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(ตอนท่ี 1)

รศ.ดร.ไชยันต ไชยพร อัสสัมชนิก 24706

1

  ผมก็ต้องขอเริ ่มอย่างนี้ครับว่า ในสมัยที่ผมเป็นนักเรียน 

ก่อนที ่ผมจะเข้าเป็นนักเรียนอัสสัมฯ ผมได้ยินกิตติศัพท์ 

เร ื ่องระเบียบวินัยและการทำโทษของโรงเร ียนอัสสัมชัญ  

ไม่ว่าจะเป็นอัสสัมชัญที่บางรัก หรือที่ศรีราชา เพราะพี่ชาย 

ผมทั ้งสามคนเป็นนักเร ียนประจำที ่อ ัสส ัมช ัญ ศรีราชา 

จำได ้ว ่าวันมอบตัว ผมได้ร ับหนังสือกฎระเบียบนักเรียน 

ข้อความที่สะดุดตาผมคือระเบียบทรงผมที่เขียนไว้ว่าต้อง 

“สั ้นค่อนข้างเกรียน” ตอนนั ้นผมยังเด็ก ไม่ได้สนใจเรื ่อง 

ผมสั้นผมยาว มันจึงไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับผมมากนัก 

นอกนั ้นก็เป็นระเบียบเรื ่องชุดนักเรียน โดยเฉพาะกางเกง 

จะต้องใช้ผ้าที ่โรงเรียนกำหนด นั ่นคือ ผ้าที ่สมัยนั ้นเรียก 

ว่าผ้าเสริทลายสอง” ซึ ่งตอนแรกผมก็ไม่ร ู ้ว ่ามันคืออะไร 

แต่หลังจากที ่แม่ผมพาไปตัดกางเกงที ่ร ้าน (ซึ ่งสมัยนั ้น 

ยังนิยมตัดเสื ้อกางเกงกันอยู ่ และราคาไม่แพงนัก) ผมก็

รู ้ว่าผ้าดังกล่าวมันเป็นอย่างไร มันคือผ้าที่หนาและทนทาน 

มาก ผมเข้าใจว่า ทางโรงเร ียนต้องการให้ใช ้ผ ้าที ่คงทน

และใช้ได้ต่อไปถึงน้องๆญาติๆ และอีกประการหนึ ่งที ่ต้อง 

บังคับให้ใช้ผ ้าชนิดนี ้เท่านั ้น ก็เพราะต้องการให้มีความ 

เหมือนๆกันทุกคน  ซึ ่งในสมัยนั ้นจำได้ว ่า เมื ่อนักเร ียน 

อัสสัมฯเดินไปไหน แม้ว่าจะปะปนกับนักเรียนโรงเรียนอื ่น 

ที ่ ใส ่กางเกงน ้ำเง ินเหม ือนก ัน แต่เราจะร ู ้และแยกแยะ

ได้ทันทีว่า คนไหนเป็นนักเรียนอัสสัมฯ โดยสังเกตจากสี 

และผ้าของกางเกง รวมทั ้งรองเท ้าด ้วย  และนอกจาก 

กางเกงและรองเท ้าในสม ัยผม  เร ื ่ องถ ุง เท ้าก ็ถ ูกวาง



กติกาไว้ด้วย  ห้ามใส่ถุงเท้าที ่ยาวมากขนาดขึ้นไปถึงครึ ่ง

แข้ง ซึ่งในสมัยนี้แม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้บังคับให้ใช้ผ้า

ด ั งกล ่ าว แต ่หล ั งจากผมปร ับต ั วส ักพ ัก ผมก ็ย ั งพอ

แยกแยะ นักเร ียนอ ัสส ัมฯ จากนักเร ียนกางเกงน ้ำเง ิน 

โรงเรียนอื่นได้อยู่ดี โดยสังเกตจากรองเท้า ! เรื ่องระเบียบ 

ถ้าจะมองว่าจุกจิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ก็ย่อมได้ แต่อีกแง่ 

หนึ่งก็คือการสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นนักเรียนอัสสัมฯ  

ตอนที ่ย ังเร ียนอยู ่อาจจะไม่ชอบ แต่เมื ่อผ่านไป บางคน 

หรืออาจจะหลายคนก็รู ้ส ึกภาคภูมิใจกับการมีเอกลักษณ์

ร่วมกัน แต่ประเด็นเรื ่องเครื ่องแบบนักเรียนนี้ เราสามารถ 

มองในมุมต่อไปนี ้ได ้เช ่นกัน นั ่นคือ การมี “เครื ่องแบบ 

นักเรียนนักศึกษา” ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ? ช่วยให้ไม่ 

ต้องเสียเวลาคิดเลือกในแต่ละวันว่าจะใส่เสื ้อผ้าอะไรนั ้น 

การไม่ต้องมานั ่งคิดเสียเวลาเลือกเสื ้อผ้าย่อมเป็นเรื ่องดี  

แต่ขณะเดียวกัน การมีเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน แม้ว่า 

จะเป็นเรื ่องดีแต่มีข้อเสียด้วยหรือเปล่า ?   

      

ประเด็นเรื่องประหยัดจะเป็นจริงในกรณีของครอบครัวคนมีส

ตางค์พอที่จะจับจ่ายซื้อหาเสื้อผ้าต่างๆนานามาปรุงแต่งเพื่อ 

ไปเร ียนหนังส ือ การท ี ่สถาบันการศ ึกษากำหนดกติกา 

ให้มีเครื่องแบบย่อมจะช่วยปิดทางการแต่งตัวเพื่อมาประกวด

ประชันกัน  และที่สำคัญคือ เครื่องแบบนักเรียนโดยทั่วไป 

มีราคาถูกกว่าเครื่องแต่งกายอื่นๆอยู่แล้ว  อีกทั้งหากจะซื้อ 

กางเกงนักศึกษาที่มีคุณภาพดีก็ไม่ได้แพงเวอร์เหมือนกางเกง

แฟชั ่นต่างๆ  แต่ทั ้งนี ้ โรงเรียนไม่ควรบังคับให้นักเร ียน 

นักศึกษาของตนต้องซื ้อชุดนักเร ียนนักศึกษาที ่สถาบันฯ 

จัดหามาให้ ที่มีราคาแพงกว่าท้องตลาด มิฉะนั ้น เหตุผล 

ในการมีเครื่องแบบเพื่อความประหยัดก็จะไม่เป็นจริงทันที ! 

ขณะเด ียวก ัน ในกรณีของครอบคร ัวท ี ่ยากจนขนาดท ี ่ 

ไม ่ม ี เง ินพอที ่จะซ ื ้อหา “เคร ื ่องแบบ” ได ้ การบังค ับให ้ 

ใส่เครื่องแบบย่อมจะเป็นภาระอันหนักอึ้งหรือเป็นภาระที่ไม่ 

สามารถรับได้ มิพักต้องพูดถึงการเสียเงินอย่างฟุ ่มเฟือย 

ในการจ ับจ ่ายใช ้สอยซ ื ้อเส ื ้อผ ้า ดังน ั ้น “ เคร ื ่องแบบ” 

จึงไม่ได้ช่วยให้เกิดความประหยัดอะไรเลยสำหรับนักเรียน 

ที่ยากจน และหากโรงเรียนที ่มีนักเรียนที ่สามารถมีเงินซื ้อ 

“เครื่องแบบ” ได้ ส่วนคนที่ไม่มีหรือมีด้วยความยากลำบาก  

การมี “เครื่องแบบ” จะก่อให้เกิดความ “รู้สึก” เหลื่อมล้ำได้ 

เช่น บางคนต้องใส่เครื่องแบบเก่าๆขาดๆที่เป็นมรดกตกทอด 

กันมาจากรุ ่นพี ่หรือญาติพี ่น้อง  หรือต้องใส่ซ้ำ เพราะมี 

เพียงชุดเดียวหรือสองชุด  เมื ่อต้องใส่ซ ้ำ ก็ต้องสวมใส่ 

อย ่างระม ัดระว ัง จะเล ่นก ีฬาหร ือทำอะไรท ี ่ทำให ้ช ุด 

สกปรกตามอำเภอใจอย ่างน ักเร ียนท ี ่ม ีหลายช ุดไม ่ได ้

จะเห็นได้ว่าในกรณีหลังนี ้ การมีเครื่ิองแบบก่อให้เกิดปัญหา !

แต่ถ้าไม่มีเครื่องแบบเสียเลยจะเกิดอะไรขึ้น ? ตอบได้เลยว่า 

แน่นอนว่าสำหรับสถาบันฯที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ  

ก็จะเกิดการประกวดประชันการแต่งตัวกันขึ ้น ซึ ่งในกรณี

แบบนี้มีเครื ่องแบบย่อมดีกว่าไม่มี แต่ถ้าสถาบันฯมีทั ้งนัก-

เร ียนรวยและระดับกลาง การมีเคร ื ่องแบบย่อมจะช่วย 

ให้นักเรียนที ่มีฐานะปานกลางไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการ 

เปร ียบเทียบ   แต่ถ ้าสถาบันฯประกอบไปด้วยนักเร ียน 

รวย-กลางและจน การมีเคร ื ่องแบบก็ย ังเป ็นเร ื ่องดีและ 

ประหยัดอยู่ดี   เพียงแต่สถาบันฯควรจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ 

กับนักเร ียนยากจนให้สามารถมีเคร ื ่องแบบนักเร ียนได ้

หากขัดสน  เพราะสถาบันฯที ่ม ีน ักเร ียนรวย-กลาง-จน 



ก็ย่อมต้องเป็นสถาบันฯที ่มีระดับมากกว่าสถาบันฯที ่มีแต่ 

นักเร ียนจนเสียส่วนใหญ่ ส่วนสถาบันฯที ่ม ีแต ่น ักเร ียน 

นักศึกษาที่ขัดสน ก็น่าจะยืดหยุ่นที่จะยอมให้นักเรียนของตน 

สวมใส่อะไรมาก็ได้ นั่นคือ ไม่มีเครื่องแบบเสียเลย ! เพราะ 

จากเงื่อนไขที่นักเรียนส่วนใหญ่ยากจน  นักเรียนส่วนใหญ่ 

คงจะพอใจที่จะใส่เสื้อผ้าเท่าที่พอมีอยู่มากกว่าจะไปสรรหา 

ซื้อเสื้อผ้าตามกระแสแฟชั่นมาประกวดประชันกัน เพราะมัน 

จะถูกปฏิเสธหรือเขม่นโดยกระแสค่านิยมตามฐานะของคน

ส่วนใหญ่ แต่โดยรวมๆแล้ว การมีเครื่องแบบย่อมจะช่วยให้ 

เกิด “การประหยัด” ได้มากกว่าจะปล่อยให้ใส่ตามใจ (ตาม 

ฐานะ)  เครื ่องแบบช่วยลดความเหลื่อมล้ำ-ความไม่เสมอ

ภาค อีกทั ้งไม่ต้องเสียเวลามานั ่งคิดเรื ่องเสื ้อผ้าหน้าผม 

รองเท้ากระเป๋า   

พูดถึง “กระเป๋านักเรียน” ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง 

แบบ  การออกระเบ ียบให ้ใช ้ “กระเป ๋าน ักเร ียน” ตาม 

กติกาของโรงเรียนก็จะเป็นการช่วยประหยัด หาก “กระเป๋า 

ตามแบบ” นั ้น มิได้มีราคาแพงและสามารถหาซื ้อได้ตาม 

ท้องตลาดไม ่ต ่างจากช ุดน ักเร ียน แต ่หากบางสถาบัน 

กำหนด “แบบของกระเป ๋า” ท ี ่ เป ็นกระเป ๋าราคาแพง 

ก็ถ ือว ่าผ ิดว ัตถ ุประสงค์ของการมี “แบบ” ยกเว ้นว ่าจะ 

เป ็นสถาบันฯที ่ เน ้นร ับคนร่ำรวยเท่านั ้น (แต่ก ็ย ังด ีท ี ่ไม ่ 

ปล่อยให้มีการประกวดประชันกระเป๋าหรือชุดกันอย่างเสรี) 

ต่อมาคือประเด ็นเร ื ่อง “เอกลักษณ์” การมีเคร ื ่องแบบ 

ที่เป็นเอกลักษณ์ย่อมจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน

ฯพร ้อมๆไปกับความบ้าคลั ่งสถาบัน และพร ้อมๆไปกับ 

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วย เช่น เครื ่องแบบนิสิตจุฬาฯ 

แม้ว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสถาบันฯเดียวกัน แต่ 

ก็สร้างความเหล่ือมล้ำระหว่างสถาบันฯ แต่ขณะเดียวกัน ความ 

เหลื่อมล้ำนี้ก็มาพร้อมๆกับความภาคภูมิใจด้วยมิใช่หรือ ? 

และเป็นแรงจูงใจในการมุมานะเพื่อจะสอบเข้าเป็นนิสิตของ 

สถาบันฯ ยิ่งความเหลื่อมล้ำทางฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้บุตรหลานสามารถทำคะแนน 

สอบเข ้ามหาว ิทยาลัยได ้ด ีกว ่าคนที ่ม ีฐานะยากจนกว่า 

ก็มีเครื ่องแบบก็จะกลับให้ให้ผลในแง่ลบต่อสังคมโดยรวม 

แต่แน่นอนว่า การมีเครื ่องแบบย่อมจะเป็นเรื ่องดีสำหรับ 

การใช้ชีว ิตอยู ่ร ่วมกันภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน 

การมีเครื ่องแบบทำให้นักเรียนนักศึกษา (จำนวนไม่น้อย) 

ต้องระมัดระวังในพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับ

วัยและสถานะของการเป็นนักเรียนนักศึกษา มองในแง่ดีก็คือ 



เคร่ืองแบบช่วยสร้างวินัยและสำนึกความรับผิดชอบต่อสถาบันฯ 

และต่อสถานะของตนเอง แต่มองในแง่ร ้ายก็คือ เครื ่อง- 

แบบเปรียบเสมือน “พันธนาการ-เครื ่องมือควบคุมความ 

ประพฤติ” อย่างรุนแรง ไม่ต ่างจากชุดของนักโทษ หรือ 

ไม่ต่างจากผู ้ที ่ถูกมองว่ามีศักยภาพที ่จะทำอะไรไม่ดีหรือ 

ชั่วๆได้อยู่ตลอด และแน่นอนว่า ถ้ามองอย่างอุดมคติ เรา 

ย่อมคาดหวังที ่จะได้นักเรียนนักศึกษาที ่สามารถควบคุม 

ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมโดยเครื ่องแบบที ่มีชื ่อ 

และเลขประจำตัวปักอยู่บนหน้าอกมิใช่หรือ ? 

ดังนั ้น ปัญหาที ่เกิดขึ ้นทั ้งสองแง่นี ้ เราควรจะมาร่วมกัน 

พิจารณาหาข้อเสนอใหม่ๆในการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและ

เป็นธรรมที ่ส ุดในสังคม ซึ ่งผมก็ยังไม่สามารถตอบได้ว ่า 

ควรจะทำอย่างไร ? จากที่เคยมีประสบการณ์ทั ้งในสหรัฐ- 

อเมริกาและอังกฤษ พบว่า สำหรับโรงเรียนและมหา-วิทยาลัย 

ส่วนใหญ่ในอเมริกา “ไม่มีเครื่องแบบ” และก็ไม่ได้มีปัญหา 

ในเรื ่องความประพฤติหรือวินัย แม้ว่าจะไม่มีเครื ่องแบบ 

แต่การแต่งกายอย่างเสรีและวัยก็ทำให้สังคมช่วยสอดส่องใน

ระดับหนึ่งอยู่แล้ว เช่น การไม่ขายสินค้าบางอย่างให้กับคนที่ 

อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อันนี้ สังคมอเมริกันมีความ 

เคร่งครัดมากกว่าบ้านเรามาก ขณะเดียวกัน ความเข้มข้น 

ก็ขึ ้นอยู่กับแต่ละชุมชนสังคมด้วย แต่โรงเรียนบางโรงเรียน 

ในอเมร ิกาก ็บ ังค ับให ้ใส ่ “เคร ื ่องแบบ” ซึ ่งก ็ม ักจะเป ็น 

โรงเร ียนเอกชนของชนช ั ้นส ูง แต ่การม ี เคร ื ่องแบบของ 

เขาก็ด้วยเหตุผลเรื่อง “เอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจในเกียรติ 

ประว ัต ิ” ของโรงเร ียน อีกท ั ้งแน ่นอนว ่า เป ็นเร ื ่องของ 

ระเบ ียบและความประหยัดในระดับหนึ ่ง ส่วนในระดับ 

มหาว ิทยาล ัยในอเมร ิกาน ั ้น เท ่าท ี ่ผมม ีประสบการณ์ 

ไม ่พบว่ามีมหาวิทยาลัยไหนมี “เคร ื ่องแบบ” เลย ถ้ามี 

ก็ม ี เพ ียงเส ื ้อย ืดเส ื ้อก ันหนาวที ่ม ีตรามหาว ิทยาลัย ซึ ่ง

ปรากฏว่า ในกรณีของมหาวิทยาลัยชั ้นนำ คนส่วนใหญ่ 

ที ่ซื ้อกลับไม่ใช่นักศึกษาที ่เร ียนอยู ่ในสถาบันฯนั ้น แต่มัก 

ฃจะเป็นคนที่ชื ่นชมสถาบันฯ แต่ไม่ได้เรียนในสถาบันฯนั้น  

ส่วนของอังกฤษนั้น พบว่า โรงเรียนของรัฐหรือของท้องถิ่น 

หลายโรงเร ียนมี “เคร ื ่องแบบ” และเก ือบทั ้งหมด ส่วน 

โรงเรียนเอกชนหรือที่คนอังกฤษเขาเรียกว่า “public school” 

(ทำให้คนที ่ไม่ร ู ้ เข้าใจไปว่าเป็นโรงเรียนของรัฐ !) นั ้นก็ 

มีเครื ่องแบบ   ส่วนระดับมหาวิทยาลัยไม่มีเครื ่องแบบ 

แต่สำหรับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ อาจจะมีระเบียบให้ “ใส่ชุด 

ครุย” ของคณะ (colleges) ในตอนกินข้าวหรือโอกาสต่างๆ  

เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนท้องถ่ินท่ีผมเคยอยู่ และไม่ได้เป็นถ่ินคนรวย

จบตอนที ่ 1









 สัตว์ทุกชนิด มักจะมีความ 

น่ารักในตัวมัน จริงมั๊ยครับ ไม่ว่าจะ 

หมา แมว นก ปลา ขอเพียงแค่เรา 

ได้ลองเลี้ยงมัน ดูแลมัน เล่นกับมัน 

เราก็จะหลงเสน่ห์สัตว์เหล่านั้นอย่าง 

ไม่รู้ตัว ดังเช่นเจ้าแมวอ้วนสีขาวลาย 

ส้มที ่อยู ่ ณ โรงเรียนของเราไงครับ  

ใช่แล้วครับ อาร์เทอร์ (Arthur) นั่น

เอง (ช่วงหลังๆบางคนก็เรียกว่าเรยา 

แต่ชื่ออาร์เทอร์ถูกเรียกมาก่อนมีละคร

แรงเงาครับ) หากนึกไม่ออกว่าตัวไหน 

ให้ลองนึกถึงเจ้าแมวอ้วนที ่เคยชอบ 

นอนอยู่ในห้องธุรการตัวนั้นแหละครับ

ความน่ารักของมันอยู่ตรงไหนน่ะเหรอ

..แน่นอนว่าเป็นแมวย่อมต้องน่ารักอยู่ 

แล้ว ยิ่งกับนิสัยขี้เล่นและเข้ากับคน 

ง่ายของมันแล้ว ทำให้มันมีดาเมจ 

ความน่ารักมากขึ ้นเป็นทวีคูณเลยที 

เดียว (ถึงช่วงหลังๆมานี้จะเริ่มหยิ่งๆ 

หน่อยก็เหอะ คงเพราะมันเห็นคนเล่น 

กับมันเยอะละมั้ง... =.=” )  และแน่

นอนว่าจะต้องมีคนเข้ามาเล่นมากอด

มันเพราะความน่ารักอยู่เยอะ ทั้งเด็ก 

นักเรียนตั้งแต่ ม.ต้น ยันม.ปลาย ไม่

เว้นแม้แต่พวกครูเอง ว่าแต่เจ้าเหมียว 

นี่มันมีความเป็นมายังไงล่ะ !? ...

แมวโรงเรียน

ตกลงชื่ออะไร ?
เริ ่มจาก ชื ่อของมันก่อนเลย หลายคนคงคิดว่า เอ๊ะ เห็น 

บางคนเรียกมันว่า ”เรยา” แต่ทำไมคนเขียนกลับเรียกว่า 

“อาร์เทอร์” ตกลง มันชื ่ออะไร ยังไง งง ... เร ื ่องชื ่อนั ้น 

จะเรียกว่า “อาร์เทอร์” หรือ “เรยา” ก็ได้นะครับ  ถ้าหาก 

เป็นชื ่อ ”อาร์เทอร์” ละก็  มันเป็นชื ่อที ่ร ุ ่นพี ่โอแมคท่าน 

หนึ่งเคยตั้งไว้ให้ก่อนจะมีละครแรงเงา ส่วนชื่อ ”เรยา” นั้น 

เป็นชื่อที่พวก มิสๆ ทั้งหลายตั้งให้มันอีกที เพราะนิสัยของ 

มันคือชอบเล่นแต่กะพวก ผู ้ชาย และตอนนั ้นละครเรื ่อง 

แรงเงาก็กำลังฉายอยู ่พอดี จึงได้ชื ่อเรยาไป และมันก็มัก 

จะหันมาหาเมื่อเรียกมันด้วยชื่อนี้ซะส่วนใหญ่

มาจากไหนเน่ีย ?
อันนี ้ข้อมูลก็ค่อนข้างคลุมเครืออีกหล่ะ เพราะบางคนก็ว่า 

มันเป็นแมวจรจัด หลงเข้ามาแล้วติดใจเลยอยู ่มาเรื ่อยๆ 

บางคนก็บอกมันเป็นแมวของบราเดอร์เฟิร์น ( ภารดาทักษ-

บุตร ไกรประสิทธิ์) ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหน

มันชอบอยูที่ไหน ?
นางไม่ค่อยอยู่เป็นสุขเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการ 

นั่งๆนอนๆอยู่บนเก้าอี้ในห้องธุรการ ว่างๆก็ออกมาเดินเล่นรับ 

ลมชิวๆแถวๆตึกฟ.ฮีแลร์ ถ้าเจอเด็กหรือครูที่คุ้นหน้าก็จะเดิน 

เข้าไปนัวเนียนิดหน่อย แล้วก็จะโดนอุ้มกลับมาห้องธุรการ 



E : เขาพักมาประมาณกี่เดือนแลวครับ
มิส : 2 เดือนจ๊ะ ซึ่งตอนไปที่คลินิกเขาก็สงสารมันน่ะ ถ้าอยู่ 

รวมค่าอาหารก็ 100 บาท ต่อวัน ก็ถือว่าไม่แพงเพราะโรง 

พยาบาลส่วนใหญ่ก็ราคานี้ ค่ายาประมาณ 3000 กว่าๆแล้ว 

แต่ช่วงแรกๆจะแพงหน่อย เพราะว่า ค่าการที่อยู่ห้อง ICU 

สายกระตุ้นอะไรอย่างนี้ ซึ่งตอนแรกน้องเขาเลือดออกตรง 

ปอดแต่โชคดีที่ซี ่โครงไม่ทิ่มปอด เหมือนแค่มันไปโดนเฉยๆ 

ก็เลยไม่มีปัญหา แล้วก็เครื่องในเคลื่อนหมด เลยต้องอาศัย 

เวลาให้มันเข้าที่แต่ยังมีอาการเหมือนกับซึมๆ ก็จะต้องคอยดู 

เพราะเขาอยู่โรงบาลมานานละ

E : แลวนี่ยังตองใสโครงอยูรึเปลาครับ
มิส : ต้องใส ่ เพราะว่าน้องเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได ความ 

และออกไปเดินใหม่อีกรอบ =.=” ถ้าตอนเช้าๆวันไหนที่เบื่อๆ 

ก็อาจจะออกมาเดินเล่นทั้งๆที่เด็กเข้าแถวเคารพธงชาติกันอยู่ 

ซึ่งก็สร้างสีสันในตอนเช้าให้ไม่น้อย บางครั้งเกิดคึกขึ้นมาก็ 

อาจจะขึ้นไปบนตึกฟ. แล้วเดินร่อนไปตามห้องต่างๆ ให้เด็ก 

นักเร ียนอุ ้มมาเล่น ถ่ายร ูปเล ่น เป ็นต้น หรือว ันดีค ืนดี 

ก็อาจโดนอุ้มไปขึ้นห้อง =w=” เอาเป็นว่า นางอยู่ได้ทุกๆที่ใน 

โรงเรียนน้ีแหละฮะ มันเป็นแมวเส้น

ตอนนี ้มีดูไมไดเลยอยู ในกรง มันเปนอะไรหรอ ?
มันถูกรถชน T^T ไม่หรอก จริงๆแค่เกือบชนทำให้มันพยา-

ยามปีนหนีขึ้นไปตรงบริเวณทีวีจอใหญ ่ แต่ก็พลัดตกลงมา... 

จากนั ้นมันก็คลานไปหน้าห้องธุรการ และนอนอยู ่ตรงนั ้น 

วันต่อมามิสสุกัญญามาพบเข้าจึงพามันไปหาพี่สัตวแพทย์

ซ ึ ่งเป ็นศิษย์เก ่า ในตอนแรก อาเทอร ์ตายแล้วรอบนึง 
แต่มันดันฟื ้นขึ ้นมาได้อีก (เย้~) สงสัยเป็นโควต้าเก้าชีวิต  

หลังจากนั้นก็ค่อยๆพักฟื้นกันมาเรื ่อยๆ จนกระทั่งสามารถ 

กลับมาโรงเรียนได ้ (ยังไม่ได้เขียนใบลาเลย) แต่อาเทอร ์

ก็ยังต้องเสียขาไปข้างหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเดินได ้ คลาน 

ได้อย่างเดียว T^T

คุยกับมิส 
มิส : ก็เลยกลายเป็นว่า น้องเขาก็เลยมี 2 ขา มันเหมือนกับ 

กระดูกสันหลังมันจะเรียงตัวใหม่ เลยมีลักษณะที ่ไม่ค่อย 

สมบูรณ์นัก แต่ก็มีความสุขนะที่น้อง เร กลับมา

  

จับแมวคุย



วันแรกที่แมวสีขาว

ลายส้มตัวเมียกลับ

จากโรงพยาบาล 

พร้อมอยู่ในกรง 

หลังพักฟื้น 

ถ่าย 10 ส.ค. 13

รับบริจาคเนี่ยจะมีบางคนบอกว่าอะไรวะแค่แมว มันไม่ใช่ไง 

ที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ใช่อะไร เพราะว่า ถ้ามีคนขอ 

อยากดูเราจะได้ให้ดูเลยว่าเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ใช้ทำอะ- 

ไร ก็รวมแล้วก็ 20,000 เลยมั้ง แต่ว่าเน๊อะ ทำเพื่อช่วยชีวิต 

มันก็...นิดหน่อยแหละ

แต่นางก็ยังห่วงสวยอยู่นะจะบอกให้
เมื่อวานก็เพิ่งกัดหมอมาเอง ก็อย่างงี้แหละ 

เหวี่ยง และก็ตบหมา

ขอบคุณ ‘ม ิสเก ียร  ’ ม ิสนพวรรณ เปล ี ่ยนขำ ท ี ่ ให  
สัมภาษณ และใหความรูเรื่องแมวกับพวกเราดวยนะครับ:)

คล่องตัวได้ลดลงไปแล้ว เพราะฉะนั้นในการที่จะหลบหลีก 

อะไรก็น้อยลง

E : มีใครชวยเหลือเรื่องเงินบางไหมครับ
มิส : ก็จะมีนะแบบเป็นmainหลักเลยก็จะเป็น มิสสุกัญญา 

และก็จะมี มิสเอกอนงค์ มิสสุขจิตต์ อะไรประมาณนี้ จริงๆ 

เราจะขอบริจาคแต่มันมีคำพูดออกมาว่า แค่แมว ใช้คำว่า 

แค่แมว พวกเราก็เลยโอเคว่าไม่เป็นไร เราก็จะไม่ขอบริจาค 

ละ แต่ก็จะมีเด็กนักเรียนเอาเงินห้องที่เหลือมาให้ช่วยๆกัน 

มิสก็จะมีบัญชีราบรับรายจ่าย แล้วก็มี มิสนุกูล ที่ห้องธุร- 

การก็ช่วยให้ ก็รวมๆกันมา ก็เรื่อยๆแหละ 100 200 บางที 

ก็เป็นเงินเหลือจากงานนู้น งานนี้ ก็เอามาสมทบ มิสก็จะ 

ทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน มันมีปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้า    



คุยกับหมอ
ช่ือ ปรัชญ์ (สมัยเรียน อัสสัมชัญช่ือ ปรีชญา) เลิศสถิตย์พงษ์ 

เลขประจำตัว 32222 รุ่น 110 จบปีการศึกษา 2538 

E : พี่อยูทันเห็นแมวมั้ยครับ
หมอ : ไม่น่าจะใช่ เพราะว่า พี่จบมาก็ 56-38 ได้ 18 ปี 

เน๊อะ แมว อายุ 18 ปี ก็ต้องแก่หง่ำเหงือกมาก ส่วนเจ้าเร- 

ยานั้น จากการดูเรื่องอายุ นั้นไม่น่าเกิน 3 ปี

E : พี่มารักษาเจาแมวนี่ไดยังไงครับ 
หมอ : เรื ่องเริ่มตั้งแต่ เช้าวันนึ่ง มิส โทรเข้ามาหาพี่ ตอน 

6.30 ถ้าจำไม่ผิด บอกว่าแมว โดนอะไรก็ไม่รู ้ เลือดออก 

จากทางปาก ทำให้พี่นึกถึงเรื่องการถูกวางยาเบื่อก่อนเพราะ 

ว่า ความเป็นไปได้ว่าถูกวางยา มีมากกว่าโดนรถชน เลย 

เตรียมเครื่องออกนอกสถานที่ ในแนวโดนวางยาเบื่อ แต่ไม่ 

ลืมคือยาห้ามเลือด ไปถึง รร. ดูจากอาการ แล้วค่อนข้างก้ำ- 

กึ่ง จึงสอบถามจนได้ความว่าโดนรถชน 

E : รักษายังไงบางพี่
หมอ : ก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องลึกในแนวทางโดนรถชน 

ตรวจ สภาพต่างๆ ประเมิณคะแนนทางการรับรู้ของแมว ความ 

เสี่ยงในการเคลื่อนย้าย จากนั้นก็เอาเข้าไปที่ร้านของเพื่อน 

พี่ซึ่งสามารถทำการ admit ได้ พี่โทรแจ้งเพื่อนพี่ให้ stand 

by ไว้ อย่างน้อยก็จะเร็วขึ้น แม้แต่วินาทีเดียวก็ยังดี ไปถึง 

ก็เข้าน้ำเกลือทางเส้นเลือด ยากันช็อกไม่ต้องฉีดแล้ว เพราะ 

เพราะว่าได้มามากกว่า 100% จากนั ้น ฉีดยาปฏิช ีวนะ 

แล้วให้พักในห้องเงียบๆ ดูอาการว่า มีอะไรคืบหน้าบ้าง โดย 

เฉพาะเลือดออกในปอด แมวสามารถหายใจล้มเหลวได้ตลอด 

เวลา เพราะว่าเลือดทั่วปอดแทนอากาศ หลังจากดูอาการ 



ออกไปขุดหลุมกลางค่ำกลางคืน เด่ียวโดนหาว่าเล่นไสยศาสตร์ 

กับศพแมวอีก พรุ่งนี้ค่อยจัดการต่อละกัน เวลาก็ผ่านไปจนถึง 

5.30 น. เพื่อนพี่ลงมาเข้าห้องน้ำ เลยเดินไปเขี่ยตัวเรยาดู 

เรยาดึงขากลับ เพื่อนพี่ตกใจเล็กน้อย เรื่องการที่เรยาสามารถ 

กลับขึ ้นมาได้นั ้น ทางตำราฉุกเฉินของคนแจ้งไว้ว่า การที่ 

สัญญาณชีพที่วัดด้วยเครื่องตรวจชีพจรนั้น ถ้าไม่พบสัญญาณ 

ชีพ 10 นาที ถือว่าตายแล้ว แต่ในร้านพ่ีไม่มีเคร่ืองวัดสัญญาณ 

ชีพ มีแต่มือที่จับชีพจร ซึ่งไวน้อยกว่าเครื่อง 1000 เท่า จึง 

ไม่สามารถจับได้ การที ่ให้น้ำเกลือไหลไปเรื ่อยๆ ในระดับ 

ที่เหมาะสม สามารถทำให้ระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะ 

หัวใจ สามารถทำงานขึ ้นมาได้อีกครั ้ง อธิบายง่ายๆ คือ  

restart เครื่องหลังจากเครื่องคอม

E : หลังรักษาหลังฟนแลว มันทำตัวดีมั้ยครับพี่
หมอ : นางเร่ิมแผลงฤทธ์ิ ป้อนยาไม่กินเร่ิมสู้ แต่ไม่สามารถสู้เพ่ือน 

พ่ีได้ เพ่ือนพ่ีดุกว่า อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ แบบอันน้ีฉันไม่ชอบ 

ฉันไม่กิน ฉันคว่ำจาน... โหดเหมือนในหนังญี่ปุ่นเลย ยากูซ่า 

ไม่ชอบอาหารที่ภรรยาทำให้ คว่ำโต๊ะท้ิง แกนางเร แกมากเกิน 

ไปแล้ว เพื ่อนพี ่เปลี ่ยนอาหารจน ชีถูกใจ แล้วก็กินไม่ยั ้ง 

แต่นางชอบกินกลางคืน แอบกินเงียบๆ ในร้านเพื่อนพี่จะหมา 

คอยเดินเฝ้าไปมา หมาตัวนี ้ชื ่อ ไอ้ด๊อง มันเป็นลูกไล่ของ 

แมวทุกตัว โดนเรยาตบได้ สองสามที เพราะว่าจะไปแย่ง 

อาหารเรยาในกรง ขาของเรยาเริ่มมีแรงมากขึ้น แต่สิ่งที่คิด 

ไว้อีกอย่างก็เกิดขึ้น คือแผลกดทับจากปัสสาวะกัด ก็รักษา 

กันไป จากนั้นเริ ่มทำการบริหารขา แล้วทำที่ห้อยโยคะ ให้ 

นางชิน วันแรกๆนางก็โอเคนะ แต่หลังๆไม่โอเค นางลอดตัว 

ออกมาได้ จึงต้องทำเข็มกลัด กลัดติดไว้เลย นางลอดออก 

มาไม่ได้ แต่นางใช้ขาหน้าโหนกรง ท่าดึงข้อได้ ไอ้แมวคอม- 

มานโด อยู่มาตั้งนานทำไมยังไม่อึ เพราะว่าระบบประสาท 

ในการเบ่งอุจจาระไม่ทำงานไง แต่อาศัยว่าของใหม่ดันของเก่า 

อย่างเดียวพอป่าววะ หมอสองคนเริ่มปรึกษากัน แล้วมองหน้า 

เจ้าเรยา ให้สวนอึเจ้าเรยาเนี่ยนะ โหดจะตายชัก ไอ้แมวโหด 

หลังจากตกลงปลงใจแล้วว่าต้องสวนอึเจ้าเรยา ไม่ง้ันมันต้องป่วย

อีกโรคเพ่ิมแน่  ๆ คือโรคท้องผูกดีไม่ดีสามารถเหน่ียวนำให้เกิดการ 

ติดเชื้อในกระแสเลือดตามมา ได ้สวนแล้วเรยาร้องลั่นเหมือน 

แมวถูกเชือด...... หลังจากที่โล่งตูดแล้ว ชีก็ไม่ยอมมองหน้า 

พี่กับเพื่อนพี่ไป 3-4 วัน เอาอาหารมาให้ก็ไม่กิน แต่มีคนจะ 

แย่งชีตบ ทำนองให้แล้วให้เลยกูไม่ก ินไม่ได้หมายความ 

ว่าจะให้คนอื่น แล้วแอบไปกินเงียบๆ ช่วงกลางดึก ช่วงนี้เอง 

แหละเพื ่อนพี ่โดนงับพองับแล้วแล้วเหมือนการปลดปล่อย 

ชีเริ ่มทำตัวดีขึ ้น หลังจากป้อนยามานานพอสมควร ทำการ 

กายบริหาร ชีก็เริ ่มสบายตัวมากขึ้น ชีเปิดกรงเองได้ พอชี 

เปิดกรงได้ปั๊ป วิ่งแทดๆ หนีเลย ตามจับกันจ้าละหวั่น ไอ้- 

ด๊องหมายาม เห ่าเลย ทำนองว่า หมอ หมอ มีแมวหนี 

ถึงช่วงบ่ายโมง พี่ปิดร้านตอน 20 น. แล้วก็ไปรักษาตาม 

บ้านตามที่ได้นัดเอาไว้ เสร็จหลังสุดท้ายตอน 22 น. แล้ว 

จากนั้นก็ไปฟังสรุป ว่าในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอะไร 

ขึ ้นกับเรยาบ้าง ข้อสรุปคือไม่สามารถหยุดเลือดที ่ปอดได้

และแมวมีความเครียดค่อนข้างสูง การที ่จะนำไป x ray 

ที่ร้านอื่นมีความเป็นไปได้ต่ำมาก ร้านพี่กับเพื่อนพี่ไม่มีเครื่อง 

x ray สรุปว่า จะเพิ ่ม ยาห้ามเลือด + ยากันระบบไหล 

เวียนโลหิตล้มเหลว จากนั้นเปลี่ยนขวดน้ำเกลือเตรียมให้ยา 

พอเอายาใส่เข้าไปในน้ำเกลือปุ๊ป เรยาก็เริ่มสงบ แล้วก็หลับ 

ไปเลย ชีพจรเต้นช้ามาก ตาย....... แมวตายแล้ววววววว  

E : แตมันฟนขึ้นมานิครับ ?
หมอ : เวลาตอนนั้นคือ 23.30 น. แมวที่ครูที่โรงเรียนฝาก 

ฝังไว้มาก็กลายเป็นฝากให้มาฝัง 02.00 น. ของวันใหม ่ เรยา 

ก็ยังอยู่ในท่าเดิม เพื่อนพี่ก็บอกว่า ปล่อยไว้งี้แหละ เดี่ยวถ้า 



MEN RULE, 
WOMEN FOLLOW 

 
BELIVE IT OR NOT ? 



มีแมวหนี เลยตามจับทัน หลังจากเหตุการณ์น ั ้น มีอ ีก 

เหตุการณ์หนึ ่งค ือตอนตรวจตากับป้อนยา เรยาว ันนั ้น 

ชีไม่สบอารมณ์ ชีเหวี่ยง ใช้แขนเหวี่ยง เพื่อนพี่ซวยอีกแล้ว 

แขนเป ็นรอยเต ็มแขน แต ่ซวยกว ่าค ือต ัวเรยา ข ่วนตา 

ตัวเองทั้งสองข้าง เฮ้อ แล้วเมื่อไรจะได้กลับโรงเรียนวะ ไอ้- 

เรยา รักษาตาไป ป้อนยากันไป พยุงตัวกันไป ทุกอย่างก็เริ่ม 

ดีขึ้น จนกลับมาได้เหมือนที่น้องเห็น

E : นาสงสารทั้งหมอทั้งแมวครับ ... 
แลวแบบนี้มันจะกลับมาเหมือนเดิมมั้ยครับ
หมอ : เรยาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ คำตอบ ณ 

ปัจจุบัน ตอบเลยว่ายากที่จะกลับมาได ้ 100% แต่ดีกว่าแมว 

หลายๆตัวที่ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได ้ต้องตายลง แต่ต้องทำ 

ให้สุดความสามารถ อาการดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ขาจากที่ 

เคยแข็งเกร็ง ต้องใช้แรงพยุงตัวเรยามาก ก็ใช้แรงพยุงน้อยลง 

ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี และหลังจากนี้ไปพี่หวังว่ามันจะดีขึ้นอีก

E : พี่อยากบอกอะไรกับนองๆมั้ยครับ
หมอ : ทุกชีว ิตมีความงดงามในตัวของมันเอง จึงอยาก 

ที่จะให้น้องๆ เห็นคุณค่าของทุกๆชีวิต นะครับ

คุยกับพี่
E : เริ่มเจอแมวตั้งแตประมาณตอนไหนจำไดมั้ยครับ
ตอนประมาณ 128 อยู ่ ม 1 ประมาณนั ้น เจอครั ้งแรกก ็

ไม่ได้เจอในห้องธุรการนะ แต่เห็นมันเดินไปมาตอนเย็นๆ 

แถวๆลานแดง หน้าตึก ฟ.

E : มันอัพเวลยังไงครับ กวาจะมีคนเลนดวย 
โหววว เท่าที ่จำได้ ก็เห็นเด็กนักเรียนพยายามเล่นกะมัน 

(แกล้งมัน) ตั ้งแต่แรกที ่เจอมันละหละ พวกมิส มัสเซ่อร์ 

ก็เล่นกะมัน ตอนแรกๆเห็น ม. เดชา จะเอ็นดูมันเป็นพิเศษ

อันนี้เล่าจากเท่าที่เคยเห็นนะ จริงๆอาจมีครูคนอื่นที่เอ็นดูมัน 

มากกว่า ม. เดชา ป ี ต่อมา ตอน รุ่น 128 อยู ่ ม. 2 ม ี ซ้อม 

เชียร์ ก็เห็นมีพวกผู้ปกครอง AC Band ท่ีมารับ นักเรียนตอนค่ำ  ๆ

เร่ิมเจอมัน และก็ซ้ืออาหารมาให้มัน ฝากไว้ท่ีป้อมยาม (ท่ีปีน้ัน 

AC Band ต้องซ้อมค่ำ เพราะ จะต้องไปเล่น marching 

ที่งานจตุรมิตร)

E : พอรูมั้ยวามันมาจากที่ไหน
หมายถึง ก่อนที ่ม ันจะเดินไปมาตอนค่ำ มันอยู ่ท ี ่ไหนใช่ 

มะครับมันนอนในห้องธุรการนะ แต่พอค่ำหน่อย ยามเดิน 

มาปิดห้อง ยามก็จะไล่มันออกมาจากห้องอะ

E : มีใครตั้งชื่อใหมันมั้ยครับ
ตอนแรกๆเลยที ่ เจอมัน ก็ได้ย ินคนเร ียกมันว่า แมวยาม 

แมวห้องธุรการ แมวบราเดอร์เฟิร์น แต่ก็ไม่เคยได้ยินใครตั้ง 

ชื่อให้มันจริงๆจังๆนะ ผมก็เลยตั้งชื่อให้มันซะเลย Arthur 

E : ทำไมถึงชื่ออารเทอรหรอครับ 
แลวทำไมถึงมีคนคิดวามันเปนแมวบราเดอร 
ขอ ตอบเรื่องบราเดอร์ก่อนนะครับ ฮ่าๆๆ เพราะมีคนบอกว่า 

เคยเห็นบราเดอร์อุ ้มมันไปมา เคยได้ยินเด็กบางคนบอกว่า 

บราเดอร์พามันขึ ้นไปนอนในห้องบราเดอร์ด้วย เรื ่องนี ้จริง 

ไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อะ ทีนี้เรื่องชื่อ อาร์เธอร์คือช่วงนั้น 

ประมาณปี 2008-2009 มีการ์ตูนญี ่ปุ ่นเรื ่องนึงกำลังดัง 

ผมก็ติดเรื่องนี้มาก "Code Geass" ในเรื่องมันมีแมวอยู่ตัวนึง 

เป็นแมวท่ีชอบเดินไปมาในโรงเรียนมัธยมท่ีตัวเอกของเร่ืองเรียน 

อยู ่ แมวตัวนั ้นชื ่อ อาร์เทอร์ ผมก็เลยตั ้งชื ่อแมวโรงเรียน 

เราตามแมวในการ์ตูนครับ

 

E : ทำไมเลือกเอาแมวจากการตูนเร่ืองน้ีมาต้ังช่ืออะครับ
จริงๆ ก็ชอบโดราเอมอนนะ ฮ่าๆๆ แต่พอดีเนื้อเรื่อง Code 

Geass มันโดนใจ มันเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับ เด็กมัธยม 2 คน 



กระทำการปฏิวัติโลก โค่นล้มอำนาจเบื้องบนที่เขาคิดว่ามัน 

กดทับเขาอยู ่ หรือที ่ทำให้เขารู ้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขา

E : ไดยินมีคนเรียกมันวาเรยาอยูดวยนะครับ 
ใช่ๆ เมื่อประมาณป ี 2 ปีที่แล้ว มีคนเรียกมันว่า เรยา ก็โอเค 

นะ แต่ส่วนตัวไม่คิดว่าบุคลิกมันจะเหมือนตัวละคร "เรยา" 

สักเท่าไหร่ ฮ่าๆๆ

E : แมวตัวนั้นเปนตัวเมียไมใชหรอครับ 
ทำไมพี่ตั้งชื่อมันวา "อารเทอร" ซึ่งเปนชื่อผูชาย
อ๋อ เร่ืองน้ีเป็นอุดมการณ์ส่วนตัวนิดนึง ฮ่าๆๆ คือ มันน่าเบ่ือนะ 

ที่ต้องมาคอยแยกว่า สิ่งนี้เป็นของผู้หญิงสิ่งนั้นเป็นของผู้ชาย 

อันนี้ผู้หญิงทำได ้ อันนี้ผู้ชายทำได ้ ไอ ้ กรอบกำหนดเรื่องเพศ 

เพศสภาพ อะไรเนี่ย อยากให้ก้าวพ้นๆกันไปซะที เลยจงใจ 

ตั ้งชื ่อแมวตัวเมีย ด้วยชื ่อผู ้ชาย เป็นสัญญะว่า แมวตัว 

นี้ได้ก้าวพ้นเรื่องประเภทนั้นไปได้แล้ว ฮ่าๆๆ เพ้อเจ้อส่วนตัว

E : อีกตัวที่เปนตัวผูแลวสีเหมือนกันหละครับ
มีครับ เห็นว่ามีอีกตัว สีเหลืองๆส้มๆเหมือนกัน แต่ตัวนั ้น 

ผอมกว่านะ หางสั้น เป็นตัวผู้ ผมตั้งชื่อมันว่า Marie Ann

จริงๆ Marie Ann เป็นชื่อย่อ มาจาก "Marie Antoinette" 

E : ทำไมเปนชื่อแนวๆนี้หมดเลยอะพี่
ฮ่าๆๆ คือเคยไปสวนกุหลาบ แล้วไปเจอว่าโรงเรียนเขาก็ 

มีแมวโรงเรียนเหมือนกัน มีหลายชื่อ แตชื่อนึงที่สะดุดหูมากๆ 

คือ "พระเจ้าวิสกัส ที่ 2" ฮ่าๆๆๆ (พระเจ้าวิสกัส ที่ 1 ก็มี 

แต ่ตายไปแล ้ว) เออ เลยค ิดว ่า เอ ๊ย ง ั ้นเรายอมไม ่ได ้ 

เขามีพระเจ้าวิสกัส งั ้นเราก็มี Marie Antoinette ฮ่าๆๆ 

พอดีเราเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยฝรั่งเศสด้วย

E : เคยมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับมัน(ตัวเมีย)มั้ย
ความทรงจำเกี่ยวกับมัน ... จริงๆก็มีนะ แต่ไม่ขอเล่า ขอเก็บ 

ไว้คนเดียวดีกว่า เคยมีความหลังกับแมว ฮ่าๆๆๆ

E : มันเคยทำไรตลกๆมั้ย
ก็ เห็นมันชอบนอนท่าน่ารักๆนะ นอนเอาเท้าหน้ามาปิดตา 

แล้วหลับแบบจริงจังมาก

E : มันดุรึเปลา
เท่าที ่ส ังเกตุ ก็ไม่ดุ แต่ชอบเล่นแรงๆ ซึ ่งก็เหมาะกะเด็ก 

โรงเรียนเราดี ชอบไปเล่นกะมันแรงๆก่อน ฮ่าๆๆ

E : รูมั้ยวามันปวยอยู
รู ้ว่ามันป่วยครับ จริงๆข่าวที ่ออกมาตอนแรก คือ มันตาย 

วันนั้นเป็นเช้าวันเสาร์ ประมาณเดือนกว่าๆเกือบ 2 เดือน 

ก่อน ตอนน้ันแบบ ตกใจ!! ยืนไว้อาลัยน่ิงไประมาณเกือบนาที 

เห็นจะได้ เค้าบอกว่า มันโดนรถกระบะที่มาส่งของแคนทีน 

ทับตอนเช้ามืด แต่ต่อมา มีคนบอกว่ามันกลับมาหายใจแล้ว 

แต่ก็เจ็บหนักมาก คงต้องอยู ่โรงพยาบาลอีกนาน ก็โล่งใจ 

ขึ้นนิดนึง

E : มันนารำคาญใจบางมั้ยครับ
ไม่รำคาญใจเลย จริงๆแล้ว วันที่ผมมาโรงเรียนแล้วได้เจอมัน 

รู้สึกดีกว่า วันที่ไม่ได้เจอนะ ฮ่าๆๆ

E : มันเหมือนใครในโรงเรียน
ให้เปรียบเทียบอาร์เธอร์กับใครในโรงเรียน ... อืมมม ไม่ตอบ!! 

ขอเก ็บเอาไว ้คนเด ียวอ ีกแล้ว มันเก ี ่ยวก ับคำถามเร ื ่อง 

ความหลังกับแมวตัวนี้อะ ฮ่าๆๆ 

E : สุดทาย มีอะไรอยากบอกแมวครับ
ขอบคุณ ขอบคุณมากๆจริงๆ ='.'=

  เรื่อง : ดินสอสีคราม



สตรีหมายเลขหน่ึงผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของ  จวน เปรอง อดีตประธานาธิบดีอารเจนตินา

EVITA PERON    1919 - 1952  

      เอวิต้า เปรอง หรือ มาเรีย เอวา ดูอาร์เต้ เกิดเมื่อ 7 พฤษภาคม 

1919 เธอเกิดในครอบครัวยากจน พ่อเสียชีวิตลงต้ังแต่เธออายุ 7

ขวบเธอจึงต้องทำงาน ช่วยแม่หาเล้ียงชีพ แรกเร่ิมเดิมทีเอวิต้า มี 

ความฝันอยากจะเป็นนักแสดงเธอจึงเดินทางเข้ามาที่บัวโนสไอเรส

เพ่ือเดินตามความฝันเมื่อปี 1934 โดยเธอได้ทำงานเป็น นักแสดง 

ละครเวทีนักจัดรายการวิทยุนางแบบโฆษณาและปกนิตยสาร 

ต่างๆ ต่อมาในปี 1944เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นเหล่า 

ศิลปินรวมถึงเอวิต้าเองก็ได้รวมตัวกันจัดงานหาเงินช่วยเหลือผู้ 

ประสบภัยซึ่งในครานั้นประธานาธิบดีเปรโดรามิเรซและพันโทจวน 

โดมิงโก้เปรอง(ณตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมแรงงาน) 

ได้มาร่วมงานด้วยซึ่งนั่นก็คือโอกาสครั้งแรกที่พันโทจวนกับเอวิต้า 

ได้พบกันซึ่งต่อมาทั้งคู ่ก็มีความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันมาเอวิต้าจึง 

ค่อยๆช่วยพันโทเปรองในด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่เรื่อย

มา จนเธอต้องเลิกอาชีพนักแสดงของเธอในท่ีสุด ต่อมาใน ปี 1945

พันโทจวนถูกจับและคุมขังเนื่องจากนโบายด้านแรงงานและสวัสดิ

การสังคมของ พันโทจวนเปรอง ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ของผู้ใช้แรงงานและคนยากจนทำให้เกิดความไม่พอใจแก่นายท 

หารบางกลุ่มซึ่งในตอนนั้นเอวิต้าเองก็ขอเข้าไปอยู่ในเรือนจำกับ 

พันโทจวนด้วยแต่ก็โดนปฏิเสธเธอจึงเดินทางไปตามโรงงานและ 

สหพันธ์แรงงานต่างๆเพื่อปลุกระดมคนงานให้ปกป้องและปลด 

ปล่อยพันโทเปรอง จนวันที่ 17 ตุลาคมของปีเดียวกันเหล่าสหพันธ์ 

แรงงานก็รวมตัวประชุม กันเรียกร้องให้ปลดปล่อยตัวพันโทจวน 

ซึ่งรัฐบาลก็ต้องปล่อยตัวพันโทจวนให้เป็นอิสระพันโทจวนเข้าพิธี 

สมรสกับเอวิต้าในวันที่ 22 ตุลาคมของปีนั้น ซึ่งจากผลงานต่างๆ 

ท่ีทั้งคู่ได้ทำพันโทจวนจึงเป็นตัวเก็งในการลงรับเลือกต้ังประธานาธิ

บดี ซึ่งในปี 1946 พันโทจวนก็ได้รับแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานาธิบดี 

คนใหม่ของอาร์เจนตินา และเอวิต้าก็ได้ข้ึนเป็นสตรีหมายเลข 1 ของ 

อาร์เจนติน่า ด้วยวัยเพียง 26 ปี เอวิต้าอุทิศตัวของเธอเพ่ือปฏิรูป 

สังคมอย่างสันติตามแนวคิดของเธอรวมท้ังในเร่ือง การศึกษาของ 

เยาวชน สวัสดิการสังคมการรักษาพยาบาล และสิทธสตรีอย่าง 

ไม่รู ้จักเกรงกลัวและเหน็ดเหนื ่อยใดทำให้เธอเป็นขวัญใจของ 

ประชาชนในเวลาอันสั้นและการโหมงานทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็ทำให้ 

เธอล้มป่วยลงในที่สุด เมื่อประชาชนเรียกร้องให้เธอและพันโทจวน 

ลงสมัครรับเลือกตั ้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที ่สอง 

โอกาสนั้นเอวิต้าเดิน ทางมาพบประชาชนผู้ชุมนุมกันอยู่ที่ 

จตุรัสมาโยด้วยสภาพที่อ่อนแอจากอาการป่วยถึงขนาดที่ไม่ 

สามารถยืนได้ด้วยตนเองเธอเรียกร้องให้พวกเขาสนับสนุน 

เปรองในการต่อสู ้ตามวิถ ีทางของระบอบประชาธิปไตย 

จนถึงเม่ือ ถึงวันเลือกต้ัง วันที่ 11 พฤศจิกายน 1951 เป็น 

ครั ้งแรกที ่สตรีอาร์เจนตินามีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 

ตามนโยบายท่ีเอวิต้าเรียกร้อง ต่อมาในวัน ท่ี 24 มกราคม 

1952 รัฐสภามีมติให้ขนานนาม เอวิต้า เปรอง ว่าเป็น "ผู้นำ 

ทางจิตวิญญาณของประชาชาติ" หลังจากนามน้ันถูกขนาน 

ไว้เพียงสองวัน เวลาเช้ามืดของวันท่ี 26 กรกฏาคม 1952 

สำนักข่าวรายงานว่าอาการป่วย ของเอวิต้าเข้าสู่อาการโคม่า 

และตอนสายของวันเดียวกันน้ันสำนักข่าวรายงานว่า เอวิต้า 

เปรอง ได้จากประชาชนชาวอาร์เจนตินาของเธอไป ชั่วนิรันดร์ 

ด้วยอาการมะเร็งปากมดลูก  ศพของเธอถูกนำไปไว้ที่สหพันธ์ 

แรงงาน โดยได้รับการอารักขาอย่างเข้มแข็ง แต่เมื่อรัฐบาล 

ของประธานาธิบดีเปรองถูกปฏิวัติโดยคณะทหาร ศพของเธอ 

ก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่มิลาน ประเทศอิตาลี เป็นเวลานานเกือบ 

20 ปี จนเกิดการปฎิวัติครั้งใหม่ และคณะปฏิวัติชุดน้ีจึงมอบ 

ศพของเธอคืนให้เปรองซึ่งลี้ภัยอยู่ในประเทศสเปน  จนเม่ือปี 

1974 ศพของเธอถูกเคล่ือนย้ายกลับมาท่ีอาร์เจนตินา ณ สุสาน  

La Corleta บ้านเกิดของเธอ 

“ที่ฉันตองการจะเรียกรองสิทธิใหกับผูหญิงก็เพราะฉันรูดี 
วาพวก ผูหญิงตองอดทนกับอะไรบาง”. Evita Peron 

I demanded  more rights for women because I know what women had to put up with. 



SIMPSON 1896-1986 
หญิงมายชาวอเมริกัน ผูที่พระเจาเอ็ดเวิรดที่8 แหงสหราชอาณาจักร ยอมสละราชบัลลังคเพ่ือมาอภิเษกสมรสดวย

         วอลลิส ซิมป์สัน หรือ เบสซี วอลลิส วอร์ฟิลด์ เกิดเมื่อ 19 

มิถุนายน 1896 ท่ีบลูริดจ์ซัมมิต เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 

หลังจากเกิดมาได้ไม่นานพ่อของเธอก็เสียชีวิตเธอจึงได้รับ 

การอุปถัมภ์จากลุงของเธอที่เป็นมหาเศรษฐีในรัฐแมรี่แลนด์  

เธอเติบโตมาใน สังคมของชนชั้นสูงมาโดยตลอด จนเมื่ออายุ 

20 ปี เธอได้พบรักกับ เอิร์ล วินฟิลด์ สเปนเซอร์ จูเนียร์ นักรบ 

ของกองทัพอากาศ สหรัฐ อเมริกา ชีวิตรักของท้ังคู่ก็ไม่ได้ 

ราบรื่น แม้จะอยู่กันได้นานพอสมควร แต่ก็ต้องหย่าขาด 

กันใน 10 ปี ต่อมา ผ่านมาไม่ถึงคร่ีงปี วอลลิสก็ได้พบรักกับ 

เออร์เนสต์ อัลดริช ซิมป์สัน เศรษฐีชาวอเมริกัน ท้ังคู่ย้าย 

มาอยู่ในลอนดอนทันทีที ่แต่งงานด้วยความที่ทั ้งคู ่มีพื ้นเพ 

มาจากชนชั้นสูง ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสพบปะเหล่าชนชั้นสูงของ 

อังกฤษอยู่บ่อยครั้ง จนวอลลิสได้มาพบกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด 

ยุคแห่งวินเซอร (สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ) ซึ่งน่ันเอง 

ก็เป็นจุด เร่ิมต้นให้ ท้ัง 2 ได้สานต่อความสัมพันธ์เป็นต้นมา 

ไม่นานนัก วอลลิส ก็ต้องหย่าขาดกับเออร์เนสต์  ตั้งแต่น้ันวอลลิส 

และเจ้าชายเอดเวิร์ดได้ปรากฏพระวรกายต่อหน้าสาธารณชนร่วมกั

นตลอดมา ตลอดเวลาที่วอลลิสปรากฏตัวทุกๆคนก็มักจะจับตา 

มองแฟชั่นการแต่งตัวของเธอ  เพราะเธอมักจะสวมใส่เสื้อผ้าที่แสน 

จะดูดีเรียบหรูสม่ำเสมอ จนเธอกลายเป็นหนึ่ง ในแฟชั่นไอคอน 

(ผู ้นำทางด้านแฟชั ่น) ของยุค 80 ทันที ซึ ่งก็ยัง มีอิทธิพล 

มาจนปัจจุบัน  เมื่อธันวาคม ปี 1936 เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้ขึ้น 

ครองราชย์และเล่ือนยศเป็นสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แต่ยังมิได้ 

ทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกก็  ประกาศว่ามีประสงค์จะสละราช- 

บัลลังค์  เพื่อจะได้สมรสกับวอลลิสซึ่ง  แม้ว่าทางกฎหมายแล้ว 

พระองค์จะสามารถอภิเษกสมรสกับวอลลิสและยังคงเป็นกษัตริย์ 

อยู่ได้ แต่คณะรัฐมนตรีขอพระองค์กลับคัดค้าน การอภิเษกสมรส   

โดยโต้แย้งว่าประชาชนจะไม่ยอมรับวอลลิส แต่พระองค์ก็ทรงเลือก 

ท่ีจะอภิเษกสมรสกับวอลลิสแทนท่ีจะเลือกราชสมบัติ จนเป็นผลให้ 

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ที่ 6 ได้ขึ ้นครองราชย์แทน   ต่อมาในช่วง 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทรงได้รับมอบหมายให้ประ- 

จำการในกองกำลังทหารอังกฤษ  ในประเทศฝร่ังเศสทำให้วอลลิส 

ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝร่ังเศสด้วย  แต่ก็มีข้อกล่าวหาลับเกิดข้ึนว่าว่าเจ้า 

ชายเอ็ดเวิร์ดทรงเข้าข้างฝ่ายนาซีเยอรมันก็เลยถูกออกคำสั่งห้ามไม่

ให้กลับเข้าราชอาณาจักรอีกเลย จนท้ัง 2 คนต้องไปอยู่ที่ บัวเดอบู- 

โลญ ปารีสประเทศฝร่ังเศส โดยวอลลิสก็ทำหน้าท่ีภรรยาท่ีดี ในการ 

ดูแลสามีตลอดมาเธอไม่มีผู้ชายอื่นใดและยังคงรักแม้เจ้าชายจะหา

ได้มีซึ่งยศหรือตำแหน่งอันยิ่งใหญ่เยี่ยงแต่ก่อนจนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด

ทรงสวรรคตด้วยโรคมะเร็งหลอดลมในปี 1972 วอลลิสอยู่เคียงข้าง 

เจ้าชายจนวินาทีสุดท้ายหลังจากนั้นเธอก็ไม่มีสามีใหม่แต่อย่างใด 

และเธอก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ที่บัวเดอบูโลญ จนวันที่ 24 เมษ- 

ายน ของปี 1986 ลมหายใจของวอลลิสก็หมดลง เหลือไว้แต่ตำนาน 

รักอันร้าวฉานและยิ่งใหญ่ ไว้ให้โลกใบนี้ได้ระลึกถึงและ จดจำ

“เพราะวาฉันไมมีอะไรชวนใหมองดังนั้นสิ่งเดียวที่ฉันจะทำได
ก็คือ แตงตัวใหดูดีกวาคนอื่นๆ”.  Wallis Simpson

I'm nothing to look at,so the only thing I can do is dress better than anyone else



จากเร่ืองราวของสตรีผู้ทรงอิทธิพล 2 คนในเบ้ืองต้น ผู้ที่เราทุกๆคน 

ไม่อาจลืมได้ มันก็คงจะเป็นข้อพิสูจน์อันแน่แท้แล้วว่า กฏเกณฑ์ที่ 

กล่าวว่า "Men Rule,Women Follow" คงจะไม่เป็นจริง เพราะถ้า 

หากกฏน้ีเป็นจริง โลกใบน้ีก็คงจะไม่มีเอวิต้า เปรอง ผู้นำทางจิต 

วิญญาณของประชาชาติ  ผู้แหวกช่องลืมตาอ้าปากให้สิทธิสตรีผู้ 

อยู่เบ้ืองหลังความสำเร็จของจวน เปรอง และคงจะไม่มีวอลลิส 

ซิมป์สันผู้พิสจูน์ให้เห็นความเล่ือมล้ำทางสังคม ว่าผู้ชายท่ีผ่านการ 

แต่งงานแล้วมาพบรักใหม่เป็นเร่ืองปกติ แต่พอเป็นผู้หญิง มันกลับ 

กลายเป็นความแพศยา กลายเป็นความผิด แม้เธอจะผ่านการแต่ง 

งานมาถึง 2 ครั้ง แต่เธอก็พิสูจน์ให้โลกเห็นถึง ความรักอันบริสุทธ์ิ 

และย่ิงใหญ่ท่ีเธอมีให้แก่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด แม้ในยามท่ีพระองค์ ไม่ 

ได้มีมรดกกองระฟ้าเหลืออยู่ เธอเลือกท่ีจะรักคนท่ีหัวใจ ของเธอ 

และเขาหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน มิใช่เพียงจากยศฐาน บรรดา 

ศักดิ์อย่างที่ใครว่ากัน... ทั้งสองจึงเป็นตัวอย่างที่ได้พิสูจน์แล้ว 

ว่าสตรีเพศไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อตามหลังบุรุษเพศต้อยๆไปจนตาย 

หากแต่มีความคิด จิตใจ และจุดยืนท่ีสง่างามในแบบของตนเอง

...............................................



        ถ้าพูดถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยก่อนนั้นคนจำพวก จิ๊กโก๋ จิ๊กกี ๋คงจะเป็นที่รู ้จักกันดีของผู ้คนในสมัยนั้น โดยเฉพาะ

ตำนานขาโจ๋“โก๋หลังวัง”ที ่ใครได้ย ินก็คงต้องร้องอ๋อ!รวมถึงคนในสมัยนี ้ก ็คงจะเคยได้ย ินผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง…

 หากจะเอ่ยถึง โก๋หลังวังเชื ่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงย่าน วังบูรพา(ภิรมย์) ดิโอสยาม ศาลาเฉลิมกรุงเป็นแน่ 

แต่สำหรับคนเฒ่าคนแก่ หรือคนในย่านนั ้นคงไม่มีใครไม่รู ้จัก ร้าน “ออน ล็อก หยุ ่น” ซึ ่งเป็นร้านที ่รวมตัวเก๋าไม่ว่าจะเป็น 

คนในวงการ ดารา คนเฒ่า คนแก่  จิ ๊กโก๋ จิ ๊กกี ๋ สารพัดสารเพที ่มานั ่งตั ้งวงคุยกัน พร้อมทานอาหาร เครื ่องดื ่ม  ชา กาแฟ 

กันไปพลางๆ    

    
 ออน ล็อก หยุ่น (ON LOK YUN) ภาษาจีนกลางอ่านว่า “อาน เล่อ หยวน” 

ซึ ่งมีความหมายว่า สวนที ่มีแต่ความสุข ความปลอดภัย ซึ ่งในสมัยนี ้ร ้านกาแฟ

นี้ก็ยังคงมีความหมายเฉกเช่นในวันวานเพราะเป็นร้านที ่เปี ่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์

ของสภากาแฟในสมัยนั้นและก็ยังเป็นที่พูดถึงกันยาวนานกว่า 70 ปี โดยร้านนี้ยัง

คงบรรยากาศในยุคก่อนไม่ว่าจะเป็น โต๊ะเก้าอี ้ทรงกลมแบบโบราณ(มากๆ) ตู ้

ใส่ของที่ใส่พวกถ้วย ชาม ช้อน ซ้อม และเครื ่องปรุงต่างๆที่จะพังแหล่ไม่พังแหล่ 

กระป๋องไมโลแบบรุ ่นโบราณเก๋ากึ ๊ก ที ่วางตกแต่งเรียงรายไว้ในตู ้โชว์เก่าๆหน้า

ร้าน รวมถึงวางไว้ตามตู้ต่างๆเต็มไปหมด ... มันช่างดูสะดุดตาและมีเสน่ห์แตก-

ต่างจากร้านกาแฟโบราณ อื่นๆที่เคยเห็นซะเหลือเกิน  หลังจากดื่มด่ำกับบรรยา-

กาศสุดคลาสสิคกันพอแล้ว Convince & Lively และรุ่นพี่ OMAC อีกคนก็เริ่มจะ

หิวกันซะแล้วแหละครับ พวกเราเลยจ้องมองไปบนเมนูอาหาร เครื ่องดื ่มต่างๆที ่

ติดไว้บนผนังเหนือตู ้วางของที ่สูงซะเหลือเกินชะเง้อหน้ามองเมนูกันซักพักก็เลย

ตัดสินใจถามลุงซึ ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านว่า “ลุงครับอะไรอร่อย?” ลุงเขาอมยิ ้ม

เล็กๆแล้วบอกว่า “อร่อยทุกอย่างแหละหนุ่ม แต่ถ้าจะให้ลุงแนะนำก็มี ไมโลเย็น 

ชุดอาหารเช้า ขนมปังสังขยา ขนมปังชุบไข่ทอดหน่ะ” พวกเราเลยตัดสินใจส่ังหมดน่ีเลย

555 พอน่ังรอไปซักพักก็เห็นคนเวียนเข้า-ออกกันตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะเป็นเก๋า 

รุ่นพ่อ หรือใหม่รุ่นลูก ทุกโต๊ะก็จะสั่งแบบนี้คล้ายๆกันหมด

ขนมปงชุบไข



 หลังจากนั่งสังเกตการณ์ซักพักพวกเราก็สรุปเลยว่าเมนูเรคคอมเมนของทางร้านที่ทุกๆโต๊ะต้องสั่งนั่นก็คือไมโลเย็น  

ชุดอาหารเช้า ขนมปังปิ ้ง ตามด้วยขนมปังสังขยานั ่นเอง จนในที ่ส ุดลุงก็นำอาหารที ่ส ั ่งมาเสิรฟ์ลงบนโต๊ะกลมๆพวก 

เราถึงกับตกใจเล็กน้อยกับอาหารและเครื่องดื่มแต่ละอย่างที่ใส่จานกระเบื้องโบราณสีขาวเล็กๆ และจัดเรียงอาหารแบบ ง่ายๆ 

ช่างดูเรียบหรูซะจริง อาหารแต่ละอย่างหน้าตาดูธรรมด๊า ธรรมดา เหมือนอาหารทั่วๆไปที่เคยเห็น แต่พออ้าปากลองชิมเท่านั้น 

แหละถึงกับรู้เลยว่าทำไม? ร้านเล็กๆอย่าง ออน ล็อก หยุ่น ถึงเปิดมาได้ถึง 70 (กว่า) ปี

อย่างชุดอาหารเช้าท่ีมีไข่ดาว ไส้กรอก หมูแฮม เบคอน กุนเชียงจานน้ี ไข่ดาวสุกกำลัง 

พอดี ไส้กรอกทอดก็นิ่มมากๆกำลังอร่อย เบคอนทอดก็ทอดได้กรอบมาก ทุกๆอย่าง 

ช่างลงตัวเพอร์เฟค ส่วนขนมปังสังขยา ตัวขนมปังก็นิ่มมากๆแถมขนมปังก็เป็นแบบ 

ไร้ขอบ ตัวสังขยาก็หอมมากและจุดเด่นของสังขยาจานน้ีก็คงเป็นการท่ีเขาได้ราดนม 

สดลงไปในตัวสังขยา หอม หวาน ละมุนมาก และไมโลเคร่ืองดื่มเรคคอมเมนแก้วน้ี  

ก็มีรสชาติหวานกลมกล่อมกำลังพอดี หอมนมข้นจืดอีกด้วย ดื่มแล้วหายเหน่ือยจาก 

การเดินทางเป็นปลิดท้ิงไปเลยทีเดียว… 

อีกท้ังอาหาร เคร่ืองดื่มทั้งหมดของทางร้านราคาถือว่าไม่แพงเลย

• เคร่ืองดื่มร้อน-เย็น ราคาต้ังแต่ 20-30 บาท

• ขนมปังปิ้ง2แผ่น(ราดนม/น้ำตาล/ไมโล) ราคาต้ังแต่ 20-35 บาท

• ขนมปังสังขยา ราคา 26 บาท

• ชุดอาหารเช้ามีตั้งแต่จานเล็กอยู่ท้อง จนถึงจานใหญ่แก้หิว             

ราคาตั้งแต่ 45-75 บาท

ศาลาเฉลิมกรุง ร้านต้ังอยู่ด้านข้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง อยู่ตรง 

ข้ามร้านคาเมลลา แต่ถ้าใครนั่งรถเมล์มา ก็สามารถข้ึนสาย 1 และตรง 

ปรื้ด มาจอดที่ป้ายรถเมล์สามยอด แถวโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงได้ 

เลย ส่วนคนไหนท่ีขับรถมา ก็สามารถจอดรถ ได้ที่บริเวณห้างสรรพสินค้า 

ดิโอลด์สยามพลาซ่า แล้วเดินมาที่ร้านกันได้เลย … หรือ เพ่ือความแน่ใจใน 

การเดินทาง หรือโทรสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสายตรงถึงร้านได้ 

ที่เบอร์ 02-223-9621 ได้เลยครับ :)

by Convince & Lively

สำหรับเพ่ือนๆท่ีอยากจะล้ิมลองรสชาติที่เรียบหรู และอยากมาสัมผัสกับบรรยา- 

กาศกรุ่นกลิ่นของวันวานในยุคขาโจ๋โก๋หลังวังเคล้ากับบรรยากาศรุ่นเก๋าสไตล์ สภา 

กาแฟท่ีจะได้เห็นถึงผู้คนท่ีแวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายต้องมาท่ีร้าน ออน ล็อก 

หยุ่น ท่ีเดียวเท่าน้ัน!!  ร้าน ออน ล็อก หยุ่น   เปิดทุกวันเวลา 05.00 – 16.00 น. 

ร้านเป็นตึกแถวสองช้ันหน่ึงคูหา ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงซอย 4 อยู่ข้างโรงภาพ- 

ยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง มากันได้ง่ายๆเลยจากถนนเจริญกรุง ตรงมาทางโรงภาพยนตร์ 



Mov Rev

ส วัสดีครับทานผู อ าน กลับมาสู ฉบับที่ 2 ของ AC Echo 

อีกคร้ังนะครับ ครั้งนี้ เราก็จะมารีวิวหนังเชนเคยนะครับ 

กลับมากับเร่ือง  The Wolverine  หนังฟอรมยักษของ

ซีรียส X-men อีกคร้ังครับ ที่กํากับโดย เจทส แมนโกลด 

โดยคราวน้ีจะเจาะไปทางเน้ือเร่ืองของ "วูฟเวอรีน" หรือ

โลแกน โดยตรงครับ

โดย เดอะวูฟเวอรีนภาคน้ี ผู ที่ ยังคงรับบทเปนวูฟเวอรีน 

หรือโลแกน ก็คือ ฮิวจ แจคแมน อีกเชนเคย โดยเร่ืองนี้

จะมีการถ ายทําท่ีญ่ีปุ นครับ  เ พ่ือถ ายทอดเร่ืองราวใน-

อดีตของโลแกน   และเหตุการณ  ในป จจุบันของเขา 

ในการดําเนินเร่ืองจะมีเพียงบางฉากเทาน้ันที่ชมแลวจะ

ดูอืดอาด และลาช า โดยรวมๆแลวจัดวาดําเนินเร่ืองได

ดี และไมน าเบ่ือเลยทีเดียวครับ

  

เราคงทราบเก่ียวกับมนุษยกลายพันธุ คนนี้ดี เราไดเห็น

เค ามาในหลายๆภาค  ในภาพยนตร ซีรียส   X-men เขา 

คือ  บุรุษผู มีกระดูกเป นเหล็กอาดาแมนเ ท่ียม  ซึ่ ง เป น

เหล็กท่ีแทบจะไม สามารถทําลายได  เลยท่ีเดียว  อีกท้ัง

เขายังมีพลังพิเศษ คือ การรักษาตัวเอง ทําใหเขาเปน

อมตะ   จากท่ีเราได ดูในหลายๆภาคแลว  ชี วิตของเขา

ไดผ านอะไรมามากมาย เม่ือเราไดพบกับเขาในภาคน้ี 

เขาไดหลบหนีซ อนตัวจากสังคมในโลกปจจุบัน และไป

อาศัยในภูเขาแทน   เพราะเขาได  เนรเทศตัวเอง  จาก

เหตุการณใน X-men :The Last Stand ที่เขาไดทําการ

ปลิดชีพมิวแทนต สาวท่ีเขารัก เขาจึงไดใชชีวิตอยูไปวันๆ
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เมื่อภาพยนตรได ดําเนินก็เหมือนกับ ตํานานชีวประวัติ

ของเขาไดกลับมาตราตรึงผู ชมอีกคร้ัง เมื่อผู นําตระกูล-

ยาชิดะ  ใกลสิ้นชีพ  เขาได ส งคนมาตามหาโลแกนเพ่ือ 

ท่ีจะไปตอบแทนบุญคุณท่ีเคยชวยเขาไวในสงครามโลก 

และน่ันคือจุดเร่ิมเรื่องที่แทจริงครับ เพราะถาเร่ืองมันแค

ไปเคารพกอนตาย มันก็น าเบ่ือจริงมั้ยครับ และน่ันคือ

จุดเร่ิมตนของปญหาท้ังหมดครับผม

 

เมื่อมีการตาย ก็ยอมมีความโศกเศรา และเกิดการมอบ

มรดกให แตมรดกที่จะมอบใหกลับเปนผู สืบทอดที่ เป น

หลานสาวไม  ใช ผู  เป นพ อ  เ ม่ือหัวหน าตระกูลยาชิดะ

ตายไป  เขาได มอบมรดกทั้งหมดใหแก หลานสาว  และ

สงผลให เธอกลายเป นผู ที่มีอํานาจมากท่ีสุดในซีกโลก

ตะวันออก ทั้งหมดนี้ เป นโครงเร่ืองจริงๆของการดําเนิน

เ ร่ืองครับ  โดยต้ังแต ต น ท่ีกล าวมา  เ ร่ืองจะดํา เ นินใน

ญ่ีปุ น มีการวางฉาก และมุมกลองไวไดดีเย่ียม ในบาง-

ครั้งก็จะแฝงความฮาในฉากซีรียส ได ดี เลยทีเดียวครับ 

ทําให  เ ราไม ตึ ง เค รียดไปกับเ น้ือ เรื่ องจนมากเ กินไป  

ซึ่งส วนน้ีจะทําให เ น้ือเรื่องพลิกโฉมจากบทแข็งๆกลาย

เปนบทที่มีความล่ืนไหลมากข้ึน

หลายๆคนคงไดยินเสียงวิจารณในแงลบตางๆวา ฟอกซ

บ าไปแลวรึเปลาจับ ลุงวูฟมาสู กับนินจาเอย เฮียแกไป

ญ่ีปุ นบ ารึ เปล า หรือในแง หลายๆแง ที่ทําให หนังเ ร่ืองนี้

ไม น าดู   ผมขอให คุณยกเ ร่ืองที่คุณได  ยินท้ังหมดออก-

จากหัวของคุณไปเลยครับเพราะทีมผู สร างไดถ ายทอด

ไดดีเกินคําบรรยาย จนเหมือนกับ ตบคําวิพากษวิจารณ

ในแงลบกลับไปหมดเลย เร่ืองราวสามารถลงตัวกับฉาก

ในญ่ีปุ นได ดีมากครับ ทั้งการถายทํา และความแปลก-

ใหม  ดวยความท่ีไมไดเนนความแปลกใหมของมิวแทนต

ความอลังการงานสรางแบบภาคกอน แตใชความแปลก

ของถ่ินฐาน ทําใหเน้ือเรื่องไดลงตัวแบบเรียบๆ

บทของวูฟเวอรีนเม่ือได มาอยู  ในญ่ีปุ น   แนนอนเลยว า

ตองเปนสภาพแวดลอมใหมของโลแกน การมาเยือนใน

สถานท่ี ท่ี ไม  เคยมาเหยียบย่ํา  ความแตกต างทั้ งด าน

วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และประเพณี  ศัตรู ใหม ที่

ไม  เคยพบพานมาก อน  ย อมสร างความแปลกใหม ให 

คนดู การไดเห็นฮีโร มะกันมาเยือนถึงแดนปลาดิบยอม

สร างความน าสนใจเป นธรรมดา  เป นการผสมผสาน

ความเปนตะวันตกและตะวันออกท่ีออกมาไดอย างลง

ตัวมาก  และเ ม่ือเขาต องใช ชี วิตเอาตัวรอดอย างคน -

ธรรมดา  มันย่ิงทําให  เ น้ือเ ร่ืองน าสนใจยิ่งขึ้นอีกครับ

ด วยการตีบทที่แตกกระจายของฮิวจ   แจ คแมน  ทําให 

คนดูไดเห็น และรู จักตัวละครของเขามากข้ึน ไดเห็นโลก

ด วยมุมมองของเขามาก ข้ึน  ได  เ ห็นความเป นมนุษย 

มีความรู สึกนึกคิด มีหัวใจแบบคนปกติทั่วไป ไมใชสัตว-

รายหรืออะไรจากท่ีเราเห็นจากภาคกอนๆ มีมิติขึ้นหลัง-

จากเปนแคชายทาทางเถ่ือนๆคนนึง                LDP.





 ทุกคร้ังท่ีเปดเทอม เรามักจะมีเทศกาลส้ันๆเทศกาลหน่ึง 

ไมรูวาใครเปนคนต้ังข้ึนมา หรืออาจจะเปนประเพณีที่ติดอยูกับ

สังคมไทยเราท้ังโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล

 “ฤดูตรวจผม”
 ไมทราบวาเราควรจะดีใจหรือไมท่ีมีฤดูกาลน้ีอยูเคียง-

ขางสังคมไทยตลอดระยะเวลาหลายรอยปนับตั้งแตสมัยสงคราม-

โลก แตดูเหมือนเราจะยังอยูในสมัยสงครามโลก เพราะทุกคร้ังท่ี

เปดเทอมเราจะเห็นศพนักเรียนท่ีนั่งอยูบริเวณลานท่ีใชเขาแถว 

เน่ืองจาก “ทรงผม” ไมผาน มีไมสั้นพอบาง ทรงไมถูกบาง ทรงไม-

ถูกใจบาง

 สั้นแคไหนถึงจะถูกตอง ?
 ในกรณีท่ียังคงไวซึ่งกฎเร่ืองทรงผมอยู ถึงแมวาผมจะไม-

เห็นดวยกับเรื่องนี้ สําหรับตัวผมเองไมมีปญหากับการตัดส้ัน 

เพราะมันก็สบายหัวดี เวลาสระผมเช็ดใหแหงงายมาก 

แตมันก็เปนเพียงผลพลอยไดเทาน้ัน การเช็ดผม

ใหแหงงายไมอาจเปนจุดประสงคหลักของ

กฎท่ีเก่ียวกับการศึกษาไดเลย แตเมื่อ

กฎอยากใหเราตัดผมสั้น  แลวตองสั้น

แคไหนกันถึงเรียกวา “ถูกตอง” 

 ถาใครทันสมัยกอนหนาน้ี

ไมก่ีป จะมีการกําหนดใหขางหนา

หามเกิน 4 ซม. ไถดานขางใหขาวๆ 

ไมกันขางหลัง บางปขางหนาก็ตอง

ยาวไมเกิน 2 น้ิวมือ (อันน้ีแลว

แตดวง) ถือเปนสีสัน แลวแต

คนคุมกฎในแตละปท่ีหมุนเวียน

กันไป ลักษณะศีรษะของแตละ

คนก็ไมเหมือนกัน บางคนตัดแลว

ดูดี แตบางทีก็กลายเปนตลก ตองลงทุนใส

เส้ือกันหนาวท่ีมีหมวกคลุมดานหลัง ยอมเหง่ือ

ตกตอนหนารอนกันเลยทีเดียว เพราะความ

หลากหลายแบบน้ี ความถูกตองจริงๆ  ในกฎระเบียบของ

ทรงผมจึงข้ึนอยูกับผูคุมกฎท่ีเปนมนุษยเหมือนกัน ซึ่งมีรสนิยม

สวนบุคคลและเอาแนเอานอนไมไดเหมือนกัน กฎจึงไมมี

ความถูกตองที่ตายตัว เพราะความเรียบรอยไมมีหนวยใดวัด

ไดวาเพียงพอ หรือความถูกตองของมันไมไดอยูท่ีความสั้น-

ยาวของทรงผมและความเรียบรอยของนักเรียน หากแตเพียง

ไดรูวานักเรียนเปนนักเรียนตองตัดผม นักเรียนตองยินยอมทํา

ตามอยางวางาย เทาน้ีกฎก็บรรลุจุดประสงคของมันเรียบรอย

แลว จึงไมตองมีมาตรฐานตายตัวมาวัดความส้ันยาวใดใด 

ความเรียบรอยเปนเพียงผลพลอยไดจากการทําใหนักเรียน

เชื่องและไมกลาต้ังคําถามตอรัฐเทาน้ัน

ผมของนักเรียนน้ันจึงสั้นแค “ทําตาม” จึงจะถูกตอง

 ทรงผมที่กลายเปนกฎระเบียบ
               “กฎเกณฑ” ท่ีมีความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน

                              พ.ศ. 2542 วา “ขอกําหนดท่ีวางไวเปน-

                                       หลัก , หลักเกณฑ”  และเม่ือคนตอ

                                         “หลักเกณฑ” ก็มีความหมายวา 

                                            “หลักท่ีกําหนดไวเพ่ือวินิจฉัย 

                                             และปฏิบัติตาม” คําวา “วินิจ-

                                              ฉัย” ก็มีความหมายวา “ไตร-

                                              ตรอง” ซึ่งตามความเขาใจผม

                                                คือคําวา “กฎเกณฑ” ตอง

                                                ถูกกําหนดข้ึนโดยใหโดยส่ิง-

                                                       ที่กําหนดข้ึนตองมีเหตุ-

                                                       ผล และไตรตรองอยาง-

                                                       ดีท่ีจะตกลงรวมกัน 

                                                    ถามวาเร่ืองระเบียบทรง-

                                                   ผมนี่ถือเปนกฎเกณฑหรือ-

                                                ไม เปนครับ ก็กําหนดลงไว

                                ในคูมือนักเรียนมาโดยตลอด แตมันได

                             ถูกไตรตรองมาอยางดีแลวในแงใด  



จะกําหนดไวเพ่ืออะไร ?
 ผมเขาใจวาความต้ังใจตอนแรกคงเอาไวเพ่ือปองกัน

ปญหาเร่ืองเหา หรือเช้ือโรคตางๆในสมัยกอน แตตอนน้ีระบบ

สาธารณสุขของเรา “ดีขึ้น” กวาเม่ือกอนมาก มีการฉีดวัคซีน 

นัดตรวจรางกายเปนระยะอันน้ีผมจึงคิดวาไมนาเก่ียว...

 อีกแนวทางหน่ึงก็คือเรื่องของเมืองไทยเปนเมืองรอน

เราตองตัดผมสั้น อันนี้คอยรับฟงไดหนอย แตก็อีกหละ ทําไม

ตองเปน 2 ทรงเจาปญหาน้ีดวย Skin Head ไมได ? (เมือง

ไทยไมไดมีแคศาสนาพุทธนะครับ ทรงสกินเฮดไมไดหมาย

ความวามีบรรพบุรุษของใครเสียชีวิตเสมอไป)  รองทรงตํ่าไม

ได ? แคเล็มๆ ใหดูดี ไมยาวจนนาเกลียดไมได ? หรือจะไวผม-

ยาวๆ กันแดดโดนหนังศีรษะมันจะไมไดหรือไง ? สรุปแลว

ความเปนเมืองรอนน่ีสามารถเปนตนบัญญัติของกฎเก่ียวกับ

ทรงผมจริงหรือ ? และเจาของหัวผูจะรอนหรือไมรอน ไมสา-

มารถพิจารณากันเองไดจริงๆ หรือ ?  อันน้ีผมจึงคิดวาไมนา

เก่ียวอีก 

 ผมคิดวาขอนี้เขาทาสุดแลวคือเรื่องความเรียบรอย 

คือการท่ีกลัวนักเรียนจะยอมสีผม ถาพูดถึงเร่ืองความเหมาะ-

สมกับกาลเทศะ ผมก็เห็นดวยครับ มันไมเขากับบรรยากาศ

การเรียนรูการศึกษา แตถึงแมจะมีใครไวผมเปนแฟช่ันมาจริงๆ 

ก็ไมไดเปนเร่ืองเสียหายอยูดีน่ีครับ ผมย้ําอีกทีวาเราใชสมอง

เรียนไมไดใชผมเรียนนะครับ เวลาท่ีเอาไปใชกับแฟชั่น กับ

เวลาท่ีเอาไปใชกับการตรวจผมตัดผม มันก็พอๆกัน  คือความยุง-

ยากวุนวายท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนเหมือนกัน 

 การยอมสีเขาสถานศึกษามันไมเหมาะอยูแลว แตพูดวา

มันเสียหายถึงขั้นเสียคนหรือก็คงไมใช เพราะผมเกรียนๆก็เคย

พาดหนา 1 เร่ืองปญหาขมขืนมาแลว และหากผมท่ีนักเรียนเลือก

มาเองน้ันไมเรียบรอยจนรับไมไดจริงๆ ครูก็สามารถสอนเร่ืองกาล-

เทศะเปนรายบุคคล และทําใหนักเรียนเขาใจไดในเวลาไมนาน 

ครูอาจจะบอกวามันไมนาเชื่อถือ มันทําใหคนมองเราไมดีได ก็วา-

ไป เพราะมันไมนาเชื่อถือและทําใหคนมองไมดีไดจริงๆ แตทาย-

สุดแลวถาเขาอยากเปนแบบน้ันก็ตองปลอยเปนเร่ืองของเขา ให

เขาไดเรียนรูตัวเอง เพราะนักเรียนเขามาโรงเรียนเพ่ือเรียนรู การ-

ศึกษาสามารถทําใหเขารูไดวาอะไรเหมาะสมไมเหมาะสม ไมใช

บังคับอยางเดียว ผมวาเร่ืองความเรียบรอยอาจจะเก่ียวบาง แตก็

คงไมใชจุดประสงคหลักของการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับทรงผม

ข้ึนมา เพราะแลดูจะเก่ียวของรสนิยมมากเกินไป และรสนิยมไม-

ใชสิ่งที่สามารถบังคับกันถึงข้ันนํามาทําเปนระเบียบได

 ประเด็นถัดมาท่ีสําคัญ คือคงจะเปนการฝกระเบียบ

ความเช่ือง ความวางายวาตาม ใหเชื่อฟงกันเปนหลักต้ังแตเด็กๆ 

การมีขอกําหนดอยางน้ีก็มีอีกหนวยงานหน่ึงท่ีใชคือ “ทหาร” ท่ี

ตองรับฟง และปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบญัชาอยางเครงครัด 

ถึงแมวาจะไมเต็มใจ เพราะในสภาวะฉุกเฉิน  ในยามสงคราม 

เปนเร่ืองของคนจํานวนมาก ตองการผูนําทางยุทธวิธี ตองรวมมือ

กันฟงคําบังคับบัญชา และทําอยางเดียวกันอยางมุงมั่นจึงจะรอด

เหลาพลทหารจึงไมมีความจําเปน และไมมีเวลาจะต้ังคําถามหา

คําตอบ แตนักเรียนซึ่งเปนผูที่ตองเรียนรู ตองออกไปพัฒนารัฐ ไม-

ใชไปรบ นักเรียนจึงตองเรียนรูท่ีจะอยูกับความคิดแตกตาง ความ-

สงสัย การต้ังคําถาม หาคําตอบ มีความคิดสรางสรรค คิดเปน  

นักเรียนกับทหารจึงมีแนวทางท่ีคอนขางแตกตาง เวนแตจะเปน 

“ยุวชนทหาร” กฎทรงผมน้ันจึงจะสมเหตุสมผล



 กฎเปนขอตกลงระหวาง 2 ฝาย แตเรื่องทรงผม ผมวาท่ี

ผานมาเราตกลงกันอยูฝายเดียวกันนะครับ ถาหากมันเปนขอบัง-

คับจากทางกฎกระทรวงผมก็รับฟง แตเราก็คงตองพูดกันอีกยาว

เน่ืองจากภายใตรัฐธรรมนูญ เราก็มีเร่ืองสิทธิเสรีภาพอยู  ซึ่งผมวา

การท่ีเรามาพูดคุยกัน ถก และตกลังกัน จะดีกวาปลอยปญหาท้ิง-

ไว โดยอางกฎอยางเดียว

 กลัวเด็กไทยจะมีปญหาเน่ืองจากไมมีกฎระเบียบ ?
 ผมวาอยางน้ีเราคงตอง “ถอนรากถอนโคน” กันเลยหละ

ครับ เร่ืองของทรงผมเปนเร่ืองเล็กนอยไปเลยหากเราเทียบกับปญ-

หาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ไมวาจะเปนเร่ือง แซงคิว (ถือเปนเร่ืองเลว-

รายมาก) การไมตรงตอเวลา การไมรูจักเวลาท่ีเหมาะสม ทิ้งขยะ

ไมเปนที่ และอ่ืนๆ ถาผมจะแยงวาทรงผมไมมีสวนชวยเร่ืองระ-

เบียบก็คงเปนเร่ืองพวกน้ีหละครับ เก่ียวกับระเบียบลวนๆ ยังไมมี

ระเบียบ ถาเปนเร่ืองที่สรางความเดือดรอนในสังคมไทยมาก ก็คือ

การไมเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน คิดตางกันก็รับไมได อยูรวมโลก

กันไมได ทุกวันน้ีถึงวุนวายขนาดน้ี ปญหาท่ีพูดมาทั้งหมดนี้ ก็ยัง

เกิดขึ้นอยูแมจะมีการบังคับตัดผมตลอดมา

 แกปญหาใหถูกจุด
 ทรงผมอาจจะเคยแกปญหาบางอยางได แตเปนท่ีชัด-

เจนวาไมอาจชวยแกปญหาในยุคน้ีครับ ไมไดเปนเอกลักษณ

ของนักเรียนไทยแมแตนอย จะเปนก็คงเปนเอกลักษณที่นา

อาย หากเราฝกเร่ืองความเขาใจที่มีสวนชวยท่ีจะทําใหสังคม

ใหราบร่ืน มีหลายเร่ืองที่เราต้ังคําถามและหาคําตอบได เชน

ทําไมตองไมฝาไฟแดง ทําไมตองไมฆาคน สิ่งเหลาน้ีสามารถ

ทําใหนักเรียนเขาใจไดซึ่งไมยากเกินไป ดีกวามายุงมาบังคับ

กับเร่ืองผม 

 ผมวาทุกอยางเหลาน้ีหากแกได นอกจากจะไดผล

มากกวาการท่ีมีกฎระเบียบเร่ืองทรงผมแลว ยังสามารถทําให

สังคมไทยพัฒนาไปถึงนิยามท่ีประเทศไทยตองการกาวพนคือ

“ประเทศกําลังพัฒนา” อีกดวย ประเทศท่ีพัฒนาแลว ไมไดขึ้น

อยูกับความรู หรือวัตถุ แตอยูที่ความคิด การแยกแยะ และ

การรูจักการอยูรวมกันได ตัดไปเถอะครับ จะไดไมโดนดา

 พัฒนาตัวเองใหทันสมัยเสมอ

 หากสังคมภายนอกเปนอยางไร มันก็เปนหนาท่ีของ

เราท่ีจะตองพัฒนาตามไป เพ่ือใหเราสามารถกาวตามคนอ่ืน

ทัน เร่ืองนี้ก็เชนกัน เราควรท่ีจะตองเปดรับความคิดเห็นเร่ืองนี้

พูดคุยกัน หาขอตกลง มิฉะนั้นปญหาเรื่องทรงผมก็คงอยู
คูกับการศึกษาไทยไปเชนน้ีโดยตลอด

หลังเงา



Pukka



Sapha













Sapha



เพราะมันลอยไดน่ันเอง จึงไมตางอะไรกับความฝนฉาบฉวยท่ี

เกิดข้ึนมาในความรูสึกนึกคิดแตละวันฉันฝนอยากเรียนภาษา

เพ่ือนบาน ฝนอยากเรียนศิลปะ ฝนอยากหัดขับรถ และอีก 

ตางๆ นานา ดวยความท่ีความฝนเหลาน้ีผุดข้ึนมาอยางรวด- 

เร็ว มันก็มักจะหายไปอยางรวดเร็วเชนกัน แมเราไมเผลอทํา 

หลุดมือ แตมันก็จะสามารถพยุงตัวเองใหลอยอยางสวยงาม 

ไดอยางมากก็แคเศษหน่ึงสวนสามของระยะเวลาในหน่ึงวัน

 ไมวาลูกโปงที่เกิดขึ้นในชีวิตฉัน หรือชีวิตเธอ จะมีที่

มาอยางไร มีสิ่งใดเปนปจจัยประกอบสรางบาง คงจะดีไม- 

นอย หากเราไมดูดายปลอยใหลูกโปงเหลาน้ันตองฟบเห่ียว 

หรือแตกไป เหลือสภาพเพียงแคเศษยางท่ีไรคา จะดวยน้ํามือ 

ของตัวเองหรือคนอื่นก็ตาม เราอาจจะหยุดคิดสักพักวา ลูก- 

โปงใบไหนสมควรจะทําใหมันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง หรือเลือก 

ท่ีจะละท้ิงเอาไวชั่วคราว เก็บเอาไวเปาใหมเมื่อยามมีเร่ียวแรง 

แตถาวันน้ันมาถึง แลวเราเลือกท่ีจะไมหยิบมันข้ึนมาอีก ก็คง 

จะไมผิดอะไรนัก

 นับตั้งแตจําความได จนเติบโตเปนวัยรุนหนุมสาว ฉันไม

เคยนับเลยวาไดปลอยใหลกูโปงหลดุลอยหายไปจากชีวิตก่ีใบแลว

 ในวันวัยท่ียังเปนเพียงเด็กตัวเล็กๆ ลูกโปงใบใหญที่เรา

ไดครอบครอง ไดเลนอยางสนุกสนานน้ัน ลวนมาจากการหยิบยื่น

ใหของคนท่ีโตกวา ไมวาจะเปนพอแม ญาติพ่ีนอง เน่ืองจากเรายัง

ไมมีแรงมากพอท่ีจะเปาลูกโปงใบใหญขนาดน้ันได แตใชวาเราไม

เคยพยายามเปาลูกโปงเอง 

 ครั้นโตพอท่ีจะสามารถเปาลูกโปงเองไดเทานั้นแหละ 

ลูกโปงจํานวนมากมายมีใหเห็นอยูตรงหนา บางลูกเราตองอาศัย

ทั้งกําลังปอดและกําลังใจที่มีอยู ออกแรงเปาใหลูกโปงคอยๆ ใหญ

ขึ้นทีละนอยเปรียบเสมือนกับความฝนท่ีประกอบสรางดวยความ-

มุงม่ันและต้ังใจเพ่ือท่ีจะใหฝนน้ันคอยๆ เปนรูปเปนรางข้ึนมา 

 ทั้งนี้ท้ังน้ันลูกโปงจํานวนไมนอยก็เกิดข้ึนอยางงายดาย

ดวยท่ีปมลม เพียงแคอาศัยกลามเน้ือมือ หรือที่งายท่ีสุดคือการ

พ่ึงพาเจากาซฮีเล่ียม ใหลูกโปงธรรมดาๆ มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมา

เราตางมลีูกโปงเปนของตัวเอง
เร่ือง : ปณณาห

เราตางมลีูกโปงเปนของตัวเอง
เร่ือง : ปณณาห

. . . . . . . . . . . . . . . . . .



       คนท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์ มักจะเคยเห็นข้อคิดหรือคำคม 

ท่ีตนเอง ไปกด Like เพจน้ัน  ๆหรือท่ีเพ่ือนๆแชร์มา (ผู้เขียนก็ชอบ 

แชร์เหมือนกัน) แต่มีข้อคิดหน่ึงท่ีผู้เขียนชอบมาก คือ “ คนท่ีเราพบ 

เจอ เรารู้เพียงปัจจุบัน เราไม่สามารถรู้ถึงอดีตท่ีเขาผ่านมาได้ ” ถ้าผู้ 

อ่านได้เห็นเบ้ืองหน้าท่ีสดใสของใครก็ตาม ก็คงจะไม่รู้ได้เช่นกันว่า 

เขาผ่านอดีตท่ีข่ืนขมมามากเพียงใด ส่วนใหญ่แล้วคนเหล่าน้ีมักจะ 

ผ่านเรื่องราวอันน่าเศร้ามากมาย จนกระทั่งประสบความสำเร็จ 

ผู้เขียนจึงอยากจะนำเสนอเร่ืองราวเบ้ืองหลัง ตำนานอันแสนเศร้า 

ของดอกไม้ท่ีมีรูปลักษณ์สวยงามและช่ือเสียงไพเราะ เพ่ือสนับสนุน 

ข้อคิดดังกล่าว

 

ตำนานของดอกฟอร์เก็ตมีน็อตมีความว่า ประเทศฝร่ังเศสในยุคอัศวิน 

มีทหารหนุ่มคบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ในขณะที่ทั ้งสองเดินชม 

แสงจันทร์ในยามค่ำคืน พอไปถึงริมตล่ิงหญิงสาวพบดอกไม้สีน้ำเงิน 

หล่นอยู่ใกล้  ๆ แม่น้ำ เธอรู้สึกโปรดปรานดอกน้ีมาก จึงให้ทหารหนุ่ม 

ไปเก็บให้ ปรากฏว่าพอทหารหนุ่มเอ้ือมมือไปเก็บ เขากลับล่ืนตกน้ำ 

กระแสน้ำที่เชี่ยวกราด กับแรงของหญิงสาวที่จะฉุดทหารหนุ่มไว ้

ย่อมทานกันไม่ไหว ทหารหนุ่มไม่สามารถว่ายน้ำข้ึนมาได้ เพราะ 

หนักชุดเกราะ แต่ก่อนที่เขาจะถูกซัดและจม เขาโยนดอกไม้ดอก 

นั้นขึ้นไปให้คู่รักของเขา พร้อมตะโกนว่า “Ne m'oubliez pas” 

ภาษาฝร่ังเศส แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Forget me not จึงเป็นท่ี 

มาของช่ือ และเคร่ืองหมายแสดงความรักของทหารหนุ่ม กับหญิง 

สาวคนนั้น ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน ์

เคียงคู่กับดอกกุหลาบด้วย 

 

ตำนานดอกกุหลาบในฉบับตะวันตก มีความว่า เทพีวีนัส นางได้ 

รักกับพรานป่าผู้หนึ่งมีชื่อว่า อาโดนิส ซึ่งมีใบหน้างดงาม ทำให้

นาง หลงรักอย่างจับใจ เทพีวีนัสจึงเริ ่มเข้าไปมีสัมพันธ์กับ

พราน หนุ่มคนดังกล่าวและเป็นคู่รักกันในที่สุด พรานหนุ่มนั้น

ชอบล่า หมูป่าทำให้ต้องเสี ่ยงกับอันตรายตลอดเวลา นาง

เองก็คอยปกป้องคนรักของนางอยู่ห่างๆ ทำให้ชายหนุ่มรอดพ้น

จากอันตรายมาได้ทุกครั้ง เทพวีนัสนั้นเจ้าชู ้ แม้ใน เทวโลกหรือ 

โลกมนุษย ์นางก็มีสามีไว้มากมาย และในที ่ สุดเทพแอรีสหนึ่ง 

ในชู้ของวีนัส รู้สึกไม่พอใจที่วีนัสดูแลเอาใจใส่นายพรานอาโดนิส 

คนนี้เป็นพิเศษ จึงวางแผนที่จะกำจัด โดยการเสกหมูป่าตัวใหญ ่

แล้วให้ว่ิงเข้าป่าไป หมาล่าเน้ือของ อาโดนิสได้กล่ิน ทำให้อาโดนิส 

ว่ิงตาม เทพีวีนัสก็เฝ้ามองอยู่ห่าง  ๆ จังหวะน้ันเทพแอรีสเข้าไปชวน 

นางคุยด้วย ทำให้นางคลาดสายตาจากอาโดนิสช่ัวคราว อาโดนิส 

ดวงตกจึงพลาดท่าถูกหมูป่า ขวิดตาย กว่าท่ีเทพีวีนัสจะรู้ว่าน่ีคือ 

กลลวงก็สายไปเสียแล้ว นางได้แต่ร้องไห้เสียใจ เลือดสีแดงสด 

ของอาโดนิสไหลลงกับพ้ืน ทำให้บังเกิดเป็นดอกกุหลาบสีแดงผุด 

ขึ้นมาวีนัสเก็บดอกกุหลาบ เหล่านั้นไปปลูกบนวิหารของนาง 

นางถือว่าดอกกุหลาบเหล่าน้ัน คือตัวแทนของอาโดนิส คนรักของ 

นางท่ีจากไปอย่างน่าเศร้าใจ

 

ต่อมาเป็นตำนานดอกไฮยาซินธ ์ เรื ่องมีอยู่ว่า เทพอะพอลโล 

หรือเทพดวงอาทิตย ์ กับมนุษย์ที่ชื ่อ ไฮยาซินทัส เป็นเพื่อนที ่

สนิทกันมาก แต่ก่อนหน้าน้ันไฮยาซินทัสเองก็เป็นเพ่ือนกับเซฟไฟรัส 

หรือเทพลมอยู่แล้ว ทำให้เซฟไฟรัสไม่พอใจที่ไฮยาซินทัสไปสนิท 

กับอะพอลโลมากกว่าตน ในขณะท่ีเทพอะพอลโลกำลังเล่นขว้าง 

ห่วงเหล็กกับไฮยาซินทัสอยู่ เทพเซฟไฟรัสก็แอบเป่าลมไปท่ีห่วงเหล็ก 

ทำให้ห่วงเหล็กที่เทพอะพอลโลขว้างมาให ้ กระแทกเข้ากับใบ- 

หน้าของไฮยาซินทัสอย่างจัง ไฮยาซินทัสทนพิษบาดแผลไม่ไหว 

ทำให้สิ้นใจในที่สุด เทพอะพอลโลเข้าใจว่าตนขว้างห่วงเหล็กแรง

เกินไป ทำให้ไฮยาซินทัสต้องตาย เลยร้องไห้เสียใจ แล้วบันดาล 

ให้กองเลือดของไฮยาซินทัสกลายเป็นดอกไฮยาซินธ์ในที่สุด

 

จะเห็นได้ว่าดอกไม้ที่กล่าวมา แม้เราจะดูว่าสวยงาม แต่ที่มา 

ตามตำนานของมันกลับกลายเป็นเพียงอนุสรณ์ให้ระลึกถึงโศก- 

นาฏกรรมในอดีตเท่านั้น ซึ่งไม่ต่างจากชีวิตของคนเรา ที่เห็นใคร 

มีภาพสวยงาม ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอยู่จนทุกวันนี ้

ภาพที่สวยงาม นามที่ถูกขานในปัจจุบัน ก็เป็นอนุสรณ์ให้ระลึก 

ถึงความยากลำบาก ความเศร้าและความขื่นขมในอดีตที่เคย 

เกิดขึ้นกับชีวิต จะมีสักกี่คนที่ไม่เคยเสียน้ำตาให้กับความเศร้า 

หมองและความรันทดของชีวิตมาก่อน ความงามที่ได้เห็นใน 

ปัจจุบันจึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าเร่ืองร้ายๆน้ันได้ผ่านไปแล้ว หรือถ้ายัง 

ไม่ผ่านไป มันก็จะผ่านไปในท่ีสุด และเป็นบทเรียนอันมีค่าของเราน่ันเอง 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ปจจุบันท่ีสดใส 
อดีตท่ีเศราหมอง

kru128 เขียน



มนษุยอยู 2 คน คอืแมขากับแมของพวกพ่ีรุน 2 เลยทําใหพ่ีสาวคนท่ี 
2 ของขาเปนเพียงคนเดียวในครอบครวัท่ีไมมพีลังปศาจ แตพ่ีชายคนท่ี 
2 กลับมีพลังปศาจที่แข็งแกรงท่ีสุดในหมูพวกเรา จนคนอื่นมอง 
วาเขาคือมิโนทอรท่ีมาจุติใหมในยุคน้ี สวนขาน้ันมีสิ่งท่ีเรียกวา 
’พลังแฝง’ ในตัว ขาเองก็ไมรูวามัน แปลวาอะไรและใชยังไง แต ่
เห็นพอขาบอกมาอยางน้ัน เราอยูกันอยางสงบสุขปกติไมตางจาก 
ครอบครัวไมนอสอื่นๆ แตในเวลาตอมาก็เกิดปญหาข้ึน ปศาจ 
กลุมหนึง่ถูกพวกมนุษย เจอตวัเขาและถูกฆาจนตาย เหลาปศาจจงึเร่ิม 
โจมตีกลับหลังจากน้ันไมนานก็เกิดสงครามข้ึน พอขาท่ีมีตําแหนง 
เปนเจาบานของตระกูลสายหลักจึงถูกเรียกตัวไปเปนผู นําทัพอย
างเล่ียงไมได ในวันท่ีพอของขาออกไปสูรบนั้นทานพูดกับพวกเราวา
 “จะรีบกลับมานะ ถึงจะปางตายยังไงก็จะกลับมาบาน 
ใหจงได สัญญาเลย” หลังพูดจบทานก็ย้ิมใหเล็กนอยแลวทาน 
ก็เดินออกไป  แผนหลังอันย่ิงใหญกับเสียงอันอบอุนน้ันยังคงอยูใน 
ความทรงจําของขา

03
 หลงัจากน้ัน 2 อาทิตย เราก็ไดขาวจากปศาจทีเ่ปนลูกนอง 
ของพอวาเราชนะสงครามท่ีหัวเมืองชั้นนอกแลว จากน้ันพวกเรา 
ก็ไปอาศัยอยูท่ีบานในเมืองนั้น ถึงพ่ีสาวและพ่ีชายคนท่ี 3 ของขา 
อังกัส กับ เอจิส จะคัดคานการยายไปอยางเอาเปนเอาตาย 
แตสุดทายแมของพวกเขาก็กลอมจนยอมยายมาได  บานท่ีเราไป 
อาศัยอยูคอนขางจะเล็กเม่ือเทียบกับถํ้าเดิม   พวกเราจึงใชชีวิตอยู 
ในบานอยางสนุกสนาน ในตอนน้ันขารูสึกสนิทกับพวกพ่ีๆมากข้ึน 
เพราะตอนอยูในถ้ํามันคอนขางใหญ แตละครอบครัว ก็แยกกันไป 
อยูตามโพรงอื่นนอกจากเวลาอาหารเย็นเทานั้นที่ พวกเราจะมา 
นั่งกินดวยกัน 

04
 “นี่..ตาอลิสเดินแลวนะเหมออะไรอยูหนะ”  
พ่ีสาวคนท่ี 2ของฉันทักฉันท่ีเหมอลอยไปสักพักใหญ
 “ออ..คะ”  
ฉันหยิบตัวหมากบนกระดานเดินตอ พ่ีสาวคนท่ี 2 ของ ฉัน 'โน- 
ดัม' เปนผูนําในหมูพวกเราพ่ีนอง เธอจะจัดการทุกอยางไมวาจะ 
เปนเร่ืองที่พวกเราทะเลาะกัน ปลุกตอน เชาหรือเร่ืองไมเปนเร่ือง 
เธอคอนขางซ่ือตรงตออารมณตน เอง เวลามีอะไรกจ็ะพูดออกมาหมด 

01
 มีหลายคนเคยบอกเอาไววา "หากมีทุกส่ิงท่ีปรารถนาอยู 
ในมือ ชีวิต นี้คงจะมีแตความสุข" ไมวายุคสมัยจะเปล่ียนไปเพียงใด 
วาทะ ของคนเหลาน้ีก็ยังคงมีอยู และเช่ือเถอะไมวาใครก็ตางมี 
สิ่งเดียวกันน้ี  'ความโลภ' หน่ึงในบาปทั้งเจ็ดที่ไมอาจหลีกหนีได 
พวกเราทุกคนมีมัน ไมมากก็นอย ทุกคนตางสรรหาส่ิงตางๆสารพัด 
มาเติมเต็มมัน ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม 

แลวกับคนท่ีไมตองการมันละ? ไมสิจะเรียก "คน" หรือ "มนุษย" 
ไปก็ไมถูก ตองเรียกวา "สิ่ งมีชีวิต" อยางพวกเราอาจไมเช่ือวา 
จะมีพวกมนุษยหนาไหนท่ีพูดแบบนั้นออกมา นั่นเพราะพวกเขาไม 
เคยรับรูถึงสภาวะท่ีเปนท่ีใฝฝนของพวกเขา ไมรูเลยวาการท่ีไดเปน 
ในสิ่งท่ีพวกเขาคิดวาดีที่สุดแลวรูสึกยังไง พวกเขาจึงดิ้นรนขวนขวาย 
หาปจจัยมาบําเรอความโลภของตัวเองกันอยางไมหยุดหยอน 
เพ่ือหวังจะไปอยูในจุดที่พวกเขาไมมีวันหาเจอและไปถึง แตฉันรูดี 
เพราะฉันคือผูที่อยูในจุดน้ัน จุดท่ีฉันรูสึกรังเกียจและอยากหนีไปจาก 
มนั จดุทีฉ่นัตัดสนิใจแลววาไมวาจะผานไปนานเทาไรก็จะไมกลับไปอีก 

02
 พวกเราคือ 'ไมนอส' ผูที่สืบเชื้อสายมาจาก 'มิโนทอร' 
ปศาจท่ีแข็งแกรงท่ีสุด ปศาจท่ีมีพละกําลังและความสามารถมาก 
จนเปนท่ีนาเกรงขาในบรรดาเหลาปศาจ พวกเราเกิดในตระกูลโซ- 
ลัสเตีย ซึ่งเปนตระกูลสายตรงของไมนอสทําใหเปนท่ีเคารพใน 
หมู ไมนอสดวยกันเองเรียกไดวาเปนราชาในหมูราชาเลยทีเดียว
แตดวยความท่ีพอของขา  'อลอกัว' หรือที่พวกเจารูจักกันในนาม 
'จอมมาร' เปนผูที่รักสงบ ทานจึงเลือกท่ีจะใหเหลาปศาจตาง 
แยกยายกันไปหลบซอนและใชชีวิตอยาง 'มนุษย' โดยหามไมให 
ใครทํารายมนุษยอีก พอของขาเลือกท่ีจะมาเปนคนตัดฟนที่เมือง 
ชั้นนอกสุด ใชชีวิตเย่ียงคนธรรมดา เมื่อคํ่าจึงกลับไปยังถ้ําท่ีซึ่ง 
เปนท่ีพักของภรรยาท้ังสี่และพี่นองขา พวกเราอยูกันอยางมีความสุข  
พ่ีๆของขาทุกคนตางเกิดมาจากแมคนละคนกัน ทุกคนจะเกิดมาเปน 
คูชายหญิง ยกเวนแมขาท่ีมีขาเพียงคนเดียว จึงรวมเปน 7 
คนขาคือนองสาวคนเล็กสุดมีนามวา 'อลิส' นั่นเปนชื่อที่แมขาต้ังให 
ออ อีกอยางหน่ึง ขาลืมบอกไปวาขาเปน 'คร่ึงพันธุ' นะ แมของ 
ขาเปนมนุษยที่ถูกหาวาเปนแมมด จากท่ีแมเลาใหขาฟง พอขาไป 
ชวยแมจากการถูกเผาท้ังเปน ถึงจะมาชวยในรางท่ีไมหลอนัก 
แตแมขาก็ปลื้มในตัวพอขาอยางมาก  ทานจึงตกลงปลงใจอยูดวย 
กันตั้งแตนั้นจนเกิดขาข้ึนมา ในบรรดาแมๆของพวกขา มีแมที่เปน 

... ตอจาก ‘ผูกลา’ ฉบับที่ 1

เรื ่อง : หยาดน้ำคางสีดำ
ภาพ : นรภัทร นิตรมร



ถึงเธอจะดูบาๆไปหนอย แตเวลาอยูดวยก็สนุกดี เธอชอบชวน 
ฉันเลนหมากรุก เสมอเวลาวาง เหตุผลก็คงเพราะฉันเลนเกงท่ีสุด 
ในบรรดา พ่ีนองถาไมรวมพ่ีโนดัมละนะ ระหวางท่ีพวกเรากําลังเลน 
กันอยูตรงท่ีนัง่มมุหอง เอจสิ กับ องักัส ก็กําลังเลนตุกตายัดนุนกันอยู   
 “พ่ีใจรายแกลงนองกระตายหนูทําไม” องักัสทาํทาจะรองไห
 “ก็เธอมาแกลงนองอิงฉันกอนนินา” เอจิสตอบกลับ
 “ลิงตางหากไมใชอิง” อังกัสแกคําผิดพรอมกลับมาหัวเราะ 
แทน พวกเขาท้ังสองถึงจะเปนพ่ีสาวพ่ีชายฉัน แตนิสัยยังคงเหมือน 
เด็กอยู หรือ ฉันจะทําตัวเปนผูใหญเกินไปนะ
 “เงียบกันหนอยไดไหม ฉนัอานหนังสอืไมรูเร่ืองแลว” 
พ่ีสาวคนโตตะคอกใสพวกพ่ี 3 จากบนเตียง เธอช่ือ 'โซเฟย' เธอ 
มีนิสัยคอนขางกาวราว ขี้หงุดหงิดชอบอานหนังสือเวทมนตยากๆ 
อยูคนเดียว แตเวลาอยูตอหนาคนอื่นก็จะแสดงนิสัยท่ีดูเรียบรอย 
นารักออกมาแทน
 “ไมเอานาโซเฟย พวกเขาแคเลนกันเอง” พ่ีชายคนโตมา 
ไกลเกล่ีย
 “พ่ีก็ดวยน่ันแหละเลิกทําตัวออนแอซะทีพ่ีเปนพ่ีโตสุดใน 
บานนะ จะมาทําตัวเหยาะแหยะแบบน้ีไดไง” เธอตะคอกกลับ พ่ี 
โตสุด 'เซฟรอส' เปนคนท่ีใจเย็นและรักสงบที่สุดในหมูพวกเรา  
คงเพราะอยูกับพอมาตั้งแตเกิดจนติดนิสัยพอมาแหละนะ สวนคน 
สุดทายท่ีไมไดกลาวถึงในหมูพวกเราคือคนที่นั่งอยูริมหนาตาง ชื่อ 
ของเขาคอื 'ซลัดีน' เปนพ่ีชายคนที ่ 2 ของฉนั เปนคนเงียบๆชอบอยู
คนเดียว ไมคอยพูดมากนักจนนับคําพูดตอวันไดเลย 
 “เช็คเมท” พ่ีโนดัมพูดข้ึนทําใหฉันไดสติ
 “อะ ไมนะ โถ..” ฉันพูดข้ึนพรอมกับเสียใจนิดๆ

 “ไวครั้งหนาคอยแกมือละกันนะ"
 “อือ” ฉันปาดน้ําตาท่ีออกมาเล็กนอย
 “ลงมากินขาวไดแลวเด็กๆ พอกลับมาแลว” 
เสียงพอตะโกนข้ึนมาทางบันได พวกเราจึงรีบวิ่งกันลงไปเพ่ือไป 
กอดพอ ถึงจะไมใชพวกเราทุกคนก็ตาม
 วันคืนอันแสนสงบนั้นฉันนึกวาฉันจะไดอยูอยางน้ัน
ตอไปเรื่อยๆ แตมันกลับกลายเปนเพียงชวงเวลาอันเเสนสุข
เพียงหน่ึงเดียวของพวกเรา

05
 เวลาผานไปไมนาน ไมนอสก็ตีเมืองจนสามารถชนะ 

เหลามนุษยไดท้ังหมดพวกเราจึงยายมาอยูในเมืองหลวงใช

ชวิีตอยูในวังกันอยางมคีวามสุข อยากไดอะไรก็ได มแีตคนเคารพ 

แตความสงบสุขท่ีวาก็ถูกทําลายลง ดวยคําพูดของพอขาท่ีใจ 

ออนตอมนุษยจนเกินไป 

 “เราควรปกครองเมืองรวมกับพวกมนุษยนะ” เขาพูดขึน้ 

ในที่หองโถงใหญกลางราชวัง พวกเราพ่ีนองก็อยูที่นั่นดวย 

ในตอนนั้นก็มีทั้งกลุมที่ไมเห็นดวยและเห็นดวย “เย รวมกับ 

มนุษยๆ” พวกพ่ี 3 หัวเราะดีใจพรอมเตนไปท่ัวภายใตสภาวะ 

ตึงเครียดพอย้ิมออกมาเล็กนอย นั่นกลายเปนเร่ืองที่ทําใหความ 

สงบพังทลายลงเปนเร่ืองท่ีตลกดีนะวาไหม 'ความสงบสุข' ท่ี 

ทําให 'ความสงบสุข'พังทลาย ฉันรูความ จริงแลววา 'ความ 

สงบสุข' หนะมันก็แคของจอมปลอมเทาน้ันแหละ

To Be Continued ...



  เมื่อตอนยังเด็กไปเท่ียวอยุธยา  มองดู วัด  และวัง 

ที่ เหลือเพียงซากปรักหักพัง  แตก็ยังแสดงให เห็นถึงความ 

รุ งโรจนของกรุงศรีอยุธยาในอดีต  ในใจก็คิดว าเหตุใดวัด 

และวังท่ีเคยงดงามในอดีตจึงกลายมามีสภาพเป นเช นน้ี 

ด วยประวัติศาสตร ชาตินิยมท่ีเคยเรียนมา  ชวนให รําลึก 

ถึงเหตุการณพม าเผาเมืองในสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี  2  เกิดคําถามข้ึนในใจวา ทําไมชาวพมาจึงโหดรายถึง 

เพียงน้ี   ดวยความเปนเด็กตอนน้ันก็มีความรู สึกท้ังเคียด 

แคนและ  หวาดกลัวชาวพมา พอโตข้ึนก็เลยรู ว าการกระ- 

ทําของพมา ที่รู สึกเคียดแคนในตอนเด็กน้ัน  เป นเร่ืองปกติ 

ของสงคราม   แมแตชาวไทยเองก็เคยกระทําแบบน้ีกับเขมร 

และลาว     ประวัติศาสตรชาตินิยมถูกนํามาปลูกฝงตั้งแตเด็ก 

สื่อออกมาในรูปแบบตางๆ  เช น แบบเรียนประวัติศาสตร  

ภาพยนตร   หรือสื่อตางๆ ทําใหชาวไทยน้ันมองประวัติศาสตร 

ในด านเดียวและมองแบบมีอคติ  เป นความจริง ท่ีปฏิ เสธ 

ไม ได ว าประวัติศาสตร ชาตินิยมทําให ชาวไทยมองเพ่ือน

บานในแง ลบ  ดูถูกเพ่ือนบานดวยทัศนคติเชิงลบ  

       

   สิ่ง ท่ีเป นท่ีพูดถึงมากใน  สังคมไทยปจจุบัน

 คื อกา ร เ ข  า สู  ป ร ะชาคมอา เ ซี ยน ในป   2 5 5 8  การจะ

 รวมเป นประชาคมจะต องมีอัตลักษณ ร  วมกัน  ต องมี

 ความรู สึก เป นว  าพวกเ ดียวกัน  ต องยอมรับ  ในความ

 แตกต  างและทําความเข  า ใจ กัน  ลืมความขัดแย  ง ใน

 ประ วัติ ศ าสตร   แต  ด  ว ยชาว ไทย ถูกป ลูกฝ  งมาด  วย

 ประวัติศาสตร ชาตินิยม  ภูมิใจในความย่ิงใหญของชาติ

 ตนเอง  และดู ถูกดูแคลนเ พ่ือนบ าน  ไม ว  าจะเป นลาว

 กัม พูชา  และพม  า  ซึ่ งอาจจะก อ ให  เ กิดผลเ สียต อ ท้ั ง

 ประเทศไทยเอง  และประชาคมอาเซียนดวย  คนไทยจึง

 ควรท่ีจะ  ระมัดระวังในการแสดงออกในส่ิงท่ีเป นข อขัด

 แยง ทางประวัติศาสตร   ไม ควรจะร้ือฟ น ขึ้นมา  กลาวถึง

 และ ท่ี สํ า คัญ คื อลดความ เป  น ช า ติ นิ ย ม ในบท เ รี ย น

 ประวัติศาสตร     ซึ่งทุกประเทศนั้นควรท่ีจะตอง ร วมมือกัน

 เราจะเข าประชาคมอาเซียนอยางเต็มภาคภูมิได  อยาง

 ไรในเมื่อชาวไทยยังมีทัศนคติเชิงลบตอเพ่ือนบาน  ชาว

 ไทยจึงควรท่ีจะทําความเข าใจเสียใหม  กับเ ร่ือง  ราวใน

ประวัติศาสตร ที่ เราเรียนรู มาอยางชาตินิยม

   

                      ประเทศพม่าในสมัยโบราณมีการทําศึก

 สงคราม  แยงชิงความเปนใหญในดินแดนสุวรรณภูมิกับไทย

เ กิดสงครามขึ้ นมากมายหลายค ร้ัง  สงครามที่ ทํ า ให  ้

ชาวไทยเคียดแค นมากท่ีสุดคงหนีไม พ นการเสียกรุงศ

 รี อ ยุ ธ ย า ค ร้ั ง ท่ี 2  ซึ่ ง เ ป  น ก า ร สูญ เ สี ย ค ร้ั ง ยิ่ ง ใ หญ 

ในประวัติศาสตรไทย ในสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี

 2ต  า งจากค ร้ั งที่1ตรง ท่ีพม  า ไม  มี น โยบาย  ที่ จ ะ เ ก็บ

 กรุงศรีอยุธยาไว เป นเส้ียนหนามอีก จึงสั่งให เผาทําลาย

 บ าน เ รือนจนหมดสิ้ น  นํ าท รัพย สินและเชลยกลับไป

 ยังดินแดนของตนเ พ่ือไม  ให ฟ  นฟูบ านเมืองได อีก  ซึ่ ง

ถือเป นเ ร่ืองปกติของสงครามที่จะทําให ได รับชัยชนะ

อยุธยาในปัจจุบัน



รับตรง

รูทัน Admission แบบชัด ตรง เคลียร



  

อย างสมบูรณ ต องทํ าลายศัตรู ให ย  อยยับ  ไม สามารถ   

ฟ  น ฟู  สภาพบ านเมืองได   และจับเชลยกลับไปยั งบ าน 

เ มืองตน  เ พ่ือไม  ให ซ องสุมกําลังพลได อีก  เช นเ ดียวกับ 

ในอดี ต ท่ี ก รุ งศ รี อยุ ธ ยา ได  ยก ทัพ ไป เผา ทํ าลาย เ มื อ ง 

พระนครของอาณาจักรขอมจนราบคาบ  กวาดต อนชาว 

ขอม  มาไว ในกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  

ก็ ได  เผาทําลายเ มืองเ วียง จันทน จนย อยยับ  และกวาด 

ต อนชาวลาวในเวียงจันทน ให มาอาศัยอยู ตามหัวเมือง

ตางๆของไทย ฝายผู  ถูกกระทําไม ว าจะเป น ขอมหรือลาว 

นั้น ก็ย อมมีความโกรธแค นไม ต  างอะไร กับ ท่ี ไทยโกรธ 

แค นพม าในป จจุบันแบบเ รียนประ วัติศาสตร นํ า เสนอ 

แต บท เ รียน ท่ีปลู กฝ  งความ เป นชาติ นิ ยม  ชี้ ให  เ ห็น ถึ ง 

ความโหดร  ายของชาวพม า  แต มิ ได กล  าว ถึงสิ่ งที่ ไทย 

เคยกระทําไว กับชาติอื่น เลย   สงครามระหว างไทย  กับ 

พม าได  ถูก นํามาใช  เป น เค ร่ืองมือปลุก เร  า สํา นึกความ 

เปนชาติและความรู สึกชาตินิยม ทําใหชาว ไทยใน ปจจุบัน 

มองเ พ่ือนบ  านในแง ลบ  ย อนกลับไป  ในป   พ .ศ . 2498 

รัฐบาลไทยไดเชิญ ฯพณฯ อูนุ นายกรัฐมนตรีพมามาเยือน 

ประเทศไทยและได มาเยือนอยุธยาเป นกรณีพิ เศษ  ทาน 

ไดกลาวขอขมาตอการที่กองทัพพมาท่ีไดกระทําตอกรุงศรี- 

อยุธยา  นอกจากน้ียังได มอบเงินจํานวน  200,000 บาท 

เ พ่ื อ ส ม ท บ ทุ น ส ร  า ง ห ลั ง ค า วิ ห า ร พ ร ะ ม ง ค ล บ พิ ต ร 

ในครั้งน้ันมีม็อบกลุมเล็กๆของชาวบานไทยไปดาประนาม 

แต  อู นุ ไ ด  ต อบคนก ลุ  ม นั้ น แ ล ะ พู ด กั บ รั ฐ บ าล ไทยว  า 

ถาจะให ย อนกลับไปถึงตอนท่ีกองทัพพมามารุกรานไทย

เ ข า ก็ ค ง ไ ม  ส า ม า ร ถ จ ะ ทํ า อ ะ ไ ร ไ ด   สิ่ ง ท่ี อู นุ ทํ า ไ ด  ้

ก็คือขอโทษและบริจาคเงินใหไทย จากขอความท่ีกลาวมา 

เห็นไดว าชาวพมาน้ันก็สํานึกผิดในสิ่งท่ีเคยกระทําตอไทย 

ค น ไ ท ย จึ ง ค ว ร ท่ี จ ะ ใ ห  อ ภั ย แ ก  พ ม  า  ลื ม ค ว า ม ห ลั ง 

และอคติต อ เ พ่ือนบ าน  เพราะในป จจุบันประเทศพม า 

นั้นมีความไว วางใจต อประเทศไทยอย างมาก  เ น่ืองจาก 

พม ามีอคติ กับชาติตะวันตก  ประเทศเ พ่ือนบ านในแถบ 

อาเซียนจึงเป นท่ีพ่ึงให กับพมาได   ชาวไทยจึงไม   ควรมอง 

เ พ่ือนบ านอย างมีอคติ  ปรับทัศนคติ  ทางประวัติศาสตร  

เ พ่ือประชาคมอาเซียนในอนาคต

 ประเทศลาว  หรือในอดีตคือดินแดนของอาณา- 

จักรล านช าง  สยามได  เข  า ไปรุกรานและครอบครอง 

ราชอาณาจักรล านช าง   ทั้ ง3แห ง  อันประกอบไปด วย 

หลวงพระบาง  จําปาศักด์ิ  และเ วียงจันทร   ตั้ งแต สมัย 

สมเด็จพระเจ  าตากสินมหาราช  สืบต อมาจนกระทั่ ง 

สมั ย รั ตน โ ก สิ นท ร  จ นถึ ง ใ นสมั ย  พระบาทสม เ ด็ จ - 

พระ น่ัง เกล  า เจ  าอ ยู  หั ว  รั ชกาล ท่ี3 กษัตริย  แห  ง ราช - 

อาณาจักรลานชาง เวียงจันทนพระองคหนึ่งทรงพระนามวา 

เ จ  า อ นุ ว ง ศ  ไ ด  ก  อ ก า ร ก บ ฏ ต  อ ร า ช สํ า นั ก ไ ท ย 

แท จริงแล วเป นเ ร่ืองของประเทศราชที่ต องการจะปล

ด ป ล  อ ย ตั ว เ อ ง ใ ห  เ ป  น อิ ส ร ะ  ไ ม  ต  า ง จ า ก ก า ร ท่ี 

สมเ ด็จพระนเรศวรประกาศเอกราชต อก รุงหงสาวดี 

เพียงแต  เจ าอนุวงศ  น้ันกระทําการไม สําเ ร็จ  ในสายตา 

ของสยามน้ันจึง เป นการกบฏ  แต ชาวลาวในป จจุบัน 

นั้ น ย ก ย  อ ง ใ ห  พ ร ะ อ ง ค  เ ป  น วี ร บุ รุ ษ  ห า ก ศึ ก ษ า 

อยางจริงจังจะพบวาดวยสงครามคร้ังน้ันเอง เวียง จันทน 

ต อง ถูกเผาเ มือง  กลายเป น เ มืองร  างต อมาอีกหลาย  

สิบป  ไม  ต  า งอะ ไ รจากที่ อ ยุ ธยา ถูกพม  า เผา ทํ าลาย 

เ ม่ือคราว เ สียก รุงค ร้ั ง ท่ี  2  เ รื่ อ งราว เหล  า น้ี เป นประ - 

เด็นท่ีละเอียดออน ควรทําความเขาใจกับประวัติศาสตร 

ให ลึกซึ้ งมากว าการท องจํ า เ พียง เ ร่ืองราว ท่ี เล  าผ  าน 

กันมาในมุมมองแบบชาตินิยม ท่ีชักจูงให เรามองคนอื่น 

ดอยกวา อีกเร่ืองหนึ่งที่ เป นประเด็นสําคัญคือพระแกว- 

มรกต  ซึ่งชาวไทยและลาวมองเ ร่ืองน้ีในมุมมองท่ีแตก- 

ตางกัน เพราะฉะน้ันทางออกที่ดีที่สุดคือชาวไทยควรจะ

ระมัดระวังในการออกความคิดเห็น  ไม ควรท่ีจะนํามา 

เป นประเด็นสนทนากับชาวลาวและกลับกันชาวลาวก็

ควรท่ีจะระมัดระวังในการออกความคิดเห็นดวยเชนกัน 

พระแก้วมรกต

รูปภาพจําลองเหตุการณ์การเสียกรุงครั้ ง ที่ 2
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Admission ของแท

สรุปรับตรง



กลับกลายเป็นว่า ผมถูกเพื่อนข้างๆ ต่อว่า ว่าทำไมถึงต้อง 

สงสัยในสิ ่งท ี “ไร้สาระ” ด้วย และเรียกคนอื ่นมาเย้ยหยัน 

ส่ิงท่ีผมกำลังทำ

 แท้จริงแล้ว สิ่งที่ผมได้รับคืออะไร มันคือการเรียนรู ้

อันน่าอัศจรรย ์ หรือ แค่การหลับตาเดินไปตามทางเดินที ่

ผู้ใหญ่ตีกรอบให้ให้โดยไม่ต้องใช้ความคิด แล้วเม่ือถึงปลายทาง 

ก็ภูมิใจกับการเดินทางอันว่างเปล่าของตน ฟิสิกข์ที่เราเข้าใจ 

แท้ที่จริงมันอาจเป็นวิชาท่องจำ เรารู้ว่าต้องแทนค่าอย่างไร 

เพื่อหาตัวแปรที่หายไป จับอันนั้นคูณอันนี ้ แต่เราเข้าใจจริงๆ 

หรือว่าตรรกศาสตร์ หมายความว่าอะไร มีอาจารย์ธรรมศาสตร์ 

คนหนึ่งได้กล่าวว่า “จงเรียนรู ้เพื ่อการศึกษา (education) 

ไม ่ ใช ่ เ ร ียนตามใบบอกทาง ( ins t ruct ion) การศ ึกษา 

ไม่ใช่คู่มือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แต่ต้องเรียนให้คิดเป็น”

 ในสังคมจำลองประชาธิปไตยเช่นอัสสัมชัญ การ 

เคารพในสิทธิของการตั้งคำถามถือเป็นเรื ่องสำคัญ การถก 

เถียงด้วยเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นมักจะนำไปสู่บทสรุป 

ที่ถูกต้อง สังคมที่ไม่ยอมรับการโต้เถียงหรือวิจารณ ์ คือสังคม 

เผด็จการ การคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การด่า มันเป็น 

การยอมรับว่าปัญหานั้นมีอยู ่จริง และพร้อมที ่จะแก้ไขมัน

 มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่หรือ หากเรามัวแต่กลัวหมา 

จนไม่เป็นอันทำอะไร กลัวหมาจนไม่กล้าตั ้งคำถามกับวิธ ี

การเดินของผู้ใหญ่ กลัวหมาจนไม่กล้าออกจากกรอบ ความคิด 

ของผู้ใหญ่มายืนในเส้นทางของตนเอง 

 ท้ายที่สุดนี ้อยากให้คนที่กลัวหมาลองกล้าออกไป 

เผชิญหน้ากับปัญหาดูสักครั้ง หมาอาจจะตัวเล็กกว่าที่เราคิด 

หรือไม่แน่หมา ตัวท่ีเรากลัวมาตลอดอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้

 แต่คงจะไม่มีใครสนใจเรื่องเหล่านี ้ ขอแค่ให้เด็กนัก- 

เร ียนยืนตรงเข้าแถว เป็นระเบียบเร ียบร้อย มีความเป็น 

สุภาพบุรุษ(ตามแบบฉบับอัสสัมชัญ) แต่งกายให้ถูกระเบียบ และ 

ใช้อุปกรณ์สื่อสารให้ถูกกาลเทศะ เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอ แล้ว 

ถึงแม้ว่าเหล่าสุภาพบุรุษตัวน้อยจะคิดอะไรเองไม่เป็นก็ตามที 

 สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย เป็นวาทกรรมร่วม 

สมัย ที่ถูกผลิตขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ เป็นคำพูดเตือนสติ 

หรือ สั ่งสอน โดยสุภาษิตจะไม่มีการเสียดสีหรือติชม จึง 

ถูกยกให้เป็นหลักความจริงที่ยอมรับกันทั่วไป       

 วันหนึ ่ง ในเวลาบ่าย ผมกำลังนั ่งอยู ่ในห้องสี ่- 

เหลี่ยมห้องเดิม ท่ามกลางเสียงอึกทึกครึกโครมของเพื่อนๆ 

มีส ุภาษิตสุภาษิตหนึ ่งลอยเข้ามากระแทกหูผมอย่างจัง  

มันเป ็นส ุภาษิตอมตะที ่ค ุณคร ู หรือผ ู ้ใหญ่หลายๆท่าน 

ใช้สั ่งสอนเด็กตั ้งแต่ผมจำความได้  และการมาถึงของมัน 

ในครั้งนี้ ก็ทำให้ ผมได้ครุ่นคิดอะไรบางอย่าง

 “เดินตามผู ้ใหญ่หมาไม่กัด”  เป็นสำนวนที ่มีจุด 

ประสงค์ เพื ่อให้เด็กทำตามหรือประพฤติตาม ผู้ใหญ่เพื ่อ 

ความปลอดภัยและไม่ผิดพลาดของตัวเด็กเอง

 การที่ผมเดินตามผู้ใหญ่มาตลอดเป็นเวลามากกว่า 

ครึ ่งชีวิตที ่ผ่านมา ทำให้ผมสงสัยอะไรบางอย่าง อะไรคือ 

เหตุผลที่พวกเราไม่ค่อยตั้งคำถามกับตัวเองและสิ่งรอบข้าง  

หรืออาจเป็นเพราะเราถูกสอนให้เชื ่อโดยไม่ต้องใช้ความคิด 

สังคมไทยมักจะนิยมชมชอบเด็กที่ว่านอนสอนง่าย เชื ่อฟัง 

ผู ้ใหญ่ แต่กลับรังเกียจเด็กที ่ชอบโต้เถียง กลับกลายเป็น 

เด็กไม่ดี แม้การโต้เถียงนั้นจะมีน้ำหนักก็ตามที ใครสามารถ 

ท่องจำได้เก่งกว่าก็จะได้คะแนนดี ข้อสอบสอนให้จำมาก 

กว่าวิเคราะห์ด้วยตัวเอง แม้แต่วิชาที่ได้รับการยกย่องว่าใช้ 

ความคิดอย่างคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกข์ ก็ตามที

          ไม่ต้องพูดถึงภาพรวมขนาดใหญ่อย่างสังคมไทย 

แค่ในโรงเร ียนอัสสัมชัญ ระบบการศึกษาต่างๆ ถูกวาง 

ระบบให้ใช้การจำมากกว่าความเข้าใจ เด็กแทบจะไม่มี 

โอกาสในการตั ้งคำถามกับสิ ่งที ่เร ียน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะ 

ไม่มีเด็กคนไหนสนใจที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่ถูกยัดเข้ามาในหัว 

บ่อยครั ้งที ่ผมมักจะให้ความสนใจกับการเข้าใจสิ ่งที ่เร ียน 

และเมื ่อผมพยายามหาคำตอบ บทสรุปกลับกลายเป็นว่า 

ผมกำลังทำในสิ่งที่ผิด หรือ อวดเก่ง

 ไม่นานมานี ้ ขณะที่ครูกำลังสอนบนกระดานถึงสูตร 

วิทยาศาสตร ์ ผมสงสัยถึงความเป็นไปของสูตร แม้ว่าผม 

จะเข้าใจวิธีการใช้งานของสูตรก็ตามท ี ทันทีที่ผมเริ่มพิสูจน ์

ภาษิตไทย 
เดินตามผูใหญหมาไมกัด

 The Endlessdream



, Boom AC

, ศุภดิตถ์ พลังเทพินทร์



PAT 

ยังไมหมด !! พบกับฉบับเต็ม ลงกัน
ลึกๆ เคลียรกันเนนๆ พรอมเจาะลึก
และเทคนิกเตรียมตัวสอบ แตละสนาม 
เขาใจงาย ดวยรูปแบบ Mind Map 
ไดที่ bit.ly/admissionac 



คุณครูสมศรี  ธรรมสาร โสภณ

 

GAT/PAT 1/2557  1-27  
7   1-24 56 

GAT/PAT 1/2557 7-10 56 

7   4-5 57 

GAT/PAT 2/2557  15-26 57 

GAT/PAT 2/2557 15-28 57 

GAT/PAT 1/2557 19 57 

 11 57 

O-NET 2556 15-16 57 

GAT/PAT 2/2557 8-11 57 

GAT/PAT 2/2557 27 57 

 

23 57 

 

Clearing House  

  

19 - 2 57 

 

  

5 57 

 

Admissions) 2557 5-15 57 

 

Admissions 8-15 57 

Admissions 8-17 57 

 20-21 57 

 28 57 

 7-9 57 

 15 57 

ปฏิทินปฏิทินป ิ ิ
Admission 577Admission 57

BABO :P





 ประ เทศ กัมพู ช า  ประ วัติศาสตร  ของ กัมพูชา 

นั้นมีความสัมพันธ  กับไทยมายาวนานกว าหลายร อยป  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนน้ันอาณาจักรอยุธยาได โจ

มตีอาณาจักรขอม และยกทัพไปเผาทําลายเมืองพระนคร 

เมื อ งหลวงของอาณาจักรขอมจนราบคาบ  แม ต  อมา 

จ ะ มี ก า ร ส ถ า ป น า อ าณ า จั ก ร เ ข ม ร ข้ึ น  แ ต  ก็ ยั ง ถู ก 

ก รุ งศ รี อ ยุ ธยา รุ ก ร าน เช  น เ ดิ ม  อาณา จัก ร เ ขมรจึ ง ตก 

เ ป  น ป ร ะ เ ทศ ร า ช ขอ ง ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า  ต  อ ง ส  ง เ ค ร่ื อ ง 

บร รณากา รมาสว ามิ ภั ก ด์ิ ต  อ กษั ต ริ ย  ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า 

อย  า งต  อ เ น่ื อง  ในบางค ร้ั งอ ยุธยา มีศึ ก ติด พัน กับพม  า 

เขมรก็จะยกทัพมากวาดต อนผู คนบริ เวณเมืองชายแดน

กลับไปจํานวนมาก  แต หลังจากอยุธยาเสร็จสิ้นสงคราม 

กับพมาก็จะยกทัพไปโจมตีอาณาจักเขมร เขมรก็จะยอมแพ ้

และกวาดตอนผู คนกลับคืนมายังฝ  งไทย  เหตุการณเป น 

เช นน้ีทุกคร้ังเมื่ออยุธยามีศึกติดพันกับพมา จนถึงในสมัย 

สมเด็ จพระน เรศวร  ก อน ท่ีพระองค  จะ ไป ตี เมื องพม  า 

นั้นจําเปนตองปราบปรามเขมรเพ่ือจะไดไมมีอันตรายทาง 

ดานหลัง สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพเข าตีเมืองละแวก 

เ มื อ งหลวงของอาณา จักร เขมร   แต  ก็ มิ ไ ด  มี น โยบาย 

ที่จะรวมกัมพูชาไวในอาณาจักร เพียงแตตองการตัดกําลัง 

ที่ไว ใจไมไดกอนไปตีเมืองพมาเทาน้ัน และไดประหารชีวิต 

ตัดหัวพระยาละแวก  กษัตริย  เขมร  หลังจากน้ันอยุธยา 

ก็ยังทําสงคราม กับเขมรอีกหลายคร้ังเพ่ือรักษาสภาพการ 

เป นเมืองประเทศราชและแทรกแซงทางการเมืองในเขมร 

จนก ร ะ ท่ั ง เ สี ย ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย าค ร้ั ง ท่ี  2  ต  อ ม า ในสมั ย 

กรุงธนบุรีมีความพยายามท่ีจะใหเขมรกลับมา สวามิภักด์ิ 

ตามเดิมแตก็ไม สําเร็จ  ตอมาอีกในสมัย กรุงรัตนโกสินทร  ์

ไ ท ย จึ ง มี อํ า น า จ เ ห นื อ เ ข ม ร ต า ม เ ดิ ม  แ ต  ก็ ยั ง มี ก า ร 

ทําสงครามกับญวณเพ่ือแย งชิงความเป นใหญในเขมร 

เกิดสงครามที่ชื่อว าอานามสยามยุทธ  ในสมัยรัชกาลท่ี 3 

ผลของสงครามน้ันทั้งสองฝาย ไมสามารถรบชนะอีกฝาย 

ไ ด  เ ด็ ด ข าด  จึ ง ทํ า สน ธิ สัญญาสงบ ศึ ก กั น  ไ ทย ยั ง ค ง 

ไว ซึ่ งสิทธิในการสถาปนากษัตริย  เขมร  แตเขมรก็ยังต อง 

สงเครื่องบรรณาการแกญวนทุกๆ  3 ป   เป นอย างน้ีเ ร่ือย 

มาจนกระท่ังเขมรตกเปนเมืองขึ้นของ ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาล 

ที่  4  จากเรื่ องที่ กล าวมาข างต น น้ัน  ทําให  เ ห็นถึงความ 

อัปยศของ เขมร ท่ีต  อง ถูกสยาม  รุ กรานอยู  ตลอดเวลา 

บานเมืองตกอยู ในภาวะระส่ําระสาย  ไม แปลกเลยท่ีชาว 

กัมพูชาในป จจุบัน น้ันจะเกลียดชั งชาวไทย  จนถึงขั้ นมี 

“ วันแห งการเกลียดชังไทย”  ชาวกัมพูชา ท่ี  คลั่ งชาตินั้น 

จะเกลียดชาวไทยเปนอยางมาก พอๆกับ  ชาวไทยเกลียด 

พมา   ท้ังนี้ ก็ เป นเพราะบทเรียนชาตินิยมท่ีรัฐบาลปลุกป น 

อีก ท้ัง ยังมี เ ร่ือง  ปราสาทเขาพระวิหารที่มาจุดประเ ด็น 

ใหประชาชนทั้งสองประเทศมีอคติต อกันมากย่ิงข้ึนไปอีก 

ทางออกที่ดีที่สุดน้ันคือการท่ีรัฐบาลของท้ังสองประเทศ

หยุดการปลุกลัทธิชาตินิยมขึ้นมาเพ่ือหวังผลทางการเมือง 

(ยอมรับและสร  างประ วัติศาสตร  ร  วมเ สีย )  ประชาชน 

ทั้ งสองประเทศก็ไม ควรจะนําเ ร่ืองในประวัติศาสตร มา 

เป นประเด็นอีก เ พ่ือลดขอขัดแยงในภูมิภาคอาเซียน

  ประวัติศาสตร ์แทจริงแลวไมไดเรียนเพ่ือเคียด- 

แค  น เ ห ตุ ก า รณ  ใ นอ ดี ต เ พ่ื อที่ จ ะ แก  แ ค  น ใ นอนาคต 

แ ต  เ รี ย น รู  เ พ่ื อ มิ ใ ห  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  นั้ น เ กิ ด ซํ้ า ร อ ย 

ทุกประเทศน้ันต องให ความสําคัญต อการปรับทัศนคติ 

ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร   แ ล ะป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย น้ั น จํ า เ ป  น ท่ี 

จะต องปรับเป นอย างย่ิง  เพราะชาวไทยยังมีทัศนคติใน 

แง ลบ  ต อประเทศเ พ่ือนบ าน  ก อน ท่ีประเทศไทยและ 

ประเทศ  เ พ่ือนบ าน  จะหลอมรวมเป นอันหน่ึงอันเ ดียว 

กันในนาม  “ประชาคมอาเซียน”  ชาวไทยควรจะเรียนรู  

ว าทําไม ประเทศไทยถึงมองประเทศเพ่ือนบานในแง ลบ 

และ  ทําไม  ประเทศเพ่ือนบานถึงมองประเทศไทยในแง  

ลบ  เ รียนรู  กันและกัน   ชําระล างประวัติศาสตร  ให  เป น 

ประ วัติ ศาสตร  ร  วม เ พ่ือนํ า ไป สู  การ พุด คุย กัน  เ พ่ื อหา 

ทางออกของปญหา 

เขาพระวิหาร



ภูเก็ตจะเลือกเพื ่อไทย !!!” , โอ้โห! มีอย่างนี ้ด้วยเหรอ?? 

คำพูดท่ีออกมาจากนักการเมืองอาวุโสท่ีอายุเร่ิมย่างเข้า 70 แล้ว 

แต่คำพูดนั้นได้แสดงถึง ความลำเอียงและแบ่งพรรคแบ่งพวก 

อย่างชัดเจน เพราะท่านปลอดประสพก็ถือเป็นผู้ที่มีการศึกษา 

พอสมควร จบถึงปริญญาเอก ดีกรีปริญญาโทที ่ ม.โอเรกอน 

,สหรัฐฯ รวมถึงโรงเรียนมัธยมเดิมด้วย แต่ด้วยเหตุใดกัน 

ข่าวของท่านปลอดประสพ จึงเร่ิมมาโด่งดังในช่วงบ้ันปลายชีวิต 

ของเขา กับข่าวที่ดูไม่สู้ดีนัก ไหนจะพญาเม็งราย ไหนจะเรื่อง 

ประชุมน้ำท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ ไหนจะเร่ืองคำพูดท่ีกล่าวในท่ีน่ีอีก  

โอโห! ท่านปลอดประสพ กินขาดหมด.

 การพูดของท่านปลอดประสพในตอนน้ัน คือ การพูด  

เพ่ือเอาใจคนฝ่ังหน่ึงแต่ไม่รักษาน้ำใจของคนอีกฝ่ังหน่ึง ซ่ึงนอก 

จากแสดงถึงความลำเอียงแล้ว ยังแสดงถึงการไร้ซึ่งความเป็น 

ผู้นำอีกด้วย ถ้าท่านปลอดประสพรู้จักการใช้วาทศิลป ์ ท่าน 

ปลอดประสพก็จะมีมิตรมากขึ้น แต่ถ้าตราบใดท่านปลอด- 

ประสพยังคงใช้คำพูดเดิมๆอยู ่ ท่านปลอดประสพ ก็จะมีศัตร ู

ทันท ี เมื ่อพูดถึงหลักรัฐศาสตร ์ ในวิถีทางประชาธิปไตยคือ 

การยอมรับบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย คือ เสียงข้างมากและเสียงข้าง 

น้อย ท่านปลอดประสพกำลังพูดถึงเสียงข้างมาก ว่าต้อง 

เป็นเพียงกลุ่มน้ีถึงจะได้ ถ้ากลุ่มอ่ืนซ่ึงเป็นเสียงข้างน้อยหมดสิทธ์ิ 

สำหรับผม ผมเห็นว่า ถ้าหากเขาเป็นคนด ี คิดดีต่อชาต ิ ก็ต้อง 

มุ่งหา ประโยชน์ให้คนท้ังประเทศได้รับ ไม่จำเป็นหรอกท่ีต้องยึด 

ติดกับพรรค อยู ่พรรคไหนๆก็ได ้ ขอให้คิดดีเพื ่อผู ้อ ื ่นบ้าง 

ส่ิงดีๆเหล่าน้ันท่ีทำไว้ก็จะเข้าตัวสู่ตัวเอง โดยปริยาย. 

 คำพูดถือเป็น ศิลปะอย่างหนึ ่ง เพราะเป็นสิ ่งที ่ 

มีพลังในตัวเอง สามารถทำให้คนเรารัก หรือเกลียดชังได้ 

มีสุภาษิตจีนเคยกล่าวไว้ว่า “คำพูดดี มีค่าดั่งหยก” เพราะ 

คำพูดบางคำสามารถเปลี่ยนโลกได้ ด้วยการพูดเพียงไม่กี ่ 

พยางค์ ในขณะเดียวกัน คำพูดเป็นพันๆประโยคก็ไม่อาจ 

เร ียกความศรัทธาลงได้ ยิ ่งถ้าเกี ่ยวข้องกับผู ้นำแล้วละก็ 

ศิลปะในการพูดถือเป็นเรื ่องสำคัญในการดำรงชีวิตอย่าง 

หนึ่งของผู้นำ เพราะถ้าพูดไม่ดีก็จะดำรงชีวิตได้ไม่นาน แต่พูด 

ดีก็จะดำรงชีวิตได้นานกว่า ในวันนี้จะขอยกตัวอย่าง ท่าน 

ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ คนปัจจุบัน น้อยคนนัก 

ท่ีจะไม่รู้จักเขา ย่ิงถ้านักเรียน กรุงเทพคริสเตียน ไม่รู้จักก็ย่ิงแย่ 

ใหญ ่ เพราะเขาคือ รองนายกฯ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคน 

ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน รุ่น 110 เพ่ือนจตุรมิตร 

เราเอง ถึงแม้ข่าวนี้จะผ่านมานานพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังคง 

มีผลกระทบต่อท่านปลอด มาจนถึงปัจจุบัน น่ันคือ “คำพูดของ

ท่านปลอดประสพที่เชียงใหม่” ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเรื ่อง 

อัปมงคลสำหรับเขาไปแล้ว อาจทำให้ไปเท่ียวภูเก็ตไม่ได้เหมือน 

เมื่อก่อน ด้วยเหตุจากการปราศรัยที่เชียงใหม ่ ที่พอสรุปได้ว่า 

“ศูนย์ประชุมท่ีภูเก็ตยังไม่สร้าง ไม่มีอารมณ์จะทำ จนกว่าคน 

by Sansmith
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