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คะนึงนิจฉบับที่ ๑
คิดถึง...พ่อ
คะนึงนิจ แปลว่า คิดถึงตลอดไป  พวกเราจึงอยากส่งความคิดถึงผ่านตัวอักษรจากผูค้ นทีห่ ลากหลาย  อาจเป็นเพราะ
ความคิดถึงหรือความบังเอิญ  ที่น�ำพาให้พวกเราได้กลับไปยังชุมชนเก่าแก่ในเขตพระนครอีกครั้ง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
ย่านสามแพร่ง คือ แพร่งสรรพศาสตร์ แพร่งนรา และ ชุมชนแห่งประวัตศิ าสตร์อย่าง “แพร่งภูธร” ทีว่ า่ กันว่าเป็นชุมชนทีผ่ ูกพัน
กับสถาบันพระมหากษัตริยม์ าตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และอยูก่ บั เราทุกช่วงชีวติ จริงๆ ผ่านบุคคลและสถานทีใ่ นชุมชนแห่งนี้
คุณลุงวิบูลย์ ตั้งยืนยง ต�ำนานแห่งแซกโซโฟนไม้ไผ่สายเลือดไทย กับวลีที่ว่า “ถ้าเหนื่อยก็เงยหน้าขึ้นไป” และ
คุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ กับความคิดถึง “ไอติม ถ้วยส�ำคัญในชีวิต”
สถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกของชาวแพร่งภูธร และคนไทยทุกคน กับ “สถานีอนามัยประวัติศาสตร์ แห่ง
แรก
ในกรุงรัตนโกสินทร์”
และบทเรียนครั้งส�ำคัญที่ท�ำให้รู้ว่าความคิดถึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การมองเห็น ก�ำลังจะถูกบอกเล่าผ่านพวกเรา
“คะนึงนิจ”
									
ป.ล. คะนึงนิจ...คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง

สแกนQR Codeด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เพื่อเข้าฟังในระบบ Audio Description
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นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ “คะนึงนิจ” เล่มนี้
มีระบบเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
เพราะเราต้องการให้ความคิดถึงส่งไปถึงทุกคน

สารบัญ

เรื่องเก่า..เล่าใหม่
เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ถูกร�ำลึกถึง
อีกครั้ง - หน้า 2
จดหมาย..ปลายทาง
การเดินทางของความคิดถึงจาก
จดหมายสู่ปลายทาง - หน้า 3
สู่..ห้วงคะนึง
เรื่องราวส�ำคัญของบุคคลในชุมชนที่
ดึงดูดเราสู่ห้วงของความคิดถึง - หน้า 4
สถาน..ที่ระลึก
สถานที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ ที่ควรค่า
แก่การย้อนระลึกถึง - หน้า 8
ขอ-ค�ำ-นึง
ค�ำเชิญชวนของคนในชุมชน ที่ทำ� ให้เรา
อยากขอ (ชิม) ค�ำนึง - หน้า 9
พิพิธเพลิน
ท่องเที่ยวเพลิดเพลิน ชวนเดิน
พิพิธภัณฑ์ - หน้า 10
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แพร่ง ภู

ธร

เมื่อวันก่อน

โดย กิตตินันท์ รอดประเสริฐ

        เรื่องราวของชุมชนเล็กๆ อย่างแพร่งภูธรจากค�ำบอกเล่าของ
คุณป้าณัฐพร เจ้าของร้านณัฐพรไอศกรีมรสไทย ป้าเล่าว่าแต่เดิม
ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นวังริมสะพานข้างโรงสี เรียกว่า “วังเหนือ” ซึ่ง
เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่น
สนิทนเรนทร์ ป้ายังบอกอีกว่าท่านเป็นต้นราชสกุลไพฑูรย์
      หลังจากท่านสิ้นพระชนม์ วังแห่งนี้ได้กลายเป็นที่ประทับของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา  
และท่านทรงเป็นต้นราชสกุลชุมแสงอีกด้วย ฟังมาถึงตอนนี้แล้ว
พวกเราทุกคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ท�ำไมป้าถึงรู้เรื่องราวของชุมชน
แพร่งภูธรแห่งนี้ได้อย่างละเอียด ป้าจึงเล่าว่าป้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด
อีกทั้งป้าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว ท�ำให้สามารถเล่าเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี อยู่ๆ
เพื่อนฉันคนหนึ่งก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าท�ำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่า
แพร่งภูธรจึงเอ่ยปากถาม
       ป้ายิ้มให้แล้วเริ่มเล่าว่าหลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชาสิ้นพระชนม์ รัชกาลที่ ๕ ได้
พระราชทานวังแห่งนี้ให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นภูธเรศธ�ำรงศักดิ์
หลังจากพระองค์ส้นิ พระชนม์ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
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ให้สร้างตึ ก แถวสไตล์ ชิ โ นโปรตุ กี ส และได้ตัดถนนผ่านภายในวัง
พระราชทานชื่อว่า ถนนแพร่งภูธร ซึ่งตั้งตามพระนามของกรมหมื่นภูธเรศธ�ำรงศักดิ์ โดยให้เป็นที่อาศัยของข้าราชบริพาร
       ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ข้าราชบริพารได้ย้ายหนีกลับไปที่
ต่างจังหวัด นอกจากนั้นชุมชนแห่งนี้ยังเคยเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศ
มาก่อน และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มกี ารรือ้ ถอนและกลบหลุม
หลบภัยทิง้ ผ่านไปช่วงหนึ่งคนจีนแคะหรือเรียกอีกอย่างว่าคนฮากกา
ได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่แพร่งภูธรแห่งนี้แทนป้ายังบอกอีกว่าตึกแถว
บริเวณนี้มีลักษณะที่คล้ายกันคือมีหน้าต่าง ประดับด้วยไม้ฉลุลาย
ซุ้มประตูรูปโค้งเหนือช่องลม แต่ในปัจจุบันชาวแพร่งภูธร ทุกคนช่วย
กันปรับปรุงจนมี ความสวยงามมากยิ่งขึ้น
       จากเรื่องทั้งหมดที่ป้าเล่าท�ำให้เราทุกคนรู้สึกได้ว่าชุมชนแพร่งภูธร
แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ซึ่ง
นอกจากชุมชนแพร่งภูธรจะเป็นชุมชนแห่งประวัติศาสตร์แล้ว ชุมชน
แห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียง รวมถึงยังมีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์อีกด้วย

๑.เริ่มต้นการเดินทางของจดหมายแห่งความคิดถึงที่ อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ โดยขึ้นรถเมล์ (คะนึงนิจ) สาย ๕๙ ที่ฝั่งพญาไท
๒.นั่ ง ลั ด เลาะรอบกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ช มความสวยงามของป้ อ ม
มหากาฬและสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

๓.เร่งเครื่องผ่านนิทรรศรัตนโกสินทร์ บนถนนราชด�ำเนินกลางแล้ว
ลงรถเมล์ (คะนึงนิจ) สาย ๕๙ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อต่อ
รถเมล์ (คะนึงนิจ) สาย ๒ ส่งต่อความคิดถึงให้ถึงปลายทาง
๔.แล่นละลิ่วเข้าสู่ถนนดินสอ ตรงไปยังเสาชิงช้า ลงรถเมล์    
(คะนึงนิจ) สาย ๒ แล้วเดินชมความสวยงามของวัดสุทัศน์       
เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เดินตามถนนบ�ำรุงเมือง พอถึง       
สี่กั๊กเสาชิงช้า เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนตะนาว

๕.จะพบสุขุมาล อนามัย อันเป็นสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ของชุมชนแพร่งภูธร นั่นหมายความว่าความคิดถึงเดินทางมาถึง
จุดหมายปลายทางแล้ว
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เรื่องและภาพ โดย ธันวา เลี้ยงทวีคูณ

คุณลุงวิบูลย์ ตั้งยืนยง
ชายผู้ปฏิเสธการเข้าเฝ้า
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

         “คุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมครับ”  คนพันล้านคนที่เชื่อว่ามันมีอยู่จริง ผมคือหนึ่งใน
นั้น พรหมลิขิตที่นำ� พาให้คุณลุงท่านนี้ได้ทำ� ในสิ่งที่คุณลุงรัก และพรหมลิขิตนี่เองที่ท�ำให้
คุณลุงท่านนี้ได้มีโอกาสเข้าใกล้กับบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจในชีวิต
       แม้ว่าสุดท้ายคุณลุง จะต้องปฏิเสธโอกาสนั้นไปก็ตาม แต่การปฏิเสธโอกาสในครั้ง
นั้น ก็ไม่เคยท�ำให้คุณลุงย้อนกลับมาคิดเสียดายเลยสักครั้ง คุณลุงท่านนี้ มีชื่อว่า “คุณ
ลุงวิบูลย์ ตั้งยืนยง” ผู้ให้ก�ำเนิดแซกโซโฟนไม้ไผ่สายเลือดไทยคนแรกของ
ประเทศ
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พวกเราทั้งสามคนก็มายืนอยู่ที่ร้านขายแว่นตาเก่าๆร้านหนึ่งในชุมชนแพร่งภูธร ความ
จริงผมเดินเลยร้านนี้ไปแล้วด้วยซ้ำ� เพราะสายตาคอยแต่จะมองหาร้านขายเครื่องดนตรี โชคดี
ที่เพื่อนในกลุ่มเรียกไว้ได้ทัน ไม่เช่นนั้นผมคงเดินเลยไป “แล้วร้านขายแว่นตาเก่าๆ เกี่ยวอะไร
กับแซกโซโฟนไม้ไผ่” ผมคิดอยู่ในใจ สายตาก็มองกวาดไปทั่วร้าน เห็นแซกโซโฟนไม้ไผ่อยู่ในตู้
โชว์ เห็นรูปถ่ายมากมายที่ทำ�ให้ผมเชื่อแล้วว่าคุณลุงท่านนี้ชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้จริงๆ

จากนั้น คุณลุงจึงพาพวกเราเข้าไปหลังร้านขายแว่น ในใจผมคิด
ว่านี่มันประตูมิติชัดๆ จากหน้าร้านขายแว่นตาเก่าๆ เข้ามาหลังร้าน
เป็นโรงงานผลิตแซกโซโฟนไม้ไผ่เล็กๆ ที่เก่ากว่าหน้าร้านเสียอีก คุณลุง
ให้เหตุผลว่า “ลุงทำ�คนเดียวแบบพอเพียง ไม่ได้ตั้งใจจะทำ�เป็น ที่ทำ�ก็
เพราะชอบเล่นดนตรี อยากให้คนไทยเล่นดนตรีกันเยอะๆบ้าง ดนตรี
มันดีนะ เล่นแล้วไม่แก่” คุณลุงพูดจบก็หัวเราะชอบใจ แต่คุณลุงก็ดูไม่
แก่จริงๆ ใครจะเชื่อว่านี่คือชายอายุ ๗๑ ปี
ของหลายอย่างที่อยู่บนโต๊ะทำ�งานของคุณลุง ล้วนแล้วแต่หาซื้อได้
ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป หรือร้านสะดวกซื้อบางที่ยังมีขาย
ด้วยซ้ำ� คุณลุงลากเก้าอี้เก่าๆมาให้พวกเราทั้งสามคนนั่ง ผมเริ่มต้นถาม
คำ�ถามแรกที่ผมสงสัย หลังจากสายตาของผมเหลือบไปเห็นรูปถ่ายของ
ผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนเล่นแซกโซโฟนถวายสมเด็จพระเทพฯ
“ลุงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็ก เครื่องดนตรีชนิดแรกที่ลุงเล่นคือ
เม้าท์ออร์แกน เล่นแบบไม่รู้โน้ต จนถึงตอนนี้ลุงก็ดูโน้ตไม่เป็นนะ
ลุงใช้การฟังเพลงบ่อยๆแล้วจำ�เอามาเล่นพอโตขึ้นนั่งดูรายการโทรทัศน์
เห็นฝรั่งคนหนึ่งเขาเอาแซกโซโฟนไม้ไผ่มาออกรายการ ลุงเห็นมันครั้ง
แรกก็ถูกชะตาเลย พอรู้ว่าเขาจะมาขายที่ถนนข้าวสาร ลุงกำ�เงินเก็บ
ของตัวเองไปเลย กะว่ายังไงวันนี้ลุงก็ต้องซื้อมันกลับไปให้ได้ พอไปถึง
ก็รู้สึกลังเลเพราะลุงไม่เคยเป่ามาก่อน” จนฝรั่งเขาพูดขึ้นมาว่า “The
star wasn’t born, are train.” เพราะประโยคนี้แหละลุงถึงตัดสิน
ใจซื้อ มาลองฝึกอยู่ถึงสองปี ถึงจะจับทางมันได้ พอเริ่มเล่นเป็นเท่านั้น
แหละลุงก็พามันไปออกงานที่ร้านอาหาร ตอนนั้นมีลูกค้าในร้านสนใจ
เจ้าแซกโซโฟนไม้ไผ่กันใหญ่ บางคนนี่สั่งซื้อกับลุงเลยนะ กะจะให้ลุงทำ�
ออกมาขาย ลุงก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำ�มันออกมาได้ในที่สุด กว่า
จะรู้เคล็ดลับ ให้เสียงเป่ามันเพราะนี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเลย” ลุงเล่าย้อน
ความมาไกลจนผมลืมว่าเคยถามอะไรลุงเอาไว้ แต่ลุงก็ไม่ลืมที่จะตอบ
คำ�ถามแรกของผม

“ส่วนเรื่องที่ลุงได้เล่นแซกโซโฟนไม้ไผ่ถวายสมเด็จพระเทพฯ
ก็เพราะว่าพอลุงทำ�ขายด้วยตัวเอง ลุงเป็นคนแรกในประเทศ ที่มีรายการ
ติดต่อเข้ามาเป็นจำ�นวนมาก แต่ที่คนอื่นๆได้รู้จักชื่อขอลุง
ต้องขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ วงษ์ปัญญาถาวรที่ช่วยต่อยอด เพราะน้อง
สาวของอาจารย์เป็นบรรณาธิการนิตยสารดิฉัน พอเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง
ชื่อเสียงของลุงก็ไปเข้าหูของอาจารย์รำ�เพย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
อาจารย์ท่านจึงเสนอให้ลุงมาเล่นแซกโซโฟนไม้ไผ่ถวายสมเด็จพระเทพฯที่
งานกาชาด และให้ลุงทูลเกล้าฯถวายแซกโซโฟนไม้ไผ่ให้สมเด็จพระเทพฯ
หนึ่งตัว นับว่าเป็นความภาคภูมิใจหาที่สุดมิได้ในชีวิตของลุงเลยนะ”
ลุงเล่าจบก็พนมมือขึ้นเหนือหัว ผมรับรู้ได้ถึงความภาคภูมิใจของลุงจริงๆ
เชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนจากสำ�นักพระราชวังติดต่อให้
ลุงทำ�แซกโซโฟนไม้ไผ่ทูลเกล้าฯถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยนะ แต่ลุงก็
ปฏิเสธเขาไป คุณลุงเริ่มเล่า ตอนนั้นผมถึงกับต้องร้องถามว่า “แล้วคุณลุง
ไม่เสียดายหรอครับ” คุณลุงตอบกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเต็มเปี่ยมไป
ด้วยความภาคภูมิใจว่า “ไม่เลย…กลับมาคิดถึงวันนั้นลุงก็ไม่เสียดายเลย
ที่ไม่อาจเอื้อมเข้าเฝ้าฯพระองค์ด้วย
เพราะการทำ�แซกโซโฟนไม้ไผ่จะ
ต้องใช้ปากเป่าเพื่อปรับเสียงโน้ตทุกตัวและลุงเองก็ไม่ได้มีความรู้ด้าน
ดนตรีมากนัก โน้ตก็อ่านไม่ได้ เพลงพระราชนิพนธ์ที่ลุงเล่นใช้แค่ความจำ�
เท่านั้น จึงมิบังอาจที่จะเข้าเฝ้าฯพระองค์ มิบังอาจที่จะใช้ปากตัวเองเป่า
เครื่องที่ต้องทูลเกล้าฯถวายพระองค์…มิบังอาจจริงๆ ลุงจึงปฏิเสธโอกาส
นั้นไป” ทุกวันนี้คุณลุงยังคงรักที่จะทำ�แซกโซโฟนไม้ไผ่บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การได้รับโอกาสในวันนั้นเป็นดั่งแสงตะวันในชีวิตที่
สร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของลุงวิบูลย์ ตั้งยืนยง
และคุณลุงได้ฝากข้อความให้พวกเราเป็นสะพานไปถึงคนไทยทุกคน ขอให้
ทุกคนรักและใส่ใจดนตรี เพราะดนตรีสร้างความสุขให้กับชีวิต ความรู้และ
ภูมิปัญญานี้ ใครที่สนใจอยากเรียนรู้การทำ�แซกโซโฟนไม้ไผ่ ให้มาหาคุณลุง
ได้ คุณลุงสอนให้ฟรี…ดนตรีคือของขวัญอันล้ำ�ค่าจากพ่อ
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คุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ

เจ้าของร้านไอศกรีมรสไทยที่ลูกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเสวย
ท่ามกลางความร้อนของอากาศในกรุงเทพมหานคร มี
ร้ า นไอศกรี ม รสชาติ ไ ทยๆซ่ อ นอยู่ ใ นตึ ก แถวเล็ ก ๆใน
ชุมชนแพร่งภูธร ที่นี้คือร้านไอศกรีมที่ทำ�ให้เราได้รู้จัก
กับคุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
แห่งแพร่งภูธร”
จากการที่ พ วกเราเดิ น ออกตระเวนหาของกิ น อร่ อ ยๆใน
ชุมชนแพร่งภูธร ก็ท�ำให้พวกเราได้พบว่า ชุมชนแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียง
ชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินเท่านั้น แต่ยังเป็นชุมชนที่ร่มรื่น มีตึกราม
บ้านช่องที่แสดงถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่
ห้า อีกทั้งยังได้พบเห็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรของผู้คนในชุมชนอีกด้วย ใน
ที่สุดสายตาของผมก็ไปสะดุดกับร้านไอศกรีมร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหัว
มุมของถนนทางสามแพร่ง ร้านไอศกรีมไทยๆ ที่มีลูกค้าเยอะมากจน
ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง ร้านนี้ มีชื่อว่า “นัฐพร ไอศกรีมรสไทย”
       ไม่ถึงห้านาทีพวกเราทั้งสามคนก็นั่งประจ�ำที่ของตัวเอง ลืมไป
เสียสนิทว่าแม้แต่ข้าวสักจานก็ยังไม่ได้ตกถึงท้องด้วยซ�้ำ  แต่ความ
เย็นของไอศกรีมมันช่างดึงดูดใจ เหลือเกิน พวกเราสั่งไอศกรีมรสชาติ
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ที่ตัวเองชอบคนละถ้วยและกินจนหมดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและ
สายตาของผมก็บงั เอิญไปสะดุดกับเมนู“ไอศกรีมมะม่วงมหาชนก”แล้ว
ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าท�ำไมชื่อมะม่วงถึงเหมือนชื่อของวรรณกรรมใน
สมัยรัชกาลที่เก้า เรื่องพระมหาชนก ยังไม่ทันสิ้นสุดความสงสัย
ไอศกรีมมะม่วงมหาชนกก็มาวางอยู่ตรงหน้า ผมใช้ช้อนตักไอศกรีม
ลูกนี้ก็สัมผัสได้ถึงเนื้อไอศกรีมที่ไม่ต่างอะไรกับเนื้อของผลไม้ มันช่าง
เนียน นุ่มและมีกลิ่นหอมหวาน ต่างกับไอศกรีมเจ้าอื่นๆที่ผมเคยได้
ทานมา ในขณะที่พวกเราทั้งสามคนก�ำลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับไอศกรีม
รสไทยพวกนี้ เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้น เสียงนี้เองที่เป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ทำ� ให้พวกเราได้รู้จักกับ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแพร่งภูธร”
        “เป็นยังไงกันบ้างล่ะ ไอศกรีมร้านป้าอร่อยไหม” พวกเราสามคน
พยั ก หน้ า ตอบเป็ น อั น รู ้ กั น ว่ า ไอศกรี ม ของร้ า นป้ า อร่ อ ยแบบไม่
สามารถหาค�ำไหนมาอธิบายได้
เพื่อนร่วมกลุ่มของผมเริ่มต้นถามถึงความเป็นมาของร้านไอศกรีม
ร้านนี้ ป้าเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนขายแต่รสกะทิ ต่อมามีครอบครัวหนึ่ง
เขาพาลูกมากินไอศกรีมที่ร้าน
แต่ลูกเขางอแงจะกินไอศกรีมรส
ช็อกโกแลต เพราะกินไอศกรีมรสกะทิไม่เป็น เพราะเหตุการณ์ในวัน
นั้นป้าเลยยอมไม่ได้ บวกกับมีลูกค้าเรียกร้องเยอะ

       ป้าเริ่มท�ำไอศกรีมรสช็อกโกแลตกับรสกาแฟออกมาเพิ่ม ตอนนั้น
ลูกค้าก็เยอะมากขึ้นกว่าเดิม เด็กๆแถวนั้นก็มากินไอศกรีมรสชาติไทยๆ
ของป้าเพิ่มมากขึ้น “ป้าครับ แล้วที่มาของไอศกรีมรสมะม่วงมหาชนก
ล่ะครับ เกี่ยวอะไรกับในหลวงรัชกาลที่เก้าหรือเปล่าครับ ผมว่าชื่อมัน
เหมือนกัน” ผมถามขึ้นมาเพราะความสงสัย ป้ายิ้มให้แล้วตอบกลับมา
ว่าเกี่ยวสิ
มะม่วงมหาชนกคือมะม่วงที่ได้รับพระราชทานนามจาก
ในหลวงท่านเลยนะ
แถมร้านป้าก็ยังเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวใน
ประเทศไทยอีก ด้วยที่มีไอศกรีมรสชาตินี้ ป้าพูดด้วยน�้ำเสียงที่ภูมิใจน�ำ
เสนอ
         “มีชื่อเสียงขนาดนี้ ร้านไอศกรีมของป้าเคยมีดาราหรือคนดังๆ มา
ทานบ้างไหมคะ”เพื่อนในกลุ่มของผมถามต่อ ป้ายิ้มแล้วตอบกลับมาว่า
มีอยู่ท่านหนึ่งที่ป้าจ�ำได้มาจนถึงทุกวันนี้ ท่านคือ “พระองค์ภา” ส�ำหรับ
ป้านัฐพรแล้วมันยิ่งกว่าความฝัน ไม่มีใครคิดใครฝันหรอก ว่าวันหนึ่งจะ
มีทหารวิ่งมาที่ร้านแล้วบอกว่าพระองค์ภาจะมาเสวยไอศกรีมที่ร้าน ป้า
ได้ยินก็ท�ำตัวไม่ถูก บ้านเราเก่าก็เก่า พรมแดงสักผืนจะมาใช้ต้อนรับก็
ไม่มี ไม่ทันให้ป้าได้เตรียมตัว พระองค์ภาก็เสด็จมาถึงที่ร้าน พระองค์สั่ง
ไอศกรีมกะทิใส่ถั่วลิสง พระองค์ยืนรอป้าขณะตักไอศกรีม มือป้านี่สั่น
แบบไม่สามารถควบคุมได้ ป้าทูลเชิญพระองค์ให้ไปประทับรอที่โต๊ะใน
ร้าน แต่พระองค์บอกไม่เป็นไร เราถือไปเองได้ พอเสวยเสร็จพระองค์จะ
จ่ายเงิน ป้าบอกพระองค์ไปว่าไม่เป็นไรป้าท�ำถวาย พระองค์ตอบกลับ
มาว่า “ถ้าไม่เอาเงินครั้งหน้าไม่มากินแล้วนะ” ใครจะเชื่อว่าพระองค์ภา
จะเสด็จมาเสวยไอศกรีมที่ร้านอีกจริงๆ นับว่าเป็นบุญวาสนาของป้า
และครอบครัวจริงๆ ที่ครั้งหนึ่ง “ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านเหยียบเข้า
มาในบ้านเรา”
นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ป้าก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่า ป้าจะจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะครั้งหนึ่งพระองค์ภาเคยเมตตา
และให้โอกาสร้านไอศกรีมเก่าๆของป้า
ใครจะเชื่อว่าพระองค์ท่าน
เปรียบเสมือนพลังในชีวิต ให้ป้าตั้งใจคิดสูตรท�ำไอศกรีมรสชาติใหม่ๆ
และรักษาคุณภาพของไอศกรีมให้ดี เผื่อว่าวันหนึ่งพระองค์ภาจะเสด็จ
กลับมาเสวยอีกครั้ง พระองค์จะได้ชื่นชมว่าป้าท�ำไอศกรีมอร่อยที่สุดใน
ประเทศ
“ป้าภูมิใจในอาชีพขายไอศกรีมไทยๆของป้า และป้าก็ภาคภูมิใจ
ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบารมีของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย”
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สถาน..ที่ระลึก
โดย กิตตินันท์ รอดประเสริฐ

สถานีอนามัยประวัติศาสตร์
แห่งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์
ภายในชุมชนแพร่งภูธรแห่งนี้ไม่ว่าใครที่ได้เข้าไปจะสะดุดตาเข้ากับ
ตึกๆหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางชุมชนนั่นก็คือ สุขุมาลอนามัย ซึ่งถือเป็นสถานี
กาชาดแห่งที่ ๒ ของกรุงเทพฯ ภายในรั้วของสุขุมาลอนามัยนี้จะแบ่ง
อาคารเป็น ๓ อาคาร อาคารแรกเมื่อมองตรงเข้าไปจะเป็นอาคารสอง
ชั้นที่อยู่ศูนย์กลางของสุขุมาลอนามัยชั้นแรกจะใช้รองรับผู้ป่วยชั้นสอง
จะเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ มองไปทางด่านซ้ายจะเห็นอาคารชั้นเดียวที่ใช้
สำ�หรับรองรับผู้ป่วย ส่วนอาคารสุดท้ายจะอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นที่พักของ
เจ้าหน้าที่
สุขุมาลอนามัยแห่งนี้เดิมชื่อสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ ๒ เปิด
ทำ�การครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๔๖๖ โดยเช่าตึกแถวบริเวณแพร่งภูธรเป็น
สถานที่ทำ�การชั่วคราว ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๑ ได้ย้ายมาเปิด
บริการที่บ้านเลขที่ ๘๐ แพร่งภูธร ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ สร้างขึ้นโดย
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ได้ทรงนำ�เงินซึ่งมีผู้บริจาค
ทำ�บุญ อุทิศถวาย ในงานพระศพสมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรีอัคราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นพระชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของ
สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี อัคราชเทวี ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งอุป
นายิกาสภาอุนาโลมแดง โดยมีคา่ ก่อสร้างเป็นเงินทัง้ สิน้ ๑๗,๗๑๒.๒๑ บาท
มีทุน “สุขุมาล อนามัย” ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ วรพินิต
ซึ่งเป็นเงินบริจาคการสร้างตึกจำ�นวน ๑๑,๑๒๖.๒๐ บาท โปรดยกขึ้น
เป็นทุนเพื่อเก็บดอกผล บำ�รุงสถานีสืบไป อาคารเป็นตึกก่ออิฐถือปูนสอง
ชั้น สร้างในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวาเสียค่าเช่าปีละ
๑ บาท ผู้ที่ทำ�การเปิดสถานีอนามัยคือ สมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า
องค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดสยาม วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ ได้
รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทยโดยพระราชหัตถ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๓ และ
ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำ�การเพิ่มด้วยเงินงบประมาณเพื่อ
เป็นที่ทำ�การและที่พัก เจ้าหน้าที่เป็นเงิน ๒๗๙,๒๖๐ บาท
นอกจากสถานีอนามัยแห่งนี้จะเป็นสถานีกาชาดแห่งที่ ๒ ของ
กรุงเทพฯแล้ว สถานีอนามัยแห่งนี้ยังเรียกได้ว่าเป็น สถานีอนามัยแห่ง
แรกของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย
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ขอ คำ� นึง

คนในอยากบอก
		
คนนอกอยากกิน
เราคิดถึงคนข้างใน คนข้างในฝากถึงคนข้างนอก
ความรู้สึกผ่านรสชาติอาหารแสนอบอุ่น
โดย กิตตินันท์ รอดประเสริฐ

“ไม่ ล องไปกิ น ขนมครกร้ า น
นั้นดูล่ะลูก” เราสามคนหันไปหา
ที่มาของเสียงนั้น พี่นุชชี้ไปทางหัวมุมของ
สุขุมาลอนามัย ภาพที่เห็นคือรถเข็นคันเล็กๆจอด
อยู่ ถ้าสังเกตดีๆจะมีป้ายไวนิลเก่าๆเขียนว่า ขนมครก
แพร่งภูธร พี่นุชบอกว่าขนมครกร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่
ของแพร่งภูธร คนในชุมชนรู้จักกันทั้งนั้นแหละ ป้าแก
ขายขนมครกตั้งแต่พี่เด็กๆ จนตอนนี้พี่มีลูกแล้วก็ยังซื้อ
ขนมครกป้าแกกินอยู่เลย ป้าแกใจดีมากเลยนะ ขนมครก
ก็อร่อยมากด้วย ไปกินที่อื่นก็ไม่ถูกปากเหมือนที่นี่เลย

ป้ า นั ฐ พรถื อ ก๋ ว ยเตี๋ ย วชามใหญ่ เข้ า มาในร้ า นไอศกรี ม
“กินด้วยกันไหมลูก” ป้าถามเราสามคน มองเข้าไปใน
ชามเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกลิ่นหอมชวนน่ากิน “ร้านไหน
หรอคะป้า ทำ�ไมน่าทานจัง” เพื่อนฉันถาม ป้าบอกต่อว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อกิมทอง ตรงแยกนี้เองลูก ป้ากินร้าน
นี้บ่อยมากเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ ลุงเจ้าของร้านเขา
ทำ�สะอาดมาก น้ำ�ซุปก็หอม เนื้อก็เปื่อยไม่
เหนียวเลย แถมราคายังไม่แพง
ด้วย ลองไปกินกันนะลูก

ร้ า น ๆ ห นึ่ ง
ตรงข้ามสวนสาธารณะมีคนยืน
รออยู่หน้าร้านดูหนาแน่น ด้วยความสงสัยเราจึงเดิน
เข้าไป พอถึงหน้าร้านเห็นป้าย อุดมโภชนา นี่มันร้านที่
เขาพูดถึงกันนี่ คนเยอะขนาดนี้เชียวหรือ เข้าไปในร้าน
มีโต๊ะว่างอยู่พอดี แม่ค้าเดินมารับเมนู อย่างแรกและ
อย่าวเดียวที่สั่งคือ ปอเปี๊ยะสด เมนูแนะนำ�ที่ติดอยู่หน้า
ร้าน ไม่สั่งคงไม่ได้ ขณะที่รอปอเปี๊ยะสดแม่ค้าเดินมา
เสิร์ฟอาหารที่โต๊ะข้างๆ ในจานนั้นเป็นข้าวแกงกระหรี่
ที่มีสีสันน่าทานเหลือเกิน พวกเราก็อดไม่ได้ที่จะสั่งตาม
พี่โต๊ะข้างๆ ซึ่งแกงกระหรี่จานนั้นก็ไม่ทำ�ให้เราผิดหวัง
จริงๆ นอกจากจะทำ�ให้เราอิ่มท้องแล้ว ยังได้รสสัมผัสที่
แปลกใหม่อีกด้วย หากคุณได้ผ่านมาแถวนี้อยาก
ให้ ล องมาชิ ม แกงกระหรี่ ร้ า นอุ ด ม
โภชนาดู

เราสามคนยืนอยู่หน้า ร้านบะหมี่แพร่งภูธร แต่ร้านปิด ตึก
ข้างๆที่เปิดประตูอยู่มีคุณลุงใส่กางเกงขาสั้นนั่งอยู่ด้านหน้า
เราสามคนเดินเข้าไปถามคุณลุงว่า “วันนี้ร้านบะหมี่ไม่เปิด
หรอคะ” ลุงตอบกลับมาว่า “วันนี้วันอาทิตย์ลูกร้านเขา
ปิด”ปกติลูกค้าที่ร้านเยอะมากจนเจ้าของร้านไม่มีเวลาพัก
ผ่อนเลย ลุงยังเป็นลูกค้าประจำ�เขาเลยนะเพราะของเขา
อร่อย เส้นบะหมี่เขาก็ทำ�เอง เวลาเขาต้มน้ำ�ซุปนี่กลิ่น
หอมมาถึงบ้านลุงเลยนะ หมูแดงเขาก็ทำ�เอง นุ่ม
มากด้วย น่าเสียดายที่วันนี้ร้านเขาปิดพวกหนูเลย
ไม่ได้กิน ถ้าวันไหนพวกหนูว่างลองแวะมากินกัน
ใหม่นะลูก
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ส่ง ต่อ ค�ำ คิดถึง

จากอดีตถึงอนาคตที่...
เรื่อง โดย ธันวา เลี้ยงทวีคูณ

ผมหยิบจดหมายเก่าๆในกล่องไม้ขึ้นมา

เวลาผ่านไปหลายปีแล้ว นับตั้งแต่จดหมายฉบับนี้ถูกเก็บเอาไว้ในกล่อง
เพื่อรอวันที่เจ้าของจะได้เปิดอ่าน แพร่งภูธรเปลี่ยนไปมากนับจากวันนั้น
วันที่หนุ่มสาวสัญญากันว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในที่ๆเขารักกัน
“ต้อมสบายดีไหม อากาศที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง จะหนาว
เหมือนที่แพร่งภูธรตอนนี้หรือเปล่า ช่วงนี้มีเด็กมาวิ่งเล่นแถวบ้านเรา
เยอะเลย คิดถึงตอนที่เราสองคนวิ่งเล่นกันที่สวนสาธารณะ นึกถึงทีไรก็
อดยิ้มไม่ได้
ต้อมจ�ำวันที่ป้านัฐเรียกเราสองคนให้ไปลองชิมไอศกรีม
รสชาติใหม่ของป้าแกได้ไหม ใจ๋จ�ำได้นะว่าต้อมชอบมาก ถ้าวันไหนต้อ
มกลับมา เราไปกินด้วยกันนะ”
ผมอ่านแล้วก็นึกถึงเด็กผู้หญิงคนนั้น ใบหน้าของเธอเต็มไป
ด้วยรอยยิ้ม เธอดูมีความสุข โลกของเธอไม่มีเรื่องราววุ่นวายราวกับว่าที่
แพร่งภูธรมีเพียงแค่เขาสองคนเท่านั้น
“ต้อมจ�ำเทปสุดสุดไปเลย..ซิ ของนูโวที่ต้อมซื้อให้ใจ๋ได้ไหม ต้อ
มรู้ได้ยังไงว่าใจ๋อยากได้ ใจ๋ขอพ่อตั้งหลายรอบพ่อยังไม่ซื้อให้ใจ๋เลย ตอน
นี้ผ่านมาหลายปีแล้ว ใจ๋ยังกรอเทปฟังอยู่เลย ฟังแล้วก็อดคิดถึงคนที่ซื้อ
ให้ไม่ได้ ตอนนี้ใจ๋ซื้อเทปมาเก็บไว้รอต้อมมาฟังด้วยกันหลายตลับเลย
คิดถึงต้อมนะ”
ผมใส่เทปที่เธอกรอทิ้งเอาไว้ เพลงเก็บไว้ให้เธอดังขึ้น แทน
ความตั้งใจที่เธอต้องการจะเก็บความรู้สึกของเธอไว้เพื่อรอคอยใครสัก
คน
“ต้อมรู้ไหมกาลเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจที่ซื่อตรงและมั่นคงของ
ใจ๋ นับตั้งแต่วันที่ต้อมจากไป ใจ๋ไม่เคยลืมคิดถึงต้อม ใจของใจ๋นั้นรอคอย
การกลับมาของต้อมทุกคืนวัน ตามค�ำสัญญาที่ต้อมเคยให้ไว้ก่อนที่เรา
สองคนจะจากกัน”
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มือของผมจับจดหมายฉบับนี้แน่นด้วยความรู้สึกเจ็บปวด
มันทรมานเหลือเกินกับการที่ต้องรอคอยคนรักที่ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเขาจะ
กลับมาเมื่อไหร่ นี่คือการรอคอยที่ไร้จุดหมายของผู้หญิงคนหนึ่ง
“จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับแรกและฉบับเดียวที่ใจ๋
ตั้งใจเขียนและจะเก็บไว้ให้ต้อม แปลกนะเวลาผ่านมาหลายปีแล้ว
ตั้งแต่วันที่เราจากกัน แต่เราไม่เคยส่งจดหมายหากันเลยสักฉบับ อาจ
เป็นเพราะว่าเราสองคนรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเป็น
คนๆเดียวกันมั้ง ในวันที่ต้อมกลับมาใจ๋หวังว่าต้อมจะได้อ่านจดหมาย
ฉบับนี้ที่ถูกเก็บไว้ในกล่องไม้ จดหมายฉบับนี้มันคือทุกอย่างแทน
ร่างกายและหัวใจของใจ๋”
แม้ว่าจดหมายฉบับนี้มันจะแทนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ภักดีและศรัทธาต่อคนที่เธอรัก เธอฝากให้ผมเก็บ
จดหมายฉบับนี้ไว้อย่างดี แต่มันกลับไร้ค่าเพราะเจ้าของที่เธอคาด
หวังว่าจะได้มาอ่าน ไม่เคยได้กลับมาจับมันเลยสักครั้ง ผมกลับมา
อ่านจดหมายฉบับนี้ทุกครั้งเพื่อคิดถึงเธอ เพราะผมคือคนที่รักเธอสุด
หัวใจ
“หากได้รู้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราสองคนได้เจอกัน
ใจ๋จะกอดต้อมไว้ให้นานที่สุด ให้ดวงใจที่บริสุทธิ์ของเราทั้งสองได้อยู่
ด้วยกันด้วยความผูกพัน”
แม้ ว ่ า เธอจะไม่ ไ ด้ ก อดเขาในวิ น าที สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ เ จอกั น
เหมือนที่เธอตั้งใจเอาไว้ แต่วินาทีสุดท้ายในชีวิตของเธอก็ได้หลับตา
ลงในอ้อมกอดที่อบอุ่นของผู้ชายที่รักเธอยิ่งกว่าชีวิต
“หัวใจของใจ๋เป็นของต้อมแต่เพียงผู้เดียว ใจ๋จะมั่นคงและ
จะคิดถึงต้อมตลอดไป”
พ่อรักใจ๋นะลูก

พิพิธเพลิน

Dialogue
in the
Dark
เรียนรู้คุณค่า

ที่มองไม่เห็นด้วยสายตา
โดย สุวดี สุขคะตะ

       สถานที่สุดพิเศษในตึกใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯอย่าง Dialogue In The Dark (DID) บทเรียนใน
ความมืดซึ่งจัดแสดงมาแล้วกว่า ๑๖๐ เมือง ๓๕ ประเทศทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของประสาทสัมผัสในร่างกาย และต้องการลดช่องว่างระหว่างผู้พิการทางสายตากับผู้ที่
มองเห็นปกติ ให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างผู้พิการทางสายตา
และผู้มีสายตาปกติ เพื่อที่จะยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคม Dialogue In The Dark (DID) บทเรียน
ในความมืด จัดตั้งโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น4
อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพมหานคร
       อาจเป็นเพราะความคิดถึงที่ดึงดูดให้เราทั้งสามคนไปอยู่ในสถานที่ที่พิเศษแห่งนี้ เมื่อไปถึงอาคาร
จัตุรัสจามจุรี พวกเราขึ้นบันไดเลื่อนไปจนถึงชั้น ๔ หน้าศูนย์หนังสือจุฬาแล้วเดินผ่านมาก็จะเจอ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ มองตรงเข้าไปทางด้านซ้ายมือจะมีเคาน์เตอร์พนักงาน เราสามคนเดินเข้าไปถาม
พี่พนักงานเกี่ยวกับนิทรรศการ Dialogue In The Dark (DID) โดยเราจะต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าชมซึ่งจะ
มีรอบการเข้าชมนิทรรศการทุกๆ ๑๕ นาที รอบละประมาณ 1 ชั่วโมงเข้าได้รอบละไม่เกิน ๘ คน ซึ่ง
สถานที่จัดนิทรรศการจะอยู่บริเวณชั้น ๒ ของจตุรัสวิทยาศาสตร์ บริเวณบันไดก่อนขึ้นนิทรรศการจะ
มีการสอนท�ำอักษรเบลล์ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยผู้พิการทางสายตา
       หากคุณคิดจะเที่ยวที่ไหนสักแห่งในกรุงเทพฯ เราอยากเชิญชวนให้คุณมาร่วมเปิดประสบการณ์
ได้ลองด�ำเนินชีวิตภายใต้ความมืด สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ของร่างกายในส่วนอื่นนอกเหนือจาก
ดวงตา ให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงความส�ำคัญและกลไกการท�ำางาน การปรับตัว ของประสาทการรับรู้ด้าน
ต่างๆ ของมนุษย์ ผ่านนิทรรศการที่มองไม่เห็นแห่งนี้
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ชั่วขณะของความมืดในโลกที่เคยมองเห็น
พี่มด..เสียงของหัวใจจากความมืด
โดย สุวดี สุขคะตะ

   ความคิดถึงพาพวกเรามายังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อีกไม่กี่อึดใจเรา
ก�ำลังจะกลายเป็นคนตาบอด มันตื่นเต้นดีนะ แต่มันก็น่ากลัว การ
เดินไปในความมืด ใช้ชีวิตในความมืด มันจะเป็นยังไง ก่อนจะเข้าไป
เราได้รับไม้เท้าขาวมาคนละอัน
เพื่อเป็นอุปกรณ์อ�ำนวยความ
สะดวก พี่ๆสอนให้พวกเราได้ใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกวิธี สีแดงของป้าย
พิพิธภัณฑ์เป็นสีสุดท้ายที่เราได้เห็น ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปพบกับ
ความมืด แสงสว่างค่อยๆหายไปทีละน้อย จนดวงตาของเราเห็น
เพียงแต่สีด�ำที่มืดสนิท ในห้องมืดๆห้องนั้นท�ำได้เพียงฟังเสียงไม้เท้า
ขาวกระทบกับพื้นไปตามทาง เสียงเคาะก�ำแพงตามกันเป็นระยะๆ
บวกกับเสียงโหวกเหวกโวยวายเรียกชื่อกันเพราะกลัวพลัดหลงกัน
เราเดินกันมาจนได้ยินเสียงคนๆหนึ่งบอกให้หยุด “พี่มด” ไกด์ประจ�ำ
กลุ่มของเราในวันนี้ ในห้องมืดๆห้องนี้ก็คงจะมีแต่พี่มดที่คุ้นเคยกับ
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เส้นทางของมัน พี่มดให้เราแนะน�ำตัวทีละคน เพื่อจะได้รู้จักและ
ดูแลเราอย่างทั่วถึง เราเคาะก�ำแพงตามกันมาจนเจอเหลี่ยมมุม
เลี้ยวเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่ง ไม้เท้าขาวจากที่กระทบกับพื้นก็
ไปสะดุดกับของบางอย่าง มือที่คล�ำก�ำแพงอยู่ก็ลดลงมาสัมผัส
กับมัน เป็นเบาะนุ่มๆ ไม่สูงมากลักษณะคล้ายโซฟา   มีเสียง
เหมือนเสียงโทรทัศน์ไล่ตามหลังมา ฉันพูดออกมาว่านี่น่าจะเป็น
ห้องนั่งเล่น “เก่งมากค่ะ” เสียงชื่นชมจากพี่มดท�ำให้เรารู้ว่านี่คือ
ห้องนั่งเล่นจริงๆ ทั้งที่เรามองไม่เห็น นี่ใช่ไหมที่เรียกว่า “รับรู้ได้
แม้ไม่เห็นด้วยตา” ไม้เท้าขาวกวาดไปกระทบกับสิ่งของหลาย
อย่างที่รายล้อมอยู่รอบกาย คล�ำดูแล้วมีทั้งตู้ โต๊ะ โคมไฟ ไม่นาน
เสียงของพี่มดก็ดังขึ้นให้เราต่อแถวกันเตรียมเดินต่อตามก�ำแพง
ไปเรื่อยๆจนมือไปสะดุดเข้ากับใบอะไรบางอย่าง สัมผัสดูแล้ว ใบ

ของมันเรียวยาว หน้ากว้างเล็กน้อย ลดมือต�่ำลงมาก็เจอล�ำต้น
ของมันที่ไม่ได้สากมาก อยู่ในกระถาง พี่มดก็บอกกับเราว่า   นี่
คือต้นวาสนา เมื่อคล�ำก�ำแพงต่อไปเรื่อยๆ ผิวสัมผัสของมัน
ก็เปลี่ยนไป
จากก�ำแพงหุ้มผ้าที่เกาะมาตลอดทาง
เปลี่ยนเป็นก�ำแพงไม้ เราเปลี่ยนมือถือไม้เท้าขาวตามที่
พี่มดบอก ในขณะนั้นมืออีกข้างก็หลุดเข้าไปในกล่อง
อะไรไม่รู้ ฉันรีบดึงมือออกมา คล�ำดูแล้วเป็นกล่อง
เหลี่ยมๆสูงไม่มาก ดันมือเข้าไปได้ เมื่อดึงมือออกมันก็    ตี
กลับมาตามแรงเหมือนถังขยะที่โรงเรียนเลย ที่นี่ที่ไหนกันแน่      
ไม้เท้าขาวเปลี่ยนเสียงอีกครั้งเมื่อไปกระทบกับไม้บางอย่างที่
อยู่    ที่พื้น คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเปลี่ยนแล้ว ทางก็เปลี่ยนระดับ
อีก พี่มดยื่นมือมาจับเพื่อส่งเราขึ้นไปอยู่บนสะพานนั้น ยิ่งได้
จับมือพี่มดยิ่งมั่นใจเลย ว่าพี่มดต้องเป็นผู้หญิงอวบแน่ๆ กลาง
สะพานไม้นี้ มีเสียงธารน�้ำไหลผ่าน   และมีเสียงคล้ายเสียง
น�ำ้ ตกข้างๆ ยังมีกิ่งไม้ใหญ่ที่ห้อยลงมาแตะไหล่ซ้ายอีก นั่นก็
เสียงนกร้อง ถ้าเรามองเห็นนี่ก็คงเป็นสวนสาธารณะธรรมดาๆ
แต่ครั้งนี้ท�ำไมสวนสาธารณะเล็กๆในห้องนี้ถึงสวยงามมาก
ขนาดนี้ ทั้งๆที่มองไม่เห็นด้วยซ�ำ 
้ ไม้ต้นใหญ่สูงกว่าที่เคยได้เห็น
เมื่อผ่านไหล่ซ้ายไป ล�ำธารและน�้ำตกฟังแล้วดูอุดมสมบูรณ์จัง
ไหนจะเสียงนกฝูงนั้นที่บินผ่านไปนั่นอีก แสงแดดก�ำลังทอด
ผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ลงมาเป็นร่มเงาให้กับพวกเราอยู่แน่เลย
“เพียงเราใช้ใจมอง คงไม่ยากที่จะเห็น” ไม่นานเสียงอบอุ่น
ของผู้หญิงคนเดิมก็ดังขึ้น เป็นสัญญาณให้เตรียมตัวเดินกันต่อ
ไป
พี่มดพาเราเข้ามาในห้องที่เป็นบาร์เล็กๆ เพื่อจ�ำลองการซื้อของ
ในขณะที่เรามองไม่เห็น ซึ่งพี่ที่บาร์บอกกับพวกเราว่ามีให้เลือก
ซื้อหลายอย่าง ทั้งน�้ำ  นม และขนม ธนบัตร๒๐บาทที่เตรียมไว้
ก่อนเข้ามาได้ใช้เพื่อแลกกับนมเปรี้ยว๑กล่อง
และ
เหรียญ๑๐บาทที่เป็นเงินทอนถูกวางไว้ในมือ เมื่อได้นมเปรี้ยว
แล้ว เราเดินมานั่งล้อมกันที่โต๊ะเล็กๆโต๊ะหนึ่ง ระหว่างที่เรานั่ง
ทานขนม เป็นช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยกับพี่มด “พี่มดตาปกติ
หรือมองไม่เห็นครับ” ค�ำถามของเพื่อนคนหนึ่งดังขึ้น “เจ้า
หน้าที่ทุกคนในนี้ตาบอดค่ะ” ค�ำตอบของพี่มดท�ำให้ห้องที่มืด
อยู่แล้ว ดูมืดเข้าไปอีก “พี่มดก็มองไม่เห็นเหรอคะ” “ใช่ค่ะ” พี่
มดตอบและเล่าให้เราฟังถึงชีวิตประจ�ำวันของเธอ พี่มดบอก
จริงๆแล้วพวกเขาใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ปกติ เพียงต้องการให้
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกก็เท่านั้น
ไม่ได้ต้องการได้รับสิทธิ
พิเศษอะไร อยากให้ท�ำเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคนปกติคน
หนึ่ง ค�ำพูดเหล่านั้นท�ำให้เราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำ
วันของเราเองว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นผู้พิการทางสายตาใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับเราได้เป็นปกติ ตลอดระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงใน
ห้องๆนี้ เราเรียนรู้ที่จะใช้ไม้เท้าขาวเคาะตามพื้นเพื่อจะเดินไป
ข้างหน้าอย่างปลอดภัย เราใช้มือเคาะตาม
ก�ำแพงเพื่อไม่ให้พลัดหลงจากกัน เราใช้หูฟังเสียง ใช้จมูก
ในการดมกลิ่น มันดูสนุกนะ แต่ความจริงแล้วการเดินไป
ในความมืดมันก็อึดอัดเหมือนกัน เพราะเราไม่มีทางรู้เลย
ว่าข้างหน้าเราต้องเจอกับอะไร “เราอยู่ในห้องมืดนี้แค่
๑ ชั่วโมงเอง พี่ต้องอยู่กับความมืดมาตลอดชีวิต” ค�ำ
พูดของผู้หญิงใจดีคนนี้จะท�ำให้วันนี้เป็น dialogue in the
dark  ในความทรงจ�ำที่เราจะคิดถึงตลอดไป..
“เพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้า จะบังความล�ำ้ ค่า
ที่มีอยู่ข้างใน การไม่เห็นก็เป็นสุขใจ ในบางครั้งที่ได้
หลับตา”

ภาพพี่มดในความคิดของพวกเรา

จาก ยอร์ช

จาก โบว์

จาก อิ๊ง

Tips

•  เวลาเปิด-ปิด จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
          เสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
•  ค่าเข้าชม ส่วนสูงน้อยกว่า ๑๓๐ ซม.เข้าฟรี นักเรียน/นักศึกษา ๕๐ บาท
          บุคคลทั่วไป ๙๐ บาท
•  สถานที่ตั้ง จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    ณ ชั้น ๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
    กทม. ๑๐๓๓๐
•  เบอร์ติดต่อโทร : ๐๒ ๑๖๐ ๕๓๕๖ โทรสาร : ๐๒ ๑๖๐ ๕๓๕๗
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“

“

บางครั้ง...การได้คิดถึงใครสักคน
ก็อบอุ่นใจอย่างไม่น่าเชื่อ
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