
วันเพ็ญ สังขมี เดินตามความฝันไปทันที่ “ปาย”  
เร่ือง นราวธุ ไชยชมภู  

 
 
อาจเพราะความไม่สะดวกในการเดินทาง เงื่อนไขของเวลา งบประมาณในการทํางาน และอีกหลายข้อจํากัดและขอ้อา้ง ข่าวสารซึ่ง
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆในบ้านเรา รวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วย จึงนําเสนอแต่เร่ืองราวของผู้คนในกรุงเทพฯ ประเทศไทยไม่มีแค่
กรุงเทพฯ และโลกใบนี้ก็ไม่มแีค่ประเทศไทย ผมเชื่อว่าแท้จริงแล้วมีผู้คนและเร่ืองราวที่น่าสนใจอยูแ่ทบทุกพ้ืนที่ เพียงแต่เราจะ
มองเห็นความสาํคัญและสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่หรือไม ่ ท้องฟ้าจะกว้างใหญแ่คไ่หน ข้ึนอยูก่ับสายตาของเราที่ทอดออกไป 
ค่ําหนึ่ง ผมเตร็ดเตร่อยูใ่นอาํเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ขณะกําลงัเดิน
เล่นเร่ือยเป่ือยออกมาจากตลาดปายพร้อมกับกนิมันเผาอุ่นๆ ผมได้พบร้านมติรไทย ร้านขายของที่ระลกึ ขนาดกะทัดรัดแห่งนี้ไม่มี
ชื่อเสียงโด่งดัง ไม่รํ่ารวยล้นฟ้า ไมม่ีคนมากมายนับหน้าถือตาแต่เจ้าของร้านนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ดว้ยการทําในสิง่ที่รัก ซึ่ง
น้อยคนนักจะสามารถก่อร่างสร้างขึ้นได้ลงตัว และมีคนจํานวนไม่นอ้ยไม่รู้กระทั่งว่าสิ่งที่ตัวเองรักคืออะไร ทั้งที่สิ่งนี้เองที่เป็นกุญแจ
ดอกสําคญัที่จะไขสู่ชีวิตทีม่ีความสุข  
 
ไร้จุดหมาย  
บางสายตาเหมอ่มองทัศนยีภาพรอบตัว โดยปราศจากปลายทาง ถนนเบือ้งหน้าหลั่นลดคดเคี้ยวยาวไกลคล้ายไม่มทีี่สิ้นสดุ ใบไม้
หลากสีขยับไหวตามแรงเขยือ้นที่มองไม่เห็น ควายตัวใหญ่เคี้ยวหญ้าอย่างสบายอารมณ์กลางทุ่งนา เสียงของผู้โดยสารจาก
ตะวันตกจ้อกแจ้กจอแจเป็นระยะๆ หนุม่สาวชาวญี่ปุ่น ผลัดกันพัดโบกความเย็นให้แก่กนัและกัน ขับไลอ่ณุหภูมิระออุ้าวกลาง
ความแออัดยัดเยียด ใบหน้าจ้ิมลิ้มของเด็กชาวเขาบึ้งตึง เธอคงอยากถึงจุดหมายเร็วๆ ประกายเจิดจ้าของดวงอาทิตยล์ดความสว่าง
ลงทุกขณะ แล้วลอ้กลมๆของรถบัสสสี้มก็หมุนวนข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเลา่มาหยดุนิ่งที่  
 
“เมืองในฝัน” 
จากยุคหิน โลกหมุนมาถึงศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมอืง ศาสนา การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ก้าวไปข้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว โดยหวังว่าดาวเคราะห์สีน้ําเงินดวงนี้จะโคจรไปในจักรวาลด้วยความสงบสุข จากยุคหิน 
โลกหมุนมาถึงยคุสมยัที่มนุษย์นา่จะมีความสุขมากขึ้น แต่ ความสุขซุกซ่อนอยู่ที่ไหน ยงัเป็นคําถามที่ผู้คนพยายามตอบคร้ังแล้ว
คร้ังเล่า เสียงจากภายในตัวเรายังกู่ตะโกนโหวกเหวก ด้วยความว้าวุ่นซ้ําแล้วซ้ําเล่า หลายคนหายใจเข้า-ออกอยา่งเคว้งคว้าง พอ
เอื้อมมอืออกไปหาที่ยึดเหนี่ยว ก็คว้าได้เพียงความว่างเปล่า บางทีเราอาจก้าวไปข้างหน้าเร็วเกินไป หนุ่มสาวบางคนจึงหันหลังให้
ดวงไฟเจิดจ้าของความทันสมัยในเมืองใหญ่ ไปใช้ชีวิตทีอ่ําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลายคนบอกว่าที่นี่เป็น “เมืองในฝนั”  
 อะไรคอืสิ่งที่ “เมืองในฝัน” กําลังเผชิญในโลกจริง มนุษย์หนุ่มสาวที่ยา้ยมาอยู่ที่นี่ ใช้ชีวิตแบบไหน และค้นพบสิ่งใด 
 
กรุงเทพฯ ไม่ใช่ศูนยก์ลางของประเทศไทย  
สายน้ําปายกระเพ่ือมไหวสะท้อนประกายแดดระยิบระยับ มันไหลเอือ่ยลดัเลาะไปในท่ามกลางหุบเขา อาจเพราะผมเดินทอดน่อง

เร่ือยเปื่อยด้วยความไมคุ่้นเคย เพราะคุ้นเคยกับการจํ้าเท้าอย่างร้อนรน ในการเดินทางอันเร่งรีบ 
(แต่ใช้เวลาบนถนนนานเสียเหลอืเกิน) ของกรุงเทพฯ นอกจากการเดินช้าลงจะทําให้เหนื่อยน้องลง
แล้ว เรายังสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ระหว่างทางได้ละเอียดขึ้น จู่ๆสายตาของผมก็สะดุดคําว่า  
 
Blossom  
MITTHAI ART SHOP Born in Pai, 1997 Blossom Hour: 3-10 PM T: 069102718 

ผมกวาดตาไปรอบๆร้าน แลว้เดินเข้าไปข้างใน โปสการ์ด ภาพถ่าย และของที่ระลึก
หลากหลายจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามมมุต่างๆ ด้านในสุด, หญิงสาวคนหนึ่งกําลังนั่งทําอะไร
บางอย่างอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์  
 จากเด็กเบตงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นดารา จากเด็กนักเรียนเตรียมอดุมศึกษาท่ีปรารถนาที่จะมีการ
งานมั่นคง จากนักศึกษามหาวิทยาลบัธรรมศาสตร์ที่วาดหวังจะเป็นผู้กํากับหนัง จากพนักงาน

โฆษณาทีม่ีเงินจัดการกว่าร้อยลา้น ณ วันนี้ ก๋าํ วันเพ็ญ สังขมี เป็นเจ้าของร้านมิตรไทย “ทุกวันนี้ผู้คนเบื่อเมอืงใหญ่กันมากขึ้น 
แทบทุกจุดของประเทศล้วนมีคนหนุ่มสาวย้ายไปอยู ่กรุงเทพฯ ไมใ่ชศู่นย์กลางของประเทศไทย จะใช้ชีวิตที่ไหนก็ได ้ เทคโนโลยี
ก้าวหน้า ใชอ้นิเทอร์เน็ตได้ทกุที่ รู้เร่ืองโลกทั้งใบได้โดยไม่ต้องเดินทาง โลกก้าวเข้าสู่โลกที่สามแล้ว นั่งทํางานกลางทุ่งนาได้เลย 
ประสานธรรมชาติกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน” 
 ท่วงทํานองเนิบช้าลอ่งลอยออกจากมุมใดมมุหนึ่งของร้าน บางขณะเพลงแผ่วเบาถูกกลบกลืนด้วยเสียงของรถราท่ีว่ิงผ่าน 
 “เพราะอะไรผู้คนถึงเบื่อเมอืงใหญ่มากขึ้น”  
 “อา้ว เพราะคนมากข้ึน เครียดมากข้ึน ทีส่าํคัญเรามักได้รับการพร่ําสอนแบบผิดๆ ว่า พอเอ็งโตข้ึน ตอ้งหาเงิน หางาน
มั่นคง ได้เงินเดือนสงูๆ แต่งงาน มีบ้าน มลีูก มีรถ มีที่ดิน มีคนนับหน้าถอืตา และก็ตาย ลืมว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร ไม่รู้จัก



ตัวเอง ไมม่ีความคิดของตัวเอง จริงๆแล้วเรามีความสุขได้ง่ายๆ แต่กลบัถูกสอนให้คิดว่า ความสุขหายากเหลอืเกิน ตอ้งมีเงินก่อน 
ต้องลําบากแบบนั้นแบบนี้กอ่น ถึงจะมีความสุข แม่งไม่มใีครเคยบอกว่า ทํางานและมีความสขุพร้อมกันได้ ทํางานไป พักผ่อนไป
ด้วยยังได้ ไม่ตอ้งทํางานเพ่ือเงินอย่างเดียว ทํางานเพื่อความสขุของตัวเองกไ็ด ้
 “คุณภาพชีวิตไม่ได้วัดกันที่คณุมีเงินเดือนเท่าไหร่ แต่อยูท่ี่คณุมีความสุขไหม ถ้ามีความสุข มเีงินเท่าไหร่ก็พอ สิ่งที่ฉันเข้าใจ
มากที่สดุเมือ่ไดม้าอยู่ที่นี่คอืความพอ ถ้ารู้จักพอปุ๊บ สบาย โลง่ ไม่ตอ้งแบกอะไรแล้ว”  
 ผมมองดโูปสต์การ์ดมากมายในร้าน แล้วนึกถึงโปสต์การ์ดใบหนึ่งของสํานักหนังสอืใต้ฝุ่นซึ่งประกอบด้วยข้อความ พอ = ด ี
 
“นักขี้เกียจ” 
สาวญี่ปุ่นเดินทางออกจากร้านสวนทางกับชายฝร่ังผมยาวที่เพ่ิงก้าวเข้ามา ผู้คนทยอยเข้า-ออกร้านเร่ือยๆ บางเวลาโล่ง บางเวลา
จอแจ นอกจากผับบลสูอ์ย่าง Be Bob เกสตเ์ฮ้าส์ริมน้ําอย่างสิบสองพันนา และร้านกาแฟน่านั่งนานๆอยา่ง All About Coffee 
แล้ว มิตรไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมทีน่ักท่องเที่ยวปายไมอ่ยากพลาด บางสิ่งในร้านนี้ทําให้ผมนึกถึงคําของมาซาโนบุ ฟูกู
โอกะ ในหนังสอื ปฏิวัตยิุคสมยัด้วยฟางเส้นเดียว  
 …มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนดิเดียวที่ต้องทํางาน และผมคิดว่านี่เป็นเร่ืองทีน่า่หัวเราะมากทีสุ่ดในโลก สัตว์โลกอืน่หาเลี้ยง
ชีพด้วยการมชีวีิตอยู่ แต่มนุษย์ทํางานเหมือนคนบา้ โดยเขาคิดว่าต้องทาํเช่นนั้น เพือ่ที่จะมีชีวิตอยู่… 
 อาจเพราะวันเพ็ญเลือกทําในสิ่งที่รัก การงานกับชีวิตของเธอจึงหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน “ถ้าอยากเป็นนักข้ีเกียจ อยากสบาย 
มีเวลานอนเล่นเยอะๆ ก็ตอ้งคิดเยอะๆ ฉันชอบวาดรูป ชอบถ่ายรูป” เธอมองรอบร้าน “แต่งานศิลปะขายยาก คนที่มีเงินเหลือเฟือ
จริงๆ ถึงจะซื้อได้ เลยแตกออกมาเป็นโปสต์การ์ด เข็มกลดั เสื้อยืด สมุดบันทึก ทีนีใ้ครก็ซือ้ได้เพราะราคาไม่แพง แล้วคนที่ซือ้ไป
ก็ได้ซมึซบัศลิปะในของเหล่านีด้้วย นี่เป็นบิ๊กไอเดีย ใครอ่านอยู่เอาไอเดียไปทาํได้เลย” 
 ก่อนหน้านีม้ิตรไทยเคยเป็นร้านอาหาร จู่ๆเจ้าของร้านเปลี่ยนมาขายของท่ีระลึก ไมใ่ช่ขายของกินแล้วขาดทนุ ขายดีมาก แต่
เลิกขายดือ้ๆ ฉนัชอบร้านนี้ตรงที่สามารถบริหารเวลาได้พอดีกบัชีวิต ตื่นนอนแล้วไดอ้ยู่บ้านจนถึงเที่ยง ไม่ต้องรีบเปิดร้าน จะทํา
อะไรก็ได้ อ่านหนังสอื กินกาแฟ เพ้นต์ เดินเล่น ถ่ายรูป พออยูบ่้านจนพอใจก็มาใช้คอมพ์ทีร้่าน เล่นอินเทอร์เน็ต หาความรู้ แต่ง
รูป ขายของ พอสีทุ่่มกลับบ้านก็ง่วงพอด ี
 “จะเปิดร้านตั้งแต่เช้าก็ได้ แต่เกิดมาแล้วไมใ่ชว่่าจะหาเงินตลอดเวลา ปลูกบา้นไว้ก็ต้องอยู่บา้นบ้าง แค่นีฉ้นัก็พอใจแล้ว ไม่
อยากจ้างคนเพ่ิม ทําเท่าที่ทําได้ รายได้ถือว่าโอเค ถ้าขายอาหารมีคนกินแน่ๆ พอขายของแบบน้ีก็ได้บ้างไมไ่ด้บ้าง โลว์ซีซนัได้วัน
ละประมาณห้าร้อย ขายไมไ่ดเ้ลยก็มี ไฮซีซันก็เป็นพัน แต่ฉันเป็นคนอยู่ง่าย มีนอ้ยใช้นอ้ย มีเยอะก็เที่ยวบ้าง เป้าหมายหลักใน
ชีวิตไมใ่ช่การหาเงินอยูแ่ล้ว” 
 
“ครอบครัวปาย” 
ไม่เพียงตอ้นรับนักเดินทางจากหลายมุมโลก แต่เมืองนีม้ีผู้คนหลากหลายเชือ้ชาติ หลายวัฒนธรรมอาศยัอยู ่ทั้งกระเหร่ียง จีนยูน
นาน มูเซอ ไทใหญ่ มอญ ลัวะ มุสลิม ชาวไทยเหนือ และชาวไทยภาคอื่นๆทีย่้ายมาอยู่ปาย 
 “ที่นี่เมืองมันเลก็ ส่วนใหญ่รู้จักกันหมด คอ่ยๆรู้จักกัน คอ่ยๆเจอกัน แล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือน ขนาดไม่รู้จัก เคยเห็น
หน้าเห็นตากันที่ตลาดบอ่ยๆ พอไปเจอกันทีอ่ืน่ คุยกันเหมือนญาติ เป็นอยา่งไรบ้าง คิดถึงว่ะ รักเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน” 
หญิงสาวหยดุนดิหนึ่ง “ครอบครัวปาย” 
 วันเพ็ญบอกว่า “ครอบครัวปาย” มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกปี “อาจเห็นว่ามีคนมาอยู่ แล้วอยู่ได ้อยู่สบาย เลยย้ายมาอยูด่้วย ฉนั
อยากใหค้นหนีออกจากกรุงเทพฯ มากกว่านี้ด้วยซ้ํา ดีกว่าแก่งแย่งแข่งขันกบัคนเยอะๆ ในเมืองหลวง ต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้น่าอยู่
กว่ากรุงเทพฯ ตอนน้ีฉันค้นพบชีวิตที่มคีวามสุขแล้ว” ความสุขที่เธอค้นพบต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง 
 
เส้ือ 
“ปัญหาอยู่ที่เสือ้ตัวนี้” วันเพ็ญเหล่มองเสือ้สีขาวที่ตัวเองสวม “ใสส่ิบปียังไม่ขาดสักท”ี หญิงสาวหัวเราะสะใจ “เลยต้องใส่ไปเร่ือยๆ” 
 “คุณอยากไดอ้ะไรล่ะ” 
 “คุณอยากไดอ้ะไรล่ะ” วันเพ็ญถามกลบั “อินเทอร์เน็ตก็มี ตดิตามข่าวสารได้หมด อยากดหูนัง วีซีดีกม็ีทกุเร่ือง บางอย่าง
อาจไมส่ะดวกสบายเท่าในเมอืง อย่างการรักษาพยาบาลคงสู้กรุงเทพฯ ไม่ได ้แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเอง แล้วการอยูท่ี่นี่เป็น
การดูแลสุขภาพไปในตัว เพราะอากาศด ี ไมม่ีมลพิษ ถ้าวันหนึ่งป่วยก็ยอมรับ ไม่คดิยือ้ด้วยเงินเยอะๆ ถ้าเป็นมะเร็งจะรักษาด้วย
วิธีธรรมชาติ ยอมรับว่ามันมาแล้ว ไมใ่ช่ว่าเป็นมะเร็งแล้วอยู่ตา่งจังหวัดไม่ได ้ต้องไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ” 
 “เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระท่ังความตาย” บางคนยืนยันหนักแน่นพร้อมอธิบายว่า มันสามารถย้ือลมหายใจออกไปไดอ้ีกหลาย
วันคืน นี่หรือที่บอกว่าเงินซื้อได้แม้แต่ความตาย ให้เหตุผลว่าเกรงกลัวความตาย แล้วเปล่าเปลอืงเวลาทัง้ชีวิตไปกับการดิ้นรน
กระเสือกกระสนสะสมเงินทอง หากเจ้าของคาํพูดนี้เข้าใจว่าชีวิตใกลช้ิดความตายขนาดนั้น ก็น่าจะรู้ว่าควรใช้ลมหายใจที่เหลอืกับ
อะไร 
 
  



“ปายเปลี่ยนไป” 
‘ถนนข้าวสารแห่งที่สอง’ หลายคนตั้งฉายาน้ีให้ปายด้วยน้ําเสียงกระแนะกระแหน สญัญาณไฟจราจรกะพริบ เขียว-เหลือง-แดง 
ร้านรวงมากมายเรียงรายสองขา้งทาง ป้ายโฆษณาเกสต์เฮ้าสแ์ปะทั่วทุกมมุเมือง ประตูสะดวกซือ้เปิดต้อนรับลูกค้า 24 ชั่วโมง 
“เราควรมองปายในแง่จริง มีอะไรในโลกที่ไม่เปลี่ยนบา้ง ปายตอ้งเปลี่ยน” วันเพ็ญพูดเสียงขุ่น 
 “เปลี่ยนเพราะเรามาที่นี่ ถ้าจะด่าก็ตอ้งดา่ทุกคนที่มาปาย ต้องมองด้วยความเข้าใจว่า ทําไมปายถึงเปลีย่น แล้วเป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดไีหม ถึงปายจะเปลี่ยนอย่างไร มันก็ยังมมีุมสงบ ตรงไหนที่แย่ๆ กอ็ย่าไปตรงนั้น ถ้าไม่ใช่ของจริง ก็จะไม่มีใคร
สนับสนุน อยู่ไม่รอด แล้วจะหายไปเอง คนที่เอาแต่ด่าปาย ลองคดิซิว่าจะทําอย่างไรให้ปายไม่เปลี่ยนแปลง” 
  
“คนมักด่าปายว่าแย่อย่างไร” 
 “เจริญขึ้น มีสนามบิน มีเซเว่นฯ ซึ่งคนด่าเองก็เข้า แล้วคณุเดินมาปายได้ไหมถ้าตอ้งเดินมาเหมือน 30 ปีที่แล้ว ทกุอย่างจะ
เหมือนเดิม ไมใ่ช่แค่ปาย ขนาดตัวเรายังเปลี่ยน ฉันก็เปลี่ยน แรกๆ มีจักรยานคันเดียว อยูบ่้านเช่า นุ่งผ้าถุง ดูดยาเส้น ตอนนี้
ขายจักรยานแลว้ มีบ้าน มีรถยนต์ สบูบุหร่ีแอลเอ็น นุ่งยีน คนก็บอกว่า เสียใจพ่ีก๋ําเปลี่ยนไป ทําไมไม่นุ่งผ้าถุง ไมไ่ว้ผมกระเซิงๆ 
ก็มันเป็นความจริง คุณมาลองอยูไ่หม ใครก็ต้องการความสะดวกสบายท้ังนัน้ ฉันเบื่อคนทีเ่อาแตด่่า ถ้าไม่อยากให้เปลี่ยน คุณ
หยุดความเปลีย่นแปลงของตัวเองให้ไดก้อ่น” 
 “อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ” ลูกค้าตะโกนออกมาจากในร้าน วันเพ็ญรีบขอตัวไปขายของ  
 บางมมุ, ในเมอืงเล็กๆ แห่งนี้ไม่ต่างจากสินค้าชิ้นหนึ่งที่ลกูค้าคนน้ันกําลงัตอ่รองราคา ทุกสิง่ทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย ขึ้นอยู่
กับเราว่าจะเลือกได้และเสียอะไร บางอย่าง, เราก็ไม่ยิง่ใหญ่พอจะมีโอกาสเลอืก ทําได้เพียงเผชิญหน้าด้วยความเข้าใจ   
 “ฉันข้ีเกียจเคลื่อนที่เหมอืนกัน ถ้าความเจริญมา ฉันก็ไม่ตอ้งไปเชียงใหม่ วันหนึ่งปายอาจจะมีโรงหนัง ฉันจะได้ดูหนังดีๆ ใน
โรงบ้าง อย่าง ฝัน บ้า คาราโอเกะ เฮ้ย” หญิงสาวหัวเราะ “ยกตัวอยา่งเก่าเกินไป อย่าง เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล ฉันไม่
ต้องการความเจริญมาก มีก็ได้ ไม่มีกไ็ม่เป็นไร” 
 ถึงจะไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลง แตห่ญิงสาวก็ไม่มองข้ามสิง่ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงนัน้ “คนที่มุ่งแตท่ํามาหากินมา
อยู่ปายมากขึ้น ทําให้ที่นีซ่ีเรียสเร่ืองเงินมากข้ึน อะไรๆก็จะค้าขาย ถ้าคณุเอาชีวิตทั้งชีวิตไปหากินก็เร่ืองของคณุ แต่คณุจะไม่มี
ความสุข จริงๆปายเป็นเมืองทีม่ีความสุขมาก ถ้าไม่เร่งกอบโกยสะสม ทําพอกิน ก็ไมต่้องกุมขมับ แล้วถามตวัเองว่าทําไมเครียด” 

“บางคนบอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่นกัท่องเที่ยวมาพ้ีกัญชากัน” 
“ฉันอยู่ปายมา 9 ปีแล้ว แต่ไมเ่คยอยูใ่นสิ่งแวดลอ้มนัน้” เธอแย้งทันที “ฉันไม่สูบกญัชาและไม่รู้ด้วยว่าซือ้ที่ไหน ถึงที่นี่จะมี

กัญชา แต่มันไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรา ถ้าเราไม่เป็นคนแบบนั้นกจ็ะไม่ตกอยู่ในวังวนนั้น” 
“แล้วขโมยล่ะ” 
“ไมค่่อยมี นอ้ยมากที่ได้ยินข่าวว่าขโมยเข้าเกสต์เฮ้าส์ ฉันทิ้งกญุแจไว้ในรถตั้งหลายคร้ัง รถก็ไม่เคยหาย ประตูหลังร้านยัง

ไม่คอ่ยลอ็กเลย ถ้าอยู่ทีอ่ื่นคงทาํแบบนีไ้ม่ได้ แต่ต่อไปไม่รู้เหมอืนกันว่าจะเป็นอย่างไร”  
เหนืออื่นใด, วันเพ็ญมองว่าลมหายใจของปายขึน้อยู่กบัคนทีอ่าศัยอยู่ที่นี ่
“ถ้าคนเลวมาอยู่ มาโกง มาทาํลายสิ่งแวดลอ้ม ก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไร เพราะฉันไมใ่ช่เจ้าของปาย ไมม่อีํานาจอะไร ก็กลัว

สิ่งแวดลอ้มจะเสียหาย ทั้งแมน่้ํา ป่าไม้ พูดซะดี” เธอแซวตัวเอง “ถึงที่สุดแลว้ก็ควบคุมอะไรไม่ได ้คนทีอ่ยากได้มาก พอมาอยู่ที่นี ่
ปายอาจไม่เป็นอย่างที่คาดหวังก็ได้ เพราะมันมีโลว์ซีซันด้วย แล้วที่นี่ไม่มสีถานบันเทิงเยอะ คนที่อยู่ไม่ได้ก็จะเบื่อ ไปๆกลับๆ ใน
ที่สุดก็จะจากไป ฉันเชื่อว่าปายจะคัดเลือกคนดว้ยตัวเอง” 

วันเพ็ญดื่มน้ํา พลางมองเข้าไปในร้านเล็กๆของตัวเอง “พรุ่งนี้เช้าว่างไหม แวะไปเที่ยวบ้านฉันส”ิ เธอชวนด้วยรอยยิม้ หญงิ
สาวอธิบายเส้นทางไป ‘บ้านกลางทุ่ง’ ให้ฟังอยา่งกระตือรือร้น ดูเหมือนแผนที่ชีวิตของวันเพ็ญเร่ิมต้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 
เด็กหญิงคิ้วขมวด 
เด็กหญิงตัวน้อยกําลงันั่งดูโทรทัศนอ์ย่างใจจดใจจ่อ 
 “อาก๋ํากินข้าว” เสียงตะโกนของปู่แว่วมา  
 เธอละสายตาจากหน้าจอขาวดําช้าๆด้วยความเสียดาย กอ่นจะรีบว่ิงหน้าตาตืน่กลับบ้านเพราะกลัวโดนตี ดว้ยความที่พ่อแม่
ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่กรุงเทพฯ เด็กหญิงวันเพ็ญจึงต้องอาศัยอยูก่ับปู่และย่า 
 เธอเป็นนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน นอกจากจะเป็นหัวหน้าห้อง วันเพ็ญยังเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขับร้องเสภา ร้องเพลง 
และวาดรูปด้วย 
 
“ฉันชอบค้นหาตัวเอง ทุก 3 ปีจะทบทวนว่าฉันจะเป็นอะไร” 
เพราะอยากเจอสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขฉบิหายโดยไม่ตอ้งดิ้นรน ตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะเรียนให้เก่ง เป็นเด็กเรียบร้อย ช่วยพ่อแม่
ทํางาน แต่ฉันกลายเป็นเด็กทีไ่ม่มคีวามสุข ร้องไห้ เดินไปหาแม่ ทั้งที่ไมใ่ชเ่วรของตัวเองช่วยขายของ แมถ่ามว่าออกมาทาํไม ก็
ตอบว่าเหงา” 
 พอจบ ป.4 วันเพ็ญก็ย้ายมาอยู่กบัพ่อแมท่ี่กรุงเทพฯ โดยเรียนต่อทีโ่รงเรียนสตรีวัดระฆัง เธอเป็นคนเดียวในรุ่นที่สอบติด
เตรียมอุดมศกึษา จากนั้นหญิงสาวจึงเข้าเรียนที่คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



 “สงสารพ่อแม ่ฐานะทางบ้านไม่รํ่ารวย แต่ตอ้งเลี้ยงลูกหลายคน เลยขยันเรียนมาก ขนาดไปช่วยแม่ขายของ ยังเอาหนังสอื
เรียนไปอ่าน วันหนึ่งมีคนเดินข้ามถนนมาถามว่า ‘น้องเป็นอะไร ทําไมขมวดคิ้วตลอดเวลา’ งงมาก ทาํไมถึงเป็นแบบนี้ เพราะไม่รู้
เลยว่าตัวเองเครียด มันเป็นไปเอง มัวแต่คิดว่าต้องตั้งใจเรียน คิ้วเลยขมวด” 
 จาก ‘เด็กเรียน’ ในช้ันประถมและมัธยม วันเพ็ญแปลงร่างเป็น ‘เด็กกิจกรรม’ ในระดับอุดมศกึษา วิชาไหนโดดได-้โดด เธอ
โดดเรียนไปทุ่มเวลาให้กบัชมรมละครเวที ทั้งแสดง เขียนบท และเป็นผู้กํากับ หญิงสาวเชื่อว่าการเรียนในหอ้งสําคญั แต่
ประสบการณ์จริงจากการทํากิจกรรมสําคัญกว่า เอ้อ…สนุกกว่าด้วย สี่ปีในมหาวิทยาลัยผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับอยูใ่นโลกฝัน 
จากนั้นวันเพ็ญต้องเผชิญหนา้กับโลกจริงด้วยการทํางานเหมือน ‘ควาย’ ในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง 
 
กฏบ้า 
ในความรู้สึกของวันเพ็ญ บริษัทโฆษณาบางแห่งมีกฎบ้าบอดังนี ้  
1. ลูกค้าคือพระเจ้า อยากไดอ้ะไรต้องได้ (แตพ่นักงานบริษัทโฆษณาเป็นคนธรรมดา ไมใ่ช่ พระเจ้า จึงไม่สามารถเสกทุกอย่างให้
เป็นไปตามตอ้งการได้) 
2. จงทําตามสตูรสําเร็จเท่านั้น (ความคิดสร้างสรรค์ต้องถูกเก็บใส่ลิ้นชัก หากมีไดเดยีแปลกใหม่ แตย่ังไม่มีสตูรใดรับรองว่าจะ
สําเร็จ อย่าหวังเลยว่าจะได้รับความสนใจ) หญงิสาวบอกว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้บญัญัติข้ึนจากสมองทีบ่รรจุแต่เร่ือง เงิน เงิน และเงิน 
 
ควาย 
เรียนจบโฆษณาก็ต้องทํางานโฆษณา คิดได้แบบน้ี วันเพ็ญจึงก้าวเข้าไปทํางานในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง แรกๆเธอเข้าไปเป็นเออ ี
แต่ทําไปทํามาความที่บริษัทเล็ก หญิงสาวจึงตอ้งควบสามตําแหน่ง เพ่ิมงานก็กอบป้ีไรเตอร์ และมีเดียแพลนเนอร์เข้าไปด้วย 
 “ถ้าเป็นร้านเราเอง จะเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้ ไมเ่ครียด แต่โฆษณาตอ้งเป๊ะถึงจะได้เงินล้าน ถามตัวเองว่าทําไมต้องดิ้นรนจังวะ 
เหนื่อยทํางานหนักเหมือนควายเลย เพราะเอาจริงเอาจังแต่โง่ นอนไม่หลับ พรุ่งนี้กูจะได้ไทยรัฐไหมวะ หน้าหลังไทยรัฐมีหนา้เดียว 
แต่สินค้าทีอ่ยากลงมีเป็นสบิ เครียดมาก บริษัทกล้าหาญมากที่ให้เด็กอายุ 25 อย่างฉันบริหารเงินเป็นร้อยลา้น” 
 ผมนึกถึงใบหนา้สบายๆของควายตัวนั้นที่กําลังเคี้ยวหญ้าอย่างเพลิดเพลินกลางทุ่งนา 
 
ผู้ที่อยากไปยืนในกองถ่ายเฉยๆ 
ถึงจะจบสาขาโฆษณา ก็สามารถเลือกงานทีต่ัวเองชอบมากกว่าได้ คิดไดแ้บบน้ี วันเพ็ญจึงไปเป็นผู้ช่วยกํากับฯ ในภาพยนตร์ 
สมองกลอัจฉริยะ เพราะอยากเป็นผู้กํากับหนัง หลังตรากตรําทํางานในบริษัทโฆษณา 2 ปี “งานผู้ช่วยผู้กํากับไมส่นุก ไมค่่อยได้
คิด ส่วนใหญ่ประสานงาน แกปั้ญหาเฉพาะหน้า แทบไมไ่ด้หลับได้นอน  
 “ฉันเข้าไปอยู่กองถ่ายแบบไมม่จุีดหมาย อยากรู้อะไรก็กระโจนเข้าไป เหมือนเด็กหลายคนที่บอกว่าอยากทาํหนัง แต่จริงๆ 
แล้วอยากอยู่ในกองถ่าย ถ้าอยากทําหนังแต่ไมม่ีหนังของตัวเองในหัว จริงๆ แล้วมงึอยากไปยืนในกองถ่ายเฉยๆ เขาทําหนงัอะไร
กันวะ ทํายังไง ทิ้งตัวลงไปตรงนั้นเฉยๆ เหมอืนพยายามค้นหาตัวเองว่ามันใช่ไหมวะ”  
 “ไม่ใช่ว่ะ” วันเพ็ญตอบตัวเอง 
 พอหนังปิดกลอ้ง เธอก็เดินเตะฝุ่นหางานใหม่อกีคร้ัง 
 
ควายสมองบวม 
ถึงจะจบสาขาโฆษณา ก็เลอืกทํางานอื่นที่ตัวเองชอบมากกว่าได้ แต่ตอนนีไ้มม่ีเงินเลย ทําอยา่งไรดี ไหนๆก็มีประสบการณโ์ฆษณา
แล้ว ทําด้านนี้ตอ่แล้วกัน คิดไดแ้บบนีแ้ล้ว วันเพ็ญจึงเข้าไปทํางานในบริษัทโฆษณาอีกแห่ง 
 “แรกๆสนุกมาก บริษัทนี้น่ารัก มีความคดิสร้างสรรค์ ได้แบดอวอร์ด (BAD Award) หลายรางวัล เข้าไปแล้วชอบ เพ่ือนฝูง
น่ารักทุกคน แต่งานเครียดเหมือนเดมิ บริษัทอื่นมีเดียแพลนเนอร์กับมีเดียบายเออร์แยกกนั แต่ฉันควบสองตําแหน่ง ปกติเลิกงาน
ห้าโมงเย็น ฉันได้กลับบ้านประมาณสามทุ่ม ตอ้งพิมพ์ proposal เอง ทํามีเดียเองพรีเซ้นต์เอง ไม่มคี่าล่วงเวลาด้วย ทํางานดึกก็
เร่ืองของคณุ บางทีทํา proposal ถึงเช้า อาบน้ําต่อ แล้วไปพรีเซต์เลย เครียด เหนื่อยจนสมองบวม 
 วันหนึ่ง, เพ่ือนร่วมงานเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้วันเพ็ญ หนังสือเล่มนี้จุดประกายให้เธออยากอยู่ต่างจังหวัด 
 
เวลาหายไปไหน 
แม้หนึ่งวันของเธอจะมี 24 ชัว่โมงเท่ากับทุกคน แต่วันเพ็ญรู้สึกว่าเวลาในชีวิตของตัวเองหายไป ทกุๆ เช้าวันเพ็ญข่ีจักรยานไป
ทํางาน ถึงเหงื่อจะเหนียวเหนอะเปรอะตัว แตห่ญิงสาวกอ็าบน้ําแต่งตัวใหม่ทีท่ี่ทํางานได้ เพ่ือจะไม่ตอ้งเดินทางด้วยรถเมล ์
 “ฉันเบื่อการเดินทางในกรุงเทพฯ เคยยืนโหนรถเมล์ รถก็ติด ร้อนก็ร้อน เหนื่อยก็เหนือ่ย ปรากฏว่าสลบ ล้มลงไปเลย ฉนั
ชอบกรุงเทพฯ ตรงที่มีกิจกรรมศิลปะเยอะ มหีนังอาร์ตให้ด ู แตอ่ากาศร้อนและสกปรก แถมอยู่กรุงเทพฯ แล้วไม่คอ่ยว่าง แทบ
ไม่ได้อา่นหนังสือหรือวาดรูป เวลาในชีวิตหายไป”  
 “เวลาหายไปไหน” 
 “ตอ้งเอางานกลบัมาทําทีบ่้าน พอเสร็จงานก็อยากดูหนังดูทีวี แล้วก็หลับ พอวันศุกร์อยากกนิเหล้า เสาร์อาทิตย์ซกัผ้า ทาํ
ความสะอาดห้อง เวลาก็หมดแล้ว ชีวิตวนเวียนแบบนี”้  
 ถามว่าโจรเวลาคือใคร ถามว่าคนที่ตัดสินใจว่าจะเปล่าเปลืองเวลาไปกับอะไร อย่างไร และที่ไหน คือใคร 



ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว 
“พอไดอ้่าน ปฏิวัตยิุคสมยัด้วยฟางเส้นเดียว แล้วรู้สึกว่า นี่กูมานั่งทําอะไร เงินสี่สิบลา้น ร้อยล้าน แล้วไงวะ สุดทา้ยก็มแีต่
ความเครียด หนังสอืเล่มนีบ้อกว่ามีวิธีอยู่ด้วยการพ่ึงตนเอง ฉนัอยากทํา อยากทดสอบ อยากเข้าใจตัวเอง อยากมีความสุขเลย 
อยากอยู่ต่างจังหวัด อยากปลกูต้นไม ้อยากสบายๆ ตื่นนอนเช้าๆ แล้วได้กินกาแฟช้าๆ ไม่ตอ้งรีบ อยากอ่านหนังสอืกอ็่าน อยาก
วาดรูปก็วาด อยากข่ีจักรยานก็ข่ี อยากเดินทาง อยากอยู่ว่างๆ โดยไม่ตอ้งทํางาน มันจะทําไดไ้หม” 
 
กราบเท้า 
ถึงจะอยากไปอยู่ต่างจังหวัดใจแทบขาด แต่เงินออมหอมริบยงัไม่มากพอ วันเพ็ญจึงอดทนทํางานตอ่ไปทํางานที่บริษัทโฆษณาแห่ง
ใหม่ราวสองปี ปัญหาเดิมๆก็ยอ้นกลับมาหาเธออีกคร้ัง “ลูกคา้อยากลงหน้าหลังไทยรัฐ ก็ตอ้งพยายามซือ้ใหไ้ด้ และซือ้ในราคาถูก
ที่สุด บริษัทเลก็ ถ้าซือ้ใหม่ตอ้งจ่ายสด แตบ่ริษัทที่เคยซือ้จะได้ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ เจ้านายอยากได้ทั้งส่วนลดและเครดิต ฉันก็
พยายามว่ิงเต้นหลายทาง ขอซือ้กับนายหน้าหลายคน จนนายหน้าคนหนึ่งมองว่าเราข้ามหน้าข้ามตา โทร.มาด่า บอกว่าจะซ้ือกับพ่ี 
แล้วทําไมโทร.ไปหาอีกคน ทําแบบนีไ้ม่ตอ้งซือ้กับพ่ีแล้ว คือสองคนนี้เป็นเพ่ือนกัน” 
 “เครียดสิกู ขนลุกเลย ถ้าไม่ซือ้กับคนนี้ แล้วจะซื้อกับใคร เพราะเขาเป็นเจ้าใหญม่าก หัวหน้าบอกว่า ไมต่้องเครียด เดี๋ยว
พรุ่งนี้เราไปกราบเท้าขอโทษเขาที่ออฟฟิศ เท่านั้นล่ะ ปวดหัวมากเลย ทําไมกูต้องแบกหน้าไปอีก คิดมีเดียก็เครียดจะตายอยูแ่ล้ว 
ต้องวางแผนใช้เงินใช้สือ่ จองสือ่ แล้วต้องไปขอโทษคนอกี พอไปขอโทษ เขาก็ไห้อภยั ถ้าอยากได้ พ่ีขายราคาน้ี ตอ้งจ่ายสด และ
ไม่ได้ส่วนลด การว่ิงเต้นที่ผ่านมาจึงไม่มีประโยชน์เลย” 
 
‘มีบาทเดียวก็เร่ิมต้นได’้ 
คร้ังหนึ่ง, วันเพ็ญไปขี่จักรยานที่ราชบุรีกับกลุม่เพ่ือนรุ่นพ่ี พอขี่จักรยานจนเมื่อยแล้ว ทุกคนนั่งพักเหน่ือยลอ้มวงพูดคยุกนั 
 “ก๋ํา เอ็งอยากทาํอะไร” รุ่นพ่ีคนหนึ่งเปิดประเด็น  

“อยากอยู่ต่างจังหวัด อาจจะกลับไปเปิดร้านเช่าวีดิโดที่เบตง เพราะชอบดูหนงั” หญิงสาวเผยความในใจ  
“แล้วทําไมไม่ทาํเลย” รุ่นพ่ีถามตอ่ 

 “จะทําเลยได้อยา่งไร” เธอแย้งทันที “ยังไมม่ีเงิน ต้องเก็บเงินก่อน” รุ่นพ่ีซักต่อว่า “ต้องมีเงนิสักเท่าไหร่ถึงจะไปได้” 
 “คงสกัสองสามแสน” หญิงสาวตอบด้วยเสียงแผ่วเบา  
 “เก็บไปเถอะ ไม่มีทางได้หรอก ต้องเริ่มเลย มีบาทเดียวก็เร่ิมได้ เรียนมาตัง้เยอะ ใช้สมองให้เต็มที่ เดี๋ยวก็อยูไ่ด้เอง” รุ่นพ่ี
แนะนํา (ข้อเท็จจริง รุ่นพ่ีคนนี้คือพ่ีวิรัช ตอนที่พบ เขาอายุประมาณ 36-38 เปิดร้านขายหนังสอือยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ เป็นร้าน
ของคณุแม่ และเขาชอบขี่จักรยาน จึงจัดทริปให้พวกชอบเหมอืนกันมาข่ีกันวันเสาร์อาทิตย์ และเขาจบจากศิลปากร) 
 
“กูต้องลาออก”  
วันเพ็ญบอกตัวเองดงัๆ ในใจ “กูไม่สนใจแล้วว่ามึงจะได้ไทยรัฐหรือเปล่า พอตดัสินใจได้ว่าจะออก ก็หลบัสบายข้ึน ไม่มอีะไรต้อง
แบกไว้บนหลังอกีแล้ว” ภาพเหล่านักทอ่งเที่ยวปายแบกเป้ใบโตแวบเข้าหัวผม ตอนน้ันหญิงสาวยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่จังหวัดไหน 
 

‘บ้านกลางทุ่ง’ 
ลอ้ทั้งสีส่งบอยูน่ิ่งในโรงรถ เดินอีกไมก่ี่สิบก้าวกล็อดผ่านประตูเข้าไปอีกหอ้งหนึ่ง ซึง่ไม่ต่างจาก
สตูดโิอศลิปะขนาดยอ่ม มีเฟรมภาพ ขวดส ี และพู่กัน วางอยูต่ามมุมต่างๆ พอขึ้นบันไดไปชั้นที่
สอง ห้องหอ้งนั้นก็เหมอืนกับห้องสมุด มีพ็อกเกต็บุ๊กและนิตยสารให้เลอืกอ่านเต็มไปหมด 
ภาพวาดรูปหมาตกแต่งอยู่บนผนังด้านหนึ่ง ส่วนผนังอีกด้านเปิดโลง่ มีเปลผูกไว้เผ่ืออยากนอนอ่าน
หนังสอื นอนเล่น นอนเฉยๆ หรือนอนหลับก็เพลิดเพลินเช่นกัน ถ้ายังไมอ่ยากนอน สามารถเดิน
ทะลุผนังอากาศออกไปยืนที่ระเบียงได ้ เพียงมองออกไปจะเห็นทุ่งนาไกลสดุสายตา เห็นฝูงวัวควาย
กินหญ้าและหยอกลอ้กันไปมา เห็นกระต๊อบหลังเล็กหลังใหญ่ เห็นชาวบ้านมุ่งหน้าไปที่ผืนดินของ
ตัวเอง เห็นเทือกเขาเรียงรายลดหลั่นตรงขอบฟ้า เห็นก้อนเมฆโบยบินเอื่อยช้าตามแรงลม โดยมี
บ้านหลังนีต้ั้งอยูเ่พียงลําพังกลางท้องทุ่ง 
 “จริงๆแล้วมีที่ดนิแค่ตรงบ้าน แต่พอมองออกไปแล้วเหมอืนตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินเยอะ” หญงิ

สาวยิ้มกว้าง พลางจิบกาแฟอุ่นๆ กว่าใบหน้าของวันเพ็ญจะยิ้มสดใสได้ขนาดนี ้ มันผ่านการบดูบึ้งมาหลายหน เพราะทางบ้านไม่
เข้าใจว่าบัณฑิตปริญญาตรีอย่างเธอจะอยู่ต่างจังหวัดทําไม เสียดายค่าปากกา สมุด หนังสอื และค่าเลา่เรียนเปล่าๆ 
 “พ่อแม่ไม่เห็นดว้ยเลย ด่าว่าชอบเที่ยวใช่ไหม ขี้เกียจใช่ไหม แต่ฉันดือ้ อยากอยู่กอ็ยู่ เพราะอยากมคีวามสุข ถ้าตัวเองไมม่ี
ความสุขกไ็มส่ามารถช่วยใครได้ ตอ้งมีความสุขและรู้จักตัวเองกอ่น ถึงจะช่วยคนอื่นได ้ บอกคนอื่นได้ว่าควรทําอะไร ไม่ควรทํา
อะไร ถ้ายังไมรู้่ว่าตัวเองต้องทาํอะไร แล้วจะบอกคนอื่นไดอ้ย่างไรว่าเขาต้องทําอะไร เกิดมาชาติหนึง่แล้ว ตอ้งได้ทําในสิง่ที่อยาก
ทํา ทุกวันนี้ครอบครัวก็เห็นว่าทําถูกแล้ว” 



 นอกจาก ‘ผ้าถุง’-แมวสีดําทีก่ําลังหลับสบายบนตักของวันเพ็ญ หญิงสาวอาศัยอยู่กบัคนรัก-สกนธ์ สังขมี เพ่ือนร่วมงานคน
นั้น คนที่ยื่นหนังสอื ปฏิวัติยคุสมัยดว้ยฟางเส้นเดียว ให้เธออ่าน “พอดอียากอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันเลยมาพร้อมกันเลย แต่ถึง
ไม่มีเขา ฉันกค็งมาปายอยู่ดี เพราะฉันใช้ชีวิตคนเดียวได้ กอ่นหน้านี้ก็อยูอ่พาร์ตเม้นต์คนเดียว ดูหนังคนเดียว เดินห้างคนเดียว” 

“แต่การมีใครสกัคนเคียงข้าง มันกอ็บอุ่นใช่ไหม”  
“ใช”่ เธอตอบทนัที “มีคู่คิด มกีําลังใจ ไม่เหงา ไม่โดดเดี่ยวจนเกินไป” 

 การมีใครคนหน่ึงเดินเคียงข้าง คอยประคับประคองช่วยเหลอืบนทอ้งถนนอันขรุขระและลาดชันของชีวิต นับเป็นความงาม
ที่สุดอย่างหน่ึงของการมชีีวิตอยู ่เพราะเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเดียวดาย 
 
ปายอยู่ที่ไหน 
“พ่ีครับ ผมจะไปเปิดร้านกาแฟที่ปายแล้ว” เพ่ือนรุ่นน้องคนหน่ึงโทรศัพท์มาล่าํลาวันเพ็ญ “อา้วเหรอ” หญิงสาวนิ่งคิด กอ่นที่จะ
บอกว่า “รอด้วย อยากอยู่ต่างจังหวัดพอดี เดี๋ยวจะไปด้วย” วันเพ็ญมาปายพร้อมเงินเก็บหกหมื่น อยู่บ้านเชา่หลังละห้าร้อยหารกับ
เพ่ือนอีกสองชีวิต ตกคนละ 167 บาท และออกเงินกองกลางอีกเดอืนละพัน แตล่ะเดือนๆ หญิงสาวจึงมีรายจ่ายราว 1,167 บาท 
 “พอมาอยู่จริงๆ ดีกว่าที่คดิอีก แตค่นอื่นที่มา สักพักตอ้งเข้ากรุงเทพฯ คิดถึงเพ่ือน คดิถึงแม่ อยากเดินห้าง อยากดูหนัง 
ฟุ้งซ่าน อยู่ไม่ได้ ฉันกลับรู้สึกว่าแต่ละวันมีสิ่งที่อยากทําอีกเยอะ ได้ใช้ชีวิตแบบอยากทาํอะไรก็ทํา หัดเขียนหนังสอื หัดวาดรูป ถ้า
ตั้งใจทําจริงจังก็น่าจะพอมีรายได้ กะอยู่แบบนีไ้ปจนตาย วันหนึ่ง พ่ีชาต-ิเจ้าของร้าน be bob บอกว่า ‘เปิดร้านสิวะ จะเดินไปเดิน
มาเฉยๆทาํไม’” 
 
‘สองมือทําได้มากกว่าน้าํปัน่’ 
โดยส่วนใหญ่ ถ้าร้านอาหารขายดีตอ้งเพ่ิมโตะ๊ แต่ร้านมิตรไทยขายดีจนต้องลดโต๊ะตอนปใีหม่ คนอื่นเคานต์ดาวน์กันสนกุสนาน 
แต่เราต้องมาน่ังล้างจาน มองหน้ากัน ทําไมเศร้าแบบนี้วะ สกนธ์บอกว่ากูเหนื่อย กูรู้สึกว่าเวลาในชีวิตหายไป นอนอ่านหนังสอื
เล่มหนึ่งได้ก็หลบั พอตื่นกย็ังไม่หายเหน่ือย ขายังไม่หายล้า สองมอืทําได้มากกว่าล้างจานกบัทําน้ําป่ัน เลยตัดสินใจเลิก เลิกตอน
ขายดีเลย เงินลอยมาหน้าร้านแล้ว แตไ่ม่เอา ทาํไปก็ฝืนความรู้สึก มันไมใ่ช่เราแล้ว มาถ่ายรูป วาดรูปให้จริงจังดีกว่า 
 “ไม่เคยคิดว่ากตู้องรวย คิดแต่ว่าจะมีความสขุไหม เหนื่อยเกินไปไหม ดิน้รนเกินไปไหม ถ้าเหนื่อยหยุดได้เลย ฉันไม่
เสียดายร้านนี้สกันิด ถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่ามันไมใ่ชแ่ล้วว่ะ ฉันก็จะปิดร้านไปทําสิ่งที่อยากทํา” 
 
องค์ประกอบชวีิต 
ห่างจากร้านมิตรไทยไม่ถึงกโิลเมตรคือที่ตั้งของมิตรไทยอาร์ตแกลเลอร่ี Pretty woman นิทรรศการศิลปะคร้ังที่สองของวันเพ็ญ
อวดสายตาอยู่บนผนัง 
 เส้นสีที่ปาดป้ายลงบนผืนผ้าใบน้ันมีทั้งความออ่นโยนและความเข้มแข็ง คล้ายตัวตนของคนวาด ไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรง 
ผลงานทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความรัก และความเอาจริงเอาจังทั้งสิ้น หญิงสาวตั้งใจจะแสดงงานอย่างนอ้ยหนึ่งคร้ังต่อปี 
 “การวาดรูปเป็นการแสดงออกทีบ่ริสุทธ์ ไม่ตอ้งสนใจว่า คนดูจะเข้าใจไหม แถมยังราคาถูกอีกด้วย อย่าง Pretty woman 
ถ้าทําหนังตอ้งใช้เงินเป็นล้าน ถ้าเขียนหนังสือก็ไม่แพงนัก ใชป้ากกาแท่งเดียวกับกระดาษ แต่ยากและตอ้งอธิบายเยอะ ขณะท่ีฉัน
เองไมช่อบอธิบายชัดเจน การาดรูปจึงเป็นวิธีสื่อสารที่เหมาะกับฉัน” 
 หากมองออกไปนอกเฟรมภาพ เส้นและสทีี่ร่างระบายลงบนผนืผ้าใบของลมหายใจจะสวยงามแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับศลิปะแขนง
หนึ่ง “ฉันชอบดูองค์ประกอบชีวิตว่าสมดุลไหม จะดูทุกวันว่าตรงไหนยุ่งเหยิง ตรงไหนว่างโหวง สําหรับฉัน ไมว่่าองค์ประกอบภาพ
หรือองค์ประกอบชีวิตก็จัดไมย่าก เพราะยากหรือไมย่าก มันอยู่ทีค่วามคดิ ถ้าเข้าใจตัวเองก็ไม่มอีะไรยากแล้ว จากนั้นกแ็คล่งมอื
ทํา ลองดูว่าใช่ไหม ถ้าใช่กท็ําตอ่ ถ้าไม่ใชก่็แกไ้ข เหมือนวาดรูป ถ้าลงสีไปแลว้ผิด ก็ลงสใีหมท่ับลงไป ฉันชอบดูมาก อยากเห็นว่า
ข้างล่างสอีะไร ข้างบนสอีะไร มันมีเร่ืองราวในตัวเอง ชีวิตก็เหมือนกัน ทําไปเถอะ ถ้าผิดก็ทําใหม ่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเร่ือยๆ 
เพราะไม่ว่าจะถูกหรือผิด มันกค็ือตัวเรา ศลิปะแขนงนั้นคอื-ศิลปะการใชช้ีวิต” 
 
“เมืองในฝัน” 
หนุ่มสาวหลายคนออกเดินทางไกลไปเสาะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างในเมอืงต่างๆ ของโลก ไมว่่านิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส ปักกิ่ง 
โตเกียว หรือธรรมศาลา แต่เก้าปีแล้วที่ “เมืองในฝัน” แห่งนี้คอืปลายทางในชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่ง 
 “ปายน่าอยู ่ ชาวบ้านน่ารักมาก อากาศด ี แตค่นที่อยู่ที่นี่ตอ้งทําใหม้ันน่าอยู่ดว้ย อย่าโลภมาก อย่าเบียดเบียน อย่าทําร้าย
ใคร อยู่แบบพอเพียง พยายามขัดเกลาจิตใจตัวเองใหส้ะอาดขึ้นเร่ือยๆ เมืองนี้จะเป็นเมืองในฝันไหมก็ขึ้นกบัตัวเรา การอยู่บนโลก
นี้ ถ้ารับผิดชอบตัวเองให้ดี หาพอประมาณ ไม่กอบโกยเพ่ือความมั่นคงตลอดชาติ เพราะคนคนหนึ่งก็ใช้นดิเดียว โลกจะน่าอยู่ข้ึน” 
 ผมมองคําว่า ‘Blossom’ บนป้ายอีกคร้ัง  
 “คนหนุ่มสาวยคุนี้ก็คงเหมอืนกับหนุ่มสาวยุคฉัน คอืมีพวกคน้หาตัวเองกับไม่ค้นหา พวกคน้หาก็จะออกเดนิทาง ส่วนพวกไม่
ค้นหาก็จะเรียนหนังสอือย่างเดยีว ไม่ทํากิจกรรมเลย ซึ่งฉันเกลียดมาก รู้ไหมว่ามันเป็นการกระทําที่โง่เหลอืเกิน กิจกรรมในมหา’
ลัยน่าทาํมาก เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะ ฟรีอีกต่างหาก”  



 การลงมอืทําจริงเปิดโอกาสให้เราเผชิญปัญหา แล้วการแกไ้ขปัญหาจะทําใหเ้ราเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นี่เองทําให้คนคนหน่ึง
เติบโต 
 
ลองผิดลองถูก 
เราอาจมีความรู้รอบตัวมากมาย ตั้งแตค่วามกระจิริดของอะตอมจนถึงเอกภพกว้างใหญ่ แตทุ่กคร้ังที่สบตาตัวเองในกระจก ดู
เหมือนเราจะไม่เคยรู้จักคนคนนั้นดีพอ 
 บางคนอาจรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไร แต่เขาไมม่ีทางรู้ว่าอยากทําสิ่งนั้นจริงไหม จนกว่าจะลงมือทําจริง 
 “ถามว่าตอนจบมหา’ลัย คิดไหมว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้ ไม่เคยมใีนหัวเลย มันเกิดจากการลองผิดลองถูกไปเร่ือยๆ จนเป็นแบบ
นี้ ซึ่งสิ่งที่ทําให้เป็นแบบน้ีกค็ือประสบการณ์ที่ผ่านมา ฉันคิดว่าเกิดมาแล้ว อยากทําอะไร ทําเลย ไมท่ําไม่รู้ คิดดีๆ  แล้วลงมอืเลย” 
เธอหยุดนิดหนึ่ง “แต่ฉันเป็นคนคิดแล้วทําเลย ไม่คอ่ยกลัวอะไร” 
 
“มีอะไรที่น่ากลวั แต่ไมก่ลัว” 
“คนอื่นกลัวไม่มกีิน เงินหมดแลว้กูจะทําอย่างไร หรือไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่า กย็ังไม่ลองทําเลย จะรู้ไดอ้ย่างไร อย่างตอนมา
อยู่ปาย ฉันขนของมาเลย ไมก่ลัวว่าจะอยูอ่ยา่งไร นอนตรงไหน นอนได้หมด แรกๆเตยีงยงัไม่มีเลย มีแคถุ่งนอน หนาวจนปวด
กระดูก นอนแบบน้ีมาเป็นปี แต่มีความสุข ทกุวันนี้ลองใช้ชีวิตให้เหลอืเงินศนูย์บาท ไมม่ีสกับาทจะตายไหมวะ ก็ไม่เห็นหมดตัวสัก
ที ไม่ว่าจะทําอะไร ถ้าตั้งใจทํา ไมอ่ดตายอยูแ่ล้ว ขอใหค้ิดแลว้ลงมอืทํา ย้ําว่าต้องทาํอย่างตัง้ใจ ไม่ใช่ทาํมั่วๆ” 
 
รู้จักตัวเอง 
วันเพ็ญบอกว่าในการมีชีวิตอยู่ ไม่จําเป็นต้องรู้จักคนเยอะ คนคนหนึ่งที่ควรทําความรู้จักที่สุดคือตัวเอง  
 “ถ้ารู้จักตัวเอง ก็จะรู้ว่าตัวเองควรทําอะไรบ้าง วันหนึ่งฉันอาจจะไม่ชอบวาดรูปแล้ว ฉันกไ็ม่เสยีใจว่า เสียเวลาวาดรูปตั้งแปด
ปี ทําไม เพราะฉันได้ความสุขจากการวาดรูปไปแล้ว ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ทําแล้วไม่ใชต่ัวเอง ก็จะเลิกทําทันท ี โดยไมล่ังเลเลย ถงึมัน
จะได้เงินเยอะ ฉันก็ไม่เสียดาย ไม่คดิเลยว่าเงนิหายไปหลายหมื่น จะคิดทําไมให้เครียด ฉันก็ไปทําอย่างอื่นด้วยความสบายใจ พอ
สบายใจ มันก็มพีลังไปทําอะไรดีๆ ไดอ้ีกเยอะ ซึ่งอาจจะดีกว่าสิ่งที่เคยทํากไ็ด”้ 
 “ตอนนี้รู้แล้วว่า ถ้าอยากเป็นผู้กํากับหนัง นักเขียน นักวาดรูป หรือนักแต่งเพลง ตอ้งทําอยา่งไร แต่ตอนนีฉ้ันเลือกแบบนี้ 
สมมติว่าอยากทําหนัง ตอ้งเข้าใจตัวเองก่อน ถ้าไม่เข้าใจตัวเองทําหนังไมไ่ด้ ตอ้งรู้ก่อนว่าจะสื่ออะไร ต้องการให้หนังออกมา
อารมณ์ไหน แล้วทําอย่างไรหนังถึงจะออกมาแบบนั้น พอรู้ปุ๊บก็ไปเลอืกช่างภาพ หานักแสดง ไมใ่ชอ่ยากทําหนังแล้วไปเป็นผู้ช่วยผู้
กํากับ โดยไม่รู้อะไรเลย รู้จักแต่ดารา การประสานงาน แต่จับหัวใจสิ่งที่ทําไม่ได้” 
 
ดวงดาวในลมหายใจ 
ผมมองไปรอบร้านมิตรไทย กอ่นจะก้าวออกมาเดินปะปนกับผู้คนบนทอ้งถนนของ ‘เมืองในฝัน’ ประกายเจิดจ้าของดวงอาทติย์ลด
ความสว่างลงทกุขณะ ผมนึกถึงเด็กน้อยที่นั่งจ้องหน้าทีวีขาวดาํ นักเรียนหญิงตั้งหน้าตั้งตาอา่นหนังสอือย่างครํ่าเคร่ง ผู้กํากับละคร
เวทียิ้มร่ารับเสียงปรบมือ พนักงานบริษัทโฆษณาทีส่าละวนกับการงานด้วยใบหน้าเครียดหมอง ศลิปินสาวปาดเส้นและสลีงบนผืน
ผ้าใบอยา่งขะมกัเขม้น 
 “คนเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงต้องค้นหาตัวเองทุกวัน สิ่งสําคญัในชีวิตของฉนัคือตอ้งมีความสุขกอ่น แล้วค่อยคิดว่าอยากทํา
อะไร ฉันไมย่ดึว่าต้องเป็นศิลปิน แค่ช่วงนี้วาดรูปแล้วมคีวามสุขเท่านั้นเอง ฉันจะต้องใชช้ีวิตต่อไปจนกว่าจะถึงวันตาย ถ้าไม่ทํา
อะไรบางอย่าง ก็ต้องนัง่เฉยๆ รอวันนั้น ซึ่งคงนานมาก เลยตอ้งทําอะไรไปเรื่อยๆเพ่ือให้ถึงวันตายอย่างมีความสุข”  
 
รถบัสสีส้มคันหนึ่งแล่นผา่นไป ภายในรถคันนั้นเบียดเสียดยัดเยียดด้วยผู้คนหลากเช้ือชาติ ลอ้กลมๆของมันหมุนวนไกลห่าง
ออกไปเรื่อยๆ มองเห็นเพียงสัมภาระมากมายที่กองรวมกันอยู่บนหลงัคา ทีน่ี่เป็นจุดหมายของผู้โดยสารหลายคน แต่ที่นีอ่าจไม่ใช ่
“เมืองในฝัน” ของทุกคน สายนํ้าปายกระเพ่ือมไหวสะทอ้นประกายแดดระยิบระยับ มันไหลเอือ่ยลัดเลาะไปในท่ามกลางหุบเขา ไป
ในเส้นทางของตัวเอง ปายอาจเป็นเพียงจุดหมายทีไ่ร้ความหมาย ที่นี่ ที่นั่น และทุกหนทุกแห่ง อาจเป็นเพียงจุดหมายท่ีไร้
ความหมายหากสายตาของเราเหม่อมองแค่ทศันียภาพภายนอก แตไ่ม่เคยจ้องลึกลงไปเห็นทัศนียภาพภายใน และเอื้อมมือคว้า
ดวงดาวในลมหายใจของตัวเอง 
 
+++ 
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