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               ปีท่ี 18    ฉบบัท่ี 4     มีนาคม  2559 

 

 

 

กันไวดีกวาแก 

เดี๋ยวนี้เวลาป่วยไปหาหมอแต่ละที โดนตรวจนั่นตรวจนี่สารพัด  แม้
จะเป็นโรคเล็กน้อย เช่น หวัด ท้องเสีย  ก็อาจมีการเจาะเลือด ให้นาเกลือ  
ทัง้ ๆ ที่แต่กอ่นไมต่้องมีการตรวจมากมายอะไรขนาดนี้  และตรวจเสร็จแล้ว
กลับบา้นได้  เดี๋ยวนี้อาจต้องนอนโรงพยาบาล  โดยเฉพาะถ้ามีประกันด้วย
หมอก็ยิ่งจัดเต็ม  ทําอะไรได้บ้างก็ทําหมด  จ่ายยาอะไรได้บ้างก็จ่ายหมด  
ไมเ่ว้นแมแ้ต่เด็ก  หรืออาจเพราะเป็นเด็ก  รู้ว่าพอ่แมจ่ะต้องห่วงใย  กลัวลูก
เป็นอะไร  ไมก่ล้าไมร่ักษาหรอก 

คนเฒ่าคนแกท่ี่เคยเหน็การรักษาของหมอสมัยก่อนยุคอิเลคทรอนิก  
เห็นแล้วก็สงสารเด็กว่าไม่สบายเล็กน้อยแค่นี้  ทําไมต้องถูกจับตรวจนั่น 
เจาะนี่  test โนน่ ขนาดนี้ด้วย  วงการแพทย์ในต่างประเทศเองก็ยอมรับว่า
การรักษาพยาบาลสมัยนี้บางครั้งก็เกินความจําเป็น  ซ่ึงสําหรับผู้ใหญ่ก็แย่
อยู่แล้ว  ย่ิงเมื่อเป็นเด็กก็ย่ิงหนักเข้าไปใหญ่   Shannon Browniee  

นักวิชาการอาวุโสมูลนิธิ New America  และเป็นนักข่าวนักเขียนที่ได้รับ



2 
 

รางวัล  เขียนไว้ว่า  “1/5-1/3  ของงบสาธารณสุขที่เราใช้ไป  ไม่ได้ช่วยให้
สุขภาพของเราดีขึ้นเลย”  ตรงกับ Sir Bruce Keogh หัวหน้าบริการ
สาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษที่กล่าวว่า  งบจํานวนมากในระบบ
สาธารณสุขตะวันตกส้ินเปลืองไปเปล่า ๆ กับค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้ช่วย
ให้อะไรดีขึ้น  และไม่มีความจําเป็น  การวิจัยในอเมริการะบุว่า 30-40%   
ของการรักษาพยาบาลทําไปโดยไม่มีความจําเป็นเลย  แต่ถูกผลักดันด้วย
หลักการบริโภคนิยม   

นี่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้มีผู้หลีกเลี่ยงการแพทย์แผนปัจจุบัน   
หันไปหาการแพทยท์างเลือกต่าง ๆ กันมากขึ้น   

อีกประการหนึ่งคือการที่คนจํานวนมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า  การแพทย์
แผนปัจจุบันมองแต่ด้านกายภาพ  เนน้ที่การค้นหาสาเหตขุองความเจ็บป่วย
ทางด้านชีววิทยา  ขาดการคํานึงถึงด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ความเป็น
มนษุยข์องคนไข ้ ทําให้การแพทยแ์ผนนี้มีลักษณะกลไก  มองเห็นแต่โรคที่
คนไขเ้ป็น  แทบไมเ่ห็นตัวคนไข ้ การบําบัดรักษาจึงมุง่ไปที่การแก้ไขอาการ
ผิดปกตหิรือการทํางานที่บกพร่องของอวัยวะนัน้ ๆ  ไม่ค่อยได้คํานึงถึงด้าน
อื่น ๆ  จึงผลักดันให้มีผู้หันมาแสวงหาการแพทยท์ี่เป็นองค์รวมกันมากขึ้น 

ขอ้ควรระวังก็คือ  เราอาจจะรู้ว่าให้ลูกกินยาแผนปัจจุบันมากเกินไป
หรือโดยไมม่ีความจําเป็น เป็นสิ่งที่ไมด่ี  แต่ลืมนึกไปว่าถึงแม้จะเป็นยาแผน
อื่น ทางเลือก สมุนไพร ธรรมชาติ  ก็ไม่ควรกินโดยไม่จําเป็นหรือมาก
เกินไปเช่นกัน  ไมเ่ช่นนัน้เราก็อาจจะเพียงแต่เปลี่ยนจากการใช้ยาแผนหนึ่ง
มาเป็นอีกแผนหนึ่งเท่านั้น  โดยที่พฤติกรรมการใช้ยาไม่แตกต่างกัน 
นอกจากเปลี่ยนยาที่ใช้แล้ว  มุมมอง ความคิดเรื่องสุขภาพก็ควรเปลี่ยนด้วย  
แทนที่จะสนใจแต่ว่าอะไรทําให้เกิดโรค  ต้องใช้ยาอะไร ใช้กระบวนการใด
รักษาจึงจะขจัดโรคไปได้  เราควรจะต้องเน้นว่า อะไรทําให้เรามีสุขภาพดี  
ทําอยา่งไรจึงจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณอ์ยูไ่ด้ 
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สุขภาพที่ดีไมไ่ด้เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ  ต้องมีปัจจัยบางอย่างมา
สร้างเสริมเกื้อหนุน  ได้แก่ โภชนาการที่ดี  ซ่ึงไม่ได้หมายถึงเพียงอาหาร
ครบ 5 หมู่  จุดสําคัญคือกระบวนการผลิตอาหารเป็นอย่างไร  ผักผลไม ้
เนื้อสัตว์ที่ปลูกและเลี้ยงตามระบบอุตสาหกรรมการเกษตร  ใช้สารเคมีและ
กรรมวิธีต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ  โดยจุดมุง่หมายหลักคือเพิ่มผลผลิตให้

ได้ปริมาณมาก ๆ  เพื่อได้ผลกําไรมาก ๆ  เมื่ออาหารเหล่านี้ถูกดูดซึมเข้า

ไปในร่างกาย  ยอ่มไมส่ามารถเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้ได้ 

ปัจจัยต่อมาที่ช่วยสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง  คือการเคลื่อนไหว
ใช้งานส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างเหมาะสม  การพัฒนา sense ต่าง ๆ 
ให้เต็มที่  อุปสรรคสําคัญที่จะขัดขวางข้อนี้คือการเอาแต่นั่งหน้าจอ  ใช้แต่
นิ้วคอยกดปุ่ม 

การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพทัง้กายใจให้ตัง้แต่
เด็ก  เป็นการรักษาเชิงป้องกัน  แทนที่จะเกิดการเจ็บป่วยแล้วค่อยทําการ
รักษา  ก็สร้างเสริมสุขภาพ การเติบโต และการพัฒนาของเด็กให้เป็นไป
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ด้วยดี  โดยให้การศึกษาแก่เด็กด้วยวิธีการและเนื้อหาที่สอดคล้องกับการ
เติบโตและพัฒนาการของเด็ก  วิธีการให้การศึกษาที่เร่งรัดเคร่งเครียด
เกินไป  เนื้อหาที่หยิบย่ืนยัดเยียดให้ก่อนที่เด็กจะพร้อม  ย่อมบั่นทอน
สุขภาพกายใจและการพัฒนาของเด็ก  

นอกจากนัน้ สิ่งแวดล้อมที่ดแีละงาม ก็มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของ
เด็ก  โดยที่เราไมรู่้ตัว  เพราะไมส่ามารถมองเห็นผลได้ในทันทีและโดยตรง  
สุนทรียแ์ละความงามของสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายถึงสถานที่หรูหรา ตกแต่ง
ประดับประดาอลังการ  หากแต่อยู่ที่แบบ บรรยากาศ การจัดห้องและ
สถานที่ สีสัน วัสดุที่ใช้ ปลอดจากการรบกวนของมลพิษและการบั่นทอน 
sense เช่น เสียงดัง ๆ  สีที่จัดจ้านหรือมืดทึม 

ไมเ่พียงแต่สิ่งแวดล้อมสถานที่เท่านั้น  โครงสร้างของเวลาก็มีผลต่อ
เด็กเช่นกัน  การจัดจังหวะแบบแผนในชีวิตประจําวัน สัปดาห์ เดือน ปี  ให้
สมาเสมอคงเส้นคงวา  กินนอนเป็นเวลา  ช่วยเอื้อต่อสุขภาพกายและใจที่ดี
สําหรับเด็ก 

หากต้องการเห็นลูกมีสุขภาพพลานามัยดีแข็งแรงสมบูรณ์  นี่คือสิ่งที่
เราสามารถทําได้เพื่อช่วยสร้างเสริมป้องกันให้เขา  และจะเป็นรากฐานให้
เขาต่อไปเมื่อเติบใหญด่้วย.   
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บางส่วนของบันทึกการเดินทาง 

ขามเทือกเขาขุนตาล  

จากค่ายพฤกษศาสตร์ของนักเรียนชัน้ม. 5 ระหว่างวันที่ 9–16 มค. 2559 

 
 

....ทางลาดเอียงอันคับแคบกับดินที่ ร่วนซุย  ทําให้ข้าพเจ้าลื่นอยู่
บ่อยครั้ง  รวมทั้งกิ่งไม้และหนามที่อยุ่ตามรายทางคอยเกี่ยวบาดเราอยู่
เกือบตลอด  ทางที่เดินลาดลงเรื่อยๆ จนน่าหวั่นใจว่าจะลื่นไถลลงไปอีก
หรือไม ่ แต่โชคดีที่ตลอดทางมีต้นไมใ้ห้ยึดเกาะได้  กระทัง่ต้นหญา้เล็กๆ ก็
ยังพอเป็นแนวสันดินให้เราเหยียบและกา้วต่อไปทีละกา้ว 

เริ่มแรกเป็นป่าสนที่มีลมพัดอยู่ตลอด  แต่เมื่อเดินต่อไปป่ามีความ
หลากหลายขึ้น  ทัง้เนิน ทัง้ไหล่เขา ที่ราบ และหุบเขา  ต้นไมน้านาพันธุ์ซ่ึงมี
ทัง้ต้นใหมท่ี่เพิ่งแตกยอดอ่อน และต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุหลายสิบปี  ไม้ที่สูง
ใหญ ่และแข็งแรงต่างโอบล้อมเรา  จนกลุ่มคณะของเราดูเล็กกระจ้อยร่อย  
ราวกับจะถูกดูดหายไปในพงไพรอันกว้างใหญ่  เสียงนกแมลงและสิ่งมีชีวิต
อื่นๆที่เราไม่อาจเห็น  ดังอยู่เป็นระยะตลอดการเดินทาง  ทั้งสภาพดิน 
อากาศอันเย็นสบาย บรรยากาศโดยรอบที่สวยงามทําให้เราเข้าใจได้
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ในทันทีว่า ป่าผืนนี้มีความอุดมสมบูรณเ์พียงใด.... 

เมื่อได้เข้าไปสัมผัสป่าด้วยตนเอง  ได้รับรู้ถึงธรรมชาติของต้นไม ้ 
ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงตัวตนของพืชมากขึ้น  รู้ถึงความสําคัญยิ่งของป่าและ
ธรรมชาติ  อีกทั้งยังได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากการเดินทางนี้  ไม่ว่าจะ
เป็นการได้ไปลําบาก  เพื่อที่จะรู้จักระวังกายและควบคุมจิตใจ  ได้พบ
ทิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็นและอากาศที่ผ่อนคลาย  ได้ข้ามผ่านเส้นทางที่
หลากหลาย  และอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับทัง้โดยรู้และไม่รู้ตัว  จนมากเกิน
จะบรรยาย  เราได้รับจากธรรมชาติมามาก...มากจนเหลือล้น  แต่เราได้
ตอบแทนและให้คืนกับธรรมชาติบา้งไหมนะ  ขา้พเจ้าแอบถามตัวเองในใจ 

จากการเริ่มต้นเดิน เราได้พบกับความเปลี่ยนแปลง  ได้พยายามจะ
ก้าวข้ามผ่านความยากลําบาก  พร้อมกับปรับตัวเองให้เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลง  พิชิตความลําบากของหนทางและพิชิตใจตนเองที่มักดื้อรั้น 
เอาแต่ใจและท้อแท้งา่ย ให้เติบใหญข่ึ้น  ที่คิดว่าทางลงเขางา่ย  จริงๆแล้วก็
ไม่ง่ายเลย  ทางลงกลับยากลําบาก  เราต้องระวังไม่ให้ถลําลงไป  
เหมือนกับที่เรามักคิดว่าอะไรต่อมิอะไรงา่ยเกินไป จนถลําลงไปสู่ความเกียจ
คร้าน  สิ่งต่างๆตามหนทางที่ก้าวผ่านไปมีความสําคัญไม่แพ้กับจุดหมาย
ปลายทาง  สิ่งที่ได้ประสบจะไม่ถูกลืมเลือนแม้ถึงจุดหมาย  เนื่องจาก
จุดหมายมีความหมายก็เพราะหนทาง.....     

      ณนารา 

  

.....เราเดินเรียงกันขึ้นไปตามทางเดินที่สูงชัน  ซ่ึงที่จริงแล้วก็คือ
เส้นทางที่เราเคยเดินขึ้นไปวาดรูปกันตามปกติโดยไม่รู้สึกยากเย็นแต่อย่าง
ใด  ทว่าวันนี้นาหนักของเป้ที่เต็มไปด้วยขา้วของสําหรับเดินป่ากดทับลงบน
บา่  ทําให้การเดินทางของเราเป็นไปค่อนข้างลําบาก  ยังไม่ทันไรเราก็เริ่ม
จะหมดแรงกันแล้ว  แต่โชคดีที่ได้หยุดพักเหนื่อยกัน   ตลอดระยะเวลาที่



7 
 

เดินขึ้นมานั้น ผมรู้สึกเจ็บที่บริเวณกระดูกสะโพกมาก ในใจก็คิดว่าคน
ออกแบบเป้เดินทางนี่เขาเคยเดินป่าจริงบ้างไหมนะ  เพราะมันเจ็บมาก
จริงๆ  หลังจากบ่นออกมาดังๆเพียงไม่นาน  ครูก็เข้ามาช่วยปรับสายให้  
เมื่อออกเดินทางต่อผมก็พบว่าทุกอย่างมีความพอดีของตน  เพียงแต่เรา
ต้องรู้จักที่จะปรับให้อยูใ่นจุดที่พอดีเท่านั้น  การเดินในช่วงนี้ผมเริ่มรู้สึกว่า 
สามารถสังเกตเห็นส่ิงต่างๆและธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น  คงเป็นเพราะผม
หยุดที่จะจมอยูก่ับความรู้สึกที่ว่าตัวเองเจ็บ ปวด เมื่อย  พร้อมกับหันมาใส่
ใจกับคนและสิ่งรอบข้าง  พูดให้กว้างก็คือ ถ้าหากเราลงมือแก้ไข  ย่อม
ก่อให้เกิดสิ่งดีๆอื่นๆตามมา นอกเหนือจากการได้รับผลโดยตรงของการ
แกไ้ขนัน้ๆ..... 

      พรหมเมศร์ 

 

......ครูบอกให้พวกเราใส่เส้ือแขนยาวเพื่อกันหนามและกิ่งไมเ้กี่ยว  ทุก
คนหยิบเสื้อมาใส่ ยกเว้นผม เพราะเสื้อแขนยาวที่มีอยู่ก็หนาเกินไป  ถ้าใส่
เดินก็คงจะเหง่ือโชก  ส่วนเสื้อแขนยาวที่บางหน่อยผมก็เอาทิ้งไว้ในรถเสีย
อย่างนั้น  คงถึงเวลารับผลจากความสะเพร่าของตัวเองแล้ว  ผมปลอบ
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ตัวเองว่า โดนหนามคงไมเ่ท่าไร  ดีกว่าต้องทนร้อนตลอดการเดินทางอย่าง
แนน่อน  เมื่อมองยอ้นกลับไปผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนักว่าตัวเองตัดสินใจถูก
หรือไม ่  ผมเดินพะวักพะวนไปกับการระวังหนาม  สุดท้ายก็โดนเข้าตรงมือ 
เลือดไหลออกมาซิบๆ และรู้สึกปวดบริเวณนิ้วที่โดนเกี่ยว  ความรู้สึกแรกที่
ผุดขึ้นมาในตอนนั้นคือความหงุดหงิด  ผมบ่นว่าตัวเองที่ ซุ่มซ่าม  แต่
สุดท้ายก็รู้ว่า ถึงจะบน่ว่าตัวเองไปแค่ไหนก็ไมช่่วยอะไร  หลายต่อหลายครั้ง
ที่เห็นเพื่อนลื่นล้ม  แต่ก็เห็นทุกคนลุกขึ้นเดินต่ออยา่งมุ่งมั่น  จนผมอดที่จะ
แอบนับถืออยูใ่นใจไมไ่ด้.... 

คืนนั้นผมทิ้งตัวลงนอนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน  ฟังเสียง
แมลงและกิ่งไม้หักดังแว่วมาไกลๆ  พื้นแข็งกระด้าง  แถมยังมีตอไม้เล็กๆ
ทิ่มตําที่หลัง  แต่ผมก็หลับผล็อยไปในที่สุด  ความเหนื่อยล้ามีชัยเหนือ
ความรู้สึกกระสับกระส่ายจากการนอนในสภาพที่ไมคุ่้นเคย 

ผมตื่นมาในตอนเช้าด้วยความสดชื่น  แม้จะปวดหลัง ปวดเอวและ
ไหล่จากการแบกเป้   แต่การที่มาอยู่ป่าแบบนี้ทําให้เรานึกถึงคุณค่าของสิ่ง
เล็กๆน้อยๆที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน ห้องนา  สมกับคําที่ว่า เราจะรู้
คุณค่าของสิ่งต่างๆที่มีอยูก่็เมื่อเราสูญเสียมันไปแล้ว 

วันนี้ผมลุกจากเตียงนอนอันแสนสบายที่บ้านมาพบกับอากาศที่ร้อน
และให้ความรู้สึกไม่สดชื่นเสียเลยของกรุงเทพฯ  อดคิดเปรียบเทียบกับ
อากาศบริสุทธิ์บนยอดขุนตาลไม่ได้  ป่าสอนให้ผมรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
ซ่ึงมีอยูแ่ล้วทุกวันในชีวิตของผม  ที่ผมเองกลับไม่เคยสังเกตหรือคิดถึงมัน
มาก่อนเลย  และป่าก็ยังสอนผมอีกด้วยว่า ในบางครั้งเมื่อประมาทพลาด
พลั้งไปแล้ว  เราก็จะไม่สามารถแก้ไขหรือทําอะไรได้อีก นอกจากต้อง
ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

      พรหมสิษฐ ์
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ฉันเข้าใจว่า การเรียนรู้ของฉันเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มที่ลงมือจัด
กระเป๋าแล้ว  เราต้องตัดสินใจและตัดใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะนําเป็น
สัมภาระติดตัว  เรารู้เรื่องราวของเส้นทางข้างหน้าเพียงน้อยนิด และอด
ตื่นเต้นหวัน่ใจไมไ่ด้..... 

เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางในที่สุด  ก็รู้สึกตื่นเต้นและมึนงง  คิด
วนเวียนแต่ว่าเราเตรียมมาพอหรือยัง  ลืมอะไรหรือเปล่า ทางข้างหน้าจะ
เป็นอยา่งไร..... 

ทางขึ้นเขาที่เดินวันนี้ง่ายกว่าที่เรารู้สึกเมื่อเดินวันแรกมาก  คงเป็น
เพราะร่างกายเราปรับตัวและเกิดความเคยชินจากการฝึกฝนและเดินซาๆ
แล้ว  แสดงว่าบางสิ่งบางอยา่งที่เราทําไมไ่ด้หรือทําได้ยาก  คงเป็นเพราะเรา
ไมไ่ด้ทําหรือไมไ่ด้ทํามันซาบอ่ยๆนัน่เอง 

เดินๆไป ความเหนื่อยก็ผุดขึ้นมา  แล้วก็ถูกสิ่งอื่นกลบไปจากความ
สนใจของฉัน  แล้วก็กลับมา
อี ก ค รั้ ง เ มื่ อ เ ว ล า ผ่ า น ไ ป 
จากนัน้ก็หายไปอีก จนแทบจะ
กลายเป็นวัฏจักร....แต่จะว่าไป
ถ้าเราไมรู่้จักความเหนื่อย แล้ว
เ ร าจ ะ รู้ จั ก คว ามส บ าย ได้
อย่างไร  ถ้าไม่มีความเหนื่อย
จากการเดิน ฉันก็คงไม่มีวัน
เขา้ใจหรอกว่าแค่การนั่งพักจะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม ส บ าย ไ ด้
อยา่งไร... 

สิ่งที่ดึงฉันไปจากความ
เหนื่อยก็คือ สภาพภูมิประเทศ
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และสีสันของดอกไม้ใบไม้  ฉันสังเกตเห็นว่าใบของต้นสนที่อยู่บริเวณเชิง
เขานั้นมีเพียงสองเส้น  แต่พอสูงขึ้นไปบนเขากลับเป็นสามเส้น... ต้นไม้
บริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาจะสูงชะลูด เติบโตขึ้นสู่ด้านบน  ราวกับพยายาม
จะแหวกหาแสงอาทิตย์  ดอกไม้บริเวณนั้นก็จะมีสีโทนเย็น เช่น ฟ้า ม่วง  
ต่างกับต้นไม้บริเวณยอดเขาซ่ึงเตี้ยกว่า  ราวกับไม่จําเป็นต้องแย่ง
แสงอาทิตยก์ับใคร  ดอกไมก้็ออกสีโทนร้อน เช่น เหลือง แดง   พอย่ิงขึ้นสูง
ต้นหญา้ก็ย่ิงเยอะ 

เมื่ อพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานเริ่มเดินนําเราออกจากเส้นทางหลัก 
เส้นทางที่เคยกว้างและเดินสะดวกก็เริ่มแคบและรก  ฉันรู้สึกเหนื่อยและ
เมื่อยล้า  แต่เมื่อกา้วเขา้มาแล้วก็ต้องกา้วต่อไป  ไม่ว่าจุดหมายจะอยู่ที่ไหน
ก็ต้องมุ่งไปให้ถึง  พอเดินไปนานๆฉันก็ได้รู้ ว่าถึงตอนจัดกระเป๋าจะ
เตรียมการล่วงหนา้ดีแค่ไหน  สิ่งสําคัญก็คือต้องเตรียมให้พอดี  ไม่เช่นนั้น
หากมากเกินไปก็จะให้ความรู้สึกอยากโยนทิ้งระหว่างทาง 

ฉันได้เรียนรู้ถึงความคาดหวัง ความหวัง และความผิดหวัง  ทุกครั้งที่
ผ่านลําธาร ที่โล่ง ซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็นจุดพักที่พวกเรามาถึง  แต่เราก็เดิน
ผ่านไป  ฉันได้เรียนรู้ถึงการหวังแล้วหวังอีกจนเลิกหวัง  เหนื่อยแล้วเหนื่อย
อีกจนเพิกเฉยต่อมัน  มีเพียงเดินไปเรื่อยๆ  ล้มไม่ได้ หรือถ้าล้มก็ต้องลุก 
รวมทัง้การช่วยเหลือจากเพื่อนรอบขา้ง  เดินไปเรื่อยๆ เลิกหวัง เลิกเหนื่อย 
แค่เชื่อมัน่เท่านัน้  เชื่อมัน่และมุง่มัน่สู่จุดหมายปลายทาง..... 

.... “เมื่อเดินกา้วหนึ่ง ก็ใกล้เขา้ไปอีกกา้วหนึ่ง”  ถ้อยคํานี้ก้องกังวาน
อยู่ในศีรษะ  กับความมุ่งมั่นที่ก้าวเดิน.... แม้ว่าระหว่างเดินจะเหนื่อย
ยากลําบากเพียงใด  แต่ถ้าเราตั้งใจมั่น จะล้ม จะลุก จะพัก จะท้อเท่าใด  
ขอเพียงเชื่อมัน่และเดินต่อไป  ก็คงต้องถึงจุดหมายปลายทางแนน่อน 

เมื่อมองยอ้นกลับไปแล้ว  ช่วงเวลาเหล่านั้นก็เป็นความทรงจําที่มีค่า
มาก  ปลูกฝังประสบการณ์และแง่คิดมากมายให้แก่ฉัน  ซ่ึงแน่ใจได้ว่า
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นอกจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วในการเดินทางครั้งนี้ คงจะสอนอะไรแก่ฉันอีก
มากมายที่บัดนี้ฉันยังอาจนึกไมถ่ึงและไม่เข้าใจ  แต่ฉันก็เชื่อว่าต่อจากนี้ไป 
เมื่อผ่านกาลเวลาที่ช่วยบ่มเพาะ สิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาฉันอีกครั้งอย่าง
แนน่อน..... 

พิมพาภรณ ์

 

หลังจากตระเตรียมข้าวของลงกระเป๋าแล้ว  เมื่อถึงเวลาที่เราเริ่ม
เดินทาง  เราก็ยกกระเป๋าอันหนักอึ้งขึ้นมา  ซ่ึงนาหนักที่มากนี้ก็ล้วนมาจาก
ตัวเราเองที่ขนมาเยอะแยะมากมาย  และเราก็ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งจากการ
กระทําของเราตลอดการเดินทางนี ้

.....เมื่อเราหันกลับไปมองกลุ่มเพื่อนและตัวเรา  มันช่างดูขัดแย้งกับ
ผืนป่า  สีสันต่างๆของพวกเราช่างดูไมก่ลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า  ทํา
ให้เรารู้ว่าป่าไมไ่ด้ต้องการเราเลย  เราต่างหากที่ต้องพึ่งพิงป่า  ทุกสิ่งที่ป่า
มอบให้กับพวกเรา  แต่พวกเราทําอะไรให้ป่าบ้าง  ถ้าไม่ใช่แค่การ
ทําลาย?.... 

เมื่อคาคืนมาเยือน  สิ่งมีชีวิตยามกลางวันก็กลับรังนอนตามปกติ  
สัตว์กลางคืนก็ออกหากิน  และเราก็ได้ยินเสียงแมลงตลอดทั้งคืน  นี่เป็น
วิธีการจัดตารางชีวิตที่ธรรมชาติได้กําหนดไว้  แล้วพวกเราซ่ึงมีทางเดินของ
ตัวเอง ก็ควรจะจัดวิถีชีวิตและปฏิบัติตามให้เหมาะสมกับหนา้ที่ของเราเอง 

.....ป่าที่แห้งแล้ง ก็คล้ายดั่งจิตใจคนที่หากไม่เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  ความ
แห้งแล้งนาใจก็จะมาเยือน  ยามป่าขาดนาก็ขาดชีวิต  ดุจชีวิตที่ขาดนาใจ  
ทิ้งไว้แต่สิ่งที่แห้งแล้ง ร้อน และกร้าวกระด้าง. 

ระพีพัฒน ์
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ขอเชญิชมภาพกจิกรรมของเดก็ ๆ ไดจ้าก

https://www.flickr.com/photos/panyotai/sets/ 

ตดิตามขา่วสารในแวดวงมนุษยปรัชญาไดท้าง 

facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand  

และตดิตามสาระของมนุษยปรัชญาไดจ้าก 

anthrothailand.wordpress.com 
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