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“เปิดตึก”

ตึกกลม นิตยสารออนไลน์
เจ้าของ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการอำนวยการ อภิชัย อารยะเจริญชัย
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เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ ประทีป อมรรัตนพันธ์ เปรมณิกา มาลัยศรี ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล 

ศิลปกรรม อภิชัย อารยะเจริญชัย ช่างภาพ เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

เทคนิค พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นุชสรา บุญครอง พิสูจน์อักษร สาวิตรี เต็กแดง

ที่ปรึกษา รุจเรขา วิทยาวุฒฑิกุล รศ.ดร. พิมพ์ ใจ ใจเย็น

ตึกกลม ยินดีเสมอสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะนำเสนอบทความ บทกวี เรื่องสั้น ภาพถ่าย การ์ตูน หรือเรื่องราวอื่นใดก็ตาม 

กรุณาส่งเรื่องของท่านมาที่ teaar@mahidol.ac.th ...ขอขอบพระคุณ

 “ตึกกลม” ฉบับปฐมฤกษ์ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราวสามปีที่ 

แล้ว โดยกลุ่มนักศึกษาเล็กๆ ผู้มีใจรักในตัวหนังสือเพียงไม่กี่คน  

แต่ความตั้งใจจริงของพวกเขาช่างแกร่งกล้าเสียเหลือเกิน ช่วยกัน 

ทำคนละนิดคนละหน่อย จนคลอด “ตึกกลม” ออกมาให้ชาวคณะ 

วิทย์ได้ยลโฉมกัน

 มันถูกวางกระจายไปตามที่ต่างๆ ทั่วทั้งคณะฯ ข้าพเจ้า

สบตากับมันครั้งแรกที่ห้องสมุดสตางค์ “หนังสืออะไร (วะ) เนี่ย” 

คือคำถามแรกที่ผุดขึ้น แต่หลังจากได้อ่านจบลงข้าพเจ้าก็มีคำถาม 

ตามมาอีกว่า “หนังสืออะไร (วะ) เนี่ย...ดีจริงๆ” 

 สิ่งที่ข้าพเจ้ามองว่า “ดี” นอกจากเนื้อหาแล้ว ก็คือความ 

ตั้งใจจริงของน้องๆ ที่มีความพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่พวกเขา 

เห็นว่ามีประโยชน์ เหนืออื่นใดคือการใช้เวลาว่างที่แม้จะมีอยู่น้อย

นิด ทำให้เกิดผลงานดีๆ ออกมา ผลงานหลายชิ้นสะท้อนมุมมอง

และทัศนะของหนุ่มสาวยุคใหม่ ที่บางครั้งก็ทำให้ผู้ ใหญ่ได้ฉุกคิด

อะไรขึ้นมาได้บ้าง

 นับจากตึกกลมฉบับแรกแล้ว ยังคงทยอยคลอดน้องๆ 

คลานตามกันมาติดๆ ถึง ๔ ฉบับ แต่ละฉบับมีการพัฒนาทั้งใน 

ด้านเนื้อหาและรูปเล่มเป็นลำดับ ทราบข่าวว่ายังคงเป็นทีมงาน 

หลักชุดเดิม มีน้องๆ รุ่นใหม่สอดแทรกเข้ามาคล้ายกับจะเป็นตัว 

แทนของตึกกลมรุ่นต่อไปในอนาคต ตลอด ๕ ฉบับที่นำออกเผย 

แพร่ ยังคงอุดมการณ์เดิมไม่เปลี่ยน คือ เป็นหนังสือทำมือ โดย 

ชาววิทยาศาสตร์ เพื่อชาววิทยาศาสตร์แม้จะมีทุนรอนอันน้อยนิด  

แต่พวกเขาก็หลังขดหลังแข็งนั่งเย็บเล่มกันเป็นร้อยฉบับ ก่อนจะ 

จ่ายแจกไปทั่วคณะ สิ่งที่ ได้กลับมาเป็นคำชื่นชมและรอยยิ้มจาก 

ผู้อ่าน แต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่า นั่นคือสิ่งตอบแทนอันแสนชื่นใจที่สุด 

แล้วสำหรับพวกเขา

 ตึกกลม ฉบับที่ ๕ เผยแพร่ราวปี ๒๕๕๐ แล้วก็ไม่มีฉบับที่ 

๖ ออกมาอีกเลย ด้วยเหตุที่ขาดคนสานต่อ ทุกคนเข้าใจดี ไม่ม ี

ใครถือโทษ เพราะต่างคนต่างมีภาระการเรียนอันหนักหนา แต่ก็อด 

คิดไม่ได้ว่าสักวัน ตึกกลม จะกลับมาสู่คณะวิทย์อีกครั้ง

 ข้าพเจ้าเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับน้องๆ มาตั้งแต่ฉบับแรก 

แต่ก็ติดตามมาตั้งแต่ต้น เมื่อสบโอกาสจึงคิดว่า น่าจะนำตึกกลม

กลับมาอีกครั้ง ในรูปโฉมใหม่ คือทำเป็น E-Magazine เนื่องจาก 

เราไม่มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เหมือนฉบับก่อน แต่ก็คาดหวัง 

ว่าในอนาคตจะได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป

 ตึกกลมฉบับนี้ถือเป็นการกำเนิดใหม่อีกครั้ง อาจะมีข้อ 

ผิดพลาดไปบ้าง ทางทีมงานพร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็น และจะ 

พยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆ ไปอีก และหวังว่าจะได้รับการต้อนรับ

จากชาวคณะวิทย์อีกครั้งเหมือนเช่นที่ผ่านมา

ต
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เปิดปูม
“ตึกกลม”

 

ลองนึกภาพ คณะวิทย์ฯ ที่ ไม่มีตึกกลม ... นึกไม่ออกจริงๆ 

 ตึกกลม...ใครเริ่มเรียกเป็นคนแรกนะ หากมองจากระดับสายตาคงดูไม่ออกหรอกว่ามันกลมตรงไหน 

แต่ถ้าลองจากด้านบนลงมาก็จะร้องอ๋อได้ล่ะว่า ทำไมมันถึงถูกเรียกว่า “ตึกกลม”

 ถึงตอนนี้ตึกกลมก็อายุปาเข้าไป ๔๔ ปีแล้ว หลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ จากผลงาน 

การออกแบบของสถาปนิกมีชื่อ คุณอมร ศรีวงศ์ ปัจจุบันท่านวางมือจากวงการนี้แล้ว นานๆ ครั้งในโอกาส 

สำคัญๆ ท่านก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมเยีนคณะวิทยาศาสตร์ของเราอย่างสม่ำเสมอ และยังคงเล่าเรื่องราว 

ความหลังที่คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ ให้เราได้ฟังกันท

๖

ตึกกลมเล่าเรื่อง
โดย ศิษย์พี่ใหญ่



 
 เงินทุนที ่ ใช้ ในการก่อสร้างตึกกลมมาจากงบ 

ประมาณของรัฐบาลและจากมูลนิธ ิร ็อกกี ้ เฟลเลอร์  

ช่วยกันออกฝ่ายละครึ่ง คือฝ่ายละ ๒ ล้านบาท รวมเป็น 

เงิน ๔ ล้านบาท นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับสมัยโน้น  

การช่วยเหลือของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์นั้น พวกเราต้อง 

ขอบคุณความตั้งใจจริงของ “อาจารย์สตางค์” ที่ดำเนิน 

การติดต่อจนทางร็อกก้ีเฟลเลอร์เห็นชอบด้วย      เพราะไม่ใช่ 

เฉพาะเงินสำหรับการก่อสร้างตึกกลมหลังเดียวเท่านั้น 

แต่รวมถึงอาคารหลังอื่นๆ รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หนังสือ ตำรา บุคลากร ทั้งหมด 

นี้เป็นฝีมือของอาจารย์สตางค์ล้วนๆ

 “...ร็อกกี้เฟลเลอร์เขาให้มา ๒๐๐ ล้าน แล้วก็  

อ.สตางค์ ก่อนที่จะได้จากร็อกกี้เฟลเลอร์ แกก็ไปร้านทอง 

เซ่ง เฮง หลี ไปจ้างเค้าทำเรือสุพรรณหงส์สมัยโน้น ๔  

หมื่นกว่าบาท ควักกระเป๋าตัวเองเอาไปให้หัวหน้าร็อกกี ้

เฟลเลอร์...ควักกระเป๋าตัวเองทำให้ราชการ ผมก็เห็นมีคน 

นี้นี่แหละ...” คุณอมรเล่าถึงความหลัง

 ตอนที่ร่างแบบตึกกลมนั้น คุณอมรเล่าว่าใช้เวลา 

สั้นมาก เพียง ๓ วันก็เรียบร้อย ที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว 

นั้นเพราะจะต้องเร่งให้ทันการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

ซึ่งตอนนั้น อาจารย์สตางค์ เตรียมโครงการที่จะย้ายคณะ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์(ชื่อเดิมในขณะนั้น) จากบริเวณ 

ถนนศรีอยุธยา (ที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์ ในตอนนี้) มาที ่

ถนนพระรามที่ ๖

 “อ.สตางค์ เดินมาบอกผมว่า จะมีประชุม ครม.  

อาทิตย์หน้า คุณไปเขียน Master Plan มาให้เสร็จ ...  

มันก็ต้องเสร็จเพราะมันกระชั้นมาก...”

 บริเวณที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ในตอนนี้ เคยเป็น 

พื้นที่ชุมชนแออัดมาก่อน เรียกกันว่า สลัมสะพานเสาวณีย์  

เรื่องนี้ อ.มนัส กันตวิรุฒ (เตรียมทันตแพทย์ รุ่น ๗  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๐๘) เล่าให้ฟังไว้ว่าเมื่อ 

ก่อนนั้นแถวนี้ ไม่ได้มีตึกมากมายเหมือนในปัจจุบัน 

 “...สมัยโน้นน่ะนะ แถวนี้ ไม่มีอะไรเลย ... ตรงนี้เป็น 

สลัม ตรงกระทรวงยาวไปจนถึงอำนวยศิลป์นี่ดงอ้อทั้งนั้น 

ฝั่งกระทรวงวิทย์นี่ก็ยังไม่มี...”

 พอย้ายบ้านของชาวบ้านออกไป เทศบาลก็เอา 

ขยะมาถมที่บริเวณนี้จนเต็มแล้วจึงเกลี่ยให้เรียบ ก็หมาย

ความว่าใต้ดินของคณะเรานี่...ขยะทั้งนั้น

...มีให้อ่านอีกฉบับหน้า

ภาพประกอบเอื้อเฟื้อจากคุณอมร ศรีวงศ์

๗

ต



โดย ทีมตึกกลม ภาพ เอกวัจน์ / สมภพ

 คงจะไม่มีชาวคณะวิทย์คนไหนกระมัง ที่ ไม่เคยเป็นลูกค้าฝากท้องไว้กับร้านค้าแถวตึกกลม จะกินเอา 

เล่นหรือกินเอาอิ่ม ที่นี่มีพร้อมบริการท่าน จะว่าไปร้านค้าตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนคลังเสบียงสำหรับหล่อเลี้ยง 

ชีวิตของใครหลายคน เป็นมากกว่าร้านค้ายามหิว เป็นสถานที่นัดพบ เป็น Landmark สำคัญที่ โดดเด่นไม่แพ้ 

ตึกกลม เป็นที่สรวลเสเฮฮาของนักศึกษา พออิ่มหนำกันเต็มที่ก็ยังอาศัยเป็นที่นั่งตากลมชมสาว ไม่เพียงเฉพาะ 

ชาวคณะวิทย์เท่านั้น ร้านค้าตรงนี้ยังเผื่อแผ่เจือจานให้เพื่อนบ้านอย่างบรรดาหมอๆ รามาฯ หรือใครต่อใครที ่

ผ่านเข้ามาในคณะของเรา

 ซุ้มเฟื่องฟ้า คือชื่อที่ถูกเรียกกันมาปากต่อปากตั้งแต่สมัยแรกๆ จนถึงเดี๋ยวนี้หาเฟื่องฟ้างามๆ สักต้น 

ช่างยากเต็มที แต่เด็กรุ่นหลังก็ยังคงเรียกชื่อนี้กันติดปาก คุยตึกกลม ฉบับนี้จะพาท่านไปพูดคุยแบบกันเอ๊งกันเอง 

กับพ่อค้าแม่ขายที่ท่านเห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวัน แล้วรู้ ไหมว่าเค้าคิดยังไงกับชาวคณะวิทย์?...

 

 

หมายเหตุ เนื่องจากร้านของทอดมีการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่ ทีมงานจึงเห็นควรพักการสัมภาษณ์ไว้ก่อน

คุยตึกกลม

๘



ร้านกาแฟสดแนน
ตึกกลม : เปิดมานานรึยัง

พี่นก : เปิดมาได้ครบปีพอดี 

ตึกกลม : แล้วทำไมเกิดจับพลัดจับผลูมาเปิดร้านที่นี่ ได้

พี่นก : พอดีว่ามีร้านอยู่ที่ศาลายา คือไปเปิดที่นั่นก่อน ชื่อร้าน 

กาแฟสดแนนนี่แหละ... 

 

ตึกกลม : หือ!? อยู่ตรงไหนพี่ หนูไม่เคยเห็น

พี่นก : หูย อยู่ตรงโรงอาหารนั่นแหละ คือเปิดตั้งแต่ปี ๔๗ แล้วนะ 

ที่มหิดล ศาลายา ตั้งแต่ปี ๔๗ ตั้งแต่ที่ โรงอาหารเดิมน่ะ

ตึกกลม : ร้านกาแฟสดแนน...อ๋อ ใช่ที่มีขนมปังปิ้งด้วยใช่ป่ะ

พี่นก : ใช่ คือจะมีปิ้งด้วย...

พี่นพ : ตรงร้านป้าแจ๋วไง

ตึกกลม : นึกออกแล้วล่ะ แต่ไม่รู้ชื่อร้าน แล้วยังไงถึงมาเปิด 

ที่นี่ ได้ล่ะคะ

พี่นก : ก็เด็กนั่นแหละ คือปีหนึ่งทุกคนต้องเรียนที่ โน่น แล้วเค้าก ็

ทานน้ำที่ร้านน่ะ พอปีสองปีสามเค้าก็ย้ายมา แล้วเค้าก็จะกลับไป 

เลี้ยงน้อง (ที่ศาลายา) ก็จะบอกว่า พี่ทำไมไม่ไปเปิดที่ โน่นบ้าง (ที ่

คณะวิทย์) หนูอยากกิน หนูไม่มีกิน ที่ โน่นไม่มีกินเลย อะไรอย่างเงี้ยะ  

เราก็เลย...แต่ตอนนั้นขายคนเดียว ร้านเล็กๆ ก็เลยยังไม่ได้มา มาป ี

หลังๆ พอเด็กพูดถึงบ่อยๆ แล้วเราขายมาหลายปีแล้ว พอเด็กมาพูด 

ให้มาๆ เราก็เลยลองมาดู ก็เลยลองเข้าเมืองดู (หัวเราะ)

ตึกกลม : แล้วอยู่ๆ เขาก็ให้พี่มาเปิดตรงนี้ ได้เลยเหรอ

พี่นก : ไม่ๆ ก็คือพอดีช่วงนั้นเค้าเปิดรับสมัคร เราก็เลยมาเขียนใบ 

สมัครเอาไว้ เค้าบอกว่าจะรื้อ ต่อเติมแล้วก็ทำใหม่ เราก็ไม่รู้ว่าเขา 

จะให้มีร้านเพิ่มขึ้นรึเปล่า เราก็คิดว่าลองแบบมาแข่งขันกันดู

๙



ตึกกลม : ก็เลยมาเปิด ...

พี่นก : ก็คือเด็กเค้าอยากให้เรามาที่นี่ดู ก็คือเด็กเค้า 

ชอบอ่ะ ทุกปีจะต้องมีเด็กบอกให้มา

ตึกกลม : ก็เลยทนไม่ไหวต้องมาตามคำเรียกร้อง?

พี่นก : ก็คือเอาปีนี่แหละ ลองดู ก็เราคิดว่าเราขายราคา 

นี้เท่ากะที่ โน่น เพราะเด็กไปที่ โน่น ไม่ว่าเด็กหรือ 

เจ้าหน้าที่ เราก็ขายราคาเดียวกับฝั่งโน้น เราก็เลยลอง

ดูว่าเราขายอย่างเงี้ยะ ตรงเนี้ย ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่า 

อะไร

ตึกกลม : แล้วมาตรงนี้แฮปปี้มั้ยค่ะ

พี่นก : มาก...แฮปปี้มากๆ เลย ลูกค้าโอเค ลูกค้าทั้ง 

เก่าทั้งใหม่โอเค

ตึกกลม : เวลาทำการของพี่ล่ะ

พี่นก : ๗ โมง วันธรรมดา ๗ โมงเช้า ถึงประมาณ ๖ 

โมงเย็น

ตึกกลม: ของหมดก็ปิดเลย?

พี่นก : ถ้าน้ำแข็งหมดก่อน ๖ โมง ก็ ...

ตึกกลม : ใช่ หนูเคยมาแล้วเจอ “น้ำแข็งหมด”

พี่นก : น้ำแข็งเราส่งวันละสามรอบนะ เพราะว่าเรา 

ใส่ได้แค่นั้น ก็เต็มถัง ๆ ตลอด สามรอบ ถ้าหมดก่อน  

๖ โมง ก็คือหมด...

 

พี่นพ : จำกัดพื้นที่

พี่นก : แต่ถ้าเหลือก่อน ๖ โมง ก็จะเคลียร์หน้าร้าน  

๖ โมงครึ่ง พี่จะปิดหน้าร้านเลย เพราะเด็กจะต้องกลับ 

เพราะเค้ามาแต่เช้า เค้าต้องมาเตรียมน้ำ น้ำที่ต้องชง 

ทุกเช้า ตี ๕ พอตี ๕ ครึ่ง นี่เด็กมาแล้ว ต้องมาชงน้ำ

 

ตึกกลม : แล้วลูกค้าที่นี่สร้างปัญหาอะไรมั่งมั้ย

พี่นก : ลูกค้าใช่มั้ย ... 

พี่นพ : คือเราก็พยายามเข้าใจเค้า คือบางทีเค้ามารอ 

แล้วมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึง   มีบางท่ีทำไมเค้ามาก่อน 

ได้ทีหลัง บางทีต้องเข้าใจว่าอย่างกาแฟสดนี่มันต้อง 

เวลาใช่มั้ยครับ คือเราชงสด แต่อย่างพวกชาเย็น พวก 

โกโก ้คือเราจะชงสำเร็จอยู่แล้ว บางทเีค้ามาเค้าสัง่กาแฟ 

ก่อนตั้งนานแล้ว อีกคนเค้าสั่งโกโก้ ก็ได้เลย ไม่ต้อง 

มารอ...

พี่นก : แต่คนชงกาแฟเค้าจะมีอยู่แล้วไง 

พี่นพ : ซึ่งจะเป็นปัญหาตรงนี้ ลูกค้าเค้าเข้าใจผิดว่า 

เออทำไมไม่ทำตามคิวให้เค้าทำไมเค้ามาก่อนได้ทีหลัง

ตึกกลม : ก็มีแบ่งหน้าที่กัน...

พี่นก : ใช่ ก็คนชงกาแฟเนี่ย... ก็จะเป็นตัวหลักที่ชงอยู่ 

เพราะว่าคนนั้นเค้าจะเร็วไง เพราะว่าถ้าลูกค้าเยอะก็จะ 

ให้คนนั้นไปชง ไปชงให้ลูกค้า ถ้าคนอื่นมันเหมือนกับพึ่ง

ฝึก คือฝึกทุกคนให้เป็น ในร้านทุกคนเป็นได้ แทนกันได้ 

แต่ว่ามันจะมีเวลาที่เร่งด่วนอยู่ก็จะให้คนที่เค้าคล่อง 

กว่าทำไป คนที่ชงกาแฟเค้าก็ชงกาแฟ แต่ทีนี้กาแฟน่ะ 

“...ศาลายานี่เหมือนหมู่บ้าน...

แต่ที่คณะวิทย์เหมือนกับเมือง...”

๑๐

พี่นก...แม่เจ้าของร้าน



มันก็มาทีละสองแก้วสามแก้วมันก็ต้องชงตามคิว  

เพราะคนเดียวชง แต่ถ้าปั่นก็จะมีอีกสองคนก็จะมีคน 

เทอยู่คน ซึ่งถ้าเป็นพวกนั้นมันจะตามสเต็ปของมัน 

อยู่แล้ว แต่กาแฟน่ะถึงจะสั่งก่อนแต่บางทีคุณก็จะได้

ช้ากว่า...

พี่นพ : ยิ่งถ้าปั่นมันก็จะยิ่งช้าไปอีก

พี่นก : แต่ถ้าถามว่าถ้าให้ลูกค้ายืนเข้าแถวกว่าจะถึง 

ลูกค้าอ่ะ บางทีเค้าต้องไปซื้ออย่างอื่นใช่มะอย่างเค้า 

ไปซื้อข้าว เดี๋ยวมาเอานะพี่ เค้าไม่ได้เข้าแถว เราก็ 

เห็นใจลูกค้านะคือถ้าเค้ามายืนเข้าแถวเพื่อซื้อน้ำเรา

เนี่ย เดี๋ยวเค้าต้องไปยืนเข้าแถวซื้อข้าวอีก ซื้อลูกชิ้น 

ซื้ออะไรอีกอย่างเนี้ยะ...

พี่นพ : ถ้าเข้าแถวได้มันก็ดีอ่ะนะ มันก็เป็นระเบียบดี

ตึกกลม : โมโหหิว ...

พี่นก : (หัวเราะ) อาจจะมีแบบนั้น แต่มันก็ไม่ใช่ 

ความผิดของลูกค้า

ตึกกลม : อนาคตจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มั่ง

พี่นก : มีนะ มีโครงการอยู่ จะพยายามเพิ่ม อย่าง 

เทอมใหม่ที่จะมาเนี่ยจะมีสินค้ามาเพิ่มให้ลูกค้า อย่าง 

พวกน้ำทีแรกว่าจะเป็นพวกไอศกรีมโยเกิร์ตแบบที ่

ใส่ท็อปปิ้งเป็นพวกผลไม้...

พี่นพ : แต่ก็มีปัญหาตรงที่มันไม่มีที่วางตู้

พี่นก : กำลังมองอยู่เหมือนกันว่าเราจะวางตรงไหน คือ 

เราจะใช้ตู้เล็กๆ ไอศกรีมโยเกิร์ตจริงๆ มันก็มีไม่กี่รส 

หรอก รสหรือสองรส เพียงแต่ท็อปปิ้งที่ ใส่น่ะ เท่านั้น 

เองที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้า คือจะพยายามเน้นอะไรแบบ

นี้มั่ง เพื่อสุขภาพบ้างอะไรอย่างเนี้ย ให้ลูกค้าแล้วก็จะ 

เพิ่มเป็นพวกน้ำอื่นๆ

ตึกกลม: อยากจะฝากอะไรถึงชาวคณะวิทย์บ้าง

พี่นก : ก็อยากให้ลูกค้าช่วยมาอุดหนุนเนาะ เป็นลูกค้า 

ที่ดีอย่างนี้ตลอดไปเข้ามาวันแรกก็ ได้รับการต้อนรับ 

จากลูกค้า รู้สึกอบอุ่นนะ มีอะไรก็แนะนำได้ บางทีเรา 

อาจนึกไม่ถึง อยากให้ลูกค้าแฮปปี้ แนะนำได้ ติชมได้ 

ถ้าติเราจะแก้ไข ถ้าชมเราก็ขอบคุณ

ตึกกลม : อ้อ พี่นี่เป็นอะไรกะเจ้าของร้าน ...

พี่นก : เป็นแม่เจ้าของร้าน

ตึกกลม : หา!! 

พี่นพ : ก็เด็กตัวเล็กๆ นั่นไง 

พี่นก : (หัวเราะ) น้องนนท์ กะ น้องแนน

๑๑

พี่นพ

ต



ตึกกลม : พี่ชื่ออะไรคะ

พี่ตา : ชื่อตาค่ะ

ตึกกลม : ร้านนี้เปิดมานานรึยังคะ

พี่ตา : เปิดมานานแล้วค่ะ พี่ก็เพิ่งเข้ามาได้สี่ห้าปี แต่เปิด 

มานานกว่านี้ ... น่าจะเป็นสักสิบปีเหมือนกันนะ

ตึกกลม : เป็นแฟรนไชส์เหรอ

พี่ตา : อ๋ออันนี้ ไม่ใช่แฟรนไชส์ค่ะ เป็นของบริษัทเองเลย 

แล้วก็จ้างพนักงานขายมาขาย

ตึกกลม : อ้าวเหรอ (ท่าทางพิศวงมาก)...ที่นี่ ไม่ม ี

แฟรนไชส์เหรอ งั้นศาลายาเห็นอยู่สองที่ก็ไม่ใช่

พี่ตา : ไม่มีๆ เป็นของบริษัท

ตึกกลม : แล้วอย่างนี้มีพนักงานทำงานกันกี่คนคะ

พี่ตา : ตอนนี้มีสี่คนค่ะ แต่ว่าช่วงนี้มีไม่ครบ เค้าเปิด 

เรียนกันก็แยกกันไปขาย ตอนนี้เหลือสองคน เค้ามาช่วย 

พี่เสาร์อาทิตย์ ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเหลือพี่กับป้าอีก 

คน หรือไม่ก็จะมีหัวหน้าเข้ามาช่วยบ้าง เป็นบางครั้ง

 

ตึกกลม : พี่มาเตรียมของก่อนเปิดร้านตั้งแต่กี่ โมง 

พี่ตา : พี่ก็มาตั้งแต่ตีห้าครึ่ง

ตึกกลม : ตีห้าครึ่ง !!

พี่ตา : วันธรรมดานะ แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาสาย  

สักเจ็ดโมง หกโมงครึ่ง กว่าพี่จะทำอะไรเสร็จมันก็... 

เยอะอยู่เหมือนกัน เตรียมไส้ ล้างผักทำทุกอย่างให้เสร็จ 

ก่อนถึงจะเปิดร้านได้

สยามสเต๊ก 
Siam Steak

ตึกกลม : สินค้าพวกนี้มาจากไหนครับ 

พี่ตา : บริษัทค่ะ ผลิตเองหมดเลย ส่งมาให้ทุกวัน เวลาทำ 

บัญชีเสร็จพี่ก็จะสั่งของ พี่จะสั่งเองทุกวัน

ตึกกลม : รู้สึกยังไงกับร้านใหม่คะ

พี่ตา : ก็รู้สึกดีกว่าเดิมนะ มันกว้าง

ตึกกลม : รู้สึกว่าคนในคณะวิทย์ เป็นยังไงบ้างคะ

พี่ตา : น่ารักทุกคน ก็รู้สึกว่าดีค่ะ ทอนตังค์ผิดก็ไม่เอา 

บางทีหยิบของอะไร ตังค์ติดเข้าไปในถุง เค้าก็วิ่งมาคืน

ตึกกลม : พี่เคยเจอปัญหาอะไรไหม 

พี่ตา : ไม่เคยนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในร้านของเรา 

มากกว่า กับเด็กนี่ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร

ตึกกลม : อนาคตมี โครงการอะไรใหม่ๆไหมครับ

พี่ตา : อันนี้ ไม่ทราบเหมือนกัน ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของ 

บริษัท

๑๒

พี่ตากำลังเช็คสต๊อกสินค้า



ตึกกลม : แล้วเราเสนอเขาไม่ได้เหรอคะ 

พี่ตา : เราก็เสนอได้... เค้าก็จะพิจารณาว่ามันเหมาะไหม แล้วก็จะมี 

คณะกรรมการที่ลงความเห็นว่ามันดีหรือเปล่าถึงจะอนุมัติให้ทำได้

ตึกกลม : มีบริษัทมาตรวจไหมครับ

พี่ตา : ตรวจคุณภาพนี่ ไม่ได้มีทุกเดือนนะ แต่จะมีหัวหน้าเข้ามาบ่อยๆ 

เข้ามาดูอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง ถ้าเจ้าของบริษัทนานๆ ก็จะเข้าดูทีนึง 

แต่ปีนี้เข้ามาดูแล้วสองรอบ ช่วงที่ทำร้านเสร็จใหม่ๆ ส่วนใหญ่เค้าจะเข้า 

มาวันเสาร์เพราะวันธรรมดาเด็กจะเยอะ

ตึกกลม : เมนูอะไรขายดีสุด

พี่ตา : ตอนนี้ก็เป็น ...ข้าวลาบไก่กรอบ แซนด์วิชสด

ตึกกลม : ตอนนี้เห็นมีลดขนาดลงมาเป็นอันละ ๑๐ บาทแล้ว อันนี้คือ 

เสนอขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ก่อนไม่มี

พี่ตา : ใช่ค่ะ ตอนนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีไงคะ แล้วบางคนเค้าไม่กินเยอะ 

ก็เลยทำอันเล็ก ๒๐ บาทส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชาย ๑๐ บาทจะเป็น 

เด็กผู้หญิง

ตึกกลม : แล้วถ้าพี่มี โอกาสจะบอกอะไรกับคณะ พี่อยากบอกอะไร

พี่ตา : ตอนนี้ก็โอเคนะ ถังขยะเค้าไม่ให้ตั้งหลังร้านแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้  

กลิ่นมันเข้าร้านเรา ที่เขาย้ายไปตั้งห่างๆ หน่อยมันก็ไม่ได้ไกลร้านเรา พี่ก็

เดินกลับทางนั้นอยู่แล้ว

ตึกกลม : แล้วพี่ปิดร้านประมาณกี่ โมงคะ

พี่ตา : ปกติก็สักหกโมงครึ่ง ถ้าเด็กเยอะก็ปิดช้าหน่อย 

ตึกกลม : ถามหน่อย ข้าวที่เราทำเนี่ย บริษัทเขาเตรียมไว้ ให้เป็นชุดๆ 

เลยใช่ไหม สมมุติผมสั่งมักกะโรนี แฮมเงี้ย...

พี่ตา : ใช่ค่ะ เค้าจะจัดมาให้เสร็จเลย (หยิบของมาให้ดู) เป็นห่อเล็กๆ 

สำหรับหนึ่งที่ ไข่ฟองนึง แฮมถุงหนึ่ง 

ตึกกลม : สุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับลูกค้าชาวคณะวิทย์บ้าง

พี่ตา : ก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ มีเมนูแนะนำเป็นมะกะโรนีด้วย  

(หัวเราะ) ขอบคุณทุกคนค่ะ

สยามสเต๊ก ก่อนปรับปรุง

๑๓

พี่ตา สยามสเต๊ก

ไส้กรอกนานาชนิดให้เลือกสรร

ต



PangPang 
Bakery & Coffee

ตึกกลม : น้องชื่อไรคะ

หนุ่ม : ชื่อหนุ่มครับ

ตึกกลม : แล้วมาทำงานตรงนี้ ได้ยังไงคะ

หนุ่ม : พ่อแนะนำให้มาทำครับ

ตึกกลม : แล้วพ่อรู้ ได้ยังไงว่ามีเปิดร้านตรงนี้

หนุ่ม : พอดีพ่อทำงานตรงนี้มาก่อนครับ แล้วเห็นเขาเปิดรับ 

สมัครงานก็เลยให้ลองมาสมัครดู

ตึกกลม : อ๋อ แล้วก็อยู่มาตั้งแต่ร้านเปิดเลยใช่ไหม พอจะจำ 

ได้ ไหมเอ่ยว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่

หนุ่ม : ร้านเปิดก็ประมาณวันที่...๑๕ ก.ย. ปีที่แล้วครับ

ตึกกลม : ตั้งแต่เปิดมารู้สึกเป็นไงคะ คึกคักไหม ลูกค้า 

ส่วนใหญ่เป็นใครคะ

หนุ่ม : ก็...ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมอกับอาจารย์มากกว่าครับ 

ส่วนนักศึกษาจะน้อยครับ

ตึกกลม : ร้านที่ ใครเป็นเจ้าของคะ

หนุ่ม : พี่เต้ครับ ตอนแรกเรามีร้านอยู่ที่ศาลายา แล้วอาจารย์จากที ่

นี่ท่านไปทานที่ศาลายาแล้วชอบ ก็เลยให้มาทำที่นี่อ่ะครับ 

ตึกกลม : พี่เต้ ใช่เจ้าของที่ศาลายาใช่ไหมคะ

หนุ่ม : ใช่ครับ อ.อมเรศ ท่านดึงให้มาทำที่นี่

๑๔



ตึกกลม : ขายดี ไหม

หนุ่ม : ก็วันละประมาณ ๑๕๐ แก้วโดยเฉลี่ย ก็โอเค 

ครับ ถ้าช่วยปิดเทอมก็จะน้อยหน่อย

ตึกกลม : เคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ

หนุ่ม : พวกนักศึกษาเค้าก็จะบอกว่ามันแพงนิดนึง  

มันก็ด้วยสถานที่อ่ะครับ จริงๆ ข้างนอกกับข้างในมันก ็

ต่างกันไม่มาก ๕-๑๐ บาท ถ้าคนจะทานกาแฟจริงๆ  

ก็...ร้านข้างนอกกินแล้วมันไม่ ได้ร ู ้ส ึกถึงรสชาต ิ

กาแฟอ่ะครับ กาแฟทั่วไปอย่างตามร้านรถเข็น ที่นี่มัน 

ได้บรรยากาศ แล้วผมว่ากาแฟมันก็คนละเกรดกัน  

ความหอมของกาแฟ...body กาแฟมันต่างกัน

ตึกกลม : ก็คือสินค้าเราก็สมเหตุสมผลกับราคา

หนุ่ม : ผมว่า ๓๐ บาทมันก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะ 

ข้างนอก ๒๕ บาท

ตึกกลม : มีกันกี่ชีวิตครับ

หนุ่ม : ๔ คนครับ ที่อยู่ประจำ แต่ตอนนี้มีร้านเปิด

ใหม่ที่พาณิชพระนคร ก็จะมาเปลี่ยนเวียนกันมาบ้าง 

จากเราก็ไปช่วยที่ โน่นบ้างครับ

ตึกกลม : เมื่อกี้เห็นมีติดป้ายนักศึกษาฝึกงาน

หนุ่ม : คนนั้นเพิ่งรับสมัครมาใหม่ครับก็รับเข้ามาฝึก 

เรื่อยๆ

ตึกกลม : สินค้าทั้งหมดนี้ ทางร้านผลิตเอง ?

หนุ่ม : ใช่ครับ ตั้งแต่เมล็ดกาแฟ เราไปซื้อเมล็ดกาแฟ 

มาจากดอยช้าง ที่เชียงรายครับ ซื้อมาแล้วก็มาคั่วที ่

โรงคั่วที่ประชาชื่น แล้วก็กระจายไปที่ต่างๆ

ตึกกลม : โรงคั่วนี่พี่เต้เป็นเจ้าของใช่ไหมคะ

หนุ่ม : ใช่ครับ ก็เป็นคล้ายๆ หุ้นส่วนกัน 

ตึกกลม : อะไรขายดีสุดในร้าน

หนุ่ม : กาแฟครับ ลูกค้าเดินเข้ามาก็สั่งกาแฟ แต่ถ้า 

ส่วนใหญ่นักศึกษาเขาจะมากินขนมมากกว่าครับ ถ้าเป็น 

หมอหรืออาจารย์เดินเข้ามาก็จะ...กาแฟ

ตึกกลม : ตอนนี้มี โปรโมชั่นอะไรอยู่บ้าง

หนุ่ม : ตอนนี้ก็เป็น ปั่มปั๊ม อะครับ ก็คือเครื่องดื่มทุก 

อย่างในร้านเมื่อสะสมครบ ๑๐ ปั๊มจะได้ส่วนลด ๑๕ บาท  

เครื่องดื่มมูลค่า ๔๐ บาทขึ้นไป ครบ ๑๒ ปั๊มก็จะได้ส่วน 

ลด ๓๕ บาท เอามาลดอะไรก็ได้ครับในร้าน

ตึกกลม : ตอนนี้มี โปรโมชั่นเสริมขึ้นมา ในอนาคตม ี

แผนจะเพิ่มอะไรไหมครับ

หนุ่ม : ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ โปรโมทอะครับ ให้ร้านนี้เป็น 

ศูนย์รวมของสาขาอื่น แล้วก็ให้คนที่สนใจทำธุรกิจกาแฟ 

มาทำแฟรนไชส์มาทำต่อไป แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ กำลัง 

ริเริ่มอยู่ แต่พวกอุปกรณ์ก็มาสอบถามที่ร้านได้นะครับ  

๑๕

คุณหนุ่ม มือชงคาปูของร้าน



สามารถหาตัวแทนจำหน่ายให้ได้ครับ อย่างตอนนี้ก็ม ี

ลูกค้าเป็นหมอรามา ก็มาติดต่ออยากทำแฟรนไชส์ เราก ็

แนะนำไป

ตึกกลม : แล้วไม่มีแบบสินค้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่  

วาเลนไทน์งี้เหรอคะ

หนุ่ม : ก็จะเป็นโปรโมชั่นของเดือนนั้นๆ ไปอะครับ เช่น 

เดือนกันยา ถ้าใครเป็นพนักงาน แขวนบัตรเดินเข้ามาก็จะ

ได้ลดแก้วละ ๓ บาท ก็จะเป็นเดือนๆ ไป อย่างสมมุติพวก 

bakery ก็จะมีโปรโมชันแทบทุกวันเพราะว่าบางทีของเข้า

มาเยอะเกินไป ของพวกนี้มันจะอยู่ได้ ไม่นานเพราะเราไม ่

ใช้วัตถุกันเสียครับ ก็จะมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือ 

ลดราคา ๕ บาท ๑๐ บาท บางทีก็ต้องยอมขาดทุนบ้าง 

อ่ะครับ ของจะได้ไม่เสียเปล่า

ตึกกลม : อย่างที่ฟังมา ร้านเรามีความแตกต่างจาก 

ข้างนอก เช่นในเรื่องราคา แน่นอน ถ้าจะต่อสู้ด้วยเรื่อง 

ราคาเนี่ย เราเสียเปรียบ ดังนั้นทางร้านมีแผนการ 

ตลาดยังไงบ้าง

หนุ่ม : ตอนนี้ก็เน้นบริการมากกว่าอะครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้ 

ลูกค้าที่มาประจำก็จะเป็นขาประจำ ส่วนหน้าใหม่ๆ เข้ามา 

ก็จะเข้ามาลองกาแฟ เราก็พยายามทำให้เต็มที่ ให้ลูกค้า 

ติดใจ เพราะลูกค้าบางคนเค้าต้องการอรรถรสในการกิน 

กาแฟจริงๆ ไม่ใช่แค่กินแก้ง่วงนอน เราก็จะใส่ใจในราย 

ละเอียดของทุกๆ แก้ว บางทีลูกค้าบอกว่าแก้วนี้มันขมไป 

หวานไป ก็อาจจะเติมนมให้ เติมน้ำเชื่อมให้ อะไรประมาณ 

นี้

ตึกกลม : งี้สมมุติผมเข้ามาทาน บอกว่าแก้วนี้หวาน 

เจี๊ยบเลย...แก้ยังไง

หนุ่ม : ก็คงเติมนมสดเข้าไป 

ตึกกลม : เติมนมเข้าไปเสร็จก็บอกว่า มันไป เติมนั่นเติม 

นี่อีก ปรากฏว่ากาแฟแก้วละ ๓๐ ได้กิน ๖๐ ฮ่า ๆ

หนุ่ม : ก็นิดๆ หน่อยๆ อ่ะครับ

ตึกกลม : มีลูกค้าสั่งนอกเมนูไหมครับ

หนุ่ม : มีครับ อย่างในเมนูคาปูฯ บางทีลูกค้าเดินเข้ามา 

บอกว่าอยากกินคาราเมลจังเลย เราก็จะทำ คาราเมล 

คาปูฯ ให้ได้ ก็คือไม่จำเป็นต้องตามเมนู มันก็ต้องเพิ่ม 

เงินอีกนิดนึงอะครับบางคนเค้าทานกาแฟเข้มมาก ก็จะม ี

เพิ่ม body ของกาแฟเข้าไปครับ ช็อตละ ๑๐ บาท ก็คือ 

๑ ออนซ์

ตึกกลม : สมาคมศิษย์เก่ามีอ.อมเรศ ดูแล แล้ว อ.เคย 

มานั่งทานไหม

หนุ่ม : ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะให้คนมาซื้ออะครับ พวกพี่ชุ 

พี่อร

๑๖



ตึกกลม : มี โครงการจะขายอะไรอย่างอื่นไหมครับ 

อย่างข้าว

หนุ่ม : คงไม่อะครับ ตอนแรกเราจะเน้นพวกขนมหวาน 

กับกาแฟ ตอนนี้เราก็มีขนมปังปิ้งเข้ามาด้วย

ตึกกลม : มีแผนโปรโมทไหม เพราะบางคนไม่เคยเข้า  

ไม่กล้าเข้า กลัวแพง

หนุ่ม : ตอนนี้ก็มีป้ายมาติดหน้าร้านครับ โชว์ราคา

ตึกกลม : นั่งอยู่ ในนี้ ได้ตลอดไหมคะ แบบกาแฟแก้ว

เดียวนั่งเช้ายันเย็น

หนุ่ม : ได้ครับ ก็มีนักศึกษาเข้ามานั่งอ่านหนังสือ เค้าก็นั่ง 

ตั้งแต่เช้า นั่งจนร้านปิดครับ เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่

ตึกกลม : ปกติถ้าเป็นร้านแบบนี้เค้าจะไม่ค่อยปลื้มนะ 

เวลาลูกค้านั่งนานๆ

หนุ่ม : ไม่เลยครับ บางทีลูกค้าเดินเข้ามาบอก วันนี้กลับ

บ้านพร้อมกันเลยนะ

ตึกกลม : มีอาจารย์ท่านไหนบ้างที่มาประจำ

หนุ่ม : ก็จะมี อ.อัศวิน อ.พิเชษฐ์ อ.วิฑูรย์ อ.วิไล

ตึกกลม : อยากฝากอะไรส่งท้ายไหมคะ

หนุ่ม : ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็น่ารักครับ เป็นกันเองดี ส่วน 

ใหญ่อาจารย์ก็...ถ้าผมไม่ ได้มาทำงานที่นี ่ก็คงไม่ ได้มี 

โอกาสรู้จักอ่ะครับ อาจารย์ไม่ถือตัวดี แล้วก็สำหรับ 

คนที่ยังไม่เคยเข้าร้านนะครับ ลองเข้ามาชิมดูครับ คือ 

ประมาณว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราสามารถปรับ 

เปลี่ยนให้ได้ตลอด ลองดูครับแล้วจะติดใจ

  

๑๗

ต



ตึกกลม : ป้าชื่ออะไร...หนูกินกาแฟป้ามานานแล้วยัง 

ไม่รู้เลย

ป้านี : ป้าชื่อมาลี นามสกุล พุทธรักษา เรียกป้านี แต่ทุก

คนก็เรียกป้าอยู่นั่นแหละ ป้า...ป้า

ตึกกลม : หนูก็กินกาแฟป้ามานาน หนูก็ป้า...ป้าอยู่นั่น 

แหละ ไม่เคยถามชื่อป้าเลย

ป้านี : (หัวเราะ)

ตึกกลม : ป้าเปิดร้านนี้มานานรึยัง

ป้านี : ลูกเขาไล่ให้ก็...๑๓ ปีแล้วล่ะ

ตึกกลม : ที่เค้าเรียกกัน “ซุ้มเฟื่องฟ้า” ตรงนี้ ทำไมเขา 

เรียกกันอย่างนั้นครับ

ป้านี : แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้มีแต่ต้นเฟื่องฟ้า...

ตึกกลม : คือตรงนี้...แต่หนูเห็นก็มีอยู่แค่นี้

ป้านี : ก็มีอยู่แค่นี้ ก็สมัยก่อนมันไม่มีคนเดินนะแถวนี้ ต้น

เฟื่องฟ้าแต่ก่อนนี้มันจะรก เดี๋ยวนี้เค้าตัดเป็นพุ่มหมดแล้ว

เนี่ย แต่ก่อนนี้ตอนขึ้นใหม่ๆ แล้วมันจะรก แล้วดอกมันจะ

ออกดอกสีแดงเต็มหมดเลย

ตึกกลม : ตรงด้านหลังร้านด้วยเหรอครับ

ป้านี : ไม่มีนะ มีแต่แถวๆ นี้

ตึกกลม : สมัยยังไม่มีตึก K...

ป้านี : ใช่ สมัยยังไม่มีตึก...

ตึกกลม : เหอ...ป้ามาตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอคะ

ปา้น ี: โอย้ (ลากเสียงยาว) ป้าอยู่ที่น่ีต้ังแต.่..ตึกพวกนั้นเพิ่ง 

สร้างใหม่ๆ อ่ะ ที่ย้ายจากตึกเก่ามาน่ะ

ร้านกาแฟป้านี

๑๘



ตึกกลม : แล้วยังไงป้าถึงมาเปิดที่นี่ ได้คะ

ป้านี : ตอนนั้นยังขายอาหารอยู่ในโรงอาหาร แล้วป้าก็ 

อยากจะ...พอดีลุงไม่มีงานทำอ่ะ ตอนนั้นลุงเค้าออกจาก 

งานแล้ว ก็อยากจะหาอาชีพให้เค้าได้มีงานทำ แต่ตอน 

นั้นลูกก็ยังเรียนอยู่ ก็ลองไปขอ...ตอนนั้นคนที่ดูแลตรงนี ้

คืออาจารย์ชุมพล เป็นรองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ... 

ใช่มั้ย (หันมาถามทีมสัมภาษณ์ ซะงั้น)

ตึกกลม : ตอนนั้นก็ต้องสมัย อ.กำจร เป็นคณบดี

ป้านี : ไม่ใช่ สมัยอาจารย์กำจรนะ อาจารย์อะไรน้า 

(น่าจะเป็นช่วงสมัยอาจารย์สถิตย์ สิริสิงห เป็นคณบดี (พศ. 

๒๕๑๘) หรือสมัยอาจารย์ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙) : 

ทีมงานตึกกลม)

ตึกกลม : ป้าเคยบอกว่าเคยทำงานที่นี่มาก่อน ...

ป้านี : ตอนนั้นป้ายังสาวๆ อยู่เล้ย อายุ ... ก็ ๒๐ กว่าๆ  

ก็ทำงานที่นี่ อยู่สัตว์ทดลองก็แบบว่าทำงานมันไม่พอกิน 

ป้าก็เลยคิดจะหารายได้เสริม ก็ที่ว่าป้าต้องลงมาขาย 

อาหารข้างล่างนี่ก็คือว่าป้ามีน้องหลายคนไงต้องรับภาระ 

เลี้ยงน้องหลายคน ทำงานมันก็ไม่พอ ต้องหาอาชีพเสริม 

ก็เลยไปขอ ป้าขายตั้งแต่สมัยอาจารย์สตางค์แน่ะ ใครม ี

อะไรก็เอาไปตั้งๆ ๆ ไว้ก็ขาย ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการจัดที่ 

ให้ขายเป็นเรื่องเป็นราว

ตึกกลม : โห...ตั้งแต่สมัยอาจารย์สตางค์!!!

ป้านี : ป้ายังจำอาจารย์สตางค์ได้ แกเดินแบบหลังแอ่นๆ  

น่ะนะ ป้ายังเคยอาจารย์สตางค์แกว่า “นี่...คุณมาตั้งขาย 

ได้ยังไง?”

ตึกกลม : เหรอ ...

ป้านี : ใครๆ เค้าก็ตั้งขายกันทั่วไปแหละนะ ที่ก็ยังว่าง 

อยู่ แล้วต่อมาคณะเค้าเลยจัดทำให้เป็นที่เป็นทาง ให้เสีย 

ค่าเช่า ค่าอะไร

ตึกกลม :ตั้งตรงไหนครับ หรือว่าว่างตรงไหนก็ตั้งกัน

ป้านี : ตั้งที่ โรงอาหาร เมื่อก่อนโรงอาหารมันไม่ได้เป็น 

แบบนี้นะ มันเป็นแบบตรงตึกไบโอเทคน่ะ ... (เป็นโรง 

อาหารโดยเฉพาะ ต่อมาจึงมีการสร้างใหม่เป็นตึก ชั้นบน 

เป็นส่วนของภาคคณิตศาสตร์ : ทีมตึกกลม)

ตึกกลม : เค้าเลยเซ็ตให้ขาย...

ป้านี : นี่มันก็ ๑๓ ปีแล้ว ตอนนั้นเป็นนโยบายอาจารย์ 

ชุมพล เพราะว่าป้าเคยโดนอาจารย์ชุมพลสัมภาษณ์ คือ 

มีนโยบายว่าน่าจะมีร้านของว่างให้คนที ่ตึกกลมนี ่ ได ้

ทานกัน เค้าก็มีการสมัครร้านนั่นแหละ ใจจริงน่ะป้าอยาก 

จะขายน้ำเครื่องกดเค้าเรียกว่าน้ำโคลสมิกซ์ ป้าไปเอา 

แบบมาจากบริษัทเลยเนี่ยของบริษัทเนทส์เล่ย์เนี่ย ของ 

บริษัทเป๊ปซี่ บริษัทเสริมสุขเนี่ยป้าก็ไปโน่นเลย ป้าไป 

ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่บริษัทเสริมสุขเลย ว่าขั้นตอนเค้า 

ทำกันยังไง อะไรแบบเนี้ยะ แล้วก็ไอ้พวกเครื่องกาแฟ 

นี่ป้าก็ไปหาเซลส์ของบริษัทเนทส์เล่ย์ เค้าก็ว่าป้าต้องทำ 

อย่างง้ี ๆ  ๆ  นะ ป้าก็เลยคุยกะเขาว่า จะขอขายน้ำท่ีคณะวิทย์ 

ทางบริษัทเนทส์เล่ย์ก็จะส่งเซลส์มาดูสถานที่ก่อนว่าสม 

ร้านกาแฟป้านี

๑๙

ป้านี ซุ้มเฟื่องฟ้ารุ่นแรก



ควรจะขายได้มั้ย เราจะขายออกมั้ย คือเราไปตั้งร้านแล้ว 

เนี่ยเราจะทำธุรกิจอันนี้ ไปได้มั้ย เพราะเค้ากลัวว่าเราทำ

แล้วจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกัน

ตึกกลม : แต่ทุกวันนี้ก็ดี

ป้านี : ป้าก็เริ่มมาขายนั่นแหละ เค้าก็มาดูก็ว่าก็ได้ ป้าขาย 

ได้เลย เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งที่นักศึกษาเรียนกำลังเงินมี

ซื้อ ป้าขายได้

ตึกกลม : ก็เลยขายเลย

ป้านี : ป้าก็ไปทำเรื่องขอ พอคณะมีการ มีสมัครร้านขาย 

ป้าก็ไปทำเรื่องขอ ตอนนั้นคุณอุ้ยเค้าเป็นเลขาอาจารย ์

ชุมพลน่ะนะ คุณอุ้ยเค้าอยู่ภาควิชา...ศูนย์ โด๊ปใช่มะ (หันมา 

ถามเราอีก ... ซะงั้น)

ตึกกลม : ตอนนี้ยังอยู่?

ป้านี : ยังอยู่ รู้จักแต่ชื่อเล่น เค้าบอกว่าป้า ถ้าป้าได้ร้าน  

จะให้ป้ามาขายที่ตรงนี้ ป้าสนใจจะมาขายมั้ย ป้าก็ไม่เอา  

ป้าก็ว่าโอ้ย ถ้าไปขายตรงนี้ป้าจะไปขายให้ ใครล่ะ ป้า 

อยากไปขายที่ โรงอาหารน่ะ ตรงไหนก็ได้ ให้ป้าตรงใต ้

บันได ตรงไหนก็ได้ แต่ก็บอกโรงอาหารไม่มีที่แล้ว เค้า 

บอกป้าไปขายตรงนั้นแหละดีแล้ว

ตึกกลม : ก็คือตรงนี้แหละ

ป้านี : (พยักหน้า) เค้าบอกขายได้ ถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวค่อย 

มาคุยกันอีกทีนึง

ตึกกลม : แล้วเป็นไงคะ ตั้งแต่มาขายที่ตรงนี้

ป้านี : ก็พอขายได้ แรกๆ คนก็ยังไม่รู้จักอ่ะนะ ก็ขายได้น้อย  

ขายเรื่อยๆ ไป ไม่ยุ่งอะไร คนยังไม่ค่อยเดินมาตรงนี้

ตึกกลม : แสดงว่าจุดกำเนิดตรงนี้นี่ ... ป้าแน่ๆ 

ป้านี : อุ้ย โน่นก็มาพร้อมกันนั่นแหละ (ชี้ ไปที่ร้านลูกชิ้น 

ทอด) แล้วก็สยามสเต๊กเมื่อก่อนขายตรงโน้น...ตรงข้างๆ 

บรรยากาศร้านก่อนปรับปรุง 

โด่งดังขนาดฝรั่งบินมาซื้อเชียว

๒๐



คอกแกะ (ชี้ ไปทางตึก PR)

ตึกกลม : ตรงไหนนะ...ตรงติดกะรามา?

ป้านี : ใช่ อยู่ตรงโน้นเลย

ตึกกลม : ทำไมเรียกคอกแกะ

ป้านี : ก็แต่ก่อนมันเป็นคอกแกะไง

ตึกกลม : หา...!!!???

ป้านี : มีแกะ มีห่าน มีอะไรเลี้ยง ... ตรงที่ปัจจุบันเป็นที่ 

ทิ้งขยะ เป็นคอกแกะเลย เวลาเค้าจะใช้ทำวิจัยเค้าจะ 

ไปเจาะ   แกะน่ีเค้าเล้ียงไว้สำหรับเอาเลือดมันใช่มะ ... มีห่าน  

มีแกะเลี้ยงไว้

ตึกกลม : ก็คือรุ่นบุกเบิกนั่นแหละสำหรับการค้าขาย

ตรงนี้

ป้านี : สยามสเต๊กเขาอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วก็ย้ายมานี่  

ก็เลยเป็นสามร้าน

ตึกกลม : สมัยก่อนที่จะเป็นตึกแบบนี้ มันเป็นเหมือน 

เพิงขึ้นมา

ป้านี : ก็ทางคณะเค้าจะไม่สร้างร้านให้ไง คือให้เรา 

ทำเอง ตอนที่ป้ามาขายนั่นป้าก็ไม่มีทุนนะ คือร้าน 

อ.อุบลรัตน์น่ะ เค้ามีร้านเก่าขายอยู่ เค้าจะมาปลูกน่ะ 

ไม่เป็นเพิงหรอก ก็ดูเป็นบ้านๆ หน่อย เค้าก็บอกว่าเค้าจะ 

เซ้งร้านให้สองหมื่นเอามั้ย จะได้มาขายที่ตรงนี้ ป้ายังไม่มี 

เงินเซ้งเค้าเลย ป้าเลยไม่เอา ป้าเลยไปขอซุ้มเป๊ปซี่อ่ะ  

เคยเห็นมั้ยที่เป็นซุ้มเป๊ปซี่ที่เค้าขายโค้กอ่ะ (อ้าวป้า ... ปน 

กันแล้ว) ป้าก็ไปขอเป็นตู้ๆ มันก็ตั้งเครื่องเป๊ปซี่ ได ้

เครื่องนึง แล้วก็เครื่องกาแฟที่เป็นกดๆ ได้เครื่องนึง 

สมัยก่อนข้างนอกนี่เค้ายังไม่เข้มงวด ป้าก็จะมีตู้เป๊ปซี่ที ่

เป็นตู้เย็นน่ะ ไว้ข้างนอก เวลานักศึกษาเค้าเปิดหยิบน้ำขวด 

ก็จะจ่ายเงินตรงที่ป้ายืนอยู่ ก็สะดวก ตั้งหลายปี นี่ร้าน

มันก็เริ่มแคบแออัด ก็ขอคณะเค้าขาย ก็เป็นเพิงอีกนั่น 

แหละเพราะที่เค้าจำกัดใช่มะ ก็ทำเป็นเพิงหมาแหงนขาย

อยู่ ก็ขายมาเรื่อยๆ จนต่อมาเมื่อปีที่แล้วถึงเปิดประมูล

ตึกกลม : จำได้ว่าแต่ก่อนร้านป้าอยู่ตรงนี้ แล้วก็ม ี

ต้นไม้ โผล่กลางร้าน

ป้านี : โอ้ย ใช่ ก็ที่ ไม่มีไง ต้องปลูกร้านคร่อมต้นไม้ แต่ 

เค้าบอกว่ามีต้นไม้งอกอยู่ ในร้านจะทำความเจริญให้แก่ 

ร้านนะ (หัวเราะ)

ตึกกลม : ไปคร่อมต้นไม้มันหรือว่าต้นไม้มันงอกขึ้นมา

ป้านี : ต้นไม้มันปลูกอยู่เดิม

ตึกกลม : แล้วได้ร้านใหม่แล้วรู้สึกยังไง

ป้านี : ก็ดี ดีมากเลย ที่จริงป้าขายอยู่เก่าๆ ป้าอึดอัดมาก 

เลย ป้ารู้สึกอึดอัดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่มันก็จำเป็น 

เพราะมันเป็นอาชีพของเรา ก็ป้าเห็นคนต่างชาติมาซื้อ 

หรืออาจารย์ระดับบิ๊กๆ มา ป้าก็อายร้านเขานะ แหม... 

มหาลัยมหิดลแท้ๆ ทำไมร้านดูโทรมมากเลย มันดูโทรม 

มากไปเนอะ แต่คณะเค้ายังไม่ได้ดำเนินการให้เราทำ 

อะไรนะ นานมากเลยตั้งแต่สมัย อ.ชัยวัฒน์ (อ.ชัยวัฒน์  

ต่อสกุลแก้ว) น่ะที่เค้าริเริ่มให้ก่อสร้างร้านน่ะ กว่าจะมาได ้

ก่อสร้าง ... ทางคณะให้เราออกเงินก่อสร้างเองนะ ใช้ไป 

สองแสน แล้วเป็นไงคะ ดูดียัง

ตึกกลม : แล้วถ้าอยากจะขออะไรกับคณะ อยากจะ 

ขออะไรมั้ย

ป้านี : ไม่อยากได้นะ อยากได้อย่างเดียวคือที่จอดรถน่ะ  

คณะไม่ให้แม่ค้าจอดรถเลย เค้าจะให้ที่จอดแค่ว่ามาส่ง 

สินค้า พอหมดเวลาต้องถอยรถออกไป อูยยย ไปจอด 

โคลีเซียมโน่น

ตึกกลม : แล้วลูกค้าที่นี่เป็นยังไงบ้าง

ป้านี : ก็ดีนะ ก็คนที่นี่ก็ดี คือกว่าที่เค้าจะมาถึงมหาลัย 

มหิดลเนี่ย เค้าก็ผ่านการอบรมมาเยอะแล้วเนอะ บางคน 

ป้าก็เจอเค้ามีศีลธรรม เป็นคนใจดี เป็นกันเอง ป้าก ็

ว่าป้าเป็นคนมีวาสนานะได้มาอยู่ที่ดี สถานที่ดี...

ตึกกลม : เจอปัญหากับลูกค้ามั้ยคะ 

ป้านี : ก็เจอบ้างเหมือนกัน บางคนก็อารมณ์ร้อน บางคน 

๒๑



ก็เอาแต่ใจ ก็มีเหมือนกัน บางทีมีคนอยู่ข้างหน้าเราก็ต้อง 

ขายให้เค้าก่อน แต่ก็ไม่เป็นไร เราเป็นแม่ค้าก็ต้องอดทน

ตึกกลม : แล้วทำไม ไปๆ มาๆ ป้าถึงมาขายข้าว

ป้านี : (หัวเราะ) ก็คือที่ตรงนี้ค่าที่จะแพงไง ก็มีอะไรที่พอ 

ที่จะมาทำให้เป็นค่าร้าน ค่าที่ขึ้นมาก็ช่วยหลายๆ อย่าง คือ 

ค่าที่มันเพิ่มขึ้นมา แล้วจะค่าน้ำค่าไฟอีก 

ตึกกลม : ก็คือต้องหารายได้เพิ่ม

ป้านี : อาจารย์เค้าก็ดีนะ เค้าก็เปิดเสรี ให้ขาย

ตึกกลม : แสดงว่าถ้าเราได้ร้านแล้วเราจะขายอะไร 

ก็ได้เหรอ

ป้านี : ต้องทำเรื่องไปว่าเราจะขายอะไร แล้วคณะ 

กรรมการเห็นชอบ เค้าอนุญาตมาเราก็ขาย ก็ขายได้ไม ่

มากหรอก ก็ตอนเย็นๆ คือว่าบริเวณนี้มันไม่มีข้าวอ่ะนะ  

เวลาลงจากแล็บอ่ะนะ บางคนเค้าอยู่ทำแล็บอยู่ โอ้ย  

หิวข้าว เค้าก็ลงมาสั่ง ๓ กล่อง ๕ กล่อง เราก็ช่วยเค้า 

ให้มีข้าวกิน

ตึกกลม : ป้าเปิดร้านตั้งแต่กี่ โมง

ป้านี : วันธรรมดาก็ ๖ โมง วันหยุดก็อาจจะ ๗ โมงมั่ง 

๘ โมงมั่ง บางทีก็มาเช้าเลย ถ้าไม่มีธุระ

ตึกกลม : ขอย้อนกลับไปอีกที เรื่องสมัย อ.สตางค ์

ที่เจอป้า...

ป้านี : อ๋อ คือตอนนั้นอาจารย์แกก็เดินไปทั่ว ...แต่อาจารย์ 

ก็ใจดีนะ แกก็พูดยิ้มๆ นะ 

ตึกกลม : แกมาแซว...

ป้านี : ไม่แซวนะ แกก็พูดจริงๆ เลยนะ แกก็คงดูว่ามันเกะกะ 

ตามความคิดแก แล้วถึงคิดทำว่าควรจะให้แม่ค้า คือทีแรก 

เนี่ยที่ โรงอาหารเค้าจะมีร้านที่เป็นมาตรฐาน คือมีอาหาร 

วางแล้วก็มีแถวให้เข้า ก็มีมารับช้อนตรงนี้ แล้วก็จ่าย 

สตางค์ เป็นระเบียบมากเลย

ตึกกลม : นี่กันมีอยู่กี่คน เป็นธุรกิจในครัวเรือนรึเปล่า 

หนูเห็นหน้าแอบคล้ายป้า

ป้านี : ก็มีป้ากะลูก แล้วก็ลูกจ้างบ้าง

ตึกกลม : ถึงวันนี้มี โครงการจะทำอะไรเพิ่มเติมมั้ย

ป้านี : ในเมนูที่ป้าเคยยื่นไปจะมีเฉาก๊วย คือไปสวนจตุจักร 

เห็นเค้าขายแล้วน่ากินมากเลย ที่เค้าใส่น้ำตาลอ้อย มัน 

น่ากิน ป้าก็ขอไปแล้ว แต่ไอ้ของแบบนี้มันต้องหน้าร้อนๆ  

แล้วป้าเห็นไอ้หมูเสียบไม้ มันเป็นหมูบดน่ะ ป้าอยากขาย 

จังเลย มันเป็นหมูบดไม่ใช่หมูปิ้งธรรมดา หมูบดแล้วก ็

ปั้นเป็นแผ่นแล้วมีไม้เสียบ มันใหญ่ๆ หน่อยแล้วหนีบไว้น่ะ 

“...คนที่นี่ ใจดี เป็นกันเอง  

ป้าก็ว่าป้าเป็นคนมีวาสนานะ 

ได้มาอยู่ที่ด ี ...”

๒๒



เอามาย่างกินแล้วมีข้าวเหนียวนะ แต่ป้าไม่มีที่ เย็นๆ จะได ้

มีข้าวเหนียวหมูย่างกิน ตอนที่เค้าหาของกินยากแล้ว 

ตึกกลม : ลูกค้าสมัยเก่าๆ มาเจอนี่ยังจำกันได้มั้ย

ป้านี : (นึกอยู่) อย่าง อ.ยอด (อ.ยอดหทัย เทพทรานนท์)  

ป้าเห็นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน ไม่รู้ว่าจะจบด็อกเตอร์มา 

หรือยังนะ แกก็อยู่ชั้นสองน่ะแกจะวิ่งกวดกับภรรยาแกน่ะ 

แกจะเรียก “ตุ้ม ๆ” (หัวเราะ) ก็จะเล่นกันน่ะตามประสา 

วัยรุ่น แต่แกน่ารักมากเลย หนุ่มๆ แกล้อหล่อ (ยิ้ม) แล้วก ็

อาจารย์ที่กายวิภาค ที่แกเสียไปแล้ว ...หมอกนก (อ.กนก  

ภาวสุทธิไพศิฐ) เจอแกมาเป็นนักศึกษาแพทย์ย้ายมาจาก 

ตึกเก่าโน่น... ก่อนที่ป้าจะมาอยู่สัตว์ทดลองป้าทำอยู่ตรง 

ชั้นสองน่ะ ตอนนี้เป็นอะไรนะ ที่เค้าเตรียมเครื่องมือแพทย ์

ให้พวกหมอปีสี่น่ะ...ตอนนั้นมีหมอกนก กะหมออะไรนะ.... 

ลืมชื่อไปแล้ว แล้วก็อาจารย์หมอนัยพินิจ หมอนิตยา  

หมอนัยพินิจแกอ้วนๆ ตอนนี้แกเกษียณไปแล้วยังหรืออยู ่

ศาลายาไม่รู้ อาจารย์ประดน (อ.ประดน จาติกวนิช) นี่แกก ็

เกษียณไปแล้ว โอ้ย...หล่อมากเลย สูง ใหญ่ ท่าเดินแก 

สมาร์ทมากเลย

ตึกกลม : นี่ถ้ามาเจอกันคงแทบจะวิ่งกอดกันเลย

ป้านี : (หัวเราะ) แล้วก็มีรุ่นหลังๆ มีอาจารย์อยู่ 

ม.ขอนแก่น อะไรต่ออะไรมาก็ สวัสดีครับป้า ป้าจำ 

ผมได้มั้ย ... 

ตึกกลม : สุดท้ายป้าอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้

ป้านี : ก็ขอบคุณลูกค้าคณะวิทย์ที่อุดหนุนซื้อของร้านป้า  

แล้วก็นิสัยดีทั้งนั้น น่ารักหมดเลย (หัวเราะ) เช้าก็เอาตังค ์

มาให้ป้า ... ก็น่ารักกันหมดทุกคน

๒๓
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ซ้าย...ผ่าน(ไม่)ตลอด

“...คนถนัดซ้าย

จะประสบอุบัติเหตุ

บ่อยกว่าคนถนัดขวา 

มักจะมีโรคประจำตัว

มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย...”

คุณถนัดข้างไหน “ซ้าย” หรือ “ขวา” 
 

 โลกเรานี้มีอะไรที่ ไม่คู่ เมื่อมีซ้ายย่อมมีขวา ความถนัดของคนเราไม่ว่าจะข้างไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 

แต่บางครั้งที่เรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเรื่องแบบนี้ก็ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของคนบางกลุ่ม หากเป็นในสมัย 

เก่าก่อน ทัศนคติเกี่ยวกับ ซ้าย-ขวา ถือเป็นเรื่องจริงจังมากเสียจนน่ากลัว

 เคยมีงานสำรวจจากหลายสำนักที่พบข้อมูลเกือบจะตรงกันว่า ร้อยละ ๑๐ คือค่าเฉลี่ยของคนทั้งโลก 

ที่เป็นคนถนัดซ้าย แบ่งเป็นชาย-หญิงในอัตราส่วนที่เกือบเท่ากัน คิดอย่างง่ายๆ ก็คือในชาย ๑๐๐ คน 

จะถนัดซ้าย ๑๐ คน และในหญิง ๑๐๐ คน จะถนัดซ้าย ๘ คน

 ในสมัยโบราณ คนที่ถนัดซ้ายอาจจะไม่ได้อยู่เป็นสุขเหมือนในยุคปัจจุบัน ในทศวรรษที่ ๑๘-๑๙ เชื่อ 

กันว่าคนที่ถนัดซ้ายถือเป็นโชคร้ายและจะนำความหายนะมาสู่คนๆ นั้น รวมถึงคนใกล้ชิดด้วย จนจำเป็นต้อง 

กำจัดคนเหล่านี้ ไปให้หมด ด้วยการประหารหรือเผาทั้งเป็น เหมือนๆ กับการล่าแม่มด ในกลุ่มชาวอาหรับ 

เคยมีการต่อต้านคนถนัดซ้าย เพราะมือซ้ายเป็นมือที่ ใช้ล้างอุจจาระ พวกเขาจึงถือว่าเป็นของต่ำ ความเชื่อนี้

ถ่ายทอดให้เห็นในเรื่องของการกิน โดยพวกเขาใช้มือขวาเท่านั้นในการหยิบจับภาชนะหรือนำอาหารเข้าปาก  

ส่วนมือซ้ายจะทิ้งไว้นิ่งๆ ข้างลำตัว รวมถึงการรับ-ส่งของก็จะไม่ใช้มือซ้าย เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ 

อย่างยิ่ง 

๒๔

เรื่องร้ายสาระ
โดย จังฮู้แมน



ซ้าย...ผ่าน(ไม่)ตลอด
นิยมทำอัลตราซาวนด์ของบรรดาคุณแม่ทั ้งหลาย 

อาจจะส่งผลต่อเด็กให้เกิดมาถนัดซ้าย ฯลฯ 

 คนที่ถนัดซ้ายร่างกายจะถูกควบคุมโดยการ 

ทำงานของสมองซีกขวา สิงห์อีซ้ายจึงมีแนวโน้มที่จะ 

เป็นคนที่มีความจำดี มีจินตนาการมีความคิดสร้าง 

สรรค์ เก่งทางด้านศิลปะหรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง 

โดยเฉพาะ ส่วนคนถนัดขวาที่ร่างกายถูกควบคุมจาก 

การทำงานของสมองซีกซ้าย ที่เป็นส่วนของการคิด

แบบตรรกะ ใช้เหตุผล จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นนักคิด 

นักวิชาการ ดังนั้นการพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของ 

เด็กที่ถนัดซ้ายให้มาถนัดขวา อาจเป็นการฝืนธรรม 

ชาติของเด็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายๆ อย่างต่อตัว 

เด็กเอง

 ทุกวันนี้คนถนัดซ้ายไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคม 

อีกแล้ว แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่คนกว่าร้อยละ ๘๕ 

ของทั้งโลกต่างถนัดขวากัน คนถนัดซ้ายจึงกลายเป็น 

สมาชิกส่วนเล็กๆ ของสังคมโลก ในบางประเทศมีการ 

รวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมเลยทีเดียว และด้วยความที่ 

ถนัดซ้าย ก็เลยมีการใช้ชีวิตที่ ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ 

แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่มันก็สร้างความลำบากให้กับ 

 ในยุคกรีกโบราณคนส่วนใหญ่จะถนัดขวา 

เนื่องจากส่วนมากเป็นทหารไม่ก็นักรบ คนเหล่านี้จะ 

ใช้มือซ้ายถือโล่เพื่อป้องกันหัวใจที่อยู่ข้างซ้าย ส่วนมือ 

ขวาใช้จับอาวุธ ทำให้พวกเขาถนัดในการใช้มือข้าง 

ขวามากกว่า ที่แอฟริกามีชนบางเผ่าดัดนิสัยด้วยการ 

นำมือซ้ายจุ่มลงในน้ำร้อนเพื่อให้หลาบจำและไม่ใช ้

มือซ้ายอีก ที่อังกฤษในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ ๔ ทรง 

วิตกอย่างหนักเมื่อพบว่าพระราชโอรสทรงถนัดมือ 

ซ้าย พระองค์ทรงฝึกพระราชโอรสอย่างหฤโหดเพื่อ 

เปลี่ยนนิสัยให้จงได้ นี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ 

พระราชโอรส (พระเจ้าจอร์จที่ ๕) ทรงพูดติดอ่าง

 ตกลงคนถนัดซ้ายจะมีดีบ้างไหมเนี่ย... เคยมี 

ความเชื่อเพี้ยนๆ ว่า คนถนัดซ้ายจะประสบอุบัติเหต ุ

บ่อยกว่าคนถนัดขวา มักจะมีโรคประจำตัวรุนแรง ม ี

แนวโน้มฆ่าตัวตายสูงกว่า มีโอกาสเป็นหมัน เป็น 

ฆาตกร และมักจะอายุสั้น เหล่านี้เป็นความเชื่อที่อาจ 

จะไม่ไร้เหตุผลสักเท่าไหร่นัก เพราะอย่างที่เล่ามา 

ตอนต้น ในยุคที่ต่างเชื่อว่า “ซ้าย” เป็นสิ่งอัปมงคล 

ความกดดันจากสังคมรอบข้างจึงเร่งให้คนที่ถนัด 

ซ้ายเกิดความวิตกกังวล ส่งผลถึงความเป็นอยู่ ทั้ง 

ทางร่างกายและจิตใจ จึงไม่แปลกที่คนถนัดซ้ายจะมี 

อาการต่างๆ ข้างต้น ในยุคปัจจุบันที่ความถนัดซ้าย 

ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคง 

วนเวียนอยู่ในสังคมของคนบางกลุ่ม 

 มีอยู่หลายทฤษฎีที่ว่าด้วยสาเหตุของการ 

ถนัดซ้าย เช่น ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของพันธุกรรม 

ถ้าพ่อและแม่ถนัดซ้ายทั้งคู่ โอกาสที่ลูกจะถนัดซ้าย 

ตามจะมีโอกาสสูงถึงร้อยละ ๒๖ หรือทฤษฎีที่ว่าเป็น 

เพราะฮอร์ โมนเพศชาย เทสโทสเทอโรน จากสมอง 

ที่หลั่งเข้าสู่ทารกในครรภ์ ซึ่งจะไปส่งผลกระทบต่อ 

สมองซีกขวา ทำให้เด็กถนัดซ้ายแทน (เพราะสมอง 

ซีกขวาควบคุมการทำงานซีกซ้ายของร่างกาย) หรือ 

การค้นพบในปี ๒๐๐๗ ว่ายีนตัวหนึ่งที่ชื่อ LRRTM1 

เป็นตัวการที่ทำให้คนถนัดซ้าย หรือแม้กระทั่งการ 

๒๕



พวกเขาไม่น้อย อย่างเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ ์

อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ล้วนแต่สร้างขึ้นเพื่อคน 

ส่วนใหญ่ที่ถนัดขวา สิงห์มือซ้ายก็เลยไม่ถนัด จึงมีการ 

ผลิตสินค้าต่างๆ สำหรับคนถนัดซ้ายโดยเฉพาะ

 Anything Left Handed คือร้านที่ผลิตสินค้า 

สำหรับคนถนัดซ้ายที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สาขาใหญ่ตั้ง 

อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร้านนี้ประกาศด้วย 

ความภาคภูมิใจว่าเขาคือเจ้าแรกของโลกสำหรับ 

สินค้าประเภทนี้ เนื่องจากก่อตั้งร้านมาตั้งแต่ปี ๑๙๖๘  

นอกจากจะผลิตสินค้าแล้ว ร้านนี้ยังจัดกิจกรรม 

สำหรับคนถนัดซ้ายและเป็นโต้โผจัดงาน Left- 

Handers’ Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสิงห์อีซ้ายจาก 

ทั่วโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อีกร้านหนึ่งที่ดัง 

พอๆ กัน คือร้าน Lefty’s San Francisco เป็นร้าน 

ค้าของคนถนัดซ้าย ตั้งอยู่ที่ ซาน ฟรานซิสโก ใครๆ  

ที่ ไปเที่ยวก็มักจะต้องแวะไปเยี่ยมชมสินค้าแปลกๆ  

ที่ร้านนี้อยู่เสมอ

 เรื่องของความถนัดเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม ่

ว่า จะซ้ายหรือขวา จะชายหรือหญิง จะรวยหรือจน  

นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเป็นคนแบบไหน 

ต่างหาก ความต่างเพียงเล็กน้อยหาใช่สิ่งที่จะชี้วัด 

คุณค่าของใครซักคนตัวตนที่แท้จริงของเราต่าง 

หากที่ ใช้เป็นมาตราชั่งวัดคุณค่าของความเป็นคน

สองร้านขายสินค้าสำหรับคนมือซ้ายชื่อดัง Anything Left Handed แห่งกรุงลอนดอน  

และ Lefty’s San Francisco แห่ง ซาน ฟรานซิสโก ถ้าสนใจ ลองเข้าไปชมได้ ในเว็บไซต์ด้านล่างได้เลย 

 AnythingLeftHanded.co.uk 

 http://www.leftyslefthanded.com

 http://www.theleft-handedshop.com

 http://www.lefthand.dk

 http://www.beinglefthanded.com/index.html

๒๖

ต



“ซ้าย” คนดังของโลก

๑. ลีโอนาร์ โด ดา วินซี ใช้มือข้างซ้ายวาด โมนาลิซ่า ที่ทั้งโลกเลื่องลือ

๒. ชาร์ลี แชปปลิน นักแสดงตลกนามอุโฆษของฮอลลิวู้ดเป็นคนถนัดซ้าย

๓. ลุดวิก ฟาน บีโธเฟ่น อัจฉริยะนักดนตรีที่หูพิการ 

๔. จูเลียต ซีซ่าร์ ประมุขแห่งกรุงโรมถือดาบออกศึกด้วยมือซ้าย

๕. นโปเลียน โบนาปาร์ต บัญชาการศึกด้วยมือซ้าย

๖. แมร์รี่ คูรี่ นักวิทยาศาสตร์ โนเบลหญิงถือหลอดทดลองด้วยมือซ้าย

๗. สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สอง พระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรทรงถนัดซ้าย

๘. คริสตี้ บราวน์ ศิลปินผู้ขยับได้เพียงเท้าข้างซ้าย

๙. จอร์จ ดับเบิลยู บุช ซีเนียร์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 

๑๐. บิล คลินตัน ประธานาธิบดีผู้นิยมการเมคเลิฟในทำเนียบขาว นี่ก็สิงห์อีซ้าย

๑๑. จอห์น แม็คแอนโรล นักเทนนิสเลือดร้อนชาวอเมริกัน จับแร็กเก็ตมือซ้าย

๑๒. มาร์ติน่า นาฟาติโลว่า นักเทนนิสหญิงอมตะของโลกก็หวดลูกด้วยมือซ้าย

๑๓. เซอร์พอล แม็คคาร์ทนี่ย์ หนึ่งในตำนานสี่เต่าทองดีดกีตาร์ด้วยมือซ้าย

๑๔. ดีเอโก้ มาราโดน่า ว่ากันว่าขาขวาของเขาเอาไว้แค่ทรงตัวเท่านั้น

๑๕. เขาทราย แกแลคซี่ มีไม่กี่หนหรอกที่เขาน็อคคู่ต่อสู้ด้วยหมัดขวา 

๒๗



 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ขอสารภาพกันก่อนเลย 

ครับ ว่า “ไม่เคย” เขียนคอลัมน์มาก่อน ดังนั้นการเขียน 

ครั้งนี้ อาจจะเรียกได้ว่า “เปิดบริสุทธิ์” ก็พอได้ อาจจะได ้

พบสำนวนแปร่งๆ ประหลาดๆ ก็มองข้ามไปแล้วกันครับ

 

 จริงๆ ผมเองก็ตั้งใจว่า ถ้าจะเขียนคอลัมน์ ก็ไม ่

อยากจะเขียนเฉพาะแค่ดนตรี ก็เลยคิดว่า “เอาวะเขียน 

เรื่องอะไรก็ได้ ที่เราไปเห็น ไปพบ แล้วเก็บความประทับใจ 

มาเล่าดีกว่า” คอลัมน์ “Scenes from a Memory” จึงได้ 

ปรากฏแก่สายตาของท่านผู้อ่านขึ้นมาได้

 ทำความรู้จักกันมาพอละ ล้อมวงเข้ามา มาอ่าน 

เรื่องแรกประเดิมคอลัมน์กันดีกว่า

 

 “๒๔ กันยายน” สำหรับชาวมหิดลมีความหมาย 

อย่างไรครับ? แน่นอน สำหรับชาวมหิดล มันก็คือ “วัน 

มหิดล” นั่นเอง แต่วันนี้เมื่อ ๑๘ ปีก่อนมันมีอะไรบางอย่าง 

เกิดขึ้นครับ...มันเป็นวันที่อัลบั้มหนึ่งจุติมาบนโลก สิ่งที่น่า 

พูดถึงของมันก็ไม่มีอะไรมาก

 

 ก็แค่...อัลบั้มที่ทำให้โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน ทิศ 

ทางดนตรีเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง...

 อัลบั้มที่พูดได้ว่าทำให้คนๆ หนึ่งกลายเป็นไอคอน

ของดนตรียุค ๙๐ ตอนต้น...

 อัลบั้มที่สามารถอาจจะบอกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น 

ของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าบทหนึ่งของวงการดนตรี...

 ที่ผมพูดถึง คือ อัลบั้ม Nevermind ของ  

Nirvana นั่นเอง

ดนตรีที่เปลี่ยนโลก
๒๘

Scenes from a Memory
โดย Purture



 อัลบั้มนี้เป็นผลงานชุดที่ ๒ ของวง แต่เป็นอัลบั้ม 

ชิ้นแรกที่ออกกับค่ายเมเจอร์ สิ่งที่ทำให้ทุกคนหันมามอง 

อัลบั้มนี้ก็เพราะซิงเกิ้ลแรกของพวกเขาที่ ได้ออกอากาศ 

ทาง MTV

 Smell Like Teen Spirit ซิงเกิ้ลแรกของพวกเขา 

ทำให้อัลบั้มนี้ถูกจับตามอง หลายคนอาจจะพูดว่าที่มันดัง 

ก็เพราะการผลักดันของ MTV ด้วย จริงๆ ก็ส่วนหนึ่ง แต่ก ็

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเพลงนี้มันคือ “ความบ้า 

แบบจริงใจ” ของพวกเขา

 หลังจากการออกอากาศของ “Teen Spirits” ทำให้ 

ซิงเกิ้ลเพลงนี้เสมือนเป็น “ตา”ของพายุที่ชื่อว่า Nevermind  

และทำให้อัลบั้มนี้เป็นหนึ่งในไอคอนแห่งยุคสมัย สิ่งที่น่า 

จดจำหรบัอัลบ้ัมน้ี คนท่ีรู้ดีและตอบคำถามน้ี ได้ดีท่ีสุดก็คือ 

“ไมเคิล แจ๊คสัน”

 ทำไมถึงเป็น “แจ็คสัน” ต้องบอกว่าในช่วงที่อัลบั้ม 

นี้ออกมา เป็นช่วงที่ต้องบอกว่า “โลกทั้งใบ” ให้แจ็คสัน 

คนเดียวจริงๆ เพราะจากความสำเร็จของอัลบั้ม Thriller  

(อัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล มียอดขายตกอยู่ที่ ๖๐-๖๕  

ล้านชุดทั่วโลก ๗ เพลงใน ๙ ของอัลบั้มนี้ออก 

ขายเป็นซิงเกิ้ล) มาสู่ Bad และพอมาถึง Dangerous  

แจ็คสันอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจริงๆ อัลบั้ม Dangerous  

ของเขาวางแผงเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๑๙๙๑ และสามารถ 

เข้าชาร์ทอันดับ ๑ ได้ ในสัปดาห์แรกที่แผง หลายคน 

คาดว่า หากไม่นับ “Thriller” แล้วอัลบั้ม Dangeous 

ของแจ็คสันจะประสบความสำเร็จมากที่สุดทั้งจากยอด 

ขายต่างๆ และเสียงชื่นชมต่างๆ 

 แต่สิ่งที่แฟนเพลงและนักวิจารณ์ไม่ได้คาดคิดคือ 

การปรากฏตัวของ Nevermind การปรากฏตัวของวง 

ทรีโอที่แต่งตัวโทรมๆ ดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไร แต่มันก ็

กลายเป็นที่จดจำของคนทั้งโลก ทั้งความดิบ ความบ้า  

และความระห่ำของเพลงในอัลบั้ม

 ในที่สุด อัลบั้มชุดนี้ของ Nirvana ก็สามารถโค่น 

Dangerous ลงจากบัลลังค์ราชาได้ ในเดือนมกราคม 

๑๙๙๒ (ซึ่งหลังจาก Dangerous แล้ว อาจจะพูดได้ว่า 

ผลงานในช่วงหลังของแจ็คสันไม่อาจกลับไปสู่ช่วงท็อป

ฟอร์มเหมือนเดิมได้อีกเลย) ทำให้เด็กหนุ่ม ๓ คนจาก 

เมืองอเบอร์ดีน รัฐวอชิงตัน ก้าวสู่การเป็นที่จับตามอง  

ในฐานะร็อคสตาร์ดวงใหม่ ทำให้โลกรู้จักกับคำว่า  

Seattle Sound และนำไปสู่บทสรุปอันน่าเศร้าของชีวิต 

นักร้องนำของวง คือ Kurt Cobain 

 ๑๘ ปีที่ผ่านมา สำหรับผมเมื่อมาระลึกถึงมันแล้ว  

อัลบั้มนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยน และสร้างจุดจบให้กับคนๆ หนึ่ง  

ขณะเดียวกันมันก็สร้างจุดเริ่มต้น เพื่อที่จะนำไปสู่จุดจบ 

ของตัวเขา และดนตรีที่เขาสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกัน เสมือน 

ดังชื่อของวง...

๒๙
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 ปรกติเมื่อพูดถึงการทำลายชีวิต ก็ย่อมสร้างความกระอักกระอ่วนให้แก่ผู้คนทั่วไปเป็นทุนเดิม 

อยู่แล้ว แต่การ “ฆ่า” แบบที่ ไม่ธรรมดา ยิ่งเพิ่มความพะอืดพะอมมากขึ้นเป็นเท่าทวี อย่างเช่นคดีฆ่า 

หั่นศพเด็กชายที่เพิ่งผ่านไปไม่นานมานี้ สร้างความอกสั่นขวัญผวาให้กับผู้ทราบข่าว คดีฆ่าหั่นศพเกิดขึ้น 

อยู่หลายครั้ง แต่ละครั้งมักมีมูลเหตุเพื่อการกำจัดศพ อันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากที่สุดของการฆาตกรรม 

ในโลกภาพยนตร์ก็หยิบยกเอาเรื่องของการกระทำดังกล่าวมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวชวนขนลุก  

โดยสอดแทรกจินตนาการอันสยดสยองเพื่อสนองความซาดิสม์ของผู้ชม  

“ตึกกลมชวนชม” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอ ๕ หนังตระกูล 

ชำแหละ เป็นการประเดิมดังนี้

ตึกกลมชวนชม

๓๐



๑. The Silence of the Lambs (๑๙๙๑) 

 ผลงานสยองขวัญ ๕ รางวัลออสการ์ จากงานเขียน 

ของ โทมัส แฮร์ริส ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์จากฝีมือการ 

กำกับของ โจนาธาน เด็มมี่ ทำให้ชื่อของ ดร.ฮันนิบาล 

เล็คเตอร์ กลายเป็นตัวละครขึ้นหิ้งมาจนถึงทุกวันนี้ 

 พฤต ิกรรมส ่วนต ัวของสองต ัวละครนำอย ่าง 

ดร.เล็คเตอร์ และ บัฟฟาโล่ บิล เกือบจะคล้ายกัน มีเพียง 

ความเนียน สุนทรียะ และจุดมุ่งหมายในการชำแหละเหยื่อ 

เท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดร.เล็คเตอร์ เป็นพวก 

พิสมัยการลิ้มรสเนื้อมนุษย์ (ติดตามที่มาที่ ไปได้จาก เรื่อง 

Hannibal Rising) โดยสามารถลิ้มรสแบบสดๆ เลือดท่วม 

ก็ได้ หรือถ้าจะทำแบบมีวัฒนธรรมหน่อย คุณหมอแกก็จะ

เอามาปรุงเป็นดินเนอร์สุดหรู อย่างใน Hannibal (๒๐๐๑) 

ที่แกเฉือนเอาสมองสดๆ มาทอดเนยแล้วป้อนให้เหยื่อกิน   

 แต่ผลงานชิ้นเอกของ ดร.เล็คเตอร์ อยู่ใน The 

Silence of the Lamps ในฉากที่แหกคุกโดยลอกเอาใบ 

หน้าของเหยื่อมาติดที่หน้าตัวเองเพื่อหลบหนี ส่วนเหยื่ออีก 

รายแกก็จัดการคว้านเครื่องในแล้วเอาศพแขวนไปในท่ากาง

ปีกคล้ายผีเสื้อ ครีเอทสุดๆ

 แต่สำหรับ บัฟฟาโล่ บิล นั้นมีมูลเหตุในการสังหาร 

ที่ต่างออกไป นายคนนี้อยากจะเปลี่ยนสรรพนามตัวเองเป็น 

นางสาว เลยจัดการฆ่าสาวๆ แล้วเฉือนหนังมาตัดเย็บเป็น 

บอดี้สูท เพราะคิดว่าเมื่อได้สวมแล้วเขาจะได้กลายร่างเป็น 

ผู้หญิง เหมือนกับที่ดักแด้แปลงร่างเป็นผีเสื้ออันสวยงาม 

บังเอิญว่านายคนนี้ดันตัวใหญ่ไปหน่อย จำนวนเหยื่อก็เลย 

ต้องเพิ่มตามอย่างช่วยไม่ได้ 

 หนังเรื ่องนี ้การันตีคุณภาพด้วยรางวัลออสการ์ 

๕ ตัว จากสาขาหลัก (หนัง-ผู้กำกับ-นำชาย-นำหญิง-

บทยอดเยี่ยม)
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๒. บอดี้ ศพ#19 (๒๕๕๐) 

 หนังไทยคุณภาพที่อาจจะถูกมองข้าม ด้วยกระแส 

หนังผีที่มีออกมากลาดเกลื่อนในช่วงนั้น จนหลายคนคิดไปว่า 

บอดี้ ก็คงเหมือนเรื่องอื่นๆ แต่ปรากฏว่า บอดี้ กลับมีดีเกิน 

กว่าที่หลายคนคาดไว้ 

 “คุณเคยฝันถึงคนตายไหม?” คำโปรยจากใบปิดของ 

หนังเรื่องนี้ช่วยอธิบายเรื่องราวอย่างคร่าวๆ ของตัวหนัง ที ่

ว่าด้วยชายหนุ่มที่มีอาการฝันร้ายเป็นประจำ ในฝันเขาเห็นใคร 

คนหนึ่งกำลังชำแหละศพหญิงสาว และหญิงสาวคนนั้นก็ตาม 

มาหลอกหลอนเขา ทั้งในยามหลับและยามตื่น ชายหนุ่ม 

พยายามค้นหาคำตอบว่าเธอคนนั้นคือใคร แต่ทุกคนที่เขาเข้า 

ไปเกี่ยวข้องด้วยต่างก็จบชีวิตลงอย่างมีเงื่อนงำ 

 นอกเหนือจากเนื้อหนังที่ว่าด้วยความลี้ลับและความ 

อาฆาตพยาบาท แน่นอน เรื่องของผีๆ ที่คอยออกมาหลอก 

คนดูอยู่เป็นระยะๆ หนังยังเพิ่มประเด็นของอาการป่วยทาง 

จิตแทรกเข้ามา ทำให้ดูเป็นหนังที่มีกึ๋นขึ้นมาบ้าง แต่ถ้าเป็น 

คอหนังสยองขวัญก็คงเดาได้ไม่ยากว่าจริงๆ แล้วใครกันแน ่

คือฆาตกรตัวจริง

 การตายของเหยื่อแต่ละรายล้วนแต่ตายด้วยสารพัด 

ไอเดีย แต่สำหรับตัวละครหลักของเรา นอกจาก “เธอ” จะ 

ตายแล้ว ยังถูกตัดเป็นชิ้นๆ หนังไม่ได้บอกละเอียดว่าทำไม 

ต้องแยกส่วนแบบนั้น แต่ก็คงจะเดาได้ว่าเพราะมันง่ายที่จะ 

ทำลายน่ะสิ ที่น่าสนใจกว่านั้นคือตัวละครในเรื่องวนเวียนอยู ่

กับอาชีพหมอ แถมเรายังเคยได้ยินข่าวการฆ่าหั่นศพอยู่บ่อยๆ 

...หรือว่าเรื่องพวกนี้ พวกหมอเขาถนัดกันนะ
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๓. เชือดก่อนชิม (๒๕๕๒) 

 ช้าก่อน หากคิดว่าการหั่นศพเป็นเรื่องเฉพาะพวก 

หมอล่ะก็ คุณคิดผิด เพราะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ชำแหละเป็น 

นะจ้ะ 

 จริงๆ แล้วประเด็นของหนังน่าจะอยู่ที่การสะท้อนถึง 

ผลพวงจากการถูกทารุณและการล่วงละเมิดทางเพศ แต่ที่ 

สาหัสกว่านั ้นก็ค ือคนที ่เป ็นฝ่ายกระทำกลับเป็นคนใน 

ครอบครัวเสียเอง เหมือนอย่างที่ บุษ ถูกพ่อและพี่ชาย 

กระทำตั้งแต่ยังเด็ก เธอถูกทำราวกับไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ที่ร้าย 

กว่านั้น พ่อของเธอยังมีแก่ใจยกเธอให้ ประวิทย์ เสียดื้อๆ 

ทั้งที่เธอกำลังตั้งท้อง 

 จากความกดดันที่สะสมมาแต่เล็กทำให้ บุษ กลาย 

เป็นคนที่เก็บตัวและมีพฤติกรรมผิดปรกติ จนกระทั่งวันหนึ่ง 

ที่เธอต้องขน “ศพ” กลับบ้านโดยไม่รู้ตัว เธอจึงจำเป็นต้อง 

จัดการกับศพนั้น แล้ววิธีไหนจะง่ายไปกว่าการเอามาทำเป็น 

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่ะครับ รสชาติดีแถมยังประหยัดเงินค่าเนื้อได้ 

อีกด้วย และเมื่อได้ประโยชน์สองสถานขนาดนี้ บุษเลยต้อง 

หาเนื้อมาเพิ่ม เพราะก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนของเจ้าหล่อนขายดิบ 

ขายดีเสียขนาดนั้น

 หนังทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวในช่วงครึ่งแรก 

แต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังกลับอ่อนด้อยราวกับเป็นคนละเรื่อง 

มูลเหตุที่อุตส่าห์ทำทางมาในตอนต้นกลับถูกคลี่คลายอย่าง

ลวกๆ แล้วหันมาขายความสะอิดสะเอียนของซากศพแทน 

ที่ทนไม่ได้จริงๆ คือตอนจบดันมีเสียงบรรยายมาสั่งสอนคน 

ดูด้วยถ้อยคำหรูเลิศ มาตกม้าแล้วโดนกระทืบซ้ำจนตายก็อี 

ตอนจบนี่แหละครับ 
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๔. Hostel (๒๐๐๕) 

 ถ้าคนเราไม่เห็นคนด้วยกันว่าเป็น “คน” คงไม่แปลก 

ที่คนเหล่านั้นจะโดนกระทำแบบในหนัง Hostel หรือในชื่อไทย 

ว่า นรกรอชำแหละ 

 

 เล่าเรื่องราวของสามหนุ่มอเมริกันที่แบกเป้ออกท่อง 

ยุโรปเพื่อท่องเที่ยวและหวังจะฟันสาวยุโรปซักครั้งในชีวิต แต ่

ระว่างที่สนุกสุดเหวี่ยงอยู่นั้น เพื่อร่วมก๊วนคนหนึ่งหายตัวไป 

อย่างลึกลับ สองหนุ่มที่เหลือก็เหมือนจะไม่ได้ ใส่ใจ เพราะคิด 

ว่าเพื่อนตัวแสบคงไปติดหญิงอยู่ที่ ไหน จนกระทั่งเมื่อทั้งคู่ตก

อยู่ ในชะตากรรมเดียวกันจึงได้รู้ว่าเพื่อนที่หายไปนั้นต้องเจอ 

กับอะไร 

 หนังเล่าเรื่องของความวิปริตของมนุษย์ ที่ถูกนำมาทำ 

เป็นการค้า คือการลักพาตัวนักท่องเที่ยวมาขายให้พวกโรคจิต 

ทรมานเล่น คุณสามารถทำกับเหยื่อได้ทุกอย่างตามแต่ใจ 

ปรารถนา จะเผาไฟ แล่ แคะ แผ่ แหวะ ชำแหละ ตัด ยิง 

หรืออะไรก็ตามแต่ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่เตรียมไว้พร้อม 

สรรพ เมื่อสาแก่ใจแล้วจะมีทีมงานคอยกำจัดศพให้เรียบร้อย 

สนนราคาตามแต่ประเภทของเหยื่อ ถ้าเป็นพวกอเมริกันก็แพง 

หน่อย กิจการนี้ทำกันเป็นระบบ มีทั้งตัวล่อ มีตำรวจ มีพวก 

มือปืนคุ้มกัน เรียกว่าครบวงจรเพื่อสนองความต้องการแบบ 

โหดๆ ของพวกวิปริตเหล่านี้

 ในหนังนั ้นบอกว่าเรื ่องทั ้งหมดเกิดขึ ้นที ่ประเทศ 

สโลวเกีย ซึ่งก็ดูเหมือนจะตกเป็นข่าวไม่น้อยว่าไปทำให้ชื่อเสียง 

ประเทศเขาเสียหาย แต่ทางทีมงานก็อ้างว่าเรื่องทั้งหมดนี้ม ี

อยู่จริงๆ แต่ที่ ไหนไม่บอก แถมยังเอาเรื่องจริงที่ว่านี้มาดัด 

แปลงเป็นภาพยนตร์ ให้ชมกัน ถึงตอนนี้ Hostel ออกฉายมาแล้ว 

๓ ภาค แต่ละภาคก็มีฉากแยกชิ้นส่วนมนุษย์ ให้เห็นทั้งสิ้น
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๕. เรื่องตลก 69 (๒๕๔๒) 

 เรื่องตลก 69 เป็นผลงานชิ้นที่สองของผู้กำกับ 

เป็นเอก รัตนเรือง ที่เลือดสาดกระจายและตัวละครที่ดู 

เกี่ยวโยงกันเป็นงูกินหาง ดูแล้วนึกถึงหนังของ เควนติน 

ทารันติโน่ ขึ้นมาตะหงิดๆ 

 “ตุ้ม” สาวออฟฟิศดวงตกที่เพิ่งถูกให้ออกจากงานใน 

ยุคฟองสบู่แตก เกิดดวงดีเจอกล่องในเงินเป็นล้านมาวางทิ้ง 

ไว้หน้าห้องหมายเลข 6 แม้ว่าจะยังงงๆ อยู่ แต่ตุ้มก็เลือกที่ 

จะเก็บเงินนั่นไว้เสียงเอง แต่เรื่องกลับบานปลายเมื่อไม่ได้มี 

แค่ตุ้มที่อยากจะเก็บเงินไว้ จากสาวออฟฟิศธรรมดาๆ ตุ้ม 

ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

 เรื่องเข้าใจผิดที่อาจจะดูตลก เพียงเพราะหมายเลข

ห้องของตุ้มที่กลับหัวทำให้ตุ้มดวงซวยต้องจัดการกับศพทั้ง

ที่เธอไม่ได้เป็นคนทำ หนังยัดเอามุขตลกร้ายเอาไว้อย่างเต็ม

เหยียด และเต็มไปด้วยเลือด เลือด และเลือด ไม่น่าเชื่อว่า 

ห้องพักเล็กๆ ของผู้หญิงคนนึงจะก่อให้เกิดศพมากมายก่าย 

กองได้ถึงเพียงนี้ สาเหตุก็ไม่ใช่อื่นใด มันคือความโลภ 

ทะยานอยากของคนเรานี่แหละ แม้แต่ตุ้มนางเอกของเราก็ 

ไม่เว้น

 คนดูจะลุ ้นเอาใจช่วยตุ ้มว่าจะกำจัดศพอย่างไร 

ขณะที่เธอออกไปซื้อหีบเพื่อมาใส่ศพรายแรก เมื่อกลับถึง 

ห้องเธอก็ต้องออกไปซื้อหีบมาเพิ่มเพื่อจะใส่ศพรายที่สอง  

พอขนาดหีบเล็กกว่าตัวศพ ตุ้มจึงต้องจัดการ “เลื่อย” ศพ 

เป็นชิ้นเพื่อจะให้ยัดลงหีบได้ ขอบอกว่าเรื่องนี้คุณหมิวพลิก 

บทบาทในแบบที่คุณคงไม่เคยเห็นที่ ไหนมาก่อน 
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ต





 จากชื ่อบทความนี ้ก ็การ ันตีความหวานของ 

เรื่องราวที่คุณจะได้อ่านไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะนะ ว่าคง 

ต้องมีสักบรรทัดที่ทำให้ผู้อ่าน หวาน เลี่ยน อาเจียน 

เวียนศีรษะ เอ่อ...มากไปนะ เราแค่หวังว่าคุณจะยิ้ม 

ให้กับตัวอักษรและประโยคเหล่านี้บ้าง มุมหวานหวาน  

เมื่อวานวันไม่ใช่มุมไหนในคณะวิทยาศาสตร์ แต่เป็นมุม 

หนึ ่งในความคิดและความทรงจำของเราที ่จะแบ่งปัน 

ความหวานกับผู้อ่าน ในสองบรรทัดนี้ จะมีแต่ความหวาน 

เราสัญญา... 

 

 กลูโคส กาแลกโตส ฟรุกโตส มอลโทส น้ำผึ้ง 

อ้อย หวานเย็น ทอฟฟี่ อมยิ้ม ...

 นั่นแหละหวานไหม ก็ลองคิดดูอย่างความคิดที ่

เป็นวิทยาศาสตร์ เมื่อพูดถึงคำว่าหวาน คุณนึกถึงอะไร...  

เรานึกถึง กลูโคส และร่ายยาวไปถึงเครบส์ไซเคิล บางคน 

อาจจะนึกเป็นภาพโครงสร้างโมเลกุล แอลฟา-ดี กลูโคส  

บางคนอาจจะนึกถึงสารให้ความหวานแทนน้ำตาล อย่าง 

น้ำตาลแอลกอฮอล์ เช่น ไซลิทอล แต่มุมหวานๆ ของเรา 

ในที่นี้หมายถึง สุนทรียะ และโดยไม่ได้เปิดพจนานุกรม 

เล่มใด สุนทรียะ แปลจากความเข้าใจได้ว่า อารมณ์ดี สวย 

งาม สบายใจ มันก็คืออารมณ์หวานๆ เย็นๆ ของเราน่ันแหละ  

มันเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ แต่คุณว่า วิทยาศาสตร์ 

กับสุนทรียศาสตร์จะไปกันได้แค่ไหน?... ในย่อหน้าต่อไป

นี้คุณอาจจะได้คำตอบ 

 “ ริมหน้าต่างห้องนอน หญิงสาวเปิดม่านให้กว้าง 

ขึ้น เธอไม่ได้หวังว่าแสงจากภายนอกจะเพิ่มความสว่างให ้

กับห้องนอนของเธอ เธอเพียงแต่มองออกไปภายนอก 

หน้าต่าง ดาวทุกดวงดูสุกสว่าง เธอหันมาบอกกับชาย 

หนุ่มว่า

 “คุณดูสิค่ะ คืนนี้ดาวสวยจัง ดาวทุกดวงเหมือน

กำลังมองมาที่เรานะคะ” 

 ชายหนุ่มไม่ได้ตอบอะไร แต่ก็ละสายตาจาก  

Laptop ตรงหน้าแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง เพียงไม ่

นานสายตาของเขาก็กลับมาอยู่ที่สมการมากมายบนหน้า

จอ

 “คุณว่าไหมดาวเหมือนเป็นดวงตาของท้องฟ้า”

 คราวนี้ชายหนุ่มไม่ได้ละสายตาจากงาน แต่ก็ตอบ 

หญิงสาวไปว่า 

 “บนดาวไม่มีเรตินา ผมว่ามันก็เป็นก้อนหินสะท้อน 

แสง ที่ โคจรอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก” 

 เอ่อ...แล้วบทสนทนาก็จบลงแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสิน 

ว่าวิทยาศาสตร์จะขาดสุนทรียะ 

มุมหวานๆ...เมื่อวานวัน
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ตรงนี้ให้คุณเขียน
โดย Coppersmith barbet



 เชื ่อว่าตัวอักษรเหล่านี ้คงจะกำลังผ่านสายตา 

ของคนที่เลือกข้างวิทยาศาสตร์มากกว่าสุนทรียศาสตร์  

และผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ก็ร่ำเรียนวิทยาศาสตร ์

กันมาตั้งแต่เด็ก ๆ  จนอุตส่าห์สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตร 

บัณฑิตมาตั้งหนึ่งใบ แต่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ ไม่ได้ขาด 

สุนทรียะ แต่เป็นสุนทรียะทางภาษา ก็คุณชอบไหมเล่าที ่

จะได้อ่านคำเพราะๆ ประโยคสวยๆ หรือคุณชอบเฉพาะ 

สมการทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ที่ตรงไปตรงมาเช่น 

 

∑F=Ma

 

 แล้วถ้าเราจะขอยืมเครื่องหมาย  ∑ และ ตัวอักษร  

M จากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน มาวางไว้ที่เดิม 

แล้วกำหนดให้ F=L  และ  a = U แทนค่า F และ a ใน 

สมการ จะได้ว่า

∑L=MU

 เมื่อ L แทนปริมาณทางความรู้สึกที่ชื่อเต็มๆ ว่า 

LOVE  ดังนั้นสมการข้างต้นจึงเขียนได้ว่า 

∑LOVE=MU

 เราบอกว่าเรารักมหิดล แต่ถ้าใครจะไปบอกรัก 

สาวก็ให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกข้อ โดยกำหนดให้ M=1  

ก็จะเขียนสมการใหม่ได้ว่า 

∑LOVE=U

    จากสมการบรรทัดเดียว มันก็มีวิธีคิดหลายอย่าง 

ที่แตกต่างไปได้  ปิดท้ายด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็ยังอยู่ใน 

วิชาฟิสิกส์ เป็นเรื่องแรงในวิชาฟิสิกส์ แรงลอเรนซ์ซึ่งเรียน 

กันมาตั้งแต่มัธยมปลาย ลองจินตนาการดูว่าเด็กนักเรียน 

มัธยมปลายนั่งเรียนวิชาฟิสิกส์ แต่เขียนความรู้ทางฟิสิกส ์

ออกมาเป็นกลอนสุภาพหรือกลอนแปด กลอนบทนั้นมีใจ 

ความว่า 

      จำได้ไหมลอเรนซ์เคยบอกไว้

 ถ้าเมื่อไรประจุ q มีความเร็ว V

 ผ่านเข้าไปในสนามแม่เหล็ก B

 ก็จะมีแรงแม่เหล็กมากระทำ

 แต่ลอเรนซ์ไม่อาจจะรู้ ได้

 ถ้า หัวใจ วิ่งไปด้วย ความคิดถึง

 ผ่านเข้าไปใน หัวใจ อีกดวงนึง

 จะหวานซึ้ง เป็น แรงรัก ที่มากมาย 

                 (มากกว่า qVBsin0)

 นั่นแหละคือมุมหวาน หวาน เมื่อวานวันที่เราเขียน 

มาแบ่งปันกับคุณผู้อ่าน โดย หวาน แทนสุนทรียะ หรือ 

ศิลปะ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีห่างจากวิทยาศาสตร์ แต่มันก็มีจุด 

ท่ีพบกันได้ ถ้าเราไม่ขีดเส้น ตีกรอบความคิดหรือว่าคิดแยก 

ส่วน  จะมองก้อนหิน หรือสบตาดาว มันก็คือเรื่องราว 

เดียวกัน    

๓๘

ต



ต้นไม้...ที่ ไร้ที่ยืน 

-----------------------------------------------

ที่ยืนต้น คนเขาชัง ก็สั่งขุด 

มือมนุษย์ ฉุดกระชาก รากสั่นไหว

คมเลื่อยปาด ขาดกลางต้น โค่นลงไป 

ยังหวังให้ กิ่งใบถม ห่มผืนดิน

ดินเหมือนบ้าน เหมือนสุสาน ของหลายสิ่ง 

บัดนี้นิ่ง อยู่ภายใต้ อิฐทรายหนา

แบกเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ท่อประปา 

แต่ต้นกล้า พฤกษาใบ ไร้ที่ยืน

 ใบไม้ที่หล่นบนดิน ถูกย่อยสลาย เพิ่มธาต ุ

อาหารให้ดิน ดินท่ีมีธาตุอาหารสมบูรณ์ ช่วยให้เมล็ด 

พันธุ์เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ต้นใหม่ ผลิใบ และใบไม้ก็ 

ร่วงสู่พื้นดิน 

 นั่นเป็นวัฏจักรที่ ไม่ซับซ้อน แต่สำคัญ ซึ่ง 

หลายคนละเลยความสำคัญของความจริงตาม 

ธรรมชาติข้อนี้ จึงเข้าไปรบกวนความเป็นธรรมชาติ 

ดินไม่ได้ทำหน้าที่ของดิน ไม้ต้นเก่าถูกโค่นทำลาย 

เร็วกว่าอายุขัยของมัน และไม้ต้นใหม่ก็เจริญเติบโต 

มาทดแทนไม่ทัน นั่นทำให้ พื้นที่สีเขียวลดลง 

 ถ้าเรามองภาพกว้างคุณอาจจะนึกถึงพื้นที่

ป่าไม้ ในประเทศไทยที่เหลืออยู่น้อยเต็มที มองใกล้ 

ตัวกว่านั้นสักหน่อย มีสักกี่จังหวัดในประเทศไทยที่มี 

ป่า มองแคบเข้ามาอีกจนถึงที่บ้านของคุณ ดินที่ 

บ้านคุณ ต้นไม้ที่บ้านคุณได้ทำหน้าที่ตามธรรมชาติ 

ของมันไหม แล้วมองแคบอีกนิด มองเข้ามาในความ 

คิดของตัวเอง คุณคิดยังไงกับถ้อยคำทั้งหลายที่คุณ 

อ่านอยู่คุณมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในความคิด และหัวใจ 

บ้างไหม ไม่ว่าคำตอบจะคืออะไร“หน้านี้สีเขียว”  

ขออนุญาตพาความรักธรรมชาติเข้าไปในความคิด 

และในใจของคุณ ผ่านตัวอักษรของเรา เราจะเล่า 

ว่าเรารักธรรมชาติ และคุณ(น่า)จะรักธรรมชาติไป 

พร้อมเรา ในเล่มแรกนี้เราเล่าถึง ต้นไม้ที่ ไร้…ที่ยืน 

 ในเล่มหน้า เราจะมาเล่าว่า ต้นไม้ต้นนั้น เคย 

ยืนอยู่ที่ ไหน... แล้วพบกันถ้ามีเล่มหน้า 555

                                             

                                

๓๙

หน้านี้สีเขียว

ต

ตรงนี้ให้คุณเขียน
โดย ตะขาบทุ่ง



๔๐

“เรื่อง หมา หมา”
 ส่ีตีนเดินมา ใบหน้ามีขน      ดูไปดูมาหน้าไม่เหมือนคน 

แล้วตกลงนั้นมันตัวอะไร

 

 ผมไม่รู้น่ะครับว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะเดากัน

ออกหรือเปล่า ผมใบ้ ให้อีกหน่อยล่ะกัน มันมีหางครับ 

แถมกระดิกไปมาได้ด้วย คงไม่เดาว่าช้างน่ะครับ ... อะไร 

นะครับ ผมเหรอ ... ไม่ใช่ ผมไม่มีหางซักหน่อย ... คำตอบ 

คือ “หมา” ครับ หมาน่ะครับ สุนัข Dog น่ะครับ ตึกกลม 

เล่มนี้ด้วยความเป็นอินดี้ ผมกะว่าจะเล่า “เรื่อง หมาหมา” 

 ละกัน ... อะไรนะครับ เรื่องของหมาครับ ไม่ใช่เรื่องของ 

ผม โธ่คุณ ผมไม่ใช่หมาซักหน่อย 

 ก็ไม่นานมานี้น่ะครับ หลายท่านที่ทำงานหรือว่า 

กำลังคร่ำเคร่งกับการเรียนในภาคเรียนที่สอง ประจำป ี

การศึกษา คงจะเดินผ่านไปมาได้ตึกฟิสิกส์ และได้เห็น 

สมาชิกใหม่ของบ้านคณะวิทย์ของเราน่ะครับ ครับใช่แล้ว 

หมาน้อยน่ารัก วัยกำลังซนทั้งสิบเอ็ดตัวที่กำลังวุ่นวาย 

กับการเติบโตของตัวเองซะเหลือเกิน ผมเห็นแล้วยังอดขำ 

ไม่ได้ แล้วทั้ง ๑๑ ชีวิตนี่ก็ดูแข็งแรง สวยงาม น่ารักน่าชัง 

ทุกตัว หลายตัวลักษณะดีต้องตามตำรา ไม่เหมือนตัวแม่

ที่ดูกระดำกระด่างยังไงพิกล

 อันที่จริงผมทึ่งในความสามารถของแม่หมามาก 

กว่าครับ ไม่รู้ว่าเค้าไปเอาเรี่ยวแรงที่ ไหนมาอุ้มท้องลูก 

หมาจอมซนมากมายขนาดนี้ อย่างว่าล่ะครับที่เค้าว่า 

หมาไทยมักจะลูกดก ถ้าใครเคยเห็นหมาตกลูกมากกว่า 

๑๑ ตัว บอกผมด้วยน่ะครับ 

 เรื่อง หมาหมา ในคณะของเรานี่ ไม่ใช่เรื่องใหม ่

แต่ก็ยังไม่เคยมีการตกลูกแบบอึกทึกคึกโครมเหมือนเจ้า 

หล่อน จะว่าไปคณะเรานี่ก็มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “หมา” อยู ่

หลายตัวอยู่ครับ “น้ำหวาน” คือหมาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

ในคณะ เจ้าหล่อนจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อ 

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองด้วยโรคชรา หลังจากใช้ชีวิต

อยู่คู่คณะมานานกว่า ๑๐ ปี (เท่าที่ ได้ข้อมูลจากผู้อาวุโส

หลายท่าน) ในคืนก่อนที่จะจากไป เธอร้องโหยหวนด้วย

ความทรมานอยู่ตลอดตั้งแต่ค่ำจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น บรรดา 

รปภ.ก็ได้แต่สงสารครับ แต่ทำอะไรมากไปกว่านี้ ไม่ได้

 รุ่นเดียวกับน้ำหวานนั้นเห็นจะแยกย้ายล้มตาย 

หายจากกันไปหมด แต่ยังคงมีรุ่นใหม่ๆ วนเวียนเข้ามาใน 

คณะบ้างประปราย ถ้าจะให้หาที่มาที่ ไปของพวกเขาก็คง 

น้ำหวาน

ในบ้านของเราเอง
โดย หลานป้าจุก



๔๑

จะยาก เราสามารถพบเห็นพวกเขาได้ทั่วไปทุกซอกมุม 

ของคณะ โรงอาหารนี่หนึ่งละที่ต้องเจอแน่ๆ ใต้ตึกฟิสิกส ์

ก็ใช่ ตึกกลมนี่ก็มี และที่เด่นเป็นสง่าก็คือหน้าตึก K แขก 

ไปใครมาก็จะพบเขาหรือเธอนอนหมอบราวกับสฟิงซ์คอย

พิทักษ์คณะ

 กลับมาที่นางเอกตามท้องเรื่องของเรา กระแส 

ข่าวเล่าว่าแต่เดิมหล่อนพำนักอยู่แถวซอยสวนเงิน ก่อน 

จะอยพยพมาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จนกระทั่งตั้งครรภ์ 

แต่ไม่สามารถฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาลได้จึงออกเดินทาง

หาทำเลดีๆ สำหรับคลอด ก็มาพบสถานที่ดี ชัยภูมิเหมาะ 

ก็คือคณะวิทยาศาสตร์บ้านเรานี่แหละ พอตัดสินใจดังนั้น

หล่อนก็เดินดุ่ยๆ เข้ามาแล้วก็บรรจงปล่อยเลือดเนื้อเชื้อไข

ออกมาจนครบ ๑๑ ชีวิต เป็นอันเสร็จพิธี

 ที่เกิดเหตุนั้นเดิมทีอยู่ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินตึกK 

ครับ แต่เพราะเมื่อฝนตก น้ำจะท่วมนองเต็มตลิ่ง บรรดา 

ผู้มี ใจเมตตาก็อพยพหล่อนและครอบครัวมาพำนักที่ ใต้ 

ตึกฟิสิกส์เป็นการชั่วคราว ภายใต้การกำกับดูแลของ 

อ.ฤทัยวรรณ ที่คอยดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดี

 ถ้าเชียงใหม่มีเจ้าหลินปิง คณะเราก็เจ๋งกว่าละ 

ก็มีตั้ง ๑๑ ตัวแน่ะ ของแปลกเราไม่สน เราเอาเยอะเข้าว่า  

ทีแรกผมตั้งใจอยู่ว่าจะหาทางตั้งโครงการประกวดชื่อ 

หมามันซะเลย แข่งกับตั้งชื่อแพนด้า แต่จนแล้วจนรอดก ็

หาสปอนเซอร์ไม่ได้

 ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้ ทั้ง ๑๑ ชีวิต กำลังทยอย 

เดินทางไปยังบ้านหลังใหม่ที่มีผู้ ใจบุญรับไปอุปการะ ส่วน 

เจ้าหล่อนก็จะถูกจับทำหมันซะ ดูท่าทางหล่อนเศร้าๆ 

ยังไงพิกลเมื่อลูกๆ หายหน้าไปทีละตัวสองตัว หัวอก 

หมาเป็นแม่ครับ ต้องพรากจากลูกไปก็คงเศร้าเหมือนกัน

ครับ

 แล้วก็เศร้าจริงๆ ครับ เมื่อแม่หมาที่น่าสงสารเดิน 

ร้องครางหงิงๆ ตามหาลูก หลังจากที่ลูกน้อยตัวสุดท้าย 

ถูกนำไปเลี้ยง หากใครที่มาใช้บริการห้องสมุดสตางค ์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย. จะเห็นหล่อนเดินตาละห้อยตาม 

หาลูกมาถึงชั้น ๒ และพยายามเข้ามาถึงในห้องสมุด ทั้ง 

ที่หล่อนไม่เคยย่างกรายขึ้นตึกมาก่อน คงเพราะกลิ่นของ

ลูกน้อยยังคงติดตามตัวน้องๆ นักศึกษา หล่อนก็เลยคิด 

ว่าลูกอยู่ในนี้กระมัง 

 งานนี้ ไม่รู้จะดีใจกับลูกหมาที่ ได้บ้านใหม่ หรือ 

เศร้าใจไปกับแม่หมาที่ต้องพรากจากลูกน้อยกันดีล่ะครับ

ต



๔๒

โอ้แม่เจ้า ... บาร์บี้ฉลองอายุครบ ๕๐ ปี

เจ้านกทวิตตี้ 

ตอนอายุ ๖๐ ขวบ

มนุษย์เหล็กไหล...

ซูเปอร์แมนวัยใกล้เกษียณ

ยังกะเซลส์แมนตกรุ่น

ราชาไวกิ้ง Thor...ดูยังไงก็เป็นอ้ายอ้วนขี้เมา

มันมากับอีเมล์
ใครมีเมล์เด็ดๆ ภาพสวยๆ เรื่องฮาๆ หรือเรื่องราวสาระความรู้ที่ ได้มาจาก foward mail ทั้งหลาย

อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ชมก็เมล์มาบอกกันได้ที่ teaar@mahidol.ac.th จ้า

สัจธรรม...จริงๆ นะเนี่ย



๔๓

คู่หูคู่ฮา แบทแมน และ โรบิน

Wonder Woman

สาวน้อยมหัศจรรย์ ... มหัศจรรย์จริงๆ ด้วย

คุณปู่ Spiderman 



๔๔

“ปิดตึก”
 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ 

เดือนตุลาคม ยังคงช่วยยืนยันได้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์

บ้านเรายังไม่ตายสนิท แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ใน 

ช่วงรุ่งเรืองนะครับ จำนวนผู้เข้าชมนับแสนคนนั้นหาก 

เทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ ก็นับว่ายังน้อยอยู ่

มากทีเดียว

 แต่อย่างน้อยที่สุด มันก็น่าชื่นใจที่เห็นเด็กๆ หรือ 

คนวัยหนุ่มสาวจูงมือเกี่ยวก้อยกันไปเลือกหาซื้อหนังสือ 

อ่านกัน

 แม้ว่าบรรยากาศจะคงคึกคักเหมือนเช่นทุกปี 

แต่ก็มีเสียงบ่นเล็กน้อยว่าหนังสือในงานยังราคาค่อนข้าง 

แพง ลดราคาไม่สะใจเท่าไหร่ อันที่จริงเสียงบ่นทำนองนี้ก็

มีมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้ว ซึ่งก็ช่วยไม่ได้จริงๆ เพราะทาง 

ผู้ผลิตเองก็จำเป็นต้องรักษารายได้ของพวกเขาเพื่อความ

อยู่รอดเช่นกัน

 สำหรับบรรดาหนอนหนังสือชาวคณะวิทย์ไม่ 

ต้องรอนานครับ เดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า (๒๕๕๓) งาน

มหกรรมหนังสือประจำปีของพวกเราก็จะจัดขึ้นอีกครั้ง 

โดยมีห้องสมุดสตางค์เป็นเจ้าภาพ ข่าวแว่วมาว่าได้ระบ ุ

ไว้แล้วว่าเป็นวันพุธที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์

 เพ ื ่อเป ็นการโหมโรง“งานมหิดล-พญาไท  

บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๕ ” ตึกกลม ฉบับต่อไปเราจึงจะขอนำ 

เสนอเบื้องลึกเบื้องหลังของงานหนังสือประจำปีของชาว 

เรา คอยติดตามกันครับว่าทีมงานจะไปคุ้ยแคะเรื่องราว 

แบบไหนมานำเสนอ

 ตึกกลม ฉบับที่ ๖ สำเร็จลงได้ด้วยความทุลักทุเล 

พอสมควร ด้วยความเป็นมือใหม่และข้อจำกัดในหลายๆ 

ด้าน แต่เชื่อเถอะว่าทีมงานได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่เพื่อให ้

ตึกกลมยังคงมาตรฐานที่ดี ไว้ ให้ทัดเทียมกับตึกกลมฉบับ

ก่อนๆ

 แต่นั่นหมายถึงว่าหากตึกกลมหวังจะยืนหยัดอยู่ 

ได้อย่างแข็งแกร่ง ชาวคณะวิทย์ทุกท่านคือฟันเฟืองสำคัญ 

ที่จะช่วยให้ตึกกลมไปสู่จุดนั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับใน 

ทางที่ดีจากผู้อ่านทุกท่าน และยังแอบหวังว่าจะพบผู้อ่าน 

ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา แม้เพียงสักท่านเดียว เราก็ชื่นใจ 

แล้วครับ.
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