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บางเรื่องตอนเด็กเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้น  ๆ แบบหนึ่ง  แต่พอ 

โตมากลับรู้สึกอีกแบบ

หนังสือเล่มนี้พาเราย้อนไปในวัยเด็ก  ได้กลับไปเจอกับ 

ตวัละครตา่ง  ๆอยา่งอลซิ  สโนวไ์วท ์ ฮนัเซลกบัเกรเทล  เจา้ชายนอ้ย  

และเหล่าตัวละครจากเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นเพื่อนในวัยเด็กอีกครั้ง

พอได้กลับไปอ่านหนังสือที่เคยอ่านตอนเด็ก  แม้ตอนจบ 

จะเหมือนเดิม  แต่มุมมองที่เรามีต่อเรื่องนั้นอาจแตกต่างออกไป  

เราอาจเข้าใจอะไรได้มากขึ้น  ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อน  หรือมองเห็นสิ่งที ่

เราในวัยเด็กอาจมองข้ามไป

แล้วคุณล่ะ  พร้อมจะย้อนกลับไปหาเพื่อนในความทรงจำ 

หรือยัง

ธันวาคม 2562



 คิมดัน 1

บทนำ

 1 In Search of Lost Time หรือการค้นหาวันเวลาที่สูญหาย – ผู้แปล

ข้อความปลอบประโลมใจจากเหล่าสหายวัยเด็กแด่ผู้ใหญ ่

ที่หัวใจยังคงเติบโต

	 คนมักถามฉันว่า “อ่านหนังสือเล่มไหนประทับใจมาก 

ที่สุด” การอ่านหนังสืออาจเป็นงานอดิเรกแสนเกร่อ แต่คนรู้จัก 

ฉันต่างรู้ดีว่าฉันทำเจ้างานอดิเรกนี้มายาวนาน หลายคนจึงถาม 

ฉันด้วยแววตาคาดหวังกับคำตอบ

	 อืม...ฉันครุ่นคิด เลือกตอบเล่มไหนดีล่ะถึงจะดูทรงภูมิ  

คำตอบควรเป็น  กลายร่าง  ของฟรันซ์ คาฟกา ความเบาหวิว 

เหลือทนของชีวิต ของมิลาน คุนเดอรา หรือ A la recherche  

du temps perdu1 ของมาร์แซล ปรูสต ์ แต่สรุปแล้วฉันตอบว่า
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“หนังสือที่ฉันอ่านแล้วประทับใจที่สุดคือ เจ้าชายน้อย,  

ปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาว แล้วก ็ โลกของแอนน”์

“โธ่เอ๋ย มีแต่หนังสือที่เราอ่านสมัยเด็ก ๆ ทั้งนั้นเลย”

คนถามมักอุทานเสียงผิดหวัง แต่ว่านะ คิดเท่าไรฉัน 

ก็ไม่ยักเจอหนังสือเล่มไหนปลอบประโลมหัวใจเราได้เท่าหนังสือ 

ที่ว่า นอกจากสนุกทุกครั้งที่อ่านซ้ำ หลายครั้งยังนึกทึ่งกับ 

คำสอนทรงปัญญาถึงสัจธรรมชีวิตที่เราสมัยเด็ก  ๆ  ยังไม่ทัน 

สังเกต ถ้อยคำอบอุ่นและเรียบง่ายเกี่ยวกับชีวิตอันเรียงร้อย 

บนหน้ากระดาษนั้น เปรียบดั่งมนตร์ขลังที่พร้อมร่ายคาถาวิเศษ 

ช่วยทุเลาปัญหาร้อนใจให้เรา

เมื่อก่อนฉันเป็นโรคกลัวภาษาอังกฤษเข้าไส้ นึกขยาด 

ทุกทีเวลาจะไปเที่ยวเมืองนอก แต่แล้วเจ้าชายน้อยก็แนะนำ 

ฉนัวา่ หากเราใชเ้วลาสกัสามสบินาททีกุเชา้เพือ่ถอนตน้ไทร เรา 

จะปอ้งกนัไมใ่หร้ากตน้ไทรแผ่ขยายจนทำลายดาว B612 คำสอน 

ของเจ้าชายน้อยก็คือเริ่มตอนนี้ยังไม่สาย จงใช้เวลาวันละสัก 

สามสิบนาทีฝึกเรียนภาษาอังกฤษดูสิ

จรงิอยู ่ มหีนงัสอืด ีๆ อกีมากทีฉ่นัไดอ้า่นเมือ่โตเปน็ผูใ้หญ่  

หลายเล่มยังช่วยชี้นำหนทางชีวิตแก่ฉันอีกด้วย ทว่าหนังสือ 

นิทานที่เคยอ่านวัยเด็กยังคงมอบพลังเยียวยาและความเห็นใจ 

เข้าใจแก่ฉันยามหัวใจเป็นทุกข์ ถึงร่างกายเติบโตตามอายุ แต่ 



 คิมดัน 3

ฉันก็ยังทำผิดซ้ำซากและสับสนในการหาหนทางใช้ชีวิต กระนั้น 

เหลา่สหายนอ้ยในนิทานก็ไม่เคยตำหนิว่า “เธอเปน็ผูใ้หญแ่ลว้นะ  

ทำไมยังเป็นแบบนี้” “เธออายุตั้งเท่าไรแล้ว” กลับกัน พวกเขา 

กระซิบบอกฉันเสียอีกว่า ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอก ทิ้งตัวลง 

คุดคู้บ้างจะเป็นไร

หากทุกข์ใจจนนอนไม่หลับ ลองเรียกหาผองเพื่อนเก่า 

ในนิทาน ดั่งเช่นวันวานครั้งเราเป็นเด็กน้อย ให้พวกเขากล่อม 

จิตใจเศร้าสร้อยของเรายามเข้านอน ณ ค่ำคืนที่ใครอื่นหลับใหล 

ดูสิ อาจเป็นเจ้าชายน้อย ปิ๊ปปี้จอมแก่น แอนน์ผมแดง จูดี้  

ไฮดี ้ โดโรธกีบัเพือ่น ๆ ของเธอจากเรือ่ง พอ่มดมหัศจรรย์แห่งออซ  

ฯลฯ

หลายตวัละครยงัเดก็นกั คดิมาก แถมยงัขีต้ืน่กลวั แต่ก็ 

ล้วนมีหัวใจอบอุ่น กล้าเผชิญปัญหา และตามหาความสุข 

ในชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์ร้าย ซึ่งก็คงไม่ต่างจากตัวเรา ณ  

ตอนนี้

ภาระแห่งชีวิตคือสัมภาระที่ตัวเราต้องหอบหิ้วเดินต่อ 

ด้วยตัวเราเอง แต่หากวันไหนหลงทางในโลกอลหม่านแห่ง 

วัยผู้ใหญ่ จงรู้ว่าเรายังมีผองเพื่อนผู้คอยมอบแสงส่องทาง 

เฉกเช่นดวงดาวกลางฟ้ามืดมิด พวกเขาจะเป็นถ้อยคำปลุกใจ 

และปลอบโยนเล็ก ๆ แก่เราเสมอ





บทที่ 1 
กาลครั้งหนึ่ง

เมื่อเราอยากสนิทกับเรา
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หนูเชื่อว่าวันที่ดีและสวยงามที่สุดนั้นไม่จำเป็นต้องวิเศษ 
น่าอัศจรรย ์ หรือว่าน่าตื่นเต้นมากนัก 
เพียงแค่มันนำมาซึ่งความพึงพอใจเล็ก ๆ น้อย ๆ 
และตามมาด้วยความอ่อนโยน 
ดุจไข่มุกกำลังไหลลื่นลงมาจากเชือก 

แอนแห่งเอวอนลี (Anne of Avonlea), 

ลูซี่ โมด มอนต์โกเมอรี ่ เขียน, แก้วคำทิพย์ ไชย แปล, 

สำนักพิมพ์คลาสสิก

	 สารพัน 
 สิ่งโปรด 
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ลองใช้ดินสอเขียนสารพันส่ิงโปรดลงสมุดบันทึกสิ ท่ี 

แนะนำให้ใช้ดินสอก็เพราะเสียงครืดคราดเวลาดินสอขูดหน้า 

กระดาษฟังเพลินดี ส่วนอีกสาเหตุก็เพราะเราเปลี่ยนรสนิยมกัน 

ได้ตลอดเวลา

ลาเต้ เย็น  แวะคอฟฟี่ช็อปหลังกินหมูสามชั้นย่าง  

แช่น้ำร้อนเสร็จก็ตามด้วยซดนมกาแฟ ขนมปังปิ้งกับกาแฟ  

ว่ายน้ำเล่นแล้วดื่มกาแฟ ไก่ทอด เบียร์ กินไก่ทอดแกล้มเบียร ์ 

ไกท่อดคลกุซอสปรงุรส สตรอวเ์บอร์รี ่ นมรสสตรอวเ์บอร์รี ่ ยืม 

หนังสือห้องสมุดทุกวันจันทร์ กลิ่นหนังสือในห้องสมุด ทางไป 

ห้องสมุด ภาพสันหนังสือเรียงรายบนชั้น ม้านั่งสีขาวใต้ต้น 

วิสทีเรียของห้องสมุด ซากุระบานเดือนเมษายน กลิ่นหอมของ 

ดอกแอป๊เปิล้ แอป๊เปิล้เขยีวปลายฤดรูอ้น ทอ้งฟา้สดใส ทอ้งฟา้ 

มีเมฆ ท้องฟ้าวันหิมะตก ชมหิมะตกนอกหน้าต่างเงียบ  ๆ  

ฟังเพลงวันฝนตก ทอย1 คิมดงรยูล2 ยูนจงชิน3 วงนิวโทรลส์4  

วงอนิฟนิทิแทรค5 อา่นหนงัสอืนำเทีย่วประเทศทีอ่ยากไป สะสม 

 1 Toy หรือยูฮียอล ศิลปินชายเดี่ยว – ผู้แปล
 2 นักร้องและนักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต ้ – ผู้แปล
 3 นักร้องและนักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต ้ – ผู้แปล
 4 New Trolls วงดนตรีร็อคจากอิตาล ี – ผู้แปล
 5 Infinite Track วงดนตรีเกาหลีใต ้ – ผู้แปล
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หนังสือของอกาธา คริสตี้ เที่ยวชมร้านหนังสือเก่า ไปดูมุม 

หนังสือขายดีตามร้านหนังสือ อ่านนิตยสารในร้านกาแฟที่ไม่มี 

คน ดูหนังสือภาพ เที่ยวชมคาเฟ่แสนน่ารัก ฯลฯ

เวลาเรียงร้อยสารพันสิ่งโปรดปราน

ฉากต่าง ๆ ที่ชื่นชอบ

เพลง ดนตร ี และบุคคลผู้เป็นที่รัก

ดั่งร้อยเม็ดมุกงามเป็นเส้นสาย

เราจะสัมผัสความสุขเต็มตื้นในใจ

รับรู้ถึงความสุขเล็ก  ๆ  แต่แน่ชัด  ณ  ขณะปัจจุบัน  

ให้มากกว่าชะเง้อหาฝันคลุมเครือกับอนาคตแสนไกลดีกว่านะ
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แล้วจะพบว่าสิ่งน่าแปลกใจหลายอย่างที่ไม่เคยคิดว่า	
จะเกิดขึ้นได้นั้น เกิดขึ้นได้เมื่อขับไล่ความคิดเศร้าหมอง  
ความคิดไม่ดีต่าง ๆ นานาออกไปเสียจากจิตใจ  
ใส่ความคิดร่าเริง ชอบพอผู้คน เห็นอกเห็นใจคนอื่น  
กำลังใจกล้าแข็ง เข้าไปแทน สิ่งร้ายกับสิ่งดี	
ไม่อาจจะอยู่ในที่เดียวกันได ้  
	 ที่ใดที่เจ้าฟูมฟักปลูกกุหลาบ	
	 ที่นั้นพงหนามย่อมมิอาจเติบโต	

 
ในสวนลับ (The Secret Garden), ฟรานเซส ฮอดจ์สัน  

เบอร์เน็ตต ์ เขียน, เนื่องน้อย ศรัทธา แปล, สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

 ทุกคน 
	 	 ควรมีสวน	
 ส่วนตัว	
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กวีปอล วาเลร ี กล่าวไว้ว่า

“หากไม่ใช้ชีวิตตามใจคิด จะต้องคิดตามชีวิตที่ใช้ไป”

เราทุกคนควรมีสวนเพื่อคิดและใช้ชีวิต เหมือนคอลลิน 

ผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแทบเดินไม่ได้ กับมารีซึ่งช่วยเหลือตัวเอง 

ไมเ่ปน็ สขุภาพกายใจของทัง้คูแ่ขง็แรงขึน้เมือ่ดแูลสวน ขอเพยีง 

เราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงสวนแห่งใจ คอยดูแลให้ต้นกล้าเติบใหญ่  

สวนน้ันจะช่วยปลอบโยนจิตใจเหน่ือยล้าในแต่ละวันและหล่อเล้ียง 

ความฝันให้เติบโตต่อได้

หากพดูถงึสิง่ทีเ่ปน็สวนแหง่จติใจของฉนั เห็นทีต้องยกให ้

การใช้เวลาในห้องสมุด การอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกของฉัน  

แม้ฟังดูเกร่อ แต่พอพ่วงด้วยคำว่าใช้เวลาในห้องสมุด เจ้างาน 

อดิเรกที่ว่าก็ฟังพิเศษขึ้นนิดหน่อย ส่วนใหญ่ฉันยืมหนังสือจาก 

ห้องสมุดชองดกที่แขวงซัมชอง ซึ่งจัดเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 

ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซล เฉพาะเส้นทางไปห้องสมุดแห่งนี้ 

ก็จรรโลงใจมากแล้ว ฉันพักอยู่ย่านถนนแทฮัก จึงใช้เส้นทาง 

เลียบกำแพงหินพระราชวังชังกยองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างแขวงคเย 

กับแขวงฮวา ละแวกนี้ทัศนียภาพเจริญตานัก ฉันไปห้องสมุด 

ดว้ยวธิสีลบักนัไป ทัง้ปัน่จกัรยาน นัง่รถประจำทาง และเดนิเทา้  
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ฉันชอบสวนโปร่งสบายตาสไตล์ทศวรรษ  1980 ในเขตของ 

ห้องสมุดมาก โดยเฉพาะตรงม้านั่งสีขาวบนผืนหญ้ากว้าง 

ใต้ต้นวิสทีเรีย วันไหนอากาศแจ่มใส เวลานั่งอ่านหนังสือจะมี 

แสงแดดส่องลอดใบวิสทีเรีย เกิดเป็นเงาตกกระทบโปรยปราย 

ยังกับหยดน้ำจากฝักบัว  เห็นแล้วชวนให้หัวใจพองโตด้วย 

ความสุข บรรยากาศดีเยี่ยมที่ว่าช่วยให้ฉันไปอ่านหนังสือบ่อย  

เมื่อยืมหนังสือก็ต้องคืน คืนเสร็จก็ยืมเล่มใหม่ต่อ การใช้เวลา 

ในห้องสมุดของฉันเริ่มต้นเช่นนี้และเป็นกิจวัตรต่อเนื่องครบ 

ยี่สิบปีแล้ว

เมือ่ไรชวีติชกัยุง่เหยงิหรอืออ่นลา้จากปญัหามนษุยสมัพนัธ ์ 

ฉันจะอารมณ์ดีขึ้นแค่นึกว่าเดี๋ยวจะไปห้องสมุด พื้นที่สงบเงียบ 

ของห้องสมุดช่วยผ่อนคลายใจฉัน หนังสือไม่ถึงกับมอบคำตอบ 

ชีวิตแก่ฉันโต้ง  ๆ  หรอก แต่หลายเล่มก็กระซิบบอกใบ้สู่หนทาง 

ถูกควร สวนสวยแห่งจิตใจซึ่งได้รับการดูแลรักษานานวันจน 

อุดมสมบูรณ์นี้ช่วยเสริมสร้างใจฉันให้แข็งแกร่ง

หากสวนแหง่จติใจของฉนัคอืการใชเ้วลาในหอ้งสมดุ สวน 

แห่งจิตใจของแดนกับเกรต้าจากภาพยนตร์เรื่อง  เพราะรักคือ 

เพลงรกั (Begin Again) กค็อืเสยีงดนตร ี ชือ่เดมิของภาพยนตร์ 

เรื่องนี้คือ “Can a Song Save Your Life” หมายถึงเพลง 



14 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

ช่วยชีวิตคุณได้ไหม แดนกับเกรต้าผู้สูญเสียคนรักและตกหล่ม 

กับสภาพหมดพลังใจ ต่างเยียวยาบาดแผลของพวกเขาร่วมกัน 

ผา่นดนตร ี สหีนา้ทัง้คูช่ว่งแรกของภาพยนตรห์มน่หมองเหลอืเกนิ  

ก่อนจะค่อย  ๆ มีชีวิตชีวา พวกเขาตระเวนอัดเพลงตามสถานที่ 

ต่าง  ๆ  ทั่วมหานครนิวยอร์ก เราจะเห็นได้จากฉากอัดเพลงบน 

ดาดฟ้า สีหน้าพวกเขาสดใสนักขณะขยับโยกตัวตามจังหวะ 

ดนตรีไพเราะบนดาดฟ้าโอบล้อมด้วยทัศนียภาพยามราตรีของ 

นิวยอร์ก สำหรับพวกเขา ดนตรีคือสวนแห่งจิตใจที่เติมเต็ม 

จิตวิญญาณให้สมบูรณ์ และกระตุ้นไฟฝันแรงกล้าสู่บทบาท 

ครั้งใหม่

สวนแห่งจิตใจของบางคนคือการวาดภาพ

ของบางคนคือการปรุงอาหาร

ของบางคนคือการท่องเที่ยวเมื่อมีเวลาว่าง

และของบางคนคือการสะสมตุ๊กตาวินเทจ

สวนแหง่จติใจของคนแตล่ะคนปลกูสารพนัสิง่แตกตา่งกนั  

ทว่าขอเพียงบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม ต่อให้ชีวิตประจำวัน 

ของเราสดุธรรมดา กย็อ่มมชีว่งเวลาแหง่ชวีติอนัเจดิจา้ไดเ้ชน่กนั
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“ผมถึงได้รักดนตรี ฉากน่าเบ่ือท่ีสุดกลายเป็นมีความหมาย 

ทนัใด จู ่  ๆความนา่เบือ่ทัง้หลายพลนัเปลีย่นกลายเปน็ไขม่กุลำ้คา่ 

น่าประทับใจได้ก็ด้วยดนตรี”

ก็เหมือนคำพูดที่แดนบอกเกรต้าตอนทั้งคู่ฟังเพลงพลาง 

เตร็ดเตร่ชมนิวยอร์กยามราตรีด้วยกันนี่ไง



16 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

‘ก็ได ้ ถ้านายจะนับว่ามันเป็นงาน แต่มันอาจจะไม่ใช่งานก็ได้ 
มันเหมาะสำหรับทอม ซอว์เยอร์ คนเดียว’
	 ‘อะไรกัน หมายความว่านายชอบทำ’
	 ‘ชอบสิ ก็ทำไมจะไม่ชอบเล่า มีเด็กคนไหนบ้าง
ที่มีโอกาสได้ทาสีรั้วบ้าน’

การผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์ (The Adventure of Tom Sawyer), 

มาร์ก ทเวน เขียน, เนื่องน้อย ศรัทธา แปล, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

	 ดีกว่าคิดลบคือคิดบวก	
	 ดีกว่าคิดบวกคือรักสิ่งที่ทำ	





18 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

เวลาต้องทำงานท่ีไม่ชอบ ฉันมักนึกถึงตอนทอม ซอว์เยอร์  

“ทาสีรั้วบ้าน” เขามองหาความสนุกที่ซ่อนในภาระหน้าที่ ความ 

คิดลบหรือคำบ่นไม่ช่วยให้งานที่เราชิงชังรุดหน้า ทันทีที่งาน 

ใช้แรงอย่าง  “ทาสีรั้วบ้าน”  กลายเป็นเรื่องพิเศษ งานพลันเป็น 

การเล่นน่าสนุกที่เพื่อนของทอมก็อยากลองทำบ้าง

ขอเพียงเรามองหาข้อดีก่อนข้อเสีย เรื่องไหน  ๆ  ก็จะ 

กลายเป็นเรื่องน่าลองทำและเราทำไหว

งานลา้งจาน ซกัผา้ และทำความสะอาดชา่งนา่เบือ่ แต่ 

เราก็ชื่นใจหายเหนื่อยเมื่อได้เห็นจานชามสะอาดเอี่ยม ผ้าซัก 

ตากแห้งใต้แสงแดด กับพื้นบ้านเงาวับ การบอกลาที่นอน 

ใต้ผ้านวมนุ่มนิ่มช่างน่าเสียดาย แต่การตื่นมาออกกำลังกาย 

สักสามสิบนาทีตอนเช้า รับลมกับแดดอุ่น ก็ช่วยขจัดเนื้อ 

ปลิ้นเหนือขอบกางเกงยีนให้หายวับ หน้าที่การงานในบริษัท 

อาจน่าเอือมระอา แต่ความยินดีเวลาเห็นเงินเดือนก็อิ่มเอม 

ยิ่งนัก



 คิมดัน 19

เมื่อคิดบวกให้มากกว่าคิดลบ

และรักใคร่เต็มใจทำให้มากกว่าคิดบวกเฉย ๆ 

ในทุกงานทุกเรื่องที่เผชิญ

เมื่อนั้น

แต่ละวันของเราจะสนุกขึ้น



20 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

ไม่ยักเห็นพ่อหรือแม่ของเจ้าของบ้านเลย 
แอนนิก้าจึงถามขึ้นอย่างสงสัย
	 ‘แต่ใครจะเป็นคนบอกให้เธอไปนอนหรือทำโน่นทำนี่ล่ะ’ 
แอนนิก้าซัก 
	 ‘เราเอง’ ปิ๊ปป้ีบอก ‘ตอนแรกเราจะพูดกับปิ๊ปปี้อย่างด ี
และถ้าปิ๊ปปี้ไม่ยอมฟัง เราจะพูดอีก แต่คราวนี้ห้วน ๆ หน่อย 
แต่ถ้าปิ๊ปปี้ยังไม่ยอมฟังอีก ก็ต้องมีการลงโทษกันบ้าง  
เชื่อเราเถอะ’

ปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาว (Pippi Longstocking), แอสตริด ลินด์เกร็น เขียน, 

พาเงิน แปล, สำนักพิมพ์เรจีนา

	 ตนคือที่พึ่ง	
	 	 แห่งตน	





22 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

การต่อสู้ท่ียากเย็นท่ีสุดในโลกคือการต่อสู้กับตัวเอง ทุกเช้า 

เราสู้กับตัวเองที่ต่อรองขอนอนต่อใต้ผ้านวมอีกห้านาทีน่า อีก 

สบินาทนีา่ สูก้บัตวัเองหลงัประกาศลดนำ้หนกัแลว้ตอ้งขม่ใจทน 

ความเย้ายวนจากเค้กครีมสดหรือไก่ทอดกินแกล้มเบียร์

ขนาดบอกตัวเองว่าวันนี้จะปิดต้นฉบับ หนังตาก็ร่ำร่ำ  

จะปิดอยู่เรื่อย

บ่นกระปอดกระแปดกับเรื่องหยุมหยิม

หงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อย

โมโหเดือดกับคำพูดไร้สาระ

ทั้งที่สู้อุตส่าห์หมายมั่นจะเป็นคนใจกว้างและคิดบวก

ก็ยังทำใจให้หนักแน่นไม่ใคร่สำเร็จ
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ร่างกายคือสิ่งหนักอึ้งที่สุดในโลก

ส่วนจิตใจกลับเป็นสิ่งเบาโหวงที่สุดในโลก

แล้วตัวเรานี่ละคือคนที่เราสนิทด้วยยากที่สุดในโลก

แต่จงมุ่งหน้าต่อ

ด้วยการมอบคำชมพลางให้กำลังใจตัวเองนะ

เพราะตน

คือที่พึ่งแห่งตนไงล่ะ



24 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

ที่สุดแล้วไม่มีหรอก ‘เฉลย’ ในหนังสือที่ชื่อชีวิต

Peanuts Guide to Life, ชาร์ลส ์ เอ็ม. ชูลซ์, 

สำนักพิมพ์รันนิ่งเพลส

	 เราต่างเป็น	
	 	 มือสมัครเล่นบนเส้นทางชีวิต	





26 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

เราต่างเผยไต๋ความ “อ่อนหัด” ขณะมะงุมมะงาหราค้นหา 

คำตอบกบัการทำสิง่ใด  ๆครัง้แรกในชวีติ แตบ่างครัง้บางคนกลบั 

รักษาฟอร์ม “เก๋า” เป็น

ฮยอนจู เพื่อนสมัยเรียน ม.ปลายของฉันเป็นหนึ่งในนั้น  

ขณะที่เพื่อนคนอื่นทำตัวยังกับแบกโลกทั้งใบ ทั้งจากสารพัด 

ปญัหาหนกัอก อดิหนาระอาใจกบัมนษุยสมัพนัธ ์ และกลุม้เรือ่ง 

สอบเข้ามหาวิทยาลัย ฮยอนจูกลับยิ้มสดชื่น ซ้ำยังให้กำลังใจ 

เพื่อน ๆ ด้วยคำพูดแง่บวกว่า “ใครเล่าเห็นว่าการเรียนสนุก แต่ 

ขอเพียงมุ่งมั่น เราก็จะเก่งขึ้น!”

ครั้งหนึ่งกลุ่มฉันขึ้นไปคุยเล่นกันที่ดาดฟ้าโรงเรียนใน 

ชั่วโมงอิสระภาคดึก พอครูรู้เข้าก็ทำโทษเราด้วยการฟาดมือ 

คนละตั้งสิบห้าครั้ง สำหรับเราซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมสอบ  

ต้องเข้าเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม การพักคุยกับเพื่อน  ๆ  

บนดาดฟ้าเป็นหนทางเดียวให้พอหายใจคล่องแท้ ๆ แต่ดันถูก 

ครูผู้ชายตัวใหญ่ยักษ์ใช้ท่อพลาสติกฟาดมือเต็มแรงด้วยเหตุผล 

ว่าไม่ยอมนั่งอยู่ในห้อง หากเป็นสมัยนี้การกระทำของครูถือว่า 

ย่ำยีสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง แต่สมัยทศวรรษ 1990 มีหลาย 

เหตุการณ์เหลือเกินที่เราไม่อาจตอบโต้
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วันนั้นครูคงกำลังหงุดหงิดเรื่องอื่นอยู่แน่

ตอนเลิกเรียน นิ้วมือฉันบวมเป่ง ฉันทั้งแค้นทั้งโมโห  

ฝนก็ดันตกหนักอีก ฉันพกร่มมาด้วยแต่เจ็บมือจนไม่อยากถือ  

ผิวยังแสบระบมตอนถูกน้ำฝนเย็น  ๆ  อีกต่างหาก จู่  ๆ  ฮยอนจู 

ก็หยุดเดินแล้วเขวี้ยงร่มทิ้ง

“ฮึย้! น่ารำคาญชะมัด อยากดอูะไรขำ  ๆไหม แต่นแต๊น!  

ดูมือฉันซะก่อน เหมือนกีบหมูไหมเล่า”

มือฮยอนจูบวมง่ายอยู่แล้ว สภาพมือเธอวันนั้นบวมเป่ง  

ดูเผิน  ๆ  คล้ายนิ้วมือติดกันยังกับกีบหมูจริง  ๆ พวกเราเห็นเข้า 

ก็หัวเราะกันใหญ่

“มือฉันก็ไม่น้อยหน้าหรอก”

มือฉันไม่บวมเท่า แต่แดงแจ๋ยังกับถูกไฟลวก ดู ๆ แล้ว 

ยังกับตีนไก่แน่ะ



28 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

พวกเราทิง้รม่กบัพืน้ ยนืตากฝนมองมอืหมดสภาพของกนั 

และกัน จากนั้นก็หัวเราะ ร้องไห้ และตะโกนขึ้นฟ้าด้วยกันว่า

“ปัดโธ่เว้ย ทุเรศที่สุด!”

ความเจ็บปวดทุเลาลงนานแล้ว การว่ิงย่ำฝ่าสายฝนเย็นช่ืน 

กลับบ้านกลายเป็นความทรงจำอันแจ่มใสแทน

ตอนนั้นฉันคิดว่าฮยอนจูเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่น มา 

ตอนนี้ฉันจึงคิดว่าไม่ใช่หรอก คนที่ไม่ทำอารมณ์ขันหล่นหาย 

ไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ไหน  ที่แท้ไม่ใช่ เพราะเขาเก๋า 

ประสบการณ์ชีวิต แต่คงเพราะเขากำหนดประเภทให้หนังสือ 

แห่งชีวิตเขาไว้แล้วมากกว่า อาจเปรียบได้ว่าเขากำหนดให้ชีวิต 

ตัวเองเป็นดั่งงานเขียนความเรียงแสนสุขสันต์ก็พอได้

ไม่มี “เฉลย” ตายตัวในหนังสือแห่งชีวิต

ชีวิตคือกระบวนการให้เราผู้ล้วนอ่อนหัด

ค้นหาประเภทหนังสือแห่งชีวิตของเราแต่ละคนต่างหากเล่า
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ดูเหมือนหนังสือชีวิตของฉันยังคงมีเนื้อเรื่องเรียบง่าย  

ตวัเอกเปน็คนธรรมดา เกิดในครอบครวัธรรมดา เรียนปานกลาง  

ไม่มีพรสวรรค์ล้ำเลิศ หน้าตากลาง ๆ ไม่สวยแต่ก็ไม่ถึงกับขี้ริ้ว  

ไม่เคยเผชิญอุปสรรคยากเย็นหรือจุดพลิกผันชีวิต ไม่มีเรื่องรัก 

สะเทือนใจครั้งใหญ่ แม้ยังปราศจากสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความ 

สำเร็จ แต่หากให้พูดเรื่องภูมิใจ เห็นจะมีสองเรื่องที่ฉันหมั่น 

ฝึกปรือฝีมือมาตลอด

นั่นคืองานเขียนกับงานวาด

ฉันเคยอิจฉาเพื่อนที่ชนะงานประกวดบทประพันธ์ฤดู 

ใบไม้ผลิ6 เพื่อนที่ชนะงานแข่งขันสร้างภาพยนตร์ ได้เป็นว่าที่ 

ผู้กำกับภาพยนตร์อินดี้หน้าใหม่ หรือมีผลงานมากมายสวยหรู 

ตั้งแต่เริ่มฉากชีวิตวัยผู้ใหญ่

กระนัน้หนงัสอืชวีติของเพือ่นกเ็ปน็ของเพือ่น หนงัสอืชวีติ 

ของฉันก็เป็นของฉัน

 6 งานประกวดวรรณกรรมที่จัดทุกต้นป ี เพื่อหานักเขียนหน้าใหม ่ – ผู้แปล



30 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

ถึงหนังสือของฉันยังขาดสีสันหวือหวา แต่หากค่อยเป็น 

ค่อยไป สักวันหนึ่งอาจพบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

บคุคลตน้แบบของฉันคอืโจนัส โจนัสสัน นักเขียนหนงัสอื 

ขายดีระดับโลกผู้เปิดตัวผลงานเรื่องแรกในวัยห้าสิบสี่ปี ยังมี 

นักเขียนที่อายุมากกว่านี้อีกนะ ก็นักเขียนนิทานชื่อวิลเลียม  

สไตก ์ วยัหกสบิสองป ี และทีอ่ายมุากกวา่อกีกค็อืชบิะตะ โทโยะ  

กวีวัยเก้าสิบเก้าปี ดูตัวอย่างจากชีวิตพวกเขาแล้วฮึดดีไม่หยอก

ฮ่า  ๆ  ๆ เพราะยังมีเวลาอีกมาก กว่าฉันจะอายุเท่า  

พวกเขาไง
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บางทีงานเขียนเรียบง่ายอาจค่อย  ๆ  ประสบความสำเร็จ 

ช้าหน่อยก็เป็นได้

ก็ฉันน่ะ

ยังคงพอใจประเภทของหนังสือแห่งชีวิตฉันอยู่นี่นา



32 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

เมื่อเราแต่งตัวเสร็จในตอนเช้า 
เราต้องดูแลความสะอาดของดวงดาวเราด้วย 
เราจำเป็นต้องกำจัดต้นไทรอย่างสม่ำเสมอโดยทันที
ที่เราเห็นมันขึ้นแทรกอยู่ในกอกุหลาบ 
ซึ่งมันก็ดูคล้ายกันมากเมื่อตอนเป็นต้นอ่อนอยู่ 
ออกจะเป็นงานน่าเบื่อหน่ายอยู่หรอก แต่ก็ง่ายมาก

เจ้าชายน้อย, อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปร ี เขียน, 

อำพรรณ โอตระกูล แปล, สำนักพิมพ์จินด์

	 ต้นไทรของเธอ	
  คืออะไร	





34 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

ณ ดาว B612 ดาวเคราะห์ดวงน้อย

เจ้าชายน้อยเริ่มงานประจำวันด้วยการกำจัดต้นไทร  

เพราะขืนปล่อยให้ต้นไทรเติบโตใหญ่เบิ้ม รากของมันจะทำให้ 

ดาว B612 แตกสลาย

กระบวนการกำจัดต้นไทรที่คุกคามดาว B612 ใช้เวลา 

เพียงสามสิบนาทีเท่านั้น

ออกกำลังกายสามสิบนาทีทุกวันตอนเช้าช่วยลดห่วงยาง 

รอบเอว ฝกึเรยีนภาษาองักฤษวนัละสามสบินาทชีว่ยพชิิตอาการ 

กลัวภาษาอังกฤษที่เกิดซ้ำ  ๆ เมื่อต้องไปเที่ยวต่างประเทศ  

เดินเล่นวันละสามสิบนาทีช่วยผ่อนคลายจิตใจให้หายหงุดหงิด  

อ่านหนังสือวันละสามสิบนาทีช่วยเพิ่มพูนสารอาหารบำรุงใจ  

และการพูดคุยกันดี  ๆ  วันละสามสิบนาทีก็ช่วยให้เราใกล้ชิดกับ 

คนในครอบครัวได้มากขึ้น
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หากอ้างว่ายุ่งยากหรือไม่มีเวลา แล้วปล่อยปละละเลย  

นานวันความกลุ้มกังวลใจจะสะสมเพิ่มพูนดั่งการกลิ้งก้อนหิมะ 

ให้ใหญ่ขึ้น ๆ ถ้าอยากให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญหาเติบโตละก็

จงหมั่นถอนรากถอนโคนเจ้าต้นตอปัญหาวันละนิด 

แต่สม่ำเสมอทุกวันเหมือนเจ้าชายน้อยสิ



36 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

‘อากาศร้อนขนาดนี้จะทำงานให้เหนื่อยทำไม 
พักสักนิด ร้องเพลงเล่นเหมือนฉันสิ’
	 ‘เราไม่มีเวลา ขืนไม่สะสมอาหารเตรียมไว ้
เราจะตายกันหมดเมื่อถึงฤดูหนาว’

ชุดนิทานอีสป-มดกับตั๊กแตน, อีสป, ปาร์กฮวามก เรียบเรียง, 

สำนักพิมพ์กุมโซดามี

	 มดกับ	
  จักจั่น	





38 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

“เดี๋ยวก็เป็นเหมือนตั๊กแตนหรอก”

แค่แสดงท่าทีข้ีเกียจหน่อยเดียว พวกผู้ใหญ่ก็ใช้คติสอนใจ 

จากเรื่อง  มดกับตั๊กแตน  ปรามเราเสียแล้ว ถ้าไม่ขยันเรียน  

ไมช่ว่ยงานบา้น หรอืไมย่อมทำการบา้น ผูใ้หญเ่ปน็ตอ้งยกเรือ่ง  

มดกับตั๊กแตน มาพูดทุกที อันที่จริงต้นฉบับเดิมของนิทานอีสป 

ไมใ่ช ่มดกบัตัก๊แตน หรอก แตเ่ปน็มดกบัจกัจัน่ตา่งหาก ประเทศ 

เขตหนาวทางยุโรปเหนือคงไม่มีจักจั่น ก็เลยเปลี่ยนเป็นตั๊กแตน 

ให้คนทางนั้นเข้าใจง่ายขึ้น อีกอย่างจักจั่นกับตั๊กแตนก็ชอบ 

ส่งเสียงร้องตลอดฤดูร้อนเหมือนกันเสียด้วย

พอรู้ว่าเจ้าเสียงจักจั่นที่ได้ยินทุกหน้าร้อน เป็นเสียงที่ 

คนท้องถิ่นของยุโรปเหนือ ภาคเหนือของสหรัฐอเมริกาและ 

แคนาดาจะไม่ได้ยิน ฉันก็คิดว่าสิ่งที่เราคิดเอาเองว่าเป็นเรื่อง 

แน่นอนนั้น ที่แท้คงไม่มีจริงบนโลก ฉันยังนึกทึ่งด้วยเมื่อ

เห็นเขาบอกกันว่าคนที่ฟังเสียงจักจั่นครั้งแรก จิตใจจะ 

กระสับกระส่ายแบบเดียวกับตอนฟังเสียงคลื่นซ่า ๆ ของโทรทัศน์ 

หรือเสียงไฟฟ้าลัดวงจร



 คิมดัน 39

การเปลี่ยนจักจั่นเป็นตั๊กแตนนับว่าเลือกได้ดีเยี่ยมใน 

หลาย  ๆ  แง่ จักจั่นกับตั๊กแตนเป็นแมลงที่ส่งเสียงร้องตลอด 

ฤดูร้อนก็จริง แต่ก็ให้ความรู้สึกต่างกัน

ถ้าเปรียบตั๊กแตนเป็นนักร้องเกากีตาร์โปร่ง  จักจั่น 

คงเปรียบเป็นนักร้องแนวเฮฟวี่เมทัลผู้แผดเสียงร้อนแรง ลอง 

นึกถึงอากาศร้อนระอุกลางหน้าร้อนสิ อยู่เฉย  ๆ  เลือดในกาย 

ยังเดือดพล่าน หากมีเสียงดนตรีแผดหนักหน่วงคลอเป็นระยะ  

มหีวงัตอ่ใหม้ดขยนัทำงานสุด  ๆ ก็คงลืมตวัโยกหัวตามอยา่งเมามนั 

ในอารมณ ์ สดุทา้ยไดท้ิง้งานการไปรว่มบนัเทงิสดุเหวีย่งกบัจกัจัน่ 

แหง ๆ 

“ชีวิตจะมีอะไร ้ มาสนุกกันดีกว่า!”

พอคดิวา่การใชช้วีติใหเ้รา่รอ้นสดุเหวีย่งราวกบัมเีพยีงวนันี ้ 

กระทั่งหมดพลังงานตายก่อนฤดูหนาวมาเยือนของเจ้าจักจั่น 

ก็ไม่เลวร้ายนักหรอก “มดกับจักจ่ัน” อาจไม่ใช่นิทานท่ีเด็กประถม 

ต้องอ่าน แต่กลายเป็นหนังสือต้องห้ามสำหรับเด็ก เพราะบรรจุ 

เรื่องที่เราไม่รู ้ ใช่แล้ว คงเป็นแบบนั้นแหละ



40 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

มดกบัตัก๊แตน เปน็นทิานทีไ่ดร้บัการตคีวามใหมม่ากทีส่ดุ  

เช่นเดียวกับนิทานพื้นเมืองเกาหลีเรื่อง  ฮึงบูกับนลบู7 หรือ  

กระต่ายกับเต่า สาเหตุที่เราเกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจต่อ 

นิทาน  มดกับตั๊กแตน คงเพราะเราสงสารมดกัน ก็ชีวิตเจ้ามด 

ผู้อดใชเ้วลา ณ ปจัจุบัน เฝ้าคิดกังวลถึงอนาคต และตรากตรำ 

ทำงานหนักจนพลาดสิ่งดีงามที่สุดแห่งชีวิตนั้นคล้ายคลึงกับชีวิต 

คนเรา

ยังมีหนังสือภาพชื่อ Frederick ของลีโอ ลิออนนี ซึ่ง 

ตคีวามใหมโ่ดยใชล้กัษณะหลากหลายของอาชพี คอืหากเปรยีบ 

มดเปน็แรงงาน ตัก๊แตนกเ็ปรยีบเปน็ศลิปนิผูม้อบการปลอบโยน 

และทำให้ลืมชั่วโมงทำงานเหนื่อยยาก ฉันถูกใจเวอร์ชั่นนี้มาก

หนังสือเล่าถึงโลกของหนู มีหนูตัวหนึ่งไม่ยอมทำงาน 

เช่นเดียวกับตั๊กแตนในนิทานอีสป เขาชื่อเฟรเดอริก พอเพื่อน ๆ  

 7 ทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน นลบูผู้เป็นพี่ชายเป็นคนใจร้าย ฮุบสมบัติพ่อแม่ทำให้ 

ฮึงบูยากจน ต่อมาฮึงบูช่วยนกนางแอ่นขาเจ็บจนหายด ี นกคาบเมล็ดน้ำเต้ามาให้ เมื่อ 

ปลูกก็ได้ผลน้ำเต้ายักษ์ที่ภายในมีทรัพย์สมบัติมากมาย นลบูรู้ข่าวว่าน้องชายร่ำรวย 

ก็อิจฉา พอซักถามจนรู้ความจริงก็จัดการหักขานกนางแอ่นแล้วรักษาบ้าง นกนำเมล็ด 

น้ำเต้ามาให้เช่นกัน แต่เมื่อปลูกจนผลน้ำเต้าโต ปรากฏว่าภายในมีปีศาจมากมาย 

ออกมาจัดการลงโทษนลบู – ผู้แปล
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ซึง่เปน็หนถูามวา่ทำไมนายไมท่ำงาน เฟรเดอรกิตอบวา่เขากำลงั 

เก็บสะสมเรื่องเล่ากับแสงตะวันไว้ใช้ยามอากาศเหน็บหนาวและ 

มืดหม่นเมื่อฤดูหนาวมาถึง เพื่อน ๆ ไม่ใคร่เข้าใจ แต่ก็ไม่ตำหนิ 

เฟรเดอริก

ครั้นฤดูหนาวมาถึง วันคืนสิ้นหวังด้วยอาหารหายาก  

อีกนานโขกว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึง เฟรเดอริกก็เล่าให้เพื่อน  ๆ  

หนูฟังเรื่องแสงตะวันอบอุ่นที่เคยทำให้พวกเขาสุขใจ เรื่องราว 

สนุก  ๆ  อบอุ่นใจช่วยให้เหล่าหนูพ้นผ่านชีวิตกลางฤดูหนาวได้ 

ปลอดภัย

คิดดูสิ ถ้าทุกคนทำงานเดียวกัน

ไมม่ทีัง้หนงัสอื ภาพยนตร ์ ไอดอล หรอืขา่วอนิเทอรเ์นต็  

ให้เสพ

ชีวิตเราจะน่าเบื่อแค่ไหน

งานของเราแต่ละคนล้วนมีค่าของมันทั้งนั้นละ



42 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

แม่คะ หนูคิดว่าบางทีหนูคงจะหายดีแล้วลุกไหว 
พอคุณพระอาทิตย์ส่องสว่างตลอดวัน ต้นถั่วยังเติบโตเลย 
เช่นนั้นหนูก็น่าจะมีกำลังมากขึ้นได้เช่นกัน

รวมนิทานของแอนเดอร์เซน-ถั่วห้าเมล็ดในฝัก (The Pea Blossom), 

ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เขียน, อีชังซู เรียบเรียง, 

สำนักพิมพ์กุมโซดามี

	 พืช	
	 	 คู่ใจ	





44 ไม่เป็นไรนะ ถ้าตอนนี้ยัง...

ฉันเจอหนังสือน่าสนุกในห้องสมุดชื่อ พืชคู่ใจ เคยได้ยิน 

แต่คำว่าเพื่อนคู่ใจ สัตว์เลี้ยงคู่ใจ เพิ่งเคยเจอคำว่าพืชคู่ใจเป็น 

ครั้งแรก คำว่าคู่ใจหมายถึง “มิตรสหายคู่หู” พืชพยักหน้าหรือ 

ส่ายหางให้เราไม่ได้สักหน่อย คนที่เลี้ยงกระบองเพชรยังไม่รอด 

อย่างฉันเห็นแล้วเลยออกจะแปลกใจ...

ตน้ไมต้า่ง ๆ ในหนังสือนิทานมักจะเปน็สหายแสนดี คอย 

ดแูลเราอยูเ่งยีบ ๆ บา่ยวนัหนึง่ฉนัทำเลมอนแชอ่ิม่ กเ็ลยฝงัเมลด็ 

เลมอนที่เหลือลงสวนหย่อม ฉันบอกมันว่า “โตไว ๆ นะ” แล้ว 

กลบดินตบ ๆ ให้แน่น

หนึ่งวัน สองวัน สามวัน...ครั้นครบหนึ่งเดือนซึ่งนานพอ 

ให้ลืม เจ้าใบอ่อนสีเขียวจางก็แทงยอดโผล่พ้นหน้าดิน พอใช้ 

ปลายนิ้วแตะ ก็ได้กลิ่นหอมเลมอนเสียด้วย ฉันแวะดูเจ้าต้น 

เลมอนจิ๋วตอนเช้าครั้งหนึ่ง ตอนพักเที่ยงครั้งหนึ่ง และแวะดู 

บ้างนิดหน่อยเวลาเดินผ่าน ต้นเลมอนน้อยเติบโตสบาย ๆ ของ 

มันเอง น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนเรากำลังเลี้ยงเด็กน้อยบริสุทธิ์ 

ผู้เติบโตว่องไว ต่อมาหากทำเลมอนแช่อ่ิม ฉันจะหย่อนเมล็ดพันธ์ุ 

ลงดนิ หากไดต้น้กลา้กจ็ะยา้ยมาใสแ่กว้กาแฟกระดาษ แบ่งปัน 

ให้คนอื่นด้วย
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“ว้าว! ใช่ต้นเลมอนหรือเปล่าคะ” ฉันปลื้มใจทุกครั้งที่ 

เหน็ผูค้นพดูเสยีงยนิดแีกมทึง่เมือ่เหน็ตน้กลา้ตน้จิว๋ทีม่ใีบออ่นบาง  

ฉันว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของสาวน้อยอมโรคผู้เฝ้ามองเมล็ดถั่ว 

เติบโตระหว่างกรอบหน้าต่างคับแคบแล้ว

เราเฝ้ามองต้นไม้คู่ใจโดยอ่านสภาพสายลม หยาดฝน  

และแสงแดด หากได้กลิ่นลมฝน เราจะวางกระถางต้นไม้ไว้ 

รมิหนา้ตา่ง หากเหน็แดดแรงเปรีย้ง ก็คอยเก็บกระถางหลบแดด  

เมื่อทำบ่อยเข้า เราจะรับรู้ถึงการผันเปลี่ยนของฤดูกาลและ 

ตระหนักว่าเวลาบนโลกเปลี่ยนผ่านโดยไม่เคยสูญเปล่า

พืชคู่ใจแสดงให้เราเห็นเงียบ ๆ ว่า

วันคืนอาจดูเหมือนกัน ทว่าแต่ละวันล้วนแตกต่าง

และความอิ่มเอมน้อยนิดก็เป็นพลังใจได้เช่นกัน
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 สนิทกับ 
	 	 ตัวเอง	

อลิซมีแง่คิดด ีๆ ให้ตัวเองเสมอ 
บางครั้งเธอก็ดุว่าตัวเองแรง ๆ จนน้ำตาร่วง 
จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธออยากจะตบบ้องหูตัวเอง
ที่ไปโกงตัวเองเข้าตอนเล่นโครเกต์

อลิซในดินแดนพิศวง (Alice in Wonderland), ลูอิส แครอลล ์ เขียน, 

จิระนันท์ พิตรปรีชา แปล, สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์ม
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ตอนเด็ก ๆ ฉันคิดเพียงว่าอลิซช่างแปลกคนเสียจริง ทว่า 

พออายุมากเข้ากลับพบว่าฉันก็คุยกับตัวเองเหมือนที่อลิซทำ  

เวลาหาทางออกใหเ้รือ่งสำคญั เหงา หรอืเหนือ่ยลา้ ฉันจะเตือน 

และปลอบใจตวัเองเหมอืนเธอ เชน่ “เอานา่ ใคร  ๆกม็ปีญัหากนั 

ทั้งนั้น สู้ ๆ...” “อย่าร้องไห้เลย เด็กโง่”

บางคร้ังการได้สำรวจหัวใจและคุยกับตัวเองก็ช่วยผ่อนหนัก 

เป็นเบา ไม่ว่าปัญหาหนักอกที่เอ่ยปากยากเย็นนั้นจะก่อเกิด 

ความเหงา เศร้า ทุกข์ หรือกลัดกลุ้ม เพราะคนที่อดทนรับฟัง 

เรื่องของเราอย่างใส่ใจที่สุดก็คือตัวเราเอง ซึ่งนี่คงเป็นเหตุผล 

ที่ทำให้การสนทนากับตัวเองมักจะมอบบทสรุปอันมีประโยชน์ 

แก่ตัวเรามากขึ้นอีกนิดเสมอ

“ไม่เอาน่ะ ร้องไห้แล้วจะได้อะไรขึ้นมา”
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อลิซดุตัวเองเสียงเข้ม

“ฉันขอบอกให้เธอเลิกคิดถึงมันเดี๋ยวนี้เลย”

อลิซตื่นตกใจและเสียน้ำตาครั้งแรกเมื่อร่างกายเธอ 

หดเล็กลงจนหยิบกุญแจบนโต๊ะไม่ถึง ทว่าไม่นานเธอก็ปราม 

ตัวเองให้นิ่งเสีย การลองคุยกับตัวเองแบบอลิซ นอกจากแสดง 

ความสนใจต่อตัวเรา ยังช่วยให้พิจารณาลึกลงข้างในถึงอารมณ ์

ตา่ง ๆ ทัง้ความกลุม้ใจ หวาดหวัน่ เกลยีดชงั หรอืโทสะ ดงันัน้ 

เราจึงสนิทกับตัวเองได้มากขึ้น

อาจกล่าวได้ว่าผู้สนิทกับตัวเองย่อมมีทัศนคติมองโลก 

อันเอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองเช่นกัน

ในเมื่อตั้งคำถามต่อปัญหาที่ประสบ มอบคำตอบด้วย 

ตวัเอง และคดิตดัสนิใจไดล้ำพงั จงึไมต่อ้งยดึมัน่ถอืมัน่ตอ่ความ 

สัมพันธ์ที่เปลืองแรงกายแรงใจ ไม่ต้องคอยเกาะใครไว้พึ่งพา
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จำการจับกลุ่มเพื่อนสมัย ม.ปลายกันได้ไหม เรามีเพื่อน 

กลุ่มใครกลุ่มมัน พอถึงเวลาพักเที่ยงก็เดินเป็นกลุ่มแวะซื้อของ 

ในร้านค้าของโรงเรียน ขยับโต๊ะเรียนมาชิดกัน แกะกล่องข้าว 

กลางวนันัง่กนิดว้ยกนั เราหวัรอ่ตอ่กระซกิกบัเพือ่นในกลุม่เรงิรืน่  

ไมรู่ม้อีะไรนา่ขนันกัหนา แตห่ลายครัง้ฉนักลบัเหงาทัง้ทีแ่วดลอ้ม 

ดว้ยเพือ่น ๆ เพราะกลวัจะถกูทิง้ใหโ้ดดเดีย่ว สมยันัน้ฉนัจงึตอ้ง 

ทำตัวกลมกลืนกับเพื่อนในกลุ่มแม้นิสัยไม่ค่อยเข้ากัน ต้องคอย 

พูดจาเสริมรับเรื่องราวที่ฉันไม่สนใจ ฟังหรือดูสิ่งที่ไม่ชอบ และ 

ต้องทำตัวให้เข้ากับคนอื่น ๆ 

จริงอยู่ ฉันยังคงวางตัวโดยสร้างไมตรีกับผู้อื่นอีกมาก 

ทั้งในชีวิตมหาวิทยาลัยและชีวิตในสังคม แต่ฉันเลิกฝืนสานต่อ 

ความสมัพนัธด์ว้ยเหตผุลวา่กลวัโดดเดีย่วหรอืกลวัตอ้งอยูค่นเดยีว 

แล้วละ เพราะฉันตอนนี้สนิทกับตัวเองเป็น ฉันรู้แล้วว่าถึง 

ตัวคนเดียวก็แบกสัมภาระแห่งชีวิตตนได้ผ่าเผย รวมถึงรู้จัก 

พูดคุยกับตัวเอง หาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญด้วย
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ดูเหมือนตัวฉันตอนนี้

แม้ตัวคนเดียวแต่ก็องอาจ

พูดได้เต็มปากว่าสหายสนิทที่สุดคือตัวฉันเอง

นี่น่ะดีกว่าตัวฉันเมื่อก่อน

สมัยไม่เป็นตัวของตัวเอง 

ต้องคอยหัวเราะ พล่ามพูด และเดินต้อย  ๆตามกลุ่มเพ่ือน 

เสียอีกนะ
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 ฉันแค่	
  แตกต่างนิดหน่อย	

ลูกเป็ดขี้เหร่ที่เปลี่ยนเป็นหงส์ดีใจเหลือเกิน 
ดวงอาทิตย์ฉายแสงอบอุ่นสว่างไสว 
จากนั้นหงส์น้อยก็ไซ้ขนของมัน 
โค้งคอยาวระหง ส่งเสียงร้องอย่างปรีดา

เทพนิยายเอนเดอร์เสน-ลูกเป็ดขี้เหร่ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน  

เขียน, สมพร วาร์นาโด แปล, สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์ม
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โลกเรามีลูกเป็ดขี้เหร่อยู่มากมาย

เพราะโลกไม่ยอมรับ  “ความต่าง” และมองว่าต่างคือ  

“ผิด” ท้ังท่ีเราแต่ละคนล้วนมีรูปลักษณ์กับความถนัดแตกต่างกัน  

ทว่ากลับใช้มาตรฐานเดียวในการชี้วัด พลอยให้เราชินกับการ 

ใช้ชีวิตโดยยึดมาตรฐานเดียวนั้น พลางจับสังเกตใครต่อใคร

นิทานลูกเป็ดขี้เหร่มอบความหวังอบอุ่นแก่เราว่า

“เธออาจต่างจากคนอ่ืน แม้ตอนน้ียังไม่ถึงเวลา แต่สักวัน 

เธอจะโบยบินสู่ฟากฟ้าอย่างงดงาม ฉะนั้นอดทนไว้นะ”
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หากอยากสร้างรากฐานหนักแน่นแก่ความมั่นใจ

ในตัวเอง

จงเลิกกังวลกับ “ความต่าง” ที่มี

แล้วมุ่งตามหาตัวตนพิเศษของเรา

เพราะขืนนิ่งเฉย

ปล่อยให้หัวใจเก็บไว้เพียงความเคืองขุ่น

เราจะโตไปเป็นเป็ดขี้เหร่วัยผู้ใหญ่นั่นละ
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 แค่มีฝัน	
  ก็พอ	

‘ที่นี่ละเมืองเบรเมนที่พวกเราใฝ่ฝัน  
ขอให้ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข’	
และแล้วเหล่านักดนตรีแห่งเบรเมนก็อาศัยอยู่ในกระท่อม	
และเล่นดนตรีแห่งความสุข	

 
นักดนตรีสี่สหาย (The Bremen Town Musicians),  

พี่น้องตระกูลกริมม์, สำนักพิมพ์กโยวอน
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พวกคุณครูเคยบอกให้ฉันอ่านหนังสือจำพวกบันทึก 

คุณงามความดีของบุคคลสำคัญให้เยอะ  ๆ จะได้ยึดถือเป็น 

แบบอย่าง โตไปจะได้เก่งเหมือนพวกเขา แปลกพิลึก ยิ่งอ่าน 

หนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญ ฉันยิ่งละอายปนสับสนว่าตกลง 

ฉันอ่านไปทำไม

พวกเขาทกุคนลว้นฉลาดปราดเปรือ่งตัง้แตย่งัเดก็ เรยีกวา่ 

เรื่องพรสวรรค์ติดตัวถือเป็นลักษณะพื้นฐานเชียวละ แต่ละคน 

ลว้นมวียัเดก็ไมธ่รรมดา ดอูยา่งทอมสั เอดสินั สมยัเดก็ เจา้ตวั 

เคยทดลองฟักไข่ด้วยตัวเองด้วยซ้ำ ธรรมดาเสียที่ไหน ทั้ง 

นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วีรบุรุษในสงคราม หรือศิลปิน  

ต่อให้ไม่ฉลาดก็มีศักยภาพอยู่ดี อ่านแล้วฉันก็ได้แต่ละอายใจ  

คนธรรมดาเช่นฉันคงไม่มีปัญญาสร้างคุณูปการให้โลกได้แหง ๆ

อย่าว่าแต่จะมีพรสวรรค์ล้ำเลิศ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเก่ง 

หรืออาจจะเก่งเรื่องไหน ฉันจึงโปรดปรานตัวละครสัตว์ต่าง  ๆ  

ในนิทาน  นักดนตรีสี่สหาย  มากกว่าเจ้าหญิงเจ้าชายผู้เก่งกาจ 

เสียอีก นิทานเรื่องนี้เล่าถึงการไล่ตามความฝันโดยไม่ระย่อต่อ 

ความชรา โรคภัย และการมีชีวิตที่ไม่มีใครต้องการ
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“ชิ ค่อย  ๆ  หาความสามารถตัวเอง จะประสบความ 

สำเร็จช้าหน่อยก็ได้นี่นา”

ฉันคิดแบบนี้ทุกครั้งที่เห็นสายตาพวกคุณครูมองนักเรียน 

เจ้าของคะแนนสอบสูงสุดของโรงเรียน หรือเห็นเด็กวาดรูปเก่ง  

ไม่ก็ร้องเพลงเก่งได้รับการปฏิบัติพิเศษกว่าใคร ฉันเลิกอ่าน 

หนงัสอืเชดิชบูคุคลสำคญัตัง้แตน่ัน้ จะอา่นทำไมกนั ในเมือ่เปน็ 

เรื่องของคนอื่น ฉันหันไปหาหนังสือเชิดชูแบบอื่นที่ปลุกปลอบ 

จิตใจเราแทน อ่านเรื่องราวปลอบประโลมใจฉันว่าถึงจะมีชีวิต 

ธรรมดา แตส่กัวันฉันจะคน้พบความสามารถของตัวเอง กระทัง่ 

ประสบความสำเร็จได้
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และแลว้ฉนักไ็ดรู้จ้กัภาพยนตรเ์รือ่ง กูร่อ้งกอ้งโลก (Buena  

Vista Social Club: Adios) เล่าถึงวงดนตรีจากคิวบาที่เดบิวต์ 

อัลบั้มแรกทั้ง ๆ ที่อายุเฉลี่ยของสมาชิกในวงคือแปดสิบปี ฉันยัง 

ชอบเรื่องของโจแอนน์ โรว์ลิง นักเขียนดังเจ้าของผลงาน  แฮร์รี่  

พอตเตอร์ ที่เคยเขียนต้นฉบับตอนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือ 

แมแ้ตน่กัเขยีนเกาหลใีตช้ือ่ดงั ปารก์วนัซอ กย็งัเคยใชเ้วลาเขยีน 

หนังสือบนโต๊ะกินข้าวหลังส่งลูก  ๆ ไปโรงเรียน เธอเข้าสู่วงการ 

น้ำหมึกด้วยวัยสี่สิบปี ส่วนโคโลเนล แซนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งร้าน 

ไก่ทอดแฟรนไชส์เคเอฟซีซึ่งโด่งดังทั่วโลกก็เริ่มต้นธุรกิจในวัย 

หกสิบห้าป ี

อองรี รูโซ ศิลปินผู้โปรดปรานการวาดภาพและเป็น 

ต้นแบบของศิลปะนาอีฟอาร์ต8 ก็เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ 

ศุลกากรตั้งยี่สิบสองปี โดยวาดรูปเป็นงานอดิเรก กระทั่งอายุ 

สี่สิบเก้าปีโน่นถึงเป็นจิตรกรเต็มตัว ได้ยินว่าจิตรกรผู้วาดภาพ 

เป็นงานอดิเรกก่อนผันตัวเองสู่โลกศิลปะเช่นอองรี รูโซ  นั้น 

เรียกว่าศิลปินลัทธินาอีฟอาร์ต พวกเขาทำงานประจำ ใช้เวลา  

1 - 2 ชั่วโมงหลังเลิกงาน วันหยุด หรือสุดสัปดาห์สร้างสรรค์ 

ผลงานสม่ำเสมอ แม้ไม่ได้เรียนตามหลักสูตรสอนศิลปะเป็น 

 8 Naive Art ศิลปะที่สร้างโดยคนไม่ได้เรียนศิลปะ – ผู้แปล
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เรือ่งราว แตเ่พราะหมัน่ฝกึปรอืฝมีอืทำงานโปรด กระทัง่รงัสรรค ์

ผลงานที่มีสไตล์เฉพาะตัว

นี่ละ ใช่เลย ฉันตบเข่าฉาด

พวกเขาสร้างผลงานมีเอกลักษณ์ของตนได้

ก็ด้วยขยันสร้างสรรค์งานโปรดอย่างสม่ำเสมอ

พวกเขานีล่ะคอืวรีบรุษุของฉนั อาจกลา่วไดว้า่คนธรรมดา 

แบบเดียวกับฉัน ไม่มีพรสวรรค์โดดเด่น ก็เก่งกาจได้เมื่อมุ่งมั่น 

ทำกิจกรรมใดสม่ำเสมอมากพอ

ฉนัถกูใจคำวา่ศลิปนิลทัธนิาอฟีอารต์ดว้ย พวกเขาคือคน 

ที่หมั่นสานฝันแม้ไม่ประสา  (naive) แค่ได้ทำเรื่องที่ชอบก็มี 

ความสุขมากพอ แล้วถ้าทำได้ดีจนมีชื่อเสียงก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก

ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นสาวกลัทธิความไม่ประสาแบบ 

เดียวกันบ้าง นับจากนี้จะขอหอบความฝันล้ำค่าไว้แนบอก  

พลางกา้วเดนิทลีะกา้ว ทลีะกา้ว อาจใชเ้วลานาน แตจ่ะสานฝนั 

ที่มีนี้ให้เป็นจริง
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	 แตกต่าง	
  คือพิเศษ	

‘แต่มันไม่มีแสงสว่างพอให้กระบนหน้าเรา	
เจริญเติบโตขึ้นกว่านี้นี่’ ปิ๊ปปี้บอก  
‘เราชอบให้หน้าตกกระมาก ๆ สวยดี!’	

 
ปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาว (Pippi Longstocking),  

แอสตริด ลินด์เกร็น เขียน, พาเงิน แปล, สำนักพิมพ์เรจีนา
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เป็นไปไม่ได้หรอกที่รูปลักษณ์ท่าทางเราจะถูกใจทุกคน  

แตถ่ามหนอ่ยวา่จำเปน็ดว้ยหรอืทีเ่ราตอ้งทำตวัใหด้ดูถีกูใจทกุคน 

ด้วย

คิดให้เหมือนปิ๊ปปี้ผู้สวมถุงเท้ายาวไม่เข้าคู่กัน ใบหน้า 

เต็มไปด้วยกระ และอาศัยอยู่คนเดียวสิ

เธอคิดว่าการแตกต่างจากคนอื่นหาใช่เรื่องเสียเปรียบ

เพราะไม่เหมือนใครเลยต่างหาก

จึงพิเศษ

เมื่อเราเห็นว่าเรานั้นงดงามที่สุด

เราย่อมเจิดจรัสที่สุดเช่นกัน
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ป๊ิปป้ี เด็กหญิงผู้ย้ิมกว้างสดใส ไม่เคยพะวงเลยว่ารอยย้ิม 

ตนจะทำให้จมูกตกกระของเธอยับย่นหรือเปล่า 

ปิ๊ปปี้ถึงได้แสนพิเศษไง
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	 รื่นรมย์	
	 	 กับปัจจุบัน	

ความสนุกเพลิดเพลินเป็นสิ่งจำเป็นมากใช่ไหมคะ 
แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ให้คุณค่ามหาศาล 
ดิฉันได้พบเคล็ดลับของความสุขแล้วค่ะ 
คือเราต้องอยู่กับชีวิตปัจจุบัน 
อย่าคร่ำครวญถึงเรื่องราวในอดีต 
อย่าวาดภาพอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 
พยายามไขว่คว้าหาความสุขทุกขณะ

คุณพ่อขายาว, จีน เว็บส์เต้อร ์ เขียน, 

สังวรณ ์ ไกรฤกษ์ แปล, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
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บางวันจังหวะต่าง  ๆ  ในชีวิตก็ลงตัวจนน่าทึ่ง เช่น จะ 

ข้ามถนน  ไฟสัญญาณคนข้ามก็ เปลี่ยนเป็นสี เขียวทันใจ  

รถประจำทางหรือรถไฟฟ้าใต้ดินมาถึงพอดีที่เราหยุดรอ ไปถึง 

สถานที่นัดหมายได้โดยไม่หลงทั้ง ๆ ที่เพิ่งใช้เส้นทางนั้นครั้งแรก  

ฯลฯ วันนั้นของฉันก็เหมือนกัน

ฉันไปยืมหนังสือที่ห้องสมุด ขากลับฝนดันตก ฉันไม่ได้ 

พกร่มมา จึงตกที่นั่งลำบากเพราะต้องปั่นจักรยานกลางสายฝน  

แต่แล้วฉันก็เห็นอุโมงค์คนเดินบริเวณหน้าพระราชวังชังกยอง

“เยี่ยมเลย!”

ฉันจูงจักรยานเข้าอุโมงค์ซึ่งมีความยาวประมาณหนึ่ง 

กโิลเมตร ฝนไมม่ทีทีา่จะหยุดตกง่าย ๆ ฉันจึงคดิจะหารา้นกาแฟ 

นั่งหลบฝน สั่งกาแฟมาดื่มรอฝนหยุดสักแก้ว ตอนนั้นใจนึกถึง 

รา้นทีเ่คยอยากลองไป เปน็รา้นทีม่องเหน็สวนสวยหลงักำแพงหนิ 

ของที่ตั้งชงมโย9 

 9 หรือศาลบรรพกษัตริย์ เป็นที่ประดิษฐานแผ่นไม้จารึกพระนามกษัตริย์และ 

มเหสีสมัยโชซอน – ผู้แปล
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“ได้ยินว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะ”

ฉันค้นกูเกิลแม็ป พระเจ้าช่วย ร้านที่ว่าอยู่ปลายอุโมงค์  

นี่เอง

“โอ้โหเฮะ วันนี้มันอะไรกันเนี่ย” 

ตอนอยู่ห้องสมุด ฉันก็เจอหนังสือสองเล่มที่กำลังอยาก 

อ่านวางรอท่าบนชั้นหนังสือใหม่ด้วย

ฉันรีบปั่นจักรยานต่อไปถึงร้านกาแฟ หลังสั่งลาเต้ร้อน 

กับเค้กฟองน้ำ ก็ชมสายฝนเม็ดเล็กละเอียดโปรยปรายนอก 

หน้าต่าง ฉันอ่านหนังสือที่ยืมมาในร้านกาแฟเงียบสงบ รส 

เข้มข้นของลาเต้กับถ้อยคำอบอุ่นในหนังสือค่อย ๆ  ก่อความสุข 

ให้ถั่งท้นในหัวใจ
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มีความสุขจัง

เราสัมผัสความสุขได้ชัดเจนที่สุด

เมื่อรื่นรมย์กับสิ่งเล็กน้อยนี่เอง

คนในครอบครัวสมัครสมานสามัคคี สุขภาพแข็งแรง  

มั่งคั่ง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำฝันเป็นจริง  

สารบัญความสุขที่ผู้คนคิดอาจไม่ใช่เรื่องที่กำหนดหรือควบคุม 

ได้ด้วยตัวเองเสมอไป และบางครั้งก็ยากจะเติมเต็มให้สมบูรณ์ 

พร้อม ฉะนั้นแทนที่จะเฝ้าเทน้ำรดกองทราย การหาความสุข 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้บ่อยครั้งจากสิ่งที่เราพอทำได้ ก็น่าจะเป็นวิธีที่ 

อยู่บนความจริงมากกว่าไม่ใช่หรือ

ช่วงเวลาเหล่านั้นทำให้ปัญหารุมเร้ากับภาระหนักใจที่ 

กดทับไหล่เราไว้ค่อย ๆ เบาลง พร้อมกับให้เราได้ตั้งสต ิ มีสมาธิ 

ต่ออารมณ์ความรู้สึกตามลำพังอย่างสมบูรณ์

ฉันชอบช่วงเวลาแบบนั้นมากกว่าตอนไหน เจ้าความสุข 

เล็กน้อยทว่าสมบูรณ์แบบ
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คำวา่ความสขุเลก็นอ้ยแตส่มบรูณแ์บบ ถ้าพดูด้วยคำฮติ 

สมัยนี้คงต้องเรียกว่าโซฮวักแฮง10 

โซฮวักแฮงย่อมาจากวลี  “ความสุขเล็ก  ๆ แต่ชัดเจน”  

เป็นกระแสของคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันที่ขอใช้ชีวิตให้สุขใจเล็ก ๆ  

น้อย  ๆ  ที่สัมผัสได้จริง ณ ตอนนี้ มากกว่าจะไขว่คว้าความสุข 

จากเรื่องยิ่งใหญ่แต่ปฏิบัติจริงยากเย็น เช่น ร่ำรวย มีชื่อเสียง  

ประสบความสำเร็จ สร้างฝันเป็นจริง ฯลฯ ก่อนหน้าก็เคยมี 

คำฮิตว่าโยโล (You Only Live Once) ในความหมายปลุกเร้า 

ให้คนเรารามือจากงานที่ทำเสีย แล้วจงกล้าริลองทำสิ่งใหม่หรือ 

ออกเดินทาง แต่คำว่าโซฮวักแฮงบอกให้เรารักษางานหรือชีวิต 

ประจำวันที่ทำไว้ตามเดิม แล้วหาความสุขในแบบของเราจาก 

ชีวิตนั้น ซึ่งฉันคิดว่านี่เป็นวิธีสร้างสุขได้เป็นรูปธรรมและทำได้ 

จริงมากกว่า

 10 คำนี้เขียนด้วยภาษาจีนว่าเสี่ยวเชวี่ยซิ่ง   หมายถึงความสุขเล็ก  ๆ  

ที่แน่นอน เป็นแนวคิดคล้ายกับ  “ฮุกกะ”  ในภาษาเดนมาร์ก หรือ  “ลากอม”  ในภาษา 

สวีเดน – ผู้แปล
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อันที่จริงคำพูดให้เราตระหนักถึงความสุข ณ ปัจจุบันว่า 

สำคัญนั้นมีอยู่ทุกยุคสมัย ทุกดินแดน จะต่างกันก็เพียงคำพูด 

ที่ใช้

อามัวร์ฟาต ิ (Amor Fati) จงรักโชคชะตาของเธอ

คาร์เพเดียม (Carpe Diem) จงรื่นรมย์กับปัจจุบัน

วิสทาว ี (Vis ta Vie) จงใช้ชีวิตของเธอ

อามัวร์ฟาติเป็นคำใช้เรียกพรหมลิขิตนิยม  (fatalism)  

ของนีชเชอ นักปรัชญาชาวเยอรมัน หมายถึงจงรักในโชคชะตา 

และหาญกล้าเผชิญกับปัจจุบัน คาร์เพเดียมเป็นภาษาละติน  

ที่อาจารย์คีททิงมอบไว้เป็นเข็มทิศชีวิตแก่เหล่านักเรียนรุ่นเยาว์ 

ในภาพยนตร์เรื่อง  ครูครับ  เราจะสู้ เพื่อฝัน  (Dead Poets  

Society) ซึง่ตอ้งแขง่กนัดเุดอืดโดยเขา้เรยีนตัง้แตห่กโมงครึง่และ 

เรียนต่อภาคค่ำถึงห้าทุ่มว่า “จงใช้ชีวิตของวันนี้ และจงใช้ชีวิต 

ของเธอด้วยวิถีของเธอเอง” คำพูดของอาจารย์คีททิงสะเทือนใจ 

ฉันนัก
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จากทศวรรษ 1800 ซึ่งนีชเชอยังมีชีวิต

มาถึงภาพยนตร์เรื่อง  ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝัน อันเป็น  

เหตุการณ์ในทศวรรษ 1980

จวบจนถึงเวลาของหนุ่มสาวยุคใหม่

ยุคสมัยอาจเปลี่ยนแปลง เชื้อชาติอาจแตกต่าง

ทว่าทุกคนล้วนใช้ชีวิตโดยโอบกอดข้อความเดียวกันว่า

จงใช้ชีวิตที่เป็นของตน เราเกิดมาเพียงครั้งเดียว 

จงใช้ชีวิตโดยอยู่กับวันนี้และ ณ ขณะนี้!
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	 ความใจดี	
  เล็กน้อย	

‘ไม่พอหรือ’ ผมถามเสียงกลุ้ม
	 คุณวิกเดนถอนใจเบา ๆ 
	 ‘ไม่หรอก เยอะไปต่างหาก รอสักประเดี๋ยวนะ 
ฉันจะหยิบเงินทอนให้’

Gift of Understanding, พอล วิลลาร์ด เขียน, 

คิมยองจิน แปล, สำนักพิมพ์คิลบอซอรีนี
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“คุณลุงคะ ขอโทษด้วย สงสัยหนูทำกระเป๋าสตางค์หาย  

ไว้หนูค่อยมาซื้อลูกพลัมวันหลังนะคะ”

ฉันคืนถุงพลาสติกสีดำใส่ลูกพลัมให้คุณลุงร้านผลไม้   

เพราะหาเท่าไรก็หากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ ตอนนั่งรถประจำทาง  

ฉันวางมันไว้บนตัก สงสัยคงทำตกพื้นขณะรีบร้อนลงป้าย  

ในกระเป๋าสตางค์มีบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรกดเงินของ 

ธนาคาร กับเงินสดแค่สามพันวอน จึงไม่มีของให้เสียดาย 

มากนัก  จะเสียดายก็ตรงอดหม่ำลูกพลัมที่อยากกินมาตั้ง 

หลายวันนี่แหละ  ตอนนั้นฉันยังเป็นนักเรียนจน  ๆ  พักอยู่  

คนเดียว อย่าว่าแต่จะซื้อผลไม้กิน แค่ทำกับข้าวกินเองยัง 

ไม่ค่อยเป็นกิจจะลักษณะเลย

“ทำกระเป๋าสตางค์หายจนอดกินของที่อยากกิน หนูคง 

เสียใจแย่ เอาไปเถอะ ลุงให้ไว้ก่อน...ผ่านมาแถวนี้เมื่อไร 

ค่อยจ่ายเงินทีหลังก็ได้”
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ฉันรับถุงพลาสติกจากคุณลุงอย่างงง ๆ พอกลับถึงที่พัก 

จึงได้กินลูกพลัมอร่อยมาก แต่จนแล้วจนรอดฉันก็ไม่ได้จ่ายเงิน 

คุณลุงเสียที ฉันไม่ได้จงใจชักดาบหรอกนะ หลังจากวันนั้น 

ฝนตกติดต่อกันหลายวัน คุณลุงเลยไม่มาขาย ตามด้วยฉัน 

ต้องเตรียมงานปลายภาคส่งอาจารย์จนดึกดื่นอีกหลายวันติด... 

ดูเหมือนคุณลุงจะย้ายแผงขายของเสียด้วย ฉันจึงไม่เห็นร้าน 

คุณลุงอีกเลย

“เชื่อใจใครไม่ได้จริง ๆ!”

คุณลุงจะผิดหวังแบบนั้นแล้วเลิกใจดีกับคนอื่นแล้ว 

หรือเปล่า หัวใจฉันเจ็บแปลบยังกับมีหนามแหลม ๆ ทิ่มทะลุเสื้อ 

ทุกทีที่เห็นแผงขายผลไม้ แล้วก็นึกถึงลูกพลัมตอนนั้นทุกครั้ง 

ที่เห็นนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ชีวิตกระเบียดกระเสียร หรือเห็น 

สายตาหวิโหยของคนไรบ้้าน คา่ลกูพลมัยงัคงฝงัแนน่ในมุมหนึง่ 

ของหัวใจราวกับเป็นบาปที่รอวันขออภัย ในเมื่อหมดหนทาง 

จ่ายคืน ฉันจึงคิดว่าฉันคงทำได้เพียงจ่ายเป็นดอกเบี้ย ด้วยการ 

ทำความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ชดเชย



เหมือนพอลท่ีย่ืนเมล็ดเชอร์ร่ีจ่ายค่าลูกกวาดของคุณวิกเดน 

อย่างไร้เดียงสา แต่ต่อมาเขาก็ยอมรับเงินเล็กน้อยจากเด็ก  ๆ  

ที่มอบให้เป็นค่าปลาในร้านขายปลาเขตร้อนของตนเช่นกัน

“เอ่อ คุณลุงคะ...ทำตกค่ะ”

คุณลุงยืนลูบคลำถุงขนมปังบนชั้นวางของร้านสะดวกซื้อ 

พลางกลืนน้ำลายอยู่นาน ดูจากเสื้อผ้าปอน  ๆ  กับลักษณะ 

ภายนอกแลว้ คณุลงุคงเปน็คนไรบ้า้น ฉนัคดิหาทางเลีย้งขนมปงั 

กบันมโดยไมใ่หค้ณุลงุเสยีหนา้ จงึรบีหยบิเงนิหา้พนัวอนออกมา 

และเรียกรั้งคุณลุงซึ่งกำลังจะเดินออกไปไว้

 

การแสดงของฉันแย่มาก หลังจากยื่นเงินห้าพันวอนให้	 

แล้วฉันก็รีบออกจากร้าน ฉันทันเห็นคุณลุงยืนเหม่ออึดใจหนึ่ง	 

ก็เดินไปหยิบขนมปังจากชั้นมาจ่ายเงิน	
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“อดกินของที่อยากกิน หนูคงเสียใจแย่”	

 

แม้หน้าตากับน้ำเสียงของคุณลุงคนขายผลไม้จะระเหย	 

หายตามกาลเวลา ทว่าคำพูดการุณย์นั้นยังคงทำให้หัวใจฉัน	 

อุ่นวาบ ฉะนั้นฉันจะพูดเช่นเดียวกันกับคนอื่นต่อไปว่า	

 

“ถ้าต้องอดกินของที่อยากกิน คุณคงเสียใจแย่”	

 

ฉันอาจหมดทางคืนเงินคุณลุงร้านผลไม้

แต่จะขอค่อย ๆ คืนทีละน้อย

ด้วยการแบ่งปันความใจดีที่ได้รับมาครั้งนั้นแก่คนอื่น 

เรือ่ยไป
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	 ก้อนหินบอกทางในหัวใจ	
  ยามมืดมิด	

‘ไปกันเถอะ เราจะเดินตามทางที่โรยก้อนหินไว้’ 
ฮันเซลจับมือน้องสาวให้ออกเดินด้วยกัน 
ครั้นตกกลางคืน ก้อนหินก็สะท้อนประกาย 
คล้ายบอกทางหนีเส้นใหม่ให้สองพี่น้อง

ฮันเซลกับเกรเทล, พี่น้องตระกูลกริมม์, สำนักพิมพ์ซัมซองดัง
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ภาพยนตร์ที่เคยดูสมัยเด็ก  ๆ  เรื่อง  เทวดาท่าจะบ๊องส์  

(The Gods Must Be Crazy) เล่าถึงชนเผ่าหนึ่งในแอฟริกา 

ที่ใช้ขวดโคล่าซึ่งพบโดยบังเอิญทำประโยชน์ได้หลากหลาย  

ทั้งเป็นเครื่องมือล่าสัตว ์ ตำเมล็ดพืช นวดแป้ง และซักผ้า ฉัน 

จำได้แม่นเชียวว่าพอเห็นนักแสดงใช้ขวดโคล่าได้หลายสถาน 

เหลือเกิน เลยลองใช้ขวดโคล่าซักผ้าบ้างจนถูกแม่ฟาดหลัง 

เข้าให้

ฉันมีประโยคสารพัดประโยชน์ประโยคหนึ่งที่ใช้เสมอ 

ทั้งในชีวิตประจำวันและทุกครั้งที่เผชิญอุปสรรค ประโยคนี้ 

เข้ากันดีเยี่ยมกับทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะใช้เมื่อหนีความจริง  

ลดอาการคดิมากจนนอนไม่หลับ หรอืใชเ้ปน็ยาสงบจติใจรอ้นรน

ประโยคนั้นก็คือ “แล้วมันจะผ่านไป”

ทั้งตอนตกต่ำหมดสภาพ

ตอนถูกคนทำร้ายจิตใจให้เจ็บช้ำ

ตอนประสบเคราะห์ร้ายที่ทุกสิ่งผิดคาด
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ขอเพียงระลึกไว้เถิดว่า “แล้วมันจะผ่านไป”

ไม่นานหัวใจเราจะสงบลง

และจะเริ่มมองเห็นหนทางหลุดพ้นจากความมืดมิด

แหวนของกษัตริย์เดวิดแห่งยุคโบราณสลักวลีที่ช่วยจำกัด 

ความยินดีให้เหมาะสม พร้อมมอบความกล้าหาญในโมงยาม 

อันหมดหวังว่า “แล้วมันจะผ่านไป” (This too shall pass.)  

คำซึ่งถูกใช้มานานกว่าสามพันปีก่อนคริสตกาลถึงปัจจุบันนี้  

คงเปรียบได้กับขวดโคล่าในภาพยนตร์  เทวดาท่าจะบ๊องส์  กับ 

ก้อนกรวดของฮันเซลกับเกรเทลนั่นละ
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	 รักไม่สิ้นสุด	
  จากจุดเดิม	

เวลาผ่านเนิ่นนาน เด็กน้อยกลับมาหาต้นไม้อีกครั้ง
	 ‘โธ่เอ๋ย ข้ารู้สึกผิดจัง’
	 ต้นไม้กล่าว 
	 ‘ข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าเลย ผลแอ๊ปเปิ้ลก็หมดเสียแล้ว’

ต้นไม้ผู้ให้ (The Giving Tree), เชล ซิลเวอร์สตีน เขียน, 

คิมเจฮา แปล, สำนักพิมพ์โซดัม
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ยังมีความรักที่ยินดีมอบทุกสิ่งให้โดยไม่เปลี่ยนแปลงด้วย 

หรือ

มีสิ ก็รักของพ่อแม่ไง

รกัถงึขนาดยกใหไ้ดต้ัง้แตใ่บ ผล กิง่กา้น ลำตน้ กระทัง่ 

ถูกฟันเหลือแต่ตอ ก็ยังยินดีอุทิศตนเป็นเก้าอี้นั่ง

แม่สามีของฉันมีลูกสามคน ลูกชายคนโตหรือก็คือพี่ชาย 

ของสามีฉันมีอาการผิดปกติทางสมองจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใน 

วัยเด็ก ร่างกายกับความคิดอ่านของเขาเติบโตไม่สมบูรณ์ อายุ 

สมองหยุดอยู่เพียงวัยเจ็ดขวบ ร่างกายครึ่งหนึ่งก็เติบโตไม่ปกติ  

ทำให้เดินไม่ตรง ใช้มือไม่คล่องแคล่ว ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

ยังดีขึ้นบ้าง แต่เห็นว่าช่วงก่อนอายุสิบหกปีนั้น แม่ต้องแบก 

พี่เขาขึ้นหลังไปส่งโรงเรียนทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมง ท่านเล่าว่า 

เจอเรื่องราวยากลำบากมากมายขนาดเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง 

ยังไม่พอ ฉันเพียงพยักหน้ารับ ด้วยไม่อาจเข้าใจลึกซึ้ง แค่ 

เห็นด้วยว่า “ท่านคงลำบากมาก”
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หลายปีก่อนพี่เขาต้องเข้าผ่าตัดใหญ่เพราะลำไส้ใหญ่ 

ผิดปกติ หมอต้องตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งถึงหนึ่งในสาม โชคดีการ 

ผ่าตัดสำเร็จ ทว่าอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดรุนแรงจนฤทธิ์ยา 

บรรเทาปวดชนิดเสพติด (narcotic analgesic) ยังเอาไม่อยู่  

แม่อยู่เฝ้าพี่เขาตลอด อดหลับอดนอน คอยนวดแขนขาให้  

หวังว่าจะช่วยทุเลาอาการปวดให้ลูกบ้าง

แม่สามีอายุมากแล้ว ซ้ำยังเป็นเบาหวาน คนในครอบครัว 

กลัวจะล้มป่วยลงอีกคน จึงทัดทานให้กลับมาพักที่บ้านบ้าง  

แต่ท่านไม่ยอม คอยนวดแขนขาอยู่พยาบาลลูกชายคนโตเอง 

ทกุวนั คงเพราะการทุม่เทดแูลของทา่น พีช่ายสามถีงึอาการดขีึน้  

พวกคุณหมอยังทึ่งว่าหายเร็วมาก
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ฉันเห็นแม่สามีคอยพยาบาลนานติดกันสิบกว่าวัน ไม่ได้ 

กลับมาพักที่บ้านเลย ยังคิดว่าสุขภาพท่านช่างแข็งแรง กระทั่ง 

วันหนึ่งได้ยินท่านคุยกับคนรู้จัก

“ฉันไหวน่า สุขภาพฉัน ฉันดูแลเอง...ขอให้ได้ดูแลลูกชาย 

คนโตจนกว่าจะตายจากกันนั่นแหละ ฉันค่อยตายตาหลับ ฉัน 

ไม่มีทางด่วนตายก่อนหรอก”

ประโยคนั้นทำฉันน้ำตารื้น

ฉันรู้แล้วว่าทำไมที่ผ่านมาแม่สามีถึงเดินออกกำลังทุกวัน  

ทา่นไมแ่ตะตอ้งอาหารรสหวานเลย หวัอกแมผู่ใ้สใ่จดแูลสขุภาพ 

ตนไมใ่หล้ม้ปว่ย กเ็พือ่จะไดด้แูลลกูชายชัว่ชวีตินัน้ ฉันจะเทยีบ 

ได้สักครึ่งไหมหนอ
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ต้นไม้ผู้ให้ไม่มีสิ้นสุด

แม้มอบจนหมดทุกสิ่งที่มี เหลือแต่เพียงตอ

มันก็อิ่มใจว่าได้ให้บางสิ่งแก่เด็กน้อย

เมื่อเราเข้าใจความสุขของต้นไม้จากประโยคสุดท้ายใน 

หนงัสอืวา่ “เชน่นัน้แลว้ตน้ไมจ้งึมคีวามสขุ” เมือ่นัน้เราคงเตบิโต 

เป็นผู้ใหญ่ได้สมบูรณ์ขึ้นอีก


