สรุ ปเวทีการเรี ยนรู้ เครือข่ ายภาวะการนาเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 2 ครัง้ ที่ 1
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2559 ณ บ้ านผู้หว่ าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดย โครงการผู้นาแห่ งอนาคต คณะวิทยาการการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เวทีการเรี ยนรู้ภาวะการนาเพื่อการขับเคลื่อนสังคม หรื อ Social Facilitation รุ่นที่ 2 เน้ นกลุม่ คนที่มี
ความมุง่ มัน่ ชัดเจนที่จะขับเคลื่อนสังคมในมุมใดมุมหนึง่ ตามความสนใจและถนัดของตัวเอง เป็ นคนรุ่นกลางที่มี
ศักยภาพสูงและมีความพร้ อมที่จะมาเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยจะเป็ นเรี ยนสองครัง้ ต่อเนื่อง ครัง้ ละ 4 วัน เวทีแรกมี
คุณประชา หุตานุวตั ร เป็ นกระบวนกรหลัก เน้ นเรื่ องการเติมเครื่ องมือ มุมมอง ความเข้ าใจ และลงลึกด้ านใน
เพื่อเชื่อมสูเ่ วทีที่สอง ซึง่ คุณณัฐฬส วังวิญญู จะมารับไม้ เป็ นกระบวนกรต่อไป
กิจกรรมช่วงแรกเป็ นการเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้ โดยเริ่มจากการ 1. แนะนาตัว ด้ วย
การบอกชื่อ งานที่ทา สิ่งที่ตวั เองมีแพสชัน่ หรื อฉันทะ และออกมายืนกลางวง บอกชื่อเล่น ทาท่าให้ เพื่อนที่อยู่
รอบๆ บอกชื่อแล้ วทาท่าตามแล้ ว 2. รั บรู้ ความคาดหวังของผู้เข้ าร่ วม เพื่อนามาร่วมในการออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู้ มี 6 เรื่ องหลักๆ ได้ แก่ 1) มุมมอง/การเรี ยนรู้ใหม่ๆ 2) ได้ เพื่อน/แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 3)
เรี ยนรู้มิติด้านใน/เข้ าใจตัวเอง 4) การขับเคลื่อนสังคม 5) พักผ่อน 6) เครื่ องมือ มาผนวกกับความคาดหวังของ
กระบวนกรที่ต้องการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การเล่น การทางาน และการทาบุญพร้ อมไปในตัว ไม่แยกออกจาก
กัน 3. ร่ วมกันวางข้ อกาหนดเพื่อให้ กลุม่ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ได้ แก่ การเปิ ดใจ ทุกคนเป็ นพื ้นที่ปลอดภัย
ของกันและกัน ทุกคนเป็ นตัวของตัวเอง ไม่กลัวแตกต่าง ตรงต่อเวลา งดงานประจาที่เคยทาอยู่ ไม่รับโทรศัพท์
ในห้ อง ไม่กินพื ้นที่ เจริญสติทกุ วันก่อนเข้ าสู่กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น และ 4. แบ่ งกลุ่มบ้ าน 4 คน สังเกต
การเรี ยนรู้ในสามส่วนตลอดวัน ได้ แก่ เนื ้อหา (ประเด็นหลักของการเรี ยนรู้ในแต่ละวัน) กระบวนการ (ใช้
เครื่ องมือและวิธีการอะไร ทาไมถึงใช้ ) และอารมณ์ความรู้สกึ ของกลุม่ ในแต่ละช่วงวัน ก่อนจะผลัดกันมา
นาเสนอแต่ละส่วนให้ เพื่อนฟั งก่อนเริ่มกระบวนการในเช้ าวันถัดไป
กิจกรรมแรก “เดินเป็ ด” สมมุตใิ ห้ กระบวนกรเป็ นมนุษย์ตา่ งดาวที่ดาวแตกเพราะทาลายสิ่งแวดล้ อม
มากเกินไป จึงเดินทางเพื่อยึดโลกเป็ นบ้ าน โดยนาเชื ้อโรคอันตรายต่อมนุษย์มาด้ วย ผู้เข้ าร่วมทุกคนต้ อง
พยายามไม่ให้ มนุษย์ตา่ งดาวยึดบ้ านได้ แต่ห้ามสื่อสารกันด้ วยคาพูดหรื อท่าทาง ห้ ามใช้ ร่างกายกีดกันมนุษย์
ต่างดาว ห้ ามยึดสองบ้ านพร้ อมกัน ถ้ าออกจากบ้ านแล้ วจะกลับมาบ้ านเดิมไม่ได้ รวมถึงห้ ามเคลื่อนย้ ายบ้ าน
หลังจากทากิจกรรมแล้ ว กระบวนกรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมใคร่ครวญและบันทึกการเรี ยนรู้ของตัวเอง แลกเปลี่ยน
ในกลุม่ ย่อย และแบ่งปั นในกลุม่ ใหญ่
ช่วงบ่าย หลังจากผ่ อนพักตระหนักรู้ แล้ ว เป็ นการทากิจกรรม “ตาข่ ายไฟฟ้า” ทุกคนต้ องช่วยกันขน
เพื่อนๆ ลอดตาข่ายไปอีกฝั่ งหนึง่ ให้ หมด แต่ห้ามส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายรวมถึงเสื ้อผ้ าหน้ าผมโดนตาข่าย
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เพราะตาข่ายเป็ นไฟฟ้าที่ทาให้ ตายได้ ถ้ าโดนต้ องย้ อนกลับไปเริ่มใหม่ จานวนตาข่ายจะเท่ากับจานวนคนพอดี
ถ้ าช่องไหนใช้ แล้ วต้ องถูกปิ ด ใช้ ชอ่ งเดิมไม่ได้
จากการสะท้ อนกิจกรรมดังกล่าวในวงใหญ่ พบว่านอกจากจะสนุก ท้ าทายแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างพลัง
กลุม่ และทางานเป็ นทีมได้ เป็ นอย่างดี โดยกระบวนกรเพิ่มเติมในตอนท้ าย อี.เอฟ.ชูมากเกอร์ นักคิดคนสาคัญ
คนหนึง่ ของโลกกล่าวว่า ความรู้มีสองแบบ คือความรู้ที่ชงั่ ตวง วัด จับต้ อง เช่น การสร้ างวิทยุ โทรทัศน์
เครื่ องบิน เรี ยกว่า Convergent Knowledge สามารถสะสมต่อยอดไปได้ เรื่ อยๆ แต่ความรู้อีกประเภทหนึง่
เรี ยกว่า Divergent Knowledge หรื อ ความรู้ไม่ลงตัว เป็ นความรู้เกี่ยวกับจิตสานึกของคน เช่น ความรัก ความ
มัน่ ใจในตัวเอง หรื อความสัมพันธ์ของคน เช่น ความสามัคคี ประชาธิปไตย ความเป็ นธรรมทางสังคม ไม่
สามารถสอนด้ วยการบอกความรู้ได้ แต่ต้องใช้ ทกุ ส่วนของชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นร่างกาย จิตใจ สัญชาตญาณในการ
เรี ยนรู้ การที่โรงเรี ยนสอนศีลธรรมแต่เด็กไม่เข้ าใจ เพราะความรู้และวิธีให้ ความรู้ไม่สอดคล้ องกัน
ช่วงค่า ท่ามกลางบรรยากาศสลัวๆ ในห้ องประชุม เป็ นกระบวนการ เปิ ดใจสร้ างกรุณา – เล่ าการ
เดินทางผ่ านความทุกข์ ให้ แต่ละคนทบทวนเหตุการณ์เผชิญความทุกข์และอุปสรรคที่ยากที่สดุ ในชีวิต ก้ าว
ผ่านมาได้ อย่างไร แล้ วแบ่งปั นให้ เพื่อนในกลุม่ 4 คนฟั งคนละ 10 นาที โดยผู้ฟังต้ องฟั งอย่างเดียวจนเข้ าไปถึง
หัวใจของคนพูด ไม่มีการซักการถาม เป็ นเหมือนการให้ ของขวัญสาคัญแก่กนั และกัน
เวทีวนั ที่สอง เริ่มด้ วยการเจริ ญสติตามหลักของโยคะ คือการภาวนากับจักรทัง้ 7 ก่อนที่กลุม่ บ้ านจะมา
สรุปกระบวนการเรี ยนรู้ในวันแรก ว่าทุกกิจกรรมในวันแรก ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรม “แนะนาตัว” “เดินเป็ ด” “ตา
ข่ายไฟฟ้า” มาจนถึงการเรี ยนรู้เรื่ องความทุกข์ คือ “การสร้ างพืน้ ที่ปลอดภัย” เพราะเป็ นการเรี ยนแบบร่วมกัน
สร้ างองค์ความรู้ ความรู้มาจากทุกคน ตรงข้ ามกับการเรี ยนแบบแข่งขันซึง่ ความรู้จะกระจัดกระจาย ไม่สง่ เสริม
กันให้ งอกงาม ถ้ าคนมีพื ้นที่ปลอดภัย ไว้ วางใจกัน และเปิ ดตัวเองได้ การเรี ยนรู้จะอุดมสมบูรณ์มาก
กิจกรรม “กันและกัน” ให้ อาสาสมัครหนึง่ คนออกมานอนกลางห้ อง แล้ วให้ ผ้ เู ข้ าร่วมบันทึกบน
กระดาษส่วนตัวว่า สิ่งที่มองเห็นตรงหน้ า (อาสาสมัคร) เป็ นอะไรได้ บ้าง นิยามให้ ได้ อย่างน้ อย 50 อย่าง ทังจาก
้
อดีต ปั จจุบนั อนาคต แล้ วแบ่งเป็ นสามกลุม่ ให้ แต่ละกลุ่มแยกเขียนสิ่งที่บนั ทึกลงในกระดาษฟลิปชาร์ ตบนแต่
ละกระดาน โดยเวียนกันเขียนทีละคนคราวละหนึง่ อย่างไม่ซ ้าชนิดกัน แล้ ววนไปต่อท้ ายกลับมาเขียนอีกเรื่ อยๆ
จนครบเวลา ก่อนจะแลกเปลี่ยนกันในวงใหญ่ พบว่าความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ของสิ่งที่อยู่ตรงหน้ า ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
เห็นว่า “เราต่างเป็ นกันและกัน เราเขาไม่แตกต่างจากกัน หรื อเป็ นกันและกัน” ก่อนที่กระบวนกรจะโยนคาถาม
เพิ่มว่า หากทัศนะการมองดังกล่าวเป็ นความจริงของโลกและของชีวิต จะมีนยั ยะอย่างไรต่อการออกแบบชีวิต
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ก่อนจะให้ จบั คูแ่ บ่งปั นกับเพื่อน และแลกเปลี่ยนในวงใหญ่ตอ่
กิจกรรมดังกล่าว เป็ นการนาเสนอเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่รูปแบบหนึง่ ที่ปรับเปลี่ยนจากการบอกความรู้
มาเป็ นการทากิจกรรม เพื่อแสดงให้ เห็นหลักการสาคัญว่าสรรพสิ่งล้ วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
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ช่วงบ่าย เป็ นการสนทนากับอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และผ่อนพักตระหนักรู้ ก่อนจะทา
กิจกรรม “เดินตะปู” ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมจับคูส่ องคน คนที่เปิ ดตาพาเพื่อนที่ปิดตาข้ ามไปฝั่ งตรงข้ ามที่โรยหมุดและ
จานไว้ ทวั่ บริเวณ โดยเลือกการสื่อสารได้ สองวิธี 1) ถ้ าจะสัมผัสตัวกันห้ ามพูด 2) ถ้ าจะพูดต้ องไม่สมั ผัสตัว และ
ห้ ามเขี่ยตะปู ถ้ าโดนจานต้ องกลับมาเริ่มต้ นใหม่ หลังจากพาคูเ่ ดินผ่านไปได้ หมดแล้ ว จึงให้ จบั กลุม่ 4 คนเดิน
ข้ ามไปอีกฝั่ งหนึง่ โดยเท้ าสัมผัสกันตลอด แต่ไม่ปิดตาและพูดคุยกันได้
หลังจากให้ แต่ละคนใคร่ครวญ บันทึกการเรี ยนรู้ของตนเอง แล้ วแบ่งปั นในวงใหญ่แล้ ว นอกจากหลาย
คนจะเห็นความกลัวและเรี ยนรู้อปุ นิสยั ของตัวเองแล้ ว บางคนยังรู้สกึ ขัดแย้ งในใจและมีคาถามถึงกระบวนกรว่า
กิจกรรมอันตรายเกินกว่าจะนามาเป็ นใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้หรื อไม่
ส่วนช่วงค่า แบ่งกลุม่ ย่อยพูดคุยและแลกเปลี่ยนในวงใหญ่ เชื่อมโยงความเข้ าใจตัวเองจากกิจกรรม
เดินตะปูเข้ ากับความรู้เรื่ อง 4 ทิศ 4 ธาตุ ว่าด้ วยบุคลิกภาพ 4 แบบ คือ ธาตุไฟ หรื อกระทิง ทิศเหนือ จะชอบท้ า
ทาย กล้ าหาญ ใจร้ อน ถ้ าตรงข้ าม ธาตุนา้ หนู ทิศใต้ ชอบความสัมพันธ์ จะดูแลความรัก ขี ้เกรงใจ อ่อนไหว ใจ
เย็น พวกธาตุลม อินทรี ทิศตะวันออก ชอบสนุก ชอบฝั น ชอบมองภาพใหญ่ จับประเด็นสาคัญ ไม่สนใจ
รายละเอียด เห็นความเป็ นไปได้ ชอบเสี่ยง ซึง่ ตรงข้ ามกับพวกธาตุดนิ หมี ทิศตะวันตก ชอบหลักการ ชอบลง
รายละเอียด ชอบความมัน่ คง และการพัฒนาธาตุตา่ งๆ ในร่างกายตัวเองให้ สมดุล
เวทีวันที่สาม เริ่มต้ นเช้ าวันใหม่ด้วยเทคนิคโยคะภาวะอีกรูปแบบหนึง่ ที่จะทาให้ จิตนิ่งได้ รวดเร็วกว่า
ปกติ โดยการใช้ ลมหายใจ 4 จังหวะ คือ หายใจเข้ าพร้ อมกับนับ 1-10 กลันหายใจไว้
้
พร้ อมกับนับ 1-10 ค่อยๆ
ผ่อนลมหายใจออกพร้ อมกับนับ 1-10 กลันไว้
้ พร้ อมกับนับ 1-10 ทาประมาณ 10 ครัง้ แล้ วค่อยหายใจปกติ
ต่อด้ วยการถอดบทเรี ยนเบื ้องหลังการออกแบบกิจกรรมในช่วงต่างๆ เป็ นระยะๆ ก่อนที่กระบวนกรจะ
เสริมเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ตอ่ จากกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเมื่อวาน เรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่เรื่ องการมอง
สรรพสิ่งเชื่อมโยงกัน เป็ นกันและกัน คือรากฐานของภูมิปัญญาตะวันออก แต่ถกู สังคมทาให้ แปลกแยก
กลายเป็ นสิ่งที่ต้องฝึ กฝนใหม่ในปั จจุบนั และชาติตะวันตกมาเรี ยนรู้และสร้ างเป็ นระบบมาอธิบาย จนชาว
ตะวันออกลืมไปว่ารากมาจากตนเอง
กิจกรรม “สี่เหลี่ยมแตก” แบ่งกลุม่ 5 คน แจกซองทุกคน ข้ างในซองจะมีชิ ้นส่วนรูปร่างต่างๆ กัน ให้
ทุกคนสร้ างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสหน้ าตัวเอง แต่จะสาเร็จเมื่อในกลุม่ ได้ สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสหมดทุกคน โดยห้ ามขอจาก
เพื่อน ห้ ามโยนไปกองไว้ ตรงส่วนใดส่วนหนึง่ เมื่อยื่นชิ ้นส่วนให้ ใคร คนนันต้
้ องรับ ให้ ได้ ทีละชิ ้น ห้ ามพูดและ
สื่อสารด้ วยการแสดงท่าทางใดๆ เป็ นการเรี ยนรู้เรื่ องปั จเจกและส่วนรวม ว่าเวลาเป็ นตัวของตัวเองกับเป็ นส่วน
หนึง่ ของส่วนรวมต้ องสมดุลกัน ต้ องหาความพอดีๆ และเป็ นความเป็ นพอดีที่ลื่นไหล มีพลวัต
ช่วงบ่าย หลังจากผ่อนพักตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรื่ องความเป็ นปั จเจกและส่วนรวมต่อจาก
กิจกรรมในตอนเช้ าแล้ ว จึงเป็ น กิจกรรม “เดินข้ ามเส้ น” ท้ าทายตัวเอง สารวจเพื่อเรี ยนรู้และชื่นชมความ
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แตกต่างหลากหลายที่ดารงอยูใ่ นและนอกตัวเอง โดยการยืนรวมกันอยูฝ่ ั่ งหนึง่ เมื่อได้ ฟังข้ อความระบุ
คุณลักษณะที่ร้ ูสกึ ว่าตรงกับตัวเอง เช่น ฉันเป็ นลูกกรรมกร ฉันเคยเป็ นคนเห็นแก่ตวั เป็ นต้ น ให้ เดินข้ ามเส้ น
กึ่งกลางห้ องไปอีกฝั่ งหนึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมให้ ข้อสังเกตในวันต่อมาว่า “เดินข้ ามเส้ น” เป็ นกิจกรรมเดียวที่ไม่มีการ
บันทึก ไม่มีผ้ สู งั เกตการณ์ ทุกคนที่อยูใ่ นห้ องในต้ องเข้ าร่วม โดยจะไม่มีการนาออกไปพูดกับคนภายนอกใน
ภายหลัง และไม่มีการถอดบทเรี ยน เนื่องจากคาถามเข้ าไปสัน่ ไหวความรู้สกึ และตัวตนของผู้เข้ าร่วม
ค่อนข้ างมาก จึงต้ องให้ เวลาอยูก่ บั ตัวเองเพื่อคลี่คลายความสัน่ ไหวดังกล่าว
ตามด้ วยการดูภาพยนตร์ เรื่ อง The Man of La Mancha ในช่วงค่า ว่าด้ วยการดาเนินชีวิตตามอุดมคติ
อย่างมัน่ คงแม้ จะถูกสังคมมองว่าบ้ าและจบลงด้ วยความตาย จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนจานวน
หนึง่ ในที่สดุ
เวทีวันสุดท้ าย เริ่มด้ วยการฝึ กเท่าทันความคิดของตนเอง โดยการนัง่ หลับตาอยู่ตอ่ หน้ าเพื่อนอีกคน
หนึง่ เมื่อจิตไปรับรู้เรื่ องอะไร ให้ บอกเพื่อนตรงหน้ าว่ากาลังรับรู้เรื่ องอะไรอยูจ่ นครบเวลาที่กาหนดแล้ วสลับ
บทบาทกัน ตามด้ วยการอ่านขับเสภา “ฝั นอันมิอาจเป็ นไปได้ ” และอ่านบทกวี “The Impossible Dream”
ก่อนจะเป็ นกลุม่ บ้ านออกมาขมวดบทเรี ยนจากการเรี ยนรู้ทกุ วัน เรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ ปั จเจกนิยม
และเสรี นิยม แล้ วตามด้ วยการร่วมชมคลิปวิดีโอสารคดี “The Story of Stuff” เรื่ องเล่าเกี่ยวกับข้ าวของ
เครื่ องใช้ ตา่ งๆ ในชีวิตประจาวัน ความฉ้ อฉลของห่วงโซ่การผลิต การบริ โภค การกาจัดขยะ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันผู้คน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม อย่างอารัดเอาเปรี ยบคนเล็กคนน้ อย และเป็ นกระบวนการที่
เผาผลาญทรัพยากรมหาศาลจึงไม่เหมาะกับโลกที่มีทรัพยากรจากัด รวมถึงงานของคนเล็กคนน้ อยที่มีคณ
ุ ค่า
และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ในระดับปั จเจกและในระดับสถาบัน
ปิ ดท้ ายด้ วยการค้ นหาความสมดุลระหว่างความเป็ นตัวของตัวเองและความเป็ นส่วนรวมเพิ่มเติม ว่า
สอดคล้ องกับลักษณะของธรรมชาติ เข้ มแข็งด้ วยและอ่อนน้ อมด้ วย ถ้ าเข้ มแข็งโดยไม่อ่อนน้ อมจะกลายเป็ น
แข็งกร้ าว อ่อนน้ อมโดยไม่เข้ มแข็งจะกลายเป็ นอ่อนแอ การเรี ยนรู้ ต้ องเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยน แต่ต้อง
สมดุลกับการนาของกระบวนกร ถ้ าแนะนามากไปจะเป็ นการเรี ยนแบบโบราณ อานาจอยูท่ ี่ครู แต่ถ้าไม่แนะนา
เลยจะไร้ ทิศทาง สะเปะสะปะ และการมีสว่ นร่วมคือการแบ่งอานาจ ต้ องเรี ยนรู้ นบั แต่อนุบาล เช่นการดูแลลูก
ต้ องให้ มีเสรี ภาพและมีวินยั อย่างสมดุล ถ้ ามีวินยั มากไปจะสร้ างนิสยั ใช้ อานาจ ถ้ าให้ เสรี ภาพมากเกินไปจะเป็ น
การปล่อยปละละเลยจนเสียคน ไม่สามารถหาความพอดีด้วยการคิดใช้ เหตุใช้ ผลได้ แต่เป็ นเรื่ องปั ญญาหรื อ
ญาณหยัง่ รู้ซงึ่ เป็ นธรรมชาติหนึง่ ของมนุษย์อยูแ่ ล้ ว และสามารถพัฒนาได้ โดยอาศัยการภาวนา การเจริญสติ
เพื่อลดสิ่งรบกวนจิตลงไปให้ ใจสงบ เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตที่ละเอียดอ่อนและเบาสบาย
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บันทึกเวทีการเรี ยนรู้ เครือข่ ายภาวะการนาเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(Leadership for Social Facilitation)
รุ่นที่ 2 ครั ง้ ที่ 1
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2559 ณ บ้ านผู้หว่ าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดย โครงการผู้นาแห่ งอนาคต คณะวิทยาการการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เวทีวันแรก (2 ตุลาคม 2559)
08.30 น.
เริ่มการประชุมช่ วงเช้ า

อนุชาติ: พวงสําลี กิจกรรมในวันนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการผู้นําแห่งอนาคตที่ได้ รับการสนับสนุนจาก สสส.
เป็ นปี ที่สาม ปี นี ้เราเน้ นสองเรื่ องใหญ่ๆ คือ การทําเวทีให้ แก่กลุม่ Young Leadership นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรื อเยาวชนที่ทํางานในพื ้นที่ตา่ งๆ จะเป็ นเวทีใหญ่ 70-80 คน เป็ นการทํางานกับกลุม่ คนรุ่นใหม่ที่
มีต้นทุนในตัวเองบางส่วน มีความตังใจที
้ ่จะขับเคลื่อนสังคมในมิติตา่ งๆ โดยเราทําหน้ าที่เสริมเครื่ องมือและวิธี
คิดบางอย่างให้ เขา
แต่ Social Facilitation เป็ นวงที่เล็กลงมา โดยเน้ นกลุม่ คนที่มีความมุง่ มัน่ ชัดเจนที่จะขับเคลื่อนสังคม
ในมุมใดมุมหนึง่ ตามความสนใจและถนัดของตัวเอง ปี ก่อนเรากับกลุม่ เป้าหมายประมาณ 30 คนอย่างค่อนข้ าง
จะเข้ มข้ น โดยจัดอบรม 3 ครัง้ ๆ ละประมาณ 4 วัน พบว่ากิจกรรมที่เราพาทําโดยคุณประชา หุตานุวตั ร กับ คุณ
ณัฐฬส วังวิญํู เป็ นกระบวนกรหลัก ทําให้ นกั ขับเคลื่อนสังคมได้ มีโอกาสกลับมาตังคํ
้ าถาม ใคร่ครวญอยูก่ บั
ตัวเองมากขึ ้น และเติมมุมมองใหม่ๆ เข้ าไป
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สําหรับรุ่นที่สอง เราเชิญชวนโดยอาศัยการรู้จกั และพรรคพวกแนะนํามา เป็ นคนรุ่นกลางที่เราพบว่ามี
ศักยภาพสูงอยูแ่ ล้ ว และมีความพร้ อมที่จะมาเรี ยนรู้ร่วมกับพวกเรา โดยชวนให้ มาเรี ยนสองครัง้ ต่อเนื่อง ครัง้ ละ
4 วัน อาจจะดูใช้ เวลาเยอะ แต่กิจกรรมมีคณ
ุ ค่ามาก ถ้ าเราอยูไ่ ด้ อย่างต่อเนื่องตลอด 4 วัน จะส่งผลค่อนข้ างดี
ครัง้ นี ้ คุณประชาจะเป็ นกระบวนกรหลัก และคุณวราพร (อ้ อย) เป็ นผู้ช่วย โดยเน้ นเรื่ องการเติม
เครื่ องมือ มุมมอง ความเข้ าใจ และลงลึกด้ านในส่วนหนึง่ เพื่อเป็ นการเชื่อมไปสูก่ ารอบรมครัง้ ที่สอง ซึง่ คุณ
ณัฐฬสจะมารับไม้ ตอ่ ในเดือนธันวาคม ซึง่ จะเป็ นกิจกรรมที่สนั่ ไหวพอสมควร

ประชา: งานทางการของผมคือประธานองค์กรนิเวศเอเชีย เป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่ทําเรื่ องชุมชนนิเวศ
และดูแลงานฝึ กอบรมบรรดาผู้นําชาวพุทธรุ่นใหม่ ให้ คิดเรื่ องตัวเองและสังคม ผมอยากให้ พวกเราแนะนํา
ตัวเอง ชื่อ งานที่ทํา และสิ่งที่ตวั เองบ้ า มีแพสชัน่ หรื อมีฉันทะ แพสชัน่ ของผมคือการทําให้ คนที่คิดเรื่ องสังคม
ตื่นจากข้ างใน รู้เท่าทันตัวเองมากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
วราพร (อ้ อย): ส่วนหนึง่ คือช่วยงานพี่ประชา แต่อีกส่วนหนึง่ ทํางานกับชุมชนที่ขอนแก่น สุรินทร์ เอางานวิจยั
เพื่อท้ องถิ่นไปให้ ชาวบ้ านทํางานวิจยั เพื่อให้ มีเครื่ องมือศึกษาตัวเองได้ ลึกขึ ้น และที่กําลังสนใจเป็ นพิเศษ คือ
การทํางานกับชนชันหนึ
้ ง่ ในสังคม คือกลุม่ แม่ค้าขายของตามไซต์ก่อนสร้ าง โดยเข้ าไปทํากระบวนการให้ เขามี
การรวมกลุม่ และทํางานด้ วยกัน ช่วยเหลือกัน จากเดิมที่ตา่ งคนต่างอยู่ ก่อนหน้ าเราไม่เคยคิดว่าจะกล้ าทํากับ
คนกลุม่ นี ้ แต่พอได้ ทําแล้ วรู้สึกว่าเป็ นสิ่งที่เราใฝ่ ฝั นและมีพลังมากขึ ้นเรื่ อยๆ
กานน คุมพ์ ประพันธ์ (กก): ทํางานโครงการผู้นําแห่งอนาคต ปี ที่แล้ วเคยเข้ าร่วมเวทีนี ้ในฐานะผู้เข้ าร่วม
คราวนี ้จะมาช่วยพี่ประชากับพี่อ้อยติดและเขียนฟลิบชาร์ ต แพสชัน่ ยังไม่แน่ชดั ครับ
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เมธี ปทุมธา (เบส): เป็ นครูอยูโ่ รงเรี ยนสาธิตธรรมศาสตร์ สิ่งที่ทํามาตลอดคือการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้
สนใจเรื่ องงานละคร การแสดงละคร
ทวีวัฒน์ เพชรกาเนิด (ตัม้ ): บางเพลงเลิร์นนิ่งฮับ ปกติทําละครบ้ าง ออกแบบกระบวนการ สิ่งที่ทํามาเรื่ อยๆ
คือพยายามสร้ างการเรี ยนรู้เพื่อการอยูร่ ่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้ อม
สมศรี หล้ าบุดดา (สมศรี): เป็ นครูอยู่ที่โรงเรี ยนเอกชนแห่งหนึง่ ในเชียงใหม่ อีกงานหนึง่ ที่ทํามาตังแต่
้ เป็ น
นักศึกษา คืออาสาสมัครสร้ างสรรค์อนาคตเยาวชน ซึง่ ทํางานกับเด็กชนเผ่ากะเหรี่ ยงที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เรื่ องที่บ้า เป็ นคําถามที่ท้าทายมาก เรื่ องแรกคือการปลดปล่อยความเป็ นเพศของตัวเองออกจากกรอบสังคม
เป็ นครู ที่สอนให้ เด็กตังคํ
้ าถามว่า ทําไมต้ องตัดผมนักเรี ยน รวมถึงพยายามให้ เด็กชนเผ่าต่อสู้กบั สิ่งที่ไม่เป็ น
ธรรมหรื อละเมิดสิทธิของเขา
กิตติธัช ดีการ (เดียร์ ): กลุม่ รักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง เป็ นนักศึกษาปี ที่ 4 ความชอบยังกระจัดกระจาย ไม่คอ่ ย
ประติดประต่อเท่าไหร่ แต่สนใจเรื่ องการศึกษาชุมชน การเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน การเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง
ถิรศักดิ์ มั่นสลุง (สิงห์ ): มาจากกลุม่ เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยเบิ ้ง สนใจเรื่ องวัฒนธรรม
วัชระ เกตุชู (เลี่ยม): ทําเรื่ องการศึกษา จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ... ตัวเองตังใจเปลี
้
่ยนระบบการศึกษา ...
เปลี่ยนกระบวนการการเรี ยนการสอน
นฤมล อินทรโชติ (นิ่ม): เคยทํางานมูลนิธิสหไทย กรุงเทพฯ ทํางานด้ านเด็กและครอบครัว ... สนใจเรื่ อง
ชุมชน ชอบคิดค้ นเครื่ องมือที่ทําให้ คนในสังคมที่เราพบและทํางานได้ รับความสุขในชีวิต กําลังบ้ าเรื่ องศูนย์
เรี ยนรู้ชีวิตเพื่อเด็กและครอบครัว ที่ใครอยากเรี ยนรู้อะไรให้ เข้ ามาได้
ชรรินชร เสถียร (ริน): ทํางานช่วยสอนที่ศนู ย์จิตตปั ญญา ม.มหิดล รายวิชาจิตตปั ญญากับภาวะผู้นํา
นักศึกษาปริญญาตรี สนใจเรื่ องครอบครัวเป็ นพื ้นฐานการเติบโตในชีวิต เลยอยากจะทํางานไม่เฉพาะกับพ่อแม่
แต่กบั เด็กในครอบครัวด้ วย ถ้ าเขาสามารถเรี ยนรู้ตวั เองและสามารถสร้ างความมัน่ คงกับตัวเอง ไม่วา่ เขาจะทํา
อะไรในอนาคต จะสามารถทํางานด้ วยความมัน่ คงข้ างในตัวเองได้
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อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ (บิก๊ ): คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล สอนเรื่ องการทําหุน่ ยนต์ สนใจแสวงหาแววตา
ของนักเรี ยนที่ตื่นเต้ นเวลาเรี ยนรู้แล้ วสนุก เป็ นพลังให้ เรายังเป็ นอาจารย์ตอ่ ไป ส่วนความชอบส่วนตัวคือการ
ปลูกต้ นไม้ อยู่กบั ธรรมชาติ สัตว์
ลม้ าย มานะการ (ลม้ าย): งานประจําเป็ นที่ปรึกษาศูนย์สร้ างสรรค์สนั ติภาพ สามจังหวัดชายแดนภาพใต้ ...
การทํางานกับผู้หญิงที่ได้ รับผลกระทบ สูญเสียคนในครอบครัว ให้ เขาอยู่กบั ความเจ็บปวดในระดับที่ทนได้ และ
พยายามส่งเสริมให้ กําลังใจเขา ดึงพลังบวกออกมาว่า เขามีความชอบธรรมที่จะออกมาทําอะไรก็ได้ เพื่อยุติ
ความรุนแรงและทําให้ คนที่นนั่ ปลอดภัย
อัจฉรา วัฒนาภา (หยิ่ว): เป็ นหมอฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สอนทันตกรรมชุมชน กําลัง
บ้ าเรื่ องการเรี ยนรู้ คิดว่าเราจะสร้ างหมอฟั นที่ดแู ลคนด้ วยหัวใจได้ อย่างไรบ้ าง อีกอย่างหนึง่ ได้ ทํางานลงชุมชน
พอไปอยูแ่ ล้ ว เรื่ องทันตกรรมอาจไม่ใช่แค่การทําความสะอาดหรื อแปรงฟั น แต่ถ้าเขามีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
สุขภาพช่องปากเป็ นส่วนหนึ่งที่จะตามมา แต่เราต้ องเห็นศักยภาพของเขาก่อน แล้ วเป็ นกัลยาณมิตรในการ
ทํางานด้ วยกัน
สุกัญญา สมไพบูลย์ (โอ๋ ): หัวหน้ าภาควิชาวาทวิทยา และสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.จุฬาฯ
แพสชัน่ คือ หนึง่ อยากนําของที่ตวั เองมีออกมาใช้ ในการทํางาน ในการเป็ นอาจารย์ และเป็ นศิลปิ นด้ วย สิ่งที่
สนใจคืองานพื ้นบ้ าน ของโบราณทังหมด
้
ไทยเดิมก็ได้ สุนทราภรณ์ก็ได้ หรื อพื ้นบ้ านเลยก็ได้ ออกมาสร้ างงาน
ใหม่ๆ ให้ แก่ผ้ ดู ู สอง อยากจะนําศิลปะที่เรามีไปเปลี่ยนซอฟต์ไซด์ของคนในองค์กรเอกชน และสุดท้ าย คือนํา
เรื่ องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมไทย ความแตกต่างที่งดงามทางชาติพนั ธุ์ เขียนเป็ นวรรณกรรม
เยาวชน โดยมีทศั นคติวา่ ในความแตกต่างทุกคนเท่าเทียม ไม่ต้องสงสาร แต่เห็นอกเห็นใจและรับฟั ง
สุกิจ พลับจ่ าง (สุกิจ): เด็กๆ แถวบางกระเจ้ าเรี ยกผมว่าลุงหิ่งห้ อย แต่ผมเรี ยกตัวเองว่ายามเฝ้าหิ่งห้ อย
เมื่อก่อนทํางานสายสื่อ และที่บ้านยังเป็ นองค์กรเล็กๆ ที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อมาได้ ย้ายกลับไปบางกระเจ้ า พบว่า
บ้ านเราหายใจสะดวกกว่าที่อื่นๆ เลยเก็บรวบรวมโลกเล็กๆ คือหิ่งห้ อยข้ างบ้ าน พยายามจะรักษาบ้ านของเขา
ไว้ หลายปี ที่ผา่ นมา เราพบว่าไม่ได้ ทําอะไรเลย นอกจากเปิ ดนํ ้าขึ ้นลงตามธรรมชาติ แต่ทําให้ หิ่งห้ อยกลับคืนมา
เกิดความฝั นใหญ่วา่ ถ้ าคุ้งบางกระเจ้ า ๑๒,๐๐๐ ไร่ เป็ นเกาะหิ่งห้ อย เราจะสามารถอวดคนได้ ทวั่ โลก ไม่
เพียงแต่คนในประเทศ ใช้ เป็ นแลนด์มาร์ คใหม่ของประเทศได้ เลย เป็ นความฝั นสูงสุด ปรารถนาแรงกล้ า จะอยู่
กับมันไปให้ ถึงที่สดุ
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เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ (แซม): มาจากเชียงใหม่ ทําโครงการ Service Office สํานักงานให้ เช่ารูปแบบใหม่
แพสชัน่ ส่วนตัวคือการสอน เป็ นอาจารย์สอนเรื่ องการพูดและฟั งภาษาอังกฤษมาสิบปี ค้ นพบว่ามีชอ่ งว่าง
ระหว่างโรงเรี ยนรัฐบาลกับเอกชนมหาศาล เลยอยากจะกลับไปสอนเด็ก โดยไปเรี ยน Mind Map โค้ ช และ
ศาสตร์ NLP แต่ทํามาแล้ วไม่คอ่ ยมีความสุข เพราะค้ นพบว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลส่วนใหญ่ เรี ยนไปไม่มี
ประโยชน์ ถ้ าครูไม่ยอมปรับตัว และเหนื่อยใจมากกับครู เพราะมีทศั นคติในการเรี ยนรู้ ว่าไม่จําต้ องเรี ยนรู้อะไร
ใหม่ ส่งผลต่อคําพูดและการกระทําที่มีตอ่ เด็ก คิดว่าการสร้ างเด็กง่ายมากถ้ าเรี ยนรู้วิธีการ อยากจะเจาะไปทาง
ภาคเหนือ เพราะเป็ นบ้ านเกิด เห็นความขาดแคลนมากมาย และอยากจะฝึ กการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้แบบนี ้
เพราะแตกต่างจากที่เคยศึกษาหาความรู้มา ว่าทําได้ ง่ายๆ และส่งผลกระทบในเชิงลึกมาก
สุมาลี โตกทอง (จ๊ อด): ทํางานมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจสุขภาพผู้หญิง ลองทบทวนชีวิตตัวเองมา เริ่มต้ นจาก
ทํางานให้ ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถกู กระทําความรุนแรงทางเพศ พอทํางานและได้ อ่านหนังสือด้ วย พบว่าเป็ น
เรื่ องที่เชื่อมโยงตัวตนของเรา ต้ องรื อ้ วิธีคดิ ของตัวเองและสังคมไปด้ วย พอทํานานเข้ า รู้สกึ ตัน เหมือนเราไปไม่
ผ่านพ้ นวงจรเดิมๆ เพราะการให้ ความช่วยเหลือหลายอย่างติดขัดข้ อกฎหมายและโครงสร้ างต่างๆ จน
คนทํางานหมดไฟ พบว่ายังมีการทํางานอีกหลายๆ ส่วนที่ต้องเกี่ยวข้ อง ตอนหลังเลยร่วมกับพี่ๆ มาทํามูลนิธิ
ทํางานเชื่อมกับงานนโยบายมากขึ ้น เราเป็ นตัวกลางของคนเผชิญปั ญหากับระดับนโยบาย จะเป็ นการทํางาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กบั เอ็นจีโอในพื ้นที่ ทําให้ เห็นว่าการทํางานประเด็นเรื่ องเพศ ไม่ใช่เรื่ องส่วนตัว แต่เชื่อมโยงกับ
นโยบาย โครงสร้ างสังคม และยังพบว่าจริงๆ ในตําบลหรื อชุมชนเหมือนเป็ นภาพจําลองระดับประเทศและ
ระดับโลก ถ้ าเราทําให้ ชมุ ชนเข้ มแข็งจะนําไปสูก่ ารหาทางออกได้ ด้วยกลไกที่เกี่ยวข้ องกับหลายภาคส่วน
อีกประเด็นที่สนใจคือ กระบวนการทํางานแบบเสริมพลัง และเสริมข้ างในตัวเองด้ วย เพราะเวลา
ทํางานต้ องเจอแรงเสียดทานและฐานอํานาจในระดับต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อกลไกด้ านนอก ต้ องอาศัยพลัง
ทําให้ เรามีสติร้ ูตวั มาสูจ่ ดุ ยืนหรื อเป้าหมายของเรา
ชลิดา เหล่ าจุมพล (แท็ป): เป็ นอาจารย์ที่คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สิ่งที่ทํามา
สิบปี คือเรี ยนปริญญาเอกด้ านบรรพชีวินวิทยา ทํางานเกี่ยวกับไดโนเสาร์ แต่งานที่ทําหลายๆ ปี ที่ผา่ นน่าจะเป็ น
ธรรมชาติวิทยา ธรรมชาติยิ่งใหญ่ขนาดไหน และมนุษย์แต่ละคนเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน เชื่อมโยงกัน
อย่างไร อีกพื ้นที่หนึง่ ที่เราอยู่แล้ วมีความสุขคือ ความเป็ นห้ องเรี ยน หรื อเปิ ดโอกาสให้ มีการเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
จริงๆ เพิ่งได้ เริ่มสอนนิดเดียว แต่มีความสุขมากเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวเองกับนักเรี ยน มีบางครัง้ ที่
เราเป็ นครู แต่อยูๆ่ ดีแล้ วกลายเป็ นนักเรี ยนเลย เพราะลูกศิษย์กําลังสอนอะไรบางอย่าง มีความสุขมาก
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หนึ่งฤทัย คณานนท์ (หนึ่ง): เป็ นอาจารย์โรงเรี ยนสาธิต ม.ธรรมศาสตร์ มีความสนใจอยากให้ เด็กทุกค้ นหา
ตนเองให้ เจอ มีเป้าหมายในชีวิต เพราะตนเองเรี ยนมาตามระบบ ยังค้ นหาชีวิตวั เองอยู่ อยากให้ เขาค้ นหา
ตัวเองให้ เจอในเร็ววันเพื่อจะได้ วางแผนชีวิตได้ โดยเร็ ว
สิทธิโชค ทับทอง (โชค): เป็ นอาจารย์โรงเรี ยนสาธิต ม.ธรรมศาสตร์ เราอยากเริ่มต้ นด้ วยการมองหาศักยภาพ
ของตัวเองก่อน เพราะเราเรี ยนมาจากโรงเรี ยนในระบบ วันหนึง่ เรารู้สกึ ว่าเราพัฒนาไปด้ านเดียวจนสุดแล้ ว แต่
มีอีกหลายอย่างในชีวิตที่ยงั ไม่เคยได้ ลอง ลึกๆ รู้สึกเสียดายเวลาที่มาเริ่มตอนอายุ 30 ปี ไปแล้ ว เพราะบางอย่าง
ต้ องใช้ ชว่ งอายุในการพัฒนา เพิ่งตอบตัวเองได้ ก่อนมาทํางานที่นี่เมื่อไม่เกินสองสัปดาห์วา่ เป็ นคนค่อนข้ าง
ต่อต้ านการทํางานในมหาวิทยาลัย เพราะใช้ เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยมานาน อยากออกไปดูโลกบ้ าง แต่พบว่า
เราชอบธรรมชาติของเด็กในมหาวิทยาลัย ในโรงเรี ยน เหมือนเราสามารถระลึกโมเมนต์ที่เราอยูใ่ นโรงเรี ยน
ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย เลยตอบตัวเองได้ แล้ วว่าเป็ นธรรมชาติของเรา ทําให้ ร้ ูสกึ สบายที่จะทํางานต่อ
เอกวัจน์ เชาว์ วิชา (เอก): เป็ นอาจารย์มาปี ครึ่งแล้ ว แต่ได้ สอนไปนิดเดียว ทําหลักสูตรบูรณาการวิทย์คณิต
วิศวะและเทคโนโลยี ส่วนตัวบ้ ากล้ องถ่ายรูป อันดับสอง คือการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พยายามทํา
ให้ คนเข้ าใจวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยไม่ต้องตังต้
้ นจากสมการและทฤษฏี แต่มองจากปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ในชีวิตประจําวันหรื อสิ่งแวดล้ อม แล้ วค่อยเอาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาแก้ ไข
ชนาเมธ วกุลชัย (เอ้ ): เป็ นอาจารย์สอนโรงเรี ยนสาธิต ม.ธรรมศาสตร์ เป็ นอาจารย์สอนดนตรี มาตังแต่
้ อายุ
15 แล้ ว สิ่งที่ทําให้ เรามีความสุขคือการได้ สอนดนตรี เห็นวิธีคิดของคนที่มาเรี ยน เห็นความเติบโตของความคิด
ว่าเปลี่ยนไปบ้ างเวลาเล่นเพลงได้ และเวลาได้ ยินเสียงเพลงมีความสุขอย่างไร
กิตติ คงตุก (เต้ ย): เดิมเป็ นอาจารย์สอนคณะศิลปกรรม สาขาดุริยางค์ สอนมานานพอสมควร ไม่ร้ ูเหมือนกัน
ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน แต่ร้ ูสกึ ว่าน่าสนใจ น่าสนุกกว่าไหม ผมเป็ นคนดนตรี ไทย นอกจากบ้ าบอลแล้ ว จะสนใจ
หรื อชอบมองหาคุณค่าอะไรบางอย่าง ว่าจะถูกส่งต่ออย่างไร ไม่ร้ ูเรี ยกว่าการศึกษา หลักสูตร กระบวนการ หรื อ
ศิลปะ ออกแบบเป็ นสัญลักษณ์ที่คนในสังคมเรี ยนรู้โดยไม่ร้ ูตวั ว่ามีอะไรในนัน้ ชอบทํางานด้ านตีความแล้ วเอา
ความหมายตีแผ่ออกมาตามความเข้ าใจตัวเอง สุดท้ าย การเรี ยนรู้เรื่ องนัน้ การส่งต่อสิ่งเหล่านัน้ ประเด็นคือ
อะไร พอมาทํางานคณะใหม่ เริ่มค้ นเข้ าไปในตัวเอง รู้สึกสนุกกับการมองออกไปดูอะไรแล้ วพบว่ามีความหมาย
มีคณ
ุ ค่าที่ดี แล้ วอยากบอกต่อ คล้ ายๆ กับการสอนการเรี ยนในห้ องด้ วย คืออยูก่ บั เด็ก ทํากิจกรรม แล้ วรู้สกึ ว่า
เกิดอะไรไม่ร้ ูที่สามารถงอกงามได้
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นิธิ จันทรธนู (แอม): เป็ นครูโรงเรี ยนสาธิต ม.ธรรมศาสตร์ บ้ าประสบการณ์ ชอบมีประสบการณ์เยอะๆ ทุก
เรื่ อง เกิดที่ อ.ฉวาง จ.นครศรี ธรรม เติบโตมากับการเป็ นนักดนตรี ไทย และความเป็ นครู เลยเรี ยนครู สนใจเรื่ อง
ศิลปะการละครและการแสดง ดนตรี และการค้ นหาเสียงแปลกๆ จังหวะแปลก ชอบและถนัดเรื่ องการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ชอบทํางานที่เกี่ยวกับการสร้ างแรงบันดาลใจให้ เขามีใจไปบันดาลแรงเขาอีกที ความบ้ าอีก
อย่างหนึง่ คือ เวลาเราทําอะไรแล้ วเห็นแววตาของเด็กเปลี่ยนไป จะรู้สกึ ดี หรื อไปอบรมคุณครูหรื อทํางานชุมชน
แล้ วได้ ยินเสียงหัวเราะ เห็นเขาสดใส สดชื่น จะมีความสุข
อนุชาติ: สิ่งที่ตงคํ
ั ้ าถามกับตัวเองเยอะมาตลอด หลายคนรู้จกั ผมโดยภายนอก จะนึกว่าผมมีแพสชัน่ ในการ
เป็ นผู้บริหาร แต่ทกุ ครัง้ ที่รับตําแหน่งบริหาร เป็ นความทุกข์ในความหมายที่เป็ นเรื่ องฟ้าลิขิตมากๆ เราไม่ได้ วิ่ง
เข้ าไปสวมตําแหน่งนัน้ แต่ทกุ อย่างเหมือนถูกลิขิตลงมาด้ วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งที่ตงคํ
ั ้ าถามกับตัวเอง
เยอะๆ และทํางานหลายอย่างรวมถึงงานบริหารได้ การสอน การวิจยั แนววิจยั ของตัวเองมาจนทุกวันนี ้ เพราะ
ฉันทะหรื อความบ้ าของตัวเองอันหนึง่ คือตอนเรี ยนปริญญาตรี เป็ นครัง้ แรกที่ผมเข้ าสู่โลกนักกิจกรรม ก่อนหน้ า
ไม่เคยสัมผัสการทํากิจกรรมใดๆ แต่พอพลิกผันชีวิตในธรรมศาสตร์ เวลา 4 ปี เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตตัวเอง
อย่างมาก ทําให้ มีทนุ ที่เป็ นเชื ้อตลอดเวลาว่า เราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราไปคนที่หลากหลาย เช่น
ตอนเรี ยนปริญญาโท ปริญญาเอก ไปเรี ยนสาขาที่เรี ยกว่าเป็ ด หรื อ Interdisciplinary เราพบว่าคนเรี ยนมาทาง
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ ช่างไม่เหมือนกันจริงๆ แต่มีตวั ร่วมบางอย่าง พอจบมาเป็ น
อาจารย์ที่ ม.มหิดล มีความต่างของคนในระบบในระนาบเดียวกันที่เรี ยกว่าอาจารย์ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้ อม
หมอ วิศวะ เป็ นคนละชนิดเลย และชุดความคิดหรื อการกระทําช่างต่างกันโดยสิ ้นเชิง ทําไมมนุษย์ถึงต่างกัน
ขนาดนัน้ แต่มีตวั ร่วมบางอย่างที่เราเห็นความดีของเขา
พอออกไปสูว่ งข้ างนอก ได้ เจอผู้บริหารระดับสูง คนในรัฐบาล นักการเมือง ทหาร นักธุรกิจ เราก็พบว่า
มันต่างกันสุดๆ ในเชิงวิธีคดิ สิ่งที่เขาทํา แม้ จะมีตวั ร่วมบางอย่าง แต่หลายเรื่ องแทนที่จะลงตัวแล้ วไปด้ วยกัน
เป็ นระบบนิเวศเดียวกัน แต่ความต่างที่เกิดขึ ้นในมนุษย์กลับเป็ นตัวเหนี่ยวรัง้ การเปลี่ยนแปลงหรื อการ
ขับเคลื่อนไปข้ างหน้ า เป็ นบ่อเกิดความขัดแย้ ง ความไม่ลงตัว ร่วมมือกัน เป็ นโจทย์มาตลอดชีวิต
ถามถามว่า ลึกๆ สิ่งที่ถกู มอบหมายทังโดยใครจงใจหรื
้
อตัวเองวิ่งเข้ าหา ไม่วา่ เรื่ องอะไรก็ตาม การต้ อง
มาทําคณะเกี่ยวกับการศึกษา โรงเรี ยน ไม่ใช่สาระของการทําโรงเรี ยนหรื อการก่อตังคณะ
้
แต่คือเราจะจัดการ
ความแตกต่างหลากหลายหรื อเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปข้ างหน้ าได้ อย่างไร ทุกครัง้ ที่เราเจอะโจทย์นี ้ เรา
อยากจะกระโจนเข้ าใส่วา่ ทําอย่างไรถึงจะสร้ างพื ้นที่ของโรงเรี ยนสาธิตให้ เป็ นพื ้นที่รองรับและโอบอุ้มความ
ตังใจมุ
้ ง่ มัน่ ที่ดีของน้ องๆ ของนักเรี ยน และผู้ปกครองที่เข้ ามา เป็ นพื ้นที่ที่จะเติบโตร่วมกันได้ จริงๆ ซึง่ ผมรู้สกึ ว่า
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ไม่ได้ เกิดโดยบังเอิญ ต้ องเกิดโดยความพร้ อมทังทางกายภาพ
้
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของมัน ที่เป็ นตัวเป็ น
ตนและพร้ อมจะโตและแปลงร่างออกไปในอนาคตข้ างหน้ า เช่นเดียวกับเรื่ องอื่นๆ ในสังคม ผมรู้สกึ ว่าชุดความ
เข้ าใจเหล่านี ้ เป็ นโจทย์ที่ใหญ่มากของตัวเองว่าจะท้ าทายกับมันได้ อย่างไร ยิ่งมองสังคมในอนาคต เราจะเจอ
โจทย์ใหญ่ๆ มากยิ่งขึ ้น เพราะทัว่ โลกสัน่ ไหวไปหมด แล้ วเราจะรับมือมันอย่างไร
ประชา: กลุม่ เรารํ่ ารวยนะครับ ผมจะสอนน้ อย แต่เราจะเรี ยนจากกันและกัน เรี ยนไปด้ วยกันเยอะๆ
วราพร: เราจะแนะนําตัวอีกครัง้ หนึง่ จะให้ เราออกไปยืนตรงกลาง บอกชื่อเล่น และทําท่าของเราที่อยากจะ
นําเสนอกับเพื่อน แล้ วเพื่อนที่อยูร่ อบๆ บอกชื่อเพื่อนคนนันแล้
้ วทําท่าตาม

เรี ยกชื่อเพื่อนด้ านซ้ ายมือตังแต่
้ คนแรกจนถึงตัวเอง เวียนไปทางขวาเรื่ อยๆ จนครบรอบวง
(ทํากิจกรรม)
ประชา: อยากฟั งความคาดหวังของแต่ละคน เขียนลงในกระดาษโพสต์อิตก่อน ไม่เกินสามความคาดหวัง จะมี
ผลต่อการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ของเรา
“ได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ แนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้หนึง่ อย่าง
สนใจเรื่ องภาวะการนําคืออะไร มีเวลาคิดทบทวนตัวเองมากขึ ้น
มาทบทวนทําความเข้ าใจตัวเอง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์กบั เพื่อนๆ
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เรี ยนรู้กระบวนการจากผู้จดั จะนําไปใช้ ได้ อย่างไร
เรี ยนรู้จากอาจารย์ประชา
ได้ ฟังเรื่ องราวน่าตื่นเต้ นจากวง กลุม่ มีความรู้สกึ ดีตอ่ กันจนอยากกลับมาอีก
เป็ นพื ้นที่การเรี ยนรู้ที่เต็มไปด้ วยความสบายใจ
อยากได้ แนวทางไปปรับใช้ ในกิจกรรม
อยากได้ เพื่อนร่วมทางและเรี ยนรู้จากเพื่อน
รับฟั งเรื่ องราวมุมคิดวิธีการจากเพื่อนๆ
อยากจะฝึ กฝนตัวเอง
อยากเรี ยนรู้สมดุลของการทํางานข้ างในกับข้ างนอก รู้จกั และเข้ าใจคําว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลง
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปใช้ ที่บ้านเกิด
ทบทวนตัวเอง
อยากได้ แรงบันดาลใจ
อยากได้ มมุ มองใหม่ๆ ไปปรับใช้ ในการทํางาน ได้ ผอ่ นพักตระหนักรู้ จะได้ พลังชีวิต เติมไฟ” (ผู้เข้ าร่วม)
ประชา: เราจะพยายามจัดให้ เข้ ากับความคาดหวังของท่าน ในความตังใจของพวกเรา
้
กระบวนการที่เราจัดจะ
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ การเล่น การทํางาน และการทําบุญไปด้ วยในตัว การทํางานเป็ นการปฏิบตั ธิ รรมด้ วย
และอื่นๆ ด้ วย เราพยายามจะออกแบบให้ ทงั ้ 4 เรื่ องสานกันไป ไม่แยกออกจากกัน
วราพร: การที่จะให้ ความคาดหวังของเราไปถึงเป้าหมาย อยากชวนพวกเราตังข้
้ อกําหนดบางอย่างเพื่อให้ เรา
เรี ยนรู้ได้ อย่างดีที่สดุ ว่าน่าจะมีอะไรบ้ าง
“กติการ่ วมของกลุ่ม
ฟั งอย่างลึกซึ ้งและไม่ตดั สิน
เปิ ดใจ
ทุกคนเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยของกันและกัน
เวลาเบรกหรื อพักกินข้ างให้ เปลี่ยนที่นงั่ ใหม่
ให้ ทกุ คนเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ต้องกลัวแตกต่าง
ให้ ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะเวลาพักและเวลาเลิก
งดงานประจําที่เคยทําอยูท่ งหมด
ั้
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ไม่รับโทรศัพท์ในห้ อง
ไม่กินพื ้นที่
พูดภาษาไทยเป็ นหลัก” (ผู้เข้ าร่วม)
ประชา: พวกเราหลายคนเป็ นเซียนในแต่ละเวทีของตัวเองมาแล้ ว เวลาใช้ พื ้นที่กลาง อย่ากินพื ้นที่คนอื่นเยอะ
เกินไป บางคนพูดเก่ง พูดเยอะ ให้ คดิ ถึงว่ากระบวนการเรี ยนรู้แบบนี ้เป็ นการเรี ยนแบบมีสว่ นร่วม ทุกคนช่วยกัน
เรี ยน ช่วยกันสร้ างองค์ความรู้ ถ้ าเราใช้ พื ้นที่เยอะเกินไป เพื่อนเราจะได้ พื ้นที่น้อยลง ให้ โอกาสเพื่อนด้ วย
ดูเรื่ องเวลาหน่อยหนึง่ นะครับ ตอนเช้ า ผมขอเวลาครึ่งชัว่ โมงเรี ยนเรื่ องเจริญสติ และก่อนจะเข้ าช่วง
บ่าย เราอยากจะให้ นอนพัก เพราะเชื่อว่าสําคัญมาก กลางคืนจะนอนหลับสบาย เพราะเป็ นสมดุลของระบบห
ยินหยางตามศาสตร์ การแพทย์แผนจีน ส่วนช่วงคํ่า ถ้ ามีอย่างน้ อยชัว่ โมงหนึง่ จะดี เป็ นรายการฐานใจมากกว่า
ฐานคิดหรื อกาย เป็ นเรื่ องลึกๆ เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด
(กลุม่ หารื อเรื่ องกําหนดการในแต่ละวัน)
พักเบรก
10.30-10.45 น.
วราพร: ขอให้ ทกุ คนดูที่กระดานจะเห็นชื่อเล่นของคนที่เราจะต้ องทํางานด้ วย คุยด้ วยเป็ นประจํา สมาชิกของ
เรามีใครบ้ างให้ เดินไปหาแล้ วนัง่ ลงค่ะ แต่ละกลุม่ ปรึกษาหาชื่อเท่ๆ ที่บอกความเป็ นกลุม่ ได้ มากที่สดุ ด้ วยค่ะ
หนอด (มาจากพยัญชนะต้ นของสมาชิกในกลุม่ ) (หนึ่ง นิ่ม เอก เดียร์ )
กลุ่มหิ่งห้ อย (ร่ ม เอ้ ลม้ าย แท็ป สุกิจ)
กลุ่มแว่ วหวาน (แอม เลี่ยม โอ๋ จ๊ อยส์ แซม)
กลุ่มอะโบ๊ ยหมะ (โชค ตัม้ อุ๊ หยิ่ว)
กลุ่มเมล็ดพันธุ์ สิงห์ เบส ริน จ๊ อด ริน แมงปอ)
กลุ่มคิดสิ (เต้ ย โจ้ สมศรี โหนก)
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มีงานให้ กบั กลุม่ เราทํา ในช่วงเช้ าของแต่ละวัน อยากจะให้ แต่ละกลุม่ สังเกตสามส่วนทังวั
้ น เนื ้อหา
กระบวนการ และอารมณ์ความรู้สกึ ของกลุม่ แล้ วตอนเช้ าวันรุ่งขึ ้น เอามาเสนอให้ เพื่อนได้ ฟังประมาณ 5 นาที
เนื ้อหาคือประเด็นหลักของการเรี ยนในแต่ละวัน ส่วนกระบวนการคือเครื่ องไม้ เครื่ องมือ วิธีการว่า
ทําไมเขาถึงจัดกระบวนการนันกระบวนการนี
้
้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ คนที่ต้องการเอาเครื่ องมือไปใช้ ส่วนกลุม่ ที่ดู
เรื่ องความรู้สึก คือดูวา่ การจัดกระบวนการนี ้ ความรู้สึกของเพื่อนในแต่ละช่วงวันเป็ นอย่างไร
ประเด็นทบทวน
เนือ้ หา
กระบวนการ
ความรู้ สึก / อารมณ์

3 ต.ค.
อะโบ๊ ยหมะ
เมล็ดพันธุ์
หนอด

4 ต.ค.
อะโบ๊ ยหมะ
หิ่งห้ อย
คิดสิ

5 ต.ค.
แว่วหวาน
คิดสิ
คิดสิ

กิจกรรม “เดินเป็ ด”
ประชา: ขอเชิญทุกท่านเดินอย่างมีสติไปในที่ว่าง พยายามรู้ตวั อยูท่ ี่เท้ าของเรา (วราพร: ลองขยับให้ หา่ งจาก
เพื่อนประมาณหนึง่ ช่วงแขน) กิจกรรมต่อไป กติกาห้ ามพูดและห้ ามชี ้ไม้ ชี ้มือ สมมุติวา่ อ้ อยเป็ นมนุษย์ตา่ งดาว
ดาวของอ้ อยแตกเพราะทําลายสิ่งแวดล้ อมมากเกินไป เลยเดินทางมาโลกเพื่อยึดเป็ นบ้ าน โดยพาเชื ้อโรค
บางอย่างที่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์มาด้ วยถ้ าเขายึดบ้ านได้ เราทุกคนต้ องพยายามอย่างดีที่สดุ ไม่ให้ อ้อยยึดบ้ าน
ของเรา แต่ห้ามสื่อสารกันด้ วยคําพูดหรื อท่าทาง และห้ ามใช้ ร่างกายกันตัวมนุษย์ตา่ งดาวด้ วย เพราะเชื ้อโรคจะ
ติดเรา และห้ ามยึดสองบ้ านพร้ อมกัน ถ้ าออกจากบ้ านแล้ วจะกลับมาบ้ านเดิมไม่ได้ รวมถึงห้ ามเคลื่อนย้ ายบ้ าน
(เสียงระฆัง)
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รอบทดลอง - 16 วินาที
รอบที่ 1 - 20 วินาที
รอบที่ 2 – 19 วินาที
รอบที่ 3 – 21 วินาที
รอบที่ 4 – 1.04 นาที
รอบที่ 5 – 5 วินาที
รอบที่ 6 – 25 วินาที
รอบที่ 7 – 45 วินาที
รอบที่ 8 – 17 วินาที
รอบที่ 9 – 18 วินาที
รอบที่ 10 – 28 วินาที
รอบที่ 11 – 17 วินาที
รอบที่ 12 – 18 วินาที
รอบที่ 13 – 29 วินาที
รอบที่ 14 – 23 วินาที
รอบที่ 15 – 2.01 นาที
รอบที่ 16 – 33 วินาที
รอบที่ 17 – 25 วินาที
รอบที่ 18 – 1.32 นาที
รอบที่ 19 – 11 วินาที
รอบที่ 20 – 50 วินาที
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รอบที่ 21 – 3.34 นาที
(เสียงระฆัง)
อยากให้ บนั ทึกในสมุดตัวเองว่า จากกิจกรรมนี ้ 1. เราเห็นตัวเป็ นคนแบบไหน 2. แล้ วภาวะการนําของ
ตัวเราเองเป็ นอย่างไร
(แต่ละคนใคร่ครวญและบันทึกลงสมุดของตัวเอง)
ขอให้ กลับเข้ ากลุม่ ของตัวเอง ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ดู แล้ วคุยต่อว่า ภาวะการนําของเราที่
เป็ นแบบนี ้ มีผลต่อการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ และมีบทเรี ยนอะไรเพิ่มเติม ให้ ทกุ คนได้ พดู กันคนละประมาณ 2
นาที
(แบ่งกลุม่ บ้ านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ จากเกม ในเวลา 10 นาที)

มีประเด็นที่คยุ ในกลุม่ ย่อยแล้ วเจ๋ง อยากจะเล่าให้ กลุม่ ใหญ่ฟังบ้ าง กลุม่ ละประเด็นก่อนนะครับ
สมศรี: ตัวเองเป็ นคนขี ้กลัวที่จะออกจากบ้ าน เลยลังเล ไม่กล้ าออกเท่าไหร่ แต่ขณะเล่นไปๆ จะไม่มีสติ มุง่ ไปที่
งานอย่างเดียว จนบางครัง้ ลืมหายใจ
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สิทธิโชค: เห็นว่า จริงๆ ค่อนข้ างคล้ ายการทํางานของตัวเอง เพราะไม่ชอบแบ่งงานให้ ใคร ชอบเก็บทําไว้ คน
เดียว แต่วนั ที่ทําเสร็จแล้ ว ส่งให้ คนอื่นต่อแล้ ว จะไม่ยดึ ถือว่างานนันเป็
้ นของตัวเอง เหมือนเวลาวิ่งออกจากจุด
เมื่อพิจารณาว่าต้ องวิ่งออกไปยังจุดข้ างหน้ า จะไม่ได้ ใส่ใจว่ามีใครมาแทนหรื อเปล่า แต่คอ่ นข้ างเชื่อใจว่าจะมี
คนมาแทน
สุกัญญา: หนูคิดแทนคนอื่นตลอดเวลา ประมาณสิบรอบได้ แต่ตอนหลังๆ ช่างเขาเถอะ
กิตติธัช: หลายๆ คนในกลุม่ ผมเคยเล่นมาแล้ ว แต่ข้อจํากัดของกติกาที่ห้ามสื่อสารหรื อท่าทาง ทําให้ เราไม่ได้
วางแผนกัน ทําให้ เราใช้ ความรู้สกึ ใช้ ใจมากกว่าใช้ ความคิด ทําให้ เราไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน
เมธี: รวมๆ แล้ ว มีการวางแผนการทํางาน ว่าระบบควรเป็ นอย่างไร แต่พอไม่ได้ จะหงุดหงิดขัดใจ
ชลิดา: จริงๆ กลุม่ เราเกือบทุกคนเป็ นผู้ระมัดระวัง ติดการวางแผน แต่มีประเด็นหนึง่ ที่อยากแบ่งปั น คือพี่ลม้ า
ยบอกว่าเป็ นคนระมัดระวังเหมือนกัน แต่วา่ พอเกิดความรู้สกึ ว่าตัวเองกลัว พอเกิดด่านในใจ เขาจะฝ่ าออกไป
ทันที เรารู้สึกว่า ถ้ าเรารู้วา่ ตัวเองเกิดโมเมนต์ในใจแล้ วฝ่ าไปทันที จะช่วยคนที่กลัวได้
กิตติ: เรื่ องกัก๊ ครับ เหมือนรอให้ เป็ ดเดินใกล้ สดุ แล้ วเราจะออกไปดักหน้ า แต่พอมีคนออกไปก่อน จะรู้สกึ ว่า
ออกไปทําไม เราจะไปเอง พอออกแล้ วเป็ ดเลี ้ยวทันที ความรวนจะเกิดขึ ้น พอมีปัญหาเฉพาะหน้ า จะรู้สกึ ว่าการ
ที่เราตัดสินใจไม่ชดั ว่าจะออกไม่ออก ทําให้ ทกุ อย่างรวนหมด
อัจฉรา: ช่วงที่รวนๆ กลับมาอยูต่ วั เอง รู้สึกว่าบางอย่างเราไม่สามารถกําหนดได้ แต่สิ่งหนึง่ ที่กําหนดได้ คือ
ตัวเอง ทําอย่างไรที่เราจะนิ่ง และดูวา่ มีจดุ ไหนที่เราจะขยับได้
วัชระ: ตัวเองชอบวางแผนระยะยาวมากกว่าแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า เมื่อมนุษย์ตา่ งดาววิ่งไปอีกฝั่ ง เราจะถนัดวิ่ง
ไปยึดบ้ านก่อน เพราะถ้ าเราวิ่งใกล้ เป็ นปั ญหาเฉพาะหน้ า เหมือนเป็ นการสละเรื อมากกว่าจะสู้กบั มัน
เอกวัจน์ : เคยเล่นแบบที่คยุ กันได้ ชี ้ได้ เคยมีให้ ตกลงกันว่าจะวิ่งอย่างไร แล้ วเขาไม่เลือกวิธีที่เราเสนอ รู้สกึ
หงุดหงิด ผมรู้สึกว่า กติกาที่ไม่ให้ คยุ กัน เกิดสันติแก่ใจมากกว่า เพราะแต่ละคนมีเทคนิคที่ตวั เองคิดว่าใช้ ได้ อยู่
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ในใจ แต่พดู ไม่ได้ แล้ วการทดลองวิ่งโดยไม่ต้องปรึกษาใคร เหมือนการทดสอบสมมุติฐานว่าวิธีที่เราคิดได้ ผล
หรื อเปล่า แล้ วรู้แก่ใจตัวเอง จะได้ ไม่ต้องไปยึดถือ
ถิรศักดิ์: แต่ละครัง้ ที่เล่นเหมือนการเรี ยนรู้ ช่วงแรกๆ ต่างคนไม่กล้ าตัดสินใจ พอช่วงหลังๆ เริ่มตัดสินใจวิ่งจุดๆ
เดียวกัน และพอเราทําไปเรื่ อยๆ แต่ละคนจะคิดวางแผนว่าต้ องให้ ท้ายคนสุดวิ่งไป (ประชา: การวางแผนค่อยๆ
เกิดขึ ้นเอง)
สุกิจ: ที่ได้ กบั ตัวเองคือ ทุกปั ญหาที่เกิดขึ ้นจะมีกระบวนการค่อยๆ แก้ ปัญหาโดยอัตโนมัติ ผมเทียบเคียงกับ
บางกระเจ้ ามีปัญหาแล้ วคนข้ างนอกเข้ ามาอุดปั ญหา เหมือนเกมนี ้ที่ คนอีกฟากหนึง่ วิ่งมาอุดปั ญหา ช่วยรักษา
บ้ าน รู้สึกว่าอาจจะเอาไปปรับใช้ ได้
สมศรี: อีกประเด็นคือเรื่ องการเป็ นผู้นํา การที่เราออกไปเหมือนการเป็ นผู้นํา แต่เรานําคนเดียวได้ ไหม ไม่ได้
เพราะทุกคนต้ องผลัดกันเป็ นผู้นําร่วมกัน
ทวีวัฒน์ : ผมเคยเล่นเกมแบบพูดกันได้ และเขาให้ เล่นสิบรอบ เมื่อกี ้ ผมยืนตรงกลางวงทันที ไม่ได้ ไปไหนเลย
เรารู้สกึ ว่าบางทีเรายึดบางอย่าง จะคอยดูจะคอยสนับสนุนเพื่อน แต่จริ งๆ เราไม่ได้ ทําอะไร รอบหลังๆ เลยก้ าว
ออกไป และสนุกขึ ้น
นิธิ: สถานการณ์ที่เราทิ ้งบางอย่างไป สร้ างวีรบุรุษคนใหม่ขึ ้นมา เลยวิ่งตลอด และอาจสร้ างความรวนให้ กบั
ชุมชนแถวนันว่
้ าเขาจะทําอย่างไร แต่ไม่สนใจ ฉันจะออกไปเพื่อไปแก้ ปัญหาข้ างหน้ า
หนึ่งฤทัย: เคยเล่นเกมแบบนี ้มาแล้ ว เป็ นชาวบ้ าน แต่วนั นี ้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ คิดว่าตัวเองเป็ นมนุษย์ตา่ ง
ดาว แล้ วรู้สกึ ว่าจะนิ่งขึ ้น มองเห็นอะไรเยอะขึ ้น
สุมาลี: เห็นตัวเองว่าไม่ได้ ห่วงบ้ านของตัวเองเท่าไหร่ แต่การออกจากบ้ านต้ องแน่ใจว่าเราเดินเร็ วกว่ามนุษย์
ต่างดาว ถึงจะออก เหมือนเราดูรอจังหวะ แต่ถ้าไม่ได้ ขยับเลย จะดูเหมือนไม่ทําอะไรเลย แต่เราจะอยู่กบั วง
ตลอด

หน้ า 15 / 129

ชนาเมธ: มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น บางทีเรายืนอยู่ตรงนี ้ แต่เรามัวมองช่องว่าง โดยไม่มองว่ามนุษย์ตา่ งดาว
อยูใ่ กล้ เราเลย การวิ่งไปตรงช่องว่างของคนอื่น กลายเป็ นเปิ ดที่ให้ มนุษย์ตา่ งดาว คือลืมมองจุดของตัวเอง ไป
โฟกัสสิ่งนอกตัวมากกว่า
กิตติ: รู้สกึ ว่า บางทีการอยูน่ ิ่งๆ ช่วยอะไรได้ เยอะ ไม่ต้องขยับ และนิ่งให้ เป็ นเป็ นเรื่ องยาก บางจังหวะไม่ควร
ขยับเราดันขยับ แต่บางขยับที่ควรขยับเราดันไม่ขยับ อีกอย่างหนึง่ เทียบดูแล้ วไม่ปรึกษาสนุกกว่า บางทีมีแผน
เยอะเกินผมว่าวุน่ วาย แต่พอเริ่มรวนจะสนุก
ปวีณา: พบอย่างหนึง่ ปกติชอบเกมนี ้มาก แต่วนั นี ้ไม่สนุกเท่าที่ควร เพราะเงื่อนไขเปลี่ยน มีเบาะ พบว่าตัวเอง
ให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยสูงมาก อาจเป็ นเพราะขาไม่ดี ถ้ าพลิกจะเป็ นเรื่ องใหญ่ แทนที่จะเอาชนะเกม
แต่จะพยายามแก้ ไขเงื่อนไขของเกม เอาเสื่อออกบ้ าง สนุกกับการเล่นแบบนันมากกว่
้
าเกมนี ้ และปกติเวลาเล่น
เกมนี ้ ในฐานะผู้เล่น ไม่เคยชอบให้ ปรึกษาอยูแ่ ล้ ว เป็ นคนชอบทําอะไรทําไปเลย ต่อให้ เขาปรึกษากัน ฉันจะไม่
แคร์ การปรึกษาจะไม่คอ่ ยส่งผลอะไรต่อตัวเองเท่าไหร่ แต่หงุดหงิดตอนมนุษย์ตา่ งดาวมาอยูใ่ กล้ ๆ ย้ อนกลับมา
ดูตวั เอง เป็ นคนไม่ชอบวางแผน ไม่แคร์ ผลเสียถ้ าเกมจะพังจะเสีย เพราะสนุกที่เราได้ เล่นสนุกมากกว่า
สุกัญญา: ทุกคนเป็ นคนบอกให้ คนเล่น แล้ วมองง่ายจะตาย มันสะท้ อนเลยว่าบางทีเราเป็ นครู วางแผนการ
สอน มันง่าย แต่เราไม่ได้ เป็ นผู้เรี ยนเอง เวลาเราอยูน่ อกวง เราเห็นทังหมด
้
ทําไมไม่เป็ นอย่างโน้ นอย่างนี ้ แต่
จริงๆ คนอื่นเขาทําด้ วย เราจะไปคิดแทนทังหมดไม่
้
ได้
ชรรินชร: ได้ มมุ จากการแบ่งปั นในวงและฟั งหลายคน เห็นว่าแต่ละคนมีรูปแบบเฉพาะตน มี ความเป็ น
อัตโนมัติบางอย่าง หรื อเบสจะคิดวางแผนก่อน แต่รินจะเน้ นลงมือทําก่อน แต่จดุ ที่เจอการเปลี่ยนแปลงคือจุดที่
เรายอมวางความเป็ นอัตโนมัตขิ องเราลง ฉันต้ องลงมือทํา เหมือนเบสบอกว่าคิดแล้ วคนอื่นไม่ทําตามที่เขาคิด
ก็ไปไม่ได้ อย่างนันลองดู
้
วา่ กลุม่ จะเป็ นอย่างไร ให้ กลุม่ นําบ้ าง แต่พอไม่มีใครนํา เขาก็ออกตามแผนของเขาบ้ าง
หรื อช่วงแรกที่เราลงมือทําเร็ ว แล้ วทุกคนโถมออกมา 7-8 คน เราเลยหยุดรูปแบบที่เคยชิน เลยรู้สกึ ว่า ถ้ าเรายึด
ว่าตัวเองเป็ นแบบไหนแล้ วต้ องเป็ นแบบไหนตลอด งานที่ร่วมกันจะออกมาได้ ยากกว่า แต่ถ้าเราวางได้ อาจจะ
ค่อยๆ เคลื่อนไปได้
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นฤมล: คิดว่าวัยเริ่มมีปัญหา ใจไม่ได้ สอดคล้ องกับการเคลื่อนของตัวเอง ทําให้ ต้องระมัดระวังมากขึ ้น สิ่งที่
เรี ยนรู้ได้ เยอะจากกิจกรรมคือ เวลาทํางานกับสังคม ถ้ าเราเคยเล่นเกมนี ้กับคนกลุม่ หนึ่ง พอเล่นกับคนอีกกลุม่
หนึง่ จะแตกต่าง การมีภาวะการนําต้ องมองเรื่ องกลุม่ เป้าหมายที่เราสัมผัสด้ วยและพื ้นที่แตกต่างในแต่ละบริบท
พักเที่ยง
12.00-13.00 น.
เริ่มการประชุมช่ วงบ่ าย
13.00-13.30 น.
ผ่ อนพักตระหนักรู้
13.30-15.25 น.
กิจกรรม “ตาข่ ายไฟฟ้า”
กติกา ทุกคนต้ องช่วยกันขนเพื่อนๆ ลอดตาข่ายไปอีกฝั่ งหนึง่ ให้ หมด จะทําแบบไหนก็ได้ โดย หนึง่ ห้ าม
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายรวมถึงเสื ้อผ้ า ผม โดนตาข่าย เพื่อถือว่าตาข่ายนี ้เป็ นไฟฟ้าที่ทําให้ ตายได้ ถ้ าโดน
ต้ องเริ่มใหม่ จํานวนตาข่ายกับจํานวนคนพอดีกนั ถ้ าช่องตาข่ายไหนใช้ แล้ ว ต้ องถูกปิ ด ใช้ ซํ ้าไม่ได้ ให้ เวลา
ปรึกษากัน 5 นาทีแล้ วเริ่มเลย
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พักเบรก
15.25-15.40
วราพร: ขอให้ พวกเราเดินหาเพื่อน ขอบคุณชื่นชมกันและกันให้ ได้ อย่างน้ อยสิบคน

อยากฟั งความรู้สกึ ของทุกคนเกี่ยวกับกิจกรรมเมื่อสักครู่
ทวีวัฒน์ : รู้สกึ ตื่นเต้ น สนุกดี ช่วงหลังๆ ราบรื่ นมากเลย ไม่ได้ เล่นมานานมาก ตอนแรกกังวลว่าจะข้ ามได้ ไหม
เพื่อนๆ จะคิดเห็นอย่างไรตอนยกข้ ามไป ขอบคุณมากที่ไม่ทําให้ ร้ ูสกึ ติดเลย สนุกดี
ชลิดา: ตอนแรกรู้สึกว่าจะเป็ นไปได้ อย่างไร ช่องเล็กมาก ไม่นา่ จะผ่านไปได้ รู้สกึ กังวล อยากจะขอโทษที่ทําให้
ต้ องยกหลายรอบ และทําให้ ผา่ นไปได้ รู้สึกมหัศจรรย์
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นิธิ: ตอนแรกเดินลงไปเห็นใยแมงมุม แล้ วรู้สกึ ตกใจ ต้ องเหนื่อยแน่ๆ ระหว่างทํา รู้สึกว่าเลิกเถอะ พอแล้ ว ไม่ไป
จนสุดได้ ไหม แต่พอทําจนสุด ดีใจที่สําเร็จได้ เพราะช่วยกัน
สุกัญญา: เกลียดที่สดุ ถ้ าเลือกได้ จะไม่เล่น แต่เป็ นพลังบางอย่าง ถ้ าเราไม่ทํา คนอื่นจะทํา แล้ วในที่สดุ เสร็จได้
อย่างไร
กิตติ: ไม่เคยเล่นเกมเลย ตอนแรกเห็นช่องคิดว่าไม่นา่ จะข้ ามได้ แต่ลองดูแล้ วสนุกดี ขําๆ ที่สําคัญคือ ไม่คิดว่า
ตัวเองจะมาไกลขนาดนี ้ เราเห็นภาพตัวเองหน้ ากระจกทุกวัน ยังคิดว่าตัวเองเล็กอยู่ แต่เริ่มเห็นว่าเราตัวใหญ่
มากไปแล้ วนะ
นฤมล: ตอนเห็นใยแมงมุม หันไปมองทุกคนเลยว่า เพราะตอนแรกรู้สกึ ว่ายากมาก พอได้ ลงไปแล้ ว ทุกครัง้ ที่
เราสําเร็จ ... สิ่งที่ไม่นา่ เป็ นไปได้ หลายอย่างสามารถสําเร็ จได้ และปรบมือกัน ชอบมาก
ศุภวิชช์ (มะโหนก): รู้สกึ อึดอัดเพราะอาจารย์บอกว่า ถ้ าใครเคยเล่นแล้ วห้ ามพูด เลยใช้ วิธีกระซิบเอา อาจารย์
อยากให้ เราทดสอบตัวเอง มีบางช่วงยังได้
้ แต่สว่ นใหญ่ยงไมได้
ั้
น่าเสียดายตัวเอง จริงๆ ถ้ าปล่อยไป ทีมน่าจะ
ทําได้ อยูแ่ ล้ ว ไม่ต้องพึง่ จากคนเคยเล่นมาแล้ ว แต่ยงตั
ั ้ วเองไม่ได้ ถ้ ากลับไปเล่นใหม่จะท้ าทายตัวเองในจุดนี ้
เอกวัจน์ : เครี ยดตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนที่คนอีกฝั่ งหนึง่ น้ อย เหมือนจะเป็ นไปไม่ได้ เลย เกลียดเสียงระฆัง
มาก ยังอารมณ์ค้างอยู่
สุกิจ: ผมตื่นเต้ น ครัง้ แรกมองเหมือนยาก แต่ด้วยความสามัคคี ทุกสิ่งเป็ นไปได้ แต่ที่ไม่ชอบใจอย่างหนึง่ คือ
ตอนเหลือช่องน้ อยๆ ผมถูกจัดอยู่ในพวกนํ ้าหนักมาก
หนึ่งฤทัย: ตอนแรกไม่คดิ ว่าเป็ นสถานการณ์ที่ยาก ไม่คดิ จะผ่านไปได้ ไม่คิดว่าจะเล่นเกมจบ ลองทําไปก่อน
แต่วินาทีที่จบจริงๆ รู้สกึ ดีใจ
ถิรศักดิ์: เคยดูแต่เขาเล่น เห็นแล้ วยาก มีคนผอมบ้ างใหญ่บ้าง เคยเห็นเด็กๆ ทําแล้ ว แต่เราอะลุ้มอล่วยให้ โดน
เชือกได้ แต่ของเราไม่ได้ รู้สกึ กังวลหน่อย แต่ผา่ นไปด้ วยดี
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ชรรินชร: อึดอัดเพราะพูดไม่ได้ แรกๆ ไปทําท่าใหญ่เลย เห็นตัวเองว่ารักษากฎ เหมือนพยายามหาช่องทางว่า
จะสื่อสารอย่างไร อีกความรู้สกึ หนึง่ คือ รู้สกึ แปลกแยกมากในช่วงแรก เพราะพอพูดไม่ได้ แล้ วเราจะกลืนเข้ ากับ
คนอื่นอย่างไร จะมีสว่ นร่วมอย่างไร แต่ตอนหลังค่อยๆ ไป คือค่อยๆ พูดออกมา
สิทธิโชค: ชอบตอนที่ทกุ คนเริ่มวางกฎร่วมกัน ถ้ าโดนแล้ วถอยหลังนิดหนึง่
วัชระ: สนุกดีครับ ทุกคนช่วยกันมาก
สุมาลี: สนุกดีคะ่ มีตอนแรกที่คนรู้แล้ วไม่ให้ บอก เราเลยอยากจะรู้ ถามพี่เขา ตอนแรกยังอึกๆ อักๆ แต่ตอน
หลังค่อยๆ บอกออกมา แต่จะมีบางช่วงที่เรารู้สกึ ว่ามีการแยกกลุม่ ผู้หญิงผู้ชายเป็ นสองข้ าง แต่ท้ายที่สดุ ต้ องมา
ร่วมกันอยูด่ ี
เมธี: ผมเกลียดเกมนี ้เหมือนกัน รู้วา่ คงเป็ นกิจกรรมบางอย่าง ไม่เคยเล่น แต่เคยเห็นแต่เขาเล่นกัน ทําอย่างไร
จะเอาชีวิตรอดให้ ได้ โกงบ้ าง ขยับเชือกบ้ าง ยืนบังกรรมการ เวลาพอข้ ามไปได้ ยิ่งเหลือน้ อยๆ คนหลังๆ ที่เฮๆ
ไม่ใช่อะไร แต่จะได้ ผา่ นๆ ไปสักที จบๆ ไปสักที แต่สนุกดี ได้ ทําอะไรที่เราไม่คอ่ ยอยากทําและลองทําดู แล้ วได้
ผ่านไปได้ ด้วยดีทกุ คน
กิตติธัช: จริงๆ ผมเคยเล่นเกมมาเป็ นครัง้ ที่สาม และรู้สกึ ว่ายากที่สดุ เพราะว่าสื่อสารไม่ได้ และมีรุ่นที่
หลากหลายมาก มองรูปร่างรวมๆ ของทุกคนแล้ วรู้สกึ เป็ นไปไม่ได้ เลย ไม่คาดหวังว่าจะเสร็จไปทุกคน แต่พอ
ข้ ามไปได้ แล้ ว รู้สกึ มหัศจรรย์ที่ผา่ นไปได้
ลม้ าย: รู้สกึ 4 อย่าง อย่างแรกเกรงใจ อย่างที่สองไม่คิดว่าตัวเองจะเบาได้ ขนาดนี ้ อย่างที่สาม รู้สกึ ขอบคุณทุก
คน สุดท้ าย ชื่นชมพวกเราทุกคน
อัจฉรา: เห็นครัง้ แรกตื่นเต้ น เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่น ตอนเล่นวางใจและนิ่ง เพราะเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้
ตอนแรกลืมตา แต่พอเท้ าแตะพื ้นไปแล้ ว เรากลับจําไม่ได้ วา่ เห็นอะไร อยู่แต่กบั เสียงว่าแขม่วท้ อง รู้แต่วา่ ต้ อง
จัดการตัวเองอย่างไร
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เสาวรัตน์ : ตอนลงไป ถ้ ามีรถอยูข่ ้ างล่างอาจจะกลับไปแล้ ว สามวันจะผ่านอย่างไร เพราะที่มาคือเป็ นการออก
นอกพื ้นที่ปลอดภัย เป็ นครัง้ แรกในชีวิตจริงๆ ที่ออกมาด้ วยตัวคนเดียว ตัดสินใจว่า อาจารย์อ้อเชิญ และรู้จกั
อาจารย์ประชา เพราะฉันอยากจะเรี ยนมาก และไม่มีที่ให้ เรี ยน มาแบบไม่ได้ ถามหาใคร กิจกรรมที่เล่นคราวที่
แล้ วกับคราวนี ้มีจดุ ประสงค์คล้ ายกันคือ ทีมต้ องไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายเดียวกัน แต่คราวที่แล้ วเบากว่า คราวนี ้เข้ มข้ น
มาก แล้ วเราไม่ร้ ูจกั ใคร เราสังเกตว่าตัวเองเงียบไปเลย เราไม่ร้ ูวา่ จะเสนอความคิดอย่างไร คราวที่แล้ วเรามี
เพื่อนที่สนิท บทบาทของเราสุดๆ มาก ฉันทําทุกอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมาย แต่วนั นี ้ฉันไม่ร้ ูวา่ จะพูดกับใคร จะมี
ใครฟั งฉันไหม ฉันไม่ร้ ูจกั ใครเลย แล้ วนิ่งไปสักพัก และเริ่ มเห็นช่อง เริ่มสังเกตสรี ระตัวเอง สะโพก เอว ฉันจะ
โดนคนวิเคราะห์ไหม และเลื่อมใสอย่างหนึง่ คือ อาจารย์โอ๋ อยูๆ่ ทําตัวแบบฉันจะปล่อยตัว ทุกคนพาฉันข้ ามไป
ตัวเองไม่ร้ ูวา่ จะไม่มีแรงหิ ้วใครอย่างไร แต่ผ้ หู ญิงเหมือนกันควรช่วยกัน
สังเกตว่าอีกมุมหนึง่ กลุม่ ผู้ชายจะทําบางอย่างให้ กลุม่ เพื่อนผ่านไปให้ ได้ พอผ่านไปหนึง่ คนสองคน
โล่งใจมาก ณ ตอนนัน้ รู้สึกว่าเป็ นไปได้ ผ่านไปหมดได้ แน่นอน ไม่ร้ ูชอ่ งไหน ไม่กินเวลา น้ องกกจ๋า ตอนแรกพี่
เกลียดเธอมาก จะอะไรขนาดนัน้ แต่หลังๆ พอเราผ่านไปแล้ ว เราจะเห็นน้ องกกอีกมุมหนึง่ ตอนยังไม่ข้ามไป
เราจะกังวลว่าจะเป็ นภาระ หรื อตอนทุกคนหามเรา จะเป็ นโมเมนต์ที่แปลกๆ หามกันไปหามกันมา จะทําอะไร
กับฉัน แต่พอผ่านไปแล้ วจะเห็นมุมมองน้ องกกเปลี่ยนไป สังเกตว่าพอมีใครผ่านไปได้ เราจะปรบมือกัน แต่พอ
ตัวเองผ่านไปได้ สังเกตว่า น้ องกกจะปรบมือให้ ทกุ คนเป็ นคนแรก คือเขาก็ร่วมด้ วย แต่ต้องรักษากฎ
ชนาเมธ: ตอนแรกคิดว่าทําไม่ได้ แน่นอน แต่พอเขาจัดแล้ ว ด้ วยตรรกะว่าคงต้ องทําได้ เขาถึงเอามาจัด เลย
ปล่อยไปให้ คนอื่นคิด เพราะความคิดบอกว่าทําไม่ได้ แล้ ว ให้ คนที่คิดว่าทําได้ คดิ ไป แต่กงั วลเรื่ องความ
ปลอดภัย เพราะเราไม่ใช่เด็กๆ
สมศรี : จริงๆ เราเคยจัดให้ เด็กเล่น เพิ่งได้ เล่นเอง ตอนแรกเรารู้วา่ ต้ องทําอย่างไร แต่ร้ ูสกึ ว่ายาก เพราะในกลุม่
ไม่ร้ ูจกั และสนิทกับใคร ตอนแรกท้ อ แต่ทกุ คนทํา ด้ วยแรงของกลุม่ ที่ไม่มีใครบอกให้ เลิก มันยากแต่ทกุ คนยังทํา
และบรรยากาศของกลุม่ ทําให้ เราสบายใจ มีเสียงหัวเราะ เสียงปรบมือตลอดการทํา แทนที่เราจะเลิก กลับทํา
ให้ เราอยากทําไป มองจากเรื่ องปั ญหาสังคมที่เราอยากแก้ ไข เป็ นเรื่ องที่ยากและหนัก เหมือนเกมที่ต้องใช้ เวลา
จริงๆ เราใช้ เวลานานมาก ต้ องใช้ ความอดทนเยอะมาก กว่าจะสําเร็จ
กานน: รู้สกึ มีความสุข ชอบการมีอํานาจมาก ได้ แก้ แค้ นบางคนที่หมัน่ ไส้ มานานแล้ ว สะใจสุดๆ แต่วา่ มีอีกแง่
หนึง่ กังวลตอนเริ่ม เพราะมีผ้ เู ข้ าร่วมบางคนโดนทิ ้ง ควรทําอะไรไหม รู้วา่ ต้ องปล่อยให้ เป็ นไปตามธรรมชาติ
กระบวนการของมัน
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วราพร: รู้สกึ ชื่นชมนะคะ เราเอาหูไปนาเอาตาไปไร่น้อยมาก ทุกช่องผ่านไปได้ สวยงาม แรกๆ แต่ละคนจะ
กังวล แต่พอทําไปมีพลังบางอย่างที่คลี่คลายพวกเรา และเห็นวิธีการที่ชดั ขึ ้นเรื่ อยๆ ในแง่คนผูกรู้ว่าต้ องมีคน
เกลียดแน่นอน แต่เราคิดว่าทีมเราผูกได้ ดี ลงตัวพอดี
ประชา: ถือว่าทําได้ เนียน มีประนีประนอมบ้ าง เพราะเหนื่อยแล้ วและเห็นว่าจะทรมานมากเกินไป ถ้ าเริ่มใหม่
หลายรอบ แต่พดู ถึงเวลาแล้ วกลุม่ เราทําได้ ดี บางกลุม่ สิบกว่าคนใช้ เวลา 6-7 ชัว่ โมง
อยากให้ เราลองจับคูก่ บั คนที่เราไม่คอ่ ยได้ คยุ ด้ วย หันหน้ าเข้ าหากัน ลองคุยกันดูวา่ กิจกรรมเมื่อครู่ให้
บทเรี ยนอะไรบ้ างที่เป็ นประโยชน์
(จับคูแ่ บ่งปั นบทเรี ยนที่ได้ จากกิจกรรมตาข่ายไฟฟ้า 5 นาที)

ประชา: ขอทีมละหนึง่ ประเด็น
ศุภวิชช์ : รู้สกึ ว่าเป็ นชัยชนะที่ไม่คอ่ ยคลีนเท่าไหร่ เป็ นบทเรี ยนว่าถึงแม้ จะเป็ นการโกงที่ยอมรับได้ ไม่ได้ ร้ายแรง
มาก แต่ตวั เรารู้ พอสําเร็จจากการบิดพลิ ้ว ถึงจะเรี ยกว่าสําเร็จ แต่ใจไม่ฟินไปด้ วย ผมมักจะโอเคกับการซิก
แซกนิดหน่อย มีบางอย่างที่เราจะข้ ามเพื่อให้ งานไปได้ แต่เรารู้ แก่ใจว่าไม่ควร จริงๆ ถ้ าเราใจเย็นหน่อย ปล่อย
ไป กลุม่ คงไปได้ อยูแ่ ล้ ว ไม่ไปหยอดตรงนันตรงนี
้
้ เราคงยิ ้มกับชัยชนะ
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ชนาเมธ: ชอบเรื่ องมีการให้ เลือกได้ ว่าจะเอาช่องไหน เหมือนบางทีเราทํางานบางอย่าง เราชี ้ให้ คนโน้ นทํา
อย่างนี ้ โดยไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าเขาอยากทําหรื อเปล่า และพอเรากลับไปอยูต่ ําแหน่งนัน้ เวลามีคนให้ โอกาสเราเลือก
เราจะรู้สกึ ดี
อัจฉรา: เป็ นทักษะที่ไม่ถนัด คงต้ องเป็ นผู้ตาม เรี ยนรู้ก่อน และปรบมือให้ กําลังใจ
กิตติธัช: ตอนแรกรู้สกึ ว่าเป็ นไปไม่ได้ แต่สดุ ท้ ายเป็ นไปได้ ผมเคยเล่นแล้ วแต่ไม่รักษากฎกติกา พอเสร็จมาแล้ ว
รู้สกึ มหัศจรรย์และโล่งมากที่ผา่ นมาได้ แต่พอมาคิดๆ ดู เป็ นความสําเร็จที่ไม่สดุ ยังติดๆ ค้ างๆ อยู่
สมศรี: เหมือนเวลาเราทํากิจกรรมเมื่อครู่ อาจจะมีบางคําที่หลุดไป ทําให้ คนนันคุ
้ ณค่าลดลง เช่น เธอตัวใหญ่
เธออ้ วน เราอาจจะต้ องระมัดระวังคําพูดกับกลุม่ จะทําให้ เขารู้สกึ หนักใจมากขึ ้น
วัชระ: ในมุมมองตัวเองเห็นว่า กระบวนการทังหมดลื
้
่นไหลไปตามธรรมชาติ เหมือนตอนแรกที่เราต่างคนต่าง
แยกส่งเพื่อนไปอีกฝั่ ง แต่พอเริ่มทํา จะไหลเข้ ามาร่วมออกแบบร่วมคิดเป็ นกลุม่ เดียวกัน และทํางานวางแผน
ร่วมกันจนสําเร็จ
สิทธิโชค: ต่อให้ เป็ นงานชิ ้นเดียวกัน สถานการณ์เดียวกัน แต่ถ้ากลุม่ คนเปลี่ยน วิธีการก็เปลี่ยน ตัวเรามีหน้ าที่
สังเกต และอยูร่ ่วมในเหตุการณ์ให้ ได้
ถิรศักดิ์: เหมือนการสานสัมพันธ์ระหว่างคนต่างพื ้นที่ เพราะแต่ละคนไม่ร้ ูจกั กัน เหมือนต่างคนต่างอยูเ่ ป็ นจุดๆ
แต่ แต่ตอนหลังเขาจะเข้ ามามีสว่ นร่วมกัน
สุกิจ: ทุกปั ญหาที่เราเจอ ทุกสภาวการณ์ที่ดเู หมือนจะหนักหนาสาหัส อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็ นไปไม่ได้ ถ้ าร่วม
แรงร่วมใจ มีเวลาศึกษา เป็ นไปได้ ทกุ เรื่ อง
สุกัญญา: รู้สกึ ว่าทุกคนมีเซนส์ของวัฒนธรรม เคยเล่นกิจกรรมนี ้ในต่างประเทศ เขาไม่แคร์ อวัยวะของเรา แต่
ทุกคนแคร์ ไม่ว่าจะควํ่าจะหงาย เราสบายใจได้ เลยว่าเพื่อนจะรู้ จงั หวะที่ให้ เกียรติเราเสมอ ขอบคุณมาก
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ปวีณา: พบอย่างหนึง่ ว่า ตัวเองจะห่วง เพราะเคยเล่นกีฬาข้ ามเครื่ องกีดขวาง เราจะกลัวว่าถ้ ามีเพื่อนกลัว
เหมือนเรา ต่อไปเขาจะไม่กล้ าเล่นแบบนี ้อีก เราเลยจะพยายามจับตรงหัวหรื อมือและบอกว่าเราอยู่ตรงนี ้
สมศรี: เราอาจจะต้ องคํานึงถึงความรู้สึกปลอดภัยของคนที่ให้ ยกข้ าม เพราะมีหลายเพศหลายวัย เราไม่ร้ ูว่า
เขายินดีไหม เพราะมีการสัมผัสจับเนื ้อต้ องตัว
ชรรินชร: สังเกตว่า จริงๆ มีคนที่เหนื่อยกับการลงแรง แต่มีคนทํางานกับจุดเล็กๆ น้ อยๆ ตลอด เกือบทุกคนที่
เงียบอยู่ จะไปคอยจับชายเสื ้อ ซึง่ บางทีเราอาจจะไม่ได้ มองเห็น ว่ามีคนเล็กๆ ที่ไม่ได้ สง่ เสียงแต่ทํางานอยู่ใน
แวดวงการทํางานของเรา
หนึ่งฤทัย: เหมือนวางตัวไม่ถกู ว่า จะเข้ าไปช่วยก็กลัวจะเป็ นภาระเขา จะอยูข่ ้ างนอกก็ไม่ร้ ูจะดูตรงไหน
เอกวัจน์ : เห็นว่าบางทีการไม่เข้ าไปอยูใ่ นวงข้ างหน้ า คือการช่วยเหมือนกัน คือช่วยไม่ให้ มือมันเยอะเกิน
นิธิ: เห็นเรื่ องการเข้ าไปมีบทบาท แต่ละคนพุง่ เข้ าไปมีบทบาทอย่างไร บางคนมีแรง ยกเลย บางคนถอยออกมา
มีบทบาท บางคนประเมินตัวเองว่าช่วยยกไม่ได้ เลย เลยช่วยเก็บรายละเอียด เห็นบทบาทของแต่ละคนที่
ประเมินตัวเองว่า เราทําอันนี ้ได้ อันนี ้ไม่ได้ แม้ แต่บางคนที่คนอื่นวิจารณ์ว่าตัวใหญ่ไปก่อนแล้ วกัน ไม่ร้ ูว่าจะเป็ น
การวิพากษ์เขาหรื อเปล่า แต่ดเู ขาไม่ปฏิกิริยาใดๆ แต่เขาทําบทบาทตัวเองโดยการปล่อยให้ เพื่อนยกตัวข้ ามไป
นฤมล: คนที่ถกู คาดหวังว่าจะต้ องช่วยเพื่อนเยอะ เวลาเราทํางานเราต้ องคิดถึงคนคนนี ้ด้ วยว่าเหนื่อยเกินไป
หรื อเปล่า ไหวไหม
สุกัญญา: รู้สกึ ว่าเวลาเรามีชีวิตร่วมกัน ตัวเราจะเบา ถ้ าเราปล่อยแล้ วตัวเราจะเบาขึ ้น
ประชา: พวกเราหลายคนเป็ นครูบาอาจารย์ เป็ นกระบวนกร คนจัดกิจกรรมเยาวชน อยากให้ ใส่หมวกกระบวน
กรดูว่า ทําไมกระบวนกรถึงทํากิจกรรมนี ้ ลองระดมกันขึ ้น
ปวีณา (จ๊ อยส์ ): สร้ างความไว้ วางใจในกลุม่ ให้ เกิดพลัง
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นิธิ: เรามีกิจกรรมหลายอัน ที่เล่นแล้ วคนนํากระบวนการฉวยสรุป แต่นี่เราเปิ ดโอกาสให้ กิจกรรมเดินไปสุดทาง
โดยรักษากติกาอย่างเคร่งครัด อาจมีผอ่ นปรนบ้ าง เพราะดูแล้ วพลังไม่คอ่ ยมี แต่เกมเดิมที่หลายคนเคยเห็นเคย
เล่น ถ้ าได้ ทําซํ ้าๆ จะเห็นปฏิกิริยาของผู้เข้ าร่วมในมิตลิ กึ มากกว่าให้ ทํากิจกรรม หยุด แล้ วสรุปให้
ชรรินชร: รู้สกึ ว่าชีวิตแต่ละคนไม่ได้ หยุดนิ่งอยูจ่ ดุ เดียว แม้ แต่ละคนจะเคยเข้ า ณ จุดๆ หนึง่ พอผ่านมาจะมี
ความเปลี่ยนไป ยิ่งแต่ละคนมารวมกัน สมมุติวา่ ทุกคนเคยเล่นแล้ ว เดือนหน้ ามาเล่นใหม่ จะไม่เหมือนเดิม
เหมือนชีวิตแต่ละคนในแต่ละจุด มีบางอยางที่ต้องเรี ยนรู้กนั ใหม่เสมอ ส่วนหนึง่ คือพร้ อมไหมที่จะวาง
ประสบการณ์เก่าแล้ วเจอใหม่ๆ สดๆ ตรงหน้ า
จากที่ไม่ร้ ูจกั ใครแล้ วเล่นเกมนี ้ทําให้ เราสนิทกันมากขึ ้น
เสาวรัตน์ : สําหรับเยาวชน ไม่วา่ ระดับไหน มีเงินหรื อไม่ อย่างแรก เขามองว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่จะบรรลุสิ่งหนึง่ หรื อ
เป้าหมายชีวิต เช่น การจะมีความสามารถในการทําเกรดหรื อประพฤติให้ ดีขึ ้น เกมนี ้เห็นชัดมาก ถ้ าเขาเล่น
เสร็จแล้ วสรุปให้ ร้ ู 80-90 เปอร์ เซ็นต์เด็กจะบอกว่าเป็ นไปไม่ได้ น่าจะนําว่า ลองแล้ วลองอีก แล้ วมีผ้ สู นับสนุน
เด็กมีอะไรสนับสนุนบ้ าง ครู ผู้ปกครอง แต่จะทําให้ บรรลุต้องลงมือทํา
กิตติ: อารมณ์ที่เกิดขึ ้น ความเหนื่อยที่เกิดขึ ้น ทําให้ เรารู้วา่ บทเรี ยนที่เกิดขึ ้นอยูใ่ นใจ กระบวนการบางอย่าง
ความโหดมีประโยชน์ของมัน ความยากทําให้ อยูใ่ นใจ บางคนบอกว่าพูดคําตอบ พูดวิธีการออกมา เป็ นสําหรับ
คนไม่ร้ ู แค่ชอ่ งทางหนึง่ ที่คดิ ว่าเป็ นไปได้ ไหม เราไม่ร้ ูวา่ คือคําตอบ เลยไม่คดิ ว่าบอกอะไรเรา เป็ นแค่ขนตอนการ
ั้
คิดเหมือนเดิม
ทวีวัฒน์ : ผมมองการรักษาบรรยากาศของอาจารย์ มีกฎมีระเบียบ แต่มีการอ่านกลุม่ ตลอดเวลา รู้วา่ ช่วงไหน
จะผ่อน ถึงทําให้ เกมสนุก ลุ้น ท้ าทาย ข้ ามได้ แล้ วดีใจ
ประชา: ถามต่อครับว่าเราจะรู้ได้ อย่างไรว่า ตอนไหนควรผ่อน ตอนไหนไม่ควรผ่อน ช่วงไหนที่เราตัดสินใจว่า
ปล่อย หรื อช่วงไหนที่เราไม่ยอมปล่อยเลย
ศุภวิชช์ : กิจกรรมเหนื่อย เสี่ยงด้ วย แต่ใช้ ในบ่ายวันแรก เหมือนเป็ นการทดสอบความเป็ นกลุม่ ความไว้ ใจ การ
แบ่งงานโดยไม่ต้องประชุมมาก ผมคิดว่าจังหวะที่ควรผ่อน คือจังหวะที่กลุม่ เริ่มไปได้ แล้ ว แต่ตอนแรกที่แยกเป็ น
สองกลุม่ จะค่อนข้ างเข้ ม แตะนิดหนึง่ อาจารย์จะให้ หยุดแล้ ว อาจต้ องใช้ ตวั เร่งจากข้ างนอกคือวิทยากรมาช่วย
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ฟอร์ มการคุยของกลุม่ แต่พอกลุม่ เริ่มทํางานร่วมกันได้ เหนื่อยแล้ วด้ วย อาจเป็ นอันตรายต่อร่างกาย น่าจะผ่อน
ดีกว่า
ปวีณา: รู้สกึ ว่าช่วงต้ นน่าจะเข้ มงวดให้ มากเข้ าไว้ เพื่อให้ คนรู้สกึ ว่าท้ าทาย ให้ คนฮึดสู้ แต่หลังๆ พอคนเริ่มไปได้
เริ่มเฉื่อยๆ เหนื่อยๆ เขาอาจจะยอมแพ้ เพราะท้ าทายเกินไป ต้ องรักษาสมดุลระหว่างยากกับท้ าทาย ถ้ าเริ่มยาก
เกินไป ให้ ผ่อนว่ามีทางเป็ นไปได้ แต่เริ่มต้ นๆ เมื่อทุกคนไม่แน่ใจ ควรยากไว้ ก่อนจะได้ สนุก
เอกวัจน์ : ต้ องดูคนที่ข้ามเป็ นรายคนด้ วย ถ้ าสองรอบยังไม่ได้ รอบที่สามต้ องปล่อย ถ้ าคนเดียวข้ ามหลายรอบ
ไม่ได้ อาจทําให้ ร้ ูสกึ ว่าตัวเองเป็ นภาระกับคนอื่นมากเกินไป
ประชา: ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของกระบวนกรด้ วย กรณียกยากมาก คนตัวหนักและยกช่องบน แต่
วัตถุประสงค์ที่เราต้ องการบรรลุแล้ ว คือคนเป็ นอันหนึง่ อันเดียว เริ่มวางแผนร่วมกัน ในแง่นี ้ ถ้ าเวลาเราไม่เยอะ
ผมจะผ่อน แต่กรณีของเพื่อนผมทํา 7 ชัว่ โมง เพราะเขาต้ องการฝึ กนักเรี ยนชุดหนึง่ ของเขา ให้ เด็กวัย 17-18 ที่
กําลังผยอง ฝึ กให้ นิ่งให้ เนียน เขาไม่ปล่อยเลย เป็ นเด็กอเมริกนั ทังหมด
้
คําถามสุดท้ าย ในแง่กระบวนกร เราก็สอนเรื่ องความสามัคคี ความไว้ วางใจได้ ในเวลาแค่ 5 นาที
ทําไมต้ องเล่นกันสองชัว่ โมง ทําไมถึงใช้ กระบวนการแบบนี ้
สมศรี: จากที่สงั เกตการณ์ทํากิจกรรมเมื่อครู่ จะได้ หลายจุดมาก หูก็ได้ ยิน ปากได้ พดู แรงได้ ใช้ เป็ นการใช้ ครบ
กระบวนการ ถ้ ามานัง่ ฟั งจะได้ สว่ นเดียวคือหู ตัวไม่ได้ ขยับ จะไม่เข้ าใจ
ชรรินชร: ได้ ด้วยแนวคิดกับได้ ด้วยชีวิตมันจะต่างกัน ได้ ด้วยชีวิตคือ ในวงไม่ต้องมีใครพูดว่าไว้ วางใจ ทําไป
เลย แต่สิ่งที่เกิดขึ ้น เข้ ากับแต่ละคนด้ วยการสัมผัสรับรู้ด้วยกันทังหมด
้
ไม่ได้ แค่ความรู้สกึ เราเองยังรู้สกึ เลยว่า
บางคนที่ยงั เกร็งอยู่ ทําให้ หนักขึ ้น การยกยิ่งต้ องไปเกี่ยวกัน จะมีสว่ นทําให้ โดนเส้ นเชือก ไม่ต้องพูดว่าไว้ วางใจ
นะ แต่รอบที่สองรอบที่สามของคนเดิมจะเกร็งน้ อยลง เกิดโดยประสบการณ์ตรงนันเลย
้
นิธิ: การได้ เคลื่อนไหว คุยกัน ทุกการสื่อสารกันอยูใ่ นที เปิ ดโอกาสให้ เราได้ ใช้ สญ
ั ชาตญาณการเอาตัวเองรอด
และเอากลุม่ ให้ รอด อาจจะไม่ใช่การขี ้โกง แต่เป็ นวิธีเพื่อต้ องรอด โกงไม่โกงมาทีหลัง แต่มนุษย์เกิดมาเพื่อทํา
อย่างไรก็ได้ ให้ รอด ถ้ าเรามีโจทย์วา่ ให้ เขาเผชิญว่าต้ องรอดด้ วยเงื่อนไขต่อไปนี ้ ทุกคนจะเอาสัญชาตญาณมา
แบใส่กนั แล้ วค่อยๆ ฟอร์ มเป็ นวิธีการจากตัวแต่ละคน
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ปวีณา: การสัมผัสทางกายทําให้ เกิดความไว้ วางใจ คนเราวันๆ ไม่คอ่ ยได้ แตะตัวใคร จูๆ่ มีคนสิบคนมายกเรา
ขึ ้น เราจะรู้สกึ เป็ นคนสําคัญ เพื่อนยอมรับชันทั
้ งตั
้ ว คงทําให้ ร้ ูสกึ ดี ถึงจะไม่คอ่ ยคุยกัน
กิตติ: ผมรู้สกึ ว่ามนุษย์มีศกั ยภาพการเรี ยนรู้หลากหลาย ไม่ใช่แค่การพูด การฟั ง แต่การทํากิจกรรมมีหมดเลย
ไม่วา่ อวัจนภาษา ความเหนื่อย ทุกอย่าง เข้ าไปได้ หมด และอย่างรวดเร็ว
ชนาเมธ: ผมคิดว่าคือการจัดกระบวนการ ในหน้ างานจริ งๆ ถ้ ามีคนบอกว่าไม่ขอมีสว่ นร่วม เราจะจัดการ
เหตุการณ์อย่างไร
ประชา: มีครัง้ หนึง่ ผมจัดอีกแบบหนึง่ คล้ ายๆ กัน พอให้ โจทย์เสร็จแล้ ว คนเรี ยนคุยกันสองชัว่ โมงว่าเขาจะทํา
หรื อไม่ทํา สุดท้ ายเขาไม่ทํา ถอดบทเรี ยนการที่เขาไม่ทํา อะไรเป็ นปั จจัยที่เขาไม่ทํา
ผมให้ ตวั ทฤษฎีนิดหนึง่ อี.เอฟ.ชูมากเกอร์ บอกว่าความรู้มีสองแบบ คือความรู้ที่ชงั่ ตวง วัด จับต้ อง
เช่น การทําไฟฟ้า เขาเรี ยกว่า Convergent Knowledge สัง่ สมได้ เวลาพูดถึงความเจริญก้ าวหน้ าของความรู้
คือความรู้ประเภทนี ้ เช่น สร้ างรถยนต์ สร้ างจรวด และสะสมรุ่นต่อรุ่นต่อยอดไปได้ เรื่ อยๆ ได้ แต่ความรู้อีก
ประเภทหนึง่ เรี ยกว่า Divergent Knowledge มีหลายคําแปลเช่น ความรู้ไม่ลงตัว ความรู้ไม่สอดประสานกัน
เป็ นความรู้เกี่ยวกับจิตสํานึกของคน เกี่ยวกับความรัก ความมัน่ ใจในตัวเอง หรื อความสัมพันธ์ของคน ความรู้
แบบนี ้ไม่สามารถสอนด้ วยการบอกความรู้ได้
โรงเรี ยนสอนศีลธรรมเยอะมาก แต่เด็กเราไม่เข้ าใจ เพราะใช้ การให้ ความรู้แบบหนึง่ ตัวความรู้ และวิธี
ให้ ความรู้ไม่สอดคล้ องกัน ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ เรี ยนด้ วยการบอกความรู้ไม่ได้ แต่ต้องใช้
ทุกส่วนของชีวิต การใช้ ร่างกาย จิตใจ สัญชาตญาณทังหมด
้
ใครสนใจทฤษฎีนี ้ หนังสือน่าอ่านชื่อ A Guide for the Perplex หรื อแผนทีค่ นทุกข์ ความคิดหลาย
อย่างคิดซับซ้ อนแบบฝรั่ง เวลาแปลเป็ นไทยหาคํายาก
ความรู้หลายอย่างถ้ าเราต้ องการให้ ความรู้เกี่ยวกับความรัก สามัคคี ประชาธิปไตย ความเป็ นธรรม
ทางสังคม บรรยายไม่ได้ การบรรยายให้ สว่ นเดียว แต่ต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ทงกาย
ั้
ใจและจิตวิญญาณ
พักรับประทานอาหารเย็น
16.40-19.00 น.
เริ่มการประชุมช่ วงค่า
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ประชา: ขอพวกเราเดินไปบนพื ้นที่วา่ งๆ ใจอยูท่ ี่เท้ าของเรา เดินช้ าหรื อเร็วอยูท่ ี่ความต้ องการของร่างกาย อยู่
กับปั จจุบนั ขณะเต็มที่ เราถึงทุกก้ าวที่เราเดิน ยิ ้มๆ ที่หวั ใจและใบหน้ า มองที่พื ้นข้ างหน้ าเรา 1-2 เมตร
ความหมายของชีวิตอยูท่ ี่นี่และเดี๋ยวนี ้ ปั จจุบนั คือเวลาประเสริฐสุด ความหมายของชีวิตอยูก่ บั ปั จจุบนั ... อย่า
ลืมยิ ้มน้ อยๆ ที่หวั ใจและใบหน้ า ... เท้ ารู้ที่กาย ... พอใจกับชีวิตในทุกขณะ ทุกก้ าวที่เราเดิน ...
ลองทบทวนเหตุการณ์ที่สําคัญที่สดุ ครัง้ หนึง่ ในชีวิตที่เราเผชิญกับความทุกข์และอุปสรรคที่ยากที่สดุ
และเราก้ าวผ่านมันมาได้ อย่างไร รับมือหรื อเอาชนะมันได้ อย่างไร ลองตังโจทย์
้
ให้ ใจรํ าลึกถึงความหลัง ...
เชิญทุกท่านเดินเข้ าไปหากลุ่มของตัวเองเมื่อเช้ า แล้ วนัง่ ลงประมาณเข่าชิดกันได้ ให้ หนึง่ ท่านในกลุม่
เป็ นคนพูดคนสุดท้ าย เวียนตามเข็มนาฬิกา 4 3 2 1 กิจกรรมต่อไปจะให้ ทกุ คนเล่าเรื่ องชีวิตตัวเองที่ผา่ น
อุปสรรค ความทุกข์ที่ยากที่สดุ คนละ 10 นาที คนอื่นฟั งอย่างเดียวจนเข้ าไปถึงหัวใจของคนพูด ถ้ าพูดจบก่อน
ให้ กลุม่ อยูใ่ นความเงียบ ไม่มีการซัก ไม่มีการถาม ฟั งอย่างลึกซึ ้งที่สดุ เท่าที่เราจะทําได้ การแบ่งปั นการเอาชนะ
ความทุกข์เป็ นของมีคา่ ยิ่ง เรากําลังจะให้ ของขวัญสําคัญกับเพื่อน และเพื่อนจะให้ กบั เรา
(จับกลุม่ บ้ านแบ่งปั นการเอาชนะความทุกข์ที่สดุ ในชีวิต คนละ 10 นาที )
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เปิ ดใจสร้ างกรุ ณา - เล่ าการเดินทางผ่ านความทุกข์
ประชา: ให้ กลุม่ แลกเปลี่ยนกันอีกหน่อยว่า เราได้ บทเรี ยนอะไรจากการที่เราเล่าการเอาชนะความทุกข์ให้ เพื่อน
ฟั ง และฟั งการรับมือความทุกข์ของเพื่อน
(จับกลุม่ บ้ านแบ่งปั นบทเรี ยนจากการเล่าและรับฟั งการเอาชนะความทุกข์ที่สดุ ในชีวิตให้ กนั และกัน
ฟั ง)
เชิญนัง่ ล้ อมวงใหญ่ ใครมีประเด็นที่อยากจะสรุปสันๆ
้

ชนาเมธ: ผมพบว่า ความทุกข์จริงๆ คือความคิดของเราเอง วิธีก้าวข้ ามไป คือปล่อยให้ มนั ดําเนินต่อไป
สุดท้ ายมันก็หาทางออกได้ เอง แต่พอเราย้ อนกลับไปคิด คิดอีกก็ถกู อีก ก็วนๆ ไปเรื่ อยๆ
สุกิจ: ชอบที่น้องเขาสรุปว่า การก้ าวผ่านความทุกข์ ก็คือตัวความทุกข์นนั่ เอง เป็ นแรงผลักดันให้ ก้าวผ่านได้
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ลม้ าย: มันอาจจะเจอความทุกข์หลายครัง้ แต่ก็มีที่สดุ ที่มนั จะกลายเป็ นพลังสําหรับแก้ ทกุ ข์อนั ใหม่ ไม่มีอะไร
ทุกข์ที่เคยทุกข์อีกแล้ ว บางอย่างเราไม่ต้องจัดการมันก็สลายไปกับกาลเวลา
ชลิดา: เรื่ องของทุกข์มากทุกข์น้อย บางทีเราคิดว่าแค่นี ้ทุกข์แล้ วหรื อ แต่จริงๆ ทุกข์ก็คือทุกข์ ทุกข์ของเรา
ยิ่งใหญ่เสมอ ทุกข์ของใครก็ยิ่งใหญ่ทงนั
ั ้ น้ ไม่มีสิทธิไปตัดสินว่าทุกข์น้อยทุกข์มาก
เมธี: สิ่งแรกคือต้ องรู้จกั ก่อนว่าทุกข์อยูไ่ หน เรี ยนรู้จะอยูก่ บั มันอย่างไร ลําดับต่อไปพื ้นที่ที่เราจะเอามัน ออกมา
ไม่ใช่หมายถึงพื ้นที่วา่ งๆ แต่หมายถึงคนที่เขาฟั งสิ่งเหล่านัน้ ร้ องเพลงร้ องคนเดียวได้ แต่การพูดต้ องมีคนฟั ง คน
นันสํ
้ าคัญมากที่จะสะท้ อนเสียงของเราเองได้ ยิน ได้ ร้ ู จะจัดการอย่างไรก็เป็ นวิธีของแต่ละคน สองสามอย่างนี ้
เป็ นบทเรี ยนที่น่าสนใจสําหรับตัวเอง
ชรรินชร: ได้ เห็นว่า เวลาที่คนพูดเรื่ องราวเกี่ยวกับความทุกข์ คนที่จะได้ ยินเสียงนันดี
้ ที่สดุ คือเจ้ าตัวเอง การมี
คนรับฟั งสําคัญ แต่คณ
ุ ภาพของการรับฟั งคือเป็ นแค่ความว่าง และให้ เสียงความทุกข์ของเจ้ าของได้ ออกมา
แล้ วตัวคนพูดจะได้ ยินเสียงนัน้ แล้ วแทบจะไม่ต้องให้ ความช่วยเหลืออย่างอื่น จัดการอย่างอื่น แต่เมื่อได้ ยิน
เสียงนัน้ จะมีกระบวนการเยียวยา แล้ วเจ้ าตัวจะก้ าวผ่านสิ่งนันไปได้
้
เอง แม้ เด็กก็มีศกั ยภาพนี ้เหมือนกัน
ถิรศักดิ์: ความทุกข์เป็ นเหมือนกับบทเรี ยนชีวิตหนึง่ ที่ทกุ คนต้ องเจอ ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
สุมาลี: กระบวนการที่เราจะได้ ใคร่ครวญกับมัน คือการที่เราได้ สง่ เสียงออกไป แล้ วเสียงนันมากระทบหู
้
ของเรา
เอง จากประสบการณ์ของตัวเอง การเล่าเรื่ องเดิมในแต่ละครัง้ จะไม่เหมือนเดิม การพูดมากขึ ้น ทุกข์เราจะ
น้ อยลง และค้ นพบบางอย่างที่เราจะคลี่คลายตัวเองได้ บางทีหลายคนไม่ได้ พดู เรื่ องราวความทุกข์ เพราะรู้สึก
ว่าเป็ นเรื่ องตัวเอง แต่พอเราพูดแล้ วมันจะคลี่คลายลง
สมศรี : การที่เราได้ ทบทวนความทุกข์ที่ผ่านมาในชีวิต ทําให้ เราได้ เรี ยนรู้บทเรี ยนหลายๆ อย่าง การพูดออกไป
กลับกลายเป็ นว่ามาสร้ างพลังให้ กบั เราในปั จจุบนั และเป็ นแนวทางแก้ ปัญหาและทําให้ เราอยู่กบั มันได้ ซึง่
สําคัญมาก
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กิตติ: ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าตัวเองไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญกับการใคร่ครวญเรื่ องความทุกข์ของชีวิตตัวเองมากนัก พอฟั ง
เรื่ องราวของเพื่อนแล้ วรู้สึกว่า ความทุกข์เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของชีวิต เป็ นจุดเริ่มของการทําให้ ชีวิตสูงขึ ้นหรื อ
ตํ่าลง เป็ นจุดเริ่มต้ นของความสุข ความสุขจะเกิดจากอะไรที่ไม่สขุ มาก่อน อยู่ที่วา่ เราจะเอาความทุกข์นนมา
ั้
มอง เป็ นเครื่ องมือ เป็ นเข็มทิศที่เราเลือกจะไป
ศุภวิชช์ : เราสามคนยังคงมีแผลกับความทุกข์นนั ้ แต่เราใช้ พลังจากความทุกข์หรื อแผลนันที
้ ่เป็ นด้ านมืดเอามา
ใช้ ในด้ านสว่าง หยิบเอามาใช้ ในด้ านที่ก่อประโยชน์
กิตติธัช: ผมถือเป็ นความโชคดี หลังจากเจอกับปั ญหาที่สดใหม่มา ประเด็นในวงมีความคล้ ายคลึงกัน รู้สกึ ว่า
ได้ แสงที่เราจะนําพาเราออกจากมัน เพราะยังคิดวนๆ อยู่ จนสร้ างนํ ้าหนักในใจเราจนหายใจไม่คล่องไม่โล่ง แต่
พอฟั งพี่ๆ แล้ วลมหายใจเบาขึ ้น คงจะหลับสบายมากขึ ้น
นฤมล: มีโอกาสใคร่ครวญตัวเอง ความทุกข์ที่สดุ ยาวนานมากแล้ ว และเปลี่ยนไปตามกาลเวลา พอได้ ทบทวน
แล้ วจะเห็นกระบวนการเติบโตผ่านความทุกข์นนมา
ั ้ ความทุกข์ให้ บทเรี ยนที่ยิ่งใหญ่และช่วยผลักดันให้ เราทําสิ่ง
ดีๆ มากขึ ้น
หนึ่งฤทัย: จากการสะท้ อน จะมีแบบที่ยงั อยู่ตรงที่เกิดปั ญหาอยู่ กับก้ าวข้ ามปั ญหามาแล้ ว และจะมีจดุ ร่วม
บางอย่าง ต้ นตอของความทุกข์มีความสวยงามซ่อนอยู่ เมื่อผ่านมาแล้ ว เราลองมองย้ อนกลับไปดูสิ่งสวยงาม
นัน้ ก็ยงั สวยงามเหมือนเดิม
สิทธิโชค: ตอนเริ่มทํากิจกรรม แล้ วให้ เล่าเรื่ อง ความรู้สกึ แรกคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่คอ่ ยมีความทุกข์ในชีวิต ยิ่ง
ฟั งพี่ๆ สองคนเล่า แล้ วเดี๋ยวเรื่ องบางอย่างจะต้ องผ่านเข้ ามาในชีวิตเรา เราต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อม
อัจฉรา: ในกลุม่ สามคน ในเรื่ องความสัมพันธ์ สิ่งที่ก้าวผ่านมาได้ คือหยุดอย่างมีสติ ดูแลตัวเองและผู้อื่นด้ วย
พอย้ อนกลับมาเล่าเรื่ องอีกครัง้ เหมือนการเยียวยาตัวเองด้ วย เพราะเห็นศักยภาพที่เราใช้ ในการก้ าวผ่าน
เหตุการณ์นนมาได้
ั้
ตอนนี ้เรามีปัญหาบางอย่างเหมือนกัน แต่เราลืมนึกถึงบางอย่างที่เราเคยใช้ การกลับมา
ทบทวนอาจทําให้ เราจัดการกับปั ญหาที่เราเผชิญอยู่ตอนนี ้ได้ ด้วย
...
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สุกัญญา: บางทีความทุกข์เป็ นเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตหนึง่ เวลาเราเจอคนที่เขาฆ่าตัวตาย เราจะไม่วา่
เขาโง่เลย เพราะเราเคยทําสิ่งนันมาก่
้ อน แต่เราโชคดีที่ไม่สําเร็จ แล้ วเราจะเข้ าใจคนเหล่านี ้มากขึ ้น และทําให้
เรามองชีวิตในมุมบวกไปเลย ทําให้ เราจะมองโลกอีกแบบหนึง่ ไม่วา่ จะทุกข์อย่างไรแต่เราสามารถเอามาเป็ น
อีกมุมหนึง่ ในชีวิตได้ อีกด้ านหนึง่ คือปล่อยไปตามเวลา แล้ วเวลาจะจัดการให้ เอง
นิธิ: เมื่อทุกข์มาโปรด สุขจะโปรยปราย หมายถึงแม้ คนที่บอกว่าตัวเองมีความสุขที่สุด ชีวิตถูกออกแบบมาให้
ทุกข์ ถ้ าคนเกิด แก่ แล้ วตายเลยก็ดี เพราะไม่ต้องเจ็บ แต่โลกนี ้คงกลัวความเป็ นมนุษย์สบายเกินไป เลยเพิ่ม
ความเจ็บกาย เจ็บใจ ถึงจะบอกว่าเราจะทุกข์มากทุกข์น้อย ก็คือทุกข์ แต่ถึงจะบอกว่ามีความสุขจังเลย แต่ชีวิต
ของมนุษย์ถกู ออกแบบให้ ทกุ ข์ ความทุกข์เป็ นเรื่ องธรรมชาติ ธรรมดา ทุกข์ให้ สนุกแล้ วกัน
ปวีณา: ได้ ค้นพบเกี่ยวกับตัวเองบางอย่าง ที่ผา่ นมาเวลาให้ เล่าเรื่ องความทุกข์และการก้ าวข้ าม จะเล่าเรื่ อง
เดียวซํ ้าๆ ตลอด ก้ าวข้ ามสถานการณ์มาได้ แล้ วแน่ๆ แต่เราอยากเล่าเพื่อให้ คนอื่นเห็นว่าเราทุกข์มากแค่ไหน
แต่ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรกที่ไม่อยากเล่า เลยปิ๊ งในหัวว่า เป็ นครัง้ แรกที่ยอมรับกับตัวเองก้ าวข้ ามความทุกข์ไปแล้ ว
จริงๆ รู้สกึ ไม่อยากเล่า แต่ถ้าจะให้ เล่าก็คงเล่า เพราะเป็ นเรื่ องเดียวที่ทกุ ข์มากในชีวิต แต่เล่าให้ เพื่อนฟั งสนุก
เฉยๆ ขําๆ แล้ วสังเกตตัวเองจากการเล่าในวง จะใช้ คําว่าเฉลิมฉลองกับเรื่ องนี ้บ่อยมาก รู้สกึ ดีใจ อีกอย่างที่
ค้ นพบจากในกลุม่ คือ มนุษย์ทกุ คนมีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษบางอย่างที่จะสู้กบั ความทุกข์ได้ แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน
เวลาเจอความทุกข์จะใช้ คณ
ุ สมบัตสิ ว่ นตัวของแต่ละคนมาสู้ น่าสนุกว่า ชีวิตต่อไปของเราคือการค้ นว่า
คุณสมบัตพิ ิเศษของเขาคืออะไรและอาจไปช่วยเขาคัดและใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
กิตติรัตน์ (โจ้ ): รู้สกึ ว่าความทุกข์เป็ นเรื่ องต้ องเตรี ยมตัว คนหนึง่ ทุกข์เรื่ องกาย ความป่ วยไข้ ตัวเองยังไม่ป่วย
แต่ต้องเตรี ยมตัวเจอแบบเขา และความทุกข์จากครอบครัวที่ป่วย ส่วนเรื่ องของตัวเองเป็ นพลังงานที่ผา่ นมาแล้ ว
เราก้ าวข้ ามไปแล้ ว แต่ดเู หมือนมาเตือนเราว่าอย่าชะล่าใจ
นฤมล: เวลาเราพูดถึงความทุกข์แต่ละคน คงมีเหตุผลในการเลือกเรื่ องมาเล่าให้ คนคนนันฟั
้ ง รู้สกึ ว่าเหมือน
ธรรมะจัดสรร หมายความว่าเราต้ องการคําตอบอะไรอยู่แต่ยงั หาไม่เจอ เวลาเราได้ พดู คุย จะมีคําตอบนันมาให้
้
เสมอ ไม่มมุ ใดมุมหนึง่
ประชา: เรื่ องความทุกข์เป็ นเรื่ องสําคัญที่สดุ เรื่ องหนึง่ แต่เรี ยนกันน้ อยเกินไป โรงเรี ยนควรมีแบบเรี ยนเกี่ยวกับ
ความทุกข์ตงแต่
ั ้ ประถมถึงมหาวิทยาลัย เป็ นวิชาที่นา่ เรี ยน
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ขอให้ พวกเรายืนเป็ นวงกลมเข้ ามาชิดๆ กัน พูดคนละคําก่อนปิ ดวง
ปิ ดเวทีวันแรก
20.20 น.
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เวทีวันที่สอง (3 ตุลาคม 2559)
08.30 น.
เริ่มการประชุมช่ วงเช้ า
เจริญสติตามหลักโยคะ

ประชา: แต่ละเช้ าจะให้ อบุ ายที่ให้ เราเข้ าสูส่ มาธิหลายๆ แบบให้ เราเอาไปใช้ เมื่อวานตอนนอนเราใช้ การเจริญ
สติไปตามส่วนต่างของร่างกาย แต่เช้ านี ้จะเป็ นการเจริญสติตามหลักของโยคะ คือร่างกายเราจะมี 7 จักร
จักรล่างสุดอยูต่ รงฝี เย็บ หายใจเข้ าแล้ วเปล่งเสียงอือ ระหว่างเสียงอือ ให้ จินตนาการเป็ นดวงตะวันสี
แดง ถ้ าจักรนี ้สมดุล คนจะรู้สกึ มัน่ คง เพราะเป็ นจักรที่โยงเรากับดิน
ขึ ้นมาใต้ สะดือเล็กน้ อย เสียงอู เป็ นจักรสีส้ม คนจีนเรี ยกชี่ พลังทางเพศ พลังชีวิต ถ้ าหมดคนก็ตาย
ขึ ้นมาเหนือสะดือเล็กน้ อย อยูก่ ลางกระดูกสันหลังข้ อที่ 7 เป็ นเสียงโอ จักรสีเหลือง เป็ นความ
รับผิดชอบ
ตรงกลางหัวใจ เสียงอา จักรสีเขียว ความกรุณา เป็ นจักรที่โยงเรากับเพื่อนมนุษย์
เสียงเอ กลางลําคอ จักรสีนํ ้าเงิน เป็ นพลังของการสื่อสาร คนใช้ คําพูดเยอะ ต้ องสร้ างสมดุลของจักรนี ้
ให้ ได้ เพราะการแพทย์แผนจีน การพูดเป็ นการเสียพลังปราณมาก
ตรงตาที่สาม สมองส่วนหน้ า จะเป็ นตัวพัฒนาญาณหยัง่ รู้ เพราะความรู้ของมนุษย์ ไม่ได้ เรี ยนจาก
ความคิดอย่างเดียว แต่มาจากการปรับคลื่นให้ เข้ ากับพลังของธรรมชาติ กับพลังของคนอื่น เป็ นเสียงอี จักรสี
คราม
ส่วนกระหม่อมของเรา จะเป็ นเสียงโอมแต่ไม่เปิ ดปาก โอมกับโอจะไปสัน่ สมองคนละส่วน
เช้ านี ้เราจะทําขึ ้นไปหนึง่ รอบลงไปหนึง่ รอบ ถือว่าเป็ นหนึง่ รอบ เราจะทําสามรอบ
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ระหว่างที่เราปล่อยเสียง ก็ให้ จินตนาการเป็ นเสียง
อือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อูๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โอมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อูๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (ทําสามรอบ)
ขอทุกคนนัง่ ลงอย่างมีสติ นัง่ ตัวตรง ดูลมหายใจเข้ าออกตามธรรมชาติ ถ้ าจิตของใครวิ่งไปโน่นไปนี่ วิธี
ช่วยคือใช้ บทบริกรรมเช่น หายใจเข้ า หายใจออก หรื อเข้ า ออก ก็ได้ นะครับ หรื อคิดบทบริกรรมอื่นที่เหมาะกับ
เราตอนนี ้ก็ได้ เช่น ธรรมชาติกําลังนัง่ หายใจเข้ า ธรรมชาติกําลังดู หายใจออก คิดบทบริกรรมเองก็ได้ ให้ เหมาะ
กับจริตนิสยั ของเรา ... ขอให้ พวกเราแผ่เมตตาที่เราได้ ภาวนามาด้ วยกัน ให้ แก่พอ่ แม่ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์
เจ้ ากรรมนายเวร สําหรับคนที่เชื่อ อุทิศให้ แก่เทวดา ให้ แก่คนที่เรารู้จกั ญาติสนิทมิตรสหายและขยายไปทัว่ สกล
จักรวาล ขอให้ ท่านทังหลายได้
้
รับส่วนกุศลที่เราสร้ างในบัดนี ้ ขอให้ มีความสุขความเจริญ สุดท้ ายอุทิศส่วนกุศล
ให้ ตวั เอง ... (เสียงระฆัง)
เราจะทําความรู้จกั เพื่อนสองคนที่เพิ่งมาใหม่นะครับ ขอเชิญมานอนตรงกลางห้ อง แล้ วให้ ทกุ คนใช้
หนึง่ นิ ้วยกร่มขึ ้นสูงระดับไหล่ของเรา
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กลุ่มอะโบ๊ ยหมะ (สรุปเนือ้ หาวันแรก)
เมื่อวาน เนื ้อหาที่เรี ยนกัน คุยเรื่ องความคาดหวังเพื่อใช้ ในการจัดกระบวนการใน 4 วันนี ้ จะมีเรื่ องของ
มุมมองการเรี ยนรู้ใหม่ๆ ได้ เพื่อน ได้ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เรี ยนรู้มิตดิ ้ านในของตัวเอง การพักผ่อน และ
เครื่ องมือที่จะนําไปใช้ ในการกระบวนการเรี ยนรู้ พอมาถึงเกมมนุษย์ตา่ งดาว คิดว่าเป็ นการเรี ยนรู้ภาวการณ์
ของแต่ละคน ว่ามีผลต่อการตัวเองและการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างไรบ้ าง เรี ยนรู้เรื่ องของการอยูร่ ่วมกัน
เชื่อมัน่ ในกลุม่ หรื อทีมว่าจะสามารถทําตามเป้าหมายได้
ตอนเช้ า พอการที่เราไม่สื่อสารกัน แต่เราทํากิจกรรมผ่านการลงมือทําเลย ลองผิดลองถูกไปเรื่ อย ช่วง
บ่ายเป็ นกิจกรรมตาข่ายไฟฟ้า ส่วนหนึง่ เป็ นกิจกรรมที่ทําให้ เรามีความสัมพันธ์ เข้ ากันเป็ นทีมได้ ง่าย เพราะ
สลายท่าทีของการที่ร้ ูจกั แค่ผิวเผิน เพราะทําให้ เราต้ องสัมผัส เรายอมให้ คนที่เพิ่งเจอกันไม่แค่กี่ชวั่ โมง สัมผัส
และยกตัวเราได้ ทําให้ เราเรี ยนรู้เรื่ องการไว้ ใจวางใจเพื่อนร่วมทีมด้ วย และเห็นศักยภาพที่แตกต่างกันในหลายๆ
คน บางคนถนัดการใช้ แรงกาย ฐานใจ บางคนจะตบมือกันเป็ นกลุม่ เล็กๆ แต่ทงหมดเป็
ั้
นการสร้ างพลังให้ แก่
กลุม่ และทีม แนวคิดของการดูแลกระบวนการเรี ยนรู้ ว่าช่วงไหนเราจะยืดหยุน่ กติกาบางอย่าง ช่วยไหนจะผ่อน
ปรน หรื อรักษากติกาไว้ อาจารย์ประชาชวนคิดว่าให้ คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าคืออะไร และพลังงาน
ของกลุม่ หลายอย่างจะนําไปสูก่ ารออกแบบกระบวนการ
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พอมาช่วงคํ่า เราได้ มีโอกาสฟั งเรื่ องราวความทุกข์ของแต่ละคนในกลุม่ หลักๆ เป็ นเรื่ องการฟั ง ซึง่ เป็ น
การใช้ เครื่ องมือเยียวยาความทุกข์ของแต่ละคน ทําให้ เห็นว่าทุกคนมีความทุกข์เหมือนกัน มีวิธีการดูแลและ
คลี่คลายความทุกข์หลากหลาย และความทุกข์เป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต เป็ นแรงหรื อสิ่งที่ทําให้ เราพัฒนาและ
เติบโตขึ ้น
กลุ่มเมล็ดพันธุ์ (สรุปกระบวนการวันแรก)
กระบวนการที่เกิดเมื่อวาน กิจกรรมหลักๆ มีอยู่ 4 อย่าง ได้ แก่ แนะนําตัวประกอบท่า เพื่อละลาย
พฤติกรรมให้ เรารู้จกั กันในเบื ้องต้ น ต่อด้ วยเกมมนุษย์ตา่ งดาว ได้ เห็นตัวเองผ่านกระบวนการทํางานเป็ นกลุม่
ตอนบ่าย เกมตายข่ายไฟฟ้า คล้ ายๆ กับกิจกรรมแรก แต่สร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน พอตอนคํ่า เป็ นการ
เล่าเรื่ องความทุกข์ โดยเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ เพื่อนในกลุม่ ย่อยๆ ฟั ง โดยลักษณะกระบวนการทังหมด
้
ในวันแรก เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ นการทํางานร่วมกับคนอื่น และจะมีการสะท้ อนในตอนท้ ายกิจกรรมว่าเกิดอะไรขึ ้น
เพื่อนําพาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเห็นทีม และสะท้ อนกลับมาที่ตวั เอง และสะท้ อนกลับไปที่กลุม่ ใหญ่อีกทีเป็ นวัฏจักร
ถ้ ามองในภาพรวมของกระบวนการ เนื่องจากเวลา 4 วันจะค่อนข้ างสัน้ จึงเป็ นกิจกรรมที่ลงแรงแบบ
เต็มที่ ต่างจากทัว่ ไปที่จะเริ่มเข้ มข้ นทีละน้ อย แต่เราเข้ มข้ นแต่แรกเลย อย่างกิจกรรมแนะนําตัวใช้ เวลาสันๆ
้ พูด
ชื่อแต่ละคนไปเรื่ อยๆ การได้ ยินซํ ้าๆ ทําให้ เราได้ ยินชื่ออย่างรวดเร็ว มีประโยชน์มากในการนําไปใช้ เพื่อทําให้
เพื่อน 20-30 คนจํากันได้ อย่างรวดเร็ว
สร้ างกิจกรรมความคาดหวัง เป็ นการสร้ างการมีสว่ นร่วม เพราะข้ อตกลงที่อออกมาจากกลุม่ จะทําให้
กลุม่ ยอมรับเป็ นกติกาที่จะอยูร่ ่วมกัน เป็ นส่วนสําคัญที่ทําให้ ทกุ คนรู้สกึ ความรับผิดชอบร่วมกันตามมติ ส่วน
กิจกรรมชิงพื ้นที่ เหมือนเป็ นกระบวนการทํางานร่วมกัน แต่ใช้ ฐานของการทํางานกับตัวเอง เป็ นกระบวนการที่
สร้ างเป้าหมายร่วมบางอย่างของทุกคน แต่ละคนต้ องทํางานกับตัวเองเพื่อสํารวจความรู้จากการปฏิสมั พันธ์กบั
คนอื่นแต่พดู ไม่ได้ ทําให้ เรารู้จกั และเห็นตัวเองในการปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น
ส่วนกิจกรรมตาข่ายไฟฟ้า จากพูดไม่ได้ มาเริ่มพูดได้ เป็ นการให้ พลังกลุม่ ค่อนข้ างเยอะ เพราะเราพูด
กันได้ ในเวลาช่วงแรกที่เรายังไม่ค้ นุ เคยกัน เหมือนต้ องปรับหลายอย่าง แต่พอได้ มาทํางานร่วมกัน ทําให้ เรา
คุ้นเคยมากขึ ้น ในจังหวะที่สร้ างความไว้ วางใจ เป็ นกระบวนการที่สร้ างพลังให้ กลุม่ ค่อนข้ างเยอะ แต่ในแง่คน
จัดกระบวนการ การสร้ างความเข้ มข้ นขึ ้นอยูเ่ ป้าหมาย ช่วยให้ รักษาสมดุลในระหว่างจัดกระบวนการ ส่งผล
มาถึงช่วงคํ่า ที่ใช้ โจทย์ความทุกข์ เพราะเราเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ ้น จึงเปิ ดพื ้นที่ให้ เราได้ พดู คุยเรื่ องลึกๆ ได้
ในมุมของกระบวนกร ทีมหรื อตัวกระบวนกรใช้ สามอย่าง อย่างแรก ใช้ คําถาม โดยโยนคําถามให้ เกิด
การสะท้ อน แต่ลกั ษณะคําถามที่ใช้ จะตรงกับสิ่งที่ต้องการจะให้ นําเสนอ เช่น เกมแรกจะเป็ นคําถามสังเกตเห็น
อะไรในตัวเอง เห็นภาวะการนําในตัวเองอย่างไร มีผลต่อการทํางานอย่างไร ได้ เนื ้อหาทังตั
้ วเอง เรื่ องการทํางาน
หน้ า 37 / 129

และการทํางานร่วมกัน แต่พอไปกิจกรรมตาข่ายไฟฟ้า จะยกระดับของการใช้ คําถามขึ ้นว่า มองออกไหมว่า
ทําไมใช้ กระบวนการกับกลุม่ นี ้ หรื อกระบวนการจะทําให้ เกิดอะไรขึ ้น เหมือนยกระดับพวกเราไม่ใช่แค่ผ้ เู ข้ าร่วม
สะท้ อนที่ได้ เรี ยนรู้อย่างเดียว แต่ให้ มองออกถึงการออกแบบกระบวนการด้ วย
สอง การอ่านกลุม่ ตลอดเวลา เพราะการโยนกระบวนการที่เข้ มข้ นตลอดวัน เชื่อว่าตัวกระบวนกรต้ อง
อ่านกลุม่ ว่าไปกับกิจกรรมได้ ในแบบไหน พี่ประชาไม่ได้ ออกห่างจากตาข่ายเลย ไม่ใช่เพื่อจับผิด แต่ดตู ลอดว่า
เกิดอะไรขึ ้น เป็ นส่วนหนึง่ ของการอ่านกลุม่ ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง ทังที
้ ่คําถามเป็ นกลางๆ แต่การอ่านกลุม่ ออกมี
ผลต่อการรู้ว่ากลุม่ ไปถึงไหน และจะขยับการเรี ยนรู้ไปได้ ถึงไหนบ้ าง
ขมวดสุดท้ าย ลักษณะกระบวนการทังหมดเมื
้
่อวาน ไม่หนัก เหมือนอาหารไม่มีสีสนั ฉูดฉาด แต่ลมุ่ ลึก
ในเนื ้อหา สอง โดยกระบวนการถูกออกแบบให้ มีการสะท้ อนว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง และมีการเรี ยนรู้อย่างไร
กระบวนการถูกออกแบบมาอย่างดี ทังเรื
้ ่ องจังหวะว่าช่วงไหนหนักเบา ผ่อนปรน ช่วงไหนเป็ นจุดเน้ น รวมถึงการ
ควบคุมเวลา และอันสุดท้ าย โทนของอารมณ์ในกระบวนการทังหมดจะไปในทางเดี
้
ยวกัน
กลุ่มหนอด (อารมณ์ ของกลุ่มวันแรก)
แบ่งเป็ นช่วงๆ ตอนแรกๆ ที่เราทําความรู้จกั กัน เปรี ยบเป็ นดนตรี ช่วงแรกให้ พอจังหวะนิดหน่อย เรายัง
ไม่ร้ ูจกั กัน บางคนบอกว่าโดดเดี่ยวมาคนเดียว ยังรู้สึกอึดอัดไม่แน่ใจว่าจะมาทําอะไร ยังคลางแคลงใจ แต่เมื่อมี
กิจกรรมให้ ร้ ูจกั ชื่อกัน จะทําให้ ร้ ูสกึ ปลอดภัยขึ ้น อย่างน้ อยเราจําชื่อได้ รู้จกั กันในระดับหนึง่ ถัดมาเป็ นกิจกรรม
มนุษย์ตา่ งดาว ในระหว่างที่ทํา จะมีความรู้สกึ โมโห ท้ าทาย สนุก บางคนรู้สกึ ว่าเสี่ยง หรื อไม่ปลอดภัยในทาง
กายภาพที่จะต้ องก้ าวเดินออกไป
เกมมนุษย์ตา่ งดาว บางคนอาจรู้สกึ ผิดที่ตวั เองออกไปแล้ วทําให้ ถกู มนุษย์ตา่ งดาวยึดพื ้นที่ได้ การผ่อน
พักตระหนักรู้ มีหลายความรู้สกึ บางคนรู้สกึ ผ่อนคลายทางฐานกายและใจ นิ่งขึ ้น สงบขึ ้น แต่ส่วนหนึง่ ยังรู้สกึ
ยังคิดเยอะ นอนไม่หลับ ส่วนเกมตาข่ายไฟฟ้า ก่อนเริ่มกิจกรรมจะรู้สกึ ยากเกินไป กังวลว่าจะทําได้ ไหม มีความ
เชื่อใจเพื่อนมากพอหรื อยัง แต่พอทําไปแล้ วจะรู้สกึ ว่าเป็ นนํ ้าหนึง่ อันเดียวกัน ไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน มีความอบอุน่
รู้สกึ เป็ นพี่เป็ นน้ องกันมากขึ ้น พอทําได้ แล้ วจะรู้สกึ ปลื ้มปี ติในจิตใจ มหัศจรรย์ หัวใจพองโต
ช่วงคํ่า เป็ นเรื่ องความทุกข์ เราได้ ปลดปล่อยความรู้สึก ไว้ เนื ้อเชื่อใจเพื่อนร่วมกลุม่ หลายคนมีอารมณ์
ร่วม รู้สกึ ว่ามีเพื่อน มีคนพร้ อมรับฟั ง ไว้ วางใจกัน และได้ เยียวยาบําบัดตัวเอง หลายกลุม่ มีเรื่ องราวใกล้ เคียงกัน
เหมือนได้ คําตอบที่รอคอย ก่อนจากกัน จากหลายคนมาจากต่างที่ บางคนโดดเดี่ยว บางคนมาเป็ นกลุม่ แต่
สุดท้ ายก่อนแยกย้ ายจากกัน เรารู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียวกันมากขึ ้น และหลายคนบอกว่านอนหลับฝั นดี
(เพื่อนใหม่สามคนแนะนําตัว งานที่ทํา และแพสชัน่ ของตนเอง)
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ประชา: มีสองสามประเด็นอยากคุยต่อจากเมื่อวาน กิจกรรมตอนคํ่าเรื่ องการเรี ยนรู้เรื่ องความทุกข์ นอกจาก
การปลดปล่อยความทุกข์ ในแง่กระบวนกร การจัดกิจกรรมในช่วงเวลานัน้ เรื่ องนี ้ เพื่ออะไร การแบ่งปั นความ
ทุกข์สร้ างสนามพลังอะไรในหมูพ่ วกเรา

ศุภวิชช์ : เป็ นการเพิ่มความเข้ มข้ นของความไว้ วางใจ ตอนบ่ายเป็ นเรื่ องความไว้ วางใจทางกายภาพ ตอน
กลางคืนเปิ ดพื ้นที่ให้ เขาเข้ ามาในชีวิตเรามากขึ ้น
กิตติรัตน์ : ตอนเปิ ดพื ้นที่ จังหวะที่ปิดไฟ ทําให้ เราวางเป็ นตัวเราลง ตอนจังหวะที่เผชิญหน้ ากันใกล้ มากสาม
คน เหมือนออกจากพื ้นที่ปลอดภัยบางอย่าง เราเอาตัวเราเชื่อมโยงกับเพื่อน เราเข้ าถึงเพื่อนทังที
้ ่ยงั ไม่ร้ ูจกั กัน
มาก่อน การปิ ดไฟทําให้ จิตเราได้ ชิมความรู้สกึ สัมผัสเชื่อมโยงกัน”
ประชา: ในแง่ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การสร้ างบรรยากาศเป็ นเรื่ องสําคัญ บางคนจะใช้ ดนตรี ด้วย ทําให้
ความเป็ นตัวตนเราลดลง
ชรรินชร: นึกถึงคําว่าเพื่อนร่วมทุกข์ จริงๆ แล้ วความทุกข์เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ทกุ คน มนุษย์ทกุ คนมีความ
ทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง บางคนอาจจะมีความทุกข์ แต่มีกลไกกระโดดออกไปและบอกว่าไม่ได้ ทกุ ข์ แต่
ความทุกข์เป็ นธรรมชาติ การแบ่งปั นเรื่ องราวความทุกข์ ทําให้ เห็นเรื่ องราวว่าโคตรเหมือนกู เป็ นเพื่อนร่วมทุกข์
กัน อีกอันหนึง่ เชื่อว่าถ้ ามองในแง่กระบวนการ การทํางาน การเปลี่ยนแปลงสังคม ไม่วา่ จะทําในเนื ้อหาหรื อ
บริบทใด การรับฟั งเป็ นเรื่ องสําคัญ ถึงแม้ เราจะเคยนํากระบวนการมาหลายที แต่การนํากระบวนการกับอยูใ่ น
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กระบวนการจะได้ เรี ยนรู้ไม่เหมือนกัน และตอกยํ ้าเราว่าการฟั งเป็ นพื ้นฐานสําคัญที่ต้องทํางานกับมันเสมอ ใน
ฐานะการเป็ นผู้นําด้ วย
ฉัตรวรุณ: คิดว่าเป็ นการรู้จกั โลกภายในของเขาในอีกแบบหนึง่ การเข้ าถึงความทุกข์ มีความเปราะบางที่เราไม่
ค่อยได้ เปิ ดเผยออกมา เวลาได้ คยุ ผ่านเรื่ องเปราะบาง ได้ เห็นความเป็ นตัวเขาอีกแบบหนึง่
ปวีณา: เห็นความอยูร่ อดของมนุษย์ ถึงจะมีความทุกข์ แต่ท้ายที่สดุ ทุกคนรอดตาย และเห็นว่ามีความดีๆ ข้ าง
ในที่พร้ อมจะสู้
กิตติธัช: เหมือนได้ คําตอบหรื อทางออกจากการคุยกันจากการรับรู้เรื่ องราวของคน และเป็ นการปลดปล่อย
ตัวเองในภาวะก่อนที่เราจะมาเจอกัน เราเจอเรื่ องราวบางอย่างที่ค้างๆ คาๆ อยู่ ทําให้ เราไม่เปิ ดอย่างเต็มที่ ทํา
ให้ เราไว้ ใจ เราปลดปล่อย เราโล่ง เราได้ พงั กําแพง ความกังวลใจ ทําให้ เราเปิ ดรับการเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่
สุกัญญา: กรณีมีใครสักคนอารมณ์ออกมาเต็มที่จนควบคุมไม่อยู่ กระบวนกรจะทําอะไรได้ บ้าง
ประชา: กิจกรรมที่สร้ างพลังกลุม่ บางครัง้ เราใช้ การออกกําลังกาย แต่กิจกรรมอย่างเมื่อคืน เป็ นการสร้ างพลัง
กลุม่ โดยสร้ างสนามของความกรุณา สิ่งที่เรี ยกว่าเพื่อนร่วมทุกข์ เข้ าใจความทุกข์ของกันและกัน สร้ างสนาม
ของความกรุณาให้ เกิดขึ ้น ความกรุณาต่างจากเมตตา คือเวลาคนอื่นทุกข์ เราร่วมทุกข์กบั เขาด้ วย แต่เป็ นแบบ
มีสติ ไม่ใช่ทกุ ข์แบบฟูมฟาย เกิดความเห็นใจ เป็ นการสร้ างพลังกลุม่ ของความเห็นอกเห็นใจกันและกัน
พระพุทธเจ้ าใช้ คําว่าเพื่อนร่วมทุกข์เยอะมาก เกิดจากการเห็นทุกข์ของตัวเองและของเพื่อน คนที่จะกรุณาคน
อื่นได้ ต้องกรุณาตัวเองก่อน กิจกรรมเมื่อวานสร้ างสนามพลังของความกรุณา จะเรี ยกว่า Empathy หรื อ
Compassion ก็ได้
ผมลืมพูดเมื่อวานว่า สิ่งที่เราพูดเมื่อคืน เราจะไม่เอาไปพูดต่อ ถือเป็ นความรู้เฉพาะพวกเรา
ลม้ าย: เห็นด้ วยเรื่ องความกรุณา แต่คิดว่ามีเครื่ องมือสําคัญที่เรามักจะไม่คอ่ ยได้ ใช้ คือการฟั งอย่างตังใจ
้ ไม่
ซักถามระหว่างทาง เวลาที่เหลือ 10 นาที ทําให้ เขาดึงบางอย่างที่อยูใ่ นจิตข้ างใต้ สดุ ๆ ออกมา สิ่งที่เขาระบาย
ทําให้ เราล้ วงความทุกข์ของเขาออกมาโดยที่เขาเองไม่ร้ ูตวั แล้ วมาคลี่คลายความทุกข์ของเราเองด้ วย
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ชลิดา: ถ้ าเราไม่ได้ ทํากิจกรรมตอนบ่าย ตาข่ายไฟฟ้า อาจมีกิจกรรมอื่นๆ ในเรื่ องความไว้ วางใจที่ไม่เข้ มข้ น
ขนาดนัน้ แล้ วมาเล่าเรื่ องความทุกข์ จะได้ ผลไหม”
ประชา: สําหรับผม จะใช้ หลังจากคนรู้จกั กันระดับหนึง่ แล้ ว ถ้ าใช้ เร็วจะไม่ลงลึกเท่าไหร่ เรามีกิจกรรมหลักสอง
สามกิจกรรมที่ทําให้ คนไว้ วางใจกัน
วราพร: จริงๆ ใช้ โจทย์หลายๆ อย่างค่อยๆ ไต่ระดับเรื่ องการฟั ง อาจไมได้ กระโดดมาเรื่ องความทุกข์ อาจจะเริ่ม
จากความสุข หรื อความสําเร็ จก็ได้ ทําให้ เขาเห็นมุมเห็นความสามารถของตัวเองที่ทงสุ
ั ้ ขด้ วยทุกข์ด้วยได้ เป็ น
การใช้ โจทย์ชว่ ย
ประชา: จริงๆ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ หรื อตามหลักที่เราใช้ กนั เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็ นความรัก
หลายๆ มิติ เราสามารถสร้ างโจทย์ให้ แต่ละอย่างออกมาได้ บางโจทย์สร้ างสนามพลังความกรุณา บางโจทย์
สร้ างสนามพลังของมุทิตา ร่วมสุขกับคนอื่น ซึง่ เป็ นสิ่งที่สงั คมสมัยใหม่ต้องการมาก เพราะเราถูกระบบ
การศึกษาทําร้ ายให้ แข่งกันตังแต่
้ อนุบาล ทําให้ มทุ ิตาคนอื่นไม่เป็ น มีแต่อิจฉา การสร้ างมุทิตาจึงสําคัญมากต่อ
การเรี ยนรู้แบบนี ้
เสาวรัตน์ : โดยส่วนตัวไม่ชอบคําว่าทุกข์ และจากการทําโค้ ชชิ่งมาหลากหลายครัง้ มีหลายคนเป็ นเหมือนเรา
จริงๆ จะเลือกใช้ คํามาก พลิกประโยคให้ นมุ่ กว่า เพราะไม่ชอบโดยส่วนตัว จะหลีกเลี่ยงมาก ในศาสตร์ ของจิต
ใต้ สํานึกเป็ นด้ านลบ ยังทํากิจกรรม แต่จะใช้ คําถามอื่น สมมุตวิ า่ เราใช้ บางประโยค ในขณะที่เราเป็ นกระบวน
กร ในระดับผู้บริหาร เขาจะตอบกลับมาทันทีเลยว่า แล้ วถ้ าชีวิตผมมองว่าไม่มีความทุกข์ละ่ ผมไม่ทํากิจกรรม
ได้ ไหม เราก็ต้องเปลี่ยนคําถาม ณ ตอนนันเลย
้
ประชา: เรื่ องที่ถามจะนําไปสูก่ ารถกเถียงอีกเรื่ องหนึง่ เลย ผมเคยสัมผัสกับกระบวนการฝ่ ายนี ้ระดับหนึง่ สงสัย
ว่าสมมุตฐิ านอย่างนี ้ถูกไหม เพราะกลุม่ ที่เชื่อระบบนี ้เขาจะไม่ใช้ คําลบเลย แต่ใช้ คําบวกทังหมด
้
แม้ แต่
กระบวนการสัง่ ร่างกาย เช่น ขาเจ็บจะไม่ใช่คําว่าหายเจ็บ เพราะจิตใต้ สํานึกจะไม่ฟังคําว่าไม่ แต่ฟังคําว่าเจ็บ
ผมไม่อยากลงรายละเอียด จะยาว แต่คยุ นอกรอบได้
แต่ผมมีข้อสังเกตหน่อย ผมเคยเชิญอาจารย์สอนศาสนาเปรี ยบเทียบจากออสเตรเลียที่เขียนหนังสือ
เรื่ อง Two Master One Message (Roy C. Amore) บอกว่าพระพุทธเจ้ าและพระเยซู พูดถึงคําสอนเรื่ อง
เดียวกัน และกลุม่ ที่ผมชวนมาสอน เป็ นกลุม่ ชาวคริสต์เชื ้อสายคะฉิ่นที่ผมทํางานด้ วย พออาจารย์แกสอน แก
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บอกว่าประชา ผมสอนศาสนาเปรี ยบเทียบ แต่ร้ ูสกึ ว่าเลื่อนมาทางพุทธมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะคนพุทธสอนเรื่ อง
ความทุกข์ แต่หวั เราะรื่ นเริงสดใสตลอดเวลา ในขณะที่ศาสนาคริสต์สอนเรื่ องความสุข ความรัก แต่คนคริสต์มี
ความทุกข์มากเหลือเกิน แต่คะฉิ่นกลุม่ นี ้ถือคริสต์ และพวกหมอสอนศาสนาถูกทหารพม่าขับออกจากประเทศ
เมื่อปี ค.ศ.1962 เขาเลยโตมาจากคริสต์แบบวัฒนธรรมท้ องถิ่น แล้ วเขามีสขุ พอสอนกลุม่ นี ้แล้ วแกบอกว่า ผม
อยากจะกลับมาหาฝ่ ายคริสต์มากขึ ้น เป็ นการยกตัวอย่างว่า สมมุตฐิ านที่วา่ ใช้ คําแล้ วทําให้ คนเป็ นอย่างนัน้
อย่างนี ้ จริงไม่จริง ตังคํ
้ าถามได้
ส่วนที่พดู เรื่ องความทุกข์แล้ วมีคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ถ้ าพวกเราจัดกระบวนการเรี ยนรู้เรื่ องลึกๆ อาจ
เกิดขึ ้นได้ เพื่อนสนิทของผมคนหนึง่ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบลึกๆ ให้ ชาวพม่าอพยพที่โดนสึนามิ เขาอยู่ตํ่า
ที่สดุ ของคนเป็ นเหยื่อ เพราะไม่มีคนรู้จกั เขาเลย และตายเยอะเพราะทํางานในพื ้นที่เสี่ยง พอจัดไปสักพัก
ผู้หญิงที่สามีตาย ลูกเสีย ร้ องไห้ กนั ทังกลุ
้ ม่ เป็ นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มาก คําสอนของอาจารย์สายนี ้คือ ให้ เรา
อยูก่ บั เขา เปิ ดพื ้นที่ให้ เขาเสียใจ ร้ องไห้ ครํ่ าครวญ ไม่ต้องพยายามไปแก้ ไปทําให้ เขาดีขึ ้น หรื อทําให้ เขาหยุด
ร้ องไห้ แต่เราอยูก่ บั เขาด้ วยใจอุเบกขา กรุณา เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่พวกเราใช้ ถ้ าเป็ นสํานักที่ทําอาชีพนี ้อย่างเป็ น
ทางการ จะมีนกั จิตวิทยา นักจิตบําบัด อย่างชุมชนฟิ นด์ฮอร์ น สกอตแลนด์ เขาจะหาคนที่ร้ ูเรื่ องจิตบําบัดมา
ช่วย แต่โดยทัว่ ไป กระบวนการร่วมทุกข์จะไม่พยายามทําให้ ดีขึ ้นเฉพาะหน้ า แต่เปิ ดโอกาสให้ คนร้ องไห้ ครํ่ า
ครวญ โดยที่เรานิ่งๆ เขาจะค่อยๆ นิ่งลงๆ
สุกิจ: ในกระบวนการปลดปล่อยความทุกข์หรื อบอกเล่าความทุกข์ ผมไม่แน่ใจว่าใช้ กบั เยาวชนระดับไหนได้
ผมสังเกตตัวเอง เหมือนมาได้ สะกิดแผล เอาหนองข้ างในออก ถ้ าเยาวชนได้ สะกิดแผลตังแต่
้ ต้น น่าจะได้
ประโยชน์มากกว่า
วราพร: บางทีเยาวชนจะใช้ งานศิลปะเข้ ามาช่วย เช่น ใช้ สายธารชีวิต วาดเส้ นทางการเดินทางของชีวิต หรื อ
การเขียนแล้ วมาแลกเปลี่ยนกันในวงตอนกลางคืน แต่โจทย์อาจจะเปลี่ยนไป เช่น ความใฝ่ ฝั นในวัยเด็กที่ยงั
ไม่ได้ รับการตอบสนอง ของขวัญในชีวิตที่เขาอยากได้ ที่เก็บซ่อนไว้ ในลิ ้นชัก เป็ นต้ น แต่ประเด็นคือให้ เขาได้
แลกเปลี่ยนในวง 2 คน 4 คน 8 คน และวงใหญ่ เป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ คนมากขึ ้น สองคนยังไม่ท้าทายภาวะข้ าง
ในของเขา แต่จะโดดไปวงใหญ่เลยก็ไม่ได้ ต้ องค่อยๆ เปิ ด
อัจฉรา: จะคุยเรื่ องทุกข์เยอะมากในตอนปี 4 เรารู้ว่าในกระบวนการเรี ยนมีชว่ งเครี ยดด้ วย ทุกข์ด้วย เราเปิ ดให้
เขาคุยเรื่ องความทุกข์ แต่จะมีบางคนเปิ ดเรื่ องในวัยเด็ก หรื อปมในครอบครัวออกมา เราจะทําวงไม่เกิน 20 คน
บางคนร้ องไห้ หยุดไม่ได้ แต่จะมีนกั จิตวิทยาเข้ ามาช่วย จริ งๆ เยาวชนคุยได้ แต่กระบวนการคุยเรื่ องทุกข์ เราให้
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ทําผ่านการจัดดอกไม้ ให้ เขาอยูก่ บั ตัวเองก่อนวันสองวัน การที่เขาได้ เห็นเข้ ามาข้ างใน ทําให้ พบว่าการใช้ ชีวิต
ด้ วยกัน เขาไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละคนแบกอะไรหนักๆ มาเรี ยน ทําให้ เขาสร้ างสนามพลังที่จะดูแลกันและกันได้
ด้ วย
ประชา: ขอบคุณที่ชว่ ยกันเติมความรู้จากวง ขอตอบคําถามพี่สกุ ิจอีกนิด ผมเห็นพระอาจารย์สมบูรณ์ (สุมงั ค
โล) ท่านใช้ การหายใจเป็ นโยคะแบบหนึง่ หายใจเข้ าออกแรงๆ ทําให้ เด็กลงไปสูจ่ ิตใต้ สํานึก ปมมันออก เร็ วกว่า
ที่เราทํา ท่านใช้ วิธีเตือนให้ มีสติกลับมาอยู่กบั ปั จจุบนั แล้ วแยกปั จจุบนั กับตัวนันออกจากกั
้
น มนุษย์อาจจะมี
ความจําหรื อติดยึดกับความทุกข์บางอย่าง ถ้ าเราแยกระหว่างตัวที่ทกุ ข์กบั ตัวรู้ออกจากกัน จะเบา เห็นท่านทํา
กับเด็กมาเยอะ ได้ เห็นผลดีเหมือนกัน
ชรรินชร: อยากจะแบ่งปั นสันๆ
้ ว่า เราทําให้ เด็กเขารู้ตวั แบบนี ้ได้ หรื อเปล่า คือเราไม่ต้องสอนคําพระ มีอยูว่ นั
หนึง่ ลูกชายอายุ 14 ขวบมาพูดว่าอยากฆ่าตัวตาย แต่เรารู้วา่ เขามีความเสียใจจากบางอย่าง เราอยู่กบั เขา
ตกใจแต่ยงั สงบอยูไ่ ด้ ถามว่าเป็ นความรู้สกึ อะไร เขาเสียใจ แล้ วที่อยากฆ่าตัวตาย ความเสียใจบอกหรื อตัวเอง
บอกจริงๆ เหมือนเราสะท้ อนเขา ให้ ถามตัวเองว่าอยากตายจริงไหม เขาบอกว่าไม่อยาก เหมือนแยกแยะให้ เขา
เห็น พอไม่อยากปุ๊ บ เราบอกว่าลูกเลือกได้ วา่ จะดูแลตัวเองอย่างที่ตวั เองรัก หรื อทําตามความเสียใจที่บอกให้
ทํา
ประชา: อีกคําถามหนึง่ ถ้ าสรุปสิ่งที่กระบวนกรทําเมื่อวานทังวั
้ นเป็ นหนึง่ ประโยค กระบวนกรพยายามจะสร้ าง
อะไร ไม่ต้องเดาใจผม แต่ดจู ากกระบวนการจะเรี ยกว่าอะไร ถ้ าจะตังชื
้ ่อให้ มนั
“วันของการสร้ างความไว้ วางใจ
ของดีมีอยูก่ บั ตัว อย่ากลัวที่จะดึงมาใช้
เปิ ดความเป็ นมนุษย์ให้ เห็น
สร้ างพื ้นที่ร่วม” (ผู้เข้ าร่วม)
ในแง่ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ลงลึกกับชีวิต ประเด็นที่พดู มาทังหมด
้
อาจเรี ยกได้ วา่ “การสร้ าง
พื ้นที่ปลอดภัย” การเรี ยนรู้แบบนี ้จะเกิดขึ ้นได้ เมื่อคนรู้สกึ ปลอดภัย ไว้ วางใจ
มีทฤษฎีเบื ้องหลังอย่างหนึง่ คือ การเรี ยนแบบนี ้เป็ นการร่วมกันสร้ างองค์ความรู้ ความรู้ไม่ได้ มาจากครู
แต่มาจากทุกคน ครูมีสว่ นเติมด้ วย เอามาสังเคราะห์ด้วย แต่การฟั งอย่างจริงจังและเก็บประเด็นจากคนเรี ยน
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เป็ นเรื่ องสําคัญ การสร้ างความรู้แบบนี ้ตรงข้ ามกับการเรี ยนแบบแข่งขัน ซึง่ ความรู้จะไม่สง่ เสริมกันและกันจน
งอกงาม แต่กระจัดกระจาย กลับมาหาทฤษฎีองค์รวมที่พดู ถึงว่า องค์รวมเป็ นมากกว่าผลบวกของส่วนประกอบ
ย่อยๆ ถ้ าคนมีพื ้นที่ปลอดภัย พื ้นที่ร่วม มีพื ้นที่ไว้ วางใจ เปิ ดตัวเองได้ การเรี ยนรู้จะอุดมสมบูรณ์มาก เหมือน
เมื่อคืนที่เราคุยกันเรื่ องความทุกข์ จริงๆ แต่ละท่านที่พดู ออกมาเป็ นเพชรที่เรากลัน่ กรองมาจากชีวิต
ถ้ าเรามีเวลามากกว่านี ้ ผมจะให้ พวกเราลองจัดหมวดหมู่สิ่งที่เราระดมขึ ้นมา จะทําให้ เรากระชับขึ ้น แต่
เนื่องจากเวลาเราน้ อย ผมเลยช่วยจัดหมวดหมูใ่ ห้ จากที่เราคุยกันเมื่อวาน ผมดูแล้ วอาจจะจัดได้ 4-5 หมวด
หมวดสําคัญสองหมวด คือ การใคร่ครวญ ภาษาวิชาการ เรี ยกว่า “โยนิโสมนสิการ” และมีเพื่อนที่ดี มีคนฟั งเรา
มี “กัลยาณมิตร” สองเรื่ องนี ้เป็ นปั จจัยสําคัญมาก ผู้ร้ ูบอกว่า ถ้ าไม่มีสองเรื่ องนี ้ เราไม่มีทางเติบโต กัลยาณมิตร
สําคัญสุดยอดสําหรับวิธีเติบโตทางศาสนาพุทธ เพื่อนที่บอกเราเตือนเราตรงๆ ได้ ในสิ่งที่เราไม่อยากฟั ง ด้ วย
ความรัก เราต้ องการคนแบบนี ้
นอกจากสองส่วนนี ้ เรื่ องที่สําคัญมากคือ “ไม่หนีทกุ ข์” เห็นทุกข์ อารยธรรมสมัยใหม่ทงหมดสร้
ั้
างให้ เรา
มีความทุกข์ ไปช็อปปิ ง้ ดูหนัง แต่ถ้าเรากล้ า ไม่หนีความทุกข์ โอกาสที่จะคุยกับเพื่อนมีเยอะ ยิ่งต่างคนต่างอยู่
ในสังคมสมัยใหม่ ยิ่งมีโอกาสเป็ นทุกข์มาก
อีกส่วนหนึง่ ที่สําคัญมากคือมุมมองเรื่ องความทุกข์ ภาษาวิชาการเรี ยกว่า “สัมมาทิฏฐิ ” หลายคนพูดว่า
ความทุกข์เป็ นของธรรมชาติ ธรรมดา คนที่พดู คํานี ้ออกมาได้ ต้ องผ่านทุกข์มาพอสมควร เห็นแก่นสารของชีวิต
มาแล้ ว ถึงพูดออกมาได้ ซึง่ เป็ นของดี
มีคนบอกว่าความคิดของคนสมัยใหม่สว่ นมากเกิดจากความคิดของตัวเอง ความทุกข์สว่ นมากเกิดจาก
ความคิด แล้ วความคิดไม่ใช่ความจริง พระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าเป็ นการยิงลูกศรซํ ้าเข้ าไปในแผลเดิม หลายเรื่ องเป็ น
เรื่ องมุมมอง เช่น ปรับความทุกข์ ผลักดันให้ ทําสิ่งที่ดีงาม เตรี ยมรับทุกข์ เพราะเป็ นเรื่ องธรรมดา ถือว่าสําคัญ
มาก ถ้ าเรามีมมุ มองที่ถกู ต้ อง รู้จกั ใคร่ครวญ และมีกลั ยาณมิตร เราจะคลี่คลายตนเองได้ โดยหัวใจคือไม่หนี
ความทุกข์ พระพุทธเจ้ าพูดถึงอริยสัจ ข้ อแรกคือเห็นทุกข์ ถ้ าคนไม่เห็นความทุกข์ จะคลี่คลายตัวเองไม่ได้ การ
ใคร่ครวญต้ องมีสติ ถ้ าสติไม่ดี สมาธิไม่ดี ใคร่ ครวญไม่ได้ และจะหาเรื่ องวิ่งไปเที่ยวเพื่อหนีความทุกข์
เป็ นสิ่งที่ผมถอดออกมาจากการที่เราคุยกันเมื่อวาน แล้ วมาทําให้ ความรู้เป็ นระบบนิดหนึง่
(อธิษฐาน์แนะนําตัวเอง งานที่ทํา และแพสชัน่ )
พักเบรก
10.15-10.30 น.
กระบวนทัศน์ ใหม่
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วราพร: (อาสาสมัครออกมานอนกลางห้ อง) ให้ เราเขียนบนกระดาษว่า สิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้ า (อาสาสมัคร)
เป็ นอะไรได้ บ้าง นิยามสิ่งที่นอนอยูต่ รงหน้ าเราอย่างน้ อย 50 อย่าง ทังจากอดี
้
ต ปั จจุบนั อนาคต อาจจะ 50 ปี
ร้ อยปี พันปี หรื อเป็ นตัวเลขนับไม่ได้ ดูว่าจะเป็ นอะไรได้ อีกบ้ าง
(ทํากิจกรรม 15 นาที)

ขอเชิญ “กลุม่ อะโบ๊ ยหมะ+กลุม่ เมล็ดพันธุ์” “กลุม่ หนอด+กลุม่ หิ่งห้ อย” “กลุม่ แว่วหวาน+กลุม่ คิดสิ”
ยืนเป็ นตอนเรี ยงหนึง่ แล้ วเลือกสีประจําตัวของตัวเองหนึ่งสีและจําไว้
เราจะมีเวลา 5-10 นาที ให้ แต่ละคนกลุม่ เขียนสิ่งที่บนั ทึกในกระดาษว่า สิ่งที่เราเห็นเป็ นอะไรได้ บ้าง
โดยเขียนไม่ซํ ้าชนิดกันทีละหนึง่ อย่าง เขียนแล้ วให้ วนไปต่อท้ ายและเขียนต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะได้ ยิน
สัญญาณระฆัง เชิญค่ะ
(เสียงระฆัง)
กระบวนกรซักถาม
ตัวอย่างคําตอบ
“เป็ นภูเขาได้ อย่ างไร ตายแล้ วสลาย อาจเป็ นส่วนหนึง่ ของภูเขา
เป็ นยานอวกาศ เขาตายแล้ วธาตุในตัวเองกลายเป็ นเหล็ก
หิ่งห้ อย ตามหลักศาสนา เมื่อเขาตายแล้ วสามารถไปเกิดได้ ทกุ รูปแบบ
ระบบนิเวศ บนผิวหนังคนมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมาย
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ฝน ร่างกายคนมีนํ ้าเป็ นส่วนประกอบอยู่ เมื่อระเหยไปจะกลายเป็ นฝน
ไม่ เป็ นอะไร ถ้ าร้ อยปี พันปี ข้ างหน้ า อาจจะเป็ นธุลีหนึง่ ในแสนล้ าน” (ผู้เข้ าร่วม)
ช่วยจับคูก่ บั คนที่อยากคุย อยากแลกเปลี่ยนด้ วย ว่ากิจกรรมนี ้บอกความจริงอะไรเกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับ
โลก และชีวิตบ้ าง
(ทํากิจกรรม)
ช่วยสรุปคําตอบเป็ นหนึง่ ประโยคอย่างกระชับนะครับ
“ทุกคนตีความสิ่งที่เห็นจากประสบการณ์ของทุกคนที่ผา่ นมา
เราสามารถสลายไปเป็ นหน่อยย่อยที่เล็กที่สดุ แล้ วฟอร์ มตัวกลับมาเป็ นอะไรก็ได้
อะไรๆ ก็เป็ นไปได้ ในความคิด
แต่ละคนมีความคิดที่หลากหลาย
เป็ นไปตามกาลเวลา
ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันไป
ความจริงมีหลากหลาย ขึ ้นอยูก่ บั วิธีการมอง
ชีวิตเป็ นอนิจจัง
ไม่ใช่แค่เราเห็นอะไร แต่เราจับวางสิ่งที่เห็นมาตรงกับประเด็นในใจ
สิ่งที่เราคิดว่าอยากจะเป็ น มันอาจจะถูกอะไรกําหนดมาให้ เราเป็ น
บางทีเรามองคนอื่นแล้ วคิดว่าเขาเป็ นหรื ออยากให้ เขาเป็ นอย่างที่เราคิด
เป็ นอะไรก็ได้ และไม่เป็ นอะไรเลย
สิ่งที่เราเห็นอาจเป็ นความจริ งที่วดั ได้ และวัดไม่ได้
มองเห็นว่าเรากับเขาไม่ตา่ งกัน เพราะล้ วนแต่เปลี่ยนแปลงและมีสว่ นผสมของกันและกัน
เราเป็ นกันและกัน
ระบบการศึกษาที่ผ่านมา สอนให้ มนุษย์มองด้ วยระบบความคิดวิทยาศาสตร์ แบบเก่า ทันทีที่เห็นของ
สิ่งแรกที่คิดต้ องตอบให้ ถกู ที่สดุ นี่คือสสาร ร่างกาย แทนที่จะคิดรวมๆ หรื อผ่านการตีความด้ วย แสดงให้ เห็นว่า
ที่ผา่ นมาถูกโปรแกรมมาแบบนี ้
มีทงชุ
ั ้ ดที่เป็ นความคิดจากประสบการณ์ และความเชื่อมาผสมด้ วย
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มีความโต้ แย้ งและย้ อนแย้ งกันอยูข่ องชุดความคิดที่ ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นมา
ของตังแต่
้ หนึง่ ถึงห้ าสิบ จะเริ่ มจากจําได้ ก่อน แล้ วก็จําได้ +ความรู้ ต่อไปก็จําได้ +ความรู้+จินตนาการ
และสุดท้ ายก็จําได้ +ความรู้+จินตนาการและท้ าทาย” (ผู้เข้ าร่วม)
น่าสนใจ กิจกรรมเล็กๆ แต่เราลงมาได้ หลายมุม อยากจะชวนมองประเด็นหนึง่ ถ้ าเราต่างเป็ นกันและ
กัน ถ้ าเราเขาไม่แตกต่างจากกัน เปลี่ยนแปลงและผสมผสานกัน ถ้ านี่เป็ นความจริงของโลกและของชีวิต จะมี
นัยยะอย่างไรต่อการออกแบบชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา
ขอให้ คยุ ต่อกับคูข่ องตัวเอง จะได้ ระดมความคิดง่ายหน่อย
(ทํากิจกรรม 5 นาที)

ลม้ าย: นึกถึงคําสอนของอิสลามว่า มีประโยคหนึง่ บอกว่า เราคือเรื อนร่างเดียวกัน เราไม่ใช่แค่มนุษย์ แต่
หมายถึงมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั ธรรมชาติ และมนุษย์กบั พระเจ้ า ถ้ ามีอะไรกระทบส่วนหนึง่ จะกระทบส่วน
อื่น หรื อหยิกเล็บเจ็บเนื ้อ เป็ นสิ่งเดียวกันที่พงึ่ พาอาศัยเชื่อมโยงกัน มีคําถามต่อคนมุสลิมที่นบั ถือศาสนา
อิสลามเรื่ องความรุนแรง ซึง่ อยากจะถือโอกาสบอกว่า ไม่ใช่คําสอนที่แท้ จริง เพราะคําสอนที่แท้ จริงคือ เราคือ
เรื อนร่างเดียวกัน (แล้ วมีนยั ยะทางสังคมอย่างไร) พูดถึงการอยูร่ ่วมกัน ไม่ใช่แค่พงึ่ กันระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์
แต่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม เป็ นหนึง่ เดียวกับเรา มีคําว่าใบไม้ หนึง่ ใบ จะต้ องไม่เด็ดเพราะอยากเด็ด
กิตติ: ประเด็นที่มองเห็นคือ เราเป็ นสิ่งแปลกแยกบนโลก เรามีสร้ างกติกาที่อาจจะผิดเพี ้ยนจากธรรมชาติที่ควร
จะเป็ น มาทําร้ ายกันและเบียดเบียนชีวิตบนโลก สรรพสิ่งเป็ นสิ่งเดียวกัน แต่เราลืมไปว่าเราเป็ นกันและกัน มีแต่
ความเบียดเบียน มีแต่มโนภาพที่เราไปยึดติด (ระบบปั จจุบนั ไม่ได้ สร้ างตามหลักธรรมชาติ)
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สมศรี : ระบบสังคมในปั จจุบนั แยกเราออกจากธรรมชาติ ทังๆ
้ ที่จริงแล้ วเป็ นระบบองค์รวม แต่พอเรามองย้ อน
ในปั จจุบนั จะเห็นว่าเราถูกแบ่งแยกออกจากกันหมดเลย แล้ วไม่มองเห็นความเชื่อมโยงกันและกัน ทําให้ เขา
ออกแบบสังคมแบบแบ่งแยก
อัจฉรา: ถ้ าเรามองว่าเราเป็ นกันและกัน เราและเขามีผลต่อการเกิดความคิด ความเข้ าใจ เหตุการณ์ตา่ งๆ มอง
เรื่ องการเรี ยนรู้ เราเป็ นครู เราไม่สามารถกําหนดการเรี ยนรู้ได้ แต่มาจากเด็กพบเอง เราต้ องค่อยๆ เรี ยนรู้จาก
เขา แล้ วค่อยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ถ้ าเราคิดว่าไปด้ วยกันกับเขาได้ จะมาจากครูหรื อคนมีอํานาจเหนืออย่าง
เดียวทําไม่ได้
พิมพนิต (แมงปอ): บางอย่างเวลาเราเห็นในเด็ก ก็สะท้ อนมาจากพ่อแม่หรื อครู ถ้ าครูนิ่งลง เด็กจะนิ่งลง
เช่นกัน เห็นการเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกันในห้ องเรี ยน
ฉัตรวรุณ: ถ้ าเราเป็ นกันและกัน เราจะไม่กลัวกัน แต่เราถูกทําด้ วยระบบการศึกษาที่ทําให้ เรากลัวกัน มองเห็น
แต่ความแตกต่าง เลยไม่เคารพความแตกต่าง
ชรรินชร: มองจากมุมของพ่อแม่ พอไม่เห็นว่าเป็ นกันและกัน จะเกิดการแบ่งแยก สู่การเปรี ยบเทียบแข่งขัน
ระบบการศึกษา การใช้ ชีวิตจะขึ ้นสูจ่ ดุ ที่แต่ละคนเชื่อว่าดีกว่าเก่งกว่า เอาตัวรอด แต่ถ้าเรามองแบบไม่ต้อง
แข่งขัน เราจะยอมวางใจให้ มนุษย์คนหนึง่ โตจากชีวิตของเขา และดีที่สดุ กับชีวิตของเขา และเราโอเคกับชีวิต
เขาได้
เอกวัจน์ : อะไรก็เป็ นครูของเราได้ ไม่เฉพาะคนด้ วยซํ ้า อย่างเมื่อเช้ าไปนัง่ ดูหอยทาก มันไม่มีขาด้ วยซํ ้าไป เรา
เห็นคนพิการเรายังมีความรู้สึกแวบบางอย่างเลย ถ้ าเกิดเรารู้สกึ ว่าอะไรก็ตามเท่ากัน เป็ นกันและกัน ไม่ตา่ งกัน
เราเรี ยนรู้จากกันและกันได้
สุมาลี: ทุกสิ่งทุคนโยงใยเป็ นสายใยเดียวกัน ถึงแม้ เราเห็นสิ่งที่เกิดปั ญหาในสังคม และมองว่ามนุษย์คนนี ้เป็ น
ปั ญหา แต่ในฐานะเราเป็ นพลเมืองของโลก เรามีสว่ นรับผิดชอบการกระทําหรื อปั ญหาด้ วย แต่คนทัว่ ไปมักจะ
มองว่า เขาเป็ นตัวกวนหรื อปั ญหาของระบบ คําตอบอาจจะอยูท่ ี่วา่ เราไม่มองปลายทางว่าปั ญหาคืออะไร แต่
เราจะมองการที่คนคนหนึง่ มีปัญหา ระหว่างเส้ นทางทางเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง และใครมีสว่ นร่วมในการสร้ าง
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ชลิดา: ถ้ าเรามองว่าเราเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน ไม่ตา่ งกัน จะเกิดความเข้ าใจ ซึง่ สําคัญมาก พอเราเข้ าใจ
กันแล้ ว เราจะรู้สกึ ว่าเขาต้ องการไม่ตา่ งจากเรา และจะไม่มีใครเลยที่ถกู ละทิ ้ง ถ้ าพูดถึงระบบการศึกษา จะไม่มี
เด็กห้ องคิงห้ องบ๊ วย เด็กเรี ยนสายนี ้เก่งสายนี ้ไม่เก่ง ทุกคนทําไปตามความสนใจของตัวเอง แล้ วจะทําให้
การศึกษามีความสุขมากขึ ้น
สุกิจ: ความแตกต่างหลากหลายของความเป็ นมนุษย์คนหนึง่ ที่เป็ นได้ หลายอย่าง สะท้ อนถึงการออกแบบ
สังคม การอยูร่ ่วมในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นระบบใดๆ ต้ องมองความแตกต่าง เข้ าถึงความแตกต่าง แล้ วช่องว่าง
ต่างๆ จะลดน้ อยลง
สิทธิโชค: ปั ญหาอย่างหนึง่ ในสังคมคือ สังคมของเราจะสอนให้ เราแข่งขันกับคนอื่นและเอาตัวรอด แต่ถ้ามอง
ว่าทุกคนต่างเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน การเอาตัวเราให้ รอดหมายถึงคนอื่นต้ องรอดด้ วย ถ้ าเราอยูใ่ นหมูบ่ ้ าน
แห่งหนึง่ ถ้ าคิดแบบที่สงั คมสอนว่าเอาตัวเราอย่างไรให้ รอด แค่ย้ายออกจากหมู่บ้านก็จบ แต่ปัญหาไม่ได้ ถกู แก้
แต่ถ้าคิดว่าคนอื่นเป็ นส่วนหนึง่ ของเราเหมือนกัน แล้ วช่วยเขา พาไปด้ วยกันถึงจะแก้ ปัญหาได้
หนึ่งฤทัย: ตอนแรกที่ได้ รับโจทย์มา มองย้ อนไปกลับตัวเอง ถ้ าเรามองว่าทุกคนเป็ นกันและกันในแง่เพื่อน
มนุษย์ ถ้ าเรายอมรับตัวเองได้ เราจะยอมรับตัวเองอีกคนได้
นฤมล: การที่เราเป็ นส่วนผสมของกันและกัน ทําให้ มองว่าไม่วา่ เราหรื อเขา ถ้ าเราเมตตาต่อตัวเอง เราต้ อง
เมตตาต่อคนอื่น เราใส่ใจตัวเองก็ต้องใส่ใจกับคนอื่น แต่ในสังคมที่เป็ นอยู่ จะเจอคนทุกข์ยากและคนด้ อย
โอกาสเยอะ เขาจะกลัวคนที่อํานาจมากกว่า เราจะทําอย่างไรให้ เขารู้สกึ เท่าเทียมและมีคณ
ุ ค่าเหมือนๆ กัน
กิตติ: ผมรู้สกึ ว่าการมองเห็นคนอื่นจะทําให้ การเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลางลดลงไป เพราะการเอาตัวเองเป็ น
ศูนย์กลางเป็ นบ่อเกิดของทุกอย่าง เช่น ลัทธิชาตินิยม การเมืองการปกครอง การศึกษา เรามองแยกกันแล้ ว สิ่ง
ที่เราสอนนักเรี ยนคือ อันไหนสูงกว่าตํ่ากว่า อันไหนราชสํานัก อันไหนพื ้นบ้ าน ซึง่ มีจดุ เริ่มต้ นมาจากเรามองไม่
เห็นซึง่ กันและกัน หรื อเราสําคัญกว่าเขา ระบบจึงขับเคลื่อนไปโดยอัตโนมัติ
วัชระ: ผมมองว่าเราเป็ นกันและกันมีสองส่วน คือภายนอกและภายใน ภายในคือจิตวิญญาณ ภายนอกคือรูป
ร่างกาย เราได้ กินอาหารจากซากของสิ่งต่างๆ ที่ออกมาเป็ นอาหารจนก่อรูปมาเป็ นร่างกายและชีวิตของเรา เรา
ได้ เรี ยนรู้จากจิตวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้ สละชีพไว้ แล้ ว หากมองอย่างนี ้ เราจะมีความเอื ้ออารี เมตตาผู้อื่นว่า
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เขาเหล่านี ้เป็ นเลือดเนื ้ออันเดียวกับเรา จะไม่มีคนด้ อยหรื อตํ่ากว่า โง่กว่าฉลาดกว่า ไม่มีเด็กเกรดเอและเกรดซี
ในห้ อง จะทําให้ เราอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
นิธิ: หลักการดีมาก แต่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นเป็ นเรื่ องความเป็ นอื่น แม้ กระทัง่ ความเป็ นอื่นกับตัวเอง ยอมให้
เราไม่เท่ากับคนอื่น น้ อยกว่า ด้ อยกว่า การจะพูดเรื่ องการเป็ นของกันและกัน หลายคนยอมรับหลักการว่าดี แต่
มีอีกคนที่ร้ ูสกึ ว่า ค่าของฉันน้ อยนิดเดียวเอง ฉันจะเท่าคนอื่นได้ อย่างไร เป็ นการอนุญาตให้ ตวั เองเป็ นอื่นด้ วย
ตัวเอง
ฉัตรวรุณ: สิ่งที่พดู มาเป็ นสิ่งที่โลกอยากให้ เป็ น คําว่าอนุญาตให้ ตวั เองเป็ นอื่น มีเหมือนกัน เลยนึกถึงคําว่า
จริงๆ แล้ วเราใช้ อํานาจก็ได้ เพราะอํานาจเหมือนเหรี ยญสองด้ าน ถ้ าเราใช้ อํานาจเหนือ ไม่ได้ ไปเบียดบังอํานาจ
ภายในของเขาให้ ลดลง แต่ทําให้ เพิ่มขึ ้น อาจจะอนุญาตเขาให้ ปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งที่กกั เขาไว้ เป็ นกัน
และกันขึ ้นมาก็ได้
สุมาลี: มีสองส่วนคือ ส่วนที่จะเป็ นฐานที่จะเสริมหรื อทําให้ ความเป็ นอื่นหายไปด้ วยอํานาจภายในของเรา อีก
ส่วนหนึง่ มองว่าในระบบสังคมที่มีการออกแบบความสัมพันธ์ในเชิงการปกครอง ทําให้ เกิดระบบที่ไม่เท่ากัน
การตัดสิน และพอถูกทําให้ เป็ นอื่น กลายเป็ นเรื่ องเฉพาะของกลุม่ นันๆ
้ ที่ไม่ดี ซึง่ ตัดขาดจากความเชื่อมโยงต่อ
ความรับผิดชอบของคนในสังคม
กิตติรัตน์ : กําลังสังเกตตัวเองว่า ช่วงสิบปี แรกของตัวเอง ความรู้สกึ ของกันและกันค่อนข้ างจะดีมากเลย เรา
รู้สกึ ว่าเราเป็ นส่วนหนึง่ ของพ่อแม่ ครอบครัว และกิจกรรมร่วมบางอย่าง หลังจากนัน้ รู้สกึ ว่าจากการจัดระเบียบ
ชีวิต มีความรู้สกึ ว่าต้ องแข่งขันและกดทับตัวเอง ไม่มีความสุขเลย กําลังตังคํ
้ าถามว่า เรื่ องกันและกันเป็ นเรื่ องที่
ต้ องฝึ ก ทังที
้ ่เป็ นรากฐานของเราในสิบปี แรก เผอิญเมื่อสักสองสามวัน มีประเพณีชิงเปรต เรายังเป็ นส่วนหนึง่
ของเปรต แล้ วเราได้ แบ่งปั นให้ เปรตมาชิงกัน รู้สกึ ว่ากิจกรรมทางพุทธ หรื อทางสังคมต่างๆ ต้ องมีกิจกรรมมาก
ขึ ้นเพื่อให้ เราฝึ กความเป็ นกันและกัน ถ้ าไม่มีเราจะลืมตัวไปทุกทีเพราะการจัดระเบียบโลกใหม่
ประชา: ขอบคุณมากครับ เรื่ องที่ชวนคุยวันนี ้ ในแง่กระบวนกร เราคุยกันว่า ผมเตรี ยมสไลด์ไว้ ชดุ หนึง่ จะฉาย
เรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ แต่เพื่อนร่วมงานบอกว่าอย่าใช้ ฐานคิดมากเกินไป อย่าบรรยายมากเกินไป เลยออกมา
เป็ นกิจกรรมนี ้เพื่อนําเสนอเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ ซึง่ เป็ นหลักพื ้นฐานของวิธีคิด วิธีการมองโลกแบบใหม่
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ในทางประวัตศิ าสตร์ การสร้ างระบบที่ตรงข้ ามกับสิ่งนี ้ มีมาประมาณ 500-600 ปี นับแต่ยคุ ฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยา
การ ยุคฝรั่งตรัสรู้ ยุคแห่งความทันสมัย ยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม แต่ปัจจุบนั โลกกําลังเปลี่ยนกลับมาสูห่ ลักนี ้
พุทธ คริสต์ อิสลาม จริงๆ เรามองทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั หมด คือศาสนาส่วนใหญ่จะมองแบบ
องค์รวมมากกว่าแบ่งแยก และศัพท์ที่ใช้ มีหลายคํา ศัพท์พทุ ธเรี ยกว่า อิทปั ปั จจยตา ท่านติช นัท ฮันห์ เรี ยกว่า
Interbeing พอเลี่ยมแปลว่า “เป็ นกันและกัน” ใช่เลย ผมหาคําแปลภาษากัน เยี่ยมเลย Interdependent Coarising ถ้ าเป็ นหนังสือของฝรั่งเรี ยกว่า Systems View of Life
พักเที่ยง
12.00-13.00 น.
เริ่มการประชุมช่ วงบ่ าย
13.00-14.00 น.
ผ่ อนพักตระหนักรู้
14.00-16.00 น.
กิจกรรม “เดินตะปู”
ประชา: โจทย์คือให้ เพื่อนที่เปิ ดตาพาเพื่อนที่ปิดตาข้ ามไปฝั่ งโน้ น โดยถ้ าจะโดนตัวกันต้ องไม่พดู ถ้ าจะพูดต้ อง
ไม่โดนตัวกัน ห้ ามเขี่ยตะปู ถ้ าโดนจานต้ องกลับมาเริ่มต้ นใหม่
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คูท่ ี่ทําเสร็จแล้ วทังสองคนขอให้
้
บนั ทึกการเรี ยนรู้ของตัวเองลงในสมุด
(จับกลุม่ บ้ าน 5 คน เดินตะปูพร้ อมกัน)
นัง่ ล้ อมวง ให้ เวลาแบ่งปั นความรู้สกึ คนละ 1 นาที
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พิมพนิต: ได้ อยูก่ บั ความกลัว ความกังวลใจของตัวเองชัดเจน
หนึ่งฤทัย: ได้ ร้ ูวา่ ในที่สดุ ก็ทําได้
อัจฉรา: เห็นความประมาท ความชะล่าใจของตนเอง เพราะเคยเล่นเกมมาสองครัง้ แล้ ว จริงๆ ในแต่ละครัง้
ต้ องประเมินตัวเองว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิม แต่เราเล่นแบบเดิมจะสมดุลยาก ที่เรามัน่ คงได้ เพราะเราต้ องพิง
คนที่เราพาไปด้ วยเหมือนกัน
ลม้ าย: ขอบคุณมากที่มีความพยายามหาทางให้ เราทังคู
้ ผ่ า่ นอุปสรรคไปได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายให้
มากที่สดุ
นฤมล: เป็ นการฝ่ าข้ ามอุปสรรคที่ดยู ากมาก แต่เรามัน่ ใจทีมที่พาไปมาก พอรอบสอง เป็ นคนนําพาเพื่อนไปเอง
ได้ บทเรี ยนถึงสามครัง้ ครัง้ แรกเราเสี่ยงเกินไปที่วางเท้ าเพื่อนใกล้ ปัญหา รอบสองเราระมัดระวังเพื่อนแต่โดนเอง
รอบสามจึงผ่านไปได้ เพราะได้ บทเรี ยนแล้ ว
เสาวรัตน์ : เป็ นครัง้ แรกที่เล่นเกมนี ้ เป็ นผู้ตามก่อน รู้สกึ ว่าไว้ วางใจเขามาก ถามว่าทําไม เขาสัมผัสเราด้ วยมือ
เวลาเขาเคลื่อนที่จะจับมือเรา เหมือนใจกําลังสื่อว่าผมกําลังดูแลพี่นะ แม้ จะไม่ได้ พดู เลย แต่เรารับรู้ได้ เวลาเขา
จับทุกส่วนของเท้ าเรา แล้ วเอามือเขาไปสัมผัสพื ้นก่อน เรารู้เลยว่าเขายอมเจ็บก่อนเพื่อเรา ทําให้ ไว้ วางใจมาก
บางทีเขาใช้ เวลา แต่เรานิ่งมาก และเขาบอกทีหลังว่าเห็นพี่เฉยๆ ไม่กระวนกระวาย เพราะเรารู้วา่ คุณกําลังพา
เราไป เรารอได้ แต่พอเราไปนําเขา เรารู้สกึ ว่าล้ มเหลวมาก ด้ วยสภาพร่างกายที่ไม่ได้ สมบูรณ์ รู้สกึ อย่างเดียวว่า
เมื่อกี ้เราไม่ได้ เจ็บตัวเลย เราก็ไม่อยากให้ เขาเจ็บตัว เราเลยลืมตัว เอาเข่าลงบ้ าง เลยโดนหมุดทิ่มลงไป และ
เพื่อสื่อไปให้ เขา พยายามใช้ สมั ผัสเดียวกับที่เขาสัมผัสเรา เพื่อบอกว่าไม่ต้องห่วง แต่เขาขี เ้ กรงใจมาก เขา
พยายามไม่เป็ นภาระให้ เรา เรื่ องผู้นํากับผู้ตาม มองได้ ทุกบทบาท ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องครอบครัว สามีภรรยา พ่อ
แม่กบั ลูก ครูกบั นักเรี ยน และองค์กร ลึกมากเลย
สิทธิโชค: ตอนแรกเป็ นคนปิ ดตา ตังใจว่
้ าคราวนี ้จะไม่โกง ไม่แอบดู พยายามยืนให้ นิ่ง สัมผัสได้ วา่ ความเป็ น
ภาระของตัวเองยิ่งใหญ่มาก ขณะที่เพื่อนค่อยๆ พาไป วางใจเพื่อมาก ปล่อยให้ ตวั เองเป็ นภาระได้ อย่างเต็มที่
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แทบจะขี่คอกันแล้ ว เลยตังใจว่
้ าตอนเป็ นคนพาเพื่อนไป จะทําให้ ดี แต่ปรากฏว่าเพื่อนไปได้ เองด้ วยซํ ้า มีความ
มัน่ ใจในการเดินมาก ประทับใจรูปแบบที่เขานําเรา แต่พอถึงคราวที่เราต้ องนําบ้ าง รู้สึกว่าไม่คอ่ ยได้ ทําอะไรเลย
กิตติ: ถ้ าเทียบกับเมื่อวาน นึกถึงเพลงคาราบาว “วันนี ้เราเจ็บอย่างไร พรุ่งนี ้อาจเจ็บกว่านี ้” ไม่มีที่สิ ้นสุดของ
ความทุกข์ เราต้ องเตรี ยมพร้ อมรับสิ่งใหม่ๆ เสมอๆ ผมรู้สึกว่ามันเป็ นประสบการณ์สนุ ทรี ยะ เรามักจะถูกสอน
เรื่ องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การคิดถึงผู้อื่น แต่ผมคิดว่าเป็ นการจําลองสถานการณ์ที่นา่ สนใจว่า ถ้ าวันหนึง่
เราออกไปใช้ ชีวิตอยูบ่ นความเสี่ยง ต้ องดูแลตัวเอง คิดจะช่วยเขา เราต้ องทําอะไรก่อนบ้ าง การที่เราไม่มี
ศักยภาพบางอย่างแล้ วเราต้ องพึง่ พิงเขา ความรู้สกึ เหล่านันคื
้ ออะไร
วันหนึง่ ถ้ าเราไม่มีหรื อต้ องพึง่ คนอื่น รู้สกึ ว่าการมีอะไรโอบอุ้ม ณ เวลาที่เราไม่ร้ ูไม่เห็น หรื อสูญเสีย
อํานาจการควบคุมไป เป็ นบทเรี ยนที่นา่ สนใจมาก ที่จะดํารงตนอยูเ่ พื่อรับสิ่งที่เกิดขึ ้น การปิ ดตา การใช้ หู สัมผัส
ยิ่งผ่านไปเรื่ อยๆ ยิ่งกังวลน้ อยลง กลัวอย่างเดียวคือล้ ม ตอนเราสลับกัน เราจะรู้สกึ ว่าเขาและเราต้ องไม่ล้ม
เพราะเราจะรู้วา่ มีปัญหาเรื่ องการทรงตัวอย่างไร
อรอุมา: เห็นคือความเสี่ยงว่าจะเดินข้ ามไปได้ อย่างไร แต่พอได้ ทดลองทํา การเดินแต่ละก้ าว ตัวเองต้ องถอด
ถุงเท้ าออก เพราะถ้ าเท้ าเราสัมผัสกับความเย็น เราจะหาที่ยืนที่ปลอดภัย และการเดินแต่ละก้ าว เราจะรู้เลยว่า
ขาสัน่ มากแล้ ว เราต้ องหยุดตัวเอง เพื่อให้ ขาหยุดความสัน่ รวมถึงดูใจเต้ นของเราด้ วย ดูข้างหน้ าด้ วย อีกส่วน
หนึง่ คือ เรื่ องการดูกนั และกันกับคู่ แม้ จะเป็ นผู้นําผู้ตาม แรงบีบของมือกันและกัน การสัมผัสไหล่ เป็ นการดูแล
เอาใจกันและกัน อีกอย่างรู้สึกตื่นเต้ นตลอดเส้ นทาง
สุกิจ: มองเห็นว่าบางสถานการณ์ในชีวิตที่เราไปต่อเองไม่ได้ จําเป็ นต้ องไว้ ใจบางคนให้ นําไป ตอนปิ ดตา มี
เรื่ องจะสารภาพ ตอนแรกผมโกง แต่เดินไปได้ หน่อยหนึง่ ถ้ าเราผ่านไปแบบนัน้ เราจะไม่ภาคภูมิใจ ในที่สดุ
ไม่ได้ ดู อีกอย่างหนึง่ ความสําเร็จที่เอาเลือดเนื ้อแลกมามีคณ
ุ ค่า
ศุภวิชช์ : ผมคิดว่าอุปสรรคยิ่งยาก พอผ่านไปแล้ วยิ่งฟิ น ยิ่งยากแล้ วผ่านไปกับเพื่อนยิ่งฟิ นกว่าเดิมหลายเท่า
สมศรี: เป็ นคนกลัวเข็มมากๆ เห็นตอนแรกจะไม่เอาแล้ ว แต่ตดั ใจลุย ตอนแรกต้ องพาเขาไปด้ วย ยิ่งกลัวเข้ าไป
ใหญ่ แต่โดยความกลัวมีสิ่งหนึง่ ที่กลายเป็ นจุดที่ทําให้ เราโฟกัสแค่จดุ เดียว อีกอย่างหนึ่งคือ เขาไว้ ใจเรา จนทํา
ให้ เราไว้ ใจเขาและไปด้ วยกันได้ เกิดจากความร่วมมือกัน ทําให้ สามารถผ่านไปได้ ตังคํ
้ าถามกับเกมว่า ต้ องให้
เจ็บจริงอย่างนี ้เลยหรื อ บางคนเลือดไหล จริงๆ ตัวเองเคยเหยียบตะปูใหญ่กว่านี ้มา มันปวด เลยเสียว
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กิตติธัช: ผมมีความหลังฝั งใจกับตะปู ตอนอยู่ ป.2 โดนเหยียบว่าเจ็บแล้ ว ไม่ร้องไห้ เพราะเจ็บ แต่ร้องไห้ เพราะ
คุณครูดุ เลยมีความทรงจําไม่ดี ตอนแรกผมเป็ นคนนํา รู้สกึ ว่าการเป็ นผู้ตามไม่คอ่ ยยาก แต่เป็ นผู้นํายากเพราะ
ต้ องพาไปในเส้ นทางที่ปลอดภัย กังวลกับตัวเขาทุกอย่างจนตัวเราไปเหยียบตะปูเสียเอง เราพยายามจะใช้ มือ
และส่วนสัมผัสของเราทําให้ เขารู้วา่ ไว้ ใจเรานะ เราจะพาไปในทางปลอดภัย สุดท้ ายผ่านไปได้ แต่พอมาอยูใ่ น
สถานะผู้ตาม ค่อนข้ างกังวล แต่เราตกลงกันมาดี เพื่อนจะพาไปในเส้ นทางปลอดภัย เราปล่อยตัวเองก้ าวไป
เลย แต่ตอนไปเป็ นทีมเหยียบโดนไปนิดหนึง่ เพราะเราไปกับทีมที่หลากหลายรุ่น กลายเป็ นมีความกดดันมาก
ขึ ้น ทําอย่างไรต้ องไปให้ รอด สุดท้ าย ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้ อมที่เจ็บ โดนตะปู กดดัน แต่เราต้ องผ่านไปให้ ได้
เพราะเราไม่มีโอกาสแก้ ตวั
สุกัญญา: คุยกันว่าในฐานะที่ต้องเดิน แปลกมากว่าไม่กลัวแต่แรก และสนุกกว่าเกมตาข่ายไฟฟ้าเมื่อวานมาก
สิ่งสําคัญคือทําตัวอย่างไรก็ได้ ให้ ตวั เองใช้ ศกั ยภาพสูงสุด ย่อตัวไว้ ทําขาให้ เบา ต่อให้ เขาพาเราไปเหยียบ เรา
จะไม่เจ็บ เพราะเราจะไม่วางเท้ าทันที เราจะค่อยๆ วาง แค่นี ้จริงๆ แล้ วแป๊ บเดียวผ่าน เพราะเราจะทําตาม
จังหวะ ทําตามแผนที่วาง แต่สิ่งสําคัญคือนําตัวเองให้ ได้ ก่อน เพื่อแบ่งเบาภาระให้ เขา
วัชระ: ตอนปิ ดตาเดิน เราพยายามทําตัวให้ นิ่งที่สดุ ไว้ วางใจ และรักษาสมดุลของตัวเองให้ มากที่สดุ พอเพื่อน
เอามือมาแตะหลังเท้ า เราจะรู้สกึ ได้ ถึงความมัน่ ใจ มัน่ คง อบอุน่ ทําให้ นกึ ถึงชีวิตตัวเองมาก คนที่มาอยูเ่ ป็ น
คูช่ ีวิต เขาคงเชื่อเราขนาดหนัก อนาคตเหมือนคนถูกปิ ดตา แล้ วเชื่อมัน่ คนนําพาชีวิตไปมาก การแต่งงานมี
ครอบครัวก็เหมือนคนหนึง่ ถูกปิ ดตาไว้ อีกคนนําพา ทําให้ เห็นคุณค่าของการเชื่อมัน่ ซึ่งกันและกันมากๆ
ถิรศักดิ์: ตอนแรกเห็นตะปูแล้ วกลัวอยู่ แต่ไม่ถึงกับกลัวมาก ตอนแรกดูคนอื่นก่อน สังเกตดูแต่ละพื ้นที่ไม่
เหมือนกัน ฝั่ งหนึง่ ตะปูเยอะกว่า อีกฝั่ งหนึง่ จานเยอะกว่า เหมือนการวางแผนชนิดหนึ่งก่อนจะเข้ ามา ถ้ าเรา
ตัดสินใจเข้ าตรงที่ไม่ได้ คดิ ไว้ ก่อน อาจจะผิดพลาด พอเดินเข้ ามาแล้ ว มีความกังวลนิดหน่อย แต่ต้องวางแผน
ให้ คอ่ ยๆ ไป เพื่อไม่ให้ พี่เขาเจ็บ ตอนเป็ นผู้ตาม ก็ไว้ ใจ เหยียบก็เหยียบ บางทีก็ต้องมีผิดพลาดเป็ นเรื่ องธรรมดา
ของชีวิต
สุมาลี: ชอบนะ เพราะรู้สกึ ทําให้ มีสมาธิ เวลาทําแล้ วใจว่างมากๆ เรามีเป้าหมายร่วม ไม่มีคําถาม มีข้อสงสัยใน
การจะเดินทางไปด้ วยกัน ไม่มีวนุ่ วาย ฟุ้งซ่าน หรื อหมกมุ่นหรื อกังวลอะไร ทําให้ เรามีสมาธิมาก อย่างหนึง่ ที่
สําคัญของการเริ่มต้ นใหม่ ทําให้ เราคุยกันมากขึ ้น และรู้จงั หวะมากขึ ้น ทังตอนทํ
้
าสองคน และตอนทําด้ วยกัน
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เป็ นทีม การสื่อสารและฟั งกันทําให้ เราค่อยๆ ขยับและรอกันได้ เรามาตังคํ
้ าถามกับการทํางานในองค์กร ซึง่ มี
การทํางานเป็ นทีมเหมือนกัน แต่บางครัง้ มีอะไรบางอย่างที่ทําให้ ใจเราไม่วา่ งกับบางคน ทําให้ กลายเป็ นข้ อ
ติดขัดไปได้
เมธี: ตอนแรกไม่อยากจะทํา แต่ถกู กดดันจากคูข่ องผม พี่เขาคงเรี ยนบัลเลต์มาแน่นอน เพราะท่าที่ออกแบบให้
ผมมันวางเท้ าลําบากมาก แต่ผมก็แสบพอกัน ผมรู้วา่ ผมเรื่ องเยอะ ตอนปิ ดตา พอผมรู้สกึ ไม่ปลอดภัย จะดึงเท้ า
กลับมา แล้ วลอยค้ างอยู่ ไม่ร้ ูจะวางเท้ าอย่างไร เราแสบพอกัน ผมรู้วา่ พี่เหนื่อย แต่นนั่ ไม่ใช่ประเด็น แต่คเู่ ราคุย
กันประมาณหนึง่ เราเลือกใช้ สมั ผัส ไม่สง่ เสียง ระหว่างทางมีปัญหาคือก้ าวไปแล้ วรู้สึกว่าไม่ใช่จงั หวะก้ าวของ
มนุษย์ ร่างกายเราไปไม่ได้ แต่ผมพูดไม่ได้ ผมพยายามจะแสดงออกทางร่างกายหรื อบางอย่างว่าไปไม่ได้ และ
พี่เขารู้แล้ วใช้ วิธีสื่อสารกลับมาทางร่างกาย จะจับเท้ าผมไปอีกทางหนึง่ ถ้ ารู้สึกว่าผมไม่มนั่ ใจ พี่เขาจะเอามือ
รองไว้ ก่อนให้ เท้ าผมแตะก่อนจะเอามือวางข้ างบนกดลงไปอีกทีหนึง่ เบาๆ แล้ วให้ ความมัน่ ใจว่าตรงนี ้ปลอดภัย
ผมรู้สกึ ว่าเป็ นการใช้ ร่างกายคุยกันตลอดทาง เนื่องจากเราไม่ได้ เตี๊ยมกันมาว่าจะได้ เจออะไรบ้ าง ทําให้ เราได้
คุยกันด้ วยความรู้สกึ สัมผัสกันจริงๆ ค้ นพบว่าระหว่างทํากิจกรรมทังหมด
้
มีความรู้สกึ ปนเปกันไปหมด ทังวางใจ
้
บางช่วงไม่มนั่ ใจในตัวเองเลย กลัวว่าเราจะพาเขาไปถึงหรื อเปล่า บางช่วงสนุกมาก บางช่วยกดดัน รวมๆ
เละเทะไปหมด
ชนาเมธ: ตอนแรกเห็นตะปูแล้ วยังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไร พอฟั งโจทย์ ตอนให้ ทําไปก่อนจะโอเค กิจกรรมที่ได้
เรี ยนรู้กบั ตัวเองมากที่สดุ คือ ความคิดที่เกิดกับตัวเองค่อนข้ างเยอะระหว่างทํากิจกรรม เราไม่ได้ กลัวตัวเอง
บาดเจ็บ แต่กลัวคนอื่นบาดเจ็บ ในฐานะที่เราเป็ นนักการศึกษาคนหนึง่ ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เราจัด
แล้ วทําให้ เกิดความบาดเจ็บไม่วา่ ทางกายหรื อใจ ถ้ าเป็ นผมจะไม่ทํา มันทําให้ เราโกรธทุกขณะที่ทํากิจกรรมเลย
แม้ แต่ตอนที่เราพาพี่เขาไป แต่พอเราโกรธ สติเราหาย เราจะพาพี่เขาไปไม่ได้ เราก็ต้องหยุด จะเห็นกระบวนการ
ความคิดที่เกิดเป็ นรอบ แล้ วหายไป แล้ วพาพี่เดินต่อ ที่หยุดไม่ใช่แค่หาที่ แต่หยุดเพราะต้ องอยูก่ บั ตัวเอง เพราะ
รู้วา่ ถ้ าไปต่อต้ องพลาดแน่ๆ ยังไม่มีสติ
รอบที่เดินคนเดียว วิธีเดินของผมค่อนข้ างมีสติ คือลงหมดทุกก้ าว พื ้นมีความเย็น ทําให้ เรารู้หมดตังแต่
้
ลงส้ นเท้ ามาทีละนิด ได้ ฝึกตรงนันค่
้ อนข้ างเยอะ แต่เกิดเป็ นคําถามหลายอย่าง คําถามคือทําไมถึงเลือก
กิจกรรมนี ้ คุณค่าของกิจกรรมกับบทเรี ยนคุ้มกันหรื อเปล่า ถ้ ารู้วา่ การทํากิจกรรมแบบนี ้มีการเลือดตกยางออก
กับบทเรี ยนเมื่อเช้ าว่า การเห็นกันและกัน น่าจะเป็ นคุณสมบัตหิ นึง่ ของนักการศึกษา ผมไม่แน่ใจว่า การ
ออกแบบกระบวนการนี ้เห็นกันและกันหรื อเปล่า หรื อว่ารู้อยูแ่ ล้ วว่าจะต้ องเกิด แล้ วเราจงใจให้ เกิดต่อไป
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ฉัตรวรุณ: แวบแรกที่ให้ จบั คูก่ บั คนที่คเู่ มื่อเช้ า พี่เขานิ่งมาก รู้สกึ ว่าเขาพาเราไปได้ แน่ แต่เราไม่แน่ใจตัวเอง แต่
พอทํางานด้ วยกันจริงๆ มีคําว่าถ้ าเรามัน่ คงพอ ทุกก้ าวที่ย่างไปจะเป็ นจุดที่มนั่ คง และไปได้ เหมือนมีคลื่น
บางอย่างที่สง่ ถึงกัน และไปด้ วยคลื่นเดียวกัน ลมหายใจเดียวกัน ก้ าวไปพร้ อมกัน เราเป็ นคูท่ ี่ไปด้ วยกันแบบ
เงียบๆ แต่ไปถึงเป็ นคูแ่ รก รู้สึกว่าความมัน่ คงข้ างในสําคัญนะ แต่ถ้าเราไม่มนั่ คง คูเ่ ราจะรับรู้ได้ ว่าเราไม่มนั่ คง
จะทําให้ เขากลัวมาก และไม่ไว้ ใจ แต่ถ้าเรามัน่ คง จะทําให้ เรากล้ าที่จะไปกับเรา
ทวีวัฒน์ : ผมไม่เคยเล่นกิจกรรมนี ้ แต่ผมเคยเห็นคนเล่น และคิดว่าจะไม่เล่นเด็ดขาด เมื่อวาน พอเห็นตาข่าย
ไฟฟ้าแล้ ว คิดว่าต้ องเล่นกิจกรรมนี ้แน่ ตอนอาจารย์บอกว่าให้ จบั คูก่ นั ตอนเช้ า ผมเห็นความกังวลของน้ องนิด
หน่อย เราเลยปิ ดตาก่อน น้ องค่อยๆ อธิบาย ผมไม่โดนอะไรเลย แต่มีเสียงเล็กๆ ว่าโดนจาน เอาใหม่ ในใจตอน
นันเราเสี
้
ยดาย เพราะอีกก้ าวเดียวจะถึงแล้ ว ต้ องกลับมาทําใหม่ แต่ไม่ได้ โกรธนะครับ น้ องเขาดูแลดีมาก ผมไม่
โดนอะไรไลย แต่เขาโดนเพราะผมได้ ยินเสียโอยสองสามหน
พอถึงตาผมพาเขาไป เห็นความไม่รอบคอบของเราเลย ไม่ใช่แค่วางเท้ าเขาเสร็จแล้ วจะเสร็จ ผมวางอยู่
บนความหมิ่นเหม่ เราลืมคิดว่าเขาปิ ดตา การทรงตัวเขาไปปกติ เลยโดนจนได้ ไม่ได้ แค่หนเดียว โดยพร้ อมกัน
สองลูกเลย พอเป็ นแบบนัน้ ผมเริ่มโกงแล้ ว เริ่มเลื่อนหมุดออก พอตอนเล่นเป็ นกลุม่ โอเคมากเลย ค่อยๆ เดินไป
ชลิดา: ได้ เห็นตัวเองชัดเจนมาก ในแง่การเป็ นผู้นําผู้ตามและการทํางานเป็ นทีม ตอนแรกเป็ นผู้ตามก่อน ความ
ไว้ ใจเต็มที่เลย เป็ นผู้ตามที่ดีมาก เขาพาไปไหนก็ไป แต่ปัญหาคือพี่เขาพยายามสื่อสารกับเราด้ วยท่าทาง กด
เท้ าคือให้ หยุด แปะข้ างๆ คือให้ ไป แต่เราไม่ได้ ฟัง เพราะเราชินฟั งด้ วยหู ไม่ได้ ฟังด้ วยกาย เลยทําให้ พี่เขาหนัก
พอเราจับบ่าเขา จะได้ ยินเสียงถอนหายใจ และเหงื่อเริ่มซึมเต็มไปหมด เรารู้สกึ ได้ แต่เราไม่ร้ ูเลยจนเสร็จ พี่เขา
ถึงบอกว่าพยายามสื่อสารกับเราอยูน่ ะ แต่เราไม่ร้ ู เลยคิดว่าการเป็ นตามที่ดีนอกจากทําตามแล้ ว ต้ องฟั งจริงๆ
ด้ วยอายตนะทังหมดที
้
่มี
ตอนเป็ นผู้นํา ก่อนหน้ าจะพาเขาไป คุยกันก่อนว่าจะสัญลักษณ์แบบไหน และพี่เขาทําตามเราอย่างดี
แต่เราเป็ นคนเท้ าสัน้ เท้ าเขายาวกว่าเท้ าเรา มีบางครัง้ ที่เรากะไม่ถกู ทําให้ เขาโดนตะปูตําสองครัง้ และมีจงั หวะ
หนึง่ ที่เราโดนตะปูตําแล้ วส่งเสียงร้ องออกมา เรารู้สกึ ว่าไม่ได้ เราเป็ นคนนําอยู่ เราต้ องทําให้ เขารู้สึกดี
ตลอดเวลา โดนครัง้ ที่ 2 3 4 5 6 7 8 เราพยายามไม่ร้อง เพราะเขาต้ องมัน่ ใจในตัวเราเต็มที่ อีกอย่างหนึง่ ที่เห็น
ชัดเจนคือ เวลาจะนํา ไม่ใช่แค่ถอยออกมาก้ าวเดียว ต้ องถอยสองสามก้ าว เพื่อดูวา่ พื ้นที่ปลอดภัยจริงๆ ใช่ไหม
แต่ก็ยงั โดนตะปูตํา น่าจะไปใช้ ได้ เยอะในฐานะครู ถ้ าจะชี ้แนะนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ต้ องถอยออกมาอีกนิด
หนึง่ ไม่ใช่แค่ก้าวเดียว แต่สองถึงสามก้ าว เพื่อให้ เห็นจริงๆ ก่อนจะพาเขาไป
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ส่วนการทํางานเป็ นทีม คุยกัน และบอกว่าไปเพราะอยากไป เห็นเลยว่าตัวเองทํางานเป็ นทีมอย่างไร
พอเห็นพี่สกุ ิจเลือดออก มีคนหนึง่ เจ็บ ใจเราไม่เอาแล้ ว ปกติเป็ นคนไม่กล้ าพูด แต่เราพูดเลยว่าเราหยุดเล่นไหม
คะ เลยเกิดคําถามในใจตัวเองว่า ถ้ าเป็ นห้ องเรี ยน มีเด็กคนหนึง่ เจ็บ แต่อีกคนที่มีศกั ยภาพอยากไป เราจะทํา
อย่างไรกับความรู้สกึ นี ้ในห้ องเรี ยนด้ วยกัน ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าจะต้ องทํางานเรื่ องนี ้อย่างไร แต่ต้องคิดต่อไป
อีกอย่างหนึง่ เราเคยเรี ยนการทํางานของสมอง เขาบอกว่ามนุษย์เราเรี ยนรู้จากความเจ็บปวดได้ ดีกว่า
ความสุข เลยคิดว่าอาจารย์น่าจะสอนเราเพราะอย่างนี ้กระมัง
นิธิ: รู้สกึ ขอบคุณพี่รินมากๆ เป็ นคนไว้ ใจคนอื่น ไม่ไว้ ใจตัวเอง ทําอะไรก็ทํา ไม่ได้ เตรี ยมกันเลย ค่อยๆ อ่านไป
ผ่านสัมผัส เรากลับมาเริ่มใหม่สองสามครัง้ แต่ไม่เป็ นไร พร้ อมพลาด พอถึงตาเรา รู้สึกสนุกมาก เหมือนเกมปี น
หน้ าผาแนวราบ ช่วงปิ ดตาอยู่ อยู่ดีๆ มีชว่ งที่อยากร้ องไห้ เพราะมีคนมาดูแลเรา ดีจงั เลย เพราะปกติอารมณ์
แบบนี ้คือเราไปดูแลคนอื่น นานๆ จะมีคนมาดูแลเรา รู้สกึ ว่าการเรี ยนรู้ทกุ อย่างมีความเจ็บปวด ถ้ าไม่ผา่ นอันนี ้
ไม่ยอมเจ็บก็อยูอ่ ย่างนันแหละ
้
ไม่ต้องไปไหน ไม่ไปไม่เจ็บ ปลอดภัยดี คือใช้ ชีวิตเสี่ยงๆ เสียบ้ าง เป็ นการจําลอง
สถานการณ์ความเสี่ยงในชีวิต มีความเป็ นไปได้ ทกุ ความเสี่ยง ถ้ าคิดว่าเป็ นไปได้ มันจะผ่านไป แม้ จะโดนตําอยู่
ดี แต่พอผ่านไปแล้ ว อย่างแรกคือรู้สกึ ขอบคุณการที่ไม่เดียวดายบนโลกนี ้ การที่ไม่ต้องมีใครก็ได้ อยูก่ บั เราไป
ตลอดชีวิต แต่ถ้าเราล้ มและไม่มาบอกว่าไม่เป็ นไร ไม่เจ็บ เพราะมันเจ็บ แต่คอ่ ยๆ ประคองเราลง ค่อยๆ มีคน
บอกว่าฉันอยู่ตรงนี ้ แต่ทงหมดไม่
ั้
ปลอดภัยนะ
ชรรินชร: เป็ นประสบการณ์ที่ดีมาก ไม่มีการพูดสักคําเดียว แค่ถามว่าอยากปิ ดก่อนหรื อนําก่อน ตัวเองเคยเล่น
มาแล้ ว และเป็ นคนนําก่อนเหมือนกัน ประสบการณ์ครัง้ แรก คนตามเราต่างจากแอม เขากลัวมาก เราต้ อง
ค่อยๆ ดูแลเขา พอมาครัง้ นี ้ เราเลยค่อยๆ ไปก้ าวเล็กๆ ไม่สื่อสารมาก แต่มีจงั หวะที่เราโอเค และมีจงั หวะที่แอม
ขยับขาก่อนเหมือนส่งสัญญาณให้ ไปเร็วขึ ้น ส่วนตัวเลยรู้สกึ ว่า ในฐานะผู้นําไม่วา่ จะในบทบาทไหน แม่ ครู
ผู้ปกครอง เหมือนเราจะเอาเฉพาะประสบการณ์เดิมมาไม่ได้ เลย เราต้ องให้ จงั หวะเขาด้ วย พอเขาเร็ วขึ ้น เรา
เลือกจะเร็วตามเขา แต่จดุ ที่ขาจะลงมีตะปูอยู่ เราต้ องส่งสัญญาณว่าเธอต้ องเบี่ยงขานะ ทุกความเสี่ยงมี
ช่องว่างเสมอ ขาแอมจะถูกเหยียบอยู่บนตะปูรายรอบบ่อยมาก ใจเรานึกเลยว่า ถ้ าเรามีลกู หรื อเด็กที่ต้องพา
เดิน แวดล้ อมอยูใ่ นวงยาเสพติด แต่ไม่ต้องสัมผัสมัน อยูก่ บั มัน เราต้ องพาด้ วยจังหวะแบบนี ้ เพราะถ้ าเขาไป
แล้ วเรายัง้ จังหวะเขาจะสะดุดและจังหวะที่ไปด้ วยกันจะไม่ใช่ เราแค่ดแู ลไม่ให้ เจ็บ ให้ ปลอดภัยจากตะปูที่
แวดล้ อม แล้ วไปกันอย่างนี ้ แต่มีจงั หวะที่ตวั เองได้ เรี ยนรู้ว่า พอเราตามจังหวะเขาไม่ไหว เพราะความเมื่อย แต่
ต้ องขอบคุณมากที่พอเราส่งสัญญาณไปให้ เขาจะหยุดเลย เหมือนเราสื่อสารกันได้ ตลอด เหมือนขอพักก่อน
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แล้ วเขาหยุดโดยไม่มีคําถาม ไม่ร้ ูสกึ อึดอัดอะไรเลย ได้ เรี ยนรู้อีกคือเรื่ องจังหวะที่รับส่งกันและกัน ไม่ได้ มีความ
เป็ นผู้นําแล้ วต้ องนําในแบบของเรา แต่เป็ นพลวัต การเคลื่อนไปด้ วยกัน
มีอีกเรื่ องหนึง่ ยังไม่มีใครพูดเรื่ องการเปรี ยบเทียบและการแข่งขัน แต่จดุ ที่เราพบคือการเปรี ยบเทียบ
และแข่งขันไม่ได้ มาจากระบบข้ างนอกที่กดดันเข้ ามา แต่อยูใ่ นใจเราเอง ตอนเดิน พอคูไ่ หนเดินไปถึง แล้ วมี
เสียงปรบมือเกรี ยวกราวมาก แวบหนึง่ ในใจเราคือ มีคนไปถึงแล้ ว แต่ไม่ใช่วา่ เราอยากไปถึง แต่แอมจะรู้สกึ ว่า
ตัวเองช้ าไหม หรื ออยากได้ เสียงนันไหม
้
แต่พอตัวเองทันกับตรงนี ้ ต้ องรี บวางลงเลย เพราะจะเป็ นตัว ผลักดันให้
เราเข้ าไปสูร่ ะบบการแข่งขันเอง โดยระบบข้ างนอกแค่ชื่นชมอยู่ แต่เราหยิบมาเปรี ยบเทียบและแข่งขันเอง
ดังนัน้ อย่าไปโทษระบบ แต่เป็ นตัวเราไปหยิบเข้ ามาผลักดันตัวเองหรื อเปล่า
เอกวัจน์ : ประสบการณ์คืออีกก้ าวเดียวจะถึงแล้ ว แต่เตะจานเสียก่อน โกรธกกมากที่ไม่ให้ ผา่ น ผ่านมาอีก
ขณะหนึง่ ก็เข้ าใจได้ วา่ เป็ นกติกาที่ตกลงกันไว้ แล้ ว เลยต้ องทําใจยอมรับ และกลับมาเริ่มใหม่ มันได้ จดั การ
ตัวเอง เอาความโกรธออกก่อนถึงจะเริ่มเล่นใหม่ได้ อีกเรื่ องหนึง่ ผมคิดว่าเกมนี ้ทําให้ ปลอดภัยได้ เช่น ไม่ใช้
หมุด แค่เตะแล้ วล้ มเฉยๆ แต่ไม่แหลม หรื อแหลมแต่ไม่ทิ่ม ไม่เสียเลือดเนื ้อ น่าจะทําให้ เกมสนุกเท่ากันได้ โดย
ไม่ต้องอันตรายขนาดนี ้
ปวีณา: สนุก ชอบเล่นเกมอยูแ่ ล้ ว เป็ นคนที่ชอบกระโจนเข้ าไปแล้ วแก้ ปัญหาหน้ างาน ทังเรื
้ ่ องการงาน การเรี ยน
ความสัมพันธ์ เลยทําให้ ชีวิตมีเรื่ องยุง่ ๆ ตลอดเวลา หรื อการเรี ยนเหมือนกัน อยากเรี ยนเรี ยนเลย อยากทํางาน
ทําเลย ชอบเรี ยนรู้จากสิ่งที่เกิดตรงหน้ ามากกว่าวางแผนไว้ ก่อน แล้ วปั ญหาเกิด ตอนแรกสนุก อยากเล่น และ
รู้สกึ อยากเป็ นคนนํา ดูแล้ วน่าจะทําได้ ไม่เป็ นไรหรอก เราแค่ดแู ลความปลอดภัยของพี่เขา ปรากฏว่าพี่เขาไม่
โดน แต่ฉนั โดนลึกมาก พอดึงออกมาแล้ วไม่เจ็บอย่างที่คิด ต่อจากนัน้ เลยไม่สนใจว่าจะโดนหรื อเปล่า เล่นไป
เลยโดนเต็มเท้ าไปหมดเลย
เราใส่ใจความปลอดภัยของเขา แต่เรามัวแต่สนุกของเรา เลยกลายเป็ นเราโดนตลอดเวลา แค่ดีดออก
จากเท้ าแล้ วเล่นต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ าม พอเราสนุกมากๆ เราลืมดูวา่ วิธีการก้ าวเดินของพี่หรื อนํ ้าหนักก้ าว
ของเขาที่อาจไม่เหมือนกับเรา พอเรารู้สึกว่าไปได้ เราก็จะลากขาเขาไปเลย แต่จริงๆ พี่เขาถ่ายนํ ้าหนักไม่ได้ ทํา
ให้ พี่เขาเสียการทรงตัวบ่อยมาก สักพักพอเปลี่ยนมาเป็ นคนตาม เลยคนพบว่าตัวเองไม่เหมาะจะเป็ นผู้นํา และ
เป็ นผู้ตามที่ดี ชอบตาม เพราะพอเป็ นผู้ตามเราจะรู้วา่ ต้ องทําอะไร มีจดุ แข็งจุดเด่นตรงไหนให้ เขามาช่วยเสริม
ในจุดที่เราไปไม่ได้ หรื อเรามองไม่เห็น และเรารู้สกึ ว่ามันไปได้ โชคดีที่ช่วงหลังมาเรี ยนลีลาศ ทําให้ เรารู้วิธีการ
ถ่ายนํ ้าหนัก การทรงตัว แล้ วปล่อยให้ พี่เขานําไป พอเดินไปจนเกือบสุด จู่ๆ รอบข้ างเงียบไปหมดเลย รู้สึกว่า
เหมือนภาวะที่สองคนรวมเป็ นหนึง่ เดียว คล้ ายๆ ตอนเล่น Mirror คือไปด้ วยกันเงียบๆ แล้ วไม่ร้ ูสกึ ว่ามีอปุ สรรค
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อะไร เพราะเราไว้ ใจ ไม่ร้ ูจะทําอะไร เลยเน้ นท่าสวยดีกว่า และถึงปลายทางได้ พอกลับมานําอีกครัง้ มีแผลไป
ตลอดทางเหมือนเดิม แต่เรารู้แล้ วว่า ต้ องให้ เขาก้ าวไม่ไกลเท่าไหร่ พอเราสนุกและไม่กลัว เราจะไม่คอ่ ยโดน
แล้ ว แต่ทําให้ เราเหยียบจานซํ ้าซาก เกรงใจพี่เขามาก เราลืมถามว่าเขาอยากเริ่มใหม่ไหม แต่พอเป็ นทีมแล้ ว ไม่
มีปัญหา แต่ยงั เตะจานอยูด่ ี
กิตติรัตน์ : ตอนประเมินโชค เราคิดว่าคูเ่ ราสบายมาก เพราะพลิ ้ว เรี ยนละคร เคยเล่นเมื่อ 6 ปี ที่แล้ ว ยังสบาย
อยู่ แต่เอาเข้ าจริง ปวดเข่า ไม่พลิ ้วแล้ ว ตอนแรกเราทํากิจกรรมมาเยอะ เกิดจิตตกตอนที่เขาเหยียบตะปูเข้ าไป
เพิ่งมามีสติ ประเมินใหม่เลยว่า หนึง่ เขาทรงตัวไม่ได้ และเท้ าเพื่อนใหญ่มาก ไม่วา่ จะวางอย่างไรต้ องโดน
เหนื่อยมาก เพราะต้ องวิเคราะห์ไปด้ วยว่าจะโดนโน่นชนนี่ไหม เลยกลับมาคิดถึงชีวิตจริงเวลาทํางาน แล้ วเรา
เป็ นหัวหน้ าน้ องๆ ส่วนใหญ่จะบอกให้ ไปทําเอาเอง แต่คดิ เลยว่าจริงๆ หัวหน้ าต้ องเหนื่อยกว่าลูกน้ องเยอะมาก
ต้ องเห็นบางอย่างแล้ วแนะแนวทางให้ พอสมควร ไม่ควรเป็ นผู้นําที่บอกให้ ไปถึงเส้ นชัยแล้ วเดินไปเอง กลับมา
ทบทวนตัวเอง เป็ นเหมือนการส่งสัญญาณ ให้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และทบทวนเรื่ องการเป็ นหัวหน้ างานใหม่
วราพร: ตอนเดินเป็ นทีม รู้สึกสองข้ างที่อยูก่ บั เราไปด้ วยกันได้ รู้จงั หวะ รู้วา่ จะวางเท้ าอย่างไร เลยสนุก ตอน
เตรี ยมกิจกรรม เคยทํามาหลายครัง้ และเป็ นคนวางเองด้ วยแทบทุกครัง้ ต่างกลุม่ ไป บทเรี ยนการเรี ยนรู้และการ
บาดเจ็บจะต่างกัน ทังที
้ ่วางแบบเดียวกัน การที่จะเกิดการเรี ยนรู้อะไร ขึ ้นอยู่กบั ตัวคนคนนันและกลุ
้
ม่ เองด้ วย
บางทีกิจกรรมเราคาดหวังแบบหนึง่ แต่ผลลัพธ์เกิดอีกแบบหนึง่ ได้ เพราะขึ ้นอยูก่ บั ตัวกลุม่ พอสมควร
กานน: ในฐานะคนจัดกิจกรรม มีประเด็นหนึง่ ที่ตงคํ
ั ้ าถามกับเพื่อนร่วมงาน เราเห็นพี่อนั๋ พาอุ๊โดยใช้ วิธีที่
อันตรายมากๆ มีสิทธิจะหน้ าคะมําและทังสองคนล้
้
มแล้ วโดนตะปูตําทังตั
้ วได้ ทกุ เมื่อเลย ถามพี่เปิ ล้ ว่าเกิดเขา
ล้ มมาทําอย่างไร พี่บอกว่าไม่ต้องหรอกเป็ นการเรี ยนรู้ของเขา ณ ขณะนัน้ มีคําถามมากว่าเราต้ องทําถึงขนาด
นันเลยหรื
้
อเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ เพราะมันเสี่ยงมาก เป็ นการทดสอบขอบเขตของตัวเองด้ วยว่ารับได้ แค่ไหน
อธิษฐาน์ : ตอนเข้ ามารู้สกึ ว่าทําไมวางตะปูหา่ งจังเลย เพราะคราวก่อนวางชิดกว่านี ้มาก แต่จะวางชิดวางห่าง
แต่มีผลทําให้ เกิดความหวาดกลัวทังนั
้ น้ เคยถามว่าต้ องอันตรายขนาดนี ้เลยหรื อ แต่พอเห็นการใช้ กิจกรรมซํ ้าๆ
บ่อยๆ เข้ า เริ่มรู้สึกว่า ที่เห็นว่าอันตรายมากๆ เป็ นความกลัวของเราเองที่กําลังตะโกนอยู่ แต่อย่างที่แอมบอกว่า
ทุกๆ ความเสี่ยงมีโอกาสเสมอ ถ้ าผ่านไปได้ จะรู้วา่ มันสามารถทําให้ ปลอดภัยได้ คือก้ าวข้ ามความกลัวของ
ตัวเอง และทุกครัง้ ตัวเองจะต้ องลงมาเล่นด้ วยทุกครัง้ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วม มีความสนุกด้ วย ท้ าทาย
ด้ วย อันหนึง่ ที่เห็นคือ เราไว้ วางใจผู้ร่วมเล่นกับเรามากๆ เลย เรารู้สกึ ว่ามันไปได้ ไม่ว่าจะอย่างไร ส่วนด้ านมืด
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ของตัวเอง ถ้ าเวลามีเสียงโวยวาย จะหงุดหงิดว่าเดินไปสิ จะโวยวายทําไม ทําให้ เห็นว่าเราเป็ นคนมีความ
หงุดหงิดง่าย ไม่วา่ จะพูดหรื อไม่ แต่ในใจจะมีเสียงบ่น มีอาการเป็ นนักจัดการที่จะเข้ าไปบงการคนอื่น แต่พอทํา
แล้ ว ช่างมัน จะไปไหนก็ไป
ปารณีย์: ในฐานะคนวาง ตอนเตรี ยมเกมรู้สกึ ว่าเสี่ยง เพราะความแหลมคมของมันจะแทงเข้ าตาเราตลอดเวลา
เหมือนการผลิตซํ ้าความกลัวของตัวเอง แต่ร้ ูสกึ ว่าทุกคนโตแล้ ว เป็ นผู้ใหญ่ รู้จกั เอาตัวรอด ต้ องทําได้ เพราะมี
เกมนี ้มาหลายครัง้ และทุกคนผ่านมาได้
ประชา: ผมรู้สกึ ว่าการสะท้ อนมีประเด็น มีมมุ มองที่น่าสนใจมาก มาจากความหลากหลายและมุมมองที่ลกึ ซึ ้ง
หลายเรื่ อง ผมนับถือคนที่เดิน โดยเฉพาะคนที่ใช้ คําพูดสื่อสาร คือหนึง่ กับพี่ลม้ าย นับถือว่าเอาจริงเอาจังกับ
การเรี ยนรู้ ชอบคําถามของเอ้ ถามดี คนคิดเกมนี ้คือพระไพศาล วิสาโล ตอนเรี ยนกับจอร์ จ เลกี เขาให้ ไป
ออกแบบกันมา แล้ วเราจับมาปรับกันหลายครัง้ หลายตอน และใช้ ในพม่า เมืองไทย อังกฤษ จีนเยอะมาก รู้สกึ
ว่าเป็ นการเรี ยนรู้บางเรื่ องซึง่ ถ้ าไม่มีความเจ็บเป็ นตัวรองรับจะไม่ให้ เรี ยน และคิดว่าเจ็บขนาดนี ้โอเค แต่ไม่ต้อง
เห็นเหมือนผมนะ และเราทําให้ ปลอดภัยให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทําได้ เช่น เอาแอลกอฮอล์ล้างก่อน หรื อเอานํ ้าต้ ม
พักรับประทานอาหารเย็น
17.14-19.00 น.
เริ่มการประชุมช่ วงค่า
4 ทิศ 4 ธาตุ
ประชา: ... ถ้ าเป็ นธาตุไฟ หรื อกระทิง จะชอบท้ าทาย กล้ าหาญ ใจร้ อน ถ้ าตรงข้ าม ธาตุนํ ้า ทิศใต้ ชอบ
ความสัมพันธ์ จะดูแลความรัก ขี ้เกรงใจ อ่อนไหว ใจเย็น พวกธาตุลม ชอบสนุก ชอบฝั น ชอบมองภาพใหญ่
จับประเด็นสําคัญ ไม่สนใจรายละเอียด เห็นความเป็ นไปได้ มาก ชอบเสี่ยง ซึง่ ตรงข้ ามกับพวกธาตุดนิ ชอบ
หลักการ ชอบลงรายละเอียด ชอบความมัน่ คง ธาตุลมจะฝั นเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้ได้ มาก อยากทําโน่นทํานี่ทํานัน่ แต่
ส่วนใหญ่ทําไม่เสร็ จ
ธาตุตา่ งๆ โยงกับกิจกรรมเมื่อครู่อย่างไรบ้ าง อยากให้ แต่ละท่านลองกลับไปคุยกับคูเ่ ดินปิ ดตาของ
ตัวเอง และดูวา่ เราขาดธาตุไหนมากที่สดุ ธาตุไหนเรามีน้อยเกินไป จากกิจกรรมเมื่อตอนบ่าย ถ้ าให้ ดีที่สดุ ต้ อง
มีธาตุทงั ้ 4 อย่างสมดุล เชิญเลยครับ
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(จับคูเ่ ดินปิ ดตาคุยเรื่ อง 4 ทิศ 4 ธาตุ ในเวลา 15 นาที)

กิตติรัตน์ : ชัดเจนมากว่าเป็ นธาตุลม และตอนที่ทํากิจกรรม อยากไปเร็วมากและไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็ น
อย่างไร ตอนเกมตะปู ชีวิตเริ่ มยาก เมื่อไหร่จะถึงสักที อยากจะไปแล้ ว ไม่อยากอยูเ่ ป็ นธาตุดินแล้ ว ขาดความ
เป็ นธาตุดนิ มากๆ อาจจะแก่แล้ ว เลยบังคับตัวเองให้ อดทนได้ เป็ นคนขี ้เบื่อ กิจกรรมเยอะ มีเรื่ องต้ องทําเยอะ
แต่พอกลับบ้ านไม่ได้ ทําอะไรเลย หลับ และเวลาหาร้ านข้ าวกิน จะขอดูรอบๆ ก่อน แล้ วตัดสินใจไม่ได้ แต่ทกุ
อย่างเป็ นไปจริงๆ สําหรับผม ใครให้ ทําอะไรท้ าทาย ได้ แต่คิดเสร็จแล้ วจบ
สิทธิโชค: คิดว่าตัวเองเป็ นธาตุลมเหมือนกัน ดูจากกระบวนการเมื่อครู่ นัดแนะไม่ถึงสามประโยค ผูกตาแล้ ว
แต่อย่างหนึง่ ที่ไม่เหมือนธาตุลม คือไม่ขี ้เบื่อ สามารถอยูก่ บั วงจรชีวิตเดิมๆ ได้ เวลากินข้ าวจะกินร้ านเดิม กิน
กับอย่างเดิม วนติดๆ กันจนกว่าแม่ค้าจะถามแล้ วถึงจะเปลี่ยน เป็ นอย่างเดียวที่ไม่เป็ นธาตุลม ตัวเองมีหลักการ
มัน่ คง แต่ไม่เป็ นธาตุดนิ อย่างเดียวคือ ใจร้ อน แต่ความชอบด้ านสนุกใหญ่กว่าด้ านหลักการมาก
กิตติธัช: ตัวเองจะมีธาตุดนิ มาก จากกิจกรรมที่ทําไป อย่างแรกจะสังเกตก่อน จะตรงข้ ามกับธาตุลม แต่มีธาตุ
ลมรองจากดิน จะค่อนข้ างตัดสินใจไปเลยว่าเป็ นไปได้ อย่างไร แต่ในหัววางแผนว่าจะทําอย่างไร สังเกตและ
ซ้ อมก่อนว่าเป็ นไปได้ ไหม แล้ วหาช่องที่คดิ ว่าง่ายที่สดุ แล้ วลงรายละเอียด อีกอย่างคือ มีธาตุไฟน้ อยที่สดุ ไม่
อยากมีมาก แต่อยากมีบ้าง
สุกัญญา: เป็ นคนธาตุลม แต่ตอนทํากิจกรรมเป็ นธาตุดินเลย ไม่ร้ ูสกึ ติดภาพรวมความฝั น แต่มีแผนในหัวกับ
น้ อง ทุกก้ าวมีการจัดองค์ประกอบร่างกาย มีหลักการ และรู้สกึ เลยว่าจะไปถึงเอง ทังๆ
้ ที่เป็ นคนไม่ชอบธาตุดนิ
เท่าไหร่ รู้สกึ รํ าคาญ เพราะไม่พดู แต่ตวั เองพูดมาก แต่ตอนทํากิจกรรมเมื่อครู่ รู้สึกดีใจจังเลย ที่ได้ ใช้ ธาตุที่ตวั มี
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อยูน่ ้ อย ส่วนธาตุไฟ คิดว่าไม่จําเป็ นเลย แต่อยากมี เป็ นเงาที่หายไป พอเวลาจะทํางานจริงๆ เป็ นธาตุนํ ้า ใคร
ทําอะไรไม่เสร็จ จะเอามาทําเอง งานเสร็จ องค์กรดี แต่ในชีวิตจริง เป็ นธาตุลม
อัจฉรา: ธาตุหลักของตัวเองเป็ นธาตุนํ ้า ให้ ความสัมพันธ์เป็ นหลัก จะใจเย็นมากจนรู้สึกว่าทําอะไรบางอย่างได้
แล้ ว ชอบตอนเดินรอบแรก เพราะรู้วา่ ตัวเองไม่นิ่ง การเหยียบตะปูทําให้ ร้ ูวา่ ข้ างในตัวเองไม่มนั่ คง ตอนจับคูก่ นั
ตัวเองจะกลับไปอยูก่ บั การภาวนา เพราะต้ องจัดการตัวเองให้ ได้ ไม่อย่างนันจะพาไปไมได้
้
คิดว่าเป็ นไปได้ อยู่
แล้ ว ถ้ าไม่ได้ ก็กลับมาเริ่ มใหม่ สิ่งที่มีน้อยที่สดุ คือธาตุไฟ ไม่ได้ คดิ ว่าต้ องสําเร็จ รู้ แค่อยูก่ บั ปั จจุบนั
กิตติ: น่าจะเป็ นธาตุลม ด้ วยนิสยั อะไรก็เป็ นไปได้ หมด แค่หนึง่ เปอร์ เซ็นต์ก็ทํา เพ้ อฝั นไปเรื่ อย ทําไป เอาสนุก
เอามันเข้ าว่า ถ้ าไม่สนุกอาจจะทําๆ ไป หรื อไม่ทําเลย จากที่ทํากิจกรรม น่าจะมีธาตุไฟน้ อยที่สดุ ส่วนวิธีการ
หลักการไม่มีอะไรมาก เลียนแบบพี่หยิ่วที่พาผมไป เพราะเห็นว่าได้ ผล ผมไม่โดนอะไรเลย ยิ่งเดินยิ่งรู้สกึ ว่าอีก
กิโลหนึง่ ก็ได้ ไม่มีปัญหา
ฉัตรวรุณ: เป็ นธาตุนํ ้ากับธาตุลมผสมกันเกินครึ่ง สิ่งที่มีน้อยที่สดุ คือธาตุดนิ จริงๆ ก่อนหน้ านี ้มีปัญหากับความ
เป็ นธาตุดนิ พอดีได้ ทําอบรม มีเรื่ องสมดุล 4 ธาตุ โจทย์ของชีวิตก่อนหน้ าคือ เอาความเป็ นธาตุดนิ กับธาตุไฟ
เข้ ามาอยูใ่ นตัวให้ ได้ แล้ วปรากฏว่ากิจกรรมที่ทํา ตัวเองมีทงั ้ 4 ธาตุเลย แต่อาจไม่ได้ สมบูรณ์
วัชระ: คิดว่าตัวเองเป็ นธาตุนํ ้า ดูแลความสัมพันธ์ แต่บางครัง้ เป็ นธาตุไฟบ้ าง เพราะชอบท้ าทาย ใจร้ อน แต่
ความเป็ นธาตุลมเยอะเหมือนกัน ชอบขี ้เบื่อง่าย ทําหลายอย่างไม่คอ่ ยเสร็จเหมือนกัน แต่ตอนเล่นเกม รู้สึกว่า
สมดุล เราสามารถควบคุมอารมณ์ ความกลัว ความใจร้ อนที่อยากจะให้ ถึงฝั่ งได้ แต่พยายามนึกถึงสูตรของ
อาจารย์เนาวรัตน์ คือ “หายใจลึกๆ เมื่อนึกได้ ”
นฤมล: คิดว่าตัวเองเป็ นธาตุนํ ้า การดูแลความสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว สิ่งที่น้อยที่สดุ น่าจะเป็ นธาตุไฟ แต่คง
มีบ้าง เพราะพอเข้ าเส้ นชัยแล้ วพอใจมาก เรี ยงตามลําดับ น่าจะเป็ นนํ ้า ดิน ลม และไฟ
สมศรี: จากวิเคราะห์ตวั เองน่าจะเป็ นคนธาตุนํ ้า ไม่ชอบความท้ าทายอยูแ่ ล้ ว เราตังต้
้ นด้ วยความกลัวไว้ ก่อน
เรากลัวเข็มแต่ไม่บอก เพราะพยายามรักษาความสัมพันธ์ ทําให้ ไว้ ใจกันมากที่สดุ เพื่อให้ ทํางานด้ วยกันแล้ ว
สบายใจ จะค่อนไปทางธาตุดนิ ด้ วย ที่มีน้อยน่าจะเป็ นธาตุไฟ ส่วนธาตุลมมีบ้างเล็กน้ อย
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สุมาลี: คิดว่าน่าจะเป็ นธาตุดนิ เพราะจากกิจกรรม เรารู้สกึ ว่าใจเย็น มีความมัน่ คงข้ างใน ไม่สบั สน ไม่กลัว ไม่
กังวล และในภาวะต้ องนํา ค่อนข้ างมุง่ มัน่ ไม่ได้ มองเส้ นชัย แต่มองว่าจะพาเขาไปอย่างไรให้ ปลอดภัย พอไปถึง
แล้ วค่อยเห็นเหงื่อตัวเอง สิ่งที่ขาดมากๆ คือธาตุลม
อรอุมา: ตัวเองมองว่า น่าจะเป็ นธาตุนํ ้า เกรงใจคนอื่น ดูแลความรู้สึกคนอื่นว่าจะรู้สกึ อย่างไร อาจดูเหมือน
ธาตุนํ ้าจริงๆ คือไหลไปเรื่ อยๆ อะไรก็ได้ แต่จากกิจกรรมเมื่อครู่ เราน่าจะขาดธาตุไฟ เรื่ องความมุง่ มัน่
ความสําเร็จมีน้อย แต่ใส่ใจรายละเอียดระหว่างทางกับเพื่อนร่วมทาง เราจะเป็ นภาระให้ เขาหรื อเปล่า เห็นคน
อื่นตบมือแล้ วแต่เรายังสะดุดจาน ใจร้ อนอยากให้ สําเร็จเหมือนกัน เพราะเพื่อนจะดีใจ ขาดเรื่ องความกล้ าหาญ
ด้ วย กลัวไปข้ างหน้ า ไม่คอ่ ยถนัดความเป็ นผู้นําสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ร้อน เรายินดีเป็ นผู้ตาม
มากกว่า แต่ยินดีเป็ นส่วนร่วม
ปวีณา: คิดว่าตัวเองเป็ นธาตุลม แต่มีธาตุอื่นด้ วยครบ คิดว่าจะขาดธาตุดนิ เยอะหน่อย คือขาดความเป็ น
ระเบียบ น่าแปลกว่าสิ่งที่เราขาดเป็ นสิ่งที่ตวั เองใฝ่ หา ในชีวิตจริง พยายามจะทําตัวมีระเบียบมากจนไร้ เหตุผล
ว่าทําไมต้ องวางมุมนี ้องศานี ้แป๊ ะ แต่ห้องตัวเองรกเละเทะมาก พยายามแล้ วไม่สําเร็จ ไม่ร้ ูโชคดีหรื อโชคร้ าย
ที่มาคูก่ บั พี่จ๊อดที่เป็ นดินขาดลม และเราเป็ นลมขาดดิน มีการดึงกันพอเหมาะ ถ้ าธาตุไฟคือมุง่ เป้าหมาย ธาตุ
ดินคือดูกระบวนการ คนธาตุลมน่าจะไม่ดทู งสองอย่
ั้
าง แต่ดวู ่าอะไรสนุกมากกว่า
ลม้ าย: พี่คดิ ว่าเป็ นคนธาตุนํ ้า ขี ้เกรงใจ แต่บางทีทําให้ เพื่อนลําบาก เป็ นคนใจเย็น แต่มีธาตุไฟที่มงุ่ ความสําเร็จ
แล้ วแต่สภาวการณ์ อยูท่ ี่บริ บทข้ างเคียง บางทีเพื่อนบอกว่าเป็ นธาตุดนิ เพราะวางแผนเยอะไปหน่อย จนเริ่มช้ า
เพราะไม่ชอบเสี่ยง ไม่ชอบอะไรที่ท้าทาย
หนึ่งฤทัย: ตัวเองคิดว่าต้ องเป็ นธาตุดนิ แน่นอน ใจเย็น มีหลักการ ชอบรายละเอียด กว่าจะวางแผนกับพี่ลม้ าย
ได้ นานมาก สิ่งที่เห็นต่อไปคือธาตุไฟ ในส่วนของมุง่ มัน่ ความสําเร็จ แต่ไม่ได้ อยูใ่ นโซนใจร้ อน อันดับสาม มี
ธาตุนํ ้า แต่เหตุการณ์ตอนบ่าย ถามพี่เขาแล้ วว่ามีปัญหาสุขภาพ ใช้ การจับไม่ได้ เลยเลือกเทคนิคการบอก
ประเมินแล้ วว่าไปได้ เลยไป แต่สิ่งที่คิดว่าขาด ตอนพี่ลม้ ายปิ ดตาพาเดิน เรารู้วา่ เขาขาเจ็บ แต่เราลืมถามว่าเขา
ก้ าวไปได้ แค่ไหน เราใช้ การประเมินของเราเอง สุดท้ ายพอเดินไปหน่อย เตะจาน และรู้สกึ ว่าเราไม่ได้ ถามเขา
เองว่า เขาไหวแค่ไหน สุดท้ าย สิ่งที่คิดว่าไม่คอ่ ยมีในเกมคือธาตุลม คือมองภาพรวม การประเมินสถานการณ์
ว่าได้ ไม่ได้
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ชลิดา: คิดว่าตัวเองเป็ นธาตุนํ ้า ขี ้เกรงใจ อ่อนไหว กลัว ไม่แน่ใจว่าใจเย็นหรื อเปล่า สิ่งที่ตวั เองไม่มีเลยคือธาตุ
ลม ไม่ชอบเสี่ยง ไม่ชอบฝั น แต่ในเกม สิ่งที่เป็ นแรงขับข้ างในยังเป็ นธาตุนํ ้า เรื่ องความสัมพันธ์ มองคนที่เราต้ อง
ดูแลเขาและเขาต้ องดูแลเราเป็ นหลัก สิ่งที่เป็ นธาตุลมตอนเล่นเกม คือเป็ นไปได้ แน่นอน และคิดว่าสิ่งที่ปกติ
ตัวเองมี แต่ไม่มากนัก คือธาตุดนิ คิดว่าเป็ นคนมีหลักการ รายละเอียด มัน่ คง เพราะตอนจับเท้ า ไม่คอ่ ย
รอบคอบเท่าไหร่ ส่วนธาตุไฟอาจจะไม่คอ่ ยมี เพราะตอนได้ ยินเสียงคนอื่นปรบมือ เราได้ ร้ ูสกึ อะไร ว่าต้ องรี บ แค่
ยินดีกบั เขา
ศุภวิชช์ : ปกติใน 4 ทิศ ผมจะอยูด่ ิน 40 กับไฟ 30 ทุกครัง้ ที่ทํากิจกรรม จะพยายามเป็ นอยูส่ องแบบ ในเกม ถ้ า
เป็ นปกติ จะชวนเพื่อนคุยก่อนเลยว่าไปทางเป๊ กน้ อยหรื อจานน้ อย แต่พอเราจับตัวเองได้ เลยไม่เอา เพราะจะ
เป็ นเหมือนกับปกติที่เราทํา เลยไม่ถามอะไร แล้ วผูกตาไปเลย คิดว่าเรื่ องการเติมความเป็ นธาตุลมทําได้ ดี
จนกระทัง่ จบ ถ้ าปกติเวลาตัวเองเดินนํา จะดูไปข้ างหน้ าสามเมตรว่ามีอะไรอยู่ และจะพาไปอย่างไร แต่บงั คับ
ตัวเองให้ ดทู ีละก้ าวจริงๆ แต่สิ่งที่ร้ ูสกึ ว่าขาดคือธาตุนํ ้า ตอนแรกพอเห็นน้ องแท็ป ตีความว่าน้ องน่าจะเป็ นธาตุ
นํ ้า แต่มีหลุดบ้ าง เพราะผมมาค้ นพบกลางทางเรื่ องการส่งสัญญาตบเท้ าสื่อสารกัน แต่ตอนท้ ายไม่เป็ นไป
ตามที่เป็ นมา ยังอ่อนเรื่ องธาตุนํ ้าอยู่ดี
เอกวัจน์ : น่าจะคล้ ายๆ กับพี่มะโหนก เป็ นดินเผาเป็ นส่วนใหญ่ แต่แสดงธาตุไฟแรงมาก ตอนท้ ายๆ โดยเฉพาะ
ครึ่งหลัง ตอนแรกไม่ดใู ครเลย มาได้ ครึ่งทาง พอเห็นว่านําอยู่ เลยเร่งจะเป็ นคนแรกให้ ได้ พอไม่ได้ ดงั่ ใจมีโมโห
ด้ วย มีธาตุดนิ และธาตุไฟ ส่วนที่คิดว่ามีคือดูแลพี่ตมค่
ั ้ อนข้ างดี แต่ที่ขาดคือธาตุลม มีความเป็ นนักคณิตศาสตร์
อยูใ่ นเวลาจะต้ องวางเท้ า ต้ องกะขนาดเท้ าว่าเอาวางลงไปข้ างหน้ าได้ หรื อเปล่า แต่เนื่องจากอยากให้ เสร็จเร็วๆ
และขาดการมองภาพรวม เลยทําให้ มองไม่เห็นว่าอีกเท้ าใกล้ จานแล้ ว เลยไปเตะ
ทวีวัฒน์ : ผมเป็ นธาตุลมครึ่งหนึง่ ปกติผมไม่เล่นเกมนี ้ ถ้ าผมเสี่ยงกับคนอื่นผมไม่เสี่ยง ถ้ าผมขับรถเร็วเอง ผม
โอเค แต่นงั่ ข้ างๆ คนขับรถเร็ ว ผมไม่โอเค ต้ องทําเอง แต่เห็นตัวเองเหมือนกัน เพราะตอนแรกกังวล พอเริ่มแล้ ว
อยูด่ ีๆ ก็นิ่งไปเฉยๆ พอเดินไปสักสองสามก้ าว รู้สกึ ว่าไม่มีทางโดนเป๊ กตําแน่ๆ วันนี ้ เพราะเราเดินช้ ามาก และมี
สติอยู่ตลอดตังแต่
้ ต้นจนจบ เลยรู้สกึ ว่ามีธาตุดนิ ด้ วย แต่เราเห็นว่ามีความกลัว ตอนที่พาเขาไปเหยียบ ไปวาง
เท้ าใกล้ อนั ตรายมาก ทําให้ เขาโดน เลยรู้สึกกลัว กังวล แล้ วเราจะดูแลเขาทุกวิถีทาง ไม่อยากให้ เขาโดนอีก
ไม่ได้ มงุ่ ว่าจะต้ องถึงเร็วหรื อช้ า แต่ท้าทายว่าต้ องไปให้ รอด
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เมธี: ปกติผมเป็ นธาตุลม แต่ตอนที่ผมพาพี่สกุ ิจไป ผมใช้ หมวดที่เป็ นธาตุดนิ มีแบบแผนและพยายามจะทํา
ตังแต่
้ ต้นจนจบให้ ได้ เลยรู้สึกเหนื่อยมาก เพราะเราพยายามจะทําให้ ได้ ตามนัน้ ควบคุมขาพี่เขาทุกอย่าง ต้ อง
ไปทางนี ้ทางนัน้ แล้ วผมนึกถึงหายใจเข้ าลึกๆ เมื่อนึกได้ พอหยุดพักเหนื่อย ตอนเราปิ ดตาแล้ วพี่พาผมเดิน ผม
กลับมาใช้ อีกหมวดธาตุไฟ ลม นํ ้า บางจังหวะรู้สกึ ไม่พอใจ ต้ องใจเย็นๆ บางทีอยากไปฝั่ งโน้ นเร็วๆ รี บๆ พาผม
ไป แต่บางทีคอ่ ยๆ ไป ไม่อยากเหยียบเป๊ ก หลักการไม่คอ่ ยนึกถึง
สุกิจ: สําหรับผมเหนื่อยมากและสนุกมาก ปกติเป็ นธาตุลม เพราะฝั นเยอะมาก หลายเรื่ อง แต่ไม่สําเร็จ และไม่
ค่อยพูดมาก ที่ผมขาดคือธาตุดนิ ไม่มีระเบียบเลย จนถูกเพื่อหาว่าเรี ยนบัลเลต์มา ขาดธาตุดนิ แน่ๆ แต่นา่ จะมี
ธาตุนํ ้าอยูเ่ ยอะ เพราะเกรงใจ กลัวจะเป็ นภาระ และมีธาตุไฟช่างท้ ายที่เดิน 4 คน พอเลือดออก น้ องแท็ปบอก
ว่าเลิกเถอะ ด้ วยความไม่อยากเป็ นคนเลิกกลางคน ต้ องสู้ให้ ถึงที่สดุ ก่อน ถ้ าผมเลิก คนหนึง่ แล้ วทีมที่เหลือไม่ไป
ต่อ ผมจะเสียใจมาก เลยไปต่อ
นิธิ: ได้ วางแผนด้ วยสายตา แต่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของความสนุก ดูแล้ วตรงนี ้มีรูเยอะดี มีชอ่ งว่างๆ แต่ลืมไปว่าพี่
เขาตัวเล็ก ก้ าวไม่กว้ างมาก ที่ใช้ ธาตุนํ ้าคือ อย่างไรเขาต้ องไม่โดนตํา ต้ องดูการวางทุกอันให้ แน่ ไม่ท้าทายหรื อ
มุง่ สําเร็จ คิดว่าสําเร็จแน่ๆ แต่สว่ นตัวเป็ นธาตุลมมากๆ เพราะพอให้ ลองเดินดู ก้ าวเท้ าเข้ าไปเลย เห็นช่องว่าง
เยอะแยะ เป็ นไปได้
ชรรินชร: ตัวเองมีแบบแผนเป็ นธาตุไฟมากๆ สะท้ อนออกตอนชิงพื ้นที่ จะพร้ อมกระทําตลอด แต่มีธาตุดนิ ใน
แง่ระเบียบ วางแผน แต่ธาตุดนิ ของตัวเองจะถูกปลูกฝั งและทําซํ ้าๆ จากครอบครัว ไม่ใช่ธาตุหลักในเนื ้อตัว และ
เคยเล่นแบบนี ้มาก่อน คราวก่อนขาดธาตุนํ ้าอย่างมาก เห็นแต่ขา ไม่เห็นชีวิตเขาเลย ได้ เรี ยนรู้มากเลย แค่เสร็จ
กิจกรรมกลับมาที่ห้อง เขียนว่าฉันเห็นความเป็ นหยางในตัวเองแล้ ว หนนี ้ มีธาตุนํ ้าเพราะมีประสบการณ์จาก
คราวก่อน แข่งขันไม่ใช่เพื่อความสําเร็จ แต่เอาเป้าหมายคือฉันจะดูแลเธอให้ ดีกว่าที่เคยทํา พอมีคนไปถึงแล้ วมี
เสียงรบกวน เหมือนเรารับรู้ว่าเขาสนุก กลัวว่าเสียงจะกวนเขามากกว่า เลยยังมีเป้าหมายในใจอยู่ แต่โดย
ธรรมชาติของตัวเองจะขาดธาตุลม แต่ในกิจกรรม รู้สึกว่าได้ ธาตุลมจากความเป็ นแอมมาเติม พอเราเปิ ดรับ ทํา
ให้ จงั หวะที่ไปดี ทังขณะที
้
่เรานําและเขานําด้ วย
เสาวรัตน์ : เคยเล่นเป็ นครัง้ แรก และทําให้ เข้ าใจว่าระหว่างที่ทําหงุดหงิดในใจเล็กน้ อยกับน้ องเอ้ เพราะตรงกัน
ข้ ามกับเราเลย เป็ นสิ่งที่เราขาดค่อนข้ างเยอะ ในกิจกรรมตัวเองจะเป็ นธาตุลม ถ้ าเป็ นปี ที่แล้ ว จะเป็ นธาตุไฟ
เยอะกว่านี ้ และปี นี ้ ความเป็ นธาตุไฟทังในส่
้ วนตัวและการทํางานลดลง ถามตัวเอง ถ้ าฉันอยูก่ บั เพื่อนที่ฉันรู้จกั
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มากกว่านี ้สัก 20-30 เปอร์ เซ็นต์ ความเป็ นธาตุไฟน่าจะมากกว่านี ้ น่าจะเป็ นตัวแปรที่ไม่เหมือนคนอื่น วันนี ้ สิ่ง
ที่ขาดคือความเป็ นธาตุดนิ มีอยูอ่ ย่างเดียวคือเป็ นคนชอบรายละเอียดมาก ในบริษัทที่ทํางาน จะโดนด่าประจํา
เธอเป็ นซีอีโอ ไม่ต้องดูรายละเอียด ไม่อย่างนันให้
้ กลับไปเป็ นผู้จดั การ เพราะซีอีโอต้ องดูภาพรวม และเป็ นสิ่ง
เดียวที่ขาดในธาตุลม มันควรจะดีกว่านี ้ในเรื่ องการมองเห็นภาพรวม แต่พยายามมองอยูว่ า่ จะพัฒนาตัวเอง ที่
เหลือขาดหมดเลย แต่เอ้ มีทกุ อย่าง เป็ นการจับคูท่ ี่ธรรมชาติจดั สรรจริง
ชนาเมธ: หลักๆ คือธาตุดนิ เลย ตอนเดินคิดหมดสามขันตอนล่
้
วงหน้ าของเราและของเขาด้ วย เพราะต้ องไป
ด้ วยกัน ดูทิศทาง แต่ขาดธาตุลม เพราะไม่ร้ ู สกึ สนุกเลย แต่คิดว่าไปอย่างไรให้ เสร็จ แต่เห็นความเป็ นไปได้
เพราะวางแผนหมดแล้ ว เดินเองรอบหนึ่งไปได้ ไปสองคนก็ต้องได้ เหมือน แอบมีธาตุไฟเล็กน้ อย
พิมพนิต: หลักๆ เลยน่าจะเป็ นธาตุดนิ เพราะเราสังเกตสักพักและมองเส้ นทางในใจ จะเลือกด้ านไหน
สังเกตการณ์เดินของคนอื่นก่อนจะเดิน ที่ขาดน่าจะเป็ นธาตุไฟ ไม่ร้ ูสกึ ท้ าทายเราเลย และตอนใกล้ ถึงเส้ นชัย ไม่
รู้สกึ ว่าต้ องเร่งให้ ถึง
ถิรศักดิ์: ผมจะเป็ นธาตุไฟเสียเยอะ เข้ ามาแล้ วไม่คอ่ ยกลัวเท่าไหร่ เป็ นคนท้ าทาย อีกอย่างเป็ นคนใจร้ อน ตอน
ปิ ดตา จะรี บๆ วางเพราะอยากไป แต่ไม่โดนตะปู และมุง่ มัน่ ความสําเร็จ เดินไปครึ่งทางแล้ วได้ ยินเสียงปรบมือ
จะนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงสักที ส่วนอื่นที่มีจะเป็ นธาตุดนิ ตอนพาพี่เขาไปจะเป็ นคนใจเย็น มีหลักการหน่อย ค่อยๆ
วางให้ เท้ ามัน่ คง
ประชา: ในแง่ของภาวะผู้นํานะครับ เราเชื่อว่าผู้นําต้ องมีทงั ้ 4 ธาตุในตัวค่อนข้ างสมดุล ถ้ าเราเริ่ม ที่ตรงไหน
บางคนเริ่มผสมๆ อย่างกรณีริน ครอบครัวฝึ กมาให้ เป็ นธาตุดนิ ความเป็ นธาตุไฟไม่คอ่ ยออกเท่าไหร่ แต่พอถึง
เวลาความเป็ นธาตุไฟจะออกมา อย่างผมเป็ นธาตุลมโดยพื ้นฐาน เพิ่งมาหัดเก็บที่นอนตอนมีลกู เพราะกลัวลูก
ติด และเมียด่าบ่อย ที่บ้านลูกจีนโพ้ นทะเล ที่ฐานะไม่ดีตอนเด็ก ต้ องสู้ ต้ องสําเร็จ ที่บ้านฝึ กธาตุไฟให้ มาตังแต่
้
เด็ก เลยมีทงธาตุ
ั ้ ไฟและธาตุลม ขึ ้นกับบริบทและสิ่งแวดล้ อมด้ วย แต่พอถึงเวลาแล้ วต้ องรับผิดชอบ เราต้ อง
พัฒนาทัง้ 4 ด้ านให้ ได้ แต่ถ้าใครมีธาตุไหนแล้ วไม่ดแู ล มีธาตุนนอาจมากเกิ
ั้
น เช่น
สมมุตวิ า่ เป็ นธาตุไฟ ถ้ าเราไม่ดแู ลธาตุไฟของเราดีๆ จะเป็ นไฟที่ไม่เติบโตหรื อโตผิดกาลเทศะ ถ้ าโต
เรี ยบร้ อยจะเป็ นนักรบ ต่อสู้เพื่อความเป็ นธรรม แต่ถ้าเป็ นธาตุไฟที่ไม่ได้ รับการขัดเกลา จะเป็ นอันธพาล
หัวหน้ าแก๊ งค์ การศึกษาเราเองไม่ได้ พฒ
ั นาธาตุไฟของเด็กและเยาวชนไปในทางที่ถกู ต้ อง ทําให้ เด็กตีกนั จะไป
โทษเด็กไม่ได้ หรอกครับ
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ถ้ าเรามีธาตุนํ ้าเยอะ แต่ไม่ดแู ลให้ สมดุล ข้ อดีคือเราจะให้ ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข ดูแลคนอย่างดี แต่
ถ้ าไม่ได้ รับการดูแล จะเป็ นพ่อแม่ที่ครอบงํา รักแล้ วหึงหวง ไม่ต้องการให้ คนเติบโต พึง่ พาเราตลอด
ถ้ าเป็ นคนธาตุลมที่เติบโต จะเป็ นปั ญญาชน เห็นภาพกว้ าง คอยเตือนสติสงั คม แต่ถ้าลมที่ไม่เติบโต
จะเป็ นสุนขั รับใช้ เอาสติปัญญาไปรับใช้ เผด็จการ
พวกธาตุดนิ ถ้ าดีเติบโต เป็ นราชา ดูแลความสงบเรี ยบร้ อย สร้ างสันติสขุ ให้ องค์และประชาราษฎร์ แต่
ถ้ าเห็นคนทําผิดแล้ วชอบ ได้ ลงโทษคน เคยเจอครูแบบนี ้ในโรงเรี ยนไหม นี่คือครู ที่เป็ นทรราช
ในแง่หนึง่ เราเป็ นอะไรก็ตาม ต้ องรับผิดชอบดูแลธาตุนนของเรา
ั้
ไม่ให้ เป็ นพิษภัยต่อคนอื่น และทําให้
ชีวิตเราเสียหายเพราะธาตุเจ้ าเรื อนของเรา
ธาตุเหล่านี ้นอกจากดูแลได้ แล้ ว ยังพัฒนาให้ เติบโตได้ ด้วย ถ้ าขาด เติมได้ พวกเราธาตุลมเยอะมาก
ปรึกษาหน่อยว่า จะพัฒนาธาตุลมที่มีอยูห่ รื อเพิ่มธาตุลมในตัวเองจะทําอย่างไร
“เดินทางท่องเที่ยว” (ผู้เข้ าร่วม) ถ้ าจะให้ ดีต้องไปคนเดียว และไม่เอาเงินไปด้ วย เพราะจะออกไปเจอ
ความเคยชิน เจอสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ถ้ าคุณไม่มีเงิน คุณต้ องขอจากคนอื่น ต้ องเจรจากับคน เจอคนที่ไม่เคยเจอ
ถ้ าใครอ่านเรื่ อง นักเดิ นเท้าแปดพันไมล์ ก่อนเดินทางสาธิต กุมาร ไปหาครู ครูขอสองอย่าง หนึง่ กินมังสวิรัติ
อย่างเคร่งครัด สอง อย่าพกเงินไปเลย เดินทางจากอินเดียไปถึงอังกฤษ ผ่านรัสเซียซึง่ สมัยนันเป็
้ นคอมมิวนิสต์
หรื ออย่างที่อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ออกเดิน จะพัฒนาธาตุลมได้ แน่นอน
“หัดคิดสร้ างสรรค์ เตลิดเปิ ดเปิ ง ออกนอกลูน่ อกทาง” (ผู้เข้ าร่วม) พูดตรงไปตรงมา การเดินตะปูครัง้ นี ้
เลือดสาดมากที่สดุ เพราะคนธาตุลมเยอะมากนัน่ เอง
“ฝึ กทํางานให้ เสร็จ” (ผู้เข้ าร่วม) เป็ นการพัฒนาธาตุดนิ ที่ธาตุลมขาด ทําให้ ธาตุลมเติบโตขึ ้น แม้ แต่
เรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ อย่างจัดโต๊ ะทํางานให้ เรี ยบร้ อย ต้ องหัดทําบ่อยๆ ฝึ กได้
“หัดเสี่ยง” (ผู้เข้ าร่วม) หมายความว่าหัดทําอะไรแบบเชื่อความคิดแวบแรก คนธาตุลมจะมีความคิด
แวบแรก ความคิดที่เหมือนไม่มีเหตุมีผลเยอะ
“ฟั งดนตรี แจ๊ ส” (ผู้เข้ าร่วม) เพราะเพลงเดียวเล่นได้ หลายแบบ แต่ตรงข้ ามคือคลาสสิก ทุกเสียงมีโน้ ต
แน่นอน จะเป็ นธาตุดนิ
“ทํางานศิลปะ” (ผู้เข้ าร่วม) แบบฟรี ฟอร์ ม แบบอิมเพรสชัน่ นิสต์
“ฝึ กดื ้อ ฝึ กฝื นระเบียบ ฝึ กกบฏต่อกฎเกณฑ์ทงหลาย”
ั้
(ผู้เข้ าร่วม)
“อ่านหนังสือผจญภัย จินตนาการ นิยายวิทยาศาสตร์ ” (ผู้เข้ าร่วม) ช่วยให้ ออกนอกกรอบ
ต่อมา พัฒนาธาตุดนิ ต้ องทําอย่างไรบ้ าง
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“พับผ้ าห่ม จัดโต๊ ะ ทําบัญชี จัดระเบียบชีวิต วางแผนการเดินทาง เก็บออม” (ผู้เข้ าร่วม) คนไทยทัว่ ไป
ต้ องการคนเรี ยบร้ อยและมีนํ ้าใจ วัฒนธรรมไทยเดิมพัฒนาธาตุดนิ กับธาตุนํ ้าโดยพื ้นฐาน อาจารย์พทุ ธทาส
บอกว่า เวลาเขาฝึ กผู้หญิงให้ ตากผ้ าถุง ชายผ้ าถุงต้ องเท่ากัน “แขวนเสื ้อผ้ า ต้ องหันหน้ าไปทางเดียวกัน”
(ผู้เข้ าร่วม)
“อ่านหนังสือปรัชญา วิชาการ” (ผู้เข้ าร่วม) ซึง่ พวกธาตุลมจะเบื่อมาก อ่านไม่ร้ ูเรื่ อง เสียเวลา ฝึ ก
รายละเอียด
“เล่นหมากรุก โกะ” (ผู้เข้ าร่วม)
“รํ าไทยแบบราชสํานัก” (ผู้เข้ าร่วม) มีแบบมีแผน ไม่ใช่แบบพื ้นบ้ าน แบบพื ้นบ้ านรํ าไทยอิสระมาก สนุก
มาก
“เล่นเปี ยโน ดนตรี คลาสสิก” (ผู้เข้ าร่วม)
พัฒนาธาตุไฟ หรื ออยากให้ ลกู มีธาตุไฟที่เป็ นระบบระเบียบ มีหลักมีการ
“ฝึ กเรื่ องแข่งขัน เล่นกีฬา ใช้ แรง” (ผู้เข้ าร่วม) ศิลปะป้องกันตัวทุกอย่างเป็ นการพัฒนาธาตุไฟอย่างมี
กฎเกณฑ์ ไม่ทําร้ ายคน ฝึ กทําอะไรต้ องทําให้ สําเร็จ
“ดนตรี ร็อค เซิ ้งอีสาน” (ผู้เข้ าร่วม)
“ฝึ กทํางานล่วงหน้ า ทําก่อนเวลา” (ผู้เข้ าร่วม) พวกธาตุลม ถ้ าไม่มีเส้ นตายมาจี ้ก้ นจะไม่ทํา
“ขึ ้นไฮปาร์ ค” (ผู้เข้ าร่วม)
“ตังเป
้ ้ าหมาย หรื อฝึ กเจตจํานง ทําอะไรด้ วยความมุง่ มัน่ ” (ผู้เข้ าร่วม) คนขาดธาตุไฟบางคนชอบดู
หนังบู๊ล้างผลาญ รบราฆ่าฟั น แต่อาจจะเพิ่มในทางลบ
“ให้ อยูใ่ นสถานการณ์ลําบาก” (ผู้เข้ าร่วม) คนจีนรุ่นที่ตวั เองลําบาก รุ่นลูกจะเรี ยนหนังสือดี แต่พอรุ่น
หลานสบายเกินไป ส่วนใหญ่จะล้ มเหลว ต้ องระวังมากเลย ครูโรงเรี ยนลูกผมบอกว่า ทํางานที่บ้านสําคัญ
เท่ากับอยูท่ ี่โรงเรี ยน รับผิดชอบ ล้ างถ้ วยล้ างจาน กวาดบ้ าน ไม่อย่างนันการเรี
้
ยนที่โรงเรี ยนไม่มีประโยชน์
“ฝึ กพูดตรงไปตรงมา” (ผู้เข้ าร่วม)
พัฒนาธาตุนํ ้า
“ดูแลคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่น” (ผู้เข้ าร่วม) ถ้ าอยูใ่ กล้ คนต้ องการความช่วยเหลือ คนอกหักไปช่วยคน
เฒ่าคนแก่ หายอกหัก เพราะความกรุณาจะออกมาช่วยเยียวยา
“ฟั งให้ เยอะขึ ้น” (ผู้เข้ าร่วม) นักฟั งที่ดีจะมีธาตุนํ ้า ผู้นําแบบนํ ้าเป็ นนักฟั ง
“ฝึ กทําอะไรให้ ช้าลง” (ผู้เข้ าร่วม)
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“ฝึ กอยู่กบั ธรรมชาติ” (ผู้เข้ าร่วม)
“ทํางานช่าง” (ผู้เข้ าร่วม) เพราะใจร้ อนไมได้ เลย
“ฝึ กเล่นดนตรี ไทย” (ผู้เข้ าร่วม)
“ฟั งดนตรี เย็นๆ” (ผู้เข้ าร่วม)
“ใส่บาตร แบ่งปั น นอบน้ อม บริการคนอื่น เลี ้ยงสัตว์ ปลูกต้ นไม้ ” (ผู้เข้ าร่วม)
“อ่านหนังสือธรรมะ” (ผู้เข้ าร่วม) หนังสือธรรมะจะมีงานบางอย่างที่ทําให้ สมดุลธาตุ เพราะคนไปหนักที่
ธาตุไหน เพราะเราติดยึดความเคยชินที่ใช้ ธาตุนนั ้ แล้ วชีวิตเดินไม่ได้ คนใช้ ธาตุไฟเยอะ เพราะลุยแล้ วสําเร็จ เลย
ติดการลุย เลยติดยึดว่ากูเก่ง การเจริญสติ อ่านหนังสือธรรมะ ทําให้ ลดการติดยึดว่ากูเก่ง กูฉลาด กูน่ารัก กูเป็ น
คนดี ลดอุปาทานทัง้ 4 การภาวนา การเจริญสติ ช่วยลดการติดยึด ทําให้ ธาตุเราสมดุลยิ่งขึ ้น
มีงานวิจยั ออกมาไม่นานมานี ้ เปรี ยบเทียบคนที่เจริญสติเป็ นประจํา กับคนที่เติบโตมาแบบมี
ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่อย่างมัน่ คงตังแต่
้ เกิด จะมีคณ
ุ สมบัติคล้ ายๆ กัน การเจริญสติชว่ ยเยอะมาก เวลาเรา
เติบโตจริงๆ เราจะสามารถมี 4 ธาตุสมดุลกันได้
ขอปิ ดด้ วยคติพจน์ของคนการศึกษาสูง แต่อา่ นหนังสือไม่ออก ท่านบอกว่า
“คนที่จะเป็ นผู้นํา ต้ องเย็นได้ เหมือนนํ ้า ร้ อนได้ เหมือนไฟ หนักได้ ดงั่ หินผา เบาได้ เหมือนนุน่ แหลมได้
เหมือนเข็ม ทูไ่ ด้ เหมือนสาก คมได้ เหมือนคมมีด ทื่อได้ เท่ากับสันมีด”
คนพูดคือ พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา หัวหน้ าชนเผ่าปกากญอ จ.เชียงใหม่ ไม่มีการศึกษา อ่านหนังสือไม่
คล่อง แต่เป็ นภูมิปัญญาที่สงั่ สมมาในวัฒนธรรมของเขา

ปิ ดเวทีวันที่สอง
20.30 น.
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เวทีวันที่สาม (4 ตุลาคม 2559)
08.30 น.
เริ่มการประชุมช่ วงเช้ า
เดินภาวนา
ประชา: ให้ สติอยู่กบั เท้ าของเรา ทอดตาไปข้ างหน้ า กําหนดความรู้สกึ ว่า เป้าหมายคือทุกก้ าวที่เดิน ยิ ้มน้ อยๆ
ที่หวั ใจและใบหน้ า เพื่อไม่ให้ เราเกร็งเกินไปหรื อตังใจมากเกิ
้
นไป การเจริญสติ เหมือนประคองลูกไก่ในมือ ถ้ า
ตังใจมากจะเกร็
้
ง ถ้ าตังใจน้
้ อยลูกไก่จะตกจากมือ กําหนดสติ รู้ ที่เท้ า ... เดินเป็ นปกติ พอเรากําหนดเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ ใจคิดไปโน่นไปนี่ เรี ยกว่านิวรณ์ ยิ ้มๆ แล้ วกลับมารู้สกึ ที่เท้ าเรา ... บางครัง้ ความเคยชินให้ รีบๆ เดินไป
ถึงที่ใดที่หนึง่ แล้ วทําให้ เรารํ าคาญที่เดินช้ า เราก็ยิ ้มๆ แล้ วกลับมาดูตวั เอง ทุกก้ าวที่เราเดินเราถึงแล้ ว เราเอาไป
ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ด้วย เวลาเดินไปกินข้ าว เดินไปที่ห้อง ทําให้ เราเห็นกระบวนการ ไม่ได้ เห็นเป้าหมายอย่าง
เดียว การเจริญสติเป็ นการดูแลกระบวนการของชีวิต ... พูดถึงที่สดุ แล้ ว อดีตคือสิ่งที่จบไปแล้ ว อนาคตยังไม่
เกิด จริงๆ เราอยูข่ ณะเดียวคือขณะปั จจุบนั แต่คนส่วนใหญ่จะลืมขณะปั จจุบนั วงจรสมองจะสร้ างวงจรอดีต
อนาคต อดีต อนาคต
การวิจยั ทางสมองยุคใหม่ค้นพบว่า คนเจริญสติจะสร้ างวงจรใหม่ในสมองทําให้ เราอยู่กบั ปั จจุบนั
ได้ มากขึ ้น มีความสุขที่แท้ จริ งได้ มากขึ ้น ... อย่าลืมยิ ้มๆ ที่หวั ใจและใบหน้ า โลกให้ คา่ กับการทํานัน่ ทํานี่ มีนนั่ มี
นี่ แต่การฝึ กสติ คือการฝึ กอยูก่ บั ปั จจุบนั อยู่กบั ภาวะจริงของชีวิต ... ถ้ า Being เราดี Doing กับ Having ของ
เราจะมีคณ
ุ ภาพ ... เรี ยนรู้ความหมายของชีวิตจากทุกก้ าวทุกขณะ เป้าหมายของชีวิตไม่ใช่อยูท่ ี่การทําโน่นทํานี่
อย่างเดียว ทุกขณะมีความหมายของมันด้ วย ... วิชาความรู้ตา่ งๆ เกี่ยวกับเติบโตภายใน เช่น การสื่อสารอย่าง
สันติ เป็ นต้ น ถ้ าเราไม่มีสติ วิชาพวกนันใช้
้ แทบไม่ได้ เป็ นเพียงความคิดหรูๆ ในสมอง เผชิญหน้ าจริงใช้ ไม่ได้
เพราะเรามีกําลังสติไม่พอ ... การศึกษาปั จจุบนั ลงทุนกับเรื่ องการฝึ กสติน้อยเกินไป ...
ขอเชิญทุกคนหาที่นงั่ บอกตัวเองว่ากําลังนัง่ มีสติขณะนัง่ ตังตั
้ วตรง กําหนดรู้ที่ลมหายใจเข้ าออก ...
ถ้ าตังตั
้ วให้ ตรง สมาธิจะเกิดเองตามธรรมชาติ ทําความรู้สึกว่ากลางศีรษะแขวนอยูก่ บั ฟ้า ให้ สมาธิตอ่ เนื่องจาก
การเดิน หลับตาสบายๆ ผ่อนคลายแต่ตื่นตัว
จะแนะนําเทคนิคโยคะอันหนึ่งที่จะทําให้ เราจัดการให้ จิตนิ่งได้ รวดเร็วกว่าปกติ ให้ เราหายใจเข้ านับ 110 กลันหายใจไว้
้
นับ 1-10 ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก นับ 1-10 กลันไว้
้ นับ 1-10 ทํา 4 จังหวะสัก 10 ครัง้ แล้ ว
ค่อยหายใจปกติ เชิญครับ
... หายใจเข้ าให้ บอกว่า ธรรมชาติกําลังนัง่ หายใจออกบอกว่าธรรมชาติกําลังดู คือเรากําหนดรู้ปัจจุบนั
ทังกายดู
้
และสิ่งที่ถกู ดู ร่างกายถูกดูและเราดูสิ่งที่กําลังดูด้วย แต่เราไม่ได้ กําหนดให้ เป็ นเรา แต่เป็ นส่วนหนึง่
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ของจักรวาล ไม่แยกออกมา เราเป็ นอากาศ เป็ นเสื่อ เป็ นแสง เป็ นพื ้น เราเป็ นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติทงมวล
ั้
ธรรมชาติกําลังนัง่ ธรรมชาติกําลังดู ให้ เป็ นบทบริ กรรม ... ถ้ าใครจิตเริ่มสงบ อาจลดลงเหลือหายใจเข้ า
ธรรมชาติ หายใจออกธรรมชาติ ทุกอย่างเป็ นธรรมชาติหมดก็ได้ ... ได้ ยินเสียงกล้ อง รํ าคาญ ก็เป็ นธรรมชาติ
ด้ วย ... รักษารอยยิ ้มน้ อยๆ ที่หวั ใจและใบหน้ า เตือนให้ เราไม่ตงึ หรื อหย่อนเกินไป ทุกอย่างที่รับรู้ผา่ นผัสสะของ
เราเป็ นธรรมชาติหมด หายใจเข้ าธรรมชาติ หายใจออกธรรมชาติ ... ถ้ าภาวนาแบบนี ้แล้ วสงบดีก็ภาวนาต่อไป
นะครับ
สําหรับบางท่านที่อยากจะเล่นกับความรู้สกึ ของร่างกาย นัง่ แล้ วเริ่มรู้สกึ ตึงๆ ชาๆ ในร่างกาย ให้ สํารวจ
ดู แต่บอกว่าธรรมชาติๆ เห็นความปวดความเมื่อย ความตึง ความคัน หรื อรู้สกึ เย็นๆ ที่จิตสงบ ให้ เห็นเป็ น
ธรรมชาติหมด เป็ นการเคลื่อนจากฐานกายมาฐานเวทนา สําคัญมากในการเจริญสติ ละเอียดกว่าฐานกายอีก
ขัน้ แต่ฐานกายเป็ นฐานที่สําคัญเสมอ ... ถ้ ามาฐานเวทนาแล้ วจิตฟุ้ง สลับมาที่ฐานกาย สลับไปสลับมาได้ ...
สองสามนาทีสดุ ท้ าย แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่ทา่ นต้ องการอุทิศให้ แล้ วให้ สรรพสัตว์และตัวเองใน
ตอนสุดท้ าย

เชิญกลุม่ ที่จะสรุปเมื่อวานเลยครับ
กลุ่มอะโบ๊ ยหมะ (สรุปเนือ้ หาของวันที่สอง)
เมื่อวานเราเริ่มด้ วยการภาวนาผ่านการเปิ ดจักระทัง้ 7 และทบทวนเนื ้อหา ถอดกระบวนการแบ่งปั น
ความทุกข์ เป็ นการสร้ างสนามพลังแห่งความกรุณา ได้ ร่วมทุกข์ด้วยกันอย่างมีสติ ได้ เห็นอกเห็นใจกัน อยู่กบั
ทุกข์ ช่วยให้ เราได้ ใคร่ครวญและเห็นมุมมองที่ชว่ ยลดทุกข์ ขณะเดียวกัน การมีกลั ยาณมิตรที่รับฟั งด้ วยใจ จะ
ช่วยลดความทุกข์และทําให้ เกิดการคลี่คลาย
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กิจกรรมถัดไปเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ ทําให้ เราเรี ยนรู้ว่า เราทุกคนแท้ จริงแล้ วเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและ
กัน ไม่สามารถแยกตัวตนเราออกจากสิ่งใดได้ ทําให้ เรามองย้ อนกลับถึงตัวเราในบริ บทของสังคม ไม่วา่ จะเป็ น
พ่อ แม่ ลูก หรื อนักเรี ยน เราไม่สามารถแยกตัวเองออกมาอยูค่ นเดียวได้ การจะทําอะไรเราไม่สามารถแค่มงุ่
แก้ ปัญหาหรื อทําอะไรเพื่อตัวเองได้ แต่ต้องทําเพื่อคนอื่นที่จริงๆ แล้ วเหมือนการช่วยเหลือตัวเองด้ วย
กิจกรรมในเรื่ องสุนทรี ยะเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและพลังใจ จะเน้ นดนตรี เรื่ องบทกวี บทเพลง ได้ เรี ยนรู้
อรรถรสของคํา การเล่นคําง่ายๆ แต่มีความหมาย ความสําคัญ ตัวบทกวีเองได้ ชว่ ยเติมพลัง ข้ อคิดให้ กบั แต่ละ
คน เป็ นการเติมชีวิต เช็คอิน และจูนพลังกายใจของแต่ละคน
สุดท้ าย กิจกรรมทะเลตะปู จะพูดถึงเรี ยนรูภาวะผู้นําผู้ตามของตัวเอง ได้ เห็นจุดเด่นจุดด้ อยของตัวเอง
และเรื่ องผู้นําต้ องมี 4 ธาตุที่สมดุล ต่อด้ วยแนวทางการพัฒนาแต่ละธาตุวา่ จะเติบโตไปได้ อย่างไร
กลุ่มหิ่งห้ อย (สรุปกระบวนการของวันที่สอง)
เมื่อวานกิจกรรมที่เราได้ ทํากัน เริ่มจาก 7 จักระ แนะนําตัวเพื่อนใหม่ และต่อยอดจากเมื่อวาน ที่เราคุย
กันเรื่ องความทุกข์ เขยิบมาที่กิจกรรมกันและกัน เดินตะปู และปิ ดท้ ายด้ วย 4 ธาตุ
ตอนเช้ าเป็ นกระบวนการภาวนาผ่าน 7 จักระ เป็ นการทําให้ เราภาวนาได้ อย่างมีความหมาย ให้ ร้ ูวา่ แต่
ละจุดแต่ละสีอยูต่ รงไหนในร่างกายเรา เวลาภาวนาผ่านเข้ าไปจะทําให้ เราอยู่กบั เนื ้อกับตัว ได้ เรื่ องพลังเสียง
พลังกลุม่ ได้ ตรวจทานสภาพร่างกาย จริงๆ แล้ วเวลาเราหายใจเข้ าหรื อทบทวนไปตาม 7 จักระ แต่เห็นว่ามีบาง
จุดที่หายใจได้ ยาว บางจุดหายใจได้ สนั ้ สะท้ อนร่างกายว่าส่วนไหนยังบกพร่องอยู่
ต่อด้ วยการแนะนําตัวเพื่อนใหม่ ให้ ทกุ คนใช้ คนละหนึง่ นิ ้วสัมผัส เป็ นการแนะนําตัวคนใหม่ สร้ างและ
โอบอุ้มความเป็ นกลุม่ ด้ วยกัน พลังเปลี่ยนไปจากวันแรกตอนทําเกมตาข่ายไฟฟ้า ซึง่ พลังยังกระจัดกระจาย มี
ความเป็ นกลุม่ และไว้ ใจกันมากขึ ้น ช่วยเปิ ดเรื่ องเป้าหมายร่วมของเมื่อวาน เพราะปลายทางกิจกรรมเดินตะปู
เป็ นการไปให้ ถึงเป้าหมายเหมือนกัน และกิจกรรมสุดท้ ายจากเมื่อวาน คือกิจกรรมความทุกข์ อาจารย์เปิ ดด้ วย
คําถามว่า คุยเรื่ องความทุกข์ เราทําไปแล้ วได้ อะไร การยกมาคุยต่อเป็ นการปิ ดแผลหลังจากที่เปิ ดแผลไปแล้ ว
ให้ ร้ ูวา่ ทําไปทําไม แล้ วเติมเรื่ องทฤษฎีและสังเคราะห์ความรู้ เป็ นการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยร่วมกัน
ส่วนกิจกรรมกันและกัน เป็ นกิจกรรมกระตุ้นกิจกรรมใหญ่คือ เดินตะปู คือทํากิจกรรมเล็กๆ ให้ เข้ าใจ
กันและกันก่อน น่าจะเป็ นกระบวนการเดียวกับเดินตะปู เพราะเราบอกว่าต้ องดูแลกันและกัน ลองทดสอบดูวา่
จะฝ่ าอุปสรรคไปอย่างไร กิจกรรมกันและกัน เริ่มด้ วยคําถามว่าใครคิดว่าสวยที่สดุ และสวยโดยไม่ต้องแต่งหน้ า
เป็ นอาสาสมัครมานอนตรงกลาง เป็ นการเปิ ดด้ วยคําถามความงาม ทุกคนชอบความงาม ชอบการมีตวั ตน แต่
สุดท้ าย เรากําลังจะพูดว่าไม่มีตวั ตน ใช้ การเขียน 50 อย่างที่เราเห็น เป็ นการกระตุ้นเหมือนเกม และให้ มาระดม
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ตรงกลาง แล้ วตอนสุดท้ ายเหมือนวิทยากรถามสิ่งที่เขียน แสดงให้ เห็นว่าไม่ใช่แค่เขียนเฉยๆ เดาว่าสิ่งที่วิทยากร
เลือกมาถาม น่าจะมีความหมายบางอย่าง เช่น สร้ างสรรค์ คิดได้ อย่างไร อะไรทําให้ คิดได้ แบบนัน้
ช่วงบ่าย เป็ นการภาวนาโดยอาจารย์เนาวรัตน์ ไม่ได้ เตรี ยมตัวไว้ ก่อน แต่สอดคล้ องกัน ทําให้ พวกเรามี
สมาธิผา่ นดนตรี ก่อนมาถึงเดินตะปู เริ่มจากการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสํารวจก่อนว่าปลอดภัยนะ แล้ วเข้ าสูช่ ว่ งกิจกรรม
จับคูป่ ิ ดตาเดิน สุดท้ ายเปิ ดตาให้ ไปเป็ นกลุม่ เรื่ องที่เราได้ เรี ยนรู้ เกมเดินตะปูเชื่อมโยงได้ หลายเรื่ อง แต่อาจารย์
ตบด้ วยทฤษฎี 4 ธาตุ เหมือนเป็ นข้ อสรุปของเมื่อวาน ว่าเรากําลังพูดถึงตัวตน การทํางานของตัวเอง และถอด
ตัวเองผ่านกิจกรรมเดินตะปู ว่าตอนที่ทําตัวเองเป็ นธาตุไหน และเราใช้ ธาตุไหนในการทํางาน เพื่อให้ เห็นว่าแต่
ละคนมีความแตกต่างกัน เวลาเราอยู่ด้วยกัน เราจะใช้ ตวั ตนไหนในการบริ หารจัดการ ย้ อนกลับไปเรื่ องผู้นํา
กลุ่มคิดสิ (สรุ ปอารมณ์ ความรู้ ของวันที่สอง)
เรื่ องความรู้สึก ช่วงเช้ าประกอบด้ วยกิจกรรม 4 อย่าง เรื่ องแรกเริ่มจากสมาธิ 7 จักระ ทําให้ วงที่ฟ้ งๆ
ุ
จากเกมตาข่ายไฟฟ้า และเกมเดินตะปู กลับมานิ่งลงได้ อย่างรวดเร็ วในเวลา 15 นาที ต่อมาเป็ นกิจกรรมรับ
เพื่อนใหม่โดยการยกด้ วยหนึ่งนิ ้ว ทําให้ เราเชื่อมโยงกับเพื่อนได้ เร็วมาก เรารับคนนี ้เข้ ามาเป็ นกลุม่ ได้ อย่าง
รวดเร็ว เรื่ องที่สาม วงเรี ยกความรู้สกึ เป็ นพวกเดียวกันว่าความกรุณา หลังจากผ่านการใช้ แรงกาย และถอด
บทเรี ยนไปหมดแล้ ว สุดท้ ายก่อนเที่ยง เรื่ องกันและกัน กระบวนทัศน์ใหม่
มีความรู้สกึ ในวงเป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ๆ หนึง่ คือ ท้ าทายตัวเอง สนุกว่าสิ่งนี ้เป็ นอะไรได้ บ้าง สอง ทําให้ เห็น
การล็อคตัวเองของแต่ละคน สาม มีบางขณะที่เราให้ คา่ กับชุดความคิดของเรามากกว่าชุดความคิดอื่น มีการ
ตัดสินอยู่ สี่ หลังจากแลกเปลี่ยนความเป็ นตัวเองออกมา ทําให้ เกิดการตกผลึก
ช่วงบ่าย เริ่มต้ นด้ วยความตกตะลึง เปิ ดประตูเข้ าไปแล้ วรู้สกึ ประทับใจ ได้ เจอศิลปิ นที่ชื่นชอบมานาน
ได้ ฟังดนตรี ไทยเพราะๆ คําพูดที่ลกึ ซึ ้ง ให้ มองคําง่ายๆ แต่เราใช้ ทกุ วันอย่างเข้ าใจ ความแยบคายของคํา คือสิ่งที่
ซ่อนอยู่ ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีเรื่ องรอบตัวที่น่าจะชวนให้ เราดูอีกเยอะ จากที่เรารู้สกึ ว่าธรรมชาติธรรมดาไปเสียแล้ ว พอ
ได้ ผอ่ นพักตระหนักรู้ ทําให้ ร้ ูสกึ นิ่งได้ มากขึ ้น และกลับมาอยูก่ บั ตัวเอง สัมผัสได้ ถึงแรงเหวี่ยง จากเริ่มนิ่งแล้ ว
เดินเข้ ามาเจอกิจกรรมอะไรไม่ร้ ู แต่น่าสนุกดี คิดเยอะเหมือนกัน ตอนเดินคนเดียวสบายมาก แต่พอได้ โจทย์ว่า
ให้ ปิดตา เดินเป็ นคู่ มุมหนึง่ อาจจะคิดเรื่ องความปลอดภัย แต่คยุ ในกลุม่ แล้ วมีประเด็นเรื่ องความกล้ าของคน
จัดและคนเล่น เพราะทุกคนมีสิทธิเลือก ไม่มีใครไปบังคับ พอกลับไปนอนคิดเมื่อคืน ถ้ าเราใช้ อปุ กรณ์อื่นคงมี
การเรี ยนรู้อีกแบบหนึง่ แต่นี่ทําให้ เรารู้สึกว่าพลาดแล้ วต้ องเจ็บตัว ผมรู้สกึ ว่าความเจ็บเป็ นบทเรี ยนที่ดีมาก
อย่างหนึง่
เคยอ่านหนังสือนานมาก เป็ นเรื่ องราวของ มิยาโมโตะ มุซาชิ นักดาบญี่ปนุ่ มีคนพยายามไปศึกษา
เพลงดาบอันเลื่องชื่อที่ชนะเสมอ แต่มซุ าชิเขาไม่ได้ เริ่มต้ นจากการฝึ กกระบวนท่าหรื อดาบ แต่เขาเอาตัวรอดใน
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สงคราม เคล็ดลับมีเพียงว่า เขาอยู่กบั ดาบได้ มากกว่า เขาจะนึกถึงสิ่งที่เลวร้ ายที่สดุ ถ้ าจะต้ องปะดาบกัน เช่น
อย่างมาก็ไส้ ทะลัก โดนบัน่ คอ ทําให้ เขารู้สกึ ว่านิ่งได้ อารมณ์ประมาณนัน้ ถึงไม่เท่า แต่ประมาณว่าถ้ าคูข่ องเรา
ล้ ม ก็เจ็บเท่านันแหละ
้
อย่าไปคิดเยอะเลย เอามันเข้ าว่า
สุดท้ าย เป็ นเรื่ องธาตุทงั ้ 4 ความรู้สกึ ของการวิเคราะห์ ตวั เองเรื่ องธาตุทงั ้ 4 จะเริ่มจากการลังเล เพราะ
เราไม่แน่ใจว่าตัวเองธาตุอะไร แต่พอเราไปจับและทบทวนกับบทเรี ยนและสถานการณ์เดินตะปู ทําให้ เราเห็น
ตัวตนว่า เราน่าจะมีฐานอะไร หลายคนวิเคราะห์ตวั เองจากสถานการณ์ได้ ว่าตัวเองจะมีธาตุอะไรมากหรื อน้ อย
ขาดอะไร ทําให้ เราเข้ าใจตัวเองในบางมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็น ทําให้ เราเข้ าใจคนอื่นด้ วย เพราะมีการ
แลกเปลี่ยน ซึง่ ความเข้ าใจกันและกัน บางคนอาจมองว่าเป็ นการตัดสินตีตราเพื่อนหรื อเปล่า แต่อาจจะนําไปสู่
การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน และนําไปสูก่ ารพัฒนาต่อยอดได้
สรุปแล้ ว เป็ นการเรี ยนรู้ภาวะการนําโดยไม่ต้องใช้ ความคิด ทฤษฎีความรู้ ปกติเราจะเรี ยนมาเยอะแล้ ว
แต่ความรู้อยูใ่ นความรู้สึก โดยอาจารย์วางเงื่อนไขให้ เราเข้ าไปสํารวจความรู้สึกต่างๆ นานาภายในตัวเรา และ
สัมผัสกับเพื่อน เมื่อวานผมรู้สกึ ว่ามีคนหนึง่ คนที่เราต้ องทดลองเชื่อมโยงกับเขาทังวั
้ น เริ่มจากเดินแล้ วเข้ าไป
เจอใคร อยากคุยกับใคร คนนันนั
้ น่ แหละที่เราต้ องเรี ยนรู้การสัมผัสระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ ต้ องอดทน
พอสมควร แต่ท้ายที่สดุ แล้ ว จิตของคนเราสัมผัสกันได้ เกิดการเรี ยนรู้แลกเปลี่ยนไหลไปมาระหว่างคู่บ้าง ข้ ามคู่
บ้ าง กลุม่ ใหญ่บ้าง รู้สึกว่า เมื่อวานเราโดนกระตุ้นให้ เราเอาความเป็ นตัวตนลึกๆ ออกมาสัมผัสกับเพื่อน ตอน
ช่วยสูงสุดคือเดินตะปู เพราะต้ องเรี ยนรู้ จัดปรับความแตกต่าง และสุดท้ ายเข้ ามาสูก่ ารตังคํ
้ าถาม งัดไปสู่
ประสบการณ์ที่เราจะใช้ ในอนาคต รู้สกึ ว่าเป็ นกระบวนการให้ เราเรี ยนผ่านความรู้สึก อารมณ์ ศักยภาพของ
มนุษย์ที่แท้ ไม่ได้ มีแค่ความคิดอย่างเดียว แต่มีความรู้สกึ และประสบการณ์ด้วย
ประชา: เมื่อวาน อยากให้ พวกเราเดาว่า ถ้ าเราเป็ นกระบวนกร ทําไมผมเอาคุณเนาวรัตน์เข้ ามา
พิมพนิต: เหมือนให้ มาช่วยเรื่ องสติ แต่เป็ นสิ่งที่เกิดกับตัวเอง เพราะเวลาเดินตะปู ตัวเองจะนึกถึง หายใจเข้ า
ลึกๆ เมื่อนึกได้
ประชา: อาจเป็ นความตังใจของจั
้
กรวาลมากกว่า
ปวีณา: มีสองแบบ แบบสวยๆ รู้สกึ ว่าอาจารย์เนาวรัตน์เป็ นผู้นําทังในเชิ
้ งบทกวี และผู้นําจิตวิญญาณในบาง
จุด ในบุคลิกของอาจารย์ และการนําบทกวีมาเชื่อมโยงกับมนุษย์ เข้ าถึงใจไม่ใช่แค่สมอง อีกคําตอบหนึง่
มองในมุมกระบวนการ เพราะถูก ประหยัด และทุกคนได้ ประโยชน์
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สมศรี: ถ้ ามองกระบวนกรเมื่อวานมีความกล้ าจะเสี่ยงมาก เพราะโดยกิจกรรมหนึง่ เกิดโดยไม่ได้ วางแผนไว้
แต่จเู่ อาเข้ ามาเลย อีกจุดหนึ่งคือการเดินตะปู เพราะผู้เข้ าร่วมเกิดคําถามเยอะมากว่า ต้ องเสี่ยงขนาดนี ้ด้ วย
หรื อ และเสี่ยงจริงๆ กระบวนกรกล้ ามาที่จะให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเสี่ยงที่จะเจ็บ แต่ตวั เองไม่กล้ าเอาไปใช้
สุมาลี: ทุกคนรับรู้วา่ อาจารย์เนาวรัตน์เป็ นศิลปิ นที่ใช้ บทกวีในการสื่อสารมิติด้านใน และในเชิงการต่อสู้ คิดว่า
เป็ นอีกหนึง่ รูปแบบของการพัฒนาจิตใจให้ นมุ่ นวล ประณีต
ประชา: ที่พดู มาถูกหมด เวลาผมออกแบบกระบวนการ จะให้ มีเรื่ องความงามอยู่ด้วย เพราะความงามเป็ น
ส่วนสําคัญของการศึกษา เพราะสื่อถึงใจ ที่ผ่านมาเราจะให้ พวกเราอ่านบทกวี แต่กลุม่ นี ้นักละครเยอะเหลือเกิน
ไม่ท้าทายเท่าไหร่ พอดีเห็นอาจารย์เนาวรัตน์เลยชวนเข้ ามา ผมคิดว่าถ้ าจัดเรื่ องการศึกษา ความงามต้ องแทรก
ให้ อยูท่ กุ มิตเิ ท่าที่จะมากได้
(พิธีกรรมรับเพื่อนใหม่เข้ ากลุ่ม แสดงท่าทางประจําตัว และทุกคนช่วยกันยกเพื่อนด้ วยหนึง่ นิ ้ว)
ประชา: เช้ านี ้ จะเจาะลึกอีกหน่อยเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ พวกเราอาจจะเคยเรี ยนรู้เรื่ องเหล่านี ้มาบ้ าง เพื่อให้
ความรู้กระจายกัน อาจจะมีอะไรใหม่จากการแลกเปลี่ยนของพวกเราด้ วย ผมอยากถามว่า จากสมมุตฐิ านเรื่ อง
ความเป็ นกันและกัน ทําไมผมเขียนภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เพื่อนิยามสรุปข้ อความเหล่านี ้
ปวีณา: ถ้ าเอาภาษาอังกฤษขึ ้นก่อน คนจะติดที่ตวั ศัพท์
ชนาเมธ: อันที่เราเขียนขึ ้นมาก่อนเป็ นสิ่งที่มาจากข้ างในของเราทุกคน เราแค่จบั คูไ่ ปตรงกับคําที่มีวางไว้ อยู่
แล้ ว
วัชระ: แนวคิดเรื่ องเราเป็ นกันและกัน มาจากทางซีกโลกตะวันออก เมื่อโลกเคลื่อนมาทางซีกโลกตะวันตก และ
เรากําลังเคลื่อนกลับ
ประชา: ที่พดู มาตรงทุกท่าน มันโยงกับประเด็นหนึง่ ว่าเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่เป็ นรากฐานของเรา แต่สงั คมทํา
ให้ มนั แปลกแยก กลายเป็ นสิ่งที่ต้องฝึ กฝนใหม่ พี่ลม้ ายพูดถึงแนวคิดแบบมุสลิม เพิ่งรู้วา่ พี่ไม่ใช่มสุ ลิม แต่
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ทํางานกับชาวมุสลิมและเข้ าใจปรัชญาแนวคิดเขาลึกซึ ้ง เขาสอนให้ เราเป็ นส่วนหนึง่ ของสรรพสิ่ง ของธรรมชาติ
ด้ วย ของกันและกันด้ วย ทําให้ ผมเห็น เวลาคนพูดเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ ส่วนใหญ่จะอ้ างฝรั่งตลอด มันเป็ น
การผลิตซํ ้าอาณานิคมทางปั ญญา คนที่เรี ยนหนังสือในเมืองฝรั่งจะติดเยอะมาก ผมเลยอยากสานให้ ร้ ูวา่ เรื่ อง
นี ้อยูใ่ นรากของเราแล้ ว เป็ นสิ่งที่ฝรั่งเรี ยนจากเรา และสร้ างเป็ นระบบขึ ้นมาอธิบาย จนเราลืมไปว่ารากมาจาก
เราเอง นักคิดสําคัญหลายคนที่มีอิทธิพลต่อตะวันตก เช่น ซูซูกิ (ไดเซทสึ ไททาโร ซูซูกิ) ที่เขียนหนังสือเรื่ องเซน
ชาวญี่ปนุ่ เชอเกรี ยม ตรุงปะ ชาวธิเบต ผู้ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยพุทธแห่งแรกของอเมริกา (ม.นาโรปะ) และรพินทร
นาถ ฐากูร นักวรรณกรรมอินเดีย กับอีกหลายท่าน ล้ วนแต่มีอิทธิพลต่อตะวันตก ไปสังเคราะห์กบั แนวคิดอีกชุด
ของฝรั่งที่เกิดจากการค้ นพบควอนตัมฟิ สิกส์ ทฤษฎีสมั พันธภาพ ก่อนจะขยายมาเป็ นอีกหลายทฤษฎีสมัยใหม่
เช่น ทฤษฎีกายา นิเวศวิทยาแนวลึก เป็ นต้ น วิทยาศาสตร์ เริ่มขยับจากวิทยาศาสตร์ แบบเดิมมาสูว่ ิทยาศาสตร์
ใหม่ ตอนนี ้ เกิดการสานแนวคิดตะวันออกและตะวันตกที่ไปพ้ นวิทยาศาสตร์ แบบกลไก
มองในทฤษฎี Permaculture เขาเชื่อในเรื่ องของขอบที่มาเจอกัน เวลาขอบหรื อความต่างมาเจอกันจะ
สร้ างความรํ่ ารวย ถ้ าสานให้ เป็ น เขาดูจากระบบธรรมชาติ เช่น นํ ้าจืดนํ ้าเค็มมาเจอกันจะเป็ นนํ ้ากร่อย ระบบ
นิเวศของนํ ้ากร่อยจะรํ่ ารวยมาก การจัดกระบวนการประสานทางวัฒนธรรมของโลกเป็ นเรื่ องน่าสนใจ เราอยูใ่ น
ยุคที่น่าตื่นเต้ น มีคนหนึง่ บอกว่าน่าตื่นเต้ นมาก นับแต่มนุษย์เดินสองขา โอกาสแบบนี ้มีสองสามครัง้ เท่านัน้ สิ่ง
ที่เราเชื่อว่าถูกมาตลอด 500 ปี ผิดหมดเลย การเจอกันของสองกระแสวัฒนธรรมโลกจึงน่าสนใจ
อีกกลุม่ หนึง่ ที่มีอิทธิพลมาก คืออดีตพระฝรั่งที่มาบวชกับครูบาอาจารย์ของเรา บางคนอยูร่ ะยะยาว
เช่น พระอาจารย์สเุ มโธที่อายุ 70 ปี แล้ ว บางคนเขามาอยูช่ วั่ 4-5 ปี แล้ วกลับไปเป็ นฆราวาส อยู่ ม.เอ็มไอที ม.
ออกซ์ฟอร์ ด แล้ วเอาสิ่งที่เรี ยนจากเราไปจัดแพ็กเกจใหม่ เอาประสาทวิทยาศาสตร์ การค้ นพบทางสมองเข้ ามา
ประกบ ร่วมมือกับท่านทะไลลามะด้ วย เริ่มจาก ม.วิสคอนซิน ขยายไป ม.ฮาร์ วาร์ ด และอีกหลายที่ ทําให้ การ
เจริญสติหลุดไปออกจากศาสนาพุทธ แต่เป็ นวาทกรรมกลางๆ ที่ทกุ คนเอาไปใช้ ได้ พวกที่เอาไปค้ าขายก็มี จะ
เรี ยนการสอนเจริญสติระดับปริญญาโท ม.เวลส์ เสียเงิน 8,000 ปอนด์ตอ่ ปี บางทีไปเข้ าคอร์ สพรหมวิหาร 4 ที่
ลอนดอน เฉพาะสุดสัปดาห์ 100 ปอนด์ ในแง่หนึง่ เขาเอาไปค้ าขาย แต่ด้านดีคือ มันลงไปสูว่ งวิชาการเยอะแยะ
โดยเฉพาะด้ านการเยียวยา การบําบัด
ผมสอนอยูส่ กอตแลนด์เมื่อสองปี ก่อน มีผ้ เู รี ยนคนหนึง่ บอกว่า อเมริกากะว่าภายในปี 2030 เขาจะให้
ทุกโรงเรี ยนสอนเรื่ องเจริญสติกบั เด็ก ไปไกลมาก เห็นเลยว่าการศึกษาแบบเดิมไม่พอแล้ ว ให้ ร้ ูวา่ รากฐาน
แบบเดิมของเรามีคณ
ุ ค่าความหมายอย่างยิ่ง แต่ในบ้ านเรา ผมเชื่อว่าท่านอาจารย์พทุ ธทาสท่านคิดเรื่ องนี ้
อาจจะพร้ อมๆ ฝรั่ง หรื อก่อนฝรั่งที่มีชื่อเสียงด้ วยซํ ้าไป ถ้ าไปดูงานของท่าน ท่านพูดเรื่ องความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กบั ธรรมชาติ กับตัวเอง ท่านคิดไว้ ละเอียดกว่ามาก ยิ่งกว่านันคื
้ อความสัมพันธ์กบั ตนเอง ซึง่ ผมคิดว่าทุก
วันนี ้ฝรั่งยังคิดไม่ชดั ความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติเริ่มชัดแล้ ว หมายถึงกระแสทางเลือกนะ แต่ยงั ไม่เข้ าไปกระแส
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หลัก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ต้ องเกื ้อกูลกัน ใช้ อย่างทะนุถนอม ไม่ร้ ูสกึ ความเป็ นนาย
ธรรมชาติ
ความคิดเรื่ องมนุษย์เป็ นนายธรรมชาติ เพิ่งเกิดมา 400-500 ปี เมื่อฝรั่งออกจากยุคกลางเข้ าสูย่ คุ ปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตร์ นักคิด 4-5 คนเขียนไว้ ชดั เจนมากว่าเราต้ องเป็ นนาย ต้ องเอาธรรมชาติให้ อยูม่ ือ เช่น ฟรานซิส
เบคอน ไอแซค นิวตัน แต่ถกู ตีตกไปเยอะมาก และกระแสที่แรงที่สดุ คือ นิเวศวิทยาแนวลึก ซึง่ อาร์ เน แนสส์
(Arne Næss) นักปรัชญาชาวนอร์ เวคิดเป็ นคนแรก เข้ าใจว่าเขาได้ อิทธิพลจากศาสนาพุทธเยอะมาก
สมมุตฐิ านของเขาเปลี่ยนเลย ยุคฝรั่งตรัสรู้ มนุษย์ต้องเป็ นนายเหนือธรรมชาติ วัดว่าอะไรมีคา่ ไม่มีคา่ เพราะ
เป็ นประโยชน์กบั มนุษย์หรื อเปล่า แต่ อาร์ เน แนสส์ คิดกลับหัวกลับหางเลย บอกว่าคิดแบบนี ้เป็ นการคิดแบบ
มนุษย์เป็ นศูนย์กลาง ล้ าสมัยไปแล้ ว พิสจู น์มา 500 ปี แล้ วว่า คิดแบบนี ้ใช้ ไม่ได้ เขาเสนอใหม่วา่ ทุกอย่างมีคา่
ในตัวเองไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์กบั มนุษย์หรื อเปล่า แนวคิดแบบนี ้ การรักษาธรรมชาติไม่ใช่เพื่อมนุษย์ เพื่อ
ความงาม หรื อความหลากหลายทางชีวภาพ หรื อเพื่อเป็ นแหล่งของการเรี ยนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เรารักษา
ธรรมชาติเพราะธรรมชาติมีสิทธิอยูเ่ สมอกับเรา ยุง มด แมลง มีสิทธิจะมีชีวิตเท่ากับเรา เป็ นการปรับแนวคิด
ใหม่ และมีการเอาคนแนวคิดนี ้มาจัดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ไม่ใช่ฐานหัว แต่เป็ นฐานใจ การเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในแง่หนึง่ คือการเปลี่ยนจากการเอามนุษย์เป็ นศูนย์กลาง ทังในแง่
้
ปัจเจก และในแง่เผ่าพันธุ์ด้วย
ในยุคของความทันสมัย เรื่ องหนึง่ ที่สําคัญ คือความคิดเรื่ องปั จเจกบุคคลซึง่ กลายเป็ นเรื่ องสําคัญมาก
ขึ ้นมา ก่อนยุคสมัยใหม่ ปั จเจกไม่มีความหมาย เพราะศาสนจักรและรัฐมีอํานาจมาก คุณเป็ นใครไม่ได้ นิยาม
ตัวเอง แต่เป็ นเพราะคุณอยูห่ มูบ่ ้ านไหน ศาสนาไหน รัฐไหน ฝรั่งใช้ เวลาหลายร้ อยปี ทําให้ ปัจเจกมีคา่ ขึ ้นมา จน
กลายเป็ นศูนย์กลางของปรัชญาการเมืองทังหมดประมาณศตวรรษที
้
่ 18 แต่ก่อนจะเป็ นจุดอ้ างอิงของปรัชญา
การเมือง ประมาณศตวรรษที่ 14 ที่ความคิดเรื่ องปั จเจกค่อยๆ มีความสําคัญขึ ้นมา มีฮิวแมนนิสต์ มูฟเมนต์
เห็นว่ารัฐและศาสนจักรตัดสินทุกอย่างหมด เราไม่มีตวั ตนเลย ค่อยๆ พลิกฟื น้ ความคิดเรื่ องคุณค่าของปั จเจก
ขึ ้นมา จนกระทัง่ ใช้ เวลา 500 ปี ทําให้ ปัจเจกมีคณ
ุ ค่า พอถึงศตวรรษที่ 18 ปรัชญาการเมืองทังหมดเอาตั
้
ว
ปั จเจกเป็ นตัวตัง้ และพัฒนามาถึงปั จจุบนั ภายใต้ ยี่ห้อเสรี นิยมใหม่ Neo Liberalism ตัวปั จเจกไปสุดโต่งมาก
ถ้ าเราสังเกต เยาวชนของเราได้ รับอิทธิพลแนวนี ้ในช่วงนี ้มาก รายการวิทยุ โทรทัศน์ทงหลาย
ั้
จะชู
ความเป็ นปั จเจกโดดเด่นมาก ลงไปถึงหมูบ่ ้ าน ซึง่ ผมแปลกใจมาก ผมไปช่วยปฏิรูปการศึกษาที่เทศบาล
ขอนแก่น โรงเรี ยนเทศบาลเป็ นโรงเรี ยนคนจน เราเห็นเลยว่า ระบบหมูบ่ ้ านเดิมที่เคยดูแลคนจนในระดับเมือง
พัง เด็ก 40-50 เปอร์ เซ็นต์ ครอบครัวแตกแยก ไม่ใช่ชนชันกลางและสู
้
งที่แตกแยกไปก่อนแล้ ว และความเป็ น
ปั จเจกของเด็ก โดดเดี่ยว ต้ องปากกัดตีนทีม โทรทัศน์ เกม หล่อหลอมคุณค่าใหม่ ความตัวใครตัวมันสูงสุด
อย่างไม่เคยเป็ นมาก่อนในเมืองไทย ต่างจากรุ่นอาจารย์รุ่นผมเยอะมาก
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เรื่ องเสรี นิยมใหม่ อันโตนิโอ กรัมชี่ นักคิดชาวอิตาลีบอกว่า ไม่เห็นมีอะไรเป็ นเสรี นิยม ไม่เห็นมีอะไร
ใหม่ เรื่ องปั จเจกนิยม ในกระบวนทัศน์ใหม่ ตัวตนของคนอยูต่ รงไหน อยากถามพวกเรา ถ้ าคําตอบไม่ใช่ตวั ใคร
ตัวมัน ไม่ใช่การไม่เห็นความเชื่อมโยงกันและกัน ความสัมพันธ์ของตัวเราเองจะอยู่ตรงไหน เพราะในเสรี นิยม
ใหม่ เราต้ องผลักดันตัวเองให้ ประสบความสําเร็จ ต้ องมีเงิน อํานาจ ชื่อเสียงเยอะ ในหน่วยงานต้ องเป็ นหัวหน้ า
งาน ไต่ขึ ้นไปตลอดเวลา ถ้ าอยูใ่ นกระแสหลักแล้ วไม่ทําแบบนี ้ คุณมีปัญหานะ
แต่ถ้าเราคิดแบบใหม่ ปั จเจกไม่ใช่การแย่งชิงเรื่ องพวกนี ้ แล้ วปั จเจกคือใคร เราจะกลับไปแบบเดิม
ปั จเจกไม่มีความหมายหรื อ คืออะไร ลองคุยกับเพื่อนข้ างๆ สัก 4-5 นาที แล้ วค่อยตอบ เป็ นเรื่ องสําคัญ
ปวีณา: ได้ แรงบันดาลใจจากหนังสือ จะตอบเป็ นบทกวี ปั จเจกคือไม่ปัจเจก ทุกสรรพสิ่งล้ วนเชื่อมโยง ปั จเจก
ของเราคือปั จเจกของโลก ธรรมชาติเป็ นเช่นนันเอง
้
สุกัญญา: ปั จเจกของเราคือ สิ่งสําคัญที่สดุ ก่อนจะทําอะไรที่ตรงข้ ามกับปั จเจก ต้ องรักตัวเองเป็ น ไม่ใช่เพื่อทํา
ความดีให้ คนอื่น แต่ทําให้ ตนเอง ถ้ าสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันจริงๆ สิ่งรอบๆ จะดีเอง ถ้ าเรารักตัวเองแบบแบบไม่
เห็นแก่ตวั เช่น เราจะทิ ้งขยะ แต่เราจะแยกขยะ แล้ วคนจะบอกว่า ไม่มีใครเห็นเพราะทําคนเดียว แต่อย่างน้ อย
บ้ านเราเป็ นระเบียบ สะอาด พอเราไปทิ ้งดี ข้ างบ้ านเห็นว่าดีแล้ วทําตาม โดยเราไม่ต้องไปสอนเขา
ถิรศักดิ์: เหมือนการเข้ าไปมีสว่ นร่วมของแต่ละอย่าง คนอื่นเราไม่ร้ ูวา่ เขามีความคิดเหมือนเราไหม เป็ นการ
เรี ยนรู้จากเขาอีกอย่างหนึง่ เราคิดคนเดียวไม่ได้ ต้ องไปหาความคิดในวงนอก เป็ นเหมือนการเรี ยนรู้ใหม่ครับ
เสาวรัตน์ : กําลังมองว่าคํา Individualism ถ้ าเราเป็ นตัวตนของเรามาก เรามักจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขา เป็ น
คําถามกับตัวเอง ทําอย่างไรให้ ความเป็ นปั จเจกที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ไม่วา่ จะเป็ นการไปคาดหวังจากเขา
เราจะมีสขุ ได้ ถ้าเขาเป็ น...
วัชระ: ผมมองว่า ในความเป็ นปั จเจกของตัวเอง คงใคร่ครวญอยูเ่ สมอว่าสิ่งที่เราทําแต่ละอย่างส่งผลต่อสังคม
อย่างไร หมายถึงไปสนับสนุนให้ สงั คมเป็ นแบบเดิมหรื อไปสนับสนุนให้ เกิดสังคมในกระบวนทัศน์ใหม่
นฤมล: นึกถึงบทกวีที่เราแต่งไว้ เมื่อสิบกว่าปี ก่อน ในช่วงที่เรากําลังค้ นหาว่าเราจะเอาอย่างไร
“ชีวิตนันมี
้ คา่ ปรารถนาสิ่งดีงาม
เกิดมาหวังสิ่งใด มุง่ มัน่ ไปให้ ได้ มา
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หวังให้ รํ่ารวย ไม่ต้องฉกฉวยละเมิดศีลธรรม
หวังที่จะงาม งามนํ ้าใจมอบให้ ทกุ คน
หวังที่จะสุข ต้ องเอื ้อสุขแก่ทกุ ผองชน
หวังให้ สําเร็จผล ต้ องอดทนทุ่มเทกายใจ
หวังให้ ใจสะอาด ต้ องปั ดกวาดกิเลสให้ ห่าง
หวังพบทางสว่าง ต้ องแผ้ วถามมืดมัวหมดไป
หวังจิตสงบ ต้ องค้ นพบสัจจะแห่งใจ
ก้ าวไปสูจ่ ดุ หมาย ต้ องมัน่ ใจในคุณค่าแห่งตน”
สมศรี: กําลังงง ตามไม่ทนั คํานี ้ว่าคืออะไร แต่เข้ าใจที่อาจารย์พดู ว่า เหมือนเรากําลังเป็ นไปตามกระแสหลัก
ตัวเองก็กําลังเป็ นอยู่ เป็ นครู ก็อยากมีบ้านมีรถ มีเงินเดือนสูงๆ แต่เรามองว่าสิ่งที่เราอยากมี บางอย่าง
จําเป็ นต้ องมี เพราะต้ องใช้ ในชีวิตของเรา เลยสับสนว่า ต้ องมีหรื อไม่มี และอีกอย่างหนึง่ ในกลุม่ น้ องๆ ที่เคยลง
พื ้นที่ทํางานกับเขา ดูเหมือนแต่ละคนต้ องพยายามเอาชีวิตตัวเองให้ รอด จะต้ องหาเงิน เลยสับสน สรุปว่าควรมี
ไหม หรื อไม่ควรมีหรื อ
ชลิดา: โดยส่วนตัวไม่เชื่อเรื่ องปั จเจกนิยมเท่าไหร่ เพราะทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอยูแ่ ล้ ว แต่คยุ กัน รู้สึกว่ามองได้
หลายอย่าง เช่น แม้ แต่เราเองก็ไม่ได้ เป็ นหนึง่ เราก็มีอะไรเป็ นปั จเจกเล็กๆ อยูข่ ้ างในอีก บางครัง้ เราเป็ นอันนี ้
บางครัง้ เราเป็ นคนอื่น ความเป็ นปั จเจกมีทงปั
ั ้ จเจกในตัวและมองได้ กว้ างกว่านัน้ เช่น ถ้ าท้ องถิ่นนี ้คําว่าปั จเจก
ของเขาหมายถึงท้ องถิ่น จะกลายเป็ นว่าคนทังหมดคื
้
อปั จเจก ถ้ าเรามองว่าโลกคือสิ่งเดียว คือปั จเจกใช่ไหม ถ้ า
ประเทศคือสิ่งเดียว ก็คือปั จเจกไม่ใช่หรื อ เลยรู้สึกว่า ถ้ าเราจะทําอะไรในกลุม่ แล้ วเรารู้สกึ ว่าเป็ นสิ่งเดียวกัน
น่าจะมีพลังขับเคลื่อนมากกว่า
สุมาลี: ตอนแรกนึกไม่ออกเหมือนกัน นึกถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง เหมือนเราเติบโตมาตามกระแส เรา
เป็ นคนเดียวในหมูบ่ ้ าน ในตระกูลที่ได้ เรี ยนหนังสือต่อ ได้ มาทํางาน แต่ในมิตหิ นึง่ เราต้ องออกจากบ้ านมาอยู่คน
เดียวข้ างนอก ท่ามกลางความคาดหวังให้ มีเงินเดือนที่ดี เรารู้สกึ โดดเดี่ยว หาจุดไปต่อไม่ได้ ทําให้ มองย้ อนกลับ
มาหาคุณค่าความหมายของชีวิต รู้สึกว่าวิธีคดิ เปลี่ยนด้ วยมิตทิ ี่ความเป็ นมนุษย์ที่เจอกับบางสถานการณ์ การมี
เงินดูเหมือนเรามีอํานาจที่จะไปจับจ่ายใช้ สอยต่างๆ ได้ แต่เหมือนเราถูกหลอก เพราะเอาเข้ าจริง เรามีเงินแต่
ทําอะไรเองไมได้ เลย เราต้ องพึง่ พิงคนอื่นตลอด กลับมามิตกิ ารพึง่ พาอาศัย สมัยก่อนอาจจะพึง่ พาอาศัยใน
ระบบนิเวศที่คนกับธรรมชาติ และคนกับคน แต่ในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรื องทางธุรกิจ ทําให้ เราต้ องใช้ เงินเป็ น
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ตัวซื ้อ และทําให้ เห็นคุณค่าความเชื่อมโยงหายไป ถ้ ามีมิติใหม่ที่เราเห็นว่าเราไม่ได้ มีอํานาจจริงๆ เราไม่ได้
ทํากับข้ าวกินเองได้ ต้ องอาศัยแม่ค้าทํากับข้ าวให้ เรากิน จะเห็นท่าทีที่เปลี่ยน หรื อแม่ค้าไม่ใช่แค่ทําเพื่อขายเอา
กําไร แต่มีคณ
ุ ค่ามากกว่านันในการทํ
้
าอาหารดีๆ ให้ คนอื่นกิน กรรมวิธีหรื อกระบวนการผลิตอาหารจะ
เปลี่ยนไป และจะเห็นมิตกิ ารพึง่ พาอาศัยกันในสังคมใหม่ได้ มากขึ ้น
สุกิจ: ผมมองว่าอยู่ที่ตวั กับแต่ละคนและกลุม่ เพราะผมมีปัญหากับองค์กรภาครัฐ ผมเชื่อว่าองค์กรภาครัฐไม่
เห็นคุณค่าของปั จเจกและกลุม่ ตอนเดินตะปู ผมว่าโดยปั จเจกเล็กๆ เราเดินคนเดียวจะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จได้
ง่าย แต่พอเพิ่มจํานวน ปิ ดตา เป็ นปั จเจกเหมือนกัน แต่ไปถึงจุดหมายได้ ยากขึ ้น ถ้ ากระบวนทัศน์ใหม่ กระบวน
กรเป็ นรัฐ ถ้ าเอื ้อประโยชน์ตอ่ ปั จเจกเหล่านี ้ จะทําให้ ไปสู่จดุ หมายได้ ง่าย ไม่ต้องมีวิบากกรรมมาก
พิมพนิต: นึกถึงคําพูดหนึง่ เป็ นอย่างแรก คือ One is all และ All is one. ตอนอ่านนิเวศวิทยาแนวลึก นึกถึง
คําพูดหนึง่ ที่อธิบายได้ ชดั ต้ นไม้ เป็ นแขนขา เป็ นส่วนหนึ่งของตัวเรา นึกถึงคําพูดของท่านติช นัท ฮันห์ ว่า เมื่อ
เรามองลงไปในชามข้ าว ชามข้ าวนันมี
้ เมฆอยู่ เมื่อเรามองเข้ าไปในชามก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ ้นก็เป็ นปั จเจก เส้ นก็เป็ น
ปั จเจก ผักชีที่โรยหน้ าก็เป็ นปั จเจก รวมตัวกันเป็ นก๋วยเตี๋ยวเป็ นปั จเจกเหมือนกัน แต่ได้ ความหมายใหม่ เลย
รู้สกึ ว่าทังหมดเป็
้
นส่วนหนึง่ และเราเป็ นส่วนหนึง่ ของตรงนันเหมื
้ อนกัน
ฉัตรวรุณ: ไม่ร้ ูวา่ มันจะอยูต่ รงไหน อยู่ตรงนี ้แหละ ท้ ายที่สดุ แล้ วไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ ้น ก็อยู่กบั มัน
ทวีวัฒน์ : ผมรู้สกึ ว่าเราเป็ นอะไรได้ หลายอย่างมาก เป็ นครูก็ได้ เป็ นหมอก็ได้ ดูแลตัวเองก็ได้ ชาวนาก็ได้ ปลูก
ผักกินเองก็ได้ ไม่ร้ ูวา่ จะเรี ยกอะไร แต่มนั เป็ นหลายๆ อย่างในตัวเรา
อัจฉรา: ปั จเจกมันลื่นไหล แต่ถ้าปั จเจกนิยมแบบเดิม ตัวตนจะสูงขึ ้น หรื อในบทบาทความเป็ นหมอ หมอจะ
เป็ นคนรู้มากที่สดุ แต่ปัจเจกใหม่ เราไม่ได้ ปฏิเสธความรู้แบบวิทยาศาสตร์ แต่ทา่ ทีในการใช้ ดแู ลทุกคน ไม่ใช่
วิทยาศาสตร์ เป็ นคําตอบเดียว แต่เป็ นส่วนหนึง่ ของการดูแล แต่เขามีโอกาสจะอยู่แบบไหนที่ดีที่สดุ ในแบบของ
เขา
สุมาลี: ถ้ าเราจะเคลื่อน หรื อถ้ าเป็ นการเดินทางที่แตกต่างหลากหลาย และเราเห็นสิ่งเหล่านี ้ในกลุม่ ของเรา จะ
เป็ นกลุม่ เดียวกันที่มีความต่าง และถ้ าเราออกแบบระบบสังคมที่ไปพร้ อมๆ กันได้ จะทําให้ ไม่มีใครตกหล่นใน
การเดินทาง มีข้อดีที่ทําให้ เราเห็นทุกคน เพราะที่ผ่านมาปั จเจกไม่ได้ เชื่อมโยงกัน
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สมศรี: กําลังมองว่า ปั จเจกถูกควบคุมไว้ ที่บางกลุม่ เหมือนบางกลุม่ ถูกมองว่าถ้ าคุณมีแล้ วฟุ่ มเฟื อย แต่อีก
กลุม่ มีแล้ วไม่ฟมเฟื
ุ่ อย เหมือนความไม่เท่าเทียมของความเป็ นปั จเจก หรื อแม้ แต่ความเข้ าถึง (ประชา:
พอเพียงแต่หรูหราได้ )
ชรรินชร: กังวลว่าเหมือนจะต้ องพูดยาว เพราะเรื่ องในตัวเริ่มตังแต่
้ ตอนพี่ประชาเขียนคําว่า Individualism ขึ ้น
มาแล้ ว ปกติจะเขียนคีย์เวิร์ดในสมุดบันทึก แต่เห็นคําว่า Individualism แล้ วไม่สามารถเขียนลงไปได้ เพราะ
กําลังจะขัดแย้ งกับอะไรต่างๆ ที่เรามองเห็นมาตังแต่
้ เมื่อวาน กันและกัน ฉันเพิ่งเขียน Deep Ecology ลงไป
เลยเขียน Individualism ลงไม่ได้ เลย มีคําถามตังแต่
้ ตอนนัน้
ที่ดีใจคือ ระหว่างนัง่ รอ คือเห็นสิ่งนันในสิ
้ ่งที่พี่ประชาถาม คือเห็นความหมายของปั จเจกที่เกิดขึ ้นกับแต่
ละคน กับเห็นกันและกันที่อยูด่ ้ วยกันตรงนี ้ ไม่วา่ เราจะให้ ความหมายของปั จเจกกับกันและกันอย่างไรก็ตาม
แต่ทกุ คนกําลังแสดงถึงความเป็ นปั จเจกของตัวเองและอยูด่ ้ วยกันและกันให้ เราเห็นเลย
ความหมายที่ตวั เองได้ อันแรกคือรู้สกึ ถึงความเป็ นคุณค่าเฉพาะบุคคลที่ธรรมดาและพิเศษในตัวแล้ ว
ทังในแง่
้
ความสามารถ หรื อในแง่พฒ
ั นาการ สอง เรื่ องความสอดคล้ องลงตัว จริงๆ ตัวเองรักและชอบแนว
จิตวิทยาแนวซาเทียร์ ซึง่ เขาพูดตลอดว่ามีความสอดคล้ องกลมกลืนระหว่างในตัวเองกับตัวเอง ตัวเองกับคนอื่น
และตัวเองกับโลกรอบตัว เหมือนกับมาเชื่อมโยงกับ Individualism ตรงนี ้
สุดท้ าย ใจแวบนึกไปถึง Let your life free หรื อ เสี ยงเพรี ยกแห่งชี วิต บอกว่าภารกิจแห่งชีวิต เป็ นสิ่งที่
ปี ติในตัวคุณจะบรรจบกับสิ่งที่โลกต้ องการจากตัวคุณ ทําให้ ย้อนกลับไปตอนเช็คอิน คําแรกที่ถามว่าแพสชัน่
ของเราคืออะไร เลยรู้สกึ ว่ากําลังขมวดในตัวเองว่า นี่คือ Individualism แพสชัน่ ที่เราจะทําจากข้ างในตัวเราคือ
อะไร และมันจริงกับสิ่งนัน้ แล้ วโลกจะได้ ประโยชน์จากตัวเรา ไม่วา่ เราจะอยูต่ ําแหน่งใด หรื อบริ บทใด ของ
เนื ้อหาใด ของสังคมนี ้ ประเทศนี ้ หมู่บ้านนี ้ โลกนี ้ โลกจะรับสิ่งที่เรารักจะทําจริงๆ และโลกต้ องการอยูแ่ ล้ ว โดย
เราต้ องไม่ให้ ความหมายว่าสิ่งที่ฉนั ทําเพียงแค่พื ้นที่นี ้
พักเบรก
10.30-10.45 น.
กิจกรรม “สี่เหลี่ยมแตก”
ประชา: เดินไปตามช่องว่าง แล้ วจับกลุม่ เพื่อน 5 คน จะมีคนแจกซองทุกคนคนละหนึง่ ซอง พอได้ ซองแล้ วห้ าม
พูด ยังไม่เปิ ด รอให้ โจทย์ก่อน
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ให้ ทกุ คนสร้ างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสหน้ าตัวเอง จะสําเร็จเมื่อในกลุม่ ได้ สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสหมดทุกคน ห้ ามขอจาก
เพื่อน ห้ ามโยนไปกองไว้ ตรงไหน ยื่นให้ ใครคนนันต้
้ องรับ ให้ ได้ ทีละชิ ้น ห้ ามพูด และแสดงท่าทาง ถ้ าเคารพ
กติกาเท่าไหร่ การเรี ยนรู้จะดีเท่านัน้
(ทํากิจกรรม 40 นาที)

เรามีเวลาประมาณครึ่งชัว่ โมง ตัวเองได้ เรี ยนรู้จากการทําเองและจากการสังเกตอะไรบ้ าง โดยเฉพาะ
โยงไปเรื่ องปั จเจกบุคคลกับชุมชน
กิตติรัตน์ : เป็ นคนสังเกต ยังอึดอัดไม่หาย จริงๆ ถ้ าผมเล่นอีกที คงเล่นไม่ได้ เหมือนเดิม เพราะมีปัญหาเรื่ องมิติ
สัมพันธ์ มันยากนะ ความเป็ นปั จเจกที่จะสลายความเป็ นตัวเองออกไปได้ มันรู้สึกว่าภาวะที่เราอยากเห็นคนอื่น
สําเร็จ แค่ติดคนเดียว กลุม่ ก็ไปไม่ได้ จริงๆ ยังไม่ได้ คําตอบว่าปั จเจกจะเป็ นอย่างไร แต่ได้ ฝึกความอดทน
เหมือนกัน ตอนเข้ าไปนัง่ ดู พยายามจะปล่อยวาง แต่ปล่อยวางไม่ได้
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ฉัตรวรุณ: มีปัญหาเรื่ องมิติสมั พันธ์ เรากลัวมาก เพราะมองไม่เห็นว่ามันคืออะไร แต่กลุม่ เล่นเร็วมาก ทุกคน
กล้ าจะส่ง แต่สดุ ท้ าย ตอนเล่นเองไม่เท่าไหร่ ตอนมาดูเหนื่อยมาก เป็ นคนรอไม่ได้ แต่พอสุดท้ ายมันเสร็จแล้ ว
การรอเจ๋งนะ
สุกิจ: ผมมองว่าความสําเร็จของคนหนึง่ ปั จเจกหนึง่ ไม่สามารถเป็ นเครื่ องวัดว่าจะประสบความสําเร็จได้
ทังหมด
้
เหมือนโลกเรามีทรัพยากรจํากัด ถ้ าคนหนึง่ ฉกฉวยไปกองตรงหน้ าตัวเองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมงดงาม คนอื่น
จะไม่สําเร็จ เป็ นความไม่เท่าเทียม โลกควรจะจัดสี่เหลี่ยมให้ ทกุ คนได้ เท่าเทียมกัน
ชลิดา: เห็นว่าการยึดเอามาเป็ นตัวตนมากแค่ไหน แค่กระดาษสามแผ่นไม่ร้ ูจะหวงนักหนา รู้สกึ ว่าเวลาปล่อย
มันสบายกว่า
ลม้ าย: เราไม่สามารถร้ องขอให้ ใครช่วยได้ พอของเราสมบูรณ์ เราก็รอคอยว่าคนอื่นจะสมบูรณ์ไหม การ
ตัดสินใจเอาของคนอื่นไปเพื่อช่วยคนแล้ วของตัวเองไม่สมบูรณ์ คิดไม่น้อยทีเดียว แต่ถ้าไม่เปลี่ยนตัวเอง ก็ไม่
สามารถจะเปลี่ยนทังวงได้
้
จะเห็นว่าช่วงท้ ายจะเปลี่ยนวิธีการวางตลอด สรุปแล้ ว อาจต้ องเปลี่ยนตัวเองอันดับ
แรก
นฤมล: ตอนแรกเหมือนภาพลวงตา ไม่นา่ จะยาก แต่พอทําไปแล้ ว ถ้ าของเราเสร็จ ของคนอื่นไม่เสร็จ แสดงว่า
ยังไม่ลงตัว แล้ วภาพรวมอันไหนเป็ นไปได้ จริง ไม่เปลี่ยนแปลง พอทําไป การพลิกกลับไปกลับมา ทําให้ เราเห็น
ภาพใหม่เกิดขึ ้น แล้ วเราจะแก้ ปัญหาได้
เสาวรัตน์ : ยังตกผลึกไม่เสร็ จเลยอาจารย์ อยากจะเขียนตังแต่
้ เริ่มทํา เป็ นคนแรกที่จําได้ เลยว่าสมบูรณ์แล้ ว
และฉันจะไม่กระดิก นัน่ คือการยึดติด สองที่เห็นคือ เห็นคนอื่นขลุกขลัก หงุดหงิดมาก เห็นความเป็ นธาตุไฟของ
ตัวเองว่าใจร้ อน ปี นี ้ใจเย็นลงมาก ปกติมีความเป็ นธาตุไฟสูงมาก คือความเร็ว พลัง เป็ นจุดแข็งของเรา แต่สอง
สามปี ที่ผา่ นมา ความเร็วของเราไปทําร้ ายตัวเองเยอะมาก ปี นี ้เลยโดนผลักไปอยูจ่ ดุ สูงสุดของบริ ษัท เราเลย
ต้ องเอาความเย็น และวันนี ้รู้สกึ ว่าความเย็นฆ่าเราหรื อเปล่า
หงุดหงิดทุกเรื่ องตังแต่
้ เสียงกลุม่ ข้ างๆ เฮ มันกวน และเห็นอาจารย์ประชามานัง่ ข้ างๆ ทําไมอาจารย์
ต้ องมานัง่ กลุม่ ฉัน อาจารย์จะทําอะไร กําลังจะมาดูปัจเจกของแต่ละคนใช่ไหม อารมณ์มามาก แล้ วใช้ คําว่า
หงุดหงิด เพราะคิดว่าใช่ แล้ วอาจารย์พยายามให้ ทกุ คนสงบ แต่ในความสงบมีความหงุดหงิดเข้ ามาเรื่ อยๆ จน
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จิตเปลี่ยน ว่าในสภาวะที่เราต้ องดิ ้นรนทําอะไรสักอย่าง สภาวะแวดล้ อมไม่ได้ หยุด เราต้ องอยูก่ บั มันให้ ได้ เรา
ต้ องอยูก่ บั สติ ตกผลึกเป็ นชันๆ
้ ไม่ร้ ูเป็ นตะกอนอะไร พอเห็นของเราสมบูรณ์ แต่เห็นคนอื่นไม่เสร็จสักที
เราหงุดหงิดที่มีคนพยายามจะใบ้ ตอนแรกๆ ว่าฉันมีอนั นี ้ และอาจารย์ประชามาบอกว่าไม่ให้ เราเห็น
ความหงุดหงิดของคนที่เห็นไม่เหมือนกับเรา หลังจากนัน้ ทุกคนทําตามกฎร้ อยเปอร์ เซ็นต์ มีความสวยงาม
เพราะทุกคนได้ บางอย่างเหมือนพี่ลม้ ายเลย เรารู้สกึ ว่าเราได้ แล้ ว ทุกคนเห็นแล้ วว่าสมบูรณ์แล้ ว พอเห็นมีคน
หนึง่ ทุรนทุราย เราเลยเลิกยึดติดเลย แล้ วคิดว่าเราต้ องเอาความที่เราทําได้ ไปให้ เขาเลย เราได้ ตวั ที่ยากลําบาก
ที่สดุ หลายมุมมาก แล้ วเราทําไม่ได้ มีปัญหาบางอย่างที่เราทําไม่ได้ นะ ทําไมเราต้ องกักเอาไว้ ทําไมเราต้ อง
อวดดี ต้ องกูเก่ง เราเลยส่งออกไป ปรากฏว่าน้ องหนึง่ เป็ นคนต่อ ทําไมมันง่ายขนาดนัน้ ทําไมเราคิดไม่ได้
หลังจากนัน้ เราจะเห็นความสวยงามของแต่ละคนที่ตอ่ ได้
หงุดหงิดอีกอย่างหนึง่ ที่โจ้ มาจ้ องแต่ละคน เหมือนภาพสังคมที่มองว่ามึงโง่ เราพยายามจะไม่มองหน้ า
ใคร แต่โจ้ นอนลงไปแล้ วมองขึ ้น จะมองมาทําไม กูไม่ได้ โง่ ชอบทุกกิจกรรมนะ แต่กิจกรรมนี ้ทําให้ ตกผลึกเป็ น
ชันๆ
้ ชอบกลุม่ นี ้มาก รักกลุม่ นี ้มาก ตอนที่ตวั เองได้ แซมเสร็จก่อนที่ลม้ าย แต่ถ้าคนที่เสร็จแล้ วไม่หยุดนิ่ง มัน
ป่ วนนะ เรามองเห็นสังคมอย่างหนึง่ ว่า ถ้ าเขากําลังอะไรอยู่ หยุดอยูเ่ ฉยๆ ให้ เขาทําบ้ างก็ได้ บางทีมือที่สาม ที่
ห้ า ที่หก มันวุน่ วาย เวลาทุกอย่างมาอยูท่ ี่ฉนั มันกดดันมากเลยนะ เราพยายามทําดีที่สดุ ในขณะเดียวกัน เรา
มองว่ามันก็มีคนที่พยายามทําดีที่สดุ แล้ ว เราเคยชื่นชมเขาบ้ างไหมที่พยายามทําอยู่ แต่ประสบการณ์ ความรู้
ของแต่ละคนไม่ได้ เหมือนกัน
เอกวัจน์ : กลุม่ ผมถ้ าชิ ้นส่วนคือเงิน กระแสเงินสดสูงมาก พอใกล้ เสร็จ จะเห็นประโยชน์ของการแลกกันเยอะๆ
เพราะทําให้ เห็นโอกาสต่อได้ หลากหลาย และความพอดีเป็ นหนึง่ ในโอกาสหลายร้ อยหลายพัน แลกกันจน
เหมือนชิ ้นส่วนเป็ นของกลางหมดเลย พอคนสุดท้ ายเคลียร์ 4 คนเห็นแล้ ว คนสุดท้ ายจะต่อได้ ก็หยุดแลก เลย
ออกมาเสร็จไวดี
กิตติธัช: ในกลุม่ ผมเสร็จช้ า ตอนแรกสังเกตของตัวเองก่อน เห็นความเป็ นไปไม่ได้ ของตัวเอง แต่พยายามจะ
ถอยออกไปมองภาพรวมทังหมดว่
้
ามีความเป็ นไปได้ ตรงไหน และพยายามเติมเต็มสิ่งที่เพื่อนทําอยู่ เริ่มจากการ
สังเกต เราต้ องเป็ นผู้ให้ สุดท้ าย เราคงได้ กลับมาในสิ่งที่เราต้ องการ และสุดท้ าย ตีกลับในส่วนที่เราขาดและ
ต้ องการจริงๆ แต่ปรากฏว่าเรามึน ทําไม่ได้ เสียที เลยมากดดันตัวเองว่าทําไมไม่ยอมเสร็จเสียที มีอารมณ์โกรธ
ตัวเองหน่อยๆ แต่เสร็จไปได้ ด้วยดี เพราะยังไม่ถึงขีดที่ใช้ เวลานานเกินไป เลยมองความเชื่อมโยงว่า บางอย่างที่
เรามีปัจเจกร่วมหรื อเชื่อมโยงกัน ในขณะที่เรามีความหวังดีเข้ าไปช่วยแก้ ปัญหาของคนอื่น เราลืมสังเกตว่า
ตัวเองว่าเราเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของปั ญหาและสร้ างปั ญหาเพิ่มเหมือนกัน และสี่เหลี่ยมถูกกําหนดมาให้ มีขนาด
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เท่าๆ กัน แต่บางทีเราลืมนึกไปว่าเราเสร็จแล้ ว แต่สี่เหลี่ยมของเราเล็กหรื อใหญ่กว่าคนอื่น ควรจะสังเกตตัวเอง
ด้ วยในการจะทําอะไรสักอย่างหนึง่
อรอุมา: เราทํางานเป็ นทีม นัง่ ล้ อมวงแล้ วเห็นหน้ าซึง่ กันและกัน อาจกลับไปย้ อนกลับไปความเป็ นธาตุของแต่
ละคน เห็นพลังของทีม เห็นชิ ้นงานแล้ วอึดอัด ความที่เป็ นคนเกรงใจ ว่าเราจะพาทีมล่มหรื อเปล่า แต่เรามองว่า
ทีมน่าจะช่วยเราได้ เลยอุน่ ใจขึ ้น การเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน คือเรื่ องจังหวะจะให้ จะรับ เราพิจารณาของ
เราก่อนว่าเรามีอะไร แบบไหน แล้ วทดลองทําของเรา ว่าส่วนนี ้ไม่เหมาะกับเรา เราต้ องมองเพื่อนว่า ชิ ้นนี ้เหมาะ
กับเพื่อนคนไหน มีจงั หวะในการให้ และรับ พอคนหนึง่ ได้ แล้ วคนอื่นก็ได้ เป็ นความสําเร็จและไปได้ อาจมอง
เรื่ องปั จเจกเหมือนตัวเรา ตอนแรกเราได้ แล้ วไม่นา่ จะมีปัญหา แต่สิ่งที่เราเลือกยังกระเทือนกับคนอื่น มีอีกคนที่
ยังไม่ได้ แม้ บางครัง้ เขาก็ไม่ต้องการ บางทีเราดีเกินไปหรื อเปล่า เราให้ ด้วยความหวังดี แต่เราไม่ร้ ูวา่ เขาต้ องการ
ไหม กระบวนการสําคัญคือพลังของทีมที่สง่ ให้ กนั มีความหมายและพลังมาก
สุกัญญา: ตอนแรกตอนเทออกมา ของพี่นิ่มได้ เลย ง่ายขนาดนัน้ เราเลยไม่สนใจพี่ มองคนอื่น สิ่งที่ตามคือ
หรื อจะเป็ นว่ามีสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสอยูต่ รงหน้ า ลองเอามาดูทงห้
ั ้ าคนสิ พบสุดท้ ายแล้ วมันหายไปชิ ้นหนึง่ เลยพลิก
กันหมดทังกลุ
้ ม่ หลังจากนันก็
้ ได้ เลย
ปวีณา: คิดว่าเป็ นเกมของธาตุลม คิดถึงเกมนี ้กับเกมสามเหลี่ยมด้ านเท่า แต่คิดว่าคนธาตุลมจะได้ ไม่ได้ เรี ยนรู้
เรื่ องนี ้จากเกมนี ้ แต่ได้ ในเรื่ องอื่น ตอนสองรอบแรก พยายามทําตัวมีหลักการ แลกกันไปเรื่ อยๆ แต่สกั พักไม่ได้
เราเป็ นคนมองภาพรวม ต้ องเห็นภาพรวมทังหมด
้
ตังแต่
้ แรกที่เปิ ดซองมา คิดว่า 15 ชิ ้นเป็ นของกลุม่ ไม่ใช่ของ
เรา ดังนัน้ เรามีสิทธิในทัง้ 15 ชิ ้นนี ้เท่าๆ กัน รู้สึกว่าต้ องมองภาพรวม ถ้ าให้ เอามาวางกองข้ างหน้ าแล้ วเรี ยงเอง
จะง่ายกว่า เริ่มหาตัวแทนกลุ่มว่าควรจะเป็ นใครเรี ยง หันไปมองมะโหนก มันเรี ยนเลขมา ต้ องเป็ นคนเรี ยง เลย
เอาวางข้ างหน้ ามะโหนก แต่จะทําอย่างไรให้ กลุม่ เข้ าใจเหมือนกับเราว่ายุทธศาสตร์ นี ้ได้ ผล เขาห้ ามสื่อสาร แต่
เราสื่อสารมวลชนได้ เราเลยวางไปทีละชิ ้นจนกว่าทุกคนจะเข้ าใจว่าต้ องไปวางหน้ ามะโหนกให้ เรี ยงคนเดียว
ง่ายสุด แล้ วได้ มาเรี ยนรู้วา่ เรื่ องเทคนิคการเล่นเกม เราอาจจะไม่ได้ เรี ยนรู้วา่ การกระทําหนึง่ อันส่งผลต่อคนอื่น
เราต้ องปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างหน้ า เราอาจจะไม่ได้ ประเด็นอะไร เพราะไม่ใช่ประเด็นของเราแต่ต้น แต่เราได้ การ
วิเคราะห์คนในกลุม่ ว่าลักษณะแบบนี ้ เราจะสื่อสารกับเขาโดยไม่พดู ตรงๆ ได้ อย่างไร และเราควรจะให้ ใครเป็ น
ผู้นํากลุม่
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กิตติ: จริงๆ ไม่เข้ าใจว่าสื่อสารว่าอะไร ผมว่าเกมนี ้ธาตุลมได้ อย่างน้ อยตอนฟั งกติกา แล้ วรู้สกึ ว่าน่าจะมีอะไร
สนุกๆ พอเปิ ดซองแล้ ว วางดู เห็นของเราขาดอะไร อะไรไม่ใช่ แลกกัน เสร็จแล้ วดูของคนอื่น ถ้ าพูดถึงปั จเจก
นับตังแต่
้ สี่เหลี่ยมที่เป็ นปั จเจกของมันเอง เพราะแต่ละชิ ้นตัดให้ สมมาตร แต่ไม่ได้ สมมาตรเหมือนกัน ในตัว
สี่เหลี่ยมที่มีความเป็ นปั จเจก บางอันมันยัว่ ยวนว่าลงตัวแล้ ว แต่จริงๆ ไม่ใช่ เริ่มสังเกตว่า ชิ ้นของเราเป็ นส่วน
หนึง่ ของคนอื่น เลยเป็ นกระบวนการต่อไป เริ่มแลก ของเพื่อนขาดตรงนี ้แน่ๆ ถ้ าเราโยนไป เขาต่อแล้ วต้ องหมุน
ไปที่อื่นต่อ แล้ วที่ใช่ของเราคงจะเห็นเอง
รู้สกึ ว่าปั จเจกมีวิธีคิดของแต่ละคน รู้สกึ ว่าจะเริ่มง่ายขึ ้นถ้ าเห็นภาพรวม ซึง่ ผมว่าเป็ นอัตโนมัตขิ องการ
นํา คนถือเยอะสุดคือมะโหนก ไม่ร้ ูวา่ เป็ นกุศโลบายให้ เพื่อนเห็นทางสว่างหรื อไม่ แต่เราคิดว่าถ้ ากองเยอะจะดู
ยาก เริ่มเห็นแล้ วว่าสมมาตรกันได้ กี่แบบ เลยค่อยๆ ถ่ายไปจนในกลุม่ เห็นเหมือนกัน เหมือนสิ่งที่แวดล้ อมกับ
เป้า มีธรรมชาติของสิ่งที่เราจะไปจัดการ ของเราเอง และของเพื่อนร่วมกลุม่ สุดท้ าย แต่ละอย่างทําอย่างไรให้
ออกมาเสร็จ
ศุภวิชช์ : ผมได้ สองเรื่ องหลักๆ ตอนเปิ ดซอง ผมได้ มมุ สองสามชิ ้น วางแล้ วไม่มีทางเป็ นสี่เหลี่ยมแน่ อีก 4 คนที่
เหลือจะประกอบแล้ วแลกกันได้ รูปเล็กบ้ างใหญ่บ้าง ผมเป็ นธาตุดนิ รู้อยูแ่ ล้ วว่าจะต้ องเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส 5 รูป
ต้ องเอามาต่อกันแล้ วจะเห็นเอง อย่างแรกที่แวบมาคือ จริ งๆ ชิ ้นของเราไม่เข้ าพวกเลย แต่ของเราชิ ้นใหญ่ ดู
เป็ นกว้ างขวางคอมาก แล้ วมีคําพูดแวบขึ ้นมาว่า อย่ายอมให้ เราไปอยูใ่ นกระบวนทัศน์ที่เป็ นปั ญหา อย่ายอม
เป็ นอื่น โจทย์บอกว่าให้ ทีมสําเร็ จร่วมกัน
จุดที่สอง ผมคิดว่านี่คือจุดแข็งของธาตุดนิ คือรอ เวลาธาตุดนิ อยู่กบั ธาตุลม จะขัดกันเยอะมาก ฝั่ งธาตุ
ลมจะรํ าคาญเราว่า เราเป็ นหลักเป็ นการ ละเอียดทําไมนักหนา แต่ในกลุม่ เราเห็นอินทรี สามตัวออกมาแล้ ว วิธีที่
มักจะใช้ คือเขาบินเหนื่อยแล้ วจะกลับมาเอง เราแค่รออีกนิดหนึง่ เพื่อให้ เพื่อนอินทรี เราสนุกสนาน สํารวจน่าน
ฟ้าจนพอใจแล้ วเขาจะกลับมาสูร่ ังเอง ผมรู้สกึ ว่าทางลัดอันหนึง่ ที่อาจารย์ชวนคิดว่าแต่ละธาตุจะพัฒนาเพิ่มขึ ้น
ได้ อย่างไร กิจกรรมยํ ้าความเชื่ออย่างหนึง่ ว่า การทํางานร่วมกับเพื่อนทิศอื่น เป็ นทางลัดอย่างหนึง่ เลย ถ้ าสอง
ครึ่งที่ตา่ งกันหาวิธีทํางานร่วมกัน ถ้ าได้ แล้ วจะเร็วและสนุกด้ วย
ถิรศักดิ์: ตอนแรก ผมเปิ ดออกมาล็อคไว้ ก่อน มาอึดอัดตอนได้ ยินเสียงกลุม่ ร้ องเฮ เสร็ จแล้ ว เราจะหันไปมอง
ทําให้ เริ่มกดดัน เพราะต่อไม่ได้ สกั ที พอกดดันจากอาจารย์ประชาแล้ ว ยังมากดดันพี่โจ้ อีก อยู่ดีๆ มานอนข้ างๆ
เรา เหมือนเขาส่งซิกให้ ดวู า่ ต้ องผิดอะไรสักอย่าง เลยนัง่ ดูก่อน ตอนแรกเขาส่งมาให้ หมด เลยต่อมัว่ ไป แล้ ว
พยายามจะส่งไปให้ คนอื่น
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ชรรินชร: ส่วนตัวไม่ชอบกิจกรรมแบบนี ้เหมือนกัน เรื่ องมิติไม่ดี นัง่ วางไว้ เฉยๆ เลย ใครอยากจะเอาอันไหนจะ
หยิบให้ เพราะต่อเองไม่ได้ ที่ถือขึ ้นมา ไม่ใช่จะใบ้ หรื อสื่อสาร แต่ส่วนตัวมองอะไรไม่ออก เลยรู้สกึ ว่า ถ้ าคนอื่น
เห็นชิ ้นของเราชัดๆ เขาจะเห็นอะไรไหม มีชว่ งหนึง่ ที่ดเู หมือนสามคนเริ่มได้ ตัวเองถึงจะเริ่มมองแบบแผนออก
และใจเป็ นห่วงเพื่อน รู้สกึ ว่าพยายามอยู่ แล้ วประชาชนชาวไทยก็เริ่มมารายล้ อม เรารู้สกึ ถึงพลังงาน
ความเครี ยดในกลุม่ เพิ่มขึ ้น สิ่งที่ทําคือกลับมาอยู่กบั สติ กับลมหายใจของตัวเอง ตอนแรกหงุดหงิดเหมือนกัน
แต่พอรู้ตวั เราจะไม่เพิ่มพลังงานความหงุดหงิดให้ พื ้นที่ เพราะเราสื่อสารไม่ได้ แล้ ว กลับมานัง่ เฉยๆ คอยดูอย่าง
เดียว ว่าจะเป็ นอย่างไร และมีจงั หวะแลกไปแลกมาแต่ยงั ไม่ได้ มีชว่ งหนึง่ เลื่อนสี่เหลี่ยมของตัวเองเข้ ามาเลยว่า
ไม่ต้องให้ กนั อีก เพราะมองเห็นว่าบางคนยังคิดว่าส่งกันได้ แล้ วใช้ การรอ และการมองดูในช่วงครึ่งหลัง
นิธิ: สนุกดี เป็ นคนชอบทําข้ อสอบมิตสิ มั พันธ์ และจะได้ คะแนนเยอะ สิ่งที่เกิดระหว่างทํากิจกรรม เหมือน
เงื่อนไขที่ปิดช่องทางแห่งการร้ องขอ ซึง่ อาจจะทําให้ มนุษย์เรี ยกร้ องใดๆ สูป่ ั จเจก เป็ นเรื่ องตัวกูของกู มีแต่
ช่องทางต้ องให้ คนอื่น เหมือนความหวังดี คิดในมิตทิ ี่ไม่ใช่ตวั เอง แต่การหวังดีต้องบริ หารด้ วย ต้ องดูด้วย ไปคิด
แทนเขาเคยไป แล้ วเข้ าไปจัดการอาจจะดูเยอะไป กิจกรรมนี ้เรี ยนรู้เรื่ องปั จเจกและไม่ปัจเจก เรี ยนรู้การไป
ช่วยเหลือคนอื่น และเรี ยนรู้การไม่ให้ ตวั เองลําบากเกินไปด้ วย ถ้ าเราเห็นคนอื่นทําได้ แต่เขาไม่เห็น ต้ องรอ
รวมถึงถ้ าเรายังไม่สําเร็จแต่คนอื่นสําเร็จแล้ ว เราก็ยงั ต้ องรอคอยว่าเขาจะเห็นหรื อเปล่า ถ้ าคิดว่าเขาทําได้
แน่นอน ไม่นา่ กังวล ต้ องปล่อยวาง แต่ถ้าจะคิดแทนก็พอประมาณ ถ้ าจะรอก็รอพอประมาณ อย่ารอนานนัก ถ้ า
จะคิดว่าให้ ก็ให้ พอประมาณ ถ้ าให้ เยอะเราก็ทกุ ข์ เราก็ไม่สําเร็จ เพื่อนก็ไม่สําเร็จ
วัชระ: พอได้ ชิ ้นส่วนแล้ วมาลองต่อดู สังเกตเพื่อนในกลุ่มว่าคนไหนขาดชิ ้นส่วนที่เรามีอยู่ ในขณะที่เรายื่นไป
แล้ วเพื่อนรับไป ต่อพอดี เขาก็ยื่นส่วนที่เกินไปให้ คนอื่น ทําให้ เห็นว่า จุดเริ่มต้ นอยูท่ ี่เรา ว่าเราเรี ยนรู้จะดูสิ่งที่ไม่
เหมาะหรื อเกินกับเรา ให้ คนอื่นที่ขาด แล้ วสังคมจะสมดุล
สมศรี: ตัวเองไม่เข้ าใจว่าความสมบูรณ์ที่เราพยายามทําคืออะไร แต่สิ่งที่นกึ ในใจตลอดเวลาคือ ความสมบูรณ์
ที่เราต้ องการ คือการมีชีวิตรอด จนบางครัง้ เราก็เอาของคนอื่นมาแบบเรารอดแต่คนอื่นไม่รอด เหมือนในสังคม
ปั จจุบนั กําลังไขว่คว้ าหาปั จจัยมาเป็ นของตัวเอง พอตัวเองสมบูรณ์ ก็ไม่มองคนอื่นแล้ วว่าเขาสมบูรณ์ไหม
บางครัง้ เราไม่มี แต่เราขอก็ไม่ได้ เราไม่มีจะกิน ยังขาดแคลนปั จจัยหลายอย่าง รวมถึงเด็กที่เราทํางานด้ วย คน
จะเรี ยนหนังสือ ออกจากหมู่บ้านมาไม่ได้ ถนนไม่มี แม้ แต่เงินที่ให้ ลกู ออกมาเรี ยนก็ไม่มี เรามองย้ อนไปแล้ ว
โกรธว่า ระบบทําไมถึงเป็ นแบบนี ้ ทําไมถึงไม่สร้ างความเข้ าถึงความสุข และสิ่งที่สงั คมทําคือให้ ๆๆๆ บางครัง้ ให้
ไปแล้ วเขาเอาใช้ ไม่ได้ มองเห็นเลยว่าการให้ ในปั จจุบนั โดยเฉพาะสังคมสงเคราะห์ ให้ ไปเรื่ อย ไม่ร้ ูวา่ เขา
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สมบูรณ์หรื อเปล่า เขาเอาไปใช้ ได้ หรื อเปล่า ทําให้ เราเห็นภาพในสังคม คนที่สมบูรณ์ รํ่ ารวยในสังคม และเรา
เห็นคนยากจนเหมือนกัน แต่เราไม่สามารถจะไปขอจากคนที่รํ่ารวยมาให้ น้องของเราได้ เพื่อให้ เขามีจะกิน ทํา
ให้ เราเห็นความจริงในชีวิตว่า มันขอไม่ได้ และภาพสุดท้ ายที่เราจะเห็นคือ เราเฮ เพราะทุกคนสมบูรณ์ เลยเกิด
คําถามว่า จะทําอย่างไรที่ทําให้ ทกุ คนสมบูรณ์ ทําให้ คนที่เข้ าไม่ถึง ได้ เฮเหมือนคนที่มีสมบูรณ์แบบ
สุมาลี: ตอนแรกที่เราเริ่มมา เหมือนสี่เหลี่ยมเป็ นความสมบูรณ์ของแต่ละคน แล้ วเราพยายามจะหามาเติมเต็ม
ช่วงแรกเราได้ ภาพสี่เหลี่ยมแล้ ว เหมือนสมบูรณ์ แล้ วหยุดไว้ พอมาดูอีกที ไม่แน่ใจว่าใช่หรื อเปล่า และเอาเข้ า
จริงไม่ใช่ ทําให้ นกึ ว่า บางครัง้ เราไขว่คว้ าหาบางอย่างแล้ วคิดว่ามาเติมให้ เราสมบูรณ์ โดยเราไม่ร้ ูด้วยซํ ้าว่าใช่
หรื อเปล่า พอเราเริ่มลองเปลี่ยน ทําให้ พบว่าไม่ใช่จริงๆ และในกลุม่ ดีมาก เพราะทุกคนพยายามจะเปลี่ยน เป็ น
การให้ โอกาสคนอื่นและเราได้ เรี ยนรู้ วา่ ที่เรามีอยูใ่ ช่หรื อไม่ พอฟั งจากหลายคนแล้ ว น่าจะมีโจทย์เรื่ องร้ องขอได้
และต้ องปฏิเสธได้ เพราะจะทําให้ เห็นว่า เขามองตัวเองอย่างไร อะไรที่เขาต้ องการ กระบวนการที่ให้ โอกาสได้
เรี ยนรู้ ค้ นหาสิ่งที่เป็ นตัวเอง ทําให้ เราสําเร็จไปในเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
เราเลยมานึกถึงระบบใหญ่ว่า ถ้ าระบบสังคมทําให้ เรารู้จกั คําตอบของตัวเองว่าอะไรเป็ นความต้ องการ
ของเราจริงๆ อะไรไม่ใช่กระจายไปสูค่ นอื่น จะทําให้ คนอื่นได้ เรี ยนรู้และรู้จกั ตัวเองมากขึ ้น แต่ถ้าทุกคนพยายาม
จะหาความสมบูรณ์โดยเอาทุกสิ่งมาอยูท่ ี่เรา จะทําให้ คนอื่นต้ องใช้ เวลาแสวงหาความสมบูรณ์คอ่ นข้ างนาน ทํา
ให้ กดดัน บางทีเราคิดว่า เราสมบูรณ์ก่อนแล้ วค่อยแบ่งปั น อาจจะไม่ใช่ เพราะในระหว่างที่เรารอความสมบูรณ์
แบบของตัวเอง เรากอบโกยทุกอย่างมาไว้ ที่ตวั เองหมดแล้ ว ในขณะที่คนอื่นหาจุดนี ้ไม่ได้
สิทธิโชค: ตัวเองต่อรูปสี่เหลี่ยมได้ เร็วมากๆ เลยหยุด แล้ วนัง่ มองรอบๆ วง ถามตัวเองว่าเป็ นไปได้ ไหมว่าทุกคน
จะได้ สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเหมือนกันทุกคน คิดว่าเป็ นไปได้ ตอ่ เมื่อรูปที่เราต่อต้ องแจกออกไป แสดงว่ารูปต่อหน้ าเรา
ผิด ไม่ใช่คําตอบของเรา นัน่ คือการทําอะไรที่มงุ่ แต่จะเอาผลสําเร็จของตัวเองตรงหน้ า บางทีตวั เองสําเร็จ แต่ทํา
ให้ วงไปต่อไม่ได้ จึงต้ องเอาของตัวเองตรงหน้ าออกไป และเริ่มใหม่ไปด้ วยกัน
หนึ่งฤทัย: ตัวเองได้ เรี ยนรู้สองแง่ คือเรี ยนรู้ข้างในตัวเอง และเรี ยนรู้พลังกลุม่ อันดับแรก เห็นวิธีการแก้ ปัญหา
ของแต่ละคน เราได้ โจทย์การสร้ างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส พอมาวางตรงหน้ า คนส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการแก้ ปัญหารูป
แบบเดิมๆ ต่อมุมเดิมๆ ทําให้ ปัญหาตรงหน้ าแก้ ไม่ได้ ถ้ าเราถอยออกมายืนข้ างนอก แล้ วมองในมุมใหม่ ทําให้
เห็นหลายมุมมองมากขึ ้น ปั ญหาเราเอง ตอนแรกคิดไม่ได้ แต่พอเรามองปั ญหาของเพื่อน น่าจะต่อได้ นะ ส่วน
การเรี ยนรู้ภายในตัวเอง เนื่องจากในกลุม่ เราเป็ นคนธาตุไฟเสียสามคน และตัวเองเป็ นคนธาตุดนิ เลยได้ ฝึกการ
รอคอยอย่างยิ่งยวด
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ชนาเมธ: เกมนี ้น่าเป็ นตัวอย่างของ 1+1 มากกว่า 2 เพราะตอนแรกจะง่ายมากถ้ าเอาทุกอย่างมากองกันแล้ ว
ต่อเป็ นสี่เหลี่ยม แต่เราคงจะได้ สี่เหลี่ยมแค่ชิ ้นเดียว เพราะเราหยิบอันไหนที่เราพอใจมาต่อก็ได้ แต่ปรากฏว่าพอ
เป็ นกลุม่ ถ้ าลงตัวจริงๆ ต้ องได้ 5 อัน และเรื่ องตัวเอง รู้สกึ ว่าเป็ นธาตุดินเยอะจริงๆ เพราะมาถึงแล้ ว เราไม่ได้
มองของเราเอง แต่มองทังหมด
้
มีสามเหลี่ยมชิ ้นเล็ก ชิ ้นกลาง และชิ ้นใหญ่อยู่ แต่พอนับออกมาทังหมดแล้
้
ว จะ
เห็นว่าชิ ้นเล็กเอาไปเติมเต็มชิ ้นอื่นได้ เยอะกว่าชิ ้นใหญ่ จะต้ องมีความเฉพาะของชิ ้นเล็กอยู่ ซึง่ ทําให้ เราเห็นวิธี
ต่อ
พิมพนิต: ได้ เรี ยนรู้วา่ การหยุดเป็ นการทําอย่างหนึง่ ในกลุม่ มีคนที่ทําเสร็จก่อนแล้ ว พอเขาหยุด เราเห็นว่าสิ่งที่
เหลือคืออะไร แล้ วเราจะมองเห็นภาพรวมของการกระทําต่อได้ การหยุดของเขาเป็ นการเอื ้อเฟื อ้ เราด้ วย
ประการหนึง่ นึกถึงเรื่ องก๋วยเตี๋ยวที่พดู ไปว่า ลูกชิ ้นต้ องทําหน้ าที่ของลูกชิ ้น ลูกชิ ้นไม่สามารถเป็ นผักชีได้ ผักชีก็
ไม่สามารถเป็ นกระเทียมได้ แต่ทกุ อย่างรวมตัวกันเป็ นอย่างอื่นได้
ทวีวัฒน์ : ผมเคยเล่นกิจกรรมนี ้มาแล้ ว แต่จําไม่ได้ เลย ผมรู้สกึ ว่าคงไม่ท้าทาย เรื่ องมิตสิ มั พันธ์ ผมชอบต่ออะไร
มาตังแต่
้ เด็กๆ ถ้ ามองเป็ นสังคม และสิ่งที่วางอยูเ่ ป็ นปั จเจกที่เป็ นเศษเสี ้ยวของตัวเรา ไม่ร้ ูวา่ เกิดอะไรขึ ้น แต่ใน
ระหว่างที่ให้ ทุกคนก็สง่ กัน แต่ของมะโหนกไม่ ไม่ร้ ูวา่ ใครเป็ นคนเริ่ม แต่สงั คมบอกว่าเอาให้ คนนี ้ ผมเข้ าใจแล้ ว
ก็ให้ ไป เขาก็พยายามต่อของเขา ต่อรูปหนึง่ เสร็จ ไม่สง่ แต่ตอ่ ครบ 4 รูปเลย แล้ วเขาคืนสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์
กลับมา แต่ผมเฉยมากเลย
พอมานัง่ ดูกลุม่ สุดท้ าย แล้ วใจวุน่ วายไปหมด อะไรกันนักกันหนา แต่พอเสร็จแล้ ว ผมดีใจมาก ต้ อง
บอกว่าพอเราทําอะไรในสังคมแล้ วความเป็ นตัวเองไม่มีเลย ให้ แม้ กระทัง่ อันสุดท้ ายของเราไปกับเขาด้ วย พอ
มันกลับมาแล้ ว รู้สกึ ว่าเป็ นตัวเราด้ วยที่ให้ เขาเอง แก่นของเราหายไปหมดเลย รู้สึกว่าทําไมเราให้ เขาไปหมด
เหมือนสังคมตอนนี ้ที่เราให้ เขาไปหมดเลย เขาให้ อะไรเรามาก็ไม่ร้ ู เพราะเราบอกว่าคุณเป็ นคนทําได้
อัจฉรา: ชอบเล่นมิตสิ มั พันธ์ คิดว่าตัวเองทําได้ แต่อนั ที่เปิ ดมา มองภาพไม่ออก พอทําไม่ได้ จะมองภาพรวม
และรู้วา่ ชิ ้นที่เรามีคนไหนจะเอาไปต่อได้ ก็ยื่นให้ พอนึกไม่ออก มีคนยื่นสามเหลี่ยมชิ ้นใหญ่มาให้ พอดูคกู่ บั
สี่เหลี่ยมคางหมูแล้ วมีทางเป็ นไปได้ ทําให้ เรานึกภาพออกว่าจะไปต่ออย่างไร ถ้ าจะมองว่าสี่เหลี่ยมคือการสร้ าง
ปั จเจกตัวตนของเรา ไม่ใช่เราสร้ างเอง แต่เพราะคนอื่นหยิบยื่นให้ เราเป็ นแบบนี ้ด้ วย
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อธิษฐาน์ : ในฐานะผู้สงั เกต กลุม่ แรกไปเรื่ อยๆ ไม่เกิดปั ญหา ทําหน้ าที่เตือนเรื่ องกฎบ้ าง พอกลุม่ แรกเสร็จ เดิน
ดูกลุม่ อื่น เห็นอาการของตัวเองว่า ทําไมไม่ทําตามกฎ เหมือนผู้คมุ กฎ เหมือนใช้ อํานาจ แต่ใช้ ไม่ได้ เพราะเรา
ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ แต่เห็นอาการของตัวเองว่าจะต้ องดูแลกฎ
ปารณีย์: ได้ สงั เกตกลุม่ หนึง่ ตอนแรกเตือนเรื่ องกฎเล็กน้ อย เพราะออกจากความเคยชินของเขาเล็กน้ อย และ
เขาทํากันได้ ดี นิ่งในระดับหนึ่ง ดีจงั ไปได้ แบบราบเรี ยบ นิ่งมาก
กานน: เห็นตัวเองมากกว่า เห็นความไม่ชอบมนุษย์ก้ โู ลกมากๆ ของตัวเอง หงุดหงิดอย่างมาก คนพวกนี ้ไม่
เข้ าใจหรื อว่าเขาต้ องปล่อยงานเขาบ้ าง สงสัยเรามีทรอม่าสักอย่างแน่เลย
วราพร: นัง่ เฝ้ากลุม่ แรกเฉยๆ ไม่ได้ ทําอะไรเลย เขาดูแลกลุม่ กันเอง ไม่มีบิดพลิ ้วกติกาเลย และสําเร็จได้ เร็ ว
มาก รู้สกึ หงุดหงิดตรงเขาสําเร็จเร็ว เพราะเราเคยเล่นและดูมาเยอะมาก เพราะคนสําเร็จเร็วจะไม่ได้ เห็นแรง
กดดันข้ างในตัวเอง แต่พอฟั งเขาสะท้ อนแล้ ว เขาก็ได้ เรี ยนรู้มมุ อื่นๆ เยอะเหมือนกัน
ประชา: อย่างแรก ผมดูตวั เองแล้ วนิ่งมาก แต่เพราะทํามาเยอะ และผมมีมนต์ของกระบวนกร คือคําว่าวางใจ
กระบวนการ เวลาจัดกระบวนการ เราต้ องเชื่อว่า อะไรเกิดขึ ้นไม่ใช่เราเป็ นเจ้ าของ แต่เป็ นกระบวนการมันจะ
ทํางานของมันเอง เป็ นมนตราของกระบวนกร แต่ประเด็นที่คดิ ว่าโยงกับกระบวนการ คือการเกิดกลุม่ 5 คน
ไม่ใช่ความบังเอิญ บางกลุม่ ผู้ชายล้ วน ผู้หญิงล้ วน จักรวาลจัดให้ มาเรี ยนรู้ ด้วยกัน คุณมีอะไรที่จะต้ องเรี ยนรู้
ด้ วย และเชื่อว่าเขาจะต้ องได้ เรี ยนสิ่งที่ต้องเรี ยน เป็ นความเชื่อส่วนตัวของผม และเห็นว่าได้ ผลมากกว่าการไป
จัดให้ สมดุลผู้หญิงผู้ชาย
ประทับใจที่สมศรี กล้ าพูดจุดยืนของตัวเองออกมา ข้ อดีของกลุม่ เราคือมาจากพื ้นฐานที่หลากหลาย
และคนมาเรี ยนมีความเติบโตพอสมควร กล้ ายืนยัน กล้ าเห็นต่าง ผมว่าการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นถ้ าเรากล้ าเห็นต่าง
แล้ วจะโยงไปสูป่ ระเด็นที่เราจะเจาะลึกลงไปได้
ความคิดนี ้ไม่ได้ เกิดจากผม แต่เกิดจากผมไว้ ใจเพื่อนร่วมกระบวนการ ว่าทํากิจกรรมนี ้แล้ วจะลงพอดี
แล้ วลงพอดีจริงๆ
พักเที่ยง
12.30-13.30 น.
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เริ่มการประชุมช่ วงบ่ าย
13.30-14.00 น.
ผ่ อนพักตระหนักรู้
14.00-14.10 น.
กิจกรรมสันทนาการ
ประชา: เรื่ องปั จเจก ถ้ าใช้ ภาษาไทยธรรมดาเรี ยกว่าอะไร
“อัตลักษณ์ ความเป็ นตัวของตัวเอง” ถ้ าความหมายลบ เช่น “ตัวกูของกู อัตตา เห็นแก่ตวั ”
ภาษาอังกฤษจะคล้ ายๆ กัน ถ้ าความเป็ นปั จเจกที่เป็ นความเห็นแก่ตวั คือ Individual ถ้ าเป็ นบวก
“Unique Identity” อีกคําหนึ่งที่ทางสายการเติบโตภายในเรี ยกคือ Individuation Individuality ก็ออกมา
ทางบวก ประมาณว่า ถ้ าคิดแบบหยินกับหยาง เวลาเป็ นตัวของตัวเองกับเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนรวมต้ องสมดุล
กัน ต้ องหาความพอดีๆ ให้ ได้ เป็ นความเป็ นพอดีที่ลื่นไหล เป็ นสมดุลที่มีพลวัต ถ้ าเพื่อส่วนรวมมากไปจะละเลย
ตน ซึง่ คนทํางานเพื่อสังคมจํานวนมากจะเป็ นแบบนี ้ พออายุมากหน่อย สุขภาพทรุดโทรม ครอบครัวแตกแยก
บางคนเพี ้ยนเลย สุขภาพจิตไม่ดี แต่ถ้าเราคิดเรื่ องตัวเองมากไป จะเป็ นเรื่ องเห็นแก่ตวั อัตตา ตามแนวคิดแบบ
ตะวันออก จะต้ องหาพลวัตระหว่างหยินกับหยาง เพื่อส่วนรวมเป็ นหยิน แต่เพื่อตัวเองเป็ นหยาง
ในสังคมก่อนสมัยใหม่ การที่ความเป็ นตัวเองสําคัญน้ อย ไม่มีที่ทาง มีโทษอะไรบ้ าง ยก ตัวอย่างของ
การไม่มีโอกาสเป็ นปั จเจกในโลกตะวันออก
วัชระ: เราถูกผลักให้ เป็ นคนชายขอบ เหมือนไม่มีตวั ตนในสังคม ถ้ าเป็ นชนเผ่าที่เขาพยายามทําให้ เราเป็ นไทย
จะไม่สามารถแสดงความเป็ นชนเผ่าได้
ประชา: ถ้ าให้ ฝรั่งมอง สังคมไทยยังไม่เคลื่อนออกจากสมัยกลาง ยังอยูใ่ นยุคฟื น้ ฟูศิลปวิทยาการ ไม่ให้ ที่ทาง
ของความแตกต่างจากสังคม
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ เพื่อนผมคนหนึง่ ไม่ชอบสถาปั ตย์เลย แต่พอแม่อยากให้ ลูกเป็ นสถาปนิก เพราะ
ตัวเองภูมิใจในอาชีพมาก ลูกเลยถูกบังคับให้ เรี ยนสถาปั ตย์ แล้ วไม่มีความสุขจนอายุ 50 พอพ่อแม่ตายแล้ ว
เลยไปเป็ นครู และมีความสุขมาก นี่เป็ นตัวอย่างการเอาความคาดหวังของตัวเองใส่กรอบให้ ลกู
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เวลาเราพูดเรื่ องนี ้ต้ องดูให้ สมดุล ให้ พอดี แล้ วการหาปั จเจกภาพ ความเป็ นตัวของตัวเอง นอกจากการ
ไม่ถกู เหยียด สําคัญอย่างไรกับชีวิต
“เปิ ดโอกาสให้ ค้นศักยภาพของตัวเองได้ เต็มที่ ธรรมชาติไม่ได้ ต้องการอะไรที่เป็ นหนึง่ เดียว เป็ นความ
หลากหลาย
ถ้ าคนได้ มีโอกาสพบศักยภาพของตัวเอง จะ สร้ างการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆ อย่างได้ ” (ผู้เข้ าร่วม)
หลายคนที่ประสบความสําเร็ จในชีวิต เพราะเขาไม่พบตัวเอง เขาอาจสําเร็จเพราะสังคมบอกว่าเป็ นคน
หาเงินได้ เยอะ แต่ไม่มีความสุข คนอย่างนี ้มีไม่น้อย โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจที่ต้องแข่งขันตลอดเวลา ทังที
้ ่บาง
คนมีความสุขมากกับการวาดรูป ร้ องเพลง คนเราถ้ าไม่ค้นพบตัวเอง จะไม่ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และ
การศึกษาทังหมดเพื
้
่อค้ นให้ พบว่าเราเหมาะกับอะไร ควรทําอะไร แต่การศึกษาของไทยไม่วา่ จะอยูใ่ นยุค
ประชาธิปไตยหรื อไม่ ไม่เคยออกจากระบบเผด็จการเลย คนเก่งต้ องเรี ยนหมอ เรี ยนวิศวะ คนมีความสามารถ
ด้ านอื่นจะเป็ นตัวของตัวเองยากในระบบปั จจุบนั
ฝรั่งเขียนไว้ วา่ มนุษย์ต้องการอะไรบ้ าง และสิ่งสําคัญคือ Self-Actualization มีความสุขในการทํา ไม่ใช่
เพื่อผลในการทํา คุณทําแล้ วมีความสุขทันที ไม่ใช่เพราะได้ เงิน เรื่ องความเคารพตัวเอง ความรัก การนับถือ
ตัวเองก็เป็ นเรื่ องสําคัญ แต่อยากยํ ้าเพียงว่า การให้ ความเป็ นตัวเองคือการค้ นให้ เจอศักยภาพของตัวเอง ถ้ าค้ น
เจอแล้ ว ชีวิตจะมีความหมาย แต่ถ้าหาไม่เจอจะไม่มีความสุข เพราะความสามารถที่จะสัมพันธ์กบั ตัวเองได้
อย่างลึกซึ ้ง
อยากโยงประเด็นเมื่อเช้ า เรื่ องคนชายขอบ ถ้ าคิดแบบกระบวนทัศน์ใหม่ คิดอย่างไร ผมทํางานอยู่
ขอนแก่น นักเรี ยนไปเรี ยนหนังสือโดยไม่มีเงินกินยังมีอยู่ แม้ วา่ สังคมไทยจะรํ่ ารวย ผมไม่เยี่ยมบ้ านเขาแล้ วอด
ร้ องไห้ ไมได้ ถ้ าคิดแบบเก่า คิดแบบเสรี นิยมเก่าหรื อใหม่จะบอกว่า ธรรมชาติสร้ างมาให้ เป็ นแบบนี ้ คุณมี
สติปัญญาแค่นี ้ ต้ องอยู่ในสลัมแบบนี ้แหละ
เขาเขียนไว้ เลยในปรัชญาแนวคิดแบบเสรี นิยมโบราณ และเสรี นิยมใหม่เชื่อแบบนี ้เช่นกัน แต่ถ้าคิด
แบบกระบวนทัศน์ใหม่ เราเป็ นกันและกัน ต้ องคิดอย่างไร หรื อคอมมิวนิสต์ เอาบทเรี ยนจากสองกระแสนี ้ได้
อย่างไร คุยกันหน่อยสัก 4 คน นัง่ ใกล้ ๆ กัน ถ้ าเราคิดเรื่ องหลักการที่ไปพ้ นเสรี นิยมใหม่ หรื อคอมมิวนิสต์ จะมี
หน้ าตาอย่างไร
(แบ่งกลุม่ 4 คนคุยกันเรื่ องหลักการที่ไปพ้ นเสรี นิยมใหม่ หรื อคอมมิวนิสต์)
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นิธิ: รู้สกึ ว่า ถ้ ากระบวนทัศน์คือการเห็นกันและกัน เท่าเทียมกัน เห็นตัวเอง เห็นคนอื่น ไม่เอาเปรี ยบคนอื่นและ
ตัวเอง คุยกันหลายเรื่ อง แต่ตดิ ใจตรงขันตอนของวิ
้
ธีการลําดับขันของมาสโลว์
้
รู้สึกว่าจะเป็ นไปได้ ยากมากถ้ า
เราไม่ได้ จดั การกับความต้ องการพื ้นฐาน ถ้ าคนยังกินไม่อิ่ม นอนไม่อนุ่ รู้สกึ ไม่ปลอดภัย การเห็นกันและกันไม่มี
หรอก ฉันยากจนๆ และดราม่ากับความยากจน และขอสตางค์กบั ผู้ปรารถนาดี ให้ สตางค์มา ยิ่งสร้ างเป็ นอื่นไป
กันไปอีก แล้ วอย่างไร คนหนึ่งยอมรับที่ตนเองเป็ น อีกคนหนึง่ รู้สกึ สงสารอย่างสุดหัวใจ แต่ปฏิบตั ิการไปในเชิง
อุปถัมภ์ ถ้ าพื ้นฐานเรื่ องกินอิ่ม นอนอุน่ ปลอดภัย ไม่ได้ แล้ ว เรื่ องการเป็ นของกันและกันจะยาก
เสาวรัตน์ : กลุม่ เราเริ่มจากไม่คอ่ ยเข้ าใจเหมือนกัน แล้ วเราถอดเป็ นสองเรื่ อง เราเข้ าใจเรื่ องชายขอบนะว่า
ปั ญหาคืออะไร แต่อาจารย์เขียนสามเหลี่ยมมาสโลว์ ปั ญหาชายขอบเป็ นเรื่ องพื ้นฐาน ไม่มีใครข้ ามพื ้นฐานไป
ได้ ถ้ าพื ้นฐานความต้ องการทางกายกินไม่อิ่ม นอนไม่หลับ แล้ วมาดูวา่ กระบวนทัศน์ใหม่คืออะไร ย้ อนกลับไปดู
สามวัน ตอนเราเล่นกิจกรรมตะปู เมื่อเช้ า อะไรคือกระบวนทัศน์ คือกันและกัน โดยส่วนตัว สรุปออกมาได้ 4
บรรทัด การหยิบยื่นใดๆ ให้ สงั คมก็ตาม ถ้ าเขาขาดสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ มนั ก็จะเติมเต็ม ถ้ าเขามีสิ่งที่เราหยิบยื่น
ให้ ก็จะเป็ นภาระ ความกรุณาความเมตตาต้ องใช้ สติพิจารณาชัง่ ตวงด้ วย ว่านี่คือสิ่งที่เห็น หรื อผู้ให้ อยากให้ ใจ
อยากให้ เพราะฉันอยากได้ ความสุขจากการให้ คนที่เขารับ ถ้ าเขามีเยอะมาก จะกลายเป็ นภาระ ไม่ได้ ไปเติม
เต็มเขา จะกลายเป็ นดราม่าโซนซึง่ เห็นบ่อยมาก ฉันยากจน ฉันทุกข์ ทําหนึง่ ครัง้ แล้ วได้ มากง่าย แล้ วได้ มาอีกๆ
ความต้ องการพื ้นฐานคืออาหาร ง่ายมากกับการส่งหนึง่ มื ้อไปให้ แต่เขาต้ องกินสามมื ้อ กิน 365 วัน เราต้ องคิด
ลึกกว่านัน้ และง่ายมากที่จะลําเลียงอาหารสามมื ้อไปให้ เขาถึงที่ 365 วัน แต่ถ้าทําอย่างนัน้ เขาจะไม่มีความ
เคารพในตัวเองได้ เลย เพราะความเคยชิน เป็ นโจทย์ที่คยุ ค้ างกันอยู่
ฉัตรวรุณ: พอคุยกันแล้ ว เราคิดกันในฐานะไหน หมายถึงในกระบวนทัศน์แบบไหน หรื อเป็ นคนในระบบ แต่
ลองๆ คุยกัน ถ้ ามองแบบกันและกัน ก็ไม่ต้องทําอะไร เพราะด้ วยความเป็ นกันและกันอยูแ่ ล้ ว เราจะไม่เข้ าไป
จัดการชีวิตคนอื่น แต่กลายเป็ นการเกื ้อกูลแทน ถ้ าเขาต้ องการความช่วยเหลืออะไร เขาก็เอ่ย เพราะเราเป็ นและ
กัน
สมศรี: จริงๆ อยากเล่าประเด็นเมื่อวานที่พดู ถึงกันและกัน หลังจากพูดไปแล้ ว ตัวเองรู้สกึ จุกและไม่ไหวกับ
ตัวเองมาก ต้ องไปร้ องไห้ เพราะเขาพูดเรื่ องกันและกัน ทําให้ เราไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่อยู่ในโรงเรี ยน
เพราะเราเป็ นคนหนึง่ ที่เห็นความไม่เท่าเทียมกันของสังคม และเราอยากทําให้ เท่าเทียม แต่ในขณะเดียวกัน
กระบวนการที่ตวั เองกําลังใช้ เหมือนตัวเองจะทําดี แต่กําลังไปทําร้ ายคนที่เรามองว่าเขาทําให้ เกิดความไม่เท่า
เทียมอยู่ พอคิดแบบนันแล้
้ ว เรารู้สกึ จุก เพราะเราไม่มีความเมตตาเลย เรามองเห็นแต่เขาทําไม่ดี เห็นแต่เขา
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เป็ นศัตรู เลยทําให้ เรารู้สกึ ว่า จริงๆ แล้ ว เราจะต้ องมาเริ่มต้ นใหม่ด้วยกระบวนการที่เป็ นแบบกันและกันเหมือน
ที่เราพูดเมื่อวาน คือเขาเป็ นแบบนี ้ไม่ใช่เกิดมาเป็ น แต่มีกระบวนการหล่อหลอมเหมือนกันกับเรากว่าจะมาเป็ น
แบบนี ้
อีกประเด็นหนึง่ ของวันนี ้ คือ เรามองเห็นหรื อไม่วา่ เราเป็ นคนคนหนึง่ ในสังคม เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทําให้
เกิดผลกระทบในสังคม ถ้ าเรามองไม่เห็น ก็เหมือนกับเราแยกออกจากสังคม แล้ วเราก็จะบอกว่า ฉันจะ
พยายามให้ จริงๆ ระบบให้ ก็ดี แต่ไม่ใช่กระบวนการแก้ ไขปั ญหาทังหมดในสั
้
งคม
สุมาลี: ต่อจากเมื่อวาน หลายคนพูดเรื่ องการให้ และเรานึกถึงว่า มีระบบการช่วยเหลือที่ทําให้ คนเรี ยนรู้ที่จะ
ร้ องขอ แต่ไม่พฒ
ั นาให้ พงึ่ ตัวเองได้ อีกส่วนหนึง่ ที่คิดว่าไปไกลกว่านันคื
้ อ การจะตังคํ
้ าถามต่อระบบสังคมซึง่ เรา
เป็ นส่วนหนึง่ กลไก นโยบายที่ออกมา ในระดับปั จเจก ถ้ าเรามีเสียงที่จะสะท้ อนว่าบางอย่างที่ออกมาสร้ าง
ความเหลื่อมลํ ้า ความไม่เท่ากัน เพิ่มช่องว่างให้ คนรวย คนมีการศึกษา ห่างไกลจากคนขาดโอกาส เรารู้สึกว่า
คนยุคใหม่ คนมีโอกาสจะพัฒนาตัวเองไปไกลมาก แต่คนที่เขายังขาดโอกาสเหมือนอยูค่ นละโลก ถ้ ามีจดุ เชื่อม
ให้ คนสองกลุม่ ได้ มาเจอกันแล้ วสร้ างความเข้ าใจ ตังคํ
้ าถามกับสิ่งที่ทําให้ เกิดตรงนี ้ อาจจะเป็ นอย่างแรกที่
เป็ นไปได้ (ประชา: ตังคํ
้ าถามกับโครงสร้ างและกลไกของระบบที่สร้ างให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้า)
แล้ วเมื่อวานที่เล่นปิ ดตา เดินตะปู ฟั งจากหลายคนพูดเรื่ องความรู้สกึ เกรงใจ แต่เราไม่ร้ ูสกึ เลยว่าเรา
เป็ นภาระ แต่ร้ ูสกึ ว่าเราคือส่วนหนึง่ ของเขา และเขาคือส่วนหนึง่ ของเราที่ต้องไปด้ วยกัน ทําให้ เรารู้สกึ ว่า ถ้ าเรา
ทํางานกับกลุม่ คนที่แตกต่าง ให้ เขารู้สกึ ว่าไม่เป็ นปั ญหา เป็ นภาระต่อคนอื่น พลังและวิธีคดิ ของเขาอาจจะทํา
ให้ อีกคนหนึง่ ที่มีจดุ ต่างจากเขาเห็นว่า สามารถช่วยกันคิด ออกแบบ และเดินทางไปด้ วยกันได้ (ประชา: ให้ คน
ข้ างล่าง คนชายขอบร่วมออกแบบโครงสร้ างด้ วย)
นึกถึงคนทํางาน ในปั จจุบนั คนที่อยูใ่ นภาวะตํ่าเขาถูกทําให้ คดิ ว่าเขาทําไม่ได้ ในฐานะคนทํางาน ต้ อง
ทําให้ เขาเห็นให้ ได้ เป็ นสิ่งที่สงั คมไทยยังขาดมาก
การรวมตัวของคนเหล่านี ้ที่เชื่อมัน่ ในศักยภาพของเขา เพียงแต่แตกต่างกัน จะเป็ นพลังที่สร้ าง
บางอย่างที่หาจุดสมดุลระหว่างกันได้ เพราะเมื่อความแตกต่างมีมาก แต่เราบอกว่าไม่ใช่ปัญหา การที่จะทําให้
ทุกคนมีพื ้นที่ของความแตกต่าง แต่อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ต้ องอาศัยกระบวนการเปิ ดใจ รับฟั งกัน
ค่อนข้ างมาก ถ้ าเป็ นภาพใหญ่ในสังคม จะต้ องใช้ เวลา บางทีอาจจะเกิดความวุน่ วาย จัดการยาก ควบคุมยาก
แต่เป็ นกระบวนการสร้ างการเรี ยนรู้ แล้ วโตไปด้ วยกัน เหมือนเราเล่นเกมสี่เหลี่ยมที่จะค่อยๆ ให้ ทกุ คนมีพื ้นที่
ส่วนตัว และการอยูร่ ่วมกัน เห็นกัน หาจุดสมดุลและขยับไปด้ วยกัน
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กิตติธัช: กําลังสังเกตและเห็นว่า เป็ นความรู้สกึ ที่มองเห็นภาพสังคมไทยที่ย้อนกลับไปค่อนข้ างเยอะ ที่หลายๆ
อย่างถูกกําหนดมาจากห้ องแอร์ ที่โยนไปกําหนดคนชายขอบหรื อคนในส่วนอื่นๆ ของประเทศ กลายเป็ นพื ้นที่
ไม่ได้ มีสว่ นปกป้องสิ่งที่เขาเป็ นเจ้ าของ ทําให้ เขาแทบจะหลงลืมความเป็ นปั จเจกของตัวเอง ความที่สว่ นกลาง
จับชุดความคิดไปยัดเยียดให้ คนเหล่านี ้ ทําให้ เขารู้สกึ ว่าปั จเจกของเขาเองยังถูกต้ องหรื อเปล่า เลยกลายเป็ นว่า
การที่เราไม่เคารพความหลากหลายของปั จเจก เราไม่เห็นปั จเจกร่วมกัน เราเท่าเทียมกันแต่ไม่มีความเท่าแท้
สังคมเราเลยไม่ไปไหน เราเลยจับชุดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปให้ กบั มุสลิม หรื อคนชนเผ่า ไปยัดเยียดจนเขา
ลืมรากลืมเหง้ า ลืมความเป็ นตัวตน (ประชา: สังคมกระบวนทัศน์ใหม่ คนทุกเผ่าพันธุ์ต้องไม่ลืมรากเหง้ าของ
ตัวเอง)
พิมพนิต: นึกถึงประสบการณ์ของตัวเอง ล่าสุดเมื่อเดือนสองเดือน ไปทํากลุม่ ศิลปะบําบัดให้ ชมุ ชนแออัดแถว
อโศก เราขับรถไป หลังตึกสูงที่ปกติเราจะไปทานอาหาร มีชมุ ชนแออัดขนาดใหญ่ด้วย ไม่เคยรู้มาก่อน ตอนแรก
เรากังวลเรื่ องที่จอดรถ หลังจากเดินเข้ าไปทําศิลปะบําบัด ทําให้ เห็นว่าเขาไม่ตา่ งจากเรา และศิลปะที่เขาสื่อมี
สองประเด็นเท่านัน้ อย่างแรกคือ คิดถึงครอบครัว ทุกภาพจะมีลกู เขา หลานเขา พ่อแม่ อีกประเด็นนึกถึงบ้ าน
ในต่างจังหวัดที่มีพื ้นที่เยอะๆ หลังจากได้ คยุ กับเขา เรารู้สึกว่าได้ เรี ยนรู้จากเขา เราไม่ได้ เข้ าไปให้ อะไรเขาเลย
เขามีของอยู่แล้ ว เราต่างหากที่มาเรี ยนรู้สิ่งที่เขาเป็ น จริงๆ แล้ ว ในใจเรามีความเหลื่อมลํ ้า เราจะยอมรับได้ ไหม
และให้ เขายอมรับว่าจริงๆ เขามีตวั ตนที่เท่าเทียมกับเราพอที่จะแบ่งปั นความรู้ความเข้ าใจให้ เราด้ วย
ชลิดา: มีความคิดของตัวเองเปลี่ยนไปนิดหน่อย รู้สกึ ว่าหรื อเราเข้ าใจอะไรกันผิดหรื อเปล่า คือคนส่วนกลางกับ
คนรอบนอก คนรอบนอกก็มีอะไรของเขา คนส่วนกลางก็มีเจตนาดี คืออยากให้ จริงๆ คนสองกลุม่ มีเจตนาดี
กลุม่ หนึง่ อยากปกป้องรากเหง้ า อีกกลุม่ หนึง่ อยากให้ ถ้ าสมมุตเิ รามองว่าเป็ นเจตนาดีทงคู
ั ้ ่ แต่ไม่ได้ เข้ าใจ
ธรรมชาติของกันและกันมากพอ ทําให้ บางอย่างผิดไปหรื อเปล่า
อย่างเช่นตอนรัฐบาลจัดการศึกษาให้ เจตนาคงอยากให้ คนไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ แต่พอเริ่มเป็ น
นโยบาย เริ่มไปเบียดบังอัตลักษณ์บางอย่างของแต่ละพื ้นที่ อาจทําให้ เกิดบางอย่างผิดเพี ้ยนไป อาจจะต้ องเริ่ม
ที่ความคิดความรู้สกึ ของทุกคนว่า เขาไม่ได้ มีเจตนาไม่ดีหรอก แต่ไม่เข้ าใจเฉยๆ ถ้ ามีชอ่ งทางที่ทําให้ คนแต่ละ
กลุม่ เข้ าใจกัน ถึงจะขับเคลื่อนไปได้ จริงๆ ถ้ าเราตังตนเป็
้
นศัตรู กนั จะไม่ก่อให้ เกิดการขับเคลื่อนที่แท้ จริง
สุมาลี: มีอย่างหนึง่ ที่อยากแบ่งปั นเอาไว้ เราพูดถึงระบบการศึกษา ตัวเองไม่แน่ใจว่ากรอบการศึกษาแนวใหม่
ไปถึงแค่ไหน แต่มีบางอย่างที่เป็ นชุดความเชื่อ หรื อมายาคติที่มีตอ่ กลุม่ อื่นๆ ที่น้องบอกว่าเขาไม่เท่าทัน และทํา
ให้ ไปตัดสินคนอื่น บางทีเราต้ องกลับมาสํารวจด้ วยว่า ความคิดที่เรามีตอ่ คนแต่ละกลุม่ เป็ นการไปสรุปเขาแล้ ว
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เราต้ องเท่าทันด้ วย เพราะโดนระบบใหญ่ครอบไว้ อยู่ จนกลุม่ ที่หลากหลายถูกบอกว่าเป็ นแบบนันแบบนี
้
้ไป
หมดแล้ ว
สิทธิโชค: เป็ นครัง้ แรกที่ร้ ูสกึ ว่าถ้ าไม่ได้ พดู แล้ วจะกินข้ าวไม่ลง เวลาเราพูดถึงการแบ่งปั น เหมือนเราจะแบ่งคน
ออกเป็ นสองกลุม่ คือคนที่เหลือกับขาด แต่จริงๆ ไม่ต้องมองอะไรไกล จากเกมเมื่อครู่ ผมมองว่าคนที่มีเกินจ้ อง
แต่จะให้ คนที่ขาด ทังที
้ ่บางทีเขาไม่ต้องการ ถ้ ามองว่าเราเป็ นกันและกัน ถ้ าเรารู้สกึ ว่าเราพร้ อมจะให้ ได้ ก็ให้
ออกไป แล้ ววันหนึง่ มันจะไปถึงจุดที่มนั ต้ องการเอง
ลม้ าย: คิดว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่คือสร้ างสังคมใหม่ หรื อรื อ้ ฟื น้ สังคมเดิม ถ้ าเป้าหมายคือกันและ
จริงๆ ไม่ต้องกังวลว่าเราจะให้ ในสิ่งที่เขาเกิน ถ้ าเรามีกนั และกันตังแต่
้ ต้น เราจะเห็นว่าเขาขาดอะไร เมื่อเราให้
เขาจะไม่เป็ นส่วนเกินสําหรับเขา แล้ วเขาจะมีความสุขจากสิ่งที่เราให้ ตัวเองเคยโดนคดีศาลปกครอง และต้ อง
หาเงินมาประกัน และเพื่อนมาให้ เลยโดยไม่ต้องถาม เรารู้สกึ ดีมากเลยว่าเราไม่ต้องร้ องขอ เพราะเรามีศกั ดิศ์ รี
และเราขอบคุณเขามากเลย ไม่ร้ ูสกึ ว่าเขาดูถกู เรา ถ้ ามีกนั และกันแต่แรก เห็นกันและกันว่าใครทุกข์ใครสุขแล้ ว
เติมเต็มกัน
ส่วนที่สอง ต้ องรื อ้ ฟื น้ บางอย่างที่เป็ นของเก่า ในสังคมมุสลิมมีกติกาสังคมเรื่ องซะกาต มีสองประเภท
ซะกาตของการลงทุน เมื่อคุณทํากําไรในแต่ละปี เมื่อถึงเทศกาลฮารี รายอ ต้ องใช้ เงินจํานวนมากในการซื ้อหา
อาหารและเสื ้อผ้ าใหม่ตามความเชื่อ คนทําธุรกิจต้ องแบ่งกําไร 2.5 เปอร์ เซ็นต์ให้ กองกลางในระดับชุมชน หรื อ
ซะกาตให้ กบั คน เขาจะกําหนดว่าให้ คน 8 ประเภท เช่น คนยากจน คนด้ อยโอกาส เด็กกําพร้ า คนเข้ ารับ
อิสลามใหม่ คนไปสงคราม เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นกติกาเลยว่า คนส่วนหนึง่ ต้ องให้ เท่าที่ตวั เองให้ ได้
ปวีณา: ประเด็นเรื่ องการให้ จริงๆ เป็ นเรื่ องที่นกั การละครถกเถียงกันมานาน ว่าอยากให้ แต่คนไม่อยากได้ รับ
เรามานัง่ นึกถึงคําว่าคนเราควรต้ องรู้รากของตนเอง แต่สิ่งสําคัญคือต้ องรู้ว่าคนอื่นมีรากของเขาเหมือนกัน สิ่งที่
เกิดจากความพยายามจะให้ คือสนใจรากตนเองแต่ไม่สนใจรากของคนอื่น เรารู้สึกว่า คนมองว่าคนอื่นเป็ น
ผู้อื่น ไม่ใช่แค่คนข้ างบนหรื อคนมีอํานาจมองคนอยูใ่ ต้ อํานาจเป็ นคนอื่น แต่คนอยูล่ ําดับล่างเขาจะก็วา่ ข้ างบน
เป็ นอื่น จึงไม่ฮีโร่มีแต่ผ้ รู ้ าย ทุกคนมองว่าตัวเองเป็ นฮีโร คนอื่นเป็ นผู้ร้าย ถ้ าพยายามทําความเข้ าใจว่าคนอื่นก็มี
รากเหง้ า จะเห็นว่าใครขาด จะเห็นว่าใครอยากได้ อะไร ใครอยากให้ อะไร
วัชระ: ส่วนตัวเห็นประเด็นปั ญหาหลายอย่างทังขาดทั
้
งเกิ
้ น แต่สว่ นตัวมองในมุมของการยัดเยียดความรู้ เรา
อาจจะเคยรู้จกั หลักสูตรนายเมือง นายเถื่อน ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้เขียน (มาจากหนังสือ พลเมื องดี โดย
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เจ้ าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) เรี ยกคนอยูป่ ่ าไม่ไปโรงเรี ยนว่านายเถื่อน คนเรี ยนหนังสือในเมืองเรี ยกว่า
นายเมือง เป็ นความคิดที่ถกู ยัดมาเกือบร้ อยปี จนมีผลว่า พี่น้องชนเผ่าชาติพนั ธุ์ในป่ าถูกมองว่าเป็ นคนเถื่อน
ขณะที่เขามีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ดนตรี วัฒนธรรม ที่สําคัญเขามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ผมเคยไปหมูบ่ ้ านพี่
น้ องปกากญอที่สบเมย เขามีบ้านไม้ สกั ทังหลั
้ ง มีทรัพยากรสมบูรณ์ แต่คนข้ างนอกยังมองว่าเขาขาด หลาย
ประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันในวงน่าสนใจ ว่าความรู้ความคิดความเชื่อโครงสร้ างที่ทําให้ คนเป็ นอื่น แต่ในฐานะ
คนทํางานภาคประชาสังคม หากเรามองการทํางานของตัวเองว่าไม่ได้ ตกไปภายใต้ แนวคิดเก่าหรื อโครงสร้ าง
แนวคิดเก่าที่ไปกดทับให้ ซบั ซ้ อนไปกว่านันอี
้ ก และความคิดความเชื่อทางสังคมที่ถกู ผลิตสร้ างซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า
จากสื่อ ไม่วา่ พี่น้องส่วนไหน แม้ แต่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความรุนแรง จนพี่น้องกรุงเทพฯ มอง
ว่าเป็ นพื ้นที่น่ากลัว เป็ นพี่น้องที่นา่ กลัว หรื อหลักสูตรไร่เลื่อนลอยที่มองพี่น้องชาวเขาว่าเป็ นคนตัดไม้ ทําลายป่ า
ซึง่ ไม่ใช่ ทุกคนทุกพื ้นที่มีความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร ถ้ าเราปล่อยให้ โอกาสเขาเติบโต เจริญงอกงาม แล้ วเรา
คอยชื่นชม คอยร่วมเรี ยนรู้ กนั ไป ผมว่าจะเป็ นสิ่งที่ดี และเราในฐานะคนทํางานต้ องไตร่ตรองตลอดเวลาว่าสิ่งที่
เราทําไม่ตกไปอยูใ่ นกระบวนความคิดเก่า
ประชา: ผมอยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่ขึ ้นมา เวลาพูดถึงการให้ มีการให้ แบบบริจาค สังคมสงเคราะห์ กับ
การให้ ทางโครงสร้ าง พวกเราในฐานะชนชันนํ
้ า อยูใ่ นมหาวิทยาลัย เราต้ องคิดเรื่ องโครงสร้ างให้ แตก
ไม่อย่างนันเราจะเป็
้
นพวกไร้ เดียงสาทางการเมือง และถ้ าคุณอยูม่ หาวิทยาลัยเพื่อสร้ างชนชันนํ
้ าใหม่ขึ ้นมา
แล้ วคุณไร้ เดียงสาทางการเมือง บ้ านเมืองไม่มีความหวังครับ
สังคมไม่จําเป็ นต้ องเลวร้ ายแบบนี ้ ช่องว่างระหว่างคนมีกบั คนไร้ ไม่จําต้ องเลวร้ ายขนาดนี ้ ถ้ าคุณจัด
ระเบียบและโครงสร้ างใหม่ สังคมบนโครงสร้ างเดิมแบบตัวใครตัวใหม่ อาศัยหลักที่วา่ นี่แหละ คุณแข่งขันกันไป
คุณแพ้ ก็ตกไปอยูช่ ายขอบ ไม่จําต้ องเป็ นหลักที่เรายอมรับว่าถูกต้ อง เพราะสังคมที่จดั อีกแบบหนึง่ มี และมี
เยอะด้ วย และสังคมพออยูไ่ ด้
การให้ ทางโครงสร้ างหมายความว่า เก็บภาษาก้ าวหน้ า คุณมีเยอะ คุณเสียภาษาเยอะสิ คุณไม่ต้อง
เมตตากรุณา คุณให้ เพราะเป็ นหน้ าที่ต้องจ่าย เสรี นิยมแบบดูแลสังคมมีครับ แต่บ้านเราคนไปเรี ยนเมืองนอก
มา เอาเรื่ องเดียวมาสอนคือเสรี นิยมเพื่อตัวเอง คิดเรื่ องตัวใครตัวมัน กระแสบ้ านเรารับแต่ทนุ นิยมแบบอเมริกา
ยุโรปไม่ได้ บ้าขนาดนัน้ ผมไม่ได้ บอกว่ายุโรปดีกว่าเราเยอะนะ แต่บางเรื่ องเช่นการกระจายทําได้ ไม่ยากเลย
เป็ นเรื่ องนโยบาย การให้ ไม่ใช่เฉพาะบริจาค แต่ให้ เพื่อให้ เขาลืมตาอ้ าปากได้ ภูมิใจในตัวเองได้ ญี่ปนเขาทํ
ุ่
า
ดีกว่าอเมริกาเยอะมากในเรื่ องการแบ่งปั นเพื่อคนข้ างล่าง หลังสงครามโลก เขาจํากัดเลยว่าฝ่ ายบริหารกับ
กรรมกร รายได้ ต้องไม่ตา่ งกันกี่เปอร์ เซ็นต์ ถ้ าเราต้ องการให้ สงั คมดีขึ ้น ไม่ใช่เพื่อให้ เรารู้สกึ ที่ดีที่ได้ บริจาค หรื อ
ทํางานเพื่อผู้อื่นอย่างเดียว
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พูดถึงเสรี นิยมเพื่อสังคมที่ใช้ ในยุโรปจํานวนมาก แต่ไม่ได้ แก้ ปัญหาเรื่ องการประจักษ์แจ้ งในตนเอง คน
จํานวนมากอยู่ด้วยความเหงา ด้ วยความเปล่าเปลี่ยว ชีวิตไร้ ความหมาย เป็ นสองประเด็นที่ต้องแก้ อะไร
มากกว่า ในกระบวนทัศน์เดิมที่เน้ นการเอาชนะธรรมชาติ การแข่งขัน การรํ่ ารวย เมื่อจัดการแบ่งปั นดีขึ ้น เป็ น
มนุษย์มากขึ ้น แต่ไมได้ แก้ ปัญหาเรื่ องการค้ นพบตัวเอง ความรักและการเป็ นเจ้ าของ เพราะครอบครัวแตก
สลาย ผมอยูใ่ นอังกฤษ แม้ จะไม่ถึงกับสวีเดน แต่ความเป็ นครอบครัวหมดไปแล้ ว พ่อแม่แก่เฒ่าอยู่กนั ลําพังสอง
คนหรื อคนเดียว ลูกอายุ 18 เริ่มอายเขา ต้ องออกจากบ้ านไป แม้ จดั ระบบสังคมดีขึ ้น กระจายทรัพย์ดีขึ ้น แต่
ไม่ได้ แก้ ปัญหาสําคัญของชีวิตในเรื่ องความรัก ความเป็ นเจ้ าของ การเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน ฝรั่งไม่มี
คําตอบ เราต้ องคิดใหม่วา่ จะเอาอย่างไร การเมืองสีเขียวพยายามอย่างยิ่งที่จะกลับเข้ ามาหาชุมชน สร้ างชุมชน
ใหม่
รัฐแบบที่เราใช้ กนั ปั จจุบนั เพิ่งมีมาไม่กี่ร้อยปี แต่ก่อนเราไม่ได้ อยูใ่ นรัฐแบบนี ้ แต่ก่อนมีรัฐหลายแบบ
มาก ปั จจุบนั มีรัฐแบบเดียว คนจํานวนมากไม่เชื่อว่ารัฐแบบนี ้จะแก้ ปัญหาได้ เพราะชนชันนํ
้ ายังคุมตลอด และ
ความคิดทางนโยบายเป็ นแบบเดียวกันหมด เรื่ องนี ้ต้ องการการคิดใหม่อย่างลึกซึ ้ง คอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่คําตอบ
เพราะเขาไม่ให้ คณ
ุ ค่ากับปั จเจกเลย ผมไปสอนเมืองจีน เมืองพม่า สงสัยว่าทําคอมมิวนิสต์ถึงอยูไ่ ม่ได้ เป็ น
เพราะมันฝื นธรรมชาติของมนุษย์มากเกินไป คําตอบสําหรับอนาคตยาก เพราะยังไม่มีอดุ มการณ์ไหนให้
คําตอบสําเร็จรูปได้
วัชระ: โครงสร้ างที่เอารัดเอาเปรี ยบสังคมอยู่นี ้ อยูไ่ ด้ ด้วยชนชันนํ
้ าที่ถือว่าปกครองดูแล และชนชันตามยอม
้
ไม่
มีโอกาสจะขยับเลยใช่ไหมครับในสังคมไทย
ประชา: ขยับได้ แต่พวกเราตกขบวนหรื อเปล่าแค่นนเอง
ั ้ แต่เราต้ องเข้ าใจว่าการเอารัดเอาเปรี ยบทางโครงสร้ าง
แปลว่าอะไร บรรจง นะแส เขียนเรื่ องการส่งเสริมให้ จบั ปลาตะข่ายเล็กแล้ วทําลายลูกปลาทังอ่
้ าวไทยอยู่สองปี
จนเกิดการเปลี่ยนแปลง บรรษัทยักษ์ มีการเซ็นกับองค์กรประมงพื ้นบ้ านยกเลิกการซื ้อปลาแบบนี ้ไป แสดงว่า
มันทําได้ สู้ได้ การรู้จกั ใช้ สื่อแบบใหม่ชว่ ยได้ เยอะเลย ส่วนหนึง่ ต้ องแก้ ที่รัฐ แต่ต้องสร้ างขบวนการที่เข้ มแข็งไป
ด้ วยกัน การเกิดโรงเรี ยนแบบแปลกๆ คณะแปลกๆ ต้ องทํา เพราะเป็ นการสร้ างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ กระบวนการที่
อยูบ่ นกระบวนทัศน์ใหม่มีมากมายเต็มไปหมด ไม่ได้ มงุ่ การแก้ ที่รัฐ เพราะยุคสังคมนิยมแก้ ที่รัฐแล้ วผิดหวังกัน
เยอะ การสร้ างกระบวนการและพยายามเปลี่ยนนโยบายไปด้ วยกันมีความจําเป็ น
พักเบรก
15.35-15.50 น.
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กิจกรรม “เดินข้ ามเส้ น” (ไม่มีการบันทึกคําพูดหรื อนําสิ่งที่เกิดในห้ องออกไปเผยแพร่ข้างนอก ทุกคนที่อยูใ่ น
ห้ องต้ องร่วมทํากิจกรรมด้ วย ไม่สามารถเป็ นผู้สงั เกตการณ์ได้ )

ตัวอย่างคําถาม
อาชีพการงาน
• ฉันเป็ นนักธุรกิจ
• ฉันทํางานราชการ
• ฉันทํางานอิสระ
• ฉันเป็ นเอนจีโอ
• ฉันเป็ นชาวบ้ าน
• ฉันพบหน้ าที่การงานที่รักและให้ คณ
ุ ค่ากับชีวิต
• ฉันทํางานที่ฉนั ไม่รักที่จะทํา
• ฉันอยากเปลี่ยนงาน
ชาติกาเนิด
• ฉันเกิดในครอบครัวชาวไร่ชาวนา
• ฉันเกิดมาในครอบครัวผู้ใช้ แรงงาน
• ฉันเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ยากจน
• ฉันเคยถูกล้ อว่าเพราะเป็ นลูกจีนหรื ออีสานหรื อแขก
• ฉันเกิดมาในครอบครัวที่อาศัยแรงงานคนอื่นสร้ างฐานะขึ ้นมา
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การศึกษา
• ฉันเป็ นเด็กหลังห้ อง
• ฉันเป็ นเด็กเรี ยนเก่ง
• ฉันจบปริญญาตรี
• ฉันจบปริ ญญาโท
• ฉันจบปริญญาเอก
• ฉันไม่จบปริญญา
• ฉันเป็ นนักเรี ยนนอก
นิสัยและประสบการณ์ ชีวิต
• ฉันชอบเล่นการพนัน
• ฉันถูกฝึ กให้ ทํางานตังแต่
้ เด็ก
• ฉันโตมาโดยไม่ต้องทํางานบ้ าน
• ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นชนกลุ่มน้ อย
สถานะความสัมพันธ์
• ฉันเคยอกหัก
• ฉันเคยอกคนอื่น
• ฉันอยูก่ บั คูช่ ีวิตโดยไม่มีความรักหรื อความรักจืดจาง
ความเชื่อทางการเมือง
• ฉันเชื่อในระบบทุนนิยมเสรี
• ฉันเชื่อในระบบทุนนิยมเพื่อสังคม
• ฉันเชื่อในระบบทุนนิยมโดยรัฐ เช่น จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี
• ฉันเชื่อระบบสังคมนิคม
• ฉันเชื่อในระบบอนาธิปไตย
• ฉันเชื่อการเมืองสีเขียว
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พักรับประทานอาหารเย็น
16.48-19.00 น.
เริ่มกิจกรรมช่ วงค่า
(ดูภาพยนตร์ Man of La Mancha)

ปิ ดเวทีวันที่สาม
21.00 น.
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เวทีวันที่ส่ ี (5 ตุลาคม 2559)
08.30 น.
เริ่มการประชุมช่ วงเช้ า
เดินและนั่งภาวนาร่ วมกัน 30 นาที
วันนี ้อยากให้ พวกเราฝึ กเท่าทันความคิด มันจะไม่ปัจจุบนั เป๊ ะ หลังปั จจุบนั นิดหนึง่ แต่ชว่ ยให้ เราเท่า
ทันความคิดของเราได้ ดี ให้ เรานัง่ หลับตาอยูต่ อ่ หน้ าเพื่อน จิตเราไปรับเรื่ องอะไร ให้ บอกเพื่อนว่าตอนนี ้เรารับรู้
เรื่ องอะไรอยู่

ประชา: ขอเริ่มด้ วยการอ่านบทกวีสองบทก่อน

เอกวัจน์ : (ขับเสภา) ฝั นอันมิอาจเป็ นไปได้
จะฝั นถึงสิ่งอันมิอาจฝั น
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จะต่อสู้ศตั รูอนั มิอาจสู้
ความทุกข์อนั มิอาจทนจะทนดู
จะไปสูท่ ี่ผ้ กู ล้ ามิกล้ าไป
จะแก้ สิ่งผิดอันมิอาจแก้
จะรักยิ่งจริ งแท้ พิสทุ ธิ์ใส
จะกู้แรงอ่อนล้ ากลับกล้ าไกร
จะหาญใฝ่ คว้ าดาวเอื ้อมเอามา
ปณิธานดันไปให้
้
ถึงดาว
ถึงสุดหาวไร้ หวังยังฝั นฝ่ า
จะต่อสู้ก้ สู ิทธิ์อิสรา
ไม่นําพาพร้ อมพลีแม้ ชีวิต
เพียงประจักษ์แจ้ งจริงสิ่งบรรเจิด
สันติสขุ บังเกิดแก่ดวงจิต
พร้ อมสละพร้ อมยอมพร้ อมอุทิศ
หมายว่าโลกจะโสภิตกว่าวันนี ้
หนึง่ เดียวนี ้ริว้ รอยพร้ อยแผลพัน
แม้ ถกู หยันประณามหยามศักดิ์ศรี
ยังหาญกล้ าจุดสุดท้ ายปลายธุลี
ดวงดาวที่สดุ เอื ้อม....จะเอื ้อมดาวฯ
เสาวรัตน์ : (อ่านบทกวี) The Impossible Dream
To dream the impossible dream
To fight the unbeatable foe
To bear with unbearable sorrow
To run where the brave dare not go
หน้ า 104 / 129

To right the unrightable wrong
To love pure and chaste from afar
To try when your arms are too weary
To reach the unreachable star
This is my quest
To follow that star
No matter how hopeless
No matter how far
To fight for the right
Without question or pause
To be willing to march into Hell
For a heavenly cause
And I know if I'll only be true
To this glorious quest
That my heart will lie peaceful and calm
When I'm laid to my rest
And the world will be better for this
That one man, scorned and covered with scars
Still strove with his last ounce of courage
To reach the unreachable star
กลุ่มแว่ วหวาน
เสาวรัตน์ : ตอนเช้ าเริ่มจากภาวนา การดํารงอยู่กบั ปั จจุบนั โดยเปลี่ยนไปทุกวัน สําหรับคนที่ไม่ถนัดการ
ภาวนาแบบไหน จะมีให้ เลือกได้ หลากหลายแบบ เมื่อวานใช้ ตวั เลข 1-10 นับลมหายใจเข้ าออก หลังจากนัน้
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เป็ นเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่และการคิดเชิงระบบ มีการพูดถึงปั จเจกนิยมและเสรี นิยม ต่อมา เราเล่นเกม
สี่เหลี่ยมแตก ได้ เรี ยนรู้หลากหลายมาก ช่วงบ่าย เราพูดถึงภาวะการนําในภูมิปัญญาตะวันออก เป็ นการพูดคุย
แต่มีเรื่ องอารมณ์เข้ ามาเกี่ยวข้ องค่อนข้ างเยอะ ตอนคํ่า อาจารย์ขมวดเรื่ องอารมณ์และความคิด ระหว่างที่ทํา
หลายๆ คนได้ คดิ ในเรื่ องงานของตัวเองค่อนข้ างเยอะ แต่อาจารย์ขมวดมาด้ วยภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง
Man of La Mancha เป็ นภาพยนตร์ โบราณ ภาษาที่ใช้ ก็โบราณ แต่ไฮไลต์เป็ นเพลงเมื่อครู่ และอาจารย์
เนาวรัตน์แปลได้ สวยงามกว่าภาษาอังกฤษเสียอีก เหมือนการจบวันด้ วยความงดงามจริงๆ
ปวีณา: ช่วงสองที่เป็ นเรื่ องกระบวนทัศน์ใหม่ เรื่ องปั จเจกนิยมและเสรี นิยม ใช้ กระบวนการคุยว่า ว่าเสรี นิยมที่
ผ่านมาเป็ นอย่างไร ควรเปลี่ยนไปลักษณะไหน ความหมายของปั จเจกในความคิดของพวกเราเป็ นแบบไหน
ต่อมาเป็ นเกมสี่เหลี่ยมแตก คิดว่าออกแบบให้ ตอ่ เนื่องจากเรื่ องปั จเจกที่คยุ กันในครึ่งเช้ า พยายามให้ ทกุ คนใน
กลุม่ เห็นว่า การทําให้ งานสําเร็จ ไม่ใช่การมองแบบปั จเจกกระบวนทัศน์เก่า คือแยก แต่มองในลักษณะ
ภาพรวม และแต่ละคนมีความเชื่อมโยง ส่วนกระบวนการ ซองคือตัวแปรสําคัญ ถ้ ากระดาษที่ตดั ไว้ ไม่ได้ มาใน
รูปของซองที่มีตวั เลขเขียนอยู่ อาจไม่ได้ ผลลัพธ์เดียวกัน เพราะต้ องการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้สึกว่าซองเป็ นของเรา และ
คําที่กระบวนกรใช้ แทนที่จะบอกว่าทําอย่างไรก็ได้ ให้ 5 คนมีสี่เหลี่ยม 5 อัน แต่เขาบอกว่าให้ แต่ละคนมี
สี่เหลี่ยมหนึง่ อัน แต่จะสําเร็จลงได้ เมื่อทัง้ 5 คนมีสี่เหลี่ยม วิธีการให้ คําสัง่ เช่นนี ้ ทําให้ อารมณ์และความรู้สึกท้ า
ทายเกิด เพราะทําให้ ทกุ คนมีความเจ้ าของซองข้ างหน้ า และเริ่มมองว่าซองนี ้เป็ นของเรา ส่งผลให้ บางกลุม่ ไม่
ยอมปล่อย
เสร็จแล้ วมีการถอดบทเรี ยนสี่เหลี่ยมแตก แต่ละคนมีการถอดบทเรี ยนแตกต่างกันไป บางคนจับเรื่ อง
ปั จเจกก็มี จับเรื่ องธาตุก็มี เพราะย้ อนกลับไปกระบวนการก่อนหน้ าที่เรี ยนเรื่ อง 4 ธาตุ เลยติดตัวทุกคนไปนอน
ด้ วย พอมาเล่นเกมสี่เหลี่ยมในวันถัด เลยยังวนเวียนและจะบูรณาการเรื่ อง 4 ธาตุเข้ าไป
ช่วงบ่าย จะเป็ นการเปิ ดวงคุยเรื่ องภาวะการนําในภูมิปัญญาตะวันออก แต่กระบวนการพูดถึงภูมิ
ปั ญญาตะวันออกน้ อยมาก แต่เหมือนขุดสิ่งที่มีอยูใ่ นตัวพวกเรา ความคิดความเชื่อวัฒนธรรมตะวันออกที่พวก
เราถูกหล่อหลอมมา โดยตังสมมุ
้ ตฐิ านว่าทุกคนโตมาในสังคมไทย แล้ วค่อยขยับมาเรื่ อยๆ แทนที่จะบอกว่าภูมิ
ปั ญญาตะวันออกมี 1 2 3 4
ต่อด้ วยกิจกรรมเดินข้ ามเส้ น เป็ นกิจกรรมที่นา่ แปลกว่า มาต่อกันได้ ทังที
้ ่ดเู ผินๆ เหมือนไม่ต่อ วิธีการ
เริ่มจากประโยคที่เห็นได้ ข้อเท็จจริงทัว่ ไปก่อน แล้ วค่อยลึกลงไปเรื่ อยๆ แต่ไมได้ ลกึ แล้ วดูโหดร้ าย พออารมณ์
ของกลุม่ เริ่มดิง่ ลงมากไป จะกลับมาเป็ นเรื่ องที่ไม่สว่ นตัวมาก และตอนหลังเปิ ดให้ คนในวงพูดเองว่า อยากจะ
สํารวจตัวเองและเพื่อนด้ วยข้ อความไหน เนื่องจากอารมณ์เริ่มไปแล้ ว จังหวะเลยได้ คอ่ นข้ างพอดี แต่ยงั ไม่สดุ
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ยังกัก๊ ๆ กันอยูว่ า่ จะใช้ คําว่าอะไรดี แปลกว่าเป็ นกิจกรรมที่ ไม่ได้ ถอดบทเรี ยนเป็ นเรื่ องเป็ นราว คิดว่าด้ วยเรื่ อง
อารมณ์ ทุกคนเริ่มครุ่นคิดบางอย่างในใจ อาจจะไม่ใช่เวลาที่ควรจะมานัง่ ถอดบทเรี ยน
ตบท้ ายด้ วยภาพยนตร์ “สูฝ่ ั นอันยิ่งใหญ่” จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมก่อนหน้ าว่าเรามองตัวเองอย่างไร เรา
มองเพื่อนอย่างไร แต่เขามองตัวเองอย่างไร คนข้ างนอกมองตัวเขาอย่างไร คุณธรรมประจําใจเขาคืออะไร มี
อุปสรรคด้ านภาษา เพราะหนังค่อนข้ างเก่ามาก และการเป็ นอัศวินไม่ใช่สิ่งที่คนไทยจะนึกออก คนไทยดูอาจจะ
งง ด้ วยเรื่ องภาษาด้ วย มานัง่ คุยกับเพื่อน เห็นว่าหนังเรื่ องนี ้ไม่เหมาะกับกลุม่ ควรเปลี่ยนเป็ นเรื่ องอะไร ระดม
หนังวัยรุ่น จนสุดท้ ายเห็นตรงกันว่า Legally Blonde เหมาะเป็ นหนังของการค้ นพบตัวเอง และมีคณ
ุ ธรรม
ประจําใจ ยึดวิธีการของตัวเองแต่ไปถึงเป้าหมายได้ ทกุ ภาค
นิธิ: เมื่อวานรู้สกึ เหมือนถูกตบหน้ า กระบวนการคุยเรื่ องปั จเจกหรื อไม่ปัจเจก และพิสจู น์ตวั ตนว่าปั จเจกหรื อไม่
ปั จเจก ด้ วยกิจกรรมสี่เหลี่ยม อารมณ์เหมือนกระชากหน้ ากากออกมา ช่วงบ่าย เราพูดเรื่ องเสรี นิยมและพูด
เรื่ องโครงสร้ างที่มีการให้ หรื อการอุปถัมภ์ที่สร้ างการกดทับ ทุกคนนําเสนออะไรที่ดีๆ ออกมามากมาย และถาม
คําถามกระแทกเข้ าไป คําถามต่างๆ คลี่วา่ เราอยูใ่ นสังคมหรื อคิดกับวิถีสงั คมแบบไหน เป็ นกระชากหน้ ากากที่
สอง เมื่อครู่ตอบสวยงาม แต่พฤติกรรมที่ใช้ ชีวิตภายใต้ ระบบสังคมยุคนี ้ เป็ นแบบความร้ ายกาจที่เกิดขึ ้น เลย
ตระหนักอันหนึง่ ว่า ทุกคนดูเป็ นส่วนหนึง่ ของปั ญหาที่เกิดขึ ้น เป็ นผลผลิตของยุคสมัย กระบวนการเมื่อวานทัง้
วัน ทําให้ ร้ ูสกึ ว่า วิทยากรน่าจะให้ พดู ๆ ด้ วยหัวข้ ออุดมคติ ต้ องใช้ ความคิดมาก ถ้ าไม่เปิ ดโหมดฉลาด ไม่ร้ ูจะ
ตอบอย่างไร และคุยกับเพื่อน ไม่อย่างนันทํ
้ าไมเราถึงโง่แบบนี ้ ปั ญญาอ่อนด้ อยเหลือเกิน แต่วา่ เรากําลังทําสิ่งที่
เป็ นอุดมคติร่วมกัน แล้ วมาสรุปด้ วยหนัง ว่าสิ่งที่กําลังทําเหมือนคนบ้ าๆ ในหนังนี่แหละ เธอบ้ าหรื อเปล่า ทํา
อะไรอยู่
เมื่อวาน กระบวนการจะแตกต่างวันก่อนๆ มาก เพราะวันก่อนๆ ค่อยๆ เลี ้ยงๆ มาแล้ วสรุปกิจกรรมที่อยู่
ในทางเดียวกัน แต่เมื่อวานเหมือนล่อให้ คิดแล้ วตบว่าคุณไม่ใช่ ทําให้ เราสัน่ สะเทือนตัวเองว่า เราก็เป็ นแบบที่
เราบอกว่าดี แต่เป็ นภาคเจ้ าแม่กาลี ทุกคนมีสว่ นหนึง่ ส่วนใด พูดถึงกันและกัน แต่ยงั เหยียดคนอื่นอยู่
รู้สกึ ว่า อารมณ์ของเมื่อวาน ไปจบที่การดูบ้าๆ ในสายตาคนอื่น และเชื่อในตัวเอง และตอนสุดท้ าย
กลายเป็ นว่าคนอื่นเชื่อในเขาด้ วย และไม่มีใครเชื่อทันที แต่ทําไปเรื่ อย ถึงท้ ายที่สดุ แล้ ว โลกเปลี่ยนจริงๆ
ในส่วนตัวรู้สกึ ว่า เมื่อวานทําให้ เรามองตัวเอง และเห็นเชื่อมโยงกับกลุม่ เชื่อมโยงกับโครงสร้ างสังคมที่
เอารัดเอาเปรี ยบเรา
กลุ่มคิดสิ
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กิตติ: ขอพูดในภาพรวมของเมื่อเช้ า วันที่สองว่าด้ วยเรื่ องสนามพลังของการกรุณา และเราฝึ กฝนที่จะเชื่อมโยง
กับคนอื่น ส่วนเมื่อวาน เขยิบมาสูส่ นามพลังแห่งความกล้ าหาญที่จะมองเห็นตัวเอง วิพากษ์สงั คม ยอมรับ
ตัวเอง ก้ าวออกจากความกลัวของตัวเอง
สิ่งที่ทบทวนประเด็นของวันที่สามในช่วงแรก อาจารย์หยิบกระบวนทัศน์กนั และกันเข้ ามาตังคํ
้ าถาม
เพื่อให้ เราพูดคุยกัน โดยนําพาพวกเราย้ อนกลับไปสูย่ คุ มืด ยุคศิลปวิทยาการ ทําให้ เห็นแรงขับที่ทําให้ มนุษย์
เป็ นศูนย์กลางก้ าวขึ ้นมา และกลายเป็ นกระบวนทัศน์หลักของโลก การที่เรายึดมนุษย์เป็ นศูนย์กลางอย่าง
สุดโต่ง ทําให้ เกิดภาวะปั จเจกนิยม เป็ นเหตุแห่งการก่อปั ญหาทางสังคม สิ่งแวดล้ อม ฉันจะต้ องก้ าวไปสูจ่ ดุ ที่
สูงสุด ฉันต้ องรวย มีเกียรติ แข่งขันกับคนอื่น และครอบงําเข้ ามาสูป่ ระเทศไทย ก่อให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
เพราะเรายึดทุนนิยมและการแข่งขันเป็ นหลัก
แล้ วกระบวนทัศน์ใหม่คืออะไร อาจารย์บอกว่าจริงๆ อยูใ่ นรากเหง้ าของตะวันออกอยู่แล้ ว แม้ ฝรั่งจะ
พยายามสังเคราะห์ก่อร่างเป็ นทฤษฎี แต่ท้ายที่สดุ ก็กลับมาสูห่ ยินกับหยาง แล้ วกระบวนทัศน์ใหม่ ปั จเจกอยู่
ตรงไหน ปั จเจกอยู่กลางๆ ความสมดุลระหว่างตัวตน มีความเป็ นมนุษย์อยู่ แต่เราก็เป็ นกันและกัน อยู่กบั คนอื่น
ได้ กับสิ่งแวดล้ อมได้ กับสังคมได้ อย่างเกื ้อกูล เฮไปด้ วยกัน
อีกอันหนึง่ เหมือนการกลับมาตังคํ
้ าถามว่า แล้ วตอนนี ้ ตัวตนของเราเป็ นกันและกันจริงหรื อเปล่า ผ่าน
กิจกรรมสี่เหลี่ยมแตก ซึง่ ไม่ได้ ทําให้ เราเข้ าใจกระบวนทัศน์ใหม่อย่างเดียว แต่เกิดการเรี ยนรู้ภายในเฉพาะตน
ด้ วย ตัวเองจะได้ บทเรี ยนจากธรรมชาติจดั สรร คน 5 คนรวมกันเพื่อให้ เราเรี ยนรู้บางอย่างร่วมกัน เรี ยนรู้ตวั เรา
เอง สายตาของเพื่อน ของกลุ่มที่มองเรา แต่ละคนจะได้ บทเรี ยนไม่เหมือนกัน
เป็ นครึ่งวันเช้ า กระบวนทัศน์เก่ากระบวนทัศน์ใหม่ ปั จเจกและตัวตนของเราอยู่ตรงไหนในกระบวน
ทัศน์กนั และกัน
สมศรี: เมื่อวานงง ยังตีความปั จเจกยังไม่ออก แต่จะเล่าจากประสบการณ์ จริงๆ แล้ วกิจกรรมเมื่อวาน ทําให้
ตัวเองสะท้ อนมองเห็นจุดที่ตวั เองได้ รับและจุดที่เราเคยทํางานผ่านมาเห็นตัวเรา อย่างที่พดู เรื่ องตัวตนกับ
ส่วนรวม จริงๆ ไม่เข้ าใจ แต่พอทําเรื่ องสี่เหลี่ยมแตก สร้ างความชัดเจนมากขึ ้นว่า เราเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมที่
ทําให้ ระบบเป็ นแบบนี ้ ในขณะเดียวกัน สังคมก็เป็ นอันหนึง่ ที่ทําให้ เราเป็ นแบบนี ้ด้ วย แยกออกจากกันไม่ได้ เลย
เราเป็ นผลผลิตของสังคม เราได้ รับผลกระทบต่อสังคม แต่อีกด้ านหนึง่ เราก็เป็ นผู้ผลิตสังคมเหมือนกัน เราทํา
ให้ สงั คมเป็ นอะไร และสังคมทําให้ เราเป็ นอะไร แยกจากกันไม่ได้ แต่โดยส่วนมากเราจะเห็นแต่ตวั เองได้ รับ
ผลกระทบอะไรจากสังคม โดยไม่มองว่าเราส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ความเป็ นปั จเจกของเราเหมือนเฟื อง
ตัวหนึง่ ที่ขบั เคลื่อนสังคมอยู่ แยกออกจากกันไม่ได้
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ความเป็ นตัวตนของแต่ละคน จะมีอีกกิจกรรมคือเดินข้ ามเส้ น เหมือนบ่งบอกอัตลักษณ์ของแต่ละคน
จากคําถาม ซึง่ แต่ละอย่างที่ถาม บางอัตลักษณ์ทําให้ เราแฟบ เราด้ อยคุณค่าไปเลย เช่น ฉันรู้สกึ ด้ อยที่พดู
ภาษาอังกฤษไม่ได้ ฉันเป็ นเพศที่สาม แต่บางคําถามทําให้ เราฟูมาก ลักษณะเหล่านี ้มีผลต่อความรู้สึกของ
ตัวเองด้ วย และเราตัดสินคนอื่นไปด้ วย การเดินข้ ามเส้ นเมื่อวาน
หนึง่ มันส่งผลกระทบต่อความรู้สกึ ของเราอย่างไร สอง เรามองคนอื่นอย่างไรด้ วย ซึง่ เชื่อมโยงกับการ
ออกแบบสังคม ยกตัวอย่างเช่น รัฐมองชนเผ่าอย่างไร มองเพศที่สามอย่างไร มองคนจน มองชาวนาอย่างไร
ฐานคิดแบบนี ้แหละที่เขาเอาไปออกแบบระบบสังคมแล้ วทําให้ คนที่อยูร่ อบนอกเข้ าไม่ถึง คือสิ่งที่ทําให้ ตวั เอง
มองเห็นและเรี ยนรู้ว่า เราต้ องมองเห็นทังสองมุ
้
ม มุมแรกคือสังคมทําอะไรกับเรา และเราทําอะไรกับสังคม
ศุภวิชช์ : เสริมนิดหนึง่ ช่วงบ่ายที่เราคุยกัน จัดกลุม่ เนื ้อหาได้ วา่ ทําให้ เราเข้ าใจว่า ปั ญหาของปั จเจกนิยมส่งผล
อะไร เหตุแห่งปั ญหามาจากกระบวนทัศน์อะไร และการแก้ ปัญหาแบบกระบวนทัศน์แบบปั จเจกนิยม ทําให้ รัฐ
ออกนโยบายหรื อมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ทําให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของสังคม ทางแก้ คือ หนึง่ เปลี่ยน
ความคิดความเชื่อของปั จเจกให้ เข้ าใจกันและกัน สอง ต้ องเข้ าไปเปลี่ยนกลไกเชิงระบบของรัฐที่เอื ้อให้ คนมี
ส่วนร่วมในการออกแบบสังคมร่วมกัน ปั จเจกต้ องเข้ าไปร่วมออกแบบสังคม เพื่อแก้ ปัญหาสังคมในเชิงระบบ
เชิงนโยบาย ที่ทําให้ ความเท่าเทียมกันมีมากขึ ้น เกิดสังคมของการอยูร่ ่วมกันได้
กิจกรรมเดินข้ ามเส้ นมาทดสอบทุกคนในแง่นี ้อีก เพราะแต่ละคําถามไปหยิบบรรทัดฐานสังคมมาโยน
ใส่เรา มีสกั แวบไหมที่คณ
ุ เห็นเพื่อนเดินข้ ามเส้ นไปแล้ วคิดว่าเพื่อนเป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้ คือสังคมบอกคุณมาก
นัน่ แหละ จังหวะนี ้เหมือนทุกคนจบกิจกรรมโดยที่ไม่ได้ คําตอบเป็ นชิ ้นเป็ นอัน แต่เขย่าบางอย่างข้ างใน แต่
ทดสอบว่าเรากําลังตกในกรอบที่สงั คมบอกให้ หรื อเปล่า เราเป็ นส่วนหนึง่ ที่ของการตีตราคนอื่นด้ วยไหม
กิตติ: จากกิจกรรมทังหมดตอนแรก
้
มีคําถามเกิดขึ ้นก่อนจะกินข้ าวเย็น แต่เวลาไม่ได้ ตอนให้ พดู คําสันๆ
้ มัน
แน่นอยู่ข้างใน ไม่ร้ ูจะพูดอะไร เลยคิดว่าค่อยถามอาจารย์ดีกว่า พอขึ ้นมาดูหนัง กลับมีความรู้สกึ ว่า คําถามที่
อยากถามถูกตอบด้ วยหนังแล้ ว สําหรับผม Man of La Mancha เป็ นหนังที่เหมาะสุดสําหรับเมื่อคืน เพราะมัน
ให้ คําตอบ เราได้ เรี ยนรู้อะไรเยอะ มีความคิดว่าการเมืองทําให้ คนทราม เป็ นเรื่ องที่แย่ คงตอบโจทย์อะไรได้
ลําบาก เราจะก้ าวข้ ามการเปลี่ยนความคิดความเชื่อซึง่ เป็ นเรื่ องยาก ต้ องกี่พนั ปี ถึงจะล่มสลาย มีอะไรที่จะมา
เปลี่ยนแปลงรัฐสมัยใหม่ที่เกิดจากลัทธิจกั รวรรดินิยม ที่ต้องการจะเอาเปรี ยบและแบ่งแยก การกําหนดว่ารัฐ
ต้ องประกอบด้ วยพื ้นที่ ประชากร สิทธิอาณาเขต เรื่ องประชาชาติ จะเป็ นอะไรที่กนั และกันได้ อย่างไร และอะไร
คือปั จเจก รู้สึกแน่นตรงที่วา ถ้ าเราทําอะไรก็ตามแต่โดยไม่มองการเมืองเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบเลย เป็ นการไร้
เดียงสาสําหรับคนที่จะไปทํางาน
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มาดูหนัง เรากําลังเป็ นอัศวินแก่ ถือดาบหักๆ ถือม้ าหน้ าซีดๆ ป่ วยๆ สายตาฝ้าฟาง ไปฟาดฟั นอะไรไม่ร้ ู
ที่คดิ ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ มีผ้ ชู ว่ ยที่เข้ าใจบ้ างไม่เข้ าใจบ้ าง มองความจริงในโลก เป็ นพื ้นที่ดทู รามดูเสื่อม
เข้ าไปในฐานะนักฝั น กับคําถามเมื่อเช้ า ถ้ ามองในเชิงโครงสร้ าง สําหรับคนที่มองความเป็ นไปได้ ในชีวิตแล้ ว
ค่อยทํา แต่พอรู้สึกว่ามีความเป็ นไม่ได้ ของความเป็ นไปได้ เลยรู้สกึ ว่าแน่นจัง เรากําลังทําอะไร และเราจะเห็น
ว่า พอลงไปทํางานหรื อแอบดู ไปถอดบทเรี ยนชาวบ้ านเขา สุดท้ ายกลับมาจบลงที่ความรู้สกึ ว่า ไปไม่ได้ เพราะ
รัฐ เพราะสังคมส่วนใหญ่ เป็ นระบบที่มองว่าเราจะเป็ นกันและกัน ไม่ใช่
หนังจบได้ ดีมากเลย มันไม่ร้ ูวา่ ความฝั นจริงๆ เป็ นส่วนหนึ่งของมนุษย์ คือเรื่ องไม่จริงหรื อ หรื อเป็ นเรื่ อง
จริงที่ถกู ทําให้ ไม่จริง ถ้ าความฝั นเป็ นคุณสมบัติหนึง่ ของมนุษย์ ทําไมมันจะทําไม่ได้ หรื อเป็ นแค่เรื่ องเล็กน้ อย
อย่างหนึง่ ที่เราทําให้ เกิดขึ ้นกับใครสัก ฉากที่ตาย น่าสนใจว่า จะตายไปพร้ อมกับความรู้สกึ ไหน รู้สกึ ว่า ตายไป
แบบที่เขาว่าบ้ าดีกว่าไหม หรื อตายไปแบบแห้ งเหี่ยว เป้าหมายเรามีอยู่ แต่จําเป็ นไหมที่จะต้ องชัดอย่างที่สงั คม
บอกให้ เป็ น
เป็ นเกล็ดประวัตศิ าสตร์ นิดหน่อย เข้ าใจว่าเพลงที่พี่แซมร้ องเมื่อเช้ า เป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ ปู ระพันธ์
เพลงความฝั นอันสูงสุด ซึง่ ในหลวงแต่งทํานอง และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค เป็ นคนแต่งเนื ้อร้ อง
สมศรี: อยากเพิ่มเติมว่า คําถามที่อาจารย์ได้ ถามพวกเราแต่ละคน มีทงเรื
ั ้ ่ องอาชีพ รสนิยม ศีลธรรม เพศ
การศึกษาหลายๆ อย่าง ถ้ าเราเอาไปมองและเทียบกับคนเข้ าถึงโอกาส เหมือนกับสี่เหลี่ยมแตก ถ้ าความ
สมบูรณ์คือโอกาสที่คนจะเข้ าถึง เอามาเทียบกับคําถาม เราจะมองเห็นเลยว่า การเข้ าถึงโอกาสมีความไม่เท่า
เทียมกันเลย เป็ นช่องว่างในสังคม บางคนอีกไม่กี่เมตรก็ถึงแล้ ว แต่อย่างลูกชาวนา กว่าจะได้ เรี ยน ทําให้ ได้ เห็น
เลยว่า การที่สงั คมเอาสิ่งเหล่านี ้มาตัดสิน ทําให้ การที่คนเราจะเข้ าถึงโอกาสเป็ นไปได้ ยาก
ประชา: ขอตอบด้ วยหนังอีกเรื่ องหนึง่ แล้ วพัก The Story of Stuff
(ชมคลิปวิดีโอสารคดี The Story of Stuff ความยาว 27 นาที)
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พักเบรก
10.25-10.35 น.
ถอดบทเรี ยน The Story of Stuff
ประชา: นัง่ คุยกับเพื่อนข้ างๆ ว่าสาระสําคัญที่เราได้ จากภาพยนตร์ คืออะไร

เสาวรัตน์ : ดูไปสองรอบ รู้สึกตกผลึกได้ มากกว่าเดิม มองเห็นตัวเองว่าในฐานะผู้บริโภค เราทําอะไรอยู่ การที่
บางทีเราทําเรื่ องอนุรักษ์ การแค่รีไซเคิล บางทีพอไหม มองลึกไปอีกที เราเอาทรัพยากรบางอย่างไปให้ ชมุ ชนที่
เราคิดว่าขาดแคลน อย่างเพิ่งเอาไปให้ ที่โรงเรี ยนที่มีเด็กร้ อยกว่าคน มีครู 20 กว่า ไม่มีโต๊ ะเรี ยนหนังสือ ดู
เหมือนด้ อยโอกาสมาก แต่เห็นดินสอหักหล่นเรี่ ยราดอยูเ่ ต็มพื ้น ไม่มีใครคิดจะหยิบขึ ้นมา เหมือนเด็กได้ มาเยอะ
แล้ วไม่ใช้ ภาพมันแวบมาตอนดูวิดีโอเลยว่า และจากกิจกรรมที่เราทํามาด้ วยกัน การให้ ในสิ่งที่เขาต้ องการจริงๆ
มันหายากมาก อีกมุมหนึง่ คือข้ อมูลแบบนี ้ดีมาก แต่มีอีกกลุม่ หนึง่ ที่เอาไปใช้ แบบน่ากังวล คือในกลุม่ คนทํา
ด้ านการตลาด เช่น โฆษณาจะฉายวันละ 3,000 ครัง้ โดยเฉพาะโลกโซเชียลกําลังมาแรง มีคนเอาข้ อมูลดีๆ
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แบบนี ้ไปใช้ อีกแง่มมุ หนึง่ เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อของเขา แต่จะไปว่าเขาไม่ได้ เพราะเป็ นอาชีพเขา แต่จะทําอะไร
อย่างไรได้ ไหม
ปวีณา: ดูแล้ วไม่ได้ อยากเปลี่ยนแปลงอะไร แต่อยากไปปฏิบตั ธิ รรมเพื่อจะได้ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
และรู้สกึ ว่า พูดถึงปั ญหาๆๆ แต่ไม่ได้ มีทางออกที่ชดั เจนว่าแล้ วจะต้ องทําอย่างไร เหมือนพยายามจะสื่อว่าต้ อง
แก้ ที่ระบบ แต่ไม่บอกว่าทําอะไร ในฐานะที่เราเป็ นคนทําธรรมดา จะทําอะไรได้ ไหม เราในฐานะที่ต้องทํางาน ดู
ทีวี ซื ้อของ จะเอาเวลาที่ไหนมาแก้ ตรงนี ้ ทําให้ เราสิ ้นหวังมากกว่ามีหวัง แต่ดแู ล้ วยังอยากไปซื ้อของอยู่ ยังไม่
โดนใจขนาดนัน้ แต่ชอบ คิดได้ ประมาณหนึง่ ว่าทุกอย่างพันเกี่ยวกันไปหมด เป็ นส่วนหนึง่ ของโฆษณาชวนเชื่อ
ด้ วย เพราะชอบใช้ อารมณ์สื่อ และเร้ าให้ เราทําอะไรสักอย่าง บางครัง้ ไม่มีหลักฐานมารองรับ และถูกตีตกไป
เช่น เรื่ องเกษตรพันธสัญญา รู้สกึ ว่าน่าจะไปได้ อีก
พิมพนิต: เห็นความเชื่อมโยงว่า การบริโภคของคนคนหนึง่ ส่งผลกระทบและผ่านอะไรมามากขนาดไหน นึกถึง
หนังสือของท่านพุทธทาสเล่มหนึง่ เกี่ยวกับอิทปั ปั จจยตา ว่าเราเกี่ยวข้ องกับสิ่งอื่นมากขนาดไหน และคิดต่อไป
ว่า สิ่งที่เราทําได้ คืออะไร ทุกวันนี ้ พยายามใช้ ขวดแทนแก้ วพลาสติกอยูแ่ ล้ ว แต่สิ่งที่เป็ นอุปสรรคใน
ชีวิตประจําวันคือ ไม่เป็ นไร เช่น เราลืมขวด ไม่เป็ นไรหรอก ซื ้อแก้ วเอาก็ได้ เลยคิดว่าในฐานะที่เราเป็ นส่วนหนึง่
ของวัฏจักรนี ้ เวลาจะบริโภคอะไร ต้ องมีความตระหนักมากขึ ้น
เอกวัจน์ : คิดว่าใจความสําคัญจากเรื่ องน่าจะเป็ นการทําให้ ระบบการผลิต บริโภค และกําจัด เปลี่ยนจาก
เส้ นตรงเป็ นวงกลม ไม่ให้ เกิดของเหลือหรื อขยะ แต่ดแู ล้ วรู้สกึ ว่า ถ้ าไม่ทําอะไรใหญ่ๆ ไปเลยก็ดเู หมือนจะทํา
อะไรไม่ได้ เลย เหมือนปั ญหาอยูท่ ี่ผ้ บู ริโภคด้ วยแหละ แต่ก็นิดเดียว ถ้ าเราขยับเขยื ้อนอะไรก็ไม่นา่ จะสะเทือน
มากนัก
กิตติรัตน์ : ได้ ดใู นวัยที่แก่ขึ ้น 6 ปี ทําให้ เราจับประเด็นห่วงโซ่แห่งกระบวนการบริโภคนิยมได้ ชดั เจนขึ ้น ในห่วง
โซ่การผลิตใหญ่จะมีการผลิตต่างๆ ของห่วงโซ่เล็กๆ แต่ละก้ อนชัดเจนขึ ้น ทําให้ เราได้ เห็นปั ญหา ระหว่างดู จะ
ตังคํ
้ าถามกลับมาเสมอว่าแล้ วพฤติกรรมเราเป็ นอย่างไร อันแรกคือ ตัวเองไม่นกึ ว่าวันหนึง่ เราจะต้ องซื ้อนํ ้ากิน
เพราะปี 2525-2535 เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ ซื ้อนํ ้าขวดกิน เห็นวงจรของมันชัดเจนขึ ้น
ส่วนวิธีการแก้ ปัญหา อาจจะเห็นต่างไปหน่อยหนึง่ เพราะตอนท้ ายของหนังทําให้ เราเห็นกลุม่ พลังที่
กําลังทํางานกรี นอยูใ่ นแต่ละระบบ เราอาจจะได้ ข้อคิดว่า ในเมื่อระบบบริ โภคนิยมเขามีหว่ งโซ่ของเขา จริงๆ เรา
ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของพลังที่เป็ นห่วงโซ่ของมันอยู่ ถ้ าเราเห็นการเชื่อมโยงของกลุม่ พลังในแต่ละระบบ อาจจะช่วย
หน้ า 112 / 129

ทําให้ วงจรแข็งแรงขึ ้น สู้กบั วงจรของปั ญหาได้ เลยได้ แรงบันดาลใจว่าทําได้ สู้ได้ แต่ต้องเห็นก่อนว่าเพื่อนในแต่
ละวงจร ใครกําลังทําอยู่ และเห็นว่าเราเป็ นส่วนหนึง่ ของการเคลื่อนต่ออย่างไร
หนึ่งฤทัย: ดูเป็ นครัง้ ที่สอง ครัง้ แรกดูกบั มูลนิธิโลกสีเขียวเรื่ องมุมมองการจัดการขยะ ทําให้ นึกถึงไอโฟน ซึง่ ตรง
ตามที่เขาพูดทุกอย่าง อีกมุมมองหนึง่ ที่ได้ รู้สึกว่าไม่ใช่แค่การมีของเสียเหลือทิ ้ง แต่เป็ นตังแต่
้ กระบวนการคิดที่
จะหยิบมาใช้ เลย ว่าสิ่งของใช้ ได้ นานขนาดไหน และจําเป็ นต้ องซื ้อมาหรื อเปล่า ส่วนอีกอันหนึง่ คือ เรี ยนมาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ต้ นทางที่พดู คือการหาทรัพยากรมาใช้ เข้ าโรงงาน เราเลยเกิดคําถามว่า สิ่งที่เราทํามา
ในกระบวนการเรี ยน เกี่ยวกับต้ นทางอย่างนี ้แหละ แล้ วเราเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบโดยไม่ร้ ูตวั ใช่ไหม และต่อไป
ถ้ าเรามีแนวคิดอะไร เราจะปรับเปลี่ยนจากเส้ นตรงเป็ นหมุนวน เป็ นการบริโภคแบบโลกสีเขียวได้ อย่างไร
สิทธิโชค: ความรู้สกึ ต่างจากการดูครัง้ แรกกับมูลนิธิโลกสีเขียวนิดหนึง่ เราเห็นว่า ปั ญหาอยู่ที่การจัดการ มี
วิธีการจัดการที่ดี เพราะเราเรี ยนเคมี จะไม่กลัวสารพิษ ต่อให้ เป็ นไดออกซิน เชื่อว่าถ้ ามีการจัดการที่ดี ก็ไม่เป็ น
พิษแล้ ว แต่ดรู อบนี ้ เป็ นคนที่เห็นของถูก 60 บาท ร้ านไดโซะ มีคําถามมานานแล้ วว่าไม่ควรจะถูกขนาดนี ้
ค่อนข้ างเชื่อสารที่สื่อว่า มันมีคนกลุม่ หนึง่ จ่ายแทนเราอยู่ คิดต่อไปว่า ต่อให้ ของราคาแพง แต่เราซื ้อด้ วย
ความรู้สกึ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป แสดงว่าค่าที่เราจ่ายไปน้ อยกว่าของที่เราซื ้อ ลึกๆ ต่อให้ ของที่มีราคาแพง แต่
ของทุกชิ ้นล้ วนแต่มีคนจ่ายแทนเราอยู่ เพื่อให้ เราความรู้สึกว่าคุ้มค่า
ลม้ าย: ดูเป็ นครัง้ แรก นึกถึงคนสามคนสามยุค นึกถึงครูประจําชันตอน
้
ป.6 ซึง่ จะใช้ ดนิ สอสันๆ
้ แล้ วเอาไม้ ไผ่
มาเสียบเพื่อให้ เราเขียนต่อได้ ง่ายขึ ้น เราไม่ร้ ูวา่ ครูสอนอะไร แต่เรารู้สกึ ว่ามันเท่มากที่ได้ ดนิ สอไม้ ไผ่จากครูเป็ น
รางวัล แล้ ววาดอะไรสวยๆ ลงไป อีกคนคือ พี่ประยงค์ ดอกลําไย ซึง่ เจอเกินกันเมื่อ 5 ปี ที่แล้ ว พี่พดู เรื่ องรอยเท้ า
นิเวศ รอยเท้ าใหญ่ที่ทําลายโลก แล้ วเราจะกลายเป็ นคนรอยเท้ าเล็กได้ อย่างไร นึกถึงหลานๆ ที่กําลังจมใน
กระบวนทัศน์ปัจจุบนั ที่เป็ นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ กําลงคิดว่าต่อว่า ทังสามรุ
้
่นสามารถยกระดับ
กระบวนทัศน์การอยูใ่ นสังคมอย่างไม่เบียดเบียนได้ อย่างไร คิดว่าการศึกษาเรี ยนรู้เป็ นกลจักรสําคัญที่จะนําพา
สิ่งที่เราห่วงใยอยู่
ชลิดา: ดูครัง้ แรก รู้สึกชัดเจนว่าเราเป็ นส่วนหนึง่ ของปั ญหา เสื ้อผ้ า ทุกอย่าง เราเคยได้ ยินเรื่ องยางราคาถูก
เกษตรพันธสัญญา การทําลายธรรมชาติ เรื่ องให้ ความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ไม่คอ่ ยเข้ า
ไปในใจเท่าไหร่ แต่คําที่เขาใช้ วา่ มีเด็กที่จา่ ยด้ วยอนาคตของเขา คนที่จา่ ยด้ วยสุขภาพของเขา เลยทําให้ เรา
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รู้สกึ ว่า เสื ้อผ้ าที่เราใส่ ของที่เราใช้ จา่ ยด้ วยอนาคตหรื อสุขภาพของใครหรื อเปล่า แล้ วเราจะให้ มนั อยู่อย่างนี ้หรื อ
พอจะทําอะไรได้ บ้างไหม การลดขยะในปั จจุบนั พอหรื อเปล่า ยังคงคิดวนๆ ในใจ
นฤมล: ได้ แรงบันดาลใจในการเอาไปใช้ ประโยชน์ นึกถึงซิงเกอร์ สมัยแรกที่เคยใช้ รู้สึกว่าใช้ ได้ ยาวนาน แต่พอ
มายุคหลัง ไม่วา่ อะไรก็ตาม ทําไมถึงมีระยะเวลาการใช้ สนๆ
ั ้ ตัวเองเป็ นคนใช้ ของนาน ยังใช้ ต้ เู สื ้อผ้ าของพ่ออยู่
แต่ปัญหาคือถูกกระแสสังคมหัวเราะใส่ ทําไมไม่เปลี่ยนสักที ทําให้ สนั่ ไหวเหมือนกัน แต่เมื่อเรามีความพยายาม
คิดในสิ่งที่ควรจะเป็ น เช่น พยายามย่อยสลายขยะให้ เป็ นปุ๋ย เชื่อว่า ชุมชนเล็กๆ ก็สามารถเชื่อมได้ ยกตัวอย่าง
การเอาของใช้ แล้ วมาใช้ ซํ ้า ขยายเมล็ดพันธุ์ และกําลังจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน คิดว่าจะเอาวิดีโอไปให้ เขาดู
ด้ วย
กิตติ: สาระสําคัญคือการมองเห็นระบบโลก ตังแต่
้ เรื่ องบริ โภคนิยม ความเป็ นปั จเจกนิยมที่อยูภ่ ายใต้ กระบวน
ทัศน์การใช้ สอย มองเห็นสิ่งที่เราใช้ โดยอาจจะนึกไม่ถึง สุดท้ ายคือ มองเห็นการก่อตัวขององค์กรหรื อสถาบัน
บางอย่างที่พยายามจะเข้ ามาอุดช่องโหว่ นึกถึงหนังเรื่ องอวตาร ที่มีการเข้ าไปเอาทรัพยากรในพื ้นที่โดยไม่นกึ
ถึงสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่ตวั เองได้ ประโยชน์
สมศรี: อยากขอบคุณที่เอาหนังเรื่ องนี ้มาให้ ดู พอเราพูดถึงเรื่ องกันและกัน เป็ นภาพที่เห็นได้ ชดั เจนมากขึ ้นว่า
เราเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบที่ก่อให้ เกิดปั ญหาอยู่ และถ้ าเอากันและกันมาจับอีกครัง้ มันทําให้ เราเป็ นห่วงพี่ ห่วง
ญาติ เพราะทํางานในโรงงาน หลานเราทํางานในโรงกลึง เพื่อนเราทํางานในบริษัท ทุกคนอยูใ่ นระบบสายพาน
หมดเลย หรื อแม้ แต่น้องที่เราทํางานที่แม่ฮอ่ งสอน หลายคนต้ องมาขายแรงในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ นิคม
อุตสาหกรรมลําพูน โรงงานผลิตกางเกงที่ชบุ สารเคมี แม้ แต่เพื่อนบ้ านของเราจากกัมพูชา พม่า หรื อเคยซื ้อเสื ้อ
พลิกป้ายดู เมดอินบังคลาเทศ เขาเป็ นประเทศอดอยาก เพียงแต่เขาผลิตเสื ้อให้ เราใส่
สิ่งต่างๆ เหล่านี ้มีผลกระทบต่อกันและกันมากเลย แต่เราที่เป็ นคนหนึง่ ที่ใช้ จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
ไหม ถ้ าเรามองแค่การเปลี่ยนโครงสร้ างไม่พอแน่นอน แต่จริงๆ แล้ ว การเปลี่ยนตัวเราเป็ นจุดสําคัญมากที่จะทํา
ให้ โครงสร้ างเปลี่ยนด้ วย พี่สกุ ิจจริงๆ ทําเรื่ องเล็กๆ มากถ้ าเทียบกับพื ้นที่ประเทศไทย แต่พอเขาพูดว่าป่ าของ
เขาที่กําลังรักษาอยู่ จะช่วยให้ ลมทะเลพัดออกซิเจนเข้ าไปที่กรุงเทพฯ เห็นเลยว่า สิ่งที่พี่สกุ ิจทําไม่ใช่สิ่งเล็กๆ
อยากให้ กําลังใจว่า การที่เรากําลังสิ่งเล็กๆ จริงๆ เรากําลังเปลี่ยนโลกอยู่ และเปลี่ยนได้ จริงๆ ด้ วย
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ทวีวัฒน์ : เคยดู แต่ความรู้สึกตรงนันอยู
้ ก่ บั เราสันมาก
้
แล้ วหายไป ผมเห็นเส้ นตรง เราก็พยายามมาอยูใ่ น
วงกลม นึกถึงขวดนํ ้าที่บ้านทุกที เขาคงเล่นอะไรกับเราบางอย่าง และเขาผลิตขวดนํ ้าที่ดงึ ดูดให้ เราซื ้ออยู่
ตลอดเวลา ยังกลับไปอยูใ่ นวงจรนัน้ ดูแล้ วรู้สกึ แย่ๆ กับตัวเองอย่างไรไม่ร้ ู
สุกิจ: ผมได้ ดเู ป็ นครัง้ ที่สอง และเอาคลิปชุดนี ้ไปฉายให้ เยาวชนบางกลุม่ ที่เราเชื่อว่าจะสื่อสารไปได้ เห็นด้ วยว่า
อนิเมชัน่ มันไม่คอ่ ยสื่อ ถ้ าปรับได้ และเอาไปสื่อให้ เยาวชนดูแล้ วดึงดูดมากกว่านี ้ จะดีมากเลย ผมเข้ าสู่วงจรการ
อนุรักษ์ เมื่อปั จฉิมวัย ด้ วยความเชื่อว่าคนเล็กคนน้ อยสามารถเปลี่ยนโลกได้ ก่อนจะเข้ ามาร่วมเวทีคนเล็ก
เปลี่ยนเมืองกับโครงการผู้นําแห่งอนาคต ผมเชื่อว่าคนเล็กคนน้ อยกระจายมากขึ ้น สองปี หลังเราร่วมกับคนเล็ก
คนน้ อยทังหลายต่
้
อสู้หลายเรื่ อง โดยใช้ เฟซบุ๊กเป็ นอาวุธ เป็ นสื่อกลาง และพิสจู น์แล้ วว่าใช้ ได้ ผล มีพลังที่
เปลี่ยนแปลงได้ ผมเปรี ยบคนเล็กคนน้ อยเหมือนหลักที่ปักหอยแมงพู่ ถ้ าเพิ่มปริมาณขึ ้น มันจะคมและทําลาย
ยาก
กิตติธัช: พอดูแล้ วต้ องยอมรับว่าตัวเองเป็ นส่วนหนึง่ ของปั ญหาจริงๆ จากก่อนหน้ านี ้ ตัวเองพอจะรู้และเท่าทัน
ยีนส์ที่เราใส่อยู่ บางยี่ห้อเดินทางไปทัว่ โลกกว่าจะมาถึงเรา หรื อกระบวนการผลิตใช้ อะไรบ้ าง แม้ กระทัง่ มือถือที่
เราใช้ กนั อยูไ่ ปเบียดบังกอริลล่าอย่างไร แต่เรายังระงับความเป็ นปั จเจกที่หล่อหลอมจนกลายเป็ นอัตตาที่
ค่อนข้ างจะเปลี่ยนยาก เราค่อนข้ างเท่าทันแต่ไม่นําพาจนถึงที่สดุ ไม่ใช่ไม่เคยพยายามเปลี่ยนตัวเอง แต่ด้วย
กระแสที่รุนแรงเหลือเกิน นําพาให้ เราหลุดล่องลอยไปกับมันเรื่ อยๆ ปล่อยตัวเองไปเสพสุขอยูก่ บั การซื ้อ เรายัง
ไม่ศรัทธามากพอ แต่ผมเชื่อว่าถ้ าเริ่มจากตัวเอง เราจะไปสูส่ ิ่งนันได้
้ จริง เราเปลี่ยนมันได้
ถิรศักดิ์: ผมดูคนตัวอ้ วนๆ เหมือนนายทุนที่ครอบงํารัฐบาล จะเหมือนหมู่บ้านผมเหมือนกันที่มีนายทุนมา
กว้ านซื ้อที่เพื่อทําเหมืองแร่ แต่ความที่ผ้ นู ําบ้ านเราเห็นแก่เงินทุนเล็กๆ น้ อยๆ ที่เขามาให้ เช่น ไปปะเหลาะ
ชาวบ้ านให้ ขายที่ เพื่อจะได้ เปอร์ เซ็นต์มา แต่เขาไม่ร้ ูว่า เงินเล็กๆ น้ อยๆ ที่เขาได้ มา จะส่งผลต่อลูกหลานของ
เขาด้ วย และของชุมชนด้ วย เหมือนที่เขาจะมาตัดไม้ ทําลายป่ า ผมรู้วา่ บางแห่งผู้นําและชาวบ้ านไม่เข้ มแข็งพอ
นายทุนมาจัดประชาสัมพันธ์ ชาวบ้ านไม่ร้ ูอะไร พอเขาให้ เงินก็เลยเอา ถ้ าชาวบ้ านไม่มีความรู้ว่าเหมืองส่ง
สารพิษต่อนํ ้าอย่างไร ชาวบ้ านจะถูกผลกระทบ เราต้ องให้ ความรู้ชาวบ้ าน
วัชระ: ผมโชคดีว่าอยูบ่ ้ านนอก ความเร่ งรี บหรื อต้ องทํางานสองสามที่ไม่มี แต่ระบบบริโภคที่กระทํากับเราก็
ส่งผล จากที่เคยมีเวลานอนตอนบ่ายบ้ าง ตอนนี ้ ไม่คอ่ ยมีเวลาแล้ ว เหมือนว่ามันทําให้ ชีวิตเราเร่งรี บไปกับ
สังคม ตอนนี ้คนอื่นๆ ต้ องเร่งรี บทํางานเพื่อให้ ได้ เงินมาบริ โภค ไปใช้ จา่ ยซื ้อของ ประเด็นของผมคือ ระบบนี ้มัน
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กินเข้ าไปในทุกๆ พื ้นที่ของโลก ส่วนตัวเองพยายามที่จะดูมนั และไม่พยายามที่จะเข้ าไปตกในวงจร แต่พอเผลอ
เราก็ไหลไปกับมันตลอด เลยตังคํ
้ าถามกับตัวเองว่า เราควรจะทําหรื อไม่ควรทําอะไร เป็ นจุดที่ใคร่ครวญ
ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ ตวั เองเผลอไปตกร่องนันๆ
้ โชคดีที่มีเวลาและไม่ถกู เร่งรัดจากสังคมมากนัก
อัจฉรา: ดูแล้ วรู้ว่าตัวเองอยู่ในวงจรนัน้ ติดชอบซื ้อของถูก โดยเฉพาะวิทยุราคาถูก แต่ต้นทุนที่จา่ ยโดยคนอื่น
เคยคิดถึงแต่ไม่ร้ ูสกึ ชัดเท่าดูวิดีโอนี ้ นึกไปข้ างหน้ าว่าถ้ าจะไปใช้ ชวนนักศึกษา เราจะออกแบบอย่างไร ให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดต่อเนื่องได้ เพราะเราใช้ คลิปมาหลายปี แล้ ว แต่ร้ ูสึกว่าไม่ได้ ผล ทําให้ ฉกุ คิดว่าไม่ใช่แค่คลิปอัน
เดียว แต่จะมีกระบวนการต่ออย่างไร ช่วงนี ้ มีโอกาสทํางานเรื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ การทําให้ คนเมืองกลับมา
รู้สกึ ว่าตนเองมีผลกระทบจากตรงนี ้ด้ วย
อรอุมา: เคยดูเป็ นครัง้ แรก พอดูไปช่วงหนึง่ เหมือนคลิปสอนกระบวนการคิดเชิงระบบ ทังที
้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทําให้ นกึ ถึงใจเรา คําสอนของท่านพุทธทาสที่ให้ ไว้ ตลอดคือ เรื่ องของศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก
จะเป็ นภูมิค้ มุ กันให้ เยาวชน ถ้ าเรามีภมู ิค้ มุ กันที่ดี เป็ นระบบที่ทําให้ เรามีวงคุยวงคิดเติมปั ญญา การที่เราจะ
เลือกคิดเลือกทํา ตัดสินใจที่จะเชื่อมโยงกับคนอื่น ธรรมชาติ กับสิ่งที่มองไม่เห็น เป็ นระบบมากขึ ้น ช่วงจบ เห็น
ปั ญหาและความวุน่ วาย นึกถึงปั ญหาทางภาคใต้ ของเรา โรงไฟฟ้าจะมา ถนนตัดผ่านท่าเรื อ ความรุนแรงคงมี
แน่ เรากลุม่ พลังเล็กๆ จะทําอย่างไรบ้ าง เราจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาได้ อย่างไร
ยอมรับว่าแก้ ไม่ได้ แต่เราเชื่อว่าจุดเล็กๆ ที่เราทํา ความเป็ นเครื อข่ายของเราจะนําไปสู่ทางออก และเชื่อมโยงให้
คนอื่นได้ ด้วย เป็ นระบบที่มีชีวิต มีหวั ใจ และสายสัมพันธ์ เกิดขึ ้น
ฉัตรวรุณ: ดูแล้ วรู้สกึ ว่าตัวเองเคยเป็ นเหยื่อในระบบแบบนี ้ เพราะเรี ยนในเมือง โดยสังคมแบบนันเราจะเป็
้
นได้
ง่ายมาก พอเริ่มทํางาน ทําให้ เราเห็นความจริงอีกด้ านหนึง่ คลิปนี ้อาจจะเป็ นการบอกอีกครัง้ หนึง่ ว่า ถ้ าเราไม่
เห็นว่าเรากําลังสู้กบั อะไร เรากําลังสู้ผิดทาง ถ้ าเราแก้ ระบบไม่ได้ เพราะยากมาก เราจะรู้วา่ สิ่งที่เราทํามี
ปฏิกิริยาตรงไหนต่อระบบ นึกย้ อนกลับไปที่มะขามป้อม นโยบายของเราคือแยกขยะ ใครไปทํากิจกรรมกับเรา
ต้ องแยกขยะ ปี ล่าสุดเคร่งครัดมากขึ ้น ให้ เป็ นพื ้นที่ปลอดโฟม แต่มีบางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เลยรู้สกึ ว่า ต่อไป
ต้ องไม่อนุโลม เพราะยิ่งเรายิ่งผ่อนปรนมากจะยิ่งแย่มากไปกว่านี ้ วินยั ที่เคร่งครัดมีความจําเป็ นนะ ต้ องบอก
ตัวเองเยอะๆ
ศุภวิชช์ : ดูคลิปแล้ ว รู้สกึ ว่าคนทําเขาเป็ นท่านดอน (กิโฆเต้ ) ส่วนผมเป็ นซานโช เราบอกว่านี่กงั หันลม ท่าน
ดอนบอกว่ามันคือยักษ์ เราบอกว่านี่คือโทรศัพท์ แต่จริงๆ แล้ วคือความชัว่ ร้ ายบางอย่างที่ซอ่ นอยู่ ผมเลยรู้สกึ ว่า
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ในประเด็นที่เราสู้อยู่ เราก็เป็ นดอน เลยคิดว่า ในฐานะที่เราอหังการ์ วา่ เราทํางานคล้ ายๆ ดอน ในประเด็นนี ้ เรา
เคยมองถึงเพื่อนๆ ที่เป็ นดอนในประเด็นเรื่ องสิ่งแวดล้ อมไหม เพราะเราจะเปลี่ยนการศึกษาไม่ได้ หรอก ถ้ า
สังคมไม่เปลี่ยน แปลว่าถ้ าเราเป็ นหลักหอยแมงพู่ด้วย เราต้ องทํางานไปกับหลักอื่นๆ เพื่อเพิ่มจํานวนหอยแมงพู่
ที่จะไปกับการเปลี่ยนแปลงของเราให้ มากขึ ้น
นิธิ: รู้สกึ ว่าโลกหมดหวังไปตังนานแล้
้
ว ประเทศนี ้หมดหวังไปตังนานแล้
้
ว รู้สกึ ว่าพังแล้ ว สิ่งมีชีวิตที่เลวร้ ายที่สดุ
คือมนุษย์ เกิดมาเพื่อทําร้ าย เรื่ องง่ายๆ ของการบริโภค เราดูไปแล้ วฉีกซองคอฟฟี เมต นี่ไง ใกล้ สดุ เลย โครงการ
ผู้นําแห่งอนาคต แต่เรื่ องเล็กๆ ที่เราพูดกันยังไม่อยูใ่ นวิถี ง่ายมาก เหมือนกิจกรรมเมื่อวานเลยว่า ทุกคนพูดดี
แต่สดุ ท้ ายโดนกระชากหน้ ากาก หมายถึงว่ามันยากมากนะ ดูเหมือนงานที่หลายๆ คนทําเหมือนแสงหิ่งห้ อยตัว
เล็กๆ คิดว่ามีทงคนที
ั ้ ่ทํางานเยาวชน งานชุมชน งานสื่อสาร วัฒนธรรม วิถีชีวิต การศึกษา ขับเคลื่อนประเด็น
ต่างๆ ผลกระทบจากการพัฒนาที่ยงั คงยืนหยัด ความหวังที่ปลายอุโมงค์ก็คือจะสร้ างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ ให้ เห็น
ทางแบบนี ้มากขึ ้นๆ แต่ยงั ไม่พอหรอก ทําไปจนตายอาจจะยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ ้นก็ได้ ส่วนตัว
ถอนหายใจยาวๆ ว่าหมดหวังแล้ วโลกนี ้ ทําอะไรได้ ก็ทําไปเถอะ ทําได้ เท่าที่เราทําจนหมดลมหายใจ ก็อาจจะมี
ความเปลี่ยนแปลงขึ ้นแค่นี ้ แต่ก็ยงั เกิดอะไรดีๆ ขึ ้นกับโลกบ้ างก่อนจะสิ ้นชีวิต
กานน: เราดูคลิปนี ้หลายรอบแล้ ว และคิดว่าชีวิตประจําวันก็พยายามทํา แต่มีประเด็นที่ย้อนแย้ งในใจ เรื่ อง
การลงทุนโรงงานที่เลวร้ าย แต่อีกแง่หนึง่ ก็เป็ นการสร้ างโอกาสให้ คน เช่น ผู้หญิงที่ทํางานในโรงงานในบังคลา
เทศ แน่นอนว่าถูกเอาเปรี ยบ แต่เป็ นครัง้ แรกที่ผ้ หู ญิงพวกนี ้มีสิทธิได้ จบั เงินเก็บ ชีวิตไม่ต้องมีแค่โดนผัวซ้ อม แต่
ได้ ออกไปนอกชุมชน เลยรู้สึกขัดแย้ ง แต่มีอีกประเด็นหนึ่งคือ ระบบแบบนี ้ทําให้ เราต้ องเป็ นคนขยัน ต้ องทํางาน
เยอะๆ ถ้ าอย่างนัน้ ความเป็ นคนขี ้เกียจก็อาจเปลี่ยนโลกได้ นี่
ประชา: ประเด็นที่ผมอยากจะทําเดี๋ยวนี ้ เกือบจะเลิกแล้ ว แต่ฟังแอมพูดแล้ วต้ องทํา คืออยากให้ เราระดมว่า
งานของคนเล็กๆ ที่เราเห็นว่ามีคา่ แล้ วนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ มีอะไรบ้ าง ลองระดมดูวา่ จะได้ สกั
กี่เรื่ อง
กิตติ: สอนหนังสือ ในฐานะครูอาจารย์ สามารถชวนผู้เรี ยนเรี ยนรู้สิ่งที่จะน่าเป็ นทางออกในอนาคต
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พิมพนิต: เคยทําค่ายอยูค่ รัง้ หนึง่ หนึง่ เดือนก่อนวันเข้ าค่าย เก็บพลาสติกที่ตวั เองใช้ ทงหมดแล้
ั้
วล้ าง หอบเอา
ทังกองไปให้
้
เด็ก 7-8 ปี ดู เด็กได้ เห็นเป็ นรูปธรรม เพราะเด็กไม่ร้ ูความคิดนามธรรมเท่าไหร่ แต่พอเห็นเป็ นก้ อน
แล้ วมีผลต่อเขาเหมือนกัน
สมศรี: จริงๆ เป็ นการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เอาง่ายๆ เราไม่ได้ เป็ นตามระบบ อีกอันหนึง่ งานที่เราเคยทํางาน
กับเด็กสบเมย ตังแต่
้ อยู่ ม.1 จนเราท้ อ ว่างานที่เราทําไม่ประสบความสําเร็จ แต่พอมาเจออีกครัง้ ตอนเขาไป
ทํางาน เมล็ดพันธุ์ที่เราเคยให้ เขาไป ตอนนันยั
้ งไม่โต แต่ตอนนี ้โตแล้ ว
สุกิจ: ผมเห็นเรื่ องเล็กๆ ที่ตวั เองเข้ าไปมีสว่ นร่วมด้ วย คือการต่อต้ านทางเรี ยบแม่นํ ้า 14 กม. 14,000 ล้ านบาท
ที่จะเอาไปทําและทําร้ ายแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เริ่มต้ นจากคุณยศพล (บุญสม) จุดประกาย ตอนนี ้เป็ นเครื อข่าย
ใหญ่โต (Friends of the River) ถึงจะยังต่อต้ านไม่สําเร็จ แต่เชื่อว่ามีคนร่วมมหาศาลเริ่มจากจุดเล็กๆ
ศุภวิชช์ : คนเล็กคนหนึง่ ชื่อ เฮียก๋วย ชักชวนไปสร้ างเครื อข่ายมหาลัยเถื่อน ไปช่วยกันคิดแนวคิดใหม่ๆ เรื่ อง
การศึกษา และเพื่อนที่ขอนแก่นต่อสู้มาหลายปี จนระบบต้ องหันมามองเขา ผมคิดว่าเป็ นคนแรกๆ เลยที่ทวน
กระแสการศึกษาที่ขอนแก่น
กิตติรัตน์ : เป็ นตัวแทนพูดให้ ภาคีและเพื่อนที่ทํางานที่น่าน ศรี ษะเกษ แม่กลอง และสงขลานะ ทําเรื่ อง
การศึกษาที่ทําให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่มีสํานึกรักในบ้ านตัวเอง พอรู้จกั บ้ านตัวเอง ไม่ได้ มีแค่คนอยู่กบั บ้ าน แต่ว่า
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ของคน และเยาวชนกับสิ่งแวดล้ อม อาจารย์สมคิดที่นา่ นทําเรื่ อง
ป่ าหัวโล้ นที่กําลังลุกลาม แต่เรากําลังปลูกฝั งเมล็ดพันธุ์ใหม่ของเด็กม้ ง ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ 13 ชาติพนั ธุ์ในน่ านที่ทํา
ให้ เขาเห็นเขาจะพิทกั ษ์ป่าเมืองน่านได้ อีกอันเป็ นเรื่ องวัฒนธรรม ทําอย่างไรคนรุ่นใหม่จงึ จะสืบทอดภูมิปัญญา
ได้ อีกเรื่ องหนึง่ คือเรากําลังสร้ างประชาธิปไตยที่ฐานราก กําลังสร้ างสํานึกพลเมืองในกลุม่ เยาวชน ให้ เขาเห็น
ว่าตัวเองมีสิทธิมีเสียงและเป็ นส่วนหนึง่ ที่จะร่วมออกแบบสังคมได้ และเกาะเกี่ยวกันเป็ นเครื อข่าย
อรอุมา: ตัวเองมองในเรื่ องการรํ ามโนราห์ พอเริ่มจากคนเล็กๆ ที่ลกุ ขึ ้นมารํ ามโนราห์ เริ่มเชื่อมถึงผู้ปกครอง ครู
ภูมิปัญญา ที่เห็นว่าลูกหลานยังมาสนใจเรื่ องวิถี บางทีเราไม่ต้องตังคํ
้ าถามว่าทําไมต้ องสืบสานภูมิปัญญา แต่
ให้ เด็กๆ รํ ามโนราห์เลย มันเชื่อมสายสัมพันธ์ ความเป็ นวิถีเครื อญาติ เหมือนได้ เครื อข่ายที่มีชีวิตมา เห็น
ความสําคัญของครู การเคารพครู ต้ องมาเจอกัน ต้ องมาไหว้ ครูคนแรกด้ วยกัน บอกไม่ถกู นะ ถ้ าคนที่เป็ นเชื ้อ
สายจะมองว่านี่เป็ นคุณค่า เป็ นภารกิจที่ต้องทํา
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วัชระ: ตอนเริ่มต้ นจะพยายามผลักดันให้ ที่บ้านทําเกษตรอินทรี ย์ ตอนนี ้ ที่บ้านและในหมูบ่ ้ านเริ่มทําแล้ ว อีก
ส่วนหนึง่ คือ ต่อสู้เรื่ องการขยับโรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นโรงเรี ยนชุมชน เป็ นเครื อข่ายโรงเรี ยนขนาดเล็กทัว่ ประเทศ
ชรรินชร: มีสองคนที่จะพูดถึง คนหนึง่ ชื่อแม่เปา มีลกู เป็ นเด็กพิเศษ ตัวเองก็มีลกู เป็ นเด็กพิเศษ ลูกแม่เปาอายุ
23 ปี ยังไม่มีภาษาพูดในแบบที่เราเข้ าใจ แต่แม่เปาพยายามศึกษาจนเห็นว่า ไม่สามารถเอาเด็กเข้ าไปในระบบ
ได้ สิ่งที่ทําคือ สร้ างชุมชนใหม่เมื่อไม่นาน พยายามจะทําให้ เกิดชุมชนที่คนปกติ คนทัว่ ไป อาสาสมัคร เข้ าไป
เรี ยนรู้กบั เด็กพิเศษ ไม่ได้ ต้องการให้ ไปดูแลเด็กพิเศษ แต่ต้องการคนที่มีใจพร้ อมเปิ ดรับว่า เด็กคนนี ้เป็ นแบบ
ไหนก็เป็ นแบบนัน้ ไม่ได้ บิดหรื อปรับให้ เขาเป็ นคนปกติ แต่สิ่งพิเศษคืออาสาสมัครที่ไปทํางาน ได้ เรี ยนรู้ชีวิต
ตัวเองมาก
คนที่สองคือพี่ประชา เพราะนึกถึงว่าเมื่อ 20-30 ปี ที่แล้ ว พี่ประชาคงเหมือนอัศวินเมื่อวาน อาวุธคงจะ
ไม่มี วันนี ้เราอาจจะไม่ได้ มองว่าพี่ประชาเป็ นคนเล็กๆ แต่ 20-30 ปี ที่แล้ ว พี่อาจเป็ นใครไม่ร้ ู และเมื่อวาน พี่
ประชาบอกว่าตัวเองไม่จบการศึกษาในระบบด้ วยซํ ้า แล้ วการไม่จบการศึกษาในระบบที่ต้องการคนจบ
การศึกษามาสอนคนอื่น พี่คงต้ องต่อสู้มามาก และพี่ประชาได้ สร้ างคนเล็กๆ อีกตังหลายคนที
้
่ไปทํางานตรงโน้ น
ตรงนี ้ เราอาจจะไม่ต้องพยายามทําอะไรที่ใหญ่ ณ วันนี ้ แต่ทําไปเถอะ ดอกผลอาจไม่ได้ เห็นในชีวิตเรา แต่เชื่อ
เถอะว่า คนใกล้ ตวั เรา แรงบันดาลใจเล็กๆ ของเราจะไปต่อจุดของเราแล้ วเป็ นเส้ นตรงเอง
ฉัตรวรุณ: คิดถึงเด็กๆ กลุม่ พลเรี ยน ม.เชียงใหม่ เป็ นกลุ่มที่ลกุ ขึ ้นมาตังคํ
้ าถามกับระบบการศึกษา ล่าสุดจัด
เวทีเรื่ องการศึกษาเพื่อผู้ถกู กดขี่ อีกกลุม่ หนึง่ นึกถึงเด็กๆ กลุม่ ปกากญอที่เราทํางานด้ วยที่เชียงดาว ใช้
กระบวนการละครเพื่อต่อต้ านคนที่จะไปรุกรานหมู่บ้านต้ นนํ ้า เพื่อไม่ให้ นํ ้าท่วมในเมือง แต่หมูบ่ ้ านจะไม่มีที่ทํา
กิน เด็กๆ เลยลุกขึ ้นมาเล่นละครเพื่อบอกเรื่ องราวให้ แก่คนในหมูบ่ ้ านตัวเอง และพวกเราทํางานกับกลุม่ เด็ก
ชาติพนั ธุ์ ดาระอัง้ เพราะเขาไม่มีบตั รประชาชน ไม่สามารถไปไหนนอกพื ้นที่ได้ ใช้ กระบวนการละครให้ เด็กมี
พื ้นที่ มีสิทธิมีเสียงเรี ยกร้ องประกาศความเป็ นตัวเองออกมาและเห็นคุณค่าในตัวเอง
ประชา: ขอขยับไปหน่อยดูการเปลี่ยนทางสถาบันและนโยบายในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา เช่น จิตตปั ญญาศึกษา
เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่ขยายไปหลายที่เอาไปใช้ แล้ ว
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ลม้ าย: เครื อข่ายเกษตรทางเลือก สามารถเปลี่ยนนโยบายเรื่ องการโค่นต้ นยาง เขาทําเรื่ องเกษตรทางเลือก
และพยายามจะไปเรี ยนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้ านที่ปลูกยาง และปลูกอย่างอื่นด้ วย แล้ วอยูไ่ ด้ จนเกิดกองทุน
สวนยาง
กิตติรัตน์ : ตังแต่
้ ปี 2535-2543 เป็ นช่วงที่การศึกษาเร่งเรี ยนมาก ตัวเองเป็ นผลผลิตของการต้ องเรี ยนติวเตอร์
ตังแต่
้ ม.1-ม.6 แล้ วทุกข์มาก จนต้ องไปเป็ นเด็กหลังห้ อง ไม่เจอความสามารถอะไร แต่พอปี 2543-2546 เลย
ค่อยๆ เกิดและเติบโตของคนทํางานเรื่ องการศึกษา การเกิด สสส. ทําให้ เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการเรี ยนรู้
ครัง้ ใหญ่ของประเทศไทย สร้ างโอกาสให้ เยาวชนไม่ได้ เรี ยนรู้แต่ในห้ องเรี ยน แต่เติบโตมาเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน
เรี ยนรู้จากศิลปวัฒนธรรม เรี ยนรู้จากสื่อ ทําให้ เด็กรุ่นใหม่มีความสุขกับชีวิต และสร้ างอะไรดีๆ เยอะมาก รู้สกึ
ว่า พอตัวเองทํางานตังแต่
้ ปี 2546-2559 มีกลุม่ ที่ทํางานเยาวชนแทบทุกจังหวัด เพราะมีการเปลี่ยนโครงสร้ าง
ภาคประชาสังคม เพราะมี สสส. กองทุนนวัตกรรม ทําให้ เกิดเอ็นจีโอใหม่ๆ จากเมื่อก่อนที่มีแต่มะขามป้อม
ตอนนี ้ เริ่มมี YIY เห็น Black Box น้ องๆ คนรุ่นใหม่ที่สร้ างกลุม่ เล็กๆ ขึ ้นมา และเรื่ องเยาวชนไม่ได้ ทําเรื่ อง
การศึกษา แต่ไปพัวพันไปโยงกับเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ประเพณี วัฒนธรรม แม้ กระทัง่ เรื่ องนโยบาย โดยเราไม่ต้อง
พึง่ ทุนต่างประเทศแล้ ว แต่อาศัยทุนภายในที่สร้ างคนได้
อัจฉรา: นึกถึงกฎบัตรวิชาชีพ นโยบาย เมื่อ 6 ปี ที่แล้ ว มีการยกเลิกสารเพิ่มความหวานในนมสําหรับเด็กทารก
เป็ นการขับเคลื่อนของวิชาชีพ เพราะมีผลต่อสุขภาพในอนาคต และอุตสาหกรรมนมด้ วย ตอนนี ้ ที่กําลังทําอยู่
คือการเพิ่มภาษีนํ ้าอัดลม ซึง่ โยงเข้ ามาสูก่ ารเมืองด้ วยเหมือนกัน
วัชระ: ผมเห็นการศึกษาทางเลือก ที่เขาเคลื่อนระเบียบว่าด้ วยศูนย์การเรี ยน ตอนนี ้มีชมุ ชนลุกขึ ้นมา
ทําการศึกษา และจดทะเบียนเป็ นศูนย์การเรี ยน 20 กว่าแห่งตังแต่
้ เหนือจรดใต้
กิตติ: คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็ นจุดเริ่มต้ นเล็กๆ ที่การเรี ยนรู้เป็ นตัวตังมากกว่
้
าไปกําหนดว่า
การเรี ยนรู้คืออะไร ดูเรื่ องการดึงศักยภาพของคนออกมามากกว่าการบอกว่าศักยภาพของคนเป็ นบัณฑิตคือ
อะไร คิดว่าเริ่มเกิดแรงกระเพื่อม การมองว่าคนเป็ นครูของสังคมจําเป็ นต้ องมีอะไร หรื อมีอะไรได้ อีกครับ
กิตติรัตน์ : เมื่อปี 2546 เป็ นครัง้ แรกที่เริ่มทําเรื่ องเครื อข่ายละครกรุงเทพฯ ตัวเองเป็ นคนหนึง่ ที่เริ่ม ณ ปี แรก
ต้ องเล่นละครกลางสนามป้อมพระสุเมรุ เหนื่อยมาก และเป็ นกลุม่ ศิลปิ นที่เชื่อมโยงกันน้ อยมาก เพราะยุคนัน้
มหาวิทยาลัยจะเป็ นสถาบันชันสู
้ ง และศิลปิ นยังแตกแยกกัน แต่ ณ วันนันผ่
้ านมาสิบกว่าปี กลุม่ ละครเคลื่อน
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ตัวแทบเต็มโรงละคร สํานักพิมพ์ตา่ งประเทศเพิ่งตีพิมพ์เองว่า เดือนตุลาคมเป็ นเดือนที่ต้องแข่งขันกันระหว่าง
โรงละครใหญ่กบั โรงละครเล็กๆ กลุม่ ต่างๆ รอบๆ กรุงเทพฯ
นิธิ: จริงๆ แล้ ว ตอนแรกถึงขันที
้ ่ต้องเชิญให้ มาเล่นละครกัน แต่ตอนนี ้มีคนสมัครมาจนต้ องคัดออก
ปรากฏการณ์เกิดขึ ้นเพราะรุ่นแรกๆ โตแล้ วไปเป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย เพราะละครเป็ นศิลปะที่สะท้ อน
สังคมได้ ดีมาก ตังคํ
้ าถาม ด่า เสียดสี สัน่ สะเทือนวิธีคิด สื่อสารผ่านนาฏการที่เรี ยกว่าศิลปะการละคร ตอนนี ้ มี
คลื่นลูกใหม่ที่ดมู ีความหวัง ดูมีทางรอด และเกิดหลักสูตรศิลปะการละครในหลายมหาวิทยาลัย เช่น ม.ขอนแก่
ม.ศรี ปทุม ม.สารคราม มีการแผ่ขยายไปในหมูน่ กั ศึกษา เคยได้ ยินตอนแรกๆ ที่ทําละครว่า เราต้ องสร้ างผู้ชม
กําลังงงว่าทําอย่างไรหรื อ การสร้ างผู้ชมและการให้ ปัญญาแก่คนดูในประเทศ มองไม่เห็น แต่วนั นี ้รู้สึกว่า เป็ น
แบบนี ้เอง การเดินทางที่เหนื่อยหนักต้ องใช้ เวลา การจะสร้ างอะไรต้ องใช้ เวลาสิบปี ขึ ้นไป”
ประชา: มีอีกเยอะเลย แม้ แต่เรื่ องชื่อผู้หญิง ผมจดทะเบียนกับแฟน เขายังใช้ นางสาวได้ และยังใช้ นามสกุล
ของเขาได้ นี่เป็ นก้ าวใหญ่นะ อยากให้ เห็นว่า แม้ แต่เรื่ องสามสิบผ่านรักษาทุกโรค ที่เป็ นการเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้ าง ช่วยคนจนมหาศาลจริงๆ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น และถ้ ามองพ้ นขอบประเทศไทย
ออกไป เรายิ่งเห็นความหวัง
ปวีณา: นึกถึงป้ามล (ทิชา ณ นคร) ป้ามลเปลี่ยนวิธีคิดต่อเยาวชนผู้กระทําผิดได้ เยอะมาก เด็กที่อยูใ่ นบ้ านป้า
มลจํานวนมาก เป็ นแรงกําลังแรงสมองของประเทศ ป้ามลคืนให้ ได้ ตงเยอะ
ั้
เปลี่ยนวิธีคิดของคนในนันจากที
้
่
มองว่าตัวเองเป็ นคนมีอํานาจกับเด็กมาเป็ นผู้เข้ าใจ ถึงขันไปสู
้ ้ กบั นโยบาย สู้กบั คนในกระบวนการยุตธิ รรม ว่า
ให้ มองเยาวชนผู้กระทําผิดเป็ นมนุษย์ และรู้สึกว่าจะทําสําเร็จและสร้ างแรงบันดาลใจให้ อีกหลายคนว่า วิธีการ
มองเด็ก มองผู้เรี ยน มองคนที่เราเข้ าไปปฏิสมั พันธ์ด้วย มองด้ วยสายตาแบบไหน และจะทําตัวอย่างไรให้ เป็ น
แสงสว่าง
ประชา: ประมงพื ้นบ้ านขนาดเล็ก เข้ มแข็งมาก บรรจง นะแส มีอิทธิพลทางนโยบาย เวลาบรรจงโพสต์อะไร
บนเฟซบุ๊ก กรมประมงต้ องสัง่ ให้ คนดูแล้ วมารายงาน ถ้ าดูประวัติศาสตร์ พรรคกรรมกรในอังกฤษกว่าจะมี
อํานาจต้ องใช้ เวลาร้ อยปี ตังแต่
้ ผวั เมียเว็บบ์ (Beatrice and .Sidney Webb) เปิ ดโรงเรี ยนสอนกรรมกรสิบคน
ในบ้ านเขาเอง จนกลายเป็ นมหาวิทยาลัยแอลเอสอี (LSE: London School of Economics and Political
Science) มาเป็ นพรรคกรรมกรที่เข้ มแข็ง กระบวนการต้ องใช้ เวลา
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อยากจะตอบคําถามสําคัญว่า เวลาจัดกระบวนการต้ องเอาเลือดเนื ้อคนมาแลกเลยหรื อ เพราะเลือด
สาดพอสมควร เป็ นคําถามดีในแง่ของการเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ไม่ใช่การบอกความรู้ แต่เป็ นการถอดความรู้
มาจากชีวิตจิตใจของคนจริงๆ ผมเชื่อว่ากระบวนการแบบนี ้มีคณ
ุ ค่า แต่ต้องระวังเรื่ องความปลอดภัย ผมเลิกทํา
กระบวนการที่เคยใช้ ไปหลายอัน
มีครัง้ หนึง่ ที่อาศรมวงศ์สนิทต้ องข้ ามคลองไป จะมีแพ และซือแป๋ (สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์) บอกว่าตราบใดที่
แกยังไม่ตายห้ ามสร้ างสะพาน เราเลยต้ องชักแพข้ ามไปมา มีครัง้ หนึง่ เรากะคนเอาลงไปแล้ วแพต้ องจม แต่ต้อง
ช่วยกันประคองข้ ามไปให้ ได้ ทําได้ อยู่ 4-5 ครัง้ แต่มีครัง้ หนึง่ แพพลิกและไม่ได้ ใส่เสื ้อชูชีพ หัวใจจะวายตาย
ต้ องดําลงไปหาคน ตังแต่
้ นนมาผมเข็
ั้
ด ไม่เคยใช้ อีกเลย กลัว แต่ตอนหลังพอหายกลัวแล้ วใช้ เสื ้อชูชีพ
แล้ วไปเจอข่าวหนังสือ เด็ก 4 คนปิ ดตาแล้ วตกหลุมตาย เขาเอากระบวนการไปใช้ เราอ่านแล้ วขนลุก
เลยเพราะใกล้ ตวั
แล้ วคนหมู่บ้านเด็กคิดเกมเทวดาตกสวรรค์ มาจากพุทธศาสนาว่า เทวดาจะเลือกเกิดในโลกมนุษย์
เพราะอยูบ่ นสวรรค์ตรัสรู้ไม่ได้ โดยให้ คนตกลงมาแล้ วมีคนรับ ทํามาเป็ นสิบปี ไม่เคยมีอนั ตรายเลย มีครัง้ หนึง่
ไปทําที่ชายทะเล แล้ วมีคนตกลงมาก้ นกระแทก ดีที่เป็ นพื ้นทราย ไม่ถึงกับบาดเจ็บ เลยเลิกใช้
แต่กรณีเหยียบตะปู ถือว่าเรี ยนรู้ด้วยกัน เลยยังใช้ อยู่ แต่ได้ ข้อคิดว่า ถ้ าตะปูตดั ให้ สนลง
ั ้ ทําได้ ตําไม่
ลึกเท่าไหร่ การจัดกระบวนการเรื่ องความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสําคัญ ต้ องรับผิดชอบให้ ดี
ปวีณา: เคยบอกว่าเอาเกมเดินตะปูไปใช้ ที่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเป็ นชาติที่คํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดจนน่า
รํ าคาญ เอาไปเล่นแล้ วทําอย่างไร
ประชา: มีครัง้ หนึง่ จัดให้ ข้ามตาข่ายไฟฟ้า คุยกันสองชัว่ โมงว่าจะข้ ามไม่ข้าม ในที่สดุ หมดเวลา ก็ถอดบทเรี ยน
ที่หมดเวลา แต่ไม่มีใครถามเรื่ องเดินตะปูเลย เขาโอเค เพราะเขารู้วา่ เราเอาแอลกอฮอล์ล้างก่อน สอง ไม่ถึงกับ
ตาย อย่างมากเลือดสาด เจ็บนิดหน่อย
กิตติ: ตอนที่อาจารย์พดู ถึงการทํางานเชิงโครงสร้ าง พูดถึงสิ่งเล็กๆ กับสิ่งใหญ่ พูดถึงสิ่งที่ตงเอาไว้
ั้
แล้ วกับสิ่งที่
พยายามไปสลายมัน ที่ผา่ นมา คงจะมีทางลัดได้ ไหม หรื อทุกครัง้ ที่เหนื่อย เวลานึกถึงสิ่งเหล่านี ้แล้ วมีกําลังใจ
ว่า ทําไปเถอะ
ประชา: ถ้ าพูดถึงความเหนื่อย ผมมีกลั ยาณมิตร มีเพื่อนในขบวนการแบบนี ้ทังในประเทศไทย
้
เพื่อนบ้ าน
ประเทศจีน ทําให้ เรารู้วา่ คนทําแบบนี ้มีอยู่ตลอดเวลา และติดต่อกันตลอด ทําให้ มีโอกาสเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
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อย่างขบวนการ Ecovillage เขาเชื่อว่ารัฐและธุรกิจแก้ ปัญหาไม่ได้ ประชาชนคนเล็กๆ ต้ องร่วมมือกันทํา สร้ าง
วัฒนธรรมใหม่ขึ ้นมา ทังตะวั
้ นตก ตะวันออก ละติน อาฟริ กาด้ วย คนอย่างนี ้มีเยอะ แล้ วสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ด้ วย เนื่องจากสื่อสมัยใหม่สร้ างเครื อข่ายและองค์ความรู้ได้ ถ้ าไปดูใน Global Ecovillage Network เขาจะมี
คลัง ดึงเอาความรู้พวกนี ้มาสร้ างเป็ นทฤษฎี ทําให้ ผมมีความหวัง
อย่างผมไปสอนในเมืองจีน เราไม่นกึ ว่าคนหนุม่ สาวในมหาวิทยาลัยจะสนใจ สอนคนจีนสนุกมาก
เพราะคิดเก่ง เถียงเก่ง เขาบอกว่ารัฐบาลจีนใช้ นโยบายเติบโตมา 30 ปี มันไม่มีความหวัง เป็ นทางตัน เขา
ต้ องการหาทางใหม่
และอ่านประวัติศาสตร์ ผมสนใจงานปฏิวตั ิ การปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงสังคม ซึง่ ไม่มีสอนใน
มหาวิทยาลัย ศึกษาที่โน่นที่นี่ที่นนั่ อย่างเรื่ องกระบวนการผู้หญิง ไม่ได้ ผา่ นรัฐเลย แต่มีอิทธิพลไปทัว่ โลก อย่าง
การเกิด 30 บาทรักษาทุกโรค มีประโยชน์ แต่ขบวนการผู้หญิงที่ไม่ต้องผ่านรัฐ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วย
เราต้ องทําหลายอย่างพร้ อมกัน และต้ องนิยามว่าเราอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะ
สําหรับผม ไม่มีทางลัด แต่การทํางาน ผมไม่เคยรู้สกึ ว่าตัวเองทําอะไรยิ่งใหญ่ แต่ทํางานเล็กๆ ที่ผม
ชอบตลอดเวลา ผมใช้ ชีวิตในช่วง Prime ในพม่าสิบปี เพราะผมรักคนพม่า และผมฝึ กจนเขาทําเองได้ หมดแล้ ว
ผมไม่ต้องไปอีก ลูกศิษย์ที่ผ่านการฝึ กจากเรา 500 คน ไปทําทัว่ ประเทศเลย
กิตติ: อย่างคําว่ากัลยาณมิตร ถ้ าพูดเป็ นรูปธรรมคือการสร้ างเครื อข่าย
ประชา: ผมมีทงระดั
ั ้ บเครื อข่าย ทังระดั
้ บส่วนตัวที่ดา่ เรา พูดว่าเราผิดตรงๆ ได้ เพราะชีวิตผมไม่ใช่คนดีเท่าไหร่
กัลยาณมิตรทําให้ เรารู้สกึ อันหนึง่ เป็ นคําที่มาสโลว์ใช้ เราเป็ นส่วนหนึง่ ของที่นี่ Belonging เวลาไปไหน เรารู้สกึ
ว่ามีที่ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตเรา กึ่งๆ นามธรรม กึ่งๆ รูปธรรม
อนุชาติ: อาจจะเสริมเป็ นข้ อสังเกตและคําถามปนๆ กัน ผมรู้สกึ ว่าในระดับปรากฏการณ์ เราสามารถจะเห็นได้
ถึงการขยายตัวของบริบทของความหวังที่เกิดขึ ้นจากคนเล็กคนน้ อย ความพยายามในจุดนันจุ
้ ดนี ้ที่ไม่หยุดนิ่ง มี
การเคลื่อนเข้ าหากันของเรื่ องต่างๆ เช่น ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่า ตัวเองจะต้ องมาพาดพิงกับสายศิลปิ นเลย ผม
กลัวศิลปิ นมาก เพราะจะร้ องไห้ ตลอดเวลา และผมเป็ นคนแพ้ นํ ้าตา แต่ ณ ตอนนี ้ มันเห็นปรากฏการณ์ทวั่
ประเทศที่ขยายตัว
โจทย์ของผมคือ มีเรื่ องที่บวกมากๆ และหล่อเลี ้ยงหัวใจเราตลอดเวลา ในฐานะคนทํางานขับเคลื่อน
อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง แต่ในระดับยุทธศาสตร์ เราจะมองระบบอย่างไร เพื่อให้ พลังงานในที่ตา่ งๆ ผสาน
กันไป และต่อสู้กบั สิ่งที่สถาปนาเป็ นกําแพงหนาแน่นมาก จะต่อสู้กบั วิธีคิดของผู้ปกครองอย่างไร กับวิธีคดิ ของ
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นักพัฒนา 14 กม. ริมนํ ้าเจ้ าพระยาอย่างไร ไม่ใช่แค่เรื่ องการกระทําการ แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ การมองเชิงระบบ
ในฐานะที่พวกเราเป็ นกลุม่ ย่อยๆ จะเชื่อมกันอย่างไร
สอง คําว่าเครื อข่ายหรื อการขยายตัวของพวกเราที่เชื่อมเข้ าหากัน มีความจริงอีกอย่างหนึง่ คือ มันมี
ความต่างกันอยู่ แม้ วา่ แต่ละกลุม่ ที่ทํางานขับเคลื่อนงานในที่ตา่ งๆ แม้ วา่ ความลึกซึ ้งของประเด็น ความมุง่ มัน่
หรื อจุดยืนของแต่ละเรื่ อง จะทําเรื่ องเดียวกัน แต่มองไม่เหมือนกันหมด หรื ออาจจะต่างกันเพราะชุดภาษาที่ไม่
เหมือนกัน ทําอย่างไรที่จะรักษาความสมดุลของความแตกต่างของพวกเราได้ อย่างไร
ผมเคยสอบทานแล้ วพบว่า ผมชอบพี่ชชั วาล (ทองดีเลิศ) มาก ที่ลกุ มาทําเรื่ องระบบการศึกษา แต่ผม
เห็นต่างกับพี่ชชั วาลเยอะในประเด็นย่อยๆ จนเกือบจะมองคนละขัว้ ทําอย่างไรถึงจะรักษาดุลยภาพในการทํา
ไปด้ วยกันให้ ได้ กับอีกอย่างหนึง่ คือความต่างจากคนที่เป็ นมนุษย์คนละสายพันธุ์กบั พวกเรา โดยเฉพาะสาย
ธุรกิจและสายราชการ เป็ นโจทย์ที่ผมนึกไม่ออกเลย เวลานัง่ อยู่ในที่ประชุมผู้บริ หารมหาวิทยาลัยหรื อใน
กระทรวง เราจะทําอย่างไร ลึกๆ เรารู้สึกว่าในความเป็ นมนุษย์ เขามีความดีความตังใจระดั
้
บหนึง่ แต่โลกของ
เขาบอกให้ คดิ แค่ไหน หรื อให้ คดิ แค่นนั ้ ยังนึกไม่ออก
ประชา: ความเป็ นจริงของกระบวนการอย่างหนึง่ หลังการล่มสลายของสังคมนิยม คือเรายังไม่มีวาทกรรมร่วม
ชุดใหม่ ต้ องสังเคราะห์ใหม่ มาจากความหลากหลาย คุยกันให้ มากขึ ้น คนทํางานส่วนหนึง่ สนใจคิด ผมเข้ าใจ
ว่าการเคลื่อนร่วมต้ องมีวิสยั ทัศน์ร่วม เชื่อว่าเราทําอันนี ้เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายนี ้ร่วมกันได้ เมื่อวานที่เราพูดว่าเป็ น
กันและกัน เป็ นนโยบาย หลักการ เป็ นความคิดพื ้นฐาน ช่วงนี ้ ในแง่หนึง่ เป็ นข้ อดี เพราะเราไม่มีคณะกรรมการ
การเมืองซึง่ กําหนดลงมาว่า เราต้ องคิดแบบนี ้ เราเลยเห็นต่างกันได้ ต้ องเห็นเป็ นความงาม และหาทางใช้
มิตรภาพคุยกัน ความต่างอาจนําไปสูอ่ ะไรที่ใหม่ขึ ้น คมขึ ้น ชัดขึ ้น ผมเชื่อว่าในหมูพ่ วกที่ทํางาน นี่เป็ นเรื่ องที่
ขาด ถ้ าชวนให้ คยุ ไกลจากงานของตัวเองออกไปหน่อย จะไม่คอ่ ยคุยกันแล้ ว การขาดการมองทังระบบเพื
้
่อให้
ส่วนย่อยไปตอบสนองเป้าใหญ่ร่วมกัน ยังไม่เกิด เราต้ องช่วยกัน เพราะเราไม่มีใครมีอํานาจมาก ของที่เกิดขึ ้น
จะเป็ นของจริง ถ้ าเราอาศัยสัจจะที่ค้นพบโดยคนนันคนนี
้
้ แล้ วค่อยเขยิบเข้ ามา แต่ต้องมีคนที่มีฉนั ทะในการ
สานความคิด แต่เรายังไม่มี มีแต่นกั ปฏิบตั ิกนั หมด
สําหรับเรื่ องคนละเผ่ากับเรา ผมทําอยู่กบั องค์กรธุรกิจ คนละเผ่าจริงๆ ด้ านหนึง่ ผมใช้ วิธีการโยงกันทาง
ใจ แผ่เมตตาเลยล่ะ เพราะถ้ าไม่ทํา ทนกันไม่ได้ หรอก เพราะคิดคนละแบบ คิดคนละอย่าง อีกอย่างหนึง่ คือลด
ความคาดหวังของเรา อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทําโน่นทํานี่อย่างที่เราหวัง เราหาที่ยืนของเราให้ ชดั เจน โดยไม่
ไปพิงเขา สําคัญมาก เพราะถ้ าเราพิงเขา เราจะคาดหวังและจะผิดหวัง ผมไม่พิงเขา แต่อนั ไหนร่วมกันได้ ร่วม
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เสาวรัตน์ : จริงๆ ไม่ได้ เก่งอะไรขนาดนัน้ เพราะเพิ่งมาทําธุรกิจได้ ไม่นาน มีบาดแผลสาหัสมาประมาณสามปี
ครอบครัวเลยบอกว่าไม่ต้องทําคนเดียว เพราะเจ็บมาก ส่วนใหญ่ธุรกิจจะทําเรื่ องซีเอสอาร์ แต่มนั ไม่ตอบโจทย์
เลย ปี นี ้พยายามลงทุนอยู่ มีเอชอาร์ อยูส่ องคน แต่ธุรกิจของที่บ้านมีความเป็ นกันและกันสูง เราจะไม่ครอบงํา
ว่าฉันเป็ นเจ้ านาย ฉันต้ องการจะทําบุญที่นี่ เราอยากจะให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมว่าจะไปทําอะไร ที่ไหน อย่างไร
แซมเชื่อว่าตัวเองคิดถูกแล้ ว คุณพยายามหาความต้ องการให้ เจอก่อนจะไปให้ แต่มีอีกกลุม่ ในระดับผู้จดั การ
และพนักงานที่เขาคิดไม่เหมือนเราในเรื่ องการมองความต้ องการของกลุม่ คน ต้ องหาจุดสรุป และไป
ล่าสุด โรงเรี ยนที่ไปมาได้ เรี ยนรู้เยอะมาก เราไปมือเปล่า เพื่อจะไปดูวา่ เขาต้ องการอะไร และกลับ
ออกมาเกิดการถกเถียงของคนที่ไปประมาณสิบคน ตังแต่
้ ระดับล่างจนถึงระดับผู้จดั การ ต่างมุมมองมาก เขา
มองว่ากลุม่ นี ้ถึงแม้ จะขาดแคลน แต่ก็ไม่ขาดแคลน เพราะมีมลู นิธิมาช่วย คนเป็ นหัวหน้ าเขาใช้ ประโยคที่ตกใจ
มาก ว่าเขากําลังหาอาชีพให้ ตวั เอง เพราะว่างงาน แรงมาก แต่เราได้ เห็นความคิดของเขาเลย ทํางานด้ วยกัน
มา 4-5 ปี ตกใจมากว่าพอเราออกไปจากพื ้นที่ปลอดภัย แล้ วเขาไม่เห็นแบบนี ้ในชีวิต เพราะปกติเขาไปทําบุญ
แบบใกล้ ตวั ในเมือง ทําบุญคนตาบอด ใบเสร็จมีพร้ อมใช้ ไปเห็นอีกมุมมองหนึง่ และเขาสรุปเร็วจนเราต้ องช้ า
ลง ว่าจะทําอะไรต่อ จะไปไหน
กับอีกกลุม่ หนึง่ ที่เป็ นเด็กวัยรุ่นยี่สิบต้ นที่เขามาขอบคุณเอชอาร์ ที่พาเขาไปดูเรื่ องนี ้ เขาบอกว่าเกิดมา
ไม่เคยเห็นโลกนี ้มาก่อนเลยในชีวิต โลกเขาแคบด้ วย รู้จกั อาชีพแค่ 15 อาชีพ วันนัน้ เรามองว่าจะไปให้ เขา แต่
เรากลับเป็ นผู้ได้ รับการเติมเต็มกลับมา ก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ จะไปทําอะไรต่อ
แต่อยากบอกว่า เมื่อวานได้ นงั่ คุยกับบางท่าน คราวที่แล้ วได้ ไปเจออาจารย์อ้อ เป็ นโครงการที่ดีมาก สิ่ง
หนึง่ ที่ทําได้ เลยคือ ทําแบบนี ้อีกกับกลุม่ ที่เป็ นภาคธุรกิจเพื่อเปิ ดโลกทัศน์เขา การเปิ ดโลกทัศน์ผา่ นกิจกรรมมัน
สวยงาม มันง่าย มันไม่มีการชักจูง ไม่มีการบอกว่าคุณต้ องคิดแนวไหน คุณอยากคิดอะไรก็ได้ แล้ วแบ่งปั นกัน
โดยที่มีกระบวนกรของฝั่ งโน้ นเข้ าร่วมด้ วย มันสวยงามมาก ถึงจะไม่ร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่อยากให้ อาจารย์ทําต่อ
เพราะคือจุดที่แซมกําลังคิดอยูว่ า่ แซมอาจจะทําอะไรได้ เร็ วที่สดุ คือว่า ฉันได้ รับอะไรบางอย่างกลับไปภายใน
สามสี่วนั แบบได้ รับเปล่า ฉันจะไปทําอะไรต่อ เป็ นคําถามที่ยงั ไม่จบ จะไปทําอะไร เปลี่ยนแปลงอะไร แต่ที่
อยากจะทําเลย คือทํากับพนักงานระดับผู้จดั การนี่แหละสวยสุด แล้ วจะเอาเอ็นจีโอเล็กๆ ในเชียงใหม่นี่แหละ
งามสุด แต่ฉนั ไม่ร้ ูวา่ จะไหวไหม เพราะการเป็ นกระบวนกรไม่ง่ายเลย เพราะเมื่อวานไม่บงั เอิญที่ได้ ไปนัง่ ในกลุม่
ของน้ องหนึง่ และไปรับรู้ ความล้ มเหลวในกาจัดอบรมของรุ่นหนึง่ เกิดอะไรขึ ้น ฉันจะทําอะไร ถ้ าล้ มเหลวจะถูก
ปิ ดเลย ห้ ามเอาอะไรแบบนี ้มาทําในบริษัทตัวเอง แต่มองในแง่บวกมาก ถ้ าสําเร็จ ฉันจะไปเอาเครื อข่ายองค์กร
ที่ฉนั รู้จกั ในเชียงใหม่มาทํา ไม่ร้ ูวา่ จะเชื่อมต่อกับอาจารย์อ้อได้ ไหมอย่างไร เพราะอย่างหนึง่ ที่มองเห็นคือ ไม่มี
อะไรฟรี ในโลก แต่เมื่อไหร่ที่คณ
ุ ให้ อะไรฟรี ไปในองค์กรหรื อใคร เขาจะไม่เห็นคุณค่า เราจะทําอย่างไร
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สําหรับแซมเป็ นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้ าน โดนกดดันเรื่ องธุรกิจ เรื่ องตัวเอง อาจารย์พดู เรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงสังคม น้ องกกพูดเรื่ องบังคลาเทศ เลยฉุกคิดว่าอะไรเล็กๆ ที่ทําให้ เปลี่ยนแปลงโลกนี ้ได้ ชีวิตแซม
เริ่มต้ นเมื่ออายุ 40 แซมกลับไปเรี ยน จบปริญญาตรี เพราะเป็ นความฝั น และแซมไปจุดประกายให้ พ่อ ซึง่ ออก
จากโรงเรี ยนตังแต่
้ ม.ศ.3 เพราะเป็ นลูกชายคนโต แต่เป็ นคนที่ใฝ่ ฝั นในเรื่ องการเรี ยนสูงมาก ตอนนันพ่
้ อเกษียณ
พอดี เลยชวนพ่อมาเรี ยน เข้ า กศน. และเรี ยนรามฯ ทีเดียว พ่อดีใจมาก แซมกับพ่อจบรามฯ พร้ อมกัน ถ่ายรูป
รับปริญญาพร้ อมกัน เป็ นภาพที่ให้ แรงบันดาลใจแบบบ้ าคลัง่ มากว่าเป็ นกบฏทังพ่
้ อทังแซม
้
ไม่พอ พ่อตังบรรทั
้
ด
ฐานสูง ไปจบปริญญาตรี และโทอีกหนึง่ ใบ จนลูกๆ ตามไม่ทนั แต่เซตไว้ ให้ รุ่นหลานเรี ยบร้ อยแล้ ว ตอนนี ้บอก
พ่อให้ หยุด มาทําอย่างอื่น ไม่ต้องต่อปริญญาเอก พ่อจบกฎหมาย ก็ไปดูแลเรื่ องศาล เรื่ องเยาวชน ทํารุ่นแรกที่
เชียงใหม่ เยาวชนที่ติดคุกยากมากที่จะกลับไปทํางาน แต่พอ่ เข้ าไปอยูใ่ นคณะกรรมการผลักดันให้ บริ ษัทแห่ง
หนึง่ ในเชียงใหม่รับหมด โดยให้ พระภิกษุไปสอน เรารู้สกึ ภูมิใจในตัวเขามาก
แรงบันดาลใจเป็ นเรื่ องสําคัญมาก เป็ นจุดเล็กๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ใช้ สื่ออย่างโซเชียลมีเดีย
ให้ เป็ น และควรจะใช้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก คุณทําอะไรดีๆ แชร์ ออกไปค่ะ แล้ วจะกระตุ้นมากขึ ้นๆ
เมื่อก่อนทุกคนจะเป็ นหยดนํ ้าหนึง่ หยดที่กระเพื่อมออกไปกระทบคนหกคนเป็ นอย่างตํ่า แต่โซเชียลมีเดียมัน
เพิ่มพูนจากหกไปหกไปหกเร็ วมาก ใช้ มนั เถอะค่ะ แล้ วเราจะเปลี่ยนแปลงได้ เร็ วมากเลยจากจุดเล็กๆ
กิตติรัตน์ : เรื่ องการเปลี่ยนระบบ เรื่ องการเรี ยนรู้ตวั เอง เรื่ องเชิงระบบ ไม่อาจเรี ยนรู้จากคอร์ ส จากวิชาการ
เพราะเคยไปเข้ ามาหมดแล้ ว โง่มาก แต่ถ้าให้ เราพูดเรื่ องงานที่เราทํา และเอาทังชี
้ วิตเข้ าไปอยูใ่ นระบบนัน้ พูด
ได้ ครับ เพราะอยูใ่ นเนื ้อในตัว
สอง ที่เรี ยนรู้จากอาจารย์ สังเกตว่าอาจารย์พยายามนิ่งและอยู่ในสภาวะที่ฆา่ อัตตาตัวเองลง
ตลอดเวลา เมื่อวาน มีเหตุการณ์ที่เข้ ามาฆ่าอัตตาตัวเองหลายรอบมาก รอบแรกไม่ได้ เล่นสี่เหลี่ยมแตก คิดว่า
คงสบาย คงไม่ได้ มีอตั ตาตัวเองขึ ้น แต่พี่แซมสะท้ อนว่าตอนเราเงยหน้ ามอง ไปทําให้ พี่แซมทุกข์มาก มันก็
กลับมาฆ่าอัตตาเราค่อนข้ างมาก ว่าจงอยูใ่ นสภาวะที่ไม่เข้ าไปทําให้ คนอื่นเดือดร้ อน ระมัดระวังตัวเอง
สรุปสุดท้ ายคือ กันและกันจะเกิดขึ ้นจากการที่เราฆ่าอัตตาของเราเองให้ ได้ เชื่อมโยงกับคนอื่น ภายใต้
วิสยั ทัศน์ร่วม วันนี ้เป็ นสภาวะที่เชื่อมโยงกับทุกคนได้ มากเลย เพราะทุกคนมาจากภาคการศึกษา เลยรู้สกึ ว่าเรา
เชื่อมโยงได้
พักเที่ยง
12.25-13.30 น.
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เริ่มการประชุมช่ วงบ่ าย
ประชา: มีประเด็นสุดท้ าย เราพูดถึงความเป็ นตัวของตัวเองกับส่วนรวม เหมือนกับขัดกันแต่เราต้ องหาจุดที่วาง
กันพอดีๆ เป็ นสมดุลที่เป็ นพลวัต ธรรมชาติของคุณค่าเกือบทังหมดจะเป็
้
นแบบนี ้ เช่น เราต้ องเข้ มแข็งด้ วยและ
อ่อนน้ อมด้ วย ถ้ าเราเข้ มแข็งโดยไม่อ่อนน้ อมเราจะกลายเป็ นคนแข็งกร้ าว ถ้ าเราอ่อนน้ อมโดยไม่เข้ มแข็งจะ
กลายเป็ นคนอ่อนแอ ที่เราพูดเรื่ องกระบวนทัศน์ เราใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ เราต้ องดูแลธรรมชาติด้วย ต้ อง
คูก่ นั ถ้ าเราไม่ดแู ล เราก็จะเอาเปรี ยบธรรมชาติ ทําร้ ายธรรมชาติ เหมือนที่เราเป็ นมา และอารยธรรมสมัยใหม่
เป็ นแบบนี ้ แต่ถ้าเราไม่ใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติเลย เราก็กลับธรรมชาติเหมือนยุคก่อนสมัยใหม่ หรื อการ
เรี ยนรู้เราเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยน แต่ต้องสมดุลกับการนําของกระบวนกรด้ วย ต้ องหาความพอดี ถ้ าเรา
ชี ้นํามากเกินไป จะเป็ นการเรี ยนแบบโบราณ อํานาจอยู่ที่ครู แต่ถ้าเราไม่มีการแนะ หรื อนําเลย ก็ไร้ ทิศทาง
สะเปะสะปะ
เพราะฉะนัน้ การมีสว่ นร่วมคือการแบ่งอํานาจ และเป็ นการเรี ยนการแบ่งอํานาจตังแต่
้ อยูใ่ นชันเรี
้ ยน
ถ้ าเราทําอย่างนี ้ สังคมไทยจะเปลี่ยน เพราะสังคมไทยเป็ นสังคมอํานาจนิยม คนมีตําแหน่ง ชอบใช้ อํานาจกับ
คนอํานาจน้ อยกว่าเสมอ ประชาธิปไตยถึงไม่เกิด ต้ องเริ่มตังแต่
้ อนุบาล อย่างเราดูแลลูกต้ องให้ มีเสรี ภาพด้ วย
และมีวินยั ด้ วย ต้ องหาความพอดีของสองขัวตรงข้
้
ามให้ ได้ ถ้ ามีวินยั มากไปจะสร้ างนิสยั ใช้ อํานาจ ถ้ าเราให้
เสรี ภาพมากเกินไปก็ปล่อยปละละเลย ลูกก็เสียคน ต้ องหาความพอดีๆ การหาความพอดีเป็ นเรื่ องยาก และไม่
สามารถหาด้ วยการคิด ใช้ เหตุใช้ ผล ต่อให้ อา่ นตําราเลี ้ยงลูกมาร้ อยเล่ม แต่พอเวลาจริ ง จะให้ เสรี ภาพหรื อ
บังคับตัดสินยากมาก ไม่ใช่เหตุผล แต่เป็ นเรื่ องปั ญญาที่เหนือกว่า หลายกรณีเป็ นเรื่ องของญาณหยัง่ รู้ ชีวิตจริง
ของมนุษย์ใช้ การหยัง่ รู้เยอะมาก แต่สงั คมที่เน้ นเรื่ องเหตุเรื่ องผล ทําให้ เราไม่พฒ
ั นาตัวความรู้ที่เป็ นการหยัง่ รู้
เพราะฉะนัน้ ผมถึงพูดตังแต่
้ วนั แรกว่า การภาวนาสําคัญ การเจริญสติสําคัญ เพราะถ้ าเราเจริญสติอยู่
เสมอ ญาณหยัง่ รู้ในแง่หนึง่ เป็ นธรรมชาติหนึง่ ของมนุษย์อยูแ่ ล้ ว เหมือนสัตว์เวลาป่ วยมันจะไปกินหญ้ า หมา
ไม่ได้ คดิ หรอก แต่หมารู้โดยสัญชาตญาณ มนุษย์ก็มี แต่เรามาเน้ นเรื่ องการใช้ เหตุผลมากไปเรื่ องหนึง่ และ
เพราะนิวรณ์มากเกินไปอีกเรื่ องหนึง่ สังคมสมัยใหม่ สิ่งรบกวนจิตเยอะมาก ทําให้ ใจไม่สงบ การภาวนาเจริญ
สติอยูเ่ สมอจะช่วยให้ ลดนิวรณ์ลง พอจิตอยูใ่ นภาวะอุปจารสมาธิ หรื อคลื่นสมองที่สงบลง
สิ่งที่เกิดในจิตสํานึก ไม่ได้ หายไปไหน แต่จะเก็บอยูใ่ นจิตใต้ สํานึก เป็ นความทรงจําซํ ้าๆ กลายเป็ น
อนุสยั เป็ นปมที่เจ็บปวด และจะลอยขึ ้นมา สิ่งเหล่านี ้คือนิวรณ์ ยิ่งเราให้ เด็กเล่นเกมเยอะ ดูหนังเยอะ นิวรณ์จะ
ยิ่งเยอะ เพราะเด็กจะไม่มีโอกาสนิ่งเลย ผมเข้ าใจว่า เวลาเราฝึ กสมาธิ การรับรู้ของเราจะลงมาเห็นนิวรณ์ ถ้ า
เราฝึ กดี เรื่ องเหล่านี ้จะลดลง
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วิธีลดลงมีสองแบบ เวลาภาวนาแล้ วถ้ าเราคิดถึงนัน่ คิดถึงนี่ เช่น เมื่อเรามีความโกรธ เมื่อวานเรา
ทะเลาะกับใครสักคน แล้ วไปเก็บไว้ ในจิตใต้ สํานึก พอถึงเวลาหนึง่ จะลอยขึ ้นมา ถ้ าเราฝึ กสติพอ เมล็ดพันธุ์แห่ง
สติจะขึ ้นมาโอบอุ้มก่อนที่จะมีอิทธิพลกับเรา และถ้ าเราสามารถไม่ยดึ ว่ามันเป็ นเรา แต่เป็ นธาตุธรรมชาติที่ลอย
ขึ ้นมา นิวรณ์จะคลี่คลาย แล้ วจิตของเราจะสะอาดขึ ้นๆ เรื่ องรบกวนจะน้ อยลง แล้ วความรับรู้ของเราจะขยาย
ลงมาถึงจิตใต้ สํานึก อยูใ่ นสภาวะอุปจารสมาธิ ไม่ลกึ หรอกครับ แต่เราจะรู้สึกตัวเบาสบายๆ เสมอ จิตโปร่งๆ
เสมอ และเป็ นคลื่นสมองที่ทําให้ ญาณหยัง่ รู้ชดั ขึ ้น
เวลากระบวนการหลายเรื่ องที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพราะเราฟั งกันและกัน ฟั งเสียงภายในด้ วย แล้ ว
ปรับให้ เหมาะ การวางแผนเป็ นประโยชน์ แต่แผนที่วางไว้ สว่ นใหญ่ไร้ ประโยชน์ เป็ นคําพูดของคนมี
ประสบการณ์ทําแผนมาจริงๆ ถ้ าเราทําสมาธิลกึ ลง จะล้ างปมที่เก็บในจิตใต้ สํานึกออกไปได้ มีเวลา ท่าน
ทังหลายควรไปฝึ
้
กสมาธิ อาจจะจัด Holiday with pay ถ้ าไปภาวนา เพื่อให้ ครูอาจารย์มีภาวะจิตที่อยูใ่ นสภาวะ
ลื่นไหล อยูใ่ นคลื่นอัลฟ่ า จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินชีวิตที่ละเอียดอ่อนและเบาสบายขึ ้น
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ปิ ดเวทีการเรี ยนรู้
16.00 น
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