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...ถ้อยความปลุกปลอบหัวใจที่นักบำบัดค้นพบในวรรณกรรม...



คำนำสำนักพิมพ์

หนังสือเล่มนี้มีคุณงามความดีหลาย ๆ  อย่างอยู่ในเล่ม ที่คุณอาจพลาด 

หากอ่านมันไม่จบ 

เพราะหนึง่ มนัพดูถงึปญัหาทีค่นสว่นใหญใ่นปจัจบุนักำลงัประสบพบเจอ 

จากการแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรงในสงัคม สอง มนัพดูถงึโรคซมึเศรา้หรอืภาวะทาง 

จติเวช ทีค่นรุน่ใหมใ่นสงัคมมโีอกาสสุม่เสีย่งจะเปน็ หากไมส่ามารถหาทางออก 

จากปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได ้

สาม มันเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  ๆ  ในเกาหลี  

ประเทศทีม่คีวามเปน็อยูแ่ละวฒันธรรมใกลเ้คยีงกบับา้นเรา สี ่ มนัมเีนือ้หาและ 

ข้อคิดดี ๆ จากหนังสือ หนัง และสารคดี ที่ปาร์กมินกึน ผู้เขียนหยิบมาให้ผู้ขอ 

คำปรกึษาอา่นและชม เพือ่เปน็แรงบนัดาลใจและปลดปลอ่ยเขาจากพนัธนาการ 

บางอย่างในจิตใจ  

ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้พบกับความรักล้นเหลือของคุณแม่คนหนึ่ง 

ที่อยากช่วยเหลือลูกชายผู้ติดเกมจากความไม่เอาไหน (บทที่ 3 กักขังใจเรา 

เพราะผู้อื่น...) คุณจะพบว่าการเป็นเพศที่สามไม่ใช่เรื่องประหลาด แต่เป็นพร 

จากสวรรค์ต่างหาก (บทที่ 5 ต่างจากคนอื่นคือพร) และคุณจะพบว่าการที่ 

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกคุณพ่อทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์มันสร้างผลกระทบเพียงใด  



และจะแก้ปัญหานี้ได้อย่าง (บทที่ 6...ถึงเวลาตามหารักของพ่อที่เราไม่เคย 

ตระหนัก) ฯลฯ บางบทอาจทำให้เราน้ำตาซึม และบางบทอาจทำให้เราจุกอก 

ตื้นตันได้

เนื้อหาในเล่มอาจอ่านยากสักหน่อยสำหรับคนที่ชอบอ่านอะไรตรงไป 

ตรงมา เพราะแทบทุกเรื่องจะมีตัวอย่างจากวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลก ที่มี 

สำนวนภาษาสวยงาม และมีความหมายลึกซึ้งที่ให้ไปขบคิดต่อ แต่หากคุณ 

ยอมเสียเวลากับหนังสือเล่มนี้สักนิด เราเชื่อว่าคุณจะได้เวลาในชีวิตกลับคืนไป 

มากมาย เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดหล่มอยู่กับปัญหาบางอย่างที่ผู้คนในหนังสือ 

ต้องเผชิญ 

และเราหวงัวา่คณุจะประทบัใจหนงัสอืเลม่นี ้ แบบเดยีวกบัทีเ่ราประทบัใจ 

มาแล้ว
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เมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อน มิแชล เดอ มงแตนญ ์ นักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส 

ผู้โด่งดัง กล่าวในหนังสือ Les Essais ของเขาว่า

“เราต้องเรียนรู้ที่จะทุกข์กับอะไรก็ตามที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตของเรา 

เปน็เชน่เดยีวกบัการผสมผสานของโลก เหมอืนเสยีงทีแ่ตกตา่งกนั มไีพเราะและ 

หนวกหู แหลมและต่ำ เบาและดัง หากนักดนตรีชอบแค่เสียงใดเสียงหนึ่ง  

เขาจะร้องเพลงได้หรือ เขาจำเป็นต้องรู้จักใช้เสียงทั้งหมด ผสมผสานพวกมัน 

เข้าด้วยกัน เราเองก็ต้องผสมผสานส่ิงดีและร้าย ซ่ึงรวมกันเป็นเน้ือแท้ของชีวิตเรา”

เราทุกคนต่างรู้ดีว่าชีวิตอยู่คู่ความทุกข์ คุณคงสังเกตเห็นแล้วว่าคนเรา 

ทุกข์ง่ายกว่าสุข กระนั้นความทุกข์ไม่ได้มีเพียงด้านเลวร้าย อย่างน้อยเรา 

ก็รู้ว่ามันไม่จีรังเช่นเดียวกับสิ่งอื่น  ๆ บนโลก มันมอบประสบการณ์แก่เรา สร้าง 

ภูมิคุ้มกันทางใจให้แข็งแรงกว่าเมื่อวาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตที่เราต้อง 

ยอมรับและเรียนรู้ตามที่มงแตนญ์ว่าไว ้

หนังสือเล่มนี้ใช้วิธีหยิบยกพลังบำบัดที่มีอยู่ในวรรณกรรม ภาพยนตร์  

บทกวี เรื่องราวของบุคคลตัวอย่าง ที่คุณหมอผู้เขียนเคยลองนำไปใช้กับคนไข้ 

และเหน็ผลในแงด่ ี วา่แตท่ำไมสิง่เหลา่นีถ้งึมพีลงับำบดัละ่ คุณเคยสงสยัไหมคะ 

วา่กอ่นทีพ่วกมนัจะไดร้บัการยกยอ่งเปน็ผลงานชิน้เอก เปน็เพชรนำ้หนึง่ เป็นงาน 

อมตะ ผู้สร้างสรรค์พวกมันซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเรา ใช้ต้นทุนอะไร 

ถึงให้กำเนิดสิ่งยอดเยี่ยมเช่นนี้ได ้

แน่นอน ทั้งเวอร์จิเนีย วูล์ฟ, ดอกเตอร์วิกเตอร์ อี. ฟรังเคิล, โอปราห์  

วินฟรีย์ หรือกระทั่งพระพุทธเจ้า ต่างเคยประสบเหตุการณ์แห่งทุกข์กันทั้งสิ้น  

คำนำผู้แปล



นักประพันธ์ กวี และผู้สร้างสรรค์คนเก่งล้วนเป็นนักปฏิบัติ พวกเขาใช้ 

ประสบการณ์ดีและร้ายในชีวิตมาร้อยเรียงถ่ายทอด เรารู้จักมันในฐานะผลงาน 

ชิน้เยีย่ม แตเ่ราอาจไมเ่คยนกึวา่ในความยอดเยีย่มนัน้ นอกจากองคป์ระกอบชือ่  

“พรสวรรค์” “อัจฉริยะ” ยังมีอีกมุมคือ “ประสบการณ์เจ็บปวด” 

ผู้สร้างสรรค์และนักปฏิบัติเลือกจะเข้าใจ ยอมรับเรื่องทุกข์เลวร้าย นำ 

พวกมันมาใช้ปรับปรุง กระตุ้น เคี่ยวกรำตัวเองให้ฝึกฝน พัฒนาตัว แทนที่จะ 

สบถก่นด่าโชคร้าย คร่ำครวญอยู่กับปลักแห่งอดีต สิ่งที่ได้คือผลงานยิ่งใหญ่  

มพีลงัมากพอทีจ่ะสอนใจ ผลกัดนั เยยีวยา สง่แรงบนัดาลใจกระเพือ่มสูใ่จผูอ้ืน่ 

เพราะเป้าหมายการมีชีวิตอยู่คือการเติบโต หากเรามัวแต่จมอยู่กับ 

ความทุกข์ในอดีต พะวงกับอนาคต เราจะไม่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เราจะเป็นเพียง 

ซากที่หายใจได้ อันที่จริงความทุกข์ ความเจ็บปวด บาดแผลในใจ ต่างเป็น 

แคม่โนภาพทีเ่รากอ่ขึน้เอง หากเรามีสตพิอ รูท้นั ไมค่ดิ ไมย่ดึมัน่ ไมอ่นญุาต 

ให้พวกมันย้อนมาทำร้ายเราซ้ำซาก แผลใจต่าง ๆ ย่อมทุเลาลงเร็ววัน 

ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เตือนสติ ช่วยให้บาดแผลใด  ๆ  ในใจ 

คุณผู้อ่านประสานและเปลี่ยนแปลงสู่บทเรียนแห่งการเติบโต การเผชิญหน้ากับ 

ความทุกข์อาจจะยาก แต่ไม่ยากเกินจะทำสำเร็จแน่นอน ดังชื่อหนังสือเล่มนี้ 

ที่ว่า ไม่มีความเจ็บปวดใดที่คุณเอาชนะไม่ได้

ตรองสิริ ทองคำใส





	 เมื่อมีชีวิต ย่อมเจอเรื่องทำร้ายใจ บาดแผลบางคราวยังพอพักรักษา 

ก่อนลุกยืนข้ึนใหม่ แต่บางคราวบาดแผลก็เร้ือรังยาวนาน ทำไมบาดแผล 

ทางใจเราถงึไมห่ายสนิทเสียทีหนอ คำตอบคอื เพราะเรายงัไมรู่จ้กัเรือ่งราวแสนด ี

บำรุงใจที่ช่วยเยียวยาบาดแผลจนสำเร็จ อารมณ์หดหู่ ทุกข์ระทมไม่ใช่ตัวตน 

ของคนเราแต่เดิม แต่เมื่อเราประสบเรื่องเลวร้ายซ้ำ ๆ เราจะใช้ความทุกข์ที่ตน 

เผชิญ มาวาดภาพอนาคตแสนมืดมน และเชื่อว่าอนาคตของตนจะหมองมัว 

ตามที่วาดไว ้ แล้วเราก็เอาแต่แบกและสลักความสิ้นหวังให้ติดแน่นในใจ

ผมไม่เคยลืมท่าทางของ คุณชองยอน ที่เข้ามาบำบัดครั้งแรก สีหน้าเธอ 

อมทกุข ์ หมดอาลยัตายอยากราวกบัทกุสิง่บนโลกถงึกาลอวสาน เธอเลา่วา่ทีเ่ธอ 

ตัดสินใจเข้าบำบัด เพราะตั้งใจจะให้โอกาสตัวเองเป็นครั้งสุดท้าย คุณชองยอน 

อายสุามสบิป ี ทำงานฝ่ายการเงนิในบรษิทัธรุกจิขนาดยอ่ม ชวีติวยัเดก็ไมสู่ด้นีกั 

ด้วยปัญหาในครอบครัว เธอเป็นเด็กเรียนไม่เก่ง มีความฝันที่ไม่สมหวัง เธอ 

กำลังทุกข์ใจจากปัญหามนุษยสัมพันธ์ และความยากลำบากในการดำรงชีพ  

เธอไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเลย เธอชอบคิดว่าคนอื่นสมเพชเธอ  

ช่วงชีวิตวัยเด็กกับวัยรุ่นที่เธอเล่าให้ผมฟังช่างขมขื่นหดหู่เช่นเดียวกับฉากเศร้า 

ในละคร

ผมตกใจเมื่อรู้ว่าหลายปีมานี้เธอไม่อ่านหนังสือแม้แต่เล่มเดียว พอมา 

บทนำ
คุณเจ็บปวดเพราะยังไม่พบ

เรื่องราวแห่งความหวัง



2 ไม่มีความเจ็บปวดใดที่คุณเอาชนะไม่ได้

บำบัด คุณชองยอนจึงหันมาอ่านหนังสืออีกครั้งในรอบหลายปี  เริ่มจาก 

หนังสือภาพเล่มเล็ก ร่วมกับดูคลิปสั้น  ๆ  และภาพยนตร์ มันช่วยให้เธอเปิดใจ 

มากขึ้น มีหนังสือเล่มหนึ่งกระทบใจเธออย่างจัง คือเรื่อง Victor, the Fool:  

Spread Your Wings 

วิกเตอร์ โรเจอร์ส ตัวเอกของเรื่อง เป็นบุคคลอัจฉริยะ มีไอคิว 173  

และเป็นผู้บริหารสมาคมเมนซ่า1 แต่สมัยเด็กเขาพูดติดอ่าง คุณครูประจำชั้น 

คิดว่าเขาเป็นเด็กปัญญาอ่อน จึงเขียนผลวัดไอคิวของเขาโดยตัดเลข 1 ออก  

เหลือแค่ 73 วิกเตอร์เห็นใบประเมินเข้าก็เข้าใจว่าตัวเองโง ่ สมควรใช้ชีวิตเยี่ยง 

คนโง่ กระท่ังเขาตระหนักได้ถึงสติปัญญาแท้จริงของตน จนเกิดความเปล่ียนแปลง 

ยิ่งใหญ่ในชีวิต

คุณชองยอนเห็นใจชีวิตของวิกเตอร์ แต่ที่ทำให้เธอเห็นอกเห็นใจลึกซึ้ง 

ยิ่งกว่า คือเรื่องของลอรา ดันแคน ตัวเอกอีกคน ลอราเติบโตท่ามกลางเสียง 

ตำหนิจากพ่อแม่ว่าเธอขี้เหร่ เธอมีทักษะการเขียนดีเยี่ยมระดับเป็นนักเขียน 

มืออาชีพได้สบาย แต่ลอรากลับไม่เชื่อมั่นในความสามารถตน เธอคิดแต่จะ 

เก็บเงินไปทำศัลยกรรม

ต่อมาลอราบังเอิญได้ไปออกรายการทอล์คโชว์ พอเธอบอกว่าตัวเองหน้าตา 

น่าเกลียด ผู้ชมต่างตกตะลึง เพราะที่จริงลอราเป็นคนสวยมาก ณ ที่นั้นเอง  

พ่อแม่ของเธอได้เปิดเผยความจริงน่าสะเทือนใจ

คุณแม่เล่าเหตุผลที่ปกปิดและเลี้ยงดูลูกโดยให้คิดแบบนั้นว่า “เคยเกิด 

เหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก ช่วงลอราอายุได้ห้าขวบ ตอนนั้นเราไปเที่ยวห้างกัน  

แล้วลอราก็ถะ...ถูกล่อลวง 

ฉันได้แต่โทษว่าเป็นเพราะลอราสวยน่ารักเกินไป ฉันเลยเรียกลูกว่าเด็ก 

ขี้เหร ่ ไม่ซื้อเสื้อผ้าสวย ๆ ให้เธอใส่อีก 

ลอราฟงัจบ เธอชาไปทัง้รา่ง ดว้ยเหตผุลนีเ้องหรอื ทำใหห้ลายปทีีผ่า่นมา  

เธอต้องมีชีวิตโดยคิดว่าตัวเองน่าเกลียด ปักใจเชื่อว่าตนไม่เอาไหน 

“แม่คะ แต่มันทำหนูสมเพช เกลียดตัวเองจนแทบทนไม่ไหว” 

1 Mensa International : สมาคมของผู้มีระดับไอคิวสูงที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด



3ป า ร์ ก มิ น กึ น

พอ่แมข่องลอราสำนกึผดิ พวกเขาขอใหเ้ธอยกโทษให ้ นบัจากนัน้ ลอรา 

เปลี่ยนความคิดต่อตัวเองใหม่ เธอตระหนักแล้วว่าเธอขลาดเขลาที่เคยยินยอม 

ให้คำวิจารณ์รูปร่างหน้าตาจากคนอื่นมาบงการชีวิตเธอ ลอราคนใหม่ไม่ใช้ชีวิต 

จากคำตัดสินหรือคำพูดของคนอื่นอีกต่อไป เธอเชื่อมั่นในตนเองบนพื้นฐานของ 

เหตุและผล

คุณแม่ของคุณชองยอนมักโจมตีลูกสาวด้วยคำพูดว่า “ไม่เอาไหน”  

บ่อย ๆ เมือ่อา่นเรือ่งของลอรา คณุชองยอนเลยรูส้กึวา่ชวีติเธอกบัลอราคลา้ยกนั  

เธอเข้าใจแล้วว่าอคติที่เรามีต่อตัวเอง คือสิ่งที่ทำลายชีวิตเรา ฐานะการเงิน 

ของคุณชองยอนกระเบียดกระเสียร แต่เธอก็อุตส่าห์รับคุณแม่มาอยู่ด้วยกัน  

เธอสู้ชีวิต ขนาดลำบากแทบตายก็ยังกัดฟันเรียนมหาวิทยาลัยภาคค่ำจนจบ  

พอเข้าทำงาน เธอขยันขันแข็งจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกเร็วกว่าใคร  

ชีวิตเธอไม่ใช่ชีวิตของคน “ไม่เอาไหน” แน่นอน 

หลังอ่าน  Victor, the Fool: Spread Your Wings  จบ ผมให้คุณ 

ชองยอนเขียนบรรยายชีวิตของเธออีกครั้ง คราวนี้เธอไม่เขียนด้วยถ้อยคำ 

โอดครวญเศรา้ตรมอกีแลว้ “ชวีติฉนัเหนือ่ยยาก แตเ่ปน็ชวีติทีผ่า่นรอ้นหนาวมา 

น่าชื่นใจ” นี่คือนิยามชีวิตของคุณชองยอนคนใหม ่

เรื่องราวโศกสลดใด  ๆ บนโลก ล้วนมอบใจเศร้าสร้อยแก่คนเรา ทั้งเรื่อง 

ของผู้คนที่สูญเสียความฝัน ผู้ล้มคว่ำในการแข่งขัน ผู้ต่อสู้โรคภัยตามลำพัง  

เรื่องเหล่านี้ทำให้ใจเราขาดสีสัน เพราะเรื่องร้าย ๆ ล้างสมองคนเราได้ชะงัดกว่า 

เรื่องด ี

งานที่เราควรทำในชีวิต ของขวัญล้ำค่าหนึ่งเดียวของเรานี้ คือการ 

แต่งแต้มชีวิตด้วยแสงสว่าง เราต้องกล้าเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นความหวัง  

หากอยากละทิ้งความคิดหม่นไหม้ แล้วเปลี่ยนตัวเองให้มองโลกแง่ดี เราต้อง 

เรียนรู้เรื่องราวแห่งความหวัง หากอยากหลุดพ้นจากบาดแผลทางใจ สิ่งสำคัญ 

สำหรับคุณคือ “เรื่องราวอบอุ่นแสนดี”

วิกเตอร์ ฟรังเคิล นักจิตวิทยาผู้ย่ิงใหญ่เคยช้ีให้เห็นข้อเท็จจริงว่า ความหวัง 

เติบโตได้แม้ในโมงยามแห่งความสิ้นหวัง สิ่งที่เขาตระหนักได้ตอนยืนอยู่บนทาง 

แยกระหว่างความเป็นและความตายในค่ายกักกันของนาซี คือสภาพแวดล้อม 
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เลวร้ายกระตุ้นให้มนุษย์เราเติบโต มนุษย์ผู้หนึ่งชีวิตอาจดับสิ้นเมื่อความหวัง 

ดับสูญ ส่วนมนุษย์อีกผู้หนึ่งที่มีความหวัง เขาจะดำเนินชีวิตรอดได้ต่อไป

ใคร ๆ ต่างมีช่วงเวลาหลงทางกันทั้งนั้น ขอเพียงเงี่ยหูฟังเสียงหัวใจตัวเอง 

ใหด้ ี ไมว่า่ใครยอ่มหาเสน้ทางเจออกีครัง้ ในชว่งเวลาสับสน เรือ่งราวด ีๆ เปน็ดัง่ 

เมลด็พนัธุบ์ม่พลงังาน เวลาผมหดหูท่อ้ใจ ผมกช็อบใชเ้รือ่งราวจากนยิาย นทิาน  

ภาพยนตร ์ มาสอนใจ เยียวยาตัวเอง

ทุกครั้งเมื่อผมเจอเรื่องราวแห่งความหวังดังกล่าว ผมจะนำความหมาย 

สอนใจในเรือ่งเหลา่นัน้มาบอกแกค่นไขข้องผม ชว่ยใหพ้วกเขามองเห็นความจริง 

ว่า พวกเขาพลาดที่แบกแอกแห่งความสิ้นหวังไว้ มันช่วยให้พวกเขาค้นพบ 

พลังบวกด้วยตัวเอง เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งการเยียวยาและบำบัดฟื้นฟูแทรกซึม 

สูจ่ติใจ มนัจะแตกหนอ่แห่งความหวังภายในใจพวกเขา ปดัเปา่เมฆหมอกแหง่ใจ 

โศกเศรา้ ขจัดเงามดืแห่งทุกข์กงัวล เปลีย่นพวกเขาจากเดมิทีเ่อาแตโ่อบกอดอดตี 

ให้หันมาคุยถึงอนาคต การเปลี่ยนแปลงของคนไข้ทุกครั้งยืนยันกับผมว่ามัน 

ได้ผลจริง ถึงเวลาลืมตาตื่นแล้ว คุณลุกยืนขึ้นใหม่ด้วยเรื่องราวแห่งความหวัง 

ได้แน่นอน

หนังสือเล่มนี้จะโอบกอดรอยแผลในใจคุณ ด้วยเรื่องราวแห่งการเติบโต  

มอบสารฟืน้ฟใูจ นำพาคณุสูจ่ดุหมายของชวีติ ซึง่เรือ่งราวปลอบโยนจติใจในทีน่ี ้ 

ตา่งมเีผยแพรอ่ยูก่อ่นแลว้ ทัง้ในรปูแบบหนงัสอืภาพ บทกว ี นิยาย ภาพยนตร์  

สารคดี ขอเพียงคุณเปิดรับ รอฟัง และอนุญาตให้พวกมันเข้าสู่ใจคุณเป็นพอ  

แล้วเรื่องราวแสนดีจะปลอบประโลมบาดแผลคุณ ไม่มีความเจ็บปวดใดที่คุณ 

เอาชนะไม่ได้



Chapter 1
ไม่ให้หัวใจพ่ายแพ้น้ำตา

“หนูตัดสินใจแล้วว่า หนูจะต้องสนุกไปกับการเดินทางครั้งนี้
เราจะสนุกไปกับมันได้ถ้าเราได้ตัดสินใจจะทำอย่างแน่วแน่”
– ส่วนหนึ่งจากหนังสือ โลกของแอนน์



1.
ใจจะตามหาเวลาที่สูญเสียไปอย่างไร

โมโม่ มิชาเอ็ล เอ็นเด ้

	 คุณยุนซู  ทำธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าจากต่างประเทศ หน้าที่การงานเขา 

เฟื่องฟ ู ทำมาค้าขึ้นสุด ๆ ในวัยสามสิบกว่าปี

คณุยนุซอูยูต่า่งประเทศเกนิกวา่สามเดอืนในหนึง่ป ี วนัหนึง่คณุยนุซกูำลงั 

บนิไปฮ่องกง จู ่  ๆเขารูส้กึแนน่หนา้อกจนหายใจไมอ่อก โชคดมีคีณุหมอสองทา่น 

โดยสารในเคร่ืองบินลำเดียวกันจึงช่วยเขาไว้ทันการณ์ เคร่ืองบินต้องลงจอดบนเกาะ 

เชจูด่วนเพื่อส่งตัวเขาเข้าโรงพยาบาล เรื่องนี้กลายเป็นข่าวท้องถิ่นครึกโครม

เจ้าความรู้สึกตื่นตระหนก (panic attacks) ยังไม่ฆ่าเขา มันเป็นอาการ 

หลกัของโรคตืน่ตระหนก (panic disorder) ประกอบดว้ย ชพีจรเตน้เรว็ผดิปกต ิ 

แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ผู้ป่วยหวาดผวารุนแรง ด้วยสัมผัสถึงความตาย 

อันใกล้แค่คืบ

แน่นอน อารมณ์กลัดกลุ้มของคุณยุนซูมีส่วนมาจากผลสำเร็จทางธุรกิจ 

ที่มาเยือนข้ามคืน แต่มันยังเชื่อมโยงกับปูมหลังทางจิตเขาระดับหนึ่งด้วย

หลายปกีอ่น เขามคีนรกัทีร่กัดัง่ดวงใจ เธอเป็นลกูสาวขา้ราชการระดับสงู  

มีหน้ามีตาทางสังคม ครอบครัวเธอคัดค้านไม่ให้ลูกสาวแต่งงานกับคนตัวเปล่า 

อย่างคุณยุนซ ู สถานการณ์เลวร้ายลงทุกที

หญิงคนรักผิดใจกับคุณพ่อเธอเพราะคุณยุนซู เธอประท้วงด้วยการไป 

พักบ้านเพื่อนสนิท ขณะไปเที่ยวพักผ่อนสมอง เธอประสบอุบัติเหตุ โชคดีที่ 
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รอดชีวิต ทว่ากระดูกสันหลังเสียหายหนัก ส่งผลให้ขาเธอผิดรูป กลายเป็น 

คนพิการเดินโขยกเขยก นั่นละพ่อแม่เธอถึงยอมรับความสัมพันธ์ของพวกเขา  

แต่เธอกลับบอกว่าไม่ต้องการเป็นภาระเขา ก่อนจะย้ายไปอยู่ประเทศแคนาดา

เหตุการณ์ดังกล่าวทิ้งรอยแผลใจฉกรรจ์ คุณยุนซูตัดสินใจนับแต่นั้นว่า  

เขาจะต้องกลายเป็นคนที่ทุกคนยอมรับให้จงได้ ตลอดสี่ปีต่อมา เขาใช้ชีวิต 

ด้วยความมุ่งมั่น ไม่สะเพร่าใช้เวลาสูญเปล่าแม้แต่หนึ่งนาทีหรือวินาที ทำงาน 

หนักขนาดเขานึกเสียดายเวลานอน

โชคเข้าข้างเมื่อเขาได้รับโอนกิจการส่วนหนึ่งจากรุ่นพี่ที่ร่วมงานกัน เพียง  

1 - 2 ปี ธุรกิจก็ประสบความสำเร็จจนคนอื่นต่างอิจฉา ธุรกิจรุ่งเรืองเรียกร้อง 

ให้เขาต้องบินไปคุยงานถี่ขึ้น พร้อมกับความกลุ้มใจที่มากขึ้นทุกทีจนแทบบ้า 

ขณะโดยสารเครื่องบิน

เขาพยายามจะลองนั่งเครื่องบินไปเกาะเชจูหลายครั้ง แต่กลับไม่ช่วย 

อะไร อาการจะกำเริบทุกครั้งเมื่อเข้าไปนั่งรอที่ห้องพักผู้โดยสาร เขารู้แล้วว่า 

อาการทีต่วัเองเปน็เรยีกวา่โรคตืน่ตระหนก แตเ่มือ่มาพบผม เขาไมถ่ามสกันดิวา่ 

จะรักษามันได้อย่างไร เขาถามแค่ว่าจะทำอย่างไรให้โดยสารเครื่องบินได้

ผมบอกเขาวา่ หากเขาตามหาเวลาทีเ่คยสญูเสยีไปเจอเมือ่ไหร ่ เขาจะนัง่ 

เครื่องบินได้อีกครั้ง

หัวขโมยเวลา

...

หนังสือ  โมโม่  (Momo)  ของมิชาเอ็ล เอ็นเด้  ฉบับภาษาเกาหลีมีคำ 

โปรยปกว่า “เรื่องประหลาดของหัวขโมยเวลา กับเด็กหญิงผู้ตามหาเวลาที่ถูก 

ขโมย” นิยายแนวแฟนตาซีเรื่องนี้พาดพิงถึงปัญหาจากอารยธรรมสมัยใหม่ 

อันบ่อนทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เป็นผลงานสร้างชื่อเสียงแก่มิชาเอ็ล  

เอ็นเด ้ ผู้ประพันธ์อย่างมาก

เรือ่งยอ่มอียูว่า่ มคีนพบเดก็หญงิตวันอ้ยคนหนึง่ชือ่โมโม ่ ทีโ่รงละครทาง 
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ทิศใต้ของเมือง เธอหนีออกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โมโม่ไม่รู้หนังสือ  

ไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ ชาวเมืองหลายคนอาสาจะเลี้ยงดูโมโม่ แต่เธอปฏิเสธ  

บอกว่าจะดูแลตัวเอง ชาวเมืองจึงช่วยกันหาที่อยู่ให้โมโม่

โมโมม่พีรสวรรคใ์นการฟงัคำพดูของผูอ้ืน่ เธอจะรบัฟงัเรือ่งราวของคนพดู 

อย่างใส่ใจ คนที่มาเล่าเรื่องของตัวเองแก่โมโม่จะรู้สึกว่าได้รับพลังใจกล้าแกร่ง  

คนทีท่ะเลาะกนัจะกลบัคนืด ี เดก็  ๆชอบมาหาโมโม ่ เพราะพวกเขาจะคิดการเลน่ 

สนุก ๆ และเรื่องเปี่ยมจินตนาการออกเมื่อมาหาโมโม่

อยู่มาวันหนึ่ง เหล่า “ผู้ชายสีเทา” พนักงานของ “ธนาคารประหยัดเวลา”  

ปรากฏตัวในเมือง พวกเขาเที่ยวบอกชาวเมืองว่ากำลังใช้เวลาสิ้นเปลือง ต้อง 

ประหยดัเวลา และใชเ้วลากบังานเพิม่ขึน้ ความจรงิผูช้ายสเีทาคอืหวัขโมยเวลา  

พวกเขาวางแผนจะแย่งชิงเวลาของชาวเมืองไป

ชาวเมืองหลงเชื่อจึงไม่มาหาโมโม่อีก เหลือแต่ชายแก่เบ๊ปโป้  - คนกวาด 

ถนน, จีจี้ - มัคคุเทศก ์ และเด็ก ๆ เท่านั้นที่ยังมาหาโมโม่ที่โรงละคร

ผู้ชายสีเทาไล่ล่าโมโม่เพราะเห็นว่าเธอคือตัวขัดขวางงานของพวกเขา  

ดีที่ได้ท่านโฮร่าช่วยโมโม่ไว้ ท่านโฮร่าคือผู้ดูแลรักษาเวลาอันสูงค่าของผู้คน  

ท่านทำให้โมโม่ตระหนักถึงความหมายแท้จริงของเวลา

หนึง่วนัตอ่มา โมโมก่ลบัหมูบ่า้น ปรากฏวา่เวลาผา่นไปแลว้หนึง่ปี โมโม ่

มดีอกไมช้ัว่โมงอยูใ่นมอื พวกผูช้ายสเีทาพยายามกำจดัเธอ แต่ตอนทา้ยพวกเขา 

พลาดท่าทำซิการ์แหล่งพลังงานร่วงหล่น ก่อนจะสลายตัวไป

ผูค้นกลบัมามชีวีติปกตสิขุเหมอืนเกา่ พวกเขาไปหาโมโม ่ พดูคยุเรือ่งราว 

สนุกเปี่ยมจินตนาการกันเช่นเดิม

นิยายเรื่องนี้ตรงกับวิถีชีวิตคุณยุนซูมาก แต่เขาออกปากว่าไม่ว่าง ไม่มี 

เวลาอ่าน ผมเลยเขียนเรื่องย่อสั้น ๆ ให้เขาอ่านแทน

ตอนแรกอาจสังเกตแทบไม่เห็น จนจู่ ๆ วันหนึ่งความทะเยอทะยานอยาก 

ชักหายไป ไม่รู้สึกสนุกกับอะไรเลย พูดได้คำเดียวว่าเบื่อ

คนทีเ่ปน็แบบนีจ้ะเริม่อารมณข์ุน่มวั เหมอืนหวัอกชา่งโหวงเหวง ทกุขต์รม 

ไปเองกับเรื่องบนโลก

ต่อมา แม้แต่อารมณ์ดังกล่าวก็ค่อย  ๆ  เลือนหาย สุดท้ายกลายเป็นไม่ 
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รู้สึกรู้สาอะไรอีก ไม่สนใจใคร่รู้ หม่นจางเหมือนขี้เถ้า รู้สึกแปลกแยกจากโลก  

เหมือนไม่มีสิ่งใดสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับตนเองอีก คนแบบนี้จะทั้งไม่เดือดดาล  

ไม่กระตือรือร้น ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ สูญเสียกระทั่งเสียงหัวเราะและน้ำตา เขา 

จะเปลี่ยนแปลงจนน่าขนลุก กลายเป็นคนที่รักใครหรือรักอะไรไม่เป็นอีกแล้ว

คุณยุนซูจ้องข้อความนี้ครู่หนึ่ง เขาบอกผมว่ารู้สึกราวกับอ่านบันทึกของ 

ตนเอง

ในเยน็ของวนัทีย่อดขายพุง่สงูสดุวนัหนึง่ คณุยนุซไูปดืม่คนเดยีว ระหวา่ง 

นั่งแท็กซี่กลับบ้าน ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างจู่โจมเขาแทบทานไม่ไหว  

นับจากวันนั้น เขาก็รู้สึกแบบนี้เรื่อยมา กลายเป็นคนไม่ยินดียินร้าย ขนาด 

คุณพ่อต้องเข้าผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร เขากลับไม่โศกเศร้าเลยสักนิด

ผมอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองและร่างกายของเขาอย่างละเอียดว่า  

อาการอดึอดั หายใจไมค่อ่ยออกทีค่นสขุภาพแขง็แรงเชน่เขาเปน็ แสดงถงึกลไก 

รักษาชีวิตรอดของร่างกาย เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองเพื่อเอาตัวรอด 

เมือ่ไดร้บัความเครยีด สมองเขาวิเคราะหพ์ลาด สง่ผลใหเ้กดิอาการตืน่ตระหนก  

กระสับกระส่าย หลังฟังคำวินิจฉัยชัด  ๆ  เหมือนผลตรวจทั่วไป คุณยุนซูก็พอ 

คลายสงสัยลงบ้าง

ปญัหาอยูต่รงนสิยัพะวงเรือ่งเวลาของเขา บางทคีำวา่เวลาสำหรบัคณุยนุซ ู

อาจหยุดลงหลังเกิดเหตุร้ายกับคนรักเขาครั้งนั้นก็เป็นได้ คุณยุนซูได้ไปต่าง 

ประเทศบ่อย แต่เขาไม่เที่ยวชมเมืองเลย เขาชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลา 

สั้น ๆ จำกัด ผลคือไม่มีอะไรออกมาดีเลยสักอย่าง ได้แต่มีชีวิตแสนยุ่งเหยิง

คณุยนุซใูชช้วีติในตารางเวลาบบีอดัราวกบัฝาหอยทีป่ระกบกนัแนน่ตลอด 

เวลาสี่ปี เขาตื่นแต่เช้ามืด รีบเร่งไปให้ถึงบริษัทก่อนเจ็ดโมง ทุ่มเทเรี่ยวแรง 

สะสางงานกองเท่าภูเขาช่วงก่อนเที่ยง เขารู้สึกว่าไม่มีพนักงานในบริษัทคนไหน 

เก่งพอจะช่วยงานเขา มีพนักงานเพียง 5 - 6 คนเท่านั้นที่ทำแผนกการตลาด  

บญัช ี และตวัแทนธรุกจิ สว่นงานสำคญั  ๆตัง้แตด่า้นบญัช ี พฒันาสนิคา้ คำสัง่ 

ซื้อ เขาจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวแม้เนื้องานจะซับซ้อนมากก็ตาม

มื้อเที่ยงส่วนมากของคุณยุนซูคือแฮมเบอร์เกอร ์ หรือข้าวกล่องสำเร็จรูป 

ตามแต่ลูกน้องสั่งให้ เขามีเวลาเลิกงานไม่แน่นอน หากพูดถึงเวลาส่วนตัว  
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เขามีแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ช่วงสองถึงสามทุ่ม ใช้ออกกำลังกายในฟิตเนส 

หน้าบริษัท ซ้ำร้ายเขายังไม่ใช้เวลาหย่อนใจพักผ่อนดูโทรทัศน์เช่นคนอื่น ๆ 

พอถามว่าชีวิตแบบนี้มีอะไรน่ารื่นรมย์ เขาสวนทันควันว่าเงินออมใน 

ธนาคารทีพ่อกพนู กอ่นจะเกอ้เขิน พยายามครุน่คดิถงึคำตอบอืน่บา้ง เขาเชือ่มัน่ 

ว่าเราควรประหยัดเวลา แต่เขากลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาที่เขาประหยัดไว้นั้น  

หมดไปกับที่ไหนอย่างไร

วันหนึ่ง คุณฟูซี่ ช่างตัดผมในเรื่อง โมโม่ ตกหลุมพรางของตัวแทนจาก 

ธนาคารออมเวลา เขาเริม่เรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามวธิปีระหยดัเวลาจนสญูเสยีเวลา 

ของตัวเองไป

แกเริ่มลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่เป็นสุข แต่เวลาที่เหลือโดยการใช้อย่างประหยัด 

ของแกไม่ได้ตกค้างอยู่กับแกเลย ช่างแปลกประหลาดเหลือเกิน มันอันตรธาน 

หายไปอย่างเป็นปริศนา วันแต่ละวันเริ่มสั้นลง ๆ 

กระนั้นแกกลับเห็นว่าคนที่ประหยัดเวลาต่างเป็นเหมือนกัน จึงไม่สนใจ 

จะตั้งคำถาม คุณฟูซี่ตั้งหน้าตั้งตาประหยัดเวลาราวกับผู้ป่วยโรคจิตหลงผิด  

ทว่าแต่ละวันกลับล่วงไปเร็วขึ้น พอแกเห็นว่าวันหนึ่งหมดไปเร็วกว่าเก่าก็ยิ่ง 

หวาดกลัว และกัดฟันประหยัดเวลามากกว่าเดิม

คณุยนุซเูหมอืนคณุฟซูี่ อนัทีจ่รงิไมใ่ชแ่คค่ณุยนุซคูนเดยีว บางทีพวกเรา 

ทกุคนเองกอ็าจพะวงกบัการประหยดัเวลาเชน่คณุฟซูี่ จนสญูเสยีวธิใีชเ้วลาอยา่ง 

ถูกต้องเหมือนกัน

ผมแนะนำให้คุณยุนซูวิ่งจ๊อกกิ้งและนั่งสมาธิเป็นครั้งคราวต่ออาทิตย์  

โดยเฉพาะการวิ่งจ๊อกกิ้ง มันช่วยฟื้นฟูกายใจของเขาได้มาก ลมหายใจหอบ ๆ  

ช่วยให้เรารับรู้สาส์นจากร่างกายชัดเจนขึ้น

เมือ่ครบหนึง่เดอืน ผมจา่ยยาพเิศษเพิม่ คอืการมองทอ้งฟา้วนัละสองครัง้ 

ขึ้นไป การโทรศัพท์พูดคุยสบาย  ๆ  กับคนที่เรารักวันละหนึ่งครั้งขึ้นไป การ 

รบัประทานอาหารชา้ ๆ แลว้ละเลยีดจบิกาแฟสกัถว้ยหลงัอาหาร วนัละหนึง่ครัง้  

การเดินเล่นสองชั่วโมงอาทิตย์ละครั้ง กิจกรรมไม่เหลือบ่ากว่าแรงเหล่านี้ ล้วน 

ช่วยคุณยุนซูให้หลุดพ้นจากล้อแห่งเวลา
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การแกไ้ขตน้เหตยุิง่กวา่นัน้คอืตอ้งบอกลาความทรงจำครัง้กอ่น ผมแนะนำ 

เขาวา่หากอยากปลดหนีท้างใจแทจ้รงิ วนัไหนเขานัง่เครือ่งบนิไดอ้กีครัง้ เขาควร 

ไปหาอดตีคนรกัทีแ่คนาดาเสยี ไม่ตอ้งนึกถึงอนาคตใด ๆ ทัง้สิน้ ขอเพยีงตา่งคน 

ตา่งไดพ้ดูคยุจรงิใจเปน็พอ ผมพดูเสรมิดว้ยวา่ จะอยูห่ลายวนัหรอืหลายอาทติย ์

เลยยิ่งด ี วิธีนี้จะช่วยให้คุณยุนซูค้นพบเวลาที่หายไปของเขา 

ส่วนหนึ่งของบทสรุปในเรื่อง โมโม่ เขียนว่า

ใครที่จะไปทำงานก็ยังมีเวลาชื่นชมกับดอกไม้นอกหน้าต่าง หรือมีเวลา 

ให้อาหารนก คุณหมอมีเวลาตรวจคนไข้แต่ละคนอย่างละเอียดลออ คนงาน 

กรรมกรทำงานอย่างสบาย ๆ ด้วยความรักในงานที่ทำ ตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่การ 

ตอ้งทำงานใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำไดใ้นเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปไดอ้กีตอ่ไป  

ทกุคนสามารถใชเ้วลาไดม้ากเทา่ทีเ่ขาตอ้งการ เพราะตัง้แตน่ีไ้ป พวกเขากลบัมา 

มีเวลามากมายอีกครั้ง



2.
เวลาที่ควรเป็นอย่างแอนน์ผมแดง

โลกของแอนน์ ลูซี่ โมด มอนต์โกเมอรี่

	 จองม ี เดก็หญงิตากลมโตไดร้บัการอปุการะ เธอมาอยูบ่า้นคณุโซจอง 

ต้ังแต่อายุส่ีขวบ คุณโซจองเล้ียงดูจองมีอย่างใส่ใจรักใคร่ แต่เด็กน้อย 

กลับก่อปัญหา ไม่น่ารักอย่างใจ จนเธอนึกท้อใจ 

เมื่ออายุได้แปดขวบ จองมีมีท่าทีกระสับกระส่าย เธอกัดแทะเล็บเสมอ 

ตอนอยูโ่รงเรยีน คณุโซจองพยายามปลอบเดก็นอ้ยไมใ่หก้งัวล แต่จองมไีมย่อม 

เชื่อ เด็กน้อยหม่นหมองราวกับว่าเธอจะถูกทอดทิ้งเข้าสักวัน

คณุโซจองมีเหตผุลลึก  ๆทีร่บัอปุการะจองม ี เพราะพอ่แมคุ่ณโซจองเลกิกนั 

ตั้งแต่เธอยังเล็ก ทำให้เธอต้องอยู่กับคุณย่า บาดแผลนั้นยังคงฝังลึกทำร้ายเธอ 

เรื่อยมา ต่อมาเมื่อพบสามีความเจ็บปวดที่เธอเคยทนแบกรับไว้จึงเริ่มทุเลา

วธิเียยีวยาตวัเองของคณุโซจองนัน้เชือ่มโยงสูก่ารมอบความรกัยิง่ใหญแ่ก่ 

ผูอ้ืน่ โดยเธอเริม่เขา้หาองคก์รสงัคมสงเคราะหแ์ละทำงานเพือ่สงัคม ไมน่านนัก 

คุณแม่ลูกสองคนนี้ก็ตัดสินใจรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ท่าทีทุกข์ตรมของจองมีกระตุ้นให้คุณโซจองนึกถึงตัวเองในวัยเด็ก เธอ 

ต้องรอคุณย่ากลับจากทำไร่ ช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้นเนิ่นนานเหมือนไม่มีวัน 

สิ้นสุด เธอจึงเข้าใจจองมีดี พร้อมทั้งกังวลแทบบ้า เป็นห่วงว่าจองมีจะต้อง 

ทนทกุขก์บัความเจบ็ปวดนัน้ยาวนานแบบตวัเอง เธอเกบ็มาคดิมากจนขม่ตาหลบั 

ไม่ลงเลยทีเดียว
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การเอาชนะ “ความรู้สึกถูกทอดทิ้ง” ในวัยเด็กเป็นเรื่องยาก การแยกจาก 

พ่อแม่ ขาดความรัก ทำให้เด็กกลายเป็นคนยึดติดกับสายตาหรืออารมณ์ผู้อื่น  

สำหรับคุณโซจองการเอาชนะความรู้สึกดังกล่าวเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งยวด บางที 

ที่เธอรู้สึกหวั่นใจทุกครั้งเวลาเห็นจองมีระแวดระวังพ่อแม่บุญธรรม ก็เพราะเธอ 

ยังเอาชนะบาดแผลในใจไม่สำเร็จจนเดี๋ยวนี ้

การบำบัดเด็กเล็กส่วนใหญ่ใช้วิธีให้ทำงานศิลปะหรือการเล่น ด้วย 

ตารางงานที่รัดตัว ผมจึงไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก แต่สำหรับกรณีจองมี  

ผมรว่มกจิกรรมบำบดักบัเธอบอ่ยครัง้ เหตเุพราะความนา่สงสารของจองมดีงึดดู 

ใจผม

จองมีเพิ่งอยู่  ป.  1 แต่ความจริงที่ว่าตนเองถูกทอดทิ้งฝังใจจองมีลึกล้ำ  

บวกกับเธอเป็นเด็กอ่อนไหว เอาใจยาก แค่คุณโซจองโมโหหน่อยเดียว จองมี 

ก็จะสะดุ้งโหยง แล้วไปซ่อนตัวอยู่ในห้อง

เดก็นอ้ยระแวงและหวาดกลวัวา่สกัวนัตนจะถกูทิง้อกี ผมจงึอยากชว่ยให้ 

จองมีหลุดพ้นจากนิสัยไม่เชื่อใจ ไม่วางใจคนอื่น

จองมกีบัผมทำกจิกรรมบำบดัดว้ยวธิอีา่นหนงัสอื ดภูาพยนตรด์ ีๆ ดว้ยกนั 

หลายคร้ัง จองมีดูงงงันปนแปลกใจเม่ือมีผู้ใหญ่คนอ่ืนนอกเหนือจากพ่อแม่บุญธรรม 

มาทำดกีบัเธอ พยายามเขา้ใจเธอ เธอจอ้งผมเขมง็ดว้ยสายตาราวกับจะถามวา่  

“คุณทำแบบนี้ทำไมคะ”

ผมแสดงให้เธอเห็นผ่านหนังสือ ภาพยนตร์ และการพูดคุยว่าบนโลกนี้ 

ไม่ได้มีแต่คนที่ทอดทิ้งเธอ ยังมีคนที่รักและเป็นห่วงเธออีกมาก 

หากเด็ก  ๆ  ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ไม่เพียงพอ พวกเขา 

จะกลายเปน็ลกูแหง ่ สิง่ทีเ่กดิลกึ  ๆในใจของเดก็ตดิพ่อแม ่ คอืความไมเ่ชือ่ใจโลก 

และผู้อื่น เด็กที่เติบโตมาลักษณะนี้จะมีความคิดด้านลบ ขี้กังวล หวาดระแวง  

มีทัศนคติผิด ๆ มองโลกในแง่ร้าย 

เช่นเดียวกับการมองโลกแง่ดีเกินคือเพ้อฝัน การมองโลกแง่ร้ายเข้าขั้น 

มดืบอดกค็อืเพอ้เจ้อ โลกเรามีสภาพกลาง ๆ กำ้กึง่ ไม่สวยงามไป แต่ไมเ่ลวร้าย 

เกิน ในสถานการณ์ที่เรามองว่าโหดร้ายแทบตาย อาจเป็นสภาพแห่งความสุข 

ของบางคน ชีวิตลูก  ๆ  ของเราอาจเข้าขั้นเสวยสุขในพระราชวังสำหรับแรงงาน 

เด็กชาวเซียร์ราลีโอนที่ต้องขุดเพชรกลางแดดเปรี้ยงทั้งวันเลยก็ได้
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หากเขา้ใจถึงสภาพกลาง ๆ ของโลก เราจะไดร้บัแวน่ขยายแหง่ใจคดิบวก  

ช่วยให้ค้นพบความสุข สงบใจ และยินดีได ้ แม้กับเรื่องเล็กน้อย

จองมีกลายเป็นแอนน์ผมแดง

...

เวลาผมพบคนไข้ที่มีรอยแผลเพราะพรากจากพ่อแม่ ผมจะแนะนำให้ 

พวกเขาอ่าน โลกของแอนน์ (Anne of Green Gables) ผลงานของลูซี่ โมด  

มอนต์โกเมอรี่ “แอนน์” ตัวเอกในเรื่อง เป็นเด็กมองโลกแง่ดี รู้จักปกป้องหัวใจ 

ตัวเอง ซ่ึงเราอาจเรียกมันได้ว่า “ความสามารถท่ีจะมีความหวัง” เธอสกัดความหวัง 

ให้เกิดเสมอในชีวิตของเธอ

บ้านหลังคาเขียวขอรับอุปการะแอนน์จากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า แต่ 

ทัง้หมดเปน็เพยีงเรือ่งเขา้ใจผดิ แมทธวิกบัมารลิลา สองพีน่อ้งตอ้งการเดก็ผูช้าย 

ให้มาช่วยงานในไร่ แอนน์จึงถูกส่งตัวกลับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อรอพ่อแม่ 

บญุธรรมคนใหม ่ แตแ่อนนก์ลบัทำใจได ้ เธอไมเ่คยหยดุมอบความหวงัใหต้วัเอง

โดยหลังจากมาถึงบ้านหลังคาเขียวแล้ว วันต่อมาคุณป้ามาริลลาก็จูงมือ 

แอนน์ขึ้นรถม้า เพื่อส่งเธอกลับไปหาคุณนายสเปนเซอร ์ แอนน์พูดว่า

“หนูตัดสินใจแล้วว่า หนูจะต้องสนุกไปกับการเดินทางครั้งนี้ เราจะสนุก 

ไปกับมันได้ถ้าเราตัดสินใจจะทำอย่างแน่วแน่”

แม้ต้องผิดหวัง แอนน์ก็ยังแสดงถึงจิตวิญญาณแห่งความหวัง หาก 

พิจารณาถึงความโชคดีในชีวิตตัวละครแอนน์ ก็เห็นจะมาจากความสามารถ 

อันมากลน้ของเธอเองในการสรา้งความหวัง ความหวงัของเธอไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะ 

อยากหนีความจริง แต่เกิดจากการป้องกันตัวเองเพื่อรักษาสมดุลภายในหัวใจ  

และความสามารถในการปกป้องหัวใจตัวเองเช่นนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับ 

พวกเราผู้อยู่ในโลกความจริงอันโหดร้าย
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มาริลลาตัดสินใจอุปการะแอนน์ในที่สุด แอนน์ได้อยู่บ้านหลังคาเขียว 

สมใจ เปน็ครัง้แรกทีเ่ธอสมัผสัถงึความสขุยิง่ใหญห่ลงัเผชญิความทกุขม์ายาวนาน

เนื่องจากจองมียังเล็กมาก ผมจึงแนะนำให้คุณโซจองกับจองมีชม  

โลกของแอนน์ ฉบับการ์ตูนแอนิเมชั่นด้วยกัน 

ทุกครั้งของการบำบัด ผมจะมอบกำลังใจแก่คุณโซจองให้มีหวังเสมอว่า  

เมื่อจองมีค่อย ๆ เรียนรู้วิธีมองโลกในแง่ดี ความเชื่อใจต่อผู้คนที่เธอเคยสูญเสีย 

ไปเพราะการเลี้ยงดูช่วงแบเบาะจะต้องกลับมาหาจองมีอีกครั้งแน่

ใจคิดบวกแข็งแกร่งขึ้นได้ตราบที่เราฝึกฝน การฝึกนี้ไม่ยากเย็นเหมือน 

การเรยีนยาก  ๆหรอืการฝนืทำเรือ่งทีไ่มช่อบ มนัคอืกระบวนการเรียงร้อยความสขุ  

เฉกเช่นการหยิบฉวยเมล็ดพันธุ์แห่งความสนุกสนานติดตัวเพิ่มทีละเมล็ด และ  

โลกของแอนน ์ก็มีส่วนช่วยให้เราฝึกใจคิดบวกได้เช่นกัน

โลกของแอนน์  จะดูเป็นแอนิเมชั่นก็เข้าที การ์ตูนแอนิเมชั่นชื่อเดียวกัน  

ผลงานชิ้นเอกของอิซาโอะ ทาคาฮาตะ และฮายาโอะ มิยาซากิ กระตุ้นใจเรา 

ได้ดี อีกทั้งน่าจะช่วยให้คนที่เบื่อหน่ายความแห้งแล้งของภาพนิ่ง เพลิดเพลิน 

ชมได้อรรถรสขึ้น

เวลาล่วงมาเนิ่นนาน แต่เด็กสาวผมสีหัวผักกาดแดง ใบหน้าระบาย 

ด้วยกระ ภาพของตัวการ์ตูนแอนน์ที่โลดแล่นในไร่ชนบทยังคงสดใสน่าเอ็นดู  

ติดตรึงใจผู้คนมากมายกระทั่งทุกวันนี้

ผมรู้จักเพื่อนสนิทคุณโซจอง จึงพอได้ยินข่าวคราวของจองมีซึ่งปีนี้อายุ 

สิบขวบแล้ว หลังมาบำบัดกับผม สภาพจิตใจจองมีดีขึ้นมาก ได้ข่าวว่าเธอ 

เป็นเด็กร่าเริงสดใสที่สุดในชั้นเรียนเลย

เมื่อก่อนตอนเธอยังมาบำบัด ผมเคยแอบบอกจองมีว่า

“ถา้คณุแมรู่เ้ขา้อาจจะเสยีใจ เอาเปน็วา่หนหูา้มบอกเธอ รูก้นัแคห่มอกบั 

หนูนะจ๊ะ จองมี ตอนนี้น่ะ หนูคือแอนน์ผมแดงแห่งบ้านหลังคาเขียวแล้วนะ  

หนูต้องเติบโตอย่างสง่างาม จะได้โตเป็นสาวน้อยแสนสวยเหมือนแอนน์ไง  

เข้าใจไหมจ๊ะ”

จองมพียกัหนา้ กะพรบิตากลมแปว๋ นบัจากนัน้มา จองมกีม็สีหีนา้มัน่ใจ  

กับรอยยิ้มกว้างแบบแอนน์เสมอ




