
ชีวิตเป็นเรื่องน่าเศร้า
สำาหรับความรู้สึก
แต่เป็นเรื่องน่าสนุก

สำาหรับความช่างคิด ช่างฝัน

ประภาส ชลศรานนท์



EMPOWERMENT

จุดล้า

ยันมนักลบัไป
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ผมกำ�ลงัท้อแท้ม�กเลยครบั ทำ�อะไรกไ็ม่คอ่ย 

สำ�เร็จและก็มีนิสัยเสียท่ีชอบคิดว่�ตัวเองทำ�ไม่ได้  

ตวัเองทำ�ไม่ไดอ้ยูเ่รือ่ย พีพ่อจะมคีว�มคดิดี ๆ  กบัคว�ม 

ท้อแท้ของผมบ้�งไหม

ธนันต์
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ผมไปเจอภาพนี้ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตอนท่ี

เห็นครั้งแรกนั้น ผมอึ้งไปเกือบนาทีเลยทีเดียว รู้สึกเหมือนมีลม

แรง ๆ หรือพายุลูกย่อม ๆ ซัดเข้ามาเต็มหน้า

ผมตัดภ�พนี้เก็บไว้ ตั้งใจว่�ถ้�วันไหนคว�มอ่อนแอ 

ม�เยี่ยมเยียน ผมจะเอ�ภ�พนี้ให้มันดู

เป็นภาพที่ไม่ต้องการคำาบรรยายอะไรอีกเลย

มันอธิบายตัวเองอยู่เรียบร้อย ทั้งเรื่องราว และอารมณ์ 

จะว่าไปแล้วการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ครั้งนี้ นอกจากจะ 

เปิดโลกกว้างของคนพิการให้คนตาดีแขนครบยอมรับในคุณค่า

ความเป็นคนแล้ว สิ่งท่ีพวกเขาท�า ยังสอนใจอะไรต่อมิอะไรให้

เราอีกมากมาย

ดูเอาเถิด ไม่มีขาแม้แต่ข้างเดียว เรื่องเดินนั้นไม่ต้อง 

พูดถึงกันเลยครับ มันธรรมดาไป เขาจะว่ิงให้ดูเลยทีเดียว เห็น

อย่างนี้แล้วทำาให้นึกไม่ออกว่าจะมีสิ่งใดอีกหรือท่ีมนุษย์เราทำา 

ไม่ได้ ถ้าหัวใจเขาอยากจะทำา

เอามาฝากกันครับภาพนี้ โดยเฉพาะเหมาะเจาะกับคุณ

ธนันต์พอดี ถ้าความคิดเรื่องเราท�าไม่ได้ เราท�าไม่ได้มันโผล่มา

เมื่อไร จะได้เอาภาพนี้ขึ้นมาดู

มนุษย์เรานี้ก็แปลก มักสงสารตัวเองกันง่าย ๆ ผมเองนี่

ก็เป็นบ่อย ๆ เหมือนกัน บางทีเราจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว เราคง

ไปต่อไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็รู้สึกว่าท�าไมเหนื่อยเหลือเกิน ท้ัง ๆ ที่
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ถ้าให้ท�าต่อไป เราก็ยังไหวอยู่

ฝร่ังท่ีศึกษาเร่ืองจิตส�านึกและจิตใต้ส�านึก เขาเคยวิเคราะห์

วา่จรงิ ๆ  แลว้มนษุย์โดยท่ัวไปเกอืบท้ังโลกใชค้วามพยายาม ความ

สามารถของตัวเองเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์ของความสามารถท่ี

มีอยู่เท่านั้น

เขาบอกต่อด้วยว่าใครก็ตามท่ีใช้ความสามารถของ 

ตวัเองท่ีมอียูเ่พยีงแคส่บิเปอรเ์ซ็นต ์คนคนนัน้ก็ประสบความสำาเรจ็ 

มหาศาลแล้ว

ฟงัดแูลว้นา่สนใจ ผมไมไ่ดส้นใจเรือ่งสามเปอรเ์ซ็นตห์รือ 

สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ผมสนใจและเห็นด้วยกับเรื่องที่คนเราใช้ความ

พยายามและความสามารถท่ีเรามอียู่นอ้ยเกนิไป เราสงสารตวัเอง 

เร็วเกินไป

เคยไหมครบัท่ีพอรูส้กึวา่ไมไ่หวแลว้ ไม่ไหวแลว้ เหนือ่ย

แลว้ ฉันท�าไดแ้คน่ี ้ฉันท�าดท่ีีสดุแคน่ี ้พดูอย่างนัน้ซ้�า ๆ  มันกเ็ลย 

พานเป็นจรงิไป คอืไมไ่หวจรงิ ๆ  เหนือ่ยจรงิ ๆ  เหมอืนกบัสะกดจติ

ตัวเองว่าเราได้แค่นี้นะ!

ผมเรียกสภาพตรงนี้ว่า…จุดล้า

แลว้ไอ้เจา้จดุลา้ท่ีวา่นีมั่นเป็นนกับุกรกุตวัฉกาจเสยีดว้ย 

พอเรายอมมนัเข้าหนอ่ย มนักจ็ะคบืรกุเขา้มาอกี จดุลา้ของเรากจ็ะ 

ตื้นขึ้น ๆ จนติดนิสัย กลายเป็นพวกท้อแท้ง่ายดาย เหนื่อยหน่าย

รวดเร็ว
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ยันมันกลับไปครับไอ้จุดล้าท่ีว่านี้ ภาพท่ีเราดูวันนี้ 

จะช่วยได้มาก

นอกจากภาพนีแ้ลว้ ผมขออนญุาตแนะน�าหนงัสอืสกัเลม่ 

ที่จะช่วยเป็นรถเครนยันจุดล้าเรากลับไปได้

บางคนคงเคยได้ยินหรือได้อ่านมาบ้าง เพราะไม่ใช่

หนังสือใหม่เสียทีเดียว

ช่ือหนังสือ “ชุดประด�น้ำ�และผีเสื้อ” เขียนโดย ฌ็อง 

โดมินิก โบบี้ แปลโดย วัลย� วิวัฒน์ศร จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์

ผีเสื้อ

คุณฌ็อง โดมินิก แกประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตทั้งตัว 

ไม่สามารถขยับเขย้ือนหรือกระดิกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

ได้เลย เว้นแต่เปลือกตาซ้ายเท่านั้น ภาพท่ีพอจะให้คนอ่ืนเห็น

ว่าเขายังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ก็คือ เปลือกตาซ้ายท่ีขยับได้ และ 

ลมหายใจที่แข็งแรงเท่านั้น

ตอ้งเรยีกวา่ทรมานสดุหัวใจ โดยเฉพาะตรงท่ีหูไดยิ้นแต่

ตอบไม่ได้ กอดใครก็กอดไม่ได้ ใครมากอดก็ไม่อุ่น

แล้วจะไปเขียนหนังสืออย่างไรได้

ความพยายามของมนุษย์นั้นมันแรงกว่าอะไรท้ังหมด

คุณฌ็องจึงยันจุดล้าที่เราพูดถึงกระเด็นไป

คุณฌ็อง โดมินิก เลิกเปลือกตาซ้ายเลือกอักษรทีละตัว 
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ซึ่งมีผู้ช่วยคอยท่องให้ฟัง นึกภาพออกไหมครับ ท่อง A B C D 

ไปเรื่อย ๆ ตัวไหนใช่ คุณฌ็องแกก็เลิกเปลือกตาซ้ายเสียทีหนึ่ง

เขียนทีละตัวอักษรครับ

เขียนจนจบเป็นเล่ม และเขียนดีเสียด้วย

ลองไปหาอ่านดสูคิรบั เพือ่น ๆ  หลายคนของผมยกให้เป็น

สุดยอดความเพียรพยายามของมนุษยชาติ

บางทีคุณฌ็องแกอาจจะไม่ได้ทำาแค่เพียงยันจุดล้า 

กลับไปเท่านั้น แกคงระเบิดมันทิ้งเลยด้วยซ้ำา 



EMPOWERMENT

คำาถาม

ของจิตแพทย์
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ผมเป็นจิตแพทย์คนเดียวในจังหวัด ตรวจ

คนไข้โรคจิตวันละร้อยกว่�คน

ส่วนผู้ใหญ่ของผมเข�ทำ�อะไรบ้�ง ๑. ให้

สมัภ�ษณห์นงัสอืพมิพ ์๒. กนิก�แฟ และ ๓. สัง่พวก

ผมทำ�ไอ้นั่น ไอ้นี่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ผมควรทำ�อย่�งไรดีครับ

เพร�ะนับถือจึงเรียนม� อย�กได้คำ�ตอบ 

เด็ด ๆ

                     จิตแพทย์

   (จริง ๆ ไม่ได้หลอก)

ผมอ่านจดหมายของคุณหมอจบลงแล้วก็ให้รู้สึกหนัก

ในหวัอกอยู ่ท่ีหนกันัน้ไมใ่ชก่ลวัจะหาคำาตอบเดด็ ๆ  มาตอบตามท่ี 

ถูกขอไม่ได้ แต่หนักอกท่ีว่าปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ของคุณหมอนั้น

ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาระดับชาติ

ขออนุญาตคุยเร่ืองความท้อแท้ท่ีมันปรากฏในตัวหนังสือ

ของคุณหมอเพียงอย่างเดียวแล้วกัน

ผมจ�าไม่ได้ว่าเคยคุยกับน้องคนไหนสักคนในกลุ่มท่ี

เขียนมติชนหน้า ๑๔ ด้วยกันนี่แหละ เกี่ยวกับเรื่องความท้อแท้

ของคนเรา จ�าได้ว่าเม่ือถกกันไปถกกันมาแล้ว เหตุผลท่ีมนุษย์
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จะท้อแท้สิ้นหวังมีได้ไม่กี่ข้อเอง

ท้อถอยจากร่างกายหนึ่ง

ท้อถอยจากคนอื่นรอบ ๆ ข้างไม่เข้าใจในตัวเราหนึ่ง

และท้อถอยจากความไม่เป็นธรรมอีกหนึ่ง

แล้วท่ีเราท้อ ๆ กันอยู่นั้นคงไม่น่าหลุดอะไรไปจากสาม

ข้อนี้

ทอ้แทจ้ากสภาพร่างกายของเราเอง อนันี้ผมรวมตั้งแต่ 

อาการเหนือ่ย อาการลา้ จนไปถงึความไมส่มประกอบของร่างกาย 

นัน่เลย เรือ่งท่ีผมเลา่เกีย่วกบั ฌ็อง โดมินกิ โบบ้ี นา่จะเป็นก�าลงัใจ 

ก้อนมหึมาให้พวกเรากันได้

ท้อถอยอันท่ีสอง เป็นอาการท้อท่ีไดร้บัความนยิมสงูสดุ

ในหมูวั่ยรุน่ นัน่คอื รูส้กึตลอดเวลาวา่คนอืน่รอบ ๆ  ข้างไมเ่ข้าใจใน

ตวัเรา ไม่เข้าใจในความคดิของเรา ไมเ่ขา้ใจในการกระท�าของเรา 

ความจรงิถา้ดีกรขีองความรูส้กึนี้ไม่มากนกั เราเรยีกวา่ “นอ้ยใจ” 

นั่นเอง

สมัยเรียนหนังสือ ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งแกชื่อน้อย และผม

บนหัวแกกน็อ้ยสมชือ่ ใคร ๆ  กช็อบเรยีกแกว่า เหนง่ใจน้อย แตแ่ก 

ชอบบอกกับใคร ๆ ติดตลกว่าตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยน้อยใจเลย

ถงึจะเป็นค�าพดูเลน่ ๆ  แตผ่มกร็ูส้กึวา่แกพดูจรงิ เพราะด ูๆ  

ไปแล้วแกเป็นคนมีความสุข ชอบท�ากิจกรรมและเป็นท่ีรักใคร่ 

ของน้อง ๆ ใครมีปัญหาอะไรกัน แกก็คอยมาไกล่เกลี่ย
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จนจ�าได้ว่าแกมักมีประโยคท่ีน้อง ๆ จะร�าคาญกันมาก 

อยู่ประโยคหนึ่ง นั่นคือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”

แกจะพูดประโยคนี้อยู่เรื่อย ๆ เวลามีใครน้อยใจใคร หรือ

ใครทะเลาะกบัใคร ผมเคยคยุกบัแกแบบถามตรง ๆ  วา่จรงิหรอืท่ีพี่

ไม่เคยโกรธใคร ไม่เคยน้อยใจใคร แกบอกว่าจริง แกคิดอย่างนี้ 

จรงิ ๆ  แกมีอยู่คาถาเดยีวเท่านัน้ คาถาท่ีใครตอ่ใครร�าคาญนัน่แหละ 

 เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ฟังดูเชย ๆ โบราณนะครับ แต่ผมก็ยืมมาใช้อยู่เป็นนิจ 

และรู้สึกได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้น

สว่นอาการท้ออันสดุท้าย ท้อจากความไมเ่ป็นธรรม ซ่ึง

น่าจะใกล้เคียงกับปัญหาของคุณหมอจิตแพทย์มากที่สุด

ความจรงิคณุหมอท�างานเกีย่วกบัจติใจของคน คณุหมอ 

น่าจะลองสมมุติตัวเองเป็นคนไข้แล้วก็มาปรึกษาตัวเองดู บางที

คุณหมออาจจะได้ค�าตอบดี ๆ ก็ได้

แต่ถ้าจะสมมุติใช้ผมเป็นคนหาค�าตอบให้ก็จะลองดู 

นะครับ จะว่าสอนจระเข้ว่ายน้�าก็ยอมละครับ

ส�าหรับความรู้สึกของคุณหมอ ผมว่าคนท่ีท�างานแล้ว

น่าจะต้องเคยรู้สึกกันเกือบทุกคน ผมเองก็เคยรู้สึกเมื่อสมัยเริ่ม

ท�างานใหม่ ๆ  บางครัง้ท�างานไปท�างานมาแลว้เงยข้ึนมามอง กเ็ลย 

รู้สึกไปเองว่าเราท�างานหนักอยู่คนเดียว แก้ปัญหาอยู่คนเดียว 

ท�าไมไม่มีใครมาช่วยเราบ้าง ก็อาจรู้สึกน้อยใจได้
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ตอนนั้นผมใช้วิธีนี้ครับ ประชดคว�มคิดตัวเอง

ลองสมมตุเิอาปัญหาของคณุหมอมาเป็นปัญหาของผม 

ในวันนั้น ผมก็จะคิดประชดประชันว่าผู้ใหญ่ของเราท�างานหนัก

มาก หนักมากกว่าเราเสียอีก เราก็ไอ้แค่รักษาคนไข้ร้อยกว่าคน 

ตอ่วัน เขาต่างหากท�างานสายตวัแทบขาด ไหนจะตอ้งให้สมัภาษณ ์

หนังสือพิมพ์ซ่ึงต้องใช้น้�าลายมหาศาล ไหนจะเสี่ยงต่อการถูก

ไฟฟ้าจากไมโครโฟนดูดช็อตเอาอีก

แล้วถ้าเผื่อคนสัมภาษณ์ถือหนังสือพิมพ์มาด้วย กลิ่น

หมึกพิมพ์อาจจะไปท�าลายสมองส่วนหน้า อีกทั้งยังต้องคอยกิน

กาแฟอีกล่ะ กาเฟอีนในกาแฟอาจท�าให้หัวใจเต้นแรง เสี่ยงต่อ

ผนังหลอดเลือดและอาการเบาหวานท่ีจะตามมาหากกาแฟนั้น

ใส่น้�าตาลมากไป

สมัยนั้นผมแก้ปัญหาให้ตัวเองแบบนี้ ประชดแบบนี้เลย

แตไ่ม่ส�าเรจ็หรอกครบั ประชดแบบนีส้ะใจเพียงประเดีย๋ว 

ประดา๋ว พอเวลาผา่นไปกจ็ะรูส้กึอกี เพราะเราแคป่ระชด ใจมนัเช่ือ 

อย่างนั้นด้วยเมื่อไร

วิธีจริง ๆ ของผมท่ีผมใช้มาตลอดก็คือ หาศรัทธาของ 

ตัวเองให้เจอ และทำางานด้วยศรัทธานั้น

คุณหมอเป็นจิตแพทย์ กุศลบุญท่ีคุณหมอได้บรรเทา

ปัญหาท้ังหลายแหล่ให้กับคนท่ีหนีร้อนมาพึ่งเย็นกับคุณหมอนั้น
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ย่ิงใหญ่มากนะครับ ยิ่งใหญ่กว่าไอ้คนห่วย ๆ ท่ีนั่งกินกาแฟท้ังวัน

นั่นไม่รู้เท่าไร อย่าเอาไปเทียบเลย

ผมจะขออนุญาตแนะน�าอะไรคุณหมออย่างหนึ่ง บางที

คณุหมออาจจะยังไมไ่ดอ่้าน หรอืบางทีมวัแตท่�างานจนลมืไป สิง่นี ้

ผมวางไว้กลางกระหม่อมเลยครับ

สิ่งมงคลสูงสุดท่ีในหลวงของเรา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคนไทย

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”

พระมห�ชนกเดินท�งจ�กนครจัมป�กะไปยังนคร

สวุรรณภมูโิดยเรอืสำ�เภ� ระหว�่งท�งเรอือับป�งกล�งมห�สมุทร 

พระมห�ชนกว่�ยอยู่ในน้ำ�เจด็วนัเจด็คนื น�งมณเีมขล�เทพธดิ�

ผู้ตรวจตร�มห�สมุทรไม่เข้�ใจว่�ท้ัง ๆ ท่ีฝั่งมห�สมุทรนั้นไกล 

สดุประม�ณ พระมห�ชนกจะว�่ยน้ำ�ทำ�ไม ว�่ยไปกเ็ปล�่ประโยชน์

ว่�ยไปก็ต�ยเปล่� พระมห�ชนกจึงว่�คว�มเพียรนั้นต้องถ�ม 

ด้วยหรือว่�คว�มสำ�เร็จอยู่ที่ใด

ผมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราก�าลังมีพระบรม

ราโชวาทกับประชาชนของพระองค์ผ่านพระราชนิพนธ์นี้ว่า 

ประเทศของเราก�าลังฝ่าวิกฤตการณ์มากมายหลายเร่ือง เราเหมือน 

คนท่ีตกลงมาในน้�าแล้ว ใครมีหน้าท่ีอะไรก็ท�าให้สุดแรงสุด 

ความสามารถ ท�าด้วยความตั้งใจ ท�าด้วยธรรมแห่งความเพียร

กันเถิด อย่าได้ถามเลยว่าฝั่งอยู่ไหน จะว่ายต่อดีไหม
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ผมรู้สึกว่าในหลวงกำาลังมีพระราชดำารัสกับพวกเรา 

อย่างนี้

ทูนไว้เหนือหัวเลยนะครับคุณหมอ 



EMPOWERMENT

น้ำาครึ่งแกว้
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ถ้ามีแก้วน้ำาอยู่ใบหนึ่ง มีน้ำาอยู่ครึ่งแก้ววางบนโต๊ะ  

คุณเห็นอะไรบ้าง

วันน้ีผมขอเริม่เรือ่งอย่างนีก้แ็ลว้กนั ขอไมต่อบจดหมาย

ท่ีเขียนเข้ามาคยุดว้ยสกัวนั อันท่ีจรงิยังมีจดหมายท่ีมคี�าถามและ

ประเด็นชวนคุยท่ีน่าสนใจอยู่หลายฉบับ ติดท่ีผมยังหาค�าตอบท่ี 

ตัวเองถูกใจไม่ได้มากกว่า

ช่วงท่ีละคร “พ่อ” ก�าลังออกอากาศอยู่ เป็นละครท่ีผม

และนอ้ง ๆ  นกัเขียนบนหนา้ ๑๔ รวมกลุม่กนัในนาม “กระด�ษพอ่ 

ดินสอแม่” เป็นผู้เขียนเรื่องและบทโทรทัศน์ ผมมักจะมีค�าถาม 

จากคนใกลต้วับ้าง ไกลตวับ้าง จดหมายบ้าง ถามถงึการเขียนบท

ละครชดุนีว่้ามีมุมมองอย่างไร คดิอย่างไรถงึเขียนเรือ่งโนน้เร่ืองนี ้

ถงึหกเรือ่ง รวมไปถงึเพลง “พอ่” ท่ีผมเขียนให้คณุป่ัน ไพบูลย์เกยีรต ิ

เขียวแก้วร้องว่าไปเอาภาพหรือความคิดหรือข้อมูลมาจากไหน

ส่วนใหญ่มักจะถามว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหน

แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของ “ก�รมอง” มากกว่า “ข้อมูล”

ข้อมูลท่ีไม่ใช่ส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยน้ันหาไม่ยาก

เลย มนัอยู่ในกน้บ้ึงของหัวใจคนไทยอยูน่านแลว้ มีคนไทยคนไหน 

ในประเทศสักกี่คนหรือท่ีไม่รู้ว่าในหลวงของเราท�าอะไรให้กับ

คนไทยมาตลอดครึ่งศตวรรษท่ีพระองค์ “ทรงครองแผ่นดิน 

โดยธรรม” อยู่ มีคนไทยคนไหนหรือท่ีไม่รู้ว่าพระองค์ทรงรัก
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ประชาชนของพระองคทุ์กภาคทุกเผา่ทุกศาสนา เหมือนพอ่ท่ีรัก

ลูกตัวเอง และนี่แหละคือข้อมูลที่ส�าคัญที่สุด

ส่วนข้อมูลรายละเอียดความสมจริงทางประวัติศาสตร์ 

ความสมจริงทางวิชาชีพ เราก็ต้องท�างานกันละครับ จะบอกว่า

ไม่จ�าเป็นก็ไม่ได้

แต่ที่ส�าคัญที่สุดน่าจะเป็น “การมอง” ที่ผมว่า

พวกเร�มองกันว่�รูปธรรมท่ีพระองค์ท่�นพระร�ชท�น

ให้กับคนไทยนั้นมีม�กม�ยนับไม่ถ้วน ม�กม�ยจนแม้กระท่ัง

สำ�นักข่�วอย่�ง CNN ยังต้องทำ�ร�ยง�นพิเศษช่ืนชมพระบ�รมี 

ว่�คงไม่มีกษัตรย์ิองค์ใดในโลกนีท้รงง�นหนกัเท่�พระองคอี์กแลว้ 

รูปธรรมตรงนี้พวกเร�มองว่�บทละครคงนำ�เสนอได้ดีไม่เท่�กับ

ส�รคด ีก�รกอบกูปั้ญห�ของช�ตไิมว่�่จะเป็นปัญห�ภยัแลง้ ปัญห� 

น้ำ�ท่วม ปัญห�ไฟป่� หรือแม้แต่ที่พระองค์ทรงยุติคว�มขัดแย้ง

ในสงคร�มกล�งเมืองย่อย ๆ บทละครคงให้ร�ยละเอียดไม่ดีเท่�

ส�รคดี

พวกเรามองว่านอกเหนือจากรูปธรรมท่ีพระองค์

พระราชทานให้แก่คนไทยมาตลอดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งท่ีทรงคุณค่า

มหาศาลท่ีพระองค์พระราชทานแก่เราชาวไทยก็คือ “ก�รมอง

ชีวิต”

พวกเราจึงลงความเห็นกันว่าถ้าจะท�าบทละครเฉลิม 

พระเกียรติในหลวงขึน้มาสักเรือ่ง เราแทบจะไมต่อ้งพดูถึง “สิง่ที่
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พระองค์ทรงทำ�ให้กับคนไทย” เลย เพราะในส่วนท่ีลึกท่ีสุดของ

หัวใจคนที่อาศัยอยู่ ส่วนที่ลึกที่สุดของประเทศก็รู้ซึ้งอยู่

แตส่ิ่งท่ีบทละครเรือ่งนีจ้ะตอ้งพดูถงึก็คอื “คนไทยไดร้บั

คุณค่าทางใจอันยิ่งใหญ่ท่ีพระองค์พระราชทานให้นำาไปดำาเนิน

ชีวิต นำาไปสู้กับวิกฤติชีวิต” ต่างหาก

ผมยังไม่ลืมแก้วน้�าที่มีน้�าอยู่ครึ่งแก้วนั้นหรอกครับ มัน

ยังคงวางอยู่บนโต๊ะ และก็รอค�าตอบจากพวกเราอยู่ว่ามองเห็น

อะไรกันบ้าง

บางคนท่ีผมเคยถามมา เขาถามผมกลบัวา่ “แลว้มันเป็น

น้ำ�อะไรล่ะ” เขาคงกระหายอยากกินแต่ยังรอบคอบ บางคนบอก

ว่า “มันคงจะสวยดีถ้ามีแสงแดดส่องผ่านแก้วน้�ามาด้วย” หมอดู 

ตู้เย็นบางคนอาจจะท�านายว่าคนที่พูดนี้คงจะอดตายในอนาคต

อีกคนหนึง่นา่สงสาร บอบบาง พดูนอ้ย รอยกงัวลเปรอะ

อยู่เตม็ใบหนา้ เขามองแกว้น้�าแลว้กบ็อกวา่ “ทำ�ไมมแีคค่ร่ึงแกว้” 

เขาคงยังมีความโลภ และคงถูกสัตว์ท่ีแข็งแรงกว่าเอาเปรียบมา

ตลอดชีวิต ค�าพูดของเขาบ่งบอกให้รู้ว่าเขาอยากได้น้�าเต็มแก้ว 

แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไร และก็คงจะคิดและรู้สึกเช่นนี้ไปตลอดชีวิต

คนสดุท้ายตอ้งเรยีกวา่เป็นคนเกง่ มีเงนิมากและเสยีงดงั 

เขามองและพูดอย่างไม่ต้องคิดเลยว่า “มันห�ยไปไหนครึ่งแก้ว” 

เสยีงของเขาบอกให้รูว้า่เขาตอ้งเอาน้�าครึง่แกว้มาเตมิให้เตม็ให้ได ้

ถ้ามันจะแลกด้วยอะไรบ้าง เขาก็จะท�า
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ในระหว่างท่ีผมขลุกอยู่กับละคร “พ่อ” บางคืนก็นั่งทำา

ดนตรีประกอบดึกดื่นจนเช้า มีอยู่คืนหนึ่งผมเผลอหลับไปตอน

ค่อนรุ่ง มาสะลึมสะลือตื่นเอาตอนเช้าเมื่อแสงอาทิตย์แยงตา หู

ผมเหมือนได้ยินเสียงคุ้น ๆ ของใครคนหนึ่งพูดถึงแก้วน้ำาแก้วนั้น

“แก้วน่ะ มันใหญ่เกินไป” 



EMPOWERMENT

พลงัของหนงั
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ดิฉันนัดกินข้�วกับเพ่ือนเก่�ในวันหยุดสุด- 

สัปด�ห์ จ�กน้ันจะขอแยกไปดูหนังคนเดียวเสมอ ชอบ 

คว�มรู้สึกเวล�เดินออกจ�กโรงหลังหนังจบและระหว่�ง 

เดินท�งกลับ ห้วงน้ันได้มีเวล�ครุ่นคิดต�มลำ�พังถึง 

หนังท่ีเพ่ิงจบ ถึงตัวเอง ถึงเมืองท่ีอยู่ และผู้คนรอบ ๆ  ตัว 

 หนังบ�งเรื่องดูแล้วเหมือนได้นั่งมองตัวเอง 

ไดรู้จ้กัและคน้พบเสีย้วหัวใจและอ�รมณล์กึ บ�งเรือ่ง

มีเพียงประโยคเดียวท่ีอธิบ�ยคว�มเป็นไปของชีวิตท่ี

ฟังแล้วรู้สึก “ใช่”

นึกขอบคุณท่ีหนังช่วยบอกเร� มิเช่นนั้น 

ชั่วชีวิตนี้ดิฉันอ�จจะนึกไม่ออก ห�ไม่เจอ

ดิฉันไม่ได้ดูหนังทุกเรื่อง จะเลือกแวะต�ม

แต่เวล�อำ�นวย หนังที่ติดอยู่ในใจเสมอที่พอจะนึกได้

ตอนนีก้ ็The Shawshank Redemption, Dead Poets 

Society, As Good As It Gets และล่�สุด Good Will 

Hunting

บ�งครั้งเร�ได้เรียนรู้ชีวิตจ�กสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ 

 เหล่�นี้ซึ่งช่�งดีต่อคว�มรู้สึกเหลือเกิน

ดิฉันโตม�กับเฉลียง สีสัน และไปย�ลใหญ่ 

ยินดีม�กท่ีคุณเปิดโอก�สให้คุยกันผ่�นตัวหนังสือ

เกือบลืมท่ีเขียนตอนต้นจดหม�ย คุณรู้สึกกับหนัง
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อย่�งไรบ้�งคะ ขอประท�นโทษท่ีไม่ไดเ้อ่ยถงึหนงัไทย

ขอบพระคุณม�กค่ะ และจะเขียนม�อีก

พรรณคำ�

ฟงัดแูลว้ ชีวิตช่วงนีข้องคุณดมูรีสชาตลิะมนุละมอ่มดจีงั 

ไดเ้จอกับเพือ่นเก่าทุกวันหยดุ จากนัน้ก็เลอืกหนงัท่ีอยากดสูกัเรือ่ง 

แล้วก็ได้ความรู้สึกดี ๆ กลับไป

ความรืน่รมย์ของชวีติอย่างหนึง่ของผมกค็อื การดหูนงั 

แล้วก็คอเดียวกับคุณเสียด้วย รายช่ือหนังท่ีคุณพูดมาล้วนเป็น

หนังที่สร้างพลังให้กับผมเป็นอย่างมาก

จริงอยู่ หลายคนอาจจะค้านว่าโลกในหนังกับโลกใน

ความจริงนั้นแตกต่างกันลิบลับ และบางคนอาจจะพูดไปถึงว่า 

อย่าไปเอาอะไรกับความฝันนัก เพราะโลกในความจริงมันไม่ได้

สวยงามอย่างโลกในความฝนัหรอก ชีวติใครจะเป็นอย่างครูคติติง้ 

ใน Dead Poets Society หรือจะมีนักโทษจริง ๆ ในโลกนี้หรือท่ี

เป็นอย่างนักโทษใน The Shawshank Redemption กับความ

พยายามนับสิบ ๆ ปีที่จะพบกับอิสรภาพให้ได้

พวกเราไม่ได้ใส่ใจในความจรงิและไมจ่รงิข้อนีเ้ลย คงจ�า 

ประโยคทองของไอน์สไตน์ได้

“จินตน�ก�รสำ�คัญกว่�คว�มรู้”
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และคงจ�ากันได้ว่าการค้นพบคร้ังส�าคัญของไอน์สไตน์น้ัน

ลว้นมาจากจนิตนาการท้ังสิน้ ผลงานของไอนส์ไตนแ์ทบจะไมไ่ด้

มาจากการทดลองเลย เขาฝันแล้วก็ลองค�านวณดู

เพราะจินตนาการของมนุษย์นี่เอง มนุษย์จึงมาไกลถึง

เพียงนี้ ไม่ได้เป็นสัตว์ขนยาวที่แอบอยู่ตามหลืบถ้ำาอีกต่อไป

วนัท่ีมนษุยค์นแรกเอาสป้ีายบนผนงัถ้�า ดาวเคราะห์สฟ้ีา 

ดวงนีก้ถ็กูครอบครองโดยมนษุย์เสยีแลว้ เพราะความคดิฝนัเป็น

คุณสมบัติเดียวที่มนุษย์มีเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นบนดาวดวงนี้

จนิตน�ก�รตวันีน้ีแ่หละ คอืวชิ�ศลิปะท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุของ

มนุษยช�ติ

คณุไม่จ�าเป็นตอ้งเลน่กตีารเ์กง่ หรอืจับพูก่นัคลอ่ง คณุกม็ ี

ศิลปะได้ เพียงแค่่คุณมีจินตนาการ

ส�าหรับผมแล้ว ความหมายของค�าว่า “ศิลปะ” มีมากกว่า

รูปสวย ๆ หรือความไพเราะของเสียงเพลง ศิลปะต้องสร้างพลัง 

ให้กับคนท่ีสัมผัสมันได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังทางบวกหรือพลังทางลบ

ถา้มีใครคดิเครือ่งวดัพลงัท่ีผมวา่นี้ได ้แลว้เอาไปตัง้ตรง

ประตูทางออกของโรงหนัง คงจะพบว่าเข็มวัดพลังคงตีถึงขีดสุด 

เพราะภาพยนตร์เป็นงานศิลปะท่ีรวบรวมเอาศิลปะหลายสาขา 

มารวมไว้ด้วยกัน
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ความรู้สึกตอนเดินออกจากโรงหนังจึงเป็นรอยต่ออัน

สวยงามระหว่างความฝันกับความจริง

หนงัสามสีเ่รือ่งท่ีคณุพดูถงึนีล้ว้นให้พลงัทางบวกแกผ่ม

ท้ังนัน้ เคยฟังเพลงของโมซารท์ไหมครบั คตีกวคีนโปรดของผม 

ลองหามาฟังดูสิครับ พลังท่ีโมซาร์ทส่งมาให้เรานั้นงดงามและ 

ย่ิงใหญม่าก งานของโมซารท์นัน้ฟงัเมือ่ไรกร็ูส้กึวา่มันอ่ิม จะบอก

ว่ามันเป็นความอิ่มทางจินตนาการก็คงได้ 

ไอน์สไตน์เองก็เคยพูดถึงโมซ�ร์ทในเชิงวิทย�ศ�สตร์ 

แปลกดีนะครับท่ีนักวิทย�ศ�สตร์ของโลกพูดถึงคีตกวีเอกของ

โลกในเชิงวิทย�ศ�สตร์

ไอน์สไตน์บอกว่�ฟังเพลงของโมซ�ร์ทแล้วมันเหมือน

กับว่�โมซ�ร์ทไม่ได้ประพันธ์ขึ้นม�เอง

อ้าว…แล้วแปลว่าอะไร

ไอนส์ไตนบ์อกว่าเพลงของโมซารท์นัน้งดงามราวกับวา่ 

มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติ โมซาร์ทนั้นไปค้นพบมันเข้า

เอากบัพ่อส ิลกึซ้ึงดีไหมครบั นีไ่อนส์ไตนก์�าลงัจะบอกวา่ 

โมซาร์ทค้นพบเพลงของเขาทีละเพลง ๆ เหมือนการค้นพบทาง

วิทยาศาสตร์นั่นเอง ต้องเรียกว่าเป็นการยกย่อง ให้เกียรติท่ีใช้

จินตนาการอย่างยิ่งเลย

พดูถงึพลงัทางบวก คณุเช่ือเรือ่งนีก้นัไหม เวลาท่ีเราอยู่

ใกลค้นด ีๆ  หรอืคนเกง่ ๆ  ท่ีมีพลงัในตวัอย่างเหลอืเฟอื เราจะซึมซับ
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พลังดี ๆ เหล่านั้นไว้ได้ และอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง

ค�าว่า “อยู่ใกล”้ ท่ีผมวา่นัน้หมายความไปถงึการไดอ่้าน 

ได้ฟัง ได้เห็นผลงานของเขาด้วยนะครับ ไม่ใช่การไปยืนเบียด ๆ 

เขาหรอกครับ

และในทางกลับกัน ถ้าพลังนั้นเป็นทางลบ มันก็จะก่อ

ใหเ้กิดผลทางลบในตวัเราเชน่กัน มนิา่ละคนโบราณจงึวา่ คบคน

พาล พาลพาไปหาผิด

กลับมาเรื่องหนังอีกที คุณพรรณค�าดูหนังเรื่อง Life is 

Beautiful หรือยัง หนังเล็ก ๆ ลงทุนน้อย ๆ ท่ีน่าดูมาก ผมขอไม่

วิจารณ์นะครับ แต่ขอเชียร์ให้ไปดูกัน เป็นตลกร้ายที่ต้องหัวเราะ

ทั้งน้�าตาจริง ๆ

เปน็พลังทางบวกทีร่ับได้ไมย่าก หนังเรื่องนี้จินตนาการ

ของผูส้รา้งนัน้นา่นบัถอืมาก ใครจะไปคดิไดว้า่จะมคีนอยา่งนีอ้ยู่

ในโลก คนท่ีมองโลกในแง่ดีอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ เขามองโลก

โสภาได้แม้ชีวิตจะตกอยู่ในชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุด

และเขาก็ใช้วิธีมองโลกอย่างนั้น สู้ไปอย่างไม่ยอมแพ้

แก่โชคชะตา แล้วตอนท่ีคุณเดินออกจากโรงหนัง คุณจะรู้สึกว่า

โลกมันโสภาจริง ๆ  



EMPOWERMENT

ผู้หญงิอ้วน
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สืบเนื่องจ�ก “บันทึกคนเดินช้�” มีคำ�ถ�ม

ของ Nicole  Hollander ท่ีบอกว�่ “ถ�้โลกนี้ไมม่ผีูช้�ย

จะเป็นอย่�งไร ไม่มีอ�ชญ�กรรม และก็มีผู้หญิงอ้วน

อย�่งมีคว�มสขุอยูเ่ตม็ไปหมด” เลยเกดิคำ�ถ�มว�่ ทำ�

ยังไงถึงส�ม�รถเป็นผู้หญิงอ้วนท่ีมีคว�มสุขในโลกท่ี

มีผู้ช�ยได้คะ (ในฐ�นะท่ีเป็นผู้หญิงอ้วนอีกคนหนึ่ง) 

 กรณุ�อย�่ตอบให้ลดคว�มอว้น หรอืให้ม่ันใจ

ในคว�มดีของตัวเอง เนื่องจ�กเป็นสองอย่�งท่ีย�ก

ที่สุดในโลก

(ล�ยเซ็นอ่�นไม่ออก)

ความจรงิคณุกร็ูค้ำาตอบอยู่แลว้ แตค่ณุเขียนมาแกลง้ผม

ลดความอ้วนและมั่นใจในความดีของตัวเองเถิดครับ  

ไม่อย่างนั้นแล้วโลกเราจะมีแต่ผู้หญิงอ้วนที่ใจร้ายเต็มไปหมด



EMPOWERMENT

กำาลงัใจปว่ย
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บ่�ยวนัอ�ทิตย ์กบับรรย�ก�ศดี ๆ  และหนงัสอื 

เล่มโปรดสักเล่ม แหม…สุขอย่�บอกใคร อ่�นมติชน

หน�้ ๑๔ วันนีแ้ลว้ยิม้ กเ็หมอืนทุกทีคะ่ อ่�นทีไรไม่เคย 

จบ ท่ีไม่จบกค็อืจนิตน�ก�รไงคะ หน�้ ๑๔ นี ้จดุประก�ย 

คว�มคดิฝนัให้เดนิท�งไปกว�้งไกล สวยง�ม บ่อยครัง้

เกดิสำ�นกึสร�้งสรรค ์อย�กทำ�อะไรสกัอย่�ง แตห่ล�ย

ครัง้ท่ีฝนัสะดดุเม่ือคว�มคดิอนัหนึง่แวบเข้�ม� “ท่�ดี

ทีเหลว” ใครบ�งคนเคยนิย�มให้หนูไว้…

คว�มฝนัหยุดชะงกั กำ�ลงัใจป่วย จนบ�งครัง้ 

ป่วยหนกั ทำ�ยงัไงให้กำ�ลงัใจแข็งแรง พีป่ระภ�สปลอม 

ร่�งเป็นหมอสักวันนะคะ

รักพี่และมติชนเหมือนวิต�มิน

น้ำ�ฟ้�

อ่�นคอลัมน์ของคุณม�น�นแล้ว เป็นคว�ม 

สุขอย่�งหนึ่งในวันอ�ทิตย์ เร�ไม่รู้ว่�คุณเป็นใคร 

ม�ก่อน ทำ�ไมจึงม�ตอบจดหม�ย แต่ก็ยอมรับว่�ทึ่ง

ในคว�มคิดและจินตน�ก�รของคุณ

ไม่เคยคิดว่�จะโดนกับตัวเอง เร�กำ�ลังเจอ

ท�งตัน เงินท่ีสะสมไว้หมดแล้ว ตัวเองและส�มีก็

ตกง�นท้ังคู ่ใคร ๆ  กร็ูว้�่ยคุนีห้�ง�นย�กแคไ่หน โชคด ี
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ท่ียังไม่มีลูก แต่ถึงกระนั้นเร�ก็นอนร้องไห้กันทุกคืน 

ปริญญ�ตรีของเร�สองคนทำ�อะไรไม่ได้เลย

ช่วยเร�ด้วย!

RUKSIRI

จดหมายท้ังสองฉบับนี้อ่านแล้วอาจดูคล้ายกัน พูดถึง

ความท้อแท้ของตัวเองเหมือนกันแต่ต่างองศากันอยู่มาก คุณ 

น้ำาฟ้านั้นต้องเรียกว่า “ขาดแรงบันดาลใจ” ส่วนคุณ RUKSIRI 

นั้นอาการหนักกว่าเพราะ “ขาดกำาลังใจ”

ล้มป่วยจนถึงฆ่าตัวตายกันมาก็เยอะแล้ว ไอ้ก�าลังใจนี่

อย่าให้หายไปเชียว

ตอบคุณน้�าฟ้าก่อนนะครับ จดหมายคุณน้�าฟ้าอ่านดู 

ก็รู้ว่าคุณพร้อมทุกอย่างแล้วท่ีจะสร้างงานอะไรขึ้นมาสักช้ิน 

บรรยากาศก็ดี ปากกาก็ดี จินตนาการก็ดี ลืมความข้ีเกียจนิด ๆ 

หน่อย ๆ ไปเสีย หาแรงบันดาลใจให้เจอ แล้วเดินเครื่องเลย ผม

จะรออ่านครับ

มีอะไรจะกระซิบให้ฟังหน่อย เท่าท่ีผมเคยอ่านประวัติ

ของศิลปินระดับโลกมา แต่ละคนไม่มีใครเขามีโอกาสดี ๆ ในการ

ท�างานหรอกครับ เลือดตาแทบกระเด็นทั้งนั้น
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ความเจ็บปวดสร้างงานท่ียิ่งใหญ่ระดับโลกมานักต่อนัก 

ใครเขาว่าเรา “ท่าดีทีเหลว” ก็ทำาให้เขาเห็นเสียเลย

ทีนีก้ถ็งึคณุ RUKSIRI แน่ใจนะครบัวา่ไมเ่คยรูจ้กัผมมา

ก่อน ว่าแต่ไปเอาที่อยู่อีเมลของผมอีกที่หนึ่งมาจากไหน เพราะ

ที่อยู่อีเมลอันนี้ พวกญาติสนิทมิตรสหายใกล้ ๆ ตัวเท่านั้นที่ใช้กัน

อยู่ ไอ้ท่ีพูดนี ่ไมไ่ดห้วงอะไรหรอกนะครบั เพยีงแตส่งสยัวา่ท่ีอยู่

ท่ีผมลงในหนังสอืพมิพม์นัไม่ใช่อันนีเ้ท่านัน้เอง แตช่า่งเถดิ ลอง

คณุยังมคีอมพิวเตอร ์ยังมสีายโทรศพัท์ไวส้ง่อีเมลได ้ผมกอ็ุน่ใจ

ไปเปลาะหนึ่งละว่าคุณไม่ได้ย่�าแย่กว่าคนอื่นมากนัก

ค�าแนะน�าที่จะให้คุณได้ก็คือ อย่าหยุดสมัครงาน สมัคร

มนัไปเรือ่ย ๆ  ชวิีตเมืองกม็อียู่สองเรือ่ง รายรบักบัรายจา่ย ทุกอย่าง 

ท่ีเป็นรายรบัแมจ้ะนอ้ยกเ็อาไวก้อ่น สว่นรายจ่ายนัน้อะไรท่ีไร้สาระ 

กต็ดัท้ิงเสยี ปรชัญาความอยูร่อดในเมอืงมีเพยีงแคน่ี ้ท�าให้รายจา่ย 

น้อยกว่ารายรับให้ได้

สิง่ส�าคญัท่ีผมจะขอรอ้งเลยกค็อื อย่าเอาปมดอ้ยมาเป็น

ข้ออา้งในการท่ีจะไมล่กุข้ึนสู ้มนษุย์ทุกคนมปีมดอ้ยกนัท้ังนัน้ จะ

มากจะนอ้ยจะเป็นเรือ่งอะไร แคไ่หน กแ็ลว้แต่บุคคลไป หาจดุเดน่ 

ของตัวเองให้พบ แล้วออกเดินไปข้างหน้า

ก้อนหนิหรอืภเูขาท่ีแบกไว้ ถ้ามนัหนกันกัก็ยกวางกับพืน้

เสยีบ้าง จะไดต้วัเบาเดนิงา่ยข้ึน สถานการณ์ถึงขนาดนีแ้ลว้ใครยงั
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แบกภูเขาอยู่ก็บ้าเต็มทน ปริญญาตรีที่คุณว่านั่นแหละตัวดี หนัก

หลายกิโลเลยครบั ยกออกจากบ่าแหง่ศกัดิศ์รเีถิด แตถ้่ายงัเสยีดาย

ไม่อยากท้ิงภูเขาลูกนี้ไปก็เอาไปเก็บไว้หลังบ้านก่อน แข็งแรง 

เมื่อไรแล้วค่อยมาแบกกันใหม่ ดีไหมครับ

ผมไปได้หนังสือจากญี่ปุ่นมาเล่มหนึ่ง

ตามประสาคนรักหนังสือ พอเห็นร้านหนังสือก็ต้องเดิน

เขา้ไปดูเสยีหนอ่ย แม้จะอ่านไม่ออกเลย หลายรา้นเลยครบัท่ีเอา

หนังสือเล่มที่ผมได้มานี้วางโชว์เป็นแผง 

เห็นรูปชัดดีไหมครับ ไม่มีขาไม่มีแขนแม้แต่ข้างเดียวเลย

ครับ แต่ใช้ชีวิตเย่ียงคนปกติได้ และได้อย่างภาคภูมิเสียด้วย ช่ือ

ของเขาคือ โอโตท�เกะ ฮิโรท�ดะ ช่ือหนังสือคือ “แม้พิก�รอวัยวะ

ไม่ครบก็ไม่ลำ�บ�ก” แต่ผมว่าน่ีแหละ “ลูกผู้ช�ยหัวใจไม่แพ้” ตัวจริง
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เห็นไมม่แีขนไม่มีขาอย่างนี ้เขาจบมหาวทิยาลยัแลว้นะ

ครับ เขาเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ด้วยรถนั่งบังคับไฟฟ้าของเขาเอง 

ใช้ปากแทนมือในการหยิบจับสิ่งของและเขียนหนังสือ

แต่ท่ีต้องบูชาน้ำาใจอย่างที่สุดก็คือ เขาไปไหนมาไหน

โดยลำาพัง

บางตอนบนปกหนังสือท่ีโปรยไว้ คนรู้ภาษาญ่ีปุ่นอ่าน

ให้ฟังว่าเขาชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อไปพบ

ผู้คนที่ท้อแท้ในชีวิต และก็เอาตัวเองเป็นตัวอย่างในการสอนคน

ให้ลุกขึ้นสู้ชีวิต

วันนี้เขาเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วโดยรูปภาพของ

เขา 
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ดูรูปหน้าตรงของเขาสิครับ รอยย้ิมท่ีสดใสและเต็มไป

ด้วยความหวัง โดยเฉพาะแววตาของเขา

เป็นแววตาของผู้ที่มีชัยต่อชะตากรรมอย่างแท้จริง

หมายเหตุ

ปัจจุบันหนังสือของ โอโตท�เกะ ฮิโรท�ดะ ได้รับก�รแปล

เป็นภ�ษ�ไทยแล้วในชื่อ ไม่ครบห้� โดยสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท. เย�วชน


