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ความส�ำเร็จก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ล้วนไม่
ยั่งยืน หากหลงใหลเพลิดเพลินกับมัน ก็ย่อม
ระทมทุกข์ยามสูญเสียมันไป ในเมื่อชีวิตมีทั้ง
ยามขึ้นและยามลง ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ต้อง
เดินลง แทนทีจ่ ะต่อต้านขัดขืนหรืออาลัยอาวรณ์
ไม่ดกี ว่าหรือหากจะยอมรับความจริง และพร้อม
ทีจ่ ะมีความสุขทุกขณะทีก่ า้ วลง สามารถชืน่ ชม
สิง่ สวยงามสองข้างทางซึง่ ปรากฏให้เห็นอยูต่ ลอด
เวลา

ราคา 15 บาท

ISBN978-616-7755-28-1
978-616-7755-28-1
ISBN

9 786167 755281

พระไพศาล วิสาโล

ฉลาดท�ำบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือท�ำบุญ
พระชาย วรธมฺโม
และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 60 บาท
ฉลาดท�ำใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์
สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง
พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 99 บาท
จิตใส ใจสุข
พระไพศาล วิสาโล
ราคา 85 บาท

ซีดีเสียง ระลึกถึงความตายสบายนัก
(การเจริญมรณสติในชีวิตประจ�ำวัน)
ราคาแผ่นละ 20 บาท
ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง
ราคาแผ่นละ 50 บาท

ซีดีออดิโอ เผชิญความตายอย่างสงบชุด 1 (1 ชุด มี 6 แผ่น)
ราคาแผ่นละ 20 บาท
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ราคา ๑๕ บาท

ญหาความประพฤติ ข องพระสงฆ
นอกจากจะแกที่รากเหงาที่ระบบ
การปกครอง และระบบการศึกษาของ
คณะสงฆแลว พลังของฆราวาสก็มีสวน
ชวยกํากับ ทํานุบํารุงคณะสงฆดวยเชน
กั น คํา ถามคื อ ในบริ บ ทสั ง คมที่ ซั บ
ซอน เราจะสอดสอง ดูแลพระสงฆดวย
ทาทีอยางไร จึงจะเปนประโยชนแกพระ
ศาสนาโดยแทจริง

30 วิธีท�ำบุญ, สอนลูกท�ำบุญ, ฉลาดท�ำใจ,
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา,
ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ, สุขสวนกระแส, ความสุขที่ปลายจมูก,
ใส่บาตรให้ได้บุญ, ความสุขที่แท้, พรวันใหม่ ชีวิตใหม่, อยู่ทุกที่ก็มีสุข,
เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์, สังฆทานการเจือจานสังคม, ปาฏิหารย์สานใจ,
ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข, ชนะได้ด้วยไมตรี, ส่องพระส่องตน :
ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน, ขุมทรัพย์จากก้อนอึ, แพ้ก็ไม่ทุกข์ ลงก็เป็นสุข

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ 1๕ บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)

รักษาใจให้ไกลทุกข์
พระไพศาล วิสาโล
ราคา 20 บาท
ธรรมะข้างเตียง
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
พระไพศาล วิสาโล
ราคา 60 บาท
บันทึกธรรมชาติ
พระไพศาล วิสาโล
ราคา 65 บาท
พิเศษส�ำหรับผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
รับส่วนลด ๓๐ %(ยกเว้นหนังสือสมทบพิมพ์)
สนใจเผยแพร่หนังสือเพื่อแจกจ่ายวัด ห้องสมุด โรงเรียน
เด็กและเยาวชน หรือใช้ ในเทศกาลงานพิธีต่าง ๆ
งานสาธารณกุศลอื่น ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เครือข่ายพุทธิกา
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ค�ำปรารภ
ใครๆ ก็ปรารถนาความส�ำเร็จ พยายาม
ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชัยชนะ หลายคนยอมละทิ้ง
สิง่ ส�ำคัญต่างๆ ไม่วา่ ครอบครัว สุขภาพ หรือ
แม้กระทั่งคุณธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศ
หรือไต่เต้าถึงจุดหมายที่วาดหวัง  แต่ความ
ส�ำเร็จนั้นไม่ต่างจากยอดเขา  ไม่มีใครที่อยู่
บนยอดเขาไปได้ตลอด  ไม่ช้าก็เร็วย่อมต้อง
ลงจากเขา  หากไม่ลงโดยสมัครใจ ก็อาจ
ถูกบีบบังคับหรือถูกผลักให้ลงจนได้ เพราะ
ใครๆ ก็อยากแย่งขึ้นไปอยู่บนยอดเขาซึ่งมี
พื้นที่จ�ำกัดจ�ำเขี่ยกันทั้งนั้น  
ความส�ำเร็จก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ล้วนไม่
ยัง่ ยืน หากหลงใหลเพลิดเพลินกับมัน ก็ยอ่ ม
ระทมทุกข์ยามสูญเสียมันไป  ในเมื่อชีวิตมี
ทั้งยามขึ้นและยามลง  ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่
ต้องเดินลง แทนทีจ่ ะต่อต้านขัดขืนหรืออาลัย
อาวรณ์  ไม่ดกี ว่าหรือหากจะยอมรับความจริง
และพร้อมที่จะมีความสุขทุกขณะที่ก้าวลง  
4

สามารถชื่ น ชมสิ่ ง สวยงามสองข้ า งทางซึ่ ง
ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา  
ความสุ ข และความส�ำเร็ จ นั้ น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง
เดียวกัน  หลายคนประสบความส�ำเร็จแต่
ไร้สุข ขณะที่จ�ำนวนไม่น้อยเป็นสุขได้แม้ไม่
ส�ำเร็จ  ส่วนหนึง่ เป็นเพราะแค่ได้ท�ำก็มคี วาม
สุขแล้ว จะส�ำเร็จหรือไม่ ก็มิใช่เรื่องส�ำคัญ   
อีกเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเขาได้ละทิ้งความ
ส�ำเร็จเพือ่ สิง่ อืน่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่า  อันท�ำให้
เกิดความปีตปิ ราโมทย์หรือภาคภูมใิ จในชีวติ
บทความทัง้ ห้าในหนังสือเล่มนี้ เคยตีพมิ พ์
ในทีอ่ นื่ มาก่อนแล้ว ในการพิมพ์ครัง้ ใหม่นไี้ ด้
จัดท�ำรูปเล่มให้น่าอ่านมากขึ้น โดยได้ภาพ
ประกอบจากคุณประวิทย์ มาศรังสรรค์ หวัง
ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นช่วยให้ผอู้ า่ นมีความ
สุขกับชีวิตทั้งในยามขึ้นและลง เมื่อชนะก็ไม่
ลิงโลด เมือ่ แพ้กไ็ ม่ทกุ ข์ระทม เพราะรูเ้ ท่าทัน
ในความเป็นธรรมดาของมัน
พระไพศาล วิสาโล
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
5

สุขได้แม้ไม่ส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จเป็นยอดปรารถนาของทุกคน
เพราะเชื่อว่าจะน�ำมาซึ่งความสุข  แต่ความ
ส�ำเร็จก็เช่นเดียวกับความมั่งมี  ไม่สามารถ
เป็นหลักประกันแห่งความสุขได้อย่างแท้จริง  
ใครก็ ต ามที่ เ อาความสุ ข ไปผู ก ไว้ กั บ ความ
ส�ำเร็จ ย่อมยากที่จะพบกับความสุขที่ยั่งยืน  
ทั้งนี้ก็เพราะรสชาติของความสุขชนิดนี้หอม
หวานเพียงชั่วครั้งชั่วคราว  ไม่ช้าไม่นานก็
รู้สึกจืดชืด  ไม่ต่างจากเพลงที่ไพเราะ ฟัง
ครัง้ แรกก็ให้ความซาบซึง้ ตรึงใจ  แต่ถา้ ฟังไป
นานๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ก็จะเริ่มรู้สึกจ�ำเจ และ
กลายเป็นเบือ่ ในทีส่ ดุ   ต้องขวนขวายหาเพลง
ใหม่มาฟังแทน
ด้วยเหตุนี้จึงมีน้อยคนที่พอใจหรือพอ
เพียงกับความส�ำเร็จ  ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า
ความส�ำเร็จที่ได้มายังไม่เพียงพอ  ต้องการ
ได้อกี   และนัน่ คือทีม่ าแห่งความทุกข์ จนกว่า
จะประสบความส�ำเร็จครั้งใหม่
นักธุรกิจผู้หนึ่งประสบความส�ำเร็จทาง
6
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ธุรกิจอย่างรวดเร็ว เขาสามารถปลดหนี้สิน
ของธุรกิจครอบครัวซึง่ สูงถึง ๗,๐๐๐ ล้านบาท
ได้ภายในเวลา ๓ ปีเท่านั้น  และใช้เวลาอีก
ไม่กี่ปีขยายธุรกิจดังกล่าวจนมีผลประกอบ
การปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  เขามีความสุข
อย่างไม่ต้องสงสัย  แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พบ
ว่าตัวเองเปลี่ยนไป เบื่อหน่ายกับการท�ำงาน  
รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มคี ณ
ุ ค่า  “ผมจะมีความหมาย
อะไร ก็เป็นแค่...มหาเศรษฐีหมืน่ ล้านคนหนึง่
(ในจ�ำนวนอีกหลายร้อยคนในไทย)” ด้วยเหตุ
นี้เขาจึงต้องดิ้นรนหาความส�ำเร็จอย่างใหม่  
นั่นคือเอาดีทางการเมือง  เขายอมรับว่าวัน
ที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตคือวันที่ได้เป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ในเวลาต่อมา  แต่น่า
สงสัยว่าเขาจะมีความสุขไปได้นานเท่าใดตราบ
ใดที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
ความส�ำเร็จหากผูกติดกับต�ำแหน่ง ยิ่ง
ให้ความสุขที่คลอนแคลน  เพราะต�ำแหน่ง
ทั้งหลายเป็นของชั่วคราว ไม่นานก็ต้องตก
เป็นของคนอืน่   บิล คลินตันเป็นนักการเมือง
ที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดคนหนึ่งของยุคนี  ้

เขาได้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ยังหนุ่ม และ
เป็นถึง ๒ สมัย แต่เมื่อเขาพ้นต�ำแหน่ง เขา
กลายเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามสุข เพราะยังโหยหา
อาลัยอดีตอันหอมหวาน  เมือ่ ไม่นานมานีเ้ ขา
เผยความในใจว่า “คิดดูสิว่าตอนผมเป็น
ประธานาธิบดี  เขาจะบรรเลงเพลงทุกครั้งที่
ผมเดินเข้าห้อง (แต่ตอนนี้) ไม่มีใครบรรเลง
เพลงอีกแล้ว  ผมไม่รู้เลยว่าผมอยู่ที่ไหน”
ใช่หรือไม่วา่ หากสุขใจทีไ่ ด้เป็นประธานาธิบดี ก็ตอ้ งทุกข์แน่นอนเมือ่ กลายเป็นราษฎร
เต็มขั้น  มองในแง่นี้ความส�ำเร็จท�ำให้เกิด
ทุกข์ได้  เหมือนคนทีล่ อยสูงมากเท่าไร  เมือ่
ตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้น
ที่น่าคิดมากกว่านั้นก็คือ เราแน่ใจได้
อย่างไรว่าความส�ำเร็จจะเป็นสิ่งน่าชื่นชมไป
ตลอดกาล  มีหลายคนที่เมื่อมองย้อนไปถึง
ความส�ำเร็จของตนในอดีต กลับรูส้ กึ ว่าไม่นา่
ชื่นชมเสียเลย  เพราะเห็นข้อบกพร่องหรือ
ข้อเสียติดตามมามากมาย  ไอน์สไตน์เคย
พูดว่าหากเขารู้ล่วงหน้าว่าระเบิดปรมาณูซึ่ง
สร้างขึ้นจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาจะ
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สร้างความเสียหายอย่างมากมายแก่ชาวญีป่ นุ่
และท�ำให้โลกตกอยูใ่ นอันตราย เขาคงตัดสิน
ใจเป็นช่างซ่อมนาฬิกาดีกว่า  ด้วยเหตุนี้จึงมี
บางคนกล่าวว่า “ความส�ำเร็จคือความล้มเหลว
ที่ยังไม่ปรากฏ”  
ความส�ำเร็จเป็นสิ่งส�ำคัญก็จริงอยู่ แต่
มิใช่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของชีวติ   สิง่ ส�ำคัญกว่านัน้
คือการได้ท�ำสิ่งดีงาม ถูกต้อง และเสียสละ  
หากได้ท�ำความดีงามอย่างเต็มที่ แม้ไม่ส�ำเร็จ
หรือประสบชัยชนะ ก็ได้ชอื่ ว่าท�ำสิง่ ทีค่ วรแก่
ความภาคภูมิใจ ซึ่งให้ความสุขที่ยั่งยืนกว่า
ความส�ำเร็จทั่วๆ ไป
ซารา เรนเนอร์   เป็นนักกีฬาสกีวิบาก
ชาวแคนาดาทีน่ �ำคูแ่ ข่งมาโดยตลอด  แต่แล้ว
จู่ๆ ไม้ค�้ำสกีของเธอหัก เธอพยายามฝืนสู้
แต่ก็ไม่ประสบผล  นักสกีหลายคนแซงเธอ
ไป  ขณะทีเ่ ธอรูส้ กึ หมดหวังก็มชี ายผูห้ นึง่ ยืน่
ไม้ขา้ งหนึง่ ให้เธอ  เธอจึงกลับเข้าสูก่ ารแข่งขัน
และสามารถน�ำทีมแคนาดาคว้าเหรียญทอง
ได้ในที่สุด

เธอรูเ้ มือ่ จบการแข่งขันว่าผูท้ ชี่ ว่ ยเธอคือ
บเยอร์นาร์ ฮาเกนสโมเอน นักกีฬาชาว
นอรเวย์ ซึ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับสี่   เขา
กลายเป็นวีรบุรุษของชาวแคนาดาในทันที  
แต่เขากลับให้สมั ภาษณ์วา่ เขาไม่เข้าใจว่าท�ำไม
ต้องยกย่องกันขนาดนี้ เขาให้เหตุผลว่า “ถ้า
คุณชนะแต่ไม่ได้ช่วยเหลือใครในเวลาที่คุณ
ควรช่วย นั่นเป็นชัยชนะประเภทไหนกัน”  
ส�ำหรับเขาการท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องมีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่า
ชัยชนะ
ความส�ำเร็จน�ำมาซึ่งความสุขก็จริง  แต่
การอยู่เหนือความส�ำเร็จ หรือไม่หมกมุ่นติด
ยึดกับความส�ำเร็จต่างหาก คือทีม่ าแห่งความ
สุขที่แท้จริง
อิมเมจ ตุลาคม ๒๕๕๑
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ภาวัน
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มหัศจรรย์ของชีวิตขาลง
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หลังจากเกษียณจากราชการก่อนก�ำหนด
ประมวล เพ็งจันทร์ ได้ท�ำสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครเคยท�ำ
มาก่อน นั่นคือเดินเท้าจากเชียงใหม่กลับไป
ยังบ้านเกิดที่เกาะสมุย  เป็นการจาริกที่ไม่มี
เงินติดตัวเลยสักสลึงเดียว  หากฝากชีวิตไว้
กับน�้ำใจของเพื่อนมนุษย์ตามเส้นทางที่ยาว
เหยียดร่วม ๑,๕๐๐ กิโลเมตร
ตลอด ๖๖ วันของการเดินทาง เขาได้
พานพบประสบการณ์มากมายที่ตราตรึงใจ
และให้บทเรียนล�ำ้ ค่าแก่ชวี ติ   หนึง่ ในนัน้ ได้แก่
ตอนที่เดินขึ้นและลงจากดอยอินทนนท์
เขาเล่าว่าขณะทีเ่ ดินขึน้ ดอยอินทนนท์นนั้
รูส้ กึ เหนือ่ ยมาก ความย�ำ่ แย่ของสภาพร่างกาย
ที่สะสมมากหลายวันท�ำให้เกือบจะถอดใจ
เพราะหายใจแทบไม่ออก รูส้ กึ เหมือนจะขาดใจ
ตาย จนต้องนอนแผ่แน่นงิ่ ทัง้ ๆ ทีเ่ หลือเพียง
กิโลเมตรกว่าๆ  เขาคงจะอยู่ตรงนั้นอีกนาน
หากไม่มีรถคันหนึ่งจอดรับเขาขึ้นไปถึงยอด
ขากลับเขาเดินลงมาช้าๆ  แล้วเขาก็เพิ่ง
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สังเกตว่าสองข้างทางนั้นมีสิ่งสวยงามอยู่
มากมาย  ไกลออกไปก็เป็นทิวทัศน์ที่ชวน
พินจิ   แต่ทงั้ หมดนัน้ เขาไม่ทนั ได้มองเลยขณะ
ที่เดินขึ้นเขา  เพราะใจนึกถึงแต่ยอดดอย  
อยากจะไปให้ถึงจุดหมายอย่างเดียว  
ระหว่างเดินลงเขาได้หยุดดูทิวทัศน์อัน
กว้างไกล และชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม
สองข้างทาง  จิตใจเบิกบานและเป็นสุขอย่าง
ยิ่ง  แม้ตอนนั้นร่างกายจะเจ็บปวดก็ตาม   
“มหัศจรรย์” คือความรู้สึกของเขาเมื่อย้อน
ระลึกนึกถึงประสบการณ์ยามลงเขา
“ขาลง” นั้นมีเสน่ห์แต่มักถูกมองข้าม  
คนส่วนใหญ่มักให้ความส�ำคัญกับ “ขาขึ้น”
มากกว่า เพราะมั่นใจว่ามีสิ่งใหม่ๆ ที่ดึงดูด
ใจคอยอยู่ข้างบน  ไม่ใช่แค่ทะเลหมอกหรือ
ทิวทัศน์อันงดงามที่เห็นชัดเจนจากยอดดอย
เท่านั้น  แต่ยังรวมถึงความส�ำเร็จ ชื่อเสียง
เกียรติยศ  เงินทอง ยามขึ้นถึงจุดสูงสุดของ
ชีวิต  
ใครๆ ก็อยากให้ชวี ติ ของตนอยูใ่ นช่วงขา
ขึ้น เพราะหวังจะได้เสพได้ครอบครองอะไร

อีกมากมายที่ยงั ไม่เคยประสบสัมผัส  แต่นา่
คิดว่ามีสักกี่คนที่เป็นสุขอย่างแท้จริงในช่วง
ขาขึ้น  ใช่หรือไม่ว่า ส่วนใหญ่เต็มไปด้วย
ความเครียด  เพราะใจนั้นกังวลแต่จุดหมาย
ปลายทาง  และกลัวว่าจะไปไม่ถึง  แถมยัง
หงุดหงิดหากเห็นใครแซงไปต่อหน้าต่อตา
และเป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อมีคนถึงจุดหมาย
ปลายทางก่อน โดยเฉพาะคนทีอ่ อกเดินพร้อม
กับตัวเอง
ความเหนื่อยอ่อนบอบช�้ำของประมวล
ยามเดินขึ้นเขา คงไม่ต่างจากหลายคนที่
ก�ำลังอยูใ่ นช่วงขาขึน้   ยิง่ เร่งจะให้ถงึ จุดหมาย
ปลายทางมากเท่าไร ก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้น  
บางคนไปไม่ถงึ เพราะหมดแรงเสียก่อน  ต้อง
พักรักษาตัวกว่าสังขารจะอ�ำนวย  แต่บางคน
ก็ต้องยุติการเดินทางแต่เพียงเท่านี้
อันทีจ่ ริงประสบการณ์ยามขาขึน้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องเต็มไปด้วยความทุกข์  แม้จะยังไม่ถงึ เป้า
หมาย แต่อย่าลืมว่าสองข้างทางนั้นก็อุดมไป
ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่ให้ความสุขแก่เราได้
ตลอดเวลา ประมวลมาค้นพบความจริงข้อนี้
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ยามเดินลงเขา  แต่ถ้าใจเราไม่จดจ่อกับเป้า
หมายข้างหน้ามากเกินไป  ในช่วงขาขึ้นเรา
ก็สามารถเป็นสุขได้ หากรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆ
ตามรายทางบ้าง
ความสุขนัน้ มีอยูร่ อบตัว  แต่คนส่วนใหญ่
มองไม่เห็น เพราะใจจดจ่อแต่ความส�ำเร็จที่
รออยูข่ า้ งหน้า ผลก็คอื ขณะทีค่ วามสุขข้างหน้า
ยังมาไม่ถงึ เรากลับละทิง้ ความสุขทีม่ อี ยูร่ อบ
ตัว ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบธรรม  
กลายเป็นว่าเสียสองต่อ  
จะไม่ดีกว่าหรือ  ขณะที่ยังไปไม่ถึงจุด
หมายปลายทาง  เราก็เปิดใจชื่นชมสิ่งดีๆ ที่
มีอยู่รอบตัวหรือตามรายทาง  แม้ความสุข
ข้างหน้ายังมาไม่ถึง  แต่เราก็ได้สัมผัสกับ
ความสุขที่มีอยู่แล้วทุกขณะ
แต่ถงึ จะพลาดโอกาสนัน้ ไป  ก็ยงั ไม่สาย
เพราะขาลงเราก็ยงั สามารถชืน่ ชมสิง่ ดีๆ ทีใ่ ห้
ความสุขและความเบิกบานใจแก่เราได้  แต่
นัน่ หมายความว่าเราต้องไม่หว่ งหาอาลัยความ
ส�ำเร็จทีก่ ลายเป็นอดีตไปแล้ว  หากยังมัวนึก
ถึงประสบการณ์อันตราตรึงใจบนยอดเขาที่
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ผ่านพ้นไปแล้ว  ใจเราจะเปิดรับความสุขตาม
รายทางในยามขาลงได้อย่างไร  
ขาลงไม่ใช่ประสบการณ์อนั น่าเศร้า  หาก
เราเดินลงอย่างช้าๆ  และหัดพินิจพิจารณา
เราจะมีความสุข  เป็นสุขที่อาจจะยิ่งกว่าช่วง
ขาขึน้ หรือเมือ่ ถึงจุดสูงสุดของการเดินทางเสีย
อีก  เพราะใจเป็นอิสระจากความคาดหวังทัง้
ปวง  
ในยามนีแ้ หละทีเ่ ราอาจพบกับ “มหัศจรรย์”
ของชีวิต ที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อน
life and family สิงหาคม ๒๕๔๙
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รินใจ

คืนสู่สามัญ
๔๐ ปีที่แล้วมนุษย์คนแรกได้ไปเหยียบ
ดวงจันทร์ โดยมีผู้คนหลายร้อยล้านทั่วโลก
ร่วมเป็นประจักษ์พยานทางจอโทรทัศน์  หลัง
จากนัน้ มีอกี  ๕ คณะทีล่ งไปเดินบนดวงจันทร์
ได้ส�ำเร็จ  ต่างร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ให้แก่มนุษยชาติ  แต่เมือ่ ถึงปี ๒๕๑๕  
การส่งคนไปส�ำรวจดวงจันทร์ได้ยุติ   นั่น
หมายความว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
กว่า ๒ แสนปี ที่มีมนุษย์ยุคใหม่เกิดขึ้นใน
โลก มีเพียง ๒๔ คนเท่านั้นที่เคยเดินทางไป
ยังดวงจันทร์ และมีเพียงครึง่ หนึง่ เท่านัน้ ทีเ่ ท้า
ได้สัมผัสพื้นดวงจันทร์
ทั้ง ๒๔ คนนั้นได้รับการยกย่องเป็น
วีรบุรุษ (อย่างน้อยก็ของชาวอเมริกัน)  เป็น
ทีร่ จู้ กั ทัว่ ทัง้ โลก และแน่นอนว่าได้รบั จากจารึก
ชือ่ ไว้ในประวัตศิ าสตร์  แต่กเ็ ช่นเดียวกับดวงจันทร์ที่คนบนพื้นโลกมีโอกาสได้เห็นเพียง
ด้านเดียวเท่านัน้   เรือ่ งราวของนักบินอวกาศ
กลุม่ นีอ้ ยูใ่ นสายตาของคนทัง้ โลกก็เฉพาะตอน
18
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ที่พวกเขาเดินทางไปยังดวงจันทร์แล้วกลับ
มายังโลกได้ส�ำเร็จ  แต่ชีวิตของพวกเขาหลัง
จากนั้นแทบไม่มีใครรับรู้ ราวกับซ่อนอยู่ใน
ด้านมืดของดวงจันทร์
นักบินอวกาศเกือบทุกคนพบว่า ส่วนที่
ยากที่สุดในชีวิตมิใช่การเสี่ยงอันตรายไปยัง
ดวงจันทร์ แต่กลับเป็นตอนที่กลับมายังโลก
แล้ว  ชีวติ หลังกลับจากดวงจันทร์นนั้ เป็นส่วน
ทีป่ รับตัวได้ยากทีส่ ดุ   ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขา
ได้กลายเป็นคนเด่นคนดังที่ใครๆ ก็รู้จัก  แต่
เป็นเพราะว่าหลังจากที่ฉลองความส�ำเร็จ ได้
รับค�ำชื่นชมสรรเสริญ  ได้รับเชิญไปออก
โทรทัศน์ และโด่งดังไปพักใหญ่   พวกเขาก็
กลับมาเป็นคนธรรมดา ทีไ่ ม่ได้รบั ความสนใจ
อีกต่อไป  
ไม่มงี านเลีย้ งใดทีไ่ ม่เลิกรา  นีเ้ ป็นความ
จริงทีแ่ สนธรรมดา แต่การท�ำใจยอมรับความ
จริงนีไ้ ด้ไม่ใช่เรือ่ งง่าย โดยเฉพาะเมือ่ คุณเป็น
จุดเด่นในงานเลี้ยง เจมส์ โลเวลล์ (James
Lovell) ผูบ้ ญ
ั ชาการยานอพอลโล ๑๓ (ซึง่ มี
ชื่อเสียงจากภารกิจที่ล้มเหลวในการเหยียบ

ดวงจันทร์แต่พาทุกคนกลับมายังพื้นโลกได้
อย่างปลอดภัย) ถอดประสบการณ์ของตัวเอง
มาพูดเมือ่ เขาแนะเพือ่ นคนหนึง่ ซึง่ ได้รบั ความ
ชืน่ ชมอย่างล้นหลามจากงานเขียนของเขาว่า
“จ�ำไว้นะว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนเมื่อสปอตไลท์
ดับ เพราะ (หลังจากนั้น) คุณต้องหาทางลง
จากเวทีเอาเอง”
เจมส์ โลเวลล์กเ็ ช่นเดียวกับเพือ่ นในกลุม่
ทีพ่ บว่า  ขณะทีก่ �ำลังเพลิดเพลินกับแสงสีบน
เวที จู่ๆ สปอตไลท์ก็ดับอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว  
กว่าจะคล�ำเจอทางลงจากเวทีได้กใ็ ช้เวลานาน  
และใช้เวลานานกว่านัน้ กว่าจะท�ำใจได้วา่ เวลา
อันแสนสั้นบนเวทีนั้นจบลงแล้ว  แต่ถ้าใคร
ยังหลงใหลความเย้ายวนของแสงสีบนเวที  
เขาก็ตอ้ งจมอยูก่ บั ความเศร้าสร้อยสถานเดียว
อย่างไรก็ตามความโด่งดังเพียงชัว่ ครู่ ยัง
ไม่เป็นปัญหามากเท่ากับการพบความจริงว่า
ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
นักบินอวกาศทุกคนถูกเคี่ยวกร�ำอย่างหนัก
ทั้งทางกายและจิตใจติดต่อกันหลายปีเพื่อ
ภารกิจประการเดียวเท่านัน้ คือไปถึงดวงจันทร์
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ให้ได้แล้วกลับมาอย่างปลอดภัย  พวกเขา
ทุ่มเททุกอย่างและพร้อมเสี่ยงอันตรายทุก
รูปแบบเพราะตระหนักดีวา่ ภารกิจของตนนัน้
มีความส�ำคัญต่อประเทศชาติและมนุษยชาติ
มากเพียงใด  ทุกคนย่อมดีใจสุดซึง้ เมือ่ สามารถ
ท�ำภารกิจดังกล่าวได้ส�ำเร็จ  ไม่มอี ะไรในชีวติ
ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว  แต่หลังจากนั้นล่ะ...
นักบินอวกาศเหล่านีป้ ระสบความส�ำเร็จ
สูงสุดในชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่ถึง ๔๐  นั่น
หมายความว่าเขาต้องใช้อีกครึ่งชีวิตที่เหลือ
อยู่กับความจริงที่ว่าวันเวลาอันยิ่งใหญ่อย่าง
นั้นไม่มีอีกแล้ว  ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ นี้คือ
ความจริงอันเจ็บปวดที่ยากจะท�ำใจได้   บาง
คนไม่ทันรอให้ผ่านข้ามปีด้วยซ�้ำ   เดวิด
สก็อตต์ (David Scott)  ผูบ้ ญ
ั ชาการอพอลโล
๑๕ เล่าความในใจว่า  ไม่กี่วันหลังกลับจาก
ภารกิจอันยิ่งใหญ่บนดวงจันทร์   เมื่อมาพบ
ตัวเองอยูใ่ นลานหน้าบ้านขณะทีเ่ พือ่ นจัดงาน
เลี้ยงย่อมๆ ให้ เขาอดคิดในใจไม่ได้ว่า “ตูมา
ท�ำอะไรอยู่ที่นี่ (วะ)?”  
เกือบทุกคนใฝ่ฝันที่จะกลับไปท�ำภารกิจ

อันยิ่งใหญ่อีก แต่เมื่อโครงการส�ำรวจดวง
จันทร์ยุติลงในปี ๒๕๑๕  ความฝันดังกล่าว
ก็ปดิ ฉากลงอย่างสนิท  หลายคนท�ำใจไม่ได้ที่
จะกลับไปท�ำงานเดิม (เช่น ออกแบบเครื่อง
บิน หรือท�ำงานจัดการ) อย่างที่เคยท�ำก่อน
มาเป็นนักบินอวกาศ  เพราะรูส้ กึ ว่ามันธรรมดา
เกินไป  คนเหล่านี้โหยหาภารกิจที่ยิ่งใหญ่
และท้าทายอย่างที่เคยท�ำ แต่เมื่อไม่พบว่ามี
อะไรมาแทนที่ได้   จึงรู้สึกว่างเปล่าในชีวิต  
จึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนติดเหล้างอมแงม
แถมซึมเศร้า  เช่น บัซ๊ อัลดริน (Buzz Aldrin)
ซึ่งเหยียบดวงจันทร์เป็นคนที่สองถัดจากนีล
อาร์มสตรอง  ขณะที่หลายคนหันไปเอาดี
ทางการเมือง ซึ่งเป็นงานที่ตื่นเต้น ท้าทาย
และมีความหมาย แต่กเ็ ทียบไม่ได้กบั ภารกิจ
บนดวงจันทร์
“การกลับลงมาจากยานอพอลโลเป็นเรือ่ ง
หิน” ชาร์ลี ดุ๊ค (Charlie Duke) นักบิน
อพอลโล ๑๖ เคยกล่าวไว้   บั๊ซ อัลดริน ก็
แสดงความเห็นในท�ำนองเดียวกันว่า “การ
เปลี่ยนจาก “นักบินอวกาศที่เตรียมตัวท�ำสิ่ง
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ยิ่งใหญ่ให้ส�ำเร็จ” มาเป็น “นักบินอวกาศที่
เล่าถึงสิ่งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ได้ท�ำ” ไม่ใช่
เป็นเรื่องง่ายส�ำหรับผมเลย”  ดูเหมือนจะมี
ไม่กี่คนที่พอใจหรือปรับใจได้กับการกลับมา
ด�ำเนินชีวิตอย่างธรรมดาสามัญ และประสบ
ความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน
การเดินทางไปให้ถึงดวงจันทร์นั้นเป็น
เรื่องยาก  แต่ที่ยากกว่าก็คือการกลับมายัง
โลก และเดินเหินอยู่บนพื้นโลกอย่างมีความ
สุข  ใช่หรือไม่วา่   เรือ่ งราวของนักบินอวกาศ
เหล่านีย้ งั บอกเรามากกว่านัน้ ว่า  การขับเคีย่ ว
ให้บรรลุถงึ ความส�ำเร็จนัน้ เป็นเรือ่ งยากก็จริง  
แต่ที่ยากกว่าก็คือการเดินลงมาจากความ
ส�ำเร็จแล้วยังยิ้มได้  ไม่ว่าความส�ำเร็จนั้นจะ
มาในรูปของภารกิจอันยิง่ ใหญ่  แชมป์เหรียญ
ทอง ดารายอดนิยม นักเขียนมือรางวัล  หรือ
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ตาม  
คนเก่งที่พากเพียรจนบรรลุความส�ำเร็จ
สูงสุดในชีวิตนั้นมีมาก  แต่ที่มีน้อยมากก็คือ
คนทีพ่ ร้อมกลับมาเดินดินเหมือนคนทัว่ ไปได้  
ทัง้ นีก้ เ็ พราะความส�ำเร็จนัน้ มีเสน่ห์ มันท�ำให้
เราเป็นคนพิเศษที่ไม่เหมือนใคร จึงท�ำให้
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อัตตาพองโต  อัตตานั้นเสพติดความส�ำเร็จ
โดยเฉพาะเมือ่ มันมาพร้อมกับชือ่ เสียงเกียรติยศ  
จึงท�ำใจไม่ได้เมือ่ ต้องเหินห่างจากความส�ำเร็จ
นัน้   หลังจากทีพ่ น้ ต�ำแหน่งประธานาธิบดีไป
ได้ ๗  ปี บิล คลินตันก็ยังยอมรับว่าเขายัง
ท�ำใจได้ยากทีก่ ลายมาเป็นราษฎรเต็มขัน้ “คิด
ดูสิว่าตอนผมเป็นประธานาธิบดี   เขาจะ
บรรเลงเพลงทุกครั้งที่ผมเดินเข้าห้อง (แต่
ตอนนี้) ไม่มีใครบรรเลงเพลงอีกแล้ว  ผม
ไม่รู้เลยว่าผมอยู่ที่ไหน”
งานเลีย้ งต้องมีวนั เลิกรา  ไปถึงดวงจันทร์
แล้วก็ต้องกลับมายังพื้นโลก  ไม่มีใครที่ขึ้น
เขาสูงแล้วจะอยูบ่ นนัน้ ไปตลอด หากต้องกลับ
มายังพื้นดิน  ฉันใดก็ฉันนั้น ความส�ำเร็จ
รวมทั้งความมั่งคั่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ และ
ต�ำแหน่งหน้าที่ (ซึง่ เป็นนิยามของความส�ำเร็จ
ในยุคนี)้ ล้วนเป็นของชัว่ คราว  ถ้าใครยึดติด
ถือมัน่ สิง่ เหล่านี้ ย่อมเป็นทุกข์ในทีส่ ดุ   เพราะ
ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็จะหลุดจากมือของเขาไป หาไม่
ก็มีคนอื่นแย่งชิงไป  ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็ต้อง
คลายความยึดติดถือมั่น  ระลึกอยู่เสมอว่า
มันเป็นของไม่จีรังยั่งยืน
25

องค์การนาซ่ายอมรับในภายหลังว่าเน้น
แต่การฝึกฝนขับเคีย่ วให้นกั บินอวกาศมีความ
พร้อมทัง้ กายและใจเพือ่ ไปถึงดวงจันทร์ให้ได้  
แต่ลืมที่จะเตรียมใจนักบินเหล่านั้นเมื่อกลับ
มาถึงพืน้ โลกแล้ว  (“ผมเดาว่าพวกเขาคงคิด
ว่าเราโตแล้ว” เจมส์ โลเวลล์พูดถึงองค์การ
นาซ่า) ที่เป็นเช่นนี้คงเพราะเข้าใจว่าการ
กลับมาเดินเหินบนพื้นโลกเป็นเรื่องธรรมดา  
ใครๆ ก็คิดเช่นนั้น จึงไม่เคยเตรียมใจรับมือ
กับการก้าวลงจากความส�ำเร็จ (ไม่ว่าลงเอง
หรือถูกเชิญลง)  แผงหนังสือจึงมีแต่คู่มือสู่
ความส�ำเร็จ แต่ไม่มคี มู่ อื ส�ำหรับลงจากความ
ส�ำเร็จเลยสักเล่ม
ยอดดอยไม่ใช่จุดเดียวเท่านั้นที่จะเห็น
ทัศนียภาพได้งดงามที่สุด  ยามลงเขาหาก
เปิดใจกว้าง ไม่หวนหาอาลัยความงามบนยอด
ดอย  ก็จะพบว่ารอบตัวมีธรรมชาตินานาพรรณ
อันงดงามรอการชื่นชมจากเรา  การลงจาก
ความส�ำเร็จก็เช่นกัน มันหาใช่อวสานของวัน
คืนอันชืน่ บานไม่ หากเป็นจุดเริม่ ต้นของความ
สุขอย่างใหม่ ที่ไม่ต้องพึ่งพาเสียงตบมือของ
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ผู้คน หรือแสงไฟบนเวที  หากวางใจเป็น ก็
จะเห็นความสุขที่แท้ในใจเรา  เป็นความสุข
ที่เบ่งบานในยามสงบสงัด เมื่อวางภาระทุก
อย่างออกจากใจ  มีแต่ความโปร่งเบา เพราะ
ตื่นรู้ในปัจจุบัน ในยามนั้นแม้แต่ดวงจันทร์
ยามค�่ำคืนก็ให้ความสุขแก่เราอย่างลึกซึ้งได้
โดยไม่ต้องขึ้นไปถึงบนนั้นเลย  ถึงตอนนั้น
เราจะซาบซึ้งยิ่งกับถ้อยค�ำของท่านติช นัท
ฮันห์ ว่า “การเดินบนพื้นโลกคือปาฏิหาริย์”
สารคดี พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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รินใจ

คุณค่าของความผิดหวัง
คงไม่มชี าวลอนดอนคนไหนไม่รจู้ กั A-Z
Maps หนังสือแผนทีท่ แี่ ม้กระทัง่ นักท่องเทีย่ ว
ก็ต้องมีไว้คู่กายหากคิดจะอยู่มหานครแห่งนี้
แม้ชั่วเวลาสั้นๆ ก็ตาม
แต่ถงึ แม้คณ
ุ ไม่เคยไปลอนดอนเลย  คุณ
ก็ต้องรู้จักหรือได้ยินชื่อ ฮอลิเดย์อินน์ กับ
แอร์เอเชียแน่นอน อาจจะเคยใช้บริการของ
ทั้งสองแล้วด้วยซ�้ำ
ทราบหรือไม่วา่ A-Z Maps ฮอลิเดย์อนิ น์
และแอร์เอเชีย มีอะไรอย่างหนึง่ ทีเ่ หมือนกัน
นอกเหนือจากการเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่นักเดินทางที่ติดต่อหรืออาศัยอยู่ในซีกโลก
ตะวันตกรู้จักดี
ค�ำตอบก็คอื   ทัง้ สามมีจดุ เริม่ ต้นมาจาก
“ปัญหา” หรือ “ความผิดหวัง”
วันหนึ่งในปี ๑๙๓๕  ฟิลลิส เพียร์ซอล
ได้รับเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งในกรุง
ลอนดอน  เธอรู้ดีว่ามหานครแห่งนี้มีตรอก
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ซอกซอยซับซ้อนมาก  เมื่อถึงวันงานเธอจึง
เอาแผนที่ติดตัวไปด้วย  แต่มันก็ไม่ช่วยให้
เธอไปถึงบ้านเจ้าภาพได้ทันเวลาเลย  เธอ
หลงทางอยูพ่ กั ใหญ่เนือ่ งจากแผนทีน่ นั้ หยาบ
และล้าสมัยแล้ว  นั่นคือจุดเริ่มต้นให้เธอคิด
ท�ำหนังสือแผนที่กรุงลอนดอนที่ครอบคลุม
ทุกถนนและตรอกซอกซอยอย่างละเอียด  นับ
แต่วนั นัน้ ชีวติ ของเธอก็เปลีย่ นแปลงไป  จาก
นักวาดรูปเหมือนกลายเป็นนักท�ำแผนทีแ่ ละ
นักออกแบบตัวอักษรที่โด่งดังทั่วอังกฤษ
กลางปี ๑๙๕๒   เคมมอนส์ วิลสันขับ
รถพาครอบครัวไปกรุงวอชิงตัน  ระหว่างทาง
ต้องนอนค้างแรมตามโรงแรมริมทาง  เขา
รู้สึกผิดหวังมากกับโรงแรมทุกแห่งที่เข้าพัก  
เพราะนอกจากจะไม่สะอาดแล้ว  บริการก็
ย�่ำแย่ เอาแน่นอนไม่ได้  เขาจึงเกิดความคิด
ทีจ่ ะสร้างโรงแรมทีส่ ะอาด  บริการได้มาตรฐาน  
เป็นมิตรกับครอบครัว ราคาไม่แพง และเข้า
ถึงง่าย จากอาชีพนักสร้างบ้าน เขากลาย
เป็นผูบ้ ริหารโรงแรม  ในชัว่ เวลาไม่กปี่ โี รงแรม
ได้ขยายสาขาไปอย่างรวดเร็วจนเป็นทีร่ จู้ กั ทัว่
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โลก
โทนี เฟอร์นนั เดส ไปเรียนอังกฤษตัง้ แต่
อายุ ๑๒  ความสุขของเขาในวัยเยาว์คือการ
ได้กลับไปเยีย่ มบ้านทีก่ วั ลาลัมเปอร์  วันหนึง่
หนุม่ โทนีขออนุญาตพ่อกลับไปเทีย่ วบ้านกลาง
ภาคเรียน  แต่พอ่ ไม่อนุญาต เหตุผลก็เพราะ
ค่าเครือ่ งบินแพงมาก  ด้วยความรูส้ กึ ผิดหวัง
เขาจึงชดเชยด้วยการไปเดินแกร่วแถวสนาม
บินฮีทโทรว์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์   เพื่อดู
เครื่องบินขึ้นลง   นั่นคือจุดเริ่มต้นของความ
ฝันทีจ่ ะเป็นเจ้าของสายการบินต้นทุนตำ  
�่ ใน
ทีส่ ดุ ฝันของเขาเป็นจริงเมือ่ อายุ ๓๗ ปี ก่อน
เหตุการณ์ ๑๑ กันยาแค่ ๓ วันเท่านั้น
เมื่อพบกับปัญหาหรือความไม่สมหวัง  
เรามักเกิดความหงุดหงิด ขุน่ เคือง หรือโมโห
โกรธา หลายคนอาจซำ�้ เติมด้วยการโทษชะตา
กรรมหรือ “ความซวย” ของตน  แต่นั่นก็มี
แต่จะท�ำให้เราทุกข์มากขึ้น และไม่ท�ำให้
สถานการณ์ดีขึ้นเลย  แต่ถ้าหากเราหยุด
คร�่ำครวญ  แล้วหันมาใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้น  
เราอาจจะได้คิดและเกิดปัญญาขึ้นมา
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ทั้งสามกรณีข้างต้นเป็นตัวอย่างของคน
ที่ไม่มัวหัวเสียกับเรื่องที่ไม่สมหวัง แต่กลับ
มาตั้งค�ำถามว่าปัญหาคืออะไร มีสาเหตุอยู่ที่
ตรงไหน และจะแก้ไขได้หรือไม่ ด้วยท่าที
เช่นนี้ “ปัญหา” จึงกลายเป็นตัวกระตุ้น
“ปัญญา”  ท�ำให้เกิดความคิดทีจ่ ะท�ำสิง่ ใหม่ๆ
ขึ้นมา  แต่ทั้งสามคนไม่ได้หยุดเท่านี้  พวก
เขาไม่เพียงแต่คดิ หรือฝันเท่านัน้ แต่ยงั ลงมือ
ท�ำด้วย   จะว่าไปแล้วความผิดหวังท�ำให้พวก
เขามีแรงผลักหรือความมุ่งมั่นที่จะท�ำความ
ฝันให้เป็นความจริงขึ้นมา  หากไม่เคยผิด
หวังหรือเจ็บปวดด้วยตนเอง พวกเขาก็อาจ
แค่คิด แต่ไม่กระตือรือร้นที่จะลงมือท�ำ
หลังจากหลงทางวันนั้น วันรุ่งขึ้นฟิลลิส
เริม่ ท�ำการส�ำรวจกรุงลอนดอน กว่าเธอจะท�ำ
แผนทีม่ หานครแห่งนีเ้ สร็จ  เธอเดินเป็นระยะ
ทางถึง ๔,๘๐๐ กม. (เกือบ ๗ เท่าของระยะ
ทางจากกทม.-เชียงใหม่) ตระเวนตามถนน
และตรอกซอกซอยไม่น้อยกว่า ๒๓,๐๐๐
สาย  โดยตื่นตั้งแต่ตี ๕ และกลับบ้าน ๑๘ 
ชั่วโมงหลังจากนั้น
ทุกวันนี้แม้เป็นเจ้าของสายการบินแล้ว
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โทนียังท�ำงานขนกระเป๋าผู้โดยสารเดือนละ
วัน เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ๒ 
เดือนต่อวัน และเป็นพนักงานเช็คอิน ๓ เดือน
ต่อวัน  เขาจึงรู้ดีว่าลูกค้าต้องการอะไร
นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งเคยกล่าวว่า “คน
เราเมือ่ ล้มแล้วต้องหยิบอะไรขึน้ มาสักอย่าง”  
เมื่อคุณประสบปัญหาหรือความผิดหวัง ลอง
มองดูสิว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง  เมื่อ
เห็นแล้ว อย่าอยู่เฉย ควรลงมือท�ำให้เกิดผล
ด้วย
อิมเมจ มิถุนายน ๒๕๕๒

ภาวัน
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ความสุขที่ปลายทาง
เคยสังเกตไหมว่าป้ายโฆษณาริมถนนใน
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะข้างทางด่วนเกือบร้อย
ทั้งร้อยล้วนเป็นภาพของหญิงชายที่ก�ำลังยิ้ม
แย้มและมีความสุข เห็นได้ชัดว่าพวกเขามี
ความสุขก็เพราะได้บริโภคหรือได้ครอบครอง
สินค้าบางอย่าง  ซึ่งท�ำให้เขาสัมผัสได้ถึง
รสชาติอันเอร็ดอร่อย หาไม่ก็ได้รับความ
สนุกสนาน หรือประสบความส�ำเร็จ รวมทั้ง
ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคน ซึ่งมักหนีไม่พ้นเพศ
ตรงข้าม และโดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ความสังเกตมาก
ก็จะพบว่าหญิงชายทีก่ �ำลังมีความสุขเหล่านัน้
มักอยู่ในวัยหนุ่มสาว
นอกจากเชิญชวนให้เราซือ้ สินค้าของเขา
แล้ว  ใช่หรือไม่ว่าป้ายเหล่านี้ก�ำลังบอกเรา
ด้วยว่า  วัตถุ (หรือเงิน) ความสนุกสนาน
ความส�ำเร็จ เซ็กส์ และความเป็นหนุ่มสาว
คือที่มาแห่งความสุข
แต่มองให้ลึกลงไป  ป้ายโฆษณาเหล่านี้
มิเพียงส่ง “สาร” มาให้ผคู้ นซึมซับเข้าไปสูจ่ ติ
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(ไร้) ส�ำนึกเท่านั้น  หากมันยังเป็นกระจก
สะท้อนค่านิยมของผูค้ นในสังคมปัจจุบนั ด้วย  
เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็น
กลุม่ เป้าหมายของป้ายโฆษณาเหล่านี)้ มีความ
เชือ่ เช่นนัน้ อยูแ่ ล้ว สือ่ โฆษณาทัง้ หลายจึงใช้
ความเชื่อเหล่านั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ชม
เกิดความรูส้ กึ ดีตอ่ สินค้าทีต่ อ้ งการเสนอขาย
แต่จริงหรือว่า ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนาน ความส�ำเร็จ เซ็กส์ และความเป็นหนุม่
สาว เป็นปัจจัยแห่งความสุข  ทุกวันนี้รายได้
ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ ๕๐ เท่า เมื่อ
เทียบกับ ๕๐ ปีทแี่ ล้ว ขณะทีส่ งิ่ อ�ำนวยความ
สนุกและสถานบันเทิงเริงรมย์มีทุกหนแห่ง
แต่ความสุขของผูค้ นก็ไม่ได้เพิม่ ขึน้ เลย กลับ
จะลดลงด้วยซำ 
�้ หากดูจากสถิตคิ นเป็นโรคจิต
โรคประสาทและอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่ม
มากขึน้ ทุกปี รวมทัง้ การใช้ยาระงับความเครียด
ที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุด  การวิจัยเมื่อไม่กี่ปีมานี้
พบว่าตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ มี
การสั่งยาคลายเครียดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทถึง ๑ ใน ๔ ของใบสั่งยาทั้งหมด

ส่วนในกรุงเทพมหานครและภาคกลางก็พบ
ว่ามีการใช้ยาคลายเครียดเพิ่มสูงขึ้นมาก
นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ใน
ช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา รายได้ของคนอเมริกัน
เพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว  แต่สดั ส่วนของคนอเมริกนั
ทีบ่ อกว่า “มีความสุข” ไม่ได้เขยิบเพิม่ ขึน้ เลย
คืออยู่ที่ ๖๐ %  มาตลอด  ส่วนคนที่บอก
ว่า “มีความสุขมาก” ลดลงจาก ๗.๕%  เป็น
๖%  ในยุโรปและญี่ปุ่นความสุขก็ไม่ได้เพิ่ม
ขึ้นเช่นกัน  แต่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ก็คอื โรคจิต โรคประสาท และการฆ่าตัวตาย
เงินมีส่วนท�ำให้คนมีความสุขก็จริง แต่
ไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ   จะว่าไปแล้วหากมีทรัพย์
สมบัติถึงจุดหนึ่ง (เช่น เลยพ้นระดับความ
ยากจนหรืออัตคัดขัดสน) เงินที่เพิ่มขึ้นอาจ
ไม่ชว่ ยให้เรามีความสุขเพิม่ ขึน้ เลยก็ได้ การ
ศึกษากลุม่ ชนทัว่ โลกทีม่ วี ถิ ชี วี ติ และมาตรฐาน
การครองชีพที่ต่างกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้พบว่า
เศรษฐีพันล้านชาวอเมริกัน  ชาวอามิช (ที่
ยังชีพแบบเกษตรกรเมื่อร้อยปีก่อน) ในรัฐ
เพนซิลวาเนีย  ชาวอินุยต์ในเกาะกรีนแลนด์
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ทีป่ กคลุมด้วยหิมะ และชนเผ่ามาไซในแอฟริกา  
ล้วนมีความสุขในระดับใกล้เคียงกัน (คือ ๕.๘ 
หรือ ๕.๗ จากคะแนนเต็ม ๗)
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
ก็ให้ผลในท�ำนองเดียวกัน นั่นคือประเทศ
รำ�่ รวยไม่จ�ำเป็นต้องมีความสุขมากกว่าประเทศ
ทีม่ รี ายได้ปานกลางหรือยากจน อาจกลับกัน
ด้วยซ�้ำ  เช่น บราซิลมีความสุขมากกว่า
โปรตุเกสและเยอรมนี   การวิจัยล่าสุดของ
รุตต์   วีนโฮเฟน (Rutt Veenhofen) แห่ง
มหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเทอร์
แลนด์พบว่า ประเทศที่มีความสุขมากที่สุด
ในโลกคือ คอสตาริกา (คะแนน ๘.๕) รอง
ลงมาคือเดนมาร์ค (๘.๓) และแคนาดากับ
สวิตเซอร์แลนด์ (๘.๐)
จริงอยูเ่ มือ่ ศึกษากลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นประเทศ
เดียวกัน จะพบว่าคนรวยมักมีความสุขมากกว่า
คนจน แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วกลับมาสอบ
ถามความรู้สึกอีกครั้ง จะพบว่าคนรวยไม่
จ�ำเป็นต้องมีความสุขมากกว่าคนจน กล่าวอีก
นัยหนึง่ เงินกับความสุขไม่ได้ผกู ติดกันเสมอไป

ความสุขนัน้ อาศัยตัวแปรมากมาย ซึง่ ไม่
เกี่ยวกับปริมาณตัวเลขใดๆ  อย่างไรก็ตามมี
ตัวเลขประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเป็นตัวชี้วัด
ความสุขได้ดี  ตัวเลขนี้คนมักนึกไม่ถึง  นั่น
คืออายุ  พอพูดถึงอายุ ผู้คนมักคิดว่า  วัยที่
มีความสุขมากที่สุดคือ วัยรุ่นหรือหนุ่มสาว  
แต่การศึกษาล่าสุดจากหลายส�ำนักกลับพบ
ว่า วัยชราต่างหากที่มีความสุขมากที่สุด
แอนดรูว  
์ ออสวอลด์ (Andrew Oswald)
แห่งมหาวิทยาลัยวอริค ได้สอบถามความเห็น
ของประชาชนใน ๗๒ ประเทศ ข้อสรุปที่ได้
ก็คือ  อายุเฉลี่ยที่ผู้คนมีความทุกข์มากที่สุด
คืออายุ ๔๖  ปี   แต่หลังจากนั้นก็จะมีความ
สุขเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ  สอดคล้องกับการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยพรินซตันน�ำโดยอาเทอร์
สโตน (Arthur Stone) ซึ่งแยกกลุ่มคนตาม
วัย และสอบถามความรู้สึกทั้งบวกและลบ
เพื่อดูว่าอารมณ์เหล่านี้สัมพันธ์กับอายุมาก
น้อยเพียงใด  สิ่งที่นักวิจัยกลุ่มนี้พบก็คือ  
ความสุขและความเบิกบานจะตำ�่ สุดเมือ่ ถึงวัย
กลางคนจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้น ความกังวลเพิ่ม
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ถึงขีดสูงสุดเมื่ออยู่ในวัยกลางคนและตกลง
อย่างฮวบฮาบหลังจากนั้น  ความโกรธลดลง
ตามวัย ส่วนความเศร้าเพิม่ ขึน้ นิดหน่อยในวัย
กลางคนและลดลงหลังจากนั้น สรุปก็คือ
ความสุขของผู้คนจะมีลักษณะคล้ายตัว U
นั่นคือ มีความสุขมากเมื่อเป็นวัยรุ่น(ก่อน
อายุ ๑๘) หลังจากนั้นก็จะลดต�่ำลงเรื่อยๆ
จนถึงวัยกลางคน (คือปลาย ๔๐)  แล้วก็จะ
ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงอายุ ๘๐ โดย
ระดับความสุขนัน้ มากกว่าตอนก่อนอายุ ๑๘ 
เสียอีก (คือ ๗.๐ เทียบกับ ๖.๘)
อะไรท�ำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากกว่า
คนวัยอืน่ (หรือ “ท�ำไมชีวติ จึงเริม่ ต้นเมือ่ อายุ
๔๖” อย่างที่นิตยสาร The Economist ฉบับ
รับปีใหม่ได้พาดปก) เป็นเพราะผู้สูงอายุมี
รายได้ดกี ว่า ประสบความส�ำเร็จในชีวติ มากกว่า
มีต�ำแหน่งสูงกระนั้นหรือ  เมื่อผู้วิจัยได้ตัด
ตัวแปรอื่นๆ เช่น รายได้ อาชีพการงาน
สถานะทางสังคมออกไป ก็ยังพบว่าผู้สูงอายุ
มีความสุขมากกว่าคนวัยอื่น แสดงให้เห็นว่า
ความสุขของผู้สูงอายุนั้นเป็นผลจากปัจจัย

ภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายในทีว่ า่ นัน้ ได้แก่อะไร ทีส่ �ำคัญ
ก็คือ วุฒิภาวะ ความเข้าใจในชีวิต และการ
จัดการกับอารมณ์ของตน  อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์อันยาวนาน  ผู้สูงอายุนั้นผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมามาก จึงท�ำใจได้ดีกว่าเมื่อ
ประสบกับความไม่สมหวัง  อดกลัน้ ต่ออารมณ์
ได้มากกว่าเมื่อถูกกระทบหรือประสบกับสิ่ง
ที่ไม่ถูกใจ  อาจจะเป็นเพราะตระหนักดีว่า
มันเป็นธรรมดาของชีวิต หรือเพราะรู้ว่ามัน
มาแล้วก็ต้องผ่านไป ไม่มีอะไรจิรังยั่งยืน  
ความโกรธหรือความวิตกกังวลจึงครอบง�ำ
จิตใจได้น้อยกว่าวัยอื่น
มีการทดลองให้คนวัยต่างๆ ฟังเสียง(จาก
เครื่องบันทึก)ของคนที่พูดจาระรานเขา ทั้งผู้
สูงวัยและคนหนุ่มรู้สึกไม่ดีพอๆ กัน แต่ผู้สูง
วัยโกรธน้อยกว่าและปล่อยวางได้มากกว่า  
หลายคนให้เหตุผลว่า “เราไม่สามารถท�ำให้
ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลา”
การผ่านโลกมามาก เห็นความผันผวน
ขึ้นลงของผู้คนมากมายรวมทั้งตัวเอง ย่อมมี
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ส่วนท�ำให้ผู้สูงวัยตระหนักว่า  ถึงที่สุดแล้ว
ความสุขก็อยู่ที่ใจของเราเอง หาได้อยู่ที่
ทรัพย์สินเงินทองหรือของนอกตัวไม่  เพราะ
คนที่ร�่ำรวยแต่เป็นทุกข์ มีฐานะสูงแต่ฆ่าตัว
ตายก็มากมาย  ดังนัน้ จึงเห็นความส�ำคัญของ
การท�ำใจ  ขณะเดียวกันก็ดิ้นรนน้อยลงเพื่อ
ครอบครองสิง่ ต่างๆ อย่างทีเ่ คยท�ำในวัยหนุม่   
การยอมรับข้อจ�ำกัดของตนเอง ก็มีส่วนช่วย
ให้ผู้สูงวัยยอมรับจุดที่ตัวเองเป็นอยู่ได้   แม้
จะเคยมีความใฝ่ฝัน แต่เมื่อไปไม่ถึงดวงดาว
ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น  ในทางตรงข้ามวัย
หนุ่มสาวหรือกลางคนคงท�ำใจเช่นนี้ได้ยาก
เป็นเพราะยังมีความหวังและความทะเยอทะยาน
ที่ส�ำคัญก็คือ ยังคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสที่
บรรลุความใฝ่ฝนั เพราะมีเวลาเหลืออีกมากมาย
ประเด็นหลังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมองต่าง
จากคนหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน  ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยชราย่อมรูด้ วี า่ เวลาของ
ตัวเองเหลือน้อยลงทุกที ดังนั้นจึงไม่หวังกับ
อนาคต รวมทั้งไม่รอความสุขจากสิ่งที่ยังอยู่
อีกไกล แต่หนั มาหาความสุขจากปัจจุบนั   นัน่

คือมีความพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่
และใช้ประโยชน์เต็มที่จากเวลาที่มีอยู่   ไม่
ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า
ความตายที่ใกล้เข้ามามักช่วยให้คนเรา
ตระหนักว่าอะไรคือสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ รวม
ทัง้ ใส่ใจกับสิง่ นัน้ ก่อนอืน่ ใด (ต่างจากคนหนุม่
สาวหรือคนที่ยังมีสุขภาพดี ที่แม้จะรู้ว่าอะไร
ส�ำคัญ แต่ก็มักจะผัดผ่อนไปก่อน  เพราะมัว
เถลไถลหรือหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ส�ำคัญ เช่น
ความสนุกสนาน หรือการแสวงหาชื่อเสียง)
ความตระหนักดังกล่าวท�ำให้คนชรามักจะใช้
เวลาที่มีอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าและความหมาย
ต่อชีวติ เช่น ครอบครัว  การบ�ำเพ็ญประโยชน์  
การท�ำบุญกุศลหรือเข้าหาศาสนา ซึ่งย่อมมี
ความสุขทางใจเป็นรางวัล
การรูจ้ กั วางใจต่อชีวติ และเหตุการณ์รอบ
ตัวนี้เองที่เป็นค�ำตอบว่าเหตุใดผู้สูงอายุจึงมี
แนวโน้มทีจ่ ะเป็นสุขมากกว่าคนในวัยอืน่   หา
ใช่ทรัพย์สินเงินทอง ความส�ำเร็จ ความ
สนุกสนาน  หรือ เซ็กส์ อย่างที่คนส่วนใหญ่
เข้าใจไม่   จะว่าไปแล้วสองประการหลังนั้น
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เป็นสิ่งที่คนชรามีโอกาสสัมผัสน้อยกว่าคน
หนุ่มสาวด้วยซ�้ำ   แต่นั่นก็มิใช่ปัจจัยส�ำคัญ
แห่งความสุข โดยเฉพาะความสุขที่ยั่งยืน
แม้ความชราจะน�ำความเปราะบางมาสู่
ชีวิตมากขึ้น รวมทั้งบั่นทอนสิ่งดีๆ ที่เคยมี
เช่น ก�ำลังวังชา สุขภาพอนามัย และความ
สนุกสนาน  แต่อย่างน้อยก็ให้สิ่งหนึ่งมา
ทดแทน ซึง่ มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ นัน่ คือประสบการณ์
ชีวิตที่ช่วยพัฒนาวุฒิภาวะและท�ำให้มีความ
เข้าใจในชีวิตมากขึ้น อันเป็นที่มาแห่งความ
สุขอย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตามเราไม่จ�ำเป็น
ต้องรอให้แก่ชราเสียก่อน จึงจะเกิดสิ่งดีๆ
เหล่านั้น  แม้จะยังเป็นหนุ่มสาว ก็สามารถ
ฝึกใจให้ฉลาดในการรับมือกับสิง่ ต่างๆ ทีผ่ า่ น
เข้ามาในชีวิตด้วยความไม่ประมาท  ในขณะ
ที่ยังมีเรี่ยวแรงและความมุ่งมั่นในการ “ท�ำ
กิจ” เพื่อบรรลุความใฝ่ฝันนั้น ก็ไม่ละเลยที่
จะ “ท�ำจิต” เพื่อพร้อมเผชิญกับทุกอย่างที่
เกิดขึ้น ในยามส�ำเร็จหรือรุ่งเรืองก็ไม่หลง
ระเริง  เมื่อล้มเหลวหรือตกยาก ก็ไม่ทุกข์
ระทม เพราะรู้ดีว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิต
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ถึงทีส่ ดุ แล้วอะไรเกิดขึน้ แก่เรา ก็ไม่ส�ำคัญ
เท่ากับว่าเรารู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร  มีมาก
เท่าไรก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับว่าเรามีทา่ ทีตอ่ สิง่ ทีม่ ี
อย่างไร  แม้มีน้อยแต่พอใจ  ความสุขก็พลัน
บังเกิด  ถึงมีมากแต่ไม่พอใจที่เห็นคนอื่นมี
มากกว่า ก็ย่อมทุกข์สถานเดียว  ความสุข
ทีแ่ ท้จริงอยูท่ ใี่ จ นีค้ อื ความจริงทีไ่ ม่วา่ คนชรา
หรือหนุ่มสาวก็สามารถประจักษ์แก่ใจได้
สารคดี มิถุนายน ๒๕๕๔

พระไพศาล วิสาโล
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เครือข่ายพุทธิกา
การจะรักษาพระศาสนาให้ยงั่ ยืนนัน้ มิใช่หน้าที่
ของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้ง
มิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จำ�กัดอยู่กับพระสงฆ์
หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ
ทุกคนและเป็นความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์
ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย
ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบ
ภาวะวิกฤต จึงควรทีช่ าวพุทธทุกคนจะร่วมมือกัน
อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเพื่อฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมาย
ต่อสังคมไทยรวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก
ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อ
เป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานใน
ภาคประชาชนสำ�หรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้
มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อ
เนื่อง
เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๙
องค์กร ได้แก่ มูลนิธโิ กมลคีมทอง มูลนิธเิ ด็ก มูลนิธิ
พุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสานแสงอรุณ
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม
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หนังสือเครือข่ายพุทธิกา
เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 75 บาท
เผชิญความตายอย่างสงบเล่ม 1
พระไพศาล  วิสาโล และคณะ เรียบเรียง
ราคา 120 บาท
เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม 2
พระไพศาล  วิสาโล และคณะ เรียบเรียง
ราคา 99 บาท
เหนือความตาย
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 120 บาท
บทเรียนจากผู้จากไป
นพ.เต็มศักดิ  
์ พึ่งรัศมี
และอโนทัย  เจียรสถาวงศ์ บรรณาธิการ
ราคา 100 บาท
สุขสุดท้ายที่ปลายทาง
กรรณจริยา  สุขรุ่ง เรียบเรียง
ราคา 190 บาท
ระลึกถึงความตายสบายนัก
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 40 บาท
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่
พระไพศาล  วิสาโล และคณะ เรียบเรียง
ราคา 55 บาท
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ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
พระดุษฎี  เมธังกุโร และคณะ
ราคา 70 บาท
จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 59 บาท
น้ำ�ใส ใจเย็น
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 79 บาท
ธรรมะสำ�หรับผู้ป่วย
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 100 บาท
เลือกทางนี้ดีกว่า : 12 วิธีเยียวยากายใจ
เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน  ผู้เขียน
ราคา 59 บาท  
สานรัก สร้างสุข
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 39 บาท
เติมชีวาให้ชีวิต
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 80 บาท
ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ
พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง
ราคา 120 บาท
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