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"วันเวลาให้โอกาส" ......หากชีวิตเราคือการก้าวเดิน วนัเวลาท่ีมิใช่สายลมท่ีพัด
พาเราก้าวไปข้างหน้า หากแต่วนัเวลาคือระยะทางท่ีสองเท้าของชีวิตย่างก้าว 
ระยะทางน้ันมิใช่ส่ิงท่ีเกิดขึน้เอง แต่เกิดขึน้จากความตั้งใจและการลงมือท าของเรา... 
 

"อารมณ์ศิลปะ" ...... เขาว่ากันว่าศิลปินเม่ือผิดหวงัหรือไม่พอใจในบางส่ิง
บางอย่าง จะสามารถสร้างผลงานชิน้เอกได้ ณ เวลาน้ัน เขาจะทุ่มเทหัวใจและฝีมือ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีสะท้อนถึงความเจ็บปวดและโศกเศร้า ระบายความไม่ได้ดั่งใจ
และโทสะ ซ่ึงฝังรากหยัง่ลึกในหัวใจของเขาออกมาสู่งาน…. 

 

 

 

 

 
 
 

 

~  ภาพปก จากอบรม “พลงัแห่งจิต หน่ึงคิดลิขิตใจ” ~   
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{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นยัยะส าคญั 

 
{หน่ึง วรรณศิลป์ท่ีส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่

ผูอ่้านและสังคม 
สอง วรรณศิลป์ท่ีขดัเกลาจิตใจและชีวติผูป้ระพนัธ์นั้นเอง  } 

 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน 
 

 
เผยแพร่โดย 

ศูนยก์ารเขียนเปล่ียนชีวิต  สถาบนัธรรมวรรณศิลป์ 
 

www.facebook.com/khianpianchiwit 
www.youngawakening.org/write4life 

อ่านฉบบัก่อนหนา้ไดท่ี้ 
http://youngawakening.org/write4life/?cat=50 
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 ตอนที ่๔  ตามขุด 

 

 เม่ือมาถามตวัเองตอนน้ีวา่อะไรท าใหพ้วกเราในวยันั้น เอาจริงเอาจงั
กบัการตั้งกลุ่มยวุชนสยามโดยมีเพียงอุดมคติกวา้งๆวา่จะท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ยงัไม่มีอุดมการณ์อะไรใหย้ดึมัน่จริงจงันกั และหลายคนในหมู่พวกเราก็เป็นพวก
เรียนดี เอาดีตามท่ีสงัคมสมยันั้นยกยอ่งไดส้บายๆตามวถีิของตนๆ ผมเขา้ใจวา่มี
หลายเหตปัุจจยัยากท่ีจะหาขอ้สรุปทัว่ไปได ้ แต่เท่าท่ีพอเห็นและสงัเกตไดแ้ละมอง
ยอ้นหลงัไปส่ีทศวรรษ ประการแรกน่าจะเกิดจากความแปลกแยกอนัเน่ืองมาจาก
การแก่งแยง่แข่งขนัในหมู่นกัเรียนเรียนดีประการหน่ึง ประการท่ีสองน่าจะเป็น
ความมนัอนัเกิดจากการไดท้ ากิจกรรมนอกหลกัสูตร ประการสุดทา้ยน่าจะเป็น
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เพราะเราเร่ิมไดรั้บกระเซ็นกระสายของวฒันธรรมคนหนุ่มสาวหวักา้วหนา้ใน
มหาวทิยาลยักลุ่มท่ีกล่าวมาแลว้ โดยเฉพาะจากประวติัของโกมล คีมทอง 

  ส่ีปีกวา่ในสวนกหุลาบก่อนท่ีชีฯจะมาชวนผมตั้งกลุ่มนั้น ผมรู้สึกไดว้า่
การแข่งขนัเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ และเพื่อนจริงๆนอ้ยลงไปเร่ือยๆ โดยเฉพาะนบัแตเ่ม่ือ
ข้ึนชั้นม.ศ.๒ และผมเล่ือนจากหอ้งราชินีมาอยูห่อ้งราชา สมยันั้นสอบไล่ชั้นม.ศ.๕
เป็นขอ้สอบส่วนกลาง และมีการเทียบคะแนนทัว่ประเทศ  โรงเรียนผมและโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาจะผลดักนัไดต้  าแหน่งท่ีหน่ึงประเทศไทยกนัเป็นประจ า    
นอกจากนั้นนกัเรียนท่ีไดต้  าแหน่ง ๕๐ คนแรก จะไดรั้บการจารึกช่ือไวบ้นกระดาน
เกียรติยศของโรงเรียน เรียกวา่ติดบอร์ด เม่ือมาอยูห่อ้งราชา ท่ีมีอยูป่ระมาณ ๓๐ กวา่
คน ต าแหน่งท่ีหน่ึงประเทศไทยก็ตอ้งถือวา่เป็นไปไดส้ าหรับทุกคน  

  จ าไดว้า่ตอนอยูช่ั้นม.ศ.๓ ยงัสนุก ตอนพอข้ึนถึงชั้นม.ศ. ๔ ผมก็ลา้เตม็
ที เพื่อนสนิทเหลือเพียงคนสองคน ทุกคนเอาแต่เรียน เวลาสอบบางคนถึงกบัมือไม้
สัน่เพราะความวติกกงัวล แมผ้มจะออกจากโรงเรียนมานาน แต่ยงัฝันร้ายเร่ืองสอบ
เสมอๆเป็นสิบปี  แต่ตอนนั้นความลา้ ความอึดอดัน้ีไม่มีค าอธิบาย ผมก็ไดแ้ต่โทษ
ตวัเองวา่เราไม่เก่งพอ เราไม่แน่พอ เราคงไม่ไดท่ี้หน่ึงประเทศไทยหรอก ตวัเอง
ไม่ไดเ้ก่งกาจแค่ไหน ท่ีมาอยูห่อ้งราชาไดก็้เพราะขยนัดูหนงัสือ เราฉลาดสูค้นนั้น
ไม่ได ้คนน้ีไม่ได ้

  แลว้จุดเปล่ียนก็มาถึงเม่ือรุ่นพ่ีชั้นมศ.๕มาชวนไปจดังานประจ าปีท่ี
เรียกวางานสมานมิตร รุ่นพ่ีคนน้ีช่ือพินิจ เป็นนกัเรียนหอ้งราชาชั้น มศ.๕ สาย
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วทิยาศาสตร์ ผมไปเป็นลูกมือวา่งั้นเถอะ พองานสมานมิตรจบ ผมก็ใจแตก เพราะรู้
รสเสียแลว้วา่การท ากิจกรรมน่ีมนัแค่ไหน 

  ส่วนใหญ่เราท างานกนัตอนโรงเรียนเลิก จึงสามส่ีทุ่ม ก่อนกลบับา้น
รุ่นพ่ีก็จะพาไปเล้ียงราดหนา้ยอดผกัท่ีขา้งโรงหนงัเอม็ไพร์ ท่ีอยูไ่ม่ห่างจากโรงเรียน
นกั ถา้จ าเป็นเราก็จะโดดเรียน ออกไปซ้ือของบา้ง ออกไปติดต่อคนมาแสดงงานบา้ง 
ผมเห็นพี่พินิจท างานเอาจริงเอาจงั เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ อยา่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ
หอ้งประชุมใหญ่ พวกเราท ากนัเองหมด ช้ือของเอง เดินสายไฟเอง ต่อไฟเอง เพราะ
เรียนมาแลว้แต่ชั้นมศ. ๒ ไม่มีครูบาอาจารยม์าก ากบัเลย  

  เป็นอีกโลกหน่ึงท่ีผมไม่รู้จกั ไดอ้อกจากโลกของการเรียนเพื่อตวัเอง
จะไดต้  าแหน่งดีๆ มาท าอะไรท่ี “เพ่ือส่วนรวม”แมจ้ะเป็นนามธรรมในแง่
เป้าหมาย แต่ตวักิจกรรมเห็นกนัจะแจง้ นกัเรียนเป็นร้อยเป็นพนัไดส้นุกกบักิจกรรม
ท่ีเราจดัข้ึน แมจ้ะเหน่ือย เพราะตอ้งยกโตะ๊ขนโตะ๊สารพดั แต่ก็ไดรั้บความพึงพอใจ
มาก  การไดร่้วมคิดร่วมตดัสินใจท าโน่นท าน่ีดว้ยตนเองน่า จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีลด
ความแปลกแยกลงไปไดม้าก  

  ผมเขา้ใจวา่ผมเคยถามพ่ีพินิจวา่มาท ากิจกรรมอยา่งน้ีแลว้ ไม่กลวั
ไม่ไดท่ี้หน่ึงประเทศไทยหรือ แกหวัเราะหึๆ แลว้ถามกลบัมาวา่ 

 “เอาไปท าไม ท่ีหน่ึงประเทศไทย” 

  ผมเขา้ใจวา่พองานจบกลบัมาหอ้งเรียนอีกคร้ัง ผมก็สงบใจกม้หนา้กม้
ตาเรียนไม่ไดอี้กต่อไปเสียแลว้  เน่ืองจากผมชอบภาษาองักฤษเป็นพ้ืนฐาน ผมก็เร่ิม
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ไปช่วยรุ่นพ่ีอีกคนท่ีท างานชมรมภาษาองักฤษ พ่ีคนน้ีอยูแ่ผนกศิลป์ ท าใหผ้มเป็น
ประธานชมรมในปีต่อมา  

  นอกจากจะโดดเรียนเป็นประจ าแลว้ ผมคงเร่ิมขวางโลก เร่ิมไม่เดิน
ตามค่านิยมของเด็กหอ้งราชา และเร่ิมอ่านหนงัสือนอกหลกัสูตร จ าไดว้า่มีเพ่ือนช่ือ
เบญจะ เห็นผมแปลกๆไป วนัหน่ึงเขาก็พดูถึงเร่ืองเก่ียวกบัพ่ีชายเขาในมหาวทิยาลยั
ท่ีผมฟังแลว้ก็ไม่ค่อยเขา้ใจ แต่วนัรุ่งข้ึนเขาก็เอาหนงัสือของพ่ีชายมาใหผ้มอ่าน ช่ือ 
“จิตวา่ง” โดย พทุธทาสภิกข ุนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนภูมิสถาปัตยข์อง
โลกแห่งความคิดอ่านของผม ไม่นานผมก็เปล่ียนอยา่งส้ินเชิง เพราะจากเล่มเลก็ๆท่ี
ตอนหลงัรู้วา่เป็นเล่มท่ี คุณปุ่น จงประเสริฐ ยอ่มาแลว้ ผมก็ไดไ้ปหาหนงัสือของ
ท่านอาจารยแ์ห่งสวนโมกขม์าอ่านเกือบทุกเล่มท่ีมีขายอยูใ่นตลาด อ่านอยูเ่ป็นเดือน 
อ่านเกือบตลอดเวลา ขา้มปี ผลพวงของการอ่านแบบน้ี นอกจากจะท าใหห้นี
โรงเรียนไปสวนโมกขใ์นปีต่อมาแลว้ ยงัท าใหปั้กใจแน่วา่อุดมคติชีวติแบบชนชั้น
กลางท่ีเคยตั้งไวต้ลอดมาไม่ไดเ้ร่ืองเสียแลว้  

  ท่ีเคยคิดวา่ตอ้งเรียนหมอ หรือวศิวฯ ตอ้งท างานมีเงินมากๆ มีบา้นหลงั
ใหญ่ๆ มีรถขบั มีเมียสวยๆ วมิานในอากาศเหล่าน้ี ถูกล้ือลงมากองเป็นขยะอยูก่บั
พ้ืนดินเสียแลว้  อุดมคติใหม่ท่ีเกิดข้ึนเงียบๆก็คือเราตอ้งเล่ือนขั้นตนเองในทางธรรม 
อยา่งนอ้ยในชีวติน้ีควรไดถึ้งโสดาบนั อะไรปานนั้น 

 อาจเป็นเพราะไปซ้ือหนงัสือท่ีร้านธรรมบูชาของคุณวโิรจน์ ศิริอฐั 
เป็นประจ าก็ได ้ ท าใหผ้มไดพ้บกบัรุ่นพ่ีแผนกศิลป์อีกคน คือสถาพร ล้ิมมณี จากพี่
สถาพรน่ีเองท่ีผมไดอ่้านสงัคมศาสตร์ปริทศัน์เป็นคร้ังแรก ในยคุท่ีสุชาติ สวสัศรี
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เป็นบรรณาธิการ เล่มแรกและเป็นเล่มท่ีมีอิทธิพลกบัผมมากคือฉบบัคนหนุ่ม 
บทความหน่ึงเขียนท านองวา่ สงัคมไทยไม่มีคนหนุ่มสาว เรามีแต่เด็กและคนแก่ 
เพราะเราสอนคนใหเ้ป็นเด็กตลอดเวลา และพอเลิกเป็นเด็กก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบไปแลว้ ความเป็นตวัของตวัเองไม่เคยมี ความขอ้น้ีท าใหเ้กิดเร่ืองในหอ้งเรียน
ใหญ่โต 

 เชา้วนันั้น ก่อนเขา้หอ้งเรียน ตอนอบรม หลงัเคารพธงชาติ อาจารย์
ใหญ่ประกาศวา่สารวตัรนกัเรียนจบันกัเรียนสวนกหุลาบไดส้ามส่ีคนท่ีพากนัไปดู
หนงัตอนชัว่โมงเรียน ผมจ าไดค้ร่าวๆวา่เป็นโรงหนงัแกรนดท่ี์แถววงับูรพา เดินจาก
โรงเรียนไปไม่ไกล พอเขา้หอ้ง ชัว่โมงแรกเป็นวชิาหนา้ท่ีพลเมืองศีลธรรมพอดี 
อาจารยท่ี์สอนเป็นอาจารยป์ระจ าชั้นดว้ย ผมและเพื่อนๆเบ่ือวธีิสอนของแกมานาน 
เพราะแกมาตะเบง็อ่านหนงัสือเรียนใหเ้ราฟัง เรารู้สึกวา่เราไปอ่านเองก็ได ้ จ าไดว้า่
เสียงแกคบัหอ้ง เวลาแกเสริมอะไรเพ่ิมเติมจากหนงัสือก็มีลกัษณะเทศนา ท าใหเ้รา
รู้สึกวา่ท าอะไรไม่ไดเ้ร่ือง  

  ครูประเภทน้ีเองท่ีท าใหเ้ด็กอยากต่อตา้น อยากท าในส่ิงท่ีแกบอก
ไม่ใหท้ า ไม่ตอ้งใครอ่ืน ลูกชายแกเองท่ีอยูช่ั้นมศ.๕เราเห็นก็รู้วา่เป็นเด็ก “เก” 
ตามมาตรฐานของแก ประเภทกางเกงขารีบเส้ือตวัใหญ่ๆ เราก็นินทาในใจวา่ลูก
ตวัเองยงัสอนไม่ไดเ้ลย เชา้นั้นแกก็เอาเร่ืองเม่ือหนา้เสาธงมาพดูต่อ ประณามเด็ก
เหล่านั้นซ ้ าลงไปอีก ท านองวา่เดก็หอ้งราชาตอ้งไม่เป็นอยา่งนั้น  

 ผมไม่ชอบท่ีเอาหอ้งเราไปเปรียบกบัหอ้งอ่ืน ท าใหเ้กิดการแบ่งชั้นกนั
มากข้ึนไปอีก และท าใหเ้ราคบเพื่อนหอ้งอ่ืนยาก ประกอบกบัร้อนวชิาท่ีอ่าน
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สงัคมศาสตร์ปริทศัน์ฉบบัคนหนุ่มมา ผมก็ลุกข้ึนเถียงเป็นชุด  ชนิดค าไม่ตกฟาก 
ความไม่มัน่ใจก็ท าใหน้ ้ าเสียงยิง่ออกกา้วร้าว  

 อนัท่ีจริงเพ่ือนอีกหลายคนก็ชอบเถียงครูบาอาจารย ์ แต่ส่วนมากเป็น
การลองภูมิและหม่ินภูมิอาจารยว์ชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครูบา
อาจารยบ์างคนก็รู้แค่ในต าราเรียน เพ่ือนบางคนท่ีเก่งวชิาเหล่าน้ี เร่ิมเรียนสูงข้ึนไป
ดว้ยการอ่านเองจากหอ้งสมุดบริติชเคา้ซิลท่ีอยูใ่กลโ้รงเรียนในตอนนั้น และเขา้ใจ
พ้ืนฐานบางอยา่งท่ีเราเรียนมากกวา่ท่ีครูอาจารยเ์ขา้ใจ ผมเห็นเพือ่นบางคนท าแบบ
นั้นผมก็หมัน่ไสเ้พ่ือนอยูบ่า้ง แต่บางทีอาจารยก็์ไม่เป็นผูใ้หญ่ เพื่อนบางคนถาม
เพราะความไม่รู้ แต่อาจารยมี์ปมอยูแ่ลว้ และรู้วา่ไอเ้ด็กหอ้งน้ีบางคนมนัรู้มากกวา่ 
พอตอบไม่ไดก็้พาล 

 ผมจ าไดว้า่วนัหน่ึง ในวชิาคณิตศาสตร์ ศุภมิตรยนืข้ึนถามวา่ loge คือ
อะไร อาจารยว์รรณ จนัทรเพชรตอบไม่ได ้โกรธหวัพดัหวัเหวีย่ง บอกวา่ในหนงัสือ
ก็มีนิยามอยูแ่ลว้ น่ีก็จริงอยู ่ แต่อ่านแลว้มนัไม่เขา้ใจ เพ่ือนคนน้ีเป็นเด็กเรียบร้อย 
เป็นหวัหนา้หอ้งดว้ย  ตอนหลงัก็มาเป็นก าลงัของค่ายยวุชนค่ายแรกดว้ย ผมก็รู้สึก
เห็นใจเพื่อน การเรียนหลายวชิา เราก็ท าแบบฝึกหดัแกโ้จทย ์ ไปตามตวัอยา่งท่ี
หนงัสือใหม้า พวกเราก็ท าไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ก็ไม่รู้ท่ีมาท่ีไป ต่อมาจึงรู้วา่โทษครูบา
อาจารยอ์ยา่งเดียวไม่ได ้ เพราะระบบของเราไม่ไดส้อนเร่ืองเร่ืองประเด็นพ้ืนฐานมา
แต่แรก ทั้งยงัไม่ไดส้อนใหมี้วจิารณญาณดว้ย ทั้งระบบเป็นแบบน้ีตราบจนทุกวนัน้ี 
เพราะเหตน้ีุ เราจึงยากท่ีจะพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเราเอง  
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 แต่ตอ้งกล่าวไวใ้นท่ีน่ีดว้ยวา่ครูบาอาจารยท่ี์รู้จริงและรู้สึกในวชิาท่ีตน
สอนก็มีอยูห่ลายคนในโรงเรียน ชั้นมศ.๔นั้น อาจารยพ์ินิจ สอนวชิาชีววทิยาเป็น
ท่านหน่ึงท่ีเรานบัถือ ผมยงัจ าไดท่ี้แกบอกวา่ นกัวทิยาศาสตร์ดา้นชีววทิยานั้น แม้
ศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวติ แต่ไม่รู้หรอกนะวา่จริงๆแลว้ชีวติคืออะไร ชั้นปีหน่ึงเราก็
จะมีครูบาอาจารยป์ระเภทน้ี ปีละคนสองคน บางทีก็เป็นวชิาทางดา้นภาษา บางทีก็
เป็นทางดา้นสงัคมศาสตร์ แมอ้าจารยว์รรณเองก็มีขอ้ดี ท่านเป็นคนไชยา และเป็น
คนแรกท่ีพดูถึงท่านอาจารยพ์ทุธทาส แต่ตอนนั้นผมไม่รู้วา่แกพดูถึงอะไร  

  แต่ผมรู้วา่ท่านพดูถึงอาจารยพ์ทุธทาสก็เม่ือผมมาอ่านหนงัสือของท่าน
อาจารยแ์ลว้ และอาจารยว์รรณน่ีเองท่ีใหข้อ้คิดส าคญัในวนัหน่ึง วา่ สงัคมเราไม่ได้
ใหค้วามส าคญักบัครู “พวกหอ้งเธอมีใครไหมท่ีจะเรียนครู”  ทุกคนต่างก็จะ
เรียนหมอ เรียนวศิวะ เรียนสถาปัตยก์นัหมด เราจึงไม่ไดค้นท่ีคุณภาพท่ีสุดมาเป็นครู 
น่ีคงเป็นค าทา้ทายท่ีซ่อนอยูลึ่กๆในใจผม เม่ือผมตดัสินใจเรียนครู ก็นึกถึงค าพดูของ
แกอยูเ่ป็นคร้ังคราว 

 กลบัมาเร่ืองผมกบัครูประจ าชั้น เถียงกนัไดพ้กัใหญ่ อาจารย ์ ก็บอกวา่ 
“ถา้เธอไม่เตม็ใจเรียนกบัฉนั ฉนัก็ไม่เตม็ใจสอนเธอ”  ผมนัง่อยูแ่ถวหนา้ติด
ประตทูางออกพอดี ผมก็ลุกข้ึนเดินออกจากหอ้งทนัที ทั้งมานะและโทสะคงท างาน
เตม็ท่ี ในแง่หน่ึงการทะเลาะกนัก็เหมือนการเล่นละครแบบหน่ึง แต่เม่ือเขา้ถึงบท
มากๆ เราก็แยกไม่ออกระหวา่งเรากบัตวัละครท่ีเราสวมบท 

 พอเดินออกจากหอ้ง ดว้ยความเคยชินผมก็ตรงไปท่ีหอ้งชมรม
ภาษาองักฤษท่ีผมดูแลอยู ่ อาจารย ์ โรเบิต ชอร์ท่ีเป็นครูสอนภาษาองักฤษนัง่อยูใ่น
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หอ้งนั้นดว้ย ผมเลยเดินกลบั ออกจะเควง้ๆอยู ่จึงตดัสินใจไปท่ีหอ้งสมุด รู้อยูว่า่ตอ้ง
ไปเจออาจารยบ์รรณารักษ ์และอาจตอ้งถูกถามวา่ชัว่โมงเรียน ท าไมมาหอ้งสมุด แต่
ผมรู้วา่อาจารยไ์ม่ใช่คนดุ และมีเหตุผลพอสมควร พอเดินเขา้ไป แกทกัถามพอเป็น
พิธีนิดหน่อย แลว้ก็ไม่วา่อะไร ผมจึงไดใ้ชห้อ้งสมุดเป็นท่ีพกัพิงอีกหลายคร้ังใน
ชัว่โมงสอนของอาจารยป์ระจ าชั้น จนอาจารยศิ์ริเพญ็เขา้มาไกล่เกล่ีย อาจารยส์อน
ภาษาไทย และพยายามสอนมากกวา่ในหนงัสือ ผมรู้สึกเป็นกนัเองในระดบัหน่ึง 
เม่ือเดินสวนกนัตอนพกักลางวนัวนัหน่ึง อาจารยก็์เรียกผมเขา้ไปคุย ไม่ไดต้  าหนิผม
ทนัที แต่ฟังผมพดูวา่เร่ืองมนัเป็นมอยา่งไรก่อน 

   พอผมเล่าแลว้ก็ไดไ้ปเอาหนงัสือสงัคมศาสตร์ปริทศัน์เล่มนั้นมาให้
อาจารยดู์ดว้ย อีกสองสามวนัแกก็เรียกเขา้ไปคุยอีก คราวน้ีท่าทียอมรับความคิดของ
เรา แต่บอกวา่เราอาจตีความเกินเลยไปก็ได ้และวา่อยา่งไรเสียเราควรขอโทษ เพราะ
อยา่งไรอาจารยท่ี์เราทะเลาะดว้ยก็เป็นครูประจ าชั้น  

 ผมแปลกใจท่ีเร่ืองน้ีไม่ถึงอาจารยใ์หญ่ แตค่รูอาจารยใ์นระดบัมศ. ๔-
๕คงรู้กนัหมด เพราะเดินไปไหนเหมือนมีครูบาอาจารยม์องเป็นพิเศษ หรือผมอาจ
รู้สึกไปเองก็ได ้ มาคิดตอนหลงั ครูบาอาจารยค์งห่วงอนาคตผม ถา้เร่ืองถึงอาจารย์
ใหญ่กระมงั 

   แลว้ในท่ีสุดผมก็เขา้ไปขอโทษ เม่ือผมเขา้ไปหา แกไม่สามารถถอด
ท่าทีโกรธออกได ้ ยิง่ผมวา่บอกชดัเจนวา่ขอโทษในท่าทีท่ีกา้วร้าว แต่ยนืยนัใน
ความเห็นท่ีไดแ้สดงออกไป ก็ยิง่ท าใหห้นา้แกตึงมากข้ึน ยงัจ าไดท่ี้แกต่อวา่วา่ “
พอชั้นบอกใหว้า่ไม่เตม็ใจสอน เธอก็สะบดักน้ออกจากหอ้งเลยนะ”  ผมไม่ได้
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ตอบ แต่ก็นึกอยูใ่นใจวา่เออ ผูใ้หญ่น่ีแปลกดี อยากใหเ้ด็กงอ้อยูเ่ร่ือย เล่าถึงตอนน้ีท า
ใหนึ้กถึงตอนอยูช่ั้นประถมปลาย ผมตอ้งขอขมาครูท่านหน่ึง เพราะเขียนบตัร
สนเท่ห์ไปวา่ท่าน พอเห็นผมเขา้ไปหา ท่านเกือบจะเขา้มากอดผม นบัวา่ท่านเป็น
ผูใ้หญ่ทางอารมณ์ต่างกนั 

 สงัคมศาสตร์ปริทศัท่ีวา่น้ีไดม้าจากพ่ีสถาพร ล้ิมมณี ท่ีเป็นเพ่ือนรุ่นพ่ีท่ี
อ่านหนงัสือมากและกวา้งกวา่เด็กสายวทิยท่ี์เอาแต่เรียนอยา่งผม สมยันั้นมีรัฐสภา
ชัว่คราวก่อนท่ีจอมพลถนอมจะปฏิวติัตนเอง แกยงัเคยชวนใหไ้ปนัง่ฟังส.ส.
อภิปรายในรัฐสภาดว้ย และจากรุ่นพ่ีคนน้ีน่ีเองท่ีท าใหผ้มไดรู้้จกัรุ่นพ่ีอกัคนรุ่นพ่ีท่ี
เขา้ธรรมศาสตร์ไปแลว้ คนน้ีน่ีเองท่ีเคยเขียนบทความลงในหนงัสือประจ าปีของ
โรงเรียนวา่ ช่ือนกัเรียนเรียนดีท่ีติดบอร์ดนั้น ควรเอาไปจารึกไวบ้นหนงัหมา
มากกวา่ ท าใหค้รูบาอาจารยโ์กรธกนัมาก จนเป็นต านานของรุ่น เล่าขานกนัต่อมา  
ผมเขา้ใจวา่ผมไดย้นิช่ือส าเริง ค าผอุ ก็จากท่ีสถาพรน่ีเช่นกนั เป็นอนัวา่ผมไดส้มัผสั
กบัวฒันธรรม “หวัรุนแรง” อนัเป็นวฒันธรรมยอ่ยของสวนกหุลาบเขา้แลว้  

 อีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีมีส่วนท าใหผ้มเขา้มาร่วมก่อตั้งกลุ่มยวุชนอยา่ง
จริงจงัน่าจะเป็นเร่ืองสนัติสุขและผมถูกท าทณัฑบ์นท่ีพาดพิงถึงก่อนหนา้น้ีแลว้ 
ส าหรับเราสมยันั้นน่ีเป็นเร่ืองไร้สาระท่ีสุดเร่ืองหน่ึง น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตอนข้ึน
ชั้นมศ.๕มาแลว้ 

 เร่ืองมีอยูว่า่กรรมการนกัเรียนคิดจะออกหนงัสือพิมพข์องนกัเรียน ผม
เป็นกรรมการนกัเรียนคนหน่ึง คุยกบัอาจารยใ์หญ่เรียบร้อยแลว้ และไดต้ั้งอาจารย์
สอนภาษาไทยสายศิลปะท่านหน่ึงเป็นคนตรวจก่อนเขา้โรงพิมพ ์ ปรากฏวา่ขอ้ความ
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ท่ีไม่ผา่นคือบทความของ สมพล จาตุศรีพิทกัษ ์ และประเด็นท่ีไม่ผา่นไม่ใช่เน้ือหา 
แต่เป็นเร่ืองภาษา สมพลเขียนวา่ “มาตรแมน้วา่” อาจารยท่์านนั้นบอกวา่ ตอ้ง 
“มาตรวา่”  หรือ “แมน้วา่”  ถา้ใช ้ “มาตรแมน้วา่”  ถือวา่ซ ้ ากนั 
อาจารยจ์ะแกใ้หไ้ด ้ สมพลไม่ยอม เพราะถือวา่เป็นแบบฉบบัการเขียนของตน 
อาจารยไ์ม่มีสิทธิเขา้มากา้วก่าย พวกเราท่ีเป็นกองบรรณาธิการเห็นดว้ยกบัสมพล
และพากนัไปพบอาจารยท่์านนั้น ผมจ าช่ือไม่ไดเ้สียแลว้ สนัติสุขไม่ไดเ้ป็น
กรรมการนกัเรียนแต่เป็นกองบรรณาธิการดว้ย แลว้เราก็เถียงกบัอาจารยเ์ป็นการ
ใหญ่ ตกลงกนัไม่ได ้ไม่นานต่อมา ผมและสนัติสุขก็ไดจ้ดหมายจากอาจารยใ์หญ่ให้
พาผูป้กครองมาท าทณัฑบ์น ในขอ้หาร้ายแรงถึงกบัจะถูกไล่ออก เสียดายท่ีจดหมาย
หายเสียแลว้ ในดา้นหน่ึง เราเห็นความไม่เป็นธรรมของผูใ้หญ่ชดัเจน ในอีกดา้น
หน่ึง เราเร่ิมไดนิ้ยามใหม่ใหก้บัตนเองอยา่งชา้ๆ เป็นเอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์ใหม่ท่ี
เราไม่เคยนิยามตนเองมาก่อน แมต้อนนั้นจะยงัไม่รู้ชดัเจนนกัก็ตาม วา่น่ีคือท่ีมาของ
ค าวา่ ขบถ 

 เร่ืองเลก็ๆอีกเร่ืองท่ีเสริมมุมน้ีก็คือ กรรมการนกัเรียนอยากเชิญ ไข
แสง สุกไสมาพดูใหน้กัเรียนฟัง เพราะอาจารยใ์หญ่สุวรรณ จนัทร์สมจะเชิญคนท่ี
วทิยากรจากขา้งนอกมาพดูเสมอๆ แต่เราเห็นวา่ไม่ค่อยไดเ้ร่ือง เช่น ภิญโญ สาธร 
สมพร เทพประสิทธา เป็นตน้ พออาจารยใ์หญ่เห็นช่ือไขแสงก็ตกใจ บอกวา่น่ีเป็น
คอมมิวนิสตต์วัใหญ่ ใหย้กเลิก น่ีน าใหเ้ราเร่ิมสนใจวา่คอมูนิสตเ์ป็นอยา่งไร 

 เรารู้จกั ไขแสง ผา่นทางชมรมฝึกพดูแห่งประเทศไทย งานน้ีชีฯเป็น
ตวัเช่ือม เพราะพ่ีชายของเขา คือทินวตัร มฤคพทิกัษ ์เป็นโตโ้ผอยูท่ี่นัน่ และชีฯชวน
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เราไปเขา้ชมรม ผมจ าไดว้า่ผมไปพดูสองคร้ังในชุดนกัเรียนน่ีแหละแลว้ก็เลิก คร้ัง
แรกเป็นท่ีช่ืนชม พอคร้ังท่ีสอง น าความคิดท่านอาจารยพ์ทุธทาสไปขยาย คน
วจิารณ์เป็นผูใ้หญ่วยักลางคนไม่มีความรู้พอ บอกวา่น่ีโนม้ไปทางคอมมูนิสต ์นบัแต่
นั้นผมก็ถอยออกมา 

 แต่จุดท่ีหกัเหชีวติผมจริงๆก็เป็นการไดอ่้านหนงัสืองานศพ ของโกมล 
คีมทอง เท่ียงวนันั้นผมข้ึนไปตึกศาลาพระเสร็จ ท่ีเป็นอาคารเรียนของชั้นมศ. ๓ เพื่อ
ไปหาอาจารยสุ์ดารัตน์ ชุณหคลา้ย ซ่ึงเป็นอาจารยฝึ์กสอนในชั้นน้ี แต่ไดม้าช่วยงาน
ชมรมภาษาองักฤษอยา่งแขง็ขนั เพราะนอ้งๆชั้นมศ.๓ในชมรมไปชวนมาช่วยจดั
หมวดหมู่หนงัสือ จนตอนหลงัมาคุน้เคยกบัผมและเพ่ือนๆชั้นมศ.๕หลายคน จน
ตามไปถึงบา้น และคบหาต่อมานาน 

 ตอนโกมล และรัตนาตายใหม่ๆนั้น ผมเร่ิมไดข้่าวสั้นๆจาก แผน่พบั
ขนาด๔หนา้ยก พิมพส์วยงาม โกมลเป็นศิษยเ์ก่าสวนกหุลาบดว้ย จ าไดว้า่ผมอ่าน
ดว้ยความท่ึง และอยากรู้อยากเห็น พอเท่ียงวนันั้นผมข้ึนไปหาอาจารยสุ์ดารัตน์ ไม่
พบตวัอาจารย ์ แต่บนโตะ๊ท างานท่ีอยูบ่นระเบียง ไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งหบั มีหนงัสืองาน
ศพของโกมลวางอยู ่  นิสยัเสียท่ีชอบถือวสิาสะของผมท าใหผ้ม “ยมื”หนงัสือ
เล่มนั้นมาอ่านโดยไม่ไดบ้อกเจา้ของก่อน จ าไดว้า่นัง่อ่านอยูห่ลงัหอ้ง กบัสนัติสุข  

  ตอน มศ.๕น่ี ผมนัง่หลงัหอ้งแลว้ ไม่ไดน้ัง่แถวหนา้เหมือนปีก่อน อ่าน
เพลินจนเผลอ ไม่เห็นอาจารยส์อนวชิาคณิตศาสตร์ ท่ีเดินมาดา้นหลงั แกวา่ “
ชัว่โมงครู เธออยา่เพ่ิงอ่านไดไ้หม ท างานของครูก่อน” อาจารยท่์านนั้นเป็นคนใจ
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ดี และเป็นผูใ้หญ่ ท่ีอ่านพร้อมกบัสนัติสุขอีกเล่มในช่วงนั้นคือปรัชญาชีวติ      ของ
คาริล ยบิราล  

 ผมเขา้ใจวา่เพราะอ่านงานเขียนของโกมลน่ีเองท่ีท าใหผ้มชวนมนสั
หนีโรงเรียนไปสวนโมกข ์  เพราะโกมลไดเ้ล่าเร่ืองท่ีไปสวนโมกขไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ
และเป็นเหตุใหม้นสักบัผมไดม้าจดัหอ้งแสดงเร่ืองสวนโมกขแ์ละความคิดของท่าน
อาจารยพ์ทุธทาสในงานสงัคมนิทศันด์งัไดก้ล่าวมาในตอนตน้ 

   ท่านอาจารยพ์ทุธทาสท าใหผ้มเห็นวา่อุดมคติแบบชนชั้นกลางท่ีผม
ใฝ่ฝันมานานนั้นไม่ไดเ้ร่ือง โกมล ท าใหผ้มเห็นมีโลกใหม่อีกโลกหน่ึงท่ีผมไม่รู้มา
ก่อน เป็นโลกของนกัคิดนกัอุดมคติ โลกของนกัแสวงหาท่ีเตม็ไปดว้ยสีสนัและ
ความหวงั การเสียสละ การขดัเกลาตนเอง การท าโลกใหดี้ข้ึน การมีครูบาอาจารย ์
และเป็นโลกท่ีแสนหวาน เพราะจดหมายท่ีโกมล เขียนถึงใครๆนั้น หลายฉบบัเขียน
ถึงสตรีหลายคนท่ีเขารักอยา่งชวนฝัน ผมประกาศในใจทนัทีท่ีอ่านหนงัสือจบผม
อ่านจบวา่ “กจูะเรียนครู”  

  เม่ือมองยอ้นไป จะวา่น่ีเพราะผมเป็นคนอ่านหนงัสือแคบก็ได ้ ท าให้
หนงัสือมีอิทธิพลมากมาย ในชีวติช่วงนั้นนอกจากหนงัสือเรียนแลว้ ผมก็อ่าน
หนงัสือของ เดล คาร์เนก่ี ท่ีพี่ชายคนโตสะสมไวท่ี้บา้นเท่านั้น จ าไดว้า่เม่ือมีเร่ือง
ถกเถียงกบัอาจารยใ์หญ่สุวรรณ จนัทร์สมนั้น แกบอกใหผ้มไปหาหนงัสือของคนน้ี
มาอ่าน ผมบอกวา่ผมอ่านหมดแลว้ แต่ผมไม่เห็นดว้ยกบัคนเขียน แกเลยเงียบไป 
ฉะนั้นพอผมมาอ่าน ท่านพทุธทาส และโกมลจึงมีอิทธิพลมากมาย จ าไดว้า่ช่วง
ก าลงัจดัตั้งกลุ่มยวุชนสยามนั้น ผมซ้ือ “ตวัก-ูของก”ูแจกเพื่อนๆหลายคน ตอน
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นั้นรู้สึกแรงวา่ถา้จะท าประโยชนใ์หส้งัคมไดอ้ยา่งจริงจงัและบริสุทธ์ิใจแลว้ เราควร
ฝึกตนเองใหถึ้งขั้นโสดาบนัเป็นอยา่งนอ้ย 

  แต่ถา้มองอีกมุมหน่ึง บางคร้ังผมก็คิดวา่ชีวติเป็นพลงับางอยา่งท่ีต่อ
เน่ืองมาจากอดีต แต่ไม่ใช่เร่ืองของกรรมหรือโชคชะตาท่ีถูกก าหนดมาอยา่งตายตวั 
เป็นเร่ืองของพลงัหรืออ านาจอะไรบางอยา่งท่ีนอกเหนือกวา่เราจะรู้ได ้ หรือควบคุม
ได ้ แต่ส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นๆและการเลือกของเรา ก็มีส่วนก าหนดทิศทางของ
พลงัต่อเน่ืองนั้นดว้ย มองจากแง่มุมหน่ึง ทุกอยา่งท่ีผมไดเ้ลือก ไดผ้า่น ไดเ้รียนรู้ 
ลว้นเป็นคุณใหผ้มกา้วจากกา้วหน่ึงมาสูอี้กกา้วหน่ึงไดอ้ยา่งมีคุณค่าเสมอ มาถึง
ตอนน้ีผม มองยอ้นไป ก็ไม่มีอะไรท่ีผมเสียใจกบัการตดัสินใจท่ีผา่นมาในชีวติ มีก็
อยากขอโทษคนนั้นคนน้ีท่ีเราไดท้ าร้ายเขา มากบา้งนอ้ยบา้ง หรือคนนั้นคนน้ีท่ีเรา
อาจจะท าร้ายในภายภาคหนา้ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพราะเรายงัรู้ไม่แจง้แทงไม่
ตลอดนัน่เอง  

  ทั้งหมดท่ีเล่ามาในตอนน้ีก็เป็นฐานของการเปล่ียนแปลงในช่วงหวั
เล้ียวหวัต่อก่อนจะมาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มยวุชนสยาม ขอโทษท่านผูอ่้านท่ี
ตอ้งการแต่จะอ่านเร่ืองยวุชนสยาม ท่ีตอ้งมาอ่านเร่ืองนอกประเด็นนิดหน่อยดว้ย
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_________________________________________________________ 

 

“  วนัเวลาให้โอกาส        ” 

 

 หายใจเขา้ ในแต่ละนาที เราหายใจเขา้และออกมากเพียงใด ลมหายใจ
เราเดินทางสู่ภายในสั้นยาวเพียงไหน 

 หายใจออก ปลดปล่อยลมหายใจตามวนัเวลา มิใช่ปล่อยปละลมหายใจ
ล่วงผา่นวนัเวลา ชีวติเรามีคุณค่า ลมหายใจเราจึงมีคุณค่าเกินกวา่จะทอดท้ิง 

 

 บางเหตุการณ์ ยากเหลือจะรับมือ เราต่างตอ้งการความเขม้แขง็ แตบ่าง
ทีหวัใจขา้งในก็มิอาจฝืนยนืหยดั ลม้ลงยอมอ่อนแอ เราหวงัวา่กาลเวลาจะช่วย
เยยีวยา  
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  บางเหตุการณ์ มิอาจคิดหาหนทางแก ้ บางคนบางใครยากเหลือจะ
ส่ือสารกนัใหเ้ขา้ใจกวา่น้ี เราหวงัวา่วนัเวลาจะช่วยประสาน หวงัวา่ทอ้งฟ้าแห่ง
กาลเวลาวนัหนา้จะเปิดโล่งแจ่มใส มีแสงส่องกระจ่างใหเ้ห็นหนทางไป จากวนัน้ีท่ี
มืดมน 

 

 หายใจเขา้ วนัเวลาช่วยแกไ้ขไดจ้ริงหรือไม่ หรือบางส่ิงท่ีในใจเราเองท่ี
จะเปล่ียนแปลงผา่นวนัเวลา 

 หากชีวติเราคือการกา้วเดิน วนัเวลาท่ีมิใช่สายลมท่ีพดัพาเรากา้วไป
ขา้งหนา้ หากแต่วนัเวลาคือระยะทางท่ีสองเทา้ของชีวติยา่งกา้ว ระยะทางนั้นมิใช่ส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเอง แต่เกิดข้ึนจากความตั้งใจและการลงมือท าของเรา 

 หายใจออก ในโลกของหนา้กระดาษ ทุกบรรทดัคือโอกาสของการ
สร้างสรรค ์ พ้ืนท่ีวา่งหยบิยืน่ทางเลือกใหเ้ราตดัสินใจ ลากเสน้ขีดสีเติมค า ด าเนิน
เร่ืองราวและเน้ือหา ลมหายใจจบัปากกาเช่ือมโยงชีวติสู่ทุกการกระท า  

 

 เหตุการณ์ในตอนน้ีเรารู้สึกอบัจนหนทาง เรารอคอยและฝากฝัง
กาลเวลาดูแล ส่ิงน้ีบอกวา่เราก าลงัมีความหวงั เราหวงัวา่ส่ิงต่างๆ จะดีข้ึนตาม
โอกาสและจงัหวะของมนัเอง การคิดเช่นน้ี ในแง่ดีคือการไม่ยดึติด ไม่บีบคั้น และ
ผอ่นคลายตน ปล่อยใหเ้ร่ืองราวเป็นไปตามธรรมชาติจดัสรรบา้งก็ดี มิจ าเป็นตอ้ง
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บงัคบัการเขียนใหเ้ป็นไปตามแผนทุกวรรคตอน ยอมใหป้ากกาน าทางบา้ง เราอาจ
ไดแ้ตกแถวของความคิดแบบเดิมหรือมุมมองแบบเดิม ไดเ้ห็นเร่ืองราวใหม่ เปิด
โอกาสใหส่ิ้งท่ีไม่คาดฝันไดผ้ลิเผย 

  แต่ทวา่ หากเราปล่อยใหว้นัเวลาจดัการ โดยมิยอมลงมือท า หรือเห็น
ไม่เห็นคุณค่าของพลงัสร้างสรรคท่ี์เรามี ปล่อยเลยตามเลย เท่ากบัเราปล่อยใหเ้ขม็
นาฬิกาเดินทาง แต่สองเทา้หยดุน่ิง  

 

  หายใจเขา้ วนัและเดือนยอ่มล่วงไปตามวถีิของกาล บางส่ิงมาและจาก
ลา ส่ิงต่างๆ แปรเปล่ียนไปตามวถีิ แต่วนัหนา้ส่ิงท่ีเคยเป็นปัญหาอยูน้ี่จะดีข้ึนหรือไม่ 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัสาเหตุของปัญหาท่ีส่วนหน่ึงท่ีอยูภ่ายในตวัเรา และอยูใ่นระหวา่งกนั 
ไดเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขดูแลมากนอ้ยเพียงใด ปัญหาในวนัน้ีอาจจบส้ินลงแลว้ใน
ปีต่อมา แต่ปัญหาใหม่อาจเกิดข้ึนอีก เน่ืองดว้ยสาเหตุภายในเรานั้นมิไดเ้ปล่ียนแปลง
ดว้ยกาลเวลา แต่ข้ึนอยูก่บัการเลือกและการท าของเราในวนัเวลาท่ีมี 

  หายใจออก วนัเวลาท่ีมีใหเ้ราไดห้ายใจ ไดบ้อกใบถึ้งโอกาสของเลือก
แลว้ ชีวติเราอยูท่ี่เราตดัสินใจ งานเขียนอยูท่ี่เราเลือกจรดปลายปากกาลงอยา่งไร วนั
เวลาอาจเปิดประตใูห ้อาจชวนเราเจอะเจอสมุดเล่มใหม่ แต่วนัเวลามิใช่ผูก้า้วเทา้ วนั
เวลามิใช่ผูจ้บัปากกา 
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การรอคอยจงัหวะจกัรวาลท่ีเหมาะสม หรือผอ่นคลายไม่บีบคั้นชีวติ ยอ่มพาใหชี้วติ
เราเดินทางอยา่งไม่วา้วุน่ใจ หรือแบกถือสมัภาระยดึติดหนกัอ้ึง ท าใหเ้ราเดินทางได้
สบายใจ ผิวปากยกยา่งเทา้ราวจงัหวะเพลง ลงมือท าตามโอกาสท่ีมี ไม่ลืมท่ีจะ
ทบทวนตนเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข คนเช่นน้ีจะเลือกสร้างวนัเวลาอนาคตขา้งหนา้ดว้ย
ตนเอง แต่ผอ่นคลายไม่ด่วนไขวค่วา้ หรือบีบคั้นเกร็งเครียด หายใจเขา้ รับรู้ดูแล 
หายใจออก ยอมรับความจริงท่ีเป็น และปล่อยใหธ้รรมชาติจดัสรรส่ิงท่ีมิอาจท าดว้ย
ตนเอง 

  หลายเหตุการณ์ของชีวติเรา เราไดป้ล่อยใหโ้อกาสของการเรียนรู้และ
การเปล่ียนแปลงไดผ้า่นไป ปัญหาอาจจบส้ินลงชัว่คราว แต่ยอ่มเกิดใหม่หากเราไม่
เรียนรู้ท่ีจะป้องกนั บ่อยคร้ังท่ีเรามีโอกาสจะเลือกท าส่ิงท่ีดีกวา่น้ี แต่เราถูกจ ากดัดว้ย
ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเราท่ีเดินทางผา่นกาลเวลามาดว้ยกนั มิวา่จะเป็นร่องความคิด ความ
เช่ือ ความรู้สึก ความกลวั หรือหตุการณ์ฝังใจ วนัเวลาไดใ้หโ้อกาสเราดูแลส่ิงเหล่าน้ี
แลว้แต่มิไดท้ า ยอ่มท าใหเ้ราเสียโอกาสท่ีวเิศษเช่นน้ี  

  ก่อนวนัเวลาจะเดินทางจากไปอีกคร้ัง เราลองใหพ้ื้นท่ีแก่ตนเองได้
ทบทวนส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน หน่ึงวนั หน่ึงสปัดาห์ หน่ึงเดือน จนถึงหน่ึงปี ใหก้าร
เขียนไดท้บทวนตวัผูเ้ขียน ใหชี้วติไดท้บทวนชีวติ ลมหายใจตรึกตรองลมหายใจ 
เพ่ือท่ีเราจะใชทุ้กบรรทดัของกาลเวลามิเปล่าดาย ฉวยวนัเวลาและชีวติก่อนเลยผา่น 
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๒๑ 

  หายใจเขา้ หากตอนน้ีเสน้ทางของชีวติ มิวา่ดา้นการงาน การเงิน ความ
รัก การเรียน หรือกระทัง่ครอบครัว ราวทอดไปในความมืดมนหม่นหมอง เราหวงั
วา่เชา้วนัพรุ่งของชีวติตะวนัจะถกัทอแสงกระจ่าง เราคงเช่ือมัน่หรือเป็นสุขกบัส่ิง
เหล่านั้นกวา่น้ี แต่ตอนน้ีเราท าส่ิงใดไดบ้า้ง ตะวนัยอ่มข้ึนตามวถีิของตะวนั ตวัเรา
จะกอดเข่ารออยูท่ี่เดิม หรือจุดไฟดว้ยตนเองและกา้วไปขา้งหนา้ หรือหลบเขา้บา้น
เพื่อพกักายใจและทบทวนตน ทางเลือกใดใดใจเราเป็นผูต้ดัสิน  

  หายใจออก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนช่วงน้ีอาจมีขอ้จ ากดัมิใหเ้ราท าส่ิงใดไดม้ากนกั 
รายไดข้องอาชีพถึงเวลาขาลงตามเศรษฐกิจ เราแกไ้ขตลาดไม่ได ้ แต่เราเลือกไดว้า่
จะอดออมอยา่งไร จะหารายไดเ้สริมจากทกัษะความสามารถของเราและครอบครับ
อยา่งไร  เราอาจตอ้งการพบเพ่ือพดูคุยกบัใครสกัคนมากเหลือเกิน แต่ท าอยา่งไรก็มิ
อาจไดพ้บเจอ เราอาจตอ้งการเวลาดูตนเองทั้งสองฝ่าย หรือพบเจอแลว้ต่างก็มิอาจ
ส่ือสารไดเ้ขา้ใจกนั เพราะความรู้สึกขา้งในต่างไม่ไดรั้บการดูแลจากเจา้ตวั ส่ิงท่ีมิ
อาจแกไ้ขหรือจดัการในตอนน้ียอ่มมีเหตผุลและวถีิของส่ิงนั้น ธรรมชาติยอ่มจดัสรร
ไปตามโอกาสและวถีิของส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เราไม่อาจจดัการทุกส่ิง แต่เราจดัการ
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเราได ้

 

  เราไม่อาจพบหรือเจอกบัใครสกัคนเวลาน้ี เพราะวนัเวลาใหโ้อกาสท่ี
เราจะพฒันาการส่ือสารของตวัเราใหดี้ก่อน เปิดพ้ืนท่ีใหต้่างฝ่ายแยกห่างเพ่ือยอ้น
มองเร่ืองราวดว้ยใจท่ีเป็นกลางและเปิดรับกนัและกนัมากข้ึน เม่ือเราเขา้ใจโอกาสท่ี
วนัเวลาให ้ เรายอ่มมีโอกาสใหเ้จอกบัใครคนนั้นอีกคร้ังและร่วมสร้างสถานการณ์
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๒๒ 

และความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมและเป็นสุขแก่ทั้งสองยิง่กวา่ หรือแมเ้รามิมีโอกาสพบ
เจอกนัอีก เรายอ่มสามารถถกัสายใยความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นและเอ้ืออารี ลดทอนท่าที
ตวัเราท่ีร่วมก่อปัญหาระหวา่งเรากบัใครอ่ืนลง เรายอ่มเติมเตม็ชีวติดว้ย
ความสมัพนัธ์ใหม่ท่ีงดงาม 

  เร่ืองราวท่ีดีไม่ข้ึนอยูก่บัจ านวนหนา้ท่ีเขียนจบ ชีวติเราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
จ านวนวนัเวลาท่ีผา่นมา แต่เน้ือหาหรือความหมายอยูท่ี่เราลงมือเขียนและท า
อยา่งไรในแต่ละขณะจงัหวะวรรคตอนชีวติ 

 

  หายใจเขา้ ส าหรับผูส้นใจการเขียนเพื่อการพฒันาชีวติ ลองเปิดสมุด
ของเรา เปิดพ้ืนท่ีและนอ้มรับโอกาสท่ีวนัเวลาหยบิยืน่ให ้ ลองลงมือบนัทึกทบทวน
วา่ หน่ึงปีท่ีผา่นมา วนัเวลาไดม้อบโอกาสใหเ้ราลงมือท าส่ิงใดบา้ง ทั้งการเร่ิมตน้ส่ิง
ใหม่ การแกไ้ขบางอยา่ง มีส่ิงใดท่ีเราลงมือท าและส่ิงใดเราไม่ไดล้งมือท า แลว้หน่ึง
ปีท่ีผา่นมาส่ิงใดบา้งท่ีเราเห็นวา่ควรท าใหดี้หรือมากข้ึนกวา่น้ี  

  หายใจออก อยูก่บัลมหายใจแห่งกาลเวลา รอฟังเสียงชีวติบอกวา่ 
ธรรมชาติจดัสรรส่ิงต่างๆ มาสู่วนัน้ีดว้ยการลงมือท าใดใดของเราเก้ือหนุน และ ณ 
ตอนน้ี วนัเวลาก าลงัหยบิยืน่โอกาสใหเ้ราท าส่ิงใด ใส่ใจอะไร 
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๒๓ 

  หากชีวติคือการเดินทาง สองเทา้หรือการเลือกและการลงมือท าจะพา
เราใหย้า่งกา้ว วนัเวลาคือระยะทางท่ีเกิดข้ึนจากเทา้เรา และจงัหวะของธรรมชาติ 
เป้าหมายมิใช่การสมหวงัหรือปลายทาง แต่เป้าหมายอยูทุ่กลมหายใจและระหวา่ง
ทางท่ีเราเลือกกา้วเดิน ส่ิงเหล่านั้นยอ่มเป็นรางวลัแก่ทุกหวัใจท่ีรู้คา่ของชีวติท่ีมีอยู ่
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๒๔ 

 

_________________________________________________________ 

 

“ อารมณ์ศิลปะ       ” 

 

  เขาวา่กนัวา่ศิลปินเม่ือผิดหวงัหรือไม่พอใจในบางส่ิงบางอยา่ง จะ
สามารถสร้างผลงานช้ินเอกได ้ ณ เวลานั้น เขาจะทุ่มเทหวัใจและฝีมือสร้างสรรค์
ผลงานท่ีสะทอ้นถึงความเจบ็ปวดและโศกเศร้า ระบายความไม่ไดด้ัง่ใจและโทสะ 
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๒๕ 

ซ่ึงฝังรากหยัง่ลึกในหวัใจของเขาออกมาสู่งาน ความผิดหวงัยิง่รุนแรงมากเท่าใด 
อารมณ์ท่ีส่งต่อสู่ช้ินงานก็จะมีความจริงจงัมากข้ึนเท่านั้น สร้างสรรคศิ์ลปะประดบัคู่
โลกใบน้ีไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

  ฉนัไม่เคยอยากสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเลยดว้ยซ ้ าไป เพราะฉนัไม่
เห็นถึงความสวยงามท่ีงานศิลปะมีนอกเหนือไปจากวตัถุธรรมดาก็มีได ้ วนัเวลาท่ี
ผา่นไปท าใหฉ้นัรู้วา่งานเขียนก็เป็นศิลปะแขนงหน่ึงเช่นเดียวกนั ศิลปะประเภท
เดียวท่ีอยูใ่นรูปแบบของการบนัทึกความรู้ความทรงจ าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ศิลปะท่ีน่าหลงใหลยิง่กวา่ศาสตร์ใดท่ีเคยพบพาน 

  ‘ฉนัตอ้งเขียนหนงัสือ’  คือส่ิงท่ีฉนัท่องจ าอยูใ่นใจนบัตั้งแต่
วนิาทีแรกท่ีฉนัหลงรักถอ้ยค าโวหารและส านวนภาษาของนกัเขียนผูท้รงภูมิ แต่ฉนั
ไม่เคยยอมรับกบัตวัเองดว้ยเหตุวา่ ‘ฉนัไม่เช่ียวชาญดา้นภาษามากพอ’  ช่าง
เป็นขอ้อา้งอนัถ่อมตน หรือความอ่อนแอไม่คิดสูก้นัแน่? 

  ฉนัสามารถเขียนหนงัสือได ้แน่นอน เป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ละ ส่ิงท่ีขาด
ไปก็มีเพียงส่ิงเดียว แต่ส าคญัเหลือหลาย หากไม่มีแลว้ไซร้ ผลงานก็ไม่ต่างจากต ารา
ท่ีส้ินชีวติไปแลว้ ส่ิงนั้นก็คือ ‘อารมณ์ศิลปิน’ 

  ศิลปินสะสมอารมณ์ต่างๆ ไวม้ากมาย เพ่ือรอวนัท่ีจะถ่ายทอดสู่ช้ินงาน
ของเขา เขาใชห้วัใจวาด มิใช่มือ สีสนัคือบา้นของเขา ผืนผา้ใบสีขาวเปรียบเสมือน
ความไร้เดียงสา บริสุทธ์ิและอ่อนโยน ลายเสน้ท่ีแต่งแตม้ลงไปคือน ้ าเลือดท่ี
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๒๖ 

หลัง่ไหลรินไม่ขาดสาย จนกระทัง่หยดสุดทา้ย เป็นตวัท่ีส าคญัมากยิง่ เป็น
ตวัก าหนดความเป็นความตาย 

  ฉนัเขียนไดอ้ยา่งศิลปินก็ต่อเม่ือฉนัมีเร่ืองราวท่ีไม่สมหวงัจึงตอ้งถ่าย
ทอดมนัออกมาเพ่ือทบทวนกบัตวัเองเท่านั้น หากผูอ่ื้นตอ้งการชมผลงานของฉนั 
ฉนัจะตอ้งจดัการตบแตง่ เรียบเรียงในรูปแบบใหม่ซ่ึงเขาผูน้ั้นตอ้งเขา้ใจได ้ ดงันั้น
ฉนัตอ้งฝึกฝนพฒันาทกัษะงานเขียน จึงจะบรรยายโวหารในแบบท่ีฉนัตอ้งการได ้

  ถึงแมว้า่ประสบการณ์สีด าจะถูกเก็บสะสมเพ่ือถ่ายทอดลงสู่ผลงานก็
ตามที แต่ตราบใดท่ีนกัเขียนรู้สึกแวงระวงั ไม่มัน่คงทางจิตใจ เขาก็ไม่สามรถจะ
เขียนส่ิงใดได ้ นกัเขียนจะตอ้งมีความผิดหวงัมากเพียงพอบวกกบัความสุขสงบและ
สบายใจท่ีจะถ่ายทอดผลงานออกมาใหเ้ป็นรูปเป็นร่าง เป็นสีด าในสีขาว สีขาวในสี
ด า 

 

 

*Yellow flicker beat – Lorde 
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๒๗ 

_________________________________________________________ 

 

๑๑  “  ดนิแดนแห่งความสุขช่ัวนิรันดร์ ” 

 

ดวงตาคู่ใดเล่า 
ไม่เคยหลั่งน า้ตาริน 

ณ ท่ีแห่งหนใด 
ความทุกข์ทนมิเคยเย่ียมกราย 

 

ดินแดนแห่งนี ้
ใต้ตะวันใจร้ายเฆ่ียนตี 

เหง่ืออ่อนล้ามอดไหม้ไปกับกาย 
ความเจบ็ปวดดิน้รนในช่องท้อง 

ร้ิวรอยวันวัยคนชรา 
ลากเส้นร้าวลึกในผืนดิน 
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๒๘ 

เสียงร้องขอความเห็นใจสู่ฟ้า 
แผ่วโหยและตายจากพร้อมพืชพันธ์ุ 

 

ดินแดนอีกแห่ง 
ไม่รู้ตะวันลาร้างหลบท่ีใด 

ผู้คนขดตัวรอคอย 
น า้ตาช่างเหนบ็หนาว 

ปุยละอองสีขาวอันใครอ่ืนช่ืนชม 
โปรยพร่างกระหน า่ถม 

โลกจมในความน่ิงงันและเยน็ชา 
ค าพูดและลมหายใจ 

เพียงไอล่องลอยอยู่รางเลือน 

 

อีกดินแดนแสนห่างไกล 
แม้มีตะวันกเ็หมือนไม่มี 
ท้องฟ้าคร้ึมเมฆคลุ้มคลั่ง 
ขว้างปาเมด็ฝนไม่หยดุยั้ง 

พาสายลมขีโ้มโหกราดเกร้ียว 
ฉุดกระชากท าลายต้นไม้บ้านเรือน 
ความสลดหวาดกลัวเอ่อท่วมไปท่ัว 
เสียงขอความช่วยเหลือเหนือผิวน า้ 

มิอาจฝ่าฟ้าค าราม 



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๑๗  ข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๙ 

 

น่ีคงเป็นชะตากรรมของเรา 
ตั้งแต่ยามเปิดประตูจากครรภ์มารดา 

โลกกม็ัวพร่าด้วยหยาดน า้ตา 
ดินแดนแห่งความสุขช่ัวนิรันดร์อยู่หนใด 

แม้ห้วงหลับใหลยงัฝันร้าย 
หัวใจเจ้าดวงใด 

คราบน า้ตามิเคยเปรอะเป้ือน 
ต่างคนต่างเดินทาง 

ดั้นด้นเสาะหาดินแดนแห่งน้ัน 
คาราวานสุดขอบฟ้า 

 

/  มิถนุายน ๒๕๕๓ 
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๓๐ 

๑๒  “  ผู้มดืมา ” 

 

ดวงตาดวงนี ้
มืดบอดลงแล้ว 
ทว่ายังมี 
น า้ตาไหลริน 

 

/ ๒๕๕๓  ฉันเขียนด้วยความเห็นใจอย่างลึกซ้ึง แก่ตนเองและคนอ่ืนๆ ผู้ดวงตามืดบอด ฉันและ
พวกเขาคงดูน่าต าหนิ แต่ดูสิ เธอเห็นไหม น า้ตาใสๆเหล่านี ้

 


