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การอบรมวันแรก (28 มกราคม 2562) 
16.00 น. 
เร่ิมการอบรม 
 

 
 
พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๋วย): เพ่ือนหลายคนคงรู้จกัและได้ร่วมงานกบัโครงการผู้น าแหง่อนาคต ซึง่ได้
ด าเนินงานมาหลายปีแล้ว หลกัๆ คือการพยายามสร้างชมุชนคนท างานภาคสงัคมท่ีท างานแตกตา่งหลาย
ประเดน็ แตต่ัง้ใจและมุง่มัน่ท่ีจะเห็นสงัคมดีขึน้และลงมือท า เจอทัง้ปัญหาอปุสรรค ความส าเร็จ เสียงหวัเราะ 
และน า้ตา ถ้าจะสามารถน าประสบการณ์เหลา่นีม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั รวมทัง้ได้พฒันาศกัยภาพ วิธีคดิ 
วิธีการ เทคนิคใหม่ๆ  หลายเร่ือง ทางโครงการจะมีเวิร์กช็อปให้พวกเรามีโอกาสเจอกนัอยูเ่นืองๆ  

จริงๆ โครงการนีเ้หมือนการตอ่ยอดจากเดมิ สนใจการท างานในเชิงพืน้ท่ีมากขึน้ เลือกบางพืน้ท่ีท่ีมีการ
ท างานอยา่งแข็งขนัตอ่เน่ืองจริงจงัมายาวนาน เป็นการเพิ่มเตมิอาวธุบางอย่าง คือเร่ืองการส่ือสารให้กบั
คนท างาน จดัเป็นสองครัง้ ครัง้แรก มีทางเชียงราย โคกสลงุ อีกท่ีหนึง่มาจากอดุร เป็นเมืองใหมท่ี่มีคนท างาน
สร้างการเปล่ียนแปลงในหลายๆ เร่ือง นอกเหนือจากเร่ืองเทคนิค การส่ือสารแล้ว ยงัได้แลกเปล่ียนแนวทางและ
แรงบนัดาลใจในการท างานหลายเร่ือง มีความนา่สนใจและพลงัเกิดขึน้ 
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 ครัง้นีเ้ป็นรุ่นท่ีสอง ทางภาคใต้มีความเข้มข้นในเร่ืองการท างานเชน่เดียวกนั มิตเิร่ืองการส่ือสารจะท า
ให้เราท างานได้อย่างมีพลงัมากขึน้ เป็นหลกัสตูร 4 วนั จริงๆ หลกัสตูรต้องเป็น 5 วนั แตเ่ราพยายามจะเอาสว่น
ท่ีเป็นไฮไลต์มาใช้งานกบัพวกเรา ก่อนท่ีจะได้รู้จกักนัตอ่ไป อยากเชิญให้ปา้หน ูกลา่วต้อนรับนิดหนึง่ก่อนท่ีจะ
เร่ิมงานครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ปา้หน”ู คะ่ รู้สกึต่ืนเต้น เทา่ท่ีเช็คกบัทีมสงขลา ทกุคนต่ืนเต้นท่ีจะได้มาเจอครูก๋วยและคณะ 
เพราะถ้าพดูเร่ืองการส่ือสาร เราจะเคยชินกบัการประชาสมัพนัธ์ มีอะไรแล้วบอกๆๆ แบบต่ืนเต้นภมูิใจกบัสิ่งท่ี
ตวัเองท า แตน่า่จะมีมมุมองเทคนิคตา่งๆ เยอะมาก ประการท่ีสอง ขอต้อนรับเพ่ือนจากพงังาซึง่เราได้ตดิตาม
พงังาเมืองแหง่ความสขุ เขาท าอะไรท่ีนา่สนใจเยอะมากในภาคประชาชน และเคล่ือนเข้าหาภาคราชการได้
อยา่งนา่ช่ืนชม คราวนีจ้ะท าให้สองจงัหวดัท่ีมีอะไรดีๆ มาแลกเปล่ียนและเรียนรู้เร่ืองการส่ือสารร่วมกนั 
 สงขลาจะมีสองกลุม่ใหญ่ กลุ่มแรกเป็นครูและทีมผู้บริหารเทศบาลปริก อ.สะเดา ซึง่ร่วมกบัสงขลา
ฟอร่ัมท าโรงเรียนพลเมืองเยาวชน เราต้องการเร่ืองส่ือเพ่ือการเปล่ียนแปลง ส่ือเพ่ือการสร้างสรรค์ อีกกลุม่หนึง่
เป็นทีมของสงขลา เราจะบอกวา่ซอ่งสมุทางปัญญาเพ่ือพฒันาเมืองสงขลาของเรา  

ท่ีกลา่วกนัมา เราไมไ่ด้เจอกนับอ่ย เวทีนีไ้ด้มาอยู่กนั 4 วนัเตม็ๆ การฝึกอบรมนีค้งจะมีเคร่ืองมือท่ี
สร้างสรรค์ มีพลงัสร้างการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิ่งท่ีดีกวา่หลายๆ เร่ืองท่ีเรามุง่มัน่กนัอยูใ่นใจ 
 ตลอด 4 วนัขอให้อยูส่งขลาอยา่งสขุสบายใจ มีสขุภาวะท่ีดี โดยเฉพาะสขุภาวะทางปัญญา  
 
พฤหัส: อยากให้แนะน าตวักนันิดหนึง่ ได้รู้จกักนัมากขึน้ว่า พวกเราท าอะไรกนัอยู่ เช่ือวา่เป็นจงัหวะก้าวท่ี
ส าคญัมาก ย่ิงในปัจจบุนัท่ีก าลงัจะเปล่ียนผา่น ภาคประชาชนโดนหนกักนัทกุคน คงจะมีความคบัข้อง แต่
บทบาทของพวกเราจะมีความส าคญัมากขึน้เร่ือยๆ ตอ่ไปนี ้ควรจะได้ผนกึก าลงักนัไว้และก้าวเดนิไปพร้อมๆ 
กนั ผมอยากจะให้แตล่ะคนแนะน าตวัหรือเลา่ภมูิหลงัการท างานสัน้ๆ พอให้เพ่ือนๆ พอเห็นภาพวา่เราท าอะไร
กนัอยู่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ตา” คะ่ ท าเว็บไซต์ของจงัหวดัพงังา เป็นเว็บไซต์สว่นตวั แตเ่ลิกท าไปแล้ว พอดีเขาชวนมาวา่
จะให้ท าเว็บไซต์พงังาแหง่ความสขุ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ชาตรี มลูสาร ช่ือ “จี”้ คะ่ เป็นผู้ประสานงานองค์กรชมุชนทัง้ 51 พืน้ท่ีในจงัหวดัพงังา ตอนนี ้
ยกระดบัมารับเหมางาน เป็นเลขาฯ นายกสมาคมพงังาแหง่ความสขุ ท าได้ทกุเร่ือง ทัง้ปิดท าเนียบ แตท่ าไมไ่ด้
เร่ืองการส่ือสาร 4 วนันีค้ิดว่านา่จะฉลาดกวา่ตอนอยูท่ี่พงังา 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ก าลงัท าโครงการของบ้านมัน่คงชนบท 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เยาวชนของจงัหวดัพงังาคะ่ ชว่ยงานเป็นรองเลขาฯ คะ่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ตวัเล็ก” คะ่ เป็นสมาชิกสภาองค์กรชมุชนต าบล ... ขบัเคล่ือนทกุเร่ืองท่ีเขาให้ชว่ย  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “มายด์” คะ่ เป็นผู้ชว่ยเลขาฯ ผู้จดัการทกุเร่ือง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “เอก็ซ์” ครับ เป็นแกนน าครูเดลิเวอรีปี 2559 ปัจจบุนั ข้าราชการครู กลบัไปพฒันาท้องถ่ิน
ตวัเองท่ีโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา อยากกลบัมาร่วมงานกบัสงขลาฟอร่ัมอีกครัง้ ตดิงานงานของทกุทา่น
บนเฟซบุ๊ก เป็นโอกาสดีท่ีได้มาเตมิความรู้ เตมิพลงั เพราะหลงัจากเร่ิมท างาน ระบบท าให้เราออกจากพืน้ท่ีตรง
นัน้ยาก ย่ิงเราเจอวยัผู้ใหญ่ท่ีบางครัง้อาจจะรับฟังหรือไมรั่บฟังเราบ้าง บางเร่ืองท่ีคดิว่าไมน่า่จะเกิดขึน้ กลบั
เกิดขึน้ในสงัคมและระบบ ตอ่ให้มีการส่ือสารท่ีดีอยา่งไร บางครัง้ผู้ ใหญ่ก็ไมฟั่ง อยากเห็นมมุมองในการเล่า
เร่ืองอีกครัง้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “หน”ู คะ่ ท างานอยูส่งขลาฟอร่ัม เน้นท าเร่ืองเดก็และเยาวชนมาหลายปี เราก าลงัจะซอ่งสมุ
กนัท างานเร่ืองเมืองสงขลา สิ่งหนึง่ท่ีเราเร่ิมต้นไปแล้ว คือ สงขลาเป็นเมืองชายหาด แตค่นจะมองให้เป็นเหมือน
กรุงเทพฯ เชียงใหม ่อดุร ขอนแก่น แตบ่างทีมีบคุลิกบางอยา่งท่ีเรานา่จะร่วมกนัสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ เพราะมี
เดก็สงขลาฟอร่ัมพยายามจะท าเร่ืองนี ้คดิวา่เป็นชว่งท่ีหนกัหนาสาหสัเยอะ เร่ืองการส่ือสารสร้างสรรค์เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง เร่ืองเลา่จากชมุชนมีอดัแน่นเยอะอยูแ่ล้ว คงจะได้มามีเทคนิคใหม่ๆ  มาชว่ยสร้างสรรค์เป็นส่ือท่ีจะ
ส่ือสารได้ดีขึน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “แก๊ส” นะคะ ท าเร่ืองอาหารทะเลปลอดสารพิษ ช่ือ “อาหารปันรัก” เพ่ือเช่ือมตอ่ให้คนกินปลา
ในเมืองได้รู้วา่อาหารทะเลท่ีมีคณุภาพได้มาจากชาวประมงคนเล็กและคนเล็ก และต้องการจะส่ือสารวา่ ถ้าเรา
ต้องการให้มีอาหารทะเลปลอดภยัและสมบรูณ์ คนในเมืองจะมีสว่นชว่ยดแูลสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง อยากมา
มาก แตเ่ล่นตวั เพราะกงัวลอยูล่กึๆ ว่าตวัเองไมมี่ศลิปะ เข้ามาแล้วคนอ่ืนจะเดือดร้อนหรือเปลา่ 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: “ไก”่ นะคะ เป็นอาจารย์สอนอยูท่ี่ราชภฏัสงขลา ท างานในส่วนพฒันานกัศกึษาอยู ่เคยชวน
พ่ีก๋วยมามหาวิทยาลยัด้วย แตพ่ี่ไมส่ะดวก ขอบคณุท่ีเชิญมา ตอนแรกเตม็แล้ว แตพ่อมีท่ีวา่งแล้วพ่ีหนเูชิญมา
เลย รู้สกึดีใจมาก 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “โก้” ครับ วาดรูป เขียนรูปเมืองสงขลา เป็นคนกรุงเทพฯ ครบ แตม่าอยู่สงขลาได้สองปี ไปไหน
ไมได้ พ่ีหนชูวนมา แตห้่ามมีเลน่เกม ผมไมช่อบเลน่เกม จริงๆ ผมยงัไมรู้่หวัข้อ ไมเ่ข้าใจหวัข้อ ไมเ่ข้าพวก ยงั
งงๆ แตจ่ะลองดคูรับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “ออ๋ย” ครับ เคยเป็นครู แตรั่กษาหาย ไมเ่ป็นครูแล้ว ตอนนีจ้ะกลบัไปเป็นอีกแล้ว ชอบคดิวา่
เมืองนีน้า่จะท าอะไรได้ ก็พยายามท ากิจกรรมนิดๆ หนอ่ยๆ เชน่ จดัคอนเสิร์ตท่ีไมค่อ่ยเหมือนชาวบ้านนิดๆ 
และพยายามท าอะไรกบัพ่ีหน ูพ่ีแก๊ส บอ่ยๆ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ตา” คะ่ เป็นคนท างานภาครัฐ ดแูลงานของผู้ ด้วยโอกาสทางสงัคม กลุม่คนเวทนา ไมมี่ใคร
เอา ดแูลความรุนแรงในครอบครัว เด็กถกูทอดทิง้ เป็นนกัสงคมสงเคราะห์อยูก่ระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ ชว่งอบรมจะขอรบกวนในทีมหนอ่ยนะคะ เพราะมีลกูเล็ก อยูก่นัสองคนแมล่กู 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ใหม”่ คะ่ ท างานอยูท่ี่สงขลาฟอร่ัม เป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการ การเงิน และสนบัสนนุงานโค้ช 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ยะ” คะ่ ปัจจบุนัเป็นอาสาสมคัร Bleach for Life แตอ่ดีตเป็นลกูน้องของพี่หน ูท างานโค้ช
และเยาวชนในโครงการมาก่อน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “กก” คะ่ ท างานอยูม่หาวิทยาลยั มอ. ศนูย์สง่เสริมศลิปวฒันธรรม และเสาร์-อาทิตย์ จะอยูท่ี่
สถานีวิทย ุอสมท.สงขลา ท างานท่ีมอ.เร่ืองนกัศกึษา เยาวชน เราจะเห็นกรอบของเดก็ท่ีมีโอกาส และท างาน
เข้าออกในคกุ ท างานกบัเด็กในสถานพินิจและทณัฑสถานหญิง เป็นความชอบและความสขุสว่นตวั ท่ี
มหาวิทยาลยัไมไ่ด้ยินดียินร้าย ท าสวนกระแส แตเ่รามองอีกมมุหนึง่วา่ ถ้าเดก็ยงัไมเ่ห็นคณุคา่ตวัเอง และสนใจ
เร่ืองการส่ือสารท าให้เขาได้พดูคยุและเห็นคณุคา่ของตวัเอง เหตผุลสดุท้ายคือมาเจอก๋วย ไมไ่ด้เจอกนัมา 20 ปี
ท่ีแล้ว ตอนนัน้ลกูชายยงัตวัเล็ก 
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ผู้เข้าร่วมชาย: “น า้นิ่ง” ครับ ท างานกบัปา้หน ูสงขลาฟอร่ัมมีสองงานท่ีท า คือ The Young Citizen พลงั
เยาวชน และ Bleach for Life ดแูลชายหาด  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “เอก” ครับ อยูโ่รงเรียนเทศบาลต าบลปริก ในเครือขา่ยสงขลาฟอร่ัม ท างานเก่ียวกบัอาหาร
พืน้บ้าน ขนมพืน้บ้าน ด าเนินการมาสกัพกัใหญ่ๆ แล้ว 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จากโรงเรียนเทศบาลต าบลปริก พ่ีหนเูข้ามาเพ่ือจะสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมือง ผมรับผิดชอบ
สองโครงการคือไม้กวาดรีไซเคลิ จะใช้ไม้กวาดจากขวดพลาสตกิแทนไม้กวาดทางมะพร้าว เพราะโรงเรียนใช้ไม้
กวาดเยอะและช ารุดบอ่ย เลยจะให้นกัเรียนท าเองและใช้ในโรงเรียนเอง อีกโครงการหนึง่คือออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจากต้องการให้เดก็ภาคภมูิใจว่า ท่ีนัง่ท่ีโรงเรียนใช้อยู่ น้องๆ ใช้อยูม่าจากสิ่งท่ีนกัเรียนท าเอง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นครูโรงเรียนเทศบาลต าบลปริก เข้าร่วมโครงการสงขลาฟอร่ัมด้วย รับผิดชอบโครงการผกั
ปลอดสารพิษ เราจะฝึกตัง้แตน้่องอนบุาลถึงพ่ีมธัยมเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกั เป็นนโยบายของเทศบาลด้วย เอา
แนวคิดมาปรับใช้ในโรงเรียน ผกัท่ีปลกูสว่นหนึง่จะสง่เข้าโรงอาหาร ถ้าเหลือมากจะจ าหนา่ย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ยะ” คะ่ เป็นธุรการของโรงเรียนเทศบาลปริก มีหน้าถ่ายภาพและเก็บภาพของโรงเรียนลงเฟ
ซบุ๊ก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “ใบ” คะ่ อยูก่องสวสัดกิารสงัคม รับผิดชอบงานด้านเดก็และเยาวชน ท าโครงการบ้านสะอาด
สไตล์จิตอาสา  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ฟังหลายทา่นแล้วรู้สกึดีใจ เพราะผมเคยท าอาชีพครูมาด้วยกนั แตเ่ป็นอดีตไปแล้ว ตอนนีม้า
ท างานสว่นของสวสัดิการชมุชน เป็นผู้น าผู้สงูอาย ุประธานชมรม ดีใจท่ีได้มาร่วมงาน มาได้ความรู้ จะน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “ด า” ครับ เป็นอดีตผู้ประสบภยัสึนามิ ต้องสญูเสียญาตไิปประมาณ 70 คน เพ่ือนรักเสียชีวิต 5 
คน เป็นผู้ประสบภยัซ า้ซ้อน คือโดนคนเมาชนอีกครัง้ แตย่งัไมต่าย ตอนนีท้ าเร่ืองชมุชนเตรียมความพร้อมภยั
พิบตั ิในหมูบ้่านน า้เคม็ เราพยายามจะฟืน้ฟตูวัเองเพ่ือลดการสญูเสีย เลยใช้เร่ืองการเตรียมความพร้อม และ
สร้างเครือข่ายในพงังา ในปี 2549 ผมเคยเป็นอนกุรรมการชาวเลของส านกันายกฯ เป็นเพ่ือนชาวเล ชว่ย
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ประสานงาน คอยไปดเูพ่ือนๆ กลุม่มอแกน อรัุกลาโว้ย เวลามีปัญหาเร่ืองท่ีดนิ แล้วพยายามน าเร่ืองตา่งๆ ไปถึง
คณะรัฐมนตรีให้มีมติคุ้มครองชาวเลกบักระเหร่ียง ตัง้แตร่อดตาย คิดวา่อยากจะท าอะไรบางอยา่งท่ีเป็น
ประโยชน์กบัคนอ่ืนบ้าง เม่ือก่อนผมท าเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ภายใน ไมค่อ่ยสนใจการเมือง สงัคม แตพ่อตวัเอง
รอดตาย เลยมาร่วมกบัเพ่ือนๆ ท าเร่ืองพงังาแหง่ความสขุ ซึง่ท าทกุประเดน็ตัง้แตเ่ร่ืองภยัพิบตัจินไปถึงเร่ือง
สวสัดกิาร คิดว่าอยากจะมาเรียนรู้เพ่ือจะส่ือสารให้เพ่ือนๆ และทีมงานออกไปสูส่งัคม ว่าสิ่งท่ีเราท า เราไมใ่ช่
ต่ืนตมู แตเ่ป็นการต่ืนตวัเพ่ือเตรียมรับมือ 
 
ธนาวัฒน์ รายะนาคร (แจ็ค): เจ้าหน้าท่ีมะขามปอ้ม เป็นผู้ประสานงานโครงการ สนใจเร่ืองการออกแบบ
กระบวนการให้กบัเดก็ ผู้ใหญ่ คณุครู ท ากบัเดก็สถานพินิจมีความคดิความเช่ือของตวัเอง เม่ือตอนเข้า
มหาวิทยาลยั เราไมรู้่ว่าเราเป็นใคร เรียนตามท่ีพ่อแมบ่อก สงัคมบอก ใครไมรู้่บอก จนได้เข้าโครงการละครของ
พ่ีก๋วย เลยท าให้เราเจอความคดิของตวัเองครัง้แรก เจอความรู้สกึของตวัเอง และท าให้เรากล้าจะเปลง่เสียง
ออกไปวา่เรามีความคดิ ความเช่ือ ความรู้สกึแบบนี ้เลยเข้ามาอยูม่ะขามปอ้มประมาณสิบปีแล้ว สนใจเร่ืองส่ือ 
การใช้กระบวนการละครเพ่ือสร้างเซลฟ์ในตวัเอง 
 
ธีระพงษ์ สีทาโส (อ๊อฟ): เป็นอาสาสมคัรมะขามปอ้ม ถนดัเร่ืองการส่ือสาร ออกแบบการส่ือสารโดยใช้
เคร่ืองมือหนงั ภาพถ่าย อีกด้านหนึง่เป็นคนท าส่ือ เป็นชา่งภาพสารคดี ชา่งภาพสตรีทโฟโต ท าวิดีโอคอนเทนต์
ให้ สสส. ไทยพีบีเอสบ้าง คิดวา่นา่จะเอาอะไรมาชวนให้พวกพ่ีๆ ท าได้ โดยท าให้ง่ายลง สนกุมากขึน้ ใครๆ ก็ท า
ได้  
 
พฤหัส: ฟังเพ่ือนๆ แคแ่นะน าเร่ืองงานนิดเดียวแล้วน่าสนใจมาก เพราะเราไมจ่ าเป็นต้องมีต าแหนง่ใหญ่โต แต่
รู้สกึวา่เราต้องลกุขึน้มาท าบางอยา่งแล้ว ผมคิดวา่น่ีเป็นแพสชัน่ส าคญั คงยงัไมท่ าถึงเปา้หมาย แต่อยูร่ะหวา่ง
ทางเดนิไปสูเ่ปา้หมายนัน้ อาจมีทัง้แง่บวก แง่ลบ มีเหน่ือย มีพลงั เป็นโอกาสดีท่ีเราจะได้แลกเปล่ียนกนัมากขึน้ 
เพราะสว่นตวัอยากรู้มาก 
 ผม “ก๋วย” นะครับ อยูม่ะขามปอ้มมานานย่ีสิบกวา่ปี สนใจเร่ืองแพลตฟอร์มใหมข่องการศกึษา เพราะ
เช่ือวา่การศกึษาในระบบจะตีบตนัลงเร่ือยๆ แตค่ าตอบใหมส่ าหรับสงัคมคือการเคล่ือนไหวภาคสงัคมอยา่งนี ้
แหละ อาจจะเช่ือมโยงกบัการศกึษาในระบบ หรือเช่ือมโยงกนัเองของพวกเรา การมีจดุเล็กๆ กระจายอยู่ทัว่ไป
แตเ่ห็นเส้นท่ีมาตอ่กนัของจดุเล็กๆ เหลา่นี ้จะเป็นเครือข่ายท่ีเป็นพลงัทางปัญญาของสงัคมท่ีส าคญัมาก ถ้า
ภาพนีช้ดัเจนขึน้เร่ือยๆ จะเป็นทางออกของสงัคมได้ ผมก าลงัขบัเคล่ือนเครือขา่ยอยู ่3-4 เร่ือง  
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 เร่ืองแรก มหาลยัเถ่ือน ในแตล่ะปีจะมีเวทีได้แลกเปล่ียน ขยบัองค์ความรู้หรือปัญญาร่วมกนั เรามีฐาน
ปฏิบตัิการท่ีเชียงดาว เป็นอาร์ตสเปซเล็กๆ ท่ีอยากจะท าเป็นมหาวิทยาลยัภาคประชาชน อยูร่ะหวา่งเดนิทางไป 
อีกงานหนึง่คือเราก าลงัซอ่งสมุขบวนการเปล่ียนแปลงสงัคมโดยครู เพราะเราเช่ือมัน่วา่ครูเป็นบคุคลท่ีมี
ความส าคญัมากในการสร้างการเปล่ียนแปลง ความรู้สึกนกึคิดของอนาคตของชาติ ถ้าครูคนเดียวเปล่ียน ลกู
ศษิย์อีกร้อยสองร้อยคนจะเปล่ียนตาม เราตัง้เปา้จะท างานกบัครู 5 พนัคน ใน 5 ปี แตจ่ะท างานผา่นครูแกนน า
ประมาณ 5 ร้อยคน ให้เขาไปขยายผลตอ่อีกคนละสิบเป็น 5 พนั  

คดิว่าคอ่นข้างจะก่อตวัเป็นรูปธรรมมากขึน้เร่ือยๆ เพราะผมเห็นความเคล่ือนไหวของคณุครูท่ีตัง้ใจดี
เยอะทัว่ประเทศ แตไ่มมี่ภาพเชิงขบวน ถ้าเรามีภาพเชิงขบวนได้ จะน่าสนใจ ก าลงัเคล่ือนไหวในหลายๆ 
เครือข่าย สิ่งท่ีสงขลาฟอร่ัมท า พงังาท า หรือโครงการผู้น าท า จะเป็นการเช่ือมโยงจดุเล็กๆ ให้มีพลงัและความ
เป็นเครือขา่ยมากยิ่งขึน้  
 ใน 3-4 วนันี ้จะมาพดูเร่ืองการส่ือสารซึง่อาจเป็นอีกเคร่ืองมือหนึง่ให้สิ่งท่ีเราก าลงัอยูไ่ด้ถกูรับรู้ในวง
กว้าง ผมเช่ือว่าหลายคนเข้าไมถ่ึงวา่มีเร่ืองราวดีๆ เตม็เลย สว่นมากจะรับขา่วสารในเชิงรบ ถ้าพวกเราเปลง่
เสียงดงัขึน้ ยืนยนัตวัเองชดัเจนขึน้ สิ่งนีจ้ะไปถึงคนหมูม่าก และสร้างพลงัให้กบัสงัคมมากขึน้  
 เป็นการเรียนรู้สบายๆ แตเ่ข้มข้น ใครไมส่ะดวกจะท าตรงไหน สามารถไมร่่วมได้ ไมมี่การบงัคบัอะไร 
เป็นการเรียนรู้กนัไป ไมต้่องกงัวลอะไร ไมต้่องมีพืน้ฐานอะไร ยืนยนัว่าทกุคนสามารถส่ือสารได้ สนกุด้วย 
 
ทุเรียน: ช่ือ “ทเุรียน” นะคะ เป็นตวัแทนของโครงการผู้น าแหง่อนาคต ม.ธรรมศาสตร์ มาท าเวิร์กช็อปเร่ือง การ
ส่ือสารสร้างการเปล่ียนแปลง “เร่ืองเลา่จากชมุชน” ครัง้แรกเราไปลงกนัท่ีโคกสลงุ ลพบรีุ จะประกอบด้วยโคกส
ลงุ ขอนแก่น เชียงราย และอดุร ครัง้ท่ีสองจะเป็นทางภาคใต้ สงขลาและพงังา เดือนหน้าเราจะไปเยือนพงังา
เป็นอีกเวทีหนึง่ Collective Leadership 
 ปีนีเ้ราท าสามยทุธศาสตร์หลกั หนึง่คือการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ซึง่มีหลายเวที เชน่ Collective 
Leadership การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง หรือการเชิญวิทยากรจากเมืองนอกมาให้ความรู้กบับคุคลทัว่ไป 
สอง การท างานวิจยั เราผกูมิตรกบัม.ธรรมศาสตร์ ลงพืน้ท่ียทุธศาสตร์ของเรา ไปสร้างการเปล่ียนแปลงและ
ยัง่ยืนให้กบัชมุชนด้วย สาม หมวดการส่ือสาร เราคดิวา่ส าคญัและตอบโจทย์หลกัของสสส.ด้วย  
 
พฤหัส: ชว่ยแรกอาจจะท าความรู้จกัและแลกเปล่ียนกนันิดหนึง่ ก่อนจะพกัเบรก แล้วแลกเปล่ียนกนัในเชิง
ตวัตนและการท างานในภาคค ่า จะมีกิจกรรมอ่ืนๆ แตไ่มห่นกัมาก เป็นการบ้านท่ีท าตอ่เน่ืองไป  

วนันีอ้ยากให้จนูอินกนัในเร่ืองความคิด การงานกนั และตา่งๆ พรุ่งนีช้ว่งเช้า เราจะเรียนรู้เร่ืองเทคนิค
การถ่ายรูปด้วยโทรศพัท์มือถือ ซึง่เราใช้บอ่ยมาก แตห่ลายคนไมรู้่วา่ภาพท่ีเราจะโพสต์ในเฟซบุ๊กหรือส่ือสาร
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ตา่งๆ มีเทคนิคท่ีเรียนรู้ได้ไมย่าก นอกจากการเลา่เร่ือง ในภาพจะซอ่นนยัยะอยูใ่นนัน้หลายเร่ือง ช่วงบา่ย จะ
เอาภาพถ่ายมาพฒันาเป็นงานเขียนสัน้ๆ ได้อยา่งไร อยูใ่นมมุของการเลา่เร่ืองเมือง ชมุชน เราใช้กระบวนการ
ถ่ายรูปกบังานเขียนรวมกนั เรียกวา่ Photo essay กลางคืนวนัพรุ่งนี ้จะมีนิทรรศการงานภาพและเขียนเล็กๆ 
ของพวกเราเอง ในระหว่างท่ีท าเราคงจะรู้ทัง้เร่ืองเทคนิค ทกัษะ ความคดิไปด้วย เพ่ือน าไปประกอบกนัใน
วนัรุ่งขึน้ ซึง่เราจะเรียนรู้การท าคลิปวิดีโอ ผา่นเร่ืองเลา่ชมุชนอยา่งสร้างสรรค์ ชว่งเช้าเป็น pre-production 
ถ่ายจริง production แล้วกลบัมา post-production คือตดัตอ่คลิปในโทรศพัท์มือถือ แล้วกลางคืนมาดงูานกนั 
สว่นวนัสดุท้ายส าคญัมาก จะเป็นการ AAR สิ่งท่ีเราได้ท าไปทัง้หมดวา่ เกิดกระบวนการเรียนรู้ จะเอาไปตอ่
ยอดหรือใช้อย่างไรในบริบทงานของพวกเรา  
 

 
 
ธนาวัฒน์: อยากจะบอกทกุคนวา่ไมต้่องกลวันะครับวา่มือจะท าอะไรได้บ้าง มนัตดัตอ่ได้ ท าอะไรได้มากกวา่
การโทรเข้าโทรออก หรือสง่ไลน์สวสัดีวนัจนัทร์ เม่ือก่อนเวลาเราจะถ่ายรูปต้องมีอปุกรณ์เยอะแยะ เด๋ียวนี ้
โทรศพัท์มือถือเคร่ืองเดียว ท าหนงัได้แล้ว มีแอปพลิเคชัน่ท่ีเราเลือกรูปใสเ่ข้าไปแล้วน าเสนอได้เลย เราท ามือถือ
ท่ีซือ้มาให้คุ้มคา่มากขึน้ และไมต้่องกลวัว่าท าแล้วผิดหรือถกู ปล่อยไปเลย เรามาคอ่ยๆ เรียนรู้และทดลองไป
ด้วยกนั พดูคยุกนัวา่เกิดอะไรขึน้ เลน่ให้เตม็ท่ี ท าให้สนกุ แล้วเรียนรู้ไปด้วยกนั 
 ในกระบวนการจะมีสองแวน่คือ ช่วง process กบั product ชว่งกระบวนการมีความส าคญั ลองดวู่า
ขัน้ตอนการท าแตล่ะขัน้ กลบัมาสร้างการเรียนรู้อะไรบาง สว่นชว่ย product ผลงาน ส าคญัไมน้่อยกวา่
กระบวนการ อยากให้ดดู้วยสองแวน่นี ้
 เพียงแคเ่ช็คสภาวะความคดิ ความรู้สกึ ความเช่ือของตวัเอง ไมเ่ก่ียวกบัคนอ่ืน ถ้าเรารู้สกึหรือว่ามี
ความคดิ ความเช่ือนัน้ เพียงแคเ่ดนิย้ายท่ีของตวัเองเทา่นัน้ ถ้าผมพดูประโยคสัน้ๆ และเรารู้สกึเช่ือมโยงกบัมนั 
ย้ายจากท่ีเดมิไปท่ีใหมเ่ทา่นัน้เอง เอาความรู้สกึก่อนครับ  
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ตอนนี ้ใครรู้สกึว่าฉนัหนาว ให้เดนิย้ายท่ีนัง่ ... ใครเดนิทางมาไกลท่ีสดุ ... ใครรู้สกึวา่ตอนนีเ้หน่ือยมาก 
... ตอนนีใ้ครรู้สกึว่าฉนัต่ืนเต้นมาก ... ตอนนีใ้ครรู้สกึวา่ฉันเหงาเหลือเกิน ... ตอนนีใ้ครคดิวา่ฉนังงมากว่าฉนัมา
ท าอะไรตรงนี ้... แสดงวา่ทกุคนพร้อมจะรู้ว่ามาท่ีน่ีท าไม 

ตอ่ไป ผมจะมีสองทางเลือก ระหวา่งกลางวนักบักลางคืน ใครชอบกลางคืนเดินย้ายท่ีครับ ... ขอถาม
หนอ่ยครับวา่ท าไมถึงชอบกลางคืน “อากาศเย็น” “ไมต้่องหลบัตาเพราะมืด” “กลางคืนมีสมาธิได้ท างานเยอะ”  

ระหวา่งภเูขากบัทะเล ใครชอบทะเลครับ ... ท าไมชอบภเูขา “อยากไปภเูขามาก” ท าไมถึงชอบทะเล 
“มองแล้วสบายตา” 

ระหวา่งปากกกาและดนิสอ ใครชอบกินสอ ... ท าไมครับ “ลบได้” “รู้สกึวา่ดนิสอร่างได้” “หกัแล้วยงั
เขียนติด” ใครชอบปากกาครับ “มัน่ใจ” “ซือ้ของเพลงติดตลอด” 
 กิจกรรมตอ่ไป เราจะขยบัจากตวัเองไปสูเ่พ่ือนมากขึน้ ชว่ยมองไปรอบๆ แล้วสง่ยิม้หน่อย ชว่ยเลือก
หนึง่คนท่ีเรารู้สกึวา่แวบแรกท่ีมอง เขาเป็นคนยิม้สวยส าหรับเรา เลือกให้ได้หนึ่งคน มีเวลา 15 วินาที ช่วยเดิน
ไปหาเขา ท าความรู้จกัหน่อยวา่ ถามประวตัสิว่นตวัเขาให้ได้มากท่ีสดุ มีค าถามพิเศษว่า ถ้าเราไปบ้านพ่ี พ่ีจะ
ท าอาหารอะไรให้เรากิน เพราะอะไร เม่ือครบแล้วให้กลบัมายืนท่ีตวัเอง 
 
 (เดนิไปหาคนท่ีเรารู้สกึว่ายิม้สวย ถามประวตัสิว่นตวัและจะท าอาหารอะไรให้เรากิน ถ้าไปบ้าน – 2 
นาที) 
 

 
 
 พยายามให้รอบตอ่ไปไมซ่ า้กบัคนท่ีเราถามแล้ว รอบนีเ้ราจะใช้สิ่งท่ีตดิตวัตัง้แตเ่กิดคือมือทัง้สองข้าง 
ให้ไปหาคนท่ีมีฝ่ามือเทา่กบัเรา วิธีการคือเข้าไปหาแล้วทาบด ูไปถามประวตัสิว่นตวัเขาเหมือน แตมี่ค าถาม
พิเศษวา่ มีอะไรในชีวิตท่ีเขาอยากท า ตอนนีย้งัไมไ่ด้ท า แตมี่ความตัง้ใจจะท าให้ได้ในเร็ววนั อาจจะหนึง่วนั 
หนึง่เดือน หนึง่ปีก็ได้ 
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 (เดนิหาคนท่ีมีฝ่ามือเทา่กบัเรา ถามประวตัสิ่วนตวัและสิ่งท่ีอยากท าแตย่งัไมไ่ด้ท า – 2 นาที) 
 

 
 

 รอบตอ่ไป ขอให้เป็นโชคชะตา ชว่ยไปหาหนึง่คนท่ีเกิดในวนัหรือเดือนเดียวกบัเรา ไปแล้วนัง่หนัหน้า
เข้าหากนั แล้วคยุกนัวา่ ใน 4 วนันี ้ถ้าไมใ่ชก่ารแบกรับงานมาเพื่อมา ตวัเราเองอยากได้อะไรหรือคาดหวงัอะไร
ในการเข้าร่วมงาน และเราอยากก้าวข้ามอะไรในตวัเอง อาจจะเป็นศกัยภาพ ความคิด หรือความรู้สึก 
 
 (จบัคูค่นเกิดวนัหรือเดือนเดียวกนั คยุเร่ืองความคาดหวงัและสิ่งท่ีอยากก้าวข้าม – 2 นาที) 
 

 
 
 จบักลุม่ 5 คน คยุกนัวา่ในโลกมีอาชีพเยอะมาก แตท่ าไมคณุเลือกท าอาชีพนีห้รือท าสิ่งนี ้และคดิวา่สิ่ง
ท่ีคณุท าตอนนี ้มีคณุคา่ตอ่ตวัคณุเองอยา่งไร และมีคณุคา่ตอ่คนอ่ืนอยา่งไร  
 
 (จบักลุม่ 5 คน คยุกนัวา่ท าไมถึงเลือกท าอาชีพนี ้มีคณุคา่ตวัเองและคนอ่ืนอยา่งไร – 20 นาที) 
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 เป็นอย่างไรบ้างท่ีได้เลา่และฟังเร่ืองราวของเพ่ือน รู้สกึอย่างไรบ้าง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึวา่มีเพ่ือนมากขึน้และในเชิงลกึขึน้ รู้สกึอบอุน่ขึน้  
 
ธนาวัฒน์: จะมีความรู้สกึกบัความคิดนะครับ ความรู้สึกกบัความคิดจะไมเ่ทา่กนั ความรู้สกึจะสัน้ ความคดิจะ
ยาว รู้สึกอย่างไรบ้าง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มีความรู้สกึวา่เคยเจอผู้ชายคนนี ้และเคยเจอจริงๆ ถามวา่เคยไปงานพ่ีร้องให้น้องเรียน ท่ีครู
ไขจ่ดั รู้สกึไมใ่ชค่นอ่ืน วงอาจจะแคบด้วยเลยท าให้รู้สึกอบอุน่ แตห่ลงัจากท่ีคยุแล้ว เขาเป็นอาจารย์ แตค่วาม
เป็นอาจารย์ของเขาแปลกๆ เขาคิดตา่งจากระบบซึง่หนมูองวา่ อาจารย์แบบนีมี้ด้วยหรือ ปกตเิขาจะสอนวา่
ต้องเป็นแบบนีน้ะ เรียนจบครูต้องไปเป็นครู แตใ่นระบบของเขาไมใ่ช ่จะเป็นครูหรือเป็นอะไรก็ได้ ไมจ่ าเป็นต้อง
อยูใ่นระบบ เช่ือวา่อาจารย์ครูแบบนีย้งัมี คิดวา่ความหวงัในเร่ืองการเปล่ียนแปลงยงัมี 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ดีใจและท าให้นกึถึงค าวา่ มิตรภาพไมต้่องอาศยัเวลานาน แคเ่ขายิม้ให้เรา แคเ่ขายินดีพดูเร่ือง
ของเขาให้เราฟัง แล้วเห็นความตัง้ใจท่ีเขาฟังเวลาเราพดู รู้สกึดีใจจงัเลยท่ีได้มาเจอพืน้ท่ีแบบนี ้มาเจอคนท่ี
พร้อมจะให้เราตลอด 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึหวัใจฟขูึน้ เหมือนวา่ได้พลงัมา รู้สึกวา่ตวัเองยิม้มากท่ีสดุ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึปลืม้ อิ่มเอมหวัใจ ฟังเร่ืองของด า จากคนท่ีได้รับความชว่ยเหลือจนวนัหนึง่เขากลายมา
เป็นผู้ให้ และสิ่งท่ีเขาเคยได้รับ เขาไมลื่มท่ีจะให้ตอ่ เป็นเร่ืองท่ีประทบัใจ ฟังเร่ืองของพี่แก๊ส พ่ีตา แล้วรู้สึกวา่
โลกจะดงึดดูคนเหลา่นีม้าเจอกนั เลยมัน่ใจวา่ตอ่ให้ฉนัท าอะไรผิดพลาด ท าไมไ่ด้ คนเหลา่นีพ้ร้อมจะให้อภยัเรา 
 
ธนาวัฒน์: ถือวา่เป็นชว่งเวลาเปิดชว่งแรกท่ีเรามาเจอกนั ถ้าเราสงัเกตจะเห็นว่า เร่ืองท่ีเรารู้สกึอาจจะไมใ่ช่
เร่ืองใหญ่ แตเ่ป็นเร่ืองจริงท่ีเขาคนนัน้ให้คณุคา่ความหมาย เพียงแคส่ื่อสารออกมาด้วยการเปลง่วาจาด้วย
ความจริง เราจะรับได้เอง รู้สึกได้เอง เป็นสิ่งส าคญั ในแง่ของการส่ือสาร ไม่ต้องเร่ืองใหญ่ ตอ่ให้เร่ืองเล็ก แตจ่ริง
มากและมีความรู้สกึ แล้วเราจะส่ือสารได้อยา่งไรให้กว้างขึน้ คิดวา่ในสามวนันีจ้ะมีกระบวนการให้พวกเรา
คอ่ยๆ พฒันาเร่ืองไปสูก่ารส่ือสาร อาจจะไมต้่องวงกว้าง แคไ่มก่ี่คน แตมี่ผลสะเทือน 
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พฤหัส: การส่ือสาเร่ิมต้นขึน้แล้ว อยากให้สงัเกตว่ากระบวนการส่ือสารในกิจกรรมเล็กๆ ให้ความหมายอะไร 
ความรู้สกึอะไร เชน่ อบอุน่ ได้รับมิตรภาพ ใจฟขูึน้ บางทีไมไ่ด้มาด้วยภาษาหรือการพดู แตม่าจากสีหน้า 
ทา่ทาง อารมณ์ แววตา หรือสิ่งท่ีสมัผสักนัด้วยหวัใจ การส่ือสารอาจจะเกิดตัง้แตภ่ายในตวัเราเองไปสู่ภายนอก 
อาจไมใ่ชป่ระเด็นทางสงัคมใหญ่โต แต่ถ้าเราเข้าใจเร่ืองแบบนี ้เป็นเร่ืองท่ีมนษุย์สง่ตอ่ถึงกนัได้ เรารู้สกึสมัผสั
กนัและกนัได้ เป็นการส่ือสารท่ีทรงพลงั เราจะพกัก่อน ไปทานข้าวแล้วกลบัมาตอนทุม่หนึง่ กระเถิบไปในเร่ือง
งานท่ีเราท า คิดวา่มีคณุคา่ถ้าได้เลา่สูก่นัฟัง 
 
พักรับประทานอาหารเยน็ 
18.00-18.55 น. 
 
พฤหัส: เม่ือชว่งเย็น เราท าความรู้จกักนัไประดบัหนึง่แล้ว ถึงแรงจงูใจวา่ท าไมเราถึงเลือกท่ีจะมาท างานนี ้และ
ได้แลกเปล่ียนกนั ภาคกลางคืนอยากจะชวนพวกเรากระเถิบไปอีกนิด จากระดบัตวัเองไปเป็นระดบักลุม่ 
องค์กร โครงการ หรือโครงงานท่ีเราท ามากขึน้ ก่อนจะกระเถิบไป อยากให้เพ่ือนๆ ท่ีมาใหมแ่นะน าตวัสัน้ๆ นิด
หนึง่ครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “น่ิม” คะ่ จากตะกัว่ป่า จ.พงังา ขบัเคล่ือนงานเร่ืองโครงการบ้านพอเพียงชนบท ส าเร็จไป
ระดบัหนึง่แล้ว ยงัขาดอยูอี่กหนึง่หลงัท่ีไมเ่รียบร้อย  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “ไผ”่ ครับ ตอนนีท้ าธุรกิจร้านกาแฟ อยูย่่านเมืองเก่าสงขลา อยู่ตรงข้ามร้านหนงัสือเล็กๆ  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “โป”้ ครับ เปิดร้านกาแฟอยูต่รงถนนนครนอก มีกิจกรรมเก่ียวกบัฉายหนงัในพืน้ท่ีหาดใหญ่และ
สงขลาท่ีไมไ่ด้เข้าโรงภาพยนตร์ พอเราอยู่ในเมือเก่า จะมีการจดักิจกรรมกบัร้านหนงัสือ เร่ืองงานศลิปะ งาน
ฝีมือ วาดรูป หนงัสือท ามือ เวิร์กช็อปกาแฟ และเอาภาพยนตร์มาฉายบ้าง 
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พฤหัส: ชว่งค ่าจะใช้เวลาสัน้ๆ ชวนพวกเรากระเถิบไปท่ีตวังานหรือองค์กร แตไ่มไ่ด้มีความหมายในเชิงท่ีเขาท า
อยูแ่ล้วเราเข้าไปมีสว่นร่วม แตเ่ป็นแพสชัน่ของเราด้วย เป็นงานท่ีบรรจคุวามใฝ่ฝันของเรา หลายคนอาจจะมี
หลายโครงการ อาจจะเลือกมาสกัอย่างท่ีเป็นงานแหง่ชีวิตของเรา เป็นเปา้หมายระยะยาวท่ีวนันีอ้าจจะยงัไม่
ส าเร็จ แตเ่ราก าลงัขบัเคล่ือนไป อาจจะเห็นการเปล่ียนแปลงในระยะยาว แตเ่ราท าด้วยแรงบนัดาลใจ 
 ผมอยากให้พวกเรากระเถิบมาท่ี Rules of communication มี Ted Talks อนัหนึง่ ของนาย Simon 
Sinek เขาเขียนหนงัสือเลม่หนึง่วา่ ท าไมถึงต้องใช้ค าวา่ Why เขาอธิบายวงกลมสามวงท่ีเราอาจจะคุ้นเคยอยู่
แล้ว แตบ่างทีเราอาจจะไมค่อ่ยให้ความส าคญักบัมนัมาก คนท างานภาคสงัคมหรือนวตักรรมใดๆ เวลาท่ีเราจะ
ไปอธิบายหรือส่ือสาร เรามกัจะอธิบายวงนอกสดุเสมอวา่ เราก าลงัท าอย่างไร เราก าลงัปฏิบตักิารบางอยา่งอยู ่
หรือในปฏิบตัิการนัน้ต้องใช้ความรู้อะไร เราก าลงัท าอะไร แตเ่ราไปไมถ่ึง Why เขาบอกวา่วิธีการส าคญัท่ีสดุท่ี
จะสร้างการมีสว่นร่วมท าให้คนอ่ืนตระหนกัถึงสิ่งท่ีเราท า คือเราต้องอธิบาย Why ก่อน วา่เราท าสิ่งนีท้ าไม เขา
ยกตวัอย่างเร่ืองระบบปฏิบตัิการ Apple กบั Windows ในปฏิบตัิการทัว่ๆ เขาจะพดูว่าคอมพิวเตอร์ท างานไว
อยา่งไร เป็นรายละเอียดของสิ่งเหลา่นัน้ แต่ Apple ส่ือสารวา่ไมไ่ด้ท าสิ่งท่ีเร็วขึน้ แตก่ าลงัสร้างนวตักรรมการ
บางอย่างให้กบัมนษุยชาตเิกิดการเปล่ียนแปลง เขาไปถึงการอธิบายเร่ืองวิชัน่ ภาพท่ีเขาอยากเห็นเขาก าลงัจะ
ไปเปล่ียนแปลงอย่างไร เป็นสิ่งท่ีตา่งกนัระหวา่งทัว่ๆ ไป กบัสิ่งท่ีจะชวนให้คนมามีสว่นร่วมได้  
 ผมอยากจะให้พวกเราท ากระบวนการส่ือสารแบบนีน้ิดหนึง่ จะให้เวลาชว่งแรกสัน้ๆ ทบทวนสาม
ค าถามนีท่ี้เรามีตอ่งานของเรา งานแหง่ชีวิตของเรา อยา่งแรกถามตวัเองชดัๆ ว่าเราก าลงัท าสิ่งนีไ้ปท าไม เรามี
เปา้หมาย วิสยัทศัน์ตอ่เร่ืองนีอ้ยา่งไร หรือมีฐานความเช่ืออยา่งไรท่ีจะท าสิ่งนี ้ผมจะบอกอยา่งหนึง่วา่การท่ีเรา
มารวมกนั เรามีความคิดไมเ่หมือนชาวบ้าน แสดงว่าเราต้องมีความเช่ือ แรงบนัดาลใจบางอย่าง วิสยัทศัน์ ภาพ
อนาคตบางอยา่งท่ีอาจไมเ่หมือนชาวบ้าน เป็นความฝัน สิ่งท่ีเราอยากเห็น และบอกเปา้หมายของเราว่า ท าไม
เราถึงท าสิ่งนัน้  
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 กระเถิบมา อยากให้พวกเราลองนกึวา่ เราก าลงัท าอะไรอยู ่ผมเช่ือวา่เราไมไ่ด้มัว่ๆ ท า นกึจะท าอะไรก็
ท า แตเ่รามีความรู้บางอยา่ง อาจจะหมายประสบการณ์ท่ีเราท าสิ่งนีม้า 10-20 ปี แตถ้่าเราสกดัออกมา เราจะรู้
วา่เราเช่ียวชาญเร่ืองอะไร มีความรู้เร่ืองอะไร และคนอ่ืนรู้ไมเ่ทา่เรา เพราะเราท าตลอดเวลา บางคนอาจเป็นผู้
ประสานงานสิบทิศ มีความรู้เร่ืองการประสานงาน ลงรายละเอียดหนอ่ยวา่ เรามีความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
เร่ืองอะไร อาจจะเป็นแคแ่นวคดิใหญ่ๆ ไมต้่องลงรายละเอียดมาก แตอ่ยากให้รู้วา่มีเร่ืองอะไร 
 สดุท้าย เราใช้วิธีการอยา่งไร เชน่ เราจดัประชมุ จดังานรณรงค์ เราฉายหนงั ชวนคนมาท่ีร้านกาแฟเพื่อ
พดูคยุ สร้างเวทีให้เยาวชน เราโค้ชน้องๆ  
 สามค าถามนีจ้ะเช่ือมโยงออกไปให้เราเห็นและรู้จกัตวัเองมากขึน้หรือเปลา่ ลองด ูอาจจะเป็น
แบบฝึกหดัให้ลอง ไมต้่องใช้เวลาเยอะ แล้วคอ่ยเอาไปท าอีกหลายๆ ครัง้จะชว่ยท าให้เราชดัเจนในเจตจ านง 
อยากให้พวกเราทบทวนบนกระดาษก่อนสกั 10 นาทีพอ แล้วจะให้แบง่ปันกนั 
 
 (แตล่ะคนทบทวนสามค าถามกบัตวัเอง – 10 นาที) 
 

 
 
 อยากให้เราจบักลุม่ 4 คน สองคนจากพงังา สองคนจากสงขลา เราจะได้เห็นแง่มมุการท างานตา่งกนั
ไป แล้วแลกเปล่ียนกนั 
 
 (จบักลุม่ 4 แลกเปล่ียนสามค าถามกบัเพ่ือน – 15 นาที) 
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 เชิญกลบัเข้ามาในกลุม่ใหญ่นะครับ เก็บกระดาษไว้กบัตวัเอง อาจจะสะท้อนกนันิดหนึง่ ตอนคยุกนัคง
จะมีรายละเอียด แง่มมุตา่งๆ ลองแลกเปล่ียนกนัหนอ่ยวา่เกิดอะไรบ้าง เกิดความรู้สกึอะไร หลงัจากได้ฟังเร่ือง
ของเพ่ือน หรือได้ทบทวนเปา้หมายและงานของเรา หรือเลา่ออกไป พอฟังแล้วมีข้อเรียนรู้หรือวาบความคิดโผล่
ขึน้มา อาจจะลองแลกเปล่ียนกนัในกลุม่ใหญ่หนอ่ย มีคนไหนอยากจะแลกเปล่ียนครับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ได้เห็นหลายมมุมองจากการนัง่กนั 4-5 คน ทัง้อาจารย์ ทัง้น้องท่ีเป็นอาจารย์นอกกรอบ ทัง้
เจ้าของร้านกาแฟ ทัง้ผู้ประสบภยั จากการแลกเปล่ียนกนั ผมมีความรู้สึกวา่ถึงเราจะมีกิจกรรมท่ีตา่งคนตา่งท า 
แตเ่ปา้หมายเดียวกนั คือต้องการเปล่ียนแปลงอะไรบางอยา่งไมใ่ห้ซ า้รอยเดมิท่ีมีมา เหมือนผมมีความรู้สกึว่า
สิ่งท่ีผมสญูเสีย ผมไมอ่ยากให้คนท่ีอ่ืนสญูเสียอีก และสิ่งท่ีเราก าลงัท าคือการเปล่ียนแปลง ถ้าเราไมท่ า สิ่งท่ีเรา
หวงัไว้จะเปล่ียนไมไ่ด้ เพราะเร่ืองภยัพิบตัเิป็นความทรงจ าในชีวิตท่ีคอ่นข้างเลวร้าย เราเลยคิดวา่ถ้าเราได้ท า
เร่ืองเตรียมความพร้อม ถึงจะไมส่ามารถจดัการ รับมือภยัธรรมชาตไิด้ แตส่ามารถลดการสญูเสียได้ เหมือน
น้องท่ีท าเร่ืองการศกึษา การเข้าไปถึงชมุชน เปล่ียนวิสยัทศัน์ของเราเองด้วย ว่าพอเราไปเจอกบัของจริงกบัสิ่งท่ี
เป็นวิชาการในหนงัสือ เร่ืองสิ่งแวดล้อมในชมุชน เร่ืองของจิตใจ แม้แตน้่องท่ีเป็นเจ้าของร้านกาแฟ สิ่งท่ีเขาท า 
เร่ืองหนงั ทกุคนสามารถบริโภคหนงัได้ทกุคน แตมี่อีกหลายคนท่ียงัไมไ่ด้ดแูละอยากด ูแม้เร่ืองท่ีเราท าอาจจะ
เป็นสิ่งเล็กๆ แตเ่ราหวงัการเปล่ียนแปลง ถ้าเราอยากให้สงัคมเปล่ียน เราต้องชว่ยกนัเปล่ียน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมรู้สกึวา่เวลาเราท างานแล้วต้องเลา่ เราจะเลา่ชัน้สองและสาม แตช่ัน้ในสดุเป็นฐานเป็นแกน
ของเรา แตบ่างทีเราค้นไมเ่จอ เราไมรู้่เหมือนกนัว่าเราท าเร่ืองนีไ้ปท าไม เพราะไมไ่ด้ถามตวัเองบอ่ยๆ ผมรู้สกึว่า
ถ้ามีเวลาให้ถามตวัเอง แล้วดงึขึน้มา ผมรู้สกึวา่การมานัง่ท า มีพลงัมากเลย เห็นเลยว่าฉนัท าไมต้องท า ถ้าเรา
ท าบอ่ยๆ เวลาเราหมดพลงั บางทีตาเป็นประกายจากวงชัน้ในสดุ  
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พอฟังเพ่ือนๆ สะท้อน แตเ่ป็นเร่ืองท่ีดีมาก ท าให้เห็นว่าท าไมเขาถึงท า และเห็นความไมช่ดับางอยา่ง
ด้วย เพราะเวลาทบทวนน้อยไป แตท่ าให้เห็นว่าเขาคดิอะไรด้านหลงัเขา และท าให้เขาท าออกมา ท าอยา่งไร 
อยา่งปา้ตา ผมเคยไปสมัภาษณ์แกก่อนหน้า แตไ่มเ่ห็นมมุนี ้ท าไมไมเ่ลา่เร่ืองนีใ้ห้ผมฟัง รู้สกึวา่มีพลงัมากกบั
การมาถามแกนตวัเองว่าท าไมถึงมาท าเร่ืองนี ้หรือฟังเร่ืองของพ่ีๆ แล้วมีพลงั และท าให้เราได้รับพลงั เราได้ฟัง
โดยไมมี่ข้อสงสยัอะไรเลย ท าให้ได้รับอะไรบางอยา่งกลบัมา 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จากการคยุกนั 4 คน มีสองจดุ คือ หนึง่ คนท างานแบบนี ้มีความสขุกบังานท่ีท า แตม่นัเจ็บช า้
กบัสิ่งท่ีเราเจอ ถึงคิดเร่ืองนีไ้ด้ขึน้มา พอไปเจอกบัสิ่งนี ้ท าไมถึงเจ็บขนาดนี ้และต้องท าให้ถึงท่ีสดุ เหมือนพ่ีตา
บอกวา่รักษาคนเป็นบ้ามาประมาณสามปี มีความสขุกบัตรงนัน้ แตมี่ความช า้ว่าท าอยา่งไรจะไปตอ่ สอง คน
แบบเราต้องใช้หวัใจเป็นเดมิพนัเทา่นัน้ ใช้อยา่งอ่ืนไมไ่ด้  

พอเราวาดวงตรงนี ้เป็นล าดบัเหตกุารณ์หนึง่ ถ้าเราจะเล่าเร่ืองวา่ท าอย่างไรก่อน แตไ่มรู้่วา่หวัใจส าคญั
ของการเลา่เร่ือง ของการบอกใครสกัคนวา่เราท างานนีเ้พ่ืออะไร ไมอ่อก แตพ่อเอาวงเล็กๆ มาจบั แล้วเจอ
บางอย่างท่ีอยู่ข้างใน แล้วเราสามารถถอดออกมาได้ เจอหวัใจของคนบางคนอยูใ่นนี ้กลายเป็นวา่คนท างาน
แบบนีถ้ึงจะท าตา่งกนั เพราะเป็นนกัพฒันาสงัคม ครู อาจารย์ แตห่วัใจของเขาไมต่า่งกนั มีความรู้สกึว่าคน
แบบนีย้งัมีอยู ่ไมไ่ด้คดิอะไรมาก คิดแคว่า่ท าอยา่งไรท่ีเราจะเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง เปล่ียนแปลงเชิง
ความคดิจากนโยบายตา่งๆ ท าอย่างไรท่ีเราจะท าผงัพฒันาให้เป็นผงัชีวิตของคนท างาน คิดขึน้มาได้จากวิธีการ
บางอย่าง แตบ่อกไมถ่กู  
 

 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมจบัความรู้สกึได้วา่ พอเลา่ด้วยสามวงนี ้เร่ืองเลา่ธรรมดาจะดศูกัดิ์สิทธ์ิและมีพลงั เพราะมนั
กลบัไปบอกวา่ฉนักบัเร่ืองนัน้ผกูกนัอยา่งไร ไมข่าดวิ่น ตอนเราเลา่ทัว่ไป อะไร อยา่งไร มนัไมเ่ห็นอะไรเลย ไม่
เห็นวา่อะไรท่ีคดิอยูข้่างหลงัฉนั แตว่ิธีเล่าแบบนีท้ าให้เห็นรอยตอ่บางอยา่งท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พอเร่ืองเลา่ออกมาท าให้
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มีพลงั ท าให้เวลาพ่ีเขาเลา่แล้วน า้ตาคลอ เรารู้สกึวา่เราก็น า้ตาคลอไปขณะท่ีฟังด้วย เหมือนตอนพ่ีเขาเลา่ 
ท าไมมีพลงัอยา่งนัน้  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ในสว่นของผม จากการได้พดูคยุกนัภายในกลุม่ ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัและกนั คนหนึง่
ไปท าเร่ืองหนึง่ คนหนึง่ไปท าอีกเร่ืองหนึง่ แล้วมาจบัเขา่คยุกนั มาแลกเปล่ียนและเรียนรู้วา่ สิ่งท่ีเราท ากบัเพ่ือน
ท าถ้าไปตรงกนัเร่ืองเดียว มีการตอ่ยอด แตถ้่าเราท ากบัเขาแตกตา่งกนั แล้วเราได้รับสิ่งท่ีเขาท ากบัเราท ามา
เปล่ียนกนั ทัง้สองฝ่ายเอามาบรูณาการและไปตอ่ยอด เป็นสิ่งท่ีดี 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: คยุในวง 3-4 คน ผมวา่ตรง Why ไมส่ าคญัวา่จะเรียกว่าอะไร แตส่งัเกตได้เชน่ ครูบอกวา่ปลกู
ผกัให้คนกิน พ่ีแก๊สเอาปลาในทะเลมาสง่ให้คนอ่ืน ครูให้เดก็เอาขวดเหลือใช้มาท า และพ่ีนิ่มชว่ยคนไมมี่ก าลงั
จะท าบ้านให้มีบ้านอยู ่ผมเรียกทัง้หมดวา่ ความปรารถนาดีตอ่คนอ่ืน แตรู่ปแบบไมเ่หมือนกนัเท่านัน้ แตผ่ม
เป็นพวกสขุนิยม วิธีของผมคือ ผมมีความสขุกบัอะไร ผมก็อยากจะเอาสิ่งนัน้ให้คนอ่ืนบ้าง ผมเอาดนตรีดีๆ มา
ให้คนอ่ืนด ูแตถ้่าไปงานผม ผมจะเอาของท่ีเป็นธรรมชาติมาให้ด ูเอาคนในพืน้ท่ีมาให้เห็น ผมรู้สกึว่าคนดีๆ จะ
มาเจอกนัเอง เหมือนแบบนี ้คนดีๆ จะมารวมตวักนั ความหมายคือลกึๆ ผมเช่ือวา่ทกุคนดีหมด เพียงแตเ่รา
แปลกหน้ากนั เราเจอกนัในตลาดก็ไมไ่ด้คยุกนัหรอก แต่ถ้าเราเช่ือในทกุคน ทกุคนจะพอๆ กนัทัง้ดีและเลว ไม่
ใครดีกวา่กนั แตพ่อเราเจอมมุดีด้วยกนั เราจะคยุกนัง่ายขึน้ และถ้าเราเช่ือในคน เราจะไมเ่ห็นใครเป็นศตัรูเลย 
เราจะคยุกบัทกุคนได้หมด ท างานกบัใครก็ได้  
 
พฤหัส: ในกิจกรรมนี ้เทา่ท่ีได้ลองให้เพ่ือนๆ แลกเปล่ียน และแอบไปฟัง รวมถึงตวัเองเคยตัง้ค าถามกบัตวัเอง 
พวกเราคนท างานกบัสงัคม บางทีเราอยูใ่นหน้างาน อยูใ่นปัญหาหรือความสขุ อยู่กบัการกระท า บางทีเราไมไ่ด้
มีโอกาสรีเฟรม ถามตวัเองว่าสิ่งท่ีเราท า เราท าไปท าไม การได้ถามตวัเอง เหมือนเป็นการตัง้แกน กลบัมามอง
ตวัเองว่าสิ่งท่ีท าคือเราก าลงัท าอะไร ค าถาม Why จงึส าคญัมาก เพราะเป็นเปา้หมายระยะไกล เป็นแพสชัน่ 
เป็นแรงบนัดาลใจ งานบางงานกวา่จะเห็นการเปล่ียนแปลง ไมไ่ด้เห็นวนันีพ้รุ่งนี ้ต้องลงมือตอ่เน่ือง 10-30 ปี 
บางทีเราตายแล้วยงัไมเ่ปล่ียนเลย เราต้องตอบให้ได้ว่าเราท าอะไร ต้นไม้บางชนิด กว่าจะออกดอกออกผล กิน
ได้ ต้องเวลาร้อยปี คนปลกูจะไมไ่ด้กิน ลกูก็ไมไ่ด้กิน หลานถึงจะได้กิน  

ผมคดิว่าบางอนัจ าเป็นจะต้องตระหนกัให้ชดัวา่เราก าลงัท าสิ่งนีไ้ปเพ่ืออะไร พวกเราท างานสงัคม
อาจจะต้องรู้วา่เราเป็นดาวท่ีมีแสงในตวัเอง แต่อาจจะไมพ่อ เราอาจจะต้องรู้ทัง้จกัรวาล เราเป็นดาวเล็กๆ ท่ี
สอ่งประกายในดาวอีกมากมายในจกัรวาล เราอยูใ่นต าแหนง่แหง่ท่ีไหน ถ้าเราไมรู้่จกัแสดงของเราเอง เราจะ
เลิกไปกลางครัน เหน่ือย หยดุ หมดแรง ท้อแท้ แตถ้่าเราเข้าใจวา่เร่ืองบางเร่ืองต้องอาศยัเวลา จงัหวะ ถอย



หน้า 20 / 100 

ตวัเองมามองภาพไกล ให้เราเห็นภาพรวม ผมคิดวา่การหมัน่ตัง้ค าถามกบัแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนๆ ในกลุม่เรา 
หรือเพ่ือนๆ ตา่งสิ่งแวดล้อม ตา่งมมุมอง จะชว่ยมาก  

สิ่งนีผ้า่นกระบวนการท่ีเรียกวา่ไดอะล็อก เราโฟกสัเก่ียวกบัเนือ้หาบางเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเรา เจตจ านง
ของเรา ไมไ่ด้เลา่เหมือนบอกคนรีวิวโครงการท่ีมาตามงานวา่ ตวัชีว้ดัคืออะไร แตเ่ราก าลงัพดูวา่ความหมายของ
สิ่งท่ีเราท าคืออะไร และก าลงัจะสร้างการเปล่ียนแปลงอะไร ถึงได้มีพลงั เพราะเราโฟกสั เราใช้พลงัทัง้หมดพุง่
ไปท่ีจดุนี ้จงึมีความส าคญัและจ าเป็น  

กระบวนการศกึษาก็เกิดขึน้แล้วทัง้ภายในตวัเราเองและคนอ่ืน ถ้าเราสงัเกต จะมีสิ่งท่ีเรียกวา่ I will กบั 
You will เวลาท่ีเราเล่า เร่ืองของเราจะไหลออก ในขณะเดียวกนั เร่ืองของเพ่ือนจะไหลเข้ามาหาเรา บางที
จงัหวะของการเปิดออก ไหลเข้าของเร่ืองราว อารมณ์ความรู้สกึ I will ไปเจอกบั You will แล้วกลายเป็น We 
พวกเรา ผสมผสาน ร่วมพลงับางอย่าง เพราะสิ่งท่ีเพ่ือนเล่ามีจดุร่วมและจดุตา่ง มีสิ่งท่ีเรียกวา่ I in You เห็นตวั
เราในมมุท่ีเพ่ือนเลา่บางอย่าง ถ้าสงัเกตดีๆ ในขณะเดียวกนั เร่ืองของเราอาจจะไปปรากฏอยูใ่นเพ่ือน
เชน่เดียวกนั เพราะเรามีเจตจ านงร่วม คืออยากให้สงัคมดีขึน้ แตไ่มรู้่จะส าเร็จหรือเปลา่ แตอ่ยา่งน้อยเราได้ลง
มือท าอยา่งท่ีเราเช่ือ เราศรัทธา จงึตา่งกบังานท่ีถกูบงัคบัให้ท า เป็นโครงการท่ีเบือ้งบนสัง่มา ไมมี่ความหมาย
ส าหรับเรา แตน่ี่เป็นสิ่งท่ีเราเลือก เราศรัทธา ทุม่เทจะท า  

จากวงสนทนาเล็กๆ มีแง่มมุ รับเอาพลงัและแรงบนัดาลใจมาแบง่ปันกนั ถ้ามีโอกาส อยากเชิญชวนให้
เพ่ือนทบทวนเร่ืองพวกนีบ้อ่ยๆ ไมอ่ยา่งนัน้เราจะเซ เพราะท าเยอะแล้วท าไมไปไมถ่ึงไหนสกัที จะท้อ จะเลิก จะ
ไร้พลงั ขอบคณุทกุคนมากท่ีแบง่ปันแง่มมุ ประสบการณ์ของเรา 

จะบอกว่าในทางการศกึษา น่ีเป็นเร่ืองเลา่หนึง่ จริงๆ เร่ืองอยูร่อบตวัเยอะมาก แม้อยูใ่นตวัเรา แตบ่างที
เราไมรู้่ ถ้าเราตัง้แกนกบัตวัเอง นิ่งและฟังเสียงความคดิของเราได้ และฟังเพ่ือนๆ ของเราได้ เร่ืองราวจะมีอยู่
เยอะแยะ อยูก่บัแม่ค้า คนเดินหาด ชาวบ้านคนเล็กคนน้อยมากมาย อยู่ท่ีมีมมุท่ีเราจะหยิบสิ่งนีม้าเลา่ได้หรือ
เปลา่ เพราะเป็นเร่ืองท่ีจริงมากๆ เป็นแบบฝึกหดัเล็กๆ เร่ืองการส่ือสาร 

พรุ่งนีฝ้ากไว้วา่ อยากจะเอาแบบฝึกหดัในวนันีก้ลบัไปอีกทีในวนัพฤหสั วนัพรุ่งนีแ้ละวนัมะรืนท่ีเราท า
เทคนิค เราจะไมมี่โอกาสส่ือสารเร่ืองราวจริงๆ ของเรา ผมอยากจะให้เราท าแบบฝึกหดัประเดน็ของของสงขลา 
ถ้าเราท าเร่ืองของสงขลาเป็น เราจะกลบัไปท าเร่ืองบ้านเราได้ เพียงแตเ่อากลบัไปเช่ือมโยง ให้ดเูร่ืองวิธีก่อน วนั
สดุท้ายจะกลบัมาเช่ือมโยงกบังานของพวกเราวา่จะท าอยา่งไรกนัตอ่ไป เพียงแตแ่บบฝึกหดัท่ีจะให้ท ากนั ทัง้
ถ่ายรูป งานเขียน และวิดีโอ จะทดลองท าในพืน้ท่ีและเนือ้หาของสงขลา  
 
จบการอบรมวันแรก  
20.15 น. 
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การอบรมวันท่ีสอง (29 มกราคม 2562) 

08.30 น. 
เร่ิมการอบรมช่วงเช้า 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: “ไมตรี” ครับ นายกสมาคมพงังาแหง่ความสขุ ท าให้คนในพงังามาคยุกนั วางยทุธศาสตร์พงังา
ด้วยกนั แบง่มาชว่ยกนัท าให้มีความสขุ สอง ท าเร่ืองคนไทยพลดัถ่ิน อาณาเขตประเทศไทยถกูแบง่ออกไป แล้ว
เราขายนาแถมคนในนาไปด้วย วนัหนึง่ประเทศท่ีเราขายบอกวา่ไมอ่ยากได้คนแถมแล้ว สง่คืน ประเทศไทยเลย
บอกวา่ไมใ่ชค่นไทย พมา่ก็ไมรั่บ ประเทศอ่ืนไมรั่บหมด ไลก่ลบั ประเทศเขาบอกวา่คณุคนไทย มาไทยก็บอก
พมา่ ถีบกนัไปมาอยูช่ายแดน เลยท า พ.ร.บ.ผา่นเรียบร้อย ก าลงัด าเนินการคืนสญัชาต ิ10 กวา่ปี เราคืน
สญัชาตไิปแล้วสองหม่ืน แตมี่ทัง้หมดสองแสน ท างานกบัชาวเล และท่ีท ามากท่ีสดุคือการเตรียมพร้อมเร่ืองภยั
พิบตั ิ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: “กาญจนา” คะ่ มาจากจงัหวดัพงังา ท างานท่ีอูพ่ิชยัการชา่ง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมอยูใ่นพืน้ท่ีต าบลมะรุ่ย อ.ทบัปดุ พงังา เป็นเด็กเลีย้งววัอยู ่ช่วยงานภาคประสงัคม เป็น
อาสาสมคัรในพืน้ท่ี 
 

 
 
ธนาวัฒน์: ก่อนเร่ิมเราอยากจะให้พ่ีๆ ผอ่นคลายร่างกายก่อน มองซ้ายมองขวาก็ได้ จบัคูก่นัให้หน่อย หนัหน้า
เข้าหากนันิดหนึง่ ตกลงกนัว่าใครเป็นหมายเลขหนึง่หรือสอง หมายเลขหนึง่หนัหลงัให้หมายเลขสอง หมายเลข
สองชว่ยเอาฝ่ามือไปจบับา่เพ่ือนแล้วนวดหลงัให้เพ่ือนหนอ่ยนะครับ คอ่ยๆ นวดไปท่ีท้ายทอย จะมีสองเส้น ถ้า
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เราเอามือจบัแล้วคอ่ยๆ คลงึจะชว่ยผอ่นคลาย คอ่ยๆ ไลไ่ปท่ีหวัไหล ่แขน ไปท่ีข้อศอก ไปท่ีข้อมือ คอ่ยๆ สบัไป
ท่ีกลางหลงัให้หน่อยครับ ขยุ้มไปให้ทัว่หลงั สะกิดแล้วเรียกช่ือเพ่ือนหนอ่ยนะครับ เกาให้หนอ่ยครับ  

สลบักนั นวดก่อน คอ่ยๆ บรรจงนิว้นวด ท่ีไหลก่่อน คอ่ยไลเ่ส้นหลงัไป ท้ายทอย คลงึสองเส้นตรงท้าย
ทอย ไลไ่ปท่ีหวัไหล ่ใครรู้สกึวา่ยงัไมพ่อนวดได้ตามสบายใจนะครับ แขน ข้อศอก ทบุให้หนอ่ยครับ สบัๆๆ ไปทัว่
หลงั ขยุ้มๆ แล้วบอกเพื่อนว่าต่ืนๆๆ สะกิด เกาๆๆ ใช้อุ้มมือตบไปทัว่หลงั ปัดมือทัว่หลงั แล้วขอบคณุเพื่อนครับ 
พอให้ได้มีสติ  

ตอ่ไป พ่ีอ๊อฟจะเร่ิมกิจกรรมแรก โดยการใช้รูปถ่าย 
 

 
 
ธีระพงษ์: เม่ือวาน พ่ีก๋วยชวนพวกเราส่ือสารภายในตวัเอง มาคยุกบัตวัเองและถ่ายทอดให้เพ่ือนได้รับรู้ วนันี ้
ชัว่โมงแรกเราจะท างานกบัตวัเองอยู่ แตไ่มใ่ชก่ารพดูอยา่งเดียว แตใ่ช้เคร่ืองมือภาพถ่าย แตต่อนแรกจะยงัไมมี่
เทคนิคอะไรทัง้สิน้ อยากให้กลบัมาท่ีตวัเราก่อน เน้นความรู้สกึ เน้นความจริงใจ เน้นสิ่งท่ีเรามีอยูจ่ริงๆ ในการ
ท างาน ให้เป็นไปแบบสบายๆ  

ผมอยากจะขออาสาสมคัรชว่ยมาเอารูปไปวางเป็นวงรีหรือวงกลมให้เตม็พืน้ท่ีกลางห้อง วางแบบท่ีทกุ
คนสามารถเดนิดรููปใบนัน้ได้นะครับ ... อยากชวนทกุคนกลบัมาท่ีตวัเอง ชว่ยหลบัตาหนอ่ยครับ กลบัมาท่ีลม
หายใจของเราสกันิด เช้านีล้มหายใจของเราเป็นอยา่งไร หายใจช้า เร็ว ตดิขดั หรือสะดวกไหม ... ตอนนีล้อง
ส ารวจความคิดหน่อยครับ ว่าในหวัเราคิดอะไรอยูไ่หม ใครมีความกงัวลอะไรอยูไ่หม ลองหามนัให้เจอ ... ถ้า
ใครเจอความคดิ ความกงัวลในหวัแล้ว อยากให้เก็บเอาไว้ก่อน วางเอาไว้ก่อน แล้วชวนกลบัมาท่ีตรงนี ้... 

คอ่ยๆ ลืมตาครับ เช้านี ้รูปท่ีอยูต่รงหน้าเราทัง้หลาย 70 กวา่ใบ อยากให้ทกุคนใช้ความเป็นเรา ไมไ่ด้
คดิ ไมไ่ด้กงัวลอะไร ปกตขิองเรา แตล่ะคนเดนิดรููปแล้ว ภาพไหนท่ีท างานกบัเรา ดแูล้วรู้สกึบางอยา่ง หรือท าให้
เราคิดอะไรบางอยา่ง หรือท าให้เรานกึถึงประสบการณ์อะไรบางอยา่งท่ีเช่ือมโยงกบัภาพ ภาพไหนท่ีท างานกบั
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เรา ณ ตอนนี ้คอ่ยๆ เดนิดคูรับ ถ้าระหวา่งเดิน ใช้เวลากบัมนั เจอรูปแล้วหยิบกลบัมานัง่ในวง เราจะไมใ่ช้เสียง 
ค าพดู แตอ่ยูก่บัตวัเอง  
 
 (แตล่ะคนเดนิดรููปกลางห้องแล้วหยิบรูปท่ีรู้สึก หรือเช่ือมโยงกบัตวัเองกลบัมานัง่ในวง – 3 นาที) 
 

 
 
 กลบัมาดรููปของตวัเองไว้ ลองดใูห้หน่อยวา่รูปท่ีเราเลือกท างานอย่างไรกบัเรา เราถึงเลือกมา คราวนี ้
ตอ่ไปจะให้ช่วยไปจบัคูท่ี่เราคยุด้วยน้อยท่ีสดุ หรือไมไ่ด้มาจากพืน้ท่ีเดียวกนั ... จะให้ชว่ยเอารูปให้เพ่ือนด ูแล้ว
เลา่สัน้ๆ วา่ท าไมถึงเลือกรูปนีม้า ... เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เก่าของเราอยา่งไร ถ้าพร้อมแล้วเชิญแลกเปล่ียน
กนัได้เลยครับ 
 
 (จบัคูแ่ลกเปล่ียนเร่ืองภาพท่ีเลือกมาว่าท าไมถึงเลือกรูปนี ้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของเราอยา่งไร – 
4 นาที) 
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 วางรูปของเราไว้ก่อน อยากรู้นิดหนึง่วา่ เกิดอะไรท่ีนา่สนใจบ้าง สิ่งท่ีเราฟังจากเพ่ือนหรือสิ่งท่ีเรารู้สกึ 
 

  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมดภูาพของน้อง ขณะท่ีเขาเลา่ภาพนี ้เลา่ไปแล้วน า้ตาคลอไป เหมือนกบัเขาผกูพนักบัทะเล 
ถามไปถามมา ตาเขาต้องออกทะเลและเขาต้องคอยวา่เม่ือไหร่ตาจะกลบัมา เขายืนอยู่ท่ีทะเล วา่จะมีข้าวมี
ปลาไหม เขามองภาพทะเลแล้วความรู้สึกนัน้กลบัมาอีกครัง้หนึง่ ลกึๆ เขายงัคิดถึงตาท่ีเขารักมาก 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เห็นภาพนีแ้ล้วอาจจะมองไปท่ีรายละเอียด อาจจะเป็นการสะเดาะเคราะห์อะไรสกัอย่าง พ่ีเขา
นกึถึงสองเหตกุารณ์ เหตกุารณ์แรกเพิ่งเกิดขึน้เม่ือวาน แกพากลุม่ลงชมุชน และจงัหวะถ่ายรูป มีหมาตวัหนึง่
พยายามอยูใ่นเฟรมตลอดเวลา สมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ อีกอยา่งหนึง่ลกึกวา่นัน้ อยูใ่นสิ่งท่ีเหมือนตวัตนของแก
เลยท่ีท ามาตลอด การชมุชน การตอ่สู้ เรียกร้องเพ่ือสิทธิ เป็นลกัษณะของการปผู้าใบ นอนกลางดนิ กินกลาง
ทราย แววตาตอนเลา่ จริงๆ ใจไปอยูท่ี่เพ่ือนๆ แกชมุนมุกนัอยู ่แตด้่วยความรับผิดชอบวา่ลงช่ือแล้ว ต้องมาเข้า
ร่วม แสดงว่าคนคนหนึง่ท่ีมีหลายบทบาทหลายรับผิดชอบหน้าท่ีในเวลาเดียวกนั สดุท้ายแล้วต้องเลือก และมา
ร่วมกบัเรา  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นภาพผู้พิการเป็นนกัเพาะกล้าม ดแูล้วมีความขดัแย้งกนัมาก คนพิการสามารถเป็นกีฬา
เพาะกล้ามได้ ทัง้ท่ีใสข่าเทียม ข้างลา่งขาลีบแตข้่างบนมีกล้ามเป็นมดัๆ เขามองวา่ภาพนีก้ระแทกใจวา่ อยูท่ี่
ความพยายามหาโอกาสให้ตวัเอง แม้ร่างกายไมส่มบรูณ์ แตส่ามารถสร้างกล้ามเนือ้ลกัษณะนีข้ึน้มาได้ เขาเอง
ก็เช่ือวา่เม่ือไหร่ท่ีเราไมท่ิง้โอกาส เราจะได้ ... (เสียงไมช่ดั) ... 
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ธีระพงษ์: จะขอถามรวมๆ หนอ่ยครับ ตอนไปเลือกหยิบภาพมา ใครเลือกเพราะมีเร่ืองราวบางอยา่ง ท าให้คดิ
อะไรบางอยา่ง ใครเลือกเพราะความคดิหรือเร่ืองราวบ้าง ยกมือ ... ใครเลือกเพราะเช่ือมโยงกบัประสบการณ์
บางอย่างของเรา ... ใครเลือกเพราะความรู้สึก ... หยิบภาพท่ีแตล่ะคนหยิบมาให้เพ่ือนดดู้วยครับ ขอบคณุครับ  

น่ีถือว่าเป็นตวัเปิด จะเห็นท่ีเพ่ือนเลา่มาวา่ ความนา่สนใจของภาพถ่ายคือ ถ้าเรามีเวลาดมูากพอ มนั
ท างานกบัเราได้ ภาพถ่ายไมไ่ด้มีความสวยท่ีสดุ ดีท่ีสดุ ภาพถ่ายท างานทัง้ 3-4 ฟังก์ชัน่ เป็นเร่ืองความรู้สกึก็ได้ 
เป็นเร่ืองราวก็ได้ หรือเป็นประเดน็ชวนคดิก็ได้ แตล่ะคนท่ีรู้สกึกบัมนั ชอบ หรือหยิบภาพ ไมต้่องใช้ความรู้
มากมาย แตใ่ช้สิ่งท่ีมีอยูใ่นตวัเราอยู่แล้ว  

ภาพถ่ายส าหรับพวกเราไมใ่ชเ่ร่ืองเทคนิค แตคื่อภาพท่ีท างานกบัเราหรือคนอ่ืน เราจะมองหาหรือถ่าย
อยา่งไรให้ท างานกบัเราหรือคนอ่ืนด้วย อาจจะไมใ่ชภ่าพท่ีสวยท่ีสดุ  

ตอ่ไป จะชวนแตล่ะคน เม่ือกีมี้บางคนพดูเร่ืองความคิดเยอะ มีประเดน็อยา่งโน้นอย่างนี ้เก่ียวกบัสงัคม 
ผมอยากขยบัจากเร่ืองหวัมาท่ีหวัใจ เราจะมาท างานกบัความรู้สกึกนัมากขึน้ โดยวางความคดิท่ีพวกเรามีอยู่
แล้วเอาไว้ก่อน ผมเช่ือวา่มีมากมายเพราะท างานกบัประเดน็หนกัๆ ในพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว แตเ่ราจะกลบัมาท างานกบั
ตวัเองและความรู้สึกของตวัเองมากขึน้ 
 อยากให้ลกุขึน้ เอาภาพมาเก็บไว้ก่อน ท าให้ตวัเองผอ่นคลายหน่อย ใครกมุมือให้เผยออกมา ขยบั
ร่างกายให้ผ่อนคลาย เป็นตวัของตวัเอง แล้วชว่ยเดนิแบบธรรมดาโดยใช้พืน้ท่ีทัว่ห้อง ตา่งคนตา่งเดนิ 
แบบฝึกหดันีข้อยงัไมใ่ช้เสียง กลบัมาอยูก่บัตวัเอง ไมพ่ดูคยุกบัใคร ลองดหูน่อยว่าพืน้ท่ีวา่งตรงไหนเรายงัไมไ่ด้
เดนิไป เดนิไปให้หนอ่ย ระหว่างนีล้องเช็คตวัเองด้วยว่าเราเป็นคนเดนิแบบไหน จงัหวะการเดนิ ใช้ปลายเท้าลง 
ส้นเท้าลง เดนิหนกั เดนิเบา ก้าวยาว ก้าวสัน้ บางคนอาจจะลืมไปแล้ว ... หยดุครับ แล้วนัง่ลง ยงัไมใ่ช้เสียงนะ
ครับ  

ชวนหลบัตาครับ กลบัมาท่ีลมหายใจของเรา หลงัจากเดินแล้ว การหายใจเปล่ียนไปไหม ตอนนีเ้รา
หายใจอยา่งไร ... จากลมหายใจ ลองใช้จมกูของเรา ลองโฟกสัไปท่ีจมกูของเรา ตอนนีอ้ากาศท่ีผา่นเข้ามาใน
จมกูของเราเป็นอย่างไร ชืน้ แห้ง ร้อน เย็น มีกลิ่นอะไรไหม ... จากจมกู เปล่ียนจดุโฟกสัเป็นท่ีผิวหนงัของเรา 
ลองรับรู้ความรู้สึกให้หน่อยว่า ตอนนีอ้ากาศรอบตวัเราเป็นอยา่งไร อณุหภมูิรอบตวัท่ีสมัผสักบัผิวหนงัของเรา
เป็นอย่างไร ร้อน เย็น หนาว อุน่ เป็นอย่างไร แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ... คราวนีล้องเปล่ียนจดุโฟกสัมาท่ีมือหรือ
ปลายนิว้ของเรา ลองใช้มือสมัผสัผ้าท่ีปอูยู่ตรงหน้าเราหน่อย สมัผสัได้ถึงอะไรบ้าง พืน้ผิวของผ้าเป็นอย่างไร ให้
ความรู้สกึอะไรไหม ... คอ่ยๆ เอามือออกนะครับ ตอ่ไปเปล่ียนไปท่ีหหูน่อย ไมต้่องเอามือจบั แตโ่ฟกสัท่ีห ูอยาก
ให้ชว่ยฟังเสียงหนอ่ยวา่ตอนนีมี้เสียงอะไรเกิดขึน้ในห้องบ้าง ลองฟังตัง้แตเ่สียงดงัชดัจนถึงเสียงท่ีเบาท่ีสดุใน
ห้อง เสียงท่ีเราได้ยินมาจากทิศทางไหน เสียงท่ีชดัท่ีสดุหรือเบาท่ีสดุอยูท่างไหน ยกนิว้ขึน้มาแล้วชว่ยชีไ้ปท่ี
ทิศทางเสียงท่ีได้ยินชดัท่ีสดุ ... ไมเ่หมือนกนัเลย วางลงได้ครับ 
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สดุท้าย กลบัมาท่ีลองฟังเสียงข้างในตวัเอง รู้สกึวา่ตอนนีเ้สียงหวัใจของเราเต้นเป็นอย่างไร ร่างกาย
ของเราเป็นอยา่งไร มีเสียงอะไรดงัในร่างกาย ในหวั ในใจของเราหรือเปลา่ ...  

กลบัมาเป็นปกต ิใครลืมตาแล้วผอ่นคลายได้ ขยบัตา แตล่ะคนจะมีเฟรมกระดาษเล็กๆ ลองหยิบขึน้มา
สมัผสัดคูรับ ท าอะไรได้บ้าง  

ตอ่ไป เราจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท างานกบัเฟรมกระดาษชิน้นี ้เม่ือกีท่ี้ท าไปผมขอเรียกวา่เซนส์
ซิ่ง ปกตเิวลาเราท าอะไรจะใช้ตาอยา่งเดียว มองก็รู้แล้ว แตต่อนนีอ้ยากให้ใช้เซนส์ซิ่งด้านอ่ืนๆ ดบู้างในการ
ท างานชิน้นี ้การสมัผสั จริงๆ อาจไมเ่ป็นอยา่งท่ีเราเห็นก็ได้ อณุหภมูิตรงนัน้ หรือผิวสมัผสัอาจจะไมไ่ด้เป็นแบบ
ท่ีตาเราเห็นก็ได้ การดมกลิ่น หรือการได้เสียงบางอย่าง หรือใครจะลองชิมดก็ูได้ ลองใช้เซนส์เหลา่นัน้มากกวา่
แคต่ามองเฉยๆ  

จะให้แตล่ะคนเดนิส ารวจรอบๆ โรงแรม ไปแบบไมไ่ด้มีความคิดวา่จะไปตรงไหน เพราะคดิไว้แล้ว แต่
เราจะไปอยูก่บัมนั ณ ตรงนัน้ เดนิไปหาสิ่งท่ีเรารู้สกึจากการใช้เซนส์เหลา่นี ้เชน่ มีเสียงบางอย่างนา่สนใจท่ีท า
ให้เรารู้สกึบางอย่าง ถ้าใครเจอสิ่งท่ีรู้สกึ หรือสิ่งท่ีท างานกบัเรา เราเห็นภาพแล้วว่าคืออะไร ชว่ยเอาสิ่งนัน้มาอยู่
ในเฟรมของเราให้หน่อย เชน่ ผมรู้สกึกบัผ้ามา่น ลองจบัดแูล้วนกึถึงผ้ามา่นเก่าๆ ท่ีบ้าน ท าให้รู้สึกอบอุน่ ชว่ย
เอาเฟรมไปติดให้หน่อย ให้ผ้ามา่นมาอยูใ่นเฟรมของเรา บางคนอาจจะรู้สกึกบัพืน้ผิว บางคนอาจจะรู้สกึกบั
แสง หรือภาพกว้างๆ เราอาจจะถอยออกมาแล้วตดิเฟรมบนอะไรสกัอยา่ง ให้เห็นสิ่งนัน้อยูข้่างใน มนัจ าลอง
เหมือนกรอบภาพนัน่แหละ บางคนอาจจะรู้สกึกบัทะเล ได้กลิ่นลมทะเล ก็วางท่ีใดท่ีหนึง่แล้วให้เห็นทะเลอยูใ่น
เฟรม จะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือใหญ่ก็ได้ แล้วแตเ่รารู้สกึอะไร  

ถ้าใครรู้สกึกบัสิ่งนัน้มาก แตไ่มรู้่วา่จะตดิตรงไหน ไมไ่ด้มมุ ถือไว้ แล้วดวูา่อยูต่ าแหนง่ไหน จ าไว้ แล้ว
ตดิตรงใกล้ๆ ติดเสร็จแล้วกลบัมาท่ีห้องนี ้คอ่ยๆ ไป คอ่ยรู้สกึกบัมนั เจอแล้วติดไว้นะครับ รอบๆ โรงแรมนีก้่อน
นะครับ ครัง้นีย้งัไมใ่ช้มือถือของเรานะครับ เอาแตเ่ฟรมกบัเทปกาว ขอให้อยูก่บัตวัเอง เรายงัไมส่ื่อสารกนันะ
ครับ 

 
(แตล่ะคนมองหาสิ่งท่ีรู้สึกแล้วตดิเฟรมไว้ – 15 นาที) 
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มองเพื่อนรอบๆ ลองดใูห้หน่อยวา่ จะให้จบักลุม่ 4 คนท่ีเราดแูล้วเขาเป็นคนท่ีคิดตา่งจากเราแนน่อน 
ถ้าฉนัรู้สกึกบัอนันี ้เขาต้องไมรู้่สกึแน่ๆ  อาจเป็นเพ่ือนกนัอยูแ่ล้วหรือตา่งท่ี เขาคิดไมเ่หมือนเรา คนละสไตล์กบั
เรา ถ้าเจอแล้วพากนัไปหาเลยครับ อาจจะตา่งวยั ตา่งอาย ุตา่งเพศก็ได้ เป็นขัน้ตอนการกระจายความ
หลากหลาย 

 
(จบักลุม่ 4 คนท่ีมองแล้วคิดไมเ่หมือนเราแน่ๆ ) 
 

 เม่ือครู่เราอาจจะรู้ตวัหรือไมรู้่ตวั แตเ่ราไปสร้างงานศลิปะแล้ว ทกุคนเป็นศลิปินไปสร้างภาพท่ีอยูใ่น
เฟรมของแตล่ะคน แตเ่ราไมใ่ชศ่ลิปินท่ีจะท างานอยูก่บัตวัเองอย่างเดียว ต้องมีคนดดู้วย ตอ่ไปเรียกวา่ Gallery 
Walk จะให้เราพาเพ่ือนในกลุม่ไปดงูานของเราหน่อย ว่าท่ีเราไปติดเฟรมไว้ตรงท่ีเรารู้สกึมากๆ วิธีไป ลอง
ก าหนดไปวา่งานของใครตรงไหน เลือกดวูา่จะไปดขูองใครก่อน เราไปด้วยกนั พอไปถึงงานของใครแล้ว 
เจ้าของงานชว่ยบอกเพื่อนว่าควรจะดอูย่างไร ยืนอยูต่ าแหนง่ไหน บอกทกุองศาท่ีเราเห็น แตไ่มต้่องบอกว่าใน
นัน้คืออะไร แคบ่อกว่าควรยืนตรงไหน หา่งแคไ่หน ถึงจะเห็น สว่นเพ่ือนท่ีด ูชว่ยใช้เวลากบัมนัหนอ่ยหนึง่ หาให้
หนอ่ยวา่เราเห็นอะไรในเฟรม สอง ถ้าไปถึงจะดีมากคือ เราเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องเหมือนเจ้าของ 
ยิ่งไมเ่หมือนได้ยิ่งดี พอทกุคนดเูสร็จแล้ว มาเลา่ให้เจ้าของภาพฟังหนอ่ย วา่เห็นอะไร รู้สกึอย่างไร พอเพ่ือนใน
กลุม่แลกเปล่ียนกนัครบแล้ว เจ้าของภาพถึงบอกวา่ท าไมถึงเลือกเฟรมนี ้เพราะอะไร น่ีไมใ่ชเ่กมทายค าหรือใจ 
เป็นสิ่งท่ีไมมี่ผิดถกู แตเ่ราอยากมาเรียนรู้มมุมองกนั เสร็จแล้วกลบัมาเจอกนัในห้อง เก็บเฟรมของเรากลบัมา
ด้วย 
 
 (Gallery Walk – 15 นาที) 
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 จะให้คยุกนัในกลุม่สองหวัข้อ หนึง่ ตอนท่ีเราไปท าทัง้งานเดี่ยว ไปวางเฟรม กบัตอนไปดงูานของเพ่ือน 
และได้แบง่ปันมมุมองของเราให้กบัเพ่ือนในกลุม่ฟัง ทัง้สองอยา่งเรารู้สกึอยา่งไรบ้าง สอง ลองคยุกนัหนอ่ยวา่ 
ค้นพบอะไรท่ีนา่สนใจส าหรับเรา ข้อเรียนรู้ และข้อค้นพบบางอยา่งท่ีพบเจอระหวา่งกิจกรรม  
 
 (แตล่ะกลุม่แบง่ปันวา่ ตอนท่ีท างานเดี่ยวกบัตอน Gallery Walk หนึง่ รู้สกึอยา่งไร สอง เรียนรู้หรือ
ค้นพบอะไร – 5 นาที) 
 
 ดแูลกเปล่ียนกนัเข้มข้นนา่สนใจ อยากให้แบง่ปันในวงใหญ่หนอ่ยครับ เน้นข้อค้นพบหรือความ
นา่สนใจบางอยา่งในกลุม่ของเราครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: พบวา่ การมองภาพ เหมือนการฟังกนั ฟังคนอ่ืน ท าให้รู้สกึวา่ เวลาเราถ่ายภาพ เราไมต้่อง
กงัวลมาก เหมือนคนอ่ืนคยุกบัเรา บางคนได้ยิน ไมไ่ด้ยิน เข้าใจ ไมเ่ข้าใจ แตมี่บางคนท่ีฟังเราอยู ่เราก็
เหมือนกนั เวลาเราดภูาพ ปกตจิะมองแล้วจบเร็วๆ เลย แตต่อนนีน้่าจะพิจารณามากกวา่เดมิ อาจจะมี
บางอย่างท่ีเรายงัไมไ่ด้ฟังหรือยงัไมไ่ด้ยิน รู้สึกชอบท่ีตวัเองเกิดแวบความคิดแบบนีข้ึน้มา 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ฟังจากเพ่ือนๆ แล้วรู้สกึวา่ภาพหนึง่ภาพท่ีเรามอง เห็นความเป็นตวัตนของเรา ความเป็นพ่ีตวั
เล็กท่ีชดัเจน มีอตัลกัษณ์บางอยา่งของเราในภาพด้วย บางทีเราอาจจะไมไ่ด้คยุกบัเขา แตเ่ราอาจจะรู้จกัเขา
ผา่นภาพพวกนี ้และเห็นความเป็นเขาบางอยา่ง และท าให้เข้าใจความเป็นเขาได้ผา่นเฟรมเล็กนิดเดียว 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้ค้นพบอยา่งหนึง่วา่ เหมือนมนัธรรมดาๆ แตเ่ราจะทกุข์ใจมากตอนแสดงความคิดวา่เราเห็น
เป็นอย่างไร ยงัไมเ่ทา่กบัรอเจ้าของภาพพดู แตล่ะภาพ เจ้าของภาพจะมีมมุมองท่ีเรานกึไมถ่ึง เชน่ไปมองภาพ
หาด เราเห็นต้นสนสองต้น มีทะเล คล่ืน แตเ่จ้าของภาพบอกวา่เขาเห็นขยะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งท่ีเห็นคือพวกเรา 5 คนมองภาพเดียวไมเ่หมือนกนั เขาบอกว่ามองแบบนี ้ตัง้แบบนี ้แตเ่ห็น
ไมเ่หมือนกนั บางภาพส่ือได้ด้วยตวัภาพเอง แตบ่างภาพดยูาก ความหมายของภาพตา่งกนั จริงๆ เจ้าของภาพ
เทา่นัน้ท่ีจะส่ือได้ บางภาพส่ือได้ด้วยตวัภาพเอง แตบ่างภาพไมส่ามารถส่ือได้ด้วยภาพท่ีปรากฏ ต้องมี
ค าอธิบาย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มมุมองบางอยา่งเปล่ียนไปตามเวลา เร่ืองเดียวกนั แตเ่วลาตา่งกนั จะไมเ่หมือนกนั อยา่งตอน
แรกเอารูปไปตดิ เห็นเงาผ้าม่าน แตพ่อองศาของพระอาทิตย์เปล่ียน พ่ีเขาไปเห็นมมุสงักะสีตดัฉาก วิเศษมาก 
บางทีบางอยา่งเวลาเราคิดมมุมองไมต่รงกนั อาศยัเวลาอีกนิด จะเห็นมมุมองท่ีชดัขึน้  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เรามองภาพของพี่ไมตรี มีภาพของเลน่ ต้นสน ทะเล เราพดูถึงองค์ประกอบภาพท่ีชดัเจนอยู่
แล้ว เรามาทายกนั พอสกัพกั พ่ีเขาเผยวา่ ลึกๆ แล้วแกคดิถึงลกู เพราะแกอยากหาของเลน่ให้ลกูแก แสดงวา่
การสร้างงานขึน้กบัอารมณ์ของคนสร้าง ความรู้สกึอยากให้คนดผูลงานรับรู้ ภาพทกุภาพต้องมีการบรรยาย
หรือให้เจ้าของงานน าเสนอ พอแกน าเสนอมาแล้วรู้สกึวา่ มนัใช ่มนัโดน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: แตล่ะภาพมีเร่ืองราว ความคดิ ตวัตน เหตกุารณ์ ท่ีเขาเจอภาพ เขาเห็นตอนนัน้ มนัตา่งกนั เรา
ดเูสร็จ อยา่งคนถ่ายรูปอาหารแล้วถ่ายลงเฟซบุ๊ก นกึในใจวา่นา่กิน ร้านไหนท าไมไมบ่อกเราบ้าง หรือบางคน
บอกวา่น่ีกินอย่างเดียว เราตดัสินไปเลย แตค่นดจูะมีความคดิตอ่ อยากรู้ว่าร้านไหน ท าไมไมบ่อกด้วย เราจะไป
ถามวา่ร้านไหน เด๋ียวหาวา่อยากรู้อีก ตวัตน เร่ืองราว จะบง่บอกจากภาพ แตเ่ราตดัสินไปตามความคดิเรา ซึง่
เป็นปัญหาอยู่ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ในกลุม่จะมีมมุหนึง่ท่ีเรามองไว้นะ เรายงัแตะมมุนีเ้หมือนกนั แตย่งัไมใ่ชเ่ราท่ีสดุ เลยเลือกจะ
เดนิตอ่ และมีคนในกลุม่เลือกมมุนัน้แล้วแปะเฟรม เป็นมมุเดียวกบัท่ีเราคิด มองไว้ แตค่วามหมายท่ีเขามองไว้
ลกึซึง้มาก ถึงพลงัท่ีขบัเคล่ือนเขาเลย แคม่องภาพนี ้จะเดนิหน้าท าอะไรตอ่ได้เลย แตส่ าหรับเราแคล่ิงก์กบั
ไอเดียของเรา หรือเร่ืองท่ีเรารับรู้มา สว่นภาพท่ีผมแปะ เป็นภาพท่ีตัง้ใจจะตัง้ค าถามให้กบัคนมอง ในภาพท่ีสนั
หนงัสือหลายเลม่เรียงกนั อยากรู้วา่จ านวนข้อมลูเยอะๆ ในรูปหนึง่รูป คนอ่ืนมองแล้วจะมองเหมือนเราไหม 
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เป็นเร่ืองความลกึของงานถ่ายภาพ ไมไ่ด้อยูท่ี่ว่าเราคดิอะไรตอนถ่าย แต่คนท่ีกลบัมายืนดสูิ่งท่ีเราส่ือ เขาคดิ
อะไร อยากรู้กลบัไปด้วย 
 
ธีระพงษ์: นา่สนใจมากครับกบัข้อค้นพบแตล่ะอนั และเจอประโยคคมๆ ท่ีมาจากชีวิตจริง ใช้งานได้จริง ตอ่ไป
จะชวนมาดเูบือ้งหลงัของกิจกรรมนี ้จริงๆ อยา่งท่ีทกุคนพดูมาอยูใ่นนีห้มดแล้ว การเรียนรู้ การค้นพบ อยา่งแรก
อยากชวนทกุคนมาท างานกบัตวัเอง คือการเอาเฟรมไปวาง ท างานกบัตวัเอง และท างานกบัคนอ่ืน เลยเป็น
เร่ืองมมุมอง อยากชวนทกุคนมาตรวจสอบมมุมองตวัเองวา่ เรามีมมุมองตอ่สิ่งนีอ้ยา่งไร นอกจากตวัเราแล้ว 
เรายงัไปเจอมมุมองของคนอ่ืนๆ ด้วยท่ีเขาเห็นเหมือนหรือตา่งกบัเราอยา่งไร เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจในงานส่ือสาร 
เพราะเราไมไ่ด้ท างานคนเดียว เวลาเราส่ือสารหรือสร้างงานบางอยา่ง พอออกจากตวัเรา เป็นของคนอ่ืนแล้ว 
เป็นสิ่งท่ีคนมาด ูรับรู้ เ การไปท าความเข้าใจมมุมองของคนอ่ืนส าคญัมากๆ ในขณะก็ต้องเข้าใจมมุมองของเรา 
วา่เรามอง เรารู้สกึกบัมนัอยา่งไร เราถึงจะสามารถพดูได้เตม็ปากวา่เราสร้างงานนีม้าท าไม มากกว่าถกูคนอ่ืน
สัง่ให้ท า แตฉ่นัไมไ่ด้รู้สกึกบัสิ่งนีห้รือเช่ือมโยงกบัสิ่งนีเ้ลย งานนัน้ถ้าเราไมรู้่สกึ ออกไปคนอ่ืนก็ไมรู้่สกึเหมือนกนั  
 ความท่ีมมุมองหลากหลาย ท าให้เจอแง่มมุอ่ืนๆ มากกวา่แคช่ดุประสบการณ์หรือมมุมองท่ีเรามีจะ
บอกได้ แตค่นอ่ืนเห็นอีกแง่มมุหนึง่ เป็นทางลดัในการสร้างงาน เราคิดคนเดียวงานก็ไปได้ประมาณหนึง่ แตถ้่า
เราฟังคนอ่ืนจะไปได้ไกลขึน้  
 ตอ่มา เป็นการท างานกบัภายนอกภายในของเรา ระหว่างเดนิหา รู้สึก เป็นการท างานกบัข้างในว่าเรา
รู้สกึเป็นเพราะอะไร ท าให้ใจเราเต้นมากขึน้ หรือท าให้เรากลบัไปนกึถึงบางอยา่ง แตภ่ายในไมใ่ชเ่ราคิดเองเออ
เอง เพราะเราออกไปหาจากภายนอก หาสิ่งท่ีเช่ือมโยงกบัเรา ทกุคนไปเห็นเหมือนกนั ท างานร่วมกนั เห็น
เหมือนกนั แตส่ิ่งท่ีเกิดข้างในอาจจะตา่งกนั 
 อีกอยา่งหนึง่คือ ในกรอบนอกกรอบ บางคนบอกวา่เฟรมเล็กนิดเดียว จะตา่งกนัอย่างไรระหวา่งเฟรม
ใหญ่ เฟรมเล็ก หรือไมมี่เฟรมเลย เฟรมเล็กนิดเดียว แตพื่น้ท่ีข้างนอกใหญ่มาก ท าไมเราถึงเลือกเอาเฟรมไป
วางตรงจดุนี ้ทัง้ท่ีมีอีกหลายจดุให้วาง มีหลายคนบอกว่าเวลาท างานส่ือสารแล้วไมรู้่จะเลา่อะไร เยอะแยะไป
หมด ไมรู้่จะโฟกสัอะไร แตท่กุคนได้ลองโฟกสัแล้ว ลองถามตวัเองว่าท าไมถึงมาเลือกจดุนีไ้ด้ และสิ่งท่ีอยูน่อก
กรอบ เวลาเพ่ือนลงไปดรููป บางทีอาจจะไมมี่แตส่ิ่งท่ีอยูใ่นกรอบ แตอ่าจจะเป็นบรรยากาศรอบข้าง สิ่งแวดล้อม
รอบข้างด้วยท่ีท างานกบัเรา 
 สิ่งส าคญัคือ การเลือก มีอะไรเยอะแยะมากมาย แตท่ าไมเลือกสิ่งนีม้าเลา่กบัเพ่ือนๆ อะไรท่ีเราตดัทิง้
ไปก่อนได้  
 ชวนให้เห็นการท างานท่ีเกิดขึน้ 
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พฤหัส: ผมอยากจะเช่ือมโยงกรณีนีก้บังานท่ีเราท า เวิร์กช็อปไมไ่ด้ฝึกพวกเราให้เป็นนกันิเทศศาสตร์หรือท า
โฆษณา สิ่งส าคญัคือเราจะส่ือสารสิ่งท่ีพวกเราท าออกไปสูส่าธารณะได้อยา่งไร เพราะสิ่งท่ีพวกเราท าเป็นเร่ือง
ดีๆ แตเ่ราใช้มมุมองของครีเอทีฟเข้าไปชว่ย ทัง้หลายเป็นหลกัคิดส าคญัในการท างานส่ือสาร  

กิจกรรมนีคื้อกิจกรรมเฟรมมิ่ง การสร้างกรอบ การรู้จกักรอบ กรอบคือจดุบรรจบกนัของโลกภายใน
และโลกภายนอก แปละวา่มมุมองตอ่โลก หรือโลกทศัน์ของเราเป็นอยา่งไร เวลาเราก าหนดกรอบ จะแสดง
ตวัตนเราชดัเจน เพราะในกรอบเล็กๆ มีความเช่ือ ประสบการณ์ ฐานคิด โลกทศัน์ท่ีมีอยู ่เราถึงเลือกเสนอภาพ
นี ้มนัระบตุวัตนของเราระดบัหนึง่ แตใ่นการเลือกกรอบมา คือการก าหนดโลกภายในท่ีไปเช่ือมโยงกบัโลก
ภายนอก เส้นบางๆ เป็นการเช่ือมโยง เป็นจดุบรรจบ ก าแพง เส้นขอบนิดเดียวท่ีจะน าตวัตนภายในของเราไปสู่
โลกภายนอก ถ้าเราช้าลงและใคร่ครวญ มีมมุต้องเยอะแยะ ท าไมเรามองมมุนี ้ท าไมเราเลือกจะให้เพ่ือนเรา
รับรู้มมุนี ้ต้องมีท่ีมา  
 การเลือกสรรกบัการตดัทิง้ เวลาเราท างานสงัคม เรามีเร่ืองราวนา่สนใจเยอะแยะ เราจะเอาทัง้หมดไป
เลา่ให้คนอ่ืนฟัง ไมมี่ใครฟัง เป็นงานวิจยั ประสบการณ์ 20-30 ปี ดีงามมาก คนไมฟั่งเพราะมนัเยอะ ขอให้เรา
เลือกและยอมท่ีจะตดัทิง้ เป็นเร่ืองท่ีต้องก้าวข้ามมากเลย หนงับางเร่ืองถ่ายท าฉากหนึ่งหมดไปหลายๆ ล้าน แต่
พอมาตดัตอ่แล้วไมเ่ลา่เร่ือง ผู้ก ากบัต้องยกฉากมลูคา่ 5 ล้าน ถ่ายท า 3 วนัออกไป เป็นความจ าเป็นของ
คนท างานศลิปะหรืองานส่ือสาร เป็นถ้าเราเลือกไมเ่ป็น ตดัทิง้ไมไ่ด้ ไมมี่ประสิทธิภาพ เพราะไมรู้่วา่เราก าลงัจะ
โฟกสัเร่ืองอะไร 
 
ธีระพงษ์: ขอเสริมว่า เราจะเห็นในกรณีท่ีวา่เลือกเยอะ เรามีประสบการณ์ 10 ปี แตค่นดไูมรู้่เหมือนเรา ไมไ่ด้มี
ประสบการณ์ร่วมเหมือนเราเหมือนตอนตดิเฟรมเมื่อครู่ สิ่งท่ีเลือกคือแล้วอะไรคือสิ่งท่ีคนดจูะเช่ือมโยงกบัเราได้ 
 
พฤหัส: เวลาท างานส่ือสาร จะมีโลกคูข่นานคล้ายกบัสองด้านอยู ่อยูท่ี่ว่าเราจะเลือกสมดลุได้อยา่งไร มีความ
ค าวา่ชดัเจนกบัคลมุเครือ ชดัเจนมากเกินไปเป็นงานวิจยั คลมุเครือมากเกินไปดไูมรู้่เร่ือง สองเร่ืองนีต้้องสมดลุ
วา่เราเอาแคไ่หน เวลาเราท างานต้องมีเง่ือนไข แต่ตดัทิง้ทัง้หมดคงไมไ่ด้ จะตา่งจากท างานศลิปะเพื่อศลิปะ แต่
ในศลิปะของการเล่าเร่ือง การส่ือสารไมมี่สตูรส าเร็จ แตอ่ยูท่ี่เราเลือกให้สมดลุตรงต าแหนง่ไหนของสองด้านนี  ้
 ความงามหรือความหมาย ต้องไปด้วยกนั จะสมดลุอยา่งไร จะงามจนไมเ่ลา่เร่ืองหรือเปลา่ หรือมีแต่
ความหมาย แตค่วามงามหายไป มนัแห้ง ต้องมีความพอดีของศลิปะการเลา่เร่ืองหรือส่ือสาร 
 รวมๆ แล้ว ทฤษฎีการศกึษาแบบเดมิคือ มีคนสง่สาร เนือ้หาหรือตวัสารท่ีเราต้องการจะส่ือออกไป และ
ด้วยวิธีการส่ือสาร หรือในแง่ของผู้ รับสาร  
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 สดุท้าย มีค าพดูหนึง่ท่ีน่าสนใจ เขาเป็นนกัส่ือสารเร่ืองราวท่ีท างานส าคญัในการขบัเคล่ือนเร่ืองผู้หญิง 
เขาบอกวา่ ฉันเรียนรู้วา่คนส่วนใหญ่มกัจะลืมสิ่งท่ีคณุพดู ลืมสิ่งท่ีคณุท า แตพ่วกเขาจะไมมี่วนัลืมสิ่งท่ีคณุท าให้
เขารู้สกึ ถ้าภาพถ่าย งานเขียน วิดีโอของเราไปสัน่สะเทือนความรู้สึกของเขา เป็นหวัใจส าคญัวา่จะท าอยา่งไร
ให้เขารู้สกึ สัน่สะเทือน และอินไปกบัประเดน็ท่ีเราท า 
 การฝึกก าหนดกรอบเพ่ือจะสร้างกรอบใหมใ่ห้กบัเราบางอยา่ง เป็นจดุเร่ิมของการส่ือสาร 
 

 
 
ธีระพงษ์: ไมใ่ชเ่ร่ืองเชิงเทคนิค แตเ่ป็นการท างานข้างในของเราเพ่ือให้เลือกได้วา่จะส่ือสารอะไร ตอ่ไปเราจะ
ออกไปท างานกบัพืน้ท่ีจริงภายนอก แตก่่อนจะไป ได้หลกัคิดบางอยา่งไปแล้ว จะขอให้เทคนิคสัน้ๆ ท่ีท าให้
ภาพถ่ายของเราน่าสนใจมากขึน้ เขาเรียกวา่ตอ่ให้คณุมีเนือ้หาอยา่งไร มีศลิปะอยา่งไร แตถ้่าคนดไูมส่ามารถ
เข้าใจหรือหยดุดไูด้ เรียกว่าล้มเหลว 
 เทคนิคง่ายๆ ท่ีท าให้ภาพเรานา่สนใจและคนหยดุดไูด้มากขึน้ จริงๆ ภาพถ่าย  
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 จริงๆ ภาพถ่ายท างานอยูส่ามอยา่ง คือความรู้สึก ความหมาย และดแูล้วชวนจินตนาการ ชวนคิด
บางอย่าง สิ่งท่ีจะให้ไปเป็นหลกัการสัน้ๆ ของ Street photo ไมใ่ชก่ารถ่ายตามถนนหนทาง แตเ่ป็นสิ่งท่ีเกิดใน
เมือง สะท้อนความเป็นเมือง ความเป็นผู้คน วฒันธรรมเล็กๆ บางอยา่ง บริบทบางอยา่ง ปัญหาหรือความ
สร้างสรรค์ สิ่งท่ีเรามองหาจะอยูใ่นนี ้ 

อะไรจะท าให้คนหยดุดไูด้มาก ชว่ยดเูร็วๆ หนอ่ยวา่เราเห็นอะไรในภาพบ้าง  
 

 
 

“คนแก่, พระเคร่ือง พระจริง, ตกึแถว, ธงชาต,ิ คนก าลงัซือ้พระ, คนเดนิสญัจร, ชาวตา่งชาต,ิ ต้นไม้”  
กลบัมาถามสัน้ๆ คดิวา่ภาพนีน้า่สนใจไหม ในฐานะคนด ูและเพราะอะไร  
“มีมิต,ิ มีระยะ, เรามองว่าพระเป็นของสงู แตก่ลบัวางบนพืน้”  
แตถ้่าไมใ่ชเ่ร่ืองเนือ้หา เป็นเร่ืองเทคนิค ความงาม น่าสนใจไหม  
“ไมน่า่สนใจ” “ไมรู้่วา่จะดอูะไร”  
มีสิบอยา่งอยูใ่นภาพ ไมรู้่ตกลงวา่จะเลา่อะไร ไมรู้่จะมองอะไร หาจดุโฟกสัไมเ่จอ เร่ืองราวเยอะแยะไป

หมด  
 ภาพถ่ายท่ีท าให้คนหยดุดไูด้ ก่อนจะเล่ือนผา่นไป ขอเรียกวา่ Photo Element มีอยู ่5 อยา่ง  
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 หนึง่ ฉากหลงั เวลาถ่ายอะไรจะมีฉากข้างหลกัอยูแ่ล้ว ก าแพงหรือท้องถนน ท่องไว้ครับวา่ โลง่ เคลียร์ 
สะอาดตา เวลามีอะไรมาอยู่บนฉากนัน้ จะเดน่ได้  

ท าให้เรานึกขึน้ได้ว่าคืออะไร โดยไมต้่องเลา่ตรงๆ เป็นตวัอยา่งของการเล่าแบบคลมุเครือ แตเ่ลา่ผา่น
ฉากท่ีเคลียร์ผา่นเงา ผ่านแสง  

เมืองไทยเป็นเมืองรก จะถ่ายอะไรให้เดน่ยากมาก แตเ่ราเปล่ียนมมุด้วยตวัเองว่ากดลงหรือเงยขึน้ ให้
เจอฉากคลีนๆ 
 

  
 
 สอง เร่ืองสี เมืองไทยมีสีเยอะมาก ลองดวูา่เราจะจบัสีเดียวมาอยูใ่นเฟรมของเราได้ไหม พอสี
เหมือนกนัมาอยูใ่นเฟรมเดียวกนั จะท าให้คนหยดุดมูากขึน้ อย่างน้อยท าให้สะดดุตา อาจจะไมไ่ด้มีความหมาย
อะไรก็ได มาจากคน วตัถ ุสิ่งของข้างหลงั แตท่ าให้เราหยดุได้เพราะเร่ืองสี พวกนีอ้าจต้องใช้การย้ายมมุมอง 
ย้ายตวัเอง การรอ  
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สีตดักนั ขยบัมาสูส่ถานท่ีโดยใช้สีเป็นตวัเดน่ หาสีมาใสใ่นเฟรมของเรา 
 

  
 

สาม แสงและเงา เราลงไปเจอแดดแนน่อน มีแดดต้องมีเงา การถ่ายของสวา่งตรงๆ กบัการมีเงาให้
ความรู้สกึอย่างไร “ละมนุ, ขลงั, ดลูกึลบันา่ค้นหา” ท าให้ดมีูมิตมิากขึน้ ไมต้่องมีวดัแตมี่เงาของเมรหรือโบสถ์ 
เลา่เร่ืองด้วยแสง อาจไมมี่ความหมาย แตท่ าให้ดลูะมนุละไม ลองหาดตูามผนงั หาดทราย ข้อดีอีกอยา่งหนึง่
ของแสงเงาคือท าให้สีเดน่ขึน้ ชว่ยโฟกสัวา่จะเลา่สิ่งนีใ้ชไ่หม หรือเงาคน จากถ่ายคนปกต ิถ่ายชาวเลท่ีเห็นชดัๆ 
เปล่ียนเป็นเงาบ้าง ท าให้ดลูึกลบั น่าสนใจ เซลฟ่ีเงาตวัเองบ้าง 

 

  
 
ส่ี พฤตกิรรมคน ทา่ทางของคน หลายคนอาจจะบอกวา่ยาก แตล่องดไูปก่อน เวลาเราถ่ายคน ทา่ทาง 

ทา่ที และแอ็คชัน่ แคยื่นเฉยๆ แตด้่วยทา่ทางเล็กๆ น้อยๆ ของเขา ช่วยให้เหมือนมีเร่ืองราวบางอยา่ง เชน่ ก าลงั
รอใครอยู่หรือเปลา่ ท่าทางท่ีมีความหมายบางอยา่ง เวลาเราถ่ายรูปคนสว่นใหญ่ เราจะไมไ่ด้นกึถึงแอ็คชัน่ของ
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เขาวา่ก าลงัท าอะไรอยู ่ท าให้คนดไูมรู้่ว่าถ่ายมาท าไม หาจงัหวะดีๆ ท่ีคนก าลงัจะท าอะไรสกัอยา่งแล้วถ่าย เรา
จะได้เห็นความส าคญัของเร่ืองราวมากขึน้  

เน่ืองจากเราเป็นมือถือ ผมแนะน าให้กดหลายๆ ครัง้ เพื่อให้จบัจงัหวะได้ ขอให้มีแสงพอ เข้าใกล้เข้า
มากท่ีสดุ 
 

    
 

ห้า สญัลกัษณ์ ของบางอยา่งไมต้่องเลา่ตรงๆ ก็ได้ เห็นหอยทากแล้วนึกถึงอะไรได้บ้าง “สโลว์ไลฟ์, 
ความขีเ้กียจ, ความหน้าสวยหน้าเด้ง, ความชวัร์” หอยทากเป็นตวัแทนของสิ่งท่ีพดูมาทัง้หมดโดยไมต้่องเอา
ทา่ทางท่ีชดัๆ มาเลา่เร่ืองก็ได้ 

กญุแจท่ีล็อกอะไรสกัอยา่ง เป็นสญัลกัษณ์แทนอะไรได้บ้าง “ความปลอดภยั, อิสรภาพ, กกัขงั, ความ
ผกูพนั” สญัลกัษณ์ชิน้เดียวตีความตรงข้ามกนัได้เลย แล้วแต่ประสบการณ์ของคนนัน้  

ภาพซินเดอเรลลา่กบันางร าของศาลพระภมูิ “แก้บน” ความศรัทธา วฒันธรรมท่ีแตกตา่งโดยใช้
สิ่งไมมี่ชีวิต 

สว่นใหญ่สญัลกัษณ์จะมาจากสิ่งของท่ีมีความหมายบางอยา่ง เป็นสิ่งของท่ีอยูก่บัสถานท่ี จะเกิดอีก
ความหมายหนึง่ ทกุคนไมใ่ช้เทคนิคอะไรเลย ใช้มือถือหรือกล้องเล็กๆ  

ตอ่ไป สิ่งเหลา่นีจ้ะให้เอาไปใช้ตอนลงพืน้ท่ีไปด้วย ถ้าเราเห็นอะไรท่ีนา่สนใจแล้ว หาสี หาเงา หา
ทา่ทางของคน หาสญัลกัษณ์ให้หนอ่ย 

ตอ่มา มีขนาดภาพ สามขนาดคือ ไกล กลาง ใกล้ แตมื่อถือของเราซูมไมไ่ด้ วิธีซูมคือเดินเข้าไปใกล้ขึน้ 
ซูมด้วยขาตวัเอง  

มมุกว้างระยะไกลท าให้เห็นบริบทรอบข้าง ถ้าเราจะไปเน้นเร่ืองสถานท่ี ความเก่า ความร้าง ใช้ภาพ
กว้าง ถ้ามีคนเข้าไปอยูจ่ะดอู้างว้าง มีความหมายอีกแบบ จะเห็นรายละเอียดของสถานท่ี  
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ระยะกลาง เป็นระยะท่ีใช้ทัว่ไปกบัการถ่ายคน เพราะท าให้เห็นแอ็คชัน่ด้วย สีหน้าอารมณ์ด้วย วา่เขา
ท าอะไรกนั วิถีชีวิตเขาเป็นอยา่งไร  

ระยะใกล้ คือเอาไปจอ่ๆ เลย เหมือนเราเอาเฟรมไปวาง ข้อดีคือเอาไว้เลา่เร่ืองสญัลกัษณ์ ถ้าเราอยาก
ให้เขารู้วา่เป็นสญัลกัษณ์อะไรบางอย่าง ต้องใกล้ มีความหมายอะไร ต้องถ่ายใกล้ๆ ถ้าเขาเลา่เร่ืองสิ่งแวดล้อม 
เอารองเท้ามาแทนรอยเท้าคนท่ีเดนิไปสูธ่รรมชาต ิแล้วไมไ่ด้เอากลบัออกมาด้วย ดลูึกซึง้นา่สนใจขึน้  

โจทย์ ไปส ารวจ ค้นหาภาพถ่าย จะให้น า้นิ่งชว่ยเลา่ภาพพืน้ท่ีเมืองเก่า ถนนเมืองเก่าของสงขลา วา่
เดนิไปไหนได้บ้าง พอจะมีจดุไหนนา่สนใจ  

ให้เวลา 1 ชัว่โมงคร่ึงในการไปเดนิในพืน้ท่ีท่ีเราปลอ่ยเอาไว้ อาณาบริเวณสกัสองกิโลเมตร ไปตาม
ตรอกซอกซอยตา่งๆ ให้หมด มองหาสิ่งเหลา่นีใ้ห้หนอ่ย  

1. ไปดคูนวา่เขาใช้ชีวิตอย่างไร มีความหลากหลายแคไ่หน ท าอะไรกนับ้าง คนแก่ เดก็  
2. สถานท่ี ตกึ บ้านท่ีน่ีแตกตา่งจากท่ีอ่ืนอย่างไร มีอะไรน่าสนใจ เห็นอะไรในสถานท่ีเหลา่นี ้ 
3. สิ่งของ ของท่ีมีเฉพาะท่ีน่ี หรือมีซ า้ๆ กนัท่ีน่ี ท่ีนา่สนใจ หรือของสิ่งนีอ้าจจะเป็นสญัลกัษณ์บางอยา่ง

ท่ีแทนความเป็นสงขลา แทนปัญหาในสงขลา แทนความคดิสร้างสรรค์ แทนปัญญาบางอยา่ง  
4. วิถีชีวิต เขาก าลงัขายอะไร ผดัอะไร เดก็ก าลงัเดนิไปโรงเรียนหรือเปลา่ ดเูสร็จแล้วถ่ายมาวา่มี

เร่ืองราว ความรู้สึก ชวนคิด หรือตัง้ค าถามบางอยา่ง  
5. ภาพสดุท้าย อะไรก็ได้ท่ีเรารู้สกึ ไมต้่องตามโจทย์ แตอ่าจจะรวมทกุอยา่ง  
ถ่าย 5 โจทย์มารวมกนัอยา่งน้อย 10 ภาพ ท่ีเปล่ียนความหมาย เปล่ียนเนือ้หา อยา่ลืมเอา

องค์ประกอบไปใส่ด้วย  
ไมอ่ยากให้ไปเป็นกลุม่ใหญ่ จบัเป็นคู ่แยกกนัไป กระจายกนัไป เพราะงานนีเ้ป็นงานเด่ียว จะได้ไมซ่ า้

กนั การลงไปถ่ายภาพ สิ่งส าคญัคือพยายามไมแ่ปลกแยกให้มากท่ีสดุ ไมจ่ าเป็นต้องหาสิ่งท่ีขึน้ช่ือหรือสวย แต่
หาความธรรมดาท่ีนา่สนใจว่าอยู่ตรงไหน อยากให้โจทย์ท้าทายเพิ่มคือไปคยุกบัคนแปลกหน้าอยา่งน้อยหนึง่
คน  

 
(ลงพืน้ท่ีถ่ายภาพเลา่เร่ือง – 1 ชัว่โมงคร่ึง) 
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พักเที่ยง 
13.00-14.00 น. 
 

  
 
พฤหัส: ... เราจะเลือกแคส่ิบภาพท่ีสะท้อนถึงเร่ืองคน สถานท่ี วฒันธรรม วิถีชีวิต ตกึรามบ้านช่องใดๆ ท่ี
อาจจะชว่ยสะท้อนภาพรวมของชมุชนนีไ้ด้ เป็นความจริงชดุหนึง่ แตอ่าจไมใ่ชท่ัง้หมด เป็นแคค่วามจริงท่ีผ่าน
เฟรมหรือโลกทศัน์ของเรา การเลือกสิบภาพเป็นกระบวนการตดัตอ่สว่นหนึง่ กระบวนการคดัสรรอีกสว่นหนึง่ 
อาจจะทรมานใจ จากสิบ ขอให้เลือกเหลือ 5 ท่ีเป็นตวัแทนเมืองเก่าของชมุชนสงขลาได้ เป็น 5 ภาพท่ีเลา่
เร่ืองราวบางอย่างท่ีสะท้อนความจริงชดุหนึง่ของชมุชนเมืองเก่าสงขลา  
 
 (แตล่ะคนเลือก 5 ภาพท่ีสะท้อนความจริงของชมุชนเมืองเก่าสงขลา) 
 
 พอเลือกได้แล้ว ให้จบัคูส่องคน แบง่ปันเร่ืองราวเก่ียวกบั 5 ภาพท่ีเลือก โชว์ให้เพ่ือนดวูา่เราเลือกอะไร 
บอกเหตผุลว่าท าไมถึงเลือก แล้วเพ่ือนรู้สกึอยา่งไรบ้าง 
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 (จบัคูแ่บง่ปันเร่ืองราวเก่ียวกบั 5 ภาพท่ีเลือก) 
 

  
 
 ตอนดภูาพของเพื่อน อาจจะดคูวามหมายและความงาม แสง เงา เขาเลือกวางองค์ประกอบภาพ
อยา่งไร ... จาก 5 ภาพท่ีสะท้อนวิถีชีวิต วฒันธรรม แงมมุมองบางอยา่งของเมืองเก่าสงขลา ขอให้เลือกเหลือ
แคเ่พียงภาพเดียวท่ีจะเป็นปกอลับัม้ หรือปกนิตยสารท่ีจะเป็นตวัแทนการเลา่เร่ือง เคยเห็นปก สารคดี หรือ 
National Geographic ไหมครับ ตอนเลา่เร่ืองอะไร เขาจะถ่ายมาเป็นหม่ืนภาพ แตมี่ภาพหนึง่ท่ีครอบคลมุหรือ
เป็นตวัแทนของสิ่งท่ีเราจะเลา่บางอยา่งของสิ่งท่ีเราอยากจะเลา่ได้ เป็นเหมือนปกนิตยสารหรือปกอลับัม้ ... 
จากรูปปกอลับัม้ท่ีเราเลือกได้แล้ว จะเป็นภาพท่ีเราเอาไปอดัขยายเพ่ือน ามาจดัเป็นนิทรรศการ ใครเลือกภาพ
ได้แล้ว ขอให้สง่ภาพเข้ามาท่ีไลน์ เราจะท าการรวบรวมและอดัขยายให้ ...  

Photo essay คือการเขียนเล่าเร่ืองประกอบภาพ เราจะใช้มากตอนเขียนส่ือสารเร่ืองราวของเราผา่นเฟ
ซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดีย สงัเกตวา่เราจะมีภาพและเร่ืองราวบางอยา่ง เราไปคร่ึงหนึง่แล้วเร่ืองกระบวนการ
ถ่ายภาพ รู้สกึอยา่งไรบ้างครับ  

“ร้อน” แตค่วามร้อนจะแลกมาซึง่ภาพสวย เพราะแสงแดดจดัๆ จะท าให้ได้ภาพท่ีนา่สนใจ อาจจะต้อง
สู้ความร้อน นอกจากนีแ้ล้ว มีข้อค้นพบอะไรจากกระบวนการถ่ายภาพวนันีไ้หม  

“ไมไ่ด้ตามคาด ถ้าเราคดิวา่จะถ่ายรูปชีวิตคน ไมไ่ด้ตามท่ีเราคิด เพราะเราต้องเดนิไปเร่ือยๆ จะยืนรอ
นานๆ ไมไ่ด้ เหมือนรูปแมค้่า ต้องลงทนุซือ้ให้เขาท าให้ด”ู บางอย่างเราวางแผนเอาไว้ แตอ่าจไมไ่ด้ หรืออาจจะ
ได้แตต้่องใช้เวลานานกวา่นัน้ หรือใช้วิธีการบางอยา่งเพื่อจะได้ภาพนัน้มา  

“ท าให้เราละเอียดท่ีจะใสใ่จด ูเพราะไมน่กึวา่แคภ่าพคนกินกาแฟแล้ววางแก้วบนท่อน า้เก่าๆ ดนูา่สนใจ 
แล้วโยงไปถึงบางอย่างท่ีเก่ียวกบัชีวิต ...” ปกต ิช็อตนีจ้ะถ่ายไหม “ไมเ่ลย บางทีอาจจะแคเ่ดนิผ่านแล้วลืมไป” 
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แตว่นันีเ้ราไปโฟกสัมนั เพราะคดิว่ามีเร่ืองราวบางอยา่งซ่อนอยู ่มีมมุมองอยู ่“กองขยะก็ยงัมีศลิปะซ่อนอยู”่ 
ขึน้อยู่กบัมมุมองของเรา สะท้อนวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ หรือประวตัิศาสตร์บางอย่างท่ีมีตอ่สิ่งนัน้  

“ผมคดิว่าเทคนิควิธีท่ีพ่ีให้ ติดตาเลย ผมมีสายตาเห็นแคสี่ตดักนั เลยเจอภาพท่ีสีตดักนัเยอะมาก 
เหมือนเราเข้าใจบางอยา่งแล้วไปเจอสิ่งนัน้ จะเห็นสิ่งนัน้ชดัขึน้ และจะปรากฏในภาพเยอะมาก เช่น ดอกไม้สี
เหลือง มีปา้ยสิงอยู่ด้านหลงั ท าให้เราเห็นแบบนีท้ัง้ท่ีเม่ือก่อนเราไมเ่ห็น แตต่อนนีเ้รามีแวน่ในการมองบางอยา่ง 
และผมวา่ การถ่ายวนันีมี้โจทย์ไป อารมณ์ของเรากบัความรู้สกึของภาพกบัสถานการณ์นัน้ไมไ่ปด้วยกนั ภาพท่ี
ได้มาเลยฟุ้งไปหมด จะได้ภาพของกินจะเยอะมาก ผมวา่มนัเหน่ียวน านะ ด้านในเราเวลาเราหิวจะหาแตข่อง
กิน เลยได้แตภ่าพแบบนัน้ออกมาเตม็ไปหมด ท าให้เห็นเร่ืองนีช้ดัขึน้ ตวัอาคารไมไ่ด้เลย ผมตัง้ใจถ่ายคน อยาก
ได้รูปแอ็คชัน่ใดๆ แตไ่มอ่อกเลย”  

วนันีเ้ป็นแคแ่บบฝึกหดั แตอ่ยากให้เราจบัวิธีการหรือจบัเซนส์ให้ได้วา่มีกระบวนการแบบนี ้มีสภาวะ
บางอย่างเกิดขึน้ แตเ่วลาท าจริงอาจจะไมต้่องเป๊ะขนาดนี ้เพราะเรามีเวลาจ ากดั กว่าจะถ่ายได้อยา่งท่ีอ๊อ
ฟบอก บางช็อตใช้เวลา 30 นาทีกวา่จะได้ภาพท่ีต้องการ และการใช้ภาพถ่ายเป็นเคร่ืองมือในการรู้จกัชมุชน
แบบหนึง่ ท าให้เรามีแง่มมุหรือมมุมองตอ่ชมุชนตา่งออกไป อยากจะชวนอ๊อฟสรุปวา่ มีข้อแนะน าหรือข้อควร
ระวงัอะไรในการเข้าไปถ่ายรูปในชมุชน 
 
ธีระพงษ์: จริงๆ แล้วแบง่ปันในฐานะคนของคนถ่ายเชิงสตรีตและสารคดี หลายๆ คนบน่วา่สว่นใหญ่จะเป็น
เร่ืองคน แตมี่อยา่งหนึง่คือ ถ้าเรามีเวลา เราควรจะไปท าความเข้าใจพืน้ท่ีก่อน โดยปกต ิเราจะไปเดนิโดยยงัไม่
ต้องพกกล้องไป แบบคนธรรมดา แตเ่น่ืองจากเรามีโจทย์และมีเวลาจ ากดั เลยต้องรีบโฟกสัเพื่อจะไปถ่ายรูป แต่
ปกตเิราต้องไปเนียนกบัชมุชนก่อน ไปดวูา่วิถีของเขาเป็นอยา่งไร เปิดเซนส์หน่อยวา่ตรงไหนมีอะไรบางอย่าง
ซอ่นอยู ่ปฏิกิริยาของเขากบัคนแปลกหน้ากบัคนดัง้เดมิ แล้วคอ่ยประเมิน  

มีหลายคนรู้สกึวา่ถ่ายคนยากเหลือเกิน รู้สกึไมค่อ่ยสบายใจท่ีจะเข้าไปถ่ายเขา โดนเขาดา่กลบัมาบ้าง 
เป็นเร่ืองธรรมดา จริงๆ แล้วผมจะแบง่ปันเทคนิคการเข้าหาคนนิดหนึง่ ลองดวูา่ท่ีเราลงไปได้ลองใช้สิ่งเหลา่นี ้
หรือเปล่า ผมยงัไมบ่อกก่อนท่ีเราจะลงไป แตห่ลายคนค้นพบด้วยตวัเองวา่ฉนัควรท าแบบนี ้ฉนัอาจจะไมไ่ด้
ภาพเขาก็ได้ แตใ่ช้วิธีนีแ้ล้วท าให้อารมณ์เขาดีขึน้หรือไมมี่ปัญหา  
 สว่นใหญ่เวลาเราไปถ่ายภาพ หลงัจากลงพืน้ท่ีไปรอบหนึ่งแล้ว อีกรอบหนึง่เราต้องไปถ่ายอยา่ง
เปิดเผยและจริงใจ ต้องวางท่าทีในใจตวัเองก่อนวา่เราไมไ่ด้แอบถ่ายหรือจบัผิด ถ้าข้างในเราเคลียร์แล้ว เราจะ
กล้ามากขึน้ เวลาเขาถามวา่ถ่ายไปท าไม เราพร้อมจะมีค าอธิบาย แล้วเปิดเผยเลยวา่เราตัง้ใจถ่ายคณุอยูแ่ล้ว
ยิม้ให้ สว่นมากไมค่อ่ยมีปัญหา เป็นมิตร 
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สบตาก่อนท่ีจะยกกล้องขึน้มา สิ่งท่ีคนถกูถ่ายเห็นคือกล้อง ไมไ่ด้เห็นคน เขาจะรู้สกึวา่มีระยะหา่ง แต่
ถ้าเราไปแบบคนตอ่คน คยุกบัเขาก่อน ทกัทายก่อน แล้วคอ่ยยกกล้องขึน้ จะเป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีท าให้ถ่ายภาพได้
สะดวกขึน้ 

บางคนอาจจะขออนญุาตเลยตรงๆ ถ้าเขาถามวา่ถ่ายท าไม บอกเขาไปวา่เราถ่ายท าไม บางทีคนเราแค่
ต้องการเหตผุล แตถ้่าเราเดนิหนีหรือปฏิเสธวา่ท าไม เราจะถ่าย เขาจะรู้สึกไมโ่อเคทนัที แตบ่างคนไมไ่ด้ห้าม
ถ่าย แคอ่ยากรู้ เราก าลงัมาเรียนถ่ายรูป ชดุปา้หรือชดุลงุสวยดีเท่ดี ให้เหตผุลสกัอย่าง เขาจะโอเคขึน้ และมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึน้ ถ้าเขาไมพ่อใจเราก็ขอโทษเขา ก็จบ หรืออยากให้ลบรูปก็ลบ เพราะเป็นแคก่ารเรียนรู้ 
ไมไ่ด้เอาเป็นเอาตายอะไร 

คดิว่าหลายๆ คนนา่จะเกิดข้อเรียนรู้บางอยา่งในการถ่ายคนหรือชมุชน แล้วมาแลกเปล่ียนกนัว่าแตล่ะ
คนเจออะไรมาบ้าง แล้วแก้ปัญหาอย่างไร 
 
พฤหัส: ปกตเิวลาเราจะถ่ายสิ่งท่ีจะส่ือสาร เรามกัจะถ่ายรูปนัน้ออกมาซ่ือๆ เช่น ถ่ายรูปกองขยะ หาดทราย แต่
การฝึกนีเ้ป็นการฝึกมมุมองใหมท่ี่จะเลา่เร่ือง บางเร่ืองประเดน็เดมิ แตเ่ราพลิกมมุในการเลา่ หรือหาสิ่งท่ีไม่
ปรากฏชดัๆ มองไปอาจจะไมเ่ห็น แตต้่องเดนิตามดเูล็กๆ ท่ีปกตเิราไมม่อง แตถ้่าเรามองอีกที เราเห็นแง่มมุ
บางอย่าง ความรู้สกึใหมห่รือแง่มมุใหมท่ี่จะสามารถถ่ายทอดหรือเช่ือมโยงให้มีความนา่สนใจ 
 
ธีระพงษ์: ยกตวัอยา่งเชน่ ตอนท่ีเดินเข้าไป ความท่ีเป็นตวัเมืองเก่า ตกึสวยมากเลย มีสตรีตอาร์ต มีโนน่มีน่ี 
แตเ่ป็นสิ่งท่ีทกุคนเห็นเหมือนกนั เราจะไปหาอะไร ผมไปสะดดุค าวา่ขายบ้าน มีหลายบ้านเลย ท าให้เราเกิดตัง้
ค าถามวา่ไหนวา่บ้านดี บ้านสวยไง ท าไมเขาไมอ่ยูก่บั ท าไมถึงขาย เขาไปไหน แล้วเขาโอเคหรือไมโ่อเค น่ีเป็น
สิ่งท่ีซอ่นอยู่นอกเหนือจากสิ่งท่ีเราเห็นปกติ ท าให้เกิดเร่ือราวมากขึน้  
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พฤหัส: เป็นการถ่ายเพ่ือตัง้ค าถาม หาประเดน็ใหม ่พลิกมมุเลา่เร่ืองด้านๆ อ่ืนบ้างได้ไหม ตอนเราท า อาจไมใ่ช่
สิ่งท่ีร้อยคนมาท่ีน่ีแล้วเลา่แบบนี ้ถ่ายรูปแบบท่ีเป็นแลนด์มารค ์จะเจอได้ตามหนงัสือท่องเท่ียว แตเ่ราจะเลา่สิ่ง
ท่ีตา่งออกไปได้อย่างไร เป็นมมุมองท่ีจะสร้างความน่าสนใจ แตกตา่งออกไปได้ จะท างานตอ่เน่ืองจากภาพถ่าย  
 เราจะท างานตอ่เน่ือง จากภาพถ่ายจะน ามาสูเ่ร่ืองเลา่บางอยา่ง อาจจะมาได้หลายรูปแบบ เป็นงาน
เขียน แตก่่อนหน้าจะมาถึงเร่ืองเลา่ท่ีมีภาพประกอบ เร่ืองเลา่ก าลงัท าหน้าท่ีหลายฟังก์ชัน่ ผมอยากจะชวนพวก
เรามาฟังเร่ืองเลา่หนึง่ผา่นวิธีการเขียนเชน่เดียวกนัท่ีสะท้อนบางอยา่ง ลองตัง้ใจฟังด ู 
 
 เสน่ห์สงขลา โดย ศุ บุญเลีย้ง 

 ขอถามมีเมืองไหน 
บนด้ามขวานทองมีสองเลใหญ่ 
มีนางเงือกสาวสวย 
มีลกัยิม้ด้วย 
ไมบ่อกวา่ข้างไหน 
 
งามหาดสมิหลา 
สดุหสูดุตา เสียงสนเสียดใบ 
เกาะหน ูเกาะแมวไลก่นั 
ทกุว่ีทกุวนัมนัไลก่นัท าไม 
 
ลองขึน้เขาตงักวน 
ฝงูลิงมนัชวนขึน้ลิฟต์วอ่งไว 
มองไปในทะเลเห็นเรือตงัเก 
กอและ ห่างไกล 
 
ชวนน้องไปลองผลกัหิน 
คงเคยได้ยินเก้าเส้งใชไ่หม 
อยากจงัอยากมาสูข่อ 
เงินยกให้พอ่ พ่อมายกหินไป 
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สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
ลองชิมเต้าหู้ ยี ้
เถ้ากัว่หม่ี หรือขนมไข่ 
ไอศครีมไขแ่ข็ง ถัว่เขียว 
ครองแครง ข้าวมนัแกงไก่ 
 
ข้าวฟ่าง ข้าวเมา่ ข้าวย า 
โรตี เหนียวด า 
ซาลาเปาลกูใหญ่ 
ก๋วยเตี๋ยวอยูใ่ต้โรงงิว้ 
ใครอยา่แซงคิว 
แมค้่าแกปากไว 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
เดนิสองขาพาเดนิ 
สองตามองเพลินถ้ายงัเดินไหว 
หรือจะนัง่สามล้อ 
คนถีบเขารอ 
พว่งข้างพาไป 
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ถนนยงัช่ือนางงาม 
ยิ่งแลยิ่งงาม นครนอก คอนใน 
ห้องแถวบ้านเก่าโบราณ 
อยูก่นัมานาน 
ทัง้คนจีนแขกไทย 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 
 
สงขลา สงขลา 
ลองมาสงขลากนัหม๊าย 

 
 เป็นเพลงเสนห์่สงขลา ท่ีแตง่โดยพ่ีจุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง จริงๆ พ่ีจุ้ยแตง่เพลงให้กบัหลายๆ จงัหวดั สงขลา
เป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีแกประทบัใจ แล้วสะท้อนแง่มมุออกมาด้วยการเขียนเพลง ใช้ทกัษะการเขียนท่ีมีเลา่เร่ือง
ชมุชนของจงัหวดัสงขาออกมาได้อย่างนา่สนใจ อยากให้ฟังเพ่ือเป็นตวัอย่าง เช่ือมโยงกบัการถ่ายรูปของพวก
เราเม่ือชว่งบา่ย ตอนเพลงมา ภาพในความทรงจ าท่ีเราไปเดนิอาจจะผดุขึน้มา เราจะลองท างานตอ่เน่ืองกนั  

ผมจะมีแบบฝึกหดัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เร่ืองการเขียนมาแล้ว 
บางคนเขียนเป็นไดอารี เร่ืองสัน้ งานวิชาการ แตว่นันีเ้ราไมเ่รียกร้องยากมาก แตจ่ะมีแบบฝึกหดัให้เราเลา่เร่ือง
บางอย่างเป็นความเรียงเพ่ือประกอบรูปภาพท่ีเราถ่ายมา เวลาเราใช้งานเขียนในลกัษณะนี ้ใกล้ตวัคือการ
โพสต์เฟซบุ๊ก ซึง่เป็นแพลตฟอร์มท่ีเหมาะกบัการเขียนเร่ืองราวจ านวนหนึง่แล้วมีภาพประกอบ เพ่ือสร้างการมี
สว่นร่วมให้กบัคนอ่ืนอินในประเดน็ของเรา 
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วนันีเ้ราจะลองท างานเช่ือมโยงวา่เราจะเลา่เร่ืองมมุมองเมืองเก่าสงขลาออกไปให้มีความนา่สนใจ
ประกอบกบัรูปถ่าย อยากให้เราลองนัง่น่ิงๆ นกึถึงรูป 5 รูปในรอบสดุท้ายจากความทรงจ าวา่เป็นภาพอะไรบ้าง 
องค์ประกอบภาพเป็นอยา่งไร ดแูล้วรู้สกึอยา่งไร ... 5 ภาพนี ้โดยเฉพาะภาพสดุท้ายท่ีเป็นภาพปก ภาพอลับัม้
ของภาพชดุนี ้เราจะท างานผ่านกระดาษหนึง่แผน่พร้อมกบัโพสต์อิตคนละ 10 แผน่ ...  

กระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการ Creative writing หลายคนอาจจะมีเทคนิคการเขียนเฉพาะตวั ขอให้
ทิง้ไว้ก่อน วนันีผ้มจะลองสอนเทคนิคใหม ่เป็นเทคนิคท่ีผมใช้แล้วได้ผล อยากจะมาลองแบง่ปัน จริงๆ เทคนิค
การเขียนท าได้หลากหลายวิธีมาก แตว่นันีล้องใช้วิธีนีก้่อน  

เราจะเขียนบทความหรือความเรียงสัน้ๆ ประมาณไมเ่กิน 1 หน้าเอ 4 แนวคิดกว้างๆ ท่ีอยากให้เขียน
กนัคือสงขลาในมมุตา่งออกไป อาจจะยงัไมค่อ่ยมีคนมอง หรือมมุท่ีไมส่ามารถหาอา่นได้ตามหนงัสือทอ่งเท่ียว
ทัว่ๆ ไป รายละเอียดเป็นอยา่งไร ไปสร้างสรรค์กนัได้เอง  

ขัน้แรก เราจะท างานกบัค า หรือ word เป็นค าเฉพาะท่ีไมไ่ด้มีหลายๆ ค าตอ่ๆ กนั เช่น ความงาม หลมุ 
ทอ่ ทะเล เป็นค าโดดๆ ท่ีมีความหมายในตวัเอง ไมต้่องเป็นหนึง่พยางค์ อาจสองสามพยางค์ก็ได้ เชน่ ท่อน า้ ข้อ
แรก อยากให้เขียนลงไปในกระดาษเอ 4 ประมาณ 15 วินาที เราจะระดมความคิดให้ได้มากท่ีสดุ ไมส่นใจ
คณุภาพ สนใจปริมาณ คดิอะไรได้เขียนลงไปเลย แตข่อให้เขียนในวงกลมวงแรกท่ีใหญ่พอสมควรก่อน แล้วเรา
จะเขียนลงไปในวงกลมนัน้ให้ได้มากท่ีสดุ ... ท่ีเราไปมีประสบการณ์ถ่ายรูป ไปร้อน โดนเจ้าของร้านด ุสงขลา
กบัเมืองเก่า เราคดิอะไร เห็นอะไร หรือเกิดความรู้สึกอะไรขึน้มาบ้าง เขียนลงไปให้ได้มากท่ีสดุในเวลา 15 
วินาที อยา่คิดเยอะ อย่ากลัน่กรอง ให้ไหลออกมา เป็นค าโดดๆ ไมต้่องมีประธาน กิริยา กรรมอะไร ... 
 วงแรกเป็นสิ่งท่ีเราเห็น เรารู้สึก ปะทะกบัประสบการณ์ของเราโดยตรงไปตรงมา เรารู้สึกอยา่งนี ้เห็น
อยา่งนีก็้เขียนลงไป วงท่ีสอง ไมต้่องเป็นประโยค อยากจ ากดัค าของเราด้วยความคดิ เป็นค าโดดๆ อย่าไป
ตดัสินอะไรก่อน นกึอะไรได้ก็เขียน สิ่งท่ีเราเขียนอาจจะไมไ่ด้เห็นด้วยตา แตมี่บางอยา่งซอ่นอยู ่แตเ่ราไมเ่ห็น 
เดาก็ได้ จินตนาการก็ได้ อารมณ์ความรู้สกึ ความคิด สิ่งของ เขียนลงไปในเวลา 15 วินาที ... 
 วงสดุท้าย อยากให้ไตร่ะดบัไปถึงการคดิเชิงวิพากษ์ หรือตัง้ค าถามบางอยา่ง ชมุชนนีอ้าจจะมีสิ่งท่ี
ตัง้ใจปิดบงัอะไรบางอยา่งเรา แตเ่ราอยากรู้ และต้องรู้ให้ได้ อาจเป็นประเดน็ ความคิด ค าถามก็ได้ 15 วินาที ... 
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 ตอนนี ้ในหน้ากระดาษอาจจะมีค าบรรจอุยูห่ลายสิบค า บางค าเป็นจินตนาการ มโนบ้าง ไมเ่ป็นไร 
เพิ่มเตมิเข้มาจากสิ่งท่ีเราสมัผสัจากประสบการณ์ตรง ไมเ่ป็นไร หลงัจากได้มาแล้ว ให้เราวงค าทัง้สามหมวดท่ี
เช่ือมโยงกบัเราหรือรู้สกึวาบบางอย่าง ค านีน้า่สนใจส าหรับเรา ไมต้่องเก่ียวกนัเลยก็ได้ ...  
 ได้สิบค าแล้ว ให้เขียนแตล่ะค าลงไปบนโพสต์อิตหนึง่ค าตอ่หนึง่แผน่ แตใ่ห้แนใ่จวา่มาจากทัง้สาม
หมวด ... ในชว่งเวลาสัน้ๆ ลองอา่นซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย จะลองสลบัต าแหนง่ก็ได้ ...  

กระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ีอยากให้ค าท างานกบัเรา ท างานกบัความคิดเรา จินตนาการของเรา 
... ค าท่ียอ่ยๆ อาจจะมีความสมัพนัธ์กนั มีความเช่ือมตอ่กนั ใครป๊ิงขึน้มา ลองโน้ตในเศษกระดาษ อาจจะเป็น
ข้อความหรือประโยค ประกอบไปด้วยค าหลายๆ ค า ... อาจจะมีค าอ่ืนนอกเหนือออกไป แตผ่สมแล้วมีค าใหม่
ออกมาก็ได้ ...  

ผมจะมีเวลาให้เราท างานตอ่ได้ อยากจะให้พกัจากการระดมค า ผมจะให้โจทย์ทีเดียว เพ่ือให้เรามีเวลา
เขียนเอง ผมอยากจะให้เราใช้กระบวนการท่ีตา่งจากเดมิ แตเ่ดมิเวลาเราเขียน เรามกัจะวางโครงเร่ืองเสร็จ
สรรพแล้วเขียน แตต่อนนีเ้ราจะกลบักนั เราไมรู้่อะไรเลย แตใ่ช้ค าท างานกบัสญัชาตญาณของเรา ดวู่าค า
เหลา่นีจ้ะน าพาอะไรออกมา แล้วตามมนัออกไป คอ่ยๆ คีบเอาสิ่งท่ีเกิดขึน้ออกมา เป็นการกลบัด้านวิธีการคิด
ในการสร้างงานเขียนใหม่อีกด้านหนึง่เลย  

พอเราได้กลุม่ค าท่ีจะท างานแล้ว น่ีเป็นเทคนิคเดียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวลาเราถอดวงจร
คอมพิวเตอร์หรือวงจรไฟฟ้า จะมีชิน้สว่นเล็กๆ เยอะมาก แตส่ิ่งส าคญัคือจะมีเส้นความสมัพนัธ์ท่ีท าให้เกิดวงจร 
ต้องมีไฟฟ้าไหลเวียนท างานตอ่เน่ืองกนั จ าลองมาจากรูปแบบของสมองท่ีมีเซลล์สมองเป็นแสนล้าน สิ่งส าคญั
คือกระบวนการเช่ือมตอ่กนัของเซลล์สมองแตล่ะอนั ท่ีเกิดเป็นวงจรสมองท่ีท างานตอ่กนัจนเกิดเป็นความคิด
บางอย่างขึน้มาได้ วิธีนีก็้เหมือนกนั จากภาพย่อย จดุๆๆ เป็นค าๆๆ เราเห็นความสมัพนัธ์บางอย่างในการ
เช่ือมโยงให้เป็นวงจร เป็นเส้น เราเรียกวา่ กระบวนการ plot to story จากจดุๆๆ มาเรียงตอ่กนัให้เห็น
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ความสมัพนัธ์จะกลายเป็นเส้นเร่ือง เราใช้วิธีเดียวกนั เวลาเราเขียน ผมอยากให้เราเขียนความเรียงสกัสามย่อย
หน้าเทา่นัน้ จะประกอบกนัเป็นหนึง่บทความไมเ่กินหนึง่หน้าเอ 4 มากน้อยแล้วแต ่ประกอบด้วยสามสว่น  
 โครงเร่ืองหรือพล็อตโดยทัว่ไปของการเขียนวรรณกรรม นิทาน หรือนิยาย จะประกอบไปด้วยสามสว่น 
สว่นแรกเรียกวา่ Start Story และ Stop 
 Start เป็นสว่นเปิดเร่ือง ท าหน้าท่ีแนะน าฉากหรือสถานท่ีบางอย่าง เพ่ือจะพาผู้อา่นเข้าไปสูโ่ลกของ
งานเขียนของเรา คล้ายๆ กบัเป็นการทอดสะพานให้ผู้อา่นเข้ามาสูง่านเขียนของเรา อินกบังานเขียนของเรา มี
การแนะน าตวัละครหลกั อาจจะไมต้่องเป็นคน เป็นหนใูนทอ่น า้ท่ีเมืองเก่าก็ได้ เป็นถ้วยกาแฟ กองขยะ เป็นตกึ 
เราเลา่เร่ืองผา่นอะไร หรือก าลงัจะเช่ือมโยงผา่นประเดน็บางอยา่งท่ีเราอยากจะเลา่ เป็น curve จากคนอ่านท่ี
ยงัไมรู้่สกึอะไร ถกูกระตุ้นความสนของผู้อ่านผา่นความเข้มข้นของเร่ือง อาจจะเรียกวา่ tension ท าให้น่าสนใจ
ขึน้  

จะเข้าสูส่ว่นท่ีสอง Story ซึง่เป็นสว่นใหญ่ท่ีสดุของเร่ืองเล่า ถ้า Start คือส่วนหวั ล าตวัจะใหญ่ท่ีสดุ 
ประกอบด้วยการพฒันาความเข้มข้นให้มากขึน้ หลงัจากแนะน าตวัละคร หรือเปิดประเดน็แล้ว มาสร้างความ
ขดัแย้ง ความสนใจของคนจะเพิ่มขึน้ ความสนใจของคนจะเพิ่มขึน้ ขยายไปสู่ประเดน็ปัญหาหรือความขดัแย้ง
บางอย่าง เชน่ กระตา่ยกบัเตา่ ความขดัแย้งในนิทาน เร่ิมต้นกระตา่ยกบัเตา่วิ่งสูเ่ส้นชยัพร้อมกนั จดุสงูสดุของ
นิทานกระตายกบัเตา่อยูต่รงไหน ตอนท่ีกระตา่ยนอน เพราะประมาท คดิวา่ตวัเองวิ่งเร็ว เลยหลบั ท าให้เตา่วิ่ง
น า แตถ้่าไมมี่ความขดัแย้งแบบนี ้กระตา่ยดทูา่ทางวิ่งเร็ว เตา่เป็นสตัว์วิ่งช้า เตา่ก็คอ่ยๆ คลาน ขณะท่ีกระตา่ยก็
วิ่งเร็วแซงหน้าตายเข้าเส้นชยั เตา่คอ่ยๆ คลานเข้าเส้นชยัตาม ไมน่า่สนใจ ต้องสร้างปมขดัแย้งด้วยการให้
กระตา่ยนอนหลบั ทกุเร่ืองจะมีการสร้างความขดัแย้งให้นา่สนใจขึน้ เร่ืองราวจะทวีความเข้มข้น จนมาถึง
จดุสงูสดุของความขดัแย้ง ส่วนท่ีสองมกัจะจบลงอยา่งนี ้

สว่นท่ีสาม พอพ้นจดุสงูสดุจะเข้าสูช่ว่ง Stop คล่ีคลายเร่ือง อาจจะตัง้ค าถาม ขมวดปม หาค าตอบ
บางอย่าง หกัมมุ คดิไปอีกแบบ หรือมีบทสรุปบางอยา่งท่ีเป็นแก่นของเร่ืองได้ สว่นสดุท้ายจะเป็นการขมวด
ความคดิหรือท าให้ความขดัแย้งถกูคล่ีคลาย บางอย่างไมต้่องมีค าตอบส าเร็จรูป อาจตัง้ค าถามกลบัไปท่ีผู้อ่าน 
หรือหกัมมุไปเลย  

พ่ีจุ้ย เวลาสอนเร่ืองการเขียน แกจะพดูถึงสามสว่นนีว้า่ อนัแรกเป็นส่วนท่ีเรียกวา่การขยกัเร่ืองไว้ เปิด
เร่ืองให้นา่สนใจ นา่ตดิตาม แล้วไปขยายในสว่นท่ีสอง คือล าตวัของมนั แล้วไปขยีต้อนสดุท้าย ให้มีบทสรุปหรือ
ได้ตามแก่นเร่ืองท่ีเราวางไว้  

ทัง้หมดจะถกูห่อไว้ด้วยสิ่งท่ีเรียกวา่แก่นเร่ือง แนวคดิบางอยา่งท่ีเราอยากจะให้มี คือประโยคท่ีเราเขียน
ไว้เม่ือครู่ เราอาจจะได้ข้อความบางอย่างขึน้มา เชน่เราไปเมืองเก่า หลงัจากถ่ายรูปมาเสร็จ เกิดค าหลกัวา่การ
เปล่ียนแปลงเป็นนิรันดร์ ทกุท่ีมีการเปล่ียนแปลง ประโยคนีเ้ด้งขึน้มา เราจะเอาประโยคนีเ้ป็นแก่นเร่ืองหลกั 
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แล้วคอ่ยๆ ขยายเร่ืองของเราไป ผมให้เราเลือกค าสิบค า เป็นกระบวนการ Creative writing ผมอยากให้เราเอา
สกัสามค าไว้ท่ีส่วนแรก เป็นสามค าท่ีรู้สึกวา่น่าสนใจท่ีสามารถดงึผู้อ่านเข้ามาในโลกของเรา อีกสกั 4-5 ค าอยู่
ตรงกลาง จะขยายประเดน็หรือสิ่งท่ีเราจะขยายเป็นแก่นหลกั สว่นสองค าสดุท้าย เลือกค าใหญ่ๆ ท่ีขยีป้ระเดน็
ให้ชดัเจน ท าให้เร่ืองดนูา่สนใจหรือหกัมมุ แล้วต้องหาความสมัพนัธ์วา่ จากสามค าจะกลายเป็นหนึง่ประโยค
หรือหนึง่ย่อหน้าได้อยา่งไร จากจดุกลายเป็นเส้นสัน้ๆ จากเส้นสัน้ๆ กลายเป็นเส้นยาวคือหนึง่ยอ่หน้า 

สามค านีส้ร้างหนึง่ยอ่หน้าแรก อีกห้าค าสร้างอีกหนึง่ย่อหน้าใหญ่หน่อย และสองค าสดุท้ายจะอยูใ่น
ยอ่หน้า เราต้องการสามย่อหน้าไมเ่กิน 1 หน้าเอ4 ในเวลาไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 15 นาที รวมเบรกด้วย ใครอยากจะ
เขียนตรงไหนก็ได้ น่ีคือดราฟต์แรก แล้วจะมีกระบวนการพฒันาตอ่เน่ืองอีกนิดหนอ่ย ก่อนท่ีเราจะพิมพ์และพ
รินต์เร่ืองราวมาประกอบภาพจนเป็นนิทรรศการ แตร่อบนีอ้ยากให้เป็นการท างานระหวา่งมือกบัความคิดของ
เรา ไมจ่ ากดัรูปแบบ อยากจะเขียนอะไรใหญ่โตได้ตามสบาย 

 
(เขียนเร่ืองดราฟต์แรก – 1 ชัว่โมง 15 นาที) 

 

  
 

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  
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 กระบวนการนีส้ าคญัมาก เพราะจะชว่ยสะท้อนในฐานะผู้อา่น 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 
 
 (จบัคูก่บัเพ่ือนตา่งพืน้ท่ี อา่นเรียงความร่างแรกให้เพ่ือนฟังและเพื่อนคอมเมนต์ – 1 ชัว่โมงคร่ึง) 
 

  
 
 เขียนช่ือเร่ืองและช่ือผู้ เขียนด้วยนะครับ ... สง่งานภายใน 18.30 น. นะครับ  
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พักรับประทานอาหารเยน็ 
18.00-19.30 น. 
 
 (ชมนิทรรศการ Photo essay – 5 นาที) 
 

 
 

พฤหัส: ถ้าอยากให้ก าลงัใจเพ่ือนๆ ก็เขียนข้อความบนโพสต์อิตแปะให้เพ่ือนได้ครับ 
 
ธีระพงษ์: ลองดขูองเพ่ือนเราเหมือนท่ีเราดเูฟรม ใช้เวลากบัมนั รูปบางรูปอาจจะมีอะไรนอกเหนือจากเฟรมท่ี
ถ่ายออกมา มีเบือ้งหลงัท่ีอยู่ข้างนอกเฟรม ลองดคูรับ 
 
 (ชมนิทรรศการ Photo essay – 30 นาที) 
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 ขอเชิญทกุท่านเข้ามาในวงครับ ก่อนอ่ืนอยากจะขอแสดงความช่ืนชมกบัทกุผลงานภาพถ่ายและงาน
เขียน อยากให้ทกุคนปรบมือให้กบัตวัเอง เราใช้เวลา 6 ชัว่โมงในการเขียนงานและถ่ายรูป เป็นการใช้เวลา
จ ากดัมาก แสดงให้เห็นวา่ทกุคนท าได้ หลายๆ ผลงานน่าช่ืนชม แตเ่ห็นแววท่ีจะพฒันาตอ่ไปได้  

หลงัจากเสร็จกระบวนการ ผมอยากจะชวนให้ทกุคนได้ทดลองส่ือสารสาธารณะ เอาภาพถ่าย 5 ภาพ 
หรืออาจจะเป็นภาพปกบวกกบังานเขียนลองโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก แล้วลองเช็คปฏิกิริยาวา่มีคนคอมเมนต์ กดไลค์ 
กดแชร์มากน้อยแคไ่หน เพ่ือจะดวูา่สิ่งท่ีเราคดิมีผลตอ่สาธารณะอยา่งไรบ้าง และอยากชวนให้พวกเราชว่ยตดิ 
#ส่ือสารสร้างสรรค์เพ่ือการเปล่ียนแปลง #โครงการผู้น าแหง่อนาคต ทดลองการท างานส่ือสารสาธารณะดวู่า 
จากงานภาพถ่ายและงานเขียนของเรา จะมีผลกระทบตอ่สงัคมอยา่งไร  
 น่ีเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชมุชนแบบหนึง่ แคช่ว่งเวลาเดียว อาจจะไมถ่กูต้องทัง้หมด แตเ่ป็นความเห็น
ของเราท่ีเป็นพลเมือง ไมว่า่จะเป็นคนใน คนสงขลาเอง เพ่ือนจากพงังา หรือคนนอกท่ีเขามามองในชว่งเวลา
หนึง่ อาจจะไมไ่ด้สะท้อนความจริงทัง้หมด แตส่ะท้อนความจริงในแง่มมุหนึง่ออกมาได้ จริงๆ แล้วเราอาจจะ
กงัวลวา่ต้องเขียนชมเชยดีงามไปหมด ผมรู้สกึวา่ไมจ่ าเป็น แล้วแตค่วามรู้สกึท่ีเราปะทะมา อาจเป็นเร่ืองการตัง้
ค าถาม เสนอมมุมองใหม่ หรือวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ เป็นเร่ืองธรรมดา ถ้าเรามีชมุชนท่ีทกุคนชว่ยกนัดแูล 
สอดส่อง ชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น อาจจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงได้ น่ีอาจจะเป็นตวัอยา่งหนึง่  

โดยกระบวนการจบลงแล้ว แตส่ิ่งส าคญัอยา่งหนึง่เวลาเราจดักระบวนการเรียนรู้ จะท ากนัเองหรือไป
จดัให้กบัน้องๆ เยาวชนหรือผู้ใหญ่ กระบวนการท่ีส าคญัมากคือกระบวนการใคร่ครวญสะท้อนคิด พอท าเสร็จ 
ตอนเราท า เราจะอินกบัประสบการณ์นัน้ อาจจะไมไ่ด้ถอยตวัเองออกมาเป็นผู้มองกระบวนการ หลายคนเป็น
วิทยากร เป็นครู อาจมีไอเดียบางอย่างท่ีเอาไปปรับใช้กบักลุม่นกัเรียนของเรา เยาวชนของเรา ผมอยากจะให้
เราลองสะท้อนกระบวนการนิดหน่อย โดยมีโจทย์เล็กน้อย วา่สิ่งท่ีเราท าในภาคเช้าคือเร่ือง Creative photo มี
กระบวนการนิดหน่อย ไมไ่ด้มาถึงแล้วให้ถ่ายรูปเลย อยากให้เราทบทวนกนัในกลุม่ ลองล าดบัวา่ แตล่ะ
เคร่ืองมือ วิทยากรใช้กระบวนการอยา่งไร ล าดบัขัน้ตอนอยา่งไรกว้างๆ อาจจะท าให้เราร าลกึและจบัได้วา่
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กระบวนการก่อนจะได้ผลงาน คือ process ส าคญัไมน้่อยกวา่ product เขาท าอย่างไรถึงจะน าไปสูผ่ลผลิต 
กระบวนการเรียนรู้ไมใ่ชม่าถึงแล้วถ่ายรูปหนึง่รูป ไมไ่ด้ ต้องมีการออกแบบกระบวนการ หรือแม้แตง่านเขียน 
ผมต้องการงานเขียนหนึง่หน้า สามย่อหน้า เขียนเลย จะงง ต้องมีกระบวนการ ลองดวู่า Creative photo กบั 
Creative writing ใช้กระบวนการอะไร เสร็จแล้วมีสามค าถามท่ีอยากให้คยุในกลุม่ย่อยคือ  

หนึง่ เราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี ้มีการเรียนรู้อะไร อาจจะเป็นมมุมอง ทกัษะบางอยา่ง สอง ในการ
ท างาน เราต้องใช้ทกัษะในเร่ืองอะไรบ้าง ทกัษะการถ่ายรูป เข้าหาคน การสมัภาษณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า สาม ทัง้หมดเลย เรามีไอเดียท่ีจะประยกุต์ใช้กิจกรรมกบังานของเรา กบักลุม่ท่ีเราท างานอยู ่หรือเนือ้หาท่ี
เราท างานอยูไ่ด้บ้างไหม ไมต้่องเหมือนแบบนี ้แตอ่าจจะปรับโจทย์ กิจกรรมเอาไปใช้ได้  

อยากให้คยุเป็นกลุม่เล็ก 4 คน จบักลุม่กนัตามสบายเลย 
 
 (จบักลุม่ 4 คน คยุกนัสามเร่ือง หนึง่ ได้เรียนรู้อะไร สอง ต้องใช้ทกัษะอะไรบ้าง สาม จะเอาไป
ประยกุต์ใช้ในงานหรือเร่ืองท่ีท าอยู่อยา่งไร – 25 นาที) 
 

 
 
 พอหอมปากหอมนะครับ กลุ่มไหนเสร็จแล้วรบกวนเปิดวงใหญ่นิดหนึง่ คิดวา่การแลกเปล่ียนในกลุม่
ยอ่ยของเราคงมีสิ่งท่ีนา่สนใจ ก่อนจะแยกย้ายจากกนัไป มีกลุม่ไหนท่ีคิดวา่มีประเดน็นา่สนใจ เป็นประโยชน์
กบัเพ่ือนๆ ลองขยายแล้วโยนลงมากลางวง เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้ไปด้วย มีกลุม่ไหนอยากจะแบง่ปัน เราเห็น
กระบวนการอะไรในวนันี ้ 
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ผู้เข้าร่วมชาย: อนัดบัแรก หลงัจากคยุในกลุม่ สว่นถ่ายรูป จริงๆ เป็นคนถ่ายรูปในชีวิตประจ าวนัอยูแ่ล้ว 
ถ่ายรูปร้านกาแฟเพื่อท าคอนเทนต์ในร้านอยูแ่ล้ว แตพ่อมีโจทย์วา่ต้องถ่ายภาพเมืองเก่า เราป่ันจกัรยานผา่นทกุ
วนั แตไ่มเ่คยสงัเกตรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ วนันีเ้หมือนปลดล็อกอีกขัน้ในการถ่ายรูป ต้องหดัมองอะไร
ละเอียดออ่นมากขึน้ เห็นอะไรในมมุท่ีตา่งไป ส่วนเร่ืองงานเขียน ถือวา่เป็นประสบการณ์ใหมใ่นการเขียน 
เพราะไมช่อบเขียนอะไรยาวๆ คาดวา่ได้ไปประยกุต์ใช้แน่นอน เพราะท่ีร้านเพิ่งไปจดัทริปในไร่กาแฟ แตด่อง
งานอยู ่ไมเ่ขียนสกัที ได้ประโยชน์มากๆ จะลองกลบัไปเขียนด ูแล้ววา่จะลองโพสต์ตวันีด้ดู้วย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เม่ือเช้าเราเรียนเร่ืองมมุมอง การมอง แตโ่ดยสว่นตวั ตอนท ากิจกรรมเร่ืองมมุมอง กลบัรู้สึกวา่
เราก าลงัเรียนรู้เร่ืองการฟังคนอ่ืน มีความรู้สึกวา่การเปิดมมุมองคนอ่ืนคือการฟังคนอ่ืนนัน่เอง เวลาท างานเรา
ฟังแตเ่สียงตวัเอง คิดแตว่า่ตวัเองจะท าอยา่งนี ้แตก่ารฟังคนอ่ืนบ้างจะท าให้เราได้เห็นอะไรท่ีกว้างขึน้ สว่น
กิจกรรมภาคบา่ย การถ่ายรูป การเขียนคือสมองเราเลย เวลาคิดงาน จะฉีกไปหมดเลย แตเ่ม่ือไหร่ท่ีเราได้ลิสต์
ลงมา แล้วสกดัออกมาว่ามีค าไหนท่ีจะเลือก ง่ายตอ่การจดัระบบความคิด น่ีคือวิธีจดัระบบความคิด ช่วยท าให้
เราคิดอะไรได้ง่ายขึน้ กว้างขึน้ เป็นวิธีการท่ีมหศัจรรย์มาก มนัเขียนได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอ่จากไผ ่ในกลุม่คยุกนั ทกุคนหนัมาชีรู้ปนีแ้ล้วพดูวา่ มีรูปท่ีมองแล้วเห็นแบบนีไ้ด้จริงๆ หรือ 
ถ้าเราไปอยู่ตรงนีแ้ล้วจะถ่ายรูปแบบนีไ้ด้ไหม ต่ืนเต้นกบัรูปนี ้เหมือนมีสปอตไลต์สอ่งมา สว่นตวัเองไมเ่คยคิด
วิธีมองเร่ืองแสงเร่ืองเงา ตอนฟังก่อนถ่ายรูป ต่ืนเต้น แตไ่ปเจอเข้าจริง เราท าไมไ่ด้ พอมาเห็นรูปนี ้แปลกใจมาก
วา่ท าไมเหมือนสปอตไลต์ส่องได้ขนาดนี ้ท าให้เห็นมมุวา่ ทกัษะพวกนีน้่าจะฝึกได้ อีกอยา่งหนึง่คือ ถ้าเราเอาไป
ใช้ในงาน นอกจากเร่ืองถ่ายภาพแล้ว ท างานกบัเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน การฝึกทกัษะอ่ืนๆ ให้น้องๆ ถ้าเรา
ล าดบัดีๆ จะท าให้คนท่ีท าไม่ได้ ท าได้ง่ายขึน้มา เพราะวนันีด้กูารล าดบัก่อนจะให้เราถ่ายรูปและเขียน ฝึกแบบ
ไมต้่องมีพืน้ฐานมาก ท าให้ร้อยเรียงและมีโอกาสท าได้ขึน้มา 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ต่ืนเต้นครับ ส าหรับผมได้สองอย่างคือการส่ือสารทางตรงกบัทางอ้อม คนเป็นครูจะรู้อยูแ่ล้ววา่
การส่ือสารส าคญัมากกบัผู้ เรียน มีครูหลายคนแบบสอนอยา่งเดียวไมม่องนกัเรียน และครูจะเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้กบัเดก็วา่วิชานีจ้ะชอบหรือไมช่อบ การส่ือสารวนันีท้ าให้เรารู้วา่มมุมองไหนท่ีเราจะเลือกใช้กบัเด็ก 
โดยเฉพาะภาพถ่ายจะเป็นการส่ือสารท่ีเดก็ชอบมากกว่าตวัหนงัสือ ยิ่งสถานท่ีท่ีเราถ่ายเองจริงๆ นกัเรียนจะ
สนใจเป็นพิเศษ ภาพถ่ายวนันี ้ได้ไอเดียไปหลายๆ อยา่ง เป็นวิธีใหม ่เราไมเ่คยใสใ่จรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
เลย ผมมาสงขลาบอ่ย แตห่ลายภาพเพิ่งเคยเห็นครัง้แรก เช่ือวา่ภาพเหลา่นี ้ถ้าเรามาเดนิจริงๆ เราอาจจะไม่
สนใจเก็บไปอีก แตม่มุมองวนันีท้ าให้เราเห็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านเรา เป็นวฒันธรรมท่ีสวยงามจริงๆ ถกูยก
มาให้คณุคา่ ถ้าสถานท่ีเหลา่นัน้รับรู้ได้คงจะดีใจท่ีมีคนแอบเห็นมมุมองท่ีคนอ่ืนไมเ่คยมองเลย 
 
พฤหัส: มีใครรู้สกึว่าเป็นกระบวนการท่ีก้าวข้ามตวัเอง เป็นกระบวนการท่ีไมถ่นดัแตเ่ราได้ลองท า 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อนัดบัแรก คดิว่าตวัเองเป็นผู้ชมอยา่งเดียว ถ้าไมไ่ด้เข้ากระบวนการนี ้มกัจะถกูว่าถ่ายอะไร
มา ไมรู้่เร่ือง เอาแบบง่ายๆ ตวัเองคงไมส่ามารถใช้เคร่ืองมือนีแ้นน่อน แตพ่อมาฟังแล้วท าแตล่ะขัน้ตอน เข้าใจ 
ง่าย และท าได้ วนันีไ้ด้ลอง ก้าวข้าม เม่ือก่อนสงสยัวา่ คนถ่ายรูปท าไมจะต้องชอบมดุไปท่ีต้นไม้เตม็ๆ ต้องไป
หาซอกของเขา แตว่นันีต้วัเองเห็นแก้วกาแฟ อยากจะยองๆ มดุลงไปถ่ายบ้าง สะใจตรงนี ้ได้ลองท าด ูพอเห็น
ในหน้าจอเราแล้ว รู้สกึเข้าท่านะ อนัดบัแรกมนัสวย พอดูๆ  แล้ว เร่ิมเช่ือมโยงกบับางอย่างท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีอยู่
ข้างใน พอยิ่งมาด ูเข้าใจเลย เคยไปเห็นท่ีเชียงใหมค่รัง้หนึ่ง มีคนหนึง่นอนเพ่ือจะถ่ายดอกกหุลาบอยา่งเดียว 
แตไ่มไ่ด้เหมือนท่ีเราถ่าย วนันีเ้ข้าใจโมเมนต์นัน้แล้ว  

อยา่งหนึง่ ไมเ่ลน่เฟซบุ๊ก เป็นคนกลวัการเขียนมาก ทัง้ๆ ท่ีอยูใ่นสายอาจารย์ และเขียนได้แตส่ิ่งท่ีอยูใ่น
กรอบ ท่ือๆ แตว่นันี ้ท าให้เห็นวา่การเขียนง่าย เร่ิมจากค าก่อน แตอ่ยูท่ี่เราร้อยมนั พอเร่ิมเขียน ก็รู้สึกวา่อยูใ่น
กรอบของนกัวิชาการ สงสยัว่าปา้เพ้อเจ้อไหม พอเราอา่นของคนอ่ืน ตรง ใส มีชีวิตชีวา แตข่องเราจะอ้อมไปถึง
ไหน ถามตวัเองวา่ท าไมเขียนตรงๆ ไมไ่ด้หรือ เป็นสิ่งท่ีต้องค้นตอ่ และเรามีจดุบกพร่องคือเราไมไ่ด้เป็นนกัอา่น 
อา่นน้อยไปหนอ่ย ชว่งหลงัเราอา่นแตส่ิ่งท่ีอยูใ่นสายอาชีพเรา คลงัค าไมมี่เลย หนีไมพ้่นค าท่ีเราคุ้นๆ เราจะเอา
ไอเดียไปใช้แนน่อน เพราะสายวิชาเป็นเร่ืองชีวิต เวลาเราให้งานเดก็ เราจะไมเ่อาตวัอกัษรมาเก่ียวข้อง เทอมท่ี
แล้วพยายามหารูปภาพมา แตเ่ข้าใจเลยว่าเด็กวยันกัศกึษาชอบ มีการมอบหมายงานท่ีป๊ิงในหวั แล้วไปป๊ิงแก้ว
กาแฟ แตจ่ะโยงอะไรให้กบัเดก็ได้เรียนรู้ทกัษะชีวิต ขอบคณุท่ีท าให้ค้นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีถกูจริตกบัเดก็ยคุนี ้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: คิดเหมือนกบัท่ีพ่ีกบคดิ บอกตรงๆ ตัง้แตเ่ม่ือวานคือ ไมช่อบวิชานีเ้ลย เป็นงานเดียวท่ีไมเ่คย
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สง่ตวัเองเรียน พ่ีไมตรีสง่ไปไหนไปหมด ฟังภาษาองักฤษไมถ่กูก็ไป แตว่ิชานีไ้มเ่คยคดิจะกระตือรือร้นและ
ออกไปเรียน ตัง้แตเ่รียนมาเม่ือเช้า การเลือกรูปภาพ เดินด ูบางภาพพอลกุขึน้มามาเห็น สะกิดใจเรา ใช่ตวัเรา 
และวิธีการจะเขียนอยา่งไร ถ่ายภาพอยา่งไร ร้อนก็ทน เพ่ือจะเรียน  

อยา่งแรกไมช่อบถ่ายภาพทัง้ตวัเองและคนอ่ืน เวลาเพ่ือนถ่ายแล้วไมส่วยอย่ามาถ่าย แตว่นันีภ้าพถ่าย
ตวัเองสวยทกุรูป พอใช้เร่ืองกระบวนการเขียน จากวงกลมทัง้สามวง แล้วเอาสิ่งท่ีเราเห็นมาตัง้ต้นวา่คืออะไร 
พอท าเป็นสามชอ่งแล้วเอาค ามาเรียบเรียง มานกึถึงสิ่งท่ีเห็นแล้วเรียงเป็นเนือ้หา แตเ่ขียนเสร็จแล้วเอาไปให้
ใครด ูหนรูู้แล้ววา่ใครพอจะช่วยได้ มาหาพ่ีก่อน เพราะหนรูู้วา่คนนีน้า่จะเก่งในเร่ืองการเขียน คอมเมนต์ไปคอม
เมนต์มา สดุท้ายอาจารย์ยงัไมไ่ด้ดเูลย เป็นคนไมช่อบเขียน แตช่อบแบง่ปันของคนอ่ืน ชอบอา่นของพี่ไมตรี 15 
ตอนสึนามิ อา่นทกุคืน และชอบอา่นท่ีเขาโพสต์เฟซบุ๊ก แตไ่มช่อบเร่ืองไร้สาระ  

หลงัจากนี ้เราจะกลบัไปท าในสว่นของการเขียน อาจจะมีการบ้านตอ่ หนึง่เดือนพวกเรามากนั 12 คน 
ต้องสง่การบ้านเดือนละหนึง่ครัง้ มีสญัญาว่าหลงัจากเราไปเจออะไรมา โดยใช้วงกลมทัง้สามเป็นตวัตัง้ต้น เพ่ือ
ส่ือสารเร่ืองการท างาน พวกเราจะต้องมีงานทัง้หมด 12 เร่ือง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมจบชา่งไฟฟ้า ผมอา่นหนงัสือหลายเล่ม เขาวา่พวกช่างจะคดิตอ่วงจรได้ เลยคดิตามแล้วรู้
เร่ือง แตท่ี่เคยคิดและเคยท ามา อนันัน้เหยียบให้จมไปเลย เพราะเราไมเ่คยเรียน เขียนเอาเอง อยากเขียนแบบ
นัน้ก็เขียนไป เคยเขียนหนงัสือด้วยนะครับ เคยพิมพ์หนงัสือ พนัเลม่ ขายได้ย่ีสิบเลม่ ท่ีเหลือแจก ไมมี่ใครซือ้ 

แตผ่มคิดวา่มีหวัใจส าคญัสองสามเร่ืองท่ีท าให้เราสามารถเรียนรู้ได้มากคือ เร่ืองภาพท่ีเราเคยอบรม 
เขาจะบอกวา่ตัง้อยา่งนีน้ะ จ าได้ไหม แตว่นันีไ้มไ่ด้สอนอะไรเลย แตเ่รารู้สึกวา่เราพิถีพิถนัในการถ่ายรูปเพิ่มขึน้ 
กบัมมุมองท่ีคดิเอา จากแตก่่อนท่ีเขาบอกให้มีจดุ 4 จดุ แต่วนันีใ้ช้ความรู้สึกในการดภูาพแทนเทคนิค เป็นการ
เปล่ียนวิธีคดิ  

สอง เร่ืองการเขียน เดมิเราจะเขียนแบบตัง้ธงมาแล้ว วา่จะเขียนดา่รัฐบาลเร่ืองนี ้แตผ่มไมเ่คยถกูเรียก
ตวั เวลาผมจะเร่ิมต้นเขียน จะมีธง วา่จะดา่ใคร แตว่นันีไ้มใ่ช ่เขียนเพ่ือส่ือสารกบัสงัคม เลา่เร่ืองราวมากกว่า 
แตเ่ร่ืองเลา่ของผมมีเยอะ เลยท าให้เราปรับเปล่ียนมมุมอง วิธีคดิ ใช้ความรู้สกึลกึๆ ในการท าเร่ืองนี ้ 

สาม รอบนีที้มท่ีมาเป็นน้องๆ คนแถวสองในพงังาเกือบทัง้หมด ก าลงัจะขึน้ สว่นพวกเราก าลงัจะไป 
เราคิดในใจวา่ ไมเ่ป็นไรหรอก งานส่ือ พวกหลกัไม่ต้องท าหรอก แตจ่ริงๆ พวกหลกัไมเ่ข้าทา่ ท าไมเ่ป็น เลยคดิ
วา่คุ้มท่ีมา แม้จะมีข้อจ ากดัหลายอย่างมาก เม่ือวานผมอยูภ่เูก็ต สมัมนาใหญ่ระดบัชาต ิเป็นเจ้าภาพ และ
เพ่ือนจะให้ไปชว่ยท่ีกรุงเทพฯ ใช้โทรศพัท์แทน  

อยากจะบอกอีกเร่ืองหนึง่คือ ขณะนีม้นัได้ยกระดบัการส่ือสารของพวกเรา วิชาพวกนีจ้ะใช้ประโยชน์
กบัสงัคมได้เยอะ มีช่องทางเยอะมากท่ีจะส่ือสาร ไมใ่ชแ่คเ่ฟซบุ๊ก  
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พฤหัส: คิดวา่คงจะได้เห็นหลายๆ แง่มมุ ชว่ยกนัเตมิแง่มมุนัน้นีไ้ป เวลาเราได้สะท้อนเพ่ือน แง่มมุบางแง่มมุ
อาจท าให้เราเห็นความลกึซึง้และได้ประโยชน์ร่วมกนัมากขึน้ โดยหลกัวนันีเ้ป็นแบบฝึกหดัอยา่งหนึง่ วิธีการ
ส่ือสารท าได้หลายรูปแบบ เคร่ืองมือบางอยา่งอาจจะเหมาะกบับางสถานการณ์ บางคนอาจจะเคยเรียนมา
หลายครัง้แล้ว วนันีอ้าจจะเรียนอีกวิธีหนึง่ บางคนอาจจะรู้สกึไมถ่นดั ต้องก้าวข้าม บางคนท าแล้วอาจจะไม่
ชอบ แตผ่มอยากจะท้าทายพวกเราให้ก้าวออกจากพืน้ท่ีปลอดภยัของตวัเอง งานท่ีเราคุ้นเคย ชอบ ถนดัอยู่แล้ว 
ลองทิง้ไปบ้าง แตเ่รียนรู้ใหม ่อาจจะท าให้เราเห็นแง่มมุบางอยา่งท่ีเราไมเ่คยมอง ถือวา่ได้ลองแล้วไมช่อบ ไม่
เป็นไร เพราะเราได้ลอง อาจจะท าให้เรามีเหล่ียมมมุมากขึน้  

ผมคดิว่าการเขียน การถ่ายรูป การส่ือสาร คือการตอ่สู้  พวกเราท่ีเป็นนกัรบ อยูใ่นหน้างาน จ าเป็นมาก 
ถ้าเรามีเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย จะท าให้เราสามารถตอ่สู้ ในสนามรบได้อย่างมีชยัมากขึน้ ถ้าเราสะสมเคร่ืองมือ
ให้หลากหลาย แล้วใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ จะชว่ยมาก วนันีเ้ราใช้เวลาประมาณหนึง่ พิสจูน์ให้เห็นวา่
ทกุคนสามารถท างานเขียน ถ่ายรูปได้ ถ้าเรากลบัไปท านิทรรศการชมุชนสงขลา พงังาแหง่ความสขุ เป็นเลา่
เร่ืองชมุชนของเราในอีกมมุมองหนึง่ ด้วยพลงัของคนตวัเล็กๆ ท่ีมาชว่ยกนัประกอบ ลองนกึวา่ถ้าเป็นหอประชมุ
โรงเรียน ให้เดก็ๆ ชว่ยกนัเขียนเร่ืองราวของชมุชนเขา เมืองของเขา แล้วถ่ายรูปออกมา หรือคนเฒา่คนแก่เขียน 
ฝึกเวิร์กช็อปกนัสกัวนั ถ่ายรูปแล้วเขยีนมาด ูผมคิดวา่จะเกิดชีวิตชีวา เกิดความรักในชมุชน หรือส านกึพลเมือง 
สร้างได้ผา่นกระบวนการส่ือสารเชน่เดียวกนั  

ผมคดิว่าในแง่กระบวนการ นา่จะปรับใช้ให้เข้ากบัหน้างานได้ ขอบคณุทกุคนท่ีตัง้ใจเรียนรู้ ก้าวข้าม 
และสร้างผลงานนา่ประทบัใจทกุคน 
 พรุ่งนีเ้ราจะท าคลิปวิดีโอ เรียนรู้การส่ือสารผา่นงานวิดีโอได้อย่างไร 
 
จบการอบรมวันท่ีสอง 
20.50 น. 
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การอบรมวันท่ีสาม (30 มกราคม 2562) 
08.30 น. 
เร่ิมการอบรมช่วงเช้า 
 
ธนาวัฒน์: วนันีเ้ราเขยิบจากภาพถ่ายเป็นวิดีโอคลิปสัน้ๆ ผา่นการตดัตอ่บนมือถือง่ายๆ แตก่่อนจะเร่ิม อยาก
ให้ทกุคนนัง่สบายๆ หลงัตรงๆ ลองหาท่านัง่ท่ีเรารู้สึกวา่มีคนมาผลกัเราทางซ้ายและขวาแล้วไมล้่ม มีเวลาให้
ประมาณ 3 นาที อยากจะเชิญชวนทกุคนกลบัมาอยูก่บัความรู้สกึ ความคดิ ปัจจบุนั ณ ขณะนีส้กัครู่ ปล่อย
ภาระความกงัวลใจ ความคิดท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ กลบัมาเตรียมตวัเตรียมใจ ร่างกาย ความรู้สึกท่ีจะ
เรียนรู้ในวนันี ้อยากให้นัง่ตรงๆ หายใจเขาลึกๆ หายใจออกยาวๆ สกัสามครัง้ แล้วคอ่ยๆ หลบัตาลง ... ลอง
คอ่ยๆ ส ารวจร่างกายด ูส่วนไหนท่ีเกร็งอยู่ คอ่ยๆ ขยบัให้รู้สกึวา่ผ่อนคลาย ... คิว้เราขมวดอยูไ่หม ตา จมกูปาก 
หวัไหล ่กระดกูสนัหลงั ก้น เท้า นิว้ ลองคอ่ยๆ คลายดชู้าๆ รับรู้ลมหายใจสกัครู่หนึง่ เราเคยส ารวจไหมวา่เรา
หายใจแบบไหน หายใจสัน้หรือหายใจยาว ลมหายใจท่ีเข้าไปในร่างกายสิน้สดุท่ีไหน ... คอ่ยๆ หายใจเข้าลกึ 
หายใจออกยาวๆ สกัสามครัง้ แล้วคอ่ยๆ ลืมตา หายใจเข้าลกึๆ รับเอาความรู้สกึดี หายใจออกยาวๆ เคลียร์สิ่งท่ี
ท าให้เรากงัวลใจ ... ยินดีต้อนรับเข้าสูว่นัท่ีสาม เช้านี ้ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้กบัเราคืออะไร ... ชว่ยมองดวูา่รูปท่ีวาง
อยูบ่นพืน้ รูปไหนแทนความรู้สกึของเราในเช้านีม้ากท่ีสดุ ... เดนิดไูด้นะครับ ... ถ้าเลือกได้แล้วกลบัมานัง่ท่ีเดมิ 
 
 (เดนิเลือกภาพแทนความรู้สึกของตนเองในเช้าวนันี ้– 2 นาที) 
 

 
 
 อยากจะให้ได้ถ่ายทอดความรู้สกึของเราให้เพ่ือนฟัง ใครอยูต่รงข้ามกบัทา่น คือคูท่ี่เราจะแลกเปล่ียน
กนัในเช้านี ้วิธีการคือไปถึงแล้ว ชว่ยเลา่ให้หนอ่ยวา่ภาพนีแ้ทนความรู้สกึอะไรของเรา สัน้ๆ  
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 (จบัคูก่บัคนท่ีนัง่ตรงข้ามเลา่วา่ภาพแทนความรู้สกึของเราในเช้าวนันีคื้ออะไร – 5 นาที) 
 

 
 
 ชวนทกุคนชรููปให้ดหูนอ่ยครับ หาพืน้ท่ีเป็นบ้านของตวัเอง เราจะเลน่เกมท่ีกระตุ้นความคดิเพ่ือไปใช้ใน
งานวิดีโอ กางแขนนิดหนึง่เพ่ือไม่ให้ใกล้กบัเพ่ือนครับ เกมนีมี้ช่ือวา่ “ตลาดแตก” ใช้ความรู้สกึแวบแรก เราเลือก
อะไรมา ผมจะชวนพ่ีไปตลาด ไปซือ้ผลิตภณัฑ์บางอย่าง ให้คดิย่ีห้อหนอ่ย เม่ือคิดได้แล้ว ให้กระซิบบอกคน
ข้างๆ วา่เราเลือกแล้ว แล้วกลบัมาบ้านตนเอง เชน่ ผมไปตลาด ไปซือ้ผงซกัฟอก นึกถึงย่ีห้ออะไรท่ีมีอยูแ่ล้ว  
 ผมไปตลาด ไปซือ้ผงซกัฟอก ขัน้ตอ่ไป ผมจะเดินไปรอบๆ แล้วจะบอกย่ีห้อ เชน่ ถ้าบอกวา่บรีส ใคร
เลือกบรีส ให้มาตอ่หลงัผม สงัเกตวา่ย่ีห้อจะบอกช่วงอาย ุ“ย่ีห้อแฟ๊บ, บรีส, เปา, โอโม่” ถ้าผมพดูว่าตลาดแตก 
ให้วิ่งกลบัไปบ้านตวัเอง ใครช้าจะเป็นคนเดนิตลาดแทนผม ทกุคนเข้าใจกตกิานะครับ 
 
 ไปตลาดครับ ไปซือ้บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ย่ีห้อ “ช้างน้อย, ไวไว, มามา่, นิชชิน” ตลาดแตกครับ 
 ไปตลาด ไปซือ้ปลากระป๋อง ย่ีห้อ “ตราไก่อาย า, ตราเพชร, สามแมค่รัว”  
  

เชิญนัง่ลงครับ อยู่ตรงไหนนัง่ตรงนัน้ ตอ่ไปเอาความรู้สกึป๊ิงแว้บ แตจ่ะเขยิบไปท่ีงานของเรา เป็นตวัเรา
มากขึน้ มีเวลา 30 วินาที คิดวา่มีประเด็นหรือปัญหาอะไรท่ีตวัเราเองอยากเห็นการเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้ การ
เปล่ียนแปลงนีเ้ป็นอารมณ์ท่ีเรารู้สกึวา่ไมโ่อเค เป็นปัญหา และเราอยากจะเห็นปัญหาหรือประเดน็นีดี้ขึน้ อาจ
เป็นสิ่งท่ีเราสนใจ หรือขบัเคล่ือนอยูใ่นพืน้ท่ี หรือเป็นประเดน็เล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ ลองคดิในหวัของตวัเองสกัครู่  
 ตอ่ไปผมจะแจกกระดาษโพสต์อิตให้คนละหนึง่แผน่ ถ้าเราต้องเลือกมาหนึง่อนัท่ีเราอยากจะท างานกบั
มนั ชว่ยเลือกและเขียนลงไปในโพสต์อิต แล้วอธิบายวา่ท าไมเราถึงสนใจประเด็นนี ้
 
 (เลือกประเดน็ท่ีสนใจหนึง่เร่ือง เขียนบนโพสต์อิตพร้อมค าอธิบายสัน้ๆ – 2 นาที) 
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 ตอ่ไป จะให้ทกุคนประกาศประเดน็ท่ีเราสนใจและท าไมเราถึงสนใจ อ่านท่ีเราเขียนลงไป ไมต้่อง
อธิบายเพิ่ม 
  
 ประเดน็การกระจายถือครองและกระจายท่ีดนิ เพราะประชากร 15 ล้านคนยงัไมมี่ท่ีดนิท ากิน อีก 3 
ครัวเรือนมีปัญหาท่ีดินทบัซ้อนกบัรัฐ รัฐคอยแตเ่อือ้ให้คนรวย ไมส่นใจวิถีชมุชน ท่ีดินเกิน 50 ไร่มีแค ่1.8 แสน
ฉบบัเทา่นัน้ 
 ประเดน็ปัญหาเร่ืองการจอดรถ จอดในท่ีห้ามจอด จอดปิดทาง จอดขวางหน้าบ้านคนอ่ืน รู้อยูว่่ามีคน
เข้าออก การใช้ไฟฉกุเฉินในการจอด เป็นเร่ืองคอมมอนเซนส์มากกว่าจะเป็นปัญหา เป็นเร่ืองท่ีมีกฎหมาย มีข้อ
รับรู้ร่วมกนัของสงัคมอยูแ่ล้ว แตย่งัเกิดขึน้จนเป็นเร่ืองธรรมดา 
 ประเดน็อาหารทะเลปลอดภยั เพราะอาหารส าคญัส าหรับทกุคนและจะน าไปสู่การดแูลสิ่งแวดล้อมได้
ในอนาคต 
 ประเดน็บริบทบาทของคนในชมุชน เหมือนกบัการเลา่สูก่นัฟังหรือฟังคนอ่ืน นา่จะเป็นทางเลือกหรือ
จดุเร่ิมต้นท่ีจะชีน้ าบางอยา่งให้เราได้ 
 การพฒันานกัศกึษา ทกุวนันีอ้าจารย์มหาวิทยาลยัจะตดิตอ่กบัข้างนอกเยอะมาก จนไมมี่เวลาสอน
หรือเจอนกัศกึษา 
 การจดัการภยัพิบตั ิต้องการให้ทราบข้อมลู การจดัการภยั และวิธีการก่อนเกิดภยัวา่ต้องท าตวัอย่างไร 
และหลงัเกิดภยั เราต้องปฏิบตัอิย่างไร 
 เร่ืองเยาวชนกบัทางรอดของวฒันธรรมอาหารพืน้บ้าน 
 ท าหนงัสือการ์ตนูทอ่งเท่ียวของเมืองเก่าสงขลาท่ีมีแผนท่ีอยูใ่นนัน้ด้วย 
 สนใจงานศลิปะ การท าหนงัสือ ดหูนงั ให้ทกุคนท าแล้วมาแลกเปล่ียนกนั ผมวา่จะเป็นการชว่ยตอ่เตมิ
ความรู้ และปะชนุความรู้สกึบางอย่างของกนัได้ 
 การจดัการหาดสมิหลาทัง้ระบบ ตอนนีมี้คนท า แตย่งัขาดอาสาสมคัรเข้ามาร่วม 
 เร่ืองปัญหาขยะในโรงเรียน เน่ืองจากสว่นใหญ่ต้องเผาท าลาย สร้างมลพิษทางอากาศ  
 เร่ืองความร่วมมือ เน่ืองจากปัจจบุนัคนของเราคิดตา่ง คนท่ีมีฐานะหนอ่ยจะแบง่แยกจากคนมีฐานะ
ด้อย อยากจะได้ความร่วมมือให้เข้ากนัให้ได้ 
 สนใจประเดน็หน้าท่ีพลเมือ ถ้าทกุคนรู้หน้าท่ี ปัญหาสงัคมจะลดน้อยลง 
 สนใจเร่ืองพืน้ท่ีธรรมชาต ิพืน้ท่ีการเรียนรู้ทกุชว่งวยั เพราะตวัเองท างานกบัชมุชนชนบทอยูแ่ล้ว  
 เร่ืองวิถีชมุชน ท างานด้านนีอ้ยู ่และจะน าไปใช้ได้จริง 
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 ผมสนใจเร่ืองการมีสว่นร่วมในการพฒันาเมือง เพราะการพฒันาเมืองในปัจจบุนัเปิดโอกาสให้พลเมือง
เข้าไปมีสว่นร่วมน้อยมาก ผลกัคนออกมากกวา่จะรวมคนเข้ามา เป็นเพียงพิธีกรรมแคน่ัน้เอง แตเ่ราอยากจะให้
คนเมืองเข้ามาออกแบบและจดัการบ้านเมืองตวัเองตอ่ไป 
 เร่ืองปัญหาท่ีดนิ ให้สิทธิผู้ เดือดร้อน ... เพ่ือให้รู้ว่าตวัเองได้ครอบครองพืน้ท่ีผืนนัน้แล้ว 
 เร่ืองพฤตกิรรมการเท่ียวกลางคืนของวยัรุ่น บางทีอาจจะสง่ผลหรือไมส่ง่ผลตอ่สงัคมก็ได้ 
 เร่ืองเศรษฐกิจของเกษตรกร อยากเห็นความเป็นอยูข่องคนฐานรากท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 
 สนใจเร่ืองการสอนของครู เก่ียวกบัวิธีการสอนของครูแบบเดมิ อยากให้ปรับเก่ียวกบัการสอนแบบ
หลากหลายมากขึน้ ปรับกระบวนการการคิดให้เด็ก ครูต้องฟังเดก็ให้มากขึน้ เปิดมมุมองความคดิให้กบัเดก็ 
หรือให้เดก็ฝึกคิดนอกกรอบ 
 เร่ืองการพฒันาแกนน ารุ่นใหม่ อยากให้เยาวชนมีความส านกึรักบ้านเกิด ถ้าทกุคนรักบ้านเกิด จะ
อยากให้บ้านเรามีความสขุ 
 เร่ืองพลงังานสะอาด จินตนาการพลงังาน เพราะมีความรู้สกึวา่เร่ืองพลงังานจะคิดแคก่ารเอาธรรมชาติ
มาท าพลงังาน แตไ่มเ่คยคิดอยา่งอ่ืนท่ีมีจินตนาการแบบการ์ตนู บางทีพลงังานต้องอาศยัจินตนาการด้วยครับ 
 เร่ืองอาหารสด สะอาด ปลอดภยั ไร้สารพิษ เพราะคนในครอบครัวหรือคนแถวบ้าน มีปัญหาเร่ือง
สขุภาพกนัมาก อยากให้ทานอาหารปลอดสารพิษ ปลกูผกักินเอง 
 เร่ืองภาวะพลเมือง การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการมีส่วนร่วมพฒันาของเยาวชน เพิ่มศกัยภาพ
ความคดิกล้าท าของเยาวชนรุ่นใหม่ 
 สนใจเร่ืองอาหารปลอดสารเคมี เราจะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่อาหารท่ีทา่นทกุวนันี ้ปลอดสารเคมี เพราะ
คนเป็นมะเร็งกนัเยอะ แม้กระทรวงมีการตรวจสอบแล้ว แตเ่ราไมมี่ความมัน่ใจ ขนาดท่ีคนปลกูผกัยงัไมรู้่เลยวา่
พืน้ท่ีท่ีเขาปลกูเคยฉีดสารเคมีไหม เพราะทกุอยา่งถกูฝังในดนิ เขาอาจจะเคยฉีดเม่ือ 20-30 ปีท่ีแล้ว อีกคนหนึง่
ไปท าแล้วบอกปลอดสาร แตส่ารเคมียงัตกค้างในดนิ  
 สนใจเร่ืองผู้สงูอาย ุเพราะยา่งเข้าวยัสงูอายแุล้ว รู้สึกวา่ชมรมผู้สงูอายใุนประเทศไทย จะเอาผู้สงูอายุ
มาบ้าตอนแก่เยอะ แตว่า่สติแตกตอนแก่ จริงๆ ผู้สงูอายุยงัท าอะไรได้อีกเยอะ สมองท่ีสะสมประสบการณ์ท่ีดียงั
ท าอะไรได้อีกเยอะ อยากจะท าตอ่เน่ืองคือ เร่ือง young citizen และ senior citizen นา่จะมีโครงการดีๆ ให้
ตอ่เน่ือง 
 เร่ืองของรถกู้ ชีพกู้ภยั ได้ชว่ยชีวิตยามฉกุเฉิน คดิว่าทกุคนคงมีโอกาสได้ใช้ 
 สนใจเร่ืองความกระตือรือร้นในหน้าท่ีและการเสียสละเพ่ือสว่นร่วมด้วยใจ อยากปลกูฝังให้เยาวชนเป็น
รากฐานในการพฒันาตอ่ไป 
 สนใจเร่ืองการตรงตอ่เวลา เน่ืองจากเรารับผิดชอบและเก่ียวข้องกบัเร่ืองเวลาเยอะมาก เป็นคน
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ประสานงาน จะใสใ่จเร่ืองนีแ้ละทุม่เท  
 
พฤหัส: ผมรู้สกึวา่ในแง่ของเราในฐานะพลเมืองของเมือง ของสงัคม รู้สึกวา่แตล่ะคนมีประเดน็ท่ีตวัเองสนใจ
และอยากเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ เห็นพลงัวา่ถ้าประชาชนทกุคนไมไ่ด้คิดแตเ่ร่ืองท ามาหากินของตวัเองให้
รอดไปวนัๆ แตมี่ความคดิความเช่ืออยากเห็นสงัคมดีขึน้ ในฐานะท่ีเราเป็นพลเมืองตวัเล็กๆ คนหนึง่ จะสามารถ
จดุไฟคนเล็กๆ ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีอยา่งน้อยเราท าอะไรบางอยา่งได้ด้วยตวัเอง ถ้าส านกึพลเมืองแบบนีมี้
กบัพลเมืองทกุคนได้ จะสร้างพลงัมหาศาลมาก ในแง่ท่ีสามารถเช่ือมโยงแล้วไปกดดนั สร้างการเปล่ียนแปลง
ในเชิงระบบ โครงสร้าง หรือกฎหมายบางอยา่งได้ ถ้าทกุคนไมไ่ด้เพิกเฉยตอ่ปัญหารอบๆ ตวั แล้วปลอ่ยให้เป็น
หน้าท่ีของรัฐ จะเป็นพลงัท่ีน่าสนใจและส าคญัมาก ถ้าคอ่ยๆ สร้างให้มีพลงัมากขึน้และส่ือสารออกไปสูส่งัคม
มากขึน้ หรือท าให้คนอ่ืนท่ียงัไมค่อ่ยต่ืนตวั อาจจะรู้สกึว่าตวัเองมีพลงั ท าอยา่งไรให้เขาเข้ามามีสว่นร่วมสร้าง
การเปล่ียนแปลงนีไ้ด้ น่ีเป็นหวัใจชีเ้ป็นชีต้ายชะตาชีวิตของบ้านเมืองและสงัคมตอ่ไป วา่เราจะปลกุพลงัของ
พลเมืองให้ต่ืนขึน้มาได้อยา่งไร ยิ่งตื่นขึน้มามาก รัฐท่ีมีอ านาจจะต้องยิ่งรับฟัง ยิ่งสนองตอบตอ่ความต้องการ
ของพวกเรามากขึน้เร่ือยๆ  

ถ้าทกุคนคดิว่าเป็นหน้าท่ีของคนอ่ืน เราจะพา่ยแพ้อยา่งแนน่อน เลยเป็นท่ีมาวา่เราอยากจะท างานเชิง
ประเดน็ อาจจะไมใ่ชเ่ร่ืองแอ็คชัน่ แตท่ าอยา่งไรจะสร้างความสนใจให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมกบัประเดน็
ได้มากยิ่งขึน้ เพ่ือจะน าไปสูก่ารกระท าหรือความเปล่ียนแปลงบางอยา่งในประเดน็นัน้ๆ เลยคิดวา่เคร่ืองมือ
วิดีโออาจจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั เพราะเป็นยคุท่ีเปล่ียนไป ทกุคนสร้างวิดีโอเองได้ เทคโนโลยีอยูใ่นมือเรา 
เม่ือก่อนต้องพึง่นายทนุชอ่ง 3 5 7 9 แตต่อนนีท้กุอยา่งอยูใ่นมือพลเมือง การส่ือสารอยูใ่นมือพลเมือง จาก
ประเดน็ท่ีเราสนใจร่วมกนั เราจะสามารถสร้างการส่ือสารบางอย่างให้คนตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองนี ้
เปิดพืน้ท่ีและสร้างการมีสว่นร่วมให้ผู้คนมากขึน้ การส่ือสารในวนันีจ้งึเป็นสะพานส าคญัในการเปิดพืน้ท่ีให้คน
เดนิเข้ามา 
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ธีระพงษ์: วนันีเ้ราจะท าคลิปวิดีโอ จะเป็นงานกลุม่ เรียกวา่เป็นพืน้ท่ีการทดลองเลา่บางอยา่งท่ีเรามีร่วมกนั 
แล้วคอ่ยไปหาสถานท่ี ผมอยากจดักลุม่ตามประเดน็ท่ีพวกเราสนใจ แตอ่าจจะไมต่รงเป๊ะ ลองมาดกูนัว่า ถ้า
แบง่เป็น 6 หมวด มีอะไรบ้าง ชว่ยๆ กนัด ูถ้าทกุคนไมเ่ห็นด้วยชว่ยแย้งได้  

เทา่ท่ีฟังมา ท่ีจบัต้องได้ร่วมกนั คือ หนึง่ ปัญหาเร่ืองท่ีดนิท ากิน สอง ความมัน่คงและปลอดภยัทาง
อาหาร สาม การศกึษา อาจแบง่เป็นเร่ืองของครู เด็ก ระดบัอดุมศกึษา เร่ืองพืน้ท่ีเรียนรู้การศกึษาในชมุชน ใน
ระบบ นอกระบบ ส่ี เยาวชน วยัรุ่น อยากท าให้เขาพฒันา ต่ืนรู้ ได้ท ากิจกรรม ซึง่อาจจะเช่ือมโยงกบัชมุชนหรือ
เมืองก็ได้ แตเ่รายึดเยาวชนเป็นหลกั ห้า สิ่งแวดล้อม มีเร่ืองหาด เร่ืองขยะ พลงังานสะอาด รวมถึงภยัพิบตั ิหก 
เมือง มีเร่ืองของชมุชนดัง้เดมิท่ีบางคนท าอยู่ การจดัการเมือง การจอดรถอาจจะไปอยูใ่นเร่ืองเมือง 

สว่นหน้าท่ีพลเมือง ทกุคนพดูถึง แตเ่น่ืองจากเป็นค าใหญ่ กว้างมาก จริงๆ แล้วอาจจะครอบคลมุ
ประเดน็เหล่านีอ้ยูแ่ล้ว 

อยากให้ชว่ยดวูา่อนัไหนโอเคแล้ว พอจะจดักลุม่กนัได้ หรืออนัไหนท่ีรวมกบัอนัไหนได้บ้าง  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: บางเร่ืองอาจจะเป็นเร่ืองเล็กๆ กวา่หวัข้อท่ีเราขมวด เลยตกไป ทัง้ท่ีผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงได้ เชน่ เราพดูเร่ืองการมีสว่นร่วม อาจจะเป็นตวัผลกัเร่ืองการพฒันาเมือง การศกึษา โดยสว่น
ใหญ่เวลาเสนอยอ่ยๆ เวลาขมวดจะได้หวัข้อประมาณนีท้กุครัง้ไป จะท าอย่างไรให้ประเดน็เล็กแตแ่หลมคม 
แล้วบาดหวัใจอยูใ่นสงัคม ได้ออกมาเขยือ้นบ้าง ไมอ่ย่างนัน้จะไปหลบอยูใ่นประเดน็ใหญ่ๆ เชน่ การศกึษา มี
หลายย่อยๆ ท่ีจะบง่บอกถึงการเปล่ียนแปลงได้ดีเหมือนกนั  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เร่ืองหน้าท่ีพลเมืองคือค าใหญ่มาก เร่ืองการศกึษา เยาวชน ทกุเร่ืองเป็นเร่ืองหน้าท่ีพลเมือง
หมดเลย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ถึงบอกว่าค าเล็กๆ ท่ีน่าสนใจ เชน่ วินยั การตรงตอ่เวลา เป็นบางอย่างเหมือนกนั หรือการมี
สว่นร่วม บ้านเราเอาการมีส่วนร่วมมาท าให้กดุ ให้สัน้ ให้เร็ว แตจ่ริงๆ แล้วแตกออกเป็นสายสมัพนัธ์ เป็นอะไร
ได้อีกเยอะ 
 
ธีระพงษ์: หวัข้อใหญ่มีหลายประเภท ประเภทแรกเป็นสถานท่ี อีกอยา่งหนึง่คือการมีสว่นร่วมท่ีเป็นเชิงการ
กระท า  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: หรือการจอดรถ เป็นปัญหาใหญ่ของเมืองท่ีต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขหลายอย่าง รู้สกึว่าพอ
ประชมุทกุครัง้ เราท าให้สิ่งเล็กๆ ธรรมดาสามญัท่ีจะมีพลงั ต้องสญูหายไปภายใต้ประเดน็เก่าๆ ทกุทีไป 
 
ธีระพงษ์: ในวิดีโอ จะไมเ่ลา่เร่ืองใหญ่ แตเ่ลา่เร่ืองเล็กๆ ท่ีทกุคนจบัต้องได้ แตผู่้ท าต้องเข้าใจวา่สะท้อนไปสู่
เร่ืองอะไร กระบวนการจะน าไปหาจดุเล็กๆ เหลา่นีเ้องในการเลา่ แตต่อนนีเ้ราขอภาพกว้างก่อน วา่เราจะมุง่
ไปสูอ่ะไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เร่ืองเมือง อาจจะมียอ่ยๆ เป็นเร่ืองท่ีจอดรถ การมีส่วนร่วม พฒันาเมือง ชมุชนเมือง ก็ว่ากนัไป 
  
ธีระพงษ์: จริงๆ แล้วเราจะถกูแบง่เป็น 6 กลุม่ตามความสนใจของวงเรา เราหาก่อนว่าสิ่งท่ีเราสนใจ พดูถึง 6 
กลุม่เราจะเดนิไปตรงไหน หากลุม่ร่วมกนัเลยครับ จะย้ายก็ได้ ถือว่าเป็นพืน้ท่ีทดลองท าท่ีเราจะได้เลา่ร่วมกนั 
สดุท้ายเราต้องท างานกบัคนอ่ืนท่ีคดิไมต่รงกบัเราก็ได้ 
 
 “สิ่งแวดล้อม, การศกึษา, ท่ีดิน, เมือง, ความมัน่คงทางอาหาร, เยาวชน” 
 
 มีเวลาให้ 10 วินาที ตัง้ช่ือ บริษัท Production ของเราให้หนอ่ย วา่เราจะใช้อะไร สองพยางค์พอ ... ได้
ช่ือแล้วจบัมือไว้ในกลุม่ ถ้าผมชีก้ลุม่ไหน ให้ชว่ยพดูช่ือ Production “โกกรีน – สิ่งแวดล้อม” “จิ๋วเจง๋ – เยาวชน” 
“เทา่เทียม – ท่ีดนิ” “ปาเปา้ – การศกึษา” “ใจกว้าง – เมือง” “โบกอม – ความมัน่คงทางอาหาร”  

น่ีเป็นชว่งหาเร่ือง วา่เราจะเลา่อะไร คยุกนัให้หนอ่ยเพ่ือลงลึกในตวัประเด็นนีม้ากขึน้ จะมีตวัอย่างให้ด ู
 
ธีระพงษ์: อย่างท่ีหลายคนบอกไปแล้ววา่ 6 หวัข้อเป็นค าใหญ่ จะให้แตล่ะคนบอกความสนใจของตวัเอง แต่
บอกในสิ่งท่ีเป็นเร่ืองเล็กๆ เช่น ผมสนใจเร่ืองการศกึษา ท่ีเคยท าคลิปวิดีโอมา ลกึลงไปอีกวา่สนใจอะไรกบั
การศกึษา ผมอึดอดัใจเร่ืองเพศในห้องเรียนมาก ตอนเรียน ท าไมสขุศกึษาสอนอะไรท่ีใช้ไมไ่ด้จริง ไมพ่ดูกนั
ตรงๆ ผมเลยหงุดหงิดเร่ืองการสอนเร่ืองเพศในห้องเรียน เลยอยากเปล่ียนแปลงเร่ืองการสอนเร่ืองเพศศกึษาใน
ห้องเรียน ลงลกึไปอีกวา่แล้วเราอยากจะบอกอะไรกบัคนอ่ืน เราอยากบอกว่าเร่ืองเพศต้องพดูได้ และพดูตรงๆ 
ในห้องเรียนได้ น่ีคือสิ่งท่ีอยากจะบอกคนด ูบอกครู บอกคนเหนือระบบการศกึษา วา่เร่ืองเพศต้องพดูตรงๆ ใน
ห้องเรียนได้ อยากให้ทกุคนทบทวนวา่ หวัข้อใหญ่ๆ ของเรา ถ้าพดูถึงสิ่งเล็กๆ ท่ีเรารู้สึกอดึอดัใจ อยากจะ
เปล่ียนแปลง คืออะไร 
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ธนาวัฒน์: มองลกึลงไปสองขัน้ วา่ในประเด็นนีเ้ราสนใจเร่ืองอะไร แล้วปัญหานีเ้ราอยากจะบอกอะไรกบัคนอ่ืน 
คยุกนัเองนะครับ เราสนใจอะไร ประโยคท่ีเราอยากบอกคนอ่ืนในเร่ืองนี ้มีใครอยูใ่นปัญหา เกิดขึน้ท่ีไหน จะท า
ให้เราชดัขึน้ 
 
 (แตล่ะกลุม่หาสิ่งท่ีสนใจในประเดน็ท่ีเลือกและอยากจะบอกอะไรกบัคนอ่ืน – 15 นาที) 
 

 
 
 อยากจะถามเพ่ือเขยิบไปตอ่ ในกลุม่อยากจะถามว่า พอจะเห็นจดุร่วมหรือประเดน็ร่วมของแตล่ะคน
ในกลุม่ไหมครับ เห็นอยูใ่ชไ่หครับ ถ้าเห็น คยุกนัในกลุม่ให้หนอ่ยวา่ เราอยากจะส่ือสารเร่ืองนีใ้ห้ใครด ูเชน่ เร่ือง
เพศ พ่ีอ๊อฟอยากจะท าวิดีโอเพ่ือส่ือสารเร่ืองนีไ้ปถึงใคร “พ่อแมท่ี่สง่ลกูมาเรียนวา่ เร่ืองเพศต้องคยุในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนได้ หรือให้ครูได้ด”ู ผมให้โจทย์ทีเดียวแล้วยาวเลย ข้อแรก ชว่ยคยุกนัวา่ เราอยากให้ใครดู
วิดีโอนี ้ขอให้ชดัวา่ตวัละครคือใคร เม่ือเลือกคนได้แล้ว เราอยากจะบอกอะไรกบัคนคนนัน้ ขอหนึง่ประโยค  
 
 (แตล่ะกลุม่หารือกนัวา่อยากจะส่ือสารกบัใครและบอกอะไร – 15 นาที) 
 
 ข้อนีเ้ป็นกระดกูสนัหลงัของการส่ือสาร อาจต้องใช้เวลาคยุกนั เม่ือเราได้ประโยคแล้ว จากประโยคนีเ้รา
จะเขยิบเข้าสูก่ารท าให้เป็นเร่ืองมากขึน้ คิดวา่มีตวัละครอะไรท่ีเก่ียวข้องกบัประโยคนีบ้้าง อาจจะเป็นตวัละคร
หลกั ตวัละครรอง เป็นตวัละครท่ีสิ่งมีชีวิตหรือไมมี่ชีวิตก็ได้  
 ตอ่มาจากประโยคนี ้คดิวา่น่าจะเป็นสถานท่ีไหน แล้วจะมีพฤตกิรรมหรือการกระท าอะไรบ้างใน
ประโยคนี ้เขียนให้เห็นอาณาบริเวณ เพราะเราจะเอาไปท าเป็นฟอร์มของเร่ือง เชน่ เร่ืองเพศ การคยุเร่ืองเพศใน
ห้องเรียน คือครูเอาของเก่ียวกบัเพศมาให้เดก็ทดลองใช้ หรือเด็กนัง่คยุกนัเร่ืองเพศในห้องเรียน หรือพอ่แมรั่บ
ฟัง นัง่ฟังกบัลกู อะไรเป็นการกระท าท่ีคดิวา่จะน าไปสู่การส่ือสารเพ่ือเปล่ียนแปลงในประเดน็ของเราได้ หรือ
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บางคนอาจจะใช้ของท่ีไมชี่วิตเชน่ ตวัละครเป็นผกั มีเวลา 10 นาที แล้วเราจะเข้าสูรู่ปแบบการน าเสนอ 
 
 (แตล่ะกลุม่หารือว่าจากประโยคท่ีได้ มีตวัละครไหนท่ีเก่ียวข้อง นา่จะเป็นสถานท่ีไหน แล้วมีพฤตกิรรม
หรือการกระท าอะไรบ้าง – 10 นาที) 
   
 วนันีเ้ราอาจจะทานข้าวเร็วหนอ่ยแล้วจะปลอ่ยยาว เราพกัเร่ืองการหาเร่ืองไว้ก่อน แตอ่ยากจะหา
รสชาตขิองเร่ืองกนั เราจะให้รูปแบบของการเลา่เร่ือง หลงัจากคิดประเดน็เหน่ือยแล้ว ขนาดเรายงัเครียด ถ้าไป
โยนให้คนด ูคงเหน่ือยเหมือนกนั แตเ่ราจะเอามาเลา่เร่ืองเหลา่นีอ้อกมาให้ง่ายๆ สนกุๆ วนันีท้กุคนต้องท าคลิป
ให้สนกุ เพราะภาคใต้มีเร่ืองราวเยอะอยูแ่ล้ว จะชวนมาดรููปแบบการเลา่เร่ืองท่ีมากกวา่การเลา่ตรงๆ แบบขา่ว
พลเมือง กระจกหกด้าน ซึง่จะเครียดไป แตเ่รามาดวูา่มีวิธีเลา่ให้สนกุอยา่งไร  
 ผมคดิว่าหลายคนตอนหาตวัละคร หาสถานท่ี ภาพเร่ิมมาแล้ว เร่ิมมีความสนกุเข้ามาแล้ว ลองดวูา่
ตวัอยา่งสิ่งเหลา่นี ้ตวัละครเราจะมีการกระท าอะไรได้บ้าง สถานท่ีเราจะท าให้นา่สนใจอะไรได้ ตอนนีท้กุคน
ข้ามขัน้ตอนหาแก่นเร่ือง และกลุม่เปา้หมาย เหลืออยูส่องอยา่งคือไอเดียเจง๋กบัสไตล์การเลา่ ซึง่สองอยา่งนี ้
อาจจะคอ่ยๆ ออกมาพร้อมกนัตอนท่ีเราด ูอยากให้ดวูิดีโอสร้างสรรค์ ต้องมีอะไรแปลกใหมจ่ากการเล่าเร่ือง
ปกติ ดไูปก่อน ไมต้่องเข้าใจ  
 อยา่งแรก เลา่แบบวิดีโอ สร้างอารมณ์จากประสบการณ์ร่วม คนดแูล้วรู้สึกเหมือนชีวิตเราเลย  

ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ พดูเร่ืองไก่แตท่ าให้เป็นปัญหาระดบัชาต ิเล่าให้จริงจงั ตลกแบบนา่ตายก็
ท าให้ฮาได้  

ใช้วิธีอปุมาอปุมยั เทียบเคียง ใช้ของสิ่งหนึง่เลา่แทนอีกสิ่งหนึง่ ไมต้่องพดูตรงๆ  
ใช้วิธีตรงกนัข้าม ท้าทายความเช่ือเดมิ ตัง้ค าถามวา่จริงหรือ ท่ีทกุคนเคยบอกมาท ามา 
แบบผิดท่ีผิดทาง เชน่ ไมน่า่จะเข้าคูก่นัได้ ชาวบ้านลกุขึน้มาคยุภาษานกัวิจยั คนแก่ลกุมาเลน่สเกต

บอร์ด  
ท าสิ่งไมมี่ชีวิตให้มีชีวิต ขยะพดูได้ เคล่ือนท่ีได้ กวนตีนได้ 
เอาสิ่งท่ีไมเ่หมือนเก่ียวกนัมาเก่ียวกนัเล่าด้วยความจริงจงัจนคนดเูช่ือวา่ น่ีเร่ืองจริงหรือเร่ืองเลน่  
ตอนนีอ้าจจะยงังง แตด่ใูห้หนอ่ยว่า คลิปเหลา่นีเ้ขาใช้เทคนิคอะไร 

 
 (ดตูวัอย่างการเลา่เร่ืองแบบตา่งๆ) 
 
 (โอกาสทองคยุเร่ืองเพศ - www.คยุเร่ืองเพศ.com) 

http://www.คุยเรื่องเพศ.com/
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ดจูริงจงัแตมี่ความกวนๆ โปรดกัชัน่ง่ายๆ  
 
(Camera man - โฆษณากล้อง RX100 IV) 

 

 
 

ท าสิ่งไมมี่ชีวิตให้มีชีวิตก็ได้ 
 

(Holy Vision - CHANGE SMEs "เปล่ียนแล้วรวย" EP.3: สร้างแบรนด์ง่ายๆ สไตล์ลงุสมาน) 
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แตเ่ขาเลา่ให้มมุเปรียบเทียบ ตลกท าให้เว่อ ดจูริงจงั 
 
(เปิดพอร์ตหุ้นง่ายท่ี SCB) 

 

 
 

จากเร่ืองถงุแกงไปสูหุ่้นเฉยเลย ไมเ่ก่ียวกนัเลยแตเ่อามาเก่ียวกนัได้ คราวตอ่ไปดแูบบไวรัล เราถ่าย
กนัเอง แตเ่ปิดประเดน็บางอยา่ง 

 
(คลิปเดก็ข่ีมอเตอร์ไซค์) 
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น่ีเป็นการจดัฉากขึน้มา โจทย์ใหญ่คือความปลอดภยับนท้องถนนของเยาวชน ก่อน 15 ไมข่ี่ เพราะเขา
ส ารวจวา่เดก็ก่อน 15 เกิดอบุตัเิหตมุอเตอร์ไซค์เยอะมาก เลยท าคลิปขึน้มารณรงค์ ใช้มือถือเล่าง่ายๆ ตอ่ไป 

แบบเป็นเชิงรายการทอ่งเท่ียว 
 
(ลานสกา) 
 

 
 
เป็นการเล่าเร่ืองโดยใช้ด้านดี พาไปเห็น พาไปเจอ มีงานสมัภาษณ์ ไวรัล โฆษณา สารคดีหลอกๆ  
คราวนีไ้ปด ูMV กนับ้าง  
 
(MV) 
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ถามหนอ่ยวา่ใครเป็นตวัละครบ้าง “หมา, ข้าว, เจ้าของร้าน, เส่ีย, คนเก็บจาน” แล้วถ้าแทนคนในสงัคม 
เส่ียเป็นใคร “นายทนุ” แล้วใครอีก “ชนชัน้กลาง” ข้าวแทนอะไรได้บ้าง “ทรัพยากร, สิ่งของ, ท่ีดนิ”  

มาดคูลิปสดุท้าย เป็นเดก็ท ากนัเอง เพราะอึกอดัใจเร่ืองครูเหลือเกิน  
 
(เกรียนศกึษา 5 วิธีไหว้ครูแบบใหม)่  

 

 
 

ใช้ระบายความอดึอดั แตจ่บด้วยมีทางออกร่วมกนั  
เราจะมาลองทวนอีกทีวา่ เทคนิคตา่งๆ ท่ีเราดกูนัไป มีอะไรบ้าง จ าได้ไหม  
อยา่งแรก เราจะใช้แบบนีห้รือเปลา่ สร้างอารมณ์ร่วม เคยโดนมาเหมือนกนั เร่ืองปัญหาการศกึษาท่ีเรา

โดนครูกดข่ี ไมก่ล้าพดู ฉนัก็เป็นเหมือนกนั 
ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ ตลกหน้าตาย คดิวา่เป็นเร่ืองอะไร แคห่นงัยางมดัถงุแกงท าไมท าจริงจงั 

ขยายให้เวอ่วงัใหญ่ขึน้ 
เทียบเคียงอปุมาอปุมยั ใช้สิ่งหนึง่แทนสิ่งหนึง่ อยา่งเชน่ MV เร่ืองข้าวผดักะเพรา มีลกัษณะตวัละคร
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เอามาเทียบกนั มีสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
หรือตรงกนัข้าม ท้าทายวา่จริงหรือ เชน่ คลิปเร่ืองเพศ ท่ีเด็กออกมาพดูค าท่ีทกุคนไมก่ล้าพดูใน

ห้องเรียน 
ผิดท่ีผิดทาง เราจะเห็นร่างทรงพดูภาษาฝร่ัง โมเดร์ิน 
ท าสิ่งท่ีไมมี่ชีวิตให้มีชีวิต กล้องพดูได้ กล้องมีชีวิตได้ 
เอาสิ่งท่ีเหมือนจะไมเ่ก่ียวกบัมาเก่ียวกบั อยา่งการผกูถงุแกงกบัการเปิดพอร์ตหุ้น แคใ่ช้แอ็คชัน่ของ

ความยากความง่าย 
เรียกวา่เป็นเทคนิคท่ีเราลองดวูา่จะเลือกอนัไหนสกัอนัไปท าคลิปของเราเพ่ือให้ดสูนกุมากขึน้ พอมี

เทคนิคแล้ว ชว่ยดอูนันีห้นอ่ย เราจะเห็นวา่มีเทคนิค แล้วมีเร่ืองรูปแบบ สไตล์น าเสนอ เป็นคลิปไวรัล ถ่ายง่ายๆ 
ด้วยมือถือถ่ายยาวๆ ทีเดียว มีคลิปสมัภาษณ์ เดก็ท่ีพดูเร่ืองเพศ เร่ืองโฆษณา และมีเร่ืองสารคดีปลอม มดัหนงั
ยาวหรือร่างทรง หรือจะเป็นสารคดีท่ีเลา่ตรงๆ มีคลิปรีวิวทอ่งเท่ียว MV รายการข่าว ประเดน็ของเราสามารถ
เลา่ได้หลายแบบมาก สิ่งท่ีอยากให้กลบัเข้าไปในกลุม่ชว่ยเลือกสองอนั  

หนึง่ ตวัละครและสถานท่ี เราจะเลือกเลา่ด้วยสไตล์หรือรูปแบบการน าเสนอไหน เชน่ ท าไวรัล หรือท า
สารคดีปลอม เอ็มวี โฆษณา สกู๊ปขา่ว สมัภาษณ์ หรือรีวิว  

สอง แล้วเราจะใช้เทคนิคไหน ท่ีเราดไูป ใช้การเทียบเคียง หรือการขยายให้เว่อๆ ดีไหม  
หนึง่เทคนิค หนึง่การน าเสนอ ให้เวลา 5 นาทีในการคยุกนั เปา้หมายคือความสนกุ ยงัไมค่ยุเร่ืองคอน

เทนต์กนั แตท่ าอยา่งไรให้สนกุ 
 
(แตล่ะกลุม่คยุเร่ืองรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการถ่ายท าคลิป – 8 นาที) 
 
ชวนด ูเผ่ือจะเลือกได้ถกู เราเลือกรูปแบบแล้ว แตไ่มจ่ าเป็นต้องตายตวั ในสกู๊ปของเราอาจเป็น MV 

ด้วย คราวนีค้ยุกนัในกลุม่วา่ เราอยากให้ความสนกุออกมาเป็นแบบไหน เชน่ เราจะเล่าแบบซีเรียสจริงๆ หรือด
รามา่เคล้าน า้ตา ทกุข์ยากเหลือเกิน หรือตลกเฮฮา กวนตีน หรือบางคนจะท าเป็นเร่ืองผี ผีเจ้าท่ีมาตามหลอก
หลอนคนแยง่ท่ีดนิ เลา่ได้เหมือนกนั ผจญภยับกุป่าฝ่าดง ลองคยุกนัว่ากลุม่เราอยากให้อารมณ์ของคลิปเรา
เป็นแบบไหนดี 

 
(แตล่ะกลุม่เลือกอารมณ์ของคลิปท่ีเราได้ – 3 นาที)  
 
ตอ่ไป หลงัจากเราได้สไตล์การน าเสนอ อารมณ์ของคลิปเราแล้ว เพ่ือให้เห็นภาพร่วมกนัทัง้กลุม่วา่เรา
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จะไปถ่ายใคร ตรงไหน ต้องมีโครงเร่ืองอยา่งง่าย (Storyboard) ให้เราเห็นร่วมกนั มีสามอยา่ง คือ เราจะเปิด
เร่ืองอยา่งไร โดยท่ีมีตวัละคร สถานท่ีไหน หรือการกระท าอะไรตอนเปิด แล้วในเร่ืองจะต้องเกิดเร่ือง จะดรามา่ 
ตลกได้ ต้องมีสถานการณ์ตา่งๆ ภาพตอนเป็นเร่ือง เกิดความขดัแย้งคือตอนไหน และคลิปของเราจบอยา่งไรดี 
โดยอิงจากพืน้ท่ีและตวัละครในหวัท่ีเรามองไว้ ตวัละครของเราสามารถเล่นเองได้แทนชาวบ้านในพืน้ท่ีได้ เรา
สามารถเลน่เป็นชาวเล สมมตุบิทบาทเป็นนกัเรียน บางคนท าโฆษณา หรือท าสกู๊ปขา่ว หรือไปสมัภาษณ์คน
จริงๆ ก็ได้ สมมตุสิถานการณ์ขึน้มา 

ตอ่ไปเรียกว่า การป ูชง ตบ Start Story Stop จะท าให้สนกุมากขึน้ ปเูร่ืองมาก่อน แล้วชงเร่ือง บางคน
ชอบหกัมมุตอนสดุท้ายว่าไมใ่ชอ่ยา่งท่ีฉนัคิดไว้  

กระดาษท่ีได้ไป แผน่ท่ีหนึง่ ให้วาดเปิดเร่ือง ใครท าอะไร ท่ีไหน เร่ืองเกิดได้อยา่งไร อย่างส านกัร่างทรง 
ธุรกิจซบเซาหมดเลย เพราะสไตล์เดมิๆ ผมเผ้ารุงรัง อนัตอ่มา รู้สกึวา่ไมไ่หวแล้ว ปรึกษาคนโน้นคนนี ้เปล่ียนตวั
เอง เปล่ียนการแตง่กาย เปล่ียนส านกัร่างทรงให้ทนัสมยัมากขึน้ เปล่ียนวิธีการ สดุท้าย คนก็กลบัมาท่ีน่ี
มากมาย 

กลบัไปคยุกนัท่ีกลุม่แล้วดใูห้หนอ่ย เปิดเร่ือง เกิดเร่ือง และปิดท้าย มีใครท าอะไรท่ีไหน วาดไม่ต้องสวย 
พอให้เห็นร่วมกนั และสามารถวาดไปด้วยกินไปด้วย ให้เห็นภาพตัง้แตต้่นจนจบวา่ บางคนถ่ายท่ีหาด บางคน
ถ่ายท่ีห้อง จ าลองเป็นห้องเรียน บางคนไปถ่ายท่ีตลาด  

 
(แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัวางโครงเร่ือง – 10 นาที) 

 

 
 

การท าสตอรีบอร์ดจะท าให้เราถ่ายท าได้เร็วขึน้ เพราะเรามีเวลาน้อย ชว่ยบอกวา่ต้นเร่ือง กลางเร่ือง 
จบเร่ือง เราจะไปอยู่ตรงไหนกนับ้าง ... คยุเสร็จแล้วเชิญเข้ามาข้างในเลย จะบอกวา่เร่ืองประเดน็ของพวกเรามี
ความหลากหลาย ไมจ่ าเป็นต้องให้ภาพของเราจริง สามารถจ าลองภาพขึน้มาได้ เพ่ือให้เราเห็นไอเดียเวลาเรา
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ลงถ่าย เราจะก ากบัอย่างไรให้เข้าโทน อารมณ์ รูปแบบเฉยๆ  
ตอ่ไป อยากให้ในกลุม่ชว่ยแบง่หน้าท่ีให้หนอ่ย ในแง่การท างานจริงไม่จ าเป็นต้องแยกชดัเจน เพียงแค่

ให้เห็นวา่ใครรับผิดชอบหน้าท่ีอะไร ให้กลุม่คยุกนัวา่ใครจะท าหน้าท่ีอะไร ไมจ่ าเป็นว่าเราต้องถนดั ไมถ่นดัแต่
เราอยากจะลองท าหน้าท่ีนีก็้ได้ ถ้าเราอยากลองท า อยากลองท้าทายตวัเอง ก็ท าได้  

หนึง่ ใครจะเป็นผู้ก ากบั คอยก าหนดวา่ภาพตรงนีไ้ด้หรือยงั ได้ตามแก่นท่ีเราเขียนประโยคนัน้ไหม 
ภาพครบไหม  

สอง ตากล้อง สามารถมีหลายคนได้ แตเ่วลาใช้กล้องอยากให้ใช้กล้องตวัเดียว เน่ืองจากเวลาเราตดัจะ
ได้ง่าย กล้องใครชดัสดุ เหลือพืน้ท่ีมากสดุ  

สาม โปรดวิเซอร์ ผู้จดัการหรือผู้ประสานงานในกรณีท่ีผู้ก ากบัอยากได้ของนี ้หรือถ่ายท่ีนี ้คนนีต้้องไป
ประสานก่อน ให้กองตอนถ่ายท าสะดวกสบาย  

ส่ี นกัแสดงสามารถผลดักนัได้นะครับ ผู้ก ากบัหรือผู้จดัการอาจต้องมาเป็นเองก็ได้ เพราะคนน้อย 
 
(แตล่ะกลุม่แบง่หน้าท่ี – 1 นาที) 

 

 
 

ตอ่ไปจะขยบัเข้าสู่การใช้กล้อง วิธีการจบักล้อง เน่ืองจากเป็นมือถือ วิดีโอจะตา่งจากภาพนิ่งนิดหนึง่ 
ภาพจะสัน่ถ้าเราถือกล้องนานๆ มีวิธีถือกล้อง ... เราจะเห็นวา่นิว้เราจะอยู่ตรงท่ีกดเร็คคอร์ดพอดี แล้วถ้ารู้สึก
สัน่ เอาแขนแนบกบัตวั มือค า้พงุค า้อกไว้ ขึน้ลงได้แบบไม่สัน่ หรือถ้าใครไมถ่นดั พยายามจบัสองมือ ไมถ่่ายมือ
เดียว เพราะจะท าให้ภาพสัน่ เวียนหวั  

แล้วก่อนจะถ่ายอะไร ขอให้มือเรานิ่งก่อน ยกเว้นบางคนตัง้ใจจะให้ดรูะทกึขวญั เดนิไปเดนิมา แตจ่ะ
ท าให้คนดปูวดหวั จะถ่ายอะไรให้นิ่งก่อน และกดเร็คคอร์ดสามวินาทีก่อนจะบอกแอ็คชัน่ คนคอ่ยเลน่ เผ่ือ
เอาไว้ตดัตอ่ ไมอ่ยากให้ถ่าย 3-5 นาทียาวๆ เพราะจะนา่เบื่อและเอามาตดัตอ่ได้ยาก อยากให้ถ่ายเป็นช็อตๆ 



หน้า 73 / 100 

ไป ถ่ายภาพขนาดกลางช็อตหนึง่ คนก าลงัท าอะไรอยู ่แล้วไปถ่ายสถานท่ีภาพกว้างช็อตหนึง่ ท้องทะเลอนักว้าง
ใหญ่ เข้าไปหาปา้แม่บ้านชาวประมงก าลงัยิม้ให้อยา่งมีไมตรี บางคนซึง้ เข้าไปใกล้ๆ เลยครับ ถ้าเราแสดงเองก็
ได้ เอาน า้ตาเทียมมาหยอด ไมมี่ปัญหา  

อยากให้แตล่ะกลุม่ถ่ายเป็นแนวนอน เพราะเราอยากฉายเป็นภาพยนตร์ แตถ้่าเป็นไวรัลคลิปจะเป็น
แนวตัง้ก็ได้ ดดูบิๆ ดี  

อีกอยา่งหนึง่ มือถือเราสามารถจิม้หน้าจอให้โฟกสัได้ แล้วคอ่ยกดถ่าย หน้าจะได้ชดั  
ความยาวของการถ่ายแตล่ะช็อตไมค่วรเกิน 10-15 วินาที ประมาณนีค้รับ  
จ าไว้วา่ หนึง่ มือนิ่ง สอง อย่าลืมกดเร็คคอร์ด แล้วถ่ายหลายขนาดภาพ ใกล้ กลาง ไกล ย่ิงหลายๆ 

ขนาดจะยิ่งสนกุ ไมไ่ด้ใช้การซูม เดนิเข้าใกล้แล้วคอ่ยถ่าย  
ส าหรับคนใช้เสียงเวลาสมัภาษณ์อาจต้องเข้าใกล้นิดหนึ่ง เพราะมือถือเก็บเสียงได้เบา หรือใครมีสมอล

ทอล์คจะได้ยินเสียงชดัเจนขึน้ 
หลงัจากทานอาหารเสร็จแล้ว เราจะมาเจอกนัในห้องอีกทีตอนบา่ยสองโมงคร่ึง ใครจะเอาอปุกรณ์ไป

ท า pop ได้เลยนะครับ 
 
พักเที่ยง 
11.53-12.30 น. 
 
 (ถ่ายคลิปวิดีโอ – 2 ชัว่โมง) 
 

  
 
 ทกุคนโหลดแอป FilmoraGo ลงมือถือของตวัเองเพ่ือใช้ในการเรียนรู้นะครับ แตเ่วลาตดัตอ่ให้ใช้เคร่ือง
เดียว ... มาดวูิธีใช้แอปกนั อยากให้ท าตามขัน้ตอนนีก้่อน เพราะท าให้งานง่าย 
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 (วิธีการตดัตอ่ด้วยแอปพิเคชัน่ FilmoraGo – 30 นาที) 
 

 
 
 จะให้เวลาสองชัว่โมงในการตดัตอ่ ใครตดัตอ่เป็นแล้วสอนเพ่ือนในกลุม่ด้วย ลองสลบักนัตดัตอ่ดนูะ
ครับ 
 
 (แตล่ะกลุม่ตดัตอ่ – 2 ชัว่โมง) 
 

  
 
พักรับประทานอาหารเยน็ 
18.00-19.00 น. 
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ธีระพงษ์: ส าหรับการด ู6 เร่ือง อาจจะฝากคนดวู่านอกจากความบนัเทิงแล้ว อีกอยา่งหนึง่คือเร่ืองสัน้ของ
เพ่ือนได้ประเดน็อะไร ดรูู้เร่ืองหรือเปลา่ เร่ืองคืออะไร สอง รู้รสไหม เทคนิค ความสนกุ มีประโยคอะไรท่ีเราได้
จากคลิป มีอะไรท่ีเราชอบ ท าใจให้สบายแล้วอยูห่นงัเร่ืองนัน้ครับ เราบอกเลยวา่มีหลายสไตล์ สมัภาษณ์ 
โฆษณา สต๊อปโมชัน่  

หนงัสแตนอโลน สงขลาซินีมา ฉาย 6 เร่ืองควบ  
ไปดเูร่ืองแรกกนั (เทา่เทียม)  

 

 
 

เปิดด้วยนกัขา่วพลเมือง ปดู้วยบรรยากาศเหมือนดชูายทะเล ถ้ามีปัญหาเร่ืองลม ให้ใช้หฟัูง สมอล
ทอล์ค เสียงจะชดัขึน้ ไมอ่ยา่งนัน้ต้องดทูิศทางลมหนอ่ย ไปหลบอยูห่ลงัต้นไม้ตอนสมัภาษณ์ เพ่ือไมใ่ห้ลมเข้า
ไมค์ของเรา หรือเบาเสียงลมแล้วพากย์ทบัไปเลยเหมือนหนงัไทยสมยัก่อน อาจจะท าให้สนกุขึน้ด้วย เพราะเรา
ก าหนดเสียงใหม่ๆ  ได้ด้วย ท าให้ไมน่า่เบื่อ เหมือนคลิปลานสกา ลองกลบัไปใช้ น่ีถือวา่เป็นการทดลองนะ 

เร่ืองตอ่ไปอาจจะมาอีกสไตล์หนึง่ (Go Green PD)  
เป็นเร่ืองอะไรครับ “สิ่งแวดล้อม” แยกขยะ หลงัจากไปจบันมนางเงือก เป็นไงบ้างครับคนด ูเร่ืองขยะ 
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แล้วรสชาตขิองเร่ืองอะไรท่ีชอบ  
“ความหกัมมุ ตอนแรกในฐานะคนดคูิดวา่จะไปเดนิตามหาแม ่เราไมค่ิดวา่อยู่ๆ  จะวกเข้ามาเร่ืองขยะ

ได้” “ถ้าเขาบกว่าให้แยกขยะเฉยๆ เราคงจ าไมไ่ด้ แตพ่อพอ่บอกให้ลกูแยกขยะ แล้วตอนหลงัมารวบเอาไป มนั
ข า แตท่ าให้เราจ าได้วา่ควรจะแยกขยะ” ภาพติดตาเลยนะ “เราวา่แอบเสียดสีรัฐนิดๆ วา่คณุท าอะไร เรา
อตุสา่ห์แยกแล้ว”  

ย้อนกลบัไปเร่ืองแรกท่ีสมัภาษณ์ มีอะไรนา่สนใจบ้าง อาจจะมีเสียงลมเยอะหนอ่ย  
“มีอยูช่ว่งหนึง่ท่ีเราใช้วิธีการตดัเสียงออกแล้วใสเ่สียงพากย์ลงไป” ของกลุม่สองใช้การพากย์ ท าให้

เสียงชดัดี เหมือนเป็นตวัอยา่งให้ดถู้ามีปัญหาเร่ืองลม “พอวิดีอนัเดียวแล้วมีทัง้เสียงพากย์และเสียงสด เสียง
พากย์นา่สนใจกวา่ เนือ้เร่ืองดเูลน่ๆ พอรวมกบัลีลาการพากย์ น่าสนใจ แตพ่อเสียงจริง ด้วยสถานท่ีมีลมด้วย 
เลยดไูมน่า่สนใจ”  

โดยสไตล์ให้อารมณ์ไมเ่หมือนกนั อนัท่ีสองเหมือนหนงัล้อเลียน เวลาพากย์เลยเหมาะกบัสไตล์ แตอ่นั
แรกต้องการความจริง ความนา่เช่ือถือ เป็นเสียงสดดีแล้ว แตบ่างทีมีปัญหาเร่ืองลม ต้องมาแก้ปัญหาตอน 
post-production แตส่ิ่งท่ีนา่สงัเกตของกลุม่สองคือ ตอนเดนิไปเฉยๆ ไมไ่ด้เอากล้องเดียวรับ แตมี่มมุโน้นมมุนี ้
มมุลา่งมมุบน เข้าใจวา่ต้องเลน่หลายรอบ “อย่างละรอบหมดเลยครับ” พอขยนั ท าให้ภาพได้นา่สนใจ เลา่เร่ือง
ได้ดี เร่ืองบทด้วย ถ้าบอกไปเฉยๆ จะไมน่า่สนใจ แตเ่ร่ืองมีการขยกั ด าเนินไป และตบท้าย เห็นการเคล่ือนของ
เร่ือง ตบท้ายถ้ามี end credit ในลกัษณะค าถามปิด จะไมด่ลูอยไป เชน่ ถ้าเป็นคณุล่ะจะท าอยา่งไร เพ่ือท าให้
สารชดัเจนมากขึน้ “ตอนแรกเราวา่จะใส ่แตโ่ปรแกรมเป็นภาษาองักฤษ เลยไมไ่ด้ท า” เขียนปา้ยแทน “ท่ีส าคญั
คือคนแสดง แสดงดี”  

ย้อนกลบัไปเร่ืองแรก ความน่าสนใจคือเขาลงไปชมุชน น่าจะมีแคไ่มก่ี่กลุม่ท่ีลงชมุชนจริงๆ แล้วหา key 
person เจอด้วย แตเ่วลาเราสมัภาษณ์ยาวๆ ต้องมีฟตุเทจท่ีบอกวา่ตวัละครนัน้กลา่วถึงเร่ืองอะไร เชน่ ถ้าเป็น
เร่ืองท่ีดนิแออดั ต้องมีช็อตท่ีพดูถึงเร่ืองนัน้ๆ คล้ายๆ เป็นภาพประกอบ ภาพบ้านแออดัประกอบ มาประกอบค า
สมัภาษณ์ ไมอ่ยา่งนัน้จะไม่นา่สนใจ เพราะพดูยาวมาก 

เร่ืองตอ่ไป (ปาเปา้)  
นกัแสดงเลน่ดีมาก แอ็คติง้เย่ียม เป็นแนว infographic ได้เร่ืองวา่อยา่งไรบ้างครับ เขาก าลงับอก

เก่ียวกบัอะไร “การศกึษา” “ประเดน็เฉียบมาก”  
ชอบตรงไหนครับ “สว่นตวัชดัเจนมาก ตอนแรกงงอยู ่แตพ่อวาดมือซ้ายโดนตีแล้วมาวาดมือขวา กบั

จบัมือวาดตลอด เข้าใจประเดน็เลย แตเ่สียดาย ถ้าเพิ่มตอนจบัมือวาดแล้ววาดแบบแผนเดียวกนั ขยีต้รงนัน้อีก
นิดจะชดัมากเลย ว่าทกุคนวาดภาพเดียวกนัหมด”  

เร่ืองรสชาติวา่อยา่งไรครับ “ดแูล้วไมว่างตาเลย ท าให้เราตามไปเร่ือยๆ วา่เกิดอะไรขึน้ โดยใช้แคมื่อ
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เป็นสญัลกัษณ์” “ไมจ่ าเป็นต้องมีเสียงพากย์ก็เข้าใจได้ และชอบเสียงดนตรี มนัเข้ากนั ผมวา่ผู้ก ากบัเก่ง”  
“เราวา่เขาดงึอารมณ์พวกเรา ประสบการณ์ร่วมของพวกเราเข้าไปอยูใ่นนีไ้ด้ ตอนแรกมือซ้ายมือขวา

ผมไมส่งัเกต มาเข้าใจตอนหลงั แตจ่บัมือเขียน ก ข โดนจบัมือเขียนจริงๆ”  
“ผมมองวา่ถ้าเปล่ียนความคิดแล้ว ชีวิตเปล่ียนครับ คือการใช้มือซ้ายวาดคือห้าม แตต่อนหลงัมา

เปล่ียนความคดิว่าคนวาดมือซ้ายก็ได้ สวยด้วย มาเปล่ียนความคดิ ปล่อยให้วาดด้วยมือซ้าย”  
“ในฐานะครู เห็นชดัเลยวา่เวลาเราสง่เสริมเดก็ บางคนทัง้ชีวิตไมไ่ด้ค าชมเลย โดนดา่มาตัง้แตรุ่่นพอ่ 

เดก็จะฝังใจเลย สมยัก่อนเป็นแบบนัน้จริงๆ การดดุา่ เป็นชดุค าดา่ของคณุครูแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั การเปล่ียน
จากดา่เป็นชม เป็นการเสริมแรงทางบวก เพิ่มวิธีคดิ และกล้าจะเปิดสิ่งท่ีเราอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ในมมุมอง
เดียวกนั”  

“เป็นประสบการณ์ตรง ในระบบการศกึษาเรามกัจะถกูก าหนดให้อยูใ่นกรอบๆ หนึง่ บางครัง้เรา
อยากจะข้ามไปตรงโน้นตรงนีบ้้าง ไปเจออะไรข้างนอกบ้าง แตถ่กูจ ากดัอยูใ่นกรอบ สดุท้ายวนัหนึง่ เราจะไม่
กล้าออกไปไหน”  
 
พฤหัส: กลุม่นีจ้ดุท่ีนา่สนใจคือเป็น big idea มีความเกินกวา่จะคิดวา่ เขาคดิแบบนีไ้ด้ คนดวู้าวมาก ตีความ
ระบบการศกึษาเป็น motion picture ซึง่นา่สนใจมาก และวิธีการน าเสนอเรียบง่ายมาก แตท่รงพลงัมาก งานท่ี
เรียบง่ายและทรงพลงั เรียกร้องการคดิอยา่งสงู ต้องมี creative สงู สร้างประสบการณ์ร่วม เข้าใจได้ง่าย ความ
ล่ืนไหลของจงัหวะในการเล่าเร่ือง บวกกบัภาพ เพลง สร้างอารมณ์ ไมต้่องมีภาษาพดู แตมี่ความหมายของ
ความเป็นสากลสงูมาก ไมใ่ชค่นไทยก็ดเูข้าใจ เพราะเป็นภาษาสากล เป็นงานท่ีนา่สนใจในแง่การสร้างสรรค์
มาก ท างานเชิงคอนเซปต์ได้ดี  

กลุม่ตอ่ไป (จิ๋วเจง๋) 
กลุม่นีบ้อกวา่มีปัญหาทางเทคนิคนิดหนอ่ย เสียงพากย์และเสียงเพลงหายไป ลองสง่มาใหมอี่กทีนะ

ครับ เอาจากตรงนีมี้ความนา่สนใจอยู ่เป็นอยา่งไรบ้าง จากท่ีดเูป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไรครับ “ขยะ” “เยาวชน” มี
เร่ืองอ่ืนไหม รสเป็นอยา่งไรบ้าง หรืออยากจะดเูวอร์ชัน่ท่ีสมบรูณ์ก่อนดีกวา่ 

เร่ืองตอ่ไปก่อน (ใจกว้างสตดูิโอ)  
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น่ีเป็นคลิปเทา่ทนัส่ือ ดอูยา่งมีวิจารณญาณ เป็นแนวรีวิวกบัไวรัล ทัง้เร่ืองและรสเป็นอยา่งไรบ้างครับ  
“เป็นเร่ืองพลเมือง โฟกสัเร่ืองวินยัจราจร ท าให้รู้สึกได้ว่าเร่ืองนีส้ าคญั ทัง้ข าทัง้สะเทือนใจในเวลา

เดียวกนั” ตอนแรกจะเช่ืออยู่หรอก ก าลงัสะเทือน แตพ่อล้มลงไปเทา่นัน้ “ผมไมพ่อใจคนขบัมอเตอร์ไซค์มาก
เลย ท าไมหลีกไมไ่ด้” มีอารมณ์ร่วม 

“ตอนนีค้นไข้อาการเป็นอยา่งไรครับ” รสชาตเิป็นอย่างไรบ้าง “มนัตอนปา้ออกจากรถน่ีแหละ”  
กลุม่นีมี้จดุขดัแย้งชดัเจน เห็นทา่ทางการแสดงก็รู้ “แตท่ี่ส าคญัตอนกดแตรรถ มีคนตะโกนดา่วา่กจูะ

นอน” “ผมว่าถ้าตดัแคป่า้หนลูงมา มีการปะทะกนั แล้วปลอ่ยลงไป พรุ่งนีห้น้าร้านพ่ีอาจจะมีต ารวจมาหาวา่
เม่ือวานเกิดอะไรขึน้”  
 
พฤหัส: คิดวา่ประเดน็ชดั และเลือกวิธีการรับใช้ประเดน็ได้ดี เรารู้สกึวา่ ถ้าไมใ่ชว่งเราท่ีรู้จกักนัด ูหรือถกูปล่อย
ออกไป จะมีคนเข้าใจวา่เป็นเหตกุารณ์จริง และการรีวิวอาจจะมี tie-in ไปหนอ่ย แตเ่ช่ือได้วา่เขาเป็นบล็อกเกอร์
มารีวิวร้าน และเกิดเหตกุารณ์นีจ้ริงๆ มีความสมจริง หกัมมุ และสร้างความตระหนกัได้ชดั ข้อความสดุท้าย
เหมือนการรณรงค์บางอย่าง มีสารกระเด้งออกมาชดัเจน  
 
ธีระพงษ์: เป็นข้อดีของไวรัล ท าให้เช่ือได้ง่าย แตก่ารน าไปใช้มีสองด้าน สดุท้ายต้องปลอ่ยออกมาวา่เราก าลงั
ท าแคมเปญอะไร ไมอ่ย่างนัน้จะถกูสง่ตอ่ไปและดา่กนักระจยุกระจาย  

“มนัดงึดดูความสนใจ เพราะเป็นประสบการณ์ร่วมได้ทัง้สองฝ่ายเลยนะ บางทีเราก็เป็นคณุปา้ท่ีลงมา 
บางทีก็เป็นมอเตอร์ไซค์”  

กลุม่ตอ่ไปครับ (โบกอม)  
เพ่ือนถามวา่รู้เร่ืองไหม เขาอยากบอกอะไร “ปลกูผกักินเอง” “ความมัน่คงทางอาหาร”  
ชอบรสชาติตรงไหนบ้าง “ชอบความจริงใจ” “เราวา่เร่ืองเลา่ง่ายมาก ขบัรถออกไปซือ้ของ กินข้าวปาก
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บวม พอ่เป็นอะไร ง่ายมาก เข้าใจเลย เรารู้สึกวา่สนกุ เนือ้เร่ืองตลก เลยชวนตดิตามตลอดทัง้เร่ือง”  
 
พฤหัส: คิดวา่เขาออกแบบเป็นแคมเปญโฆษณา และแอ็คติง้เขาน่าสนใจ เหมือนการ์ตนู เว่อขึน้มาเลย และมี
ความกระชบัในแอ็คเดียว ท าให้นา่สนใจกวา่เรียลิตีปกติ วิธีเลน่ให้เป็นการ์ตนู ท าให้สารนา่สนใจ 
 
ธีระพงษ์: เลา่เร่ืองเล็กให้ดจูริงจงั ขยายใหญ่ เร่ืองผกัไมต้่องมาบอกวา่อนัไหนดี ปลอดสารพิษ อยากให้กลุม่นี ้
เลา่เบือ้งหลงัหน่อย ไมธ่รรมดานะ กวา่จะได้ผกั ได้บ้าน เกิดอะไรขึน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: น า้นิ่งบอกว่าใครปลกูผกัใกล้ๆ บ้าน แตเ่ราขบัเลยไป ทีมนีบ้อกวา่เลีย้วไปเลยมัว่ๆ แตเ่ราเลีย้ว
ผิดซอย เจอยายนัง่เย็บผ้าอยู่ เลยติดตอ่ถ่ายไปสกัประเด๋ียว พอถ่ายไปสกัพกั ได้คืบจะเอาศอก เห็นมอเตอร์ไซค์
จอดอยูห่น้าบ้าน เลยขอใช้ด้วยได้ไหม แตไ่มไ่ด้ขอกญุแจ เลยได้ฉากนัน้มา  
 
ธีระพงษ์: คือใช้ทัง้บ้านเขา ผกัเขา มอเตอร์ไซค์เขา  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนหลงัเพ่ือความสบายใจเลยเอามอเตอร์ไซค์น า้นิ่ง  
 
ธีระพงษ์: ถือวา่ทีมประสานงานดีมาก ลงไปจดัการได้ 

เร่ืองตอ่ไป (จิ๋วเจง๋)  
 

 
 

คมตอนสดุท้ายน่ีแหละ “จ้ะ ท่ีรัก” เป็นไงบ้าง คนละเร่ืองเลย หลงัจากเราได้ยินเสียง เข้มข้นขึน้มากเลย 
เร่ืองกบัรสเป็นอยา่งไรบ้าง “เร่ืองเพลงประกอบดนตรีได้ดี” “เจ้าของเสียงร้องเพลงเพราะ” “ร้องไห้จริงไหม” เร่ือง
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นีเ้ขาบอกแตแ่รกแล้ววา่จะเอาสไตล์ดรามา่เคล้าน า้ตา เร่ืองเก่ียวกบัชีวิตวยัรุ่น  
“ตอนแรกถ้าไมเ่สียงเพลงจะไมเ่ข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้ แตพ่อมีเสียงเพลง เข้าใจขึน้ ว่าชีวิตวยัรุ่นโดนดา่

โดนอะไรมา แตห่กัมมุตอนลงไปเก็บพลาสติก” เหมือนเร่ืองท าให้เราเช่ือวา่โดนแมด่า่ จะต้องฆา่ตวัตาย แต่
สดุท้ายหกัมมุ แล้วตกลงเป็นเร่ืองวยัรุ่นหรือขยะ “เป็นเร่ืองวยัรุ่น เสียดายตอนบทพดู ตอนท่ีเขานัง่นึกถึงเสียง
สะท้อนท่ีท าให้ความรู้สกึล้มเหลว เสียงลมดงัไป ตรงนัน้ถ้าเสียงตรงนัน้ชดั จะรู้เลยว่าเนยมีพฤตกิรรมอะไร และ
โดนอะไรจากท่ีบ้านและครู” ในเชิงเทคนิคอาจจะไปพากย์ทบัทีหลงั  

“เหมือนเขาไมอ่ยากบอกความจริง เลยเบี่ยงไป” “เหมือนตอนแรกเขาต้องการมานัง่ทบทวนสิ่งท่ีเขาคิด 
โดยเลือกนัง่ริมทะเล ส านกึเสียใจด้วย น้อยใจด้วย แล้วเราหกัมมุวา่เขาไมไ่ด้ฆา่ตวัตายนะ อยา่ไปสรุปสิ่งท่ีเรา
เห็นวา่ใช ่เขาอาจจะไมไ่ด้คิดแบบนัน้ แคฉ่นัอยากจะมานัง่ทบทวนตวัเอง นกึถึงเสียงแมด่า่โดยท่ีฉนัไมมี่พืน้ท่ี
ยืนเลย”  
 
ธนาวัฒน์: นา่สนใจเร่ืองการเช่ือมโยงไปสูพ่อ่แม ่เร่ืองเลา่มากบัเด็ก แตต่อนสดุท้าย มีสามีภรรยาคูห่นึง่ บอก
วา่ขอบคณุเดก็คนนัน้ท่ีท าให้เราไมท่ ากบัลกูตวัเอง เช่ือมจากเร่ืองนีไ้ปสูพ่่อแมไ่ด้ดี แตจ่ดุท่ีเหนือจริงไปนิดหนึง่
คือการเก็บขวด และอะไรท่ีท าให้พอ่แมคู่น่ัน้คิดได้วา่จะไมท่ ากบัลกู ส าหรับผมนา่จะให้เห็นนิดหนึง่ แคเ่ก็บขยะ 
ไมส่ามารถให้ค าตอบได้วา่อยา่ตดัสินสิ่งท่ีเห็น 
 
พฤหัส: แอ็คชัน่ท าให้เส้นทางของเร่ืองเป๋ไป เลยไม่อุ้มสารเดียวกนัทัง้หมด คล้ายๆ กบัถกูฉีกทางออกไป ไม่
เก่ียวกบัเร่ือง ท าให้เข้าใจผิดนิดหนึง่ แตโ่ดยรวมการเลา่ท าได้นา่สนใจ เลน่จริง ใช้อารมณ์ดรามา่ 

ขอบคณุทกุกลุม่เลยครับ อ๊อฟมีอะไรจะสรุปนิดหนึง่ไหม 
 
ธีระพงษ์: สิ่งท่ีนา่สนใจคือ อนัแรกคือทกุคนท าได้ในเวลาไมก่ี่ชัว่โมง เราเห็นเลยวา่ประเดน็หนกัๆ ท่ีเราท า ตอน
คยุเร่ืองประเดน็ เครียดกนัมากเลย แตพ่อเราลดความคดิมาสูค่วามสร้างสรรค์ เปล่ียนวิธีการเลา่นิดหนึง่ จาก
ความเครียดทัง้หลาย ท าให้มาสนกุ เข้าใจง่าย สารท่ีเราพดูแทบตายเยอะแยะไปหมด พดูแคห่นึง่ประโยค หรือ
แคห่นึง่การกระท า แล้วเข้าใจเลยวา่คณุก าลงัพดูเร่ืองอะไร เป็นสิ่งท่ีนา่สนใจของส่ือท่ีเราร่วมสร้างสรรค์ด้วยกนั 
 
ธนาวัฒน์: แตน่ี่ยงัไมส่ามารถจะส่ือสารสาธารณะได้ เพราะเป็นร่างแรกเทา่นัน้ เพ่ือจะพฒันาให้คมชดัมากขึน้ 
ให้รู้วา่สารจริงๆ ท่ีเราจะสง่คืออะไร รสท่ีกลมกลอ่มคืออะไร อาจต้องท า ฉายให้คนอ่ืนด ูคอมเมนต์ แล้วมาปรับ
ใหมส่กัรอบหรือสองรอบ จงึจะสามารถส่ือสารออกไปได้  
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ธีระพงษ์: แตล่ะคนคงเห็นแนวทางและเอาวิธีการของแตล่ะกลุม่มาใช้ร่วมกนัได้ 
 
พฤหัส: เป็นความรับผิดชอบของคนท าส่ือ ว่าเราต้องค านงึถึงผลท่ีจะสง่ออกไปตอ่ผู้ชมในวงกว้าง มนัจะท าให้
ต้นแบบต้องทดลองก่อน แล้วคอ่ยๆ ด ูคอ่ยๆ ปรับไป ถ้าไมท่ าจะไมเ่ห็น ปกตสิมยัก่อนกวา่จะได้ชิน้งานนาทีคร่ึง
ถึงสองนาที ใช้เวลา ใช้คน ใช้เงินหลายแสนมาก แตเ่ด๋ียวนีไ้มต้่องแล้ว เทคโนโลยีอยูใ่นมือเรา สามารถส่ือสาร
ประเดน็ท่ีเราอยากจะส่ือสารได้จริง เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ ทกุคนสามารถท าได้ 

ชว่งสดุท้าย อยากให้เราสะท้อน เพราะพวกเราใช้ก าลงักายก าลงัใจไปเยอะ อยากให้เราสะท้อนกนัใน
กลุม่ท างานสัน้ๆ นิดหนึง่วา่ กระบวนการท างานในวนันีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง มีอะไรท่ีเราพอใจ ถ้าต้องท าซ า้ เราจะ
สามารถปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง  
 
 (แตล่ะกลุม่สะท้อนการท างานด้านท่ีพอใจและไมพ่อใจ – 15 นาที) 
 

 
 
 คยุกนัพอหอมปากหอมคอ เปิดวงให้เห็นหน้ากนัหน่อย คงได้คยุกนัไป เพราะสิ่งท่ีเราท าใช้แรงเยอะ ถ้า
เราไมไ่ด้สะท้อนอาจจะเป็นเร่ืองการท าเยอะ แตเ่รียนรู้น้อย ต้องให้สมดลุกนันิดหนึง่ อยากให้ดภูาพรวมวา่ จาก
การเรียนรู้การท าวิดีโอทัง้วนั อาจจะลองนกึเช่ือมโยงว่าพอจะเอาไปประยกุต์ใช้ในงานของตวัเองได้บ้างไหม 
อยา่งไร  
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ผู้เข้าร่วมชาย: ถ้าในสว่นงานภยัพิบตั ิผมคดิวา่ส าคญั เพราะส่ือจ าพวกนีส่ื้อสารง่าย อีกอยา่งหนึง่
กลุม่เปา้หมายท่ีเราคดิจะไปท า เราเน้นกลุม่โรงเรียน เด็ก พอเป็นรูปแบบนี ้ไมเ่หมือนการยืนอบรม เลา่
ประสบการณ์ แตถ้่าเป็นคลิปเร่ืองภยัพิบตัจิะเข้าใจง่าย อะไรเกิดจากอะไร อาจจะเป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหนึง่ท่ี
ใช้ได้ดีด้วย และในสว่นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ เร่ืองคลิป เร่ืองการตดัตอ่วิดีโอ หรือการท าเป็นเร่ืองสัน้ 
สามารถส่ือออกไปได้ง่าย เราไปงานตา่งๆ ก็สามารถท าความเข้าใจได้ การประชาสมัพนัธ์จะท าได้ง่ายขึน้และ
นา่สนใจกว่าแผน่พบั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: คดิวา่เอาไปใช้ได้ มีคนชอบบอกว่าในเฟซบุ๊ก เขาไมโ่พสต์ภาพนิ่งกนัแล้ว ต้องท า
ภาพเคล่ือนไหว แตใ่ครจะท าได้ กลบัไปเราจะท าภาพเคล่ือนไหวจริงๆ ท าให้เกิดความรู้สกึวา่ท าได้ และรู้ว่ามี
เทคนิคแบบนีด้้วย ท าให้การเร่ิมต้นคิดง่ายขึน้กว่าเดมิ ตอนแรกคิดว่าท าหนงั ต้องยาก และในชมุชนท่ีท าอยู ่
อาหารปันรักเป็นประเดน็ท่ีเราพยายามท าให้เย็น แตจ่ริงๆ เราค้านอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีอีกเคร่ืองมือ
หนึง่ท่ีจะมาใช้ส่ือสารได้มากขึน้ และชมุชนพร้อมจะเลน่ หลงัๆ เราชอบหดัพดูแล้วเดินถ่ายวิดีโอกนั เราเร่ิมคุ้น
กบัการโดนถ่ายวิดีโอแล้ว แตจ่ะท่ือๆ เชน่ มาท าธนาคารปกูนัไหม เราไมเ่อาเข่ือนวงัหีบ แตก่ล้าสู้กล้องแล้ว 
แบบนีเ้รานา่จะมีมกุไปชวนเขาเลน่ นา่จะสนกุขึน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งท่ีวนันีจ้ะกลบัไปปรับใช้กบังานท่ีท า แตก่่อนเราเป็นคนถ่ายภาพเยอะมาก เป็นพนัๆ รูป แต่
เราจะส่ือสารอยา่งไร ข้างในเรามีความกลวั กลวัจะผิดพลาด กลวัหวัหน้าติ หลายอย่างท่ีอยูข้่างในท าให้งานส่ือ
ของเราไมอ่อกไปสูส่าธารณะ เลยสะสมมาแบบนัน้และไมไ่ด้ท า แตก่ระบวนการวนันีท่ี้เราอยูเ่ป็นกลุม่ ตา่งคน
ตา่งคิด ให้โอกาสได้แตล่ะคนคดิอิสระ แล้วมาเลือกสรรสิ่งท่ีเป็นเปา้เดียวกนั ท าให้งานเป็นเนือ้เดียวกนัแบบท่ี
ทกุคนต้องการ เราต้องปลดปลอ่ยความรู้สกึของเราออกมาให้หมด จะท าให้ความคดิของเราโอเคขึน้  
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พฤหัส: เร่ิมต้นท่ีกล้าคดิก่อน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนแรกเห็นช่ือโครงการแล้ว คดิว่าเราไมมี่ทกัษะอะไรเลย ช่ือโครงการดยูิ่งใหญ่ ถ้าเราไปจะ
ท าได้ไหม ตัง้แตถ่่ายรูปยนัถ่ายวิดีโอ บริโภคงานพวกนีอ้ยูแ่ล้ว แตส่ร้างเองน้อยมาก พอเห็นพ่ีๆ น้าๆ ปา้ๆ เลย
อุน่ใจขึน้มาหนอ่ย ถ้าเราท าไมไ่ด้ นา่จะจบักลุม่นีไ้ด้ จากการคยุกนัในกลุม่ สิ่งท่ีได้นอกจากได้ชิน้งาน มอง
ปัญหาเดียวกนัคือเวลาน้อยไป ท่ีเหลือเราชว่ยเหลือกนัแบบผู้น าผู้ตามท่ีดี นอกจากเทคนิคในการสร้างสรรค์
ชิน้งาน ยงัมีทกัษะเล็กๆ ท่ีอยูใ่นตวัเราคือทกัษะการส่ือสาร การเป็นผู้น าท่ีดี ถ้าเราท างานเป็นทีม แล้วมองภาพ
คนเดียว และไปสัง่คนอ่ืน คนอ่ืนจะไมเ่ข้าใจ และตอ่ต้านสิ่งท่ีเราคดิคนเดียว แตก่่อนท่ีเราจะไป เราเห็นภาพ
ร่วมกนัแล้ว และลงไปท าจริง ปัญหาอยา่งเดียวคือเวลา ปัญหาอย่างอ่ืนไมเ่จอเลย โชคดีมากท่ีเจอพ่ีๆ และทกุ
คนในวนันี ้
 
ผู้เข้าร่วมชาย: รู้สกึวา่มีสองเร่ืองอยากจะพดู ผมรู้สึกวา่เวลาและข้อจ ากดัคือการปลดปล่อยตวัเราและก้าว
ข้ามบางอยา่งเยอะมาก ผมว่าเวลาท่ีน้อย ท ากบัคนแคนี่ ้และโจทย์ยิ่งใหญ่มาก รู้สกึว่าเร่ืองเมืองจะเลา่อะไรดี 
แตพ่อมาคยุกนัและเวลาบีบบงัคบัให้เราท า ท าให้ศกัยภาพในตวัเราและกลุม่ถกูดนัออกมาเป็นผลงาน แล้วดี
ทกุกลุม่เลย เวลาท างานจ ากดัดีแล้ว คิดมากเกินไปจะไมเ่สร็จและไมอ่อกด้วย  

สอง โดยกระบวนการ ผมรู้สึกวา่ถ้าเม่ือวานเราอบรมการวิดีโอเลย งานจะไมอ่อกมาเป็นแบบนีแ้นน่อน 
แตเ่ราเร่ิมจากกระบวนการถ่ายภาพ เขียนเร่ือง แตเ่ราท าวิดีโอ กระบวนการเช่ือมร้อยหมดเลย สามเส้นไมไ่ด้ถกู
พดู แตเ่ราท าตามมนั เป็นวิธีคดิท่ีติดในหวั กระบวนการแบบนีถ้้าออกแบบดีๆ จะท าให้เราท างานจนเสร็จได้ 
และดงึศกัยภาพบางอยา่งของเราและกลุม่ออกมาสร้างสรรค์ผลงานได้ เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ 

ผมค้นพบอยา่งหนึง่ในกลุม่ว่า เร่ืองท่ีจริงและเป็นประสบการณ์ของเรา พอถกูสร้างและถ่ายทอด
ออกมา มีพลงั เร่ืองท่ีเราแสดงคือเร่ืองท่ีพ่ีไผเ่จอ เวลาถกูเลา่แล้วมีผลสะเทือน ถ้าเราท าแบบนีก้บัคนในเมือง 
กบัคนท่ีเผชิญปัญหาร่วมกนัมาแสดง นา่จะมีพลงัมากเลย  
 
พฤหัส: อยากให้มองวา่พวกเราทกุคนมีงานอยูใ่นเนือ้ในตวั เราเป็นตวัจริงเสียงจริง ถ้าเราส่ือสารจะมีพลงัมาก 
เพียงแตท่ี่ผา่นมาเราอาจจะยงัไมก่ล้าหรือไม่รู้เทคนิคบางอยา่ง วนันีแ้สดงให้เห็นวา่ทกุคนสามารถจะส่ือสาร ท า
เองได้ น่ีเป็นคณุสมบตัขิองพลเมืองยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นต้องมี ทกุคนได้เร่ิมต้นแล้ว อยู่ท่ีวา่เราจะเห็น
ความส าคญัของมนัไหม เราจะเดนิตอ่ไป พฒันาเทคนิคการเลา่เร่ืองให้มากขึน้ สิ่งส าคญัคือเราก าลงัท างานท่ี
ยิ่งใหญ่ และไมไ่ด้ท าเพ่ือตวัเราเอง แตส่ง่ตอ่ให้ลกูหลาน เราก าลงัสร้างสงัคมท่ีดี อยากให้ก าลงัใจวา่ เราไมไ่ด้
ท าเพ่ือตวัเองให้รวยขึน้ ธุรกิจเราดีขึน้ แตเ่ราท าให้สิ่งท่ีเราอยากเห็นปรากฏชดัขึน้มาได้จริง การศกึษาเป็น
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เคร่ืองมือหนึง่ท่ีท าให้งานของเราไปถึงเปา้หมาย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เราคยุกนัในกลุม่เร่ืองหนึง่ ทกุคนอาจจะเคยไปเข้าคอร์สเร่ืองส่ือ แต่รู้สกึวา่ความเป็นมืออาชีพ
กดดนัพวกเรา แตว่นันีว้ิทยากรไมมี่ความรู้สกึท่ีท าให้เรากดดนัวา่เขาเก่งกวา่ เหนือกวา่ แตบ่อกวา่สิ่งท่ีเรามี เอา
มาใช้เป็นอปุกรณ์ เป็นสิ่งท่ีหลอ่เลีย้งงานท่ีท าได้ เป็นเร่ืองส าคญั ตรงท่ีโครงการเขียนไว้วา่ส่ือสร้างสรรค์เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง เร่ืองเลา่ชมุชน เรารู้สกึตวันีห้ล่อเลีย้งให้เราท างานได้มีน า้หนกัขึน้ สิ่งท่ีพดูทัง้หมด อยากให้พวก
เราตบมือดงัๆ ให้กบัวิทยากร 
 
พฤหัส: ขอบคณุทกุคนท่ีร่วมแลกเปล่ียน พรุ่งนีจ้ะเป็นช่วงส าคญัมาก เป็นการเก็บเพชรของการเรียนรู้ในเวิร์กช็
อปนีร่้วมกนั และอยากจะมองไปถึงอนาคตว่า การส่ือสาร เราจะมีปฏิบตักิารร่วมกนัได้อยา่งไร ในการขยาย
ประเดน็สิ่งท่ีเราท าให้คนอ่ืนรับรู้ และชว่ยกนัเปิดพืน้ท่ีในการสร้างสิ่งดีๆ ไปด้วย  

พรุ่งนีเ้ราจะมีเวลาอีกคร่ึงวนัคยุกนั ก่อนจะแยกย้ายกนัไป ผลงานสามารถเก็บเอากลบับ้านเป็นท่ีระลกึ
จากคา่ยได้เลย ทัง้รูปและงานเขียน รวมถึงก าลงัใจของเพ่ือนๆ ด้วย  

พรุ่งนีเ้จอกนัเหมือนเดมิ ถ้ามีใครสนใจเป็น Youtuber, Blogger ผมจะแปะลิงก์บนหน้าเพจของ
โครงการผู้น าแหง่อนาคต 
 
จบการอบรมวันท่ีสาม 
20.40 น. 
  



หน้า 85 / 100 

การอบรมวันท่ีส่ี (31 มกราคม 2562) 
08.40 น. 
เร่ิมการอบรมช่วงเช้า 
 

 
 
พฤหัส: วนันี ้เป็นชว่งการสะท้อนน้อยคดิ และสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกนัสามวนัท่ีผ่านมา และอนาคตท่ีจะเกิดขึน้
ตอ่ไป เราจะใช้กระบวนการส่ือสารเขาไปช่วยให้งานของเรามีประสิทธิภาพ ไปถึงเปา้หมายมากขึน้ได้อยา่งไร 
ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรม อยากจะชวนทกุคนเข้าสู่กระบวนการเช็คอินนิดหนึง่ เพื่อจะได้ทบทวนสภาวะด้านในของ
พวกเรานิดหนึง่ อยากให้พวกเราอยูใ่นอิริยาบถสบายๆ อยูก่บัปัจจบุนัแป๊บหนึง่ นัง่นิ่งๆ สบายๆ อยากให้พวก
เราหยดุ วางความคดิท่ีอาจจะวุน่วาย มีคล่ืนสมองให้ช้าลง เพื่อจะเตรียมตวัเรียนรู้ตอ่ไป ผมจะเชิญระฆงั เชิญ
ชวนให้ทกุคนนัง่นิ่งๆ จะหลบัตาหรือลืมตาก็ได้ ... ให้เราลองรับรู้สภาวะด้านในของเราวา่ตอนนีเ้ป็นอยา่งไร 
รู้สกึถึงร่างกายของเรา ตอนนีเ้รานัง่อยูใ่นทา่ไหน สมัผสัพืน้ จดัระเบียบอยา่งไร มือเราอยูไ่หน ไหล่อยูไ่หน อก 
เอว สะโพกอยูใ่นสภาวะอย่างไร ... รวมถึงความรู้สึกด้านในของเราเป็นอย่างไรในตอนนี ้... คอ่ยๆ ลืมตา 

จะเห็นวา่มีการ์ดอยูข้่างหน้าเรา อยากให้พวกเราคอ่ยๆ เดินส ารวจ ลองอา่นค าท่ีอยูใ่นการ์ด วา่มีค า
ไหนท่ีสะท้อนสภาวะภายในของเราตอนนี ้เป็นค าท่ีเช่ือมโยงกบัเรา สะท้อนความคิด ความรู้สกึ สภาวะด้านใน
ของเราบางอยา่งได้ ขอให้เราหยิบการ์ดขึน้มา ถ้าได้แล้วอยากให้เราไปหาเพ่ือนสองสามคน นัง่ลงแลกเปล่ียน
กนัหนอ่ยวา่สภาวะด้านในของเราชว่งนีเ้ป็นอยา่งไร  
 
 (แตล่ะคนเลือกการ์ดความรู้สกึและความต้องการ จบัคูแ่ลกเปล่ียนกบัเพ่ือนสองสามคน – 15 นาที) 
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 น่ีเป็นกระบวนการเช็คอิน อยากให้พวกเรากลบัไปรู้ตวักบัสภาวะท่ีเกิดขึน้ด้านใน ลองจบัมนัไว้ แล้วคยุ
กนัด ูการได้รู้ตวัสภาวะด้านในเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับการส่ือสาร เพราะการส่ือสารไมใ่ชก่ารมีเร่ืองราวอะไร 
จะถ่ายทอดให้คนอ่ืนอยา่งไร แตอ่ยูท่ี่ว่าเรารู้สกึอะไรกบัเร่ืองบางเร่ือง เราเห็นความส าคญัของมนั เราอิน ถึงจะ
สามารถถ่ายทอดได้ การกลบัมารู้เนือ้รู้ตวั กลบัมาฟังเสียงสภาวะด้านในของเรา เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัมาก
ของการส่ือสาร  
 

 
 

วนันีผ้มจะชวนพวกเราท าสองเร่ืองท่ีส าคญัมากๆ อยา่งแรกคือการ wrap up หรือใคร่ครวญสะท้อนคดิ
อยา่งลกึซึง้วา่ สามวนัท่ีผา่นมา เราได้เรียนรู้อะไร เกิดการเปล่ียนแปลงอะไร หลายคนเป็นเทรนเนอร์ หลายคน
นา่จะเอาไปถ่ายทอดกระบวนการนีต้อ่ให้น้องๆ หรือกลุม่เปา้หมายท่ีเราท า ผมคิดวา่อาจจะไมส่ามารถหยิบไป
ทัง้ก้อน ต้องปรับประยกุต์กบัหน้างานของเราเอง และกลุ่มเปา้หมายท่ีเหมาะสม แตเ่ราจะท าอย่างนัน้ได้ ต้อง
สามารถทบทวน ล าดบัขัน้ตอนได้  

ชว่งแรกเราจะชวนทบทวนขัน้ตอน กระบวนการก่อนวา่เราท าอะไรไป ตอนท า เราอินกบักระบวนการ 
ไมค่อ่ยรู้ตวั แตถ้่าเราถอยออกมานิดหนึง่ ทบทวนล าดบัขัน้ตอนแตล่ะอนั จะท าให้เราจบัวิธีการท่ีจะน าไปใช้ได้
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ด้วยตวัเอง และเห็นแง่มมุบางอยา่ง เป็นการสรุปภาพรวมสามวนัท่ีผา่นมา 
 ชว่งท่ีสอง ผมอยากให้พวกเราชว่ยกนัออกแบบ เป็นกลยทุธ์ในการส่ือสารในประเดน็ท่ีเราก าลงัสนใจ
อยู ่อาจจะต้องลองคยุด้วยกนั คนในพืน้ท่ีหรือคนท างานใกล้ๆ กนั วา่เรามีแผนการสร้างการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ มีผลกระทบตอ่สงัคมวงกว้างมากขึน้กวา่เดมิได้อยา่งไร เพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกบั
สิ่งท่ีเราก าลงัปฏิบตักิารอยู่ ให้สามารถสร้างการมีสว่นร่วมของผู้คนได้มากขึน้ผา่นกระบวนการส่ือสรร  
 ชว่งเช้า อยากแบง่เป็น 4 กลุ่ม กลุม่ละ 7 คน แบง่กนัเอง ใครท่ียงัไมค่อ่ยท างานร่วมกนัหรือคุ้นตากนั 
อยากชวนให้จบักลุม่กนันิดหนึง่ อยากจะให้ทบทวนว่า สิ่งท่ีเราได้ท าการส่ือสารสร้างสรรค์เพ่ือการเปล่ียนแปลง 
มีสามเคร่ืองมือ คือ  

หนึง่ Creative photo กระบวนการเร่ิมต้นอยา่งไร ลองทบทวนกนันิดหนึง่ ใช้กระบวนการอยา่งไร ใช้
เฟรมอยา่งไร ให้โจทย์อยา่งไร คอ่ยๆ ล าดบัขัน้ตอนของแตล่ะกิจกรรม พอเฟรมเสร็จแล้วท าอะไรตอ่ ก่อนจะไป
ถ่ายจริง  

สอง Creative writing กลบัจากถ่ายรูปท่ีเมืองเก่า มาเจอผมให้โจทย์อยา่งไร เก่ียวกบัค า จนกระทัง่
สดุท้าย เราสามารถเขียน Photo essay มาได้อยา่งดีงามมาก  

สาม Creative video เป็นกระบวนการยาวทัง้วนั เร่ิมต้นกระบวนการอยา่งไร จนเราท าวิดีโอได้ อยาก
ให้เราทบทวนล าดบัขัน้ตอนเพ่ือเราจะสามารถจบัหวัใจไปขยายตอ่หรือท าตอ่ไปได้ 

จะแจกกระดาษให้หนึง่แผน่ ตีเส้นเป็นสามเคร่ืองมือ แล้วลองล าดบัขัน้ตอน  
สดุท้าย พอท าทัง้สามอนัแล้ว คอร์สคือการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง เราคดิวา่เราเองได้

เปล่ียนแปลงอะไรไปหรือเปล่า มีบางอยา่งเปล่ียนแปลงไปไหม หลงัจากได้ท าสามกิจกรรมนี ้การเปล่ียนแปลง
อาจจะเกิดในระดบัความรู้สึก ความคิดใหม่ๆ  หรือมมุมอง ทกัษะความสามารถบางเร่ืองท่ีเราไมเ่คยคดิวา่เราจะ
ท าได้ ลองคยุกนัด ู

อยากให้เวลาสกั 45 นาทีในการท าข้อนี ้แล้วเราจะกลบัมาแบง่ปันกนัวา่แตล่ะกลุม่ค้นพบอะไร 
 
(แบง่กลุม่ 7 คน ทบทวนล าดบัขัน้ตอนของแตล่ะกิจกรรมและสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงในตวัเอง – 45 นาที) 
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ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญั ถ้าสงัเกต สามวนันีพ้วกเราจะเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงไป แตล่ะชว่ง
เราจะมีการสะท้อนยอ่ยไปแล้วระดบัหนึง่ เพื่อกนัลืม เพราะเวลาเราท าเยอะ การถอยออกมาสะท้อน จะท าให้
เราได้ใคร่ครวญ นอกเหนือจากพวกเราเอง จะเห็นมมุมอง ประสบการณ์ โลกทศัน์ท่ีแตกตา่งของเพื่อนๆ ซึง่ใน
ห้องท่ีผู้ เรียนหลากหลาย จะชว่ยเตมิมมุมองตา่งๆ ท่ีขาดไปของเรา ท าให้เราได้เรียนรู้ในมมุท่ีกว้างขึน้และลกึซึง้
ขึน้ด้วย กระบวนการท่ีเราผ่านประสบการณ์แล้วมีการสะท้อนจะชว่ยมากๆ โดยคณุครูหรือวิทยากรไม่ต้องไป
ชีน้ ามาก แตเ่กิดจากการสกดัประสบการณ์จากผู้ เรียนโดยตรง เราสามารถจบัออกมาเป็นแนวคดิบางอยา่ง ซึง่
มีคา่มาก เพราะมาจากประสบการณ์ตรงของพวกเรา รายละเอียดของขัน้ตอน ถ้าเราสกดัได้ แสดงวา่เราพอจะ
ระลกึได้ เราสามารถจะไปประยกุต์สอนตอ่กบัเยาวชนหรือกลุม่เปา้หมายท่ีเราจะไปขยายผล ซึง่ไมต้่องท าตาม
เป๊ะๆ เพราะในบริบทจะแตกตา่งกนัไป แตเ่วลาท่ีเราสกดัจะท าให้เราเข้าแนวคิด เข้าใจวา่ท าไมถึงต้องท าสิ่งนี ้มี
เนือ้หา กระบวนการอะไรซอ่นอยู ่และเข้าใจวา่ต้องท าอย่างไร ขัน้ท่ี 1 2 3 4 เป็นการทบทวนท่ีส าคญัมาก 

ผมจะไมข่อลงรายละเอียดเร่ือง How เพราะแตล่ะกลุม่คงคยุกนัแล้ว แตจ่ะไปข้อส าคญัเลยวา่ หลงัจาก
เรียนรู้มาสามวนั เราเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบ้างไหมในตวัเรา หรือฟังจากเพ่ือนๆ อาจจะประมวลเป็น
ภาพรวมของกลุม่ มีมมุมองท่ีเกิดขึน้ไหม มีความรู้ใหม ่ทกัษะใหมบ่างอยา่งเกิดขึน้ไหม ในทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ
การเปล่ียนแปลง เราจะดสูามเร่ืองเวลาเราผา่นกระบวนการบางอยา่ง เราคิดวา่ผู้ เรียนหรือผู้ ร่วมประสบการณ์
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จะเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กนั คือ Head Hand Heart 
หนึง่ Hand คือมีทกัษะบางเร่ืองเพิ่มขึน้ เราสามารถตดัตอ่วิดีโอ ถ่ายรูปเป็น เขียนบางอยา่งได้ น่ีคือ

ทกัษะ มีอยูใ่นทกุคน แตบ่างทีไม่มีโอกาสเผยโฉมศกัยภาพเหลา่นีอ้อกมา ถ้าเราท าให้ต่ืนขึน้และเผยออกมาได้ 
ทกัษะคือยิ่งท าซ า้ยิ่งเก่ง ยิ่งท ามากย่ิงเช่ียวชาญ เราเห็นแล้ววา่ทกุคนเขียนได้ ถ่ายรูปได้ แตถ้่าอยากให้สวยกวา่
นี ้ดีกวา่นีต้้องท าซ า้ๆ  

สอง Heart ความรู้สกึนึกคิดบางอย่าง หวัใจเราสัน่สะเทือนไหม จากกระบวนการ เราได้ลงมือท า ได้
แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนเห็นมมุมองอะไร เกิดความรู้สกึหรือเปลา่ อยา่งไร 

และสดุท้าย สกดัเป็นองค์ความรู้ได้หรือเปลา่  
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง จะมองสามเร่ืองไปพร้อมๆ กนั คือ ฐานกายได้เคล่ือนไหว ลง

มือท า ฐานใจได้ท างานด้วย และฐานคิดได้ท างานไปพร้อม 
จะถามรวมๆ ในกลุม่วา่เราพบการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 

 

  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ส าหรับผม จากการท่ีได้เข้ามาเรียนรู้ในเวทีนี ้แตเ่ดมิเร่ืองการท าส่ือ การท ากิจกรรมเหล่านี ้มี
ความชอบอยูใ่นใจ อยากจะท า แตว่ิธีการตา่งๆ เรายงัไมไ่ด้เรียนรู้เลยวา่ ท่ีเราท าอยู่ ณ วนันี ้มีวิธีการอะไรบ้าง 
ต้องมีเทคนิคอะไรมาผสมผสาน แตพ่อผมได้เข้ามาตรงนี ้ได้ความรู้การท าส่ือ รู้จกัวิธีการ การตัง้เร่ืองราว ต้อง
ไปสมัผสัสิ่งนัน้สิ่งนีแ้ล้วมาประยกุต์เข้าไป และส่ือสารให้หลายๆ คนท่ีอยากจะรู้จะเรียน ได้สะท้อน ได้รู้วา่เรา
คดิอะไร อยากจะสะท้อนอะไรออกมาหรือสะท้อนอะไรให้สงัคมได้รับรู้ เป็นสิ่งท่ีดี ขอขอบคณุวิทยากรทกุทา่น
และทีมงานทกุทีม สว่นตวัผมอยากจะเอาสิ่งท่ีได้เชน่การท าคลิปวิดีโอ การถ่ายภาพ ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป
ครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้เรียนรู้เก่ียวกบัมมุมองใหม่ๆ  จากรูปแคห่นึง่รูป ให้ความหมายท่ีเยอะ จากเดมิท่ีเรามองภาพ
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แคส่วยหรือไมส่วย แตจ่ากการอบรม เราได้เรียนรู้ว่าภาพหนึง่ภาพมีความหมายมากกวา่นัน้ เชน่ ภาพเงาแค่
ภาพเดียว เราก็ให้ความหมายมากกว่าค าวา่สวยงาม และได้เรียนรู้วา่จากท่ีคดิวา่การท าส่ือเป็นสิ่งท่ียาก คลิป
หนึง่คลิปกวา่จะได้มายาก แตพ่อได้เข้ามาเรียน มนัก็ไมไ่ด้ยากจนเกิดความสามารถท่ีเราท าได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ไมเ่ก่ียวกบัรอบเอว หางตา และอาย ุถ้าทกุคนอยากผลิต เรียนรู้ได้ เหมือนเราถกูลากจงูมาให้
คอ่ยๆ ท าเร่ืองนัน้ไปโดยไมรู้่ตวั หลายคนกลวัมาตลอด ตัง้หลกัคดิวา่ท าไมไ่ด้ แตพ่อได้เร่ิมท า คอ่ยๆ ให้ท าไอ้น่ี
นิดหนึง่ น่ีนิดหนึง่ ท าได้แล้ว ได้รูปมาสวย เขียนไม่คอ่ยได้ พอเขาเร่ิมให้เอาค ามาเรียงๆ ได้ค ามาอีกแล้ว วิดีโอก็
ท าไมไ่ด้ แสดงไมไ่ด้ ตวัแข็งๆ พอแสดงไป สดุท้ายก็ท าได้ แปลวา่เราท าไมไ่ด้เพราะคิดวา่ท าไมไ่ด้ ลองคิดใหม่
เราท าได้ แตท่ าอย่างไรให้ท าได้ เป็นเร่ืองนา่คดิ แตล่ะคนอาจจะไมเ่หมือนกนัเลย พอมาเจอกนั ก็ได้ชว่ยกนั คน
มีมากก็เตมิให้ และถ้ารับฟังคนมีน้อยก็จะดีกวา่นี ้
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตวัเองเข้ามาเรียนรู้ครัง้นี ้จากค าท่ีบอกว่าเรามาถึงยคุท่ีอ านาจส่ืออยู่ในมือเรามากขึน้ 
เม่ือก่อนเป็นแคค่ า ใชท่ี่ว่ามาอยูใ่นมือเรามากขึน้ ไมไ่ด้อยู่ในรถโมบายใหญ่ๆ แตเ่ป็นสิ่งท่ีพดูกนัด้วยถ้อยค า แต่
เวิร์กช็อปนีม้าตอกย า้ว่ามนัอยูใ่นมือเราจริงๆ แคเ่รามือถือเล็กๆ ในมือ ท าให้เรารู้สกึวา่หวัเหวย่เกินราคา และ
อ านาจอยูใ่นมือจริงๆ ได้กระบวนการเรียนรู้จากเวิร์กช็อปท่ีท าให้ได้มมุมองใหม่ๆ  มีหลายมมุมองมาก และสีท่ี
เราเคยเกลียดวา่ท าไมฉดูฉาดมากมาย แตพ่อมาอยูใ่นมือเราผา่นกล้อง ได้ความรู้สกึอีกแบบ เลยเกิดความรู้สกึ
วา่ วยัแก่ๆ แบบเราได้เติบโตจากกระบวนการตรงนี ้จากเร่ืองส่ือท่ีเรารัก เราได้อะไรมากกวา่เม่ือก่อนเยอะเลย 
แล้วส่ือมาอยูใ่นมือเราแล้วจริงๆ อยากจะไปบอกลกูหลานได้วา่อยูใ่นมือเราอยา่งไร ผ่านศกัยภาพ ผา่นมือ ใจ 
สมอง เป็นตวัเราเลย ตวัเราท าได้ทกุอยา่ง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมอยากจะพดูในมมุมองของการตดัสินใจมาวนันีม้ากกวา่ ตัง้แตช่ื่อการอบรมเชิงปฏิบตัิ ใน
วงการศกึษาส่วนใหญ่เราจะไปอบรมสมัมนา คือการนัง่ฟังวิทยากรแล้วยกมือถามค าถามท่ีเราสงสยั แตส่ว่น
ใหญ่จะไมย่ก เพราะท าให้การประชมุยืดเยือ้ เป็นท่ีจบัตามอง แตเ่ป็นการอบรมเชิงปฏิบตักิาร ครูหลายจะไมไ่ป 
เพราะต้องเต้น ยืน นัง่ ยากส าหรับครูในชว่งวยัตา่งกนั แตก่ารมาอยูร่วมกนัตรงนี ้ถ้าเรานัง่ท างานให้ทกุคนสรุป
สิ่งท่ีได้ จะได้แตส่ิ่งท่ีเราเข้าใจและจ าคนเดียว แตพ่อเรานัง่ท าด้วยกนั เราลืม แตน้่องจ าได้ เหมือนท่ีพ่ีเขาบอก
วา่อายไุมใ่ชป่ระเดน็ ทกุคนสามารถศกึษาร่วมกนัได้ วนันีรู้้สกึอบอุน่ เหมือนได้มาเจอญาตผิู้ใหญ่ มาอยูใ่น
ครอบครัวเดียวกนั เพราะตา่งคนตา่งมีจดุมุง่หมายเดียวกนั คืออยากพฒันาตวัเอง เหลือแตเ่ราจะเอาไปใช้
อยา่งไร ถ้ามีโอกาสจะน าไปใช้กบันกัเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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ผู้เข้าร่วมชาย: รู้วา่ตวัเองเปล่ียนแปลงอยา่งหนึง่ เม่ือก่อนเวลาจะท าอะไรจะตัง้ธงแล้วท าเลย รีบมาก เพราะ
เวลามีจ ากดัมากในแตล่ะวนั แตม่าท่ีน่ี ให้อยูก่บัตวัเองก่อน ตัง้แกนก่อน และรู้สกึวา่ไมมี่ความจ าเป็นต้องรีบ
มากมาย จะต้องทบทวน ให้ตวัเองนิ่งก่อน รู้วา่เราจะท าอะไรก่อน วนันีมี้การเปล่ียนแปลงของตวัเองคือนิ่งขึน้ 
คดิเยอะขึน้ เม่ือก่อนท ามากกวา่คิด แตต่อนนีมี้การเรียงล าดบัสิ่งท่ีจะท า ไมใ่ชเ่ฉพาะเร่ืองการส่ือสาร รู้สกึวา่
ตวัเองมีความสงบขึน้ รู้จกัคิดมากขึน้ จากเม่ือก่อนท่ีมทุะลไุปหนอ่ย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กิจกรรมท่ีเราท า ท าให้เราย้อนกลบัมาดกูระบวนการมากขึน้ เหมือนเวลาเราสอนพวกเด็กแล้ว
ท าไมไ่ด้ จะมานัง่นกึในใจวา่ท าไมท าไมไ่ด้ พดูไมไ่ด้ เขียนไมไ่ด้ ตอนนีเ้ราต้องกลบัมาดตูวัเองว่าสอนเดก็
อยา่งไร กระบวนการท่ีเราใช้สอนเด็กถกูทางหรือยงั เพราะกระบวนการนีดี้มาก ท าให้คนท่ีเขามัน่ใจวา่ท าไมไ่ด้ 
ท าได้ เหมือนเด็กก็ต้องท าได้ แตค่รูคิดกระบวนการดีแล้วหรือยงั 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ปกต ิถ้ามีสตคิงไมไ่ด้มาท่ีน่ี เพราะตอนถกูชวนนัง่ท างานอยู ่ไมไ่ด้อา่นหวัข้อเลย แตดี่เพราะ
ปกติท างานแล้วไม่คอ่ยมีขัน้ตอน คือคิดแล้วท าเลย และท าคนเดียว อาจจะมีท างานร่วมกบัคนอ่ืนบ้าง แตเ่ป็น
ระบบดีเหมือนกนั เพราะระบบคิดของผมไมค่อ่ยมี ไมไ่ด้จดัสรรระบบคิดของตวัเอง พอเม่ือคืนมาดหูนงั 6 เร่ือง 
เจง๋ ท าได้กนัทกุคนเลย และดีในเวลาจ ากดั คยุกนัว่าถ้าให้เวลาอีก ไมดี่เทา่นีห้รอก ต้องเวลาเทา่นีแ้หละ นัง่อยู่
แล้วจะเสร็จหรือเปลา่ ดีเหมือนกนั แตเ่หมือนเดมิคือผมไมช่อบเลน่เกม เพราะใช้ชีวิตประจ าวนัเลน่กบัทกุคนอยู่
แล้ว  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: หนึง่คืออยากกลบัไปเปล่ียนโทรศพัท์ใหม่ ท าไมกล้องคนโน้นถ่ายสวยจงั สอง เป็นความรู้ใหม่
เกือบทัง้หมด แตถ่กูจดัเรียงแบบง่ายๆ ท่ีท าให้คนท าไมเ่ป็นเหมือนเราคดิออก และสามารถจดัล าดบัเหตกุารณ์ 
เร่ืองราว ความเป็นมาเป็นไป เหมือนจะเขียนหนงัสือสกัเร่ือง เหมือนการถ่ายรูปท่ีได้เรียนรู้ เป็นพืน้ฐานของการ
เรียนรู้ แตห่นมีูอยูอ่ยา่งหนึง่คือ ท่ีอาจารย์ให้ท าเร่ืองคลิปวิดีโอ ไมค่อ่ยสนใจ แตห่นแูปลกวา่คนอ่ืน กลบัไปถึง 
จะใช้วิธีการของตวัเอง นัง่อยู่กบัมนั พยายามท ากบัสิ่งท่ีได้เรียนมา สอนไปๆ จ าไปๆ แตเ่ราจะอยูก่บัโทรศพัท์
ของตวัเอง เหมือนเราไมมี่พืน้ฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ แตห่นทู าได้ทกุเร่ือง โดยเรียนรู้ด้วยตวัเอง วา่จะกลบัไป
เรียนรู้กบัตวัเองด้วยวิธีการท่ีได้เรียนมาเม่ือวาน และกลบัไปคดิถึงเวลาเราสัง่คนอ่ืน ท าไมไมไ่ด้ เกิดค าถาม
ตลอดเวลา และพอวนันีท้ าไมเราท าไมไ่ด้ เป็นวิธีการท่ีเราเอาไปปรับกบัตวัเองและเร่ืองการเรียนรู้ระหวา่งเรา
กบัเพ่ือน ไปปรับใช้ในสว่นของงานและพฤตกิรรม นา่จะมีวิธีการอยา่งไร แตข่อไปหาค าตอบก่อน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมวา่เวิร์กช็อปนีท้ าให้เราเช่ือมัน่วา่ท าได้และท าได้จริงๆ ชดัเจนจากผลงาน จากสิ่งท่ีเราท า
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ออกมา แตส่ิ่งหนึง่ท่ีผมรู้สกึมากคือ เวลาเราท างานเขียน งานภาพ งานวิดีโอ เร่ืองท่ีเราเลา่ เราท าแตรู้่สึกกบัมนั
น้อยมาก เพราะเราจะเลือกภาพสวยๆ ดีๆ แตภ่าพนัน้เราไมไ่ด้รู้สกึดีๆ พอสง่ออกไปในท่ีสาธารณะ คนเลยไม่
รู้สกึด้วย แตง่านนีเ้ป็นภาพเป็นงานเขียนท่ีเรารู้สกึกบัมนั เป็นค าท่ีผดุบงัเกิดในหวัเรา แล้วเรียงร้อยออกมา พอ
กลบัมาอ่านอีกครัง้ก็ยงัมีพลงั ภาพท่ีเราถ่าย เรารู้สกึกบัมนัตอนถ่าย เราเลือก เราเล่าแล้วตาเป็นประกาย มี
ความรู้สกึราวเข้าไปอยู่ในภาพ แล้วเราเลือกด้วยความรู้สึกกบัมนัจริงๆ ท าให้ความรู้สึกนัน้คงอยูใ่นภาพ ตอ่ให้
ดเูม่ือไหร่หรือคนมาด ูก็รู้สกึแบบท่ีเรารู้สกึด้วย ผมคิดวา่น่ีเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการส่ือสารมาก เวิร์กช็อปนีท้ าให้
เราเห็นเร่ืองนีแ้ละตระหนกัมากขึน้ แตส่ าคญัคือพอกลบัไปแล้ว จะท าไหม ผมยงัลงัเลกบัตวัเองวา่ งานวิดีโอเรา
ก็ชอบไหม แตย่าก ตอนนีเ้รารู้วา่ท าได้ แตจ่ะท าไหม เป็นความท้าทายในใจ ผมคิดวา่ไฟนีไ้มค่วรจะหมดไป แต่
พอเราไปอยูใ่นหน้างาน ยากท่ีจะต้องท าอะไรท่ีช้า ละเอียดอ่อน ต้องรักษาเร่ืองนีไ้ว้นานๆ ผมรู้สกึว่าโลกในใจ
เรากบัโลกด้านนอกเป็นโลกเดียวกนั จะท าอะไรต้องคูก่นั ถ้าเราแยกออกจากกนั คนอ่ืนไมรู้่สกึเหมือนท่ีเรารู้สกึ  
 
พฤหัส: ขอบคณุทกุความคิดเห็น มีประโยชน์มากเลย น่ีเป็นการเปล่ียนแปลงใน 3-4 วนันีแ้หละ แตต้่องดกูนัใน
ระยะยาวว่าจะสร้างการเปล่ียนแปลงได้ไหม ต้องอาศยัก าลงัใจ ความมุง่มัน่ท่ีจะเดนิตอ่ ก้าวไป จะเอาหรือไม่
เอาอยูท่ี่ตวัเราเอง คอ่ยๆ ให้ก าลงัและดกูนัไป  

สิ่งท่ีอยากจะเชือ้เชิญให้ด ูคือ สิ่งส าคญัในเวิร์กช็อปนีไ้มใ่ชเ่ทคนิคการส่ือสาร แตคื่อวิธีคดิ ฐานคดิ ตอ่
ให้เรามีวิธีการดีงามขนาดไหน แตถ้่าเราไมไ่ปถึงหวัใจคือวิธีคดิ เราก็ไมเ่ปล่ียน สิ่งท่ีเราเปล่ียนคือกระบวนทศัน์ 
ชดุความคิด ฐานความคิดความเช่ือ ในเวิร์กช็อป สิ่งส าคญัไมใ่ชก่ารแขง่กนัท าส่ือวา่ ใครดี ใครเจง๋ แตเ่รา
เช่ือมัน่วา่ทกุคนสามารถส่ือสารได้ เรามีสารอยู่แล้ว เพียงแตถ้่าเรารู้วิธีการส่ือสกันิด เราจะรู้วา่เราสามารถเป็น
คนท่ีส่ือสารได้ สองเร่ืองต้องไปพร้อมกนั เราต้องมีสารก่อน ไมอ่ยา่งนัน้ก็ไมรู้่จะส่ืออะไร น่ีเป็นแคเ่ร่ืองเทคนิค
ของส่ือเทา่นัน้เอง ถ้าเราเป็นตวัจริงในประเดน็นัน้ ท่ีผา่นมาเราอาจจะไมรู้่วิธีส่ือ เลยไมน่า่สนใจ แต่ถ้าเรารู้
เทคนิคบางอยา่ง เราจะสามารถส่ือสารได้อยา่งดี 
 สอง ความหลากหลายของพวกเราส าคญัมาก ดีท่ีพวกเราทัง้รุ่นเก่า รุ่นใหม่มาอยูใ่นเวทีเดียวกนั พ่ีหนู
ท าส่ือมาตลอด เห็นการเปล่ียนแปลงของส่ือมาตลอด แตพ่ี่หนเูรียนรู้ใหม ่เพราะผมเช่ือวา่ต้องเรียนใหม ่ถ้าเรา
คดิว่าสิ่งท่ีเราท าเจง๋มาก ดีมาก แนม่าก แตว่า่ยคุสมยัเปล่ียนไปตลอด ถ้าเราไมเ่ทา่ทนัการเปล่ียนแปลง ไมล่อก
ตวัเองออก แล้วเรียนรู้ใหมท่กุวนั เราจะเป็นคนตกยคุไปทนัที แตจ่ะเกิดประโยชน์วา่เราเอาประสบการณ์ โลก
ทศัน์บางอย่างของรุ่นเก่า มาเตมิกบัความคดิใหม่ๆ  น่ีคือประโยชน์ของความหลากหลาย เราอยูใ่นประเดน็ โลก
ทศัน์ วยัท่ีไมเ่หมือนกนั จะยิ่งดีถ้าเรามาดรู่วมกนั ห้องเรียน 3-4 วนัสะท้อนค าตอบนี ้คนท่ีไมก่ล้าก็ลกุขึน้มา
กล้าวา่เราท าได้ คนท่ีเก่งอยู่แล้วก็มาแบง่ปันให้เพ่ือนได้ น่ีคือการเรียนรู้แบบ collective ผู้น าร่วม เราไมไ่ด้เก่ง
คนเดียว แล้วท าได้ทกุอยา่ง แตม่าเตมิกนั ชว่ยเหลือกนั มาสานกนัท าให้พลงัมากย่ิงขึน้ 
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ธีระพงษ์: อย่างท่ีบอกวา่ ปกตผิมท างานส่ือจะบอกว่าน่ีไมใ่ชเ่วิร์กช็อปกบนอกกะลา ไมไ่ด้ผู้ผลิตส่ือ แตค่วาม
นา่สนใจคือเร่ืองระหวา่งทาง ถ้าพดูถึงเราจะกลบัไปท ากระบวนการตอ่ หรือท าส่ือตอ่ ตอนนีส้ิ่งท่ีเราจะโฟกสัคือ
เร่ืองระหวา่งทาง กวา่ท่ีเราจะได้ส่ือมา อยา่งกลุม่แรกท่ีท าคลิปแล้วเสียงลมมากมาย สิ่งท่ีนา่สนใจคือเขาเดนิไป
สองกิโลคร่ึงเพ่ือไปเจอตวัจริงในปัญหานัน้ ไปควานหาตวัจริง แล้วไปคยุกบัคนในพืน้ท่ีนัน้จริงๆ น่ีคือเร่ืองราว
ระหวา่งทาง คือเขาได้ความจริงในชว่งเวลาหนึง่กลบัมา ถ้าเราเอากลบัไปท าในพืน้ท่ีเรา เราใช้เวลาระหวา่งทาง 
ไปหาความจริง ไปมองมนัใหมใ่นอีกมิตหินึง่ แล้วหยิบยกมาทบทวน มาเลา่ใหม่ เป็นสิ่งท่ีผมคดิว่านา่สนใจไม่
แพ้การได้โบว์ด าออกมาชิน้หนึง่ 
 

 
 
พฤหัส: เราอาจจะน าเสนอสิ่งเดมิ แตด้่วยมมุมองใหม ่จะชว่ย และสิ่งส าคญั ถ้าเราสงัเกต ถ้าเราอบรมส่ือ
เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย เขียนค าให้ดี แตก่ระบวนการเรียนรู้ระหว่างทางส าคญัไมน้่อยกว่าผลงาน และถ้า
เราเช่ือมัน่วา่ ทกุคนเรียนรู้ได้ พฒันาได้ จะน าพาทกุคนไปถึงผลงานได้ แตเ่ราได้ใช้วิธีการแขง่ขนั น่ีดีกว่าอนันี ้
แตมี่ดีในแบบของมนัท่ีแตกตา่งกนั แล้วเอาข้อดีมาดดู้วยกนั จะเกิดการเรียนรู้มากกว่า 
 สดุท้าย หลายคนเป็นครู กระบวนกร วิทยากรท่ีจะน าไปใช้ อยากจะบอกเบือ้งหลงัฐานคดิเร่ืองการ
ออกแบบกระบวนการ จริงๆ แล้วสิ่งท่ีพวกเราท าไป เรียกว่าการเรียนรู้บนฐานประสบการณ์ หมายถึงเราเรียนรู้
ผา่นการลงมือท าไปเลย แล้วกลบัมาทบทวน  

มีทฤษฎีอยูเ่บือ้งหลงันิดหน่อย เรียกวา่ Experiential Learning คือการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 
เจ้าของทฤษฎีช่ือ เดวิด โคล์บ (David Kolb) ถ้าเป็นนกัการศกึษาจะเคยได้ยินช่ือจอห์น ดวิอี ้(John Dewey) 
เป็นคนคิดเร่ืองมนษุย์นิยม เขาเกิดเม่ือร้อยปีท่ีแล้ว ชว่งนัน้ ทกุคนเรียนหนงัสือเพ่ือจะผลิตผลงานเยอะๆ แบบ
โรงงาน โรงเรียนจะสร้างคนเพ่ือไปตอบสนองโรงงาน เป็นแรงงานชัน้ดี ดวิอีบ้อกว่าวิธีการนี ้ไมต่อบสนองหรือ
พฒันาความเป็นมนษุย์ เขาเลยน าเสนออีกด้านเร่ืองการใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ คอ่ยๆ พฒันามา เม่ือ 
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30-40 ปีท่ีแล้ว เดวิด โคล์บ น าเสนอทฤษฎีนีต้อ่จากดวิอี ้ 
เขาบอกวา่มีวงจร 3-4 ขัน้ตอน อย่างแรกคือ ลงมือปฏิบตัิไปเลย แตเ่ดมิถ้าเราเรียนในห้องเรียน คณุครู

จะเร่ิมจากการให้ชดุทฤษฎีแล้วลองไปท า หรืออาจจะไมไ่ด้ปฏิบตั ิเรียนแตท่ฤษฎี แตน่ี่เราไปท่ีการมี
ประสบการณ์ตรงด้วยตวัเอง ลงมือถ่ายรูป เขียน วาด เพ่ือให้เซนส์ของมนษุย์ท างาน คณุต้องได้กลิ่น ได้ชิม 
เหง่ือตก เครียด ให้หวัใจท างาน เป็นเร่ืองส าคญัมาก เพราะจะเกิดการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ ผสัสะทัง้หมด
ของความเป็นมนษุย์ของเรา 
 ตอ่มา Reflective observation ใคร่ครวญสะท้อนคดิอย่างลกึซึง้ ถอยออกมาเป็นผู้สงัเกตกระบวนการ 
จากคนท า พอท าเสร็จแล้ว ถอยออกมานิดหนึง่ สงัเกตว่าเกิดการเรียนรู้อะไรขึน้ ต้องมีการทบทวน สะท้อน
ประสบการณ์วา่รู้สึกอะไร เกิดการเรียนรู้อะไร ถ้าท าซ า้ จะท าให้ดีกวา่เดมิได้อยา่งไร 
 ทัง้หมดจะกลบัมา Conceptualize คือการท าให้เป็นภาพในสมอง เป็นทฤษฎีบางอยา่ง จะไปเช่ือมโยง
กบัประสบการณ์เก่าบางอย่างของเราท่ีจะท างานกบัประสบการณ์ใหมท่ี่เราเพิ่งมี ค าวา่เปล่ียนแปลงอยา่งไร 
คือเส้นระหวา่งประสบการณ์เก่ากบัประสบการณ์ใหม ่ถ้าเราจบัได้ว่าเปล่ียนแปลงอยา่งไร กลบัไปดเูร่ืองมนั
ท างานกบัเราอยู ่ประสบการณ์เดมิของเรากลวัการท าส่ือ คดิว่าจะท าไมไ่ด้หรอก ประสบการณ์ใหม ่ได้ลอง ท า
ได้น่ี ตอนนีก้ าลงัตีกนัอยูใ่นตวัเรา แล้วแตล่ะคนจะประมวลออกมาไมเ่หมือนกนั 
 สดุท้าย เราจะเอาความรู้ใหม ่ประสบการณ์ใหม ่สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกนัไปประยกุต์ใช้ ไปตอ่ยอด ได้
ไมเ่หมือนกนั เรียกวา่ Active Experimentation คือการท าให้เกิดประสบการณ์เชน่นีก้บัคนอ่ืนๆ อีก ตอ่ยอด 
ขยายผล หรือไปพฒันานวตักรรมบางอยา่งของเราเอง ไมต้่องเหมือนเวิร์กช็อปนี ้ 

วงจรนีเ้ป็นวงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ี จอห์น โคล์บ เสนอ สว่นมากเราจะใช้วิธีการแบบนี ้
ท าไมเรารู้สกึวา่การเรียนรู้ใน 3-4 วนันีมี้พลงั เพราะมีสว่นท่ีเราให้ เรารับ ผสมกนั ไมไ่ด้เกิดแบบเดมิท่ีเรานัง่ฟัง
ครูสอน วิทยากรสอนให้เราด ูแตเ่ราไมไ่ด้ลงมือท าเลย จงึครบลปูกระบวนการท่ีเดวิด โคล์บเสนอ ฝากวา่ถ้าเรา
จะเอาไปปรับใช้ ไปให้ถึงฐานคดิเหลา่นีด้้วยว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร  
 
พักเบรก 
10.40-110.5 น. 
 
พฤหัส: เราได้ wrap up สิ่งท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ในเวิร์กช็อปนีไ้ปแล้ว ชว่งสดุท้ายจะส าคญัมากๆ 
วา่ สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้กนัจะจบกนัในห้องเวิร์กช็อปหรือเปลา่ หรือเอาไปใช้งานตอ่ได้ อยากให้เรามองอนาคต
ตอ่ไปนิดหนึง่ว่าเราจะใช้งานส่ือไปรับใช้ประเด็นท่ีเราก าลงัท างานอยูไ่ด้อย่างไรบ้าง การส่ือสารจะเข้าไปมี
บทบาทในเร่ืองนีอ้ย่างไร ถ้าเรายงัจ าได้ ผมชวนพวกเราท าวงสามวงวา่ สิ่งส าคญัเราต้องตระหนกัวา่ท าไม คณุ
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คา่ท่ีเราท ามีอยา่งไร ท าไมเราถึงต้องท าสิ่งนี ้เรามาขบัเคล่ือนประเดน็นีท้ าไม และเรามีความรู้ความเช่ียวชาญ
บางอย่าง จะขบัเคล่ือนอยา่งไร 

ผมอยากจะชวนเรากระเถิบไปนิดหนึง่ เก่ียวกบัสามวงนีแ้ต่อยู่ในกรอบของการส่ือสาร การสร้างการ
ส่ือสาร อยากจะให้กลบัไปกลุม่จงัหวดัสงขลา พงังา แล้วแบง่กลุม่ยอ่ยลงไปอีกนิดหนึ่ง เป็นกลุม่ปริก ประชาคม
สงขลา สว่นพงังาเป็นกลุม่เดียวเพราะเจอกนัตลอดอยูแ่ล้ว 
 อยากให้มองอนาคต ไม่ต้องไกลมาก สามเดือนตอ่จากนี ้กมุภาพนัธุ์-เมษายน อยากให้ท าแผนการ
ส่ือสาร Communication action plan ให้ท าตาราง เขียนท่ี What ก่อน กลบัไปประเด็นท่ีเราอยากจะขบัเคล่ือน
มีอะไรบ้าง เชน่ ความมัน่คงทางอาหาร แรงงานอพยพ การเข้าถึงทรัพยากรของผู้ ด้อยโอกาส ชายหาด แล้ว 
สะท้อนไปท่ี Why วา่ส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นหวัใจส าคญัของประเด็นนี ้เพ่ือเราจะสง่หวัใจดวงนีไ้ปให้ถึง
เปา้หมายได้ ถ้าเราสกดัหวัใจไมไ่ด้ จะเป็นแคป่ระเดน็ลอยๆ แตห่าแก่นของมนัไมไ่ด้ว่าคืออะไร สว่น How จะ
เป็นวิธีการส่ือสาร อยา่งเชน่เราจะท าคลิปวิดีโอสามคลิป เขียนภาพ ท านิทรรศการส่ือ จดัเวิร์กช็อปให้กบั
เยาวชน 

เวลาเราท า ขอให้เลือกประเดน็นิดหนึง่ อยา่กว้างเกินไป เชน่ถ้าจะพดูเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร 
อาจจะเป็นซีรีส์ไปเลย เราพดูทีเดียวอาจจะไมห่มด อาจจะต้องย่อยออกมา เชน่ มิตขิองผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลาด
นดัสีเขียวเป็นอยา่งไร แยกออกมาเป็นเร่ืองย่อยๆ ไมอ่ยา่งนัน้เราส่ือสารทัง้ก้อนไมห่มด ออกมาเป็น How 
สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ 

สว่น Who ใครจะรับผิดชอบเร่ืองนี ้และสดุท้าย When จะท าเม่ือไหร่  
 เวลาเราคิดจริง อยากให้คิดบนฐานความเป็นจริงด้วย ว่าเราจะแอ็คชัน่ได้ประมาณไหน อาจไม่ต้อง
เยอะแยะ แตเ่คล่ือนจดุท่ีเป็นประเดน็ส าคญัจริงๆ  

ลองคยุกนัดวูา่ มีประเดน็หลากหลายในกลุม่ของเรา จะแตกประเดน็แอ็คชัน่ของตวัเองอยา่งไรได้บ้าง 
แล้วโครงการผู้น าแหง่อนาคตจะติดตามผลวา่ สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ไปจะเกิดขึน้จริงอยา่งไรบ้าง  
 
 (แบง่กลุม่จงัหวดัวางแผนการส่ือสาร – 45 นาที) 
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 วนันีเ้ราได้แผนคอ่นช้างชดัแล้ว ถ้ามีอีกสกัเวทีหนึง่คยุรายละเอียดให้ชดัขึน้ จะท าให้เราท างานได้ชดั
ขึน้ อาจจะต้องกลบัไปแล้วหาเพ่ือนๆ มามีสว่นร่วมมากขึน้ แตไ่ม่ต้องชวนคนเยอะ เอากลุม่เล็กๆ ท่ีมี
ประสบการณ์ร่วมกนัแล้วเร่ิมไปเลย คิดวา่พอประมาณแล้ว ขอให้เราวางแผนปฏิบตักิารไว้กบัพืน้ เราจะเวียนดู
กนัในแตล่ะกลุม่ แล้วเราจะมาปิดวงกนั  
 
 (เดนิดแูผนปฏิบตักิาร “มหศัจรรย์สงขลา” “ปริกบ้านฉนั” “พงังาแหง่ความสขุ” – 12 นาที) 
 

  
 
 คดิวนันีอ้าจจะไมส่มบรูณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แตเ่ห็นกิจกรรม เปา้หมาย รายละเอียด คนรับผิดชอบ และ
เวลา คอ่นข้างเป็นแผนท่ีนา่สนใจ เพราะเกิดจากการคิดของพวกเราเอง ผมคดิวา่น่ีเกิดจากความปรารถนาของ
พวกเราท่ีอยากจะเห็นการเปล่ียนแปลงผา่นการส่ือสาร และไมไ่ด้ถกูบงัคบัจากหนว่ยงานใดๆ โยนมาให้พวกเรา
ท า แตเ่ราเห็นว่าส าคญัจริงๆ และเราชว่ยกนัสร้างขึน้มาให้ได้จริง ขอให้ก าลงัเพ่ือนๆ ว่าพยายามท าให้เป็น
รูปธรรมให้ได้ การเดนิทางอาจจะไมป่ระสบความส าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แตท่ าให้เราได้ทดลองท างาน
ร่วมกนั เห็นมิตท่ีิประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว แตท่ าให้เราเรียนรู้บางอยา่ง ฝากให้พวกเราคอ่ยๆ เดนิตอ่ไป 
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ทางโครงการอาจจะชว่ยบางอยา่ง ถ้าพวกเราคิดว่าทางวิทยากรชว่ยอะไรบ้าง อยากให้สง่ขา่วมาก จะชว่ย
สนบัสนนุความรู้ เทคนิคบางอยา่ง ยินดีมากๆ 

สิ่งพิสจูน์ไมใ่ชท่ าเวิร์กช็อปดีงาม แตอ่ยูท่ี่วา่จะเอาไปใช้ได้จริงหรือเปลา่มากกวา่ มาถึงชว่งสดุท้ายแล้ว 
ก่อนหน้าท่ีจะถึงตรงนัน้ ฝากไว้นิดหนึง่ บางคนอาจจะไมไ่ด้ตามวา่เรามีข้อมลูตรงไหน ในเพจของโครงการผู้น า
แหง่อนาคตจะมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เทคนิควิธีการใหม่ๆ  เพ่ือการ
ท างานเปล่ียนแปลงสงัคม อยา่งมีหนงัสือบางเลม่รวบรวมความรู้จากพืน้ท่ีของพวกเราเอง ไมว่า่จะเป็นโคกสลงุ 
พงังา สงขลา เชียงราย โดยมีนกัวิจยัจากธรรมศาสตร์ท างานร่วมกบันกัปฏิบตัิการในพืน้ท่ี แล้วยกระดบัความรู้
เหลา่นีใ้ห้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมมากขึน้ มีโครงการบม่เพาะผู้ปฏิบตัิการทางสงัคมอีกหลายเร่ือง และอาจจะมี
แนวทางการท างานกบัผู้น ารุ่นใหมอี่กหลายเร่ือง รวมถึงภาพกิจกรรมของเราในเวิร์กช็อป  

มีการรวบรวมปฏิบตักิารของพวกเราในพืน้ท่ี บางทีเราท างานเยอะแยะแตส่กดัออกมาเป็นความรู้ไมไ่ด้ 
ก็สกดัมาเผ่ือจะเป็นประโยชน์ตอ่คนอ่ืนๆ น่ีเป็นประโยชน์ของเร่ืองการส่ือสาร ฝากไว้ว่า เร่ืองการส่ือสาร แตเ่ดมิ
เราอาจจะคิดแบบแยกสว่น อยากให้เราคดิใหมว่า่การส่ือสารเป็นอีกก่ิงหนึง่ของการท างานของเราเชน่เดียวกนั 
เชน่ เราจดักิจกรรมใดๆ ไปแล้ว ขอมีสว่นหนึง่ต้องถ่ายรูป โพสต์ขึน้เฟซบุ๊ก ท าวิดีโอ โดยผู้ เข้าร่วมท่ีเป็นชาวบ้าน
จะมีพลงัมาก เพิ่มเตมิให้เข้าไปอยูใ่นกระบวนการท างานด้วย อย่าไปคิดแยกสว่นว่าต้องให้คนอ่ืนมาส่ือสาร
เร่ืองราวของเรา ตอ่ไปเราจะมีมมุมองใหมใ่นการส่ือสารการท างานของเราได้ดียิ่งขึน้ 

สดุท้าย อาจจะมีบางทา่นสะท้อนมมุมองการอบรมใน 4 วนัท่ีผา่นมาสกัเล็กน้อย เป็นการเช็คเอาต์ 
อาจจะไมต้่องสะท้อนความรู้สกึหรือความคดิเห็นทกุคน เชิญชวนวา่ใครมีอะไรอยากจะพดู สะท้อน  
 

  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อบรมครัง้นีท้ าให้เราก้าวข้ามความกลวัเทคโนโลยีท่ีพ่ีคอ่นข้างปฏิเสธวา่เราไมส่ามารถท าได้ 
ต้องอาศยัคนรุ่นใหม ่แตพ่อเราท า เรารู้สกึวา่น่ีเป็นสิ่งหนึง่ท่ีไมใ่ชแ่คไ่ปพดูตามรายการวิทย ุแตส่ามารถท าอะไร
ได้เยอะ อีกอยา่งหนึง่ ตอนท าเร่ืองถ่ายภาพ ท าให้พลิกมมุมองการท างาน วา่มมุท่ีแตกตา่ง เรามกัจะชอบตดัสิน 
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ถ้าอะไรไมเ่หมือนท่ีเราคิด เรามกัจะตดัสินวา่ไมใ่ช ่แตพ่อเราได้ถ่ายภาพ สอนเราเลยว่าเวลาเราท างาน เราใช้
การตดัสินอะไรท่ีไมเ่หมือนเราบอ่ยไหม เราจะทกุข์กบัตรงนีไ้หมในขณะท่ีงานเราเคล่ือนไปข้างหน้าไมไ่ด้ ตอ่ไป
เราต้องค้นหาความตา่งท่ีมีคณุคา่ ไมส่รุปวา่สิ่งนัน้แย ่ท่ีส าคญัท่ีสดุ ย่ิงตอกย า้ว่าการส่ือสารท่ีไมใ่ชค่ าพดู 
ส าคญัจริงๆ ให้ความหมายเยอะ ท่ีเราเอาไปใช้ได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอสวสัดีอีกครัง้ ในสว่นตวัผมท่ีเข้ามาร่วมในวงครัง้นี ้ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคณุคณะอาจารย์และ
ทีมงานทกุทา่นท่ีให้โอกาสเราเข้ามาในครัง้นี ้ท่ีผมสงัเกตด ูทกุคนท่ีเข้ามามีความกระตือรือร้นเรียนรู้ในสิ่งท่ี
คณะอาจารย์จดัให้ ผมหวงัอยา่งยิ่งวา่ ทกุคนจะเอาความรู้ท่ีได้กลบัไปใช้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะ
คณุครูเอาไปใช้กบันกัเรียน จะได้ขยายผลในวงกว้างมากยิ่งขึน้เร่ือยๆ ขอบคณุทกุท่านทกุคนท่ีร่วมแรงร่วมใจ
กนัในครัง้นี ้
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เข้ามาในครัง้นีไ้มไ่ด้เหมือนการเข้ามาฟังสมัมนาทัว่ไป ตอนแรกคดิวา่คงนา่เบื่อ คงจะหลบัอีก
แล้ว คงไมไ่ด้ฟัง ได้ความรู้อะไร แตกิ่จกรรมท่ีอาจารย์ให้มา ท าให้มีความสขุ สนกุกบังานท่ีอาจารย์ให้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ชอบตรงวนัแรกก่อนท่ีจะเร่ิมเก่ียวกบัเทคนิคเร่ืองส่ือตา่งๆ ให้บอกวา่ท าอะไร เพราะอะไร ตอน
ท าตอนนัน้ไมไ่ด้คดิอะไร เลยเขียนไปตืน้ๆ แตพ่อสะกิดใจท่ีน า้นิ่งพดูวา่ถ้าค้นลงไปให้ลึกกวา่นัน้อีกลงไปเร่ือยๆ 
เหมือนให้ก าลงัใจตวัเองได้และให้พลงั เลยมานกึวา่นา่จะจริง นอกจากเป็นพลงัให้ตวัเองแล้ว ถ้าเราคยุกบัคน
อ่ืนแล้วเราสนใจในแง่วา่เพราะอะไร อาจจะไมไ่ด้ถามตรงๆ หรือเขาบอกตรงๆ เราน่าจะเป็นสว่นหนึง่ท่ีให้พลงั
กบัเขาได้ด้วย และเอาไปใช้เวลาจะท าส่ือ อาจจะเป็นเพราะอะไรท่ีไมต้่องเป็นเหตผุลหรือคิดเอา แตเ่ป็นเพราะ
อะไรท่ีรู้สกึ น่าจะยิ่งท าให้มีความหมายมากขึน้ ชอบตรงนี ้เพราะอะไรอย่างเดียวท าได้หมดเลยหลายๆ อยา่ง 
เป็นพลงัส าหรับเราและคนรอบข้างด้วย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นการอบรมท่ีคุ้ม ก าไร และล้น วิทยากรใช้เวลาได้คุ้มกว่าการอบรมทัว่ไปท่ีเคยเจอมา อบรม
จนเราเป็นไข้ ไมรู้่วา่เพราะการตดัตอ่วิดีโอหรืออยา่งไร หรือเพราะสภาพอากาศ โดยรวมเข้มข้นดี ชอบ อยา่ง
น้อยได้กลัยาณมิตรท่ีดีกลบัไปแนน่อนคะ่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคณุโครงการผู้น าท่ีพงังาพาคนออกจากจงัหวดัเป็นเวลา 4 วนั เสียดายอีกสามคนท่ีเหลือ
ท่ีไมไ่ด้มา เพราะติดภารกิจ ถ้าไมท่ิง้ภาระไว้ข้างหลงั พวกเราคงไมไ่ด้มา มาวนันีเ้ป็นงานวิชาการท่ียากส าหรับ
การเดนิทางท่ีไกลและพาคนมาร่วมเป็นระยะเวลานาน ขอบคณุในสว่นของทีมพงังา ได้รู้จกัคนสงขลาเยอะ แต่
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ในสว่นของชดุนี ้ถือว่าเป็นเพ่ือนใหมท่ัง้หมด รู้จกัปา้หนคูนเดียว ยินดี จากค าสญัญาท่ีเขียนให้อาจารย์ด ูมนัคือ
ทกุอย่างท่ีเราต้องกลบัไปท า เพราะทกุอย่างท่ีเขียนลงไป พวกเราต้องเป็นหมด และหนหูวงัมากวา่ 12 คนท่ีมา
ในระยะเวลา 5-6 เดือนท่ีต้องท าร่วมกบัโครงการผู้น า จะเป็นแรงขบัเคล่ือนเพ่ือจะส่ือสารออกสูภ่ายนอกให้ได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จากท่ีมาอยู ่รู้สกึวา่ได้สองงาน หนึง่คือการเขียน เลา่เร่ืองจากภาพ สอง ท าหนงัสัน้ หรือวิดีโอ 
เราได้ทัง้การปฏิบตัจิริง ความสนกุสนาน ความชอบ สิ่งท่ีมากกวา่นัน้คือความภาคภมูิใจกบัผลงานของตวัเอง 
ไมใ่ชค่วามสนกุ ความชอบ ความสดช่ืน ผมมองไปอีกด้านหนึง่แล้วมองกลบัมาในหน้าท่ีการงานของพวกเรา 
คนในชมุชนท่ีเราท า กิจกรรมท่ีเราท ากบัคนเหลา่นัน้อาจจะมีแคค่วามสนกุ ความชอบ เนือ้หาสาระ แตค่วาม
ภาคภมูิใจของคนเหล่านัน้มีไหม หรือถ้าเป็นนกัเรียน เราให้เขาท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ ความภาคภมูิใจ
ของคนเหล่านัน้มีหรือเปลา่ ผมวา่ตวันีคื้อตวัสดุท่ีอยากจะให้เกิด 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอพดูถึงทีมสงขลาสกันิดหนึง่ เราเลือกสรรคน 15 คนจากสองพืน้ท่ีท่ีท าเร่ืองพลเมือง ทาง
ปริกท าพลเมืองเดก็ ทางในเมืองก็ท าพลเมืองท่ีต่ืนรู้ วตัถปุระสงค์เพ่ือให้สองทีมมาเจอกนัเพ่ือจะเกือ้กลูงานกนั 
สงขลาเรามีจงัหวดัซ้อนกนัอยู ่สองพืน้ท่ีนีก้บัเวทีเร่ืองส่ือท่ีมาท าวนันี ้ตวัเองรู้สกึประทบัใจ ท าให้เราได้เห็น
ตวัตน เห็นความสามารถลกึๆ ความคิดในใจ และมองเมืองของตวัเอง เมืองปริก เมืองบอ่ยาง เมืองหาดใหญ่ 
และท าให้เราแน่นแฟ้น รู้จกักนัมากขึน้ เห็นความสนิทสนมท่ีนา่จะผนกึก าลงัท ากนัตอ่ไปได้ แม้วา่สงขลา ทกุวง
เวลาจะต้องคดิร่วมกนั ถกเถียงกนัเยอะมาก เพราะมีอะไรซ้อนๆๆ อยู่ และมีบคุลิกท่ีเป็นเฉพาะของสงขลา
หลายเร่ืองท่ีต้องชว่ยกนัยกระดบัให้เป็นท่ีรู้จกั เราเหมือนจะพดูอะไรกนัมากท่ีซบัซ้อน เลยจบไมล่ง หรือลงไม่
หมด ไมเ่หมือนพงังาแหง่ความสขุ สงขลากบัผู้น าแหง่อนาคตเพิ่งเร่ิมในปีนี ้แตเ่ป็นภาพท่ีท าให้มีความหวงัวา่
เราคงจะท าอะไรดีๆ ร่วมกนัได้  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อยา่งแรก ผมไมช่อบคิดวา่เราเป็นคนรุ่นใหมรุ่่นเก่า ยคุใหม่ยคุเก่า เราเป็นคนยคุเดียวกนั แต่
อายไุมเ่ทา่กนัเฉยๆ คดิใหม ่เทคโนโลยีท่ีมาใหม ่เราใช้ได้ อยา่คดิวา่แก่แล้วใช้ไมไ่ด้ ไมเ่ก่ียว หรือท่ีพ่ีด าบอกว่า
ท าอะไรไมส่ าเร็จเลย ไมส่ าเร็จนัน่แหละคือความส าเร็จ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ทกุคนพดูแทนความรู้สกึไปหมดแล้ว แตถ้่าไมไ่ด้พดูจะอึดอดัมาก ขอบคณุวิทยากร ขอบคณุ
ทีม วิทยากรทีมนีล้งตวัมากส าหรับพ่ี ไมน่กึเลยวา่จะมาน้องๆ จะมีบคุลิกลงตวัมาก ถ้าไปจดัข้างนอก สองคนนี ้
มาสอนพ่ีนัง่สมาธิ พ่ีไมค่ดิวา่จะท าได้ น่ีเป็นสองคนท่ีมีรอยสกั พร้อมชวนจะไปคอนเสิร์ต ปีนเสา แตเ่ราท างาน
เร่ืองไมต่ดัสินคน แตพ่อเราเห็นแวบแรก เดก็เก่งเร่ืองคอม แตท่ าให้เรารู้สึกช่ืนชม เคารพ น่ีคือครูของเราได้ เวที
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นีจ้ริงใจ เขาอยากจะให้เราได้ความรู้จริงๆ ไมขี่เ้กียจเลยสกันิดเลย ไมมี่อิดออดเลย ถามอะไรเขาตอบได้ และทกุ
คนท่ีมาเป็นสงัคมท่ีใฝ่รู้ ขวนขวาย อยากจะรู้เพิ่ม ถึงแม้ไมไ่ด้อยากรู้วิชา แตอ่ยากรู้จกักนั ไมไ่ด้เสียเวลาเลยสกั
นิด ขอบคณุทีมจริงๆ ท่ีสอน ท่ีให้ด้วยความจริงใจ ขอบคณุทีมจดัทัง้หมดเลยท่ีมีรอยยิม้ตลอดเวลา ชอบ 
 
พฤหัส: พวกเราสามคนดีใจมากท่ีมาร่วมแลกเปล่ียน ถือเป็นเพ่ือน พวกเราเป็นภาคีหนึง่ท่ีท างานแบบนี ้
เหมือนกนั รู้จกัพ่ีหนมูา 20 กวา่ปีแล้ว เห็นงาน ช่ืนชม และมีโอกาสขึน้ลงสงขลาหาดใหญ่เป็นระยะๆ เช่นกนั 
เรามีฐานปฏิบตักิารท่ีเชียงดาว ถ้ามีโอกาสอยากชวนเพ่ือนๆ จากใต้ไปเท่ียวเหนือบ้าง ได้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เราอยากสร้างขบวนการภาคประชาชนท่ีลกุขึน้มาแสดงพลงั ผมตระหนกัมากๆ เลยวา่ คนตวัเล็กทกุคนมีพลงั
มาก ถ้าเราสามารถท างานร่วมกนั เช่ือมโยงกนั จะเปล่ียนแปลงประเทศ ต้องพดูค านี ้เพราะเรารอให้ใครมา
เปล่ียนแปลงด้วยคนบางคน รอรัฐบาล เราคงจะตายกนัไปก่อน รอไมไ่ด้ คิดวา่ทกุคนท าอยูแ่ล้ว สานพลงัให้มี
อนาคตร่วมกนัตอ่ไป ขอบคณุทกุคนท่ีตัง้ใจเรียนรู้ร่วมกนั 4 วนัท่ีผา่นมา 
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