วั น เพ็ ญ สั ง ขมี เดิ น ตามความฝั น ไปทั น ที่ “ปาย”
เรื่อง นราวุธ ไชยชมภู
อาจเพราะความไม่สะดวกในการเดินทาง เงื่อนไขของเวลา งบประมาณในการทํางาน และอีกหลายข้อจํากัดและข้ออ้าง ข่าวสารซึ่ง
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆในบ้านเรา รวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วย จึงนําเสนอแต่เรื่องราวของผูค้ นในกรุงเทพฯ ประเทศไทยไม่มีแค่
กรุงเทพฯ และโลกใบนี้ก็ไม่มแี ค่ประเทศไทย ผมเชื่อว่าแท้จริงแล้วมีผู้คนและเรื่องราวที่น่าสนใจอยูแ่ ทบทุกพื้นที่ เพียงแต่เราจะ
มองเห็นความสําคัญและสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่หรือไม่ ท้องฟ้าจะกว้างใหญ่แค่ไหน ขึ้นอยูก่ ับสายตาของเราที่ทอดออกไป
ค่ําหนึ่ง ผมเตร็ดเตร่อยูใ่ นอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ขณะกําลังเดิน
เล่นเรื่อยเปื่อยออกมาจากตลาดปายพร้อมกับกินมันเผาอุ่นๆ ผมได้พบร้านมิตรไทย ร้านขายของที่ระลึก ขนาดกะทัดรัดแห่งนี้ไม่มี
ชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ร่ํารวยล้นฟ้า ไม่มีคนมากมายนับหน้าถือตาแต่เจ้าของร้านนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ด้วยการทําในสิง่ ที่รัก ซึ่ง
น้อยคนนักจะสามารถก่อร่างสร้างขึ้นได้ลงตัว และมีคนจํานวนไม่นอ้ ยไม่รู้กระทั่งว่าสิ่งที่ตัวเองรักคืออะไร ทั้งที่สิ่งนี้เองที่เป็นกุญแจ
ดอกสําคัญที่จะไขสู่ชีวิตทีม่ ีความสุข
ไร้จุดหมาย
บางสายตาเหม่อมองทัศนียภาพรอบตัว โดยปราศจากปลายทาง ถนนเบือ้ งหน้าหลั่นลดคดเคี้ยวยาวไกลคล้ายไม่มที ี่สิ้นสุด ใบไม้
หลากสีขยับไหวตามแรงเขยือ้ นที่มองไม่เห็น ควายตัวใหญ่เคี้ยวหญ้าอย่างสบายอารมณ์กลางทุ่งนา เสียงของผูโ้ ดยสารจาก
ตะวันตกจ้อกแจ้กจอแจเป็นระยะๆ หนุม่ สาวชาวญี่ปุ่น ผลัดกันพัดโบกความเย็นให้แก่กนั และกัน ขับไล่อณ
ุ หภูมิระอุอ้าวกลาง
ความแออัดยัดเยียด ใบหน้าจิ้มลิ้มของเด็กชาวเขาบึ้งตึง เธอคงอยากถึงจุดหมายเร็วๆ ประกายเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ลดความสว่าง
ลงทุกขณะ แล้วล้อกลมๆของรถบัสสีส้มก็หมุนวนข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่ามาหยุดนิ่งที่
“เมืองในฝัน”
จากยุคหิน โลกหมุนมาถึงศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ก้าวไปข้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยหวังว่าดาวเคราะห์สีน้ําเงินดวงนี้จะโคจรไปในจักรวาลด้วยความสงบสุข จากยุคหิน
โลกหมุนมาถึงยุคสมัยที่มนุษย์นา่ จะมีความสุขมากขึ้น แต่ ความสุขซุกซ่อนอยู่ที่ไหน ยังเป็นคําถามที่ผคู้ นพยายามตอบครั้งแล้ว
ครั้งเล่า เสียงจากภายในตัวเรายังกู่ตะโกนโหวกเหวก ด้วยความว้าวุ่นซ้ําแล้วซ้ําเล่า หลายคนหายใจเข้า-ออกอย่างเคว้งคว้าง พอ
เอื้อมมือออกไปหาที่ยึดเหนี่ยว ก็คว้าได้เพียงความว่างเปล่า บางทีเราอาจก้าวไปข้างหน้าเร็วเกินไป หนุ่มสาวบางคนจึงหันหลังให้
ดวงไฟเจิดจ้าของความทันสมัยในเมืองใหญ่ ไปใช้ชีวิตทีอ่ ําเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน หลายคนบอกว่าที่นี่เป็น “เมืองในฝัน”
อะไรคือสิ่งที่ “เมืองในฝัน” กําลังเผชิญในโลกจริง มนุษย์หนุ่มสาวที่ยา้ ยมาอยู่ที่นี่ ใช้ชีวิตแบบไหน และค้นพบสิ่งใด
กรุงเทพฯ ไม่ใช่ศูนย์กลางของประเทศไทย
สายน้ําปายกระเพื่อมไหวสะท้อนประกายแดดระยิบระยับ มันไหลเอือ่ ยลัดเลาะไปในท่ามกลางหุบเขา อาจเพราะผมเดินทอดน่อง
เรื่อยเปื่อยด้วยความไม่คุ้นเคย เพราะคุ้นเคยกับการจ้ําเท้าอย่างร้อนรน ในการเดินทางอันเร่งรีบ
(แต่ใช้เวลาบนถนนนานเสียเหลือเกิน) ของกรุงเทพฯ นอกจากการเดินช้าลงจะทําให้เหนื่อยน้องลง
แล้ว เรายังสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ระหว่างทางได้ละเอียดขึ้น จู่ๆสายตาของผมก็สะดุดคําว่า
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ผมกวาดตาไปรอบๆร้าน แล้วเดินเข้าไปข้างใน โปสการ์ด ภาพถ่าย และของที่ระลึก
หลากหลายจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามมุมต่างๆ ด้านในสุด, หญิงสาวคนหนึ่งกําลังนั่งทําอะไร
บางอย่างอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์
จากเด็กเบตงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นดารา จากเด็กนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ปรารถนาที่จะมีการ
งานมั่นคง จากนักศึกษามหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ที่วาดหวังจะเป็นผู้กํากับหนัง จากพนักงาน
โฆษณาทีม่ ีเงินจัดการกว่าร้อยล้าน ณ วันนี้ ก๋าํ วันเพ็ญ สังขมี เป็นเจ้าของร้านมิตรไทย “ทุกวันนี้ผู้คนเบื่อเมืองใหญ่กันมากขึ้น
แทบทุกจุดของประเทศล้วนมีคนหนุ่มสาวย้ายไปอยู่ กรุงเทพฯ ไม่ใช่ศูนย์กลางของประเทศไทย จะใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้ เทคโนโลยี
ก้าวหน้า ใช้อนิ เทอร์เน็ตได้ทกุ ที่ รู้เรื่องโลกทั้งใบได้โดยไม่ต้องเดินทาง โลกก้าวเข้าสู่โลกที่สามแล้ว นั่งทํางานกลางทุ่งนาได้เลย
ประสานธรรมชาติกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน”
ท่วงทํานองเนิบช้าล่องลอยออกจากมุมใดมุมหนึ่งของร้าน บางขณะเพลงแผ่วเบาถูกกลบกลืนด้วยเสียงของรถราที่วิ่งผ่าน
“เพราะอะไรผู้คนถึงเบื่อเมืองใหญ่มากขึ้น”
“อ้าว เพราะคนมากขึ้น เครียดมากขึ้น ทีส่ าํ คัญเรามักได้รบั การพร่ําสอนแบบผิดๆ ว่า พอเอ็งโตขึ้น ต้องหาเงิน หางาน
มั่นคง ได้เงินเดือนสูงๆ แต่งงาน มีบ้าน มีลูก มีรถ มีที่ดิน มีคนนับหน้าถือตา และก็ตาย ลืมว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร ไม่รู้จัก

ตัวเอง ไม่มีความคิดของตัวเอง จริงๆแล้วเรามีความสุขได้ง่ายๆ แต่กลับถูกสอนให้คิดว่า ความสุขหายากเหลือเกิน ต้องมีเงินก่อน
ต้องลําบากแบบนั้นแบบนี้กอ่ น ถึงจะมีความสุข แม่งไม่มใี ครเคยบอกว่า ทํางานและมีความสุขพร้อมกันได้ ทํางานไป พักผ่อนไป
ด้วยยังได้ ไม่ตอ้ งทํางานเพื่อเงินอย่างเดียว ทํางานเพื่อความสุขของตัวเองก็ได้
“คุณภาพชีวิตไม่ได้วัดกันที่คณ
ุ มีเงินเดือนเท่าไหร่ แต่อยูท่ ี่คณ
ุ มีความสุขไหม ถ้ามีความสุข มีเงินเท่าไหร่ก็พอ สิ่งที่ฉันเข้าใจ
มากที่สดุ เมือ่ ได้มาอยู่ที่นี่คอื ความพอ ถ้ารู้จักพอปุ๊บ สบาย โล่ง ไม่ตอ้ งแบกอะไรแล้ว”
ผมมองดูโปสต์การ์ดมากมายในร้าน แล้วนึกถึงโปสต์การ์ดใบหนึ่งของสํานักหนังสือใต้ฝุ่นซึ่งประกอบด้วยข้อความ พอ = ดี
“นักขี้เกียจ”
สาวญี่ปุ่นเดินทางออกจากร้านสวนทางกับชายฝรั่งผมยาวที่เพิ่งก้าวเข้ามา ผูค้ นทยอยเข้า-ออกร้านเรื่อยๆ บางเวลาโล่ง บางเวลา
จอแจ นอกจากผับบลูสอ์ ย่าง Be Bob เกสต์เฮ้าส์ริมน้ําอย่างสิบสองพันนา และร้านกาแฟน่านั่งนานๆอย่าง All About Coffee
แล้ว มิตรไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมทีน่ ักท่องเที่ยวปายไม่อยากพลาด บางสิ่งในร้านนี้ทําให้ผมนึกถึงคําของมาซาโนบุ ฟูกู
โอกะ ในหนังสือ ปฏิวัตยิ ุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว
…มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ต้องทํางาน และผมคิดว่านี่เป็นเรื่องทีน่ า่ หัวเราะมากทีส่ ุดในโลก สัตว์โลกอืน่ หาเลี้ยง
ชีพด้วยการมีชวี ิตอยู่ แต่มนุษย์ทํางานเหมือนคนบ้า โดยเขาคิดว่าต้องทําเช่นนั้น เพือ่ ที่จะมีชีวิตอยู…
่
อาจเพราะวันเพ็ญเลือกทําในสิ่งที่รัก การงานกับชีวิตของเธอจึงหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน “ถ้าอยากเป็นนักขี้เกียจ อยากสบาย
มีเวลานอนเล่นเยอะๆ ก็ตอ้ งคิดเยอะๆ ฉันชอบวาดรูป ชอบถ่ายรูป” เธอมองรอบร้าน “แต่งานศิลปะขายยาก คนที่มีเงินเหลือเฟือ
จริงๆ ถึงจะซื้อได้ เลยแตกออกมาเป็นโปสต์การ์ด เข็มกลัด เสื้อยืด สมุดบันทึก ทีนใี้ ครก็ซอื้ ได้เพราะราคาไม่แพง แล้วคนที่ซอื้ ไป
ก็ได้ซมึ ซับศิลปะในของเหล่านีด้ ้วย นี่เป็นบิ๊กไอเดีย ใครอ่านอยู่เอาไอเดียไปทําได้เลย”
ก่อนหน้านีม้ ิตรไทยเคยเป็นร้านอาหาร จู่ๆเจ้าของร้านเปลี่ยนมาขายของที่ระลึก ไม่ใช่ขายของกินแล้วขาดทุน ขายดีมาก แต่
เลิกขายดือ้ ๆ ฉันชอบร้านนี้ตรงที่สามารถบริหารเวลาได้พอดีกบั ชีวิต ตื่นนอนแล้วได้อยู่บ้านจนถึงเที่ยง ไม่ต้องรีบเปิดร้าน จะทํา
อะไรก็ได้ อ่านหนังสือ กินกาแฟ เพ้นต์ เดินเล่น ถ่ายรูป พออยูบ่ ้านจนพอใจก็มาใช้คอมพ์ทรี่ ้าน เล่นอินเทอร์เน็ต หาความรู้ แต่ง
รูป ขายของ พอสีท่ ุ่มกลับบ้านก็ง่วงพอดี
“จะเปิดร้านตั้งแต่เช้าก็ได้ แต่เกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะหาเงินตลอดเวลา ปลูกบ้านไว้ก็ต้องอยู่บา้ นบ้าง แค่นฉี้ นั ก็พอใจแล้ว ไม่
อยากจ้างคนเพิ่ม ทําเท่าที่ทําได้ รายได้ถอื ว่าโอเค ถ้าขายอาหารมีคนกินแน่ๆ พอขายของแบบนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง โลว์ซีซนั ได้วัน
ละประมาณห้าร้อย ขายไม่ได้เลยก็มี ไฮซีซันก็เป็นพัน แต่ฉันเป็นคนอยู่ง่าย มีนอ้ ยใช้นอ้ ย มีเยอะก็เที่ยวบ้าง เป้าหมายหลักใน
ชีวิตไม่ใช่การหาเงินอยูแ่ ล้ว”
“ครอบครัวปาย”
ไม่เพียงต้อนรับนักเดินทางจากหลายมุมโลก แต่เมืองนีม้ ีผู้คนหลากหลายเชือ้ ชาติ หลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่ ทั้งกระเหรี่ยง จีนยูน
นาน มูเซอ ไทใหญ่ มอญ ลัวะ มุสลิม ชาวไทยเหนือ และชาวไทยภาคอื่นๆทีย่ ้ายมาอยู่ปาย
“ที่นี่เมืองมันเล็ก ส่วนใหญ่รู้จักกันหมด ค่อยๆรู้จักกัน ค่อยๆเจอกัน แล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อน ขนาดไม่รู้จัก เคยเห็น
หน้าเห็นตากันที่ตลาดบ่อยๆ พอไปเจอกันทีอ่ นื่ คุยกันเหมือนญาติ เป็นอย่างไรบ้าง คิดถึงว่ะ รักเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน”
หญิงสาวหยุดนิดหนึ่ง “ครอบครัวปาย”
วันเพ็ญบอกว่า “ครอบครัวปาย” มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี “อาจเห็นว่ามีคนมาอยู่ แล้วอยู่ได้ อยู่สบาย เลยย้ายมาอยูด่ ้วย ฉัน
อยากให้คนหนีออกจากกรุงเทพฯ มากกว่านี้ด้วยซ้ํา ดีกว่าแก่งแย่งแข่งขันกับคนเยอะๆ ในเมืองหลวง ต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้น่าอยู่
กว่ากรุงเทพฯ ตอนนี้ฉันค้นพบชีวิตที่มคี วามสุขแล้ว” ความสุขที่เธอค้นพบต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง
เสื้อ
“ปัญหาอยู่ที่เสือ้ ตัวนี้” วันเพ็ญเหล่มองเสือ้ สีขาวที่ตัวเองสวม “ใส่สิบปียังไม่ขาดสักที” หญิงสาวหัวเราะสะใจ “เลยต้องใส่ไปเรื่อยๆ”
“คุณอยากได้อะไรล่ะ”
“คุณอยากได้อะไรล่ะ” วันเพ็ญถามกลับ “อินเทอร์เน็ตก็มี ติดตามข่าวสารได้หมด อยากดูหนัง วีซีดีกม็ ีทกุ เรื่อง บางอย่าง
อาจไม่สะดวกสบายเท่าในเมือง อย่างการรักษาพยาบาลคงสู้กรุงเทพฯ ไม่ได้ แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเอง แล้วการอยูท่ ี่นี่เป็น
การดูแลสุขภาพไปในตัว เพราะอากาศดี ไม่มีมลพิษ ถ้าวันหนึ่งป่วยก็ยอมรับ ไม่คดิ ยือ้ ด้วยเงินเยอะๆ ถ้าเป็นมะเร็งจะรักษาด้วย
วิธีธรรมชาติ ยอมรับว่ามันมาแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งแล้วอยู่ตา่ งจังหวัดไม่ได้ ต้องไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ”
“เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความตาย” บางคนยืนยันหนักแน่นพร้อมอธิบายว่า มันสามารถยื้อลมหายใจออกไปได้อีกหลาย
วันคืน นี่หรือที่บอกว่าเงินซื้อได้แม้แต่ความตาย ให้เหตุผลว่าเกรงกลัวความตาย แล้วเปล่าเปลืองเวลาทัง้ ชีวิตไปกับการดิ้นรน
กระเสือกกระสนสะสมเงินทอง หากเจ้าของคําพูดนี้เข้าใจว่าชีวิตใกล้ชิดความตายขนาดนั้น ก็น่าจะรู้ว่าควรใช้ลมหายใจที่เหลือกับ
อะไร

“ปายเปลี่ยนไป”
‘ถนนข้าวสารแห่งที่สอง’ หลายคนตั้งฉายานีใ้ ห้ปายด้วยน้ําเสียงกระแนะกระแหน สัญญาณไฟจราจรกะพริบ เขียว-เหลือง-แดง
ร้านรวงมากมายเรียงรายสองข้างทาง ป้ายโฆษณาเกสต์เฮ้าส์แปะทั่วทุกมุมเมือง ประตูสะดวกซือ้ เปิดต้อนรับลูกค้า 24 ชั่วโมง
“เราควรมองปายในแง่จริง มีอะไรในโลกที่ไม่เปลี่ยนบ้าง ปายต้องเปลี่ยน” วันเพ็ญพูดเสียงขุ่น
“เปลี่ยนเพราะเรามาที่นี่ ถ้าจะด่าก็ตอ้ งด่าทุกคนที่มาปาย ต้องมองด้วยความเข้าใจว่า ทําไมปายถึงเปลีย่ น แล้วเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ดไี หม ถึงปายจะเปลี่ยนอย่างไร มันก็ยังมีมุมสงบ ตรงไหนที่แย่ๆ ก็อย่าไปตรงนั้น ถ้าไม่ใช่ของจริง ก็จะไม่มีใคร
สนับสนุน อยู่ไม่รอด แล้วจะหายไปเอง คนที่เอาแต่ด่าปาย ลองคิดซิว่าจะทําอย่างไรให้ปายไม่เปลี่ยนแปลง”
“คนมักด่าปายว่าแย่อย่างไร”
“เจริญขึ้น มีสนามบิน มีเซเว่นฯ ซึ่งคนด่าเองก็เข้า แล้วคุณเดินมาปายได้ไหมถ้าต้องเดินมาเหมือน 30 ปีที่แล้ว ทุกอย่างจะ
เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่ปาย ขนาดตัวเรายังเปลี่ยน ฉันก็เปลี่ยน แรกๆ มีจักรยานคันเดียว อยูบ่ ้านเช่า นุ่งผ้าถุง ดูดยาเส้น ตอนนี้
ขายจักรยานแล้ว มีบ้าน มีรถยนต์ สูบบุหรี่แอลเอ็น นุ่งยีน คนก็บอกว่า เสียใจพี่ก๋ําเปลี่ยนไป ทําไมไม่นุ่งผ้าถุง ไม่ไว้ผมกระเซิงๆ
ก็มันเป็นความจริง คุณมาลองอยูไ่ หม ใครก็ต้องการความสะดวกสบายทั้งนัน้ ฉันเบื่อคนทีเ่ อาแต่ด่า ถ้าไม่อยากให้เปลี่ยน คุณ
หยุดความเปลีย่ นแปลงของตัวเองให้ได้กอ่ น”
“อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ” ลูกค้าตะโกนออกมาจากในร้าน วันเพ็ญรีบขอตัวไปขายของ
บางมุม, ในเมืองเล็กๆ แห่งนี้ไม่ต่างจากสินค้าชิ้นหนึ่งที่ลกู ค้าคนนั้นกําลังต่อรองราคา ทุกสิง่ ทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย ขึ้นอยู่
กับเราว่าจะเลือกได้และเสียอะไร บางอย่าง, เราก็ไม่ยงิ่ ใหญ่พอจะมีโอกาสเลือก ทําได้เพียงเผชิญหน้าด้วยความเข้าใจ
“ฉันขี้เกียจเคลื่อนที่เหมือนกัน ถ้าความเจริญมา ฉันก็ไม่ตอ้ งไปเชียงใหม่ วันหนึ่งปายอาจจะมีโรงหนัง ฉันจะได้ดูหนังดีๆ ใน
โรงบ้าง อย่าง ฝัน บ้า คาราโอเกะ เฮ้ย” หญิงสาวหัวเราะ “ยกตัวอย่างเก่าเกินไป อย่าง เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล ฉันไม่
ต้องการความเจริญมาก มีก็ได้ ไม่มีกไ็ ม่เป็นไร”
ถึงจะไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลง แต่หญิงสาวก็ไม่มองข้ามสิง่ ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงนัน้ “คนที่มุ่งแต่ทํามาหากินมา
อยู่ปายมากขึ้น ทําให้ที่นซี่ ีเรียสเรื่องเงินมากขึน้ อะไรๆก็จะค้าขาย ถ้าคุณเอาชีวิตทั้งชีวิตไปหากินก็เรื่องของคุณ แต่คณ
ุ จะไม่มี
ความสุข จริงๆปายเป็นเมืองทีม่ ีความสุขมาก ถ้าไม่เร่งกอบโกยสะสม ทําพอกิน ก็ไม่ต้องกุมขมับ แล้วถามตัวเองว่าทําไมเครียด”
“บางคนบอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวมาพี้กัญชากัน”
“ฉันอยู่ปายมา 9 ปีแล้ว แต่ไม่เคยอยูใ่ นสิ่งแวดล้อมนัน้ ” เธอแย้งทันที “ฉันไม่สูบกัญชาและไม่รู้ด้วยว่าซือ้ ที่ไหน ถึงที่นี่จะมี
กัญชา แต่มันไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรา ถ้าเราไม่เป็นคนแบบนั้นก็จะไม่ตกอยู่ในวังวนนั้น”
“แล้วขโมยล่ะ”
“ไม่ค่อยมี น้อยมากที่ได้ยินข่าวว่าขโมยเข้าเกสต์เฮ้าส์ ฉันทิ้งกุญแจไว้ในรถตั้งหลายครั้ง รถก็ไม่เคยหาย ประตูหลังร้านยัง
ไม่คอ่ ยล็อกเลย ถ้าอยู่ทอี่ ื่นคงทําแบบนีไ้ ม่ได้ แต่ต่อไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร”
เหนืออื่นใด, วันเพ็ญมองว่าลมหายใจของปายขึน้ อยู่กบั คนทีอ่ าศัยอยู่ที่นี่
“ถ้าคนเลวมาอยู่ มาโกง มาทําลายสิ่งแวดล้อม ก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไร เพราะฉันไม่ใช่เจ้าของปาย ไม่มอี ํานาจอะไร ก็กลัว
สิ่งแวดล้อมจะเสียหาย ทั้งแม่น้ํา ป่าไม้ พูดซะดี” เธอแซวตัวเอง “ถึงที่สุดแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้ คนทีอ่ ยากได้มาก พอมาอยู่ที่นี่
ปายอาจไม่เป็นอย่างที่คาดหวังก็ได้ เพราะมันมีโลว์ซีซันด้วย แล้วที่นี่ไม่มสี ถานบันเทิงเยอะ คนที่อยู่ไม่ได้ก็จะเบื่อ ไปๆกลับๆ ใน
ที่สุดก็จะจากไป ฉันเชื่อว่าปายจะคัดเลือกคนด้วยตัวเอง”
วันเพ็ญดื่มน้ํา พลางมองเข้าไปในร้านเล็กๆของตัวเอง “พรุ่งนี้เช้าว่างไหม แวะไปเที่ยวบ้านฉันสิ” เธอชวนด้วยรอยยิม้ หญิง
สาวอธิบายเส้นทางไป ‘บ้านกลางทุ่ง’ ให้ฟังอย่างกระตือรือร้น ดูเหมือนแผนที่ชีวิตของวันเพ็ญเริ่มต้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
เด็กหญิงคิ้วขมวด
เด็กหญิงตัวน้อยกําลังนั่งดูโทรทัศน์อย่างใจจดใจจ่อ
“อาก๋ํากินข้าว” เสียงตะโกนของปู่แว่วมา
เธอละสายตาจากหน้าจอขาวดําช้าๆด้วยความเสียดาย ก่อนจะรีบวิ่งหน้าตาตืน่ กลับบ้านเพราะกลัวโดนตี ด้วยความที่พ่อแม่
ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่กรุงเทพฯ เด็กหญิงวันเพ็ญจึงต้องอาศัยอยูก่ ับปู่และย่า
เธอเป็นนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน นอกจากจะเป็นหัวหน้าห้อง วันเพ็ญยังเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขับร้องเสภา ร้องเพลง
และวาดรูปด้วย
“ฉันชอบค้นหาตัวเอง ทุก 3 ปีจะทบทวนว่าฉันจะเป็นอะไร”
เพราะอยากเจอสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขฉิบหายโดยไม่ตอ้ งดิ้นรน ตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะเรียนให้เก่ง เป็นเด็กเรียบร้อย ช่วยพ่อแม่
ทํางาน แต่ฉันกลายเป็นเด็กทีไ่ ม่มคี วามสุข ร้องไห้ เดินไปหาแม่ ทั้งที่ไม่ใช่เวรของตัวเองช่วยขายของ แม่ถามว่าออกมาทําไม ก็
ตอบว่าเหงา”
พอจบ ป.4 วันเพ็ญก็ย้ายมาอยู่กบั พ่อแม่ที่กรุงเทพฯ โดยเรียนต่อทีโ่ รงเรียนสตรีวัดระฆัง เธอเป็นคนเดียวในรุ่นที่สอบติด
เตรียมอุดมศึกษา จากนั้นหญิงสาวจึงเข้าเรียนที่คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“สงสารพ่อแม่ ฐานะทางบ้านไม่ร่ํารวย แต่ตอ้ งเลี้ยงลูกหลายคน เลยขยันเรียนมาก ขนาดไปช่วยแม่ขายของ ยังเอาหนังสือ
เรียนไปอ่าน วันหนึ่งมีคนเดินข้ามถนนมาถามว่า ‘น้องเป็นอะไร ทําไมขมวดคิ้วตลอดเวลา’ งงมาก ทําไมถึงเป็นแบบนี้ เพราะไม่รู้
เลยว่าตัวเองเครียด มันเป็นไปเอง มัวแต่คิดว่าต้องตั้งใจเรียน คิ้วเลยขมวด”
จาก ‘เด็กเรียน’ ในชั้นประถมและมัธยม วันเพ็ญแปลงร่างเป็น ‘เด็กกิจกรรม’ ในระดับอุดมศึกษา วิชาไหนโดดได้-โดด เธอ
โดดเรียนไปทุ่มเวลาให้กบั ชมรมละครเวที ทั้งแสดง เขียนบท และเป็นผู้กํากับ หญิงสาวเชื่อว่าการเรียนในห้องสําคัญ แต่
ประสบการณ์จริงจากการทํากิจกรรมสําคัญกว่า เอ้อ…สนุกกว่าด้วย สี่ปีในมหาวิทยาลัยผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับอยูใ่ นโลกฝัน
จากนั้นวันเพ็ญต้องเผชิญหน้ากับโลกจริงด้วยการทํางานเหมือน ‘ควาย’ ในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง
กฏบ้า
ในความรู้สึกของวันเพ็ญ บริษัทโฆษณาบางแห่งมีกฎบ้าบอดังนี้
1. ลูกค้าคือพระเจ้า อยากได้อะไรต้องได้ (แต่พนักงานบริษัทโฆษณาเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่ พระเจ้า จึงไม่สามารถเสกทุกอย่างให้
เป็นไปตามต้องการได้)
2. จงทําตามสูตรสําเร็จเท่านั้น (ความคิดสร้างสรรค์ต้องถูกเก็บใส่ลิ้นชัก หากมีไดเดียแปลกใหม่ แต่ยังไม่มีสตู รใดรับรองว่าจะ
สําเร็จ อย่าหวังเลยว่าจะได้รับความสนใจ) หญิงสาวบอกว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้บญ
ั ญัติขึ้นจากสมองทีบ่ รรจุแต่เรื่อง เงิน เงิน และเงิน
ควาย
เรียนจบโฆษณาก็ต้องทํางานโฆษณา คิดได้แบบนี้ วันเพ็ญจึงก้าวเข้าไปทํางานในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง แรกๆเธอเข้าไปเป็นเออี
แต่ทําไปทํามาความที่บริษัทเล็ก หญิงสาวจึงต้องควบสามตําแหน่ง เพิ่มงานก็กอบปี้ไรเตอร์ และมีเดียแพลนเนอร์เข้าไปด้วย
“ถ้าเป็นร้านเราเอง จะเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่เครียด แต่โฆษณาต้องเป๊ะถึงจะได้เงินล้าน ถามตัวเองว่าทําไมต้องดิ้นรนจังวะ
เหนื่อยทํางานหนักเหมือนควายเลย เพราะเอาจริงเอาจังแต่โง่ นอนไม่หลับ พรุ่งนี้กูจะได้ไทยรัฐไหมวะ หน้าหลังไทยรัฐมีหน้าเดียว
แต่สินค้าทีอ่ ยากลงมีเป็นสิบ เครียดมาก บริษัทกล้าหาญมากที่ให้เด็กอายุ 25 อย่างฉันบริหารเงินเป็นร้อยล้าน”
ผมนึกถึงใบหน้าสบายๆของควายตัวนั้นที่กําลังเคี้ยวหญ้าอย่างเพลิดเพลินกลางทุ่งนา
ผู้ที่อยากไปยืนในกองถ่ายเฉยๆ
ถึงจะจบสาขาโฆษณา ก็สามารถเลือกงานทีต่ ัวเองชอบมากกว่าได้ คิดได้แบบนี้ วันเพ็ญจึงไปเป็นผู้ช่วยกํากับฯ ในภาพยนตร์
สมองกลอัจฉริยะ เพราะอยากเป็นผู้กํากับหนัง หลังตรากตรําทํางานในบริษัทโฆษณา 2 ปี “งานผู้ช่วยผู้กํากับไม่สนุก ไม่ค่อยได้
คิด ส่วนใหญ่ประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แทบไม่ได้หลับได้นอน
“ฉันเข้าไปอยู่กองถ่ายแบบไม่มจี ุดหมาย อยากรู้อะไรก็กระโจนเข้าไป เหมือนเด็กหลายคนที่บอกว่าอยากทําหนัง แต่จริงๆ
แล้วอยากอยู่ในกองถ่าย ถ้าอยากทําหนังแต่ไม่มีหนังของตัวเองในหัว จริงๆ แล้วมึงอยากไปยืนในกองถ่ายเฉยๆ เขาทําหนังอะไร
กันวะ ทํายังไง ทิ้งตัวลงไปตรงนั้นเฉยๆ เหมือนพยายามค้นหาตัวเองว่ามันใช่ไหมวะ”
“ไม่ใช่ว่ะ” วันเพ็ญตอบตัวเอง
พอหนังปิดกล้อง เธอก็เดินเตะฝุ่นหางานใหม่อกี ครั้ง
ควายสมองบวม
ถึงจะจบสาขาโฆษณา ก็เลือกทํางานอื่นที่ตัวเองชอบมากกว่าได้ แต่ตอนนีไ้ ม่มีเงินเลย ทําอย่างไรดี ไหนๆก็มีประสบการณ์โฆษณา
แล้ว ทําด้านนี้ตอ่ แล้วกัน คิดได้แบบนีแ้ ล้ว วันเพ็ญจึงเข้าไปทํางานในบริษัทโฆษณาอีกแห่ง
“แรกๆสนุกมาก บริษัทนี้น่ารัก มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แบดอวอร์ด (BAD Award) หลายรางวัล เข้าไปแล้วชอบ เพื่อนฝูง
น่ารักทุกคน แต่งานเครียดเหมือนเดิม บริษัทอื่นมีเดียแพลนเนอร์กับมีเดียบายเออร์แยกกัน แต่ฉันควบสองตําแหน่ง ปกติเลิกงาน
ห้าโมงเย็น ฉันได้กลับบ้านประมาณสามทุ่ม ต้องพิมพ์ proposal เอง ทํามีเดียเองพรีเซ้นต์เอง ไม่มคี ่าล่วงเวลาด้วย ทํางานดึกก็
เรื่องของคุณ บางทีทํา proposal ถึงเช้า อาบน้ําต่อ แล้วไปพรีเซต์เลย เครียด เหนื่อยจนสมองบวม
วันหนึ่ง, เพื่อนร่วมงานเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้วันเพ็ญ หนังสือเล่มนี้จุดประกายให้เธออยากอยูต่ ่างจังหวัด
เวลาหายไปไหน
แม้หนึ่งวันของเธอจะมี 24 ชัว่ โมงเท่ากับทุกคน แต่วันเพ็ญรู้สึกว่าเวลาในชีวิตของตัวเองหายไป ทุกๆ เช้าวันเพ็ญขี่จักรยานไป
ทํางาน ถึงเหงื่อจะเหนียวเหนอะเปรอะตัว แต่หญิงสาวก็อาบน้ําแต่งตัวใหม่ทที่ ี่ทํางานได้ เพื่อจะไม่ตอ้ งเดินทางด้วยรถเมล์
“ฉันเบื่อการเดินทางในกรุงเทพฯ เคยยืนโหนรถเมล์ รถก็ติด ร้อนก็ร้อน เหนื่อยก็เหนือ่ ย ปรากฏว่าสลบ ล้มลงไปเลย ฉัน
ชอบกรุงเทพฯ ตรงที่มีกิจกรรมศิลปะเยอะ มีหนังอาร์ตให้ดู แต่อากาศร้อนและสกปรก แถมอยู่กรุงเทพฯ แล้วไม่คอ่ ยว่าง แทบ
ไม่ได้อา่ นหนังสือหรือวาดรูป เวลาในชีวิตหายไป”
“เวลาหายไปไหน”
“ต้องเอางานกลับมาทําทีบ่ ้าน พอเสร็จงานก็อยากดูหนังดูทีวี แล้วก็หลับ พอวันศุกร์อยากกินเหล้า เสาร์อาทิตย์ซกั ผ้า ทํา
ความสะอาดห้อง เวลาก็หมดแล้ว ชีวิตวนเวียนแบบนี”้
ถามว่าโจรเวลาคือใคร ถามว่าคนที่ตัดสินใจว่าจะเปล่าเปลืองเวลาไปกับอะไร อย่างไร และที่ไหน คือใคร

ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว
“พอได้อ่าน ปฏิวัตยิ ุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว แล้วรู้สึกว่า นี่กูมานั่งทําอะไร เงินสี่สิบล้าน ร้อยล้าน แล้วไงวะ สุดท้ายก็มแี ต่
ความเครียด หนังสือเล่มนีบ้ อกว่ามีวิธีอยู่ด้วยการพึ่งตนเอง ฉันอยากทํา อยากทดสอบ อยากเข้าใจตัวเอง อยากมีความสุขเลย
อยากอยู่ต่างจังหวัด อยากปลูกต้นไม้ อยากสบายๆ ตื่นนอนเช้าๆ แล้วได้กินกาแฟช้าๆ ไม่ตอ้ งรีบ อยากอ่านหนังสือก็อ่าน อยาก
วาดรูปก็วาด อยากขี่จักรยานก็ขี่ อยากเดินทาง อยากอยู่ว่างๆ โดยไม่ตอ้ งทํางาน มันจะทําได้ไหม”
กราบเท้า
ถึงจะอยากไปอยู่ต่างจังหวัดใจแทบขาด แต่เงินออมหอมริบยังไม่มากพอ วันเพ็ญจึงอดทนทํางานต่อไปทํางานที่บริษัทโฆษณาแห่ง
ใหม่ราวสองปี ปัญหาเดิมๆก็ยอ้ นกลับมาหาเธออีกครั้ง “ลูกค้าอยากลงหน้าหลังไทยรัฐ ก็ตอ้ งพยายามซือ้ ให้ได้ และซือ้ ในราคาถูก
ที่สุด บริษัทเล็ก ถ้าซือ้ ใหม่ตอ้ งจ่ายสด แต่บริษัทที่เคยซือ้ จะได้ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ เจ้านายอยากได้ทั้งส่วนลดและเครดิต ฉันก็
พยายามวิ่งเต้นหลายทาง ขอซือ้ กับนายหน้าหลายคน จนนายหน้าคนหนึ่งมองว่าเราข้ามหน้าข้ามตา โทร.มาด่า บอกว่าจะซือ้ กับพี่
แล้วทําไมโทร.ไปหาอีกคน ทําแบบนีไ้ ม่ตอ้ งซือ้ กับพีแ่ ล้ว คือสองคนนี้เป็นเพื่อนกัน”
“เครียดสิกู ขนลุกเลย ถ้าไม่ซอื้ กับคนนี้ แล้วจะซื้อกับใคร เพราะเขาเป็นเจ้าใหญ่มาก หัวหน้าบอกว่า ไม่ต้องเครียด เดี๋ยว
พรุ่งนี้เราไปกราบเท้าขอโทษเขาที่ออฟฟิศ เท่านั้นล่ะ ปวดหัวมากเลย ทําไมกูต้องแบกหน้าไปอีก คิดมีเดียก็เครียดจะตายอยูแ่ ล้ว
ต้องวางแผนใช้เงินใช้สอื่ จองสือ่ แล้วต้องไปขอโทษคนอีก พอไปขอโทษ เขาก็ไห้อภัย ถ้าอยากได้ พี่ขายราคานี้ ต้องจ่ายสด และ
ไม่ได้ส่วนลด การวิ่งเต้นที่ผ่านมาจึงไม่มีประโยชน์เลย”
‘มีบาทเดียวก็เริ่มต้นได้’
ครั้งหนึ่ง, วันเพ็ญไปขี่จักรยานที่ราชบุรีกับกลุม่ เพื่อนรุ่นพี่ พอขี่จักรยานจนเมื่อยแล้ว ทุกคนนั่งพักเหนื่อยล้อมวงพูดคุยกัน
“ก๋ํา เอ็งอยากทําอะไร” รุ่นพี่คนหนึ่งเปิดประเด็น
“อยากอยูต่ ่างจังหวัด อาจจะกลับไปเปิดร้านเช่าวีดิโดที่เบตง เพราะชอบดูหนัง” หญิงสาวเผยความในใจ
“แล้วทําไมไม่ทาํ เลย” รุ่นพี่ถามต่อ
“จะทําเลยได้อย่างไร” เธอแย้งทันที “ยังไม่มีเงิน ต้องเก็บเงินก่อน” รุ่นพี่ซักต่อว่า “ต้องมีเงินสักเท่าไหร่ถึงจะไปได้”
“คงสักสองสามแสน” หญิงสาวตอบด้วยเสียงแผ่วเบา
“เก็บไปเถอะ ไม่มีทางได้หรอก ต้องเริ่มเลย มีบาทเดียวก็เริ่มได้ เรียนมาตัง้ เยอะ ใช้สมองให้เต็มที่ เดี๋ยวก็อยูไ่ ด้เอง” รุ่นพี่
แนะนํา (ข้อเท็จจริง รุ่นพี่คนนี้คือพี่วิรัช ตอนที่พบ เขาอายุประมาณ 36-38 เปิดร้านขายหนังสืออยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ เป็นร้าน
ของคุณแม่ และเขาชอบขี่จักรยาน จึงจัดทริปให้พวกชอบเหมือนกันมาขี่กันวันเสาร์อาทิตย์ และเขาจบจากศิลปากร)
“กูต้องลาออก”
วันเพ็ญบอกตัวเองดังๆ ในใจ “กูไม่สนใจแล้วว่ามึงจะได้ไทยรัฐหรือเปล่า พอตัดสินใจได้ว่าจะออก ก็หลับสบายขึ้น ไม่มอี ะไรต้อง
แบกไว้บนหลังอีกแล้ว” ภาพเหล่านักท่องเที่ยวปายแบกเป้ใบโตแวบเข้าหัวผม ตอนนั้นหญิงสาวยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่จังหวัดไหน
‘บ้านกลางทุ่ง’
ล้อทั้งสีส่ งบอยูน่ ิ่งในโรงรถ
เดินอีกไม่กี่สิบก้าวก็ลอดผ่านประตูเข้าไปอีกห้องหนึ่ง ซึง่ ไม่ต่างจาก
สตูดโิ อศิลปะขนาดย่อม มีเฟรมภาพ ขวดสี และพู่กัน วางอยูต่ ามมุมต่างๆ พอขึ้นบันไดไปชั้นที่
สอง
ห้องห้องนั้นก็เหมือนกับห้องสมุด
มีพ็อกเก็ตบุ๊กและนิตยสารให้เลือกอ่านเต็มไปหมด
ภาพวาดรูปหมาตกแต่งอยู่บนผนังด้านหนึ่ง ส่วนผนังอีกด้านเปิดโล่ง มีเปลผูกไว้เผื่ออยากนอนอ่าน
หนังสือ นอนเล่น นอนเฉยๆ หรือนอนหลับก็เพลิดเพลินเช่นกัน ถ้ายังไม่อยากนอน สามารถเดิน
ทะลุผนังอากาศออกไปยืนที่ระเบียงได้ เพียงมองออกไปจะเห็นทุ่งนาไกลสุดสายตา เห็นฝูงวัวควาย
กินหญ้าและหยอกล้อกันไปมา เห็นกระต๊อบหลังเล็กหลังใหญ่ เห็นชาวบ้านมุ่งหน้าไปที่ผนื ดินของ
ตัวเอง เห็นเทือกเขาเรียงรายลดหลั่นตรงขอบฟ้า เห็นก้อนเมฆโบยบินเอื่อยช้าตามแรงลม โดยมี
บ้านหลังนีต้ ั้งอยูเ่ พียงลําพังกลางท้องทุ่ง
“จริงๆแล้วมีที่ดนิ แค่ตรงบ้าน แต่พอมองออกไปแล้วเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินเยอะ” หญิง
สาวยิ้มกว้าง พลางจิบกาแฟอุ่นๆ กว่าใบหน้าของวันเพ็ญจะยิ้มสดใสได้ขนาดนี้ มันผ่านการบูดบึ้งมาหลายหน เพราะทางบ้านไม่
เข้าใจว่าบัณฑิตปริญญาตรีอย่างเธอจะอยู่ต่างจังหวัดทําไม เสียดายค่าปากกา สมุด หนังสือ และค่าเล่าเรียนเปล่าๆ
“พ่อแม่ไม่เห็นด้วยเลย ด่าว่าชอบเที่ยวใช่ไหม ขี้เกียจใช่ไหม แต่ฉันดือ้ อยากอยู่กอ็ ยู่ เพราะอยากมีความสุข ถ้าตัวเองไม่มี
ความสุขก็ไม่สามารถช่วยใครได้ ต้องมีความสุขและรู้จักตัวเองก่อน ถึงจะช่วยคนอื่นได้ บอกคนอื่นได้ว่าควรทําอะไร ไม่ควรทํา
อะไร ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไร แล้วจะบอกคนอื่นได้อย่างไรว่าเขาต้องทําอะไร เกิดมาชาติหนึง่ แล้ว ต้องได้ทําในสิง่ ที่อยาก
ทํา ทุกวันนี้ครอบครัวก็เห็นว่าทําถูกแล้ว”

นอกจาก ‘ผ้าถุง’-แมวสีดําทีก่ ําลังหลับสบายบนตักของวันเพ็ญ หญิงสาวอาศัยอยู่กบั คนรัก-สกนธ์ สังขมี เพื่อนร่วมงานคน
นั้น คนที่ยื่นหนังสือ ปฏิวัติยคุ สมัยด้วยฟางเส้นเดียว ให้เธออ่าน “พอดีอยากอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันเลยมาพร้อมกันเลย แต่ถงึ
ไม่มีเขา ฉันก็คงมาปายอยูด่ ี เพราะฉันใช้ชีวิตคนเดียวได้ ก่อนหน้านี้ก็อยูอ่ พาร์ตเม้นต์คนเดียว ดูหนังคนเดียว เดินห้างคนเดียว”
“แต่การมีใครสักคนเคียงข้าง มันก็อบอุ่นใช่ไหม”
“ใช่” เธอตอบทันที “มีคู่คิด มีกําลังใจ ไม่เหงา ไม่โดดเดี่ยวจนเกินไป”
การมีใครคนหนึง่ เดินเคียงข้าง คอยประคับประคองช่วยเหลือบนท้องถนนอันขรุขระและลาดชันของชีวิต นับเป็นความงาม
ที่สุดอย่างหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ เพราะเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเดียวดาย
ปายอยู่ที่ไหน
“พี่ครับ ผมจะไปเปิดร้านกาแฟที่ปายแล้ว” เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งโทรศัพท์มาล่าํ ลาวันเพ็ญ “อ้าวเหรอ” หญิงสาวนิ่งคิด ก่อนที่จะ
บอกว่า “รอด้วย อยากอยู่ต่างจังหวัดพอดี เดี๋ยวจะไปด้วย” วันเพ็ญมาปายพร้อมเงินเก็บหกหมื่น อยู่บ้านเช่าหลังละห้าร้อยหารกับ
เพื่อนอีกสองชีวติ ตกคนละ 167 บาท และออกเงินกองกลางอีกเดือนละพัน แต่ละเดือนๆ หญิงสาวจึงมีรายจ่ายราว 1,167 บาท
“พอมาอยู่จริงๆ ดีกว่าที่คดิ อีก แต่คนอื่นที่มา สักพักต้องเข้ากรุงเทพฯ คิดถึงเพื่อน คิดถึงแม่ อยากเดินห้าง อยากดูหนัง
ฟุ้งซ่าน อยู่ไม่ได้ ฉันกลับรู้สึกว่าแต่ละวันมีสิ่งที่อยากทําอีกเยอะ ได้ใช้ชีวิตแบบอยากทําอะไรก็ทํา หัดเขียนหนังสือ หัดวาดรูป ถ้า
ตั้งใจทําจริงจังก็น่าจะพอมีรายได้ กะอยูแ่ บบนีไ้ ปจนตาย วันหนึ่ง พี่ชาติ-เจ้าของร้าน be bob บอกว่า ‘เปิดร้านสิวะ จะเดินไปเดิน
มาเฉยๆทําไม’”
‘สองมือทําได้มากกว่าน้าํ ปัน่ ’
โดยส่วนใหญ่ ถ้าร้านอาหารขายดีตอ้ งเพิ่มโต๊ะ แต่ร้านมิตรไทยขายดีจนต้องลดโต๊ะตอนปีใหม่ คนอื่นเคานต์ดาวน์กันสนุกสนาน
แต่เราต้องมานัง่ ล้างจาน มองหน้ากัน ทําไมเศร้าแบบนี้วะ สกนธ์บอกว่ากูเหนื่อย กูรู้สึกว่าเวลาในชีวิตหายไป นอนอ่านหนังสือ
เล่มหนึ่งได้ก็หลับ พอตื่นก็ยังไม่หายเหนื่อย ขายังไม่หายล้า สองมือทําได้มากกว่าล้างจานกับทําน้ําปั่น เลยตัดสินใจเลิก เลิกตอน
ขายดีเลย เงินลอยมาหน้าร้านแล้ว แต่ไม่เอา ทําไปก็ฝืนความรูส้ ึก มันไม่ใช่เราแล้ว มาถ่ายรูป วาดรูปให้จริงจังดีกว่า
“ไม่เคยคิดว่ากูต้องรวย คิดแต่ว่าจะมีความสุขไหม เหนื่อยเกินไปไหม ดิน้ รนเกินไปไหม ถ้าเหนื่อยหยุดได้เลย ฉันไม่
เสียดายร้านนี้สกั นิด ถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะ ฉันก็จะปิดร้านไปทําสิ่งที่อยากทํา”
องค์ประกอบชีวิต
ห่างจากร้านมิตรไทยไม่ถึงกิโลเมตรคือที่ตั้งของมิตรไทยอาร์ตแกลเลอรี่ Pretty woman นิทรรศการศิลปะครั้งที่สองของวันเพ็ญ
อวดสายตาอยู่บนผนัง
เส้นสีที่ปาดป้ายลงบนผืนผ้าใบนัน้ มีทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็ง คล้ายตัวตนของคนวาด ไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรง
ผลงานทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความรัก และความเอาจริงเอาจังทั้งสิ้น หญิงสาวตั้งใจจะแสดงงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี
“การวาดรูปเป็นการแสดงออกทีบ่ ริสุทธ์ ไม่ตอ้ งสนใจว่า คนดูจะเข้าใจไหม แถมยังราคาถูกอีกด้วย อย่าง Pretty woman
ถ้าทําหนังต้องใช้เงินเป็นล้าน ถ้าเขียนหนังสือก็ไม่แพงนัก ใช้ปากกาแท่งเดียวกับกระดาษ แต่ยากและต้องอธิบายเยอะ ขณะที่ฉัน
เองไม่ชอบอธิบายชัดเจน การาดรูปจึงเป็นวิธีสื่อสารที่เหมาะกับฉัน”
หากมองออกไปนอกเฟรมภาพ เส้นและสีที่ร่างระบายลงบนผืนผ้าใบของลมหายใจจะสวยงามแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับศิลปะแขนง
หนึ่ง “ฉันชอบดูองค์ประกอบชีวติ ว่าสมดุลไหม จะดูทุกวันว่าตรงไหนยุ่งเหยิง ตรงไหนว่างโหวง สําหรับฉัน ไม่ว่าองค์ประกอบภาพ
หรือองค์ประกอบชีวิตก็จัดไม่ยาก เพราะยากหรือไม่ยาก มันอยู่ทคี่ วามคิด ถ้าเข้าใจตัวเองก็ไม่มอี ะไรยากแล้ว จากนั้นก็แค่ลงมือ
ทํา ลองดูว่าใช่ไหม ถ้าใช่กท็ ําต่อ ถ้าไม่ใช่ก็แก้ไข เหมือนวาดรูป ถ้าลงสีไปแล้วผิด ก็ลงสีใหม่ทับลงไป ฉันชอบดูมาก อยากเห็นว่า
ข้างล่างสีอะไร ข้างบนสีอะไร มันมีเรื่องราวในตัวเอง ชีวิตก็เหมือนกัน ทําไปเถอะ ถ้าผิดก็ทําใหม่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ
เพราะไม่ว่าจะถูกหรือผิด มันก็คือตัวเรา ศิลปะแขนงนั้นคือ-ศิลปะการใช้ชีวิต”
“เมืองในฝัน”
หนุ่มสาวหลายคนออกเดินทางไกลไปเสาะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างในเมืองต่างๆ ของโลก ไม่ว่านิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส ปักกิ่ง
โตเกียว หรือธรรมศาลา แต่เก้าปีแล้วที่ “เมืองในฝัน” แห่งนี้คอื ปลายทางในชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่ง
“ปายน่าอยู่ ชาวบ้านน่ารักมาก อากาศดี แต่คนที่อยู่ที่นี่ตอ้ งทําให้มันน่าอยู่ดว้ ย อย่าโลภมาก อย่าเบียดเบียน อย่าทําร้าย
ใคร อยู่แบบพอเพียง พยายามขัดเกลาจิตใจตัวเองให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆ เมืองนี้จะเป็นเมืองในฝันไหมก็ขึ้นกับตัวเรา การอยู่บนโลก
นี้ ถ้ารับผิดชอบตัวเองให้ดี หาพอประมาณ ไม่กอบโกยเพื่อความมั่นคงตลอดชาติ เพราะคนคนหนึ่งก็ใช้นดิ เดียว โลกจะน่าอยู่ขึ้น”
ผมมองคําว่า ‘Blossom’ บนป้ายอีกครั้ง
“คนหนุ่มสาวยุคนี้ก็คงเหมือนกับหนุ่มสาวยุคฉัน คือมีพวกค้นหาตัวเองกับไม่ค้นหา พวกค้นหาก็จะออกเดินทาง ส่วนพวกไม่
ค้นหาก็จะเรียนหนังสืออย่างเดียว ไม่ทํากิจกรรมเลย ซึ่งฉันเกลียดมาก รู้ไหมว่ามันเป็นการกระทําที่โง่เหลือเกิน กิจกรรมในมหา’
ลัยน่าทํามาก เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะ ฟรีอีกต่างหาก”

การลงมือทําจริงเปิดโอกาสให้เราเผชิญปัญหา แล้วการแก้ไขปัญหาจะทําให้เราเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นี่เองทําให้คนคนหนึง่
เติบโต
ลองผิดลองถูก
เราอาจมีความรู้รอบตัวมากมาย ตั้งแต่ความกระจิริดของอะตอมจนถึงเอกภพกว้างใหญ่ แต่ทุกครั้งที่สบตาตัวเองในกระจก ดู
เหมือนเราจะไม่เคยรู้จักคนคนนั้นดีพอ
บางคนอาจรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไร แต่เขาไม่มีทางรู้ว่าอยากทําสิ่งนั้นจริงไหม จนกว่าจะลงมือทําจริง
“ถามว่าตอนจบมหา’ลัย คิดไหมว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้ ไม่เคยมีในหัวเลย มันเกิดจากการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนเป็นแบบ
นี้ ซึ่งสิ่งที่ทําให้เป็นแบบนี้กค็ ือประสบการณ์ที่ผา่ นมา ฉันคิดว่าเกิดมาแล้ว อยากทําอะไร ทําเลย ไม่ทําไม่รู้ คิดดีๆ แล้วลงมือเลย”
เธอหยุดนิดหนึ่ง “แต่ฉันเป็นคนคิดแล้วทําเลย ไม่คอ่ ยกลัวอะไร”
“มีอะไรที่น่ากลัว แต่ไม่กลัว”
“คนอื่นกลัวไม่มกี ิน เงินหมดแล้วกูจะทําอย่างไร หรือไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่า ก็ยังไม่ลองทําเลย จะรู้ได้อย่างไร อย่างตอนมา
อยู่ปาย ฉันขนของมาเลย ไม่กลัวว่าจะอยูอ่ ย่างไร นอนตรงไหน นอนได้หมด แรกๆเตียงยังไม่มีเลย มีแค่ถุงนอน หนาวจนปวด
กระดูก นอนแบบนี้มาเป็นปี แต่มีความสุข ทุกวันนี้ลองใช้ชีวติ ให้เหลือเงินศูนย์บาท ไม่มีสกั บาทจะตายไหมวะ ก็ไม่เห็นหมดตัวสัก
ที ไม่ว่าจะทําอะไร ถ้าตั้งใจทํา ไม่อดตายอยูแ่ ล้ว ขอให้คิดแล้วลงมือทํา ย้ําว่าต้องทําอย่างตัง้ ใจ ไม่ใช่ทาํ มั่วๆ”
รู้จักตัวเอง
วันเพ็ญบอกว่าในการมีชีวิตอยู่ ไม่จําเป็นต้องรู้จักคนเยอะ คนคนหนึ่งที่ควรทําความรู้จักที่สุดคือตัวเอง
“ถ้ารู้จักตัวเอง ก็จะรู้ว่าตัวเองควรทําอะไรบ้าง วันหนึ่งฉันอาจจะไม่ชอบวาดรูปแล้ว ฉันก็ไม่เสียใจว่า เสียเวลาวาดรูปตั้งแปด
ปี ทําไม เพราะฉันได้ความสุขจากการวาดรูปไปแล้ว ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ทําแล้วไม่ใช่ตัวเอง ก็จะเลิกทําทันที โดยไม่ลังเลเลย ถึงมัน
จะได้เงินเยอะ ฉันก็ไม่เสียดาย ไม่คดิ เลยว่าเงินหายไปหลายหมื่น จะคิดทําไมให้เครียด ฉันก็ไปทําอย่างอื่นด้วยความสบายใจ พอ
สบายใจ มันก็มพี ลังไปทําอะไรดีๆ ได้อีกเยอะ ซึ่งอาจจะดีกว่าสิ่งที่เคยทําก็ได้”
“ตอนนี้รู้แล้วว่า ถ้าอยากเป็นผูก้ ํากับหนัง นักเขียน นักวาดรูป หรือนักแต่งเพลง ต้องทําอย่างไร แต่ตอนนีฉ้ ันเลือกแบบนี้
สมมติว่าอยากทําหนัง ต้องเข้าใจตัวเองก่อน ถ้าไม่เข้าใจตัวเองทําหนังไม่ได้ ต้องรู้ก่อนว่าจะสื่ออะไร ต้องการให้หนังออกมา
อารมณ์ไหน แล้วทําอย่างไรหนังถึงจะออกมาแบบนั้น พอรู้ปบุ๊ ก็ไปเลือกช่างภาพ หานักแสดง ไม่ใช่อยากทําหนังแล้วไปเป็นผู้ช่วยผู้
กํากับ โดยไม่รู้อะไรเลย รู้จักแต่ดารา การประสานงาน แต่จับหัวใจสิ่งที่ทําไม่ได้”
ดวงดาวในลมหายใจ
ผมมองไปรอบร้านมิตรไทย ก่อนจะก้าวออกมาเดินปะปนกับผู้คนบนท้องถนนของ ‘เมืองในฝัน’ ประกายเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ลด
ความสว่างลงทุกขณะ ผมนึกถึงเด็กน้อยที่นั่งจ้องหน้าทีวีขาวดํา นักเรียนหญิงตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสืออย่างคร่ําเคร่ง ผู้กํากับละคร
เวทียิ้มร่ารับเสียงปรบมือ พนักงานบริษัทโฆษณาทีส่ าละวนกับการงานด้วยใบหน้าเครียดหมอง ศิลปินสาวปาดเส้นและสีลงบนผืน
ผ้าใบอย่างขะมักเขม้น
“คนเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงต้องค้นหาตัวเองทุกวัน สิ่งสําคัญในชีวิตของฉันคือต้องมีความสุขก่อน แล้วค่อยคิดว่าอยากทํา
อะไร ฉันไม่ยดึ ว่าต้องเป็นศิลปิน แค่ช่วงนี้วาดรูปแล้วมีความสุขเท่านั้นเอง ฉันจะต้องใช้ชีวิตต่อไปจนกว่าจะถึงวันตาย ถ้าไม่ทํา
อะไรบางอย่าง ก็ต้องนัง่ เฉยๆ รอวันนั้น ซึ่งคงนานมาก เลยต้องทําอะไรไปเรื่อยๆเพื่อให้ถึงวันตายอย่างมีความสุข”
รถบัสสีส้มคันหนึ่งแล่นผ่านไป ภายในรถคันนั้นเบียดเสียดยัดเยียดด้วยผูค้ นหลากเชือ้ ชาติ ล้อกลมๆของมันหมุนวนไกลห่าง
ออกไปเรื่อยๆ มองเห็นเพียงสัมภาระมากมายที่กองรวมกันอยู่บนหลังคา ทีน่ ี่เป็นจุดหมายของผู้โดยสารหลายคน แต่ที่นอี่ าจไม่ใช่
“เมืองในฝัน” ของทุกคน สายน้าํ ปายกระเพื่อมไหวสะท้อนประกายแดดระยิบระยับ มันไหลเอือ่ ยลัดเลาะไปในท่ามกลางหุบเขา ไป
ในเส้นทางของตัวเอง ปายอาจเป็นเพียงจุดหมายทีไ่ ร้ความหมาย ที่นี่ ที่นั่น และทุกหนทุกแห่ง อาจเป็นเพียงจุดหมายทีไ่ ร้
ความหมายหากสายตาของเราเหม่อมองแค่ทศั นียภาพภายนอก แต่ไม่เคยจ้องลึกลงไปเห็นทัศนียภาพภายใน และเอื้อมมือคว้า
ดวงดาวในลมหายใจของตัวเอง
+++
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รวมเล่มในพ็อคเก็ตบุก๊ นกของพระเจ้า ของ นราวุธ ไชยชมภู
รวมสารคดีชีวิตข้นๆของคนหนุม่ สาวจากนิตยสาร open
หมายเหตุ เวอร์ชั่นนี้ปรับ ตัดทอน และแก้ไขเล็กน้อย
สําหรับอ่านประกอบวิชา วส 318 การเขียนสารคดี

