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 แค่ความรู้สึก 

 

 “เกิดมาเธอเคยมีความทุกขก์บัเขาบา้งไหมเน่ีย?”  เสียงของเพื่อนคนหน่ึงในกลุ่มเอ่ยถาม ‘จิน

กานต’์ ช่ือของฉนั เด็กสาววยั 15 ปี เจา้ของรอยยิม้อนัน่ารักสดใสของเพื่อนๆในห้อง ฉนัเป็นคนท่ีสนุกสนานร่า

เริง ชอบท าใหเ้พื่อนๆหวัเราะในความตลกของตวัเอง ไม่วา่ตอนนั้นฉนัจะมีความทุกขอ์ยูใ่นใจก็ตาม 

 ฉนัไดแ้ต่ยิม้ใหก้บัค าถามของเพื่อน ฉนัเองก็ไม่สามารถตอบไดเ้หมือนกนัวา่แทท่ี้จริงแลว้ฉนัมีความ

ทุกขอ์ะไรปิดบงัคนอ่ืนหรือแมแ้ต่ตวัเองบา้งหรือเปล่า 

 ในช่วงเยน็ก่อนเลิกเรียน ฉนัไดย้นิเสียงร้องโวยวายของเพื่อนๆรวมถึงเบญญทิพย ์ เพื่อนสนิทท่ีสุดใน

กลุ่มของฉนั เธอบอกฉนัวา่ วนัน้ีคุณครูประจ าวชิาคณิตศาสตร์ไดป้ระกาศคะแนนสอบกลางภาคออกมาแลว้  ผล

ตอบรับอยา่งท่ีเห็นกนัตอนน้ีคือ เพื่อนบางส่วนพึงพอใจกบัคะแนนท่ีได ้ แต่ก็มีส่วนใหญ่ท่ีรู้สึกหดหู่ใจกบัคะแนนท่ี

ออกมาเหมือนกนักบัเบญญทิพย ์ท่ีเพิ่งจะเดินร้องไห้ออกมาจากหอ้งคุณครู 

 ฉนับอกใหเ้บญญทิพยน์ัง่รอในระหวา่งท่ีฉนัจะไปดูคะแนนของตวัเอง เม่ือเดินเขา้มาในหอ้งของคุณครู 

ฉนัพบคุณครูประจ าวชิาท่ีก าลงัตรวจสอบคะแนนพร้อมกบัเรียกฉนัใหเ้ขา้ไปพบ หลงัจากท่ีทราบผลคะแนน 

ปรากฏวา่คะแนนของฉนัเป็นท่ีหน่ึงของห้อง ฉนัไดรั้บค าชมจากคุณครูและเพื่อนในห้องไม่ขาดปาก แต่ฉนัท าได้

เพียงยิม้และขอบคุณเท่านั้น เพราะอะไรดีล่ะ...เพื่อนสนิทคนเดียวของฉนัยงันัง่ร้องไห้อยูเ่ลย 

 “จินกานต ์เธอคงดีใจมากเลยใช่มั้ย? แต่ฉนัสอบตก! ตอนนั้นฉนับอกใหเ้ธอส่งค าตอบใหท้ าไมเธอไม่

ส่ง! เธอยงัเห็นฉนัเป็นเพื่อนอยูห่รือเปล่า!?”  หลงักลบัมาจากหอ้งคุณครู ฉนัก็ไดย้นิประโยคท่ีออกมาจากปาก

เพื่อนสนิทของฉนั พร้อมกบัเบญญทิพยท่ี์วิง่ออกไป 
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 ฉนันัง่คิดกบัตวัเองอยูอ่ยา่งนั้นวา่ การท่ีฉนัไม่ส่งค าตอบใหเ้พื่อน มนัหมายถึงฉนัไม่เห็นเธอเป็นเพื่อน

อยา่งนั้นหรือไง? และความคิดเหล่านั้นก็ก่อตวัข้ึนเป็นความรู้สึกเล็กๆ.... 

 ในระหวา่งท่ีฉนัเดินกลบับา้น ฉนัเจอลูกสุนขัตวัหน่ึงนอนอยูก่บัแม่ของมนั ฉนัยิม้ใหก้บัภาพเหล่านั้น

พลางคิดวา่ ถา้สุนขัสองตวันั้นเกิดเป็นมนุษย ์ พวกมนัยงัจะนอนมีความสุขอยูแ่บบน้ีไดไ้หมนะ?   ฉนัส่ายหวักบั

ความคิดของตวัเองและเดินออกมาจากตรงนั้นมุ่งหนา้ไปยงับา้นของฉนั สักพกัก็ไดย้นิเสียงร้องของสุนขัดงัมาจาก

บริเวณท่ีเพิ่งเดินผา่นไปเม่ือสักครู่ 

 เอ๊ียด!  โครม! 

 ภาพท่ีฉนัเห็นคือมีรถยนตค์นัหน่ึงวิง่สวนเลนแลว้หกัหลบเขา้ชนกบัมุมตึก ชาวบา้นท่ีอยูใ่นระแวกท่ีเกิด

เหตุ พากนัไปดูท่ีจุดเกิดเหตุพร้อมกบัส่งคนเจบ็เขา้โรงพยาบาล อีกไม่นานก็มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจมาตรวจท่ีบริเวณนั้น   

ร่างของสุนขัสองแม่ลูกท่ีฉนัเพิ่งเดินผา่นพวกมนัสองตวัไปพร้อมรอยยิม้ ตอนน้ีไดถู้กเจา้หนา้ท่ีเก็บกวาดลงใส่ถุงด า

พร้อมกบัน าไปทิ้งลงถงัขยะเรียบร้อยแลว้ 

 ‘ชีวติเราไม่วา่จะคนหรือสัตวก์็ตอ้งตายเหมือนกนัสินะ’  ความคิดหน่ึงผดุข้ึนมาในสมองของฉนั       

ฉนัเดินคิดไปเร่ือยๆจนกระทัง่ถึงบา้น 

 กา้วแรกท่ีฉนัเดินเขา้ไปในบา้น ฉนัเห็นขา้วของท่ีเคยวางอยา่งสวยงามบนตูห้ล่นลงมากระจดักระจาย

พร้อมกบัร่างของผูมี้พระคุณทั้งสองคนท่ีก าลงัปะทะอารมณ์กนัอยูก่ลางหอ้งโถง 

 ฉนัยนืมองภาพเหล่านั้นดว้ยน ้าตาแต่ไร้ซ่ึงเสียงสะอ้ืนอยา่งท่ีควรจะเป็น ชีวิตของเด็กสาวอายแุค่ 15 ปี

ตอ้งมาเจออะไรแบบน้ีดว้ยหรือ? ฉนัรู้วา่การใชชี้วิตคู่ของคนเรายอ่มมีการทะเลาะกนับา้ง ปฏิเสธไม่ไดว้า่ฉนัเคย

เห็นพอ่กบัแม่ทะเลาะกนับ่อยคร้ัง  แต่ทุกคร้ังก็ไม่เคยมีประโยคท่ีวา่ ‘หยา่กนัเถอะ’  

 ทุกวนัท่ีฉนักลบัมาจากโรงเรียน ไม่วา่ฉนัจะเจอเร่ืองร้ายแรงขนาดไหน  ความกดดนั หรือความไม่สบาย

ใจต่างๆ พอฉนักลบัมาถึงบา้น ส่ิงเดียวท่ีฉนัไดรั้บจากพอ่และแม่คือค าพดูธรรมดาทัว่ไปท่ีท าใหฉ้นัลืมความรู้สึก

เหน่ือยหรือทอ้แทไ้ปหมด “กลบัมาแลว้หรือลูก มีอะไรไม่สบายใจเล่าใหพ้อ่กบัแม่ฟังไดน้ะ” 

 กลบักนั....วนัน้ี...วนัท่ีฉนักลบัมาจากโรงเรียนพร้อมกบัความรู้สึกแย่ๆ  ฉนัหวงัแค่วา่พอ่กบัแม่จะปลอบ

และใหก้ าลงัใจฉนัเหมือนคร้ังก่อน แต่กลบัไม่เป็นอยา่งท่ีคิด...ฉบัพลนัสมองก็สั่งใหข้าทั้งสองขา้งพาร่างของตวัเอง

ไปใหไ้กลจากตรงน้ี ฉนัเลือกท่ีจะวิง่หนีเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ‘ท าไมฉนัตอ้งมาเจออะไรแบบน้ี’ความคิดหน่ึงผดุ

ข้ึนมาในหวัของฉนั 
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 รู้ตวัอีกทีฉนัก็ไดเ้ดินมาถึงร้านคา้แห่งหน่ึงใจกลางเมือง ซ่ึงไกลจากบา้นพอสมควร ฉนัตดัสินใจนัง่ลง

ตรงหนา้ร้านคา้แห่งนั้น 

 “มานัง่ท าอะไรตรงน้ีจะ๊แม่หนู? ”  ฉนัเงยหนา้ข้ึนมามองเจา้ของเสียงเรียกนัน่ จึงพบวา่เป็นป้า

เจา้ของร้านท่ีฉนันัง่อยูต่อนน้ี 

 “อ๋อ ไม่มีอะไรหรอกค่ะ หนูแค่มาเดินเล่นเฉยๆ”  ฉนัตอบพร้อมรอยยิม้ หลายคนมกัจะพดูกบัฉนั

เสมอวา่ รอยยิม้ของเธอเป็นรอยยิม้ท่ีจริงใจ ท าใหค้นมองรู้สึกดี แต่ตอนน้ีฉนัอยากจะบอกกบัคนเหล่านั้นเหลือเกิน

วา่   ขอโทษท่ีรอยยิม้ของฉนัในคร้ังน้ีมนัไม่จริงใจ 

 “ถา้หนูเสียใจก็ไม่ตอ้งปิดบงัดว้ยรอยยิม้แบบนั้นสิจะ๊”  ป้าคนเดิมพูดพร้อมส่งรอยยิม้ท่ีท าใหฉ้นั

ตอ้งยิม้ตาม ลึกๆในใจของฉนัก็มีความถามค าถามหน่ึงอยากถามคนตรงหนา้เหมือนกนั 

 “คุณป้าคิดวา่การท่ีเรายิม้หมายถึงเรามีความสุขหรือเปล่าคะ?” ฉนัถามออกไป  

 “ส าหรับป้านะ....ป้าคิดวา่ไม่หรอกจะ้ การท่ีเรายิม้ไม่ไดห้มายความวา่เรามีความสุข”  ฉนัขมวดคิ้ว

รู้สึกไม่เขา้ใจค าตอบของป้าใจดีตรงหนา้ “เวลาหนูเห็นคนรอบขา้งมีความสุข หนูมีความสุขใช่มั้ยล่ะ...นัน่แหละ 

การท่ีหนูยิม้ หนูหวัเราะสนุกสนาน บางคร้ังอาจเป็นเพราะหนูอยากเห็นรอยยิม้ของคนรอบขา้งตวัหนู ถึงแมต้อน

นั้นหนูจะไมมี่ความสุขอยูใ่นรอยยิม้นั้นเลยก็ตาม” 

 “วนัน้ีหนูรู้สึกแยม่ากๆเลยค่ะ....หนูกลบัมาจากโรงเรียน หนูเห็นพอ่กบัแม่ทะเลาะกนั”  ฉนัพดูข้ึน

ดว้ยน ้าเสียงเศร้า ฉนัก าลงัคิดวา่ถา้หากพอ่กบัแม่ของฉนัหยา่กนัจริง ฉนัตอ้งกลายเป็นเด็กมีปัญหาแน่ๆ 

 “ถา้หนูรู้สึกแยท่ี่เห็นพอ่กบัแม่ทะเลาะกนั หนูก็ลองนึกถึงคนท่ีแยก่วา่หนูดูสิจะ๊ บางคนท่ีไม่เคยบอก

วา่พอ่แม่ตวัเองทะเลาะกนั เขาอาจจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้น เพียงเพราะ...เขาไม่มีพอ่แม่ แลว้ถา้หนูคิดวา่ชีวิตของ

หนูมนัแยจ่นท าใหห้นูหนีออกจากบา้นมาแบบน้ี หนูลองนึกถึงคนท่ีไม่มีบา้นอยูสิ่ ชีวติเราน่ะ...มนัไม่ไดมี้ความสุข

เสมอไปหรอกนะ” ฉนัพยกัหนา้ตามค าพดูของคุณป้าตรงหนา้ 

 “หนูขอกลบับา้นก่อนนะคะคุณป้า ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะ”  ฉนับอกลาคุณป้าคนนั้นท่ีท า

ใหฉ้นันึกไตร่ตรองถึงการกระท าของตวัเอง การท่ีฉนัหนีออกมาจากบา้นโดยท่ีไม่สนใจวา่พอ่กบัแม่ของฉนัจะ

เสียใจแค่ไหน ถา้พบวา่ลูกของท่านตอ้งหนีออกจากบา้นเพราะปัญหาของผูใ้หญ่ 
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 ตลอดทางท่ีฉนัเดินกลบับา้น ฉนัไดแ้ต่ครุ่นคิดถึงค าถามท่ีเพื่อนของฉนัถามซ ้ าไปซ ้ ามา “เกิดมาเคยมี

ความทุกขก์บัเขาบา้งหรือเปล่า?”  ตอนน้ีฉนัไดค้  าตอบแลว้ ทุกคนท่ีเกิดมาไม่ใช่วา่จะพบแต่ความสุขเสมอไป มี

สุขบา้ง มีทุกขบ์า้งเป็นสีสันในการใชชี้วติ ถา้เราเกิดมาแลว้มีความสุขอยา่งเดียว หรือถา้เราเกิดมาแลว้มีความทุกข์

อยา่งเดียว ชีวิตน้ีจะมีประโยชน์อะไร 

 ตอนน้ีฉนัไดเ้ดินกลบัมาถึงบา้นแลว้ เสียงทะเลาะกนัเม่ือช่วงก่อนหนา้น้ีเงียบลง เหลือแต่หลอดไฟ

กลางบา้นท่ียงัคงสวา่งอยู ่ฉนัเดินเขา้ไปอยา่งเงียบเชียบ ทุกอยา่งในบา้นดูปกติ รวมถึงขา้วของท่ีเคยกระจดักระจายก็

ไดเ้ก็บกวาดเรียบร้อยแลว้ พลนัสายตาของฉนัหนัไปพบกบัแม่ท่ีนัง่อยูต่รงโซฟา บนใบหนา้ของแม่มีน ้าตาเป้ือนอยู ่

ฉนัเดินเขา้ไปหาแม่ชา้ๆ ก่อนท่ีจะนัง่ลงขา้งๆท่าน 

 “แม่...มีอะไรไม่สบายใจเล่าใหห้นูฟังก็ไดน้ะคะ..”  ฉนัถามค าถามเสร็จแม่ก็โผเขา้กอดฉนัทนัที

พร้อมเสียงร้องไหข้องแม ่ ความรู้สึกตอนนั้นฉนัสับสนไปหมด ครอบครัวท่ีอบอุ่นของฉนัคงจะเป็นแค่ความทรงจ า

แลว้สินะ... 

 “ลูกหายไปไหนมา พอ่กบัแม่เป็นห่วงลูกมากเลยรู้หรือเปล่า..”  แม่พดูพลางเอามือของท่านมาลูบ

เขา้ท่ีใบหนา้ฉนั  

 “หนูขอโทษค่ะแม่...ขอโทษท่ีท าใหแ้ม่เป็นห่วง”  ฉนักระชบัออ้มกอดให้แน่นข้ึน ฉนัและแม่กอด

กนันานพอสมควร จนกระทัง่พอ่เดินออกมาจากหอ้งท างาน ในมือของท่านถือซองเอกสารสีน ้าตาล 

 ฉนัท าใจไวแ้ลว้ล่ะ เร่ืองครอบครัวของฉนั มนัอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจ าในอดีตของครอบครัวท่ี

เคยอบอุ่น... 

 “พอ่กบัแม่...จะหยา่กนัจริงๆใช่ไหมคะ..”  ฉนักลั้นน ้าตาและถามค าถามท่ีฉนัไม่เคยคิดวา่วนัหน่ึง

ฉนัจะไดพ้ดูมนัออกมาพร้อมน ้าตา ฉนัก าลงัจะสูญเสียครอบครัวท่ีอบอุ่น...มนัเกิดข้ึนกบัฉนัจริงหรือ? 

 ทั้งบา้นตกอยูใ่นความเงียบ พ่อและแม่ไม่มีใครใหค้  าตอบกบัฉนัสักคน “หนูลองคิดถึงคนท่ีแยก่วา่หนู

สิจะ๊”  ค าพดูค าพดูหน่ึงผุดข้ึนมาในหวัของฉนั คนท่ีแยก่วา่...บางทีตอนน้ีอาจจะมีคนท่ีแยก่วา่ฉนัอยูก่็ได ้ ปัญหา

แค่น้ีคงไม่เป็นไรหรอก 

 “ตอนแรกท่ีพอ่กบัแม่ทะเลาะกนั...พอ่ตดัสินใจจะหยา่กบัแม่ แต่พอ่เห็นตอนท่ีลูกวิง่ออกไป..พอ่กบั

แม่ก็รู้แลว้ล่ะวา่ไดท้  าร้ายความรู้สึกของลูกขนาดไหน แต่วา่ตอนน้ี...พอ่กบัแม่ตดัสินใจไดแ้ลว้ล่ะ” 
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๘ 

 “พอ่กบัแม่จะไม่หยา่กนัใช่ไหมคะ...”พอ่ยิม้ใหก้บัฉนัหลงัจบค าถามนั้น ฉนัรู้ค  าตอบของท่านทั้ง

สองแลว้ ครอบครัวท่ีอบอุ่นของฉนัจะไม่กลายเป็นแค่ความทรงจ าแลว้นะ... 

 “พอ่กบัแม่ขอโทษนะลูก ความจริงแลว้ปัญหามนัเกิดจากผูใ้หญ่เพียงแค่สองคน แม่ไม่คิดวา่มนัจะท า

ร้ายความรู้สึกของลูกขนาดน้ี” ฉนัยิม้ตอบค าพดูของแม่ทั้งน ้าตา  

 “ตอนลูกกลบัมาจากโรงเรียน พอ่เห็นลูกหนา้ตาไม่สบายใจเลย มีอะไรก็เล่าใหพ้อ่กบัแม่ฟัง 

ไดน้ะลูก” ค าถามเดิม...ค  าถามท่ีฉนัตอ้งการจะไดย้นิทุกคร้ังเม่ือรู้สึกไม่สบายใจ  

 “วนัน้ีคุณครูประกาศคะแนนสอบกลางภาควชิาคณิตศาสตร์ค่ะพอ่...หนูไดค้ะแนนท่ีหน่ึง 

ของหอ้ง” 

  “ก็ดีแลว้น่ีลูก แลว้ลูกจะเครียดท าไมล่ะ? ถา้สอบตกน่ะสิควรจะเครียด”  พอ่พดูติดตลก แต่ฉนัไม่

ตลกดว้ยเลย   

 “คะแนนหนูท่ีหน่ึงของห้องก็จริงค่ะ...แต่เบญญทิพยเ์ขาสอบตก เขาบอกวา่เป็นเพราะหนูไม่ส่ง

ค าตอบให้”  

 “โถ่ลูก...จะเครียดท าไมกนั เบญญทิพยเ์ขาไม่ตั้งใจท าขอ้สอบเองจะมาโทษลูกไดย้งัไงกนัล่ะ”  ฉนั

คิดตามท่ีแม่บอก ก็จริงของท่าน ถา้เบญญทิพยต์ั้งใจท าขอ้สอบแลว้ก็อ่านหนงัสือสอบใหม้ากๆเขาคงไม่ตอ้งไปลอก

ใครแลว้ก็คงไม่เสียใจอยา่งน้ี 

 หลงัจากท่ีพอ่ แม่และฉนัปรับความเขา้ใจกนัเสร็จแลว้ ฉนัจึงขอตวัข้ึนมาบนหอ้งนอน ฉนัเสียบปลัก๊

คอมพิวเตอร์ และเพิ่งสังเกตหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีฉนัเปิดคา้งไวท่ี้หนา้เวบ็ไซตห์น่ึง 

 ‘ความทุกขก์บัชีวติของฉนั’ หวัขอ้เร่ืองสั้นท่ีเด่นข้ึนมาหนา้เวบ็ไซต ์ ท าใหฉ้นัเพิ่งนึกข้ึนไดว้า่ตอ้ง

แต่งเร่ืองสั้นส่งเขา้ประกวด มือขวาคลิกเมาส์ไปท่ีหนา้โปรแกรมเวร์ิดเพื่อท่ีจะเร่ิมลงมือท างาน 

 ฉนัเร่ิมเขียนเร่ืองราวโดยใชเ้ร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของฉนั ถา้เป็นเม่ือก่อนฉนัคงคิดจนหวัป่ันแน่ๆวา่

ความทุกขใ์นชีวติคนเรานั้นคืออะไร อาจจะเป็นเร่ืองการเรียน การท างาน เร่ืองครอบครัว หรือแมแ้ต่ขณะท่ีเรา

เดินทางกลบับา้น เราอาจจะเห็นความทุกขข์องคนอ่ืนจนก่อใหเ้กิดความทุกขข้ึ์นกบัตวัเราเอง เหมือนตอนท่ีฉนัเห็น

ลูกสุนขักบัแม่ของมนัโดนรถจากท่ีไหนไม่รู้มาชน ทั้งท่ีก่อนหนา้นั้นมนัและแม่ของมนัยงันอนอยา่งมีความสุขอยู่

เลย 
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๙ 

 ชีวติคนเราน่ีมีหลากหลายอารมณ์ หลายหลายความรู้สึกจริงๆ ขนาดตวัเราเองยงัไม่รู้เลยวา่ตอนนั้นเรา

ก าลงัรู้สึกอยา่งไรหรือตอนนั้นเรารู้สึกมีความสุข แต่พอผา่นไปสักพกัเรากลบัรู้สึกมีความทุกขข้ึ์นมา 

 เหมือนกบัตอนท่ีเรายิม้ บางคนยิม้เพราะมีความสุข บางคนยิม้เพราะปิดบงัความเศร้า บางคนยิม้เพื่อท่ีจะ

อยากเห็นคนรอบขา้งยิม้ ไม่วา่ขา้งในจิตใจของเขารู้สึกอยา่งไร เขาก็ยงัเลือกท่ีจะยิม้ 

 ชีวติของเราก็เหมือนกบัจ๊ิกซอวช้ิ์นเล็กๆท่ีตอ้งร้อยเรียงต่อกนัเป็นเร่ืองราว ความทุกขก์็เป็นเหมือนจ๊ิก

ซอวต์วัหน่ึง ส่ิงท่ีเราตอ้งท าคือรับจ๊ิกซอวต์วันั้นมาแลว้น ามาต่อกบัช้ินอ่ืนๆใหเ้ป็นรูปเป็นร่าง                 แลว้รอจ๊ิก

ซอวอี์กตวัท่ีเรียกวา่ความสุขมาประกอบเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นจ๊ิกซอวท่ี์สมบูรณ์ 

 ในวนัๆหน่ึงเรามีทั้งความทุกข ์ทั้งความสุข แต่มนัก็เป็นเพียง ‘แค่ความรู้สึก’ 

 

 

โดย มชัฌิมา  กิณเรศ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

“  อารมณ์ศิลปิน  ” 

  

หายใจเขา้  เรามีผูส้ร้างสรรคอ์ยูใ่นร่างกายและหวัใจเรา 

หายใจออก  ส่ิงใหม่ๆ เกิดข้ึน  ส่ิงเก่าล่วงดบัลงนบัหลายคร้ัง เพียงหน่ึงลมหายใจ 

 เม่ือมองยงัเพื่อนหรือใครอ่ืนผูมี้วีแ่ววทางศิลปิน เรามกัติดภาพลกัษณ์ทางใจเห็นพวกเขามกัเป็นคนมี

ความรู้สึกอนัพิเศษ  เป็นตวัของตวัเอง  มีหวัใจโบยบินตามความรู้สึกและลงมือท าตามท่ีรู้สึกนั้น  เรายงัอาจมิทนั

ศึกษาความเป็นศิลปินอยา่งเขา้ใจถ่องแท ้จึงพลาดโอกาสนอ้มน าความเป็นผูส้ร้างสรรคใ์นตวัเรามาใชอ้ยา่งรู้ค่ารู้คุณ 

 ศิลปินมิใช่ผูว้เิศษ เราต่างมีความเป็นศิลปิน เพราะหวัใจเราต่างมีความรู้สึกอนัพิเศษ พลงัท่ีอยูเ่หนือ

ความอยากได ้ใคร่มีใคร่เป็น แต่ความพิเศษนั้นจะมีประโยชน์ไดก้็ต่อเม่ือถูกฝึกฝนและขดัเกลา เยีย่งการสกดัเพชร

หินล ้าค่าจากหินกระดา้ง 

 เฉกเช่นการลบัคมลมหายใจ เม่ือเรากลบัมาอยูก่บัลมหายใจอยา่งเตม็ท่ีเท่านั้น เราจึงรู้พลงัท่ีหล่อเล้ียงชีพ

ชีวาละเอียดลออ และหายใจอยา่งมีคุณค่าไดท่ี้สุด 

 หายใจเขา้  เราไม่จ  าเป็นตอ้งท างานศิลปะหรือเขียนงานวรรณกรรม แต่เราสามารถนอ้มน าทิศวถีิการ

เรียนรู้เยีย่งศิลปินบ่มเพาะชีวิตเราและผูอ่ื้นได ้ เพราะล าพงัความรู้มิอาจเติมเตม็ชีวติไดค้รบถว้น เพียงเหตุผลมิอาจ

ท าใหเ้ราเขา้ใจตวัเองและใครต่อใครได ้จะใชชี้พชอบอยา่งเก้ือกลูตนเองกบัสังคมตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ 

 การเรียนรู้ผา่นหลกัสูตรเขียนเปล่ียนชีวติ ผมแนะน าใหผู้เ้รียนไม่รออารมณ์พา ไม่ลงมือท าเพราะมี

อารมณ์ชกัน า  แต่ใหส้ร้างความรู้สึกท่ีมุ่งหมายปรารถนาพฒันาตนเองและลงมือท า  เพราะการเขียนตามอารมณ์

ความรู้สึกเพียงส่วนเดียว ยอ่มส่งเสริมการตามใจตน มิใช่การบ่มเพาะจิตใจ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งฝึกเผชิญกบัขอบอนั

ทา้ทายเม่ือตอ้งฝืนใจ  เราต่างมีแนวโนม้เรียกร้องส่ิงท่ีเราตอ้งการยามปรารถนา และหลีกเล่ียงหลบห่างยามเราไม่
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ตอ้งการ  การฝึกฝนการเขียนหรือศิลปะเป็นเช่นเดียวกบัการฝึกฝนการปฏิบติัธรรม  ซ่ึงนอ้มน าเรากลบัมาเผชิญกบั

ความเคยชินของชีวติและฝึกกา้วขา้มเพื่อความหลุดพน้ทีละเล็กละนอ้ย 

 หายใจออก  เม่ือเราไดศึ้กษาผูศึ้กษาศิลปะหรือกระทัง่คุรุศิลปาจารย ์ การก่อเกิดงานรังสรรคแ์ต่ละช้ิน

และการกา้วยา่งในวถีิศิลปิน มิใช่การตามใจตน ตามแต่อารมณ์พา มิใช่วา่วนอ้ยท่ีปล่อยลอยตามแรงลม  หากแต่เป็น

นกท่ีรู้ใชแ้ละรู้ทนัสายลมของทอ้งฟ้า 

 ผา่นการฝึกมือฝึกซ ้ าหนกัหนา บางคร้ังสร้างผลงานยามแสนปิติเบิกบาน  บางคร้ังยามยากเขญ็สุดฝืนใจ  

ส าเร็จหน่ึงครา  ลม้เหลวนบัร้อย  วาดวงกลมวงแลว้วงเล่าจนกลมดิก ทนกบัสีน ้ามนัท่ีกดักร่อนร่างกายค่อนคืนค่อน

วนั  ตากลมฝนฟ้าความเศร้าโศก เพื่อหมายโอบอุม้ภาพเขียนบนกระดาษหวัใจอนัเปราะบางไปสู่ฝ่ังฝัน 

 นกัศึกษาภาควชิาศิลปะมกัตอ้งพบเจอประสบการณ์เช่นน้ี คนอ่ืนภายนอกอาจเห็นดา้นท่ีพวกเขาเป็นคน

ไร้ระเบียบนอกคอกนอกแบบแผน แต่มิทนัเห็นในห้องท างาน ผูเ้จริญรอยทฤษฏี ทกัษะ  และทศันะจากคุรุศิลปา

จารย ์เค่ียวเขญ็กวา่งานแต่ละช้ินลุล่วงใกลค้วามสมบูรณ์ท่ีปรารถนา 

 เก็บร่องรอยรายละเอียดคร้ังแลว้คร้ังเล่า ราวมิอาจเอ้ือมควา้ความสมบูรณ์ในแววตาไดเ้สียที 

  

 หายใจเขา้  เราก าลงัเรียนรู้จากศิลปินใหญ่นอ้ย  เพื่อยอ้นกลบัมองตนเองอีกครา  เราก าลงัมองอารมณ์

ศิลปินในอีกแง่มุมหน่ึง จากทิศวถีิการฝึกฝนตนเองของพวกเขามิใช่การรับรู้ของเรา  ยอ่มง่ายดายท่ีเราจ าตดัสิน

พิพากษาใครคนหน่ึงจากการกระท าบางอยา่งท่ีเราเห็นจนคุน้ชิน ยอ่มง่ายท่ีเราจะเช่ือวา่ส่ิงท่ีเราเห็นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกเป็น

ความจริง 

 ศิลปินตอ้งมองส่ิงท่ีคนอ่ืนเลือกไม่มอง มองส่ิงเดิมส่ิงเดียวกบัส่ิงท่ีตนเองเคยวาดหรือเคยสัมผสัในมิติ

ใหม่หรือละเอียดยิง่กวา่ คนธรรมดามองเห็นภาพเขียนหน่ึงมีเส้นแห่งสีปาดป้ายไม่เป็นรูปทรงชดัราวภาพวาดเด็ก  

แต่ผูมี้ดวงตาศิลปะยอ่มมองเห็นมิติซบัซอ้นและการเคล่ือนไหวของเส้นแห่งสีเหล่านั้น ยอ่มรู้วา่น่ีคือเป็นความเด็ก

ในความเช่ียวชาญอยา่งยิง่  ผมเองไดเ้รียนรู้ส่ิงน้ีจากการหลบันอนท่ีบา้นพกัและช่วยขดัสีชอลค์ของอาจารยเ์ทพศิริ 

สุขโสภา  ท าใหผ้มมองภาพเขียนดว้ยดวงตาท่ีแปลกไป  อีกท่านหน่ึงอาจารยล์ว้น เขจรศาสตร์ผูล่้วงลบัแลว้ ไดเ้คย

แนะน าวธีิการมองภาพบางภาพให้ ยามท่านพอมีสติหลงัคลายพิษสุรา 

 ครูภาวนาและครูศิลปะทางโลกแนะน าสอดคลอ้งกนัวา่ เราไม่ตอ้งรออารมณ์เพื่อท าส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวติ

ตนและผูอ่ื้น เศร้าก็ตอ้งภาวนา เหงาก็ตอ้งปฏิบติัธรรม  โดนคนทิ้งก็ตอ้งออกก าลงักายใจ ดูแลตนเอง  แมท้  าไปไม่
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เกิดปิติหรือไม่กา้วหนา้ก็ตอ้งลงมือท า  ท าส่ิงท่ีตอ้งท า  ไม่มีอารมณ์เขียนก็ตอ้งฝึกเขียนทั้งท่ีไม่มีอารมณ์  เลือกเป็น

ผูส้ร้างมิใช่ผูเ้สพ คือวถีิของศิลปินผูส้ร้างสรรค ์  

 หายใจออก  เม่ือเราปล่อยให้ตวัเองหายใจตามเคยชิน ลมหายใจยอ่มถูกชกัน าไปตามห้วงภาวะแต่ละ

ขณะจิต มิไดก้ ากบัทิศทางชีวิตอยา่งท่ีควร เม่ือเราปล่อยให้ใจไหวตามแรงลมอารมณ์แลว้ เรายอ่มละเลยอารมณ์

ศิลปินภายในกายใจน้ี 

 หายใจเขา้อีกครา อารมณ์ศิลปิน มิใช่การปล่อยปละตวัเองท าตามใจอารมณ์  ศิลปินคือผูส้ร้างสรรค ์ 

อารมณ์ศิลปินคืออารมณ์แห่งผูส้ร้าง  คือพลงัในการสร้างสรรคอ์ารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งส่ิงต่างๆ อีกดว้ย  เรียก

ในทางพุทธคือศกัยภาพของการปรุงแต่งของจิต  เม่ือฝึกฝนยอ่มสามารถก ากบัการสร้างสรรคข์องจิตใจน้ีใหไ้ป

ในทางท่ีควรได ้แทนท่ีจะปล่อยไปตามความเคยชิน หรือร่องอารมณ์ 

 หายใจออก  อารมณ์ทั้งมวลเราเป็นผูส้ร้างสรรคข้ึ์นมา เหตุใดจึงเฝ้ารอวนัเวลาและปัจจยัอนัมิอาจ

ควบคุมมาลิขิตหวัใจและชะตากรรมของเรา 

 การเรียนรู้ในวถีิศิลปะคือการฝึกรู้ทนัอารมณ์ เพื่อรู้ใชอ้ยา่งไม่ยดึติดและไม่เป็นทาส เพื่อน าพลงั

สร้างสรรคท่ี์มีอยูแ่ลว้ในจิตน้ีน ามาก่อประโยชน์และคุณค่า  เปิดดวงตาตนเพื่อมองส่ิงท่ีเห็นแต่ไม่เห็น เพื่อเขา้ใจส่ิง

ท่ีรับรู้แต่ไม่เขา้ใจ  ก่อน “แจกของส่องตะเกียง” สู่โลก 

  

 ส าหรับผูฝึ้กฝนเขียนบนัทึกเพื่อบ่มเพาะตนเอง คร้ังน้ีผมขอแนะน าเรากลบัมาอยูก่บัตวัเราก่อน  หลบัตา

ลง เฝ้าดูลมหายใจหรือร่างกายตนเองดว้ยจิตครู่หน่ึง ก่อนระลึก ช่วงเวลาท่ีเรารู้สึกมีพลงัท่ีดีในตนเอง สดช่ืนหรือมี

ชีวติชีวาหรือสามารถท าส่ิงใหม่ๆ ดว้ยตนเองได ้ รับรู้ความรู้สึกในขณะนั้น นอ้มน ากลบัมาในปัจจุบนั สัมผสัพลงั

ในร่างกายและในหวัใจเรา นึกเห็นภาพการกระท าของตนเองอยา่งแจ่มชดัในใจ 

 ถามพลงัและตวัเราภายในวา่ พลงัเหล่าน้ีเราจะน ามาใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งไร พลงัเหล่าน้ีอยากพาเราลงมือ

ท าอะไรเพื่อตนเองและคนอ่ืนๆ ขอใหพ้ลงัน้ีลงมาท่ีมือของเราแลว้พาเราเขียนบนัทึกเพื่อบ่มพลงัและน ามาใชอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์
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___________________________________________________________________________________ 

 

“ ความรักสวยงามเสมอ  ” 

 

  บ่ายวนัหน่ึงในคาบเรียนศิลปะ คุณครูสาวใจดีพานกัเรียนออกมาเดินเล่นในสวนหยอ่มของโรงเรียน 

บอกใหเ้ด็กๆ เตรียมสีไมห้รือสีเทียนมาดว้ย พร้อมทั้งใหก้ระดาษสีขาวแก่นกัเรียนตวันอ้ยคนละหน่ึงแผน่ เดาไดไ้ม่

ยากวา่คงจะใหเ้ราวาดรูประบายสีเป็นแน่แท ้

 ถูกตอ้งทีเดียว คุณครูบอกวา่ใหว้าดรูปธรรมชาติอยา่งไรก็ได ้

 ทนัทีท่ีค าสั่งมอบหมายงานส้ินสุดลง เหล่าเด็กนอ้ยต่างเดินเล่นในสวนหยอ่ม บา้งคนเป็นคู่ บา้งเดินเป็น

กลุ่ม แต่ไม่มีใครลืมโจทยท่ี์คุณครูมอบหมายใหว้าดรูปธรรมชาติในท่ีแห่งน้ี 

 เราเดินไปใกล้ๆ  สระน ้า แถวนั้นมีโขดหินเปียกๆ อยู ่คงเป็นน ้าท่ีกระเด็นจากน ้าตกประดบัสวนน้ี เม่ือ

หามุมเหมาะสมส าหรับการลงมือวาดเขียนธรรมชาติไดแ้ลว้ เราก็นัง่ลงท่ีพื้นดิน ใชโ้ขดหินท่ีแหง้สนิทต่างโตะ๊วาด

รูป พร้อมกบัส ารวจส่ิงต่างๆ รอบตวั 

 เห็นรังมดจ านวนมากบนพื้นดิน หก เจ็ด แปด... มีทั้งหมดสิบรังเท่าท่ีสังเกตเห็นจากมุมมองตรงน้ี 

 เห็นตน้หญา้ตน้นอ้ยๆ บนผวิดินท่ีช้ืนแฉะ 

 ไดย้นิเสียงน ้าตกกระทบลงในสระน ้าดงัซู่ๆ 

 กล่ินไอดินยงัคงลอยฟุ้งในอากาศจากฝนท่ีตกเม่ือช่วงเชา้ 

 เห็นผีเส้ือสามส่ีตวักระพือปีกบินอยูใ่กล้ๆ  เรา สีสันลวดลายบนปีกไม่ซ ้ ากนัแมส้ักตวั 

 ไดย้นิเสียงนกกระจอกร้องจ๊ิบๆ ก่อนจะบินทะยานข้ึนไปเกาะก่ิงไม ้
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๑๔ 

 เห็นตน้ราชพฤกษท่ี์ออกดอกสีเหลืองงามสะพร่ัง 

 ฝงูปลาคาร์พท่ีแหวกวา่ยอยูใ่นสระน ้าก็มีสีและลายไม่ซ ้ าเหมือนกนั 

 เราจะวาดอะไรดีนะ? 

 

 หน่ึงสัปดาห์ต่อมาในคาบศิลปะ ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตยอ์ยูฝ่ั่งทิศตะวนัตก คุณครูใหห้วัหนา้หอ้งแจก

ช้ินงานท่ีเราวาดในสวนหยอ่มเม่ือสัปดาห์ก่อน 

 เอะ๊! ท าไมเราถึงไดแ้ค่หกคะแนนกนันะ? 

 เราไม่น่าจะวาดไดแ้ยข่นาดนั้นน่ีนา ภาพพระอาทิตยก์บัดอกไมริ้มสระน ้าของเรา ก็ไม่ไดแ้ยอ่ะไรมาก 

 ครูใชไ้มบ้รรทดัอะไรมาวดัคุณค่าของภาพวาดเราหรือ? สงสัยจงั 

 หรือบางที คนเรามองเห็นความงามแตกต่างกนั ครูอาจจะไม่เห็นเหมือนกบัท่ีเรามองเห็นก็ได ้

 

 ไม่วา่ใครจะตดัสินใจส่ิงใดก็ตาม ไม่วา่เพราะความแตกแต่งกนัหรือรสนิยมชอบไม่ชอบก็ตาม เราตั้งใจ

ไวว้า่นบัตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป เราจะไม่ตดัสินใจวา่อะไรสวยหรือไม่สวย ถา้ยงัไม่รู้ตน้เหตุท่ีก่อมนัข้ึนมา 

 เหมือนกนัภาพพระอาทิตยย์ิม้แฉ่งกบัดอกไมร่้าเริงท่ีเราวาดไป เราระบายสีดว้ยความรักและสุขใจ รู้สึก

กระตือรือร้นในการละเลงสีสัน เพราะความรักน้ีน่ีเองท่ีท าใหเ้รามองเห็นความสวยของรูปวาดนั้น 

 บางที ส่ิงท่ีซ่อนอยูใ่นความงดงามก็คือความรัก เม่ือเรารักและพอใจอะไร เรามกัจะเห็นความสวยงาม

ตามธรรมชาติ คน สัตว ์ส่ิงของ ช้ินงาน นั้นๆ แหละ 

 ความรักสวยงามเสมอ เพราะมีรัก จึงเห็นความงดงาม 

 หรือวา่ไม่ใช่กนันะ? 
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___________________________________________________________________________________ 
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ดอกไม้จัดคน  

 

คนนัง่จดั บุปผชาติ ก็คาดคิด  

วา่พิชิต มนัได ้ตามใจหวงั  

ความคิดน้ี ถูกดี แลว้หรือยงั  

มนัจดัใคร เขาใหม้ัง่ หย ัง่คิดดู  

คิดดูเถิด พวกถนดั จดัมาลยั 

ลิงโลดใจ วา่จดั ไดส้วยหรู  

ใครจดัใคร แยไ่ป ใหนึ้กดู  

อยา่หลงรู้ แต่วา่ตน จดัมาลยั  

ดูใหดี้ พวกคน หลงดอกไม ้

มนัมดัท่าน ใจไข ้อยูไ่หวไหว  

ในทนัที ท่ีคนจดั ดอกไมไ้ป  

มนัรวบใจ คนมดั ในบดัดล  

ดอกไมจ้ดั คนบา้ง อยา่งภาพน้ี 

คือพวกท่ี หลงมนั ทุกแห่งหน  

เด็กผูใ้หญ่ ไพร่ผูดี้ มีหรือจน  

ไม่เคยพน้ บุปผชาติ คาดมดัเอยฯ 

 

พทุธทาสภิกขุ 
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{ 

ดอกไมถู้กจดัวางตกแต่งอยา่งสวยงาม เพราะคนจดัวางไดดี้  

หรือคนชอบดอกไมก้นัแน่? 

} 


