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ในชว่งปิดเทอม ในมมุมองของผู้ใหญ่

of AC Drama Club

เจนนี� ปาหนนั ณ หาดใหญ่ แดนไก่ทอด

(Part 2)

แซวการเมือง





รูปที�  1 ตึกเก่า “ด้านหน้า” แสดงองค์ประกอบ

แบบคลาสิก อันได้แก่ Pediment, arch, pilaster

1 Arch&Pi laster

2 Pediment

เรื�อง : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ตงิสญัชลี

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร

อสัสมัชนิก เลขประจําตวั 31731 รุ่น 109

 นอกจากตราสัญลักษณ์ สีขาวแดงประติ- 

มากรรมที�เรียกกนัว่าทบัหลงัของตกึสวุรรณสมโภชน์ ฯลฯ 

ตึกเก่ายังถือเป็นสัญลักษณ์ของโรงเ รียนอัสสัมชัญ 

อีกประการหนึ�ง แม้ว่าตึกเก่าจะไม่ได้“อยู่”กับโรงเรียน 

แล้วแต่ความทรงจําของชาวอัสสัมชัญยังคงผูกพันกับ 

ตกึเก่าอยูเ่สมอ

 ที�ทราบกันโดยทั�วไปว่าตึกเก่าเป็นสถาปัต- 

ยกรรม แบบตะวันตก อย่างไรก็ตามบทความนี �จะขอ 

เพิ�มเติมว่าสถา-ปัตยกรรมแบบตะวันตกนั �นมีหลายรูป- 

แบบ เช่น “แบบคลาสสิก” (Classic) ซึ�งมีพื �นฐานมา 

จากกรีก-โรมัน, “แบบโกธิค” (Gothic) ซึ�งมีพื �นฐานมา 

จากสถาปัตยกรรมของโบสถ์ในยุคกลาง “แบบบารอค”  

(Baroque)  ซึ�งมีพื �นฐานมาจากสถาปัตยกรรมยุโรปใน 

ศตวรรษที� 16-17 เป็นต้น อาคารแต่ละรูปแบบ มีองค์ 

ประกอบ  (element)  และหน้าที� (Function) ที�แตก 

ตา่งกนัไป

 “ตึก เ ก่า ”  เ ป็นสถาปัตยกรรมแบบ นี โอ 

คลาสสิก(Neo-Classic) คือสถาปัตยกรรมที�ฟื�นฟูแบบ 

กรีก-โรมันขึ �นมาใช้ใหม  ่โดยใช้องค์ประกอบแบบกรีก- 

โรมันเป็นส่วนประกอบสําคัญ เช่นหน้าจั�วสามเหลี�ยม 

ป้าน  (pediment)  อาร์คโค้ง  (arch)  ที�คั�นด้วยเสาติด 

ผนงั (Pilaster) (รูปที� 1)
 ในศิลปะตะวันตกแนวความคิดในการฟื�นฟ ู
สถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมันมาใช้นั �น ปรากฏเหตุ- 
การณ์ ดงักลา่วครั �งใหญ่ๆ 2 ครั �งคือ ในสมยัฟื�นฟ ูศิลป- 
วิทยากร (Renaissance) ในศตวรรษที�15 และสมัย 
นีโอคลาสสกิในศตวรรษที� 19
 แนวความคิดในการฟื�นฟูสถาปัตยกรรม กรีก 
-โรมันในศตวรรษที�15นั �นเกิดขึ �นจากความคิดคน ใน 
สมัยนั �นที�เริ�มเปลี�ยนแปลงไปสู่ความมีเหตุผลมากขึ �น 
และจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว จึงทําให้คนในสมยั 
นั �น หนัไปศกึษาวิทยาการโบราณซึ�งมีเหตผุล แล้วนํามา 
ปรับใช้กับยุคสมัยของตนเองคนในสมัยเรอเนสซองส์ 
จึงกลบัไปค้นคว้าสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน แล้วนํามา 
เลียนแบบสถาปัตยกรรม แบบกรีก-โรมนัที�นํากลบัมาใช้ 
ใหม่นี �มีชื�อเรียกรวมๆ ว่าสถาปัตยกรรมแบบ คลาสิก 
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พระราชวังที�กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เป็นอาคารแบบ

คลาสิคที�จัดวางผังแบบพัลลาเดียน

สถานที�ราชการในเมืองกัลกัตตา อินเดีย แสดงให้เห็นการ

เข้ามาของอาคารแบบพัลลาเดียนในอาณานิคมตะวันตก

 Civic Center, San Francisco เป็นอาคารสถานที�ราชการที�สร้างตามแบบ

นีโอคลาสิค ใช้แผนผังแบบพาลาเดียน แลมีองค์ประกอบสามประการครบถ้วน

ส่วนประธานมีหน้าจั�วสามเหลี�ยม

ขนาดใหญ่และมีความโดดเด่น

“ปีกด้านข้าง” ที� ยื�นยาวออก

ไปสมมาตรทั �งสองข้าง

ส่วนด้านข้าง ตั �ง

สกัดอยู่ทั �งสองข้าง

และความนิยมดังกล่าวได้แพร่หลายลงมาจนถึงต้น 

ศตวรรษที� 20 ด้วย และ เมื�อชาวตะวนัตก ได้เริ�มยึดดิน- 

แดนต่างๆ ในโลกเป็นอาณานิคม รวมถึงการเผยแพร่ 

อารยธรรมตะวันตก ไปสู่พื �นที�อื�นๆในโลก ทําให้สถาปัต- 

ยกรรมแบบนี �แพร่หลายนอกยโุรปด้วย 

 ในศตวรรษที� 19 - ต้น 20 ประเทศตา่งๆในโลกตก 

เป็นอาณานิคมของชาติตะวนัตกการสร้าง “อาคารสถาน 

ที�ราชการ” ในประเทศเหล่านี �จึงมกัใช้ “อาคารแบบตะวนั 

ตก” บ่งบอกถึงความเป็น “อารยะ” ที�เข้ามามีอํานาจเหนือ 

คนพื �นเมืองในประเทศอาณานิคมนั �นๆ หรือบางประเทศ 

ที�ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก ก็พยายามสร้างสถานที�ราช- 

การตามแบบตะวนัตก เพื�อบ่งบอกว่าประเทศของตนเองมี 

อารยะบ้าง

 อนึ�ง นอกเหนือจากเรื�องการเมืองแล้วความพยา- 

ยามในการจําลองบ้านเมืองอาณานิคมนั �นๆ ให้เหมือนกบั 

ประเทศตะวนัตก ก็อาจเป็นอีกเหตผุลหนึ�งที�ชาวตะวนัตก 

พยายามจะสร้างเมืองต่างๆในอาณานิคม ให้เหมือนกับ 

เมือง ของตนเองในยโุรป

 ซึ�ง“ตกึเก่า”ก็จดัได้ว่าเป็นอาคารที�สร้างขึ �นในกระ- 

แสนี �ด้วยคือสร้างขึ �นในฐานะเป็นอาคารเรียนของ “โรงเรียน

ฝรั�ง”  อยูใ่กล้กบัอาสนวิหาร (Cathedral) คาธอลคิ  ซึ�งเป็น

ศูนย์กลางของชาวฝรั�งเศสในกรุงเทพ นอกจากนี �ในระยะ 

นั �น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยงัมีพระ- 

ราชนิยมในการสร้างอาคารแบบฝรั�ง เพื�อเป็นสถานที�ราช- 

การอนัแสดงถงึความคดิเรื�อง  “อารยะ”  แบบตะวนัตกด้วย 

เหตนีุ �  “ตกึเก่า”  จงึสร้างขึ �นในกระแสทางความคดิดงักลา่ว

ตึกเกากับอาคารแบบพัลลาเดียน (Palladian)

 ในสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกนั �นมีรูปแบบ 

อาคารย่อยๆอีกหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามรูปแบบที�รู้จกั กนัดี 

แ ล ะ เ ป็ น ที� นิ ย ม สํ า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง ส ถ า น ที� ร า ช ก า ร ก็ คื อ 

อาคารแบบพัลลาเดียน (Palladian) ซึ�ง “ตึกเก่า” ก็จัดได้ว่า 

เป็นอาคารแบบนี �ด้วย อาคารแบบพัลลาเดียน คืออาคารที� 

มีแผนผังแบ่งออกได้เป็นสามส่วนอย่างสมมาตร คือ (1) 

ส่วนประธานตรงกลาง  ซึ�งประกอบด้วยหน้าจั�วสามเหลี�ยม 

ขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นที�สุดของอาคาร (2) ส่วน 

ถัดมาได้แก่  “ปีกด้านข้าง”  ที�มีลักษณะเป็นปีกยื�นยาวออก 

ไปทั �งสองข้างอย่างสมมาตร บางครั �งมีการเพิ�ม (3)  “ส่วน 

ด้านข้าง” ซึ�งตั �งสกัดอยู่ทั �งสองข้างและรองรับหน้าบัน  และ 

สาเหตุที�เลือกแบบ  “อาคารแบบพัลลาเดียน”  มาสร้างเป็น 

สถานที�ราชการนั �น เนื�องจากในทางสุนทรียศาสตร์แล้ว  

สถาปัตยกรรมดังกล่าวมีส่วนประธานที� มีหน้าจั�วด้านบน 

ซึ�งสื�อถึงความ “สง่างาม” (dignity) ในขณะที�ความสมมาตร 

ของอาคารสื�อถึงความมีเหตุผล (อาคารไม่สมมาตร = 

ความไม่มีเหตุผล การตามใจตนเอง) ตัวอย่างของสถานที� 

ราชการที�ใช้อาคารแบบพัลลาเดียน ในประเทศตะวันตก 

และอาณานิคม เช่น Civic Center ที�ซานฟรานซิสโก 

สหรัฐอเมริกา (รูปที�  2), พระราชวังที� เมืองอัมสเตอร์ดัม 

เนเธอร์แลนด์ (รูปที� 3), Writer Building ที�กลักตัตา อินเดีย (รูปที� 

4), พิพิธภณัฑ์บริตชิมิวเซียม กรุงลอนดอน เป็นต้น

 ตอ่มาในศตวรรษที� 19 ได้เกิดความนิยมสถาปัตยกรรม 

แบบคลาสสิกขึ �นมาใหม่ เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ นีโอ- 

คลาสกิ ซึ�งนิยมสร้างอาคารแบบดงักลา่ว ใช้เป็นพระราชวงั และ 
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 สําหรับในประเทศไทยในรัชกาลของพระ-
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  มีการสร้าง
อาคารโดยใช้อาคารแบบพลัลาเดียมนี � เพื�อให้เป็น
สถานที�ราชการของรัฐบาลสยามหลายแห่ง เช่น    
อาคารกระทรวงกลาโหมของไทย, อาคารโรงภาษี
บางรัก หรือบางครั �งพระที�นั�งตา่งๆ เชน่ พระที�นั�งจกัรี-
มหาปราสาทก็นําเอาแผนผังแบบพัลลาเดียนมา
ผสมผสานกับยอดพระมหาปราสาทแบบไทย  
นอกจากนี �ถ้าอาคารหลังไหนนําเอาแถวเสาโรมัน

อาคารแบบพลัลาเดียนที�เข้ามา
ในประเทศไทย สมยัรัชกาลที� 5 
เช่น พระที�นั�งจกัรีมหาปราสาท
ซึ�งให้อาคารแบบพลัลาเดียน 
ผสมผสานกับยอดมหาปราสาทแบบไทย 
(ภาพบน) และอาครโรงภาษีบางรัก
ซึ�งเป็นอาคารแบบพลัลาเดียน
ที�ใกล้เคียงตึกเก่ามากที�สดุ 
(ภาพล่าง) 

ขนาดใหญ่มาไว้ด้านหน้า ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึง
“อํานาจ” และ “ความยิ�งใหญ่” อีกด้วย เนื�องจาก
แถวเสาโรมันขนาดใหญ่ย่อ”บีบ”คนให้มีขนาดเล็ก

เมื�อเทียบกับอาคาร อนัสื�อไปถึงอํานาจ (ของรัฐ) ที�มี 

อย่างล้มหลามเมื�อเทียบกับคนที�เดินเข้าไปในอาคาร  

ตวัอย่างสําคญัของกรณีนี � เช่น Civic Center ที� San- 

Francisco ส่วนในประเทศไทยโปรดสงัเกตว่าอาคาร 

ที�ต้องการแสดงอํานาจรัฐเช่นกระทรวงกลาโหม มีการ

ใช้แถวเสาโรมนัขนาดใหญ่ที�ด้านหน้าของสว่นประธาน

การวิเคราะห “ตึกเกา” 
โดยหลักการทางประวัติศาสตรศิลปะ

1

2
3

รูปที� 6 ตึกเก่า “ด้านหลงั” ซึ�งแสดงให้เห็นองค์ประกอบแบบ
พลัลาเดียนที�ประกอบด้วยสามส่วนอย่างชดัเจน คือส่วน
ประธาน ส่วนปีกและส่วนด้านข้าง

1 ส่วนกลาง ยกขึ �นเป็นสามชั �นเพื�อให้มีความโดดเด่น
2 ส่วนปีก มีเสาติดผนังแบ่งอาคารเป็น 5 ช่วงเสา
3 ส่วนข้าง มีหน้าจั�วเช่นกันแต่มีเพียงสองชั �น

รูปที� 7 ตึกเก่า “ด้านหน้า” ซึ�งแสดงให้เห็นการออกแบบ
ระบบหน้าต่างที�ไม่เหมือนกันทั �งสามชั �น แสดง
ภูมิปัญญาของสถาปนิก

4 จั�วสามเหลี�ยม-จั�วครึ�งวงกลม-จั�วสามเหลี�ยม
5 อาร์แคบ-อาร์คกว้าง-อาร์คแคบ
6 จั�วสามหลี�ยม-อาร์ค-จั�วสามเหลี�ยม

4
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     ตกึเก่าของโรงเรียนอสัสมัชญัถือเป็นตกึหนึ�งใน 

กระบวนการที�นิยมตึกแบบพลัลาเดียนเป็นสถานที�ราชการ   

ซึ�งแฝงไปด้วยความสง่างาม และ ความมีเหตผุลอนัตอบรับ 

กบัความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนอสัสมัชญัที�เต็มไปด้วย 

ความสงา่งาม  และเข้ากบัหน้าที�ของอาคารที�ใช้ในการศกึษา 

เล่าเ รียนที� เต็มไปด้วย “การมีเหตุผล” อย่างไรก็ตาม 

สถาปนิกไม่ได้เลือกเอาแถวเสาโรมนัมาใช้ในการออกแบบ 

อาคาร เนื�องจากอาคารเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญไม่ได้ 

ต้องการแสดงอํานาจรัฐแต่อย่างใด  หรือการมีอํานาจเหนือ 

บคุคลใดๆ

   การออกแบบตึกเก่าอนัชาญฉลาดของสถาปนิก 

ก็คือ  การเน้นให้ส่วนประธานให้โดดเด่นด้วยการยกขึ �นเป็น 

สามชั �นและเน้นให้มีมขุยื�นออกมาแต่ส่วนปีกส่วนสกัดด้าน 

ข้างมีเพียงสองชั �นเพื�อให้ส่วนกลางมีความโดดเด่นที�สุด 

ซึ�งกระบวนการนี �สามารถเทียบได้กับการออกแบบโรงภาษี 

บางรักที�มีการเน้นสว่นประธานให้โดดเดน่เช่นกนั

 นอกจากนี � การออกแบบให้ด้านหน้ามีการสลับ 

จั�วของหน้าต่างต่างๆ ทําให้อาคารหลังนี �มีความน่าสนใจ 

ดูไม่ซํ �าและน่าเบื�อ กล่าวคือ ชั �นล่าง ออกแบบให้สลับ 

“หน้าจั�ว-อาร์ค-หน้าจั�ว”ชั �นกลางออกแบบเป็น “อาร์คแคบ- 

อาร์คกว้าง-อาร์คแคบ” ส่วนชั �นบนออกแบบเป็น “จั�วสาม- 

เหลี�ยม-จั�วครึ�งวงกลม-จั�วสามเหลี�ยม” 

 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดตรงนี �กลับปรากฏ 

เฉพาะ  “ด้านหน้า” ของตกึเก่าซึ�งได้แก่ส่วนที�หวัเข้าหนัหน้า

เข้าลานภายในโรงเรียนเทา่นั �น  สว่น  “ด้านหลงั”  ที�หนัออก

ไปทางซอยโอเร็นเต็ล สถาปนิกกลบัไม่ได้สนใจในการออก

แบบให้มีความซับซ้อนเท่าด้านหน้าคือออกแบบให้ผนัง

แต่ละช่องมีหน้าต่างอย่างง่ายๆ เหมือนกนัหมด ประเด็นนี �

แสดงให้เห็นวา่ในระยะของการสร้างตกึเก่า   โรงเรียนไมไ่ด้

ให้ความสําคญักบัพื �นที�ที�ติดกบัซอยโอเร็นเต็ลเท่ากบัพื �นที�

ภายในลานของโรงเรียน ความสง่างามของตึกเก่าจึง 

สามารถ พบเห็นได้จากทางทิศใต้ คือจากมมุมองทางด้าน 

“ลานภายในโรงเรียน” มากกว่าทางด้านทิศเหนือ อนึ�ง 

ประเด็นนี �จําเป็นต้องคํานงึด้วยวา่   ประตหูลกัของโรงเรียน

ในระยะแรกนั �นได้แก่ประตูที�ติดกับอาสนวิหารอสัสมัชัญ 

ด้วยเหตนีุ � ทางด้านทิศเหนือจึงไม่น่าจะเป็นประตหูลกัของ

โรงเรียนในระยะนั �น

 ทั �งหมดนี �จงึอาจสรุปได้วา่  ตกึเก่า  ถือเป็นอาคาร

ในกระแสความนิยม ใช้อาคารนีโอคลาสสิกแบบพลัลา- 

เดียนมาเป็นอาคารราชการและโรงเรียนซึ�งเป็นกระแสหลกั

ในสมยัรัชกาลที�  5   นอกจากนี �ตกึเก่ายงัแสดงให้เห็นความ

ชาญฉลาดของสถาปนิกในการออกแบบหลายประการ 

ทั �งการออกแบบเพื�อให้ส่วนประธานโดดเด่น   การสลับ 

หน้าจั�วไม่ให้ซํ �ากนัทั �งสามชั �น รวมถึงการออกแบบให้ด้าน 

หน้าด้านหลงัแตกต่างกัน ฯลฯ ตึกเก่า จึงเป็นมากกว่า 

ที�จะเป็นเพียงสว่นหนึ�ง  ในประวตัิศาสตร์อสัสมัชญัเท่านั �น 

แต่แท้จริงแล้วตึกเก่ากลับมีความสําคัญในฐานะเป็น 

ส่วนหนึ�งของประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย

" อาคารเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญไมไดตองการแสดงอำนาจรัฐแตอยางใด  
หรือการมีอำนาจเหนือ บุคคลใดๆ "

ขอขอบคุณ

คณาจารย์ทกุทา่น มาสเตอร์ มิส ผู้ ให้ความรู้แก่กระผมในขณะที�เรียนอยูที่�โรงเรียนอสัสมัชญั พ.ศ.2526-2537

น้อง Dodge และ น้องวริศ ผู้  “ทํางาน” อยา่งไมเ่หน็ดเหนื�อยและช่วยเหลือกระผมเสมอ
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          บางคนใหนิยามวาวันศุกรคือวันสุขสวนวันจันทร 
คือ..  เออ มันเปนวันที่ผมรูสึก เบื่อ อาจเปนเพราะ ตองตื่น 
แตเชาก็ดี รถติดก็ดี เปนวันสงการบานหลังวันหยุดก็ดี 
เนื่องจากผมไมเคยเปนพนักงานเงินเดือนมากอน ดังนั้นจึง 
ไมรูวาพวกเขาคิดอยางไรแตคิดวาคงไมตางกับนักเรียนมาก 
แตเอาเขาจริงๆวันจันทรก็ไมไดเลวรายขนาดนั้นไมไดมีแต 
วันจันทร วันเดียวที่ตองตื่นแตเชา รถติด ตองสงการบาน 
ความนาเบื่อในหองเรียน เรื่องเหลานี้มีอยูแทบทุกวันดังนั้น 
สำหรับผมแลววันจันทรเปนแควัน เรียนปกติวันหนึ่งเทานั้น 
แตการใชชีวิตของแตละคนไมเหมือนกันดังนั้นนิยามของวัน 
แตละวันจึงตางกันออกไปถาวันศุกรคือวันสุขแลววันจันทร
คือ. . . มันก็ขึ้นอยูกับวาแต ละคนจะมองมันแบบไหนและใน 
ขณะที่ผมกำลังนั่งเขียนบทความนี้อีกไมกี่วันก็จะไดเห็น 
สเตตัสวันจันทรใน faceook อีกครั้ง. . .

                                         
                                     
                                       เรื่อง : จิปาถะ

วันศุกร = วันสุข
แลววันจันทร = วัน...

             
                วันเรียนปกติมีบางครั้งที่ผมไดยินคำพูด   
ประมาณวา“อดทนหนอยอีกไมกี่วันจะถึงวันศุกรแลว”หรือ 
“เมื่อไหรจะถึงวันศุกรวะ”คำพูดเหลานี้เปนคำพูดที่บงบอก
ถึงความพิเศษของวันศุกรหลังจากการทำกิจกรรมตางๆ  
และเรียนหนังสือมาตลอดทั้งสัปดาห เมื่อถึงวันศุกรซึ่ง 
เปนวันที่ใครหลายคนรอคอยเพราะเปนวันสุดทายของการ 
เรียนและการทำงานในแตละสัปดาหแมวามันจะไมใชวัน 
หยุดอยางวันอาทิตยก็ตาม แตก็เปนวันที่หลายๆคนชอบ 
และเปนวันที่คนวัยทำงาน (มนุษยเงินเดือน) และเด็ก 
นักเรียน สวนมากจะหากิจกรรมผอนคลายจากการทำงาน 
และการเรียน

           ถึงแมวาจะเราจะสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนหลัง 
เลิกเรียนในวันจันทรถึงพฤหัสไดแตก็มีขอจำกัดตรงที่วัน 
ตอไปตองตื่นมาเรียนแตเชา บางครั้งมีการบานตองสง 
เดี๋ยวตื่นมาลอกไมทันทำไมทัน ซึ่งในวันศุกรเราก็ไมจำเปน 
ตองกังวลกับเรื่องตางๆเหลานี้ และยังรูสึกดีที่มีวันหยุด 
อีกสองวัน 

          ในวันอาทิตยตอนเย็นทุกอาทิตย ผมมักจะเห็น 
สเตตัสเกี่ยวกับวันจันทร (ในแงไหนคงไมตองบอกนะครับ) 
มันคงเปนหนึ่งในความมหัศจรรยของ “วันหยุด” ที่นอก 
จากจะทำใหผูคนทั้งในวัยทำงาน และวัยเรียนรูสึกผอน 
คลายไดพักผอนแลวยังทำใหไมอยากไปทำงาน / ไป 
โรงเรียน ตอในวันรุงขึ้น

         “วันหยุด” เปนคำที่ฟงแลวใหความรูสึกดีนะครับ 
แตในความเปนจริงแลวใครหลายคนก็ไมได ‘หยุด’ หรือ 
อยางนอยที่สุดก็ไมไดพักผอนในวันหยุดเสารอาทิตย 
อยางที่ควรจะเปนสาเหตุไมวาจะเปนลักษณะ งานที่ทำ โอที 
เรียนพิเศษ บางคนใชชีวิตไดชนิดที่วาแทบจะไมแพวันเรียน 
หรือวันทำงานตามปกติเลย และ จากหลังจบวันอาทิตยก็ 
เขาสูวันจันทรอีกครั้งเปนวัฎจักร 

ใน

Fri.
Mon.
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INTERVIEW
ค่ายผู้นํา บ้านสวนยอแซฟ 1 ต.ค. 56

เราไม่มีความทุกข์เลยเมื่ออยู่กับเด็ก 

ตัง้แต่ 6โมง 15 ถึง 5 โมงเราได้ยิ้มได้หัวเราะทุกวัน มีความสุข 

แม้แต่สอนได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังมีความสุขกับการที่ได้อยู่ตรงนี้

12



มิสเจริญสุข คงชาติ
 เมื�อไม่กี�ปีที�แล้ว มิสเจริญสขุ คงชาติ มิสผู้ เคยเป็นทั �งครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์ และครูประจําชั �น ม.ต้น ได้ 

โบกมือเบาๆ ลาจากบ้านของคณุพ่อกอลมเบต์ไปหลงัจากที� อยู่ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบับ้านหลงันี �มาเป็นเวลานาน แต่แน่นอนว่า 

มิสเจริญสุขยังไม่เคยลาออกจากความทรงจําของศิษย์ทุกคน ทีม AC Echo ได้มาเจอกับมิสเจริญสขุโดยบงัเอิญที�ค่าย 

ผู้ นําครั �งที� 7 เมื�อวนัองัคารที� 1 ตุลาคม 2556 นี � เมื�อรถตู้ เทียบฟุตบาท มิสเดินลงจากรถมาพร้อมแป้งห่อเกี�ยว กระเทียม 

มะนาว เส้นบะหมี�และของสดจํานวนหนึ�งที�ใช้ประกอบอาหาร นั�นรวมถึงรอยยิ �มที�สดชื�นของมิสด้วย หลังจากได้กอด  

ได้คุยทักทายกับเพื�อนครูเพื�อนเก่า และพี�ๆศิษย์เก่าแล้ว นักเขียนของเรา ก็ได้ใช้โอกาสในช่วงที�มิสกําลังทําอาหารให้กับ 

ชาวค่ายนี � เข้าไปพูดคุย ถามถึงความเป็นอยู่ และแอบกิน อะไรบ้างเล็กน้อย

มิส มาค่ายผู้นําเพราะ?
มิสคิดถึง ถ้าได้รับเชิญก็จะมาทันที และก็อยากจะเอาอะไรต่างๆ 

ที�รีสอร์ทของเราซึ�งเราปลกูไว้เยอะแยะมากมาย มาแบ่งปัน มาให้ 

กิน มาเยี�ยมชม มาด ูมาหาเพื�อน มาหาเด็กๆ มีโอกาสที�ได้เจอน้อย

สาเหตุอะไรครับท่ีทําให้มิสออกจากอัสสัมชัญ
พอมนัมีเป้าหมายในชีวิต ว่าถ้าเราทําต่อไปคณุภาพ ในการทํางาน 

อาจจะลดลงก็ได้ 

ลดลงคือยังไงครับ
ก็หลายๆอย่างที�เราคิดจะทํา เราอาจจะขาดการสนบัสนนุจากเพื�อน 

ร่วมงาน

หลังจากที่มิสออกไป มิสไปทําอะไรบ้างครับ
ไปทํารีสอร์ทเป็นของตวัเอง แล้วก็เป็นวิทยากรจดับรรยาย ทําเกี�ยว- 

กับค่ายเครื�องบิน เครื�องร่อน สายโชว์ โครงงานวิทย์ แล้วก็เป็น 

อาจารย์พิเศษ

ยังทําเก่ียวกับการศึกษาอยู่ใช่ไหมครับ
ยงัทําอยู่

แล้วรีสอร์ทเป็นยังไงบ้างครับ
รีสอร์ทตอนนี �ก็โอเคเลยระดบัหนึ�ง โอเคมาก 

อยู่ท่ีไหนช่ืออะไรคืนละเท่าไหร่ครับมิส
อยู่ที�หวัหิน ชื�อ “บ้านสวนชลธิชา” คืนละ 800-2500 บาท 

แล้วเด็กอัสสัมละครับ (หัวเราะ)
(หวัเราะ) ถ้าเด็กจะไปพกั ก็แล้วแต่ว่า 2,500 เนี�ยถ้าคณุจะไปพกั 

20 คน คณุแชร์คนละ 100 บาท เราไม่ฟิคว่าคณุจะนอนกี�คน แต ่

คณุแชร์กนัมา

มีใครไปสร้างวีรกรรมอะไรไหมครับ
มีเยอะเลย ก็เราดีใจที�เด็กเขาไป แต่เราว่าเหตุที�เกิดนี� เกิดด้วย 

ความคกึคะนอง เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่เราก็ดีใจที�พฤติกรรม 

เหลา่นี �เกิดในรีสอร์ทเรา ไม่ได้เกิดกบัรีสอร์ทอื�น แล้วเป็นการทําลาย 

ชื�อเสียงของโรงเรียน ทําลายพ่อแม่ ทําลายทุกอย่างเลย คือสิ�งที� 

เกิดขึ �นในรีสอร์ทเรา เรารับได้ แต่ถ้าไปเกิดกบัรีสอร์ทอื�น อาจจะเกิด 

การรับไม่ได้ และถูกตําหนิ ทําลายทุกอย่างแม้แต่ ชื�อเสียงวงศ์ 

ตระกลูของตนเอง

รายได้จากรีสอร์ทกับการสอนต่างกันมากไหมครับ
รายได้หลกัของมิส คือ สวนยางพารา แล้วเราก็เอารายได้จากสวน- 

ยางมาขยายรีสอร์ท ตอนนี �ก็มี 15 หลงั 

วิถีชีวิตตอนนี้แตกต่างจากตอนสอนมากไหมครับ
เราก็ได้ใช้ความรู้เกี�ยวกบัตรงนี �มาบริหารคนด้วย แล้วก็ต้องมีความ 

อดทน แล้วก็ต้องใจเย็น แล้วก็ต้องใจกว้างด้วย

ความสุขตอนที่สอนในโรงเรียนกับตอนที่มิสไปทํารีสอร์ท
การลาออกจากความเป็นครูนบัเป็นการสญูเสียครั �งยิ�งใหญ่ในชีวิต 

เพราะว่าอาชีพครู เป็นอาชีพที�เรารักมาก เพราะเราได้เจอกบัเด็กๆ 

ที�มีแต่ความน่ารัก
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ถ้ามิสมีโอกาสจะกลับมาไหมครับ
ถ้ามีโอกาสอยากกลบัมามากๆ แต่เราจะไม่ทิ �งความเป็นครู

มิสยังติดต่อกับนักเรียนหรือคุณครูไหมครับ
ติดต่อ ทกุวนัเลย ข่าวต่างๆ ติดต่อกบัทกุคนเลย 

มีศิษย์เก่ากับรุ่นพี่บางคนเขาฝากถามถึงมิสอุลิสา
มิส อุลิสา เขาจะไปช่วยงาน ก็ถ้ารีสอร์ทเราโอเค แล้วมีครูเกษียณ 

เพียงพอในแต่ละวิชา เราก็จะจดัค่ายประจําไปเลย อย่างเหมือนปีนี � 

มีค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายบูรณาการณ์ แต ่

บุคคลากรยังไม่พอ เนื�องมาจากว่าเราจะติดต่อให้มาสอนเนี�ย ครู 

ยงัอยู่ในช่วงทําการเรียนการสอนเราก็ไม่อยากจะเบียดเบียนเวลา 

ตรงนั �น แต่ถ้ามีครูเกษียณเยอะ เราก็จะเอาตรงนี �มาช่วย

หลังจากที่ออกจากโรงเรียนไป 
มิสรู้สึกยังไงกับโรงเรียนบ้างครับ เปลี่ยนไหม
ถามว่ารู้สึกเปลี�ยนแปลงไหม มันมองได้หลายด้าน แต่สําหรับ 

มมุมองของมิส มิสว่าไม่เปลี�ยนแปลง

เรื่องไหนที่ทําให้มิสมีความสุข ทําให้มิสย้ิมได้
ความสขุที�ได้ ได้มาจากเด็กทกุวนัเลย มาสอนหนึ�งวนัอายยืุนได้เป็น 

สิบปี เพราะเรามีความสขุทกุวนั เด็กให้ความสขุเราทกุวนั เราไม่มี 

ความทกุข์เลยเมื�ออยู่กบัเด็ก ตั �งแต่ 6โมง 15 ถึง 5 โมงเราได้ยิ �มได้ 

หวัเราะทกุวนั มีความสขุ แม้แต่สอนได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยงัมีความสขุ 

กบัการที�ได้อยู่ตรงนี �

มิสคิดยังไงกับการเรียนพิเศษครับ
ไม่ถูกต้องเลย เพราะว่า การเรียนจะเกิดขึ �นในโรงเรียน เพราะใน 

โรงเรียนจะมีการไหว้พระ สวดมนต์ เคารพธงชาติ และการอบรม 

จากครู ถกูต้องไหม แต่ในสถาบนัเหลา่นั �น ไม่เคยได้สมัผสัสถาบนั 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แสดงว่ามิสมองว่าการอบรมเป็นส่ิงสําคัญ
เป็นสิ�งสําคัญมาก เพราะว่า เด็กจะรู้ทุกสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ รวมทั �งเพื�อนฝงู รุ่นพี�รุ่นน้อง

แล้วเด็กบางคนที่โรงเรียนไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้ละครับ
คือไม่จําเป็นต้องมีความรู้ที�ลึก และทุกเรื�อง ทํายังไงก็ได้ให้เด็ก 

ศรัทธาในตวัครูและเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะมิสเอง 

ไม่ได้เป็นครูที�สอนเก่งอยู่แล้ว บางทีสอนไม่รู้เรื�องด้วยซํ �าไป แต่เมื�อ 

เด็กศรัทธาครู เด็กก็จะไปค้นด้วยตนเอง เด็กก็จะจําไว้ เด็กก็จะ 

เรียนวิชาของเราได้

มิสทํายังไงกับเด็กที่ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์
อย่าสอนให้เกิดการท่องจํา อย่าสร้างความกดดันให้กับเด็ก ทํา 

ยงัไงก็ได้ให้เด็กได้รักในตรงนี �

อยากฝากอะไรถึงลูกศิษย์มัย้ครับ
อสัสมัชญั สอนคนให้เป็นคน คณุครูสอนนกัเรียนให้เป็นคนดี รุ่นพี� 

เป็นแบบอย่างที�ดีให้กบัรุ่นน้อง เราก็ควรปฏิบตัิต่อไปอย่างนั �น

สบายดีนะครับ
สบายดีมากๆ
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เด็กๆ ทําอะไรกันในชวงปดเทอม ในมุมมองของผูใหญ
ในสมัยที่เราเด็กๆ ก็คืออาจยอนไปซักเมื่อ 30 กวาปที่ผานมา ก็คือชวงเวลาที่ผูใหญอยางเราๆ เปนเด็กและ
เรยีนหนังสอือยู  บางคนกย็งัอยูในวยัประถม  บางคนกอ็ยูชัน้มธัยมแลวความรูสกึของพวกเรานัน้ เมือ่รบัรู
วาจะสอบเมือ่ไรแลว  จะปดเทอมวันไหน จะไดหยดุเรยีนนานๆ นัน่คอื ความหวงัของพวกเราเลยทเีดยีว  ที่
จะไดหยุดนานๆ ไมตองรบีตืน่ไปโรงเรยีน  ไดเลนกบัเพ่ือนๆ แถวบาน ไดปลดปลอยสมองจากภาระการเรยีน
และ การสอบ แตเราก็ตองมานั่งเครียดกับเรื่องสอบ และตองทําใหมันผานไปไดใหดีกอน กอนที่
จะไดสนุกสนานกันในชวงปดเทอม

"                  "

สําหรับเด็กบางคนที�ตั �งใจเรียน หรือเรียนเก่งอยูแ่ล้ว คง

ไมเ่ครียดมากเทา่ไร  เขาก็คงอา่นหนงัสอืปรกต ิ ทบทวน

นิดหน่อย  แล้วก็เข้าไปสอบอย่างสบายใจ  เพราะเขา

เตรียมตวัและมีความรู้มาแตเ่นิ�นๆ ตั �งแตต่อนเรียน  แต่

สาํหรับนกัเรียนบางกลุม่  ที�ออกจะเกเรซกันิด ห้าวหนอ่ยๆ 

เรียนบ้างไมเ่รียนบ้าง หรือถงึแม้เข้าเรียนก็คยุบ้าง เลน่บ้าง 

อยา่งผม ก็จะเครียดพอควรเลยทีเดียว  เพราะถ้าสอบตก 

ต้องเรียนซํ �าชั �นเดิม  จะเป็นที�อบัอายมากๆ  และไมรู้่จะ

ไปบอกพอ่แมแ่ละเพื�อนๆ วยัเดียวกนัได้ยงัไงซึ�งแตล่ะคน

ก็คงผา่นวยันั �นๆ มาด้วยดี (ดีจริงหรือเปลา่นะ)

 เดก็ๆ สมยันั �น พอปิดเทอมก็จะมีเพื�อนเลน่อยู่

แถวบ้านมากมาย  แตล่ะบ้านมีลกูมีหลานกนัหลายคน  

ออกมารวมตวักนัเลน่ด้วยกนั  บางทีก็เลน่รวมกนัทั �งชาย

และหญิง  บางอยา่งก็แยกกนัไปเลน่  ผู้ชายก็ไปเลน่ด้วย

กนั  ก็จะออกแนวทะโมน ผาดโผนตามเรื�องตามราวของ

เดก็ผู้ชาย  สว่นผู้หญิงก็แยกไปเลน่ด้วยกนั  ออกแนวนา่รัก 

เรียบร้อย  เป็นเหมือนแนวหญิงไทยสมยันั �น  ไมมี่เทคโนโลยี

อะไรมากมายเหมือนสมยันี �  มีแตข่องเลน่หรือการละเลน่

ภมิูปัญญาไทยหลายชนิด ให้เลอืกเลน่กนั  ผู้ปกครองของ

พวกเรา  ก็คงไม่ได้เป็นห่วงหรือกงัวลอะไรมาก  เพราะ

เรื่อง : ไพบูลย ลิขิตอนุสรณ 

เล่นกนัอยู่แถวบ้าน  กบัเพื�อนๆ ที�เป็นลกูๆ หลานๆ อยู่

ระแวกนั �นทั �งสิ �น  สิ�งยั�วยหุรืออบายมขุตา่งๆ ก็มีไมม่ากมาย  

หรือเข้าถงึได้งา่ยเหมือนในยคุสมยันี �  นอกเสยีจากเลน่กนั

เพลนิจนลมืเวลาเข้าบ้าน กินข้าว อาบนํ �า  ทําให้ผู้ใหญ่ต้อง

ออกมาตะโกนเรียกให้กลบับ้านไปกินข้าว อาบนํ �าแล้วก็
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มอทเดปงวชนในักรไะอาํท ๆก็ดเ ญหใูผงอขงอมมุมนใ
ะลแก็ดเนปเ ๆารเงายอญหใูผ่ีทาลวเงวชอืค็ก ามนาผ่ีทปาวก 03 อ่ืมเกัซปไนอยจาออืค็ก ๆก็ดเารเ่ีทยัมสนใ
ูรบัรอื่มเ นั้นารเกวพงอขกึสูรมาวควลแมยธัมนั้ชูยอ็กนคงาบ  มถะรปยัวนใูยองัย็กนคงาบ  ูยออืสงันหนยีรเ

 ๆนานนยีรเดุยหดไะจ นหไนัวมอทเดปะจ  วลแรไอื่มเบอสะจาว  วยีดเีทยลเารเกวพงอขงัวหมาวค อืคนั่น ่ีท 
นยีรเรากะราภกาจงอมสยอลปดลปดไ นาบวถแ ๆนอื่พเบักนลเดไ  นยีรเงรโปไนื่ตบีรงอตมไ ๆนานดุยหดไะจ

่ีทนอก นอกีดหใดไปไนาผนัมหใาํทงอตะลแ บอสงอ่ืรเบักดยีรคเง่ันามงอต็การเตแ บอสราก ะลแ
มอทเดปงวชนในักนานสกุนสดไะจ

"                  "

งค วล้แู่ยองก่เนยรีเอรืห นยรีเจใง�ัต�ทีนคงาบก็ดเบรัหาํส

นวทบท  ิตกรปอืสงันหนา่องคก็าขเ  รไา่ทเกามดยรีคเ่มไ

นิดหน่อย  แลว้ก็เขา้ไปสอบอย่างสบายใจ  เพราะเขา

่ตแ  นยรีเนอต่ตแง�ัต ๆน�นิเ่ตแาม้รูมาวคมีะลแวัตมยรีตเ

 ๆยอ่นหวาห้ ดินกัซรเกเะจกออ�ที  มุ่ลกงาบนยรีเกันบัรหาํส

 งาบ้น่ลเ งาบ้ยุค็กนยรีเาข้เม้แงึถอรืห งาบ้นยรีเ่มไงาบ้นยรีเ

 กตบอสาถ้ะารพเ  วยีดเีทยลเรวคอพดยรีคเะจ็ก มผงา่ยอ

ะจ้รู่มไะลแ  ๆกามยาอบัอ�ทีนป็เะจ  มิดเน�ัชา�ซํนยรีเงอต้

นคะล่ตแง�ึซงไงัยด้ไนักวยีดเยัว ๆนอ�พืเะลแ่มแอ่พกอบปไ

)ะนา่ลปเอรืหงริจดี( ดียวด้าม ๆน�ันยัวนา่ผงคก็

ู่ยอน่ลเนอ�พืเมีะจก็มอทเดปิอพ น�ันยัมส ๆก็ดเ 

  นคยาลหนักนาลหมีกูลมีนาบ้ะล่ตแ  ยามกามนาบ้วถแ

ยาชง�ัทนักมวรน่ลเก็ทีงาบ  นักยวด้น่ลเนักวัตมวรามกออ

ยวด้น่ลเปไก็ยาช้ ูผ  น่ลเปไนักกยแก็งา่ยองาบ  งญิหะลแ

งอขวารมาตงอ�รืเมาตนผโดาผ นมโะทวนแกออะจก็  นัก

 กัรา่นวนแกออ  นักยวด้น่ลเปไกยแ็กงิญห้ ูผนว่ส  ยาช้ ูผก็ดเ

ียลโนโคทเีม่มไ  น�ันยัมสยทไงิญหวนแนอืมหเนป็เ  ยอร้บยรีเ

น่ลเะลรากอรืหน่ลเงอข่ตแีม  �นียัมสนอืมหเยามกามรไะอ

งอขงอรคกป้ ูผ  นักน่ลเกอืลเห้ใ ดินชยาลหยทไาญญปิัมูภ

ะารพเ  กามรไะอลวงักอรืหงว่หนป็เด้ไ่มไงคก็  ารเกวพ

821 CA งอรคกปูผ ณรสุนอติขิล ยลูบพไ : งอ่ืรเ

่ ูยอ ๆนาลห ๆกูลนป็เ�ที ๆนอ�พืเบัก  นาบ้วถแู่ยอนักน่ลเ

  ยามกาม่มไีม็ก ๆงา่ตขุมยาบออรืหุยว�ัยง�ิส  น�ิสง�ัทน�ันกวแะร

นักน่ลเกาจยีสเกอน  �นียัมสคุยนในอืมหเยา่งด้ไงึถาข้เอรืห

งอต่้ญหใ้ ูผห้ใาํท  า�นํบาอ วาข้นิก นาบ้าข้เาลวเมืลนจนิลพเ

ก็วล้แา�นํบาอ วาข้นกิปไนาบ้บัลกห้ใกยรีเนกโะตามกออ

เขา้นอน
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 ความจริงแล้วก็ยงัมีเดก็สว่นหนึ�งที�ยงัชอบออก

ไปเล่นกิจกรรม  เล่นกีฬาข้างนอกกับเพื�อนๆ แต่เด็ก

ส่วนใหญ่สมยันี �  เพียงแค่อยู่บ้านนั�งหน้าคอมพิวเตอร์ 

หรือ อยู่ในห้องนํ �า นั�งเล่นโทรศัพท์มือถือ  ก็สามารถ

ติดต่อไปได้ทั�วโลก  อยากรู้อยากเห็นอะไร  หรืออยาก

เข้าร่วมกบัสงัคมไหนๆ (ที�เราเรียกกนัวา่ Social Network)

 ก็สามารถทําได้ง่ายดายเพียงปลายนิ �ว  ไม่จําเป็นต้อง

เหน็หน้าตากนัก็ได้  ทกัทายกนัด้วยตวัหนงัสอืหรือไอคอน

ตา่งๆ ความสมัพนัธ์กบัคนในบ้านก็อาจจะดหูา่งเหินกนัไป  

ถ้าบ้านนั �นๆ ตา่งคนตา่งออกไปทํางานหรือเรียน  ปลอ่ย

ให้เดก็เลน่อินเตอร์เนต  ตามใจชอบ  สิ�งสาํคัญอย่างยิ�ง

ที�ผู้ใหญ่สมัยนี �อย่างเราๆ เป็นห่วงกคื็ออยากให้เดก็ๆ

รู้จกัผิดชอบ  ชั�วด ี รู้จกัรับผิดชอบในสิ�งที�ตวัเองควร

ทาํและไม่ควรทาํ ซึ�งเป็นสิ�งที�ผู้ใหญ่อย่างเราจะต้อง

ปลูกฝังให้เดก็ๆ รู้และสาํนึกตั �งแต่เนิ�นๆ ก่อนที�จะ

สายเกินไป เพราะถึงวนันี �การที�จะห้ามไม่ให้เด็กอยู่กบั

อินเตอร์เนต หรือ Social network คงห้ามกนัไมท่นัซะแล้ว

 แต่ในยุคสมัยนี �  ซึ�งแตกต่างกันโดยสิ �นเชิง  

ด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ�งพฒันา

มาเรื�อยๆตามยคุสมยั  แตค่วามรู้สกึของเดก็สมยันี �  ก่อน

จะสอบและปิดเทอม ผมวา่คงมีความรู้สกึไมแ่ตกตา่งกนั

กบัเด็กสมยัก่อนมากนกั  คืออยากรีบสอบ ให้เสร็จๆ ไป  

แล้วจะได้หยดุ ได้พกัผ่อน  ได้ทํากิจกรรมที�ตวัเองชอบ  

ที�ต่างกันก็คือ  กิจกรรมของเด็กสมยันี �ในช่วงปิดเทอม  

แล้วก็สิ�งอํานวยความสะดวก  สิ�งยั�วยตุา่งๆ ซึ�งเด็กสมยั

นี �สามารถเข้าถงึได้อยา่งงา่ยดายมาก   เดก็ๆ ไมจํ่าเป็น

ต้องออกมาเล่นด้วยกนั  เพื�อนแถวบ้านแถบไม่รู้จกักนั

เลยด้วยซํ �า  เดินเจอกนัข้างนอก  ก็แค่นึกว่า  เอ๊ะ คนนี �

หน้าคุ้นๆ อยูแ่ถวบ้านเราหรือเปลา่นะ  ไมมี่ความจําเป็น

อะไรที�จะต้องทกัทายกนัเลย
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ช่วงนี้เราจะเห็นเหล่าโปสเตอร์น้อยใหญ่แปะไปทั่วโรงเรียน ไม่พอ แถวๆโรงเรียนก็แปะไปทั่วเหมือนกัน  
บนโปสเตอร์มี ชาย 2 หญิง 2 ตัวหนังสือเขียนเป็นฟอนต์อ่านยากๆว่า “A Courage” คือละครเวที 
ของอัสสัมฯ ปีนี้นี่เอง เรื่องราวเกี่ยวกับคนสามคนที่เปน็เพื่อนเก่ากัน ต่างก็มีปัญหาในชีวิตของตัวเอง  
ท้ายที่สุดทัง้สาม ก็กลับมาช่วยกันแก้ปัญหาของกันและกันจนคลี่คลาย สองในสามนัน้ยังเปน็ตัวละคร 
ที่เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญอีกด้วย เริ่มจาก “พล” นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่ไม่ผ่านการแคสติ้งบทที่ตัวเอง 
ฝากอนาคตเอาไว้กับตัวละครนี้ แต่เหตุการณ์ก็ดูจะไม่สู้ดีนักเมื่อผู้กํากับบอกว่าเขาขาดหัวใจของการ- 
แสดง “ชิน” แพทย์หนุ่มผู้เคยทําแต่งานเบ้ืองหลังการผ่าตัด ต้องตัดสินใจลงมือเองกับคนไข้คนสําคัญ  
ด้วยความหวังว่าจะช่วยคนไข้ของเขาให้ได้ โดยไม่สนใจเงื่อนไขของนายทุน “กนก” นักข่าวสาวผู้เปน็ 
มากกว่านักข่าว ได้สืบค้นหาและบุกเข้าไปในโรงงานนรกที่กักขังเด็กเอาไว้ทํางานให้กับนายทุน โดยไม ่
เกรงกลัวอิทธิพลใดด้วยเจตนาจะช่วยเหลือเด็ก ใๆนโรงงาน และ “ป๊อป” (ศุภสิทธิ์ หิรัญศักดิ์ AC129) 

ผู้กํากับละครเรื่อง “A Courage” ได้นั่งคุยอยู่กับ AC Echo แล้วตอนนี้

of  AC DRAMA CLUB
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สวัสดีครับป๊อป
สวสัดีครับ

ละครที่เห็นแปะทั่วโรงเรียนน่ีมันคือเรื่องอะไรครับ
A Courage ครับ

เกี่ยวกับ
เป็นละครเกี�ยวกนัทางเดินของคน 3 คนที�การใช้ชีวิตแทบจะไม่เกี�ยว 
ข้องกนัเลยแต่เรื�องราวต่างๆ ในอดีตและงานเลี �ยงรุ่น ทําให้พวกเขา 
มาเจอกันและช่วยกันแก้ปัญหาของกันและกันจนทําให้ปมต่างๆ 
ในอดีตถกูคลี�คลายลงครับ

ละครอัสสัมฯ เกี่ยวกับอัสสัมฯบ้างมัย้
เกี�ยวนะครับ เป็นการสะท้อนเกี�ยวกับการที�โตไปแล้วถึงจะมีเส้น 
ทางที�แตกต่างกนั เจอปัญหากนัแต่เราก็ยงัมีเพื�อน พี�น้องที�โรงเรียน 
คอยช่วยเหลือกนัเสมอครับ แถมเรื�องราวยงัมีการกล่าวถึงเรื�องราว 
ในอดีตของตวัละครในโรงเรียนด้วย

เขียนบทเองรึเปล่าครับ
ไม่ครับ มีเพื�อนเขียนบทนะครับ ชื�อวศัพล ชื�อเล่นไบร์ท ห้องอะไร 
ไม่รู้ เค้าหายสาบสญูไปหลงัสง่บทหน่ะครับ

ลําบากมัย้ที่ต้องกํากับละครท่ีไม่ใช่บทของตัวเอง
ก็พอสมควรนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่เคยเขียนบทเลยด้วย ก็ทํา 
ความเข้าใจบทไปอะครับ อาจจะตีความคนละแบบกบัคนเขียนบท 
ด้วยก็ได้ครับ (หวัเราะ)

เคยทํางานละครมาก่อนปะ
เพิ�งเริ�มเรียนรู้กระบวนการทําตอนซมัเมอร์ ขึ �น ม.5 เองครับ ปีนี � ม.5 
นะครับ แต่ก็เคยทํามาก่อนนะครับ ทั �งเลน่และกํากบัเลย

คิดว่าทําไมเราถึงได้เป็น ผกก.
(หวัเราะ) ไม่รู้สิแต่แบบมนัมีเซนส์อะ ว่าตวัเองต้องได้เป็นแน่เลยใน 
พวกที�เลือกๆกัน ได้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับ จริงๆ แต่ตอนนั �นรู้สึก 
ว่าได้เป็นแน่เลย (หวัเราะ)

มีคนบอกว่าป๊อปเป็นผู้กํากับที่มีปัญหา ... พูดไม่รู้ เรื่อง
ครับใช่ มีปัญหามากเลย ก็พยายามปรับแหละครับ ใช้เซนส์ซะส่วน 
ใหญ่ ค่อยจดไปพูดเอามั�ง พยายามถามว่าเข้าใจมั �ย ก็แก้เท่าที�แก้ 
ได้อะครับแต่ก็พยายามแก้ทุกปัญหานะแต่ปัญหาส่วนใหญ่เป็น 
ปัญหาเกี�ยวกะความรู้สึกคนไงครับ เลยปรึกษาพวกพี�ที�มีประสบ- 
การณ์มั �ง อะไรพวกนี � เพราะป๊อปก็มีปัญหามาก่อน

ต้องคุมงานรุ่นพี่ที่ โตกว่าด้วย โดยเฉพาะในโรงเรียนมีที่มี 
ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย ทํายังไงบ้าง ลําบากมัย้
ก็เคารพเค้าแหละครับ เพราะรุ่นพี�อะเนอะแต่ก็มีเล่นกันบ้าง รุ่นพี� 
มีแต่คนคุยง่ายอะครับให้โอกาสรุ่นน้องดี รุ่นพี�ไม่ฟังก็มีปัญหานะ 
ครับ ต้องพยายามตามใจเค้าอะครับ แต่เค้าก็มีเหตผุลนะ ให้ความ 
เคารพเค้า เค้าก็ฟังแล้วครับ (หวัเราะ)

คิดยังไงกับตุ๊ด
ก็เมื�อก่อนแอนตี � เกรงมากเลยครับ แต่ลองเข้ามาแล้วได้ทําอะไร 
ด้วยกัน พวกตุ๊ ดมักจะมีพลังเยอะ และทํางานสนุกอะครับ ตุ๊ ดก็ 
เป็นคนดีนะครับ ถึงบางครั �งจะแปลกๆก็เถอะ (หวัเราะ)

ก็กลายเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมากขึน้ 
มองคนอื่นเยอะขึน้ แล้วก็มีเพื่อนมากขึน้อะครับ 
เวลาว่างนอนเล่นเกมน้อยครับ 
แล้วก็พวกมุมมองคน ว่าเค้าเป็นยังไง 
เป็นคนละเอียดขึน้ครับ
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ต้องทํางานกับทัง้ตุ๊ด ทัง้ผู้หญิง ยากมัย้ครับ
ก็ยากนะครับ ไม่รู้สิ ผมว่าสงัคมเดี�ยวนี � อารมณ์มนัไม่ค่อยแบ่งเพศ 
แล้วอะครับ ทํางานกับคน ยากหมด ปรับตวัเยอะครับพวกการวาง 
ตวัการทํางาน การเก็บอาการ ความใจเย็น ความคิด ทําอะไรต้อง 
มีเหตผุลเสมอ เก็บอารมณ์ไม่ให้คนอื�นรู้สึกแย่ไปด้วย ที�ปรับเยอะๆ 
คงเป็นการทํางานอะครับ ต้องไม่บ้าอํานาจแคร์ทกุๆคน ประมาณนี �

ผู้หญิงสองคนท่ีเห็นบนโปสเตอร์ เพิ่งทราบว่าเล่นบทเดียวกัน
ผู้หญิงที�อยู่บนโปสเตอร์ ใช่ครับเล่นบทเดียวกนั เพราะพระเอกเรามี 
2 คน คนละอารมณ์ ตวันางเองเมื�ออยู่กับตวัเอกทั �ง 2 คน ก็เป็นฟีล 
ที�ต่างกันครับ เลยแคสมา 2 คนและนี� ก็เป็นความยากอีกหนึ�ง 
เหมือนกันครับ (หวัเราะ)

ความยากของละครเรื่องน้ีคืออะไรครับ
ความยากของละครเรื�องนี �คือฉากครับ ฉากของละครเรื�องนี �แทบ 
ทุกๆสถานที�ในบทเล่นสถานที�ละฉากครับและบทละครเรื�องนี �ครับ
ยากมากเลย

มีปัญหากับพ่อแม่เรื่องทําละครมัย้
มีครับ ตอนแรก แต่ตอนนี �ก็น้อยลงแล้ว เป็นพวกกลบัดึกไรงี �อะครับ 
เพราะเมื�อก่อนเลิกเรียนก็กลบับ้านๆ ไม่ค่อยมีสงัคมอะครับ แล้ว 
เปลี�ยนตวัเร็วไป พ่อแม่ตามไม่ทนั

การทําละครส่งผลกับตัวเรายังไงบ้างครับ ก่อนทํา กับหลังทํา
ก็กลายเป็นคนที�เข้าใจคนอื�นมากขึ �น มองคนอื�นเยอะขึ �น แล้วก็มี 
เพื�อนมากขึ �นอะครับ เวลาว่างนอนเล่นเกมน้อยครับ แล้วก็พวกมมุ- 
มองคน ว่าเค้าเป็นยงัไง เป็นคนละเอียดขึ �นครับ

เวลาและความทุ่มเทท่ีเราใช้ไปกับการทําละคร มันคุ้มมัย้ครับ
คุ้มนะครับ เวลาแลกไปกับการพฒันาตวัเอง

ป๊อปชอบการถูกวิจารณ์มัย้
จะชอบมั �ยก็เฉยๆอะครับไม่ได้ไม่ชอบ แล้วก็ไม่ได้เครียด แบบ 
อยากวิจารณ์ก็วิจารณ์สิ แต่ไม่ใช่ไม่แคร์คําวิจารณ์นะ (หวัเราะ)

ความยากของละครเรื่องน้ีคืออะไร
ความยากของละครเรื�องนี �คือฉากครับ ฉากของละครเรื�องนี �แทบ 
ทุกๆสถานที�ในบท เล่นสถานที�ละฉากครับและบทละครเรื�องนี � 
ครับยากมากเลย

  ก็เมื่อก่อนแอนตี ้เกรงมากเลยครับ แต่ลองเข้ามาแล้วได้ทําอะไร ด้วยกัน   
  พวกตุ๊ดมักจะมีพลังเยอะ และทํางานสนุกอะครับ ตุ๊ดก็เป็นคนดีนะครับ     
  ถึงบางครัง้จะแปลกๆก็เถอะ 

สุดท้าย พูดกับคนที่กําลังจะมาดูละครของเรา
(หัวเราะ) คนที�มาดูใช่ปะ ขอบคุณครับที�มาดูงานของเด็กที�ไม่มี 
ชื�อไม่มีไรประกันว่ามนัจะดี แต่ผมก็พยายามกะมนัมากนะ หวงัว่า 
จะได้รับเสียงตอบรับที�ดีครับ ขอบคุณ

ผู้หญิงสองคนท่ีเห็นบนโปสเตอร์ เพิ่งทราบว่าเล่นบทเดียวกัน
ใช่ครับเล่นบทเดียวกัน เพราะพระเอกเรามี 2 คน คนละอารมณ์ 
ของตวันางเอกเมื�ออยู่กับตวัเอกทั �ง 2 คนเป็นฟิวที�ต่างกันครับเลย 
แคสมา 2 คนและนี�ก็เป็นความยากอีก 1 ครับ (หวัเราะ)

เป็นกําลังใจให้ AC Drama Club กับละครใหญ่เร่ือง “A Courage” 
ในครั้งนี้ด้วยนะครับ มันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของใครหลายคน 
พี่นอ้งเอซีของพวกเราอุทศิตนกนัมากมายเพื่องานงานนี ้แลว้มาดกูนั 
ครับว่าจะมีอะไรลึกซ้ึง จะสุขเศร้า เฮฮา กันขนาดไหน แสดงรอบวันท่ี 
9,10 พ.ย. 56 บัตรราคาแค่ 180 บาท เด็กๆจะทําได้ขนาดไหน 
ต้องมาดูครับ facebook.com/AC.DramaC

ใจจริงแรกสุดเลย ไม่ได้อยากจะมาทําไรมากมายหรอกค่ะ มา 
เพราะอยากแ*ดเห็นรุ่นพี�เราขึ �นไปเป็นผีเสื �อตวัประกอบ เราก็คิดละ 
ว่าอยากไปบ้าง บวกกบั เพื�อน ๆ มากนัเต็มเลยเลยยิ�งอยากมากขึ �น 
และเราก็มีความคิดมาโดยตลอดว่ารุ่นพี�เราแต่งหญิง ขึ �นเวที ไม่ได้! 
เราต้องทําให้ได้ ต้องทําให้คนเห็นว่า ตุ๊ ดโรงเรียนอัสสัมไม่แพ้ 
ผู้หญิงชาติใดในโลก (หวัเราะ) แต่สดุท้าย พอมาทําละครใหญ่ ก็ได้ 
รู้แล้วว่า เราคงต้องยอมเขาไป ในจดุนี � เพราะเรามนัปลอมหนิ ฮื�อออ 
แต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยงัได้แต่งหญิง ขึ �นเวทีตามต้องการ (หวัเราะ) 
เข้าเรื�องก่อน แต่พอเราได้มาทําละครแล้ว ตวัหนูเองก็รู้สึกว่า เออ 
ทําไมมนัถึงมีอะไรที�เราไม่สามารถที�จะอธิบายได้สกัเท่าไหร่ อะไร 
ที�มนัยึดเราไว้กับชมรมนี � มนัเหมือนกับ เราได้มีครอบครัวใหม่อีก 
ทีหนึ�ง ปีแรกก็มีพี�ๆ ป้าๆ (หวัเราะ) แต่มาปีสองเรารู้สึกแก่เบาๆ 
เพราะเดินไปไหนก็มีแต่คนไหว้ไปหมด คิดใหม่เราคงมีอํานาจเยอะ 

"เจนนี่" ทําไมถึงกลับมาทําละครอีก 1 ปี

พบกับ AC Drama Club Insider ... ฉบับหน้าครับ
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The One and Only
by Xbest

“ หลายคนก็จะคิดว่าพ่อคงต้องถีบลูกทีเ่ป็นตุ๊ด แต่เราก็ทํา
ทุกอย่างให้ดีให้ทดแทนสิง่ทีเ่ราไม่เป็นดั่งทีเ่ขาวาดไว้ ”

หาดใหญ่
แดนไก่ทอด
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"คุยกันชิลๆเลยนะ" เธอพูดขึ �นด้วยนํ �าเสียงร่าเริงและแสนจะ 
เป็น มิตรก่อนที� เราจะเริ� มบทสนทนา เมื�อเราได้ยินดังนั �น เรา 
จึงไม่รอช้าที�  จะให้เธอแนะนําตัวคร่าวๆให้เรารู้จักเธอมากขึ �น 
สักหน่อย "ชื�อ เจนนี�นะคะ จริงๆหลายคนคิดว่าพี� เ ป็นคนทํา 
วีดีโอ Viral Clip แต่จริงๆแล้วพี�มาจากกลุ่ม Trasher Ban- 
gkok ซึ�งเป็นกลุ่มที� ทํา partyกัน" จากข้างต้นที� เราได้บอกชื�อ 
(เต็มๆ) ของเธอไปแล้วว่า เธอชื�อว่า "เจนนี�  ปาหนัน ณ หาด- 
ใหญ่ แดนไก่ทอด"  เราก็เกิด ความสงสัยมากมายกับคําถาม นี �  
" ชื� อ พี� จ ริ งๆ  คือ  ชื� อ เจนนี� เลย?"  มัน เ ป็นคําถามที� เ ราไม่น่ า 
ถามเลยจริงๆเพราะคําตอบที� ไ ด้กลับมานั �นทําให้เราช็อกไป 
หลายวินาที "ใช่  ชื�อเจนนี�ตั �งแต่เกิดเลย พระตั �งให้" แต่โชคดี 
ที�สิ� ง ที� เธอพูดเป็นแค่มุข อําตลกๆเท่านั �น  " ไม่จ ริง  (หัว เราะ) 
จริงๆคําว่าเจนนี� เ นี�ย ถ้าคนยุคพี� เขาจะรู้จักหนังเ รื� อง ' เจนนี� 
กลางวันครับ กลางคืนค่ะ' เป็นหนังเกี�ยวกับผู้ ชายที�แอบชอบ 
ผู้ หญิง แต่ต้องปลอมตัวเป็นผู้ หญิงเพื�อให้เข้าไปเป็นเพื�อนร่วม 
หอ ในหนังก็เหมือน ผู้ ชายที� ต้อง  แอ๊บแต่งหญิงเป็นกะเทย 
อาจารย์ของพี� ก็เลยเรียกพี�ว่า เจนนี�  ตอนนั �นพี�อยู่  ป.4 แล้วพี� 
เป็นกะเทยคนเดียวในห้องซึ�งทุกๆคนก็จะเรียกพี� ชื�อนี �เ รียกกัน 
มากกว่าชื�อที�พ่อแม่ตั �งให้อีก แต่จริงๆ พี�ชื�อปอ" เธอบอกชื�อเล่น 

จริงๆของเธอด้วยความเขินอาย "ส่วนปาหนัน คือเหมือนเรา  
ได้เข้าไปทํางานใน Channal V Thailand  ในรายการก็จะมี 
ตัวตลกซึ�งมันมีตัวละคร 3 ตัว  คนหนึ�งชื�อปื� ด คนหนึ�งชื�อแป๊ด 
แล้วอยู่ดีๆ ชื�อปาหนันมันก็ผุดมาในหัว เราก็แบบโอเค ชื�อมันก็ 
ดูเป็นตัวเรานิดนึงที� เราเป็นคนใต้" "แต่ชื�อพี� ก็ไม่ได้จบแค่นั �น" 
เรารีบท้วง "ตอนทําคลิปช่วงแรกๆพี�ก็กลัวขายตลกอย่างเดียว 
คนจะไม่ดู ก็เลยเอาความแปลกเข้าสู้  (หัวเราะ) เพื�อให้คนจํา 
ได้เหมือนแม่บ้านมีหนวดแบบนี � ซึ�งตอนนั �นในรายการที�พวก 
พี�ๆทําคลิปมันจะมีช่วง Trash time และเวลาพวกพิธีกรแนะ- 
นําตัวก็จะมีแบบ "สวัสดีค่ะ ดิฉัน สายสวรรค์ ขยันยิ�ง" พี�ก็เลย 
ต้องทําชื� อใ ห้ เ ป็นทางการก็ เลยใส่  ณ เ ข้ามาแบบราชนิกุล 
อยากเป็นเจ้า แบบ ณ สงขลาอะไรแบบนี � ซึ�ง ณ สงขลาก็มีไป 
แล้ว และด้วยความที� เราขายความเป็นใต้ตั �งแต่ชื�อ ปาหนัน 
ก็เลยเอาชื�อ ณ หาดใหญ่ แดนไก่ทอด ไปเลย ให้แสดงถึงว่า 
เรามาจากเมืองที�ขายไก่ทอดแข่งกับเซเว่นอะ(หัวเราะ)" ทีนี � 
เราก็เคลียร์ประเด็นชื�ออันแสนยาวและเป็นเอกลักษณ์ของเธอ
แล้ว แต่อีกประเด็นหนึ�งที�ผุดขึ �นมาในหัวเราก็คือการที�เธอเป็น 

" ในฐานะ ทีพ่ีเ่ป็น LGBT คนนึงทีท่ํางานสือ่พีก่็อยากจะบอกว่า 
คือมันไม่เสรีหรอกสําหรับคนกลุ่มเราในประเทศไทยอะ แต่เรา
รู้สึกว่า เราควรมีลิมิตในการทีจ่ะแสดงออก คือจะแบบไม่แคร์
ไม่ได้ เราค่อนข้างถูกมองลบมาก่อน ก็ค่อยๆทําดีขึน้ไป " 

คนใต้แต่กําเนิด แต่เธอกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ เราเลย 
อยากจะ รู้ว่าอะไรคือจุดที� ทําให้ เธอเ ข้ามาอยู่ ในเ มืองหลวง   
"ก็เข้ามาเรียนด้วยความที�กะเทยคนนึงอยากเข้ามาเจอสังคม 
ดีๆ มาอยู่เมืองที�มีสาธารณูปโภคที�ดีกว่า ก็เลยตัดสินใจเข้ามา 
เป็นดอกหญ้าในป่าปูน ตอนที�เจ๊เอนทรานซ์ก็เลือก 4 อันดับที� 
กรุงเทพหมดเลย แล้วติดศิลปากรก็เลยได้เข้ามาจริงๆ สมใจ 
อยาก"  เธอจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชา 
โบราณคดีเอกภาษาฝรั�งเศส ซึ�งมันดูไม่เกี�ยวอะไรกับการทํา- 
งานในสายบันเทิงเลย เราจึงต้องให้เธอเล่าย้อนความไปถึง 
สมัยที�เธอรู้จักกับ Trasher "จริงๆแล้ว Trasher เป็นกลุ่มเพื�อน 
รุ่นพี�  รุ่นน้องที�คณะกันหมดเลย เป็นรุ่นพี�ที�สนิทกัน กลางวันก็ 
กินข้าวโต๊ะข้างๆกันซึ�งเป็นกลุ่มกะเทยที�บ้าๆอะ คิดดูพวกพี�ถึง 
ขนาดรวมเงินกันเพื�อซื �อลําโพงมาเปิดตอนกลางวัน มาเต้น 
มาเดินแบบ" แล้วทําไมถึงมาเริ�มทํา party ทํา mv ล่ะ?" คือเรา 
เป็นกลุ่มคนที� ฟังเพลงคล้ายๆกันอะ โตมากับเพลงของ RS 
โตมากับเพลงของ Britney Spears แล้วมันเป็นกลุ่มเพลงที� 
แบบไม่สามารถไปหาฟังได้ที�ไหนอะ พี�โจ้เขาก็เลยตั �ง Trasher 
ขึ �นมา จัดครั �งแรกคนก็ไปประมาณ 50 คน แล้วมันก็แบบปาก 
ต่อปากอะ ไปๆมาๆคนก็เริ�มมาเยอะขึ �นๆ"  ถึงแม้ Trasher จะ 

ก่อตั �งมา 5 ปีแล้ว แต่ช่วงที�มาบูมจริงๆก็เป็นช่วง 2-3 ปีให้ 
หลังมานี �ซึ�งเริ� มมีการทํา MV parody เพื�อโปรโมท party จน 
เ ป็นที� รู้จัก  "จากวิ ธีการโปรโมทที�แบบถ่ายรูปถ่ายโปสเตอร์ 
อะไรกันปกติ ก็แบบทําคลิปกันขึ �นมา"  โดยเธอยังบอกเราอีก 
ว่าก่อนจะมาเป็น โปรโมท party เนี�ย ก็ทําคลิปเล่นๆกันก่อน 
อยู่แล้ว  "อันแรกเป็น Someone Like You ที�ตอนนั �นคลิปพวก 
parody มันกําลังบูม ซึ�งเราดูไปเรื� อยๆเราก็แบบ เฮ้ย เราก็ทํา 
ได้ กะเทยไทยก็ทําได้นิหว่า ประเทศไทยก็มีราชดําเนินที� เดิน 
ได้สวยๆ รวมถึงมีพี�คนนึงที� อ้วนๆเหมือน Adele ก็เลยลองทํา 
กันดู  ( ทําตอนช่วงนํ �าท่วม)  ผลตอบรับก็ เ ดือนนึงประมาณ 
10,000 views เห็นจะได้ และคลิปก็ได้ไปออกที� ThaiPBS แต ่
ที� ทําโปรโมทจริงๆเป็นตัวที�  3 We Found Love" ด้วยความที� 
ตัวอง ค์ประกอบต่างๆ  มันดูสมจ ริง เหมือน or ig ina l  ของ
Rihanna อย่างมาก ทําให้ชื�อเสียงของพวกเธอเป็นที� รู้จักกัน 
มากขึ �น แต่สิ�งที� ยิ�งตอกยํ �าชื�อเสียงของพวกเธอก็คงเห็นจะเป็น 
MV The One That Got Away ที�นักร้องชื�อดังเจ้าของเพลง 
อย่าง Katy Perry ถึงกับtweetแชร์กันเลยทีเดียว "ดีใจ มากกก 
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คื อ เ ร า เ ห มื อ น ทํ า วี ดี โ อ ล้ อ เ ลี ย น ใ ค ร ลึ ก ๆ แ ล้ ว เ ร า ก็ อ ย า ก 
ให้เขาได้ดู คนอื�นอะเราก็ไม่ รู้ว่าเขาได้ดูรึเปล่า แต่ Katy เนี�ย 
เรารู้เพราะว่าเขาทวิต เขาทวิตแบบถ้าคุณไม่ดู คุณจะอยู่ไม่ได้ 
อะไรงี �อะ" นอกจากเบื �องหน้าที�สวยงามที� เราได้ดูกันในคลิป 
ต่างๆแล้ว สิ�งที� เราอยากรู้มากที�สุดก็คือเบื �องหลังของการทํา 
คลิปแต่ละตัว  " ด้วยความที�  ทีมงานมีความสามารถอยู่แ ล้ว 
บวกกับความชอบ ก็เลยตั �งใจทําให้สุดความสามารถ ส่วน 
โปรดักชั�น ก็เหมือนเป็นจิตอาสามากกว่า แรกๆพวกเราลงทุน 
กัน เ พียง  3 ,000 บาท ส่วนมากเป็นการหยิบยืมมากกว่า "  
เ รียกได้ว่าทุกสิ�งอย่างที�พวกเธอเริ� มทํานั �นทําเพราะความรัก 
ความชอบจริงๆ โดยเธอยังเสริมอีกว่า "พวกเรามั�นใจว่าทําได้ 
และไม่ได้มีเจตนาว่าจะต้องดังมันเป็นแค่ความชอบ อยากทํา 
บวกกับกลุ่มเพื�อนที� มีพลังมีความสามารถทางด้านนี �อยู่แล้ว 
พวกเราเลยไม่อยากให้โอกาสมันผ่านไป" นอกจากกระแสตอบ 
รับอันท่วมท้นแล้ว Trasher ยังมีอีก 1 สิ�งที�การันตีความสําเร็จ 
บวกกับความชอบ ก็เลยตั �งใจทําให้สุดความสามารถ ส่วน 
โปรดักชั�น ก็เหมือนเป็นจิตอาสามากกว่า แรกๆพวกเราลงทุน 
กัน เ พียง  3 ,000 บาท ส่วนมากเป็นการหยิบยืมมากกว่า "  
เ รียกได้ว่าทุกสิ�งอย่างที�พวกเธอเริ� มทํานั �นทําเพราะความรัก 
ความชอบจริงๆ โดยเธอยังเสริมอีกว่า "พวกเรามั�นใจว่าทําได้ 
และไม่ได้มีเจตนาว่าจะต้องดังมันเป็นแค่ความชอบ อยากทํา 
บวกกับกลุ่มเพื�อนที� มีพลังมีความสามารถทางด้านนี �อยู่แล้ว 
พวกเราเลยไม่อยากให้โอกาสมันผ่านไป" นอกจากกระแสตอบ 
รับอันท่วมท้นแล้ว Trasher ยังมีอีก 1 สิ�งที�การันตีความสําเร็จ 
ของพวกเขาไ ด้อย่ าง ดี เลย ก็ คือการ ที�พวกเขาไ ด้ รับรางวัล 
"กลุ่มพาร์ตี �ที� เลิศที�สุดแห่งปี" จาก Cheeze Awards เมื�อเดือน 
กันยายนที�ผ่านมา ตอนนี �เราก็ รู้ เ รื� องงานต่างๆของเธอไปกัน 
แล้วเราก็เลยกลับมาพูดถึงเรื� องส่วนตัวของเธอกันบ้าง "พี� เป็น 
ลูกคนแรกเกิดขึ �นมาในครอบครัวที� กําลังตั �งตัว ชีวิตของพี� เลย 
ถูกสอนให้ทําได้ทุกอย่าง ตอนประถม พี� ไ ด้ เ งินไป โรงเ รียน 
เพียงวันละไม่ถึง 70 บาท แต่พี� ก็ มี เ งินเหลือกลับบ้านทุกวัน 
เพราะเราเห็นแม่ลําบากมา ก็ไม่ ไ ด้อะไรมาก ไม่ฟุ่ ม เฟือย"  
พอเราฟังอย่างนั �นมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ�งที� เธอถูกปลูกฝังมาตั �ง
แต่ เด็กๆมันดูขัดจากชีวิตชาวกรุงมาก เราเลยขอให้เธอช่วย 

“ ฉันก็ลองหมดเลยตัง้แต่กินเหล้า สูบบุหรี ่และอืน่ๆ แต่ฉันรู้ว่าฉัน
ควบคุมตนเองได้ ไม่ถึงขนาดเล่นยา เพราะคําๆนึงทีพ่่อเคยบอก
ว่าพ่อเป็นตํารวจนะ ถ้าลูกคนไหน โดนจับเพราะข้อหายาเสพติด 
พ่อคงเสียใจทีสุ่ดในชีวิต ฉันเลย ไม่เคยคิดทีจ่ะลองอะไรเลยแก ”

เล่าเ กี�ยวกับชี วิตที�แตกต่างกันจากเด็กใสๆในหาดใหญ่มาสู ่
สาวพาร์ตี �ชาวกรุง " สังคมที�หาดใหญ่เป็นสังคมเพื�อนแบบใสๆ  
ที�เรียนเสร็จก็กลับบ้าน ไม่เคยไปเที�ยวกลางคืน นานๆทีก็ไปนั�ง 
กินนํ �าชา พอมากรุงเทพ พอเจออะไรที�มันน่าสนใจฉันก็ใจแตก 
เลยก็ว่าได้(หัวเราะ) ฉันก็ลองหมดเลยตั �งแต่กินเหล้า สูบบุหรี� 
และอื�นๆ แต่ฉัน รู้ว่าฉันควบคุมตนเองได้ ไม่ถึงขนาดเล่นยา 
เพราะคําๆนึงที�พ่อเคยบอกว่าพ่อเป็นตํารวจนะ ถ้าลูกคนไหน 
โดนจับเพราะข้อหายาเสพติด พ่อคงเสียใจที�สุดในชีวิต ฉันเลย 
ไม่เคยคิดที�จะลองอะไรเลยแก" เธอสรุปความแตกต่างของ 2 
เมืองได้อย่างกะทัดรัดและเห็นภาพเป็นอย่างดี "พี�มารู้ตัวว่าพี� 
เป็นเพศที�สามตั �งแต่เมื�อไหร่?" เรายิงคําถามที� เ รียกได้ว่าเป็น 
คําถามยอดฮิตที� เพศที�  3 ทุกคนโดนถามคําถามนี � "อู๊ ยยยยย 
ตายยยยยย ตั �งแต่เด็ก และพี� ก็ไม่ได้แอ๊บด้วย คือ พ่อแม่ รู้อะ 
เราก็ชอบเล่นอะไรที�ผู้ หญิงเค้าเล่นกัน ชอบการโดดยาง การ 
ใส่กระโปรง เอากระโปรงน้องมาใส่ เปิดพัดลมพริ �วๆเอาเครื�อง 
สําอางแม่มาแต่งเล่น เราก็รู้เลยหละว่านี� คือพฤติกรรมของตุ๊ ด 
ซึ�งพ่อแม่ก็ไม่ได้เคยพูดถึงไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เป็น ด้วยความที� 
เราเป็นคนรักดี ไม่ให้เขาผิดหวัง เขาก็เลยกลายเป็นว่ายอมรับ 
กันไป หลายคนก็จะคิดว่าพ่อคงต้องถีบลูกที� เป็นตุ๊ ด แต่เราก็ 
ทําทุกอย่ างใ ห้ ดี ใ ห้ทดแทนสิ� ง ที� เ รา ไม่ เ ป็นดั� ง ที� เ ขาวาดไ ว้ "  
จากที� เธอกล่าวมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร 
สิ�งที�สําคัญที�สุดคือการเป็นลูกที�กตัญ�ูรู้คุณพ่อแม่ "ในฐานะ 
ที� พี� เ ป็น LGBT คนนึงที� ทํางานสื�อพี� ก็อยากจะบอกว่า คือมัน 
ไม่เสรีหรอกสําหรับคนกลุ่มเราในประเทศไทยอะ แต่เรารู้สึกว่า 
เราควรมีลิ มิตในการที�จะแสดงออก คือจะแบบไม่แคร์ไม่ไ ด้ 
เราค่อนข้างถูกมองลบมาก่อน ก็ค่อยๆทําดีขึ �นไป" เธอกล่าว 
ทิ �งท้ายถึงสังคมชาวรักร่วมเพศในประเทศไทยที�คําพูดของเธอ
นั �นไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มรักร่วมเพศเท่านั �นที�จะเอาเป็นแนว 
ทาง แต่ทุกๆคนก็ควรจะฟังไว้เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไร 
คุณต้องมีลิมิตในการแสดงออก คุณไม่สามารถทําตัวเหมือน 
โลกทั �งใบเป็นของคุณ อย่างน้อยๆคุณก็ยังคงต้องมีพื �นที� ที�จะ 
ยืนอยู่บนโลกใบนี � สิ�งที�สําคัญที�สุดคือการทําตัวเราให้ออกมา 
ให้ดีที�สุดเท่าที�จะทําได้
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 "สขุสนัต์วนัเกิดคะคณุ ไม่รู้ว่าคณุจําได้รึเปล่าแต ่
ปีนี � เป็นปีเเรกที�พวกเราได้กลับมาอยู่ ด้วยกันอีกครั �ง  
ฉันจึงอยากซื �อของที�คุณอยากได้สมัยที�คุณคบกับฉัน  
มันอาจเป็นของที�ดูไม่ค่อยมีราคาไปหน่อย แต่ฉันอยาก 
จะให้คุณด้วยความรักนะคะ"  
ประโยค เหล่านี �ถูกเขียนด้วยปากกา
แต่ประโยคหลังจากนี �...
 "ขอโทษ  ที�ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมงานวันเกิด 
ของคุณ ฉันขอโทษที�ไม่อาจทําตามคําสัญญาของเราได้  
อลิสยกโทษให้แม่ด้วยนะ ที�ไม่อาจไปพบลูกได้อีกแล้ว 
แม่ รักลูกมากนะ แล้วก็ขอโทษนะ ขอโทษ ขอโทษ 
ขอโทษ..."  ประโยคเหล่านี �ถูกเขียนด้วยเลือด และตรง 
ปลายๆข้อความมีรอยคราบนํ �าตาเหลืออยู่บนกระดาษ  
ฉันที�ได้ฟังข้อความทั �งหมด รับไม่ได้กับสิ�งที�เกิดขึ �น ราว 
กับโลกทั �งโลกพังทลาย แม่ที�คอยอยู่เคียงข้างเราไม่มีอีก 
แล้วฉันจึงลุกขึ �นแล้วรีบวิ�งออกไปจากห้องโถง ก่อนจะ 
ออกไปข้าได้ยินเสียงของพ่อไล่หลังมาว่า
 "ใครเป็นคนทํา!!" พร้อมกับเสียงร้องไห้ราวกับ 
คนบ้า ฉันเข้าไปหลบในห้องของตัวเอง เอาแต่ร้องไห้ 
ครํ�าครวญคิดเพียงว่ามันเป็นเพียงความฝัน

06
หลังจากวันนั �นไม่กี�วันแม่ของข้าก็ขออนุญาตออกไปข้าง 

นอกราชวงัเพื�อไปเดินซื �อของอะไรบ้าง ถึงพ่อจะคดัค้านไป 

แล้วว่าให้คนใช้ไปซื �อแทน ให้ก็ได้แต่แม่ข้าปฏิเสธบอกแต ่

เพียงว่า

 "ถ้าไม่ซื �อด้วยตวัเอง มนัคงไม่มีคณุค่าอะไร"

แล้วนางก็ออกไปจากปราสาท ตกเย็นวันนั �นแม่ของข้าก็ 
ยงัไม่กลบัมา จนพ่อข้าให้สง่คนออกไปตามหา แต่ไม่ทนัไร 
คําตอบก็มาถึง มีคนไปพบกล่องไม้ปิดสนิทอยู่หน้าวัง  
เป็นกล่องไม้ที�ไม่ใหญ่ซกัเท่าไหร่ มีกระดาษแปะอยู่ที�หน้า 
กล่องเขียนว่า 'ความพิโรธของสัตว์ร้าย' เมื�อเปิดกล่อง 
ออกดู  พวกเราทุกคนก็ตกอยู่ในความสิ �นหวงัทันที ภาย 
ในกล่องนั �น ถูกบรรจุไปด้วยชิ �นส่วนร่างของแม่ข้าที�ถูก 
หั�นออกเป็นส่วนๆ ชิ �นส่วนเหล่านั �นถูกบรรจุอย่างลวกๆ 
จนสภาพ ของชิ �นส่วนบางส่วนเละจนมองไม่ออกว่าเป็น 
ส่วนไหน ตรงกลางกล่องมีหัวของแม่ข้าซึ�งกําลังมองมา 
ยงัใบหน้าของพ่อข้าที�เปิดฝากล่องออก ข้าถึงกับเข่าอ่อน 
ทําอะไรไม่ถกู เอามือมาปิดใบหน้าที�ยงัคงตะลงึกบัสิ�งที�เกิด 
ขึ �น พ่อของข้าหยิบกล่องเหล็กอนัใหญ่ไม่เกินอุ้ งมือออกมา 
จากในกล่อง เมื�อเปิดดูก็พบกับจดหมายถึงพ่อ พ่ออ่าน 
ออกเสียงเบาๆ   

... ตอจาก ‘จอมมาร’ ฉบับที่ 2
Part 02

เรื่อง : หยาดนํ้าค้างสีดํา
ภาพ : Lively
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08
เมื�อเราวิ�งออกมาถึงประตูใหญ่  คนที�โผล่มาคราวนี �คือเอจิส

เขาเดินออกมาพร้อมกับมีดสั �นเล่มหนึ�ง ตัวของเขาชุ่มไป

ด้วยเลือด ท่าทางการเดินของเขาเหมือนกับไม่มีชีวิต เขา 

เดินอย่างอิดโรยมาขวางตรงหน้าพวกเรา เขาจึงเริ�มแหงน 

คอมอง 

 "นี�เหน็แมฉ่นัไหม เหน็องักสับ้างไหม นี�ตอบหนอ่ยส"ิ 

เขาจับไหล่ของโนดัมแล้วเขย่าแรงๆ 2-3 ที เธอไม่ตอบ 

เเล้วเบนสายตาไปทางที�เอจิสเดินมา เอจิสเองก็ก้มหน้า 

พูดเบาๆกับตัวเอง

 "นั�นสินะ คงไม่เห็นหรอก พวกเขาคงไม่โผล่มา

ให้พวกเธอเห็นเป็นครั �งที� 2 อีกแล้ว"

 "ใจเย็นก่อนแล้วมากับพวกเราเถอะนะ" โนดัม 

พูดปลอบพร้อมกับจับไหล่เขากลับ

 "พวกเธอเป็นตวัปลอมสินะ" ทนัทีที�พดูจบเขาก็จบั

มีดแล้วแทงไปที�โนดัม แต่เธอจับไว้ได้

 "เธอจะทําบ้าอะไรเนี�ย ใจเย็นก่อนสิ พวกเราเป็น

พี�น้องเธอนะ วางมีดลงแล้วคุยกันดีๆเถอะ"

 "ไม่!! ฉันจะไม่เชื�อฟังอะไรแกทั �งนั �น" เขาเริ�มเพิ�ม

เเรงมากขึ �นเรื�อยๆ

 "แกรู้อะไรไหมเมื�อกี �นะฉันพึ�งเห็นแม่กับพี�สาวถูก

ฆ่าต่อหน้าต่อตาฉัน แกรู้ไหมว่าฉันคิดอะไร ฉันคิดว่าฉัน 

กําลงัฝันอยู่แหละ แล้วก็นะ มีดนี�นะคืออปุกรณ์ที�จะทําให้

07
 ในคืนวันที� 2 หลังจากที�ฉันเอาแต่อยู่ในห้องนี � 
จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูที�รุนเเรงและเร่งรีบ
 "อลิส รีบออกมาเร็ว" 
เจ้าของเสียงคือพี�โนดัม ฉันรีบเปิดประตูออกมาเพราะ 
เสียงนั �น ทันทีที�ฉันเปิดประตู เธอรีบคว้ามือของฉัน 
เเล้วพาวิ�งลงบนัไดไปเรื�อยๆ
 "นี�มันเกิดอะไรขึ �น พี� โนดัมช่วยอธิบายให้ฟัง 
ก่อนได้ไหม" เธอไม่หยุดวิ�งแต่พูดตอบกลบัมาว่า
 "เกิดการปฏิวตัินะ ท่านพ่อเองก็ตายแล้วด้วย" 
ฉันถึงกับอึ �งในคําตอบที�ได้ยิน แต่ก็ไม่หยุดที�จะวิ�งตามเเรง
ฉุดของท่านพี�โนดัม เมื�อลงมาเกือบถึงบันไดขั �นสุดท้าย 
พี�โซเฟียก็ปรากฏตวัขึ �นพร้อมกับถุงใบใหญ่
 "นี�เธอยงัไม่ตายหรอ แล้วเมื�อกี �ไปไหนมา"
พี�โนดมัถามอย่างเร่งรีบ 
 "ยังไงซะเวลาหนีก็ต้องใช้เงินสินะ ฉันถึงได้ไป 
ขนสมบัติเท่าที�ได้มาหน่ะ" เธอตอบกลับพร้อมกับตบถุง 
ที�พาดอยู่กับหลงั 2 ที
 "เอาเถอะ รีบหนีกันก่อน" พี�โนดัมฉุดฉันแล้ว 
รีบวิ�งต่อไป พี�โซเฟียเองก็วิ�งตามหลังมา พวกเรารีบวิ�ง 
เข้าไปในประตูบานใหญ่ที�ต่อกับห้องโถง ภาพที�ปรากฏ 
คือซากศพเป็นร้อยเป็นพันกองอยู่ เกลื�อนปราสาทไม่ว่า

มุมใดๆ ก็มองเห็นแต่ร่างไร้วิญญาณกับเลือดที�นองจน 
พื �นปราสาทชุ่ ม ไปหมด พี� โนดัม รีบฉุดใ ห้ฉัน วิ� งต่อ 
พวกเราวิ�งผ่านกองซากศพมากมาย ทันใดนั �นก็มีมือ 
จากกองซากศพโผล่ออกมาจับขาพี�โซเฟียไว้ ทําให้เธอ 
ล้ม ลง กับ พื �น  ถุ ง ที� เ ธอ ถือ ม า ก็ตกกร ะจ ายอ อ กมา 
เต็มไปหมด
 "ซะ...โซเฟียนี�ฉันเองนะ  เซฟีรอสไงช่วยฉันที 
เถอะขอร้อง" พี�เซฟีรอสค่อยๆดึงตัวเองมาเกาะขาของพี� 
โซเฟียไว้
 "ปล่อยฉันนะเจ้าเศษขยะ!!!" เธอใช้ขาอีกข้าง 
ถีบหน้าเขาอย่างสุดเเรง ด้วยแรงที�ว่าทําให้ขาอีกข้างเธอ 
หลดุจากมือที�เกาะอยู่ เมื�อเธอตั �งตวัได้จึงรีบวิ�งไปเก็บข้าว 
ของที�หล่นออกมาจากถุงของเธอ เธอพรํ� าพูดแต่คําว่า 
"เงินๆ"  พร้อมกับโกยข้าวของใส่กลับไปในถุง เมื�อเธอ 
เก็บมันจนเสร็จ เธอก็รีบเเบก และกะจะวิ�งตามเรามา 
ให้ทัน แต่ เธอกลับโดนหอกปามาจากด้านหลังทะล ุ
หัวของเธอออกมาทําให้เธอล้มลง ถุงสมบัติที�เธอขนมา 
เองก็ทับตัวเธอจนเละ เลือดที�พุ่งออกมาจากร่างของเธอ 
ราวกับนํ �าที�กระเฉาะจากแก้ว ก้นถุงสีขาวใบใหญ่ก็เริ�ม 
ชุ่มไปด้วยเลือดของเธอ

ฉนัตื�นจากฝันไงละ" เอจิสเริ�มพดูราวกบัคนบ้า ไม่สิเหมือน

พวกฆาตกรโรคจิตมากกว่า เขาพูดไปหวัเราะไปเรื�อย ฉัน 

ที�กําลงัมองเหตกุารณ์นี �อยู่ได้แต่นั�งเข่า อ่อนอยู่หลงัพี�โนดมั 

โดยที�ทําอะไรไม่ได้เลย

 "นี�แกพูดบ้าอะไรเนี�ย.." เสียงของพี�โนดมัราวกับ

เป็นสัญญาณบอกว่าเธอกําลังจะหมดเเรง

 "ก็หมายความว่าถ้าฉันฆ่าพวกเเกให้หมด ฉันก็

จะตื�นจากฝันไงเล่า พวกแกนะมนัแค่ของปลอม จะฆ่าให้

ตายๆไปก็ไม่ผิดอะไร เอาละมาทําให้ฉันตื�นจากฝันซะที 

เถอะน่า" เขาทุ่มแรงกดจากร่างกายไปที�มีด ในตอนนั �น 

พี�โนดมักะว่าจะเบี�ยงวิถีมีด ทําให้มีดเล่มที�ว่าเบี�ยงเส้นทาง

ไปพุ่งเข้าอกเอจิสแทน

 "อ๊อก..แกนะแก" เอจิสไม่หยุดเพียงเท่านั �นเขา 

ปล่อยมือจากมีดเเล้วเอามือทั �งสองบีบคอโนดมักะให้ตาย

แต่ไม่ทันไรก็หยุดลง มือทั �งสองปล่อยคอโนดมัทิ �งไว้เพียง

รอยมือสีแดงเกือบเต็มคอ เธอร้องไห้ระหว่างที�ร่างนั �นล้ม

ลงกับพื �น

 "นี�อลิส ฉันผิดรึเปล่า ฉันไม่เคยคิดจะฆ่าใคร 

เมือกี �ฉันก็กะจะช่วยเขาแต่กลบั.." เธอร้องไห้ต่อฉันที�ได้แต่

มองดูเหตุการณ์ไม่รู้จะทําไงได้ แต่เงียบแต่ไม่นานเธอก็ 

หยดุร้องพร้อมกบัเดินมาจบัมือฉันให้ลกุขึ �นมาเดิน คราวนี �

ไม่ใช่วิ�งแต่เป็นเดิน ค่อยๆเดินไปเรื�อยๆ
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 "ข้างหน้ามีคนที�พอจะชว่ยเราได้อยู ่ รีบตามมาเร็ว" 

เธอพูดระหว่างที�ก้มหน้าเดินเข้าไปทางประตู

 "เป็นไงบ้างขอรับองค์หญิง" เสนาธิการ 'ครูซ' 

กล่าวต่อพวกเรา

 "ช่วยพวกเราทีเถอะนะขอร้อง" ฉันรีบร้องขอชีวิต

 "แน่นอนฝ่าบาท แต่ท่านช่างเลอโฉมยิ�งนัก" 

เขาเดินมาใกล้ๆแล้วจับคางของฉันขึ �น 

 "สนใจจะมาปกครองเมืองนี �กับข้าไหมละ" เขา 

ก้มหน้าลงมาพดูข้างๆหฉูนั ฉนัถงึกบัตกใจเเล้วรีบผละตวัออก

 "นี�มันอะไรกัน"  ฉันหันไปถามโนดัมที�กําลังก้ม

หน้ารับความผิดอยู่

 "อ้าว นี�เจ้าไมไ่ด้บอกนางรึ งั �นข้าจะบอกให้เจ้าฟัง 

ข้าคือผู้ ก่อการกบฏครั �งนี � และข้าต้องการบัลลังก์แต่ด้วย

กฎหมายนิดๆหน่อยๆทําให้ข้าจําเป็นต้องมีทายาทไมนอส

เป็นคู่ครอง" เขาเริ�มอธิบาย

 "ทําไมพี�โนดมัถงึทําอยา่งนี � ทําไมไมใ่ช้ตวัเองซะละ 

ทําไมต้องพาตัวฉันมาเจอเรื�องแบบนี �ด้วย" ฉันรีบหันไป 

ถามพี�โนดัมแต่คนที�ตอบแทนคือครูซ

 "โนดัมไม่มีเชื �อสายของไมนอสเธอเป็นพวก..อืม

จะว่าไงดีละ กากเดนของเหล่าไมนอสหน่ะ ส่วนเจ้ามี 

พลังแห่งไมนอสอยู่กับตัว และยังเป็นสาวที�สวยที�สุดใน 

บรรดาลูกสาวทั �งหมดด้วย เพราะงั �นข้าจึงเลือกเจ้า โดย

ให้โนดัมไปรับตัวเจ้า" ครูซอธิบาย

 "เขาจับแม่ฉันไว้ บอกว่าถ้าไม่ทําจะฆ่าแม่ให้ 

ตายฉันจึงไม่มีทางเลือก" เธอพูดพลางรู้สึกเจ็บใจ ทําท่า

ราวจะร้องไห้แล้วหันหน้าหลบตาฉัน

 "เอาละงั �นมาเริ� มกันจากจุมพิตเลยละกันนะ" 

เขายื�นหน้าเข้ามาใกล้ฉัน ฉันได้แต่ภาวนาว่า หยุดเถอะ 

พอซะที ใครก็ได้ช่วยด้วย ทันใดนั �นมือข้างหนึ�งก็โผล่มา

จากด้านหลังครูซ มันจับเขาลอยเหนือพื �นดิน 

 "พอซะที" เจ้าของเสียงเเละมือนั �นคือซลัดีน พูด

ไม่ทันจบเขาก็หักพอเจ้าครูซตายคาที�

 "ทําอะไรนะ ถ้าทําอย่างนั �นแม่ก็ตายกันพอดี"

โนดัมรีบตะคอกใส่ซัลดีน

 "แม่ตายแล้ว ตายก่อนที�แกจะไปซะอีก" เขาพูด

พร้อมกับถอดชุดออกให้เห็นใบหน้า

 "..อะไรกัน.."  เธอทรุดลงกับพื �นแล้วนิ�งราวกับ

ตุ๊ กตายัดนุ่นที�อยู่บนชั �นขาย

 "เอาละต้องรีบหนีแล้ว" เขาฉุดฉันกับโนดัมขึ �น

แต่เธอไม่ลุก เขาจึงตัดสินใจปล่อยมือแล้วรีบดึงฉันให้วิ�ง

หนีจากกลุ่มปฏิวัติที�กําลังตามมา

09
เราวิ�งออกมาทางประตูด้านหลังที�พวกคนรับใช้ใช้กันข้าง

นอกตอนนี �หิมะกําลังตกเล็กน้อย

 "เราจะทําไงดี" ฉันถามพี�ที�กําลังหนีอยู่กับฉัน

 "เธอรีบวิ�งไปก่อนเลย ฉันจะกนัข้างหลงัเธอไว้ให้"

เขารีบอธิบายแผนพร้อมกับหยุดแล้วหันกลับไปยังด้านที�

เราหนีมา  ฉันรีบวิ�งหนีออกไปแต่ก็เผลอสะดุดล้มทําให้

ก้อนหินแถวนั �นกระเด็นกระดอนออกไปหมด

 "ตู้ ม!!" เสียงดังสนั�นเกิดขึ �นตรงหน้าของฉัน 

 “รึว่า” ฉันรีบหนัไปยงัทางที�ฉันผ่านมาเพื�อพิสจูน์

ข้อสงสัยของฉัน ภาพที�ฉันเห็นคือพี�ชายที�กําลังมองดูฉัน

เดนิอยูอ่ยา่งสบายอารมณ์ 'กบัระเบดิ' นั�นคือข้อสนันิษฐาน

ที�ฉันคิดที�เขาให้ฉันวิ�งมาก่อน ก็เพราะจะได้เช็คเส้นทาง

ได้ว่าไม่มีกบัระเบิดแต่ก็ช่างเถอะ ถึงจะตายตรงนี �ก็ไม่รู้สึก

แปลกใจเเล้ว เมื�อคิดได้อย่างนั �นฉันก็รีบวิ�งออกตัวไปต่อ

แตไ่มท่นัไรก็ได้ยิงเสียง "ปัง" ตามมา ฉนัรีบหนักลบัไปมอง

ก็พบภาพพี�ชายถูกยิงนอนอยู่ตรงนั �น ฉันไม่รอช้ารีบวิ�งเข้า

ป่า แตพ่วกมนัก็วิ�งตามมา หิมะที�อยูบ่นพื �นหนาถงึประมาณ

ข้อเท้า ถึงจะไม่ได้สูงมากและไม่ได้ทําให้ฉันวิ�งลําบากขึ �น

แต่มันทําให้เท้าของฉันเริ�มชา ร่างกายหนักจนเริ�มเคลื�อน

ไหวไม่ได้  ฉันในตอนนั �นคิดแต่เพียงต้องหนีเท่านั �นถึงจะ

รู้ว่าคงหนีไปได้อีกไม่ไกล แต่ก็ยังดีกว่ามายอมตายที�นี�  

ระหว่างที�ตาของฉันเริ�มเลือนลาง ก็ปรากฏเงาร่างใหญ่ 

โผล่ออกมาจากในป่า  ฉันเหลือบสายตาไปมองที�เงานั �น  

จนทําให้ฉันสะดุดล้มลงหลงัจากผ่านเงานั �นไปแล้ว  ไม่ส ิ

รู้สึกเหมือนโดนทําให้ล้มมากกว่า  แล้วฉันก็ไม่ได้วิ�งผ่าน

เงานั �น แต่เงานั �นต่างหากที�วิ�งผ่านตัวฉันไปทันทีที�ฉันเงย

หน้ามองกลบัไปข้างหลงั พวกที�ตามฉันมาก็ล้มลงกับพื �น

หมดแล้ว มีเพียงชายในชดุคลมุยืนอยูเ่พียงคนเดียว เขาหนั

มามองฉันที�ยังนอนอยู่กับพื �นพร้อมกับพูดกับตัวเองเบาๆ

 “ภารกิจเสร็จสิ �นแล้ว” ภาพของชายคนนั �นเริ�ม

เบลอและมองเห็นไม่ชัดถึงฉันจะอยากวิ�งหนีหรือป้องกัน

ตวัยังไงตอนนี �ร่างกายฉันก็ไม่สามารถขยับได้อีกแล้ว ทัน

ใดนั �นก็มีคําๆหนึ�งผ่านเข้ามาในสมองของฉัน

 “เขาคนนั �นก็คือ'ผู้ กล้า'ไงละ”  หลังจากนั �นฉัน

ก็สลบไป...
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10
 “เป็นเรื�องที�ยาวมากเลยนะเนี�ย เล่นเอาฉันเกือบ

หลับไปหลายรอบเลยแนะ” ชายคนนั �นตอบกลับมาหลัง

จากได้ฟังเรื�องราวทั �งหมดที�ฉันเล่าไป

 “ก็นะ...” ฉันเริ�มเอาผ้าคลุมที�พาดอยู่บนตัวมา

คลุมร่างที�กําลังกอดเข่าอยู่บนขอนไม้

 “แต่ว่านะ เธอหน่ะยังมีอีกหลายเรื�องเลยที�ไม่รู้ 

และไม่ควรรู้แม้จะเป็นเรื�องของเธอ” เขาหนัไปหยิบผ้าคลมุ

ที�อยู่ข้างตวัโยนลงใส่กองไฟที�อยู่ตรงกลางระหว่างเราสอง 

คน “หมายความว่าไงนะ” ฉันรู้สึกสะดุ้ งกับคําพูดของ 

ชายคนนี � 

 “ไมรู้่สิ” ชายคนนั �นทําทา่ทางไมท่กุข์ร้อนพร้อมกบั

เอากิ�งไม้เขี�ยผ้าคลุมที�กําลังไหม้อยู่

 “อย่ามาตลกนะ บอกฉันมาเดี�ยวนี �!!” ฉันลกุขึ �น

มาพร้อมกับพูดเสียงดังใส่เขา

 “ฉันรับปากกับคนคนหนึ�งไว้แล้วว่าจะไม่บอกเธอ

เกี�ยวกับเรื�องนี �” เขายังคงเขี�ยมันต่อ

 “ใคร ...“  ฉันรีบถามต่อแต่ไม่ทันพูดจบเขาก็

สวนคําพูดกลับมา

 “เขาไม่ให้ฉันบอกชื�อของเขากับเธอ แต่ถ้าเธอ

อยากรู้ขนาดนั �นละก็ฉันมีวิธีอยู่”  เขาลุกขึ �นพร้อมกับยื�น

มือมาที�ฉัน

 “มาออกเดินทางไปด้วยกันสิ”  ตาของเขาจ้อง

ตรงมาที�ฉัน 

 “ห้ะ?” นี�มันอะไรกันเขาต้องการอะไร และฉัน

ควรบอกว่าไงดีละ

 “การเดินทางหน่ะ คือการค้นหาสิ�งต่างๆที�เราไม่

เคยรู้ ไม่ว่าจะประสบการณ์ ความรู้ทิวทศัน์และยงัมีเรื�อง

ราวอีกมากมายไม่เว้นแม้แต่ ‘ความลับ’ ถ้าเธออยากจะ

รู้อะไรละก็ลองออกเดินทางดูสิ  แล้วฉันจะคอยอยู่เคียง

ข้างเธอเอง“ นํ �าเสียงของเขาช่างดูน่าหลงใหลอย่างบอก

ไม่ถกูไม่รู้ว่าเพราะอะไรใจของ ฉนัเต้นรัวได้ขนาดนี � เพราะ

แสงอาทิตย์ที�ขึ �นอยูข้่างหลงัเขาหรือเปลา่ หรือเพราะหน้าตา

ของเขาที�ฉันพึ�งจะได้เห็นชัดๆเป็นครั �งแรก ทําเอาฉันตอบ

อะไรไม่ถูกจนพูดได้แค่คําว่า

 “เอะ..เอ่อ...คือ..” เขาไม่รอให้ฉันตอบแล้วพดูต่อ

 “เอาเถอะ ไม่ว่าเธอจะตอบว่ายังไงผมก็ไม่สน

อยู่แล้ว ถ้างั �นผมขอตวัไปก่อนละองค์หญิง” เขาหยิบของ

แล้วเริ�มออกเดินทางต่อ

 “อ้ะ เดี�ยวสิ รอฉันด้วย”  ฉันรีบหยิบของแล้ว

ตามหลงัเขาไป  หลงัจากนี �แหละ  คือการเดินทางที�แท้

จริงของพวกเรา

TO BE CONTINUED
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1. โดดสภาเกงท่ีสุด
 คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ท่านนายกฯซู่ซ่าของ

พวกเรา ที� เ ป็นข่าวอย่างต่อเนื�องว่า “เที�ยวนอกเก่ง” ติด

ท๊อป ทรี (Top 3) ของโลก จนไม่มีเวลาจะเข้าสภา ถ้าวันใด

ที�ท่านนายกเข้าสภาคงฝนตกผิดฤดูกาล จน ส.ส.รังสิมา 

พรรค ปชป. ถึงกับโพสต์ในเฟสว่า “พอดิฉันหาที�จอดไม่ได้ 

ก็เลยไปจอดที�จอดของนายกรัฐมนตรีซะเลย น้องรปภ.ก็ใจดี

ให้จอด ดิฉันบอกว่า น้องนายกมายัง ถ้ายัง เอาป้ายนายก

ออกเลย เดี�ยวพี� มีคิวอภิปราย ถ้านายกมาก็ให้มาเรียกพี� 

พี�อยู่ห้องกาแฟ” ยิ�งไปกว่านั �น จากวีรกรรมโดดสภาเก่งจน

หนังสือบางฉบับ ถึงกับพาดหัวข่าวว่า “ได้ฤกษ์เข้าสภา” 

ตอนที�นายกให้เกียรติมานั�งประชุมในสภา.......

3. ความเคารพที่มีเอกลักษณ
มากท่ีสุดในสภา     
 คงจะเป็นใครไปไมไ่ด้นอกจากทา่นบญุยอด สขุถิ�นไทย 

ผู้ ที� ทําท่าเคารพชื�อดังสมัยสงครามโลกครั �งที�  2 หรือ “ไฮ้ 

ฮิตเลอร์!” (Heil Hitler!) นั�นเอง ซึ�งเหตุก็มาจาก ไม่พอใจ

ประธานรัฐสภา (สมศักดิ�  เ กียรติสุรนันท์) ที� ไม่ให้ใช้สิทธิ�

ประท้วง จึงตะโกนกลางห้องประชุมว่า “เผด็จการรัฐสภา 

ประธานไมเ่ป็นกลาง” รวมถึงกลา่วด้วยความโมโหวา่ “ฮิตเลอร์” 

พร้อมกับแสดงท่าทําความเคารพสไตล์นาซีต่อท่านประธาน 

ภายหลังการประชุม ก็ถูกฝั� งเพื�อไทยจวบท่านบุญยอดให้

ขอโทษญาติผู้ เสียชีวิตจากการฆ่าล้างชาวยิวของนาซีด้วย 

(ไปไกลถึงยุโรปและ).........

2. ใชไอแพดเกงท่ีสุด
 คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ส.ส. พรรคเพื�อไทย

ท่านหนึ�ง (ไม่อยากจะกล่าวนาม) ที�บอกว่า ใช้เครื�องไม่เป็น 

มือเลยเผลอไปโดนแถบที�เป็นหัวข้อแฟชั�น ทําให้กลายเป็นรูป

หวาบหวิวปรากฏขึ �นมา จนต่อมาในโลกโซเซียลมีเดีย ก็ได้มี

การพิสูจน์ว่า จริงเท็จเพียงใด จนในที�สุดก็เกิดจ๊ะเอ๋ขึ �น เมื�อ

พิมพ์คําว่า “นางแบบสาวสวย” ก็จะปรากฏรูปที�คล้ายกับที� 

ส.ส.ท่านนี �ดู ไม่รู้ละสิว่า ท่านผู้ นี �จงใจเปิดจริง หรือไม่ได้ตั �งใจ

กันแน่ เอาเป็นว่าเขาโกหกคนอื�นได้ แต่เขาโกหกตวัเองไม่ได้
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4. สวยท่ีสุดในสภา (หรือเปลานะ) 
 คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “น้องเดียร์” หรือ 

น.ส.ขัตยา  สวัสดิ�ผล ลูกสาวของ เสธ.แดง นั�นเอง เหตุที� 

น้องเดียร์ เป็นคนที�สวยที�สุดในสภา ก็ไม่ได้มาจากเสียงชม

ของใครที�ไหน หากแต่มาจากการชมตวัเองว่า “สวย” ในตอน

ประชุมสภา ซึ�งมีการปะทะคารมกันระหว่าง ท่านเดียร์ ส.ส. 

พรรคเพื�อไทย และท่านนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ ส.ส. พรรค- 

ปชป. อดีตนางเอกหนังไทย ซึ�งทางท่านนาถยา ถูกท่านเดียร์ 

กล่าวว่าเป็น “ชะนีโหยหวน” จึงถูกฝั� ง ปชป. ให้ถอนคําพูด 

แต่ปรากฏว่า ท่านเดียร์ กลับตอบไปว่า “เรื�องความสวย คง

ช่วยกนัไม่ได้ พอดียงัเด็กกวา่ ใสกวา่ ก็สู้กนันิดนงึ หรือฝ่ายค้าน

ว่าดิฉันไม่สวยคะ ฮึฮึ ... ส่วนจะให้ถอนคําว่าชะนีโหยหวน

ไม่ได้ว่าใครเฉพาะเจาะจง แค่บอกว่ามีเสียงคล้ายชะนีโหยหวน 

ทางบ้านส่งมาคิดว่าที� นี� ไม่ใช่ รัฐสภา นึกว่าสวนสัตว์ดุสิต 

ขออนุญาตไม่ถอน” หลงัพูดจบก็ตามมาด้วยเสียงโห่ ยกใหญ่ 

ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงโห่ชม หรือ หมั�นไส้กันแน่..... 

5. เถื่อนที่สุดในสภา 
 คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก จ.ส.ต.ประสิทธิ� 

ไชยศรีษะ หรือ จ่าสูทรแดง ขึ �นชื�อว่าเป็นที�หนึ�งในเรื�องความ-

ฉาวตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น โชว์รองเท้า ให้ฝั�ง ปชป. ด ูหรือพฤตกิรรม

หลับๆตื�นๆ กลางที�ประชุมสภา นอกจากนี � ลูกพรรค ปชป. 

หลายต่อหลายคน   ก็ถูกจับไปเปรียบเปรยมากมาย อย่าง 

ทา่นบญุยอด สขุถิ�นไทย ก็ถกูจา่ประสทิธิ�เรียกเขาวา่ “เจ๊บญุยอด" 

หรือ "แต๋วแตก” และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ก็ถูกจ่าประสิทธิ�

เรียกเขาว่า “คุณหมาวรงค์” ยิ�งไปกว่านั �น ระหว่างที�มีการ-

ปะทะคารมกันกลางสภา ของจ่าประสิทธิ�  และท่านรังสิมา 

โดยจ่าประสิทธิ�ก็ได้สวนท่านรังสิมา ไปว่า  "ถ้าผมฝันว่านอน

กับคณุรังสิมา...จะว่าอย่างไร" จึงสมแล้วละ ที�ได้รับฉายาจาก

ปชป.ว่า “จ่าเซาะเกรา” และ “จ่าประสาท”

เรื่อง : Sansmith

เรียบเรียงจาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/38672.html 
http://hilight.kapook.com/view/79039
http://hilight.kapook.com/view/89543 
http://www.rsunews.net/index.php/news/detail/8535
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ครืด

เซง็ แซด

ใช่ๆ  วนั
ศกุร์ด้วย

นี�คาบสดุท้าย
ของวนัแล้วด้วย

กี�โมง
แล้ววะ

เบื�อโว้ย

ขอโทษที�
มาสาย

นะนกัเรียน

มาสเตอร์
มาช้าจงั

เทอมแรก 
วนัแรกแท้ๆ

เรื�อง,ภาพ : AC Comic Club
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พวกเราเรียก
เขาวา่

'มาสเตอร์รงค์'

ม.รงค์ สอนเลข
พื �นฐานเป็น

ภาษาองักฤษ

ม.เขาสอน
เก่งนิดหนอ่ย

เพราะ Union คือ

การเอามารวม

ทั �งหมดนะ

นา่เสียดาย

ที�นา่กลวั

นิดหนอ่ย

ไม่หน่อยแล้ว 'โคตร' เลยละ

ตูม

ฟ๊าว
แปรงลบ
กระดานนะ
เออ

อยา่คยุสิ

จ๊อก

แจ๊ก

จ๊อก

แจ๊ก

แจ๊ก

จ๊อก

ม.รงค์
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อย่าคุยสิ 2
นกัเรียน 
สง่แปรงคืนด้วย
แล้วอยา่คยุอีกนะ

10 นาทต่ีอมา

จ๊อก

แจ๊ก

จ๊อก

แจ๊ก

แจ๊ก

จ๊อก

พวกเธอ
2 คน 
มาโดน
ตเีดี�ยวนี �

กจูะไมล่ืม
มงึเลยเพื�อนเอย๋

กจูอง
ศาลาไว้แล้ว

ชาติหน้า
ขอให้รวย

นะเว้ย

ถ้าพดูถงึอาวุธ?
ของครูนั�นกคื็อ

"ไม้เรียว"

ใน 'โรงเรียนอสัสมัชญั' นั �น
ไม้เรียวจะแล้วแต่
ตามสไตล์ครู

  สว่นใหญ่เป็น 

ไม้ไผ ่ไม้ลกูโป่ง หรือ

ไมก็่ก้านมะยม
ไม้หวาย
ก็เคยมี

ม.รงค์ก็
เช่นกัน

เพื�อนๆรักพวกนายดีนะ ไว้ไปลองสงัเกตไม้เรียวดนูะครับ

กล่าวถึงไม้เรียว
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หมดคาบ

หมดคาบ
แล้วสนิะ

มาสเตอร์รู้สกึภมิูใจนะ
ที�ได้มาเป็นครูโรงเรียนนี � และได้

มาสอน
พวกเธอ

มาสเตอร์
ดีใจจริงๆ

แต่ยังไงก็
เกบ็ศพไอ้ 2 ตวั
นี �ด้วยหล่ะ

โดนตแีค่นี �ทาํบ่น

ครับ
ตดูขาดแล้ว 
ออ่ก !

ตดูตู

เมื�อถงึเวลา 15:50 น.
เป็นเวลาโรงเรียน

เลกิเรียนแล้ว
จบแล้วเว้ย

เฮ้ยๆ 
อยา่หนีเวรดิ

เออ

กลบัยงัไง
รถไฟฟ้าปะ

เออ่ จบตอนแรก
แล้วนะวินยั

วินัย
อายุ : 15 ปี
สถานะ : พระเอก
ระดับช้ัน : ม.4

พระเอกมาแล้ว !!

ขอโทษนะ ตอนหน้านายมีบทแล้ว

33



34



ขอบคุณเป็นพิเศษ

ภราดา ดร. เดชาชยั ศรีภิจารณ์

ภราดา วิริยะ ฉนัทวโรดม

อ.สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ 

พี�ปณต อดุม AC 100

ผศ.ดร. เชษฐ์ ตงิสญัชลี AC 109

พี�ทศพล นพสวุรรณชยั AC113

มิสสภุาวดี เหลี�ยวเจริญ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสละออ พลอยโพลงสขุ มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจกัษ์ มิสนิภา ตา่งท้วม 

และคณะกรรมการดําเนินงานคา่ยผู้ นํา รุ่นที� 7

มาสเตอร์วิโรจน์ สขุประเสริฐ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั�วไป

ชมรมการละคร โรงเรียนอสัสมัชญั AC Drama Club

มิสศศธิร นวลจนัทร์ ครูที�ปรึกษาชมรมการละคร โรงเรียนอสัสมัชญั

ชมรม AC Comic Club

มาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกนัธิยะ ครูที�ปรึกษาชมรม AC Comic Club

พี�เจนนี� ปาหนนั ณ หาดใหญ่ แดนไก่ทอด




