
ยินดีด้วยครบั...สาํหรบัปฐมบทแห่งนิตยสารน้องใหม่ชื�อน่ารกัเล่มนี! 
  

รูส้กึด.ี..ทุกครั �งที�ไดร้บัข่าวคนเคยเหน็หน้า, เคยพบปะพูดคุย รวมทั �งเคยรว่มงานกนัมาแต่หน
หลงั ตดัสนิใจกระโดดบนัจี�จ ั )มพล์งสู่วงการหนงัสอื ไมว่่าจะเป็นฐานะคนคดิ, คนเขยีน หรอืคนทํา ค่าที�
ตวัเองกเ็ผลอตวัเผลอใจเขา้มาคลุกคลกีบัมนัมารว่มสบิปีเขา้ไปแลว้ 
 เป็นที�รูก้นัว่า การทํานิตยสารดดีซีกัเล่มออกสู่สายตานกัอ่านในปจัจบุนันั �น มปีจัจยัใหต้อ้งขบ
คดิมากมาย ทุนเอย, บุคลากรเอย, การวางจาํหน่ายเอย ฯลฯ 

 มนิีตยสารหน้าใหม่ๆ  ถอืกําเนิดขึ�นไมเ่วน้แต่ละเดอืน แต่ที�สาํคญักว่ากค็อื หลายเล่มในนั �น 
หายไปจากแผงในเวลาไมก่ี�เดอืนเหมอืนกนั 

 แต่กระนั �น...วงการนิตยสารกย็งัหอมหวานพอที�จะกวกัมอืเรยีกคนรุน่ใหมไ่ฟแรงใหบ้นิเขา้มา
ตดิกบัไดอ้ยูเ่สมอ 

 “หนังสือที�คนทาํสนุก อาจจะไม่ใช่หนังสือที�ทาํให้นายทุนสนุก 

 หนังสือที�นายทุนสนุก อาจจะไม่ใช่หนังสือที�ทาํให้คนอ่านสนุก 

 หนังสือที�คนอ่านสนุก อาจจะไม่ใช่หนังสือที�ทาํให้สปอนเซอรส์นุก” 

 เหนื�อยครบั...ทําหนงัสอืนี� 
 วนัที�มโีอกาสไดน้ั �งคุยกบัคุณกฤษณา เชยีงการ บรรณาธกิารหนงัสอืเล่มนี� ผมแอบเหน็พลงั
แห่งความมุง่มั �นท่วมทน้จนกระจดักระจายตกหล่นอยู่ระหว่างการสนทนาจาํนวนไม่น้อย ซึ�งกไ็ดแ้ต่หวงั
ว่า พลงังานเหล่านั �นจะแปรเปลี�ยนเป็นความอดทน เมื�อตอ้งโน้มตวัลงพดูคุยกบัอุปสรรค ซึ�งกลา้
ทาํนายไดเ้ลยว่า จะเปลี�ยนหน้า เปลี�ยนรปูแบบมาทกัทายแบบไมใ่หห้ายใจหายคอ 

 “อยู่ให้นานนานนะครบั” หลงัจากคดิหาคําอวยพรซกัประโยค เพื�อมอบใหใ้นวาระสาํคญัยิ�ง 
ผมขออนุญาตเลอืกประโยคนี� 
 สบิปีที�รูจ้กัคุณกฤษณา ผมเชื�อว่า รายไดไ้มใ่ช่คําตอบสุดทา้ยของเธอหรอกครบั  ความพอใจ
และภมูใิจต่างหากที�จะเป็นนํ�าเลี�ยงใหม้เีรี�ยวแรงทาํงานสมํ�าเสมอต่อเนื�อง 
 อยา่เพิ�งด่วนตดัสนิน้องใหม่จากหนงัสอืเล่มแรกนะครบั 

 ทุกอยา่งตอ้งการเวลาในการเจรญิเตบิโต ปรบัตวั เพื�อสรา้งสิ�งที�สมบรูณ์ที�สุด 

 รอยเวา้แหว่งแห่งความผดิพลาดทั �งหลายที�อาจจะมนีั �น ผมเชื�อว่า ประสบการณ์จะช่วยเตมิเตม็
ใหห้นงัสอืเล่มนี�ค่อยๆ กลายเป็นหนงัสอืที�ถูกใจนกัอ่านไปทลีะนิด 

 ช่วยกนัใหก้ําลงัใจน้องเลก็คนนี� ไดเ้ตบิโตอยา่งเขม้แขง็และมั �นคงนะครบั 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ตกปากรบัคาํว่าจะเขียนคอลมัน์เลก็ๆ ให้หนึ�งคอลมัน์ ซึ�งกค็งไม่ใช่คอลมัน์ที�อดุมไป
ด้วยสาระหรือบนัเทิงกนัขนาดขาํนํ!าตาเลด็บรรทดัเว้นบรรทดัหรอก ความที�ส่วนใหญ่จะถนัด
แต่อ่าน   นอกจากเพลงแล้ว กไ็ม่ได้เขีนอะไรเป็นชิ!นเป็นอนัเท่าใดนัก หนักไปทางบ่นบ้าไป
เรื�อยๆ ซะมากกว่า เลยขออนุญาตใช้เนื!อที�ของคอลมัน์นี!แบบฟรีสไตลแ์ล้วกนันะครบั บาง
ฉบบัอาจจะหยิบเรื�องที�น่าสนใจมาเล่าบอก บางฉบบัอาจนึกสนุก หยิบเอาจดหมายมาตอบ 
บางฉบบัอาจชวนคณุไปเที�ยวที�โน่นที�นี�  บางฉบบัเขียนถึงหนัง บางฉบบัเขียนถึงเพลง หรือบาง



ฉบบัอาจจะคว้าเอารปูสี�ซ้าห้ารปูที�อยากให้คณุเหน็มาลงฯลฯ ใครมีปัญหาอยากรู้ อยากคยุ 
อยากปรึกษา กเ็ขียนจดหมายมาหากนัได้ อนัไหนเป็นประโยชน์ต่อคนอื�นๆ กอ็าจจะเอามาให้
อ่านกนั ใครเหน็ด้วยไม่เหน็ด้วย กจ็ะได้แลกเปลี�ยนมมุมองกนั จดหมายไมท่นัใจ...จะเมลม์า
ทิ!งไว้ที� bungbigboy@hotmail.com กไ็ม่เป็นการขดัข้องครบั 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 เอาครบั...เป็นฉบบัแรกกต็อ้งแนะนําตวักนัซกัหน่อยก่อน ผมชื�อ สุทธพิงษ์ สมบตัจินิดา ครบั  
ชื�อเดยีวกบัที�มปีรากฏอยูต่ามปกเทปเพลงบางชุดของ อารเ์อส โปรโมชั �น ปจัจบุนัเป็นนกัแต่งเพลงใน
ทมี Aborigines ของอารเ์อส กบัเป็นบรรณาธกิารสํานกัพมิพเ์ลก็ๆ ชื�อ อกัขระบนัเทงิ หาอะไรมา
พมิพข์ายไปตามประสา 
 เรยีนจบพาณชิยค์รบั จบแลว้กไ็ปขายรองเทา้, ขายกาว, ขายอลมูเีนียม ฯลฯ จนไมอ่ยากขาย
แลว้กไ็ปทาํงานอยูท่ี�สํานกัพมิพใ์ยไหม เป็นบรรณาธกิารจนพอสมควรแก่เวลาที�จะเลกิหวานแหววแลว้
กไ็ปหดัแต่งเพลงที� คตีา เอนเทอรเ์ทนเมน้ท ์พรอ้มกบัยา้ยไปเป็นบรรณาธกิารใหส้ํานกัพมิพ ์เลมอน
กรุป๊ ทาํหนงัสอืไป เขยีนเพลงไป แลว้กไ็หลๆ มาถงึทุกวนันี�น่ะครบั 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ทาํไมต้อง “ตบมือข้างเดียว”? 
 ความจรงิคดิชื�อคอลมัน์ไวห้ลายชื�อ นั �งเลอืกๆ ดแูลว้กว็า่ “ตบมอืขา้งเดยีว” น่าจะเหมาะ เหตุ
เพราะไอท้ี�มานั �งเขยีน นั �งบ่นอะไรต่อมอิะไรกค็งจะเหมอืนกบัการตบมอืขา้งเดยีว ซึ�งกค็งจะไมเ่กดิอะไร 
แต่ถา้คุณอ่านแลว้นึกสนุก อยากคดิต่อ อยากเถยีง อยากด่า กเ็หมอืนกบัช่วยยื�นมอือกีขา้งนึงมาตบกบั
ขา้งที�ผมตบอยู ่ทนีี�เรากจ็ะตบมอืกนัคนละขา้ง...แต่ดงัครบั 

 อกีเหตุผลซึ�งไมค่่อยจะมเีหตุผลคอื เพราะ “ตบมอืขา้งเดยีว” ของ ปาน ธนพร เป็นเพลงที�ผม
เขยีน แลว้ทาํใหห้ลายๆ คนพอจะคุน้ๆ ชื�อ (ตอ้งเขยีนว่า หลายๆ คน ไวก่้อน ถงึแมว้่าลองเอานิ�วนบัด ู
จะยงัไมถ่งึหลกัสบิ) ที�สาํคญัที�สุดกค็อื ทาํใหผ้มกลา้เรยีกตวัเองว่า “นกัแต่งเพลง” อยา่งเตม็ปากเตม็
คาํ 
 เหตผุลสดุท้าย ผมว่าชื�อ “ตบมือข้างเดียว” ฟังดีว่า “ตบเมียข้างทาง” เยอะเลยครบั...
ไม่รู้ทาํไม 

 เมื�อนบัขอ้ดไีดส้ามขอ้แลว้ จงึขออนุญาตคุณกฤษณา, ทมีงาน รวมทั �งคุณผูอ่้านทุกๆ คน ใชช้ื�อ
คอลมัน์ “ตบมอืขา้งเดยีว” ตามที�ไดอ้ธบิายไปแลว้ 

 และจากฉบบันี!เป็นต้นไป เราจะมาเจอกนัเป็นประจาํในนามนี!ล่ะนะครบั 

 

 

 

 



สีสนั...วนัหยดุ...และฉันเป็นมนุษยต่์างดาว 
 

  
เหตเุกิดเมื�อวนัอาทิตยป์ลายเดือนที�แล้วครบัท่าน 

 สายๆ วนันั �น ผมมอีนัตอ้งไปทาํธุระบางอยา่งแถวดนิแดนตอ้งหา้มของคนสงูอายุ 
 ดว้ยความสตัยจ์รงิ ตลอด 30 ฤดฝูนของชวีติ ผมไมเ่คยจะอาจหาญคดิว่าตวัเองแก่เลยแมแ้ต่
ครั �งเดยีว ความที�อาชพีซึ�งใชท้าํมาหากนิอยูทุ่กเมื�อเชื�อวนันั �น เป็นอาชพีที�ตอ้งเกี�ยวพนักบัวยัรุ่นซะ
เป็นส่วนใหญ่ ไมว่่าจะเป็นการเขยีนเพลง หรอืการเป็น บก. สาํนกัพมิพอ์กัขระบนัเทงิ (ฉวยโอกาสซะ) 
ทาํใหรู้ส้กึว่าตวัเองยงัมแีรงวิ�งตามยคุสมยัใหอ้นิเทรนดไ์ดไ้มต่กขอบ แต่แลว้...สายๆ วนันั �นล่ะ ที�สมอง
เอาปืนจี�ความรูส้กึผมใหเ้ปลี�ยนความคดิซะใหม่ 
 ใช่แล้วครบั...ดินแดนต้องห้ามที�ผมพดูถึงคือ เซน็เตอรพ้์อยท์ 
 ครั �งล่าสุดที�ไดเ้ขา้ไปเดนิแถวนั �น...จาํไมไ่ดแ้ลว้ว่า หา้หรอืหกปีมาแลว้ 
 แต่ที�แน่ๆ...มนัไมข่นาดนี� (เดีDยวรูก้นัว่า...ขนาดไหน) 
 ปรกตแิลว้ ผมจะไมค่่อยมวีนัหยดุเหมอืนชาวบา้นเคา้ ตวัแดงๆ ในปฏทินิเลยไมค่่อยมี
ความสาํคญักบัผมเท่าไหร ่เชา้วนัเสารก์เ็หมอืนเชา้วนัจนัทร ์เชา้วนัพุธกเ็หมอืนเชา้วนัอาทติย ์ตื�น
มาแลว้กท็ํางาน คดิโน่นคดินี�ตลอด ยิ�งช่วงที�มงีานในหอ้งบนัทกึเสยีงดว้ยล่ะก ็ใครอยา่มาถามวนัที�กบั
ผมเชยีว 
 บงัเอญิวนันั �นทําธุระเสรจ็ไว และช่วงเยน็กไ็ม่มงีานหอ้งอดั ผมเลยถอืโอกาสเดนิเล่นแหล่งที�
เคา้ว่ากนัว่า เป็นลมหายใจของแฟชั �นวยัรุ่นเมอืงไทยซะหน่อย 

 ไอต้อนมาถงึกก็ม้หน้าก้มตาเดนิ จะรบีไปทาํธุระ เลยไม่ค่อยไดใ้ส่ใจสิ�งแวดลอ้ม แต่พอไมต่อ้ง
เรง่ ไมต่อ้งรบี ไดเ้ดนิทอดน่องและพนิิจพจิารณาหมู่น้องๆ หลานๆ รอบกายขึ�นมาเท่านั �นล่ะ 
 โอแ้มเ่จา้...อะไรกนันี� 
 หนุ่มน้อยสามคนที�อยูบ่นบนัไดเลื�อนขา้งหน้าผมน่ะส ิ

 ไอเ้สื�อตวัโครง่ๆ กางเกงตวัใหญ่ๆ ใส่หลุดๆ รองเทา้ผา้ใบทรงแปลกๆ แบบพี�ดาจมิแรพ๊ไทยน่ะ 
ผมเหน็จนเบื�อแลว้ แต่พอมองเลยขึ�นไปถงึศรีษะของแร๊พเปอรท์ั �งสาม... 
 เคยเหน็ธงชาตฝิรั �งเศสมั �ยครบั...ยงัไงยงัง ั �นเลย 

 นํ�าเงนิ-ขาว-แดง เป็นแถบสเีหน็โดดเด่นเป็นสง่ามาแต่แยกปทุมวนั 

 กําลงัคดิเพลนิๆ ว่า ไอน้้องพวกนี�มนักลา้จรงิๆ สายตาเจา้กรรมกด็นัเหลอืบไปยงับนัไดเลื�อนที�
สวนลงมา... 
 อกีแลว้ครบัท่าน คราวนี�สเีดยีว 
 แต่สี...ฟ้า 
 เหน็ไอเ้พื�อนที�มาดว้ย (เดาเอาว่าเป็นเพื�อน เพราะเหน็คุยกนัเสยีงดงั) แลว้ใจชื�น ถงึจะสกนิเฮด 
แต่กไ็มม่สีแีปลกปลอมใหร้ะคายตา 
 ชมไมท่นัขาดคํา บนัไดสวนกนัเลยไป หนัขวบักลบัไปมอง....จ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก 



 ผมสกนิเฮดเกรยีนเกอืบตดิหนงัศรีษะนั �น บรรจงตดัแต่งเป็นตวัหนงัสอืภาษาองักฤษ อ่านได้
ใจความว่า BANK ซึ�งคาดว่าน่าจะเป็นชื�อของเคา้ 
 ผมเหลอืบมองกระจกดา้นขา้งบนัไดเลื�อน เหน็ภาพชาย (ไมค่่อย) หนุ่ม ในเสื�อเชิ�ตสนํี�าตาล 
กางเกงยนีส ์และผมรองทรงเรยีบรอ้ย  แลว้กไ็ดแ้ต่พมึพาํในใจเบาๆ 

 “มนุษยต่์างดาวชดัชดั” 

 อ๋อ...ใช่ครบั ผมนี�แหละ ไมใ่ช่น้องพวกนั �นหรอก...แถวนี�ถิ�นเคา้ 
 ลงจากบนัไดเลื�อน เทา้แตะพื�นแลว้กเ็หลยีวมองรอบๆ 

 “ชวัร ์เราเป็นมนุษยต่์างดาวแน่ๆ” และที�สาํคญักว่ากค็อื 

 มนุษยต่์างดาวกาํลงัจะเลือดกาํเดาไหล 

 โธ.่..กจ็ะไมใ่หไ้หลยงัไงล่ะครบั กน้็องๆ หลานๆ สุภาพสตรแีต่ละนาง เธอแต่งองคก์นัแบบถงึ
พรกิถงึขงิสุดสุด 

 โน่น...สายเดี�ยว ไมใ่ช่เดี�ยวธรรมดา แต่เป็นเดี�ยวมอืหนึ�ง ประมาณว่า มอืเพื�อนหนึ�งมอื ออก
แรงดงึเบาๆ มหีวงัผมเลอืดกําเดาพุ่งเป็นสายแน่ 

 นี�...เกาะอก ไมรู่เ้กาะกนัมาแน่นหรอืเปลา่ เป็นห่วงแทนน่ะ เดีDยวหมาเห่าแลว้จะรดูลงมา 
กลายเป็นเกาะสะดอื...จะยุง่ 
 แลว้นั �น...ยนีสข์าสั �น...สั �นขนาดเอาไมบ้รรทดัวดัจากขอบเอวถงึปลายขากางเกง แลว้ยงัเหลอื
อกีเป็นนิ�ว 
 นี�ยงัไมไ่ดพ้ดูถงึรตูามบรเิวณต่างๆ ของรา่งกาย ที�ประโคมเจาะกนัแบบบนัเทงิเรงิใจ 
 เหน็ใครท่าทางเรยีบรอ้ย หงุมหงมิแลว้อย่าเพิ�งชะล่าใจ ผมเจอมาแลว้ 
 กําลงัชมเปาะในใจว่า แหม...น้องคนนี�ช่างไมห่ลงใหลไปกบัค่านิยมแปลกๆ ใครเป็นพ่อแมค่ง
ชื�นใจ...กําลงัจะนะ 
 ถา้เจา้หล่อนไมอ่า้ปากคุยกบัเพื�อน แลว้ผมดนัเหลอืบไปเหน็ตุม้กลมเบอ้เริ�มในลิ�นซะก่อน 

 ...รา้ยกาจจรงิๆ 

 เอ...นี� โลกมนัหมนุเรว็หรือผมเดินช้ากนัแน่หนอ 

 เอาทชิชู่ยดัจมกูเป็นการป้องกนัไวแ้ลว้กเ็ดนิชมสะดอื...เอ๊ย...ชมโน่นชมนี�ไปเรื�อยๆ ตอ้งคอย
ชาํเลอืงกระจกว่า หวัเราเริ�มแหลมขึ�นๆ เป็นพวกโคนเฮด แบบในหนงัหรอืยงั ปรากฏว่ายงั...กใ็จชื�น
ขึ�นมานิด 

 ทอ้งเริ�มรอ้ง...แวะเขา้ไปรา้นไก่ทอดของตาผูพ้นัเชญิยิ�ม จา่ยเงนิเรยีบรอ้ยกไ็ดท้ี�จอดตรงโต๊ะรมิ
กระจก ดา้นหลงัเป็นมนุษยโ์ลกวยัรุน่กลุ่มใหญ่ (เริ�มแปลกแยก) 
 กําลงันั �งนึกอยูว่่า จะเริ�มจากสะโพกชิ�นโต หรอืนคัเกต็ชิ�นพอดคีาํเป็นประเดมิด ีหกูแ็ว่วเสยีง
โทรศพัท ์(รงิโทนเพลง มาทําไม ไม่รกักไ็มต่อ้งมะ อะ อะ อะ อา) จากโต๊ะของมนุษยว์ยัรุ่นดาวโลกกลุ่ม
นั �น (แปลกแยกไปเรื�อยๆ) 
 “อ่ะโหยว” เสยีงแหลมเลก็น่ารกัน่าฟงัดงัตามมาตดิตดิ 

 “อ่ะโหยว” ตายโหงล่ะ นี�มนัภาษาอะไรนี� “อ่ะโหยว” ...ฟงัพลิกึดแีท ้



 “เด...ไง” คงหมายถงึ สวสัด ีเป็นอยา่งไรบา้ง (ผมเดาๆ เอานะ ถา้ผดิขออภยั เพราะดาวผม
ไมไ่ดใ้ชภ้าษานี�) 
 “เออ คิดถงุโคดๆ” คงหมายถงึ คดิถงึโคตรโคตร ซึ�งหมายถงึอกีต่อนึงว่า คดิถงึสุดสุด 

 “บยัเดเหยอ” คงหมายถงึ สบายดเีหรอ (ผมเอามอืคลาํศรีษะเป็นครั �งที�สบิแปดของวนั) 
 “สอบเสรจ็แวร้ว” สาบานครบั...ออกเสยีงแบบนี�จรงิๆ....ว-แรว้ 
 “อืมม...ดแูวร้ว...ชอบมั �กมั �ก” เดากนัเองละกนั ผมขี�เกยีจขึ�นซบัไตเติ�ลแลว้ 
 “เด๋วอีกซกัพกัค่อยกบั” อ๋อ...เริ�มจบัทางไดแ้ลว้ 
 “อยู่บ้านแวร้วเซง็ฉุด...เลยออกมาเท่ว” กูว่าแลว้...ไอเ้ดีDยวกบัเที�ยวนี�มนัวธิเีดยีวกนั...เริ�ม
เกต็ 

 “เค...เด๋วแมวไป...” หล่อนคงชื�อแมว 
 “ฮพั ฮพั...โทด พกันี!มะค่อยได้ออน เลยมะได้เชค็แมว” เพลง้...ไมใ่ช่ชื�อครบั หล่อน
หมายถงึ อเีมล ์
 “บีมิกซ์ออ” อนันี�ผมมารูท้หีลงัว่า ประโยคคาํถามของโลกนี� บางทใีชค้าํว่า ออ...แทนคาํว่า 
หรอื 

 “ฮื�อ...การี;ดฉุดฉุด” กรี)ดสุดสุดครบัท่านผูช้ม 

 “เด๋วต้องไปแล้ว...ค่อยเม้าทน์ะ” ค่อยๆ คลา้ยที�ดาวผมใชห้น่อย 

 “บั ;บบาย” เป็นคาํลงทา้ย 

 เป็นนคัเกต็คาํที�ผมใชเ้วลาเคี�ยวนานที�สุดในชวีติ ถา้เป็นหนงัล่ะก ็ชอทนี� ผมจะหนัซา้ยหนัขวา 
ในขณะที�บรรยากาศรอบๆ ตวัค่อยๆ หมนุชา้ๆ แลว้เริ�มเรว็ขึ�นๆ จนเรว็จีD ผมเอามอืกุมศรีษะ รอ้ง 
โอว้ววววววววววววววว 
 ภาพตดักลบัมา 
 มนุษยต่์างดาวยงัคงนั �งอยู่ที�โต๊ะ (90% ไปซะแลว้) มนุษยโ์ลกกลุ่มนั �นยงัคุยเสยีงดงัต่ออยา่ง
ออกรสชาต ิ

 “โห เชยโคด นี� ...แปดเก้าจอสี” ผมทาํทเีป็นลุกไปกดซ๊อส แลว้กลบัมานั �งเกา้อี�ตวัตรงกนั
ขา้มกบัที�เดมิ เป็นอนัว่าตอนนี� ผมเป็นผูแ้อบฟงัการสนทนาของมนุษยโ์ลก พรอ้มดูภาพไปโดยสมบูรณ์
แบบแลว้ 
 “เจด็หกกโ็อแล้ว...ถ่ายรปูชดักว่ารุน่อื�น” ว่าพลางหยบิโทรศพัทม์อืถอืมายื�นใหก้นัดู 
 “สามสามนี� ...ใครยงัใช้อยู่กเ็ห่ยโคด คนใช้เรายงัไปเปลี�ยนเป็นสามหกห้าเลย อนัเก่า
เธอบอกว่าจะเอาไปทบักระดาษ” 

 ผมเผลอลว้งมอืเขา้ไปในกระเป๋ากางเกงแบบไมรู่ต้วั กําที�ทบักระดาษรุน่นั �นแน่น กลวัว่ามนัจะ
เผลอเผยอส่วนใดส่วนหนึ�งโผล่ออกมาประจานมนุษยต่์างดาว (จากดาวเห่ยโคด) อย่างผม 

 “รุน่นี! ส่งเข้าแมวได้เลยโว้ย...ถา่ยปั ;บกส่็งไปเลย  เป็นไฟล ์jpg” ใครว่ามนุษยโ์ลก
ลา้สมยัที�สุดในจกัรวาล ไมแ่ลว้..ดาวผมต่างหาก 



 “แต่งรปูได้เลยเว้ย...มีกรอบเหมือนถา่ยสติ;กเกอร ์ จารยส์อนอยู่ กสู่งรปูเล่นกะไอ้นัท”  
โห ไฮเทคโคดๆ (ผมเริ�มกลมกลนื) 
 วงสนทนาเปลี�ยนเรื�องไปเรื�อยๆ จากโทรศพัทไ์ปถงึรายการโทรทศัน์, ศลิปิน, เพลง, ที�เที�ยว 
ฯลฯ หผูมฟงัไป สมองผมกค็ดิตามไป สิ�งที�รูส้กึสงสยัมากๆ ในขณะนั �นกค็อื 

 “ไอ้ที�ผมกินไม่ค่อยลงนี� ...มนัเพราะไก่อร่อยน้อยลง หรือ เพราะเรื�องที�ผมได้ยินมนุษย์
โลกคยุกนัแน่” 

 ................. 
 คนืนั �นผมนอนไมห่ลบั ระแวงไปต่างต่างนานา กลวัว่าตื�นเชา้มาแลว้ผมจะหวัแหลมบา้งล่ะ เลย
เถดิไปถงึพยายามนึกว่า ผมจอดยานไวท้ี�ไหน แลว้ผมจะกลบัดาวของผมยงัไง 
 ตดัสนิใจลุกขึ�นไปหาอะไรมาอ่านเพลนิๆ กบ็งัเอญิเหลอืบไปเหน็สมดุเฟรนดช์ปิเมื�อครั �งผมจบ
มธัยมฯ 

 มนัเป็นอย่างนี! นี� เอง... 
 ผมพลกิดรูปูเพื�อนแต่ละคน บางคนอยูใ่นชุดนกัเรยีน บางคนแปะรปูตอนไปเที�ยวเป็นกลุ่ม มี
รปูพวกเรานั �งอยูห่น้าสยามเซน็เตอรต์รงขั �นบนัได ซึ�งสมยันั �นถอืว่า นอกจากจะเป็นบนัไดเดนิขึ�นหา้ง
แลว้ ยงัเป็นบนัไดเดนิขึ�นไปสู่ดวงดาวอกีแลว้ 
 ใช่แลว้...เวลาเท่านั �นที�มนัเปลี�ยนไป 

 สายเดี�ยว...เกาะอก วนันี! 
มนักไ็ม่ต่างอะไรกบั เสื!อ โดมอน ดีเซล เลยเ์อ้าท ์ในสมยัของผม 

 กางเกงฮิปฮอป วนันี!   
มนักไ็อ้ตวัเดียวกบั กางเกงลินินพริ!วสะบดั ในยคุเรนโบว ์คีรีบูนครองเมือง 

 ผมสารพดัสี วนันี! 
มนักท็รงเดียวกบัใส่เยลเยอะๆ หวีข้างหน้าตั !งๆ เข้าไว้ ของสรุศกัดิ>  วงษ์ไทย หลายปีที�
แล้ว 

 เด๋ว, เด, บั ;บบาย, แมว, โคดๆ วนันี!  มนักไ็อ้ เดก็ฮารด์, จา๊บ, โหลยโท่ย, ครยั, หั !ย, จยั 
สมยัผมเริ�มหดัเขียนจดหมายจีบสาว 
 ทุกอยา่งมนัเป็นไปตามกลไกของเวลา และของวฒันธรรมที�เขา้มากระทบ 

 มนุษยโ์ลกที�ผมไปเจอมาวนันี� กแ็ค่สิ�งมชีวีติที�รอเวลาจะไปเป็นมนุษยต่์างดาวเหมอืนผมในสบิ
ปีขา้งหน้า 
 โลกมนัแค่นี�เอง... 
 ดอกไมค้่อยๆ แยม้ มาแตม้สสีนัใหโ้ลก ก่อนรว่งโรยเพื�อรอชมดอกไมด้อกใหมท่ี�จะผลดิอก
ตามมา 
 ลองนึกภาพ วยัรุ่นตวักลมๆ ผมสั �นๆ ตั �งๆ ใส่ชุดนกัเรยีน ที�ตอ้งเป็นเสื�อตวัใหญ่ๆ กางเกงตวั
เลก็ๆ รดัๆ เป้า รองเทา้คู่เบอ้เริ�ม ที�เคา้เรยีกเป็นเซท็ว่า “เสื�อพ่อ กางเกงน้อง รองเทา้พี�” แลว้ใส่ถุง
มอืนิ�วตดัสดีาํของ เลยเ์อา้ท ์(เหมอืนอ๊อดบรั �นด ีใส่สมยัออกเทปชุด คดิถงึบา้นน้อยเราอยูเ่คยีง...นั �นล่ะ) 
ดแูลว้...ผมกพ็บว่า มนัไมไ่ดเ้ท่ เก๋ หรอื ทุเรศลกูตาต่างกนักี�มากน้อยกบัที�ผมไปเจอมาวนันี�เลย 



 แลว้ที�สาํคญั...มนัไมเ่กี�ยวกบัเรื�องลกูตาแลว้ส ิ

 นี�มนัเรื�องของ วนั...วยั...และหวัใจลว้นๆ เลยครบั 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ผมหยบิสมดุเฟรนดช์ปิไปวางที�ชั �น ก่อนจะกลบัมานั �งเขยีนบทความชิ�นนี� ดว้ยอารมณ์เบกิบาน
ยิ�ง 
 ผมเชื�อว่าคนืนี�ผมจะฝนัด ี

 ความหน่วงใจถูกคลี�คลาย...นั �นเป็นเหตุผลหนึ�ง 
 อกีเหตุผลที�สาํคญักว่ากค็อื 
 “เด๋วพรุง่นี!ผมจะไปเดินหยาม (สยาม) ถอยเจด็หกห้ามาซกัอนัเดกั �ว เท่โคดๆ ถือไป
ไหนหญิงการี;ดกนัลึ�ม...เดป่ะ” 

  
แต่ตอนนี�... 

 บ ั ;บบาย ครบัผม 

 


