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แด่

สังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกศาสนา

อีกทั้งยังเป็นผู้ใหญ่ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

ซึ่งผู้เขียนได้ถือเป็นแบบอย่างเมื่อครั้งยังเป็นยุวชน
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คำ�ปร�รภ

นอกจากเพศรส ความหนุ่มสาว และความสนุกสนานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นยอด 

ปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในยุคบริโภคนิยม ได้แก่ ความสำาเร็จ ซึ่งมักชี้วัดด้วย 

จำานวนทรัพย์สินเงินทอง ตำาแหน่งหน้าที่ และชื่อเสียงเกียรติยศ  ความสำาเร็จ 

ดังกล่าวได้กลายเป็นตัวนิยามความหมายและคุณค่าของชีวิตผู้คน รวมทั้งถูก 

ยกระดับให้กลายเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต  แม้มันจะมีเสน่ห์และความ 

หอมหวน ทำาให้ผู้คนมีความสุขในยามที่ได้ครอบครองมัน แต่ในเวลาเดียวกัน 

มันก็เป็นที่มาแห่งความทุกข์ของผู้คน  เช่นเดียวกับทรัพย์สินเงินทอง ตำาแหน่ง 

หน้าที่ และชื่อเสียงเกียรติยศ  ความสำาเร็จเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน  ดังนั้นเรา 

ไม่เพียงต้องเหนื่อยกับการไขว่คว้าไล่ล่ามันเท่านั้น หากยังต้องทุกข์กับการรักษา 

มันเพื่อมิให้หลุดลอยไป  แต่ไม่ว่าจะเพียรพยายามเพียงใดในที่สุดมันก็ต้อง 

พลัดพรากจากเราไป มิพักจะต้องกล่าวว่าแม้ในขณะที่มันยังอยู่กับเรา เสน่ห์ของ 

มันก็จืดจางลงไปเรื่อย ๆ  จนมีความหมายกับเราน้อยลง 

 การไต่เต้าดิ้นรนเพื่อบรรลุความสำาเร็จเป็นเรื่องยาก แต่ที่ยากกว่าคือ 

การรักษาความสำาเร็จ แม้กระนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการลงจากความสำาเร็จโดยไม่ 

เจ็บปวด  น่าแปลกก็คือขณะที่มีหนังสือประเภท how to เพื่อบรรลุความสำาเร็จ  

ออกมาเต็มท้องตลาด แต่กลับแทบไม่มีหนังสือ how to ในยามที่ต้องก้าวลงจาก 

ความสำาเร็จ ทั้ง ๆ  ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนที่บรรลุความสำาเร็จย่อมต้องประสบไม่วันใด 

ก็วันหนึ่ง  ใคร ๆ  ก็ย่อมปรารถนาชัยชนะ แต่ชีวิตก็เหมือนเกมกีฬาที่ต้องมีชนะ 

และแพ้ ไม่มีใครชนะได้ตลอด  ในเมื่อความพ่ายแพ้เป็นธรรมดาของชีวิต เราจึง 
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ควรเรียนรู้ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยใจที่ไร้ทุกข์  จะว่าไปแล้วนี้เป็นสิ่งสำาคัญ 

กว่าการดิ้นรนแสวงหาชัยชนะด้วยซ้ำา  การยิ้มเมื่อได้รับชัยชนะนั้นใคร ๆ  ก็ทำาได้  

แต่ที่ยากก็คือยิ้มได้แม้ในยามที่พ่ายแพ้  มิใช่คนขี้แพ้ที่สามารถทำาเช่นนั้นได้   

จำาเพาะผู้ที่มีปัญญาแลเห็นว่ายังมีสิ่งอื่นที่มีคุณค่ามากกว่าชัยชนะ รวมทั้ง

ตระหนักถึงความไม่จีรังยั่งยืนของความสำาเร็จ  ยิ่งสามารถละวางความยึดติด 

ถือมั่นในความเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ด้วยแล้ว  ความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ 

ย่อมมิอาจทำาใจให้หวั่นไหวได้เลย

 ความสำาเร็จหรือความล้มเหลวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ยังมีสิ่งอื่น 

อีกมากมายที่สำาคัญต่อชีวิตของเรา หรือสำาคัญยิ่งกว่า เช่น การทำาความดี เอื้อ- 

เฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น การเป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ  ของโลก และ 

การละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตน ฯลฯ  ประเด็นเหล่านี้ได้ประกอบกันเป็น 

หนังสือเล่มนี้ โดยข้อเขียนทั้ง ๑๘ บทเคยปรากฏมาก่อนในคอลัมน์ “รับอรุณ”  

และ “ริมธาร” ในนิตยสารสารคดี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓  บทความ

เหล่านี้เมื่อครั้งตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ได้รับการดูแลตรวจตราทางด้านข้อมูล

ด้วยความเอาใจใส่ของคุณเพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย ซึ่งในเวลานั้นเป็นหัวหน้า 

กองบรรณาธิการ  ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

พระไพศาล วิสาโล
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“ความคิดนั้นเมื่อครอบงำาจิตเมื่อใด ก็สามารถ 

ปิดกั้นใจไม่ให้รับรู้ความงามได้  ใครที่จมอยู่ 

กับความคิดจึงไม่ได้ยินเสียงอันไพเราะ มอง 

ไม่เห็นธรรมชาติอันรื่นรมย์  จะว่าไปแล้วไม่ 

แต่ความงามเท่านั้น ความจริงก็อาจถูกปิดกั้น 

เพราะความคิดด้วยเช่นกัน”ตวั
อย
่าง



8  ยิ้ ม ไ ด้ แ ม้ พ่ า ย แ พ้

เมื่อแสงเงินแสงทองทาบทาฟ้า พระออกบิณฑบาตได้พักใหญ่แล้ว  

อาจารย์จึงชวนศิษย์นับสิบเดินจงกรมรับอรุณ  อาจารย์แนะให้ทุกคน 

เดินแต่ละก้าวอย่างมีสติ ปล่อยวางความคิดนึกต่าง ๆ   ไม่ว่ามีอะไรมา 

กระทบตา หู จมูก หรือกาย ก็สักแต่ว่ารู้ ไม่ปรุงแต่ง  หากใจกระเพื่อม  

ยินดียินร้าย ก็ให้รู้ทัน ไม่หลุดลอยจากปัจจุบัน รับรู้แต่ละก้าวที่เดิน

  สองข้างทางเป็นทุ่งหญ้าสลับไร่มันสำาปะหลัง  จิ้งหรีด จักจั่น 

ส่งเสียงระงมไม่ขาดสาย  มีเสียงนกร้องเป็นระยะ ๆ  ขณะลมเย็นพัดมา 

เบา ๆ  บรรยากาศน่ารื่นรมย์  หลังจากเดินจงกรม อาจารย์ถามศิษย์ว่า  

ระหว่างที่เดินจงกรม มีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีดจักจั่นบ้าง  มากกว่าครึ่ง 

ตอบว่าไม่ได้ยินเลย ทั้ง ๆ  ที่เดินเกือบชั่วโมง  เมื่อถามถึงสาเหตุ ทุก 

คนตอบว่า คิดตลอดทาง บางคนเป็นห่วงบ้าน บางคนนึกถึงงานที่ 

คั่งค้างอยู่

  แม้เราฟังด้วยหู แต่จะได้ยินก็ต้องอาศัยใจด้วย  หากใจมัว 

หมกมุ่นครุ่นคิด ก็อาจไม่ได้ยินสรรพสำาเนียงรอบตัว หนึ่งในนั้นอาจ 

เป็นเสียงที่ไพเราะจรรโลงใจ  เราเคยคิดหรือไม่ว่าในแต่ละวันเสียง 

ไพเราะเพราะพริ้งที่ผ่านหูเราแล้วเลยออกไปโดยไม่สัมผัสใจเรามี 

มากมายเพียงใด

เปิดใจ
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  เมื่อ ๒ ปีที่แล้วในเช้าวันหนึ่งที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงวอชิงตัน  

มีชายผู้หนึ่งสีไวโอลินบรรเลงเพลงคลาสสิกประมาณ ๔๕ นาที  ภาพนี้ 

เป็นภาพคุ้นตาผู้คนที่นั่น เพราะมีวณิพกมาเล่นดนตรีเป็นประจำา  ผ่าน 

ไป ๔ นาทีมีผู้หญิงคนหนึ่งโยนเงินใส่หมวกของเขาที่วางอยู่บนพื้น  

แล้วเดินผ่านเลยไป  อีก ๖ นาทีต่อมามีเด็ก ๓ ขวบคนหนึ่งหยุดฟัง  

แต่ถูกแม่ดึงตัวไป  หลังจากนั้นมีเด็กอีกหลายคนสนใจฟัง แต่ก็ถูกผู้ 

ปกครองลากตัวไปเพื่อขึ้นรถไฟใต้ดินให้ทัน  เมื่อเขาสีไวโอลินจบ มีคน 

เดินผ่านเขามากกว่า ๑,๐๐๐ คน ในจำานวนนั้นมีเพียงเจ็ดคนเท่านั้นที่ 

หยุดฟังเพลง กระนั้นก็สนใจแค่ประเดี๋ยวประด๋าว  มี ๒7 คนให้เงินเขา 

แล้วก็เดินผ่านไป  เช้าวันนั้นเขาได้เงินทั้งหมด ๓๒ ดอลลาร์  ไม่มีใคร 

สังเกตว่าเขาหยุดบรรเลงเพลงเมื่อใด ไม่มีเสียงปรบมือเพราะไม่มีใคร 

สนใจเขาเลย

  ไม่มีใครสังเกตว่าวณิพกผู้นั้นคือ โจชัว เบลล์ (Joshua Bell)  

นักดนตรีชื่อก้องโลก  เขาบรรเลงเพลงของบาคซึ่งได้รับการยกย่องว่า 

ไพเราะลุ่มลึกอย่างยิ่ง  ไวโอลินที่เขาใช้มีราคาสูงเกือบ ๔ ล้านดอลลาร์   

ก่อนหน้านั้นแค่ ๒ วัน เขาเปิดการแสดงสดที่บอสตัน บัตรราคาเฉลี่ย  

๑๐๐ เหรียญขายหมดเกลี้ยง

  การทดลองดังกล่าวซึ่งจัดทำาขึ้นโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตัน-

โพสต์ ชี้ให้เห็นว่า อย่าว่าแต่เสียงธรรมชาติที่คุ้นหูเลย แม้แต่เสียงเพลง

อันไพเราะจากนักดนตรีระดับโลก ผู้คนจำานวนมากก็ไม่ได้ยิน หรือ 
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๑๐  ยิ้ ม ไ ด้ แ ม้ พ่ า ย แ พ้

ได้ยินแค่เสียง แต่ใจไม่สามารถสัมผัสรับรู้ถึงความเพราะพริ้งได้  ทำาไม 

จึงเป็นเช่นนั้น  คำาตอบก็คือ เป็นเพราะทุกคนต่างเร่งรีบ ใจมัวครุ่นคิด 

อยู่กับการเดินทาง หรือไม่ก็กังวลกับเรื่องงาน จึงปิดรับสุนทรียรสที่ 

ปรากฏต่อหน้า (น่าสังเกตว่าเด็กหลายคนกลับรู้สึกว่าเพลงที่เขาบรรเลง 

ไพเราะจนหยุดฟัง นั่นคงเป็นเพราะเด็กเหล่านั้นใจไม่ “วุ่น” เหมือน 

ผู้ใหญ่)

  มีสิ่งดี ๆ  เกิดขึ้นกับเรามากมายในแต่ละวัน แต่บ่อยครั้งเรา 

กลับปิดใจไม่รับรู้สิ่งเหล่านั้น เพราะวุ่นอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือกังวล 

กับอนาคต  หลายคนมุ่งมั่นแต่จะไปให้ถึงจุดหมายข้างหน้าจนลืมมอง 

ว่ารอบตัวนั้นงดงามเพียงใด

  ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้เคยเดินเท้าจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุย 

บ้านเกิดโดยไม่พกเงินแม้แต่บาทเดียว เล่าว่าคราวหนึ่งเดินขึ้นดอย 

อินทนนท์ วันนั้นรู้สึกเหนื่อยมาก ใกล้จะถึงยอดดอยก็หมดแรง หายใจ 

แทบไม่ออก รู้สึกราวกับจะขาดใจตาย จึงนอนแผ่แน่นิ่ง  กระทั่งมีคน 

เห็นและรับขึ้นรถไปถึงยอดดอย

  เมื่อได้พักผ่อนเต็มที่ เรี่ยวแรงกลับมา เขาก็เดินลงดอยอย่าง 

ช้า ๆ  ตอนนี้เองที่เพิ่งสังเกตว่าทัศนียภาพตลอดเส้นทางงดงามมาก   

เขาหยุดเป็นพัก ๆ  เพื่อชื่นชมธรรมชาติรอบตัวและทิวทัศน์อันกว้างไกล   

จิตใจเบิกบานเป็นอย่างยิ่งจนอดรำาพึงในใจไม่ได้ว่า “มหัศจรรย์” แล้ว 

เขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า เหตุใดตอนขาขึ้นจึงไม่เห็นความงดงามเหล่านี้เลย   
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พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล  ๑๑

นั่นเป็นเพราะจิตใจตอนนั้นคิดถึงแต่ยอดดอยอันเป็นจุดหมายปลายทาง 

ที่จะต้องไปให้ถึง

  ความคิดนั้นเมื่อครอบงำาจิตเมื่อใด ก็สามารถปิดกั้นใจไม่ให้รับ 

รู้ความงามได้  ใครที่จมอยู่กับความคิดจึงไม่ได้ยินเสียงอันไพเราะ มอง 

ไม่เห็นธรรมชาติอันรื่นรมย์  จะว่าไปแล้วไม่แต่ความงามเท่านั้น ความ 

จริงก็อาจถูกปิดกั้นเพราะความคิดด้วยเช่นกัน

  วันหนึ่งขณะที่อ้วนกับเพื่อนเดินขึ้นสะพานคนเดินย่านวงเวียน- 

ใหญ่  เธอสังเกตเห็นธนบัตร ๑,๐๐๐ บาทสามใบตกอยู่บนพื้น จึงชี้ให้ 

เพื่อนดู  แทนที่เธอจะเดินไปหยิบ กลับพูดว่า “แบงก์ปลอมแหง ๆ  ไม่ 

งั้นก็ต้องมีคนหยิบไปแล้ว” เพื่อนจึงเป็นฝ่ายเดินไปหยิบเอง  ปรากฏว่า 

เป็นธนบัตรจริง เธอรู้สึกเสียดายที่ปล่อยให้โชคหลุดมือไป แต่เพื่อนยัง 

ใจดีแบ่งให้เธอ ๑,๐๐๐ บาท

  ธนบัตรจริงตกอยู่ต่อหน้าต่อตา แต่อ้วนกลับมองเห็นเป็นแบงก์ 

ปลอม เพราะติดยึดกับความคิดที่ว่าไม่มีใครปล่อยให้ของจริงหลุดมือ 

ไป  ความคิดนี้แม้จะดูมีเหตุผล แต่ก็เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ไม่มีคนหยิบ 

ธนบัตรไปก็เพราะมองไม่เห็นเนื่องจากใจลอย หรือไม่ก็คิดแบบเดียวกับ 

เธอ  ความคิด เหตุผล กับความจริงนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ถ้าติดยึดกับ 

ความคิดหรือเหตุผลมากไป ก็อาจมองไม่เห็นหรือปฏิเสธความจริง 

หัวชนฝา

  ความคิดใดก็ตามหากเรายอมให้มันครองใจ มันก็ดูเหมือนจะ 
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๑๒  ยิ้ ม ไ ด้ แ ม้ พ่ า ย แ พ้

มีชีวิตของมันเอง  มันพยายามทุกทางเพื่อปกป้องตัวเอง  แม้ความ 

จริงปรากฏต่อหน้าต่อตา แต่ถ้าสวนทางกับความคิดนั้น มันสามารถ 

สรรหาเหตุผลร้อยแปดหรือใช้อุบายนานัปการเพื่อไม่ให้เรายอมรับ 

ความจริงนั้น (เช่นทำาให้ความจริงนั้นไม่น่าเชื่อถือ) เพราะถ้าเรายอมรับ 

ความจริงดังกล่าว ความคิดนั้น ๆ  ก็อยู่ไม่ได้

  เชื่อหรือไม่ว่าทุกวันนี้ยังมีคนจำานวนมากไม่เชื่อว่าโลกกลม  

คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในป่าแอมะซอนหรือเกาะนิวกินี แต่อยู่ในประเทศที่ 

เจริญอย่างยุโรปและอเมริกา  ในประเทศอังกฤษมีคนตั้ง “สมาคมโลก 

แบน” เพื่อยืนยันความคิดนี้ มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน  ผู้ก่อตั้ง 

สมาคมนี้ปักใจเชื่อว่าโลกแบนเพราะมั่นใจว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกเช่นนั้น  

ดังนั้นจึงไม่ยอมรับหลักฐานทุกอย่างที่ชี้ว่าโลกกลม แม้แต่ภาพถ่ายจาก 

ยานอวกาศที่ชี้ชัดว่าโลกกลมก็ไม่ทำาให้เขาเปลี่ยนใจได้  เขาให้เหตุผล 

ว่า “ภาพแบบนี้สามารถหลอกตาคนดูที่ไม่มีความรู้ได้”

  ความคิดไม่เพียงปิดกั้นความงามและความจริงเท่านั้น หากยัง 

สามารถปิดกั้นความสุขได้ด้วย  ความสุขมิใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัว หากมีอยู่ 

รอบตัว อีกทั้งมีอยู่กับตัวเราตลอดเวลา  คนเป็นอันมากไม่มีความสุข 

ก็เพราะใจไม่เปิดรับความสุข หรือมองไม่เห็นความสุขดังกล่าว  การมี 

สุขภาพดีจัดว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึง 

ความสุขดังกล่าวเพราะใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่ไกลตัว เช่น ทรัพย์สิน 

เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ  ตราบใดที่ยังไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาก็จะรู้สึก 
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พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล  ๑๓

เป็นทุกข์  แต่เมื่อใดก็ตามที่ป่วยหนักจะรู้เลยว่าการมีสุขภาพดีนั้นเป็น 

ความสุขที่มีค่ากว่าสิ่งเหล่านั้นเสียอีก  ในทำานองเดียวกัน การมีคนรัก 

หรือผู้มีพระคุณอยู่ใกล้ตัวก็จัดว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่ผู้คนมัก 

มองไม่เห็นเพราะใจมัวครุ่นคิดกับการไขว่คว้าล่าฝันหรือจมปลักอยู่กับ 

วันวาน

  แม้บางครั้งชีวิตจะลำาบากยากเข็ญ แต่ทุกวันก็ยังมีความสุข 

ให้เราสัมผัสได้รอบตัว อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับหรือไม่  ถ้าไม่จ่อมจม 

กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็มีโอกาสเบิกบานและเป็นสุขได้ไม่ยาก   

ประมวล เพ็งจันทร์ ได้เล่าถึงความประทับใจตอนหนึ่งระหว่างจาริก 

ในอินเดีย  ตอนนั้นเขาตั้งใจจะเดินเท้าจากสารนาถไปกรุงพาราณสี 

ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๑๔ กิโลเมตร  เดินได้สักพักก็มีสามล้อถีบ 

ขับตาม พยายามรบเร้าให้เขาขึ้นนั่ง  เขาปฏิเสธอยู่นาน จนตอนหลัง 

ทนการรบเร้าไม่ไหวจึงยอมใช้บริการ  ระหว่างทางคนถีบสามล้อเล่าว่า 

เขาหาเงินไม่ได้มา ๓ วันแล้ว วันนี้ถ้ายังหาเงินไม่ได้อีกเขาไม่รู้จะ 

กลับบ้านอย่างไร เพราะไม่มีเงินซื้ออาหารให้ลูกทั้งสามคน  ฟังแล้ว 

น่าสงสารมาก

  วันนั้นอากาศร้อนมาก แดดแรง ระยะทางก็ไกล  เขาถีบ 

สามล้อจนเหงื่อโซมกาย เห็นแล้วยิ่งน่าเห็นใจ  มีช่วงหนึ่งลมเย็นพัด 

ผ่านมา ทันใดนั้นเขาก็กางมือออกแล้วชูขึ้นพร้อมกับกล่าวคำาขอบคุณ 

พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานความเย็นมาให้  แม้จะเห็นเพียงแผ่นหลัง แต่ 
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๑๔  ยิ้ ม ไ ด้ แ ม้ พ่ า ย แ พ้

ประมวลก็รู้สึกได้ทันทีว่าเขามีความสุขมาก

  น่าคิดว่าหากคนถีบสามล้อผู้นี้ครุ่นคิดถึงเคราะห์กรรมและ 

ความยากลำาบากของตน เขาคงไม่รับรู้ถึงลมเย็นที่มาปะทะ และคง 

ปล่อยให้โอกาสแห่งความสุขผ่านเลยไป  แม้ว่าความสุขดังกล่าวจะดู 

เหมือนเล็กน้อย แต่ก็สามารถชูใจให้เบิกบานและมีกำาลังได้ ที่สำาคัญ 

ก็คือความสุขแบบนี้หาง่ายและเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  คนถีบสามล้อผู้นี้ 

ไม่ยอมปล่อยใจจมปลักในความทุกข์ จึงสามารถเก็บเกี่ยวความสุขที่ 

วิ่งเข้ามาหาได้ตลอดเวลา  ใช่หรือไม่ว่านี้คือกำาไรชีวิตที่ผู้คนส่วนใหญ่ 

ละเลยไป

  การเปิดใจรับความเป็นจริงที่ปรากฏต่อหน้า มิใช่อะไรอื่น หาก 

คือการเชื้อเชิญความสุข ตลอดจนความงามและความจริงให้มานั่ง 

ในใจเรา  จริงอยู่ บางครั้งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมิใช่สิ่งที่น่ารื่นรมย์  

เป็นความพลัดพรากสูญเสียอันไม่พึงประสงค์ แต่การปฏิเสธ ขัดขืน  

ต่อต้านมันกลับจะทำาให้เราทุกข์มากขึ้น  

  คนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นมะเร็ง เขาไม่ได้ทุกข์กายเท่านั้น 

แต่ยังทุกข์ใจด้วย  ตรงกันข้ามกับคนที่ยอมรับโรคดังกล่าว มีแต่กาย 

เท่านั้นที่ป่วย แต่ใจไม่ป่วยด้วย  ใจที่ไม่ป่วยนี้แหละที่สามารถชื่นชม 

ความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้

  กนกวรรณ ศิลป์สุข เป็นโรคทาลัสซีเมียตั้งแต่เกิด ร่างกายจึง 

อ่อนแอมาก  หมอคาดการณ์ว่าเธอจะมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี แต่ปัจจุบัน 
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