
    

ส                   Salm
                                           
                   ณ มหาสมทุรแปซฟิก มฝูีงปลาแซลม
โดยแซลมอนจะวายอยางมีระเบียบดวยความเร็วสีส่
จะมีแซลมอนที่มลีําตัวเปนประกายสีเงิน ไมเหมือนแซ
ซึ่งถูกนกอินทรีทะเลโฉบไปกินเปนอาหาร พี่สาวที่คอ
คอยจับแมลงมาปอน และคอยเอาครีบหางอันออนน
แซลมอนจะรูไดวาตัวเองหนาตาเปนเชนไรก็จากปาก
คือกระจกสองเงาของบรรดาพวกพองนั่นเอง แซลม
เปนสีเงิน 
  เมื่อกลุมแซลมอนเริ่มยายถิ่น แซลม
ของฝูง ซึ่งเปนการตัดสินใจของแซลมอนกรามโต ท
วายอยูตรงกลางฝูงเทานั้น เพราะเปนเปาสายตาที่ส
กรามโตเปนผูนําในฝูงแซลมอน ที่ชอบคิดวาตัวเองด
ความคิดเห็นดวยเสียงอันดังเสมอ จนไดสมญานาม
คําสั่งประกาศิตของแซลมอนกรามโต คือกฎของฝูง
  วันหนึ่งขณะที่แซลมอนสีเงินกําลังช
ของหมีลอยผานหัวของแซลมอนสีเงินไป แตมีแซลม
ทั่วไปเขามาชวยไวจนไดรับบาดเจ็บ แซลมอนตัวนั้นช
แทนแซลมอนตาประกายที่ยอมสละชีวิตตนเองเพื่อช
แซลมอนสีเงินเปลี่ยนแปลงไปมาก ทุกสิง่ที่เกิดข้ึนแซ
สําคัญแมแตนอยกลายเปนสิ่งที่ล้ําคา สรรพสิ่งที่อย
ช้ินเดียวที่ควรจะถูกทิ้งขวางหรือละเลย หลังจากนั้น
รวมกัน แซลมอนตาประกายบอกวา เรากลับไปยังถ
ความจริงทีว่าแซลมอนวายทวนน้ําไปเพราะเหตุผลเพ
แซลมอนยอมตองมีความหมายมากกวานั้น เพียงแต
  เมื่อวายมาใกลถึงแมนํ้าจะมีกลิ่นปร
คุนเคยในอดีต ซึ่งถือเปนทางกลับถ่ินฐานของแซลม
ยิ่งวายฝาเขาไปใกลกลิ่นหอมอวลของแมนํ้ายิ่งแตะจ
แมนํ้าโชยบอกมา ประหนึ่งวามีใครวางแผนไวใหแลว
ความเค็มของเกลือในน้ําดูจะลดลง ตามครรลองที่เค
จะมีการหยุดเดินทางเพื่อปรับตัวใหเขากับนํ้าที่จืดลง
ทวนน้ําตอไป 
                    แซลมอนสีเงินไดมีโอกาสคุยกับแมน
ถึงลอยน้ําได แมนํ้าตอบวา ก็เพราะวามันวายทวนน
ตัวเดียวนั้นไมพอหรอก ตองอาศัยแรงของทั้งฝูงปล
การวายทวนน้ําเปรียบเหมือนการตามหาสิ่งที่มองไ
ความฝน แมจะเปนเร่ืองยากแตก็เปนสิ่งที่สวยงามส
อนคนon 
 นฝูง
รตอช
ๆ เจา

                                               
อนเดินทางเป ใหญเพื่อกลับแมนํ้าถ่ินกําเนิด  
ิบแปดกิโลเมต ั่วโมง ทามกลางฝูงปลาแซลมอน 
ลมอนตัวอื่น แซลมอนสีเงินแสนสวยมพีี่สาว 
ยอยูเปนเพือ่นเจาสีเงิน คอยคาบกุงนางเล็กๆ ใหกิน 
ุมลูบทองให พี่สาวเคยเลาใหแซลมอนสีเงินฟงวา 
ของแซลมอนตัวอื่น แปลวาปากของแซลมอนตัวอื่น 
อนสีเงินรูสึกเศรา อางวาง ตั้งแตรูวาตนเองมีเกล็ด 

อนสีเงินก็วายอยูตรงกลาง 
ี่เห็นวาแซลมอนสเีงินจะตอง 
งัเกตเห็นงายมาก แซลมอน 
ีเดนเหนือตัวอืน่ มักออก 
วา แซลมอนกรามโต  
แซลมอน  
ะเงอมองไปที่ชายฝง ขณะนั้นเองเงาดําทะมึนขนาดมหมึา
อนที่มีครีบหลังสฟีาเทาและทองสีขาวเหมือนแซลมอน
ือ่วาตาประกาย ทําใหแซลมอนสีเงินรูสกึวาจะตองตอบ
วยเหลือตัวอื่น ตั้งแตไดคุยกับแซลมอนตาประกาย 
ลมอนสีเงินรูสึกวามีคามากกับตัวเอง สิง่ใดที่เห็นวาไม
ูในโลกนี้ ไมมีอะไรที่ไมสําคัญ จึงไมมีสิง่ของใดแมเพยีง
แซลมอนสีเงินและแซลมอนตาประกายก็ไดใชชีวิต
ิน่กําเนิดก็เพื่อวางไข แซลมอนสีเงินไมอยากยอมรับ
ียงเพื่อวางไข เพราะแซลมอนสีเงินคิดวา ชีวิตของ
ยังหาไมเจอเทานั้น 
ะหลาดกลิ่นหนึ่งลอยมาตามน้ํา มันชางเหมือนกลิ่นที่
อน แซลมอนทุกตัวตางขยบัครีบเร่ียวแรงไหลมาเทมา
มูก ฝูงแซลมอนเปลี่ยนเสนทาง หันไปทางที่กลิ่นของ
 บริเวณที่นํ้าทะเลและน้ําจากแมนํ้ามาบรรจบผสานกัน 
ยบอกตอกันมา จากปากแมนํ้าถึงตนน้ํานั้นไมไกลมาก 
สกัพักหนึ่ง แลวคอยวาย 

้ํา และถามแมนํ้าวา ทําไมใบไม 
้ําไมเปน แรงของแซลมอน 
าจึงสามารถวายทวนน้ําได  
มเห็น อยางความหวังและ 
งูสงนัก   
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               การเดินทางเขาแมนํ้าของเหลาแซลมอน ตองเจอกับสิ่งกีด
ขวางที่ใหญมหึมา นั่นคือน้ําตก เสียงของน้ําตกซึ่งดังนากลัวนั้นประหนึ่งดังขู
ขวัญฝูงปลา แซลมอนจึงมกีารประชุมเปนคร้ังแรกนับจากที่ไดเดินทางเขาแมนํ้า 
แซลมอนกรามโตวายอยูหนาฝูง และเริ่มปราศรัยดวยน้ําเสียงที่จริงจังวา ขอให
พวกเราชวยกันออกความคิดเห็นถึงวิธีที่จะเดินทางขามน้ําตกนี้ไปได                 
แซลมอนตวัแรกที่เสนอความเห็นคือแซลมอนผอมซึง่เปนนักวทิยาศาสตรได 

เสนอตามหลกัทฤษฎวีา  จากในอดีตน้ําตกที่ขวางกั้นเราอยูน้ัน มีความกวางสิบเมตร สูงสามเมตร แต
ปจจุบันน้ําตกนี้ไดสูงข้ึนอกีสามสิบหาเซนติเมตร ดงัน้ัน เราตองวายใหเร็วกวาความเร็วของกระแสน้ําที่ตก
ลงมา โดยรวบรวมพลังไปที่หาง แตในขณะนี้กําลังศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับความเร็วของน้ําตก และจะไป
คนหาคําตอบมาให 
  แซลมอนตวัทีส่องที่ข้ึนปราศรัยคือแซลมอนปากไว ซึ่งมีคําพูดทีดู่ลืน่ไหล พดูจาฉะฉาน 
เปนแซลมอนที่ปราศรัยเกงกวาแซลมอนใด เหลาแซลมอนผูฟงตางกมหนากมตาตั้งแตประโยคแรกเริ่มข้ึน 
แซลมอนที่สปัหงกอยูเร่ิมมอยหลับ นักปราศรัยปากไวไมสนใจแตกลับข้ึนเสียงใหสูงข้ึน “ทานทั้งหลายเรา
ตองรวบรวมเอาสติปญญา ทานทั้งหลายเราตองรูรักสามัคคี และสามัคคียิ่งข้ึน” เมื่อมันกลาวจบ บรรดา
แซลมอนที่มอยหลับพลันพากันโหรองพรอมกระแทกครีบราวกับตบมือเกรียว น่ันคือสิ่งที่นักปราศรัย 
ผูพูดแตเร่ืองเดิมๆ ไดรับกลับไป แซลมอนปากไวรูสกึยินดีทีไ่ดพดูในสิ่งที่อยากจะพูด แมวาแซลมอนที่ฟง
อยูจะไมยินดีเลยก็ตาม 
  ผูปราศรัยตัวที่สามคือแซลมอนครีบยาว มันมีหนาที่ดแูลสั่งสอนแซลมอนนอยๆ จึงถูก
เรียกวาคุณครู ตั้งแตเดินทางมามันไดถายทอดเรื่องราวมากมายใหเหลาแซลมอน ไมมีอะไรที่มันไมรู 
วิธีการสอนของแซลมอนครีบยาวเชน “ผูนําที่ยิ่งใหญของเราชื่อวาอะไรจะ” “ถ่ินที่อยูอาศัยของแซลมอน 
แบงออกเปนก่ีที่เอย” “ทําไมแซลมอนจึงเปนสัตวประเสริฐ” การสอนสั่งของแซลมอนครีบยาวราวกับไมม ี
วันจบสิ้น มันมีความรูมากมาย จึงไดรับความนับถือจากแซลมอน แซลมอนครีบยาวพดูถึงแซลมอน 
หลังเบี้ยววา เปนแซลมอนที่ออนแอและเกียจคราน ซึ่งเปนตัวอยางของแซลมอนที่ไมรักตัวเอง ทําให
แซลมอนสีเงินโกรธและพูดวา “แซลมอนหลังเบี้ยวทีพ่ยายามวายดวยหลังที่คด ครูกลับไมเขาใจวา  
ความทุกขของมันก็เปนความงาม ความพิการของมันก็เปนความงามในแบบของมัน 
  แซลมอนตวัทีส่ี่ที่ข้ึนปราศรัยคือ แซลมอนกึ่งเทพ ที่เปนนักพยากรณที่คอยตั้งช่ือให
แซลมอนทั้งหลาย และสามารถลวงรูวาแซลมอนจะพบกับอุปสรรคอะไรในอนาคต มันกลาววา “เปนเพราะ
สิ่งศักดิ์สทิธ์ิเบื้องบนโกรธเขาให จึงเสกใหมีนํ้าตกใหญน้ีมาขวางกั้นเรา” 
  ขณะที่การประชุมไมคืบหนาไปไหน แซลมอนตัวหนึ่งวายโรเขากลางที่ประชุม เปนแซลมอน
นักวิทยาศาสตรน่ันเอง มันกลาววา “ฉันไปตรวจสอบที่นํ้าตกโดยละเอียดถ่ีถวนแลว พบวาทางซายของ
นํ้าตกมีทางทีเ่ปดข้ึนใหม เทาที่ไดทดสอบพบวากระแสน้ําในนั้นไหลแรงไมถึงสบิกิโลเมตรตอช่ัวโมง ใน
อุโมงคมดื มทีางที่คลายบนัไดถูกสรางไวอยางมีระเบยีบอยูแตละขัน้สูงราวสามสิบเซนติเมตร และไดลอง
วายเขาไปดูแลว และกลับมาอยางปลอดภัย”  “ฉันพบทางที่งายทีสุ่ดแลว”  
จากนั้นแซลมอนนักวิทยาศาสตร ก็สิ้นแรงและวิญญาณออกจากรางไป  
และถูกนํ้าพัดพาไป แซลมอนไมสรางหลมุศพใหผูตาย แซลมอนจะตอง 
จองมองความตายอยางสงบและกลั้นความเศราเอาไวเทานั้น แลววายตอไป 
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                   การประชุมยังไมทันจบก็มีแซลมอนหลายตัวเตรียมจะออกเดินทางแลว แซลมอนสีเงินพดู
ข้ึนวา “พวกเราจะหารือกันอีกหนอยไมไดหรือครับ” “ฉันคิดวาเราไมควรเลือกเสนทางที่งาย” “ฉันคิดวา
แซลมอนยอมมีทางของแซลมอน” แซลมอนสีเงินพูดดวยน้ําเสียงจริงจังวา “การวางไขเปนเร่ืองที่สําคัญ
มาก และการวางไขที่แข็งแรงก็เปนสิ่งที่สําคัญดวยเชนกัน หากพวกเราเลือกทางที่งายตั้งแตแรก ลูกหลาน
ของเราก็คงเลือกทางที่งายเชนกัน แตหากเรากระโดดขามน้ําตกไปในวันนี้ เราจะสามารถสงตอความ
ลําบากและความทรงจําในครั้งน้ีสูไขนับไมถวนที่จะฟกออกมาเปนลูกเราได การเลือกทางทีย่ากลําบาก 
จะทําใหเราเปนแซลมอนทีส่วยงามมีคุณคาอยางแทจริง” 
  ในที่สุดเหลาแซลมอนก็พากันไปที่นํ้าตก สวนแซลมอนที่เคยอยากไปทางที่งายกวาแตแรก 
ก็ตามไปดวยเงียบๆ หลังจากนั้นก็มีการจัดลําดับการกระโดด เสียงแซลมอนทีก่ระโดดพลาดเสียหลักตก
ลงน้ําดังมาจากดานหลัง แซลมอนที่พลาดจะตองไปตอแถวเริ่มใหม ไมวาจะตองกระโดดขามกี่คร้ังก็ตอง 
ทําจนกวาจะเสร็จสิ้น 

  ไดเวลาของแซลมอนสีเงินและแซลมอนตาประกาย ตางใหกําลังใจ 
ซึ่งและกัน การฝาฟนที่ยิ่งใหญเร่ิมข้ึนแลว กระแสน้ําตกเชี่ยวกรากทําใหแซลมอน 
สีเงินไมอาจเปดตาได และแมในชวงที่วายทวนน้ําข้ึนมาสูแมนํ้านี้ เจาสีเงินจะไมไดกิน
อะไร แตก็ยังมีพลังสะสมเหลืออยูเตม็ที ่พลังงานที่ออมไวน้ีจะถูกใชไปกวาคร่ึงในการ
กระโดดขามฝาอุปสรรคที่รออยูเบื้องหนา ซึ่งมันจะตองขยับครีบหางใหเร็วกวาปกติ
มาก ตองใชทัง้รางกายในการกระโดด แซลมอนสีเงินและแซลมอนตาประกายใชพลัง
ที่มทีั้งหมดในการกระโดด บางชวงทั้งคูไมไดยินสรรพเสียงใดเลย แลวก็ไมอาจคิด
อะไรไดทั้งน้ัน มีเพียงการมุงมั่นพยายามแทรกตัววายสวนกระแสน้ําที่เกร้ียวกราด 

ฟนฝาสายน้ําตกที่ตางระดบัข้ึนไปเรื่อยๆ ซึ่งมเีพียงแสงระยับนํารองเทานั้น 
แลวก็เหมือนมีปรากฏการณมหัศจรรยเกิดข้ึน ไมรูวาน้ําตกที่เกร้ียวกราดนั้นหายไปตั้งแต

เมื่อใด รอบๆ ตัวมันเหลือเพียงสายน้ําทีส่งบนิ่ง เปนความจริงที่แซลมอนคูรักกระโดดขามน้าํตกขึ้นมาได
แลว ทั้งคูจึงคิดไดวา สิ่งทีเ่ราคิดวายากลําบากและสําคัญมาก แททีจ่ริงกลับเปนสิ่งที่ธรรมดาสุดเรียบงาย 
                    แมนํ้าเร่ิมแคบลงเรื่อยๆ มหิีนกอนใหญหลายกอนขวางอยู แซลมอนสีเงินถามวา “เธอเปน
ใครนะ” “ฉันเปนหินกาบในแมนํ้า” หินกาบตอบ “เธอทําอะไรอยูเหรอ” “ฉันกําลังชวยมนุษยใหเดนิขามแมนํ้า 
ไดงายขึ้น” เมื่อสังเกตดีๆ จะเห็นวามีรอยเทาหลายรอยบนหินกาบ หินกาบชวยมนุษยใหขามแมนํ้าสะดวก
เสมอ จึงมีรูปลักษณภายนอกที่เรียบมันดําขลับ ที่แทหินกาบที่ดูทือ่ๆ น้ัน กําลังทําความดอียู แมพวกเขา
จะถูกเหยียบย่ํารํ่าไป แตยังมีความสุข เพราะมีจดุมุงหมายในชีวิตที่ชัดเจน หินที่เปนทางผานใหผูอื่นนี้ไมเคย
ขวางทางน้ํา แตกลับทําหนาที่ของมันไดสําเร็จลลุวง 
                    แซลมอนสีเงินคิดถึงสายน้ําที่โอบอุมตวัอยูน้ันวามาจากการรวมตัว 
กันของหยดน้ําหลายแสนหลายลานหยด ทีไ่หลลงมาจากภูเขาสูง แลวลําธารนี้จะไหล 
ลงไปรวมเปนแมนํ้า และจากแมนํ้าก็รวมสายไหลลงสูทะเล แซลมอนสีเงินมองเห็น 
ธรรมชาติจับมือกันใตนํ้า กลมเกลียวกันเปนผืนเดียว ทุกมหาสมุทรและทุกผืนแผนดนิ 
บนโลกจับมือกันอยางกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียว ผืนแผนดินโอบอุมน้ําไว สวนน้ํา 
ก็ใหความชุมชื้นแกแผนดิน 
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                    ณ ธารนํ้าตื้นที่ตนน้ํา เหลาแซลมอนกําลังสาละวนอยู 

กับการเตรียมตัววางไข ตางก็เสาะหาบริเวณที่เหมาะสมเปนแองไววางไข บางก็ขุด
พื้นน้ําบริเวณที่มีหินกรวดอยู บางก็สรางอาณาจักรไวเพื่อปองกนั การวางไขเปน
มหกรรมชีวติที่ยิ่งใหญทีสุ่ด 

แซลมอนตาประกายใชครีบหางขุดที่พื้นน้ําจนถูกคม 
หินกรีดครีบหางขาดลุย แตกลับไมรูตัว ยังคงตั้งอกตั้งใจ สัญชาตญาณบอกให 

ขุดอยูอยางนัน้จนครีบหางไรเร่ียวแรง แลวจึงเปลี่ยนเอาครีบนอยๆ ที่หนาทองทําแทน จนเมือ่ทําไมไหวอีก 
จึงใชปากขุดแทน แมแซลมอนสีเงินอาสาจะขุดให แตตวัมันในขณะนี้ออนแรงเต็มที เพราะแซลมอนทั้งหลาย
ใชเวลานานเกินทนกวาจะมาถึงที่น่ี  
  แซลมอนสีเงินคิดวา แทจริงแลวความหมายของชีวตินั้นไมไดอยูที่ไหนไกลตัวเลย มันบอก
แซลมอนตาประกายวา “ฉันหาความหวังไมเจอเลย แตฉันไมเสียใจหรอกหากเปรียบกับพวกแซลมอนที่ไม
เคยมีความหวังอะไรสักนิด ฉันคิดวาฉันยังเปนปลาที่โชคดี ฉันยังเช่ือวาโลกนี้ยังคงมีความหวังอยูที่ไหน 
สักแหง ขอเพียงเราไมลมเลิก ฉันคิดวายังมีแซลมอนที่มีความคิดเหมือนเราอยูนะ” 
  เมื่อถึงเวลาวางไขของแซลมอนตาประกาย วาระสุดสาํคัญน้ี เหมือนสรรพสิ่งจะนิ่งนาน 
เวลาถูกตรึงอยูกับที่ ความเงียบปกคลมุไปทั่วบริเวณ เมื่อแซลมอนตาประกายวางไข แซลมอนสีเงินก็
ปลอยของเหลวออกจากทองตกลงบนไขแลวซมึลงไป แซลมอนสีเงินและแซลมอนตาประกายหยุดอยู 
เคียงขางกัน อาปากกวาง น่ีเปนภาพที่ทั้งสองอยูเคียงดวยกันเปนคร้ังแรกและครั้งสุดทาย เปนภาพชีวิต 
ที่ยิ่งใหญและเศราที่สุดภาพหนึ่ง 
  เมื่อนึกยอนไปถึงชีวิต เหลาแซลมอนตัวนอยเมื่อหาปกอนไดถือกําเนิดจากจุดน้ีในแมนํ้า 
วายตามสายน้ํา กระโดดลงน้ําตกไป ก็เพื่อจะกลับมาอยูตรงจดุน้ี พวกมันวายออกสูทะเลที่กวางใหญ 
อยางกลาหาญ เพื่อที่จะกลับมาอยูตรงจุดน้ี พวกมันวายฝาคลื่นยักษลูกแลวลูกเลาในทะเลก็เพื่อจะกลับ 
มาอยูตรงจดุน้ี พวกมันไมสนใจวาจะตองเจอกับอันตรายใด ยังคงมุงมั่นที่จะวายทวนน้ําและกระโจนขาม
นํ้าตกไปสูตนน้ําใหได ก็เพื่อจะมาถึงจดุน้ีพวกมันฝาฟนการขมขูเอาชีวิตมาดานแลวดานเลา 
  และ ณ เวลานี้ เหลาแซลมอนผูใหกําเนิดจะกลายเปนสวนหนึ่งของภาพความตายนี้แลว 
โดยยินดี เมื่อวางไขเรียบรอย ชีวิตจะดบัลงกลายเปนรางไรวิญญาณลอยอยูบนผิวน้ําไมเวนแมแตตัวเดยีว 
แซลมอนไดมอบพลังชีวิตทั้งหมดกลับคืนใหแกโลกอยางภาคภูมิ และรางที่ขาวซดีจะลอยไปตามน้ํา 
  ในฤดูหนาวเพื่อไมใหทองน้ําเย็นเยือกจนกลายเปนน้ําแข็ง แมนํ้าจึงหมคลุมทองน้ําไวดวย
ช้ันน้ําแข็งที่ผิวน้ําเปนอยางดี  ผาหมน้ําแข็งผืนใหญน้ีคอยโอบอุมไขแซลมอนทั้งหมดไวในออมกอดอุน 
ตลอดทั้งเหมนัต มีมนุษยบางคนที่ผานมาริมแมนํ้า เห็นน้ําแข็งปกคลุมผิวน้ํา  
จึงโยนหินขวางใสเลนอยางสนุกสนาน และทุกคร้ังทีม่นุษยทําเชนนี้ ผิวน้ําก็ 
เปราะแตก แมนํ้าไดแตสงเสียงสะอื้นไห  
  ทองนทจีึงมกัเตือนเราวา ตองดูแลแมน้ําใหดีไมวาฤดูใด  
เพราะเมือ่ฤดูใบไมผลิมาถึง แซลมอนตัวนอยจะฟกตัวออกจากไขที่ถูกวาง 
อยูใตทองน้าํ และพรอมที่จะวายแลวเปนวันแรก 
           
 
 
  

เรียนรู ตอสู ฝาฟนอปุสรรค 
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