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ชีวิตจริง  ไม่อิงยางลบ 
   

สมัยเด็ก ๆ ครูสอนศิลปะท่านหน่ึงสอนฉันเสมอว่า  เวลาเราใช้ดินสอวาดภาพ  ห้ามใช้ยางลบ   
ตอนน้ันฉันไม่เข้าใจจุดประสงค์ของครูสักเท่าไหร่  รู้เพียงแต่ว่าเวลาฉันวาดภาพแล้วเส้นมันบิดเบี้ยว  ฉันก็อยาก 
แก้ให้มันตรง  สวย  แต่ทุกครั้งท่ีฉันหยิบยางลบขึ้นมาเพื่อจะลบภาพน้ัน  ครูของฉันก็จะเตือนถึงกติกาน้ันเสมอ  สุดท้ายฉันจึง
เลือกใช้วิธีต่อเติมภาพ ๆ น้ันไปตามจินตนาการ  เช่น  ถ้าฉันต้ังใจวาดรูปหน้าคน  แต่ฉันเผลอวาดดวงตากลมโตเกินไป  ฉันก็
จะใช้วิธีเปล่ียนตากลม ๆ น้ันเป็นแว่นตาแทน  แม้ตอนน้ันฉันจะไม่เข้าใจว่า  ท าไมฉัน 
จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยางลบ  และแม้ฉันจะไม่เคยคิดวาดรูปหน้าคนใส่แว่นตามาก่อน  แต่ฉันก็ได้รูปหน้าคนตามท่ีต้องการ  
แถมยังภูมิใจว่า  ฉันสามารถวาดภาพ ๆ น้ันด้วยความมั่นใจ  และไม่ต้องใช้ยางลบลบภาพเลยสักครั้ง 
  เวลาผ่านไป  ฉันโตขึ้น  ฉันเรียนรู้ว่าส่ิงท่ีครูสอนวันน้ัน  แท้จริงแล้วมันปลูกฝังนิสัยหน่ึงให้กับฉัน  น่ันคือ  การ
เข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาด  ความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราทุกคน  และในชีวิตหน่ึงน้ีก็มีหลายครั้งท่ี
ฉันได้พบมันโดยไม่ต้ังใจ  ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ฉันยอมรับความผิดพลาดเหล่านั้น  และรวบรวมสติเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ก็คือ  การ
ท่ีฉันเข้าใจว่า “ธรรมชาติของความผิดพลาด”   คือการท่ีมันเกิดขึ้นแล้ว  จะคงอยู่อย่างถาวร  ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยางลบ
ลบความผิดพลาด  แต่ฉันจ าเป็นต้องใช้สมองต่อเติมแก้ไขภาพวาดของฉันให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 
  ดังน้ัน  ถ้าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นกับเราแล้ว  การท่ีเราจะมานั่งร้องห่มร้องไห้  อ้อนวอนขอแหกกฎเพื่อใช้
ยางลบกลับไปลบแก้ไขมันน้ันย่อมเป็นไปไม่ได้  ส่ิงเดียวท่ีจะท าได้   ก็คือ  รู้จักพลิกแพลงแก้ไขส่ิงเหล่านั้นด้วยสติ  และวาดภาพ
ของตัวเองต่อไปด้วยความระแวดระวังมากขึ้น  ทุกคนมีดินสอแท่งหน่ึงเพื่อจะวาดภาพชีวิตของเราให้สวยงาม  แต่เราไม่มียางลบ
สักก้อนท่ีจะเอาไปลบส่ิงท่ีเราท าผิดพลาดมาแล้วได้  ดังน้ัน  เราต้องต้ังใจ  และมีสติทุกครั้งท่ีลากเส้น  และถึงแม้ภาพที่เราวาด
จะออกมาไม่เหมือนภาพท่ีเราฝันไว้สักเท่าไหร่  แต่มันก็มาจากมือของเรา  เราควรภูมิใจกับมันได้เสมอ  ไม่ต้องกลัวหรอก  แม้จะ
รู้ดีว่าสักวันหน่ึงเราอาจลากเส้นบิดเบี้ยวไปบ้าง  เพราะถึงอย่างไรฉันเชื่อว่า  ถ้าสมอง  และหัวใจของเราท างานอย่างเต็มท่ี  ภาพ
ชีวิตของเราก็งดงามได้  โดยไม่ต้องใช้ยางลบ. 
 

 
ฝ่ายวิชาการ                    วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
 
 
 

     ครั้งที่ ๑/๕๐ 



บทอาขยาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 

 นกเอ๋ย  นกเอ้ียง    คนเข้าใจ ว่าเจ้าเลี้ยง ซ่ึงควายเฒ่า  
แต่นกเอ้ียง นั้นเลี่ยง ท างานเบา   แม้อาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย  
เปรียบเหมือนคน ท าตน เป็นกาฝาก  รู้มาก เอาเปรียบ คนทั้งหลาย  
หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย  จึงน่าอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอ้ียงเอย.  
  
ผู้แต่ง 
 
 
     -----------------------------------------  
    
 
 

สักวา หวานอ่ืน มีหมื่นแสน   ไม่เหมือนแม้น พจมาน ที่หวานหอม  
กลิ่นประเทียบ เปรียบดวง พวงพยอม  อาจจะน้อม จิตโน้ม ด้วยโลมลม  
แม้นล้อลาม หยามหยาบ ไม่ปลาบปลื้ม  ไม่ดูดดื่ม บอระเพ็ด ต้องเข็ดขม  
ผู้ดีไพร่  ไม่ประกอบ ชอบอารมณ์   ใครฟังลม เมินหน้า ระอาเอย . 
  
ผู้แต่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 
 

 
ฝ่ายวิชาการ                  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  

    



บทอาขยาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 อย่าเกียจคร้าน การเรียน เร่งอุตส่าห์  มีวิชา เหมือนมีทรัพย์ อยู่นับแสน  
จะตกถิ่น ฐานใด คงไม่แคลน    ถึงคับแค้น ก็พอยัง ประทังตน  
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว   แต่ให้เช่ียว ชาญเถิด คงเกิดผล  
อาจจะชัก เชิดชู ฟูสกนธ์     ถึงคนจน พงศ์ไพร่ คงได้ดี  
เกิดเป็นชาย ชาวสยาม ตามวิสัย    หนังสือไทย ก็ไม่รู้ ดูบัดสี  
ต้องอับอาย ขายหน้า ทั้งตาปี    ถึงผู้ดี ก็คงด้อย ถอยตระกูล  
จะต่ าเตี้ย เสียชื่อ ว่าโฉดช้า     จะชักพา ยศลาภ ให้สาบสูญ  
ทั้งขายหน้า ญาติวงศ์ พงศ์ประยูร    จะเพ่ิมพูน ติฉิน ค านินทา  
หนึ่งหนังสือ หรือต ารับ ฉบับบท    เป็นของล้วน ควรจด จ าศึกษา  
บิดาปู่ สู้เสาะ สะสมมา     หวังให้บุตร นัดดา ได้ร่ าเรียน  
จะได้ทราบ บาปบุญ ทั้งคุณโทษ    ปะบุตรโฉด ต่ าช้า ก็พาเหียน  
ไม่สมหวัง ดังบิดา ปู่ตาเพียร    เนิ่นจ าเนียร แพลงพลัด กระจัดกระจาย . 
 
ผู้แต่ง 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ฝ่ายวิชาการ                วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
 
 
 
 



บทอาขยาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

  วิชา เหมือนสินค้า   อันมีค่า อยู่เมืองไกล  
 ต้องยาก ล าบากไป    จึงจะได้ สินค้ามา  
  จงตั้ง เอากายเจ้า   เป็นส าเภา อันโสภา  
 ความเพียร เป็นโยธา   แขนซ้ายขวา เป็นเสาใบ  
  นิ้วเป็น สายระยาง   สองเท้าต่าง สมอใหญ่  
 ปากเป็น นายงานไป   อัชฌาศัย เป็นเสบียง  
  สติ เป็นหางเสือ   ถือท้ายเรือ ไว้ให้เที่ยง  
 ถือไว้ อย่าให้เอียง    แล่นเลาะเลี่ยง ข้ามคงคา  
  ปัญญา เป็นกล้องแก้ว  ส่องดูแถว แนวหินผา  
 เจ้าจง เอาหูตา    เป็นล้าต้า ฟังดูลม  
  ขี้เกียจ คือปลาร้าย   จะท าลาย ให้เรือจม  
 เอาใจ เป็นปืนคม    ยิงระดม ให้จมไป  
  จึงจะได้ สินค้ามา   คือวิชา อันพิสมัย  
 จงหม่ัน ม่ันหมายใจ    อย่าได้คร้าน การวิชา.  
  

ผู้แต่ง 
 
 

ฝ่ายวิชาการ                         วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 
 
 


