


1ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ที่ใด
มีชีวิต
ที่นั่นความหวังมี

2 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



คำานำา
สายตาแห่งความหวัง ยังคงนำาทาง

           ปีนี้การประกวดวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี เดินทางมาถึงปีที่ 3

           ปีนี้การประกวดวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี ใช้หัวข้อการประกวดว่า 

“ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง”

           ปีนี้การประกวดวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี ตรงกับอายุขวบปีถ้าอุชเชนี

ยังมีชีวิตอยู่ เธอจะมีอายุครบ 100 ปี เรามีงานนี้ด้วย 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของ

กวีที่เรารัก

          ปีนี้เป็นปีที่ผมเห็นงานความหวังของชีวิต ในเรื่องราวที่ไร้ซึ่งความหวังของผู้คน

มากมาย หลากหลายวัย หลากหลายวิถีชีวิต คนเหล่านั้นเขียนเรื่องสิ้นหวังในหัวข้อที่ฟัง 

แล้วให้ความหวัง เราขุดเอาพลังจากไหน มาสร้างเป็นความหวัง เราเชื่อในอะไรถึงทำาให้

เราคิดได้ว่า ปลายอุโมงค์นั้นจะมีทางออก เส้นทางที่เดินไปนั้นที่สุดแล้วจะมีแสงสว่าง 

เรามั่นใจได้อย่างไรว่า ความทุกข์ในวันนี้จะเป็นความสุขในวันหน้า จะเป็นเป้าหมายที่

บรรลุถึง ผมมีคำาตอบแม้ว่าคำาตอบนั้น อาจฟังดูแล้วอยากเมินหน้าหนี ผมเชื่อว่า ถ้าที่ใด 

มีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง แต่ที่ใดมีความหวัง ที่นั่นคือ ที่ที่เราต้องเชื่อเสียก่อน

 ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่อาจเลิกพูดไปแล้ว เพราะความเช่ือมักถูกมัดรวม 

กับศาสนา แต่ไม่ใช่ความเช่ือหรือท่ีสร้างความหวังข้ึนมา ศาสนาคริสต์สอนว่า ในบรรดา 

ความเชื่อ ความหวังไว้ใจ ความรัก สำาคัญกว่าหมด

 ที่ใดมีความหวัง ชีวิตจึงดำาเนินต่อไป แต่ที่ใดมีความเชื่อ ที่นั่นแหละความหวัง 

ยังมีพลัง แต่ที่ใดมีความรัก ศาสนาสอนเราอีกว่า “พระเจ้าประทับอยู่”

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดงานวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีในปีน้ี 

ขอบคุณสำาหรับกำาลังใจ แรงบันดาลใจ หรืออะไรมากมายที่เกิดขึ้นในปีพิเศษนี้เช่นกัน 

ขอบคุณกรรมการทุกระดับ คณะกรรมการจัดงาน หน่วยสนับสนุนปัจจัย ทุนทรัพย์ 

เงินรางวัล เราล้วนหล่อเลี้ยงความหวังของกันและกัน ไม่ใช่ให้รางวัลนี้คงอยู่และ 

เจริญสืบไป แต่ให้การใช้ภาษาไทยเติบโตและพัฒนา นี่กระมังที่คือความหวัง เพราะ 

มีความหวัง ชีวิตของเราจึงมาต่อเติมกันด้วยความรัก

ขอพระเจ้าอวยพร

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

3ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”
 เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือท่ีเรารู้จักในนามปากกา  “อุชเชนี” มีผลงาน 

เป็นที่ประจักษ์ แม้จำานวนไม่มากแต่ทรงคุณค่า และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่ง  

ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น “ขอบฟ้าขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” หรือความเรียง 

ร้อยแก้ว อย่าง “เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา “นิด นรารักษ์” นอกจากผลงาน 

การเขียน ซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายสำาหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์แล้ว การใช้ชีวิต

ที่เรียบง่ายอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับการดำาเนินรอยตามอีกด้วย 

 “อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2462 สำาเร็จการศึกษาระดับประถม

4 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



และมัธยมจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และได้รับทุนไปศึกษาต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

เคยผ่านงานหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ที่สมัยนั้นถือเป็น

เรื ่องใหม่ งานจิตอาสาเพื่อสังคม และงานรับใช้พระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งในเรื ่อง 

งานหนังสือ เอกสารสำาคัญ สำาหรับสอนในสถาบันเตรียมผู้ที่จะเป็นบาทหลวง หรือนักบวช 

ชาย-หญิง และสำาหรับฆราวาสทั่วไป 

 “อุชเชนี” ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536  และยังได้รับรางวัลอื่นๆ ทั้งรางวัลทาง

ด้านวรรณกรรม อาทิ รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ จากรัฐสภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศไทย หรือรางวัลในหน่วยงานของศาสนา อาทิ รางวัล “Achievement Awards”  จาก

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและเครื่องประดับเกียรติยศของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ซิลแวสเตอร์ชั้นอัศวินกางเขนใหญ่ อุชเชนีถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สิ่ง

ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตอันน่าจดจำา และสานต่อคุณงามความดีของอุช

เชนีที่ได้อุทิศตนไว้

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคม

นักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ ประกวดวรรณกรรมรางวัล“วรรณศิลป ์

อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มี

คุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 1.ประเภทกลอนสุภาพ -   ระดับนักเรียน  

    -   ระดับประชาชน

 2.ประเภทความเรียง -   ระดับนักเรียน 

    -   ระดับประชาชน

ภายใต้หัวข้อการประกวด “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง”

5ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



วัน
ใต้แสงตะวัน
ใหม่

6 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“วันใหม่ใต้แสงตะวัน”

ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง
รางวัลชนะเลิศ

ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับนักเรียน

 ดวงตะวันสีทองของยามเช้า   

ลอยเคลื่อนพ้นขุนเขาเงาแผ่นผา

ปลุกผีเสื้อเริงระบำาในพนา    

ปลุกแม่นกโผขึ้นฟ้าออกจากรัง

 ดอกไม้หลากหลายพันธุ์เริ่มบานแย้ม  

ทุกภาพแซมความงดงามแห่งความหวัง

ชวนให้พิศ ชีวิตชีวา ทุกทุกครั้ง   

เมฆฝนหลั่งชโลมธารวิมานไพร

 วัฏจักรการพึ่งพากลางป่าฝน  

ไร้เล่ห์กล...เพียงถ้อยทีถ้อยอาศัย

ผู้ล่า...ล่าเพื่ออยู่ยังชีพไป    

ตามกฎกำาหนดไว้ สร้าง-ทำาลาย

 กลางขอบเขตอาณาจักรอันกว้างใหญ่  

ผ่านคำ่าคืนสู่วันใหม่ในแดดฉาย

หลังความมืดนิทรากาลพักผ่อนกาย   

หลังความตายชั่วขณะจะกลับคืน

7ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



 ปลอบชีวิตเหนื่อยล้าด้วยการหลับ  

กล่อมเพลงขับปิดดวงตาป่าทั้งผืน

ในอ้อมกอดดวงดาวอันยั่งยืน   

นำ้าค้างชื่นกลั่นหยาดบนผิวใบ

 ความหวังยังคงอยู่ในการหลับ  

ราวตรึงกับเปลือกตา...รอฟ้าใส

เมื่อแสงแรกสีทองเริ่มส่องไล้   

ชีวิตไพรก็ฟื้น...ตื่นตาแล

 ผีเสื้อเริ่มวางไข่บนใบเขียว   

ขมวดเรียวใบหยักห่อดักแด้

ลูกนกน้อยออกจากไข่ร้องจอแจ   

รุ่นพ่อแม่พร้อมสำาหรับการจากลา

 สีสันแห่งชีวิตอันงดงาม   

เป็นไปตามสัจธรรมแห่งผืนป่า

หวังทุกวันว่าพรุ่งนี้ย่อมมีมา   

กับหวังว่าวันสุดท้ายใกล้ถึงตน

 ดวงตะวันสีทองของยามเช้า   

ลอยเคลื่อนผ่านขุนเขาแสงเข้มข้น

หนึ่งวันหรือพันปียังคงทน    

มองชีวิต...ว่ายวน...เวียนไปมา

8 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



9ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ฝัน
ความหวัง

สูฝ่ั่ง

10 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“ความหวังสู่ฝั่งฝัน”

ประภาส เศษมา
รางวัลชมเชย

ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับนักเรียน

 เรือชีวิตลอยเคว้งคว้างอยู่กลางคลื่น

ร้อยพันหมื่นปัญหาเข้าถาโถม

ยังหยัดอยู่ไม่ยอมแพ้แม้ทรุดโทรม

กี่ทุกข์โหมไม่ยอมพ่ายสู่ปลายทาง

 มีหางเสือเป็นปัญญาพาเรือแล่น

สู่ดินแดนแสนไกลอันใหญ่กว้าง

มีความฝันเติมใจไม่เจือจาง

แม้นอยู่กลางมหาสมุทรสุดสายตา

 แต่ความเขลาเหมือนเมฆดำาครอบงำาจิต

ทางมืดมิดเพราะหัวใจไร้ความกล้า

ความกลัวจึงสื่อผ่านม่านนำ้าตา

ชวนอ่อนล้าอีกแรงใจไม่ยืนยง

 จงจุดเทียนแห่งความรู้คู่ชีวิต

ส่องประสิทธิ์เพื่อประสานงานประสงค์

เรือแห่งชีพจากไหวสั่นกลับมั่นคง

พร้อมดำารงความหวังไว้ไม่กลับกลาย

11ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



 แต่ความเขลาเหมือนเมฆดำาครอบงำาจิต

ทางมืดมิดเพราะหัวใจไร้ความกล้า

ความกลัวจึงสื่อผ่านม่านนำ้าตา

ชวนอ่อนล้าอีกแรงใจไม่ยืนยง

 จงจุดเทียนแห่งความรู้คู่ชีวิต

ส่องประสิทธิ์เพื่อประสานงานประสงค์

เรือแห่งชีพจากไหวสั่นกลับมั่นคง   

พร้อมดำารงความหวังไว้ไม่กลับกลาย

 ใช้ความเพียรมานะพยายาม

เพื่อก้าวข้ามไปให้สุดถึงจุดหมาย

จงมุ่งมั่น จงฟันฝ่า จงท้าทาย

เพียงทำาลายกำาแพงล้อมความตรอมตรม

 ที่ใด...ไร้ความฝืนทนกลืนกลำ้า

มี...หลักธรรมคำ้าจุนใจให้เหมาะสม

ชีวิต...คงสุขเย็นชื่นรื่นภิรมย์

ย่อมไม่จมกระแสธารกาลเวลา

 ที่นั่น...จึ่งมีชีวิตมีสิทธิ์สร้าง

มี...แนวทางสานต่อก่อคุณค่า

ความหวัง...เกิดกำาเนิดยุคสุขชีวา   

พร้อมนำาพาให้เราชีพยาวไกล   

 เรือชีวิตพบจุดหมายคือชายฝั่ง  

เพราะความหวังดั่งแสงทองส่องทางให้  

เมื่อถึงฝั่งถึงปลายทางอย่างภูมิใจ  

คือเส้นชัยแห่งความฝันอันงดงาม

12 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



13ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ความทุกข์
ในสายตา

ที่เห็น

14 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“ในสายตาที่เห็นความทุกข์”

ปิยวัฒน์ วงค์แก้วเมือง
รางวัลชมเชย

ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับนักเรียน

 เด็กคนหนึ่งลืมตาได้มาเห็น

ความทุกข์เข็ญโรมรันเกิดปัญหา

ภัยเข้าโถมโหมกระหนำ่าซำ้านำ้าตา

ทั่วดินฟ้ามัวหมองครองแผ่นดิน

 ทะเลสาบสีครามงามแวววับ

ถูกสาปจนเลือนลับเป็นหม่นสิ้น

ทั้งแผ่นฟ้าแผ่นพื้นถูกกลืนกิน

ทุกชีวินต่างวิโยคบนโลกนี้

 วิถีทางความเป็นไปที่ได้พบ

ความสงบหายไปในวิถี

สิ้นความหวังพลังใจจนไม่มี

ร้างความดีที่เคยหนุนอุ่นใจเรา

 เกิดคำาถามมากมายภายในจิต

ว่าชีวิตไม่เฟื่องดังเรื่องเล่า

จะมีพรหรือมนตรามาบรรเทา

ผู้วิเศษแผ่เงาคุ้มครองภัย 

15ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



 ความเป็นจริงคือต้องสู้เพื่ออยู่รอด

โลกจึงปลอดจากทุกข์สุขสดใส

มุ่งฝ่าฟันปัญหาพาก้าวไป

เพื่อวันใหม่อนาคตได้งดงาม

 เขาเติบใหญ่เป็นผู้กล้ามาช่วยโลก

ให้พ้นโศกภัยปัญหาพาก้าวข้าม

คืนสดใสทุกแห่งหนบนเขตคาม

ทุกข์ลุกลามผ่านไปในชีวัน

 ชายคนนั้นเปิดตาได้มาเห็น

คนทั่วทิศอยู่เย็นเป็นสุขสันต์

เห็นความหวังของคนบนโลกนั้น

เห็นความฝันสมดังใฝ่ในทุกครา

16 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



17ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



นิทรา
จนกว่าชีวิต
จะ

18 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“จนกว่าชีวิตจะนิทรา”

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
รางวัลชนะเลิศ

ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับประชาชน

 เปลเก่า..ยังโยนไกวไปช้าช้า

กล่อมนิทราชีวิตใหม่ในอู่อุ่น

โยนหน้า-โยนหลังอย่างสมดุล

การุณย์ร่างนั้นทั่วสรรพางค์

 ผ้าผวยผืนใหม่ห่มให้เจ้า

แม่ร้องเพลงเบาเบาอยู่ข้างข้าง

เป็นเพลงโปรดประโลมใจไปพลางพลาง

มีรักวางในอู่นอน-เจ้าผ่อนพัก

 เจ้าตื่นมา..พาเล่นสวนหลังบ้าน

ดูดอกบัวสีหวานเพิ่งออกฝัก

ดูปุยเมฆปั้นรูปเป็นลิง, ยักษ์ 

ดูผีเสื้อทายทักดอกรักบาน 

 แววหวัง โชนฉายนัยน์ตาเจ้า

เหมือนว่าสุขนี้นานเนาไม่อวสาน

ระบายยิ้มรับของขวัญบรรณาการ

ยืนยันวิญญาณสุนทรี

 ทว่า, เจ้าเติบโต..จนเต็มร่าง

อาจพบบัวดอกด่างและร้างสี

หม่นเมฆครึ้มทึมเทา-เท่าเมฆมี

และดอกไม้ไม่ปรานีผีเสื้อนัก 

19ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



 ผ้าผวยผืนบางก็ด่างเปื้อน 

ไม่อุ่นเหมือนผืนเก่า-เจ้ารู้จัก

เพลงโปรดก็เปลี่ยนไปเสียหลายวรรค

ไร้อู่นอนผ่อนพักหัวใจแพ้

 ลูกเอ๋ย..เช่นนี้แหละชีวิต

เจ้าอย่าพรำ่าพินิจเพียงบาดแผล

ศิโรราบซำ้าซำ้า-ความอ่อนแอ

ลั่นกุญแจคุมขังความหวังใด

 เจ้าจงยืมหัวใจวัยทารก

มาเต้นในหัวอกที่หมกไหม้

ยืมแววตาวัยเยาว์อันวาวไว

‘ชอบ’ อาจหลับใหลอยู่ใน ‘ชัง’

 ชีวิตเย้าเจ้าเล่นอยู่เช่นนี้ 

โศกรำ่า-ปรีดี, มิอาจหยั่ง   

เปลชีวิตเห่ไกวในทุกครั้ง

เจ้าจงเอาความหวังเป็นหลังพิง

 และเปลเก่ายังโยนไกวในเร็ว-ช้า

กล่อมหัวใจเหว่ว้าและไหววิ่ง

โอละเห่ทุกความหวัง, ทั้งความจริง

กว่าชีวิตสนิทนิ่งในนิทรา

 ความเป็นจริงคือต้องสู้เพื่ออยู่รอด

โลกจึงปลอดจากทุกข์สุขสดใส

มุ่งฝ่าฟันปัญหาพาก้าวไป

เพื่อวันใหม่อนาคตได้งดงาม

20 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



 เขาเติบใหญ่เป็นผู้กล้ามาช่วยโลก

ให้พ้นโศกภัยปัญหาพาก้าวข้าม

คืนสดใสทุกแห่งหนบนเขตคาม

ทุกข์ลุกลามผ่านไปในชีวัน

 ชายคนนั้นเปิดตาได้มาเห็น

คนทั่วทิศอยู่เย็นเป็นสุขสันต์

เห็นความหวังของคนบนโลกนั้น

เห็นความฝันสมดังใฝ่ในทุกครา

21ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ชีวิตนัย

22 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“นัยชีวิต”

เสฏฐ์ บุญวิริยะ
รางวัลชมเชย

ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับประชาชน

 ต่างโอบกอดรัก-ร้าวเศร้าและสุข  

แบกบรรทุกสูง-ตำ่ากระดำากระด่าง

แข็ง-อ่อน, ร้อน-เย็นในเส้นทาง    

โดยสารความแตกต่างระหว่างกัน

 เผชิญโชคชะตา-อนาคต    

สัญจรตามบริบทของความฝัน

ปรารถนาผลิ, ผุปัจจุบัน     

ล้วนยืนยันให้เห็นความเป็นเรา

 ราวต้นไม้หลายหลากจากหลายแหล่ง  

ท้าลมแรง ฝน แดด รุมแผดเผา

แต่หยัดราก เหยียดยอดทอดร่มเงา   

กลางกระแสโลกรุมเร้า เฝ้าหยัดยืน

 ฝ่ากระแสสุข-โศกโลกแปรเปลี่ยน   

ที่วนเฆี่ยนเวียนขับทั้งหลับ-ตื่น

มีวันนี้ต้องผ่านเมื่อวานซืน    

เพื่อวันพรุ่งรุ่งมะรืนได้ชื่นบาน

23ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



 จากเมล็ดน้อยน้อยค่อยผลิตผล   

หวังเติบต้นแตกยอดทอดกิ่งก้าน

เมื่อก้าวข้ามชุ่มโชกโศกสายธาร    

ย่อมตระการใบ-ดอกบอกชีวิต

 ทอดเงาร่มห่มโลกอันโศกทุกข์   

เข้าปลอบ-ปลุกทุกขณะสุจริต

ระบายความชื่นชุ่มเข้าจุมพิต    

ส่งสะท้อนสู่ความคิด จิตสำานึก

 เห็นคุณค่างดงามพบความหมาย   

ที่ทอแสงจุดประกาย ในรู้สึก

ในดอก-ใบ, กิ่ง-ก้านที่บันทึก    

แนบผนึกความหวังอยู่ทั้งนั้น

 เพื่อโอบกอดสุข-เศร้าร้าวและรัก   

แน่ตระหนักในโลกที่ผก-ผัน

โดยสารความเป็นไปไม่ต่างกัน   

ซึ่งยืนยันเด่นชัดการหยัดยืน

 มีชีวิตทุกนาทีย่อมมีหวัง   

เป็นพลังเคลื่อนขับในหลับ-ตืี่น

มีวันนี้เพื่อวันพรุ่งรุ่งมะรืน    

ได้ชมชื่นได้เข้าใจ “นัยชีวิต”

24 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



25ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



รอืเ

26 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“เรือ”

อัษฎาวุธ ไชยวรรณ
รางวัลชมเชย

ประเภทกลอนสุภาพ  ระดับประชาชน

 

1. เรือ 

 ปลายทาง รางเลือนเหมือนหมอกพร่า 

เส้นขอบฟ้า สมมติเป็นหมุดหมาย

ล่องเรือ ลำาน้อยค่อยจำ้าพาย                                        

ฉากสุดท้าย อย่างไรไม่อาจรู้

        บรรทุกฝันของเเม่ตั้งเเต่บ้าน                                       

เรียนเเละงาน ภาระหนักจักกรำาสู้

จอดเทียบท่า สถาบันอันเชิดชู   

เงินกู้กยศ.ต่อลมหายใจ

        เห็นมือเเม่ โบกไหวร่างใกล้จม  

รอชื่นชม ปริญญาค่ายิ่งใหญ่

เเม่ลอยคอ ปริ่มนำ้ากลำ้ากลืนไว้   

ถึงเมื่ิอไร เเม่จำาเป็นขอเอนกาย

27ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



2. เเรงพาย

 กลางเกลียวคลื่น เสียงเเผ่วเศร้าเเม่เล่าว่า... 

โชคชะตา รังเเกผู้เเพ้พ่าย

หอบ เหนื่อยหนัก เเรงล้า-พายุร้าย   

ลูกเร่งพาย ยื่นมือคว้าพาเเม่ไป

        ชะตากรรม กำาหนดไว้อย่างไรหรือ                                

ร้องไห้ฮือ ต่อจริง-ฝันล้วนหวั่นไหว

เช็ดนำ้าตา เสียบ้างช่างปะไร                                         

ชีวิตใหม่ เริ่มต้นจากคนเดิม

        ‘หวัง’หล่อหลอมศรัทธาใจกล้าเเกร่ง  

ร่วมออกเเรง ลูกเเละเเม่เเค่เราเริ่ม

เพียงปลอบ ปลุก ผ่อนพักรินรักเติม   

หนี้ ค่าเทอม จิปาถะสะสางคืน

3. ฝั่ง

 กำาหนดทิศเรือล่องไหล-ใกล้ขอบฟ้า  

ฝั่งเบื้องหน้า อีกไม่นานคงหวานชื่น

มรสุมทายท้า กล้า หยัดยืน   

ยินเสียงคลื่น ระหว่างเดินทางไกล

          เรือชีวิตบรรทุกหวังตั้งเเต่ต้น  

ต้องอดทน คลื่นซัดผ่านนานเเค่ไหน

ซากปรักหักพังเตือนฝังใจ    

เรือล่องไป วาดหวังยังเเผ่นดิน

28 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



29ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ถิ่น
ดอกหญ้า
พลัด

30 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



“ดอกหญ้าพลัดถิ่น”

ส้ม
รางวัลชนะเลิศ

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

  หากต้องนิยามชีวิตเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ชีวิตของฉัน 

คงเปรียบเสมือนดอกหญ้าที่ยืนท้าทายอยู่ทุกๆ สภาวะรอบตัว 

ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่แผดร้อน อากาศที่เหน็บหนาว สายฝน 

กระหนำ่าหรือพายุร้าย จนบางครั้งทำาให้ดอกหญ้าเช่นฉัน 

เสียการทรงตัวไป เพราะว่าทุกปัจจัยที่กล่าวมานั้นฉันมิบังอาจ

ควบคุมมันได้ ฉันทำาได้เพียงปรับสภาพตนเองให้มีชีวิตอยู่ได้

โดยความเพียรพยายามสูงสุดเท่าที่มี

  ดอกหญ้าพลัดถิ่นอย ่างฉันลอยตามกระแสลม

แห่งชีวิตมาอยู่ท่ีประเทศไทย ประเทศที่ได้สมญานามว่า 

“แผ่นดินทอง” ตั้งแต่ฉันลืมตาดูโลกบนแผ่นดินสีทองผืนนี ้

ภาพท่ีฉันเห็น คือ แผ่นดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์สุขสงบ  

มีศาสนาและพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชื่อที่บ่งบอก

ถึงความเป็นตัวตนของฉันคือ “ส้ม” ฉันไม่เคยรู้สึกแปลก 

แตกต่างจากใครว่าเหตุใดจึงมีเพียงชื่อเรียกไร้ซ่ึงนามสกุล  

ฉันรู้แต่เพียงว่ามันบ่งบอกความเป็นตัวฉัน พ่อแม่ของฉันเป็น

คนพม่าเชื้อชาติมอญ ซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ประทับตราในตัวฉันอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้ ชีวิตดอกหญ้าอย่างฉันลู่ไหวอยู่ในสายลมโดย 

ไม่เคยรู้เลยว่าตนเองนั้นไร้สัญชาติ จนกระทั่งเข้าโรงเรียน 

ฉันจึงรู้เรื่องนี้ จะกล่าวว่าฉันคือคนมอญก็ไม่ใช่หรือคนไทย 

ก็ไม่ชัด เพราะแม่คลอดฉันในเมืองไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ 

31ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



แม่เลี้ยงดูฉันอย่างทะนุถนอม เอาใจใส่ เท่าที่ผู้เป็นแม่จะทำาได้  

ฉนัใช้ชวีติอยูท่ีจ่งัหวดัสมทุรปราการอย่างมคีวามสขุ จนโชคชะตา 

ลิขิตให้แม่แยกทางกับพ่อ แม่จึงพาฉันมาอยู ่ ท่ีภาคใต้  

ฉันซึ่งทำาให้ได้รู้ว่าเด็กหญิงดอกหญ้าอย่างฉันไร้สัญชาติ แต่แม ่

ไม่เคยทอดทิ้งดอกหญ้าดอกนี้ แม่พยายามทุกอย่างเพื่อให้

ชีวิตดอกหญ้าพลัดถิ่นอย่างฉันได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นๆ  

ทกุคร้ังทีม่าโรงเรียนฉนัต่ืนเต้นมาก แม่จะมาส่งฉันท่ีโรงเรยีนแต่

เช้าตรูก่่อนไปทำางาน ฉนัอยูใ่นโรงเรียนเป็นคนแรกเกือบทุกเช้า 

ได้สัมผัสกับมุมต่างๆ ภายในโรงเรียนก่อนเพ่ือนคนอื่นๆ  

ได้พบ และสวัสดีคุณครูก่อนเพื่อนคนอื่นๆ มันคือภาพความสุข

วัยประถมของฉัน มรสุมชีวิตได้พัดกระหนำ่าดอกหญ้าอย่างฉัน

อีกครั้งเมื่อฉันสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เอกสาร 

ที่เตรียมไว้ไม่ตรงตามเกณฑ์สมัคร จึงต้องรีบดำาเนินการให้ครบ

ตามเกณฑ์สมัคร ในที่สุดก็สำาเร็จเพราะความพยายามของแม ่

ที่ต้องการให้ฉันได้เรียนหนังสือ ฉันได้เข้าเรียนตามที่ตั้งใจแม้จะ

อยู่ท่ามกลางการสังเกตของเพื่อนอาจเพราะชื่อที่ไร้ซึ่งนามสกุล

ของฉัน แต่ด้วยรอยยิ้มและความจริงใจฉันก็สามารถอยู่ร่วมกับ 

เพื่อนได้อย่างมีความสุข สำาหรับมิตรภาพไร้พรมแดนมันช่าง

ยิ่งใหญ่นัก ไม่มีอาณาเขตสำาหรับความรัก ความปรารถนาดี

ของมิตรสหาย ความหวังสูงสุดของฉันคือการมีโอกาสเรียน

จบปริญญาตรี สามารถประกอบอาชีพสุจริตและสามารถ 

เลีย้งดแูม่ได้ ฉนัหวงัเพียงให้แม่ก้าวออกมาจากความเหนด็เหนือ่ย 

ปล่อยวางงานที่หนักเพื่อความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นแม้สิ่งที่หวัง 

ยังห่างไกล เพราะฉันเป็นเพียงดอกหญ้าพลัดถิ่นไร้สัญชาติ  

ไร้หลักฐานที่ยืนยันตัวตนไร้ใบเบิกทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย แต่ฉัน

32 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



ยังคงมุ่งมั่น และไม่ย่อท้อ หากแม้นไม่สามารถยื่นกายของฉัน

เข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยได้ ฉันก็ขอเป็นดอกหญ้าริมรั้วที่เฝ้ารอ 

โอกาส เพราะตราบใดที่ยังมีหวัง ชีวิตต้องมีทางให้ก้าวไป 

ข้างหน้าเสมอ

  ดอกหญ้าพลัดถิ่นอย ่างฉันทำาได ้ เพียงบอกเล ่า 

เรือ่งราวเพือ่เป็นกำาลงัใจ เป็นหนึง่พลงัของคนท่ีกำาลงัจะหมดหวงั 

ให้ลุกขึ้นสู้ เหมือนดอกหญ้าอย่างฉันที่แม้จะรู้ว่าเผชิญสภาพ

แห้งแล้งเพยีงใด แต่ภายในจิตใจยงัคงภาวนารอสายฝนอันชุ่มฉำา่ 

อยู่ทุกคำ่าเช้า รอว่าวันใดที่ฉันจะมีตัวตน มีร่องรอย มีหลักฐาน

ยนืยนัความเป็นตัวตน และได้รับสญัชาติอย่างใครๆ บนแผ่นดนิ 

สีทองของประเทศไทย ฉันเพียงหวังว่าจะได้รับสายฝน สายนั้น 

สายฝนที่ใจฉันเฝ้ารอคอยและอธิษฐานโดยคิดเสมอว่า “ที่ใดมี

ชีวิต ที่นั่นมีความหวังเสมอ” 

33ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



หวังก้อนหิน
ของ

ความ
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“ก้อนหินของความหวัง”

พรภัทร อมรโมฬี
รางวัลชมเชย

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

  เมื่อใดที่ฉันหลับตา ฉันมักจะเห็นตัวเองอยู่กับคนที่

ฉันรักในบ้านหลังใหญ่สองชั้น ทุกคนต่างยิ้มแย้มมีความสุข

มาก พวกเราเปิดร้านกาแฟเล็กๆ อยู่ใกล้ๆ บ้าน นี่คือสิ่งที่ฉัน

วาดฝันไว้อย่างสวยงามราวกับขนมหวานก็ไม่ปาน คือสิ่งที่ฉัน

หวังไว้ว่าสักวันจะเป็นจริง และสิ่งนี้ทำาให้ฉันพยายามมากขึ้น

เรื่อยๆ เรื่อยๆ จากความหวังอันแสนยิ่งใหญ่ของฉัน

  เหน่ือยบ้างไหมที่ต ้องแบกภาระที่ตัวเองหรือใคร 

ก่อมันขึ้นมา.. ในบางครั้งฉันเหนื่อยกับการแบก “ความหวัง” 

ความหวังที่ฉันสร้างมันขึ้นมาเอง ความหวังที่แม่ ญาติ คนที่

รู้จักคอยคาดหวังในตัวฉันมาตลอด จนฉันเริ่มคิดว่าลองปล่อย

มันดีไหม? แต่ก็คงทำาไม่ได้เพราะฉันมีเหตุผลที่ต้องแบกมัน

  ความหวังก็เหมือนก้อนหิน ถึงแม้จะก้อนเล็กๆ แต่มัน

เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ดังตอนนี้ที่ฉันยังแบกหินก้อนใหญ่ๆ อยู่ 

ทุกๆ วันฉันพยายามหยิบก้อนหินออกทีละก้อนๆ แต่ทว่ามันก ็

ไม่ทำาให้จำานวนหินที่มีอยู ่ลดน้อยลงเลย แม้บางครั้งหิน 

ทีห่ยาบโล้นมนับาดมอืฉนับ้าง แต่ฉนักป็ลอบใจตวัเองอยูเ่สมอว่า 

“ไม่เป็นอะไรหรอก..แค่แผลนิดเดียวเดี๋ยวก็หาย” อันที่จริง

เพียงฉันนึกถึงเหตุผลที่ต้องแบกความหวังนี้ บาดแผลที่เจ็บอยู่

ก็หายเป็นปลดทิ้งเสียแล้ว

35ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



  เหตุผลที่ฉันต้องยอมแบกความหวังนี้ หากพิจารณา

ดูแล้วก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อย ฉันมีผู้หญิงคนหนึ่ง เธอดูแลตั้งแต่

ฉันยังไม่ลืมตาขึ้นมามองโลกภายนอก ผู้หญิงที่ฉันกล่าวถึงไม่ใช่

ใครที่ไหน เธอคือแม่ผู้ให้กำาเนิดฉันเอง เธอเปรียบดั่งหัวหน้า

ครอบครัวที่แบกภาระทั้งหมดเอาไว้คนเดียวเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่

ฉันจำาความได้แม่ของฉันก็เอาแต่ทำางาน จนบางครั้งฉันก็แอบ

น้อยใจแม่เหมือนกัน

            จนกระทั่งวันหนึ่ง.. แม่ฉันลาออกจากงานโดยไม่เต็มใจ 

ในช่วงนั้นฉันยังเรียนอยู่มัธยมตอนต้น ตอนแรกแม่บอกฉันว่า 

“ไม่เป็นไร” แต่พอนานวันไปเรื่อยๆ เงินที่มีอยู่ก็น้อยลงๆ  

จนมาถึงวันที่ต้องจ่ายค่าเทอมของฉัน คืนนั้นเอง ฉันเห็นแม ่

นัง่เครยีดอย่างคนสิน้หวงัในห้องลำาพัง ฉนัเดินเข้าไปเพ่ือปลอบใจ 

แม่แต่แม่กลับห้ามไว้ บอกฉันว่า “ไม่เป็นอะไร.. แม่แค่อยาก

อยู่คนเดียว” ฉันรู้ถึงความรู้สึกของแม่ในตอนนั้นทันที คืนนั้น 

ทำาฉันเครียดจนนอนไม่หลับ ในเช้าของวันต่อมา แม่จะให้เงิน

ไปโรงเรียนเหมือนอย่างเคย แต่คราวนี้ ฉันปฏิเสธบอกกับเธอว่า 

“หนูพอมีเงินติดตัวอยู่บ้าง ไม่ต้องให้หรอกแม่เก็บไว้เถอะ”  

ทั้งที่จริงฉันไม่รู้ว่าฉันมีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่ พอถึงที่โรงเรียน 

ฉันควักเงินในกระเป๋าเพื่อดูว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ ในนั้นมีอยู่เพียง 

10 บาท ในตอนนั้นเองท้องของฉันร้องเสียงดังโครกคราก  

แต่เงินของฉันมีอยู่เพียงน้อยนิดจะกินอะไรได้ ฉันเดินมานั่ง 

ตรงเก้าอี้ที่หน้าร้านแห่งหนึ่ง ตรงข้างๆ ร้านนั้นมีร้านขายข้าว

เล็กๆ ฉันนั่งจ้องมองอยู่ตรงนั้นสักพัก จนฉันเริ่มลังเลในใจว่า 

“จะขอข้าวเค้ากินดีไหม?” มันน่าอายมากเลยนะที่อยู่ดีๆ ก็

ไปขอข้าวเค้ากิน ฉันตัดสินใจเดินเข้าไปถามเค้าด้วยความหวัง 
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อันน้อยนิด “คุณป้าคะ หนูขอข้าวร้านป้ากินแลกกับช่วยขาย

ข้าวให้ป้าได้ไหมคะ?” แต่ป้าบอกกับฉันว่า “ไม่เป็นไรหรอก

หนูเอาข้าวไปเลย ป้าไม่คิดเงินหรอก ไว้มีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาให ้

ก็ได้” ฉันปฏิเสธกลับไปเช่นกัน ฉันยังคงยืนยันที่จะช่วยงาน 

เพื่อแลกกับข้าวหน่ึงกล่อง จนเมื่อฉันช่วยป้าขายข้าว 

เสร็จเรียบร้อย ป้าก็หยิบข้าวพร้อมธนบัตร 50 บาทยื่นมาให้ฉัน 

ถึงแม้ฉันจะปฏิเสธไม่รับเงินแล้วก็ตาม ป้าก็ยังยืนยันที่จะให้

เงินนั้นกับฉันอยู่ดี พร้อมบอกให้ฉันมาช่วยขายของอีก ฉันรู้สึก

ขอบพระคุณเค้ามาก ฉันตัดสินใจเข้ามาช่วยขายข้าวเพื่อช่วย

แบ่งเบาภาระให้กับแม่ ซึ่งมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับแม่ได้ 

ตอนนั้นฉันเริ่มคิดทำางานไปเรียนไปเพื่อช่วยแม่ของฉัน

37ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



  ความหวังพวกนั้นเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆ  

หวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับแม่ หวังที่จะเรียนให้จบ  

หวงัท่ีจะได้ทำาตามความฝันของตัวเอง ท้ังยงัได้รับความคาดหวงั 

จากแม่ ญาต ิคนทีรู่จ้กัต่างๆ นานา ฉนัยอมแบกความหวงัเหล่านัน้ 

พร้อมยิม้รบัไปกบัมนั ถงึแม้ว่าจะหนกัสกัเท่าไหร่ ร้องไห้ไปกับมนั 

มากแค่ไหน แต่มันคุ้มค่าพอที่จะรับแบกมันเอาไว้

  ความหวังของฉันน้ันมันไม่สามารถตีค่าเป็นราคาได้ 

มันมีค่ามากกว่านั้นแต่ก็ยังไม่พอสำาหรับชีวิตท่ีแม่ของฉันได้ให้

กับฉัน กว่าจะทำาความหวังให้สมหวังได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้า 

ทำาเพ่ือคนที่เรารักก็ยอมเสียหยาดเหงื่อแรงกายให้ได้ และ

เมื่อถึงวันที่เราสมหวังนั้น หัวใจของเราจะเป็นดั่งดอกไม ้

แห่งความสุขที่ผลิบานได้อย่างสวยงาม

38 ผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3



39ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ชีวิต
ความหวัง

คือพลังของ
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“ความหวังคือพลังของชีวิต”

มินตา สังฤทธิ์
รางวัลชมเชย

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

  คนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีชีวิต โชคชะตาและ

ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน มีทั้งทุกข์ สุข โศกเศร้า สมหวัง ผิด

หวัง คละเคล้ากันไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่คนทุกคนต้องการ

เหมือนกัน นั่นคือ ความสุข ความสบาย ความสมหวัง ดิฉันก็

เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความต้องการเช่นนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 

อาจจะเป็นเพียงความหวังเท่านั้น

  ดิฉัน เด็กหญิงมินตา สังฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สำานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ฐานะยากจน อาศัย

อยู่กับพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป พี่ชายและพี่สาวทั้ง ๔ คน 

ทำางานเป็นลูกจ้างในร้านอาหารและรับจ้างทั่วไป มีรายได้

พอเลี้ยงครอบครัวของตนเอง แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได ้

อย่างเตม็ที ่ ทำาให้พ่อแม่แม้ท่านจะอายมุากแล้วยงัต้องทำางานหนกั 

เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว พ่อของดิฉันนั้นชอบด่ืมสุรา  

วนัไหนพ่อไปทำางานคนเดียวโดยทีไ่ม่มแีม่ไปด้วย เงนิค่าจ้างท่ีได้ 

จากการทำางานกน็ำาไปซ้ือสรุาจนหมด แต่ถ้าวนัไหนแม่ไปทำางาน 

ด้วยกันกับพ่อ แม่จะเก็บเงินค่าแรงไว้แล้วค่อยแบ่งให้พ่อ 

ในภายหลัง ถ้าไม่แบ่งเงินให้ พ่อจะหาเรื่องทะเลาะกับแม่ 

ทำาให้พ่อกับแม่มีปากเสียงกันอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าพ่อและแม่

จะทะเลาะกันบ่อย แต่ท่านทั้งสองก็รักดิฉันมาก เพราะเป็น

41ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง



ลูกสาวคนสุดท้อง ประกอบกับเป็นเด็กพิการ พ่อกับแม่จึงรัก

และดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

  ดิฉันเป็นเด็กพิการตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากการสร้าง

กระดูกที่ผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ คือ กระดูกซี่โครงด้านหลัง

ซ้ายทั้งหมดงอกนูนขึ้นมา ทำาให้มองดูเหมือนคนหลังโก่ง อีกทั้ง 

มีกระดูกซี่โครงหน้าอกงอกเพิ่มมาอีก ทำาให้รู้สึกเจ็บเป็นบาง

ครั้ง เวลาเดินลำาตัวจะคดงอ ยกหรือถือสิ่งของหนักๆ ไม่ได้  

ใช้ชีวิตอย่างยากลำาบาก ถึงแม้ตอนนี้ดิฉันจะมีอายุ ๑๒ ปีแล้ว 

แต่นำ้าหนักและส่วนสูงตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือมีนำ้าหนักตัว

เพียง ๒๑ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๒๘ เซนติเมตร สุขภาพไม่แข็งแรง

เหมือนกับเด็กทั่วๆ ไป มีอาการไม่สบายบ่อยมาก เช่น ปวด

ศีรษะ ปวดท้อง เป็นไข้ และหอบหืด เมื่อไปพบแพทย์ที ่

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น แพทย์ได้ตรวจ

ร่างกายอย่างละเอียดและได้วินิจฉัยว่าดิฉันเป็นกระดูกงอก

ตามวัย และจะได้รับการผ่าตัดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

ที่จะถึงในเร็วๆ นี้ 
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  ด้านการเรียน ถึงแม้ดิฉันจะป่วย และขาดเรียนบ่อย 

แต่ผลการเรียนอยู ่ในระดับดีทุกวิชา กิจกรรมท่ีชอบทำา 

มากที่สุดคือ การวาดภาพ โดยได้แรงบันดาลใจจากพี่สาว 

ที่ส่งภาพวาดเข้าประกวดแล้วได้รางวัล จากนั้นดิฉันจึงได ้

ฝึกวาดภาพกับพี่สาว และเมื่อมีการประกวดวาดภาพในงาน

วิชาการระดับต่างๆ ดิฉันได้เข้าแข่งขันและมักจะได้รับรางวัล

อยู่เสมอ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนั้นดิฉันกำาลังเรียน

อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดิฉันกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนอีก ๒ คน 

ได้เข้าแข่งขันการทำาหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ป.๔-๖  

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รางวัลชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และได้เป็นตัวแทน

ไปแข่งขันการทำาหนังสือเล่มเล็กในงานมหกรรมความสามารถ 

ทางศลิปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรยีนระดบัชาต ิ

ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระหว่างวันที่ ๖-๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการแข่งขัน

ปรากฏว่า ได้รางวัลเหรียญทองลำาดับที่ ๕ จากทั้งหมด ๖๑ ทีม 

ดิฉันรู้สึกดีใจ และภูมิใจมากที่เด็กพิการคนหนึ่งสามารถสร้าง

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้ ต่อมาดิฉัน

ได้ส่งภาพวาดเข้าประกวดในงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นเขต ๔  

โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดำารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจำาปี 

การศึกษา ๒๕๖๒ ผลการแข่งขันดิฉันได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ทำาให้ดฉินัมี

กำาลงัใจในการวาดภาพมากยิง่ขึน้ และจะนำาเงนิจำานวนนีไ้ปเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการผ่าตัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
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  ถึงแม้ดิฉันจะเป็นคนพิการ แต่ไม่อยากถูกมอง 

จากคนในสังคมว ่าคนพิการเป ็นแต ่ เพียงผู ้ที่ต ้องรอรับ 

ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว อยากให้มองว่า 

คนพิการก็คือคนๆ หนึ่งท่ีมีความต้องการและมีความหวัง

เหมือนคนทั่วๆ ไป ความหวังของดิฉันในตอนนี้มี ๒ ประการ 

นั่นก็คือ หลังจากผ่าตัดแล้ว ดิฉันหวังว่าจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ 

แข็งแรงขึ้น เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ ตลอดจนทำากิจกรรม

ต่างๆ ในโรงเรียนเหมือนคนปกติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้

ทำางานเลี้ยงชีวิตของตนเองได้ และความหวังอีกอย่างหนึ่งคือ 

อยากจะเรียนวาดภาพเพิ่มเติมกับผู้ที่มีความชำานาญในเร่ืองนี ้

เพื่อที่จะนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพในวันข้างหน้า

  ความหวังจึงเป็นสิ่งเดียวที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของ

ดิฉันให้มีพลังและแรงใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า แม้ในวันที่ดิฉัน

ลำาบากหรือท้อถอย ความหวังจะเป็นพลังที่จะต่อสู้กับปัญหา 

ผลักดันให้ไปถึงฝั่งหรือปลายทางตามที่หวังไว้ แม้ว่าต้องใช้

เวลาและความอดทนสักเพียงใด ดิฉันก็จะเดินหน้าต่อด้วย

ความมุ่งมั่นและตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย เพราะ

ดิฉันคิดอยู่เสมอว่าความหวังคือพลังของชีวิตนั่นเอง
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แม่

ผีเสื้อ
อัปลักษณ์

ดักแด้
และ

ของเรา
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“ผีเสื้ออัปลักษณ์ ดักแด้ และแม่ของเรา”

พิณพิพัฒน ศรีทวี
รางวัลชนะเลิศ

ประเภทความเรียง ระดับประชาชน

  นำ้าตาของแม่เป็นสีดำา ในวันที่น้องชายของเรากลาย

เป็นกล้วยฉาบ เราทกุคนไม่เคยลมืภาพแม่วิง่ไปตดัใบตองมาห่อ 

น้องชาย ก่อนอุ้มร่างน้องชายของเราที่มีใบตองห่อวิ่งไปตลอด

เส้นทางดินโคลน สู่บ้านน้าสมหมาย อย่างทุลักทุเลที่สุด  

ฟ้าเพิ่งหมาดฝนแรกของฤดูกาล ภาพของแม่ราวกับแมวสีขาว

คาบลูกหาที่หลบภัย หรือหากต้องการให้ฉากนี้โรแมนติกและ

งดงามกว่าความจริงที่เป็น ต้องบอกว่า ภาพของแม่ในขณะนั้น 

ราวกับผีเสื้อขยับปีกโอบอุ้มดักแด้ บินตัดสีส้มนวลของแสง 

สุดท้ายแห่งวันที่กำาลังจะลับทิวชบาชุ่มชื้น แต่ความเป็นจริง 

บางอย่างประสานเป็นเน้ือนาเดียวกบัความโหดร้าย ไม่สวยงาม 

อย่างจนิตนาการ แม่พยายามประคบัประคองร่างกายท่ีเนือ้หนงั 

หลดุลุ่ยของลกูชายคนหน่ึง วิง่ไปขอความช่วยเหลอืน้าสมหมาย 

คนขับรถสองแถว เรารู้ว่าในขณะนั้นสิ่งที่แม่คิดไปตลอดทาง

คือสามารถพาลูกชายผู้โชคร้ายไปโรงพยาบาล เพื่อช่วยชีวิต

จากการตกในกระทะนำ้ามันทอดกล้วยฉาบได้ทันเวลา ก่อนจะ 

ถกูความจริงพรากเขาไปตลอดกาล พ่อพูดกบัเราหลงัจากนัน้ว่า 

หากแม่รั้งชีวิตลูกชายของแม่ไว้ไม่ได้ ภาพผิวหนังหลุดลุ่ยทีละ

ชิ้น เสียงฉ่าๆ และกลิ่นเนื้อสุกจะตามหลอกหลอนแม่ไปตราบ

สิ้นลมหายใจ
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  โรงพยาบาลประจำาอำาเภอห่างออกไปหลายสิบ

กิโลเมตร ตอนไปถึง น้องชายนอนนิ่งราวกับตุ๊กตาเปื่อยๆ หมอ

และพยาบาลต่างส่ายหน้า บอกกับแม่ว่าจะพยายามรักษาจน

สุดความสามารถ แต่ก็ขอให้เตรียมใจไว้ด้วย น้องชายเรานอน

เป็นเนื้อเปื่อยอยู่ที่นั่นสามวัน หมอก็บอกว่าอาการของน้อง 

ไม่ไหวแล้ว คงยื้อไว้ได้ไม่นาน แม่นำ้าตาไหล ตัดสินใจพาน้อง

กลับบ้าน แม่บอกกับพวกเราว่า ลูกของแม่ยังมีลมหายใจอยู่ 

แม่จะไม่หวังได้อย่างไร ถ้าต่อลมหายใจน้องชายให้ยังอยู่ได้

เพียงวันเดียวหรือแม้แต่นาทีเดียว แม่ก็จะทำา 

  ภาพที่เราจำาได้ต่อจากนั้น คือพ่อนั่งฝนรากไม้กับ 

ก้นไห พ่อเหยาะนำ้าเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้มันฝืด จากนั้นแม่ก็รับผง

รากไม้ที่พ่อถูไว้ไปโปะแผลให้น้องชาย พวกเราเข้าไปชะเง้อดู

ร่างเล็กๆ ที่ถูกสมุนไพรสีนำ้าตาลหม่นพอกเต็มตัวราวกับดักแด้ 

เบาะที่น ้องชายนอนเสมือนใบไม้รองรับดักแด้อีกช้ันหนึ่ง  

น้องชายนอนจมกับเบาะนับเดือนจนแผลบางส่วนเริ่มตก

สะเก็ด แต่บางส่วนยังเป็นนำ้าหนอง แม่บอกว่าโรงพยาบาล

ประจำาอำาเภอเรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือ และหมอเก่งๆ ก็อยู่

ที่โรงพยาบาลประจำาจังหวัดกันหมด แม่ไม่มีเงินพอจะพาน้อง

ไปที่นั่น แม่มีแต่ความหวังที่ส่งต่อผ่านสองมือกรำากร้านของแม ่

กับพ่อ ดังนั้น เนื้อส่วนหลังของน้องชายเราคงหลุดออก 

ทีละแผ่นไปติดท่ีเบาะ พร้อมกับลมหายใจท่ีปลิดปลิวไป 

ทีละชั้นเช่นกัน ถ้าไม่ได้สมุนไพรที่ฝนด้วยมือพ่อ

  ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ โบยบินจนอายุย่างยี่สิบก็กลาย

เป็นผีเสื้อบาดเจ็บ น้องชายเป็นคนเดียวที่แม่เฝ้าถนอมกล่อม

เกลี้ยงกว่าใคร รอดจากความตายครั้งนั้นมาได้ น้องชายของเรา 
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ก็เติบโตเป็นผีเสื้อพร้อมรูปกายอัปลักษณ์ ผ่านวัยเด็กอย่าง

ยากลำาบากโดยมีแม่คอยประคองอยู่เสมอ หลังจบมัธยมศึกษา 

ตอนต้นจากโรงเรียนใกล้บ ้านน้องชายก็ไม ่ยอมเรียนต่อ 

ที่ไหนอีก เขาให้เหตุผลกับแม่ว่า ทนให้เพื่อนร่วมโรงเรียน

เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้หน้าผีมาหลายปี จากนี้คงทนไม่ได้อีก จากนั้น 

ผีเสื้อก็โบยบินไกลจากรวงรัง ปล่อยให้แม่เฝ้ารอการกลับมา

ของลูกชายผู้แสนอาภัพ ความหวังของแม่เหมือนตานำ้าที่ซึม

ออกในรูปนำ้าตา ไม่มีวันหมดสิ้นตราบยังหายใจอยู่ เรารู้สึกผิด 

เมือ่คิดถงึนำา้ตาของแม่ เพราะเราเองก็ไม่ต่างจากผเีสือ้อปัลกัษณ์ 

ตัวนั้น เราทุกคนทิ้งแม่ออกใช้ชีวิตในโลกใบอื่นเช่นเดียวกัน
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  พวกเราถูกตามตัวกลับบ้าน น้องชายไปมีเรื่องกับเด็ก

โรงงานปลากระป๋องแถวสมุทรสาคร น่าประหลาดที่เราบางคน 

เพิง่รูว่้าน้องชายไปเป็นคนงานทีจั่งหวดัน้ัน แม่คนเดียวท่ีรูดี้ท่ีสดุ 

แม่บอกว่าน้องชายถูกซ้อมจนตัวเขียว นอนชักอยู่ในห้องเช่า

ก่อนแน่นิ่งไป ดีที่เพื่อนคนงานมาเจอเข้า ห้องไอซียูอ้าแขนรับ

ผีเสื้อบาดเจ็บ แม่ต้องขึ้นไปเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดสมอง เราต่างรู ้

และเข้าใจ การผ่าตัดสมองทำาให้การอยู่และไปห่างกันแค่ 

เส้นด้าย สุดท้ายแม่ขึ้นไปบอกหมอว่า มารับลูกชายกลับบ้าน 

น้องชายของเราผอมบางราวปีกผีเสื้อ ตามตัวเขียวคลำ้า  

ตาบวมป่องออกมาราวกับลูกปิงปองที่หุ ้มด ้วยแผ่นหนัง  

รอยแผลเย็บหลายแห่งบริเวณใบหน้าดูคล้ายรางรถไฟ เขานอน 

สงบท่ามกลางวงล้อมของเรา โดยมีแม่นั่งกุมมือไม่ห่าง  

ลมหายใจของน้องชายระบายเข้าแผ่วเบา ก่อนเคลื่อนไหลออก

คลี่คลุมสำานึกวาบไหวของเราทุกคนในห้อง แสงจากภายนอก

ลอดผ่านหน้าต่างที่เปิดคา กระทบร่างกายและหัวใจของแม ่

ซึ่งเปี่ยมด้วยความหวังให้ดูสว่างท่ามกลางความหม่นมัว

  น้องชายที่เคยกลายเป็นผีเสื้อ บัดนี้กลับสู่ชีวิตดักแด้

อีกครั้ง ไม่ต่างจากเราทุกคนที่กำาลังถูกสายใยบางอย่างรัดรึง 

ห่อหุ้ม กลายเป็นดักแด้สีชมพูอ่อน รอลมหายใจอุ่นของแม ่

ปลดปล่อยพวกเราสู่โลกภายนอก เพื่อเป็นผีเสื้อที่งดงาม  
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รอย
ที่ปะกาฮะรังคำ่าคืน
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“รอย (คำ่าคืนที่ปะกาฮะรัง)”

รติธรณ ใจห้าว
รางวัลชมเชย

ประเภทความเรียง ระดับประชาชน

  แดดเช้าค่อยร้อนแรงขึ้น ผิวนำ้าเต้นริกๆ เป็นประกาย

หยอกเย้าแสงแดด ผมผันหน้าหนี ไม่มีอารมณ์จะเห็นความสุข

ของใคร โลกไร้ยุติธรรม คืนวันไร้ความหวัง... ทุกคำ่าได้แต่ซ่อนตัว 

จากเสียงเยาะหยันของบุรุษในความมืด กลางวันก็เฝ้าแต ่

จ้องมองเงาของตัวเองใต้แสงตะวัน เงาที่จะไม่เหมือนเดิม 

อีกต่อไป

  เรื่องเริ่มต้นจากวันเข้าประจำาการที่จังหวัดชายแดนใต ้

ดินแดนแห่งความเคลือบแคลงสงสัย อะไรคือปมที่แท้จริงของ

ความรุนแรง? ใครคือผู้ที่จะยืนอยู่เหนือซากปรักหักพังยามได้

ชยัชนะ? แต่ทหารกล้าย่อมไม่เกรงสมรภมู ิ ขณะท่ีหวัใจเต้นตกึๆ 

เสียงระเบิดตูมตามก็กล่าวคำาทักทายตั้งแต่วันแรกท่ีไปถึง 

คิดถึงแม่จับใจ หากร่างต้องพลีในวันนั้น ผมคงเสียดายเพราะ 

พระคุณอันมากทวียังไม่ได้ทดแทน โชคดีท่ีผมรอด...แต ่

ไม่ตลอดไป ในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย แรงอัดจากระเบิด

โยนรถลาดตระเวนจนกระเด็นไปไกล เพื่อน...ทุกคนตายสิ้น 

ผมก็เช่นกัน... แม้แพทย์จะยื้อหัวใจ และลมหายใจกลับมาได้ 

แต่อุดมการณ์แห่งการสร้างสันติกลับตายจาก พร้อมกับเสียง

ระเบิดในคืนนั้น ความหวังก็เช่นกัน...โบกโบยลอยลับหาย

  ทุกวันบนม้านั่งริมสระนำ้าหน้าโรงพยาบาลท่ีผมเอาแต่

ทอดอาลัย เสียงจากบุรุษเดิมดังก้องมาจากห้วงฝันอันอนธกาล 
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“โง่เง่านัก มึงคิดว่าจะได้อะไรจากภารกิจที่ไร้เส้นชัยเช่นนี้” 

ผมไม่เคยตอบคำาถามนั้นได้แม้สักครั้ง ครั้นพอนานวันเข้าจึง 

เริ่มเชื่อว่า “หรือมันจะพูดจริง” การเสียสละช่างเปล่าประโยชน์ 

กี่ชีวิตต้องสังเวยให้กับสนามรบแห่งอุดมการณ์ที่สวนทาง กี่ร่าง

ต้องทับถมบนแผ่นดินที่ไม่เคยสูงขึ้นเลยแม้สักคืบ

  เช้านั้น เสียงร้องดังแสบหูปลุกผมขึ้นจากห้วงสับสน

ของความคิด นกบินหลาตัวเล็กจิ๋วกำาลังกรีดแพนหางแสนสวย 

ก่อนจะโอ้อวดทกัษะกระโดดจากกิง่หน่ึงไปยังอกีกิง่อย่างแม่นยำา 

ขาเล็กๆ คู่นั้นช่างคล่องแคล่วว่องไวนัก เหมือนผมในอดีต... 

เผลอจับขาทีย่งัเหลอือยูเ่พยีงข้างเดียว ช่างน่าแปลกใจท่ีขาซ้าย 

ขาดไปแต่กลับเป็นหัวใจที่เจ็บปวดแทน แรงระเบิดในคืนนั้น

ฉีกกระชากขาของผมออกจากร่าง พร้อมกับฉีกทึ้งความหวัง 

ในการยืนหยัดปกป้องสันติภาพให้ยับย่อยแตกสลายสิ้น 

“สิ้นหวังอีกทั้งเสียขา” ทหารพิการจะทำาอย่างไรได้ 

  ขณะที่รอยในอดีตคุกคามความคิด ผมเห็น.... เจ้าตัว

จิ๋วหลิวกำาลังจิกทึ้งผลไทรอย่างไม่รู้เหนื่อยหน่าย พื้นซีเมนต์

เบื้องล่างจึงมีผลไทรสุกแตกเละอยู่นับร้อย ผมสงสัย...มันทำาไป 

เพื่ออะไร? หรือคิดว่าต้นไทรสามารถงอกบนพื้นซีเมนต์แข็งๆ 

ได้อย่างนั้นหรือ? ผมเยาะเย้ย...มันกับผมคงโง่พอกันที่คิดว่า 

สองขาเล็กๆ จะทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวได้ ผมแปลกใจ...  

ไทรต้นหนึ่งกลับงอกงามตรงรอยแตกเล็กๆ บนพื้น แม้จะดู

ยากเย็น แต่ไทรทารกต้นนั้นกลับอวดยอดชูกิ่งอย่างอหังการ 

ราวกับกำาลังท้าทายทวยเทพแห่งโชคชะตาว่า “ข้าถือกำาเนิด

ขึ้นท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้ทั้งหลาย” ผมน่ิงอึ้งไปนาน  

เพ่งพศิอย่างถีถ้่วน หรอืนีค่อืผลจากความหวงั และพยายามของมนั 
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 บนิหลามองผมราวกบัจะถาม “แค่นีพ้อจะเข้าใจหรอืยงั” 

บนพื้นซีเมนต์ที่ไร้ทางออกสำาหรับปฐมชีวิต นกน้อยยังเพียรทิ้ง

ลูกไทรนับร้อยนับพันลงมา เน่าก็แล้วไป แต่หากรอดแม้เพียง

หนึ่งเดียว มันจะเติบโตและแข็งแกร่งกว่าไทรทุกต้น ยืนหยัด

เป็นร่มเงาแทนต้นเดิมที่กำาลังแก่เฒ่าลงไป 

  แค่ความหวังเล็กๆ ของนกเล็กๆ ตัวหนึ่ง ก็จะทำาให้ที่

นี่ร่มเย็นสืบไปอีกนับร้อยปี

  เผลอจับขาที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียว พร้อมกับริน

นำ้าตาแห่งวิสัชนา ชีวิตล้วนแล้วแต่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความหวัง 

แค่เพียงมีชีวิต ความหวังก็ยังพอมี แม้ผมจะไม่หวังให้ขางอก 

มาใหม่ แต่หวังว่าขาที่เสียไปจะแลกได้กับการเติบโตของ 

เมล็ดพันธุ์แห่งความร่มเย็นที่กำาลังฟักตัวอยู ่ใต้แผ่นดินของ

ความขัดแย้ง แลกกับการให้ก๊ะข้างบ้านยังยิ้มได้ ให้ม๊ะได้ไป 

ขายของท่ีตลาดอย่างปลอดภัย ให้ป๊ะได้ออกไปกรดียางอกีครัง้… 

ผมสูดความหวังเข้าปอด ยืนขึ้นบนขาข้างเดียว การเสียสละ

คร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่ายังมีคนที่สู ้สุดใจอยู่ที่นี่ ใช้ความหวัง 

อันยิ่งใหญ่ของตนย้ือแย่งแผ่นดินสำาหรับลูกหลานจากมือ 

ของอธรรม

  “สักวันที่ น่ีจะต้องสงบสุข” ผมตะโกนสุดเสียง  

จิ๋วหลิวคงตกใจ มันกระพือปีกบินหนีไปพร้อมกับอันตรธาน

ของบุรุษจากความมืด 

  บนม้านั่งริมสระนำ้าหน้าโรงพยาบาลที่ผมเคยทอด

อาลัย บัดนี้กลับพบเจอคำาตอบ แม้แต่นกตัวนั้นยังมีความหวัง 

แล้วผมจะสูญสิ้นความหวังได้อย่างไร ในเมื่อบ้านของผม 

ยังไม่สงบสุข...ปะกาฮะรังยังไม่สงบสุข
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ความหวัง

บทสนทนา
ของชีวิต และ
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“บทสนทนาของชีวิตและความหวัง”

สายฝน ตรีณาวงษ์
รางวัลชมเชย

ประเภทความเรียง ระดับประชาชน

  ในวันนั้นเอง วันที่กำาลังเรียนรู้ พยายามสร้างสรรค ์

สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีมีความหมายขึ้นมา ขณะกำาลังประสบกับ 

ความล้มเหลว เจ็บป่วย พลัดพรากจากสิง่อนัเป็นท่ีรกั ประสบสิง่ 

ที่ไม่น่าปรารถนา และเอนกายลงสู่หัตถ์แห่งมรณะ ฉันจึงได้ยิน

เสียงของชีวิตชัดเจน และเข้าใจความหมายของความหวังยิ่งขึ้น 

ซึ่งพวกเขาสนทนากัน อยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในร่างกายหรือจิตใจ 

ของฉันนี่เอง   

  เช่นเดียวกับความหิวและความกระหายท่ีส่งสัญญาณ

การดิ้นรนเพื่อดำารงอยู่ต่อไปของอัตภาพ ความหวังถึงอาหาร

จานหน่ึงและนำ้าหนึ่งแก้วเพื่อประทังชีวิต ชีวิตได้นำาไปสู่การ

ขบคิดหนทางต้ังร้อยพันวิธี  และเลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึง

ซึ่งเจือไปด้วยความหวัง ที่อาจดับความหิวและความกระหาย

นั้นลง ในวันที่การเรียนรู้เริ่มต้นช่างเหมือนการเดินทางไปใน

คำ่าคืนมืดมิด ความหวังกลายเป็นไม้ขีดไฟในกลักซึ่งจุดโคมไฟ

แห่งการเรียนรู้เพื่อความกระจ่างแจ้งแห่งปัญญาขึ้นมา และ

ระหว่างการเดินทางในยามคำ่าคืนอันยาวนาน ดวงดาว บนฟ้า 

คือลูกประคำาวับวาวแห่งความหวัง ซึ่งหัวใจใช้กำาหนดนับ 

ต่างลูกประคำาในเวลาแห่งการภาวนา  กระทั่งราตรีเคลื่อนไปสู่

แสงสว่างของยามเช้า     
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  ตอนที่ชีวิตพยายามสร ้างสรรค ์สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ท่ีมี 

ความหมายขึ้นมา เพื่อแทนค่าความว่างในตัวเองนั้น ชีวิตอาศัย 

แสงแห่งความรอบรูท้ีไ่ด้จากการเล่าเรยีน รวมท้ังจากประสบการณ์ 

จากการทำางานที่มีทั้งถูกต้อง และผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า

เป็นแนวทาง และความหวังก็ยังเป็นมืออบอุ่นผู้เปิดดวงตา 

และชี้ชวนให้ชีวิต มองไปข้างหน้าอาจถึงสุดขอบฟ้าโน่น  

ซ่ึงอาจเป็นแรงบนัดาลใจแห่งการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ข้ึนมาอกีครัง้ 

หลังจากความล้มเหลวไม่เป็นท่านับพันนับหมื่นครั้ง ชีวิตที่ม ี

ความหวังหรือความหวังที่มีอยู่ในชีวิตนี่เอง คือพลังงาน 

บางอย่างที่ทำาให้ชีวิตเปล่งแสงสว่างจากตัวเองและพร้อม

นำาทางให้แก่ตน ผู้กำาลังเดินทาง และผู้กำาลังหลงทาง

  เมื่อความเจ็บป่วยขนพลังกายออกไปจากชีวิต พลังใจ 

ก็คล้ายหมดตามไปด้วย ทว่า ช้าก่อน ความหวังโบกมือห้าม 

มีสิ่งใดหรือที่คงอยู ่ตลอดกาลทั้งความปรกติสุขและความ 

เจ็บป่วย ก็แม้นว่า ชิ้นส่วนหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาจถูก 

ทำาลายไปเพราะความเจบ็ไข้ได้ป่วย กห็าได้นำาพาดวงใจไปด้วยไม่ 

และในดวงใจนี่เอง ที่ความหวังปรากฏกายขึ้นบนเรือนกาย 

อันเป็นปกติ ถึงจะไม่ครบและสมส่วนดังแต่เริ่มต้น ดวงใจรู้

ใคร่ครวญดวงนี้เอง ที่พิจารณากายและตนเองจนกระจ่าง

คล้ายดวงชวาลาและหงายกะลาที่ควำ่า สู่การรองรับพลังงาน   

อันไม่มีประมาณของความหวัง และนำาไปสู่การดูแลและ 

รักษาตนเองของชีวิตอย่างไม่มีที่ ส้ินสุด 

  ความพลดัพรากดำาเนนิมาสูช่วีติท่ามกลางการไม่สังเกต 

และรู้สึกตัว  สิ่งที่รักใคร่หวงแหน บุคคลอันเป็นที่รัก หน้าที ่

การงานท่ีเคยกระทำา และสถานที่ที่ ชีวิตมีความผูกพัน 
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ทำาให้ชีวิตว่างหวิวคล้ายขาด และพร่องลง ทั้งที่ความเป็นจริง 

ยังคงเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ ความหวังอีกนั่นเองเป็นผู้กระซิบ

เตือนชีวิต เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติ หามีสิ่งใด 

หรือชีวิตใดอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ นอกจากการยอมรับ

การเกิดขึ้น ทำาความเข้าใจ และปล่อยสิ่งเหล่านั้นคืนสู่ธรรมชาติ

ดั้งเดิมของมัน แต่อย่าได้ทิ้งความหวังและความใฝ่ฝันที่จะดำารง

ชีวิตต่อไปตามปกติ แม้ต้องทุกข์ระทมเพียงไร ใจหวังเท่านั้นที่

จะปลดปล่อยชีวิต จากความเศร้าหมองเช่นนั้นได้ 

  ตลอดเส้นทางท่ีชีวิตดำาเนินไปและถูกใช้ไปพบกับ

สิ่งใดบ้างเล่า สิ่งที่ปรารถนาจะได้ จะมี และจะเป็น สิ่งที่ไม่

ปรารถนาพบ ไม่อยากได้ ไม่อยากม ีและไม่อยากเป็น กห็าใช่เรือ่ง 

ที่ชีวิตสามารถสร้างกฎเกณฑ์ และกำาหนดเอาเองได้ตามใจ  

มีอีกหลายเหตุ และปัจจัยที่รายรอบและเข้ามารุมเร้าชีวิต 

ซ่ึงล้วนหาได้ฟังคำาร้องขอหรืออ้อนวอนของชีวิตให้ประสบแต่

สิ่งที่ปรารถนาตลอดไปหรือตลอดเวลาไม่ ความหวังเป็นดัง 

มุมมองใหม่หลังหารือกับดวงใจซ่ึงเป็นประธานแห่งชีวิตแล้วว่า 

ไม่ว่าจะพบกับสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนามากมาย   หรือ

ยาวนานเพียงไร สุดท้ายชีวิตก็จะก้าวผ่านมันไปในวันหนึ่ง 

 กระท่ังคืบใกล้ถึงกาลกิริยา ได้โน้มนำาชีวิตเองลงสู่ 

ห้วงหัตถ์แห่งมรณะ เป็นดังวิกฤติการณ์ใหญ่ เช่นห้วงนำ้ากว้าง

และลึก ซึ่งมิมีผู้ใดฝ่าข้ามไปได้ ก็แม้แต่ความหวังสุดท้าย 

ที่หลงเหลืออยู่ก็คือขอให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป อีกสักระยะหนึ่ง

เพื่อทำาสิ่งที่ควรทำาให้จบสิ้นก่อนอำาลาจากไปในท้ายที่สุด  

ในโมงยามเช่นนี้ความหวังเป็นถ้อยคำาเดียวท่ีชีวิตและหมู่ญาติ

ใช้ภาวนา แน่ละ บางคนได้ฟื้นขึ้นมา ขณะบางคนถูกกระแสนำ้า
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เชี่ยวแห่งมรณะนี้พัดพาจากไป    

 ฉันใคร่ครวญบทสนทนาของชีวิตและความหวังใน

ตนเองเนิ่นนาน บางมุมมองคล้ายกับว่า ความหวังคือสิ่งให้

กำาเนิดชีวิต ขณะบางมุมชีวิตคือผู้ให้กำาเนิดความหวัง สลับไป

สลับมาดุจเมฆฝน สายฝน นำ้าในแม่นำ้า และสายนำ้าที่หลากไหล 

สู่ห้วงสมุทร แล้วกลายเป็นเมฆฝนหมุนวนเป็นวงล้ออยู่เช่นนี้

ตราบเท่าอายุขัยแห่งชีวิต ทั้งสำาเนียงของชีวิตและความหวัง

ล้วนชัดเจนกังวานอยู่ในโสตประสาทและสำานึกในดวงใจ ซึ่ง

ดำารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

  “แล้วชีวิตล่ะ ต้องการความหวังไปเพื่อสิ่งไรกัน”  

ฉันถามตนเอง ช่างเป็นคำาถามที่มิอาจตอบได้โดยง่ายดายเลย 

เพราะมันทำาให้กลับไปสู่คำาถามแรกที่ควรถามคือ “เรามีชีวิต

เพื่ออะไร” นั่นสินะ เพื่ออะไร? หากมิใช่ ยังประโยชน์สุขตน 

และผู้อื่นให้ถึงพร้อม “มันดูคลุมเครือและเป็นทัศนคติท่ี 

ครำ่าคร่าพ้นยุคสมัยหรือเปล่า” ฉันถามตนเองต่อไป ก็หากแม้น

เป็นคำาถามที่พ้นยุคพ้นสมัยจริง ไฉนผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจึงเฝ้า

เพียรค้นหา และแสวงหาคำาตอบเล่า เพื่อให้ชีวิตมีความหมาย

อาจมิใช่การมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกสิ่ง แต่เป็นชีวิตที่พร้อม

จะให้ แบ่งปัน และเสียสละเพื่อชีวิตอื่น ๆ บนโลกของเราดวงนี้ 

ให้อยู่ร่วมกัน ยังคงความงดงาม ร่มเย็น และสงบสุข มิใช่หรือ? 

  บทสนทนาระหว ่างชีวิตและความหวัง ซ่ึงยังคง 

ส่งเสียงอยู่ในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องและมิมีทีท่าจะหยุดลง 

ทำาให้ดวงใจฉันน้อมนึกถึง ภาพต้นโพธิ์น้อยบนยอดพระปรางค ์

ในวัดร้าง สุนัขสองขาข้างถนน ผู้พิการซึ่งสูญเสียอวัยวะ 

น้อยใหญ่ แสงจากหิ่งห้อยในคำ่าคืนเดือนแรม  และยามดึกดื่น
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อันมืดมิดผู้ส่งมอบแสงอรุโณทัยให้กับขอบฟ้า ล้วนคือผู้พยาม

นำาพาชีวิตไปสู่การเติบโตและดำารงอยู่ไปด้วยความหวัง และ

ใช้พลังชีวิตของตนให้กลายเป็นความหวังแก่ชีวิตอื่นๆ ซึ่งยังคง

เพียรพยายาม อดทน เรียนรู้ ใช้ชีวิต และประกอบกิจการงาน

เพื่อดำารงไว้ซึ่ง “ชีวิต” นั่นอาจเป็นเพราะด้วยความเชื่อมั่นลึกๆ 

ภายในจิตใจที่ว่า “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง”
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