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คํานํา...บรรณาธิการ

 สือ่มวลชนเสยีงสนัต ิ เปนองคการท่ีดาํเนินการผลติสือ่หลากหลายรปูแบบ
อาทิ รายการวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน หนังสือ ผลิตอัลบั้มเพลง ดนตรี กระท่ังวันน้ี
กาวเขาสูปที่ 50 ป โดยเปนองคการท่ีไมแสวงหากําไร 
 “รอยเรือ่งราว...รอยขอคิดเตอืนใจ” เปนหนังสือท่ีไมเพียงแตเปนงาน
เขียนท่ีบรรจงเลาและรอยถอยคําใหเปนเร่ืองราวท่ีเปนบทเรียนประสบการณของ
ผูเขียนคุณปเตอร  ปญญาชน  นกัเขียนคนไทยช่ือดงัทานหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมรกิา   
แต...ในตอนจบของเรือ่งสัน้แตละตอนยังมขีอคดิ...ขอเตอืนใจซึง่เขียนโดยบรรณาธิการ
และทีมงานเสียงสันติ เพ่ือชวยเสริมสรางความหวัง กําลังใจในการดําเนินชีวิต
ดวยการนําขอคิดดังกลาวไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกท้ังยังชวยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติเมื่อตองเผชิญปญหาตางๆ  
 หนังสือ “รอยเรื่องราว...รอยขอคิดเตือนใจ” ไดพิมพออกมาครั้งท่ี 1 
ในเดือนธันวาคม 2014 จาํนวน 1,000 เลมซึง่ไดรบัการตอบรับจากผูอานเปนอยางดี 
และท่ีทานอานอยูนีเ้ปนการพิมพครัง้ท่ี 2 อกีจาํนวน 1,000 เลม หนังสอืเลมนีร้วบรวม
ขอเขียนของคุณปเตอรที่เคยตีพิมพแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา 30 เรื่อง 
 ขอองคพระผูเปนเจาทรงอวยพระพรผูอานทุกทานใหมีชีวิตท่ีเต็มลนไป
ดวยความช่ืนชมยินดีและสันติสุขอยางแทจริง

      ดร. จริยา ศรมยุรา
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 เชานี้อากาศครึ้มฟาครึ้มฝน แสงแดดที่เคยสาดสองลาลับหายไป   
ชวนใหงวงเหงาหาวนอนถึงแมจะเพิ่งตื่นมาจากที่นอนอันแสนอบอุนก็ตาม 
เสียงเจานกหัวขวานเจาะตนไมใหญไรใบเสียงดังกอง "กอก กอก กอก"        
ฟงแลวชวนใหเวียนหัว
 "มันไมยุติธรรม !" เสียงสบถดังฟงชัดลอดออกมาจากหองทํางานของ
ภรรยาสาวซึ่งอยูถัดจากหองนอน ทําใหหนุยผูเปนสามีถึงกับตกอกตกใจตองรีบ
เขาไปดู เห็นภรรยากําลังเปดดูทั้งทีวีและคอมพิวเตอรตัวโปรดบนโตะ
                "เกิดอะไรข้ึนฟา...อะไรไมยุติธรรมหรือ ?"
                ฟาชี้นิ้วไปท่ีจอคอมพิวเตอรแลวกลาวข้ึนดวยเสียงอันส่ันเทา

1  ชีวิต...ผานทีละกาว
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 "แหม...พ่ีดูสิ ทั้งคูยังอายุนอยมาก เสียงก็เพราะซ้ึงราวกับเสียงสวรรค 
แต...ตองเสียชีวิตไปทั้งคู มันไมยุติธรรมจริงๆ คนดีๆ ที่มีผลงานสรางความสุขแก
สังคมตองมามีอันเปนไปรวดเร็วเหลือเกิน สวนไอคนเลวๆ มันไมยักกะตายซะที"
 หนุย..ทาํทางงๆ เพราะไมรูวาภรรยากําลงัพูดถึงใครและเร่ืองอะไรกันแน
 "เด๋ียว...ใจเย็นๆ กําลังดูอะไรอยู แลวกําลังพูดถึงเร่ืองอะไร..."
 "แหม...พ่ีดูสิ ดูพุมพวง ดวงจันทร รองเพลงคูกับ กุง กิตติคุณ เพลง        
เดือนตํ่าดาวตก ในยูทูป เพราะมากท่ีสุด ซึ้งเหลือเกิน แตเขาเสียชีวิตไปแลวท้ังคู       
ฉันไมเขาใจวาทําไมคนดีๆ ตองจากไปเร็วแบบน้ัน มันยุติธรรมหรือ?"
 หนุยถอนหายใจ
 "เฮอ...เร่ืองนี้พ่ีก็ไมเขาใจและก็ไมสามารถอธิบายไดเลย"
 ภรรยาสาวซักตอ
 "ไหนบอกวาเคยเปนครูสอนเด็กในโรงเรียน เกงไง สามารถอธิบายเร่ือง
ยากๆ ใหมันงายได...ไมลองออกความเห็นหนอยหรือจะ?"
 "เอาแบบนี้...กอนอ่ืนตองทําใจกอนวาโลกน้ีมันอนิจจังไมเที่ยง 
อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด ทางบานเราเขาก็วา เขาทําบุญมาแคน้ี หรือหมด
เวรหมดกรรม...สวนทางคริสตเขาก็วา เขาไปสวรรคอยูกับพระเจา สบาย
แลว อะไรตอมิอะไรมันดีกวาในโลกนี้"
 ฟายังไมยอมงายๆ ถามตอ
 "แลวนรกละ ทําไมไมเอาไอพวกบาๆ บวมๆ ใจจืดใจดําไปเสียที"                 
หนุยทําทาจะเดินหนี เพราะเจอถามปญหาหนักๆ แตเชา พอดีไดยินเสียงโทรศัพท
ดังขึ้นขัดจังหวะเลยใหภรรยาชวยรับโทรศัพทซึ่งตั้งอยูไมหางจากท่ีภรรยาน่ังอยู
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 "พ่ีหนุย...พ่ีแมวโทรมาหา" หนุยรับโทรศัพทพรอมกบักลาวทักทายพ่ีแมว
อยางอารมณดี
 "ขอบคุณครับพี่แมวท่ีเปนกําลังใจมาตลอด หวังวาเร็วๆ น้ีจะไป
ทานอาหารกับพี่แมวและพ่ีเตาอีกนะครับ ท่ีเดิม...ออ ส.ค.ส.ไดรับแลว         
ขอบคุณจริงๆ ...สวัสดีครับ"
 กอนทีห่นุยจะเดินจากไปทาํอยางอืน่ก็ตองชะงกัเมือ่เจอเสยีงภรรยาสาว
ไลหลังมาอยางไมลดละ "เด๋ียว..พ่ีอยาเพ่ิงไป ยังไมไดบอกเลย เร่ืองที่ถามนะ"
          หนุยทําทางงๆ "ถามอะไรลืมไปแลว..." พูดพรอมกับเสียงหัวเราะเหมือนเด็กๆ
 "ก็เร่ืองยุติธรรม กับ เร่ืองนรกไง แหม...ทําเปนลืม"
 หนุยทําทาครุนคิดแลวบอกวา
                "แบบนี้ดีไหม พ่ีจะเลาเร่ืองจริงใหฟงเร่ืองหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นนานแลว แตพ่ียัง
จําไดดีเหมือนมันเกิดขึ้นเม่ือวานน้ีเอง"
 ฟาละสายตาจากทีวีและคอมพิวเตอร หันมาฟงอยางต้ังใจ
 "เม่ือตอนหนุมๆ พี่มีเพื่อนอยูคนหน่ึง เรารักกันมากเรียกไดวา     
เปนเพ่ือนซ้ีก็วาได มอีะไรเราระบายใหกันได เงินไมมก็ีขอยมืขอกนิไดอยางสะดวกปาก 
มีอะไรชวยกันไดไมตองพูดออมคอม ไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ เขาช่ือเสี่ยสอง...
 เราเคยเปนเซลลแมนดวยกัน วางๆ เราก็ไปหาอาหารทานกันเสมอๆ       
เขาเติบโตมาจากครอบครัวชาวจีนจนๆ เขาขยันขันแข็งมาก หลังจากการเปนเซลล
แมนออกตลาดขายสินคาประเภทเคร่ืองใชประจําบาน บางทีก็ตองออกตางจังหวัด
ไปเย่ียมลูกคา...
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 จําไดชวงแรกน้ันเราตางก็เพิ่งเริ่มทํางานกันใหมๆ เงินทองก็ไม      
คอยจะมี จะกินอะไรสักอยางตองถามกันกอน 'เฮย...เอ็งมีเงินติดตัวมา        
เทาไหร ขามีย่ีสิบเอง...?' มันเปนถึงขนาดนี้เลยนะสมัยน้ัน กวาจะเริ่มลืมตาอา
ปากไดก็ตองทํางานกันหามรุงหามค่ําแบกกันหลายจอบทีเดียว
 หลังจากน้ันเราก็หางกันอยูหลายป เพราะตางคนตางก็ไดงานใหม             
จนกระท่ังวันหน่ึงก็ไดรับโทรศัพทจากเจาเส่ียสองวาอยากพบ ใหไปทานอาหาร       
ดวยกันในภัตตาคารช้ันหน่ึงแหงหน่ึงแถวสีลม เขาก็บอกวา
 'อยากกินอะไรก็สั่งเลย เอาชนิดดีที่สุดที่เอ็งอยากกินในชีวิตของเอ็ง...    
เพ่ือฉลองที่ขากําลังจะเปดโรงงานของตัวเองแถวนอกเมือง'
 ดวยความดีใจพี่ก็สั่งใหญเลย หูฉลาม เปาฮื้อ หมูหัน และอะไรอีก   
มากมาย เพราะคิดวาเพ่ือนเรารวยแลว มเีงินจายแน เลยไมเกรงใจเพ่ือนซีแ้ตประการใด          
เพราะนานๆ สักทีจะไดมีโอกาสไดขึ้นเหลากับเขาสักคร้ังหน่ึง
 พออาหารมาเสิรฟแทบจะเต็มโตะกลม พ่ีก็ไมรอชา รีบตักทานอยาง
เอร็ดอรอยแทบจะลืมถามเสี่ยสองไปเลย เพราะความเคยชิน หรือสนิทสนมกัน        
มากนั่นเอง แตพอเห็นเจาเส่ียสองมันไมขยับแถมยังน่ังเพงมองอาหารบนโตะ         
อยางหมดอาลัยตายอยาก
 'เฮย...เอ็งเปนอะไรไป ทําไมไมกิน หรือวาขาสั่งอาหารมากไป...?'
 เขาส่ันหัว ไมพูดไมจา ไดแตเหมอมอง แถมมีนํ้าตาคลอเบา...'เปนอะไร 
บอกหนอยเพ่ือน เกิดอะไรข้ึน เร็วๆๆ ขาอยากรู...' หลังจากน้ันเส่ียสองเร่ิมขยับพูด
อยางชาๆ ดวยความยากลําบาก
 'เอ็งรู ไมใชหรือวา พอแมขามาจากเมืองจีน ตอนมาใหมๆ  
ครอบครัวเราลําบากมาก ขาวปลาแทบจะไมมีกิน เวลากินขาวตมพอแม     
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มักจะบอกใหกินกับนอยๆ หนอยเผ่ือนองบาง กินขาวตมก็มีแตนํ้าขาว          
มากกวาขาวอีก ตอนน้ันอยากกินโนนกินน่ี คิดและหวังวา สักวันขาจะตองร่ํารวย       
ใหได หาของดีๆ กินเหมือนคนรวยอ่ืนๆ ทั้งหลายในโลกน้ี
 ดังน้ัน...ขาถึงไดพยายามทํางานอยางหนักหามรุงหามค่ํา เก็บหอมรอม
ริบ เอ็งก็เห็นตอนท่ีเราทํางานเปนเซลลระยะน้ัน แต...เด๋ียวน้ี ขากินไมไดแลว' ดวย
ความสะเทือนใจ แลวถามดวยความเปนหวงวา 'ทําไมกินไมได ไมสบายหรือ           
แลวทําไมไมบอกจะไดไมตองสั่งอาหารมาเยอะแยะแบบน้ี ?'
 เขาบอกวา  ขาวาโลกน้ีมนัไมยุตธิรรมกับขามอียางท่ีไหนขาทํางานหนัก
มาตลอดชีวิต พอสรางเน้ือ สรางตัว กวาจะสรางโรงงานเปนของตัวเองไดเหน่ือย
แทบตายแต...จูๆ ก็เกิดปวดทองขึ้นมาตองหามเขาโรงพยาบาลดวนเลย พอหมอ  
เช็คเสร็จบอกวาเปนมะเร็งที่กระเพาะ ตอนน้ีกระเพาะขาถูกตัดไปเหลือเพียง           
หน่ึงในสี่เทาน้ัน กินอะไรมากไมได แถม..หมอยังบอกอีกวา จะอยูไดอีกไมนาน       
ดวยเหตุนี้ขาเลยคิดถึงเอ็ง เพ่ือนคนเดียวท่ีขาเคยรวมทุกขรวมสุขมาดวยกัน          
อยางนอยก็อยากเห็นเอ็งไดกินของดีๆ หรูๆ บาง...มันเปนความสุขภายในลึกๆ            
ที่บอกไมถูกเหมือนกัน'
 จากน้ันไมนาน เสี่ยสองก็จากโลกน้ีไปอยางไมมีวันกลับ...
 "นี่แหละ ที่พ่ีอยากจะบอกวา พ่ีก็ไมรูจะอธิบายอยางไร วา โลกน้ีมัน
ยุตธิรรมไหม นอกจากคิดในทางท่ีดวีา เขาไปดีแลวหมดเวรหมดกรรม ไปสวรรคแลว 
ไมตองทรมาน"
 ฟาทําหนาบอกไมถูก "แหม...เร่ืองมันเศราจริงๆ ทําไมเปนแบบนี้เนอ"
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 "เอาเถอะ เราตองทําใจ ชีวิตน้ีไมมีอะไรแนนอน อยูใหมีความสุขใน      
แตละวันก็พอแลว เราไมรูวาพรุงน้ีจะเกิดอะไรข้ึน ไมมใีครบอกได" ภรรยายังไมยอม
หยุดถาม
 "แลวเรื่องนรกนะ เปนมาอยางไร บอกเลาไดไหม เพราะยังคางใจ
อยูวาไอพวกช่ัวชาสามานย มันไมยักจะตายเสียที"  "เร่ืองนี้ไมยาก มีเร่ืองเลากันวา 
เจาของสวรรคไดสรางสรรพส่ิงในโลกน้ีรวมท้ังนางฟาหรือจะเรียกวาทูตสวรรค           
ไวรับใชบนสวรรค สรางไวอยางยอดเย่ียมเหมือนผูสรางเลย มีฤทธ์ิเดช อิทธิฤทธ์ิ       
มีอํานาจมาก รูปรางสะสวย
 จากน้ันไมนานเจาหัวหนานางฟาตนน้ีเกิดคิดคดทรยศ ทําให     
สวรรคปนปวนไปหมด เลยถูกไลลงมาอยูในโลกนี้ ซึ่งเขาเรียกพวกน้ีวา พอของ
ความมุสา จอมโกหก หรือเรียกใหงายหนอยก็คือ ซาตาน นั่นเอง หัวหนาซาตาน
มันพาลูกนองลงมาจากสวรรค มาปวนผูคนในโลกดวยความโหดเห้ียมทารุณ       
ทาํใหผูคนแตกแยก ตองลมลงมากมาย จากความโลภ บาอาํนาจ เพศ เงิน ไมมศีลีธรรม 
จรยิธรรม โอย...พูดไมหมดสารพดัเลว แต...ตอนนีน้รกปดแลว ไมยอมใหมนักลบัลง
ไปกลัวปวน...สวรรคก็ไมใหขึ้นเด๋ียวนางฟาบนสวรรคก็ผิดเพ้ียนโดนติดสินบน 
คอรรัปชั่น..?"         
 พวกมารซาตานและลูกนองมันไมรู จัก เดินทีละกาว..กินขาว           
ทีละคาํ... แถมหนาหนา ดานอีกตางหาก ชนดิเกดิมาก็ไมเคยพบเหน็มากอน 
แต..ใครทําอะไรไวก็จะไดรับสิ่งน้ันแนนอน หรือไดรับผลของการกระทํา     
ของพวกมันอยางแนนอน...ชัวร !! 
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 จงใชชวิีตในแตละวันอยางมคีวามสขุ  เพราะเราไมรูวาพรุงน้ีจะเกิดอะไร
ขึน้  ไมมใีครบอกไดใหเราใชชวิีตทีป่ระกอบดวยสติ สมัปชญัญะ และปญญาอยูเสมอ  
การดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจเปนเร่ืองท่ีไมควรละเลย  เพ่ือเราจะไดมี                
ชีวิตยืนยาวบนโลกใบนี้ การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปนอยู และ
สถานการณที่ตองเผชิญในแตละวันก็เปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิง ทําอยางไรท่ีจะใหอยูใน       
โลกใบน้ีอยางมีความสุข ดวยชีวิตท่ีเปนพระพรกับตนเองและผูอื่น
 ชวิีตคนเราไมเท่ียงแท  สาํหรับบางคนดเูหมือนไมยุตธิรรม  อยางเชนชวิีต
ของเส่ียสอง เมือ่ครัง้ยากจนตองดิน้รนทํามาหากิน  ทาํงานหนักตลอดชวิีต พอม่ังมกีลับ
ไดโรคภัยเปนของแถมไมสามารถมีความสุขกับสภาพความเปนอยูได และตองเสีย
ชีวิตลงในที่สุดดูเหมือนไมเปนธรรมเลย  เราไมสามารถเลือกเกิดได  ไมสามารถท่ี
จะเลือกไมใหมโีรคภัยไขเจบ็ แตเราสามารถเลือกปฏิบตักัิบชวิีตของตนเองได  เลือก
ที่จะดูแลรักษารางกายใหแข็งแรงดวยการทานอาหารท่ีเปน

 “แพทยผูประเสริฐ......”

ชีวิต...ผานทีละกาว
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ประโยชนตอรางกาย เลือกออกกําลังกายและนําส่ิงท่ีดีเขาสูชีวิตได เพ่ือเปนพลัง   
ผลักดันใหเรามีกําลังใจในการทําความดีตอตัวเองและผูอื่นตอไป
 เชือ่วายังมคีนอกีมากมายท่ีกําลงัเผชญิกับปญหาเหมือนเส่ียสอง ในสายตา
มนษุย เราไมสามารถท่ีจะบําบัดโรคภัยไขเจบ็ทีเ่ราไมสามารถควบคุมไดอกีตอไปแลว  
ทางออกที่ดีก็คือตองพรอมที่จะเผชิญหนากับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ดวยความยินดี  นั่นคือ  
ความตายในท่ีสุด
 แต..พระคุณของพระเจามีมากมายสําหรับชีวิตมนุษยเรา พระองค            
รักมนุษยทุกคนในโลกใบน้ี  พระองคเปนแพทยผูประเสริฐที่จะเยียวยารักษาเราได  
หากเราเช่ือและวางใจในพระองค ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 9 ขอ 22  พระเยซูคริสต
ไดกลาวไววา “ ........ความเชื่อของเจาทําใหเจาหายโรค”  ทุกอยางในชีวิตเรา        
อยูในเวลาและวาระของพระเจา  วาระเกิด  วาระตาย  วาระสุข  วาระทุกข ฯลฯ       
ใหพระองคไดมีโอกาสเปนความหวังและกําลังใจสุดทายของชีวิต  ใหพระองคไดมี
โอกาสทําการอัศจรรยใหกับชวิีตเรา  และเราจะมีประสบการณกับพระคุณ ความรกั
ของพระองค  
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 ตั้งแตจําความไดฉันอยูกับแมเพียงคนเดียว แมเคยบอกฉัน          
เพยีงสัน้ๆ เมือ่ฉันถามแมวา “พอไปไหน...ทําไมฉนัไมมีพอเหมือนคนอ่ืนเขา”
“พอเอ็งตาย...ตั้งแตเอ็งยังไมเกิด”
 แคนัน้เอง...แมก็ไมเคยพูดถึงเร่ืองพอใหฉนัฟงอกี...และฉันก็ไมกลาถาม
ตัง้แตนัน้เปนตนมา แมจะโกรธเปนฟนเปนไฟ หากฉันพูดหรือถามเร่ืองพอทุกคร้ัง...
 เชาน้ีอากาศคอนขางเย็น ฉนัดงึผาหมผนืนอย หมไหลทัง้สองขางของฉนั
ใหกระชับขึ้น ขณะเดียวกันก็มองหา ไกหลายๆ ตัวท่ีเล้ียงไวตามมีตามเกิด และ          
ก็อดสงสารมันไมได คิดวามันคงหนาวเหมือนกัน แตฉันก็ไมรู จะทําอยางไรให            
กับมันได นอกจากพยายามไลใหมันเขาไปในบาน อยางนอยยังมีกองไฟท่ีจุดไว  
ต้ังแตเมื่อคืน คงเหลือความอบอุนไวบาง

2  เข็มในขนมปง
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 แมไกเดินคุยดินหาอาหารอยางขะมักเขมน โดยมีลูกเจ๊ียบหลายตัวเดิน
ตามจกิอาหารกันอยางสนกุสนาน ดูๆ  ไปมนัก็มคีวามสขุตามประสาไก แมมนัคงรัก
ลูกของมันมากนะ...ไมเหมือนแมของฉัน...ที่ไมรักฉันเลย...คอยแตดุดา บางครั้งก็
ลงมือลงไมตบตีโดยไมมีเหตุผลราวกับวาหัวใจของแมทั้งดวงมีแตความเคียดแคน
และเกลียดชัง
 บายวันน้ันเอง ขณะท่ีฉันเดินกลับจากการวิดน้ํารดสวนผักและดอกไม    
ที่ปลูกไว พลันไดยินเสียงหมาเหาท่ีฉันผูกไวกับกอไมไผมาแตไกล ฉันรีบกาวเทา      
ใหเร็วข้ึน อยากรูเหมือนกันวาใครกันหนอท่ีมาหาแม และอีกใจหน่ึงก็กลัวหมามัน  
จะหลุดออกมาไลกัดคนแปลกหนา
 “อีหลา...เอ็งมาก็ดีแลว เขามาน่ี” เมื่อฉันโผลเขามาในบาน พลันก็รูสึก
ตกใจ ฉันจําไดแลว....อายหนานคนน้ีนี่เอง มันเคยมาขอแม จะเอาฉันไปเล้ียง           
ตั้งหลายปมาแลว ตอนน้ันฉันเพ่ิงจะอายุไดเพียงสิบกวาขวบเอง...เม่ือตั้งสติได         
ฉันก็รีบยกมือไหวอายหนานอยางเสียไมได
 “อายหนานมันจะมาเอาเอ็งไปเล้ียง จาํไดไหม...ทีข่าเคยบอกเอ็งหลายป
มาแลว เอ็งจะไดไมอดตาย” พอไดยินเทาน้ันแหละ ฉันรูสึกใจสั่นเกิดกลัวข้ึนมา       
โดยไมรูสาเหตุ เทาท่ีรูแมบอกวามนัเคยอยูแถวน้ี แลวก็ยายถ่ินฐานไปเร่ือยๆ แตหลังสดุ
ฉันก็ไมรูวาเขาไปอยูที่ไหนทําอะไรถึงไดรํ่ารวยกลับมา”
 “ฉันอยูกับแมก็ดีแลวน่ี ทําไมตองเอาฉันไปเล้ียงดวย”
 “เอ็งอยูกับขาก็อดตายเทาน้ัน ขาวสารจะกรอกหมอแทบจะไมมี                  
บุญแคไหนแลวท่ีมันสงสารเอาไปเล้ียง เอ็งจะไดไมตองลําบากเหมือนขา”
 “แลวใครจะชวยแมทําไรเล้ียงหมูละ”



17รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

 “ขาไมเล้ิงไมเล้ียงมันแลวหมู พอขาไดเงินขาก็จะไปอยูที่อื่นเหมือนกัน
แหละ ขาเบ่ือที่นี่เหลือเกิน” 
 “แลวมันจะใหฉันทําอะไร”
 กอนที่ฉันจะพูดอะไรตอ อายหนานพูดแทรกเขามาวา “เออนะๆ...          
อยามัวเถียงกันอยูเลย พูดกันตรงๆ ดีกวา ไมตองออมคอม ขามัดจําเงินกับ                 
แมเอ็งไว ตัง้แตเอ็งยังเด็ก ตอนน้ีเอ็งก็โตเปนสาวแลว ขาจะเอาไปชวยงานท่ีเมอืงนอก 
จะไดอยูอยางสบายเสียที ไมตองมาทนทุกขลําบากอยูที่บานปาแบบน้ีตอไป...          
อกีสองวันขาจะมารับ วันน้ีขาขอตัวไปกอนละ” พูดแลวอายหนานก็รบีลาแมกลับไป
อยางเรงรีบ โดยไมลืมยํ้ากับแมวา “อีกสองวันขาจะมารับอีหลา...อยาใหขาตอง     
เสียเวลา” แมกุลีกุจอรับปากอยางม่ันเหมาะ พรอมทั้งออกมาสงหนาบานอยางมี
ความสุข ดวยรอยย้ิมอยางพินอบพิเทา
 จากน้ันไมนานนัก...ฉันก็ไดมาอยูกับอายหนานท่ีเมืองเล็กๆ       
แหงหน่ึงใกลเมือง ไวซาเลีย ซึ่งอยูทางเหนือของมหานครลอสแองเจลิส   
ประเทศสหรฐัอเมริกา...ในฐานะเมียนอยของเขา เรือ่งน้ีตามประเพณีของชาวเผา
ของฉัน การมีเมียหลายคนน้ันเปนเร่ืองธรรมดาไมไดผิดอะไร แต...ฉันตองยอมรับ
วามนัปวดราว เจ็บปวดเหลือเกินตองมาอยูในสภาพเชนน้ี...ลกึๆ แลวเหมือนตัวเอง
ไมใชมนุษย มันโหดรายเกินกวาชีวิตที่บอบบางอยางฉันจะทนได ถูกจิกใชราวกับ
เปนทาสของเมียคนแรกของเขา...ฉันเปนสัตวเลี้ยงเชื่องๆ ตัวหน่ึงที่พวกเขาจะทํา
อะไร...เมื่อไหรก็ได.... 
 ...ท่ีบาน...เปนรานขายของชําตั้งแตเครื่องใชไมสอยตลอดจน
อาหารแหงและผักผลไม สําหรับชาวเอเชีย สวนมากจะเปนชาวเผาที่      
รัฐบาลนํามาตั้งหลักแหลงรากฐานอยูท่ีเมืองน้ี ฉันตองจัดเตรียมอาหาร           
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ขาวของใหเขาที่เขาทางและตองทําความสะอาดรานท้ังวัน วันไหนพ่ีหนาน
ไมอยู เธอจะแกลงดาฉันอยางเสียๆ หายๆ และแอบตบตีฉันหลายคร้ัง...
แถมยังชอบแอบไปฟองพี่หนานถึงความขี้เกียจหรือความเลวรายเกี่ยวกับ
ฉันท้ังๆ ท่ีมันไมใชเรื่องจริงเลย
 ฉนัมกัจะคิดนอยอกนอยใจอยูเสมอ หากฉันมโีอกาสจะบอกแมๆ  ทกุคน
อยาไดทําแบบน้ีอีกเลย ขนาดสัตวเดรัจฉานมันยังรักลูกของมัน แลวเราเปนมนุษย
มีจิตวิญญาณจะทําไดอยางไร? มันผิดท้ังกฎหมายและศีลธรรม บาปหนักหนา      
ไมคุมกับเงินท่ีพวกเขาใหมาเพียงเพ่ือซื้อสิ่งของวัตถุที่ไมใชสิ่งจําเปนท่ีสุดในชีวิต 
หากเราอยูกันแบบเรียบงายรูจักพอเพียง มีขาวมีปลามีพืชผักตามธรรมชาติและ      
ไมขี้เกียจจนเกินไป เราก็ไมอดตายดอก...
 แนนอนละ...สภาพแวดลอมในเมืองนี้มันไมเหมือนกับบานปาชาวดอย
ที่เราเคยอยู ดังนั้นความเครียดและการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา 
ในที่สุดอายหนานก็เขาขางเธอถึงกับลงมือลงไมทุบตีฉันตอหนาตอตาเมียใหญ      
ของเขา
 เมือ่มนัหลายๆ ครัง้เขาฉนัทนไมไหวแลวก็เลยสูสดุชวิีต แต...ลงเอยดวย
การถูกจบัขึน้รถเอาไปปลอยทิง้ขางทางอกีเมืองหนึง่ วินาทีนัน้ฉนัยอมรบัวาฉันกลัว 
หวาดหว่ัน เควงควาง...หมดหนทาง... รองไหสะอึกสะอื้นพลางออนวอนราว            
จะขาดใจ “อยาท้ิงฉันเลย ฉันผิดไปแลว...พาฉันกลับไปดวยเถอะ....อยาท้ิงฉันไว    
ที่นี่คนเดียว สงสารเถอะ...มือฉันจับยึดเบาะรถเอาไวแนน แตก็โดนพี่หนานถีบลง
จากรถอยางไมใยดี...” พอตั้งสติไดอีกครั้ง...มองไปทางไหนก็เจอแตไรองุนยาว
เหยียดสุดลูกหูลูกตากลางทะเลทราย...มันนากลัวเหลือเกิน...เหมือนถูกโดดเด่ียว
อยูคนเดียวในโลก...ปวดลาไปทั้งกายและใจ...หมดอาลัยตายอยากในชีวิต มึนชา
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ไปหมด โลกท้ังโลกเหมือนกับกําลังจะแตกสลายไปในตอนน้ัน ทําไมโลกน้ีมันชาง
โหดรายกับฉันขนาดน้ี...ยอมรับวาตอนนั้นฉันกลัวจนตัวส่ันไปหมดเหมือนลูกนก    
ตัวนอยๆ ที่ถูกทอดท้ิงอยางเดียวดาย.... 
 ขณะท่ีฉันกําลังเดินรองไหเหมือนเด็กๆ อยูขางไหลถนนอยูนั้น พอดีมีรถ
คันหน่ึงผานมา ความจริงรถขับผานไปแลวสักพักใหญ แต...เขาคงสงสัยหรือใจดีก็
ไมทราบ เขาถอยรถกลับมาพรอมกับเปดประตูรถอีกขางหน่ึงออกมา พรอมกับ       
ถามฉันหลายคํา...ฉันก็ไมเขาใจเหมือนกัน ฉันไดแตสายหัวรองไห เพราะฉันฟง         
ไมออกวาเขาพูดอะไรน่ันเอง... ในท่ีสดุเมือ่สือ่สารกันไมรูเร่ืองเขาก็กวักมอืใหฉนัข้ึนรถ
ของเขา ตอนนั้นฉันไมมีทางเลือกอะไรเหลืออีกแลว...จึงไดกาวเขาไปน่ังขางคนขับ 
ตลอดทางเขาพยายามพูดคุยกับฉันเหมือนกัน ฉันไดแตย้ิมให...แตดวยความ
ออนเพลียฉันเลยเผลองีบไปนานเหมือนกัน กวาจะรูตัวอีกทีก็เห็นรถขับมาจอด      
หนารานอาหารฝร่ังแหงหน่ึง เขาสะกิดใหตื่นและพาไปทานอาหารในราน
 ชวีติมันเหมือนละครน้ําเนาเสยีน่ีกระไร เขาฝากฉนัไวท่ีรานอาหาร
ท่ีน่ันดูๆ เหมือนรานขายเหลา กวาฉันจะเขาใจอะไรเปนอะไรฉันก็กลาย    
เปนสินคาของพวกเขาไป คนแลวคนเลาจนฉันทนไมไหว...รูสึกตัวเอง          
มันเหม็นเนาเฟะนาขยะแขยง...ฉันทําอะไรไมไดเลยนอกจากรองไหทุกคืน       
นํ้าตาปานสายเลือด จนเพ่ือนหญิงท่ีทํางานดวยกันเห็นใจเลยพาฉันหนีออกจากท่ี
นั่นไปฝากใหทํางานในรานขายพิซซาแหงหนึ่งแถวๆ ตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนีย 
แรกๆ ก็ใหชวยทําโนนทําน่ี ชวยนวดแปง ทําความสะอาดราน แต...ในท่ีสุดฉันก็หนี
ไมพนตองตกเปนเมียของมันอีกจนได แต...คราวน้ีรายย่ิงกวา เขาเปนคนทารุณ      
สุดโหดเหลือเกิน จิตวิปริตชอบมัดฉันเฆ่ียนตีฉันดวยเข็มขัดอยางเจ็บปวดแผนหลัง
เต็มไปดวยรอยแผลท่ีอาบเลือดสดๆ เปนประจํา...มันชางรุนแรงจนฉันไมสามารถ    
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ทนแบกรับความทุกขและขมขื่นไดอีกตอไป มีความรูสึกเหมือนซากศพที่หายใจได 
เพ่ือตอบสนองความบาของไอนรกน่ัน!!
 ...หมดแลว ฉนัหมดความอดทน ชวิีตหมดความหวังท่ีจะเปนคนอีกตอไป 
พอกันที...ฉัน อยากตาย ตองตายใหไดเพ่ือหนีจากชีวิตบัดซบ!! ชีวิตที่พบแต       
ความสยดสยอง แมแตสตัวเลีย้งของฉนัทีบ่านก็ยังมชีวิีตท่ีดกีวาฉนัหลายรอยเทา....
ฉันโกรธและเกลียดคนไปทั้งโลก โลกน้ีจะมีใครสักคนรักฉันไหม??? แวบหนึ่ง...      
ฉนัหวนนึกถึงแม อยากมีแมทีค่อยปกปองดแูลเหมือนแมไกทีด่แูลลกูและมีความสุข
ที่ลูกเจ๊ียบอยูใกลๆ ไมยอมหางท่ีบาน...ย่ิงคิดถึงแมก็ย่ิงปวดราว โกรธแคน...          
และไมเขาใจ...หัวใจแมทําดวยอะไรนะ?
 คืนน้ันเอง...ดวยความเครียดสุดขีดสมองมึนทึบไปหมด วินาทีนั้นรูสึก
หมดแลวทุกอยางชีวิตน้ี ฉัน...ตัดสินใจลาโลก ดวยการเอามีด...กรีด...กรีด..!! 
เสนเลือดใหญทีข่อมอืสดุแรงเกิด!! เลือดแดงๆ พุงกระโฉดออกมาจนเลอะตัวไปหมด...
ฉันยืนมองดวยสายตาเย็นชา...สะใจ...กอนที่ฉันหมดความรูสึกไป...
 ...อีกคร้ัง...ที่ฉันรูสึกตัว...ลืมตาข้ึนก็พบวาตัวเองนอนอยูในหองของ       
โรงพยาบาลแหงหน่ึง โดยมีหมอและพยาบาลยืนอยูขางๆ เตียง ฉนัทบทวนอยูสกัพัก
ก็รอง กร๊ีด...ออกมาดังๆ รูสึกผิดหวังและโกรธมากท่ีฉันยังมีชีวิตอยู หมอพยายาม
ซักถามฉันก็ไมสามารถสื่อสารใหเขาใจกันได ในท่ีสุดตํารวจก็มาสอบถามฉันอีก
หลายๆ รอบ ฉันไดแตร องไหนํ้าตาไหลอาบแกมตลอดเวลา บางครั้งถึงกับ             
สะอึกสะอ้ืน...จะตอบไดอยางไรละ...เม่ือฉนัไมเขาใจภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะส่ือสาร
กับใครไดที่นี่



21รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

 หลายวันตอมา...รางกายฉันรูสึกแข็งแรงขึ้น ทานอาหารไดบางแลว         
แตมอืและเทาถูกมดัไวกับขอบเตยีง หมอคงกลวัวาจะเปนบาไปแลว...อาจอาละวาด
ก็ได...เพราะฉันไมพูดอะไรเลยสกัคํา ตัง้แตเขามาอยูทีน่ี ่ตาํรวจกป็วดหัวเหมอืนกนั
 ฉันยังจําไดดีวันน้ันตรงกับวันคริสตมาส จูๆ ก็มีหญิงกลางคนทาทาง     
เปนผูดี แตงตัวเรียบรอยเขามาหาฉันพรอมกับสงย้ิมมาใหฉัน  “สวัสดีจา...ฉันชื่อ
เดือนเพ็ญ เธอเปนยังไงบาง?” ฉันรีบยกมือไหวโดยไมรูตัว อาจเปนเพราะทาที
สําเนียงการพูดของปาน้ันเรียบเย็นเหมือนคนใจดี “สวัสดีจาปา ฉันดีขึ้นแลว...     
เออ...แลวปารูไดไงวาฉันมาจากเมืองไทย” ปาไดแตมองฉนัดวยสายตาท่ีเต็มไปดวย
ความเมตตา ดวงตาของปาแดงๆ เหมือนจะรองไหบอกฉนัชาๆวา “ตาํรวจเขาไปถาม
เจาของรานพิซซาเลยรูวาเธอเปนคนไทย พูดภาษา อังกฤษไมได ตํารวจเขาไป          
ขอความชวยเหลือหาคนแปล พอดีฉันไปเย่ียมเพ่ือนไดยินเขา ฉันเลยอาสา                
มาหาเธอน่ีแหละ”
 จากน้ันเปนตนมา ปาเดือนเพ็ญก็แวะมาเย่ียมเยียนฉันเปนประจํา      
พรอมดวยผลไมและอาหารไทยท่ีฉันชอบมาฝากมากมาย หลังจากท่ีเปนลาม        
แปลใหกับตํารวจ หมอ ตลอดจนทนายความและในศาล ในท่ีสุดไดขาววาพวก           
ที่ทําชั่วชาสามานยกับฉันถูกตํารวจจับไปหมด
 เม่ือวานน้ีเปนวันอาทิตย ปาพาฉนัไปหาซ้ือของขวัญสาํหรับปใหม 
เรามีความสขุกับการช็อปปงมาก คืนน้ัน..หลังจากปาเดือนเพ็ญขับรถมาสง
ฉันท่ีพักแลว เราตางก็แยกกันดวยคําวา “นอนหลับฝนดีนะจะ” แต...ตอนดึก
นั้นเอง ฉันแทบจะช็อคตายเม่ือไดขาววา ปาเดือนเพ็ญหลับไปแลวแตไมตื่น                 
ไปเสยีชวิีตทีโ่รงพยาบาลดวยหัวใจวายฉบัพลนัโดยไมมลีางบอกเหตแุตประการใด...
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ฉันไมเขาใจวาทําไมคนดีๆ ถึงตองตายเร็วแบบน้ี สวนคนช่ัวมันไมยักตาย ฉันไม   
เขาใจชีวิต ทําไมมันสับสน ยุงยากเหลือเกิน 
 ฉนัไมหว่ันไหวเศราโศกมากนัก เพราะรูวาปาไปอยูสวรรคแลว สวนฉันน้ัน
วันน้ีฉนัมอีสิรเสรี ตัง้ใจอยางแนวแนตองกลับไปบอกพอแมทกุคนในหมูบานของฉัน
 อยาไดขายลูกสาวหรือใหลูกไปทํางานโดยไมรู ว าทําอะไร           
เพียงตองการเงินเพื่อว่ิงตามวัตถุนิยม...มันเหมือนสงลูกไปลงนรกท้ังเปน
ดวยความเห็นแกตัวอยางโงเขลาที่สุด...
 มันยากเหลือเกิน...หากฉันไดพบแมอีกคร้ังนรกท่ีวาเลวรายท่ีสุด
ยังนอยกวาท่ีฉันเคยพบเจอมา...เฮอ...ฉันจะตองพบหนาแมใหได และ          
จะบอกแมวา...??? 
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 ใหเราขอบคุณพระเจาในทุกกรณี  ทุกเหตุการณที่ชีวิตไดพบปญหา
อุปสรรค  แมในบางคร้ังบางเร่ืองจะไมสามารถเอาชนะมันได  แต...อยาทอใจ             
ใหเราคิดในทางบวกวา  เราไดเรียนรูประสบการณชีวิต เปนบทเรียนชีวิตที่สําคัญ   
ชวิีตคนเรามีโอกาสผิดหรือพลาดกันได แตเร่ืองในอดีตก็ใหแลวกันไป เร่ิมตนใหมกัน
ดกีวา แมเหตุการณในอดตีจะทําใหเรารูสกึ ขมขืน่ ชอกชํา้ หวัใจแตกสลายมากเพียงใด
ก็ตาม  ก็เปนเหตุการณที่ผานพนไปแลว  เราไมสามารถกลับไปแกไขสิ่งในอดีตได      
หากมัวแตเศราใจ เปนทุกขในเรื่องที่ผานมา ชีวิตเราก็จะเต็มไปดวยความทุกข
 " อหีลา" สาวท่ีถูกขมเหงทางเพศคร้ังแลวคร้ังเลา ถูกแมบงัเกิดเกลาขายกิน
เน่ืองจากความยากจน  ทาํใหชวิีตของอหีลาเหมือนละครน้ําเนา ไมสามารถคาดเดา
อนาคตของตนเองวาจะเปนอยางไร ชีวิตที่เริ่มตนใหมได เพียงแตเราไมยอมแพ
ขอเพียงต้ังสตใิหมัน่ อยาหว่ันไหว อยานําปญหาท่ีทาํใหชวิีตพายแพลมเหลวกลับมาคดิ
ใหปวดสมอง ปญหาในอดีตเปรียบเสมือนเข็ม  หรือหนามท่ีคอยท่ิมแทงจิตใจและ
จิตวิญญาณเราใหออนแอลงเร่ือย ๆ จนกลาย   เปนคนใชการไมไดคํากลาวของ
คริสตชนที่วา  “ใจราเริงเปนยาอยางดี  จิตใจที่ชอกชํ้าทําให  กระดูกแหง ”  
(จากพระธรรมสุภาษิต  บทที่ 17 ขอที่ 22 )  

เข็มในขนมปง

 “ ใจราเริงเปนยาอยางดี  
จิตใจท่ีชอกช้ําทําใหกระดูกแหง ”
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 ความกตัญูแกพอแมเปนสิ่งดีงามที่ลูกๆ ควรพึงตระหนักไวในจิตใจ
และแสดงออกเปนการกระทําเพ่ือตอบแทนพระคุณ แต...ดวยเง่ือนไขของชีวิตแตละ
ครอบครวัท่ีแตกตางกัน อาทิ ความยากจน ทาํใหพอแมตองอยใูนความจาํเปนท่ีตอง
ขายลูกเพ่ือประทังชวิีตใหอยรูอดยังมผีคูนมากมายท่ีอยใูนสภาพชีวิตเหมือน "อหีลา" 
ขาดความรกั ขาดกําลงัใจ  ความหวงั ขาดทีพั่กพิง พ่ึงพา  ขาดโอกาส     “ ขอพระเจา
ทรงเปนท่ีลี้ภัย และเปนกําลัง  ขอพระองคทรงชวยเหลือ   และพรอมท่ีจะ  
อยูดวยในยามท่ีเรายากลําบาก ”  ( จากพระธรรมสดุดี บทที่ 46  ขอที่ 1)

 

  

 
  





25รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

 คนเราเลอืกเกิดไมได แตบางครัง้เราเดนิตามเสยีงเรยีกของหัวใจ
ไดอยางนาตื่นเตนโดยไมจําเปนตองรอคําสั่งจากสมองหรือเหตุผลใดๆ         
ถึงแมเรื่องน้ีจะลึกลับซับซอนเกินกวาจะเขาใจ หัวใจมันมีแรงผลักดัน           
อันย่ิงใหญเกินกวาพลังใดในโลกและจักรวาล นําความคิด รางกายและ      
โลกท้ังโลกไปสูหนทางท่ีใจตองการไดเสมอ
            แกวใจ เด็กสาววัยใสรูปรางหนาตาสะสวย สูงโปรง ผิวสีดําแดง              
เปนลูกสาวคนเดียวของตระกูลที่มีอันจะกินในประเทศไทยถึงแมจะอยูตางจังหวัด
ก็ตาม  เธอเติบโตมาในทามกลางความรักและอบอุน ไมวาเธอตองการส่ิงใดก็ไมเคย
พลาดเพราะเปนลูกและหลานคนเดียวในบานโดยถูกเอาใจใสอยางทะนุถนอม
ราวกับไขในหิน

3  แกวใจ...ติดดิน
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 ในขณะท่ีเธอกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมีชื่อแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ       
แกวใจก็สามารถเรียนไดอยางดีย่ิง เพราะไมตองปวดหัวกับเร่ืองคาใชจายใดๆ 
เน่ืองจากพอแมสงมาใหทุกเดือนจากตางจังหวัดที่เธอจากมา เรียกวาเธอโชคดี    
เหลือเกินท่ีเกิดมามีพรอมทุกอยาง ทั้งโอกาส ความรักและความกาวหนาในชีวิต     
ไมวาเธอตองการจะเปนอะไรก็ยอมเปนไปไดทั้งน้ัน
 จูๆ แกวใจเกิดมีอาการเหงาและเหมือนหัวใจขาดอะไรไปบางอยาง         
เธอพยายามทําทุกอยางเพ่ือใหหวัใจเตมิเตม็ โดยการเปนอาสาสมคัรหรอืทาํกิจกรรม
นักศึกษามากมายเกือบทุกชนิดแตก็ยังไมสามารถทําใหอาการท่ีเปนอยูหายไปได 
อาการคลายกับซึมเศรา ทําใหเธอแปลกใจมากและไมอาจเขาใจไดวามันเปนไปได
อยางไร โลกน้ีทั้งโลกนาจะเปนของเธอ เพราะมีพรอมทุกอยางไมเคยตองเดือดรอน 
รถก็มีใช เงินก็ไมเคยขาดมือ
 วางๆ เสารอาทิตยก็กลับไปเย่ียมพอแมญาติๆ ที่บานเกิดเสมอๆ แตก็ไม
สามารถหายจากอาการดังกลาวไดเลย อาการเร่ิมหนักข้ึนถึงกับนอนไมคอยหลับใน
ตอนกลางคืน ทําใหออนเพลียและเร่ิมวิตกกังวล ทั้งๆ ที่ไมรู วามันเกิดอะไรข้ึน            
กับชีวิต
 หนักเขาถึงกับตองไปพบจิตแพทย หมอถามวา
 "เธอเคยผิดหวังอะไรหรือเปลา?"
 แกวใจตอบอยางมั่นใจ
 "เอ...ไมเคยเลยคะ ฉันก็มีทุกอยางท่ีคนเราอยากมี"
 หมอขยับแวนออก แลวถามตอ
 "แลวเคยอกหักกับความรกัไหม?"
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 "โอย...ไมมีหรอกคะ หนูยังไมมีแฟนสักคน และยังไมคิดจะรักใครเลย 
อยากเรียนใหจบกอนแลวคอยคิดเร่ืองความรัก"
 ในท่ีสดุหมอเลยแนะใหออกกําลังกาย เลนกีฬา พูดคยุกับเพ่ือนสนิทบาง 
หรือทํากิจกรรมอะไรก็ไดที่ใจอยากทําจะไดไมตองคิดมาก พยายามหลีกเล่ียง         
การอยูคนเดียว
 หลงัจากกลบัจากการไปพบแพทยแลว แกวใจ พยายามคิดถึงเร่ืองราว
ตางๆ ที่ผานมา หรือวามีรากขมข่ืนอะไรบางในชีวิตท่ีผานมา แตก็คิดไมออกวาเคย
ไดรับเร่ืองใดที่ทําใหใจเคืองขุนจนฝงลึกลงในจิตใจของเธอ
 กอนท่ีแกวใจจะคิดเตลิดไปไกลกวาน้ัน มีเสียงเคาะประตูหอง เธอกาว
พรวดออกไปเปดก็เจอเพ่ือนขางหองโผลหนาเขามาหา
 "นึกวาใคร ขวัญน่ีเอง เขามาเลยไมตองเกรงใจ" แกวเพ่ือนรวม                 
มหาวิทยาลัยเอยชวน
 "วันน้ีพวกเราจะไปแจกของในสลัมแหงหน่ึงแถวๆ กลางกรุงฯ นี้แหละ       
ไปดวยกันไหม?"
 แกวใจตอบตกลงแทบไมตองคิด เพราะไมอยากอยูคนเดียวอยูแลว
 "เออ...เธอไมตองเอารถไปก็ได พวกเราจะไปรถตูพรอมสิ่งของท่ีจําเปน
ไปแจกเด็กๆ และครอบครัวท่ียากจนในแถบน้ัน"
 วันน้ันท้ังวัน แกวใจใชเวลาเดินเย่ียมเยียนบานโนนบานน้ีอยางสนุกสนาน
และอิม่ใจอยางแปลกประหลาด เธอเห็นความยากจนแสนเข็ญและความไมยุตธิรรม
มากมายในหมูบานชุมชนแออัดอยางไมนาเช่ือ เด็กๆ ก็ดอยโอกาสในทุกดาน        
เด็กๆ หลายๆ คนไมไดไปโรงเรียน เพราะพอแมยากจน หลายครอบครัวก็ไมมพีอแม
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อยูดวย สวนมากก็อยูกับคนแกคนเฒาท่ีตองมารับหนาท่ีเล้ียงเด็กๆ อยางนาเห็นใจ
 แต...มสีิง่หน่ึงท่ีนาสนใจมากสําหรับเธอ คอื คนท่ีนีม่นีํา้ใจเก้ือกูลกันอยาง
นาท่ึง แตดวยความจนจงึไมสามารถชวยเหลือกนัไดตามท่ีตองการของหลายๆ ดาน
 ถึงแมตัวเองจะเคยไปทํากิจกรรมอาสาสมัคร แตสวนมากก็ไป        
ตามตางจังหวัดเพ่ือการพัฒนาชีวิตดานการเกษตรและคุณภาพชีวิต แต...นี่อยู     
กลางเมืองหลวงแทๆ  แตคณุภาพชีวิตกลบัยํา่แยกวามาก ในวนิาทีนัน้เอง เธอตัดสนิใจ
วาอยากมาอยูที่นี่สักพัก อยากเปนคนจนอยูกับพวกเขาเพ่ือศึกษาเรียนรูวาชีวิต     
ของความดอยโอกาสน้ันเปนอยางไร
 "เธอจะบา...จะมาอยูที่นี่จริงๆ เหรอ มันอันตรายมากนะ"
 "ไมใช... คอื อยากจะมาท่ีนีเ่วลาวางรวมท้ังวันเสารอาทิตยดวย และเปน
ไปไดก็จะสอนหนังสือแกเด็กๆ ที่ไมไดไปโรงเรียนนะ"
 "ดี...งั้นก็ตามใจ"
 จากนั้นไมนานแกวใจไดอาศัยบานของยายเปาเปนโรงเรียน
สําหรับเด็กๆ ตอนแรกก็มีสองสามคนตอมาจากปากตอปากก็มีคนนําเด็กมาฝาก
เรียนอีกหลายคน จนหากเอยถึงครูแกวในชุมชนแออัดแถวน้ีก็จะรูจักกันไปหมด
 นอกจากน้ีครแูกวยังเปนขวัญใจของชาวบานอยางนาชืน่ใจ ดงัน้ันเธอจงึ
ทุมเทท้ังกายและใจใหกับชุมชนนี้อยางหมดใจ แทนท่ีจะใชเวลาเหมือนนักศึกษา
อื่นๆ ที่มีเวลาวางก็ไปชอปปงหรือเที่ยวตามสถานที่เท่ียวตางๆ แตเธอกลับมาหมก
อยูกับชุมชนนี้แทน
 เย็นวันหน่ึงขณะที่เธอกําลังจะเดินทางกลับ หลังจากเสร็จสิ้น             
การสอนเด็กๆ ทีบ่านยายเปาก็ไดยินเสียงดังเอะอะจากกลางทางแคบๆ ซึง่แยกบาน
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แตละหลังสรางติดกันเปนแถวยาวไมเปนระเบียบอยูทามกลางน้ําคลําอยูใตทางเดิน
ทําดวยไมกระดานเกาๆ
 "มัวแตกินเหลาอยูนั่นแหละ เด๋ียวขาก็เขางานไมทัน...แหม...กินได           
ทุกวัน..นาเบ่ือจริงๆ" แลวก็มีเสียงตะคอกกลับมาดวยเสียงอันดัง
 "วันน้ีกูไมสงโวย...กําลังกินเหลากับเพ่ือนเอ็งไมเห็นเหรอ"
 ครูแกวไดยินเสียงทะเลาะกันอยางเอาเปนเอาตายอยูนานเลยถาม        
ยายเปาวา พวกเขาทําอะไรถึงไดทะเลาะกันแบบนีเ้กือบทกุวัน..ยายเปาเลยเลาใหฟงวา
 "ผัวมันเปนคนขับมอเตอรไซครับจางอยูแถวถัดจากชุมชนเราไปหนอย
ชื่อ ชาย สวนเจาเมีย ชื่อ ยัยนอย มันทํางานกลางคืน พอตกเย็นผัวมันก็ใหนั่ง          
ซอนมอเตอรไซคไปสงท่ีทํางาน พอเลิกงานก็ไปรับกลับ เปนแบบน้ีเกือบทุกวัน               
เจาผัวมันก็กินแตเหลา ตกเย็นก็เมายันเชา..."
 ครูแกวทําหนายน "เขาทะเลาะเกือบทุกวัน แลวอยูกันอยางไร...งง..."
 "มันก็อยางน้ีแหละ ขาฟงจนเบื่อแลว เคยเตือนมันหลายคร้ังก็ไมฟง"
 ครูแกวเลยเดินเขาไปหานอยท่ีกําลังน่ังรองไหอยูขางทาง ดวยความ
สงสารคิดวานาจะเขาไปปลอบใจหรือทําอะไรสักอยาง "เออ...นอย...ไมเปนไรนะ 
เด๋ียวฉันไปสงเอง"
 นอยหันมามองหนาครูแกวพรอมกบัยกแขนข้ึนปาดน้ําตา  "โอย...ครแูกว 
ไมตองดอก มนัไมสงก็ไมตองไป ดซูเิวลาเงินหมดมนัจะไปไถใครมาซือ้เหลาซือ้หวย 
เลนการพนัน"
 ครูแกวเลยถามตอ "แลวนอยทํางานอะไร สงสัยทํางานกะกลางคืนมั้ง"
 นอยเร่ิมผอนคลาย หันมาย้ิมให "อยากรูจริงๆ หรือคะ"        
 "อาว...ก็เห็นทํางานกลางคืนเลยอยากรูวาทํางานอะไร"
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 นอยกมหนาพรอมกับเอยข้ึนอยางชาๆ
 "ฉันทํางานเก่ียวกับดาน ลอไอเข" ครูนอยงง..." ฟารมจระเขมันเปดรอบ
กลางคืนดวยหรือ?
 "แหม ครูแกวไมเขาใจ ไมรูจะอธิบายอยางไรดี"
 "อาว ก็บอกมาตรงๆ เด๋ียวฉันไปสงจะไดไมเสียงาน"
 "งั้นครูแกวไปสงแลวกันก็จะรูเอง" ครูแกวขับรถไปสงเจานอย พอใกล        
ทีท่าํงานนอยก็ชีใ้หด ู "น่ันไง...สาวๆ ท่ีน่ังหอยขาอยูหนารานน่ันแหละเขาเรยีก        
พวกลอไอเข"
 "รานคาราโอเกะ ! แลวเธอน่ังอยางเดียวกันตรงน้ัน...!"
 "ใช พอมีแขกเรียกก็เขาไปน่ังเปนเพ่ือนเขา หากมีคนซื้อชั่วโมงก็ออกไป
กับแขก รายไดก็ดีพอสมควร แตไอชายมันเอาไปกินเหลาหมด"
 "เปนไปไดอยางไร ผัวเธอมารบัสงโดยท่ีเขากร็ูวาทาํงานอะไรจรงิๆ 
หรือน่ี !"
 "จะ ครูแกว ทํางานมาหลายเดือนแลว...ปญหาท่ีมันเคืองคือฉันเลิกงาน
ไมแนนอนบางคืนตีหน่ึงหากมีแขกซ้ือชั่วโมงก็ประมาณตีสี่หรือเชาน่ีแหละ"
  ครูแกวใจไดยินเร่ืองราวท้ังหมด หัวใจท่ีเคยขาดหายไปบางสวน ตอนน้ี
ไมเหลือสักสวนเดียว   วางเปลาเบาหวิว ทําทาเหมือนจะเปนลม...ถึงกับตะโกน     
ออกมาดังๆ
 "โลกน้ีมีเรื่องแบบน้ีดวยหรือ (วะ)...ไอ...นอย ! !"
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 โดยท่ัวไปแลวความสุขของมนษุยเรามกัจะมาจากวัตถุ เชนอยากไดอะไร
ก็ไดมาครอบครอง  อยากกินอะไรก็ไดกิน  อยากเรียนอะไร ไปไหนมาไหนก็สามารถ
ตดัสนิใจเลอืกทําไดดวยตนเอง ไมมใีครบงัคบั แคนีก็้ถือวาชวิีตสดุยอด  มคีวามสุขแลว 
นอกจากน้ีแลวความสุขในชีวิตยังรวมถึงการมีชีวิตท่ีสามารถอยูรวม   มีปฎิสัมพันธ
ทีด่กัีบคนรอบขางอีกดวย การมีครอบครัวท่ีด ี อบอุน  สามีภรรยา ลกูไมสรางปญหา
ใหเดือดรอน  เพ่ือนรวมงานท่ีดีก็ทําใหเรามีความสุข เพราะเวลาสวนใหญในแตละ
วันจะหมดไปกับสถานท่ีทํางาน ที่ทํางานเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของพวกเรา
มนุษยเงินเดือนก็วาได 
 คนมากมายมองหายาวิเศษที่จะทําใหตัวเองมีความสุข มองหาสิ่งที่จะ
เติมเต็มในชีวิตแมจะมีชีวิตที่พร่ังพรอมไปดวยทรัพยสินเงินทอง แตก็เปนเพียง      
ความสุขทางกาย ทีเ่ปนเพียงเคร่ืองมอืทีช่วยสราง เพ่ิมพนูใหมชีวิีตท่ีดขีึน้ สะดวกสบาย

 แกวใจ… ติดดิน

“สันติสุขที่เราไดรับ  ไมเหมือนสันติสุขที่โลกให 
 อยาวิตกกังวลและอยากลัวเลย”
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มากย่ิงข้ึน  แลวความสุขทางใจละ อยูทีไ่หน  อะไรเปนความสุขหรือสนัติสขุท่ีแทจรงิ
ที่เราแสวงหา 
 อยาใหเรามีชีวิตที่มีแตเพียงหัวใจที่พระผูสรางใหมา  แตหัวใจนั้นขาด
ความชื่นชมยินดี และสันติสุข เหมือนอยางแกวใจหรือครูแกว  ที่พยายามแสวงหา
และไขวควาสิง่ๆ หน่ึงทีจ่ะมาเตมิเตม็หวัใจใหอยูดวยความหวังได  โดยไมรูวาสิง่นัน้
คืออะไร และจะหาไดจากท่ีไหน
 ใหเรานึกอยูเสมอวาความสุข ความปลาบปล้ืมใจ ความช่ืนชมยินดี     
ความหวัง และส่ิงดีๆ  อกีมากมายท่ีโลกใหกับเราเปนส่ิงชัว่คราว ไมจรีงัย่ังยืน ไดมา มไีว 
ก็หมดไป หายไปได แตสิ่งดีๆ เหลาน้ี จะไมมีวันเส่ือมสลายหายไปเลย  ถาเรามีชีวิต
ที่เดินไปกับพระเยซูคริสต  พระองคเปนสหายท่ีดีเลิศของพวกเรา  เปนที่ปรึกษา        
ที่ยอดเย่ียม  พระองคจะมอบสันติสุขใหกับเรา  ซึ่งเปนสันติสุขท่ีไมเหมือนโลก           
ให อยาใหเรามีหัวใจที่วิตกกังวลเลยวาชีวิตจะอยูอยางไร และจะดําเนินไปอยางไร 
อยากลัวเลย
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 เมษายน...เข าฤดูร อนอีกแลว...หัวแทบระเบิด ปน้ีตามท่ี              
กรมอุตุนิยมวิทยากลาวเตือนไวอากาศจะรอนผิดปกติกวาทุกปท่ีผานมา    
หรือตามท่ีใครๆ เขาพูดกันถึงภาวะโลกรอน เห็นทาจะเปนจริง เนื้อตัว     
เหนียวเหนอะไปหมด หายใจแทบไมทัน...
                หมวดโยง หรือ ร.ต.ต.ยงยุทธ กาวลงจากรถดวยอาการเหน่ือยลา
อยางเห็นไดชัด ถอดหมวกออกหนีบไวใตรักแร เอาผาเช็ดหนาออกมาเช็ดหนาและ
ศีรษะท่ีเปยกชุมไปดวยเหง่ือ ตั้งใจไววาจะเดินไปซื้อกับขาวถุงกลับบานเอาไปฝาก
ภรรยาท่ีบานพัก ตามท่ีภรรยาส่ังไวกอนเขาเวร เห็นภรรยาบอกวาอากาศมันรอน    
ในแฟลตท่ีพัก ไมอยากทํากับขาว...

4  ขาวเปลา...หมวดโยง
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 แมคาขายกับขาวสําเร็จรปูหนาตลาดสด เอยทักกอนดวยความนอบนอม
 "วันน้ีจะรับอะไรดีคา" แมคาทักทายราวกับรูจักกันดี ในขณะท่ีมือกําลัง
ยุงอยูกับการเอาหนังสต๊ิกรัดถุงกับขาวอยางคลองแคลวใหกับลูกคาคนอ่ืนท่ียืน      
รายรอบอยูสี่หาคน
 หมวดโยงยืนอยูหนารานสายตาสอดสายไปตามถาดกับขาวซ่ึงมีอยู  
หลายอยางใหเลือก ในใจก็คิดวา "แหม..แมคาไมไดเรียนอะไรมามากมาย แตทําไม
เธอคิดเลขในใจเกงจริงๆ บางรายซ้ือตั้งหลายอยาง แมคาจําไดหมด แคบอกไอนี่  
เทาไหร ไอนั่นเทาไหร หอละก่ีบาท พอสงเงินใหก็คิดยอด เงินเสร็จสรรพพรอมกับ
ทอนตังคใหอยางรวดเร็ว ไมเหมือนเด็กสมัยน้ีที่วาเรียนเกงๆ เวลาใหคิดเลขทีไร     
ตองเอาเคร่ืองคิดเลขมาจิ้มๆ ตั้งนานกวาจะไดคําตอบ..."
 กอนท่ีหมวดโยงจะสั่งกับขาว ทันใดน้ันเอง ไดยินเสียงตะโกนล่ัน     
ไปหมดของแมคาอกีรายถัดไปจนทาํใหทกุคนหันไปมองตามเสยีงน้ันอยางตระหนก
ตกใจ
 "ขโมยๆ ตํารวจชวยจับขโมยใหหนอย เร็ว..."
 หมวดโยงหันไปตามเสียงน้ัน พลันก็เหลือบไปเห็นเด็กชายอายุอานาม
คงประมาณไมถึงสิบขวบเอง กําลังว่ิงหนีออกจากตลาดไปทางเทาริมถนน                
ขางตลาดสด
 เร็วกวาใจคิด หมวดรีบกระโดดเขาไปในรถสตารทเคร่ืองขับออกตาม
ทันใด โดยท่ียังไมรูเสียงตะโกนใหจับขโมยน้ัน เด็กน้ันขโมยอะไรมา
 ดวยความรวดเร็วหมวดโยงขับไปดักเด็กน้ันลวงหนาท่ีรานขายของชํา     
ริมถนน และแลวก็สามารถจับเด็กคนน้ันไวไดอยางรวดเร็ว เพียงไมก่ีนาทีเทาน้ัน
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 "หยุดๆๆ  ขโมยอะไรมา"
 เด็กชายแตงตัวปอนๆ ทาทางอิดโรย กลัวถึงกับตัวสั่นไปหมด      
แถมฉี่รดกางเกงจนเห็นชัดเจนเปนรอยเปอน พอไดยินเสียงตํารวจเทาน้ันถึงกับ       
ตกตะลึงชะงกังันอยูกับที ่พอหมวดโยงเขามาใกลเด็กคนน้ันก็แทบจะทรดุลงกับพืน้ 
นั่งยองๆ ยกมือไหวอยางเกรงกลัว
 "มานี่ ใหจับเสียดีๆ ไปขโมยอะไรใครมา?"
 "ผม ผมๆๆๆ" เด็กตอบดวยเสียงอันส่ันเทา พลางรองไหโฮออกมาดังๆ 
โดยไมอายใครท่ีผานไปผานมาแถบน้ัน ในขณะเดียวกันก็ยกแขนข้ึนปาดน้ําตาท่ีไหล
อาบแกม
 เมือ่เห็นดังน้ัน หมวดโยงก็ใจออนลงแตก็ยังอยากรูวาอะไรเปนอะไรกันแน 
เด็กไปขโมยอะไรใครมา ถึงไดว่ิงหนีอยางสดุชวิีตแบบนี ้"เออ...แลวชือ่อะไร บอกมา"
 "กุม ครับ"
 "แลวกุมไปขโมยอะไรมา"
 เด็กน่ิงเงียบไปสักครู แตเทาท่ีสังเกตดูนาจะเปนเด็กยากจนแตจะเกเร
หรือไมคงตองสอบสวนกันอีกที "ผมหยิบถุงขาวจากรานน้ันมาครับ"
 "อาว...ทําไมไมจายเงินใหเขาละ"
 เด็กหยุดรองไห พลางมองหมวดดวยสายตาออนวอน
 "ยาย...ไมมีตังคครับ ยายไมสบายหลายวันแลว...จะเอาไปใหยายกิน"
 หมวดโยง ใหเด็กลุกข้ึนยืนแลวตรวจคนตัวท้ังกระเปาตังคทัง้สองขางและ
รอบเอวก็ไมพบอะไรมากไปกวาขาวเปลาหน่ึงถุงท่ีถูกวางไวขางๆ ตัวเทาน้ันทําให
หมวดสงสัยเปนอยางย่ิง เด็กคนน้ีคงไมใชเด็กเกเรหรือนักขโมยอาชีพเปนแน            
ของที่หยิบมาก็เปนเพียงขาวเปลาหน่ึงถุงเทาน้ัน
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 "เออ...เอาอยางง้ี...กุม...บานอยูไหน แลวไปโรงเรียนหรือเปลา?"
 กุมกมหนา ไมกลาสบตาแตประการใด คงปลอยใหหมวดยืนมองดู      
อยางนาสงสัย จนในที่สุด หมวดโยงไดเปลี่ยนแผนใหมโดยยอตัวลงน่ังยองๆ พรอม
กับเอยข้ึนอกีคร้ังในระดับเสียงเรียบๆ พรอมกับเอามือทัง้สองขางจับไหลของกุมเบาๆ
 "กุม หันหนามาทางน้ี มองมาที่ตา..."
 กุมเดก็นอยผูนาสงสารเริม่ผอนคลาย หายจากความกลัวท่ีแทบจะแทรก
แผนดินหนี
 "กุม ขอโทษครบั เพียงอยากเอาไปใหยายกิน เห็นยายบอกวาหิวไมไดกิน
มาสองวันแลว เงินหมดระหวางทางจะไปหาแม"
                เม่ือซักไซไลเลียงไปเรื่อยๆก็ไดความวา เด็กชายกุมนั้นอยูตางจังหวัด
กับยายสองคนเทาน้ัน แมเอามาฝากยายเล้ียงแลวเขามาทํางานในกรุงเทพฯ ใหมๆ 
ก็สงเงินและคาเลาเรียนมาใหยายทุกเดือน  แตจูๆ ก็หายไป เงินก็ไมไดสง ขาวคราว
ก็ไมมี...ดังน้ันยายเลยคิดวาจะพากุมมาตาม หาแม ปรากฏวาโรงงานดังกลาวปด
กิจการไปแลว เลยไมสามารถตามหาแมได เงินก็หมดพอดี
 หมวดโยงไดทราบเร่ืองราวท้ังหมด เกิดสองจติสองใจ ไมแนใจวาเด็กพูด
จรงิหรือโกหกเลยรุกหาความจริง เพ่ือจะไดสบายใจ ไมงัน้ก็ตดัสนิใจไมถูกวาจะเอา
อยางไรดีกับเด็กคนน้ี จะจับเขาคุกเขาตารางก็คงเสียอนาคตเปนแน เพราะตองมี
ประวัตติดิตวัไปจนวนัตาย อกีอยางก็อยากใหโอกาสเด็กสกัครัง้ หากเร่ืองราวท้ังหมด
เปนเร่ืองจริง
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 "แบบนี.้..กุม...พาไปหายายหนอย อยากรูเหมอืนกนัวาเปนความจรงิหรือ
ไมที่เลามาท้ังหมด"
 กุมพยักหนาอยางวางายแลวเดินตามหมวดโยงไปที่รถ
 "เอาเขามา นั่งรถไปหายายดวยกัน บอกทางดวย" 
 "ไดครับ..."
 กุมบอกทางพาหมวดโยงขับไปถึงหัวมุมถนน ซึ่งเปนเพิงเล็กๆ ทําดวย    
ไมเกาๆ หลังคามุงดวยใบหญาคา ซึ่งถามชาวบานแถบน้ันรูดีวา ตรงน้ันเปนท่ี         
ขายผัดไทยของยายเม้ียนซ่ึงจะขายเฉพาะตอนกลางคืนเทาน้ัน...
 กุ มพาหมวดโยงเขาไปใกลๆ แลวเขยายายซ่ึงกําลังนอนใหลุกข้ึน            
ยายลุกไมไหวทาทางจะไมสบายมากจริงๆ "มอีะไรวะไอกุม ขาขอนอนเอาแรงหนอย" 
กุมไมไดพูดอะไร เพียงแตชี้มือไปท่ีหมวดโยงใหยายดู ยายลืมตาข้ึนมองหมวด     
อยางหมดอาลัยตายอยาก
 "ขาขอนอนตรงนี้เด๋ียวเดียวเอง มีแรงหนอยเดี๋ยวก็จะไปแลว ไมตองมา
ไลหรอก"
 หมวดโยงเห็นดังนั้นก็ไมไดกวนยายของกุมแตอยางไร คงปลอยให           
แกนอนของแกไปโดยไมได  ปริปากพูดอะไรเลย
 "เออ...เปนเรื่องจริง..แบบนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิม เอาเงินน่ี        
หน่ึงรอยบาทไปจายรานขายกับขาวนัน่ บอกเขาวา กุมขอโทษ กุมทําผดิไปแลว 
ตอไปนี้จะไมทํา และตองสัญญาดวยวา จะไมทําผิดกฎหมายอีก จากวันน้ี
เปนตนไป เอาไหม"
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 กุมยิ้มอยางต่ืนเตน...จากน้ันหมวดโยงก็พากุมไปที่ตลาดสดอีกคร้ัง       
โดยปลอยใหกุมจดัการเองท้ังหมดโดยตนเองยืนมองดหูางๆ หมวดหัวใจพองตัวเม่ือ
เห็นกุมกลาวขอโทษแมคาดวยน้ําตา พอสงเงินใหแมคาถึงกับอึ้งพรอมกับกลาว
 คนเราหากรูวาผดิแลวกลากลาวคาํวา ขอโทษ ! นัน่เปนสดุยอดมนุษย
ไอหนูเอย...ปาดีใจจริงๆ เอาเงินกลับไปแถมอยากกินอะไรก็บอกมา ปาจะตักให"
 เมื่อปาคนขายกับขาวไมเอาผิด พรอมท่ีจะยกโทษใหกุม หมวดโยง            
ก็ไมอยากเอาผิดกับกุมเหมือนกัน เลยปลอยใหเด็กชายกุมรอดพนจากการลงโทษ
จากกฎหมายบานเมืองไป
 จากน้ันเปนตนมากุมก็ไดรับการเล้ียงดูอยางดีจากแมคาขายกับขาว
พรอมกบัยายไดกลายเปนลกูจางของรานดังกลาว จนไดกลายเปนแมครวัรับหนาท่ีนี้
ตลอดมา
 จนกระท่ัง ไดมีโอกาสเปนเจาของแผงขายอาหารอยูริมถนน       
แถวน้ันดวยการเห็นชอบจากแมคาขายกบัขาว เน่ืองจากอายมุากแลว ตองการ
เลิกขาย เลยยกแผงดังกลาวใหกับยายหลานรับชวงกิจการตอไป...ทางชีวิตแมจะ
ขรุขระ หยาบกราน ทารุณ ทุกขยากเพียงใด ลองผิดลองถูก ไมลอเลนกับโชคชะตา 
ถาไมทอแท ยอมรับผิด รูจักขอโทษ...วันหน่ึงจะพบความสําเร็จโดยไมคาดฝน....
 .....เวลาผานไปอยางรวดเร็ว ขณะน้ีกุมโตเปนหนุมแลว เรียนจบ
มหาวิทยาลัยดวยลําแขงของตัวเองและยายท่ีชวยการทํามาหากินตามท่ีโอกาสเปดให...
 ขาวใหญวันน้ี...นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอาหารเพ่ือสุขภาพ       
และโภชนาการ นอกจากงานประจําเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยแลวยังเปด
รานขายอาหารจานละสิบบาท หรือถุงละสิบบาท เพ่ือชวยเหลือ คืนกําไรแกสังคม 
ชื่อราน "ขาวเปลาสองถุงกับหน่ึงอยาง"
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 ท้ังนี้เพื่อระลึกถึงขาวเปลาถุงน้ัน...หมวดโยง ร.ต.ต.ยงยุทธ               
ผูใหชีวิตใหมแกเด็กดอยโอกาสยากจน ไดดิบไดดีทุกวันน้ี แตนาเสียดาย     
ท่ีหมวดโยงตองจากโลกน้ีไปหลายปมาแลว...
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 "ขอโทษ” เปนเร่ืองทีท่าํไมงายนักสาํหรับคนบางคน เพราะตองมาจากใจ
ที่ถอม ตองออกมาจากใจที่ยอมรับวาเราไดทําผิด ทําพลาดกับผูอื่น   โดยธรรมชาติ
ของมนุษยแลวจะเขาขางตัวเองเสมอ การกระทํา คําพูดท่ีพูดออกไปจะถูกเสมอ        
นีแ่หละ....ทีน่กัคิดบางกลุม เชนกลุมโซฟสต  มกัจะกลาววา มนษุยเราเปนผูทีวั่ดและ
ตัดสินวาอะไรผิด อะไรถูก การวัด การตัดสินก็จะใชมาตรฐานของตนเองเปนท่ีตั้ง 
เมื่อตางคนตางมีมาตรฐานในการวัด การตัดสิน ผลลัพธ บทสรุปจะเปนอยางไร  
แนนอน.. สังคมเราก็จะวุนวาย แตกแยกและเชนกัน “การใหอภัย”  ก็เปนเร่ืองยาก
สําหรับบางคนเพราะเม่ือคูกรณีเกิดความไมพอใจ โกรธเคืองก็ทําใหทั้งสองฝาย    
โกรธแคนกันอยางแนนอน 
 เร่ืองของเด็กชายกุม   แมคา และ หมวดโยง ทําใหเราเห็นวา มนุษยเรา
ลวนแตเคยทําในสิ่งที่ผิด  อยูที่วาผิดมาก  ผิดนอย แมแตเด็กๆ อยางเด็กชายกุม       
ก็ยังไมเวนท่ีจะเปนขโมย   แมวาจะกระทําผดิดวยเจตนาใดก็ตาม  แตเมือ่ทาํผดิแลว
ยอมสํานึกผิด  และปรับปรุงแกไข  ยอมไดรับการใหอภัยจากผูที่เราทําผิดตอเขา 

ขาวเปลา...หมวดโยง

“ใหเราจงเมตตาตอกัน  มีใจเอ็นดูตอกัน
 และอภัยโทษใหกัน”

ขาวเปลา...หมวดโย
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สังคม คนรอบขางก็จะใหโอกาส ยกยองเราในความกลาท่ีจะ “ขอโทษ” ปรับปรุง
แกไขในสวนท่ีเปนจดุออนของชีวิต   บางคนอาจบอกวา หาก “ ขอโทษ” แลวจะทําให
เราเสียศักด์ิศรีหรือเปนผูแพ    ความจริงแลวถาเรารูจักขอโทษ  เราน่ันแหละจะเปน
ผูชนะ  ชนะท้ังใจตนเองและคนรอบขาง  ในโลกน้ีคงไมมใีครทีร่กัและชอบคนท่ีกระทํา
ความผิด  แตเมื่อรูวาทําผิด ทําชั่วและกลับตัวกลับใจ เชื่อวา สังคมจะใหโอกาส     
และสรรเสริญ 
 ผูที่ใหอภัยแกคนท่ีทําผิดพลาดและออนแอกวาน้ันสําคัญย่ิง  เปนคนท่ี
พระเจาพอพระทัย  เพราะพระเจาตองการใหเราอภัยใหคนอื่น อยางที่พระองค       
ทรงใหอภยัเราเม่ือเราทําความบาปผดิในการดําเนินชวิีต นอกจากน้ี ผูทีใ่หอภัยผูอืน่
ยังแสดงออกถึงลักษณะของคนใจกวาง มีจิตวิญญาณของความเปนผู ใหญ              
พระคริสตธรรมคัมภีร พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 4 ขอ 32 หนุนใจเราวา "...ใหเราจง
เมตตาตอกัน  มีใจเอ็นดูตอกัน และอภัยโทษใหกัน เหมือนดังท่ีพระเจาได
ทรงโปรดอภัยโทษใหแกเรา...” วันแตละวันมคีณุคาสําหรับชวิีตของเรา เพราะเรา
ทุกคนตองจากโลกน้ี ใหเราใชชีวิตของเราอยางระมัดระวัง  ใหทุกวันเปนวันท่ีเราจะ
ดาํเนินชวิีตดวยความสัตยชือ่  ใหประสบการณชวิีตท่ีผดิพลาดเปนบทเรียนท่ีจะชวย
หลอหลอม เติมแตงจิตวิญญาณเราใหมีคุณภาพมากข้ึน 
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 ทองฟาสีเทาหมน อาทิตยยังไมโผลมาทักทาย ดวงเดือนท่ีเคย
เหลืองอรามสดใสยามคํ่าคืนกลับเปนสีซีดขาวเหมือนเมฆเปนรอยเส้ียว       
คางฟาอยูเห็นไดชัดเชาวันน้ี...
 นาย ทิว ชายสูงอายุวัยเฉียด 80 ป ตื่นแตเชากําลังเดินออกกําลังกาย    
ในสวนหลังบานซ่ึงปกคลุมดวยสวนดอกไมนานาพันธุดวยจิตใจทีค่อนขางจะแจมใส 
เพราะรูวาอีกไมก่ีวันแลวจะถึงวันตรุษจีน ลูกๆ หลานๆ หลายคนจะมาหาและ           
รับประทานอาหารดวยกันในบานเหมือนทุกปที่ผานมา
 ทันใดนั้นก็มีเสียงของภรรยาดังขึ้น
 "ปา ตื่นแลวเหรอ...เขามาขางในกอนดีกวา อากาศขางนอกมันยังหนาว
อยูนะ"

5  จอมยุทธ...มีดสองเลม !
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 "ไมเปนไร คิดวามันคงสลัวๆ  แบบนี้ทั้งวัน ไมตองเปนหวง"
 นาย ทิว ซึ่งภรรยาสาวเรียกเขาวา ปาทุกคร้ัง เพราะอายุอานามหางกัน
เกือบสามสิบป สวนทิวก็จะเรียกภรรยาของเขาวา หญิง ทุกคร้ังเหมือนกัน"
 ความจริงนายทิวมีภรรยาคนแรกเปนคนจีนแตไดตายจากไปนานแลว 
เลยแตงงานใหมกับหญิงซึ่งอายุออนวัยกวา
 หญิงเดินตามออกมาพรอมกับนําเสื้อกันหนาวมาใหใสอีกตัว 
พรอมกับเดินตามอยางชาๆ ความจริงเขาก็ยังแข็งแรงชวยเหลือตัวเองไดดี 
แตหญิงก็ไมคอยจะไวใจนัก เพราะอยางนอยทิวคอนขางจะเชื่องชาลงใน
ระยะหลัง
 ชายชราถงึแมจะมอีายุมากแลว ความทรงจาํยังดถึีงแมจะจาํชือ่บางคน
บางเร่ืองไมไดแลวก็ตาม ทัง้นีอ้าจเปนเพราะทิวเปนคนขยันขันแข็งและทํางานหนัก
มาตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมา จนถึงขณะน้ีเขายังตองใหการปรึกษาและดูแล
กิจการท่ีเขาสรางมากับมือสองแหง คือกิจการรานอาหารและโรงงานเย็บเสื้อผา
 "เออ...ปนี้วันตรุษจีนตรงกับวันท่ีเทาไหร"
 "วันท่ี 10 กุมภาพันธนี้จา"
 ปาเอยข้ึนเบาๆ
 "แลวหญิงซื้อของไวสําหรับทําตรุษจีนแลวหรือยัง"
 "เรียบรอย..เกือบทุกอยาง อาหารก็เตรียมแลว มีทั้ง กุง เปาฮื้อ สาหราย 
ขนมตม เปนตน"
 "ดแีลว ทีว่ามาท้ังหมดน้ันเปนอาหารมงคลสําหรับครอบครวัในวันตรุษจนี"
 ชายชราครุนคิดสักครู
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 "แลวอยาลืมเตรียม อั่งเปา (ซองแดงหรือกระเปาแดง) ไวใหดวยนะ         
จะไดแตะเอียพวกเขา"
 หลังจากน้ันหญิงก็จูงปาเดินเขามาในบานน่ังลงบนเกาอี้นวม          
ท่ีปาเคยน่ังประจําทุกวัน พรอมกับเอยถามสามีวา
 "ปา...เทศกาลตรุษจีนน้ีมีความหมายวายังไงคะ" 
 "อาว หญิงไมรูจริงๆ เหรอน่ี ขนาดบานเราจัดกันเกือบทุกป"
 หญิง ทําหนาแปลกๆ
 "ไมรูจริงๆ จา เพราะปาไมเคยบอกสักที แตถึงไมรูก็ยังจัดงานตรุษจีนได
ทุกป เกงไหม..." 
 หญิงหัวเราะดวยอารมณดี
 ปาเงียบไปสักพักแลวเอยข้ึน
 "เทศกาลตรุษจีน หรือ วันตรุษจีน เชื่อกันวามีมากวาสี่พันปแลว 
เปนวันปใหมตามปฏิทนิจนัทรคติของจนีเหมือนวันสงกรานตปใหมของไทยน่ันแหละ 
ชาวจีนท่ัวโลกจะฉลองกันใหญโตเปนพิเศษกวาเทศกาลอ่ืนๆ ในรอบป
 สวนการกําหนดวันตรุษจีน ตามประเพณีจะเร่ิมตั้งแตวันท่ี 23 เดือน 12 
ตามปฏิทินจีน ไปจนถึงวันท่ี 15 คํ่าเดือนอายตามปฏิทินของจีน และถือวา วันท่ี 30 
เดือน 12 เปนวันสงทายปเกา จีน สวนวันท่ี 1 คือวัน ชิวอิก เปนวาระสําคัญท่ีสุด        
ในเทศกาล และขณะเดียวกันก็หมายถึงวันแรกของฤดูใบไมผลิ
 กอนที่ปาจะพูดตอ ภรรยาขัดขึ้นมาวา
 "มาแลวๆ พวกเด็กๆ พวกเขามากันแลว ปาคอยเด๋ียวคอยเลาตอไดไหม 
พวกเขาจะไดรับฟงดวย ดีไหมจะ"
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 หลงัจากลกูหลานมากนัพรอมหนาพรอมตากันแลว หญิงถงึแมจะ
เปนเพียงแมเลี้ยงแตก็สนิทสนมรักใครกันดีกับทุกคนในครอบครัว ชักชวน
ลูกชายสองคนพรอมดวยลูกสะใภและหลานๆ อีกหลายคนเขามาลอมเปน
วงกลม เพื่อรับฟงเรื่องราวของตรุษจีน เชื่อวาเด็กๆ ท่ีเกิดในเมืองไทย     
หลายคนคงยังไมรูเรื่องราวความเปนมาของเทศกาลจะไดรับรูพรอมกันไป
 "เทศกาลหรือวันตรุษจีนครอบครัวจะอยู พร อมหนาพรอมตากัน         
เหมือนสงกรานตปใหมของไทยน่ันแหละ วันตรุษจีนจะตองไมพูดคําหยาบ ดา      
โกรธ แคน อะไรทํานองน้ี เพราะถือวาเปนวันมงคลตองทําใจและปากใหดีจะได     
ทาํมาคาข้ึนสุขภาพดี อีกอยางเพ่ือเปนการตอนรับสิ่งดีๆ ในปใหมในขณะเดียวกัน
ตองทําความสะอาดบานชองใหเรียบรอยดวยเชนกัน"
 ปาหยุดจิบนํ้าชาแลวพูดตอ
 "ผูหลักผูใหญหรือผูอาวุโสกวาจะแจกอั่งเปา หรือเอาเงินใสซองสีแดง  
มอบใหผูนอยเชนลูกหลานหรือเด็กๆ สวนเจาของกิจการรานคาก็จะแจกอ่ังเปา
เหมือนแจกโบนัสใหแกพนักงานทุกคน และเล้ียงอาหารกันอยางอิ่มหนําสําราญ     
กันทีเดียว และจะใหพนักงานหยุดงานอยางนอยก็หน่ึงหรอืสองวนั เพราะถือวาเปน
ประเพณีที่ทํากันมายาวนาน"
 ปาหยุดเงยีบไปพกัหน่ึง ทาํใหทกุคนเงียบไปกนัหมด รอคอยวาปาจะเลา
อะไรตอ นับเปนครั้งแรกท่ีมีโอกาสไดฟงเร่ืองราวของปา
 หญิงรูสึกอึดอัดเพราะคอยนาน จึงไดเอยถามข้ึนวา 
 "พวกเราหลายคนคงไมรู วาทําไมปาถึงตองออกมาจากเมืองจีนและ        
มาอยางไร พวกเราอยากรูจัง



รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ46

 "สมยัน้ันเกิดสงครามและผูคนยากจนมากในประเทศจีนหนุมสาว
ตางก็หนีออกไปตางประเทศเพื่อหางานทําหรือชีวิตท่ีดีกวาแตมีประเพณี
อยางหน่ึงท่ีทุกคนตองปฏิบตัคืิอหากไดงานทําแลวตองสงเงนิกลับไปชวยเหลือ
พอแมครอบครัวทางโนนหากใครไมสงไปชวยทางบานก็จะถูกประณาม
อยางเสยีหายทีเดยีวไมใชเฉพาะในครอบครวัเทานัน้แตจะถกูดาไปทัง้ตระกลู
และทั้งเมืองท่ีรูเรื่องดวยและแตละครอบครัวก็จะรอคอยการกลับมาเยี่ยม
ของลกูหลานในเทศกาลตรษุจีนน้ีเหละ บางคนก็ประสบความสาํเรจ็ บางคน
ก็ลมหายตายจากไป
 ขาเดินทางโดยทางเรือในสมยัน้ัน ตองคอยหลบทหารญ่ีปุน หากพวกมัน
เจออาจโดนฆาตายหมด หลายคร้ังเรือเจอมรสมุคลืน่ลมแรงมากมนัเหมือนกําลังจะ
พัดพาเราไปไหนก็ไมรู อาหารก็หมด แมแตนํ้าด่ืมก็ยังไมมีเหลือ 
 ในที่สุดผูใหญที่มากับเรือตองปสสาวะใสถัง แลวนํามาใหดื่มกันตาย 
โอย..ขาจะอาเจียนกล่ินมันเหม็นเหลือเกิน ติดตาติดจมูกมาจนถึงวันน้ี
 เมื่อรอดตายมาถึงเมืองไทย เรือก็มาเทียบทาแถวๆ ยานนาวา แหม...   
เรายังเด็กมากอายุเพียงไมก่ีขวบ โดนตํารวจตรวจคนเขาเมืองยัดเขาหองขังไป          
กับเขาดวย ทุเรศตัวเองจริงๆ กวาจะใหญาติหรือคนรูจักมารับรองก็เลนเอาอยู        
หองขังไปหลายวัน ความจริงสมัยน้ันไมนาเอาเด็กเขาหองขังเลย 
 เออ..เพื่อใหสั้นเขา กอนท่ีจะเดินทางออกจากประเทศจีน ขาได
เลาเรียนฝกฝนตํารา มีดสองเลมถลมทองแหง ของตระกูลมาอยางชํ่าชอง 
มันเปนตําราลับสุดยอดท่ีมีชื่อของตระกูลทีเดียวนา..."
 ทันใดนั้นก็มีเสียงแทรกข้ึนมาวา
 "ปามีตํารามีดสองเลม งั้นปาก็เปน เจาพอ !!"
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 "นี่ๆ อยาเพ่ิงสอดเวลาผูใหญกําลังพูด ขาไมไดเปนอยางน้ัน"
 ปาเขาเร่ืองเลาตอ ทาทางขึงขัง
 "เจาตํารามีดสองเลมนัน้คือ เลมท่ีหน่ึง คอืวิชาการทําอาหาร ตาํราเลม
ท่ีสอง คือตัดเย็บเสื้อผา ทางบานบอกวาหากมีความสามารถเรียนรูอยางเกงกลา
แลว จะไปอยูที่ไหนก็ไมอดตายอยางแนนอน เพราะทุกคนตองกิน ทุกคนตองใส
เส้ือผา พูดงายๆ คือ หากินงายกวาทางอ่ืน ตอนเร่ิมตนชีวิตในตางประเทศน่ันแหละ 
ความจริงมีตํารามีดอีกเลม แตขาไมไดเรียน คือ มีดสําหรับตัดผม สมัยน้ันถาใคร
ตัดผมเปนก็ไมอดตายเหมือนกัน
 อยางท่ีเห็นน่ันแหละ ขาก็สรางเน้ือสรางตัวมาดวยตํารามีดสองเลมน้ัน
เอง พวกเอ็งท้ังหมดฟงขาใหดี ขอใหปใหมนี้พวกเราตองรักสามัคคี จําไวอยางหน่ึง
และฝงไวในหัวใจ ในจิตวิญญาณเลยวา ประเทศน้ี แผนดินทองน้ีที่ไดใหโอกาส        
ขาไดเร่ิมตนชีวิตใหมและพวกเอ็งอยูได อยางมีความสุขตราบจนทุกวันน้ี
 ดังนั้น ตองรักแผนดินเกิดใหสุดชีวิต อยาไดคิดคดทรยศตอแผนดิน
เกิดเปนอันขาด ไมงั้นฟาดินจะลงโทษอยางแสนสาหัส เพราะจะกลายเปน      
คนเนรคุณ ไมรูจักบุญคุณถ่ินเกิด...
 แหม...เน้ือที่คอลัมนหมดพอดี..."
 " เอา...ทุกคนยืนขึ้น หันหนาไปทางผูอาน !
 เมื่อขานับ 1- 2 -3 ใหเราพูดพรอมกันเสียงดังๆ
 หน่ึง... สอง... สาม..."
 ซิงเจียยูอ่ี ซิงน้ีหวกใช - Gong Hey Fat Choy !!!
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 ชีวิตคนเราเกิดมาลวนตองแสวงหา..โดยตัวเราเปนผูกําหนด  อยาให    
เรามีชีวิตอยูไปวัน ๆ  เราเช่ือวาถาเราจะไดดี  ก็ตอเมื่อเรารักดี ความยากจน           
ความดอยโอกาส  ไมใชตัวอุปสรรคที่แทจริงเลย  ทุกส่ิงทุกอยางขึ้นอยูกับตัวเรา       
ใหเราพัฒนาตนเอง  สรางสมประสบการณ  ทําดีหาเล้ียงชีพอยางสุจริต แมจะตอง
พบกับความทกุข   ก็ใหคดิเสมอวา  ความสขุกําลงัรอเราอยูในบัน้ปลาย  ใหเราอดทน
ในความทุกข ยาก  เพราะความทุกข ยากทําให เรามีประสบการณในชี วิต                                
จากประสบการณจะเปนบทเรียน เปนครูสอนและเตือนเรา ใหทําในสิ่งที่ถูกตอง
สุดทายเราจะมีชีวิตอยูดวยความหวัง ใหเราคิดเสียวาอุปสรรคหรือศัตรูนั้น         
เปนการทดสอบเรา เปนเคร่ืองพิสูจนความอดทน ซึ่งจะนําเราไปสูความสําเร็จ           
ในพระคริสตธรรมคัมภีร  พระธรรมโรม บทที่ 12 ขอที่ 12 กลาวไววา  “ จงชื่นชม
ยินดีในความหวัง  จงอดทนตอความยากลําบาก.....”
 "ตํารามีดสองเลม" ของนายทิว ตําราลับสุดยอดท่ีชวยชีวิตของนายทิว
และครอบครัว ไดเก็บเก่ียวผลของการทํางาน ทําใหสามารถสรางเน้ือสรางตัวได

จอมยุทธ ....มีดสองเลม

“ จงชื่นชมยินดีในความหวัง  
จงอดทนตอความยากลําบาก..”

จอมยุทธ ....มีดสองเ
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เปนตัวอยางท่ีดีของการทํามาหากินอยางสุจริต  อยาใหเรามองวาอาชีพบางอาชีพ         
นั้น  ไมมีเกียรติ  ใหเรามองวางานทุกงาน  อาชีพทุกอาชีพท่ีสุจริตน้ัน มีคุณคาในตัว
ของมันเอง  ใหเราคํานึงวางานท่ีเราทําอยูนั้นชวยเสริมคุณคา  ใหชีวิตเรา ใหเรา    
ภาคภูมิใจในงาน  ในองคการ หนวยงาน ที่เราทํา ถาเราตองการ  มีชีวิตท่ีมีเกียรติ
ในสังคมมีคนเช่ือถือ ใหเราใชงานเปนฐานของชีวิต เปนตัวชวย  หลอเล้ียงชีวิต       
นอกเสียจากวา เราเกิดมาในตระกูล  ครอบครัวท่ีรํ่ารวย  มีเงินกองกลางใหใช            
จึงไมจําเปนตองทํางาน
 สาํหรับคนทํางานแลว...  การวางงานเปนทุกขใจ  ทาํใหชวิีตขาดความม่ันคง  
คนท่ีประสบความสาํเร็จในหนาท่ีการงานและมีการงานท่ีด ี ยอมนาํความปลาบปลืม้ใจ  
ชื่นชมยินดี  มาสูครอบครัว  ญาติพ่ีนองและวงศตระกูล
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 ทุกวันน้ี เร่ืองการเงิน เศรษฐกิจ และการเมืองของโลกยังคงสราง          
ความสับสนวุนวายใหกับคนธรรมดาเชนเราทุกคน ทานท่ีตองทํามาหากินหรือ     
อาศัยอยูในโลกตะวันตกหลายๆ ประเทศคงทราบดี...จะทําอยางไรได เมื่อกลไก
ทุนนิยมมันบูดเบ้ียวจนเกือบลมสลาย !
 เพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน ลองทบทวนหวนคิดถึงเม่ือคร้ังเกิดวิกฤติ
ตมยํากุงหรือยุคไอเอ็มเอฟ ในบานเราในสมัยน้ัน สถาบันการเงิน ธุรกิจหางราน     
ผูคนในบานเราตองเผชิญกับอะไรบาง ดงัน้ันก็คงเหมือนกับหลายๆ ประเทศท่ีกําลัง
ประสบอยูในขณะน้ี และเม่ือรวมถึงภาวะโลกรอนอีกก็คงปวดหัวนาดู สงผลใหเกิด
ความเครียดท่ีหลีกเล่ียงไมไดอยางแนนอน

6  ใหยืมอยางไร…ถึงไมเจ็บปวด
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 ดวยเหตุนี้จึงไมอยากใหพ่ีนองตองเผชิญกับความเครียดไปมากกวาน้ี 
อยางนอยก็ทําอยางท่ีอาจารยผมเคยสอนไววา "ใหเราพยายามอยูเหนือปญหา      
มองปญหาดวยสติปญญา อยาเอาหัวใจไปอิงกับมันมากจนเกินไปเด๋ียวเราจะเปน
โรคประสาทไปดวย"
 วันน้ีขอนําเร่ืองเบาๆ มาเลาสูกันฟง ซึ่งอาจจะเปนประโยชนและ       
เปลีย่นความคิดของหลายๆ ทานท่ีกําลงัเจอเร่ืองไมเปนเร่ือง...ใหอานเพ่ือเปนแนวคิด
ในการแกปญหาเก่ียวกับการใหยืมเงินแกเพ่ือนๆ หรือแกคน  รอบขาง
 แนนอนเม่ือเศรษฐกิจตกสะเก็ด มีคนตกงานเปนวาเลน ดังน้ันการหยิบ
ยืมจากเพ่ือนฝงูก็จะมมีากข้ึนเชนกัน เมือ่ปทีแ่ลว มพ่ีีนองโทรศัพทมาปรกึษาบอกวา
 "ไหนวาการใหดกีวาการรับ และ การใหทาํใหมคีวามสุข...แตฉนัเพียงแค 
'ใหยืม' เทาน้ันก็เปนทุกข  จะตายอยูแลว..." ผมถามวา เปนทุกขอยางไร ? เธอบอก
วาเพ่ือนของเธอคนหน่ึงท่ีผมรูจกัเหมือนกันขอยืมเงินไปต้ังนานแลวไมยอมนํามาคืน
สักที มันทําใหฉันนอนไมหลับใจมัวแตครุนคิดถึงเร่ืองนี้ !
 "ฉันตองคอยติดตามเขาตลอดมา โทรไปหาก็ไมรับสาย ความจริงเขา
สัญญาจะยืมไปแคเดือนเดียวเอง นี่ก็ผานไปสามส่ีเดือนแลว เวลามายืมก็มาหา     
ทุกเชาหาทุกเย็น พอไดเงินไปก็หายไปเลย แบบนี้จะใหฉันทําอยางไร"
 เมื่อไดขอมูลดังกลาวก็บอกเธอไปวา วิธีที่จะใหคนอื่นยืมแลวเราไมตอง
ปวดหัวก็มีเหมือนกัน ตามประสบการณของผมเอง เวลาใครจะมายืมเงิน ผมก็จะ
คิดกอนวาคนๆ นั้นมีความจําเปนจริงหรือไม? หากรูวาเขามีความจําเปนจริงๆ           
เราก็กลับมาคิดทบทวนอีกคร้ังวาในกระเปาของเรามีเทาไหร หากมีหน่ึงพันบาท    
เขาขอยืมหาหกรอยเราก็ใหเขาไป โดยคิดวาเปนการใหเปลาๆ เพ่ือเปนชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยดวยกัน เวลาจําเปน ไมใชใหเขายืม
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 เมือ่ตวัเราเองไมไดคดิวาเปนการใหยืม ใจเราก็ไมกังวลถึงเร่ืองน้ีอกีตอไป 
เพราะถือวาไดใหเขาไปดวยความรัก เขาจะคืนหรือไมก็ไมวิตกกังวลใดๆ  หากเวลา
เขาเอามาคืน เราก็เหมือนไดมาเพ่ิมอีกตางหากอีกหาหกรอย
 "การให" โดยท่ีเราไมเดือดรอน ที่สําคัญการใหวิธีนี้เราจะไมคิดถึงเงิน   
กอนน้ีอกีเลย แตหากเรา "ใหยืม" ใจเรายังคงจดจอกับเงินจาํนวนน้ันอยูและคาดหวัง
ไปตางๆ นานา ทําใหเกิดทุกข
 วิธีนีแ้หละเราไมตองคอยตามหาตัวเขาใหวุนวาย "เพราะวาทรัพยสมบตัิ
ของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย" 
 ขออยางเดียว อยาไปกูหรอืยืมเงนิใครมาใหความชวยเหลือคนอืน่ เพราะน่ัน
มันไมไดทําใหเกิดความสุข สันติสุขอยางแทจริง มันเปนการใหแบบมีนัยแอบแฝง 
ยอมนาํความทุกขมาสูเราอยางแนนอน การกูหรอืเอาเงินอนาคตมาใชเพ่ือชวยเหลือ
คนอ่ืนน้ัน ไมใชวิธีที่ถูกตอง !!
 และเมื่อตนปนี้เอง เธอคนน้ันไดโทรศัพทมาแจงวา เธอไดนําแนวคิดน้ี   
ไปใช...มันเกิดผลจริงๆ และเงินที่ใหเพ่ือนยืมไปก็ไดกลับมาแลว เหมือนมีเงินเพ่ิม  
ในบัญชีอยางท่ีวาเลย !!!
 มีเงินเรียกวานอง  มีทองเรียกวาพ่ี...เปนคํากลาวท่ีติดปากมาจนถึง         
ทุกวันน้ี...การมีเงินตองมีสติปญญาในการใชเงินดวย...การขอสติปญญา                  
จากพระเจาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิงเพราะถาขาดสติปญญาแลว.....          
เราไมสามารถบริหารการเงินท่ีพระเจาประทานใหเราอยางมีประสิทธิภาพได...
เพราะตามความเชือ่ของ ครสิเตยีนน้ัน...ไมมสีิง่ใดท่ีมนษุยไดมา...ถาพระเจาไมทรง
ประทานให....และถามนุษยเอาใจไปจดจออยูกับทรัพยสมบัติมากกวาพระเจา           
ก็เปนบาปอยางหน่ึง...
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 การชวยเหลือมนษุยดวยการเก้ือกลู อนุเคราะหคํา้จนุกันในการดาํเนินชวิีต 
เปนสิง่ดงีาม โดยเฉพาะการอยูรวมกนัในสงัคมปจจบุนัท่ีแขงขนักันสงู แกงแยงชงิดี
ชิงเดน เวลาชวยเหลือเก้ือกูลใครสักคนในยามท่ีเขากําลังตกทุกขไดยาก ไมวาดวย
การใหกําลังใจหรือชวยกําลังทรัพย ดวยการใหยืมนั้น เปนการแสดงออกของผูที่        
มีใจเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ บางคนถึงกับบอกวา เหมือนมีพระเจามาโปรด    
ก็วาได เพราะในชวงทีเ่ต็มไปดวยความมดืมนของชวิีต หนัไปหาใครกไ็มมใีครยืน่มอื
เขามาชวย ใหเราเปนคนหน่ึงท่ีมจีติใจของความเก้ือกูลเพ่ือนมนุษยดวยกัน แตหลาย
คนมักจะผิดหวังตอการเก้ือกูลใหยืม เพราะเม่ือทวงถามจะถูกตําหนิวากลาวตาง ๆ  
นานา เมื่อใหยืมแลวยังเจ็บปวด...จะทําอยางไร? เงินของใคร ๆ ก็หวงก็รัก ทํางาน
มาแสนเหน็ดเหน่ือย แตถูกเบ้ียวไปเฉย ๆ 

ใหยืมอยางไรถึงไมเจ็บปวด

“การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ”
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 การแกปญหา...ไมใชอยูที่การใหยืมหรือใหโดยไมตองคืน แตอยูที่
จติสาํนึกของผูใหและผูยืมมากกวา ผูยืมควรรกัษาคํามัน่สัญญา ควรมคีวามสตัยซือ่
ในคําพูดใหคิดยอนไปวา...ถาวันน้ันเขาไมชวยเหลือ ชีวิตจะเปนอยางไร ดีที่สุดคือ
ขอบคุณพระเจา ที่พระองคมาทันเวลาเสมอ พระองคไมปลอยใหลูกของพระองค
ตองทนทุกขทรมาน เผชญิกับปญหาท่ีไมสามารถจะแบกรบัไดอกีแลว ใหเราขอบคณุ
ผูชวยเหลือดวย การรักษาสัญญา เพราะในวันขางหนาเราอาจตองขอความชวยเหลือ
เขาอีก สําหรับผูใหยืม...ขึ้นอยูกับความเมตตาของเขาท่ีจะใหหรือใหยืม ซึ่งเรา           
ไมสามารถบังคับใจใคร แตใหเรานึกอยูเสมอวา “การใหมีความสุขย่ิงกวาการรับ” 
(ในพระครสตธรรมคัมภีร พระธรรมกิจการ บทท่ี 20 ขอ 35) ซึ่งตองเปนการให        
ดวยใจยินดี ใหโดยไมหวังผลตอบแทน เชื่อวาพระพรจะหล่ังไหลเทลงมาเหนือชีวิต
ของผูให...
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 เชานี้อากาศหนาวมากกวาปกติ ตนไมท่ีตั้งใจปลูกไวหลังบาน       
ใบหงิกแหงตายไปหลายตน แมแตตนมะเขือพวงที่เคยออกดอกออกผล      
ใหมีโอกาสไดเด็ดไปแบงปนเพ่ือนฝูงพลอยแหงตายไปดวย...ท่ีนาเสียดาย
กวานั้นก็คือ ตนไมใหญอายุนับรอยปท่ีปลูกอยูขางบาน ถูกเจาของบาน      
ตัดท้ิงใหเหลือเพียงลําตนและกิ่งไมแหงเพียงไมก่ีก่ิงเทานั้น...
 ทาํใหนกึถึงบรรดานกท้ังหลายท่ีมาอาศัยพักพิงสรางรังออกลกูออกหลาน
ในแตละปพลอยตองกลายเปนนกไรที่พักพิงไป แตลึกๆ แลวยังจําเสียง กอกๆๆๆ 
ของเจานกหัวขวานไดดี มันมักจะมาเจาะทํารังหรือทําอะไรของมันก็ไมรู ...                  
จนเสยีงดงัมากบนตนไมตนนี.้..อากาศหนาวขนาดน้ีพวกมันไปหลบกนัท่ีไหนหนอ...

7  นกหัวขวาน...บะหมี่เกี๊ยว...?
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 ทําใหหวนคิดถึง เสยีงกอก กอก กอก ของไมไผกระทบกันตอนดึกๆ 
ของทุกคืน ผสมปนแปกับเสียงตีบอกเวลาของยามในซอยเล็กๆ ตรงขาม
บางรักเม่ือสมัยผมยังเปนเด็กวัยรุน 
 ตอนดึกๆ ประมาณหน่ึงทุมถึงเท่ียงคืน พวกเรามักจะเห็นชายชาวจีน    
เข็นรถขายเก้ียวบะหมี่มาจอดขายแถวนั้น สวนภรรยาจะเปนคนเคาะเสียงกอกๆ      
ซึ่งเราชาวบานก็รูกันดีวา นั่นเปนเสียงของคนขายเก๊ียวบะหม่ีเจาเกามาแลว
 ชาวบานหองแถวเกาๆ ชางนอนดึกกันเหลือเกิน พอไดยินเสียงเคาะไม
ไผเล็กๆ แตเสียงดังพอสมควร พวกเราตางออกมาส่ังซื้อกินกันยามดึกน่ันแหละ...
บางก็นั่งยองๆ ซดกันอยางเอร็ดอรอยบนริมฟุตบาท บางรายก็สั่งแลวใหภรรยา       
ของคนขายนําไปสงในบานก็ไมผิดกติกาอยางไร 
 เพราะเราชาวบางรักเปนชมุชนเลก็ๆ ทีอ่ยูกันแบบงายๆ และตางก็รูจกักันดี 
ไมวาใครอยูบานไหน ลกูหลานช่ืออะไร ทาํงานท่ีไหน...บางครัง้เงินไมมก็ียังสัง่กินได
โดยแปะโปงไวกอนแลวจายวันอื่นก็ไดเหมือนกัน เราอยูอยางเอื้ออาทรตอกัน                  
มีความสุขตามภาษาชาวเรา
 มีอยูพักหน่ึงท่ีจูๆ เจารถขายบะหมี่หายไปหลายอาทิตยจนทําให
ชาวบานตางซบุซบินนิทากันไปตางๆนานา ในทีส่ดุเจาเสยีงกอกๆๆ ก็ดงัขึน้
อีกคร้ังทําใหพวกเราตางออกมาดูวามันเกิดอะไรขึ้น ถึงไดหายไปนาน...
 คราวน้ีคนเข็นไมใชคนเดิมทีเ่ปนสามแีตกลับกลายมาเปนภรรยาของเขา 
ซึ่งพวกเราจะเรียกเธอวา อาสัม ถามไถดูไดความวาสามีของนางเสียชีวิตแลว           
จากอุบัติเหตุรถชน นางเลยตองออกมาขายเองพรอมลูกสาวของเธอ  ชาวบานก็
แสดงความเสียใจ ปลอบใจ และตางก็ใหความชวยเหลือตามมีตามเกิด สวนหนุมๆ 



57รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

ก็มกัจะกระเซาเยาแหยลกูสาวซึง่ขณะน้ีกลายมาเปนคนเคาะเจาไมไผและทําหนาท่ี
บริการลูกคาแทนแม 
 ผมนึกสงสารอาสัมมาก เพราะอายุก็คงเพียงหาสิบตนๆรูปรางบอบบาง 
ตองเข็นเจารถขายบะหม่ีเรขายไปหลายจุดตอนดึกๆ ผมถามเธอวา
 "สามีตายอาสัมคงลําบากมากนะ"
 "ลาํบากมากสิ มอียางท่ีไหนมนัจะตายท้ังที ไมเห็นมนัท้ิงมรดกหรอือะไร
สักอยางใหอั๊วเลย เงินสักบาทก็ไมมีเหลือ นี่ดีนะท่ีเคยติดตามชวยขายบะหม่ี ไมงั้น
ก็อดตายกันหมดท้ังลูกสาวดวย"
 "เอ...อาสัมก็ไดวิชาทําเก้ียวบะหม่ีเปนสมบัติไมใชเหรอ"
 "โอย...มันทํางานเหน่ือยเหลือเกิน"
 ผมก็ปลอบเธอไปวา
 "อยางนอยเขาก็ไดทิง้วิชาทําบะหม่ีเก๊ียวใหทาํมาหากินได อยาไปคิดมาก"
 อาสัมทําหนาย้ิมๆ
 "ที่ลื้อวามามันก็จริง หากวาไมขายบะหม่ีแลวก็ย่ิงตองอดตายกันแน"
 "เออนา...ไหนๆ มนัก็ยังดกีวา ท้ิงมรดกบาปไวใหครอบครัว จรงิไหม?"
 "อะไรของลื้อวะ เจามรดกบาป แปลวาอะไร..."
 "ชางเหอะ..."
 ไมนานนัก บานเมืองเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว พวกเด็กๆ เติบโตข้ึนตางคน
ตางแยกยายกันไป เลยไมไดพบไดเห็นภาพดังกลาวอกีเลยต้ังแตนัน้มา...นาเสียดาย
บะหมีท่ีแ่สนอรอยเจาเกา หลงัจากลูกสาวแตงงานไปไมมใีครคอยชวยอาสัมอกีตอไป 
ประกอบกับเจาตัวอายุมากข้ึน และคงเหงาและแรงสูไมไหว เลยไมมีใครไดรับ        
การถายทอดวิชาทําบะหม่ีอาสมัซึง่เปนภูมปิญญาชาวบานอีกชิน้หน่ึงท่ีตองสญูหาย
ตายจากไปอยางนาเสียดาย...
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 ไหนๆ ก็พูดถึงเสียงกอก กอก และบะหมี่แลวทําใหคิดถึง                 
อีกคนหน่ึงชื่อ สมหมาย เปนลูกคนเดียวของครอบครัวท่ีทําบะหม่ีขาย   
เหมือนกันอยูแถวๆ พระรามสี่ใกลสะพานเหลือง
 สมหมายเปนเด็กคอนขางจะเงียบไมคอยพูดไมคอยจากับใครนัก          
วันๆ ก็ไดแตชวยพอแมทําบะหมี่ขายบะหม่ี แลวก็ไปเรียนหนังสือตามมีตามเกิด    
แถวยานนาวา
 หลายคร้ังพอซึง่อายุมากแลว อยากใหสมหมายออกจากโรงเรียนมาชวย
ทําชวยขายบะหม่ีเพราะอยางนอยก็จะไดถายทอดวิชานี้ให เพราะพอเล้ียงดู
ครอบครวัและสมหมายมาไดก็ดวยการขายบะหม่ีนีแ่หละ เคยเอยปากกับสมหมาย
ไววา
 "ลูกไมตองไปเรียนหนังสือหรอก เรียนไปก็เปลาประโยชน มาชวยทํา        
มาหากินดีกวา"
 สมหมายเปนเด็กรักเรียนมาก บอกพอไปวา
 "ผมจะทําบะหม่ีและขายตอนกลางคืน และเรียนไปดวย พอไมตองหวง"
 "มันก็จริง แตขาวาเอ็งจะไดไมตองอดหลับอดนอน ทํามาหากินแลวยัง
ไปเรียนหนังสือดวย" แถมหยอกเอาอีกวา
 "เออ..เขามีสอนวิชาทําบะหม่ีไหม"
 สมหมายทําหนางงๆ 
 "ไมมีหรอกพอ"
 พอลูกหัวเราะพรอมกันเสียงดังอยางสนุกสนาน
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 หลายปผานไป ดวยการรักเรียนของสมหมาย เขาจึงไดเรียนตอ
ในระดับมหาวิทยาลัยมีชื่อแหงหน่ึงของเมืองไทย แตก็ยังไมท้ิงงานหลัก        
คือ ขายบะหม่ี ตอนกลางคืน ถึงจะไมรํ่ารวยแตก็พอประคับประคอง               
คาใชจายไปไดดวยดี ตลอดมา...
 บางคร้ังจะถูกเพ่ือนฝูงหยอกลอบางเขาก็ไมวากระไร เพราะคิดวา             
ถึงอยางไรมันก็เปนอาชีพอิสระ และสามารถเล้ียงตัวเองได โดยไมตองไปกูไปจํานํา
อะไรตอมิอะไรเหมือนครอบครัวอื่นๆ
 จากน้ันหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยสาขาดานการเงินการบัญชี             
เขาไดหันอาชีพพอคาบะหม่ีไปเปนพนักงานในธนาคารแหงหน่ึง เงินเดือนตก        
เดือนละหลายพัน เงินจํานวนน้ีสมัยน้ันก็มากโขอยู
 แตหลังจากเขาแตงงานและมีลูกชายคนหน่ึง เขาไดยายออกไปสราง      
รังรักเองอยูกับครอบครัวของตนเอง
 รายไดที่เขาไดจากการทํางานไมเพียงพอเสียแลวสําหรับคาใชจาย             
ที่เพ่ิมขึ้น ไหนคาเชาบานและสงลูกเรียนหนังสือและอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย            
เขาหมุนเงินจากแหลงเงินกูหลายแหงจนกระท่ังครอบครัวเกือบลมสลาย เม่ือพลาดทา
ไมสามารถสงเงินคืนไดตามกําหนดท่ีกูยืมเขามา
 เขาตัดสนิใจกลับไปหาพอทีบ่าน ซึง่ก็ยังทําบะหม่ีและขายบะหม่ีอยูทีเ่ดิม 
พอแสดงความยินดีอยางย่ิงที่ลูกและครอบครัวจะกลับมาอยูดวย แต..มีขอแม          
เพียงขอเดียว 
 "ขอใหเอง็และครอบครวัดําเนินธุรกิจบะหมีแ่ทนขา เพราะพอแมแกแลว"
 สมหมายก็ยอมแตยังสงสัย
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 "พอ...จะใหผมกลับมาทําบะหม่ีเหมือนเดิมอีกเหรอ..."
 "แนนอน...มันก็พิสูจนมาแลว แมหนาท่ีการงานจะดูเหมือนดี แตรายได
ไมเพียงพอกับการใชจายในครอบครัว"
 "ครับพอ...แตขอใหผมไดเรียนตออีกหนอยไดไหม เพราะเพ่ิงสอบไดทุน
ไปศึกษาตอที่อเมริกาอีกสองป"
 "เร่ืองเรียนตออะไรน้ัน พอไมวา พอยินดีสนับสนุนทุกอยาง ที่ทําอยู          
ทกุวันน้ีถึงจะเหน่ือยแสนเหน่ือย ยากลําบาก ก็เพ่ือลกูๆ หลานๆ จะไดเขารับการศึกษา... 
แตตองมีคุณธรรม รูจักสํานึกในบุญคุณของพอแม"
 "ครับพอ...ผมจะทุมเทความรูทั้งหมดเพ่ือการทําบะหม่ีตอของพอ"
 จากน้ันสมหมายก็ไดมาศึกษาตอในสหรัฐฯในวิชาการตลาดอยูสองป 
พอเรียนจบตอนแรกก็ไมคิดวาจะกลับมาทําบะหม่ีอยางท่ีสัญญาไวกับพอ 
 แตเมื่อกลับมาบาน เห็นพอเหน็ดเหน่ือยมากเพราะอายุมากข้ึน           
ตลอดจนครอบครัวของตนเองตางก็มีความสุข ไมตองเดือดรอนแตประการใด          
เมื่ออาศัยอยูกับพอแมขณะท่ีตัวเขาเองไปเรียนตอถึงสองป
 เมื่อตัดสินใจแลว สมหมายเร่ิมทําการวิจัยตลาดในเร่ืองการทําธุรกิจรถ
เข็นบะหม่ีเก๊ียวทันที เขามักจะออกไปหาจุดขายท่ีมีคนอยูหนาแนน แลวบันทึกไว 
 ในที่สุดจากบะหมี่รถเข็น กลายเปนธุรกิจรถเข็นกองทัพมดเคล่ือนที่         
ในตอนแรก คือ เขาออกเงินทํารถเข็นหลายๆ คันแลวจางคนออกไปขายตามจุด         
ที่เขาตองการ ปรากฏขายไดมากข้ึนอยางมากมาย  เขาฟนฝาอุปสรรคตางๆ               
จนเขาสามารถสรางเปนโรงงานทําบะหม่ีสาํเร็จรปูออกวางตลาดไดสาํเร็จ สรางงาน
ไดหลายสิบคน กลายเปนเจาสัวบะหม่ีสําเร็จรูปไปแลว...
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 ชวิีตตองอยูใหถึงวันพรุงน้ี ....พรุงน้ี และพรุงน้ี   ความหวังจงึเปนเคร่ืองมอื
หนึง่ทีช่วยใหมนษุยเรามชีวิีตอยูไดในโลกใบนี ้ ชวิีตคนเรามทีัง้สขุและทุกขคลกุเคลา
กันไป วันนี้ชื่นชมยินดีมีความสุข แตพรุงนี้อาจจะตองนั่งรองไหครํ่าครวญเมื่อตอง
เผชญิกับปญหามากมาย  เปรยีบเสมอืนทะเลทีไ่มไดมแีตคลืน่มรสมุรนุแรงตลอดเวลา  
บางคร้ังบางชวงทะเลก็สวยงามคล่ืนสงบราบเรียบ ไมมีใครท่ีจะมีสุขตลอดชีวิต       
และก็ไมมีใครที่จะทุกขทั้งชีวิต ซึ่งเปนเร่ืองปกติ  ชีวิตมีลมได ก็ตองลุกได หมดหวัง 
ก็สรางความหวังได   เราไมควรทอแท  หรือแมแตสิ้นหวังเมื่อมีปญหาตางๆ เกิดขึ้น
กับชีวิตมากมาย  เมื่อเราไมมีความสุข ไมสมหวังก็จะดาโชคชะตา 
 ในเรื่อง "สมหมาย" ไดประคับประคองชีวิตการเรียนจนสําเร็จ ในขณะท่ี
ตองชวยพอ ขายบะหม่ี กระท่ังกลายเปนนักธุรกิจท่ีรํ่ารวยคนหน่ึง ใหเรามาให       
กําลังใจตนเองและคนท่ีอยูรอบขางเรา ไมวาจะเปนคน    ในครอบครัว  ที่ทํางาน    
ใหเราคิดเสมอวา  เราตองทําวันน้ีใหดทีีส่ดุและ วันน้ีตองดีกวาพรุงน้ี  เราจะบากบ่ัน 

นกหัวขวาน...บะหมี่เกี๊ยว 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

“ใหเรามีใจที่เปยมลน
ไปดวยความหวัง กําลังใจ”

นกหวัขวาน...บะหมี่เก๊ี
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มุงหนา ฝาฟนปญหา  เราจะไมทอใจ ไมวาปญหาจะโถมถาเขามาในชีวิตมาก          
แคไหนและ อยางไร  ใหเรามีใจที่เปยมลนไปดวยความหวัง กําลังใจ ที่จะกาวเดิน    
สูหลักชัย  เชื่อวาเราจะเปนผูชนะอยางแนนอน 
 ขอใหเราใชชีวิตท่ีเต็มไปดวยความเช่ือและศรัทธา พระเยซูคริสต             
ทรงสอนไววา เมื่อชีวิตเราม่ันคง ราบรื่น ก็ใหเราเช่ือและวางใจในพระองค  เมื่อชีวิต
เราย่ําแย ประสบกับสิ่งเลวราย ก็อยาใหเราสูญเสียความเช่ือและศรัทธา แตในทาง
ตรงกันขามใหเรารองทูล วิงวอนตอพระเจาท่ีรักของเรา ที่จะชวยกูใหเรามีจิตใจ         
ที่เขมแขง  ไมวาเราจะอยูในสถานการณดีหรือเลวราย ในพระธรรม1เธสะโลนิกา   
บทที่ 5 ขอ 18  กลาวเตือนเราไววา “ ใหเราขอบคุณพระองคในทุกเหตุการณ    
ท่ีเกดิขึน้”  แลวพระองคจะชวยเราใหชนะความทุกขยากและความลมเหลวในชวิีต
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 บุญท้ิงตองสะดุ งสุดตัวลุกพรวดพราดขึ้นเม่ือถูกน้ําเย็นสาด     
กระทบใบหนาเขาอยางจัง พอไดสติก็รีบถอยหางออกจากประตูเหล็กยืด      
ท่ีถูกเจาของหองแถวผลักเขามาใกลตัว
               เขาเอามือลูบใบหนาท่ีเปยกน้ําอยางงงๆ ทันใดน้ันก็เห็นหนาเจาของ       
หองแถวท่ีกําลังเปดประตูเหล็กยืดนั้นพอดี แต...ก็ไมไดยินคําตอวาตอขาน                 
แตประการใด

8  นํ้าเตาหู...บุญเล้ียง
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 "ไมตองมองหนาอั๊ว ไมใชอั๊วเอาน้ํามาใสหนาลื้อ" บุญท้ิงไดแตกมหนา
ลุกข้ึนยืนอยางยากเย็น พยายามทบทวนเหตุการณที่ผานมา เออ...เมื่อคืนคงเพลีย
เกินไปจนเดินตอไมไหว ความจริงคิดวาจะน่ังพักใหหายเหน่ือยแลวคอยเดินตอ        
หาท่ีหลับนอนที่ไหนสักแหง แตดวยความเหน่ือยลาเลยหลับไหลสนิทเหมือนตาย    
ที่นี่เอง...
 "ทาํไมมานอนตรงน้ี อัว๊จะต้ังรถเข็นขายปาทองโกตรงหนารานน้ี อัว๊เรียก
ก็แลว...เขยาตัวก็แลว...ไมเห็นรูสึกตัว ไมยอมต่ืน อั๊วเลยลองเอาน้ํามาใสหนา           
ลื้อหนอย...แคนั้นเอง...ยังนึกอยูเลยวาตายหรือเปลา...ขยับหนอยเร็วสายแลว"
 แมคาขายปลาทองโกท่ีเอารถเข็นมาจอดขายหนารานของชําพูด
ฉอดๆ ทําเอาบุญท้ิงรีบถอยออกมาจากหนารานอยางวางายโดยไมไดโตตอบ         
แตประการใด
 เจาของรานขายของชํายืนอยูหนาประตูตรงประตูยืด กลาวเสริมขึ้นวา
 "ลือ้ทาํไมมานอนตรงน้ี ดซูมิอมแมมไปทัง้ตวั อัว๊ไมเคยเห็นลือ้นอนตรงน้ี
มากอนเลย เพราะตรงน้ันตอนเชามดืเจเคาเอารถเข็นมาตัง้ขายปลาทองโกนะ เขาใจ
หรือยัง"
 เมื่อทาทางของพวกเขาไมไดใจรายดุดันอะไรมากนัก ทําใหบุญท้ิง        
คอยอุนใจขึ้นหนอยเพราะคิดวาอาจโดนดามากกวาน้ีที่นอนหนารานและขวางท่ี    
วางขายของแมคา
 "ขอโทษนะ ขาก็ไมไดตัง้ใจดอก เพียงแตเดินหาท่ีนอนเกือบทัง้คนืก็หาไมได 
เขาไปใตสะพานก็โดนพวกเจาของเกาท่ีนอนอยูกอนไลยําออกมาแทบเอาตัวไมรอด 
โซซัดโซเซมาถึงน่ีเหน่ือยแทบขาดใจเลยคิดจะน่ังสักพัก แตเผลอหลับไปตรงนี้"
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 เจาของรานขายของชํา ทาทางใจดีมองดูบุญท้ิงดวยความเห็นใจ 
พรอมกับเอยข้ึนอยางชาๆ ซึ่งผิดความคาดหมายของบุญท้ิงซึ่งหลายวันท่ีผานมา
เจอแตคนไรความเมตตา บางรายถึงกับทําทาเหมือนรังเกียจเม่ือเดินเฉียดตัวเขา 
ราวกับเปนโจรผูรายง้ันแหละ
 "แลวลื้อทําทาเหมือนจะหมดแรง ทํางานอะไร แลวจะไปหาใครท่ีไหน"
 บุญท้ิงย้ิมแหงๆ "ขาก็ไมรูจะไปไหนเหมือนกัน"
 "อาว ลื้อไมรูแลวอั๊วจะไปรูไดไงวะ !"
 เจขายปาทองโก เสรมิขึน้ขณะเดียวกันก็กําลงัยุงอยูกับการทอดปาทองโก
อยางขยันขันแข็ง โดยท่ีมีลูกคายืนรออยูสองสามราย
 "สงสยัไมยอมทาํมาหากิน เปนคนจรจดัแนๆ  ทาทางก็ยังแขง็แรงอยูนีน่า"
 บญุท้ิง ไมรูจะเริม่ตนเลาเร่ืองชวิีตของเขาอยางไร เมือ่ตวัเองก็ยังงงๆ อยู
เหมือนกันวาเร่ืองราวความเปนมาชีวิตมันแสนจะยากลําบากเหลือเกิน...จนคิด       
จะยอมแพตอความยากจนสับสนของชีวิตเหมือนกัน
 "อยาคิดมาก เราคนจนดวยกัน มีอะไรก็เลาใหเฮียเลงเขาฟง เขาใจดีนะ 
ขนาดอั๊วมาขอตั้งรถเข็นขายปาทองโกหนารานแกยังไมคิดคาเชาเลย มีอะไร                 
ก็วาไป..." บุญท้ิง คอยมีความกลาข้ึน
 "ความจริงขาเปนชาวนา มีที่ดินเกือบสามสิบไร เปนของปูยาตายาย       
ทํามานานแสนนานแลว พอตกถึงขาก็ทํานาเหมือนเดิม มีชีวิตอยูกับการทํานา           
นี่แหละ ความจริงมันก็อยูกันไดเหมือนคนอื่นๆ แตหลังจากเมียตายไปลูกสาวก็       
เขากรุงแยกยายกันไปเปนกรรมกรแบกหาม ใหมๆ มันก็สงเงินไปชวยบาง ตอนหลัง
มันก็หายเงียบไปเลย ขาก็ไมรูวาเขาไปอยูไหน
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 หลายปท่ีผานมาน้ี ขาย่ิงทําก็ย่ิงเปนหน้ีมากข้ึนทุกป จนในที่สุด      
นาก็ถูกยึดเพราะไปกูเงินโรงสีบาง ธนาคารบาง เงินนอกระบบบาง จนที่นาก็ไมมี 
บานก็ไมเหลือ หมดเนื้อหมดตัว ดวยเหตุนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางเขากรุงเทพฯ            
นี่แหละ"
 กอนท่ีพูดอะไรตอไป เจเล้ียงแมคาปาทองโก ย่ืนปาทองโกใสถุงกระดาษ
หนังสือพิมพย่ืนให บุญท้ิง
 "เอาน้ีไปกินกอน ไมตองเกรงใจเราคนจนดวยกัน เห็นใจกัน"
 "ตั้งสามอัน"
 "ไมเปนไร กินรองทองไปกอน เด๋ียวจะเปนลมเปนแลงไปอีก"
 อาเจ็กเลงกลับเขาไปในรานหยิบขวดนํ้าเปลาใหหน่ึงขวดย่ืนใหบุญท้ิง
อยางกันเอง ซึ่งบุญท้ิงก็ไมเขาใจวา มันเกิดอะไรข้ึน ทําไมพวกเขาชางดีกับเขา      
ขนาดน้ัน
 "ขอบใจทุกคน ขาจะไมลืมบุญคุณของพวกเอ็งเลยชาติน้ี                
ถาทุกคนมีน้ําใจแบบนี้ คนจนคงไมอด ไมตองผูกคอตาย ! ... "
 "เฮย...ลือ้อยาพูดแบบน้ันมนัไมด ีลือ้ตองสูชวิีต..ลมแลวตองยืนข้ึนใหได 
ใจถงึๆ หนอย คนเราหากไมเคยลมกจ็ะไมสามารถลุกข้ึนได คนท่ีไมเคยรองไหก็ไมรู
เวลาหัวเราะมันอยางไร ชีวิตคนเรากวาจะเดินในทางที่ราบไดก็ตองผานทาง        
ขรุขระ ขึ้นเขาลงหวยมามากทุกคนน่ันแหละ"
 เมื่อเห็นวาทุกคนตางใหความชวยเหลือโดยไมรังเกียจ บุญท้ิงเลย               
เดินเขาไปจะชวยหยิบปาทองโกใสถุงใหลูกคาชวยเจเล้ียงโดยไมตองเอยปากเรียก
               "เด๋ียวๆ ลื้อหนาตาเส้ือผามอมแมมแบบนี้ อยาดีกวา เด๋ียวลูกคาของอั๊ว
หนีหมด"
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 เฮียเลงเอยปากชวนบุญท้ิง "ลื้อชื่ออะไรนะ"
 "บุญท้ิง"
 "เออ...อั๊วเรียกบุญละกัน ลื้อเขาไปใชหองนํ้าในรานอ๊ัวก็ได ลางหนาลาง
ตาใหสะอาดกอนหรือจะอาบน้ําดวยก็ได สวนเส้ือผาเด๋ียวอ๊ัวจะลองหาดูวามตีวัไหน
ลื้อใสไดบาง...เขามาๆๆ"
 บุญท้ิงแทบไมอยากเชื่อวานี่เปนความจริง ท่ีโลกนี้ยังมีคนใจดี 
พรอมใหความชวยเหลือยามยากลําบากเชนน้ี รูสึกเกรงใจมากเหมือนกัน แต...ไมรู
จะทําอยางไรดี นอกจากทําตามท่ีเฮียเลงบอกอยางวางาย...
               หลังจากลางหนาลางตาแลว เฮียเลงก็นําเอาเส้ือตัวใหมมาใหใส ถึงแมจะ
ไมใชเสื้อใหมถอดดามแตก็สะอาดหมดจดนาใสกลิ่นสาปเหงื่อไคลไมเหลือ...         
แถมมีรองเทาแตะคูใหมใหใสอีกตาง หากดูแลวแทบไมมีรองรอยของนายบุญท้ิง   
คนเกาเหลืออยูใหเห็น
               ทันทีที่เปลี่ยนชุดใหมบุญท้ิงก็ออกมาชวยเจเลี้ยงทอดปาทองโก                    
โดยเจเปนคนหยิบสงใหผูซื้ออยางคลองแคลว
               "เออ...ตกลงเจใหเขามาชวยทุกวันก็ไดนี่นา จากน้ันก็มาชวยในรานอ๊ัวก็ได 
สวนท่ีอยูก็อยูกับอั๊วไปพลางๆ กอน จนกวาจะหาท่ีอยูใหมก็ได ไมเปนไรดอก"
               บุญท้ิง ดีใจอยางมากท่ีไดรับความชวยเหลือมากมายขนาดน้ัน ถึงกับ     
เอยข้ึนอยางต่ืนเตน
               "ขอบใจมากจริงๆ ที่ชวยเหลือขนาดน้ี ถามจริงๆ พวกเอ็งไมกลัวขาบาง
เลยหรือ? อาจเปนโจรผูรายปลอมแปลงมาก็ได" เจ...หัวเราะชอบใจ
               "พวกเราเปนพอคาแมคาจนๆ ก็จริง แตพวกเราไมโงที่มองไมออกวาคน
ไหนเปนคนดีหรือไมดี อยาคิดมากเลย ไหนๆ แลวก็มาชวยอ๊ัวทุกวันก็แลวกัน เชาๆ 
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เร่ิมตัง้รานเวลาตีหาน่ีแหละ เลิกสิบโมงกวาเอง จากน้ันล้ือก็ชวยท่ีรานเฮียเลงไปกอนนะ" 
เฮียเลงเสริม
 "จริงๆ ดวย ตกลงตามนี้นะบุญ เราจะไดอยูดวยกัน เราตางก็อยูคนเดียว
จะไดมีเพ่ือนมาชวย อั๊วก็แกแลว ลูกเมียก็ไมมี อาเจอีก็ตัวคนเดียวเหมือนกัน..."
 นับตั้งแตวันน้ันเปนตนมา บุญท้ิงก็ไดงานทํามีกินมีที่อยู ถึงแมไมรํ่ารวย
แตก็สบายใจ ไมเปนหน้ีใคร เหมือนกอนหนาน้ันท่ีผานมา
 วันหน่ึงขณะที่เจเลี้ยงเขาไปในหลังบานของเฮียเลง เผอิญเหลือบ
ไปเหน็หนิโมแปงอนัหน่ึงตัง้อยู เลยคดิอะไรขึน้มาได ตะโกนถามเฮียดวยเสียงอนัดงั
 "เฮียเลง เจาหินโมแปงอันน้ีของใคร เก็บไวทําไม"
 "เคร่ืองน้ีเหรอ..เปนของเกาแกสมยัแมยังมชีวิีตอยู ถามทําไมล้ืออยากได
ก็เอาไปสิ"
 เจเล้ียง ยืนนึกตรึกตรองสักครูแลวบอกเฮียเลงวา
 "มนัเปนเคร่ืองโมแปงโบราณนะ ทาํดวยหิน มสีองชัน้ มไีมเสียบอยูปลาย
ที่หมุนสําหรับหมุนเวลาหยอดของลงไปในชองท่ีเปนรูขางบนสามารถบดแลวมัน    
จะไหลออกมาขางๆ รอบๆ ก็จะเปนลองไหลลงไปสูถังท่ีเราเอามารองมันไว"...
 ตอมาไมนานนัก...ไมนาเชื่อวาเจาบุญท้ิงจะตั้งโตะอีกตัว ยืนขาย
น้ําเตาหูคูกับปาทองโก ขายดีจนคนซ้ือยืนรอเปนแถวยาว และแลววันหน่ึงเจาบุญ
กับเจเล้ียงก็เขามาหาเฮียเลง
 "เฮียๆๆชวยเปนเถาแกใหหนอย ขาจะมาขอแตงงานกับเจเขานะ"
 "ฮา ฮา ฮา...ดีใจจริงโวย...ยกใหเลย แถมเงินใหอีกดวย..."
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 หลังจากท้ังคูแตงงานอยูกันเปนสามีภรรยาอยางถูกตอง ลาสุดได       
ขยายกิจการโดยซ้ือเครื่องบดถั่วเหลืองแลวบรรจุนํ้าเตาหูใสขวดวางขายตาม           
รานท่ัวไป..เปนเจาของกิจการ..ย่ีหอ "บุญเล้ียง"
 ชีวิตเหมือนละคร...ใครจะไปรู ...ชีวิตเริ่มผลิบานอีกคร้ังดวย         
เจา หินโมแปง...! !
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 การท่ีเราจะอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ความมีนํ้าใจไมตรีตอกัน
จําเปนอยางย่ิงท่ีเราจะตองมีใหกัน  ซึ่งเปนเร่ืองที่ทุกคนทําได    เราอาจจะไมตอง
แสดงความมีนํา้ใจตอเพ่ือนมนษุยดวยการใหเงินทองมากมาย  เพียงแตใหเราแสดง
ความเมตตากรุณาตอกันเทาท่ีสถานภาพของเราจะกระทําได  โดยการชวยเหลือ
เล็ก ๆ นอย ๆ อยางเชนเร่ืองราวชีวิตของนายบุญท้ิง ซึ่งเปนคนท่ีผูพบเห็นนาจะพูด
เปนเสียงเดียวกันวาบุญท้ิงเปนคนท่ีพวกเขาไมรูจกัหัวนอนปลายเทา คํา่ไหนก็นอนน่ัน  
ถาพบเจอคนท่ีมีเมตตาหนอยก็จะไดรับความชวยเหลือ แตบางจังหวะของชีวิตก็       
จะมีเหตุการณที่ตองถูกทดสอบความเขมแข็ง ความอดทนเม่ือบุญท้ิงตองประสบ       
พบกับพวกไรความเมตตา รังเกียจเขา  โดยการแสดงออกดวยทาทีที่ ไมสามารถ        
ทีจ่ะอยูรวมสงัคมเดยีวกันได   หลายตอหลายครัง้การแสดงความมนีํา้ใจจงึไมใชวัดกัน
ดวยเงิน เพียงแตหวงหาอาทรกันก็ทําใหผู ตกทุกขไดยากมีพลังและกําลังใจ                  
ทีจ่ะตอสูกับชวิีตได  บางคนมเีงินมากมายแตแลงน้ําใจ  ไมยอมสละเงินถารูวาอาจจะ
ไมไดรับผลประโยชนตอบแทน 

นํ้าเตาหู...บุญเล้ียง

“ใหเรามีนํ้าใจตอกัน”

นํ้าเตาห บญเล้ียง
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 คนท่ีมีนํ้าใจจะนึกถึงผูอื่นและจะพยายามชวยผูอื่นท่ีดอยโอกาสกวา      
ใหเราคิดอยูเสมอวา การท่ีเราเกิดมาบนโลกใบนี้ จะทําอยางไรใหเราเปนคนท่ี
สมบูรณ   การไดมีโอกาสชวยเหลือผูที่กําลังมีความทุกข ผูที่ตกต่ําหาทางออก           
ในชีวิตไมได  ใหมีความหวังท่ีจะประคับประคองชีวิตใหยืนหยัดอยูไดนานข้ึน   
เปนการชวยตัวเราเองใหเปนคนท่ีสมบูรณทางหน่ึงและท่ีสําคัญเรากําลังทําในส่ิงท่ี    
เปนพระพรกับตวัเอง  เราไมอาจรูไดวาชวิีตท่ีเหลือของเราน้ันจะมีโอกาสพลาดพล้ัง 
ทําผิดพลาด หรือแมแตมีอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นในชีวิต                 
เมื่อเราพบคนท่ีกําลังตองการความชวยเหลือ เราตองใหความหวัง กําลังใจ และ    
แบงปนน้ําใจใหแกกัน ดังพระคริสตธรรมคัมภีร จากพระธรรม ฟลิปป บทที่ 2 ขอ 5 
กลาวไววา“ทานจงมีน้ําใจตอกัน....”   
 ขอพระเจาแหงความรกั  ความเมตตาและความหวังจงชวยขัดเกลาชีวิต
จิตวิญญาณพวกเราใหเปนคนมีนํ้าใจมากย่ิงขึ้นๆ ในแตละวัน  เพราะความมีนํ้าใจ
แสดงถึงความมีเมตตา กรุณา ตอเพ่ือนมนุษย   เชื่อวาความเมตตาน้ีเองจะสงผล
ใหเรามีชีวิตท่ีเต็มลนดวยสันติสุขท่ีเกินความเขาใจ
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 เสียงเฮ...ดังสนั่นหว่ันไหวไปทั่วบางจากหลายบานในแถบใกลๆ 
ท่ีพกั คิดวานาจะเปนการเชยีรบาสเกตบอล เพราะกาํลงัอยูในสมยัชงิแชมป
เอ็นบีเอ อยู แตดวยความอยากรูเลยลองหมุนทีวีไปดูบางก็ไมเห็นมี...         
ลองหมุนไปเรื่อยๆ เผอิญไปเจอชองถายทอดสดภาษาเม็กซิกัน เลยถึง
บางออ...เขากําลังถายทอดสดฟุตบอลโลกจากบราซิล วันละหลายคูทีเดียว
                มาอยูที่นี่เสียนาน แทบไมไดดูซอคเกอร (ฟุตบอล) เอาเลย มัวแตสนใจ
บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล อาจเปนเพราะคนทองถ่ินไมไดใหความสนใจมาก   
เทาไหร
                เมื่อกลับมาดูอีกคร้ังก็ปรากฏวา เปนจริงอยางท่ีเขาวา มันชามาก ว่ิงไป
ว่ิงไป สนามก็กวาง กวาจะยิงไดสักลูก เลนเอาเหน่ือยแทบตาย

9 โกล...กระหึ่มกึกกอง !
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 แตดูๆ ไป ความรูสึกเกาๆ มันหวนกลับคืนมาอีกคร้ัง คราวน้ีสนุกแลว      
มีอารมณรวมลุนกันแทบตาย ย่ิงมีวันละหลายคู ตอนกลางวันอีกดวย ไมตองอด
หลับอดนอนเหมือนอยูเมืองไทย เกือบทําใหเสียผูเสียคนไปทีเดียว...
 ฮา...อยาเพิ่งตกใจครับ ท่ีวาเกือบเสียผูเสียคนนะ ผมหมายถึง         
เสียการเสียงานตางหาก มัวแตดูเจาฟุตบอลโลกจนตาเปยกตาแฉะ ลืมปนตนฉบับ 
เมื่อกลับมาตั้งหลักอีกคร้ัง แหม...เขียนแทบไมออก หูไมยอมสามัคคีกับความคิด 
มันคอยแตฟง โกล...โกล...โกล ๆๆๆๆๆๆ
 ถึงแมจะเปนภาษาเม็กซิกัน ไมเปนไรครับ เราดูออกวาขางไหนประเทศ
อะไร สวนจะพากย อยางไรก็โอเค ไมวากัน แตตอนท่ียิงเขาไปประตูนีส่คิรบั มนัสนุก
ตื่นเตนตอนคําวา โกล...นี่แหละ ทานเลนลากยาวเกือบหลายวินาที...มันส...               
ในอารมณจริงๆ...อุย !
 ยอมรับวา โกลรักษาประตูเกาอยางผม รื้นฟนความหลังไดรวดเร็ว         
หลังจากกลับมาดูฟุตบอลโลกกับเขาดวยอีกคร้ัง ทําใหคึกคักเปนพิเศษ
 มินาใครๆ ก็พูดถึงฟุตบอลโลก !
 แตที่เปนหวงมากท่ีสุดในระยะน้ีก็เห็นจะไดแกพวกท่ีเลนพนันบอล          
จนจิตแพทยบางทานบอกวา อาจกลายเปนโรค ติดพนัน หรือ ภาษาอังกฤษเรียกวา 
Panthological Gambling
 หากทานใดท่ีเลนการพนัน โดยเฉพาะอยางย่ิงพนันบอลในขณะน้ี             
ขอใหระมดัระวังไวดวย หากหยุดไมไดใหรบีปรกึษาจติแพทยโดยดวน มทีางรักษาได
 โปรดสังเกตอาการบางอยางในการเปล่ียนแปลงของจิตใจและรางกาย 
เชน วิตกกังวล ชอบเลนพนันเปนชวิีตจติใจ เสียแลวอยากไดคนื เปนหน้ีเปนสินยืมเงนิ
ชาวบานเพ่ือการพนันบอล นอนไมหลับ ติดตามผลบอลจนไมเปนอันกินอันนอน...
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 จากบทความของ วุฒิพงศ ถายะพิงค รพ.สวนปรุง ตอนหน่ึง             
ขออนุญาตนํามาถายทอด
 "ฟุตบอลเปนกีฬาชนิดหน่ึงที่ ไดรับความนิยมกันท่ัวโลกและเปนกีฬา       
ที่ผูกติดอยูกับมวลชน ฟุตบอลมีกําเนิดในทุกทวีปแตนิยมแพรหลายในทวีปยุโรป                        
ในสมัยกอนจะไมมีกติกาชัดเจนไมจํากัดเวลาและ ผูเลน จนชวงศตวรรษที่ 1830 
ฟุตบอลเริ่มมีกติกาชัดเจนเพราะชนชั้นนําเห็นประโยชนจากกีฬาวาเปนสวนหน่ึง 
ของระบบการศึกษาเพ่ือกลอมเกลาเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงามเพ่ือเปนนักกีฬา
 นอกจากน้ันผูทีส่นใจฟุตบอลและกีฬาตางๆ มกัจะมีจติใจทีแ่จมใสไมหนั
ไปหาสิ่งที่เปนอบายมุขตางๆ โดยเฉพาะส่ิงเสพติด แตกลับพบวาเมื่อกีฬาฟุตบอล   
มีความนิยมมากข้ึนท่ัวโลกผลกระทบจากกีฬาฟุตบอล กลับทําใหเยาวชนหรือ    
ผูใหญจํานวนหน่ึงนํากีฬาชนิดน้ีมาเปนกิจกรรมเพ่ือการ พนันน่ันคือ การพนัน
ฟุตบอลนั่นเอง...
 การตดิการพนันฟุตบอลนัน้ในมุมมองดานสขุภาพจติและจติเวช
ถอืวาเปนกลุมของอาการปวยดานสขุภาพจติและจติเวชดวย เรยีกวา โรคตดิการพนัน         
(Pathological Gambling) ซึง่เปนโรคทางจิตเวชชนิดหน่ึง ผูปวยกลุมนีจ้ะไมสามารถ
ตอตานแรงกระตุน แรงผลกัดัน หรอืสิง่ย่ัวยวนท่ีจะใหกระทําบางอยางท่ีเปนอนัตราย
ตอตนเองหรือผูอื่น
 โดยสวนมากจะรูสึกตึงเครียดหรือปลุกเราอยางมากกอนการกระทํา     
และจะรูสกึยินดอีิม่เอมใจ หรอืรูสกึปลดปลอยระหวางท่ีกําลงักระทํา ภาวะดังกลาว
จะคลายๆ กับภาวะย้ําคิดย้ําทํา การกินอาหารผิดปกติ การติดสุราหรือสารเสพติด 
และความผิดปกติทางอารมณ ซึง่กลไกท่ีทาํใหเกิดความผิดปกติเหลาน้ีจะคลายกัน
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 จากการศึกษาทางระบาดวิทยาก็แสดงใหเห็นวาในผูปวยท่ีมีความผิด
ปกติในการควบคุมแรงกระตุนภายใน (Impulse-Control Disorders) นั้นจะมี       
ความเส่ียงสูงที่จะเกิดภาวะผิดปกติอื่นๆ เชน การติดสารเสพติด ย้ําคิดย้ําทําและ
ภาวะวิตกกังวลอยางผิดปกติ การกินอาหารผิดปกติและอารมณแปรปรวน นอกจาก
นี้ยังพบอีกวาอุบัติการณการเสพติดและภาวะผิดปกติทางอารมณจะสูงข้ึน                
ในครอบครัวของผูปวยท่ีมีภาวะผิดปกติจากการควบคุมแรงกระตุนภายใน
 ความชุกของภาวะของการติดการพนันในประชากรทั่วไปที่เปนผูใหญ  
ในอเมริกาอยู ที่ประมาณ รอยละ 3 สวนในประเทศไทยพบรอยละ 8 ของประชากร 
ซึ่งถือวาเปนความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุนภายในมากกวาปญหา          
ชนิด อื่นๆ...
 การเลนการพนันฟุตบอล สงผลกระทบเสียหายหลายยางดังน้ี 
 1. เสยีสขุภาพจติ ผูทีต่ดิการพนันฟุตบอลนัน้ไมวาจะพนันแลวไดเงินหรือ
เสียเงินก็สงผลเสีย ทั้งสิ้นเพราะจะไปกระตุนความอยากเลนใหสูงข้ึนและควบคุม
แรงกระตุนภายใน ไดยากย่ิงขึ้น นอกจากน้ันจากผลการวิจัยพบวาผูที่ติดการพนัน
สวนหน่ึงมีภาวะซึมเศรา ตงึเครียด และเคยคิดฆาตัวตาย
 2. ทําใหเสียสัมพันธภาพ สัมพันธภาพในท่ีนี้ หมายถึง ทั้งบุคคล                 
ในครอบครัว เพ่ือนฝูง ผูรวมงาน ผูที่ติดการพนัน มักจะหมกมุนอยูกับการพนัน       
และวิเคราะหแนวโนมฝายแพ ฝายชนะโดยไมสนใจประกอบกิจกรรมอื่นๆ ของชีวิต 
บางรายอาจกลายเปนคนพูดปด และข้ีขโมยไดเมื่อตองเสียเงินจากการพนันมากๆ
 3. เสียทรัพยสินเงินทอง พบวาผูที่เลนการพนันสวนมากฐานะทาง
เศรษฐกิจลมสลายเพราะเสียเงินจากการพนันสงผลกระทบตางๆ ทําใหเกิดปญหา
อื่นๆ ตามมาอีกมาก ดังมีคํากลาวท่ีวา ไฟไหมบานยังไมอันตรายและเสียหาย          
เทาคนติดการพนัน
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 4. อาจทําใหเกิดอาชญากรรม จะไดยินขาวเสมอวาเซียนพนันวาจาง
นกัเลงใหมาขมขูผูทีเ่สียพนันแลว ไมมเีงินจาย ถึงข้ันทํารายรางกายจนเสียชีวิตหรือ
ผูที่เสียพนันหงุดหงิดโมโหอาจถึงขั้น ทํารายตัวเองหรือบุคคลใกลชิดได
 ดงัน้ันการเลนการพนันจงึมแีตผลเสยีหายท้ังรางกายและจิตใจ ทัง้กอให
เกิดปญหาสังคมอยางอ่ืนตามมาอีกหลายอยาง ควรหลีกเล่ียงการเลนการพนัน         
ดูฟุตบอลก็ดูดวยความมีสติสัมปชัญญะและเพ่ือความสนุกสนานในเกมสกีฬา... 
อนึ่งการติดการพนันไมวาจากการพนันฟุตบอลหรือการพนันชนิดอื่นๆ ถือวาเปน   
การปวยทางสุขภาพจิตและจิตเวช ดังท่ีไดอธิบายผานมา เปนโรคท่ีรักษาใหหายได 
ขอเพียงแตผูอานทุกทานไดเขาใจวาคือ
 การปวยดานสขุภาพจิตสามารถรกัษาไดก็จะสามารถชวยใหผูทีต่ดิการ
พนันรอดพนจากบวงกรรมดังกลาวไดในที่สุด"
 ผมเคยพบเห็นกับตา มีเพือ่นคนหน่ึงชือ่ สมคิด สมยัน้ันผมยงัทํางาน
อยูที่โรงงานผลิตอาหารแหงหน่ึงในตัวเมืองลอสแองเจลิส ดวยความสนิทสนม         
เขามักจะแวะมาเย่ียมเยียน มาพูด คุยดวยเสมอๆ ทั้งๆ ที่ตัวเขาเองก็มีกิจการ       
หลายอยางดวยกัน
 เทาท่ีรู เขาเปนเจาของตลาดขายสงเสื้อผาแหงหนึ่งในไชนาทาวน            
และรานอาหารอีกแหง นับวาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอยางดี         
คนหน่ึงของคนไทยในสหรัฐอเมริกา
 เขาหายหนาหายตาไปพักใหญ โผลกลับมาอีกคร้ัง คราวน้ีกลายเปน
คนละคนไปแลว จูๆ วันหน่ึง เขาขับรถเบนซสปอรตสีขาวใหมถอดดามมาจอดที่        
หนารานเฉยเลย แถมยังมีเจาโทรศัพทมือถือรุนกระบอกขาวหลามซ่ึงขณะน้ันถือ    
วาโกมาก ใครไมรวยจริงก็คงไมสามารถมีได ไมใชมีเพียง หน่ึงเคร่ืองแตมีถึง             
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สองเครื่อง แถมมีเจาบี๊บเปอร (ที่เรียกใหโทรกลับ)
 ขณะพูดคุยกันไป โทรศัพทก็พูดไมเคยหยุด เด๋ียวเคร่ืองโนนเคร่ืองน้ี       
แถมมีเสียงเรียกใหโทรกลับตามเบอรในบีบเบอรอีกตางหาก
 พอน่ังฟงไดสกัพักก็จบัความไดวา เจาสมคิดมนั รบัแทงบอล มนิาเลาถึง
ไดรํ่ารวยเร็วขนาดน้ี หายไปไมนานเทาน้ันเองกลับมาถึงไดเปลี่ยนไปคนละคน
 เขาชักชวนใหชวยเปนแหลงรับแทงบอลอีกแหงหน่ึงให เพราะเขาตอง
เปลี่ยนเบอรไปเร่ือยๆ หรือบางทีก็ตองหลบหนาหลบตาใครตอใครก็ไมทราบ
 แตจนแลวจนรอดผมก็ไมยอมเลนดวย เพราะเห็นวามันเปนอาชีพ               
ที่ไมสุจริต อันตรายอีกตางหาก สูทํามาหากินสุจริตดีกวา ถึงไดนอยแตก็สบายใจ
 ในที่สุดจากนั้นไมนาน เห็นเจาสมคิดตองทิ้งรถหลบหนีหนาจากสังคม
แอลเอ ไปไมมีวันกลับ ไดขาววามันเบ้ียวเงินชาวบาน ไปหลายตังค...
 การพนันไมเคยทําใหใครรํ่ารวยยั่งยืน มีแตทําใหครอบครัว        
แตกสลาย..!! 
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 คนสวนใหญตองการปจจัย ในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเงินทอง           
และ ทรัพยสมบัติ  เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการดํารงชีวิตเมื่อยังอยูในโลกน้ี         
เพ่ือเพ่ิมศักด์ิศรีและคุณคาทางสังคมแกตนเองและวงศตระกูล บางคนไดทรัพยมา
โดยการทํามาหากินอยางสุจรติ แตบางคนไดมาดวยการพนันไดทรัพยมาดวยวิธีการ
ทีผ่ดิกฏหมาย ...ไมไดคาํนึงถึงศลีธรรม  ความถูกตอง  พระคริสตธรรมคมัภรียังเตือน
สติเราไมใหคิดหาทางรวยทางลัด เพราะมันจะไมอยูอยางย่ังยืน  
 ในพระคริสตธรรมคัมภีร ไดพูดถึงเรื่องนี้ไววา ทรัพยสมบัติที่ไดมาเร็ว      
จะรอยหรอหมดไป แตคนท่ีเก็บเล็กผสมนอยจะมีมากข้ึน   ดังน้ันจึงควรระมัดระวัง
ใจของเราไมใหโลภ  ระมัดระวังความคิดท่ีจะไดมาซึ่งทรัพยนั้น และยังไดย้ําเตือน
อีกวา “เพราะวาการรักเงินทองเปนรากเหงา  ของความชั่วทั้งหมด ความโลภ
เงนิทองน้ีท่ีทําใหบางคนหลงไปจากความเชือ่ และตรอมตรมดวยความทกุข
มากมาย"

โกล..กระหึ่มกึกกอง !

“ทรัพยสมบัติท่ีไดมาเร็วจะรอยหรอหมดไป”

โกล..กระหึ่มกึกกอง
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(จากพระคริสตธรรมคมัภรี 1 ทโิมธี บทที ่6 ขอ 10 ) เพราะคนท่ีรกัเงิน จะไมอิม่ในเงนิ 
และพยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซึ่งของอนิจจัง สวนคนท่ีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู    
ไมฟุมเฟอย  ใชชีวิตแบบพอดีพอเพียง  จะมีความสุขกับชีวิตท่ีเปนอยู  จงพอใจใน
สิ่งท่ีเรามีอยู   
 ความโลภ  ความอยากได......... ทาํใหหลายคนสามารถกระทําอะไรก็ได
เพ่ือใหไดมาซึ่งเงินทอง ดังน้ัน   การระมัดระวังไมใหตกอยูในบวงของความโลภ    
ความบาป จึงตองใชสติปญญาและใจท่ีเขมแข็ง  คริสตชนเชื่อวามนุษยเราเปนคน
บาป  ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดในหลายสถานการณ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต เชน        
ตดิการพนัน ใหเราขอความชวยเหลือจากพระเจาดวยการอธิษฐานทูลขอในทุกๆ วัน
วาขอพระองคจงนําชีวิตเรา ใหพนจากส่ิงชั่วราย  ขออยาใหมีสิ่งไมดีที่จะเขามา
ลอลวงเราใหมชีวิีตในทางท่ีไมถูกตอง  เชือ่วาพระเจาจะทรงประทานจติใจทีเ่ขมแขง็
ใหเรา พระองคจะทรงปลดปลอยเราใหพนจากอบายมุขท้ังหลายท้ังปวง
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 จูๆ  อากาศเกิดรอนตับแตกข้ึนมาซะง้ัน ขณะปนตนฉบับอยูนียั้งเหง่ือแตก
พล่ักๆ  แบบน้ีคงสรางจินตนาการไดยากเหมือนกัน แต...ทํายังไงได เม่ือมันเปน
หนาท่ีก็ตองทํา จะมัวแตยักยายสายสะโพกเตนสามชา...ผัดผอนไปเขียนวันอื่น        
คงไมทัน เพราะยุคน้ีอะไรตอมิอะไรมันเปล่ียนเร็วมากชนิดเปนนาทีตอนาทีแลว       
ขืนชักชา..มีหวังตกงาน !
 นาย กก วัย 86 ป นอนเอกเขนกอยูบนเตียงพับผาใบวางอยูขางโตะ
ทํางานตัวเกาท่ีเคยน่ังมานานแสนนานมาแลว แวดลอมดวยชิ้นสวนอะไหลรถ        
ย่ีหอตางๆ และเคร่ืองชิ้นสวนเคร่ืองมือจักรกลตามพ้ืนซีเมนต ดานขางเปนตูยาว      
ในตูกระจกท้ังสองขางเต็มไปดวยสินคาดังกลาวเต็มรกรุงรังตามแบบท่ีเคยเห็น         
ในรานขายอะไหลรถยนตในบานเรา

10  ใคร...ทํารายต๋ีใหญ ? 
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 "อาเลง ไอตี๋ใหญมันไปไหนเชาน้ี?" นายกกเอยถามภรรยาซ่ึงกําลังชง     
นํ้าชาเอาใจอยูขางๆ ดวยความสงสัย
 "ไมรูเหมือนกัน มันไมไดบอก เด๋ียวถามให"
 อาเลงสงเสียงคลายตะโกนถามลูกๆ ซึ่งกําลังคุยกับลูกคาอยูตรงหนา      
ตูกระจกยาวสําหรับวางโชวสนิคาอะไหลชนดิตางๆ แขงกับเสียงรถท่ีว่ิงไปมาบนถนน
หนาบานหองแถว
 "ใครรูบางวาไอตี๋ใหญมันหายไปไหน?"
 เสียงตะโกนตอบจากหนาราน
 "เฮียแกไปทํากิจกรรมบัณฑิตอาสาสมัครกับเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัย     
ตางจังหวัด เห็นบอกวาจะไปหลายวันเหมือนกัน" นายกกแทรกข้ึนมา
 "แลวมนัจะกลับมาวนัไหน" เสียงเด็กในรานตะโกนตอบแขงกับเสยีงรถยนต
 "เฮียไมไดบอกครับ"
 นายกก ผูพอ ความจรงิแกไมไดเรียนหนังสือไทย อานไดเฉพาะภาษาจีน
เทาน้ัน แตดวยความอดทนขยนัขนัแขง็เปนลกูจางรานขายอะไหลแถวเยาวราชมากอน
 หลังจากมีประสบการณและไดพบปะลูกคาท้ังผูขายสงและขายปลีก        
ถึงกวาสามสิบป ในที่สุดเมื่อมีโอกาสโดยการสนับสนุนของเพ่ือนๆ เขาไดเปดราน
ขายอะไหลของตนเอง
 ตอนแรกก็ขายเพียงบางช้ินท่ีแกรูจักอยางดี ตอมาไดขยายกิจการเปน
ตัวแทนจําหนายอะไหลของรถหลายย่ีหอ แกมีลูกสามส่ีคนเปนลูกชายลวนๆ           
ไมมีลูกสาวเลย
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 ลูกๆ ก็เติบโตไลๆ กัน กลายเปนกําลังชวยเหลือกิจการงานในครอบครัว
ไดอยางดีเย่ียม จนกลายเปนรานท่ีไดรับความเชื่อถือ ขายดิบขายดีในทุกวันน้ี
 เรื่องการเงินหรือรายไดตลอดคาใชจายตางๆ ก็ใชในกงสี (สวนรวม) 
ตลอดมา ลูกๆ ก็ไมมีปญหาแตอยางไร  ใครตองการใชเงินเพ่ือการใดก็ตาม เบิกเอา
จากพอไดตลอดโดยไมมีการสอบถามแตประการใด แถมยังไมตองมีบัญชีอีกดวย 
อาหารการกินก็กินดวยกันโดยมีแมครวัคอยดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ เวลามีปญหาอะไร
ก็มักใชเวลากินขาวเย็นน่ันแหละ พูดคุยกัน
 กก ถอนหายใจเฮือกใหญ กลาวชาๆ อยางเบ่ือหนายกับภรรยา
 "อัว้ไมเขาใจลกูคนน้ี ทาํไมมนัไมชอบคาขาย ทัง้ๆ ทีเ่ราก็มกิีจการใหมนัทํา 
ตั้งใจจะใหมันคุมธุรกิจของเรา แตมันกลับชอบไปทํากิจกรรมอาสาสมัคร ชอบไป
ตางจังหวัดบอยๆ เห็นมันบอกวาอยากไปอยูกับธรรมชาติใชชีวิตเงียบๆ ไมอยาก
ทําการคาเพราะยุงยาก...มันไมชอบชีวิตแบบนี้..."
 ภรรยาไดแตพยักหนาเห็นดวย เพราะรูสกึเหน่ือยหนายในการพูดโนมนาว
ใหลูกชายคนโตมาเปนผู จัดการแทนสามีซึ่งแกชรามากแลว อยากจะวางมือ                
ในกิจการงานท้ังหมด เพ่ือพักผอนสักทีหลังจากท่ีตองทํางานหนักมาตลอดชีวิต       
เอยข้ึนโดยไมไดหันหนามามองสามีซึ่งนอนพักผอนอยู
 "เราก็พยายามแลว ชางมันเหอะ มันอยากทําอะไรก็ใหมันทําตามใจมัน
ก็แลวกัน แตคิดวาหากมันกลับมาเราลองพูดกับมันหนอยวา มันไมชอบทําการคา
ดานน้ี ลองดูวามันชอบทําอะไร มัวแตไปชวยคนยากคนจนตามจังหวัดตางๆ ก็ตาม
ใจมัน แลวมันจะไดอะไรตอบแทน...แปลกจริงๆ ไอลูกคนน้ี"
 ตี๋ใหญ หรือเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัยมักเรียกช่ือเลนวา ใหญ เปนคนท่ีมี
อัธยาศัยดี คอนขางจะเปนคนติดดิน ลุยไปกับเพ่ือนๆ ทํากิจกรรมอาสาสมัคร          
ดวยไฟแรง
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 ขณะน้ีก็ใกลรบัปรญิญาแลว แตยังคงเปนบณัฑิตอาสาสมคัรอยูเหมือนเดิม 
ใหญมเีพ่ือนสาวอยูคนหน่ึงท่ีระยะหลังสนิทสนมเขากันดวยดี มอีะไรก็มกัจะปรึกษา
หารือ เปดเผยใหรูซึ่งกันและกันได
 ดวยความสนิทสนมใกลชิดน่ีเอง ทําใหกลายเปนความเขาใจและ       
กลายเปนความรักหวานช่ืน ใบตาล รูปรางหนาตาบอบบาง สูงโปรงแตดูแข็งแกรง 
ผิวดําแดง ดวงตากลมโต หนาหวานดูย้ิมแยมแจมใสตลอดเวลา ไวผมยาวพองาม
 ทัง้คูเมือ่สาํเร็จการศึกษาแลว ไดเขาสูพิธีสมรสอยางเรียบงาย เพียงเชิญ
ญาติๆ ของท้ังสองฝายและเพ่ือนๆ ที่สนิทสนมเขารวมในงานสมรสเทาน้ัน                 
โดยไมไดจัดงานใหญโตตามโรงแรมหรูๆ เหมือนเพ่ือนๆ อีกหลายราย
 "พ่ีใหญ พ่ีแนใจหรือวาจะไปอยูกับตาลท่ีบานแม"
 ตาลถามสามีอีกคร้ังเพ่ือความแนใจหลังจากท่ีเขาบอกวาจะไปอยู         
ตางจังหวัดไมอยากอยูกรุงเทพฯ อีกอยางเน่ืองจากตาลตองการกลับไปอยู               
ตางจังหวัดซึ่งมีเพียงแมดูแลสวนยางอยูตามลําพัง
 "แนใจตาล พ่ีไปอยูกับตาลที่สวนยาง แมมีสวนยางถึงหาสิบกวาไร          
เราไปอยูกับทาน ชวย กันดแูลทาํสวนยางดีกวาท่ีจะใหตาลมาอยูทีก่รุงเทพฯ ทาํงาน
อยูกับครอบครัวของพ่ี ถึงแมจะตองแหกกฎกันบางก็ไมเปนไร พ่ีจะพูดกับพอแมเอง 
ทานเปนคนจนี เวลาแตงลกูสะใภตองมาอยูกับครอบครวัฝายสามี แตนีก็่กรณีพิเศษ 
คิดวาไมนาจะมีปญหาอะไร ไหนๆ นองๆ ของพี่ก็สามารถรับภาระการงานของ         
พอแมที่นี่ได"
 ตาลดีใจอยางย่ิงที่สามีจะไปอยู เพ่ือชวยแมและตาลดูแลสวนยาง        
ที่ทางใตซึ่งความจริงมีถึง 70 ไร ตั้งแตพอจากไปแมก็ดูแลอยูคนเดียว โดยจาง             
คนงานตัดยาง (กรีดยาง)แทน โดยแบงผล ประโยชนกับคนตัดยางหาสิบหาสิบ         
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ซึ่งก็พอกินพอใชไดอยางสบายๆ แถมมีเงินสงเสียตาลจนสําเร็จการศึกษามาจน   
ตราบทุกวันน้ี
 ....หลายปผานไป บดัน้ีใหญผนัตัวเองจากพอคาอะไหลมาเปนชาวสวนยาง
เต็มตัว กลางวันก็นอนพักเอาแรง เชามืดก็ออกกรีดยางเหมือนเพ่ือนบานท่ัวไป       
เวลาฝนตกหรือหนารอนมากตนผลัดใบก็ไมไดทําอะไรมากนัก
 ตองนอนแตหัวค่ําเพ่ือตื่นเชามืดไปสวนไปกรีดยางเหมือนคนงานท่ัวไป 
เมื่อไดนํ้ายางก็เอาไปตากเปนยางแผน หรือ นําน้ํายางไปขายยังแหลงรับซื้อซึ่งอยู
ตามหมูบาน
 เน่ืองจากใหญเปนคนขยันขันแข็ง มีความคิดริเร่ิมและนักพัฒนาซ่ึงเขา
เคยทํามาตลอดตั้งแตเรียนอยูมหาวิทยาลัย ดังนั้น ไมชาเขาก็ไดปรับปรุงพ้ืนท่ี         
บางสวนมาปลูกผักปลูกพืชไรอยางอื่นแซมไปดวย...
 สมัยน้ัน นับวามีอยูเพียงครอบครัวใหญเทาน้ันท่ีเร่ิมขยับขยายไปปลูก
สวนครัว ขุดบอเลี้ยงปลา จนกระท่ังสามารถนําผักไปขายไดเปนรายไดเสริม
 อยากกินอะไรก็ไมตองไปซื้ออีกตอไป พืชผักสวนครัวมีพรอมในที่ดิน     
ของตนเอง จนเปนท่ีเลาลือไปทั่วท้ังบาง และตอมาที่บานขยับขยายเปนท่ีเรียนรู
สําหรับการทําสวนผสมผสาน ซึ่งทําใหหลายๆ ครอบครัวทําตามตางก็อยู ได          
อยางสบาย
 ถึงแมราคายางจะตกต่ําลงในระยะหลัง แตละครอบครัวก็ไมเดือดรอน
มากมายอะไรนัก เพราะนอกจากไดนํ้ายางขายแลว ยังมีพืชผัก ผลไมอีกหลายชนิด
เปนรายไดเสริมดวย
 เร่ืองนี้ทําใหใหญสามารถเขากับชาวบานไดอยางดี ตางใหความนับถือ
เปนเพ่ือนอยางดี จนถึงกับเรียกเขาวา อาจารยใหญ เพราะชีวิตเขามีแตให                 
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ใครเดือดรอนอะไรใหญก็ใหความชวยเหลือหรือแมแตวิชาความรู ในเรื่องการ            
ทําเกษตรก็สอนใหโดยไมคิดเงินแตประการใด...
 เชามืดวันนี้เม่ือใหญตื่นนอน หลังจากทําธุระสวนตัวเสร็จก็ควาชุด         
กรีดยาง พรอมดวยตะเกียงใสหวั มดีตดัยาง เพ่ือออกไปปฏิบตังิานในสวนยางเหมือน
ทุกวันท่ีผานมา ความจริงก็มีคนชวยงานอยูหลายคน แตเขาก็อยากลงมือลงไม      
ดวยตัวเองอีกแรง คิดวาอยางไรก็ดีกวาอยูเฉยๆ
 "พ่ีๆ อยาลืมวันน้ีฉันมีนัดในเมือง จะมีประชุมครู"
 ใหญหันมาตามเสียงภรรยาท่ีเรียก
 "เด๋ียวสายๆ จะกลับมารับ พ่ีจะขับรถไปสง"
 ใหญรู สึกมีความสุขย่ิงนัก มองไปรอบตัวมีแตปาสวนยางรายรอบ          
ดวยตนไมนานาชนิด เชนมะละกอ มะมวง ตนกลวย และพืชสวนครัวอีกหลาย 
ดอกไมกําลังบานสงกลิ่นหอมฟุงไปทั่ว บานใหญหลังคามุงดวยหญาแหงและ           
ใบจาก...
 ตลอดชวิีตไมเคยเปนศัตรกัูบใคร ชวิีตชางมีความสุขจรงิๆ เส้ียววินาทีนัน้
ใหญไดยินใครก็ไมรูรองสั่ง...และน่ันคือนาทีสุดทายของเขา...ในโลกน้ี...           
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 คนเราทุกคนลวนแตมีจุดหมาย  วัตถุประสงคในการดําเนินชีวิตที่          
แตกตางกันไป พูดถึงเร่ืองการทํางานแลวบางคนอยากเปนนักธุรกิจพอคา บางคน
อยากเปนหมอ เปนครู  เปนตํารวจ  ลวนแตเปนความฝนทั้งสิ้น แตเมื่อความฝน
กลายเปนความจริงที่จับตองไดนั่นถือวาชีวิตประสบความสําเร็จในขั้นหน่ึงแลว      
เฉกเชนชวิีตของต๋ีใหญ  ซึง่ไมเพียงแตเปนความขยันขันแข็ง  สรางครอบครัวใหมัน่คง 
แตยังเปนคนท่ีชาวบาน ชุมชนใหความเคารพนับถืออีกดวย 
 คนมากมายในสังคมที่ถูกเรียกวาเปนคนดี  ตองจบชีวิตในเวลาท่ี              
ไมสมควรหรือเรียกงาย ๆ ก็คือ อายุสั้นจากเร่ืองของตี๋ใหญ ทําใหเราตระหนักวา     
เราไมรูเลยวาการกระทําของเราน้ันเปนการสรางศัตรูหรือไม  เราไมอาจรูวาสาเหตุ
ของการเสียชวิีตน้ันมาจากอะไร?  มาจากอํานาจความอิจฉารษิยาหรือ ?ใหเราถาม
ตัวเองวา “ ถาเร่ืองแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา....เราจะทําอยางไรท่ีจะไมสูญเสียกําลังใจ
ในการทําความดีตอไป ”

ใครทํารายต๋ีใหญ

“พระเจาทรงเปนโล ...เปนกําบังเขมแข็ง...
ทรงปกปองชีวิตของทาน”

ใ ํ  ี๋ใ 
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 อยาใหเรารูสกึหดหูใจ หรอืแมแตกลัวท่ีจะชวยสรางสังคมชมุชนใหนาอยู
มากขึน้ ขอองคพระเยซูครสิต พระเจาอนัเปนท่ีรกัของเรา ทรงเปนโล กําบงัทีเ่ขมแขง็ 
ปกปองชีวิตของเราใหหางจากคนช่ัวราย
 ในพระธรรมสดุดี บทที่ 91 ขอที่  4 กลาวหนุนใจเราวา  “ พระองคทรง
ปกปองทานไวดวยปกของพระองค  และทานจะลี้ภัยอยูใตปกของพระองค    
ความสัตยสุจริตของพระองคเปนโลและเปนด้ัง  ” 
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 หลายวันมาน้ี ตาอยู รูสึกหงุดหงิดหัวฟดหัวเหวี่ยง เห็นอะไร            
ตอมิอะไรขัดหูขัดตาไปหมด คนรอบขางโดยเฉพาะยายเนียนภรรยา                
ก็ไมสามารถเขาใจไดวามันเกิดอะไรขึ้น ตาถึงไดกลายเปนเหมือนคนข้ีบน
ไปได แตไหนแตไรเห็นแกมักจะพูดนอยย้ิมเยอะน่ีนา...
 "นี่ๆ ตาอยู...แกเปนอะไรไป ระยะน้ีทาทางโมโหงายจัง ไมสบายหรือ
เปลา?"
 ยายเนียน ถามดวยความเปนหวง
 "ชางมันเหอะ"
ยายซักตอ "ชางมันไดยังไง เราอยูกันเพียงสองคนในบาน หากแกเปนอะไรไปแลว
ฉันจะทําอยางไร แหม...เปนอะไรก็บอกมาจะไดบอกลูกๆ หลานๆ พาไปหาหมอ"

11 กงกง...ลืมจนได
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 "อุย...ยุงจริงเราน่ี บอกวาไมเปนไรก็ไมเปนไรซิ กวนหัวใจอยูได..."
 จากน้ันตาอยูก็เอาผาขาวมาคาดพุงแลวเดินออกจากบานริมคลองขาม
สะพานสูงทําดวยไมแผนเกาๆ ไปอีกฝงหน่ึงซึ่งมีเรือจอดขายของอยูหลายลําอยู       
รมิคลอง ผานรานคาหลายแหง บางก็เปนรานขายของชาํ ถัดมากเ็ปนรานขายเส้ือผา 
และอ่ืนๆ อกีมากมายซ่ึงสรางมานานต้ังแตตาอยูจาํความได สวนมากก็อยูในสภาพเดิม
คือทําดวยไมเกาๆ อยูกันมานานแสนนานแลว
 ตาอยูกวาดสายตาไปท่ัวคลองก้ันระหวางสองฟาก ฝงท่ีแกเดินขาม
ไปนั้นมีเรือจอดเกาะกลุมกันสิบกวาลํา บางก็เอามือจับยึดเรืออีกลํา บางก็เอาเชือก
มาผูกกับเสาเพ่ือไมใหเรือลอยหางออกไป    มีของกินขายหลายอยาง ขายผลไม    
เชนกลวย มะละกอ ชมพู มะมวงสีเขียวนากิน และอีกลําขายขาวเหนียวมะมวง 
มะมวงเหลืองเปลงปลั่งนากินทีเดียว
 แกเดินมาหยุดอยูตรงเรือขายผัดไทย หอยทอด ซึ่งลอยลําอยูแถวท่ีสอง
จากฝงโดยมีเชือกผูกโยงไวกับเสาไมและมีเสาไมปกอยูขางๆ ลําเรือ
 "เออ...แมคา ขอผัดไทยหนอย"
 แมคาตะโกนตอบอยางคุนเคย "เด๋ียวคะ แปบนะ" โดยไมไดหันมามอง
แตประการใด เพราะมือเธอไมวางกําลังผัดเจาหอยทอดใสไข บนกระทะกลมใหม 
เอาตะหลิวปดเจาหมูสับไวขางๆ กระทะ ตรงกลางกําลังตอกไขใสอยูสองสามฟอง
 "จะรับอะไรดี...ตา"
 "เอ...จะกินอะไรดีเนอ เห็นเจาหอยทอดก็อรอย ผัดไทยก็ทาทางจะแซบ"
 แมคาหันมาย้ิมกับตาอยู
 "เอาสองอยางปนกันเลยดีไหมตา จะไดกินท้ังสองอยาง"
 ตาอยูนึกสักครู
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 "เออ...เขาทาดี ถาง้ันเอาสองอยางน่ันแหละ"
 หลงัจากนัน้แกหันไปสัง่ขาวเหนียวมะมวงกับแมคาซึง่ลอยลาํอยูแถวท่ีสาม 
วางกะละมังมะมวงไวตรงกลางลําเรือขางหนาและรอบๆ เรือก็เต็มไปดวยมะมวง   
สุกงามตานากิน
 "แมพร้ิง นั่นมะมวงท่ีสวนเอ็งหรือ..."
 "ไมดอกตา ไปรับมาจากปากคลอง แหมเหน่ือยจริงๆ สมัยน้ี ตองต่ืน      
แตเชามืด เมื่อไหรมันจะสบายกะเขาสักที"
 ตาอยูปลอบใจ
 "อยูกันอยางนีก็้ดแีลวนะแมพริง้ ดลูกูๆ ขาพวกเขายายไปอยูในกรงุเทพฯ 
บางไปอยูทางเหนือบาง แตขาก็ยังชอบที่นี่ ไมอยากไปไหน เราอยูกันแบบนี้แหละ   
มีความสุขกวา"
 แมพร้ิงถามตอ
 "พวกมันมาเย่ียมตากับยายบางไหม"
 "นานๆ มากนัท ีพวกมันไมชอบทีน่ี ่มนับอกวาไมสะดวก แหม...จาํไดไหม
แมพร้ิง เมื่อกอนสะพานก็ไมมี ถนนก็ไมมี พวกเราก็อยูกันได ไมเห็นจะลําบากตรง
ไหน ดีเสียอีกสบายออก อยูกับคลองน่ีแหละ ลมเย็นสบายดี ผูคนก็ไมเรงรีบอะไร 
แถมก็รูจักกันไปหมด จริงไหม...แมพร้ิง"
 แมพร้ิงเห็นดวย แถมออกความเห็นเชิงบน
 "ความจริงฉันวา หากไมสรางถนนขางหลังแลวกลายเปน            
บานจัดสรร พอเปนบานจัดสรร ยุงจะตาย รถราก็ว่ิงกันวุนไปหมด แถมเจา             
แมงกะไซค มนัก็พลอยทําเสียงดังลัน่คลองไป ทาํมาทําไปกลายเปนเสียงดังรบกวน
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จนหลับไมคอยจะลง ไหนจะรถมอเตอรไซครับจาง ไหนจะเรือหางยาว โอย...             
เบ่ือจะตายแลวตาเอย"
 ตาอยูพยักหนา
 "คิดอยูอนาคตมันคงถมคลองสรางเปนบานจัดสรรดวย ขานะคิดแลว
เสียวไสจรงิๆ บานเมืองมนัจะเจริญทางวัตถุอยางเดียว ไมยอมใหวิถีชวิีตแบบไทยๆ 
เดิมๆ อยูบางเลย...นาเสียดายหวา"
 "เออ...แลวตาจะเอาไหม ขาวเหนียวมะมวงนะ"
 ตาหัวเราะ "เกือบลมืเหมือนกัน เอาใสถุงไปฝากแมเนียนท่ีบาน เห็นมนับนๆ 
อยูเหมือนกันวาอยากกินขาวเหนียวมะมวง"
 ตาอยูยืนคุยกับเพ่ือนบานรายอ่ืนๆ อยางออกรส อยูนานพอสมควร       
แถมสัง่กาแฟโบราณมากินกับปาทองโกไปพลางๆ ดวยความใจเย็นตามภาษาชาวบาน
 ทันใดนั้นตาก็ไดเสียง
 "ผัดไทยหอยทอดไดแลวตา"
 ตาอยูเอามือไปรับโดยผานแมคาในเรืออีกลํา อยางกันเอง แลวเอามือ
ลวงกระเปาตบซายตบขวา ทําหนาตาตกใจ ยืนนึกอะไรของแกอยูพักใหญ
 "เอย...ขาลืมกระเปาตังค สงสัยไมไดเอามาจากบาน งั้นเอาของไวที่นี่
กอนเด๋ียวกลับมา"
ตาอยูรีบเดินออกจากท่ีนั่นแลวเดินกลับบาน ผานสะพานไมทางเดิม พอไปถึงบาน
 "แมเนียน ขากลับมาบาน จะมาเอาอะไรนา ลืมแลว..."
 "แหม แกก็ขี้ลืมแบบนี้ทุกที ลืมโนนลืมนี่อยูเปนประจํา อีกหนอยก็กลับ
บานไมถูกหรอก"
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ตาอยูเดินไปเดินมา เอามือกุมหัว คิดๆๆ คิดเทาไหรก็คิดไมออกวาจะกลับมา             
เอาอะไร
 "งั้นแกลองบอกมาวา ตอนเดินออกจากบานเห็นอะไรบาง พอนึกไดไหม 
เผ่ือจะชวยจําอะไรไดบาง" ตาอยูตั้งสติอยูพักหน่ึง
 "ขาเห็นสะพาน เห็นคลอง...เห็นเรือ...เห็นแมคา..."
 "แลวเห็นอะไรอีก ลองนึกไปเร่ือยๆ เผ่ือจะคิดออก"
 "เออ...ใชแลว ขาสั่งผัดไทยหอยทอด..."
 ยายเนียนพยายามชวยซ่ึงเคยทําเปนประจําจนชิน
 "แลว...กลับมาเอาอะไรละ หรือ วาจะกลับมาเอากระเปาตังค"
 "เออ...ใชแลว ฮา ฮา ฮา ขาจาํไดแลว จะกลับมาเอากระเปาตังต ลมืเอาไป
              วาแลวแกก็รีบออกจากบานไปอยางรวดเร็ว กอนออกจากบานก็พูดอยู
คนเดียวดังๆ วา
 "ไปเอาหอยทอด ขาวเหนียวมะมวงๆๆ "
             "เอาทองเขาไป จะไดจําได" คนโบราณบอกไววา หากข้ีลืม                  
ใหพยายามมองของทุกอยางท่ีหยิบและวางทุกอยางในท่ีๆ วางประจํา จะไดไมลืม 
อีกอยางหากกลัวลืม ก็ใหพูดดังๆ หลายๆ ครั้งมันจะชวยไดอยู"
 ตาอยูย้ิมอยางอารมณดี "เหมือนทองบทละครนะหรือ สนุกดีนะ"
             "เหมือนอะไรก็ชางเหอะ ทองไวเหอะ อยางนอยก็ชวยความจําไดบาง"
              ยายเนียนมองสามีเดินออกจากบานดวยสายตาเปนหวง เพราะตาอยู
ระยะหลังความจําไมคอยดีแลว มักลืมโนนลืมนี่เปนประจํา บางครั้งก็ลืมแมกระท่ัง 
กินขาวหรือยัง เปนตน
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 "เออ...แลวจําไดหรือยังวาจะเอากระเปาตังคไปจายใคร?"
 ตาอยูตอบอยางมั่นใจ
 "จําไดแลว เอาไปจายแมคา"
 "เหรอ...งั้นฝากซ้ือกลวยทอดมาฝากหนอย"
 แกพยักหนา เดินกลับไปอยางเรงรีบ แตไมนานนักแกก็เดินกลับมาถาม
ยายเนียนนหนาตาเฉยจําไมไดแลววา เมียแกฝากซ้ืออะไร
 "น่ีๆ ชวยจดใหหนอยวาฝากซื้ออะไร"
 "โห...ฉลาดข้ึนน่ี รู จักจดดวย ความจริงจดมันทุกอยางน่ันแหละดี               
จะไดไมลมื ใครสอนละ" ตาอยูทาํทาเขินๆ ไมมใีครสอนหรอก ขาเคยเห็นทางทีวีนะ...
ตาอยูเดินกําเจาแผนกระดาษจดเอาไวแนน รีบเดินออกไปนอกบาน ภรรยาก็ถาม
อีกคร้ัง 
 "กอนไป ถามหนอยที่แกทําทาโมโหหงุดหงิดหลายวันมาแลวน่ันนะ         
มันมีเร่ืองอะไรในใจ บอกหนอยไดไหม?" ตาอยูทําทาทางกงกง (งง)...
        "สงสยัลืม...ลมื...ลมื...ลมืจด...หอยทอด...แลวกระดาษจดอยูไหน...???
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 สิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไดสําหรับมนุษยเรา  แนนอนและเท่ียงแทก็คือเมื่อเกิด
มาแลว  ก็ตองอยูในวัฏจักรของการเปล่ียนแปลง คงไมมีใครที่เกิดมาแลวไมมี
ประสบการณกับความเจ็บปวย  เวลาผานไปจากวัยเด็ก อายุเร่ิมมากข้ึนๆ ก็เขาสู  
วัยชรา  สุดทายคงไมมีใครที่อยูคูโลก  แตกอนที่จะจากโลกใบน้ีไป   เราตองยอมรับ
กับการเปล่ียนแปลงใหไดโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในสังขาร รางกายของเรา         
ที่คอยๆ ทรุดโทรม  เส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาเน่ืองจากถูกใชงานมามาก  ดังน้ัน
เราจึงตองรูจักท่ีจะดูแลรางกายและจิตใจใหแข็งแรง เพราะเม่ือเรามีจิตใจที่ออนลา 
ทอถอย  ก็ทําใหรางกายออนแอ ขาดกําลังวังชา สมองทํางานชา หรือเสื่อมไปเลย  
หลายคนจําอะไรแทบไมได  หลงๆ ลืมๆ   เหมือนอยางสามีของยายเนียน ท่ีมีจิตใจ
ที่ขาดสมาธิ สับสน  

กงกง….ลืมจนได

“เผชิญกับการเปล่ียนแปลง….
 ตองยอมรับมันใหได” 



95รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

 เร่ืองสัน้น้ีเตือนใหเราพรอมยอมรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาพรางกาย  
เพ่ือใหเราสามารถดําเนินชีวิตในโลกอยางเขาใจและมีความสุข เราจําเปนท่ีจะตอง
เขาใจ  และยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้กับตวัเราเองและกับผูอืน่  ทีส่าํคญัตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดวยใจยินดี  ไมเพียงแตเร่ืองของรางกายเทาน้ัน  หากเรา
ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในดานอ่ืนๆ เชนสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู 
สถานภาพทางการเงิน  ครอบครัว คนรัก  เราก็ตองยอมรับมันใหได  แลวความสุข 
สันติสุข  จะเปนของเราในทุกๆ วัน 
 คริสตชนเราเช่ือวา ภายใตฟาสวรรค  แผนดินโลกน้ัน มีวาระสําหรับ       
ทุกส่ิง  มีวาระเกิด  วาระตาย...อยาใหเราวิตกกังวลกับสิ่งท่ียังไมเกิดขึ้น                 
ในอนาคต   หรือวันพรุงน้ี เพราะพรุงน้ีก็จะมีความกระวนกระวายของ               
วันพรุงน้ีเอง (พระธรรมมัทธิว บทที่  6 ขอที่ 34)
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 ผมขออนุญาตพูดคุยเรื่องผูอาวุโสอีกครั้งนะครับ เพราะแฟนๆ 
ของผมสวนมากจะเปน ส.ว. (สูงวัย) มากกวากลุมอ่ืน หนุมสาวตางก็หันไป
อานทางอนิเตอรเนต็กนัหมด หากหลงเขามากคิ็ดเสยีวาฟงผูใหญเขาคยุกัน
ละกันนะครับ... 
 แตไหนแตไรมา ผมเปนคนท่ีชอบพบปะพูดคุยกับคนแก เอย...      
ผูสงูอาย ุบางครัง้ก็แวะไปเยีย่มเยียนตามท่ีพกัของผูสงูอายเุสมอๆ ทําไมหรอื
ครบั...ก็เพราะผมมกัจะไดอะไรดีๆ  จากผูมากดวยประสบการณจริงของชวีติ
มาอยางโชกโชน ท้ังดานดีดานลบ และที่สําคัญผมมักจะไดรับบทเรียนหรือ
เรื่องราวคําสอนท่ีเต็มไปดวยความจริงของการเดินทางอันยาวนานหรือ       
จะเรียกแบบชาวบานวา จบมหาวิทยาลัยชีวิตมาแลว

12 กอนตะวันจะลับขอบฟา
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 ถึงแมจุดหมายปลายทางของแตละคนจะเหมือนกัน หลายคนเดินผาน
มาแลวกวาเกาสบิป...ระหวางทางของพวกเขา...บางคนก็เดินทางมาดวยความยาก
ลําบากเหลือเกิน ตองแบกสัมภาระมากมายจนหลังแอนกวาจะมาถึงจุดน้ี...
 ในเวลาเดียวกันก็มีอีกหลายๆ คนเดินทางมาแลวดวยความสนุกสนาน 
ตัวเบา มีสันติสุข กับเวลาอันยาวนานในการเดินทาง ไมตองแบกสัมภาระอะไรเลย 
เพราะรูวาสุดทาย...
 เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว เราไมสามารถนําอะไรติดตัวไปไดเลย
แมแตชิ้นเดียว ไมวาสิ่งนั้นจะมีคามากมายเพียงไร เงิน อํานาจ ชื่อเสียง ลาภยศ      
ดังน้ันเลยไมแบกใหหนักสักอยาง 
 อยูอยางพอเพียง วันตอวัน...!
 สําหรับคําวาผูสูงอายุหมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป สําหรับ
คนชรา หมายถึง ลักษณะทางกายภาพเปนหลักในการเรียก สวนผูอาวุโส 
น้ันหมายถึง ผูแกกวา เกากวา เปนหลัก...
 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีไทย ไดใหคําจํากัดความ  
ไววา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปท้ังชายและหญิง ซึ่งใน       
การศึกษารวบรวมขอมูลประชากรผูสูงอายุไดแบง ผูสูงอายุเปน 2 กลุม คือผูสูงอายุ
ตอนตน และผูสูงอายุตอนปลาย ผูสูงอายุตอนตน หมายถึง คนท่ีอายุ 60-69 ป        
ทั้งชายและหญิง สวนผูสูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 70 ป                  
ทั้งชายและหญิงเน่ืองจากการความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร การแพทย 
อาหารการกิน และอ่ืนๆ ในยุคน้ี ทําใหอายุของคนเรายืนยาวมากข้ึน โดยเฉล่ีย          
74 ป 
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 อีกเร่ืองที่นาสนใจอยูไมนอยก็คือ นักวิชาการบอกวาหากเกษียณอายุ
ตัง้แต 62 ป จะมอีายุยืนยาวออกไปถึง 84 ป แตถาหากเกษียณอายุ 65 ป โดยเฉลีย่
จะอยูตอไปไดอีกเพียง 2 ปเทาน้ัน โดยใหเหตุผลวาการเกษียณอายุนอยต้ังแต         
62 ปไมตองทนทุกขกับการกดดันจากการทํางาน ไมตองคดิมากหรือมคีวามเครียด
อีกตอไป แต...มันก็เปนเพียงสถิติเอามาใหลองพิจารณาดูครับ เร่ืองจริงจะเปน
อยางไรก็ขึ้นอยูกับแตละบุคคล ไมจําเปนตองเหมือนกัน
 อาจารยทานหน่ึงเคยกลาวไววา การจะกาวเขาสูวัยสูงวัยน้ัน       
ตองยอมรับความเส่ือมโทรมทางรางกายแลวยงัตองยอมรับการเปลีย่นแปลง
ดานจิตใจและอารมณ ตลอดจนความรูสกึของตนในฐานะเปนผูสงูวยัอีกดวย 
 โดยเฉพาะอยางย่ิงทาทีและการปฏิบัติอยางไมสมควรหรือไมใหเกียรติ
ผู สูงวัยน้ัน เปนสิ่งที่รับไดยากย่ิงไมเพียงแตตัวผู สูงวัยเองเทาน้ัน แตคนอื่นๆ                    
ที่ไดพบเห็น การดูถูกดูแคลนผูสูงอายุก็ยอมรูสึกไมดีตอผูที่กระทําเชนน้ัน ทาที        
และการปฏิบัติอยางไมสมควร หรือไมใหเกียรติผูสูงอายุนั้น แสดงออกใหเห็น            
ไดหลายอยาง เชน  สายตาท่ีแสดงถึงความรังเกียจ รําคาญ และดูหมิ่น คําพูด           
ที่ทํารายจิตใจของผูสูงวัย เชน
 "คนแกก็เปนอยางน้ีแหละอยาไปถือสาเลย"
  "คนแกขี้นอยใจเสมอ" 
 "คนแกทําอะไรก็ซุมซามไปหมด" 
 "คนแกก็เปนอยางน้ีแหละข้ีลืมอยูเร่ือยๆ"
 คาํพูดเหลาน้ีลวนแตเปนคาํพูดทีต่อกยํา้ความบกพรองหรอืความออนแอ
ของผูสูงวัย แทนท่ีจะพูดใหกําลังใจหรือปลอบใจ กลับพูดทับถม ดูถูก และซํ้าเติม 
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 สิง่เหลาน้ีเปรียบเหมือนอาวุธท่ีใชทาํลายจิตใจของผูสงูวัยไดอยางงายๆ 
เปนสภาพหวานอมขมกลืนสําหรับผูสูงอายุเปนอยางมาก
 แต...ในแงหน่ึงผูสูงอายุเองก็ตองตระหนักดวยวา คําพูดเหลาน้ันก็มี      
สวนจริงอยูบางเชนกัน ผูสูงอายุจึงจําเปนตองฝกฝนจิตใจเพ่ือยอมรับความจริง       
ตอการเปล่ียนแปลงของตน เพ่ือจะเคยชินตอทัศนคติ คําพูด และการกระทําของ     
ผูอื่นท่ีมีตอเราในฐานะผูสูงวัยมากข้ึน  
 การไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุตามท่ีพักคนชราน้ัน ตองระวังเหมือน
กัน เพราะแตละคนก็มีอาการแตกตางกันไป ยกตัวอยางสักเรื่อง ผมเคยไป
เยี่ยมคนสูงอายุของสถานที่พักของรัฐบาลจัดให มีคนสูงอายุหญิงรายหนึ่ง 
อายุอานามคงเกิน 90 ป ผมเขาไปใกลหรือเรียกวาเพียงเดินเฉียดรถเข็น      
ท่ียายน่ังอยู แหม...คุณยายควาแขนผมหมับ เหนียวแนน...แทบจะแกะไมออก 
 “ชวยฉันหนอยไดมั๊ย" 
 “จะใหผมทําอะไรใหหรือครับ" ผมรูสึกดีใจที่ยายมีอารมณดีย้ิมแยม
แจมใส แถมยังเอามอืจบัแขนผมไวแนนเชียว คดิในใจวาทานคงรักผมเอน็ดผูมมาก
เปนแน  
 “คุณ...ชวยพยุงฉันข้ึนไปนั่งบนเกาอี้ตัวน้ันหนอย" 
 “ออ...เร่ืองเล็ก...ไดเลยๆๆ" 
 กอนท่ีผมจะพยุงยายคนน้ันข้ึนไปน่ังบนเกาอี้ตามท่ียายขอ ทันใดน้ัน      
ผมไดยินเสียงตะโกนจากพยาบาลดังลั่นหองจนผมตองหันไปมอง 
 “หยุดๆๆ อยาทําอยางน้ันวางยายไวกอน" 
 ผมหยุดชะงักสักครูดวยความแปลกใจ
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 “คุณทําอยางน้ันไมได รูหรือไมวายายแกยืนไมไดแลว หากคุณพยุงยาย
ขึ้นมา ถาลมลง คุณตองรับผิดชอบ อาจโดนฟองได"  
 “ครับ ครับ ครับ ผมรีบแกะมือคุณยายออกดวยความตระหนกตกใจ ! 
เราใจดีหวังจะชวยคุณยายใหไดนั่งเกาอี้ตัวโปรด แต...หากแกยืนไมได...คงตองหก
ลมแนๆ เพราะผมไมไดรับการอบรมหรือเตรียมตัวมากอนที่จะพยุงยายใหถูก
ลักษณะท่ีควรเปน ผมรูสึกผิดและเขินอยางบอกไมถูก เลยตองขอโทษขอโพย 
พยาบาลทานน้ันไป 
 อีกอยางท่ีตองทําใจใหได คือ ตองยืมหูใหคนสูงอายุไวใชเลยทีเดียว 
แหม..บางทานข้ีบนจูจีจ้กุจกิเกนิจนิตนาการ และมักจะเปดเทปซ้ําแลวซํา้เลาจนแทบ
จะปดหู...แตเมื่อคิดวาน่ันเปนความสุขของทาน เรายอมๆๆ ครับพม ! 
 อีกราย...ยายเฟองมาอยูที่อเมริกาสิบกวาปแลว...ที่มาก็เพราะลูกสาว
ขอรองใหมาชวยดูแลหลานสาวที่บาน อุตสาหทําเร่ืองและบินไปรับท่ีเมืองไทย        
ดวยตัวเอง บอกวา
 “ไปทีน่ัน่แมไมตองหวงอะไร ทางรฐับาลเขากใ็หเงินใชสบายๆ เดือนหน่ึงๆ 
ก็ตกประมาณเกือบพันเหรียญเชียวนา... แถมเวลาเจ็บปวยทางการเขาก็รักษา         
ใหฟรีอีกดวย" 
 “ยายก็ไมเขาใจเหมือนกันวา ยายไมเคยทํางานเสียภาษีใหทางเขาเลย 
แลวเขาจะใหเงินใชแบบนั้นเปลาๆ...?”
 ผมยังไมทันไดตอบอะไร...ยายบนตอ 
 “โธเอย...อยาใหพูดเลยดีกวา...มนัใหยายมาเปนคนใชของมันตางหาก" 
 “ทําไมยายพูดแบบนั้น ลูกๆ หลานๆ พวกเขาคงไมไดคิดแบบนั้นแน" 
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 ยายส่ันหัวพรอมกับหัวเราะเสียงดัง
 “มึง...เอย คุณ...ลองคิดดูสิ ยายไปไหนไมไดเลย ที่นี่ไมมีรถ...ขับรถ          
ไมเปนก็เหมอืนไมมขีา...ไปไหนไมรอด อยูแตในบานลูกเดียว พวกเขาออกจากบาน
แตเชากวาจะกลบัมากม็ดืคํา่ ภาษาเราก็พูดไมเปน ขนาดขางบานยังไมสามารถพดู
คุยกันไดเลย เหมือนคนใบ" ผมอึ้งไปเหมือนกัน 
 “ไอหลานสาว พอมนัโตข้ึนหนอย แหม...มนัก็ไมทกึไมทกัเราเลย วันหน่ึงๆ 
ก็มัวแตเลนอยูกับคอมพิวเตอร พอไปเรียกมันกินขาว มันก็หาวาเรายุง ที่รายย่ิงกวา
นั้น เวลาเขาบานใหมนัถอดรองเทา มันบอกวาถอดแลวมัน เหม็น"
 " โธเอย...เวลานอนมันยังใสรองเทานอนเลย"
 เฮอ...เวลาเราสอนมัน บางทีมันก็ดาเอาแสบๆ ‘ชัดอัพ!’ ตอนแรกก็ไมรู
วามันแปลวาอะไร มารูทีหลัง... ยายรองไหอยูหลายวันทีเดียว" ยายครุนคิดสักครู
 “บางทีมันใหยายรับโทรศัพท ยายทําไมเปน มันก็วา เราโง"
 ยายวาตอ...แตอารมณผอนคลายลงบางวา
 “เชื่อไหมวาระยะหลังนี้ยายไดกลับเมืองไทยบาง พอถึงเมืองไทย        
โอโฮ...เหมือนนกออกจากกรงเลย บินเปรอ นั่งรถเมล เกาะมอเตอรไซครับจาง           
ไปไหนมาไหนไดสบาย ลืมความเปนผู สูงอายุไปอยางไมรู ตัว...ของกินเพียบ            
ออกมาหนาบานก็เจอแลว พูดคุยกับใครก็ไดดวยภาษาไทยของเราดวยกัน"
 ยายหันมาย้ิม "มาคราวน้ีคงเปนเท่ียวสุดทายแลว..."
 "ยายไมกลับไปแลวอเมริกา...อยากอยูเมืองไทย...ใครจะวาอะไร                  
ก็ชางหัวมัน สําหรับฉันแลว ไมมีที่ไหนจะดีไปกวาบานเกิดเมืองนอนของเรา                  
มีความสุขท่ีสุดในโลก"
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 กอนท่ีตะวนั แสงสวาง ดวงจนัทร และดวงดาวทัง้หลายจะอบัแสง 
ยายเฟองนอนหลับอยางมีความสุข บนเสื่อผืนเกาๆ ในบานหลังคาสังกะสี
ขางทางรถไฟมักกะสัน !!
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 พูดถึงผูสูงอายุแลว  เราตองเขาใจวาจะมีการเปล่ียนแปลงตางๆ เกิดขึ้น
มากมายหลายดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  หรือแมแตสังคม และ              
สิ่งแวดลอมท่ีเปนอยู ผูที่ไมสามารถปรับตัว ปรับใจตอการเปล่ียนแปลงส่ิงเหลาน้ี     
ไดจะทําใหเกิดภาวะตึงเครียด  ขาดความสุขในท่ีสุด
 การท่ีอยูในสังคมที่ตองปรับตัวใหเขาและทันกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมจึงเปนเร่ืองทีผู่สงูอายุตองคาํนึงถึงเชนกัน  ทาํอยางไรท่ีจะใหตวัเองมีชวิีต
อยูอยางมคีวามสขุบนพ้ืนฐานของการยอมรบัความหลากหลายและความแตกตาง
กันของคนในแตละสังคม
 เรื่อง...กอนตะวันลับขอบฟา   ใหเราเห็นถึงชีวิตที่เราทุกคนตองอยูใน  
โลกใบน้ี   โลกของการเปล่ียนแปลงต้ังแตการเกิด  แก  เจ็บ และตาย  โลกท่ีเราไม
อาจรูไดวาเม่ือไหรเราจะจากไป  โลกท่ีผูสูงอายุอยางยายเฟอง ตองประสบปญหา

กอนตะวันจะลับขอบฟา

“ศักดิ์ศรีของคนหนุมสาวคือพลังของเขา
แตความสงางามของคนชราคือผมหงอก…”
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กับความขัดแยงดานวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  ยายเฟองจําเปนตองเอาใจใสดแูลตนเอง
ใหมากท้ังสภาพรางกายและจิตใจ สําหรับยายเฟองแลว คําตอบอยูที่วาอยูที่ไหน     
ก็ไมสุขใจเหมือนอยูบานเรา เมืองไทยของเรา  แตสําหรับ ผูสูงอายุคนอื่นๆ ที่ไมมี
ทางเลือกก็จาํเปนตองปรบัใจของตนเองใหได ดวยการเปดใจยอมรบัการเปล่ียนแปลง
ทีเ่กิดขึน้  ยอมรบัความคดิเห็นของลกูหลานใหมากขึน้   และลกูหลานก็ตองเอาใจใส
ในการดแูลพอแมเปนอยางดดีวยเชนกัน ไมควรทําดวยหนาที่ แตตองทําดวยใจ  
ดวยความรัก และดวยความปรารถนาดีซึง่ผูสงูอายุสามารถรับรูได แลวความ
สุขก็จะเกิดขึ้น
 “ศกัด์ิศรขีองคนหนุมสาวคือพลงัของเขา  แตความสงางามของคน
ชราคือผมหงอกศีรษะที่มีผมหงอกเปนมงกุฎแหงศักด์ิศรี” (จากพระธรรม
สุภาษิต บทท่ี 20 ขอ 3-4) พระเจาทรงเห็นคุณคาของมนุษยทุกคนท่ีพระองค            
ทรงสรางข้ึน  ทรงเห็นคุณคาของการเปนพอ แมผูใหกําเนิด  ที่ตองสั่งสอนลูกหลาน
ถึงพระคุณของพระเจา   ที่ตองอธิษฐานเผ่ือพวกเขาเพ่ือใหอยูในทางของพระองค   
พระองคทรงเห็นคุณคาของความเปนลูกท่ีตองเช่ือฟง  ดูแลพอแมยามแกชรา           
เจ็บปวย ชวยตัวเองไมได ทําอยางไรที่จะใหชีวิตของผูสูงอายุในครอบครัวเรา                
ผูสูงอายุที่เรารูจักมีชีวิตที่เปยมลนไปดวยความช่ืนชมยินดี สันติสุขและสงางาม       
ขอพระเจาแหงสันติสุขจงสถิตอยูดวยกับผูสูงอายุทุกทาน
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 หลายคร้ังเขาต้ังใจจะนอนต่ืนสายสักวันในวันหยุดเสารอาทิตย แตไมรู
เปนอะไรเขากลับตืน่เชาเหมือนปกติ หรอืบางทีก็ตืน่กอนเวลาดวยซ้ํา เปนเร่ืองท่ีสนัติ 
ไมเขาใจ    
 เชาน้ีก็เชนกัน พอรูสึกตัวพลันสมองก็สั่งการใหรูวาตองทําอะไรบาง         
แตใจกลับกระซิบเบาๆ อีกอยาง ไมอยากลุก...วันน้ีวันหยุดนอนใหสบายดีกวา         
บิดข้ีเกียจหนอย...หลับตอ...สมองแยงวาใหลุกข้ึน มีนัดกับ จอม แฟนสาวแตเชา  
"วุนวายจริงเวย...มัวแตทะเลาะกันอยูนั่นแหละ ขาไมตองนอนกันพอดี แหม...วันน้ี
วันหยุดจะนอนต่ืนสายหนอยไมไดเชียว"

                

13 คิดไมออก...บอกหัวใจ
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 เขานอนบนทั้งๆ ที่ยังไมลืมตาดวยซํ้า ดึงผาหมใหกระชับแนบไหล        
เกือบถึงคอ เอ้ือมมอืไปเปดเพลงจากวิทยุขางเตียงเบาๆ ตัง้ใจวาจะของีบตอสกัหานาที
 ณ รานอาหารริมแมนํ้าเจาพระยาแหงหน่ึงในแถบนอกเมือง เปนรานท่ี
คอนขางจะมีบรรยากาศนารื่นรมย สถานท่ีกวางใหญพอสมควร แขกเหร่ือก็เต็ม    
เกือบทุกโตะ อาหารมีชื่อหลายอยางจนเปนท่ีรูจักกันดีของนักชิมทั่วไป วันน้ีเขา       
มานั่งรอจอมคนที่เขารักและคิดถึงมาตลอดอาทิตยที่ผานมา
 และวันน้ีเปนวันท่ีเขานัดจอมมารับประทานอาหารดวยกัน หลังจาก        
ไดรับการแนะนําจากเพ่ือนรวมงานและไดติดตอสนิทสนมกันอยางดีจนถึงกับ
ตกหลุมรักเธออยางหมดใจ
 เขาเหมอมองสายนํ้าท่ีไหลผานไปชาๆ พรอมกับผักตบชวาหลายกอ       
เรือวิ่งกันไปมาอยางเพลิดเพลิน บางก็เปนเรือพาย เรือลากจูงสินคา เรือที่พา              
นักทองเท่ียวตางโบกไมโบกมือทักทายกันอยางมีความสุข ลมพัดเอ่ือยกระทบกาย
รูสึกเย็นสบายถึงแมอากาศจะรอนมากตอนกลางวัน
 พนักงานเสิรฟเขามาทักพรอมนําสมุดปากกาลูกล่ืนในมือ
 "สวัสดีครับ พรอมจะสั่งอาหารหรือยังครับ?"  สันติรู สึกเกรงใจท่ีนั่ง            
มานานแลวกวาสิบนาทีเลยส่ังของทานเลนมากินไปพลางๆ กอน "พ่ีรอเพ่ือนอกีคนนะ 
แต...เอาของทานเลนมากอน แลวจะส่ังพรอมกันอีกที"
 "ไดครับ จะสั่งอะไรดีครับ"
 "เอาขาวเกรียบกุง และ ทอดมนัปลากราย...เทาน้ันกอน เด๋ียวคอยสัง่เพ่ิม 
ไมรูเหมือนกันวาเพ่ือนผมเขาจะทานอะไร"
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 พนักงานเสิรฟรับใบสัง่อาหารเรียบรอย เดินจากไปดวยทาทางนอบนอม
กันเอง จนเขารูสึกผอนคลายลงบาง แตภายในจิตใจยังกระวนกระวายไมหาย        
พลางคิดไปตางๆ นานา ทําไมยังไมมาสักที ยกขอมือขึ้นมาดูที่นาปดนาฬกา                
นี่สายไปเกือบครึ่งชั่วโมงแลว เอ...เธอหายไปไหน เธอลืมหรือเปลา หรือ...หรือ...
 คิดวนไปวนมา หลายเร่ืองหลายราวจนรูสึกวา มันเปนเร่ืองแปลกมาก      
ทีท่าํไมตองไปกงัวลมากมายขนาดน้ัน เด๋ียวเธอคงมาแนนอน ผูหญิงก็ชาแบบน้ีแหละ 
ไหนจะแตงหนาทาปาก แตงเน้ือแตงตวั อมื...ไมเปนไรนา เด๋ียวก็มา...อกีความคิดหน่ึง
ก็แวบเขามาในสมอง สงสัยเธอคงไมรักไมชอบเรา...แตใจก็โหยหา อยากเห็นหนา
เธอและพูดคุย อยากฟงเสียงอันออนหวานของจอม อยากอยูใกล...
 ในที่สุดเวลาผานไปเกือบชั่วโมง แตเขาอดทนรอแลวรออีก รอจนกระท่ัง
สมองสั่งการวาไมตองรอแลว หากเธอมาก็คงมาถึงแลว โทรไปถามเธอดีกวา          
หรือวามีอะไรเกิดข้ึนกับเธอถึงไมมาตามนัด หน่ึงชั่วโมงเต็มๆ ที่สันติเฝาแตกระสับ
กระสาย สายตาก็เพงมองทางเขาซึ่งทําดวยไมกระดานและตามโตะอาหารอ่ืนๆ      
เผ่ือวาจะไดเห็นเธอเดินเขามา หรือ กําลังน่ังรออยูโตะอ่ืนๆ ซึ่งขณะน้ีมีแขกมา            
นั่งเต็มหมดแลว ย่ิงทําใหเขาอึดอัดมากข้ึน
 เขาตัดสนิใจโทร ไปหาท้ังๆ ทีพ่ยายามหาเหตุผลและตองการรูความจรงิ
วามันเกิดอะไรข้ึน แตก็ทนหัวใจท่ีเรียกรองไมไหว...ความจริงเขาโทรเขามามือถือ
ของเธอหลายคร้ังแลวแตไมมใีครรบัสาย สวนการท่ีจะโทรไปท่ีบานเห็นจอมเคยบอก
ไววา หากไมจาํเปนไมตองโทรไปหาท่ีบาน เพราะพอแมดมุาก ไมอยากใหทานไดยิน 
หรือ รูวามีนัดกับผูชาย
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เด็กเสิรฟอาหารเดินเฉียดเขามาใกล คลายๆ จะถามวาจะส่ังอะไรอีกไหม โตะมัน
เต็มหมดแลว หากไมสั่งก็อยากใหออกไปรอขางนอก...เขาคาดเดาไปตางๆ นานา
 เขาน่ังรอไมไหวแลว เดินออกมาหนารานซึ่งตองเดินผานทางเดินแคบๆ 
เพียงไมกระดานสองสามแผนเทาน้ัน  หนัซายแลขวาก็ไมพบจอม เขาเดินกลับเขาไป
นัง่ท่ีเดิมดวยความเกรงใจเจาของรานอาหารท่ีเขายังไมไดสัง่อาหารเหมอืนคนอืน่ๆ
 เจาความคิดมันพยายามใหเหตุผลรอยแปด แตแพใจทุกที...
 หลายคร้ังทําทาจะเดินกลับ แตก็แพใจใหรอตอไป รอตอไป...จนตัวเอง
รูสึกหงุดหงิดบอกไมถูก วาจะเอาอยางไรกันแน จะรอหรือกลับบาน ! สองชั่วโมง   
ผานไปอยางเช่ืองชา ไมมีว่ีแวววาเธอจะมาตามนัด ความคิดหน่ึงโผลพรวดเขามา 
ทําใหเกิดความสับสนจนอยากเขกหัวตัวเอง
 "โดนหลอกแนๆ เลยนาย เธอไมมาแนนอน รอตั้งสองชั่วโมงแลวนะ"       
แตหัวใจยังไมถอย รักเธอตองรอหนอย นานเทาไหรก็ตองรอ..รอ...รอ...
 "ตองมีสักวัน...ตองมีสักวัน...จะเดินตามฝน...ไมทอไมหว่ันแมไกล        
แสนไกล..." แถมมีเสียงเพลงลอยลอยเขามาในใจอีกตางหาก เขาถึงกับหัวเราะ     
ออกมาดังๆ โดยไมสนใจใครจะเห็นหรือไดยิน
 "เออ...ดเีหมอืนกนั หวัใจกบัความคดิมนัทะเลาะกันไปคนละทาง แปลกด.ี.."
ความจริงเขาเองเปนนักอานตัวยง เคยผานตาจากหนังสือ การเรียนรูที่แทและ          
พอเพียง ของ  ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย วาสมองคนเราถามาพิจารณากันท้ังกอน         
จะแบงไดเปน 4 สวน
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 สวนท่ี 1 คอืสมองทีค่มุสญัชาตญาณดิบของเรา อยูตรงกลางเลย ควบคมุ      
การหายใจควบคุมการเตนของหัวใจใหเรามีชีวิตอยูควบคุมเรื่องความหิว ความอิ่ม
 สวนท่ี 2 คือ สวนทรงตัว ใหเราเดินสองขาได ว่ิงสองขาได
 สวนท่ี 3 อยูขางใน เปนสวนท่ีแสดงอารมณขึน้มา รกั โลภ โกรธ หลง กลัว 
อิจฉาริษยา
 สวนท่ี 4 เปนสวนบนสุด คือสวนคิด สวนใหเหตุผล..."
พอนึกข้ึนมาไดก็พอจะเขาใจ ทาํไมใจถงึไดสวนทางกับความคดิอยูเสมอๆ ความจรงิ
ไมใชหัวใจคิดเปนแน หัวใจ เปนเพียงอวัยวะสําหรับสูบฉีดเลือดไปยังสวนตางๆ       
ของรายกาย
 ถึงแม สนัต ิจะพยายามหาเหตุผลทีจ่ติใจสบัสนวุนวายอยูกับการรอคอย
นั้น มันก็พอจะอธิบายไดทางวิทยาศาสตรเหมือนกัน แต...ยังไงก็ปวดหัวอยูดี
 ในท่ีสุดเขารอไมไหวเพราะเวลาผานไปสามช่ัวโมง เขาไมสั่งอาหารเพ่ิม 
ไดแตเพียงขอโทษพนักงานเสิรฟ แลวควักเงินจายคาอาหารไป พรอมวางทิป           
คอนขางมากกวาปกติ เขาเดินคอตก กลับออกมาจากรานอาหารดวยจิตใจที่หดหู
ทีส่ดุเทาท่ีเขาจําความได นีห่รอืความรัก เสียดายเวลาท่ีรอคอยและเอาอกเอาใจเธอ
มานาน
 จากวันน้ันเปนตนมา เขาพยายามหักใจท่ีจะไมคดิถึง แต...พยายามแลว
พยายามเลาก็ทําใจไมได ไมเขาใจวาทําไมตองเปนเขา ไมใชเพียงแตเธอไมไป        
ตามนัดทานอาหารวันน้ันเทาน้ัน แมแตโทรศัพทมือถือก็ไมยอมรับสายเลย ทั้งๆ ที่   
รูวา เธอไมรับสาย แต...เผลอทีไรก็โทร ไปทุกที
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 เขาเคยผิดสัญญากับจอม โดยโทรศัพทเขาไปทางบาน พอไดยินเสียง
ผูชายรับสายก็ตองรบีวาง เขาเองรูสกึมนัผดิมารยาทมาก แตก็รูสกึใจส่ันกลัวไมกลา
ถามหาหรือขอพูดกับคนท่ีเขาเฝารอ
 จากน้ันไมนาน เผอิญไดเจอกับเพื่อนของจอม คนท่ีแนะนําให    
เขาไดรูจัก 
 "อาว...ไมรูหรอืวา จอมมนัถูกสิบลอถอยหลังชนและทับจนขาขาดไปสอง
ขาง"
 สันติไดยินดังน้ันถึงกับตกตะลึง ถามย้ําหลายคร้ังเพ่ือใหแนใจ
 "แลวผมจะไปเย่ียมเธอไดที่ไหน" เจาเพ่ือนคนน้ันส่ันศีรษะ พรอมกับเอย
ขึ้นอยางชาๆ ไมอยากเช่ือวาเจาสันติจะไมรูเร่ืองน้ี
 "ฉันเสียใจดวยจริงๆ เจาจอมมันทนพิษบาดแผลไมไหว เคาจากไป           
ตัง้หลายอาทิตยแลว ปานน้ีคงเผาไปแลว" เขาไดยินดังน้ัน ถึงกับตะโกนออกมาดังๆ
 "ไมจริง ไมจริง ผมไมเชื่อ ! "
 สนัติสะดุงตกใจตืน่ พรอมกบัสะบดัหัวอยางแรง ลกุพรวดพราดลงจาก
เตียงนอน ตั้งสติอยูสักพัก กอนที่จะหันไปปดวิทยุขางเตียง
 "เฮย...น่ีเราฝนไปหรือน่ี !"
 เขามองไปนาฬกาต้ังโตะ เลยเวลานัดไปแลว เขาควาโทรศัพทมือถือ      
รีบกดไปหาจอมอยางแทบจะทันที โดยท่ีไมตองคิดอะไรท้ังน้ัน "จอม ผมขอโทษนะ 
เด๋ียวผมคงไปสายหนอย"
 "แหม...เธอเปนคนนัดเอง แลวยังมาสายอีก รูไหมนี่มันเลยเวลานัด           
ไปเกือบชั่วโมงแลว ยังไมไดออกจากบาน ไมตองมาแลว !"  "อยาหาม ผมตองไป   
พบใหได"  แนหรือ...ลองถามใจเธอดูกอน....???
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 คงไมมีใครกลาปฏิเสธไดวา การรอคอยน้ันเปนส่ิงท่ีทรมานอยางย่ิง แม
กาลเวลาจะหมุนเวียนไปตามปกติ แตความรูสกึของคนรอคอยดูเหมือนวาย่ิงรอ ย่ิง
ทาํใหเข็มนาฬกาท่ีใชเปนเครือ่งมอืในการบงบอกเวลานัน้มนัเคลือ่นท่ีชาลงทกุทีจน
แทบจะหยุดน่ิง  ซึ่งหลายคนก็สามารถกาวผานชวงเวลาแหงการรอคอยน้ันได แตก็
มีผูคนอีกมากมายท่ีไมสามารถผานพนไปได ทําใหตองสูญเสียโอกาสดีๆ ในชีวิต  
สูญเสียคนท่ีรัก ฯลฯ เปนตน
 แลวอะไรเลาท่ีทําใหคนเราสามารถผานพนชวงเวลาแหงการรอคอยได 
“ความอดทน” เปนคําตอบท่ีดทีีส่ดุ เพราะหากเราไมมคีวามอดทนเราก็ไมสามารถ
ผานพนความทรมานอนัเสมอืนถูกคมมดีเชือดเฉอืนหวัใจออกทลีะนิดๆ แตการจะมี
ความอดทนไดนั้นก็ตองมาจากความรัก  ย่ิงรักมากย่ิงตองอดทนกับปญหาตางๆ 
รอบขางเพ่ือรักษาความรักน้ันใหย่ังยืน ดังเชนเร่ืองราวของสันติในเรื่องสั้น                 

คิดไมออก...บอกหัวใจ 
                                                                                                                                                      

                                                                                       
“ความรักทนไดทุกอยาง”
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"คิดไมออกบอกหัวใจ" แมจะฝน แตสันติเลือกตัดสินใจที่จะรอคอย "จอม คนรักของ
เขาต้ัง 3 ชั่วโมงโดยไมทราบสาเหตุวาทําไม "จอม" คนรักของเขาไมมาตามนัด           
ถึงกระน้ันเขาก็ไมโกรธและใหอภยั เพราะอยากจะโทรไปหา นีเ่ปนความรักแบบไมมี
เง่ือนไข ซึ่งหากความฝนรายของสันติเปนจริง เขาคงตองเสียใจเปนอยางย่ิง                
แตฝนน้ันไมจริงทําใหความรักของท้ังสองยังดําเนินตอไป
 ใหเรามองชีวิตของเราเองวา เรามีความอดทนและเขาใจคนที่เรารัก      
มากนอยแคไหน ใหเราเช่ือในสวนดีของกันและกัน อดทนตอกันและกันดังพระคํา
ของพระเจาใน 1 โครินทร บทที่ 13 ขอ 7 “ความรักทนไดทุกอยางแมความผิด
ของคนอ่ืน และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ         
และทนตอทุกอยาง”
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 ระยะนีห้ากใครไมไดเหน็ หรือไดยินเร่ืองราวเกีย่วกับการใชภาษา
และการกระทําไรซึ่ง จริยธรรม ไมรูกาลเทศะ ในบานเมืองของเรา แสดงวา
เชยเต็มที...เพราะเปนทอลกออฟเดอะทาวนในชุมชนไทยในแอลเอ            
เลยทีเดียว...
 อยางนอยก็มีหลายๆ ทานท่ีคาดไมถึงวา จะไดเห็นสิ่งเหลาน้ีเกิดขึ้น          
ในบานเมืองของเราในยุคน้ีนาเปนหวงเด็กๆ หรือเยาวชนไทยย่ิงนัก... 
 เรื่องน้ีทําใหคิดถึงเพื่อนหญิงคนหน่ึง เธอชื่อ เพลิน เพ่ิงเดินทางมา
อเมริกาเพ่ือศึกษาตอปริญญาโทดานการใหการปรึกษา (Counselor) เธอคอนขาง
จะเรียบรอยแบบหญิงไทยท่ีมกีารศึกษาและจากส่ิงแวดลอมทีด่ ีทีค่ดิแบบนัน้ก็เพราะ
กิริยามารยาทตลอดจนภาษาท่ีพูดสุภาพเรียบรอย รูจักท่ีตํ่าท่ีสูง ใหความเคารพแก

14 เนียนจริงๆ...มนุษยยุคสุดทาย!!
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ผูที่อาวุโสกวาเสมอๆ แถมไมเคยเห็นเธอโกรธใครสักที ใครวาอะไรก็ไดแตย้ิม             
ลูกเดียว....
 เพลิน...ก็มีขอเสียอยางหน่ึง คือเธอจะไมกลาขับรถข้ึนฟรีเวย ถึงแมวา
เคยขับรถในเมืองไทยมาแลวก็ตาม จะไปไหนมาไหนสักทีตองออมขับไปตามทาง  
ธรรมดาๆ แถมยังขับรถชาอีกตางหาก เร่ืองนี้เปนเร่ืองปวดหัวสําหรับรถคันอื่นๆ
เหมือนกัน จนถูกบีบแตรไลสงหลายตอหลายคร้ัง เธอก็ไมวาอะไรบีบไดบีบไป...     
เธอไดแตหันไปย้ิมให...ถาไมรูคงคิดวาเธอคงยียวนกวนประสาทเต็มที...
 กวาจะกลาขับขึ้นฟรีเวยไดตองใชความกลาอยางมาก ตองใหเพ่ือน       
ชวยน่ังเปนเพ่ือนอยูในรถดวยหลายวันกวาจะขับเองได แตก็ขับชามากและเกร็ง   
อยางไมนาเชื่อ ทั้งๆ ที่เพลินก็ขับรถในกรุงเทพฯ มาแลว ชนิดปาดหนาปาดหลัง       
เธอก็ไมเคยหว่ัน เร่ืองนีเ้ปนเร่ืองทีเ่ขาใจยากเหมือนกัน เพ่ือนๆ ของเพลินก็ไมสามารถ
รูสาเหตุวาทําไมถึงไดเปนแบบนั้น...
 วันหน่ึงขณะขับรถอยูฟรีเวยสาย 10 เหลือบไปเห็นแสงไฟสีแดง
ปรากฏขึ้นบนหนาปด ทําใหเธอตกใจมาก กลัววารถจะตองจอดกลางทาง 
ดังน้ันจึงขับไปสอดสายตาหาทางออกจากฟรีเวยไปเพื่อหาปมน้ํามันสักปม
  แต...แลว เธอตองตกใจ เมื่อไดยินเสียงแตรบีบไลมาทางดานหลังท้ังๆ 
อยูบนฟรีเวยตามกฎแลวเขาหามบีบแตรบนทางดวนน่ีนา... 
 ....ไมใชครั้งแรกที่โดนแบบนี้ เธอรูตัวดีวาอาจจะขับรถชาไป ดังน้ันเธอ   
จึงเรงเคร่ืองใหมันเร็วข้ึน ถึงจะเรงน้ํามันข้ึนก็ยังไมทันใจรถคันหลังท่ีขับจี้ตามมา     
ขางหลังตดิๆ ไมยอมใหหาง ดวยความเกรงใจหรือกลัวจะโดนชน เธอจึงขบัเปลีย่นเลน
เขาไปทางเลนชา เพ่ือจะใหรถคันหลังขับผานไปกอน.... 
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 กอนท่ีมันจะขับผานหนาไป ดวยความโกรธเร่ืองอะไรของเขาก็ไมรู  
แหกปากโวยวายพรอมทั้งขับรถปาดหนารถของเธออยางเฉียดฉิวพรอมกับชูนิ้ว..    
ใหเธอ
 เธองงมาก...เพราะไมรู ว ามันจะรีบไปไหนของมัน แถมชูนิ้วใหอีก         
ความจริงเธอก็ไมเขาใจดอกวามันหมายถึงอะไร รูแตวาเปนการแสดงความหยาบ
คายอยางหน่ึงเทาน้ัน
 เพลินไมวาอะไรเพราะคิดเสมอวาท่ีนี่ไมใชประเทศของเรา มาน่ีก็เพ่ือ
ศึกษาตอเทาน้ัน อีกไมนานหากจบแลวก็จะกลับไปอยูบานเราเหมือนเดิม จึงไมได
ใหความสนใจเทาไรนัก 
 พอหยุดพักหายใจลึกๆ ใหหายเครียดไดสักครู ก็ขับรถออกไปใหม            
เพ่ือที่จะหาปมนํ้ามันตรวจตรารถใหสบายใจกอนที่ขับกลับที่พัก.... 
 พอขับลงจากทางดวนไดสักครู อาว...ไฟแดง...เจอเจารถคันน้ัน
อีกแลว จอดเทียบกันเลยแตคนละเลน มันหันมาแสยะย้ิมอยางยียวน เห็นปากมัน
บนพึมพาํอะไรของมันก็ไมรู...ยังไมพอ แถมจองหนาอยูนัน่แหละ คราวน้ีมนัไมไหวแลว 
ทนไมไดจริงๆ...เธอไมรูจะทําอยางไรดี เลยยกมะเหงกใหซะงั้น !!! 
 จากน้ันก็แยกยายกันไปหลังจากไฟเขียว...อาว...เจอมันอีกแลวท่ีปม      
มนัเขามาทักทายเหมือนไมมอีะไรเกิดขึน้...แหม...ความจรงิมนัก็โงเหมือนเราน่ีแหละ 
ดันมาถามวา 
 "น่ีคุณ งอน้ิวหลายๆ น้ิว ยกใสผมน้ันมันมีความหมายวาอะไร...
เพราะไมเคยเห็น" 
 เธอหัวเราะออกมาดังๆ โธมันก็โงเหมือนเราเลยจริงๆ 
 "เคาเรียกมะเหงก!!"  มันวาตาม "มาแงก...มาแงก..." อยางอารมณดี 
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 “มันมีความหมายวาอะไรนะ” เธอย้ิม
 “ฉันไมรู...(โวย) !
 มันไมยอมลดละพยายามต้ือตอไป
 "มันหมายความวา ฉันโกรธคุณนะสิ !"
 "คุณวาโกรธ แลวทําไมยังย้ิมหวานอยูละ?"
 "อะไรของมัน (วะ) "
 กอนที่เธอจะวาอะไรตอก็ฉุกคิดขึ้นมาไดวา เพราะการ ย้ิมสยาม  นี่เอง
ทาํใหเขาแปลกใจวาทําไมวาเรา โกรธเขามาก แตเรายังมรีอยย้ิมใหเขาอยู...มัง๊ ??...
 ตอมา...เขาคนน้ันพยายามตีสนิทและถามไถเรื่องรถ เพลินก็บอก
เขาไปวาไมรูรถเปนอะไรเห็นมแีสงไฟสีแดงข้ึนมาใหเห็นบนแผงหนาปดรถ "ไมเห็นเหรอ     
ที่รถมันเสียฉันเลยตองขับชาลงเพ่ือหาชางซอม..."
 ความโกรธเคืองทั้งหมด เพลินลืมไปเลย...เพราะเจาหนุมมีทาทีเปน       
มิตรอยางดีแถมยังอาสาชวยดูรถใหดวย
 "คุณ ลองสตารทรถแลวเปดกระโปรงรถใหผมดูหนอย"
 เพลิน กลับขึน้ไปสตารทรถอยางวางาย และดึงปุมเปดกระโปรงรถใหเขา
ตรวจเคร่ืองดอูยางวางาย เขาเปดกระโปรงรถแลวชะโงกหัวเขาไปภายใน เอามือจบั
โนนจับนี่ของมันนานพอสมควร แลวเอยข้ึนวา
 "คุณ ดับเครื่อง"
 เพลินบดิกุญแจดบัเครือ่งอยางใจเยน็ เพราะคิดวาอยางนอยเขาคงรูเรือ่ง
เคร่ืองยนตพอสมควร และอาจชวยแกไขใหรถมันกลับเปนปกติได
 เขาเดินกลับมาขางรถใกลๆ คนขับ
 "คุณลงมาใหผมลองสตารทรถ"
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 เพลินลงจากรถ ย่ืนกุญแจให แลวเดินหางออกไปส่ีหากาว...เขาก็สตารท
รถเหยียบคันเรงน้ํามันอยางแรงสองสามครั้ง จนเห็นควันสีคอนไปทางขาวพุงออก
มาจากทอไอเสียอยูพักใหญ ในใจคิดวามันคงเปนเพราะน้ํามันเคร่ืองหรือทอไอเสีย
คงมีปญหาเปนแน...
 เขาปลํ้ากับเจารถเกือบครึ่งชั่วโมง แต..ก็ไมสามารถแกไขอะไรได 
นอกจากกลับมาบอกวา "ผมชวยไมไดแน คดิวานาจะเปนเจาเจนเนอเรเตอรเสีย ตอง
ใหชางท่ีรานซอมเขาทํา อาจใชของเกา หรือ ใหดีเปลี่ยนใหมเลยจะดีกวา
 "ของที่ใชแลว อาจตกประมาณพันกวาถึงสี่พันเหรียญ"
 เพลินทําหนามุย..เหมือนกําลงัใชความคิดอยางหนกักอนจะตอบเขาไปวา
 "แลวฉันจะขับกลับบานกอนไดไหม มันจะไปถึงไหม?"
 เขาก็บอกวา "ขับไดสบายมาก...ไมตองหวง ถึงบานแนนอน"
 เธอกลาวขอบคุณเขา หลังจากน้ันเขาคนน้ันก็ขับหายไป... 
 เพลนิ ใจไมดเีลยทีร่ถมีปญหาแบบน้ัน คิดวานาจะโทรศัพทไปหา
เพือ่นสนิทดีกวาวา จะทําอยางไรด ีขับรถกลับบาน หรือวาจะท้ิงรถไวท่ีน่ีแลว
ใหเพือ่นมารับ หรือวาจะโทรศพัทใหอูรถคนไทยมาชวยลากไปซอม เธอเอือ้มมือ
ไปควานหาโทรศัพทมือถือ
 "เฮย...กระเปาถือหายไปไหน...! ! "
 เพลินนาซีดเผือด หัวใจแทบหยุดเตน เธอคนหาภายในรถจนท่ัวก็ไมเจอ 
ตายแลว...ตายจริงๆ  "ไอบา..คนน้ัน...มนัคงขโมยกระเปาไปแนนอน"
 เพลินใจสั่นถึงกับรองไหออกมาดังๆ "ทําไม มัน...มัน...มัน...ทําไดเนียน
แบบนี้โวย..ในกระเปาถือของฉันมีทั้งใบขับข่ี เงินสด เครดิตการด และเอกสารอ่ืนๆ
อีกมากมาย..."
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 สมัยน้ีไวใจใครไมไดเลย...โลกนี้ชางเลวรายจริงๆ ! กระลอน       
โกหกตอแหลขโมย ขี้โกง ไดเนียนจริงๆ โดยไมละอายนรกสวรรค....
 "ใครเจอ นองแมว หรือคุณไอแมว ท่ีใตสะพานลอย บอกเธอ       
ใหชวยดามนัแทนฉันหนอย...เหน็ดาไดเปนชดุ ไมซํา้เปนวนั ไมใชเหรอ..?" !! 
 ฉันดาคนไมเปน ชวยหนอยเหอะ !!
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 คนเราทุกวันน้ีหากมองกันเฉพาะรูปรางภายนอกอาจไมสามารถบอก    
ไดวาเขาและเธอเปนคนเชนไร  ดังสุภาษิตไทยท่ีกลาวไววา “รูหนาไมรูใจ” บางคน
รูปรางหนาตา การแตงกายเหมือนโจร กลับมีจิตใจดีงาม มีความรักความเมตตา  
เอ้ืออาทรแกคนอยูรอบขาง  แตบางคนแตงตัวดี มีสัมมาคารวะ พูดจาออนหวาน 
กลับมีพฤติกรรมเปนโจรผูราย ดังเหตุการณที่คุณเพลิน ในเรื่อง “เนียนจริง...มนุษย
ยุคสุดทาย” ไดพบเจอ เปนอุทาหรณใหกับเราในการดําเนินชีวิต การพบปะคบหา
กับผูคนในสังคมปจจุบัน ซึ่งมีสุภาษิตไทยท่ีไดตักเตือนเราวา “อยาไวใจทาง             
อยาวางใจคน จะจนใจเอง”  
 แมเราไมสามารถจะหลีกเล่ียงพบปะกับผูคนท่ีอยูลอมรอบตัวเราซ่ึงมี    
ทัง้ดแีละราย แตสิง่สาํคัญเราตองระมดัระวังตวัเองอยูเสมอ ในพระคริสตธรรมคมัภีร

เนียนจริงๆ..มนุษยยุคสุดทาย 

“ในสมัยจะสิ้นยุค...มนุษยจะเห็นแกตัว 
 เห็นแกเงิน...”  
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ไดพยากรณเหตุการณเชนน้ีไวเพ่ือตักเตือนเราในการดําเนินชีวิต จากพระธรรม          
2  ทิโมธี บทที่ 3 ขอ 1 - 5 กลาวไววา “แตจงเขาใจขอน้ี คือวาในสมัยจะสิ้นยุค  
จะเกิดเหตุการณกลียุค เพราะมนุษยจะเห็นแกตัว เห็นแกเงิน เยอหย่ิง ยโส 
ชอบดาวา ไมเชื่อฟงคําบิดามารดา อกตัญู ไรศีลธรรม ไรมนุษยธรรม          
ไมใหอภัยกัน ใสรายกัน ไมยับย้ังชั่งใจ ดุราย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ 
หัวสงู คือรกัความสนุกย่ิงกวารกัพระเจา ถอืศาสนาแตเปลอืกนอก สวนแกนแท
ของศาสนาเขาไมยอมรับ คนเชนน้ันทานอยาคบ” 
 นี่คือสิ่งท่ีตองระวัง สภาพจิตใจของคนจะแปรเปล่ียนไปในทางช่ัวราย     
19 อยาง เชื่อวาจะเกิดข้ึนไดกับทุกคนในโลกน้ี  ที่สําคัญอยาใหเราไดปฏิบัติตัว
เหมือนคนในสมัยท่ีจะส้ินยุคน้ีเลย  ขออํานาจพระคุณความรัก ความเมตตา            
ของพระเจาทรงคุมครองปกปองชีวิตและจิตวิญญาณของเราใหหลีกพน หางไกล
จากส่ิงไมดีและความอธรรม
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 ใครจะไปเชื่อ...หรือเคยคิดบางวา จูๆ ผูย่ิงใหญ มหาอํานาจของ
โลกอยางสหรัฐอเมริกาจะกลับกลายมาเปนผูกอเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจ
คร้ังเลวรายท่ีสุดตั้งแตสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา ตามขาวคาดวามี    
คนตกงานถึงวันละประมาณหลายหม่ืนคน และกําลังบานปลายลามไป         
ท่ัวโลก...มีคนจํานวนมากมายตองไรท่ีอยู ละทิ้งบานชอง เพราะตกงาน         
ไมสามารถผอนบานได...
 กวง...ชาวเวียดนามก็เปนอกีรายหน่ึงทีห่นีไมพนผลกระทบครัง้นีเ้หมอืน
ชาวอเมริ กัน ท่ัวไป  ครั้ งแรกเขาทํางานเป นคนห่ันเ น้ือและทอดปลาใน                   
ซุปเปอรมารเก็ตยานชาวจีนแหงหน่ึงในสหรัฐฯ เขาเปนคนท่ีขยันขันแข็ง อดทน       
ชนิดหาตัวจับยากทีเดียว 

15 เลือกขางผิด...ติดคุกแน !
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 สวนภรรยาสาวก็ทํางานเย็บเสื้อในโรงงานเย็บเส้ือ สองแรงแข็งขัน         
ชวยกันสรางเน้ือสรางตัว และอาจเปนสามแรงดวยซ้ํา เพราะนายกวงเลนแบกจอบ
ไปสองแหง หลังจากเลิกงานจากรานซุปเปอรมารเก็ตรอบเชาก็ไปทํางานตออกีรอบ
หน่ึงท่ีโรงงานทําอาหารในดาวทาวนลอสเองเจลิสอีกดวย...
 แลว... เมื่อพอมีเงินเก็บบางพอสมควรก็ยายครอบครัวเขาไปสูบานใหม
ที่ซื้อไวแถบไชนาทาวนใหม ดวยการวางเงินดาวนตํ่าเพียงไมเทาไหรเอง...
 หลายปผานไป...จากบานท่ีเปนสวรรคของสองสามีภรรยาก็สมบูรณ      
ย่ิงขึ้นเม่ือมีลูกๆ อีกสองคนเปนชายท้ังคูเพ่ิมเขามาในครอบครัว...เขาเลยใหภรรยา
หยุดงานต้ังแตคลอดบุตรคนท่ีสอง เพ่ือดูแลลูกๆ ที่บาน 
 เขาทํางานคนเดียวอยางขยันขันแข็ง และก็ดีใจที่ทุกอยางผานไปดวยดี 
เงินผอนบานและคาใชจายในบานก็ไมเดือดรอนแตประการใด...
 ดวยการมีสายเลือดจีนท่ีขยันและชอบคาขาย ดังน้ันเขาก็เหมือนคนอื่น
ที่พรอมท่ีจะผันเปล่ียนอาชีพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืนเม่ือมีโอกาสเสมอๆ ไดอยาง
งายดายโดยไมจําเปนตองคิดอะไรใหมาก 
 ไมนานนัก...กวงกก็ลายเปนเสีย่กวงไป จากบานหลงัเดยีวกก็ลาย
เปนเจาของหลายหลัง และเปลี่ยนอาชีพมาเปนนายหนาและนักลงทุน
อสังหาริมทรัพยไปโดยไมยากเย็นนัก เนื่องจากเครดิตดีขึ้น 
 ตอนแรกๆ ก็ใหคนอื่นเชาเอาคาเชามาเปนคาผอนบาน พอมันบูมสุดขีด 
บานราคาเพียงสามแสนเหรียญ ถูกปนจนสามารถขายไดถึงสีแ่สนไดอยางงายดาย...
 เขาขายบานไปไดหลายหลัง ไดกําไรหลายแสนเหรียญ กลายเปนเศรษฐี
ยอยๆ ไปแลว ใชชีวิตอยางฟุมเฟอย รถราคาแพง สิ่งของเคร่ืองใชลวนแลวมี                
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แบรนดเนม เรียกวาหรูหราในสังคมชัน้สงู เพ่ือเสาะแสวงหาโอกาสท่ีจะปนใหตวัเอง
สงูขึน้ไปอกี โดยไมจาํเปนตองคดิอะไรใหมาก...ขอใหมนัทําเงินไดเปนพอ นีเ่ปนความ
หวังของชีวิตของเขา ตองเปนเศรษฐีอันดับตนๆ ของสหรัฐฯใหได
 จากการไดพบปะเพ่ือนๆ นักธุรกิจหลายๆ สาขา จนไดรับการแนะนําให
เลนหุน ใหมๆ ก็เลนไปตามคําชวนของเพ่ือนอยางเสียไมได แต...เอะ...มันทํากําไร
ไดอยางงายดาย!
 จากเล็กนอยกลายเปนนักเลนหุนตัวยงเลยทีเดียว วันๆ ก็นัง่เคาะดูตวัเลข
เหมือนนักเลนหุนท้ังหลาย....
 มันก็เหลือเชื่อ บัดนี้เขากลายเปนเศรษฐีที่มีเงินหมุนเวียนเปนลานๆ    
หลายลานเหรียญจนตัวเขาเองก็แทบไมเชือ่ตวัเองวาเขาสามารถทําเงินไดมากมาย
ขนาดน้ัน  และแลว...
 เมื่อเกิดวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร เขาบอกวามูลคาทรัพยสินและหุน
ตางๆ มนัเหมือนพุงดิง่ลงสูเหวอยางรวดเร็วมาก จนทําใหบานถูกยึดขายทอดตลาด 
แถมเปนหน้ีธนาคารอีก หุนท่ีเคยรุงโรจนกลับกลายมาเปนเศษกระดาษไป เหลือ
เพียงมูลคาหุนละเพียงไมถึงเหรียญ 
 หนักกวาน้ัน บานตัวเองก็โดนเขาไปอีก ถึงกับตองดดีตวัเองออกจากบาน 
เรรอนอยูขางถนนอยูพักหน่ึง ลูกเมียก็ทิ้งเขาไป...เดินทางกลับไปยังบานเกิดเมือง
นอนท่ีเวียดนาม เพราะทนสภาพยากลําบากไมไหว หลายคร้ังเขารูสึกทอถอย         
หมดหวังในชีวิต..... 
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 จากน้ันเขาก็บากหนาไปหาเพ่ือนเกาคนหน่ึง ซึ่งความจริงแลวเขาเคย
ชวยเหลือเพ่ือนคนน้ีสมัยท่ีเขายังรํ่ารวย หวังวาเจาเพ่ือนคนน้ีคงใหที่พักอาศัย หรือ
อยางนอยก็พอจะชวยเหลือไดบางในยามยากลําบากเชนน้ี ไมตองไปเปนมนุษย
กลองกระดาษตามมุมตึกในเมือง หรือที่เรารูจักในนามโฮมเลส ซึ่งมีอยูมากมาย      
ในเมืองใหญๆ ของสหรัฐฯขณะน้ี
 ผิดถนัด...เพือ่นรายน้ีไมไดชวยเหลอือะไรเลย กลบัแนะนําเหมอืน
ประชดวา ใหไปคุยเก็บกระปองอลูมิเนียมจากถังขยะที่ชาวบานนํามาตั้งไว
หนาบานเพื่อรอรถเก็บขยะมาจัดเก็บ ไปชั่งขาย คงไดตังคใชบาง!!!           
พรอมกับชี้มือไปที่ถังขยะใบใหญท่ีตั้งอยูหนาบาน
 "โนนไง...ลองไปคนในถังใบนั้นวา มันมีอะไรท่ีสามารถทําเงินไดบาง         
ท่ีน่ีไมมีใครชวยใครได ตองชวยตัวเอง...!"
 ดวยความนอยใจอยางสุดที่จะกลาว...เพราะเขาไมเคยคิดวา จะไดคํา
ตอบจากเพ่ือนสนิทคนน้ีในลักษณะน้ี แต...แทนท่ีเขาจะนอยใจจนฆาตัวตาย            
เขากลับไปหยิบรถเข็นของซุปเปอรมารเก็ตซึ่งไมรูใครมาตั้งท้ิงไวริมทางเทา...เขา...
เข็นๆๆ คุยๆๆ ตามถงัขยะดวยความสะใจตอหนาเพ่ือนของเขา เหมอืนกบัจะประชด..
อยากรูเหมือนกันวาจะจนหรือตกต่ําสุดๆ แลวมันจะขนาดไหน และเจาเพ่ือนคนน้ี
จะทําอยางไร...มันทนดูไดหรือ? !!
 วันหน่ึงขณะที่เขากําลังคุยขยะในถังใบสีฟาซึ่งเปนท่ีรูกันวานั่น  
เปนถังสําหรับขยะรีไซเคิลอยูน้ัน สายตาเหลือบไปเห็นชายชราทาทางคง   
อายุมากโขอยู กําลังเข็นเจารถตัดหญาอยูหนาบานเพื่อตัดหญาหนาบาน
ดวยตนเอง...เขาเหน็วาชายชราคงเขน็เจาเครือ่งตดัหญาไมไหวแนๆ  กวาจะ
ขยับทีรูสึกยากลําบากเหลือเกิน 
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 ดังน้ันเขาจึงเขาไปบอกชายชราคนน้ันวา เขาอยากจะชวยตัดหญาให   
ลุงบอกวาไมมีตังคจายใหนะ เขาก็ไมวาอะไร ควาเจารถตัดหญาของลุงมาจากมือ
แลวลงมือตัดหญาหนาบานจนเรียบ แลวหันไปย้ิมกับชายชรา
 นีเ่ปนการเร่ิมตนหรือเปนการหักมุมชวิีตทีเดียว ลงุบอกใหเขามาชวยอีก
อาทิตยหนา ไดไหม? เขาก็มาตามนัดโดยไมรับเงินแตประการใด
 จากน้ันปากตอปาก ลุงบอกเพ่ือนบานอีกหลายๆ คนแถบน้ัน ถึงความ  
มีนํ้าใจของกวง เพ่ือนบานและอีกหลายครอบครัวเร่ิมเรียกใชบริการของกวง             
โดยจายคาตัดหญาใหครั้งละ 40 เหรียญบาง 20 เหรียญบาง โดยตัดอาทิตยละคร้ัง
หมุนเวียนเปล่ียนสลับวันกันไป...
 เมื่อลูกคามากขึ้นๆ จนชายชราคนแรกที่เขายังไมทราบชื่อน้ันก็ใหรถ
กระบะเกาๆ มาคันหน่ึงเพ่ือสําหรับขนเคร่ืองไมเคร่ืองมือซึ่งตอมาเขาก็สามารถซ้ือ
เองได 
      ไมก่ีเดือนตอมา กวงกลายเปนเจาของกิจการรับตดัหญา แถมมีรถพรอม
เคร่ืองยอยก่ิงไมเวลาไปรับตกแตงตัดก่ิงไมใหญตามบาน...
 เร่ืองตนไมใหญนั้น หากอยูนอกร้ัวบานเจาของไมมีสิทธ์ิไปตัดหรือไปยุง
อยางเด็ดขาดตองใหทางการเขามาตัดแตงเอง หรือแมแตตนไมใหญภายในบาน      
ก็ตองแจงใหคนท่ีมีใบอนุญาตตัดแตงมาตัดให ที่นี่ยอมรับวาเขารักตนไมกันจริงๆ 
 หลังสุดเขาสามารถยืนบนขาตัวเองไดอีกคร้ัง นอกจากรับตัดหญา         
ตามบานแลว เขายังมีบริษัทขายเคร่ืองตัดหญาและเคร่ืองใชไฟฟามีชื่อแหงหน่ึง    
แถวไชนาทาวน มีคนงานชาวเม็กซิกันถึง 16 คน ลาสุดทราบวาไดไปรับลูกเมีย      
กลับมาอยูพรอมหนาพรอมตาอีกคร้ัง...แมจะกลับมาอยู อพารทเมนท แตก็มี        
ความสุขมากกวาตอนท่ีรํ่ารวยเสียอีก
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 กวงเลาใหฟงวา ถึงแมวาขณะน้ีจะพอมพีอใชไมไดรํา่รวยเหมือนเมือ่กอน 
แตชวิีตกลับมคีวามสุขมากกวาเดิม เพราะไมมหีน้ี แถมบานก็ไมตองผอน วันอาทิตย
ก็ไดหยุดอยูบาน พรอมหนาพรอมตากับครอบครัวอยางมีสันติสุข
      กอนจากกัน เขาเลาใหฟงอีกวา...เวลาวางหรือมีอะไรมาสะกิดทีไร               
ก็อดคิดถึงเพ่ือนคนท่ีเขาไปขอความชวยเหลือไมได เพราะวา... 
 วันน้ันเขามีทางเลือกสองทางเทาน้ันจริงๆ คือ อารมณชั่ววูบ เขาอยาก
เขาไปบีบคอฆาเจาเพ่ือนคนนั้นใหตาย! ดวยความโกรธแคนท่ีดูถูกใหไปเก็บขยะ 
ทั้งๆ ที่เคยชวยเหลือกันมามากมายยามตกทุกขยาก ถือวาเปนการทํารายศักด์ิศรี
ลูกผูชายเหลือเกิน... ถาแบบน้ันคงตองติดคุกแน... 
 แต...อะไรกไ็มรูทําใหเขาเลอืกทําอกีอยาง จนไดมาถงึวนัน้ี คิดไป
ก็ใจหายวาบ... !!
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 ชีวิตเราน้ันแมจะเลือกเกิดไมได  แตก็เลือกท่ีจะเปนอะไรก็ได  แมเราจะ
เกิดมากับชีวิตท่ีไมพรอม  ไมมั่งมีศรีสุขเหมือนคนอื่น  ขาดโอกาสไมวาจะดานการ
ศึกษา   การทํางานดีๆ หรือแมแตขาดผูที่จะชวยเหลืออุปการะ    แตถาเรารูจักใช
ชวิีตและมคีวามขยันหมัน่เพียร  เชือ่วาเราก็สามารถทีจ่ะนาํพาชีวิตใหประสบความ
สําเร็จ มีความสุขได  เฉกเชนชีวิตของนายกวง ชาวเวียดนาม ที่ไมเคยทอถอย            
แมจะพบมรสุมในชีวิตท่ีทําใหตกต่ํา  แตดวยพลังของคนสูชีวิต  ไมยอทอก็สามารถ
พลิกชีวิตของตนเองและครอบครัว ใหมั่นคงและมีรายไดมากมาย
 ขอบคุณพระเจาท่ีนายกวง ไมหุนหันพลันแลน  บันดาลโทสะดวย        
ความโกรธแคนเพ่ือนซึง่นายกวงไปขอยืมเงินแตไมใหยืม   แถมยังพูดจาดูถูกเหยียด
หยามทําใหชํา้ใจอกีดวย  เหตุการณนีท้าํใหเราตระหนักวาชวิีตมนุษยนัน้ไมแนนอน  

เลือกขางผิด...  ติดคุกแน

“อยาใหเราเม่ือยลาในการทําความดี
เพราะถาเราไมทอใจแลว  

เราจะเก็บเก่ียวในเวลาอันสมควร”
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มีขึ้นมีลง มีสุขมีทุกข    เมื่อเราตกอยูในสภาพน้ี    อยาใหเราเสียกําลังใจ ใหคิดเสมอ
วาชีวิตมีทางออกเสมอ  ถาเราเลือกท่ีจะไมยอมแพ ถอยหนี  เราก็ตองลุกข้ึนมาสู    
ใหโอกาสกับชวิีตอกีคร้ังแลวคร้ังเลา   เชือ่วาอกีไมนาน ถาเราอดทนไดกับการรอคอย  
เราจะไดพบกับสิง่ดีๆ  ทีส่าํคัญไมวาจะเกิดปญหา  อปุสรรคใดๆ ในชวิีต  ใหเรามีชวิีต
จิตใจที่เปยมลนดวยความหวังอยูเสมอ เพราะความหวังน้ันจะเปนแสงท่ีสองสวาง
นําทางใหเราเดินไป  บากบ่ัน มุงหนาไปสูเปาหมายและหลักชัย 
 ในพระธรรมกาลาเทีย บที่ 6 ขอ 9   กลาวไววา   “อยาใหเราเมื่อยลา
ในการทําความดเีพราะถาเราไมทอใจแลวเราจะเกบ็เกีย่วในเวลาอนัสมควร” 
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 วนัเวลาผานไปรวดเรว็มากเหมือนฝนจําไดดเีมือ่วานน้ียังเปนเด็ก
อยูราวกับตะวันเพ่ิงจะโผลขึ้นมายามเชา โลกดูสดสวยมาก แตพอยางเขา  
วยัหนุมก็ออกทองยุทธภูมิฟาดฟนกันอยางเอาเปนเอาตาย ไขวควาทรัพยสนิ
เงินทองและช่ือเสียง ไมสนใจวามันจะผิดหรือถูกอยางไร ในโลกของธุรกิจ
คือการทํากําไร ดังน้ันจึงไมมีคําวาปราณีในพจนานุกรมของคนในวงการคา 
ใครแนกวาก็ชนะใครพายแพก็ลมหายตายจากไป 
 ยามเจ็บปวดพายแพเลือดเขาตาอยางหมดสภาพ ผมมักจะซมซาน      
กลับมาหาแมที่บาน แมก็มักจะปลอบและใหกําลังใจวา "อยาไดเสียใจไปเลย            
แพหรอืชนะ มหีรอืจน ไดหรอืเสยี ชวิีตน้ันเราไมสามารถลิขติเองได ชะตาชวิีตฟาลขิติ
ไวแลว ดังน้ันก็ทําใหดีที่สุดก็แลวกัน อยาไดเสียใจหรือดีใจ ถึงอยางไรเราก็ไม
สามารถเลือกได ตราบใดที่ยังแข็งแรงมีสุขภาพดี ยังมีโอกาสเสมอ" 

16 เศรษฐีผูนาสงสาร...!
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 สวนคุณพอมักจะสอนผมวา "อยาฉลาดเกินไป อยาโงจนเกินไป หาสิบ
หาสิบก็พอ เชื่อวาโลกทุกวันน้ีไมมีใครโงกวาใคร อยูที่เขาจะพูดหรือจะยอมออนขอ
ใหเราหรือไมเทาน้ัน"
 เมื่ออายุมากข้ึนผานมหาวิทยาลัยชีวิตมาอยางโชกโชน การมองโลก         
ก็แตกตางกันออกไปจากเดิม การตอสูกับสิง่ของทางโลกลดนอยแทบจะไมมใีนสมอง 
ขอเพียงใหพอกินพอใชไมเปนหน้ี มีสุขภาพแข็งแรง และ จิตวิญญาณท่ีมีสันติสุข     
ก็แสนจะยอดเย่ียมแลว 
 ใครจะมาไมไหนทําอะไรหรืออยางไรก็รูสกึวา มนัก็แคนัน้แหละ ไมมอีะไร
ใหมในโลกน้ี ความคิดสับสนในเรื่องชีวิตก็ลดนอยลง
 ...แตระยะหลังชักไมแนใจแลว เพราะมีหลายๆเรื่องท่ีผมพบเจอ
ไมสามารถเขาใจไดเลยวาทําไม และก็ทําไม..? 
 เม่ือเร็วๆ น้ีมีเพื่อนๆ มาจากเมืองไทยหลายคน บางครั้งก็มากัน
เปนกลุมเพื่อทองอเมริกา มีคุณนายแปนซึ่งเปนภรรยาของเพื่อนท่ีมีหนาที่
การงานตําแหนงสูงคนหน่ึงในบานเรา คุณนายแปน (นามสมมุติ)                    
มาเยี่ยมเยียนและตองการใหผมพาไปชอปปง
 ผมก็พาไปชอปตามหางสรรพสินคา และตามมอลลตางๆ หลายแหง
ในลอสเองเจลิส มีคืนหน่ึงผมตองจําไปนานแสนนาน ในรานขายเพชรพลอยและ
เคร่ืองประดับคริสตัล (Crystal Jewelry)แหงหน่ึงทางดานตะวันตกของแอลเอ 
 เปนรานท่ีคอนขางจะหรูและแตละชิ้นแพงนาดู (สําหรับผม) คุณนาย
เขาไปในราน หยิบโนนชมนี่สักพักก็ขอพนักงานขายมาดู 
 "มีดีกวาน้ีไหม"
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พนักงานขายก็หนัไปหยบิชิน้ใหมจากตูมาใหด ูหยิบไปหยิบมา อญัมณีหลากสีเกือบ
ทุกชนิดท่ีตั้งโชวในตูถูกนําเอาออกมาใหเลือกเกือบเต็มหนาตูกระจกเคานเตอร 
พนักงานขายทําทาหงุดหงิด หันมาบอกผมวา
 "ตกลงเธอคนน้ี เขาจะซ้ือจริงหรือเปลา เพราะเลือกมากเหลือเกิน"
 ผมอธิบายใหพนักงานขายฟงอยางใจเย็นวา
 "กองทางน้ีเขาจะเอา อีกกองน้ันยังไมตัดสินใจ"
 คุณนายไมเขาใจภาษาอังกฤษดีเลยต้ังหนาต้ังตาใหหยิบโนนหยิบนี่        
ใหดูเร่ือยไป แถมบางคร้ังก็ถามราคา ตอราคา จนคนขายชักจะปวดหัว บนพึมพํา
เหมือนรําคาญเต็มที
 "คณุชวยบอกเธอคนน้ีหนอยวา เขาเลือกต้ังแตทุมกวาน่ีเกือบสามทุมแลว 
ฉันจะปดรานแลว"
 ผมก็บอกคุณนายแปนตามท่ีคนขายบอก
 "อะไรวะ จะซื้อของตั้งเยอะแยะ จะขายหรือไมขาย?"
 คุณนายทําเบงตอ
 "มีที่ไหนคนซ้ือยังเลือกไมเสร็จจะปดรานไดไง"
 พนักงานขายคงอดทนไมไหวแลว
 "ฉันไมใชเจาของราน ฉันเปนเพียงลูกจาง ทางรานเขาใหปดสามทุม"
 ผมก็บอกคุณนายไปดวยน้ําเสียงธรรมดา
 "อาว..งั้นก็ไปเรียกเจาของรานมาสิ"
 ผมไมรูจะอธิบายอยางไรดี เพราะท่ีนี่ไมใชเมืองไทย จะไดยืดหยุนเวลา
ได คนขายเขาก็ไมสนใจหรอกวาจะขายไดหรือไมได ถึงเวลาเลิกงานเขาก็กลับบาน
เทาน้ันเอง
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 พนักงานขายทําทาจะเก็บสนิคาเขาตูโดยไมสนใจวาคณุนายแปนจะซือ้
หรือไมซื้อ แตดวยเหตุใดไมทราบคุณนายแปน ทาจะรูจากภาษากายของพนักงาน
วาเขาคงจะเก็บขึ้นจริงเลยบอกผมวา
 "ถาง้ันใหเขาคิดเงินกองน้ี แหม..ขืนอยูตอไป..อีนี่คงโดนดาแน"
ผมดีใจรีบบอกพนักงานใหคิดเงิน และใหเอาท่ียังไมตัดสินใจกลับเอาไปเก็บ
 "ตกลงเธอจะเอาหมดน่ีเลยจริงหรือ ?"
 "จริงครับ" ผมตอบเองโดยไมตองถาม
 พนักงานเอาของท่ีเลือกซึง่มหีลายอยางเหมือนกัน เชน สรอยขอมอื สรอย
คอ กําไลมือ ตางหู สรอยคอเพชร และเคร่ืองประดับบานช้ินเล็กช้ินใหญทีเ่ปนคริสตลั
ไปคิดเงิน แลวเอายอดเงินมาสงใหผมดู
 "14,800 ดอลลาร ! "
 ผมตกใจเหมือนกัน ทําไมมันแพงมากมายเหลือเกิน ซื้อไปทําไมกัน         
ผมสงตวัเลขใหคณุนายแปนด ูเธอไมวากระไร เอากระเปาถือออกมาเปดท่ีเคานเตอร 
หยิบธนบัตรใบละรอยปกใหญออกมา เอาน้ิวแตะล้ินแลวนับเงินอยางรวดเร็ว         
แบบท่ีเรานับกันในธนาคาร คือนับจากมุมของธนบัตรอยางรวดเร็วมาก จากน้ันก็  
ยื่นสงใหพนักงานขายคนน้ันไปหนาตาเฉย พนักงานขายตกใจรีบบอกวา              
"เครดิตการด มีไหม"
 "ไมมี..มีแตเงินสด เงินสดใชไมไดหรือไง"
 ผมรีบแปลใหคุณนายแปนฟงวา ที่นี่เขาพกเงินสดกันอยางมากก็ไมเกิน
รอยครับ อยางผมนี้ตอนน้ีก็มีเงินสดในตัวก็แคสี่สิบเทาน้ัน นอกน้ันพวกเราก็ใชเช็ค
หรือบัตรเครดิตกันท้ังน้ัน
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 เม่ือไมมทีางเลือก พนักงานขายก็นาํเงินมากองไวขางหนา แลวหยิบทลีะ
ใบนับ หน่ึง สอง สาม...ไปถึงสิบ แลวก็เร่ิมตนกองใหม แถมยังเอาธนบัตรขึ้นมา       
สองไฟอีกตางหากเพราะกลัวเจอแบงกปลอม ดวยเหตุนี้จึงชามากกวาจะนับเสร็จ
ต้ังสิบหากอง
 ไมนานนักก็มเีจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภยัเขามายืนใกลๆ  ถามไถดไูด
ความวา พนักงานขายโทรไปเรียกมาเพ่ือชวยดูแลความปลอดภัยท้ังคนขายและ    
คนซื้อ เพราะเปนเงินสดจํานวนมากขนาดน้ัน...เด๋ียวน้ีโจรผูรายมันจี้ปลนรานขาย
ของชําเพียงไมก่ีรอยเหรียญเอง แถมบางทีก็ทํารายดวยกระสุนจริงดวย ไมได
ใชกระสุนยาง....
 กวาจะเสร็จสิ้นการซ้ือของคร้ังน้ี ทําเอาผมใจหายใจคว่ําไปเหมือนกัน 
ไมใชอิจฉาความรํ่ารวยของคุณนายแปนแตอยางไร แต..กลัวโดนปลนกลางทาง
มากกวาและสงสารคุณนายท่ีมเีงินซือ้ของมากมายแตกลับถกูคนขายมองเปนอืน่ไป 
เลยถือโอกาสใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไปสงท่ีรถ
 "เฮอ...รอดตายไป ! "
 อีกคณะหน่ึงท่ีเพื่อนฝูงฝากมาใหชวยนําเที่ยว พวกเขามากัน        
หาหกคนกับบริษัททัวร แตพอไดพบผมก็ดีใจ ยอมท้ิงกลุมทัวรไปเฉยเลย 
ตกลงใหผมเชารถแลวลุยกันเอง...
 พวกน้ีขาใหญทัง้น้ัน กินตองภัตตาคารจนีชัน้หน่ึง มือ้หน่ึงๆ ก็ตกประมาณ
สองสามรอยเหรียญทีเดียว ผมกพ็ลอยไดกินของแพงๆ ไปกับเขาดวย ภัตตาคารจีน
ชั้นหน่ึงในแถบบานผมก็มีหลายรานเหมือนกันก็เลยพากันไป มีทั้งหูฉลาม 
ล็อบสเตอร หมูหัน และมีอะไรตอมิอะไรอีกมากมายลนโตะกลมทีเดียว... อาหารท่ี
กินเหลือก็เสร็จผม ทูโกกลับบานฝากลูกเมียสบายไปเปนอาทิตย...
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 พออีกวันบอกวาพวกเราจะไปลาสเวกัส ผมก็ไมขัดอยากไปก็ไปแตขอมี
คนขับรถไปดวยก็แลวกัน พอถึงก็เขาพักโรงแรมช้ันหน่ึง เมื่อถึงลาสเวกัส หลังเช็ค
อินเรียบรอยตางคนตางก็เอาขาวของใหคนยกกระเปาเข็นไปเก็บในหอง...
 ผมเหลือบไปเห็นมีคนหน่ึงชื่อปอ เฮียแกข้ึนไปเด๋ียวเดียวเองกําลังโยก
เจาเคร่ืองแขนเดียว ไมนานนักก็หงายทองนอนสลบแนนิง่อยูกับพ้ืน ผมตืน่เตนมาก
รองเรียกเจาหนาท่ีแถวน้ันมาชวย คดิวาทําไมพวกน้ันเขาไมเห็นทําอะไรเลย ยืนลอม
ดูอยูหลายคน "ทําไมไมเรียกรถพยาบาล"
 "โธ..คุณใจเย็นๆ โรคแบบน้ีเจอเกือบทุกวัน เขาเรียกโรค...(อะไรผมจํา    
ไมไดแลว) เด๋ียวก็หาย" จริงอยางวา พอหายตกใจเจาเฮียปอก็ลุกข้ึนเดินคอตก     
กลับขึ้นนอน...เฮอ...
 หลังจากน้ัน ผมกร็อพวกท่ีเหลืออยูนานเกือบชัว่โมงไมเห็นมใีครลงมาเลย 
ทนไมไหวเลยขอข้ึนไปดูในหอง เมื่อเปดประตูหองเขาไป
 โอโฮ...พวกเขาท้ังหมดท่ีมาดวยกันต้ังวงเลนไพอยูในหอง ผมไมเขาใจ
ถามวาทําไมไมลงไปขางลาง ไหนๆ ก็มาถงึบอนทัง้ท ีขามนํา้ขามทะเลมาไกลแสนไกล 
ไหงกลับตั้งวงมาเลนกันเองในหอง    พวกเขาหัวเราะเสียงดัง
 "คุณไมรูอะไร เลนท่ีนี่ไมตองกลัวตํารวจจับ เลนไดเลนเสีย เงินมันไมหนี
ไปไหนยังอยูในกระเปาพวกเรา จริงไหม? พวกเราไมโงนะ !" ผมเดินกลับลงมาดวย
ความคิดท่ีสับสน คิดในใจวา
 "เออ..จริง..พวกมึงฉลาดมาก ไมรูเอาสวนไหนของกะโหลกคิด...
การพนันทุกรูปแบบไมดท้ัีงน้ัน...มินาเลาสงัคมของเรา เดีย๋วน้ีถงึเปนศรีธนญ
ชัยไปกันหมด ความคิดความอานลึกลํ้าเกินกวาผมจะเขาใจได แปลกวะ !! "
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 จากการสํารวจสถิติประชากรโลกพบวามีคนรํ่ารวยในโลกน้ีประมาณ       
2 เปอรเซ็นตของประชากรโลกท้ังหมด และครอบครองทรัพยสินเกินกวาคร่ึงหน่ึง     
ซึง่ผูคนเหลาน้ันไดรบัการขนานนามวาผูมอีนัจะกิน หรอื เศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีในเรือ่ง
สัน้ “เศรษฐีผูนาสงสาร” จะเห็นวาเปนเร่ืองเศราใจไมใชนอยท่ีผูมอีนัจะกินไดใชจาย
ทรัพยสนิอยางฟุมเฟอยตามอําเภอใจของตนเองอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึง่จาก
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งอื่นๆ        
พบวาการหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด ผูที่มุ งหา      
ความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยใชทรัพยสมบัติที่ตนมีอยู ทายสุดก็มักพบกับ        
ความรูสึกวางเปลาและไมสมหวัง จึงกลับกลายเปนเศรษฐีที่นาสงสาร 
 แทจรงิแลวการใชทรพัยของตนเองแมวาจะเปนสทิธิสวนบคุคลทีไ่มมใีคร
สามารถกาวกายไดก็ตาม แตหากเขาเหลาน้ันยอนคดิสักนิด และมองดรูอบๆ ตวัเอง

เศรษฐีผูนาสงสาร

“การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ”
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จะพบวามีผูคนอีกจํานวนมากท่ีตองการความชวยเหลือ แมเปนเพียงเศษเงินก็ดุจ  
ดังน้ําทิพยที่หลั่งไหลจากฟากฟาลงมาชะโลมใจกอใหเกิดความช่ืนฉํ่าแกหัวใจท่ี    
แหงเหือดของคนยากจน พระเยซูคริสตตรัสไวในพระธรรมกิจการบทท่ี 20 ขอ 35   
วา  “การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิง่กวาการรับ” ดงัน้ันแทนท่ีจะนึกถึงแตตนเอง 
ผูที่มีความสุขแทมักจะนึกถึงผูอื่น เอ้ือเฟอและสนใจผูที่อยูรอบขาง ซึ่งการทําเชนน้ี
เปนการหย่ังรูคุณคาของความสุขอยางแทจริง
 ใหเราคิดอยูเสมอวา การชวยเหลือผูอื่นน้ันเปนการชวยเหลือตัวเราเอง 
เพราะเม่ือผูอื่นไดรับสิ่งดีงามจากเรา เขาก็จะชวยเหลือตัวเองไดและตอยอดใน        
การทําส่ิงดงีามตอไป และเราน้ันแหละคือจดุเร่ิมตนของส่ิงดงีามเหลาน้ัน อยางนอย
ทาํใหความสขุประทับอยูในใจเราตลอดไป แมไมมใีครรู แตเราเองรับรูไดเปนอยางดี 
ใหเรามาทําหนาท่ีของผูใหมากข้ึนดีไหม? เปนการใหที่บริสุทธ์ิไมหวังผลตอบแทน 
แลวพลังแหงสันติสุขจะบังเกิดแกเรา
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 วันเวลาผานไปรวดเร็วมากเหลือเชื่อ ท้ังๆ ท่ีความจริงมันไมได
เดินเร็วหรือชาอยางท่ีเราคิดและรูสึกแตประการใด มันทําหนาท่ีของมัน   
อยางสตัยซือ่ ไมเคยรอหรอืลงัเลให กับใครในโลกนี ้ยอมรับวา เวลายตุธิรรม
ท่ีสุด แตละคนมีเวลา 24 ชั่วโมงตอวันเทากันหมด ไมวาจะมีหรือจน                
จะยิ่งใหญคับฟา หรือตัวเล็กนอยขนาดไหน....
 ทุกปวันอาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคมในสหรัฐอเมริกา ตรงกับ         
วันแมแหงชาต ิปนีต้รงกับวนัอาทิตยที ่11 พฤษภาคม 2014 สือ่ตางๆ พากันประโคมขาว 
สวนมากเปนการโฆษณาขายสินคาเพ่ือเปนของขวัญวันแม ทั้งๆ เปนวันท่ี                     
ใหเราระลึกถึงคุณงามความดีของแม ไมใชเพียงสงแคของขวัญหรือดอกไมใหเพียง
วันน้ีวันเดียวก็พอ... ทุกวันนาจะเปนวันแม !

17แมๆ...ท่ีเคยพบเห็น
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 ตามประวัติ จําไดวาคนท่ีริเร่ิมวันแมแหงชาติโดย แอนนา จารวิส          
(Anna Jarvis) ในป ค.ศ.1908 ตอมากลายเปน วันแมแหงชาติ ของสหรัฐอเมริกา
อยางเปนทางการ ในป 1914 โดยถือเอาวันอาทิตยทีส่องของเดอืน พฤษภาคมของทุกป
 เรื่องราวความย่ิงใหญและบุญคุณแมน้ัน เอากระดาษมาเขียนให
ยืดยาวขนาดรอบโลกกี่รอบก็ไมสามารถเขียนไดหมด พูดไดเพียงสั้นๆ วา 
ความรักและ   บุญคุณแมน้ัน ย่ิงใหญเกินกวาจะเขียนหรือจะพูดได ไมวาจะ
เปนภาษาใดหรือวิธีใดก็ตาม...
 คริสตัล หญิงรางทวมผิวสีดําแดงชาวเม็กซิกันกําลังห่ันเน้ือบนโตะยาว
ที่ปูดวยเขียงพลาสติกสีขาวรวมกับเพ่ือนรวมงานอีกหลายคน ยืนเปนแถวรายรอบ
โตะน้ันอยางรวดเร็วแมนยําเน่ืองจากมีประสบการณทํางานกับโรงงานทําอาหาร
สําเร็จรูปนี้มานานหลายป
 ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวหนาแผนกห่ันเน้ือเขามากระซิบวา "มีคนโทรศัพท
มาหา ใหไปรบัโทรศพัททีห่องทาํงานพนักบัญชดีวน" เธอหันมาถามดวยความสงสัย
 "ใครกันนะ โทรมา แหมกําลังทํางานอยู เด๋ียวก็โดนเจานายไลออก"         
แอนเพ่ือนรวมงานท่ียืนทํางานอยูโตะเดียวกันกลาวปลอบใจ
 "มนัตองมเีร่ืองสาํคัญมากนะ ไมงัน้เจานายคงไมใหไปพูดหรอก เชือ่เหอะ" 
คริสตัลรีบผละจากโตะห่ันเน้ือเดินไปลางมือ แลวเดินออกจากหองนั้นอยางรวดเร็ว
โดยไมลืมถอดเส้ือคลุมสีขาวชุดทํางานและหมวกออกแขวนไวหนาปฏิบัติการ        
แลวเดินไปหองบัญชีทันที
 หลังจากพูดคุยโทรศัพทไดพักเดียว เธอถึงกับทําหนาตกอกตกใจ            
เมื่อเจาของโรงงานถามวา "มีเร่ืองอะไรสําคัญถึงไดโทรมาตอนทํางาน" เธอไมพูด 
เดินกมหนาถอยหางออกมา
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 หัวหนาแผนกห่ันเน้ือพยายามถามไถจนไดความวา ตํารวจไปท่ีบาน        
ของเธอเพราะลูกคนโตอายุราวสิบกวาปถูกตํารวจจบัโทษฐานชกตอยกับเพ่ือนบาน 
ความจริงเธอมีลูกสามคนเปนชายท้ังสาม คนโตอายุ 14 ป กําลังเขาสูวัยติดเพ่ือน
และมักมีเร่ืองมีราวกับเพ่ือนๆ เสมอ สวนอีกสองคนไลเล่ียตามกันมา สวนสามีก็      
ทิ้งไปมีเมียใหม
 เมือ่ทกุคนทราบเร่ืองแลว ตางก็ใหความเห็นใจและสงสารเธอเปนอยางมาก 
สรุปแลวเธอคนเดียว เปนแมคนเดียวท่ีทํางานเล้ียงลูกอีกสามคน...มันไมงายเลย 
แต..ดวยหัวใจของแมทีไ่มยอมงอมอืงอเทาขอความชวยเหลือจากใคร เธอคงกมหนา
กมตาทํางานอยางอดทน เล้ียงครอบครัวตามมีตามเกิดเร่ือยมาหลายปมาแลว
 เน่ืองจากเจาของโรงงานเปนคนจีน ซึง่ดแูลคนงานท้ังหมดเหมือน
ครอบครัว ดังนั้นเธอจึงไดรับความชวยเหลือดานการเงินและทนายของโรงงาน        
จนสามารถนําลูกออกจากการถูกตํารวจจับไปยังสถานพินิจ หรือสถานท่ีควบคุม
เยาวชนผูกระทําความผิดชั่วคราว ไดในเวลาไมนานนัก
 เร่ืองน้ีทาํใหครสิตลัรูสกึขอบคุณเจานายอยางย่ิง และรวมไปถึงเพ่ือนรวมงาน
ทุกคนท่ีตางก็ใหความชวยเหลือไมทางใดก็ทางหน่ึง ซึ่งเธอซาบซึ้งถึงกับนํ้าตาไหล
อาบแกม
 ความจริงการทํางานหนาท่ีหั่นเน้ือนั้นอยางเดียวคงไมเพียงพอสําหรับ     
เลีย้งดูทัง้ครอบครวัได แตเธอโชคดีทีเ่จานายเล้ียงอาหารสามมือ้ใหกับลกูจางทุกคน 
ซึง่รวมทัง้หมดสบิกวาคน ทาํใหสามารถประหยัดเงินไปไดบาง อกีอยางเวลาขาดเหลือ
ก็สามารถเบิกลวงหนาไดงายดายในแตละอาทิตย บางครั้งเจาของก็ใหนําเอา         
เน้ือวัวเน้ือไกสดที่โรงงานหอไปฝากเล้ียงลูกท่ีบานอีกดวย
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 หลังจากน้ันเธอไดกลับมาทํางานในตําแหนงเดิมอีกครั้งหลังจากตอง    
เสียเวลาในการดูแลและเดินเร่ืองนําลูกออกจากเร่ืองดังกลาวไปหลายอาทิตย
 จูๆ ก็เกิดเร่ืองอีกจนไดขณะท่ีเธอกําลังดูเจาตัวเล็กอยูที่บาน เจาลูกชาย
คนโตซ่ึงเปนเด็กเกเรมากติดเพ่ือนงอมแงม จนไดเขาไปอยูกับแกงวัยรุนแถวบาน  
ยานตะวันออกของเมืองลอสแองเจลิสวิ่งเขามาในบานอยางรวดเร็ว โดยมีตํารวจ   
ว่ิงตามหลังมากติดๆ
 เธอไมรูวาเกิดอะไรข้ึน ดวยสัญชาตญาณความเปนแม เธอปร่ีเขาไปขวางทาง
ตํารวจ เมื่อเจาหนาท่ีอีกหลายคนติดตามเขาไปรวบตัวเจาลูกคนโต
 เธอเขาขวางทางตํารวจอยางคาดไมถึง แถมยังฉุดกระชากลากแขน      
และคอเส้ือตํารวจเพ่ือใหลูกพนจากการถูกจับ ทั้งๆ ที่เธอก็ไมรูเร่ืองวาเกิดอะไรข้ึน
 ในท่ีสุด คริสตัล ถูกตํารวจจับตัวไปดวยโทษฐานทํารายรางกาย
ตาํรวจ คราวนีค้งแกตวัยาก เทาทีรู่จากเพือ่นบานทีเ่หน็เหตกุารณตางกบ็อก
วา คริสตัล ไดตอสูกับตํารวจขัดขวางการจับกุมลูกชายของเธอสุดแรง         
เกิด ชนิดยอมตายแทนลูกชายเลยทีเดียว
 ผูจัดการและเพ่ือนๆ ตางก็เปนหวงเปนใย ไปเย่ียมหลายคร้ังหลายครา 
โดยไมสามารถชวยอะไรเธอไดมากกวาน้ัน นอกจากชวยกันดูแลลูกๆ ของเธอโดย
นําไปฝากเพ่ือนบานของคริสตัล  จากน้ันเร่ืองราวก็หายเงียบไปหลายป เทาท่ีทราบ
ไดรับรายงานจากเพ่ือนๆ รวมงานวา คริสตัลพาลูกๆ ยายกลับไปใชชีวิตเรียบงาย  
ในเม็กซิโกหลังจากพนโทษ แต...เธอตองสูญเสียทุกอยางท่ีมีไมวาจะเปนบาน            
ลูกคนโตท่ีหายตัวไปก็ไมยอมมอบตัวกับตํารวจ
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 เพราะวันหน่ึงถูกพวกแกงซึง่เปนคูอริของลกูชายเขามาทํารายถึงในบาน 
จนไดรับบาดเจ็บไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลอยูพักใหญ ทั้งๆ ที่บอกพวกเขาวา               
ไมรู จริงๆ วาลูกคนโตไปอยูที่ไหน ไมไดสงขาวคราวใหรู เลยหลังจากวันน้ัน              
แมแตโทรศัพทก็ไมเคยโทรมาหา
 แมยอมปกปองลูกดวยชีวิต ไมวาจะผิดหรือถูกอยางไร แมรักลูก
เสมอ ยอมแมกระท่ังติดคุกติดตารางแทน ถูกทํารายอยางสาหัส..ตองสูญ
เสียทุกอยาง น่ีแหละความรักของแม ! ...
 เรื่องราวของเด็กสาวอีกรายหน่ึง เธอชื่อ มาเรีย ตอนมาสมัครงาน
ในโรงงาน ยังเปนเด็กสาวสวย ผวิขาวรูปรางสงูโปรง ดวงตากลมโต ผมสบีรอนซออน
ยาวสลวยเลยบาลงไปพองาม
 เมื่อผูจัดการโรงงานถามดวยความสงสัย
 "หนาตาสวยๆ แบบนี้ ทําไมไมไปสมัครงานดีๆ หรือแสดงหนัง กลับมา
สนใจเปนสาวโรงงาน"
 เธอตอบหนาตาเฉย
 "ชอบทํางานโรงงานมากกวา ไมตองยุงกับคนมากๆ"
 ผูจัดการน่ิงไปสักครู
 "แลวเร่ืองคาจางก็ไดไมมากนะ รายไดเหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป งานท่ีพอ   
ใหทําไดในตอนนี้ก็มีเพียงพนักงานห่ันเน้ือเทาน้ัน"
 "ไมเปนไรคะ มาเรยี ยินดทีาํหนาท่ีนี ้เพราะมีเพ่ือนทาํงานอยูแผนกน้ีดวย 
จะไดพูดคุยกันได ไมเหงาและจะไดอาศัยรถกลับบานดวยกันได ที่พักอยูใกลกัน"
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 จากนั้นมาเรียก็เขามาเปนพนักงานแผนกห่ันเน้ือ เธอทํางานไดดี              
พอสมควร ตอนแรกฝกงานก็ไมมีปญหาแตประการใด ไมวาจะเปนการลับมีด           
หัน่เน้ือ และอืน่ๆ สิง่เดียวท่ีเธอไมชอบเลยกค็อืไมอยากเจออนิสเปคเตอร เพราะชอบ
มาจูจี้จุกจิกกับเธอ เชน หามทาเล็บ ทาปาก เครื่องสําอาง ผมยาวตองมัดแลวยัดไว
ในหมวก หามใหเห็นผมสักเสนเดียวหลนลงมาบนโตะหรือขาวของเคร่ืองใช              
เด็ดขาด....
 เธอเขากับคนไดดเีพราะคุยเกงเอาใจคนรอบขาง...นอกจากน้ียังเปนคน
ชอบสนุก ย้ิมแยมแจมใส หัวเราะไดทั้งวัน ไมมีความทุกขกับใคร ขนาดกลาหยอก
ลอกับอนิสเปคเตอรไดอยางยอดเย่ียมซึง่เปนท่ีพอใจกับเจาของโรงงานเปนอยางย่ิง 
เวลาเกิดมีปญหาเร่ืองใดเรื่องหน่ึงหรือโดนคาดโทษจากอินสเปคเตอร เธอมักจะถูก
จัดใหเปนคนดูแลและแกปญหาเสมอๆ
 จากน้ันไมนานมาเรยีก็ลาออกจากโรงงานไปทาํงานอะไรไมมีใคร
รู คราวน้ีหายไปหลายปทีเดยีว จูๆ  วนัหน่ึงมาเรียโผลเขามาพรอมกับจงูเดก็ๆ 
วัยกําลังซนมาสามคนดวยกัน มาเรียแนะนําใหเจาของซึ่งเปนชาวจีนวา
 "ทัง้สามคนน้ีเปนลูกแทๆ  หางกันคนละปสองป" เจาของโรงงานถามดวย
ความสงสัย
 "แลวทําไม สามคนหนาตาไมเหมือนกันเลย..คนโตผิวขาวผมสีทอง          
คนท่ีสองผิวดําแถมเสนผมหงิกงอ คนท่ีสามผิวดําแดงแบบฉบับ
"ลาติโน" มาเรียหัวเราะอยางอารมณดี
                "ออ...พอของเด็กคนละสีทั้งสามคน พอทองทีไร พวกมันหนีไปทกุที"
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 เจาของโรงงานย้ิมแลวกระซิบถาม "เออ...อยากเห็นมีลูกอีกสักคน หนา
ตาหมวยๆ หรอื อาต๋ีเหมือนไอ...จะไดครบทุกสี สนใจไหม?" มาเรียยืนนึกสักพักแลว
เอยข้ึนชาๆ วา 
 "โรงงานปดแลวคะ เจานายสมัครชาเกินไป..." ???
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 คาํวา “แม” เปนคําท่ีย่ิงใหญ เปนคําท่ีมคีวามหมายเปยมไปดวยศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิอันสูงสุดที่ลูกทุกคนจะตองเทิดทูน ดังพระคริสตธรรมคัมภีรกลาวไว
วา “จงใหเกียรติแกบิดามารดาของเจา นี่เปน พระบัญญัติขอแรกท่ีมีพระสัญญา     
ไวดวย” คนเราเกิดมายอมมีแมดวยกันทุกคน ไมวาจะยากดีมีจน ไมวาจะดีจะชั่ว 
เชื่อวาในฐานะที่เปนลูกตางลวนมีนํ้าใจเคารพบูชาแมกันท้ังนั้น แมเปนผูใหกําเนิด
ลูก ๆ เปนผูอบรบสั่งสอนลูกทุกส่ิงทุกอยางเทาท่ีแมจะพึงสอนได แมยอมทนทุกข
ยากลําบากทุกอยางเพ่ือลูกเทาท่ีกําลังของผูเปนแมจะสามารถอดทนได แมผูให
ความรัก ความเมตตาและปกปองดูแลลูกจนเติบใหญ แมจึงเปนแมบังเกิดเกลา     
และเปนครูผู ย่ิงใหญของลูก ถาหากจะพรรณนาถึงพระคุณแม เชื่อแนวาแม
มหาสมุทรหรือทองฟาท่ีกวางใหญไพศาลก็ไมมทีีเ่พียงพอท่ีจะเก็บพระคุณแมไวหมด

แมๆ...ท่ีเคยพบเห็น

“ความรักของแมย่ิงใหญเพียงใด                                                    
ความรักของพระเจายิ่งใหญกวานั้น”
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 ในพระธรรมสุภาษิต บทท่ี 23 ขอท่ี 22 และ ขอท่ี 25 กลาวไววา                  
“จงฟงคาํของพอผูใหชวีติแกเจา และอยาดหูม่ินแมของเจา เมือ่นางแกตวัลง...  
จงทําใหพอแมยินดี ใหแมผูคลอดเจาปลืม้ใจ” แม มพีระคุณมากมายในชีวิตเรา 
พระคริสตธรรมคัมภีรจึงใหขอคิดและเตือนเราท้ังหลายใหเปนคนท่ีกตัญูรูคุณ    
โดยปฏิบัติตอผูเปนแมดวยความรักและดวยใจยินดีในทุกวันเวลา อีกท้ังใหเชื่อฟง 
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทาน เชื่อวาไมมีแมคนใดเลยท่ีมีเจตนาส่ังสอนลูก                 
ใหเปนคนชั่ว ประพฤติไมดีและเปนปญหาตอสังคมและประเทศชาติ… 
 ถาเราตระหนักถึงพระคุณแมและตอบสนองดวยความกตัญูเชื่อวา
พระเจาจะทรงเห็นและจะอวยพรชีวิตเราอยางมากมาย พระองคจะทรงปลื้มปติ      
ไปกับเราดวยเพราะไมเพียงแตเราระลึกถึงพระคุณพระเจาเทาน้ัน แตเรายังระลึก  
ถึงพระคุณของคนรอบขางโดยเฉพาะพระคุณของแมผูใหกําเนิดเรามา
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 โลกน้ีคอืละครโรงใหญจรงิหรือ...เราตองเลนไปตามบทท่ีสวรรคหรือใคร
ก็ตามเปนผูประพันธเร่ืองราวชีวิตของแตละคนใหเลนไปตามบทนั้นๆ...? 
 หลายคนมักจะบนใหฟงเสมอๆ วาชวิีตคอืละคร หรือละครชวิีต ทีต่องเลน 
บางคร้ังรบับททีแ่สนจะเจ็บปวด เหน่ือยลา ทอแทปานจะขาดใจ...ราวกับเรือลาํนอย
กําลังลองลอยโตคลื่นอยูกลางมหาสมุทรทามกลางพายุโหมรุนแรง...
ไรทิศทางอยางเดียวดาย...
 บางชวงของชีวิตก็รุงเรือง เสพสุข ย่ิงใหญคับฟา โลกน้ีเปนของขาเพียง
คนเดียว !

18 บทท่ีไมอยากเลน
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 เมื่อยังเปนเด็กๆ เรามักจะอยูในโลกของความฝน โลกท้ังใบอยูในกํามือ 
สามารถสรางสรรคไขวควาใหไปตามท่ีใจคิดได การศึกษา เรียนรู สิ่งแวดลอม         
ตางทําใหเรามีความเยอหย่ิงจองหองอยางรายกาจ กลา บาบิ่น เยยฟาทาดิน !
 บุญกอง เปนชื่อที่คนในหมูบานแถบน้ันรูจักกันดี ทานเปนถึงนายทหาร
มยีศถึงพลโท แตละวันมกัจะเห็นมผีูคนเขามาพบต้ังแตเชาถึงมดืคํา่ สวนมากจะมา
พรอมกบัรถยนตย่ีหอดงัราคาแพง จนเปนท่ีเกรงขามของชาวบานในหมูบาน ไมอยาก
เฉียดเขามาใกลๆ บานน้ีหากไมจําเปน เพราะนอกจากจะพบเจอทหารรับใชที่ดุดัน
และยังตองเจอเจาหมาอาเซเชี่ยนตัวใหญคอยเหาไลงับคนที่เขามาเฉียดแคริมรั้ว     
อีกดวย
 "ไอ นอย เอ็งโทร ไปหายายแจมใหมานวดท่ีบานใหหนอย"
 นายพลบุญกองส่ังคนรับใช
 "ครับผม แลวจะใหมาวันไหนครับผม"
 "ใหยายมาวันเสารนี้นี่แหละ"
 นอยคนซื่อยังไมยอมจากไปอยางวางาย
 "ใหยายแกมาเวลาก่ีโมง ครับผม"
 "วะ ไอนี่กวน เด๋ียว...โดน"
 เส่ียงวนน่ังอยูขางๆ หัวเราะชอบใจ
 "ทานก็ มันอยากใหแนนอน ไมงั้นโดนดาอีก"
 "บอกยายมาตอนไหนก็ได บายๆ ก็ดี เขาใจหรือยัง หรือมีคําถามอีก"
 "ครับพม..."
                 หลังจากน้ันก็หนัมาพูดคุยกับเส่ียงวนถึงเร่ืองท่ีเส่ียรับปากจะฝากลูกชาย
ของเพ่ือนเขาโรงเรียนมีชื่อแหงหน่ึงซึ่งทานก็ศิษยเกาของสถาบันน้ี
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 "ได แตเด็กการเรียนเปนยังไง เกเรไหม"
 เส่ียงวนรีบตอบโดยแทบไมตองคิด
 "การเรียนปานกลางพอใชได สวนเกเรน้ันก็นิดหนอย สวนเร่ืองคาบํารุง
โรงเรียนไมตองหวง ผมจัดการกับพอแมเขาไดแนนอน"
 "งั้นก็รออาทิตยหนา จะโทร ไปนัดให"
 เส่ียงวนขยับเขาใกลพลางพูดตอ
 "อีกเร่ือง อยากใหทานชวยเคลียรกับเฮียสี่ใหหนอย"
 "เร่ืองอะไรอีกละ"
 "ออ...เด็กของผมมันไปมีเรื่องกับเด็กของเฮียสี่ที่บอนเลยเกิดเปนเรื่อง  
เปนราว เห็นจะสงพวกมาถลมแหลงของผมครับ"
 "เออ...ได จะจัดการให"
 หลังจากท่ีเส่ียเสร็จธุระแลวลาจากไป มีแขกรอคิวเขาพบอีกหลายราย 
แถมบางคร้ังก็ตองรบีแตงตวัออกไปติดประชมุ เปนเชนน้ีมาตลอดเวลาหลายปทีท่าน
ไดเล่ือนยศและตําแหนงหนาท่ีที่สามารถคุมกําลังและมีบารมีในราชการ
                ความจริงบานน้ีรับแขกต้ังแตหกโมงเชา มีแขกมาพบน่ังคุยกับคุณหญิง
ภรรยาของทานต้ังแตเชาทุกวัน เมือ่เวนวันหยุด นอกจากทานไมอยูหรือมธุีระจาํเปน
ตองออกจากบานไปเทาน้ันความจริงก็เปนเร่ืองของการว่ิงเตนทางดานธุรกิจหรือ   
ผลประโยชนดานใดดานหน่ึง
 นอกจากน้ันก็ยังเปนเร่ืองของการกุศลหรืองานสังคมอื่นๆ ที่มาเชิญ      
ทานไปเปนประธานสวน มากตองมานั่งรอคุณหญิงแตเชามืดเชนเดียวกัน   
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 อีกดานหน่ึงก็มีทหารคนสนิทคอยรับแขกท่ีมาติดตอเรื่องอื่นๆ  สวนมาก
จะเปนแขกใหมที่ไมเคยมาและพยายามท่ีจะไดเขาพบปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ 
มากมายในแตละวัน
 เทาท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ทานและภรรยามีภาระหนักเพียงใด วันหน่ึงๆ 
แครับแขกก็แทบจะไมไหว เพราะมันมีรายการและหมายกําหนดการมากเหลือเกิน
 พอตกเย็นวันไหนท่ีมีแขกหรือเพ่ือนนายทหารและพอคาเพ่ือนฝูงท่ีสนิท
หนอยก็มานั่งกินเหลาดวยกันอยางสนุกสนานจนมืดคํ่า แถมยังมีรายการเลนดํามี่
ตอบางครั้งเกือบสวาง นับวาเปนความสุขของพวกเขาจนนาอิจฉา อาหารการกิน   
ไมตองเปนหวง แมครัวจะอยูคอยบริการ..อุดมสมบูรณ กับแกลมชั้นหน่ึง                   
ไมมีบกพรอง เหลาเบียรหลากหลายย่ีหอเต็มโตะไปหมด
 เจานอยคนรับใชเขามาใกลๆ โตะกลมหนาเฉลียงกอนเขาประตูไปสู
ภายในบาน กระซิบเบาๆ ขางๆ คุณนายวา
 "คุณนายครับ คุณใบไผมาหา เห็นบอกมีธุระดวนจะขอเขาพบ"
 คณุนายหญิง รบีบอกแขกท่ีกําลังคุยกันถึงการจัดการกุศลหารายไดชวย
สมาคมมีชื่อแหงหน่ึงในเมืองไทย
 "ฉนัขอตวักอน มแีขกมาหาเห็นบอกมธุีระดวนมาก เร่ืองท่ีวามาขอใหฉนั
ดูหมายกําหนดการกอนนะ แลวจะโทรศัพทไปบอก"
 จากน้ันก็ปลีกตัวออกไปจากกลุมแขกที่รอคอยอยูภายนอกบาน ใบไผ
เพ่ือนเกามาหา คงมีเร่ืองพิเศษท่ีจะรายงานใหรู ทั้งน้ีเจาเพ่ือนเกาคนน้ีจะเปนคน
คอยเช็คขาววงในและนํามารายงานใหรูเปนประจํา หากไมดวนจริงๆ คงไมเขามา
ใหคนรับใชมากระซิบขนาดน้ี



รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ150

 "ระวังเจาหมอดูตาวิเศษคนน้ันใหดี"
 คุณหญิงทําตาโตดวยความสงสัย
 "มันเร่ืองอะไร ทําไมตองไประวังมัน"
 ใบไผ ทําน้ิวทาบท่ีปาก ไมใหพูดดังเกรงจะมีคนไดยิน
 "คือวา...เจาหมอดูนี่ มันเปนไสศึกใหกับคูแขงของทาน หากมันซักเร่ือง
โนนเร่ืองนี้แลวมันเอาไปบอกอีกฝายก็เปนเร่ืองแนๆ เลย โดยเฉพาะความลับที่ทาน
มักจะปรึกษาหมอดูคนน้ันคะ"
 "จริงหรือนี่ งั้นวันน้ีจะบอกทาน ไมใหคบกับไอนี่ตอไป"
 จากน้ันใบไผก็ลากลับไป ....
 การเปนใหญเปนโตม ียศถาบรรดาศกัด์ิ ตองระวังเปนอยางมาก เหมอืน
ตนไมใหญที่แผก่ิงกาน สาขาออกไปกวางไกลเปนท่ีพ่ึงของสัตวนอยใหญ ทั้งนก       
บนก่ิงและสัตวเล็กสัตวนอยท่ีอาศัยอยูตามตนและใตดิน แมแตรมเงาใหแกมนุษย
คนเดินทางท่ัวไป
 ...เวลาผานไปหลายป เหตุการณก็ยังคงดําเนินตอไปแบบที่เปนอยู        
ยายแจมซึ่งเคยมานวดใหทานนายพลเปนประจําท่ีบานก็ยังคงไปๆ มาๆ เชนเดิม
 "นี่ๆ  ยาย ทานบอกวาเวลายายมานวด ยายพยายามอยาไดพูดคยุไดไหม"
 ยายแจมสงสยัเอยถาม "ทาํไมหรอืเจาคะ ทานหนวกหูหรือวาไมอยากฟง"
 "เปลาดอก เพียงแตวา เวลายายพูดนํ้าหมากมันหยดตามเน้ือตามตัว
ทานจนบางวันสีแดงไปหมด"
 "ออ...คอยยังชัว่หนอย แตไมเปนไร หากเปอนเด๋ียวยายจะเอาไปซักใหเอง 
แตการจะใหยายหยุดพูดคุยกับทานน้ันก็เปนไปไดยาก เพราะทานก็ชอบพูดคุยกับ
ยายเหมือนกนั พูดก็พูดเหอะ มยีายคนน้ีเทาน้ันแหละท่ีเคยเหยียบทานมาแลว ฮา..."
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 ยายแจมหัวเราะเสียงดังลั่นหอง
 "ทําไมยายพูดแบบนั้นละ"
 "แหม มันเปนความจริง ทานมักจะใหดิฉันเหยียบหลังให บอกวาตัวยาย
ไมหนัก เหยียบหลังกําลังเหมาะ หายเม่ือยดี".....
 หลายปตอมา ทานนายพลไดวาระเกษียณอายุราชการ นาสงสารทาน
มากในสายตาของยายแจม ตอนนี้เกษียณอายุออกจากราชการแลว วันหน่ึงๆ         
ก็ไดแตกินเหลากับเพ่ือนๆ ไมก่ีคนเอง บานท่ีเคยคึกคักรับแขกแทบไมทัน...
 วันนี้...กลับเงียบเหงา หายหนาหายตาไปทีละคน คิดวานาจะเปนบท
สุดทายของชีวิตท่ีทานคงไมอยากจะเลน
 เห็นคุณหญิงเลาใหฟงอีกวา บางวันทานต่ืนแตเชา หยิบชุดเต็มยศ         
แตงตัวจะออกไปทํางาน แต.. พอนึกไดถึงกับคอตก ทานเกษียณแลว ไมตองไป
ทํางาน ชีวิตกลับสูสามัญอีกคร้ัง !
                ยศถาบรรดาศักด์ิ เปนของชั่วคราว วิถีชีวิตก็มีวาระสําหรับทุกส่ิง ...
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 ภายใตดวงอาทิตยบนโลกใบน้ีไมมีอะไรท่ีจีรังย่ังยืน มนุษยเกิดมาเปน
ทารกเติบโตสูวัยหนุมสาว กาวไปยังวัยทํางาน กระท่ังเกษียณและอยูอยาง                 
คนชราภาพจนกวาจะส้ินชีพขัย นี่เปนวัฏจักรในชีวิตของมนุษยแตละคน  เพราะมี
ฤดูกาลสําหรับทุกส่ิง และมีวาระสําหรับเร่ืองราวทุกอยางภายใตฟาสวรรคทุกส่ิง 
ลวนแตอนิจจัง เชนเดียวกับตําแหนง ยศถาบรรดาศักด์ิ ก็ไมมีใครจะถือยึดครอง        
ไวไดตลอดเวลาน่ีเปนสัจธรรมที่ไมมีมนุษยคนใดจะหลีกเล่ียง  
    อยางไรกต็ามคนเราสามารถทีจ่ะเตรยีมตวัใหกาวผานวาระตางๆ ในชวิีต
บนเสนทางความสุขท่ีพึงปรารถนาเคียงคูกับทางเดินชีวิตของเรา กษัตริยโซโลมอน 
กษตัรยิอสิราเอลทีย่ิ่งใหญ ฉลาดและรํา่รวยท่ีสดุไดตรสัไว ในพระธรรมปญญาจารย 
บทที ่3 ขอ 14  วา “ขาพเจาทราบวาสารพดัท่ีพระเจาทรงกระทาํกด็าํรงอยูเปน

บทท่ีไมอยากเลน  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

“มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง
และมีวาระสําหรับเร่ืองราวทุกอยาง”
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นิตย จะเพิม่เติมอะไรอีกก็ไมไดหรือจะชกัอะไรออกเสียก็ไมได พระองคทรง
กระทําเชนน้ัน เพื่อใหคนท้ังหลายมีความยําเกรงตอพระพักตรพระองค” 
 เราสามารถดําเนินชีวิตตลอดวันคืนชีวิตของเราดวยความสุขนิรันดรได
โดยมารูจักพระเจา องคพระเยซูคริสต สิ่งตางๆ ในโลกน้ีลวนแตเปนวัตถุสิ่งของ
ชัว่คราวท่ีไมสามารถอยูกับเราตลอดไป ความรกั ความเอ้ืออาทรจากผูคน มติรสหาย
ก็เชนกัน เมื่อเรามีลาภ ก็มีเส่ือมลาภ มียศก็เส่ือมยศ  แตในพระเยซูคริสต พระองค
ไมเคยทอดท้ิงเรา พระองคจะทรงอยูเปนพระผูเล้ียงท่ีแสนดีใหกับชวิีตตราบเทาท่ีเรา
จะอยูบนโลกน้ี  สวนผูที่ดําเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตนเอง ก็จะไดความสุข    
เพียงชั่วคราว  ตามวาระที่มีอยู  ดุจดังนายพลบุญกอง ซึ่งในที่สุดก็ตองโดดเดี่ยว
เดียวดาย อยูอยางเงียบเหงาไรญาติขาดมิตร ยศถาบรรดาศักด์ิอํานาจท่ีมีอยูก็      
กลับกลายเปนแคอดีต ซึ่งปจจุบันก็มีผูคนเชนน้ีอยูมากมาย  
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 ผมมีเพ่ือนอยู คนหน่ึงชอบเลนการพนันชนิดเขากระดูกเลยทีเดียว           
เห็นอะไร...พูดอะไรเปนการพนันไปหมด แมแตผมแคถามวากินขาวแลวหรือยัง อาจ
โดนสวนคาํถามออกมาดงัๆ วา “พนันกันไหมละ?” ผมกเ็ปนงง “เอ...เขาจะพนันอะไร
ของเขา” เมื่อถามไถดูไดความวา เขาเพียงอยากจะใหทายวา เขากินขาวหรือยัง...
อืม...แบบนี้ก็มีดวย!!
 ความจริงเจาเพ่ือนรายน้ีเปนคนท่ีขยันขันแข็งในเรื่องทํามาหากินอยาง
มาก ชื่อเลนวา ปุย เปนเจาของรานขายอาหารไทยแหงหน่ึงในเมืองลอสแองเจลิส 
ปกติแลวจะทํางานเกือบ 24 ชั่วโมง ระยะหลังมีลูกจางชาวเม็กซิกันมาชวยทํางาน
ในรานบาง...ทําใหมีเวลามากข้ึนไมตองเตรียมเคร่ืองเทศและวัตถุดิบสําหรับ              
วันรุงขึ้นเหมือนเมื่อกอน

19 ปราบผี !
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 มหีลายคนบอกวา เจาการพนันน้ัน มนัเหมือนมีวิญญาณ พอมนัเจาะสิง
เขาคนไหนได คนน้ันก็กลายเปนทาสของมันโดยไมรูตัว ทั้งๆ ที่บางครั้งเจาตัวก็รูวา
มันไมดี...สามารถใหโทษอยางมหันต ถึงกับขนานนามมันวา วิญญาณผีพนัน!!     
แต...จนแลวจนรอดก็ไมสามารถหลุดพนมันไปได....
 ปแลวปเลา ที่เจาเพ่ือนคนนี้มักจะโทรมาหา เพ่ือระบายความทุกขที่     
แสนสาหสัทีเ่ขาไดรบั “พ่ีๆ...ปนีผ้มเสยีบอลไปอกีเปนหมืน่” นาเสียดายเงินเหลาน้ีมาก 
เพราะมันไมใชเงินจํานวนนอยๆ กวาจะไดมันมาเปนหม่ืนมันยากเย็นเหลือเกิน          
ที่สําคัญมันไมใชหมื่นบาทแตเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 
 ผมกไ็ดแตปลอบใจ “ไหนบอกวาจะไมเลนแลวไง” เขาถอนใจเฮือกใหญ  
 “ผมวาจะไมเลนๆ พอถึงเวลา ไมรูวาทําไมถึงไดใจออนเลนจนได” 
 “แลวตอไปจะเลนอีกไหม” เขาหยุดไปพักหน่ึง
 “ผมไมเลนแลว เสียดายเงินจรงิๆ กวาจะไดมามนัยากลําบากเหลือเกิน”
 “เออไมตองเสียใจใหมากดอก เด๋ียวจะพลอยทําใหเปนโรคซึมเศรา
โรคประสาทกิน”
 ดวยความรักและความเปนหวงเจาเพ่ือนรักคนน้ีอยางมาก เลยลงมือ
คนหาดานการแพทยทางอินเตอรเน็ตดู พบวา...การพนันน้ัน เปนโรคชนิดหน่ึง           
ซึ่งเรียกช่ือทางวิทยาศาสตรวา Pathological Gambling เลยรีบไปหาเพื่อจะบอก
ใหเขาลองไปปรึกษาจิตแพทยดู อาจชวยเหลือเขาได...
 ปรากฏวาไมไดผลครับ เขาไมยอมไป เพราะเขาเช่ือวาเขาสบายดีไมได
เปนโรคอะไรสักอยาง เฮอ...ทําไงดี?...และแลว...ปที่แลวน่ีเอง เขาโทรมาหา บนให
ฟงมากมายถึงความไมเอาไหนของลูกเมีย.... ผมก็ไมไดคดิอะไรมากเพราะคิดวาเรา
แคยืมหูใหเขาหนอยก็แคนั้นเอง....
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 “พ่ีรูไหม...ลกูเมียเขาไลผมออกจากบานแลว รานก็ไมใหไป แถมใหทนาย
ฟองหยาอีกตางหาก ใหผมออกจากบานภายในเดือนนี้ ในขอหาจิตวิปลาสชอบใช
ความรุนแรงทํารายรางกาย และขอหาอื่นๆ อีกเยอะเลย...” 
 ผมฟงแลวรูสึกสลดใจ ที่เขาตองไดรับผลแหงการกระทําของเขาเอง นี่
แหละผีพนันตัวจริง มารซาตานมนัทําจองทํารายทุกอยาง แมแตครอบครวัก็ตองแตก
สลาย...จิตวิญญาณก็ไมเหลือ...
 เมือ่เร็วๆ นีท้างทีวีไดรายงานขาวท่ีไมนายินดีเทาไร นัน่ก็คอื ผูสงูอายุเมือ่
เกษียณแลว ติดบอนคาสิโน บางรายถึงกับขายบานขายชองยายไปอยูในเมอืงลาส
เวกัสหรือเมอืงทีม่บีอนใหเลนไดทัง้วันท้ังคนื กวาจะรูตวัก็หมดเน้ือหมดตวั แมแตเงิน
ที่อุตสาหเก็บสะสมไวตลอดชีวิตเพ่ือใชในยามชราน้ันพลอยหมดไปดวย
 ถึงอยางไรก็อยาลืมวา เรามาท่ีนี่จนกลายมาเปนคนไทยไกลบานเพ่ือ
อะไร เชื่อวาหลายๆ คนมาตามความฝน...ทํางานหาเงินสงกลับไปยังครอบครัวใน
เมืองไทย เงินรอยหรือพันเหรียญมีคาสําหรับคนหาเชากินค่ําในบานเรา
 พอหายไปอีกป  เจาเพ่ือนรกัคนน้ีมนัก็โทรศัพทมาหาอีก“ผมเสยีอีกแลวพ่ี”...” 
ผมชักยัวะ “อะไรวะ...ไหนบอกวาไมเลนแลวไง” เขาหัวเราะเบาๆ
 “ผมก็บอกตัวเองแบบนั้นเหมือนกัน แตสุดทายก็แพมันจนได พ่ีชวยผม
ทีเหอะ...”
 “แลวจะใหชวยยังไง มนัอยูทีต่วัเราเอง ตองใจแขง็ๆ ไมจบัตอง...ไมแมแต
ดูทีวีเวลาถายทอดสดฟุตบอล” เขาทําทาหงุดหงิด “แหม...พ่ีไมยอมเขาใจผมเลย”
 “ยอมรับวา ไมเขาใจจริงๆ” เขาทําหนามุย
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 "ผมเคยอานหนังสือของพ่ี เห็นบอกวาอดีตเคยเปนหมอผี..ไมใชเหรอ?"
 “แลวไง...” ผมตอบไปแบบหวนๆ
 “งั้นพ่ีชวยขับผีการพนันใหผมหนอย” 
 ".......... ?????"
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 ขึ้นชื่อวาการพนันแลว ไมเคยใหผลดีแกใคร การพนันเปนความผิดบาป
ในรปูแบบหนึง่ท่ีสงัคมโดยสวนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยเราจะพร่ําสัง่สอนลูกหลาน 
ลูกศิษย คนที่รัก ไมใหมีชีวิตที่เขาไปพัวพันกับสังคมการพนันอยางเด็ดขาด           
เพราะการพนันไมเคยทําใหมนษุยคนใดเกดิความสขุ สนัตสิขุในใจ มแีตจะทําใหเกิด
ความโลภ ความอยากได อยากมี อยางไมมีสิ้นสุด แมจะสุขจากการไดมาก็เปนสุข
เพียงชัว่คร้ังชัว่คราว หลายตอหลายคนเขาไปเก่ียวของกับการพนันดวยความอยากลอง 
อยากมีประสบการณ แตที่ไหนไดติดเขาไปแลวอยางไมรูตัว นี่แหละความออนแอ
ของมนุษยเรา !
 หลายคน...อยากหลุดพนจากความออนแอ...ซึ่งเปนจุดบกพรองของ
ตนเอง ทาํใหเกิดผลกระทบตอตนเองและคนรอบขางมากมาย...หลายคร้ังดเูหมือนวา...
สามารถเอาชนะได  แตหลายตอหลายคร้ัง... ก็มกัจะลมเหลว...ไมสาํเร็จ  ทาํใหหมด
กําลังใจ..

ปราบผี !  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

“ความออนแอทําใหเราพายแพ
ความเขมแข็งทําใหเราไดรับชัยชนะ”
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 หากเราไมอยากตกเปนทาสของความออนแออีกตอไป เราตองเขมแข็ง
และมีจุดยืนท่ีมั่นคงเปนของตัวเอง หากรูวาหลงผิดใหรีบแกไข เพราะทุกส่ิงแกไข     
ไดเสมอโดยเร่ิมจากตัวของเราเอง
 ในครสิตธรรมคมัภรี พระธรรมยอหน บทท่ี 8 ขอท่ี 34  กลาววา “เราบอก
ความจริงแกทานท้ังหลายวา ทุกคนท่ีทําบาปก็เปนทาสของบาป”  เราเช่ือวา
โดยฤทธ์ิอาํนาจของพระเยซูครสิตสามารถชวยเหลือผูทีต่กเปนทาสของอํานาจบาป  
อํานาจการพนัน  เมื่อเชื่อวางใจและอธิษฐานตอพระองค   ขอการชวยเหลือ                  
ขอการปลดปลอยจากพระองคโดยไมพ่ึงในความสามารถของตนเอง  พระองคผูทรงฤทธ์ิ
จะทรง...ปลดปลอยใหทานหลุดพนจากการเปนทาสใหไดรบัความเปนไทท่ีแทจรงิ...  
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 ลอสแองเจลิส วันน้ีไมรูเกิดอะไรข้ึน อากาศอบอาวเหลือเกิน ตนไมใหญ
นอยตางยืนน่ิงสงบเงียบราวกับเสาไฟฟา ใบไมทีเ่คยสงเสียงหวิวไหวเม่ือตองลมพัด
ก็ไมมใีหไดยิน ทกุอยางดูเงียบเหงาวังเวงพิกล ดวงตะวันท่ีเคยสงแสงทับตาเพ่ือปลุก
ใหเราต่ืนก็พลอยหยุดประทวง...
 ชอน หนุมใหญคนขบัรถประจาํศนูยรบัสงผูพิการของบรษิทัฯ หยิบตาราง
ที่ตองไปรับไปสงตามท่ีมีลูกคาโทรศัพทมาสั่งจองไวตั้งแตเมื่อวานออกมาตรวจดู    
อกีคร้ัง กอนท่ีจะเซ็นชือ่รบังานในวันน้ีแลวออกมาตรวจตรารถของบริษทัใหเรียบรอย 
กอนเดินทางออกปฏิบัติงานเหมือนเชนทุกวัน
 เขาเงยหนาข้ึนมองทองฟาท่ีถูกปกคลมุดวยเมฆสีคลํา้ พลางราํพึงในใจวา  

20 ผมท้ิงเธอไมได
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"วันน้ีฝนคงไมตกนะ เพราะเดือนนี้ยังเปนหนารอนอยู แถมวิทยุทีวีก็ไมไดแจงวาจะ
มฝีนตกสักสถานีเดียว แตมนัก็รอนอบอาวเหลือเกิน"...จะรอนจะหนาว หมิะตก พายุ 
หรือแผนดินไหวก็ไมสามารถหยุดงานได ถึงอยางไรเม่ือรับงานแลวตองไปใหได 
เพราะลูกคาแตละคนลวนแลวแตเปนคนพิการท้ังส้ิน บางก็ตาบอด เปนใบ หรือพิการ
ทางใดทางหน่ึง และบริษัทท่ีชอนทํางานอยูก็รับเฉพาะลูกคาคนพิการเทาน้ัน
 บางคนอาจคิดวา คาโดยสารแตละเท่ียวน้ันลูกคาหรือคนพิการจะจาย
เพียงเท่ียวละ 2.25 ดอลลารเทาน้ันจะคุมกับบริษัทฯหรือ ? เร่ืองน้ีไมตองเปนหวง   
เพราะบริษัทฯรับสัมปทานมาจากรัฐบาล เงินท่ีเหลือนั้นก็ไปรับเอาจากรัฐบาล           
ไดประมาณช่ัวโมงละ 22 ดอลลาร สวนคนขับรถก็ไดรับสวนแบงกันไปตามที่ตกลง
กันไว รายไดก็จะเปนชั่วโมง สวนมากตกช่ัวโมงละอยางนอย 10 ดอลลารหรือ         
แลวแตตกลง โดยไมมีเงินเดือนประจํา ระยะทางก็ว่ิงไมเกิน 25 ไมลในแตละเท่ียว
 ชอนทํางานท่ีนีม่าหลายปแลว ตนก็พอใจอยางมากกับงานท่ีทาํอยู เพราะ
ถือวาน่ันเปนงานรับใชมวลชนอกีรูปแบบหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงทํางานกับคนพิการ
ซึ่งมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยเหมือนกับคนอ่ืนๆ ทั้งหลาย ถึงแมบางคร้ังจะตอง
ประสบกับปญหาดานตางๆ ก็ตาม ชอนก็พอใจและมีสันติสุขกับงานอยางมาก 
 เขาตรวจตารางท่ีตองไปรบัสงผูโดยสารในวันน้ี ซึง่มทีัง้หมด 6 รายดวยกัน 
เวลาก็ทิ้งชวงเวลากันพอสมควร คิดวาไมนาจะมีปญหาใดๆ ทั้งส้ิน บางรายก็เปน
ลูกคาเกาท่ีเคยรับเคยสงกันมานานแลว
 สวนรอบดึกก็แลวแตเราจะสะดวกเวลาไหน เพราะท่ีนีร่บับรกิาร 24 ชัว่โมง 
โดยมีพนักงานขับหลายคนหลายกะดวยกัน...ชอนออกรถท้ังรับทั้งสงหลายราย         
ในรอบแรก ทีบ่อกวาท้ังรบัทัง้สงน้ันก็เน่ืองจากถาเปนเสนทางเดียวกันก็รบัไปเร่ือยๆ
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และสงลงตามทางผาน โดยท่ีผูโดยสารท่ีพิการเหลาน้ีไมเคยบนวาอะไรเลย ตางก็ 
ไมเรงรีบเหมือนคนอื่นๆ ที่เราเคยเห็นในโลกทุกวันน้ี
 และรายสุดทายท่ียังน่ังอยูหลังคนขับ รายน้ีพิเศษกวาเพ่ือน เพราะวา   
เด็กสาวคนน้ี หหูนวก พูดไมได ตาบอดขางหน่ึงอกีขางก็คงเห็นเลือนลาง แถมมีแขน
เพียงขางเดียวเทาน้ัน ขาก็ลีบอีกดวย พอถึงจุดหมายปลายทาง ชอนขยับท่ีเล่ือน
อัตโนมัติใหเธอเพ่ือนํารถวีลแชร (wheelchair)อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการ และคิดวาคงเสร็จเรียบรอยแคนั้น แต...ที่ไหนได ผูโดยสารกลับไมยอม         
ลงจากรถ เธอจับประตูไวแนน พรอมกับทํามือทําไมวุนวายไปหมด
 ชอนไมเขาใจวาเธอตองการอะไร เพราะเขาไมเคยเรียนภาษามือมากอน 
แตหลังจากน้ันไมนานก็นึกข้ึนไดวา เธอคงอานหนังสือออกเพราะอยางนอยเธอก็มี
ตาอีกขางหน่ึงท่ีมองเห็น ชอนก็ทาํมอืใหคอย ทาทางเหมือนแบมอืออกท้ังสองไปขาง
หนาท้ังสองมือราวกับตํารวจใหหยุดรถแบบน้ัน
 เขาหยิบกระดาษตารางวิ่งรถวันนั้นมาแผนหน่ึงแลวพลิกอีกหนาหน่ึง 
เขียนหนังสือถามวา
 "ทําไมไมลง"
 เธอทําทาดีใจที่ไดเห็นปากกาและกระดาษ ซึ่งเปนส่ิงเดียวท่ีเธอจะ
สามารถส่ือสารกับคนขับได
 "ฉันทํากุญแจบานหาย" เธอย่ืนใหชอนดู
 "เอามาจากบานหรือเปลา หรอืวาอยูในกระเปา ลองหาดูอกีที" ชอนเขียน
ตอบ  ทัง้ชอนและเดก็สาวตางรือ้คนท้ังในกระเปาของเธอและภายในรถอยางละเอยีด
ถ่ีถวนก็หาไมเจอ
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 หลังจากน้ัน ตางคนตางก็ไมทราบวาจะทําอยางไรดี เมื่อเธอบอกวา
ธรรมดาเธอจะพกกุญแจบานมาทุกคร้ังและจะเปดประตูบานดวยตนเองทุกวัน           
แตวันน้ีทําไมหายไปได จําไดวาเธอหยิบใสกระเปามาจากบานแลวกอนจะออกมา
นั่งรถ
 ชอนเขียนถามไปอีกวา "ที่บานมีใครอยูบางไหม อยางนอยก็จะได
โทรศัพทไปใหคนในบานออกมาชวยเปดประตูให"เธอเขียนตอบ "ไมมีใครอยูบาน     
ผูปกครองไปทํางาน กวาจะกลับก็ประมาณทุมกวา" สาวนอยเขียนตอบดวยมือที่   
สั่นเทา
 เม่ือเหตุการณเปนเชนน้ี ชอนเลยติดตอกลับไปยังศูนยเพ่ือรายงานให
ทางศูนยทราบ ทางศูนยแจงวา ใหเธอคอยอยูที่นั่นไดไหม? เพราะเราสงถึงท่ีๆ          
เขาแจงแลวก็คงหมดหนาท่ีเราแลว ลกูคาคงกลบับานไดเองเหมอืนคนอืน่ๆ ชอนแจง
ใหเด็กสาวทราบตามท่ีศนูยแจงมา ปรากฏวาเธอกลับทาํเสียงดัง แบะๆๆๆ พรอมกบั
เขียนในกระเปาวา "ไมได มันอันตราย เพราะไมเคยอยูคนเดียวนอกบานเลย"
 ชอนครุนคิดสักครู "แบบน้ีดีไหม ขอเบอรโทรศัพทที่บานใหหนอย ผมจะ
ลองโทรไปเผ่ือจะมีคนอยูในบานบาง" เธอส่ันหัว สงสัญญาณวา "รับรองไมมีแนๆ" 
อยางท่ีเธอสาวนอยบอก ชอนโทรไปหลายๆ ครั้งก็ไมมีคนรับสาย
 "เฮอ...ทาํอยางไงดี" เขาตัดสนิใจตดิตอทางวิทยุในรถไปยงัศนูยวา ขอให
รถคันอืน่ไปรบัคนอืน่ท่ีคอยอยูไปกอน สวนตัวชอนจะคอยหรอืใหเด็กสาวไดเขาบาน
ของเธอเรียบรอยกอน แมจะตองขาดรายไดไปหลายชั่วโมงก็ตาม เพราะขณะน้ี       
ก็ไดใชเวลาไปมากโขแลว
 เด็กสาวย่ิงกังวลมากข้ึน เขาพยายามปลอบใจใหเธอใจเย็น เขาไปติดตอ
การด แลวขอพาเธอไปสงที่หนาหอง พอถึงยังไมทันไดไขกุญแจบาน มีผูหญิงคน
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หน่ึงเปดประตูโผลหนาออกมาพอดี เห็นหนาเทาน้ัน เธอกรีดเสียงตะโกนดังมาก จน
ชอนตองถอยกรูด...
 "คุณเปนใคร มาเก่ียวของกับผูหญิงคนน้ีไดอยางไร ทีหลังไมตองมายุง   
อีก !" 
 แลวหลอนก็พาเด็กสาวคนน้ันเขาบานไป ชอนรูสึกแยมาก เขายอมท้ิง
งาน เพ่ือชวยเด็กสาวคนนี้ เพราะรูวาเธอติดตอสื่อสารไมได... เขาบานไมได...            
ไมอยากปลอยเธอไวขางทาง จึงพยายามชวยจนถึงบานอยางปลอดภัย แตกลับ    
โดนไล..โดยท่ีเขาไมมีโอกาสไดอธิบายอะไรเลย... เขาเสียความรูสึกมากจริงๆ ! 
ชอนเดินกลับมาที่รถ ออกรถไปดวยอาการผิดหวัง และไมเขาใจทุกอยางท่ีเกิดขึ้น 
พยายามสงบสติอารมณไมใหฟุงซาน...
 สักพักก็มีโทรศัพทมาผานทางวิทยุในรถ จากผูหญิงคนท่ีมาเปดประตู 
บอกขอบใจ และขอโทษ เด็กสาวพิการคงเลาเร่ืองเธอใหฟง และยังถามวา
 "ตองการส่ิงตอบแทนอะไร" ชอนตอบวา
 "ไมตองการอะไรเลยครับ"  เธอจึงขอเลขรถ เพ่ือแจงใหศูนยทราบถึง      
การท่ีคนขับคนน้ีไดชวยเด็กสาวพิการในปกครองของเธอ และตองเสียชัว่โมงงานไป 
 ชอนบอกยํ้าผูหญิงผูปกครองคนน้ันวา
 "ผมไมตองการอะไรท้ังน้ัน สวรรคจะตอบแทนผมเอง ตอใหงานขางหนา
มมีลูคาเปนลาน ก็จะไมยอมใหเด็กหญิงพิการคนน้ี ตองเควงควางอยูตามลําพัง บน
ถนนคนเดียวเด็ดขาด" พูดเสร็จก็วางสาย สักครูก็มีวิทยุเขามาอีกวา
 "ชอนไปรับผูโดยสารอีกคนอยูไมไกลจากท่ีชอนกําลังขับอยู เธอช่ือ           
มีส นีนา" พรอมกับแจงบานเลขท่ีและท่ีนัดหมายไวให ชอนรีบขับไปรับ มีส นีนา    
ดวยอาการปกติเหมือนทุกคร้ังท่ีเคยทํามา เธอคนน้ีพิการตามองไมเห็นท้ังสองขาง 
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พอรับเธอข้ึนรถเรียบรอย ชอนก็เอยถาม
 "คุณลืมกุญแจบานหรือเปลา ลองหยิบใหผมดูหนอย"
แทนท่ีจะไดคําตอบเพ่ือใหแนใจ กลับไดยินเสียงตะคอกตอกกลับมา
 "ไอบา! ...คุณจะเอากุญแจฉันไปกอปป แอบเขาบานช้ันเหรอ! "
 ชอนถึงกับตกใจ อาปากคาง... 
 ผม..........????
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 การทําความดี ไมใชเร่ืองยากและไมใชเร่ืองงายเลยทีเดียว  เพราะมนุษย
มีหลากหลายจึงทําใหมีความคิดท่ีแตกตาง  บางคร้ังเราทําความดีโดยไมหวังผล
ตอบแทนใด ๆ แตเรากลับถูกมองวาหาผลประโยชนผานการกระทําน้ัน ๆ ชีวิตบน
โลกใบน้ีไมมีอะไรแนนอน แตสิ่งหน่ึงท่ีจะติดตัวเราไปตลอดน่ันคือ ความดี  
 การชวยเหลือผูอืน่น้ันเปนสิง่ทีด่ ีโดยเฉพาะการชวยเหลือคนทีไ่มสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดอยางเต็มที่ เชน คนพิการ ถึงแมในหลาย ๆ ครั้งผูคนอาจจะไม
เห็นคุณคาของส่ิงท่ีเราทํา แถมมาดวยความเขาใจผิดอีก ดังเชน ชอน ที่มีความหวัง
ดีตอ มีส นีนา เด็กสาวผูพิการทางสายตา แตเด็กสาวกลับไมเขาใจในความหวังดี
ของชอน แถมยังตะคอกใสชอนอกี แตลกึ ๆ  แลวตัวเราเองเทาน้ันท่ีรูวาส่ิงท่ีทาํลงไป
มันถูกหรือผิด  ดีหรือไมดี  และย่ิงไปกวาน้ันเม่ือเราไดทําสิ่งท่ีดีเราก็จะเกิดสันติสุข
ขึ้นภายในจิตใจ  

ผมท้ิงเธอไมได

“อยาเม่ือยลาในการทําความดี”
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 คําสอนของพระเยซูคริสตในพระธรรมกาลาเทีย บทที่ 6 ขอที่ 9 ไดกลาว
ไววา “อยาใหเราเมื่อยลาในการทําดี เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เราก็จะ
เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร” พระเจาผูเปยมไปดวยความดี ทรงเห็นคุณคาใน       
สิ่งท่ีเราทําเสมอ ถึงแมหลายคนอาจจะมองขามสิ่งท่ีเราทํา แตพระองคไมเคย          
มองขามแมเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตของเรา ความดีที่เราทําในวันน้ีถึงแมไมมีใคร
เห็น ก็ไมเปนไร เพราะสุดทายแลวความดีก็ยอมสงผลที่ดี ๆ กลับคืนมาหาเรา             
เราหวานอยางไร เราก็จะเก่ียวอยางน้ัน หวานความชอบธรรม ความดี ก็ไดผลตอบ
รับเปนความชอบธรรม ความดี  ถาหวานความอธรรมหรือความชั่ว  สิ่งท่ีจะไดรับ  
ในชีวิตก็จะเปนความอธรรมหรือความชั่วน่ันเอง  ดังเชนสุภาษิตไทยไดกลาววา        
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อยาไดทอตออุปสรรคท่ีขวางก้ัน เลือกส่ิงท่ีถูกตองใหกับชีวิต    
ดกีวาหลงผดิใหชวิีตมวัหมอง  พระเจาทรงมองดทูกุการกระทําของเราและพระองค
พรอมที่จะเดินเคียงขางไปกับเรา...
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 วันเวลาผานไปอยางรวดเร็วเหมือนโกหก ตั้งแตแอนเรียนสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานศิลปะแหงหน่ึงในแคลิฟอรเนียใน                   
สาขาสถาปนิกฯ จากน้ันก็ไมคอยจะมีเวลาวางเลย ชีวิตมีแตงานและงาน   
เธอเปนคนไทยท่ีตามพอแมมาอยูท่ีน่ีตัง้แตอายุเพยีงสองขวบเทานัน้ เตบิโต
มาทามกลางวัฒนธรรมอเมริกันท่ีทําใหเธอ กลา แกรง เดนิตามรอยอเมริกันดรีม
เหมือนคนอ่ืนๆ
 ชีวิตประสบความสําเร็จอยางยอดเย่ียม ชื่อเสียงเรียงนามก็นับวาอยูใน
อันดับตนๆ ของประเทศทีเดียว บางปก็ตองยุ งอยู กับการออกแบบรถยนต                    
กับทมีงาน เพ่ือนาํออกแสดงในงานโชวแบบรถ โดยมีผูผลิตรถยนตจากบริษทัตางๆ 

21 ภูมิใจ...ฉันเปนไทย !
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ทั่วโลกใหความสนใจบินมาชมเลือกซื้อแบบใหมๆ สําหรับรถยนตในปถัดไป หรือ    
บางครั้งก็เปนเครื่องใชไมสอยภายในของรถ ตลอดจนเฟอรนิเจอรดีไซนใหม       
สําหรับผูที่มีรสนิยมในงานศิลปะ
 นอกจากน้ันยังมรีายการเปดนทิรรศการ การแสดงผลงานดานศิลปะของ
เธออีกหลายๆ งานในแตละป ดังน้ันก็ตองยอมรับวา เธอเปนดาวเดนในวงการ
ออกแบบรถยนตและภาพถายตลอดจนจิตรกรรมเทคนิคสีนํ้ามันบนผืนผาใบ          
และอ่ืนๆ อีกมากมาย...
 “แอน ... เธอซ้ือของขวัญใหพอแมหรือยัง?” นิสาเพ่ือนซี้เอยถามข้ึน
 “ทําไมเหรอ”
 “อาว เธอไมรูหรือวา ใกลวันปใหมของไทย"
 แอนน่ิงเงียบไปสักครูแลวตอบเสียงเรียบๆ
 “อืมม ... ฉันไมมีแม พอก็จากไปเชนกันหลังแมเพียงปเดียวเอง”
 “ขอโทษ ...ฉันเสียใจดวยนะ”
 เธอถอนหายใจ...พรอมกับเอนหลังพิงพนักเกาอี้หลับตาดวย   
ความออนเพลีย...แอนรูสึกมีนํ้าอุนๆ เออคลอเบาตา เธอพยายามกล้ันไมให      
นํ้าตาไหลลนออกมาอาบแกม 
 ในที่สุดไมทราบจะทําอยางไร เธอถึงกับตองรองไหปลอยโฮออกมา            
เหมือนเด็กๆ คุณปาท่ีนั่งติดๆ กันไดย่ืนกระดาษทิชชูมาใหซับนํ้าตา พรอมกับ            
เอามือโอบไหลของเธอไว... ตบเบาๆ โดยไมไดพูดอะไรสักคํา...
 เธอหันไปขอบคุณปาคนน้ัน...เธอรูสึกอบอุนอยางประหลาดกับการ  
สัมผัสของปาบนไหลของเธอ ชนิดเธอไมเคยพบมากอนในชีวิต ในที่สุดเธอกล้ัน        
ไมไหวแลวอีกตอไป... 
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 เธอหันไปรองไหซบหนาลงบนไหลของปาพรอมกบักอดปาไวแนนปาคนน้ัน
โอบเธอไวอยางเมตตาพรอมกับเอามือบีบไหลอีกขางของเธอเบาๆ เธอรูสึกขนลุกซู
ไปทั่วทุกอณูของรางกายและจิตใจ อบอุนเหลือเกิน ...
 ปาก็ใจดีกับเธอราวกับลูกสาวทีเดียว ลูบผมของเธอไปมาพรอมกับ        
โอบกอดไวและปลอบเบาๆ ถึงแมจะไมเขาใจภาษาไทยดีนัก แตก็รูวาปารักเธอ      
ราวกับเด็กๆ...
 "คิดถึงพอและแม ฉันอยากรูเหมือนกันวาฉันเปนใคร รากเหงา
ของฉนัเปนมาอยางไร อยูทีไ่หนบาง ตลอดเวลาท่ีเติบโตมาฉันไมเคยมีความรูสกึดีๆ
กับพอแมเลย..."
 ... ตั้งแตจําความได พอแมทํางานหนักมาก แมเปนพนักงานเก็บของ  
เรียงสินคาเขาชั้นวางในตลาดแหงหน่ึงใกลๆ บาน สวนพอน้ันก็ตองเดินทางบอยๆ 
บางครั้งก็อยูบานไมไดทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน ครอบครัวเรามีดวยกันหกคน ฉันมี     
พ่ีชายอีกสามคนอายุอานามก็ไลๆ กัน
 แมหรือพอ มักจะขับรถกระบะเกาๆมาสงที่โรงเรียนต้ังแต           
เด็กเล็กๆ จนถึงฉันเขาเรียนคอลเลจและมหาวิทยาลัย ฉันรูสึกไมชอบและเกลียด
ที่พอไมยอมใหไปไหน ถึงแมฉันบอกพอวาฉันโตแลวอยากไปกลับโรงเรียนเอง         
หรือบางคร้ังจะไปบานเพ่ือนพอก็ตองขับรถไปสงไปรับที่บานเพ่ือนจนได...
 อีกอยางพอเปนคนหัวโบราณ ยึดมั่นในประเพณีไทยอยางมาก         
และไมคอยชอบพูด เทาท่ีจําไดพอไมเคยบอก...ไมเคยพูดวา “พอรักลูก” หรือ               
“I love you” เหมือนพอแมคนอื่นๆ ที่ฉันรูจัก แมแตจะกอดฉันสักครั้ง (Hug)                 
ก็ไมเคย...ฉันไมเขาใจขอนี้อยางมาก 
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 แต...พอก็หวงหวงฉันเหลือเกิน ขนาดฉันเขาเรียนวิทยาลัยแลว         
พอยังไมยอมซื้อรถให จําไดเสมอวา พอจะขับรถมาสงทุกวัน เวลากลับพอก็จะขับ
รถมารอรับหนาโรงเรียนกอนเวลาเสมอ บางคร้ังฉนัมงีานคางตองอยูจนดึก พอกลับ
ออกมา...เห็นพอยังน่ังรออยูทามกลางความหนาวในรถโดยไมไดบนแมแตคําเดียว 
 สวนแมนั้น ... แมเปนคนขยันขันแข็งมาก ทําโนนทําน่ีโดยไมหยุดหยอน 
กลับจากงานประจําก็ทําขนมไทยไปขายท่ีรานตลาดไทยอีก ...
 วันหนึ่ง ฉันเห็นแมอยูคนเดียวทามกลางกองใบทวงหนี้บนโตะ เห็นแม 
... หยิบใบโนนใบน้ีพลิกมาพลิกไป แลวก็หยุดเหมอมองออกไปทางหนาตาง ...   ฉนั
เขาใจวาแมคงไมมีตังคพอท่ีจายบิลลไดหมด ฉันไดแตสงสารแมจริงๆ ในขณะน้ัน 
 อีกเรือ่งหน่ึงท่ีเปนเรือ่งท่ีฉนัอดคิดถงึไมได ตอนเด็กๆ ในวันท่ีฉนัตอง
ไปรับรางวัลชนะเลิศในการวาดภาพในถ่ินดาราที่โรงแรมหาดาวแหงหนึ่งในเมือง     
เบเวอรลีฮิลส 
 แมขับรถกระบะเกาๆ คูชีพไปสงฉัน ปรากฏวาคนท่ีรับรถไมยอมใหเขา
บริเวณโรงแรมแถมไมใหจอดอีกตางหาก เราตองขับรถออกไปจอดไกลหนอยแลว
แมปลอยใหฉันเดินไปรับรางวัลเพียงคนเดียว ...
 คิดไปแลวนาเศราเหลือเกิน ทําไมคนเราถึงไดมองคนแตเพียงภายนอก 
ตอนน้ันฉันยังเด็กมากเลยรูสึกไมดีกับแมเหมือนกัน ทําไมไมรูจักเปล่ียนรถสักที       
เบ่ือจริงๆ รถคันน้ี
 เมื่อฉันเรียนจบไดงานทําแลวก็ยายออกจากบานไปอยูที่พักของตัวเอง 
วันน้ันแมไมไดพูดอะไรมาก แตแมทาํตาแดงๆ มนีํา้ตาคลอไหลรินลงมาตามรองแกม 
ฉันก็บอกแมไปวา
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 "..อายุครบ 18 ปถือวาโตแลว ตองไปหาท่ีพักหรือสรางรงัเอง เปนผูใหญ
เต็มตัวมีความรับผิดชอบตัวเองได" 
  สวนพ่ีชายอีกสามคนก็ยายออกไปอยูเองต้ังนานแลวกอนหนาฉัน         
ตกลงแมตองอยูสองคนกับพอเหมือนครอบครัวอเมริกันท่ัวไป
 ฉนัตกใจต่ืน ... หลงัจากงีบไปนิดหนอยหลังจากตองคิดทบทวนเร่ืองเกาๆ 
ฉันบอกตัวเอง ฉันตองการรูวาฉันเปนใครมาจากไหน อยากรูรากเหงาท่ีแทจริง        
ของฉัน ....
 เสียดายเวลาท่ีตอนพอแมยังมีชีวิตอยู ฉันไมเคยสนใจหรือถามทานเลย
สักคร้ังเดียว ... เฮอ ...เราน่ีแยจริงๆ 
 กอนท่ีฉนัจะออกไปทํางาน ฉนัตัดสนิใจในนาทีนัน้วาฉันจะตองไปหาท่ีมา
ของฉัน หารากเหงาท่ีแทจริงท่ีเมืองไทย ฉันอยากพบอยากรูวาบานเกิดเมืองนอน
ของพอแมและฉันน้ันเปนอยางไร เพราะเกิดมาเกือบสามสิบปแลวยังไมเคยกลับ    
ไปเห็นเมืองไทยเลยสักคร้ังเดียว
 สามเดือนเต็มๆ ที่ฉันตะลุยไปท่ัวเมืองไทยโดยมีเปใบเดียวพรอมกลอง
อีกหน่ึง ไมวาเหนือใตออกตกเกือบทุกเมือง ฉันมีญาติเยอะๆ จริงๆ เปนรอยทีเดียว 
เรามีความสุขมาก ฉันคนหาภาพและของเกาๆ ของปูยาตายายและถ่ินอาศัย         
ของพอแมเคยอยูเคยเปน 
 ฉนัพบวาฉนัเปนคนไทยคนหน่ึงท่ีมาจากประเทศทีมี่ประวตัศิาสตร 
ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ อันเกาแกงดงามไมแพชาติใดในโลก ฉันภูมิใจ
ท่ีเกิดเปนลูกหลานไทย !
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 แต..ก็อดเปนหวงไมไดวา ทุนนิยมกําลังถาโถมเขาใสคนรุนใหม 
เหมือนไฟลามทุง และวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันงดงามใสเยือกเย็นของเราจะ
สามารถสยบความรอนแรงของไฟปานี้ไดหรือ..?
 ...เขาใจอยางแจมชดัวา การท่ีพอไมเคยกอดฉันเลยน้ัน เปนประเพณีไทย
ที่ดีต้ังแตโบราณหากลูกสาวโตแลว... สวนเด็กและผูนอยจะใชการยกมือไหวแทน
และไมจาํเปนตองพูดวาฉันรกัเธอพร่ําเพร่ือเหมือนฝรัง่ เปนการกระทําท่ีทุมเทท้ังชวิีต 
เปนความรักจริงใหแทนคําพูด...แมแตทนุการศึกษาท้ังหมดของฉันก็ไมตองไปกูใคร
มาเรียน พอแมทุมใหหมด คิดไปทานท้ังสองคงตองลําบากยากเย็น และอดทน       
มากทีเดียว... 
 พอกลับมาท่ีสหรฐัฯ ฉนัเร่ิมเรยีนภาษาไทยอยางจริงจงั ทาํอะไรเปนไทยๆ 
ไปหมด เจอใครก็บอกเขาอยางภาคภูมิใจวาฉันเปนคนไทย...ยังมีเร่ืองราว                  
อีกมากมายในการคนหารากเหงาของฉัน หวังวาคงมีโอกาสไดเลาใหฟงในโอกาส
ตอไป...
 วันน้ีฉันรูแลววาพอแมรักฉันมากท่ีสุดในโลกและเดี๋ยวน้ีฉันคิดถึงและ     
รกัทานมากเหลือเกิน ถึงทานไมเคยบอก I love you กับฉนัสักครัง้เดยีว แตฉนัเขาใจ
นะ... เขาใจแลว !
 การกระทําของทานท่ีมอบใหกับชีวิตฉัน มันย่ิงใหญกวาการพูด
เปนรอยเปนพันเทา ตามท่ีเขามักพูดกันเสมอวา 
 การกระทําดังกวาการพูด !!



รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ174

 แบบอยางท่ีผานเขามาในชีวิตของเราแตละคนอาจแตกตางกันออกไป 
เพราะเราตางก็เกิดมาในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันออกไป แตสิ่งหน่ึงท่ีไมควรเปล่ียน
ไปคือคงไวซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม หากแมหลายคร้ังในชีวิตเราตองยายท่ีอยูอาศัย       
ทั้งในท่ีใกล ๆ  หรือไกลแสนไกล อาจจะตองเจอกับสิ่งใหม ๆ  รวมถึงวัฒนธรรมท่ีอาจ
แตกตาง เราท่ีเปนผูใหญแลวก็จะเขาใจ  แตเด็กอาจจะไมเขาใจ กลบัจะจดจาํเฉพาะ
สิ่งใหม ๆ ที่ไดในเวลาน้ัน ผูใหญควรเปนแบบอยางท่ีดี ปลูกฝงแตสิ่งท่ีดีงามและ     
ถูกตองใหแกพวกเขา หากวันน้ี...เขายังไมเขาใจ แตแลววันหน่ึงเม่ือเขาโตเปนผูใหญ
แลวเขาก็จะเขาใจ...
 ดังเชนชีวิตของ แอน ที่เติบโตข้ึนทามกลางวัฒนธรรมอเมริกันทําใหเธอ
กลา แกรง เดินตามรอยอเมริกันดรีมเหมือนคนอื่น ๆ แตเธอไมเคยเขาใจพอแม        
ไมเขาใจในแบบอยาง ทําไมหลาย ๆ การกระทําจึงแตกตางจากผูคนท่ีนั่น แตแลว

ภูมิใจ...ฉันเปนไทย

“ขอบคุณพระผูสราง...
ทรงสรางสิ่งดีงามในประเทศไทย”
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วันหน่ึงเมื่อพอแมของเธอจากไปแลว เธอจึงคนพบวาแทจริงแลวทุกส่ิงทุกอยางท่ี   
พอแมมอบให คือแบบอยางท่ีดี คือวัฒนธรรมไทยที่งดงาม และนาภาคภูมิใจ            
เธอยังเรียนรูอกีวา พอแมนัน้รกัเธอสุดหัวใจ ทกุอยางทีไ่ดมาในวันน้ี คอืแรงกายแรง
ใจทีพ่อแมทุมเทใหทัง้หมดในวนัน้ัน...ดงัคาํสอนของพระเยซคูรสิต ในพระครสิตธรรม
คัมภีร พระธรรมสุภาษิต บทที่ 22 ขอที่ 6 ไดกลาวไววา  “จงฝกเด็กในทางท่ีเขา
ควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบใหญ เขาจะไมพรากจากทางนั้น” 
 พระเจาทรงหวงใยและรักเราทุกคนรวมถึงเด็ก ๆ ดวย พระองคตองการ
ใหเราผูทีเ่ปนพอแมฝกสอนใหเด็ก ๆ  เดินในทางทีถู่กตอง เพราะเด็กในวันน้ี คอืผูใหญ
ในวันขางหนา บานเมืองจะพัฒนา หากเด็ก ๆ เติบโตมาอยางมีคุณคา เราเช่ือวา    
ทุกการกระทําในวันน้ี คือแบบอยางในอนาคต...ใหเราทุกคนภูมิใจ ที่เราไดเกิดมา
เปนคนไทย ประเทศท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมอันดีงามมากมาย มีธรรมชาติ                  
อนัสวยงาม อาหารทีอ่รอยเปนท่ีเลือ่งลอืไปทัว่โลก ใหเราขอบคณุพระเจา พระผูสราง 
ทีพ่ระองคทรงสรางสิง่ดงีามใหประเทศไทยเรา ขอบคณุพระองคทีท่รงประทานชีวิต
ใหเราในแผนดินเกิดประเทศไทย ประเทศท่ีมีพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ    
ของพวกเราชาวไทย
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 สองปท่ีผานมาน้ี มีท้ังเพือ่นรักและเพือ่นท่ีรูจักตองจากไปหลายตอ
หลายคน บางคนก็เพียงแคเห็นหนาทักทายกันบางในบางครั้งเทานั้น
 แต...สวนมากผมมักจะอาสาไปถายรูปใหในงานพิธีฯเสมอๆ โดยคิดวา
นั่นเปนหนาท่ีเปนสวนหน่ึงที่เราพอจะทําใหพวกเขาได โดยไมตองจายเงินใหผม      
แตประการใด มันไมใชอาชีพหลัก แตมันเปนความสุขทางใจ..ที่สามารถชวยงาน   
เขาไดทางหน่ึง ถึงจะไมมากนักแตก็ยังดีกวาไมไดทําอะไรเลย
 ในระยะหลังน้ีที่เวนไปบางงาน เพราะเวลาเดินนานๆ มันปวดเม่ือย             
ที่ขาแถวสะโพก เรื่องนี้ตองเรียนใหทราบ ผมไมไดเลือกงานครับ ไมวาเพ่ือนญาติ 
มิตรสนิทแคไหน หรือไมสนิทเลย ผมไมเคยเลือกงาน ขอกราบเรียนใหทราบมา         

22 มนุษย...เหมือนตัวกินมด
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ณ ที่นี้ และตองขออภัยตอเจาภาพบางงานท่ีไมสามารถไปรับใชได อันเน่ืองมาจาก
เหตุผลดังกลาว ขอบคุณครับ
 เทาทีส่งัเกตเอง ทําไมปน้ีสวรรคถงึไดเปดรบัคนใหมๆ   มากเหลอืเกิน 
คนที่รูจักกันมานานถึงไดจากไปเกือบสิบคนเทาท่ีจําได ไมใชทุกคนจะมีอายุมาก 
บางรายอายุยังนอยยังมีความฝนตองไขวควาอีกยาวไกลตองมาหยุดลงอยาง           
นาเสียดาย
 หลายคนเคยบอกวา เสนชัยมันไมมาหาเราตองว่ิงไปหามัน แตยามน้ี
กลับคิดตรงขาม อะไรคือเสนชัย หากหมายถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตก็ละ       
เสนชัยไมตองว่ิงไปหามันดอกครับ ถึงเวลามันว่ิงมาหาเราเม่ือไหรก็ได...
 หลายงานทีเดียวท่ีทําใหผมตองรองไหจนน้ําตาเปยกเลนส เพราะไดยิน
คําสรรเสริญสดุดีเยินยอดวยน้ําตาของครอบครัวและเพ่ือนๆ ฟงแลวเคล้ิมยิ่งนัก       
แตเน่ืองดวยความใกลชิด เรารูเราเห็นวาชีวิตจริงน้ัน มันไมใช !
 ตอนมีชีวิตอยูครอบครัวลูกเตาไมเคยดูแลใหความสุขแกคนตายเลย       
ยังนึกในใจตอนที่ยังมีชีวิตอยู ว า "ทําไมพวกเขาถึงไดใจดําใจรายขนาดน้ัน"                  
แตพอเธอจากไปกลับมารองหมรองไหปานจะขาดใจ เฮอคิดแลวก็เศรา...
 ย่ิงตอนมายนืดไูวอาลยัหนาศพ ย่ิงทาํใหปลงมากนกัหนา ชวิีตมนัมเีพียง
แคนีเ้อง อะไรท่ีเคยสราง อะไรท่ีเคยตอสูดิน้รนมาท้ังหมด มนัไมมคีวามหมายสําหรับ
เขาอีกตอไป หากทําดีหรือมีอะไรพิเศษท้ิงไวบางก็จะถูกพูดถึงไมเกินหน่ึงอาทิตย 
จากน้ันแมแตชื่อคอยๆ เลือนหายไปดวย...
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 กอนท่ีผมจะคิดอะไรเรือ่ยเปอยตอไป เจาชยัและคณุเลก็เพือ่นรัก
ท่ีน่ังอยูใกลๆในรานกาแฟ ถามวา "คิดอะไรอยู...เงียบไปเลย"
 ผมก็เลาใหฟงตามท่ีเขียนมาน่ันแหละ พวกเขาก็เห็นดวย ชีวิตน้ีอนิจจัง
จริงๆ อยาคิดมากเด๋ียวประสาทกิน ขอใหเราอยูกันวันตอวัน ตื่นเชามายังมีชีวิตอยู
ก็ดีใจแลว อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเชาทุกวันเราก็ไมมีสิทธ์ิรูเหมือนกัน
 "บางคนต่ืนเชาขับรถออกจากบานไปทํางาน ตอนเย็นอาจไมไดกลับมา
เลย..."
 ทันใดนั้น คุณเล็ก เอยข้ึน
  "ถาคนเราสามารถเปล่ียนช้ินสวนอวัยวะไดเหมือนในฝนก็ดีนะ จะได    
ไมตองตายกันอีก อยูมันไปตลอดนั่นแหละ อะไรเส่ือมเราก็หาอะไหลมาเปลี่ยน"
 ฮา...เสียงหัวเราะดังขึ้นพรอมกัน
 ชัยทําทาขึงขัง
 "มันเปนไปไดนะจริงๆ สมัยน้ีทําไดหลายอยางแลว อยางเชนเลือด                
ก็ไมตองบริจาคตอไปสามารถทําเลือดเทียมใชไดเลยกับทุกคน"
 ความจริงก็เคยคิดถึงโลกของวันพรุงน้ีเหมือนกัน มันคงเปนไปได
อยางแนนอน ไดขาววาโลกวุนวายกันนักหนาเพราะเจาทองคําสีดําหรือน้ํามัน              
นี่แหละ แตอนาคตอันใกลนี้ เราอาจใชนํ้าทะเลเปล่ียนเปนพลังงานได หรือแมแต
อากาศก็สามารถนํามาใชเปนพลังแทนน้ํามันไดเหมือนกัน
 ถึงตอนนั้น หายใจก็ตองเสียตังคกันละคราวน้ี ! เมื่อเร็วๆ นี้ไดขาวเขาทํา
นํ้าทะเลเปนน้ําจืดไดแลว คิดวาไมนานนักคงใชในแคลิฟอรเนียน่ีแหละ ทีนี้ก็คง        
ไมตองกลัวขาดน้ํากันอีก
 คุณชัยถามตอ
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 "หากทําน้ําจืดจากน้ําทะเล แลวเกลือจะไปทิ้งท่ีไหน"
 "ไมตองหวง มันตองมีทางออก อาจเอาไปทําเปนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ"
 คุณเล็กน่ังฟงดวยความต้ังใจ เอยข้ึนบาง
 "สวนมนุษยคงไมตองไปทาํงานท่ีไหน นัง่ทํางานในบานก็พอ อยากติดตอ
ใครก็เพียงแตสงความคิดผานชิพท่ีฝงในแวนตา เหมือนกดเบอรโทรศัพทเทาน้ัน
แหละก็สามารถติดตอสื่อสารกันไดแมไกลแสนไกล แถมสามารถมองเห็นภาพ            
คูสนทนาไดดวย เจงไหม?"
 คุณชัย ชักต่ืนเตน
 "แบบนี้มันก็สามารถแปลภาษาตางประเทศไดอีกดวยในตัว พอติดตอ
กับชาวตางประ เทศเจาเคร่ืองที่ติดอยูในแวนมันก็จะแปลใหเสร็จ"
 คุณเล็กย้ํา
 "ใชแลว ไมตองไปไหนกันอกีแลว ทํางานในบานน่ีแหละ ใครๆ ก็เอางาน
มาทําท่ีบานกันหมด ทางสํานักงานก็ไมตองใหใครมาทํางานท่ีบรษิทัอกีตอไป รถยนต
ก็ไมตองใชแลว ถึงจําเปนตองใชในบางเร่ืองก็ไมตองมีคนขับ พอบอกมันเลขท่ีถนน 
เมืองเทาน้ันแหละ มันไปของมันเองได"
 "คุณชัย ถามตออยางสนใจ
 "แลวมันไมชนกันแหลกเหรอ...อีกอยางนะ ถนนหนทางก็เต็มไปดวย       
รถไรคนขับว่ิงกันเกล่ือนไปหมด เห็นแลวเสียวไสจริงๆ แต..คิดอยูเด๋ียวคนมันก็ชิน  
ไปเองเนอะ"
 เล็กหันซายแลขวา พลางนึกอะไรข้ึนมาเลยกลาวเสริมขึ้น
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 "เออ...อนาคต โลกพรุงน้ี เคร่ืองบินก็ไมตองใชคนขับ มันบินไปไดเอง 
เหมือนโดรนไปถลมที่ไหนตอที่ไหนนั่นแหละ แหม...คิดถึงเวลาน่ังเครื่องบินแลว      
ไมมีคนขับนี่มันเสียวไสจริงๆ"
 ผมเห็นดวย"ตอไปในอนาคต เวลาส่ังซื้อสินคาหรือแมแตส่ังอาหารทูโก 
มันจะใชเจาโดรนเคร่ืองบินไรคนขับนั่นมาสงถึงบานเลย เราไมตองไปกินอาหาร     
นอกบานแลว
 แมแตจดหมาย หรอื สิง่ของจากไปรษณียมนัคงสงทางเคร่ืองบนิไรคนขับ
ขนาดเล็กมาถึงบานทุกวัน แหม..แตก็คิดไปคิดมา มนุษยเราคงตกงานกันหมด        
ไมรูจะทํางานอะไรแลว"
 โลกพัฒนาทางเทคโนโลยีกันมากเทาไหรคนก็ตกงานกันมาก
เทานัน้ อนาคตคงนําเจาหุนยนตมาใชงานแทนมนุษยกันไป แมแตคนรับใชในบาน
ก็ใชเจาหุนยนตนั่นแหละ"
 คุณชัย คิดเลยไปไกลกวาน้ัน
 "เร่ืองอาหารการกิน คงไมตองกินกันแลว ถึงตอนน้ันเราคงกินแตอาหาร
สําเร็จรูป เชนทําเปนเม็ด ทําเปนแคปซูลกันหมด ชาวสวนชาวนาก็คงตกงานกันอีก 
เฮอ...คิดไปแลวปวดหัวจัง"
 ผมชักจะเห็นคลอยตาม
 "เร่ืองน้ีทําใหหลายคนคิดหนักเหมือนกัน ตางก็วิตกกังวลไปตางๆ นานา 
วาเจาหุนยนตมันกําลังมาแรงในทุกๆ เร่ือง เห็นทีมนุษยคงเสร็จมัน
 ชีวิตตอนน้ันก็อยูกันแบบเทียมๆ ครอบครัวก็ไมตองมีกันแลว       
เห็นไหมตอนน้ีเขามีรายการฝากไขของผูหญิง ฝากเช้ือของผูชายกันแลว ชนิดเปน
ธนาคารกันเลย
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 อยากมีลกูกับเขาสักคน ไมวาตอนน้ันเราอายุเทาไหรก็ตาม หรอืเปนรอยป 
เราเพียงแตไปบอกเจาหนาท่ีและธนาคารท่ีรับฝากเช้ือหรือไดรับการบริจาคไข        
จากผูหญิงหรือรับบริจาคจากผูชาย
 อยากไดหนาตา ผวิสี นสิยัใจคอ ไอควิ สงูเต้ียขนาดไหน เขาจัดใหแนนอน 
โดยเอาไปผสมในขวดแกวใหออกมาเติบโตเหมือนตองการเลยทีเดียว
 เด๋ียว...กอนจะลืม เรื่องเงินน้ัน เขาไมใชกระดาษท่ีเปนเงินอีกตอไป         
เขาใชเพียงตัวเลขเทาน้ัน โดยฝงชิพไวที่แขน หรือท่ีฝามือ จะใชอะไรเราเพียงแต       
ใชมือที่ฝงชิพน้ันทาบไปบนเครื่อง มันก็จะตัดเงินเราไป และเวลาเราไดรับเงินมัน      
ก็เขามาเปนตัวเลข...
 ...อีกอยางท่ีเขาทําแบบน้ีก็เพ่ือกันมิใหมนุษยตองสูญพันธุไปจากโลกน้ี 
เพราะทุกวันน้ีโลกมันทําทาจะนอยใจ เห็นไหม ดินฟาอากาศแปรปรวน ไอที่ไมเคย
นํ้าทวมก็ทวม เชนตอนเหนือของอเมริกาในขณะน้ี เปนตน
 แผนดินไหวอีกหลายๆ แหง เชียงรายก็แผนดินไหว คิดๆ แลว เดียวน้ี      
อยูที่ไหนก็ไมปลอดภัยสักประเทศเดียว อะไรตอมิอะไรก็เกิดขึ้นไดเสมอ"
 คุณเล็กกลาวสรุปหนาตาเฉย อยากรูเหมือนกันหนาตามนุษยยุคน้ัน       
จะเปนอยางไรหนอ?
 "มนุษยคง หัวโตมาก ปากเหมือนตัวกินมด..พวกเราไปดีกวา      
เสียงระฆังดังแลว...!!"
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 เทคโนโลยีในปจจบุนันับวนัย่ิงพัฒนาไปอยางกาวไกล จากอดตีหลายส่ิง
หลายอยางท่ีเคยไดมาอยางยากลําบากโดยเฉพาะการติดตอสื่อสาร กวาจะติดตอ
กันแตละทีตองใชระยะเวลานาน แตปจจุบัน การติดตอสื่อสารกันน้ันท้ังสะดวก       
และงายดาย   คํากลาวท่ีวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหคนเราตกงานกัน
มากย่ิงขึ้นจริงหรือ ?  ทั้งยังทําใหความสัมพันธตอครอบครัว ตอเพ่ือน ตอองคกร     
ลดนอยลงดวย และท่ีสําคัญทําใหคนเราข้ีเกียจมากข้ึน เพราะทุกส่ิงดูเหมือน             
จะสะดวกสบายไปหมด แทบไมตองลงมือทําอะไรดวยตนเองเลย
 ไมวาวันน้ีหรืออนาคตเทคโนโลยีจะพัฒนากาวหนาไปไกลแคไหน              
ขอเพียงใหคนเรามสีต ิไมหลงไปกบัสิง่ทีฟุ่มเฟอย เรยีนรูและพัฒนาตนเองใหเทาทัน
เทคโนโลยี อยาใหเทคโนโลยีอยูเหนือเราและควบคุมเรา แตใหเราอยูเหนือสิ่ง        

มนุษย..เหมือนตัวกินมด

“แมสิ่งตางๆ ในโลกนี้จะเปล่ียนแปลงไป
แตความรักของพระเจาไมเคยเปลี่ยนแปลง”
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เหลาน้ันและควบคุมมัน พระเจา พระผูสราง ผูทรงสรางฟา สวรรค และแผนดินโลก 
พระองคทรงสรางสรรพสิ่งตางๆ นํ้า ทองฟา แผนดิน สัตวพืช รวมถึงมนุษยคูแรก         
อาดมัและเอวา เพ่ือใหมนษุยเปนผูดแูลสรรพสิง่ทัง้หลายแทนพระองค  ดงันัน้มนษุย
จึงเปนผูที่สามารถควบคุม ดูแลสิ่งตางๆ
 มนุษยมีพลังมากมายท่ีขับเคลื่อนในการดําเนินชีวิต ใหเราทําวันน้ี            
ใหดีที่สุด โดยไมตองกังวลใจ หรือกระวนกระวายถึงอนาคตวาจะเกิดอะไรขึ้น             
คําสอนของพระเยซูคริสต ในพระคริสตธรรมคัมภีร พระธรรมฟลิปป บทที่ 4 ขอที่ 6 
ถึงขอที่ 7 กลาวไววา   “ อยากระวนกระวายในสิ่งใด ๆ เลย  แตจงทูลทุกสิ่ง    
โดยการวิงวอน  พรอมกับการขอบพระคุณ  แลวสันติสุขของพระเจาที่เกิน
ความเขาใจจะคุ มครองจิตใจและความคิดของทานท้ังหลาย” พระเจา      
พระองคทรงอยูเหนือสิ่งท้ังปวงท่ีพระองคทรงสรางมา อยาไดกระวนกระวายตอ       
สิ่งใด ๆ เลย  เพราะพระองคทรงอยูเคียงขางเราเสมอในทุก ๆ สถานการณ ขอเพียง
เราไมลืมพระคุณของพระองค เพราะถึงแมทุกส่ิงทุกอยางบนโลกใบน้ีอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป แตพระองคยังทรงเปนเหมือนเดิม รักเราไมเปลี่ยนแปลง ใหเราเช่ือ
และวางใจในพระองค...
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 ทุกเชา มนัส...มักจะตื่นแตเชาประมาณตีหาเปนประจํา วันน้ีก็     
เชนกัน...แตแปลกหนอยท่ีไดยินเสียงจากโทรทัศนขางบานซ่ึงมีรั้วติดกัน     
ยังคงเปดอยู เสียงคอนขางดัง แถมประตูบานก็เปดอาซา คิดในใจวา           
"เมื่อคืนลุงแซมคงลืมปดโทรทัศนกอนนอน" 
 พูดถึงลุงแซม เปนบานคนขาวคนเดียวท่ีเหลืออยูในหมูบาน              
ทีว่าเหลืออยูคนเดียวน้ันก็เพราะเม่ือราวย่ีสบิกวาปทีแ่ลว มนัสยายครอบครัวมาจาก
ทางตะวันตกของลอสแองเจลิสมาอยูในยานไชนาทาวนใหมของรัฐแคลิฟอรเนีย    
ใกลเมืองอัลแฮมบราและมอนเทอร่ี พารค ตอนยายมาใหมๆ ในขณะน้ัน หมูบานน้ี
สวนมากจะเปนคนผิวขาวหรือที่เรามักจะเรียกพวกเขาวาฝร่ังน่ันเอง นอกน้ันก็จะมี

23 มะละกอลูกนี้...ของลุง... ?
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ชาวเม็กซิกันปะปนอยูไมมากนัก..แตขณะน้ีมองไปซายหรือขวาเกือบทั้งหมูบาน
กลายเปนหมูบานชาวจีนหรือชาวเอเชียไปหมดแลว...
 เพ่ือนๆ ทีม่าจากเมืองไทย มกัจะถามมนัสเสมอๆ วา "มาอยูหลายวันแลว 
เดินไปทางไหนก็เจอแตคนเอเชีย ตลาดจีน รานอาหารจีน ไมเห็นมีฝรั่งบางเลย      
เช่ือไหม...ที่บานเราแถวพัทยา ภูเก็ต กรุงเทพฯ หรือแมแตบางจังหวัดยังเห็นฝร่ัง
มากกวาท่ีนี่เสียอีก" มนัสไดแตอมยิ้ม
 "เคยไดยินไหมท่ีวา ลมตะวนัตกกําลงัพดัหวนกลับไปตะวนัออก..."
 นายเปรมปรีดิซ์ึง่เพ่ิงเดินทางมาอเมริกาเปนคร้ังแรก พยักหนาเหมือนจะ
รูความหมายที่เจามนัสวามา"นาจะจริงอยางท่ีเอ็งบอก บานเราตอนน้ี ธุรกิจ           
หางราน ธนาคาร ลวนแตคนตางชาติเปนเจาของไปเกือบหมดแลว หลังวิกฤติ       
ตมยํากุงสมัยน้ัน"
 กอนท่ีเปรมปรีดิ์จะเดินทางกลับเมืองไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจท่ีนี่แลว    
กอนจะเดินเขาสนามบิน ยังแอบกระซิบไววา "ถาเอ็งเบื่อท่ีนี่ก็กลับบานเราเถอะ     
ตอนน้ีภาษาอังกฤษดีๆ มีอะไรๆ ใหทําเยอะ ไมตองเปนหวง ถาจะกลับเมื่อไหรบอก
ดวยจะจัดการให แมแตฝรั่งชาวยุโรปยังไปทํางานแถวเอเชียกันมากมาย"
 "ขาคงไมกลับแลว ลึกๆ ในใจเหมือนกับตัวเองมีสองบานสองใจ 
ไปเมอืงไทยก็คิดถงึแอลเอ อยูลอสแองเจลสิกคิ็ดถงึเมอืงไทย...เฮอ...เหน่ือยใจ...
ไมอยากคิดแลว...อยูที่ไหนก็ได...ขอใหสบายใจก็พอ..."
 ครอบครัวของมนัสเมื่อยายเขามาอยูในหมูบานท่ีมีแตฝรั่งผิวขาวและ
ชาวเม็กซิกันทําใหรูสึกเหมือนโดดเด่ียวแปลกๆ เพราะมีคนในครอบครัวของตนเอง
เทาน้ันท่ีเปนคนผิวเหลืองตามที่ฝรั่งเขาเรียกเรา แต...เมื่ออยูๆ ไปกลับไมไดนากลัว
แตประการใด 
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 ทุกคนตางก็เปนมิตรท่ีดีตอกัน ย้ิมแยมแจมใส ทักทายกันเปนประจํา      
เจอหนาก็เซยไฮ...หรือฮลัโหลกันเปนประจํา จนกระท้ังมคีณะกรรมการหมูบานเกิดข้ึน 
หรือที่เขาเรียกกันวา Neighborhood watch พวกเราก็รูจักกันมากข้ึน เรียกได          
เต็มปากเต็มคําวา "เพ่ือนบาน หรือ คนหมูบานเดียวกัน"
 คนหนาเดิม เอย...ขอโทษ...คนหนาใหม เขามา รับรองเจอรายงาน 
เพราะมีหัวหนากรรมการหมูบานคอยมองคอยดูและแจงใหลูกบานรูทุกระยะ          
นับวาไดผลพอสมควร โจรผูรายก็ลดนอยลงจนเห็นไดชัด
 หลังจากน้ันไมนาน...คงเปนชวงท่ีราคาบานถูกปนข้ึนจนสูงลิ่วแลว     
ลดวูบลงมาอยางรวดเร็วเศรษฐกจิตกสะเก็ดคนตกงานกันมาก ทาํใหฝรัง่ตางรีบขาย
เปนการใหญ ยายไปอยูตางรัฐบาง อยูเมืองเล็กๆ ทางเหนือของแคลิฟอรเนียบาง 
กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง
 จากน้ันไมนาน หมูบานท่ีเคยเปนหมูบานตัวอยางก็ตองสิ้นสลายลง 
เพราะเด๋ียวน้ีมีแตคนใหมๆ ยายเขามา เกือบรอยเปอรเซ็นตเปนชาวจีนหรือเอเชีย 
ไมรูเหมือนกันวาคนเหลาน้ีรวยมาจากไหนถึงไดมาซือ้บานแถวน้ีไดเกือบทัง้หมูบาน
ก็วาได คิดไปก็แปลก...
 สิ่งหน่ึงท่ีมนัสและครอบครัวไมเขาใจก็คือ ตอนแรกคิดหนักใจเม่ือตอง
มาอยูทามกลางคนขาวหรือฝรั่งตามท่ีชาวบานเรียกกัน แตกลับรูสึกอบอุนสามารถ
กลมกลืนเขากันไดอยางดีย่ิง ผิดกับปจจุบันน้ี ถึงแมจะเปนชาวเอเชียดวยกัน     
หนาตาก็จีนๆ จืดๆ รวมท้ังผมดวย ทําไมไมยอมทักทายกันเลย และไมยอม
รูจักกันดวย...
 บางคร้ังเราก็พยายามทักทายหรือพยายามทําตัวเปนเพ่ือนบานท่ีดี      
แต...กลับไมไดรับการตอบสนองเทาท่ีควร สังเกตเหมือนตางคนตางก็ระแวงซึ่งกัน
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และกัน เชาก็ออกไปทาํงานเย็นมดืคํา่ก็กลับเขาบาน และแตละบานก็อยูกันหลายคน 
รถเลยจอดไมเปนท่ีเปนทางเหมือนที่ผานมา
 สําหรับมนัสแลว เขาไมมีปญหาใดๆท้ังสิ้น กลับคิดในทางท่ีดีวา    
ตอนน้ีเหมือนอยูในเยาวราชบานเรา ดีเสียอีก...รานอาหารจีนผุดกันข้ึนมาจน         
แทบจะเลือกไมทนั มทีกุอยางท่ีเราเคยมีในบานเรา หรือบางอยางก็มมีากกวาเสียอีก 
รานอาหารภัตตาคารดีๆ ทีเ่ขาข้ันชัน้หน่ึงก็มใีหเห็นและลองชิมมาแลว สวนตลาดสด
นั้น หางใหญๆ ของฝรั่งเจาถ่ินหายไปหมด เหลืออยูเพียงหน่ึงหรือสองแหงเทาน้ัน 
คิดแลวมันก็สะดวกสบายสําหรับเราชาวเอเชียเหมือนกัน ถึงแมจะรถติดบางก็ไม
เปนไร...บานเราติดย่ิงกวาน้ี เรื่องมารยาทการขับรถก็แทบไมตองพูดถึง ย่ิงตอน     
แยงกันหาท่ีจอด ดูแลวไมจืดจริงๆ...บางคนกําลังรอรถถอยเพ่ือจะนํารถเขาไปจอด 
อีกคันโผลมาจากไหนไมรูเขาไปเสียบเฉยเลย แถมเดินลงมาคุยโทรศัพททําเปน       
ไมรูไมชี้...เออ...สนุกดี
 กลับมาเรื่องลุงแซมดีกวา...เชาวันน้ีมนัสก็ไมไดคิดอะไรมาก        
เห็นลุงเปดประตูมุงลวดเอาไว มองทะลุเขาไปในบานก็เห็นทีวียังเปดอยู        
เสียงดัง...ธรรมดาลุงเปนคนชอบเปดเพลงเสียงดังมากอยูแลว แมแตเวลาขับรถ
ออกไปไหนมาไหนดวยตนเอง เวลากลับเขาบาน เสียงเพลงร็อคยุค 60 ยังดังกระห่ึม
ไปเผือ่ชาวบานชาวชองดวย เออ...ลงุแกก็มคีวามสขุของแก มนสักไ็ดแตดใีจเปนสขุ
ที่เห็นลุงยังแข็งแรงไปไหนมาไหนไดดวยตนเอง ถึงแมจะเกาสิบกวาแลวก็ยังขับรถ
เองได 
 ความจริงลุงแซมเปนบานสุดทายในหมูบานท่ีไมไดยายไปไหน เปน       
ชาวสเปนนิสอายุอานามก็กวาเกาสิบปแลว แกอยูของแกคนเดียวมาเกือบสี่สิบป      
ที่ผานมา ลูกหลานไมเคยเห็นมาเย่ียมเยียนหรือมาฉลองคริสตมาสอะไรสักป           
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มนัสก็เกรงใจไมอยากถามเร่ืองสวนตัวมากนัก ถึงแมจะสนิทสนมกันอยางดี        
เพราะเห็นหนากันแทบทุกวัน ลกึๆ ในใจอดเปนหวงตัวเองไมไดวา สกัวันหน่ึงเราอาจ
ตองอยู คนเดียวแบบนี้ก็ไดใครจะไปรู ...แตหากตองอยู อายุยืนยาวขนาดน้ี                     
ขอใหสามารถชวยตัวเองไดเหมือนลุงแซมก็จะดีไมนอยไมตองเปนภาระใหใคร           
ดีออก...จริงไหม ?
 ตามธรรมชาตขิองคนไทย มักจะปลกูสวนครวัไวรอบๆ บาน ไมวา
จะเปนสารพัดพริก ตะไคร ใบมะกรูด มะนาว ใบกระเพา กระถิน...ตลอดจนผลไม
ไทยหลายชนิด เชน มะละกอ กลวย เปนตน...วันดีคืนดีลุงแซมก็มากระซิบขางรั้ว    
ซึ่งเปนเพียงตะขายลวดก้ันไวเทาน้ัน สามารถมองเห็นและพูดคุยกันได ลุงแซมก็     
มักจะเขามาทักทายพูดคุยกันขางร้ัวเสมอๆ
 "เออ...คณุมานาส... ผมเหน็คณุเด็ดโนนเด็ดนี ่ใบโนนใบนี ้เอาไปทาํอะไร"
 มนัสก็ตอบไปดวยความยินดีที่จะแบงปนความรูใหเพ่ือนบาน
 "ที่ผมเด็ดน้ันเปนสมุนไพร หรือ เปนสวนปรุงอาหารท้ังน้ัน ที่เห็นแถบน้ี
เปนของกินได เราจะไดไมตองไปซื้อใหเสียเงินเสียทอง อยางเชนตนน้ีเราใชแตใบ
อยางเดียวใชใสในตมยํา เขาเรียกวา ใบมะกรูด.. Lemongrass" ลุงแซมทําหนา
แปลกๆ แลวแกลงเรียกมนัสเขามาใกลๆ รั้ว แลวบอกวา
 "วางๆ ชวยเขามาในบานผมหนอย แลวชวยดูรอบบานผมวามีอะไร            
ที่สามารถเด็ดเอาไปกินไดบาง" มนัสไดแตหัวเราะเพราะรูวาลุงแกลงลอเลนเทาน้ัน 
มนัสจําไดดี เมื่ออาทิตยกอนลุงมาขางร้ัวขณะกําลังรดน้ําตนไมอยู 
 "มานาส ไอจองมะละกอลูกน้ีนะ ทําไมมันใหญโตกวาลูกอ่ืนๆ ทั้งหมด"
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"จรงิครบัลงุ แต..รอใหมนัสกุกวาน้ีไดไหม หากเด็ดตอนนีม้นัจะฝาด ผมจะเขยีนปาย
ไว หามเด็ดลูกน้ี ลุงแซม จองแลว !"....หลังจากน้ันทุกเชาเห็นแกยืนจองมองเจา
มะละกอขางร้ัวอยางต้ังอกต้ังใจ..
 ลมโหย..โชยมาพรอมกลิน่แปลกๆ มนัสเดนิรดนํา้ตนไมเหมอืนเคย 
พลันสายตาเหลือบไปเห็นเจามะละกอมันสุกคาตนกําลังดี นึกถึงลุงแซม      
ขึ้นมาทันที...
 เขาบรรจงเด็ดมะละกอลูกน้ันดวยความต้ังใจเพ่ือท่ีจะนําไปใหลุงแซม 
พอเดินไปหนาประตูบาน ตองผละถอยหลังแทบไมทันเพราะกล่ินเหม็นเนาโชย       
เตะจมูกอยางแรงจนรูสึกฉุนกึก...พอต้ังสติไดพาลนึกไปถึงแมวเกือบย่ีสิบตัวท่ี           
ลุงเล้ียงไวเปนเพ่ือน อาจเปนเพราะแมวตายในบานหรือเปลาหนอ..? มนัสรีบวาง
เจามะละกอลูกน้ันไวหนาประตูบานแลวเดินถอยกลับ...
 หลายวันตอมา...รถหวอ...ทั้งรถตํารวจ พยาบาล ดับเพลิง รถพยาบาล 
มากันสิบกวาคันเสียงไซเรนดังสนั่นหว่ันไหว แสงไฟวับวาบไปท่ัวหมูบาน...
 รางของลงุแซมหอไวดวยถุงพลาสตกิสฟีาเขม ถกูเขน็ออกมาจาก
บาน...ลงุนอนหลับไปหลายวนัแลว...แมวแทะกินเสยีจนเละไปเกอืบท้ังตวั...!!
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 ชีวิตคนเราไมมีอะไรแนนอน ทั้งความคิด ความหวัง ความฝน ก็อาจ       
ไมเปนจรงิเสมอไป วันเวลาก็เชนเดียวกัน เราไมสามารถกําหนดไดวาชวิีตจะดําเนิน
ไปไดอีกก่ีวัน พรุงนี้อาจจะไมไดตื่นขึ้นมาอีกแลวก็เปนได สิ่งหน่ึงท่ีคนเราทุกคน
ตองการ  นั่นคือ สันติสุขท่ีแทจริงของชีวิต เพราะเราไมรูวาอนาคตขางหนาจะเปน
อยางไร พรุงน้ีเราจะยังตืน่ข้ึนมาอีกหรือไม เราจึงตองอยูกับปจจบุนัและทําทุก ๆ  วัน
ใหดีที่สุด ใหทุก ๆ วันเปนวันท่ีเรามีแตความชื่นชมยินดี
 คํากลาวท่ีวา “รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”  จากพระธรรมมัทธิว 
บทท่ี 22 ขอที ่39  ผดุข้ึนมาในจิตใจขณะท่ีอานบทความน้ี ใหเราเห็นถึงความรักของ
มนุษยที่มีสิ่งดี ๆ ใหแกกัน ดังเชนชีวิตของมนัสกับลุงแซม ที่มีรั้วบานติดกัน ลุงแซม
เฝารอมะละกอของมนัสทุกวัน รอวาเม่ือไหรจะสุก แตแลวเม่ือมะละกอสุกลุงแซม    

มะละกอลูกนี้...ของลุง...?

“ทําวันนี้ใหดีท่ีสุด
เพราะพรุงนี้อาจจะไมมีอีกเลย”
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ก็จากไปเสียแลว ทั้งท่ีมนัสเองก็ตั้งใจที่จะนําไปใหลุงแซม และบรรจงหีบหออยางดี 
ถาเราเปนมนสั เราจะไมเสียใจเลย เพราะเม่ือลงุแซมมชีวิีตอยู เขาไดแสดงความรกั
แกลุงแซม
 ใหเรามาคิดถึงคนท่ีอยูใกลตวัเรา  เชนพอแม พ่ีนอง ญาติสนทิมติรสหาย 
เราไดกระทําแกพวกเขาดวยความรักหรือไม ไมมอีะไรสายเกินไปในการทําส่ิงดงีาม 
ใหเราทําวันน้ีใหดีที่สุด ไมเพียงแตตัวเราแตกับคนรอบขางเราดวย แลวเราจะ              
ไมเสียใจเลยท่ีอยูๆ คนใดคนหน่ึงตองจากไปกะทันหันเหมือนลุงแซม...
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 ดีใจอยางมากท่ีไดพบปะแฟนพันธุแทหลายทานเมื่ออาทิตย           
ท่ีผานมา ถึงแมสวนมากจะเปนผูสูงอายุก็ตาม เหมือนหยดน้ําใสสะอาด   
หวานช่ืนใจปานน้ําทิพยจากสวรรคท่ีหยดใสหัวใจที่เกือบ จะเหือดแหง...   
ไมมีอะไรจะใหกําลังใจแกคนเขียนหนังสือไดดีกวานี้อีกแลว...
 การไดพูดคุยกับผูสูงวัยน้ัน เปนเร่ืองที่นาสนใจอยางมาก เพราะเหมือน
กับเรากําลังพูดคยุกับแหลงความรู ปญญาจากประสบการณจรงิของชวิีต เหตุการณ
ในประวัติศาสตร

24 ยี...กับสัญญาใจ
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 ผดิกับคนพันธุใหมพวกมนุษยกมหนา ทัง้หลายในสมัยน้ีทีม่กัไมยอมพูด
ไมยอมคยุ เอาแตกมหนากมตาเฝาดู คอยกดเจามอืถือ เฟซ ไลน หรอือะไรตอมอิะไร
ยุงไปหมด ดูๆ ไปก็ที่นาเวทนามากเหมือนคนติดเกมสหรือเสพติดเทคโนโลยีใหมๆ 
จนไมสามารถมีความสัมพันธแบบปกติกับคนอื่นเหมือนที่ผานๆ มาในอดีต  
 การเรียนรูตามทันเทคโนโลยีใหมๆ นั้นเปนเร่ืองท่ีดีหากใชใหเปน
ประโยชน สะดวกสบายกวาหลายสมัยท่ีผานมา แตหากมัวแตหมกมุนมากจนเกิน
ไปก็ทําใหเกิดผลเสียไดเหมือนกัน มัวแตเลนเกมสหรือติดจนงอมแงม ลืมแมกระท่ัง
คนที่อยูเคียงขาง หรือรอบๆ วันในครอบครัว จนเกิดปญญาตามมาดังเปนขาว           
ในสื่อตางๆ ทุกวันน้ี ...
 เมื่ออาทิตยที่ผานมาน้ีเอง สื่อนอกตีขาว เด็กหญิงวัย 13 ปชาวอินเดีย 
ตดัสนิใจทาํรายตัวเองถึงเสียชวิีต สาเหตุจากถูกคุณแมหามเลนเฟซ แถมใหลบบญัชี
ออกอีกดวย โทษฐานหมกมุนกับการแชทกับเพ่ือนๆ ในสังคมออนไลนมากเกินไป
จนไมสนใจทําอะไรอ่ืน...
 คุณยาย พุม วยั 98 ป รปูรางบอบบางสมสวน สขุภาพยงัด ีสามารถ
เดินเหินไดเองถึงแมจะชาหนอย ความจาํยังใชไดด ีเลาใหฟงวา มเีพ่ือนอยูคนหน่ึงชือ่
 ยี เดินทางมาจากประเทศจีนในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง          
ตั้งแตอายุเพียงหกเจ็ดขวบพรอมแม สวนพอนั้นถูกเกณฑไปเปนทหารในระยะน้ัน 
ตองรอนแรมมาบนเรือใบโดยสารพรอมกับผูโดยสาร ผูใหญและเด็กจํานวนมาก
 ระหวางทางโดนพายุฝนถลมจนเรือเกือบลมหลายตอหลายคร้ัง จนไมรู
วาเรือกําลังลอยลําอยูในประเทศใด เพ่ือความอยูรอดไตกงส่ังลูกเรือ ที่เปนผูใหญ
เอาของหนักๆ โยนท้ิงทะเล บอกวาเพ่ือใหเรือมันเบาลงจะไดไมจมนํ้า โตคลื่นยักษ
ใหมันลองลอยตอไปได



รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ194

 นากลัวมาก ไหนจะตองคอยระวังพวกทหารญ่ีปุน หากพบเจอคงไมรอด
เหมือนกัน อีกใจก็หว่ันไหวตอคลื่นลมทะเลท่ีถาโถมเขาใส เรียกวา ไมนาเช่ือวาจะ
รอดตายมาไดอยางไร
 เสยีงหวีดรองดวยความกลัว ตะโกนเสียงดังของผูโดยสารราวกับ     
แผนดินไหว ทําใหผู คนบนเรือเกือบจะเปนบาเพราะทุกส่ิงที่เกิดขึ้นมันรุนแรง           
เกินคาด แมแต    ไตกงเรือก็ตองทาํงานหนักเปนพิเศษ พรอมเสยีงตะโกน สัง่คนโนน
คนน้ียุงไปหมด
 สวนฝายผูชวยในเรือหลายคนตองทํางานหนักเปนพิเศษ บางรายโดน
กระแสน้ําคล่ืนยักษซดัเซไปเซมาเกือบตกลงในทะเลหลายคร้ัง เปนท่ีเสียวไสอยางย่ิง
 พอคลื่นลมสงบไตกงบอกวา
 "ยังไมรูวาพวกเรากําลังอยูในเขตนานน้ําของประเทศใด"
 พวกลูกเรือไดยินตางก็ตื่นตระหนกกันใหญ กลัวทหารญ่ีปุ นก็กลัว          
แถมยังไมรูวาขณะน้ันอยูที่ไหนอีก โอย...มันอะไรกันขนาดน้ัน !
 ในไมชา...นํ้าด่ืมก็หมด ทีนี้ยุงกันใหญ ไตกงสั่งใหทุกคนปสสาวะใสถัง 
ตอนแรกก็ไมเขาใจวาทําไมตองปสสาวะใสถัง พอมารูทีหลัง โอย...เปนลมดีกวา 
เพราะเขาจะเก็บไวใหดื่มกินแทนน้ํา
 "แหม...คิดถึงแลวจะเปนบาตาย..."
 สวน จงโพ (พอครวั) บอกวาตอไปนีจ้นกวาจะถึงฝง เราไมมอีะไรกนิแลว 
อาหารเหลือนอยเต็มที ตองกินปลาตากแดด ปลาแหงอยางเดียว ประทังชีวิต           
ลองหลับตาคิดดูสิมันจะขนาดไหน กินปลาแหงกับนํ้าฉุนๆ แบบนั้น !....



195รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

 ยาย แสง นั่งฟงอยูใกลๆ แทรกข้ึน
 "แลว...เรือลอยอยูในมหาสมุทรนานไหม?"
 ยายพุมเลาตอ  "เห็นเขาบอกวา หลายเดือนเหมือนกัน ความจริงไมรู
หรอกวาก่ีเดือน เทาท่ีเขารูสึกมันเหมือนตลอดชีวิตเลย นานเหลือเกิน...เห็นแตนํ้า
กับฟาเทาน้ัน"
 และแลว...ในที่สุดก็มาถึงเมืองไทย เขามาถึงทาเรือกรุงเทพฯ      
ตรงแถวๆ ยานนาวา บางรักน่ันพอดี แต...ซวยอีกแลว พอข้ึนฝงไดนึกวารอดตาย
แลวดีใจกันใหญ ที่ไหนไดโดนเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกวาดเอาไปเขาตาราง       
อีก แมแตเด็กๆ อยางเราก็ตองเขาไปดวย
 ทีนี้ตองรอคนมารับรอง คนที่มีญาติพ่ีนองก็เร็วหนอยมารับรองแลวก็    
ออกไปได สวนไอยีกับแมเน่ืองจากไมมีญาติพ่ีนองอยูในเมืองไทยเลย ตองใหเพ่ือน
ของญาติอีกทีมารับรอง กวาจะออก มาได เสียเวลาไปหลายวัน สูดอากาศหายใจ
ในกรุงเทพฯไดเต็มปอดเสียที
 เน่ืองจากบอบชํ้าอยางมากมายจากการรอนแรมในทะเลมหาสมุทร        
มาหลายเดือน ทําใหแมตองลมเจ็บลงกะทันหัน ตองนอนซมอยูกับท่ีพักชั่วคราว    
ของเพ่ือนของญาติ
 เร่ืองไปหาหมอไปโรงพยาบาลนัน้เลิกพูดถึงเลย เพราะเราไมมเีงินตดิตวั
มามากมายเหมือนคนอื่น อีกอยางก็ไปไหนไมถูกนอกจากแถวบางรักและเยาวราช
เทาน้ัน ดังนั้นดวยการไถถามคนแถวน้ัน จึงไดหาแตหมอแมะ (หมอจีน) แถวน้ัน     
เอายาแผนโบราณมาตมดวยหมอดินป นใหเหลือน้ําเพียงคร่ึงถวยน้ําเทาน้ัน             
แลวใหแมกิน
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 กินหลายสิบครั้ง แมก็คอยๆ ดีขึ้น แตไมไดหายขาด แมยังออนแอ               
แตอดทนมาก แมยังไมแข็งแรงก็ไดความรูจากเพ่ือนบานวามีสวนฝร่ังอยูแถว       
ตรอกจันทร....
 ดังน้ันแมก็เลยไปรับฝรั่งจากสวนในตรอกจันทรมาวางขายตามริมทาง
เดิน ครั้งแรกก็แถวๆ บางรักกอน พอขายไดบางแมก็ดีใจ เพราะน่ันหมายถึงคาเชา
หรืออาหารสําหรับเราสองคนในแตละวัน ขายผลไมฝรั่งอยูพักใหญๆ แมก็ไปรับผล
ไมอยางอ่ืนมาเพ่ิมเติม เชน พวกสม ลูกเงาะ เปนตน
 ...หลายปผานไป ไอยีโตเปนสาวเกือบย่ีสิบแลว เลยแบงสวนหน่ึง  
ไปตัง้ขายอีกท่ีหน่ึงเพ่ือจะมรีายไดเพ่ิมขึน้ ดวยความขยันถึงแมจะไมไดเรียนหนังสอื 
แตก็สามารถทําหามากินคาขายได ทําใหมีรายไดพอเพียงสําหรับดํารงชีพอยูได   
อยางไมขัดสนแตประการใด
 มีอยูวันหน่ึง ไอยีมันกําลังยืนขายฝร่ังอยูก็มีลูกคามายืนอออยูหลายคน 
สวนมากก็เปนหนุมๆ ที่มาขายขนมจีบนั่นแหละ จนทําใหยีถึงกับเกิดอาการเขิน     
เลยถูกมดีเฉาะฝร่ังเขาท่ีฝามอื คอืเวลาคนซ้ือตองเฉาะใหเปนซกีๆ แลวใสถุงกระดาษให 
ตองไปเย็บถึงเกือบสิบเข็ม
 หลังจากวันน้ันยีและแมก็เปล่ียนอาชีพไปเร่ือยๆ อะไรท่ีควาไดก็ควาไว
กอน ไมวาจะเปนการเดินสายขายอาหารตักตามงานวัดหรอืงานง้ิวตามสถานท่ีตางๆ 
แมแตตางจังหวัดก็ไป และไมนานนักสองแมลูกก็สามารถเก็บเงินสดซื้อหองแถว     
ไดหองหน่ึงและทายสุดกอนแมจะเสียชีวิตไดกลายมาเปนคนรับเดินโพลหวยใตดิน 
ทําใหรํ่ารวยข้ึนอยางรวดเร็ว...
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 ...เพือ่ใหสัน้เขา เรือ่งของยน้ัีนมีมากมาย...ยีก็รบังานแทนแมเรือ่ยมา 
วันหน่ึงไปรับหวยแถวโรงน้ําชาเยาวราชไดรับเด็กชายคนหน่ึงซึ่งแมทํางานใน            
โรงน้ําชามาเปนลูกบุญธรรม ยีตั้งชื่อใหวา ตี๋ จนแลวจนรอดยีก็ไมแตงงานสักที     
เพราะมัวแตทําหามากิน
 พอสิ้นแมก็กลับมาทําหนาท่ีแมใหกับตี๋อีก เวลาผานไปรวดเร็วมาก            
ตี๋เติบโตเปนวัยรุนแลว สวนยีก็แกเฒาไปตามอายุ เจาต๋ีเปนเด็กเกเร ย่ิงมาอยูใน       
สิ่งแวดลอมของนักพนันนักเลนหวยใตดิน เลยกลายเปนเด็กไมเอาไหน
 ไอตี๋ตอนหลังสุดมันติดการพนัน เลนบอล เลนไพตามบอนเถ่ือนตางๆ  
จนบางครั้งไมมีตังคก็มาขอแมยี เวลาไมมีจะใหมันถึงกับทํารายเอา...
 เวรกรรมจริงๆ เจาตี๋มันก็รู มันไมใชลูกแทๆ ของยี มันก็ย่ิงกวน
ประสาทใหญ วันหน่ึงๆ ก็เอาแตเลนการพนัน ติดจนงอมแงม เวลาตองการเงิน            
ก็มาขอยีทุกที เปนแบบนี้มานานมาก จนยีมันทนแทบไมไหว  ไลมันออกจากบาน 
มันก็ไมยอมไป มันก็ตามตอแยกับยีอยูเร่ือยไป
                ความจริงเจายีมันทํามาหากินหลายอยางดวยกัน จนมีเงินเก็บมากมาย
พอสมควร แตมนัไมยอมใหเจาต๋ี เพราะรูวาถาใหมนัก็หมดอีกจนได การพนันไมเคย
ทําใหใครรวยและสุขสบายสักคนเดียว ดวยเหตุนี้เจายีเลยมีเงินสดมากมาย            
แอบซุกซอนไว   มันบอกยายวา ไมเคยเขาโรงเรียน อานหนังสือไมออก ไมอยากไป
ธนาคาร จะซื้ออะไรก็ใชเงินสดหมด ดวยเหตุนี้ตอนหลังมันก็เอาเงินมาฝากยาย        
ไว ทั้งหมดเกือบสองลานบาทไดมั๊ง บอกวาถาหากมันตายก็เอาไปใหเจาตี๋ทําทุน    
แตตองแนใจวาไอตี๋มันเลิกเลนการพนันรอยเปอรเซ็นตแลว...
 ยายพุมท้ิงทายไวนาคิดวา พอมันตายขาไมรูจะเอาเงินคืนมัน        
ไดยังไง จะใหเจาต๋ีมันก็ยังไมเลิกเลนการพนัน ขาไมอยากจะทําผิดสัญญากับ          



รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ198

ไอยีเพ่ือนรักของยาย ในท่ีสุดไมรู จะทําอยางไรดี นาทีสุดทายตอนมันตาย                    
ไปรวมงานฝงศพของไอยี ยายก็ไมอยากเปนหน้ีใคร ไมอยากผิดสัญญากับใคร            
โดยเฉพาะกับเพ่ือนรักย่ิงของยายคนน้ี สงสารมันจริงๆ เลยตัดสินใจ
 "เขียนเช็คสองลานใสไวในหลุมฝงพรอมกับศพของมัน...ใหไป      
เบิกเอง..."
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 หลายตอหลายทานคงจะไดยิน “ความรกัแบบไมมเีง่ือนไข” เปนความรกั
ทีพ่รอมทีจ่ะใหอภยั อดทนตอกัน  มสีนัติสขุ เชือ่ในสวนดีของกันและกัน เปนความรัก
ที่รักไดแมแตผูที่เกลียดเราหรือเปนศัตรูกับเรา  แมไอตี๋จะไมใชลูกแทๆ ของนางยี  
และตอมาไดมีพฤติกรรมไมดีทําใหนางยีเสียใจ  แตนางยีก็รักและหวังดีที่จะใหไอตี๋
มีอนาคตท่ีดี มิฉะน้ันคงไมเก็บออมเงินไว  และฝากใหยายพุมชวยเก็บรักษาไวให     
ไอตี๋ทําทุนหลังจากนางยีตาย  
 เร่ืองของนางยีกับไอตี๋ ทําใหเรานึกถึงคําตรัสของพระเยซูคริสตที่วา  
“จงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง”   ซึ่งการรักคนท่ีนารัก ที่ปรารถนาดี กระทําดีกับ
เราน้ันเปนเร่ืองงายท่ีจะรัก   แตทําอยางไรท่ีเราจะรักคนท่ีไมนารัก คนท่ีคอยคิดชั่ว 
จะทํารายเราอยูตลอดเวลา   ไมงายนักสําหรับมนุษยคนบาปอยางพวกเราท่ีมี           
ขอจํากัด มีเง่ือนไขในการดําเนินชีวิตจะทํากันได   แตก็ไมยากเกินไปเชนกันท่ีเราจะ
ทําได   ถาเราสามารถขามผาน  จิตใจของความโกรธเคือง  ใหเปนจิตใจที่เต็มลน   
ไปดวยการใหอภัย   ไมเพียงแตชนะใจผูอื่นแตที่สําคัญ ชนะใจตนเองท่ีจะกระทําใน

ยี… กับสัญญาใจ          
                                                                                                                                 
“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให …”
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สิง่ท่ีด ี สิง่ท่ีเปนพระพรกับชวิีต และผูคนรอบขาง   แมจะตองใชความอดทน อดกล้ัน
มากนอยแคไหน  แตก็เชื่อวา ผลสะทอนที่กลับมายังตัวเราน้ัน  ตองเปนผล               
แหงความดีงามอยางแนนอน
 “ความรักน้ันก็อดทนนานและกระทําคุณให  ความรักไมอิจฉา          
ไมอวดตวั ไมหย่ิงผยอง  ไมหยาบคาย  ไมคิดเหน็แกตนฝายเดยีว ไมฉนุเฉยีว  
ไมชางจดจําความผิด  ไมชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แตชื่นชมยินดี
เมื่อประพฤติชอบ ความรักทนไดทุกอยางแมความผิดของผูอ่ืน  และเชื่อ     
ในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และทนตอทุกอยาง”     
(พระธรรม 1  โครินธ์ิ บทที่ 13 ขอ 4-7)
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 ลมหนาวพัดมากระทบผิวจนรูสึกขนลุกซู กลิ่นดอกไมหนาหนาว
สงกลิ่นโชยจนรูสึกฉุนจมูกทําใหปาสมรถึงกับจามเสียงดัง รีบถอยกลับ       
เขามาภายในบานท่ีเปดเครื่องทําความรอนท้ิงไวตลอดวันและคืน...
 บรรยากาศ และความเหน็บหนาว ทําใหปาสมรรูสึกแปลกๆ หันหนา      
ไปทางไหนก็ไมมใีครอยูบานสักคน ทัง้ๆ ทีบ่านออกใหญโต มหีองนอนหาหกหอง....
 สมร หรอื ปาสมรในยามน้ี หวนคิดถึงครอบครวัอยูสหรัฐอเมรกิาเม่ือนาน
มาแลว แตสิ่งหน่ึงท่ีเธอต้ังใจและภูมิใจอยางย่ิงก็คือ ครอบครัวเราไดปลูกฝง 

25 วัฒนธรรม...เดียวดาย
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วัฒนธรรมไทยอันดีงามแกลูกๆ ของเราต้ังแตพวกเขายังเปนเด็กเล็กๆ ทั้งน้ีก็เพ่ือให
ครอบครัวของเราจะไดเปนแบบครอบครัวไทยๆ 
 บางครั้งก็ไมงายในการปลูกฝงเรื่องนี้ เพราะสังคมและสิ่งแวดลอม       
ของเด็กๆ ภายนอกบาน และแมแตสื่อตางๆ ที่ออกมาใหไดพบเห็นน้ันก็ไมใช        
เร่ืองราวอะไรเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยเลยแมแตนอย...
 ...ดวยเหตุนีจ้งึทาํใหครอบครวัของปาสมรทีค่อนขางจะอบอุน มชีวิีตชวีา 
ไมเหงา ไมเหมือนครอบครัวอื่นๆ ที่อยูในประเทศน้ี ลูกเร่ิมเติบโตเปนผูใหญคนเล็ก
เกือบจบการศึกษาไฮสกูลในไมชา เธอและสามีคูทุกขคูยากรูสึกภาคภูมิใจเสมอมา 
 ...วันน้ีเปนวันเสารซึ่งปกติทุกคน มักจะอยูกันพรอมหนา แตวันน้ี
แปลกกวาวันอื่นๆก็คือ ไมมีใครอยูบานสักคนเดียว ท้ังๆที่ทุกคนก็รูวา          
วันน้ีเปนวันท่ีไดวาจางใหชางมาซอมเปลี่ยนหองน้ําและพื้นบานใหม
 ดวยสัญชาติญาณ ปาสมรรูสึกวามีคนแปลกหนาเขามาทํางานในบาน
ถึงสองคนซึ่งไมเคยรูจักพวกเขามากอน ปารูสึกกลัวๆ เหมือนกัน ทําไมหนอ...       
ทําไมตองอยูบานหลังน้ีเพียงคนเดียว เพ่ือดูแล การซอมแซมบาน คนในครอบครัว
ไมมีใครใหความสนใจบางเลย
 ทัง้ๆ ปาสมรเปนเพียงผูหญิงคนเดียว แตกลับตองมารบัผดิชอบทาํหนาท่ี
ดูแลตรงน้ี นาจะมีคนในครอบครัวมาชวยดูแล อยางไรก็ตามหลังหาโมงเย็น               
พอชางกลับพวกคนในบานก็ทยอยกันกลับเขามา
 ...และอีกวันหน่ึงก็เหมือนเดิมพอชางเขามา คนในบานก็เร่ิมออกไป       
ขางนอกเหมือนเมื่อวานน้ี แตวันน้ีปาสมรรูสึก เปลาเปล่ียว หดหู เหงา และนอยใจ
ที่คนในบานปลีกตัวออกไปหมดราวกับวาอยูคนเดียวในโลก ไมมีเพ่ือน ไมมีใคร       
ใหความสนใจ เหมือนถูกทอดท้ิง ใหอยูเดียวดาย
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 มันชางเปนเวลาท่ีเศราเหลือเกินจนแทบจะรองไห...
        ...วนัเวลาผานไปไมนานสามก็ีจากไปดวยโรคมะเรง็ ทําใหปาสมร
ย่ิงโดดเด่ียวมากข้ึน แตก็พยายามคิดในทางท่ีดีไวเสมอวาลูกๆ คงจะเปน
เพื่อนและใหการดูแลเธอเม่ือยามแกเฒามากไปกวานี้
 วันหน่ึง...วันท่ีเหมือนฟาผากลางหัวใจ เมื่อลูกคนโตมาบอกวา 
 "แม..ผมจะตองยายออกไปอยูใกลที่ทํางานแลวละแม"
 "อาว...ทําไมตองยายดวย เราก็อยูดวยกันก็ดีแลวน่ี จะไดประหยัดคา     
ใชจายและอยูดวยกันพรอมหนาพรอมตา อบอุน ดีกวา"
 "แมไมเขาใจ...กวาจะเดินทางไปทํางานตองใชเวลาเกือบสองชั่วโมง       
ผมก็ขับรถไกลเหลือเกินแถมตองตื่นเชามาก"
 สมรอึ้งไปสักพัก โดยไมไดกลาวอะไรอีกเลย ไดแตนิ่งเงียบ ปลอยให
ลูกชายคนโตเก็บขาวของออกจากบานไป โดยไมไดเสดงอาการอาลัยอาวรณ             
ใหลูกเห็น
 ...และไมชา ลูกคนเล็กก็ยายออกจากบานไปอีกคน บอกวาจะตอง         
ยายไปอยูที่หอพักในมหาวิทยาลัย เพราะอยูคนละเมือง สมรเสียใจเปนอยางมาก
เพราะไมเคยคิดมากอนวาเร่ืองจะลงเอยแบบนี้เหมือนกับครอบครัวอเมริกันท่ัวไป 
ทั้งๆ ที่เธอไดปลูกฝงลูกๆ มาอยางดีในแบบไทยๆ
 หลังจากไดพูดคุยกันอยูนาน สมรก็ไมสามารถทําอะไรได นํ้าอุ นๆ           
ไหลเออเบาตาไหลรินออกมาตามโหนกแกมโดยไมรูตัว...
 "แมไมรูหรือวา วัฒนธรรมท่ีนี่ เด็กๆ เติบโตข้ึนจะตองออกจากบานไป
สรางรังเอง เพราะถือวาโตแลวตองดูแลตัวเอง ขืนอยูกับพอแมตอไปตองเสียคาเชา
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ใหกับพอแม แมแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังตองหาเงินดวยลําแขงของตนเอง 
ไมงั้นจะถูกเพ่ือนๆ เขาดูถูกดูแคลนเอาวา เล้ียงไมรูจักโต"
 สมร รูสกึเหมือนถูกไมทอนใหญฟาดลงกลางศีรษะ มนึงงไปหมด ตะโกน
เสียงดัง
 "เปนอะไรของมันไปหมดโวย !" 
 จากน้ันก็หันหลังกลับไปดวยหัวใจที่แตกสลาย ปดประตูหองนอนเสียง
ดัง ปง ! ปลอยโฮ..รองไหเสียใจแทบเปนลมทั้งยืน
 "ขาวา ขาเล้ียงดูมาแบบไทยๆ ไหงพวกมึงจึงเปลี่ยนไปรวดเร็วแบบนี้        
ไมใหขามีโอกาสไดตั้งตัว หรือมีเวลาทําใจกันบางเลย...!"
 ...บานท่ีสมรภูมิใจนักหนาวาเปนบานไทยสมบูรณแบบ อยูกันอยาง
อบอุน เอ้ือหนุนจุนเจือกัน ไมใชตัวใครตัวมันเหมือนที่นี่ ! พลางคิดรําพันในใจ....
 แลวมันเกิดอะไรข้ึน...มันเปนความผิดของฉันหรือ? ที่พยายามยัดเยียด
ความคิดใหสามพีาลูกๆ มาเพ่ือใหไดรบัการศึกษาท่ีนี ่และเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดกีวา 
แต...นี่มันกลับกันคนละทิศคนละทางไมไดเปนไปตามท่ีเราเคยคาดหวังไวเลย         
สักนิดเดียว
 ...ปาสมร นอยอกนอยใจอยางมากท่ีตองกลับกลายมาอยูบานพัก
คนชรา คิดไมถึงวา ลูกๆ ของเราจะใจรายใจดําเห็นแกตัวเหลือเกิน             
เมื่อเล็กๆ จนเติบใหญเราเคยรักเคยดูแลอยางทะนุถนอมแทบจะมอบชีวิต
แกลูกๆ ใหทุกคนเติบใหญเปนคนดีเปนท่ีพึ่งในยามชรา
 แตสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางคาดไมถึง โลกย่ิงกาวเร็วเทาไหร 
ความโดดเด่ียว อางวาง สับสน ไรทิศทางก็ย่ิงมากทวีคูณข้ึนไมวาจะอยูสวนไหน      
ของโลก
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 เราจะไปโทษใครก็ไมได ศีลธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สังคม                 
มันเปล่ียนแปลงไป ย่ิงนับวันคนสูงอายุจะเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน.....
 เชานีป้าสมรลมืตาขึน้เม่ือแสงแดดลอดชองหนาตางเขามาแยงตา
จนตองลุกขึ้นมาจากเตียงในบานพักคนชราของรัฐบาลที่จัดให เธอรูสึก
เหมือนอยูคนเดียวในโลกจริงๆ ในยามน้ี พลางคิดในใจวา
 " ลูกๆ หายไปไหนหมด ไมไดมาหามาเย่ียมนานแสนนานแลว"
 มันเปนไปไดอยางไร มันตองมีอะไรท่ีผิดเพ้ียนในสังคมเปนแน ขนาดแม
คนเดียวพวกมันยังไมเหลียวแล แลวมันจะไปดูแลใคร...ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ไดอยางไร?
 แตอีกใจหนึ่งก็คิดใน ดานบวก วา 
 ความจริงมันจะไปโทษใครไมได วัฒนธรรมท้ังสองแบบก็มีความดีและ
ไมดีเหมือนกัน อยูที่คนตางหากท่ีจะเลือกวาจะอยูแบบไหน ทําไมตองเลือกเอา 
วัฒนธรรมสุดเหงา...ฉันไมเขาใจ
 กระหายตามกนตะวันตกเปนเหย่ือ พระเจาเงินตรา ! จนไมรูวาสิ่งดีๆ      
ที่พอแมปูยาตายายของเราปูทางไวดีแลว เปนอยางไร ?
ปาสมรคอยๆ ขยับกายเพ่ือลุกข้ึนอยางเช่ืองชา พรอมกับบนเสียงดังฟงชัดวา
 "โธเอย...การศึกษาสูงเทาใด ไมไดทําใหคนมีจิตใจดไีปดวยเลย...
ความรูทวมหัว ปรญิญามากมาย...แตไรสต ิและ ปญญา !...ชางนาสงสยั...?????
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 ครอบครัวไทยแตเดิมไดรับการอบรมปลูกฝงคานิยมเรื่องความกตัญู 
และการทดแทนบุญคุณ ผูเปนบุตรตองเปนฝายดูแลเลี้ยงดูพอแมในยามแกเฒา      
ซึ่งเปนประเพณีที่ดีงามในสังคมไทยและปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน
 แตดวยความตองการท่ีจะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของครอบครัวตนเอง         
ทําใหครอบครัวไทยหลายครอบครัวโยกยายถ่ินฐานไปสูประเทศท่ีเจริญกวา            
หวังเพ่ือวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้ังดานเศรษฐกิจความเปนอยู และการศึกษา   
ของบุตรหลาน ซึ่งเปนการกาวกระโดดจากวัฒนธรรมหนึ่งสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง      
ทําใหหลายครอบครัวก็ตองพบกับความผิดหวัง ดังเรื่องราวของปาสมร ในเร่ือง 
“วัฒนธรรมเดียวดาย” เพราะไปอยูทามกลางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  
 ดังน้ันจึงเปนขอคิดเตือนใจใหกับผู ที่ตองการไปใชชีวิตในตางแดน          
ตางวัฒนธรรมดวยการเตรียมความพรอมใหกับตนเอง ศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยู
ของผูคนในประเทศท่ีตองการไปอาศัยอยู  แตแนนอนวาแมจะเตรียมการดีขนาดไหน
ก็ตาม ก็ยอมมีปญหาอยูเพราะมันตางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเคยอยู  ซึ่งตอง         

วัฒนธรรม…เดียวดาย    

“จงละความกระวนกระวาย"
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ปรับตัวเองใหเขากับวัฒนธรรมน้ันๆ สิ่งหน่ึงท่ีเราไมสามารถหลีกหนีและปฏิเสธ        
ไดเลยคือความกังวลใจ ความกระวนกระวายในการดําเนินชีวิตแตละวัน วันน้ี             
ก็มีปญหาประดังเขามามากอยูแลว เมื่อคิดถึงวันพรุงน้ี มะรืนนี้อีก โอย...ปวดหัว 
สงสัยจะรับไมไหวแน  ทาํอยางไรเราจึงจะมชีวิีตท่ีมคีวามสุข และสันติสขุทามกลาง
ปญหา  มนุษยเรามีความจํากัดที่จะชวยเหลือตัวเองไดในทุกเร่ือง แตมีผูหน่ึง               
ที่เราสามารถมอบชีวิต มอบปญหาไวใหได และผูนี้จะเปนผูนําพาเรา เปนโลกําบัง
ใหชีวิตเรา ใหเรามอบความกังวลไวกับผูนั้นไมวาสถานการณจะเลวรายแคไหน       
เราจะเปนผูชนะ 
 ขอใหเราอธิษฐานขอการทรงนําในการดําเนินชวิีตกับองคพระเยซูครสิต 
พระเจาผูทรงเมตตาเรา ในพระธรรม 1 เปโตร บทที่ 5 ขอท่ี 7 กลาวไววา                        
“จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค เพราะวาพระองค            
ทรงหวงใยทานท้ังหลาย”  
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 เสียงเพลงรําวง ลอยกระทง ติดตามดวย เขมรไทรโยค...             
ราตรีประดับดาว...และลาวดวงเดือน แววมาตามสายลม...จริงซีนะ                  
น่ีก็เขาชวงเวลาเทศกาลฉลองอีกแลว...
 พอเปนนักดนตรีไทยเดิมที่หาตัวจับยากท่ีสุดในยุคน้ัน เพราะทาน          
เลนดนตรีไทยไดทุกชิ้น ไมวาจะหยิบอะไรข้ึนมาทานเลนไดหมด ย่ิงถาเปนซอ          
และระนาดจะพลิ้วหวานแจวเปนพิเศษ หัวใจแทบหลุดลอยไปตามเสียงเพลง..      
หากพอไดเจาเทพธิดาเติมโซดาและนํ้าแข็งดวย (ตามศัพทของพอ)...พอจะเลน   
อยางถวายชีวิต...มันชางมีความสุขเหลือเกินในยามน้ัน

26 สวรรคคงได...เฮ !
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 เรามีวงของตัวเอง ซึ่งไดออกแสดงตามงานตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน
งานวัด งานแตง งานศพ บวช งานฉลองในเทศกาลตางๆ และอืน่ๆ อกีมาก มคีวิจอง
ยาวเปนหางวาวทีเดียว สาวแกแมมายติดกันงอมแงม ที่บานจะอบอวลไปดวย      
เพลงไทยเดิม มีชีวิตชีวาเหมือนอยูบนวิมานชั้นฟาโนนเลย...
 นักรองนักดนตรีหลายสิบคน มักจะมาซอมกันท่ีบานเปนประจํา และ     
สิง่หน่ึงท่ีไมสามารถแยกออกจากกันไดเลยก็คอื สรุา นารี ตางก็มคีวามสุข สนกุสนาน
กันอยางเต็มที่แบบไทยๆ
 เวลาซอมก็จะตองต้ังวงเหลา พรอมดวยบรรดาภรรยาของนักดนตรี       
และแฟนๆ ของวงดวย ชวงน้ันของชีวิตอาจจะพูดไดวาครอบครวัเราอาจเปนท่ีอจิฉา
ของชาวบานแถวน้ันก็วาได เพราะเสนทางชีวิตเต็มไปดวยงานเล้ียงและดนตรี...
 ความจริงฉันก็ชอบดนตรีไทยมากเหมือนกัน โดยเฉพาะเม่ือไดยินเสียง
เพลงบรรเลงของซอหรือระนาด จําไดอยางแมนยําและไมเคยลืมตราบจนทุกวันน้ี
 ฉันมีพี่นองหกคน ฉันเปนคนท่ีหกของครอบครัว สวนแมน้ันทาน
เปนแมบานเต็มตัว ไมไดเขารวมวงดนตรีของพอกับเขาดวย แต...แมก็เขา
รวมวงกงกับเหลานักรองนักดนตรีและเพื่อนบานเปนประจําแทบทุกคืน
เหมือนกัน แมเปนคนสนุกสนานไมเคยบนเรื่องอะไรท้ังน้ัน 
 งานพิเศษอีกอยางของแม คือ มีหนาท่ีทํากับขาวหรือกับแกลมใหกับ      
วงเหลา และว่ิงบริการลูกวงอยางเต็มอกเต็มใจ ย้ิมแยมแจมใส จึงเปนท่ีรักของ        
ทุกคนท่ีรูจัก ทุกคนท่ีไดใกลชิดเสมอ ฉันจําไดดีแมเปนคนท่ีทําอาหารไดอรอยมาก 
ย่ิงพวกยําๆ กับแกลมดวยแลว หาตัวจับยากทีเดียว....
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 แต...นาเสียดาย แมมีปมดอยอยูอยางหน่ึง คือ แมจะเปนคนท่ีไมรูรอน  
รูหนาวอะไรกับใคร ชุมชนในหมูบานมักเรียกแมวา "คนบาจี้" และรูจักแมดีทุกคน 
และดวยเหตุนี้แมเลยกลายเปนตัวตลกประจําหมูบานก็วาได มีเร่ืองใหคนเขาลอ   
และทําเร่ืองใหไดหัวเราะกันถวนหนา
 วันหน่ึงขณะท่ีแมกําลังเดินขามสะพานไมไผ คือ ใชไมไผสองสามลํา    
ทาบผานคลองแลวมดัท่ีเกาะไวหน่ึงลาํ แมตองกาวเทาดวยความระมัดระวัง แตดวย
ความเคยชินแมจึงเดินไดรวดเร็วกวาปกติ ทันใดนั้นมีเสียงของทิดหวางตะโกน         
ข้ึนมาดวยเสียงอันดัง
 "ตก ตก ตก !!!"
 เทาน้ันเอง แมก็ตะโกนตาม
 "ตก ตก ตก..! "
 แลวกระโดดลงไปในคลองเลย ทาํใหแมเปยกปอนไปหมด กวาจะวายน้ํา
ขึ้นมาไดเลนเอาผาถุงเกือบหลุด 
 ทําใหเกิดเสียงหัวเราะชอบใจของคนท่ีอยูรอบขางตามมา บางก็ตบมือ
ตบไมอยางสนุกสนานท่ีไดแกลงแม
 ย่ิงถาตอนแมกําลังคดิอะไรเงียบๆ คนเดียว หากถืออะไรอยู อยาไดตะโกน
เปนอันขาด แมจะทําทันที เชน ตะโกนบอกวา
 "เฮย..งูๆๆๆ !!
 แมก็จะรอง งูๆๆๆ ไปดวย แลวกระโดดหย็องแหย็งๆ รองกร๊ีดทีเดียว       
เปนท่ีชอบใจของคนที่แกลงเสมอๆ จนบางทีพอก็โกรธเอาเหมือนกัน ที่ใครมาแกลง
แมโดยไมรูกาลเทศะ
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 แปลกกวาน้ัน แมเปนคนตกใจงายหรืออยางไรก็ไมทราบ หากทําอะไร
ตกหลนสักอยางแมจะรองตะโกนดังๆ แมอยูทามกลางหมูมิตรในวงเหลา แมกําลัง
เดินถือจานอาหารกับแกลมมาให ไมรูทําอีทาไหน เกิดทําอาหารหลนสักอยาง
 "วาย..แมตก...!"
 เจาทิดหวางรีบตอบรับ 
 "เก็บๆๆ ไว...ใหขา..เรว เร็วๆๆ"
 เทาน้ันแหละเสียงหัวเราะฮาตึงดังไปทั่วหมูบานเลย หลายคนขํากล้ิง     
ลงไปนอนกับพ้ืนบาน สวนสาวๆ ก็หนาแดงเหมือนลูกมะเขือเทศ ทําทาเขินอาย       
ไปตามๆกัน
 "พอแลว อายทิด มึงชักจะทะล่ึงมากไปแลว" 
 พอตอวาแตก็ยังอดขําหัวเราะดวยไมได และไมไดโกรธอะไร เพราะเรา
อยูกันแบบครอบครัวจริงๆ ชีวิตก็สนุกสนานกันไปตามแบบฉบับของชาวเรา
 คืนน้ีก็เชนเดียวกัน...
 ขณะทีพ่อและนกัรองนักดนตรแีละเพือ่นฝูงในหมูบานกําลงักงกัน
อยูกันอยางสนุกสนาน เสียงเฮเสียงฮาดังมาก เพราะวงเพิ่งซอมเพลงเสร็จ
 "ไอ แดง มึงไปซื้อเหลาปากซอยใหที มันหมดแลว"
 "จาพอ..."
 แมอยูในวงเหลาดวย แมรีบอาสาไปแทนฉัน
 "ใหแมไปแทนดีกวา มันดึกแลว"
 แมลุกข้ึนขยับผาถุงแลวรับเงินจากพอ เพ่ือออกไปหาซื้อ เจาเทพธิดา    
เติมโซดาและน้ําแข็ง
 เสียงพอเอยข้ึน
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 "แมพลอยเอ็งจะไปซื้อเองเหรอ งั้นก็ฝากบอกไอโกดวย วางๆ ใหมัน         
มารวมสนุกกับเราท่ีนี่ดวย อยามัวแตขี้เหนียวคาขายอยางเดียว"
 และแลวสิ่งท่ีเราคาดไมถึงก็เกิดขึ้น...
 แมถูกรถชนตาย ! ท่ีปากซอย...
 ฉันเสียใจและเศราท่ีสุดในชีวิต หลังจากนั้น ไมนาน พอก็ไปควาเอา
แมหมายลูกติดสองคนเขามาในบาน นับจากน้ันมาชีวิตและครอบครัวก็แตกสลาย
เปนเส่ียงๆ ไมเปนชิ้นดี 
 เราเร่ิมมีการทะเลาะวิวาทระหวางแมเล้ียงและพวกเราหกคน จนถึงข้ัน
มีการทุบตีกันตุบตับเรียกวาแบงพรรค แบงพวกกันเลย เราสี่คนกับแมเลี้ยงและ       
ลกูของเธอสองคน สวนพอก็ไดแตดดุาพวกเรา จนฉนัรูสกึวาโลกน้ี ชางไมยุตธิรรมเลย 
โหดรายจริงๆ
 เมือ่ฉนัจบ ป.6 พอไมยอมสงใหเรียนตอ เลยอยูกับบานเฉยๆ แตก็ชวยงาน 
บานเล็กๆ นอยๆ และแลววันท่ีฉันรอคอยก็มาถึง ฉันอายุครบ17 ป “เก็บเสื้อผายัด
ใสกระเปา” ใช..ฉันออกจากบานมาหางานทําท่ีกรุงเทพฯ ฉันทนไมไหวแลว !
 กลบัมาทีง่านศพของแม คืนน้ันยังจาํไดด ีฉนัและพีน่องรวมท้ังคน
ท่ีมารวมงานตางเศราโศกไปตามๆ กัน ทําเอาวงดนตรีท่ีเปนของพอแทๆ     
ยังเลนไมออกเหมือนกัน
 ทิดหวาง เจาโก ตลอดจนนักรองนักดนตรีและชาวบานมารวมงานกัน
อยางคับคัง่ ตางก็ทยอยกันเขาไปกราบแม ขออภัย ขออโหสิกรรมกบัแมจนถวนหนา
 แต...สุดทาย ทิดหวาง ก็อดทิ้งนิสัยเดิมไมได
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 "แมพลอยเอย สิ่งใดที่ขาไดลวงเกินดวย กาย วาจา หรือใจก็ดี ขอให
อโหสิกรรมใหขาดวย เพ่ือที่จะไดเลิกแลวตอกัน ไมอาฆาต จองเวร กันเนอะ ขอให
แมพลอยไดขึ้นสวรรค พักผอนใหสบาย สวนพวกเราไมตองหวง"
 ทิดหวางหยุดสงบใจอยูพักใหญ แลวคอยพูดเสียงคอนขางดัง 
 "เออ..แมพลอย... ต่ืน...ตื่น...ตื่น !!"
 ทําใหแขกเหร่ือตกอกตกใจคิดไมถึงวาทิดหวางจะมามุขน้ี
 คราวน้ีไมมีเสียงหัวเราะ ไดยินแตเสียงกนดาทิดหวางกันขรม ทําใหทิด
ถึงกับอายตองหลบหนาหลบตาออกจากหนาศพไปอยูขางหลังเพ่ือนๆ
 เมื่อมองยอนกลับไปดูชีวิตและครอบครัวของฉันท่ีผานมา        
ทําใหรูสึกปลงเอามากๆ ทําไมเราอยูของเราอยางมีความสุข สนุกสนาน 
รื่นเริงกับดนตรี เสียงเพลง และเพื่อนฝูงลอมหนาลอมหลัง แต...จูๆก็เกิด
เหตุการณไมคาดฝน ทําใหชีวิตท้ังชีวิตตองพลิกผันเปลี่ยนไปชนิดหนามือ
เปนหลังมือ
 ดังนั้นอยากใหทุกทาน โปรดระลึกไวเสมอวา ชีวิตของเราแตละคน           
ไมสามารถกําหนดเองได ขอใหอยูอยางมีสติ มีความสุขในแตละวัน อยาวาแต         
พรุงน้ีเลยท่ีเราไมรู แมแตกาวเทาออกจากบานวันน้ี เราก็ไมรูวาจะเกิดอะไรข้ึน         ใน
แตละวัน จะไดกลับบานอยางปลอดภัยหรือไม... 
 ชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก..ขออยาไดประมาท มีสติ และ คุณภาพ
ในแตละวัน ความแนนอนของชีวิต ก็คือ สิ่งท่ีไมแนนอน น่ันเอง !!
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 ในโลกน้ี มีความสุขมากมายท่ีมนุษยแสวงหา  ซึ่งความสุขของแตละคน
ไมเหมือนกัน บางคนมีความสุขกับการมีของที่ตนเองรัก บางคนมีความสุขกับ         
การมีทรัพยสมบัติเงินทองมากมาย บางคนมีความสุขกับงานท่ีไดทํา บางคนมี     
ความสุขกับการมีชื่อเสียงเกียรติยศ บางคนมีความสุขท่ีไดดื่มกิน สนุกสนานสนาน
เฮฮาตลกขบขัน เพลิดเพลินในเสียงหัวเราะของตนเองและผูอื่น ฯลฯ เพราะฉะน้ัน
อาจสรุปสั้น ๆ วา ความสุขอยูที่ความพอใจของแตละคนซ่ึงอาจไมเทากัน ความสุข
ของคนหน่ึงอาจไมใชความสุขของอีกคนหน่ึง แตคนมากมายตางก็มุงหนาแสวงหา
สิ่งท่ีเรียกวาความสุข 
 เร่ืองราวของ “สวรรคคงได..เฮ” คงเปนขอคิดใหกับผูที่ตองการแสวงหา
ความสุขวา ไมมีความสุขใดในโลกนี้ที่เปนความสุขแทและจีรังย่ังยืน ความสุข             
ที่ไดรับในวันน้ีอาจตองสูญสลายไปในวันขางหนาได แลวมนุษยจะแสวงหา         
ความสุขแทจากท่ีไหน แทจรงิแลวความสุขของคนในโลกน้ีแตกตางจากความสุขแท 

สวรรคคงไดเฮ

“ สันติสุขที่ให…ไมเหมือนโลกให 
อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย ”
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ซึ่งหมายถึงความสุขที่มาจากพระเจาพระผูสรางฟาและสรรพสิ่งท้ังปวง ที่เรียกวา
สันติสุข เพราะไมวาสถานการณภายนอกจะดีหรือรายจะเปนอยางไร สันติสุข        
ของพระเจาก็ยังคงอยูกับเราอยางไมเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันผูมีสันติสุขสามารถ
เปลี่ยนบรรยากาศ และสถานการณรอบขางไดแมจะเปนเร่ืองที่เลวรายก็ตาม             
ถาเรามีสันติสุขเราก็อยูไดทุกท่ีทุกสถานการณ 
 พระเยซูครสิตทรงตรสัถงึสนัตสิขุในพระธรรมยอหน 4 : 27 วา “ เรามอบ
สันติสุขไวใหแกทานท้ังหลาย สันติสุขของเราที่ใหแกทานน้ัน เราใหทาน     
ไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย ” ศัตรูที่รายกาจ
สาํหรับคนทีแ่สวงหาความสุขคอืความกลวั กลัววาความสุขจะอยูกับตนเองไดไมนาน 
กลัวมีสิ่งท่ีจะมาทําลายความสุข จนบอยครั้งกลายเปนความวิตกกังวล แตสันติสุข
ที่พระเยซูคริสตทรงตรัสถึงน้ีเปนความสุขแทที่พระองคทรงมอบใหกับผู ที่เชื่อ             
ในพระองคทุกคน ใหเราเรียนรูความสุขจากพระองค อยาไดยึดติดสิ่งของใดๆ            
ในโลกท่ีเปรียบเสมือนบานชั่วคราวของเรา
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 สุขกันเถอะเรา เศราไปทําไม อยามัวอาลัย คิดรอนใจไปเปลา เกิดมา    
เปนคนอดทนเถอะเรา อยามัวซมเซา ทุกคนเราทนมัน..โลกคือละคร...อยาอาวรณ
เลย... เสียงเพลงสุขกันเถอะเรา...ดังกระห่ึมอยางสนุกสนานในวงเหลาท่ีจับกลุม   
ของชาวบานในหมูบานมีทั้งหญิงและชาย ชวยกันรองคนละคําสองคําตามแบบ    
ฉบับสุราพาไป
 ไมสนใจใครจะเดินผานหรือตองรับฟงเพลงที่ประสานกันคนละทิศ    
คนละทาง โทนเสียงก็ตามใจชอบของแตละคน บางคนก็ลุกข้ึนเตนสามชา              
อยางเมามันสนกุสนานตามจังหวะตบของมอืและเสียงเคาะถวยชามท่ีอยูบนโตะยาว...

27สุขกันไป...รอนใจก็เทานั้น
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 เสียงชายคนหน่ึงในวงเหลาตะโกนบอก
 "ถึงอยางไรพวกเรามีความสุขกันอยางสุดเหว่ียงเน่ืองในโอกาสปใหม
สงกรานตไทย มาๆ พวกเรามาด่ืมใหหายเหน่ือย อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิดไปเถิด...
สนุกกันดีกวา"
 เร่ืองเหลาน้ีเกิดขึ้นเสมอๆ ในแถบน้ี จนเปนท่ีชินชาของชาวบานจนแทบ
จะกลายเปนเรื่องธรรมดามาก วันไหนหรืออาทิตยไหนไมมีวงเหลาถึงจะเปนเรื่อง   
ผิดปกติ...
 คิดไปก็แปลกดี ชาวบานสามารถฉลองไดในทุกโอกาส หรือ อีกนัยหน่ึง
หาเร่ืองกินเหลาไดทุกเทศกาล จนเขาอันดับโลกทีเดียว
 "ตามสถิติคนไทยดื่มเหลามากเขาอันดับ 5 ของโลก โอโฮ...ทําไมมาก
ขนาดน้ัน และยังไมพอเขาอนัดบัที ่3 ของเอเชยีดวย นองๆ ของชาวญีปุ่นและเกาหลี
เทาน้ัน
 เบียรเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มกันมากท่ีสุด รองลงมาเปนสุราขาว 
หรือ  สุราชุมชน เชน กระแช อุ นํ้าตาลเมา สาโท เปนตน
 ย่ิงในชวงปใหมสงกรานตไทย อุบัติเหตุบนทองถนนสวนใหญก็เกิดจาก
การด่ืมแอลกอฮอล  แลวขับรถ เลยตองมีรายการเตือนจากราชการเสมอๆ จนไดชื่อ
วาเดือนแหงอันตรายบนทองถนน
 ปที่ผานๆ มามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนเกือบ 1000 ราย         
บาดเจ็บไป 976 ราย และเสียชีวิต 59 ราย นี่เปนสถิติในป 2013"
 ทองแดง หน่ึงในกลุมเอยขัดขึ้น
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 "โธ ลุงโกรง อยามัวแตเทศนาอยูเลย เราก็กินกันในหมูเพ่ือนฝูงของ          
เราเอง ไมไดไปขับรถขับราท่ีไหน"
 ลุงโกรงเปนผูที่ยืนข้ึนแจงตัวเลขดังกลาว และย้ําอีกวา
 "ไมใชอะไร ขาเพียงแตอยากใหพวกเราไดรูเทาน้ันเอง หากใครเมาหรือ
ไมเมา หากด่ืมสุราแลวอยาไดขับรถ มันอันตราย"
 ทองแดง ยกแกวข้ึนด่ืมพรอมกบัพูดดวยเสียงอันดังฟงชดัตามแบบฉบบั
ของแกวา
 "เฮอ...เห็นไอหมอนัน่ไหม ชือ่อะไรไมรู มนัพยายามจะเขามารวมวงกบัเรา"
 ลุงโกรงหันไปมอง
 "ออไอสมชายนัน่เอง มนัอยูทาวเฮาสหองท่ีสามทางขวามือกอนเขาซอยน้ี 
มันไมกินเหลา แตอยากจะรูจักพวกเรานะ"
 ทองแดงรีบพูดขัดขึ้นดวยเสียงคอนขางจะจริงจัง ดุดัน
 "ไมไดนะ ลุงโกรง ใครไมกินเหลาหามเขามารวมวงกับเรา"
 ตามมาดวยอีกหลายเสียงท่ีเห็นพองกับทองแดง
 "ใช ใช ใชเลย...ลุงโกรงอยาใหเขามารวมในวงเหลาน้ีเด็ดขาด"
 ลงุโกรง ไมเขาใจวาไอทองแดงมนัหมายถึงอะไร ถึงไดรงัเกียจเพ่ือนบาน
ที่ชื่อสมชายคนนั้น ทั้งๆ ที่เขาก็เปนคนดีมีงานทําคอนขางดี
 "แลวมันเร่ืองอะไรกันวะ ถึงไดรังเกียจเขา"
 ทองแดงลุกข้ึนอธิบายพรอมกบัทาํมอืทาํไมราวกับกําลังอภปิรายในสภาฯ
 "พวกเราเคยไดยินปรัชญาวงในเหลาไหม..?
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 คนกินเหลาพูดมาจากใจ คนไมกินเหลามันพูดออกมาจากสมอง"
 "มันเปนอยางไง ขาเปนงงวะ"
 "อายลุงก็ คนกินเหลาใชไหม คนกินเหลาสวนมากมีเร่ืองในใจอะไร             
ก็พูดออกมาอยางน้ันไมมรีายการปดบงั บางทีก็เผลอพูดเร่ืองสวนตัวไปบาง สวนคน
ไมกินเหลากอนมนัจะพูดจะจาอะไรมันตองคดิกอนถึงจะพูด แบบน้ันมนัเอาเปรียบ
กันน่ีหวา"
 "แหม คิดมากจริงไอพวกน้ี แลวมีอะไรอีก ขาอยากรูเหมือนกัน"
 เจาทองแดงกลาวเพ่ิมเติม
 "กติกายังมีอีกหลายอยาง เชน กินเหลาดวยกันในวง เขาหามพูดคุย        
ในหลายเร่ืองดวยกัน เชนหามคุยเร่ืองการเมือง เร่ืองเมียเพ่ือน และ...และ...            
อะไรอีกวา...ไอเปยก" 
 เปยก นึกออกกอน
 "เร่ืองศาสนา และ แมยาย..ฮา ฮา ฮา"
 เสียงหัวเราะดังขึ้นพรอมกันจนดังไปทั่วซอย
 "เบาๆ หนอยไดไหม เมียเจาเปยกซ่ึงอยูทาวเฮาสตรงขามตะโกน
จากหนาตาง"
 เปยก ตะโกนตอบ
 "แหม...วันนี้วันปใหม แกอยาพูดมาก พวกเรากําลังสนุก เออ...มีอะไร
แกลมเหลาเหลืออีกไหม ชวยยกมาใหหนอยไดไหม ที่ ราก...."
 "บา...ใหเบาหนอย แหม...จะใหทํากับแกลมเพ่ิม แกอยาเมามากเด๋ียวก็
ไมสบายอีก ขาข้ีเกียจไปนอนเฝาแกท่ีโรงพยาบาล"
                "โธ...งั้นก็ไมตองก็ไดวะ เด๋ียวไปซื้อปลาหมึกปงมาแทนก็ได"
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 ยังไมทันทีที่เจาเปยกจะพูดอะไรตอ
 ทองแดงลุกข้ึน
 "กระผมขอประทวงครับ ทานประธาน..."
 ลุงโกรงสั่นหัว
 "ไอนี่...ถาจะบาการเมืองไปหนอย"
 "เปลาบา ลุงโกรงเอย"
                กอนที่จะตอปากตอคํากับเจาทองแดง ทันใดน้ันก็เหลือบไปเห็นสมชาย
เพ่ือนใหมที่เพ่ิงยายมาอยูแถวปากซอยเดินเขามาใกล
 "หยุดๆๆ พวกเรา ตอนรับเพ่ือนใหมกอน"
 สมชายยกมือไหวลุงโกรง ผูอาวุโสท่ีสุดในกลุมดวยทาทางเปนมิตร
 "สวัสดีปใหม ครับ และทุกๆ คนดวย ผมชื่อสมชายเพ่ิงยายมาอยูแถวน้ี
ไมนานมาน่ีเอง พอดีที่บานมีแบลกเหลืออยูขวดนึงเลยหยิบมาฝากพวกเรา"
 เจาทองแดงทําตาโต "โห..เหลานอกดวย ขอบใจมากคุณสมชาย..."
 ลุงโกรง หัวเราะชอบใจ
 "ไอทองแดง เอ็งน่ียอดจริงๆ เรียกคุณสมชายเลย เจงหวา"
 ลุงโกรงเชิญสมชายเขารวมวงดวย โดยเจาเป ยกรีบเทเหลาผสม
นํ้าแข็งแหงใหดวยอาการเอาอกเอาใจเปนพิเศษ "ขอบใจ ผมเลิกด่ืมแลว เมื่อกอน    
ก็เลนหนักเหมือนกัน"
 ลุงโกรง ถามดวยความอยากรู "ทําไมถึงไดเลิกละ มีสาเหตุอะไรเหรอ     
หรือวาไมสบาย สุขภาพไมดี" "เปลาดอกลุง ความจริงผมมีเพ่ือนคนหนึ่งซึ่งเคย        
รวมกงกันมาต้ังแตเร่ิมแตกเน้ือหนุมนีแ่หละกินกันจนมีเร่ือง ไอเพ่ือนคนน้ีมนัชือ่ตอย 
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มันกินทีไรตองเมาไปขางหน่ึง มันดื่มเพียวๆ ตบดวยน้ําเปลา ตองกินจนคอพับ       
หลับไปคาโตะน่ันแหละถึงไดหยุดมันได !
 จากน้ันไมนาน เราก็หางเหินกันไปสักพัก วันหน่ึงมันโทรมาหา บอกวา
มันกําลังจะตายอยูแลว คิดถึงขอฝากลูกเมียดวย ผมก็คิดวามันพูดเลน ถามมัน     
เปนอะไรมันก็ไมบอก จากน้ันไมนานมันก็ตายไปจริงๆ เพราะโรคตับแข็ง
 อีกอยางตอนที่ใกลเลิกด่ืมนั้น วันหน่ึงผมนั่งดื่มอยูแถวถนนธนิยะหลัง
พัฒนพงษ ดืม่ไปรองเพลงไปกบัสาวๆ ในบารญ่ีปุน กวาจะเลกิก็ดกึมากแลว จะกลบั
บาน เจาคนขับรถของผมมันไปไหนของมันก็ไมรู ถามคนขับรถคันอื่นๆ บอกวา        
มันคงแอบไปเลนไพอยูดานในท่ีจอดรถ
 ดวยความโมโหเลยเอากุญแจขับรถเองกลับบาน เชื่อไหมจากสีลม           
ไปบานอยูแถวบางเขน พอข้ึนรถไดก็ขับไปเร่ือยๆ โดยไมไดมีอุบัติเหตุใดๆ เลย       
แต...แลว...จูๆ ก็เจอดานตํารวจมาตรวจรถ ถามวา "จะไปไหน ในรถมีอะไรผิด
กฎหมายหรือเปลา"
 ตํารวจถามวาบานอยูไหน ผมบอกวา "อยูบางเขน" ตํารวจหัวเราะ              
"นี่มันใกลอยุธยาแลว บางเขนไปทางโนน มันไปคนละทิศ...ผมนี่แทบหายเมา          
ตองหันรถกลับ ตั้งแตนั้นมาก็เลยเลิกด่ืมเด็ดขาด ...
 ลุงโกรงฟงดวยความสนใจ "เฮอ...เมาเหลาก็แบบน้ีแหละมันอันตราย 
หากใหเหลามันกินเรา แต...ก็ยังดีกวาไอพวกเมาอีกจําพวกหน่ึงท่ีคนโบราณสอน
เปนสํานวนไทยไววา...
 "เมาตัวลืมตาย เมากายลืมแก" ???
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 สังคมปจจุบัน จะเห็นไดวาพฤติกรรมการด่ืม (แอลกอฮอล) ของคนไทย
เปล่ียนไปมาก  แตกอนผูดื่มสวนใหญเราจะมองไปท่ีผูชาย  แตปจจุบันน้ีผูหญิง               
ก็ดืม่มากเชนกัน    แนนอนสงผลตอสขุภาพทําใหรางกายออนแอ โรคภัยไขเจบ็ตามมา  
หลายตอหลายคนท่ีมีชีวิตครอบครวัท่ีดี   การงานท่ีดี  ก็จบชีวิตลงดวยความตาย
กอนที่ควรจะเปน ใหเราขอบคุณคําแบงปนดีๆ จากไอทองแดงหรือสมชาย ซึ่งเคยมี
ชีวิตท่ีติดเหลา แตกลับตัวกลับใจเมื่อเห็นประสบการณความตายของเพ่ือนรัก           
อีกท้ังประสบการณตรงจากตังเองท่ีสูญเสียสติ การบังคับตนเองเม่ือเหลาเขาปาก   
 อยาใหความทุกข  ความผิดหวังของชีวิต ไมวาจะเปนความทุกข            
ดานเศรษฐกิจทีร่ดัตวั  ความทุกขปญหาครอบครัว คนรกัและอ่ืนๆ มาทําใหเรามีชวิีต
ที่ตกเปนทาสของแอลกอฮอล    อยาใหเราใชแอลกอฮอลเปนเคร่ืองมือหรือ  
วัฒนธรรมในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันในทุกเวลา ทุกโอกาส เพราะน่ัน      

สุขกันไป…  รอนใจก็เทานั้น     

                                                                                                                                                      
   “ใหเราใชชีวิตอยางระมัดระวัง …”
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หมายถึงเม่ือเราขาดแอลกอฮอลไมได  ปญหาจะตามมา โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาจะ
เกิดขึน้กับผูที่ไมรูจักการด่ืมอยางพอประมาณ   
 ในพระธรรมทิตัส บทที่ 2 ขอที่ 2 ไดเตือนสติเราวา “ใหเราใชชีวิต      
อยางระมดัระวงั และใหเราดแูลเอาใจใสตอรางกายของตนเอง... เพือ่จะไดมี
ชวิีตท่ียืนยาว...” ความเหงา  ความเศรา  ความทกุข อยูคูกับมนษุย   อยาใหแอลกอฮอล
เปนตัวเลือกของการเปนท่ีพ่ึงทางใจ  แตยังมตีวัเลือกอีกรูปแบบหน่ึง คอื การอธิษฐาน 
ขอองคพระเยซูครสิต พระเจาผูย่ิงใหญสงูสดุ พระเจาแหงความรกั พระเจาท่ีทรงเปน
ทีป่รกึษาอัศจรรยใหกับชวิีตของเรา พระองคจะทรงชวยเหลือและปลดปลอยปญหา 
ความทุกขใหผูที่เชื่อและวางใจในพระองค
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 ดอกสขีาวโพลนเกือบเตม็ตนของแอปรคิอทปนีต้องรวงหลนไปกอนเวลา 
เมื่อเจอฝนตกลงมาอยางหนักติดตอกันหลายวัน กอนหนาน้ันมันชางดูสงางาม       
สวยซ้ึง ยืนยง ทาทาย แข็งแกรง...
 ดอกขาวสีสวยแซมแดงตรงกลางมักจะบานสะพรั่งปลายฤดูหนาวเขา     
สูสปริงทุกป ใหเราไดชื่นชมความสดสวย ทาทาย นิ่ง มั่นคง อดทน แดดลม             
อยางทรนง แตเสียดาย เจาฝนมาทําใหมันกลับกลายกลีบหลน รวง ไมเปนทา...
 ฟาง ยืนมองกลีบดอกเกสรท่ีหลนเกล่ือนกลาดตามพ้ืนโดยรอบตน             
แอปริคอทดวยใจนึกเสียดายหนักหนา แตอีกใจหน่ึงก็คิดวา เมื่อดอกมันรวงไมชา    
ก็จะกลับกลายเติบโตเปนผลไมใหไดทานกันอกีเหมือนทุกปทีผ่านมา...ผูหลักผูใหญ
เคยบอกไววา

28ฝนตก...ดอกโรย



225รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ

 หากดอกไมรวงโรย เราก็จะไมไดมีผลไมทานตามมาทีหลัง หรือวา             
ถาเมล็ดไมเนาเปอยไปในดินก็จะไมเกิดตนใหมมีชีวิตขึ้นมาแทน !
 กอนท่ีฟางจะปลอยจติใจลองลอยไปไกลกวาน้ัน ภาพดอกมะปรางท่ีเคย
บานสะพร่ังในรั้วบานของพอแมในบานเกิดเมืองนอนผุดขึ้นมาในความทรงจํา          
อีกคร้ัง...
  เธอเติบโตมาในครอบครัวที่รํ่ารวย เปนลูกสาวคนเดียวของพอแมที่ถูก
เอาเอาอกเอาใจจากคนรอบขางอยางกับไขในหิน แต...เทาท่ีจําไดพอแมมักจะมี   
งานยุงท้ังวันและคืน ดังน้ันจะมีใครเลา
 นอกจากแมบานหรืออยูในความดูแลของคนใชในบาน แมแตนอนกับ  
แมบานดวย แทนท่ีจะนอนกับแมหรือหองสวนตัว...ไปโรงเรียนต้ังแตเด็กก็จะมีคน
ขบัรถไปรับไปสงเปนประจําทุกวัน มเีพียงบางวันเทาน้ันก็แมไปสงแลวเลยไปทําธุระ
อยางอ่ืนหากไปทางเดียวกันหรือแมตองการใชรถในวันน้ัน ทัง้ๆ ทีบ่านมีรถหลายคัน 
มคีนขับรถถึงสองคนก็ตาม...
 พอโตข้ึนพอรูเร่ืองก็กลับรูสึกโดดเด่ียว เหงา ทั้งๆ ที่มีทุกอยางท่ีตองการ 
หรือ อาจจะมีมากกวาเด็กๆ อีกมากมาย
 เชาน้ีกอนที่พอและแมจะออกจากบานแตเชาเหมือนที่ผานมา
  "แมจะไปไหนวันน้ี ไหนสัญญาวาจะไปกับหนูไง"
 แมหันมาตะโกนกอนใหคนขับรถรีบขับออกไปจากบาน
 ฉันรีบบอกแมอีกคร้ัง
 "วันน้ีวันแม คุณครูเขาอยากใหแมไปดวย เพ่ือมอบดอกไมใหแมที่          
หองประชุม"   แมทําถาครุนคิด



รอยเร่ืองราว...รอยขอคิดเตือนใจ226

 "ใหแมชูไปแทนไดไหม วันน้ียุงมาก ติดประชุมหลายงานทีเดียว หรือ     
ลองถามพอดูวา เขามีเวลาวางไหม ใหพอไปแทน ?"
 ฉันรูสึกเจ็บปวดมากในเวลาน้ัน แมชูเปนเพียงแมบานเทาน้ัน จะใหไป
แทนแมไดไง...
 ฉนัไมเขาใจวาพอแมทานจะยุงอะไรกันนักหนา แคไปโรงเรียนไมก่ีชัว่โมง 
ทําไมถึงไมยอมไป !...
 นี่เปนครั้งแรกท่ีฟางรูสึกเหมือนถูกทอดท้ิง หัวใจนอยๆ แทบจะขาด       
หลุดลอย รองไหออกมาเสียงดังโดยไมสนใจแมชูหรือใครจะปลอบขนาดไหน
 "ใจเย็นๆ หนูฟาง แมเขาคงไมวางจริงๆ  ไปกันเหอะคนขับรถเขาคอยไป
สงอยู..."
 "ฉันไมไป...ฉันเกลียดทุกคน !"
 วันน้ันเปนตนมา ฟางจากเด็กราเริง เรียนเกง กลับกลายเปนคนเก็บตัว 
การเรียนก็แยลงจนถูกครูที่โรงเรียนบนวาบอยๆ แตฟางก็ไมสนใจ สมุดรายงาน      
การเรียนท่ีครใูหเอามาใหพอแมดก็ูไมใหพอแม...กลับแอบปลอมลายเซน็แมสงกลับ
ใหครูแทน เปนตน
 เหตุการณคงดาํเนินไปแบบเดมิๆ  จนฟางเร่ิมเตบิโตขึน้เปนสาวจนไดเขา
เรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติมีชื่อแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ
 ฟางเร่ิมติดเพ่ือน ไมสนใจใยดีกับพอแมอีกตอไป มีอะไรก็ปรึกษาหารือ
กับเพ่ือนแทน หาความรูและประสบการณชีวิตกับเพ่ือนแบบสุดฤทธ์ิสุดเดช               
เร่ิมใชจายอยางฟุมเฟอย เขาสังคมเท่ียวผับชั้นสูงจนเปนขาวในหนาสังคม                  
ในหนังสือพิมพเสมอๆ
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 แมกําลังเรียนอยูมหาวิทยาลัย แตดวยความเปนลูกของผูมีชื่อเสียง          
นกัธุรกิจใหญจงึงายตอการติดปกบิน..และบินสงูขึน้เร่ือยๆๆ...ตดิลมบนเสยีแลวตอนน้ี !
 เสพติด ความฟุมเฟอย หรูหรา เมามัน...สนุกสนาน...!
 จูๆ  เหมือนฟาผาลงมากลางแสงแดดอันแผดจา เมือ่เสียงโทรศัพทดงัขึน้
 "ฟางๆ กลับบานเร็วๆ แมเสียชีวิตแลว"
 เสียงชูพูดดวยเสียงอันสั่นเครือ
 "เปนไปไดไง เมื่อวานกอนยังเห็นแมดีๆ อยูเลย"
 ฟางถามดวยเสียงปกติ ไมมีอาการตกอกตกใจอะไร
 "คุณแมกลับมาบาน บอกวาปวดหัวมาก เลยไปสงโรงพยาบาล ไมนาน
ก็เสียชีวิต หมอบอกวาเสนเลือดในสมองแตก..."
 ถึงแมฟางไมคอยมีอะไรผูกพันกับแมเหมือนเด็กท่ัวๆไป แตดวย           
ความผูกพันทางสายเลือดและการตามใจของแมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน    
แมเปนนักธุรกิจยุงอยูกับการทํางาน แตแมก็ใหทุกอยางท่ีตองการ ไมวาจะเปน
รถยนต หรืออะไรที่อยากได...ฟางรูสกึเศราเสียใจอยางมากท่ีแมจากไป ถึงไดรูวา
 คนเราไมรูคุณคาในสิ่งท่ีมี จนกวาสิ่งน้ันจะพลัดพลาดจากไป !
 ...ไมนานนักประมาณหาหกเดือนตอมา เหมอืนสวรรคแกลง เร่ืองเดอืดรอน
ตางถาโถมเขามาในชีวิตแบบตั้งตัวแทบไมติด
 พอตัวดีไปควาเมียใหมเปนแมหมายลูกติดสองคนเขามาในบาน เร่ืองนี้
ทาํใหฟางโกรธพอมากถึงกับเกิดมปีากเสียงกันอยางรุนแรง ฟางตอวาพออยางเสียๆ 
หายๆ จะดวยความหวงพอหรือเพราะอะไรก็เหลือที่จะเดา จนทําใหพอเกิดโทสะ    
ถึงกับออกปากไลฟางออกจากบาน
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 "ไป...ไอลูกไมรักดี ออกจากบานน้ีไปเลย"
 ฟางถึงกับรองกรี๊ด...ดวยความโกรธ
 "ได...จะไปเด๋ียวน้ีเลย เราตัดขาดพอลูกกันต้ังแตวันน้ีเปนตนไป"
 "ด.ี..แลวอยากลับมาใหเห็นนหนากันอกี ขาตายก็ไมตองมาเผา ไอลกูระยํา 
ไมรูจักโต เงินก็ไมตองมาเอาจากขา ตัดขาดกันต้ังแตวันน้ีเปนตนไป...ไป..."
 เทาน้ันแหละ ฟางกระแทกประตูดังโครม ขับรถออกจากบาน เหยียบคน
เรงเกือบจม เสียงลอบดถนนดังเอ๊ียด ลัน่ไปท่ัวหมูบาน โดยไมเอาอะไรติดตัวมาเลย
แมแตเส้ือผาของใชจําเปนสักชิ้นเดียว...
 ฟางผันตวัเองมาอาศยัอยูกับเพ่ือนทีอ่พารทเมนทแหงหนึง่ใจกลางเมอืง 
นัน่เปนการเร่ิมตนใชชวิีตแบบอสิรเสรเีหมือนลกูนกท่ีบนิออกจากรังไปสูโลกภายนอก
ตองเผชิญกับอันตรายรอบตัวอยางหลีกเล่ียงไมไดเหมือนคนอื่นๆ ในโลกน้ี ...
 ฟางเพ่ิงรูวาชวิีตจรงิน้ัน เพ่ือนๆ ไมวาสนิทหรือไมสนิทแคไหนตางก็มภีาระ
รบัผดิชอบตอครอบครวัของตนเอง ไมสามารถใหความชวยเหลือเก้ือกูลไดตลอดไป 
ดังน้ัน ฟางตองออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน และเร่ิมหางานทําเหมือนคนอ่ืนๆ       
สุขบางทุกขบาง...
 วันเวลาผานไปอยางรวดเร็วเหมือนติดปกบิน หลังจากผานเหตุการณ
มากมายในชีวิต ฟางไดแตงงานกับจอหนดวยการแนะนําของเพ่ือนรวมงาน และ   
เดินทางไปอยูสหรฐัอเมริกาในรัฐ แคลิฟอรเนียกับสามีอยางไมเคยคาดคิดมากอน
 ฟางทําหนาท่ีแมบานตลอดเวลาในการมีชีวิตคูโดยสามีทํางานคนเดียว 
เน่ืองจากจอหนผูสามเีปนคนดี ขยันขันแข็ง รกัครอบครวั ไมเคยทําใหฟางตองไดรบั
ความเสียใจแตประการใดนับเปนโชคดีของฟาง เหมอืนสวรรคประทานสามีทีด่เีย่ียม
มาใหเปนผูใหความรักและปกปองดูแลสมกับที่ฟางเรียกจอหนวา "พอสุภาพบุรุษ"
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 เกือบสี่สิบปที่ผานมาฟางไมเคยติดตอพอเลย นับตั้งแตออกปากไลเธอ
ออกจากบานในวนันัน้ ทกุคําพูดและทาทางเกร้ียวกราดของพอยงัฝงอยูในความทรง
จาํของฟางเสมอมา ทัง้ๆ ขณะน้ีอายุมากแลว แตก็ยังไมสามารถลืมมนัได นาเสียดาย
ที่ปลอยเวลาใหผานไปโดยไมไดขอโทษพอ...มีอยูวันหน่ึง ลูกชายสองคนของฟาง
บดัน้ีโตเปนหนุมแลวไดยายออกไปสรางครอบครัวเองหลายปมาแลว โทร มาหาพอ
ซึง่ขณะน้ีไดเกษียณงานแลวอยูทีบ่าน คอยดูแลเอาใจใสภรรยาอยางดีตลอดระยะเวลา
หลายปที่ผานมา ลูกชายสองคนก็ออกไปดูแลครอบครัวของตนเอง...
 ขณะน้ีฟางน่ังอยูในวีลแชร "ฟาง...จะเขาบานหรือยัง" จอหนเดินมา        
เพ่ือจะชวยเข็นรถวีลแชรให...ขอบคุณสวรรคที่ประทานสามีที่ยอดเย่ียมมาใหฉัน
 "ดูสิ เขาไมไดมีสายเลือดเดียวกันกับฟาง ไมใชพอแม ญาติพ่ีนอง          
ไมใชลูกในไสของฉัน เขาเปนคนอื่นแทๆ แต...ทําไมเขาดีตอฉัน ดูแลฉันเสมอตน
เสมอปลาย..."
 ฟางจองมองดูดอกไมดอกเล็กๆ ที่รวงหลนดวยฝนเม่ือวาน ถูกลมแรง   
พัดปลิวกระจัดกระจายไปท่ัวพ้ืน บางก็ลอยลอยเควงควางไปในอากาศ ...
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 เสนทางชีวิตของมนุษยเราในโลกน้ีหามีสิ่งใดที่สมบูรณและเพียบพรอม 
บางคนเกิดมาทามกลางความขัดสนยากจนแรนแคน ใชชีวิตอยางทุกขยากเวทนา 
อดมื้อกินมื้อ  บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองสามารถใชชีวิตอยางสุขสบาย            
มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายเหลือเฟอ แมวาจะรํ่ารวยหรือยากจนตาง                  
ก็หาความสขุทางใจมาเตมิเตม็ใหชวิีตสมบรูณไมได  นอกจากไดรบัการเลีย้งดฟููมฟก
ดวยสายใยรักท่ีเปนเลือดเน้ือเช้ือไข ผูมอบความรัก ความอบอุน หลอหลอมสราง
ความผูกพันใหเปนหน่ึงเดียวกันในครอบครัว หากไมเชนน้ันแลวชีวิตคงไมตาง        
จากฟางท่ีถูกทอดท้ิงไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูเปนแมเปนพอ สรางบาดแผล
ลกึในใจใหแกเธอจนตองระหกระเหินไรซึง่จดุหมายปลายทางอันเปนท่ีพักพิงท้ังกาย
และใจ ถึงกระน้ันก็ตามชีวิตก็ใชวาจะเลวรายเสมอไปเหมือนดังความมืดปด                  

ฝนตก..ดอกไมโรย 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                 

“ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู 
เราจะเขาไปหาผูนั้น”
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ที่ปกคลุมในเวลากลางคืน แตเมื่อยามตะวันทอแสงในเชาวันใหมก็ไดฉายประกาย
สองสวางขับไลความมืดมิดออกไป ในที่สุดฟางไดแตงงานมีสามีที่ดีชวยนําพาชีวิต
เติมเต็มสิ่งท่ีขาดหายไปทําใหชีวิตของฟางพบกับความสุขสมบูรณอยางแทจริง
 เร่ืองราวของฟางไดสะทอนใหเห็นถึงการมีชวิีตในโลกน้ี แมเราจะไมไดรบั
ความรักจากผูเปนพอ แม ญาติพ่ีนอง หรือลูกๆ ก็ตาม แตอยาใหเราทอแท สามี      
ของฟาง “จอหน” เปรียบเสมือนของขวัญช้ินพิเศษท่ีองคพระผูเปนเจา ผูสรางฟา
สวรรคแผนดินโลกไดประทานใหแกฟาง ใหมชีวิีตท่ีไมตกอยูในความทุกขจนทนไมได  
แมวาในชวงชีวิตที่เหลือเราจะไมมีใครที่เหลียวแลดูแลเรา ใหเรานึกอยูเสมอวา         
เรายังมีผูหน่ึงท่ีมีใจเมตตาปราณี พรอมเสมอท่ีจะชวยเหลือบรรดาผูคนท่ีหัวใจ       
แตกสลายจมอยูกับอดีตที่เลวรายในชีวิตใหหลุดพนจากบาดแผลที่เกาะกินใจ              
มีชีวิตที่เต็มเปยมดวยความสุข ทานผูนั้นก็คือองคพระเยซูคริสต ซึ่งพระองคไดตรัส
ในพระธรรมวิวรณบทที่ 3 ขอที่ 20 วา “น่ีแนะ เรายืนเคาะอยูท่ีประตู ถาผูใด    
ไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปหาผูน้ัน” ลองสัมผัสและเปดใจ
ใหพระองค ความมืดมิดจะกลับกลายเปนความสวางนําพาชีวิตใหลุกชวงโชติ       
เปยมลนดวยสันติสุข
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 ชัยณรงค เด็กหนุมวัยย่ีสิบตนๆ กําลังตั้งอกต้ังใจฟงการแขงขันฟุตบอล
โลกกับเพ่ือนๆ อกีหลายคน พรอมกบัสงเสียงเชียรกันอยางสนุกสนาน บางคนในน้ัน
เปนคนพิการทางสายตามองไมเห็นรวมทั้งตัวเขาดวย ซึ่งก็ไมเปนอุปสรรคใน          
เร่ืองกีฬาโดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองราวเก่ียวกับฟุตบอลแตประการใด
  แนกวาน้ัน พวกเขารูไปหมด ไมวาใครเลนอยางไร ตําแหนง สังกัดอยู    
ทมีใดของประเทศ ดวิิชัน่ไหน เปนตน ขนาดคนตาดีอยางเรายังตองถอยหางออกมา
ดวยความงุนงง

29อยากเห็นหนาเธอ...นก
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 พวกเขารูไปหมดไดอยางไร เกงจริงๆ !
 ถาหากเราไมอยูที่นั่น หรือเห็นกับตาคงไมมีโอกาสรูวา พวกเขาเปน        
คนตาบอด เพราะการวิพากษวิจารณ ผูเลนแตละคนน้ันยอดเย่ียมจรงิๆ แถมการเชียร
ก็ออกรสถึงพริกถึงขงิ แสบทรวงจริงๆ และยอมรับวาพวกเขารูจรงิ ไมใชวิจารณสงเดช
เหมือนคนบางคน ! ทั้งๆ ที่ตาดีแตหาสาระไมไดเลยจริงๆ เตะเฉียดประตูก็โดน         
ดาเปงไปก็มี....
 นก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีชื่อแหงหนึ่งของประเทศไทย ยามวาง
มักจะออกไปเปนอาสาสมัครและวันน้ีเธอมาเปนอาสาสมัครฝกหัด เพ่ือชวยเหลือ
คนพิการทางสายตา ถึงแมวาตัวเธอจะไมใชแฟนพันธุแทของกีฬาฟุตบอลเหมือน
เด็กคนอ่ืนๆ ที่รวมกลุมกันอยูในขณะนี้ แตดวยหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความรัก     
และจิตอาสาจึงทําใหเธอมีความสุขมาก ที่ไดมามีสวนรวมในการ เชียรฟุตบอลโลก
กับพวกเขาดวย ทําใหเธอถึงกับพลอยต่ืนเตนไปดวยอยางมาก
 เธอหันมามองนาฬกาท่ีขอมือ
 "โห..พวกเรา จบหรือยัง...นี่เกือบสวางแลวนะ พวกเรากลับไปนอนเหอะ 
เด๋ียวพรุงน้ีลุกไมไหวจะโดนอาจารยดุเอานะ"
 ชัยณรงคตอบกลับมาอยางต่ืนเตนวา
  "ไมตองหวงหรอกคุณนก พวกเราขออนุญาตอาจารยไวเรียบรอยแลว 
ทานอนุญาตใหเราดูฟุตบอลนัดพิเศษน้ีได พรุงน้ีตื่นสายหนอยก็ไมเปนไรครับ"
  อีกคนหน่ึงพูดเสริมขึ้นดวยอาการดีใจเหมือนทีมของตนกําลังจะชนะ
 "พี่นก...ไมตองหวงนะ พวกเราจะแยกยายกันไปนอนหลังจากจบเกมน้ี
แลว คงไมเกินอีกสิบหานาที แหม...พ่ีนก...สงสัยตองตัดสินดวยการเตะลูกโทษ       
แนเลย..."
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 เมื่อเธอทราบวา พวกเขาไดรับอนุญาตจากผูใหญเรียบรอยแลวตาม         
ที่ไดยินมาก็รูสึกโลงใจไปเพราะตัวเองก็ไมทราบวา ที่นี่เขาอนุญาตพิเศษในวันน้ี      
ใหพวกเขาไดมีโอกาสไดชมหรือไดฟงการแขงขันฟุตบอลโลก ซึ่งความจริงก็ดีมาก
เหมือนกัน ทําใหคนเหลาน้ี สนุกสนาน ตื่นเตน รักใครกลมเกลียวกัน อยางนาท่ึง
 นก ไมอยากถามตอเพ่ือขดัความสุขของพวกเขาเหลาน้ัน ไดแตคดิในใจวา
 "มันเปนความสุขเล็กๆ นอยๆ หรือมากมายของพวกเขา เธอก็ยินดีที่จะ
ทนอยูเกือบสวาง ดูบอลจากทีวีบาง หลับไปบางตื่นบาง แตก็พลอยตื่นเตนไป           
กับพวกเขาดวยจริงๆ"
 นก ถามดังๆ กับทุกคนวา
 "ฉันงวงมากเลยนะพวกเรา ขอตัวไปนอนกอนไดไหม คิดวาจะนอน             
ทีน่ีแ่หละ พรุงนีค้อยกลับบานไปเปลีย่นเส้ือผา แลวคอยไปมหาวิทยาลัยตอนบาย..."
 ชัยณรงค หันมาตามเสียงของนก
 "ไมเปนไรครับคุณนก พวกเรากลับไปหองพักไดเอง ไมตองเปนหวง       
หากคุณงวงก็ไปนอนพักผอนกอนก็ได พวกเราคงตองอยูกันยันสวางแนนอนเลย"
 หลายวันตอมา นกเร่ิมสนิทสนามกับชัยณรงคมากข้ึน จึงทราบวา             
ชัยเด็กหนุมคนนี้ไมไดพิการทางสายตาแตกําเนิด เขาเกิดมามองเห็นเหมือนคน        
ทั่วๆ ไป แตเน่ืองดวยประสบอุบัติเหตุรถชนทําใหสายตาพิการ และเร่ิมตนชีวิตใหม
อยางยากเย็น
 แตดวยรักและการทุมเทเอาใจใสของพอแม เขาจึงไดมาอยูที่โรงเรียนน้ี
เพ่ือเรียนรูการใชชีวิตอีกแบบหน่ึง ทุกอยางตองเริ่มตนใหมหมด แมกระท่ังการ          
เขาหองนํ้า การซักรีดเส้ือผา แมแตการหัดเดินดวยไมเทานําทาง
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 หลงัจากน้ันก็เร่ิมเรยีนอักษรเบรลล (องักฤษ: Braille) และพิมพดดีตลอดจน
การใชคอมพิวเตอร เทาท่ีชัยเลาใหฟง มันตองใชความอดทนและพยายามอยาง
มากมาย เหมือนอยูคนละโลกทีเดียว แตในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จ สามารถอานออก
เขียนไดและใชคอมพิวเตอรสื่อสารไดเหมือนคนท่ัวไป แตที่พิเศษกวาน้ันชัยชอบ     
เร่ืองกีฬาเปนพิเศษ โดยเฉพาะฟุตบอล
 "นก เธอรูไหม กวาผมจะสามารถทําได ชวยตัวเองได ทุกวันน้ี ลมลุก    
คลุกคลาน หกลมจนเกือบตาย เหมือนเด็กๆ หากไมยอมลมเสียบางก็ไมสามารถ      
ลกุข้ึนมาเดินได บางทีก็หวัแตกไปก็ม ีแตดวยความคิดท่ีวา เราตองชนะ เราตองทําได 
ในที่สุดก็ทําไดจริงๆ"
 นกต้ังใจฟงอยางตาไมกระพริบ เพราะตัวเองก็เพ่ิงจะมาฝกการดูแลคน
ตาบอดไมนานน่ีเอง ตอนน้ีก็มาอานหนังสือใสซีดีใหคนตาบอดฟง แตทํามาทําไป
รูสึกมีความผูกพันและอยากเรียนรูชีวิตคนพิการทางสายตามากข้ึน เลยขอเขา           
มาฝกการดูคนตาบอด ซึ่งเปนสถาบันสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ กอนท่ีนกจะ     
คิดอะไรตอไป
 “นก ๆ พ่ีมีขาวดีจะบอก ไมรูสนใจไหม ?”
 "เร่ืองอะไรหรือ อยากรูจัง"
 "คือวา พวกเรามีทีมฟุตบอลของเราดวย ผมก็เลนเปนผูรักษาประตูใน  
ทมีเราจะมีการแขงขันกับทมีจงัหวัดอืน่เดือนหนาน้ี อยากชวนนกไปเชียรพวกเราดวย"
 "เย...ดีใจ...นี่ไมไดหลอกกันเลนนะ นกก็อยากรูเหมือนกันวาพวกเขา    
เลนกันไดอยางไร แลวกติกาเหมือนที่เขาเลนกันท่ัวๆ ไปไหม"
 ชัยณรงคเห็นวาสนใจและตื่นเตนไปดวยเลยเลาใหฟงยอๆ
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 ก็เหมือนท่ัวๆ ไปนั่นแหละ แต...ทีมหนึ่งจะมีผูเลนเพียง 7 คนเทาน้ัน         
มีคนพิการตาบอด 4 คนและคนท่ีเห็นเลือนลางอีกสูงสุดไมเกิน 3 คน"
 "แลวอยางอื่นเหมือนกันไหม?"
 ชัยอธิบายตอ
  "เลน 20 นาที พัก 10 นาที สวนลูกฟุตบอลนั้นเขาเจาะรูเอาลูกปนอัดลม
ใสเขาไป เพ่ือใหมีเสียงเวลาเลนคนตาบอดจะไดยินเสียงฟุตบอลวิ่งไปทางไหน"
 นก รับปากทันที "นกไปดวยแนนอน รับรองไมพลาด"
 นกเห็นชยัณรงคกําลังจะกาวลงบันไดเพ่ือเดินไปอกีตึกหน่ึง เธอรีบความอื
ของเขาไวแนน กะวาจะจูงมือนําทางเขา แตก็ตองหยุดสะดุดลง
  "เออ...นก พ่ีจะบอกอะไรใหนะ เวลาเห็นคนตาบอดไมวาอยูที่ไหนก็ตาม 
หากตองการจะชวยนําทาง อยารีบความอืเขาทันที จะทําใหเขาหรือคนตาบอดตกใจ
และอาจไมแนใจวาเปนคนดีหรอืคนราย ทางท่ีถูกตอง ควรเดินเขามาใกลแลวแนะนํา
ตัว ใชเพียงหลังผามือทาบเขากับหลังมือของคนตาบอด หากเขารูจักหรือไวใจก็จะ
ขยับมือขึ้นมาจับแขนใหเรานําทางไป แบบนี้จะเปนวิธีที่สุภาพและใหเกียรติกัน"
 "ขอโทษคะ นกไมไดคิดเร่ืองน้ี ขอบคุณท่ีบอก เปนความรูใหมที่มีคา
สําหรับนกจริงๆ"จากน้ันท้ังสองก็เดินกันไปยังอีกตึกหน่ึงดวยความสุขท้ังสองคน
 และแลว...วันแขงขันฟุตบอลก็มาถึงเสียงสองทีมตางขนแฟนๆ มาเชียร
กันอยางสนุกสนาน ไมนาเชื่อวาพวกเขาจะเลนไดดีขนาดน้ัน เลนกันเจ็บๆเอาจริง
เอาจังกันเลย บางก็โดนแตะแขงนอนดิ้นดวยความเจ็บปวดไปก็มี แตก็ไมมีใคร        
บนวาอะไร หายแลวก็ลุกข้ึนว่ิงตอ เสียงเชียรดังกระห่ึมกึกกอง เสียงคนพากย          
ผานไมโครโฟนดังพอสมควร ทําใหการเลนออกรสชาติมากย่ิงขึ้น คิดวาเสียงพากย
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ทีด่งัน้ันมสีวนชวยในการเลนฟุตบอลของพวกเขาเหมือนกัน ยอมรบัวาการเลนกีฬา
ทําใหพวกเขาถึงแมจะพิการทางสายตา
 แต..ก็สามารถทําใหความเขาเกิดความสุข ราเริง สนุกสนาน ไปพบ      
เพ่ือนใหมๆ ประสบการณใหมๆ เกิดความเช่ือในตัวเองมากย่ิงขึ้น
 วันน้ันหลังจากการแขงขันจบลงแลว ปรากฏวาทีมของชัยณรงคชนะ        
6 ตอ 2 ซึง่ไดรบัของรางวัลไปตามระเบียบ ทกุคนในทีมตางดีอกดีใจอยางเห็นไดชดั
 จากน้ันไมนาน นกไดรับขาววา ชัยณรงค ไปเลนฟุตบอล หัวไปโหมง     
เขากับเสาขางประตูอยางแรงจนเลือดตกยางออก ตองเขาหองผาตัดฉุกเฉิน            
หลังผาตัดนกไดเขาเย่ียมเกือบทุกวัน จนวันหนึ่งณรงคชัย บอกวาเอียงหูมาใกลๆ 
แลวกระซิบดวยเสียงท่ีแผวเบา...
 "อัศจรรย เธอรูไหม ผมเห็นลางๆ แลว เย...ดีใจกับผมไหม?"  "ดีใจที่สุด
ในโลกเลย บอกไมถูกวาจะพูดอยางไรดี" ชัยณรงค ยังพูดตออีกวา วันน้ันหลังผาตัด 
พอรูวาเห็นลางๆ แลวหมอถามวา "สิ่งแรกท่ีชัยอยากเห็นท่ีสุดในโลก คืออะไร? 
 รูไหมผมบอกวาอยางไร" "แลว..ชัยบอกหมอวา...?"
 "ผมอยากเห็นใบหนานางฟาท่ีแสนดีคนหน่ึงชื่อ นก... ! !"
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 การท่ีคนหน่ึงคนใดตองตกอยูในโลกแหงความมดื เปนผูพิการทางสายตา
ไมวาจะโดยกําเนิดหรือทหีลงัก็ตาม ยอมบัน่ทอนความรูสกึทางจิตใจและขาดโอกาส
ในสังคม ซึ่งปญหาใหญของคนพิการทางสายตาคือ การไมไดรับการยอมรับ         
ความสามารถของเขาจากคนปกต ิไมวาจะเปนในดานการศึกษา และอาชพีการทํางาน 
ดังน้ันหากมีผูคนท่ีจะแบงปนไมตรีชวยเหลือจุนเจือ คอยเปนเพ่ือนท่ีใหกําลังใจ     
มอบโอกาสดีๆ ใหแกเขา  ดจุเชน เร่ืองราวของชยัณรงค ทีไ่ดรบัการเฝาเอาใจใสจากนก 
จนเธอเปนนางฟาท่ีแสนดขีองเขาและเปนคนแรกท่ีชยัณรงคอยากเห็นใบหนาของเธอ
 ในสังคมปจจุบันท่ีทุกคนตางด้ินรนเพ่ือความอยูรอดของตนเองจนลืม
มองคนรอบขางท่ีดอยโอกาสกวา  ดังนั้นหากทุกคนตระหนักและหยุดคิดสักนิดวา 
ยังมีคนอีกมากมายท่ีรอคอยความชวยเหลือ อยากมีโอกาสในสังคม ในพระคัมภีร
ไดชี้แนะแนวทางในการอยูรวมกันในสังคมวา “จงชวยรับภาระของกันและกัน 
และดวยการกระทําเชนน้ีทานทั้งหลายก็ไดปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของ     

อยากเห็นหนาเธอ...นก
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

“จงชวยรับภาระของกันและกัน”
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พระครสิต” คริสตชนรูเสมอวาเมือ่เชือ่ในองคพระเยซูคริสตแลว ภาระท้ังหมดไดวาง
ไวทีพ่ระองค ปญหาอุปสรรค โรคภยัไขเจบ็ ความเลวรายตางๆ ในชวิีตแตละคนยอม
แตกตางกัน แตพระเยซูทรงแบกรับภาระท้ังหมดน้ันไวโดยการส้ินพระชนมบน            
ไมกางเขน ดังนั้นการอยูรวมกันในสังคม ทุกคนตองแบกภาระชวยเหลือซึ่งกัน         
และกันไมวาจะอยูในฐานะเชนไรก็ตาม ซึ่งการชวยเหลือกันและกันน้ันไมใชสําแดง
ออกเฉพาะคําพูดเทาน้ันแตยังแสดงออกดวยความรักและการกระทําของเราดวย
 เชื่อวาถาเราแตละคนตระหนักและมีความคิด จิตวิญญาณเปนหน่ึง
เดียวกันในเร่ืองน้ี ไมเพียงแตจะชวยใหสังคม ชุมชนของเรานาอยูมากข้ึน เพราะเรา
มีใจเอื้ออาทร หวงใยซึ่งกันและกัน แตสิ่งท่ีทําไปน้ันจะสงผลสะทอนใหชีวิตของเรา
มีแตสันติสุข เปยมลนไปดวยความช่ืนชมยินดีอีกดวย
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 หนารอนปน้ี มันชางรุนแรงราวกับโลกจะแตกเปนเสี่ยงๆ สังกะสี
บนหลงัคาโอดรองเสยีงดงัอ๊ีดอาด ผนังหองท่ีปดดวยสงักะสปีนไมกระดานเกาๆ
สองดาน นอกน้ันโลงหมด ลมที่เคยพัดผานใหหายใจไดบาง วันน้ีหยุดน่ิง 
ไมมีแมกระทัง่เสยีงใบไมท่ีเคยกระซบิกระซาบเวลาลมพดัโบกเพยีงแผวเบา
เหมือนวานวันท่ีผานมา
             "โอย...มันจะรอนไปถึงไหนกันวะ" เสียงเอกรองตะโกนดวยความหงุดหงิด

30 วาสนา...หัวเทาบอกยน
(หัวโตเทากระบอกตําหมากของทางใต)
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 เอก ซึ่งคนท่ัวบางตางก็รูกันหมดวา มันเปนเด็กเกเร ชอบไปมีเร่ือง             
มรีาวกับเดก็วัยรุนในเมอืงเสมอๆ หรอืแมแตคนในพ้ืนท่ีเดียวกันก็ตางใหความเกรงใจ
ในความกรางของเขาอยางมาก ทั้งๆ ที่แมมีสวนผักและยาง ตองทํางานหนักท้ังวัน 
สวนนองสาวช่ือ นอย โตไลเลี่ยกันมาก็ชวยแมทําสวนอยางขยันขันแข็ง
 เพิงท่ีพักอยูปลายสวน สรางดวยมือของเอกน่ันเอง เขามักจะแอบมา     
อยูที่นี่คนเดียวในวันท่ีเขาตกงาน เห็นบอกวาชอบเพราะมันเงียบดี แถมเย็นสบาย
อีกตางหาก
 ความจริงแมอยากใหเขามาชวยทําสวนอีกแรงหน่ึง แตเอกไมชอบ        
บอกวาไมอยากเปนชาวสวน เพราะทําเทาไหรก็มีแตหน้ีเพ่ิมพูนข้ึน ที่ดินก็ตองตัด
ขายไปเปนระยะๆ เบื่อเลยออกไปทํางานในเมืองเปนผูชวยรานซอมจักรยานยนต
 วันน้ีเปนอกีวันหน่ึงท่ีเอกกลับมาบาน พอสายหนอยก็หลบมาท่ีพักปลายสวน
 "พ่ีเอกทานขาวหรือยัง" เสียงรองเรียกมาแตไกลของนอยนองสาว
 เอกตะโกนตอบ
 "กลับมาแลวเหรอ...แมละ.?."
 "กลับมาพรอมกันน่ีแหละ แมใหถามวา เย็นน้ีอยูกินขาวดวยกันมั้ย"
 เอกตอบดวยอารมณดี
 "ไดๆ  ขาจะอยูกินดวย ยังไมไปไหน พอดีงานมันหมด ตอนน้ีเลยไดพักสัก
ระยะหน่ึง"
 ตกเย็น แมลกูสามคนกําลงัทานอาหารอยูในบานอยางเอรด็อรอย              
เพราะนานๆ จะไดทานฝมือแมสักคร้ัง นอกน้ันก็กินขาวนอกบานเสียจนเบ่ือ          
ทันใดน้ันก็มีเสียงรถมอเตอรไซคว่ิงไปมาบิดเสียงดังล่ันไปหมด แมหันมามอง           
หนาเจาเอก พรอมกันสั่นหัว
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 "อีกแลว นัดใครไว คราวท่ีแลวยังไมเข็ดอีกหรือ?"
 เจาเอกย้ิม
 "ขาไมไดนดัใครไวแม คราวท่ีแลวโดนตํารวจจบัเพราะถนนมันล่ืนนะแม"
 แมพลอยเอยข้ึนอีกคร้ังดวยความออนใจ
 "ถามจริงๆ เถอะวะ ทําไมเอ็งชอบไปแขงรถกับพวกน้ี มันเส่ียงจะตายไป 
เผลอๆ อาจตายหรือไมก็พิการได"
 เอกเถียง "แมก็เห็นน่ีนา..เห็นไหมไมไปแขงกับมัน พวกมันก็มากวนมา
ทาทําเสียงดัง ยกลอหนาว่ิงไปวิ่งมาหนาบานเรา"
 นอยผสมโรง ออกความเห็น
 "พ่ีก็ไมตองยุงกับมันก็ไดนี่นา แขงมอเตอรไซคนี่มันอันตรายจะตายไป 
ย่ิงแขงกันบนถนนหลวง ไหนจะตองระวังตํารวจยังตองระวังรถสวนอีกตางหาก"
 เอกทําทายักไหล
 "เออ...มันทาทายดี พ่ีชอบ"
 นอยเอยเตือนพ่ีชายอีกคร้ัง พรอมกับเดินไปยกน้ําใหแมและพ่ีชาย
 "ถาโดนตํารวจจับอกี เดือดรอนแมอกีตามเคยตองไปประกันตัว พ่ีนีแ่ปลก
จริงๆ"
 เอกทําหนาครุนคิดสักพัก
 "ก็ได วันน้ีอากาศมันรอน แถมรถก็ยังแตงไมเสร็จ ฝากไวกอนละกัน     
เด๋ียวออกไปบอกพวกมันเอาไวนัดวันกันใหม จะแขงท่ีไหนเม่ือไหรก็วากันอีกที 
สบายใจไดแลวแมวันน้ี"
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 นอยบนในลําคอ
 "ความจริง หาอยางอื่นเลนก็ได ทําไมตองแขงรถกันบนถนน ไมเห็นเขา
ทาเลย ขาไมเห็นมันสนุกท่ีไหน"
 เอกยังยืนยันอยางแข็งขันวา
 "มันทาทายดี" พรอมกับย้ิมที่มุมปาก
 แมทําทาจะพดูอะไรตอ ก็พอดมีีคนมาหาท่ีบานสองสามคนพรอม
กับเอยทักขึ้น
                "แมพลอยๆ ไดขาววา ที่บานมีตนวาสนามันออกดอก พวกเราขอเขาไป
ดหูนอยไดไหม เห็นใครๆ บอกวา ตนวาสนาน่ีออกดอกบานใดบานน้ันจะโชคด ีรํา่รวย 
เปนบานคนมีบุญ พวกเราก็เลยอยากเห็นเปนบุญตาหนอย"
                แมพลอยหรือแมของเอกน่ันเอง ลุกข้ึนตอนรับเพ่ือนบานดวยอารมณดี
                "แหม...ไมรูนะเน่ีย เจาตนวาสนาน่ีมันจะเก่ียวอะไรกับบุญวาสนา"
                เพ่ือนบานรุกตอ
 "เออนา..ขอใหพวกเราไดเห็นหนอยวาหนาตามันเปนอยางไรกันแน         
เกิดมาก็ยังไมเคยเห็น"
 นอยเสริมขึ้น
 "ตนน้ีพอปลกูไวหลายปมาแลวกอนท่ีพอจะจากไป ความจริงก็ไมไดใสใจ
มันเปนพิเศษอะไรดอก ดูตนมันผอมแตสูงชะลูดทีเดียว แตปนี้มันเพ่ิงออกดอก        
เคยเห็นกลวยไมพวกชางกระ ชางแดง ชางขาวไหม มันคลายๆ แบบน้ันแหละ            
แตมันยาวเปนยวงเหมือนหางกระรอก กล่ินหอมเย็น อยาบอกใครเชียว กล่ินคลาย
มะลิหรือดอกแกว หรือราตรี"
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 หลังจากน้ันแมกับเจานอยก็พาเพื่อนบานสองสามคนเขาไป       
หลังบาน  ตนวาสนาท่ีเห็นปลูกอยูใกลตนไมใหญตนหน่ึงขางลางมีจอมปลวก        
อยูอันหน่ึงดวย
 "วาย...สวยจริงๆ ดวย" เพ่ือนบานสงเสียงดวยความดีใจที่ไดเห็น
 "เพ่ิงเคยเห็นเปนครั้งแรกนะเน่ีย คงเปนบุญวาสนาของเราแทๆ"
 เจาเอก ไมไดตามเขาไปดู เพราะตองออกไปเจรจานดัแนะกับพวกนัดบดิ
ทีม่าทาทายอยูหนาบาน เห็นชาวบานทยอยกันเขามาในบาน ก็รูสกึไมพอใจเทาไหร
 ย่ิงนับวันก็ย่ิงเพ่ิมจํานวนคนมากข้ึน ทําอยางกับมีงานวัดหรืองานบุญ
อะไรสักอยาง เลยเขาไปดทูีหลังบานวามันเกิดอะไรกันข้ึน ถึงมีคนมามากข้ึนทุกวัน
 "แหม พวกเรา นี่มันตนไมธรรมดาๆ นี่เอง ตนวาสนาก็ออกดอกออกผล
ไมเห็นนาต่ืนเตนสักหนอย"
 "ยายเนียน หน่ึงในจํานวนน้ันพูดขึ้นอยางนอบนอม
 "โถ...อยาไปพูดแบบน้ัน มันเปนบุญวาสนาจริงๆ นะ ตนน้ีออกดอก          
บานไหนบานน้ันมีบุญมากจะรํ่ารวยกันใหญแลว ย่ิงมาเห็นมีจอมปลวกดวยแลว 
โห... ย่ิงศักด์ิสิทธ์ิใหญเลย"
 แมพลอยเสริม
 "เอก ตอนลูกเด็กๆ จําไดไหม ชอบซุกซนไปฉี่ใสจอมปลวก แลวไอจูมัน
เกิดบวมขึ้นมา เอ็งรองไหใหญเลย ฮา ฮา ฮา"
 เอกไมเชื่อ
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 "มันไมเก่ียวกันดอก ขาไมเชื่อ รูแตวามีคนเขาใชดินจากจอมปลวก            
ไปผสมพอกทําไขเค็มขายนะเปนไปได และสมัยโบราณเขาเอาไปผสมหลอโลหะ  
ของชาง"
 เอกไดแตสั่นหัวแลวเดินจากไป ปลอยใหแมและนองพูดคุยกับชาวบาน
ที่พาคนมายืนดูจํานวนเพ่ิมขึ้น จนวันหน่ึงเอกกลับมาบานอีกคร้ัง
 คราวนีถ้งึกบัตกใจ เกดิอาการหงดุหงดิเพราะตนวาสนา จอมปลวก
ใตตนไม ถูกผูกดวยผาหลากสี แถมมีกระถางธูป ดอกไม ผลไม ออย และกลวย    
เต็มไปหมด
 เพิงที่พักท่ีเคยเงียบสงบ บัดนี้มันกลายเปนท่ีตั้งขายดอกไม พวงมาลัย
ไปแลว เอกรูสึกเคืองมากที่แมและนองปลอยใหชาวบานแหกันเขามาบนบาน            
ขออะไรตอมิอะไรวุนไปหมด
 แมปลอบใจเอกวา
 "โลกทุกวันน้ีมันเจริญมากข้ึนเทาไร ตางคนตางอยู ตางกินตางแยงกัน    
หาแตเงิน ไมไดพ่ึงพาอาศัยกันเหมือนเมื่อกอน มีอะไรก็ไมเคยพูดเคยจากัน ดังน้ัน
มีอะไรท่ีพอเปนท่ีพ่ึงทางใจของพวกเขาไดก็ควาเอาไว ศาสนาก็ไมเคยเขาหาศึกษา
อยางจริงจัง"
 เอกยังไมชอบอยูน่ันเอง จูๆ วันหน่ึงดวยความวูวามเลยควา         
เจาพรา (มีดพรา) ไปตดัตนไมใหญตนน้ัน เน่ืองจากไมเคยตัดมากอน เลยตัดไปรอบๆ               
ทีละนิด ไมชาตนไมก็ลมลงมาทับตัวเองจนแขนหักแถมปากบวม แมตองพาไป        
หาหมอท่ีโรงพยาบาล
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 แถมรื้อเจาจอมปลวกออกดวยความท่ีไมตองการใหคนเขามาวุนวาย
มากมายในบาน เพราะตองการความสงบ แมรู สึกไมสบายใจที่เอกทําเชนน้ัน            
แมโมโหถึงกับหลุดปากดาวา....
 "ตดัตนไม ฟนวาสนา รือ้จอมปลวก เกดิชาตหินา... ตวัเทาลกูกรอก 
หัวเทาบอกยน !!"
 (ตัวโตเทาลูกกรอก หัวโตเทากระบอกตําหมากของทางใต)
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 คนจํานวนมากมายมีชีวิตอยูไปวันๆ ไรทิศทาง ขาดเปาหมายของชีวิต 
ขาดการสํารวจตัวเองวาการดําเนินชวิีตในแตละวันน้ันมคีณุคา  ความหมายหรือไม  
นักปรัชญากรีกทานหน่ึงชื่อ โสคราติส ไดใหขอคิดไววา ชีวิตท่ีไมมีการตรวจสอบ    
เปนชีวิตท่ีไมมีคุณคา  การตรวจสอบ การใครครวญชีวิตเราน้ันเปนเร่ืองสําคัญมาก
ในการพัฒนาชีวิตทางดานจิตวิญญาณ ไมเพียงแตเราจะใครครวญถึงการกระทํา    
คําพูดของเราที่มีตอผูอื่นวาไปทําลายจิตใจ หรือทําใหผูอื่นเปนทุกข เสียหายจาก
การกระทํา คําพูดของเราหรือไม  แตเรายังตองคํานึงถึงความคิดเราดวยวาคิดไมดี
กับใครบางหรือไม  ดังน้ันเพ่ือความเปนมนุษยที่ดําเนินชีวิตอยางเกิดผล เราตองไม
สนองความตองการของเนือ้หนัง เพราะความตองการของเนือ้หนงั ดงัเชน ตวัอยางของ
นายเอก นั้นใชเสรีภาพในการดําเนินชีวิตท่ีเกินขอบเขต สรางความเดือดรอนใหกับ

วาสนา..หัวเทาบอกยน  
(หัวโตเทากระบอกตําหมากของทางใต)

“เราทําสิ่งสารพัดได 
แตไมใชทุกสิ่งที่ทําไดนั้นเปนประโยขน”
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ชาวบานดวยเปนคนท่ีเกเร ขี่มอเตอรไซดที่ผาดโผน เสียงดัง เสี่ยงอันตราย              
ทําใหชุมชนไมนาอยู หรือการมีเสรีภาพในความเชื่อ การนับถือศาสนาของคน            
ในชมุชน  เชน ในเรือ่งของตนวาสนา ทีถู่กผกูดวยผาหลากสี แถมมกีระถางธูป ดอกไม 
ผลไม ออย และกลวย เต็มไปหมด สะทอนใหเราเห็นวาตนวาสนาเปนท่ีพ่ึงทางใจ
ทางหน่ึงของผูเชื่อในสิ่งท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 เสรีภาพในการดําเนินชวิีตตามความเช่ือของคริสตชน ใหขอคดิเราไววา  
“เราทาํสิง่สารพดัได แตไมใชทุกส่ิงท่ีทําไดน้ันเปนประโยขน  เราทาํสิง่สารพดั
ได แตไมใชทุกสิ่งท่ีทํานั้นเปนการเสริมสรางทําใหเราจําเริญขึ้น  เราไมควร
เห็นแกประโยชนสวนตัว แตจงเห็นแกประโยชนของผูอ่ืน” (จาก  พระธรรม       
1 โครินธ์ิ บทที่ 10 ขอที่ 23-24) 
 ใหเราใชเสรีภาพดวยการคํานึงถึงความรับผิดชอบควบคูกันไป ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบทั้งทางดานกฎหมายและจริยธรรม  อยาใหเราดําเนินชีวิตอยาง     
คนมีเสรีภาพ  คิดอยากจะทําอะไรก็ทํา อยากพูดอะไรก็พูด  โดยไมคิดถึงใจผูอื่นวา
ทําใหเขาเปนทุกข เสียหายหรือไม  และอยาใหเราใชเสรีภาพน้ันเปนขออางใน          
การทําความช่ัว   เชื่อวาถาเราใชเสรีภาพท่ีไมเกินขอบเขต  ไมลํ้าเสนผูอื่น จะทํา        
ใหสังคม ชุมชนที่เราอยูสงบสุขมากข้ึน 








