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คำ นำ 
แล้วคุณล่ะ...อยู่เพื่อ

 อยู่เพื่ออะไร คำ�ถ�มที่เมื่อฟังผิวเผินดูเป็นคำ�ถ�มที่เรียบง่�ย 

ปกติ ตอบได้โดยไม่ต้องคิดอะไรม�ก แต่เมื่อได้นั่งลงพิจ�รณ�ไตร่ตรอง 

กลับพบว่� นี่เป็นคำ�ถ�มลึกซึ้งถึงปรัชญ�ก�รดำ�เนินชีวิต และแน่นอน

นี่เป็นคำ�ถ�มที่ถ�มห�สัจธรรมของคว�มเชื่อศรัทธ� ในวิถีแห่งศ�สน� 

และก�รก้�วเดินสู่นิพพ�นหรือสรวงสวรรค์

 อยู่เพื่ออะไร บทกวีของอุชเชนี ที่รจน�ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ 

เหมือนเธอรู้ว่� คำ�ถ�มแบบนี้ต่�งห�กที่จะเป็นอมตะ ถ้�คำ�ถ�มที่ว่� 

อยู่เพ่ือใคร ต้องก�รคำ�ตอบในเชิงบุคคล คำ�ถ�มว่�อยู่เพ่ืออะไรก็ต้องก�ร

คำ�ตอบในเชิงภ�คปฏิบัติ

 ก�รประกวดวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี ก้�วเดินสู่ปีที่ ๔ 

ด้วยหัวข้อเดียวกันนี้คือ “อยู่เพื่ออะไร” ได้รับก�รตอบรับเกินค�ด 

จ�กผู้ร่วมส่งผลง�นรวมทุกประเภททุกระดับจำ�นวน ๑,๑๐๕ ชิ้นง�น 

เป็นประวัติก�รณ์ของจำ�นวนผู้สนใจ แต่เป็นประวัติก�รณ์ว่�อย่�งน้อย 

คนกลุ่มน้ีได้ครุ่นคิด ได้ตกตะกอนคว�มคิดน้ัน เป็นง�นเขียนเพ่ือบอกเล่�

ปรัชญ�ชีวิตและเส้นท�งก�รก้�วเดินว่� พวกเข� อยู่เพื่ออะไร

 ม�กไปกว่�สัจจะแห่งจินตกวีและเส้นส�ยอักษร�แห่งคว�มเรียง  

คือข้อเสนอม�กม�ยเพ่ือให้ผู้อ่�น ค้นพบตัวเองและตัดสินว่�เร�แต่ละคน

จะอยู่เพื่ออะไร แล้วคุณล่ะ...คุณมีชีวิตอยู่เพื่อ...

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ผู้อำานวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”
 เออเชนี ประคิณ ชุมส�ย ณ อยุธย� หรือท่ีรู้จักในน�มป�กก�  “อุชเชนี” มีผลง�น 

เป็นที่ประจักษ์ แม้จำ�นวนไม่ม�กแต่ทรงคุณค่� และโดดเด่นท�งด้�นวรรณศิลป์อย่�งยิ่ง  

ไม่ว่�จะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น “ขอบฟ้าขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” หรือคว�มเรียง 

ร้อยแก้ว อย่�ง “เพียงแค่เม็ดทราย” ในน�มป�กก� “นิด นร�รักษ์” นอกจ�กผลง�น 

ก�รเขียน ซึ่งก่อเกิดแรงบันด�ลใจม�กม�ยสำ�หรับผู้ที่รักท�งด้�นวรรณศิลป์แล้ว ก�รใช้ชีวิต

ที่เรียบง่�ยอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ยังเป็นแบบอย่�งที่ดีสำ�หรับก�รดำ�เนินรอยต�มอีกด้วย
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 “อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันย�ยน พ.ศ. ๒๔๖๒ สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับประถม

และมัธยมจ�กโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับอุดมศึกษ�จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

และได้รับทุนไปศึกษ�ต่อท�งวรรณกรรมที่มห�วิทย�ลัยซอร์บอนน์ ป�รีส ประเทศฝรั่งเศส 

เคยผ่�นง�นหล�ยๆ ด้�น ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รศึกษ� ง�นประช�สัมพันธ์ที่สมัยนั้นถือเป็น 

เร่ืองใหม่ ง�นจิตอ�ส�เพ่ือสังคม และง�นรับใช้พระศ�สนจักรค�ทอลิก ท้ังในเร่ืองง�นหนังสือ 

เอกส�รสำ�คัญ สำ�หรับสอนในสถ�บันเตรียมผู้ที่จะเป็นบ�ทหลวง หรือนักบวชช�ย-หญิง 

และสำ�หรับฆร�ว�สทั่วไป 

 “อุชเชนี” ได้รับก�รยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�วรรณศิลป์ จ�กคณะกรรมก�ร 

วัฒนธรรมแห่งช�ติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และยังได้รับร�งวัลอ่ืนๆ ท้ังร�งวัลท�งด้�นวรรณกรรม 

อ�ทิ ร�งวัลพ�นแว่นฟ้�เกียรติยศ จ�กรัฐสภ�ร่วมกับสม�คมนักเขียนแห่งประเทศไทย  

หรือร�งวัลในหน่วยง�นของศ�สน�  อ�ทิ ร�งวัล “Achievement Awards”  จ�กสื่อมวลชน 

ค�ทอลิกประเทศไทยและเครื่องประดับเกียรติยศของสมเด็จพระสันตะป�ป�ซิลแวสเตอร์ 

ชั้นอัศวินก�งเขนใหญ่ อุชเชนีถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ่งต่�ง ๆ  

เหล่�นี้ ล้วนบ่งบอกถึงผลง�นและชีวิตอันน่�จดจำ� และส�นต่อคุณง�มคว�มดีของอุชเชน ี

ที่ได้อุทิศตนไว้

 สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ช�ร์ตร กองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

กระทรวงวัฒนธรรม และสม�คมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงก�รประกวดวรรณกรรม 

ร�งวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจ�รณ�ผลง�นเขียนที่มีเนื้อห�และลักษณะ 

ต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนดจ�กผลง�นเขียนท่ีส่งเข้�ประกวดท่ัวประเทศ เพ่ือพิจ�รณ�ตัดสินมอบร�งวัล

แก่นักเขียนที่มีคุณภ�พดี โดยแบ่งง�นเขียนเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

 ๑. ประเภทกลอนสุภ�พ -   ระดับนักเรียน  

    -   ระดับประช�ชน

 ๒. ประเภทคว�มเรียง -   ระดับนักเรียน 

    -   ระดับประช�ชน

ภ�ยใต้หัวข้อก�รประกวด “อยู่เพื่ออะไร”
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อุุชเชนีี

จากหนัังสืือกวีีนิัพนัธ์์ 

ขอบฟ้้าขลิิบทอง

(๒๔๙๓)
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	 ฉัันอยู่่�เพ่ื่�อบุุคคลท่ี่�ฉัันรััก

ซ่ึ่�งใจซ่ึ่�อถ่ือศัักด์ิ์�สุุจร์ัต

และรัักฉัันมัั่�นมั่านปานช่ีว์ิต

ในควิามั่ผ์ิดิ์ควิามั่หลงปลงอภััยู่	

	 ฉัันอยู่่�เพ่ื่�อหน้าท่ี่�ท่ี่�พัื่นผ่ิก

เพ่ื่�อฝัังปล่กควิามั่หวัิงพื่ลังไข

เป็นที่�อธารัรัักท้ี่นล้นพ้ื่นไป

หล�อดิ์วิงใจแล้งร่ั�นให้ช่ี�นบุาน	

	 ฉัันอยู่่�เพื่่�อค้นควิ้าหาสุัจจะ

กลางโมั่หะอาเก่ยู่รัณ์เบุ่ยู่ฬปรัะหารั

เพ่ื่�อสุ่�อแสุงแจ้งสุวิ�างพื่รั�างตรัะการั

กลางว์ิญญาณม่ั่ดิ์ม์ั่ดิ์อว์ิชีชีา

	 ฉัันอยู่่�เพ่ื่�อดิ์วิงใจท่ี่�ไร้ัญาต์

ท่ี่�แร้ันแค้นแคลนขาดิ์วิาสุนา

เพ่ื่�อรัอยู่ยู่์�มั่พื่ร์ั�มั่ยู่ลปนนำ�าตา

บุนดิ์วิงหน้าโศักชีำ�ารัะกำากรัมั่	

	 ฉัันอยู่่�เพ่ื่�อเยู่่�อใยู่ใจมั่นุษยู่์

บุร์ัสุุที่ธ์�สุอดิ์ผิสุานงานผิสุมั่

เป็นเกล่ยู่วิมัั่�นขันแกรั�งแรังกล่นกลมั่

พื่ายูุ่ร้ัายู่สุายู่ลมั่ม์ั่อาจรัอน	
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	 ฉัันอยู่่�เพ่ื่�อควิามั่ฝัันอันเพื่ร์ัศัแพื่ร้ัวิ

เม่ั่�อโลกแผ้ิวิหลุดิ์พ้ื่นคนหลอกหลอน

เม่ั่�ออาม์ั่สุฤที่ธ์�แรังแที่�งที่องปอนด์ิ์

ม์ั่อาจคลอนใจคนให้หมั่�นมัั่วิ	

	 ฉัันอยู่่�เพ์่ื่�อยูุ่คที่องของคนยู่าก

ท่ี่�เขาถืากที่รักรัรัมั่ซึ่ำ�าปั�นหัวิ

เพ่ื่�อควิามั่ถ่ืกท่ี่�เขาถืมั่จมั่ทัี่�งตัวิ

เพ่ื่�อควิามั่กลัวิกลับุกล้าบัุ�นอาธรัรัมั่	

	 เพ่ื่�อโลกใหมั่�ใสุสุะอาดิ์พ์ื่ลาสุเหล่อ

เม่ั่�อคนเอ่�อไมั่ตร่ัอวิยู่ไมั่�ขวิยู่ขำา

เพ่ื่�อแสุงรัักสุ�องรุั�งพุื่�งเป็นลำา
สุวิ�างนำาน้องพ่ื่�ม่ั่ชัียู่เอยู่
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	 “จันที่ร์ัเอ๋ยู่จันที่ร์ัเจ้าขา...ม้ั่าโยู่กเยู่ก
จันที่ร์ัจะเสุกส์ุ�งใดิ์ให้ข้าบุ้าง
ดิ์อกมั่ะล์พื่วิงน้อยู่ร้ัอยู่มั่าวิาง
หยู่าดิ์นำ�าค้างเกาะซึ่ำ�าหยู่าดิ์นำ�าตา”

	 สุวินหลังบุ้านหอมั่ร่ั�นช่ี�นพัื่นธ์ุพื่ฤกษ์
ในรัำาล่กควิามั่ที่รังจำายู่ังลำ�าค�า
เก้าอ่�ไม้ั่	โต๊ะเก�า	เสุาช์ีงช้ีา
เด็ิ์กหญ์งน้อยู่เร์ังรั�าคว้ิาจับุจอง

	 ครัาวิฝันร์ันม่ั่อค่�หน่�งด่ิ์งเข้าบุ้าน
แล้วิมั่านั�งเร่ัอนชีานเล�นขายู่ของ
กรัวิดิ์	ก้อนห์น	ด์ิ์นเผิา	เอามั่ากอง
เอ�ยู่ปากร้ัอง	แมั่�ค้าใหมั่�	เรั�งให้ซ่ึ่�อ

	 ครัาวิแล้งฝันหยู่ดิ์หยู่าดิ์...อากาศัอ้าวิ
เด็ิ์กตัวิขาวิแชี�กะละมัั่ง	นั�งตาซ่ึ่�อ
ไมั่�ยู่อมั่ข่�นจากนำ�าที่ำาห่ออ่อ
หน่ไมั่�ด่ิ์�อ...รัออ่กเด่ิ์�ยู่วิลดิ์เล่�ยู่วิไป

“ความทรงจำ สีขาว”
 รางวัีลิชนัะเลิิศ

ประเภทกลิอนัสุืภาพ ระดัับนัักเรียนั
นัางสืาวีศรินัยานัันัท์ จันัทร์รุ�ง
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	 ครัาวิหนาวิมั่า...ขดิ์ตัวิไว้ิในอกกรุั�น
กอดิ์แขนอุ�นเด็ิ์กเหล่อขอ...ก็หลับุใหล
มั่�านควิามั่รััก	ควิามั่ห�วิง	ห�มั่ดิ์วิงใจ
กอดิ์เจ้าไว้ิกับุอก...สุะที่กสุะท้ี่าน

	 รัถืโรังเร่ัยู่นมั่ารัับุแล้วิ...เด่ิ์�ยู่วิจะสุายู่
เสุ่ยู่งโวิยู่วิายู่บุ�นดัิ์งยู่ังก้องผิ�าน
กอดิ์	หอมั่แก้มั่	กอดิ์อ่กหน	จนรัำาคาญ
แล้วิยู่์�มั่หวิาน	สุ�งจ่บุลา	บุอกรัักซึ่ำ�า

	 ภัาพื่รัะบุายู่ด์ิ์นสุอสุ่ม่ั่...ล่ก	แมั่�
ปากน้อยู่น้อยู่บุอกสุวิยู่แท้ี่จนแมั่�ขำา
เด็ิ์กข่�เห�อ	ข่�เล�น	เป็นปรัะจำา
แมั่�ซึ่�อนนำ�าตาใสุ...ในวัินวิาน

	 ภัาพื่ถื�ายู่	ใบุปร์ัญญา	แขวินผินัง
เป็นควิามั่หวัิงหญ์งคนน่�อยู่่�ท่ี่�บุ้าน
ก่�ไม้ั่เร่ัยู่วิฝัากไว้ิในรัอยู่กาล
หลายู่ปีผิ�านยู่ังงดิ์งามั่ควิามั่หวัิงด่ิ์

	 ภัาพื่วิาดิ์เก�าในกรัะดิ์าษมัั่นขาดิ์แล้วิ
ม่ั่ภัาพื่แจ๋วิใหมั่�กวิ�าถ่ือมั่าน่�
แมั่�ด่ิ์สุวิยู่	ด่ิ์สุง�า...แต�น�าต่
ป่วิยู่เป็นโรัคขนาดิ์น่�ยู่ังปิดิ์บัุง
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	 วิางมั่ะล์หน้าภัาพื่เรัา...จันที่ร์ัเจ้าขา
ชี�วิยู่บุอกคนบุนฟ้้าอยู่�าส์ุ�นหวัิง
ล่กคนน่�รัักด่ิ์แน�...ขอแมั่�ฟั้ง
พ่ื่ดิ์ดัิ์งดัิ์ง...อยู่่�เพ่ื่�อแมั่�แค�คนเด่ิ์ยู่วิ...

“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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	 ฝ่ังว์ิหคแรัมั่รัอนสัุญจรัฟ้้า
ผิกโผิปีกบ์ุนฝ่ัามั่รัสุุมั่
หน่อากาศัเห่อดิ์แห้งแล้งสุุมั่ทุี่มั่
หวัิงม่ั่พื่รัรัณพื่ฤกษ์ชุี�มั่กลางม่ั่ดิ์ม์ั่ดิ์

	 แรังกรัะพ่ื่อยู่าวิหร่ัอสัุ�นฝัันและใฝ่ั
แดิ์ดิ์เผิาไหม้ั่ปีกขาวิรัาวิไฟ้ต์ดิ์
เพ่ื่ยู่งลมั่บุนเยู่็นร่ั�นฟ้้�นช่ีว์ิต
สัุญชีาตญาณบุ�งท์ี่ศัเสุ้นที่างฟ้้า

	 อ่กซ่ึ่กโลกฝัันไว้ิยู่ังไมั่�ร้่ั
อาจดิ์อกไม้ั่หยู่ัดิ์ช่ีเต็มั่ภ่ัผิา
แดิ์ดิ์รัำาไรัสุ�องรัางนำ�าค้างรัา
ค่อภัาพื่ในจ์นตนาฟ้้าฟ้ากนั�น

	 เพ่ื่�ออยู่่�รัอดิ์ไมั่�อดิ์ตายู่ต้องหลบุหล่ก
ขยู่ับุปีกไปตามั่ควิามั่ใฝ่ัฝััน
ข้ามั่ที่ะเลยู่ะเยู่่อกเยู่่ยู่บุและเง่ยู่บุงัน
รัอถ่ืงวัินแดิ์ดิ์รัะยัู่บุจะกลับุค่น

“ความอยู่รอดของนกอพยพ”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทกลิอนัสุืภาพ ระดัับนัักเรียนั
 นัายอัศวุีธ์ อุปติิ

อยู่่�เพื่่�ออะไร
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	 แต�ละครัั�งกวิ�าจะกล้าอพื่ยู่พื่
ต้องพื่านพื่บุแล้งข�มั่และขมั่ข่�น
สุ้่ชีะตาที่รักรัรัมั่ทัี่�งกลำ�ากล่น
หมั่ายู่ถ์ื�นอ่�นชัี�วิครัาวิปลอบุร้ัาวิรัอน

	 ทุี่กแดิ์ดิ์แรังฝันหลั�งทัี่�งลมั่หนาวิ
ค่อเร่ั�องรัาวิครัาวิช่ีพื่ยู่ังกางปีกรั�อน
สุำารัวิจโลกทุี่กวัินท่ี่�สัุญจรั
เพ่ื่�อต�อฝัันฟ่้ายู่ฟ้้อนให้วิ�อนฟ้้า

	 หลากล่กนกเก์ดิ์ใหมั่�วัิยู่กำาดัิ์ดิ์
ปีกเพ์ื่�งผิลัดิ์วัิยู่พ้ื่นเป็นขนหนา
ออกเด์ิ์นที่างเป็นหม่ั่�สุ้่ชีะตา
ขณะหม่ั่�ป่่ยู่�าเร์ั�มั่รัาแรัง

	 รัะยู่ะที่างไกลเหล่อเหน่อพ่ื่�นโลก
ปีกน้อยู่โบุกด้ิ์วิยู่หวัิงพื่ลังแฝัง
ผิ�านฝันซึ่ำ�าแดิ์ดิ์ดุิ์สุาดิ์ยูุ่แยู่ง
หัวิใจแกรั�งยู่ังมุั่�งหน้าบ์ุนฝ่ัาไป

	 วัินท่ี่�แรังโรัยู่ล้า…ถ่ืงท่ี่�สุุดิ์
ก็พื่ลันผุิดิ์แสุงเร่ัองเบุ่�องหน้าใสุ
กลางสุ่เข่ยู่วิกล้าผิลัดิ์รัะบัุดิ์ใบุ
ช่ีว์ิตใหมั่�สุดิ์ช่ี�นกลับุค่นมั่า

อยู่่�เพื่่�ออะไร14
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	 ฤด่ิ์กาลขับุเคล่�อนเหม่ั่อนคำาสัุ�ง
ช่ีพื่ต้องยู่ังหยู่ัดิ์อยู่่�สุ้่ฟั้นฝ่ัา
อยู่่�เพ่ื่�อรัอดิ์ที่�องโลกโชีคชีะตา
บุอกปลายู่ปีกให้ผิกฟ้้าอ่กครัาครัั�ง

“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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	 ฟ้้าไมั่�เคยู่	ขอต้นไม้ั่	ให้ผิล์ดิ์อก
เพ่ื่ยู่งสุายู่หมั่อกสัุมั่ผัิสุผิ�านจ่งบุานเบุ�ง
ไพื่รัม์ั่เคยู่ขอนกให้ร้ัองเพื่ลง
เพ่ื่ยู่งกลั�นออกมั่าเองเพื่ลงโบุกบ์ุน

	 นำ�าไมั่�เคยู่ขอรุ้ังให้พุื่�งผิ�าน
ที่รัายู่ไมั่�อยู่ากจากบุ้านบุนลานห์น
เรัาไมั่�เคยู่ขอนำ�าให้ฉัำ�าร์ัน
ปฏ์ิท์ี่นยู่ังไปต�อไมั่�รัอใครั

	 ทุี่กอยู่�างถ่ืกกำาหนดิ์ด้ิ์วิยู่กฎโลก
ทัี่�ง	ทุี่กข์	โศัก	แสุง	สุ่	ท่ี่�สุดิ์ใสุ
วิงจรัช่ีพื่เดิ์�นชัีดิ์อุบัุต์ไป
เก์ดิ์เพ่ื่�อร้ัางลาไกลไมั่��ต�างกัน

	 จ่งเสุ้นที่าง	วิกวิน	คนคว้ิาไขวิ�
ควิามั่เป็นไปแตกต�างบุนที่างฝััน
ทัี่�งอยู่ากม่ั่	อยู่ากเป็น	ไมั่�เว้ินวัิน
แต�ละก้าวิยู่าวิสัุ�นรั�วิมั่บัุ�นปลายู่

“เสรีแห่งชีวิต”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทกลิอนัสุืภาพ ระดัับนัักเรียนั
 นัางสืาวีนัพรัติน์ั เติิมธ์นัาสืมบัติิ

อยู่่�เพื่่�ออะไร
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	 บุ้างตกตำ�า	สุ่งสุ�ง	ใดิ์บุ�งช่ี�
บุ้างก็ชัี�วิ	บุ้างก็ด่ิ์	ม่ั่หลากหลายู่
ทัี่�ง	ขาวิ	ดิ์ำา	ครับุค่�อยู่่�ในกายู่
ทัี่�ง	ยู่าก	ง�ายู่	เว่ิยู่นสุลับุกลับุไปมั่า

	 กล้าจะก้าวิก็เด์ิ์นไกลไปฟ้้าสุุดิ์
ถือดิ์ใจที่รุัดิ์ก็ตายู่อยู่่�ก้นภ่ัผิา
เท้ี่าของคนเก์ดิ์แกรั�งแรังกายู่า
ใจของคนแกรั�งกวิ�าบุาที่าคน

	 ซ่ึ่�งคำาถืามั่ใดิ์ใดิ์ใต้ฟ้้าครัอบุ
ม่ั่คำาตอบุแน�แท้ี่ตั�งแต�ต้น
ภัาพื่ท่ี่�เห็น	ควิามั่เป็นจร์ัง	ยู่์�งซึ่�อนกล
บุางเหตุผิลสุร้ัางเพ่ื่�อปรัะโลมั่ใครั

	 เก์ดิ์มั่าเพ่ื่�ออะไรัใครัอาจตอบุ
ต�างเหตุผิลควิามั่ชีอบุค์ดิ์วิ�าใชี�
ตามั่ควิามั่ค์ดิ์อุบัุต์เหตุปัจจัยู่
เก์ดิ์มั่าเพ่ื่�อส์ุ�งใดิ์ภัายู่ในตน

	 เว่ิยู่นควิามั่สุุขควิามั่เศัร้ัา...ควิามั่เขลาโลก
เว่ิยู่นควิามั่ทุี่กข์ควิามั่โศักก่�หม่ั่�นหน
ส์ุ�งชัี�วิครัาวิหยู่์บุยู่่มั่อยู่�าปล่�มั่ปรัน
รั�างกายู่คนจักสุลายู่ไมั่�ก่�ปี

อยู่่�เพื่่�ออะไร18
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	 อยู่่�เป็นไปเป็นตามั่ธรัรัมั่ชีาต์
ด้ิ์วิยู่บุร์ัสุุที่ธ์�ผุิดิ์ผิาดิ์สุะอาดิ์สุ่
ด่ิ์	รุ้ัง	นำ�า	กรัวิดิ์	ห์น	ยู่์�มั่ยู่์นด่ิ์
เรัาเป็นหน่�งเสุร่ัท่ี่�อยู่่�มั่า

“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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๐	อยู่่�เพ่ื่�ออะไรั...
ถืามั่หัวิใจ	สัุกน์ดิ์	เถ์ืดิ์ม์ั่ตรัเอ๋ยู่
วัินเวิลา	ฤด่ิ์กาล	ท่ี่�ผิ�านเลยู่

ใชี�เพ่ื่ยู่งเชียู่	พ์ื่ศัชีมั่	ลมั่หายู่ใจ

๐	แต�อยู่่�เพ่ื่�อ	เน่�อหน�อ	ของพื่�อแมั่�
ผ้่ิเปี�ยู่มั่ท้ี่น	รัักแท้ี่	ม่ั่แต�ให้

แม้ั่ลาจาก	ใจกายู่	ใชี�หายู่ไป
หากอยู่่�ใน	ตัวิล่ก	ทุี่กผ่ิกพัื่น

๐	อยู่่�เพ่ื่�อจะ	ได้ิ์ม่ั่	เสุร่ัส์ุที่ธ์�
โบุยู่บ์ุนกับุ	ช่ีว์ิต	ดัิ์งค์ดิ์ฝััน

แม้ั่ไมั่�อาจ	นานนับุ	ชัี�วิกัปกัลป์
ก็ม่ั่วัิน	ร้่ัจัก	จะรัักใครั

๐	อยู่่�เพ่ื่�อรััก	ตนเอง	และผ้่ิอ่�น
ด้ิ์วิยู่ใจต่�น	ก้าวิข้ามั่	ควิามั่หลับุใหล

จะเช่ี�อชีาต์	ชีนชัี�น	เผิ�าพัื่นธ์ุใดิ์
ขออยู่�าได้ิ์	มั่องข้ามั่	ควิามั่เป็นมั่นุษย์ู่

“อยู่เพื่ออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง”
รางวัีลิชนัะเลิิศ

ประเภทกลิอนัสุืภาพ ระดัับประชาชนั 
นัายอภิชาติิ ดัำาดีั

อยู่่�เพื่่�ออะไร
“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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๐	อยู่่�บุนด์ิ์น	ผ่ินใดิ์	ให้ไออุ�น
ตอบุแที่นคุณ	แผิ�นด์ิ์น	ไมั่�ส์ุ�นสุุดิ์

รั�วิมั่สุร้ัางบุ้าน	แปงเม่ั่อง	ให้เร่ัองรุัจ
ม์ั่เคยู่หยูุ่ดิ์	ยู่�างก้าวิ	แม้ั่ยู่าวิไกล

๐	ป้องด์ิ์นไว้ิ	ไม้ั่ห�มั่	ไพื่รัรั�มั่ร่ั�น
ผัินนำ�าค่น	ผ่ินป่า	ธารัาใสุ

เพื่ล์นล้อลมั่	พัื่ดิ์เล�น	ให้เยู่็นใจ
คอยู่เต์มั่ไฟ้	รัักกรุั�น	ให้อุ�นที่รัวิง

๐	อยู่่�เพ่ื่�อที่ำา	หน้าท่ี่�	ของช่ีว์ิต
พัื่นธก์จ	น้อยู่ใหญ�	ให้ลุล�วิง

แผ้ิวิถืางที่าง	ที่อดิ์ยู่าวิ	สุ่�ดิ์าวิดิ์วิง
เพ่ื่�อชีนปวิง	พ้ื่นจาก	ควิามั่ยู่ากไร้ั

๐	อยู่่�เพ่ื่�อรัอ	อรุัณรุั�ง	ของพื่รุั�งน่�
วัินท่ี่�โลก	จะได้ิ์ม่ั่	ว์ิถ่ืใหมั่�

ควิามั่เกล่ยู่ดิ์โกรัธ	โหดิ์ร้ัายู่	มั่ลายู่ไป
อบุอวิลโลก	ทัี่�งใบุ	ด้ิ์วิยู่ไมั่ตร่ั

๐	อยู่่�เพ่ื่�อจะ	ชี�วิยู่กัน	สุร้ัางสุรัรัค์โลก
ดัิ์บุทุี่กข์โศัก	อัปยู่ศั	การักดิ์ข่�

อยู่่�เพ่ื่�อสุร้ัาง	ควิามั่งามั่	และควิามั่ด่ิ์
ตรัาบุยู่ังม่ั่	เร่ั�ยู่วิแรัง	รั�วิมั่แบุ�งปัน

อยู่่�เพื่่�ออะไร22
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๐	อยู่่�เพ่ื่�อคอยู่	แสุงที่อง	ของวัินใหมั่�
อยู่่�เพ่ื่�อสุ้่	ผิองภััยู่	ไมั่�ไหวิหวัิ�น

อยู่่�เพ่ื่�อสุร้ัาง	ปรัะโยู่ชีน์สุุข	ทุี่กค่นวัิน
อยู่่�เพ่ื่�ออยู่่�	กับุปัจจุบัุน	เที่�านั�นเอง...

“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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1.
	 “โตไวิไวิได้ิ์ไหมั่เล�าเจ้าต้นไม้ั่...”		 จะบุำารุังก้านใบุให้เต็มั่ท่ี่�
แผิ�รั�มั่เงาสุาขาปรัะดิ์าม่ั่	 	 หวัิงกล่บุสุ่หวิ�านกล์�นสุ�งดิ์ำารังใจ
“โตไวิไวิได้ิ์ไหมั่เล�าเจ้าแมั่วิน้อยู่...”	 	 จะค�อยู่ค�อยู่อาที่รัป้อนข้าวิให้
เป็นเพ่ื่�อนเล�นหยู่อกเยู้่าเกาคางไป	 	 คอยู่คลอเคล่ยู่เค่ยู่งใกล้ไล�เหงางำา
“โตไวิไวิได้ิ์ไหมั่เล�าเจ้าควิามั่ฝััน...”	 	 จงโตค่นโตวัิน	ฝัันด่ิ์�มั่ดิ์ำ�า
ฝัันใดิ์ย์ู่�งใหญ�นักชี�วิยู่ชัีกนำา	 	 เร์ังรัะบุำาโบุกบ์ุนจ์นตนาการั
“โตไวิไวิได้ิ์ไหมั่	หัวิใจเรัา...”	 	 ได้ิ์ไต�เต้าตามั่ฝัันหอมั่วัินหวิาน
ได้ิ์ต�อเต์มั่เต์มั่เต็มั่เก็บุเล็มั่งาน	 	 ได้ิ์ลงหลักปักฐานดิ์าลด้ิ์วิยู่ตน

2.
	 คล้ายู่พื่บุวิ�าฝัันนั�นใชี�ฝัันแท้ี่	 	 เพื่รัาะฝัันแปรัร่ัปรัอยู่ให้ถือยู่รั�น
การัเรั�งเร้ัาที่ำาอะไรักับุใจคน	 	 เร้ัาเรั�งจนล่มั่อะไรัหนอใจเรัา
“ไมั่�ต้องโตไวิไวิหรัอกต้นไม้ั่...”	 	 ค�อยู่ยู่น่หยู่ดัิ์เหยู่ยู่่ดิ์ใบุอยู่�างใจเจ้า
ละเล่ยู่ดิ์ค่นและวัินอันงามั่เงา	 	 ไมั่�เพื่ร่ัยู่กควิามั่เห่�ยู่วิเฉัาไล�เยู่าว์ิวัิยู่
“ไมั่�ต้องโตไวิไวินะแมั่วิน้อยู่...”	 	 เด่ิ์�ยู่วิเข่�ยู่วิเล็บุจะข�วินรัอยู่ผ์ิวิพื่ร้ัอยู่ได้ิ์
เขาจะทุี่บุต่เจ้าม์ั่เอาใจ	 	 ถืนอมั่ควิามั่เป็นไปเอาไว้ินะ
“ไมั่�ต้องโตไวิไวิ	,	ควิามั่ใฝ่ัฝััน...”		 	 ให้มุั่�งมัั่�นต่�นร้่ัค่�ขณะ
ไมั่�ต้องแอ�นอกอ้ารัับุภัารัะ	 	 ไมั่�ต้องร่ับุเข้าปะที่ะคะคานกัน
“ค�อยู่ค�อยู่เต์บุโตไปนะใจน้อยู่น้อยู่...”		 กาลเคล่�อนคล้อยู่ค�อยู่เคล่�อนไปนะใจฝััน
เร่ั�ยู่วิแรังรัักเร่ัยู่นร้่ัสุ่�ปัจจุบัุน	 	 ไมั่�เรั�งเร้ัาค่นและวัินจนฟั้�นเฟ้้อน

3.
	 แหละ	ค่นวัินผัินแปรัม่ั่แง�งามั่	 	 ตั�งคำาถืามั่ตอบุคำาใจยู่ามั่ไหวิเคล่�อน
	ค�อยู่ก�อร่ัปท่ี่ละน์ดิ์ไมั่�บ์ุดิ์เบุ่อน		 	 การัมั่าเยู่อ่นโลกครัั�งหน่�งจ่งงามั่แท้ี่...

“การมาเยือนโลกครั้งหนึ่งจึงงามแท้...”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทกลิอนัสุืภาพ ระดัับประชาชนั 
นัายรังสิืมันัต์ิ จุลิหริก

อยู่่�เพื่่�ออะไร
“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔

25



“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔

อยู่่�เพื่่�ออะไร26



	 ใครัจะอยู่่�	เพ่ื่�ออะไรั	ไมั่�สุำาคัญ	 ขอเธออยู่่�	เพ่ื่�อฉััน	จะได้ิ์ไหมั่

ตรัาบุจนถ่ืง	ห้วิงสุุดิ์ท้ี่ายู่	ลมั่หายู่ใจ	 ฉัันอยู่่�ได้ิ์	อยู่่�ด่ิ์	เพื่รัาะม่ั่เธอ

	 เพื่รัาะม่ั่เธอ	จ่งม่ั่ที่าง	อยู่�างม่ั่ธรัรัมั่	 คอยู่ช่ี�นำา	รัะล่กร้่ั	อยู่่�เสุมั่อ

ให้ปรัะจักษ์	เม่ั่�อปรัะจบุ	ทุี่กพื่บุเจอ	 ไมั่�หมั่กมุั่�น	เมั่าละเมั่อ	กับุสุามั่านย์ู่	

	 เพื่รัาะม่ั่เธอ	เหม่ั่อนม่ั่ทุี่น	แห�งศัรััที่ธา	 ข�มั่โมั่หันธ์	ตัณหา	อยู่�างกล้าหาญ

เพ่ื่�อผ้่ิอ่�น	เพ่ื่�อสัุงคมั่	อุดิ์มั่การัณ์	 ให้ที่ำางาน	ที่ำาหน้าท่ี่�	ท่ี่�ซ่ึ่�อตรัง	

	 เพื่รัาะม่ั่เธอ	จ่งม่ั่ฝััน	อันบุรัรัเจ์ดิ์	 ว์ิไลเล์ศั	ว์ิลาสุลำ�า	ม์ั่เล่อนหลง

ได้ิ์รัังสุรัรัค์	ควิามั่ค์ดิ์	ว์ิจ์ตรับุรัรัจง	 เพ่ื่�อเสุร์ัมั่สุ�ง	น์รัม์ั่ต	จ์ตว์ิญญาณ	

	 เพื่รัาะม่ั่เธอ	วัินน่�	จ่งม่ั่หลัก	 มั่องหล้าโลก	ด้ิ์วิยู่รััก	สุมัั่ครัสุมั่าน

แม้ั่นบุ้านเม่ั่อง	ม่ั่ดิ์มั่น	อนธการั	 พื่ร้ัอมั่ถ่ือเท่ี่ยู่น	ต้านที่าน	ท้ี่าอธรัรัมั่

	 เพื่รัาะม่ั่เธอ	ช่ีว่ิ	จ่งม่ั่สุุข	 ไมั่�ดัิ์บุทุี่กข์	ด้ิ์วิยู่ใจ	ค์ดิ์ใฝ่ัตำ�า

ใช้ีสุต์	เพ่ื่�อพื่า	ปัญญานำา	 ให้ร้่ัก์จ	ร้่ักรัรัมั่	แห�งโลก่ย์ู่

	 ขอเธออยู่่�	เพ่ื่�อฉััน	ให้มัั่�นคง	 เพ่ื่�อดิ์ำารัง	ด่ิ์งามั่	ตามั่ว์ิถ่ื	

ฉัันภ่ัม์ั่ใจ	ในช่ีว์ิต	ท่ี่�ค์ดิ์ด่ิ์	 ที่ำาส์ุ�งท่ี่�	เป็นธรัรัมั่	ทุี่กศัรััที่ธา

	 ใครัจะอยู่่�	เพ่ื่�ออะไรั	ชี�างใครัเขา	 เรัาอยู่่�ให้	ตัวิเรัา	ม่ั่คุณค�า

ฉัันคุยู่กับุ	กรัะจก	ทุี่กครัาวิครัา	 ฉัันม์ั่ได้ิ์	เก์ดิ์มั่า	เพ่ื่�อหายู่ใจ

“อยู่เพื่อฉัน”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทกลิอนัสุืภาพ ระดัับประชาชนั 
ชูชาติิ ครุฑใจกล้ิา
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	 บุ้านเก์ดิ์ของฮู่ญันตั�งอยู่่�ใจกลางอำาเภัอสุุค์รั์น	 จังหวัิดิ์ 

นรัาธ์วิาสุ	หน่�งในพ่ื่�นท่ี่�สุ่แดิ์งท่ี่�กองเพื่ล์งปร์ัศันายัู่งคงปะทุี่และ 

เผิาผิลาญช่ีว์ิตผ้่ิบุร์ัสุุที่ธ์�ไปแล้วิอยู่�างมั่ากมั่ายู่	 ข�าวิร้ัายู่รัายู่แล้วิ 

รัายู่เล�าเก์ดิ์ข่�นจนกลายู่เป็นควิามั่ชี์นชีา	 ผ่ิ้คนท่ี่�น่�ต�างร่ั้โดิ์ยู่ 

สัุญชีาตญาณวิ�าต้องใช้ีช่ีว์ิตแบุบุรัะแวิดิ์รัะวัิงอยู่�างท่ี่�สุุดิ์	 และ 

หากจะกล�าวิวิ�า	 การัใช้ีช่ีว์ิตให้ผิ�านวัินในแต�ละวัิน	 ณ	 พ่ื่�นท่ี่� 

แห�งควิามั่ไมั่�แน�นอน	ต้องเด์ิ์มั่พัื่นกันด้ิ์วิยู่ลมั่หายู่ใจ	 ก็คงม์ั่ใชี� 

เร่ั�องท่ี่�ไกลเก์นจร์ังมั่ากนัก	 เพื่รัาะชีายู่แดิ์นแห�งน่�น่�เอง	 เป็น 

จุดิ์เก์ดิ์เหตุท่ี่�ที่ำาให้ช่ีว์ิตของเธอต้องพื่ล์กผัิน	 สัุ�นสุะเท่ี่อนและ

ม์ั่อาจหวินค่นดัิ์งเด์ิ์มั่ได้ิ์อ่กตลอดิ์กาล

	 ภัายู่ใต้ข่ดิ์จำากัดิ์แห�งช่ีว์ิตอันแสุนสุาหัสุบุนรัถืเข็นท่ี่�ฮู่ญัน 

ต้องเผิชี์ญมั่านานนับุสุ์บุปีดิ์้วิยู่สุาเหตุอัมั่พื่าตที่�อนล�าง	 มัั่น 

เป็นดัิ์�งพัื่นธนาการัรััดิ์ร่ังอ์สุรัภัาพื่อันสุดิ์ใสุแห�งวัิยู่รุั�นท่ี่�เธอ 

ควิรัจะม่ั่	 จ่งแที่บุเป็นไปไมั่�ได้ิ์ท่ี่�เรัาจะนัดิ์เจอเพ่ื่�อพื่บุปะพ่ื่ดิ์คุยู่ 

กันตามั่สุถืานท่ี่�ที่�องเท่ี่�ยู่วิต�างๆ	 เฉักเชี�นวัิยู่รุั�นผ้่ิม่ั่ช่ีว์ิตปกต์ทัี่�วิๆ 

ไป			กรัะทัี่�งเช้ีาตร่ั�ชี�วิงปิดิ์เที่อมั่ใหญ�ปีท่ี่�แล้วิ		ด้ิ์วิยู่แรังค์ดิ์ถ่ืงเพ่ื่�อน 

ฉัันจ่งร่ับุตัดิ์ส์ุนใจต่ตั�วิรัถืต้่โดิ์ยู่สุารัจากหาดิ์ใหญ�ไปยู่ังจังหวัิดิ์ 

นรัาธ์วิาสุ	 ก�อนดิ์วิงตะวัินกลมั่โตโคจรัตั�งฉัากกับุพ่ื่�นโลก 

“แรงปรารถนาของฮูญัน”
รางวัีลิชนัะเลิิศ

ประเภทควีามเรียง ระดัับนัักเรียนั
นัางสืาวีฮีีดัายะห์ เบ็ญโกบ
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เล็กน้อยู่	 ฉัันพื่ลันเอ�ยู่ถ้ือยู่คำาขอบุคุณพื่รัะเจ้าท่ี่�ที่รังเอ่�ออำานวิยู่

ให้ฉัันดัิ์�นด้ิ์นมั่าถ่ืงยู่ังจุดิ์หมั่ายู่ปลายู่ที่างท่ี่�ชีวินต่�นเต้นได้ิ์ 

โดิ์ยู่สุวัิสุด์ิ์ภัาพื่

	 ฮู่ญันและคุณน้าอาม่ั่นะฮู์	(ญาต์สุน์ที่ของเธอ)	อ้าแขน 

ต้อนรัับุฉัันอยู่�างอบุอุ�นดิ์ุจสุมั่าชี์กในครัอบุครััวิ	 หลังจาก 

รัับุปรัะที่านอาหารัเย็ู่นรั�วิมั่กันเร่ัยู่บุร้ัอยู่	ฮู่ญันเอ�ยู่ชีวินฉัันและ 

คุณน้าฯ		ไปเยู่่�ยู่มั่กุโบุร์ั	(สุุสุาน)	คุณน้าฯ	วิานฉัันชี�วิยู่ถ่ือของใช้ี 

ท่ี่�จำาเป็นของฮู่ญัน	สุ�วินที่�านที่ำาหน้าท่ี่�อุ้มั่รั�างกายู่อันผิอมั่บุาง 

ของหลานสุาวิข่�นนั�งบุนรัถืกรัะบุะของที่�านอยู่�างคล�องแคล�วิ 

และอ�อนโยู่นยู่์�ง	 ไมั่�ถ่ืง	 5	 นาท่ี่	 เรัาก็เด์ิ์นที่างมั่าถ่ืงยู่ังลาน 

จอดิ์รัถืหน้ารัั�วิกุโบุรั์	 บุรัรัยู่ากาศัสุงัดิ์เง่ยู่บุเยู่่ยู่บุเยู่็น	 เสุ่ยู่ง 

หว์ิวิหว่ิดิ์ของสุายู่ลมั่และจักจั�นผิสุานกันคลับุคล้ายู่บุที่เพื่ลง 

แสุนเศัร้ัา	 ต้นลั�นที่มั่ตรังร์ัมั่รัั�วิผิล์ดิ์อกนวิลขาวิพื่รัาวิสุะพื่รัั�ง 

คุณน้าฯ	 ที่ำาหน้าท่ี่�อุ้มั่ฮู่ญันลงจากรัถืโดิ์ยู่ท่ี่�ฉัันเองได้ิ์เตร่ัยู่มั่ 

รัถืเข็นสุำาหรัับุรัอรัับุเธออยู่�างทัี่นจังหวิะ	 ฉัันร่ับุอาสุาที่ำาหน้าท่ี่� 

เข็นรัถืเข็นเพ่ื่�อนรัักด้ิ์วิยู่ควิามั่ร้่ัสุ่กเต็มั่ใจ

	 คุณน้าฯ	 ก้าวิเด์ิ์นนำาเรัาไปยู่งัหลุมั่ศัพื่บุุคคลทัี่�งสุองผ้่ิเป็น 

ท่ี่�สุุดิ์แห�งควิามั่รัักของฮู่ญัน	 ทัี่นท่ี่ท่ี่�ถื่งยู่ังหลุมั่ศัพื่บุุพื่การ่ั 

ฝันนำ�าตาได้ิ์พื่รั�างพื่รัายู่ไหลอาบุใบุหน้าเน่ยู่นสุวิยู่ของฮู่ญัน

จนเปียู่กปอน	 คุณน้าฯ	 พื่ลันโผิเข้าโอบุกอดิ์เธอหวัิงปลอบุ 

ปรัะโลมั่หลานรัักให้ม่ั่ควิามั่เข้มั่แข็ง	 ฉัันเองก็พื่ลันที่รัุดิ์เข�า 
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กับุพ่ื่�นด์ิ์นเพ่ื่�อกุมั่ม่ั่อเพ่ื่�อนรัักต�างภัาษาดิ์้วิยู่ควิามั่เห็นใจ 

ในชีะตาช่ีว์ิตอันแสุนเศัร้ัา	 ฮู่ญันร่ับุคว้ิาชีายู่ผ้ิาฮ์ูญาบุข่�นมั่า 

ซัึ่บุหยู่าดิ์นำ�าตาท่ี่�ยู่ังหลั�งไหลไมั่�ยู่อมั่หยูุ่ดิ์ของตน	พื่ร้ัอมั่สุะกดิ์ 

กลั�นเสุ่ยู่งรัำ�าไห้สุะอ่กสุะอ่�นม์ั่ให้หลุดิ์ลอดิ์จากร์ัมั่ฝีัปาก 

สัุ�นรัะรั์ก	 ฉัันร่ั้สุ่กสุะที่้านใจในภัาพื่ช่ีวิ์ตท่ี่�ยู่์�งกวิ�าน์ยู่ายู่ของ 

เพ่ื่�อนรัักผ้่ิสุ่ญเสุ่ยู่ทัี่�งรั�มั่โพื่ธ์�และรั�มั่ไที่รัในชี่ว์ิตไปในครัา 

เด่ิ์ยู่วิกัน

	 กรัะทัี่�งกรัะแสุควิามั่โศักท่ี่�ซัึ่ดิ์สุาดิ์ดิ์วิงใจค�อยู่ๆ	 สุรั�างซึ่าลง 

ฮู่ญันได้ิ์นำาพื่าฉัันยู่้อนกลับุไปสุ่�ภัาพื่เหตุโศักนาฏิกรัรัมั่เม่ั่�อ 

10	 ปีท่ี่�แล้วิด้ิ์วิยู่นำ�าเสุ่ยู่งท่ี่�ยู่ังเจ่อสุะอ่�น...คำ�าค่นนั�นเธอม่ั่อายูุ่ 

เพ่ื่ยู่ง	 7	 ขวิบุ	 หลังกลับุมั่าจากเท่ี่�ยู่วิชีมั่ควิามั่ว์ิจ์ตรัตรัะการั 

ของหาดิ์นรัาทัี่ศัน์	 (จังหวัิดิ์นรัาธ์วิาสุ)	 เธอจำาได้ิ์วิ�าวัินทัี่�งวัิน 

ของวัินนั�นท้ี่นที่�วิมั่ไปดิ์้วิยู่ควิามั่หฤหรัรัษ์ตรัาบุแสุงสุุดิ์ท้ี่ายู่ 

อำาลาโลก	 กรัะทัี่�งขากลับุมั่ายู่ังตัวิอำาเภัอสุุค์รั์นเหตุการัณ์ 

อันเป็นฝัันรั้ายู่แห�งช่ีวิ์ตไดิ์้อุบัุต์ข่�นอยู่�างไรั้ที่างล�วิงร่ั้	มัั่นค่อ 

เหตุลอบุวิางรัะเบ์ุดิ์ท่ี่�เก์ดิ์ข่�นโดิ์ยู่กร้ัานม่ั่อโจรับุาปผ้่ิมุั่�ง 

ที่ำาลายู่ล้างสัุนต์ภัาพื่	 ทุี่กส์ุ�งเก์ดิ์ข่�นเพ่ื่ยู่งเสุ่�ยู่วิว์ินาท่ี่	 แต�กลับุ 

ม่ั่ผิลลัพื่ธ์อยู่�างร้ัายู่กาจและสุร้ัางควิามั่เจ็บุปวิดิ์รุันแรังทัี่�งต�อ

กายู่และใจบุอบุชีำ�าของเธออยู่�างม์ั่อาจปรัะมั่าณได้ิ์

	 รัถืเก๋งคันงามั่ของครัอบุครััวิกลายู่สุภัาพื่เป็นซึ่าก 

เศัษเหล็กอัปลักษณ์ในชัี�วิพื่ร์ับุตา	แรังรัะเบ์ุดิ์สุ�งผิลให้รัถืกรัะเด็ิ์น 
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ลอยู่คว้ิางในอากาศัรัาวิล่กฟุ้ตบุอลก�อนตกกรัะแที่กพ่ื่�นรุันแรัง 

ลงไปในค่นำ�าแห้งขอดิ์	 ควิามั่เจ็บุปวิดิ์สุุดิ์พื่รัรัณนา	 เพื่รัาะ 

บุาดิ์แผิลฉักรัรัจ์จากแรังอดัิ์และสุะเก็ดิ์รัะเบ์ุดิ์ท่ี่�พุื่�งเข้าท์ี่�มั่แที่ง 

ที่ะลวิงรั�างกายู่ของเธอและพื่�อแมั่�ที่ำาให้สุต์สัุมั่ปชัีญญะและ 

ปรัะสุาที่สัุมั่ผัิสุทัี่�ง	5	ของเธอค�อยู่ๆ	หยุู่ดิ์ตอบุสุนอง	พื่�อและแมั่� 

ของเธอแน�น์�งไปในทัี่นท่ี่	 ก�อนภัาพื่ทุี่กอยู่�างจะดัิ์บุว่ิบุลง	 เธอ 

สัุมั่ผัิสุได้ิ์ถ่ืงเงาสุ่งใหญ�และกล์�นหอมั่ของท่ี่ตแห�งควิามั่ตายู่ 

ท่ี่�เคล่�อนกายู่เข้ามั่ารัับุดิ์วิงว์ิญญาณของเธอและครัอบุครััวิ 

เพ่ื่�อเด์ิ์นที่างข้ามั่ไปสุ่�อาณาจักรัอันน์รัันดิ์ร์ั

	 กวิ�า	2	สัุปดิ์าห์แห�งการัยู่่�อลมั่หายู่ใจในห้องผ้่ิป่วิยู่ว์ิกฤต์

เป็นชี�วิงวิลาแห�งควิามั่เป็น	 -	 ควิามั่ตายู่ท่ี่�ฮู่ญันแที่บุม์ั่ได้ิ์รัับุร้่ั 

ถ่ืงควิามั่เจ็บุปวิดิ์มั่หาศัาลท่ี่�เก์ดิ์ข่�นกับุสุรัรัพื่างค์บุางผิอมั่ 

ของตน	หลังจากล�วิงพื่้นข่ดิ์อันตรัายู่	เธอถ่ืกยู่้ายู่เข้ามั่ายู่ัง 

ห้องพัื่กฟ้้�น	 ทัี่นท่ี่ท่ี่�ล่มั่ตาข่�นอยู่�างลำาบุาก	 หยู่ั�งล่กลงไป 

ในห้วิงควิามั่ร่ั้สุ่ก	 เธอมั่์ไดิ์้ให้ควิามั่สุำาคัญกับุผิ้าพัื่นแผิลท่ี่� 

พัื่นรัอบุๆ	 สุ�วินล�างรัาวิมัั่มั่ม่ั่�ซ่ึ่�งปรัาศัจากควิามั่ร้่ัสุ่กของตน 

เพื่รัาะยู่ามั่ท่ี่�หัวิใจอ�อนแอและเจ็บุร้ัาวิแสุนสุาหัสุ	 ส์ุ�งท่ี่�เด็ิ์กน้อยู่ 

อยู่�างเธอต้องการัมั่ากท่ี่�สุุดิ์ในตอนนั�นค่ออ้อมั่กอดิ์อันแสุน 

อบุอุ�นของพื่�อแมั่�	 แต�ส์ุ�งท่ี่�ปรัารัถืนา	 คงเป็นไปได้ิ์มั่ากท่ี่�สุุดิ์ 

เพ่ื่ยู่งแค�ควิามั่เพ้ื่อฝัันและภัาพื่ในควิามั่ที่รังจำาท่ี่�เคยู่ม่ั่เที่�านั�น

	 แสุงแรักเร่ั�อรัายู่รัะบุายู่ฟ้้า	 หลังจากรัับุปรัะที่านอาหารัเช้ีา
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บุนเต่ยู่งคนไข้	 คุณน้าได้ิ์บุอกฮู่ญันด้ิ์วิยู่นำ�าเสุ่ยู่งแสุนนุ�มั่นวิล

แต�เปี�ยู่มั่ปร์ั�มั่ด้ิ์วิยู่ควิามั่เจ็บุปวิดิ์อยู่�างท่ี่�สุุดิ์วิ�า	 ก�อนท่ี่�เธอจะ

ฟ้้�นได้ิ์ปรัะมั่าณสัุปดิ์าห์ญาต์ๆ	 ได้ิ์เด์ิ์นเร่ั�องกับุที่างการัฯ	 เพ่ื่�อ 

ขอนำารั�างไร้ัว์ิญญาณทัี่�งพื่�อและแมั่�ของเธอไปที่ำาพ์ื่ธ่ละหมั่าดิ์ 

และฝัังใกล้กันตามั่หลักการัของศัาสุนา	 เธอกลำ�ากล่นและ 

กลั�นเสุ่ยู่งรัำ�าไห้กับุควิามั่จร์ังท่ี่�ได้ิ์ยู่์นด้ิ์วิยู่ดิ์วิงใจท่ี่�ยู่�อยู่ยัู่บุ 

แตกสุลายู่	 ควิามั่รัวิดิ์รั้าวิในห้วิงสุำาน่กท่ี่�ตนเองไมั่�ม่ั่แมั่้แต� 

เร่ั�ยู่วิแรังลุกข่�นยู่่นเพ่ื่�อตามั่ไปรัำ�าลาและคารัวิะที่�านทัี่�งสุอง 

ท่ี่�สุุสุาน	 ได้ิ์กดิ์ทัี่บุควิามั่เศัร้ัาโศักให้ยู่์�งดิ์ำาด์ิ์�งลงสุ่�เหวิล่กในใจ	 

ควิามั่ร้่ัสุ่กอยู่ากตายู่ได้ิ์บัุงเก์ดิ์ข่�นรัาวิพื่ายูุ่ร้ัายู่ท่ี่�ไมั่�ม่ั่วิัน 

ยู่อมั่สุงบุ	 ไฟ้แค้นท่ี่�ม่ั่ต�อตัวิผ่ิ้ก�อเหตุถ่ืกจุดิ์จนลุกโชีต์ชี�วิง 

อยู่่�ภัายู่ในใจ	 สุำาหรัับุเธอในตอนนั�น	 การัจะปล�อยู่วิางและ 

ให้อภััยู่กับุทุี่กส์ุ�งท่ี่�เก์ดิ์ข่�น	 เป็นเร่ั�องท่ี่�หนักหนาเก์นกวิ�าจะที่ำาใจ

ยู่อมั่รัับุและเป็นไปได้ิ์

	 จนวัินหน่�ง	 ฮู่ญันได้ิ์พ่ื่ดิ์คุยู่กับุ	 “เมั่อร์ัซ่ึ่ยู่์”	 เพ่ื่�อนรุั�นพ่ื่� 

ผ้่ิเล่�อมั่ใสุในศัาสุนาคร์ัสุต์ที่างจดิ์หมั่ายู่	 เธอและครัอบุครััวิ 

อาศััยู่อยู่่�ตรังหน่อสุุดิ์แดิ์นสุยู่ามั่	กรัะนั�นเธอทัี่�งสุองต�างแบุ�งเวิลา 

เข่ยู่นจดิ์หมั่ายู่สุ�งถ่ืงกันและกันอยู่�างสุมั่ำ�าเสุมั่อ	ฮู่ญันปรัะทัี่บุใจ 

ในควิามั่สุุภัาพื่อ�อนโยู่นจากทุี่กๆ	ตัวิอักษรัท่ี่�เธอคนนั�นร้ัอยู่เร่ัยู่ง 

เป็นเร่ั�องรัาวิท่ี่�รัังสุรัรัค์ขวัิญกำาลังใจไดิ์้อยู่�างน�าที่่�ง	 อ่กทัี่�ง 

ควิามั่เช่ี�อท่ี่�แตกต�างมั่์ไดิ์้ขวิางกั�นมั่์ตรัภัาพื่รัะหวิ�างเขา 

ทัี่�งสุองเลยู่แม้ั่แต�น้อยู่	 กรัะทัี่�งฉับัุบุล�าสุุดิ์	 ยู่�อหน้าสุุดิ์ที่้ายู่ 
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ของจดิ์หมั่ายู่	 เมั่อร์ัซ่ึ่ย์ู่ได้ิ์หย์ู่บุยู่กสุ�วินหน่�งจากคำาสุอนอันแสุน 

ซึ่าบุซ่ึ่�งในพื่รัะคัมั่ภ่ัร์ัไบุเบ์ุลให้ฟั้งวิ�า “ถ้้าคุุณให้้อุภััยคุนีอุ่�นี 

พระเจ้้าก็็จ้ะให้้อุภััยคุุณ”	ทัี่นท่ี่ท่ี่�ฮู่ญันได้ิ์อ�านหยู่ดิ์นำ�าตาแห�ง 

ควิามั่สุุขสุงบุท่ี่�เปล่�ยู่นควิามั่ค์ดิ์บุางอยู่�างของเธอก็พื่ลันหลั�งร์ัน 

จนกรัะทัี่�งผิล็อยู่หลับุไป	ในด่ิ์กด่ิ์�นของคำ�าค่นนั�น

		 จากคำาสุอนเพ่ื่ยู่งสัุ�นๆ	แต�ที่รังคุณค�า	และม่ั่ควิามั่หมั่ายู่ 

อยู่�างล้นพ้ื่น	 เสุม่ั่อนแสุงปรัะท่ี่ปสุวิ�างไสุวิในหัวิใจที่ำาให้เธอ 

ไดิ์้ฉัุกค์ดิ์	 ปรัับุและเปล่�ยู่นห้วิงสุำาน่กท่ี่�เคยู่อัดิ์แน�นไปดิ์้วิยู่ 

ควิามั่พื่ยู่าบุาที่อาฆาตแค้น	และการัเอาค่นอยู่�างสุาสุมั่	กลายู่ 

เป็น ‘ทััศนีคุติิทีั�ห้มดจ้ดงดงาม’	 ด้ิ์วิยู่การัให้อภััยู่	 การัมั่อบุ 

ควิามั่รััก-ปรัารัถืนาด่ิ์ต�อทุี่กๆ	 สุรัรัพื่ช่ีพื่บุนโลก	 และการั 

สุรัรัค์สุร้ัางคุณปรัะโยู่ชีน์ต�อเพ่ื่�อนมั่นุษยู่์อยู่�างเต็มั่ท่ี่�โดิ์ยู่ 

ไร้ัซ่ึ่�งเง่�อนไขใดิ์ๆ	ทัี่�งส์ุ�น

 “ฮููญัันี”	นามั่ภัาษามั่ลายู่่	ซ่ึ่�งม่ั่ควิามั่หมั่ายู่ถ่ืง	“สายฝนี” 

เป็นช่ี�อท่ี่�แมั่�ของเธอตั�งให้ตามั่สุภัาพื่อากาศัคำ�าค่นท่ี่�เธอ 

ถ่ือกำาเน์ดิ์บุนโลกใบุน่�	 นับุแต�น่�ไป	 ไมั่�วิ�าอะไรัๆ	 จะเก์ดิ์ข่�น 

ทุี่กๆ	 ลมั่หายู่ใจของเธอจะตั�งมัั่�นอยู่่�บุนมั่รัรัคาแห�งควิามั่ด่ิ์ 

เที่�าท่ี่�คนๆ	 หน่�งจะสุามั่ารัถืกรัะที่ำาได้ิ์	 ถ่ืงแม้ั่...ช่ีว์ิตของเธอ 

ทัี่�งช่ีวิ์ตจะต้องจ�อมั่จมั่อยู่่�บุนรัถืเข็นคันเล็กๆ	 พื่าหนะเด่ิ์ยู่วิ 

ท่ี่�สุองแขนน้อยู่ๆ	 ของเธอสุามั่ารัถืควิบุคุมั่มัั่นได้ิ์	 เธอก็จะ 

มั่์ยู่อมั่แพื่้พื่�ายู่หัวิใจดิ์้วิยู่การัเพ่ื่ยู่รัที่ำาตนให้เป็นดัิ์�ง	‘สายฝนี 
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ชุ�มเย็นี’	 ท่ี่�พื่ร้ัอมั่โปรัยู่ปรัายู่ลงสุ่�ทุี่กผ่ินแผิ�นด์ิ์นอันแล้งร้ัอน 

เพ่ื่�อฟ้้�นค่นควิามั่อุดิ์มั่สุมั่บุ่รัณ์ท่ี่�แสุนงดิ์งามั่ให้กลับุมั่า	 ด้ิ์วิยู่ 

แรังปรัารัถืนาจากหัวิใจอันใสุบุร์ัสุุที่ธ์�ก�อนส์ุ�นลมั่หายู่ใจ 

ของเธอและด้ิ์วิยู่ปณ์ธานแห�งการัม่ั่ช่ีว์ิตของเธอท่ี่�แปรัเปล่�ยู่น 

ไปจากเด์ิ์มั่	คงเป็นสุ�วินเสุ่�ยู่วิในการัเสุร์ัมั่สุร้ัาง	เร่ัยู่กร้ัอง	และ 

ก�อฝัันสัุนต์ภัาพื่บุน ‘พื้้�นที่่�สี่แดง’	 ภัายู่ใต้รั�มั่ธงไที่ยู่แห�งน่� 

ให้หวินกลับุค่นมั่าดัิ์งเด์ิ์มั่ได้ิ์ในสัุกวัินหน่�ง.
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							เป็นอ่กวัินท่ี่�ด่ิ์น�าเบุ่�อและจ่ดิ์ช่ีดิ์ไมั่�ต�างจากวัินไหน	ๆ	...

ผิ�านมั่าแล้วิกวิ�าสุามั่เด่ิ์อนท่ี่�ฉัันนอนอยู่่�บุนเต่ยู่งผ้่ิป่วิยู่กับุผ้ิาก๊อซึ่

พัื่นรัอบุดิ์วิงตา	 หากให้ถืามั่ถ่ืงสุาเหตุของมัั่นแล้วินั�นคงไมั่�พ่ื่ดิ์ 

ถ่ืงไมั่�ได้ิ์เก่�ยู่วิกับุข�าวิอุบัุต์เหตุสุุดิ์รัะท่ี่กขวัิญยู่�านกลางเม่ั่อง 

ท่ี่�ผิ�านมั่า	อ่กทัี่�งยู่ังเป็นท่ี่�พ่ื่ดิ์ถ่ืงกันมั่ากเสุ่ยู่จนข�าวิหลายู่สุำานัก 

นั�นต�างพื่ากันขายู่ข�าวิควิามั่น�ากลัวิน่�อ่กท่ี่กคร่ักโครัมั่เต็มั่บุ้าน

เต็มั่เม่ั่อง	 แต�มัั่นเป็นเพ่ื่ยู่งรัะยู่ะเวิลาสัุ�น	 ๆ	 ไมั่�นานนักมัั่นก็ 

ซึ่าลงแม้ั่จะยู่งัตามั่จบัุกุมั่ตัวิผ้่ิกรัะที่ำาผ์ิดิ์ขับุชีนแล้วิหน่ไปไมั่�ได้ิ์ 

	 ในสุ�วินของผ้่ิท่ี่�รัับุเครัาะห์หนักกลับุนอนเป็นผัิก	 ซ่ึ่�งยู่ัง 

ไมั่�ได้ิ์รัับุควิามั่ยูุ่ต์ธรัรัมั่

	 แพื่ที่ย์ู่ผ้่ิด่ิ์แลได้ิ์กล�าวิกับุฉัันวิ�าในสุ�วินของดิ์วิงตาทัี่�งค่�นั�น 

ได้ิ์รัับุการักรัะที่บุกรัะเท่ี่อนอยู่�างหนักและยู่ังม่ั่โอกาสุ 

เพ่ื่ยู่งครั่�งต�อครั่�งเที่�านั�นท่ี่�จะกลับุมั่ามั่องเห็นได้ิ์อยู่�างปกต์ 

ตลอดิ์รัะยู่ะเวิลาท่ี่�ผิ�านมั่าจนถ่ืงยู่ามั่น่�	 ฉัันไมั่�เคยู่ร้่ัสุ่กส์ุ�งใดิ์ 

นอกเสุ่ยู่จากควิามั่สุ์�นหวัิงและอ�อนล้า	 ควิามั่ร่ั้สุ่กหนักอ่�ง 

ถืาโถืมั่เข้ามั่าเต็มั่อกจนฉัันแที่บุอยู่ากจะกร่ัดิ์ร้ัองมัั่นออกมั่า

ดัิ์ง	 ๆ	 เพ่ื่ยู่งแต�วิ�ามัั่นกลับุเหน่�อยู่จนไมั่�ม่ั่เสุ่ยู่งให้ร้ัองออกมั่า 

เสุ่ยู่อยู่�างนั�น

“ชีวิตใหม่”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทควีามเรียง ระดัับนัักเรียนั
นัางสืาวีฐิิติิชญาน์ั ยี�เก็งเอี�ยม
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“วัันีนีี�ก็็เป็็นีวัันีทีั�ดีอีุก็วัันีนีะ”

	 สุุ้มั่เสุ่ยู่งคุ้นห่ท่ี่�ดัิ์งอยู่่�เต่ยู่งถัืดิ์ไปเอ�ยู่ออกมั่าแผิ�วิเบุา 

ตั�งแต�ท่ี่�ฉัันได้ิ์รัับุเข้าการัรัักษาจากท่ี่�น่�มั่าก็ม่ั่เสุ่ยู่งของเขา 

คอยู่พ่ื่ดิ์คุยู่คลายู่ควิามั่เหงาถ่ืงแม้ั่ฉัันจะไมั่�ร้่ัจักเขาหร่ัอเคยู่ 

เห็นใบุหน้าของเขาก็ตามั่	 แต�ถื่งกรัะนั�นนอกจากคำาปลอบุ 

ปรัะโลมั่เขาเองก็มัั่กจะพ่ื่ดิ์ถ่ืงเร่ั�องรัาวิของตัวิเองอยู่่�เสุมั่อ 

อยู่�างเชี�นเร่ั�องท่ี่�วิ�าเขาไมั่�เคยู่ไปเท่ี่�ยู่วิที่ะเลอ่กทัี่�งยู่ังเอ�ยู่ปาก 

ชัีกชีวินรัาวิกับุคนสุน์ที่ช์ีดิ์เช่ี�อมั่านมั่นาน	ด้ิ์วิยู่ควิามั่รัำาคาญใจ

ฉัันจ่งตอบุรัับุสุ�ง	ๆ		ไปให้ร้่ัแล้วิร้่ัรัอดิ์	หากแต�วิ�าฉัันไมั่�สุามั่ารัถื 

รัับุร้่ัได้ิ์เลยู่วิ�าคำาตอบุของฉััน

สีห้น้ีาขอุงผูู้้รับฟัังจ้ะเป็็นีอุย�างไร

	 ในวัินนั�นท่ี่�ฉัันไดิ์้รัับุใบุปรัะกอบุการัผิ�าตัดิ์	 รัายู่ช่ี�อของ 

ผ้่ิบุร์ัจาคดิ์วิงตานั�นดัิ์นเป็นช่ี�อเด่ิ์ยู่วิกันกับุผ้่ิป่วิยู่ข้างเต่ยู่งท่ี่� 

อยู่่�กับุฉัันมั่าตลอดิ์เวิลาสุามั่เด่ิ์อน	 คุณพื่ยู่าบุาลเล�าให้ฉัันฟั้งวิ�า 

เขาม่ั่โรัคปรัะจำาตัวิเก่�ยู่วิกับุหัวิใจ	 ก�อนท่ี่�เขาจะจากไปดิ์้วิยู่ 

อาการัหัวิใจล้มั่เหลวิและญาต์ของเขาไดิ์้อนุญาตให้ม่ั่การั 

บุร์ัจาคอวัิยู่วิะ	ซ่ึ่�งนั�นก็ค่อ	ดิ์วิงตาของฉัันในตอนน่�..

	 ยู่ามั่ท่ี่�ผ์ิวิเท้ี่าได้ิ์สัุมั่ผัิสุกับุกลุ�มั่เม็ั่ดิ์ที่รัายู่สุ่ขาวิละเอ่ยู่ดิ์ 

อ�อนนุ�มั่	 เด์ิ์นเหยู่ยู่่บุยู่ำ�าไปตามั่ที่างของมัั่นท่ี่�ที่อดิ์ไกลแสุนไกล 
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สุุดิ์ล่กห่ล่กตาจนอาจมั่องไมั่�เห็นจุดิ์ส์ุ�นสุุดิ์	 ยู่์�งเด์ิ์นเที่�าไหรั�ก็ 

ยู่์�งช้ีาลงเพ่ื่ยู่งเที่�านั�นรัาวิกับุไมั่�ม่ั่ท่ี่�ส์ุ�นสุุดิ์

	 ดิ์วิงตาค่�ใหมั่�จดิ์จ้องมั่องฉัายู่รัับุแวิวิยู่ามั่สุนธยู่าครัั�งแรัก

ในรัอบุหลายู่เด่ิ์อนท่ี่�ผิ�านมั่า	 ทัี่�งแสุงอาท์ี่ตยู่์ล่กใหญ�ท่ี่�คล้อยู่ 

ตำ�าลงจนแผิ�นฟ้้าปรัะกายู่แวิวิเป็นสุ่มั่�วิงเพ่ื่�อรัอรัับุยู่ามั่คำ�าค่น

ท่ี่�จะมั่าถ่ืง	 แผิ�นท้ี่องที่ะเลผ่ินนำ�ากรัะเพ่ื่�อมั่ข่�นลงอยู่�างเง่ยู่บุสุงบุ

เป็นสุ่ที่องงดิ์งามั่	 ยู่์�งจ้องมั่องภัาพื่ท์ี่วิทัี่ศัน์ตรังหน้าเที่�าไหรั�	

ปลายู่จม่ั่กและขอบุตาของฉัันก็ร้ัอนผิ�าวิรัาวิกับุจุกอยู่่�ในอก

	 หยู่าดิ์นำ�าตาท่ี่�เอ�อล้นออกมั่ายู่ามั่น่�	 เขาคงจะร้่ัสุ่กต่�นตัน 

ท่ี่�ได้ิ์เห็นวิ�าที่ะเลท่ี่�เขาใฝ่ัฝัันมั่าตลอดิ์นั�นสุวิยู่งามั่แค�ไหน 

ควิามั่ร้่ัสุ่กหลายู่ส์ุ�งต่ต่�นข่�นมั่าถ่ืงอกจนอยู่ากท่ี่�จะกลั�นออกมั่า 

เป็นคำาพ่ื่ดิ์	แต�ถ่ืงอยู่�างนั�น	ฉัันก็ยู่ังคงที่ำาตามั่สัุญญาท่ี่�มั่อบุให้ 

เขาไว้ิได้ิ์สุำาเร็ัจ	ถ่ืงแม้ั่วิ�าในตอนน่�เขาจะไมั่�อยู่่�แล้วิ	แต�ที่วิ�าการั 

ม่ั่อยู่่�ของฉัันและของขวัิญช์ี�นสุุดิ์ท้ี่ายู่จากเขาในครัาน่�	ก็สุามั่ารัถื

มั่อบุควิามั่ฝัันให้เป็นควิามั่จร์ัง	และใช้ีช่ีว์ิตท่ี่�ได้ิ์รัับุโอกาสุใหมั่�

เพ่ื่�อการัม่ั่อยู่่�อ่กครัั�ง..
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	 ดิ์วิงตะวัินสุาดิ์สุ�องแสุงสุ่ที่อง	 ลอดิ์ผิ�านชี�องหน้าต�าง 

บุานเล็กๆ	 แยู่งตาเดิ์็กน้อยู่คนหน่�งให้ลุกข่�นจากควิามั่ฝััน	 

เขาต่�นมั่าอยู่่�ที่�ามั่กลางโลกท่ี่�สุดิ์ใสุ	โลกท่ี่�เต็มั่ไปด้ิ์วิยู่ควิามั่อบุอุ�น 

จากรััศัม่ั่ของดิ์วิงตะวัิน	 	 และควิามั่รัักจากอ้อมั่กอดิ์ของ 

ดิ์วิงจันที่ร์ั	 ในเช้ีาวัินน่�เป็นเช้ีาท่ี่�สุดิ์ใสุ	 หยู่าดิ์นำ�าฝันท่ี่�เกาะอยู่่� 

ตามั่ใบุไม้ั่สุะท้ี่อนกับุแสุงแดิ์ดิ์อ�อนๆ	ด่ิ์เป็นปรัะกายู่รัะย์ู่บุรัะยัู่บุ 

สุายู่ลมั่เยู่็นๆ	 หยู่อกยู่อดิ์หญ้า	 พัื่ดิ์พื่ากล์�นไอฝันท่ี่�ตกเม่ั่�อค่น 

ให้อบุอวิลไปทัี่�วิท้ี่องทุี่�ง	 ไมั่�วิ�าจะมั่องไปที่างไหนก็เห็นแต�นำ�า 

ท่ี่�เจ์�งนองอยู่่�เต็มั่พ่ื่�นนา	 กบุเข่ยู่ดิ์น้อยู่ใหญ�ต�างออกมั่าเล�นนำ�า 

สุ�งเสุ่ยู่งร้ัองกันลั�นทุี่�ง	 เด็ิ์กน้อยู่ท่ี่�งัวิเง่ยู่ต่�นข่�นมั่า	 ได้ิ์ยู่์นเสุ่ยู่ง 

พื่�อเร่ัยู่กให้เขาไปชี�วิยู่ดิ์ำานา	 เขาก็ร่ับุจับุจักรัยู่านค่�ใจปั�น 

ตามั่หลังรัถือ่แต๊กพื่�อไปอยู่�างไมั่�ร่ัรัอ	 ไมั่�นานก็ถื่งแปลงนา 

ท่ี่�พื่�อมั่าไถืครัาดิ์ไวิ้เม่ั่�อวัินก�อน				ลุงกับุอาก็ตามั่มั่าชี�วิยู่ดิ์้วิยู่ 

อ่กแรัง	 เด็ิ์กน้อยู่อยู่่�กวินพื่�อได้ิ์คร่ั�หน่�ง	 เขาก็เลาะไปตามั่คันนา 

กับุเพ่ื่�อนซ่ึ่�สุ่�ขาค่�ใจ	 หยู่อกล้อเล�นกันอยู่�างสุนุกสุนาน	 ตามั่ 

ปรัะสุาเด็ิ์ก	 จนยู่ามั่บุ�ายู่แก�ๆ 	 ตะวัินเร์ั�มั่คล้อยู่ตำ�าลงเร่ั�อยู่ๆ 

เมั่ฆฝันก็ตั�งเค้าดิ์ำาที่ะม่ั่นพื่ร้ัอมั่ท่ี่�จะตกมั่าได้ิ์ทุี่กเม่ั่�อ	 ต�างคน 

ก็ต�างพื่ากันเก็บุข้าวิของกลับุบุ้าน	 ขณะท่ี่�ฝันเร์ั�มั่โปรัยู่ปรัายู่ 

เขากับุพื่�อก็ถ่ืงบุ้านพื่อด่ิ์	 ด้ิ์วิยู่อาการัท่ี่�เหน่�อยู่ล้าจากท่ี่�ชี�วิยู่ 

“วันนี้ที่เปลี่ยนไป”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทควีามเรียง ระดัับนัักเรียนั
นัายสิืทธิ์พลิ อารีรอบ
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ดิ์ำานาหร่ัอเท่ี่�ยู่วิเล�นก็ไมั่�ร้่ั	 จนพื่ลังงานเขาแที่บุจะหมั่ดิ์	 แต�

ยู่ังม่ั่แมั่�ท่ี่�ที่ำาอาหารัเยู่็นรัอให้ทุี่กๆ	 คนกลับุมั่าที่านกันอยู่�าง 

พื่ร้ัอมั่หน้าพื่ร้ัอมั่ตา	 ร้่ัสุ่กวิ�าอาหารัเย็ู่นวัินน่�จะอรั�อยู่เป็นพ์ื่เศัษ 

สุำาหรัับุเขา	 เขาก์นจนอ์�มั่แปล้	 พื่ลังทัี่�งกายู่และใจได้ิ์ถ่ืกเต์มั่ 

ให้เต็มั่เปี�ยู่มั่	หนังท้ี่องต่ง	หนังตาก็หยู่�อน	ไมั่�ทัี่นไรัแสุงตะวัิน 

ก็ลาลับุไป	ต�างคนก็ต�างแยู่กยู้่ายู่กันกลับุสุ่�ห้วิงควิามั่ฝัันอ่กครัั�ง

	 แต�ที่วิ�าเพ่ื่ยู่งแค�ชัี�วิล่มั่ตาต่�น	 กาลเวิลาไดิ์้เปล่�ยู่นผิ�าน 

ภัาพื่วัินวิานเล่อนหายู่กลายู่เป็นฝััน	 วัินน่�ดัิ์นเปล่�ยู่นไป	 ไมั่�ม่ั่

แล้วิรััศัม่ั่ควิามั่อบุอุ�นของแสุงตะวัินม่ั่แต�แสุงน่ออนท่ี่�ให้แค�

ควิามั่สุวิ�างปรัาศัจากควิามั่อบุอุ�น	 ไมั่�ม่ั่แล้วิอ้อมั่กอดิ์ของ 

ดิ์วิงจันที่ร์ัม่ั่แต�ต่กรัามั่อาคารัมั่ากมั่ายู่ท่ี่�เร่ัยู่งรัายู่ห้อมั่ล้อมั่ 

อยู่่�โดิ์ยู่รัอบุ	 เดิ์็กน้อยู่ในวัินนั�นผัินตัวิกลายู่มั่าเป็นเดิ์็กหนุ�มั่

ในวัินน่�	ท่ี่�หอบุรั�างกายู่ยู่้ายู่เข้ามั่าศ่ักษาต�อในเม่ั่องใหญ�	จาก 

บุ้านไรั�บุ้านนามั่าอยู่่�ในห้องหอเล็กๆ		ต่�นมั่าในยู่ามั่เช้ีาตร่ั�	ก็

ต้องร่ับุเรั�งอาบุนำ�า	 แต�งตัวิเพ่ื่�อจะไปเร่ัยู่น	 ยู่งัไมั่�ทัี่นก์นข้าวิเช้ีา

ก็ต้องร่ับุไปเบุ่ยู่ดิ์เสุ่ยู่ดิ์กับุคนมั่ากมั่ายู่บุนรัถืเมั่ล์	 แถืมั่รัถืยู่ัง 

ต์ดิ์แน�นขนัดิ์อ่ก	 กวิ�าจะถ่ืงก็เก่อบุจะเข้าเร่ัยู่นไมั่�ทัี่นในแต�ละวัิน 

เวิลาผิ�านไปเน์�นนาน	กวิ�าจะเท่ี่�ยู่ง	กวิ�าจะบุ�ายู่	ตกเยู่็นยู่ังต้อง 

ไปเป็นเดิ์็กเสุ์รั์ฟ้	 ที่ำางานเก็บุเง์นสุ�งตัวิเองเร่ัยู่น	 กวิ�าจะไดิ์้ 

กลับุหอพัื่กก็ด่ิ์กด่ิ์�น	พื่อถ่ืงก็หมั่ดิ์เร่ั�ยู่วิแรัง	อ�อนรัะโหยู่โรัยู่รัา 

ไร้ัซ่ึ่�งคนท่ี่�เคยู่ที่ำากับุข้าวิอรั�อยู่ๆ	 รัอให้เรัากลับุมั่าที่าน	 ไร้ัซ่ึ่�ง 

คนท่ี่�คอยู่ป่ท่ี่�นอน	 กางมุ้ั่งให้	 ไร้ัซ่ึ่�งเสุ่ยู่งเบุาๆ	 ท่ี่�บุอกฝัันด่ิ์ 
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ก�อนนอน	 สุ่สัุนควิามั่ม่ั่ช่ีว์ิตช่ีวิาเร์ั�มั่จางหายู่	 ควิามั่เหงา	 ควิามั่ 

เศัรั้าเข้ามั่ากล่นก์นหัวิใจ	 ทีุ่กสุ์�งทีุ่กอยู่�างม่ั่แต�ควิามั่วิุ�นวิายู่ 

สุุดิ์แสุนจะน�าเบุ่�อหน�ายู่	ปัญหามั่ากมั่ายู่เข้ามั่ารุัมั่ล้อมั่	ควิามั่ 

เหน่�อยู่ล้าพื่อกพ่ื่นข่�นเร่ั�อยู่ๆ	 ก็ไมั่�ร่ั้เหม่ั่อนกันวิ�า	 ม่ั่ช่ีวิ์ตอยู่่� 

ทุี่กวัินน่�เพ่ื่�ออะไรั

	 บุางท่ี่มัั่นก็ยู่ากเหล่อเก์นท่ี่�จะกลำ�ากล่นนำ�าตาเอาไว้ิ 

ไมั่�ให้ไหลออกมั่า	 บุางครัั�งเง์นท่ี่�ที่ำางานเก็บุไว้ิก็ไมั่�พื่อค�าใช้ีจ�ายู่	

จะโที่รัไปบุอกท่ี่�บุ้านก็กลัวิเขาจะเป็นห�วิง	ควิามั่เคร่ัยู่ดิ์	และ 

ควิามั่ท้ี่อแท้ี่ย์ู่�งตอกยู่ำ�าคำาตอบุของคำาถืามั่ท่ี่�วิ�า	 “อยู่่�เพ่ื่�ออะไรั”	 

มั่ากข่�น	 คงหาจุดิ์หมั่ายู่ของคำาตอบุน่�ไมั่�ไดิ์้	 คงต้องข�มั่ตา 

ให้หลับุพื่ร้ัอมั่กับุกลำ�ากล่นเก็บุควิามั่ร้่ัสุ่กน่� เอาไว้ิต�อไป	 

ไมั่�ทัี่นไรัเสุ่ยู่ง	กร์ั�ง	กร์ั�ง	จากโที่รัศััพื่ท์ี่ก็ได้ิ์ดัิ์งข่�น	ภัาพื่หน้าจอ

แสุดิ์งช่ี�อวิ�า	 “แมั่�”	 กำาลังโที่รัมั่า	 เขาก็ร่ับุกดิ์รัับุสุายู่อยู่�าง 

ไมั่�ร่ัรัอปรัะโยู่คแรักท่ี่�แมั่�พ่ื่ดิ์	 ที่ำาเอานำ�าตาท่ี่�เขากลำ�ากล่นเก็บุ 

ไว้ิไหลออกมั่าจนอาบุทัี่�วิใบุหน้า	ปรัะโยู่คท่ี่�วิ�า	“เป็นไงบุ้างล่ก	

ก์นข้าวิเยู่็นหร่ัอยู่ัง”	 มัั่นค่อปรัะโยู่คท่ี่�เร่ัยู่บุง�ายู่แต�เต็มั่เปี�ยู่มั่ 

ไปด้ิ์วิยู่ควิามั่รัักและควิามั่อบุอุ�น	จนควิามั่เคร่ัยู่ดิ์	ควิามั่ท้ี่อแท้ี่ 

ควิามั่เหน่�อยู่ล้าละลายู่กลายู่เป็นเช่ี�อเพื่ล์ง	 ให้เปลวิไฟ้แห�ง 

ช่ีว์ิตของเขาท่ี่�กำาลังร์ับุหร่ั�ได้ิ์ลุกโชีต์ชี�วิงข่�นมั่าอ่กครัั�ง	 ด้ิ์วิยู่ 

กำาลังใจจากครัอบุครััวิ	 เขาจ่งม่ั่พื่ลังลุกข่�น	 และหันกลับุมั่า 

มั่องตนเอง	 เขาได้ิ์เห็นถ่ืงคำาตอบุจากในมุั่มั่มั่องท่ี่�หัวิใจของเขา

ปิดิ์กั�นไว้ิไมั่�ให้เห็น	อันท่ี่�จร์ังแล้วิเรัาไมั่�ได้ิ์เหน่�อยู่เพ่ื่ยู่งเด่ิ์ยู่วิดิ์ายู่	 

อยู่่�เพื่่�ออะไร
“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔

43



ม่ั่ผ้่ิคนมั่ากมั่ายู่ท่ี่�แบุกรัับุภัารัะต�างๆ	ของตนเองเอาไว้ิเหม่ั่อน 

กัน	 ส์ุ�งท่ี่�เรัาแบุกมั่านั�นมัั่นชี�างน้อยู่น์ดิ์เหล่อเก์นคงเท่ี่ยู่บุกับุ 

ส์ุ�งท่ี่�พื่�อแมั่�แบุกไว้ิไมั่�ได้ิ์เลยู่	 ถ้ืาม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�ทุี่กวัินน่�คงเพ่ื่�อจะรัอ 

เห็นรัอยู่ย์ู่�มั่ของพื่�อแมั่�และครัอบุครััวิในวัินท่ี่�เรัาปรัะสุบุ 

ควิามั่สุำาเรั็จทัี่�งการัเร่ัยู่นและการังาน	 ม่ั่ช่ีวิ์ตอยู่่�เพ่ื่�อหวัิง 

ให้วัินหน่�งครัอบุครััวิจะไดิ์้อยู่่�อยู่�างสุุขสุบุายู่	 ม่ั่ช่ีวิ์ตอยู่่�เพ่ื่�อ 

สัุกวัินจะได้ิ์กลับุไปอยู่่�ที่�ามั่กลางควิามั่อบุอุ�นจากรััศัม่ั่ของ 

ดิ์วิงตะวัิน	และควิามั่รัักจากอ้อมั่กอดิ์ของดิ์วิงจันที่ร์ัอ่กครัั�ง
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	 เรัาอ่ดิ์อัดิ์ใจทุี่กครัั�งเม่ั่�อเธอขอมั่าพื่บุในห้องพัื่กขนาดิ์ 

เที่�าร่ัหน่ของเรัา	 เธอวิ�าขอเวิลาเพ่ื่ยู่งสัุปดิ์าห์ละหน่�งชัี�วิโมั่ง

เที่�านั�นเพ่ื่�อแนะนำาหนังสุ่อเล�มั่หน่�งให้กับุพื่วิกเรัา	 วัินนั�นเธอ

พ่ื่ดิ์ในสุ์�งท่ี่�เข้าใจยู่ากวิ�า	 มนัุษย์คือผลิงานัป้�นัประดัิษฐิ์ของ 

ผู้สืร้าง	 จ่งต้องม่ั่หนังสุ่อเล�มั่น่�เป็นค่�ม่ั่อบุอกจุดิ์มุั่�งหมั่ายู่ของ 

ช่ีว์ิตวิ�า		‘อยู่่�เพ่ื่�ออะไรั’		

	 ขอบุกว้ิางขนาดิ์สุองน์�วิของหนังสุ่อเล�มั่นั�น	แม้ั่จะด่ิ์หนา 

และหนัก	 หากตั�งใจอ�านจร์ังๆ	 ไมั่�นานก็คงจบุเล�มั่	 เธอในวัิยู่ 

ใกล้เกษ่ยู่ณหอบุควิามั่หนาหนักนั�นข่�นรัถืโดิ์ยู่สุารัมั่าหาเรัา 

ทุี่กวัินพุื่ธ		ขอบุยู่�นยู่่�และเหล่องกรัอบุบุอกเรัาวิ�าหนังสุ่อเล�มั่นั�น 

คงผิ�านการัใช้ีงานมั่าแล้วิอยู่�างหนักไมั่�แพ้ื่ขนาดิ์ของมั่ัน 

เม่ั่�อเปิดิ์ด่ิ์แต�ละหน้าม่ั่รั�องรัอยู่ข่ดิ์เข่ยู่นและเน้นที่าบุทัี่บุ 

ด้ิ์วิยู่สุ่เหล่องสุะท้ี่อนแสุงแที่บุทุี่กบุรัรัทัี่ดิ์	 รัาวิกับุวิ�าตัวิอักษรั

เหล�านั�นกำาลังแข�งกันเป็นข้อควิามั่สุำาคัญ		ทีุ่กสัุปดิ์าห์เรัา 

ซ่ึ่มั่ซัึ่บุหลากอรัรัถืรัสุจากท์ี่วิแถืวิอักษรัท่ี่�ร้ัอยู่เก่�ยู่วิ	เป็นถ้ือยู่คำา 

แห�งควิามั่จร์ังท่ี่�ล่กซ่ึ่�ง	 เจ่อควิามั่หวัิง	 ควิามั่เศัร้ัาสุลดิ์หดิ์ห่� 

แต�แล้วิก็ลุกโชีนดิ์้วิยู่ไฟ้แห�งควิามั่หวัิงอ่ก			ซึ่่�งทัี่�งหมั่ดิ์น่�เรัา 

ไมั่�เข้าใจวิ�าเรัาจะต้องร้่ัไปที่ำาไมั่	 และมัั่นเก่�ยู่วิข้องอยู่�างไรักับุ

“เพียงหนึ่งแผ่นไม้บนสะพาน”
รางวัีลิชนัะเลิิศ

ประเภทควีามเรียง ระดัับประชาชนั
นัภาภรณ์์ เชิดัธ์รรม
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การัม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�ของเรัา	

	 วัินหน่�งเรัาก็เรั์�มั่เบุ่�อและสุารัภัาพื่ออกไปวิ�า	 เรัาชีอบุ 

ให้เธอมั่าหาเพื่รัาะอยู่ากก์นอาหารัด่ิ์ๆ	 ท่ี่�เธอนำามั่าฝัากเรัา 

ทุี่กครัั�งมั่ากกวิ�า	ม่ั่รัอยู่ย์ู่�มั่อบุอุ�นจร์ังใจปรัากฏิบุนสุ่หน้าของเธอ 

‘คนเรัาไมั่�ควิรัอ์�มั่แค�ที่างกายู่	เรัาควิรัอ์�มั่ที่างใจด้ิ์วิยู่’	นั�นเป็น 

ครัั�งแรักท่ี่�เรัาถืามั่วิ�าเธอเป็นใครั	เธอจ่งขอให้เรัาไปพื่บุในท่ี่� 

แห�งใหมั่�ท่ี่�เธอที่ำางานอยู่่�	

	 อาคารัสุำานักงานขนาดิ์สุองชัี�นแฝังตัวิอยู่่�ในชุีมั่ชีนแออัดิ์

ที่�ามั่กลางบุ้านเร่ัอนของผ้่ิยู่ากไร้ัในสัุงคมั่เม่ั่องนับุเป็นพัื่นๆ	

หลัง	 ตลอดิ์สุองข้างที่างท่ี่�เด์ิ์นผิ�าน	 เรัาเห็นคนชีรัาหลังงุ้มั่ 

นั�งปะชุีนผ้ิาผ่ินเก�าอยู่่�หน้าบุ้าน	 เด็ิ์กสุองสุามั่คนชี�วิยู่กันลาก

ถุืงกรัะสุอบุท่ี่�อัดิ์แน�นไปด้ิ์วิยู่กรัะป๋องนำ�าอัดิ์ลมั่บุ้่บุ่�และขวิดิ์ 

พื่ลาสุต์กไปตามั่ถืนน	 บุางขณะก็ไดิ์้ยู่์นเสุ่ยู่งดิ์�าที่อตะโกน 

ออกมั่าจากฝัาบุ้านท่ี่�กรุัด้ิ์วิยู่ป้ายู่หาเสุ่ยู่งรัะคนกับุเสุ่ยู่งเด็ิ์กน้อยู่

รัำ�าไห้ห์วิโหยู่	 สุายู่ตาไมั่�เป็นม์ั่ตรับุางค่�คอยู่สุำารัวิจข้าวิของม่ั่ค�า

ในตัวิเรัาหมั่ายู่จะยู่่�อแยู่�งไปตามั่ส์ุที่ธ์�ของเจ้าถ์ื�น	 เรัาเรั�งฝีัเท้ี่า 

เพ่ื่�อหล่กให้ไกลจากตรังนั�น	 ควิามั่สุลดิ์หดิ์ห่�และหวิาดิ์กลัวิ	 

ก�อตัวิข่�นพื่ร้ัอมั่กันอยู่�างไมั่�เคยู่เป็นมั่าก�อน	

	 โลกคนละใบุรัอเรัาอยู่่�เบุ่�องหน้า	 สุำานักงานม่ั่ลน์ธ์แห�ง

นั�นด่ิ์สุะอาดิ์เร่ัยู่บุร้ัอยู่กวิ�าบุรัรัยู่ากาศัภัายู่นอกอยู่�างส์ุ�นเช์ีง 
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แม้ั่จะม่ั่สุภัาพื่เป็นอาคารัไม้ั่ไมั่�ต�างกัน	 	 ผ้่ิคนท่ี่�น่�ย์ู่�มั่แยู้่มั่แจ�มั่ใสุ 

ในขณะท่ี่�ม่ั่อก็ม์ั่ได้ิ์วิ�างเว้ินจากการังาน	 บุ้างจดิ์บัุนท่ี่กข้อควิามั่ 

ลงเอกสุารั	บุ้างเปิดิ์กล�องนับุเง์นบุร์ัจาค	อ่กหลายู่คนสุนที่นา 

ที่างโที่รัศััพื่ที่์เช่ี�อมั่เร่ั�องรัาวิของท่ี่�น่�กับุภัายู่นอก	 สุ�วินเธอ 

นั�งที่ำางานอยู่่�ในห้องสุ�วินตัวิ	ป้ายู่หน้าห้องต์ดิ์ช่ี�อตำาแหน�ง 

ผ่ิ้อำานวิยู่การั	 เธอด่ิ์แปลกตากวิ�าเวิลาเจอกันท่ี่�ห้องพัื่กร่ัหน่ 

ของเรัา	คงเพื่รัาะท่ี่�น่�เป็นโลกควิามั่จร์ังของเธอ		โลกท่ี่�เป็นเสุม่ั่อน 

อาภัรัณ์กำาหนดิ์ตัวิตนในอ่กแบุบุ		ม่ั่เพ่ื่ยู่งรัอยู่ย์ู่�มั่และว์ิธ่ทัี่กที่ายู่ 

ท่ี่�ยู่ังเหม่ั่อนเด์ิ์มั่	เธอชีอบุโอบุกอดิ์ทุี่กครัั�งท่ี่�พื่บุหน้าและทุี่กท่ี่

ท่ี่�ลาจาก	 ทัี่นใดิ์นั�นควิามั่ร้่ัสุ่กเกรังใจก็สุวินข่�นมั่าเม่ั่�อน่กข่�นได้ิ์ 

วิ�าผ้่ิบุร์ัหารัของท่ี่�น่�มั่าขอนัดิ์พื่บุเรัาทุี่กๆ	วัินพุื่ธ	

	 เธอพื่าเรัาสุำารัวิจรัอบุสุำานักงานและในชีุมั่ชีน	 เล�าถื่ง 

เศัษสุตางค์ในกล�องบุร์ัจาคท่ี่�ครัั�งหน่�งอาจเป็นเพ่ื่ยู่งเศัษเหร่ัยู่ญ 

ไร้ัค�าก้นกรัะเป๋าหร่ัอเป็นควิามั่ตั�งใจจร์ังของผ้่ิให้ท่ี่�อยู่าก 

สุ�งต�อถ่ืงผ้่ิรัับุท่ี่�ขัดิ์สุนกวิ�า	 เล�าถ่ืงหลายู่ช่ีว์ิตในท่ี่�แห�งน่�ท่ี่�เคยู่ 

เป็นเพ่ื่ยู่งเมั่ล็ดิ์พัื่นธ์ุแห้งเห่�ยู่วิ	 แล้งนำ�า	 ขาดิ์ด์ิ์น	 	 เล�าถ่ืงการั 

กรัะเสุ่อกกรัะสุนของพื่�อหร่ัอแมั่�เพ่ื่�อให้ตัวิเองไมั่�เพ่ื่ยู่งแค� 

หายู่ใจอยู่่�	หากยู่ังต้องปรัะคองตนและครัอบุครััวิให้อยู่่�ต�อไป 

ในโลกท่ี่�แสุนแรั้นแค้น	 เล�าถื่งควิามั่งดิ์งามั่ของการักรัะที่ำา 

เล็กๆ	 ท่ี่�กรัะเพ่ื่�อมั่แผิ�เป็นวิงกว้ิางใหญ�ไพื่ศัาลไมั่�ร้่ัจบุ	 เล�าถ่ืง 

การัม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�เพ่ื่�อช่ี�นชีมั่ควิามั่งดิ์งามั่ของผ้่ิคนท่ี่�ได้ิ์เต์บุใหญ� 

จากสุะพื่านเล็กๆ	 ท่ี่�ที่อดิ์ออกไปเช่ี�อมั่โลกแร้ันแค้นสุ่�ฝัั�งด์ิ์นแดิ์น

มัั่�งคั�งอันอุดิ์มั่ด้ิ์วิยู่ผิลแห�งควิามั่รัักและควิามั่สุุข
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“ทีั�ถ้ามวั�าฉัันีเป็็นีใคุร 

จ้ะเรียก็วั�าฉัันีเป็็นีแผู้�นีไม้บนีสะพานีแห้�งห้น่ี�งก็็ได้นีะ”

	 เธอถื�อมั่ตัวิไมั่�ยู่อมั่เป็นทัี่�งสุะพื่าน	 เธอวิ�าเพื่รัาะยู่ังม่ั่ 

คนอ่�นๆ	 อ่กมั่ากมั่ายู่ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�รั�วิมั่กันบุนสุะพื่านแห�งนั�น	

จนกลายู่เป็นร่ัปที่รังแข็งแรังพื่าให้คนเด์ิ์นข้ามั่อยู่�างปลอดิ์ภััยู่ 

เธอวิ�า	 “หนังสุ่อเล�มั่นั�นพื่าฉัันมั่าอยู่่�ตรังน่�	 	 ข้อควิามั่ในนั�น 

ชี�วิยู่สุร้ัางควิามั่ค์ดิ์ภัายู่ใน	 ที่ำาให้ช่ีว์ิตม่ั่ท์ี่ศัที่างท่ี่�ถ่ืกต้อง	 จาก 

ควิามั่ค์ดิ์เด์ิ์มั่ท่ี่�คับุแคบุ	ชี�วิยู่ให้ดิ์ำาเน์นช่ีว์ิตได้ิ์อยู่�างสุมั่ดุิ์ลร้่ัจัก

ยู่ับุยู่ั�งชัี�งใจ	 ร้่ัจักถื�อมั่ตัวิลง	 ไมั่�ม่ั่อคต์กับุอะไรัท่ี่�เก์ดิ์ข่�นแม้ั่จะ 

อยู่่�ในสุภัาวิะท่ี่�ทุี่กข์และตัน	 ในท่ี่�สุุดิ์ก็จะพื่บุที่างออก	 หนังสุ่อ 

เล�มั่นั�นจ่งเป็นค่�ม่ั่อการัดิ์ำาเน์นช่ีว์ิตท่ี่�ยู่อดิ์เยู่่�ยู่มั่	 ซ่ึ่�งร้่ัอยู่�างน่� 

แล้วิฉัันก็ไมั่�ควิรัเก็บุไว้ิใช้ีคนเด่ิ์ยู่วิ	พื่วิกเธอเห็นด้ิ์วิยู่ไหมั่”

 

	 แที่้จรั์งเรัาอยู่่�บุนสุะพื่านแห�งนั�นนานแล้วิ	 เธอพื่าเรัา 

ข้ามั่มั่าจากท่ี่�ไมั่�ร้่ัอะไรัเลยู่	สุ่�การัเร่ัยู่นร้่ัท่ี่�จะม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�เพ่ื่�ออะไรั		

	 เรัาเสุนอตัวิชี�วิยู่งานเล็กๆ	น้อยู่ๆ	จากภัารัะใจท่ี่�เรัาร้่ัสุ่ก 

เธอให้เรัาถื�ายู่ที่อดิ์มัั่นออกมั่าเป็นบุที่ควิามั่ลงแผิ�นพัื่บุเช์ีญชีวิน 

ให้อุปการัะเดิ์็กท่ี่�รัอควิามั่หวัิงในชีุมั่ชีนแห�งน่�	 เรัารัำาล่กถื่ง 

บุางคำาจากหนังสุ่อเล�มั่นั�นแล้วินำามั่าต�อยู่อดิ์	 	 ใจควิามั่นั�นวิ�า	

‘ก็ารให้้เป็็นีเห้ติุให้้สุขใจ้ยิ�งก็วั�าก็ารรับ’	 เธอซึ่าบุซึ่่�งกับุ 
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บุที่ควิามั่และบุอกวิ�าเรัาได้ิ์สุร้ัางสุะพื่านข่�นมั่าแล้วิ	

 

	 นำ�าตาแห�งควิามั่ปิต์เอ�อคลออยู่่�ในใจเม่ั่�อเรัาได้ิ์ข�าวิ 

ในภัายู่หลังวิ�า	 ม่ั่เด็ิ์กยู่ากไร้ัหลายู่คนได้ิ์รัับุการัอุปการัะผิ�าน 

ที่างบุที่ควิามั่นั�น		สุะพื่านเล็ก	ๆ 	ของเรัาม่ั่สุ�วินเช่ี�อมั่โลกรัะหวิ�าง 

ผ้่ิยู่ากไร้ักับุคนจ์ตใจด่ิ์เข้าด้ิ์วิยู่กัน	 แม้ั่ม์ั่ได้ิ์มัั่�งคั�งรัำ�ารัวิยู่เรัาก็เป็น

สุ�วินหน่�งในการัสุรั้างโลกใหมั่�ไดิ์้			สุ์�งน่�เองเป็นควิามั่สุุขแที่้ท่ี่� 

ไร้ัข้อกังขาในการัม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�ของพื่วิกเรัา	 	 ขอบุคุณสุะพื่านไม้ั่ 

เก�าแก�งดิ์งามั่แห�งนั�นท่ี่�เรัาได้ิ์ก้าวิข้ามั่มั่า	 ขอบุคุณหน่�งชัี�วิโมั่ง 

ต�อสัุปดิ์าห์ท่ี่�เรัาได้ิ์อยู่่�บุนสุะพื่านแห�งนั�น	
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	 คล้ายู่ช่ีว์ิตเด์ิ์นที่างถ่ืงแยู่กแห�งที่รักรัรัมั่	 นับุแต�เสุ่�ยู่วินาท่ี่ 

ท่ี่�รัถืกรัะบุะพุื่�งปะที่ะรัถืจักรัยู่านยู่นต์ซ่ึ่�งแก้วิตาดิ์วิงใจ 

ของฉัันขับุไปลำาพัื่งกลางสุามั่แยู่กวัิดิ์ใจ	 รั�างในวัิยู่สุะพื่รัั�ง 

ลอยู่ไปกรัะแที่กขอบุที่างเท้ี่า	 หมั่วิกกันน็อกซ่ึ่�งเธอให้ค�าแค� 

หมั่วิกกันจับุกรัะเด็ิ์นกรัะดิ์อนจากศ่ัรัษะ							สุมั่องกรัะที่บุกรัะเท่ี่อน

จากแรังกรัะแที่ก	จนเธอล่มั่เล่อนกรัะทัี่�งวิ�าตนค่อใครั	สุถืานะ 

ผ้่ิพ์ื่การัต์ดิ์เต่ยู่งไมั่�ได้ิ์ฆ�าเพ่ื่ยู่งอนาคตเธอ	 แต�ยู่ังดัิ์บุภัาพื่หวัิง 

ไปจากฉัันอยู่�างไร้ัปรัาน่			

	 หลังยู้่ายู่ล่กจากเต่ยู่งป่ผ้ิาขาวิในโรังพื่ยู่าบุาล	 กลับุสุ่�ฟ่้ก 

ยู่ัดิ์นุ�นลายู่ดิ์อกดิ์วิงในรัังนอนที่้ายู่ซึ่อยู่	 ฉัันต้องต่�นแต�เชี้า 

มั่าหุงหาอาหารั	 เช็ีดิ์เน่�อเช็ีดิ์ตัวิ	 เปล่�ยู่นผ้ิาอ้อมั่	 และป้อนข้าวิ 

ป้อนยู่าให้ล่ก	ก�อนจะออกไปยู่ังสุำานักงาน	ซ่ึ่�งใช้ีเวิลาเด์ิ์นเท้ี่า 

ไมั่�เก์นส์ุบุนาท่ี่	 พัื่กเท่ี่�ยู่งก็กลับุมั่าด่ิ์แล	 เล์กงานก็แวิะจับุจ�ายู่ 

ซ่ึ่�อของท่ี่�จำาเป็น	และเรั�งฝีัเท้ี่ากลับุท่ี่�พื่ำานักก�อนคำ�าในทุี่กวัิน		

	 ฉัันเพ่ื่ยู่รัหยู่์บุร่ัปถื�ายู่เก�า	ๆ	มั่าบุอกเล�าร่ั�อฟ้้�น		เอ�ยู่เร่ัยู่ก 

ช่ี�อล่กทีุ่กวัินวัินละหลายู่หนให้เธอจดิ์จำาช่ี�อตนเอง	 ฝัึกฝัน 

ให้เร่ัยู่กฉัันวิ�า		แมั่�จ๋า		ในยู่ามั่ปรัารัถืนาควิามั่ชี�วิยู่เหล่อ	ทัี่�งท่ี่� 

“แม้แสงรวีในชีวิตจะดับลง”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทควีามเรียง ระดัับประชาชนั
ขนิัษฐิา วีชิราพรพฤฒ

อยู่่�เพื่่�ออะไร
“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔

53



ร้่ัวิ�าอาจเสุ่ยู่เวิลาเปล�า	รัวิมั่ทัี่�งพื่ยู่ายู่ามั่ให้เธอฟ้้�นฟ่้กล้ามั่เน่�อ 

แต�จับุยู่กแขนก็โอดิ์โอยู่	จับุยู่กขาก็ครัวิญครัาง	จับุบุร์ัหารัคอ 

ก็ออกแรังต้านด่ิ์�อดิ์่ง	แมั่้เข้าใจวิ�าไมั่�ควิรัร่ับุรั้อนรัวิบุรััดิ์	ฉััน 

กลับุเผิลอไผิลบุร์ัภัาษเม่ั่�อเธอม์ั่อาจเคล่�อนไหวิได้ิ์ดัิ์�งใจ	 ฉััน 

เร่ัยู่กร้ัอง		หลายู่ครัั�งต้องนั�งก์นนำ�าตาต�างข้าวิด้ิ์วิยู่ควิามั่รัันที่ดิ์ท้ี่อ 

 

	 ทุี่กอยู่�างไมั่�ง�ายู่งามั่เหม่ั่อนยู่้อนอด่ิ์ตไปฟ่้มั่ฟั้กล่ก 

วัิยู่ที่ารัก	 ไมั่�ใชี�การัเล่�ยู่งด่ิ์แบุบุสุามัั่ญท่ี่�แมั่�เล่�ยู่งเด่ิ์�ยู่วิอยู่�างฉััน 

สุามั่ารัถืวิาดิ์หวัิงวิ�า	 อ่กก่�ปี	 ล่กคนน่�จะชี�วิยู่เหล่อตนเองได้ิ์ 

หร่ัออ่กก่�ปี	 ล่กคนน่�จะเต์บุใหญ�	 ปลายู่ที่างท่ี่�ไมั่�อาจหยู่ั�งร้่ัสุ�ง 

แรังกรัะเพ่ื่�อมั่ต�อเน่�อง	 ฉัันเรั์�มั่แพื่้พื่�ายู่ต�อควิามั่ที่้อแที่้ซึ่่�ง 

ซึ่อกซึ่อนเข้ามั่ากัดิ์เซึ่าะจ์ตใจ	 	 ไหนจะหน่�ส์ุนคั�งค้างท่ี่�ก�อรั�าง 

เป็นภ่ัผิาแห�งควิามั่กลัดิ์กลุ้มั่	 จากควิามั่ไรั้รัับุผิ์ดิ์ชีอบุของ 

ค่�กรัณ่	 ผ้่ิหน่หน้านับุแต�วัินลาจากท่ี่�โรังพื่ยู่าบุาล	 ปรัะกอบุ 

กับุน์สัุยู่ไมั่�น์ยู่มั่บุ�นรัะบุายู่ทีุ่กข์กับุผ่ิ้ใดิ์		ที่ำาให้ฉัันเควิ้งควิ้าง 

เว่ิยู่นวินที่�ามั่กลางมั่�านหมั่อกม่ั่ดิ์มั่นซ่ึ่�งไมั่�ยู่อมั่จางจรั	 อ่งอล 

ดิ์้วิยู่เสุ่ยู่งสุะที่้อนสุะอ่�นอันไมั่�น�าอภั์รัมั่ยู่์	 นำ�าตารั�วิงรั์นรัดิ์ 

ต้นไม้ั่ท่ี่�ช่ี�อวิ�าควิามั่เหน่�อยู่หน�ายู่จนแพื่รั�กรัะจายู่พ์ื่ษอยู่�าง 

ร้ัายู่กาจแม้ั่ยู่ามั่หลับุใหล	 การัปรัะคับุปรัะคองหัวิใจอันโรัยู่ล้า 

เร์ั�มั่ขยู่ับุใกล้ที่างตัน	รัาวิแสุงตะวัินในช่ีว์ิตร์ับุหร่ั�ลงทุี่กท่ี่			

	 ที่วิารัที่างออกอันเสุาะแสุวิงพื่บุ	ค่อหยู่์บุคัตเตอร์ักร่ัดิ์ลง 

บุนที่�อนแขน	จากหน่�งรัอยู่แผิลต่�น	ค�อยู่	ๆ 	แผิ�วิงศ์ัวิานวิ�านเคร่ัอ 
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เป็นลายู่ร์ั�วินับุน์�วิไมั่�ถ้ืวินทัี่�วิ	 หวัิงเพ่ื่ยู่งควิามั่เจ็บุจากรัอยู่แผิล 

จะชี�วิยู่ผิ�องถื�ายู่บุรัรัเที่าบุ�วิงทุี่กข์ท่ี่�ร้ัอยู่รััดิ์	 ให้ยู่งัพื่อเหล่อแรัง 

ฝ่ัาชีะตาท้ี่าล์ข์ตต�อไปในแต�ละค่นวัิน	 เสุ่�อแขนยู่าวิซ่ึ่�งอ้างวิ�า 

ใสุ�กันแดิ์ดิ์เพื่รัาะต้องยู่ำ�าเท้ี่ากลับุห้องเชี�าทุี่กยู่ามั่เท่ี่�ยู่ง	เบุ่�ยู่งเบุน

ให้ฉัันไมั่�ต้องคอยู่ตอบุข้อสุงสัุยู่ของเพ่ื่�อนรั�วิมั่งาน

	 จวิบุจนวัินท่ี่�แดิ์ดิ์จ้าถ่ืกรุักรัานด้ิ์วิยู่มั่วิลเมั่ฆาดิ์ำาที่ะม่ั่น 

ฉัันร่ับุเด์ิ์นจำ�าอ้าวิกลับุมั่าป้อนข้าวิล่ก	ห้องข้างเค่ยู่งล้วินไร้ัผ้่ิคน 

ซ่ึ่�งต�างด์ิ์�นรันออกหาเช้ีาก์นคำ�า	 ทุี่กส์ุ�งหน้าห้องเชี�ายู่ังดิ์ำารังอยู่่� 

อยู่�างปกต์สุุข	 แต�ภัาพื่หลังบุานปรัะต่กรัะแที่กควิามั่ร้่ัสุ่กจน 

ฉัันผิงะงัน	 ใจหว์ิวิสัุ�นรัาวิคนกลัวิควิามั่สุ่งท่ี่�ล่มั่ตาแล้วิพื่บุวิ�า 

ยู่น่อยู่่�ร์ัมั่เง่�อมั่ผิาชัีน	 แข้งขาอ�อนแรังแที่บุล้มั่ทัี่�งยู่น่	 น่กอยู่าก 

กร่ัดิ์ร้ัองให้ก้องฟ้้ากับุชีะตากรัรัมั่อันเสุม่ั่อนอรุัณรุั�งไมั่�ม่ั่วัิน 

เด์ิ์นที่างมั่าถ่ืงอ่กแล้วิ	 แต�หัวิใจแหลกสุลายู่เก์นจะเปล�งถ้ือยู่คำา

เล่�อนสุายู่ตามั่องมุ้ั่งลวิดิ์ถ่ืกงัดิ์ที่ำาลายู่ตรังชี�องหน้าต�างด้ิ์านหลัง

ซ่ึ่�งจงใจเปิดิ์ไว้ิต้อนรัับุลมั่รัะชีวิยู่จากดิ์งไม้ั่	 ก็ให้ร้่ัสุ่กวิ�าตนเอง

เป็นแมั่�ท่ี่�แยู่�ท่ี่�สุุดิ์ในปฐพ่ื่	 ปวิดิ์ใจแสุนสุากรัรัจ์ย์ู่�งกวิ�าถ่ืกหนามั่ 

นับุพัื่นท์ี่�มั่แที่ง	 ไมั่�หลงเหล่อซึ่อกมุั่มั่ใดิ์ในดิ์วิงใจท่ี่�ไมั่�ร้ัาวิร้ัาน 

พื่ยู่ายู่ามั่ปรัะคองสุต์	 ก้าวิเข้าไปล่บุไล้เร่ัอนรั�างเปล่อยู่เปล�า 

อยู่�างที่ะนุถืนอมั่รัาวิที่ารักแรักคลอดิ์	 สุุดิ์จะหักกลั�นสุะอ่�น 

รัะหวิ�างปรัะจงป้ายู่หยู่าดิ์นำ�าตาท่ี่�ยู่ังไมั่�เห่อดิ์แห้งไปจาก 

ดิ์วิงหน้าของรั�างซ่ึ่�งถ่ืกพื่รั�าพื่รัหมั่จรัรัย์ู่อยู่�างไร้ัที่างหลบุเล่�ยู่ง		
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 ลิูกจ๋า แม�ขอโทษ	 ร่ั้สุ่กเกล่ยู่ดิ์ตนเองข่�นมั่าจับุหัวิใจ 

เสุ่ยู่งฟ้้าคำารัามั่ลั�นดัิ์�งคำาตวิาดิ์คาดิ์โที่ษฟ้าดิ์ซึ่ำ�าลงกลางอก	 

ฉัันหลบุไปนั�งซึุ่กตัวิขังตนอยู่่�มัุ่มั่ห้อง	 เอาแต�ค์ดิ์หมัุ่นวิน 

เปร่ัยู่บุตนปรัะหน่�งต่กร้ัางไร้ัค�าท่ี่�สุมั่ควิรัรัะเบ์ุดิ์ท์ี่�งให้ภ์ันท์ี่พัื่ง	

ใครัไมั่�เคยู่ค์ดิ์ฆ�าตัวิตายู่คงไมั่�ม่ั่วัินเข้าใจ	

	 คนภัายู่นอกอาจปรัะณามั่วิ�าคนค์ดิ์สัุ�น	 ค่อคนโง�เง�า	 ฉััน 

อยู่ากขอรั้องวิ�าอยู่�ามั่องพื่วิกเรัาแบุบุนั�นเลยู่	 ทีุ่กคนล้วินม่ั่ 

จุดิ์กรัะที่บุจ์ตใจต่�นล่กแตกต�างกัน	 ควิรัเข้าใจและเห็นใจ 

เพ่ื่�อนมั่นุษย์ู่ด้ิ์วิยู่กันให้มั่ากๆ	น�าจะด่ิ์กวิ�า	การัเล่อกยุู่ต์ลมั่หายู่ใจ 

อาจเป็นปรัะต่ที่างออกบุานเด่ิ์ยู่วิในห้วิงเวิลานั�น

	 ชัี�วิอารัมั่ณ์จมั่จ�อมั่	 คล้ายู่โลกรัอบุกายู่สุ่ญสุ์�นแสุงรัว่ิ 

สัุมั่ปชัีญญะเร์ั�มั่เล่อนหายู่จนม์ั่ได้ิ์น่กตรัองเลยู่วิ�าช่ีว์ิต 

หลังล่มั่ตาของผ่ิ้ยัู่งนอนสุลบุไสุลจะดิ์ำาเน์นไปเชี�นไรั	 คง 

ไมั่�ต�างจากหลายู่ช่ีวิ์ตในวิ์นาท่ี่ค์ดิ์ปล์ดิ์ช่ีพื่ตนเอง	 ฉัันควิ้า 

คัตเตอรั์มั่าถ่ือไวิ้ดิ์้วิยู่ม่ั่อขวิา	 ม่ั่อซึ่้ายู่ท่ี่�หงายู่ข่�นกำาแน�นจน

แลเห็นเสุ้นเล่อดิ์ป่ดิ์โปนตรังข้อม่ั่อ	 มัุ่�งมั่าดิ์ให้ปีศัาจทีุ่กขัง 

ซึ่่�งสุ์งสุ่�ในทุี่กอณ่ถ่ืกปลดิ์เปล่�องออกมั่าพื่ร้ัอมั่โลห์ตสุ่แดิ์ง 

ท่ี่�หลั�งร์ัน	ที่ดิ์แที่นคำาอำาลาสุุดิ์ท้ี่ายู่ก�อนว์ิญญาณจะโผิผ์ิน		

	 รัะหวิ�างตั�งที่�ากดิ์ปลายู่แหลมั่คมั่ให้จมั่ล่กกวิ�าเคยู่ 

กล้ากรัะที่ำา	 	 เสุ่ยู่งของผ่ิ้เป็นดิ์ุจสุายู่ใยู่เด่ิ์ยู่วิในช่ีวิ์ตก็ดัิ์งข่�น 

กรัะตุกเต่อนให้ฉัันหยูุ่ดิ์ชีะงักการักรัะที่ำาไวิ้เพ่ื่ยู่งเที่�านั�น		 
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หันมั่องรั�างอันเป็นท่ี่�รััก	 เปล่อกตาค่�นั�นยู่ังคงปิดิ์สุน์ที่	 ขณะ 

เพ่ื่ยู่รัเปล�งคำาวิ�า		แมั่�จ๋า...		แมั่�จ๋า...			คำาสัุ�น		ๆ 	ท่ี่�เป็นดัิ์�งเร่ัองนวิล 

ของดิ์วิงจันที่ร์ัและกะพื่ร์ับุพื่รัาวิของดิ์าวิดิ์ารัา	 ชี�วิยู่สุ�องที่าง

ช่ีว์ิตให้ก้าวิยู่�างต�อไป

นำ�าตาฉัันไหลพื่รัากรัาวิฝันไมั่�ขาดิ์สุายู่	

	 บุางท่ี่เหตุผิลในการัดิ์ำารังอยู่่�ของคนเรัา	 อาจไมั่�ได้ิ์ต้องการั 

ส์ุ�งใดิ์มั่ากไปกวิ�า	ขอแค�รัับุร้่ัวิ�าตนเองยัู่งม่ั่ค�าในหัวิใจใครัสัุกคน 

แม้ั่สุมั่องของใครัคนนั�น	อาจไมั่�ม่ั่วัินรัับุร้่ัอ่กแล้วิวิ�า	เรัาค่อใครั

“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔
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ผิมั่ยู่ังจำาควิามั่สุ่งท่ี่�	๖๙	เมั่ตรันั�นได้ิ์ด่ิ์

	 ควิามั่เยู่่ยู่บุเย็ู่นของรัาวิเหล็ก	 แรังลมั่ท่ี่�ต่ปะที่ะใบุหน้า 

พ่ื่�นละเอ่ยู่ดิ์ท่ี่�ข่�นร่ัปด้ิ์วิยู่ที่รังกรัวิยู่ขนาดิ์เล็ก	 ทุี่กอยู่�างยู่ำ�าเต่อน 

ให้ผิมั่ร้่ัสุ่กถ่ืงเสุ้นแบุ�งของช่ีว์ิต	 ฟ้ากหน่�งค่อช่ีว์ิต	 แต�อ่กฟ้าก 

ค่อการัดิ์ำารังอยู่่�อันวิ�างเปล�า	 หล�นหายู่	 ปรัาศัจากส์ุ�งใดิ์ให้ 

ยู่่ดิ์ถ่ือ	 ผิมั่จำาไมั่�ได้ิ์ด้ิ์วิยู่ซึ่ำ�าวิ�าสุาเหตุท่ี่�แท้ี่จร์ังท่ี่�ที่ำาให้ผิมั่ตัดิ์ส์ุนใจ 

มั่ายู่น่อยู่่�ตรังน่�ค่ออะไรั	 เพ่ื่ยู่งแต�ผิมั่ร้่ัสุ่กไร้ัค�า	 เหน็บุหนาวิ	

และส์ุ�นหวัิงเก์นกวิ�าจะใช้ีช่ีว์ิตอยู่่�ต�อไป

	 ทุี่กเช้ีาท่ี่�ต่�น	 ผิมั่จะนอนซุึ่กตัวิอยู่่�ในผ้ิาห�มั่หนา	 เล่�อนม่ั่อ 

ไปคว้ิาด่ิ์เวิลาบุนจอโที่รัศััพื่ท์ี่ม่ั่อถ่ือพื่ร้ัอมั่ภัาวินาให้เช้ีายู่ังมั่า 

ไมั่�ถ่ืงสัุกท่ี่	 ผิมั่เกล่ยู่ดิ์ช่ีว์ิต	 เกล่ยู่ดิ์งาน	 เกล่ยู่ดิ์ทุี่กอยู่�างแห�ง 

องคาพื่ยู่พื่ของโลกใบุน่�ผิมั่อยู่ากหลบุหน่หายู่ไปจากทุี่กอยู่�าง 

ผิมั่จำาเสุ่ยู่งกรัะซ์ึ่บุของแมั่�ได้ิ์เป็นอยู่�างด่ิ์ ถ้้าฉัันัไม�มีแกฉัันัจะ 

มีสืามีใหม� - ถ้้าฉัันัไม�มีแก ฉัันัคงไม�ต้ิองทรมานัแบบนีั�ถ้้าฉัันั 

ไม�มีแก ฉัันัจะมีควีามสุืขเหลืิอเกินั

	 ผิมั่ฟั้งคำากรัะซ์ึ่บุอาฆาตของแมั่�จนเจ็บุ	จนที่รัมั่าน	จนแที่บุ 

“๖๙ เมตร”
รางวัีลิรองชนัะเลิิศ

ประเภทควีามเรียง ระดัับประชาชนั
กิติติิศักดิั� คงคา

อยู่่�เพื่่�ออะไร
“วรรณศิิลป์์อุุเชนีี” คร้�งทีี่� ๔

59



ไมั่�ร้่ัสุ่กอะไรัอ่กแล้วิ	 แมั่�ฆ�าตัวิตายู่ทุี่กวัินวัินละหน่�งครัั�ง	 หร่ัอ 

หลายู่ครัั�ง	 เม่ั่�อสุำาเรั็จอัตวิ์น์บุาตกรัรัมั่ดิ์้วิยู่คำาพ่ื่ดิ์	 แมั่�จะ 

ลุกข่�น	 เดิ์์นไปที่ำาอาหารั	 อาบุนำ�า	 ที่ำาควิามั่สุะอาดิ์บุ้าน	

เหม่ั่อนไมั่�ม่ั่อะไรัเก์ดิ์ข่�น	 ที่์�งผิมั่ให้น์�งอ่�งบุอดิ์ใบุ้ไรั้หนที่าง 

ไปต�อ	 รัอยู่ม่ั่ดิ์กร่ัดิ์เฉ่ัอนลงในควิามั่ร่ั้สุ่กผิมั่อยู่�างเช่ี�องชี้า	

รัอยู่แล้วิรัอยู่เล�า	 เหม่ั่อนบุาดิ์แผิลท่ี่�ไมั่�ม่ั่วัินสุมั่านให้หายู่ด่ิ์	 

เม่ั่�อปรั์แตกแล้วิจะคงอยู่่�	 ดิ์ำารังเป็นรัอยู่ควิามั่จรั์งแที่้แห�ง 

ควิามั่เจ็บุปวิดิ์ตลอดิ์ไป

 ฉัันัอยากติายไปเสีืยให้รู้แล้ิวีรู้รอดั	 เสุ่ยู่งของแมั่�กรัะซ์ึ่บุ 

ข่�นในหัวิผิมั่	 แชี�มั่ชัีดิ์	 รัาวิกับุม่ั่แมั่�ต์ดิ์ตามั่ผิมั่ไปทุี่กท่ี่�	 ผิมั่ 

เอ่�อมั่ม่ั่อไปจับุรัาวิรัะเบุ่ยู่งอยู่�างสัุ�นเที่า	 ก้มั่มั่องลงไปยู่ังพ่ื่�น 

เบุ่�องล�าง	 เพ่ื่ยู่งว่ิบุเด่ิ์ยู่วิแล้วิทุี่กอยู่�างจะสุ่ญหายู่	 ไมั่�ต้องม่ั่ 

ส์ุ�งใดิ์เหล่ออยู่่�	หล�นไปในควิามั่ม่ั่ดิ์อันเป็นน์รัันดิ์ร์ั	ผิมั่หลงล่มั่ 

เหตุผิลในการัดิ์ำารังช่ีว์ิตอยู่่�ไปแล้วิ	 ผิมั่อยู่่�ไปที่ำาไมั่	 ผิมั่อยู่่�ไป 

เพ่ื่�ออะไรั	 ผิมั่น่กหาคำาตอบุไมั่�เห็น	 ร้่ัเพ่ื่ยู่งแต�วิ�าทุี่กยู่�างก้าวิ 

ในการัอยู่่�มัั่นชี�างยู่ากลำาบุาก	 ฝ้ัดิ์เฝ้ั�อน	 ในขณะท่ี่�ที่างตรัง 

กันข้ามั่กับุเบุาสุบุายู่อยู่�างอธ์บุายู่ไมั่�ถ่ืกเลยู่

	 ผิมั่ชีะเง้อมั่องลงไปยู่ังเบุ่�องล�างอ่กครัั�ง	 อ่กครัั�ง	 และ 

อ่กครัั�ง	 ณ	 ท่ี่�นั�นควิามั่หวัิงและควิามั่ฝัันของผิมั่หลุดิ์รั�วิง 

สุ่ญเสุ่ยู่	 ผิมั่ตายู่ไปแล้วิ	อนุสุต์ของผิมั่กรัะโดิ์ดิ์ปล์วิออกไปไกลสุ่� 

เบุ่�องล�าง			แหลกสุลายู่ส์ุ�นรั�างไมั่�เหล่อช์ี�นด่ิ์	ในขณะท่ี่�รั�างหยู่าบุ
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ของผิมั่ที่รุัดิ์ลงกับุพ่ื่�น	นำ�าตาไหลที่�วิมั่จนมั่องอะไรัแที่บุไมั่�เห็น

	ผิมั่นอนพัื่งพื่าบุลงกับุพ่ื่�น	คลานกลับุเข้ามั่าในตัวิห้อง	เสุ่ยู่ง 

เล็กเบุาเง่ยู่บุเช่ียู่บุดัิ์งข่�นในหัวิ	 ผมยังไม�อยากติาย - ผมยัง 

ไม�อยากติาย	โชีคด่ิ์ถ่ืงท่ี่�สุุดิ์	วัินนั�นผิมั่ไมั่�ได้ิ์ปฏ์ิเสุธมัั่น

 คุณ์ถ้ึงเวีลิาติ้องพักแลิ้วีนัะ จ์ตแพื่ที่ยู่์พ่ื่ดิ์กับุผิมั่ดิ์้วิยู่ 

ที่�าที่างใจด่ิ์	 ผิมั่ร้ัองไห้อ่กครัั�ง	 นั�นค่อการัร้ัองไห้ต�อหน้าคน 

ไมั่�ร่ั้จักท่ี่�หนักหน�วิงท่ี่�สุุดิ์ในช่ีวิ์ตผิมั่	 ผิมั่รั้องไห้อยู่�างเด่ิ์ยู่วิ 

เป็นเวิลาเก่อบุห้านาท่ี่	 พ่ื่ดิ์อะไรัออกมั่าเป็นภัาษาไมั่�ร้่ัเร่ั�อง 

สัุกคำา	 ฟ่้มั่ฟ้ายู่กับุกรัะดิ์าษท์ี่ชีช่ีแผิ�นแล้วิแผิ�นเล�า	 ผิมั่ถืามั่วิ�า 

ผิมั่จะม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�ไปที่ำาไมั่	 ผิมั่ไมั่�อยู่ากม่ั่ช่ีว์ิตอยู่่�แล้วิ	 หมั่อยู่์�มั่ 

ด้ิ์วิยู่ใบุหน้าท่ี่�รัาวิกับุจะโอบุกอดิ์	 ติอนันีั�คุณ์เหนืั�อยเกินักวี�า 

จะคิดัคำาติอบให้ออกได้ั แติ�ไม�เป็นัไร วัีนัหนึั�งถ้้าคุณ์หายเหนืั�อย 

คุณ์จะเจอคำาติอบของคำาถ้ามนีั�เอง

	 ผิมั่ก์นยู่าทุี่กวัิน	 วัินละหน่�งกำาม่ั่อ	 ควิามั่จร์ังการัก์นยู่า 

โรัคจ์ตปรัะสุาที่ก็ไมั่�ไดิ์้โหดิ์รั้ายู่กับุช่ีวิ์ตมั่ากนัก	 เหม่ั่อนกับุ 

ฉ่ัดิ์ยู่าชีาเข้าไปในสุมั่อง	 ผิมั่ใช้ีช่ีว์ิตแต�ละวัินไปอยู่�างต่�อๆ	 ไมั่�ม่ั่ 

อารัมั่ณ์อะไรั	 ต่�นนอนตอนเชี้าและใชี้ช่ีวิ์ตไปวัินๆ	 จำาไมั่�ไดิ์ ้

ด้ิ์วิยู่ซึ่ำ�าวิ�าหลงใหลใฝ่ัฝัันในส์ุ�งไหน ก้าวีไปทีลิะก้าวี	 หมั่อบุอก	

ผิมั่ไมั่�เข้าใจควิามั่หมั่ายู่นัก	 ก้าวิแต�ละก้าวิท่ี่�ผิมั่ยู่ำ�าอาจจะสัุ�น 

เก์นกวิ�าคนอยู่�างผิมั่จะสุำาน่กไดิ์้	 ร่ั้ตัวิอ่กท่ี่ผิมั่ก็ไมั่�รั้องไห้ใน 

ทุี่กวัินท่ี่�ต่�นแล้วิ	 แต�นั�นก็ไมั่�ใชี�	 ไมั่�ได้ิ์แปลวิ�าผิมั่ร้่ัสุ่กวิ�าโลกใบุน่� 
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มัั่นงดิ์งามั่

 รู้สึืกวี�าชีวิีติดีัขึ�นับ้างไหม	 จ์ตแพื่ที่ยู่์ถืามั่ผิมั่ด้ิ์วิยู่รัอยู่ยู่์�มั่ 

เชี�นเด์ิ์มั่	 แต�แปลก	 การัพื่บุกัน	 ๒	 เด่ิ์อนหลังจากครัั�งแรัก 

เปล่�ยู่นควิามั่ร้่ัสุ่กของผิมั่ไปอ่กอยู่�าง	 ดีัครับ ผมก็ติอบไม�ถู้ก 

เหมือนักันั แติ�ผมรู้สึืกวี�ามันัดีัขึ�นั อ่กฝ่ัายู่พื่ยู่ักหน้ารัับุเช่ี�องช้ีา 

คิดัเสืียวี�าเป็นัช�วีงพักร้อนัของชีวีิติ หกลิ้มครั�งนัี�อาจจะ 

ได้ัแผลิ แติ�ก็เป็นัเวีลิาให้ได้ัทดัเวีลิาบาดัเจ็บด้ัวีย ลิองออก 

ไปใช้ชีวิีติดูันัะ ทบทวีนัวี�าอะไรที�ทำาให้เรามีควีามสุืขบ้าง ลิอง 

หยิบมันัขึ�นัมาทำาอีกครั�ง ผิมั่พื่ยู่ักหน้ารัับุ	 สุมั่องน่ก	 อะไรั 

ท่ี่�ผิมั่เคยู่ยู่์�มั่ได้ิ์กับุมัั่นอยู่�างแท้ี่จร์ัง

	 คำาถืามั่ของหมั่อกวินตะกอนในใจของผิมั่ให้ฟุ้้งข่�น 

อะไรักันนะท่ี่�ที่ำาให้ผิมั่ม่ั่ควิามั่สุุข	 ผิมั่ผ้่ิเคยู่เป็นมั่นุษย์ู่จำาพื่วิก 

สุุขน์ยู่มั่	 จับุจ้องสุ่ที่องบุนท้ี่องฟ้้า	 มั่องหาดิ์อกหญ้าท่ี่�คล่�ดิ์อก 

แยู้่มั่บุานในซึ่อกหล่บุของที่างเท้ี่า	 แต�วัินหน่�งผิมั่หล�นหายู่ตัวิ 

ผิมั่หล�นหายู่ไปในควิามั่ม่ั่ดิ์บุอดิ์	 หาส์ุ�งใดิ์ไมั่�อาจเห็นแต�ตอนน่� 

กลับุม่ั่แสุงสุวิ�างสุาดิ์สุ�องกลับุมั่ารั์บุหร่ั�	 ผิมั่ค�อยู่ๆ	 มั่ะงุมั่ 

มั่ะงาหรัาไปอยู่�างไมั่�ร้่ัท์ี่ศัที่าง

	 ผิมั่เป็นคนชีอบุก์นนำ�าแข็งไสุถ่ืงท่ี่�สุุดิ์	 แต�ตั�งแต�ผิมั่เร์ั�มั่ต้น 

ม่ั่ซ่ึ่มั่เศัร้ัาเป็นเจ้าเร่ัอน	 ผิมั่ก็ล่มั่รัสุชีาต์ควิามั่อรั�อยู่ของมัั่นไป 

จนหมั่ดิ์ส์ุ�นแล้วิ	 ผิมั่ก์นเพ่ื่�ออยู่่�ไปวัินๆ	 กันตายู่ก็วิ�า	 แต�วัินน่� 

ผิมั่อยู่ากที่ดิ์ลองอ่กครัั�ง	 ผิมั่นั�งลงท่ี่�รั้านปรัะจำาท่ี่�แที่บุจะร่ั้ 
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ทีุ่กอยู่�างในหน้าเมั่น่เป็นอยู่�างด่ิ์	 หร่ัอช่ีวิ์ตอาจจะเป็นแค� 

ควิามั่สุุขเพ่ื่ยู่งเจ็ดิ์ก้าวิข้างหน้า	 ยู่ำ�าไปอยู่�างไมั่�ตั�งคำาถืามั่	 ม่ั่ 

ควิามั่สุุขเพ่ื่ยู่งแต�ละยู่�างเท้ี่าท่ี่�ก้าวิไป	 เป็นเชี�นนั�นก็เพ่ื่ยู่งพื่อแล้วิ	

ไมั่�ม่ั่คำาตอบุท่ี่�ยู่์�งใหญ�ใดิ์หลบุรัออยู่่�ท่ี่�เบุ่�องหลัง	 ก็แค�งามั่	งามั่ 

แบุบุไมั่�ม่ั่อรัรัถืาธ์บุายู่ใดิ์	 ผิมั่เอ่�อมั่ม่ั่อตักของหวิานในถื้วิยู่ 

ใสุ�ปาก	ควิามั่สุุขท่ี่�หล�นหายู่ไปนานกวิ�าขวิบุปีค�อยู่ๆ	กลับุมั่า 

ค่นสุ่�ช่ีว์ิตผิมั่อ่กครัั�ง	 ผิมั่ร้ัองไห้ฟ่้มั่ฟ้ายู่ต�อหน้าถ้ืวิยู่นำ�าแข็งไสุ

อยู่�างล่มั่โลกภัายู่นอก	นั�นค่อควิามั่หวิานท่ี่�อรั�อยู่ท่ี่�สุุดิ์

 ผมยังไม�ติาย แลิะผมมีชีวิีติอยู�เพื�อควีามสุืขเล็ิกๆ แติ� 

แสืนัยิ�งใหญ�แบบนีั�เอง
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รายชื่อคณะกรรมการอำานวยการ
 ๑. คุณหญิงปัทม�  ลีสวัสดิ์ตระกูล    ประธ�น

 ๒. แมร์มีเรียม  กิจเจริญ

 ๓. คุณปิยะพันธ์  จัมป�สุต

 ๔. คุณวันทนีย์  น�มะสนธิ

 ๕. พ.ต. ป�นสรวง  ชุมส�ย ณ อยุธย�

รายชื่อที่ปรึกษาโครงการ
  ๑. คุณประยอม  ซองทอง

  ๒. คุณปวงสรร  ชุมส�ย ณ อยุธย�

  ๓. คุณปริสุทธ์ิ  กลัมพะสุต  

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
  ๑. คุณเน�วรัตน์    พงษ์ไพบูลย์

  ๒. คุณอดุล         จันทรศักด์ิ

  ๓. คุณชมัยภร        แสงกระจ่�ง (บ�งคมบ�ง)

  ๔. คุณจิระนันท์  พิตรปรีช�

  ๕. คุณชุติม�       เสวิกุล

  ๖. คุณพิบูลศักด์ิ   ละครพล

  ๗. คุณกนกวลี       พจนปกรณ์

  ๘. คุณณรงค์ฤทธ์ิ   ยงจินด�รัตน์ (ปะก�รัง)

  ๙. บ�ทหลวงอนุช�    ไชยเดช

  ๑๐. บ�ทหลวงอนุสรณ์  แก้วขจร

หัวหน้าคณะกรรมการคัดกรอง
  ประเภทกลอนสุภ�พ  คุณพินิจ นิลรัตน์

  ประเภทคว�มเรียง  คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์
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ผลงานที่ได�รับรางวัล การประกวดวรรณกรรม 
“วรรณศิลป�อ�ชเชนี” ครั้งที่ ๔ หัวข�อ “อยู�เพ�่ออะไร” 

ประจําป�พ�ทธศักราช ๒๕๖๓


