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แปล

 

ถ่าน

วาดภาพประกอบ
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คำนำสำนักพิมพ์ 

ย้อนกลับไปเดือนมีนาคม ปี 2555 หนังสือ เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด 

ตีพิมพ์ครั้งแรก และด้วยการบอกต่อของคนหนุ่มสาว วัยทำงาน รวมทั้ง 

ผู้ใหญ่หลายคน ทำให้หนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดีตามร้านต่าง  ๆ  

จนได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ จนถึงตอนนี้หนังสือเล่มนี้ยังคงขายดีอย่างต่อเนื่อง 

และตีพิมพ์ครั้งที ่ 26 แล้ว

ในเดือนมีนาคม ปี 2556 ผลงานเล่มที่สองของอาจารย์คิมรันโดก็ได้รับ 

การแปลเป็นภาษาไทย มีชื่อว่า พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หนังสือ 

เล่มนี้ยังคงคอยเสริมสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายไฟแห่งฝันให้ทั้ง 

คนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

ต่อมาในปี 2557 ผลงานของอาจารย์ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยสองเล่ม 

คือ แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี ้ และ จงหางานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้

มีหลายคนที่เมื่อได้ลองอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งก็จะหาเล่มอื่น ๆ มาอ่านจน 

ครบ และแน่นอนว่าไม่พลาดที่จะแนะนำให้คนรู้จักมาตามอ่านงานของ 

อาจารย์คิมรันโดด้วยกัน และเมื่ออ่านจบทั้งสี่เล่มแล้วก็ทำให้หลายคน 

เฝ้ารอว่า เมื่อไรหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์จะออกสักท ี

ป ี 2558 เมือ่รูว้า่อาจารยม์ผีลงานเลม่ใหม ่ เราจงึไมร่อชา้ รบีตดิตอ่เพือ่ 

นำมาแปลเป็นภาษาไทยทันท ี
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ครัง้แรกทีเ่หน็หนงัสอืตน้ฉบบัภาษาเกาหล ี นอกจากสขีองปกแลว้ สิง่ที ่

เรารู้สึกสะดุดตานั้นคือตัวอักษรภาษาอังกฤษสิบตัวที่เรียงกันอยู่ เป็นคำที่ 

เราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นภาษาอะไร 

Spero Spera

คำนี้ดึงดูดและชวนให้เราตื่นเต้นอยากรู้ความหมายอย่างบอกไม่ถูก  

และเมื่อลองหาความหมายดูก็พบว่ามาจากประโยคในภาษาละตินที่ว่า  

“Dum Spiro Spero” หรือภาษาอังกฤษคือ While I breath, I hope ซึ่ง 

มีความหมายว่า ตราบเท่าที่ยังหายใจ ก็ยังมีความหวัง

 

และแน่นอนว่าการกลับมาในครั้งนี้ งานเขียนของอาจารย์คิมรันโด 

ยังคงช่วยปลอบโยนจิตใจและให้แรงบันดาลใจเราเช่นเดียวกับเล่มที่ผ่านมา 

เอาละ คุณคงพร้อมแล้วที่จะพลิกหน้าต่อไป เพื่อออกเดินทางไป 

เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจและเติมไฟแห่งฝันให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง

กันยายน 2559
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คำนำผู้เขียน

จากความสิ้นหวังสู่ความหวัง

ผมรูส้กึเปน็ทกุขเ์สมอทีต่อ้งหา้มปรามหวัใจตวัเอง สิง่ทีย่ากทีส่ดุสำหรบั 

การมีชีวิตอยู่คือการที่เรารู้สึกสงสัยในตัวเอง ไม่ใช่กลัวว่าผู้อื่นจะกังขาต่อ 

ความจริงนั้น ในเวลานี้ผมมักจะรู้สึกหวาดหวั่นเมื่อต้องพูดอะไรออกไป 

ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะพอ่แมห่รอืครบูาอาจารย ์ หวาดเกรงทีจ่ะเขยีนอะไรออกไป  

ราวกับว่าตัวเองกำลังกอบกู้ดินแดนที่อับปางอยู่ใต้ทะเลลึก 

จะสามารถเขียนบทความได้อีกครั้งไหมนะ...

ผมเชื่อมั่นว่าหัวใจต้องเข้มแข็ง ร่างกายจึงจะแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัด 

และเคลื่อนที่ไปได้ ไม่นานมานี้ผมได้คุยกับคุณ H ซึ่งทำงานประจำอยู่ที่ 

เคาน์เตอร์ ขณะที่เขาพยายามลุกจากที่นั่งไปห้องน้ำ เขาเปิดปากพูดอย่าง 

กระท่อนกระแท่นว่า

“ผมป่วยเป็นโรคโมยาโมยา โรคร้ายแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก...” 

เมื่ออยู่เบื้องหน้าคนที่เป็นทุกข์หนักเช่นนี้ ผมควรพูดอะไรออกไปดีล่ะ  

ทว่าขณะที่ผมกำลังครุ่นคิดอยู่นั้น กลับกลายเป็นเขาที่ยื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ 

ส่งให้ พร้อมเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาขึ้นเองว่า

“ตอนที่ล้มป่วย หลายครั้งผมท้อจนอยากตัดใจ แต่พอได้อ่านหนังสือ 

ของอาจารยก์ม็กีำลงัใจเพิม่มากขึน้ ไมใ่ชผ่มคนเดยีวหรอกนะครบั บทความ 

ของอาจารย์ทำให้ผู้ป่วยคนอื่น  ๆ  พลอยมีความหวังมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้  

อาจารย์ช่วยเซ็นลายเซ็นลงในหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญให้รุ่นน้องที่กำลัง 

เจ็บป่วยอยู่ได้ไหมครับ” 
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ผมรับหนังสือที่คุณ H เตรียมไว้ ระหว่างที่จรดปากกาเซ็นลายเซ็นของ 

ตัวเองลงไป เขาก็เริ่มเล่าอาการเจ็บป่วยของตัวเองคร่าว  ๆ รวมถึงความ 

พยายามอย่างมุ่งมั่นในการทำงานที่นี่ และบทความของผมมอบกำลังใจ 

ให้เขาในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรบ้างให้ฟัง

“นี่ครับ” ผมยื่นหนังสือคืนเขา เมื่อเงยหน้าขึ้นสายตาก็ประสานเข้ากับ 

แววตาหนักแน่นคู่นั้นพอดี มันคือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาเขา 

ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างกล้าหาญมาโดยตลอด จู่ ๆ ผมก็รู้สึกน้ำตารื้นขึ้นมา

“ขอบคุณเช่นกันนะครับ”

เขาคงไม่เข้าใจความหมายนั้น สำหรับผมแล้วคำพูดของเขาช่างมีค่า 

เหลือเกิน การได้รู้ว่าบทความที่ตัวเองเขียนขึ้นช่วยมอบกำลังใจให้ผู้คนที่ 

เจ็บปวดหรือมีทุกข์ทำให้ผมรู้สึกโล่งอก และตระหนักได้ในทันทีว่าจากนี้ไป 

ผมจะเขียนบทความเพื่ออะไร

เมื่อกลับถึงบ้าน เรื่องราวเหล่านั้นยังไม่จางหายไปจากความคิด ผม 

รีบเปิดคอมพิวเตอร ์ พยายามหาข้อมูลเรื่องโรคโมยาโมยาของคุณ H ต่อ 

โรคโมยาโมยาเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดการตีบและ 

อุดตันขึ้นในหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดเส้นอื่น ๆ จะพยายามเข้ามาช่วย 

ลำเลยีงเลอืดไปสูส่มองแทน เสน้เลอืดเหลา่นีจ้ะแพรก่ระจายไปทกุทศิทางจน 

ดูขมุกขมัวคล้าย “กลุ่มควันบุหรี่” เต็มไปหมด จึงตั้งชื่อโรคนี้ว่า “โมยาโมยา”  

ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า  “ควันบุหรี่” คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะต้อง 

ตอ่สูก้บัอาการลมบา้หม ู เสน้เลอืดในสมองอกัเสบ ภาวะสมองขาดเลอืดจาก 

เส้นเลือดสมองอุดตัน ฯลฯ
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นา่แปลกที ่ ณ เวลานัน้ในสมองของผมกเ็หมอืนมกีลุม่ควนัลอยปกคลมุ 

อยู ่ ไมใ่ชแ่คผ่มหรอก ในใจของผูท้ีต่อ้งอดทนตอ่ความเจบ็ปวดทัง้หลายกค็ง 

มีควันสีขมุกขมัวนี้ฟุ้งกระจายอยู่เช่นกัน เพียงแต่ไม่มีใครเลยที่มองเห็นมัน  

อาจเป็นความหงุดหงิดเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ในชีวิตประจำวันที่เราเผชิญอยู่ ความ 

สิ้นหวังที่เกาะกุมจนหยั่งรากลึกลงสู่กลางใจ แต่คุณ H กลับยืนหยัดอยู่ได้  

ผมจึงยิ่งรู้สึกอยากผลักดันชีวิตและร่างกายของตัวเองให้ดำเนินต่อไปอย่าง 

เต็มที่ที่สุด

เบนจามนิ แฟรงกลนิ เคยกลา่วไวว้า่ “บางคนจบชวีติลงตัง้แตอ่ายุ 25  

ทว่างานศพของพวกเขาถูกจัดขึ้นตอนอาย ุ 75” แล้วพิธีศพของผมจะจัดขึ้น 

เมือ่อายเุทา่ไหรก่นันะ โดยไมท่นัรูต้วัพธิศีพแหง่จติวญิญาณของผูค้นมากมาย 

ก็ถูกจัดขึ้น ชีวิตที่เหลือจึงมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ดำรงอยู่ แต่ในกรณีของ 

คุณ H กลับตรงกันข้าม เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่พยายามกลืนกินร่างกาย  

เขาจึงต้องปักธงแห่งจิตวิญญาณลงอย่างหนักแน่น มีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง 

แม้ร่างกายแทบจะสิ้นไร้กำลัง นับเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งและเป็นผู้ชนะที่แท้จริง 

หลังจากได้พบคุณ H ในครั้งนั้นผมก็เริ่มเขียนบทความขึ้นอีกครั้ง ทว่า 

กำลังใจยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากคุณ H เท่านั้น แต่มาจากตัวผมเอง

หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนบันทึกที่ผมพยายามเขียนขึ้นเพื่อเอื้อม 

คว้าชีวิตที่พลัดกระจายเหมือนควันในเวลาที่ตัวเองหม่นเศร้ากลับคืนมา  

เรื่องราวเหล่านี้ทำให้ผมได้ย้อนกลับไปพิจารณาทุกซอกมุมของจิตใจและ 

ชีวิตประจำวันของตัวเอง จนในที่สุดผมก็ค้นพบว่า ชีวิตคือการดำรงอยู่เพื่อ 
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เอาชนะความสิ้นหวัง หดหู่ ความโกรธเกรี้ยวที่ลุกโชนขึ้นอย่างไม่มีวัน 

สิ้นสุด

ตลอดเวลาที่ผมเขียนต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ ทุกวันคืนอากาศนั้นช่าง 

ร้อนแล้ง ท้ายที่สุดท้องฟ้าฤดูร้อนก็ยอมโปรยสายฝนเย็นฉ่ำลงมา คงจะ 

ดีไม่น้อยหากมีสายฝนชโลมลงมาสู่จิตวิญญาณของเราให้แผ่ขยายกิ่งก้าน 

สาขาเติบโตขึ้นไปอีก 

ทว่าหยาดฝนนั้นไม่มีวันตกลงมาชะล้างควันขมุกขมัวในจิตวิญญาณ 

ของคุณ H ที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคร้ายหรือในชีวิตล้ำค่าของเราได้โดยง่าย 

แมแ้ตช่าวนาทีป่ลกูขา้วตามธรรมชาตแิลว้นาลม่เพราะความแหง้แลง้ ชาวนา 

เองกย็งัตอ้งมคีวามหวงั ออกแรงขดุดนิแขง็ใหก้ลายเปน็รอ่งนำ้ จดัพธิขีอฝน 

ร่ายรำจนกว่าฟ้าจะบันดาลสายฝนลงมา

ขอขอบคุณคุณ H เป็นอย่างมาก ท่ีมอบกำลังใจย่ิงใหญ่จนตัวผมพบเจอ 

กับความหวัง และพร้อมที่จะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง

ผมขอมอบหนังสือเล่มน้ีให้คุณ H และผู้คนท่ีกำลังต่อสู้กับความส้ินหวัง

ฤดูหนาว ปี ค.ศ. 2015

คิมรันโด
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ถึงอย่างนั้น

คืนวันก็ยังสุกสว่าง

PART 1



2

ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา	

01 

ในวันที่ปีกหักและ
สิ้นไร้แรงขับเคลื่อน

เดือนมีนาคมเป็นช่วงที่โรงเรียนยุ่งที่สุด ฤดูหนาวที่แสนยาวนาน 

ได้สิ้นสุดลงแล้ว ลานโรงเรียนถูกระบายด้วยสีเขียวของพรรณพืช 

ที่ผลิบานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ นักศึกษาน้องใหม่ถือสมุดบันทึกจด 

รายการที่ต้องทำ เฝ้าถามที่ตั้งของตึกเรียน ชีวิตของอาจารย์คนหนึ่ง 

ที่ต้องเตรียมสอนภาคเรียนใหม่ก็วุ่นวายและตื่นเต้นไม่แพ้กัน  มี 

อีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านเรียงรายอยู่ในเมลบ็อกซ์เช่นเคย

ในเมลบ็อกซ์ของผมเต็มไปด้วยเรื่องราวและความกังวลใจของ 

ผู้คนมากมาย เริ่มจากเรื่องราวของเด็กสาวที่ยังว้าวุ่นใจต่อความฝัน 

ของตัวเองว่าจะเลือกเป็น  “ช่างทำผม”  หรือ  “ช่างทำเล็บ”  ดี เรื่องราว 

ของนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

ได้ไหม เพราะค่าเทอมในมหาวิทยาลัยนั้นแพงมาก ต่อให้ทำงาน 

พิเศษทั้งวันทั้งคืนก็ใช่ว่าจะหาเงินได้มากพอ หรือแม้กระทั่งอีเมล 

ขอบคุณที่ส่งมาจากประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นเรื่องราวด้วยประโยคที่ว่า 

“You saved my life” (คุณช่วยชีวิตของฉันไว้)
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เช้าวันหนึ่งของภาคเรียนใหม ่ ขณะที่ผมจัดการลบอีเมลบางส่วน 

เหมือนกำจัดใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมตลอดฤดูหนาว ผมกลับลังเลที่จะ 

กดลบอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งมาจากนักศึกษาอายุ 25 ปีผู้ซึ่งกลับมาเรียน 

ใหม่อีกครั้งหลังจากที่สูญเสียพ่อไปด้วยอุบัติเหตุ จดหมายฉบับนี้ 

ช่างจับใจเหลือเกิน ผมเองก็สูญเสียพ่อที่เชื่อว่าจะอยู่เคียงข้างกันไป 

ได้นานกว่านั้นในวัยนี้พอดี จึงเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดี

ทำไมพ่อแม่ถึงมาจากไป ทั้งที่ลูกยังไม่ได้เตรียมใจและยังไม่มี 

ความพร้อมมากพอจะดูแลตัวเองได้ล่ะ 

ผมพยายามเขียนข้อความให้กำลังใจเขา แต่ก็รู้สึกอัดอั้นไปหมด 

แล้วพอคิดว่าผมก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้ว ผมจึงลบมันทิ้งและ 

เปลี่ยนเป็นขอนัดกินข้าวเย็นกับเขาแทน เพราะถ้าตอนนี้พ่อของเขา 

ยังอยู่ ก็น่าจะอยากเลี้ยงข้าวลูกชายที่กำลังเสียใจมากกว่าพร่ำพูด 

ถ้อยคำปลอบใจนับร้อย

เย็นที่นัดกินข้าวกับนักเรียนคนนี้ ผมตั้งใจว่าจะเป็นฝ่ายรับฟัง 

ความทกุขข์องเขา เนือ่งจากการพดูทีด่ทีีส่ดุคอืการรบัฟงัและสนบัสนนุ 

ความคิดของอีกฝ่าย ผมรู้ดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้คำพูดปลอบโยน  

ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ หรือแม้แต่การโอบกอดก็ไม่อาจช่วยเหลือ 

อะไรได้ ย้อนไปเมื่อ 27 ปีก่อน ตัวผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์ 

ที่คล้ายคลึงกัน ความเสียใจนี้ไม่อาจตีค่าได้ เพราะจากนี้เป็นต้นไป 

เขาจะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ในบ้านแทนที่พ่อของตัวเอง

ผมพยายามสลัดภาพตัวเองในวัยเยาว์ทิ้งไป แต่พอกลับมาถึง 

บ้าน หัวใจก็ยังระลึกถึงความทุกข์นั้นไม่สิ้นสุด ณ ทางแยกที่ตัวเอง 

ก็ไร้ประสบการณ์ แต่เขาก็ต้องต่อสู้ต่อไป? ผมวาดหวังให้คำพูดที่ว่า 

“เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” เป็นจริงขึ้นดั่งเช่นลมมรสุมที่พัดผ่านไป 
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“ไม่ว่าใครก็จงอย่าเสียดาย 

หรืออาลัยในความตายของฉัน  

ณ  ที่แห่งนั้น  ฉันจะได้หยุดพัก 

ชั่วนิรันดร์”

ข้อความที่สลักไว้บนแผ่นหิน 

เหนือหลุมฝังศพของสาวใช้ผิวสี 

คนหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

บางครั้งก็มีแค่ความตายเท่านั้น 

ที่ทำให้เราถูกปลดปล่อย และได้ 

พักผ่อนอย่างแท้จริง 

ยานสำรวจอวกาศนิวฮอไรซอนส์ออกเดินทางไปสำรวจดาวพลูโต 

ตั้งแต่ต้นปี  ค.ศ.  2006 ท้ายที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป 9 ปี 6 เดือน ยาน 

ลำนีก้ไ็ดส้ง่ภาพถา่ยระยะใกลข้องดาวพลโูตกลบัมา สรา้งความตืน่เตน้ 

ให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ตัวผมเองแอบสงสัยว่า ยานอวกาศ 

ลำเล็กนี้บรรทุกเชื้อเพลิงไว้ที่ไหนถึงสามารถบินไปได้ไกลขนาดนั้น  

ผมจึงลองค้นหาคำตอบผ่านวารสารวิทยาศาสตร ์ คำตอบก็คือ มันใช้ 

เทคนิคสะวิงบาย (Swing-by) ที่อาศัยแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ 

ดวงอื่น ๆ 

สะวิงบายเป็นการใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ทำให้ยานสำรวจ 

อวกาศเคลื่อนที่ เนื่องจากยานอวกาศนิวฮอไรซอนส์ไม่มีแรงขับให้ 

เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง หลังจากที่จรวดปล่อยยานอวกาศออกไปแล้ว 

มันจะเคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อยโดยใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์รอบ ๆ 

กล่าวคือ เมื่อยานอวกาศผ่านวงโคจรของดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วง 

มาก เช่น ดาวพฤหัสบดี มันจะอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ 

ดวงนั้นทำให้เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด เป็นวิธีเดินทางในสภาวะ 

แทนทีเ่ราจะหวาดวติก 
หรือปล่อยให้ตัวเอง 
จมดิ่งสู่ความกลัว 
และความมืดมน 
ของอนาคต ก็จง 
นึกถึงแรงโน้มถ่วง 
ที่ผู้คนรอบกาย 
ดึงดูดตัวเราเอาไว ้
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ไร้แรงขับเคลื่อนที่ปลอดภัยที่สุด

ผมได้อ่านบทความหนึ่งกล่าวไว้ว่า ไม่ใช่แค่ยานอวกาศเท่านั้น 

ที่อาศัยเทคนิคสะวิงบาย แต่ชีวิตของเราก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เช่นกัน

“แรงขับเคลื่อนของตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำพาชีวิต  

บทกวี และทุกสรรพสิ่งไปสู่เป้าหมายได้ เฉกเช่นยานสำรวจอวกาศ 

กาลิเลโอที่ต้องอาศัยเทคนิคสะวิงบายพาล่องลอยไป ต้องพึ่งพาแรง 

โน้มถ่วงของโลกและดาวดวงอื่นจนสามารถโจนทะยานสู่ดาวพฤหัสฯ 

เป้าหมายได้สำเร็จ”

จากหนังสือ สะวิง สะวิง แล้วก็สะวิง เขียนโดยโชดงบอม1

1 ชเวซึงโฮ, “คำติดหูตลอดไป”, สำนักพิมพ์มุนฮักดงแน, 2014
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แรงขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำพาเรามาได้ไกลขนาดนี้  

แต่ความรับผิดชอบ หน้าที่ ความกตัญญู ความรัก และความสนใจ 

ต่างหาก คือแรงโน้มถ่วงของเรากับผู้คนรอบข้างที่ทำให้ร่างกายกับ 

หัวใจในยามสิ้นหวังยังพอพยุงตัวและเคลื่อนที่ต่อไปได้ เหมือนที่ 

ยานอวกาศนิวฮอไรซอนส์บินไปได้ไกลถึงดาวพลูโต

ในสภาวะเช่นนี้ความอดทนคือพลัง เหมือนที่บทสนทนาหนึ่งใน 

เรื่อง  คิงเลียร์  กล่าวไว้ว่า “เมื่อเจ้าเกิด เจ้าร้องไห้ จึงต้องอดทน”  

และในบทกวีโบราณก็ได้พูดถึงความอดทนเอาไว้ว่า “ล้มลงถึงคราว 

ม้วยชีวา ยามสรรพสัตว์เจ็บหนักจึงทนสู้ทรหด”2 เช่นกัน เวลาที่ 

ชีวิตยากลำบากที่สุด เราจำเป็นต้องอดทนและควรยืนหยัดอดทน 

ให้ถึงที่สุด

ถ้าเช่นนั้นก็จงอดทน

ละทิ้งความกังวลใจเหมือนที่สุภาษิตทิเบตกล่าวไว้ว่า “เมื่อเรา 

กังวลใจ ถ้าไม่คิดว่ากังวลใจเสียก็ไม่รู้สึกกังวลใจ” ในความกังวลใจ 

นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาใดได้เลย  วิล โรเจอร์ส นักแสดงตลก 

ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า

 

“ความกังวลใจก็เหมือนเก้าอี้โยก มันทำให้คุณเคลื่อนที่ไม่หยุด  

แต่ก็ไม่ได้พาคุณไปไหน” 

แทนที่เราจะหวาดวิตกหรือปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงสู่ความกลัว 

และความมืดมนของอนาคต ก็จงนึกถึงแรงโน้มถ่วงที่ผู้คนรอบกาย 

ดงึดดูตวัเราเอาไว ้ สาเหตทุีด่อกบวัหวัน่เกรงความสกปรกของหนองนำ้  

2 โคอึน, “ดอกไม้ชั่วครู่”, สำนักพิมพ์มุนฮักดงแน, 2001
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เพราะมนัตัง้มัน่ประคองตวัใหผ้ละพน้จากผวินำ้อยา่งสดุกำลงั พวกเรา 

จึงควรละทิ้งความกังวลใจ ดังเช่นดอกบัวที่กล้าชูช่อท้าทายสายฝน

ถ้าอยากมีหัวใจเบาสบายต้องลองปล่อยตัวทำ  “สะวิงบาย” ดู เรา 

อาจได้แรงขับเคลื่อนให้โจนทะยานไปข้างหน้าได้อีกครั้ง แม้จะยัง 

ไม่มั่นใจ แต่จะสามารถบินไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด สุภาษิตเกี่ยวกับ 

ชีวิตพเนจรของชนเผ่าแอฟริกากล่าวไว้ว่า มนุษย์เราไม่ร่อนเร่ไปไกล 

กว่าที่ซึ่งข้าวโพดของเขากำลังย่างสุก3

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ผมรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ถ่ายทอด 

เรือ่งราวนีแ้กน่กัศกึษาคนนัน้ เพราะตัง้ใจจะฟงัเรือ่งราวของเขามากกวา่ 

แต่ถ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เขาก็น่าจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้น

เมื่อตาอยู่ในอุโมงค์มืดมิด ตาปรารถนาที่จะอยู่กับคนที่รักตา  

ไม่ใช่คนที่ร้องตะโกนให้ตาออกจากอุโมงค์แห่งนี้เร็ว  ๆ หรือพยายาม 

บอกทางออกให ้ แต่เป็นคนที่เข้ามาหาตา มานั่งเคียงข้างกันท่ามกลาง 

ความมืดมิด ทุกคนล้วนต้องการคนแบบนั้น

แซม เมื่อใดก็ตามที่หลานรู้สึกเจ็บปวด จงไปอยู่ข้าง  ๆ  คนที่รัก 

หลาน ไปอยู่ข้าง ๆ คนที่พร้อมปลอบประโลมความเจ็บปวดของหลาน 

ไม่วิจารณ์หลาน ไม่ว่ากล่าวหลาน

จากหนังสือเรื่อง  ดวงตาของคนที่เรารัก  (Letters to Sam)  

ผู้แต่ง แดเนียล กอตต์ลีบ4 

ผมอยากบอกเขาผู้ซึ่งแบกรับภาระมากมายเพียงลำพังเหมือน 

ตัวผมเมื่อ  27 ปีก่อน และยอมเปิดเผยความเจ็บปวดของตัวเอง 

3 ฮันซังกี, “สุภาษิตแอฟริกาของคนแอฟริกัน”, สำนักพิมพ์พุลกวาบยอล, 2010
4 แดเนียล กอตต์ลีบ, “ดวงตาของคนที่เรารัก”, แพรวสำนักพิมพ์, 2010
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ให้คนแปลกหน้าอย่างผมฟังว่า  จงมองไปรอบ  ๆ  และปล่อยตัว 

สะวิงบายดู ไม่แน่ว่าใครหรืออะไรก็ตามที่ยอมเคียงข้างเขาท่ามกลาง 

ความมืด อาจเป็นดาวเคราะห์ที่มอบพลังให้เขาประคองชีวิตรอด 

ต่อไป 
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02 

คำตอบที่ถูกต้อง

ในปี  ค.ศ.  2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมี  “คำตอบที่ถูกต้อง 

มากกว่าหนึ่งข้อ” คณะกรรมการหลักสูตรและประเมินผลแห่งเกาหลี 

จึงต้องออกมาจัดการปัญหานี้ เริ่มจากการโต้แย้งคำตอบในแต่ละข้อ  

หลังจากยอมรับคำเฉลยเหล่านั้นได้แล้วก็เกิดประเด็นว่า  จะช่วย 

นักเรียนที่ได้คะแนนผิดพลาดอย่างไรดี ตามปกติแล้วข้อสอบปรนัย 

ที่ยุติธรรมและทุกฝ่ายยอมรับได้จะต้องมีคำตอบเดียวเท่านั้น เหมือน 

ที่ท้องฟ้ามีพระอาทิตย์เพียงดวงเดียว พวกเราซึ่งยึดมั่นมาโดยตลอด 

ว่า  “ถ้ามีสองคำตอบละก็เรื่องใหญ่แน่” จึงไม่สามารถทำใจยอมรับ 

เหตุการณ์ครั้งนี้ได้

เพราะคนสว่นใหญเ่คยชนิกบัขอ้สอบปรนยั ไมใ่ชแ่คเ่พยีงขอ้สอบ 

เท่านั้น แต่ยังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าในชีวิตเรามี  “คำตอบที่ถูกต้อง 

เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น” เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็ควรเรียนต่อ 

ระดับมหาวิทยาลัย คณะและมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าเรียนต่อได้ 

ก็ถูกกำหนดขึ้นจากสถิติคะแนนในแต่ละปี โดยสถาบันกวดวิชาแต่ละ 

แหง่จะจดัทำ “ลำดบัคะแนน” ขึน้มา เพือ่ใชก้ำหนดวา่มหาวทิยาลยัและ 
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คณะที่คุณสามารถเรียนต่อได้ “อยู่ตรงนี้” พอเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้อง 

ตัง้ใจเรยีน มขีอ้สอบภาษาองักฤษ ใบประกาศนยีบตัรตา่ง  ๆใหเ้ตรยีม 

สอบอีกมากมาย ซึ่งมีแค่ชื่อเท่านั้นที่แตกต่างจากสมัยมัธยมปลาย  

(ดูเหมือนว่าโลกของคะแนนและข้อสอบจะไม่จบสิ้นเสียที) หลังจาก 

เรียนจบคนที่สอบผ่านและได้เข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่จึงจะได้รับ 

การยอมรับที่แท้จริง (แล้วมันคือความสุขของใครกันแน่) พออายุ 

ย่างเข้าสู่สามสิบตอนต้นหรือตอนกลางก็จะมีคำตอบของชีวิตเรื่อง 

การแต่งงานตามมา พร้อมทั้งระบุให้เราแต่งงานกับคนที ่“เพียบพร้อม 

เหมาะสม” (บริษัทหาคู่มี  “ลำดับคะแนน”  สำหรับการแต่งงานกำหนด 

ไว้ด้วย) พอแต่งงานไปสักพัก คำตอบของชีวิตข้อต่อมาก็คือการ 

มีลูก จากนั้นก็วนมาสู่หัวข้อการเลี้ยงลูกที่แสนยากลำบาก

หากคำตอบคลาดเคลื่อนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ก็ต้อง 

อดทนต่อสายตาเย็นชาของพ่อแม่ คุณครู เพื่อน ญาติ และคนรู้จัก 

ทั้งยังต้องข่มใจตอบคำถามผู้คนเหล่านั้น  ไม่ว่าจะเป็น  “ไม่เข้า 

มหาวิทยาลัยเหรอ” “ไม่รีบสมัครเข้าทำงานบริษัทดี  ๆ ล่ะ” “ไม่คิดจะ 

แต่งงานรึไง” “ลูกล่ะ อายุเริ่มเยอะแล้วนะ” “ลูกบ้านนั้นสอบเข้า 

มหาวิทยาลัยไหนได้ล่ะ” คำถามมากมายไม่รู้จบสิ้น อา...ช่างอยากรู้ 

อยากเห็นเรื่องของคนอื่นซะเหลือเกิน!	

สังคมเกาหลีเป็น  “สังคมที่ตีกรอบคำตอบ” ไม่ยอมรับคำตอบที่ 

ใครกำหนดขึ้นเองง่าย  ๆ และไม่ยอมให้มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 

หนึ่งข้อ ดังนั้น  “คำตอบของชีวิต”  จึงต้องเป็นไปตามที่สังคมกำหนด 

หากใครไม่ทำตามคำตอบนั้น ชีวิตก็จะถูกตัดสินว่าผิด ในประเทศ 

ของเราอะไรที่แตกต่างไปจากผู้คนส่วนใหญ่ถือเป็นคำตอบที่ผิด 

ทั้งหมด

ผู้คนที่ถูกบังคับฝืนใจเช่นนี้ ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งต้องเผชิญหน้า 

กบัความปรารถนาของตวัเอง มุง่มัน่อยากมชีวีติอยูต่ามรปูแบบทีต่วัเอง 
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ต้องการ  เพราะมนุษย์เราเป็น 

สัตว์สังคม จึงไม่ง่ายเลยที่จะมี 

ชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง 

ของตัวเองกับสังคมภายนอก  

บ่อยครั้ งที่ ส ายตาของผู้ อื่ นมี  

อำนาจเหนือการควบคุมของเรา  

จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากกรอบ 

ที่กำหนดขึ้นได้

แล้วมันจะใช่คำตอบท่ีถูกต้อง 

แน่เหรอ คำตอบในชีวิตของเรา 

ต้องมีแค่หนึ่ งข้ อ เท่ านั้ นหรือ  

ถ้างั้นคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับอะไรกันล่ะ เราจำเป็นต้องทำตามที่สังคม 

ตีกรอบไว้ด้วยหรือเปล่า

ค้นพบคำตอบว่าทุกชีวิตล้วนมีความหลากหลายในงานคืนสู่เหย้า 

ครั้งที ่ 20 เส้นทางทุกสายล้วนงดงาม 5

นี่คือข้อความจากโฆษณาชิเซโด้เครื่องสำอางญี่ปุ่น ทุกครั้งที่ 

มางานคืนสู่เหย้าผมจะนึกถึงประโยคนี้เสมอ ในการสอบวัดระดับ 

ทั่วประเทศสมัยมัธยมหก ผมกับเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันคนหนึ่ง 

สอบได้ลำดับเดียวกัน กล่าวคือ พวกเราได้ที่โหล่ของประเทศทั้งคู่  

เขามักพูดโอ้อวดว่า ถ้าทำคะแนนเป็นเศษส่วน แล้วเราดูแต่ตัวส่วน 

ด้านล่าง เท่านี้ทุกคนก็เป็นที่หนึ่งของประเทศกันหมด เพื่อน  ๆ  ต่าง 

หัวเราะท้องแข็งกับมุกตลกนี้ เนื่องจากเขาไม่สามารถทำคะแนนสูง 

พอจะสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้  เขาจึงเลือกที่จะไม่ 

เรียนต่อและเริ่มก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมา ทุกครั้งที่นัดเจอกัน 

5 อีชีอึน, “อบอุ่นและตื้นตัน” สำนักพิมพ์ทัล, 2011

คำตอบในชวีติของเรา 
ต้องมีแค่หนึ่งข้อ
เท่านั้นหรือ 
ถ้างั้นคำตอบนั้น 
ขึ้นอยู่กับอะไรกันล่ะ  
เราจำเป็นต้องทำตาม 
ที่สังคมตีกรอบไว ้
ด้วยหรือเปล่า
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เขาก็มักจะแจกของที่ระลึกจากบริษัทตัวเองและจ่ายเงินเลี้ยงเหล้า 

เพื่อน ๆ เสมอ จึงเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

ขณะเดียวกันห้องเรียนของเราก็ม ี“ผู้เคร่งครัดในคำตอบ” อยู่ด้วย  

ทุกครั้งที่สอบวัดระดับเขาจะเป็นตัวเต็งที่ทางโรงเรียนคาดหวังว่าจะ 

ตอ้งได ้“ทีห่นึง่ของประเทศ” แมว้า่เขาจะไมไ่ดท้ีห่นึง่ของประเทศ แตก่ ็

สามารถสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้ และสอบผ่านทนายความในที่สุด 

ซึ่งเขาก็มางานคืนสู่เหย้าทุกปีเช่นกัน

เมื่อถ่ายรูปรวมกันแล้วเพื่อนสองคนนี้ได้ยืนใกล้กัน เพื่อน  ๆ  

ต่างพากันแซวพวกเขาว่า  “คู่คนละขั้ว” ภาพของเพื่อนวัยห้าสิบกว่า 

หยอกล้อใส่กันแบบนี้ดูน่ารักไม่หยอก ในภาพถ่ายใบนั้นมีเพื่อนที่ 

ได้ที่หนึ่งของประเทศกับที่โหล่ของประเทศโอบไหล่กันอย่างสนิทสนม 

ตอกย้ำให้ผมเชื่อว่า คำตอบแห่งชีวิตล้วนมีหลากหลายจริง ๆ 

เหมอืนขอ้ความในโฆษณาทีบ่อกไวว้า่ “เสน้ทางทกุสายลว้นงดงาม” 

ในช่วงที่อิโต โทะโยะโอะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับรางวัล 

พริตซ์เกอร์ ซึ่งถือเป็นรางวัลโนเบลแห่งวงการสถาปนิก มาเยี่ยม 

เกาหลี มีคนถามเขาว่า ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาสถาปัตยกรรม- 

ศาสตร์ เขาตอบไว้อย่างน่าสนใจว่า “ไม่มีอะไรมากหรอก ตอน 

เรียนอยู่ชั้นปีหนึ่ง ปีสอง ผมมัวแต่เที่ยวเล่น พอขึ้นชั้นปีที่สาม 

ที่ต้องตัดสินใจเลือกสาขาจริง  ๆ สาขาที่สามารถเข้าเรียนได้ก็เลย 

มีไม่มาก”6 เป็นเรื่องราวที่ผมอยากให้นักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ได้ แต่ในช่วงปีหนึ่ง ปีสอง ไม่สามารถสอบเข้าสาขาที่ตัวเองต้องการ  

(นกัเรยีนสว่นใหญเ่ลอืกคณะทีค่ะแนนสงูมากกวา่คณะทีต่วัเองตอ้งการ  

นีล่ะ “คณะทีถ่กูตอ้ง”) แลว้ฟมูฟายคดิอยากลาออกจากมหาวทิยาลยั 

ได้ฟังจริง ๆ 

6 อิโต โทะโยะโอะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับรางวัลพริตซ์เกอร์ ตัดใจจากความฝันที่จะเป็นนักเบสบอล 

มาเป็นสถาปนิก, หนังสือพิมพ์ชุงอังซันเดย์, 13 เมษายน 2013
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ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน นักศึกษาการแสดงคนหนึ่งได้เริ่ม 

แสดงละครเวที แต่เพราะบทที่มีอยู่น้อยนิดทำให้เขาแทบไม่มีโอกาส 

ได้แสดงฝีมือบนเวที หลังจากละครเวทีสิ้นสุดลง เขาจึงขอแสดง 

ความสามารถให้หัวหน้าคณะละครเวทีด ู หัวหน้าคณะจึงให้โอกาสเขา 

ได้ลองเป็นผู้กำกับเวที เมื่อการเวิร์คชอปจบลง หัวหน้าคนนั้นได้พูด 

กับเขาว่า

“คุณเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เก่งมาก  แล้วก็เป็นผู้กำกับเวทีที่  

ไม่ได้เรื่องด้วย”

ทั้งที่เขาแสดงละครเวทีไม่เก่ง กำกับเวทีไม่ได้เรื่อง แต่ก็ยัง 

วนเวียนอยู่ในวงการละครเวท ี หาเลี้ยงชีพด้วยละครเวทีมาโดยตลอด  

ชื่อของเขาก็คือ พักมยองซอง7 ผู้ก่อตั้งบริษัทซีนซี บริษัทละครเวที 

ที่ดีที่สุดของเกาหลีใต ้ ผู้สร้างละครเวทีสุดฮิตมากมาย เช่น “ชิคาโก้”  

“ไอด้า” “มัมมามีอา” “แดนซิงชาโดว์” “เรนท์” “แกมเบลอร์” ฯลฯ

เรื่องเล่าเหล่านี้ดูคล้ายตำนานที่เจือปนด้วยปาฏิหาริย์ ชีวิตเรา 

ล้วนมีปาฏิหาริย์ให้พลิกแพลงไปได้เสมอ ความหวังมักจะปรากฏขึ้น 

ในวันที่เราคิดว่าชีวิตอับจนหนทาง แต่หากเราลงมือทำต่อไปเรื่อย  ๆ   

สักวันก็อาจกลายเป็นคนเก่งในสาขานั้น เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ 

แม้จะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องในตอนแรก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

เราจะสิ้นไร้หนทางไปสู่ความสำเร็จ

สมัยเรียนผมเฝ้าวนเวียนคิดถึง  “คำตอบ”  ที่ถูกต้องจนสอบตก 

เนติบัณฑิตอยู่หลายครั้ง ผ่านไปเกือบ  10 ปีก็ยังไม่มีงานทำเป็น 

หลกัแหลง่ พอถามตวัเองวา่ชอบอะไร จงึไดค้น้พบความสามารถและ 

พรสวรรคใ์นการสอน ผมมคีวามสขุทีไ่ดเ้ลา่เรือ่งราวผา่นประสบการณ ์

7 พักมยองซอง ผู้ก่อตั้งบริษัทซีนซ ี แชมเปี้ยนมิวสิเคิล, หนังสือพิมพ์โชซอน, 2 กรกฎาคม 2012
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ของตัวเอง ชีวิตอาจมี  “เส้นทาง 

ของคำตอบ”  เป็นถนนสายหลัก 

ตีกรอบผู้คนไว้ แต่คนที่ก้าวเดิน 

ไปสู่เส้นทางอื่นก็ไม่ใช่ผู้แพ้เสมอ 

ไป เพราะโลกของเราประกอบ 

ขึ้นมาจากเส้นทางน้อยใหญ่ซึ่ง 

เชื่อมโยงกันเหมือนแสงและเงา

อย่าเอาแต่โทษตัวเองที่ยัง 

ไม่พบคำตอบนั้น แต่ควรออกไป 

ตามหาคำตอบท่ียังหาไม่พบให้เจอ

ฉันก็คือฉัน  เธอก็คือเธอ  

เขาก็คือเขา การเลือกของแต่ละคน 

ล้วนงดงามแตกต่างกันออกไป 

ไม่มีใครถูกหรือผิด อาจแค่รู้สึก 

ไม่มั่นใจบนเส้นทางที่เลือกเดิน  

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ขอแค่คุณกล้าเดินออกไปบนเส้นทางนั้นแล้ว 

ก็พอ

แม้จะแตกต่างกับคนอื่น และยังไปไม่ถึงครึ่งทางของคำตอบนั้น 

ก็ไม่เป็นไร นี่ไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจ เพราะในสังคมสมัยใหม่ทุกคน 

พยายามเป็นเหมือนกันหมดจนน่าสิ้นหวัง ถ้าคุณวาดเส้นทางชีวิต 

ที่แปลกแยกออกไปก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงกว่า การ 

ที่บิล เกตส์, สตีฟ จ็อบส์ และมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก วีรบุรุษทั้งสาม 

แห่งโลกไอทีลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันมีความหมายเช่นไร  

รวมถึงซีอีโอในประเทศอื่น  ๆ ก็เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ได้ดี พวกเขาได้รับ 

การยอมรับและการนับถือจากสังคมเพราะความรู้เฉพาะทางของ 

ตัวเอง ไม่ได้ทำตาม  “คำตอบที่ถูกต้อง” แต่เป็นคนที่นำพาชีวิตไป 

ชีวิตอาจม ี“เส้นทาง
ของคำตอบ” เป็น
ถนนสายหลักตีกรอบ
ผู้คนไว ้ แต่คนที่ก้าว
เดินไปสู่เส้นทางอื่น 
ก็ไม่ใช่ผู้แพ้เสมอไป  
เพราะโลกของเรา 
ประกอบขึ้นมาจาก 
เส้นทางน้อยใหญ ่
ซึ่งเชื่อมโยงกัน 
เหมือนแสงและเงา
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ตามความคิดของตัวเอง

เราอาจไมไ่ดย้ิง่ใหญเ่หมอืนผูค้นเหลา่นัน้ แคซ่ือ่สตัยต์อ่ “คำตอบ 

ของตัวเอง” ก็ถือว่ามากพอแล้ว ระหว่างนี้ถ้าไม่ขี้เกียจหรือมีอุปสรรค 

จนลม้เลกิไปเสยีกอ่น ชวีติทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกรอบของสงัคมกน็า่จะประสบ 

ความสำเร็จได้สักวัน

“ทุกวันที่หิมาลัยไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่”8

หนึ่งในคำพูดของเฮอร์มานน์ บูห์ล นักปีนเขาชาวออสเตรียที่ 

ได้รับยกย่องให้เป็นนักปีนเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก  

เขาเป็นหนึ่งในคนดังที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัว เมื่อเราจินตนาการ 

ถึงการปีนยอดเขาสูงชันอย่างเอเวอเรสต์ ก็คงเห็นภาพนักปีนเขา 

ใช้สองมือจับเชือกให้มั่นและไต่ไปตามหน้าผาอย่างทรหด ในยาม 

ประสบวิกฤติหรือเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ฉุกเฉินก็หลบเข้าไปอยู่ใน 

เต็นท์ ต้มบะหมี่สำเร็จรูปกิน รอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น วินาที 

ที่นักปีนเขาปักธงชาติลงบนยอดเขาแล้วตะโกนไชโยโห่ร้อง น่าจะ 

เป็นฉากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางนี้ ภาพเหล่านี้ 

ย้ำเตือนเราว่า คืนวันเลวร้ายถือเป็นส่วนหนึ่งของความฝันอันยิ่งใหญ่

ใช่แล้ว ถึงแม้ว่าตอนนี้จะต้องเสียเวลารอคอยราวกับถูกทิ้งไว้ 

อย่างโดดเดี่ยว แต่สำหรับคนที่ไม่ยอมทอดทิ้งความฝัน ก็เท่ากับว่า 

ตอนนี้คุณกำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่จะเสกให้ความฝันนั้นเป็นจริง  

จงจำให้ขึ้นใจว่า คุณไม่ควรเอาแต่ขดตัวอยู่ในถุงนอน แต่ต้องหมั่น 

แสวงหาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดเอื้อมคว้าความฝันนั้นมาให้ได้  

ตอ่ใหรู้ส้กึไมม่ัน่ใจในตวัเองกอ็ยา่หวัน่ไหวไปกบัสายตาของผูค้นทีค่อย 

เฝ้าวิจารณ์

8 อีดงชอล, “จงขายชิ้นเนื้อเหมือนหลุยส์ วิตตอง”, สำนักพิมพ์โออุอา, 2014
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สมัยที่ยังไม่มีเข็มทิศ ชาวประมงจะกางใบเรือออกแล่นไปสู่ 

ดาวเหนือ มิได้หมายใจโลดแล่นไปไกลถึงดวงดาว แต่เพราะในความ 

มืดมิดราวเถ้าธุลีดิน  มีเพียงดาวเหนือเท่านั้นที่มั่นคงหนักแน่น 

พร้อมนำทางพวกเราไป ความฝันหนักแน่นก็เช่นกัน มันพร้อมจะ 

นำทางเราไปสู่เส้นทางสายสำคัญ ดังนั้นถึงแม้ตอนนี้จะรู้สึกหม่นเศร้า 

ก็จงอย่าละสายตาไปจากดาวเหนือดวงนั้น

ไม่แปลกหรอกถ้าคุณจะรู้สึกหวั่นไหว  แต่จงใช้ชีวิตไปตาม 

ความคดิของตวัเอง และตอ่ใหรู้ส้กึสิน้ไรห้นทาง กจ็งเปน็ตวัของตวัเอง  

เปล่าเปลี่ยวเพียงใดก็จงลุกขึ้นให้ได้อีกครั้ง

ขณะวาดฝนัถงึดาวเหนอืดวงนัน้ จงจำไวว้า่ ณ ตำแหนง่ทีค่ณุยนื 

อยู่ในตอนนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้ว เป็นจุดศูนย์กลางของโลกทั้งใบ
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03 

สเปโร สเปรา...ตราบเท่าที่
ยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวัง

ปจัจบุนันีม้เีหตกุารณเ์ลวรา้ยเกดิขึน้มากมาย แคไ่ดด้ขูา่วกพ็ลอย 

หวาดกลัวหรืออดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธแค้นตาม ช่างเป็นยุคสมัยที่ 

น่าสิ้นหวังเหลือเกิน เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคือ 

การม ี“คณุพอ่ดเีดน่” ไวพ้ึง่พงิ ยิง่การมผีลประโยชนร์ว่มกนัในรปูแบบ 

“สามเหลี่ยมเหล็ก” (Iron Triangle) ระหว่างนักการเมือง - ข้าราชการ 

ระดับสูง  -  กลุ่มคนร่ำรวย มีอำนาจมากขึ้นเท่าไหร่ การเล่นระบบ 

เส้นสายก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น คนหนุ่มสาวเลยพากันสิ้นหวัง ยุคนี้ 

ไม่ว่าใครก็เอาแต่พร่ำเพ้อว่าอยากมีคุณปู่ผู้มั่งคั่งร่ำรวย ผู้คนมากมาย 

ปรารถนาที่จะอพยพไปอยู่ประเทศอื่นไม่ต่างจากการขอลี้ภัยสงคราม

“ระหวา่งสิง่เรา้และการตอบสนองตอ่สิง่เรา้ยงัพอมชีอ่งวา่งอยู ่ และ 

ในช่องว่างนั้นเรามีพลังและอิสรภาพมากพอที่จะเลือกการตอบสนอง 

ซึ่งความสุข และการเติบโตของพวกเราขึ้นอยู่กับการตอบสนองนั้น”

นี่คือคำพูดของ วิกเตอร์ อี.  ฟรังเคิล ผู้เขียนหนังสือเรื่อง  

ชวีติไมไ่รค้วามหมาย (Man’s Search for Meaning) เขาเปน็หนึง่ใน 
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ผู้ที่รอดตายจากค่ายเอาชวิทซ์ ผมพบคำพูดนี้ในการ์ดอวยพรปีใหม่ 

ซึง่สง่มาจากคนทีผ่มเคารพรกั ขณะทีอ่า่นขอ้ความนีซ้ำ้ ๆ คำถามหนึง่ 

ก็ผุดขึ้นในใจ ท่ามกลางปัญหาเรื้อรังในสังคมที่ดูสิ้นไร้ความหวังนี้  

น่าจะมีช่องทางใดหลงเหลืออยู่บ้าง และในช่องทางนั้นก็น่าจะมีสิ่งที่ 

เราพอเลือกได้อยู่บ้าง 

ถ้าเรายกบาร์เบลอย่างสม่ำเสมอ มัดกล้ามเนื้อจะค่อย  ๆ  เกิดขึ้น  

ทว่าหากเราอยากมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ควรยกบาร์เบลที่มีขนาดใหญ่ 

แทน การยกบาร์เบลขนาดใหญ่จำนวนน้อยครั้งให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการ 

ยกบาร์เบลขนาดเล็กหลาย  ๆ  ครั้ง เมื่อเราฝืนยกน้ำหนักเกินกำลัง  

กล้ามเนื้อจะเกิดแผลขึ้น หลังจากที่แผลประสานกันจนหายสนิทก็จะ 

เกิดเป็นมัดกล้ามเนื้อขึ้น หากชีวิตของเราถูกกระตุ้นแล้วฝืนอดทนไว้ 

ท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นพลังขึ้นมาเช่นกัน  เราเรียกว่า “ฮอร์มีซิส” 

(Hormesis) หลักการเดียวกับการสร้างกล้ามเนื้อและการฉีดวัคซีน 

ซึ่งเป็นการนำเชื้อโรคปริมาณน้อยเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายมี 

ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั้น

ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเราควรมีชีวิตที่ราบรื่นปราศจากความเครียด 

ทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตควรถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ สิ่งนี้ 

เรียกว่าความเครียดที่เหมาะสม (Optimum Stress) ซึ่งเป็นพื้นฐาน 

สำคัญสำหรับการมีชีวิตที่ยั่งยืน คนที่ชีวิตมีภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะมี 

เรื่องใดมากระทบจิตใจ  เขาก็จะสามารถผ่านมันไปได้ในที่สุด  

ยกตัวอย่างเช่นในการรักษามะเร็งด้วยการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสี  

หากปล่อยรังสีปริมาณมากตั้งแต่ครั้งแรก เซลล์ก็อาจตายลงทั้งหมด  

แต่ถ้าเราค่อย  ๆ  กระตุ้นทีละนิดเซลล์จะเริ่มทนได้ แม้ภายหลังเซลล์ 

จะถูกกระตุ้นรุนแรงก็ยังสามารถทนได้9 ความเครียดจึงมอบพลัง 

9 ชีวิตง่าย ๆ จะอยู่ได้ยืนยาวจริงเหรอ, หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแมอิล, 28 สิงหาคม 2010
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ให้ชีวิตเติบโตขึ้นเช่นกัน

ชีวิตก็คงไม่ต่างกัน หากพวกเราเติบโตขึ้นโดยปราศจากความ 

เครียดหรือความยากลำบาก ต่อให้มั่นคงแค่ไหน ถ้าเจอแรงกระตุ้น 

เพียงเล็กน้อย ชีวิตก็อาจล้มครืนในทันที โดยพื้นฐานแล้วหากเรา 

มีพ่อแม่ดีชีวิตก็น่าจะสงบสุข คงไม่มีใครปฏิเสธ  “ชีวิตที่ทรงเกียรติ 

และเลิศหรู” แต่ขอให้ดูตัวอย่างขององค์ชายซาโดที่ประวัติศาสตร์ 

บันทึกไว้ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างสมบูรณ์แบบเกินไป จนกลายเป็น 

คนที่ “ขาดภูมิคุ้มกันในชีวิต” ในที่สุดก็มีปัญหาทางจิตจนถูกพระบิดา 

สั่งขังในลังไม้จนตาย 

อมีลิ ซาโตเปค นกัวิง่มาราธอนชาวเชก็ ผูไ้ดร้บัการขนานนามวา่ 

รถจักรแห่งเช็ก หลังจากเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนและพักหลังรักษาตัว 

อยู่หลายเดือน เขาก็กลับมาลงแข่งขันอีกครั้งโดยไม่ได้ฝึกซ้อม แต่ก็ 

คว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ สร้างความตกตะลึงแก่ผู้คนทั่วโลก เขา 

กล่าวว่า 

“นักกีฬาไม่สามารถวิ่งโดยใส่เงินไว้ในกระเป๋าได้ พวกเขาต้องวิ่ง 

โดยที่ในหัวมีความฝัน และใช้หัวใจโอบกอดความหวังไว้”

ชีวิตก็เหมือนกับการวิ่งแข่ง แม้ว่าเราจำเป็นต้องใช้เงิน ทว่าสิ่งที่ 

ทำให้เราออกตัววิ่งไปไม่ใช่เงินมากมายในกระเป๋า แต่เป็นความฝัน 

ที่ลุกโชน พลังที่จะทำให้ชีวิตวิ่งไปได้จนสุดทางไม่ใช่ความโชคดีที่ถูก 

เสกขึ้นมา แต่เป็นตัวเราที่พร้อมเผชิญหน้ากับความล้มเหลว นั่นละ  

ฮอร์มีซิส
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ภายใต้ดวงอาทิตย์อันร้อน 

ระอุ  อูฐต้องทนเดินท่ามกลาง 

ทะเลทรายนานหลายวัน พวกมัน 

มักจ้องมองไปยังดวงอาทิตย์  

เบื้องหน้า  เพราะหากหันหลัง 

หลบแสงจ้า แดดร้อนนั้นอาจเผา 

ร่างกายได้มากกว่า  ในเมื่อเรา 

ไม่สามารถหลบเลี่ยงดวงอาทิตย์ 

หรือวิ่งหนีไปได้ ทางเดียวที่เหลือ 

อยูก่ค็อืการอดทน จอ้งมองไปยงั 

มัน ยอมรับความทุกข์นั้น สิ่งนี้ 

อาจจะพอบรรเทาทุกข์ร้อนลงได้ 

บ้าง

สมัยเป็นเด็ก เพื่อนของผมคนหนึ่งต่อยมวยเก่งมาก เพื่อน  ๆ  

ต่างตั้งฉายาให้เขาว่า “วันพั้นช์” หมายถึงต่อยแค่หมัดเดียวก็ล้ม 

คู่ต่อสู้ลงได้ เพื่อนคนนี้ตัวเล็กแต่หมัดของเขาหนักมาก ภายหลัง 

ผมจึงรู้ความลับว่าทุกครั้งเขาจะแอบใส่ก้อนหินเล็ก ๆ ไว้ในกำมือก่อน  

นี่ละเคล็ดลับที่ทำให้หมัดของเขามีพลังรุนแรง ยามที่เราต้องต่อสู้ 

ในสังเวียนแห่งชีวิต ใครก็ตามที่มีก้อนหินในกำมือน่าจะเป็นฝ่าย 

ได้เปรียบและมีโอกาสชนะมากกว่า ในสังเวียนนักสู้ นักสู้ที่สู้ไม่ถอย 

ถอืเปน็คูต่อ่สูท้ีน่า่กลวัทีส่ดุ เพราะในมอืของเขาแอบกำกอ้นหนิทีช่ือ่วา่  

“ความสิ้นหวัง”  ไว้อยู่ แม้ความสิ้นหวังจะทำให้เราอ่อนแอ แต่มัน 

กท็ำใหเ้ราแขง็แกรง่ขึน้เชน่กนั ดงันัน้อยา่รบีดว่นทิง้มนัไป แตจ่งหยบิ 

มันมาใส่ไว้ในกำมือซะ

ชีวิตก็เหมือนกับ
การวิ่งแข่ง แม้ว่า
เราจำเป็นต้องใช้เงิน 
ทว่าสิ่งที่ทำให้เรา
ออกตัววิ่งไป 
ไม่ใช่เงินมากมาย 
ในกระเป๋า 
แต่เป็นความฝัน
ที่ลุกโชน
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การจ้องมองดวงอาทิตย์อย่างแน่วแน่และการกำก้อนหินไว้ในมือ 

ก่อนปล่อยหมัดสุดแรง ล้วนเป็นการเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังอย่าง 

ทระนง

เป็นที่รู้กันดีว่าพี่น้องตระกูลไรท์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบิน  ใน 

เวลาเดียวกันนั้นก็มีผู้คนมากมายลงมือประดิษฐ์เครื่องบินเช่นกัน  

หนึ่งในนั้นก็คือแลงลีย์ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ 

สาขาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก 

ในปัจจุบัน) แห่งเพนซิลเวเนีย เป็นเลขานุการสถาบันสมิธโซเนียน 

และเป็นผู้คิดค้นสูตรการบินของเครื่องบินที่มีคนขับเปรียบเทียบกับ 

การบินของนก แลงลีย์ได้รับเงินสนับสนุนในฐานะนักดาราศาสตร์ 

แห่งสภา จึงสามารถพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินได้สำเร็จ  

เขาประกาศเรื่องนี้สู่สาธารณชนก่อนหน้าพี่น้องตระกูลไรท์สิบวัน  

แต่เพราะไม่ยอมทดสอบเครื่องยนต์ดูก่อน เครื่องบินจึงไม่สามารถ 

บินขึ้นสู่ฟากฟ้าได้ เรื่องนี้สร้างความอับอายแก่เขาเป็นอย่างมาก

สำหรับพี่น้องตระกูลไรท์ พวกเขาไม่ใช่นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่  

เป็นเพียงช่างซ่อมจักรยานที่อยากจะบินได้เหมือนนก พวกเขาจึง 

เลือกวิธีลองผิดลองถูกทดสอบเครื่องยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่า นำความ 

ผิดพลาดมาปรับปรุงเครื่องบินของตัวเองโดยไม่ย่อท้อ หลังจาก 

ทดลองนบัพนั  ๆครัง้ ผลติปกีขึน้มากวา่ 200 อนั เครือ่งบนิฟลายเออร ์ 

หมายเลข 1 ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นจนสำเร็จ10

ความอับอายของนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่กับเกียรติยศของช่างซ่อม 

จักรยานมีจุดไหนที่แตกต่างกันนะ ใครจะมีความผิดหวังมากกว่ากัน  

คำตอบก็คือ พี่น้องตระกูลไรท์ได้รับเกียรติยศในฐานะ “ผู้ประดิษฐ์ 

เครือ่งบนิคนแรกของโลก” เปน็ความสำเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากความลม้เหลว 

10 ควอนโอซัง, “ช่างซ่อมกับรางวัลโนเบล”, สำนักพิมพ์มีแรอึยชัง, 2014
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นบัครัง้ไมถ่ว้นจนกลายเปน็แรงกระตุน้ เปน็พลงัสูก่ารพฒันา เหมอืน 

ดังที่เปาลู กูเอลยู ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง  จารึกที่ถูกพบในนคร 

อักกรา (Manuscript Found in Accra) ว่า

ความตั้งใจอย่างแน่วแน่เป็นสิ่งสำคัญ แต่การไม่หวาดกลัวต่อ 

ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า 

คนยอมแพ้ไม่ใช่คนที่พ่ายแพ้ แต่เป็นคนที่เลือกความล้มเหลว 

นั้นเอง

ความพ่ายแพ้อาจหมายถึงการรบแล้วแพ้  แต่ความล้มเหลว 

หมายถึงการที่เราขี้ขลาด ไม่กล้าออกไปรบในสงคราม คนที่ไม่คิดสู้ 

ตั้งแต่แรกไม่ต้องหวาดกลัวความพ่ายแพ้ แต่ก็ไม่มีทางได้ลิ้มรส 

ชัยชนะ  ความล้มเหลวเปรียบเหมือนไข้หวัด  สามารถติดต่อสู่ 

ทุกคนได้ ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไร เมื่อเวลาผ่านไปอาการก็จะ 

ทุเลาขึ้นเอง ไม่มีใครยอมจบชีวิตลงเพียงเพราะสิ้นหวังจากความ 

หวาดกลัวหรอก ดังนั้นจงอย่าท้อแท้ ความล้มเหลวเป็นแค่สิ่งที่เรา 

ต้องรับมือให้ได้ ดังภาษิตละตินที่กล่าวไว้ว่า หากสายลมไม่นำพา 

ก็จงออกแรงพายเรือไป 

ความล้มเหลวเป็นเสมือนบาร์เบลที่ช่วยเพิ่มมัดกล้ามเนื้อแห่ง 

ความหวังให้ชีวิตของเรา เมื่อล้มเหลวก็ยิ่งต้องกำมือให้แน่นขึ้นอีก  

เมือ่ถกูปลอ่ยไวใ้นหลมุแหง่ความสิน้หวงักย็ิง่ตอ้งมองออกไปเบือ้งหนา้  

จงเพิม่พลงัใหแ้กค่วามหวงั เพราะความหวงัเปน็ยากำจดัความสิน้หวงั 
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11 “ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวัง” มาจากประโยคในภาษาละตินที่ว่า “Dum Spiro Spero”  

ประโยคที่ให้ความหวังในการมีชีวิตอยู่

ในยามที่รู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดแล้ว มีวลีหนึ่งที่ใช้เรียกความหวัง 

ให้คืนกลับมา

สเปโร สเปรา Spero Spera

ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวัง11

สเปโร สเปรา 
Spero Spera
ตราบเท่าที่ยังม ี
ลมหายใจ
ก็ยังมีความหวัง



24

ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา	

04 

ลิ้นชักแห่งความโศกเศร้า

พวกเราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่เป็นทุกข์แสนสาหัส ช่วงเวลาที่ 

ต้องอดกลั้นเมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ ช่วงเวลาที่ต้องตัดใจจาก 

ของสูงที่พยายามเอื้อมคว้าจนสุดกำลัง ช่วงเวลาที่ไร้ความรู้สึกราวกับ 

ว่าทั้งร่างกายและจิตใจได้ถูกฉีกทึ้งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไม่สามารถ 

เรียกกำลังใจคืนกลับมาได้

ในช่วงเวลาเช่นนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้าง มนุษย์ผู้อ่อนแอจะ 

สามารถอดทนต่อ “ความทุกข์แสนสาหัส” เหล่านั้นได้นานเพียงใดกัน

ผมผ่านประสบการณ์ความทุกข์มามากมาย ผ่านช่วงเวลาที่ 

เพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเสียชีวิตลง สูญเสียผู้คนที่รัก ทั้งที่ 

รู้ความปรารถนาของตนเองแต่ก็ไม่สามารถทำมันให้เป็นจริงได้   

สมัยเรียนต่อก็เป็นแค่คุณพ่อลูกหนึ่งที่แทบหาเงินมาไม่พอจุนเจือ 

ครอบครัว หลายครั้งที่ผมเผชิญหน้ากับความอับอายจนตัวเองดูไร้ค่า 

ตอนจะนอนก็ยากที่จะข่มตาให้หลับ แม้จะยืนหยัดขึ้นก็ดูโซเซคล้าย 

คนสิ้นสติ เป็นช่วงเวลาที่ตัวผมถูกกลืนกิน

ควรทำอย่างไรดีในเวลาเช่นนี้
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อันดับแรก  ผมจะสั่ งร่ างกายให้  

ลุกขึ้นก่อน

เพราะเชื่อว่ าร่ างกายกับจิตใจ 

เชื่อมโยงกัน  เมื่อต้องการให้หัวใจ 

ทำตามที่สั่ง ก็จำเป็นต้องสั่งร่างกาย 

ของตัวเองก่อน ถ้าจิตใจเหนื่อยหน่าย  

ร่างกายก็พลอยเหนื่อยล้าไปด้วย  

ในทางตรงข้าม ถ้าร่างกายอ่อนแอ  

หัวใจก็พลอยหม่นเศร้าไปด้วย จาก 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่า 

ผมพบว่า  ถ้าอยากให้หัวใจเข้มแข็ง 

ต้องเริ่มจากปลุกร่างกายให้ฟื้นขึ้นเสียก่อน

อันดับแรกต้องเลิกเหล้ากับบุหรี่ ให้ได้   

ตามปกติแล้วหากคืนไหนเราดื่มเหล้าหนัก ในวัน 

ถัดมาหัวใจจะยิ่งรู้สึกเศร้าและว่างเปล่าเป็นพิเศษ  

พานรู้สึกหดหู่มากขึ้นอีก ตอนนี้ผมเลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว  

สมัยที่สูบบุหรี่จัด  ๆ ช่วงที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจผมจะลด 

ปริมาณการสูบให้น้อยลง

นอกจากนีผ้มยงัตัง้ใจออกกำลงักายสมำ่เสมอ กฬีาสดุโปรดกค็อื 

การว่ายน้ำ ได้กลั้นลมหายใจ ปล่อยตัวจมดิ่งลงสู่น้ำลึก เหมือน 

ได้รับการลูบไล้อย่างอ่อนโยน อีกทั้งกีฬาประเภทนี้ใช้แรงเยอะ จึง 

ทำใหรู้ส้กึเหนือ่ยงา่ย แกอ้าการนอนไมห่ลบั ความรูส้กึกระสบักระสา่ย 

ยามคำ่คนื ปดิผลกึความกงัวลใจตราบจนถงึรุง่สาง เปน็กฬีาทีช่ว่ยให ้

จิตวิญญาณได้ออกกำลังกายและพักผ่อนไปในตัว

ช่วงที่รู้สึกเป็นทุกข์เรามักจะปลีกตัวอยู่คนเดียว  ไม่ใช่เรื่อง 

ง่ายเลยที่จะผ่านมันไปเพียงลำพัง กระนั้นมันก็ทำให้เราคุ้นชินกับ 
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เสียงภายในใจและความกังวล 

ของตัวเราเอง 

ในยามที่อยู่คนเดียว หลาย 

คนอาจเลือกดูทีวี ดูภาพยนตร์  

อ่านหนังสือ  ทำความสะอาด  

ฯลฯ เอาจติใจไปผกูไวก้บังานอืน่ 

ส่วนผมเลือกที่จะเขียนบทความ 

ไม่ใช่บทความประเภทที่เขียนให้ 

ผู้อื่นอ่าน แต่เป็นบทความที่ไร้ 

ลำดบัขัน้ตอน เหมอืนกบัเปน็การ 

เปลี่ยนความเครียด สาเหตุของปัญหา อารมณ์ ความคิด ฯลฯ ให้ 

เป็นบทความ เหมือนที่หุ่นยนต์ในภาพยนตร์เรื่อง แชปปี้ เครื่องกล 

เปลีย่นโลก (Chappie) ยา้ยวญิญาณตวัเองผา่นคอมพวิเตอร์ ปญัหา 

ตา่ง ๆ กค็ลา้ยจะถกูถา่ยทอดลงสูแ่ผน่กระดาษ มนัไมใ่ช่ “การทำสำเนา 

เอกสาร” แต่เป็นกระบวนการ  “คัต  - เพสต์” หรือการโยกย้ายปัญหา 

และความวิตกกังวลไปไว้ที่อื่นแทน เพราะขณะที่เขียนความทุกข์ 

และความวิตกลงไปในกระดาษ ผมก็แอบวาดหวังว่าสิ่งต่าง  ๆ  ในหัว 

จะถูกลบเลือนไปด้วย

มีงานวิจัยหนึ่งได้ทดลองแบ่งนักเรียนที่มีความเครียดออกเป็น 

สองกลุม่ โดยกลุม่แรกใหท้ำขอ้สอบตามปกต ิ สว่นกลุม่ทีส่องใหเ้ขยีน 

บทความสรุปความเครียดของตัวเองก่อนสอบ ผลปรากฏว่านักเรียน 

กลุ่มที่เขียนความเครียดของตัวเองมีคะแนนสอบสูงกว่า เนื่องจาก 

พวกเขาได้ลบความกังวลใจออกไปจึงมีสมาธิในการสอบมากขึ้น การ 

เขียนบทความจึงน่าจะกำจัดความเครียดได้เช่นกัน 

แต่บางครั้งในยามที่ผมเผชิญหน้ากับความทุกข์จนไม่สามารถ 

บังคับหัวใจให้จัดการความทุกข์ด้วยวิธีนี้ได้ ครั้งหนึ่งผมรู้สึกเป็นทุกข์ 

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 
ที่จะผ่านมันไป
เพียงลำพัง กระนั้น
มันก็ทำให้เราคุ้นชิน 
กับเสียงภายในใจ 
และความกังวล 
ของตัวเราเอง
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อย่างหนัก จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน 

สมอง ต้องรักษาด้วยยาหลายชนิด ลองกินยาหลายประเภท แต่ก็ 

ไม่ได้ผลอยู่ดี คุณหมอจนปัญญาจึงแนะนำให้จับคู่ยาเหล่านั้นจน 

ดูคล้ายกับการจับฉลากสายบอลโลก ซึ่งก็ไม่ได้ผลอยู่ดี ทว่าวันหนึ่ง 

หลังจากที่แก้ปัญหาความทุกข์นี้ได้  ฉับพลันร่างกายก็หายดีเป็น 

ปลิดทิ้ง ร่างกายอาจสำคัญมากก็จริง แต่ปัญหาทางใจยังไงก็ต้อง 

เริ่มต้นแก้ที่จิตใจ

วินาทีที่ผมจัดการกับจิตใจตัวเองได้ “ตู้เก็บยาจีน” เป็นสิ่งแรกที่ 

ผมคิดถึง ตู้เก็บยาจีนเป็นตู้ที่มีลิ้นชักมากมายใช้เก็บสมุนไพรต่าง ๆ   

ถ้าจิตใจของเราถูกแบ่งออกเป็นลิ้นชักมีหัวข้อย่อยต่าง  ๆ  เช่น  

คาบเรียน การจัดการ หนังสือ การอบรม โปรเจ็กต์ ฯลฯ แล้วใน 

แต่ละลิ้นชักก็มีหัวข้อย่อยอีก เช่น ลิ้นชักเรื่องบ้านก็มีหัวข้อเกี่ยวกับ 

แม่ ลูก ภรรยา ครอบครัวภรรยา พี่น้อง ลิ้นชักเรื่องความสัมพันธ์ 

ก็จะเกี่ยวกับเพื่อน คนที่รู้จัก ฯลฯ สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเป็นทุกข์คือ 

ลิ้นชักสุดท้าย ซึ่งคือลิ้นชักที่บรรจุความกังวลใจทั้งหลายเอาไว้  

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็ปฏิญาณว่าจะไม่เปิดลิ้นชักขึ้นมา 

พร้อมกันสองใบโดยเด็ดขาด เมื่อทำงานก็เปิดเฉพาะลิ้นชักทำงาน  

เมื่อคิดถึงครอบครัวก็เปิดเฉพาะลิ้นชักครอบครัว ต้องตั้งสติให้ดี 

ไม่เผลอเปิด  “ลิ้นชักแห่งความทุกข์”  ขึ้นมา จนในที่สุดตอนนี้ผมก็ 

สามารถปิดลิ้นชักแห่งความทุกข์ลงได้ชั่วคราว อาจยังทำได้ไม่ดีพอ  

แต่ก็ต้องพยายามต่อไป
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ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา	

ในยามที่เราทำอะไรไม่ได้เลย วิธีสุดท้ายก็คือการ “ขดตัว” อาจ 

ต้องปรับใจให้เล็กลง เล็กลง เล็กลงอีก...เหมือนสัตว์ที่ยอมขดตัว 

แน่นิ่งยามพบกับศัตรูตัวฉกาจ หรือแมลงที่พรางสีจนเข้ากับสภาพ 

แวดล้อม อีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดขึ้นได้ก็คือ “วอลนัท” ที่มีเนื้อแสนหวาน 

อร่อยหลบซ่อนอยู่ภายในเปลือกแข็ง

นั่นละ ป้อมปราการสุดท้ายวอลนัท

สรรพสิ่งที่ขดตัวและพรางตัวล้วนสิ้นสูญ

วาดหวังเพียงแค่

หลบเร้นเงียบเชียบ อย่าถูกค้นพบ

หมอบราบตัวลง กลืนไปกับพื้นดิน

ข่มตาลงแลข่มใจเฝ้ารอ

ให้ทั้งร่างกายสูญสลายมลายไป 

จาก ขดตัว ของพักยอนจุน12 กวีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่โซล ในปี ค.ศ.  

2004 ได้รับรางวัลวรรณศิลป์ชุงอัง

ถ้าหัวใจเป็นเช่นดั่งเนื้อผลไม้ที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเปลือกแข็ง  

ต่อให้คลื่นยักษ์ถาโถม มรสุมโหมเข้าใส่ ความกังวลใจใด  ๆ  ที่ทำให้ 

เราเป็นทุกข์ก็จะมลายหายไปเอง นั่นเพราะเราหมอบราบตัวลง กลืน 

ไปกับพื้นดิน 

ผมเคยอ่านบทกวี  พ่อเรียกฉันว่าน้องสาวภรรยา  ของพักยอนจุน  

จินตนาการได้เลยว่าเธอคงเขียนบทกลอนนี้ผ่านความทุกข์แสนสาหัส 

เพราะผู้เป็นพ่อไม่สามารถจดจำเธอในฐานะลูกสาวได้ แต่กลับเรียก 

เธอที่ละม้ายคล้ายกับภรรยาตัวเองว่า “น้องสาวภรรยา” ส่วนในบทกวี 

12 พักยอนจุน, “พ่อเรียกฉันว่าน้องสาวภรรยา”, สำนักพิมพ์มุนฮักดงแน, 2012
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พ่อกลายเป็นงู เธอรำพันว่า ฉัน “แขวน” พ่อเอาไว้ในโรงพยาบาลแล้ว 

รีบเหยียบย่างออกมา ไม่แน่ว่าลึก  ๆ  ในใจเธอนั้นอาจมีหอยนางรม 

แห่งท้องทะเลขดตัวอยู่




