเภท Search Engine 

นั �นได้เป็นที�ประจกัษ์แล้ววา่ ทา่นนายกเราได้สมญานาม ที�ตลกที�สดุในโลก 

ไมส่ามารถ หาใครมาเทียบเทียมได้จริงๆ ดงันั �นคนไทยคงไมอ่าจฝันถงึ 

สมญานาม “ไอรอน เลดี �” แบบที�องักฤษเขามีได้ 

Sansmith

เมื�อ search ใน google ตามที�บอกแลว้ ก็จะไดผ้ลลพัธ์ตามรูปครบั

มาร์กาเรต แทชเชอร์

นายกรฐัมนตรีขององักฤษ

ผูไ้ดร้บัสมญานามว่า

"iron lady"

ขอบคณุภาพประกอบจาก fansshare.com ท่านนายกของเรา

นามแฝงนกัเขียน

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ , เดลินิวส์ , ช่อง 3
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นามแฝงนกัเขียน

 ประวัติความเป็นมาของThe Guy Fawkes Mask

เกิดขึ �นในในปี1604ในยุคสมัยของ"พระเจ้าเจมส์ที�1" บนเกาะ 

บริเตนใหญ่หรืออังกฤษมีเรื� องพิพาทกับ "นักบวชคริสต์นิกาย 

คาทอลิก" จึงตั �งนิกาย EnglishChurch ขึ �นมาพร้อมกับปราบ- 

ปรามพวกคาทอลิกอย่างโหดร้าย 

 

 หนุ่มชาวคาทอลิกคนหนึ�ง ขนานนามตัวเองว่า Guy-

Fawkes (กายฟอว์คส์) ได้ตั �งตัวเป็นหัวหน้าต่อสู้ ต่อต้านการปก-

ครองที�กดขี�ข่มเหง และขี �โกงของพระเจ้าเจมส์ที�1กับบรรดา 

สมาชิกสภาขุน นาง   มีผู้ เข้าร่วม ก่อตั �งด้วย 4 คนรวมเป็น 5 และ

ขยายเป็น 13 แล้วขยายเป็น 27 แต่ไม่มีผู้ ใดเคยเห็นหน้าของตวัเขา

 เ นื� องจากจะซ่อนใบหน้าไ ว้ใ ต้หน้ากากตลอดเวลา 

Guy Fawkes  วางแผนจะฆ่าสมาชิกสภาขุนนางอังกฤษให้ตาย 

ทั �งหมดพร้อมกับพระเจ้าเจมส์ที�  1 ด้วยการวางระเบิดอาคาร

สภา(HouseofLords)โดยให้คนไปเช่าห้องอยู่ ใ ต้ถุนอาคาร 

สภากรุงลอนดอนแล้วนําดินปืน 86 ลังหนัก 820 กิโลกรัมไป 

ซ่อนเอาไว้ใต้ถุนและจะจุด ชนวนในคืนวันที�5 พ.ย.1605แต่เขา

พลาดสาวคนหนึ�งที� เขาเคยช่วยชีวิตไว้ถูกตํารวจลับจับได้และ

ทรมานจนเธอบอกความลับของกลุ่มออกไป

 5 พ.ย. 1605 วันที�จะจุดระเบิดทั �ง 27 คนถูกตํารวจลับ 

จบัไว้ได้ก่อนจะได้จดุระเบดิเรียกเหตกุารณ์นี �ใน ยคุนั �นวา่                    "กบฏดนิปืน"  

(Gunpowderplot)    Guy Fawkes     ถูกประหารชีวิตโดยการผูกคอ 

แต่ในขณะที�เดินขึ �นแท่นประหารเขาได้ตัดสินใจกระโดดลงมา

จนคอหักตาย 

การใช้หน้ากากวีในเมืองไทย

 หน้ากากนี �ถูกใช้ครั �งแรกเมื�อวันที�18ตุลาคมพ.ศ.2555

ซึ�งการใช้หน้ากากนี �ครั �งแรกนี �ถกูใช้เพื�อการณรงค์คดัค้านมหาวิทยา-

ลยันอกระบบโดยแนวร่วมกลุม่นิสตินกัศกึษาโดยใช้เหตผุลที�ใช้หน้า-

กากนี �ในการชมุนมุเนื�องจากพวกเขาจะใช้หน้ากากนี �เป็นตวัแทนเพื�อ

สะท้อนความไมเ่ป็นธรรมในสงัคมออกมา

 

  

จากการชุมนุมในครั �งนั �นทําให้หน้ากากนี �เริ�มเป็นที� รู้จักในสังคม 

ประเทศไทยในฐานะ”หน้ากากแห่งเสรีภาพและความเป็นธรรมใน 

สังคม”จึงมีการใช้หน้ากากนี �ในการชุมนุมที�ตางๆที�ผ่านๆมา 

เชน่การชมุนมุประท้วงเรื�องการแบนละครเหนือเมฆ 2 ที�หน้าชอ่ง 3 

ก็ใช้หน้ากากนี �ในการประท้วงเรื�องการประท้วงและลา่สดุ การชมุนมุ

ประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลและระบอบทกัษิณ ที�เป็นขา่วอยู ่ ณ ขณะนี � 

ก็ใช้หน้ากากนี � ในการชมุนมุประท้วงเชน่กนั 

 แต่ทว่าหากลองย้อนกลับไปอ่านหน้าที�ผ่านมาเกี�ยวกับ 

ประวัติความเป็นมาของเจ้าหน้ากากสีขาวที� มีรอยยิ �มสุดกวน 

ประสาทนี �ดูจะพบว่าความหมายของหน้ากากนี �คือการกอบกู้  

อิสรภาพเสรีภาพและความอยตุธิรรมจากการปกครองด้วยความกด-

ขี�ข่มเหงด้วยการล้มเจ้า ใช่แล้วนี �คือความหมายหนึ�งของหน้ากากนี � 

นั�นก็คือ การล้มเจ้านั�นเอง

 มาจนถงึ ณ จดุนี �หลายคนคงเริ�มคดิแล้ววา่แล้วตกลงเราใช้ 

หน้ากากถูกความหมายรึเปล่าล่ะคําตอบคือ..ใช้ถูกครับเพียงแค ่

ประเด็นและตรรกกะในการใช้มนัต่างกนัความหมายจริงๆตามสาก

ลคือการกอบกู้  และการล้มเจ้า แตที่�เราใช้ก็เหมือนกนัครับเพียงแต ่

เราไม่ได้ล้มเจ้าเราล้มระบอบที�ไม่เป็นธรรมในการบริหารประเทศ 

เท่านั �นเองเพื�อเป็นการแสดงสิ�งที�เรียกว่า "อิสระในการเคลื�อนไหว 

และการสื�อสาร" นั�นเองครับ..
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 สมัยนี �หากเรามองไปรอบตัวบนรถไฟฟ้าเราสามารถ 

มองเห็นคนก้มหน้าก้มตามอง tablet หรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือ 

ตลอดเส้นทางที�อยู่บนรถไฟฟ้า เราเห็นคนเล่น        Line   ,  Facebook   ,  Twit-

ter หรือแม้กระทั�งถ่ายรูปลง Instagram ซึ�งจะดูเหมือนตัดตัวเอง  

จากสังคมรอบนอก มีโลกส่วนตัวที�อยู่บนหน้าจอของตัวเอง  

หรือไม่ก็ใส่หูฟังตลอดทาง       บางครั �งเพลิดเพลินกับสิ�งที�อยู่บนหน้า

จนเลยสถานีปลายทางของตน หากถามว่าสิ�งเหล่านั �นเป็นสิ�งที�ผิด

มารยาทหรือไม่ ก็คงตอบได้ว่าไม่ผิด แต่แท้ที�จริงแล้วทุกวันนี �

เราใช้เทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีใช้เรา ?

 เพราะทุกวันนี �คนไทยส่วนใหญ่กําลังถูกเทคโนโลยีครอบ

งํา โดยการใช้แบบขาดสติ ซึ�งเป็นสาเหตุที�ทําให้เกิดเหตุร้ายหลายครั �ง 

เช่น การเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ  มิจฉาชีพเข้าถึงตัวโดยไม่ทันระวังตัว 

เราลองมาดูตัวอย่างของการที�นําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการอํานวย 

ความสะดวกกัน

 เราอาจคุ้ นเคยกับการใช้อินเตอร์เน็ตไปกับ Social- 

Media แล้วสําหรับการใช้ในโรงเรียนเราใช้อะไรให้เป็นประโยชน์บ้าง 

ตัวอย่างแรก คือการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์เกี�ยวกับ  

เรื� องราวต่างๆ ทําให้นักเรียนที�มีอินเตอร์เน็ตสามารถรับรู้ข่าวสารจาก 

ทางโรงเรียน ซึ�งบางครั �งเรามักจะละเลยข้อมูลตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

และอีกตัวอย่างคือ การตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ต (ถึงแม้ 

ว่าจะขัดข้องจนถึงล่มหลายครั �ง จึงขอรบกวนช่วยแก้ปัญหาด้วย) 

จากการที�เราจะต้องมารับผลสอบที�โรงเรียน เราสามารถเรียก 

ดูผลสอบได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะบนรถไฟฟ้า หรือที�บ้าน

ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทุกวันนี �เราแยกขอบเขตการใช้เทคโนโล- 

ยีได้ถูกสถานที� และเวลาแล้วหรือยัง ?   ยกตัวอย่างเช่น เมื�อมีการเรียน 

การสอน มีเสียงของโทรศัพท์ดังขึ �น แทบจะทุกคนจะต้องหันไปหา 

เสียงนั �น   ซึ�งหมายความว่าแม้กระทั�งเสียงดังเพียงเล็กน้อยก็

สา มารถทําให้ความตั �งใจในการเรียนของเราถูกเบี�ยงเบนไปกับเสียง 

รบกวนนั �น ซึ�งอาจจะบานปลายทําให้คุณครูหมดอารมณ์สอนไปทั �ง 

ชั�วโมง เห็นไหมว่ามันเป็นเรื�องใหญ่ขนาดไหนในห้องเรียนของเรา 

ที�อาจจะต้องมาฟังเทศน์แทนทั �งชั�วโมงก็เป็นได้   นอกจากนี �เราอาจจะ 

พลาดเนื �อหาบางอย่าง เช่น เนื �อหาที� เสริมนอกเหนือบทเรียน 

ถึงแม้ว่าเราจะสามารถลอกจากเพื�อนที�ตั �งใจเรียนแต่อาจจะไม่

ได้ครบถ้วน เหมือนการที�เราได้รับฟังอย่างตั �งใจด้วยตนเอง

 ดังนั �นถ้าเราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง(ใช้อย่างคนมีสติ) 

เราสามารถค้นคว้าต่อยอดเนื �อหาที�เรียนในห้องเรียนเพิ�มเติมจาก

เทคโนโลยีโดยใช้เวลาว่าง  เช่น  พักกลางวัน, พัก 15 นาที หรือขณะ 

ที�เรามีเวลาว่างส่วนตัว

 เมื�อเรามีระเบียบวินัยในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

เราก็อาจจะมีพื �นที�ในการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื�องมือในการเรียน 

การสอนให้มีศักยภาพมากขึ �นก็เป็นได้ เห็นด้วยหรือไม่ ว่าเทคโนโลย ี

มีประโยชน์มากมายมหาศาลหากเราเป็นผู้ ใช้แต่ถ้าให้เทคโนโลย ี

เป็นผู้ ใช้เราแทน เราอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
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 โรงเรียนอัสสมัชัญ  นั �นถือเป็นโรงเรียนวดัฝรั�งหรือโรงเรียน 

คริสตังแห่งแรกๆในประเทศไทยมีประวัติควบคู่กับการเผยแพร่ 

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานร่วมร้อยกว่าปีมาแล้ว 

กิจกรรมภายในโรงเรียนส่วนใหญ่จึงมกัจะเกี�ยวพนักับศาสนาเสมอ 

โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ซึ�งถือเป็นศาสนาประจําโรงเรียนเลยก็ว่าได้ 

เห็นได้จากกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาที�มักจะมีแทบทุกเดือนแต่ใน 

ยุคโลกาภิวตัน์ปัจจุบนัทั �งในสงัคมโลกและในโรงเรียนอสัสมัชัญที�มี 

ความถี�เกี�ยวกับกิจกรรมทางศาสนาสูงห้ามไม่ได้หากจะเริ�มมีคนตั �ง

คําถามตนเองและสังคมว่า   “ทําไมต้องนับถือศาสนา”   ความคิดที�

ว่า        “ทําไมต้องนบัถือศาสนา”          เป็นการท้าทายวาทกรรมเชิดชูศาสนาที�

ถกูผลิตซํ �า มา ตลอดกบัสงัคมไทยทั �งในอดีตและปัจจบุนัสงัคมไทยเป็น

สงัคมที� ผสมผสานกบัศาสนามาเนิ�นนาน            การนบัถือศาสนาเหมือนจะ

เป็น หน้าที�หนึ�งซึ�งคนไทยต้องปฎิบตัิตามแม้กระทั�งเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีก ็

ยงับรรจุศาสนาให้เป็นหน้าที�ของเด็กไทยอยู่ในข้อแรก            แต่ในปัจจุบนั

ในยุคที�พระเจ้าและสิ�งศักดิ�สิทธิ� เริ�มไม่ได้ถูกใช้อธิบายเพื�อกลบ 

เกลื�อนความกลวัและความไม่รู้อีกต่อไปศาสนิกชนหรืออดีตศาสนิก

ชนทั�วโลกจึงเริ�มตั �งคําถามกับตนเองแม้กระทั�งเพื�อนนักเรียนของ 

เราเองบางกลุม่ก็เริ�มแสดงจดุยืนของตนเอง ออกมาว่าไม่นบัถือศาสนา

 ศาสนานั �นในยุคแรกๆเกิดขึ �นมาจากความกลัวและความ

ไม่รู้       เริ�มแรกมนุษย์รู้สึกกลวัในสิ�งต่างๆที�ตนเองไม่สามารถอธิบายได้ 

และต้องการหาคําตอบในสิ�งนั �นๆศาสนาซึ�งเป็นการค้นพบทางจิต 

วิญญาณอยู่ภายในหรือการเล่นกับจิตใจมนุษย์จึงถูกใช้เป็นคํา 

อธิบายแทนตรรกะและความเป็นไปได้ต่างๆจากนั �นจึงพัฒนามา 

เป็น ความเชื�อและศาสนาตามลําดับ

ในโรงเรียนอัสสัมชัญ       ปัจจุบันมีนักเรียนที�ไม่นับถือศาสนาซึ�ง 

เปิดเผยตัวต่อเพื�อนนักเรียนอยู่ประมาณห้องละ 2-3 คน 

(อ้าง อิงจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 51 คน 27/6/2556) 

ซึ�งถือเป็นจํานวนที�ไม่มากนักแต่ในสังคมโลกปัจจุบันผู้ ไม่นับ 

ถือศาสนาหรือ Atheist เพิ�มจํานวนมากขึ �นเป็นอันดับที�  3 

ของโลก เป็นรองเพียงศาสนาคริสต์และอิสลามเท่านั �น

 

ด้วยแนวคิดประชาธิปไตย สังคมภาพรวมยอมรับให้คนที�ไม่มี 

ศาสนาได้มีศักดิ�ศรีเท่าเทียมเพื�อนมนุษย์ด้วยกันคําถามคือสงัคมจํา

ลองประชาธิปไตยในอัสสัมชัญจะสามารถเปิดรับ Atheist 

ที� มีอยู่แล้วและกําลังเพิ�มจํานวนมาก ขึ �นในอนาคตได้รึไม่

เด็กเหล่านี �มักจะไม่กล้าแสดงจุดยืนของตนเพราะเกรงว่าผู้ ใหญ่ 

หรือแม้แต่เพื�อนๆบางกลุ่มจะมองผู้ คนเหล่านี �อย่างมีอคติทั �งๆที�ใน 

สังคมประชาธิปไตยตราบใดที�ยังยึดในสิทธิหน้าที�และมีคุณธรรม 

จริยธรรมพื �นฐานซึ�งมนุษย์ทั�วไปที�จะอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขก็

จํา เป็นต้องมีอยู่แล้ว      การเลือกนับถือศาสนาหรือไม่นับถือก็ไม่ใช่เรื�อง 

ผิดแต่อย่างใดแต่การมีเสรีภาพทางความคิดและการคิดเชิงวิจารณ์     

หรือ     critical thinking     การเคารพกัน     และกันต่างหากจึงจะถือเป็น 

พื �นฐานของสังคมประชาธิปไตยและปัญญาชนบ่อยครั �งใน 

สังคมที� คําว่าไม่มีศาสนาถูกใช้เป็นเครื� องมือในการโจมตีผู้ อื�น 

อย่างไร้เหตุผล

โดยส่วนตัวนั �นตัวของผู้ เขียนเองนับถือศาสนาพุทธ และไม่คิดว่า 

ผู้ คนหรือนักเรียนที�ไม่นับถือศาสนามีความผิดแต่ประการใด 

สิ�งที�สําคัญคือการรู้ถูก-ผิดและปฎิบัติตนตามหน้าที�และบทบาทของ

ตนอาจไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีตามรูปแบบที�ศาสนานิยามขึ �น

มาเพราะคนเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกศาสนาของตนเอง

ไม่ได้ถูกบังคับติดตัวมาแต่กําเนิด      เราสามารถเลือกทางเดินของตน 

เองได้จึงวอนและหวังให้สังคมอัสสัมชัญเปิดกว้างและ มีเสรี 

ทางความคิดมากพอ

Atheist  l  DarEDeviL:3
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ขอบคุณเป็นพิเศษ 

ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

ภราดา วิ ริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

มิสสุภาวดี เหลี�ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ ตรวจฉบับ Demo และให้คําปรึกษา

มิสรัตนา จัทราวิรุธ มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ ครูที�ปรึกษาชมรมที�ดูแลในทุกๆด้านอย่างใกล้ชิด ตั �งแต่ตัดกระดาษยังเขียนโครงการ

มิสละออ พลอยโพลงสุข ครูที�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ช่วยหาผู้ สนับสนุน

มาสเตอร์คมณัษฐ์ แซ่เฮ้ง ช่วยตั �งชื�อชมรม มิสศศิธร นวลจันทร์ หาโรงพิมพ์และให้ความช่วยเหลือต่างๆ นานาในยามคับขัน

มาสเตอร์วิ ริยะ เกตุแก้ว มาช่วยเรื� องเครื� องเสียงที�ใช้ประชาสัมพันธ์ในการจัดเสวนา

ขอบคุณมิสศิ ริพร อ่อนกลํ�า  และคุณครูหมวดคอมพิวเตอร์ทุกๆท่าน ที�กรุณาให้ใช้ห้องในการทํางานทั �งห้อง ม.ต้น และ 

ม.ปลาย แทบจะตลอดเวลา โดยเฉพาะมิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์ ที�อยู่ เ ฝ้าจนเย็นหลายครั �งทั �งๆ ที� เป็นวันเสาร์ 

ขอบคุณงานประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน และฝ่ายบริหารทั�วไป ที� อํานวยห้องสตูดิโอในการถ่ายภาพ

ขอบคุณ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กรุณาเขียนบทความให้ในฉบับแรก และตอบตกลงเป็นที�ปรึกษากิตติมศักดิ�

พี�ปณต อุดม คอยให้คําปรึกษาและแหล่งข้อมูลต่างๆ พี�ทศพล นพสุวรรณชัย ดูแลชมรมอย่างใกล้ชิด(มาก) 

จนเหมือนเป็นสมาชิกในชมรมอีกคนหนึ�ง พี�พัธรพงศ์ เลิศปัญญาธรรม ช่วยวิจารณ์งานเขียนและอบรมนักเขียน

 พี�สุรวงศ์ สัตยาพันธุ์  เป็นที�ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการเขียนโครงการต่างๆ พี� โสภณัฐ อาภาภรณ์นพรัตน์ 

มาช่วยสอนการออกแบบและการถ่ายภาพทุกวันเสาร์  นางสาวจิตรลดา ปรีชาหาญ วิทยากรจากเครือข่ายปลาดาว 

อบรมการออกแบบสิ�งพิมพ์ ขอบคุณแฟนเพจทางการของอัสสัมชัญ แฟนเพจอัสสัมชัญบางรัก กรุ๊ป OMAC และพี�ๆ 

ศิษย์เก่าที�ให้ความสนใจช่วยกันแชร์ ขอบคุณพี�ๆศิษย์เก่าที�คอยเป็นกําลังใจ  ที�ทั �งให้คําแนะนําและรออ่านอยู่ใน  facebook

ขอบคุณข้อมูลภาพในคอลัมน์ nowadays  ,บรรลือสาส์น ,กล้องถ่ายภาพเมื�อแรกมีในสยาม  ,Movie Review  ,The One & Only

จาก Wikipedia , al l-magazine.com ,  businessinsider.com , celebuzz.com และ  justjared.com

 

ขอบคุณทุกๆท่านผู้ มีความเกี�ยวข้องที� ไม่ได้เอ่ยนามในที� นี �ทั �งหมดขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ

facebook.com / assumpjournal



AND

NOW

YOU

CAN.


