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 ผมคอ่นขา้งผูกพนักบัตาของผม ตาเลีย้งผมมาตัง้แตเ่ดก็ หงุหา
อาหารใหก้นิ ใหเ้งนิซ้ือขนม เดนิไปสง่โรงเรยีน รวมทัง้สอนหลายสิ่งหลาย
อย่างให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้ แต่หนึ่งในค�าสอนที่ผมจดจ�าได้แม่นย�าคือ
ค�าสอนในช่วงเวลาท้ายๆ ของตา
 ยังจ�าได้ เย็นวันนัน้ผมกับแกนั่งเล่นอยู่ในสวนหย่อมของหมู่บ้าน 
แกถามผมว่าอายุเท่าไหร่แล้ว ผมบอกอายุไป แล้วจึงถามว่าปีนี้ตาอายุ
เทา่ไหร ่ตาตอบทนัทโีดยไม่ตอ้งนบัค�านวณว่า 94 ปี ผมจึงแซวกลับไปวา่
ท�าไมจ�าได้แม่นย�าขนาดนัน้ ตาตอบว่า ก็นับเดือนนับปีมาตัง้แต่อายุครบ 
80 ปี “นี่ก็นับมา 14 ปีแล้ว ยังนับอยู่ ไม่ตายสักที ขี้เกียจจะอยู่แล้ว” ผม
หวัเราะใหก้บัค�าตอบของตา แลว้ตากปิ็ดทา้ยพรอ้มเสยีงหัวเราะว่า “ที่ผา่น
มาแค่ไม่เกะกะโลกก็เอาแล้ว” 
 หลังจากนัน้ไม่นานตาก็จากไป วันเผาศพของตา ผมมองควัน
ที่พุง่ออกมาจากปลอ่งเมรุลอยขึน้ไปบนอากาศ ควนัไฟที่พวยพุง่ออกมา
ท�าใหผ้มนกึถึงค�าของตา “แคไ่มเ่กะกะโลกกเ็อาแลว้” จะตัง้ใจหรอืไม่กต็าม 
แต่ผมคิดว่านี่คือค�าสอนสุดท้ายที่ตามอบให้ผม
 Read Me ฉบับนี้เป็นฉบับที่ผมภูมิใจเป็นพิเศษ เนื่องเพราะมัน
บรรจุถ้อยค�าของคนรุน่เก่าที่สง่มอบใหก้บัคนรุ่นใหม ่ทัง้ภมูปัิญญา ความรู้
ทัศนะที่สั่งสมมาของผู้มาก่อนนั้นเป็นเหมือนของขวัญแห่งกาลเวลาท่ีคน
หนุ่มสาวสามารถน�าไปใช้เพื่อตัวของพวกเขาเองหรือเพื่อสิ่งที่ ย่ิงใหญ่
กว่านัน้ได้ หรือจะไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีใครว่า ไม่มีถูกมีผิด แต่อย่าง
นอ้ยทางที่แผ้วถางแลว้ก็ท�าให้เราเหน็วา่ควรท�าอยา่งไรหากคดิอยากถาก
พงหญา้หาหนทางของเราเอง ผมในฐานะคนรุน่กลางจงึปลาบปลืม้ใจยิ่งที่

ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของการสง่ตอ่ที่วา่นีก้อ่นภาระหนา้ที่ในการเป็นพี่เลีย้งของ
นิตยสารเล่มนี้จะหมดลงในไม่ช้านาน
 อกีไมน่านผมคงแก ่ยงัไมแ่นใ่จวา่จะเริ่มนบัเดอืนปีอยา่งตัง้ใจในปี
ที่ 80 เหมือนตาหรือไม่ แต่ก็นั่นแหละ มาตรแม้นว่าผมจะแก่แบบไหน แค่
ไม่เกะกะโลกได้อย่างที่ตาว่า ผมก็คิดว่าตนเองคงเอาแล้ว

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

 ถึงแม้ว่าในอดีตเราจะต้องหาฟืนมา “ก่อไฟ” เพื่อตั้งเตา    
ตม้น�้าให้รอ้น แตใ่นปัจจุบนัเราสามารถท�าให้น�้าเดอืดไดเ้พยีงแคใ่ช้ปลาย
นิ้วสัมผัส และยังมีแนวโน้มว่าในอนาคตเราจะสามารถท�าให้น�้าเดือดได้
เพียงแค่ใช้จิตสัมผัสก็ตาม

 น�้าร้อนยังคงเป็นน�้าร้อน

 ...แด่หนุ่มสาว

อนัญญา คูเอี่ยม

“ถ้าหากว่าในขณะที่เธอยังหนุ่มสาว แต่เธอยังไม่อาจมองดูผู้คน 
สัตว์ ดอกไม้ด้วยความรักแล้ว เมื่อเธอเติบโตขึ้นก็จะพบว่าชีวิตของ
เธอว่างเปล่า เธอจะเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงา เงาด�ามืดแห่งความกลัวจะ
ติดตามเธอไปทุกหนทุกแห่ง” - กฤษณมูรติ ฝากไว้ให้หนุ่มสาว

 และเมื่อความกลัวได้เข้าครอบง�าจิตใจ และติดตามเธอไป
ทุกหนแห่งเสียแล้ว เช่ือเถอะว่า ความรักจะไม่อาจงอกงาม ความคิด
สร้างสรรค์จะไม่อาจเติบโต และแม้กระทั่งจิตวิญญาณแห่งความสุข
ที่แท้จริงซ่ึงพอจะหลงเหลืออยู่บ้างในตัวตนของเธอ ก็คงจะเหือดแห้ง
และมอดหายไปในสกัวนั...เธออยากเป็นเช่นนัน้หรอื อยากเกดิมาและตาย
จากไปเพยีงเพื่อหายใจทิง้ เพยีงเพื่อวิ่งวนไปตามกระแสโลก แมว้า่นั่นจะ
ไม่ใช่ตัวเธอเลยอย่างนัน้หรือ อย่าเลย อย่าเป็นเช่นนัน้เลย...น่าเสียดาย 
– เรา ผู้หาได้มีนามอันใดอันไพเราะ ฝากไว้ให้ตัวเอง ยามเมื่อเราอาจ
หลงลืมอะไรบางอย่าง ไว้ในที่ใดสักที่หนึ่ง

แพรวา มั่นพลศรี

editor’s 
talk



(เรื่องจากปก)cover story 

 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองเมื่อ

ในอดีต การตีพิมพ์หนังสือเพื่อปลุกเร้าจิตใจคนหนุ่ม

สาวเป ็นกิจกรรมที่ เ กิดขึ้นอย ่างกว ้างขวาง 

แด่หนุ่มสาว เป็นหนึ่งในหนังสือเล่มบางๆ ที่ได้รับ

การตีพิมพ์ แต่ทว่าระหว่างบรรทัดกลับมีพลัง

กระตุ้นเตือนให้หนุ่มสาว และผู้คนในยุคนั้นได้

หยุดคิด และตั้งค�าถามต่อการมีชีวิตอยู่

 แด่หนุ่มสาว ประพันธ์โดย กฤษณมูรติ

นักประพันธ์ชาวอินเดียที่เกิดเมื่อปี 2438 ผู้ท่ี

เชื่อว่า ...ก่อนที่เราจะพูดถึงการปฏิวัติเพื่อน�า

สังคมอันสันติสุขมาสู่มนุษย์ เราจ�าเป็นอย่าง

ที่สุดที่ต ้องปฏิวัติภายในหัวใจของเราเองเสีย

ก่อน... ความคิดของปราชญ์ชาวอินเดียเดินทาง

มาถึงไทย โดยการแปลของ พจนา จันทรสันติ 

และได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2518 โดยส�านัก

พิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

 ในปัจจุบันที่เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า คล้ายกับว่าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ

ในอดีต หากแต่ยงัหลงลมืความเจ็บปวดจากรอยแผลที่เราเคย

ได้รับ

แด่...



หนุ่ม

สาว  การมีชีวิตยู่ในยุคท่ีกระแสทุกอย่างไหลเร็วไปเร็ว จนชักพา

ให้เราหลุดร่วมไปกับกระแส การต้ังหลักอาจเป็นส่ิงส�าคัญท่ีเราต่าง

จ�าเป็นต้องมี การเรียนรู้ และพยายามท�าความเข้าใจถึงเหตุผลของ

การมีชีวิตอยู่ อาจเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีจ�าเป็นโดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาว 

 การเรียนรู้ชีวิตที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการเรียนรู้จากคนท่ีเคย

ผ่านชีวิตมาก่อน เป็นโอกาสดีที่เราจะได้หยุดคิด และตั้งค�าถามต่อ

การมีชีวิตอยู่ โดยการเข้าไปพูดคุยเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เคย

ผ่านการเป็นหนุ่มสาวมาแล้ว ท้ังจาก นักคิด นักเขียน นักดนตรี 

นักกีฬา นักอนุรักษ์ ศิลปิน ครูอาจารย์ หรือแม้กระท่ังนักบวช รวม

แล้วกว่า 11 ท่าน ในประเด็นส�าคัญท่ีควรค่าแก่การส่งมอบให้แด่หนุ่ม

สาว รวมถึงการทบทวนความคิดต่างๆ เหล่านั้น กลับไปสู่หนังสือ

แด่หนุ่มสาว โดยการน�าข้อความบางส่วนจากบางบทกลับไปเชื่อมโยง

เพื่อเป็นการอ่านซ�้าอีกครั้ง 

 ...เรียนรู้ซ�้าอีกครั้ง



พระอาจารย์จ�าเนียร จารุธัมโม

อันธพาล สู่
ร่มกาสาวพัสตร์ 

cover story

เรื่อง: ธิติ ปลีทอง



ชวีติวยัเยาว์ของหลวงลงุเป็นอย่างไร
	 ตัง้แต่อาย	ุ12	อาตมากห็นอีอกจากบ้านแล้ว	มแีค่เสือ้ผ้าชดุเดยีว

กับเงินเพียง	10	บาท	50	สตางค์	ตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าไม่อยาก

อยู่บ้านหลังนั้นแล้ว		เพราะทางบ้านไม่ยอมส่งเสียให้เรียน	โยมพ่อก็ติด

เหล้าเมายา	ติดผู้หญิงห้องอาหาร	ท�าร้ายคนในบ้านทุกวัน	 เล่าแล้วมัน

ก็เหมือนละครนะ	 เด็กคนหนึ่งหนีออกจากบ้าน	พาชีวิตพเนจรไปเรื่อยๆ	

ค�่าไหนนอนนั่น	แต่โชคยังดีพอไปถึงจังหวัดชุมพรก็มีคนรับเข้าท�างาน	

อาตมาไปเป็นเด็กเก็บของในคณะหนังตะลุง	 หนูนุ้ย	 เป็นคณะเร่ที่ออก

เดินสายตามต่างจังหวัด	ท�ากับเขาอยู่ได	้2	ป	ีจนพี่ในคณะคนหนึ่งชวน

ไปท�าอู่รถด้วยกันที่จังหวัดพัทลุง	แนะน�าว่าได้เงินด	ี ไอ้เราก็ไปสิ	 ล�าพัง

อาชีพเด็กเก็บของแบบนี้ได้วันละเพียงบาทห้าสิบ	 แค่มีกินไม่ให้อดไป

วันๆ	 เท่านั้น	 แต่ชีวิตพลัดถิ่นมันไม่มีพรมแดงปูรอ	มารู้ตัวอีกทีว่าการ

ใช้ชีวิตในอู่รถท�าให้เราติดกระท่อม	 ติดยาม้างอมแงม	และพอติดหนัก

เข้า	จากที่เคยเป็นผู้เสพก็เลยต้องมาเป็นผู้ขายเพื่อให้มีเงินซื้อมาสูบ	จน

อาตมาถูกจับเข้าสถานพินิจเด็กถึง	2	ครั้ง

พอชวีติก้าวเข้าวยัหนุม่ ทราบมาว่าหลวงลงุเคยก่อวรีกรรมไว้
มากมาย อยากให้ช่วยเล่าถงึประสบการณ์ในตอนนัน้
	 คนเราถ้าได้หลงเข้าวงจรยาเสพติด	 ก็ต้องหลงผิดท�าอย่างอื่น
ต่อไป	หลังถกูปล่อยตวัจากสถานพนิจิ	อาตมาได้มาอยูก่บัเพือ่นคนหนึง่
ที่รู้จักกันในคุก	ซึ่งคนนี้ก็ทั้งติดยา	ทั้งขี้ขโมย		อาตมาได้วิชาโจรจากมัน
มามาก	ตั้งแต่วิธีลักรถ	ปล้น	จี	้แรกๆ	อาตมาก็ลงมือกบัมันด้วย	แต่ระยะ
หลังๆ	ต�ารวจก็เริ่มชุม	คนก็เริ่มระวังตัวกันมากขึ้น	ทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยน
จากขโมยรถที่จอดไว้ตามหน้าบ้าน	ไปปล้นรถแทน	จ�าได้ว่าครั้งสุดท้าย
ที่อาตมาเลิกท�า	 เพราะเหย่ือเขาสู้	พอเห็นท่าไม่ดี	 อาตมาจึงใช้มีดแทง
เจ้าของรถ	 อาการเป็นตายไม่รู้	 ตอนนั้นรู้แต่ว่าเราต้องหนี	 อาตมากับ
เพื่อนเลยแยกกันไปคนละทาง	เพื่อนหนีไปอยู่ในสวน	ส่วนอาตมาก็เอา
เงินเก็บที่มีอยู่	 9	 พัน	หนีขึ้นไปอยู่กรุงเทพฯ	 เพ่ิงมารู้ทีหลังว่าเพื่อนคน
นี้ถูกยิงตายหลังจากอาตมาหนีไปกรุงเทพฯ	 ได้สองเดือน	 ซึ่งคนที่ยิงก็
เป็นลูกชายของคนที่อาตมาท�าร้ายวันนั้น	 	แล้วพอไปอยู่กรุงเทพฯ	ก็ยัง
ไม่วาย	ไปมีเรื่องกับคู่อริต่างสถาบัน	อาตมายิงเขา	แล้วก็หนีกลับมาอยู่
ระนอง	คือคิดง่ายๆ	ว่าจะรอดเหมือนทุกที	แต่ต�ารวจกลับตามตัวจนเจอ	
จึงโดนจับและจ�าคุก	9	ปี	แต่ลดโทษเหลือ	6	ปี

แล้วท�าไมชีวิตถงึหนัเหมาทางพระธรรมได้ 
	 มันมีมากกว่านั้นโยม	ยอมรับว่าพอได้ออกจากเรือนจ�า	อาตมา
ก็ยังคิดไม่ได้หรอก	 ถึงจะเลิกเป็นโจรและเลิกยา	แต่อาตมาก็ดันมาติด
เหล้าติดพนัน	ยังรับของเถื่อนมาขาย	จนโยมพ่อไม่พอใจ	ไปท�าร้ายโยม
แม่บ่อยๆ	โทษทีไ่ม่สัง่สอนลกู	จนวนัหนึง่อาตมาสงสารแม่	รู้สกึทนไม่ไหว		
จงึตดัสนิใจจะฆ่าพ่อของตวัเองเสยี	แต่แกไม่ตาย	กระสนุเข้าเส้นประสาท	
แกเป็นอัมพาตครึ่งตัว	ซึ่งเรื่องนี้ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดี	แต่เรื่องไม่เคย
ไปถึงหูต�ารวจ	เพราะคนในครอบครัวของอาตมากราบขอไว้		ตั้งแต่ตอน

 การทีเ่คยเป็นคนใจบาปโหดเหีย้ม ก่อคดอีกุฉกรรจ์

มาแล้วนับไม่ถ้วน ทั้งข้อหาพยายามฆ่า จี้ ปล้น และค้ายา 

ติดสถานพินิจเด็กมาแล้วถึง 2 คร้ัง นอนห้องขังมาแล้ว 

กว่า 6 ปี จนท้ายที่สุด ชีวิตที่เหลือเกือบถูกศาลพิพากษา

ให้ต้องลงเอยอยู่ในคุก เพื่อชดใช้เวรกรรมที่เคยก่อ

 ทว่า เวลาล่วงเลยมาแล้ว 30 ปี จากเด็กหนุ่มที่

เคยถูกสังคมตีตราเยี่ยงสัตว์ร้าย ผู้คนต่างชี้หน้าเป็นตัว

อันตราย กลับกลายเป็นชายชราผู้ยอมสละเรื่องทางโลก 

ละทิง้ความรนุแรง ไม่มวีีแ่ววของความก้าวร้าวทารณุ  มุง่

เดนิหน้าอทุศิตนให้กบัเส้นทางสายธรรมะ จนชาวบ้านต่าง

พากันเลื่อมใสศรัทธาในฐานะ 'พระวินยาธิการ' ผู้คุมกฎ

พระธรรมวินัยสงฆ์ประจ�า 14 จังหวัดภาคใต้ หรือที่เรียก

กันว่า “ต�ารวจพระ” และย่อหน้าต่อจากนี้คือค�าสารภาพ

เปิดใจทีไ่ม่เคยมใีครได้ยินมาจากทีไ่หน พระอาจารย์จ�าเนยีร 

จารุธัมโม กับชีวิตวัยหนุ่มบนเส้นทางอันธพาล สู่ร่ม

กาสาวพัสตร์

ถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องหยุด 

ทิ้ งชี วิต เก ่ าๆ ของ เรา

ด้วยการบวช

"
“
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นั้นอาตมาจึงส�านึกได้ด้วยตัวเองว่า	ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุด	ทิ้งชีวิต
เก่าๆ	ของเราด้วยการบวช	บวชเพื่อชดใช้กรรมที่ท�ากับบุพการี	บวชเพื่อ
ซับน�า้ตาให้คนเป็นพ่อเป็นแม่

ผลของการกระท�าครัง้นัน้ ท�าให้ชวีติในผ้าเหลอืงมีอปุสรรคกับ
หลวงลุงอย่างไร 
	 เวรกรรมมันตามกันทันในชาตินี้	บางวัดก็ไม่รับบวชอาตมา	แต่
โชคยังดีได้หลวงตาท่ีวัดบางนอนนี่แหละยอมบวชให้เพราะเห็นว่าเรามี
ความตั้งใจจริง	จ�าได้ว่าวันบวชไม่มีคนมาร่วมงานเลย	นอกจากโยมแม่
ก็มีแค่สัปเหร่อ	 เจ้าอาวาส	 กับหมาในวัดรับรู้	 	 อีกอย่างช่วงออกเดิน
บิณฑบาตเช้าก็เดินบาตรเปล่าทุกวัน	 	 คนเขาปิดประตูบ้านหนีก็มี	 ท�า
ไม่เห็นกม็	ีบางทกีร็อให้อาตมาเดนิผ่านไปก่อน	ถงึออกมารอถวายปัจจยั
ทานกบัพระอกีรปู	แรกๆ	ไอ้เรากน็กึน้อยใจนะ	คดิว่าท�าไมจะต้องมาเดนิ
แบบนี้ทุกวัน	ฝนตกแดดออกก็ต้องมา	ทั้งๆ	ที่ไม่มีใครเห็นเราเป็นพระ

เมือ่ต้องเผชญิกบัเรือ่งแบบนี ้แล้วอะไรท�าให้หลวงลงุถงึยงัคงบวช
เป็นพระ
	 อาตมาเห็นน�้าตาของแม่ทุกเช้า	 มันเป็นน�้าตาที่แสดงถึงความ
ดีใจ	และท�าให้อาตมายังมีก�าลังใจต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลาย	 ตั้งแต่วัน
แรกที่ห่มผ้ากาสาวพัสตร์	 จนถึงวันนี้ก็	 14	ปี	 แต่ไม่เคยมีวันไหนเลยที่
โยมแม่จะไม่มารอใส่บาตร	ไม่ว่าฝนตก	หรือแดดออกท่านก็ยังมา	แล้ว
แบบนี้อาตมาจะเลิกล้มความตั้งใจไปง่ายๆ	กับอุปสรรคเล็กๆ	น้อยๆ	ได้
อย่างไร

การบวชให้อะไรกบัชวีติ บวชแล้วท�าให้ได้เรยีนรูถ้งึอะไรบ้าง
	 ผลตอบแทนจากการบวชมนัขึน้อยูก่บัเจตนาของคนบวชนะโยม	
อย่างอาตมาบวชเพราะต้องการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เคยก่อกรรม
ท�าเข็ญในอดีต	บวชเพ่ือให้ผ้าเหลืองช่วยเหนี่ยวรั้งกายและจิตใจไม่ให้
เกิดตัณหา	 โทสะ	 จนเที่ยวไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น	 และก็ช่วย
อาตมาได้จริงๆ	เพราะอย่าลมืว่าการบวชเป็นอบุายวธิทีีพ่ระพทุธเจ้าสร้าง
ขึน้เพือ่ให้คนละจากบาป	ท�าให้เราต้องมศีลี	อยูใ่นพืน้ทีจ่�ากดั	โอกาสพบ
หน้าคนก็น้อยลง	เมื่อน้อยลงก็น้อยความ	น้อยปัญหา	ถ้าวันนั้นอาตมา
ไม่บวช	ตอนนี้อาจต้องนั่งอยู่ในเรือนจ�าที่ไหนสักแห่ง	หรืออาจเสียชีวิต
ไปแล้วก็ได้

บทบาทหน้าท่ีของการได้รบัต�าแหน่งพระวนิยาธิการหรอืต�ารวจ
พระจะต้องปฏิบตัอย่างไรบ้าง
	 ก็ท�าหมดแหละโยม	ไม่ได้ย่ิงใหญ่อะไรเลย	เหนื่อยกว่าเก่าด้วย	
จากที่ต้องท�างานกลางแดด	กวาดลานวัด	ทาสีก�าแพงโบสถ์	จนตัวถูก
แดดเผาจนขึ้นรูปอังสะ	 ยังต้องคอยช่วยเหลือด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ในจังหวัด	คอยดูแลตรวจตราความสงบเรียบร้อยด้านการปฏิบัติ
วินัยของพระภิกษุสามเณร	 หรือพระที่เข้ามาในจังหวัดไม่ให้ท�าผิดกฎ
ระเบียบของสงฆ์

ในวันนีห้ลวงลงุคดิว่าจะบวชตลอดไปหรือเปล่า 
	 อาตมาบวชมา	14	ปี	 เวลาขนาดนี้	 ถ้ามองไปข้างหน้า	จะรู้สึก
ว่ามันยาวนานเหลือเกิน	แต่พอได้มองไปข้างหลัง	กลับรู้สึกว่ามันเร็วจน
บางครั้งก็คิดว่า	เราเพิ่งปลงผมบวชไปเมื่อไม่นานนี้เอง	เรื่องของอนาคต
อาตมาไม่รู	้แต่ตอนนีอ้าตมายงัไม่มคีวามคดิจะสกึ	เพราะยงัอยากเรยีน
รู้การมีชีวิตอยู่อย่างไม่เบียดเบียน	 ยังอยากเผยแผ่ทางสงบให้กับชาว
พุทธต่อไป	ให้เขารู้ว่า	ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราตายไป	สิ่งที่เราท�ากับคนอื่น
เท่านั้นที่ยังอยู่	 และที่ส�าคัญอาตมาจะสึกก็ต่อเมื่อ	 สามารถออกไปใช้
ชีวิตอย่างคนทั่วไปได้โดยไม่รู้สึกละอายกับกรรมที่เคยก่อ	ซึ่งวันนั้นอาจ
จะเป็นวันเดียวกับที่อาตมามรณภาพแล้วก็ได้

ถ้าตอนนี้มีใครสักคนหลงท�าผิดเหมือนครั้งที่หลวงลุงยังเป็น 
'หนุ่มสาว' หลวงลงุอยากจะตักเตือนเขาว่าอย่างไร
	 ไม่มีใครผิดเสมอไป	แต่ก็ไม่มีใครถูกตลอดกาล	จะเป็นคนดีไม่
ได้ขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาเคยท�าอะไร	แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า	เมื่อไหร่จะเริ่มลงมือ
ปรับปรุงเเก้ไขมากกว่า	โยมสังเกตไหม	ต้องฟ้ามืดเท่านั้นถึงจะเห็นดาว	
ชวีติคนกเ็หมอืนกนั	บางทอีาจต้องผ่านชัว่เป็นร้อยพนัจงึค้นพบทางออก
ของชีวิต
	 อาตมาอยากฝากถึงคนที่เคยหลงผิดว่าอย่าเพ่ิงท้อใจ	 ชีวิตน้ี
มันสั้น	แต่คงไม่สั้นเกินจะเริ่มต้นใหม่	และที่อยากฝากถึงมากที่สุดก็คือ
คนในสงัคม	อาตมาอยากให้ทกุคนตระหนกัถงึการให้อภยัซึง่กนัและกนั	
เพราะถ้าวนันัน้ไม่มวีดัไหนยอมรบัอาตมาเป็นภกิษ	ุวนันีช้วีติคนหนึง่คน
คงผพุงัไม่เป็นท่า	และคดิว่ายงัมผีูห้ลงผดิอกีเยอะทีอ่ยากเปลีย่นชวีติตวั
เอง	แต่เขาไม่ได้รับโอกาสเหมือนอาตมา	เพราะสังคมไม่หยิบยื่น	มันน่า
ใจหายนะท่ีเราก�าลงัตกอยูใ่นยคุทีถ่กูสอนให้เชือ่ว่าความคดิของคนส่วน
ใหญ่ถูกต้อง	จนเรายึดติดกับความคิดของคนส่วนมาก	และคาดหวังว่า
เมื่อสังคมยอมรับแล้ว	เราจะเป็นคนดี	มันจึงกลายเป็นว่า	เราใคร่หาการ
ยอมรับ	มากกว่าต้องการจะเป็นคนดี

ไม่มีใครผิดเสมอไป 

แต่กไ็ม่มใีครถกูตลอดกาล

"
"
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แด่หนุ่มสาว

...การจะหาออกมาว่าอะไรคือสัจจะ จ�าเป็นต้องมีความรักอันยิ่งใหญ่ และมี

ความรู้อย่างลกึซึง้ในสัมพนัธภาพระหว่างมนุษย์กบัส่ิงต่างๆ ซึง่หมายความ

ว่าบุคคลผู้หน่ึงมิได้พะวงอยู่กับความก้าวหน้า และความส�าเร็จของตน

เท่านั้น แต่ต้องคิดเกี่ยวโยงไปถึงคนอื่นๆ ด้วย การค้นหาสัจจะคือศาสนา

ที่แท้ แต่ต้องคิดเกี่ยวโยงไปถึงคนอื่นๆ ด้วย การค้นหาสัจจะคือศาสนาที่แท้ 

และบุคคลผู้แสวงหาสัจจะเท่านั้นจึงนับได้ว่าเป็นศาสนบุคคล...

- ศาสนบุคคล นักปฏิวัติที่แท้
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เรื่อง: รุจรวี นาเอก

เตือนใจ ดีเทศน์

การให้ คือหัวใจ
ของมนุษย์



เมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มสาวท�าไมครูแดงจึงสนใจการท�ากิจกรรม

จติอาสาเป็นพเิศษ
	 ครูได้รับการปลกูฝังมาตัง้แต่เดก็	เพราะว่ามีน้องสาวของคณุยาย

เป็นแม่ชี	 แล้วก็ได้สวดมนต์แปล	 ได้ท�าสมาธิ	 ได้ท�าวิปัสสนากรรมฐาน

แบบเด็กๆ	ตั้งแต่	ป.3	ป.4	ตามหลักพุทธศาสนา	 เราเกิดมาเป็นมนุษย์	

เราก็ต้องท�าประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายและ

ธรรมชาติ	อันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่า	“ท่านจงเดินทางไป

เพื่อยังประโยชน์แก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย”	 แต่น่ีถ้าเราเป็นชาว

พุทธที่แท้จริง	 ชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ต่อ

ครอบครัว	ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

ทราบมาว่าครูได้ตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อ แต่เลือกที่จะไปสอน

หนงัสอือยูบ่นดอย
	 ตอนนัน้ครสูอบได้ปรญิญาโท	แต่ดรอปเอาไว้	เพราะคดิว่าเราไป

ท�างานที่เป็นประโยชน์ในด้านจิตอาสาก่อน	แล้วก็ค่อยกลับมาเรียน	แต่

พอไปท�างานแล้ว	การเรยีนในมหาวทิยาลยัไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากนกั

ระดับปริญญาตรีก็มีความรู้เพียงพอในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 ก็

เลยไม่ได้กลับมาเรียนปริญญาโท	ตอนนั้นไปท�างานอาสาสมัครให้กับ

โครงการของ	 ดร.ป๋วย	 อึ้งภากรณ์	 เป็นส�านักบัณฑิตอาสาสมัครของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เรยีกว่าโครงการบณัฑติอาสา	คอืเรยีนจบเป็น

บณัฑติแล้ว	กอ็าสาไปท�างานในชนบท	ในตอนน้ันเป็นภาคสนาม	8	เดอืน	

แล้วก็มาท�าสารนิพนธ์	แต่ครูแดงอยู่ต่ออีก	 2	ปี	 จากเดิมเป็นโครงการ	

1	ปี	ก็เป็นโครงการ	3	ปี

ในคร้ังนัน้อะไรท�าให้ครตัูดสินใจทีจ่ะท�างานอาสาต่อไปอีก 2 ปี
	 การไปอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่เคยมีใครเลย	พื้นที่ตรงนั้นเป็นหมู่บ้าน

ของพี่น้องชาวเขาเผ่าลีซู	 ลาหู่	 แล้วก็คนจีนยูนนาน	 ก็คิดว่าตัวครูเอง

เป็นประโยชน์มาก	ถ้าเราจบแล้วเราไปท�างานในบริษัทห้างร้านหรือใน

ที่ราชการ	เราอาจไม่ได้เป็นประโยชน์มากเท่านั้น	เพราะไปอยู่ในที่ที่เขา

ต้องการอยู่แล้ว	ในยุค	พ.ศ.2516	เขาอยากจะได้ครู	แต่ทางการไม่มีงบ

ประมาณ	แล้วก็ไม่มีครูที่อยากไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารในยุคนั้น

ท�าไมถงึเลอืกทีจ่ะใช้ชีวิตเป็นอาสาสมคัรอยู่บนดอย  
	 ครูแดงเรียนวิชาเอกมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	ซึ่งเป็นวิชา

ที่ท�าให้เคารพในภูมิปัญญา	ในวิถีชีวิต	ในวัฒนธรรมท้องถิ่น		ผู้ที่เข้าไป

อยู่ในชุมชนจะต้องเข้าไปเรียนรู้	 ไปกินอยู	่แล้วก็ร่วมกิจกรรมในวิถีชีวิต

และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	ดังนั้นไม่ใช่เป็นผู้จะไปสอนเขา	แต่เป็น

ผู้ที่ไปเรียนรู	้ไปเห็นศักยภาพ	ไปเห็นสิ่งที่เป็นความดีงาม	หรือเป็นจุดที่

เขาต้องการเติมเต็มส่ิงที่ยังขาดอยู่	 ไม่ใช่ไปเห็นปัญหา	แต่ไปชื่นชมใน

ภมูปัิญญาทีง่ดงามทีท่�าให้พีน้่องชาตพินัธุต่์างๆ	เราได้เรยีนรูก้ารอยูร่่วม

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	โดยมีความเคารพ	มีความอ่อนน้อม	มีความ

เกื้อกูลต่อธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

การใช้ชวิีตเป็นครใูนสภาพแวดล้อมของสงัคมบนดอยท�าให้ครไูด้

เรยีนรู้อะไรบ้าง
	 ตอนทีค่รแูดงยงัเป็นครอูยูบ่นดอย	จะกนิอยูบ่นดอยเลยไม่ใช่เช้า

ไปเยน็กลบั	ตืน่เช้ากจ็ะเดนิไปเยีย่มบ้านเดก็นกัเรยีน	กจ็ะดวู่าเดก็กนิข้าว

 ส�าหรับใครหลายๆ คนแล้ว ค�าว่า ‘งานอาสา’ อาจ

ฟังดูเป็นงานยาก และต้องเสียสละเวลาให้กับผู้อื่นมากกว่า

ตนเอง แต่ส�าหรับ ครูแดง-เตือนใจ ดีเทศน์ ประธาน

มูลนิธิพัฒนาชุมชน และเขตภูเขา อดีตสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดเชียงราย นักอาสาผู้อุทิศตนช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ

ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนได้รบัรางวลัในระดบันานาชาติ 

อีกทั้งยังผลักดันกฎหมายการศึกษาของเด็กชายขอบ 

จนท�าให้เด็กทุกคนในประเทศไทยซึ่งไม่ว่าจะมีสัญชาติใดๆ ก็

สามารถเข้ารบัการศกึษาในทกุโรงเรยีนรฐัอย่างเท่าเทยีมกนั 

 ส�าหรับครูแดงแล้ว ‘งานอาสา’ คือสิ่งที่ท�าให้เรานั้น

ตระหนักถึงคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ว่าแท้จริงแล้ว

มนุษย์เรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เกิด

มาเพื่อท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคม

การปฏิบัติเราจะปฏิบัติ

โดยไม่มีการคิดก็ไม่ได้ 

คิดโดยไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้

จ ะ ปฏิ บั ติ โ ด ย ไ ม ่ คิ ด

ชัดเจนก็ไม่ได้

"
“
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กับอะไร	พ่อแม่ก็จะเรียกให้ครูกินด้วย	เพราะเป็นครูคนเดียวในหมู่บ้าน

เขากไ็ม่อยากให้ครเูหนือ่ย	เพราะฉะน้ันครกูจ็ะทานข้าวกบัคนในหมูบ้่าน

มือ้เช้ากบัมือ้เยน็	แต่ข้าวกลางวนันีภ้รรยาผูใ้หญ่บ้านจะห่อใบตองมาให้	

ครจูงึไม่ต้องท�ากบัข้าว	ไม่ท�ากจิกรรมส่วนตวั	ซ่ึงการไปบ้านเดก็ๆ	ในตอน

เช้า	กจ็ะเหน็สภาพเศรษฐกจิและความเป็นเครอืญาตขิองเขา	หรอืไปพบ

ว่าตอนเช้ามีพิธีกรรมที่บ้านเด็ก	อย่างพิธีเรียกขวัญให้คนป่วย	ครูแดงก็

น�ามาสอนในโรงเรียน	ดังนั้นการเรียนรู้ก็จะเป็นวิถีชีวิต	ท�าให้เด็กภูมิใจ

ในวิถีชีวิตของเขาเอง	

การเป็นครบูนดอยท่ีต้องอยูใ่นพืน้ทีต่ลอดเวลาต่างกบัการเป็นครู

ทีต้่องอยูใ่นเมอืงอย่างไร
	 ถ้าเราเป็นครูสมัยใหม่หรือครูในยุคนี้	 ซ่ึงสถานการณ์ไม่เอ้ือ

อ�านวยให้ครูไปอยูใ่นหมูบ้่านแล้ว	ครกูจ็ะไปเช้าเยน็กลบั	แล้วครกูจ็ะสอน

เหมอืนๆ	กนั	แล้วครกูจ็ะเข้าใจภมูปัิญญาท้องถิน่น้อยลง	เวลาจะเข้าไปสู่

ชมุชนกจ็ะน้อยลงไปด้วย	อนันีเ้ราต้องเปลีย่นวธิคีดิ	ว่าถ้าเป็นนกัเรยีนใน

เมืองใหญ	่ครูก็จะได้เจอผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองเท่านั้น	แต่ถ้า

เป็นในชนบท	ครูกับชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	จึงจะท�าให้เด็ก

ไม่ขาดลอยจากรากแก้วของเขาเอง	

ครั้งหนึ่งครูเคยท�างานในต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ท�าไมครูถึง

ตดัสนิใจก้าวเข้ามาท�างานการเมือง
	 พอเป็นบัณฑิตอาสามา	 3	 ปี	 ก็มาช่วยงานกรมการศึกษา

นอกโรงเรยีน	พฒันาหลกัสตูรระดบัชาต	ิหลกัสตูรการศกึษาในเขตภเูขา	

ได้ศึกษางานจากกระทรวงต่างๆ	 ซึ่งเราจะต้องไปร่วมมือกับเขา	 ก็จะ

เข้าใจภาพในระดับประเทศมากขึ้น	เพื่อสนับสนุนให้หนุ่มสาวได้ท�างาน

จิตอาสา	 เป็นเวลา	10	จึงต้ังเป็นมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาโดยม	ี

ดร.เอกวิทย์	ณ	ถลาง	ท่านกรุณาเป็นประธาน	พอเป็นมูลนิธิก็ได้มีการ

ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศมากขึ้น	 ได้มีโอกาสไปดูงานต่าง

ประเทศ	และได้เห็นว่าคนที่ท�ากิจกรรมทางสังคมเขาจะขยับมาท�างาน

ในเชิงนโยบายและกฎหมาย		

		 เมื่อเรามีรัฐธรรมนูญในปี	 2540	 ในปี	 2543	 ก็มีการเลือกตั้ง	

ส.ว.เป็นครั้งแรก	ซึ่งพอได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ	และมีสื่อมวลชน

มาสัมภาษณ์อย่างต่อเนือ่ง	ครกูเ็ลยได้รบัเลอืกตัง้	การท�าหน้าทีใ่นฐานะ

สมาชกิรฐัสภาและสมาชกิวฒุสิภาเป็นประโยชน์ในการเชือ่มต่อกบัภาค

ประชาชน	 เวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะร้องเรียนมา	 แม้ว่าการเป็น

ส.ว.จะไม่สามารถเสนอกฎหมายได้	 ได้แต่กลั่นกรอง	แต่ก็มีประโยชน์

มากในการตรวจสอบการท�างานของกระทรวงต่างๆ	

ความหมายของค�าว่า ‘นกัปฏบิตั’ิ ในความคดิของครแูดงเป็น

อย่างไร 
	 เราต้องคิดก่อน	ถ้าเราคิดไม่ชัดเราจะลงมือท�าได้อย่างไร	ก็จะดู

หลักอรยิมรรคมอีงค์	8	มสีมัมาทฐิ	ิคอืเราต้องมคีวามเหน็ชอบ	มคีวามคดิ

ทีช่ดัก่อน	สัมมาสงักปัปะ	เมือ่เราคดิชดัเจนแล้วกต้็องมกีารเตรยีมแผน	มี

สมัมาวาจา	การส่ือสารไปยงัองค์กรต่างๆ	ให้มคีวามเข้าใจร่วมกนั	สมัมา

กัมมันตะ	การปฏิบัติที่ชอบ	ซึ่งครูแดงก็จะใช้หลักอริยมรรคมีองค์	8	การ

ปฏิบัติของเราจะปฏิบัติโดยไม่มีการคิดก็ไม่ได้	 คิดโดยไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้	

จะปฏิบัติโดยไม่คิดชัดเจนก็ไม่ได้

มีความคาดหวังอย่างไรกับการท�ากิจกรรมอาสาของหนุ่มสาว

ในปัจจบุนั
	 การเป็นจติอาสาเราต้องไม่มองในมมุมองเลก็ๆ	เมือ่มพีฒันาการ

ต้องมองในเชิงโครงสร้าง	 ไม่ใช่ไปชื่นชมในจุดเล็กๆ	 แต่ต้องคิดถึง

โครงสร้างทั้งระบบ	มีทั้งโครงสร้างในระดับชาติ	 ในระดับภูมิภาค	และ

ระดบัโลกให้ออกด้วย	ต้องมกีารพฒันาในการเข้าใจความเหลือ่มล�า้	และ

ความไม่เป็นธรรมของสงัคม	และมกีารรวมตวัเป็นเครอืข่ายในการแก้ไข

ในเชิงโครงสร้าง

อยากฝากอะไรถงึ ‘หนุม่สาว’ ในยุคนี้
	 หนุ่มสาวจะต้องมีเป้าหมายเป็นของตนเอง	ต้องรู้แก่นแท้ของ

การเกดิมาเป็นมนษุย์	ว่าคณุค่าของการเป็นมนษุย์คอือะไร	คอืการท�าให้

ตัวเองมีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด	 ไม่ใช่แค่เปลือก	 ซึ่งครู

มองว่าสังคมยุคนี้มองคุณภาพแค่เปลือก	ต้องมีผิวขาว	หน้าเรียว	ฉีดโบ

ท็อกซ	์	แต่คิดว่าไหมว่าหน้าตาของคุณจะเป็นอย่างไรในอีก	5	ปี	10	ปี	

เราต้องท�าให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่ารู้ศักยภาพจากสติปัญญา	จากจิตใจที่ดี

งาม	ไม่ใช่จากเปลือกนอก	แต่ต้องคิดถึงคุณภาพทางสติปัญญา	ทางจิต

วิญญาณ	ทางการท�าประโยชน์ทางสงัคม	เกิดเป็นมนษุย์ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อตนเองและผู้อื่น

  หนุ่มสาวจะต้อง

มีเป้าหมายเป็นของ

ตนเอง ต้องรู้แก่นแท้

ของการเกิดมาเป็น

มนุษย์

"

"
12



แด่หนุ่มสาว

...มีเพียงความงามภายในเท่านั้นที่

อาจนับได้ว่าเปี่ยมด้วยความงามสง่า 

และคุณค่าอย่างแท้จริง ความงาม

ภายในย่อมก่อให้เกิดความอ่อนโยน

ละมุนละม่อมต่อรูปทรงและกริยา

อาการภายนอก และถ้าปราศจาก

ความงามภายในเสียแล้ว ชีวิตของ

คนคนหนึ่งก็จะกลับกลายเป็นชีวิต

ที่คับแคบ ก็แล้วความงามภายในนี้คือ

สิ่งใดเล่า...

- ความงามที่แท้
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เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

ฝึกฝน
รักษา
พัฒนา

เพื่อเติบโต   

อุกฤษฎ์ อุเทนสุต

 ใครแวะผ่านร้านหนังสือชั้นน�าอาจรู้สึกคุ้นความทรงจ�าอยู่บ้าง หากเอ่ยถึงหนังสือที่

มีชื่อเป็นประโยคง่ายๆ แต่สะดุดตา โตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหน (วะ) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ไป

แล้วหลายครั้ง ด้วยส�านวนการเขียนสบายๆ อ่านเข้าใจง่าย แต่ให้แง่คิดจนราวกับว่าหากจะ

ยกค�าพูดดีๆ จากหนังสือเล่มนี้ คงต้องพับหรือขีดเส้นใต้กันทุกหน้า! 

 หมอโป้ง-นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ โรงพยาบาล

เวชการณุย์รศัมิ ์สงักดักรงุเทพมหานคร แพทย์ผูผ่้านประสบการณ์ร้อนหนาวมาอย่างโชกโชน 

แพทย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าซักประวัติคนไข้โหดแสนโหด แพทย์ผู้เป็นเจ้าของผลงานเล่มดังกล่าว ที่กล้า

ตีแผ่เปิดเผยเรื่องราวตื้นลึกหนาบางของวงการแพทย์ผ่านตัวหนังสือ ซึ่งนับว่าเป็นการเปิด

เปลือยประสบการณ์เพื่อส่งต่อแด่คนหนุ่มสาวอย่างตรงไปตรงมาที่สุด



เริม่ย้อนไปสมยัหนุม่ๆ ตอนท่ีเรียนหมอ คิดว่าการเรยีนหมอใน

ขณะนัน้ตอบโจทย์ชวีติไหม
	 ช่วงเรยีนไม่ตอบครบั	เพราะเราไม่รูเ้ลยว่าทีเ่รยีนไปจะได้ใช้หรอื

เปล่า	คือการเรียนหมอจะแบ่งเป็นสองช่วง	มีช่วงพรีคลินิก	(pre-clinic)	

กับคลินิก	(clinic)	พรีคลินิกนี่เรียนวิชาพื้นฐาน	ฟิสิกส์	เคม	ีชีวะ	ยังไม่ได้

ลงมือท�าอะไร	ช่วงคลินิกถึงจะได้เริ่มลองท�านู่นท�านี่	เริ่มตอบโจทย์มาก

ขึ้น	ซึ่งส�าหรับผม	ช่วงสามปีแรกนี่ผมไม่แฮปปี้

ตอนท่ีไม่แฮปป้ีเคยคดิไหมว่าตวัเองเรียนไปเพือ่อะไร ท�าไมต้องมา

เรียนหนกัขนาดนี้
	 ไม่เคยเลยครับ	 เหตุผลหนึ่งเพราะว่าผมเป็นคนหัวดื้อมากครับ	

และที่เรียนหมอเนี่ย	 ที่บ้านไม่มีใครสนับสนุน	 เพราะไม่เคยมีใครเป็น

หมอมาก่อนเลย	 ไม่มีใครรู้ว่าเรียนหมอมันยากหรือเหนื่อยแค่ไหน	 เขา

จะเป็นสายธุรกิจ	สายเศรษฐศาสตร	์และรับราชการเสียมากกว่า	ไม่ได้

อยากให้ผมเรยีนหมอ	แต่กไ็ม่ขดัขวาง	การเรยีนหมอของผมคอืผมเลอืก

เอง	ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ	แต่มีเพื่อนร่วมรุ่นผมหลายคนเหมือนกันนะที่เจอ

สภาวะไม่แฮปปี้แล้วก็ท้อ	แต่ก็ช่วยดึงๆ	กันจนเรียนจบ	แต่จบมาแล้วก็

ไม่ได้ท�าอาชีพหมอ	ผันตัวไปเป็นอาจารย์บ้าง	เป็นนักธุรกิจบ้าง

หลายคนเลอืกทีจ่ะไปท�างานสายอ่ืนท้ังทีเ่รยีนหมอมาต้ังหกปี
	 แค่หกปีครบั	หกปีมนัเป็นเรือ่งเลก็ๆ	ส�าหรบัอาชพีหมอ	คอืงี	้กว่า

ที่ผมจะมาถึงจุดนี้	พอเรียนหกปีจบแล้วก็ต้องไปใช้ทุน	ใช้ทุนประมาณสี่

ปี	แล้วถึงจะไปต่อเฉพาะทาง	ต่อเฉพาะทางอีกสามปี	ก็สบิสามปีละ	แล้ว

ก็มาท�างานเกบ็ประสบการณ์ถงึจะไปต่อเฉพาะทางอกีท	ีเบ็ดเสรจ็กเ็ป็น

สิบปียี่สิบป	ีเพราะฉะนั้น	เส้นทางวิชาชีพแพทย์เนี่ย	หกปีแรกถือว่าเล็ก

น้อยมาก	โดยส่วนตวัผมเลยมองว่า	จบหกปีแล้วไม่ชอบก็ไปท�าอย่างอืน่	

ดกีว่าลากยาวมาเป็นสบิยีส่บิปีแล้วทนท�าไม่ไหว	คือยอมเสยีแค่หกปี	ซึง่

สดุท้ายกไ็ม่เสยีเปล่าด้วย	ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ทีด่นีะ	ระหว่าง

เรียน	ได้รู้จักคน	ได้รู้จักอะไรเยอะแยะ

ถึงอย่างไรก็เรียนให้จบไว้ก่อนจะดีกว่า
	 ผมมองว่าการเรยีนให้อะไรบางอย่างกบัเราอยูแ่ล้วล่ะ	ยงัไงมนัก็

ยงัเป็นสิ่งส�าคัญนะ	แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีการศึกษาจะประสบ

ความส�าเร็จไม่ได้	 คือการศึกษา	สามารถท�าให้คนเลว	 เลวสุดๆ	แต่ไม่

สามารถท�าให้	คนดี	ดีสุดๆ	เพราะคนดี	สามารถดีสุดๆ	ได้	โดยไม่จ�าเป็น

ต้องมีการศึกษา	อย่างคนเป็นหมอ	ถ้าดันเป็นคนเลวขึ้นมา	 โอ้โห	 เสีย

หายมาก	อันตรายทั้งกับชีวิตคนไข้และอันตรายต่อประเทศด้วย	เขาจะ

โกงอย่างร้ายกาจ	โกงกันในแบบที่ไม่มีใครสามารถท�าอะไรเขาได้เลย

พดูถงึเรือ่งการศกึษา คดิอย่างไรกบัการทีม่คีนกล่าวว่า ระบบ

การศกึษาไทยยงัไม่มคีณุภาพ เน้นผลติคนให้ออกมาเป็นบลอ็ค

เหมอืนๆ กันไปหมด 
	 คือผมมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสองมุมนะครับ	มุมแรกเลย

คือ	 ไม่มีโรงเรียนไหน	 สถาบันไหน	 สอนคนให้จบออกมาเป็นเจ้าของ

ธรุกจิ	โดยหลกัการคอืเรยีนเพือ่ให้จบออกมาเป็นลกูจ้างทีด่	ีเป็นแบบแผน

เดยีวกนั	อนันัน้คอืแบบปกต	ิส่วนอีกมมุหนึง่คอื	วชิาชพีแพทย์กบัวชิาชพี

อื่นมันไม่เหมือนกัน	คือแพทย์จ�าเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง	ต้องออกมา

เป็นแบบแผนเดียวกัน	ต้องมีการส่ือสารกับคนอื่นให้ได้ตามมาตรฐาน

วชิาชพี	แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าการเรยีนแพทย์จบจะหมายถงึการเป็น

แพทย์ที่ดีนะ	การเรียนแพทย์นั้น	 เราเรียนเพื่อเอาวิธีคิด	 ไม่ใช่เรียนเพื่อ

เอาเนื้อหา	เพราะความรู้ทางการแพทย์มันเปลี่ยนตลอด	เราเลยจ�าเป็น

ต้องมีวิธีคิดติดตัว	 ไม่ใช่อิงข้อมูลตามที่เรียนมาแล้วใช้ความรู้นั้นท�ามา

หากินไปตลอด

ตอนนี้เป็นนายแพทย์ใหญ่แล้ว มองย้อนกลับไปตอนหนุ่มๆ 

คาดหวังอะไรกับชีวิต
	 ตอนเด็กๆ	นะ	ผมรู้สึกว่า	ไม่อยากพึ่งพาคนอื่น	อยากเป็นหมอที่

ท�าทกุอย่างได้เบด็เสรจ็ไม่ต้องพึง่คนอืน่	แต่นัน่เป็นตอนเดก็ๆ	เพราะชวีติ

  การศึกษา สามารถ

ท�าให้คนเลว เลวสุดๆ 

แต่ไม่สามารถท�าให้คน

ดี ดีสุดๆ เพราะคนดี 

สามารถดสีดุๆ ได้ โดยไม่

จ�าเป็นต้องมีการศึกษา

"

"

15



จริงคือ	ความรู้ทางการแพทย์มันลงลึกมาก	ลึกจนยากที่จะเรียนได้หมด	

มันเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะดูทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองคนเดียว	 เพราะโรค

มันเยอะ	อาการมันเยอะ	นั่นอาจหมายความว่าวันทั้งวันเราอาจดูคนไข้

ได้แค่คนเดียว

อยากเป็นหมอทีท่�าทกุอย่างได้เบ็ดเสรจ็ แสดงว่าตอนเรยีนต้อง

จรงิจงัและเคร่งเครยีดกบัการเรียนมากใช่ไหม
	 สมัยที่ผมเรียนเนี่ย	เกรดผมมีตั้งแต	่A	ยัน	F	เลยนะครับ	คือวิชา

ที่ชอบก็จะเรียน	วิชาที่ไม่ชอบก็ปล่อยไป	ซึ่งจริงๆ	มันก็ไม่ดีนะ	แต่เราก็

รู้ตัวอยู่ว่า	บางวิชาเนี่ย	เรียนไปก็ไม่ได้ใช	้เลยปล่อยไป	เพราะว่าในชีวิต

จรงิของการท�างาน	อย่างผมไม่อยากเป็นหมอตา	แล้ววชิาของหมอตามนั

หนึ่งหน่วยกติ	ถ้าทกุวิชาผมโอเคหมด	มีวิชาเฉพาะพวกนี้มาฉุดให้ไม่จบ	

มันก็ตลกไปนะ	ถึงยังไงอาจารย์เขาก็ต้องให้จบ	ผมก็เรียนๆ	ไป	แต่ไม่ได้

ซีเรียสอะไรกับมัน	ส�าหรับผมคือ	ตกก็คือตก	ตกก็ซ่อมครับ

นีเ่ป็นวธิกีารเรยีนของนกัศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่หรอืเปล่า
	 ไม่นะครบั	ส่วนใหญ่เขากต็ัง้ใจเกบ็กนัทกุวชิา	คอืมเีพือ่นบางคน	

สอบได้เกรดต�า่กว่าทีห่วงัไว้		น�า้ตาแตกเลยกม็นีะครบั	แต่ผมมองว่า	เกรด

มันไม่ได้ส�าคัญขนาดนั้น	อย่างที่บอก	ตกก็ซ่อม	นี่คือสิ่งที่อยากจะฝาก

ถึงน้องๆ	เหมือนกันว่า	การเรียนมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต	แอบกระซิบ

นิดนึงคือ	ตั้งแต่ผมท�างานที่นี่	 มีน้องจะมาฝึกงาน	ส�าหรับการคัดเลือก

เพื่อเข้าโรงพยาบาลน้ี	 ถ้าอ่านใบสมัคร	 เห็นเกรดสูงๆ	 ผมจะไม่เรียก

สัมภาษณ์เลย	 ยกเว้นกรณีเดียวคือ	 คุณท�ากิจกรรมชมรม	 เพราะนั่น

หมายความว่าคุณสามารถติดต่อกับคนได้	 คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง	คนเป็น

หมอเนี่ย	ถ้าคุยกับคนอื่นๆ	ไม่รู้เรื่องก็จบเลยนะครับ	เพราะฉะนั้นถ้าเจอ

พวกเกรดสูงๆ	เกยีรตนิยิม	แต่เรยีนอย่างเดยีว	ไม่ท�ากจิกรรมเลยเนีย่	เชญิ

ไปทีอ่ืน่เลยครบั	พวกนีเ้หมาะกบัการไปเป็นอาจารย์โรงเรยีนแพทย์	ไม่ใช่

เป็นหมอรักษาคนไข้

แสดงว่าหมอท่ีเก่งวชิาการ เรยีนได้เกรดสงูๆ ไม่ได้หมายความว่า

จะเป็นหมอทีร่กัษาคนไข้เก่งเสมอไป
	 ใช่ครบั	มตีวัอย่างครบั	เรือ่งเกณฑ์เบาหวาน	เมือ่ก่อนเป็นเกณฑ์

หนึง่	ทนีีต้อนผมเรยีน	มนักเ็ป็นอกีเกณฑ์หนึง่	ยีส่บิปีมานีเ้กณฑ์เบาหวาน

เปลี่ยนไปสามรอบ	พอเกณฑ์มันเปลี่ยน	ก็มีผลกับการวินิจฉัย	คือความ

จรงิระดบัน�า้ตาลเท่านีก้ส็มควรให้ยาได้แล้ว	แต่ถ้าหมอใช้เกณฑ์เก่า	คอื

รอให้ระดับน�้าตาลในเลือดมันสูงขนาดเกณฑ์เก่าก่อนถึงสั่งยาให้	คนไข้

แย่เลยครับ	 เพราะอาการมันมาแล้ว	มีอาจารย์หมอบางคนเป็นแบบนี้	

คอืยงัยดึเกณฑ์เก่ามาวนิจิฉยัรกัษาคนไข้อยู	่นีไ่ม่ได้หมายความอาจารย์

หมอท่านนั้นไม่เก่งนะครับ	คือเก่ง	มีความรู้ตามที่เรียนมา	แต่ขาดการ

อัพเดท	ขาดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

มอีะไรฝากถงึหนุม่สาวท่ีอยากเป็นหมอ
	 ความรู ้อย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้ครับ	 คุณต้องขวนขวาย

ประสบการณ์	ใหม่ๆ	ตลอดเวลา	หมอจบใหม่ส่วนใหญ่ผดิพลาดกนัเยอะ

พอสมควร	 ก็ต้องค่อยๆ	 เรียนรู้ไป	 เรียนหมอต้องไม่เรียนด้วยความจ�า	

และคุณต้องพร้อมรับการเปล่ียนแปลงเสมอ	 เทคโนโลยีทางการแพทย์

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	แต่ก็ต้องพยายาม	หมอดีๆ	มีอยู	่แต่หมอแย่ๆ	

ก็เยอะขึ้นทุกวัน	ก็ต้องเลือกเอาครับว่าอยากเป็นหมอแบบไหน

มอีะไรทีค่ดิว่า รูอ้ย่างนีท้�าไปแล้วต้ังแต่ตอนทียั่งเป็น ‘หนุม่สาว’ 

บ้างไหม
	 ไม่มีครับ	 ส่ิงที่ผมอยากเป็น	อยากท�า	 ก็ได้เป็น	และได้ท�าหมด

แล้ว	มีบ้างทีก่�าลงัท�าแต่ยงัไม่ส�าเรจ็	กถ็อืว่าได้ลงมอืท�าและยงัพยายาม

ท�าต่อไป

  หมอดีๆ มีอยู่ แต่

หมอแย่ๆ ก็เยอะขึ้น

ทุกวัน ก็ต้องเลือก

เอาครับว ่าอยาก

เป็นหมอแบบไหน

"
"
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แด่หนุ่มสาว

...สิ่งที่ส�าคัญที่สุดมิใช่การมัวแต่พึงพอใจในค�าอธิบาย หากแต่คือ การแสวงหา

ภมูปัิญญา และค้นหาความจรงิของสิง่ต่างๆ และเราไม่อาจเกดิภมูปัิญญาได้เลย

หากเราไม่มีเสรี มีค�ากล่าวอยู่ว่าเสรีภาพจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีอายุและมีความ

เฉลียวฉลาด แต่ในขณะที่เรายังหนุ่มอยู่อาจจะมีเสรีภาพได้อย่างแน่นอน มิใช่

เสรีภาพที่จะท�าอะไรได้ตามใจชอบ แต่เป็นเสรีภาพที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงนิสัย

ใจคอและสันดานของตัวเราเอง...

- ความรู้มากมายกับจิตใจที่บริสุทธิ์ซื่อตรง
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ย้อนไปตอนวยัหนุม่ ท�าไมอาจารย์ถงึสนใจจกัรยาน
	 เราเรียนที่โรงเรียนโยธินบูรณะที่มีชื่อเสียงด้านกีฬา	 รุ่นพ่ีที่เขา

แข่งกฬีากเ็ป็นเหมอืนฮโีร่	เราไปเชียร์เขาแข่งทีส่นามศภุชลาศยั	ระหว่าง

นั้นเราก็เป็นนักสะสมแสตมป์ด้วย	 แต่เราเห็นว่ากีฬามันเป็นอะไรที่

ท้าทาย	เราอยากเป็นฮีโร่บ้าง	วนัหนึง่เพือ่นๆ	กเ็อาจกัรยานเสอืหมอบคนั

หนึง่ไปให้เราลองขี	่ข่ีไปขีม่า	เฮ้ย!	มนัแปลกด	ีเรว็กว่ารถธรรมดา	และมนั

ก็เบากว่าจักรยานทั่วๆ	ไป	ประกอบกับตอนนั้นอยากเล่นกีฬา	แต่กีฬาที่

เราอยากเล่นมันก็สู้เขาไม่ได้	 ให้เราวิ่งก็วิ่งไม่เก่ง	 แต่พอลองขี่จักรยาน	

มันใช่	เราก็คิดว่าน่าจะซื้อจักรยานเป็นของตัวเองสักคันหนึ่ง	เลยตัดสิน

ใจขายแสตมป์ทั้งหมดเพื่อรวบรวมเงินเก็บไปซื้อจักรยานคันแรก

ท�าไมต้องเป็นจกัรยานเสอืหมอบ ยงัจ�าบรรยากาศในการแข่งขนั

รายการแรกได้ไหม
	 มนัเรว็กว่าจกัรยานอืน่	เป็นการทดสอบทัง้ร่างกายและจติใจเรา

ด้วย	 เวลาเราแข่งต้องมีความมุ่งมั่น	 ต้องเอาชนะตัวเอง	นักกีฬาต้องมี

ระเบียบวินัยเป็นตัวบังคับ	ถ้าไม่มีก็เป็นนักกีฬาที่ดีไม่ได้

	 การแข่งขันรายการแรกตอนนั้นเป็นนักเรียน	แข่งชิงถ้วยวชิรา

ลงกรณ	์เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสบรรยากาศของสนามแข่ง	แต่ก่อนเราได้

แต่อยู่บนอัฒจันทร์	 ตอนนี้เราเป็นผู้เล่นเอง	 ได้มองจากสนามขึ้นไปบน

อฒัจันทร์	เป็นธรรมดาของทกุคนทีจ่ะรูส้กึตืน่เต้น	แต่พอสตาร์ท	“ปุง้!”	เรา

จะคดิอะไรไม่ได้แล้ว	สมาธทิัง้หมดมนัต้องอยูท่ีจ่กัรยานและการแข่งขนั

อาจารย์ได้เข้าคดัเลอืกเป็นนกักีฬาทีมชาติด้วย
	 กีฬาจักรยานเหมาะกับอุปนิสัยใจคอของเรา	 รูปร่างและกล้าม

เนื้อเราก็เหมาะกับจักรยาน	ในฐานะของนักกีฬาแล้ว	ถ้าไม่เป็นทีมชาติ

แล้วมันเหมอืนไปไม่สดุ	เราเริม่ขีเ่สอืหมอบครัง้แรกตอนอาย	ุ15	พออายุ	

18	ก็ติดทีมชาติแล้ว	แต่ก็ไม่เอา	ไปเก็บตัวอยู่ประมาณเดือนกว่าๆ	ก็ขอ

ลาออกมาเรียนหนังสือ	การเก็บตัวต้องใช้ความทุ่มเทมาก	 เราว่าเรายัง

แกร่งไม่พอ	ประสบการณ์ยังไม่พอ	 ให้คนที่เขามีความพร้อม	 มีความ

ทุ่มเท	น่าจะดีกว่า	ตอนนั้นก็เลยขอออกมาเรียนก่อน

แต่หลงัจากนัน้อาจารย์ก็ได้เป็นนกักีฬาทมีชาติ และได้ผนัตวัเอง

มาเป็นนกัต่อจกัรยานด้วย
	 การแข่งขันจักรยานมันมีรุ่นอายุ	พอเกินแล้วก็ไม่ได้คัดทีมชาติ	

ระหว่างที่เราไปแข่งงานต่างๆ	เราสนใจเฟรมของจักรยานเราก็ไปศึกษา

รายละเอียด	จนเราคิดว่าเราน่าจะท�าได้	 เพราะเรียนจบทางสาขานี้มา	

แต่ก่อนมีชมรมอยู่แล้ว	 เราก็สั่งอะไหล่จากต่างประเทศมาให้สมาชิก	ก็

เลยเป็นที่มาของธุรกิจเล็กๆ	 แต่ตอนหลังกิจการร้านก็แย่มาก	 เพราะ

ว่ากระแสจักรยานเสือหมอบมันลงหนักมากทั้งประเทศ	 ถึงขั้นท่ีว่าท่ัว

ประเทศ	คนขี่เสือหมอบไม่น่าเกิน	 500	คน	กิจการมันแย่ไปหมด	บาง

เดือนขายได้ไม่ถึงพันบาทก็เลยต้องเบรกกิจการไว้ก่อน	 แต่เรายังคง

ขี่จักรยานอยู่ตลอด

การต่อจกัรยานเราต้อง

ละเอียดรอบคอบ รู้จัก

คิดหน้าคิดหลัง ท�าให้

รู้จักระมัดระวังเหมือน

กับการใช้ชีวิต”

"
"

 ส�าหรับนักจักรยานเสือหมอบคงไม่มีใครไม่รู้จัก 

‘บ้านเสือหมอบ’ ในย่านสามเสนอันเงียบสงบ ทันทีที่เข้า

มาจะสัมผสัได้ถึงความรกั ความชืน่ชอบ และแรงบนัดาล

ใจอันยิ่งใหญ่ของจักรยาน...

 อาจารย์สุรชัย ศศิบุตร เจ้าของบ้านผู้ชื่นชอบ

จกัรยานเสอืหมอบเป็นชวีติจติใจ ผูท้ีเ่ชือ่ว่าตวัเอง ‘Born 

to be rider’ หรือ ‘เกิดมาเพื่อปั่น’ อาจารย์เป็นหนึ่ง

ในอดีตนักจักรยานทีมชาติไทยที่ไปคว้ารางวัลมาแล้ว

มากมาย อกีทั้งยงัเป็นนักต่อจักรยาน และอาจารย์สอน

ต่อจักรยานให้กับเหล่าลูกศิษย์ ผู้มีเฟรมจักรยานยี่ห้อ 

Boss เป็นของตัวเอง ซึ่งเหล่าลูกศิษย์ตีความว่าชื่อนี้มี

ที่มาจาก ‘Bicycle Of Surachai Sasibutra’

 ในยุคสมัยที่เหล่า ‘คนหนุ่มสาว’ หันมาสนใจการ

ปั่นจักรยาน คงเป็นการดีที่เราจะเรียนรู้ประสบการณ์

จากนักปั่นผู้ผ่านเส้นทางของเวลามาก่อน 
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การต่อจักรยานรวมถึงการเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาท�าให้อาจารย์ได้

เรยีนรู้ถงึอะไรบ้าง 
	 ตอนที่เร่ิมท�าก็ไม่ได้คิดสอน	แต่มีคนมาขอให้สอน	 เราก็อยาก

ถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลัง	เพราะไม่เหลือคนที่จะสอนวิชานี้แล้ว	พอ

คนหนึ่งมาเรียน	 ก็บอกปากต่อปากไปเรื่อยๆ	การต่อจักรยานเราต้อง

ละเอียดรอบคอบ	 รู้จักคิดหน้าคิดหลัง	 ท�าให้รู้จักระมัดระวังเหมือนกับ

การใช้ชีวิต	เพราะรถที่ท�ามีราคาแพง	ท�าเสียก็ทิ้ง	ไม่ก็ซื้อใหม่	หรืออาจ

จะต้องทนใช้ในสภาพที่เป็นต�าหนิ	พอเป็นต�าหนิก็อยู่ในใจตัวเอง	มอง

ไปเมื่อไรก็เป็นการย�้าเตือนว่าฉันพลาด	แต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับรอย

ต�าหนินั้นให้ได้

ตอนนี้อาจารย์ได้เลิกสอนแล้ว อะไรท�าให้อาจารย์ตัดสินใจท่ีจะ

หยุดสอน
	 จะให้สอนจนตายเลยหรือไง	 สุขภาพก็ไม่ค่อยดี	 อายุเยอะแล้ว	

ใกล้เลขเจ็ดแล้ว	สอนลูกศิษย์ไปก็เยอะแล้ว	ร่วมๆ	ห้าหกสิบคน	บางคน

กพ็อสอนต่อได้	เรากค็วรจะวางมอื	เพือ่รกัษาสขุภาพ	และให้ลกูศษิย์เรา

ได้เกิดด้วย	 เพราะไม่อย่างนั้นคนก็อยากเรียนกับต้นฉบับ	ซึ่งที่นี่ก็เป็นที่

เดยีวในโลกด้วยทีส่อนแบบ	One	stop	service	สอนทกุอย่างทกุมมุของ

การท�าจักรยาน	เรากล้าคุยว่าเป็น	One	in	the	world	เลย	

ในปัจจบุนันีจ้กัรยานเสือหมอบยงัถอืว่าฮติอยูไ่หม
	 ฮติคนละแบบกบัสมยัก่อนนะ	เพราะสมยัก่อนมนัฮติด้วยผลงาน	

ยคุแรกๆ	เหรยีญทองเอเชยีนเกมส์เหรยีญแรกกม็าจากกฬีาจกัรยาน	คนก็

หนัมาสนใจกฬีาจักรยานมากขึน้	แต่สมยันีม้นัดงัด้วยกระแส	การอนรุกัษ์

พลังงาน	การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	ที่ท�าให้คนต่ืนตัว	 จักรยานให้

ความสนุกสนานที่แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่น	สามารถปั่นไปเดินทาง

ไกลๆ	ก็ได้	ไม่ต้องแข่งก็ได้	เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ท�าให้ได้สัมผัสกับผู้คน	

ได้รูจ้กัเพือ่นทีม่แีนวคดิเดยีวกนั	และได้ประสบการณ์ทีไ่ม่เหมอืนกบักฬีา

ประเภทอื่น

อายทุีม่ากขึน้ท�าให้การป่ันจกัรยานมอีปุสรรคไหม เคยคดิทีจ่ะ

หยดุพกัแล้วหรอืเปล่า
	 ขีม่าห้าสบิกว่าปี	ต้ังแต่เริม่ต่อคนัแรกกไ็ม่เคยหยดุป่ัน	อย่างมาก

กส็องสามเดอืนเวลาตดิธรุะหรอืป่วยแล้วป่ันไม่ได้	บางทไีปต่างจงัหวดัยงั

เอาจักรยานใส่ท้ายรถไปด้วยเลย	ขี่เล่นๆ	 เพื่อสุขภาพ	ไม่ได้ขี่แบบซ้อม	

พอมแีข่งรุน่อายสุีส่บิขึน้ไป	เราก็ซ้อมสกัหน่อย	ทีแ่ข่งนีไ่ม่ใช่ต้องการชนะ	

แต่เราแข่งเพือ่มาบอกคนข้างหลงั	ทีเ่ขาอยากเล่นตอนอายเุยอะแล้ว	ว่า

มนัเป็นอย่างไร	การซ้อมมนัต่างจากตอนหนุม่ๆ	ยงัไงบ้าง	เพราะอะไรๆ	ก็

เสื่อมหมดแล้ว	ต้องดูตัวเองเป็นหลัก	ซ้อมหนักมากไม่ได้	เวลาอายุมาก

ข้ึนก็ต้องมีการจัดสรรเวลาไปให้ส่วนอื่นในชีวิตด้วย	 ไม่ได้เหมือนตอน

หนุ่มๆ	แต่ถึงไม่มีแข่งเราก็ต้องปั่น	

อยากฝากอะไรถงึหนุม่สาวนกัป่ันในยุคนีบ้้างไหม
	 ถ้าไม่อยากผิดพลาดก็ต้องฟังที่ผู้ใหญ่เขาเตือน	ก็แล้วแต่ว่าเรา

จะเชื่อหรือไม่เชื่อ	 ถ้าเรารั้นก็ไปเจอเอง	แล้วก็ต้องยอมรับผลกรรมน้ัน	

ไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม	ดังนั้นถ้าจะท�าอะไรก็ให้นึกถึงอนาคต	

นึกถึงส่ิงที่จะเกิดตามมา	ถ้าไม่แน่ใจก็ถามผู้ใหญ่	 ถามผู้รู้	 แล้วค่อยท�า	

วยันีเ้ป็นวยัทีน่่าห่วงทีส่ดุ	เพราะก�าลังห้าว	เชือ่เพือ่นมากกว่าพ่อแม่	กลวั

ไม่เท่	 พวกขี่ฟิกซ์เกียร์ทั้งหลาย	อย่าซ่าตามคนอื่นเขา	 อย่างน้อยก็ติด

เบรกสักหน่อย	มืออาชีพเขายังติดกันเลย	คิดเยอะๆ	 เดี๋ยวเจ็บตัว	อะไร

ไม่ควรจะเจ็บก็ต้องมาเจ็บ	ชีวิตด้านอื่นก็เหมือนๆ	กัน	ส่วนใหญ่พวกที่มี

ปัญหาก็วัยรุ่นทั้งนั้นแหละ	พวกที่มีอายุหน่อยไม่ค่อยมีปัญหาหรอก	 ท่ี

เจ็บที่ตายนี่วัยรุ่นทั้งนั้น

ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดถึงความผิดพลาดในการต่อจักรยาน 

ถ้าให้ย้อนกลบัไปในวัย ‘หนุม่สาว’ มคีวามผดิพลาดไหนท่ีอยาก

จะแก้ไขไหม
	 ไม่แก้	 ก็ปล่อยไปตามนั้น	 เพราะผิดเป็นครูไง	บางอย่างท่ีผิด

มันท�าให้เราเป็นวันนี้	 ไปแก้มัน	 เราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดี	 ถ้าย้อนไปได	้

สถานการณ์จะเป็นตัวพาไป	เราไม่ต้องไปแก้อะไรมันหรอก	มันมาอย่าง

นัน้	กต้็องอยูไ่ปกบัมนั	เม่ือเราคดิได้กป็รบัปรงุ	แต่ไม่ต้องไปลบมันหรอก	

แค่อยู่ด้วยกันให้ได้ก็พอ

ถ้าไม่อยากผดิพลาด

กต้็องฟังท่ีผูใ้หญ่เขา

เตือน ก็แล้วแต่ว่า

เราจะเชือ่หรอืไม่เชือ่

"
"
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แด่หนุ่มสาว

...นักกีฬาผู้สามารถ ย่อมมีระเบียบวินัยของตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

ความสุขในขณะเล่นกีฬา และความต้องการที่จะฝึกฝนตนเองไว้ให้

แข็งแกร่ง ท�าให้ต้องเข้านอนแต่หัวค�่า งดเว้นจากการสูบบุหรี่ กิน

อาหารทีถ่กูส่วน และรกัษาสขุภาพ ระเบยีบของเขามไิด้เกดิจากการ

ขู่เข็ญหรอืการขดัแย้ง แต่เป็นไปตามธรรมชาตซิึง่เกดิจากความสขุ

ของเขาในขณะเล่นกีฬา...

- ระเบียบแห่งเรือนใจ
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เรื่อง: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ

เสียง
ที่ใจเลือกจะฟัง



ย้อนกลบัไปวยัเดก็ คณุเตบิโตมาอย่างไร สนใจอะไรเป็นพเิศษไหม
	 ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมดา	ที่มีความสนใจในด้านศิลปะตั้ง

แต่เล็กๆ	และก็มีจุดเปล่ียนตอนที่บ้านเปลี่ยนจากท�าอู่รถยนต์	 ไปเปิด

สวนอาหาร	ช่วงน้ันอยูป่ระมาณ	ป.6	กไ็ด้เหน็ดนตร	ีได้เล่น	ได้คลกุคลกีบั

นกัดนตร	ีแล้วยคุนัน้เดก็ทีเ่ล่นดนตรไีด้	ใครๆ	กอ็ยากมาด	ูเรากก็ลายเป็น

จุดขาย	คือเวลาเราท�าอะไรสักอย่างได้ดี	ผู้ใหญ่ก็จะชื่นชม	กลายเป็นตัว

ตนของเราโดยอตัโนมตั	ิพอโตข้ึนมาถงึวนัทีเ่ราเลอืกท�างานศลิปะ	กก็ลาย

เป็นว่าเราไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าไหร่	เพราะว่าโลกสมัยนั้น	เริ่มเปลี่ยน

จากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม	ผู้ใหญ่ก็อยากให้เรามีอาชีพที่ท�า

แล้วมั่นคง	ตอนนั้นศิลปะมันยิ่งกว่าสมัยนี้อีกนะ	แทบไม่มีที่ยืน	เขาเลย

ไม่ได้ส่งเสริมอะไร	แต่เราก็รั้นที่จะเรียน	แต่ก็เรียนได้ไม่ดีหรอก

	 คนเราเกิดมามันไม่มีตัวตน	แต่ถูกสร้างให้มีตัวตนตั้งแต่เริ่ม

ลืมตาขึ้นมา	จ�าได้เลยตอนลูกสาวคนแรกผมเกิด	ผมมองตาเขา	 ในตา

เขาว่างเปล่า	เรารู้เลยว่าเขาไม่รูจ้กัเราหรอก	สิง่แรกทีผ่มบอกคอื	กูพ่อมงึ	

นี่คือเราก�าลังสร้างตัวตนของเขาขึ้นมา	พอเริ่มโตขึ้น	 ก็เริ่มถูกสอนว่านี่

ของมงึ	น่ีตวัก	ูนีข่องก	ูพอเข้าไปในโรงเรยีนกถ็กูท�าลายตวัตนอกีครัง้	เมือ่

เขาเริม่เลอืกว่าจะเป็นอะไรสกัอย่าง	กถ็กูสงัคมบอกว่า	เฮ้ยมึงเป็นแบบนี้

ไม่ได้	เพราะชีวิตมึงไม่ใช่	ไม่ง่ายแบบนั้น	ชีวิตผมเป็นแบบนั้น

 ส่ิงท่ีบ่มเพาะให้คณุเป็นคณุแบบทุกวันนี ้มาจากอะไร
	 ผมเริ่มต้นจากการค้นหาว่าตัวเองจะคิดอะไรก่อน	 และรู้สึก

ว่าการอ่านหนังสือน่าจะหาค�าตอบให้กับเราได้	 ผมว่าตัวหนังสือมัน

สอนทักษะในการคิด	และอธิบายความคิดได้ด้วย	หนังสือเล่มแรกๆ	ที่มี

อิทธิพลต่อความคิดเลยก็	วิถีแห่งเต๋า	และก็	ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้น

เดียว	ของ	มาซาโนบุ	ฟูกูโอกะ	คืออ่านแล้วปึ้ง	มันใช่ทุกอย่างเลย	จนมา

เจอ	แด่หนุ่มสาว	ของท่านกฤษณมูรติ	คราวนี้มันก็พากันไปใหญ	่เพราะ

โดยพ้ืนฐานเป็นคนแปลกแยกอยูแ่ล้ว	พอได้เจอแบบน้ี	เราควบคมุตวัเอง

ไม่ได้	เหมอืนเราเจอชดุความคดิทีจ่นูกบัเราตดิ	มนัถงึขัน้สัน่สะเทอืนทาง

ความคดิ	ท�าให้ชวีติเราไม่ปกตไิปพอสมควร	แต่สิง่ส�าคญัหนงัสอื	สอนให้

เราคิด	สอนให้ตั้งค�าถาม	รู้จักประมวลผล	และท�าให้ผมเปิดตัวเอง

พอเริม่เปิดโลกของตัวเองออกมาเล่นดนตรบีนเฟซบุก๊ ได้ค�าตอบ

หรอืมคีวามสุขเพิม่มากขึน้ไหม และคดิว่าอายุ 40 กว่าๆ ถอืว่า

เริม่ช้าไปไหม
	 เรียกว่าจัดวางมันได้ดีขึ้น	อยู่กับมันได้เสถียรมากขึ้น	จริงๆ	ผม

ไม่ได้คิดว่าตัวเองเริ่มช้าอะไรนะ	 ดนตรีกับผมมันซึมซับมาเร่ือยๆ	 อยู่

แล้ว	เพียงแต่ผมไม่ได้ยนือยูใ่นจดุทีค่นจะมองเหน็	มนัอาจมจีงัหวะ	หรือ

ระยะเวลาอะไรบางอย่างทีเ่กดิขึน้กบัแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	อย่างผมเป็น

พวกพึ่งพาตัวเอง	 เพราะฉะนั้นผมไม่วิ่งไปหาคนอื่น	 เอาตัวเองไปเสนอ

ค่าย	 ไม่อยากไปท�าอะไรแบบนั้น	 แล้วพอดีเพ่ือนที่รู้จักกันท�าเว็บไซต์

เปิดพื้นที่อิสระให้คนมาเล่นเพลงของตัวเองได้	ตอนเปิดแรกๆ	กไ็ม่มีใคร

 “ผมไม่ใช่นกัดนตรอีาชพี ไม่เล่นดนตรเีพือ่หาตงัค์ ผม

เล่นที่บ้านของผม แล้วก็ส่งไปในอากาศ เราจึงได้พบกันที่นี่…”

  

 เป็นประโยคที่เขาใช้อธิบายตัวเองในพื้นที่สาธารณะ 

บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก R-bu acoustic ballads และแทบไม่น่า

เชื่อว่าการแสดงของเขาที่ใช้เพียงกีต้าร์ตัวเดียว เคล้าคลอไป

กับบรรยากาศหม่นๆ พร้อมสุ้มเสียงอันเศร้าๆ กลับมีพลัง

ดึงดูดคนฟังอย่างน่าประหลาด  

 ผู้ชายคนน้ีไม่ได้เป็นนักดนตรีรับจ้างร้องเพลงตาม

สถานทีต่่างๆ เขาเป็นเพยีงผูช้ายธรรมดาๆ ทีส่วมบทเป็นคณุ

พ่อลูกสอง และมีอาชีพค้าขายอยู่ท่ีถนนข้าวสาร บุคลิก และ

บทเพลงของ  อาบู-ยวุบูรณ์  ถงุสวุรรณ ไม่มมีาด ไม่มจีรติ 

และไม่มีรายได้จากการร้องเพลง เขาเพียงแค่รัก เขาจึงลงมือ

ท�า และมีความสขุทกุครัง้ เมือ่สิง่ทีเ่ขาส่งออกไปกลายเป็นแรง

บันดาลใจให้กับคนอื่น ...พลันจากเสียงกีต้าร์ เรื่องราวต่างๆ 

ก็เริ่มไหลออกมาจากส�าเนียงสุดเศร้า อันเป็นเอกลักษณ์ของ

ชายวัย 40 เศษ คนนี้

คนเราเกิดมามันไม่มี

ตัวตน แต่ถูกสร้าง

ให้มีตัวตนตั้งแต่เริ่ม

ลืมตาขึ้นมา

"
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มาลง	มันก็เลยให้ผมลองท�าเพลงมาลงเป็นตัวอย่าง	ก็เริ่มจากตรงนั้น	

ท�าจากไม่เป็นอะไรเลย	เพิ่งเริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์เมื่อ	4-5	ปีนี้เอง	แล้ว

ก็ลามมาถึงเฟซบุ๊ก	ซึ่งมันเป็นพื้นที่ฟรี	ถ้าลองต้องเสียตังค์ไม่มีทางเห็น

ผมแน่นอน	 (หัวเราะ)	ตอนแรกก็เอาเพลงที่ตัวเองแต่งลง	 ไม่ค่อยมีใคร

ฟังหรอก	พอช่วงหลังๆ	ผมขี้เกียจท�าเพลงในคอมพิวเตอร	์ก็เลยเล่นสด	

เล่นเพลงโคเวอร์	คนก็เริ่มสนใจเยอะขึ้น	 คือมันเป็นพื้นที่คุณฟังอยู่บ้าน

คุณ	ผมเล่นอยู่บ้านผม	แค่นี้เราก็เจอกันได้แล้ว

ไม่ได้คดิจะแสวงหาเงนิทอง หรอืสร้างรายได้จากการท�างานเพลง

อยูแ่ล้ว
	 ผมไม่เคยคิดว่าจะขาย	 ไม่เคยคิดว่าจะมีชื่อเสียง	หรือได้อะไร

จากการท�าเพลง	ผมแค่ท�าเพราะผมท�าเป็น	และอยากท�า	โดยไม่ต้องมี

แรงกดดันจากธุรกิจใดๆ	เป็นเพียงการถ่ายทอดจากอารมณ์โดยตรง	แค่

นั้น	ส่วนใครฟังแล้วได้อะไรก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคน		ถ้าผมเป็นนักดนตรี

อาชีพ	แล้วมีเพลงหน่ึงก�าลังดัง	 ผมต้องร้องเพลงนั้นซ�้าๆ	 และคงไม่ใช่

แค่เพลงเดียว	ทุกคนก็ต้องอยากเสพอารมณ์ตัวเอง	เขาก็จะขอเพลงนั้น	

เพลงนี้	คือผมไม่ใช่เครื่องเล่นแผ่นเสียง	ผมท�างานในฐานะผู้ผลิตศิลปะ

ทางเสยีง	ผมควรมเีอกสทิธิใ์นการถ่ายทอด	แต่ถ้าผมไปอยูใ่นระบบธรุกจิ

ที่ส่งเสริมการขาย	ผมจะกลายเป็นสินค้าตัวหนึ่ง

ปัจจุบันบ้านเรามีรายการประกวดร้องเพลงค่อนข้างเยอะ จน

กลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งให้วัยรุ่นลุกขึ้นมาเล่นดนตรี แต่ก็

มีหนุ่มสาวจ�านวนมากที่ไม่ประสบความส�าเร็จแล้วก็ล้มเลิกไป 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ หรือมีวิธีคิดอะไรไหมที่

ท�าให้เดก็มีแรงขับท�ามันไปได้ตลอดรอดฝั่ง
	 ผมว่าต้องชัดกับตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น	 ไม่ใช่เพราะอยาก	 หรือ

เห็นภาพพจน์บางอย่างในทีวี	 คุณต้องรู้ก่อนว่าดีเอ็นเอของคุณคืออะไร	

อยากเป็นอะไร	พอชัดปุ๊บ	มันถึงไปได้ถูกทาง	อย่างนักดนตรีอาจจะเริ่ม

ต้นเพราะอยากโชว์	หรือถ้าเป็นผูช้ายกเ็ริม่ต้นจากอยากจบีสาว	คอืกต้ีาร์

เป็นสัญลักษณ์ทางเพศอยู่แล้ว	มันเป็นรูปทรงของผู้หญิง	ไม่ได้หมายถงึ

เซ็กส์นะ	แต่สัญลักษณ์ทางเพศคือแรงดึงดูดบางอย่าง	ที่ต้องการได้การ

ยอมรับจากภายนอก	พอเราท�าตามภาพพจน์ที่อยากจะเป็น	แล้วท�าไป

มันไม่ใช่ก็ต้องล้มเลิกไป	และการท�างานพวกนี้ถ้าไม่มีแกนของตัวเอง

มันก็ไม่มีวิธีคิดนะ	 เช่น	 อยากจะเขียนเพลงก็พยายามสร้างประโยคที่

ต้องคิดว่าต้องขายได้แน่	 คิดอยู่แค่นี้	 ไม่ได้เกิดมาจากสิ่งที่ตัวเองอยาก

พูดจริงๆ	คือแค่อยากพูดให้คนอื่นชอบ	แล้วตัวเองจะขายได้	 ซึ่งวิธีคิด

แบบนีม้นัท�าลายตวัเอง	เพราะมนัไม่ใช่ตวัเขา	แต่ส�าหรบับางคนทีด่งัขึน้

มาได้เพราะเขาจรงิ	แต่ถ้าไม่จรงิกต้็องหายไป	แต่มนักม็บีางส่วนทีจ่รงิแต่

หายไป	เพราะไม่มีพื้นที่ไม่รู้จะงอกมาทางไหน

โดยส่วนตัวคดิว่าเพลงมบีทบาทต่อการใช้ชีวิตมากไหม
	 ระดับหนึ่ง	ส�าหรับผมมันไม่สั่นสะเทือนทางความคิดนะ	มันสั่น

สะเทือนแค่อารมณ์	แต่มนัอาจจะท�าให้ได้สตบิางอย่าง	เพ่ือมุง่ความคดิ

ได้	ผมเลอืกทีจ่ะเล่นกบัความเศร้า	เหมอืนเป็นการบ�าบัด	มนัท�าให้ได้เอา

บางสิง่บางอย่างทีม่นัอยูใ่นอารมณ์ออกไป	อย่างน้อยๆ	ทีผ่มท�าอยูแ่ล้วมี

เสียงสะท้อนกลับมา	ท�าให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า	และภูมิใจมากที่กลาย

เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น	หรือมีบางคนได้ความคิดจากบางเพลงท่ี

ผมเขียนไป	บางคนก็มาเล่าชีวิตตัวเองให้ผมฟัง	 เหมือนสังคมไม่มีที่พึ่ง

ทางออกจากใจ	 เขาเพียงเข้ามาฟังเพลง	และต้องการคุยกับใครสักคน

ที่ไม่จ�าเป็นต้องรู้จักกับเขา	ผมเลยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าที่ได้ท�าอะไรแบบนี้

ตอนวัย ‘หนุม่สาว’ ต้ังค�าถามอะไรบ้าง
	 ส่วนใหญ่ผมชอบมีปัญหากับสังคม	เพราะเราเคยถูกสร้างอะไร

บางอย่างขึ้นมา	 เราชอบและรักศิลปะแต่ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน	 มันไม่มี

พืน้ทีใ่ห้เรายนื	เรากต็ัง้ค�าถามกบัเรือ่งพวกนี	้หลงใหลในวธิคีดิบางอย่าง	

และก็ยังหาค�าตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร	 แต่เราก็พยายามท�าตามเรื่อง

ราวต่างๆ	ที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้ในระดับหนึ่ง	เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องภายใน	

แต่ในขณะเดียวกันเราถูกโลกภายนอกปะทะอยู่ตลอดเวลา	 ท่ามกลาง

กระแสโลกที่คอยบอกตลอดเวลาว่ามึงต้องรวย	ต้องมีอาชีพ	ซึ่งสิ่งที่ผม

ท�าได้มันไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในแบบที่คนเขาอยากให้เป็น	มัน

ดึงกันอยู่ตลอดเวลา	เป็นคนชอบทะเลาะกับตัวเอง	(หัวเราะ)

คุณต้องรู้ก่อนว่า

ดีเอ็นเอของคุณคือ

อะไร อยากเป็นอะไร 

พอชัดปุ๊บ มันถึงไป

ได้ถูกทาง

"

"
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แด่หนุ่มสาว

...การมเีสรภีาพนัน้หมายถงึอะไร เสรภีาพ

คือการท�าทุกส่ิงทุกอย่างที่เห็นว่าเหมาะ

กับตัวเธอ ไปทุกหนทุกแห่งที่เธออยากจะ

ไป คิดในสิ่งที่เธอต้องการจะคิด เสรีภาพ

คอืส่ิงเหล่าน้ีหรอื ส่ิงเหล่าน้ีเธอกค็งท�าอยู่

เป็นประจ�าแล้ว การเป็นอสิระหมายถงึการ

มเีสรภีาพใช่หรอืไม่ แน่นอนคนเป็นอนัมาก

ในโลกเป็นอสิระ แต่มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้

ที่เป็นคนเสรี...

- จะเป็นเสรีชนได้อย่างไร
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ความสนใจทางด้านศลิปะของคณุตาเริม่ขึน้ตัง้แต่เมือ่ไหร่ แล้ว

อะไรท�าให้ตดัสินใจเลอืกเรยีนทางด้านนี ้ ท้ังท่ีเม่ือก่อนเขาว่ากัน

ว่าศลิปินมกัไส้แห้ง
	 จริงๆ	 ก็ชอบวาดเขียนมาต้ังแต่เด็กๆ	 อาจารย์เขารู้	 เขาก็หนุน	

ถึงกับอนุญาตให้เราสอบแทนเพื่อนทั้งห้องได้	 ก็ได้ฝึกมือ	แล้วตาก็ไป

สอบโรงเรียนทหาร	แต่พ่อตาเขาไม่ให้เรียน	 เขาจับตาไปเรียนที่เตรียม

มหาวิทยาลัยศิลปากร	ที่ปัจจุบันกลายเป็นวิทยาลัยช่างศิลป์นี่ไง	ก็เรียน

มาเร่ือยๆ	จนถงึคณะจิตรกรรมฯ	พอจบออกมาเราไม่ได้คดิจะท�างานศลิป์

บริสทุธิเ์ลย	เราอยากท�างานด้านคอมเมอเชีย่ลอาร์ต	กค็อืงานเกีย่วกบัท�า

ภาพประกอบอะไรพวกนี้	เราชอบอย่างนี้	เลยท�าเรื่อยมาจนปัจจุบัน

สมัยที่คุณตาเป็นนักเรียนศิลปะ มีเรื่องราวอะไรท่ีท�าให้คุณตา

ประทบัใจบ้างไหม
	 ตอนที่ตาเรียน	 อาจารย์กับนักเรียนจะสนิทกัน	 คือเป็นกันเอง

มากกว่าท่ีจะเรียกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์	 แล้วเราก็ไม่ได้เรียกเขาว่า

อาจารย์เลย	เราเรียกพี่แต๋ว	พี่แอ๊ว	เรียกกันเป็นพี่น้อง	ที่ส�าคัญที่สุดคือ

เราโชคดีได้เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของอาจารย์ศิลป์	พีระศร	ีท่านได้เข้า

มาสอนพวกเรา	เวลาสอนกจ็ะมคีนคอยแปลไทยเป็นไทย	เพราะท่านพดู

ไทยไม่ชดั	แต่ทกุคนกร็กัท่านมาก	และท่านเป็นคนทีม่คีวามสามารถมาก

กลบัมามองในยคุปัจจุบนันี ้การเรียนศิลปะก�าลงัเป็นท่ีนยิม จน

คล้ายๆ ว่าจะกลายเป็นกระแสไปแล้ว คณุตารูส้กึอย่างไรกบัค่า

นยิมท่ีเปลีย่นไปบ้าง
	 เด็กสมัยนี้เขามีความคิดของตัวเอง	ถึงบางทีเขาอาจจะแค่ตาม

เพื่อน	แต่ถ้าเขาชอบ	เราก็ให้เขาไปทางนั้น	มันก็ถูกแล้วนี่	ใช่ไหม	

แต่ถ้าเกดิว่าในอนาคตเดก็รุ่นใหม่เข้ามาเรียนศลิปะเพราะแค่รู้สกึว่า

เป็นส่ิงทีเ่ท่ คณุตาคดิว่าศลิปะจะกลายเป็นเรือ่งฉาบฉวยหรอืเปล่า
	 ไม่นะ	 ก็ถ้าเขาเรียนสิ่งที่เขาชอบ	 แล้วเขาได้เอามันไปใช้

สร้างสรรค์ผลงาน	ถ้าเขาท�าสิ่งนั้นได้	มันก็ไม	่แต่ถ้าเรียนแล้วไม่เอาไป

ใช้นี่สิ	อย่างศิลปินบางคน	จบศิลปะแล้วไปเป็นตลก	วิชาฝีมือเอาเก็บใส่

ลิ้นชักไว้เฉยๆ	จริงๆ	เราก็ไปว่าเขาไม่ได้	มันเป็นสิทธิ์ของเขา	แต่เรารู้สึก

ว่ามันไม่ถูก	อุตส่าห์ฝึกฝน	ล�าบากยากเย็นกว่าจะช�านาญ	มันไม่ใช่ของ

ง่ายๆ	แต่เขากลับเอามาใส่ลิ้นชักไว้เฉยๆ	อย่างนี้สิถึงดูไม่มีคุณค่า

 เมื่อห้าสิบปีก่อน ชายหนุ่มไร้ชื่อเสียงบังเกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะอุทิศตัวให้กับศิลปะที่เขารัก 

 ทว่าหลังจากก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย แทนที่จะไขว่คว้าหาชื่อเสียง มุ่งสร้างงานเผื่อว่าจะได้น�าไป

จดัวางในแกลอรีห่รอืในวดั เขากลบัเลอืกทีจ่ะให้ผลงานของตนซกุตวัอย่างเงยีบเชยีบในพืน้ทีท่ีเ่ลก็กว่ามาก นัน่

คือบนหน้าปกหนังสือ และตามหน้าโฆษณาของหนังสือพิมพ์

 จนถึงวันนี้ ชื่อของ ปนัท เลิศสมบูรณ์ ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ชายหนุ่มกลับกลายเป็นเฒ่าชรา

วัยเจ็ดสิบหก ผลงานของเขาแม้ว่ามีมากมาย และได้ผ่านสายตาของนักอ่านไปแล้วจ�านวนมาก โดยเฉพาะปก

หนังสือการ์ตนูในเครอื ชยัพฤกษ ์แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าภาพเหล่านั้นเกิดขึน้จากฝีแปรงของใคร ‘ศิลปินไร้ชือ่’ 

ค�าที่น่าเศร้า ใครหลายคนที่ถูกนิยามด้วยค�านี้อาจจะทดท้อ แต่ส�าหรับเขาไม่เป็นเช่นนั้น

 ถงึวัยจะล่วงเลย แต่สิง่หน่ึงซึง่ฝังแน่นในตวัตนของเขายงัไม่สญูหาย หน�าซ�า้กลบัยิง่คล้ายว่ามนัได้หลอม

รวมกบัจิตวญิญาณของเขาไปเสยีแล้ว สิง่นัน้กค็อื อดุมการณ์ท่ีเขาเลอืกยนือยูบ่นเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์

ตราบชีวิตสิ้นลมหายใจ 

เด็กสมัยนี้เขามีความ

คิดของตวัเอง ถงึบางที

เขาอาจจะแคต่ามเพื่อน 

แต่ถ้าเขาชอบ เราก็ให้

เขาไปทางนั้น

"
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แล้วในแง่ของตัวงาน ส�าหรับคุณตาคิดว่างานศิลปะที่ดีต้องมี

คณุสมบตัอิะไรบ้าง
	 มันก็ต้องดูว่าเราท�าศิลปะประเภทไหน	ถ้าเป็นศิลปะเพื่อศิลปะ	

มันลึกซึ้งมากเลย	เกินกว่าที่จะตอบได้	แต่ถ้าเป็นศิลปะเพื่อการพาณิชย์

มันก็จะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์	 เราต้องแสดงผลงานออกมาให้เห็น	

อย่างการดีไซน์	 เราก็ต้องดีไซน์ออกมาให้เด่นชัด	 เพราะเราต้องแข่งกับ

กลุม่อืน่ด้วย	ถ้าเราท�าโลโก้ไม่น่าสนใจ	สนิค้าเรากจ็ะไม่น่าสนใจ	หรอืการ

ออกแบบแพ็คเกจ	ก็ต้องให้ดึงดูดผู้ซื้อเป็นอันดับแรก	แต่ต้องไม่ฉูดฉาด

เกินไป	แล้วงานของเราก็ต้องไม่มั่วซั่วจนไม่มีจุดเด่น	 ไอ้อย่างนี้มันไม่มี

คุณค่า	ศิลปะเชิงพาณิชย์มันต้องสมดุล	แล้วงานมันจะเด่น

ส�าหรบัศลิปิน อะไรส�าคัญท่ีสดุในการสร้างงานขึน้มาสกัช้ิน
	 กส็�าคญัทัง้นัน้	แต่คงเป็นแรงบนัดาลใจมัง้	เพราะแรงบนัดาลใจ

มันท�าให้เรามุ่งมั่น	 ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจ	 เราก็ไม่ได้อะไร	 ไม่เกิดแรง

กระตุ้นเพื่อท�าศิลปะออกมาให้เด่นหรือว่าให้มีคุณค่า

แล้วเวลาสร้างงานคณุตาเลอืกหยบิจบัแรงบันดาลใจมาจากไหน
	 เราท�าคอมเมอร์เชี่ยลอาร์ต	 เราก็ต้องให้เข้ากับตลาดได้	 ซึ่งจุด

มุ่งหมายของตลาดคือความเด่นชัดในผลงาน	สมมติว่ามีนักวาดหลาย

คนมารวมกนัอยูใ่นเล่มหนึง่	เราต้องท�าให้เด่นกว่าเขา	ให้มนัดกีว่าเขา	ให้

คนอ่านเหน็แล้วรูส้กึประทบัใจว่า	เออ	ไอ้นีม่นัเขยีนดนีะ	มนัมจีนิตนาการ

ของมนัด	ีไม่ใช่ว่าเขยีนๆ	รปูโดยไม่มจีนิตนาการ	คนอืน่เขาเขยีนมายงัไง	

เราก็เขียนตาม	เราต้องเติมจินตนาการของเราเข้าไปด้วย	ส่วนมากเวลา

เราเขียนงาน	เราอ่านเร่ืองแล้วเรากจ็ะเหน็ภาพว่าต้องท�ายงัไง	มนัเกดิเป็น

จินตนาการของเราก่อนแล้ว	 เราก็ดึงเอาไอ้จินตนาการนั้นออกมาอยู่ใน

ภาพ	 ไม่ใช่แค่อ่านไปตามข้อมูลแล้วเขียนทื่อๆ	 เราต้องเอาจินตนาการ

ของเราใส่เข้าไป	มันถึงจะเด่นกว่าคนอื่น

ด้วยประสบการณ์ท่ีท�างานมานานมาก ได้พบเห็นความ

เปลีย่นแปลงอะไรหลายๆ อย่าง คุณตาคิดว่ายคุสมัยท่ีเปลีย่นไป

และเทคโนโลยใีหม่ๆ ส่งผลกระทบอะไรกบัการท�างานในยคุนีบ้้าง
	 โอย	ส่งผลกระทบเลยล่ะ	อย่างเราเขียนรูปเนี่ย	จะลงสีพื้นหลัง	

เราก็สามารถลงสีในคอมพิวเตอร์ได้	ใช้โฟโต้ช็อปเซ็ทโทนสี	แล้วเราก็ดึง

โทนสีออกมาใส่ในที่ที่เราต้องการได้เลย	 แถมมันยังออกมาดีกว่าการ

ระบายเองเสียอีก	เพราะระบายเอง	น�้าหนักของสีมันไม่แน่นอน	บางทีก็

จะเลอะ	แต่คอมพิวเตอร์มันจะดูละเอียดกว่า	คมกว่า	ดูเป็นสมัยใหม่

ต่อไปเทคโนโลยพีวกนีจ้ะเข้ามาแทนท่ีช่างฝีมือรุ่นเดิมๆ หรอืเปล่า
	 มันคงไม่แทน	 แต่มันน่าจะไปคู่กันมากกว่า	 เพราะสุดท้าย

คอมพิวเตอร์มันก็ต้องอยู่ที่เรา	 คนต่างหากที่ควบคุมให้มันท�าอะไร	 มัน

คิดสร้างเองไม่ได้	คนน่ีสถิงึจะเป็นผูส้ร้าง	เพราะอย่างน้ันมนัไม่มทีางแซง

ศิลปินได้

ถ้ามองย้อนกลบัไปเมือ่คร้ังเป็น ‘หนุม่สาว’ คณุตาเคยคาดหวงั

กับการเป็นศลิปินทีต้่องโด่งดงั มช่ืีอเสียง หรอืเป็นท่ีนบัถอืบ้าง

หรอืเปล่า 
	 ไม่เลย	 ตอนนั้นเรารักในศิลปะ	 เรียนศิลปะ	 เราก็มุ่งม่ันจะไป

ในทางศิลปะ	 เราเรียนจบเราก็หวังที่จะได้ท�างานศิลปะไปตลอด	จะไม่

ยอมละทิ้งเด็ดขาด	 แล้วตอนนี้เราก็ยังท�ามันอยู่	 ยังรักษาความมุ่งม่ัน

นั้นไว้ได้	 ยังฝึกปรือฝีมืออยู่ตลอด	 รู้สึกว่าเท่านี้ก็พอใจแล้ว	การเป็นคน

ท�างานศิลปะ	มันไม่จ�าเป็นต้องมีชื่อเสียงเงินทองสักหน่อย	มันส�าคัญที่

เราท�างานรึเปล่า	ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่	เราก็จะไม่ใช่อีกต่อไปเท่านั้นเอง
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มนัส�าคญัท่ีเราท�างานรึเปล่า 

ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ เราก็จะ

ไม่ใช่อกีต่อไป เท่านัน้เอง

"
"

แด่หนุ่มสาว

...การสร้างสรรค์มิได้หมายเพียงการวาด

ภาพ หรือการแต่งโคลงกลอนเท่านั้น ท�า

ดังนั้นก็ดีอยู่ แต่ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย 

ส่ิงส�าคัญคือการเริ่มสร้างความไม่พอใจ

ต่อสิ่งเก่าๆ เพราะความไม่พอใจนั้นคือจุด

เริ่มต้นของการริเริ่มและจะกลายเป็นการ

สร้างสรรค์ไปในที่สุด และน่ีเป็นหนทาง

เดียวที่จะแสวงหาว่าอะไรคือสัจจะ... 

- จุดเริ่มแห่งการสร้างสรรค์
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ภาพถ่ายสามารถบอกเล่าเรือ่งราวอะไรได้บ้าง
	 พูดถึงภาพถ่าย	คนส่วนใหญ่จะคิดถึงภาพวิวทิวทัศน	์ภาพเพื่อ

การโฆษณาสินค้า	ภาพถ่ายในแง่ของความสวยงาม	แต่ภาพถ่ายของ

ผม	 เรียกว่า	 ‘ภาพถ่ายร่วมสมัย’	ซึ่งจะสอดแทรกเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์	

สะท้อนความเป็นไปของสังคม	 การเมือง	 ชีวิต	 ท�าให้เกิดบทสนทนา

ระหว่างภาพถ่ายกับผู้รับชม	 เกิดการแสดงความคิดเห็น	 เกิดการแลก

เปลีย่นแนวความคดิเหน็	ผูร้บัชมจะถกูกระตุน้ให้ต้องคดิ	ในประเทศไทย

ช่างภาพร่วมสมัยยงัมสีดัส่วนทีน้่อย	แต่ภาพถ่ายลกัษณะนี	้คนรุน่ใหม่จะ

ชอบ	เพราะท้าทายการตีความซึ่งมีนัยยะซ่อนอยู่ในนั้น

คนรุน่ใหม่หนัมาสนใจในเรือ่งของการถ่ายภาพมากขึน้
	 สามารถดูได้จากการเรียนการสอนในปัจจุบัน	สมัยก่อนยังไม่มี

สาขาวิชาการภาพถ่ายในแง่ของศิลปะ	มีเพียงแค่ด้านเทคนิคของกล้อง	

เรียนด้านอุปกรณ์	 แต่ในปัจจุบันมีวิชาการถ่ายภาพในด้านศิลปะหรือ

นิเทศศิลป์	 ในเกือบทุกมหาวิทยาลัย	นั่นหมายความว่าความสนใจของ

คนก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ	 ไม่นับถึงบุคคลที่มีความชอบความสนใจส่วนตัว	

อาจเพราะคนในทกุวนันีม้อีปุกรณ์เครือ่งมอืทีง่่ายขึน้	ทกุคนสามารถเป็น

ช่างกล้องได้	ยุคดิจิตอลท�าให้ช่องว่างนี้หมดไป

ในยุคนีเ้พยีงแค่ทกุคนมกีล้อง ทกุคนก็สามารถเป็นช่างภาพได้
	 ผมขอเปรียบเหมือนนักเขียน	ทุกคนเขียนหนังสือได	้แต่ไม่ใช่ว่า

ทุกคนเป็นนักเขียน	เช่นเดียวกัน	คนที่มีกล้องทุกคนก็ไม่ใช่ช่างภาพ	การ

เป็นช่างภาพต้องอาศัยองค์ประกอบมากกว่านัน้	อาศยัความสนใจ	ความ

คิดที่มากกว่า	ทุกคนถ่ายรูปได	้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นมืออาชีพ

นอกเหนือจากการแสดงงานของตัวเองแล้ว ยังคงจัดแสดง

นทิรรศการภาพถ่าย ‘ค้นหาครถู่ายภาพไทย’ มาอย่างต่อเนือ่ง 

อยากให้ช่วยเล่าถงึความเป็นมาของโครงการนี้
	 ในตอนที่ผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย	พบว่าต�าราการเรียน

การสอนเรื่องภาพถ่ายในประเทศไทยมีน้อยมาก	 จนพูดได้ว่าไม่มีเลย	

ไม่มีข้อมูลใดๆ	ให้ศึกษา	ซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจมาก		แหล่งข้อมูลของไทย

เท่าทีพ่อหาได้คอื	หนงัสอืรวบรวมประวตัศิาสตร์ภาพถ่ายไทย	ชือ่ว่า	สมุด

ภาพเมืองไทย รวบรวมโดย	อเนก	นาวิกมูล	ซึ่งเป็นภาพถ่ายสมัยรัชกาล

ที	่3	ถึง	รัชกาลที	่7	และมีหนังสือของอาจารย์ศักดา	ศิริพันธุ์	แต่ก็ยังเป็น

เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคและศิลปะมากกว่าจะรวบรวมผลงานของศิลปิน

	 ครั้งหนึ่งโดยบังเอิญผมได้ไปร่วมงานครบรอบ	 50	 ปีสมาคม

ภาพถ่ายแห่งประเทศไทย	ได้ไปเจอช่างภาพยุคเก่า	ที่มีผลงานน่าสนใจ

 บนถนนสีลมย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ภาพถ่ายเล็กๆ เน้ือที่ประมาณหนึ่ง

คูหา เบียดแทรกอยู่กับอาคารหลังอื่นๆ หากแต่แนวคิดของ

แกลเลอรี่แห่งนี้ที่สะท้อนถึงระบบทุนนิยม และการตั้งคำ ถาม

ต่อความเป็นไปของสังคม ทั้งหมดนี้ดูช่างขัดแย้งกับสถานที่

รอบขา้งอยา่งนา่ประหลาด ราวกบับรุษุผูล้กุขึน้ยืนพดูความ

จรงิ สะทอ้นใหสั้งคมรบัรูแ้ละตระหนกัถึงเพือ่นมนษุยด้์วยกนั

อย่างจริงใจ 

 หากแท้จริงแล้ว มานิต ศรีวานิชภูม ิ ผู้เป็นทั้งนัก

ถ่ายภาพ นักเขียน ศิลปินอิสระ และนักเคลื่อนไหวทางสังคม 

ผูก้อ่รา่งสรา้ง Kathmandu Photo Gallery แหง่นีข้ึน้มาตา่ง

หาก ที่ใช้ผลงานภาพถ่ายทั้งหมดพูดความจริง และสะท้อน

สังคมเบื้องหน้า

  ในยามคล้อยบ่าย เสียงวุ่นวายข้างนอกย่านธุรกิจ

ค่อยๆ สงบลง เสียงของช่างภาพผู้น้ีก็ค่อยๆ เล่าเร่ือง ไม่เพียง

แค่น้ัน ภาพน่ิงท้ังหลาย ก็ราวกับจะเคล่ือนไหวด้วยเช่นกัน

บ้านเมืองเราไม่ค่อยส่ง

เสริมให้สร้างองค์ความ

รู้ เรามีศิลปินชั้นครู แต่

ไม่มีองค์กรเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ให้คนรุ่นหลัง

"
"
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สวยมาก	ผมเกิดค�าถาม	ท�าไมจึงไม่รู้จักท่าน	 เนื่องจากผมมีพ้ืนที่ของ

แกลเลอรีเ่ป็นทนุเดมิ	จงึอยากใช้ประโยชน์ของพืน้ทีม่ารวบรวมแสดงผล

งานของศลิปินชัน้ครใูห้ทกุคนได้เหน็	จึงได้เริม่โครงการค้นหาครถู่ายภาพ

ไทยขึน้	รวบรวมและจัดแสดงผลงานของศลิปินชัน้ครหูลายคน	อาทิ	คณุ	

‘รงค์	วงษ์สวรรค์	นอกจากท่านจะเป็นนักเขยีนแล้ว	ผมไม่เคยรูว่้าท่านเป็น

ศลิปินด้านการถ่ายภาพด้วย	เม่ือรวบรวมผลงานภาพถ่ายมาได้	จงึพบว่า

เป็นช่างภาพทีม่ฝีีมอืมากคนหนึง่เลยทเีดยีว	ผมเข้าไปตามหาผลงานใน	

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ	์และต่อยอดไปสู่ศิลปินท่านอื่นๆ

	 ท�าให้นึกถึงสมัยเรียนหนังสือ	 ผมจึงกลับไปหาผลงานของ	

หม่อมหลวงต้อย	 ชุมสาย	พบว่ามีงานกว่า	 200	 ช้ินที่ไม่เคยได้แสดง	

เพราะภาพเปลือยของหญิงสาว	 ไม่เป็นที่ยอมรับในยุคสมัยนั้น	จากนั้น

ต่อยอดไปหาช่างภาพชั้นครูที่ภูเก็ต	พบภาพถ่ายเป็นหมื่นชิ้น	ภาพบาง

ภาพถูกตีพิมพ์เป็นโปสการ์ดที่เห็นกันอย่างคุ้นตา	 แต่ไม่รู้ว่าใครเป็น

เจ้าของผลงานชิ้นนี้	แม้แต่ท่านพุทธทาสภิกขุ	เมื่อมีการรวบรวมผลงาน

ภาพถ่ายของท่าน	พบว่าจรงิๆ	แล้วงานภาพถ่ายของท่านเป็นแนวศลิปะ

ร่วมสมัย	 ท่ีน�าภาพถ่ายมาสะท้อนหลักธรรมะ	น�าศิลปะมารองรับการ

เผยแผ่ศาสนา	ซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดนี้มีคุณค่ามาก	แต่น่าแปลกใจที่ไม่มี

การรวบรวมไว้อย่างจริงจัง

เป็นโครงการทีแ่สดงให้เหน็ว่าคนหนุม่สาวยงัต้องพึง่พาการเรียน

รูจ้ากอดตี
	 บ้านเมืองเราไม่ค่อยส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้	 เรามีศิลปิน

ชั้นครู	 แต่ไม่มีองค์กรเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้คนรุ่นหลัง	 สังคมไทยอาจ

ให้ความส�าคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติมากเกินไป	จนท�าให้บุคคล

ธรรมดาลืมที่จะเก็บผลงานหรือประวัติศาสตร์ของตนเองไว	้ต้องเปลี่ยน

แนวคิดของคนในสังคมให้ได้ว่า	 ประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเรื่องชาติอย่าง

เดียว	 ทุกบ้านย่อมมีประวัติศาสตร์	 มีเรื่องราว	มีผลงานของบรรพบุรุษ

ที่ต้องเก็บบันทึกไว้	 ให้คนรุ่นต่อไปประเมินคุณค่า	 ให้เป็นปุ๋ยที่จะมา

ต่อยอด	

	 เรื่องนี้ต้องพูดกันให้เป็นที่ตระหนัก	บอกให้คนในสังคมรู้ว่า	คุณ

ก็เป็นคนที่ส�าคัญคนหนึ่ง	 ซึ่งบางครั้งบุคคลธรรมดาก็สร้างผลงานที่ดี

ออกมา	แต่ไม่รู้ว่าต้องท�าไงต่อ	ผลงานที่ดีก็สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย	

ทัง้หมดนีอ้ยูท่ีว่่าคนยคุต่อไปจะจดัการกบัมรดกทางศลิปะเหล่านีอ้ย่างไร	

ต่อยอด	เก็บรักษาหรือพัฒนาต่อไป

ยุคสมยัใหม่ในมมุมองหลงักล้อง
	 คนรุน่ปัจจบุนัมโีอกาสเยอะ	เยอะจนไม่เห็นคณุค่า	เปรยีบเทยีบ

คนทีผ่่านยคุสงคราม	ยคุอดอยาก	จะเหน็คณุค่าของข้าวทกุเมด็	แต่คนรุ่น

ต่อมาไม่ต้องดิน้รน	จะเสพสุขโดยไม่ตระหนกัถงึคณุค่าของสิง่ใด	ซึง่กเ็ป็น

ธรรมชาตขิองทกุสงัคม	ยกตัวอย่างในด้านของการถ่ายภาพ	ปัจจบุนัการ

ถ่ายรปูด้วยกล้องดจิติอล	ท�าให้กดๆ	ถ่ายไปก่อน	ร้อยรปู	พนัรปู	ซ่ึงสิง่นัน้

เป็นมายา	เป็นภาพลวงตา	ลองถามตัวเองว่าในขณะที่เลือกรูปจากร้อย

พันรูปที่ได้มา	ต้องมาปรับแก้รูปอีกครั้ง	เวลาที่เสียไปมากมายแค่ไหน	นี้

คือค่าเสียโอกาสที่หลายคนลืมนึกไป	แต่ถ้าเป็นกล้องฟิล์ม	ช่างภาพถูก

จ�ากัดด้วยฟิล์มแค่	 36	 รูป	จึงเห็นคุณค่าและให้เวลากับมัน	 ใช้เวลาใน

การจัดมุมมอง	แสง	องค์ประกอบต่างๆ	สุดท้ายก็ได้ภาพภาพหนึ่งออก

มา	น�าไปล้างอัดรูป	และจบแค่นั้น	ใช้เวลาเท่านั้น

	 ทุกวันนี้เราลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่า	 ลืมไปว่าการบันทึก

ภาพแต่ละภาพต้องเสียอะไรไปบ้าง	พลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	 เกิด

ขยะ	 เกิดมลพิษ	 จึงเกิดค�าถามขึ้นมาว่า	 ทุกวันนี้ได้ใช้ทุกอย่างเต็ม

ประสทิธภิาพแล้วหรอืยงั	ควรประหยดักนัดกีว่าไหม	คนรุน่ใหม่ต้องกลบั

มาคิดเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน	เราใช้เวลากับจอมือถือ	จนลืมโลกรอบข้าง	เคย

ต้ังค�าถามกนัไหมว่า	จรงิๆ	แล้วเวลามองหน้าจอและแชท	เราคยุอะไรกนั	

เราใช้พลังงานมหาศาลในการพูดคุยเล็กๆ	น้อยๆ	มันคือความฟุ่มเฟือย	

เราพูดอะไรไร้สาระ	ไม่จ�าเป็น	สุดท้ายแล้วก็ฟุ้งเพ้อ	ไม่ได้อยู่กับตัวเอง

 

ถ้าสมมติว่าตอนนีค้ณุยังเป็น ‘หนุม่สาว’ ทีก่�าลงัสร้างยคุสมยั

อยู่ในปัจจบุนั 
	 เราต้องลองถามตัวเอง	อะไรคือโลกอุดมคติ	อะไรคือโลกในฝัน	

เคยมีความคิดนี้หรือเปล่า	ในโลกอุดมคตินั้น	มีที่ให้คนอื่นอยู่อย่างสงบ

หรือเปล่า	 คนหนุ่มสาวคืออนาคต	 ไม่สามารถจะนั่งรอให้ใครมามอบ

ให้	 ทุกวันนี้โลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี	 จึงเป็นโจทย์ท่ีท้าทาย

ว่าความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน	 ฉันคือใครเคยตั้งค�าถามกันไหม	ดังท่ี

คุรุชาวอินเดีย	 ท่านศีรามานา	 สอนว่า	 ‘ให้ถามตัวเองทุกวันว่าฉันคือ

ใคร’	ถามอยู่ตลอด	ท�าอะไร	เพื่ออะไร	ดูแลโลกภายในของเรา	ฝันถึง

โลกภายนอก	และลงมือท�า	

คนรุ่นปัจจุบันมีโอกาสเยอะ 

เยอะจนไม่เห็นคุณค่า" "
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แด่หนุ่มสาว

...เราหวังที่จะส�ารวจความกว้างยาวของ

แม่น�า้ และรบัรูถ้งึความสดชืน่ของหญ้าอนั

เขียวขจีที่งอกอยู่ริมฝั่ง โดยไม่ยอมออก

จากห้องไปไหน เราอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ 

เราวาดรูปลงบนผ้าใบผืนน้อยๆ และคิด

ว่าเราได้เข้าถึงชีวิตโดยอาศัยการเข้าใจถึง

ความสง่างามแห่งความตาย แต่แท้ที่จริง

เราก็หาได้เข้าใจมันไม่ การที่จะรู้ถึงสิ่งนั้น

ได้เราจะต้องออกไปข้างนอก... 

- มองดูชีวิต
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cover story

เรื่อง: ปริญญา ก้อนรัมย์

รตยา จันทรเทียน

สายธารอนุรักษ์       
ไม่เหือดหาย



เส้นทางนกัอนรุกัษ์ของอาจารย์มีความเป็นมาอย่างไร
	 โดยพื้นฐานเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมมา	ก็เลย

มีพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติอยู่บ้าง	พอเราจบออกมาท�างาน

ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ	ในช่วงนั้นก็เริ่มมีคนเข้าใจและต้องการ

ท่ีจะรักษาระบบนิเวศของประเทศเราเอาไว้	 ก็ได้มีการรวมตัวกันก่อตั้ง

สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม	ขึ้นมาเมื่อประมาณปี	พ.ศ.

2512	 โดยคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่งที่ก่อตั้งสมาคมขึ้นมาก็คือ	

อาจารย์วทัญญู	ณ	ถลาง	เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปท�าหน้าที่เป็นเลขาของ

คณะฯ	ถ้าถามว่าเข้ามาในเส้นทางการอนุรักษ์ได้ยังไงก็คงต้องบอกว่า

ตั้งแต่ตอนนั้น

บรรยากาศของการอนรุกัษ์ในตอนนัน้เป็นอย่างไรบ้าง
	 ต้องเรียกว่ามีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่นักเรียน	

นักศึกษา	มาจนถึงชาวบ้านและนักวิชาการ	มีทั้งองค์กรของผู้ใหญ่	มีทั้ง

องค์กรของหนุ่มสาว	มารวมตวักนับอกว่าไม่เอาเขือ่นน�า้โจน	ตอนนัน้เอง

เรากไ็ด้รูจ้กัคณุสบื	นาคะเสถยีร	แต่รูจ้กัจากเอกสารนะ	เพราะคณุสบืเป็น

คนทีท่�าเอกสารทีแ่สดงข้อมลูถงึผลได้ผลเสยีของการท�าเขือ่นน�า้โจน	ว่า

ถ้าท�าจริงน�้าจะท่วมตรงไหน	บ้านของสัตว์ป่าจะเสียหายอย่างไร	จนใน

ทีส่ดุรฐับาลของพลเอกเปรมกอ็อกมาประกาศชะลอแผนการสร้างเขือ่น	

นั่นเป็นคร้ังแรกที่เรียกว่ามีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน	และเป็นการจุด

ประกายเรื่องการอนุรักษ์ออกมาในวงกว้าง

นบัจากวนันัน้มาถงึทกุวนันีบ้รรยากาศการอนรุกัษ์ในประเทศเรา

เปลีย่นไปบ้างไหม
	 ถ้าจะเทียบการอนุรักษ์เมื่อครั้งเขื่อนน�้าโจนกับทุกวันนี้	 ต้อง

บอกว่าหลายองค์กรล้าลงไปมาก	บางองค์กรที่เคยท�างานอนุรักษ์ก็

ไม่อยู่แล้ว	 สาเหตุหลักๆ	 เพราะการท�างานอนุรักษ์มันต้องมีทุนท�างาน	

โอกาสทีจ่ะมทีนุท�างานตลอดมนักย็าก	พอไม่มเีงนิมาซบัพอร์ตกอ็ยูไ่ม่ได้	

การท�างานตรงนี้ต้องอาศัยคน	อาศัยมือไม้ที่จะมาช่วยกัน	คนที่เข้ามา

ช่วยท�างานเองเขาก็มีครอบครัว	มีชีวิตที่ต้องหล่อเล้ียง	มันก็เลยไม่ง่าย	

แต่อย่างไรนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ๆ	ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง

เป็นอย่างไรบ้างนกัอนรุกัษ์ยุคใหม่ๆ ทีอ่าจารย์พดูถงึ
	 เอาแค่ตัวอย่างในมูลนิธิสืบฯ	 เรามีเด็กรุ่นใหม่ที่ท�างานด้วย

จิตใจ	เพราะงานมูลนธิแิบบนีร้ายได้เมื่อเทยีบกบับริษัทเอกชนแล้วน้อย

กว่า	แต่เหนื่อยมากกว่า	 วันหยุดของคนอื่นกลายเป็นวันท�างานของเรา	

เรากเ็หน็ว่าเขาท�างานด้วยความเสยีสละอย่างยิง่	คนทีม่คีวามตัง้ใจนีไ่ม่

น้อยเลย	อย่างคนรุน่อาจารย์เหลอืไม่กีค่นแล้วทีย่งัมชีวีติอยู	่(หวัเราะ)	เรา

เหน็คนรุน่ใหม่ทีล่กุมาท�าอะไรอย่างนีก้ม็คีวามหวงั	วกิฤตทีเ่รามองเหน็ว่า

มีคนพยายามจะเอาแต่ประโยชน์เข้าตัว	มีบางคนที่พยายามจะอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกัน	ที่เห็นชัดๆ	 เลยเมื่อปีที่แล้วก็เหตุการณ์

ต่อต้านเขื่อนแม่วงก์ที่หอศิลป์ฯ	 (bacc)	 เห็นแล้วชื่นใจมาก	 เรามีความ

รู้สึกว่าถ้าหากตายไปตอนนี้ก็ยังมีคนจ�านวนมากที่พร้อมจะเข้ามารับรู้	

เข้ามาช่วยเหลือดูแล

สาเหตุที่อาจารย์ลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่องเขื่อนแม่วงก์เมื่อปีท่ีแล้ว

คอือะไร
	 อย่างเขือ่นแม่วงก์เรารูเ้ลยว่าถ้าท�าขึน้มา	สตัว์ป่าทีก่�าลงัอยูด่ี

มีสุขต้องถูกฆ่าแน่ๆ	 เพราะว่าคนงานต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่อ่างเก็บน�้า	

ใครจะไปนัง่เฝ้าไม่ให้เขาล่าสตัว์ป่า	ไอ้พดูมนักท็�าได้แต่ของจรงิไม่มทีาง	

จะบอกว่าให้กรมนู้นกรมนี้ไปเฝ้าสิ	มันจะไปท�าได้ยังไง	คนไม่รู้กี่กลุ่มที่

เข้าไป	และห่างจากนั้นขึ้นไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรก็เป็นบ้านของสัตว์

ป่า	 แม้แต่พ้ืนที่ที่จะต้องท�าอ่างเก็บน�้าวันนี้ก็เป็นบ้านของสัตว์ป่า	 ปีน้ี	

WWF	ตัง้กล้องถ่ายภาพเจอเสอืโคร่งอกีสามตวั	น่ันเป็นสญัลกัษณ์ทีต่่าง

รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นของหายาก	เป็นยอดพีระมิดของห่วงโซ่อาหาร	เสือ

กินกวาง	กินกระทิง	กินหมูป่า	ฯลฯ	พวกสัตว์ที่เสือกินก็กินใบไม้ใบหญ้า	

เมื่อมีอาหารให้เสือกินนั่นเป็นสิ่งที่แสดงว่าป่าอุดมสมบูรณ์มาก

ผูห้ญงิทีเ่ลอืกใชเ้วลาเกอืบทัง้ชีวิตไปในเสน้ทางของนกัอนรุกัษ ์

เส้นทางที่ใครก็รู้ว่ายากล�าบากและได้ผลตอบแทนในเชิง

รูปธรรมเพียงน้อยนิด อาจารย์รตยา จันทรเทียน อดีต

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในวัย 83 ปี ถึงวันนี้เธอยัง

คงทำ ในสิ่งที่เชื่อมั่นมาโดยตลอด 

 อะไรคือเหตุผลที่ทำ ให้เธอเลือกเดินบนทางเส้นนี้ 

ช่วงชีวิตของการอนุรักษ์กว่า 50 ปี เธอผ่านอะไรมาบ้าง 

วันนีเ้ราจะไดรู้จ้กัสายธารอนรุกัษส์ายใหญท่ีไ่มเ่คยเหือดหาย 

และยังคงรินไหลปกป้องธรรมชาติของประเทศเราอยู่เสมอ

อย่าไปคิดว่าชีวิตของเรา 

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 

อันนั้นมันฉันนึกถึงแต่ตัวฉัน
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ปัญหาส�าคญัทีท่�าให้การอนรัุกษ์เป็นเร่ืองยากในบ้านเราคอือะไร
	 ถ้าไปดูนโยบายของรัฐบาลหรือนักการเมืองเกือบทุกพรรค	

เร่ืองสิง่แวดล้อมจะเป็นเรือ่งสดุท้ายเลยทีถ่กูพดูถงึ	มนัสะท้อนว่าคนไทย

ไม่เหน็ความส�าคญัของสิง่แวดล้อม	เอาง่ายๆ	คุณไม่ต้องไปดตูวัเลขว่าป่า

เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต	์เหลือยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต	์มันมีของจริงให้คุณดู

อยู่	ไม่เชื่อเปิดในกูเกิลแม็พฯ	ดูได้ว่าผืนป่าในเมืองไทยมันเหลืออยู่น้อย

แค่ไหน	ถ้าเราตั้งธงไว้อย่างเดียว	 ว่าผืนป่าธรรมชาติของประเทศไทย

เหลอืเพยีงเท่านี	้ไม่ว่าคุณจะท�าถนนมาจากประเทศไหน	จะท�าอ่างเกบ็น�า้

หรอือะไรกต็าม	คณุต้องเกบ็ผนืป่าทีเ่ป็นแหล่งส�าคญัในการผลติและเกบ็

กักน�้าเอาไว้	อย่าเข้าไปรังแกมันเท่านั้น

แล้วเราควรท�าจะอย่างไรให้คนหันมามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง

ส�าคญั
	 เราต้องมองให้ไกลว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติ	 เราแยกตัว

ออกมาอยู่บนคอนโดสูงๆ	เปิดก๊อกก็มีน�้าไหลให้ใช	้เปิดสวิตซ์ไฟก็มีแสง

สว่างออกมา	อย่าไปคิดว่าชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ	 อันนั้นมันฉัน

นึกถึงแต่ตัวฉัน	 เราต้องเปิดใจให้กว้างนึกถึงธรรมชาติรอบๆ	ตัว	 บาง

คนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่ามันใกล้นิดเดียว	 ให้คิดว่าเขาเป็น

ทรัพยากรที่ส�าคัญต่อชีวิต

การท�างานอนรัุกษ์ไม่ใช่เร่ืองง่าย ไหนจะเร่ืองของปากท้อง ไหนจะ

ต้องรบัมอืกบัเสยีงต่อต้านของคนท่ีหวงัผลประโยชน์ ตลอดเวลา

ทีผ่่านมาอาจารย์รับมือกบัสิง่เหล่านีอ้ย่างไร
	 สิ่งเหล่าน้ันมันไม่กระทบอะไรเรานะเพราะเราเป็นไอ้พวก

อนุรักษ์	(หัวเราะ)	เรื่องที่ถูกนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆ	เราไม่กังวลอยู่แล้ว	

เพราะถือว่าเราท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	แต่ส่ิงที่สะเทือนใจเราจริงๆ	คือการที่

เราไปเห็นว่ามีคนที่จะเข้าบุกรุกท�าลายป่าแต่เราท�าอะไรไม่ได้มากกว่า	

ที่เรายังท�าอยู่ทุกวันน้ีจริงๆ	 ก็เพราะเราศรัทธาและเห็นถึงความส�าคัญ

ของธรรมชาต	ิเข้าใจว่าถ้าเราจะอยู่รอดในอนาคตเราต้องรักษาน�้าไว้ให้

ได้	เพราะมนษุย์ไม่ว่าคณุจะท�าอะไรคณุต้องใช้น�า้	นีย่งัไม่พดูถงึเรือ่งโลก

ร้อนอะไรอีกนะ	มันยังมีอีกหลายเรื่อง	แต่เราจะท�าในสิ่งที่คิดว่ามีก�าลัง

พอจะท�าได้

ในชวีติของคนๆ หนึง่ท่ีใช้วนัเวลาของตวัเองแทบท้ังชวีติไปกบัการ

อนรัุกษ์ วนันีบ้อกตวัเองได้ไหมว่าคุ้มค่าแล้ว
	 คุ้มค่ามาก	มองกลับกันเราคิดว่าตัวเองมีบุญ	 เรียกอย่างนั้น

เลยนะ	เพราะงานนี้เป็นงานที่ตั้งใจท�ามาคู่กับอาชีพหลักของตน	(ในอีก

ฐานะหนึ่งอาจารย์เคยด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ)	เรามีบุญที่

ทุกวันนี้สังขารของเรายังไปได้	น้องๆ	ที่ท�างานมูลนิธิสืบฯ	ยังยอมรับเรา	

ยังพาเราเข้าป่าไปด้วย	 (หัวเราะ)	มีบางคนมาพูดกับเราว่า	 การท่ีเขา

เห็นเราท�างานท�าให้เขามีก�าลังใจว่าคนแก่แบบนี้ยังท�างานอยู่	 ท�าไม

คนหนุ่มคนสาวแบบเขาจะไม่ท�า

ถ้าพื้นที่ตรงนี้สามารถส่งเสียงของอาจารย์ไปถึงนักอนุรักษ์รุ่น

ใหม่ๆ อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับพวกเขา
	 อยากให้หนักลบัมาดใูนเรือ่งทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ	

แล้วรกัษาไว้	อย่างเร่ืองป่านีข่อแค่สองอย่างเท่านัน้	หนึง่เกบ็ป่าธรรมชาติ

ทีเ่หลอือยูเ่อาไว้ให้ได้	เอาแค่นีก่้อน	เสรจ็แล้วอนัทีส่องคอืปลกูและฟ้ืนฟู	

ไอ้การท�าลายน่ะแค่แปปเดียว	 แต่การฟื้นฟูนี่บางทีสามสิบปีก็ยังไม่

เหมือนเดิม

	 หลายคนอาจจะบอกว่าป่าเป็นเรื่องไกลตัว	ถามว่าน�า้มาจาก

ไหน	คณุเคยเหน็ไหมล่ะทีน่�า้ผดุออกมาจากดนิแล้วค่อยๆ	ไหลมารวมกนั

เป็นแอ่งเล็กๆ	สักประมาณคืบหนึ่ง	กลางเดือนเมษายนที่ร้อนระอุ	ฝนไม่

ตก	แต่น�้ายังไหลอยู่ตลอด	เสร็จแล้วก็ค่อยๆ	ไหลจากหลายแอ่งมารวม

กันเป็นห้วย	จากห้วยก็มารวมกันเป็นแม่น�้าสายต่างๆ	จนรวมเป็นแม่น�า้

เจ้าพระยา	นี่แหละใกล้ตัวคุณเลย	ถ้าคุณไปตัดป่าพอถึงหน้าแล้งก็ไม่มี

น�้าไหลออกมาแล้ว	 เพราะต้นน�้าจริงๆ	มันมาจากรากน�้าที่ป่าเก็บเอาไว้

แล้วค่อยๆ	จ่ายออกมา	มนัเป็นสิง่น่ามหศัจรรย์	แต่คนไทยไม่รกัษา	แถม

นีย่งัเป็นแค่ประโยชน์เดยีวจากป่านะ	นอกจากนีย้งัมอีกีสารพดัเลย	ระบบ

นิเวศเหล่านี้มันเกื้อกูลกัน	แล้วก็เกื้อกูลมาถึงคน

 

ย้อนกลบัไปก่อนทีอ่าจารย์จะเป็น ‘หนุม่สาว’ เคยถกูถามบ้างไหม

ว่าโตขึน้อยากเป็นอะไร
	 สมัยนั้นไม่เห็นมีใครเคยถาม	(หัวเราะ)	ไม่เหมือนสมัยนี	้ตอน

นัน้เราไม่ได้มเีป้าหมายว่าอยากจะเป็นนัน่เป็นนี	่คนอืน่มหีรอืเปล่ากไ็ม่รู้

นะ	แต่เราไม่ได้มอีะไรพเิศษเลย	เป็นเหมอืนเดก็ธรรมดาทัว่ไป	ไม่ได้มีการ

คาดหวงั	ไม่ได้มอีดุมคตอิดุมการณ์อะไร	จนถึงสิง่ทีเ่ราท�าตอนโตเรากไ็ม่

เคยคิดว่ามันยิ่งใหญ่	แค่คิดว่าเราโชคดีที่ได้ท�าในสิ่งที่เราอยากจะท�า

เขามีกำ ลงัใจวา่คนแกแ่บบนี้

ยงัทำ งานอยู ่ทำ ไมคนหนุ่ม

คนสาวแบบเขาจะไม่ทำ 

"
"
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แด่หนุ่มสาว

...ความจริงก็คือว่าชีวิตนั้นคล้ายกับสายน�้า หลั่งไหลไปไม่หยุดยั้ง 

ค้นหาไป ส�ารวจไป ผลกัดนัไป ท่วมท้นตามรมิฝ่ังพุง่ผ่านรอยแยก

รอยร้าว แต่จติใจกลบัไม่ยอมให้สิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้กบัมนั จติใจคดิว่า

เป็นอันตรายเกนิไป หรอืเส่ียงเกนิไปทีจ่ะมชีวีติอยูใ่นความไม่ยัง่ยนื...

- ออกไปสู่กระแสธารแห่งชีวิต
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ความเท่าเทียม



ย้อนกลับไปในวัยหนุ่มสาว อะไรเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท�าให้อาจารย์

ตระหนกัถงึปัญหาความเท่าเทียม 
	 ผมมพีืน้เพครอบครวัทีย่ากจน	ผมกป็ระสบปัญหาเหมอืนกบัคน

อื่นๆ	ที่พ่อแม่ไม่ได้เป็นข้าราชการ	แต่เป็นคนรับจ้าง	ผมเป็นลูกของคน

กินค่าจ้าง	พอจบ	ม.6	มา	ผมก็ท�างานเลย	ระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัย	

ท�างานโรงแรมตั้งแต่	1	ทุ่ม	ถึง	7	โมงเช้า	ไปเรียนตอน	8	โมง	เรียนถึง	6	

โมงเยน็	มเีวลาหลงัเทีย่งคนืทีพ่อจะนอนหรอือ่านหนงัสอืได้	พอได้ท�างาน

เราก็เห็นชีวิตของคนท�างานคนจนก็เป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่ง

	 อีกส ่วนหนึ่ ง 	 คือจากการเรียนรัฐศาสตร ์ที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	พอไปเรียนต่อก็เลือกเรียนในด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง	

ซึ่งสนใจในเรื่องความแตกต่างฐานะของผู้คนช่องว่างระหว่างรายได้คน

ต่างด้าว	 ผมอยากเห็นความเท่าเทียมกันในทุกมิติ	 ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ

หรือเรื่องแรงงาน	 สรุปคือผมมีแรงจูงใจจากทั้งการศึกษาของผมและ

ประสบการณ์โดยตรง

ถ้าความเหลื่อมล�้ามีอยู่ในทกุมิติของสงัคม แล้วเราควรจะเริ่ม

แก้ไขทีม่ติิไหนก่อน
	 แปลกที่เราไม่เคยถามว่ามันสามารถท�าพร้อมๆ	 กันได้ไหม

ประเด็นที่ว่าเราจะเลือกแก้อะไรก่อนหลัง	 ผมไม่เชื่อเท่าไหร่ผมคิดว่า

ปัญหาอะไรที่เราเจอก่อนเราก็แก้ก่อน	ท�าอะไรได้ก็ท�า	อย่าไปคิดว่ามัน

จะเสร็จเมื่อไหร	่เราต้องคิดว่าเมื่อไหร่จะท�า	คนที่เดินเข้าหาดวงอาทิตย์	

ก็รู้อยู่ในใจว่าไม่มีวันไปถึง	 แต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างคนที่เดินกับคนที่ไม่

เดิน	คือระยะทางจากจุดเริ่มต้น	แทนที่เราจะมองไปข้างหน้าว่าเมื่อไหร่

จะถึง	ท�าไมเราไม่มองกลับไปว่าเรามาไกลเท่าไหร่แล้ว	อย่าไปคิดว่าชั่ว

ชีวติเราปัญหาความเหลือ่มล�า้จะถกูแก้ไขเสรจ็สิน้หรอืไม่	แต่ให้คดิว่าเรา

แก้ปัญหามาถูกทางแล้วหรือยัง

แล้วจากวันนัน้ถงึวันนีเ้ราเดนิมาไกลแล้วหรือยัง 

	 ก่อนปี	2516	 ก่อน	14	ตลุา	 ลูกจ้างเรยีกร้องอะไรไม่ได้	แล้วแต่

เจ้านายจะโปรด	แต่ท�าไมวนันีโ้ตโยต้าได้โบนสัคนละ	10	 เดือน	ท�าไมวนั

นีส้หภาพแรงงาน	กฟผ.	 เรยีกร้องให้บอร์ดลาออกได้	 วนันัน้ลกูจ้างไม่มี

สทิธมิเีสยีงเลย	แต่วนันีไ้ปไกลถงึขนาดเป็นหุน้ส่วนการบรหิารขององค์กร

แล้ว	แม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่ทกุองค์กร	 ถ้าถามลูกจ้างว่าทกุวนันีพ้อใจแล้ว

หรอืยงั	 เขากจ็ะตอบว่ายงัเพราะเขาควรจะได้ดกีว่านี	้จากวันนัน้ถงึวนันีก้็

มอีะไรเปลีย่นแปลงไปเยอะ	เจ้านายไม่สามารถเผดจ็การได้เหมอืนแต่ก่อน	

จะว่าไปก็คงเดนิมาไกลพอสมควร

คน ท่ี เ ดิ น เ ข้ าหาดวง

อาทิตย์ ก็รู้อยู่ในใจว่า

ไม่มีวนัไปถงึ แตส่ิง่ท่ีตา่ง

กันระหว่างคนท่ีเดินกับ

คนท่ีไมเ่ดิน คอืระยะทาง

จากจุดเริ่มต้น

"
"

 ในเมื่อเราไม่สามารถเกิดมาแล้วมีปัจจัยในการ

ด�ารงชีวิตเท่ากัน วิธีที่จะท�าให้ทุกคนต่อสู ้กันได้อย่าง

เท่าเทียม คือการให้สิทธิและโอกาสข้ันพื้นฐานกับทุกคน

หากแต่ความเท่าเทียมสิทธิและโอกาสสิ่งเหล่าน้ีมีหน้าตา

อย่างไร จับต้องได้หรือไม่ สิ่งที่สังคมยุคปัจจุบันก�าลัง

พยายามเรียกร้องไขว่คว้านั้นจะได้มาด้วยวิธีอะไร

 ในฐานะผู ้อ�านวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและ

การจัดการ พ่วงด้วยต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าคณะ และท่ี

ปรึกษาประจ�าหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นคณะกรรมการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการแรงงานในคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาชิกสภาพัฒนาการ

เมอืง และผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งขบวนการแรงงานในประเทศไทย

มายาวนานกว่า 40 ปี 

 คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่า รองศาสตราจารย์ 

ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ ส�าหรับการบอกเล่าประสบการณ์ 

และส่งต่อเจตนารมณ์เรือ่งความเท่าเทยีมแสนหอมหวานที่

คนหนุ่มสาวยุคนี้ถวิลหา
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ท�าไมความเท่าเทียมถงึเป็นท่ีต้องการของผู้คน
	 มันเป็นไปด้วยกระแสโลก	 เราจะเช่ืออย่างที่เราเคยเชื่อก็ได้	

แต่ก็อย่าไปคิดที่จะคบกับประเทศอื่น	 เขาถูกผิดไม่มีใครรู้	 ถ้าอยาก

จะเข้ากับโลกก็ต้องเช่ือแบบนี้	 อย่างพม่าเขาก็เคยไม่เชื่อ	 แต่พอจะ

เปิดประเทศจะต้องคบกับประเทศอื่นก็ต้องยอม	ฉะนั้นไม่ว่าเราจะเชื่อ

โดยบริสุทธิ์ใจหรือไม่ก็ตาม	เราก็ต้องชูประเด็นนี้ขึ้นมา	ประชาธิปไตย	

ความเท่าเทียม	ถึงจะคุยกับเขารู้เรื่อง	ผมไม่แน่ใจว่าคนไทยลึกๆ	เชื่อ

เรื่องความเท่าเทียมหรือเปล่า	 แต่เราต้องพูดทั้งๆ	 ที่เราไม่เชื่อ	 นักคิด

ของฝรั่งเขาเชื่อเรื่องนี้	เพราะด้วยสภาพแวดล้อมท�าให้เขาเชื่อแบบนั้น	

และแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อเรื่องกรรม

เพราะอะไรสทิธแิละโอกาสถงึกลายเป็นประเด็นส�าคัญในการเรยีก

ร้องความเท่าเทยีม
	 สมมติว่าคุณเข้าไม่ถึงสิทธิบางอย่าง	คุณก็จะเข้าไม่ถึงโอกาสที่

จะกระท�าสิ่งนั้น	เช่น	คุณจะท�าธุรกิจ	คนที่มีใบอนุญาตกับไม่มีก็ต่างกัน

แล้ว	แข่งกันก็ไม่ได้ด้วย	ฐานะก็ไม่เท่ากัน	ก็เกิดคนจนคนรวย	หลายครั้ง

ท่ีเกดิการเรยีกร้องความเท่าเทยีม	ท�าให้ประเดน็เรือ่งสทิธแิละโอกาสถกู

พูดถึง	คนส่วนใหญ่มักคิดว่าความเท่าเทียมคือการแบ่งครึ่ง	แต่แบ่งครึ่ง

ก็ใช่ว่าจะเท่าเทียม	อย่างคนมีลูก	5	คน	กับอยู่คนเดียวได้เงินเดือนเท่า

กัน	นี่มันเท่าเทียมไหม	จะดูแง่ตัวเลขโดยสมบูรณ์คงไม่ได	้ก็ต้องผูกโยง

กับความจ�าเป็นความสามารถ	เงินเดือนส�าหรับคนที่มีภาระมากสมควร

จะมากกว่าคนที่มีภาระน้อย	อันนี้คือความเท่าเทียมที่ไม่ยุติธรรม

ความเท่าเทยีมกบัความยตุธิรรมแตกต่างกนัอย่างไร แล้วสิง่ไหน

ดกีว่ากนั
	 ความเท่าเทยีมไม่จ�าเป็นต้องยตุธิรรม	ผมว่าสงัคมต้องการความ

ยตุธิรรมมากกว่าความเท่าเทยีมลอยๆ	คนโสดได้เงนิเดอืน	30,000	กับคน

มลีกูสามคน	ได้เงนิ	30,000	เท่าเทียมเหมอืนกนั	แต่ไม่ยตุธิรรมคดิว่าคน

อยากได้อะไรมากกว่ากัน

ความเท่าเทยีมในมมุมองของอาจารย์เป็นอย่างไร 
	 ผมว่ามันหมายถึงการพยายามไม่ให้ใครคนหนึ่งผูกขาดอ�านาจ

ไว้ในมือของตัวเอง	มันไม่ควรจะมีใครผูกขาดอ�านาจจนไม่ต้องออกแรง

ท�างานแต่ได้รายได้เหนือคนอื่น	 แต่ความเท่าเทียมกันในแง่ความเป็น

มนุษย์	ถามจริงๆ	คนไทยทุกวันนี้มองประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไร	

เท่าเทียมกับเราหรือเปล่า	 ถ้าเราคิดแบบนั้น	 เราคงไม่ด่าใครว่าไอ้ลาว	

เรียกใครว่าเจ๊ก	ซึ่งพอวันนี้เจ๊กรวย	ก็เปลี่ยนมาเรียกจีน	(หัวเราะ)	มันก็

ค่อยๆ	 เปล่ียนไป	ฉะน้ันการกีดกันความไม่เท่าเทียมไม่ได้เกิดขึ้นในมิติ

เศรษฐกิจอย่างเดียวมิติของวัฒนธรรมก็ด้วย

คนหนุม่สาวในยุคนีม้ลีกัษณะเฉพาะตัวอย่างไรในมมุมองผูใ้หญ่
	 ถ้าในฐานะอาจารย์ผมกจ็ะบอกว่าเดก็ยคุนี้	สือ่สารไม่ค่อยรูเ้รือ่ง	

เอาใจใส่ในเรื่องบ้านเมืองน้อยลง	ตัวใครตัวมันมากขึ้น	ติดมือถือ	ไม่พูด

คยุกนั	พาลไปถึงการมองชวีติในระยะสัน้	คนยคุนีไ้ม่ต้องการงานทีม่ัน่คง

เกินไป	กลับต้องการชีวิตที่มีรสชาติ	ชีวิตที่ได้ลุ้น	ชอบงานระยะสั้นๆ	ท�า

จบแล้วได้เงิน	แต่มันไม่ใช่ความผิดของเขา	มันเป็นเพราะสังคม

ถ้าอาจารย์เป็นหนุ่มสาวในยุคนี้ อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับ

ผูใ้หญ่ในสังคม 
	 โลกมันเปล่ียนไปแล้ว	 เด็กรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นคุณ	ถ้าลูกต่างไปจาก

พ่อแม่	 ก็ขอให้พ่อแม่ใจกว้าง	 เมื่อตอนพ่ออายุ	 14	 กับ	 ลูกอายุ	 14	

อาจจะห่างกัน	 40-50	 ปี	 ซึ่งเวลามันต่างกัน	 ต้องยอมรับในความไม่

เหมือน	ถ้าผมพูดกับผู้ใหญ่ยุคนี้ได้	ผมก็จะบอกว่าคุณต้องท�าใจ	และ

ถ้าผมพูดกับเด็กยุคนี้ได้	 ผมก็จะบอกว่าคุณต้องเข้าใจ	 ในเม่ือเราท้ัง

สองวัยต้องอยู่ด้วยกัน

แล้วมคี�าถามอะไรบ้างทีอ่าจารย์สงสัยเมือ่ตอน ‘หนุม่สาว’ แล้ว

ได้เรยีนรู้เมือ่โตเป็นผูใ้หญ่
	 ตอนที่ยังไม่อาวุโสพอ	 เราคิดว่าผิดถูกชั่วดีมีเกณฑ์ชัดเจน

ไม่ซับซ้อน	แต่พอโตขึ้นเราชี้ขาดได้ยากขึ้น	เราไม่สามารถบอกได้ว่าคน

ที่ฆ่าคนตายเป็นคนไม่ดี	อาจเป็นเพราะความคับแค้น	หรือสภาพจิตใจ

ของเขา	พอโตขึน้เราจงึเข้าใจว่าสิง่ทีค่นกระท�าไปมนัมาจากหลายปัจจยั	

ผมคดิว่าวยัท�าให้เราสะสมความรูเ้หตผุล	และน�าพาไปสูก่ารตดัสนิใจได้

ยาก	ยากในทีน่ีไ้ม่ใช่ไม่ดนีะ	มนัแปลว่าเราไม่บุม่บ่ามในการประณามใคร	

หรอืยกย่องใคร	เราเข้าใจคนมากขึน้	เหน็ใจคนมากขึน้	ไม่ว่าจะดีหรอืเลว

ไม่ได้มาจากการตดัสนิใจของเขาแต่เพยีงอย่างเดยีว	มนัมปัีจจยัอืน่ๆ	ด้วย

ความเท่าเทียมไม่จ�าเป็น

ต้องยุติธรรม ผมว่า

สังคมต ้องการความ

ยุติธรรมมากกว่าความ

เท่าเทียมลอยๆ

"
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แด่หนุ่มสาว

...ในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและท�าความเดือดร้อนให้แก่โลกมากที่สุดก็คือ

ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมกัน โดยความหมายแล้ว ความเท่าเทียมกันมิได้มีอยู่จริง 

เพราะเราแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป แต่เราจะพูดกันถึงเรื่อง

ความเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่า ทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคกัน...

- เราทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
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เรื่อง: พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

ในวงกต
ของความรัก

วีรพร นิติประภา



คณุแม่คดิว่าความรักเป็นคนละเรือ่งกบักามารมณ์หรอืเปล่า
	 ความรักต้องมีกามารมณ์	 แต่กามารมณ์ไม่ต้องมีความรักก็ได้	

เร่ืองนี้มันยาวนะโดยส่วนตัวบทสรุปในประเด็นนี้คือ	ทุกคนมีสิทธิที่จะ

รักในรปูแบบต่างๆ	แล้วมนักเ็ป็นความรกัหมด	แต่ส�าหรบัแม่อาจจะชอบ

ความรกัทีเ่หมอืนกบัผ้าทีเ่พิง่ตากแดดเสรจ็	เหมอืนทีร่ะบไุว้ในนวนยิาย	ก็

เพราะว่ามนัแสดงถงึความธรรมดา	แล้วกเ็รยีบง่าย	แทบจะไม่มอีะไรเลย	

แต่ยุคสมัยของพวกลูกมันน่าเศร้า	แม่เคยถกกับภู	 (พีระจุฬา	จุฬานนท์	

ลกูชายคนเดยีวของวีรพร	ซึง่ก�าลงัศกึษาอยูท่ี	่Bard	College	Berlin	สาขา	

Liberal	Arts)	ว่าในปัจจุบันยุคลูกข้ามเรื่องของเพศสภาพ	(gender)	ที่

ไม่ใช่แค่ความเป็นหญิงชาย	แต่มีเกย์ที่อยากเป็นทอม	พระเจ้าช่วย!

แต่คณุแม่เคยท�านติยสาร นอีอน ทีเ่ป็นนติยสารเกย์ กไ็ม่น่าจะ

แปลกใจ
	 บ้า!	ตอนนั้นมันมีแค่เกย์	แต่เร็วๆ	นี้เพิ่งเห็นผู้หญิงไว้เคราขึ้นไป

ร้องเพลงเป็นเร่ืองน่าตะลงึมากนะ	อย่างท่ีบอกเหมอืนเกย์อยากเป็นทอม	

สรปุว่าอยากเป็นผูห้ญงิ	หรอืผูช้ายหรอือะไรกนัแน่วะ	(หวัเราะ)	ผู้หญงิที่

มีเคราแล้วแต่งกายเป็นหญิง	นี่มันต้องการอะไร	แม่ว่าเราข้ามเรื่องของ

เพศสภาพ	(gender)	หรือคนข้ามเพศ	(transgender)	ไปชาติกว่าแล้ว	

ตอนนี้เหมือนเราก�าลังจะข้ามมิติ	 (หัวเราะ)	แม่ถึงรู้สึกว่าลูกอยู่ในยุคที่

หน้าสนใจมากของโลกนี้	 ในบริบทต่างๆ	ที่ถึงขนาดต้องมาเถียงกันว่า

ผู ้หญิงมีเคราขึ้นไปร้องเพลงควรได้รางวัลไหม	 นี่ก็ไม่ธรรมดาเลย

น่าสนใจมาก

ทีบ่อกว่าในยคุนีส้บัสนเรือ่งเพศสภาพ หรือเร่ืองต่างๆ กระท่ังอาจ

รวมถงึความรกัระหว่างเพศด้วย เราควรอยู่และ

รบัมอืกับเรือ่งนีอ้ย่างไร 
	 แม่คิดว่ามันมีวิธีที่จะได้ค�าตอบของมันเองในแต่ละเจเนอเรชั่น

นะ	สมมติในยุคของแม่มันยังไม่ได้เปิดกว้างเรื่องเพศสภาพมากพอ	เรา

ถกูก�าหนดว่าถ้าเป็นผูห้ญงิกต้็องรกัผูช้าย	ถ้าเป็นผูช้ายต้องรกัผูห้ญงิ	อาจ

มกีารยอมรบัได้บ้างถ้าผูช้ายดีๆ 	จะยอมรบัผูช้ายดีๆ 	สักคนหนึง่	แต่ในยุค

นี้มันเปิดกว้างขนาดที่ว่าเราจะรักเกย์ทอมดี้หรือใครก็ได้	ซึ่งหมายความ

ว่าตัวเลือกของคนยุคนี้จะเยอะมากขึ้น

	 ถ้ามองในแง่ดีเราไม่ติดอยู่กับรสนิยมทางเพศ	แต่เรารักเขาใน

ฐานะที่เขาเป็นคนๆ	หนึ่งซึ่งอาจหมายความว่า	 เรามองส่ิงที่อยู่ข้างใน

มากกว่า	ในยคุนีเ้ราอาจไม่ได้ก้าวข้ามแค่เรือ่งเพศ	แต่เราก้าวข้ามทกุสิง่

ก้าวข้ามความแตกต่าง	และความผดิปกตทิัง้หลายทัง้ปวงได้	นางในฝัน

ของคนๆ	หนึง่จะเป็นใครกไ็ด้	อาจจะมแีขนเดยีว	ขาเดยีว	ท้ังนีม้นัแสดงว่า

เสรภีาพทางความรูส้กึของคนรุน่นีม้มีากกว่าของคนรุน่แม่อย่างแน่นอน	

แม้จะซับซ้อนมากขึ้น

 หลงัจากได้อ่านวรรณกรรมร่วมสมยัอย่างหนงัสอื 

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ซึ่งก�าลังเป็นที่กล่าวขวัญอยู่ใน

ขณะนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า วีรพร นิติประภา ได้ท�าหน้าที่ของ

เธออย่างดีในฐานะ ‘นักเขียนหน้าใหม่’ ที่บอกเล่ามายาคติ

ผ่านเรื่องราวของความรักอันขื่นขม รวดร้าว และอบอุ่น

ในเวลาเดยีวกนั จงึไม่ผดิแผกนกัหากจะขอหยิบยืมมมุมอง

บางส่วน และฉกฉวยทศันคตอินัแยบคายบางประการของ

เธอมาบอกเล่า

 จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นค�าบอกเล่าจาก

ผูห้ญงิทีเ่ป็นท้ัง แม่ นกัเขยีน และอดตีนกัโฆษณา สูไ่ส้เดือน

พกิารทางสายตาทียั่งไม่สามารถค้นพบนิยามความรกัของ

ตนเอง หรืออาจท�าหล่นหายระหว่างทาง ในวงกตแห่ง

ความรื่นรมย์ของวัยหนุ่มสาว

แต่ส�าหรับแม่อาจจะชอบความรักท่ีเหมือน

กับผ้าที่เพิ่งตากแดดเสร็จ เหมือนที่ระบุไว้ใน

นวนยิาย กเ็พราะว่ามันแสดงถงึความธรรมดา 

แล้วก็เรียบง่าย แทบจะไม่มีอะไรเลย

"
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แล้วในความซบัซ้อนเป็นปัญหาไหม หรือทีส่ดุแล้วเราจะหาทางออก

ได้เอง 
	 แม่พบว่าเด็กรุ่นนี้หาทางออกด้วยการตัดตัวเลือกของสังคมลง	

ซึ่งก็แสดงว่าโลกข้างหน้าจะเป็นการเลือกที่มีความเฉพาะทาง	 (selec-

tive)	มากขึ้นนะ	มันไม่ใช่ยุคที่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องท�าขึ้นมาส�าหรับคน

ทุกคน	แต่จะมีโทรศัพท์ส�าหรับคนจ�านวนน้อยลงจะมีคนที่ปฏิเสธการ

ใช้เฟซบุ๊ก	แล้วกลับไปสู่การมีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้น	แม่คิดว่าคนรุ่นนี้

จะแสวงหาคุณค่ามากขึ้นจากสิ่งที่ผ่านเข้ามา

อยากให้ขยายความเรือ่ง ‘ความเรยีบง่าย’ ท่ีกล่าวไปว่าหมาย

ถงึอย่างไร
	 เมื่อเรากลับมาพูดเรื่องคนข้ามเพศ	(transgender)	คนจะเลือก

เคารพกันที่ความคิดความรู้สึกมากขึ้น	 เพราะมันเยอะหลายเพศมาก	

ท�าให้ที่สุดเราก็ไม่สนใจว่าใครเป็นเพศอะไร	แต่สนใจว่าเขาคิดอะไร	ทุก

คนจะกลับไปสู่ความเรียบง่าย	กลับไปที่ต้นตอของมัน

แล้วโดยส่วนตวัวถิทีีเ่รยีบง่ายดหีรอืไม่ คณุแม่ให้ค่ากบัสิง่นีอ้ย่างไร
	 มันก็อาจจะดีในแง่ที่เราไม่มีอะไรให้ต้องแสวงหา	 เรากลับมา

อยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีที่เป็นพื้นฐานของชีวิตจริงๆ	 เช่น	การท�ากับข้าว	 เล่น

กับหมา	ปลูกผัก	อะไรพวกนี้	 เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตก็มีแค่นี้	 เราไม่ได้

ต้องการอะไรมากเท่ากับที่เราคิดว่าเราต้องการ	ปัญหาอาจจะเริ่มตรงนี้

มากกว่า	 คุณจะกลับมาถามตัวเองมากขึ้นว่าคุณต้องการอะไรแค่ไหน	

หรือคุณจะเลือกสิ่งที่คุณไม่ต้องการตลอดเวลา

ในอนาคตการถกูผลกัดนัโดยอะไรบางอย่าง จนท�าให้เราเลอืกส่ิง

ท่ีเราไม่ต้องการตลอดเวลา จะมีเพ่ิมมากขึน้หรอืเปล่า
	 รุน่แม่กเ็ป็นนะ	สดุท้ายคนรุน่แม่กม็ปัีญหาเดยีวกนั	เช่น	แต่งงาน

กบัสามแีล้วไม่มคีวามสขุอย่างนูน้อย่างนี	้สุดท้ายประเดน็กค็อือยากมกีิก๊	

แต่ถามว่าอะไรที่ท�าให้คุณอยากมีกิ๊ก	อาจจะเป็นเพราะว่าดาราบางคน

มีกิ๊ก	ลึกๆ	แล้วคุณก็อยากเป็นดาราบ้าง	ก็เลยมีกิ๊กเหมือนกัน	ก็เกิดขึ้น

มาอย่างนี้	คุณชอบกิ๊กคนนั้นมากเหรอ	บางทีก็อาจจะไม่

คาดหวังกับคนรุ่นต่อไปไหม ว่าพวกเขาจะตระหนักได้ว่าก�าลัง

ด�ารงอยู่ในมายาคติ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของความรกัหรอืเรือ่งอืน่ๆ 
	 แม่ไม่มคีวามคาดหวงัให้ใครหรอก	กบัลกูชายแม่เองกไ็ม่ได้คาด

หวงั	แต่แม่เชือ่เรือ่งการผลกัดนั	สดุท้ายเมือ่ถงึจดุหนึง่สภาพการณ์บาง

อย่างจะผลกัดนัคณุไปสูอ่กีสิง่หนึง่เอง	สุดท้ายคณุจะเจอวฒันธรรมทีก่ลบั

มาให้ความส�าคญักบัสถาบนัการสมรสอกีครัง้	หลังจากเจเนอเรชัน่ก่อน

แต่งงานประมาณ	40	ถ้าเทียบกบัยคุนีก้แ็ก่มาก	แต่เมือ่มนัถงึจดุทีส่ภาพ

การณ์บังคับให้เราเหวี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งแบบสุดโต่งมากๆ	 เราก็จะ

ดิน้รนเพือ่ทีจ่ะกลบัมาสูอ่กีด้านหนึง่ทีอ่ยูต่รงข้าม	จนในทีส่ดุเราสามารถ

ค้นพบความสมดุลของสิ่งนั้นได้เอง

หากย้อนกลบัไปมองตวัเองในวยั ‘หนุม่สาว’ ตอนนัน้ความรกั

ของแม่เป็นแบบไหน
	 แม่เป็นคนแบบแค่ทีรู่ส้กึ	แม่ชอบคนทีอ่ยูด้่วยแล้วรูส้กึดสีบายใจ	

เล่นด้วยได้	 แม่ขี้เล่น	แล้วก็ไม่ค่อยสนใจว่าเขาจะจบอะไรมา	 ไม่สนใจ

เรื่องหน้าตา	ความรู้	ความเก๋	อ่านหนังสือฟังเพลงเป็นหรือเปล่า	แต่สิ่ง

เหล่าน้ันกม็กัท�าให้คนๆ	นัน้เป็นคนดนีะ	แต่ถ้าจิตใจไม่ดนีีไ่ม่เอาเลย	ดถูกู

คนโยนเงินให้บ๋อยนี่เลิกทันท	ีไม่ชอบเลย	ว่าใครด�า	จน	โง่	นี่ไปเร็วๆ	เลย	

แต่แม่ออกจะเหงาๆ	เกินกว่าจะมีอุดมคติได้นะ	ว่าความรักที่ดี	ที่ทุกคน

ควรมีต้องเป็นยังไง	 ใครเข้ามาก็คุยไปเรื่อย	แต่อย่างที่บอกมาท�าแอ็คๆ	

แล้วดูถูกคน	 ไม่เอาไม่รู้สึกดีด้วย	แต่หากเทียบกับความรักของคนยุคนี้

แทบไม่รู้จะเทียบกับเขายังไงไหวไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขารักกันเป็นหรือเปล่า

เราไมไ่ดต้้องการอะไรมากเท่ากบัท่ีเราคิดวา่เรา

ตอ้งการ ปัญหาอาจจะเริม่ตรงนีม้ากกวา่ คณุ

จะกลับมาถามตัวเองมากขึ้นว่าคุณต้องการ

อะไรแค่ไหน หรือคุณจะเลือกสิ่งที่คุณไม่

ต้องการตลอดเวลา

"
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แด่หนุ่มสาว

...ถ้าเธอยังไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแห่งความรัก ความใจกว้าง ความกรุณา ความ

อ่อนโยน ในขณะที่เธอยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ละก็ เมื่อเธอแก่ตัวขึ้น เธอจะมีสิ่งเหล่านี้ได้

ยากมาก แต่ถ้าเริ่มสั่งสมขึ้นมาเสียตั้งแต่บัดนี้ บางทีเธออาจจะปลุกความรู้สึกชนิด

นี้ให้บังเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ ได้อีกด้วย...

- หนทางแห่งความรัก 
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เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม

รู้รอบตลอดชีวิต
ด้วยจิตอิสระ

ระพี สาคริก 

 หากจะกล่าวถึงผู้เช่ียวชาญในเร่ืองกล้วยไม้ เป็นท่ีรับรู้ของคนท่ัวโลกว่า ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็น

ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้มาตลอดชีวิต 

 นอกเหนือไปจากเร่ืองกล้วยไม้ ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ระพี นักวิจัยทางด้านการเกษตร อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ท่ีผ่านการเฝ้ามอง และ

เรียนรู้ชีวิตท้ังของตนเอง และผู้อ่ืนมากว่าเก้าสิบปี เป็นเหตุสมควรหากเราจะถามถึงเร่ือง ‘คนหนุ่มสาว’ จากผู้ท่ี

ผ่านประสบการณ์ และมองเห็นการเปล่ียนแปลงของคนหนุ่มสาวมาอย่างยาวนานจากราษฎรอาวุโสท่านน้ี



การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คือการเรียนรู้จิตใจตัวเอง"
"

ตลอดเวลากว่าเก้าสบิปี อาจารย์ยงัคงท�างานและศึกษาค้นคว้า

อยูต่ลอด จึงอยากทราบความหมายของ ‘การเรยีนรูต้ลอดชวีติ’ 

ส�าหรบัอาจารย์มคีวามหมายอย่างไรบ้าง 

	 ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมา	ธรรมชาติอยู่ที่ไหน	ธรรมชาติคือใจ

เราเอง	ถ้าเราท�าอย่างทีพ่ระพทุธองค์ท่านทรงตรสั	“เราหยุดแล้ว	ท่านสยิงั

ไม่หยดุ”	นัน่คอืธรรมชาตอิยูใ่นใจเรา	ทนีีเ้ราเกดิมาธรรมชาตใิห้ทกุอย่าง

มาเป็นคู	่เพราะจะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	โลกให้สัตว์ให้มนุษย์มา

ก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงคือเกิดแล้วก็ดับ	ให้ต้นไม้มาเพื่อเป็นอาหารและ

เป็นยาของมนษุย์และสตัว์	สนุขัเหน็ไหมเวลามนัป่วยมนักนิหญ้า	มนษุย์

ก็เหมือนกัน	อาหารกับยาก็เหมือนกัน	แล้วแต่เราจะมองอะไร

	 มนษุย์มทีัง้กายมทีัง้ใจ	ถ้าถามว่าสิง่แวดล้อมทีไ่หนใกล้ทีส่ดุ	ส่ิง

แวดล้อมของมนษุย์คอืกายตวัเอง	เพราะฉะนัน้สิง่ทีอ่ยูข้่างนอก	โรงเรยีน

กด็	ีมหาวทิยาลยักด็	ีเป็นเคร่ืองมอืทีส่มมตขิึน้มาเพือ่เอามาใช้ประโยชน์	

ไม่ใช่ของจริง	แต่เราไปหลงมัน	เข้าไปแล้วออกไม่ได้	รูปรสกลิ่นเสียงอยู่

ท่ีกายทัง้นัน้	นีแ่หละเราต้องเปิดจติให้อสิระ	การเรยีนรูต้ลอดชวีติคอืการ

เรียนรู้จิตใจตัวเอง

การเรยีนในโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัมตี�าราหนงัสอืเป็นสือ่ใน

การเรยีนรู ้ แล้วการเรยีนรูจ้ติใจตวัเองจะต้องเรยีนรูผ่้านต�ารา

เล่มไหนจะต้องใช้อะไรเป็นสือ่
	 การจัดการศึกษาของเราท�าให้คนติดต�ารา	 ติดห้องเรียน	 ติด

ปรญิญาบตัร	ตดิวตัถทุีไ่ม่ใช่ของจรงิ	ตดิและหลงเพราะความไม่รู	้แต่คน

เรายังมจีติวญิญาณทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด้โดยใช้ร่างกายสมัผสัของจรงิจาก

ธรรมชาต	ิเป็นภูมคิุม้กนัจากเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาครอบง�าจนเข้ามาปิดกัน้

การเรยีนรูข้องเรา	เราต้องไม่ลมืคณุค่าของการสมัผสักบัทกุสิง่อย่าง	การ

ได้สัมผสักบัชวีติผูค้นกเ็ป็นการเรยีนรูน้ะ	ทกุคนเป็นครทูีส่อนให้เราเรยีน

รู้และเข้าใจธรรมชาต	ิไม่ต้องไปหาจากต�าราเล่มไหน	ต�าราเล่มจรงิอยูใ่น

ใจของทุกคน

ในฐานะท่ีอาจารย์ผ่านการเรียนรูแ้ละมีชวีติอยูม่าอย่างยาวนาน 

อยากถามถงึเหตผุลของการมีชวีติอยู ่ ว่าคนเราเกดิมาแล้วควร

มชีวีติอยูเ่พือ่อะไร
	 คนเราชอบฉลองวันเกิด	 ท�าไมถึงไม่ฉลองวันตาย	 คนเราถ้า

ฉลองวันตายก็คือการท�าความดี	 เพื่อจะได้ไม่เกิดมาอีก	 คนเราควรมี

ชีวิตอยู่เพื่อท�าความดี	โบราณเขาบอกสร้างความดีเอาไว้เถิดจะเกิดผล	

คนที่ท�าความดีงามไม่กลัวความตาย	ถึงเวลาเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะ

เขาปลดออกหมดแล้ว

ก่อนทีจ่ะไปถงึจดุของความตาย ในช่วงทีเ่รายังเป็นหนุม่สาวการ

ต้ังเป้าหมายให้กับชีวิตมสี�าคญัหรอืเปล่า
	 การตั้งเป้าหมายควรจะอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ข้างนอก	 เช่น	 ไม่ว่า

อนาคตอยากจะไปเป็นรัฐมนตรี	อยากจะเป็นนู่นเป็นนี	่ไม่ใช่	ต้องตั้งอยู่

ข้างใน	 เป้าหมายคืออะไร	 เป้าหมายคือความสุข	 รักที่จะท�าอะไรแล้ว

ท�าให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละ

	 ผมเป็นศาสตราจารย์โดยไม่ต้องผ่านผู้ช่วย	 ไม่ต้องผ่านรอง	

อยู่ๆ	 ก็มาถึงจุดนี้	 ใครขอผมยังไม่รู้เลย	 ตอนที่ได้รางวัลเหรียญดุษฎี

มาลาซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางวิชาการ	 ในหลวงท่านทรงรับส่ังตอนที่ไป

รับพระราชทาน	หลังจากท่านประทับอยู่บนพระแท่น	ท่านเสด็จลงมา

ยืนอยู่ตรงหน้าผมแล้วบอกว่า	“อาจารย์ท�าอะไรก็ได้รักที่จะท�าแล้วก็ท�า

อย่างดีที่สุดมันดีทุกเรื่อง”	ท่านทรงรับสั่งแค่นี้

คนหนุม่สาวยคุนีท่ี้ต้องท�างานในระบบทุนนยิม หลายคนมคีวาม

เข้าใจว่าต้องท�างานเพื่อเงิน เพื่อที่จะน�าเงินไปซื้อความสขุ เงิน

สามารถซือ้ความสขุได้จริงหรอืเปล่า อาจารย์คดิเหน็กับเร่ืองน้ี

อย่างไร
	 จะไปซือ้ความสขุได้ยงัไง	ดไีม่ด	ีถูกเขาโกงกเ็ป็นทกุข์แล้ว	มีมาก

กท็กุข์	มน้ีอยกท็กุข์	เราเอาเงนิมาใช้ในชวีติประจ�าวนัจนกระทัง่ปล่อยให้

มนัมาครอบเรา	เราหยิบทแีรกกร็ูว่้ามนัเป็นกระดาษกบัตวัหนงัสอืเท่านัน้

แหละ	เหมอืนอย่างแว่นขยายอนันี	้(อาจารย์ใช้แว่นขยายช่วยในการอ่าน

หนงัสอื)	พอหยิบมาดมูนักด็	ีแต่ถ้าไม่มมีนักด็ไูด้	ต้องพยายามให้มากข้ึน	

เราต้องระแวดระวังอย่าไปหลง	ต้องมองให้เห็นทั้งสองด้าน	อย่างเงินถ้า

เราเผลอไปเพลินกบัมนั	อีกหน่อยไม่มเีราจะท�าอะไรไม่เป็น	คนเราใช้เงนิ

เพื่อที่จะเอาไปแลกกับส่ิงที่อยากได้	 สมมติว่าอยากจะได้สมุดที่จริงไม่

ต้องมีเงินก็ได	้แต่กลับเป็นข้อตกลงกันไว้ว่าอยากจะได้สมุดต้องเอาเงิน
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ไปแลกมา	 ของปลอมทั้งนั้นแหละ	แต่ถ้าเราท�าความดีคนเขาศรัทธา	

อาจารย์อยากได้สมดุหรอ	มคีนเขาหามาให้	ไม่ต้องใช้เงนิ	เราต้องศรทัธา

ในความดี

แล้วเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าสิง่ท่ีเราท�าอยูค่อืความดแีละอะไรคอืความ

ดีท่ีควรศรทัธา
	 ท�าแล้วสบายใจ	ท�าแล้วมีความสุข	นั่นแหละ	ความดีคือรู้เหตุรู้

ผล	ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไร	ประเทศของเราเกิดเรื่อง	พูดกันถึงเรื่องปฏิรูป

ใช่ไหม	ถามว่าปฏริปูอะไร	การปฏริปูทีด่ทีีส่ดุคอืปฏริปูใจตวัเองนะ	ใจเรา

ท�าแล้วมีความสุขมันก็จบ	ศรัทธาในสิ่งที่เห็นที่เป็นความจริง

อาจารย์ศกึษาเรือ่งของธรรมชาตโิดยเฉพาะการปลกูกล้วยไม้ ใน

ส่วนนีช่้วยให้อาจารย์มองเหน็ความงามท่ีแท้ได้อย่างไรบ้าง
	 ผมปลูกกล้วยไม้อยู่พันธุ์นึง	พันธุ์เดียวเท่านั้นแหละ	รดน�้าบ�ารุง

รักษาใส่ปุ๋ยอย่างดีท่ีสุด	 จนกระทั่งมันโตขึ้นมาออกดอกสวยงามให้คน

ได้ชื่นชมไปทั้งโลก	ผมก็คิดว่า	มันมีอยู่อันเดียวแต่ท�าไมคนทั้งโลกชมว่า

สวย	ผลสุดท้ายผมก็บอกว่า	ผมขออนุญาตนะ	ว่าที่ท่านเห็นอยู่ไม่ใช่อัน

นี	้อันนัน้น่ะมนัออกดอกมาแล้วกเ็หีย่ว	แต่อันนีม้นัไม่เหีย่วและยงัสานไป

ถึงคนรุ่นหลังด้วย	ผมจึงขอตั้งชื่อกล้วยไม้นี้ว่า	‘ความรักในเพื่อนมนุษย์’	

กล้วยไม้ธรรมดานี่ทุกข์นะ	พอดอกมันโรยเราก็ทุกข์	แต่นี้ไม่ทุกข์	มีอย่าง

เดียวส�าหรับคนทั้งโลก	นั่นคือความรักในเพื่อนมนุษย์นะ

นอกจากการปลกูกล้วยไม้แล้วอาจารย์ยงัเคยศึกษาเรือ่งของดนิ

และมคีวามเชีย่วชาญทางด้านการเกษตร ตอนนีภ้าคเกษตรของ

ประเทศไทยมีปัญหาทั้งเรื่องสารเคมี จนถึงคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร อาจารย์คดิเหน็กบัเรือ่งนีอ้ย่างไรบ้าง
	 ค�าว่า	 ‘การเกษตร’	 ไม่ได้หมายถึงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรอก	แต่

หมายถึง	‘พื้นดิน’	ท�าอะไรก็ต้องใช้พื้นดิน	คนเราเกิดมาจากพื้นดิน	ตาย

ไปก็กลับสู่พื้นดิน	แต่ไม่ได้คิด	คนจะรู้สึกถึงความส�าคัญของพื้นดินก็ต่อ

เมื่อใกล้จะตาย

	 คนเราเกิดมาพอโตมารู้เรื่องหน่อยก็แต่งเนื้อแต่งตัว	ทาลิปสติก	

เขยีนคิว้	พอถงึวนัจะตายเข้า	จบเหมือนกนัหมด	เร่ืองการเกษตรกเ็หมอืน

กัน	คนเราอยู่ในโลกใบนี้ก็ลืมตัวไปเรื่อย	ลืมตัวไปในที่สุดมันก็ต้องกลับ

มาหาตัว	 เป็นวัฏจักร	พอกลับมาหาตัวได้แล้วก็จะรู้ถึงความตายก็จะ

ส�านึกได้	 ในยุคนี้เรากลัวเผด็จการแต่เราก็ต้องเจอกับเผด็จการทุกคน	

นั้นก็คือความตายไม่มีใครรอด

เมือ่พดูถงึสงัคมในตอนนีจ้ะเหน็ว่าคนในบ้านเมอืงของเรามคีวาม

เหน็ไม่ตรงกนัจนกระทัง่แตกแยกกนั อาจารย์มคีวามเหน็กับเร่ือง

นีอ้ย่างไรคดิว่าอะไรเป็นเหตุท่ีท�าให้คนทะเลาะกัน
	 เวลานี้ท�าไมคนถึงรุนแรงใส่กัน	 ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะท�าอย่าง

นั้นเสียทีเดียวนะ	 แต่เขาถูกโปรแกรมโดยกรรมที่มีอยู่ข้างใน	 เหมือน

คอมพวิเตอร์กดปุบ๊มนักอ็อกอย่างนัน้เลย	ไม่ออกอย่างอ่ืน	ไม่มีใครอยาก

ทกุข์หรอก	แต่ว่าจะเลีย่งไปถกูทางหรอืเปล่า	ถ้าหากว่าโปรแกรมมันเปิด

กว้าง	ถ้าคนเรามีจิตอิสระมากหน่อยก็หลบหลีกกันได้

	 แต่ว่าคนขาดอาร์ต	(art)	อาร์ตมีหลายอย่าง	การถ่ายภาพ	การ

เขียนภาพ	การเขียนบทกวี...	พวกนี้เป็นอาร์ต	แต่มีอาร์ตอีกอย่าง	‘Art	of	

Life	Existence’	คอื	ศลิปะในการด�าเนนิชวีติ	ศาสตร์ทกุสาขาเป็นศาสตร์

เดยีวกนั	แต่คนเราชอบแบ่งแยก	คนพวกน้ีกก็ลายเป็นคนแขง็กร้าว	อย่าง

คนวางแผนการศึกษาควรจะมีจิตอิสระ	คนที่มีจิตอิสระจะเป็นคนรอบรู	้

ไม่ใช่รูเ้ฉยๆ	แต่รูร้อบเหมอืนนกัมวยทีป้่องกนัตวัเองได้รอบด้าน	เทยีบกบั

นักมวยบางคนถนัดแต่อย่างนี้อย่างเดียวถนัดเตะอย่างเดียว	แต่คราวนี้

มันไม่ได้โดนเตะอย่างเดียว	มันโดนหลายอย่างก็หลบไม่ได้

แล้วศลิปะในการด�าเนนิชวีติมคีวามส�าคญัหรอืจ�าเป็นต่อการอยู่

ร่วมกนัในสังคมอย่างไร
	 ศิลปะที่มาจากรากฐานจิตใจที่อิสระของแต่ละคน	ถ้าเรารู้ถึง

คุณค่าก็จะน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตได้	 ก็จะช่วยให้ตัวเอง

ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่น	มีความเมตตาให้กัน	คนเขาก็เคารพรักและ

ศรัทธา	สุดท้ายก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนโดยธรรมชาติ

สุดท้ายย้อนไปเมือ่ครัง้ทีอ่าจารย์ยังเป็น ‘หนุม่สาว’ ส่ิงทีอ่าจารย์

คาดหวังในตอนนัน้คอือะไร
	 คาดหวังที่จะเอาชนะจิตใจตัวเอง

คนที่มีจิตอิสระจะเป็นคน

รอบรู้ ไม่ใช่รู้เฉยๆ แต่

รู้รอบเหมือนนักมวยที่

ป้องกนัตวัเองได้รอบด้าน

"
"
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แด่หนุ่มสาว

...ในขณะที่เธอยังเยาว์วัยอยู่ เธอควร

จะแสวงหาให้พบความหมายของชีวิต 

นี่แหละคือหน้าที่อันแท้จริงของการ

ศึกษา ที่จะช่วยเสริมสร้างปัญญาให้

เกดิขึน้แก่เธอ เพือ่น�าปัญญาไปแสวงหา

ค�าตอบของค�าถามเหล่านี้ ปัญญาคือ

สิ่งใดเล่า ปัญญาคือความสามรถที่จะ

คิดได้อย่างอิสระ โดยปราศจากความ

กลัวโดยไม่ต้องพ่ึงพาสูตรหรือทฤษฎี 

เพ่ือว่าเธอจะสามารถค้นพบได้ด้วย

ตัวเองว่าอะไรคือความจริง...

- การศึกษาและชีวิต
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movie

The Best Exotic 
Marigold Hotel (2011) 

Last Vegas (2013)

หนังที่ท้าทายสังขารทั้งปวงและถือว่าเป็นก�าไรของคนดูจริงๆ	 เพราะแค่การรวมตัวกัน

ของนักแสดงมากฝีมืออย่าง		โรเบิร์ต	เดอนิโร, ไมเคิล	ดักลาส,	มอร์แกน	ฟรีแมน	และ	เค

วิน	ไคลน์ ก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้ว	แต่ที่มากกว่านั้นคือการได้เห็นบรรดาคุณลุงสวมบทบาท

ทลายก�าแพงความแกช่รา	ดว้ยการโชวค์วามบา้	ความซา่ระดบัรุน่เกา๋	ทีส่ามารถเรยีกเสยีง

หวัเราะและรอยยิม้ไดต้ลอดทัง้เรือ่ง	เนือ้หาเรือ่งราวของแกง๊คเ์พือ่นซีใ้นวยัเดก็	ท่ีมเีหตใุห้

มาพบกันในวันท่ีทุกคนแก่ชรา	 วันท่ีเพื่อนคนหน่ึงในกลุ่มก�าลังจะแต่งงานกับหญิงสาว

อายุคราวลูก	แต่ไม่ได้มีแค่เหตุการณ์บ้าๆ	บอๆ	ของคุณลุงทั้ง	4	เท่านั้น		แต่ระหว่างการ

เดินทางกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ในแง่มิตรภาพของเพื่อนฝูง	พ่อกับลูก	

สามกีบัภรรยา	รวมถงึประสบการณช์วีติทีผ่า่นรอ้นผา่นหนาวมามากกวา่คนหนุม่สาว	หรอื

อีกนัยหนึ่งก็เป็นเพียงเรื่องการด�าเนินชีวิตแสนธรรมดาๆ	ที่บางคนลืมให้ความส�าคัญไป	

	 มกุตลกร้ายและโทนเรือ่งอนักลมกล่อมของคนวยัเกษยีณอายชุาวองักฤษ	

7	คน	ทั้งแม่ม่ายตกอับ	(จูดี	เดนช์)	อดีตผู้พิพากษา	(ทอม	วิลคินสัน)	คู่สามี	ภรรยา	

(บิล	ไนฮ	์และ	เพเนโลปี	วิลตัน)	นักแสวงหารักแท	้ (โรนัลด์	พิคอัพ	และ	ซีเลีย	อิ

มรี)	และผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดสะโพกด้วยเงินและสวัสดิการของตัวเอง	(แม็กกี	สมิธ)	

พวกเขาตัดสินใจมาใช้ชีวิตพักผ่อนท่ีประเทศอินเดีย	 ด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน	

แต่กลับมาเจอกันด้วยความบังเอิญในโรงแรม	Marigold	Hotel	 ซ่ึงเว็บไซต์ของ

โรมแรมระบุว่า	 โรงแรมแห่งนี้มีความหรูหราเพียบพร้อมเหมาะส�าหรับผู้สูงวัย	

แต่เม่ือมาถึงทุกสิ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่บอก	พร้อมผู้จัดการหนุ่ม	 (เดฟ	พาเทล)	ผู้

มีความมุ่งม่ันท่ีจะฟื้นฟูโรงแรมให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง	นอกจากเสน่ห์ของดิน

แดนถารตะ	และบทสนทนาอันแสบคันสไตล์อังกฤษ	สิ่งหนึ่งที่ชวนให้คนดูทึ่ง	คือ

พฤติกรรมต่างๆ	 ของผู้เฒ่าแต่ละคน	ที่พยายามแสวงหาความสุขในช่วงเวลาที่

เหลอือยู	่	เป็นการดทีีค่ณุจะหยบิหนงัเรือ่งนีข้ึน้มาดแูล้วรบัความสขุด้วยตวัคณุเอง	

reView เรื่อง: ศศิก�นต์ เอื้อวิทย�วุฒิกุล

กำ�กับ John Madden

กำ�กับ Jon Turteltaub
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Tuesdays with Morrie 
วันอังคารแห่งความทรงจำากับครูมอร์รี่

เขียน Mitch Albom / แปล อมรรัตน์ โรเก้ / สำ�นักพิมพ์ ซีเอ็ด 

ดอกไม้ถึงคนหนุ่มสาว

เขียน พิบูลศักดิ์ ละครพล 

	 คณุจะดแูลใสใ่จคนอืน่	หรอืจะดแูลความเปน็

เดก็ในตวัคณุเอง	คณุจะกลบัไปหาคา่นยิมแบบเกา่หรอื

จะปฏิเสธว่าค่านิยมเหล่าน้ันไร้ค่าเสียแล้ว	 คุณควร

ไขวค่วา้หาความส�าเร็จหรอืควรท�าชีวติให้เรยีบง่าย	หรอื

คุณควรปฏิเสธไว้ก่อนหรือลงมือท�าไปเลย...	 ข้อความ

ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้	หนังสือประเภท

นวนิยายเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นจากเรื่องจริงของผู้แต่งชาว

อเมริกัน	 ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี	 1997	ตลอดทั้งเล่มผู้

books

music วงนั่งเล่น included น่านเนิบเนิบ

	 การรวมตัวของกลุ่มนักดนตรียอดฝีมือรุ่นเก๋า

ที่ท�างานในแวดวงมานานกว่า	 30	ปี	 ประพันธ์เพลง

รวมกันแล้วมากกว่า	1000	เพลง	สมาชิกวงทั้งหมด	9	

ท่าน	นับตั้งแต่	เป๋า	-	กมลศักดิ์	สุนทานนท์,	ตุ่น	-	พน

เทพ	สุวรรณะบุณย์,	ป้อม	-	เกริกศักดิ์	ยุวะหงษ	์,		แตน	

-	 เศกสิทธิ์	 ฟูเกียรติสุทธิ์,	พงศ์	 -	 อิสรพงศ์	 ชุมสาย	ณ	

อยุธยา,	ตู๋	-	ปิติ	ลิ้มเจริญ,	ตุ๋ย	-	พรเทพ	สุวรรณะบุณย์,	

เก่ง	-	เทอดไทย	ทองนาค	และ		โอ	-	ศราวุธ	ฤทธิ์นันท	์

reView

	 หนังสือรวมบทกวีประเภทกลอนเปล่าที่เคย

ตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ	 ช่วงปี	 2516-2520	 ผลงาน

ของนักเขียนผู้ที่ได้รับฉายาว่า	 ‘เจ้าชายโรแมนติก’	

ซึ่งมีผลงานที่รู้จักในแวดวงวรรณกรรมเป็นอย่างดี	

และถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะผ่านเวลามาเกือบ	 40	 ปี	

แล้วก็ตาม	 แต่ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาอ่านก็ยังคงเป็น

เขียนพาเราย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวอันแสนอบอุ่น

ของการของการพบของตัวเขาและครูของเขาที่ป่วย

เปน็โรค	ALS	ท่ีไมม่ทีางรกัษาทกุวนัองัคาร	และการพบ

กนัของพวกเขากลายเปน็คาบเรยีนชีวติวชิาหนึง่ทีม่ทีัง้

เรื่องโลก	ครอบครัว	มิตรภาพ	ความตาย	ความรัก	ฯลฯ	

โดยไม่มีการวดัผลหรอืให้เกรดใดๆ	แตห่ากอา่นจบเลม่

กลับให้ข้อคิดอะไรดีๆ	

แรงบันดาลใจชั้นดีของคนหนุ่มสาวได้ทุกยุคสมัย		

บทกวีทั้ง	 44	 บท	 	 มีทั้งเรื่อง	 ความรัก	 ความทุกข์

ยาก	 สงคราม	 สันติภาพ	 จนถึงความใฝ่ฝันของคน

หนุ่มสาว	 ฯลฯ	 โดยแทบทุกบทมีแนวคิดไม่ซับซ้อน		

แต่ดอกไม้เล่มนี้กลับกระทบกับจิตใจเข้าอย่างจัง

จนเรียกว่า	ถ้าไม่ได้อ่านก็เสียดาย

ข้อความหลังปกซีดีของวงนั่งเล่นเขียนไว้ว่า	 “เพลง

ของพวกเราเป็นเพลงเพ่งชีวิต”	ซึ่งนั่นอาจเป็นค�าจ�ากัด

ความที่ชัดเจนที่สุดของวงนี้	 เพราะถึงแม้ทุกเพลงจะ

ฟังดูเรียบง่าย	แต่กลับแฝงความจริงไว้ในทุกเรื่องราว	

หากใครอยากลองหาบทเพลงแง่คิดดีๆ	 ท่ีเกิดจากการ

ตกผลึกทางความคิดและประสบการณ์ของศิลปินรุ่น

เก๋า	 ติดตามข่าวสารได้จากโลกออนไลน์ในแฟนเพจ	

Nanglen	Grp	...		
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unseen TK

 ดร. ทศันัย วงศ์พิเศษกุล รองผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนกังำนบรหิำร

และพัฒนำองค์ควำมรู้และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

กล่าวว่า	 “ปรากฎการณ์ใหม่ของห้องสมุดมีชีวิต	ณ	 “ศูนย์กำรเรียนรู้เมือง

ฉะเชงิเทรำ” 	หรอื	Knowledge	Center	of	Chacheongsao	(KCC)	เกดิขึน้จาก

ความร่วมมือร่วมใจระหว่างส�านักงานอุทยานการเรียนรู	้ส�านักงานบริหารและ

พฒันาองค์ความรู	้(องค์การมหาชน)	และเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา	มุง่หมายทีจ่ะ

กระจายองค์ความรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู	้ในลักษณะห้อง

สมดุมชีวีติให้แก่เดก็	เยาวชนและประชาชนในจงัหวดัฉะเชงิเทรา	นบัเป็นเครอื

ข่ำยอุทยำนกำรเรียนรู้ที่เปิดให้บริกำรแล้วเป็นล�ำดับที่ 12 ตำมแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนขยำยผลอุทยำนกำรเรียนรู้สู่ภูมิภำค โดยทดลองเปิดให้

บริกำรในวันที่ 7 กรกฎำคม 2557”

พร้อมเปิดตัวสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นแสนสนุก

เพื่อชาวฉะเชิงเทรา

TK park ร่วมยินดี KCC 
เปิดห้องสมุดมีชีวิตแห่งใหม่
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	 	 ในการร่วมมือกับท้องถิ่นนั้น	TK	park	 	มีบทบาทหลักใน

การถ่ายทอดแนวคิดและความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมี

ชวิีต	แนวทางการจดักจิกรรม	รวมทัง้การสนบัสนนุฐานข้อมลูความรู้

ต่างๆ	ทีเ่ป็นลขิสทิธิข์องส�านักงานอทุยานการเรยีนรู้	ให้แก่ห้องสมดุ	

ในโอกาสการเปิดทดลองให้บริการศนูย์การเรยีนรูเ้มอืงฉะเชงิเทรานี	้	

TK park ได้จัดท�ำชุดนิทรรศกำรและสื่อกำรเรียนรู้สำระท้อง

ถิ่นของเมืองฉะเชิงเทรำในรูปแบบ 2 ภำษำ จ�ำนวน 2 เล่ม 

ได้แก่เรื่อง	“ยำยเช้ำ ชวนเด็กๆไปเที่ยวแปดริ้ว”	 เขียนเรื่องและ

วาดภาพประกอบโดย	รศ.เกริก	ยุน้พนัธ์	และ	“ฉะเชงิเทรำบ้ำนเรำ

มีดี”	โดย	กัญญ์ชลา	นาวานุเคราะห์	 	เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรามีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราว

ของท้องถิ่นส�าหรับเด็ก	เยาวชนและประชาชนในจังหวัดต่อไป

	 	ตลอดระยะเวลากว่า	9	ปีที่ผ่านมา	TK	park	มีบทบาทใน
การร่วมขับเคล่ือนการเรยีนรูสู่้สังคมไทยอย่างต่อเน่ือง	นอกจากการ

บรกิารแหล่งเรยีนรูลั้กษณะห้องสมดุมชีวีติ	ณ	อทุยานการเรยีนรู	้TK	

park	ที่ชั้น	8	เซ็นทรัลเวิลด	์ทาง	TK	park	ยังสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาคีส่วนท้องถ่ินเพื่อการขับเคล่ือนและขยายผลที่เป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น	มุ่งมั่นสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการร่วม

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
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(เสียงของสม�ชิก)tk VOice เรื่อง/ภ�พ: ปริญญ� ก้อนรัมย์

ไม่อ�จปฏิเสธว่�คว�มฝันในวัยเด็กเป็นเรื่องร�วที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่� แต่บ�งครั้งเมื่อเติบโตขึ้นม�เร�ก็ทำ�มันหล่นห�ย 
ในโอก�สที่ Read Me ทำ�เร่ืองร�วมอบให้แด่หนุ่มส�ว เร�จึงถือโอก�สไปสำ�รวจช�วทีเคที่ เคยเป็นเด็กทั้งหล�ยว่�... 

 “ถ้าพวกเขาย้อนกลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้ง โตขึ้นมาอยากจะเป็นอะไร”

ถ้�เป็นไปได้ กอ็ย�กกลบัไปเรยีนเป็นนกั
วิทย�ศ�สตร์ เพร�ะถ้�ไม่มวีทิย�ศ�สตร์
ก็คงไม่มีก�รพัฒน�

จิตติวัฒน์ สีละพันธ์ / เกษียณ
อย�กทำ�อะไรที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว 

เพร�ะเป็นคนชอบเทีย่ว อย�กจะไปเทีย่ว

รอบโลก

ณิช�ภ� พุฒิวฤทธิ์ / ตัวแทนประกันชีวิต

เด็กๆ อย�กจะเป็นพย�บ�ล แต่พอโต

ม�ก็ไม่เอ�แล้วเพร�ะเหน็ว่�มเีลอืดกก็ลวั 

ตอนนี้เป็นคุณย�่แล้วกัน

ศศิวรรณ พิทักษ์ร�ชัย / คุณย่�ของหล�นๆ

อย�กเป็นผูเ้ชีย่วช�ญด้�นคอมพิวเตอร์ 

เวล�เครื่องมีปัญห�จะได้แก้ไขได้ด้วย

ตัวเอง

สมจิต สุดยอดบรรพ� / แม่บ้�น

อย�กเรียนด ้�นกฎหม�ย เพร�ะ

ประเทศไทยจะได้มีคว�มยุติธรรมเหลือ

อยู่บ้�ง

วรรณน� สุกลวรรณ / แม่บ�้น

อย�กเป็นบรรณ�รักษ์ เพร�ะตัวเอง

เป็นคนชอบอ�่นหนังสือม�ตั้งแต่เด็ก

รัศมี ชูประสิทธิ์ / แม่บ้�น

เป็นนักธุรกิจแล้วกัน เพร�ะทำ�ให้ชีวิต

ต้องศกึษ�พฒัน�ตวัเองอยูต่ลอดเวล� 

สมศักดิ์ อินทรีษิณ / เกษียณ

อย�กเป็นวิศวกร ปัจจุบันเป็นอ�ชีพ

ที่ก้�วหน้�กว่�แพทย์อีก แต่ตอนนี้ทำ�

อ�ชีพบัญชีอยู่ (หัวเร�ะ)

วีระ วงศ์บุญยกุล / พนักง�นบัญชี

54



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเน้ือหาในแอพพลิเคช่ัน ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน 
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์
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เลขที่ 999/9 อาคารสำ นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 
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