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อาหารสมอง
“คําขอจากดวงดาว 55 ดวง”
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
เมื่ออาทิตยที่แลวผมไดมีโอกาสรวมงานโครงการ “จากใจถวายพระเทพฯ” ซึ่งสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินเปดงาน
นิทรรศการของโครงการ และในงานนี้ห นัง สือที่ ได จัดทํ าขึ้นซึ่ง มีชื่อวา “คําขอจากดวงดาว 55 ดาว”
สรางความประทับใจอยางมาก จึงขอนํามาเลาสูกันฟง
หนั ง สือ “คํ าขอจากดวงดาว” เลมนี้ เ ป น บัน ทึ ก กระบวนการและผลงานของโครงการ
“จากใจถวายพระเทพฯ” เปนโครงการพิเศษที่มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จัด ขึ้น เพื่ อเฉลิม พระเกี ย รติ ใ นโอกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 55 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็ก ๆ ในอุปถัมภของมูลนิธิฯ ไดมีโอกาสฝกฝน
ทักษะการคิด และการถายทอดความรูสึก ความฝน กับจินตนาการออกมาเปนขอเขียนและภาพวาด
โดยมีเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ กวา 30,000 คน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายเขารวมกระบวนการคัดสรรที่
จัดขึ้นใน 30 จังหวัด จนกระทั่งไดผูแทน 300 คน มาเขาคายฝกฝนการวาดภาพและการเขียน โดยใน
วันสุดทายจะผลิตผลงานเพื่อชิงชัยสูการเปนดวงดาว 55 ดวงหรือผูชนะในขั้นสุดทาย (ประธานกรรมการ
ตัด สิน ด านการวาดภาพคื ออาจารย สัง คม ทองมี และประธานกรรมการตั ด สิน ขอเขีย นคื ออาจารย
ชมัยภร แสงกระจาง นายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย)
“คําขอจากดวงดาว” เลาความรูสึก นึก คิด ความใฝฝน และความมุงมั่นของเด็ ก
300 คนที่ถายทอดผานคําพูด ขอเขียน และสีสัน ดวงดาวเหลานี้พูดถึงโลกใบนอยรอบตัวของเขา
ไดอยางครอบคลุม เริ่มตั้งแตเรื่องใกลตัวที่สุด เชน ครอบครัว โรงเรียน ทองถิ่น สิ่งแวดลอม
เรื่อยไปจนถึ ง เรื่องสําคั ญ แต ค อนขางนามธรรม เชน คนดี ของฉัน เมืองไทยในอนาคต และ
ประชาธิปไตยในฝน สิ่งที่เด็ก ทุกคนภูมิใจที่ไดถ ายทอดออกมามากที่สุดก็คือเรื่อง “สมเด็จพระเทพฯ
ของเรา”
ความในใจของดวงดาวนอย ๆ เหลานี้ง ดงามด วยความเรียบงายและใสซื่อ “คําขอ”
ของดวงดาวเหลานี้มีที่มาจากการสั่งสมประสบการณตาง ๆ ที่เด็ก ๆ ไดรับจากการรวมทํากิจกรรมทั้งใน
และนอกหองเรียนที่มูลนิธิฯ ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่อง สิ่งที่เด็ก ๆ ไดเรียนรูจากการฝกอบรมสั้น ๆ ในคาย
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ประกายเปนจินตนาการที่เจิดจรัสดวยสีสันและวรรณศิลปมากยิ่งขึ้น
ผลงานที่โดดเดนของดาวทั้ง 55 ดวงที่ผานการแขง ขันอยางเขมขนในรอบสุดทายเป น
สิ่งยืนยันสัจธรรมที่วาเด็กทุกคนมีศักยภาพที่ซอนเรนอยู แมวาเด็กสวนใหญในความดูแลของมูลนิธิฯ จะ
มาจากครอบครัวในถิ่ นทุ รกั นดารที่ขาดแคลนดานวัต ถุอันเปน เหตุใ หเ ด็ก มัก ไมได อยู พรอมหน าพอแม
มีอาหารกินไมอิ่มทอง และไมคอยมีที่เรียนดี ๆ แตเมื่อเด็กเหลานี้ไดรับการอุปการะดู แลจากมูลนิธิฯ
ไดรับ ความสนับสนุนดานชีวิต ความเปนอยู การศึกษาเลาเรียน การเรีย นรูและฝกฝนทักษะชีวิต
จริยธรรมและสังคมนอกหองเรียน ดาวดวงนอย ๆ ก็พัฒนาความสามารถของตนไดอยางงดงามพรอม
ที่จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีคุณคาตอบานเมืองได
ผมขอยกบางตัวอยางความในใจของเขาที่มีตอสมเด็จพระเทพฯ เชน เด็กชายฐิตินันท
ภูวมุกดา อายุ 12 ป โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 จังหวัดนราธิวาส “ทานทรงเปนแบบอยางที่ดีในดานนิสัย
ความขยัน ความอดทน และการคนควาหาความรู ในการเลาเรื่อง การบรรยายตาง ๆ และ
การแกปญหาการชวยเหลือคนจนเพื่อคนที่กําลังลําบาก ใหความสนใจในเรื่องการศึกษา ตั้งใจทํา
สิ่งตาง ๆ ใหดีและสําเร็จเพื่อคนที่ลําบากและผูดอยโอกาสอีกมาก และทรงเปนแบบอยางของการเปน
นักเขียนที่ดี”
เด็ ก หญิ ง ธิ ด ารั ต น แสนแดง อายุ 12 ป โรงเรี ย นบ า นสร า งก อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
“ทานเปนคนดี มีน้ําใจ เปนคนเรีย บงาย ไมฟุมเฟอย ประหยัดมาก ทานชวยเหลือประชาชน
เปนผูใหในทุกเรื่อง เชน การศึกษา ความขาดแคลน คือทานเปนตัวอยางเปนแนวทางในทุกดาน
ดิฉันภูมิใจที่ไดเกิดมาใตรมพระบารมีของทาน ความดีของทานมากมายจนอธิบายไมหมด ทานคือ
นางฟาในดวงใจของดิฉัน”
ผมขอนําบางสวนของเรื่องที่สะเทือนอารมณคือ “รอยราว” ซึ่งชนะเลิศเรียงความระดับ
ม.1-ม.6 เขียนโดย น.ส.สุพรรษา เงินขจรวิรัตน อายุ 17 ป ชั้น ม.5 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด
แมฮองสอน ดังนี้ “.....เพลง .....โปก.....เบี๊ยะ และอีกหลายเสียงที่ฉันไมอยากได ยิน อีกแลวสิน ะ
ฉันคิดในใจทุกครั้งที่กลับถึงบาน เสียงที่ไดยินเปนเสียงแรกจะเปนเสียงนี้ตลอด ซึ่งเปนเสียงที่ฉันไดฟง
จนชิน
“ทําไมพอกับแมตองทะเลาะกันทุกวัน ทุกเดือน ทุกป พอไมเบื่อบางเหรอ พอไม
สงสารฉันบางเหรอที่ตองรองไหทุกครั้งเวลาที่เห็นพอแมทะเลาะกัน” ฉันไดแตถามตัวเองในใจ ฉันไม
กลาถามพอหรอก เพราะฉันรูดีวาคําตอบที่ไดคงไมพนเปนสายตาที่ดุดัน และฝามือที่เหมือนจะบอกให
ฉันรูวา “ถาไมอยากเจ็บตัวก็ควรเงียบไว” นองคงชินแลว เขาถือขาวของตัวเองรวมทั้งของฉันขึ้นบาน
เขารูวาครั้งใดก็ตามที่พอแมทะเลาะกัน ฉันจะหนีไปอยูบานยายซึ่งอยูใกล ๆ กัน
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เปนหยิ่งจองหองกับพอที่เห็นวาไมเคยเรียนหนังสือ” เสียงพอแผดดังขึ้นมาลั่นบาน ซึ่งฉันยังไดยิน
“ก็เด็กมันอยากเรียน พอมันจะเรียนฉันจะไปหามอะไรมันได พี่ก็เหมือนกันลูกเคา
ถือดี กําแหงสักที่ไหน มีแตพี่ที่ไมเคยพูดกับลูกดี ๆ เอะอะอะไรก็โทษลูก ดาลูก.....” เพี๊ยะ....”
วินาทีนั้นฉันรูสึกชาไปทั้งตัว น้ําตาที่เริ่มแหงไปก็ไหลลงมาอีกครั้ง ทําไม ทําไม
ทําไม พอตองคิ ดแบบนั้น ทํ าไมพอไมดูตัวเองบาง พอเคยยิ้มใหลูกสักครั้งมั้ย เคยพูดดีกั บ
ลูกมั้ย ไมเลย ตั้งแตจําความไดพอไมเคยทําใหฉันประทับใจเลย มีแตสรางรอยแผลในจิตใจใหฉัน
ถึงแผลมันแหงไป มันก็ยังเปนแผลที่ตราตรึงอยูในจิตใจไมใหฉันลืมเรื่องราว หลาย ๆ ครั้งที่เพื่อนถาม
“ทํ าไมเธอไมคุ ย กั บ พอ” “ทํ าไมฉัน ไม เ คยเห็ น เธอเดิ น เลน กั บ พอ” ฉัน ทํ า ได แค ยิ้ มและตอบว า
“ถาวันไหนที่ฉันเดินเลนกับพอ หยอกลอกับพอ วันนั้นแหละเธอควรจะมาถามฉันวาเกิดอะไรขึ้น”
ปากฉัน พูด ไปอย างนั้ น แต ใ นใจฉัน คิ ด ไปอีก มุมหนึ่ ง จะมีสัก วัน ไหมนะที่ ฉัน จะได พูด คุ ย กั บ พอ
กอดพอเหมือนที่คนอื่นเคาทํากัน จะมีไหมนะที่นั่งกินขาวกันพรอมหนาดวยใบหนาที่ยิ้มแยม ไมใช
เอะอะอะไรก็ตักน้ํ าแกงสาดหนา สุดท ายฉัน ก็ยิ้มแหง ๆ กับตั วเอง มัน คงเป นแคค วามฝนลม ๆ
แลง ๆ ที่ไมมีวันเปนจริง ก็ในเมื่อตอนนี้พอก็แกตัวเต็มที อยูในชวงไมใกลฝง แลวพอจะเอาชวงไหน
ของชีวิตที่จะมาทําใหครอบครัวในฝนฉันเปนจริง บางครั้งฉันก็เกลียดตัวเอง เกลียดที่ทําไมฉันจึงไม
รัก พอเหมือนที่ คนอื่นเขารัก ฉันเดิน ลงจากบ านยาย ฉัน มองไปที่บ านตัวเอง ฉันเห็น แมกําลัง
ฝดขาว ฉันเดินขึ้นบาน.......
.......”แลวลูกไมรักพอเหรอ” แมถามขึ้นมา ในความเงียบในบรรยากาศที่เย็นสบาย
ทันทีทันใดนั้น ฉันรูสึกเหมือนตัวเองหลนลงไปอยูใตหุบเหวที่มืดมิด และในนั้นหนาวจนฉันไมอยากมี
ชีวิตตอไป แมเห็นอาการฉัน แมใชมือขางหนึ่งมาจับมือฉันที่เย็นเฉียบ และใชมืออีกขางลูบหัวฉัน
เบา ๆ
“แมรูวาพอไมดีแตยังไงพอก็เปนพอ แมไมอยากใหลูกเกลียดพอ เพราะมันจะเปน
ตราบาปที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต อืม.... นี่ก็ดึกมากแลว ไปนอนกันเถิดพรุงนี้ตองไปทํางานอีกนะ”
ฉันลุกกลับไปที่นอนของตัวเอง ฉันพยายามขมตาใหหลับ แตตอใหฉันจะพยายามแคไหน ฉันก็
หลับไมลง ฉันรูสึกปวดหัวเหลือเกิน
.......เราใชเงินกันอยางประหยัดและคุมคาที่สุด เราพยายามไมเอาพอเปนแบบอยาง
เพราะพอไดเงินมาเทาไหรพอก็จะเอาไปซื้อเหลาหมด และฉันคิดวาตอไปนี้ไมวาพอจะเปนยังไง จะแย
แคไหน ฉันจะลดความเกลียดชังในตัวพอลง แตจะใหรักพอนั้นฉันทําไมไดเพราะแผลเปนในใจฉันที่
พอสรางไวมันมากมายเหลือเกิน แกวที่มันราว ไมสามารถตอมันคืนไดถึงไดก็ไมเหมือนเดิมอยูดี.......”
ใครอานความเรียงของเด็กอายุเพียง 17 ปคนนี้แลวไมรูสึกสะเทือนใจและไมไดขอคิดคง
จะมีประสาทบางสวนบกพรองเปนแน
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
คนในวัย 50 ปขึ้นไปจํานวนมากรูจักเพลง La Bamba (ดาว-ดา-ดะ-ด้ํา-ดา) ซึ่งเปน
เพลงรองสนุกและเตนไปดวย ผูคนชอบกันทั่วโลกโดยเฉพาะคนอเมริกาใตและคนฟลิปปนส
เจ า ของเพลงนี้ คื อ ริ ช ชี่ วาเลนส (Ritchie Valens) นั ก ร อ งยอดนิ ย มแห ง ตํ า นาน
ร็อคแอนโรลยุคแรกตอนปลายทศวรรษที่ 50 ชาวอเมริกันเชื้อสายสเปญเม็กซิกัน และยังแถมเปนผูแตง
เพลง Donna อันลือลั่นอีกดวย (.....I had a girl, Donn’a was her name…..)
La Bamba เปน เพลงพื้นบานเม็กซิกัน นิย มรองกัน ในงานแตง งาน มีต นกําเนิ ด
สมัยต นสงครามโลกครั้ง ที่สองที่ เมือง Vera Cruz ในภาคตะวัน ออกของเม็ก ซิกั น วากั นวาอยาให
พวก Hispanic (พวกเชื้อสายลาติน) หรือคนฟลิปปนสไดยินเปนอันขาด จะลุกกันขึ้นมาเตนทันที
ริช ชี่ วาเลนส ทํ าให La Bamba ดั ง ระเบิ ด ในป 1959 แต ผูรองก็ ดั บ ไปในเวลา
อันรวดเร็วในปเดียวกัน เมื่อเครื่องบินที่เขาเชาไปตก เขาเสียชีวิตในวัย 17 ป เทานั้นเอง
เพลง La Bamba มาดังอีกครั้งในป 1987 เมื่อตํานานชีวิตของริชชี่ วาเลนส ถูกนํามา
สรางเปนภาพยนตรชื่อ La Bamba โดยมีเพลง La Bamba เปนเพลงประกอบในเรื่อง
ลองฟงเพลงนี้ดูซิครับ แลวจะรูวามันสนุกเขาทาเพียงใด
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Purpose is what gives life a meaning.
(Charles Henry Parkhurst พระและนักปฏิรูปสังคมชาวอเมริกัน ค.ศ. 1842-1933)
เปาหมายคือสิ่งซึ่งทําใหชีวิตมีความหมาย
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