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บันทกึการส่ือสารสร้างสรรค์เพื่อการเปล่ียนแปลง เร่ืองเล่าจากชุมชน 
(Creative Communication for Change) 

วันพุธที่ 21 – วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
ณ พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านโคกสลุง ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

โดย โครงการผู้น าแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และคณะศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 

 
 
พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๊วย): จริงๆ กิจกรรมเราต้องเร่ิมเม่ือวาน แตบ่างคนเดนิทางไกล เลยยกยอดมาท าใน
วนันี ้สวสัดีทกุทา่นนะครับ ผมก๊วยจากมะขามปอ้ม เป็นองค์กรหนึง่ในภาคีของโครงการผู้น าแหง่อนาคตด้วย ดี
ใจท่ีได้เห็นเพ่ือนๆ สามส่ีโหนด ท่ีมีความส าคญัมากในการขบัเคล่ือนเพ่ือสงัคม ปีสองปีท่ีผา่นมาพวกเราคงจะ
ได้ร่วมเวิร์กช็อป ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัหลายเร่ือง รวมถึงการถอดบทเรียนเร่ืองผู้ประกอบการทาง
สงัคม วา่แตล่ะคนเป็นผู้ประกอบการทางสงัคมและมีเปา้หมายในเชิงการเปล่ียนแปลงสงัคมมาอยา่งไร สว่น
หนึง่พวกเรามีประสบการณ์กนัมายาวนาน จะท าให้อยูไ่ด้จริงในสงัคมท่ีมีความสบัสน เปล่ียนแปลงเยอะได้
อยา่งไร เป็นโจทย์ใหญ่ท่ีทกุคนถอดบทเรียนร่วมกนัจนได้เป็นหนงัสือสองเลม่ คือ INTRAPRENEUR FOR 
CHANGE: ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง กบั จุดนดัพบบนเสน้ขนาน: ผู้คน ชมุชน การ
ประกอบการสงัคม ซึง่ผมคิดวา่เป็นหนงัสือท่ีส าคญัมากตอ่สงัคม อยากจะให้ชว่ยกนัเผยแพร่ความรู้เหลา่นี ้
ออกไป เพราะคนท่ีจะได้ประโยชน์จากพวกเราในฐานะคนท่ีก้าวมาก่อน สามารถเอาบทเรียนของพวกเราไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส าหรับเวิร์กช็อปคราวนี ้โดยตวัเนือ้หา พวกเรามีประสบการณ์อยูแ่ล้ว แตท่ าอยา่งไรท่ีสาธารณชนหรือ
สงัคมทัว่ไป จะสามารถรับรู้ประสบการณ์การเดนิทางของพวกเรา มีทัง้ความผิดพลาด เจ็บปวด หลัง่น า้ตา และ
มีความสขุ ความส าเร็จ สิ่งเหลา่นี ้ถ้าเราสามารถถอดบทเรียนและเผยแพร่สูส่าธารณะได้ เขาจะได้ไมต้่องมา
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ผิดซ า้ มีทางลดับางอยา่งท่ีเอาไปสร้างแนวทางของตวัเองได้ กระบวนการหนึง่ท่ีส าคญัมากคือเราจะส่ือสารสิ่งท่ี
เรามีอยู ่รู้อยู่ เป็นหวัใจของชมุชนของแตล่ะท่ีให้สงัคมรับรู้ได้อยา่งไร  

ในเวิร์กช็อปสามวนั จะเป็นเร่ืองการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์ ท าอยา่งไรเราจะดงึเอาเร่ืองราวดีๆ 
ประสบการณ์ของเราน าออกไปให้คนอ่ืนได้รับรู้ และเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีนอกเหนือจากเป็นประโยชน์ตอ่
คนอ่ืนแล้ว ตวัเราเองก็จะเกิดการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงไปด้วย มะขามปอ้มมีประสบการณ์ชดุหนึง่ท่ีท าเวิร์กช็อป
เร่ือง Creative Communication การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์อยูร่ะยะหนึง่กบัหลากหลายกลุม่ เยาวชน 
นกัศกึษา ครูอาจารย์ นกักิจกรรมเพ่ือสงัคม เราอาจจะรวบรวมประสบการณ์มาแบง่ปันในคราวนี ้ 

ผมขอพดูถึงภาพรวมวา่สามวนันีเ้ราจะท าอะไร จะคอ่นข้างเข้มข้นมาก เพราะเวลาเรามีจ ากดั ปกตจิะ
ใช้เวลา 5 วนั จะพยายามดงึแก่นส าคญัและตวัอย่างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัเพ่ือนๆ เอามาเวิร์กช็อปร่วมกนั 
 เราจะเร่ิมด้วยการถ่ายภาพอยา่งไรให้นา่สนใจ ถ่ายภาพอยา่งไรให้เลา่เร่ือง เอาเสนห์่ของความเป็น
ชมุชน มิตคิวามมนษุย์มาส่ือสารได้ ตอ่จากการถ่ายภาพ เราจะขยบัมาท่ีการเขียน ท าอยา่งไรท่ีจะสามารถ
ส่ือสารความคดิภายในด้วยกระบวนการท่ีสนกุ เช่ือมโยงกบัเร่ืองการถ่ายรูปด้วย กลางคืนเราจะใช้สองส่ือ คือ
ใช้การถ่ายรูปกบังานเขียน เลา่เร่ืองชมุชนประกอบกนั เรียกวา่ Photo essay คือการเลา่เร่ืองผา่นรูปถ่ายเป็น
นิทรรศการเล็กๆ 
 สว่นพรุ่งนี ้เป็นการเลา่เร่ืองผา่นวิดีโอคลิป จะท าคลิปวิดีโอเลา่เร่ืองชมุชนให้นา่สนใจได้อย่างไร จะมี
กระบวนการวางแผน กระบวนการถ่ายท า กระบวนการตดัตอ่ แล้วเอามาดกูนัในตอนกลางคืน คอ่นข้างหนกั
หนว่งพอสมควร แตเ่ป็นกระบวนการสนกุๆ อยากเชิญชวนทกุทา่นมีส่วนร่วมกนั 
 สว่นวนัสดุท้าย เราจะสรุปบทเรียนร่วมกนัวา่เราได้เรียนรู้อะไรไปในกระบวนการส่ือสารนี ้และไอเดียท่ี
เราจะน าไปใช้ตอ่ในพืน้ท่ีของเรา ฝากเรียนรู้ไปร่วมกนั ขอความร่วมมือให้ตรงเวลา มีสมาธิกบัการเข้าร่วม เป็น
พืน้ท่ีเปิด แตข่อให้มีกตกิาเล็กน้อย ถ้าไมมี่ความสขุสามารถไมเ่ข้าได้เลย ไมไ่ด้มีการบงัคบักนั ถ้าเรามีอะไร
เพิ่มเตมิคงคอ่ยๆ คยุกนัตอ่ไป  
 วนันีจ้ะเข้าสูก่ระบวนการการเลย จะขอให้วิทยากรแนะน าตวัอีกสกัเล็กน้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการเลย 
 
แจ็ค: อยูม่ะขามปอ้ม สนใจเร่ืองการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ใช้เกม กิจกรรม ท่ีผา่นมาเคยใช้กระบวนการ
ละครในการส่ือสารประเดน็ทางชมุชน เร่ืองชาตพินัธุ์ เร่ืองเข่ือน คดิวา่นา่จะมีประสบการณ์ชดุหนึง่มา
แลกเปล่ียนกบัพ่ีๆ 
 
อ๊อฟ: ท ากระบวนการเรียนรู้กบัมะขามปอ้ม ท าละครชมุชน อีกขาหนึง่เป็นคนถ่ายภาพสตรีตกบัสารคดี วิดีโอ
สารคดีและวิดีโอคอนเทนต์ 
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พฤหัส: เราขอรู้จกันิดหนึง่ผ่านกิจกรรม 
 
แจ็ค: ในหลกัสตูรการส่ือสาร อยากให้มองการเรียนรู้ของเราในสองแวน่ แวน่ในฐานะนกัส่ือสาร ในฐานะคน
ผลิตส่ือบางอยา่งท่ีจะส่ือสาร มีวิธีคดิวิธีการอะไรซอ่นอยู ่อีกแวน่หนึง่ในฐานะท่ีหลายคนเป็นนกัจดักระบวนการ
เรียนรู้กบัคนอ่ืน กบัชมุชน ในกระบวนการส่ือสาร มีวิธีการอะไรสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเข้ามาเรียนรู้
กระบวนการด้วย เพราะกระบวนการผลิตส่ือก็สร้างการเรียนรู้ให้กบัคนท่ีเรียนไปด้วย 
 
พฤหัส: เวลาเราท า อาจจะมีสองร่าง ในฐานะผู้ เรียนก็เรียนรู้ไปด้วย ขณะเดียวกนั คอ่ยๆ สงัเกตตวัเองวา่เรา
เกิดการเรียนรู้อะไรในฐานะท่ีเป็นกระบวนกรหรือเป็นผู้ผลิตส่ือ เราจะท าไปก่อน แล้วแตล่ะชว่งจะมีเวลาสะท้อน
วา่เราท าลงไปแล้วเกิดอะไรขึน้ 
 
กิจกรรมสันทนาการ 
 นวดหลงั ท้ายทอย ไหล่ บา่ ให้กบัเพ่ือน สะกิดหลงัเพ่ือนแล้วเรียกช่ือเล่นไปด้วย เกาหลงั สลบักนั ... 
 

  
 
 พอให้ร่างตายต่ืน ผมจะชวนพวกเราไปตลาด “เราไปตลาด” ไปซือ้ปลาไหล เราจะใช้ร่างกายแสดง
ทา่ทาง เราไปตลาด “เราไปตลาด” ไปซือ้พดั (ท าทา่ทาง) เราไปตลาด “เราไปตลาด” ไปซือ้ฮลูา่ฮกุ (ท าทา่ทาง) 
เราไปตลาด “เราไปตลาด” ไปซือ้พดัลมสา่ยหน้า “ท าท่าทาง” เราไปตลาด “เราไปตลาด” ไปเจอคนท่ีแอบชอบ 
(ท าทา่ทาง) 
 ตอ่ไป ผมจะให้ทกุคนไปท าความรู้จกักบัเพ่ือนคนอ่ืนโดยผา่นความรู้สกึป๊ิงแว้บ มีโจทย์อะไรแล้วมีหน้า
เพ่ือนลอยมา ให้เช่ือมัน่แล้วลองเดนิไปหาเขาเลย ลองดนูะครับ มองไปรอบๆ สง่ยิม้ให้กนั อยากให้เห็นรอยยิม้
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ของเพ่ือนทกุคน คนแรกท่ีเราจะไปท าความรู้จกั คนไหนท่ีเรามองแวบแรกแล้วรู้สกึวา่เขาเป็นคนยิม้สวย เลือกไว้
ในใจ แตอ่ยา่บอกให้เพ่ือนรู้ มีเวลา 15 วินาทีเดนิไปหาคนท่ีเราคิดวา่ยิม้สวย เอานิว้ไปแตะเพื่อนก่อนแล้วคอ่ย
คยุกนั ช่ืออะไร มาท าอะไร เช้านีเ้ขารู้สกึอะไร เพราะอะไรถึงท าให้รู้สึกอยา่งนัน้ ...  
 คนท่ีสอง มองไปรอบๆ จะไม่ซ า้กบัคนแรก มองไปว่าใครท่ีเรารู้สกึวา่เขานา่จะเป็นคนตลก สนกุสนาน
ร่าเริง อยู่ด้วยแล้วนา่จะมีความสขุ เอาแขนไปเก่ียวกนัไว้ ถามเหมือนเดมิ แล้วช่วยถามด้วยว่ารักครัง้แรกของ
เขาเกิดขึน้เม่ือไหร่ ... 
 ตอ่ไปคนท่ีสาม ไปหาคนท่ีมีฝ่ามือเทา่กบัเราสองคน ไปถามประวตัสิ่วนตวัเหมือนเดมิ ค าถามพิเศษคือ
มีอะไรในชีวิตท่ีเขาอยากท าแตย่งัไมไ่ด้ท า แล้วมีความตัง้ใจวา่จะท าให้ได้ในเร็ววนันี ้อาจจะ 3 4 5 เดือน หรือ
หนึง่ปีก็ได้ ... 
 รอบสดุท้าย ไปจบักลุม่กนัสามคน เป็นคนตา่งพืน้ท่ีกบัเราคยุกบัเขาน้อย รู้สกึวา่อยากรู้จกัเขา ไปถึง
แล้วให้สามคนลงไปนอน แนะน าตวัเอง ช่ืออะไร มาจากไหน ท างานอะไรอยู่ ค าถามพิเศษส าหรับตวัเอง อะไร
คือความท้าทายหรืออยากก้าวข้ามในการเรียนรู้ครัง้นี ้จะอยูน่อกหรือในกระบวนการก็ได้ ... 
 

   
 

   
  

 
 ตอนท่ีฟังเร่ืองความหวงัของเพ่ือนมีอะไรนา่สนใจอยากจะแบง่ปัน รู้สึกอยา่งไร ชอบชว่งไหนบ้าง 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ... น้องเขาเป็นคนพืน้ท่ี เขาอยากจะมองบ้านเกิดในมมุมองท่ีห่างออกไป  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เวลาเราฟังน้องพดู จะรู้สกึวา่แตล่ะคนไมมี่ความเช่ียวชาญในด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั แตมี่ความชอบ อยากจะเอาภาพสวยๆ ในหมูบ้่านไปเผยแพร่ เพราะน้องอยูท่ี่โคกสลงุ อยากจะมีค า
บรรยายเพิ่มเข้าไปในภาพ น่าจะท าให้ภาพเข้าถึงคนมากขึน้ และน้องอีกคนอยากจะเช่ียวชาญเร่ืองเทคโนโลยี
มากขึน้ ชว่ยในเร่ืองการเรียนและเอากลบัไปใช้ท่ีเชียงรายได้  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ชอบเร่ืองความรักครัง้แรกของน้องเขา ประมาณวา่แอบรักเขาข้างเดียว  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... รู้สกึวา่เราจะทนัไหมกบัท าส่ือ  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ประทบัใจเพ่ือนท่ีมาจากอดุร ไปแวะโรงเรียนสตัยาไส ประทบัใจวา่เวลาจะท าอะไรต้องนกึถึง
สองอยา่ง วา่ดีกบัเราไหม ดีกบัคนอ่ืนไหม ถ้ามีสองอยา่งแล้วคอ่ยท า ... 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งท่ีท้าทายส าหรับน้องจากบ้านครูน า้ คือเดนิทางไกลมากมาอยูใ่นท่ีไมคุ่้นเคย และทกุอยา่ง
แปลกใหมส่ าหรับน้อง 
 
แจ็ค: ความนา่สนใจนอกจากกระบวนการคือความหลากหลาย ประสบการณ์ของแตล่ะคน ทัง้ชว่งอาย ุ
ประสบการณ์ พืน้ท่ี ซึง่ส าคญัมาก ตวักระบวนการเป็นเพียง 30% อีก 70% เป็นหน้าท่ีของทกุคนท่ีต้องให้
โอกาสตวัเองได้เรียนรู้ สามวนันีไ้มมี่ค าวา่ใชไ่มใ่ช ่ดีไมดี่ ถกูหรือผิด อนญุาตให้ตวัเองปลดปลอ่ยความคิดความ
เช่ือของตวัเอง แล้วเราคอ่ยมาคยุกนั 
 จะไมมี่อะไรล า้สมยั เราจะใช้โทรศพัท์ท่ีใช้อยู่ประจ าในการถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอ เรียนให้มีความสขุ 
เลน่ให้มีความสขุ 
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อ๊อฟ: เร่ืองเทคโนโลยี ถ้าผมท าได้ คดิว่าคนอ่ืนต้องท าได้เหมือนกนั วางกงัวลไว้ก่อน เม่ือครู่เป็นการส่ือสารกบั
คนอ่ืนไปแล้ว ตอ่ไปจะเป็นการกลบัมาคยุกบัตวัเอง แตเ่ป็นแบบใหม ่อยากให้แตล่ะคนหาพืน้ท่ีของตวัเอง นัง่
สบาย หา่งจากเพ่ือนนิดหนึง่ ...  

เป็นพืน้ท่ีท่ีสบาย แตไ่มห่ลบั อยากชวนทกุคนหลบัตาลง ใครท่ีก าลงัคดิกงัวลในหวั ไมว่่าเร่ืองงานหรือ
ครอบครัว พกัไว้ก่อน ชวนกลบัมาหายใจเป็นปกตสิิบครัง้ ในระหวา่งท่ีเราก าลงัหายใจอยู ่อยากให้ดวูา่เราก าลงั
หายใจแบบไหน หายใจสัน้ ยาว ถนดัไหม อดึอดัหรือเปลา่ หรือสะดวกดี เปล่ียนจดุโฟกสัจากลมหายใจไปท่ีหู
ของเรา ลองฟังวา่เราได้ยินเสียงอะไรบ้างในตอนนี ้เสียงนัน้มาจากทิศทางไหนบ้าง ลองหาเสียงท่ีเบาท่ีสดุให้
หนอ่ย ...  

คราวนีล้องเขยิบมาฟังเสียงใกล้ๆ ตวัเรา ลองเปล่ียนจดุโฟกสัไปท่ีผิวหนงั บรรยากาศรอบตวัเป็น
อยา่งไร เย็น ร้อนอย่างไรบ้าง ...  

ลองกลบัมาท่ีหวัใจเราหนอ่ยวา่ ตอนนีห้วัใจเราเต้นอยา่งไร หรือร่างกายภายในเราเป็นอยา่งไร ...  
กลบัมาอยูก่บัตวัเองแล้วคอ่ยๆ ลืมตาขึน้ได้ ข้างหน้าเรามีกระดาษแผน่เล็กๆ อยูแ่ผ่นหนึง่ ลองสมัผสั 

ลองท าความรู้จกัคุ้นเคยโดยยงัไมต้่องใช้ความคิดใดๆ ...  
เราจะท างานตอ่กบัสิ่งนี ้ถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นกระบวนการส่ือสารของเรา ท างานกบัตวัเองกบั

สิ่งแวดล้อมรอบข้างตวัเรา  
 สิ่งท่ีชวนทดสอบเล็กๆ ให้พวกพ่ีๆ ไปคือเร่ือง sensing คือเร่ืองประสาทสมัผสัท่ีมากกว่าตามอง 
ตามปกตเิรามนัจะเข้าใจวา่การถ่ายภาพต้องใช้แคก่ารมองหา แตจ่ริงๆ แล้วมีได้หลายแบบ เร่ืองประสาทสมัผสั
ทางจมกูก็ได้ ลองฟังเสียง ดมกลิ่นก็ได้ เพราะโลกนีไ้มไ่ด้มีแคภ่าพอยา่งเดียว ยงัมีเสียง กลิ่น สมัผสัตา่งๆ 
อณุหภมูิ หรือแม้แตก่ารชิม อยากชวนให้ท างานกบั sensing ในแบบตา่งๆ  

วิธีคือจะให้แตล่ะคนให้เวลาประมาณ 15 นาที ไปเดนิรอบๆ พิพิธภณัฑ์ไทยเบิง้ คอ่ยๆ ใช้ sense กบั
ตวัเอง กบัสิ่งรอบๆ ตวัเราหน่อย ว่าเวลาเดนิอยู ่มองหาอยู ่ตรงไหนท าให้เรารู้สึกอะไรบางอย่าง ไมต้่องคดิอะไร
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เยอะ เอาแครู้่สกึพอ กลิ่นนี ้เสียงนี ้สมัผสันีท้ าให้เรารู้สกึบางอย่าง ถ้าเจอสิ่งท่ีรู้สกึชดัๆ แล้ว อยากให้สิ่งนัน้เอา
มาอยูใ่นกรอบเล็กๆ ให้หน่อย เชน่ ผมรู้สกึกบัพืน้ผิวผ้านีม้าก เวลาไปจบัแล้วเรารู้สกึอบอุน่หรือบางอยา่ง เพราะ
อาจจะมีประสบการณ์บางอยา่งร่วมกบัมนัมาก่อน แล้วเราชอบความรู้สึกนัน้ เราจะสามารถเอาเฟรมตดิตรงนีก็้
ได้ ให้ผ้าท่ีเราจบัอยูใ่นเฟรม หรือจะถอยเฟรมออกมา แล้วมองเข้าไปในเห็นสิ่งนัน้อยู่ในเฟรมของเรา จะเป็น
ภาพระยะใกล้ หรือพืน้ท่ีกว้างท่ีเราหายใจสะดวก  

วิธีการคือหาท่ีติด มองเข้าไปในเฟรมให้เห็นสิ่งนัน้ แตถ้่าไมมี่ให้วางเอาไว้ แล้วกลบัมาท่ีห้อง 
 
(แตล่ะคนออกไปเดนิหาสิ่งท่ีรู้สกึชอบ มองผา่นเฟรมกระดาษ และติดเอาไว้ตรงต าแหนง่ท่ีต้องการ – 15 นาที) 

 

   
 
 อยากถามวา่เม่ือกีใ้ครไปแล้วรู้สกึจริงๆ เล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ ... (ยกมือ) ... สงัเกตไปท่ีตวัเอง ใครไมรู้่สกึแต่
คดิเอา อาจจะยงัไมท่นัได้รู้สึกอะไร แตค่ิดเอา ... (ยกมือ) ...  

คราวนีจ้ะให้ชว่ยมองหน้าเพ่ือนในวง แล้วชว่ยจบักลุม่ 4 คนท่ีเรามองหน้าเขาแล้ว คนนีไ้มมี่ทางคดิ
เหมือนฉนัแน่ เป็นคนละประเภทกบัเรา นิสยัไมเ่หมือนกนั คยุเร่ืองอ่ืนท่ีไมไ่ด้สนใจเหมือนกนั หรือแตกตา่งจาก
เรา 
 
 (จบักลุม่ 4 คนท่ีรู้สกึวา่คดิไม่เหมือนเรา) 
 
 ในเม่ือเราเป็นวยัรุ่น เราจะท างานแขง่กบัเวลา ลองท้าทายดวูา่เวลาแคนี่ ้เราท าได้แคไ่หน เม่ือครู่เรา
เพิ่งไปสร้างงานศลิปะภาพถ่ายของตวัเองในเฟรมเล็กๆ มีคนถ่ายก็ต้องมีคนด ูเพ่ือนๆ เราจะเป็นคนไปดงูาน
ของเรา เรียกวา่ gallery walk ชว่ยจดัสรรวา่จะไปดงูานของใคร ไปหยดุท่ีเฟรมของเพื่อน แล้วบอกเพื่อนว่าตอน
ท่ีฉนัเห็น จะต้องยืนอยา่งไร ยืนตรงไหน เอาให้ได้มมุมองใกล้เคียงกบัท่ีเราเห็นเองมากท่ีสดุ ดกูนัจนครบแล้วให้
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เพ่ือนสะท้อนว่าเห็นอะไรในเฟรม รู้สกึอะไร หรือถ้าไมรู้่สกึ คดิอย่างไรกบัรูปในเฟรม สว่นเจ้าของรูปฟังเพ่ือน
โดยยงัไมต้่องพดูอะไร เม่ือเพ่ือนพดูหมดแล้วเราคอ่ยสะท้อนอธิบายความคดิวา่ท าไมเราถึงเลือกเฟรมนี ้แล้ว
ย้ายๆ ไปเร่ือยจนครบทกุคนในกลุม่ ให้เวลา 10-15 นาที ในการไปชมแกลเลอรีของพวกเรา 
 
 (gallery walk ของกลุม่ - 15 นาที) 
 

 
 
 ให้ชว่ยสะท้อนในกลุม่ว่า หนึ่ง ตอนท่ีเราเป็นคนไปเดนิหา รู้สกึ และไปตดิ กบัสอง ตอนท่ีพาเพ่ือนไป 
ระหวา่งนัน้เกิดความรู้สกึอะไรขึน้ และมีอะไรนา่สนใจหรือป๊ิงหรือเรียนรู้บางอยา่งส าหรับเรา 
 
 (สะท้อนในกลุม่ 4 คนวา่มีอะไรนา่สนใจ – 5 นาที) 
 

 
 
อ๊อฟ: คยุกนัสนกุมาก เลยอยากรู้ด้วย ชว่ยกนัแบง่ปันในวงใหญ่วา่ท่ีเราคยุกนัมีอะไรนา่สนใจบ้าง เร่ือง
ความรู้สกึหรือการเรียนรู้ก็ได้ จะได้รู้ทัว่กนั  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: เรารู้สกึวา่การมององศา ระยะท่ีตา่ง จะเห็นภาพท่ีตา่งกนั เวลาบรรยายออกมาก็ตา่งกนัไป 
เพราะประสบการณ์ไมเ่หมือนกนั เลยพดูออกมาจากมมุมองของแตล่ะคน พอเจ้าของภาพมาเฉลยอีกที จะเป็น
อีกแบบหนึง่ มีภาพหนึง่ คนตดิไมไ่ด้ตัง้ใจอย่างนัน้ แตพ่อดีมีเร่ืองแสงแดดเข้ามาเก่ียวข้อง มีความเป็นเงาขึน้ 
เลยเกิดภาพท่ีคนติดไมไ่ด้ตัง้ใจคดิ กลายเป็นเห็นกระตา่ยในเฟรม 
 

  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... การเห็นอะไร สะท้อนตวัเราข้างในวา่ตวัเราเป็นอยา่งไร เพราะสิ่งนัน้อยูแ่คต่รงนัน้ แตต่วัเรา
ท่ีไปกระทบ  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เห็นมมุมองท่ีตา่งกนั ตอ่ให้ยืนต าแหนง่เดียวกนั เห็นสิ่งเดียวกนั แตจ่ะเห็นไมเ่หมือนกนั หรือ
ตอนไปติด หมานอนท่าหนึง่ แตพ่อไปดจูะเปล่ียนเป็นอีกทา่หนึง่ ความรู้สกึแรกท่ีเราแบง่ปันกบัเพ่ือนเร่ืองการ
ถ่ายรูป เพ่ือให้คนอ่ืนเข้าใจสิ่งท่ีเรามอง ตอ่ให้ผา่นไปวินาทีเดียว สิ่งท่ีเราเห็นกบัคนอ่ืนเห็นอาจจะไมอ่ยู่ตรงนัน้
แล้วก็ได้  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... เสียงไมช่ดั 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ... เสียงไมช่ดั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: การท่ีเราได้ดภูาพ ท าให้เราได้เรียนรู้ความเป็นเขาด้วย และเขาได้เรียนรู้เรา การสะท้อน
ผลงานของเพ่ือนและของตวัเอง ประทบัใจมากท่ีพ่ีเปาเอาเฟรมไปตดิท่ีโน้ตบุ๊ก ชอบท่ีพ่ีเปาบอกว่าเรามกัจะใส่
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ใจเร่ืองรอบนอก แตส่ิ่งท่ีเราควรใสใ่จด้วยคือคนท่ีเราท างานด้วยหรือท างานอยูข้่างๆ เรา ท าให้เรากลบัมา
สะท้อนตวัเองวา่ เราให้ความใสใ่จกบัคนรอบข้าง กบัเพ่ือน กบัทีมงานของเรามากขึน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... ทกุครัง้ท่ีเราไปสมัผสัโลกภายนอก เราใช้ตาไปสมัผสั เป็นความคุ้นชิน แตน้่องเขาได้ยิน
เสียง sensing นีเ้ราไมคุ่้นเลย เราเอาแตม่องหาว่าอะไรสะดดุใจ แตเ่ราไมเ่คยเปิดหท่ีูจะได้เย็นสิ่งท่ีอยูร่อบตวั 
เลยเป็นความคุ้นชินวา่เราใช้ตามมากกวา่หู 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... กระบวนการบอกว่า ถ้าไมรู้่สกึอะไร ให้หาวา่คดิอะไร ... ตวัเองเป็นคนชา่งรู้สกึอยูแ่ล้ว รู้สกึ
กบัทกุอยา่ง ... เป็นสิ่งพิเศษ ไมมี่ทางท่ีเราไมรู้่สกึ ตอนกลบัมาสะท้อนตวัเอง จริงๆ อาจจะเป็นความกลวั เวลา
ท่ีเราได้รับโจทย์หรืองานอะไรมา เราจะมีความกลวับางอยา่ง แตจ่ริงๆ ถ้าเราวางและเปิดหมด ... ได้อยู่  
 
อ๊อฟ: มีใครรู้สกึวา่การใช้ความรู้สกึกบัอะไรสกัอยา่งเป็นเร่ืองยาก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... เสียงไมช่ดั 
 
อ๊อฟ: มีใครไปหาแล้วรู้สกึวา่ยากเหลือเกิน จะไปหาอะไรดีนะ จะชวนให้เห็นวา่ท าไมเราต้องพดูเร่ือง sensing 
เป็นจดุเร่ิมต้นการส่ือสารกนั  
 
แจ็ค: หลายๆ อยา่งท่ีหลายคนสะท้อนมา ไมว่า่มมุมอง องศาของแสง การตีความจากประสบการณ์ของแตล่ะ
คนท่ีไมเ่หมือนกนั มมุมองสะท้อนวิธีคดิของตวัเองและของเพ่ือนด้วย ในกรอบจะมีเร่ืองราววา่เขาให้คณุคา่กบั
อะไร แล้วตวัเองให้คณุคา่กบัอะไร 
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อ๊อฟ: อยากชวนดสูามส่ีอย่างในเร่ืองท่ีเราสะท้อนมา อย่างแรกท่ีทกุคนพดูถึงกนัเยอะคือมมุมอง มมุมองท่ี
ตา่งกนั เพ่ือนมองอีกแบบ รู้สึกอีกแบบ แตเ่รามองอีกแบบ อยา่งแรก กลบัมาชวนตัง้ค าถามกบัมมุมองของ
ตวัเองว่า การเอาเฟรมไป เราอยูก่บัตวัเอง กลบัมาถามตวัเองวา่ ท าไมเราถึงเลือกท่ีจะเอาเฟรมไปติดตรงนี ้เป็น
สิ่งท่ีส าคญัมากส าหรับค าวา่มมุมอง กลบัมาตัง้ค าถามวา่ ท าไมเราถึงมองแบบนี ้อยากติดตรงนี ้เพราะเคยได้
ยินไหม เวลาจะถ่ายภาพแล้ว ไมรู้่จะถ่ายอะไร ถ่ายตามท่ีเขาให้โจทย์มา ทกุคนจะชินกบัการท่ีมีคนบอกให้ไป
ถ่ายอยา่งโน้นอย่างนี ้แตไ่มใ่ชม่มุมองเรา คนท่ีจะถ่ายภาพหรือส่ือสารบางอยา่งต้องรู้วา่เราจะมองหาอะไรโดย
ตวัของเรา แตล่ะคนมองหาสิ่งท่ีตา่งกนั มองหาตามความรู้สกึ ตามประสบการณ์บางอยา่ง หรือสิ่งท่ีเราให้
คณุคา่ รวมถึงได้เจอมมุมองของคนอ่ืนท่ีเขาให้คณุคา่ตา่งออกไป  

เป็นเร่ืองของภายใน ภายนอก การเอาเฟรมไปท างาน แรกๆ เป็นการท างานกบัภายในวา่ sensing ของ
แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั เวลาไปเจอช็อตนี ้ฉันรู้สกึพิเศษกบัมนั แสดงวา่อาจจะต้องมีอะไรบางอยา่งข้างในของ
เรา เป็นเร่ืองโลกภายในท่ีต้องเช่ือมกบัโลกภายนอก สิ่งรอบตวั การส่ือสารนอกจากค้นหาภายในตวัเอง ท า
ความเข้าใจวา่เราเป็นคนอย่างไรแล้ว เราต้องไปสมัผสักบัโลกภายนอกด้วย ถ้าเราอยู่กบัตวัเองเราอาจจะไมไ่ด้
ยินเสียงนกท่ีบนิไปมา หรือเราไมไ่ด้กลิ่นดนิ กลิ่นธรรมชาต ิ 
 ในกรอบ นอกกรอบ กรอบท่ีให้ไปเล็กแคนี่เ้อง พืน้ท่ีข้างนอกใหญ่โตมาก ท าไมเราเลือกให้มาอยูใ่น
กรอบของเราได้ คือการลองไปหา จบัต้อง ไปเลือกมาวา่เราจะเอาอะไรมาอยูใ่นกรอบของเราให้ได้ หรืออะไรจะ
ตดัทิง้ไป เวลาคนไปส่ือสารหรือถ่ายรูป จะบอกวา่มีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะไปหมด แตถ้่าเราต้องเลือก เราจะ
เลือกเลา่อะไร กลบัมาสูภ่ายในของเราว่า เราเป็นคนอย่างไร เราเห็นตวัเองหรือเปลา่ว่าเรามีมมุมองอะไร เรา
อยากเล่าเร่ืองอะไร  

ท าไมผมถึงบอกให้ลองใช้ความรู้สกึก่อน เพราะเป็นสิ่งท่ีแรกท่ีทกุคนมี มีคนเคยบอกว่าข้อมลูความคิด
ของคนเราไมเ่ทา่กนั บางคนเรียนสงู บางคนเรียนน้อยกวา่ แตท่กุคนมีความรู้สึกเทา่ๆ กนั และความรู้สกึเป็นสิ่ง
แรกท่ีทกุคนมีแล้วจบัต้องได้ ถ้าเราเร่ิมจากใช้ความรู้สกึในการส่ือสารก่อน งานจะมีความจริงใจ การเลา่ในสิ่งท่ี
เรารู้สกึจะมีพลงั ถ้าเราใช้ความคดิอยา่งเดียว แล้วพยายามถ่ายภาพมาเพ่ือให้คนอ่ืนคดิตาม แตเ่ราไมรู้่สกึ คน
จะดภูาพแล้วไมรู้่สกึอะไรเลย  

บางคนบอกวา่ รู้สกึแล้วอาจจะตอ่ยอดไปสู่การตีความหรือความคิดก็ได้ แล้วแตป่ระสบการณ์ของแต่
ละคน 
 อีกอยา่งหนึง่ท่ีน่าสนใจ นอกจากจะท างานกบัตวัเองแล้ว ท่ีส าคญัยงัไปเรียนรู้คนอ่ืนด้วย การพฒันา
งานส่ือสารอยา่งหนึง่คือ เราต้องไปฟังคนอ่ืน คนอ่ืนรู้สกึอยา่งไรกบัสิ่งเดียวกนั จงึจะเกิดการพฒันางานและ
แลกเปล่ียนมมุมองกนั 
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พฤหัส: ในกระบวนการส่ือสาร นกัส่ือสารเสร็จงานเม่ือเราเลือกวางกรอบท่ีตรงนัน้ เราเลือกสารบางอยา่ง 
แสดงวา่โลกทศัน์ของเราเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีเราจะน าเสนอ การตีความ การเกิดความรู้สึก เกิดจินตนาการเป็นงาน
ของผู้ชม เราไมมี่สิทธ์ิไปบงัคบัให้ผู้ชมคิดหรือรู้สกึแบบเดียวกบัเรา แตก่่อนหน้าท่ีเราจะน าเสนอ อาจจะต้องมี
กระบวนการว่าเรามีความรู้สึกกบัอะไร มีโลกทศัน์และมมุมองตอ่สิ่งนัน้อย่างไร น าเสนอออกไปให้ดีท่ีสดุ ท่ี
เหลือเป็นการท างานของผู้ชม ผู้ รับสาร  
 
อ๊อฟ: เวลาเราไปด้วยความรู้สกึ เราอธิบายได้อยา่งเตม็ปากเตม็ค าวา่ท าไมเราถึงเลือกแบบนี ้ตา่งจากท่ีเราคดิ
ไปวา่ท าให้เขาคิดแบบนี ้แตพ่อถามจริงๆ เราจะไมรู้่วา่เลือกไปท าไม 
 
พฤหัส: เร่ืองกรอบจงึส าคญัมาก คือการก าหนดโลกทศัน์ของผู้ ส่ือสาร กรอบเป็นจดุบรรจบของโลกภายในของ
ผู้ ส่ือสารและโลกภายนอก เป็นเส้นคัน่บางๆ ท่ีน าเสนอโลกทศัน์ของผู้ ส่ือสารกบัโลกทศัน์นอก ก่อนจะเลือกเส้น
ขอบ การเช่ือมโยงไปสูเ่ร่ืองความรู้สกึ สภาวะภายในของการส่ือสารจงึส าคญัมากในกระบวนการเลา่เร่ืองของ
เรา อยากให้เร่ิมต้นท่ีจดุนี ้ไม่ใชไ่ปกงัวลกบัเร่ืองความคิดไกลตวั 
 
อ๊อฟ: ตอ่ไปจะเป็นเทคนิคการท างานกบัคนอ่ืน ท าให้คนอ่ืนสนใจและเข้าใจมากขึน้ 
 
พักเบรก 
11.15-11.30 น. 
 
อ๊อฟ: ชว่งนีจ้ะเข้าเร่ืองเทคนิค ตอนท่ีพวกเราไปวางเฟรม ผมขอสรุปมาสามอนั อนัแรกคือ feeling บางคนไป
ด้วยความรู้สึกถึงถ่ายมา แตบ่างคนความรู้สึกด้านชา ก็ใช้ความคดิ ให้ความหมายกบัมนั ใครท าอะไร ท่ีไหน 
อยา่งไร หรือบางคนใช้จินตนาการ อาจจะเห็นเงาเป็นรูปนกท่ีบนิ ไมมี่อยา่งไหนถกูผิด แตม่กัจะใช้ร่วมกนั 
แล้วแตว่่าเราเป็นคนแบบไหน ก็ท างานแบบนัน้  

ทกุคนเกิดสิ่งเหลา่นีไ้ด้ แตจ่ะท าอย่างไรให้คนท่ีดภูาพเราเกิดความรู้สกึแบบเรา เข้าใจด้วย มีเร่ือง
เทคนิคนิดหนึง่ 
 ผมขอหยิบยกหลกัท่ีเรียกวา่เทคนิคเชิง street photo วา่ตา่งจากภาพสารคดี คือไมต้่องไปท่ีไกลๆ 
ใหญ่ๆ สวยๆ แตส่ามารถหาได้จากรอบตวั เป็นเร่ืองเมือง วฒันธรรม ผู้คนรอบตวั เป็นเร่ืองปัญหา หรือบริบท
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พืน้ท่ีบางอย่าง ชว่ยดรููปแล้วเห็นอะไรในภาพ “พระ, ขนม, ต้นไม้, ตะกร้า, ปา้ย, อาคาร, ก าแพง, รองเท้า, ธง
ชาต,ิ พระดพูระ”  
 

 
 

คดิว่าภาพนีเ้กิดขึน้ท่ีไหน “กรุงเทพฯ, ทา่พระจนัทร์”  
คราวนีถ้ามวา่เราคิดวา่ภาพนีน้า่สนใจไหมในฐานะคนด ู“นา่สนใจ” ท าไม “เห็นพระแบกบัดนิ, เกิด

อะไรขึน้” เห็นความขดัแย้ง เร่ืองราวบางอย่าง มีหลายอย่าง เก่ียวเน่ืองกนัหรือเปล่า “เฉยๆ เพราะผมเจอบอ่ย 
พอ่ผมสง่ไลน์ก็แบบนี”้ ไมไ่ด้มีเบือ้งหลงัอะไรท่ีนา่สนใจ  

มีอะไรอีกครับ “อยากรู้ว่าเขาดอูะไรบ้าง”  
เปล่ียนจากความนา่สนใจมาเป็นวา่ภาพนีส้วยไหมครับ “ไมส่วย” เพราะอะไรบ้าง “มีความขดัแย้ง, 

เห็นภาพไมช่ดัเจน, แสดงไมไ่ด้, ไมมี่จดุโฟกัส, แตม่นัเป็นภาพท่ีมีพลงันะ”  
ไมมี่ถกูผิดครับ ภาพมีเร่ืองราวท่ีนา่สนใจ แตใ่นการส่ือสารแล้วเป็นภาพท่ีไมน่า่สนใจ เพราะไมรู้่วา่จะ

เลือกเลา่อะไร เลยดรูกไปหมด รวมถึงองค์ประกอบตา่งๆ ด้วยท่ีมีมากมายเตม็ไปหมด ไมรู้่จะเอาเร่ืองอะไรเป็น
หลกั 

เราได้เร่ืองการเลือกไปแล้วว่าเราจะเลือกเลา่อะไร ตอ่ไปจะเป็นเทคนิค ภาพไมว่า่จะดีอย่างไร แตถ้่าคน
ไมห่ยดุด ูก็ไร้ความหมาย องค์ประกอบอะไรท่ีท าให้คนหยดุด ูสร้างความนา่สนใจได้  
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อยา่งแรก Photo Element มี 5 อยา่ง ผมจะให้ดตูวัอยา่ง อยา่งแรกคือ ฉาก (Scene) ท่ีโลง่ๆ เคลียร์ๆ 
สะอาดๆ เป็นอยา่งไร รูปเงาต้นไม้เดน่เพราะข้างหลงัเคลียร์มาก แตถ้่ามีอะไรรกจะไมเ่ดน่ ถ้าเราหาฉากหลงัท่ี
เคลียร์ อะไรท่ีอยูข้่างหน้าจะชดัเจน แจม่แจว๋หมด แม้แตเ่งาบนก าแพงเราก็รู้วา่เป็นวดั ยกตวัอยา่ง ... ภาพ ... 
เมืองไทยรกมาก เวลาจะถ่ายอะไร มกัโดนแยง่ความสนใจไปหมด ถ้าเราขยบัท่ีหนีไมไ่ด้ แคเ่ปล่ียนมมุ ข้างหลงั
ก็เปล่ียน กดลงเป็นพืน้หรือเงยขึน้เป็นท้องฟ้า สิ่งท่ีเราถ่ายก็จะเดน่ ไมมี่อะไรมาแยง่ความสนใจ 
 

  
 

อยา่งท่ีสอง สี เมืองไทยเราสีเยอะ เลน่กบัสีได้อยา่งไรบ้าง ยกตวัอย่างเชน่ เราจะจบัสีสีเดียวมาอยูใ่น
เฟรมเล็กๆ ของเราในจอมือถือได้ไหม หรือสีอาจจะเกิดกบัคนสิ่งของและสถานท่ี แตเ่ป็นสีเดียวกนั จบัมาอยูใ่น
เฟรมเดียวกนั ท าให้นา่สนใจขึน้ได้ มาจากหลายแหลง่ มอเตอร์ไซค์ ตกึและเต๊นท์ จบัมารวมกนัให้หนอ่ย คนจะ
ตัง้ค าถามวา่ มาอยู่ด้วยกนัได้อย่างไร  
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หรือสีตดักนั หาสองสีหรือหลายๆ สีท่ีตดักนัมาอยูใ่นเฟรมเดียวกนั จะมาจากสิ่งมีชีวิต ไมมี่ชีวิต วตัถุ
สิ่งของก็ได้ เวลาสีตดักนัจะมีความขดัแย้งบางอย่าง ท าให้เราสะดดุตา  
 

 
 

สาม สิ่งท่ีท าให้สีเดน่ขึน้คือแสงเงา เราจะเลน่กบัแสงอยา่งเดียวหรือเลน่กบัเงาก็ได้ แทนท่ีจะถ่ายต้นไม้ 
ก็ถ่ายเงาของต้นไม้ เราก็รู้ว่าเป็นต้นอะไร แล้วท าให้ลกึลบัดงึดดูนา่สนใจ มากกวา่จะถ่ายชดัๆ ไปหมด หรือ
แสดงท่ีเกิดตามก าแพงหรือพืน้หลงัโลง่ๆ ท าให้นา่สนใจ อะไรท่ีโดนแดดแล้วมีมมุท่ีเป็นเงาด้วย จะท าให้เดน่ขึน้ 
เป็นเงาคนก็ได้ จากท่ีถ่ายคนเฉยๆ หรือถ่ายเงาตวัเองบนพืน้ผิวท่ีนา่สนใจก็ได้ 
 

 
 

ตอ่ไปเป็นเร่ืองท่ียากหนอ่ย แตท้่าทาย ส่ี ทา่ทาง ทา่ทีของคน หรือของสิ่งมีชีวิต จากท่ีถ่ายคนแบบท า
อะไรก็ไมรู้่ ลองสงัเกตคนหน่อยวา่ทา่ท่ีเขายืน นัง่ หรือท าบางอย่าง มีความนา่สนใจอยา่งไร เราอาจจะให้
ความหมายกบัมนั ในภาพเป็นคนยืนรออะไรสกัอยา่ง แล้วรถเมล์มา แตเ่ขาแบกของขึน้ไมท่นั เพราะมีของ
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พะรุงพะรังเลย ทา่ทางคน เอาท่ีมากกวา่ยืนเฉยๆ แตก่ าลงัท าอะไรสกัอยา่ง การจะถ่ายจบัจงัหวะคนได้ จะท า
ให้มีความหมายมากขึน้ ถ้าถ่ายตอนเขาไมไ่ด้ยืนเฉยๆ แตท่ าอะไรบางอยา่ง แตก่ารจะถ่ายจบัจงัคนได้ ต้องมี
แสงด้วย เลยต้องอยูใ่นท่ีสวา่งนิดหนึง่ มือถือถึงจะท าให้ภาพคนหยดุนิ่งได้  

 

 
 

จบัคนท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกนัเลยมาเก่ียวข้องกนัโดยอยู่ในเฟรมเดียวกนั มีคนตรงกลางท่ีไมไ่ด้ท าทา่อะไร
เลย ยืนเฉยๆ ตา่งจากคนอ่ืนๆ ท่ีถือโทรศพัท์กนั ลองสงัเกตพฤติกรรมคน ท าให้เดน่ คนเลน่ทา่ใหญ่ เหว่ียงแห 
ปลกูผกั ขดุหลมุ หรือท าอะไรสกัอย่าง ถ้าเราจบัจงัหวะได้ จะท าให้ภาพนา่สนใจและมีความหมายมากขึน้ 
 

  
 

ห้า สญัลกัษณ์ ภาพหอยทาก ดแูล้วนกึถึงค าอะไรได้บ้าง “slow life, ความช้า, ความชืน้, รู้สกึถึง
ธรรมชาต,ิ ความเย็น, ความขีเ้กียจ, ความพยายาม” ถกูตีความได้หลายแบบมาก เรียกวา่สญัลกัษณ์ คือของสิ่ง
หนึง่ท่ีแทนความหมายบางอยา่ง แตต้่องท าให้ชดัเจนพอท่ีจะแทนได้ เราไม่ต้องถ่ายคนบดิขีเ้กียจ แตถ่่ายหอย
ทากก็นึกถึงความขีเ้กียจได้ 
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รูปลกูกญุแจแทนความหมายอะไรได้บ้าง “กรอบ, ปิดกัน้, อย่ามายุง่กบัฉนั, ความแข็งแรง, ค ามัน่
สญัญา, ความยึดมัน่ถือมัน่, แทนหวัใจใครสกัคนท่ีปิดตาย” หรือบางคนจะมองเป็นความปลอดภยัก็ได้  

รูปปัน้นางร ากบัภาพซินเดอเรลา่ “ความเช่ือ, ความสบัสน, ความแตกตา่ง, ความอ่อนช้อย, ความคิด
สร้างสรรค”์ ถ้าเราจบัสิ่งท่ีจะคล้ายกนัแตต่า่งกนัมาอยูร่่วมกนั ท าให้เกิดความหมายใหมไ่ด้ ไมต้่องมีคนจริงๆ 
มานัน่ แตท่ าให้นึกถึงเร่ืองราวบางอยา่ง ปัญหาบางอยา่ง หรือความขดัแย้งบางอยา่ง ลองเลน่กบัสิ่งของด ูลอง
หาสญัลกัษณ์สิ่งของบางอย่างมาแทนความหมายหนอ่ย 

ตอ่ไป จะให้แตล่ะคนใช้มือถือของตวัเอง ถ่ายภาพตามโจทย์ ฉาก 1 สี 1 แสงเงา 1 ทา่ทาง 1 และ
สญัลกัษณ์ 1 แตล่ะคนจะถ่าย 5 ภาพ ในเวลา 15 นาที 

 
(ถ่ายภาพ ฉาก 1 สี 1 แสงเงา 1 ทา่ทาง 1 และสญัลกัษณ์ 1 - ในเวลา 15 นาที) 

 

 
 

 หาเพ่ือนสามคน หนัหน้าเข้าหากนั เราจะไปทีละโจทย์ ภาพแรกเป็นภาพฉาก เลือกแล้ววางไว้บนพืน้ 
ให้เพ่ือนดหูนอ่ยครับ ชว่ยดภูาพของเพื่อนอยา่งลกึซึง้วา่ฉากของเพ่ือนเป็นอยา่งไรในฐานะคนดท่ีูไมรู้่จกักนั ... 
ตอ่ไป สี เลือกไว้ก่อน แล้วคอ่ยดพูร้อมกนั เป็นอย่างไรกนับ้าง ... ตอ่ไป แสงและเงา พร้อมแล้วเปิดครับ ... 
ตอ่ไป ทา่ทางครับ พร้อมแล้วเปิดครับ  
 ถือวา่เป็นแบบฝึกหดัเชิงเทคนิคเอาไว้ฝึกการมองหา เราอยากจะเลา่แล้วมีพวกนีม้าประกอบจะท าให้
นา่สนใจมากขึน้ 
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 ตอ่ไปเป็นโจทย์ใหญ่ของเรา เราจะชวนทกุคนไป rally คือไปใช้ sensing ของเรา เม่ือครู่เราได้ทดลอง
ถ่ายเชิงเทคนิค เชิงมมุมองของตวัเองแล้ว ตอ่ไปจะถ่ายในสิ่งแวดล้อมจริง ซึง่จะมีเวลาหนึง่ชัว่โมงคร่ึง รวมทาน
ข้าวด้วย  
 พืน้ท่ีวงกลมหนึง่กิโลเมตร เวลาไป อาจจะไปเป็นกลุม่ๆ 4-5 คน ลงท่ีใดท่ีหนึง่เพ่ือใช้ sense ของเรา
ส ารวจรอบๆ พอไปถึงแล้วคอ่ยกระจายกนัไปคนเดียวหรือเป็นคู ่ใช้ประสาทสมัผสัของเราส ารวจท่ีนัน้ โดยมี
โจทย์ให้มองและหาถ่ายมาให้หนอ่ย ถ่ายมาหมวดละหนึ่งภาพ 
 หนึง่ คนท่ีนา่สนใจในชมุชน ไมจ่ าเป็นต้องปราชญ์ชาวบ้าน หรือเป็นท่ีรู้จกั แตเ่ห็นความนา่สนใจ 
อาจจะเป็นวยัรุ่นท่ีเรารู้สกึเช่ือมโยงกบัเขา  

สอง สถานท่ีท่ีเรารู้สึกมีความนา่สนใจ อาจจะไมไ่ด้มีอยูใ่นแผนท่ี ถามเพื่อนๆ โคกสลงุก็ได้ หรือจากท่ี
เราไปโฮมสเตย์ ไมจ่ าเป็นต้องสิ่งก่อสร้างเสมอไหม เป็นท่ีโลง่ๆ ท่ีได้บรรยากาศบางอย่างนา่สนใจก็ได้  

สาม สิ่งของ/สญัลกัษณ์ พดูง่ายๆ คือของดีประจ าชมุชน แตเ่บื่อยา่มแล้ว มีอย่างอ่ืนไหมท่ีมากกวา่บอก
ในกเูกิล  

ส่ี วิถีชีวิต อาจจะดใูหญ่ แตจ่ริงๆ คือเร่ืองทา่ทางคน เขาก าลงัขายก๊วยเต๋ียว ก าลงัแว้นอยู ่ 
และสดุท้าย ภาพอะไรก็ได้ท่ีเรารู้สกึ พิเศษส าหรับเรา  
รวมทัง้หมดอยา่งน้อย 5 ภาพ ถ้ามีเวลาถ่ายมาเยอะกวา่นัน้ก็ได้ 

 จากการส ารวจในแผนท่ี แนะน าให้ไปสถานท่ีใหญ่ๆ แล้วเดนิเอา คือ โรงเรียน สถานีรถไฟ วดัในชมุชน
ใกล้ๆ โดยจะมีรถมารับไปปล่อยตามจดุตา่งๆ ประมาณ 12.45 น. แล้วคอ่ยกระจายกนัเดนิเอา 
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พักเที่ยง 
12.00-12.45 น. 
 
 (ถ่ายภาพในชมุชน 1 ชัว่โมง 15 นาที) 
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พฤหัส: ใครกลบัมาแล้วให้เลือก 5 รูปของตวัเองหมวดละภาพท่ีดีท่ีสดุ เวลาถ่ายเยอะ กระบวนการเลือกส าคญั 
เพราะมกัจะเลือกไมไ่ด้ เพราะถ่ายภาพไหนก็สวย แตก่ระบวนการเลือกจะชว่ยให้เราคดัสรรสารท่ีอยากจะ
ส่ือสาร ... กระบวนการเลือกส าคญัมากในการส่ือสาร แนะน าเลือกด้วยตวัเองก่อน ... อยากจะให้จบัคูก่นัสอง
คนจากตา่งพืน้ท่ีกนั แล้วเอา 5 รูปนีใ้ห้เพ่ือนดวูา่เราเลือกรูปอะไรมา ... ให้เวลาแลกเปล่ียน 5 นาทีครับ 
 
 (จบัคูข้่ามพืน้ท่ีแลกเปล่ียน 5 รูปท่ีแตล่ะคนเลือกมา - 5 นาที) 
 

  
 
 เม่ือกีเ้รามี 5 รูป และแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนไปแล้ว รอบสดุท้ายบีบหวัใจมาก จะขอให้เลือกเพียงรูปเดียว
ท่ีคดิวา่จะเป็นตวัแทนภาพรวมๆ ของโคกสลงุท่ีเราไปส ารวจมา เป็นภาพเดียวท่ีบอกความหมายหรือให้
ความรู้สกึบางอยา่งท่ีนา่สนใจ แล้วเราจะเอารูปนีไ้ปท างานตอ่กบัการเขียน แล้วคืนนีจ้ะเอามาท านิทรรศการ
ภาพ  
 
อ๊อฟ: ตอนนีเ้ราเหมือนเป็นบรรณาธิการ ต้องเลือกภาพปกหน้าหนงัสือของเรา 
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พฤหัส: ภาพปกจะมีภาพเดียว ใครเลือกหนึง่รูปได้แล้ว ส่งไปท่ีไลน์ของแจ็ค ... เราจะสง่รูปของทกุคนไปอดั 
ก่อนอ่ืนขอให้ทกุท่านวางโทรศพัท์กนัก่อน หมดชว่งถ่ายภาพแล้ว มานัง่ล้อมวงกลมใหญ่กนัหน่อย น่ีเป็น
กระบวนการอยา่งย่อๆ ของการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ลองแลกเปล่ียนความรู้สึกกนันิดหนอ่ยว่ากระบวนการนี ้
เป็นอย่างไรบ้าง ท าให้เราเห็นอะไร ก่อนจะเช่ือมโยงกบัการเขียนของเรา 
 กระบวนการตอนเร่ิมจะยากนิดหนึง่ เพราะเราถ่ายมาเอง ทัง้ร้อนทัง้เหน่ือย ทุม่เท หาช็อตมาอยา่งดี 
แตใ่ห้เลือกแคภ่าพเดียว รู้สกึวา่ไมไ่ด้รับความยตุธิรรม แตน่ี่เป็นกระบวนการถอยออกมาในสายตาของบก. เรา
จะต้องเลือกปกของนิตยสาร จะเลา่วา่ในนิตยสารสารคดีของไทย ถ่ายรูปด้วยฝีมือดีเยอะมาก แตก่ระบวนการ
เลือกภาพปกจะส่ือความหมายท่ีเราอยากจะเสนอได้ไหม กระบวนการเลือกจงึเป็นกระบวนการส าคญัมากๆ  

ในนิตยสารระดบัโลกอย่าง National Geographic จะมีชา่งภาพฝีมือดีกระจายตวักนัอยูท่ัว่โลก แล้ว
ส านกังานใหญ่จะได้รับภาพมาจากชา่งภาพฝีมือดีทัว่โลก กระบวนการคดัเลือกภาพปก National Geographic 
แตล่ะฉบบั จะต้องถกูเลือกจากภาพท่ีสวยงามมากกวา่ 5 หม่ืนภาพให้เหลือแคภ่าพเดียว แตเ่ราเลือกจาก 5 จงึ
คอ่นข้างยากล าบาก แตส่ าคญั  
 จะบอกว่า เวลาเราท างานจริงๆ กระบวนการถ่ายรูปจะตา่งไป สมมตุเิรามีชมุชน แล้วบอกวา่ชมุชน
โคกสลงุมีอะไรน่าสนใจ กระบวนการนีจ้ะกลบักนั เราจะยงัไมต่ัง้วา่ในชมุชนมีอะไรน่าสนใจ แตเ่ราจะใช้ 
sensing ของเราส ารวจสภาพชมุชนผา่นมมุมองของเรา สแนปมาผา่นภาพถ่าย ซึง่จะสะท้อนแง่มมุความเป็น
โคกสลงุ ไมม่มุใดก็มมุหนึง่ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองคน วิถีชีวิต ประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรม สญัลกัษณ์ เวลาเราถ่าย 
ในทางหนึง่เราก็ส ารวจชมุชนไปด้วย กระบวนการนีถ้้าจะท ากบัเดก็ๆ หรือคนอ่ืนในชมุชน จะไมไ่ด้แคเ่พียงรูป
ถ่าย แตก่ระบวนการท่ีถ่ายรูป จะเกิดกระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คน เชน่อาจจะไปคยุกบัผู้ เฒา่ผู้แก่หรือวยัรุ่น 
เวลาถ่ายอยา่เอาแคต่วัภาพ แตอ่าจจะใช้กบักระบวนการเรียนรู้เวลาไปถ่ายด้วย 
 เวลาท าจริง เราจะใช้เวลากบักระบวนการนีม้าก แตเ่รามายน่ยอ่ให้พอเห็นภาพ กระบวนการถ่ายภาพ 



หน้า 24 / 63 

จะสะท้อนมมุมองบางอยา่งท่ีเรามีตอ่ชมุชน ถึงเราจะเกิดท่ีโคกสลงุ อดุร ขอนแก่น แม่สาย แตจ่ริงๆ การ
ถ่ายทอดภาพออกมา เป็นการสะท้อนมมุมองท่ีเรามีตอ่ชมุชน ถ้าเราเป็นคนนอก มาแป๊บเดียว เราเห็นอะไรก็
ต่ืนตานา่สนใจไปหมด การสแนปออกมาคือมมุมองของเราตอ่ชมุชนนัน้ 
 เวลาเราถ่ายจริง เราอาจจะถ่ายมากกวา่นีไ้ด้ เชน่ หวัข้อหนึง่สกั 4 รูป 5 หวัข้อ เราจะได้ 20 รูป กลบัมา
อาจจะให้เลือก 10 รูปท่ีสะท้อนภาพความเป็นโคกสลงุ กระบวนการเลือกเป็นกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์กบั
ตวัเองว่าจะเอาภาพไหนเพ่ือส่ือสารความหมายให้มากท่ีสดุ รอบท่ีสองให้เหลือ 5 รูป อาจจะชว่ยกนัคยุชว่ยกนั
ด ูกระบวนการพดูคยุ จะเลือกทัง้ความหมายท่ีส่ือสารได้กบัความงาม เธอถ่ายภาพแบบไหน แสง เส้น สีเสียง
อยา่งไร เอามาใส ่จนสดุท้ายเลือกมาหนึง่ภาพ เป็นกระบวนการท่ีเราต้องเลือกจริงๆ เราจะฝึกทกัษะ
กระบวนการการเลือก มมุมองของศลิปะหรือการเลือกสรรเนือ้หาท่ีจะน าเสนอไปด้วย  
 กระบวนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน้แคต่รงนีก้่อน ตอ่ไปจะไปท างานเช่ือมโยงกบังานเขียน เป็น Photo 
essay ถดัจากนีข้อให้เรามีกระดาษคนละ 1 แผน่และดนิสอหรือปากกา 1 ด้าม แล้วแบง่กระดาษออกเป็นสาม
สว่น จะพบัหรือขีดเส้นก็ได้ ขอให้เรานึกถึง 5 ภาพท่ีเราถ่ายมาวา่มีอะไรบ้าง ไมว่า่จะเป็นคน วิถีชีวิต ทา่ทาง 
แสงเส้น หรือสญัลกัษณ์ สะท้อนความเป็นโคกสลงุในบางแง่มมุ ในมมุมองของเราแคไ่หน ให้เราโฟกสัท่ีภาพ
สดุท้ายท่ีเราเลือก เป็นภาพอะไร เราถ่ายมาจากไหน ตอนท่ีเราถ่ายเรารู้สกึอยา่งไร ท าไมเราถึงถ่ายภาพนี ้แล้ว
ท าไมเราถึงเลือกเป็นภาพสดุท้าย ... 
 พอนกึได้แล้ว ชอ่งแรก เขียนวา่ภาพนัน้ให้อารมณ์หรือความรู้สกึอะไรจากการด ูเขียนเป็นค าโดดๆ ให้
ได้มากท่ีสดุ "เหงา, เศร้าสร้อย" ค าท่ีแสดงความรู้สกึเยอะๆ น่ีเป็นกระบวนการ Creative writing เวลาท่ีเรา
เขียน ขอให้ใช้ความรู้สกึน า อยา่คดิมาก ว่ามนัยงัไมดี่ ไม่เจง๋ ให้มือพาเราไป อารมณ์ความรู้สกึน าไป เขียน
ออกมาแบบไมห่ยดุ ให้ไหลออกมา ... 
 ชอ่งท่ีสอง จากท่ีเราไปเดนิดโูคกสลงุ ถ่าย 5 ภาพแล้วสดุท้ายเหลือภาพเดียว ท าให้เราเห็นอะไร อาจจะ
เป็นข้อมลูหรือความจริงบางด้านท่ีเราเห็นได้ด้วยตา เราเห็นอะไรบ้าง ... 
 ชอ่งท่ีสาม อยากให้เราลองนึกถึงทกุภาพและภาพสดุท้าย มีสิ่งท่ีเราอาจจะไมไ่ด้เห็นด้วยตา แตภ่าพ
ซอ่นอะไรบางอยา่งเอาไว้ อาจจะมีความคิดบางอยา่งซ่อนเอาไว้ เชน่ เป็นภาพคนแก่อยูบ้่านคนเดียว เขาดมีู
ความสขุดี แตค่วามจริงท่ีเราไมเ่ห็น อาจจะมีบางอยา่งได้ มีความหา่งเหินของลกูหลานท่ีไมไ่ด้กลบับ้าน น่ีเป็น
มมุท่ีเราอาจจะไมเ่ห็นด้วยตา แตเ่ป็นความจริงท่ีซอ่นอยู่ในภาพหรือใต้ภาพท่ีไมไ่ด้ส่ือสารออกมาตรงๆ .... 
 กลุม่ค าทัง้สามช่อง ผมชวนพวกเราเขียนในกระบวนการนี ้เรียกวา่การเขียนเชิงสร้างสรรค์แบบหนึง่ 
จริงๆ เขียนได้หลากหลาย บางคนอาจจะเป็นนกัเขียนอยู่แล้ว ใช้วิธีการเขียนแบบอ่ืน ไมมี่อะไรผิด แตว่นันีล้อง
อีกวิธีหนึง่ ช่วยให้ง่ายกบัการคดิบางอยา่งจากการท่ีเรามีประสบการณ์ในการถ่ายรูปมา  
 เราได้กลุม่ค าแล้ว ตอ่ไปให้พวกเรามีโพสต์อิตคนละ 10-12 ใบ เลือกค าท่ีเราระดมมาเยอะแยะในสาม
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หมวดออกมา คละๆ กนั ทัง้เร่ืองอารมรณ์ความรู้สกึ ความจริง ความคดิ ออกมาให้ได้ 10-12 ค า ท่ีคิดวา่จะเป็น
จดุเล็กๆ ท่ีประกอบกนัแล้วสะท้อนมมุมองท่ีเรามีตอ่โคกสลงุหรือภาพบางอยา่งท่ีเราถ่ายมา อาจจะไม่ได้
ตรงไปตรงมา อาจมีความรู้สึกบ้าง ความคดิบ้าง ความจริงบ้าง ผสมๆ กนั แล้วแปะไว้รอบๆ ...  
 อยากให้เราลองอา่นค าท่ีได้เหลา่นีอี้กครัง้หนึง่ จากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย โดยรวมๆ แล้วเป็นอยา่งไร 
พออา่นเสร็จ มนัประกอบสร้างค าเหลา่นีเ้ป็นประโยคหรือข้อความบางอยา่งท่ีเป็นประโยคหลกัท่ีเราจะกลา่วถึง 
เป็นแนวคดิหลกัของเร่ืองท่ีเราอยากจะเลา่ เชน่ เราอยากจะสะท้อนความโคกสลงุ เราจะเลา่เร่ืองโคกสลงุในมมุ
ของเรา อาจจะไมต้่องเลา่ทัง้หมด แตว่า่เป็นมมุหนึง่ท่ีเกิดในชมุชน โดยอาจไมต้่องมีค าวา่โคกสลงุปรากฏอยู ่
แตก่่อให้เกิดแก่นเร่ืองบางอย่าง ส าคญัมาก เพราะเป็นประโยคท่ีเราจะเลา่ ผมสงัเกตการณ์ดเูห็นเขาตากข้าว
กนัเยอะมาก ร้อนมาก ชาวนาอยูใ่นความเหน่ือยยาก ผมสแนปภาพเหล่านัน้ จากประโยคท่ีผมเขียนมา
เยอะแยะ มีความคดิบางอย่าง เกิดประโยควา่ ความเทา่เทียมท่ีไมมี่อยูจ่ริง หรือชาวนาไทย กระดกูสนัหลงัของ
ชาตหิรือผู้ถกูกดข่ี จากค าท าให้เกิดความคดิบางอยา่งเป็นหนึง่ประโยค ...  
 

  
 
 เม่ือสกัครู่เป็นการท่ีเราลองสกดัสิ่งท่ีซอ่นอยูจ่ากภาพถ่ายท่ีเราเห็น ภาพถ่ายเป็นเหมือนยอดภเูขา
น า้แข็งท่ีเราเห็นด้วยตา แตเ่วลาท่ีเราจะส่ือสารประเดน็ของชมชนุผา่นผู้คน ตวัละคร อาจจะเป็นย่ามไทยเบิง้ 
วิถีชีวิต ครกต าข้าว รถแทรกเตอร์ ท่ีจะเลา่เร่ืองความเป็นชมุชนบางอย่างออกมาได้ กลวิธีท่ีเราอยากจะให้เลา่ 
ท าอย่างไรท่ีเราจะไมต้่องเขียนค าว่าโคกสลงุในงาน แตอ่า่นแล้วรู้สกึว่าโคกสลงุจงัเลย  
 น่ีคือการส่ือสารสร้างสรรค์ ต้องหากลวิธีให้ได้ จากค าท่ีเราคดัมา อยา่งแรกเรารู้สกึอย่างไร พยายามจบั
ให้ได้ก่อน สอง เห็นอะไร คือความจริง เห็นได้ด้วยตา ตรงไปตรงมา อีกอยา่งท่ีส าคญัคือ มนัอาจจะไมเ่ห็นด้วย
ตา แตมี่อยู ่เรียกวา่ความคดิ หรือความจริงบางอย่างท่ีเราไมป่รากฏออกมาอยา่งชดัเจนแบบท่ีเราเห็นได้ด้วย
ตา แตมี่อยู ่ซึง่ส าคญัมากเลยวา่เราจะคุ้ยขึน้มาในงานส่ือสารของเราได้อยา่งไร 
 ผมบอกผลผลิตสดุท้ายก่อน คืนนีเ้ราจะเขียนความเรียงหนึง่ชิน้ เป็นความเรียงคร่ึงถึงหนึง่หน้ากระดาษ
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เอ 4 เพราะเราต้องพิมพ์เป็นอกัษรตวัโต เพ่ือเอาไปประกอบภาพท่ีเราไปอดัมา และเวลาเราท างานจริง ผม
อยากให้เราเอางานเขียนโพสต์เข้าไปในเฟซบุ๊กของเรา ประกอบกบั 5 รูปท่ีเราเลือกไว้ แล้วงานเขียนของเราจะ
เช่ือมโยงกบัโคกสลงุบางอยา่ง เป็นมมุมองท่ีเรามีตอ่โคกสลงุ ลองให้เพ่ือนดวูา่จะเป็นอยา่งไร ใครจะตอบหรือ
กดไลค์ ให้ลองด ู
 

 
 
 เร่ืองวิธีเขียน อยากจะชวนว่าเทคนิคท่ีเราท ากนั เรียกว่า การสร้างงานจากจดุไปสูเ่ส้น คือ from plot to 
story ค าวา่ plot แปลวา่โครงเร่ืองหรือจดุ โครงเร่ืองเกิดจากจดุหลายๆ จดุมาตอ่กนัจนเป็นเส้น ถ้าย่อลงมา ค า
คือจดุ ค าๆๆๆ แล้วตอ่กนัจะเป็นประโยคหรือเส้นสัน้ๆ จากหลายประโยคจะเป็นข้อความหรือย่อหน้า เป็น
แนวคิดบางอยา่ง จากจดุเล็กท่ีสดุมาตอ่กนัเป็นเส้น จากเส้นสัน้ๆ ไปสูเ่ส้นยาว เส้นยาวหลายๆ เส้นเกิดเป็น
ข้อความ 
 จริงๆ วิธีคิดจ าลองแบบมาจากเซลล์สมองท่ีกระจดักระจาย แตจ่ริงๆ มีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยู ่ท่ี
เราเลือกจาก 12 ค า มีความเช่ือมโยงจนกลายเป็นประโยค เพียงแตเ่ราจะขยายค าเหลา่นีใ้ห้เรียงร้อยกนัมากขึน้ 
น่ีเป็นหลกัการสร้างโครงเร่ืองงานเขียนในสิ่งท่ีเรียกวา่ fiction เป็นเหมือนนวนิยาย ละคร ท่ีมีอารมณ์ความรู้สกึ
ผสมผสาน ไมใ่ชค่วามจริงแบบวิทยานิพนธ์ หรือข่าว ท่ีบอกตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึน้ ต้องมีโครงเร่ือง
บางอย่างซอ่นอยู ่ในโครงเร่ืองของหนงั นิยาย นิทาน จะใช้โครงแบบละความรู้สกึามองก์ หรือสามช่วง คือ  
 ชว่งแรก จะใช้พืน้ท่ีไมเ่ยอะมาก ประมาณ 30% แตส่ าคญัมาก หลกัๆ จะเรียกว่า "start - story - stop" 
 Start จะเป็นยอ่หน้ากราฟสดุ ท าหน้าท่ีเปิดเร่ือง เร่ิมแนะน าสถานท่ีของโคกสลงุ เชิญชวนผู้อ่านเข้ามา
ในโลกของเร่ืองราวท่ีเราจะเร่ิมต้นขึน้ อาจจะเร่ิมแนะน าตวัละคร เปิดเผยบางอยา่งนิดหนอ่ย เร้าความสนใจให้
ผู้อา่นเข้ามาสูเ่ร่ืองราวของเราให้ได้ ตอนเปิดจะต้องชกแรง ท าให้เขาสนใจ โดยภาพรวม จะคอ่ยๆ ทวีความ
นา่สนใจมากขึน้ มีความ tension เขม็งเกลียวขึน้เร่ือยๆ เปิดเร่ืองเป็นค าถามท่ีนา่สนใจ อาจจะเรียกวา่ 
heading หรือเปิดหวั 
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 ขยบัไปท่ี story ท าหน้าท่ีเปิดตวัละครหลกั ไมจ่ าเป็นคน อาจจะเป็นยา่ม รถอีแตน๋ ผ้าถงุของแม ่
จดหมายท่ีเมียเขียนถึงผวัท่ีไมก่ลบัมาจากทหารสกัที ใดๆ ได้หมด เป็นตวัละคร เป็นสญัลกัษณ์ แล้วคอ่ยๆ 
พฒันาเร่ืองให้เข้มข้นมากขึน้ แล้วขยายประเดน็ โดยปกติความเรียงจะมีการเปิดให้มีความนา่สนใจบางอย่าง 
แต ่story จะบอกวา่ความจริงท่ีซอ่นอยู่คือ อาจจะเป็นค าท่ีเราแอบซอ่นไว้ แล้วทวีความนา่ติดตาม พฒันาไปสู่
ปมขดัแย้งสงูสดุ เร่ิมนา่สนใจ สร้างความเร้าใจให้ผู้อา่นไปเร่ือยๆ จนไปถึงไคลแม็กซ์ หรือจดุสงูสดุของเร่ือง 
แล้วก็จะมีการคล่ีคลาย ขยายทางออก แล้วอาจจะขมวดปมความคิดบางอยา่ง ท าให้ประโยคหลกัชดัขึน้ หรือ
อาจจะตัง้ค าถามไปท่ีคนดก็ูได้ ไมต้่องจบสวยงามหรือเข้าใจทัง้หมด  
 พ่ีจุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง แนะน าวา่เวลาเขียนโครงแบบนี ้ชว่งแรกให้เราขยกัไว้ แล้วไปขยายชว่งท่ีสอง สดุท้าย
คอ่ยขยีใ้ห้เกิดธีมบางอยา่งท่ีชดัเจน จะเป็นโครงทัว่ๆ ไป ทัง้หมดต้องหอ่ไปด้วยสิ่งท่ีเรียกวา่ธีมหรือแก่นของเร่ือง 
ทัง้หมดต้องมาตอบสนอง ถ้าไมมี่ประโยคหลกัท่ีเขียนไว้ มนัจะกระจดักระจาย แล้วสดุท้ายต้องการอะไร อ่าน
แล้วผู้อา่นต้องเกิดค านีใ้นหวั 
 ผมอยากให้ลองเอาค ามาใส ่ตรงกลางอาจจะประมาณ 5-6 ค า หวัเร่ืองประมาณ 3-4 ค า แล้วท้ายเร่ือง 
2-3 ค า ลองเลือกดวูา่ค าประเภทไหนท่ีสร้างความน่าสนใจและดงึคนอา่นเข้ามาในโลกของเรา ท่ีจะขยาย
ประเดน็หลกัท่ีเราจะส่ือสารเอาไว้ตรงกลาง แล้วสดุท้ายอีกสองสามค าใหญ่ ค าขมวดท่ีท าให้เกิดความคิดหรือ
แก่นเร่ืองบางอย่างท่ีเราตัง้ไว้  
 อยากให้เรานึกจาก 3-4 ค า ขยายเป็นหนึง่ย่อหน้า จะเรียงอยา่งไรก็ได้ ให้ 3-4 ค าปรากฏอยูใ่นย่อหน้า
แรกของสิ่งท่ีเราจะเลา่ ตรงกลางอาจจะยาวหนอ่ย คร่ึงหน้ากระดาษท่ีเราจะขยายยอ่หน้าแรก และสดุท้ายจะ
ประมาณ 2-3 ค า ท่ีจะรวบรวมความคิดทัง้หมดมาเป็นบทสรุป ไมจ่ ากดัรูปแบบ จะเขียนเป็นเร่ืองสัน้ บทกวี บท
กลอน เร่ืองเลา่ ก็ได้ 
 ผมมีเวลาให้ส าหรับร่างแรกประมาณหนึง่ชัว่โมง ไมอ่ยากให้เราเขียนนานเกินไป ชัว่โมงหนึง่เป็นเวลาท่ี
พอดีๆ อยา่กงัวลวา่จะเขียนไมไ่ด้ ให้มือท างานไปก่อน ให้ไหลออกมา อยา่เพิ่งหวงัความสมบรูณ์แบบ เพราะเรา
ยงัมีร่างถดัๆ ไป 
 
อ๊อฟ: ในชว่งหวั เราจะมีค าท่ีปกตเิจอบอ่ยๆ อยูแ่ล้ว กบัค าเฉพาะท่ีไมค่อ่ยเจอ หรือเจอเฉพาะพืน้ท่ี ค าแปลกๆ 
สามารถเอามาใสต่รงหวัได้ จะท าให้คนท้าทายและติดตามอา่นตอ่ได้ 
 
 (เขียนความเรียงร่างแรก – 1 ชัว่โมง) 
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 กระบวนการถดัไปจะส าคญัมาก ใครเขียนเสร็จแล้ว ขอให้จบัคูส่องคน ชว่ยอา่นงานของเราให้เพ่ือนฟัง
ด้วยการอ่านออกเสียง เพราะการออกเสียงจะเป็นการตรวจสอบความคดิของเราอยา่งหนึง่ และในระหวา่งทาง 
จะเป็นการตรวจทาน เรียบเรียงความคดิของเราอีกครัง้หนึง่ไปด้วย  
 เวลาจบัคูก่นัสองคน ขอให้คนท่ีเป็นคนฟัง ตัง้ใจฟังงานของเพ่ือน หลงัจากท่ีเพ่ือนอา่นเสร็จแล้ว อยาก
ให้พวกเราชว่ยคอมเมนต์งานของเพ่ือนในฐานะผู้ ฟังหรือผู้อา่นหรือผู้ รับสาร เรารู้สกึอยา่งไรบ้าง และฟังทัง้หมด
แล้ว เกิดแก่นความคดิหนึง่ประโยควา่อะไร ส่วนเจ้าของงานตรวจสอบความคิดวา่ สิ่งท่ีเพ่ือนบอกมาตรงกบัสิ่ง
ท่ีเราอยากจะส่ือสารหรือเปล่า อาจจะไมไ่ด้ออกมาตรง 100 เปอร์เซ็นต์ แตม่าในแนวนัน้หรือเปล่า เพราะเรา
อยากมองดวู่าเราต้องการส่ือสารเร่ืองนี ้แตง่านของเราออกไหม  
 กระบวนการนีส้ าคญัมาก เพราะจะชว่ยสะท้อนในฐานะผู้อ่าน ไมใ่ชเ่จ้าของงานท่ีอาจจะมีมมุมอง มี
ตวัตน ท่ีเรารู้สกึวา่ดีมากเลยหรือยงัดีไมพ่อ แตอ่าจจะเป็นอคตบิางอย่าง การให้เพ่ือนชว่ยอา่นจะชว่ยสอบทาน
ความคดิเดมิ หลงัจากฟังคอมเมนต์ของเพ่ือนแล้ว ขอให้เราปรับปรุงงานของเราเป็นรอบท่ีสอง เป็นการอีดิต 
ขอให้เราเปิดใจกว้างรับฟังทกุอยา่ง แตไ่มจ่ าเป็นต้องเช่ือทัง้หมด บางอย่างอาจจะมีจดุยืนว่าอยากจะคงสิ่งนีไ้ว้ 
ไมเ่ป็นไร แตบ่างอนั คอมเมนต์ของเพ่ือนอาจจะท าให้เราเห็นแง่มมุท่ีเราอาจจะไมเ่คยมอง หรือมีความ
ความรู้สกึอะไรเพิ่มเตมิ สามารถตดัทอนหรือเพิ่มเตมิให้ชดัเจนมากขึน้ได้  
 ในรอบท่ีสอง อยากให้เรามีเวลาคอ่ยๆ อีดิต ส าคญัมาก เพราะร่างแรกยงัหยาบอยู ่ขอให้เราตดัทอน 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ หรือให้บรรณาธิการตวัเองอีกครัง้ ร่างท่ีสอง ถ้าใครมีโน้ตบุ๊กหรือไอแพดมาจะพิมพ์ก็ได้ 
แตอ่ยากให้ใช้ตวัใหญ่หน่อย เพราะจะพรินต์กระดาษประกอบภาพถ่าย เพราะคืนนีเ้ราจะจดัเป็นนิทรรศการ
ของพวกเราทกุคน แล้วเดนิอ่านรอบๆ ด้วยกนั 
 
 (จบัคูอ่า่นให้เพ่ือนฟังและเพื่อนคอมเมนต์) 
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 ร่างท่ีสองตัง้ช่ือเร่ืองกบัผู้ เขียนด้วยนะครับ เป็นช่ือจริงหรือนามปากกาก็ได้ 
 
 (ตดิภาพในกรอบรูปกระดาษ) 
 

  
 
 ใครท าเสร็จแล้ว ไปออกแบบนิทรรศการได้วา่เราจะตดิอย่างไรดี เราจะมีเชือกและกระดาษกาวให้ 
 
 (จดันิทรรศการ) 
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จบการอบรมวันแรก 
20.00 น. 
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การอบรมวันท่ีสอง (23 พฤศจิกายน 2561) 
08.30 น. 
เร่ิมการประชุมช่วงเช้า 
 
พฤหัส: ขอช่ืนชมกบัผลงานของทกุคน ท าได้ดีมากในเวลาอนัจ ากดั มีความพยายามอยา่งเตม็ท่ีทัง้งาน
ถ่ายภาพและงานเขียน หลกัๆ อาจจะเป็นตวัอย่างการถ่ายทอดแง่มมุท่ีเราเห็นเร่ืองราวท่ีมีอยูใ่นชมุชนออกมา
ผา่นงานภาพถ่ายและงานเขียนในกระบวนการง่ายๆ ซึง่ท าให้เห็นวา่ทกุคนสามารถ่ายภาพเลา่เร่ืองได้ ไมไ่ด้
ยากเกินไป แตอ่าจจะมีกระบวนการนิดหน่อยในการแนะน าและท าให้เห็นมมุมองบางเร่ือง หลกัๆ ของการเขียน
เร่ืองชมุชน มีแง่มมุของคน วิถีชีวิต อาหาร สถานท่ี วฒันธรรมใดๆ อาจจะตา่งจากการเขียนสารคดีและเลา่เร่ือง
ทัว่ไปท่ีจบัเร่ืองมาก่อนแล้ววาง story แล้วคอ่ยเขียน แตเ่ม่ือวานเราเร่ิมด้วยการถ่ายภาพวา่เราเห็นอะไร แล้วใช้ 
sense ของเราส ารวจชมุชน แสดงออกมาผา่นความรู้สกึ สว่นการเขียนเลา่เร่ือง สะท้อนเป็นค า จากหลายๆ ค า
ตอ่เป็นประโยค จากประโยคเป็นข้อความ จากข้อความเป็นความเรียงหนึง่ชิน้ คอ่ยๆ ขยายออกมา เป็นกลวิธีท่ี
เราท ากนัเม่ือวาน ก่อนท่ีจะเรียนรู้เร่ืองการท าวิดีโอคลิปในวนันี ้ 
 อยากให้สะท้อน วา่หลงัจากกระบวนการเม่ือวาน แตล่ะคนได้ไอเดียอะไร เรียนรู้อะไร หรือเห็นอะไร 
ก่อนท่ีจะขยบัไปสูเ่คร่ืองมือท่ีสาม อยากให้จบักลุม่สามคนจากตา่งพืน้ท่ีกนัลองแบง่ปันเก่ียวกบักระบวนการ
เม่ือวาน 
 
 (จบักลุม่สามคนสะท้อนการเรียนรู้เม่ือวาน – 10 นาที) 
 

 
 
 เชิญเปิดวงอีกครัง้หนึง่นะครับ ถ้าคนไหนหรือกลุม่ไหนมีประเดน็น่าสนใจ ชว่ยกนัมอง ชว่ยกนัเห็น 
ชว่ยกนัเรียนรู้ จะได้เป็นประโยชน์ร่วมกนั  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: บอกกบัเพ่ือนสองคนวา่ ชอบท่ีอา่นบทความของตวัเองแล้วให้พ่ีคนหนึง่อา่น แล้วแบง่ปันกบั
เพ่ือนอีกสองคน กบัไปถามพ่ีอีกคนหนึง่ ว่าถ้าประโยคประมาณนีอ้ยากได้ค าท่ีเก๋กวา่นี ้พ่ีเขานกึภาพแล้วให้มา
ค าหนึง่ แล้วให้เราไปคิดตอ่ ชอบความรู้สกึตรงนี ้และท าให้นกึถึงเวลาสง่สารอะไร เราต้องนกึถึงผู้อา่นด้วย วา่
เขารับสารตรงกบัท่ีเราต้องการจะส่ือไหม ถ้าเราคิดคนเดียว เราคงจะรู้เร่ืองคนเดียว ไมรู้่วา่ผู้ รับสารรู้สกึอยา่งท่ี
เรารู้สกึหรือเปลา่  
 
พฤหัส: พอฟังฟีดแบ็กของเพ่ือนแล้ว แก้ไขไหม 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: แก้สองรอบ เอาของแตล่ะคนมาแก้ใหม ่อีกรอบหนึง่เขียนใหมห่มดเลย พอรอบท่ีสองพอใจ
มากขึน้ สนกุ มีหลายอย่างท่ีสนกุ แตก่ารเขียนเป็นอะไรท่ีสนกุอย่างหนึง่ ต้องหาค า วา่จะหาค าท่ีมีความหมาย
ท่ีใกล้เคียง ดีขึน้ได้อยา่งไร หรือบางประเดน็สง่ผลตอ่ความรุนแรง ค าไหนท าให้เบาลง ไมพุ่ง่ประเดน็เกินไป 
เพราะไมอ่ยากให้เป็นแง่ลบ แตใ่ห้เห็นวา่ถ้าจะปรับปรุงขึน้ต้องท าอย่างไร 
 
พฤหัส: บางอารมณ์ บางชว่ง สามารถเลือกใช้ค าได้หลากหลายระดบัอารมณ์ แล้วเตเ่ราต้องการเลือกค าไหนท่ี
เหมาะกบัสภาวะท่ีเราอยากจะส่ือสาร อยา่งเมื่อวานมีคนถามวา่จะใช้ค า สะกิดใจหรือกระตกุใจ ดี 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ท่ีชอบในกลุม่คือ ตอนท่ีก๊วยบอกว่าเราเห็นอะไร หรือเราไมเ่ห็นอะไร หรือเรารู้สึก ซึง่ส าคญั 
เพราะบางทีเราเห็นเหมือนกนั แตรู้่สึกตา่งกนั น ามาการให้คณุคา่ความหมายแตกตา่งกนั อยา่งน้องบอยเห็น
คนแก่ท างาน เขาสมัผสัได้วา่คนเหลา่นีไ้มเ่หน่ือย ไมท้่อ แม้อายมุากแล้ว แตเ่ขาท าได้ ท าให้สมัผสัใจเขาว่า เรา
อายปุระมาณนีเ้รายงัเซ็ง เบื่อ ท้อเลย คนเหลา่นีช้ว่ยท าให้เขารู้สกึเหมือนได้รับการเติมแรงบนัดาลใจ แตเ่กิด
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เพราะเขารู้สกึ หรือนิ่มกบัเปา ตอนท่ีเราไปตามหาสถานท่ีส าคญั แตเ่ร่ืองราวจริงๆ ซ่อนอยูจ่ากการท่ีเราเห็น
บางอย่างแล้วรู้สกึกบัมนั ทนัทีท่ีเรารู้สกึ ท าให้เราเห็นคณุคา่ความหมาย ... นิ่มเห็นความสขุในความเรียบง่าย
ของผู้คน แคผ่กูเปลนอนอ่านหนงัสือก็ชิลแล้ว หรือคนแก่นัง่ใต้ต้นไม้โบกมือให้เรา ท าไมชีวิตเขาชิลจงั ท าให้เรา
รู้สกึบางอยา่ง กลบัมาท่ีตวัเองวา่ ชีวิตเราเยอะไปไหม ชว่ยกระตกุบางเร่ือง หรือเปาจะพดูวา่ บางทีเราไปตาม
หาสิ่งดีๆ ข้างนอก แตจ่ริงๆ ท่ีน่ี มีคนตัง้ใจดี แตเ่รามองข้ามไป คนเตรียมสถานท่ี แม่ครัว คนดแูลทกุอยา่งให้เรา 
ซึง่มีความหมายเหมือนกนั แตบ่างทีเราอาจจะลืมไป ของพ่ีจะคล้ายๆ กบัทัง้สามคน คือ ได้เห็นเร่ืองราวในผู้คน 
ไมใ่ชแ่คเ่ห็นสถานท่ี สถานท่ีจะมีความหมายได้ตอ่เม่ือเรารับรู้ผา่นผู้คนท่ีเราไปปฏิสมัพนัธ์ด้วย 
 
พฤหัส: สิ่งส าคญัมากของการส่ือสารเร่ืองราวของสกัท่ีหนึง่ นอกเหนือจากสิ่งท่ีตาเราเห็นแล้ว ต้องกลบัไปดวูา่
ใจเราเห็นอะไรด้วย ไมใ่ชแ่คส่ิ่งของ แคค่นอีกตอ่ไป แตเ่ห็นมิตท่ีิเราไมไ่ด้เห็นด้วยตา 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากแบง่ปันเร่ืองนา่ประทบัใจของน้องคนหนึง่ เม่ือวานน้องได้ไปเจอกบัคณุลงุคนหนึง่ ซึง่ทกุ
คนจะบอกวา่คณุลงุร้องเพลงพืน้บ้านได้เก่งมาก เขาอยากฟัง แตค่ณุลงุไมย่อมร้องให้ฟัง เขาจะขอถ่ายรูป คณุ
ลงุก็ไมย่อม แรกๆ เขาเร่ิมรู้สึกวา่ท าไมถึงไมย่อม แตเ่ม่ือน้องเขาได้พดูคยุกบัคณุลงุ เขาเลยรู้และเข้าใจสภาวะ 
เพราะคณุลงุบอกวา่ก่อนหน้าเคยโดนหลอกมาให้ร้องเพลงแบบนี ้แล้วอดัคลิปเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั พอได้
ประโยชน์แล้วหายไปเลย คณุลงุเลยมีทศันคตท่ีิไม่ดี น้องเลยบอกวา่ เราไม่ควรจะตดัสินคนอ่ืนด้วยเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ทนัทีทนัใด ถ้า ณ ตอนนัน้เขาหนัหลงักลบัไป คณุลงุไมร้่อง ไมฟั่งก็ได้ แล้วเดนิกลบัไป เขาจะพลาด
โอกาสไมไ่ด้ยินเพลงท่ีคณุลงุร้องและถ่ายรูปด้วย แตถ้่าเขาอดทนคอ่ยๆ คยุไปทีละนิด เขาจะรู้วา่เบือ้งหลงัของ
การปฏิเสธเกิดจากสภาวะอะไร พอหลงัจากพดูคยุ แล้วรู้สกึไว้ใจกนัเม่ือไหร่ น้องเขาจะได้ฟังเพลงและได้
ถ่ายรูป เม่ือวานเขาจะเกิดความประทบัใจ ประทบัใจภาษาของคนโคกสลงุ เขามาจากเชียงราย ภาษาไม่
เหมือนกนั พยายามฝึกพดูภาษาถ่ิน มีหลายค าท่ีเขาถกูใจมาก  
 เม่ือเรามารับฟังคนโคกสลงุเอง จริงๆ โคกสลงุ ณ ปัจจบุนั แคเ่รามาเห็นเพียงวนัหรือวนัคร่ึงท่ีเราได้เดนิ
ด ูจริงๆ มีเหตกุารณ์ก่อนหน้าท่ีเราไมเ่คยรู้ เพราะตอนนีส้วยงามไปหมดแล้ว ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของพนงักัน้น า้ 
ความสวยงามตรงนีไ้ด้มาด้วยความสญูเสียของหลายคนจากการเวนคืนพืน้ท่ี จากการสญูเสียท่ีดนิหรือบ้าน
หายไปเลยทัง้หลงั และมีข้อตกลงหลายอย่างกวา่ท่ีพนงักัน้น า้สวยงาม มีทัง้รอยยิม้ของผู้มาเยือน แตจ่ริงๆ แล้ว
มีน า้ตาของเจ้าของพืน้ท่ีปนอยูด้่วย เลยรู้สึกวา่เข้าใจได้ ครัง้หนึง่ถ้าบ้านเราเคยอยูต่รงนี ้แล้วให้เราออกไปนอก
พืน้ท่ีเลย เป็นเร่ืองนา่เจ็บปวด เลยมีหลายด้านกว่าท่ีโคกสลงุจะเป็นบ้านท่ีสวย เขาก็ผ่านอะไรมามากมาย  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมรู้สกึวา่ ตอนประโยคแรกท่ีน้องบอกว่าเห็นคณุปู่ คณุย่าท่ีอดทนท างาน เทียบกบัในชีวิตเรา
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เองวา่ในชีวิตตวัเองจะเจอบททดสอบท่ีเราต้องข้าม นิ่มแบง่ปันถึงความเรียบง่ายของโคกสลงุ และตอนท่ีบอย
เห็นอีกมมุวา่รอยยิม้นัน้มีความทกุข์อยูข้่างในด้วย และความทกุข์นัน้เราทกุคนจะต้องแก้ไข ผมรู้สกึวา่ เราเห็น
แตก่รอบบางกรอบ ... แตก่รอบๆ นัน้ขยายเราให้รับรู้อีกว่า ผู้คนก าลงัให้โอกาสในการเตบิโตตอ่ เป็นกรอบเดมิท่ี
ใครได้ระบไุว้แล้ว แตเ่ราสามารถเติบโตจากกรอบนัน้ได้ ... 
 
พฤหัส: เป็นการขยายมมุมองท่ีนา่สนใจและเราไมเ่คยได้มอง น่ีเป็นแง่มมุของเพ่ือนท่ีมาเรียนรู้โคกสลกุ จะ
เทียบวา่เป็น outside in มองจากมมุมองของคนนอกเข้ามาในชมุชน อยากจะถามโคกสลงุเองวา่ กระบวนการ
ท่ีเราท าเม่ือวาน เราเห็นสิ่งเหลา่นีม้าตัง้แตเ่กิด การชว่ยสะท้อนมมุมองของคนตา่งท่ี ท าให้มมุมองของเราตา่ง
ออกไปจากเดมิไหม 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... ข่ีจกัรยานสมยัโบราณ ตาชัง่สมยัโบราณ ... ก็จะอเมซิ่ง แตเ่ราเจอแตเ่กิดก็จะไม่รู้สกึต่ืนเต้น
เทา่ไหร่ เพราะเห็นมาแตเ่ล็ก ไมว่า่จะเป็นร้านค้าหรือความเป็นอยู่ ...  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เหมือนเราอยูท่ี่น่ีมาแล้วคุ้นชิน การลงไปถ่ายรูปเหมือนการไปอยูก่บัความคุ้นชิน แตต่อนเช้าท่ี
เรียนเร่ืองการใช้ความรู้สกึน าทางไป ท าให้หนเูห็นเร่ืองราวบางอยา่ง เราไมเ่คยรู้สกึกบัคนท่ีก าลงัตากข้าวเลย 
แตเ่ม่ือวานเราลองใช้ความรู้สกึ เขาท างานทา่มกลางแดดท่่ีร้อน แตมี่เสียงพดูคยุ เสียงหวัเราะ ท าให้เราได้มอง
อีกแง่มมุหนึง่ท่ีเราคุ้นเคย อาจเป็นเร่ืองท่ีเราคุ้นเคย แตพ่อใช้ความรู้สึกแล้วท าให้มมุมองของเราเปล่ียนไป  

เม่ือวานเขียนวา่ความสขุของคน ไมต้่องมีอะไรมาก คนท่ีหมูบ้่านเราอยูก่บัความเรียบง่าย เจอครัวท่ีไม่
มีอะไรเลย มีเตา มีหม้อ แล้วยายนัง่ท าขนม ชวนให้กิน เม่ือวานถ้ามีคนไปบ้านนัน้ แล้วยายชวนกินกล้วบวชชี
แล้วยิม้ ไมไ่ด้หวงของ แล้วเล่าเร่ืองราวให้เราฟังอีกตัง้เยอะ ถ้าเราใช้ความรู้สึกท างานบ้าน เราจะได้มมุมองท่ี
ใหม ่และไมต้่องอยูก่บัความเคยชินท่ีไมรู้่สกึอะไร  

เหมือนท่ีไปสถานีรถไฟ ทกุครัง้ท่ีไปจะต้องถ่ายรูป เพราะเป็นท่ีท่ีถ่ายอยา่งไรก็สวย แตเ่ม่ือวานไปแล้ว
ไมรู้่สกึเลย พาพ่ีท่ีเชียงรายขึน้ไป แตไ่มรู้่สกึอะไรกบัตรงนัน้ แตเ่รากลบัรู้สกึกบัคนใกล้บ้านท่ีตากข้าวเปลือกท่ีไม่
เคยเช่ือมโยงด้วย ปกตจิะไม่กล้าเข้าไปถ่ายรูปหรือคยุกบัเขา แตพ่อเราใช้ความรู้สึกเข้าไป ก็คือคนบ้าน ไม่ได้นา่
กลวั เขาแซวกนัด้วย  
 
พฤหัส: สิ่งท่ีนา่สนใจคือ มีทัง้สองมมุ มมุ outsider เราไปสถานท่ีใหม ่จะต่ืนตาต่ืนใจ เป็นเร่ืองปกติ แตส่ิ่งท่ี
ส าคญัคือมมุมองท่ีเปล่ียนไปของ insider คนท่ีอยูใ่นบ้านเขาอยูแ่ล้ว แตอ่าจจะมีมมุมองใหม ่ความรู้สึกใหม ่
เกิดการตีความใหม่ตอ่สิ่งเดิม คือ reinterpretation การตีความสิ่งเดมิด้วยความรู้สกึใหม ่นัน่คือการปรับกรอบ 
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เปล่ียนแว่น เห็นมมุมองอ่ืน มนัชินชา แตเ่ราไมเ่คยใช้กรอบนี ้แวน่นีเ้ข้าไปจบัเลย  
 กระบวนการส่ือสารชมุชน ในทางหนึง่ไมใ่ชก่ารดงึเร่ืองราวไปให้คนอ่ืนรับรู้ แตเ่ป็นการสร้างการ
เปล่ียนแปลงในตวัผู้ ส่ือสารด้วย กระบวนการส่ือสารเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงให้กบัผู้ท าด้วยเชน่เดียวกนั 
เกิดมมุมองใหม ่ความรู้สึกใหม ่สายตาใหม ่ท าให้เรารู้จกัชมุชนในมิตท่ีิตา่งออกไปมากขึน้ ดีขึน้ กระบวนการ
อยา่งนีจ้งึสามารถท ากบัเด็กท่ีอยูใ่นบ้านเดมิของเขาอยูแ่ล้ว ไมต้่องท าในท่ีอ่ืนๆ เสมอๆ ท่ีสวยงาม ซบัซ้อน จะ
ท าในหมูบ้่าน ในเมือง ชนบท ได้หมด อยู่ท่ีวา่เราจะมีมมุมอง เราจะมีหวัใจสมัผสัได้ถึงแก่นหรือความรู้สกึนัน้
จริงๆ หรือเปลา่ บางทีไมไ่ด้ขึน้กบับริบทของชมุชน สามารถท าได้ทกุท่ีเลย อาจจะเป็นไอเดียวา่นอกจากตวัเรา
เองจะได้เรียนรู้แล้ว ยงัเอากลบัไปใช้กบัชมุชนบ้านเราได้เชน่กนั หรือมมุมองตา่งๆ ท่ีเราเห็น คอ่ยๆ ไปปรับกบั
บริบทในการเลา่เร่ืองของชมุชนเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง ทัง้มิตขิอง insider และ outsider เป็นตวัอยา่ง
กิจกรรมและการค้นของพวกเราเองเม่ือวาน ขอบคณุมาก 
 วนันีเ้ราจะมาดเูคร่ืองมือท่ีสาม เร่ืองการถ่ายวิดีโอ ซึง่ต้องใช้การถ่ายภาพและการเขียนเลา่เร่ืองมาเป็น
พืน้ฐานในการตอ่ยอดด้วย 
 
แจ็ค: วนันี ้เราจะท าสิ่งท่ีมองไมเ่ห็นให้ปรากฏชดัเจนมากขึน้ผา่นวิดีโอ ยงัคงใช้เร่ืองแสง สี การมองสิ่งเดมิใน
มมุใหม ่ซึง่ในวิดีโอจะเก็บได้ละเอียดมากกว่า เพราะมีภาพเคล่ือนไหวได้ เสียงได้ เราจะท าสิ่งนีใ้ห้ชดัเจนขึน้ แต่
อยากจะชวนท าอะไรกนัก่อน หยิบปากกาคนละหนึง่แทง่แล้วนัง่ล้อมวงให้เขา่ชนเข่า  
  
 (ท ากิจกรรมสง่ปากกาให้คนข้างๆ ตามจงัหวะ ให้ ให้ ให้ ไมใ่ห้ ให้ ... รอบสดุท้าย จะไมพ่ดู แตค่ดิค า
ในใจ - 6 นาที)  
 

 
 
 ชว่ยไปจบักลุม่ตามสีปากกาครับ ชว่งแรกของการท าวิดีโอ เราจะชวนมาหาเร่ืองก่อน อยา่งแรกเราจะ
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หา what ก่อน เราจะเลา่อะไร ผา่นเอาตัง้แตว่ินาทีแรกท่ีพ่ีก้าวเท้าลงจากรถมายงัพืน้ท่ีนี ้เราได้เห็นอะไร ได้
พดูคยุกบัใคร รู้สึกอยา่งไร รวมถึงท่ีเราได้บ้านพ่ีๆ แตล่ะคนด้วย ทัง้หมดทัง้มวล เราเห็นอะไรด้วยตาเปลา่
หรือไมเ่ห็นด้วยตาเปลา่ ชว่ยกนัหาว่าเราจะเลา่อะไร  
 เราจะแจกกระดาษฟลิบชาร์ตให้ พร้อมกบัปากกาท่ีทกุคนได้ไป เราจะเลา่ผา่นการเขียนให้ได้มากท่ีสดุ 
เอาจ านวนเยอะๆ ระดมออกมาให้มากท่ีสดุ ด้วยค าถามเดียวกบัของเม่ือวานวา่ ถ้าพูดถึงโคกสลงุ นึกถึงอะไร มี
เวลา 15 วินาทีในการเขียนลงไปบนกระดาษ ... 
 อยากให้แตล่ะกลุม่ดวู่ามีเราเขียนอะไรลงไปบ้าง ... แล้วลองจบักลุม่หน่อยว่ามีสิ่งเหลา่นีอ้ยูไ่หม หรือมี
มากกวา่นีก็้ได้ อย่างแรก สิ่งท่ีเราระดมอนัไหนเป็นคน สอง สถานท่ีส าคญั สาม สิ่งของท่ีนา่สนใจ ส่ี วิถีชีวิตหรือ
แอคชัน่ และลองดวูา่พอแบง่กลุม่แล้ว มีอะไรท่ีเรายงัเพิ่มเตมิได้อีกไหม หรือยงัมีหมวดอ่ืนๆ อีกไหม เชน่ 
วฒันธรรมประเพณี จะอยู่หรือแยกออกจากหมวดวิถีชีวิตก็ได้ ... ตอ่ไป อยากให้พวกเราได้คยุกนัในกลุม่ ความ
คดิเห็นของทกุคนส าคญั เพราะเราจะคยุกนัแล้วเลือกมาหนึง่หมวดว่า ถ้าวนันีเ้ราอยากจะเลา่ ค้นหา หรือหา
ค าตอบ เราอยากจะท าเร่ืองนี ้หมวดนีเ้ป็นความสนใจร่วมกนัของกลุม่ คยุกนัและเลือกมาหนึง่หมวด ... ( 10 
นาที) 
 จะบอกว่าท่ีเราเลือกหมวด จะเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ไมไ่ด้แยกขาดจากกนั เพียงแตใ่ห้เรารู้วา่ตวั
ละครหลกัท่ีเราเลือกเล่าคืออะไร แตใ่นตวัละครหลกัจะมีตวัละครรองอ่ืนๆ ประกอบอยู่แล้ว เวลาเราท า
กระบวนการนี ้เราก าลงัจะสร้างความเข้าใจร่วมกนัของคนในกลุม่ด้วย เพราะการท าวิดีโอ ถ้าเราเร่ิมด้วยการ
คอ่ยๆ ตอ่ภาพไปด้วยกนั จะคอ่ยๆ เห็นร่วมกนั 
 ตอ่ไปจะชวนลกึมากกว่าหวัข้อ ซึง่เราได้ระดมมาบ้างแล้ว ให้ดวูา่เราสนใจอะไรในหมวดนัน้ เชน่ หมวด
คน เราสนใจใคร อะไรในหมวดคน หมวดอาหาร เราสนใจอะไรในหมวดอาหาร หรือเราสนใจอะไรในหมวดอ่ืนๆ 
เลือกออกมาหนึง่อย่างท่ีเป็นพระเอกหลกัของเรา ... (3 นาที) ...  

ถ้าเลือกได้แล้ว พลิกกระดาษ เขียนหวัข้อลงกลางหน้ากระดาษ ... (3 นาที) ...  
เม่ือกีเ้ราใช้เลนส์วาย ตอ่มาเราใช้เลนส์ไมโคร เลือกหมวดและประเดน็ท่ีอยากจะเลา่ ประเดน็นี ้

สามารถเก่ียวเน่ืองกบัทกุเร่ือง แตใ่นฐานะท่ีเราเป็นทีมผลิต เราต้องชดัวา่ตวัละครหลกัคืออะไร  
 ตอ่ไป เราจะขยายขอบของประเดน็ท่ีเราเลือกให้ชดัขึน้ ผ่านค าถาม ถ้าเราต้องตัง้ค าถามกบัประเดน็นี ้
เราจะถามหรือเราอยากรู้อะไรในประเด็นนัน้ เชน่ ท าไมวยัรุ่นจะต้องรู้เร่ืองไทยเบิง้ หรือเพราะอะไรภาษาถึงมา
เป็นแบบนี ้อาหารนีท้ าอยา่งไร มาจากไหนหรือ  
 จะให้วงชว่ยถามกนัเองตอบกนัเอง ถ้าถามแล้วตอบไมไ่ด้ เข้าไปค้นในกเูกิลก็ได้ ถามให้เยอะท่ีสดุ ทัง้ 
inside outside พร้อมแล้วเขียนลงไปให้เยอะท่ีสดุ ... เป็นค าถามเบาเบาหรือเป็นค าถามแบบระเบิดลงก็ได้ 
ถามทัง้คนนอกคนในได้เลย จะท้าทายความเช่ือเดมิก็ได้ ... (5 นาที) ... 
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 ในกลุม่คยุกนั และเลือกมาสกัสามค าถามท่ีเราอยากจะรู้ค าตอบบางอยา่ง ... (3 นาที) ... เราก าลงัหา 
what วา่เราก าลงัจะเลา่อะไร หาขอบเขตวา่ประเดน็ท่ีเราสนใจคืออะไร แล้วเลือกอีก อนัอ่ืนเป็นวตัถดุบิท่ีเราจะ
เอามาใช้ตอ่ได้ แตเ่ราจะเลา่ด้วยกระดกูอะไร โครงอะไร เรารู้แล้ววา่จะเลา่อะไร แตเ่ราจะเลา่อยา่งไร มีเทคนิค
และรูปแบบอะไรในการเลา่  
 

  
 
อ๊อฟ: สิ่งท่ีเราเลือกเอาไว้แล้ว เอาไปถ่ายได้เลย เราจะท าคลิปนาทีคร่ึงถึงสามนาที แล้วเอาค าถามหรือค าตอบ
ในใจเราเอามาเป็นตวัประกอบตา่งๆ แตว่ิธีท่ีจะเลา่ เราบอกวา่เรามีปัญหาท่ีเลา่แบบไมค่อ่ยมีใครด ูเพราะนา่
เบื่อ ถ้าเราท าคลิปเร่ืองท่ีเลือกมา เราเห็นวา่จะสามารถท าในรูปแบบไหนได้บ้าง “ละคร” ตบกนัเลย 
“สมัภาษณ์” “สารคดี” ไปติดตามบางอยา่ง ใครท าอะไรท่ีไหนอยา่งไร “แอบถ่าย” หนงัสายลบั “เอ็มวี” มีเพลง
ประกอบ “เร่ืองเลา่โดยไมผ่า่นตวัละคร แตเ่ลา่ผา่นโลเคชัน่” สิ่งของมีชีวิต “จดหมายเหต”ุ จดหมายเหตไุทยเบิง้ 
“รีวิว” ไปลองใช้จริง  
 คดิว่าแตล่ะคนพอจะป๊ิงไอเดียวา่รูปแบบการเลา่ท าได้หลายแบบ ละครหรือสารคดีเป็นรูปแบบ แตข้่าง
ในคือวิธีการเลา่ เน่ืองจากเป็นคา่ยสร้างสรรค์ ท าอยา่งไรให้สนกุ ท่ีบอกมา สมัภาษณ์อยา่งไรให้สนกุ ให้นา่
ตดิตาม สารคดีจะเอาแบบเบื่อๆ หรือเอาแบบใหมใ่ห้สนุก 
 จะมีโครงสร้าง คลิป หรือตวัอยา่งมาให้เราดวู่า ชว่ยถอดมาให้หนอ่ยวา่ คลิปท่ีเราด ูเขาใช้เทคนิคอะไร
ในการเลา่ เทคนิคท่ีผมถอดมา ในกระแสยคุปัจจบุนัท่ีท าให้เข้าถึงหรือมียอดวิววเยอะๆ  
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 อยา่งแรก สร้างอารมณ์กบัประสบการณ์ร่วมกบัคนดหูน่อย เวลาเราจะเลา่อะไร ลองหาสิ่งท่ีคนดมีู
เหมือนกนั มีปัญหาแบบนีเ้หมือนกนั เคยผ่านประสบการณ์แบบนีเ้หมือนกนั แล้วเอามาเลา่ 
 สอง ท าเร่ืองเล็กขยายให้โอเวอร์ ให้เป็นเร่ืองใหญ่ เร่ืองมหศัจรรย์ เป็นเร่ืองเซอร์เรียล จากยา่มปกติ
กลายเป็นยา่มโดเรมอ่นท่ีใส่อะไรก็ได้ลงไป 
 สาม ตลกแบบจริงจงั ตลกน่าตาย 
 ส่ี เทียบเคียง ใช้สิ่งหนึง่แทนอีกสิ่งหนึง่ ไมเ่ลา่ตรงๆ แตอ่ปุมาอปุมยั เชน่ ชีวิตฉันเหมือนรถคนัหนึง่หรือ
เหมือนดอกไม้ เป็นต้น 
 ห้า ตรงกนัข้าม ตัง้ค าถามบางอยา่งท่ีท้าทายความเช่ือเดิม คนดจูะงนุงงวา่เราเคยเช่ือมาตลอด ท าเรา
ถามแบบนี ้
 หก ผิดท่ีผิดทาง อะไรไมเ่ข้ากนัแล้วจบัมาอยู่ด้วยกนัแบบมีเหตมีุผล เชน่ ชาวบ้านพดูภาษาดอกเตอร์ 
หรือคณุยายใช้แมคอินทอช  
 เจ็ด ท าสิ่งไมมี่ชีวิตให้มีชีวิต ให้พดูได้ ให้เคล่ือนไหวได้ แทนคนคนหนึง่จะมีลกัษณะอยา่งไร 
 แปด เอาสิ่งท่ีไมเ่ก่ียวกนัมาเลา่ด้วยความจริงจงั 
 เรามาดกูนั คลิปท่ีผมจะเปิดให้ใช้เทคนิคไหน 
 
 (ชมคลิปวิดีโอ holy vision - CHANGE SMEs "เปล่ียนแล้วรวย" EP.3: สร้างแบรนด์ง่ายๆ สไตล์ลงุ
สมาน) 
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 เขาใช้เทคนิคอะไร เห็นความนา่สนใจอะไรในคลิปนีบ้้าง อะไรท าให้ตลก เขาเลา่จริงจงัไหม ไมไ่ด้เลน่
มกุตลกสกัหนอ่ย "ใช้ความผิดท่ีผิดทาง" "ท้าทาย ตัง้ค าถาม" แล้วเลา่เร่ืองโอเวอร์แบบซีเรียส การตลกไม่
จ าเป็นต้องตัง้ใจให้ตลก เราซีเรียสก็ตลก นา่ติดตามได้  
 การสร้างแบรนด์แบบชาวบ้านๆ เราจะส่ือสารอยา่งไร ส่ือสารแล้วไมไ่ด้ไปไหนเลย เพราะไมไ่ด้คดิใหม่
ท าใหม ่ 
 ตอ่ไป สนกุและน่าติดตามอาจจะไมจ่ าเป็นต้องตลกอยา่งเดียว ดคูลิปตอ่ไป ไมต้่องเคล่ือนกล้องเลย 
 
 (ชมคลิปวิดีโอปรึกษาเร่ืองเพศ.com) 
 

 
 
  อะไรท่ีท าให้เราติดตาม ออกแบบค าถามท่ีท้าทายความเช่ือความดีงามของคนทัว่ไป เราไมไ่ด้วา่เขา
ด้วย แตถ่ามเขากลบั ก็มากระแทกตวัเราเอง และไมไ่ด้ใช้ฟอร์มเยอะเลย แคต้่องเลือกคนให้ถกู 
 
 (ชมคลิปวิดีโอไวรัล “คาดไมถ่ึง พอ่ซือ้มอเตอร์ไซค์เซอร์ไพร์สลกู แตก่ลบัเจอแบบนี”้ โครงการ เดก็ 
Don’t Drive ก่อน 15 ไมข่ี่) 
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 คลิปนีถ้กูขา่วออนไลน์เอาไปแชร์เยอะมาก โดยท่ีตอนแรกไมรู้่วา่เซ็ตขึน้มา คนนึกวา่เหตกุารณ์จริง เดก็
ถกูรถชน แตจ่ริงๆ เป็นโครงการ เด็ก Don’t Drive ก่อน 15 ไมข่ี่ แตก่ารเลา่เลา่แบบบ้านๆ น่ีแหละ ใช้มือถือ
เคร่ืองเดียว แตเ่ลน่กบัการหกัมมุ 
 ส าหรับใครท่ีถ่ายสิ่งท่ีเราเลือกเป็นพวกสิ่งของให้มีชีวิต ลองดคูรับ 
 
 (ชมคลิปวิดีโอ Camera man - Sony RX100 IV) 
 

 
 
 เหมือนตัง้โจทย์วา่เราจะเลา่สิ่งนี ้ถ้าเป็นคน จะเป็นคนแบบไหน กล้องใหญ่ๆ ถ้าเป็นคนจะเป็นแบบไหน 
เลา่ได้ แล้วคอ่ยเอาวตัถขุองเรามาถ่ายเฉลยทีหลงั คนดจูะได้ไมโ่ดนขายตรงๆ 
 ไปดเูทคนิคเหมือนมกุตลก ป ูชง ตบ แบบง่าย 
 
 (ชมคลิปวิดีโอ เทคนิค ป ูชง ตบ - เด็กดีเป็นเด็กฉลาด แตเ่ราต้องฝึกวินยัให้เขาบ้างเป็นบางสว่น, เม็ด
ทานตะวนั) 
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 ง่ายๆ ไมต้่องใช้สถานท่ีไหนเลย เราพดูถึงของดีบางอยา่ง อีกสองคลิปสดุท้าย คนบอกวา่ไปรีวิวทอ่ง
เท่ียง แบบนีก็้ได้ 
 
 (ชมคลิปวิดีโอ - "ลานสกา" EP.1 [อาสาพาไปหลง Domestic]) 
 

 
 
 เม่ือครู่เป็นครีเอทีฟท า อีกคลิปเป็นชาวบ้านท าเองเลย 
 กลบัมาเร่ืองของเรา สิ่งท่ีจะให้ชว่ยดอูนัตอ่ไป ดวูา่ใครจะใช้เทคนิคอะไร เร่ืองการสร้างอารมณ์ร่วม 
หรือท าเร่ืองเล็กๆ ให้โอเวอร์แอคติง่ หรือมีการเทียบเคียงของสิ่งหนึง่กบัอีกสิ่งหนึง่ หรือใช้ความตรงข้ามในการ
เลา่ หรือท้าทายความเช่ือเก่าแล้วตบด้วยคณุคา่บางอยา่ง อะไรท่ีผิดท่ีผิดทางมาอยู่ด้วยกนั สิ่งไมมี่ชีวิตพดูได้ 
เถียงเราได้ หรือเอาสิ่งท่ีไมเ่ก่ียวกนัมาเก่ียวกนัด ู 
 เทคนิคท่ีวา่ไมจ่ าเป็นต้องใช้ทกุอย่าง เลือกให้เหมาะกบัแนวเร่ืองของเรา แตอ่ยากจะให้เราชว่ยประเมิน
วา่ บางคนอาจจะดแูล้วมีไอเดียในหวัวา่ เราจะเอาฟอร์มไหนมาเลา่ ระดมขึน้มา มีสารคดี เล่าวา่ใครท าอะไรท่ี
ไหน แตท่ าให้สนกุมากขึน้ อาจท าให้เป็นคลิปไวรัล หนงัสัน้ โฆษณาสัน้ๆ สารคดีปลอม แบบลงุท่ีอยูส่ านกัร่าง
ทรง เรียกว่า Mockumentary เลา่เร่ืองไมจ่ริงให้ดจูริง ท าเป็นเอ็มวีก็ได้ แตถ้่าเป็นเพลงท่ีเราแตง่เองบางทอ่นจะ
ดีมาก จะท าเป็นสกู๊ปขา่วสนกุๆ หรืออย่างอ่ืนๆ ท่ีเราอยากจะเลา่ก็ได้  
 ให้คยุกนัวา่กลุม่เราจะใช้รูปแบบไหนในการลงไปถ่ายท า  
 
 (แตล่ะกลุม่คยุกนัเพ่ือหารูปแบบการเลา่ท่ีจะใช้ในการลงไปถ่ายท า – 2 นาที) 
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 “รีวิว” “สารคดี” “สกู๊ปขา่ว” หลงัจากได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้ว แตค่วามสนกุไมไ่ด้หมายถึงตลกอยา่งเดียว 
และสกู๊ปขา่ว เราอยากได้โทนแบบไหน ดรามา่ เลา่เร่ืองเศร้าเคล้าน า้ตา เร่ืองสยองขวญักบัคนเลา่เร่ืองความ
เช่ือ โรแมนตกิ หรือแอคชัน่ไปเลย จะให้ลองเลือกโทน ดหูน้าตาคนในกลุม่ของเรา หรือสิ่งท่ีเราอยากจะท า 
 
 (แตล่ะกลุม่คยุกนัเพ่ือหาโทนในการเลา่เร่ือง – 1 นาที) 
 

 
 
 หลงัจากได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ความสนกุไมไ่ด้หมายความวา่ต้องตลกอย่างเดียว กระทู้ขา่วและ
สมัภาษณ์สามารถท าได้หลายแบบ อยากให้ช่วยเลือกวา่ เราอยากได้โทนแบบไหน ดรามา่เลา่เร่ืองเศร้าเคล้า
น า้ตา หรือผจญภยัหนอ่ย หรือระทกึสยองขวญั หรือจะโรแมนตกิ หรือบางคนเป็นแอคชัน่ไปเลย จะให้เลือกโทน
หนึง่นาที ดจูากหน้าตาคนในกลุม่เราวา่อยากได้โทนแบบไหน ... (3 นาที) ... คดิว่าได้ฟอร์มแล้ว ได้โทนแล้ว 
ตอ่ไปจะแจกกระดาษให้กลุม่ละสามแผน่ ผมเช่ือวา่เราได้คยุเนือ้เร่ืองกนัมาประมาณหนึง่แล้วในกลุม่ ยงัไมต้่อง
คดิให้เสร็จ แตอ่ยากรู้ว่าเราจะไปถ่ายใคร ท่ีไหน และคิดว่าจะเกิดภาพอะไรแบบคร่าวๆ โดยจะให้เขียนสตอรี
บอร์ด ขอแคง่่ายๆ เหมือนงานเขียนเม่ือวานคือ start - story - stop  
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ตอนเปิดเร่ืองนา่จะเป็นอย่างไร ท่ีไหน มีใครอยู่ แล้วตอนเกิดเร่ือง จะสนกุต้องเกิดเร่ือง มีอะไร
บางอย่างไมป่กติ ฉากเกิดเร่ืองจะเป็นอะไร หรือตอนสมัภาษณ์คลิปขา่วจะเป็นประเด็นอะไร และภาพจบเร่ือง 
คดิว่าจะจบแบบไหนดี เอาแคโ่ครงใหญ่ๆ สามอนั หรือจะเอาแบบ ป ูชง ตบ ปอูะไรมาก่อน ปใูห้คนดเูข้าใจ แล้ว
ตบด้วยเนือ้หาหรือสินค้าของเรา  

ยกตวัอย่าง ผมท าเร่ืองลาบ เปิดเร่ืองคณุลงุเหมือนจะออกไปสู้ รบ เพ่ือให้คนดลูุ้นว่าเขาจะไปรบท่ีไหน 
ภาพเกิดเร่ืองคือไปสู้กบัลาบ แตเ่อาไปสบัลาบในจานเพ่ือท าลาบเลือด สดุท้าย ท่ีจริงเขาไมไ่ด้เอาอาวธุไปสู ่แต่
สร้างความสมัพนัธ์ในชมุชนผา่นอาหาร ภาพจบของผม ทกุคนคยุกนัไปกินลาบไป มีความสขุ จบ เร่ืองระหวา่ง
กลาง เราคอ่ยไปหาเอาตอนอยูใ่นกองถ่าย แตอ่ยากรู้สามภาพนีก้่อน เพราะจะรู้วา่เราจะไปตรงไหน จะไปหา
ใคร จะได้ไมเ่สียเวลา  
 
 (แตล่ะกลุม่เขียน storyboard สามภาพ คือ start story stop - 10 นาที) 
 

 
 
 หลงัจากเรามี storyboard เราจะได้อุน่ใจว่าเรามีภาพในหวัประมาณหนึง่ เราจะไปท่ีไหน ถ่ายใคร แต่
สิ่งท่ีส าคญั งานนีคื้อการเล่าเร่ืองด้วยภาพ บางอนัแทบจะไมต้่องมี dialogue ถ้าภาพดีก็เลา่เร่ืองได้ มาเรียนรู้
เร่ืองขนาดภาพและมมุกล้องท่ีทกุคนท าได้ มาดแูตล่ะขนาดกนั 
 อยา่งแรก ขนาดภาพหรือระยะท่ีใช้บอ่ยมากคือ ระยะกลาง ถ้าถ่ายคนก็คนคร่ึงตวั เพราะจะเห็น
แอคชัน่บางอยา่งด้วย อาการบางอย่าง และเห็นอารมณ์บางอย่างด้วย ใช้ทัว่ไป ถ่ายสกู๊ปขา่ว สมัภาษณ์ เพราะ
เป็นกลางและเห็นชดั  
 ตอ่ไประยะไกล หรือมมุกว้าง สว่นใหญ่เอาไว้ถ่ายโลเคชัน่ หรือใช้เปิดสถานท่ีบางอย่างวา่มีรายละเอียด
อะไรบ้าง หรือกว้างใหญ่ ย่ิงใหญ่อยา่งไร สมมตุเิราถ่ายบางคน แตอ่ยูใ่นสถานท่ีนี ้อาจจะเปิดด้วยภาพกว้างมา
ก่อน แล้วคอ่ยขยบัไปสู่คน การถ่ายคนมมุกว้าง จะบอกว่าคนอยูไ่หน จะเช่ือมกบัฉากหลงั ปา้คนนีก้ าลงัจะ
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ท างานแนเ่ลย อยูส่ลมัแนเ่ลย 
 ระยะท่ีจะท าให้ภาพไมน่า่เบื่อ คือระยะใกล้ จ าเป็น เพราะชว่ยสร้างอารมณ์ ปะทะกบัคนด ูทัง้จากสี
หน้าของคนท่ีเราไปถ่าย หรือจากสิ่งของก็ได้ ถ้าเราไปถ่ายสิ่งของใกล้ๆ แสดงวา่ของนัน้ต้องมีความจ าเป็นหรือ
ส าคญับางอย่าง เพราะเราโฟกสัใกล้ขนาดนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกของเร่ือง ถ้าใครถ่ายท าแนวระทกึขวญั 
สยองขวญั หรือการสมัภาษณ์ถ้าไมใ่ห้นา่เบื่อ อาจมีมมุถ่ายแคป่ากก็ได้ หรือชดุท่ีเขาใสไ่มต้่องเห็นทัง้หมด แต่
เห็นแคด้่านเดียว แล้วคอ่ยเปิดมา หรือเห็นลายผ้าขาวม้า แตย่งัไมต้่องเห็นทัง้ผืน จะนา่สนใจกวา่  
 ตอ่ไปเป็นเร่ืองมมุกล้อง มมุสงู ดแูล้วเป็นอย่างไร คนท่ีโดนถ่ายจะเหมือนโดนกด ดตู้อยต ่า ช่วยขบัเน้น
ภาวะด้านลบ ความอ่อนแอ ถ้าถ่ายมมุกดยิ่งเศร้าไปกนัใหญ่ หรือแสดงความสยบยอม แตไ่มจ่ าเป็นเสมอไป 
บางคนอาจจะถ่ายแคเ่ป็นภาพท่ีสวย หรือสนกุก็ได้ ไมไ่ด้ว่าต้องต้อยต ่าตลอด อยู่ท่ีเร่ืองของเราด้วย 
 มมุต ่า ให้ผลอยา่งไร “พลงั” เขาต้องเป็นคนพิเศษแน่ๆ  ดเูหนือ เท่ ย่ิงใหญ่ มีอ านาจ หรือถ้าถ่ายสถานท่ี 
จะท าให้สถานท่ีดยูิ่งใหญ่มากขึน้ แตไ่มเ่หมาะกบัการถ่ายคนอ้วน 
 เวลาเราไปถ่าย โดยเฉพาะสารคดี รีวิว อยากให้ถ่ายมาหลายๆ ขนาดภาพ ภาพใกล้ ภาพไกล 
 
แจ็ค: หนึง่เหตกุารณ์ ถ้ามีหลายขนาดภาพ จะท าให้คนดไูมเ่บื่อ แตค่นหัน่พริก ให้เห็นก่อนว่าคนนีอ้ยู่ในครัว 
ก าลงัหัน่พริก และถ้าต้องการความเข้มข้นของพริก ก็ซูมเข้าไปท่ีมีดก าลงัหัน่พริกอยู ่จะท าให้ไมน่า่เบื่อ 
 
อ๊อฟ: เป็นตวัชว่ยดงึความรู้สกึ เวลาเราดรูายการอาหาร ถ้าเราเห็นคนไกล เราก็ไมอ่ยากกินหรอก น า้ลายไม่
ไหล ถ้าไมโ่ฟกสัท่ีมะนาวเปรีย้วๆ มะกรูดท่ีก าลงับีบใสพ่ริกกบัเกือบ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่เราจะถ่ายไกลอยู่
แล้วเดนิเข้าไปใกล้ เพราะข้อดีคือถ่ายเป็นช็อตๆ ได้ ถ่ายไกล 5 วินาที แล้วคอ่ยถ่ายใกล้อีก 5 วินาที  
 วิธีการถ่าย เน่ืองจากเราถ่ายด้วยมือถือ จริงๆ ปัจจบุนัจะถ่ายแนวตัง้หรือแนวนอนก็ได้ แตค่ราวนีข้อให้
ถ่ายแนวนอนก่อน เป็นหลกัการพืน้ฐานของหนงัหรือทีวีตา่งๆ และถ้ายืนนาน มือเราจะสัน่ เวลาถือกล้องให้แขน
ชิดตวั มือเรานิ่งก่อนแล้วคอ่ยถ่าย 
 ตอนไป เราจะเป็นกองถ่าย กองถ่ายขนาดเล็ก จะมีผู้ก ากบั ไมไ่ด้สัง่อยา่งเดียว แตต้่องคอยควบคมุ
เร่ืองในหวั และคอยส่ือสารกบัเพ่ือนด้วยว่าได้หรือยงั ต้องมีอนันีอี้กหรือเปลา่ ถ้าท าไมไ่ด้จะแก้ปัญหาอยา่งไร 
เอาอะไรแทน ตากล้อง คนถ่าย ชอบดมูมุตา่งๆ ผู้จดัการประสานงานกองถ่าย ส าคญัมาก ถ่ายๆ อยูแ่ล้วไม่
อยากให้หมาเดนิผา่น เราต้องจดัการเอาหมาออกไป หรือถ่ายอยูแ่ล้วมีคนตอ่ยกนัข้างหลงั ต้องเคลียร์ ท าให้
กองถ่ายท างานสะดวกท่ีสดุ ไปถึงแล้วไมเ่จอคนท่ีจะถ่าย ท าอย่างไรดี ไปอยา่งไรดี หรือกลุม่ท่ีต้องมีพิธีกรหรือ
นกัแสดง ท าเอ็มวี ใน 4 หน้าท่ีเราอาจจะสลบักนัเป็นคนถ่ายหรือเป็นผู้ก ากบั แตผู่้ก ากบัคนเดียวดีกวา่เพราะจะ
ชดัเจนกวา่ แตห่น้าท่ีอ่ืนๆ สลบักนัได้  
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แจ็ค: เราจะกินข้าวตอนเท่ียง แล้วปลอ่ยให้ลงไปถ่ายท า จะกลบัเจอกนัมาตอน 14.30 น. เวลาท่ีเหลือ หนึง่ 
ลองดวูา่เราจะถ่ายมมุกล้องอยา่งไร สอง แบง่หน้าท่ีกนัหนอ่ย สาม นา่จะรู้ว่าเราจะไปตรงไหนก่อน ได้ไมไ่ด้
อยา่งไรแล้วคอ่ยแก้ปัญหากนั ส่ี คนเป็นตากล้อง อยากให้ถ่ายแคก่ล้องเดียว 
 
พักเที่ยง 
11.38-12.45 น. 
 
 (ถ่ายคลิปวิดีโอ – 2 ชัว่โมง) 
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แจ็ค: ผมจะรบกวนเวลาพ่ีๆ เพียงแค ่15-20 นาทีเพ่ือสอนการตดัตอ่ ไมไ่ด้เป็นเทคนิคแพรวพราว แตเ่ป็น
เบือ้งต้นเทา่นัน้ เพราะเทคโนโลยีปัจจบุนัเลน่ง่าย เลน่ไมไ่ด้ก็ลบแล้วกลบัมาท าใหมไ่ด้ โปรแกรม FilmoraGo 
ผมลองเลน่ดแูล้ว ลกูเลน่เยอะ ตดัตอ่ง่าย ไมต่ิดลายน า้ เป็นโปรแกรมตดัตอ่งาน  
 หน้าแรกของตวัตดัตอ่ จะมี 4-5 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ในการตดัตอ่ ส่วนเทคนิคหรือเอฟเฟกต์อ่ืนๆ หาเลน่ได้ 
เน่ืองด้วยเวลาเราน้อย อยากจะให้เราชว่ยตดัตอ่หรือวางฟตุเทจตาม storyboard ตัง้แตต้่นจนจบก่อน หนึ่ง 
เพ่ือให้เราเห็นว่าตัง้แตว่ิดีโอแรกถึงสดุท้าย เลา่เร่ืองจนจบอยา่งไร สว่นการตดัในแตล่ะอนัคอ่ยมาทีหลงั ถ้าเรา
ท าทีละอนั หากเวลาเราไมพ่อ จะไมเ่ห็นภาพรวมทัง้หมดวา่จะเลา่อะไร ให้เรียงวิดีโอให้เสร็จก่อนแล้วคอ่ยตดั
ตอ่ จะชว่ยให้เราท างานง่ายและเร็วในระยะเวลาท่ีจ ากดั 
 

 
 
 (แนะน าวิธีใช้งานแอพพลิเคชัน่ FilmoraGo) 
 
 (แตล่ะกลุม่ตดัตอ่คลิปวิดีโอ) 
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 (แนะน าวิธีใช้งานแอพพลิเคชัน่ FilmoraGo เพิ่มเตมิ) 
 
 (แตล่ะกลุม่ตดัตอ่คลิปวิดีโอเพิ่มเตมิ) 
 

 
 
พักรับประทานอาหารเยน็ 
18.00-19.00 น. 
 
 (ดคูลิปวิดีโอของทกุกลุม่ร่วมกนั) 
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จบการอบรมวันท่ีสอง 
20.00 น. 
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การอบรมวันท่ีสาม (24 พฤศจิกายน 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมการประชุมช่วงเช้า 
 

 
 
พฤหัส: ตอ่ไปเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมาก เราจะสรุปบทเรียนสิ่งท่ีเรียนรู้ร่วมกนัมาสองวนัท่ีผา่นมา มาเรียนรู้
ร่วมกนัท่ีชมุชนโคกสลงุ ได้เวิร์กช็อปการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์ในการเลา่เร่ืองชมุชนของเรา นา่จะได้น า
ประสบการณ์เหลา่นีไ้ปขยบัปรับตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีของเราอยา่งไร วนันีเ้ราจะได้สรุปบทเรียนและได้ฟังแง่มมุ
ร่วมกนั กระบวนการสะท้อนวนันีจ้ะส าคญัมาก เพราะหลายๆ ครัง้ในการท าเวิร์กช็อป เราอาจจะไมค่อ่ยให้
ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากนกั เพราะเวลาอาจจะไมอ่ านวย แตก่ระบวนการเรียนรู้ระหวา่งทางมีเยอะมาก แต่
เราไมมี่พืน้ท่ีหรือเวลาสกดับทเรียนเหลา่นัน้ร่วมกนั วนันีเ้ป็นโอกาสดีท่ีเราจะสกดับทเรียนเหลา่นัน้ร่วมกนัสกั
คร่ึงวนั จะได้เห็นประโยชน์และประสบการณ์เรียนรู้ของพวกเราทกุๆ คน ก่อนท่ีจะไปท ากิจกรรม reflection 
อยากชวนกนัมาเช็คอินก่อนครับ 
 
แจ็ค: อยากชวนทกุคนท าทา่สบายๆ หาทา่นัง่ท่ีเรารู้สกึมัน่คงทัง้ภายนอกภายใน ตรงไหนท่ีเกร็งอยากให้คอ่ยๆ 
คลายด้วยบริบทของตวัเอง อยากให้พ่ีๆ กลบัมาอยูก่บัลมหายใจ กบัความรู้สกึ กบั sensing ในห้อง ปล่อยวาง
ความคดิกงัวล ความรู้สกึท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ เม่ือได้ยินเสียงระฆงั ขอให้อยูก่บัความรู้สกึของตวัเอง 
เช็คอินความรู้สึกของตวัเอง 
 
 (แตล่ะคนทบทวนความรู้สกึของตวัเอง – 2 นาที) 
 
 หายใจเข้าลกึๆ หายใจออกยาวๆ สกัสามครัง้ แล้วคอ่ยลืมตาช้าๆ ได้ ... เช้านีอ้ยากจะเชิญชวนทกุคน
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เช็คอินผา่นการ์ดข้างหน้า เป็นการ์ดความรู้สกึ อยากเชิญชวนทกุคนลองดกูาร์ดเหลา่นีว้า่ วินาทีนี ้อะไรท่ีเป็น
ความรู้สกึท่ีเป็นท่ีสดุของเรา พอรู้แล้วลองเดนิไปดกูาร์ดใบท่ีแทนความรู้สึกของเราแล้วหยิบขึน้มานัง่ท่ีเดมิ ... 
ถ้าไมมี่ ให้นกึของตวัเองไว้แล้วกลบัมานัง่ได้ ... อยากให้จบัคูค่นท่ีอยูต่รงข้ามแล้วคยุเร่ืองความรู้สกึท่ีเราเกิดขึน้
สัน้ๆ วา่แทนตวัเราอยา่งไรในเช้านี ้
 
 (จบัคูน่ัง่ตรงข้ามแลกเปล่ียนอธิบายความรู้สกึของเราในเช้านีใ้ห้กนัฟัง - 12 นาที) 
 

  
 
 ตอ่ไปเป็นชว่ง reflection คือการสรุปวา่เม่ือวานเราท าไป มีการเรียนรู้อะไรส าคญั ไมจ่ าเป็นต้อง
ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งเล็กๆ ท่ีเราค้นเจอระหวา่งท่ีเราได้ท างานกบัเพ่ือน ได้ท างานกบัตวัเอง ท างานกบัเทคโนโลยี แต่
เป็นสิ่งท่ีเราค้นพบด้วยตวัเราเอง  
 
พฤหัส: อยากให้เรากลบัไปท่ีกลุม่ท าวิดีโอ 4 คนเม่ือวาน เพราะเม่ือวานเราได้ท าไปถึง product ท าคนน าเสนอ
ผลงาานแล้ว แตเ่รายงัไมไ่ด้สะท้อน ตอนท่ีเราท า เกิดสภาวะบางอยา่ง บางคนพดูคยุกนัได้ดี แตมี่จดุปะทะกนั
ทางความคดิ ลงรอยไมล่งรอย ซึง่ธรรมดามากของการท างานร่วมกนั หรือการปะทะกบัประสบการณ์ตรงท่ีร้อน
มาก และเวลาจ ากดั มีความเครียดตา่งๆ เป็นความจริงในชีวิตท่ีต้องเผชิญ อยากจะให้ได้ลองแลกเปล่ียนกนั  
 มีสองหวัข้อด้วยกนั อยากบอกวา่กระบวนการ reflection เป็นกระบวนการใคร่ครวญสะท้อนคิด ไมใ่ช่
แคม่าเลา่กนัวา่ไปท าอะไรมา แตอ่ยากให้เราเร่ิมต้นด้วยการใคร่ครวญสภาวะท่ีเกิดขึน้จริงๆ โดยปกตเิราจะท า
กระบวนการเหลา่นีห้ลงัจากท าชิน้งานเสร็จทนัทีเลย เพราะให้ความรู้สกึสดใหม ่ความรู้สกึยงัร้อนๆ อยู ่ซึง่ดีไป
แบบหนึง่ แตอ่าจจะท าให้แง่มมุบางอยา่งหายไป แตอี่กวิธีหนึง่ เราท าแล้ว นอนคืนหนึ่ง ออกจากสภาวะนัน้ชัว่
ครู่ จะท าให้เกิดการตกตะกอนของประสบการณ์นิดหนึง่ ไมไ่ด้นานเกินไป ความรู้สกึยงัอยู ่แตจ่ะท าให้เรา
สะท้อนในแง่มมุท่ีเป็นตะกอนใสขึน้กวา่เดมินิดหนึง่ เลยมีมิตขิองความคิด ความรู้บางอยา่งขึน้มาด้วย อยากให้
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แบง่ปันกนั เพราะกระบวนการ reflection ส าคญัตอ่กระบวนการเรียนรู้มากๆ  
 อยา่งแรก อยากให้สะท้อนกระบวนการท างานกลุม่วา่เป็นอยา่งไรบ้าง เกิดอะไรขึน้ อยากให้เราท้าทาย
ตวัเอง กล้าจะยอมรับทัง้ดีไมดี่ แม้เกิดกบัตวัเราในมมุท่ีไม่โอเค เม่ือวานเราโกรธ เราอิจฉาเพ่ือน เราร าคาญ 
กล้ายอมรับสภาวะนีข้องตวัเองหรือเปลา่ แล้วแบง่ปันมา หรือมีมมุท่ีดี แตเ่ราอยากให้กล้ายอมรับสภาวะท่ี
เปราะบาง ไมโ่อเค น่ีเป็นการเตบิโต ไมใ่ชมุ่ง่แตเ่สพด้านดี เพราะสิ่งท่ีเป็นข้อเปราะบาง ข้อจ ากดั เรามกัจะ
ปกปอ้งไว้ 
 สอง อยากให้สรุปผลการเรียนรู้สองวนัท่ีผ่านมา ทัง้ถ่ายรูป งานเขียน และวิดีโอ อยากให้ล าดบัขัน้ตอน
ในแตล่ะวนัวา่ เราท าอะไรไปบ้าง เวลาเรากระโจนไปอยูใ่นปรากฏการณ์เลย เราจะงงๆ เพราะเราอยูใ่นสนาม 
แตว่นันีเ้ราถอยออกมานิดหนึง่วา่เราท าอะไรลงไป ด้วยการคยุล าดบั 1 2 3 4 การท่ีเราล าดบัได้แสดงวา่เรา
สะท้อนประสบการณ์ท่ีมีร่วมกนัได้ ในสายตาท่ีกระเถิบออกมานิดหนึง่ แล้วเราจะคว้าประสบการณ์นีไ้ปตอ่ยอด
กบัประสบการณ์เดมิของเรา เพ่ือจะไปขยายผล ถ้าต้องสอนหรือแนะน าคนอ่ืนเราจะนึกออก แตถ้่าวิทยากร
บอกวา่เร่ิมต้น 1 2 3 4 5 อย่างนีน้ะ ไมได้ทบทวนด้วยตวัเราเอง ผลจะไมเ่หมือนกนั และลองดวูา่มีการ
เปล่ียนแปลงในตวัเรา มีความคดิใหม่ แวน่ตาใหม ่โลกทศัน์ หรือความรู้สกึใหม ่หรือเกิดการเรียนรู้ในสองวนันี ้
แลกเปล่ียนกนัในทกุมิต ิความรู้สกึเป็น heart ความรู้เป็น head สว่นทกัษะเป็น hand 
 กระบวนการท่ีเรามาเรียนรู้ร่วมกนัจงึไมใ่ชก่ารท าส่ือ ท าวิดีโอ เขียนสารคดีให้นา่สนใจ ในเชิงเทคนิคหา
เรียนกนัได้เยอะแยะ แตส่ าหรับโครงการผู้น าแหง่อนาคต สิ่งท่ีพวกเราท าคือใช้เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือจะไป
สร้างการเปล่ียนแปลง สะท้อนในวงเล็กก่อนสกั 30 นาที แล้วเราคอ่ยมาแลกเปล่ียนกนัวา่ เรามีแง่มมุอะไรท่ี
นา่สนใจร่วมกนัในกลุม่ใหญ่ 
 
 (แตล่ะกลุม่ถ่ายท าวิดีโอสะท้อน หนึง่ กระบวนการท างานของกลุม่ สอง ล าดบัขัน้ตอนการท างานในแต่
ละวนั – 40 นาที) 
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 อาจไมต้่องน าเสนอพร้อมกระดาษปรู๊ฟ เพราะคยุรายละเอียดกนัไปแล้ว แตเ่สนอประเดน็ส าคญัๆ รู้สึก
วา่จดุนีน้่าสนใจ เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกนั พอสงัเขป ไมต้่องลงรายละเอียด แล้วเราจะติดกระดาษให้
เพ่ือนๆ ดรู่วมกนั  
 ไปทีละข้อ ข้อแรก การสะท้อนกระบวนการกลุม่จากการท างานวิดีโอร่วมกนั แตล่ะกลุ่มเห็นอะไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เม่ือวาน 5 คน แตล่ะคนเยอะ สิ่งท่ีนา่รักมาก คือพอเยอะ แตท่กุคนยอมตาม ยอมรับ ยอมใจ
กนัและกนั หลงัจากนัน้เราก็วางใจจะท างานกนัและกนั เม่ือวานจริงๆ ไมไ่ด้มีแผนอะไรเยอะ แตเ่ราตัง้ใจแล้วมนั
ก็ออกมาแบบงดงาม น้อยแตม่าก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กลุม่นีมี้ความพิเศษวา่ 4 คนท่ีอยูร่่วมกนัตา่งท่ีมาหมดเลย คนหนึง่อยูอี่สาน คนหนึง่เป็นเผา่อา
ขา่ คนหนึง่เป็นคนเหนือ อีกคนหนึง่อยูโ่คกสลงุ เร่ิมต้นการท างานเลย คือการปรับจนูความคดิเห็น วา่เราจะคยุ
อยา่งไรให้ส่ือสารให้เข้าใจกนั วา่สิ่งท่ีเราอยากท าจะเป็นอยา่งไร หรือเราจะเข้าใจน้องไหม จะถามอยา่งไรให้เขา
อธิบายยาวขึน้ ให้เราเข้าใจแตล่ะคนมากขึน้ หลงัจากนัน้หาจดุท่ีเหมือนกนัมารวมกนั  
 สดุท้ายเรามีเปา้หมายเดียวกนัอยา่งหนึง่ พอมาคยุกนัจริงๆ ความคิดถึงเอ็นวีหนึง่ชิน้ของแตล่ะคนไม่
เหมือนกนั แตท่ัง้หมดสามารถปรับเปล่ียนสิ่งเหลา่นัน้ แรกๆ เครียด แตมี่จดุผอ่นคลายเพราะเห็นร่วมกนัอยา่ง
หนึง่ จะมีพลงัในการท างานในรูปแบบของความตา่ง ความตา่งสร้างสิ่งท่ีเราไมค่าดคดิกบัมนัได้เสมอ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เม่ือวานกลุ่มเราเหมือนขาดการวางแผนการท างาน เหมือนทกุคนรู้วา่จะท าเอ็มวี แต่ภาพไม่
ชดัวา่จะท าอยา่งไร เราท าแบบอารมณ์น าทางมาก เวลาสองชัว่โมงเขียนเนือ้เพลง เราคดิไมไ่ด้ในห้องนี ้แตม่า
คดิได้ตอนไปหายายคนนัน้คนนี ้ต้องท าเองแล้ว เหมือนเราใช้ดนตรีบ าบดับางอยา่ง แล้วชว่ยกนัคิดก็ท างาน
ออกมาได้ แตเ่ม่ือวานอารมณ์พาไป เนือ้ท่ีพดูยงัคิดกนัสดๆ เลย 
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พฤหัส: มมุนีมี้ความนา่สนใจเร่ืองความแตกตา่งหลากหลาย เป็นจดุส าคญัหรือจดุแข็งท่ีได้เรียนรู้ เพราะเราไม่
เคยรู้จกักนัมาก่อน พืน้ฐาน โลกทศัน์ไมเ่หมือนกนั น่ีเป็นจดุใหญ่มากของการเรียนรู้ในโลกยคุใหมห่รือโลก
อนาคตตอ่ไป เร่ืองความร่วมมือเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ เป็นทกัษะท่ีต้องฝึก ต้องท า ดจูากยทูบูไมไ่ด้ อา่นหนงัสือ
ไมไ่ด้ ต้องเจอจากประสบการณ์ของตวัเอง เด็กรุ่นใหม่ต้องมีทกัษะเร่ืองนีจ้ากการลงมือท าร่วมกนั เพราะต้อง
อยูใ่นสงัคมท่ีแตกตา่งหลากหลายมากๆ ถ้าไมมี่ทกัษะนีจ้ะอยูย่าก ส าคญัมาก โดยเฉพาะพวกเราถ้ามองสงัคม
ด้วยแวน่ของผู้น าแหง่อนาคต ทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทกัษะส าคญัของการท างานในอนาคต 
 อีกเร่ืองหนึง่ บางครัง้โดยธรรมชาตขิองเรา เราถกูหลอกให้คุ้นเคยกบัการใช้หวัคิดมาก แล้วเราจะต้อง
คดิให้ทะลปุโุปร่ง ให้เสร็จก่อนแล้วคอ่ยลงมือท า ต้องวางแผนเอ็มวีให้ชดัแล้วคอ่ยท า แตใ่นโลกความจริงไมไ่ด้
เป็นแบบนัน้ กลุม่นีบ้อกว่ายงัคดิไมเ่สร็จ แตเ่วลาก็เร่งเข้ามา เครียดนะ แล้วลงมือท าไป อาจจะคิดระดบัหนึง่
เห็นแผนลางๆ แล้วลงมือท าเลย จะคอ่ยๆ เห็นทางเพิ่มเติมจากการลงมือท าไปด้วย กลุม่นีส้ะท้อนตรงนีไ้ด้
นา่สนใจ ท่ีบอกวา่ถกูหลอกเพราะในระบบการศกึษาแบบเดมิเราให้คณุคา่กบัความคิดมาก บางทีความคดิก็
หลอกเรา คุ้นเคยกบัการท างานแบบเดมิ กลุม่นีใ้ช้หวัใจ ใช้ความรู้สกึน า แล้วลงมือท าไปด้วย แล้วความคดิจะ
ตามมา บางอยา่งไมต้่องยึดเอาแบบแผนแบบเดียว แตใ่นบางสถานการณ์อาจต้องใช้วิธีการอ่ืนๆ เข้ามาชว่ย 
 
แจ็ค: ยิ่งระบบการใช้หวัมาก เป็นเชิงข้อมลู จะยิ่งหลอกง่ายมาก แตท่ี่หลอกไมไ่ด้คือการลงมือท าด้วยตวัเอง 
ความรู้สกึด้วยตวัเอง ใครก็มาหลอกเราไมไ่ด้ เราจะรู้เองวา่การกระท าท่ีแท้จริงของเราเป็นอยา่งไร แตค่วามคิด
หลอกได้ด้วยแบบเรียน แตเ่ราไมค่อ่ยตดิตัง้เร่ืองเหล่านีใ้ห้กบัเด็ก 
 
อ๊อฟ: เป็นเร่ืองพืน้ท่ีด้วยนะครับ พอกลบัมาท่ีความรู้สกึและจริงใจท่ีแตล่ะคนมีเท่ากนั จะไมถ่กูเบียดบงัพืน้ท่ี 
แตถ้่าเราเอาแตค่วามคดิ คนท่ีคดิมากกว่าและพดูมากกว่าจะเบียดบงัพืน้ท่ีเพ่ือน คนไมก่ล้าเข้าไปก็ไมเ่กิดการ
เรียนรู้เลย  
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พฤหัส: คนท่ีต าแหนง่สงูกว่า แก่กวา่ ประสบการณ์มากกวา่ ความรู้สงูกวา่ จะไปกินพืน้ท่ีของคนอ่ืน สงัเกต
ตวัเองด้วยนะ การสร้างพืน้ท่ีร่วมกนัมีความส าคญั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากตอ่ประเดน็เลยคะ่ เพราะในกลุม่มีทัง้วยัท่ีแตกตา่ง ประสบการณ์แตกตา่ง และมาจาก
คนละพืน้ท่ีด้วย และเป็นครัง้แรกท่ีเจอกนั เพราะอีกสองคนไมไ่ด้ร่วมเม่ือวาน ต้องมาท างานด้วยกนั ช่วงท่ีคิดวา่
จะท าหวัข้ออะไร เป็นช่วงท่ีอึนมาก พอต้องถ่ายคลิป เนือ้หามาเตม็ ผู้ก ากบัเราก็เร่ิมเครียด เพราะเขาอยากท า
ให้สนกุในแบบวยัรุ่น แตไ่ด้สาระ แตพ่วกปา้ๆ จะเอาเนือ้หา  
 อยา่งหนึง่ท่ีก๊วยพดูแล้วชอบคือ บางจงัหวะพอรู้ตวัต้องถอย เพ่ือให้เขาได้แสดงพืน้ท่ีของเขาบ้าง 
โดยเฉพาะตอนท่ีให้เขียน 3s (start – story – stop) พ่ีบอกวา่ขอไปห้องน า้ เขียนเลย ตอนแรกน้องเขาไมก่ล้า
เขียน เพราะมีพ่ีบอกวา่อยากให้เป็นสกู๊ปขา่ว แตน้่องบอกวา่หน้าตาเป็นอยา่งไรยงัไมรู้่ เลยอดึอดั เพราะเขา
อยากท าวาไรตี ข าๆ ก็เลยไปไมเ่ป็น แตข้่อดีของเขาคือ พอพ่ีไปห้องน า้ เขาอยากเขียนอะไรก็เขียนไปก่อน  
 พอกลบัมา 3s เสร็จเลย ดีมาก เพราะเส้นเร่ืองชดั สบายแล้ว ตวัเองยอมรับเลยวา่น้องเขาไปได้แล้ว 
รอด เราไมต้่องท าอะไรมาก และจริง พอน้องเขาเห็นภาพ เขาสนกุ ได้ท าอยา่งท่ีเขาชอบ เห็นภาพด้วย เรา
ออกแบบกนันิดหน่อยว่าจะถ่ายฉากไหนก่อน พอไปถึงหน้างานคอ่ยวา่กนั เป็นสิ่งท่ีได้เรียนรู้กบัน้องมากๆ เลย 
 พอไปถึงสนามจริง จะมีทัง้ความร้อน และน้องเขามีประสบการณ์นกัขา่วพลเมืองมาก่อน ต้องมีช็อต
ใกล้ ช็อตไกล ขึน้บนัไดสถานีขึน้ลงหลายรอบ แล้วเราเขา่ไมดี่ แตเ่ห็นความตัง้ใจของน้องวา่อยากให้ดดีู มีมิติ 
หนึง่ช็อตต้องถ่ายหลายรอบ มมุนีม้มุนัน้ ท าให้งานนา่สนใจ ต้องชมวา่ท าให้เราได้เรียนรู้ ตอนแรกเรางงๆ แตส่กั
พกัเร่ิมเข้าใจเขา เพ่ือนๆ จะเร่ิมเข้าใจการถ่ายท าท่ีมีมิต ิตอนหลงัท างานเร็วมาก เร่ิมสนกุ บอกให้ท าอะไร ท า
เลย ไมค่ดิมาก เลยคิดวา่เป็นการเรียนรู้บนความตา่ง และบางครัง้เราต้องรู้ว่าบทบาทของเราอยูต่รงไหนด้วย 
บางเร่ืองเราไมป่ระสบการณ์ ต้องให้พืน้ท่ีน้องเขาบ้าง เลยได้งานท่ีดี เราท าเองไมไ่ด้หรอก เพราะเรามีแต่
ความคดิ แตเ่ราท าได้เพราะน้องเขามีพืน้ท่ีได้สร้างสรรค์จากประสบการณ์ของเขา 
 
พฤหัส: อย่างหนึง่ท่ีส าคญัคือ ความไว้เนือ้เช่ือใจกนั แตม่ากกวา่นัน้คือเราต้องมีเปา้หมายเดียวกนั ถ้าเราไม่
เห็นเปา้หมายร่วม จะไมรู้่วา่ท าไปเพ่ืออะไร ไปตอบโจทย์สดุท้ายอย่างไร แตพ่อเร่ิมเข้าใจวา่ต้องถ่ายแบบนีเ้พ่ือ
ไปใช้แบบนี ้จะไปสูอ่นันัน้ ค าหนึง่ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นทีม หรือองค์กรการเรียนรู้ Shared vision เป็น
หวัใจส าคญัข้อแรก การเข้าใจวา่เราก าลงัจะไปท่ีไหน ไปสูอ่ะไร วิธีการไมเ่ป็นไร คอ่ยเตมิทีหลงัได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: สิ่งท่ีได้เรียนรู้คือ ตวัผมมีความกลวัเร่ืองอาย ุวยั ตอนแรกคนนีเ้ป็นเหมือนผู้จดัการ เคลียร์พืน้ท่ี 
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แตต่อนแรกไมค่ดิวา่เขาจะแสดงได้ดีขนาดนี ้แล้วผมเป็นคนท่ีคอ่นข้างจะจริงจงัเวลาถ่ายวิดีโอ แตจ่ะสัง่พี่เขาได้
ไหม ไมก่ล้าสัง่ ตอนแรก ฉากจบัมือ มองหน้ากนัซ้ายขวา แตพ่อเป็นฉากของพี่สุ้ย ว่าต้องเดินมาทางนีน้ะ ทกุ
คนห้ามมองกล้องนะ เพราะทกุคนจะตดิเร่ืองการมองกล้า เม่ือวานตวัเองนิสยัไมดี่ ชอบสัง่ แม้แตค่นท่ีไมรู้่จกัใน
ร้านอาหาร ผมยงัสัง่เขาเลย ต้องขอบคณุทีมท่ีผมสัง่เสร็จ ต้องไปอธิบายเขาอีกรอบว่าเพราะอะไร ท าไมถึงต้อง
ท าแบบนี ้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กลุม่เรามีสามคน โชคดีตอนท่ีมาจากหลากหลายท่ี แตเ่หมือนทศันคต ิมุมมองไปทางเดียวกนั 
พอเราพดูคยุ วางแผนแล้วมีเปา้หมายชดัเจน ออกพืน้ท่ี ไปบ้านเปา้หมายท่ีเราวางไว้ว่าจะไปถ่ายท าชีวิตคน 
เอากลบัมาเป็นคนท่ีเราถ่ายท า แตพ่อเราไปถึงแล้วไมอ่ยู่บ้าน เกิดปัญหา ท าอยา่งไรดี ต้องแก้ปัญหา เปา้หมาย
เราเปล่ียนทนัที กลบัมาเร่ิมต้นใหมใ่นพืน้ท่ี เวลากระชัน้แล้ว เลยต้องมองวา่อะไรอยู่ในพืน้ท่ีใกล้ตวัเรา เอาภมูิ
หลงัมาใช้ประโยชน์ เลยเอาประสบการณ์เดมิ ความรู้เดิม กลบัมาท าขนมเบือ้งกนัท่ีบ้าน เราต้องมาเตรียมงาน
และอปุกรณ์ใหมท่ัง้หมด แตเ่ป็นโอกาสท่ีดีท่ีปา้แดงเดนิมาพอดี เลยได้นกัแสดงมืออาชีพท่ีดีมาอยู่ในคลิปของ
เรา และมีน้องอนบุาลท่ีไปติดตอ่ขอยืมตวัมาจากโรงเรียนข้างหน้า น้องเป็นเดก็ท่ีไมช่อบท าตามค าสัง่ใคร เลย
ปลอ่ยให้น้องท าตามสะดวกของเขา ของเราอปุสรรคเป็นการสร้างโอกาส มีอปุสรรคหลายอย่างมาก ตัง้แต่
กระบวนการวางแผน แตส่ร้างโอกาสให้นกัแสดง ทีมงานของเราในการถ่ายท า เวลาถ่ายท า เราใช้มมุกล้อง
หลากหลาย แบง่กนัถ่ายมมุกว้าง มมุแคบ และเป็นการถ่ายตอ่เน่ือง เวลาน ามาตดัจะคอ่นข้างยาก ใช้เวลานาน 
และอปุกรณ์ส่ือสารท่ีเราใช้ เราไมไ่ด้เคลียร์เมม พอตดัเสร็จไมส่ามารถเซฟได้ ต้องมาลบภาพท่ีมีอยูใ่นมือถือ
เยอะมากและยงัไมไ่ด้เก็บ ต้องเสียสละไปเพ่ือเอางานไว้ เป็นการเสียสละตวัเองเพ่ือให้สิ่งดีๆ อีกสิ่งหนึง่มา  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มีปัญหาเกิดตลอดเวลา ... เขายอมให้สมัภาษณ์ แตใ่นการถ่าย พ่ีเขาท าได้หลายอยา่ง เอาขา
ตัง้กล้องมาด้วยน่าจะถ่ายเก่ง ตวัเองคดิวา่ไมน่า่จะพดูได้เก่ง เลยให้พ่ีเขาเป็นคนสมัภาษณ์ ตวัเองขอถ่ายรูปให้ 
จริงๆ กลวั แตไ่มถ่ามใคร เลยตัง้กล้องผิดด้าน เรียนรู้เทคนิคไป ต้องเรียนรู้ตลอด พอกลบัมาแล้ว เราอดัมาเยอะ
มาก เพราะไมมี่ใครมีประสบการณ์ ตอนคยุก็เวลาน้อย จะท าอยา่งไรให้อยูใ่นเวลา เพราะเกินเยอะมาก ต้อง
ตดัๆ เลยให้น้องเป็นคนตดั ต้องนา่ช่ืนชมน้องมาก ท่ียอมเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กลุม่หน ูต้องขอบคณุทกุคนท่ีชว่ยกนั ไม่ยอ่ท้อ มีพลงับวกในการท างาน แม้จะไมมี่
ประสบการณ์ แตก่ารเจอปัญหา ท าให้เราได้คดิได้แก้ปัญหา ต้องขอบคณุพ่ีๆ ทกุคนคะ่ 
 
พฤหัส: สิ่งส าคญัของทกุกลุ่มคือมีเวลาจ ากดั สถานการณ์บีบคัน้ มีปัญหาไมไ่ด้ดัง่ใจ แตส่ิ่งส าคญัคือเราจะไม่
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เลิก พยายามท างานตอ่ไป เป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม  
 ข้อสอง ล าดบัขัน้ตอนของกิจกรรม เราคยุกนัในรายละเอียดไปแล้ว จะขอข้ามไปก่อน แล้วจะให้อ๊อฟ
มาชว่ยตบวา่เราท าอะไรไปบ้างในสามวนัท่ีผา่นมา  
 เอาโดยรวมๆ วา่เราเกิดการเปล่ียนแปลงอะไร เกิดข้อเรียนรู้อะไร ทกัษะใหม ่การเรียนรู้ใหม ่หรือข้อ
ค้นพบอะไรจากการมาเจอกนัในเวิร์กช็อปนี ้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้เร่ืองการส่ือสารและรับสาร เราจะพดูอยา่งไรให้คนตา่งท่ีตา่งทางมาให้เข้าใจสิ่งท่ีเราพดู ถ้า
พดูไปแล้วไมเ่ข้าใจ ต้องหาค าพดูใหม ่และต้องฟังในสิ่งท่ีเขาจะพดูด้วย ถ้าบอกมาแล้วเราไมเ่ข้าใจ ต้อง
พยายามนกึค าถาม เพ่ือให้เราเข้าใจเขามากขึน้ และสิ่งท่ีรู้สกึเหมือนกนัคือ ดนตรีชว่ยบ าบดัเยียวยาทกุสิ่ง ท า
ให้เรามีอารมณ์ผ่อนคลาย พอผอ่นคลาย จินตนาการก็เกิด ได้แนวคิดอะไรแปลกใหม่ สิ่งท่ีเคยถกูปิดกัน้ คิดไม่
ออก เหมือนกบัท าไมไ่ด้ ไปไมไ่ด้ จะเร่ิมกลบัมาหาเราอีกครัง้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้เรียนรู้เร่ืองการท่ีจะใช้ความรู้สึกน าจริงๆ เหมือนเราก็ยงัรู้สกึว่าท าได้ไมดี่ พอเร่ิมต้นจะท า
อะไรสกัอย่าง เราใช้ความคดิก่อน เรารู้สกึอยากจะให้คนอ่ืนชอบงานของเราก่อน ก่อนจะเร่ิมใช้ความรู้สกึ พอ
เราเร่ิมจากตรงนัน้ เหมือนกบัเราใช้ความคิดน าไปแล้ว พอเรามากิจกรรมแบบนี ้มีขัน้ตอนแบบนี ้ท าให้เราเร่ิม
เรียนรู้มากขึน้วา่ ก่อนท่ีเราจะเร่ิมต้น ลองมารู้สึกจริงๆ ปลอ่ยวางผลลพัธ์ไปก่อน เราน่าจะรู้สกึมีความสขุกบังาน
ของเรามากขึน้ แตเ่ราไมรู้่หรอกว่างานของเราจะดีกว่าหรืออย่างไร แตเ่ราจะรู้สกึดีกบัสิ่งท่ีท าไป 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: หนรูู้สึกทึง่กบัท่ีมะขามปอ้มท่ีจดักระบวนการให้ หนรูู้สกึตัง้แตต่อนเขียนแล้ว เป็นกระบวนการ
ท่ีคอ่ยๆ ให้ท าทีละอยา่ง แตท่กุๆ กระบวนการแตะความรู้สกึของตวัเอง เลือกภาพตามโจทย์ แล้วเรารู้สกึอะไร
กบัค านัน้ หนคูิดวา่ไมน่า่จะเขียนได้ด้วยค าพดูเหล่านี ้แตพ่อตอนท่ีเราลองมาเขียนแล้วใช้อารมณ์ในการเขียน 
เขียนได้นะ ย้อนกลบัมาดวูา่ ทกุกระบวนการแตะกบัความรู้สกึหมดเลย แม้แตก่ารเลือกประเด็น หนรูู้สึกทึง่ วา่
กระบวนการแบบนีท้ าให้เราท างานได้ ซึง่เราไมเ่คยเจอกระบวนการท ากิจกรรมมาก่อน 
 
พฤหัส: ถ้าเราท างานส่ือสาร การไปแตะถึงความรู้สกึส าคญัมาก การไปแตะถึงหวัใจของคนรับสารจ าเป็นมาก 
แตก่่อนจะแตะถึงหวัใจคนรับสาร ขอให้เราแตะถึงหวัใจของตวัเราเองในฐานะของคนส่ือ วา่เราก าลงัรู้สกึอะไร
อยู ่แล้วดงึความรู้สกึนีอ้อกไปสูค่นอ่ืน เพราะถ้าเราไมซ่ื่อสตัย์ตอ่ความรู้สึก ไมมี่ทางไปสมัผสัใจของผู้อ่าน ผู้ รับ
สาร น่ีเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัของการเป็นส่ือ ตอ่ให้สวยงามแคไ่หน ก็ไมถ่ึงใจ ไมมี่ประโยชน์กบัการส่ือสาร 
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อ๊อฟ: มนัท าให้เรากล้าพดูถึงงานของเราได้ ว่าท าไมเราถึงท างานนี ้แตถ้่าเราคิดอยา่งเดียวว่าท างานให้เขา
ชอบ แตพ่อเขาชอบขึน้มา แล้วเราไมส่ามารถตอบเขาได้วา่ท าไม งานจะไมไ่ด้อยูก่บัเรา 
 
พฤหัส: อยากให้อ๊อฟชว่ยขมวดสิ่งท่ีเราท าในสองวนัท่ีผ่านมา ร าลึกถึงล าดบัขัน้ตอน 
  

 
 
อ๊อฟ: จริงๆ กระบวนการตา่งๆ ถกูหดเหลือสองวนั วนัแรก กลบัมาท่ีการ sensing ความรู้สกึ มากกวา่แคห่วัคิด 
ตามอง กลบัมาส ารวจตวัเองผา่นเฟรมวา่ เรารู้สึกกบัมนัอยา่งไร มีมมุมองกบัมนัอยา่งไร เพ่ือจะไปสูก่ารหาเร่ือง
เลา่  
 ตอ่มาเร่ืององค์ประกอบของ street photo ท่ีเอามาเสริมเพ่ือส่ือสารแล้วให้คนสนใจ หยดุด ูจะมีเชิง
เทคนิค สี แสง เงา แล้วเราทดลองไปถ่าย เอามาประกอบ ซึง่บางทีแคเ่ร่ือง element อยา่งเดียว ไมไ่ด้เก่ียวกบั
เนือ้หา ความคิด ความหมายเลย แตค่นท่ีดสูามารถเกิดความรู้สกึบางอยา่งได้ แคสี่บางสีก็ท าให้มีความหมาย
ได้ 
 พอเทคนิคแล้วมาสอดแทรกกบัสิ่งท่ีเราอยากจะเลา่ คือภาพถ่ายในชมุชน ความเป็นโคกสลงุ จะชว่ย
เตมิเนือ้หาให้มีความนา่สนใจและไปได้ไกลมากขึน้ คน สถานท่ี สิ่งของ วิถีชีวิต ด้วยเวลาอนัสัน้ และความร้อน 
เราไมไ่ด้ละเอียดกบัมนัทัง้หมด แตบ่างคนก็เลือกไปแล้ว วา่ฉนัรู้สกึกบัตรงนี ้ไปเปิด sensing มา อยา่งหนึง่ท า
ให้เราได้มองเห็นชมุชนในท่ีเดมิแตม่มุใหมห่รือความรู้สึกใหม ่แล้วกลบัมาตัง้ค าถามกบัตวัเอง 
 ภาพถ่ายชมุชนเป็นการส ารวจเชิง sensing กบัพืน้ท่ีจริง เรียนรู้จากพืน้ท่ีจริง กลบัมาเขียน จาก
สิ่งแวดล้อมข้างนอกกลบัมาท่ีตวัเอง สิ่งท่ีเห็นข้างนอกกลบัมาปะทะกบัความเป็นคนนอกกบัคนในจากสิ่งท่ีเรา
ไปเห็นวา่แล้วเรารู้สกึอยา่งไรกบัมนั อะไรท่ีเราจะเลา่ออกมา ผา่นความรู้สกึและวตัถดุิบ กลายเป็นงานเขียน
สร้างสรรค์ ซึง่ไมใ่ชเ่ชิงสารคดีท่ีต้องเลา่บรรยายความจริงหมดทกุอยา่ง แตเ่ป็นการประกอบสร้าง ผา่นเร่ืองเลา่
ท่ีเหนือจริง ผา่นเร่ืองแตง่ท่ีมีบางอย่างเป็นหวัใจส าคญัของชมุชนและตวัเรา 
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 สดุท้าย เม่ือท าเสร็จแล้วต้องส่ือสาร เป็นตวัอยา่งการส่ือสารชมุชนในรูปแบบนิทรรศการ ถ้าเรามีเวลา
มากกวา่นี ้พฒันางานให้มีคณุภาพมากขึน้ ก็สามารถจะเรียกชาวบ้านมามีสว่นร่วม มาด ูมาแอคทีฟด้วยกนัได้ 
ชาวบ้านจะเห็นตวัเขาในงานของพวกเราด้วย วา่เรามีมมุมองตอ่เขาและชมุชนอย่างไร  
 
แจ็ค: ถ้าชาวบ้านเห็นตวัเอง จะเสริมพลงัให้เขามากๆ เพราะเขามาอยู่หลายสิบปี แตอ่ยูด้่วยความคุ้นชิน แตมี่
คนมาสร้างมมุใหม ่เขาจะรู้สึกมีพลงัมาก  
 
อ๊อฟ: เขามีตวัตนมากขึน้ผา่นการส่ือสาร ซึง่ไมใ่ชแ่คช่าวบ้านท่ีเห็น แตย่งัรวมถึงวยัรุ่นท่ีขบัรถแว้นอยูด้่วย หรือ
คนอ่ืนๆ ท่ีไมเ่คยมีตวัตนในชมุชนนีเ้ลย ได้มีตวัตนขึน้มา 
 วนัท่ีสอง เป็นเร่ืองวิดีโอ วนัแรกอาจจะท างานเก่ียวกบัตวัเองเยอะ แตว่นัท่ีสองเป็นการท ากระบวนการ
กลุม่ ของจริงคือการปะทะกบัคนอ่ืน การพบเจอความรู้สึกท่ีเราชอบหรือไมช่อบ การดีลกบัความไมเ่วิร์ก ไมเ่ป็น
จริงตา่งๆ ปัญหาเฉพาะหน้า เร่ิมแรก เราต้องรู้ว่าจะเลา่อะไร พากนัไปหาว่าอะไรท่ีกลุม่เราสนใจ ความสนใจ
อาจจะตา่งกนัก็ได้ แตจ่ะคยุกนัอย่างไรเพ่ือหาข้อตกลงว่าเราจะเลา่สิ่งนีก้่อน และท่ีส าคญัคือ เวลาจะเลา่เร่ือง
ชมุชน นอกจากจะรู้สกึและน่าสนใจแล้ว ควรตัง้ค าถามกบัมนัด้วย ถ้าเราไมต่ัง้ค าถามและท าไปอย่างท่ีตาเห็น
เฉยๆ ก็จะไมต่า่งจากสิ่งท่ีถกูคดิหรือบนกเูกิลหรือแบบเรียนไทยท่ีเขาสอนกนัมา เพราะไมมี่การตัง้ค าถาม การ
ตัง้ค าถามจะท าให้เห็นมมุมองใหมต่อ่สิ่งเดมิ ตอ่ชมุชนเดิม  
 ตอ่มา เลา่อยา่งไรให้นา่สนใจ เป็นเร่ืองรูปแบบการเลา่ตา่งๆ แบบเป็นสารคดี สกู๊ปขา่ว สมัภาษณ์ รีวิว 
และวิธีการเลา่ จะมีเทคนิคการเลา่ท่ีไมต้่องเลา่ตรงๆ แตท่ าให้สนกุ นา่สนใจ นา่ติดตามขึน้ มีความรู้สกึแบบ
ไหนดี  
 เม่ือรู้วา่จะเลา่อยา่งไร ก็ออกแบบการเลา่ ท า storyboard ในความเป็นจริง อาจจะต้องมีธีม มีบท แต่
เราเวลาน้อย เลยรวมๆ กนัใน storyboard เพ่ือให้ทีมเห็นเปา้ร่วมกนัวา่จะไปถ่ายอะไรกนั  
 สิ่งท่ีเรียกวา่ what กบั how ในภาษาภาพยนตร์เรียกวา่ pre-production การเตรียมงานถ่ายท า เป็น
ชว่งของการถกเถียงกนัมากแล้ว เพราะเวลาเข้าสูพื่น้ท่ีถ่ายท าแล้ว เราจะไมมี่เวลามาเถียงกนั แตวุ่น่กบัการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไปแล้วไมเ่จอ ไมเ่หมือนท่ีเราคดิไว้เลยแตแ่รก แล้วเราจะท าอยา่งไรดี เป็นการเรียนรู้จาก
พืน้ท่ีจริง การท างานจริง และจากปัญหา มีคนบอกไว้วา่ เราไมส่ามารถจดจ าได้จากสิ่งท่ีส าเร็จ สิ่งท่ีดี แตเ่ราจะ
จดจ าสิ่งท่ีผิดพลาด ล้มเหลว เราท าแบบนี ้ตดัสินใจแบบนีแ้ล้วไมไ่ด้ผล มนัจะอยู่ในใจ แล้วเราจะรู้วา่ครัง้ตอ่ไป
ต้องท าอยา่งไร จริงๆ เราพาพวกคณุไปหาความผิดพลาด ไปหวัร้อนใส่กนั จะได้เห็นตวัเองด้วยวา่ ภาวะท่ีเรา
เจอสถานการณ์แบบท่ีไมเ่ป็นตามท่ีคาด เราเกิดความรู้สึกอยา่งไร เราจดัการกบัมนัอยา่งไร ผลเป็นอยา่งไร แล้ว
รอบหน้า ถ้าเป็นแบบนีอี้ก เราจะสงบลงไหม เราจะจดัการอารมณ์ตวัเองอยา่งไร 
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 แล้วมาสู ่post-production เลา่ใหมอี่กครัง้ มาก ากบัใหม่อีกครัง้ เป็นศลิปะในการเลา่ ท าอย่างไรให้สัน้
กระชบั นา่ติดตามและส่ือสารได้  
 สดุท้ายก็ฉายภาพยนตร์ เป็นเหมือนการ reflection ของเราอีกครัง้หนึง่ในสิ่งท่ีเราท าไป วา่เกิดสิ่งนี ้
ขึน้มา จะย้อนกลบัมาท่ีคนดแูละกลบัมาท่ีตวัเราอีกรอบ 
 

 
 
พฤหัส: น่ีคือกระบวนการท่ีเราท าลงไป โดยสรุป อยากจะมาขมวดวา่ถ้าเราเป็นคนท างานสร้างการ
เปล่ียนแปลง ทกุคนมีความตัง้ใจดี และอยากจะท าให้เร่ืองดีเกิดขึน้ แผข่ยายออกไปนอกจากชุมชนของเรา 
อยากจะขมวดว่า เวลาท่ีเราจะท างานส่ือสาร มีค าถามสามค า  
 หนึง่ อยากให้เราถามตวัเองชดัๆ วา่ why เร่ืองนีส้ าคญัอยา่งไร ท าไมเร่ืองนีต้้องส่ือสาร ถ้าถามค าถาม
นีไ้มช่ดั เปา้ไมช่ดั เราจะลอย ตอ่ให้มมุภาพสวย แตไ่มไ่ด้แก่น ทีมต้องตอบตวัเองเร่ืองนีใ้ห้ได้ก่อน  
 สอง what แล้วเราจะเลา่อะไร สิ่งท่ีเราจะเลา่ อาจจะหมายถึงเนือ้หา มมุมองง โลกทศัน์บางอยา่ง 
ความคดิหรือสิ่งส าคญัคือ ตัง้ค าถามบางอย่างท่ีจะน าไปสูก่ารหาค าตอบ เร่ืองราวในชมุชนมีอะไรนา่สนใจ  
 แล้วคอ่ยมาถามค าถามสดุท้ายวา่ how มีเยอะแยะเลย จะส่ือสารด้วยสารคดี ภาพถ่าย งานเขียน 
เม่ือก่อนต้องเป็นของนายทนุ ตอนนีโ้ลกเปล่ียนไป ภมูิทศัน์ของส่ือเปล่ียน เราสามารถท าส่ือได้ทกุคน อยูท่ี่วา่
เราจะมีเนือ้หาดีพอท่ีจะให้คนอ่ืนรู้สกึหรือเกิดการเปล่ียนแปลงได้หรือเปลา่  
 ทัง้หมดเราส่ือสารไปเพ่ืออะไร เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง เกิดการขยบัปรับตวั เกิดการตัง้
ค าถาม น าไปสูส่ิ่งท่ีดีขึน้ ช่วยกนัสร้างการเรียนรู้ของผู้คน เห็นคณุคา่ในบางสิ่งท่ีเราเห็น ด้วยการสร้างการมีสว่น
ร่วมของผู้คน มาชว่ยแก้ปัญหาบางอยา่งให้สงัคมน่าอยูม่ากขึน้  
 น่ีเป็นกรอบคดิโดยรวม 
 จริงๆ แล้วมีอีกอย่างหนึง่ท่ีส าคญัมาก แตอ่ยากจะให้โจทย์ไว้ก่อน อยากให้แตล่ะคนกลบัไปท่ีพืน้ท่ีของ
ตวัเอง โคกสลงุ เชียงราย อดุร ขอนแก่น วา่หลงัจากท่ีเราได้เรียนรู้ เราจะเอาความรู้ไปปรับใช้ในบริบทพืน้ท่ีของ
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เราอยา่งไร มีรูปแบบอยา่งไร แนวคิดอยา่งไร ระหว่างคยุก็อาจจะเอาเบรกมาทาน แล้วจะได้ปิดวงร่วมกนั 
 
พักเบรก 
11.2-11.35 น. 
 
 (แบง่กลุม่ตามพืน้ท่ีพดูคยุแลกเปล่ียนเร่ืองการน าความรู้ไปปรับใช้ในพืน้ท่ีของตวัเอง - 30 นาที) 
 
พฤหัส: สดุท้ายก่อนจะแยกย้ายกลบับ้าน เดินทางไกล อยากจะเปิดพืน้ท่ีในการรับฟัง เผ่ือใครจะมีสิ่งท่ี
อยากจะสะท้อนการมาเจอกนั 3-4 วนั อาจจะมีแง่มมุ ความประทบัใจ มีมมุมองบางอยา่งท่ีอยากจะ
แลกเปล่ียน แตอ่าจจะไมท่กุคน เพราะเรามีเวลาจ ากดั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ความรู้สกึมนักรุ่นตัง้แตส่องวนัท่ีผา่นมา สิ่งท่ีประทบัใจท่ีสดุคือการมีโอกาสพดูคยุแลกเปล่ียน
กนั เม่ือวานมีหลายคนพดูหลายๆ ประเดน็ แตท่ี่ชอบท่ีสดุเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ ก่อนท่ีจะมาท างานตรงนี ้
มีหลายๆ คนบอกกบัหนวูา่จะเป็นไปได้หรือ แตเ่ราเช่ือลกึๆ วา่นา่จะเป็นไปได้ เราเลยท าตอ่ แตเ่ม่ือวานพ่ีๆ 
หลายบอกว่ามนัเป็นไปได้ และชอบท่ีพ่ีเปาบอกวา่มนัเป็นไปได้อย่างไรไมรู้่ แตม่นัเป็นไปแล้ว เลยรู้สึกวา่ท าให้
เราเช่ือมัน่มากขึน้ และการท่ีเราได้รับแนวคิด ความคิดตา่งๆ การได้รับพลงัความเช่ือตรงนี ้ท าให้หนมูัน่ใจและ
เช่ือจริงๆ วา่มนัเป็นไปได้ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่เราจะขวนขวายสู้กบัมนันะคะ แตจ่ะเป็นการคอ่ยๆ ท าคอ่ยๆ 
ด าเนินไปอยา่งมีความสขุในทกุขณะ ทกุก้าวท่ีเราท า ตอ่ให้เป็นไปได้หรืออะไรก็ไมรู้่ แต ่ณ วนันีเ้ราโอเคกบัทกุๆ 
วนัอยูแ่ล้ว ขอบคณุจกัรวาลหรืออะไรก็แล้วแตท่ี่ท าให้ได้เจอกบัทกุคนในท่ีนีค้ะ่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคณุโอกาส ขอบคณุน้ามืด ขอบคณุทีมมะขามปอ้ม ขอบคณุทีมงานโครงการผู้น าแหง่
อนาคต ขอบคณุทกุๆ คน และขอบคณุตวัเองท่ีเปิดโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้ ได้มีเพ่ือนตา่งวยั มีเทคนิคตา่งๆ ใน
การกลบัไปใช้กบัตวัเราและชมุชน และขอบคณุตวัเองท่ีเปิดใจในการเข้าร่วมการอบรมในครัง้นี  ้
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมรู้สกึยินดีท่ีได้มาเจอพ่ีๆ ทกุคน ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซึง่ตัง้แตค่รัง้แรกท่ีอบรม
กรุงเทพฯ วา่เราจะมาโคกสลงุ ได้มาจริงๆ ประทบัใจมากท่ีเราได้เขียนความเรียงแล้วสะท้อนความเป็นตวัตน
ของเรา เม่ือเราได้ไลอ่า่นและดขูองเพ่ือนคนอ่ืน แตล่ะคนเขียนดีมาก สะท้อนตวัตนของตวัเราวา่ เรามีความ
บกพร่องตรงไหน อีกเร่ืองหนึ่ง ความรู้สองวนัท่ีเราได้ ไมว่่าการถ่ายภาพ หรือตดัตอ่วิดีโอ มีประโยชน์มากในการ
ท างานกบัเดก็ สามารถน าไปปรับใช้ได้เตม็ท่ีมาก แตเ่ราต้องเรียนรู้เพิ่มเตมิ ก่อนจะน าไปสอนให้กบัน้องๆ ท่ีจะ
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ตามมาในวนัข้างหน้า ขอบคณุพ่ีๆ ทกุคน อยากให้มีแบบนีอี้ก  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มาครัง้แรกมีสองค าท่ีเห็นแบบชดัเจน คือค าวา่เรียบง่ายกบันกัสู้  ท่ีน่ีท าให้เราเห็นวา่ความ
เรียบง่ายแท้จริงข้างในมีความเป็นนกัสู้มาก ไมจ่ าเป็นต้องลยุ หนกัหน่วงหรือแข็ง การท่ีข้างนอกเรียบง่ายแต่
ข้างในหนกัแน่นมัน่คงในเจตจ านง นา่จะเป็นพลงัในการตอ่สู้ ท่ีดีกวา่ ขอบคณุความเป็นนกัสู้ของโคกสลงุ จริงๆ 
เห็นในทกุคนท่ีไมต้่องลยุมาก แตสู่้จริง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จริงๆ ชีวิตเจอความรักมาเยอะมาก เพราะท างานเก่ียวกบัความสญูเสีย เลยเห็นความรักของ
ผู้คน และตวัเองได้รับความรักจากผู้คนเยอะมาก แตน่า่แปลกท่ีสองวนัมานี ้ท าให้ตวัเราสะท้อนมมุมองเร่ือง
ความกลวั ความพลดัพลากเยอะมาก เลยปิดโอกาสท่ีเราจะสมัผสัความรักแบบจริงๆ คือเราแครั่บรู้ผา่นหวัวา่มี
คนรักเรา แตค่วามรู้สกึข้างในเราไมอ่ยากรับความรัก เพราะเรากลวัวนัท่ีมนัจะไมมี่หรือต้องไป แตพ่อชว่งสอง
วนัมานี ้เห็นความรักในแง่มมุท่ียิ่งใหญ่มาก อยูก่บัแมแ่ดง พ่ีสาวพอ่มืด เรารู้เลยว่าท่ีน่ีขบัเคล่ือนด้วยความรัก
จริงๆ ทกุวนั แมแ่ดงจะถามว่าพอ่มืดเป็นอย่างไรบ้าง เราก็นัง่ฟังทกุวนั … ท าให้เราเห็นวา่ความรักท่ีเราคิดถึง
แคบจงั จริงๆ ความรักท่ีแท้จริงสร้างมวลพลงัท่ียิ่งใหญ่มากโดยไมต้่องกลวัอะไร สามวนันีมี้คณุคา่มาก 
 
พฤหัส: อยากจะให้พ่ีมุย่หรือพอ่มืดช่วยสะท้อนมมุมองในฐานะเจ้าบ้านจากท่ีพวกเราเป็นคนอ่ืน เป็นเพ่ือนมา
เย่ียมบ้าน มาใช้ชีวิตร่วมกนัสองสามวนั ว่าเป็นอยา่งไรบ้าง 
 
ประทีป อ่อนสลุง (มืด): ผมวา่สองสามวนัมานีท่ี้เรามีโอกาสอยู่ด้วยกนั ถ้ามองในฐานะท่ีโคกสลงุเป็นเจ้าบ้าน 
ท าให้เห็นพลงัของเครือข่าย ผมหมายถึงจริงๆ ถ้าเราท างานแบบโดดเด่ียว ไมว่า่เราจะเข้มแข็งแคไ่หน เราก็ไม่
สามารถจดัหลกัสตูรแบบนีไ้ด้ แตผ่มไมไ่ด้มองวา่โครงการผู้น าแหง่อนาคตหรือสสส.เป็นแหลง่ทนุ แตม่องวา่
เป็นเครือขา่ยท่ีจะมาหนนุเสริมการท างานของชมุชน ขององค์กรท่ีท าเร่ืองราวดีๆ ในสงัคม มมุท่ีสอง เห็นพลัง
ของเครือขา่ยท่ีเป็นคนท างานแบบพวกเราท่ีมีอยูท่ัว่ไปหมด น่ีเป็นแคบ่างสว่นของสงัคม มีโอกาสได้มาท างาน
ร่วมกนั ทัง้ๆ ท่ีบางคนไมเ่คยเจอกนัเลย แตค่ยุภาษาเดียวกนั รับและสง่พลงังานบางอยา่งให้กนัได้ ซึง่ในองค์กร
อ่ืนไมเ่ห็นมากนกั แตใ่นองค์กรแบบพวกเราท่ีมีเปา้หมายสดุท้ายร่วมกนัคืออยากเห็นผู้คนมีความสขุ พลงัตรงนี ้
เป็นพลงัท่ีส าคญัมาก อยากให้พวกเรารักษาพลงัแบบนีเ้อาไว้ และยิ่งถ้าเราท าให้พลงัพวกนีข้ยายออกไปชมุชน
อ่ืนๆ อีก ท าให้เราเช่ือวา่พลงัอีกตวัหนึง่ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนชมุชน ปกตชิมุชนเราไมมี่โอกาสจะจดัการเร่ือง
ส่ือ แตเ่ราเห็นว่าพลงัของส่ือท่ีไร้พรมแดน จะเป็นพลงัส่ือท่ีน าพลงัของชมุชนไปใช้ขบัเคล่ือนให้คนได้รู้จกั 
อนาคตจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและสงัคมได้ ถ้าเราใช้ตรงนีอ้ย่างพิถีพิถนั ชัว่ระยะเวลาไมน่าน
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มาก มีโอกาสจะเห็นการเปล่ียนแปลง เพราะว่าจากเราเร่ืองราวท่ีเราสง่ไป มีพืน้ท่ีต้นแบบจริงๆ มีกระบวนการ
ให้รู้วา่ทไอยา่งไร มีความรู้บอกวา่ถ้าท าแบบนีมี้ความรู้อะไร และจะท าให้คนอ่ืนรู้ได้ วงกว้างคือส่ือ และส่ือท่ีดี
ท่ีสดุคือส่ือท่ีเราผลิตเอง เพราะเรารูุ้วา่สิ่งท่ีจะกระทบหวัใจของคนในชมุชนและคนอ่ืนคืออะไร เราไมไ่ด้ท าส่ือ
พาณิชย์ แตท่ าส่ือเพ่ือสง่เร่ืองราวท่ีมีคณุคา่ให้กบัคนทัว่ไป  
 สดุท้ายนี ้ในฐานะของเจ้าภาพ ความเป็นชมุชนจะแบบนีแ้หละ เราต้องอยูอ่ปุสรรคหรือวา่ของท่ีเป็น
ปัญหา เป็นข้อจ ากดั แตเ่ราผ่านไปได้ ถ้าท างานจริงๆ เราก็จะเจอปัญหาแบบนีแ้หละ ถ้าเราข้ามผา่นได้ จะท า
ให้เรารู้สกึมีความสขุ 4 วนันีถ้้าอะไรไมไ่ด้รับการดแูลหรือขาดตกระบวนการพร่อง ต้องขอโทษ แตถ้่ามาเจอ
เร่ืองราวดีๆ ให้เขียนเลา่เร่ืองราวท่ีน่ีให้คนทัว่ไปรับรู้วา่ยงัมีคนและชมุชนแบบนีอ้ยู ่และอยา่ลืมติด #โคกสลงุ 
ด้วย ขอบคณุมาก 
 
พยอม อ่อนสลุง (มุ่ย): พ่ีรู้สกึขอบคณุและมีความสขุมากกบัการต้อนรับทกุคน รู้สกึวา่ทกุคนอาจจะเคยมา
ท่ีน่ีก่อนก็ได้ เพราะรู้สึกผกูพนั เม่ือก่อนจะเจอพ่ีเปา พ่ีสุ้ย กาโระ และเจ้าหน้าท่ีโครงการ จนรู้สกึเป็นสว่นหนึง่
ของครอบครัวไปแล้ว ตดิตามและศรัทธาการท างานมาตลอด ยิ่งมาเจอน้องๆ ทีมมะขามปอ้มซึง่มี
ความสามารถมาก ช่ืนชมวา่เดก็รุ่นนีเ้ก่งมาก มีความสขุกบัการดแูล ไมรู้่สกึเหน่ือยเลย อยากจะบอกวา่ท่ีน่ีเป็น
พืน้ท่ีท่ีต้อนรับคนก็เยอะ แตค่รัง้นีมี้ความหมายกบัท่ีน่ีมาก หลงัจากทกุคนกลบัไปแล้ว ยงัให้เร่ืองราวดีๆ ของท่ีน่ี
เอาไว้ เม่ือกีค้ยุกบัในกลุม่โคกสลงุ เห็นพลงัของเดก็ๆ ท่ีจะท าโนน่ท าน่ี เราอยากจะให้คนรุ่นหลงัมาสานตอ่ แต่
เม่ือก่อนเราได้แตพ่ดู แตไ่มรู้่วา่จะท าอยา่งไรให้เขามาสานตอ่ได้ แตก่ระบวนการแบบนีเ้ปล่ียนแปลงเขาในด้าน
ความคดิ เขารู้สกึดีวา่จ าเป็นต้องท าตอ่โดยท่ีเราไมต้่องบอกเขาแล้ว เลยมีความสขุมาก และขอบคณุมากคะ่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มีเร่ืองอยากบอกเจ้าบ้าน สว่นตวัไมเ่คยรู้จกัโคกสลงุเลย ไมเ่คยได้ยินมาก่อน แตม่าแล้วรู้สกึ
วา่โคกสลงุ เราเรียกได้เตม็ปากวา่บ้านเรา ท าให้แขกผู้มาเยือนอยา่งเรา เรียกโคกสลงุวา่บ้านเราได้ อบอุน่คะ่ 
ชอบ เลยอยากจะบอกว่าไมมี่อะไรบกพร่องเลย ขอบคณุกิจกรรมดีๆ จากทีมมะขามปอ้ม ถึงจะเปา้เร่ืองการ
ถ่ายท า แตก่วา่พวกเราจะมาถึงค าตอบ เหมือนเราได้รับอะไรและเรียนรู้มากมาย 
 
ปัณฑติา (มิน): ในฐานะโครงการ สิ่งท่ีโครงการคดิคือการชว่ยมาเสริมเคร่ืองมือพฒันาการส่ือสาร แตว่นันีเ้รา
ได้ยินแตล่ะคนพดูมากไปกว่านัน้ คือการเอาเครือขา่ยจากหลายท่ีมารวมกนัและท ากระบวนการลงพืน้ท่ีจริง ท า
ให้เกิดความรู้สึกอย่างท่ีพอ่มืดบอกวา่เห็นพลงัของเครือข่าย ซึง่มากกวา่ท่ีโครงการคิด ขอขอบคณุคะ่ 
 
พฤหัส: ขอบคณุโคกสลงุท่ีเป็นเจ้าบ้านได้ยอดเย่ียมมาก ถ้ามีโอกาส ถ้าเราแวะไปเย่ียมแตล่ะพืน้ท่ี จะสาน
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ความสมัพนัธ์กนัมากขึน้ การจบัมือเป็นเครือขา่ยอาจจะหาไมไ่ด้ในองค์กรแบบอ่ืนๆ ตอ่ให้ต้องใช้เงิน ทรัพยากร
มากมาย แตค่วามรู้สกึสมัผสัใจกนั ก้าวเดนิไปพร้อมกนั หนนุเสริมกนัอาจจะไมไ่ด้แบบนี ้นา่จะเป็นโอกาสดีท่ี
เราจะเดนิตอ่ไปข้างหน้าด้วยกนั และใช้ความสามารถความถนดัคนละด้านมาท าให้เกิดพลงัร่วมมากขึน้ และ
แพร่กระจายศกัยภาพเหลา่นีไ้ปยงัคนอ่ืนๆ มากขึน้ และสกัวนัหนึง่สงัคมจะเปล่ียนแปลงไปในสิ่งท่ีเราอยากจะ
ให้เป็น  
 ฝากวา่สิ่งท่ีพวกเราท าส าคญัมาก มีพลงัมาก ถ้าจะสามารถส่ือสารในวงกว้าง นอกจากท าให้เขาเห็น
แนวทาง ท าให้เขามีแรงบนัดาลใจ หลายคนต้องการเสริมพลงั เขายงัไมไ่ด้เดนิ แตเ่ราเดนิมาก่อนแล้ว มี
ประสบการณ์บางอยา่ง ร่วมแลกเปล่ียนได้ ส าคญัมาก เพราะจะท าให้เขากล้าเดนิก้าวแรกของเขาเองได้ ตอ่ไป
มีอะไรท่ีพวกเราจะชว่ยเหลือได้ สง่ขา่วมาท่ีโครงการซึง่จะชว่ยประสานให้พวกเราได้เจอกนัตอ่ไป 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากฝากพอ่มืดกบัพ่ีมุย่ขอบคณุบรรดาแม่ๆ  ท่ีดแูลพวกเราด้วย พวกเราได้รับการต้อนรับท่ีดี
มากๆ รู้สกึวา่เขาไมไ่ด้ดแูลเราเป็นแขก แตเ่ห็นเป็นลกูเป็นหลาน ฝากขอบคณุไปด้วย ถ้าเราท าให้อดึอดัใจหรือ
ล าบากใจ ฝากขอขมาไปด้วยนะคะ 
 
จบการอบรม 
12.30 น. 
  
 
 


