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บันทกึเวทีพัฒนาศักยภาพผู้น าแห่งอนาคต : ผู้น าร่วมสร้างสุข 
(Leadership for Collective Happiness - LCH) 

โมดูล 1 ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต 

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดย โครงการผู้น าแห่งอนาคต  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
อนุชาติ พวงส าลี (อ้อ): โดยฐานะที่มาในวันนี้ เป็นผู้อ านวยการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . คือ
โครงการผู้น าแห่งอนาคต กิจกรรมในโครงการย่อยนี้ เราได้รับโจทย์ทั้งจากกรรมการ สสส . และกรรมการก ากับ
ทิศทางของโครงการเอง ว่าสิ่งที่เคยท าเมื่อ 3 ปีแรก ในการท าเทรนนิ่งและเวิร์กชอปให้กับกลุ่มผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง น่าจะมีคุณค่า น ากลับมาใหม่ เราเลยสรุปบทเรียนแล้วเอามาปรุงใหม่อีกรอบหนึ่ง โดยหน้าตาผู้คนที่
เราเลือกจะต่างไปจากเดิมเล็กน้อย และจุดเน้นการท างานจะแตกต่างกัน แต่เราอยากจะให้มีความลุ่มลึกและเป็น
ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมจริงๆ ถือว่าทุกคนผู้เสียสละเวลามาร่วมและหวังว่าจะอยู่กับเราทั้ง 3 เวิร์กชอป  

ขออนุญาตขอบคุณและแนะน าวิทยากรพิเศษเฉพาะในเวิร์กชอปแรก คือพ่ีประชา หุตานุวัฒน์ เป็นพ่ีชายที่
แสนดีและท างานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิด อีกคนหนึ่งที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่คือ ณัฐฬส วังวิญญู  

 
อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ (บิ๊ก): พวกเราเจอกันครั้งแรก อยากจะถือโอกาสอธิบายภาพรวมให้เห็นว่า สิ่งที่เราตั้งใจไว้ 
อยากให้เกิดอะไรขึ้น ผมชื่อ บิ๊ก เป็นอาจารย์อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ท างานกับโครงการมา 3 ปี เนื้อหา
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หลักหรือกิจกรรมหลักของโครงการผู้น าแห่งอนาคตคือ การสร้างเครือข่าย เป็นพื้นที่ให้คนมาพบมาเจอกัน แล้วท า
ให้เกิดการท างานในพื้นที่ ลงไปประสานานกับเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพ่ิมศักยภาพให้เขาท างานของตัวเองเองได้ดีขึ้น 
แต่ โครงการจะไม่มีวาระว่าให้ท าอะไร เราเชื่อว่าผู้น าที่ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องเริ่มต้นจากการที่เขาเข้ามา
ส ารวจและสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองก่อน แล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่เขาท างานอยู่และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้จริง 
 ในปีนี้ โครงการผู้น าแห่งอนาคตจึงตั้งโครงการผู้น าร่วมสร้างสุข (LCH) สร้างเป็นเครือข่ายใหม่ขึ้นมา โดย
คัดเลือกคนที่มีพ้ืนที่การท างานของตัวเองอยู่แล้ว สามารถที่จะกลับไปท างานในพ้ืนที่ของตัวเองได้ และวาง
กิจกรรมในรูปแบบ 3 ครั้ง 

ครั้งแรกคือวันนี้ เราจะเจอกับวิทยากร 2 ท่านที่น าพาพวกเราส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันและตัวเอง  
ครั้งที่ 2 คุณวิกรม (Vikram Bhatt) เทรนเนอร์จากประเทศอินเดียซึ่งท างานเกี่ยวกับเรื่องภายในมากๆ ไป

ส ารวจเรื่องราวภายในจิตใจที่เขาเชี่ยวชาญ การพัฒนาภายในตัวเองจะไปเพิ่มศักยภาพในการเป็นโค้ชหรือกระบวน
กรได้มาก และน าไปสู่การเรียนรู้และใช้งานต่อได้ 

ครั้งที่ 3 เราจะดูว่า เราจะสามารถออกไปท าอะไรกับเครือข่ายที่เราเริ่มต้นด้วยกันในทิศทางไหนได้บ้าง ซึ่ง
เราไม่รู้เหมือนกัน แล้วแต่แต่ละคนที่จะมาเจอกัน พบปะพูดคุยกัน แล้วเกิดสิ่งต่างๆ แต่เราหวังว่าแต่ละคนจะไปโต
ในเส้นทางของตัวเองและเป็นพื้นที่ท่ีเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ  

ในอนาคต ถ้าเราสามารถส่งเสริมกันได้ในมิติอ่ืนๆ พ้ืนที่ของแต่ละคนต้องการให้สนับสนุนในด้านไหน ซึ่ง
โครงการท าอยู่แล้ว และเราต้องการหาพาร์ทเนอร์ ถ้าท่านคิดว่าลงไปแล้วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ได้ หรือเป็นต้นแบบในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ โครงการก็อยากจะช่วยผลักดันให้
เกิดข้ึน โดยสรุปแล้ว เป้าหมายของโครงการคือสร้างคนที่เอาไปขยายผลต่อได้ 

 
ประชา หุตานุวัตร: เรามาเรียนด้วยกัน 3 วัน ขอให้ถอดหัวโขนออก ท่านอาจจะมีฐานะ ต าแหน่ง ก่อนมาที่นี่ พอ
มาถึงที่นี่ เราเป็นพ่ีน้องกัน ยี่ห้อเอาไว้ที่บ้าน อย่างที่สอง 3 วันนี้เรามาเรียนด้วยกัน เล่นด้วยกัน ท างานด้วยกัน 
และท าบุญด้วยกัน ทั้ง 3 เรื่องจะเป็นอันเดียวกัน  
 
ณัฐฬส วังวิญญู (ณัฐ): อย่างที่อาจารย์ประชาบอกว่า ท างาน เรียนรู้ด้วยกัน แต่ค าที่เซอร์ไพรส์คือมาท าบุญ
ด้วยกัน ผมชื่อ ณัฐฬส มาจากเชียงราย ท างานกับเครือข่าย พ่ีน้องหลายๆ คนเราเคยเจอกันแล้ว ผมว่าเขาคงไม่ได้
อยากมาเรียน แต่อยากมาพักมากกว่า เพราะท างานหนัก คิดว่า 3 วันนี้ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ให้พวกเราแต่ละคนได้
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พัก จะเป็นช่วงที่เราได้มาหยุดอยู่กับตัวเอง ได้กิน ได้นอน ได้เจอเพ่ือนๆ แต่ละคนน่าจะชอบ จะได้สร้างความ
เชื่อมโยงกันด้วย ผมดูไปรอบๆ วง จะมาจากหลากหลายเครือข่าย จังหวัด รู้สึกตื่นเต้น 

ดูจากโปรแกรมแล้ว พวกเราจะได้เรียนทักษะอะไรเยอะ และพรุ่งนี้วิทยากร 6 คนล้วนแต่ไม่ธรรมดา หา
มารวมกันได้  

โปรแกรมหน้า คุณวิกรมกับทีม เราจะได้เรียนรู้เรื่องญาณทัศนะ 
และโปรแกรมท้ายสุด จะน าไปสู่แอ็คชั่น  
ส าหรับวันนี้ อยากจะให้พวกเราได้มาท าความรู้จักกัน เริ่มต้นด้วยการให้พวกเรานั่งนิ่งๆ นิดหนึ่ง กลับมา

อยู่กับตัวเอง ผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาตั้งเจตนา ในการกลับมาทบทวนตัวเอง และใช้
เวลาเรียนรู้ร่วมกัน 3 วัน  

อยากให้เราพิจารณาตัวเองว่า ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางร่วมกัน 3 โมดูล เรา
ปรารถนาอะไร มีเสียงเรียกร้องอะไรภายในตัวเราที่เราอยากจะให้กับตัวเอง การเรียนรู้ หรือการเติบโต สังคม 
ชุมชน หรือองค์กรของเรา ก าลังร้องเรียกให้เราได้เรียนรู้อะไรที่ส าคัญ ลองเข้าไปฟังลึกๆ … ค่อยๆ ลืมตา ผมอยาก
ให้เราน าสิ่งที่เราได้ยินหรือรู้สึก แนะน าตัวเองทีละคนว่า เราชื่ออะไร ท าอะไรอย่างสั้นๆ และอยากจะให้บอก
ภายใน 2 ประโยค ถึงสิ่งที่เราคาดหวังให้กับตัวเองหรืออยากจะได้รับคืออะไร 

   
 
จิรศักดิ์ อุดหนุน (เล็ก): จากสถาบันรามจิตติครับ สิ่งที่คาดหวัง อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น จริงๆ เป็นคนท างานที่
เครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกว่าเราท างานกับแกนน าเยาวชนข้างล่างเยอะ เราอยากจะท าเข้าใจตัวเอง
และได้เครื่องมือในการลงไปท างานอีกอย่างหนึ่ง อยากจะรู้ว่าตัวเองจะขยับการเปลี่ยนแปลงทั้งคนข้างล่างและคน
ข้างนอกท่ีมองพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เปลี่ยนไปจากท่ีหลายคนเข้าใจมาตลอด 
 
นุชวรา ปูรณัน (นุช): จากโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ สงขลาค่ะ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
 
กนิกนันต์ กล้าหาญ (เดียร์): มาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ หลายปีที่ท างานในพ้ืนที่ตัวเองแล้วไม่ได้
ออกมาอัปเดตข้างนอก เลยอยากจะมาเรียนรู้กับทุกคน 
 
ปฏิพัทธ์ สถาพร (ปอ): เป็นคนสุราษฎร์ ท างานเป็นครูอยู่โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ อยากเจอความหลากหลาย 
ความแตกต่างจากท่ีเราเคยอยู่บ้าง 
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ชาญณรงค์ วงค์วิชัย (ตู่): อยู่กองทุนพัฒนาสื่อครับ อยากได้เครือข่ายและอยากสนับสนุนเครือข่าย 
 
จารุวรรณ ไพศาลธรรม (ต่าย): จากเชียงใหม่ มูลนิธิเกื้อฝันเด็กค่ะ อยากมาเยียวยาตัวเอง อยากมารับพลังงาน
บวกๆ แล้วกลับไปท างานต่อได้ 
 
ภัทรภร เกิดจังหวัด (ฝน): มาจากมะขามป้อมค่ะ ท าเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับการมาเวทีนี้ มาเพ่ือตัวเอง 
ตอนที่ให้หลับตามีค าว่าเปิดรับและรู้เกิดข้ึน คิดว่าเราอยากจะมาอยู่ในพ้ืนที่ของความไม่รู้ คิดว่าเราคงจะได้รู้จักทุก
คนในพ้ืนที่นี้ 
 
สัญญา มัครินทร์ (สอญอ): เป็นครูจากขอนแก่น อย่างแรกอยากมาเป็นนักเรียน ผมชอบบรรยากาศของการได้มา
เรียน เพราะท าหน้าที่ครู สอง ปีนี้จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต เลยอยากจะมาหาความมั่นคงข้างใน คิดว่า
อบรม 3 ครั้งน่าจะได้ค าตอบที่ชัดเจนของชีวิต 
 
สตางค์ ศุภผล (เบียร์): โรงพยาบาลขอนแก่น ตอนนั่งหลับตามีค าถามหนึ่งว่าเราก าลังถูกเรียกร้องอะไรจากคน
รอบข้าง ตอนนี้ท างานเป็นอาจารย์แพทย์ สอนเรื่อง Humanize Healthcare จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง ท าไปท ามารู้สึกว่าจิตเราวุ่นวาย ว้าวุ่น เลยต้องการความมั่นคง สงบ และอยากจะฝึกจิต ฝึกความ
รับรู้ของเราให้มั่นคง เข้าใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ  
 
ชุตินธร หัตถพนม (อ้อม): เป็นคุณครูจากโรงเรียนเทศบาลขอนแก่น ตอนหลับตานึกไม่ออกว่ามาท าไม แต่ค าว่า
ม้าพยศขึ้นมา ตอนที่มาครั้งแรก เรารู้สึกว่าอยากท างานกับครูคนนั้นคนนี้ที่เป็นม้าพยศของเรา แต่ตัวร้ายคือม้า
พยศในใจเรา เลยรู้สึกข้างในสับสน 
 
ขัตติยา พิทักษ์ (แอน): เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนไตรพัฒน์ แนววอลดอร์ฟ ปทุมธานี ค าที่ขึ้นมาชัดเจนมากคือแข็งแรง 
ด้วยความที่เป็นชุมชนที่เราร่วมกันสร้าง ร่วมกันท ามา 7 ปีโดยไม่มีเจ้าของ ไม่มีคนชี้น าหลัก คนตัดสินใจหลัก เรา
ใช้แรงของทุกคน ทุกคนมีฐานะเท่ากันในโรงเรียน มาถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าต้องท าตัวเราให้แข็งแรง เพ่ือจะพยุงคน
อ่ืนให้ไปต่อได ้
 
คนคีตา พรหมสุวรรณ (อ๋อย): มาจากสงขลา ไม่ค่อยได้ท าอะไร ท านู่นท านี่นิดๆ หน่อยๆ คาดหวังว่าจะไม่
คาดหวังอะไร เพราะคนส่วนมากจะทุกข์กับเรื่องคาดหวัง แปลว่าเปิดทุกอย่างเพ่ือเรียนรู้ 
 
กัญญาวีร์ อ่อนสลุง (ม้ิม): มาจากชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ลพบุรี จะมาเรียนรู้ข้างในตัวเองและคิดว่าจบไป 3 ครั้ง 
ข้างในน่าจะได้เติบโต พร้อมที่จะกลับไปท างาน 
 
ศศิวิมล สีทับทิม (อุ้ม): มาจากโคกสลุง ลพบุรี มาเพื่อเรียนรู้ เติมพลังบวกให้กับใจตัวเอง 
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ยุรนันท์ ยิ้มสาระ (ทอม): อาชีพหลักเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ วันนี้มีค าหนึ่งที่ขึ้นมาคือค้นพบ อาจจะเจอ
โลกใหม่ๆ  ที่เราไม่คุ้นเคย เป็นโลกที่เราน่าจะเข้าไปค้นหา แล้วน่าจะพบบางอย่าง 
 
กรนิศ ชุติกาญจน์ณุวงค์ (กีต้าร์): มาจากเชียงราย ท างานอยู่ที่มูลนิธิบาลา เป็นองค์กรไม่แสวงหาประโยชน์ สิ่งที่
คาดหวังจะได้คืออยากเข้าใจค าว่าผู้น าแห่งอนาคตเป็นอย่างไร และอยากรู้ว่าในฐานะที่เราท างานในชุมชน 
โดยเฉพาะกับพ่ีน้องชนเผ่า เลยอยากน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้จริงๆ กับพ้ืนที่ที่เราท า 
 
ดาราณี จันทร์มหา (ดา): มาจากศรีสะเกษ เป็นครู แต่ตอนนี้มาท าหน้าที่ผู้บริหาร อยากจะมาเรียนรู้เพ่ือการ
เติบโต ก่อนที่เราจะรู้จักคนอ่ืน เราควรจะรู้จักตนเองให้ดีในทุกๆ ด้านก่อน และที่ส าคัญช่วงนี้เราออกไปจัดการ
เรื่องภายนอกมากเกินไป จนท าให้เรารู้สึกว่าพลังงานดีๆ ที่เราควรจะมีลดลง เลยอยากจะมาเรียนรู้เพ่ิมเติม และ
อยากจะกลับมาหากัลยาณมิตรเก่าๆ ในพ้ืนที่แห่งนี้ พร้อมทั้งยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่าน 
 
ศิวัช บุญเกิด (ไนท์): มาจากองค์กรส่วนของส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน พอไปอยู่ท้องถิ่นมากๆ งานในเชิง
ปฏิบัติท าให้ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองมากข้ึน ยืนอยู่บนโลกใบใหม่ไม่ค่อยได้ เพราะหัวหินเป็นเมืองที่เร็ว เชื่อมโยงกับทุก
ระบบ วันนี้ต าแหน่งแห่งที่ของตัวเองไม่ชัดเลย อยากจะมาดูว่า โลกใบใหม่หรือผู้น าในอนาคตที่จะต้องไปยืนอยู่ตรง
นั้นเป็นอย่างไร 
 
สวาท ไพศาลศิริทรัพย์ (หวาด): จังหวัดตาก ต้องการมาเติมพลังให้กับตัวเองและเปิดโลกกว้าง 
 
พ.ต.ท.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์ (ต่อ): เป็นอาจารย์สอนนักเรียนนายสิบต ารวจ อยู่ที่นครปฐม อยากเรียนรู้สังคมให้
หลากหลาย เพราะเราสอนนักเรียน แล้วนักเรียนต้องไปอยู่กับสังคม ขณะเดียวกันน่าจะเอาประโยชน์มาใช้กับ
ตัวเองด้วย จุดหมายสุดท้ายคือให้นักเรียนไปเรียนรู้อยู่กับสังคม 
 
นฤมล รอดเนียม (มนต์): จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เป็นครูเล็กๆ ที่ไม่ได้สอนพละ แต่มา
ท างานกับเด็กพละ เข้ามาเพราะอยากจะพัฒนาการเรียนรู้และมาเติมพลังให้ตัวเอง อีกอย่างหนึ่งคือมองว่า
เครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญ เราท างานคนเดียวยาก เพราะนักศึกษาต้องร่วมของชุมชน มาที่นี่หวังว่าจะได้เครือข่ายและ
จะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเช่นกัน ถ้าเรามีอะไรที่ช่วยเหลือได้ ยินดีที่จะสร้างสุขไปด้วยกัน 
 
พรรณทิพย์พา ทองมี (ต๋อย): จากบุรีรัมย์ เป็นคุณครู สนใจกระบวนการศึกษาเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับมนุษย์
และการท างานร่วมกับเครือข่าย 
 
รัตนภรณ์ แผลงชีพ (แฟง): จากมูลนิธิสยามกัมมาจล จริงๆ มีความตั้งใจส่วนตัวว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อยาก
มาเจอผู้คน ให้ผู้คนพาตัวเองไปดินแดนที่เรายังไม่รู้ว่าเราต้องรู้อะไร 
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กันตพงศ์ คงหอม (กันต์): จากทุ่งสง นครศรีธรรมราช ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นโรงเรียนแรกที่
ประกาศตัวเข้าสู่โครงการ เราไม่ได้ท างานในพ้ืนที่นวัตกรรม แต่เราท างานตามล าพังมาได้ 2 ปี เป็นผู้บริหาร 17 ปี 
แต่มาร่วมโครงการก่อการครูได้ 2 ปี การท างานต้องขัดเกลาตัวเองมาก คาดหวังพลังงานความดีที่ได้แต่ละคน และ
ผมพยายามจะเข้ามาขัดเกลาตัวเองเพ่ือเดินต่อไป 
 
ธัญสร จันทตรัตน์ (ฝน): จากอุทยานการเรียนรู้ TK Park มาเพราะรู้สึกตันๆ อยากจะเปิดและรู้จักเพ่ือนๆ ทุกคน 
 
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร (โจ้): ท างานพัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล อยากมาเจอครู และงานที่ท ายากเหลือเกิน 
ไม่ได้คิดว่างานที่เราท าดีตลอดเวลา คิดว่าต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทั้งในเชิงโครงสร้างและได้มาเจอเพ่ือนๆ ที่ช่วยเรา
ท างาน อยากขอความช่วยเหลือมากกว่า 
 
วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก): ท างานมูลนิธิยุวพัฒน์ เคยเป็นครูอยู่ในโครงการ Teach for Thailand อยากมา
เรียนรู้จักทุกๆ ท่าน มองว่าตัวเองยังใหม่อยู่ และจะสร้างเครือข่ายการท างานว่า เราจะขับเคลื่อนและเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกันได้อย่างไร 
 
ธีรดา อุดมทรัพย์ (หยก): เป็นครูจากศรีสะเกษ อยากมาสลายพันธนาการเล็กๆ ในตัวเองและมาเติมพลังบวกจาก
ทุกๆ คน 
 
นิรมล สันติภาพวัฒนา (ตุ๊กติ๊ก): เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตอนหลับตา สิ่งที่ขึ้นมาใน
หัวคือเราจะได้รู้ว่า กลับไปเราจะต้องท าอะไรต่อและอย่างไร 
 
อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ (สมิต): จาก Life Education ประเทศไทย สิ่งที่ท าอยู่คือ การขับเคลื่อนให้จิตวิทยาเชิงบวก
สามารถเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ของโรงเรียนได้ ท าเรื่องโรงเรียนเป็นมิตรส าหรับเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ 
วัตถุประสงค์ที่มา หลักๆ คือผมเคยติดตามผู้น าแห่งอนาคตมาระยะหนึ่ง เคยอ่านหนังสือ เลยสนใจโครงการมาเป็น
ทุนเดิม พอมีเรื่องของความสุขและอยากรู้ว่าความสุขในความหมายหรือนิยามอ่ืนเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้รู้ว่า
ความสุขคืออะไร 
 
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (นัท): ปัจจุบันเป็นครูอยู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ตอนหลับตาคิดถึงว่า 2 ปีที่ผ่านมา เป็นครู
ในโครงการก่อการครู แล้วเราเชื่อว่าถ้าครูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนจะเปลี่ยนตาม เท่าที่ท าการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง มันเห็นผล คือเราไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนนักเรียน เราแค่เปลี่ยนตัวเองก็ส่งผลต่อคนอื่น 
 
ศิโรจน์ ชนันทวารี (อับดุลย์): เป็นครูที่หนองจอก กรุงเทพฯ มาตามหาสมดุลของตัวเอง เป็นคนที่ซื้อหนังสือไว้
เยอะมากแต่ไม่มีปัญญาอ่าน วันนี้จะมาอ่านหนังสือตั้ง 40 กว่าเล่มให้จบ 
 



 

หน้า 9 / 141 
 
 

ภัคนภัสส์ ชิตามระ (ปลา): มาจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สิ่งที่อยากได้ในวันนี้คือ พลังรอยยิ้มจากทุกคน แล้ว
กลับไปเติมเต็มพลังรอยยิ้มให้กับห้องเรียน 
 
รณกฤต ไชยทอง (โอ๊ค): มาจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส เป็นครูการศึกษาพิเศษ ค าแรกตอนหลับตาคือ
สนุกกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
 
ฐิติมน คงประสานกาล (สวย): เป็นครูจากอุดรฯ คิดว่าจะมาเรียนรู้ รับพลังและรู้จักเป็นเครือข่ายกันต่อไป 
 
เนาวรัตน์ คู่วัจนกุล (นิ่ม): มาจากร้าน Dose Espresso เป็นร้านกาแฟในอุดรฯ อยากได้สองค าคือเคลียร์และ
โฟกัส ตอนแรกเรารู้สึกมีความสุขกับการได้กลับบ้านและตัดสินใจไม่ผิด แต่พอท าไปสักพักแล้วสับสน อยากกลับมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดตอนแรก ใช่ไหม แล้วถ้าใช่ จะต้องท าอย่างไรต่อไปในอนาคต 
 
ธนาทิพย์ จันทร์คง (แจว): จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ชอบค าว่าผู้น าแห่งอนาคต เพราะตอนนี้เราอยู่ใน
บทบาทผู้น าและรู้สึกว่าเราเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองในเรื่องเซนส์ แต่ตอนนี้ท าเรื่องนิสิตและลงชุมชนด้วย และมี
ความไม่ม่ันใจว่า พอท าจริงๆ แล้วสิ่งที่เรามั่นใจว่าถูก จะถูกหรือเปล่า อยากรู้ว่าความเป็นผู้น าที่ถูก หรือสิ่งที่เราคิด
อยู่ อะไรคือถูก แล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องเสริม 
 
นพลดล มณีเฑียร (ปู): เป็นอาจารย์ราชมงคลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ใบสมัครกรอกเอง แต่กระบวนการที่
เหลือภรรยาจัดการให้ ผมคุ้นเคยกับกระบวนการนี้ ค าตอบผมได้ตั้งแต่เมื่อเช้าก่อนหลับตา ผมอยากมา เหมือนถูก
ธรรมะจัดสรรไว้แล้วว่า ผมต้องมาหาอิสระที่นี่ เมื่อวานผมประชุมจนถึง 13.40 น. ผมต้องขึ้นเครื่องตอนบ่าย 
14.40 น. ไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตมือถือมา ผมจะเป็นอิสระจากโทรศัพท์ทั้ง 3 วัน ค าตอบที่ผมค้นพบเมื่อเช้างาน ผม
คิดว่าการที่ผมออกมาข้างนอก เพราะผมต้องการพบเจอคนใหม่ๆ เพราะช่วงที่ผ่านมาผมเจอแต่คนเฮงซวยในที่
ท างาน 
 
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (โอ๋): เป็นหมอเด็กด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น เป็นอาจารย์อยู่ที่รามาฯ จริงๆ รู้สึกว่าตัวเองรู้จัก
ตัวเองดีและตื่นเต้นมากที่จะมีคนพาเราไปรู้จักตัวเองให้มากขึ้น เราอาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองดีอย่างที่คิด อยากมา
เรียนรู้เรื่องกระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
 
อิทธิโชต:ิ ท างานเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล สิ่งที่ผมชอบท าที่คณะวิศวะคือ หากระบวนการ
ที่จะสอน ผมคิดว่าตัวเองเป็นครูและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการสอน เพ่ือจะตอบค าถามว่า
ต่อไปนี้ ในเมื่อนักเรียนทุกคนเรียนกับระบบออนไลน์ได้หมดแล้ว ครูจะอยู่ตรงไหน ก็พยายามเข้าไปจัดการ 
ขณะเดียวกันก็ต้องมาจัดการตัวเราเองด้วยว่า เราจะเปลี่ยนแปลงบทบาทในห้องเรียนอย่างไรบ้าง 

อีกบทบาทหนึ่งคือเป็นผู้จัดการโครงการผู้น าในอนาคต มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่งานของ
โครงการหลายๆ อย่าง สะท้อนกลับไปสู่สิ่งที่ปกติคณะวิศวะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ คือมิติการเอาด้านของคนเข้าไป
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เพ่ือจะสอนสิ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนเท่าไหร่ แต่ต้องใช้มากๆ และพยายามแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
 
อนุชาติ: จริงๆ วันนี้ต้องไปท าหน้าที่ที่สนามศุภฯ (งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์) เพ่ือไปเจ๊าะแจ๊ะกับ
ผู้คนศิษย์เก่า เลยใส่เสื้อ (เชียร์ มธ.) เพ่ือให้รู้ว่าท าหน้าที่ แต่ตัดสินใจอยู่แล้วว่าอยากจะมาในวงนี้ อาจจะไม่ได้มี
โอกาสเข้าในวงเล็ก แต่ขออนุญาตมารับพลังจากข้างๆ มุมๆ ตอนนี้เนื่องจากตัวเองมีบทบาทในเชิงการบริหาร
องค์กรพอสมควร ส่วนหนึ่งต้องดูแลคณะ ดูแลโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเดินทางไปได้ด้วยดี แต่จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
ให้ต้องจัดการ ให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ดูดพลังเราไปเยอะมาก ภายใต้สิ่งที่เราคิดว่าเราท าดี เราเจออะไรต่ออะไรที่
เป็นอุปสรรคปัญหาเยอะมาก เมื่อคืนต้องคุยกับอธิการบดีว่า ช่วยอย่าเปิดประตูด้านหลังให้ผู้ปกครองได้ไหม 3 วัน
มานี้ รับโทรศัพท์ รับไลน์ อ่านเมล์ของผู้ปกครองที่สอบไม่ติด ว่าจะเข้าได้ไหม มีโอกาสไหม เยอะมาก ต้องจัดการ
ไปตามเหตุปัจจัยใด 

แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต บทบาทที่ตัวเองท าต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนในระบบราชการเยอะ
พอสมควร ต้องไปแตะๆ เกี่ยวกับสภาการศึกษา คุรุสภา สพฐ. ทุกครั้งที่เข้าประชุม จะมีความรู้สึกว่าออกมาด้วย
ความหมดแรง เมื่อวานไปประชุมคุรุสภา 2 ชั่วโมง ออกมาเดินไม่เป็นเลย เราจะเพิกถอนใบอนุญาต ผอ .กอล์ฟ 
อย่างไรดี เราจะสอบสวนตั้งกรรมการ หมดไปครึ่งชั่วโมงที่ประเทศชาติไม่มีอะไรดีขึ้นเลย แต่ถ้าเราไม่ไปรับรู้ ไม่ไป
เป็นพยานความชั่วร้ายของระบบ เราจะไม่รู้ว่า เราจะดูแลเรื่องนี้อย่างไร  

อาทิตย์หน้าจะต้องไปเจอ เลยต้องรีบมารับพลัง สพฐ. เขาจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
วางแนวทางวางกรอบ เผอิญว่าเขามาดูงานที่โรงเรียนเรา เขาก็ตื่นเต้นตูมตาม แล้วก็กลับไปคุยกับรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประกาศว่าเอาเลย ต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะ เลยเกิดค าถามมากมายว่า ที่จะลุก
ขึ้นมาท า เข้าใจสิ่งที่ตัวเองก าลังกระท า หรือรู้เหตุผลไหม พอเขาจะท า จงลุกขึ้นมาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย มา
คอมเมนต์ Learning area จะมี 4-5 area ผมเดาว่าวันอังคารจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ภูมิฐาน ใส่สูท เดินเข้ามา บอกว่า
ต้องเรียนวิชาลูกเสือ พระพุทธศาสนา ต้องมีวินัย สอนเรื่องระเบียบวินัยให้เยอะ คอร์รัปชั่นก็อย่าลืม เมืองไทยใส
สะอาด ต้องเรียนประวัติศาสตร์ เคารพรักชาติศาสนา จะออกอารมณ์ประมาณนี้ เราก็จะปวดหัวว่า ถ้าเราจะอยู่กัน
เป็นพยาน เราจะอยู่อย่างไรให้สิ่งที่คนตั้งใจตัวเล็กๆ เขาพยายามจะท าและพยายามจะไป แต่ไม่มีตัวช่วย เลยเป็น
อารมณ์ที่ต้องคิดหลายตลบก่อนเข้าห้องประชุม เราจะพูดอย่างไรไม่ให้ไปจิกกัดเขา แต่สามารถเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงได้นิดหนึ่งก็ยังดี 
 
ปรีชา เริงสมุทร์ (ซากี): เป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่ และรอง ผอ.โรงเรียนสังคม
อิสลามวิทยา สงขลา เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายบูรณาการอิสลาม มีโรงเรียนเข้าร่วมเกือบร้อยแห่ง แต่เราไม่ได้ท า
อะไรมาก คุยกันในไลน์อย่างเดียว โรงเรียนที่ดูแลมีเด็กประมาณ 3 พันคน แต่เราสอนเด็กในอดีตเยอะ แต่พอบอก
ว่าจะพาเด็กไปอนาคต เคว้งคว้างมาก เพ่ือนก็ส่งไลน์โครงการมาให้ดู งานของตัวเองน่าจะไปไม่ได้ แต่ตัดสินใจ
เคลียร์ทุกอย่าง เขียนใบสมัครด้วยตัวเอง แล้วเล่าให้ฟังว่าท าไมถึงอยากมาที่นี่ 
 
ประชา: ผมฟังทั้งหมดแล้ว อยากให้นึกถึงค าหนึ่ง คือค าว่า Edge คือพวกเรามาจากต่างพ้ืนที่กันมาก นี่เป็นความ
พิเศษของเวทีนี้ ความต่างพ้ืนที่จะน ามาสู่ความร่ ารวยหลากหลาย ในทางนิเวศวิทยา ถ้าน้ าจืดกับน้ าเค็มมาเจอกัน
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จะเกิดความกร่อยที่มีอะไรมากกว่าน้ าจืดกับน้ าเค็มมารวมกัน สิ่งใหม่ๆ สิ่งมีชีวิตแบบอ่ืนที่ไม่มีทั้งในน้ าจืดและ
น้ าเค็ม ท่านทั้งหลายอย่านั่งคุยเฉพาะในกลุ่มเพ่ือนตัวเอง พยายามเปลี่ยนที่นั่งทุกวันกับคนที่เราไม่ได้นั่งด้วยเมื่อ
วาน 

อยากเตือนท่านที่ไม่ใส่ถุงเท้าว่า พ้ืนเย็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ผมพูดว่าการเรียน การเล่น การท างาน 
และการท าบุญ เป็นเรื่องเดียวกัน นี่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ แต่ก่อนเราท างานที่ท างาน เราไปเล่นที่โรงหนังโรงละคร 
เราไปเรียนที่โรงเรียน ไปท าบุญที่วัดหรือที่สุเหร่า แต่กระบวนทัศน์ใหม่ ทั้ง 4 เรื่องอยู่ในตัวเรา ในขณะที่เราท างาน
เรา เล่นไปด้วย เรียนไปด้วย และเราท าบุญไปด้วย 

ส่วนหนึ่ง ณัฐกับผมมาเจอกัน ก็เป็นขอบสองขอบมาเจอกัน ท่านจะได้เห็นสิ่งที่ไม่มีในตัวผมและไม่มีใน
ตัวณัฐเกิดขึ้น เวลาเราคิดดี พูดดี ท าดี นั่นคือการท าบุญ ซึ่งถ้าไปอ่านในบุญกิริยาวัตถุ 10 การท าบุญไม่ใช่การไป
ถวายของที่วัดอย่างเดียว แต่ท าได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนที่การพาให้ตรึกตรองนิดหนึ่ง จิตสงบนิดหนึ่งก็เป็นบุญ
มหาศาล เราจะใช้เวทีนี้ให้เต็มท่ีแล้วเข้าสู่กระบวนการที่ได้รู้จักกันมากขึ้น  

คนที่พูดเรื่องการรู้จักตัวเอง เรียนตลอดชีวิตไม่จบนะครับ เป็นวิชาที่ทุกคนควรเอาใจใส่ แต่น่าเสียดายคือ
ระบบการศึกษาให้เรารู้จักตัวเองน้อยมาก แทบจะเท่ากับศูนย์ หวังว่าที่นี่คงจะเป็นกระบวนการเริ่มต้นให้เข้าไป
รู้จักตัวเองมากขึ้นๆ  

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ก าลังจะไม่มีความหมาย ถ้าเราไม่เปลี่ยน พรุ่งนี้เราจะลงลึกกัน 
มหาวิทยาลัยในอเมริกาปิดไป 500 แห่งแล้ว เมืองไทยจะเริ่มปิดมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะไปอย่างไรกัน สังคมจะเข้าสู่
ความปั่นป่วนมหาศาลที่ไม่เคยเกิดมาก่อนตั้งแต่ความทันสมัยเกิดขึ้นมา 

เราน่าจะได้ส ารวจและรู้ ที่ที่เราจะอยู่และอยู่ตรงไหนยากนะ จะอยู่ให้ดีมีคุณค่าอย่างไร ท่ามกลางสิ่งที่ไม่
แน่นอนทั้งหลาย 
 
ณัฐฬส: ผมฟังจากทุกคนแล้ว ยิ่งตื่นเต้น แต่ละคนมีอะไรดีๆ มาทั้งนั้น ผมฟังแล้วมี 3-4 เรื่อง เป็นสิ่งที่อยากจะ
เกิดขึ้น อย่างแรกคือ อยากจะฟ้ืนฟูพลังข้างใน ซึ่งอาจจะหมายถึงการต้องเอาของเก่าทิ้ง แล้วค้นหาความมั่นคง
ภายในใหม่ เหมือนกับพวกฮีโร่ที่สู้ไปสักพักจะเจออุปสรรค หมดสติ ถูกทิ้งที่ไหนไม่รู้ ไม่มีใครเห็น เป็นโอกาสของ
การตายแล้วเกิดใหม่ เหมือนกลับมาสลัดใบ มาค้นพบว่าอะไรอยู่ข้างใน ท างานกับตัวเอง 

อาศัยอย่างที่สองคือ การได้มาเจอครู ในที่นี้คือเพ่ือนทุกคน หลายคนบอกว่าหลายต ารา ดีมาก ลดความ
กดดันให้กับผม เพราะไม่ต้องเป็นครูอยู่คนเดียว ผมจะได้เป็นนักเรียนด้วย ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เรามาเจอกัน ในช่วง
เวลานี้ หลายคนอาจจะเจอวิกฤตชีวิต จะท าแบบเดิมดีไหม ท าไมติดเยอะแยะไปหมด การได้เจอเพ่ือนอาจจะมาให้
ลายแทงบางอย่าง ให้แง่มุมบางอย่างของการเป็นเรา ข้างในของเรา มาเป็นครูให้กับข้างในของเรา กับอาจจะได้
ไอเดียในการท าอะไรเพ่ิมเติม หรือให้ความหมายใหม่ของสิ่งที่เราท า ผมเชื่อว่าเวลาเราท างาน เวลาเราเจอวิกฤต 
ไม่ใช่แค่ตันเรื่องวิธีการ แต่เรื่องความหมายว่า ท าไปท าไม ในแง่หนึ่งการที่เรามาอยู่ตรงนี้ เรามาหาเครื่องมือใหม่
และความหมายใหม่ สิ่งที่ อ.ประชาบอกว่าพยายามให้เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ ไปเจอคนใหม่ๆ เจอขอบใหม่ๆ ผมฟังพ่ีๆ 
ที่มาจากภาคใต้มุสลิมและชนเผ่า ผมตื่นเต้นเพราะเป็นสิ่งที่ผมรู้น้อยมาก เลยอยากจะรู้ เป็นโอกาสของการรับเข้า
มาหรือได้แบ่งปันออกไป  
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การมีเพ่ือนใหม่ เราจะได้เจอสิ่งที่ Unknown ท าไมเราต้องเจอคนนี้ในที่นี้ ผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อยาก
ให้เราเปิดเครื่องน าทางซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการหาเป้าหมาย แต่เราลองมาตั้งใหม่ให้ไปหาสิ่งที่เราไม่รู้ ไปไหนก็ได้ที่
ฉันจะได้เรียนรู้เติบโต  

เรื่องการได้เพ่ือนใหม่ เครื่องมือใหม่ แล้วได้เครือข่าย นอกจากการเติบโตข้างใน 
 
ทรงธรรม นนท์ภัทรสกุล (อาร์ม): ท างานอยู่โครงการผู้น าแห่งอนาคต เราอยากเห็นว่าตัวเราจริงๆ แล้วสัมพันธ์กับ
สิ่งรอบข้างอย่างไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรระหว่างเรากับโลก เรามองตัวเรากับส่วนรวมแยกกัน เราอยากรู้ว่าเรา
ส่งผลว่าโลกอย่างไร และโลกส่งผลกับเราอย่างไรบ้าง 
 
อับดุลรอซีด อาด า (ซิด): สอนอยู่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โรงเรียนผมเป็นมุสลิม 100% อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่อง
สังคม พหุสังคม และเอาใบบูรณาการเพื่อสอนนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
 
ท าความรู้จักกันและจับคู่ buddy เพื่อท ากิจกรรมต่อเนื่องตลอด 3 โมดูล  
 

 
 
ณัฐฬส: วิธีการของเราคงจะท ากิจกรรมอะไรสนุกๆ แต่จะมีความผสมผสานระหว่างการกลับเข้ามาหาตัวเอง คือ
ผมมีความเชื่อว่า ครูที่อยู่ข้างในตัวเองมี เพียงแต่ต้องเข้าไปฟัง อย่างเม่ือเช้าชวนพวกเรานั่ง คือการชวนพวกเราเข้า
ไปฟังเสียงความรู้สึกความคิดในตัวเอง อยากจะให้ท าเป็นระยะๆ  

อีกอย่างหนึ่งคือ การออกมาข้างนอก มารับฟังกัน สิ่งที่ส าคัญมากๆ เลยคือ ช่วยกันสร้างคอนเทนเนอร์
ของการสนทนาที่จะท าให้เราทุกคนได้ยินเสียงตัวเอง ไม่ได้ยินเสียงของกันและกันเท่านั้น แต่เกิดความคิดใหม่ๆ 
และถ้าพวกเรามีช่วงไหนตอนไหนที่รู้สึกอึดอัด ไม่โอเค อยากให้มากระซิบบอก อยากให้เรารู้สึกมีอิสระที่จะได้พัก 
กิจกรรมใดที่ไม่สะดวกให้บอก อยากให้มีทางเลือกและอยู่ด้วยกันอย่างใส่ใจกันและกัน 
 
ประชา: ตารางเริ่ม 9.00 น. แต่ 8.30-9.00 น. ผมจะน าเรื่องการเจริญสติ ถ้าใครสนใจเชิญครับ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเอง รู้จักเพ่ือน และรู้จักโลก  
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ณัฐฬส: ผมรู้ว่าเราทุกคนไม่ได้มามือเปล่า เรามีบางอย่างติดตัวมาด้วย คือเครื่องมือ เวลามีค่ายอย่างนี้ ผมจะเห็น
ได้เรื่อยๆ คือการช่วยเหลือกัน พูดคุยกัน Counseling โค้ชชิ่งกัน หรืองานก่อนมีฝังเข็มด้วย ทักษะอ่ืนๆ ถ้าเรามี
ทักษะอะไรอยากให้เราแบ่งปันด้วย ผมถามนิดหนึ่ง ที่นี่ใครมีความยินดีที่จะรับฟัง Counseling หรือโค้ชชิ่ง เรียน
มาหรือท างานมาทางด้านนี้ ดูไว้ บางทีเราต้องการคุยส่วนตัว ผมเองก็ยินดีถ้าอยากพูดคุยเชิง Counseling  

ได้เวลาสนุกแล้วเชิญลุกขึ้นยืนครับ 
อยากให้เรามองไปแล้วเข้าห้องรอบๆ ตัวเรา แล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวร่างกาย ยกมือซ้ายขึ้น โบกมือ เอน 

เริ่มเหมือนเด็กแล้ว อีกอย่างหนึ่งมาเป็นเด็กด้วย ก าลังเมื่อยเลย เอามือขวาบ้าง บ๊ายบายคนฝั่งตรงข้าม อยากให้
เราออกเดินแบบไม่ธรรมดา เดินอย่างไร ส่งเสียงด้วย สร้างเผ่าหน่อย คนที่เป็นคนธรรมดา ขอให้อดทนนะครับ เรา
ก าลังเจอคนที่ไม่ธรรมดา ทักทายกัน เอามือแตะคนข้างหน้า ดูสิว่ามือแต่ละคนเป็นอย่างไร อบอุ่นไหม ... หยุด ... 
หาคู่สักคน ... มองหน้ากัน มองทั่วๆ ท าตาเบลอๆ อย่าไปจ้อง แล้วลองค้นหาว่าอะไรในตัวเขามีอะไรดึงดูดเรา ใน
ที่นี้จะหมายถึงกวนใจ มีอะไรนิดหนึ่งที่มาสะกิด หรือน่าสนใจก็ได้ หน้าผากแกได้มาจากไหน อาจจะเป็นสีเสื้อ 
เนกไท กระดุม หรือติ่งหู ฝึกสังเกต มีอะไรสักอย่างที่เราสังเกตเห็น แล้วลองบอกเขาว่าอะไรที่น่าสน ใจในตัวคุณ 
เราคิดหรือรู้สึกกับมันอย่างไร ... (1 นาที) ... ถ้าได้ยินเสียงระฆัง ให้หยุด เป็นอย่างไร พบอะไรน่าสนใจไหม เขามา
สนใจอะไรจมูกเรา เราได้ฝึกมองผ่านสายตาคนอ่ืน เราไม่เคยเห็นใจอย่างที่เขาสนใจ การเจอขอบเจออะไรใหม่ ๆ 
ต่อไปผมอยากให้เราได้คุยกับคู่ต่ออีกนิด จะเป็นเรื่อง the history ของร่างกาย ถ้าร่างกายบอกได้ เช่น ถ้าเป็นผม 
ผมนอนน้อยมาก ณัฐเขาไม่ยอมนอนเสียที บ่นเกี่ยวกับเจ้าของร่างกาย แล้วเมื่อคืนกินข้าวเยอะไปหน่อย เบียร์อีก
ต่างหาก ไม่ไหวเลย เมื่อไหร่จะดูแลฉันสักที นี่คือตัวอย่าง ให้เป็นตัวแทนร่างกายได้สื่อสารว่าเขาเป็นอย่างไรและ
ต้องการอะไร จินตนาการหน่อย คนละ 1 นาที ... (2 นาที) ... ก่อนจะจากกัน อยากชวนขอบคุณหรือขอโทษ
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ร่างกายตัวเองสั้นๆ ให้เพ่ือนฟัง ... (1 นาที) ... ขอบคุณกันและกันแล้วเดินต่อ ... เจอใคร ท าหน้าให้เหมือนเขา 
แล้วเดินผ่าน ถ้าเขาไม่ยิ้มเราก็ไม่ยิ้ม ... ต่อไปให้เดินหาความแตกต่างเช่น ผู้หญิง ผู้ชาย อายุ ทรงผม จับคู่หาคนที่
แตกต่าง 

เมื่อครู่เราได้น าตัวผ่านร่างกาย ตอนนี้เราอยากให้แนะน าที่ที่เราอยู่ เราผูกพันกับเขาอย่างไร เขาดูแลเรา
อย่างไร พูดถึงที่เป็นเขา เช่น ผมเป็นคนเชียงราย ผมจะเล่าแม่น้ ากกและภูเขา สิ่ งที่ผมผูกพัน สิ่งที่เป็นระบบนิเวศ
ของเรา เรารักอะไรเรา ผูกพันกับอะไร อะไรที่เป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตเรา เล่าให้เพื่อนฟังเป็นการแนะน าตัวเอง คนละ 
1 นาทีครึ่ง ... (3 นาท)ี … 

 

    
 

ลองปรึกษาครูข้างในนิดหนึ่งว่า ท าไมเราถึงต้องมาเจอคนคนนี้ คงไม่บังเอิญ ก่อนออกเดิ นทางต่อ ช่วย
บอกเขาหน่อยว่าท าไมเราถึงได้มาเจอเขา ถ้ารู้นะ หันหลังชนกันก่อน สงบนิ่ง ปรึกษาครูข้างใน คงไม่บังเอิญที่เรา
ได้มาเจอคนคนนี้ เขามีอะไรในตัวที่จะเป็นประโยชน์กับเรา ประสบการณ์ การแสดงออกของเขา ท าไมเราถึงมาเจอ
กัน หรือไม่น่าเจอกัน จะเฉลิมฉลองหรือไว้อาลัยก็ได้ พร้อมแล้วหันกลับไปช่วยบอกเขาหน่อย ... (2 นาที) ... อยาก
ให้คนใดคนหนึ่งในคู่นั่งลง มองไปรอบๆ ผมจะสัมภาษณ์อย่างรวดเร็ว ขอให้ตอบหนึ่งประโยค ท าไมถึงได้มาเจอกัน 

“แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องเมืองค่ะ”  
“ในความต่างก็มีความเหมือน มาเจอวันนี้ แม้เราจะต่างกันอย่างไร แต่เราก็มีความเหมือนที่จะมาเจอกัน

เพ่ิมเติม” 
“เราก าลังสร้างการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาคล้ายกัน”  
“ท างานคล้ายกัน”  
“คนหนึ่งมีบ้านอยู่แถววงเวียนใหญ่ อีกคนหนึ่งเคยท างานอยู่แถววงเวียนใหญ่” 
“มีความแข็งนอกอ่อนในเหมือนกัน”  
“ตอนแรกเรารู้สึกอยากคุยกับคนนี้ แล้วพอมาคุยกัน มีภูมิหลังเป็นคนอุดรฯ เหมือนกัน”  
“เครือข่ายการเรียนรู้ที่สงขลาเหมือนกัน”  
“หัวใจครับ”  
“ใครก็ได้มาเจอใครก็ได้ เพราะคัดกันมา”  
“คนหนึ่งท างานอยู่ที่บ้าน อีกคนหนึ่งเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆ”  
“ในความต่าง เรามีความเหมือนกัน การเจอกันไม่ใช่บังเอิญ เราคงจะได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันต่อไป” 
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“ธรรมชาติของชีวิต เข้าใจธรรมชาติก็เข้าใจชีวิตเพ่ิมข้ึน”  
“เป็นคนที่ต่างชื่นชมกันและกัน”  
“รัชกาลที่ 5 ครับ” 
“ธรรมะจัดสรร เหมือนว่ามาส่งสัญญาณว่ากลับบ้านได้แล้ว ไปท างานที่บ้านนะ อีกคนหนึ่งจะไปช่วยงานที่

อุดรธานี”  
“เจ้าอาณาจักรมาเจอกัน นครศรีธรรมราชมาเจอล้านนา” 
“เป็นคนอาชีวศึกษาเหมือนกัน”  
“เป็นมิตรและจริงใจ” 
“เติมเต็มกันและกัน”  
“เหมือนเราได้โจทย์ของค าว่าบ้านด้วยกัน” 

 
ณัฐฬส: มีค าว่าบ้าน จังหวัด อาณาจักร ใจ น่าสนใจไหม การมาอยู่ด้วยกัน แค่อยู่ก็มีความสุขแล้ว เหมือนกับไม่ว่า
เจอใคร นั่นคือการค้นหา เหมือนกับเราต้องค่อยๆ คลี่เปิด เราถึงจะรู้ว่าท าไมเราถึงมาเจอกัน ส าหรับบางคนที่ยังงง
อยู่ ขอให้สนุกกับความงง แล้วคุยกันต่อไป 

 
พักเบรก 
10.15-10.40 น. 
 
การรับฟังอย่างลึกซ้ึงและการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย  
 

 
 
ณัฐฬส: อยากชวนไปหาคู่สุดท้ายของตัวเอง ช่วยเอาเสื่อมาคู่ละ 1 ผืน กิจกรรมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคย
ท ามาแล้ว หลายคนอาจจะใหม่นิดหนึ่ง คนที่รู้สึกใหม่ รู้สึกแปลกๆ ทนอยู่ในดินแดนมนุษย์ต่างดาวนิดหนึ่ง 
กิจกรรมนี้เรียกว่า Deep listening จริงๆ ความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ใหม่ แต่จะอยู่ในเนื้อในตัวเราต่อเมื่อเราท า สิ่งที่เรา
เป็นคือสิ่งที่เราฝึกมาตลอด เราฝึกอะไรเราจะเป็นอันนั้น ถ้าเราคุยไป ดูเฟซบุ๊กไป เราก็เป็นอันนั้น เลยอยากจะชวน
พวกเราฝึกร่วมกัน ใช้เวทมนต์ท่ีหนึ่ง คือเราใส่ใจกับอะไร สิ่งนั้นจะมีชีวิตขึ้นมา นี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ 
จ้องมาที่มือผมหน่อย รู้สึกคันยิกๆ มีพลังงาน รับรู้ได้ เล่าง่ายๆ แค่นี้ ถ้าเราอยากให้อะไรมีชีวิต ใส่ใจกับสิ่งนั้น ถ้า
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เราใส่ใจกับความเกลียดชัง เช่น เราอาจจะเกลียดคนอ่ืน เราจะกลายเป็นความเกลียดชังไปด้วย ผมเข้าใจเลยว่า
ท าไมหลายๆ คนถึงเหนื่อย เพราะสังคม สิ่งที่เราอ่าน สิ่งที่เราเห็น เริ่มกลายเป็นตัวเรา เราเลยต้องมาฝึก มาเจอคน
ที่ดีๆ  เขาก็คาดหวังว่าจะมาเจอคนดีๆ เป็นการฝึกใส่ใจ แต่เราจะใส่ใจกับอะไร  

การฟัง ถ้าในโมเดล Deep listening จะมี 4 ระดับ  
ระดับแรก Download เป็นการด่วนสรุป เหมือนฉันเลยๆ เล่าของตัวเองกลายเป็นเปลี่ยนคนเล่า เป็นการ

ดาวน์โหลด ภาษาของทฤษฎีตัว U เรียน I in Me คือฝั่งเรายังอยู่ในโลกของตัวเอง ไม่เท่าทันการตีความ เสียงข้าง
ในดังกว่าเสียงข้างนอก ไปๆ มาๆ ฟังการตัดสินของตัวเองมากกว่า 

ระดับที่ 2 Debate อาจจะฟังได้มากขึ้น ตั้งใจฟัง แต่เพ่ือค้นหาจุดผิด พยายามหาจุดผิดเพ่ือช่วยปรับปรุง
พัฒนาเขา เป็นการฟังแบบรอจิก เคยไหม ตั้งใจฟังมาก แต่ถ้าพลาดมา โดน เป็นการฟังแบบใช้ข้อเท็จจริง มีเหตุมี
ผลไหม เข้ากันไหม คล้ายๆ กับจับผิดนิดหนึ่งโดยที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจ อาจจะเป็นคนมีเหตุผล ฉลาดมาก และอยู่
กับข้อมูลเยอะ อีกฝั่งจะถูกกรองด้วยข้อเท็จจริง เป็นอุปสรรคที่ท าให้เราไม่เข้าใจอีกฝ่าย เราฟังแต่ข้อมูล ไม่สนใจ
คนที่พูด ทันทีที่เราประท้วงอะไรกลับไปในนามของความดีงาม อีกฝ่ายหนึ่งจะเหวอเลย เราสนใจคอนเทนต์
มากกว่าคอนเน็กชั่น 

ระดับลงมาอีกนิดหนึ่ง Sensing จะเริ่มสนใจคอนเนกชั่นมากขึ้น เราเริ่มเซนส์ถึงสิ่งที่เขาไม่ได้พูด แต่อยู่ใน
ความรู้สึกของเขา โทนของเขา น้ าเสียงของเขา เราพยายามไปค้นหาว่าที่เขาพูดอย่างนี้มาจากอะไร ขยายกรอบ
ของตัวเองในการฟังเพ่ือค้นหาว่า ข้างในเขาอยากจะบอกอะไร เพราะมนุษย์ไม่สามารถเล่าหรือแสดงออกได้
ทั้งหมด ต้องอาศัยคนฟังอย่างยิ่งในการที่จะฟังเขามากกว่าที่เขาพูด เพราะภาษามีข้อจ ากัดสูงมาก เป็นระดับของ 
Sensing หรือ I in You 

ระดับท่ี 4 Generative ไม่ต้องฟัง เหมือนเข้าไปถึงเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายๆ 
คน ไม่มีเราไม่มีเขา อยู่ในเรื่องเดียวกันและดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน บางคู่อาจจะเกิดขึ้นไปแล้ว เวลาเรามีอะไร
บางอย่างที่เชื่อมร้อยกัน จริงๆ การดีเบตยังใช้ประโยชน์ได้ในการโต้วาที แล้วแต่สถานการณ์เรียกร้องให้เราต้องฟัง
ระดับไหน 
 
ประชา: ช่วงเช้าอยากให้ใช้ระดับ 2 เยอะหน่อย จับประเด็นให้ได้ และความต่างจะช่วยให้ปัญญาอย่างงอกงาม 
ไม่ใช่จับผิด โต้เถียงให้เป็น จะท าให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาของกลุ่ม 
 
ณัฐฬส: ดีเบตคือการทุบชิ้นส่วนความคิดที่ไม่ดีออก เลือกส่วนที่ดีที่สุด ถ้าท าอย่างมีทักษะ เราจะได้เนื้อหาและ
ประเด็นที่คมชัด โดยที่ความสัมพันธ์ไม่เสีย ท าอย่างไรที่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ในความรู้สึกของความเคารพความ
แตกต่าง วันนี้เราจะมาฝึกใส่ใจ เราจะเอาความใส่ใจไปวางไว้ไหน ตรงนั้นก็จะมีชีวิต ถ้าใส่ไปไปที่เหตุผลก็จะอยู่ที่
เหตุผล ถ้าเราใส่ไว้ที่ความรู้สึกและความปรารถนาลึกๆ ของเขา ความสัมพันธ์ของเราก็จะเติบโต 

นี่คือแผนที่ในการฟัง เราจะฟังอะไร ค าพูดส่วนใหญ่จะแสดงออก เป็นตัวแทนความหมายตามทฤษฎีเขา
บอกว่า 7% แต่ถ้าจะรู้ความหมายมากกว่านั้น เราต้องสังเกตโทนเสียงว่ามีความหมายกับเขามากขนาดไหน อยู่ใน
โทนเสียง 38% สีหน้าท่าทาง 55% Nonverbal สะท้อนถึงความรู้สึก สะท้อนถึงสิ่งที่เขาให้คุณค่าและความหมาย 
บางทีเราสื่อสาร เราใช้เท็กซ์คุยท าไมยังทะเลาะกัน เพราะไม่ได้เห็น 93% ที่เป็นความหมาย คุยกันเรื่องทั่วไปได้ 
สวัสดีวันจันทร์ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นกันและกันเรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่
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เพราะเป็นการคุยกันผ่านตัวหนังสือ เป็นการฝึกใส่ใจกับท้ังหมด บางทีเขาบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เสียใจ ผ่านไปแล้ว ไม่
เสียใจเลย (แต่น้ าเสียงเสียใจ) มีสิ่งที่อยู่ข้างใน พูดอย่างหนึ่งแต่จริงๆ ข้างในเป็นอย่างไร บางที่เราต้องฝึกฟัง อย่า
หลงไปโดนหลอกด้วยค าพูด เพราะบางทีเราก็ทะเลาะกัน เข้าใจผิดผ่านค าพูดเยอะ เราต้องเห็นทั้งหมด ต้องใช้ตา
ในการฟัง ไม่ใช่หูอย่างเดียวว่าเขายังเสียใจอยู่ งานนี้น้องท าให้พ่ีได้ไหม “ก็ได้พ่ี” ท าด้วยความสุขใช่ไหม “ใช่” 
(กระแทกเสียง) แล้วเราจะบอกว่าทีมมีความสุขหรือถ้าเราเป็นผู้น า ชวนพวกเราฝึกการฟังยังใส่ใจ 

 

    
 
ชวนพวกเราหันหลังชนกัน อาศัยข้างหลังให้เป็นโซฟาหรือต้นไม้ ชวนพวกเราเดินทางไปกับผมนิดหนึ่ง 

เป็นการเดินทางย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของชีวิตเราเอง ในวันที่เราเกิด ในวันที่เราสัมผัสโลก อากาศครั้งแรก วัน
นั้นเป็นอย่างไรบ้าง เรารู้สึกอย่างไร ได้ยินเสียงร้องไห้ เสียงดีใจของแม่เราไหม หลังจากการเกิดของเรา บรรยากาศ
ในห้องตอนนั้นเป็นอย่างไร … หายใจเข้าลึกๆ บางทีสมองเขาอาจจะจ าไม่ได้ แต่ร่างกายเรายังจ าได้ถึงความ
เจ็บปวดครั้งแรกที่เราร่วมกับแม่ท่ีต้องผ่านช่วงเวลาท้าทายที่สุด ความเป็นความตายของชีวิตเรา ก าเนิดออกมาเป็น
เรา ได้รับการโอบอุ้ม เกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กน้อยคนนี้เติบโต ค่อยๆ จินตนาการให้เห็นภาพ  
อาจจะห่างไกลมากกับชีวิตปัจจุบันของเรา การนึกถึงคนที่มีความหมายที่มีส่วนสร้างเรา คือการให้พลัง ให้
ความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เราได้รับ  

แล้วภาพของเด็กน้อยคนนี้ ค่อยๆ เติบโต กล้ามเนื้อค่อยๆ ยืดขยายออก วันที่เราพลิกตัวได้ เราคงจ าไม่ได้ 
แตแ่ม่หรือพ่อหรือคนท่ีเลี้ยงเรามาคงยังจ าความดีใจ ความตื่นเต้นของเขาได้ว่าเขารู้สึกอย่างไร 

จ าได้ไหมว่าวันแรกที่เราไปโรงเรียนเรารู้สึกอย่างไร ตื่นเต้น กลัว หรือดีใจขนาดไหน บางคนอาจจะเติบโต
มาในบ้านที่ล าบาก เราได้เห็นคนที่บ้านท างานหนักเพ่ือที่จะเลี้ยงครอบครัวและตัวเราให้อยู่รอดปลอดภัย ให้ได้ไป
โรงเรียน 

เพ่ือนสนิทของเราคือใคร คนที่ช่วยยืนยันว่าเรามีคุณค่าความหมายกับเขาในภาษาแบบเด็กๆ เราเริ่มมีคน
ที่เราชื่นชมไหม ... สิ่งที่เราท้าทาย การเติบโตเป็นวัยรุ่นของเราคืออะไร เราจะเริ่มความขัดแย้งกับคนที่บ้าน เราเริ่ม
หาที่ทางของตัวเองไหม มีอะไรบ้างที่เป็นความฝันของเราในฐานะเด็กคนหนึ่ง 

ความรักครั้งแรก ความหลงใหล แอบชอบ หรือแม้แต่ความผิดหวัง ที่อาจจะยังอยู่ในใจเรา ... บางคน
อาจจะล าบาก แต่นั่นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา ค่อยๆ เติบโตมา เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความน่า
ประหลาดใจ เต็มไปด้วยสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้  
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เราเริ่มพัฒนาความสนใจของเราเอง อาจจะทางสังคม ศาสนา หรือวิชาชีพ ค่อยๆ ถามตัวเองว่า เส้นทาง
เดินของเรานั้นมีใครมาสนับสนุน เกิดเหตุการณ์อะไรที่ท้าทายมากส าหรับเรา ยากมากส าหรับเรา จนเราแทบจะ
รู้สึกไม่ไหว 

ทุกอย่างไม่ว่าอุปสรรคหรือแรงสนับสนุน มีส่วนช่วยก่อรูปสิ่งที่อยู่ในตัวเราให้เติบโต สิ่งนั้นคืออะไร ... 
ค่อยๆ ลืมตา ตอนนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ท า 2 อย่าง หนึ่ง เราจะได้ฝึกเล่าเรื่องของตัวเองในทางที่เป็น

การค้นหา เล่าไปเราก็ได้ยินเสียงตัวเองไป และได้ค้นพบด้วย เป็น Self reflection อย่างหนึ่ง สอง เราจะฝึกรับฟัง
กันและกันอย่างใส่ใจให้คุณค่า ให้พลังชีวิตกับเพ่ือนและเรื่องราวของเขา 

ชวนพวกเราหันหน้าเข้าหากัน มองหน้ากันนิดหนึ่ง ยื่นมือสัมผัสมือกับเพ่ือนที่อยู่ตรงหน้า สัมผัสเป็น
เรื่องราว เราสัมผัสได้ไหมถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่น ความนุ่ม ความกระด้าง ความกร้าน
ที่ผ่านโลก ผ่านชีวิต อยู่ในเนื้อในตัว เราจะมองตาหรือหลบตานิดหนึ่งก็ได้ สิ่งที่มองเห็นมากกว่าสายตาคือหัวใจ 
ขอให้เราเปิดหัวใจของเรา นี่ให้เป็นโอกาสยากยิ่งที่เราจะได้ยินเรื่องราวในวัยเด็กของกันและกัน และผู้คนในชีวิต
เขา ที่เขารัก โอกาสหรืออุปสรรคที่เข้ามา ที่ท าให้เขาเป็นเขาในวันนี้ อยากจะชวนพวกเราฝึก Deep listening ที่
เป็นการสร้างภาชนะบรรจุที่มีพลังในฐานะทักษะหนึ่งของมนุษย์หรือผู้น า ผมจะให้เวลาคนหนึ่งเล่า 7 นาที ถ้า
ผู้ชายผู้หญิง ให้เริ่มจากผู้ชายเล่าก่อน ถ้าเป็นคู่ผู้หญิง ให้ตกลงกันเองว่าใครอยากจะเล่าก่อน มีอีกคนหนึ่งจะเป็น
คนฟังอย่างใส่ใจ ฟังเหมือนกับเข้าไปนั่งในใจเขา สังเกตอาการกิริยา บางอย่างเขาอาจจะไม่ได้พูด เราต้องเขียนเอา
เอง ถามได้แต่อย่าชอบซักไซ้จนเขาไม่ได้เล่า เพราะเราอยากรู้เยอะเกินไป ให้เขาเป็นเหมือนสายน้ าที่มีเส้นทางไหล
ของตัวเอง ค าถามของเราหมายถึงช่วยส่งเสริมให้เขาได้เล่าลึกข้ึน มีรายละเอียดบางอย่างที่ส าคัญ นี่เป็นการท าบุญ
แบบที่บอกคือการให้คุณค่ากันและกัน จะปล่อยมือก็ได้ นั่งสบายๆ  
 

(จับคู่เล่าเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนให้เพ่ือนฟัง – 7 นาที) 

 
 

อะไรท าให้เราเล่าได้มากขนาดนี้ การฟังของเขามีผลกับเราไหม แค่พยักหน้าก็ช่วยเรานะ อยากให้คนฟัง
เป็นอย่างไร ฟังได้ระดับไหน บางทีเข้ามาแตะในใจเราลึกเลย เราสังเกตไหมว่าสิ่งที่เขาเล่า ออกมาพร้อมกับน้ าเสียง 
แววตา ค าพูด ผมอยากให้เราเป็นกระจกวิเศษ ช่วยสะท้อนกลับว่า สิ่งที่เราได้ยินเรื่องราวของคู่ของเรา เป็นอย่างไร 
ไม่ใช่วิเคราะห์ แต่พยายามสะท้อนให้เป็นการเอ็มเพาเวอร์เขา เช่น ชีวิตของคุณ เจอความล าบากเยอะมาก แต่ไม่
น่าเชื่อเลยว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะเรียนรู้ที่จะเติบโตท่ามกลางความยากล าบากมาได้ นี่คือการสะท้อนกระจกวิเศษ คือ
การสะท้อนของเราควรจะช่วยเขาก่อประกอบคุณค่าข้างในของตัวเองออกมา นอกจากฝึกฟังแล้ว ฝึกสะท้อน
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กลับไปในฐานะท่ีเป็นของขวัญให้กับเพ่ือน ว่าเราได้ยินอะไรที่เป็นความงดงาม ความเข้มแข็ง เล่าให้เขาฟัง อาจจะ
เอาทีละช่วงๆ ส่วนเจ้าของเรื่องช่วยรับฟัง  
 

(ผู้ฟังสะท้อนคุณค่าและความงดงามที่เห็นในตัวผู้เล่า - 4 นาท)ี 
 

 
 

บางคนรู้สึกว่าสะท้อนเล่ากลับมาได้ดีกว่าเราเล่าอีก ดูดีมาก ลองให้ความรู้สึกเฉลิมฉลองหน่อย 1-5 
เจ้าของเรื่อง รู้สึกว่าได้รับการสะท้อน การรับฟังได้มากขนาดไหน ...  

อยากให้เจ้าของเรื่องให้ฟีดแบ็กกระจกหน่อยว่า เขาท าอะไรให้ดี อะไรที่มีผลดีกับเรา แล้วการสะท้อนของ
เขา ค าไหนที่มีพลัง ช่วยบอกเขานิดหนึ่ง ... (1 นาท)ี ...  

ผมอยากจะชวนท าต่อเลย สลับข้าง อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายเล่าบ้าง คนฟังรู้แล้วว่าจะต้องท าอะไร ไม่ต้องหา
อะไรมาจด สิ่งที่จะประทับจดจ าได้ดีคือหัวใจเราเองที่อยากจะรับฟัง สิ่งที่จะปรากฏคือปาฏิหาริย์ ของการฟัง ใคร
สักคนที่ฟังเราได้ลึก สิ่งที่เราอยากบอกเล่าแสดงออกมา ซึ่งบางทีมาพร้อมกับน้ าตา ที่สะท้อนถึงคุณค่าที่เราให้กับ
บางสิ่งบางอย่าง ไม่ใช่สะท้อนถึงความอ่อนแอ อยากให้พ้ืนที่ 3 วันนี้ เป็นพ้ืนที่ที่มีความหมาย ที่ความรู้สึกข้างใน
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะหรือร้องไห้ จะได้มีพ้ืนที่ สร้างพ้ืนที่ให้กันและกัน แล้วช่วยกันประคองด้วยความ
เมตตากรุณาและความกล้าหาญ 
 
ประชา: กล้าที่จะอยู่กับเพ่ือนแบบปัจจุบันขณะ รู้กาย รู้ลมหายใจของเราตลอด จะช่วยให้อยู่กับปัจจุบันขณะได้ดี 
 

(สลับบทบาทเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองให้เพ่ือนฟัง - 7 นาท)ี 
 

อยากให้เป็นกระจกวิเศษหน่อย ว่ามีอะไรที่เป็นแก่นในชีวิตเรา เราจับได้ไหม เราเห็นไหม ความรู้สึกที่
แสดงออกมา เขาแคร์อะไร เขารักอะไร เด็กน้อยคนนี้มีความฝันอะไร ลองช่วยสะท้อนกลับให้เขาได้เห็นความงาม
บางอย่างบนเส้นทางของเขา 
 

(ผู้ฟังสะท้อนคุณค่าและความงดงามที่เห็นในตัวผู้เล่า - 4 นาท)ี 
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เขาสะท้อนกลับเป็นอย่างไร น่าทึ่งขนาดไหน บางคนให้ 10 เลย ให้ฟีดแบ็กเพ่ือนนิดหนึ่งว่า การฟังของ
เขาช่วยเราได้อย่างไร และการสะท้อนของเขามีค าไหนที่โดนใจ ช่วยเจียระไนชีวิตเราให้งามกว่าที่เราคิด เชิญ
ครับ ... (1 นาท)ี ... 

อย่าชวนพวกเราเก็บเกี่ยวนิดหนึ่ง เหมือนพวกเราเป็นชาวไร่ชาวสวน เราได้หว่านเราลดน้ า ตอนนี้เราท า
กิจกรรมแล้วมีผลออกมา ที่แต่ละคนได้เสพกับมัน ได้กิน อยากให้แบ่งปันนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องเล่าเรื่อง
ของเพ่ือน แต่อะไรดีๆ ที่เกิดขึ้น อยากชวนแบ่งปันในวงใหญ่ ทุกครั้งที่เราแบ่งปันเราจะได้ดื่มกินอีกรอบหนึ่งที่ใหญ่
ขึ้น ทุกคนจะมีส่วนช่วย อาจจะไม่ต้องพูดทุกคน แต่อยากฟัง คู่ไหนอยากแบ่งยกมือเลยครับ 
 

   
 
ผู้เข้าร่วมชาย: กิจกรรมนี้ท าให้ได้เห็นหลายอย่าง บางอย่างที่พูดออกมาไม่ได้เลย แต่สีหน้าท่าทาง สิ่งที่ส่งมา
เหมือนกับพลัง มันรับรู้ได้อีกทางหนึ่ง และการมีโอกาสสะท้อนกลับ เหมือนกับได้สร้างความสัมพันธ์กับการสร้าง
ความมั่นใจ และได้เห็นว่า จริงๆ เป็นค าพูดนิดเดียวเอง แต่ท าให้เขาได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการท างานในอนาคตที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งเหมือนผลบุญมหาศาลมากที่เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งส าคัญในชีวิตของเขาต่อไปครับ 
 
ณัฐฬส: ค าเล็กๆ แต่งานใหญ ่
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: พ่ีเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ถูกตีกรอบ ถูกบังคับให้ท า แล้วพ่ีเขาจะแอบออกนอกลู่นอกทาง ส่วน
หนูจะเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่คาดหวังอะไรเลยและเป็นครอบครัวที่แตกแยก แต่เราสามารถเติบโตด้วย
ตัวเองขึน้มาได้ แต่พี่เขาจะชอบแอบออกนอกลู่นอกทาง ชอบแอบท าผิด หนูกลับมาวิเคราะห์เด็กในปัจจุบัน ถ้าเขา
เจอปัญหาแบบนี้เขาจะเติบโตอย่างไร ทุกวันนี้คิดว่าการศึกษาถูกบังคับ ครูบังคับให้เด็กท าอย่างโน้นอย่างนี้ เด็ก
เลยออกนอกลู่นอกทาง หนูมองไปในประเด็นเรื่องห้องเรียน ที่เราบังคับเด็กมากเกินไป 
 
ณัฐฬส: คุยเรื่องชีวิตมาวิเคราะห์การศึกษาต่อได้อีก ขอบคุณมาก เกิดพลัง ขนาดพูดน้ าเสียงสั่นเครือเลย มันโดนใจ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ท ากิจกรรมเมื่อกี้ บางทีเราก็รู้สึกว่าเรารู้ตัวเอง เราสังเกตตัวเอง เราเข้าใจตัวเองเยอะเหมือนกัน แต่
จริงๆ คนอ่ืนจะเห็นเราเยอะกว่าก็เป็นไปได้ คือเราไม่รู้ตัวว่าบางทีเราแสดงบางอย่างออกไปในขณะที่เราเล่าหรือเรา
พูด ความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่ได้พูดออกไปเอง แต่แสดงออก ถ้าไม่มีใครมาฟังเรา อาจจะจับตรงนั้นไม่ได้เลย แล้ว
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เป็นสิ่งส าคัญที่เราแสดงออกตลอด แต่เราไม่เคยเห็นมัน เลยรู้สึกว่าการมีคนฟัง น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วน
หนึ่งของการที่เราต้องเติบโต เพราะเราเห็นตัวเองไม่ได้ทั้งหมด 
 
ณัฐฬส: แล้วมีค าพูดอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดกลับมาที่โดนมาก 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จริงๆ ไม่ค่อยยอมรับว่า ชีวิตมีความสุขได้ เหมือนกับว่าเราถูกเลี้ยงดูในครอบครั วที่ไม่ต้องสุขนะ 
ต้องกดดันตัวเองตลอด สบายไม่ได้ โอเคไม่ได้ ต้องไปๆ ๆ แต่สิ่งที่เพ่ือนสะท้อนคือท่าทีของเราออกมาตลอดว่า เรา
มีความสุขกับการที่เราสบายๆ ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากใช้ ท าให้เราเห็นว่าจริงๆ มันอยู่กับเรา ท าให้เราต้องยอมรับ
ว่ามันอยู่และเราต้องเห็นมัน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนแรกกดดันเพราะน้องเขาเล่าสตอรี่ดีมาก วิธีการเล่าเรื่องมีล าดับ พอถึงตัวเองเล่า พูดไม่รู้เรื่อง 
เล่าไม่เป็นเรื่อง มีความกดดัน เพราะเล่าไม่เป็นเรื่อง แต่ตอนท้ายๆ พอสักพักเหมือนเราเริ่มสบายใจ เริ่มจับคีย์ที่
จริงๆ แล้วอยากเล่า แล้วเวลาหมด แต่น้องบอกว่าอยากเล่าต่อไหม เหมือนมีอะไรต่อ เราก็เล่า เลยพูดออกไปอยู่ค า
หนึ่ง คือเรามีปมอย่างหนึ่งเราจ าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตไม่ได้ แต่น้องสะท้อนว่า แต่พ่ีจ าความรู้สึกได้ สิ่งนั้นดี
แล้ว ส าคัญแล้ว แล้วพ่ีพยายามเอาความรู้สึกนั้นมาสร้างให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะจ าเรื่องไม่ได้ก็
ไม่เป็นไร เป็นคีย์ที่ปลดล็อก เพราะท าไมฉันจ าไม่ได้ว่าเคยไปเที่ยวอเมริกา อีกค าหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอยากท าอะไร
ดีๆ แต่ไม่แน่ใจว่าท าถูกไหม เขาก็บอกว่าพ่ีรู้ค าตอบทุกอย่างอยู่แล้ว แต่อาจจะขาดความมั่นใจ รู้สึกปลดล็อกเลย 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนแรกพ่ีเขาบอกว่าเป็นคนอาชีวะเหมือนกัน แต่คุยแล้วมีความเหมือนกันอะไรเยอะกว่านั้น พ่อ
ผมเป็นช่าง พ่อพ่ีเขาก็เป็นช่างเหมือนกัน ชีวิตต่อสู้ดิ้นรนพอสมควร มีความเป็นครูเท่าที่ผมมี น่าจะเป็นครูคล้ายๆ 
กัน แล้วสิ่งที่ได้จากการคุยกันมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ผมสรุปกับตัวเองออกมา คือชีวิตไม่ต้องสุขอย่างเดียวหรือทุกข์อย่าง
เดียว ชีวิตมีทั้งสองด้าน ทั้งสุขและทุกข์ อีกเรื่องหนึ่งคือ เราอย่าโทษตัวเอง แล้วผมก็คิดว่าเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นแล้ว 
เรากลับไปแก้ไขไม่ได้ ไม่ต้องโทษตัวเอง มีมุมอะไรที่เป็นเรื่องดีๆ อยู่ เราพยายามมองมุมที่ดี  
 อีกเรื่องหนึ่ง คิดเห็นตรงกันพ่ีเขาพูดประโยคมา แล้วผมคิดตรงกัน เรื่องบางเรื่องเราพูดกับสามีหรือภรรยา
ตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่ใกล้ตัวเกิน ไม่ใช่ความลับอะไรด้วย แต่พูดไม่ได้ บอกไม่ถูก ผมต้องอธิบายก่อน ไม่ใช่ความลับ แต่
เป็นเรื่องความรู้สึกบางอย่าง ถา้เราพูดแล้วเหมือนท าให้เขาทุกข์ไปด้วย เราไม่ใช่คนดี แต่อยากแบกรับไว้คนเดียว  
 
ณัฐฬส: เรามาช่วยกันสร้างเซฟคอนเทนเนอร์ ถูกสร้างโดยคนแปลกหน้าทั้งนั้น แต่คอนเทนเนอร์นี้จะท าให้เรารู้จัก
กัน รู้จักตัวเองมากขึ้น และเราสนิทกันได้ในเวลาที่รวดเร็วมากและมีความหมายมาก จริงๆ แล้วไม่ต้องใช้อะไรที่
พิเศษพิสดาร เราสามารถสร้างได้ นอกห้องนี้ก็ได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนแรกที่พ่ีณัฐถามว่าสองคนมาเจอกันได้อย่างไร ให้คิดความเชื่อมโยง ยังนึกไม่ค่อยออก แต่
หลังจากคุยกัน กลายเป็นว่าชีวิตเราคล้ายๆ กัน ตั้งแต่เรียนวิทยาศาสตร์มาเหมือนกัน ไม่ได้จบครูมาโดยตรง แต่ได้
มีโอกาสเป็นครูและมีความสุขในการสอน และมีวิธีคิดคล้ายๆ กัน เลยเข้าใจว่าท าไมต้องมาเจอกัน 
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ณัฐฬส: แล้วดีอย่างไรที่มาเจอความเหมือนกันตรงนี้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ต่างคนต่างสะท้อนคุณค่าที่เราเห็นจากเรื่องที่ฟัง บางครั้งเวลาเราท าอะไรแบบนี้ เราอาจจะไม่รู้หรอ
กว่า คุณค่าจริงๆ ที่อยู่ในเรื่องเล่าเป็นอย่างไร เพราะเราไม่เคยเห็นตัวเอง แต่การมีคนฟังแล้วจับได้ว่าคุณค่าตรงนั้น
คืออะไร ท าให้มีความสุขขึ้นมา 
 
ณัฐฬส: ผมอยากสรุปสิ่งที่ฟังจากพวกเรา สิ่งส าคัญคือการฟังท าให้เราได้เพ่ือนในตัวเอง และเราทุกคนมีแนวโน้มที่
จะมองไม่เห็นคุณค่าที่อยู่ในตัวเอง ในเรื่องราว เราต้องการสักคนสะท้อนให้เราเห็น มีพลังมาก อีกอย่างหนึ่งคือ 
การที่เราได้เปิดให้กับคนที่เราอาจจะไม่รู้จัก อาจจะท าให้เรามีอิสระที่จะถ่ายทอดที่จะระบายสิ่งที่เป็นความทุกข์ได้
มากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่รัก แต่เป็นเพราะไม่อยากให้เขาทุกข์ ซึ่งผมคิดว่ามีประเด็นมากๆ 
ว่า บางทีเราถูกกดดันให้ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวต้องอยู่รอดเฉพาะหน้า เราก็ไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังเรื่องของเรา ทั้งๆ 
ที่ผมรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่ต้องการสังคมและชุมชนในการสนับสนุน ผมอยากชวนคู่ของเราไปจับกลุ่มกับ
คู่ข้างๆ เอาสัก 6 คน นั่งล้อมวงกันหน่อย ... 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: มีค าถาม ถ้าสมมุติเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ท ากิจกรรมแบบนี้ เล่าแบบนี้ ผลจะออกมา
คล้ายๆ กันหรือแตกต่างกัน 
 
จับกลุ่ม Home base 
ณัฐฬส: ได้เหมือนกันแต่ต้องมีเฟรมที่ชัดเจน และอาจจะต้องท ากิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพราะคนที่อยู่ใน
องค์กรเดียวกันขึ้นอยู่กับสถานภาพ ถ้าเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยอคติและการแบ่งแยก ก็ต้องท าด้วยความ
ละเอียดอ่อน เราอาจจะมีกิจกรรมมากกว่าแค่ให้คนมานั่งคุยกัน แต่ท าได้และจะช่วยลดช่องว่าง องค์กรที่ยังไม่ได้มี
บาดแผลมาก ประสบการณ์ของผมยิ่งดีเลย จะได้ยิ่งกระชับความสัมพันธ์ กิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์นอกจาก
เกมหรืออะไรสนุกๆ แล้ว การเข้ามารับฟังลึกๆ แล้วค้นพบแกนที่คนปกติไม่ได้เล่ามีค่ามาก มีอยู่แล้ว เพียงแต่เรา
ต้องจัดให้ 

อยากให้ขอให้เรียกกลุ่มเราว่าเป็น Home based เป็นบ้านในช่วง 3 โมดูล อยากให้เราแนะน าคู่ Deep 
listening ของเราให้วงรู้จักเพ่ือนของเราอย่างรวดเร็ว ให้รู้จักตัวตนสันดานโคตรเหง้าใน 1 นาทีข้อดีของเพ่ือนคือ
อะไร และเราจะได้ใช้กลุ่มเป็น Home base ที่จะเอามาท ากิจกรรมร่วมกัน มาสะท้อน 
 

(จบักลุ่ม Home base 6 คน แนะน าเพ่ือนให้วงรู้จัก – 6 นาท)ี 
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หาชื่อกลุ่มสัก 1 ชื่อและขอสัญลักษณ์ด้วย 
 
กลุ่ม Come Home เพราะบ้านเราอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองท่ีใจ 
 

 
 
กลุ่มปรุงสุขให้เต็ม ในกลุ่มเรา ร่วมกันว่าสิ่งที่เราต้องการคือความสุข และความสุขของแต่ละคนจะมีส่วนผสมที่ไป
ท าให้แต่ละคนมีความสูงแตกต่างกัน คือต้องปรุงเพ่ือให้เกิดความสุขและเติมเต็มซึ่งกันและกัน 
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กลุ่ม Positive Espresso ส่วนใหญ่ท าเรื่องเกี่ยวกับ Positive Psychology ท าเกี่ยวกับเรื่องเชิงบวกและมี
เจ้าของร้านกาแฟ คอนเซ็ปต์คือตั้งใจมาส่งพลังบวกให้กับคนอ่ืนและอย่าลืมส่งพลังบวกให้กับตัวเองด้วยการจิบ
กาแฟ 
 

 
 
กลุ่มเนื้อนาบุญ มาจากในเนื้อในตัวของพวกเรา เราตั้งใจจะเป็นผืนนาเป็นที่ปลูกหว่าน เป็นฐานของก าลังบุญที่เรา
จะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ในแผ่นดินไทย 
 

 
 
กลุ่ม Touch the Future ทั้งหมดเป็นครู เรามองว่าเราเป็นคนโชคดี คือเราได้สัมผัสอนาคต เพราะว่าเด็กที่อยู่ใน
มือเราคืออนาคตทั้งหมด 
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กลุ่มดอกหญ้า เราไม่ต้องสวยเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ แต่ในทุ่งดอกหญ้าก็สามารถงดงามได้ในพ้ืนที่ธรรมดาๆ ที่มอง
ความงามว่าเป็นความพิเศษได้เหมือนกัน ส่วนท่าที่ไม่เหมือนกันเพราะหญ้ามีหลายสายพันธุ์ในแตกต่างกัน  
 

 
กลุ่ม Happy ++ เราอยากจะสร้างพลังบวกให้กับทุกๆ คนรวมถึงกลุ่มของพวกเราเองด้วย เราจะสร้างสิ่งที่ดีๆ ให้
ขยายออกไปเรื่อยๆ  
 

 
 
ณัฐฬส: นี่จะเป็นโฮมเพจของเราที่จะใช้เป็นฟอร์แมต เป็นวงกลมที่เราจะมาสะท้อนความคิดเห็นหรือให้ย่อย
บทเรียนและประสบการณ์ที่เราได้รับมา ช่วยสนับสนุนกันและกันในการเรียนรู้ในเส้นทางสามโมดูลนี้ อาจจะเป็น
โอกาสให้เราได้เรียนรู้จากเพ่ือนๆ ในวงด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจ ากัดอยู่แค่ในวงนี้ ทั้งหมดคือเพ่ือนกัน
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และอาจจะเป็นที่ที่เราได้ฝึก ทุบต่อยตบตี มีความขัดแย้งกันเล็กๆ น้อยๆ ได้ถ้าเราอยากจะแสดงออกที่เรียนรู้จาก
ความขัดแย้งด้วย 

เรื่องความขัดแย้งเราค่อยว่ากันทีหลัง แต่ทุกที่ต้องมี Safe space แข็งแรงพอที่จะได้ส ารวจอะไรใหม่ๆ ที่
ที่อ่ืนเราอาจจะท าไม่ได้ ชวนพวกเราไปทานข้าว แล้วกิจกรรมตอนบ่ายจะมี Body scan  
 
พักเที่ยง 
12.30-13.30 น 
 
ผ่อนพักตระหนักรู้ 30 นาที 
 

 
 
โยคะคู่ 
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เดินข้ามเส้น (Crossing the line) 
 

 
 
ประชา: กิจกรรมต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะได้รู้จักตัวเอง รู้จักเพ่ือนอีกแบบหนึ่ง ผมกับณัฐจะพูดค าค าหนึ่ง ถ้า
เป็นเรา ใช่เรา ให้เดินข้ามเส้นกลางมา เช่น ถ้าผมบอกว่าผู้ชาย ใครเป็นผู้ชายให้เดินข้าม “ให้เราตีความเอง ไม่ต้อง
ถามเราว่าหมายความอย่างไร” เรื่องที่เกิดบนเวทีเราไม่เอาไปพูดข้างนอก เป็นเรื่องในวงของเรา และถ้าหากว่าพูด
บางเรื่องที่เราไม่พร้อมจะเดินออกไปก็ไม่ต้องเดิน เช่น ผมเป็นคนเจ้าชู้ เราเจ้าชู้ แต่เราไม่พร้อมจะเดินออกไปก็ไม่
ต้องเดิน “เป็นการเคารพตัวเอง สิ่งที่เราเป็น แล้วเราเลือกแสดงออกมาได้ ผ่านการเดินของเรา การเดินเป็น 
statement แต่ละก้าวให้อยู่กับความรู้สึกตัวเอง การยืนอยู่กับที่ก็เป็น statement ด้วย เมื่อเราเดินข้ามเส้นไปฝั่ง
โน้น แล้วกลับหลังหันมา ดูเพื่อน อีกฝั่งก็มองมา” ถ้าใช่เราถึงเดิน ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเดิน รายการนี้ไม่ถ่ายวิดีโอ  
 

   
 
เป็นลูกชาวไร่ชาวนา 
ก าพร้าพ่อหรือแม่ 
พ่อแม่แยกทางกัน 
คุ้นเคยกับความขัดแย้งในครอบครัว 
เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น 
เคยมีความขัดแย้งกับพ่อหรือแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้าน 
ฉันถูกครอบครัวลงโทษโดยไม่ยุติธรรม 
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เคยโดนครูท าโทษจากไม้เรียว 
เป็นเด็กเรียนเก่ง เด็กหน้าห้อง 
ไม่จบปริญญาตรี 
เคยมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน 
เคยอกหัก 
ไม่เคยอกหัก 
เคยหักอกคนอื่น 
เคยใช้สารเสพติด 
ชื่นชอบการพนัน 
เคยประสบกับปัญหาหนี้สิน  
ฉันได้เลือกอาชีพที่ฉันรัก 
เคยใช้ยานอนหลับ 
ฉันเป็นโสด 
เคยถูกละเมิดทางเพศ 
เคยหย่าร้าง 
อยากมีลูก 
ระหว่างความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดง ฉันเป็นเสื้อเหลือง 
ระหว่างความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดง ฉันเป็นเสื้อแดง 
ระหว่างความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดง ฉันไม่เลือกข้าง ไม่เป็นทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดง 
ฉันคิดว่าฉันเป็นนักสังคมนิยม 
ฉันเชื่อในการรักษาสถาบันเก่าแก่ของสังคม 

 
ประชา: ใครมีประเด็นที่อยากพูด พูดเลย 

 
ฉันเคยคิดท าร้ายหรือประทุษร้ายครู 
ฉันเคยคิดฆ่าตัวตาย 
 

พักเบรก 
15.50-16.05น. 
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ถอดบทเรียนการท างานที่ผ่านมา เส้นทางชีวิต การเติบโตด้านใน และการรับใช้สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (The 
Mythical Path of Hero’s Journey)  
 
ณัฐฬส: เมื่อครู่เราได้กิจกรรมเดินข้ามเส้น Crossing the line จริงๆ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Diversity line เส้น
ความแตกต่างหลากหลาย เป็นการฝึกที่จะเรียนรู้และยอมรับประสบการณ์และสิ่งที่แตกต่างหลากหลาย จะเห็นว่า
แต่ละโจทย์มีหลายครั้งที่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงกับการโดนตัดสิน เวลาเราเดินจะเผชิญหน้ากับสังคม หันหลังกลับมา
เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่า เมื่อเช้ายังจับมือกันอยู่ดีๆ อาศัยความกล้า การสร้างข้างในตัวเอง ยิ่งตอนหลังเป็น
เรื่องการเมือง บางคนอาจจะสั่นด้วยซ้ า นี่เป็นการสร้างวุฒิภาวะข้างในที่หนักแน่นพอที่จะเข้าใจและยอมรับความ
เจ็บปวดที่อยู่ในตัวเราด้วยและอยู่ในตัวเพ่ือน เห็นความเป็นมนุษย์ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เคยมีผลในทางลบไหม 
 
ณัฐฬส: ถ้าท ากับวัยรุ่น ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีและเขาต้องทราบเจตนา ไม่อย่างนั้นก็อาจจะเอามาใช้ในการบูลลี่
กันได้ จริงๆ เครื่องมือนี้ถูกใช้ในอเมริกา ตั้งเป้าหมายเพ่ือลดความรุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างของเพศผิว 
สถานะทางเศรษฐกิจ โรงเรียนอเมริกามีความรุนแรงเยอะมาก อาศัยความแตกต่างท าร้ายกัน กิจกรรมนี้ถูก
ออกแบบให้ข้ามความแตกต่าง และให้เกิดความเห็นใจ ผมไม่รู้ว่าพวกเรารู้สึกไหมว่ามีความเห็นใจ มีความทึ่งความ
กล้าหาญของเพ่ือนด้วย ได้เผชิญหน้ากับตัวเอง ส าหรับหลายๆ คนเกิด Healing effect ไม่เคยพูดออกมาเลย วันนี้
ได้พูด ที่นี่เป็นตัวแทนของสังคมที่ฉันกลัวมาตลอด เยียวยา จบ หลายคนจะรู้สึกอย่างนั้น บางคนนึก ไม่ถึงเลยว่า
ตัวเองเก็บอันนี้มา เห็นเพ่ือนเดิมแล้วเราก็มี นี่คือ Community healing แต่ถ้าท าด้วยไม่ระวังอาจจะเกิดผลเสีย
เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกตัดสิน ที่อเมริกามีโครงการตั้งเป้านักเรียนจ านวน 1 ล้านความต้องเข้ากิจกรรมนี้ เขา
ต้องการลดความรุนแรงและบูลลี่ในโรงเรียนมัธยม แต่คนท าต้องถึง ต้องท ากิจกรรมอย่างอ่ืนมาก่อน กิจกรรมเมื่อ
ครู่มีเพาเวอร์กับพวกเราใช่ไหม 
 
ประชา: มีหนังเรื่อง Freedom Writer ดูตัวอย่างในหนังเรื่องนี้ก็ได้ 
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ณัฐฬส: ถ้าพวกเราท ากิจกรรมกับเยาวชนนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่น่าเรียนรู้ เข้าใจกลไกของมันก่อน ผมคิดว่าเป็น
กิจกรรมที่ท าได้และมีผลกระทบสูง ท าให้เด็กที่อยู่ในเงามืดเข้ามาอยู่ในแสง และช่วงต่อไปคือ เราต่อไปแต่ละคนมี
เส้นทางชีวิตเป็นเหมือนกับคนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ไม่ได้อยากจะมาท างานทางสังคม ไม่ได้ต้องการมาเป็นคนดี
มากมาย จริงๆ ก็อยากจะอยู่สบายๆ แต่ชีวิตน าพา ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไร บางทีอาจจะเป็นความสนใจอะไรเล็กๆ 
ที่น ามาสู่การเปลี่ยนชีวิตตัวเอง หรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเราที่หันเห ไม่ว่าเราจะมา
จากไหน เรามาอยู่ตรงนี้แล้ว เหมือนกับเป็นเส้นทางของคนที่อยากจะท าอะไรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรา
เรียกว่าฮีโร่ ไม่ใช่วีรบุรุษที่รู้ตั้งแต่แรกว่า ฉันเกิดมา ฉันอยากจะมาเป็นปรีดี พนมยงค์ คงไม่ใช่ แต่เหมือนกัน ท่าน
พุทธทาสไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นคนธรรมดาที่เดินตามรอยสามัญส านึกส่วนตัวมากๆ แล้วท าอะไร
บางอย่าง เป็นวงจรที่ใช้อธิบายการเดินทางของฮีโร่ โจเซฟ แคมป์เบล ที่ศึกษาเส้นทางเดินของมนุษย์ในวัฒนธรรม
ต่างๆ เอามาสรุปเป็นตาราง จริงๆ แล้วมี State ต่างๆ ผมไม่ได้เขียนรายละเอียด ใครสนใจสามารถไปค้นหาค าว่า 
Hero’s Journey จะมีทั้งหมด 12 State แต่ผมจะอธิบายคร่าวๆ ให้เราเห็นเพ่ือเอาใช้สะท้อนชีวิตตัวเอง 
 เริ่มต้นจาก Calling เราถูกเรียก บางทีถูกเรียกโดยการตกหลุมรัก แล้วดันมาเป็น Activist คือไม่ได้
ตรงไปตรงมา Calling ตรงนี้อาจจะเจออุปสรรค ความเจ็บปวด บางอย่างแล้วเราดิ้นรน ... Calling ท าให้ชีวิตเริ่มมี
เป้าหมายจากความเจ็บปวดมาเป็นมีเป้าหมาย แต่ไม่ได้จบแค่นั้น เราเดินทางต่อ หลายๆ คนเริ่มท างานทางสังคม 
เป็นครู เป็นแม่ และอาจจะมีความสุขกับมัน ทุกเส้นทางจะต้องได้รับของขวัญที่เรียกว่าบททดสอบและภาวะของ
การพังอย่างสมบูรณ์ ขอแสดงความยินดีด้วย ความปั่นป่วน ความท้อแท้ ความสับสน การตั้งค าถามกับตัวเอง มา
ถูกทางมาก สมบูรณ์แบบ ถ้าใครไม่พัง แสดงว่าหลงทาง แต่ถ้าคนยังไม่พัง ไม่ต้องรีบพัง ใจเย็นๆ มันจะถามหาคุณ
เอง สมมุติงานดี ความสัมพันธ์จะไม่ดี ความสัมพันธ์ดี สุขภาพดันเหลว จะต้องเจอสักอย่างที่ท าให้เราต้องก่อ
ประกอบร่างใหม่ เรียนรู้ใหม่ หาครูใหม่ 
 หลายๆ คนอายุ 30-40 กว่า ผมว่าจะต้องเจอภาวะนั้นแล้ว ท าให้เรามาสนใจเรื่องข้างใน เมื่อก่อนเรื่องข้าง
ใน ท าไมเหรอ ยิ่งเราเก่ง เราสมบูรณ์พูนพร้อม เราส าเร็จ ดาราหลายคนเดียวเจอภาวะนี้ พัง ไม่รู้อยู่ไปท าไม คนดีๆ 
คนที่ส าเร็จเท่านั้นที่จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ถูกทดสอบ เพราะว่ามันก าลังกระแทกเอาเปลือกของคว ามมั่นใจ 
ความภูมิใจ หรืออีโกของเราให้กระแทกออก ไม่มีใครบอกอะไรเราเลย เพราะบอกก็ไม่เชื่อ ค าสอนของศาสนาหรือ
ใครก็แล้วแต่ที่เราเคารพ เราก็ฟังแล้วสุดยอด แต่เราไม่เชื่อ เราไม่อยากเปลี่ยนตัวเองอยู่ดี ถึงต้องถูกทดสอบด้วย
การพังที่แท้จริง ผมอยากให้เราหลายคนที่ร่วมอยู่ในอารมณ์แนวๆ นี้ ว่าช่วงนี้สับสน … แต่ผมอยากให้เราวางใจ ว่า
เส้นทางของเราต้องการเวลา ต้องการเพ่ือน ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้มันพังพินาศ แต่เราก าลังมองเห็นว่าเส้นทาง 
โดยเฉพาะเส้นทางของการท างานอย่างในอุดมคติ อยากจะท างานเพ่ือผู้อ่ืน เราจะเกิดอาการหมดไฟ คือท าไป
เท่าไหร่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ยิ่งสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นในสังคม ยิ่งตอกย้ าว่า เราท าอะไรไม่ได้เลยเหรอ แล้วเราจะถูก
ดูดกลืนโดยไม่รู้ตัวว่า เราไม่มีประโยชน์ ไม่มีคุณค่า  
 สารทั้งหลายในตัวเรา จะยิ่งท าให้เราหดหู่ เราหาทางออกด้วยการกิน ช้อปปิ้ง เราดูแลตัวเองไง ผ่าน
อาการเสพติดท้ังหลาย นี่คืออาการของการหมดไฟ ถ้าเรามีอาการอย่างนั้นไม่มากก็น้อย ขอให้เราไว้วางใจว่าเรายัง
อยู่ในเส้นทางของฮีโร่ เราก าลังถูกทดสอบ ท าอย่างไร เราก็ต้องออกไปเรียนรู้แล้วเข้ามาค้นหาตัวเอง ค้นหาว่าอะไร
ที่เราต้องจบกับมันเสียที เราต้องยอมให้มันตายจากชีวิตเรา เราจะเลือกตัดอะไรทิ้งไป รู้ได้อย่างไร บทสนทนากับ
เพ่ือนที่ดีจะท าให้เราได้ความคิดบางอย่าง การออกไปเดินใต้ต้นไม้เงียบๆ จะท าให้เราได้แง่คิดบางอย่าง การที่เราได้
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อยู่กับตัวเอง ได้สะท้อน ได้หยุดพัก ได้เดินทาง การจาริกในความหมายหนึ่งคือการไปเพ่ือสละบางอย่าง แล้ว
กลับมาเกิดใหม่ การฝึกทักษะบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้เพ่ือจะมีชีวิตไปต่อได้ 
 ถ้าเราเคยได้ยินต านานของอินทรี เมื่ออายุ 40 มันตัวใหญ่และหนักมาก ต้องบินขึ้นไปในที่สูงเพ่ือจิกขน
ตัวเองทิ้ง แล้วกระแทกจะงอยปากและกรงเล็บที่ไม่คมแล้วทิ้งไป เพราะล่าสัตว์อะไรไม่ได้แล้ว มันดูสวยงามดูดี ทุก
คนค าว่าสง่างาม แต่ไม่ได้ผลแล้ว ถึงเวลาต้องสละ ต้องอยู่บนนั้น 7 วันและเจ็บปวดมากที่ต้องจิกขนทุกเส้นทิ้ง
เพ่ือให้งอกใหม่ คล้ายกันในเชิงสัญลักษณ์  
 เมื่อเราออกไปแล้วค้นพบใหม่ กลับมาบนโลก แล้วน าเอาสิ่งที่เป็นความหมายหรือทักษะใหม่ กับมารับใช้
ตัวเองและสังคม หลายคนบทเรียนที่ต้องเรียนรู้มากที่สุดเวลาพังคือการรักตัวเอง คนส่วนใหญ่พังเพราะรักคนอ่ืน 
กลัวโลกไม่รัก กลัวคนไม่ชอบเรา แต่ส าหรับบางคนอาจจะเป็นอย่างอ่ืน 
 นี่เป็นที่มาของการเดินเข้าเส้น เพื่อให้เราเห็นว่า แต่ละคนไม่ได้มีที่มาเหมือนกัน แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วน
แต่ท าให้เราได้มาเดินเส้นทางนี้ 
  กิจกรรมต่อไปนี้ ผมอยากจะให้เรามีกระดาษคนละใบ ปากกาดินสอ 1 ชุด แล้วมีชุดค าถามให้เราอยู่
เงียบๆ ล าพังตัวเอง ได้จดบันทึก 
 ค าถามท่ี 1 อะไรท าให้เรามาเดินเส้นทางนี้ ท างานอย่างนี้ อะไรคือ Calling ท าไมเราถึงมาท า 
 ค าถามท่ี 2 เราได้อะไรจากการท างาน อะไรคือประโยชน์ที่เราได้รับ และเราเสียอะไร 
 ค าถามท่ี 3 อะไรคือของขวัญ เป็นเหมือนกับคุณสมบัติ เป็นพรสวรรค์ที่เรามี เอามาใช้ในการท างาน หรือ
ที่มีแต่ยังไม่ใช้ก็ได้ เมื่อก่อนผมเป็นวิทยากรที่ต้องเท่ อย่าตลก อย่าข า แต่ทุกคนหลับหมดเลย ตอนหลังผมค้นพบใน
วงเหล้าว่า มึงพูดตลกนี่ ท าไมไม่พูดอย่างนี้ในวิทยากร เริ่มค้นพบ ไปเจอครูในวงเหล้า บางทีอารมณ์ขันช่วย อย่าง
น้อยช่วยตัวเองให้ผ่อนคลาย นี่เป็นของขวัญอันหนึ่ง สนุกกับมัน ของขวัญของเรา อะไรคือสิ่งที่เราภูมิใจ 
 ค าถามที่ 4 เราอาจจะเคยผ่านจุดหักเห หรือวิกฤตในชีวิตที่รู้สึกพังมาก รู้สึกเป็นอย่างไร แล้วเราผ่านมา
ด้วยอะไร 
 ค าถามท่ี 5 มีอะไรที่เราอยากจะให้คุณค่าหรือเฉลิมฉลอง อะไรที่เราอยากจะไว้อาลัยหรือทิ้งไป 
 ค าถามไหนไม่ดึงดูด ไม่จ าเป็นต้องตอบ อยากให้เราได้ลองส ารวจแต่ละค าถาม แล้วจดบันทึกสั้น ๆ 
หลังจากตอบค าถาม ประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั้นผมจะชวนพวกเรา เข้าไปแบ่งปันในกลุ่มเล็กๆ เราจะได้
ช่วยรับฟังกันและกัน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆ เป็นค าถามที่จะดึงสิ่งที่เป็นการเดินทางของเราออกมาได้
แลกเปลี่ยนกัน 
 นี่เป็นค าถามที่ค้นหาความรัก ไม่ท าไม่ได้ ความรักนี้กลายเป็นเป้าหมายบางอย่าง แต่สองอย่างนี้อาจจะมา
จากความทุกข์ 
 เราจะไปอยู่ในมุมเงียบๆ ของตัวเองก็ได้ จะนอนสบายๆ จะเขียนในเชิงจดหมายหรือบันทึกหรือล าน าก็ได้ 
   
 (แต่ละคนส ารวจ 5 ค าถามและจดบันทึกสั้นๆ -15 นาท)ี 
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 ส าหรับคนที่ท างานกระบวนการ ค าถามพวกนี้เป็นค าถามที่ถามได้ทุกปี ชวนท าให้เรารื้อฟ้ืนความหมายใน
การท างาน เป็นค าถามทอง เพราะเป็นค าถามที่เข้าไปค้นหาคุณค่าและทิศทางของชีวิต ซึ่งเราแต่ละคนแต่ละปีจะ
ไม่ได้ยืนอยู่จุดเดิม ต้องมาเซ็ตใหม่ว่าเราจะเซ็ตไปทางไหน เรามีอะไรในถังทรัพยากรของเราบ้าง มีอะไรที่มีคุณค่า 
เป็นค าถามง่ายๆ ถ้าเราจะไปท าในองค์กรของตัวเอง ชวนกันสะท้อน  
 ผมชวนให้พวกเราหาวงของตัวเอง ถ้าเป็นโฮมเมดคนอาจจะเยอะไป แต่ถ้าเราคิดถึงโฮมเบส ไปชวนได้แต่
ให้จ ากัดที่ 4 คน แล้วหาที่ทางในการแบ่งปัน ... ให้ดูว่ามี 4 มุมห้อง ให้เราเดินควานหา ถ้ามีเข้มทิศในตัวเรา เรา
อยากจะไปในทิศไหน มั่วๆ ลองตามความรู้สึกกัน ทางไหนเรียกเรา ไม่มีผิดถูก แต่อย่าไปมองคน เราต้องหมุนนิด
หนึ่งว่าจะไปในทิศไหน จะม้วนหน้าม้วนหลัง เปลี่ยนได้ด้วย ให้เชื่อใจร่างกายเราเดินไปแล้วจะรู้เองว่าใช่ เปลี่ยนท่า
เดินหรือจะคลานไปก็ได้ ลองท าดู จะหรี่ตาลง จูนหาทิศ เป็นการฝึกโคจร … ได้แล้ว ลองดูเพ่ือนบ้านข้างๆ ของเรา
ว่ามีใครบ้าง สบตากันก่อน ไม่จ าเป็นต้องเลือกคนที่ใกล้ที่สุด แต่ให้มาจากทิศทางเดียวกัน ผมอยากให้เลือกคนที่มี
ความหลากหลายที่สุดจาก ผู้หญิงผู้ชายเพศวัยอายุทรงผม เอาให้หมด มองไปรอบๆ แล้วเชิญเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่ม
เรา แต่ไม่เกิน 4 คน ... 
 กิจกรรมนี้จะเป็นเหมือนกับ Deep listening แต่เป็นแบบ 4 คน อยากชวนพวกเราช่วยกันสร้างพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย ที่จะให้เพ่ือนเราได้แบ่งปันเส้นทางของตัวเองตามค าถาม โดยที่อยากจะให้ในแต่ละกลุ่ม หาวัตถุสักอย่าง
จะเป็นมือถือของใครก็ได้มาวางไว้ตรงกลาง ถือว่าเป็น Talking stone เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ยุคดิจิตอล ใครจะเป็น
คนพูดให้หยิบมาไว้ที่หน้าตัวเอง คนคนนั้นจะได้รับการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ผมอยากให้เราได้ฝึกฟังและทวนไปเป็น
พักๆ ด้วยก็ได้ การทวนมีพลัง ท าให้เขาได้ยินเรื่องราวของเขา นอกจากฟังและทวนแล้ว ผมอยากให้ตั้งค าถามด้วย 
บนกระดานม ี5 ค าถาม ค าถามต้องมาจากความใคร่รู้อย่างจริงใจ จะมีพลังที่สุด และอาจจะมีค าถามอ่ืนๆ ที่เราจะ
ช่วยค้นหาถึงเรื่องราวของเพ่ือน หนึ่งคนน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 12 นาที เพราะค าถามเยอะเหมือนกัน 
 เรื่องราวเยอะ “เล่าเป็นข้อๆ หรืออย่างไร” แล้วแต่ถนัด บางคนอยากจะเล่าให้เห็นภาพ แต่ข้อระวังเวลา
จะเล่าตามอ าเภอใจ จะไปเรื่อย ไม่โฟกัส แต่ถ้าเราสามารถโฟกัสได้ เล่าอย่างที่เราเล่า หลักๆ คือเรามาเส้นทางนี้ได้
อย่างไร อะไรเป็นจุดหักเห เราค้นพบอะไร จุดแข็งจุดดีจุดพังทลายจุดรอดมาได้คืออะไร เพ่ือนๆ จะช่วยมาก ฟัง 
ทวน และถาม ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ 
 
 (จับกลุ่ม 4 คนแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองจากการใคร่ครวญ 5 ค าถาม – 60 นาท)ี 
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 อ่ิมอกอ่ิมใจไหม อยากให้เราสะท้อนนิดหนึ่ง ให้คะแนน แต่ละค าถาม โดนเราขนาดไหน 1 โดนน้อยสุด 5 
โดนเต็มๆ ผมจะพูดทีละคนถาม เป็นการฝึกสังเกตทีละค าถามไปด้วย 
 ค าถามท่ี 1 ท าไมเราท าสิ่งที่ท าอยู่นี้ ให้คะแนนหน่อยครับ มองไปรอบๆ เรียนรู้ไปด้วยกันได้ 
 ค าถามท่ี 2 เราท าแล้วได้อะไร เสียอะไร 
 ค าถามท่ี 3 ของขวัญดีๆ ในตัวเราคืออะไร 
 ค าถามท่ี 4 เคยเจออุปสรรคอะไรมากท่ีสุด แล้วเราผ่านมาอย่างไร 
 ค าถามสุดท้าย สิ่งที่อยากเฉลิมฉลองหรือไว้อาลัย 
 ให้เราสังเกตว่า แต่ละค าถามได้ผลกับเราอย่างไร ณ เวลานี้อาจจะได้ผลอย่างนี้ ถามอีกเดือนหนึ่งอาจจะ
ได้ผลอีกแบบหนึ่ง ค าถามท่ีดีๆ และมีผู้รับฟังดีๆ ช่วยปลุกเร้าพลังบางอย่าง 
 เป็นวันที่ค่อนข้างจะส่งเข้มข้น เราได้ท าหลายอย่างร่วมกัน ชวนพวกเราลุกขึ้นจับมือในวงเล็กๆ ของเรา 
 อยากให้เราเช็คเอาต์ในกลุ่มของเราด้วยกันขอบคุณบางอย่างในตัวเองสักหนึ่งอย่าง ที่เราอยากขอบคุณ
มากที่สุดในวันนี้ ของเส้นทางด้วยวันนี้ อาจจะหลับตานิดหนึ่ง เข้าไปหยั่งสัมผัสถึงสิ่งที่อยู่กับเรามายาวนานมาก 
และน าพาเรามาถึงวันนี้ ที่นี่ อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอบคุณ ชื่นชมในตัวเอง และอีกหนึ่งอย่าง คือสิ่ง
ที่เราอยากจะขอบคุณใครก็ได้ในห้องนี้ หรือครูของเราที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็ได้อีกสักคนหนึ่ง ผมจะให้สัญญาณระฆัง 
ลืมตาแล้วพูดทีละคน สั้นๆ เชิญครับ 
 
 
 ... 
 
 จับมือกันรอบสุดท้าย จับมือวงใหญ่ดีกว่า มีพลังกว่า … 1 2 3 เฮ้ 
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จบการอบรมวันแรก 
18.13 น.  
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การอบรมวันที่สอง (9 กุมภาพันธ์ 2563) 
09.00 น. 
เริ่มการอบรมช่วงเช้า 
 
ภาวนา 
 

    
 
พูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย  
 

 
 
ประชา: เมื่อวานเราเข้าหาตัวเราเอง เข้าใจโลกส่วนตัวของเรา เข้าสู่การรู้จักตัวเอง รู้จักมิตรภาพ วันนี้เราจะเข้าใจ
สังคมข้างนอก รู้ว่าโลกที่ด ารงอยู่เป็นอย่างไร เราได้เชิญวิทยากร 6 ท่านมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพ่ือให้เราเห็นภาพ
ใหญ่ว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหน เราจะรับมือกับโลกท่ีอยู่ในวิกฤตอย่างไร เราอยู่ในยุคสมัยไม่ธรรมดานะครับ เกรตา 
ธันเบิร์ก เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็ก เมื่อเขาอายุ 15 ทุกวันศุกร์เขาจะไปประท้วงหน้ารัฐสภาสวีเดน ไปคนเดียว แล้วเอา
ป้ายไปติดไว้ว่า หยุดเรียนประท้วงเพ่ือให้แก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน การที่เขาท าคนเดียว ท าให้ค่อยๆ เกิดขบวนการ
ทั่วยุโรป เรียกว่า Fridays for Future เด็กนักเรียนหยุดเรียนเป็นล้านออกมาเดินขบวนเพ่ือบอกให้ผู้ใหญ่จัดการ
แก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน อย่านิ่งนอนใจ แล้วขบวนการนี้มีอิทธิพลเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของยุโรป การ
เลือกตั้งในสหภาพยุโรปครั้งที่แล้ว พรรคกรีนในเยอรมัน ซึ่งไม่เคยขึ้นมาเป็นที่ 2 เลย ได้คะแนนเป็นที่ 2 เป็นครั้ง
แรกท่ีพรรคสังคมประชาธิปไตยหลุดออกไปอยู่ที่ 3 แม้จะเริ่มจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียว เป็น Asperger ด้วย 
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แต่สามารถมีอิทธิพลต่อโลกมหาศาล นี่คือสิ่งที่เธอพูด 8 นาที เมื่อการประชุมลดโลกร้อนปีที่แล้ว … มีปัญหา
เทคนิค เราจะฉายทีหลัง เริ่มรายการเลย 
 ก่อนอื่นผมขอแนะน าวิทยากรก่อน เริ่มจากป้ามล ทิชา ณ นคร ป้ามลพิเศษมากในการน ากระบวนการอีก
แบบหนึ่งเข้าไปช่วยดูแลเด็กที่สังคมบอกว่ามีปัญหา แต่ป้ามลบอกว่าจริงๆ สังคมสร้างเด็กให้มีปัญหา สิ่งที่ป้ามลพูด 
คมคายลึกซึ้งว่าสังคมไทยท าร้ายเด็กอย่างไร 
 ตามอาวุโสต้องพ่ีชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ นักเรียนเยอรมันที่เท่าทันเหตุการณ์ของโลก ไปเจอนักคิดนักเรียนทั่ว
โลกอยู่เสมอ และอยู่ในเมืองไทยก็ขับเคลื่อนไหวหลายอย่าง ท าให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้นนิดหน่อย ตรงท่าพระอาทิตย์
มีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจ แพ่งสรรพศาสตร์ แพร่งนรา แกมีส่วนด้วย และตอนนี้ยัง ไม่ปล่อย พยายามยึดสวนรถไฟ
มักกะสันกลับมาให้ประชาชน 
 ท่านต่อไป อาจารย์อนุชาติ เรารู้จักกันแล้ว 
 ที่ส าคัญอีกคนหนึ่งคือ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เรารู้จักกันตั้งแต่วันชัยนุ่งกางเกงขาสั้นและเติบโตขึ้นมา
เป็นนักเขียน เป็นบรรณาธิการที่มีผลงานจารึกความแน่นอนความเด็ดเดี่ยวของยุคสมัยของเราว่า คนที่ไม่ขายตัวยัง
มีในวงการสื่อ ชีวิตเขาไม่ง่าย เมื่อคุณมีหลักการแล้วคุณอยู่ในวงการสื่อ จะมาคุยกับเราเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเขา
ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอด 
 คุณสฤณี อาชวานันทกุล เป็นปัญญาชนรุ่นใหม่ คือปัญญาชนเป็นเผ่าที่หายากในสังคมไทย ที่คอยมอง 
คอยจับผิดสังคม คอยเป็นหมาเฝ้าบ้าน ไม่เข้าข้างฝ่ายไหน เอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลัก และเขียนหนังสือ 
แปลหนังสือส าคัญๆ หลายเรื่อง ซึ่งสังคมไทยต้องอ่าน แต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้อ่านกันเท่าไหร่ คุณสฤณีจะมา
คุยกับเราเรื่องความเหลื่อมล้ าและความยุติธรรมในสังคมไทย 
 เรามีนักการเมืองรุ่นใหม่อยู่กับเราด้วย พริษฐ์ วัชรสินธุ เกียรติภูมิล่าสุดคือการเดินของพรรคประชาธิปัตย์ 
เพราะประชาธิปัตย์ไม่ท าตามหลักการที่วางไว้ เรียนจากโรงเรียนเก๋ๆ ที่อังกฤษ ซึ่งสร้างคนเป็นนายกรัฐมนตรี 
นักการเมืองที่ยืนยันในหลักการก็หายากในเมืองไทย คุณพริษฐ์จะมาเล่าให้เราฟังว่ามองความล้มลุกคลุกคลานของ
ประชาธิปไตยในเมืองไทยอย่างไร 
 ผมอยากเริ่ม 3 ท่านแรกก่อนพัก คือป้ามล แล้ว อ.อ้อ และคุณสฤณี จะให้พูดท่านละประมาณ 20 นาที
ก่อน แล้วให้เวลาพวกเราซักถามพูดคุยซัก 10 นาท ี
 
สังคมไทยท าร้ายเด็กไทยอย่างไร 
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ทิชา: ขอบคุณที่ให้ป้ามานั่งอยู่ตรงนี้ เพราะมันมีคุณค่าอย่างมหาศาลตรงที่ว่าพวกเรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอันคลุมเครือ ฝุ่นตลบตลอดเวลา กองใหม่กองเก่าไม่เคยหายไปจาก
สังคมไทย และพวกเรายังกล้าหาญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ไม่ว่าอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าจะมากมายสัก
เพียงใดก็ตาม ซึ่งต้นทุนแบบนี้คือพลังชนิดหนึ่งส าหรับป้า ถ้ามีเรื่องราวในงานที่ป้าท าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่นี่ 
ป้าก็ยินด ี
 ป้าอยากจะเริ่มต้นว่ามีคนที่ถูกเทถูกทิ้งในสังคมไทยมากมายมหาศาล ผลักดันให้เขาต้องไปอยู่ในมุมอับ 
หลังชนฝา ในที่สุดกลายเป็นคนที่ถ้าไม่ฆ่าตัวตาย ก็ต้องฆ่าคนอ่ืน มีคนกลุ่มนี้อยู่เยอะมาก ซึ่งเรามักจะเกรี้ยวกราด
กับพวกเขาเวลาเขาท าในสิ่งที่ผิดพลาด อย่างวันนี้เราจะเกรี้ยวกราดกับนายทหารที่ถือปืนไปยิง สิ่งที่เขาท าไม่ถูกอยู่
แล้ว ที่ไปพรากชีวิตที่บริสุทธิ์ เราเกรี้ยวกราดกับไอซ์ หีบเหล็ก ที่ฆ่าคนตั้งหลายคน เขาไม่ได้ท าถูกอะไร เขาท าผิด 
แต่การที่เราเกรี้ยวกราดต่อปัจเจกเหล่านี้อย่างเอาเป็นเอาตาย เหมือนเราก าลังขังตัวเองอยู่กับกรอบๆ หนึ่ง ซึ่งไป
ไม่ถึงเบื้องหลังลึกซึ้งหรือเป็นปัจจัยร่วมที่ส าคัญที่ท าให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายให้กับสังคม เพราะเรา
บล็อกตัวเองเอาไว้ภายใต้ความเลวร้ายของปัจเจก ซึ่งในทัศนะของป้าไม่มีปัจเจกคนไหนเลวร้ายด้วยตัวเขาเองตาม
ล าพังโดยไม่มีปัจจัยร่วมที่ส าคัญในสังคม พอเราไปไม่ถึง ปัจจัยร่วมเหล่านี้ไม่ถูกตั้งค าถาม เลยทรงพลังไปเรื่อยๆ 
หมุนตัวเองไปอย่างมีพลังและใหญ่ขึ้น กลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่มาก นั่นอาจจะเป็นซาตานตัวจริงด้วยซ้ าไป แต่ความที่
เราไม่ตั้งค าถาม แล้วนับวันทิศทางนี้จะเป็นทิศทางที่คนเดินเยอะขึ้น ด้วยคนที่เรามีสื่อในมือ อย่างเช่น ตอนที่ไอซ์ 
หีบเหล็ก ชัดเจนว่าสื่อมีส่วนอย่างมากที่ท าให้เรื่องหันเหทิศทางออกทะเลไปเรื่อยๆ เช่น วิธีฆ่าคืออะไร ก่อนฆ่าท า
อย่างไร แต่ทั้งๆ ที่มีสัญญาณบางอย่างที่บอกสตอรี่ของเขาว่า ชายหนุ่มคนนี้น่าจะขาดความรักอย่างสุดขีด เขาหิว
รักอย่างสุดขีด แล้วสังคมไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากความหิวรักของผู้ชายคนนี้ ที่เขาได้มาแสดงตัว เป็นประจักษ์
พยานกับเราแล้ว เราไปไม่ถึง เราจึงอยู่ในลูปนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งน่าเสียดายมาก 
 ป้าโชคดีท่ีสุดในชีวิต ถ้าจะตายก็แทบจะไม่เสียดายแล้ว เมื่อได้มีโอกาสไปท างานกับเด็กที่ก่ออาชญากรรม
ที่บ้านกาญจนาภิเษก ตอนนี้มีเด็กอยู่ 110 คน กว่า 70 คนมาด้วยคดีที่ฆ่าคนอ่ืน พอเราท างานกับเขาจริงๆ เราพบ
อีกว่า มีวินาทีที่ผิดพลาดวินาทีเดียว แต่หมื่นพันแสนล้านวินาทีของเขายังดีอยู่ แล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะเล่นกับ
หมื่นแสนล้านนาทีที่ดีอยู่ของเขาด้วยด้านมืดของเรา กระบวนการทุกอย่างภายใต้ชุดความคิดแบบนี้ต้องถูก
ออกแบบ 
 ตอนที่ป้าออกแบบท างานอยู่กับเด็กบ้านกาญจนาภิเษก เบื้องต้นเลย ทันทีที่เขาเดินเข้ามาหาเรา เขาถูกใส่
กุญแจมือมา มีกติกาชัดเจนว่าถ้าเอาเด็กผู้ต้องขังออกจากสถานควบคุม สิ่งแรกที่ต้องท าคือใส่กุญแจมือ เพราะเกิด
เหตุการณ์คับขันอะไรขึ้นมาเจ้าหน้าที่ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน แต่ ณ วินาทีที่มายืนในบ้านกาญจนาภิเษก ต่อหน้าป้า 
เราจะปลดกุญแจมือ เอาออกไป แล้วเราจะผูกข้อมือรับขวัญเข้าแทน ระหว่างที่ผูกข้อมือ เราจะบอกเขาเสมอว่า 
ถ้าปาฏิหาริย์มีจริง พาหนูกลับไปได้จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ที่หนูไปฆ่าเขา ไปยิงเข้า ถ้าปาฏิหาริย์มีจริง 
พาหนูกลับไป ณ จุดนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราเชื่อว่าหนูไม่ท า แต่ไม่มีปาฏิหาริย์ เลยมีคนตายจริง มีคนมาติดคุกจริง มีพ่อ
แม่เหยื่อที่โศกเศร้าจริง และมีพ่อแม่ของหนูที่หมดเนื้อหมดตัวจริง ทุกอย่างจริงไปหมด แต่ภายใต้ความจริงทั้งหมด
นี้ ในตัวหนูมีคนหนึ่งที่รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่เล็กมาก อ่อนแอมาก และหวาดกลัวมาก แต่คนที่ใหญ่
จริงในตัวหนูคือคนด าตรงนั้น แล้วพาหนูมาถึงตรงนี้ ระหว่างที่หนูมาอยู่กับเราที่นี่ เราจะท าให้คนตัวเล็กคนนั้น
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แข็งแกร่งขึ้นมา และท าให้คนตัวใหญ่สีด าคนนั้นเล็กลง แต่ป้าท าเองไม่ได้ หนูต้องช่วยเรา ต้องช่วยพ่อแม่หนู หนู
ต้องช่วยทุกคน ถ้าเราทุกคนช่วยกันหมด เราเชื่อว่าคนคนนั้นจะออกมา  
 ชุดความคิดแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมา จะมีกระบวนการอ่ืนๆ รองรับ เปลี่ยนความสัมพันธ์แนวดิ่งเป็นแนวราบ 
เปลี่ยนตัวกิจกรรมซึ่งเต็มไปด้วยอ านาจและค าสั่ง ให้เป็นการคิดและการตัดสินใจ เลยน าไปสู่เสื้อผ้าหน้าผมและ
ร่างกายเป็นสิทธิที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไม่ละเมิดโดยเด็ดขาด ธรรมดาในคุกเขาจะต้องท าให้คนเหมือนกัน ซึ่งป้าไม่รู้ว่า
เอาทฤษฎีอะไรเหตุผลอะไรที่ปล้นความเป็นมนุษย์ของคนไปถึงขนาดนั้น พอถึงเวลาเราจะคืนเขากลับคืนสู่สังคม 
คืนด้วยอะไร ในเมื่อเราปล้นทุกอย่างไปจากเขาหมดแล้ว ที่บ้านกาญจนาฯ หลังจากผูกข้อมือเด็กเสร็จ ป้าจะบอก
ว่าไปดูกระจกนะลูก แล้วลองพิจารณาดูว่า ผมทรงไหน ต่างหูคู่ไหน เสื้อผ้าแบบไหน ที่กอบกู้ความเชื่อมั่นของหนู
กลับคืนมา หนูจงเลือก เราทุกคนไม่มีหน้าที่อดทน แต่มีหน้าที่ยอมรับในสิ่งที่หนูมีความสุขกับมัน  
 ขณะเดียวกัน เราก็บอกว่า มีเด็กคนหนึ่งของบ้านกาญจนาฯ เมื่อปี 2537 มีเด็กที่มาด้วยคดีฆ่าคนหนึ่ง ที่
นั่นเราให้เขียนไดอารี่ก่อนนอน แล้วหนุ่มน้อยคนนี้เขียนไดอารี่ ป้าเป็นคนคัดไดอารี่ของเด็กมาเก็บไว้ในสมุดตัวเอง
เยอะ ถามว่าใครคือครูที่ดีที่สุดของป้า คือเด็กบ้านกาญจนาฯ มีอยู่ปีหนึ่ง สถาบันที่ป้าเรียนครบ 120 ปี เขาจะให้
รางวัลป้า ป้าบอกว่าให้ก็ได้ แต่ป้าจะบอกว่าครูที่ดีที่สุดของป้าคือบ้านกาญจนาฯ ไม่ใช่สถาบันที่ป้าเรียน ในปี 
2537 เด็กคนหนึ่งที่มาด้วยคดีฆ่า เขียนว่าผมรู้สึกล้มเหลว เลวร้าย รุนแรง และรู้สึกไร้ค่า ณ วินาทีที่ศาลตัดสินให้
ผมต้องติดคุก ผมเลยท าตัวให้เหมือนขยะกองหนึ่งที่ไม่มีค่า พอป้าอ่าน ป้าก็นั่งถอดรหัสและเขียนงานอีกชิ้นหนึ่ง 
ตอนนี้เป็นหัวใจสองดวงอยู่ในบ้านกาญจนาฯ ป้าเขียนว่า ณ วินาทีที่ศาลตัดสินให้ผมต้องติดคุก เป็นวินาทีที่ผม
อาจจะรู้สึกล้มเหลว เลวร้าย รุนแรง และไร้ค่า แต่ก็เป็นวินาทีเดียวกับที่เหยื่อของผมรู้สึกว่าโลกนี้มีความเป็นธรรม 
เหยื่อไม่สามารถเอาชีวิตกลับคืนมาได้ แต่การที่คนที่ท าให้ลูกหลานของเขาเสียชีวิต นั่นคือความเป็นธรรมเท่าที่
เหยื่อจะหาได้จากแผ่นดินนี้ แต่เราพูดกับเขาด้วยท่าทีท่ีเมตตาและอ่อนโยน  
 บัดนี้เด็กบ้านกาญจนาฯ มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ ถ้าขึ้นบ้านชนะใจ ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมาจาก
สมมุติฐานที่ว่าเขาไม่ให้คนคุกใช้หรอก เพราะจะน าไปสู่การก่ออาชญากรรมได้ แต่เมื่อเราปลดล็อกให้เขารู้ว่าเหยื่อ
ต้องการเป็นธรรมนะ ดังนั้นสิ่งที่คิดว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือไปคุกคามเหยื่อ เพ่ือไปขู่เหยื่อ จัดการกับพยาน 
เพราะเขารู้ว่านั่นคือความเป็นธรรมที่เหยื่อปรารถนา และเขาสามารถให้ได้ การใช้โทรศัพท์มือถือและสาธารณะ
ของเด็กบ้านกาญจนาภิเษก เมื่อตัดตอนสิ่งหนึ่งหายไป สิ่งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้น ไม่ได้แปลว่าเราจะยอมรับทุกอย่างโดย
ไม่รู้สาเหตุของมัน ไม่ว่าจะจบสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา คนก็สมาทานสิ่งเหล่านี้มาโดยไม่สงสัยว่ามันพ่วงอะไรเข้า
มา อะไรเกิดก่อนเกิดหลัง อะไรควรจะตายและอะไรควรจะไปต่อ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกออกแบบมา 
 แต่จริงๆ จุดที่น่าจะดีที่สุดของบ้านกาญจนาภิเษก ไม่ใช่ป้าอยู่ดี ป้าไม่ปฏิเสธว่าป้ากล้าหาญพอ เพราะป้า
รู้สึกได้ว่าก็มีชีวิตเดียว ถ้าจะเจอกันก็เจอกันในทุกๆ เรื่อง เวลาป้าพูดอย่างนี้ในที่สาธารณะหลายครั้งเวลาป้าให้
โอกาสเด็กบ้านกาญจนา มีอาจารย์คนไทยคนหนึ่งไปพูดที่ฮาร์วาร์ด แล้วถูกคนที่ฮาร์วาร์ดถามว่าเมื่อบ้านเป็น คุก 
เมื่อใช้การควบคุมต่ า เขารับมือกับความเสี่ยงได้อย่างไร ซึ่งอาจารย์คนที่พูดแทนป้าบอกว่าตอบแทนป้าไม่ได้ เพราะ
เขาไม่ได้ท า แต่เขาไลน์มาถามว่าถ้าป้านั่งอยู่ที่ฮาร์วาร์ดแล้วถูกถามแบบนี้ ป้าจะตอบอย่างไร ค าตอบก็คือความ
เสี่ยงเป็นมายาคติส าหรับป้า เด็กเหล่านี้เขาไม่ได้น่ากลัว แต่เขาท าให้น่ากลัว เพ่ือน าไปสู่ความชอบธรรมในการ
จัดการกับเขา แต่ตัวตนของเขาที่แท้จริงไม่ได้น่ากลัว เขาขึ้นหลังเสือแบบคนหลงทาง แล้วเขาอยากลงจากหลังเสือ
นั้นถ้ามีใครช่วยเขา นั่นคือความจริง เมื่อเราพูดถึงความเสี่ยงของเด็กเหล่านี้ เราก าลังสร้างความชอบธรรมให้กับ
ภารกิจของเราต่างหาก เรามีค่าเสี่ยงภัย มีเครื่องมือหลายเครื่องมือเพ่ือท าให้น่ากลัว ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ 
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ป้าถึงต้องเอากุญแจมือออกจากบ้านกาญจนาฯ เอาวิทยุสื่อสารออกไปจากบ้านกาญจนาฯ เอายูนิฟอร์มออกไปจาก
บ้านกาญจนาฯ เพราะท้ังหมดนั้นเมื่อรวมอยู่ในคนคนเดียวกันคืออ านาจ 
 
ประชา: ป้ามองว่าสังคมไทยท าร้ายเด็ก โดยรวมๆ ไม่เฉพาะเด็กบ้านกาญจนาฯ  
 
ทิชา: ไม่รู้จะใช้ค าไหนว่ามันเหลื่อมล้ าจริงๆ เมื่อในเชิงระบบเชิงโครงสร้างมีช่องว่างมากมายมหาศาล คนที่จะรับ
ผลก่อนหรือพ่ายแพ้ก่อนจะเป็นคนที่เปราะบางที่สุด ในเด็ก 1 คนที่ก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม 
ถ้าพ่อเขาเป็นต ารวจ เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคม เป็นคนมีฐานะ เขาไม่ต้องมารับผลอันนี้ แต่ถ้าเป็นแค่เด็กธรรมดาๆ 
ที่พ่อแม่หาเช้ากินค่ า ไม่สามารถเจรจาอะไรได้เลย คุณต้องติดคุกก่อน และที่ส าคัญ กลไกที่ท าให้ติดคุกได้ง่ายที่สุ ด 
หนึ่ง ครอบครัว เราไม่ปฏิเสธ แต่เวลาพูดถึงครอบครัว ไม่อยากให้คิดว่าครอบครัวคือจ าเลยของสังคม แต่ครอบครัว
เป็นผลผลิตของรัฐที่จะมีนโยบายที่เหมาะสมกับเขาหรือเปล่า ป้าพูดเสมอว่าเรามีครอบครัวอยู่ประมาณ 22.8 ล้าน
ครอบครัว เรามีเวลาอยู่ 120 วันใน 365 วัน ที่คน22.8 ล้านครอบครัวไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับวันหยุดยาวปิด
เทอมของลูก แต่เราพบว่าคนเล็กๆ จ านวนหนึ่งพาลูกไปซัปโปโร พาลูกไปหลายประเทศในโลก ท าให้ 120 วันของ
เด็กกลุ่มนั้นมีพลัง มีคุณค่า มีโลกทัศน์ มีชีวทัศน์ ไม่กี่ครอบครัวที่ท าเช่นนั้นได้ ขนาดใหญ่ออกมานิดหนึ่ง สามารถ
ซ้ือค่ายพักแรมได้ แต่แม่ท่ีซื้อค่ายพักแรมให้ลูกได้ต้องตรัสรู้ระดับหนึ่งว่าจะกลายเป็นทุนชีวิตของลูกเราและเราต้อง
ลงทุน แม้รัฐจะไม่ลงทุนให้เรา เราจะมีพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งที่พาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้ เราจะมีค่ายวิทยาศาสตร์ ค่า
ภาษาอังกฤษ ค่าสเก็ตบอร์ด ค่าจักรยานภูเขา แต่เรามีพ่อแม่จ านวนมหาศาล ปิดเทอมจะไปไหนกันดี แล้วเรา
พบว่าเด็กจ านวนมหาศาลถูกฆ่าในระหว่างปิดเทอม ไม่ใช่ถูกฆ่าให้ตายเป็นศพ แต่จิตวิญญาณของเขาล่มสลายไป
แล้ว มีคนถามป้าว่าแล้วจะให้เราท าอย่างไร ก็ให้กิจกรรมกับเด็ก ประเทศนี้ทั้งประเทศต้องมีกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ 
เพ่ือให้เด็กๆ ดูแลตัวเองให้ได้ ไม่ใช่อยู่บนความรับผิดชอบของคนอ่ืน จะค่ายอะไรก็แล้วแต่ แล้วต้องฟรีด้วย แล้วจะ
เอาเงินที่ไหน แล้วซื้ออาวุธเอาเงินไปที่ไหน เงินทองจากอาวุธก็มหาศาล  
 คุกก็ใช้เงินมหาศาล ตอนนี้คุก143 แห่งในประเทศไทยใช้เงินวันละ 20 ล้านบาท คูณ 365 วันตลอดไป 
เพราะคุกไม่ปิดในปีนี้และปีหน้า มีแต่จะใหญ่ขึ้นๆ แล้วเราไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยหรือ ผู้น าทางการเมืองที่จะเลือก
อะไร น่าสงสัยมากเลยว่า คุณพาตัวเองมาเป็นนักการเมือง มาตัดสินใจเชิงนโยบาย เชิงระบบ แต่คุณไม่มีอะไรเลย
เหรอ ป้าเลยคิดว่าเมื่อเราจ าเป็นที่ต้องไปให้ถึงตรงนั้น แต่เราไปไม่ถึง ป้าเลยรู้สึกว่า 
 เมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เชิงระบบได้ในชั่วชีวิตของเรา แต่ธงเราจะต้องไปตรงนี้ให้ได้ 
ว่าท าอย่างไรจะให้โครงสร้างระบบ นโยบายเงินมาเพ่ือสนับสนุนคนที่เปราะบาง ที่ปลายมือปลายแขนของเรา เรา
ไปยากแต่เรายังต้องท า ต้องพูดตามเป้าหมายเชิงนโยบายเชิงระบบการต่อไป แต่ระหว่างที่เราไปตรงนั้น ถ้าเรา
สามารถท าตรงนี้ได้ ขณะนี้ป้าเลือกตรงนี้ แม้ว่าครั้งหนึ่งป้าเคยเป็น สปช. (สภาปฏิรูปแห่งชาติ) เคยเป็น
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่ป้าพบว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายชาติหลายช่วงชีวิต เพ่ือท าให้ตรงนี้ลง
ตัว ถ้าเรากลับมาตั้งหลักใหม่ ป้ากลับมาท างานในพ้ืนที่เล็กๆ ให้งดงาม ให้แข็งแรง มีเรื่องเล่าเร้าพลังมีโมเมนตัม ให้
ความคิดเดินทาง แล้วให้ดอกไม้ดอกเล็กๆ บานเต็มทุ่งหญ้า แล้วถ้าดอกไม้ดอกเล็กๆ สามารถส่งขึ้นไปเป็นการเมือง
ซื้อ ถึงที่ท่ีสุด นโยบายเหล่านี้จะเป็นนโยบายที่ใช่มากกว่าที่คุณนั่งคิดกันอยู่ในสภา โดยใช้ประสบการณ์อะไรเราก็ไม่
รู้ 
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 แต่แน่นอนสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในสังคมไทย คือเรามีคนกลุ่มหนึ่งที่รัฐได้ซื้อเข้าไปแล้ว ด้วยการท าให้เขา
อยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่สุขสบาย ซึ่งเรามีคนกลุ่มนี้จ านวนมหาศาล ตอนเราเจอเขาในมหาวิทยาลัยปี 4 ไปดูบ้าน
กาญจนาฯ เราเห็นแววตาอันระยิบระยับของพวกเขา แต่วันหนึ่งเมื่อพวกเขาเข้าไปเป็นข้าราชการ ด้วยเหตุผลใดก็
แล้วแต่ ตายก่อนเวลามาก อาการเหล่านี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนท า หรือรัฐให้ความสะดวกสบายจนกระทั่งลืมไปว่า 
ตัวเองมีภารกิจหลักยิ่งใหญ่อีกภารกิจหนึ่ง 
 ประเด็นที่ป้าอยากพูดที่สุดส าหรับคนในเวทีนี้คือ เมื่อเกิดแผลอันฉกรรจ์ในสังคม มันไม่ได้หายนะจริง มัน
เยียวยาได้ ช่วงหนึ่งของบ้านกาญจนาฯ ป้าไม่ได้เก่ง แต่อาจจะกล้าหาญกับบางเรื่อง และในความกล้าหาญนั้นท า
ให้เราตัดสินใจพลาดน้อยท่ีสุดในการท างานของเรา เมื่อปี พ.ศ. 2548 วันที่ 1 กรกฎาคมปี 48 บ้านกาญจนามีเด็ก 
134 คน 70% มาด้วยคดีฆ่า แต่วันนั้นเรารับเด็กใหม่ 51 คน ใน 134 มี 1 คนฆ่าผู้ใหญ่ 2 คนเสียชีวิต เป็นนักเรียน
ชั้น ม.3 เมื่อเขามาอยู่กับเรา เรากลับไม่เห็นความเป็นอาชญากรในตัว เขาเป็นเด็กเล็กๆ ที่น่ารัก ร่าเริงแจ่มใสและ
รู้สึกผิด อับอาย แย่กับสิ่งที่ตัวเองท า ระหว่างที่เขาอยู่กับเรา แทบไม่ต้องท าอะไรกับเขาเลย เพราะด้านดีของเขามี
เยอะแยะไปหมด 
 แต่หลังจากเขาอยู่กับเราได้พักใหญ่ เรามีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามา 51 คน จักรวาลจัดสรรกับป้า 1 ใน 51 
เป็นลูกชายคนตายหนึ่งในสองที่เด็กคนแรกฆ่าไว้ ตอนที่เขามาในนาทีนั้น เขาไม่ได้มาด้วยความรู้สึกอยาก
เปลี่ยนแปลงอะไร แต่มาเพราะอยากฆ่าคนที่ฆ่าพ่อเขา เหตุการณ์วันที่ 31 กรกฎาคมปี 48 กดดันป้ามาก ผู้ใหญ่
หลายคนในประเทศแนะน าให้เราเอาคนมาทีหลังออกไปเสีย เหตุผลเพราะจะฆ่ากันในบ้านกาญจนาฯ ป้าถามว่าถ้า
เราปล่อยเขาออกไป แล้วเขาไปเจอกันข้างนอกอีก 5 ปีข้างหน้า ในวันที่เขาได้ปล่อยทั้ง 2 คน ค าตอบคือฆ่ากัน
เหมือนกัน แต่ไม่ได้ฆ่าในบ้านเรา ท าให้ป้ารู้สึกว่าเราคิดแบบนี้ไม่ได้ เพราะถึงที่สุดจะน าไปสู่การสร้างกระบวนการ 
การกลับคืนดีกันระหว่างคนสองคนและสองครอบครัว เลยกลายเป็น turning point ใหญ่ของบ้านกาญจนาฯ 
เพราะเหมือนหน้าประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นมาโดยเด็กๆ คนรุ่นถัดมา ช่วงแรกไม่ได้เป็นหนัง เป็นบทความที่ถูก
เขียนโดยภาสกร จ าลองราช ลง มติชน เด็กที่รับใหม่ทุกคนจะได้อ่านบทความฉบับนี้ ภายใต้ค าถามที่ว่า
ประวัติศาสตร์หน้านี้ถูกเขียนขึ้นมาแล้วโดยคนรุ่น 31 กรกฎาคมปี 48 ในฐานะคู่ขัดแย้งต่อๆ มาอีกเยอะแยะไป
หมด เราจะท าอย่างไรกับประวัติศาสตร์หน้านี้ ซึ่งปรากฏว่าคนที่ฆ่าคนทุกคนตอบได้และเลือกได้หมดเลยว่า จะไม่
ท าร้ายประวัติศาสตร์หน้านี้ แต่จะให้อยู่ต่อไป ซึ่งความขัดแย้งหายไป ความรุนแรงหายไป ป้านึกไม่ออกว่าถ้าในปี 
พ.ศ. นั้น เราเลือกจะแยกเขาสองคนออกจากกัน เราไม่มีทางได้กรณีศึกษา ได้ประจักษ์พยานที่ทรงพลังขนาดนี้ 
เมื่อคืน สองคนนี้ยังไปงานที่หัวหิน ทั้งหมดนั้นน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นๆ ๆ จนบัดนี้บ้านกาญจนาฯ ไม่ได้มี
ความรุนแรง ไม่ใช่เพราะป้าเก่ง แต่เพราะมีประจักษ์พยานน าทางมาให้ ทันทีที่เด็กจะใช้ความรุนแรง เด็กจะนึก
เสมอว่าพี่เล็กพ่ีใหญ่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับเรา 
 ถ้าพูดในเชิงบทเรียนคือ จริงๆ แล้วมีการตัดสินใจผ่านหน้าเราหลายๆ ครั้ง แล้วเราทิ้งการตัดสินใจนั้นด้วย
คอมฟอร์ตโซน แล้วบางทีถ้าเราไม่ทิ้งมัน มันจะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุด ป้ายังนึกไม่ออกว่า ถ้าในวันที่ 
31 กรกฎาคม ปี 48 เราจับสองคนนี้แยกจากกัน ด้วยความรู้สึกที่เราจะต้องปลอดภัย คนอ่ืนจะต้องปลอดภัย แล้ว
เรารู้สึกว่าแรงเกินกว่าจะใช้วิธีปกติแก้ เรายังนึกไม่ออกเลยว่า ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่แบบนี้จะลอยมาจากฟ้าให้เราได้
ไขว่คว้าอีกหรือเปล่า ไม่มีทาง มีครั้งเดียวเท่านั้น แล้วท้าทายการตัดสินใจของเรา ซึ่งป้ารู้สึกได้ว่า วันนั้นเราลงทุน
ไปเยอะแยะในหลายๆ มิติ แต่ถ้าเทียบกับคุณค่าท่ีปรากฏ ณ วันนี้ ทั้งหมดเล็กมากกับการลงทุน โต๊ะจีน 33 โต๊ะ ปู 
พงษ์สิทธิ์ ค าภีร์ ซึ่งหนึ่งในคู่ขัดแย้งบอกว่าชอบ แล้วเราต้องเอามาทั้งหมดเลย มารวมในที่เดียวกัน เพ่ือให้คนคน
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หนึ่งรู้สึกว่าสง่างามพอที่จะลงจากหลังเสือ เขาไม่ใช่หมา เมื่อเราจะท าให้เสือตัวหนึ่งลงจากหลังเสือ ทุก
องค์ประกอบต้องสวยงามมากๆ เขาไม่ได้ถูกถีบลงมา แต่เขาลงเพราะเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องลง มันสง่า
งาม เป็นการต้อนรับอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้ามีเวลาป้าค่อยให้ดูคลิป ตอนใกล้ๆ จบ 
 เป็นคลิปที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุกปีในบ้านกาญจนาฯ หลังจากเกิดการขอขมาในครั้งนั้น ทุกวันที่
เดียวกัน จะเกิดพิธีขอขมาเหยื่อกันเป็นประจ า แม้เราจะไม่มีเหยื่อตัวจริงมาให้เจอเพ่ือขอขมา แต่จะผ่านพิธีกรรม
เชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มาก หลายคนในห้องนี้เคยไป 
 
ประชา: ขอบคุณมาก เป็นประเด็นที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเรามหาศาล ผมอยากจะเชิญ อ.อ้อต่อเลย โยงมาอยู่
ในเรื่องการศึกษา อาจารย์เห็นภาพการศึกษาโดยรวมของบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรบ้าง 
 
ปัญหาด้านการศึกษา  
 

    
อนุชาติ: ผมมาจากมุมที่มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง แต่หัวข้อคือให้มองภาพเรื่องการศึกษา แต่ตัวเองไม่ใช่นักทฤษฎี 
ตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่เป็นคนที่สนใจท างานขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ แต่ว่าก็อดเหลือบไปมองปัญหาข้างบนที่เป็นภาพใหญ่
ไม่ได้ ผมเข้าไปอยู่ในวงการศึกษา ในฐานะที่ต้องมาขับเคลื่อนลึกๆ 6-7 ปีเอง ผมไม่ใช่นักการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น
ความโชคดีอีกแบบหนึ่ง ท าให้เวลาเข้ามาท าเรื่องการศึกษา มองด้วยสายตาและมุมมองอีกแบบหนึ่ง ต้องบอกเลย
ว่า สิ่งที่ผมเห็นนั้น ทั้งหมดทั้งปวง เราสร้างระบบขึ้นมาเพ่ือจะส่งคนไปให้ป้ามล 
 ระบบการศึกษาคงมิไยต้องไปพูดว่า เรามีปัญหาเรื่องโครงสร้าง ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ปัญหาความยากจนใดๆ ที่ท าให้สิ่งที่เราเรียกว่าระบบการศึกษาล้มเหลว มันเป็นประจักษ์พยานในทางตัวเลขสถิติ
อยู่แล้ว ตอนนี้เรามีโรงเรียนอยู่ 3 หมื่นแห่ง มีครูอยู่ประมาณ 4-5 แสนคน ทุกคนก าลังไปไม่เป็น โรงเรียนขนาด
เล็กขนาดกลางจะไปกันอย่างไร ความเหลื่อมล้ าระหว่างโรงเรียนระดับนานาชาติ ไฮโซ ไปจนถึง English program 
โรงเรียน Grammar school ทั้งหลาย รวมถึงโรงเรียนที่ครูจะไปเดินสอนให้ครบชั้นยังไม่พอเลย ตอนนี้ผมไป
ท างานที่โรงเรียนที่กันตรัง เป็นโรงเรียนเล็กๆ แห่งเดียว มีเด็กเล็กๆ 98 คน 95% มาจากครอบครัวที่แตกแยก
ทั้งหมด อย่าไปบอกเลยว่าจะสอบ O-net ได้เท่าไหร่ ไม่ต้องเถียงกันว่าคะแนนสอบคณิตศาสตร์ง่ายหรือยาก แค่จะ
มาโรงเรียน ยังเป็นประเด็นอยู่เลย ครูจะสอนให้ครบชั้น ยังเป็นประเด็นอยู่เลย  
 เราเห็นความแตกต่างมหาศาลที่เกิดข้ึน มีประจักษ์พยาน เราเห็นคุณครู 4-5 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้
หลายคนก็รับรู้ว่า หัวอกคุณครูถูกกดทับด้วยกฎระเบียบ ข้อเรียกร้องจากสังคมมากมาย โรงเรียนแห่งหนึ่ง มี
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โครงการที่เกิดจากความปรารถนาดี ไม่ใช่แค่ในกระทรวง แต่จากทั่วทุกสารทิศนับร้อยโครงการในขณะหนึ่ง ๆ ซึ่ง
แต่ละโครงการแปลว่าคุณครูต้องไปท าหน้าที่หมด ครูจะมีเวลาให้ลูกศิษย์ ยังไม่ต้องพูดว่าให้เวลาอย่างมีคุณภาพ
หรือไม่ น้อยมาก แค่เอาตัวให้รอด เขียนรายงานเพ่ือจะส่งไปให้ เขตการศึกษา ให้จังหวัดส่งมาที่ส่วนกลาง ก็หมด
เวลาท ามาหากิน มิไยต้องมาพูดถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวของครู ที่มีปัญหาหนี้สินรุมเร้าใดๆ มากมาย 
 โดยภาพที่เราเห็น ผมใช้ค าว่าการศึกษาเป็นทุกข์ของคนทั้งแผ่นดิน ชะรอยว่า ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรา
ดัดแปลงการศึกษาตะวันตกมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นรากหรือไม่ แต่ผมคิดว่า มาถึงวันนี้ การออกแบบระบบ
การศึกษาเรา ต้องการการตั้งค าถามและการหักเลี้ยวแบบยูเทิร์นพอสมควร มิฉะนั้นเราจะส่งคนไปให้ป้ามลอย่างไม่
มีที่สิ้นสุด เพราะระบบความรุนแรง การกระท าซ้ าของความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การปรับตัวต่างๆ ของ
องคาพยพย่อยๆ ท าไม่ได้ มีข้อจ ากัดไปหมด เด็กมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ ป .6 แม่ท้องวัยใสปีละเป็นแสนคน เด็กที่ผลิต
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติดนู่นนี่นั่น เยอะแยะไปหมด และไม่ใช่โรงเรียน ไม่ต้องพูดถึงโรงเรียนใน
ชนบทใดๆ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ของเรานี่แหละ ถ้าเราไปดูนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้งหมด ถ้าขยับขึ้นไป
หน่อย เราพบว่ามีเด็กที่เข้าข่ายต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่ทักษะ เด็กที่มีปัญหา เช่น เด็กที่มีปัญหาเชิง
สติปัญญาในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา เป็นความทุกข์ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ครูก็ชุด นักเรียน
ที่มาโรงเรียนก็ทุกข์ พ่อแม่ก็ทุกข์ ทุกคนมีความทุกข์หมด ผมเองได้มีโอกาสสัมผัสกับคนในกระทรวงศึกษาธิการมา 
6-7 ปีพอสมควร ก็สัมผัสได้ลึกๆ ว่าข้าราชการจ านวนไม่น้อยก็มีความทุกข์ ทุกข์ที่เจอเจ้านายและนักการเมืองที่
เข้ามาแล้วท าอะไรไม่ได้ 
 ข้อเรียกร้องของสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เราพบว่าคนรุ่นใหม่ตอบสนองกับวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่าง
มโหฬาร ในขณะที่การออกแบบระบบแต่เดิมส าหรับคนรุ่นผมหรือรุ่นเราๆ แต่การออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
ห้องเรียน การอยู่กับเด็กที่เป็นคนรุ่นใหม่ เขามีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นปัจจุบัน คนสมัยก่อนอาจจะ
บอกว่า มาด้วยทุนสติปัญญา แต่เด็กสมัยนี้เกิดมาพร้อมกับคาบมือถือมา เขาจะมีพัฒนาการเติบโตทางสมอง ทาง
พฤติกรรมใดๆ ที่แตกต่างจากคนรุ่นเราโดยสิ้นเชิง ก็ท้าทายกลับไปสู่ระบบการผลิตครู เราผลิตครูแบบไหนออกมา
ที่จะรับมือกับวิธีการเรียนของคนรุ่นใหม่ๆ ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ท าอย่างไรครูถึงจะ
สามารถท างานแบบแยบยลได้อย่างป้ามล นี่เป็นความสามารถท่ีหลักสูตรผลิตครูทั่วโลกไม่มี  
 ผมพยายามจะประมวลว่า แล้วความทุกข์ของคนทั้งแผ่นดินที่มีรากมาจากความเหลื่อมล้ า ความรวมศูนย์
อ านาจใดๆ ผูกไว้กับสองเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ของระบบการศึกษาเรา ที่จะต้องแหวกออกจากตรงนี้ให้ได้ 
หนึ่ง ผมคิดว่าระบบคิดของระบบการศึกษา ไปสร้างบรรยากาศของความกลัวขึ้นมาในระบบอย่างรุนแรง ซึ่ง
สะท้อนบรรยากาศในสังคมไทยปัจจุบัน ความกลัวปกคลุม พอเกิดความกลัว ความกลั วท างานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  
 ผมคิดว่ามันคอยอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าความกลัว ความกลัวของคนทุกคนที่เกิดขึ้นในระบบ พ่อแม่ก็กลัวว่า
ลูกจะโง่ พ่อแม่กลัวว่าลูกไปโรงเรียนนี้ จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ภาษาอังกฤษไม่เก่ง เพราะสังคมบอกว่าตอนนี้
เด็กต้องเก่งภาษาอังกฤษ ครูก็กลัวผู้บังคับบัญชาจะประเมิน กลัวว่าจะไม่ได้เลื่อนขั้น กลัวว่าจะสอนไม่ทันตาม
หลักสูตร กลัวจะถูกประเมินนู่นนี่นั่น เด็กก็กลัว ความกลัวนี้ท างานอย่างรุนแรงแล้วปั่นป่วนมาเป็นเวลาพอสมควร 
แล้วไปท าลายสิ่งที่เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของระบบการศึกษาท่ีผมคิดว่าคือเครือรากตัวนี้ ที่พยายามพูดย้อนกลับไปคือ 
มันไปท าลายสิ่งที่ผมเรียกว่าคอนเน็กชั่นของสังคมออกจากกันหมด ตอนนี้ของครูกับลูกศิษย์ไม่มีความสัมพันธ์อันใด
ที่เชื่อมโยงต่อกัน ลูกศิษย์คือลูกค้า โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจะชัดเจนมาก เวลาเขาเรียกนักศึกษา เขาเรียกว่าลูกค้า 
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ครูก็ไม่ต่างจากโสเภณีใช่ไหมครับ เราเป็นผู้ขายบริการ นักเรียนก็คาดหวังครูว่า เอ็งมา ต้องสอนให้เต็มที่ กูจะมา
สายไม่เป็นไร แต่มึงต้องมาขายบริการให้ดี เพราะฉันจ่ายค่าหน่วยกิตแพง พ่อแม่จ่ายค่าเทอมลูกสูง ก็กดดัน
โรงเรียน คาดหวังว่าเมื่อส่งลูกถึงปากประตูรั้วโรงเรียนแล้ว ลูกจะกลับเป็นคนดีโดยอัตโนมัติ กลับไปที่บ้านเป็น
อย่างไรไม่เป็นไร นี่คือชุมชนกับโรงเรียนเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิง กรรมการสถานศึกษาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ของปลอม
ทั้งนั้น อย่าไปเชื่อว่าจะมีอะไรที่ท าหน้าที่ได้ แปลว่าระบบที่เราออกแบบมาแล้วสร้างความกลัวให้ปกคลุม
บรรยากาศการศึกษาท้ังหมด ไปท าลายความสัมพันธ์เยื่อใยของสังคมออกจากกันโดยสิ้นเชิง ผมคิดว่าเป็นประเด็น
ที่เป็นปรากฏการณ์ในระดับนามธรรมที่เกิดขึ้น 
 ผู้ปกครอง ถ้าเราไปต่างจังหวัด บังเอิญผมนั่งอยู่ในกรรมการชุดหนึ่งของคุรุสภาด้วย ทุกครั้งที่ประชุมจะมี
เคสของครูที่ท าร้ายเด็ก ครูข่มขืนกันเอง ครูข่มขืนลูกศิษย์ ครูปล้นฆ่า ความรุนแรงต่างๆ ที่เราจะต้องมาพิจารณา 
ชุมชนฟ้องโรงเรียน ทุกฝ่ายเป็นศัตรูกันหมด ความรู้สึกที่จะเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกัน
และกันโดยสิ้นเชิง ตอนนี้ครูจะตีเด็กคนหนึ่ง ในอดีตผมไม่รู้ ผมโดนครูที่ดีที่สุดในมาตลอด พูดภาษาอังกฤษงูๆ 
ปลาๆ เพราะโดนครูภาษาอังกฤษดี แต่ก็ตีสะบั้นเลย ไม้เรียวยาวมาก เราไม่ควรจะสนับสนุนการใช้ความรุนแรงใดๆ 
แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ ตอนนี้ แอ็คชั่นใดๆ ของครูที่จะท างานกับลูกศิษย์ ถูกตีความไปหมดว่า อย่าล่วงละเมิด
สิทธิของเด็กนะ ครูทุกคนมีสิทธิถูกฟ้องขึ้นโรงพักตลอดเวลา เลยเกิดบรรยากาศนี้ปกคลุมด้วยสิ่งนี้  
 ถ้าถอยไปอีกในเชิงวิชาการนิดหนึ่ง ผมเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เราสมาทานมาใช้ในระบบการศึกษา ซึ่งเราใช้กับ
ระบบอ่ืนๆ ด้วยคือ วิธีคิดในเชิงการออกแบบที่เราเชื่อในเรื่องมาตรฐาน ถ้าใครอยู่ในวงการศึกษาคงจะนึกออกว่า
คือ Standards-based education การศึกษาที่อิงมาตรฐาน ที่คิดว่าการออกแบบระบบการศึกษา เมื่อเด็กจบ 
ป.6 เด็กจบ ม.3 เด็กจบ ม.6 จบมหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรฐานความรู้แค่นั้นแค่นี้ แต่ผมคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่อง
ของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตและงอกงามในแบบฉบับที่เป็นของตัวเอง สิ่งที่เราสมาทานวิธีคิดเชิงมาตรฐาน 
จึงไปออกตัวชี้วัด 200 ตัว คุณครูคนหนึ่งต้องตอบตัวชี้วัดประมาณ 200 ตัว แล้วปกคลุมวิธีคิดของสังคมว่าทุกอย่าง
ต้องได้เกณฑ์มาตรฐาน ถ้าไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานต้องไปอยู่ที่ป้ามล คนที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานก็จะถูกคัดออก เราจึง
สมาทานชื่นชมยินดีกับโรงเรียนแบบไปแข่งขันโอลิมปิก เพราะเกินมาตรฐานได้ดี มีค าว่าเป็นเลิศ แต่คนที่เป็นเลิศ 
ทิ้งคนที่ไม่เป็นเลิศอีก 90% ของสังคมอยู่ แล้วเด็กที่อยู่ในระบบ 90% คือเด็กที่พร้อมจะท าอะไรที่ถึงแม้จะไม่ไปอยู่
กับป้ามล แต่จะออกฤทธิ์ในระหว่างทางของการท ามาหากิน ประกอบอาชีพใดๆ นี่คือสิ่งที่ผมพบ ซึ่งเป็นความทุกข์
สาหัส 
 ถามว่าในมุมของตัวเอง ถึงเห็นภาพตรงนี้ระดับหนึ่ง ถามว่าทางออกมีไหม น่าจะมีแสงริบหรี่ ตราบใดที่ยัง
มีป้ามลท าบ้านกาญจนาภิเษกได้ ผมคิดว่าการศึกษาเราก็ยังมีความหวัง และเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารใน
เชิงนโยบาย คิดว่าหวังกับคนรุ่นพวกเราไม่ค่อยได้แล้ว สิ่งที่ผมคิด อันที่หนึ่งคือ จะต้องตีแตกเรื่องระบบผลิตที่เป็น
มาตรฐานเดียวให้ได้ ในทางการศึกษาแปลว่า เราต้องพยายามท าอย่างไรก็แล้วที่จะขับเคลื่อนและท าให้ระบบ
การศึกษาไม่ผูกขาดอยู่ที่กระทรวงศึกษา ท าอย่างไรให้ระบบศึกษาเป็นของประชาชน เป็นของพ่อแม่ เป็นของ
ผู้ปกครอง เป็นของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องมีหลักสูตร
เดียวที่เป็นหลักสูตรแกนกลางได้ไหม แต่ละโรงเรียนมีแบบฉบับของตัวเอง เด็กแต่ละคนให้ เจริญงอกงามในแบบที่
ตัวเองสนใจและอยากจะเติบโตขึ้น ซึ่งในภาพใหญ่ของสังคมมีเสียงเรียกร้องเข้ามาแล้ว แต่โครงสร้างของระบบ
ราชการพยายามจะดึงเข้าสู่ฐานอ านาจของเขาอยู่ เพราะเป็นการสูญเสียอ านาจ 
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 ท าไมโฮมสกูลถึงยังไม่ไปถึงไหน เพราะเป็นเรื่องการช่วงชิงอ านาจกลายๆ แต่ผมคิดว่าธงเราต้องอยู่ตรงนี้
ว่า ท าอย่างไรถึงจะตีแตกระบบการศึกษา ให้เป็นเรื่องของความงอกงามท้ังหมดและให้เกิดความหลากหลาย จะถูก
จะผิดไม่เป็นไร คือเราผิดมาเยอะแล้ว ไม่มีอะไรที่จะผิดน้อยกว่านี้ 
 อย่างที่สองคือ ผมคิดว่าต้องพยายามท าอย่างไรให้เป็นระบบเปิดให้มากที่สุด ในที่นี้หมายความว่า ต้อง
ไม่ใช่หลักสูตรเดียวเป็นหลักสูตรแกนกลางอันเดียว แล้วทุกโรงเรียนทั่วประเทศเอาไปใช้เป็นแกนกลางแบบเดียว 
หรือการผลิตครูต้องไม่ใช่ระบบปิดแบบในปัจจุบัน เรามีสถาบันผลิตครูทั่วประเทศประมาณ 90 เกือบ 100 แห่ง 
ผลิตบัณฑิตครูออกมา 4 หมื่นคน เข้าสู่ระบบประมาณ 2 หมื่นคนต่อปี แต่ผลิตในบลูพรินต์เดียวกันหมด ไม่ได้ fit 
in กับชนิดหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายกัน ยังไม่ต้องพูดว่าทันสมัยหรือไม่ทันสมัยด้วย จ าเป็นที่
จะต้องท าให้ทลายก าแพงทลายกรอบออกไป ครูปฐมวัยอาจจะต้องการทักษะความเชี่ยวชาญแบบหนึ่ง ค รู
ระดับประถมต้น ประถมปลาย ก็อาจจะต้องการรักษาความเชี่ยวชาญในอีกแบบหนึ่ง ครูมัธยมอาจจะต้องการ
ทักษะความช านาญอีกแบบหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องใช้สายพานการผลิตแบบเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดมีรากฐานมาจากความ
เชื่อเรื่องระบบผลิตแบบอุตสาหกรรมทั้งสิ้น แบบมาตรฐานเดียวทั้งสิ้น 
 อย่างที่สาม คือผมคิดว่ายังต้องกลับมาสู่การท างานเพ่ือจะเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันให้ได้ อย่าง
โครงการที่พวกเราพยายามจะท าอยู่ แล้วหลายๆ คนในที่นี้มีส่วนร่วมอยู่ ที่เรียกว่าโครงการก่อการครู หัวใจของ
เรื่องราว เราจึงบอกว่าเราไม่ใช่โครงการฝึกอบรม แต่เราเป็นโครงการที่อยากจะคืนความเป็นมนุษย์ให้กับครู พูด
ภาษาเล่นๆ คือครูก็มีสิทธิ์ลุ้นวันที่ 1 และวันที่ 16 ได้ ครูก็มีชีวิตมนุษย์ คืนความเป็นมนุษย์ให้กับครู ไม่ต้องท าให้
ครูเป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่ทุกคนคาดหวังแล้วเกินจริง กว่าที่เขาจะเป็น ครูก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรั กได้ มีหนี้สิน
บ้างได้ แต่ท าอย่างไรถึงจะคืนความเป็นมนุษย์ให้กับครู แล้วท างานกับคุณครู เราเชื่อว่าครูคนหนึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงระบบได้เยอะ เพื่อนครูอีกจ านวนมหาศาล ลูกศิษย์ที่เดินผ่านเขาแต่ละวันมหาศาล เราก็จะเริ่มต้นจาก
ตรงนี้ และเรารู้สึกว่าเป็นพลังที่ส าคัญ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ที่บอกว่าท าอย่างนี้เพราะสิ่งใหม่ต้องไป
ทดแทนสิ่งเก่า แต่เราต้องปั้นอย่างไร ไม่ใช่แค่สิ่งใหม่เพราะเขาอายุน้อยกว่าเฉยๆ แต่ต้องไปด้วยวิธีคิดที่คมชัดลึก
พอสมควร รู้ว่าเขาก าลังท าอะไรอยู่ เพ่ือจะไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างไร 
 เชื่อว่าในสิ่งที่เราพยายามจะเจาะ แต่ในมุมอ่ืนๆ ต้องมีคนท าหน้าที่ในการเชื่อมภาคส่วนต่างๆ หรือท างาน
กับโครงสร้างระดับวิธีคิดของสังคม อย่างประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่มากคือความทุกข์ของพ่อแม่ ซึ่งเป็นความทุกข์
ใหญ่ของสังคม ถ้าเราไม่ช่วยสร้างพ้ืนที่ใหม่ๆ ให้พ่อแม่ไว้วางใจลูกตัวเองมากข้ึน พ่อแม่ลดความ 
คาดหวังความกดดันมากขึ้น ลดความทุกข์ที่เขามีต่อความคาดหวังในตัวเขาเอง ต้องมีมุมที่ท างานแบบนี้ ซึ่งล้วน
แล้วแต่ต้องอาศัยพลังจากการท างานของคนนอกกรอบเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องท างานกับตัวระบบพอสมควร  
 
ประชา: ประเด็นที่ผมอยากขีดเส้นใต้ไว้ ก่อนไปต่อ อาจารย์พูดถึง 95% ของเด็กที่กันตรังมาจาก ครอบครัวที่
แตกแยก สภาพนี้คล้ายๆ กับที่เราไปเจอเด็กที่ขอนแก่น กว่า 50% ของเด็กเทศบาลมาจากครอบครัวที่แตกแยก 
และผมอยากตั้งข้อสังเกตด้วยว่า อาจจะไม่ใช่เฉพาะบนชั้นล่าง แต่ขึ้นมาถึงชนชั้นกลางและชนชั้นบนของสังคมไทย
ด้วย 
 ประเด็นที่ 2 เรื่องอ านาจ สังคมไทยเป็นสังคมอ านาจนิยม ถ้าจะแก้ในทางปฏิบัติ นอกจากแก้ทาง
โครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต้องเป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่ไม่ใช่อ านาจ และเด็กที่อยู่ใน 10% ของ
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พวกที่ไปโอลิมปิก พวกนี้ก็ทุกข์มหาศาล ไม่ใช่ไม่ทุกข์ เป็นบาดแผลทางใจ พอขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพวกนี้ก็
สร้างปัญหาเพราะบาดแผลทางใจแก้ไม่ได้เหมือนกัน 
 ผมอยากชวนคุณสฤณีพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ าต่างๆ โยงให้เห็นภาพใหญ่ของความเหลื่อมล้ า 
 
ความเหลื่อมล้ าและความยุติธรรมในสังคมไทย  
 

    
 
สฤณี: จบเศรษฐศาสตร์การเมืองจะมีชาร์จมีกราฟเต็มไปหมด เพ่ือความสบายใจจะเดินข้ึนไปบนเวที 
 จริงๆ วันนี้มาแลกเปลี่ยน เพราะว่าความเหลื่อมล้ าเป็นประเด็นที่ใหญ่มาก และโจทย์ยากไปกว่านั้นอีก 
เพราะไม่ได้ให้มาพูดเฉพาะเรื่องความเรื่องล้ า แต่พูดเรื่องความยุติธรรม คิดว่าจะมาแลกเปลี่ยนหลักๆ 3 เรื่อง คือ
ความเชื่อมโยงของความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ และอาจจะแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งเรื่องสถิติล่าสุดหรือบางแง่มุมที่
น่าสนใจจากงานเรื่องความเหลื่อมล้ าในไทย และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องความยุติธรรม เพราะเป็นประเด็นที่เชื่อว่า 
ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งความเหลื่อมล้ า 
 ในประเทศไทยเราเองเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยได้ยินค านี้ เราเพ่ิงได้ยินมาเมื่อ 10 ปีที่แล้วเอง ในบริบทที่
ค่อนข้างกว้างกว่าบริบทของนักวิจัย เราได้ยินประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง มีการใช้ค าว่าความเหลื่อมล้ า สอง
มาตรฐานขึ้นมา ถ้าเราไปฟังเด็กๆ คุยกันในทวิตเตอร์ เป็นที่น่ายินดี เด็กหลายคนพูดเรื่องความเหลื่อมล้ าเยอะมาก 
หลายคนพูดถึงปัญหาโครงสร้าง แม้แต่กรณีโคราช ก็มีการมองในมุมที่กว้างกว่าปัจเจก มีการเชื่อมโยงว่าอะไรท าให้
เขาเป็นแบบนี้ 
 จริงๆ ความเหลื่อมล้ าในปัจจุบัน ถ้าจะแมสจริง ช่องทางที่จะแมส คนเห็นความเหลื่อมล้ าในตัวเองมีหลาย
มิติ แล้วแต่ละมิติมีความเชื่อมโยงกันมาก ไม่ใช่มีแต่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ได้ดูแค่ว่า
คุณรวยคุณจนต่างกันอย่างไร แต่ว่าความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และทรัพย์สินถ้าเกิดขึ้นมากๆ ในสังคมที่มีปัญหา
เรื่องการแข่งขัน มีกติกาการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะเราใช้ระบบทุนนิยม จะยิ่งซ้ าเติมความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้และทรัพย์สิน ถ้ากติกาการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมผูกโยงกับความเหลื่อมล้ าทางสิทธิโอกาสในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ถ้าเราอยู่ในสังคมที่คนมีเหลื่อมล้ าในการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย อภิปร ายประเด็น
สาธารณะ กติกาที่เอียงๆ แย่ๆ  อาจจะไม่ได้รับการแก้ไข เพราะคนมีอ านาจเหนือตลาดหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
สูง ในสังคมที่สถาบันไม่ค่อยดี มักจะครอบครองทรัพยากรทางการเมืองหรือครอบครองอ านาจด้วย จึงมีความ
เชื่อมโยงกัน 



 

หน้า 46 / 141 
 
 

 

 
 
 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และทรัพย์สินก็เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ าในสิทธิและโอกาสในการได้รับ
บริการสาธารณะรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายสาธารณะโดยตรง รัฐจัดสรรทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน พันกับเรื่องเหลื่อม
ล้ าเชิงพ้ืนที่ ประเทศเราเป็นประเทศที่มีการพัฒนา กระจายรายได้เท่าเทียมกันแค่ไหน หรือกระจุกตัวกันที่บาง
เมืองบางจังหวัด การแสวงหาโอกาสต่างๆ ที่จะถีบขึ้นไปประกอบการทางเศรษฐกิจ ก็ต้องใช้ทรัพยากร เรามีความ
เหลื่อมล้ าในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน ซึ่งพันกับเรื่องทางการเมือง สิทธิทางการเมือง นโยบาย
สาธารณะเช่นกัน ทั้งหมด ฐานคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็คาดหวังว่า
กระบวนการยุติธรรมจะท าหน้าที่ มีความเท่าเทียมกัน จริงๆ กฎหมายเขาบอกว่า ความยุติธรรมคือถ้าเป็นคนจะผูก
ผ้าปิดตา กฎหมายต้องถูกใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติและมีความมั่นคงแน่นอน รู้ว่าบรรทัดฐานการตัดสินคืออะไร แต่
ถ้ามองกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย เราจะรู้สึกว่าถ้าจ าเลยเป็นใครหรือพวกไหน เราจะเดาผลลัพธ์ได้ดีกว่า
ถ้าเราดูเรื่องอ่ืนทั้งหมด นี่คือปัญหาใหญ่ของกระบวนการยุติธรรม ภาพทับซ้อนกัน 

 หลายๆ คนนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ า พยายามศึกษาในรายละเอียดมากขึ้นว่า ความเชื่อมโยง
เหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไร ท าไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ วิชาเศรษฐศาสตร์ยุคแรกๆ นัก
เศรษฐศาสตร์จะบอกว่าความเหลื่อมล้ าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ไม่มีทางที่เราจะเท่าเทียมกัน เพราะถ้าเราใช้เศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ต้องมีบางคนรวยบางคนจนเป็นเรื่องปกติ แต่พอเวลาผ่านไปนักเศรษฐศาสตร์เริ่มพูดถึง เพราะเริ่มรู้
ว่าความเหลื่อมล้ าบางระดับหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าเหลื่อมล้ ามากๆ มีปัญหาส่งผลกระทบ เคยแปลหนังสือเรื่อง ราคา
ของความเหลื่อมล ้า ของ อ.โยเซฟ อี. สติ๊กลิตซ์ (Joseph E. Stiglitz) อาจารย์พยายามเรียบเรียงว่าความเหลื่อมล้ า
ที่สูงมากๆ ในทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยคือท าให้การเติบโตแบบฐานกว้าง (Inclusive Economy) 
เกิดขึ้นยาก เพราะคนที่รวยมากๆ มีโอกาสที่จะไปครอบง าทางการเมือง ท าให้เขาสามารถที่จะเขียนกติกาหรือดึง
กติกาแย่ๆ เก่าๆ ที่เอียงเข้าข้างเขาเอาไว้ต่อไป ท าให้การแข่งขัน นวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้ยาก มีความเชื่อมโยง
กันอยู่ ท าให้เราเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเหลื่อมล้ าสูงๆ กับความคิดสร้างสรรค์ระดับนวัตกรรม 
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และการมีเศรษฐกิจทางกว้างของสังคม อาจารย์บอกว่าไม่ได้แย่ในแง่สังคมเท่านั้น แต่แย่ในเรื่องเศรษฐกิจด้วย ท า
ให้เศรษฐกิจฐานแคบและมีความเสี่ยงต่างๆ ท าให้นวัตกรรมเกิดขึ้นช้ากว่าถ้าเรามีความเหลื่อมล้ าต่ า 
 ในทางสังคม ไม่ต้องพูดแล้วว่าความเหลื่อมล้ าท าให้เกิดปัญหาอย่างไร อ .ไมเคิล แซนเดล ((Michael 
Sandel) เป็นนักปรัชญาการเมืองที่ฮาร์วาร์ด เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม เล่มที่แปลและค่อนข้างได้รับความนิยมใน
ประเทศไทยคือเรื่องความยุติธรรม อาจารย์เขียนอธิบายไว้เยอะ อาจารย์สนใจเรื่องการพูดคุยสาธารณะ อาจารย์
บอกว่าประชาธิปไตยสมัยใหม่ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ต้องหาฉันทา
มติกันได้ (Deliberative Democracy) อาจารย์เลยบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ า เพราะความเหลื่อมล้ าที่
สูงมากๆ แปลว่าคนที่มีทรัพยากรสูงมากๆ จะมีชีวิตคนละโลกกับคนที่มีทรัพยากรน้อย ถ้าคุณเกิดในตระกูลที่มี
ทรัพย์สินเป็นพันล้าน คุณแทบจะไม่เคยข้องแวะกับคนที่มีทรัพย์สินติดตัวพันบาท อยู่กันคนละโลกตั้ งแต่เกิดจน
ตาย ไปคนละโรงเรียน ไปคนละที่ น่าจะเป็นปัญหา พอคุณไม่ได้มาเจอกันในพ้ืนที่สาธารณะที่จะได้มาคุยกัน คุณก็
เข้าใจกันและกันน้อยลง คนจนก็ไม่เข้าใจคนรวย คนรวยก็ไม่เข้าใจคนจน โอกาสที่จะมีฉันทามติที่เรารู้สึกว่าส าคัญ
กับประชาธิปไตยจะเกิดได้อย่างไร จะเกิดความขัดแย้งกันมากกว่า ยังไม่ต้องนับถึงปัญหาความอยุติธรรมของการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งในหลายประเทศถูกโยงกับการผูกขาดอ านาจ เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่ง 
 วันนี้มีงานวิจัยที่ก าลังท าเรื่องความเหลื่อมล้ าในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่ จะไปดูหัวข้อความเหลื่อม
ล้ าในการจัดสรรคลื่นความถ่ี การจัดการพลังงาน และความเหลื่อมล้ าด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม คิดว่าน่าจะเอาผล
มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ประมาณปลายปีนี้ เป็นทุนวิจัยของ สกสว . (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 เชื่อว่าประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจะได้ยินกัน
มากขึ้น เราจะเริ่มพูดแล้วว่าสถิติเป็นอะไร เราพยายามจะไปคุยว่าแล้วมันแย่อย่างไร ถ้าไปเร็วๆ นักเศรษฐศาสตร์
เริ่มเปลี่ยนตัววัดที่จะใช้มองความเหลื่อมล้ าเหมือนกัน เมื่อก่อนนักเศรษฐศาสตร์จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์จีนีเป็นตัววัด
หลัก ถ้าใครไปดูเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SCG) ในหัวข้อว่าด้วยความเหลื่อมล้ า เขาใช้ตัวนี้เป็นตัววัดหลัก แต่
นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเริ่มหยาบเกินไป จริงๆ แล้วถ้าดูในประเทศไทยจะเห็นว่าแนวโน้มค่อยๆ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2001 แต่พอ 2015 เริ่มผงกหัวขึ้นไปอีกทีและแนวโน้มหลังจากนั้นเป็นไปในทางนั้น นัก
เศรษฐศาสตร์บอกว่าหยาบเกินไปแล้ว เพราะเราไม่ได้มีปัญหาความเหลื่อมล้ าแบบภาพใหญ่เท่านั้น และ
สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) มีโอกาสที่จะสะท้อนภาพดีกว่าความเป็นจริง เพราะมีทรัพยากรเยอะๆ เขา
มักจะไม่ค่อยรายงานหรือเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติคงไม่สามารถไปเคาะประตู
เศรษฐีหมื่นล้านแล้วถามว่าช่วยตอบหน่อยว่า ท่านมีทรัพย์สินที่ไหน รายได้จากไหนบ้าง ท าให้มีข้อจ ากัด นัก
เศรษฐศาสตร์เลยใช้วิธีอ่ืนๆ แทน เพ่ือจะตอบและมองภาพความเหลื่อมล้ า เราเลยได้ยินเรื่องท็อป 1% 10% 
มองเห็นการแบ่งชั้นรายได้และทรัพย์ที่ละเอียดเป็นระดับชั้นมากขึ้น เพ่ือจะก้าวข้ามข้อจ ากัดต่างๆ ถ้าเราลองแยก
ออกมา เป็นงานของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ 
 คนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จริงๆ ในประเทศไทยมีเยอะ คนที่ควรจะติดตามมากๆ คือคุณมาร์ค เจน
มานะ เรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสกับอาจารย์ โธมัส พิคเกตตี (Thomas Piketty) ซึ่งเป็นปรมาจารย์เรื่องความเหลื่อมล้ าที่
เก่งที่สุดในโลก อาจารย์เจนมานะเอาระเบียบวิธีของ อ .พิคเกตตี มาขยายและลองท าในประเทศไทย อ.พิคเกตตี 
ได้รับการชื่นชมสูงมากในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ เพราะแกพยายามดึงจากฐานข้อมูลภาษี แล้วมองย้อนกลับเป็น
ศตวรรษในประวัติศาสตร์ เพื่อจะมองว่าความเหลื่อมล้ ามีหน้าตาเป็นอย่างไรตลอดเป็นศตวรรษที่ผ่านมาในหลายๆ 
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ประเทศ อาจารย์เจนมานะลองเอาระแบบวิธีดังกล่าวมาใช้ ถ้าเราดูเส้นสีส้มคือ ท็อป10% คนที่คิดว่ามีรายได้สูงสุด 
นี่คือส่วนแบ่งของรายได้ทั้งประเทศ ของคนที่มีรายได้ท็อป 10% จะประมาณ 56% คือเกินครึ่งของรายได้ทั้ง
ประเทศ อยู่ในมือของคนรวยที่สุด 10% ถ้าดูส่วนแบ่งของคนครึ่งประเทศที่รายได้ไม่ถึง 15% เป็นเส้นสีเขียว นี่คือ
ช่องว่างที่เกิดข้ึน 

 ถ้าดูเรื่องทรัพย์สินต้องถ่างกว่ารายได้ เพราะเป็นเรื่องการสะสม อาจจะเก่านิดหน่อย ปี 2016 เป็น
รายงานที่คนไทยใช้เยอะมาก ... Wealth Report รายงานความมั่งคั่งโลก ปี 2016 ประเทศไทยอยู่ ท็อป 3 ปีที่
แล้วประเทศไทยอยู่ท็อป 4 ไม่ใช่อันดับหนึ่ง ยังเป็นรองยูเครนอยู่ เราไม่ต้องพูดเรื่องความเหลื่อมล้ ากันแล้ว  

 ถ้าดูเรื่องของคนไทย เรื่องทรัพยากร มีตัวอย่างงานวิจัยมากมายที่บอกว่าคนไทย 3 ใน 4 ของประเทศ
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว และโอกาสที่ท่ีดินจะหลุดมือมีมากขึ้นในยุคท่ีเศรษฐกิจไม่ดี และคนเป็นหนี้สินกันมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน มหาเศรษฐีพันล้านมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 แล้วมีปัญหาอย่างไร ยิ่งรายได้น้อย ยิ่งหนี้เยอะ ความสามารถในการช าระหนี้ มีผลว่าเรามีรายได้แค่ไหน 
แต่ถ้าเราลองดู รายได้ต่อหัว ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศรวมคนรวยคนจนเข้าด้วยกัน รายได้ต่อหัวเราเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
แต่อัตราการจัดเก็บภาษีของเราแทบจะไม่เพ่ิม เป็นค าถามว่าภาษีไปอยู่ท่ีไหนและคนที่ควรจะเสียภาษีไปท าอย่างไร 
 ในเชิงพ้ืนที่ 77 จังหวัดของประเทศ เอามากางดูแล้วเปรียบเทียบ แกนนอนคือรายได้เฉลี่ยของคนรวยสุด 
1 ใน 5 และคนจนสุด 1 ใน 5 ส่วนแกนตั้งคือสัดส่วนคนจนของทางการ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมโหฬารมาก 
เรามีความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ด้วยในประเทศไทย บางจังหวัด เช่น สมุทรสาคร ทั้งจังหวัดเป็นแรงงานต่างด้าว มี
ความเหลื่อมล้ าขั้นต่ าเพราะทุกคนจนเท่าๆ กันหมด เทียบกับจังหวัดไกลสุดคือประจวบคีรีขันธ์ มีสัดส่วนเกือบสิบ
เข้าไปแล้ว มีความแตกต่างมโหฬารภายในประเทศเราเองเรื่องความเหลื่อมล้ า เป็นสิ่งที่หลายๆ คนเจอในหลายๆ 
ประเทศเหมือนกัน ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองโตเดี่ยว กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่หัวโตอยู่จังหวัดเดียว 
จังหวัดอ่ืนเทียบไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ วิธีหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ดูคือ เบอร์ 1 คือเมืองใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ เบอร์ 2 คือเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเอามาเรียงกัน จะเห็นว่าของเราหักข้อศอก สีชมพู 
คือเมืองที่คนเยอะที่สุดมีคนมากกว่าเมืองที่รองลงมาหลายเท่า อย่างมาเลเซียค่อนข้างเป็นสโลปอย่างสวยงาม 
เพราะเขาพัฒนาเมืองใหญ่ สามารถกระจายความเจริญได้ดีกว่าเมืองไทย อีกวิธีหนึ่งคือดูอัตราความเป็นเมืองไทย
ว่าของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างไร ของไทยก็เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ได้เปินสโลปสวยงามเหมือนประเทศอ่ืน จะเห็นว่าอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ประสบความส าเร็จได้แง่นี้เมื่อเทียบกับไทย การกระจายความเจริญไปสู่เมืองอ่ืนที่ไม่ใช่เมืองหลวงของ
ประเทศ การจัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งท าไมเป็นอย่างนี้ จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ ายิ่งสูง ไม่ได้แปลว่าได้รับ
งบประมาณเยอะ แต่ดูจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม จังหวัดไหนรวยอยู่แล้วจะได้รับงบประมาณเยอะ จังหวัดไหน
คนรายได้ดีจะได้รับงบประมาณเยอะ ใครอยากดูภาพความสวยงาม เข้าไปดูในเว็บความเหลื่อมล้ าฉบับพกพาได้ 
 หลักๆ เรามาพูดเรื่องพวกนี้มากขึ้น GDP ของเราเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่รายได้เราไม่ได้โตขึ้น มาจากงาน
สถาบันวิจัยไทยพาณิชย์ ในรอบสิบปีสุดท้าย จะเห็นว่าสอดคล้องกันเลย ค่าสัมประสิทธิ์จีนีผงกหัวขึ้นตั้งแต่ปี 2015 
รายได้ครัวเรือนไทยลดลง GDP เพ่ิมข้ึน พออนุมานได้ว่าใครรวยขึ้น 
 งานวิจัยล่าสุดที่ อ.อาชว์ ปวีณวัฒน์ ที่ศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ า แต่ศึกษาในมุมเรื่องผู้ประกอบการ 
อาจารย์บอกว่างานวิจัยของอาจารย์น่าทึ่งมาก อาจารย์เอาจ านวนกิจการไม่รู้ว่ากี่แสนเจ้าที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์มาท าข้อมูล และพบว่า มีมหาเศรษฐี 500 คนครองส่วนแบ่งก าไร 30% แล้วถือหุ้น 36% ของ
ภาคธุรกิจทั้งประเทศ ตั้งแต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดขึ้นไป 
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 พอมาดูระดับธุรกิจ นี่คือส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทหลายแสนกิจการ ใหญ่สุด 5% ของประเทศมีส่วนแบ่ง 
85% ของธุรกิจทั้งหมด โหดกว่าของรายได้บุคคลอีก แล้วอาจารย์ไปศึกษากลุ่มทุนไหนบ้าง ส่งผลต่ออัตราการ
กระจุกตัว จะมีกลุ่มทุน เช่น ผลิตสุรา เบียร์ พลาสติก ผลิตก๊าซ ส่งผลต่อการกระจุกตัว  
 ถ้าดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างดี คนเข้าออกตลาดมีคนชนะ
คนแพ้ และคนเข้าตลาดไม่ได้ยาก ถ้าเราไปดูตลาดหุ้นอเมริกา ซึ่งเหลื่อมล้ ามากๆ เหมือนกัน แต่บริษัทที่มีมูลค่า
ตลาดสูงสุด 30 หลายบริษัทไม่มีชีวิตอยู่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เช่น Google, Microsoft, Apple อยู่ไหนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
แต่ของไทยอยู่ยั้งยืนยง และใหญ่ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยมีคู่แข่งท่ีจะสามารถมาล้มเขาได้ 
 

 
 
 อ านาจตลาดมาได้หลายแบบ บางคนอาจจะบอกว่าก็เขาเก่ง เขาเป็นนักธุรกิจที่เก่ง เลยฝ่าฟันขึ้นมาเป็น
เบอร์ 1 กับเบอร์ 2 ไม่เก่ง ไม่ใช่ความผิดของเขาหรือเปล่า อ.อาชว์ เลยดูต่อไปว่า แล้วบริษัทต่างๆ ที่มีอ านาจตลาด
เยอะๆ ผลกระทบคืออะไร เชื่อมโยงกับประเด็นอะไรบ้าง พบว่าบริษัทที่มีอ านาจสูงในไทย มีลักษณะ 5 ข้อ คือ 
หนึ่ง มีอัตราการเติบโตของผลิตภาพต่อ สอง มีแนวโน้มที่จะส่งออกและอยู่รอดในตลาดต่างประเทศต่ า สาม มี
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและจ านวนประเทศปลายทางส่งออกน้อย สี่ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่ า 
และสุดท้ายคือมีอัตราการลงทุนต่ า 

 ทั้งหมดนี้คือ ดูจากลักษณะของบริษัทท่ีมีอ านาจในตลาดสูงและพอจะอนุมานได้ว่า เก่งจริงหรือเปล่า หรือ
มีอ านาจการตลาดสูงเพราะอะไร เป็นผลมาจากการที่เขาสามารถเข้าถึงอ านาจ เข้าถึงกติกาที่ปกป้องตัวเอง 
คุ้มครองตัวเอง หรือความเก่งของการคิดค้นนวัตกรรม ของการต่ าสู้ 
 แม้จะไม่ได้มองผลกระทบทางสังคม มองเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆ ก็ยังต้องพูดเรื่องความเหลื่อมล้ า เพราะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้วย ถ้าสิ่งที่ข้อค้นพบของอาจารย์ผลิตเป็นจริง บริษัทที่มีอ านาจตลาดสูงใน
เมืองไทยวันนี้ ดูไม่ค่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ กลับมาประเด็นที่อาจารย์...พูดไว้แล้ว คือ
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ผลิตภาพ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการมีผู้เล่นหน้าใหม่ของสังคม 
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 ให้ก าลังใจ เรามีคณะกรรมการใหม่ชื่อ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) สิบกว่าปีที่ผ่านมา
ถูกด่าว่าเสือกระดาษ กฎหมายใหม่แยกตัวเป็นอิสระแล้วจากกระทรวงพาณิชย์ ถ้ามีใครอะไรจะร้องเรียนเรื่อง
ผู้ประกอบการที่ใช้อ านาจเหนือตลาดไม่เป็นธรรม ร้องเรียนไปได้ ปัญหาสังคมไทย เราไม่ค่อยคุยกันเรื่องปัญหาใน
ระบบตลาด การแข่งขัน ความไม่ยุติธรรม เพราะเราไม่มีองค์กรอิสระที่เข้มแข็งในเรื่องการเงินและการค้า แต่ใน
ปัจจุบันเกิดขึ้นแล้ว ต้องให้ก าลังใจ 

 

 
 
 จะทิ้งไว้นิดหนึ่งคือ เวลาเราพูด หลายคนจะพูดว่าโลกาภิวัตน์หรือภาคการเงิน การเปิดเสรี ท าให้ความ
เหลื่อมล้ าแย่ลง แต่ไม่เสมอไป ขึ้นกับว่าคุณเป็นใคร อยู่ที่ไหน ปัญญาชนรุ่นใหม่ของจริง เป็นนักวิจัยเรื่องความ
เหลื่อมล้ าที่เก่งมากๆ คนหนึ่งของโลก คือ อ.บรังโก มิลาโนวิค (Branko Milanovic) สร้างชาร์ตนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ใช้ชื่อว่ากราฟช้าง เพราะดูเหมือนช้าง กราฟเดียวบอกอะไรได้เยอะมาก ใช้แรงงานที่ถึกมาก 
คืออาจารย์เอารายได้ของคนท้ังโลก ไม่เอาประเทศเดียวเท่าที่มีข้อมูลร้อยกว่าประเทศ มาจัดเป็นช่วงชั้นรายได้ คน
ที่อยู่ 90-100 คือคนที่รวยที่สุด 10% รายได้สูงสุด แล้วแกนแนวตั้งคือดูการเติบโตของรายได้ ว่ารายได้ใครยิ่ง
เติบโต ดู 20 ปีระหว่าง 1988-2008 ถ้าการเติบโตของรายได้สูงจะอยู่บนแกนแนวตั้งสูง แกบอกว่าดูมีคนสามกลุ่ม
ที่น่าสนใจ คนจนก็น่าสงสาร รายได้เขาก็โตแต่โตน้อย แค่ 10% ในรอบ 20 ปี แต่คนที่อยู่ตรงโหนกช้างจุดเอ คือ
คนที่มีรายได้โตสูงสุดในรอบ 20 ปี โตกว่า 70% ประมาณว่าชนชั้นกลางของโลก เพราะมีช่วงรายได้ประมาณ 50-
60 ให้เดาคนกลุ่มเอมาจากประเทศอะไร ใครว่ายุโรป ใครว่าจีน 

 คนจีนนะคะ นี่คือเหตุผลที่ว่าคนจีนจ านวนมโหฬาร ชนชั้นกลางใหม่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการ
เปิดเสรีทางการค้า ทุนนิยมเพราะเม่ือก่อนจน แต่ตอนนี้รวยแล้ว 
  ส่วนซีไม่ต้องพูดถึงคือเศรษฐี อย่างไรก็รวย และรายได้เพ่ิมข้ึน 65% แต่อาจจะไม่สูงเท่าคนจุดเอ ส่วนบีคือ
คนทีแ่พ้ ถ้าไปดูกราฟช้างจริงๆ บางเวอร์ชั่นติดลบด้วยซ้ า ถ้าดูระดับโลก เขาเป็นชนชั้นกลางระดับบนเพราะรายได้
อยู่ประมาณ 80 มากกว่าคนจีน เดาว่ามาจากประเทศอะไร “ยุโรป”  
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 คนที่อยู่จุดบี คือยุโรปกับอเมริกา นี่คือชนชั้นกลางอเมริกา พูดง่ายๆ คือถูกคนอยู่จุดเอแย่งงานไป เพราะ
ถูกเอาต์ซอร์สไปให้คนจีนและอินเดียท า นั่นคือเหตุผลที่ว่าท าไมทรัมป์ถึงชนะการเลือกตั้ง นี่คือเหตุผลที่ยุโรปเลือก
นักการเมืองที่มีนโยบายแบบปิดกั้นคนต่างด้าว เพราะเขาสูญเสียจริงๆ รายได้ของเขาไม่เพ่ิมเลย  
 นี่คือความเชื่อมโยงระหว่างความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจกับสภาพหรือสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผล
จริงๆ ต่อการตัดสินใจของคน ผู้น าแบบไหนจะได้รับความนิยมในประเทศต่างๆ  
 สุดท้ายที่อยากจะฝาก มีสองประเด็นที่น่าสนใจ คือประเด็นเรื่องเทคโนโลยีที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า 
ตกลง AI จะมาท าให้ความเหลื่อมล้ าแย่ลงหรือดีขึ้น หลายคนมองในแง่ร้ายว่าน่าจะแย่ลงก่อน เพราะใครจะเข้าถึง
เทคโนโลยีพวกนี้ ถ้าไม่ใช่คนที่มีเงิน เทคโนโลยีในตัวมันเองไม่ได้ฟรีโดยตั้งแต่พ้ืนฐานอยู่แล้ว เทคโนโลยีก็มีต้นทุน
ในการคิดค้น ใช้เงินในการพัฒนาและวิจัย และคนที่ใช้งานวิจัยพัฒนา อยู่ดีๆ เขาจะอยากปล่อยให้ทุกคนเขามาใช้ 
เขาก็ต้องการผลตอบแทนจากการพัฒนา ถ้าไม่มีนโยบายสาธารณะที่จะมาก าหนดเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้ง
อินเทอร์เน็ตด้วย เป็นข้อถกเถียงล่าสุดในพรมแดนเศรษฐศาสตร์ว่า ถ้าเราจะให้ผลประโยชน์จากเทคโนโลยีกระจาย
ได้ดีกว่าเดิม ต้องมาคุยกันใหม่ว่า ค าว่าสินค้าสาธารณะควรจะรวมอินเตอร์เน็ตไหม เช่น เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คน
ใช้เป็นล้านคน แต่ไม่ต้องจ่ายเงินไหม 
 ปัญญาชนที่ท าเรื่องนี้ คือ อาจารย์ Jean Tirole ได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จากการศึกษาเรื่อง 
Regulation เรื่องระบบกฎเกณฑ์ อาจารย์เป็นคนแรกที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องผลิตภัณฑ์สาธารณะใหม่ 
และเราต้องมีวิธีคิดเรื่องก ากับดูแลบริษัทในสาขาเทคโนโลยี เพราะการผูกขาดไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว 
ต้องคิดใหม่ท าใหม่หมด ความเสี่ยงของ AI ในเรื่องความเหลื่อมล้ าคืออะไร ถ้าเราไปดู เทคโนโลยีที่หุ่นยนต์ AI จะ
เริ่มมาท างานแทนมนุษย์ก่อน จะเป็นอาชีพที่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่า เป็นอาชีพที่ส าคัญต่อการเลื่อนชั้นทางสังคม 
ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ค่อยมีเงิน เราเลยไม่ได้เรียนโรงเรียนกฎหมายดีๆ แต่เราอยากมีชีวิตเป็นทนายมาก เราไม่ได้
จบกฎหมาย ไม่ได้จบนิติ เราเริ่มจากการเป็นเสมียน แล้วค่อยๆ ไต่เต้าจนสุดท้ายเราจะเป็นทนาย มีรายได้ที่ดีได้ 
หรือเราอยากค้าขายมาก แต่เราไม่มีทุนทางสังคม การศึกษาก็ไม่ดี เราก็ไปท างานในเซเว่นฯ ก่อน ท างานในบิ๊กซี 
โลตัส แล้วค่อยๆ ไต่เต้าจนได้เป็นผู้จัดการ แล้วไปเป็นผู้บริหารได้ งานเหล่านี้ที่เป็นบันไดไปสู่ระดับสูงขึ้นก าลังจะ
หายไปก่อนจากการเขา้มาของ AI และหุ่นยนต์ เป็นความเป็นห่วงของนักเศรษฐศาสตร์ คือความเหลื่อมล้ าในตัวมัน
เองอาจจะนึกไม่ออกว่าแย่อย่างไร แต่ความเหลื่อมล้ าที่ค่อนข้างแย่คือความเหลื่อมล้ าที่ส่งผ่านจากรุ่นต่อรุ่น พ่อเกิด
มาจน ก็อยากให้ลูกรวย แต่ลูกก็ยังจนอยู่ดีๆ คือความเหลื่อมล้ าที่แย่มาก คือสืบทอดไปเรื่อย ใครจนก็จนไป 5 ชั่ว
โคตร ใครรวยก็รวยไป 5 ชั่วโคตร  
 เรื่องความยุติธรรมพูดได้เยอะมาก แต่ถ้าเราจะพยายามมองแบบไม่อิงคดีใดคดีหนึ่งหรือการตัดสิน มี
ตัวชี้วัดที่จะแนะน า มีคนศึกษาเรื่องพวกนี้ Rule of Law ทั่วโลก และระดับนิติรัฐ เรียกว่า Rule of Law Index 
ในชื่อโครงการยุติธรรมโลก วันก่อนมีโอกาสไปหารือกับท่านประธานศาลฎีกาคนใหม่ เสนอว่าท่านควรจะเอาตัวนี้
มาเป็นตัวชี้วัดด้วย เพราะท่านบอกว่าก าลังพัฒนาตัวชี้วัด พยายามจะอิงกับ Court excellence ในการท างาน 
Rule of Law Index ของ World Justice Project วัดระดับนิติธรรมนิติรัฐของหลายประเทศทั่วโลก เท่าที่มี
ข้อมูลจากการส ารวจประชาชนและผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ ถ้าไปหัวข้อที่เขาถามสะท้อนเรื่องระดับความ
เชื่อมั่น เช่น ถ้าพรุ่งนี้รัฐบาลต้องมาเวนคืนบ้านไปท าอะไรก็แล้วแต่ คุณเชื่อไหมว่าจะได้เงินคืน ได้ค่าตอบแทนอย่าง
ทีเ่ป็นธรรม ณ เวลาที่เหมาะสมหรือเปล่า ถ้าเชื่อม่ันมากก็ 5 ไม่เชื่อม่ันก็ 1  



 

หน้า 52 / 141 
 
 

 จะคล้ายๆ กับ Transparency index เรื่องคอร์รัปชั่น และ Perception index หรือดัชนีความเชื่อมั่นที่
เรารู้จักกันดี เป็นเรื่องคล้ายๆ กัน แต่เป็นเรื่อง rule of law เขามีหัวข้อมากมายถึง 8 ด้าน นี่คือคะแนนประเทศ
ไทยในปีล่าสุด เราตกมา 1 อันดับ คืออันดับที่ 76 จาก 126 ประเทศทั่วโลก ถ้าดูแท่งที่ยื่นออกมายาวที่สุด คือ 
Order and Security เรื่องความสงบสุข ด้านที่เราได้คะแนนน้อยมากๆ ไม่ถึง 35% มี การปลอดจากการ
คอร์รัปชั่น การปลอดจากคอร์รัปชั่นในสภา 36% การบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆ การเคารพในกระบวนการที่ชอบธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 33% การบังคับใช้กฎหมายแพ่ง ระบบแพ่ง ตัวสีแดง 34% การไม่ต้องเวลานานเกินไป ความ
ยุติธรรมที่ล่าช้าคือการไม่มีความยุติธรรม ระบบอาญา ตัวแดงสองตัวคือ ระบบเรือนจ าที่ได้ประสิทธิผล 27% ต่ า
ที่สุด และการไม่เลือกปฏิบัติในระบบอาญา 33% ส่วนตัวอ่ืนๆ ที่เป็นสีเหลือง ได้คะแนนไม่ถึง 40% แต่การไม่มี
ความขัดแย้งทางสังคมที่เป็นรูปธรรม 85% การไม่มีอาชญากรรมร้ายแรง 80% เขามาถามคนไทย ผู้เชี่ยวชาญไทย 
คิดว่ามาแลกเปลี่ยนสถานการณ์เรื่องความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
 
พักเบรก 

10.20-10.35 น. 
 
ประชา: เราจะเริ่มจากความเหลื่อมล้ า เราจะมาดูวิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เชิญอ .
วันชัยเลยครับ 
 
ปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม  
 

    
 
วันชัย: สวัสดีทุกท่านครับ จริงๆ เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สฤณีพูด แต่ถามว่าใครที่เป็นกลุ่มผู้ฟังเป็นหลัก ได้ข่าวว่า
เป็นคุณครู ทุกครั้งที่ผมบรรยาย ผมจะพูดเสมอว่าทั้งหมดที่ผมพูด ไม่ต้องเชื่อนะครับฟังอย่างเดียว หลายปีก่อน 
ญาติของภรรยาคนหนึ่ง ชื่อ ฮิวโก้ เป็นนักร้องชื่อดัง เขาเรียนที่อังกฤษมานาน วันดีคืนดีเขาถามผมว่า อาจอบ 
ท าไมคนไทยต้องเชื่อฟัง เขาบอกว่าค าว่าเชื่อกับฟังเป็นคนละความหมาย แต่ท าไมคนไทยเอามาติดกัน แสดงว่าฟัง
แล้วต้องเชื่อหรือ เขาบอกว่าเราควรฟังทุกคนที่พูด แต่ความเชื่อเป็นเรื่องของเรา แต่สังคมไทยสอนให้เชื่อฟังครูบา
อาจารย์ คนที่ผู้อาวุโสกว่า ผมเลยอยากบอกทุกท่านว่าฟังครับ แต่ความเชื่ อไปคิดด้วยตัวเอง เพราะผมคิดว่านี่คือ
ต้นเหตุของระบบการศึกษาของประเทศไทย เพราะเราไม่ทันฟังก็เชื่อแล้ว  
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 หัวข้อนี้ กินหมูกระทะสะเทือนถึงต้นน้ าคืออะไร ผมไม่เฉลย แต่ผมอยากจะพูดถึงค าพูดหนึ่งในสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมโลกคือขีดจ ากัดของโลก ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะมาก แต่ที่ผ่านมาธรรมชาติเยียวยาตัวเองได้
ตลอด แต่วันนี้มีอยู่ 10 เรื่องที่ธรรมชาติไม่สามารถเยียวยาได้ Planetary Boundaries ถูกคิดขึ้นมาจาก
นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของสต็อกโฮล์ม เขาบอกว่าได้ท าการประมวลปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั่วโลก ว่าโลกมี
ศักยภาพในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพียงใด ที่ผ่านมาโลกมีความสามารถในการยืดหยุ่นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจนกลับมาคืนสู่ความสมดุลอีกครั้งหนึ่ง คือธรรมชาติเยียวยาปัญหาได้ แต่ถ้าเกิดปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงจุดหนึ่ง ระบบนิเวศก็ไม่สามารถจะเยียวยากลับคืนมาได้ ทราบไหมครับว่ามีอะไรบ้าง ใครๆ ก็คิดว่าปัญหา
ใหญ่สุดของโลกคือโลกร้อน แต่ไม่ใช่ครับ  
 ปัญหาใหญ่สุดของเราคือ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ต่อมาคือ ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมี ท าลายหน้าดิน ท าให้เกิดน้ าเน่า ทั้งในน้ าจืดและสุดท้ายไหลลงสู่
มหาสมุทร  
 สุดท้ายคือ ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
 สีแดงคือทะลุแล้ว ธรรมชาติไม่สามารถจะเยียวยาได้อีกต่อไป คือสามเรื่องนี้  
 เวลาเราพูดถึงความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เรามักจะคิดว่าคือเรามีอาหารกิน เรามียา
รักษาโรคที่เรียกว่าสมุนไพร และมีสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้จัก แต่คนไม่ค่อยรู้จักคือ สิ่งที่มนุษย์เลียนแบบธรรมชาติและเอา
มาใช้ประโยชน์ ที่เราเรียกว่า Biomimicry 
 รถไฟชินกันเซ็น เมื่อ 20 ปีที่แล้วตอนที่สร้างรถไฟความเร็วสูง ปัญหาใหญ่คือเมื่อรถไฟแล่นเข้าสู่อุโมงค์ 
เกิดเสียงดังมากและนักวิศวกรไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักที เผอิญมีวิศวกรคนหนึ่งเขาเป็นนักดูนก เขาสังเกตว่านกก
ระเต็นเวลาที่บินอยู่แล้วเห็นปลาในน้ า แล้วมันจุ่มตัวลงน้ า น้ านิ่งไม่กระเพ่ือมไม่มีเสียง เขาบรรลุทันทีเลยว่า หัว
ของนกกระเต็นถูกออกแบบมาเพ่ือลดแรงเสียดทาน เลยกลายเป็นที่มาของหัวรถจักรชินกันเซ็นรุ่นแรกๆ คือ
เลียนแบบหัวของนกกระเต็น นอกจากเสียงเงียบแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานถึง 30% นี่คือสิ่งที่มนุษย์ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ 
 

 
 
 ยังไม่พอ ตีนตุ๊กแกไม่ใช่มนุษย์เป็นคนค้นพบ แต่เกิดจากการสังเกตของนักประดิษฐ์คนหนึ่ง เขาสังเกตว่า
เวลาเดินไปในทุ่งหญ้า มีเมล็ดพืชบางชนิดติดขามาด้วย แต่ด้วยความเป็นการสังเกต เขาตั้งค าถามว่าคืออะไร เลย
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ส่องในกล้องจุลทรรศน์ดู พบว่ามีรูปทรงคล้ายตะขอเกี่ยวอยู่กับเมล็ดพันธุ์ชนิดนั้น ตะขอเป็นหนามๆ เลยเกี่ยวได้ 
นักประดิษฐ์คนนั้นเลยจดลิขสิทธิ์แควกๆ จนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่ง 
 

 
 
 เช่นเดียวกัน Speedo เป็นชุดว่ายน้ าที่นักว่ายน้ ามืออาชีพทุกคนรู้จักดี เพราะใส่แล้วมีโอกาสว่ายน้ าเร็ว
กว่าคนอ่ืน ถามว่ามีอะไรดี ปี 2004 บริษัท Speedo ผลิตชุดว่ายน้ าเพ่ือใช้ในการแข่งขันโดยเลียนแบบผิวหนังของ
ฉลาม ที่มีรุนพรุนเล็กๆ เพ่ือลดแรงเสียดสีและแรงต้านในน้ า เมื่อเอามาประยุกต์กับชุดว่ายน้ า เลยท าให้คนนั้นเป็น
แชมป์โลกได้ 
 

 
 

ทราบไหมครับว่า ใบบัวเวลาเอาน้ าหยดลงไป จะไม่ซึม จะกลิ้ง เพราะใบบัวไม่มีคราบสกปรกเกาะแน่นเลย 
เพราะพ้ืนผิวของใบบัวมีหนามเล็กๆ ระดับนาโนเมตรกระจายตัวอยู่ทั่วไป เมื่อน้ าตกลงมา ก็กลายเป็นหยดน้ าที่
พ้ืนผิวของใบ กลิ้งเอาคาบฝุ่นละอองไปอยู่ในหยดน้ า นักประดิษฐ์ก็เอาแนวคิดนี้ไปท าสีทาบ้าน บางยี่ห้อเอาน้ าสาด
แล้วไม่ซึม แต่เป็นหยดลงมา นี่คือสิ่งที่เราเลียนแบบธรรมชาติ เป็นประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 แต่ความหลากหลายทางชีวิตถูกท้าทายด้วยการสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่ 6 โลกมีการสูญพันธุ์ใหญ่มาแล้ว 5 ครั้ง 
ครั้งล่าสุดเกิดเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้วที่เรารู้จักกันดีคือ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ เพราะอุกกาบาตชนลงมาแถวอ่าว
เม็กซิโกถ้าเกิดฝุ่นกระจายคลุมไปทั่วโลก จนกระทั่งโลกร้อน สัตว์จ านวนมากสูญพันธุ์ เป็นการเปิดทาง ให้กับสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเจ้าโลก 5 ครั้งแรกสูญพันธุ์เพราะธรรมชาติ แต่ครั้งที่ 6 เกิดขึ้น 40-50 ปีที่ผ่านมา 
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากน้ ามือมนุษย์และมีอัตราการท าลายสูงกว่าอดีตถึงพัน
เท่า สาเหตุมาจากการมนุษย์ ไม่ว่าการท าลายป่า ไฟป่า ปัญหาโลกร้อน ล่าสุดที่ออสเตรเลีย ถูกเผาไปประมาณ 1 
ใน 4 ของประเทศไทย สัตว์จ านวนมากหนีไม่ทันเพราะไม่มีใครบอก คาดว่ามีสัตว์ตาย 500 ล้านตัว  
 แต่ไม่พอ ในโลกของวงการนักสิ่งแวดล้อม มีนิยามศัพท์ค าหนึ่งคือไฟป่าในมหาสมุทร ตลอดระยะเวลา 25 
ปีที่ผ่านมา พลังงานความร้อนที่เราใส่ลงไปในมหาสมุทร เทียบได้กับระเบิดปรมาณูที่ถล่มเมืองฮิโรชิมา 3.6 พันล้าน
ลูก หรือ 4 ลูกในวินาที อุณหภูมิในน้ ามหาสมุทรที่เพ่ิมขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาว 
เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้ปะการังตาย ปะการังตายท าให้บ้านที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าหายไป และท าให้
โปรตีนของมนุษย์ที่มาจากปลาทะเลเป็นหลักหายไป 
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 ผึ้ง ทราบไหมว่าผึ้งท างานอย่างไร อาหารในโลก 100 ชนิด ที่เลี้ยงประชากร 70% ใช้ผึ้งเป็นตัวผสม
ละอองเกสร แต่วันนี้ผึ้งหายไปเป็นจ านวนมาก เพราะสารเคมี ยาฆ่าแมลงที่เราใช้กันทั่วโลก ในยุโรป อเมริกา
เดือดร้อนกันมาก แม้จะมีอุตสาหกรรมผึ้ง เอาข้ึนรถโมบายไปเรื่อยๆ แต่ผึ้งอ่อนไหวมาก ถ้าผึ้งหายไป การผสมพันธุ์
ของพืชพรรณธัญญาหารของโลกจะหายไปด้วย 
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้ท าลายสิ่งมีชีวิตจนสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกร้อยละ 50 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
สูญพันธุ์ไปแล้วร้อยละ 40 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสูญพันธุ์ไปแล้วร้อยละ 26 อีก 50 ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเหลืออะไร
ให้กับลูกหลานของเรา  
 ถ้ าน้ าแข็งแห่งหนึ่งในประเทศไอซแลนด์ ผมไปเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา ก่อนผมจะไปถ้ า เสาร์อาทิตย์ เข้า
ไม่ได้เพราะน้ าแข็งปกคลุมหมด แต่แค่เสาร์อาทิตย์น้ าแข็งละลายหมดเลย เป็นปัญหาโลกร้อน หลายท่านคงทราบ
ว่า 400 ppm ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ 1 ล้านส่วน ผมสนใจเรื่องโลกร้อนมาสิบกว่าปีแล้ว ตอนนั้นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศประมาณ 300 นักวิทยาศาสตร์เตือนมาก่อนว่าถ้าทะลุ 400 เมื่อไหร่ ไปไม่
กลับหลับไม่ตื่นแน่นอน เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาได้ทะลุไปแล้ว 415 อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไปอีกแล้ว 
 ผลกระทบจากโลกร้อน ทุกท่านคงทราบดีว่า เกิดไฟป่า น้ าท่วมใหญ่ น้ าแข็งละลาย การเพ่ิมของน้ าทะเล 
ปะการังฟอกขาว คาดว่าปะการังของโลก 70-90% อาจจะตาย นั่งหมายถึงการสูญพันธุ์ของอาหารทะเลของคนทั้ง
โลก แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศา หายนะน้ าท่วมชายฝั่ง การขาดแคลนน้ าจืด 
 เกาะกรีนแลนด์ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา ไม่มีน้ าแข็งเหลืออยู่เลย 
 เวลาเราพูดถึงปัญหาโลกร้อน เรามักจะคิดถึงทั่วโลก ห่างไกลจากเรา ลองคิดถึงใกล้กว่านั้นคือหิมาลัย เป็น
ต้นน้ าส าคัญของแม่น้ าส าคัญของโลกสิบสาย รวมทั้งสาละวิน แม่น้ าโขง แม่น้ าคงคา พรหมบุตร เลี้ยงผู้คนประมาณ
พันล้านคน น้ าเหล่านี้มาจากไหน มาจากการละลายของธารน้ าแข็งของเทือกเขาหิมาลัย ทุกวันนี้อัตราการละลาย
น้ าแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยประมาณปีละ 300 ล้านตัน ปริมาณน้ าแข็งที่ปกคลุมลดลงเหลือร้อยละ 72 ลองนึกภาพ
ว่าถ้าปริมาณของธารน้ าแข็งหายไปเกือบหมด ภาวะความขาดแคลนน้ าจืดจากขนาดไหน สงครามแย่งชิงน้ าจืดซึ่ง
เราคิดว่าจะไม่เกิดขึ้น เกิดข้ึนแน่นอนในอนาคต 
 ใกล้เข้ามาอีก ผมเอามาจากนิตยสารนิวยอร์กไทม์ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ท านายปัญหาน้ าท่วม
ชายฝั่งของทั่วโลก ตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ ฮานอย และกรุงเทพฯ สีฟ้าคือน้ าทะเล เราดูว่าภาคกลางของประเทศไทยแค่สีเทา 
ภาพนี้เขาท านายว่าจะเกิดใน 30 ปีข้างหน้า ลองนึกถึงกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ บางส่วนของชลบุรี 
นครนายก นี่คือภาพที่เกิดจากค าท านายของนักวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีสื่อไทยฉบับไหนเล่นเลย 
 ปัญหาโลกร้อนเกี่ยวกับไวรัสที่เราพบกันทุกวัน เพราะเวลาเกิดอุณหภูมิสูงขึ้น จะท าให้เกิดโรคอุบัติใหม่ 
คือโรคติดต่อที่พบในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งติดต่อจากเชื้อที่เจริญเติบโตขึ้น ปัญหาโลกร้อนท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
ผมยกตัวอย่างยุงซึ่งมีวงจรชีวิตสั้นลง ความร้อนที่สูงขึ้นท าให้หลายประเทศในยุโรปที่ไม่เคยมีปัญหามีปัญหาเรื่อง
โรคเก่ียวกับยุงมาก่อน มีปัญหา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาเรื่องอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น 
 สาเหตุของโรคอุบัติใหม่ คือการท าลายธรรมชาติ ท าให้มนุษย์สัมผัสกับเชื้อโรคที่ผ่านสัตว์ได้อย่างง่ายดาย 
ไม่ว่าเอดส์ หรือโคโรน่าไวรัส นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เราใกล้ชิดสัตว์มากเกินไป ถามว่าท าไม
ค้างคาวเป็น สัตว์เหล่านี้นี่มีภูมิคุ้มกันสูงมาก และการแพร่กระจายโรคมาจากการคมนาคมที่ดีเยี่ยม  
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ มาจากการพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องบริโภคทรัพยากรธรรมชาติประชากร
ที่เพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ า และการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างคนในชนบทกับเมือง 
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 ปัญหา PM 2.5 เป็นตัวอย่างที่ดีของปัญหาที่เกิดขึ้น เวลาเราพูดถึง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ อาจจะมาจาก
การใช้รถที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาจากฝุ่นก่อสร้างและการเผาอ้อย แต่พูดถึงภาคเหนือ ปัญหาของฝุ่นส่วนใหญ่มา
จากการท าลายป่า เพ่ือเปลี่ยนพื้นที่ของป่าเป็นที่ปลูกข้าวโพด 
 ท าไมปริมาณความต้องการข้าวโพดในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ไม่ใช่เพ่ิมขึ้นเฉพาะประเทศไทย แต่เพ่ิมขึ้นทั่ว
โลก เพราะบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ป่าอเมซอนถูกท าลายเพราะเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองเพ่ือส่งเป็นอาหารสัตว์ให้กับ
ยุโรปและอเมริกา ป่าในพม่าถูกท าลายเปลี่ยนเป็นข้าวโพด ป่าในเมืองไทยถูกท าลายเปลี่ยนเป็นข้าวโพด เพราะคน
ไทยบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น โดยเฉพาะคนจีน สมัยก่อนคนจีนกินเนื้อปีละ 3-4 ครั้ง แต่ทุกวันนี้กินเนื้อวันเว้นวัน 
เมื่อความต้องการเนื้อมากขึ้น ความต้องการอาหารสัตว์ก็เพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุผลที่พ้ืนที่ทางการเกษตรไม่พอเพียง 
การเผ่าป่าเปลี่ยนพื้นที่ป่ามาปลูกข้าวโพด ปลูกถั่วเหลือง จึงเกิดขึ้น แม้กระทั่งจังหวัดน่าน ป่าต้นน้ าถูกเปลี่ยนเป็น
พ้ืนที่ข้าวโพด ผมถึงบอกว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่โยงไปหมด เรากินเนื้อมากขึ้น กินหมูกระทะมาก
ขึ้น เราก็มีส่วนในการท าลายป่า เมื่อท าลายป่าก็เกิดปัญหาควันพิษ เกิดปัญหาเรื่องน้ าแล้ง 

 
 
 40 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีป่าอยู่ 50% ประชากร 25 ล้านนี้ วันนี้เรามีประชากร 60 ล้านคน แต่มีป่า
ประมาณ 25% มีคนเมืองประมาณ 30% ที่เหลืออยู่ในชนบท แต่ถามว่าใครบริโภคทรัพยากรมากกว่า 
 เอาง่ายๆ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือปัญหาเรื่องโลกร้อน ภาคอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 40% ตึกรามบ้านช่อง 30% ที่เหลือคือการคมนาคม ภาคเกษตรปล่อยแค่ 4%  
 นี่คือความเหลื่อมล้ าของการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะเป็นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่โยงไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ดินของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนส่วนน้อย ร้อยละ 10 ของ
คนทั้งประเทศเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่าร้อยไร่ ร้อยละ 90% ที่เหลือเป็นเจ้าของที่ดินน้อยกว่าคนละ 1 ไร่เท่านั้น 
 จบด้วยประโยคนี้ ผมชอบสุภาษิตกรี สังคมจะรุ่งเรือง ถ้าคนแก่ปลูกต้นไม้ให้เด็กๆ โดยไม่คิดที่จะไปนั่งเอง 
ขอบคุณครับ 
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การล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยในสังคมไทย  
 

    
พริษฐ์: หัวข้อที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้คือ การล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตย ไม่แน่ใจว่าผมจะเป็นคน
ที่เชี่ยวชาญที่สุดหรือเปล่าที่จะมาพูดถึงการล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยไทย 70-80 ปี แต่สิ่งที่ผมการันตีได้
แน่นอนคือว่าประชาธิปไตยท าให้ชีวิตผมล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงวันนี้ ครั้งแรกคือปี  2559 ถ้าใครจ าได้ วันที่ 7 
สิงหาคม เราหลายคนไปลงประชามติที่รัฐบาลสอบถามว่า เราเห็นชอบหรือไม่ชอบกับการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ผมเป็นคนหนึ่งที่มีงานการท าประจ าอยู่ในภาคเอกชน และคิดว่าสักวันหนึ่งจะหันมาท างานการเมือง แต่พอเข้าไป
ในคูหา ท าให้ตอกย้ าความเชื่อผมว่าผมต้องเข้ามาหรืออยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เพราะพอเข้าไปดูค าถามหลายๆ อย่าง ท าให้รู้สึกว่าประเทศเรายังต้องการประชาธิปไตยอีกหลายคนที่จะ
สร้างระบบ ซึ่งท าให้ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานของการมีสังคมที่อย่างน้อยไม่เหลื่อม
ล้ าของโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 จุดหนึ่งที่ท าให้ชีวิตผมล้มลุกคลุกคลาน คือเมื่อ 7-8 เดือนที่แล้ว ที่ท าให้ผมลาออกจากประชาธิปัตย์ คือค า
ว่าประชาธิปไตย  
 พอพูดถึงค าว่าประชาธิปไตย ผมอยากสอบถามเล็กๆ น้อยๆ ก่อน อยากให้ทุกคนเปิดกว้างว่าค าถามนี้
ไม่ได้มีค าตอบที่ถูกต้อง แต่ถ้าผมถามทุกท่านในห้องนี้ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยควรถูกปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม่ ผมให้ 3 ทางเลือกคือ ควร ไม่ควร และไม่แน่ใจ 
 ใครคิดว่าควร กรุณายกมือ ใครคิดว่าไม่ควร ใครคิดว่าไม่แน่ใจ จะเห็นว่าเวลาผมถามค าถามนี้ ขึ้ นอยู่กับ
ประเภทบุคลากรที่เข้ามารับฟัง ถ้าผมไปถามในมหาวิทยาลัย จะได้ค าตอบอีกแบบหนึ่ง 
 ผมขอถามต่อ ส าหรับท่านใดที่มองว่าไม่ควร มีความเห็นไหมครับว่าเราควรจะถูกปกครองด้วยระบอบไหน 
 “ธรรมาธิปไตย” ขยายนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าคืออะไรบ้าง  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: การปกครองด้วยระบอบธรรมาธิปไตย คือการปกครองที่มีธรรมะเป็นใหญ่ คือคนเราจะเชื่อผู้น า 
ถ้าผู้น ามีปัญญา มีความเป็นธรรม รู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ด าเนินไปในทางที่ถูกต้อง ประชาธิปไตยคนส่วนมาก ... การ
ปกครองที่เป็นธรรม ถ้าเม่ือไหร่คนของเราอ่อนแอ ประชาธิปไตยจะน าไปในทางที่ล้มเหลว … 
 
พริษฐ์: ครับ เน้นธรรมาภิบาลของผู้น า  
  



 

หน้า 59 / 141 
 
 

ผู้เข้าร่วมชาย: เห็นว่าผู้น าต้องเป็นคนดีถึงจะท าให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่ดี แต่ความเป็นประชาธิปไตย บางทีใน
สังคมเรายังไม่สามารถจะท าให้เกิดการคัดเลือกผู้น าที่ดีขึ้นมาได้ เลยคิดว่าประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ได้ ต้องมี
กระบวนการที่ท าให้เราสามารถคัดเลือกผู้น าที่ดีขึ้นมาได้ ในความเป็นส่วนตัว ประเทศที่ประชาธิปไตยมากๆ 
กลายเป็นว่าฟังเสียงจากประชากรที่ยังไม่รู้หรือใคร่ครวญเหตุการณ์ทั้งหมด เหมือนสหรัฐ ประธานาธิบดีค่อนข้าง
ขาดคุณธรรมจริยธรรม แต่เขายังถูกโหวตเป็นประธานาธิบดีด้วยเสียงข้างมาก กลายเป็นว่าประชาธิปไตยได้ผู้น าที่
ไม่มีคุณธรรม เลยคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่า ประชาธิปไตยเหมาะกับสังคมเราหรือเปล่า 
  
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมรู้สึกว่าประชาธิปไตยเป็นแค่มายาคติ ผมโตมา 50 ปี ผมไม่เคยเจอประชาธิปไตยจริงๆ เลย เอา
แค่พูดถึง เหมือนฝันๆ  
 
พริษฐ์: ผมจะไปต่อด้วยประโยคนี้ พอได้ยินแล้ว หลายคนอาจจะยังข้อใจกับประชาธิปไตย ว่าผู้น าที่ระบบเลือกตั้ง
ผลิตออกมา ผู้น าที่เสียงข้างมากเลือกเข้ามา อาจจะยังไม่ถูกใจเรื่องความสามารถและคุณธรรม ผู้คิดว่านัก
ประชาธิปไตยหลายคนก็เห็นตรงนี้ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ วินสตัน เชอร์ชิล เขาบอกว่าประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่แย่ที่สุด ยกเว้นระบอบการปกครองอ่ืนที่เคยมีมา หมายความว่าเราไม่ได้คาดหวังว่า
ประชาธิปไตยจะเป็นอะไรที่ถูกต้องเสมอไปในทุกๆ กรณี หมายความว่าไม่ได้เป็นระบอบที่ผลิตผู้น าที่ขึ้นมาบริหาร
ประเทศแล้วถูกใจเราทุกครั้ง แต่ถ้าเราไม่ใช้ระบบเลือกตั้งเลือกผู้น า หลายคนจะคิดไม่ออกว่าเราจะใช้ระบบอะไรที่
ชอบธรรมกว่าการเลือกตั้ง เลยเป็นที่มาของประโยคที่ว่า ประชาธิปไตยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่พอมานั่งคิดถึง
ระบบอ่ืน ยังไม่มีใครคิดออกว่าจะใช้อะไรมาปกครองประเทศ 
 พอคิดถึงระบอบประชาธิปไตย เราต้องย้อนกลับไปขั้นตอนหนึ่งก่อน เพราะหลายคนจะอยู่ตรงขั้นตอนนี้ 
คุยกันว่าเอาไม่เอา คนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือน้อยลง แต่อยากให้คนกลับมาเข้าใจก่อนว่าแก่นแท้ของ
ประชาธิปไตยคืออะไร คือแค่การเลือกตั้งหรือเปล่า ที่ท าให้เสียงข้างมากเลือกเขาข้ึนมาเป็นผู้น า หรือมีอะไรที่ลึกซึ้ง
ซับซ้อนกว่านั้น กว่าที่เราจะมาข้ันที่ 2 ว่าถ้าเราเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเป็นประชาธิปไตย เราจะพัฒนาประเทศเรา
ให้เป็นประชาธิปไตย ก่อนจะก้าวไปขั้นที่ 3 ก้าวต่อไปของระบบประชาธิปไตย 
 ท าไมผมถึงให้ความส าคัญกับการเข้าใจประชาธิปไตย เป็นค าเตือนว่าเวลาใครมาบอกเราว่า เราเป็น
ประชาธิปไตยเพียงเพราะมีการเลือกตั้ง เราต้องระมัดระวังเล็กน้อย หลักฐานของค าเตือนนี้มีอยู่ในดัชนีวัด
ประชาธิปไตยของประเทศทั่วโลกตั้งแต่อันดับ 1-167 สองประเทศที่อยู่ท้ายตารางคือเกาหลีเหนือกับคองโก ได้
คะแนน 1 เต็ม 10 นี่เป็น 2 ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยน้อยที่สุด แต่ท่านรู้ไหมว่าชื่อเต็มของสองประเทศนี้คือ
อะไร เกาหลีเหนือชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี คองโกชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
เราเห็นว่าค าว่าประชาธิปไตยใช้ในหลายกรณีมาก แม้กระทั่งประเทศที่สังคมโลกตีตราว่าเป็นประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยน้อยสุด ก่อนที่เราจะก้าวไปถึงขั้นที่ว่าควรมีหรือไม่ควรมีประชาธิปไตย เราต้องเข้าใจกันก่อนว่า
ค าศัพท์นี้เราใช้ตรงกันหรือเปล่า 
 ประชาธิปไตยแล้ว หลักๆ คืออ านาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชน ประชาชนอย่างเห็นอะไร มีสิทธิ์
ก าหนดอนาคตและทิศทางของประเทศ ค าถามต่อมาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประชาชนจะรู้ได้อย่างไร ประชาชนมี
ตั้ง 60 ล้านคนในประเทศ ค าตอบคือการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอ เพราะอย่าลืมว่าประเทศอย่าง
เกาหลีเหลืออาจจะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ประเทศจีนเขามีการเลือกตั้งในรูปแบบหนึ่ง สิ่งส าคัญของการจัดการ
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เลือกตั้ง คือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม หมายความว่าในวันที่ประชาชนเข้าคูหา เขาสามารถเลือกได้จริงๆ ว่า
เขาอยากได้ใคร ไม่มีใครเฝ้ามองเขาอยู่ การเลือกตั้งที่เป็นธรรมคือทุกคนแข่งขันกันบนกติกาเดียวกัน การแข่งขัน
ฟุตบอลที่เป็นธรรมคือการแข่งขันท่ีทั้งสองทีมมีผู้เล่น 11 คน เริ่มต้นเขี่ยบอล คะแนนอยู่ที่ 0-0 แต่หลายคนบอกว่า
ฟุตบอลยังไม่เป็นธรรมเพราะหลายทีมมีศักยภาพแตกต่างไป การเลือกตั้งที่เป็นธรรมคือทุกพรรคการเมืองสามารถ
ใช้เงินหรืองบประมาณในการหาเสียงเท่ากัน นี่คือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม แต่ถึงแม้เราจะมีแล้ว เราจะเจอ
สองปัญหา พอเราเลือกตั้งเสร็จ ส่วนมากประชาธิปไตยจะยึดมั่นว่าเสียงข้างมากต้องการอะไร พรรคไหนรวบรวม
เสียงข้างมากได้ก็เข้าไปบริหารประเทศ ปัญหาที่เจอคืออะไรคือเสียงข้างมาก 
 

 
 
 ผมจะโชว์มายากลคลิปหนึ่ง ว่าบางทีการนิยามเสียงข้างมากแตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้ชนะเปลี่ยนทั้งที่
ประชาชนไม่ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเดิม ผมจะยกตัวอย่างห้องเรียนหนึ่ง ห้องเรียนนี้มีเด็กทั้งหมด 100 คน 
และมีการเลือกหัวหน้าห้อง ผมแบ่งกลุ่มเด็กหยาบๆ เป็นกลุ่มเด็กหลังห้องกับเด็กหน้าห้อง สมมุติกลุ่มเด็กหลังห้อง
มี 60 คน ส่งผู้สมัครหัวหน้าห้อง 2 คน คนหนึ่งชื่ออาร์ต เป็นเด็กหัวโจก หลังห้อง แต่ป็อปปูลาร์มากกับเพ่ือน แต่
เกเรพอสมควร และกล้าตั้งค าถามเวลาเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรม คนที่ 2 ชื่อเบล เป็นหนึ่งใน 60 ของเด็กหลังห้อง
เหมือนกัน แต่เงียบๆ หน่อย ไปเที่ยวเล่นกับเด็กหลังห้องด้วยกัน แต่ไม่ได้เป็นหัวโจก เป็นคนกลางๆ ที่สามารถ
เชื่อมโยงได้ทั้งสองฝ่าย ส่วนคนสุดท้าย เป็นเด็กรักของคุณครูชื่อแคนเป็นเด็กหน้าห้อง เรียนเกรด 4 ท าทุกอย่าง
ตามกฎระเบียบ 

 

    
 
 นี่คือสนามเลือกตั้งจ าลอง ผมจะท าให้เห็นว่า ถ้าเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง เราสามารถเปลี่ยนผู้ชนะได้โดย
ไม่ได้เปลี่ยนความคิดเห็นของเด็ก การเลิกตั้งแบบที่ 1 คือแบบที่ทุกคนคุ้นเคย ทุกคนเข้าคูหาแล้วเลือกได้คนเดียว 
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แล้วนับว่าใครได้ก่ีคะแนน คนได้คะแนนสูงสุดคือคนชนะ มีเสียงข้างมาก ถ้าใช้ระบบใบเดียว กาคนคนเดียว คิดว่า
ใครจะชนะ 
 แคนชนะ เพราะอาร์ตกับเบล ตัดคะแนนเสียงกัน กลายเป็นฐานเสียงของเด็กห้องแบ่งเป็น 25 กับ 35 
ในขณะที่เด็กหน้าเทคะแนนเสียงให้แคน แคนเป็นผู้ชนะ นี่การเลือกตั้งปัจจุบัน ทั้งที่แคนได้เสียงแค่ 40% ไม่ได้
เสียงเกินครึ่งหนึ่งของเสียงเด็กทั้งห้อง 
 

    
 
 ถ้าเราเปลี่ยนแค่ระบบเลือกตั้ง ไม่ได้เปลี่ยนความคิดเด็ก ไม่เปลี่ยนคนลงท้าชิง เราเปลี่ยนระบบที่เรา
เรียงล าดับทุกคนได้ คือเราเข้าคูหาแล้ว เราไม่ได้กาเบอร์เดียว แต่เราเลือกได้ว่า อันดับ 1คือใคร อันดับ 2 คือใคร 
อันดับ 3 คือใคร ที่ใช้ในหลายประเทศ ผลที่ได้พอเรานับจ านวนคะแนนที่แต่ละคนได้ จะเหมือนเดิมเหมือนคราวที่
แล้ว แต่ระบบนี้เขาจะดูว่าใครมาสุดท้าย เขาเห็นว่าเบลมาท้ายสุด เราตัดคะแนนเบลออกไป แล้วถาม 25 คนที่
เลือกเบลอันดับ 1 ดูว่าเขาเขาเลือกใครระดับ 2 ปรากฏว่าเบลมาจากเด็กหลังห้อง ส่วนมากจะชื่นชอบอาร์ต
มากกว่าแคน แล้วเขาคะแนนตรงนั้นมาบวกกัน กลายเป็นว่าอาร์ตได้ 55 คะแนน แคนได้ 45 คะแนน คนชนะใน
การเลือกตั้งครั้งนี้คืออาร์ต เห็นไหมครับว่าไม่ได้เปลี่ยนความคิดเห็นของเด็กเลย เปลี่ยนแค่ระบบเลือกตั้ง 

 ระบบสุดท้าย เป็นระบบใหม่ที่หลายคนน าเสนอขึ้นมาเพ่ือพยายามจะสร้างการเลือกตั้งที่สร้างความ
สมานฉันท์ในประเทศ เขาบอกว่าแทนที่จะเรียกได้คนเดียวหรือเรียงล าดับ แค่บอกว่าคนไหนที่คุณโอเคบ้าง คุณ
พร้อมจะอนุมัติ ถ้าคุณโอเคทั้งสามคน คุณกาทั้งสามเบอร์ก็ได้ ถ้าโอเคคนเดียวก็กาคนเดียว โอเคสองคนก็กาสอง
คน พอเราใช้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กหลังห้องส่วนมากก็กาให้กับอาร์ตกับเบล เพราะโอเคทั้ง
สองคน เด็กหน้าห้องส่วนมากก็กาให้กับแคนและเบล เพราะโอเคทั้งสองคน กลายเป็นว่าเบลชนะ เพราะเบลเป็น
คนกลางๆ กลายเป็นว่าผู้ชนะเปลี่ยน เบลชนะเพราะคนต่อต้านน้อยที่สุด  
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 นี่คือปัญหาที่หนึ่งเลยที่ เกิดขึ้น เวลาเราพูดถึงระบบเลือกตั้ง อยากเชิญชวนว่าในฐานะพลเมือง
ประชาธิปไตย อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ท้ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องส าคัญมากต่อการสร้างสังคมที่ผลิตผู้ชนะแบบ
หนึ่ง ถ้าเราต้องการคนที่เป็นกลางๆ เราควรใช้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้ แต่ถ้าเราต้องการผู้ชนะที่เรียกฐานเสียง
ของตัวเองได้อย่างเดียว ก็เลือกระบบแรก เหมือนเจ้าแคนที่ชนะโดยไม่ต้องสนใจฐานเสียงเด็กหลังห้องเลย เอาแค่
ฐานเสียงของตัวเอง ท้ายที่สุดแล้ว ปัญหาแรกคือซับซ้อนของเสียงข้างมาก เพราะคนนิยามเสียงข้างมากแตกต่าง
กันออกไปขึ้นอยู่กับระบบเลือกตั้ง 

 ปัญหาที่สอง คือการท าตามเสียงข้างมากทุกคนหรือไม่ ผมขอเปลี่ยนตัวอย่างจากห้องเรียนมาเป็ น
ห้องอาหารที่บ้าน สมมุติครอบครัวหนึ่ง มีคุณพ่อคุณแม่และลูกสาว 2 คน สมมุติเขาต้องตัดสินใจกันว่าเย็นนี้จะไป
ทานอะไรกัน สามคนอยากทานร้านก๋วยเตี๋ยว หนึ่งคนอยากทานส้มต า อะไรคือทางออกที่เป็นประชาธิปไตยของ
บ้านหลังนี้ ใครคิดว่าทางออกคือการไปทานร้านส้มต า ใครคิดว่าคือการไปทานร้านก๋วยเตี๋ยว มีบ้าง ส่วนมากคนจะ
มองว่าถือว่ายอมรับได้ ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่โหวตว่าจะไปทานร้านก๋วยเตี๋ยว แต่คนจะมีปัญหาเมื่อเราเปลี่ยน
สถานการณ์ จากการถกเถียงระหว่างทานร้านก๋วยเตี๋ยวกับทานส้มต า เปลี่ยนเป็นพ่อกับลูก 2 คนอยากทานร้านส
เต็กเนื้อที่ไม่มีเมนูผัก แต่คุณแม่เพ่ิงประกาศตัวเป็นมังสวิรัติ ใครที่คิดว่าทางออกครั้งที่แล้วที่ไปทานร้านก๋วยเตี๋ยว
คือทางออกท่ีเป็นประชาธิปไตย ยังคิดไหมว่าการไปทานร้านสเต็กเนื้อคือทางออกท่ีเป็นประชาธิปไตย 
 จะเห็นว่าท้ายสุดแล้ว แก่นแท้ของความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย ไม่ได้ยึดโยงเรื่องเสียงข้างมากอย่างเดียว 
คราวที่แล้วพอเป็นการเลือกระหว่างทานก๋วยเตี๋ยวกับส้มต า เราควรจะยึดโยงเสียงข้างมาก แต่พอคุณแม่เป็น
มังสวิรัติ หลายคนเริ่มไม่สบายใจแล้วว่าทางออกประชาธิปไตยคือการเคารพเสียงข้างมาก เพราะแก่นแท้ของ
ประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงข้างมากเป็นใหญ่อย่างเดียว แต่เป็นระบบที่ทุกเสียงเป็นใหญ่ นี่คือที่มาของสิทธิเสรีภาพ ถ้า
เราบอกว่าประชาชนคนหนึ่งมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดก็ตาม แม้ 99% ของบุคคลในประเทศใดนับถือ
ศาสนาหนึ่ง เขาไม่สามารถโหวตบังคับให้เราไปนับถือศาสนานั้นได้เพียงเพราะเราเป็นเสียงส่วนน้ อย นี่คือ
ประชาธิปไตยกับสิทธิเสรีภาพถึงผูกพันกัน ท าไมทรัมป์ถึงได้รับเสียงข้างมากอาจจะไม่ได้เป็นผู้น าที่มีจิตวิญญาณ
เป็นประชาธิปไตย ท้ายที่สุดแล้วประชาธิปไตยไม่ใช่แค่มีการเลือกตั้งและเสียงข้างมากเป็นใหญ่ แต่ท าอย่างไรให้เรา
สร้างสังคมท่ีเคารพความเท่าเทียมของมนุษย์  
 ผมมองว่า สององค์ประกอบส าคัญของประชาธิปไตย คือ หนึ่ง การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม เคารพหนึ่ง
สิทธิหนึ่งเสียง สอง การปกครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน แม้คุณเกิดเพศใด ศาสนาใด คุณมีเสียงเท่าเทียมกับคน
อ่ืน แม้คนจะเป็นเสียงข้างมากในประเทศ 
 พอเราเข้าใจตรงนี้แล้ว เราสามารถมาประเมินต่อว่า ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนในการเป็น
ประชาธิปไตย อย่างแรกให้ทายว่า ใน 161 ประเทศ ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ “100” ใครคิดว่าอันดับดีกว่า 100 
“130” จริงๆ เราดีกว่านิดหนึ่ง เราอยู่ที่ 68 อย่าลืมว่าเทียบกับประเทศทั่วโลก บางประเทศยังไม่ได้สัมผัส
แม้กระท่ังการเลือกตั้ง ปีที่แล้วอยู่อันดับ 103 แต่ปีนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ 68 แต่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างถดถอย 
เพราะถ้าเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน สมัยก่อนเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้น า ตอนนี้เราอยู่กลางๆ  
 ถามว่า แล้วอะไรท าให้เราอยู่ตอน 68 ท าไมถึงไม่ข้ึนไป อะไรในรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง
ที่สุด ผมคิดว่าคือเรื่อง “วุฒิสภา” พอพูดเรื่องนี้ทีไร ผมจะพยายามเป็นกลางมากที่สุด คือการใช้คณิตศาสตร์ 
เพราะท้ายที่สุดตัวเลขไม่สามารถหลอกใครได้ เพราะ 1+1 เท่ากับ 2 ไม่มีใครแย้ง  



 

หน้า 63 / 141 
 
 

 ปัญหาคือท าไมวุฒิสภา ผมไม่ได้หมายถึงตัวบุคคล ผมหมายถึงระบบ ถึงขัดกับหลักประชาธิปไตย เรามาดู
ตัวเลขกัน เราบอกว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งที่เคารพหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง ปัจจุบันในวันเลือกตั้งนายก มีคนเข้า
ไปโหวตทั้งหมด 750 คน มี 500 ส.ส. และ 250 ส.ว. ถามว่า 750 คนมาจากไหน 500 ส.ส. มาจากการเลือกตั้งที่มี
ประชาชน 38 ล้านคนเข้าคูหาและเลือกผู้แทนเขาเข้ามา ในขณะที่ ส .ว. 250 คน มาจากการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ 10 ท่าน ถ้าพูดตามข้อเท็จจริง 4 ใน 10 ท่านสรรหาหรือคัดเลือกพ่ีน้องตนเองเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
ส.ว. ในขณะที่อีก 5 ท่านคัดเลือกตัวเองเข้ามาเป็น ส.ว. นี่เป็นข้อเท็จจริง ผมไม่ใส่อารมณ์ ดีไม่ดีตัดสินกันเอาเอง 
 พอคิดถึงเรื่องตัวเลข 38 ล้านคนแปลงเป็น 500 เสียง หมายความว่า 1 ใน 38 ล้าน มีอ านาจการตัดสินใจ
เลือกนายก เท่ากับ 0.0000017% ในขณะที่คุณเอา 250 ส.ว. มาหารด้วย 10 คนแสดงว่า หนึ่งคนในนี้มีอ านาจ
ทั้งหมด 3.3% นี่คือความแตกต่างทั้งหมด 2 ล้านเท่าระหว่างประชาชนตัวเล็กๆ หนึ่งคน กับคณะกรรมการสรรหา 
1 คน ผมคิดว่านี่เป็นสมการที่ไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหน ฝักใฝ่การเมืองพรรคใด ผมคิดว่าพูดไม่ได้เต็มปากเต็มค า
ว่าประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตย ถ้าเกิดคนคนหนึ่งมีอ านาจมากกว่าคนอีกคนหนึ่ง 2 ล้านเท่า  
 เราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว การปรับโครงสร้างวุฒิสภา ต้องมาคุยกันเรื่องอ านาจและ
ที่มา ปัจจุบัน วุฒิสภาของไทยมีอ านาจเยอะมาก ถึงขั้นเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ที่มากลับด้อยมากในการยึดโยงกับ
สิทธิ์ของประชาชน สิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับอีกสภาหนึ่ง เราจะเห็นความแตกต่างชัดเจน สภาเด็ก
และเยาวชนผมทราบมายังไม่สมบูรณ์แบบมากในการตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จริง ๆ 
แต่อย่างน้อยเขามีการวางแผนโครงสร้างในการคัดเลือกบุคลากรว่าท าอย่างไรที่มาถึงจะยึดโยงกับเสีย งของ
ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ขณะที่วุฒิสภาของเราไม่คิดถึงเลย แต่อ านาจของสภาเด็กและเยาวชนแทบจะไม่มีกฎหมาย
ท าอะไรได้เลย โหวตผ่านกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอจะถูกรับฟังโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยอัตโนมัติ แต่
วุฒิสภาสามารถเข้าไปเลือกนายกได้ บุคลากรในองค์กรอิสระได้ ผมมองว่าเป็นจุดส าคัญที่เราต้องปฏิรูปหรือปรับ
ระบบโครงสร้างนี้ ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้ 
 อ านาจเท่าๆ กับที่มา แล้วจะท าอย่างไรในวันที่อ านาจสูงกว่าที่มาขนาดนี้ ในเชิงตัวเลขมีสามทางเลือก 
ทางเลือกแรกคือ เราใช้ระบบที่มายังไม่ยึดโยงกับเสียงของประชาชน ลดอ านาจลงมา นั่นหมายความว่าเรามี ส.ว. 
ที่มาจากการแต่งตั้ง แต่อ านาจจะไม่สูงถึงข้ันเลือกนายกรัฐมนตรี เหมือนกับวุฒิสภาที่อังกฤษ 
 ทางเลือกท่ีสอง คุณอยากมีอ านาจมากต้องมาจากการเลือกตั้ง เหมือนโมเดลที่สหรัฐอเมริกา 
 ทางเลือกที่สาม คือเพ่ือไม่ต้องออกแบบโครงสร้างทั้ งหมด เราตัดวุฒิสภาออกไป เราใช้ระบบสภาเดียว 
หลายคนอาจจะมองว่าเป็นทางออกที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเกินไปหรือเปล่า มีประเทศไหนที่ไม่มี ส .ว.ไหม 
ค าตอบคือประเทศส่วนมากไม่มี ส.ว. ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน สิ่งที่เราต้องระวังคือเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่ เหมือนเรา เพราะฉะนั้นผมจะเปรียบเทียบเสมอกับประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาที่ไม่ได้ใช้ระบบ
ประธานาธิบดี สักวันเราก็จะบอกว่า ผมจะเปรียบกับประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวไม่ได้มีหลายรัฐ  
 ปรากฏว่า ใน 31 ประเทศ มี 4 ประเทศที่ใช้ระบบ ส.ว.แต่งตั้งอ านาจน้อย มี 7 ประเทศใช้ระบบ ส.ว.
เลือกตั้งอ านาจมาก แต่มี 20 ประเทศท่ีใช้ระบบไม่มี ส.ว.  
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 ท้ายสุดแล้วผมมองว่าเป็นจุดส าคัญที่สุดที่เราต้องคิด รื้อและวางระบบกันใหม่ ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่
ประชาธิปไตยได้  
 นั่นคือขั้นพ้ืนฐานของการได้มาซึ่งประชาธิปไตยก่อน แต่ในอนาคตประชาธิปไตยเจอกันเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างเยอะ ต้องยอมรับว่าทั่วโลกกระแสการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยก าลังอยู่ในช่วงถดถอย ในมุมหนึ่งเราเจอ
ความท้าทายจากสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการด้วยวิธีการ คือการเข้ามาสู่อ านาจรัฐโดยไม่ผ่านเสียงของประชาชน 
ยกตัวอย่างประเทศจีน ไม่มีการเลือกตั้งมานานแล้ว แต่เราเจอความเป็นเผด็จการมากขึ้น จากเดิมประธานาธิบดี
จีนจะมีวาระที่ก าหนดชัดเจนว่าอยู่ได้ก่ีปี แต่ตอนนี้วาระนั้นถูกขยายออกเป็นตลอดชีวิต 
 เราเห็นหลายประเทศเริ่มเข้าสู่วงจรของเผด็จการโดยวิธีการ ขณะเดียวกันอีกซีกโลกหนึ่ง เราเห็นอีก
ปรากฏการณ์หนึ่ง เรียกว่าเผด็จการด้วยสาระ ไม่มีใครถกเถียงว่าทรัมป์มาจากการเลือกตั้งและเสียงข้างมากใน
สหรัฐ แต่การบริหารประเทศอาจจะไม่สอดคล้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมที่ไม่แต่งตั้ง
พรรคพวกตัวเองเข้ามา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขามองว่าเป็นเผด็จจากอีกรูปแบบหนึ่งที่ขัดต่อจิตวิญญาณของ
ประชาธิปไตย  
 ถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน ผมแล้วแต่ดุลยพินิจของท่าน ในมุมหนึ่ง หลายคนอาจจะบอกว่าด้วยสิ่ง
ต่างๆ ที่เจอมาหลังการเลือกตั้ง อาจมีบางส่วนที่เป็นเผด็จการด้วยสาระอยู่ แต่ส าหรับผมแล้ว ตราบใดที่เรายังมี 
ส.ว.อยู่ เรายังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มค าว่านายกรัฐมนตรีของเรามาจากระบบที่เคารพหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงจริงๆ  
 แล้วแต่เราจะก้าวต่อไปได้อย่างไร ในมุมหนึ่งเหมือนกับว่าประชาธิปไตยเรายังล้มลุกคลุกคลานอยู่ แต่ใน
เชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติ เทคโนโลยีเพ่ิมของอ านาจของประชาธิปไตยมากขึ้น สมัยก่อนคนจะถกเถียงกันระหว่าง
ประชาธิปไตย 2 รูปแบบ แบบแรกคือรูปแบบดั้งเดิม คือประชาธิปไตยโดยตรง เวลาเราจะโหวตกฎหมายโดยตรง 
จะเรียกทุกคนมาประชุมกันแล้วยกมือ พอท าไปสักพักเขารู้ว่าประชากรเยอะไป จะเดินทางมาโหวตทุกเรื่องเป็นไป
ไม่ได้ และหลายคนก็ไม่สนใจทุกเรื่อง เลยมีระบบตัวแทนเข้ามา คือเลือก ส.ส. เข้าไปนั่งแทนเราในสภา พอผ่านไป
สักพัก ด้วยพฤติกรรมของ ส.ส. เอง ระบบเอง เราเริ่มรู้สึกว่า ส.ส. บางทีไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราจริงๆ 
บางทีเราเลือกไปนึกว่าเขาจะโหวตอย่างหนึ่ง แต่พอเข้าไปแล้วโหวตอีกอย่างหนึ่ง มีการเสียบบัตรแทนกันด้วย 
หลายๆ คนก็เริ่มขาดความเชื่อม่ันในระบบตัวแทน 
 พอมีเทคโนโลยีเข้ามา เลยมีประชาธิปไตยรูปแบบที่ 3 ที่หลุดจากกรอบ เรียกว่าประชาธิปไตยแบบลื่นไหล 
ที่พยายามจะผสมผสานข้อดีของประชาธิปไตยโดยตรงและตัวแทน เราเริ่มจากสุมมติฐานก่อนว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่า
เทียมกัน สามารถโหวตกฎหมายโดยตรงได้ แต่ถ้าเราอยากจะโอนสิทธิ์เราให้คนอ่ืน เราสามารถท าได้ และไม่
จ าเป็นต้องโอนสิทธิ์ของเราไปให้คนคนเดียวตลอด 4 ปี  
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 เราสามารถเลือกได้ว่า ถ้าเป็นเรื่องการศึกษา ผมมีความเชี่ยวชาญ ผมขอโหวตด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยี 
แต่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ผมไม่รู้เรื่องเลย ผมขอโอนให้กับอาจารย์เศรษฐศาสตร์ ท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ท่านนี้ ผ่านไปสักพักอาจารย์ท่านนั้นเริ่มโหวตไม่ตรงใจเรา เราเรียกสิทธิ์คืนมาได้ เป็นประชาธิปไตย
แบบลื่นไหลที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการก าหนดว่าสิ่งไหนเราอยากตัดสินใจด้วยตัวเอง สิ่งไหนที่เราอยากมีผู้แทน นี่คือ
ความก้าวหน้าที่เทคโนโลยีสามารถช่วยเราได้แล้ว แต่ในปัจจุบันเรายังไม่ถึงข้ันนั้น  
 ผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้ว่า พอเราเข้าใจแล้วว่าแก่นแท้ของประชาธิปไตยคือการเคารพความเท่าเทียม
ของมนุษย์และสิทธิเสรีภาพ เป็นไปไม่ได้ที่ระบบการเลือกตั้งทุกครั้งจะโยนผู้น าที่เราถูกใจทุกเรื่อง แต่ท้ายที่ สุด
ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบเดียวที่เปิดให้เรามีสิทธิ์เลือกผู้น าใหม่ได้ สมมุติว่าเราได้คนไม่ถูกใจ ทนอีกนิดหนึ่ง 4 
ปี หรือเทคโนโลยีเข้ามาหา เราสามารถคัดเลือกผู้น าใหม่ได้ และมีการสร้างระบบตรวจสอบที่ท าให้ผู้น าคนนั้นได้รับ
ฉันทานุมัติจากเราไปแล้ว ยังคงอยู่ในระบบที่ถูกตรวจสอบและมีความโปร่งใส จงเชื่อมั่นในประชาธิปไตย ถ้าท่าน
เห็นด้วย แม้ในวันที่ผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ดี 
 
ประชา: นักการเมืองที่ดีต้องท าเรื่องยากให้ง่ายได้ มีแววนะ 
 ผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้ถาม อ.วันชัย ถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับ อ.วันชัย ส่วนวิทยากรท่านอ่ืนผมสันนิษฐาน
ว่าอยู่ได้ถึงเที่ยงครึ่ง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากทราบการเลิกใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนได้จริงไหม 
 

 
 
วันชัย: เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้รับเกียรติขึ้นอันดับโลกที่ 5 ในการปล่อยถุงพลาสติกออกทะเล ถ้าเราไป
ดูออกนอกโลก มองเข้ามาในโลก เราจะเห็นทวีปเล็กๆ ทวีปหนึ่งเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ใหญ่กว่าประเทศไทย 
อีกเป็นขยะพลาสติกท่ีลอย เชื่อไหมครับว่าอาหารที่เราบริโภค มีไมโครพลาสติกหมดเลย ปลาทูถ้าไปส่องดูจะพบไม
โครพลาสติกเล็กมากๆ มันอยู่ในทุกที่ของโลกแล้ว 
 เมื่อเร็วๆ นี้ พ้ืนที่ที่ลึกท่ีสุดในโลก ลึกประมาณเกือบ 10 กิโลเมตรใต้ทะเล มีถุงพลาสติก พลาสติกกระจาย
ไปทั่วหมดแล้ว ถามว่าประเทศไทยยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก ที่ฝรั่งเศสในยุโรปเขาบังคับใช้กฎหมายเลย ไม่ใช่แค่
รณรงค์ขอความร่วมมือ เพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นทางออกที่ดีที่สุด ประเทศที่เราคิดว่าล้าหลังอย่างหลายๆ 
ประเทศในอาฟริกา เขาบังคับใช้กฎหมายไปนานแล้ว ถ้าวันนี้คุณไปอินเดีย ไม่มีถุงพลาสติก แต่เป็นข้อยกเว้น
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เพราะวัวไปกินถุงพลาสติก เลยเสียชีวิต เขาเคารพวัวมาก บังคลาเทศเลิกใช้ถุงพลาสติกเพราะไปอุดตันท่อระบาย
น้ าจนท าให้เกิดน้ าท่วม คนตายมากมาย ถามว่าประเทศไทยเลิกใช้แล้วมีผลไหม ผมคิดว่ามีผลกับทั่วโลกมากกว่า 
คือพลาสติกมีสองด้าน ประโยชน์ของพลาสติกมีเยอะ แต่เรามีวิธีลดมากกว่านี้ พลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลก 
ทุกวันนี้แค่นึกว่าอาหารที่เรากินทุกวันนี้มีไมโครพลาสติก ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
 
ประชา: ปัญหาพลาสติกอาจจะไม่ด้อยกว่าปัญหาโลกร้อน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ในฐานะที่อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้ ก าลังตั้งโจทย์กับสังคมว่า เข้าใจ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า อย่างเช่นจัดการขยะโดยใช้ขยะเป็นฐาน อาจจะยิงค าถามไปว่า mindset 
ใหม่คืออะไร ผมเคยท าข้อมูลสถิติ ตั้งแต่เรามี 3r ไปจนถึง 8r ไล่ไปเรื่อย ยิ่งใช้นโยบายรัฐลงมากเท่าไหร่ ขยะยิ่ง
เพ่ิม เช่น ปี 40 กว่าๆ 0.56 มาปัจจุบัน 1.19 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน หมายความว่า mindset ในการแก้ปัญหาควร
จะมีรื้อสร้างหรือเปล่า ควรจะแนวคิดแบบไหน อย่างไร กับวิธีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
วันชัย: เอาเรื่องการจัดการขยะก่อน ผมยก mindset ของประเทศเรา ขยะเป็นภาระของคนอ่ืน ประเทศญี่ปุ่นไม่มี
ที่ทิ้งถังขยะตามถนน เพราะเขาถือว่าขยะคือความรับผิดชอบของคุณ เขาจะไม่มีถังขยะให้คุณเลย ใครอยากทิ้งขยะ
ไปทิ้งที่บ้าน เราต้องแยกขยะ แยกเป็นสิบกว่าอย่าง ไม่แยกไม่มีใครไปเก็บ mindset ของคนญี่ปุ่น ขยะเป็นภาระ
ของเรา mindset ของคนไทย ขยะต้องมีทิ้งขยะ กทม.ต้องมีที่ทิ้งขยะเยอะแยะ ส่งเสริมให้คนทิ้งขยะมากขึ้น 
หลายๆ ประเทศเปลี่ยนความคิดของคนว่า ปัญหาขยะไม่ได้อยู่ว่ามีโรงงานก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น แต่อยู่ที่การลดขยะลง 
แต่ผมไม่เคยเห็นผู้น าของประเทศไทยไม่ว่ายุคไหนก็ตามพูดว่าขยะคือภาระของคุณ ไม่ใช่ของคนอ่ืน นี่คือปัญหา
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ว่าปัญหาขยะคือต้องลดขยะ ไม่ใช่สร้างโรงก าจัดขยะเพ่ิมข้ึน 
 วันนี้ประเทศไทยมีการประมูลโรงไฟฟ้าขยะทั่วประเทศ เพราะเชื่อว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ ท าได้ สิงคโปร์
ก าจัดขยะได้ดีมาก แต่ไม่เกิดท่ีเมืองไทยหรอก เพราะเทคโนโลยีมี แต่เงินใต้โต๊ะก็มี เลยท าให้โรงไฟฟ้าก าจัดขยะใน
ประเทศไทยหลายๆ ที่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะไม่ครบวงจร 
 ถ้าพูดถึงภาพใหญ่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ตราบใดที่สิ่งแวดล้อมเดินตามหลังความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ได้ตีคู่ขนาน ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน เพราะทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยให้
ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างเดียว ซึ่งต้องบริโภคทรัพยากร 
ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เคยคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาคู่ขนาน ถ้า mindset ของคนรับผิดชอบเป็นแบบ
ตลอดเวลา เราต้อง GDP เพ่ิมข้ึน เกรตาพูดว่าจะพูดเรื่องหาเงินหาทองกันท าไม ในเมื่อเราจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไปแล้ว 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ฟังดูเหมือนสิ้นหวัง มีวิธีขั้นตอนง่ายๆ ไหม หรือเริ่มจากเรา 
 
วันชัย: ผมไม่เคยสิ้นหวัง ผมเชื่อว่ามนุษย์ฉลาดพอที่จะปรับตัวได้ พอถึงจุดหนึ่งเราต้องปรับตัว โดยเฉพาะสิ่งที่ดีคือ 
เด็กรุ่นใหม่ๆ เขารู้สึกเยอะนะครับ เขารู้สึกตลอดเวลาว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นรุ่นปู่ย่าที่ท ามาได้เรื่อยๆ ส่งผล
ถึงตัวเขาแล้ว อย่างที่ผมเห็นสไลด์น้ าท่วมชายฝั่งและภาคกลางของประเทศไทย ถามว่าไม่มีใครสนใจเลย 30 ปี 
นาน แต่เด็กรุ่นใหม่เห็นแล้วช็อกเลย เพราะเขาต้องรับผิดชอบ แล้วเขาจะอยู่อย่างไร กรุงเทพฯ จะอยู่อย่างไร ผม
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รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เท่าท่ีสัมผัสมา เขาสนใจมากเพราะเขาโดนกระท าแล้ว สมัยเราสมัยพ่อแม่เราท าลายสิ่งแวดล้อม
เยอะแยะ ไม่ส่งผลหรอก เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดข้ึนเลย แต่ต้องค่อยๆ สะสม 
 อย่างแม่น้ าเทมส์ที่ลอนดอน สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ท าลายน้ าอย่างมหาศาล ใช้เวลาเกือบร้อยปีในการ
เยียวยา ทุกวันนี้กลับมาแล้ว แต่ใช้เวลานานมาก ผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจจริงและจริงจังมาก  
 
ประชา: ขอบคุณมากนะครับ  
 

 
 
สฤณี: มีเรื่องเสริม อ.วันชัยนิดหนึ่ง ถามเรื่องความหวังใช่ไหมคะ ภายในไม่กี่เดือนจะนักวิชาการเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ผลักดันร่างกฎหมายอากาศเข้าสู่สภา เป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงประชาชนแน่นอน มองในมุมดี นัก
เศรษฐศาสตร์เรามีวิธีวัดวิธีประมาณค่าความเสียหายจากการท าลายสิ่งแวดล้อมชัดขึ้นเรื่อยๆ  
 วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายที่พูดได้เลยว่า PM 2.5 เป็นผลเสียในทางเศรษฐกิจคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 
GDP ค านวณจากความเสียหายทางด้านสุขภาพ พอเป็นตัวเลขก็เริ่มมีบทบาทในนโยบาย คิดว่าจุดที่เราจะระดม
การถกเถียงกัน รอร่าง พ.ร.บ. เป็นรูปเป็นร่างแล้ว 
 สั้นๆ เรื่องขยะพลาสติกแล้ว กรุณาไปบอกทุกห้างให้เลิกรณรงค์แบบนี้ เรื่องพลาสติกเป็นเรื่องหนึ่ง ใหญ่
หลวงมาก เป็นการท าร้ายชีวิตในมหาสมุทร ไมโครพลาสติก สัตว์น้ าตายไปไม่รู้เท่าไหร่ รวมถึงปลาขนาดใหญ่ ของ
เราเป็นกระแสเพราะปลาวาฬตาย เพราะเรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่ องโลกร้อนเท่าไหร่ โลกร้องต้องพูดเรื่องการ
ปล่อยก๊าซในกระบวนการผลิต ซึ่งถุงผ้าบางยี่ห้ออาจจะสร้างปัญหามากกว่าอีก เพราะใช้ฝ้ายมโหฬารมาก และ
ไม่ได้ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต ถุงผ้าที่มาจากฝ้ายอาจจะเป็นปัญหามากกว่า แต่สรุปว่า ไม่ใช่ทุกเรื่องจะเป็น
ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ รณรงค์ให้ชัดเจนว่ากรุณาลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เพ่ือแก้ปัญหา
ขยะ 
 
วันชัย: ยกตัวอย่างเรื่อง PM 2.5 วิธีท างานของรัฐบาล เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจะรู้สึกว่า กทม .อากาศดี เพราะยุติ
การก่อสร้าง 3 วัน อาจจะมีปัญหาเรื่องลมด้วย แต่วันนี้เลิกแล้ว อากาศก็แย่ต่อ ที่ลอนดอนหรือเซี่ยงไฮ้ เขาสั่งเด็ด
ขากเลย เพราะเขาเห็นปัญหากระทบสุขภาพประชาชนระยะยาว เป็นปัญหาใหญ่กว่ามูลค่าการก่อสร้างที่หายไป 
แต่ประเทศไทยมีความเกรงใจผู้น าทางเศรษฐกิจ 
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 อีกเรื่องหนึ่ง ถนนต่างๆ ที่สร้างกันช้า ถ้าเป็นเมืองนอก เขาเห็นปัญหาเรื่องมลภาวะ เขาจะเฉลี่ยการ
รับเหมาก่อสร้างเป็นกิโลเมตรไป ไม่ใช่เจ้าเดียวท าไป 50 กิโลเมตร เพ่ือจะให้เร็วที่สุด เพราะผลกระทบเรื่อง
การจราจรและเรื่องควันพิษเยอะมาก อย่างถนน 7 ชั่วโคตรที่สมุทรสงคราม ชัดเจนว่าเราไม่เคยสนใจสิ่งแวดล้อม
เลย 
 
ประชา: มีความหวังว่าขบวนการประชาชนจะได้ฟ้ืนฟูเพราะประเด็นนี้ ที่ซบเซาไปหลังความขัดแย้งทางการเมือง 
เชิญพ่ีชัยวัฒน์ครับ 
 
โลกที่ก าลังเปลี่ยน  
 

 
 
ชัยวัฒน์: ตอนที่ประชาให้พูดเรื่องโลกเปลี่ยน ผมคิดหนักเพราะเรื่องนี้พูดมาหลายปีแล้ว เรื่อง VUCA World แล้ว
มีความหมายอย่างไร ทุกคนรู้กันค่อนข้างเยอะแล้ว แต่ผมมานั่งนึกอีกที เราอยู่ในโครงการผู้น าแห่งอนาคต มันเป็น
เรื่องของการใคร่ครวญ มองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ พูดง่ายๆ ว่าการมองโลกเป็นการ
มองไปภายนอก เห็นโลกภายนอก แล้วโลกภายในของเรา เรารู้สึกอะไร เราคิดอะไร และท าอย่างไรให้เรื่อง VUCA 
World หรือโลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนรุนแรง เป็นเรื่อง Personal เป็นเรื่อง Emotional และ Spiritual  
 มีหลายเรื่องที่ผมฟังวันนี้แล้วรู้สึกดี ป้ามลเล่าเราเห็นบางอย่าง ความเป็นมนุษย์พลิกได้ เมื่อมีแรงบันดาล
ใจอย่างมหาศาลและมีกระบวนการ ด้านสว่างก็จะฮึดขึ้นมาชนะด้านลบ หรือปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกง่ายๆ และคง
ต้องใช้เวลาเยอะ คือปัญหาเรื่องโลก เรื่องสิ่งแวดล้อม  
 ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องโลกเปลี่ยนเพ่ือให้เข้าไปอยู่ในตัวเรา เข้าไปอยู่ในกลุ่มของเรา และเข้ามาอยู่ใน 
Learning community เป็นเรื่องของสังคม เพ่ือเป็นขบวนการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย ซึ่งผมคิดว่ายังขาดอีกหลายอย่าง คือปัญญา ไม่มีหลักประกันว่าการเลือกตั้ง ได้ผลคน
แล้วจะมีปัญญา เพราะโลกต้องการปัญญา ต้องการความกล้าหาญ ต้องการจริยธรรม ถึงจะพาไปได้ 
 แล้วผมจะเล่าอะไรดี เมื่อหลายปีก่อนได้เขียนบทความเรื่องทฤษฎีไร้ระเบียบ กับท่านพุทธทาส เป็นวาระ
ครบ 100 ปีของท่าน ยุค ศรีอาริยะให้ผมเขียน เลยไปค้นหาเรื่องเก่าๆ พอดีได้หนังสือที่เป็นสมุดบันทึกนึกได้เอง 
เป็นลายมือท่านพุทธทาสเขียนแล้วหมอบัญชาเอาไปพิมพ์ สิ่งที่ท่านบันทึกคือการสะท้อนของท่าน ท่านพูดเรื่องโลก
เมื่อปี 2484 ท่านบอกว่าโลกของเราโยกโคลงและเร่าร้อนรุนแรงยิ่ง ยังไม่มีทีวี มีหนังสืออ่าน โทรศัพท์ยังไม่ค่อยมี
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ใช้ แต่ถ้าเห็นจุดเล็กๆ และเตือนให้ระวังว่า เราอยู่ในโลกแบบนี้ เราจะอยู่อย่างไรไม่ให้เขี้ยวโลกกัดเราได้ ทั้งหมดที่
เล่ากัน เราอยู่ในสภาวะของเขี้ยวโลกทั้งสิ้น ท่านเจ้าคุณท่านมองเห็นและพูดออกมา ถามว่าโลกเปลี่ยน เปลี่ยน
ตั้งแต่สมัยไหน เอาง่ายๆ สั้นๆ ที่เห็นชัดๆ ส าหรับผมคือตอนที่อเล็กซานเดอร์มหาราชยกมาตีเปอร์เซีย อินเดีย ท า
ให้เกิดวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกมาเจอกัน เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น นั่นคือเริ่มการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่ง 
 กระโดดไปถึงยุคมืด ที่ศาสนจักรคุมทุกอย่างหมด คนทนไม่ได้ก็พยายามดิ้นรนต่อสู้ พยายามหาแสงสว่าง 
จนเกิดยุค Renaissance, Enlightenment แสวงหาความจริง ความรู้ และฟ้ืนความเป็นมนุษย์ขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่
ยุคกาลิเลโอ เคปเลอร์ ดิ้นไปเรื่อย 

 และถ้าจะเล่าเรื่องเห็นโลกเปลี่ยนแปลงแล้วมา Personal แล้วมาใคร่ครวญส าหรับตัวเองและชวนกัน
ใคร่ครวญต่อ เอาเรื่องของตัวเองก่อน เพราะเป็นการกระทบของตัวเองที่ผ่านมา เห็นโลกเห็นสังคมต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป จากการอ่าน การพบปะพูดคุย การไปที่โน่นที่นี่นั่น 
 ตอนผมเกิดมาที่นคร บ้านผมหลังเล็ก สังกะสี แต่ญาติเยอะเป็นบ้า เพราะอยู่กลางเมืองนคร พ่ีน้อง
ทั้งหลายของยายจะมากันเยอะ เราอาบน้ าบ่อ บางทีถ้าโชคดีบางวันเดินไปว่ายน้ าในคลองถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วย ไฟที่
บ้านยังใช้ตะเกียงน้ ามันก๊าด ความสุขที่ได้คือไปดูหนังตะลุง โนราห์ ต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องเล่า และผมไม่แน่ใจว่า
เป็นบุคลิกของคนนครหรือเปล่าที่พูดว่า ไม่รบนายไม่หายจน แล้วฝังอยู่ในวิธีการ วิธีคิด หรือการกระท าของมนุษย์  
 สิ่งเหล่านี้บอกอะไร โอเคเมื่อเราเกิดมาในยุคสมัยหนึ่งที่ขาดแคลนทางความเจริญไม่น้อย แต่สิ่งที่มีคือ
ความรักความอบอุ่นผูกพัน และการที่เราได้สังสรรค์มีความสุขจากการดูหนังตะลุง ดูโนราห์ กลางแจ้ง ปูเสื่อกัน คุย
กัน กว่าหนังจะเริ่มสามทุ่มเลิกตีห้า เป็นอะไรสักอย่างที่มนุษย์ดี ขาดแคลนทรัพยากร วัสดุต่างๆ ที่สะดวกสบาย แต่
มีความเป็นชุมชน ความรัก ความผูกพัน ที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน 
 พอมาถึงกรุงเทพฯ ก่อนปี 2500 นิดหน่อย ผมยังจ าได้ ถนนสุขุมวิททั้งสายจะมีคู 2 ข้าง ดอกบัวนาขึ้นเต็ม 
สีขาว สีแดง สีชมพู บ้านผมไปอยู่แถวริมคลองแสนแสบ พ่อท างานเป็นผู้จัดการโรงงานที่นั่น ผมตะลึงเลย ไม่เคย
เห็นที่บ้านเรา ไม่เคยเห็นยอ เขายกยอกันแทบทุกบ้าน มีปลาเยอะมากในคลองแสนแสบ แล้วบ้านผมอยู่โรงงาน 
แถวนั้นจะเป็นทุ่งนาเต็มไปหมด แล้วอากาศจะเย็นกว่าธรรมดา พอถึงหน้าหนาว เราเดินไปโรงเรียนสาธิตประสาน
มิตร ก็เดินไปเรื่อยๆ ทะลุบ้านต่างๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงสมัยโรงเรียนเตรียม นั่งเรือหางยาวเมื่อปี 2504-5 ผ่านกรม
ต ารวจ ผ่านสะพานอรชร เข้าอังรีดูนังต์เพ่ือไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเตรียม 
 สภาวะชีวิตของมนุษย์ยังเป็นอีกอย่างหนึ่ง กรุงเทพฯ ยังสะอาด ยังร่มรื่น ที่เล่ามาเพ่ือให้เราจินตนาการว่า
มันเปลี่ยนไปได้อย่างไรถึงทุกวันนี้ ที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างนี้ สมัยนั้นหน้าหนาวต้องออกมานั่งกลางแจ้ง เรียนหนังสือ
กลางแจ้ง เพราะอุ่นกว่าเรียนอยู่ในห้อง เสื้อหนาวยังเอาไม่อยู่ 
 พอมาเยอรมันปี 2506 ปลาย อยู่ในช่วงฟ้ืนเศรษฐกิจเศรษฐกิจ เยอรมันพุ่งทะยานมาก และคนยุคสมัยนั้น 
เป็นยุคเบบี้บูม ไม่มีความสุขกับระบบการเมือง วัฒนธรรมสมัยนั้น เพราะยังมีซากเดนของนาซีหลงเหลืออยู่ อ านาจ
นิยมหลงเหลืออยู่ มีการขจัดความคิดแบบนาซีให้สิ้น และพยายามสร้างระบบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ พวกเราจะ
เรียกตัวเองว่า ยุค 1969 เป็นยุคของบุปผาชน สิ่งที่น่าสนใจในยุคนั้นคือ ก็อดของพวกเราสมัยนั้นคือ เฮอร์มาน เฮส
เส เราจะชอบอ่านมาก ดนตรี ร็อคมีไม่รู้กี่ประเภท ตั้งแต่ซอฟต์ร็อคไปจนถึงเฮวีเมทัล แน่นอนว่าเป็นจังหวะพอดี
กับการประท้วงสงครามเวียดนามด้วย และการประท้วงแต่ละครั้ง จะมีรูปโฮจิมินห์ เช กูวาร่า เต็มไปหมดในผับ
ต่างๆ ตามรอบๆ มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยผมไม่ค่อยดังเรื่องการเมือง ยุคนั้นนักศึกษาจะมีสถานที่สุมหัวของ
ตัวเอง ร้านเบียร์ของตัวเอง ส่วนใหญ่จะครอบง าโดยพวกฝ่ายซ้ายตั้งแต่ซ้ายอ่อนไปจนถึงซ้ายเข้มๆ แล้วซ้าย
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ทั้งหลายจะมีกลุ่มคอมมิวนิสต์เหมาอิสต์ ทร็อตสกิสต์ เลนินนิสต์ เต็มไปหมด ทุกคนจะมีที่พบปะพูดคุยเรื่อง
การเมืองและวางแผนว่าจะประท้วงอะไรกันต่อ เพราะสงครามเวียดนามยังไม่จบ ละในช่วงนั้นสิ่งที่น่าสนใจมาก 
ผู้น าส าคัญๆ สามคนถูกฆ่า จอห์น เอฟ เคเนดี มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์ และโรเบิร์ต เคเนดี น้องชาย เป็นเรื่องที่เขย่า
การเมือง และเป็นยุคที่มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์ พยายามต่อสู้เรื่องสิทธิโดยเฉพาะสิทธิคนผิวด า ไม่แน่ใจว่าน้องๆ จะเคย
เห็นภาพนี้ไหม ตอนแข่งกีฬาโอลิมปิกที่เม็กซิโกซิตี พวกผิวด าที่ได้รางวัล จากกระโดดไกล วิ่งเร็ว เวลารับรางวัลจะ
ใส่ถุงมือสีด าไปด้วยแล้วก้มศีรษะชูมือ เป็นการแสดงออกถึงความพยายามเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคนยุค 60 
แม้กระทั่งในฝรั่งเศส พวกกลุ่มนักศึกษาความพยายามลุกขึ้นมาเป็น Paris commune ครั้งที่ 2 แต่ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสตอนนั้น คงจะกลัวเพราะอยู่ภายใต้อาณัติของคอมมิวนิสต์โซเวียต เลยไม่กล้า
เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น 
 ที่ผมเล่าให้เห็นสภาวะการเมืองการเปลี่ยนแปลงยุคนั้นเข้มข้นมาก เพราะคนยุคนั้นมีความหวังที่จ ะสร้าง
อะไรใหม่ๆ เหมือนเพลง Imagine ของจอห์น เลนนอน และมีความหวังว่าเราจะช่วยประเทศโลกที่สามได้นะ เมื่อ
มีปัญหาที่ชิลี ปิโนเชโค่นล้มอาเยนเดลง คนชิลีต้องหนีมาต่างแดนที่เยอรมัน สวีเดนเยอะมาก คนเหล่านี้จะได้รับ
การช่วยเหลืออย่างดี รวมถึงเด็กเวียดนาม นิการากัว ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เป็นสภาวะบางอย่างที่มนุษย์รู้สึกอยู่
ในโลกเดียวกัน และโลกท่ี 1 และโลกท่ี 3 พยายามเชื่อมโยงเข้าหากัน ตอนนั้นเกาหลีใต้ ไต้หวันยังไม่พุ่งทะยาน ยัง
ไม่มี NICs นี่คือยุค 60 
 ในยุคนั้น มีการค้นพบทฤษฎี Chaos ของ Edward Lorenz ซึ่งเป็นนักอุตุนิยมวิทยา และมีนักฟิสิกส์ชาว
เยอรมันเขียนเรื่อง Synergetic หรือ Theory of Interaction พูดง่ายๆ ว่าสภาวะทางฟิสิกส์ ทางวิทยาศาสตร์ได้
ก่อตัวบางอย่างขึ้นมากับกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นผลพวงมาจากชุมชนทางวิทยาศาสตร์รุ่นไอสไตน์ นีลส์ 
บอร์ ที่ก่อตัวขึ้นมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการรับมรดกทางความคิดมาเป็นชั้นๆ จนกระทั่งเป็น Chaos กับ 
Complexity  
 ทางด้านความคิดที่น่าสนใจคือ ช่วงที่ท่านทะไลลามะต้องลี้ภัยจากทิเบตมาธรรมศาลา พวกแสวงหา
ความหมายแม้กระทั่ง The Beatle บางคนไปอินเดีย พบกับรวี แชงการ์ แล้วเอามาเล่นคอนเสิร์ตที่ Woodstock 
และถ้าใครเคยอ่านเรื่องปรัชญานักปราชญ์กับนักบวช จะพบว่าการที่ท่านทะไลลามะออกมาสู่โลกและพบปะผู้คน
ในโลก มีผลสะเทือนทางความคิดกับนักวิทยาศาสตร์น้อยน้อย โดยเฉพาะสาย Biology Neuroscience 
Cognitive science นักฟิสิกส์จ านวนไม่น้อย ท าให้เกิดการพบกันระหว่าง Spiritual and Science พยายาม 
blend สองอย่างเข้ากัน เป็นสิ่งที่น่าสนใจ กระบวนทัศน์ต่างๆ ก็ค่อยๆ เริ่มก่อตัว ฟริตจ๊อฟ คาปรา และต่อมาคือ
หนังสือที่พวกประชา (หุตานุวัตร) วิศิษฐ์ (วังวิญญู) และใครต่อใครช่วยกันแปล คือ The Turning Point - จุด
เปลี่ยนแห่งศตวรรษ มีความคิดใหม่ๆ วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ก่อตัวเป็นโมเมนตัม  
 พอเริ่มต้น 1970 ที่น่าสนใจคือเม่ือเรามองย้อนกลับ มีการก่อตัวขึ้นมา น้องๆ ที่เป็นผู้น าในอนาคต ต้องใส่
ใจดุกระแสธารเหล่านี้ ว่ามาอย่างไรไปอย่างไร แล้วแสดงออกในทิศทางต่างๆ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ความ
เคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคกรีนเกิดจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อมาเป็นผู้น าทางความคิด ในทางการ
ความเคลื่อนไหวในทางการเรียนรู้ ปีเตอร์ เซงเก ออตโต ชาร์มเมอร์ ก็เป็นนักประท้วง ฆวนนิตา บราวน์ ที่ท าเรื่อง 
เวิลด์คาเฟ่ สมัยก่อนเคยไปช่วยฮูโก ชาเวซ เคลื่อนไหวเรื่องขบวนการเกษตรกรอย่างหนักหน่วง ที่ผมเอ่ยชื่อคน
เหล่านี้เพื่อให้เราเชื่อมโยงว่า ต าราความรู้ที่ได้มามีตัวคน มีวิธีคิด มีสายธาร 
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 สรุปสั้นๆ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยมีสิ่งที่เรียกว่า Spirit of Time “จิตวิญญาณแห่งกาลเวลา” แต่
ละยุคจะไม่เหมือนกัน มีผู้คนที่คิดที่รับกันมาเป็นทอดๆ  
 ถามว่ารุ่น 1960 รับมาจากไหน ก็รับมาจากรุ่นปู่ของเขานั่นแหละ ถ้าคนไทยก็รุ่น อ .ปรีดี อ.ป๋วย รุ่นโฮจิ
มินห์ คนเหล่านั้นสู่เรื่องเอกราช เรื่องอิสรภาพของชาติ สู้เรื่องสังคมนิยม สู้เรื่องอุดมการณ์ ในทศวรรษที่ 20 จิต
วิญญาณแห่งกาลเวลาเป็นเรื่องของอุดมการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นี่คือที่มาที่ไปของ 2475 และคนรุ่นศรี
บูรพา ท่านพุทธทาสก็ดี อ.ปรีดี เคยนั่งคุยกัน คิดจะท าโน่นท านี่ต่างๆ ด้วยกัน แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจารย์ปรีดี
ต้องถูกรัฐประหาร โครงการหลายอย่างก็ล้มพับไป ถ้าเราจะมองเห็นเรื่องราว จิตวิญญาณ มีตัวคน มีเรื่องเล่า มี
พลังบางอย่าง ค าถามคือจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาของยุคนี้คืออะไร ยุคนั้นชัดเจน ยุคของคาร์ล มาร์กซ์ เป็นต้นมา 
คนต่อสู้เพ่ือสังคมสันติสุขมานานแล้ว จนมาถึง Communist Manifesto มาถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
นิยม แม้กระทั่งทางสังคมนิยมไม่สมบูรณ์แบบ มีความพยายามจะเดินตามแนวทางที่สาม ก็โดนโซเวียตบุกขยี้ไม่ให้
เกิดแนวทางใหม่ แต่การดิ้นรนต่อสู้ทางอุดมการณ์เพ่ือให้เกิดสังคมที่ดี ยังด ารงอยู่ ค าถามคือ เมื่อเราเห็นรุ่นนั้นแล้ว
มาถึงรุ่นเราซึ่งมีความพร้อมทุกอย่างทางวัตถุ แล้วจิตวิญญาณของยุคสมัยนี้คืออะไร แล้วจะไปอย่างไรกันต่อ หลาย
อย่างที่พยายามดิ้นรนต่อสู้แล้วไม่สมหวัง 
 สมัยผมไปเยอรมันใหม่ๆ ในยุค 1960 มีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ถึง 50 ประเทศ แต่ตอนนี้มีเต็มไป
หมด แต่ค าถามคือแล้วประชาธิปไตยแบบนี้ท าไมได้คนอย่างทรัมป์ บอริส จอห์นสัน ที่เป็นนักอ านาจนิยม ไม่ใช่นัก
ประชาธิปไตยแบบสมัยก่อน แล้วประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นคืออะไร เพราะถ้าประชาธิปไตยไม่สามารถดึง
ศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้ทุกระดับ แสดงว่าต้องขาดอะไรบางอย่างไป 
 สอง ไม่มีประชาธิปไตยไหนจะเป็นไปได้ถ้าไม่เห็นความจริง แต่ความจริงถูกบิดเบือนไปหมดแล้ว ใน
รูปแบบต่างๆ Fake News ก็เยอะ พอไม่เห็นข้อมูลที่แท้จริง แล้วจะตัดสินใจอย่างไร จะเลือกอะไร จะท าอะไร จะ
จับมือกับใคร จะไปอย่างไรกันต่อ แล้วมนุษย์ต่อไปจะเป็นมนุษย์แบบไหน ที่อยู่กับเครื่องจักรได้ เทคโนโลยีไปไกล
ไม่มีวันหยุด แต่ความเป็นมนุษย์ถดถอยลงทั้งปัจเจกและส่วนรวม เพราะสิ่งที่โอบอุ้มความเป็นมนุษย์คือครอบครัว
และชุมชนไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ผึ้งหายไปเยอะแยะแล้ว แล้ว
จะอยู่กันอย่างไรต่อ นี่คือค าถามที่ผมคิดว่า ถ้าเรายังจะพูดเรื่องโลกเปลี่ยน เราต้องเห็นและถามว่าจะไปอย่างไร 
ภายใต้สถานการณ์ที่มีบริบทแบบนี้ มีสถานการณ์แบบนี้จริง มีที่มาที่ไปจริงมาจนถึงเรา ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจ มีแต่
ข้อจ ากัดเยอะมาก แต่คนต่อสู้ภายใต้ข้อจ ากัดมานับเป็นพันๆ ปีแล้ว ค าถามของเราคือข้อจ ากัดที่แท้อยู่ตรงไหน 
 
ประชา: อ.ชัยวัฒน์โยนเรื่องส าคัญมาก ให้พวกเราเห็นภาพไกล เป็นค าถามส าคัญทั้งสิ้น ยุคสมัยที่อาจารย์พูดมา
เป็นยุคสมัยของการปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วโลก อยากจะให้เวทีของป้ามลก่อน 
 
ทิชา: ป้าอยากจะให้ดูเพ่ืออธิบายขยายความว่า ภายใต้สภาพสังคมและเงื่อนไขที่เป็นแบบนี้ จะมีคนที่คล้ายจ่าใน
ข่าวเพ่ิมขึ้น แต่ขณะเดียวกันเขาไม่ใช่ซาตานแบบเกิดมาเป็น แต่มีเงื่อนไขบางอย่างท าให้ชีวิตเราต้องเป็นเช่นนี้ ซึ่ง
เราต้องรู้เงื่อนไขนี้ และเมื่อเขากระโดดเข้ามาในหลุมนี้ เราต้องมีพ้ืนที่เพ่ือให้เขาได้ถูกเยียวยา ให้เขากลับมาอีกที 
เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาระดับปัจเจก แต่เป็นปัญหาเชิงระบบ เชิงโครงสร้างของประเทศ จึงอยากให้ดูคลิปหนึ่ง ถ้าเรา
ไม่เยียวยาเขาแล้วส่งเขาไป แก้ปัญหาไม่ได้ พอแก้ปัญหาไม่ได้ เราชอบบอกว่าสิ้นหวัง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ 
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 ป้าเลยอยากให้ดูว่า ตรงนี้เราต้องช่วงชิง ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ ในสถานการณ์ที่มีบางอย่างผ่านหน้าเรา
ไป อยากให้ดูคลิปนี้ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านกาญจนาฯ ปีละครั้ง ในวันสันติภาพ ซึ่งน าไปสู่พิธีกรรมขอ
ขมาเหยื่อ และเป็นพิธีกรรมประจ าปีของเรา เด็กๆ ที่ผ่านกิจกรรมนี้ เราจะรู้สึกว่าได้อะไรบางอย่าง แล้วสิ่งนั้น คน
ที่เป็นผู้ฆ่าคนอ่ืน เขาได้มากกว่าเรา 
 
 (ฉายคลิปวิดีโอบ้านกาญจนาภิเษก - 8 นาท)ี 
 

 
 
 ตอนที่เราท ากิจกรรมแบบนี้จบ เด็กๆ เขารู้สึกเสมือนจริง รู้สึกว่าเขาได้ขอโทษเหยื่อ รู้สึกว่าเขาสะอาดขึ้น 
ความรู้สึกที่สิ้นหวังจะหายไป ทั้งหมดเป็นพลังชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกถ่ายโอนจากเราไปที่พวกเขา ถ้าพลังยังอยู่ที่เรา ยัง
ไม่ใช่การขับเคลื่อน แต่นี่คือการถ่ายโอนพลังไปอยู่ท่ีตัวเขาเอง แล้วเขาจะหมุนตัวเองอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นเหตุผลที่ท า
ให้สถิติการท าผิดซ้ าของเด็กบ้านกาญจนาไม่ถึง 3% ขึ้นกับพิธีกรรมหลายอย่าง ปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่
ขึ้นกับอ านาจแนวดิ่งและความเป็นคุก 
 
ประชา: ถ้ามีค าถามถึงคุณสฤณีกับคุณพริษฐ์เชิญเลยนะครับ 
 

    
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เรื่องประชาธิปไตยบางเรื่องเราไปแก้ไขไม่ได้ แต่ในระบบการศึกษา ถ้าเราจะท าให้โรงเรียนมี
บรรยากาศของประชาธิปไตย มีไอเดียหรือแนวทางอย่างไรบ้าง 
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พริษฐ์: เวลาพูดถึงการพัฒนาประชาธิปไตย ผมมองแยกสองส่วน ซึ่งควรพัฒนาคู่ขนานกัน อันหนึ่งคือระบบ สิ่งที่
ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญ อีกอย่างหนึ่งคือสังคมวัฒนธรรม ผมมองว่าประชาธิปไตยมีมากกว่าแค่เลือกตั้ง มีระบบ
รัฐสภาที่สอดคล้องกับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง แต่คือวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกัน การรับฟังความเห็นต่าง การอยู่
ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่างเป็นเรื่องส าคัญมาก ผมรู้สึกว่า เวลาผมมีโอกาสไปต่างประเทศ สิ่งที่ผมพยายามจะ
เข้าไปคือพยายามไปดูห้องเรียนของแต่ละประเทศ เพราะผมรู้สึกว่าห้องเรียนคือสัมผัสแรกของเด็กทุกคนเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันจริงๆ  
 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ไม่ใช่ในห้องเรียน แต่ เป็นสภา เขาเอา Democracy Index ประเทศที่เป็น
ประชาธิปไตยสูงสุดกับน้อยสุด แล้วมาเทียบกับขนาดของสภา ปรากฏว่าขนาดและแบบของสภาสอดคล้องมากกับ
ประชาธิปไตย ประเทศไหนยิ่งสภาใหญ่ยิ่งเป็นประชาธิปไตยน้อย ยกตัวอย่าง จีน เกาหลีเหนือ รัสเซีย ผู้น าจะยืน
บนแท่น พูดลงมาต่อสมาชิกรัฐสภา ซึ่งนั่งห่างกันมาก ท าให้ไม่มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็น มีหน้าที่เชื่อฟัง 
ขณะที่สภาอย่างประเทศอังกฤษเขาจะเอาฝ่ายค้านรัฐบาลนั่งชนกันห่างไม่เกิน 2 เมตร เบียดกันมาก จนผมเข้าใจ
ว่าถ้าทุกคนมาสภา บางคนต้องยืน แต่จะเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความเห็นใกล้ชิดกันพอสมควร ผมคิดว่าพอ
เราเอาเรื่องนี้มาโยงกับห้องเรียน ส าคัญเหมือนกัน เช่นถ้าห้องเรียนของเรา ครูยืนอยู่บนแท่น พูด 55 นาที เด็กพูด
แค่ 5 นาที ยกมือถามโดนหาว่าท้าทายมากกว่าตอบสงสัยของเขา จะสร้างสังคมที่เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว รู้สึกว่า
แสดงความคิดเห็นไม่ได้ แล้วไปปลดปล่อยในโลกคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าเราสร้างสังคมที่เป็นเหมือนวันนี้ ล้อมวงอย่าง
นี้ จะสร้างวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากขึ้น ผมว่าทุกอย่างเริ่มต้นได้จากโรงเรียน นอกเหนือจาก
ห้องเรียนแล้ว ผมว่าหัวหน้าห้อง ครูแต่งตั้งเพราะมองว่าเป็นคนดีที่สุด หรือเด็กเลือกตั้งกันเอง แล้วพร้อมให้เด็ก
ลองผิดลองถูก เด็กมีส่วนในการก าหนดนโยบายมากน้อยแค่ไหน ผมไปสอนที่ธรรมศาสตร์ เด็กจะคัดค้านการเรียน
วิชา TU100 ซึ่งความจริงโดยเนื้อหาแล้วไม่ใช่วิชาที่แย่ ผมเลยบอกว่าแทนที่เราจะบอกว่าต้องท าหรือไม่ท า ท าไม
ไม่ให้เด็กเข้ามาช่วยออกแบบหลักสูตรสักปีหนึ่ง ถ้าไม่เวิร์กแล้วค่อยว่ากัน ผมคิดว่าเริ่มปลูกฝังได้ตั้งแต่การศึกษา 
เชื่อมโยงกันมากระหว่างประชาธิปไตยกับการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: คาใจมานาน เป็นการเล่าให้ฟังเพ่ือจะวิพากษ์ว่า ว่าสิ่งที่คิดสอดคล้องกับวิถีหรือระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรือเปล่า มุมมองจากสายวัฒนธรรม มองว่าอาจจะต้องตั้งค าถามว่าโจทย์หรือ
โครงสร้างทางสังคมของไทยเหมาะส าหรับบริบทประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรือเปล่า ถ้าเราสมาทานวิธีคิดหรือ
ชุดความเชื่อแบบนั้น เราควรจะแก้ไขกันอย่างไร ผมเชื่อว่าช่วงชั้นอ านาจในสังคมไทยสูงมาก ถ้าเรามองผ่านค าพูด 
เช่น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แปลว่าขี้ดินใต้เท้าถึงจะมาแตะหัว เจ้าข้า เจ้ากับขี้้ข้า คือข้าทาสบริวาร ลักษณะวิธี
คิด ชุดความเชื่อแบบนี้ ไปสนับสนุนระบบอุปถัมภ์ทั้งสิ้น แปลว่าเราอาจจะมองระดับที่ใหญ่กว่าในชุดความเชื่อ
บุคคล อาจจะมองโครงสร้างครัวเรือน ระบบโครงสร้างครัวเรือนไม่เท่าเทียมกันในระบบสังคมไทย เช่น พ่อมี
อ านาจมากกว่าแม่ แม้ว่าแม่จะยึดอ านาจไปบางส่วนแล้ว พ่ีน้องไม่เท่ากัน เราคุยกันไม่ได้ทุกเรื่อง โจทย์ใหญ่ทาง
สังคมไทยอาจจะตั้งค าถามแบบนี้ แล้วก้าวไปสู่จุดไหนหรือเปล่า หรืออาจจะต้องท าอะไรมากกว่านั้น ระบบอุปถัมภ์
เลวร้ายจริงหรือเปล่า หรือควรใช้ระดับไหนอย่างไร 
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พริษฐ์: ผมอาจจะมองในมุมที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ผูกโยงกับสัญชาติหรือทวีปไหน แน่นอนระบบการปกครองควร
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ผมมองว่าไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยโดยตัวหลักการเรื่องการเคารพหนึ่งสิทธิ์
หนึ่งเสียงไปขัดกับวัฒนธรรมของโลกตะวันออก พอพูดภาษา ผมเชื่อว่าภาษาสะท้อนสังคม และสังคมส่งผลกระทบ
ต่อภาษา สิ่งที่น่าสนใจมาก ถ้าพูดถึงสังคมที่ยุติธรรม ส่วนตัวผมสังคมที่ยุติธรรมให้โอกาสทุกคนในชีวิตเท่าเทียมกัน 
ไม่ใช่ทุกคนจะส าเร็จเท่ากันหมด ถ้าคุณขยันกว่าคุณควรจะส าเร็จกว่ าอีกคนที่ไม่ขยัน เพียงแต่โอกาสประสบ
ความส าเร็จไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น คุณเกิดมา คุณรู้จักใคร เป็นเพศไหน นับถือศาสนาไหน 
พอพูดแบบนี้ อาจจะขัดหรืออยู่ตรงข้ามกับระบบอุปถัมภ์โดยสิ้นเชิง เพราะถ้าเราต้องการสังคมแบบนี้ แสดงว่า
ความรู้ที่คุณมี ความสามารถของคุณส าคัญกว่าคุณรู้จักใคร 
 ตัดภาพมาท่ีไทย ค าว่าอุปถัมภ์ไม่มีนะครับ แต่ค าในภาษาอังกฤษ เขาใช้ค าว่า Meritocracy คือระบบที่ยึด
โยงกับความสามารถของคน ไม่อยู่ในพจนานุกรมไทย ผมเลยมองว่าปัญหานี้เป็นรากฐาน ปัญหาเรื่องประชาธิปไตย
เป็นแค่เสี้ยวเดียวของการอยู่ตรงข้ามกับระบบอุปถัมภ์ คือไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่
ว่าคุณจะรู้จักกี่คน หรือไม่รู้จักใคร ท าอย่างไรเราถึงจะสร้างสังคมที่เป็น Meritocracy ให้ได้ และยึดโยงกับใน
ครัวเรือนด้วย ผมเคยไปงานของสมัชชาสตรีที่สระบุรี เราเห็นเลยว่าวัฒนธรรมไทยมีความคิดที่ว่า เรื่องครอบครัว
เป็นเรื่องส่วนบุคคล คนข้างนอกจะเข้าไปช่วยเหลือ ฉันไม่ต้องการ พอเราถามลึกลงไป เราเริ่มสังเกตเห็นว่าน่าจะมี
ผู้หญิงบางคนที่นั่นถูกท าร้ายร่างกายโดยสามีที่บ้าน บางคนก็กล้าลุกขึ้นมาพูด แต่ส่วนมากที่ไม่พูด ผมมั่้นใจด้วย
สายตาว่าหลายคนเจอปัญหาไม่ต่างกัน แต่ไม่กล้าพูด เราจะปลดล็อกตรงนั้นอย่างไร ให้ครัวเรือนเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น แน่นอนอย่างแรกคือเรื่องรายได้ หลายคนไม่กล้าพูด เพราะต้องพ่ึงรายได้ของสามีอยู่ ท าอย่างไรให้โครงสร้าง
ตลาดภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เขาตัดสินไม่รับผู้หญิงเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งจะต้องลาคลอดเลี้ยงลูก อย่างที่สอง
คือค่อยเอ็มเพาเวอร์เพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงเหล่านั้นลุกข้ึนมาด้วย 
 ผมเห็นด้วยว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด แต่ส าหรับผม ร่มที่ครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่คือ
คือทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ประชาธิปไตยเป็นเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ที่เหลือคือเรื่องความเหลื่อมล้ าที่อ.สฤณี 
พูด โอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน โอกาสของทุกเพศในการได้รายได้และมีงานเท่ากัน 
 
สฤณี: อาจจะต้องเริ่มที่การเชื่อมโยงค าว่าประชาธิปไตยกับตะวันตก แต่อยากจะโยงนิดหนึ่งว่า ถ้าเราดูในเอเชียที่
เราอยู่ ประเทศจ านวนมากเขาไม่ใช่ตะวันตก แต่เป็นประชาธิปไตย อินเดียประชากรเป็นพันล้าน เป็นระบบ
ประชาธิปไตย เป็นระบบปัญจยัต ใช้มาแต่โบราณ ระบบปรึกษาหารือในหมู่บ้าน นี่เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
แบบอินเดียว ถ้าพูดถึงระบบอุปถัมภ์ อินเดียมีระบอบวรรณะด้วยซ้ าที่ค่อนข้างแข็ง 
 ประเทศหนึ่งถ้ามองไปที่ญี่ปุ่น จะมีระบอบอุปถัมภ์ที่แข็งกว่าประเทศไทยอีก เช่น ผู้หญิงท าอะไรได้ไม่ได้ 
แต่ญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตย  
 อยากจะชวนคิดว่าเป็นกับดักไหมถ้าเราจะโยนค าว่าประชาธิปไตยเท่ากับตะวันตก ถึงที่สุดแล้วเราอาจจะ
ต้องแยก ที่จริง Democracy Index เป็นดัชนีที่ค่อนข้างและท าให้เราเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของประชาธิปไตย
สมัยใหม่ได้ค่อนข้างชัด แยกส่วนในแต่ละเรื่องให้เห็น 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมคาใจอยู่เหมือนกันว่า เวลาเราคิดถึงระบอบประชาธิปไตย ในสังคมไทยส าหรับผมที่เข้าใจอาจจะ
คิดเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือรูปแบบ การเลือกตั้ง การคัดคนเข้าสู่ระบบ โอเค แต่พอคิดถึงตรงนั้น มีรากฐาน
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บางอย่าง เช่น ถ้าเราคุยเรื่องความเหลื่อมล้ า มีแน่ๆ เพราะทรัพยากรมีไม่เท่ากัน ความรู้ไม่เท่ากัน โอกาสการ
เข้าถึงบางอย่างไม่เท่ากัน แต่สิ่งส าคัญที่ท าอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะตะวันตกตะวันออก ต้องตั้งโจทย์ลงไปสู่รากเหง้า
ทางสังคมกันหรือเปล่า ที่จะใช้ระบบประชาธิปไตย 
 
ประชา: ประเด็นที่ถามส าคัญเพราะเป็นรากฐานของสังคมไทย เพราะเราอยู่ในสังคมที่วัฒนธรรมพ้ืนฐานไม่ได้
เปลี่ยน ทุกคนเป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน แต่ส านึกว่าเราเป็นพลเมืองยังไม่มี พลเมืองเป็นเจ้าของประเทศ ไพร่ฟ้าคือเรา
มาอาศัยเขาอยู่ เรายังไม่ได้ล้างกัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมแค่อยากจะแบ่งปันเพ่ิมเติมจากที่พ่ีสฤณีพูดเรื่องหนึ่ง จริงๆ รากของประชาธิปไตย ถ้าพูดถึง
สังคมไทยเราต้องดูว่ารากเราลึกขนาดไหน ผมเคยฟังเทปของ ท่าน ป.อ. ปยุตโต (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ที่
ท่านวิเคราะห์ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย ก่อนจะมาเป็นระบบราชาด้วยซ้ า ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นระบบการ
ปรึกษาหารือกัน ทุกคนพอมาอยู่ร่วมกัน ทุกคนเคารพสิทธิ์ของกันและกัน ไม่ใช่ระบบที่แปลกแยกกว่าความเป็น
มนุษย์ที่เคารพกัน แต่การสถาปนาระบอบราชาในสมัยโบราณ เกิดมาจากการให้คนคนหนึ่งขึ้นมาช่วยท าบางอย่าง
แทน แล้วเขาท าได้ดีกว่า คนก็คิดว่าให้เขาท า แล้วหารายได้มาบางส่วนเพื่อให้เขามีเวลาในการท า ไม่ต้องสนใจเรื่อง
อาชีพ แล้วพอท าไปสักระยะหนึ่ง กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็สถาปนาอ านาจขึ้นมาจนกลายเป็นราชา เป็นระบบอ่ืนๆ ขึ้นใน
โลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการหรือใดๆ ก็ตาม จุดเริ่มต้นแรกของความเป็นรากของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
คือการเป็นประชาธิปไตยมาก่อนที่จะเกิดระบบอ่ืนๆ ในสังคม ถ้าเราจะพูดถึงรากของสังคม เราจะพูดถึงรากใน
ระดับไหน ถ้าในระดับ Freedom of Mind เป็นรากที่ทุกคนมีอยู่แล้วภายในที่เราอยากจะมีคนฟังเรา ในจิตวิทยา
ทุกคนต้องการการยอมรับในความคิด ความต่าง การมีตัวตนอยู่ ซึ่งระบอบตอบเรื่องนี้มากที่สุดคือระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
ประชา: ก่อนหน้า คุณพริษฐ์เอ่ยถึง Meritocracy ว่า มันสร้างความเหลื่อมล้ าโดยพ้ืนฐานของมันเอง แล้วคุณมอง
เรื่องนี้อย่างไร  
 
พริษฐ์: สังคม Meritocracy ไม่ใช่สังคมที่ทุกคนมีรายได้เท่ากัน แต่ว่าเราจะแยก ถ้าเราบอกว่าความเหลื่อมล้ า การ
ที่คนหนึ่งมีรายได้ x อีกคนหนึ่งเวลาได้ x + 100 เขาแค่บอกว่าตัว + 100 มาจากเหตุการณ์อะไร Meritocracy 
บอกว่าตัวส่วนต่างของรายได้ ห้ามมาจากปัจจัยที่สองคนนี้ควบคุมไม่ได้ ถ้า +100 เพราะคนนี้เกิดเป็นผู้ชาย รายได้
ดีกว่า หรือท างานเท่ากันแต่รายได้ดีกว่า หรือได้รับเพราะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ได้รับโอกาสมากกว่า หรือ
คุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้แทนที่จะเรียนโรงเรียนธรรมดา + 100 ไม่ยุติธรรม แต่ถ้า +100 มาจาก
การที่คนคนนี้ขยันกว่า ตื่นเช้ากว่า ท างานหนักกว่า ขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะขี้เกียจ ไม่ตั้งใจ ถ้า +100 มาจากคน
นั้นฝึกฝนทักษาตัวเอง เรียนรู้เพ่ือให้เท่าทันโลก ยอมรับได้ เวลาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ า เราต้องแยกเป็นความ
เหลื่อมล้ าที่ยุติธรรม กับความเหลื่อมล้ าที่ไม่ยุติธรรม นี่คือจุดส าคัญ เวลาผมสื่อสารเรื่องความเหลื่อมล้ า ผม
วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ เวลาผมพูดเรื่องความยุติธรรมที่ยุติธรรม ผมจะโดนวิจารณ์ว่าแล้วอย่างนี้คุณจะไปให้เงินคนขี้
เกียจหรือ ท าไมคนขี้เกียจต้องได้รับทรัพยากรที่คนขยันจ่ายภาษีเข้ามา 
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 พอเรายึดโยงแบบนี้ แยกความเหลื่อมล้ าที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรม เราต้องมาแก้ความเหลื่อมล้ าที่ไม่
ยุติธรรม เวลาเราพูดถึงโครงสร้างภาษีที่เป็นรูปธรรม ประเทศที่แก้ความเหลื่อมล้ าได้ดีที่สุดต้องพยายามเก็บภาษี
ทรัพย์สินมากกว่าเก็บภาษีรายได้ เพราะส่วนมากรายได้มาจากความเหนื่อยของตนเอง มาจากแรงของบุคคลนั้น 
แต่ขณะที่ทรัพย์สินส่วนมากมาจากการสืบทอดลงมา ที่บุคคลที่ได้รับไม่ได้มีส่วนร่วมในการได้มา ยิ่งเราพยายามเก็บ
ภาษีทรัพย์สินมากกว่าส่วนรายได้ ผมว่าเราเริ่มแก้ไขเรื่องความเหลื่อมล้ าได้เข้าเป้าขึ้น และไม่แปลกเลยที่ประเทศ
ไทย พอมาเทียบความเหลื่อมล้ าระดับรายได้ไม่สูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก เกิดความเหลื่อมล้ าทาง
ทรัพย์สินสูงมาก 
 ส่วนเรื่องประชาธิปไตยตะวันตก ผมขอต่อยอดจาก อ .สฤณี นิดหนึ่งคือ ถ้าเราไปดูในหลักวิชาการจะมี 3 
ตัวชี้วัดที่ไปค่อนข้างสอดคล้องกัน หนึ่ง อันดับใน Democracy Index อันดับความเป็นประชาธิปไตย สอง อันดับ
ใน Corruption Index ภาพลักษณ์ของการมีการทุจริตเกิดขึ้น และ สาม รายได้ต่อครัวเรือน ซึ่งไปสอดคล้องกัน 
เราต้องระมัดระวังเวลาเราบอกว่าประชาธิปไตยเหมาะกับตะวันตก ประเทศตะวันตกเท่านั้นที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เหตุและผล อาจจะกลายเป็นว่า 
ประเทศตะวันตกมีรายได้สูงกว่า และการมีรายได้สูงไปสอดคล้องกับการเป็นประชาธิปไตย อาจจะเป็นเหตุผลตรง
นั้นมากกว่าประชาธิปไตยในตัวมันเองเหมาะกับคนประเภทหนึ่ง  
 แล้วพอเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ตัวชี้วัดนี้ เราจะเริ่มเห็นว่ามีความซับซ้อนมาก เช่น ระหว่าง
ประชาธิปไตยกับการทุจริต ถกเถียงกันได้ว่าอะไรคือเหตุของอะไร บางคนบอกว่าพอมีประชาธิปไตยแล้ว ทุจริตจึง
น้อยลง เพราะมีการตรวจสอบ บางคนบอกว่าไม่ใช่ เราต้องจ ากัดการทุจริตก่อนประชาธิปไตยถึงจะเข้มแข็ งได้ 
ท้ายที่สุดแล้ว มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้น เราอย่าตีความว่าการที่เราเห็นว่าประเทศตะวันตกมีความเป็น
ประชาธิปไตย แสดงว่าประชาธิปไตยในตัวมันเองเหมาะกับแค่ประเทศตะวันตกมากกว่าอีกอย่ างหนึ่งที่ผมอาจจะ
แบ่งปันในฐานะคนเจนวาย คาบแซด คือด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการต่างๆ ท าให้คนรุ่นผมหรือเด็กกว่าผมยึดโยง
กับความเป็นคนของประเทศใดประเทศหนึ่งน้อยลง ผมไม่ได้พูดว่าดีไม่ดี ผมเชื่อในเรื่องอัตลักษณ์ของแต่ละ
ประเทศ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยโซเชียลมีเดียไม่ว่าคุณเกิดประเทศไหน คุณใช้เฟซบุ๊กเหมือนกัน เสพ
สื่อเหมือนกนั ปัจจุบันเด็กรุ่นหลังพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเลยสื่อต่างชาติ เด็กๆ จะมองว่าตัวเองเป็นบุคคลของโลก
มากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าเป็นบุคคลของชาติ ความเหมาะสมของระบบการปกครองหนึ่งส าหรับสัญชาติหนึ่งเป็นอะไร
คือที่เด็กรุ่น Gen Z อาจจะไม่ได้มองในมุมนั้น 
 
สฤณี: พูดเพ่ือเสริมไปเรื่อง พอดีคุณพริษฐ์พูดถึง Meritocracy จริงๆ จะบอกว่าในโลกทุกวันนี้มาตรวัดตัวหนึ่งที่จะ
ตัดว่าความคิดของคุณเป็นขวาหรือเป็นซ้าย คือความคิดว่าคุณจะจัดการกับความเหลื่อมล้ าอย่างไร ถ้าใช้
ภาษาอังกฤษคือความเหลื่อมล้ าที่ยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมแปลว่าอะไร ซึ่งมีนิยามที่หลากหลาย ถ้าคุณขวาหน่อย 
คุณจะรู้สึกว่าถ้าเราท างานด้วยความขยัน ดอกผลได้ได้เท่าไหร่ควรเป็นของเรา รัฐไม่ควรมีสิทธิ์มาก้าวก่าย ยิ่งขวา
จะยิ่งปฏิเสธตรงนี้ เรียกว่ามีการคุ้มครองการแข่งขันต่างๆ สิทธิในทรัพย์สิน 
 แต่ถ้าคุณซ้ายของไม้บรรทัด จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ถึงคุณคิดว่าคุณเก่งมากๆ แต่ไม่มีทางที่จะให้
เครดิตคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคุณอาศัยทรัพยากรของสังคมในการได้เงินมาขนาดนี้ ไม่มีทาง 100% ได้ เพราะ
คุณโตขึ้นมา ต้องอาศัยงบความม่ันคงท าให้คุณปลอดภัย อาศัยงบของรัฐที่ท าให้คุณไม่โดนรถชนตาย คือมีนโยบาย
สาธารณะบางอย่างที่คุณใช้ประโยชน์จากมัน แต่คุณมองไม่เห็น 
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 และถ้าซ้ายมากๆ ไม่ค่อยเหลือแล้ว จะบอกว่าทุกคนต้องได้เท่ากันหมด และตัดปัญหาเรื่องนี้ไป 
 ซ้ายของคุณพริษฐ์คือการดูแลเรื่องนโยบายก่อนที่จะมีดอกผลจากการท างานยังไม่พอ ต้องตามไปเก็บภาษี
หรือนโยบายที่ใช้กับดอกผลของการท างานด้วย เพ่ือบังคับให้คุณตอบแทนสังคมที่มีส่วนท าให้คุณประสบ
ความส าเร็จ ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ สอง เป็นการเอาเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปอุดหนุนคนที่มีโอกาสไม่เท่า 
 คิดว่าในโลกมีอยู่แค่นี้แหละ 
 จุดที่จะเห็นได้ชัดคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาในอีกไม่กี่เดือน เพราะเขาจะเถียงกันในประเด็นนี้ 
ว่าใครเป็นฝั่งขวา Libertarianใครฝั่งซ้าย Classic Liberal จะอยู่กันประมาณนี้ 
 
ประชา: ผมเพิ่งเคยได้ยินให้ Classic Liberal เป็นฝ่ายซ้าย ขอบคุณมากครับ ประเด็นดี 
 
พักเที่ยง 
12.48-14.00 น 

 
จับกลุ่มสรุปประเด็นในช่วงเช้า และหาทิศทางของประเทศร่วมกัน 
ประชา: เราจะเริ่มด้วยการฉายคลิปวิดีโอสั้นๆ โดยเกรตา ธันเบิร์ก เป็นความหวังอย่างหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันที่
จะออกจากวิกฤตมหาศาล มีหลายอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง รวมถึงการที่มีโป๊ปฟรานซิส แม้ผมจะไม่ได้
นับถือคาทอลิก แต่สิ่งที่ท่านท าและพูดส าคัญมาก  
 
 (คลิปวิดีโอเกรตา – 8 นาที) 
 

 
 
 “เขาถามที่ประชุมว่าเห็นข้อมูลเรื่องโลกร้อนแล้วไม่ตกใจได้อย่างไร ท าไมคุณยังด าเนินนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมได้  
 คนรวยที่สุด 10% ของโลกท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ของโลก คนจนที่สุด 50% สร้าง
คาร์บอนไดออกไซด์ 10% ของโลก  
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 COP (The UN Climate Change Conference) เป็นที่ประชุมลดโลกร้อน แต่จริงๆ กลายเป็นที่ประชุม
เพ่ือจะหลีกเลี่ยง เพ่ือจะหาช่องว่าง เพ่ือจะด าเนินชีวิตแบบเดิม นโยบายรัฐแบบเดิม โดยค าสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้ ดู
ลึกๆ ลงไปเป็นการแบบเดิม เพราะต้องการให้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเดิม 
 การลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างเดียวยังไม่พอ 
ปิโตรเลียมที่อยู่ในดิน ต้องห้ามขุดข้ึนมาอย่างเด็ดขาด 
 ตอนนี้เจตจ านงทางการเมืองที่จะเปลี่ยนทิศทางนี้ยังไม่มี แม้ผู้น าของโลกจะพูดอะไรที่สวยงามก็ต่าง 
 อันตรายไม่ได้อยู่ที่การไม่ท า แต่อยู่ที่บริษัทใหญ่ๆ รัฐบาลใหญ่ๆ อ้างว่าท าหรือท าทีท่าว่าท า แต่จริงๆ แล้ว
ไม่ได้ท าอะไรเลย 
 เกรตาเดินทางไปทั่วโลก เจอนักการเมืองและใครต่อใคร ไม่มีใครรู้สึกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตมหาศาล 
ทุกคนยังท าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เกรตาเปรียบเหมือนเราเห็นเด็กอยู่กลางถนนแล้วรถก าลังจะวิ่งเข้ามาชน 
เราจะไม่วิ่งเข้าไปช่วยเด็กเหรอ 
 เกรตาพูดเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อนปีใหม่ บอกว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปจะเป็นทศวรรษที่ส าคัญมาก ถ้าเราไม่ท า
อะไรในทศวรรษนี้ การแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกจะสายเกินไป 
 เกรตาบอกว่ายังมีความหวัง เพราะเห็นมาแล้วว่ารัฐและธุรกิจยังไม่เพียง แต่ประชาชนเริ่มตื่นตัวและเป็น
ความหวัง 
 ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้ง แต่เกิดขึ้นทุกเวลานาทีในการด ารงชีวิตของคน 
 ไม่ต้องรอ เราเปลี่ยนได้เลย ประชาชนเริ่มเปลี่ยนได้เลย” 
 
 ขอบคุณมากนะครับ ช่วงนี้อยากให้ใช้เวลาเพ่ือได้พูดคุยกับวิทยากรที่ยังเหลืออยู่ มีประเด็นอะไรที่จะถาม
ท่านทั้ง 3 เชิญเลยนะครับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ยิงค าถามไปที่อ.ชัยวัฒน์ นี่เป็นเรื่องคาใจในระบบการศึกษาและกระบวนทัศน์ในระบบคิดเดิม ผม
เข้าใจว่า การที่ออกไปแสวงหาความรู้จากภายนอก เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่า Education Hegemony จากการ
รีวิวงานในช่วง 2490 เป็นต้นมา มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปรีวิวเจอว่าทุนฟูลไบร์ท เป็นยุทธศาสตร์ที่อเมริกาเขาจะต้องการ
ปกป้องให้ประเทศไทยไม่เป็นคอมมิวนิสต์ การเปลี่ยนคนไทย 10 พ่อค้าไม่เท่ากับหนึ่งพระยาเลี้ยง เขาต้องเอาคน
ไทยไปหลอมให้เป็นตะวันตก ความเป็นตะวันตกมาในช่วงนี้ ด้วยเหตุแบบนี้ เราไปตั้งโจทย์อีกทีว่าในญาณวิทยา วิธี
หาความรู้ บ่อเกิดความรู้จากประสบการณ์ แล้วเราพยายามไปหาตรรกะจากที่อ่ืน ที่เรียนโดยไม่ต้องรู้ การเอาราก
วิธีคิดของ Enlightenment มา ถูกหรือเปล่า หรือต้องตั้งโจทย์อะไร และ Active learning จะเป็นไปได้หรือ ใน
เมื่อคุณไม่เคารพประสบการณ์ของตัวคุณเองในพ้ืนที่ ไม่เข้าใจทุนที่เป็นศักยภาพ นักวิชาการไทยควรจะตั้งค าถาม
อะไร หรือจะเดินตามตะวันตกใต้แบบต้อยๆ แบบนั้น 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อย่างที่คุยกันเมื่อเช้า อาจจะแลกเปลี่ยนด้วยถามด้วยในที เสริม อ .อ้อนิดหนึ่ง อาจารย์
มหาวิทยาลัยนอกจากการถูกช าเราโดยนักศึกษาแล้ว เรายังถูกกระบวนการหรือกระทรวงช าเราอีกต่อหนึ่ง ตอนนี้
กระทรวงเราถูกเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงใหม่ที่ยุบหลายๆ อย่างรวมกัน เป็นกระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) แต่ผมเห็นด้วยกับ อ.อ้ออย่างยิ่งว่า นอกจากเด็กที่ถูกวัดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
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มาตรฐานเดียวแล้ว ในขณะเดียวกันอาจารย์มหาลัยก็ถูกเกณฑ์วัดเกณฑ์เดียว ซึ่งไม่ถูกอย่างยิ่ง เพราะแต่ละ
มหาวิทยาลัยย่อมมีบทบาทแตกต่างกันไป แต่ ณ วันนี้เรายังถูกวัดอยู่ 4 เกณฑ์เดิมๆ สอน วิจัย บริการวิชาการ 
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีคนพูดติดตลกว่าไปถ่ายรูปกับวัด ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ได้คะแนนเท่ากับ SCI 
Paper นี่เป็นตลกร้ายแต่เกิดขึ้นจริงแล้ว  
 อีกเรื่องหนึ่งที่อยากแบ่งปันคือ เรื่องการผลิตครู การผลิตครูในปัจจุบัน ผมกลับคิดว่าเราผลิต เกินความ
จ าเป็นและไม่ตรงกับความต้องการ ผมอาจจะไม่ได้มาจากสายครุศาสตร์ตรงๆ ผมอยู่คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม แต่
เวลาไปประชุมกับที่ประชุมคณบดีคณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในวงประชุมนั้น โดยส่วนใหญ่คือคณะครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ จากราชภัฏ กลุ่มที่มาจากครุศาสตร์อุตสาหกรรม บางมด ลาดกระบัง หรือราชมงคล เราคือเสียงส่วน
น้อย เรามองเห็นว่ากลุ่มคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือกลุ่มที่ไปสอนครูช่าง ไม่เหมือนกับครูที่สอนปฐมวัย ครูที่สอน
มัธยม แต่เราขาดความเข้าใจตรงนี้ จนกระทั่งเราเอาเกณฑ์ของคุรุสภาไปตัดสินว่าต้องแบบนี้ แล้วทิศทางการผลิต
ครู ผมขอบ่นหน่อยอยู่ๆ มาบอกว่า 5 ปีไม่ดี กลับมาก็ได้ โดยที่ไม่มีข้อสรุป นี่คือความเป็นจริงที่ไม่รู้จะอย่างไร
ต่อไปในอนาคต ส าหรับการผลิตครู 
 เลยต้องมาถามพ่ีชัยวัฒน์ต่อว่า โมเดลหนึ่งที่ผมเห็นส าหรับการผลิตครูช่างในเยอรมัน คือ Meister ซึ่งเป็น
โมเดลที่เราพยายามพูดกันมานานแล้ว แต่ในเยอรมันตามที่ผมเข้าใจ จะส าเร็จได้อยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ 
หอการค้าของเยอรมันยอมรับ ขณะที่บ้านเราพยายามท าให้อุตสาหกรรมยอมรับเรื่องของการฝึกอาชีพ Meister 
หรือ Master คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพแล้วไปเรียนเป็นครู ซึ่งแตกต่างจากบ้านเรา หลายปีก่อนผมไม่แน่ใจ
ว่าหนังสือราชการฉบับนี้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง ส านักงานการอาชีวศึกษามีหนังสือออกมาเวียนให้
วิทยาลัยเทคนิคต่างๆ รับทราบว่า ให้พิจารณารับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 ปี เพราะไม่มีทักษะ นี่คือ
ระบบการศึกษาที่เป็นครูช่าง ถามว่าฐานของประเทศจะไปได้ ฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องไปด้วย เลยอยาก
เรียนถามว่า แล้วจริงๆ เบื้องหลังของความส าเร็จ ถึงแม้ตอนนี้จะมีนโยบายต่างๆ ออกมาเยอะแยะที่จะสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมรับคนที่เป็นช่างฝีมือไปท างาน แต่จริงๆ ผมคิดว่าในฐานะที่พ่ีชัยวัฒน์อยู่เยอรมันมานาน อาจจะมี
มุมมองหลายอยา่งว่าท าไมถึงส าเร็จและอยากจะแบ่งปันในวงนี้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมขอพูดตามโมดูลที่เราเข้าอยู่ เรื่องปัญญาโลก ปัญญาชีวิต ผมมองว่าเมื่อมนุษย์เกิดมา มนุษย์มี
ความพิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยสมองที่สามารถถักทอได้ ถูกห่อหุ้มด้วยลายนิ้วมือที่สามารถท าอะไรประณีตได้มาก ถูก
ห่อหุ้มด้วยจิตใจที่เชื่อมโยงความเป็นเครือญาติกัน เป็นพ่ีเป็นน้องกันได้มากกว่าสัตว์อ่ืนใดในโลก ความพิเศษนี้ท า
ให้มนุษย์มีความประณีตในการท าสิ่งต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือต่างๆ มากมายมาห่อหุ้ม ท าให้มนุษย์ติดกับดักด้วย
อวิชชาที่เข้ามาห่อหุ้มมนุษย์มากขึ้น จนวันนี้หลายคนบอกว่าที่ห่อหุ้มด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่ ที่ห่อหุ้มด้วยเรื่อง
เศรษฐศาสตร์ต่างๆ ก็ท าร้ายตัวเราเอง พอมาวัดความประณีตดูแล้ว ต้องใช้ความประณีตเป็นจ านวนมาก เหมือนที่ 
อ.ทิชาใช้ความประณีตในการแก้ปัญหากับเด็กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ความประณีตมากกว่านี้ขนาดไหน เพ่ือจะกลับ
ย้อนคืน และวันนี้ปรากฏว่าความประณีตต่างๆ เข้าข่ายที่จะส่งต่อไปยังหุ่นยนต์ สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัว 
ผมคิดว่าภาวะนี้เราต้องทบทวนว่าเราต้องสลัดคืนบางอย่างคืนสู่ธรรมชาติ หรือเรายังดึงดันจะไปต่อ เพ่ือจะ
แสวงหาความประณีตที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเพ่ือให้เราอยู่กันได้บนโลกนี้ 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: อาจจะเป็นประเด็นเบาๆ นิดหนึ่ง ตั้งแต่เมื่อเช้าที่คุยเรื่องความเหลื่อมล้ ามาแล้ว สิ่งที่อยากแบ่งปัน
และอยากจะถามด้วยคือ จากที่ท างานและเห็นว่าเหมือนกลุ่มเด็กที่เราให้ทุนการศึกษากับเขา เราเลือกจะให้กลุ่ม
เด็กที่จนที่สุด ปัญหาที่ตามมาคือ เด็กบางคนถึงแม้เขาได้ทุนแล้ว แต่เขายังออกจากระบบการศึกษาอยู่ดี เป็น
ค าถามท่ีหลังจากฟังป้ามล เราท าอย่างไรเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกไปจากระบบ เพราะถ้าเขาหลุดออกไปแล้ว 
ความเสี่ยงที่เขาจะไปเจออะไรระหว่างนั้น ท าให้เขาไปในทางที่ผิด และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่กับกลุ่มครู
ที่จะคิดว่าคนที่ได้รับทุนควรจะต้องเป็นเด็กดี ท าอะไรดีตอบแทน แต่เราไม่คาดหวังว่าน้องนักเรียนทุนจะต้องเป็น
แบบนั้น หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ท่ีได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าที่เขาต้องหาเช้ากินค่ า และไม่ได้มีเวลาจะมา
ดูแลลูกหลานของเขา เราจะท าอะไรได้บ้างเท่าที่เราท าได้ เพราะถ้าเรามัวแต่บอกว่ามีความเหลื่อมล้ า แต่ไม่รู้เลยว่า
ต าแหน่งแห่งที่ที่เรายืนอยู่ เราท าอะไรได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมมีประเด็นอยากถามป้ามล ในฐานะที่เคยร่วมงานกันสมัยท างานอยู่ที่มูลนิธิเอเชีย และเราไปขอ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างานเยาวชน ตอนนี้มาเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้ว จะขอถามเพ่ิมอีก ป้ามลมองว่าฝ่าย
ปกครองของโรงเรียนจะมีส่วนช่วยอย่างไรที่จะจัดการกับเด็กที่เขาหลงผิด หรือแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร เพราะฝ่าย
ปกครองเราจนปัญญาเหลือเกิน ผิดมากก็ให้ออกไว้ก่อน ก็เป็นวิถีแบบที่ตัดหางแล้วเอาไปปล่อยที่วัด มีกระบวนการ
อย่างไรที่เป็นข้อเสนอว่าฝ่ายปกครองของโรงเรียนควรจะมีกระบวนการ วิธีการสร้างสรรค์ที่จะคอยมาช่วยเหลือ
เด็กตรงนี้อย่างไร 
 ฝากไปถาม อ.อนุชาติว่า อาจารย์มองว่าถึงเวลาที่โรงเรียนจะต้องเปลี่ยน อันดับแรกเราจะต้องเปลี่ยนเรื่อง
อะไรก่อน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งที่เราประสบมาในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งคือบางครั้งผู้ปกครองมองว่า เขาฝากลูก
ไว้กับเราแล้ว เราคือคนที่ดูแลทั้งหมด ตอนนี้กลายเป็นปัญหา คืออาจารย์วิศวะเราไม่ค่อยเข้าใจมนุษย์อยู่แล้ว แต่
เรามาเจอว่าเด็กมีปัญหาสุขภาพจิต การแก้ปัญหาคือผิดหวังเรื่องความรัก กลายเป็นจากภารกิจของอาจารย์มี 4 
ด้าน คิดว่าเพ่ิมเป็น 5 ด้านแล้ว คือการต้องดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก ซึ่งตอนนี้อาจารย์ท าไม่ได้ อาจารย์จะเริ่มเป็นโรค
จิตตามเด็กไปแล้ว เพราะเราไม่รู้วิธีจัดการ และพ่อแม่คาดหวัง เช่น โทรมาบอกว่า ลูกเขาป่ว ย เขาไม่มีเวลารับ
กลับไปดูแลเรื่องซึมเศร้า อาจารย์ช่วยดูให้หน่อย เจออยู่คู่หนึ่ง คนที่เป็นแฟนเก่าที่ไม่ได้อยู่ที่ ม.พะเยา แต่ผู้ชายอยู่
ที่ ม.พะเยา พ่อแม่ของผู้หญิงบอกว่าฝาก ม .พะเยาช่วยดูลูกของเขาหน่อยได้ไหม เพราะไหนๆ แฟนลูกก็อยู่ ม.
พะเยา คือเขาไม่ใช่เด็กเรา แต่แฟนเขาเป็นเด็กเรา เราเลยไม่รู้ต้องท าอย่างไร คือความเป็นครู เราก็ไม่สามารถ
ปล่อยได้ แต่เราก็จัดการไม่ได้ เลยไม่รู้ว่าในมุมของครอบครัว เราควรจะจัดการอย่างไร หรือในความเป็นครู เรา
ควรจะต้องรับท าอย่างไรเพื่อรับมือสิ่งเหล่านี้ 
 
ประชา: นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทางการศึกษา ที่เราฝากการศึกษาทั้งหมดไว้ที่โรงเรียน เป็นความผิดอย่างยิ่งใหญ่ของ
สังคมไทย 
 
ชัยวัฒน์: เรื่อง Meister โดยเฉพาะมาจากคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ผมคิดว่าน่าสนใจ อีกไม่กี่ปี อุตสาหกรรมคง
เปลี่ยนมหาศาล คอนเทนต์ วิธีฝึก คงเปลี่ยนเยอะ อาจารย์คงเตรียมตัวไว้ระดับหนึ่งแล้ว เอาแค่ง่ายๆ ถ้าเป็น
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รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องต่างๆ คงจะหายไปเยอะ คงไปท าอย่างอ่ืนแทน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ คงต้องเตรียมคิด 
ส่วนเรื่อง Meister เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะเยอรมันทุกวิชาชีพต้องมี Master หมด แม้กระทั่งช่างตัดผม ร้านขาย
เนื้อ ไม่อย่างนั้นคุณขายเนื้อไม่ได้ เพราะเกี่ยวกับการรักษา ท าโน่นท านี่ เป็นความเข้มงวด ท าให้ระดับของคนท า
วิชาชีพสูงเข้าไว้ แล้วถ้าคุณอยากจะเอาดีทางใดทางหนึ่ง คุณต้องมาฝากตัวเป็นเด็กฝึกงาน สมมุติว่า 4 วัน หนึ่งวัน
คุณไปเรียนทางทฤษฎีที่โรงเรียน 
 น่าสนใจเนื่องจากเราเชื่อว่าความรู้ที่ดีต้อง Head Heart Hand ซึ่งเยอรมันเขามีมาดี แล้วตอนนี้ในหมู่
พรรคพวกเพ่ือนฝูงจ านวนหนึ่ง เริ่มท าโรงเรียนในสถานประกอบการซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้าง แล้วแต่เจ้าของที่ใส่ใจกับเด็ก 
เอาเด็กมาเรียน มาฝึกงานที่โรงเรียน บางที่เป็นช่างก็มี มาที่โรงแรมก็มี ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของว่าเขามีความเมตตาเด็ก
ที่แท้จริงแค่ไหน ซึ่งควบคุมยาก แต่ที่แน่ๆ เราสังเกตเด็กที่ได้มาเรียน และเราเชื่อว่า จริงๆ แล้วการเรียนรู้ที่แท้คือ
การแก้ปัญหาตก และเด็กเป็นคนช่างสังเกต ช่างมองเห็น ผมสังเกตหลายแห่งที่ไป ช่างธรรมดาๆ พอมีเด็กมาเป็น
ลูกมือ แล้วตัวเขาเองต้องสอนเด็ก พอเด็กเรียกครูจะภูมิใจเป็นบ้า ชีวิตเราเป็นแค่ช่าง แต่วันหนึ่งเด็กมาเรียกครู ก็
ภูมิใจและดูแลเด็กเหมือนลูกหลาน สภาวะแบบนี้เป็นสภาวะที่น่าสนใจในการฟูมฟักคน เพราะท้ายที่สุด โลกแห่ง
อนาคต Head Heart Hand หนีไม่ได้ ต้องไปหมด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ blend ทฤษฎีกับการเรียนการสอนอย่างไร 
อาจจะต้องมานั่งคุยกัน เพราะเราสังเกตแล้วว่าทฤษฎีตามโรงเรียนไล่ไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงจริง ซึ่งสถาน
ประกอบการเขาตั้งไว เขาต้องทัน ผมคิดว่าหัวใจถ้าจะให้ดี ทางคณะชวนสถานประกอบการที่ดี ๆ ที่เราแนะน าชื่อ
กันได้ มานั่งคุยกันว่า ถ้าจะออกสูตรหลักสูตรแบบไหนอย่างไร และจะท าอะไรกันดี ความพอดีพอเหมาะสมควร
เป็นอย่างไร เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า เด็กในเฉพาะในเยอรมันพอมีแรงบันดาลใจขึ้นมา ก็ศึกษาค้นหา ตอนนี้หา
ต าราอ่านที่ไหนก็ได้ แต่ที่ส าคัญคือขาดโค้ช ขาดครู ซึ่งอาจจะเป็นโค้ชที่ดีได้ แต่อาจจะต้องฝึกเขานิดหน่อย เท่าที่
ผมสังเกตหลายๆ ที่ที่ผมพอจะรู้จักบ้าง เขาจะมีความรู้สึกบางอย่าง เขาเมตตา ผู้สอนเขามีความภูมิใจในตัวเองไป
ด้วย มีอยู่แห่งหนึ่ง สอนไปสอนมา เขารักความเป็นครู เลยออกจากโรงงาน ไปท างานเป็นครูสอนโรงเรียนอาชีวะ 
ผมคิดว่าหัวใจที่ดีที่สุดคือ ทางมหาวิทยาลัย วิทยาลัยมานั่งคุยกับพวกสถานประกอบการ แล้วออกแบบด้วยกัน คุย
ด้วยกัน แบบไหนอย่างไรที่ปรารถนา แต่สภาวะของความเป็นมนุษย์ต้องเติมเข้าไปด้วย เพ่ือให้เด็กเขามีแรงบันดาล
ใจตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เทคนิค แต่ something deeper 
 พูดเรื่อง Enlightenment เป็นสภาวะของพวกตะวันตกเขา ผมเดาเอาว่ามันอยู่ภายใต้การถูกครอบโดยศา
สนจักรมานานมาก จนท า คิดอะไรใหม่ๆ ไม่ได้ ถ้าคิดแหกคอกก็ถูกเผา เพราะไปเชื่อทฤษฎีเรื่องสุริยะจักรวาล 
ไม่ใช่โลกแบน พระเจ้าสร้าง แต่ของเราทางตะวันออก ก็พูดยากนะ อย่างพุทธศาสนาไม่สอนให้คนต้องเชื่อ 
พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อ ต้องทดลองเอง ท าเอง จะว่าไปแล้ว พูดถึงพุทธ เป็น Education system ไม่ใช่ 
Believe system ทดลองท า สังเกต เฝ้าดู เห็นอารมณ์ เรื่องราว คุณต้องอ่านบ้าง ฟังบ้าง แต่ท้ายที่สุดคุณต้องฝึก
เอง ลองเอง สังเกตเองตลอดเวลา สภาวะ Enlighten ถูกวางไว้ตั้งแต่ต้น คุณจะบรรลุได้ต้องมีปัญญา แต่จะมีได้
ต้องมีศีล สมาธิ ไม่มีศีล ก็มีวินัย พันกันไปหมด สิ่งที่เราพูดถึงยุโรป เพ่ือจะเล่าเรื่องไทม์ไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรป 
แล้วมีผลกลับมาถึงเรา ส่วนเรื่องทุนฟูลไบร์ท เขาต้องเอาไปล้างสมองเพ่ือให้เดินตามเขา ท าตามเขา ซึ่งล้างส าเร็จ
มาเยอะมาก เพราะการพัฒนาเมืองของกรุงเทพฯ ลอกมาจากความเฮงซวยของ LA ถมคลองไปหมดแล้ว บ้าเห็น
ทุกอย่างเป็นคอนกรีตไปหมด เพราะเป็นเมืองที่ผลิตรถ ไม่ได้ผลิต Mass system แบบยุโรป ที่ผมเล่าให้ฟังให้เห็น
ยุคสมัย ที่ผมใช้ค าว่า จิตวิญญาณแห่งกาลเวลา เพ่ือให้เห็นว่ากว่าจะส่งต่อมาถึง เราเป็นอย่างไร วิญญาณแห่ง
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กาลเวลา การแสวงหาความจริง Enlightenment แล้วมาถึงยุคการต่อสู้ มนุษย์ใฝ่อุดมการณ์ถึงสังคมอุดมคติมาแต่
ไหนแต่ไรมาแล้ว นับเป็นพันๆ ปี 
 พอมาถึงยุคศตวรรษที่ 20 ที่มีการค้นพบควันตัมฟิสิกส์ก็ดี การค้นพบการสร้างภาพใหม่ๆ จากแวนโก๊ะห์ 
ทะลุทะลวงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบหนึ่ง เป็น Enlightenment ครั้งที่ 2 ก็ได้ ก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 พักรบ แล้วมาสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ้าเราสนใจศึกษา พวกสมัยก่อน คนที่โดดเด่นทางสังคม ได้รับการยอมรับ
มักจะเป็นปัญญาชน เป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ หรือเป็นรัฐบุรุษไปเลย ไม่มีการยกนักธุรกิจมาเป็นโมเดลเหมือน
สมัยนี้ อย่างสตีฟ จ็อบส์ อีลอน มัสก์ คนเหล่านี้กลายเป็นไอดอล ซึ่งยุคนั้นไม่ใช่ ผมยังจ าได้ เดวิด โบห์ม เป็น
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา เป็นนักฟิสิกส์ ที่ไอสไตน์ถือว่าเป็นคนเก่งมากอันดับต่อไป แล้วถูกให้
ออกจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากตอนนั้นมีการกวาดล้างความคิดเอียงซ้ายทั้งหมด แล้วนักฟิสิกส์จ านวนมากที่มา
ทางสายสังคมนิยมหรือชอบลัทธิมาร์กซ์ 
 อยากจะบอกว่ายุคสมัยนั้น เป็นยุคการต่อสู้เพ่ือรัฐแห่งอุดมคติ ส าหรับผม สังคมนิยมเป็นเรื่องอุดมคติที่
อยากจะไปให้ถึง แต่ไม่ได้ดังใจปรารถนา จะมีอย่างสวีเดนที่ประมาณที่ดีได้ หรือสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ถึงขั้นนั้น แต่
เป็นสไตล์ของตัวเองอยู่ หรือในสแกนดิเนเวีย มีสไตล์เป็นรัฐที่ดีมากพอสมควร ไม่อย่างนั้น อ.ป๋วยคงจะไม่เขียนจาก
ครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน แล้วคนเหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาทางเมืองไทย ด้วย อ.ปรีดี อ.ป๋วย เสรีไทย
รุ่นนั้น คุณก าจัด พลางกูร ได้รับความคิดของอุดมคติและอยากสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินด้วย จนมาถึงรุ่น
ผม เพราะกระแสเหล่านี้ถูกเขียนถูกเล่า หรือผมได้คุยส่วนตัวกับท่านเหล่านี้ ผมไม่รู้ว่าพอมนุษย์ไปนั่งใกล้กัน คุยกัน
กับคนที่เราเคยเห็นแต่ในหนังสือ เคยแต่อ่านของท่าน แต่พอมาเจอตัวจริง มีพลังบางอย่างมากอยู่ในตัวเรา 
 มีความรู้สึกผูกพัน ว่าสิ่งที่เขาท า ไม่ควรจะปล่อยให้หายไป ท่านเหล่านี้ไม่เคยบอกไม่เคยว่าจะต้องท าอย่าง
นู้นอย่างนี้ แต่เรารู้สึกว่าเราต้องรับเอามาเป็นพันธกิจของชีวิตเราที่ต้องเดินต่อ ผมคิดว่าท าไมเราต้องมาคุยเรื่องจิต
วิญญาณแห่งกาลเวลา เพ่ือให้เห็นว่าการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ที่ส่งต่อกันมา บางทีเราอ่านหนังสือก็ได้ 
ประวัติศาสตร์ก็มี นิยายก็มี ภาพยนตร์ก็มี แต่การได้มีความรู้สึกผูกพันกับบุคคล จะเป็นในทางประวัติศาสตร์ จะ
เป็นอะไรบางอย่างท่ีลึกขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เหมือนเราผูกพันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา 
 กระบวนการแบบนี้ เรามาคุยกันเรื่องผู้น าแห่งอนาคต ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต ผมไม่เคยคิดว่าปัญญาจะมา
จากโดดๆ จากพุทธิปัญญา (Intellect) แต่ปัญญาเป็นเรื่องของความรักความผูกพัน ความรู้สึก อะไรสักอย่างหนึ่งที่
เราคิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้หาย แต่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในตัวเรา แล้วเอาไปท า กระบวนการที่พูดถึง Enlighten 
เป็นเรื่องของความคิดอันหนึ่ง แต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือสภาวะความรัก ความเมตตากรุณา ความรู้สึกกล้าที่จะรับ
อะไรบางอย่างที่รู้ว่าชีวิตนี้อาจจะไม่จบก็ได้ แต่รับให้ก่อน ส่วนจะท าได้แค่ไหนค่อยว่ากัน แต่ท าให้ชีวิตระหว่าง
ทางเดินไปสู่ตรงนั้นสนุก เพราะวันหนึ่งต้องตายอยู่แล้ว แต่ก่อนจะตายของมันให้เต็มที่ก่อน มันให้ถูกทาง มี
ประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น 
 ถ้าจะพูดถึง Enlighten ของตะวันตกและของเรา มีความลุ่มลึกไปคนละอย่าง เพราะมีเรื่อง Emotion 
และ Spiritual ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้น่าจะศึกษาต่อ และจะคุยกันในสองวันที่เหลือ 
 
ประชา: ขอบคุณมากครับ เรื่องทุนการศึกษาน่าสนใจ ยุคหนึ่ง อเมริกาให้เพ่ือจะครอบความคิดของเราให้นิยม
อเมริกา ปัจจุบันและต่อไปนี้ จะมีทุนการศึกษามหาศาลจากประเทศจีน เพ่ือให้เรานิยมจีนและเชื่อจีน 
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ทิชา: ค าถามที่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของความเหลื่อมเรา ที่เราพูดๆ กันเมื่อเช้า จะมีอยู่ 2 กอง กองหนึ่งคือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงระบบเชิงโครงสร้าง หานโยบายดีๆ ผ่านทางผู้น าทางการเมืองที่เข้าอกเข้าใจ แต่อีกอย่างหนึ่ง 
เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าเราหวังแต่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เชิงโครงสร้าง จริงๆ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราต้องไป
ให้ถึง แต่ในระหว่างทางที่เราต้องไปด้วยกันคือ การเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆ ที่งดงาม ซึ่งสิ่งที่พวกเราท าทั้งหมด คือ
ดอกไม้ดอกเล็กๆ ที่งดงาม และเราพอนึกภาพตอนไปดูงานต่างประเทศ เราไม่เคยไปดูรัฐบาลเขา เราไปดูดอกไม้
ดอกเล็กๆ ที่งดงาม ณ ที่นั่นที่นี่และที่โน่น ซึ่งถ้าดอกไม้เล็กๆ ที่งดงามเหล่านี้  มีความเป็นมวลแห่งความ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่ ถึงจะท าให้ระบบนโยบายและโครงสร้างตอบโจทย์ เพราะนโยบายโครงสร้างไม่ได้เกิดขึ้น
บนขาลอยๆ กลางอากาศ แต่ต้องเชื่อมโยงกับดอกไม้เล็กๆ ตรงนี้ให้ได้ ถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ เราจะรู้ว่าเราจะเป็น
ดอกไม้เล็กๆ ก็ได้ แต่เรามีพลังและมีความหวัง และการที่เราจะเป็นดอกไม้เล็กๆ ได้ อาจจะต้องมีคุณสมบัติ
บางอย่างด้วยเหมือนกัน ถ้าไม่มีก็ต้องสร้างข้ึนมา  
 อย่างเช่น ตอนที่ป้าไปอยู่บ้านกาญจนาฯ ถ้าโรงเรียนบอกว่ามีกติกา มีกฎเหล็กเยอะ คุกมีมากกว่า ทุก
อย่างของคนที่ท างานในที่แห่งนั้น ถูกท าให้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนไปแล้ว เขาจึงไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่าง และมี
ความชอบธรรมด้วย เพราะกฎหมายครอบเอาไว้อย่างแข็งแรง แต่ในที่สุด เราพบว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจริงๆ ก็เปลี่ยน
ได้ ตอนที่ป้าบอกเด็กบ้านกาญจนาฯ ว่าไปดูกระจกแล้วจินตนา เสื้อผ้าหน้าผมแบบไหนที่กอบกู้ความเชื่อมั่นคืนมา 
ให้เลือก ปรากฏว่าพอเราส่งเด็กไปศาลตามปกติในวันลดโทษ ผู้พิพากษาจะงงว่ามาผมแบบนี้ได้อย่างไร เสื้อผ้าแบบ
นี้ได้อย่างไร เพราะเขามียูนิฟอร์มให้ไปศาลอยู่แล้ว ต้องใส่เสื้อสกรีนว่าบ้านนู้นบ้านนี้ กางเกงแป๊ะสีด า แต่เด็กบ้าน
กาญจนาฯ ไป แต่งชุดตามสบาย แต่สุภาพตามแบบของเขา กางเกงขายาว เสื้อขาวหรือเสื้อเชิ้ตสีอ่อนๆ ซึ่งทางโน้น
จะงง แต่จะเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้น เมื่อ 15 ปีที่แล้วเป็นแบบนี้ เขาก็โทรมาถามป้าว่า ปล่อยให้เด็กแต่งตัวอย่างนี้ได้
อย่างไร ป้าบอกว่าอธิบายมาซิว่าแบบนี้คืออะไร แล้วเราอธิบายได้ ถึงท่ีสุดก็ข้ามไปได้ เรื่องบางเรื่องไม่ต้องออกแรง
เยอะ แต่ต้องกล้าที่จะโผล่มาก่อน อย่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซน เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาก าราบเรา  
 ไกลไปกว่านั้นอีกเราเคยมีเด็กหลากหลายทางเพศมาอยู่บ้านกาญจนาฯ เขากินฮอร์โมน หน้าอกเขาก็ขึ้น 
ผมก็ยาว และเขาชอบตัวเอง ที่ส าคัญเขาเป็นสัญลักษณ์ความเติบโตของเด็กคนอ่ืนๆ ด้วย เมื่อเด็กผู้ชาย 99% ใน
บ้านไม่ละเมิดเขา นี่เป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ เราต้องให้เกิดขึ้นต่อไป ไม่ใช่มาบอกว่าหยุดความเป็นผู้หญิงของเธอไว้ 
เธออยู่ในบ้านของผู้ชาย แต่เขาต่างหากที่ท าให้ผู้ชายในบ้านหลังนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ 
เด็กผู้ชายที่เป็นผู้หญิงคนนี้เขาเคยไปพูดในเวทีความหลากหลายทางเพศที่ธรรมศาสตร์ว่า เขาปลอดภัยทุกวั นทั้งๆ 
ที่เขาเหมือนผู้หญิง  
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 แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาจะต้องไปลดโทษที่ศาล ธรรมดาเราต้องส่งชื่อไปก่อน ศาลจะรู้ว่าเราจะมาลดโทษ 60 
คน ถ้าหายไปคนหนึ่งศาลมักจะตีความว่าเราหลบหนี ซึ่งเขารู้ว่าป้าจะเดือดร้อน เขาขึ้นมาบอกว่าไม่อยากไปลด
โทษ เพราะไม่อยากตัดผม อยากเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ต้องตัด แล้วถ้าเขาด่าป้า ด่าบ้านเรา จะท าอย่างไร ป้าไม่รู้หรอก 
แต่ต้องลองทั้งนั้นแหละ ถ้าด่ามาเราแบ่งกันคนละครึ่ง ถ้าถามป้า ไปเถอะ แล้วไม่ต้องตัดผมด้วยเพ่ือพิสูจน์อะไร
บางอย่าง เขาไปศาล พอถึงศาล ศาลจะเรียกเป็นรายคน พอเรียกชื่อเขา เขาก็ลุกขึ้นมาเป็นหญิงเชียว ศาลก็มอง
แฟ้ม มองเขา มองแฟ้ม แต่ในที่สุดก็ผ่าน เราอยู่ที่บ้านกาญจนาฯ เพราะไม่ได้เอาเด็กไป มีนักสังคม มีเจ้าหน้าที่มา
เอาไป เขาโทรมาบอกว่าศาลให้ผ่าน ก็ต้องท าอย่างนี้ นึกออกใช่ไหม ไม่มีใครลุกขึ้นมาชกหน้าเรา แต่เราก าลังสร้าง
บรรทัดฐานใหม่ๆ ซึ่งส าคัญและต้องการความกล้าเล็กๆ  
 เคยมีคุณหมออยู่กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย เวลาเขาเห็นเด็กที่ใช้ยาบ้า เขาจะใช้ยาอีกตัวหนึ่งเพ่ือใช้หยุด
ยาบ้า และถึงที่สุดเด็กต้องใช้ยาตัวหนึ่งเพ่ือไปใช้อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นยาเหมือนกัน ในที่สุดเราได้เด็กคนที่หยุดยาบ้า
แต่ต้องมาติดยาของหมอแล้วเป็นซอมบี้ น้ าลายไหลยืด ในที่สุดเราก็ถามแม่เด็กว่าอยากใช้ยาหรือไม่ ไม่อยากใช้ แต่
ไม่มีอ านาจในการต่อรอง ชาวบ้านในประเทศไทยถูกท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรอง เรื่องแม่ไม่อยากให้ลูกใช้ แต่
เด็กยังไม่สามารถคุมสติตัวเองได้ ก็ตอบไม่ได้ แต่เพ่ือนทั้งหมดบอกว่าตอนไม่ใช้ตัวนี้ เขาก็ดีนะป้า แต่ตอนนี้เป็น
ซอมบี้ไปแล้ว ในที่สุดที่เราบอกว่าท างานกับพ่อแม่ยาก พอเขามาอยู่ในวงจรจริงๆ เขาก็อยากได้ลูกของเขาคืนมา 
ในที่สุดเราตกลงว่าไม่ใช้ยา แต่เราถูกค าสั่งศาลสั่งมา 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 นางทิชาและพวก เราก็ไปแถลงกันที่ศาล ฝั่ง
โน้นก็มาฝั่งนี้ก็มา ที่ต้องเล่าแบบนี้เพราะบางเรื่อง ลองออกไปชนดู เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เจ็บมาก  
 อย่างวันนั้นที่ข้ึนแถลงที่ศาล เรานึกออกไหม เวลาศาลขึ้นแถลงคุณสมบัติบางอย่าง งานวิจัยบางอย่าง ต้อง
บอกเลยว่าโคตรอ านาจเลย ความรู้คืออ านาจ ระหว่าง 45 นาทีที่หมอแถลง งานวิจัยทั่วโลกว่าจ าเป็นจะต้องใช้ยา
แบบนี้ เพ่ืออะไร แสนจะสมบูรณ์มาก นางทิชานั่งฟังอยู่ นึกในใจ ถึงคิวเราแถลงจะเอาอะไรแถลง ในใจวกวนแล้ว
นะ เพราะที่เขาแถลงโคตรสมบูรณ์เลย ในที่สุดเมื่อเขาแถลงจบ ศาลก็ต้องให้เราแถลง เราก็ยืนยันว่าเด็กที่อยู่
ข้างหน้า เมื่อ 3 เดือนที่แล้วน้ าลายไหลยืด แล้วเราไม่ไม่ได้ใช้ยาตัวนั้น แต่เราใช้ความเป็นมนุษย์ของเราท างานกับ
เขา เรารักเขาเหมือนลูกของเรา บัดนี้เราไม่สามารถพูดแบบหมอได้ว่า เราได้วิจัยเขา เราได้ท างานกับเขาเพ่ือจะ
พิสูจน์ เราไม่ได้ท าสิ่งนั้นเลย เรารู้สึกว่าเขาคือลูกหลานของเราทั้งนั้น ส าหรับเราไม่มีอะไรแถลง แต่เรารู้ว่าศาล
เหนือศาล คือศาลแห่งความเป็นมนุษย์ ถ้าคุณเป็นผู้พิพากษา คุณไม่มีความเป็นมนุษย์ คุณเป็นหมอ คุณไม่มีความ
เป็นมนุษย์ จบส าหรับเรา จะให้เราแถลงอะไร เราไม่มีอะไรแถลง แต่เรารู้ว่าเด็กคนนั้นคือลูกหลานคนหนึ่งของเรา 
ซึ่งเราท าแบบนั้นไม่ได ้ถึงท่ีสุดศาลก็ต้องขอพัก และกลับมาถามว่าแล้วบ้านกาญจนาฯ ต้องการอะไร ถ้าให้เราบอก
ว่าต้องการอะไร เราไม่ต้องการหมอคนนี้ เราเหมือนพ่อแม่ปกติ เมื่อหมอวินิจฉัยลูกเราเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะ
ยอมรับได้ เราอยากหาหมอคนที่ 2 และคนที่ 3 เราเป็นพ่อแม่ของธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้พิสดารอะไร ในที่สุดเขา
เปลี่ยนแปลงค าพิพากษาให้ ซึ่งป้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายคน จนรู้สึกได้ว่าอ านาจในการต่อรองเรามี เพียงแต่เรา
ไม่เคยใช้ และถ้าเราลองใช้หลายๆ ครั้งแล้ว เราจะติดใจ (เสียงปรบมือ) 
 
ประชา: นี่คือสิ่งที่อ.ป๋วยเรียกว่าความกล้าหาญทางจริยธรรม ซึ่งสังคมไทยขาดมาก 
 
อนุชาติ: ฟังเรื่องป้าแล้วขอตามน้ าในประเด็นภาพใหญ่นิดหนึ่ง เพ่ือจะต่อประเด็นของอาจารย์ว่ากระบวนการ
ปรับตัวในระบบการศึกษาอะไรนู่นนี่นั่น ความคาดหวังที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับเขา ป้าบอกว่าเจ็บนิดหนึ่งหรือไม่
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เจ็บ เราต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ผมอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมนี้เล็กๆ ถามว่าไม่เจ็บไม่ใช่
เจ็บ โคตรเจ็บ และโดนกระท ามาก แต่เราจะยอมแลกกับสิ่งที่เรายึดมั่นมากน้อยแค่ไหน 
 ตัวอย่างเล็กๆ ตอนที่ตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะประหลาดในธรรมศาสตร์
พอสมควร แต่อาศัยช่องว่างที่ไม่มีใครสนใจใคร ก็ปล่อยให้เขาท าๆ ๆ ขึ้นมา แล้ววันดีคืนดีมหาวิทยาลัยก็มีนโยบาย
ที่อยากจะสมาทานระบบมาตรฐานของโลก ต่อไปนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องท าระบบ EdPEx (Education 
Criteria for Performance Excellence หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ) ผมแล้วก็
ผ่านไปแล้ว เรารู้ว่ามันชั่วร้ายขนาดไหน เรารู้ว่าคณะพยาบาลน าร่องไป 7 คณะ เครียดกันทั้งคณะ เป็นมะเร็งไป 7 
คน เรารู้ถ้าเราสมาทานกับเรื่องที่เราจะไปท ากระบวนการ EdPEx ซึ่งเป็นกระบวนการกรอกเอกสาร 15 แฟ้ม
ตลอดชีวิตการท างาน เราไม่มีทางเอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนได้ เลย แล้วกระบวนการทั้งหมดจะไม่น าเราไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น เราก็ลุกข้ึนมากบฏ ในที่ประชุมให้โหวตกัน ซึ่งปกติคณบดีก็ไม่กล้าโหวต ทุกคนบ่นกันหมด 
ไม่มีใครเห็นด้วยเลย แต่พอถามในที่ประชุม ต่อไปนี้เราจะไป EdPEx เราจะเอาใช่ไหม ทุกคนยกมือหมด มีอนุชาติ
ยกแล้วบอกว่าขออนุญาตที่จะไม่ร่วม ทุกคนในที่ประชุมเงียบหมด ไม่กล้าท าอะไร แต่เราอาศัยเอ็กเซอร์ไซส์นิด
หน่อย อธิการบดีบอกว่าศึกษาศาสตร์เขาไม่อยากท าก็ปล่อยเข้าไปเลย อารมณ์ประมาณนี้ แต่ถามว่าคนอ่ืนเคือง
เราไหม เคือง รองอธิการบดีที่ท าเรื่องนี้ ธรรมศาสตร์ไม่สามารถร้อยเปอร์ เซ็นต์ เป็นบาดแผลให้กับเขา แต่ถามว่า
เรายินดีแลกกับบาดแผลของเขาไหม เรายินดีแลก คณะก็อยู่รอดมาจนทุกวันนี้ เราก็ไม่ท า คณะนิติศาสตร์ที่เป็น
คณะใหญ่สุด เก่าแก่ที่สุดในธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการหน้าที่ปกป้องคุ้มครองกฎหมายและความเป็นธรรมของ
ประเทศ บอกว่าเอาตามศึกษาศาสตร์ด้วย แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขที่จะเอาตามเรา 
 เล่าเรื่องเล็กๆ แต่ถามว่า ต้องอาศัยความบ้าบิ่นเล็กๆ เหมือนกัน แต่ไม่ได้ท าทั้งหมดได้ทุกเรื่อง หลายเรื่อง
เราต้องชนก าแพงหัวแตกกลับมา ไม่ส าเร็จทุกเรื่อง  
 
ทิชา: จริงๆ เรื่องพ่อแม่ก็ส าคัญ ที่บอกว่าพ่อแม่พอส่งมาให้เราแล้วก็จบ ในคุกยิ่งหนักกว่านั้นอีก แต่บ้านกาญจนาฯ 
จะจัดการอีกตัวเพ่ือแก้อีกตัวหนึ่ง ที่นี่เราต้องตัดสินใจ สองเดือน มี 1 วันที่ป้าจะออกแบบพาตัวเองและเจ้าหน้าที่
ทั้งบ้านไปที่ไหนก็ได้ ที่ไม่อยู่บ้านกาญจนาฯ หายไปเลย ซึ่งคุกเวลาไม่มีเจ้าหน้าที่จะดูน่ากลัว แต่เราท ามาร่วม 10 
ปีแล้ว คือเราหายไป บ้านหลังนั้นจะมีแต่เด็กๆ ส่วนเจ้าหน้าที่กับป้าจะหาที่ไปดูงาน ถ้าไม่มีที่ดูงาน น้อยที่สุดคือเช่า
โรงแรมรอยัลเจมส์ นั่งกินข้าว 1 มื้อ 2 เบรก แล้วหาเรื่องถอดบทเรียน เงื่อนไขใหญ่ๆ คืออยากให้บ้านหลังนั้นไม่มี
เรา แล้วใครจะมาอยู่ ก็พ่อแม่ไง เวลาพ่อแม่อยู่ เขาจะเห็นภาระอันหนักหน่วง เขาจะร่วมชะตากรรมกับเรา พ่อแม่
เป็นหุ้นส่วน จนตอนนี้ บ้านกาญจนาฯ ถ้าลูกเขามีปัญหาทะเลาะกัน เราชวนพ่อแม่มานอน แล้วลูกจะรู้จักนิสัยลูก
ตัวเองดี พอเราโทรไปเล่า เขาจะรู้ว่านี่ลูกหนูแน่ หนูไปเอง มา2 ยามตี 1 ก็ไม่ว่า เราอย่าโดดเดี่ยวตัวเองเพ่ือ
แก้ปัญหาให้ลูกของเขา ถ้าชวนลูกของเขามาแก้ แล้วเขาจะเห็นว่ามีขีดจ ากัดในการจัดการ เวลาเด็กอยู่ร่วมกัน และ
ถึงที่สุดทักษะของเขาที่เพ่ิมขึ้น เขาจะลดความคาดหวังของเราเอง และถึงที่สุดเราคือเพ่ือนร่วมทางกัน เราจะไม่
แบกภาระนี้ แต่ไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจ แต่เรารู้ว่าเขาส าคัญกว่าเราในเรื่องนี้ 
 
อนุชาติ: ผมได้เทคนิคเลย พอกลับไปเราจะพาคู่ไปรีทรีต แล้วยกโรงเรียนให้พ่อแม่มาสอน  
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ทิชา: … ค าตอบคือได้ เพราะวันนั้นจะเป็นวันที่พ่อแม่จะต้องมาเลี้ยงลูกแทนเรา ดังนั้นมาก็ได้นะ แต่จะไม่เจอเรา 
แล้วอยู่ต้อนรับหน่อยได้ไหม ไม่ได้ เพราะเราจะไม่มีทางเปลี่ยนสิ่งที่เราออกแบบร่วมกับพ่อแม่ ถ้าเราบอกว่าย้าย
พ่อแม่ไปอาทิตย์หน้า เท่ากับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ส าคัญกว่าพ่อแม่ของเรา ซึ่งเราไม่เปลี่ยน คือพรุ่งนี้เราก็ไปกันได้ 
พ่อแม่ก็มาอยู่แทน ม.ล.ปนัดดาก็ต้องมา เพราะแกออกแบบว่าแกจะมาแล้ว ก็เรื่องของแก ถึงที่สุดเราบอกพ่อแม่
ก่อนจะออกจากบ้านกาญจนาฯ ตอน 9 โมงเช้าว่าจะมีรัฐมนตรีส านักนายกมาที่นี่โขยงหนึ่ง พ่อแม่จัดการกันเองนะ 
วันนั้นเป็นวันที่มหัศจรรย์มาก เพราะเขาต้อนรับอย่างดี และม .ล.ปนัดดา ก็งง โคตรงงเลย คุกอะไรไม่มีเจ้าหน้าที่
เลย ในที่สุดเขาไปประชุมกับผู้ใหญ่อีกหลายคนในประเทศแล้วเขาทึ่งมาก ป้าอยากบอกทุกคนว่าเราเป็นดอกไม้
ดอกเล็กๆ ได้ เราเข้มแข็งได้ เราไม่ถอยได้ และเราถูกเกลียดได้ ไม่เป็นไร แล้วสักวันหนึ่งทั้งหมดนั้นจะถูก
เปลี่ยนเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง วันนี้ป้าอายุ 67 แล้ว ยังมีเรื่องท้าทายทุกๆ วัน พวกเรายังหนุ่มสาวกว่าป้าตั้งเยอะ ไป
เถอะ 
 
อนุชาติ: ประเด็นที่สองที่อยากจะต่อ อยากจะยืนในสิ่งที่ป้าพูด เราต้องท าสองระนาบ คือการปะทะบั่นทอนความ
แข็งแรงของโครงสร้างในทุกจุด เหมือนปลวกเหมือนมอดคอยชอนไชก็ต้องท า แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟูมฟัก
ปลูกดอกไม้ข้างล่างอย่างเป็นผล แต่ท าด้วยพลังงานแบบไหน บีอ้ิงอย่างไร คิดว่าเป็นโจทย์ ผมไม่ค่อยดีในเรื่องนี้ 
เวลาไปอยู่ในวงต่างๆ มักจะก้าวร้าว มักจะท าให้วงแตกพอสมควร จะไม่ดี แต่สิ่งที่เราจะต้องท าอย่างเข้มแข็งคือ
ข้างล่าง  
 อาจารย์อาจจะพูดถึงครูปกครอง ผมคิดว่ารูปธรรมของปัญหาในโจทย์ของระบบการศึกษาหรือระบบใดๆ 
เชื่อว่ามีโจทย์รูปธรรมย่อยๆ ให้เราแก้ตลอดเวลาทั้งวัน ผมท าโรงเรียนสาธิตมา 4 ปี ทุกวันจะมีโจทย์เข้ามา ถึงแม้
จะเป็นโรงเรียนที่เราสถาปนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่อย่างไร ครูเราดีขนาดไหน อย่างไร นาฬิกาหาย ลืมของ 
เด็กปวดท้อง กินข้าวไม่ได้ จะสารพัดประเด็นให้เราเข้ามาแก้บูลลี่กันไหม การบูลลี่ เด็กซึมเศร้า มีทุกระดับ ไม่ได้
แตกต่าง ไม่ได้จ าแนกว่าจนหรือรวย เพียงแต่ชนิดของประเด็นอาจจะละเอียดอ่อนไม่เหมือนกัน ยิ่งลูกคนชั้นกลาง
และคนมีฐานะ ผมเดาว่าความซับซ้อนของปัญหาหรือการซ่อนปัญหาในเชิงลึกยิ่งซับซ้อนไปกว่านั้น แต่ถ้าเด็กโดย
ภาพใหญ่ ตอนนี้อาจจะรวมๆ เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องทักษะชีวิตที่สังคมไม่ได้โอบอุ้มเขามาเป็นเวลานาน เป็นโจทย์
ร่วม 
 ถามว่าปัญหามากมายเรานี้ เราต้องแก้มันอย่างถูกวิธี อย่างมีกุศโลบายพอสมควร แต่ผมคิดว่าหลักการ
ใหญ่ของการท าองค์กร หรืออยู่ในระบบโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถามว่าผมรู้เรื่องหลักสูตรไหม ให้ผมสอนหนังสือ
เป็นไหม ให้ผมไปสอนหนังสือ 90 นาที 3 ชั่วโมง ผมเอาไม่อยู่ ไม่ใช่ทักษะผม ผมเล่นกับเด็กไม่ได้ อย่างมากก็จะให้
เด็กมากอดผม น่ารักดี แต่ให้ผมไปสอนหนังสือ จงออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมตลอดทั้งคาบ 
เด็กต้องมีความสุขตลอดเวลา ผมท าไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมท าและพยายามจะท าให้ได้คือ กลับมายึดหลัก 2-3 เรื่อง 
 หนึ่ง เราต้องท าเรื่องระบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจในองค์กรเราให้แบนที่สุด จะเห็นว่าผมไม่ค่อยเข้าไป
ก้าวก่ายเรื่องวิธีการของคุณครูเท่าไหร่ นานๆ จะส่งสัญญาณว่า ไวรัสมาแล้ว กลุ่มภาษาจีนไปคุยกับกลุ่มสังคม
หน่อย ท าอย่างไรจะมีมุมที่ไม่หวาดผวา ตื่นตระหนกเกินไป แล้วพลิกการมองคนจีนในอีกมุมหนึ่งได้ไหม คุณไป
ออกแบบกันมา ถ้าพร้อมท า ถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไร การวางระบบทั้งองคาพยพที่ให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเกลี่ยกัน
ให้มากที่สุด ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ผมคิดว่าจะเป็นกุญแจตัวที่หนึ่ง แน่นอนในทุกๆ องค์กรไม่มีใครเสมอ
กันทั้งหมดอยู่แล้ว รับความเป็นจริง 
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 สอง การที่เราต้องท าให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างผู้บริหารกับครู ครูกับนักเรี ยนใน
ห้องเรียน กับผู้ปกครอง เป็นเรื่องส าคัญ ถ้ารู้สึกปลอดภัย ผิดได้ ท าผิดได้ ก็จะท าให้การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การ
คลี่คลายโจทย์ที่รู้สึกยาก จะง่ายขึ้น การท าสองเรื่องนี้ แปลว่าอาจจะต้องลดทอนค าสั่ง ลดทอนกฎกติกาที่เป็น
ข้อบังคับลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
 อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นตัวช่วยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคือ แนวโน้มของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ในมหาวิทยาลัย ที่ผมคิดว่าอาจจะสั่นคลอนการสูญพันธุ์ เพราะโตแบบเอตทัคคะมากไป อีโกแรง ระบบอาจารย์
มหาวิทยาลัย ทุกคนเป็นใหญ่หมด ทุกคนมีห้องของตัวเอง และสถาปนาความเป็นใหญ่ที่สุด เวลาไปยืนหน้า
ห้องเรียน เป็นพื้นที่เดียวที่เขาจะใช้อ านาจได้อย่างเต็มที่ อ านาจในการชี้ถูกชี้ผิดได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นจะเป็น
ปัญหาที่ซับซ้อน สิ่งที่ผมท าคือ พยายามท าให้องค์กรเราไม่เป็นองค์กรปิด โดยการหาเรื่องท างานกับพันธมิตรอ่ืนๆ 
การที่อยู่ท่ามกลางพันธมิตรอ่ืนๆ นอกจากเราจะได้เรียนรู้จากคนอ่ืน ยังท าให้องค์กรเปิดตัวขึ้น หรือแม้กระทั่งการ
หาพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ที่ไปอยู่กับของจริง ไปนัวเนียนู่นนี่นั่น เป็นความเชื่อว่าท าให้เราไม่อยู่บนหอคอย และอยู่บน
ของจริง แต่ทั้งหมดทั้งปวง ต้องก ากับด้วยการท างานเชิงความรู้อย่างเป็นจริงด้วย 
 อย่างหนึ่งที่ฝั่งเรามักจะเผลอไผลคือ เรามักจะสมาทานสิ่งที่เป็นค าใหญ่ๆ เยอะและเร็วเกิน โดยเฉพาะคน
ในแวดวงการศึกษา จงสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จงสอนแบบ Active learning จงสอนกลุ่มสอนแบบ 
Problem-based learning จนไม่รู้คืออะไรจริงๆ เวลาท าก็ท าเหมือนกันหมด เรารับมันเร็วเกิน แล้วรีบประกาศใช้ 
ค่อยๆ ท าไปก็ได้ครับ ผมท ามา 3 ปี เกือบ 4 ปี ไม่เคยเรียกตัวเองหลักสูตรฐานสมรรถนะ จนกระทั่ง สพฐ.มาดูงาน 
เราจึงกล้าบอกว่าเราท าประมาณนี้ แต่หัวใจส าคัญคือเราไม่กล้าที่จะลงมือเปลี่ยนในระดับย่อยๆ และดูความเป็นไป
ได ้
 สุดท้ายคือว่าสิ่งที่ท า เรียกร้องให้เราต้องลงแรงเยอะกว่าปกติ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ภาษาของอาจารย์พ่ี
ชัยวัฒน์เคยอบรมผมไว้ คือการก้าวที่หนึ่ง ก้าวที่ 2 ก้าวที่ 3 ก้าวแรกเป็นก้าวที่เหนื่อยที่สุด เหมือนเราก าลังออกวิ่ง 
การสตาร์ทจะต้องยืดตัวออกไปให้มากที่สุด ถ้าเราข้ามไปได้ แล้วเอ็กเซอร์ไซส์ได้บ่อยเท่าไหร่ จะท าให้เรามั่นใจมาก
ขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น แต่ถ้างอแงกับเงื่อนไขที่จะเป็นข้อจ ากัดเยอะเกิน เราจะเป็นทุกข์ เราต้องสมาทานเลยว่า 
โลกเป็นอย่างนี้ แต่เราจะเปลี่ยนโดยไม่ยอมแพ้ คือบีอิ้งของเราต้องมั่นคงนิดหนึ่ง 
 
ชัยวัฒน์: ผมชวนน้องๆ คุยเรื่องจิตวิญญาณของกาลเวลาบ่อย และฉุกใจคิดว่า เราไม่คุ้นกับมัน อย่างผมคุยกับ
ตัวเองอยู่เรื่อยๆ เลยเข้าใจด้วยตัวเอง เลยไม่แน่ใจว่าสามารถสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจไหม ผมเลยนึกจินตนาการว่า
อุปมาอุปไมยเสมือนแม่น้ าที่ไหลมาไกลมาก แต่เป็นแม่น้ าแห่งอารยธรรมความเป็นมนุษยชาติ ซึ่งค่อยๆ ก่อตัวมา 
ไหลมาตามกาลเวลาหลายพันปี แม่น้ าไหลยาวมากเป็นพันๆ กิโล บางตอนก็ไหลช้า บางตอนไหลวน บางตอนก็ไหล
เชี่ยว จิตวิญญาณแห่งการเวลาเปรียบเสมือนแม่น้ าไหลมา แล้วการพาตัวเองไปในแม่น้ านี้ กระโดดลงไปหน่อย ไม่
หนี ไปกับแม่น้ าสายนี้ ลอยคอเอา ค่อยๆ เลือกเอา ในระหว่างอยู่สายน้ า ก็พัดเอากับจ านวนหนึ่งมาด้วย พัดพาเรา
ไปเจอคนนู้นคนนี้ เพียงแต่เราเข้าใจธรรมชาติของสายน้ า แล้วรู้ไหมว่าช่วงนี้แม่น้ าไหลช้า ไม่ชัน แต่ช่วงต่อไปจะชัน
และเชี่ยวและมีโขดหินใต้น้ าและเป็นน้ าตกและไหลต่อไปก็ได้ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันและเตรียมตัวเตรียมใจ 
ปล่อยชีวิตไหลไปตามสภาวะแห่งสายธาร แต่มีสติ รู้กับมันอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เราอาจจะพบอะไรที่น่าสนใจ
ในชีวิตก็ได้ เพราะสายน้ าสายนี้ยังไม่จบ และหนึ่งในคนที่เห็นชัดเจน คือเกรตา ธันเบิร์ก เขาเป็นสัญลักษณ์ของพลัง
บางอย่าง ไม่ใช่มีแค่อเมซอน แจ็ค หม่า สตีฟ จ็อบส์ ที่ครอบง ามาสิบกว่าปี แต่สายน้ านี้เคยมีนักปราชญ์ นัก
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ประพันธ์ นักเขียน ศิลปิน รัฐบุรุษจ านวนไม่น้อย เขาสั่งสมปัญญาความรู้มาถึง แล้วเรารู้สึกไหมว่าสายน้ ากับเรา
เป็นอะไรที่มีค่ามีความหมายบนโลกใบนี้ ไปกับมันเถอะ แต่ขอให้รู้ว่าธรรมชาติของกาลเวลาในยุคนี้ ที่เรามีทุกอย่าง
พร้อมไปหมด แต่ขาดความเป็นมนุษย์ เราจะท าอย่างไรดี 
 
ณัฐฬส: นั่งฟังแต่เช้า รู้สึกตื่นบ้างหลับบ้าง อาศัยการฟังอย่างผ่อนคลาย ผมฟัง อ .ชัยวัฒน์ แล้วคิดว่ายุคอะไร 
สายน้ าอะไร ผมคิดว่าน่าสนใจ ผมพยายามรวบรวมและอยากจะเชื่อมโยงไปเมื่อวาน อยากขอบคุณป้ามลที่เป็น
ตัวอย่างของการท างานกับชีวิตของเด็กๆ ที่พังอย่างสมบูรณ์ และค้นพบว่าอะไรคือพร หรือพ้ืนฐานของการศึกษา 
และผมคิดว่าป้ามลดูแลปลายเหตุ แต่จริงๆ แล้วคือเข็มทิศให้กับเราหรือเปล่าที่จะไปปูพ้ืนฐานให้กับต้นเหตุ เพราะ
เราหลายคนท างานการศึกษามา และ อ.อ้อบอกว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเอง มาตรฐานไม่ต้องไปเอา เป็นตัวของ
ตัวเองมาที่การไว้วางใจตัวเอง ผมคิดว่านี่เป็นยุคที่เราต้องไว้วางใจเอกลักษณ์ สิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่ว่าจะมาจาก
ตะวันตกตะวันออก ต้องกลับมาที่พ้ืนฐาน ผมนึกถึงมาเรียม มอนเตสซอรี่ จริ งๆ แกไปศึกษาเด็กที่เรียนช้า แต่ไป
ค้นพบวิธีที่จะช่วยให้เด็กเรียนได้เร็ว แล้วเอามาใช้กับเด็กธรรมดา เป็นอัจฉริยะเลย เหมือนกันสิ่งที่ป้ามลค้นพบเอา
มาเป็นพ้ืนฐานคือ ความรู้สึกดีกับตัวเอง ก่อนที่จะฉลาด ก่อนที่จะเก่ง มีความรู้ มันคือการกลับมาที่เราคือค าตอบ 
ผมตั้งถามว่าผมฟังเรื่องเยอะๆ แบบนี้ ท าอย่างไรไม่ให้ท่วมท้นผมจนไม่รู้จะเดินออกจากห้องนี้แบบเป๋หรือค้นพบ
ทิศทางของตัวเอง ผมเลยค้นพบว่าผมจะต้องค้นหาว่าอะไรคือพ้ืนฐานที่แท้จริง ที่จะท าให้เราอยู่กับการศึกษาอยู่กับ
เด็ก 
 สอง เป็นยุคที่เราสอนแต่เรื่องเดียวไม่ได้แล้ว ช่วงเช้าเราจะเห็นทุกเรื่องโยงกันหมด เศรษฐศาสตร์ 
ประชาธิปไตย การใช้อ านาจ สิ่งแวดล้อม อาหาร ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน เป็นยุคที่เราต้องมั่วถึงกัน นัวเนียศาสตร์ มี
เพ่ือน อ.อ้อบอกว่ามหาวิทยาลัยมีแต่ห้องของตัวเอง มีกรงกรอบของตัวเอง ท าอย่างไรที่เราจะท าลายกรงเหล่านี้ 
มันได้ความสัมพันธ์ ได้วิธีการเรียนการสอนใหม่ ได้วิธีการอยู่ร่วมกันแบบใหม่ 
 ผมอยากจะแบ่งปันนิดหนึ่ง เพ่ือจะหาทิศทางใหม่  
 
ประชา: ชวนทุกคนยืนขึ้น ลองเดินเข้ามาในที่ว่างที่มีอยู่ เราถูกถาโถมด้วยข้อมูล ความคิดความเห็น 4-5 ชั่วโมง 
เขย่าเนื้อเขย่าตัว ยิ้มๆ แล้วค่อยๆ กลับมาอยู่กับตัวเอง แล้วเดินไปหาเพ่ือนที่นั่งหลังพิงกันเมื่อวาน ถ้ายังอยู่ 
 ลองคุยกันว่าที่เราถาโถมด้วยข้อมูลมหาศาล อะไรที่ตกค้างอยู่ อะไรที่เป็นดอกไม้ เป็นเพชรพลอยที่เราจะ
เอากลับบ้าน และมีค าถามอะไร ข้อสังเกตอะไร เป็นประเด็นที่อยากได้ความคิดความอ่าน ใช้เวลา 20 นาทีออกไป
คุ้ยและหาอะไรกินด้วยกัน 
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พักเบรก 

15.16 - 15.36 น 

 

 
 
ประชา: รายการแรก ที่ไปคุยกันมาระหว่างพักกินมะพร้าว มีประเด็นไหนที่เจ๋งมาก อยากบอกให้เพ่ือนรู้ ถ้าเพ่ือน
ได้ยินแล้วจะเป็นประโยชน์มหาศาล หลังจากนั้น เราจะถามว่ามีประเด็นอะไรที่ฟังมาตั้งแต่เ ช้าแล้วอยากลงลึก 
อยากคุยต่อ ประเด็นที่อยากจะท าให้ชัดขึ้น อยากจะมีความเห็นขยายความขึ้น อยากจะหาคนมาช่วยกันคิดให้ชัด
ขึ้น สองตอนนะครับ 
 ตอนแรกอยากให้สั้นๆ ไม่เกิน 15 นาที เก็บเพชรพลอยจากการคุยกันตอนกินมะพร้าวมาแบ่งให้เพ่ือนฟัง 
แล้วหลังจากนั้น ประเด็นที่เราจะลงลึก เราจะเขียนขึ้นกระดาน แล้วเราจะคุยกันตามกลุ่มที่สนใจ 
 เชิญครับส าหรับประเด็นแรก 
 

    
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ประเด็นที่คุยกันในวง ผมไปอยู่เมืองจีน 30 วันด้วยทุนรัฐบาล ไปดูงาน 14 โรงเรียนในเมืองจีนทุก
ระดับ ตอบโจทย์ตอกย้ าบางอย่างว่า อาวุธลับของจีนที่บอกเรามา ว่าเมืองไทยขาดงานวิจัยทางการศึกษา ประเทศ
ไทยไม่มีการวิจัยทางการศึกษามากพอที่จะช่วยให้ประเทศก้าวพ้นไปได้ วันนี้นักวิจัยมาพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์ 
ชัดเจน เรื่องของธรรมชาติ เรื่องของระบบนิเวศก็ชัด แล้วเรามีงานวิจัยทางการศึกษาบางไหมที่เจาะลึกแบบนี้ ราย
หัวที่จะให้กับเดก็ อัตราส่วนของครู ความเหลื่อมล้ าระหว่างขั้นพ้ืนฐาน อนุบาล ประถม มัธยม มีมากมาย แล้วไม่มี
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งานวิจัยออกมา วันนี้ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ท ามูลนิธิวิจัยระบบการศึกษาตอบชัดว่า เป็นปัญหาของบ้านเรา
จริงๆ เรื่องงานวิจัย วันนี้เห็นได้ชัดว่าเราจะไปต่อ ต้องอาศัยงานวิจัย 

 
ผู้เข้าร่วมชาย: อยากคุยเรื่องความเหลื่อมล้ า ฟังดูแล้วเหมือนเป็นลบ แต่ผมรู้สึกว่าเหลื่อมล้ าเป็นค าที่เราเอามาพูด
เป็นวาทกรรมเฉยๆ เหลื่อมล้ าเกิดมาเป็นกฎธรรมชาติ สัตว์ก็มีจ่าฝูง ถ้ามีลูกก็อยากให้ลูกเป็นจ่าฝูงต่อ ผมว่าเป็น
ธรรมชาติ เราเปลี่ยนจากมองลบเป็นเข้าใจดีกว่า จริงๆ เราไม่ได้ต้องการให้เลิกความเหลื่อมล้ าหรอก แต่เรา
ต้องการจะบอกว่าในที่ที่เราไม่เท่ากัน เราอย่ามาเบียดเบียนกัน เราอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่อีกคนต้องไปเบียดเบียนคน
หนึ่ง คนมีต้องไม่เบียดเบียนคนไม่มี แต่เราเอาค าว่าเหลื่อมล้ ามาเป็นกรอบบางอย่าง อยากคุยลึก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เมื่อตอนบ่ายมีพี่คนหนึ่ง เขาถามป้ามล แต่ป้ามลไม่ได้ตอบและรู้สึกอยากรู้ด้วย ถามว่าในโรงเรียน
มีสถานการณ์ที่มีฝ่ายปกครอง และเด็กดื้อมาก สุดท้ายจุดจบของครูอาจารย์คือ ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็สั่งให้ออก พ่ีเขา
เลยถามป้านวลว่าที่จริงแล้วควรจะมีนโยบายหรือการรองรับอย่างไรให้ถูกต้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ใช้ระบบการตี
ไม่ได้ การสอนแบบเดิมใช้ไม่ได้ เลยอยากลงลึกว่าคุณครูหรือโรงเรียนคนที่ท างานด้านนี้ควรจะมีทิศทางอย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: นั่งกันหลายคนแล้วถกกันเรื่องจิตวิญญาณแห่งกาลเวลา คือยังงงกันอยู่ว่า ช่วงที่ยาวมากแล้ว
ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดนี้ ที่เป็นจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาที่ตกค้างจากอดีต มาเป็นถึงยุคของเรา และจะไปต่อใน
อนาคต เราจะออกแบบและอยู่กับการศึกษาแบบนี้ และเราเป็นส่วนหนึ่งของวังวนการศึกษานี้ได้อย่ างไร จะเอา
อย่างไรกันด ี
 
ประชา: ระบบเฮงซวยแต่เราอยากเป็นครูที่ดีท่ีสร้างเด็กจะอยู่อย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เรื่องเดียวกัน เลยมองว่า พอพูดมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลก ความเข้าใจส่วนตัว มองว่ามันเป็น
เสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยนั้นๆ ถ้าหลังสงครามโลก คนเรียกร้องที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองกันใหม่ ภาวะวุ่นวายยุ่ง
เหยิงของสังคม เลยน าพานักคิดเป็นไอดอล แต่หลังจากนั้นสักพัก เยอรมันเริ่มรวย ญี่ปุ่นเริ่มฟ้ืนจากสงครามเริ่ม
รวย คนเริ่มมองเห็น ทางออกของปัญหาคือมีเงิน เราเลยย้ายมาเป็นแนวคิดแบบวัตถุนิยม พอเป็นมากๆ โมเมนต์ที่
เราอยู่ในขณะนี้หรือจิตวิญญาณของการเวลาของพวกเรา กลับมายุค Chaotic อีกแล้วแต่เชื่อมโยงกับเรื่องความ
เหลื่อมล้ าและสิ่งแวดล้อม เราอยู่ในยุคที่น่าจะโชคดีที่เห็นปรากฏการณ์ที่สร้างอะไรเยอะแยะไม่รู้ให้เรา อยากรู้ว่า
ชีพจรที่เรียกร้องในยุคสมัยเรา ไปในทิศทางไหนกันแน่ เป็นอย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอเป็นเรื่องเพชรที่ยังไม่เจียระไน เมื่อเช้าที่ได้รับข้อมูลหลายมุมมอง เคยเป็นสิ่งที่ใคร่ครวญกังวลว่า 
เป็นเรื่องที่เราจัดการไม่ได้ เรื่องประชาธิปไตย เรื่องสิ่งแวดล้อม ยากที่เราจะไปเปลี่ยนโครงสร้างระบบต่างๆ แต่ว่า
สิ่งที่ได้เมื่อเช้า คงต้องยกเครดิตให้ป้ามล ทุกสิ่งทุกอย่างคือกลับมาที่ตัวเรา เมื่อเช้าสิ่งที่ได้คือการวางใจว่า ไม่ได้
วางใจว่าจะท าอะไรแล้วเปลี่ยนอะไร แต่วางใจว่าวันนี้เราท าอะไร เราท าในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ในสิ่งที่เหมาะสม
โดยเฉพาะกับความเป็นมนุษย์ หลายเรื่องป้ามลแสดงออกเลยว่า เมื่อตัดสินด้วยความเป็นมนุษย์ ไม่มีใครโต้แย้งได้ 

http://www.ires.or.th/?tag=ประวิต-เอราวรรณ์
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บางทีต้องค่อยๆ เจียระไนว่าความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ตรงไหน และการวางใจไม่ใช่ที่เป้าหมาย ไม่ใช่ที่ความ
คาดหวังของเราเอง แต่วางใจว่าวันนี้เราก าลังท าอะไรดีๆ และอยู่กับปัจจุบันตรงนี้อย่างเต็มที่ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมอยากจะชวนตั้งค าถามว่า หมากระดิกหางหรือหางกระดิกหมา แล้วคุยกัน อาจจะน าไปสู่เรื่อง
หลายเรื่อง เช่น การเคารพความหลากหลาย การมองอะไรแบบ 360 องศา มองกว้าง มองลึก มองให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร 
 
ประชา: พูดอีกอย่างคือที่ฟังเมื่อเช้ามาทั้งหมด โยงกันอย่างไร เห็นภาพใหญ่อย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ข้อมูลที่อยากแบ่งปันคือ รู้สึกประทับใจกับค าว่าดอกไม้ดอกเล็กๆ ที่เร้าพลัง และจะไปสร้าง
โมเมนตัม แต่ดอกไม้ดอกเล็กๆ มีเยอะมากเลย แล้วเราจะไปเป็นส่วนของการสร้างโมเมนตัมอย่างไร คิดว่าน่า
จะต้องคิดต่อไป 
 
ประชา: มีใครอยากคุยไหม บ้านเรามีตัวอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรคเริ่มที่บ้านแพ้ว หมอสงวนท าอยู่คนเดียวพัก
ใหญ่ จนพิสูจน์ว่าใช้ได้ คนไทยตอนนี้ได้สวัสดิการเรื่องนี้เพราะดอกไม้เล็กๆ เหล่านั้น โครงสร้างสาธารณสุขของ
ประเทศเราเปลี่ยนมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย ในทางดีขึ้น เป็นการปฏิวัติจากในระบบเข้ามาเงียบๆ คนท างาน
ข้างหลังเหนื่อยมากกว่าจะผลัก สปสช. กว่าจะผลัก 30 บาทรักษาทุกโรคออกมา แล้วมีคนที่จะล้มอีก สสส. เป็น
ความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ท างานอยู่ข้างหลังและยึดอ านาจจากในระบบ เงียบๆ แต่คนไม่รู้เรื่อง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อยากลงลึก  
 
ประชา: จากดอกไม้จะท าให้เกิดพายุของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งที่ได้ตอนเช้า การที่ดอกไม้ดอกเล็กๆ จะลุกขึ้นมาท าอะไร ไม่ว่าป้ามล คุณพริษฐ์ อาศัยเรื่องของ
ความกล้าหาญและการเคารพตัวเอง เลยรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่เราน่าจะลองชวนคุยว่า ท าอย่างไรเราถึงจะสร้างคน
ที่มีความกล้าหาญและมีความเคารพในทั้งแพสชั่นของตัวเอง เป้าหมาย และจุดยืนของตัวเองได้แบบนี้ 
 
ประชา: คือเรารู้อะไรถูกอะไรผิดเยอะมากแต่จริงๆ แล้วเราไม่กล้า 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ยังอยากรู้ว่าประเทศไทยควรปกครองด้วยระบบใด 
 
ประชา: ใครสนใจเรื่องการคิดระบบเพื่อบ้านเมืองในอนาคต เถียงกันได้เลย 
 ลองดูนะครับ ประเด็นที่เราอยากลงลึก มี 7 ประเด็น ถ้ามีคนอยากคุยเกิน 3 คนเป็นหนึ่งกลุ่มได้ จ านวนที่
เข้ามาคุยคือจ านวนที่ใช่ คนที่เข้ามาคุยคือคนที่ใช่ แม้แต่สามคนถ้าคุยได้ลึก เอามาน าเสนอได้เหมือนกัน 
 ใครสนใจคุยเรื่องความเหลื่อมล้ าครับ เอาเก้าอ้ีไปนั่งด้วยกันเลย 
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 ใครสนใจคุยเรื่องแนวทางการดูแลจัดการเด็กที่ล้มเหลวในระบบอย่างเหมาะสม  
 ใครสนใจคุยเรื่องจิตวิญญาณแห่งความเวลาคืออะไร หรือปัญหาร่วมคืออะไร อะไรที่เป็นชีพจรที่เรียกร้อง
แห่งยุคสมัย แล้วจะอยู่กับมันอย่างไร 
 ใครสนใจจะมองระบบใหญ่ เห็นการเชื่อมโยงและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มองกว้าง มองไกล มองลึก 
มองยาว 
 ใครสนใจคุยเรื่องจากดอกไม้สู่พายุแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 ใครสนใจคุยเรื่องการสร้างดอกไม้แห่งความกล้าหาญทางจริยธรรมและเคารพตัวเองได้อย่างไร 
 ใครสนใจคุยเรื่องเราจะปกครองสังคมไทยด้วยระบบอะไรในอนาคต 
 คนที่ไม่มีกลุ่มไปหากลุ่มเอาเอง 
 
 (จับกลุ่มคุยลงลึก 7 ประเด็นตามความสนใจ - 30 นาท)ี 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: กลุ่มนี้เป็น ความรื่นรมย์ของคนปลูกดอกไม้ เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ดอกเล็กๆ ว่าจะไปสร้างพายุ
หมุนได้อย่างไร ในการคุยกัน บอกว่าดอกไม้ดอกเล็กๆ จะต้องเติบโตได้ด้วยตนเอง ไม่ได้หวังพ่ึงปุ๋ยให้ใครมาใส่ และ
สิ่งส าคัญท่ีสุด ดอกไม้เล็กๆ ดอกนั้นจะต้องมีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนแปลง และลงมือท า ลองผิดลองถูก รอเวลา 
สร้างต้นแบบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ลากยาวไป ถูกมองเห็นและมั่นคง มีจุดยืน คนที่ไล่ให้ฟังถึงการเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆ 
ได้มั่นคงในกลุ่ม อยากให้พี่เล่าต่ออีกนิดครับ เพราะสนุกมาก 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ดอกไม้ที่เป็นพายุได้ หนึ่ง ต้องตั้งใจในวันที่จะงอกว่าจะเป็นพายุ เพราะดอกไม้บางดอกตั้งใจงอกให้
งามเฉยๆ อาจจะห่างไกลกับการเป็นพายุได้ ต้องรอธรรมชาติมาหมุน แต่ดอกไม้ที่ฝันว่าจะเป็นพายุ เขาจะงอกอีก
แบบหนึ่ง เขาต้องออกแบบตัวเองมาว่า การจะเป็นพายุแล้ว ดอกไม้ต้องไปท าอะไรกับก้อนเมฆบ้าง ต้องมีกลีบแบบ
ไหน พัดไปทางไหน ให้ไปโดนใครถึงจะเห็นความงามของดอกไม้นี้ หลังจากนั้นแล้ว พองอกออกมาแล้ว ดอกไม้
ดอกนี้ต้องพยายามอย่าเพิ่งไปคิดว่า ต้องมีใครสนับสนุน แต่ต้องเริ่มสร้างพายุเล็กๆ จากการสร้างความงามของการ
งอกงามและแก้ไข สร้างผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากความงามเหล่านั้น ให้เขาได้สัมผัสกับสิ่งที่ดอกไม้ท างาน และให้
การส่งเสริมเก้ือกูลเกิดข้ึนในระบบนิเวศเล็กๆ ที่ท าให้อยู่ได้และเติบโตอย่างพ่ึงพานิเวศท่ีสร้างขึ้นเองได้ 
 หลังจากนั้น การส่งกลิ่นไป เหมือนเวลาท าฝนหลวง เวลาเอาเครื่องบินไปโรยสาร ไม่ใช่โรยเรื่อยเปื่อย ต้อง
โรยบนเมฆบางก้อนถึงจะก่อตัวได้ เวลาจะก่อพายุ ต้องมองว่าการเกี่ยวข้องในการขยายผลพายุเรา ใครมีส่วนที่ใน
การจะหมุนเรื่องนี้ บางส่วนอาจจะหมุนเรื่องการสื่อสาร บางส่วนอาจจะหมุนเรื่องมวลชน บางส่วนอาจจะหมุน
เรื่องตลาด บางส่วนอาจจะหมุนเรื่องนโยบาย ต้องไปโรยในเมฆก้อนเหล่านั้นในจังหวะที่เหมาะสมเพ่ือให้เมฆ
เหล่านั้นก่อตัวเป็นพายุ 
 และสุดท้าย จากการสร้างพายุขึ้นมาด้วยตัวเอง เวลาที่โครงสร้างเริ่มเห็นก้อนพายุ เหล่านี้ โครงสร้างจะมี
นิสัยที่อยากจะได้ผลงาน เขาจะมาติดต่อเองว่าอยากจะใส่ปุ๋ยในสวนของเรา พอวันหนึ่งถ้าเรามีดอกไม้อยู่ดอกเดียว
แล้วมีติดต่อจะใส่ปุ๋ยเรา แล้วเรารีบท าปุ๋ย เขาจะบอกว่าต้องการดอกสีเขียว แต่เราเป็นดอกสีฟ้า เราก็จะพยายาม
เบ่งให้เขียวให้ได้ เพ่ือจะตรงกับปุ๋ยที่จะได้ แต่พอเรามีพายุของเราเองระดับหนึ่ง ไม่มีปุ๋ยกับคุณ เราก็งอกงามไปได้
เรื่อยๆ อยู่แล้ว เวลาปุ๋ยมา ดอกไม้จะสวยเลือกได้ ถ้าจะมาใส่ปุ๋ยเรา ให้รู้ว่าเราเป็นดอกไม้สีนี้ ถ้าจะใส่ด้วยกัน คุณ
ต้องอยากได้สีเดียวกับเรา จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วพอมันหมุนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จะท าให้พายุก่อตัวใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีดอกไม้หลายๆ ดอกหลายๆ ชนิดที่งอกงามบนสีและกลิ่นที่แตกต่างกัน ท าอย่างไรถึงจะ
กลายเป็นสวนที่มีความหลากหลายและสวนสวยๆ ได้ คือไปท างานร่วมกันและสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ได้  
 ดอกไม้บางดอกอาจจะต้องรู้ตัวว่าจะเก่ียวข้องกับดอกไม้อ่ืนแบบไหนบ้าง และไม่ได้มองแค่หาปุ๋ยมาใส่ แต่
มองว่าเราจะงอกร่วมกับใครได้บ้าง แต่ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องการคนสวนที่ไม่ได้เป็นดอกไม้ แต่มีจินตนาการ
และมองเห็นที่จะเชื่อมเอาดอกไม้หลายๆ พันธุ์หลายๆ ดอก มาปลูกไว้ในบางต าแหน่งร่วมกัน แล้วให้เขาได้งอกงาม
ไปพร้อมๆ กันและก่อพายุรวมกันได้ 
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ผู้เข้าร่วมชาย: กลุ่มนั้นอาจจะเน้นที่ไปสร้างพายุอย่างไร แต่กลุ่มนี้เน้นความดอก ถ้าเราดูดอกไม้ในสวนจะมี
หลากหลาย เปรียบเหมือนการศึกษาอาจจะมีหลากหลาย ตอนนี้เราคิดการศึกษาเป็นต่อนๆ แล้วจะโทษกันไปกัน
มา สถานประกอบการจะโทษมหาวิทยาลัยว่าผลิตเด็กมาอย่างไร เราโทษกันไปโทษกันมาไม่รู้จักจบจักสิ้น โทษ
มหาวิทยาลัยเสร็จ มหาวิทยาลัยก็โทษมัธยมว่าจบ ม .ปลายมาได้อย่างไร จบ ม.ต้นมาอย่างไร จบประถมมาได้
อย่างไร จบอนุบาลมาได้อย่างไร พ่อแม่ท ามากันอีท่าไหนถึงเป็นคนแบบนี้ เราโทษกันมาโดยตลอด เหมือนดอกไม้
เราไม่ได้มองภาพใหญ่ว่า นี่คือสิ่งที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ในสวนเดียวกัน เมื่อก่อนลงโทษว่ากระทรวงศึกษา
ดูแล สพฐ. ดูแลประถม มัธยม มีทบวงมหาวิทยาลัย ไม่คุยกัน ต่อมาก็ยุบอยู่ในกระทรวงศึกษาเดียวกัน มี 5 แท่ง 
แต่สุดท้ายก็เหมือนกัน เพราะทุกคนไม่ได้มองเห็นภาพว่ามันคือสวนเดียวกันทั้งหมด หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ 
เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะดึงเข้ามามีส่วนร่วมของการพัฒนาการศึกษา ในขณะเดียวกัน บังเอิญมีดอกไม้อีกประเภท
หนึ่งที่น่าสนใจ คือดอกไม้ที่อยู่ชายขอบ เป็นดอกไม้ที่นอกสายตาของรัฐไทย ไม่ใช่ดอกไม้ที่อยู่ใ นความรับผิดชอบ
ของเขา เขาไม่ต้องมาดูแลใส่ใจก็ได้ หรือแม้กระทั่งดอกไม้พิเศษอ่ืนๆ เช่น กลุ่มโฮมสกูล กลุ่มการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรืออ่ืนๆ เราไม่ได้มองว่าเป็นส่วนการศึกษาประเทศไทย เรามองดอกไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน 
 ค าถามเมื่อเช้า มีท่านอาจารย์พูดถึง Ecosystem ที่ผึ้งขาดหายไป ตอนนี้สวนการศึกษาไทยเราก าลังขาด
ผึ้งหรือเปล่า ที่จะมารวมการศึกษาต่างๆ ให้ไปด้วยกัน หรืออาจจะขาดผีเสื้อที่มาตกแต่งสวนนี้ให้สวยงาม ถามว่าผึ้ง
ตัวเดียวคงอยู่ไม่ได้ คงไม่สามารถท าให้เป็นสวนที่สวยงามได้ ต้องมีรังผึ้ง อาจจะต้องมีนางพญาผึ้ง ความหมายของ
มัน อาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากร เรื่องของคนท่ีจะมาน าหรืออ่ืนๆ ตอนนี้คิดถึงตรงนี ้
 ค าถามท่ีจะมีต่อทุกๆ คนในวงคือ ใครจะมาเป็นผึ้ง มาเป็นผีเสื้อ มาเป็นนางพญาผึ้ง อยากฝากทุกคนว่าเรา
จะมาช่วยกันหรือร่วมกันคิดว่าใครจะมาเป็นสิ่งเหล่านี้ 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เรามาคุยเรื่องความเหลื่อมล้ า เราต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล้ ามีอยู่ในธรรมชาติแต่แรกแล้ว คือ
ความสมดุลหรือไม่สมดุลนั่นเอง ตอนที่ยังไม่มีคน มีโลกมา มีบางทีที่มีน้ า ภูเขา ทะเลทราย มีต้นไม้บางชนิดอยู่ได้ 
น้ าก็มีบางชนิดอยู่ได้ ไม่ได้มีเท่ากันหมดในธรรมชาติอยู่แล้ว เรายอมรับ แต่ในคนที่มาอยู่ด้วยกัน มีเป็นความเหลื่อม
ล้ าที่ผิดธรรมชาติอยู่ เราจะแก้ไขอย่างไร ขณะที่เราคุยกันไปคุยกันมา เรารู้สึกว่าแก้ไม่ได้ด้วยเรา ถ้าแก้ด้วยเราไม่ได้ 
ต้องรอให้มันพัง คือให้มีการปฏิวัติขึ้นมา เหมือนเมื่อเช้าที่เขาพูดเรื่องโลก ถ้ามีความบาดเจ็บจะมีช่วงเวลาที่เยียวยา
ตัวเองได้ แต่ถ้ามากพอ โลกก็รักษาสมดุลให้ตัวเองไม่ได้ ก็คงพังไป  
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 แบบเดียวกัน เราเชื่อว่าถ้าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ าอยู่ แล้วรัฐไม่จัดการกับความเหลื่อมล้ า เราจะรอดูว่า
มันพังเมื่อไหร่ แล้วให้รีเซ็ตตัวเองไป แต่รอดูว่าจะช้าไป เราจะท าการเร่งปฏิกิริยาให้พังเร็วขึ้น แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ เรา
อาจจะตายไปก่อน วิธีเร่งคือเราควรสร้างข้อมูล สื่อสารไปยังคนที่ไม่รู้เรื่องความเหลื่อมล้ า คนที่พูดเรื่องความ
เหลื่อมล้ าก็ไปพูดลอยๆ พูดตามคนอื่น แต่ไม่รู้สึกว่าที่ความเหลื่อมล้ าคืออย่างไร เหมือนเมื่อเช้าที่พูดว่าการเลือกตั้ง
ได้มาอย่างนี้เพราะมีวิธีโกงมาอย่างนี้ ความไม่รู้นี้ หน้าที่ของเราคือท าข้อมูลไปถึงเขาให้เยอะ ให้ถี่ ให้บ่อย ให้ชัด ให้
กระจ่างยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าดอกไม้เล็กๆ ต่างๆ จะไปพลังให้กับเรา เขาจะเปลี่ยนเป็นพายุ แล้วเร่งปฏิกิริยาให้พังทลาย
เร็วขึ้น 
 แต่นี่คือความคิดเราเฉยๆ ผมเชื่อว่าถ้าใครมีความคิดดีๆ และอยากจะมาแก้ อาจจะหาวิธีอ่ืนน่าจะได้ แต่
เราคิดกัน 4-5 คน ได้ประมาณนี้ 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เราถกกันว่าค าว่าจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาคืออะไร อ้างมาถึงค าของ อ.ชัยวัฒน์เมื่อเช้าว่า เหมือน
สายน้ าที่ไหลผ่านกาลเวลา ผ่านนู่นนั่นนี่ เราเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบัน จะกระโดดลงไปในน้ า เราจะกระโดดลงไปเลย
ไหม ถ้าเราเห็นว่ามีเกาะแก่งน้ าเชี่ยว อย่างน้อยกระโดดไปเอาเรือยางลงไปด้วยสักอัน เป็นการมองของบางช่วงบาง
จังหวะ หลังจากถกกันยาวเหยียด เรามองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเหมือนวัฏจักร เป็นวงจร มนุษย์มีธรรมชาติอย่าง
หนึ่งคือ ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแสวงหาความสุข แต่ค านิยามของความสุขแต่ละยุคต่างกัน 
คนยุค 1968 ความสุขของเขาคืออย่างหนึ่ง คนยุค 2000 ความสุขคืออย่างหนึ่ง และความสุขของมนุษย์ในยุคเราที่
จะเรียกว่าชีพจรเรียกร้องคืออะไร กลุ่มเราถกกันและได้ความเห็นมาว่า จริงๆ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในยุคนี้ เรามีตั้งแต่ความเป็นปัจเจกของมนุษย์ที่ชัดเจนขึ้น อาจจะมาจากตั้งแต่ระบบการศึกษา ระบบ
ความคิดของคนรุ่นก่อนๆ ที่สร้างสมให้คนรุ่นเราให้คุณค่ากับความเป็นปัจเจก ในขณะที่เราอยากได้คุณค่าของ
ความเป็นปัจเจก เราก็ต้องการบางอย่างท่ีจะระบุได้ว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเผ่าเราคืออะไร เราเป็นประชากร
โลกก็จริง แต่เรายังมีความรู้สึกต้องการลึกๆ ที่จะระบุตัวเองว่าเราคือใครร่วมกันกับเพ่ือนเรา มนุษย์ยุคหนึ่งต้องการ
ชีวิตที่เร่งรีบ เร่งด่วน แต่พอไปถึงจุดหนึ่ง เราทุกวันนี้กลับโหยหา Slow life มันเกิดความเหลื่อมล้ ามากมาย เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรามีอาหาร คนกลุ่มนึ่งมีอาหารบริโภคมากมาย มี Food waste กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งขาดแคลนอาหาร ความเป็นปัจเจกเม่ือเทียบกับความหลากหลาย เรายอมรับว่าเราต้องการความ
หลากหลายทางเพศ ทางโน่นนั่นนี่ เรามาอยู่ในยุคที่เอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานเรา จนกระทั่งคอมพิวเตอร์
ฉลาด เรามานั่งนึกว่ามนุษย์จะไปอยู่ไหน เฉพาะปัญหานี้ปัญหาเดียว ถ้าเราถามนายจ้าง นายจ้างไม่สนใจ ดีสิลด
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ต้นทุน แต่ถามลูกจ้างถามประชาชนทั่วไป ฉันตกงาน ความสุขของคนไม่เหมือนกัน การรับรู้ก็ต่างกัน ดังนั้นทั้งหมด
ทั้งมวล สิ่งที่เรียกร้องในยุคเราคือความสามารถในการสร้างสมดุล ที่จะอยู่ในโลกใบนี้ ที่จะท าให้โลกใบนี้เข้าสู่สมดุล
ในทุกๆ เรื่อง สุดท้ายคือ ไม่ว่าจะเกิดพายุ เกิดอะไร สุดท้ายเราก็กลับมาสร้างสมดุลให้ เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดต่อไป
ได ้
 

 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กลุ่มเราท าเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรมและการเคารพตัวเองว่า การจะเกิดสิ่งเหล่านี้ สร้าง
ขึ้นมาได้อย่างไร คิดว่าตกตะกอนออกมาว่า ถ้าเทียบกันเหมือนสมมุติเราเป็นดอกไม้สีเขียวท่ามกลางดอกไม้ฟ้า ท า
อย่างไรเราถึงจะรู้สึกได้ว่า เรายืนตรงนี้ได้ เราไม่ต้องขอปุ๋ยเพ่ือมาท าให้เราเป็นดอกไม้ฟ้าเหมือนคนอ่ืน คิดว่าอาศัย
สิ่งที่เป็นหลักหลายอย่าง อย่างแรกคือ เราต้องเห็นความหมายกับสิ่งที่เราเป็น ตั้งแต่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราท าจริงๆ 
และเห็นคุณค่าของตัวเองในงานที่เราท าด้วยว่า การมีเราตรงนั้นมีคุณค่ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และต้องอาศัย
หลักยึดท่ีมั่นคง เพราะหลายครั้งมันจะเป๋ไปด้วยสิ่งเย้ายวนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเย้ายวนทางกายภาพ ต าแหน่ง 
ชื่อเสียง เงินทอง การมีหลักยึดที่ม่ันคงเป็นเรื่องส าคัญ 
 ต้องยอมแตกต่างว่าฉันคือดอกไม้ฟ้าที่ไม่ใช่ดอกไม้เขียว และต้องมีความกบฏในตัวเอง ค านี้เป็นค าที่เรา
รู้สึกว่า ถ้าไม่มีก็ไม่แตกต่าง ไม่สามารถที่จะยืนหยัดในความแตกต่างนั้น ต้องมีความคิดกบฏที่จะไม่ต้องเป็นเหมือน
ใครๆ ไม่ต้องท าตามคนอ่ืน แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่คิดว่าส าคัญคือเราต้องยึดหลักการ ความถูกต้องคื อความถูกต้อง 
สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าคนทั้งโลกท า แต่ถ้าไม่ใช่ความถูกต้อง เราก็ไม่ท า 
 แล้วเราอาจจะต้องเป็นคนที่ตั้งค าถามว่า สิ่งที่คนเชื่อ ใช่หรือเปล่า แล้วเป็นค าตอบกับตัวเราเอง เพ่ือจะได้
ยืนหยัดกับสิ่งที่เราคิด 
 อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าส าคัญมากคือ เครือข่ายหรือผู้ร่วมอุดมการณ์ เป็นการสนับสนุนที่ท าให้คนคนหนึ่งยืน
หยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแส อย่าป้ามลมีเด็กบ้านกาญจนาเป็นคนที่อยู่กับป้ามล เป็นคนที่จุนเจือทางจิตใจ ถ้าเรามีผู้
ร่วมอุดมการณ์ จะช่วยมากที่ท าให้เราสามารถจะมั่นคงอยู่ในเส้นทางที่เราอยากเดิน 
 อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการดูแลตัวเอง คนหลายคนที่ลงมาท างานในเชิงการต่อสู้หน่อย หลายครั้งคือการ
ทุ่มเทการท างานกับคนอ่ืน แล้วสุดท้ายจะไปชนเพดาน มีการวิจัยเรื่องหมดไฟ จะไปชนเพดานหนึ่ง จะท าให้เกิด
หมดไฟ เรื่องการดูแลตัวเองเพ่ือจะเป็นดอกไม้สีฟ้า เป็นเรื่องส าคัญ 
 จริงๆ เราอภิปรายกันมากว่า การจะเป็นคนที่ยืนหยัดในจริยธรรม ต้องต่อสู้กับความคิดที่แตกต่าง การถูก
ปรามาส การถูกประณาม ท าให้รู้สึกว่าเราไม่เข้าพวก สิ่งหนึ่งที่ท าให้เราอยู่ได้จริงๆ คือการเข้าใจความเป็นมนุษย์
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ทั้งของตัวเราและคนอ่ืน เข้าใจว่าเขามีความคิดของเขาได้ มีความเชื่อของเขาได้ ไม่ต้องเป็นทุกข์กับการตัดสินใน
มุมมองของใครๆ และการเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวเอง คงจะไม่มีใครกล้าหาญตลอดเวลาทุกเรื่องทุกอย่าง 
เคารพตัวเองได้ทุกครั้ง เราเป็นมนุษย์ทุกคนที่มีผิดพลาด ล้มเหลว ท าไม่ถูก แต่เราก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัว
เรา สิ่งนี้จะท าให้เราสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ และสุดท้ายแล้วเราจะเคารพตัวเอง และเราเชื่อว่าสิ่งที่เราท า 
จะกลับมาสู่การเคารพตัวเองได้แบบที่เราไม่ต้องสร้าง 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ประเด็นเดียวกัน เกี่ยวกับการสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรมกับการเคารพตัวเอง เริ่มแรกผม
ถามว่า แล้วอะไรจะก่อให้เกิดสิ่งนี้ ทุกคนในกลุ่มคิดว่า มันคือพ้ืนที่ปลอดภัย ผมเลยเสนอว่า พ้ืนที่ปลอดภัยของแต่
ละคนจะมีของตัวเองอยู่แล้ว แต่ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมีน้อย บางคนอาจจะมีมาก โดยส่วนตัวของผมมองว่า
พ้ืนที่ปลอดภัยไม่ใช่พ้ืนที่ที่เรานั่งคุยกันแบบนี้ แต่เหมือนคอมฟอร์ตโซนของแต่ละคนข้างใน แล้วเราพยายามจะ
ขยายอย่างไร จริงๆ แล้วก่อนจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เราต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อน อาจจะต้องมี
กระบวนการที่จะท าให้รู้จักคุณค่าในตัวเอง คนบางคนรู้จักคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีใครมาสร้างให้ แต่กับ
คนบางคนยกตัวอย่าง เช่น เด็กในบ้านกาญจนาฯ อาจจะต้องมีกิจกรรมเอ็มเพาเวอร์มากๆ เพ่ือจะท าให้เขามีคุณค่า
ในตัวเอง เพ่ือให้เขาจะได้มีความกล้าหาญในการแสดงออก 
 แล้วจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ จริงๆ มีความส าคัญ มีคนในกลุ่มบอกว่าแล้วพ้ืนที่ปลอดภัยในการที่เราจะ
แสดงออกความถูกต้องทางจริยธรรม มันคือในที่ท างาน ถ้าเป็นที่ท างานปุ๊บ เขาเจอความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานที่โอเคมากๆ เขาอยากจะพูดอะไร เขาไม่ต้องคิดว่าฉันพูดไปแล้วจะมีใครคิดว่าฉันท าไม่ดีไหม หรือเป็นคน
ไปที่แปลกประหลาดไหม ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ในที่ท างานอย่างเดียว ในโรงเรียน ส่วนตัวผมเป็นครู ผมเชื่อว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนส าคัญยิ่งกว่าเนื้อหาการสอนเสียอีก ถ้าไม่มีพ้ืนที่ปลอดภัยให้เด็กสามารถคุยกับ
ครูได้ทุกเรื่อง เด็กก็ไม่อยากจะพูด เพราะพูดไปเพื่อนอาจจะล้อนู่นล้อนี่ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เพ่ิมเติมนิดเดียว อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเมื่อสักครู่ ถ้าเราจะพูดถึงวิธีการสร้างการเคารพตัวเอง
และการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม สิ่งส าคัญมากท่ีเห็นตรงกันคือ อย่างน้อยๆ เราต้องมีเครื่องมือและวิธีการใน
การเห็นคุณค่าของตัวเอง ผ่านการรู้จักตัวเอง ถ้าเราท าให้ทุกคนรู้ตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนและท าอะไรได้ จะ
เป็นฐานส าคัญให้เราท าสิ่งที่ดีกว่า มีอีกค าหนึ่งคืออ านาจภายใน คือการมีเครื่องมือหรือวิธีการดูแลตัวเอง ท า
อย่างไรให้เด็กของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองมีเครื่องมือในการรักและดูแลตัวเองให้ได้ เมื่อเราสามารถดูแลตัวเองได้ 



 

หน้า 98 / 141 
 
 

จะเกิดการเผื่อแผ่ไปถึงคนอ่ืน อาจจะผ่านเรื่องความกล้า ความมั่นคง ความรัก ความเมตตา เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ที่ต้องสร้างให้เกิด แล้วจริยธรรมคุณธรรมจะตามมา สิ่งส าคัญคือ ถ้าเราอยู่เป็นปัจเจกมากๆ จนไม่เห็นว่าตัวเราเอง
เชื่อมโยงกับคนอ่ืนอย่างไร ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องเคารพคนอ่ืน สิ่งส าคัญคือท าให้เรากลับมาเห็นคุณค่าตัวเอง รัก
ตัวเองมากๆ แล้วจะเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนเอง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ความรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างไร ถ้าเราท าโดยที่เราไม่รู้อะไร สิ่งที่เรา
ท าไปถูกไม่ถูก ควรไม่ควร ในกลุ่มเลยมีการถกประเด็นนี้เหมือนกันมาสู่ข้อสรุปว่า ถ้าไม่รู้จะท าแบบหนึ่ง แต่ถ้าเรา
รู้เท่าทัน รู้สิ่งที่ควรท าไม่ควรท าจะเป็นอีกแบบหนึ่ง แรกเริ่มเราเชื่อว่า เด็กทุกคนรู้ว่าอะไรควรไม่ควร แต่ใน
ขณะเดียวกันมีบางเรื่องท่ีไม่รู้จริงๆ ต้องให้ตัวเองเรียนรู้ขยายจากภายในสู่ข้างนอก 

   
 
ผู้เข้าร่วมชาย: กลุ่มเราคนเยอะ จริงๆ เวลาน้อยไปหน่อย ต่อเนื่องกับกลุ่มกล้าหาญทางจริยธรรม กลุ่มเราคือกล้า
บวก เข้ามาตอนแรกๆ เราคุยกันไประยะหนึ่งว่า เราจะจัดการกับเด็กเกเรอย่างไร แต่สักพักหนึ่ง เราเริ่มรู้สึกว่าเรา
ตั้งโจทย์ผิดหรือเปล่าว่าเด็กเกเร ท าไมเราต้องไปจัดการกับกลุ่มๆ เดียว หรือใช้พลังงานทุกๆ อย่างกับเด็กกลุ่มนี้ 
เราเลยมาตั้งโจทย์กันใหม่ว่าเราจะท ากับเด็กในโรงเรียนอย่างไร เพ่ือไม่ให้เขาตกหล่นกลายเป็นเด็กเกเร หรือเรา
ต้องมานั่งหาชุดค าศัพท์ในการคุยกับเขาใหม่ ในวันที่เขาเกเรแล้ว ซึ่งยากแล้วในวันที่คนรู้สึกหมดแล้วทุกอย่าง 
เหมือนที่ป้ามลเล่าให้ฟัง ว่ามีหลายเคสที่เด็กรู้สึกว่าเป็นขยะไปแล้ว จนเขาไม่รู้สึกว่าเอาตัวเองขึ้นมาจากหลุมด าไม่
ไหวแล้ว แล้วเราค่อยไปท าให้เขารู้สึกว่านายยังมีข้อดี เขาไม่เข้าใจหรอกในวันนั้น ในวันนั้นอาจจะสายเกินไปกับ
บางเรื่อง ถ้ามีทุนบางอย่างที่เราช่วยกันสร้างได้ ตั้งแต่วันที่เขายังไม่ได้ตกหลุม น่าจะดี  
 เราเลยคุยกัน กระบวนการเริ่มตั้งแต่ทางล าปลายมาศมีกระบวนการหลายอย่างที่คุยไว้ ตั้งแต่การสร้าง
สนามพลังต่างๆ แต่เบื้องต้นคือกระบวนการที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในโรงเรียน คือการท าให้เด็กได้คิดแบบอิสระ กับ
เรื่องราวต่างๆ ของสังคม ถ้าเรามีพ้ืนที่ที่ท าให้เด็ก ชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนว่า บริบทสังคมเหล่านี้เราจะคิด
อย่างไรได้บ้าง คนนี้คิดแบบนี้คนนั้นคิดแบบนั้น เขาคิดมาด้วยเหตุผลอะไร แล้วมีการตั้งโจทย์ร่วมกัน จะท าให้
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนบนฐานที่ครูกับเด็กก็แลกเปลี่ยนกันได้ที่ในห้องเรียนที่ปลอดภัย เขาไม่ต้องนั่งคอมเมนต์ 
ในเฟซบุ๊ก แสดงออกทางทวิตเตอร์ แต่เราท าให้ห้องเรียนการเป็นเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ให้เขากับเรื่องราวต่างๆ ใน
สังคมได้ นี่คือกระบวนการฝึกคิดฝึกคุย และเขาจะฝึกการใคร่ครวญ ท าให้เขารู้สึกว่า ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ
ของเขาเป็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ เมื่อท าบ่อยๆ จะไปท าให้ Working memory ของเขาดีขึ้น 



 

หน้า 99 / 141 
 
 

 ต่อมาคือการท าให้โรงเรียนและเด็กมีชุดค าศัพท์ เหมือนเราคุยกับเด็กทารกว่าเธอเป็นคนดีนะๆ แต่เด็ก
ทารกยังไม่เข้าใจว่าค าว่าคนดี เหมือนกันเราอยากให้เด็กในโรงเรียนเป็นคนดี แต่การรับรู้ความเป็นคนดีของเด็กใน
โรงเรียนไม่ต่างจากเด็กทารก เพราะความเป็นคนดีของเขามีหลายเหตุ หลายปัจจัย หลายรูปแบบมาก การท าให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันบนชุดค าศัพท์เดียวกัน ถึงต้องเกิดขึ้น ในทางจิตวิทยาเชิงบวกจะมีชุดค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันเป็นจุดแข็งเชิงบวก 24 ตัว แต่ละคุณลักษณะจะเป็นอย่างไร หรือชุดค าศัพท์อ่ืนๆ ที่เราจะประดิษฐ์
ขึ้นและท าให้ทุกคนเข้าใจว่า ค าศัพท์แบบนี้คือการท าแบบนั้นแบบนี้ เวลาเราชมกันเรียกกัน ไม่ต้องรอให้วันที่เขา
เตะคน เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วตั้งฉายาให้เขา แต่เขาจะได้ฉายาเชิงบวกให้เขาตั้งแต่วันแรกๆ ที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สร้างได้ และในวันที่เขามีปัญหา จะไม่ยากเลย เพราะเราสามารถดึงด้านสว่างได้เร็วมาก เขามีชุดค าศัพท์ชุด
ความดีที่เราเข้าใจตรงกันบางเรื่องอยู่ 
 การท าให้เกิดการตีความในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะมาจากการฝึกคิดฝึกคุย สร้าง
สถานการณ์จ าลองให้เด็กฝึกคิด นอกจากท าให้ Working memory ของเขาโอเคขึ้นแล้ว ยังท าให้เกิดการจ าลอง
ทางความคิด สิงที่จะเป็นประโยชน์มากคือ มันจ าลองสถานการณ์ที่เขามีโอกาสจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ แสดงว่า ณ 
วันที่เขาจะต้องเจอเหตุการณ์คล้ายๆ อย่างนั้นจริงๆ เขาจะมีทางเลือกที่มากกว่าหนึ่ง ท าให้เขาหยุดคิดได้ หยุด
พฤตกิรรมได้ และสิ่งเหล่านี้จะท าให้เขาไม่ท าพฤติกรรมได้ นั่นคือท าให้เขาหยุดตัวเองได้ 
 ต่อมาคือการสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่เป็นสนามพลังเชิงบวก เวลาที่ไปเด็กท าผิด ไม่ใช้การประจาน 
การเปรียบเทียบ หรือการโต้ตอบเชิงลบ สร้างบทเรียนร่วมกัน ในบางครั้งเรามักจะใช้อารมณ์ของเราในการ
แก้ปัญหาของเด็กมากกว่ารูปแบบที่เป็นไปได้มากกว่านั้น ในหลายๆ เหตุการณ์เราสามารถเอาบทเรียนของการ
กระท าไม่ดีบางอย่างมาท าให้เป็นภูมิคุ้มกันได้ เหมือนที่ป้ามลท าเรื่องใหญ่กับเล็ก แล้วกลายเป็นเรื่องราวของวันขอ
ขมาเหยื่อซึ่งกลายเป็นวันรียูเนี่ยนไปด้วยของบ้านกาญจนาฯ ไปด้วย คือวันที่ศิษย์เก่ากลับมา ตอนช่วงเช้าจะเป็น
รุ่นที่จบไปแล้วเขาจะเข้ามาให้บทเรียนน้องๆ แล้วมาด้วยความสมัครใจ เอาไอติมมาให้ ใครท าขนม ท าลูกชิ้นทุก
อย่าง เอามาให้รุ่นน้องกิน แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏ แต่ปรากฏได้เพราะบทเรียนในวันที่ เล็กกับใหญ่เ กิดขึ้น 
บทเรียนหลายๆ อย่างในโรงเรียนกลายเป็นโอกาส แต่เราไม่ค่อยได้หยิบโอกาสมาใช้ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอาบทเรียนมา
เป็นโอกาสมาใช้ จะสร้างการเรียนรู้ร่วมได้ 
 ต่อมา เรื่องของการเรียนรู้เราจะเริ่มต้นอย่างไร สิ่งแรกคือ เราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าเราจะท าในสิ่งนี้จริงๆ ซึ่ง
การเชื่อมั่นของเราต้องมีหลักฐานในความคิดของเราชัดเจนว่า เราจะท าสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะอารมณ์ แต่เป็นเพราะ
เหตุผล 1 2 3 4 5 ในความคิดเรา เหมือนวันที่ป้ามลเปลี่ยนบ้านกาญจนาฯ จากความเป็นคุกมาสู่ความเป็นมนุษย์ 
มันคือการสร้างหลักฐานทางใจของป้าก่อนว่า ป้าเชื่อว่ามนุษย์เปลี่ยนได้ หลักฐานทางใจของป้าคือเด็กทุกคนมีแสง
ในตัวเองและสว่างข้ึนได้ ความเป็นมนุษย์ของเขามี เราก็ใช้เรื่องนี้เดินต่อได้ ในโรงเรียนก็ไม่ต่างเราต้องเชื่อว่าครูทุก
คนเปลี่ยนได้ เรามักจะโดนเดียวตัวเองเสมอว่าเราไม่มีพวก แต่เอาเข้าจริงเราก็มีพวกอยู่ แต่เราอาจจะยังไม่เชื่อมั่น
ว่าตัวเองแล้วเพ่ือนครูของเราเปลี่ยนได้ 
 ข้อสอง การสร้างหลักฐาน การที่้คนจะมาเดินร่วมกับเรา เขาต้องหลักฐานเหมือนกัน เพราะบางทีเขามา
ด้วยความกลัว เขาเคยท าบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ประสบความส าเร็จ เขาต้องการหลักฐานบางอย่างเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้เขา สิ่งที่เราต้องท าในระยะเริ่มแรกคือสร้างหลักฐานด้วยตัวเราเอง คุณอาจจะใช้เวลาเทอม
หนึ่ง ปีหนึ่ง หรือสองปี เพ่ือสร้างหลักฐาน ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนว่า น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไร แล้วไป
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เล่าเรื่อง ไปชวนเขาเข้ามาเรียนรู้กับหลักฐานของเรา แล้วการจะชวนให้เกิดผึ้ง ผีเสื้อหลายๆ ตัว ดอกไม้หลายๆ สี
จะไม่ยาก สิ่งนี้จะน าไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งที่ล าปลายมาศจริงๆ เป็นหลักฐานหนึ่งที่เขาท าอยู่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขออนุญาตเติมนิดหนึ่งเรื่องสนามพลัง คือท าอย่างไรเราจะมีพ้ืนที่ให้เขาอยากเข้ามา แล้วอยู่เรียนรู้
ร่วมกับเราจริงๆ นั่นคือสร้างสนามพลังบวก ฟังดูนามธรรมมาก สิ่งที่เราท าให้เห็นภาพได้คือ  
 หนึ่ง ท าให้เขารู้สึกปลอดภัยในสามมิติ ทั้งเรื่องของกาย ใจ และจิตวิญญาณ ในส่วนของกายเรามองไปที่
สุขภาพของเขาด้วย ไม่ใช่แค่มองว่าครูจะต้องไม่ตี ไม่ท าร้าย แต่สิ่งส าคัญคือสุขภาพที่แข็งแรงของเขาด้วย  
 ตัวสนามพลังบวกยังไม่พอ นอกจากปลอดภัยต้องมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนด้วยกัน และคนกับ
สิ่งแวดล้อม ต้องมีช่วงเวลาของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ด้วย ไม่ใช่แค่ครูกับเด็กหรือเขากับเพ่ือน 
 อีกตัวหนึ่งของสนามพลังบวกคือ วิถีและแนวปฏิบัติร่วมของคนที่มาอยู่ร่วมกัน ณ ตอนนั้น ที่จะปฏิบัติ
ร่วมกันในกิจของแต่ละช่างเวลา ว่าช่วงนี้เขาจะต้องท าอย่างไร หรือตัวครูเองต้องท าอย่างไร หรือคนที่อยู่ร่วมกัน 
สิ่งแวดล้อมต้องท าอย่างไร  
 สอง ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ส าคัญเพราะทุกคนอยากมีคุณค่า อยากได้รับคุณค่า อยากมีตัวตน เขาเกิ ดมามี
คุณค่าแล้ว ไม่ใช่เด็กคุณค่าน้อยกว่าผู้ใหญ่ เราจะท าให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าจริงๆ มีโอกาสได้รับความรักจากผู้คน
หรือสิ่งต่างๆ และเขามีสิทธิ์มอบรักให้คนอ่ืนได้ด้วย 
 สาม ถ้าท าแค่ 2 ตัว แต่ตัวที่ 3 ไม่ถูกท า จะไม่สัมฤทธิ์ผล ดอกไม้จะบานไม่ได้ คือต้องมีสนามให้เขาปฏิบัติ 
คือฝึกปฏิบัติจริงๆ เพ่ือจะน าไปสู่การปรับใช้ในชีวิตได้ นี่คือภาพรวมของสนามพลัง 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ตกกระไดพลอยโจน เพราะงานนี้ใหญ่มากถึงขั้นออกแบบรัฐเลย คือค าถามว่าเราจะปกครอง
ประเทศเราด้วยระบบใด ระบอบนี้หมายถึง Regime ไม่ใช่ System เราคิดภายใต้เงื่อนไขหลักๆ เงื่อนไขพ้ืนที่ที่เรา
อยู่ ควรจะเป็นรัฐเดี่ยว หรือควรจะเป็นมลรัฐ อาจจะตั้งค าถามว่าประเทศไทยใหญ่เกินไปหรือเปล่าที่จะใช้อ านาจ
ไปจัดการจากเหนือจรดใต้ แล้วควรจะท าอย่างไร กับเรื่องที่สอง เราคุยถึงผู้ปกครอง ว่าควรจะเป็นคนเดียวหรือ
กลุ่ม หรือคนจ านวนมาก หรือจะเป็น Philosopher King หรืออะไรก็ตามแต่ เป็นเกณฑ์ 
 ต่อมาวิธีการเข้าสู่อ านาจ เข้าสู่ระบอบ ไปเป็นผู้ปกครอง ท าอย่างไร เราเสนอทางเลือก มีการคัดเลือก สรร
หา ลากตั้ง ยึดอ านาจ หรือโหวตโดย IoT (Internet of Things) ก็ว่าไป แล้วสิ่งที่เราค านึงถึงอีกเรื่องหนึ่งคือ
ลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบริบทของพ้ืนที่ หมายถึงว่าพหุวัฒนธรรมจะต้องเป็นเรื่องที่รัฐแบบนี้ต้อง
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เข้าใจและใส่ใจ เราคิดถึงประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนกัน ชุดความเชื่อ ชาติพันธุ์วรรณนา ศาสนา และด้วยวิธีคิดชุดนี้ 
น าไปสู่การนิยมอ านาจว่า อ านาจควรมีกี่ชุด อ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์กติกาสังคมขึ้นมาใช้ร่วมกัน ควรจะเป็น
แบบไหนอย่างไร แล้วอ านาจในการตัดสินว่าใครปฏิบัติตามกติกาหรือไม่ปฏิบัติตาม ควรอยู่ที่ใคร กลุ่มเดียวกัน
หรือไม่อย่างไร พอสร้างกติกา มีคนตัดสิน บางอย่างต้องกระจายทรัพยากรที่มีอยู่น้อยนิดในสังคมให้เป็นธรรมและ
เท่าเทียมโดยวิธีการไหน อย่างไร 
 กระบวนการหรือวิธีการลักษณะนี้ น าไปสู่ข้อสรุปบางเรื่องว่า เราควรจะเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่แหละ 
แต่ว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยติงนองนอยแบบที่เป็นอยู่ แต่เป็นประชาธิปไตยที่ต้องซอยย่อยลงมาอีกชั้นหนึ่ง หมายถึง
ว่าวันนี้อาจจะไม่จ าเป็นต้องมีราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคก็อาจจะเป็นได้ แนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง
เพ่ือเปิดพ้ืนที่ทางสังคมบางเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องที่จ าเป็น เพราะถ้าสมมุติรัฐไทยแบบนี้ รัฐเดี่ยวแบบนี้จัดการ
ปัญหาได้ส าเร็จ วันนี้ก็ไม่อีรุงตุงนัง ถ้าเราตั้งโจทย์ไปไกลๆ ที่สุด มั่นคงมั่งคั่ง อาจจะยับเยินไม่ได้ยั่งยืน แต่ถ้า
เมื่อไหร่ที่ฟังรอบๆ Small is beautiful เล็กๆ แต่สวยงาม มันเบ่งบานทุกจังหวัด วันนั้นประชาชนจะก าหนดชะตา
ชีวิตของตนเองได้ 
 

 
 
ประชา: เหลือเชื่อนะครับว่าความหลากหลายของเรา ขอบต่างๆ ที่มาเจอกัน สร้างองค์ความรู้วิเศษ ทุกเรื่องที่
น าเสนอเอาไปคิดต่อ ไปท าเป็นหลักสูตร ท าเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้เลย ทุกเรื่องเป็นประโยชน์มาก 
 ผมโฆษณาคืนนี้นิดหนึ่งว่า เราจะฉายหนังเรื่อง Where to Invade Next เป็นหนังที่สะท้อนทุนนิยมแบบ
หนึ่งที่เรียกว่าทุนนิยมเพ่ือสังคมของสหภาพยุโรป เขาเอาแต่ข้อดีมาให้เราดู เขาเลือกเรื่องดีๆ มาให้เราดู เป็นหนังที่
ท าให้เราสามารถคุยกันต่อหลายๆ เรื่องได้ รวมทั้งการเปลี่ยนคุกให้เป็นโรงเรียนแบบฝรั่ง เป็นอย่างไร การดูแลเรื่อง
การศึกษาอย่างไร เขาอ้างว่าท าได้ ดูแล้ว จริงไม่จริงเรามาคุยกัน 
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พักรับประทานอาหารเย็น 
17.30 - 19.00 น 

 
ดูภาพยนตร์ Where to Invade Next 
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การอบรมวันที่สาม (10 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
09.00 น. 
เริ่มการอบรมช่วงเช้า 
 
ภาวนา 
 

 
 
ทบทวนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เม่ือวาน 
ประชา: ... ใคร่ครวญดูว่าจากการดูหนังเมื่อวาน การเรียนรู้ทั้งหมดเมื่อวานนี้ มีประเด็นอะไรที่เรารู้สึกค้างคาใจ 
อยากน าเสนอให้เพ่ือนฟัง อยากถาม ประเด็นไหนที่เราไม่เห็นด้วย อยากค้านดังๆ เราจะได้พูด เราจะใช้เวลาตอน
เช้าสนทนากันในกลุ่มใหญ่ 1 ชั่วโมง เราจะนั่งเป็นวงกลม แล้วผมจะส่งไมค์ให้ทุกคน ถึงเรามีอะไรจะพูดก็พูด ไม่มีก็
ส่งผ่านไป ฝึกพูดให้สั้น กระชับ ตรงประเด็น จะได้ช่วยกันแบ่งปันเวลาให้ทุกคนได้พูด แบ่งปันความเห็นและ
แลกเปลี่ยน 

... ช่วงแรกจะเป็นการเก็บตกจากเมื่อวาน หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการต่อไป ... ค่อยๆ หาที่นั่งของ
ตัวเอง ล้อมวงกลมเข้ามา ... 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: อาจจะพูดความรู้สึกจากสิ่งที่ดูเมื่อคืน ชอบตรงที่เขาบอกว่าเขาเก็บดอกไม้ ไม่ได้เก็บวัชพืช รู้สึกว่า
สิ่งที่รายล้อมเราอยู่มีทั้งขาวและด า บวกและลบ อยู่ที่ว่าเราจะจับจ้องตรงไหน คนที่อยู่กับเราก็เหมือนกัน อยู่ที่ว่า
เรามองหาอะไรจากเขา ยิ่งถ้าเราท างานกับเด็ก ท าอย่างไรที่เราจะท าให้เด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกสายตาได้กลับเข้า
มาในวงบ้าง การจะให้เขากลับเข้ามาคือการมีตัวตนและมองหาดอกไม้ในตัวเขาได้เจอ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: พอเรามองดูจากหนัง ตอนจบท าให้ย้อนคิดว่า จริงๆ แล้วไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบอยู่ในที่ที่ อย่าง
อเมริกาเองโน่นก็ขาดนี่ก็ขาด แต่ประเทศอ่ืนเองที่เราเห็นเขาก็ไม่ได้ดีทุกอย่าง อย่างการศึกษาก็ต้องไปดูฟินแลนด์ 
เรือนจ าเข้าไปดูที่นอร์เว จริงๆ แล้วเป็นฟินแลนด์ก็ไม่ได้ดีทุกเรื่อง นอร์เวก็ไม่ได้ดีทุกเรื่อง เราไม่ได้ต้องการความ
เพอร์เฟกตใ์นที่ท่ีหนึ่ง แต่เรามีอะไรดีแล้วอาจจะดึงเอามาใช้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ชอบการเรียนรู้แบบมีความสุข เห็นแววตาของคนที่นั่น เขามีรอยยิ้ม มีแววตาที่มีความสุข สิ่งที่
ประทับใจคือเรื่องของความจริง เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้ ในชีวิตเราย้อนกลับไปได้ เราผิดพลาด
ได้ มีสิ่งดีงามได้ เราแค่ยอมรับมัน ถ้าผิดก็แก้ แค่นั้น 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สุดท้ายแล้วทุกที่จะบอกกับคนที่ไปเก็บดอกไม้ว่า จริงๆ แล้วเขาไม่ได้เป็นคนคิด แต่อเมริกาเป็นคน
คิดแบบนี้ แล้วเขาหยิบมาท า หนูเห็นว่าทุกคนสามารถท าได้หมด คือดึงข้อดีของแต่ละคนที่มาท า และประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับแต่ละที่ จริงๆ การศึกษาแบบฟินแลนด์อาจจะไม่ได้มองกับอเมริกา แต่อะไรที่เป็นจุดแก่นกลางที่เราจะ
สามารถไปใช้ได ้
 
ผู้เข้าร่วมชาย: สิ่งที่เก็บไว้เล่นได้คือ เมื่อไหร่ที่เราเห็นคนในสังคมหรือประชาชนของเราเป็นใหญ่ และมองถึง
คุณภาพชีวิตของเขา อะไรก็เป็นไปได้ และเห็นความหวังว่า ถ้าเราเริ่มหรือตั้งใจท าอะไรจริงๆ ให้กับทุกๆ คนใน
สังคม จะมีทางท่ีเป็นไปได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนดูหนัง เชื่อว่าประเทศไทยสามารถเป็นได้ทุกด้าน มันมีข้ออ้างว่าคนไทยไม่เหมือนที่อ่ืน แต่
ลึกๆ ก็ยังเชื่อว่า ถ้าอยากลองเปลี่ยนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ หรือนโยบายที่เอ้ือให้คนเกิดพฤติกรรมแบบนั้น คิด
ว่า mindset เราก็เปลี่ยนเหมือนประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นตัวอย่างได้ 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ชอบตรงที่อเมริกาเขาเป็นเจ้าของแนวคิดหลายๆ อย่าง แต่ทุกประเทศเอามาปรับ ไม่ได้หยิบมาทุก
ประเด็น แต่มองว่าประเด็นไหนเขาให้ความส าคัญ เขาก็เอามาขยาย เอามาปฏิบัติ จนเป็นของประเทศเขาเอง ใน
หลายๆ ประเทศจะเห็นลักษณะอย่างนี้หมดเลย แต่ที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือการที่ผู้หญิงถูกเอ็มเพาเวอร์ อย่างตูนี
เซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีคลินิกส าหรับผู้หญิง คุมก าเนิดได้ ท าแท้งได้ เป็นอะไรที่ Mind blowing มาก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ชอบประเทศสโลเวเนีย อาจจะมีหลายประเทศที่ให้การศึกษาฟรี แต่ประเทศเขาจริงๆ ไม่ได้ใหญ่ที่
จะท าได้ แต่เขามองว่าการศึกษาเป็นสมบัติโลก ความรู้เป็นสิ่งที่ควรจะแบ่งปันให้กัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ที่มากระทบกับอาชีพคือจับยาเสพติดไม่ถือเป็นอาชญากรรม โปรตุเกสไม่มีการจับยาบ้า 15 ปีแล้ว 
ความเป็นมนุษย์คือแกนหลักของต ารวจ นึกย้อนตอนผมจบใหม่ๆ ตอนปี 50 ประเทศไทยเพ่ิงจะใช้มาตรการขั้น
เด็ดขาดกับเรื่องยาเสพติด ยาบ้าพุ่งไปเม็ดละ 300 ปัจจุบันเม็ดละ 20-30 เขาบอกว่า อาชญากรรมของเขาน้อย 
เราจะคาดว่ายาเสพติดไปก่อให้เกิดอาชญากรรมอย่างอ่ืน เริ่มจากผู้เสพไม่มีเงินก็ลักของ ลักของญาติไม่ได้ก็ลักของ
เพ่ือนบ้าน ก็เป็นผู้ค้ารายย่อย จนขยายเป็นผู้ค้ารายใหญ่ และมักอยู่เบื้องหลังของอาชญากรรมหลายประเภท แต่
พอฟังแนวคิดของเขากลับมองว่าไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม และแต่ละคนที่เลือกเสพ เขาก็เลือกจะมาในตัวเขาเอง 
เป็นประสบการณ์ใหม่ หลายๆ ครั้ง ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว คิดว่าที่เขาไปบุกตะลุยแสดงว่าเขาเห็นว่ายุโรปดีกว่า
อเมริกาใช่ไหม แล้วชวนคิดต่อว่า แล้วไทยจะเป็นอย่างไรต่อ ทั้งเรื่องสวัสดิการต่างๆ การจัดเก็บภาษี การศึกษา 
การรักษาพยาบาล อาหาร การลาพัก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิสตรี สิทธิผู้ต้องขัง การเรียนรู้ประวัติศา สตร์
ของชาติอย่างตรงไปตรงมา ไทยจะท าอะไรกันต่อ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ความรู้สึกเม่ือวานที่ดูหนังไป มีความสงสัยว่า กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ในแต่ละประเทศ ผ่านอะไรมา
บ้าง เพราะเขาเลือกไปเห็นดอกไม้ แต่เราจะเห็นบ้างที่เท่านั้นที่เห็นการเล่าย้อนกลับไปว่า กว่าที่เขาจะได้มาต้องมี
การประท้วง มีการสูญเสียอะไรมาบ้าง เลยสงสัยว่ากว่าที่เขาจะมาจุดนี้ เขาก็ต้องผ่านอะไรมาก่อน มีประวัติศาสตร์
อะไรเกิดขึ้นกับเขา เลยคิดว่ากว่าจะมาเป็นดอกไม้ที่เรามาดูได้ ผ่านคนที่ลงมือท าบางอย่างมาแล้ว เลยชวนให้เรา
สงสัยว่าเขาท าอะไรก่อนที่จะได้สิ่งนี้มา และย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราก าลังจะไปไหน เราจะท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ไปถึงเป้าหมายดอกไม้ที่เขาพาเราไปดูเมื่อวาน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: หลังจากดูสารคดีของไมเคิล มัวร์ ผมมีความคิดว่าจะไปยึดประเทศในยุโรปบ้าง ตั้งใจว่าจะต้อง
เดินทางไปหาทุนเรียนฟรีที่สโลเวเนียให้กับเด็กๆ และตั้งใจว่าจะไปท าโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในฟินแลนด์ 
และอีกหลายเรื่องที่ตั้งใจไว้ว่าจะยึดมา แล้วเป็นของเราที่เมืองไทย เพราะฟังๆ ดูแล้วเมืองไทยกับสหรัฐอเมริกา
คล้ายๆ กันเลยนะครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: one side ไม่ได้ fit ส าหรับทุกอย่างทุกประเทศ ทุกๆ อย่างขึ้นอยู่กับบริบทอย่างที่น้องพูดเมื่อครู่ 
ขึ้นอยู่กับว่าเราไปดูประเทศอ่ืน มี Best practice ต่างๆ แต่ไม่ใช่ Best practice ทุกอย่างเหมาะกับเรา หลายๆ 
สิ่งหลายๆ อย่างที่ตัวเองเผชิญมา ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาที่ผ่านมา ระบบการประเมินผลต่างๆ ที่เราไปรับมา 
เหมาะกับเราจริงๆ หรือเปล่า เป็นค าถาม ถามว่าเราท าอะไรได้บ้าง ตัวเองมาจากบริษัทเอกชน อาจจะท าอะไรได้
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มากกว่า ยืดหยุ่นกว่า คงจะเริ่มท าในส่วนของตัวเอง เมื่อวานที่คุยในกลุ่มความกล้าหาญทางจริยธรรม ได้เริ่มแล้ว
กบฏเล็กๆ แต่ที่องค์กรยอมรับได้ก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป เราเป็นตัวเล็กๆ ในระบบ ท าอย่างไรที่จะค่อยๆ ขยายไข่แดง
ของเราออกไปเรื่อยๆ แล้วส่งผลต่อคนอื่นๆ ที่เริ่มสะสมดอกไม้เล็กๆ เพ่ือจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: มี 3 ประเด็น เมื่อวานรู้สึกปวดหัวมากตั้งแต่เช้า รู้สึกท้อแท้กับประเทศมาก แต่ขอบคุณหนัง เพราะ
ท าให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะแก้ไขความพังพินาศ อย่างแรกที่โดนที่สุดคือเรื่องที่ท างานที่ให้พักไปกินข้าวตอนเที่ยง 
เพราะออฟฟิศตัวเองเป็นออฟฟิศที่บ้าพลังในการท างานมาก เป็น 8 ชั่วโมงที่ต้องเต็มที่ 2 ทุ่มก็ไม่ยอมกลับบ้าน ได้
มุมมองใหม่ว่าความสุขเกิดขึ้นได้  
 อย่างที่ 2 สัมผัสได้ถึงแววตาของตัวละครทุกตัวที่เขาไปสัมภาษณ์ เขาปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมนุษย์มาก 
คือเจ้านายก็พูดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้พักวันหยุด คนใส่ชุดต ารวจ พูดกันอย่างเป็นมนุษย์มากๆ แม้แต่นักโทษที่มี
ร่องรอยของการสัก การผ่านชีวิต แต่แววตาค าพูดเขาปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมนุษย์มาก เลยคิดว่าการที่เราใส่ใจกับ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ สามารถท าให้เราออกแบบการแก้ปัญหาใหม่ๆ ได ้

อย่างที่ 3 จากดอกไม้ถึงพายุ เห็นจากภาพเมื่อวาน โดยเฉพาะที่เขาเล่าว่า มีคนหนึ่งมาเคาะก าแพงแล้ว 
จากคนหนึ่งขยายขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกว่าประเทศเราต้องการการขับเคลื่อนแบบนี้ จากคนเล็กๆ ต้องออกมารวมกันเพ่ือ
ท าเพ่ือสังคมได้แล้ว ตอนนี้มีความรู้สึกไม่กล้ามานาน อยู่กับความกลัวมานาน ถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มจากเล็ก คนที่
เคลื่อนเขาก็กลัวนะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ชอบอันแรกเลยที่ใส่ชุดบิกินี่ มันท าให้สะท้อนถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์เหมือนกัน คือท าอะไรก็
ท าเต็มที่ ฉะนั้นในเรื่องของการพักผ่อนและการเจริญสติแบบที่อาจารย์น าพาเม่ือเช้า ท าให้เติมพลัง ชาร์จแบตไม่ใช่
กับคนในองค์กร แต่เริ่มต้นให้กับตัวเองก่อน เตือนตัวเองว่าอย่าลืมสร้างสมดุลให้กับตัวเองด้วย ท างานจนหลงลืม
อะไรไปหรือเปล่า 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ทุกแนวคิดท่ีเกิดในสหรัฐอเมริกาแล้วไปเติบโตในแต่ละประเทศได้ดี ประเทศไทยก็มีบางส่วนที่เอา
ของอเมริกามา ท าให้นึกย้อนไปว่าประเทศไทยก็มีอะไรที่เป็นตัวเองที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งเราควรจะหยิบเอาความเป็นไทย
ความที่คนไทยคิดออกมา แล้วใช้ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เราไม่จ าเป็นต้องน าแบบใครมาท าก็ได้ เหมือนที่
ประเทศไทยท าอยู่คือประเทศนั้นมีอะไรดีๆ หยิบโดยไม่รู้ว่าเหมาะกับเราหรือเปล่า ท าให้หนูมองย้อนกลับไปใน
ตัวเองว่า ตัวเราเองก็มีอะไรดีแค่เราหยิบมาใช้และท างานกับสังคม ท าให้สังคมกระเพ่ือมไป แล้วหนูคิดว่าทุกคน
น่าจะมีพลังในการขับเคลื่อน หยิบในสิ่งที่ตนเองมีข้อดี และคนที่รู้ที่สุดน่าจะเป็นตัวเรา หยิบมาเพ่ือท าให้สังคมเกิด
ความกระเพ่ือมขยายใหญ่ขึ้นไป 
 
หยก ชอบประเด็นเรื่องอาหารที่ดี ทุกประเทศหลายๆ ประเทศจะเห็นระบบการดูแลสุขภาพที่ดี มีวันหยุดพักผ่อน
และเขาบอกว่าคือการลงทุนระยะยาว ไม่ที่เราใช้ชีวิตทุกวันนี้คือเราท างาน แล้วไม่มีเวลาพักผ่อน พอป่วยก็เป็น
หนักเลยทีเดียว เลยกลับมาดูเรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร เพราะมีหลายคนมากที่ชอบ
มาบอกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือ การที่เรามีเวลาท างานและมีเวลาพักผ่อนด้วย 
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ผู้เข้าร่วมชาย: จากหนังเมือ่วาน เขาเอาผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ทุกเรื่องคงมีหักเหหรือจุดเปลี่ยน เลย
นึกถึงที่เราแบ่งปันกันช่วงบ่ายเมื่อวาน กลุ่มที่เป็นความเหลื่อมล้ าคือเร่งให้พัง สิ่งที่เราท าทุกวันคือเราน่าจะต้องท า
อะไรบางอย่างที่ไปเร่งปฏิกิริยาจริงๆ เราท างานทุกอย่าง เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เราอาจจะต้องแอ็คชั่น
บางอย่างให้มากขึ้นเพ่ือไปสู่จุดที่จะ turning point ให้เร็วขึ้นหรือเปล่า ซึ่งอาจจะมาจากงานเล็กๆ ที่เราท าและ
อาจจะต้องมีศิลปะนิดหนึ่งว่า การพังจะท าแบบเข้มข้นอย่างไร ไม่ใช่การไปกราดยิง แต่พังแบบไหนที่เกิดผลกระทบ  

อีกกลุ่มหนึ่งเรื่องจิตวิญญาณของกาลเวลา เป็นยุคที่มีความสุดโต่งเยอะ พอพังแล้วจะเกิดความสมดุล ถาม
ว่าถ้ามองไปสิ่งที่เขาท ามา ที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้ว พอไปสักพักอาจจะต้องย้อนกลับมาหรือเปล่า เป็นวัฏจักรมองไป
ระยะยาว และท าวันนี้ให้ดีที่สุดเพ่ือให้ การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดช้าหรือเร็ว ต้องมีการกระท าขึ้นมาถึงจะไปอยู่
การเปลี่ยนแปลงได ้
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมชอบหลายประเด็น แต่อยากจะแบ่งปัน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ผมไม่ได้สัมผัสได้เลยว่า ไม
เคิล มัวร์ พิธีกรเขาชังชาติเขา เรื่องนี้ชัดมาก เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไม่ดีในประเทศ ไม่เท่ากับการชังชาติ เขา
สามารถพูดได้ว่าอเมริกามีข้อเสีย 1 2 3 4 5 แล้วเขาอยากจะไป Invade Next เอาจากที่อ่ืนมาเพ่ือแก้เรื่องนี้ 
เพ่ือให้คนในประเทศสามารถดีกว่านี้ได้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากและสังคมไทยก าลังหลงกับเรื่องนี้เยอะมาก 
เป็นวาทกรรมใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้กับมัน และเราก็ต้องไม่กลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์มัน ในสิ่งที่ไม่ดี เพียงเพราะว่า
เราไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนชังชาติ 
 อย่างที่ 2 คือ ในประเทศเยอรมัน ประเทศที่เขาผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง ในแง่ของการที่คนในประเทศมี
ความคลั่งอะไรบางอย่างร่วมอย่างมหาศาล จนความคลั่งนั้นไปลดทอนความเป็นมนุษย์ของสิ่งต่างๆ มากมาย แล้ว
ในวันที่เขาก้าวเข้ามาได้ เขากล้าที่จะยอมรับมันอย่างเปิดเผยและอย่างจริงใจกับความผิดพลาดนั้นๆ และรู้สึกว่า
ตัวเองจะรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นได้อย่างไรบ้างก็จะท า แต่เขาไม่ไปลดทอนคุณค่าของคนในปัจจุบันด้วย หมายความว่า
ความรู้สึกผิดของเขาไม่ไปลดทอนหรือท าให้คนในประเทศของเขาซึมเศร้า คนในประเทศของเขาเพียงมีสิทธิ์จะมี
ความสุขอยู่และสามารถท าบางอย่างเพ่ือจะชดเชยกับบางเรื่องได้ หรือเรียนรู้กับบางเรื่องได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: คล้ายกันเรื่องของกระบวนการจดจ าความเจ็บปวดของคนที่อยู่ในเยอรมัน สิ่งที่เยอรมันเขา
พยายามจะสอนเด็กรุ่นใหม่คือเราไม่ได้ดีไปทุกเรื่อง เรามีเรื่องที่เราก็ท าแย่ ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกๆ ที่เราควรจะ
ยอมรับกับตัวเราและสังคมเราว่า ชนชาติเราเคยท าเรื่องที่เคยแย่ส าหรับคนที่อ่ืน จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดี ไม่ได้
หมายความว่าเราจะเป็นคนแย่ แต่เราจะได้ก้าวเพ่ือพัฒนาและก้าวต่อไปเพ่ือเป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้น ท าให้เราเห็นว่า
คนอ่ืนเป็นมนุษย์และเราก็ย้อนกลับมาว่าเราเป็นมนุษย์ที่ท าได้ทั้งผิดและถูก เราเคยผิดพลาดและเราจะแก้ไขใน
อนาคตสิ่งส าคัญ เพ่ือรับผิดชอบต่อมนุษย์โลก สิ่งส าคัญคือเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ดีไปซะทุกเรื่อง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ของผมมี 2 ประเด็น อันแรกตั้งค าถามว่า ถ้าไมเคิล มัวร์ ยึดบ้านเรา มีอะไรบ้างที่เขาจะมายึดบ้าน
เรา อย่างที่ 2 สนใจเรื่องท าน้อยได้มาก อย่างโรงเรียนในฟินแลนด์หรือหลายที่เขาเรียนกันวันละ 3-4 ชั่วโมง 
เรียกว่าเป็นการคืนเด็กให้ไปใช้ชีวิตในชุมชน แต่มองบ้านเรา ต้องสอนเยอะๆ เพราะมันจะเอาเวลาไปเล่นเกม จะ
เอาเวลาไปมั่วสุมยาเสพติด แต่บ้านเราก็ไม่ปลอดภัยจริงๆ เพราะช่วงปิดเทอม อย่างที่ป้ามลบอก เวลาที่เอาไปใช้
ไหลไปอีกมุมหนึ่งได้แน่ๆ แสดงว่าไม่ได้ท าแค่ในระบบโรงเรียน แต่ท าสิ่งแวดล้อมหรือท าให้ครูกับชุมชนไว้ใจกัน



 

หน้า 108 / 141 
 
 

จริงๆ เชื่อมโยงหลายมิติมาก กับเรื่องพักผ่อน mindset กลับกันหมด เลยอยู่กับวิธีคิดกับการให้ค่าจริงๆ ว่า คนใน
ชุมชนหรือรัฐบาลนั้นให้ค่าหรือมองประเด็นนี้อย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จริงๆ ดูหนังเรื่องนี้มาหลายรอบ ทุกครั้งจะได้อะไรที่ต่างจากแต่ละครั้ง เมื่อคืนผมชอบช่วงท้ายๆ ที่
เขาถามคุณผู้หญิงคนนั้นว่า มีอะไรที่อยากจะฝากไปที่คนอเมริกันไหม ผมชอบโมเมนต์ของการที่เขาบอกว่าฉันจะ
ไม่ย้ายไปอยู่อเมริกา คือมันมีความเป็นปกติในวิธีการมอง ไม่ได้ถูกท าเหมือนว่าสิ่งที่พวกเราท าพิเศษ ตอนสมัยที่ถูก
ค้นพบว่าประเทศที่มีความน่าสนใจทางการศึกษา คนในประเทศก็งง เพราะเป็นเรื่องปกติ เขาไม่ได้รู้สึกว่าฉันท า
อะไรพิเศษ ฉันช่วยเหลือเด็กและเยาวชน คือเป็นเรื่องที่ควรต้องท า เหมือนเราออกจากบ้านต้องใส่รองเท้าไม่ต้อง
คิดกับมัน ไม่ต้องมานั่งบอก ไม่ต้องมานั่งปกป้องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องท าควรท า แต่เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนมองว่าเป็น
เรื่องของการรับผิดชอบ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสมมานาน ตอนผมไปดูงานฟินแลนด์เขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการ
สร้างวิธีคิดวิธีการมองโลกแบบนี้นานพอสมควร 

มองย้อนกลับมาที่บ้านแล้ว คิดว่าโจทย์ที่ยากของบ้านเรา สังคมมีความซับซ้อนมากกว่าสมัยที่ประเทศใน
แถบยุโรปที่เขาเริ่มค่อยๆ เปลี่ยน mindset ของคนในช่วงเวลานั้น สังคมมีความซับซ้อนน้อยกว่าในปัจจุบัน บ้าน
เรา พอต้องการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยน mindset เราจะพบว่าเราจะเจอตอหลายเรื่องมาก ในลักษณะของการที่เป็น
โจทย์ที่ยาก แต่เราต้องท างานต่อไป ท าเท่าที่เราสามารถท าได้ เรายอมแพ้ไม่ได้ เข้าใจว่าท าไมตอนเช้าถึงปวดหัว 
เพราะแทบจะไม่เห็นทางออกได้เลย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับก่อน ว่าการเปลี่ยนแบบพลิกประเทศ ตอบ
ตรงๆ ว่าเป็นไปไม่ได้แล้ว แต่เราท าได้ในขนาดที่เราสามารถเอ้ือมมือไปถึงและเราสามารถโอบได้ แล้วมันจะขยาย
ไปเอง แต่อย่าพยายามเปลี่ยนทั้งระบบเพราะเราจะเหนื่อยกับมันเกินไปแล้ว ยากที่จะท าสเกลนั้นได้แล้ว ดีใจที่มี
กลุ่มแบบนี้และอีกหลายๆ กลุ่มที่ก าลังเกิดขึ้นซึ่งเป็นทางรอดของสังคมในประเทศ ที่เราเปลี่ยนจากขนาดเล็กๆ 
แล้วให้ไปกับเปลี่ยนของมันเอง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: มองคล้ายๆ สอญอ แต่เป็นอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราต้องส่งคนไทยสักคนออกไปยึดอะไรแถวๆ นี้ เราจะ
ไปแถวไหนดีแล้วจะได้อะไรกลับมา มีหลายๆ ที่เขาเอาของเราไปท าแล้วดี แต่เราเองไม่รู้หรอกว่า เขาเอาของเราไป
ท าแล้วดี นี่คือมุมมองหนึ่ง อีกมุมมองหนึ่ง ผมชอบผู้หญิงคนสุดท้ายเหมือนกัน แต่ชอบในค าพูดหรือประโยคที่ว่า
คุณเพิกเฉยได้อย่างไร ย้อนกลับมาเมื่อวานที่เราพูดเรื่องแปลงดอกไม้ของใครก็ดูแลกันไป และในขณะที่เราอยู่ใน
ระบบการศึกษาทั้งหมด แล้วเราเพิกเฉยกับแปลงดอกไม้ข้างๆ ที่ดูไม่สวยเท่าไหร่ได้อย่างไร ย้อนกลับไปวันแรกที่ 
อ.ประชาพูด วันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เรามาแล้วได้ความรู้ไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือคอนเน็กชั่น ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี
มาก และเราจะไม่เพิกเฉยต่อแปลงดอกไม้ข้างๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกันได้ 

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากตอบ จริงๆ อยากตอบส่วนตัว แต่ถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อวงกว้างได้ก็อยากจะพูด คือ
เรื่องที่มีน้องถามเรื่องทุนการศึกษาเมื่อวาน จริงๆ เรามีค าตอบอยู่แล้วว่า ทุนการศึกษาไม่ใช่ค าตอบเดียวที่เด็กจะ
อยู่ในระบบ ผมเคยคุยกับคนระดับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามา แล้วเขาเอาตัวเลขมาโชว์ แล้วเขาคิดว่า ถ้าเรามีคน
ประมาณขนาดนี้ ปลายทางก็น่าจะมีคนประมาณนี้ เข้าสู่ระบบการศึกษา จบระบบการศึกษา ไม่ควรจะหายไป
ระหว่างทาง ยกตัวเลขมาเยอะแยะมากมาย ท าให้ผมนึกถึงเรื่องที่ผมไปท างานกับทางสิงคโปร์ เขาบอกว่าเด็ก
สิงคโปร์ทุกคนที่มาท างานกับผมคือทรัพยากรของชาติอย่างเดียวที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นเขาต้องท าตัวให้ดีที่สุดเก่งที่สุด
เลิศที่สุด แต่ผมมองย้อนกลับไปว่าถ้าแนวคิดของรัฐมนตรีคนนั้นคิดว่า ทรัพยากรมนุษย์ของชาติทั้งหมด คือ
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ทรัพยากรอย่างเดียวที่ประเทศไทยมี ใช่หรือเปล่า ประเทศไทยเรายังมีทรัพยากรอ่ืนอีกเยอะแยะมากมาย ถ้าจะ
หลุดหายไประหว่างทางได้ ท าอย่างไรให้เขาสามารถใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ในชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ผมคิดว่าการให้
ทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบได้ คงต้องช่วยๆ กันต่อไป ยังมีอีกหลาย
แปลงที่ช่วยกันได้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เมื่อวานไม่ใช่ครั้งแรกที่ดู แต่ไม่เคยดูตั้งแต่ต้นจนจบ เคยแต่ดูเป็นประเด็นต่างๆ สิ่งที่ผมเห็น
ภาพรวมเม่ือวานมี 2 อย่าง คือย้อนกลับไปกลุ่มตัวเองเม่ือวานเรื่องจิตวิญญาณของกาลเวลา มันคือการรักษาสมดุล
ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ ในวังวนช่วงนี้ กระแสธารในช่วงนี้กันอย่างไรดี อีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กันคือการไม่นิ่งเฉย คือการ
มองความเป็นมนุษย์ของเราทุกคน เพราะเป็นเรื่องของมนุษย์ ท าอย่างไรถึงจะรักษาสมดุลได้ ไม่ว่าจะเป็นสมดุล
ของการเรียนรู้ สมดุลของการอยู่ร่วมกัน สมดุลของการท างาน จริงๆ แค่นั้นเอง 

แล้วยังที่ พ่ีคนก่อนบอกว่าเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ไม่ได้ แต่ค่อยๆ ท าได้ เริ่มจากตัวเราแล้วค่อยๆ 
กระเพ่ือมไปด้วยกัน หลายๆ สิ่งในประเทศที่เราค่อยๆ มอง เราจะรู้สึกว่าค่อยๆ เปลี่ยน ถึงเราจะมองว่ามัน
เปลี่ยนไปตามกระแส เราแค่อย่าไปมองว่าเปลี่ยนเป็นไปตามกระแสในเชิงลบ เราน่าจะมองจุดดีมากกว่าว่ามัน
ค่อยๆ เปลี่ยน อาจจะไปทีละเล็กทีละน้อย แต่ค่อยๆ เปลี่ยนมุมมองตรงนี้ ค่อยๆ ไป และเรื่อง mindset ของการ
มองคนเป็นคนด้วยกัน ผมคิดว่าเปลี่ยนไม่ยาก แต่ต้องค่อยๆ ท า แค่นั้นเอง และเรื่องกระแสของการรักษาสมดุล 
ถ้าเราท าให้เป็นปกติ จะเป็นการใส่ใจกันและกัน ก็จะไม่เกิดการนิ่งเฉย ถ้าเรารู้สึกว่าท าไมต้องเป็นอย่างนี้ ท าไม
ต้องหนักขนาดนี้ เมื่อเกิดการตั้งค าถามจากวงเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนกระเพ่ือมไปในวงกว้าง สิ่งนี้จะเป็นกระแสหนึ่งใน
กระแสธารที่ก าลังไหลไปของประเทศเรา 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เมื่อคืนพอดูแล้วมีประเด็นคาใจ รู้สึกว่าไม่ใช่สารคดีที่ท าเสร็จเมื่อเดือนที่แล้ว ผ่านมานานแล้ว คิด
ว่ามีหลายคนรับรู้ปัญหาเหล่านี้ และผมเชื่อว่าพอมองภาพใหญ่ หลายๆ คนพยายามผลักดันให้การแก้ปัญหาพวกนี้
เป็นนโยบายของภาครัฐ ให้รัฐใส่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องการศึกษา แรงงาน ระบบเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ เมื่อสักครู่
อาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่า พอลงไปลึกๆ แล้วจะเจอตอ ในเมืองไทยมีสักกี่ตอที่ท าให้เรื่องนี้ขับเคลื่อนไม่ได้ อย่างหนึ่ง
ที่ผมเชื่อมาตลอด คือในประเทศของเรามีคนเก่งๆ เยอะมากๆ ท าไมเราถึงยังต้องเผชิญปัญหาแบบนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
อะไรเป็นรากท่ีท าให้เราไม่สามารถจะขับเคลื่อน ในเมื่อเรารับรู้ว่าสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในเพ่ือนบ้าน ในประเทศของเรา ใน
โลกมีอะไรบ้าง แล้วท าไมถึงท าให้เกิดข้ึนจริงไม่ได ้

รับรู้ว่าคงเป็นเหตุใดมากเกินกว่าที่ตัวผมเองจะเข้าไปผลักดันเชิงนโยบายขนาดนั้นได้ ย้อนกลับมามองว่า
แล้วสิ่งที่เราท าได้จริงๆ คืออะไร ต้องกลับไปท างานในส่วนเล็กๆ ของตัวเอง คงต้องเริ่มจากตรงนี้แหละ ถ้าในเมื่อ
ผลักภาพใหญ่ไม่ได้แล้ว คงมีก าแพงบางอย่างที่เรายังคงทะลุไม่ได้ อ านาจเอย ทุนเอย คงต้องเริ่มจากจุดของเราใน
เมื่อสิ่งที่เราก าลังดู เป็นทรัพยากรมนุษย์เหมือนกัน เราอาจจะต้องลงแรงเพ่ิมขึ้นเวลาเพ่ิมขึ้น เผื่อว่าวันหนึ่งดอกไม้
ของเราจะขยับขยายไปอยู่ในพ้ืนที่ที่มีอ านาจเพ่ิมขึ้นบ้าง แล้วอาจจะมีคอนเซ็ปต์ไอเดียดีๆ ที่ค่อยๆ โตไปบ้าง คง
ต้องกลับไปท างานต่อไป แต่ยังคงมีความหวังว่าวันหนึ่งเมื่อดอกเล็กๆ กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้และมีความคิดที่
แข็งแรงในเชิงที่ดีมากพอ อาจจะผลักภาพรวม ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นนโยบายของชาติจะขับได้ง่ายมาก แต่
จะขับไปได้ต่อเมื่อฐานข้างล่างพร้อม นโยบายดีขนาดไหนถ้าฐานข้างล่างไม่พร้อมก็ไปต่อไม่ได้จริงๆ ความคายังคง
อยู่ แต่ยังมีความหวัง 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ผมมองเห็นอนาคต อดีต และปัจจุบันที่เราท าอยู่ อนาคตผมเห็นประเทศที่เอาทุกอย่างมารวมแบบ
นี้ จะดีแบบไหนนะถ้าเอาทุกอย่างมารวมกัน หรือย้อนกลับไปในอดีตว่าหรือประเทศไทยเคยเป็นอย่างนี้มาก่อน ที่
เรียนน้อยๆ อยู่กับวัด กลับไปกินข้าวบ้าน ท างานใกล้พ้ืนที่ หรือประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาก่อน แต่มองปัจจุบันเรา
ไปเอาเปลือกของเขามา แล้วมากิน เสร็จแล้วบ่นเขาว่าไม่ดี แล้วทิ้งแกนของเขาไป ซึ่งแกนนั้นมีเมล็ดอยู่ เราไม่เคย
เอาแกนของแอปเปิลมาดูว่า ท าอย่างไรถึงจะปลูกในประเทศเราได้ เหมือนกับเรื่องต่างๆ ประเทศไทยมีหมดเลย ไม่
ว่าจะเป็นอาการกลางวัน กินเสร็จแล้วก็บ่นๆ กัน แต่ไม่เคยมาปรับใช้กับของเราจริงๆ ว่าท าได้อย่างไร เรื่อง O-net 
เรื่องอะไรมีหมดที่พยายามท ากันอยู่ แต่แกนจริงๆ เราไม่ค่อยคุยกัน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เมื่อวานที่ได้ฟังทั้งวัน สิ่งที่ได้เห็นคือจริงๆ แล้วถ้าเราจะท างานในมิติต่างๆ เราควรจะนึกถึงเรื่อง
การเคารพความเป็นมนุษย์ของเราและความเป็นมนุษย์ของคนอ่ืน นี่คือพ้ืนฐาน จากการดูหนังท าให้ตัวเองเข้าใจว่า 
จริงๆ แล้วเวลาเราจะท าอะไร งานอะไร ถ้าเรานึกถึงคือเรื่องภายใน จริงๆ มนุษย์ต้องการแค่เรื่องสุขภาวะ การใช้
ชีวิตความสุขในการใช้ชีวิต เรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ และเรื่องของการศึกษาที่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะเท่าเทียมกัน 
ขณะเดียวกันเรื่องภายนอก สิ่งที่มนุษย์ต้องการคือเรื่องความเคารพสิทธิ์ความเป็นมนุษย์และความยุติธรรม เมื่อคืน
เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เราเลยคิดว่าไม่ว่าเราจะท าอะไร ถ้าเรายึดแกนตรงนี้ ในเรื่องสุขภาวะ
และเรื่องความยุติธรรม เคารพสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ คิดว่าน่าจะส าเร็จและท าให้ตัวเองได้ค าตอบแล้วว่า จะท าอะไร
ต่อไป 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จริงๆ แล้วพระเอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอเมริกา พระเอกการเลียนแบบของโลกคือจีน จีนสอนคนของ
เขาว่าการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบเลียนแบบ เพ่ือพัฒนาการรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตของประชากรของเขา 
คนของจีนที่ไปต่างประเทศ ไปปักธงแล้วเลียนแบบสิ่งต่างๆ มาพัฒนาเมืองจีน จีนถึงก้าวกระโดดไปได้เร็วมาก จีนมี
สองความเชื่ออยู่ 2 ส่วนคือ 1. เชื่อผู้รู้ 2. เชื่องานวิจัย ถ้าผมจะใช้รถสักคัน ผมไปถามผู้รู้ว่าใช้รถอะไร ผู้รู้บอกว่าใช้
รถยุโรปเพราะยุโรปเขาวิจัยรถมาดี คนจีนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้รถยุโรป แต่ชาตินิยมก็มี เขาพูดมาค าหนึ่งว่ า ถ้า
มีการชะลอหยุดการพัฒนาประเทศสักสิบกว่าปี เขาไล่ทันมา ความเชื่อหลายอย่างที่ถูกสนับสนุน เช่น เรื่องความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาความเหลื่อมล้ าของเขาไม่ใช่เด็กพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วเด็กจะด้อยโอกาส เด็กจีนที่พ่อแม่หย่าร้าง
กัน เป็นเด็กที่ได้รับโอกาสมากสุด จนเด็กสูญเสียความสมดุลของชีวิตไป รัฐรุมรักเด็กคนนี้ จีนเลยเปลี่ยนใหม่ว่า 
เด็กก าพร้าที่ได้รับโอกาสแบบนี้ ต้องเป็นผู้ให้ ให้คนอ่ืนให้มาก เพราะรัฐให้เขามากแล้วจนเกินจนวิจัยว่าเกิดความ
เสียหายต่อเขา  

ถ้าจีนมาเมืองไทย เรามีงานวิจัยที่จะน าเสนอในเมืองจีน ผมสังเกตว่าเมื่อไหร่เรากล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ 
9 คนจีนจะมาฟัง ถ้าเก่ียวกับเรื่องการทรงงานของในหลวง เพราะเขาศรัทธาในหลวงของเราเป็นพิเศษ อย่างอ่ืนผม
มองว่าค่อนข้างยาก แต่ผมมองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างส าคัญ คิดว่าพอจะเป็นความคิดในการแลกเปลี่ยนได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เรื่องที่รู้สึกได้กับตัวเองมากที่สุดคือ สิ่งที่ประเทศลงทุนกับเรื่องความเป็นมนุษย์ของคน เป็นเรื่อง
ส าคัญ เคารพความเป็นมนุษย์ของเด็กที่ต้องเล่น เคารพความเป็นมนุษย์ของคนที่ต้องใช้เวลาพักผ่อน เคารพความ
เป็นมนุษย์ของคนกระท าผิดที่มีสิทธิเสรีภาพ รู้สึกว่าการเคารพความเป็นมนุษย์บ่มเพาะตัวตนที่ท าให้เกิดพลังของ
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คนที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นว่าท าให้คนที่เป็นผู้น าเคารพความเป็นมนุษย์ของตัวเอง พอท าผิดก็ยอมที่
จะออกจากต าแหน่ง หัวหน้างานก็เคารพความเป็นมนุษย์ของลูกน้อง ประชาชนทั่วไปก็เคารพความเป็นมนุษย์และ
สิทธิ์ของตัวเองจนลุกขึ้นมาเรียกร้อง เราไม่ค่อยบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้กับเด็กกับคนในประเทศเรา เหมือนเราไม่ค่อย
เห็นความเป็นมนุษย์ของตัวเรา เราท างานในระบบ เราท างานเหมือนเครื่องจักรที่ต้องไป โรงเรียนก็เดินตามนั้น เรา
แทบจะไม่รู้สึกว่าเรามีพลังพอ คุณค่าพอ เลยอยู่แบบเฉยเมย Apathy  

ชอบประโยคท่ีผู้หญิงพูด ประโยคสุดท้ายว่าคุณทนได้อย่างไรและเป็นค าถามที่ถามตัวเองตลอดว่าประเทศ
เราเหลื่อมล้ ามาก คนเหล่านี้ทนได้อย่างไรที่โพสต์ภาพไปเที่ยวรีสอร์ตคืนละ 7 แสน แต่ขณะที่มีคนไม่มีเงินท าศพ
เวลาแม่ตาย ต้องเข็นรถมา มีคนฆ่าตัวตาย 4 คนใน 5 คน มันทนกันได้อย่างไรที่จะอยู่กับสังคมที่คนรอบตัวเราเป็น
อย่างนี้ แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขดี อยู่ได้ เลยรู้สึกว่าการสร้าง Empathy การสร้างความเข้าใจความเป็น
มนุษย์ส าหรับเด็กและคนที่จะเติบโตไป เป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นเรื่องที่ท าให้เรารู้ว่าคนทุกคนมีความต้องการ
เหมือนเรา ไม่ว่าจะจนรวย ศาสนาต่าง เพศต่าง และจะท าให้คนเหล่านี้อยากจะลุกขึ้นมาท าอะไรเพ่ือเข้าใจความ
เป็นมนุษย์ของคนอ่ืน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จริงๆ คุยยากข้ึนทุกตอน ผมมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าให้คัดใครออกก่อนว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ คัด
ออกยากมากจริงๆ ใครคุยหลังๆ จะยากขึ้นทุกที ในความคิดของผม ผมดูหนังเมื่อคืนไม่รู้เรื่อง ผมสงสัยว่าตาคนนั้น
กล้าดีอย่างไรมาท าแบบนั้น ถ้าค าถามเป็นแบบนั้น อาจจะคิดได้ 2 แนว นายคนนี้เป็นอนาธิปัตย์ เป็นพวกไม่เอารัฐ 
ก าลังประท้วง ก าลังผลิตซ้ าความเชื่อบางอย่างว่า รัฐไร้คุณค่า สร้างกลไก กับดัก สร้างระเบียบวิธีการลากคนเข้าสู่
กล่องแห่งความหมายที่ต้องการสร้างขึ้น 

แต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อส่วนนั้นเท่าไหร่ พอมาในส่วนที่ 2 ผมก าลังเชื่อว่า ตาคนนี้ถูกส่งมาผลิตซ้ าความเป็นเจ้า
โลกของอเมริกา หลายๆ ค าพูดหลายๆ วิธีคิดยืนยันว่าที่เกิดขึ้นที่นอร์เว การพิพากษาคดีต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีพัฒนา
มาจากอเมริกา แล้วพาไปสู่ความส าเร็จที่คนเอาแนวคิดทฤษฎีและวิธีกาของอเมริกาในสมัยเก่าๆ ใช้แล้วได้ผลเอา
ไปยืนยัน วิธีคิดลักษณะนี้เขาเข้ามาท ากับคนไทยตั้งแต่ พ .ศ. 2490 กระบวนทัศน์ที่เขาเอามา mindset ที่เขาเอา
มาพัฒนาระบบเราเรียกว่า Westernization ภาวะทันสมัยนิยมหรือท าให้เป็นตะวันตก แล้วพยายามยัดเยียดวิธีคิด 
วิธีการ หรือแนวคิดทั้งหมด ให้เป็นไปตามนั้นเหมือนเดิม อย่างเช่น ไปดูระบบการศึกษา ก าลังจะตีความและให้
ความหมายว่าอะคาเดมี่เป็นทุกอย่างของการเรียนรู้ หรือวิธีการหาความรู้ ไม่ใช่ การศึกษามีหลายระบบ เช่น การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน อะคาเดมี่เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในหลายๆ ทาง แต่กลับยัดเยียดและ
ตีความให้ความหมายเบี่ยงเบนไปหลายประเด็นที่เข้าใจไม่ได้ และที่ส าคัญผมคิดว่าการน าเสนอวัฒนธรรมของตา
อ้วนคนนี้ เป็นวิธีคิดเชิงซ้อน ที่ไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมาให้คนเห็นแล้ววิพากษ์บ้านเมืองตัวเอง แต่เป็นการผลิตซ้ า
ความเชื่อบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นมา อเมริกาคือต้นต ารับของระบบคิดหลายเรื่อง ซึ่งไม่จริง เช่น วิธีคิดเสรีนิยม
อาจจะเกิดในฝรั่งเศสก็ได้ อเมริกาไปลอกแบบมา ผมไม่เห็นนักคิดอเมริกาสมัยใหม่ที่น าไปสู่การครอบโลกได้ และ
สุดท้ายผมอยากจะมองว่า เราก าลังติดกับดักสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Education hegemony การครอบง าความคิด
ทางการศึกษาโดยไม่ตั้งค าถามอะไรเลย ถูกชี้น าไปหมดเลย ใช้ Scientific method ใช้ความคิดในยุคพฤติกรรม
นิยม เป็นพลังในการอธิบายเรื่องบางเรื่อง แล้วกดทับศาลอื่นๆ หมด หมอต าแย หมอกระดูก หมอเส้น วิธีคิดนางไม้ 
นางตานี หายสาบสุญไปจากระบบการศึกษาไทย ทั้งๆ ที่วันนี้ สตีเฟน ฮอว์กิง ฟริตจ๊อฟ คราปา หันมาสมาทานวิธี
คิดแบบตะวันออก ลองย้อนแย้งและตั้งค าถามเชิงซ้อนและคิดวิพากษ์กันดูนะครับ 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ส าหรับผมที่เห็นจากวีดีโอ แล้วกลับมาย้อนคิดกับตัวเรา บ้านเรายังอยู่ในยุคอุตสาหกรรม เหมือน
ฟีดคนเพ่ือไปสนับสนุนโรงงาน เห็นภาพบางอย่างว่าตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงบางส่วนแล้ว อีก 10 ปีเราน่าจะเห็น
ภาพที่ชัดขึ้น เห็นภาพสะเทือนใจอย่างหนึ่งคือเรื่องของคุก อยากจะร้องไห้เลยว่า ความเป็นคนของอเมริกากับคนที่
อยู่ในนอร์เว เขาให้คุณค่าต่างกันมาก เราไปสนใจเรื่องของวัตถุมากเกินไป เรื่องของเงิน ตอนผมไปอเมริกาทุกอย่าง
คือเงิน จนทุกคนเหมือนไม่มีคุณค่า เราจงกลับมาย้อนคิดว่าความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหน สิทธิที่คนควรจะมีคืออะไร 
อาหารที่สมบูรณ์ ความสุขที่ควรจะได้ หรือแม้แต่การศึกษาท่ีทุกคนควรจะเท่าเทียมกันคืออะไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งที่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรได้ แต่เรื่องนี้ ตอนแรกแอบหงุดหงิดใจเรื่องชื่อภาษาไทยนิดหนึ่ง แต่พอ
ผ่านไปได้ เรารู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องความขี้เล่น แต่เป็นตลกร้ายที่ตบหน้ามาก มีสิ่งที่ตัวเองประทับใจคือ เวลาที่
อเมริกาพูดถึงโลกของมุสลิม เราอยากจะรู้ว่าเขาพูดอย่างไร แต่วิธีการเล่า เขาเลือกดี เลือกที่จะท าให้ดอกไม้ในที่
เล็กๆ กระเพ่ือม ฝนเป็นมุสลิม มีค าถามเยอะมาก และถามจากผู้รู้ บางทีจะได้อีกอันหนึ่ง ยิ่งถามเยอะยิ่งหงุดหงิด
เยอะ แต่สิ่งที่เขาเปิดภาพด้วยคลินิกปรึกษาเรื่องเพศ พูดเรื่องการควบคุม ถุงยางอนามัย การท าแท้ง มันคือสิ่งที่เรา
อยากได้ยิน แต่ไม่เคยมีผู้ชายที่เราไปถามพูดเรื่องนี้ อยู่ดีๆ สั่น แล้วเวลาเล่าไปๆ เขาพูดเรื่องการที่ผู้หญิงลุกขึ้นมา
เรียกร้องความเท่าเทียมและยุติธรรม เราว่าดี ปกติเราคิดว่าคนที่พูดเรื่องนี้เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ภาพที่ตัดไปเป็น
ผู้หญิงมุสลิมที่อายุเยอะ คนรุ่นใหม่ไม่เกี่ยวกับช่วงวัย แต่เกี่ยวกับมนุษย์ และไม่ใช่เรื่องผู้หญิงด้วย เพราะใน
กระบวนเราเห็นผู้ชาย ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ทนเวลาเห็นความอยุติธรรม เราร่วมไปด้วยกัน แล้วคนที่ส่งเสียงดัง คือ
คนที่อยู่ในสถานะที่ถูกกดขี่แล้วเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่ากูจะไม่เอาแล้ว โคตรมีพลัง รู้สึกว่าดอกไม้กระเพ่ือมมาก 
เพราะไม่เคยมีใครเล่าในมุมนี้ อันนี้ดี เล่าในสิ่งที่เราอาจจะเห็นในสื่อทั่วๆ ไป แต่มุมนี้ เรารู้สึกว่าดอกไม้ทุกดอกบาง
ทีก็รอเวลา ถ้าเจอจังหวะที่ดี 

สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเขาพยายามบอกว่าสิ่งนี้อเมริกาก็คิดมา เรารู้สึกว่าทฤษฎีก็เป็นอย่างหนึ่งที่ตั้งไว้ แต่
สุดท้ายการตีความไม่ได้ไปที่ความรู้หรือหลักคิด แต่ไปที่ความเป็นมนุษย์ ทุกคนพูดเรื่องพ้ืนฐานเดียวกันในพ้ืนที่ทุก
พุทธศาสนา ทุกจังหวะ ทุกเหตุการณ์ที่เขาเล่า ฉลาด และตั้งค าถามสุดท้ายว่าแล้วคุณจะยอมไหม ทุกที่มีการต่อสู้
เกิดขึ้น มีการยอมรับอดีตที่เจ็บปวด แต่เราจะไม่ท าผิดซ้ า ค าถามที่ตบหน้าแรงๆ คือคุณจะเพิกเฉยกับสิ่งที่คุณได้
ไหม เลยนึกถึงความกล้าหาญ สิ่งหนึ่งที่เล่า ทุกที่กล้าหมดทั้งที่อาจจะล้มเหลวก็ได้ แต่ถ้ามีคนกล้าแล้วมีคนส่งเสียง
เหมือนๆ กัน พายุจะแรงข้ึนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หนังเรื่องนี้ท างานกับดอกไม้มากๆ  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมมี 2 ประเด็น ประเด็นแรกความรู้สึกที่ได้ดูหนัง ก่อนหน้าที่จะดูหนัง ผมเคยมีความรู้สึกอย่าง
หนึ่งว่า เวลาเราถกเถียงกันในเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในประเทศเรา จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ออกไป
จากประเทศนี้สิ หรือย้ายไปประเทศอ่ืนสิ หรือปัจจุบัน มีค าว่าชังชาติขึ้นมา เมื่อไหร่ที่เราอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ
ประเทศเราที่เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่รักชาติ ก่อนดูหนัง ผมไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ผมรู้สึกไม่อยากจะอยู่ประเทศนี้
หรือย้ายตัวเองออกไปจากประเทศนี้ แต่เมื่อวาน ดูหนังแล้ว มีปิ๊งแว้บว่านอร์เวก็ดีนะแต่พอไปดูข้อมูลจริงๆ จะย้าย
ไปนอร์เวต้องลงทุนหลายล้าน ต้องพูดภาษานอร์เวให้ได้ 300 ชั่วโมง ต้องสอบให้ได้ A2 เราก็รู้ว่าเราไม่มีปัญญา 
เพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับความเป็นจริงต่อไป 
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อีกเรื่องหนึ่ง เห็นด้วยว่าคนที่พูดหลังๆ จะพูดยากขึ้น เพราะทั้งวงมีประเด็นที่ดีมากๆ แต่อีกอย่างหนึ่งคือ
ในฐานะครูเคมี ปฏิกิริยาบางอย่าง เราเร่งปฏิกิริยาให้พังเร็วขึ้น ไม่ได้กลับสู่สมดุลเหมือนเดิม ยกตัวอย่างเช่นถ้าพูด
ถึงสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างน้อยพุ่งชนโลกแล้วเกิดการสูญพันธุ์ไปบางอย่าง ไดโนเสาร์ไม่ได้กลับมานะครับ ตัวที่ยัง
อยู่และสร้างสมดุลได้ดีคือแมลงสาบ ทุกวันนี้ยังอยู่ จะไปถึงการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 บางอย่างถ้าเราเร่งให้พังเร็วขึ้น 
แม้แต่บางประเทศพังแล้วพังเลย อยากฝากไว้ว่าบางอย่างเราช่วยก่อนที่จะพังดีกว่า 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนดูหนัง ตอนจบเขาบอกว่าแต่ละอย่างที่แต่ละประเทศเอาไป เคยเกิดเกินที่อเมริกานะ ก็เลย
กลับมาคิดถึงว่าแล้วโมเมนต์ไหนของอเมริกาท่ีท าให้เปลี่ยนแปลงมาถึงความพังได้ขนาดนี้ กระบวนการไหนที่ท าให้
พัง เพราะอะไร อาจจะต้องสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์เพิ่มเติม แต่อะไรท าให้พังได้ หาค าตอบไม่เจอ ตอนนี้เราเป็น
ดอกไม้ เรารู้ว่าก าลังจะดิ่งลง แล้วตัวแปรที่ท าให้ดิ่งลงตั้งแรกคืออะไร ถ้าเราท าให้มันดีขึ้นแล้ว ถ้าวันหนึ่งดิ่งลงอีก 
เราจะป้องกันอย่างไร 
 จากการดูวิดีโอ ครั้งนี้รู้สึกดูไปเจ็บไป เพราะเราไม่ได้ต่างจากไมเคิล มัวร์ เลย คือมีพลังบางอย่างในตัวเรา
ที่ทะเลาะกัน ถามตัวเองจริงๆ ว่าเราเห็นสิ่งที่ดีแล้ว เราปรับได้แค่ไหน ไมเคิล มัวร์ รู้จักเรื่องนี้มา 8 ปี แต่ประเทศ
เขาก็ยังไม่เปลี่ยน หรือเขาเองอาจจะยังไม่เปลี่ยน ตัวเองดูครั้งท่ี 2 ครั้งแรกดูก็ยังกลับไปว่า ท าไมเราถึงเปลี่ยนไม่ได้ 
มาดูครั้งที่ 2 ยังมีบางอย่างที่ยังศรัทธาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะยอมให้คุณครูเราท้องแล้วพักได้ 5 เดือนเลย เรา
ท าได้หรือเปล่า และมีบางอย่างที่เราเชื่อไม่ต่างจากเขา แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร เราอยากดี อยากเป็น
คนดี เป็นมนุษย์ แต่เรายังหาหนทางที่จะเป็นตัวเองไม่ได้ แล้วมีมุมมืดของเราที่มีตัวขัดแย้งว่าท าได้จริงเหรอ 
เหมือนมีความไม่เชื่อทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ศรัทธาหรือเชื่อทั้งเนื้อทั้งตัว ค าถาม
แรกคือทุกคนทุกประเทศท่ีกล่าวมา เขาเชื่อว่าชีวิตที่ดีส าคัญกว่าเงิน แล้วเราเชื่ออย่างนั้นหรือยัง ฟังดูตอนแรกรู้สึก
ง่ายมาก แค่เป็นมนุษย์ เราแค่รักมนุษย์คนอ่ืนๆ แต่พอมองลึกๆ ไปกว่านั้นคือการปรับแนวคิดของคนประเทศให้
รู้สึกว่า แปลกตรงไหนเลยที่เราจะมีชีวิตที่ดี แล้วเงินมีท าไม ตอนที่เขาถามเจ้าของโรงทอผ้า เขาตกใจว่าท าไมล่ะ มี
เงินแล้วดีอย่างไร เขารู้สึกหัวเราะ แล้วไม่ได้หัวเราะแค่ไมเคิล มัวร์ เขาหัวเราะเรา เรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ เราไม่ได้
ต่างจากเขา แล้วไมเคิล มัวร์ เขาไม่ได้มองว่าเขาต้องเปลี่ยน เขาจะเอาสิ่งนี้มาให้ประเทศเขาเปลี่ยน แต่เขาไม่ได้
รู้สึกเจ็บปวดอะไร เขายังชอบกินโคล่าอยู่เลย แล้วเขายังไม่รู้เลยว่าอาหารที่ดีส าคัญอย่างไรต่อเขา ไม่ได้คิดว่าตัวเรา
เองดูแล้วจะเปลี่ยน แต่ต้องการกระบวนการบางอย่าง ก าลังถามตัวเองว่า ต้องท าตัวอย่างไรที่จะเปลี่ยนตัวเองให้
เชื่อว่าชีวิตที่ดีส าคัญกว่าการท างานหนักหรือเงิน จริงๆ ท างานหนักไม่ได้ท าเพ่ือเงิน แต่เรารู้สึกว่าเป็นธรรมดาของ
เราในการท างานแล้วไม่หยุด ขัดกับเรามาก การพัก ท าได้หรือที่จะไปพัก 2 อาทิตย์ คิดถึงตัวเองว่า แล้วเราจะท า
อย่างไรถ้าเปิดโรงเรียนแค่ 3 ชั่วโมง เราจะท าอะไรต่อ คิดไม่ออกเลย ว่างเกินไปหรือเปล่า เคยไปฝึกสอนที่
ออสเตรเลีย โฮมซิกมากเพราะเขาสอนแค่ครึ่งวัน อีกครึ่งวันเราท าอะไร ว่างเกินไป เราไม่ชอบ เด็กสงบนิ่งเกินไป 
แปลก หรือเราชินกับสิ่งผิดปกติจนเราอยู่กับความปกติไม่ได้แล้ว ว่างแล้วรู้สึกเศร้ามาก เศร้าที่ว่าง แล้วเด็กดีเกินไป
จนเขาไม่ต้องการเรา เด็กเขาสามารถพ่ึงตัวเองได้จนไม่ต้องช่วย เรารู้ สึกเจ็บปวด ทั้งที่เราต้องดีใจ แต่เรารู้สึกว่า 
เราอยู่กับความผิดปกติจนเราเปลี่ยนตัวเองแทบจ าไม่ได้แล้ว แล้วเราจะเปลี่ยนประเทศอย่างไร เลยต้องการความ
ช่วยเหลือว่าท าอย่างไรฉันถึงจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ 
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ผู้เข้าร่วมชาย: พูดเสียพ่ีโชคดีเลย ผมหยุดงานได้เป็นปีๆ เลย เรื่องจริง ไม่ต้องมีเงินรวย มีกินพอแล้ว ท าอะไรก็ได้
ที่อยากท า ตอบเรื่องนี้ก่อน ไม่ต้องห่วงว่าจะเหลือแต่แมลงสาบ เพราะถ้าเหลือแต่แมลงสาบก็สมควรแล้ว เพราะ
เผ่าเรานี่แหละที่เร่งปฏิกิริยาทุกอย่างเอง เพราะก่อนจะมีเราไดโนเสาร์ก็ยอมตายไปแล้ว 
 กลับมาเรื่องนี้ ชอบดูหนัง แล้วรู้สึกว่าหนังเขียนบทดี และไม่เน้นว่าต้องภาพสวยอะไรมาก เล่าไปเลย ผม
ไม่พูดเรื่องหนังเยอะแล้ว แต่ผมมองว่าเราหลับตาแล้วเราก็ลืมตา เวลาเราลืมตาแปลว่าเรามองคนอ่ืน แต่ค าว่าลืม
ตาบอกเราว่าอย่าลืมตานะ ตาเรามองเห็นแต่คนอ่ืนตลอดเลย แต่เราไม่เคยคิดจะกลับมามองกลับมาที่เราเลย คือ
เราไม่เคยเห็นตัวเราจริงๆ เรามองตัวเราผ่านกระจกตลอด มีแต่คนอ่ืนที่เห็นเรา หนังเหมือนจะบอกว่า อเมริการู้สึก
ว่าตัวเองดี แล้วยังอยากจะไปยึดคนอ่ืนอีก แต่ไปแล้วเจอว่า คนอ่ืนก็มีดีๆ ในความหมายว่าจริงๆ ทุกคนไม่ได้ดีกว่า 
ทุกคนดีคนละแบบ ผมมีครูคนหนึ่งสอนว่าให้ไปเรียนรู้ทุกอย่าง แล้วลืมทุกอย่างที่เรียน ถ้าอะไรที่ยังเหลืออยู่ ก็จะ
เป็นผมเอง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ท าไมส่งต่อมาโหดขนาดนี้ ในมุมของเราที่คิดเป็นภาพเรา มี 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การ
เคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ จริงๆ แล้วจะคล้ายกับพ่ีหมอพูดด้วย และหลายๆ คนพูด คือเรารู้สึกแค่ว่า มันไม่อยู่
ในชีวิตประจ าวัน เหมือนไม่ค่อยมีศัพท์ค านี้ในการใช้ชีวิตของเรา ตั้งแต่เล็กจนโตเราไม่เคยพูดค านี้แม้แต่ครั้งเดียว 
หรือน้อยมากจนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว จริงๆ อาจจะไม่ได้ยาก แค่อยู่วงเวียนกับชีวิตเรา หรือถูกพูดกันเป็นปกติ 
ท าให้ทุกคนเข้าใจเรา และคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่สร้างได้ 
 ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง นึกถึงค าว่าเข้าใจ น่าจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่อง คือสิ่งที่เรารู้สึก เรายังไม่เข้าใจ
ประเทศเราเลยว่า ประเทศเรามีดีอะไร จริตคนไทยเป็นอย่างไร แล้วอยู่ดีๆ เราจะแค่ไปก็อปปี้มาวาง คงไม่เวิร์ก 
ก่อนที่จะวางลงได้ น่าจะต้องเข้าใจก่อนว่า เราเป็นอะไร เราเป็นแบบไหน มีดีอย่างไร ถึงจะท าด้วยความเข้าใจ ถ้า
เราไม่เข้าใจ เราคงไม่เปลี่ยน  
 เลยมองย้อนจากภาพใหญ่ลงมาถึงตัวเอง ในมุมที่เป็นแค่เราคนเดียว ในหนังมีเรื่องที่แตะตัวเราเยอะมาก 
แต่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆ คือเรื่องพนักงาน เราคิดตั้งแต่แรกที่ท าธุรกิจ เราเคยอยู่ออสเตรเลียมา เราอยากให้
พนักงานเรามีวันหยุดเดือนหนึ่งเลย เราคิดแล้วตั้งใจว่าจะท าสิ่งเหล่านี้ แต่พอกลับอยู่ในบริบทที่เมืองไทย มี
มากกว่าที่บอกว่าเราอยากจะท าแบบนี้ด้วยตัวเราคนเดียว บางมุมเราก็รู้สึกว่าถ้าเราให้วันหยุดมากขนาดนั้น เขาจะ
รู้สึกอย่างไร เพราะในสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น เราให้วันหยุดเขาไป เขาไม่มีอะไรท า เลยเกิดภาวะว่าต้องเท่าไหร่ถึง
จะโอเคส าหรับการที่องค์กรของเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ในประเทศนี้ แต่เราไม่ได้คิดว่าท าไม่ได้ เราคิดว่าจะ
ลองต่อ ความหมายคือเขาลองมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ เราลองรูปแบบของเราไปเรื่อยๆ ว่าหยุดประมาณนี้ๆ แต่
เป้าหมายของเรา 30 วันยังเป็นสิ่งที่เราอยากจะท าอยู่ ปีนี้วางรูปแบบใหม่ที่จะท า แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และคิดว่า
จริงๆ แล้ว น่าจะเริ่มจากการที่เราเข้าใจบริบทของตัวเรา เข้าใจตัวเรา เหมือนตัวเองมาค้นหาว่าตัวเองเป็นอย่างไร 
เลยรู้สึกว่าถ้าเริ่มจากตรงนี้น่าจะโอเค ไปต่อได้ มีพลังที่จะเดิน แต่ไม่ใช่พอฟังอะไรเยอะ ปัญหาเยอะ แล้วหมดแรง 
แต่เราอยากจะให้รู้สึกว่าเราท าได้ๆ แค่เราเข้าใจตัวเราหรือเรื่องจากวงล้อมรอบตัวเราวงเล็กๆ ก็ไปต่อกันได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ถ้าตัวคอนเทนต์มองในเชิงข้อเท็จจริงของแต่ละประเทศ เห็นด้วยกับทุกคน แต่ดูเรื่องนี้แล้วไม่ชอบ 
เพราะชอบวิธีการสื่อสาร คือรู้สึกเหมือนเอา Best case มาเทียบกับ Worst case ของตัวเอง ตอนที่ดูแล้วสิ่งที่ไม่
ชอบเลยคือ ตอนที่เขาเลือกภาพของอเมริกาแล้วดูหดหู่มาก ดูเลวร้ายมาก เขาเทียบคุกที่ดีมากๆ ในประเทศหนึ่ง
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กับภาพที่นักโทษถูกซ้อมในประเทศของเขา แล้วมีความรู้สึกว่า การสื่อสารในมุมนี้ ช็อตแรกเราก็รู้สึกว่าอเมริกา
โคตรเลวเลย แต่ท าไมมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยหรือ ซึ่งอาจจะอิงกับเรื่องของโคราชด้วย  กับเรื่องสื่อซึ่งเราเคย
ประสบกับตัวเองด้วย คือสื่อมีผลกระทบกับคน นึกถึงตอนที่เราเดินเข้าเส้นแล้วพูดเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดง ที่เรา
บอกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นกลางแล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุและผล แต่พ่ออยู่เสื้อเหลือง เขาได้ยินอะไรของเสื้อเหลือง ใน
เชิงที่ตอบใจเขา เขาจะเชียร์เสื้อเหลือง เขาเชื่อในข้อมูล อย่างหนังเรื่องนี้ รู้สึกว่าเราทุกคนที่นี่จะมองลึกไปกว่านั้น 
ภาพเป็นอย่างนี้ แต่เขาคิดอะไรถึงสื่อแบบนี้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดลึกลงไประดับนั้น เหมือนบ้านเรา เราคิด แต่พ่อ
ไม่คิด เรารู้สึกว่ามีผลกระทบในเชิงของสื่อ แต่ไม่ได้บอกว่าหนังเขาดีหรือไม่ดี แต่ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าการสื่อ ท าให้
คนอีกกลุ่มหนึ่งสร้างความเกลียดชังมากขึ้น แต่ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นจะเห็นคุณค่าของมัน แล้วพอเรารู้สึกไม่ชอบ
การสื่อสารแบบนี้ ท าให้เครดิตของข้อมูลน้อยลง เรารู้สึกว่าคุณเลือกแต่ด้านดีเวอร์ไปหรือเปล่าแล้วคุณเลือกด้าน
เลวร้ายสุดๆ เพ่ือให้คนรู้สึกว่าสูงมากกับต่ ามาก เลยไม่ค่อยเชื่อข้อมูลในหนัง แต่ประเด็นพวกนี้น่าสนใจ ฉันจะไป
หาข้อมูลต่อ แต่ไม่เชื่อสิ่งที่เขาเล่า ที่ทุกคนท าหน้าว่าประเทศคุณท าแบบนี้หรือ คุณเตี๊ยมกันมาหรือเปล่า เราไม่
ชอบการสื่อสารแบบนี้ท าให้เราเครดิตกับข้อมูลน้อยลง  
 ท้ายๆ มีเรื่องประเด็นที่ว่าง ที่บอกว่าว่างงานแล้วไปท าอะไร เลยนึกถึงช็อตหนึ่ง รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่อง
ความสุขในรูปแบบของแต่ละวัฒนธรรม ของแต่ละคน ตอนลงชุมชนไปเก็บข้อมูลสังคมเศรษฐกิจกับโครงการปิด
ทองหลังพระในชุมชนที่พะเยา แล้วเป้าคือเขาต้องการขจัดปัญหาความยากจน คือหนี้ เราจะเจอว่าทุกบ้านมีหนี้สูง
ด้วย เราไปเล่าเรื่องนี้ให้ผู้รู้ท่านหนึ่งฟัง เรามีค าถามว่าเราเห็นว่าทุกบ้านมีหนี้ หนี้หมด ก็ก่อหนี้ต่อ ด้วยความเชื่อ
บางอย่างของเขา ผู้รู้ท่านนั้นถามบางอย่างมาให้ชวนคิด แต่ไม่ใช่ข้อสรุป เขาถามว่าหนี้ท าให้ชีวิตเขาไม่มีความสุข
จริงหรือเปล่า หรือการที่เขารู้สึกว่าเขามีหนี้ แล้วมีก าลังในการใช้ เขาไม่ได้รู้สึกว่าหนี้คือความทุกข์ เราก าลังไป
นิยามว่าสิ่งนั้นคือความทุกข์ของเขา แต่จริงๆ อาจจะไม่ใช่ อย่างที่พูดกันว่า ถ้าว่างแล้วไม่มีอะไรท า เราก็เป็น ถ้า
ว่างท าอะไร กลายเป็นซึมเศร้า นอนเฉยๆ เล่นเกมเสิร์ฟอาหารไปแล้วไม่ชนะสักที อยากกลับไปท าวิทยานิพนธ์ คือ
ความสุขอาจจะไม่เหมือนกัน แล้วเราเทียบอะไรกับใครไม่ได้ด้วยบริบท การที่ท าให้เราท างานอาจจะท าให้เรามี
ความสุขและมีคุณค่า เราอาจไม่ต้องการเวลาว่างที่จะไปเที่ยวเหมือนคนอ่ืนก็ได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จริงๆ มีหลายความรู้สึกมาก อยากพูดไปจนถึงช่วงเช้าของเมื่อวาน ตอนแรกแอบโกรธนิดหนึ่งว่า
ท าไมคอนเทนต์แน่นจัง รู้สึกว่าคนที่มาทุกคนมีความรู้ที่เราอยากจะเรียนรู้จากเขา แต่เวลาน้อย ท าไมไม่แยกเซ็ก
ชั่น แต่พอมาดูหนังพ่ึงจบเมื่อวาน คิดว่าทุกอย่างคือเรื่องเดียวกัน แต่เรายังไม่เคยเห็นความเชื่อมโยงว่าแต่ละด้านที่
เรามอง เรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อะไรต่างๆ เป็นเรื่องเดียวกัน แม้กระทั่งหนังที่เล่า มันเล่า
แบบตัดตอนทีละเรื่อง ประเทศนี้เรื่องหนึ่งๆ แต่สุดท้ายแล้วมีความเชื่อมโยงกัน ตอนแรกที่ดูรู้สึกสนุกและข าๆ ใน
บางช่วงที่พยายามท าให้เป็นตลกร้าย แต่พอดูจนจบก็สะเทือนใจ และรู้สึกเหมือนหลายๆ คนที่เสียใจ เพราะเห็น
ภาพอเมริกาไม่ต่างจากไทย รู้สึกว่าเราเห็นภาพนั้นคือประเทศเรา และหลายประเทศที่ดูดีแล้ว เราตั้งค าถาม
เหมือนกันว่าก่อนที่เขาจะดี เขาเคยผ่านจุดอะไรมาก่อน ที่ทุกคนพูดว่าเป็นจุดที่พัง สะท้อนมาถึงคนไทยว่าจริงๆ 
แล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่ามันพัง จุดส าคัญอาจจะไม่ใช่ว่าสถานการณ์พังจริงหรือเปล่า แต่เป็นความรู้สึกการรับรู้
ของประชาชนเรา เรารู้สึกเท่ากันไหม อย่างเช่นการท างานกับคนในชุมชนกับผู้ปกครองเด็ก เราพูดกันตลอดว่า
เหลื่อมล้ า เราเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขามาก แต่คนระดับล่างเขาไม่เคยรู้สึกทุกข์ร้อนเลย เขาถูกครอบง ามาตั้งแต่
การศึกษา ความเชื่อ ที่ถูกปลูกฝังว่าในน้ ามีปลาในนามีข้าว บ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์ ชีวิตเราที่ยากจนเพราะชาติที่
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แล้วเราท ากรรมมาเยอะ เราก็ยอมรับชะตากรรมแบบนี้ต่อไป ชีวิตเปลี่ยนอะไรไม่ได้ แม้แต่พ่อแม่เราที่ไม่ได้เรียน 
เวลาเราทุกข์ร้อนกับเรื่องการเมือง เขาบอกว่าจะไปทุกข์ร้อนท าไม ไม่ว่าใครเป็นนายกเราก็ต้องหาเช้ากินค่ าแบบนี้
ไปตลอด มันฝังมาอย่างน่ากลัวมาก การศึกษาส าคัญอย่างไร การศึกษาในที่นี้ ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน แต่เป็นการใน
การศึกษาคนอย่างไร ในเวลาอยู่ในสังคมในชุมชนที่ท าให้คนตระหนักรู้ แล้วเรารู้สึกที่จะเปลี่ยน เพราะคนไม่รู้เลย
ไม่อยากเปลี่ยน เราไม่รู้ว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่านี้ เราไม่รู้ว่าประเทศอ่ืนเขาท าอะไรแล้วดีกว่านี้ เรารู้แค่ว่าเรามีแค่นี้ 
เราพอแล้ว เราเลยไม่เปลี่ยน อาจจะต้องย้อนกลับมาว่า เราจะท าอย่างไรให้การรับรู้ของประชาชนที่เท่ากัน แม้แต่
หนังที่เราดู เรายังตีความหมายไม่เหมือนกันเลย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ที่ฟังเพ่ือนๆ พูดมา น่าจะครบประเด็นแล้ว เอาเรื่องของความรู้สึกตอนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเดิน
ออกจากห้อง มีความรู้สึกว่าแล้วไงล่ะ ก็เรื่องของคนอ่ืน ไม่ใช่เรื่องของเรา เรามีสิทธิ์ที่จะชื่นชมเขา แล้วท าไมเราไม่
หันกลับมามองตัวเราว่าเรามีดีอะไร และไปยืนรอตรงประตูลิฟต์ น้องๆ พากันเดินมา ตอนนั้นยังคิดอยู่ อาบน้ า
เสร็จ เราก็เข้าไปนอน เสร็จแล้วก็บันทึกไว้ว่า คิดเรื่องอะไรดูหนัง แล้วที่พูดมาทุกประเด็น เราก็รู้ว่าเป็นแบบนั้น เรา
บอกตัวเองว่าฉันขอเป็นต้นไม้ดอกเล็กๆ ตามแบบท่ีฉันเป็นดีกว่า ไม่ต้องตามใคร คือบ้านเราดีแล้ว ตอนนี้ทุกคนพุ่ง
ออกไปแต่ข้างนอกโดยไม่ได้สนใจว่าตัวเองงดงามอย่างไร เราควรจะกลับมาแก้ไขตัวเร ามากกว่า แล้วเอาความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน ที่เราได้เรียนรู้จากหนัง กลับมาเป็นบทเรียน แล้วช่วยกันมากกว่าที่เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์แล้ว
ตีความไปตีความมา แล้ววนกลับมาที่เดิม คิดว่าเราควรจะดึงสิ่งที่เรามีอยู่เอามาสร้างสรรค์และท าให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราต่อไป 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นการจับไมค์ครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้น จากที่ทุกท่านพูดมาทั้งหมดและดูหนังมา อยากจะถามค าถาม
เดียวว่า อะไรที่เป็นสิ่งที่ดี เราจะกลับมาใช้ในประเทศเรา ในพ้ืนที่ของเราได้อย่างไรค่ะ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ต้องออกตัวก่อนว่าเมื่อคืนติดธุระที่บ้าน ไม่ได้ดูภาพยนตร์เหมือนคนอ่ืนเขา แต่ที่ฟังว่า รู้สึกเหมือน
ประเทศไทยแย่ไปเสียทุกเรื่อง เปรียบเทียบเหมือนเราดูนก นกสวนมาก แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นเป็ดหรือเปล่า 
แล้วเราอยากบินเหมือนนก ท าไมเราไม่เรียนรู้วิธีการของนกแล้วมาปรับใช้ในความเป็นเป็ดของเรา  เหมือนที่คน
ยกตัวอย่างแอปเปิล เรากินแล้วรู้สึกว่าไม่ดี แล้วทิ้งแกนไป แกนในความเป็นเรา เราไม่ได้หันกลับมามองว่าเรามีดี
อะไรบ้าง เราคิดจะไปตามเขา แต่ไม่เรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ให้สมกับเรา เลยไปต่อไม่ได้ 
 
ประชา: ผมอยากจะหยุดตั้งหลายคน แต่ผมไม่หยุดเลยสักคน ให้คะแนนผมหน่อย (เสียงปรบมือ) กระบวนกรที่ดี
แทรกแซงคนเรียนให้น้อยที่สุด ท่านเป็นครู ท่านต้องแทรกแซงนักเรียนให้น้อยที่สุด ผมใช้สิทธิกระบวนกรพูดบาง
เรื่อง ไม่ต้องเห็นด้วยกับผม  
 ประเด็นแรก สถาบันหลักๆ ที่พัง ไม่ได้พังจากข้างนอก แต่พังเพราะตัวเอง ก าแพงเบอร์ลินพังไม่ใช่เพราะ
คนไปทุบข้างๆ ก าแพงแล้วพัง แต่พังเพราะระบบของโซเวียตมีข้อผิดพลาดของตัวเอง ซึ่งจอร์จ ออร์เวล พูดมาแล้ว
ตั้งแต่ 50 ปีก่อนว่าจะต้องพัง เพราะระบบภายในไม่ชอบธรรม ราชวงศ์รัสเซียพังไม่ใช่เพราะเลนินปฏิวัติ แต่เพราะ
ความฉ้อฉลของราชวงศ์เอง ซึ่งตอนนี้มีเอกสารเปิดเผยออกมาเยอะมาก การคอร์รัปชั่น การใช้อ านาจผิดประเภท 
การฟุ่มเฟือยในขณะที่คนอ่ืนยากจน สถาบันหลักพังจากข้างในไม่ใช่เพราะคนอ่ืนท าให้ฟัง 
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 ประเด็นที่สอง ที่เราเห็นเมื่อวานทั้งหมด ไม่ใช่อนาธิปัตย์ เพราะระบบที่นั่นเป็นระบบที่รัฐเป็นใหญ่ คือการ
ถกเถียงในทางการเมือง รัฐใหญ่หรือรัฐเล็ก อย่างระบบประเทศไทย อเมริกา เป็นฝ่ายหนึ่ง ยุโรปเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง 
เป็นสองฝ่ายทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน ทั้งสองระบบเชื่อทุนนิยมเหมือนกัน มีการแข่งขันเหมือนกัน แต่
ฝ่ายยุโรปเชื่อว่ารัฐต้องดูแลคนแพ้ ถึงมีสิทธิ์เก็บภาษีเยอะ สิ่งที่เราเห็นเกิดจากรัฐดูแลคนแพ้ แล้วท าให้การแข่งขัน
ยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคนจบสวนกุหลาบกับคนจบภูเวียง ถ้าพอๆ กัน เขาดูแลคนแพ้ให้พอๆ กัน  
 คือสมัยของการต่อสู้ก่อนที่จะเป็นแบบนี้ ตอบสั้นๆ สภาพทุนนิยมในยุโรปเลวร้ายกว่าทุนนิยมในปัจจุบัน
ของไทยและอเมริกา เด็กถูกใช้งานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม ผู้หญิงถูกใช้งานเพราะราคาถูกกว่า เลวร้ายมาก 
เหมือนที่เราเคยดูหนังของชาร์ล ดิกเกนส์ สมัยต่อมาคือหนังของชาลี แชปลิน สะท้อนถึงภาพคนยากคนจนที่ถูกทุน
เอาเปรียบ แล้วเกิดดอกไม้ที่เราไม่ต้องท าแบบนี้ก็ได้ ท าอีกแบบหนึ่งก็ได้ โรเบิร์ต โอเว่น (Robert Owen) ที่เล
นาร์ก (Lanark) สกอตแลนด์ ท าโรงงานอีกแบบหนึ่ง ใช้ระบบสหกรณ์ สังคมนิยม ปลูกดอกไม้ใหม่ เพ่ือให้เห็นว่า
อีกแบบหนึ่งท าได้ จนกลายเป็นขบวนการสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบนี้อย่างรุนแรง และ
เสนอทางออกแบบโซเวียต สิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้ คือป้องกันยุโรปไม่ได้เป็นโซเวียต ไม่ให้พังเป็นคอมมิวนิสต์ 
และเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีดีงาม ไม่จ าเป็นต้องใช้การปฏิวัติ ใช้การปฏิรูปก็ได้  
 เกิดขบวนการสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งทั่วยุโรป แล้วตั้งพรรคการเมืองฝ่ายแรงงาน แล้วชนะการเลือกตั้ง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั่วยุโรป แล้วเปลี่ยนโครงสร้างสังคมแบบใหม่ สิ่งส าคัญคือเก็บภาษีก้าวหน้าและทรัพย์สิน 
ท าให้สามารถจัดระบบสังคมที่ให้คนเหลื่อมล้ ากันน้อย แต่ก็เหลื่อมล้ า เขาไม่เชื่อการไม่เหลื่อมล้ าเลย แต่ให้น้อย
ที่สุด ยกตัวอย่างง่ายๆ ผมมีเพ่ือนที่ได้เงินเดือนครึ่งหนึ่งของเมียที่สวีเดน แต่เก็บภาษีแล้วเหลือเท่ากัน เขาเก็บ
จริงจัง ถ้ามีรายได้มากยิ่งเก็บมาก ถ้าคุณท าผิดกฎจราจรเหมือนกัน ถ้ามีรายได้มากกว่าคุณจ่ายค่าปรับมากกว่า 
เพ่ือให้คนเท่ากันให้มาก พรรคแรงงานของสวีเดนชนะการเลือกตั้งทุกสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยกเว้นครั้ง ใน
ยุโรปมีซ้ายกลางกับขวากลาง ซ้ายกลางชนะมาเกือบตลอดโดยเฉพาะในสแกนดิเนเวีย จนสร้างระบบสวัสดิการที่
เข้มแข็งขึ้นมาได้และเป็นต้นแบบของประเทศเหล่านี้ แต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหา อย่างหนึ่งเวลานักเรียนจากฟินแลนด์มา
เรียนกับผม เขาบอกว่าฟินแลนด์มีคนเป็นโรคซึมเศร้า 6 แสนคน หรืออังกฤษหนังสือประกาศว่าเป็น Prozac 
Country คือเป็นประเทศที่กินยาแก้ซึมเศร้า 4 ล้านครั้งต่อปี แต่ในเรื่องการให้ความเท่าเทียมทางวัตถุดีทีเดียว มี
การศึกษาเปรียบคิวบากับฟินแลนด์ สวีเดน พอๆ กัน แต่มาตรฐานการครองชีพของยุโรปสูงกว่า แต่ถ้าเราจะใช้
ชีวิตแบบยุโรปทั้งหมด ต้องใช้ 2-3 โลก ถ้าเป็นแบบอเมริกาต้องใช้ 4-5 โลก เพราะยุโรปบ้าชิม ช็อป ใช้น้อยกว่า
อเมริกาครึ่งหนึ่ง 
 ในแง่นี้ การที่เกิดอย่างนี้เพราะมีคนต่อสู้เยอะ ที่อังกฤษเริ่มจากครอบครัวของซิดนีย์และเบียทริซ เวบบ์ 
(Sidney and Beatrice Webb) เปิดโรงเรียนสอนกรรมกร 10 คนที่บ้านตัวเอง กรรมกรต้องเข้มแข็งต้องมีความ
รู้เท่าทันทางการเมือง สามารถขึ้นมาเป็นนักการเมืองได้ เข้าใช้เวลาร้อยปีสร้างให้พรรคแรงงานชนะการเลือกตั้ง 
และโรงเรียนที่อ.ป๋วยไปเรียน London School of Economics (LSE) ออกมาจากบ้านของผัวเมียเว็บ กลายเป็น
มหาวิทยาลัยและเป็นความคิดที่อ.ปรีดี เอามาตั้ง ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง เพ่ือสร้างชนชั้นน ารุ่นใหม่ ท าให้เกิด
คนอย่างเตียง ศิริขันธ์ ขุนทอง ภูผิวเดือน และอีกหลายคนที่มีนักการเมืองรุ่นใหม่อีกหลายคนที่มีชุดความคิดอีก
แบบหนึ่ง เป็นไปได้จริง แต่ถูกท าลาย อ.ปรีดีอยู่ในอ านาจ 15 ปี ก็ถูกอีกฝ่ายยึด และความคิดของอ.ปรีดี ก็ถูกใส่
ร้ายป้ายสีต่างๆ  
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 ไม่แปลกใจที่เพ่ือนบางคนบอกว่าท าไมประเทศไทยกับอเมริกาเหมือนกันหรือเกิน เพราะเราใช้ระบบ
เดียวกัน ที่ผมเรียกว่า Enterprise Capitalism ที่ยุโรปใช้ Social Capitalism คนละระบบ ท าให้เราไม่ต่างกัน
เท่าไหร่ มีหลายเรื่องท่ีอยากพูด แต่ผมขอใช้เวลาประมาณนี้ 
 อเมริกาเขายึดไปหลายอย่าง ผมพูดไปแล้วเมื่อวาน เรื่องการภาวนา การเจริญสติ เขายึดไปเป็นเรื่องเป็น
ราว ประเทศน่าสงสารในแง่ที่ผมเห็นด้วยว่าเราไม่รู้จักในตัวเราเอง ไม่ภูมิใจในโคตรเหง้าของตัวเอง ไม่เห็นข้อดีของ
เราเอง ท าให้เราดูถูกประเทศเพ่ือนบ้าน เรานึกว่าเราดีกว่าลาว เขมร พม่า ซึ่งมีดีกว่าเราหลายอย่าง พระศาสนาใน
พม่าดีกว่าของเรา วิถีชุมชนในลาวดีกว่าของเรา เราต้องเปลี่ยนทัศนคติ แบบเรียนประวัติศาสตร์ต้องเขียนใหม่ 
อย่างเยอรมันและฝรั่งเศสรบกันมา ตอนนี้เข้าเขียนประวัติศาสตร์ด้วยกัน เรื่องเจ้าอนุวงศ์เราต้องเขียนร่วมกับลาว 
เรื่องพระนเรศวรเราต้องเขียนร่วมกับพม่า เราจะได้เลิกอยู่กะลาครอบของชาตินิยมงี่เง่า รักชาติบ้านเมืองกับ
ชาตินิยมงี่เง่าไม่เหมือนกันนะครับ 

 
พักเบรก 

10.00-10.15 น. 
 
กระบวนการ “วิถีศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ : เพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม”  
การตั้งแกน (Centering) 
 

 
 
ณัฐฬส: กลับมาสู่การฝึกเวทมนต์คาถา ผมรู้สึกว่างานนี้มี 2 ด้าน ด้านของการกลับมารักตัวเอง หารากตัวเอง 
คุณค่าในตัวเอง และเชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย สร้างรากเพ่ือให้ไปให้ไกลขึ้น ลึกขึ้น จะได้เป็นพุ่มดอกไม้หรือป่า
มากกว่าจะเป็นต้นไม้โดดเดี่ยว 
 สอง เป็นด้านของการมาขยายมุมมอง เมื่อวานเจอมุมมองอัดเข้ามา มึนๆ เหมือนกัน จนบางทีถามว่าเราโง่
หรือเปล่า เป็นความส าเร็จของการศึกษา คือให้สงสัยตัวเองไม่มั่นใจในตัวเอง เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกสงสัยใน
ตัวเอง ต้องให้เพ่ือนบอกว่าเธอยังน่ารักอยู่นะ เธอไม่ได้โง่หรอก ถึงแม้เธอจะปวดหัว หาทางออกด้วยตัวเอง ไป
อาบน้ า เล่นไพ่ โทรหาคนรัก หรือหาเบียร์สักกระป๋องก็ได้ 
 ผมอยากจะชวนพวกเราฝึกทักษะอย่างหนึ่งในการดูแลตัวเอง เรียกว่าการตั้งแกน ค าว่าแกนเป็นภาษาไทย 
เรานึกอะไร “ข้าวโพด” “ต้นไม้” “กลาง” “ทิชชู่” “ไก่ย่างห้าดาว” “ไม้เสียบ”  
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 ถ้าแกนของชีวิตของตัวเราอยู่ไหน “กระดูกซ่ีโครง” บางคนพอจะนึกถึงแกนของตัวเอง “ท้อง” นึกถึงแกน
ตัวเอง เราปรับท่านั่งเลยนะ ทั้งที่ผมไม่ได้บอก แสดงว่าทันทีเรานึกถึงแกน มันมูฟเรา แค่นึกถึงแกน แกนก็มา เมื่อ
ครู่เห็นเลย  
 จ าได้ไหมครับเมื่อวาน เวทมนตร์คาถาแรก ใส่ใจกับอะไร สิ่งนั้นจะมีชีวิตขึ้นมา นี่เหมือนกัน เวลาเราเจอ
เรื่องราวมากมาย ความคิดเยอะแยะไปหมด ถ้ายังหาความชัดเจนไม่ได้ กลับมาที่การตั้งแกนหรือการหาความสงบ
มั่นคงข้างใน และเป็นอิสระจากความคิดที่ไม่ชัดเจน ในการศึกษาภาวะผู้น าแบบเอเชีย ร่างกายถือว่าเป็นประธาน 
เป็นฐาน เป็นแกน แผ่นดิน ร่างกายเราคอนเน็กกับแผ่นดิน พลังของแผ่นดิน นี่เป็นสิ่งที่เราต้องตอกย้ า เพราะส่วน
ใหญ่เวลาเราเดิน เราจะไม่คิดว่าเราเดินไปกับโลกกับเท้า แต่เราจะคิดว่าเราเดินไปคนเดียว 
 ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Centering คือการกลับมาที่ศูนย์กลาง เพ่ือสร้างให้เรามีความมั่นคง เมื่อเช้าถ้าใคร
มาฝึกเจริญสติ จะได้ฝึกการเคลื่อนไหวด้วย ท าให้เป็นนิสัย เราจะเป็นสิ่งที่เราฝึก เราจะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติ สิ่งที่เรา
ท าจะเป็นเรา เราท าอะไรก็จะเป็นอันไหน ถ้าเราไปอยู่กับความคิดเราก็จะกลายเป็นความคิดอันนั้น ในขณะนั้น 
อยากช่วยพวกเราลุกขึ้นอีกนิดหนึ่ง 
 จะฝึกตั้งแกน ผมอยากจะให้เราจับคู่กับคนข้างๆ ที่รูปร่างพอๆ กัน แล้วหาพื้นที่ให้ตัวเอง ... 
 อยากให้ตกลงกันว่าใครเป็นเอ ใครเป็นบี เอเป็นต้นไม้ บีมายืนข้างๆ เอ ให้เอที่เป็นต้นไม้หาแกนของตัวเอง 
ส่วนบีให้เป็นเหมือนลม ลมพัดต้นไม้ แล้วดูว่าไหวไหม ต้นไม้รู้สึกอย่างไร เป่าลมเลย ง่ายๆ หน้าที่ของลมคือช่วยให้
ต้นไม้ได้เจออุปสรรคนิดหนึ่ง คือดัน ค่อยๆ เริ่ม จากเต็ม 10 ใส่ไป 1 ก่อน หน้าที่ของต้นไม้คือรักษาตัวเองให้มั่นคง 
ไม่ให้เคลื่อน แล้วเพ่ิมไปเรื่อยๆ ต้นไม้ต้องยืนหยัด เพิ่มไปเรื่อยๆ จนเรารู้สึกว่า รากขยับหรือยัง แล้วให้จ าความรู้สึก
ไว้ … (1 นาท)ี ... 
 ถามนิดหนึ่ง ลมเป็นอย่างไร … ถามต้นไม้นิดหนึ่ง เอาอยู่ไหม เมื่อครู่ใจอยู่ที่ไหน ตรงไหน บางคนอยู่ที่เท้า 
แต่ส่วนใหญ่อยู่ท่ีแขน  
 ค าถามท่ี 2 เหนื่อยไหม ร้อนไหม ไม่ร้อน แต่เหนื่อย ใช้แรง แล้วในใจคิดอะไร สู้ อย่าไปยอม บางคนไม่ได้
สู้ แต่อยู่กับเท้าตัวเอง ถ้าฝืนกลัวหัก มีความกลัวอยู่ เป็นห่วงต้นไม้ เขาท าหน้าแหยๆ  
 ผมแค่อยากให้เราทดลอง 2 อย่าง หนึ่ง การวางท่าทาง รูปทรงของเรา แรงของเราเป็นอย่างไร สอง ท่าที 
คือเราคิดอะไร ได้ผลอย่างไร ไม่มีผิดไม่มีถูก วิธีการหนึ่งก็จะมีผลอย่างหนึ่ง ถ้าเราคิดแบบปฏิปักษ์ จะเอาชนะให้ได้ 
ก็จะได้ผลอย่างหนึ่ง อาจจะเหนื่อย ยิ่งเราสู้ ยิ่งให้แรงเขามากขึ้น 
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 รอบท่ี 2 จะลองที่แตกต่าง ต้นไม้ถ้าผมใส่แล้วไป 1 ให้รับเข้าไป ไม่ต้องต่อต้าน ใส่ 2 รับ 2 รับเข้าไปใส่ให้
ตัวเองถึงเท้า ไปสร้างราก ให้ตั้งเจตนาว่าลมที่เข้ามาเขาอยากลงไปที่ราก เหมือนลมมาช่วยเรา เราจะรับอย่างไร ให้
ผ่อนคลาย ตั้งแกน หายใจ ส าคัญมาก เหมือนเราสูดลมหายใจเข้า อาการเดียวกัน รับลมเข้ามาก็รับแรงเข้ามาด้วย 
แล้วผ่อนลงไปที่เท้า และที่ส าคัญ ทิ้งตัว หมายถึงหย่อนเข่านิดหนึ่ง ทิ้งตัวแต่ไม่ทิ้งแกน 
 เราจะเป็นเหมือนตุ๊กตา เคยเห็นตุ๊กตาหน้ารถ มันจะถูกขึงแล้วยืนแบบนี้ ไม่ต้องคิดอะไร อย่าลืมทิ้งตัว
ให้กับโลก ไม่ต้องพยายามฝืน รับแรงเข้ามา ต้นไม้พร้อม ตั้งแกน ตั้งสติ แล้วใส่แรงเข้าไป 1 ส าคัญมากที่ลมจะไม่
รีบกระแทก ค่อยๆ ใส่ป้อนแรงเข้าไป 2 3 เราช่วยเขา แล้วต้นไม้รับแรงเข้ามา ถ้าเขาเริ่มเอนเกินไปถอนออกมา 
การตั้งแกนอย่าไปเอน ถ้าเอนแรงจะไม่ลงที่ราก เราต้องตัวให้ตรง ตั้งท่าเหมือนเราอ่านหนังสือ แล้วทิ้งตัว แรงเข้า
มามาช่วยบอกว่านั่งบนโซฟา ขายืนเป็นเลข 11 แล้วดิ่งลง ให้ย้ายใจไปที่ระหว่างเท้าของเราลึกลงไปประมาณ 5 
เมตรที่พ้ืนผิว จุดที่ยืนอยู่ ทิ้งลงไปเลย แล้วหายใจ สูดลมหายใจลึกๆ ยาวๆ ให้ถึงท้อง ถ้าหายใจได้มีเสียงก็ดี เรา
รู้สึกไหมว่าเขาเริ่มมีแกนแล้ว ถ้ารู้สึกให้ลมถอนมือออก ปล่อยให้เขาค้างท่าไว้ … แล้วทิ้งตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับ
โลกไปเลย  
 ถ้ามีความคิดอะไรที่หัว ปล่อยให้ไหลไปที่เท้า เหมือนต้นไม้ท่ีหยั่งรากลงไปเรื่อยๆ ใช้ได้ ถ้าเรียกกลับ ขอให้
กลับมา แล้วค่อยๆ ลืมตา แบ่งปันกับเพ่ือนของเรานิดหนึ่ง ว่าเราค้นพบอะไรบ้าง 
 

    
 
 

 (แต่ละคู่แบ่งปันสิ่งที่ได้ค้นพบจากการฝึกตั้งแกน – 2 นาที) 
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 ก่อนสลับข้าง ขอฟังนิดหนึ่งว่าค้นพบอะไรบ้าง อาจจะเป็นคนยืนเป็นต้นไม้หรือลมก็ได้ว่า สองรอบนี้
ต่างกันอย่างไร 
 

    
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นเอค่ะ รอบแรกเรารู้สึกว่าเหนื่อย เพราะพอแรงมาเราก็พยายามไม่ให้ล้ม เราใช้แรงต้านกลับ 
พอรอบที่ 2 เรารับแรงเหมือนเดิม แต่เราเอาแรงมาใส่ตัวเรา แล้วค่อยๆ ลงมาที่ปลายเท้า เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้าน
เขา เราไม่ได้เหนื่อย เหมือนเรากลับมาอยู่กับตัวเองเท่านั้น 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จะคล้ายๆ กัน ครั้งแรกที่เราดันเหมือนต้องใช้แรงเยอะเหมือนกัน แต่ครั้งที่ 2 เหมือนใช้แรงน้อย
กว่าครั้งแรก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นเอ รอบแรกรู้สึกว่าต้องฝืนแล้วไปด้านข้างมากกว่า พอรอบที่ 2 ตั้งสมาธิและนึกภาพตามที่
วิทยากรบอกว่าเราก าลังมีรากอยู่ที่เท้าหยั่งลึกลงไปเรื่อยๆ พอเขาดันมา มันไม่ได้ไปด้านข้างแล้ว แต่จะลงไป
ข้างล่าง เราก็ย่อเข่าตามที่เขาส่งมา เรารู้สึกว่ามันนิ่งและม่ันคงข้ึน ต่อให้แรงมาเยอะกว่านี้ ยังน่าจะเอาอยู่ 
 
ณัฐฬส: มีใครรู้สึกดีกับแรงบ้างไหม หรือด่าอยู่ลึกๆ  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เป็นต้นไม้ รอบแรก ลมพัดแรงมาก ไม่ทันได้ตั้งสติอะไร รู้สึกว่าเท้าเราหลุดไปแล้ว แต่พอรอบ 2 
เริ่มตั้งสติได้ รู้สึกว่าการหายใจช่วย ตอนแรกเราหายใจสั้นใจ แต่พอเราเริ่มหายใจลึกแล้วปล่อยไป รู้สึกเหมือนเรา
มั่นคงมากขึ้น 
 
ณัฐฬส: กุญแจอยู่ที่ลมหายใจเยอะมาก เราบอกว่าผ่อนคลาย แต่ไม่ผ่อนคลายหรอก ถ้าเราไม่หายใจ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเท้าขวาเราจะลอยแล้ว แต่พอมานั่งนึก ให้เอาแรงใส่ไปที่เท้าแล้วลงไปที่
ราก เป็นจังหวะเดียวกับท่ีบอกว่าให้รากลึกลงไป 5 เมตร พอนึกได้แล้วมันกลับมา และตอนแบ่งปันเหมือนคนเป็น
ลมก็เหมือนมีรากยึดลงไปเหมือนกัน 
 
ณัฐฬส: ลึกลับ ข้าเรียนไม่ถึงจุดนี้นะ คือช่วยท าให้ลมเจอรากตัวเอง 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ตัวลมเอง เวลาส่งแรงไป ครั้งแรกเราใส่แรงพุ่งตรงไป แต่ครั้งที่สอง เราพยายามไม่รู้ว่าคิดไปเอง
หรือเปล่า แต่ตัวแรงเราต้องการให้ลงไปข้างล่างด้วย แต่ตอนบอกว่ารู้สึกฟิน ผมฟินไปด้วยจริงๆ สัมผัสได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นคนไม่ถึงอินกับรากเพราะปลูกต้นไม้แล้วตายตลอด จนกระทั่งเริ่มย่อๆ คิดรากไม่ออก เหมือน
เสาเข็มเจาะน้ าบาดาล เราเห็นเหล็กที่พุ่งลงไปแล้วนึกภาพออก เหมือนลมช่วยท าให้เราหาจุดศูนย์ถ่วงหรือศูนย์รวม
มวลของเราที่เหมาะสม ว่าเรายืนตรงนี้แล้วมั่นคงที่สุด 
 
ณัฐฬส: เราจะสลับกันท า บีจะเป็นต้นไม้ เอจะเป็นลม ขอให้ทดลองความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์แบบรอบแรกก่อน  
 
 (สลับบทบาท ทดลองความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์ - 1 นาที) 
 

    
 
 จริงๆ ความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์หรือเชิงต่อสู้สนุกไปอีกแบบ คือลึกๆ เราชอบออกแรง ไม่แปลกที่อยากคุย
กันดีๆ แต่ในที่สุดเราก็ทะเลาะกันดีๆ เราชอบทะเลาะ แต่ปากบอกว่าไม่อยากทะเลาะ ไม่ได้อยากเอาชนะ เถียง
เอาๆ  
 รอบ 2 ผมอยากให้รู้ว่าเรามีทางเลือกแค่นั้นเอง ผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไร เวลาเราปฏิสัมพันธ์กับแร
กงที่เข้ามาในชีวิต เราจะปฏิสัมพันธ์อย่างไร แล้วให้เรารู้ตัวส่วนใหญ่ ถ้าเราไม่รู้ตัวจะเป็นไปแบบแรก รอบที่ 2 
ต้นไม้เตรียมพร้อมตั้งแกน อย่าลืมว่าแกนนั้นไม่ใช่อยู่แค่ในร่างกาย แต่อยู่ได้ลมหายใจ อยู่ไหนจิตที่ดิ่งลงไป สร้าง
แกนให้กับตัวเอง หยั่งรากลงไป ถ้าพร้อมแล้ว ลมเริ่มใส่แรงเลยครับ … (2 นาที) … ตั้งแกนไปด้วย ให้เรารับแรง
และลมหายใจ น้ าหนักตัวของเรา ส่งคืนกลับไปที่ธรณี แผ่นดิน ไว้วางใจว่าทุกแรง ทุกสิ่ง จะถูกซึมซับรับไปทั้งหมด 
ลมลองใส่แรงเข้าไปอีก หยั่งรากลงให้ลึกอีก อย่าลืมหายใจ และลองต้อนรับเข้ามาด้วยความยินดี ขอบคุณในใจได้
ไหม … รากยิ่งลึก ไม้ยิ่งสูงใหญ่ขึ้นไปบนฟ้า ถ้าตั้งแกนได้แล้ว ถอนมือออก แล้วให้เขาได้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความ
เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกที่ไม่เหลือช่องว่างเลยแม้แต่อณูเดียว ไม่เหลือการแบ่งแยก และให้ต้นไม้จดจ าความรู้สึกนี้
ไว้นะครับ ความรู้สึกของความหนักแน่นมั่นคงที่มีอยู่แล้ว ความผ่อนคลาย ความสุขของภาวะที่เป็นหนึ่งเดียว ของ
ภาวะที่เราได้รับการโอบอุ้มจากพ้ืนแผ่นดิน จากธรณี แล้วเราขอบคุณด้วยความรู้สึกขอบคุณ ดีมาก 
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 ผมจะเพ่ิมไปอีกขั้นหนึ่ง กลับมาท่ีเอเป็นต้นไม้บ้าง พอบีได้ตั้งแกนแล้วไม่อยากท าอะไรแล้ว เราฝึกได้ทุกวัน 
ตอนเช้าเวลาตื่น หัวหน้าจะโทรมาด้วยความรัก ก่อนจะรับตั้งแกนก่อน  
 อยากให้บีเพิ่มความท้าทายด้วยการใส่ค าพูดที่สั่นไหวต้นไม้ เช่น คิดว่าฉลาดเหรอ ได้แค่นี้นะ เจ็บไหม ยิ่ง
ถ้าเป็นคนที่มีความหมายกับเรา เจ็บเหมือนกันนะ ให้เราปฏิบัติต่อค าพูดเป็นเหมือนลม ให้มองค าเป็นแรงได้ไหม 
อย่าไปถูกเกาะเกี่ยวกับความหมาย เขาก าลังพูดถึงความหงุดหงิดของตัวเอง แต่ยืมชื่อเรา ไม่ได้เรื่อง คิ ดว่าฉลาด
เหรอ ท าได้แค่นี้นะ อาจจะอิจฉาไง ให้เราใช้วิธีเดียวกัน ไม่ต้องถูกหลอกด้วยค า ผมอยากให้เราฝึกด้วยร่างกายของ
เรา เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้วไม่ง่าย เหมือนเราฝากชีวิตไว้กับร่างกาย กับแกนตัวเอง ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไร 
ถามต้นไม้ อยากได้ค าว่าอะไร มันต้องสะกิดหรือรู้สึกได้ ขอค าจากต้นไม้ก่อน อยากจะให้พูดว่าอะไร … (1 นาท)ี ... 
 อยากให้พูดค านั้นสัก 3 ครั้งพอ ไม่ต้องมากกว่านั้น และขอให้ต้นไม้เปิดใจที่จะรู้สึกเจ็บนิด เพราะผมอยาก
ให้เรารับความรู้สึกเจ็บให้ได้ แล้วทิ้งลงไปที่พ้ืน อย่าไปแคร์ที่ความเจ็บ แปลว่าคนที่เป็นลมต้องตั้งใจพูดจริงๆ ไม่
เล่น ให้ใส่ความจริงนิดหนึ่ง แต่ขออนุญาตก่อน ขอโทษนะครับ แต่ต้นไม้ต้องเชื้อเชิญ ช่วยให้ผมฝึกหน่อย 
 พร้อมแล้วใส่แรงเข้าไปก่อนแล้วค่อยพูด … ให้หายใจเอาความรู้สึกเจ็บลงไปที่รากให้ได้ ให้ถือว่าค าเป็น
แรงชนิดหนึ่งจากความไม่สมหวังของคนพูด ไม่ใช่ของเรา แต่มาจากความไม่สมหวัง สมความต้องการของเขา ไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับเรา พอยกให้โลกแล้ว อยู่กับความมั่นคง เราอาจจะมีความรู้สึกเสียใจหรือบาดเจ็บนิดหนึ่ง ให้เรา
รับรู้และอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้น และยอมให้ความรู้สึกเหล่านั้นไหลลงสู่ผืนดิน อย่าลืมหายใจ  ผ่อนคลาย โฟกัส 
ให้ มอบให้ สละให้ … ค่อยๆ ลืมตา แบ่งปันกับคู่ของเรานิดหนึ่งว่า รอบนี้เป็นอย่างไร  
… (1 นาที) … พอได้ไหม ถ้าเจอของจริงจะไม่ง่ายอย่างนี้ เขาจะมาด้วยแรงที่มีมาก สมมุติว่าแรงมาตรงๆ เรา
อาจจะต้องล้มแล้วให้แรงไหลไป แล้วตั้งแกน 
 

    
 

 สลับกันบ้าง ขอค าเขาก่อน … พร้อมแล้วเริ่มฝึกครับ … ลมค้างไว้ สัมผัสแขนแต่ไม่ต้องใส่แรงมา ขอให้
ต้นไม้หยั่งลึกลงไปที่พ้ืนดิน มีค าว่าขอบคุณอยู่ไหมที่ช่วยประคองเรา และเราจะแบ่งปันค าว่าขอบคุณนั้นให้กับลม
ได้ไหม ถ้าได้ ให้ค่อยๆ หันหน้าไปหาเขา แล้วบอกเขา ... 
 ต้นไม้สัมภาษณ์ลมหน่อยว่า ที่เราขอบคุณเขา รู้สึกอย่างไร ถามเองเลยครับ … (1 นาท)ี ... 
 ชวนนั่งลงนิดหนึ่ง เป็นอย่างไรบ้าง อยากฟัง 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: เคยท าอันนี้ แต่ที่ค้างอยู่ หัวหมุน มีจังหวะหนึ่งที่ตัวเองเป็นต้นไม้ แล้วเราเตี๊ยมกันเรื่องค า เป็นค า
ที่แรงเหมือนจริงนิดหนึ่ง แต่พอเพ่ือนประโยค ค าที่แรงกว่าไม่ใช่ค านี้ ค าที่แรงกว่าคือ ได้ยินใช่ไหม ตอนแรกเขา
บอกว่า ท าได้แค่นี้หรือ เปล่า ปล่อยไป แต่พอเป็นค าว่า ได้ยินใช่ไหม ฟ่ึบขึ้นมาเลย จะเอาอย่างไร จะโต้กลับ แต่
พยายามจะควบคุม หัวหมุนเลย จับได้เลยว่าปวดหัว พอหมุนๆ สักพัก เราต้องเมตตา มันหนักมากเพราะเราก าลัง
ควบคุมความคิด แต่สักพักเราปล่อยไปตามลมหายใจ ช่วยได้ หายใจเข้าหายใจออก ให้ไหลออกไปด้วย รู้สึกว่าก้อน
ที่อยู่นี้ลงไปด้วยเลย แล้วตอนที่บอกว่ามีความรู้สึกขอบคุณเกิดข้ึนไหม เหมือนกับเราก าลังท างานกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เรา เริ่มถาม แล้วเห็นว่ามีค าขอบคุณซ่อนอยู่ แล้วตอนที่เราสะท้อนกลับ เราก็ไปด้วยความรู้สึกที่จริงใจ แล้วเพ่ือนที่
สะท้อนกลับมา บวกมาก เป็นโมเมนต์เล็กๆ ที่เราเห็น 
 
ณัฐฬส: ตอนที่เวลาขอบคุณขึ้นมา ใช้เวลาเยอะมาก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ของหนูไม่ใช่เส้นที่ชัดเจนมาก อาจจะเราก าลังท างานกับค าว่า ได้ยินใช่ไหม มีความมึน เวลาที่เรา
ต้องควานหาว่ามีอะไรอยู่ข้างล่าง แล้วไปเจอค านี้ แล้วดูดขึ้นมามอบให้เขา แต่ไม่ได้ชัดเจนมาก เพราะอาจจะมี
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วย 
 
ณัฐฬส: แล้วลมเป็นอย่างไรบ้าง พอรับค านั้น  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณของเขาคือเขาค่อยๆ หนัมาแล้วหน้าเขาสว่างมาก ตอนที่เขาบอกว่าขอบคุณ มันมาจากใจ
เขาจริงๆ มันสว่าง จริงใจ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมเริ่มเข้าใจระบบนิเวศมากขึ้น ตรงไปตรงมา องค์ประกอบของราก ให้รากเติบโตต้องมีลม มี
อากาศ การใช้ลมช่วยได้แล้ว แต่องค์ประกอบหนึ่งของธรรมชาติคือน้ า ถ้าเพ่ือนว่าแรงๆ น้ าคือน้ าตาจะไหลไปหล่อ
เลี้ยงลงไปสู่ราก ผมว่าพลังนี้ ถ้าผลักต่อและพูดต่อแรงๆ และเวลาเหมาะสม น้ าตาจะไหล สิ่งเหล่านี้จะท าให้รากยิ่ง
ลึกยิ่งแน่นมั่นคงมากข้ึน จากลมและน้ าท่ีส่งมา 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ชีวิตนี้จะไม่พยายามคุยกับต ารวจ ให้ไปค าหนึ่ง กลับมาอีกค าหนึ่ง แล้วมากระซิบข้างหูเบาๆ แต่จี๊ด 
ขาลอยเลย บอกเขาไปว่า ท าไม่ได้หรอก แต่มากระซิบเราข้างหูว่า “อ่อน” คนอ่ืนเขาพูดดังๆ แต่นี่มากระซิบข้างหู 
 
ณัฐฬส: ดูถูกมาก รู้สึกค าที่สองเป็นค าแห่งปัญญาทั้งนั้นเลย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: แต่พอตั้งสติได้ว่าเขาไม่ได้ว่าเรา ลม ก็กลับมาเองได้ แล้วรู้สึกขอบคุณ มันคลายปม ใครจะว่าเรา
อ่อน ไม่อ่อน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เป็นแค่ลมปาก นึกถึงค าท าตัวให้เหมือนแผ่นดิน ใครจะท าตัวดีหรือไม่ดีกับแผ่นดิน แผ่นดินก็อยู่
อย่างนั้น นึกถึงการลงแกนแบบนี้ เราเคยได้ยินแต่ค าว่าปล่อยวาง แต่จะปล่อยวางอย่างไร แต่คราวนี้ท าให้เ รารู้อีก
หนึ่งวิธีที่เราจะเอาไปลองใช้จริง แต่ถ้าลมมาแรงๆ มากๆ เราอาจจะต้องเบี่ยงหลบนิดหนึ่ง เป็นห่วงคนที่ฝึกตั้งแกน
แบบเรา บางทีเราใช้ค าพูดเบา แต่ไปกระทบแรง ท าให้เราต้องระวังด้วย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีจริงๆ ก่อนที่จะเป็นต้นไม้อันหลัง บอกพ่ีเขาว่านึกไม่ออกเลย ปกติเป็น
คนที่ไม่ค่อยเจ็บกับอะไร ตอนที่พ่ีเขาพูดมาว่าโลกสวย ได้ยินบ่อย ไม่ค่อยรู้สึกอะไร รู้สึกข าๆ แต่อยู่ดีพ่ีเขาพูดว่า 
คิดหรือว่าคนอ่ืนจะท าได้อย่างที่ตัวเองแนะน า มันสัมผัสได้ถึงความเจ็บเลยนะ มีค าไหนที่จะท าให้เราเจ็บไหม แต่
พอค านั้นรู้สึกเลยว่าจี๊ด แล้วแวบขึ้นมาว่าคิดจริงหรือเปล่า แล้วเห็นเลยว่า พอเรายอมรับ ได้ความรู้สึกของการ
ยอมรับเลยว่า ที่เขาพูดจริง แล้วเรารู้สึกเลยว่าเราสงบลง จากตอนแรกที่เราจี๊ดแวบหนึ่ง แต่พอเรายอมรับว่าสิ่งที่
เขาพูดเป็นความจริงที่คนอาจจะท าไม่ได้ ท าให้เจ็บน้อยลง เลยเรียนรู้ว่าการยอมรับว่ามันมีส่วนจริงในสิ่งที่เขาคิด มี
คนที่คิดแบบนี้ได้ บรรเทาความเจ็บปวดของเรา แล้วหันมาขอบคุณได้ 
 
ณัฐฬส: ก่อนจะไปต่อ การรับแอทแทคให้เป็นประโยชน์กับเรา ให้เราค้นหา 1% ที่เขาพูดว่าอาจจะมีส่วนจริงและ
เป็นประโยชน์กับเรา ทุกครั้งที่เราถูกต่อว่า กล่าวหา ให้ลองดูว่าจะมีสัก 1% ไหมที่มันจะจริงหรือเป็นประโยชน์กับ
เรา เช่น เขาบอกว่าเราหยิ่งจัง เจ็บ ค านี้โดน หา 1% พอหรือถ้ามากกว่านั้นก็เป็นประโยชน์กับเรามาก 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนเป็นต้นไม้รู้สึกว่าหายใจลงไป เตรียมตัวแล้ว แต่พอค าเข้ามา ว่าตั้งรับแล้ว แต่กลายเป็นว่าเอียง 
ก็พยายามหายใจอยู่ แต่กว่าจะตั้งตัวได้คือเสียงหายไปแล้ว แต่ถ้าพูดกรอกอยู่ตลอดน่าจะยากอยู่ แต่ถ้าเขาพูดเสร็จ
แล้ว ตอนที่เขาพูดมา ผมไม่รู้ว่ารับปุ๊บลงเลยหรือเปล่า แต่ตอนที่มาเลย มันยังอยู่กับเรา ส่วนความขอบคุณ รู้สึกว่า
เรารู้สึกได้ตั้งแต่ให้บอกว่าขอบคุณ เราผ่านจากรากขึ้นไปและส่งไปให้เขาก่อนที่จะพูดแล้ว ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกได้
หรือเปล่า แต่เราพยายามส่งแรงผ่านไปแล้วว่าเราขอบคุณ จนเราหันหน้าไป เราถึงได้ขอบคุณ เลยสะท้อนมาถึงว่า
ตอนที่เราเป็นลมใส่อะไรให้เขา ในแง่ของการที่เขาตั้งรากอยู่ ที่เราบอกว่าเรามีรากด้วย ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีราก 
แต่ผมรู้สึกว่าก าลังใช้รากร่วมกับเขาอยู่ เราผลักไปแล้ว เราก าลังเป็นลมที่ผลักคุณ แล้วเราจะดิ่งไปกับคุณแล้วราก
ของคุณจะแข็งไปพร้อมกับเรา 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนแรกจับคู่กับสอญอ และภายใต้โจทย์นี้ยากมาก เพราะผมไม่รู้สึกว่าเขาจะเศร้ากับเรื่องอะไรได้ 
แต่ตอนที่เขาพูดเป็นลมแล้วเราเป็นต้นไม้ เรารู้สึกว่าพอค าพูดของเขาออกมา เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เชื่อแบบที่เขาพูด 
แล้วค าพูดของเขาพอเข้ามาในตัวเรา กลายเป็นค าที่ไม่ได้ถูกสลายเข้าไปในความคิดเราเลย เป็นค าแล้วไหลลงไป ไม่
รู้สึกอะไรเลย เหมือนเป็นปุ๋ยลงไปเลย แล้วท าให้เป็นตัวติ๊กว่า พอค ามา เห็นแก่ตัว ไม่ใช่ เป็นปุ๋ยลงไป ไม่ได้มาเกาะ
เราเลย แล้วเราสัมผัสได้จากการที่เขาพูดอย่างนั้น เหมือนเขาพูดแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆ เขาไม่ได้เชื่อในค าว่า
ของเขา เราอาจจะมองว่าคนอย่างสอญอไม่น่าจะด่าใครอย่างนี้ได้ 
 
ณัฐฬส: ขอบคุณครับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ของผม ค าที่เข้ามา เหมือนเขาพยายามจะหาค าที่ท าให้เรารู้สึก เขาบอกว่าเชื่ออย่างที่คุณคิดจริง
เหรอ พูดรอบสองเราไม่รู้สึก แต่เชื่ออย่างนี้จริงหรือเปล่า ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แต่เหมือนเราจะไปเกาะค านี้ แล้ว
ย้อนกลับมาเราเชื่อจริงหรือเปล่า สิ่งที่เราก าลังตัดสินใจหรือจะท า มีผลเหมือนกันครับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เล่นกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 2 ตอนเล่นครั้งแรก ด้วยความที่เล่นกับคนที่รู้จักกัน แล้วตอนที่เขาให้คิด
ประโยค เรามีเวลาคิดถึงจริงๆ และประโยคที่แท้คืออะไร แล้วเล่นทั้ง 2 ฝั่ง ต่อให้ตั้งแกนอย่างไร ถ้าเจอประโยค
หรือค าท่ีเราแพ้ สู้ไม่ได้เลย แม้แต่มาเล่นอย่างนี้ เขาไม่ได้ใช้ค าที่ผมให้ด้วยซ้ า ยังโยกเลย ผมเคยลองเอาไปลองเล่น
กับเด็กๆ มีความรู้สึกว่า รอบที่ 3 ถ้าใครยังยืนหยัดอยู่ได้ตั้งแกนอยู่ได้ น่าจะเป็นได้ 2 กรณี คือค าพูดที่พูดมายัง
ไม่ใช่ ยังไม่โดน เป็นผิวๆ ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอยู่แล้ว กับ 2 จะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆ ถึงจะทนได้ ขนาดเรา
ถ้าพูดประโยคนี้ ไม่เกิน 2 วินาที ไปแล้ว 
 
ณัฐฬส: แสดงว่าโลกภายในมีบางเรื่องบางประเด็นท่ีเปราะบาง และมีเชื้อเพลิงอยู่เพียบ ที่ยังไม่ได้รับการเผาผลาญ
ให้หมดไป พอไปเจออะไร กจ็ะติดข้ึนมาอย่างรวดเร็ว ในกรณีอย่างนั้น การตั้งใจของเราอาจจะหมายถึงการขอเดิน
ออกจากที่นั่น หรือบอกเขาว่า ที่พูดมาอย่างนี้ รู้ว่าอยากจะช่วยแต่ไม่ไหวแล้ว ขอดูแลตัวเอง ขอมาคุยกันหน่อยได้
ไหม อารมณ์อย่างนี้ผมรับไม่ได้จริงๆ จะดีกว่าที่เราจะโดนกระทืบไปข้างหน้าแล้วตายลงต่อหน้าต่อตา 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อันนี้ ก าลังจะใช้ร่างกายเป็นฐานใช่ไหม แล้วถ้าเดินๆ ไปเขาต่อว่า ถ้าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้เรื่องนี้ 
เดินๆ ไปแล้วมีคนเข้ามา แล้วอย่างไรต่อ หมายถึงมีค าแรงๆ เข้ามา แล้วส่งลงดินเลย 
 
ณัฐฬส: น่าคิด ต้องฝึกเดิน ถ้าเราตั้งแกนทัน จะลืมไปชั่วขณะ จะลืมไปนิดหนึ่งว่ามันเป็นมุมของเขา มันพูดชื่อเราก็
จริง แต่เป็นมุมของเขา แต่ถ้าตั้งแกน เราก็เตือนตัวเองได้ หรือมุมของเขาแล้วเขามองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเราที่
เราอาจจะไม่เคยเห็น เราก็หยิบมาได้ ถ้าเราตั้งทัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอแลกเปลี่ยนในมุมของลม กิจกรรมนี้ ผมคิดค าที่จะให้เจ็บมากที่สุด แต่สิ่งที่ผมได้รับในตอน
สุดท้าย ผมรู้สึกว่าเรายังค าอ่ืนได้อีก แต่ตอนที่พ่ีก็หันมาแล้วยิ้มให้ เราก็รู้สึก ... แต่พอค าว่าขอบคุณออก ผมน้ าตา
ไหลเลย เหมือนกับถูกไถ่บาปเกิดขึ้น มีพลังมาก ผมน่าจะกลับไปท าอย่างนี้กับภรรยาให้มาก  
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ผู้เข้าร่วมชาย: พอดีคู่เราเป็นค าพูดเรื่องเมียด่าทั้งคู่ เวลาใส่ค าพูดเลยจะลงลึกซึ้ง รากหลุดเลย แต่ความรู้สึกตอนที่
ยังไม่พูด เรารู้สึกว่าแกนเราแข็งแรงแล้ว แต่พอมีค าพูดมาตัวเอียงขาลอยเลย เราพยายามจะตั้งสติต่อค าเหล่านั้น 
แต่ตอนที่เราเริ่มตั้งแกนได้อีกครั้ง เนื่องจากเป็นเรื่องเมียด่าทั้งคู่ เราเริ่มรู้สึกว่าค านี้มีความรู้สึกอะไรอยู่กับเมียเรา 
เขาถึงพูดค านี้ แล้วเป็นความรู้สึกดีอะไร ตอนที่เราหันเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเราและรักเรา ถึงพูดค านี้ออกมา 
เราสามารถเข้าใจความรู้สึกเขา ซึ่งก่อนหน้าจนถึงเมื่อวานเรายังไม่รู้สึกอย่างนี้ เพ่ิงรู้สึกได้ในตอนนี้ 
 
ณัฐฬส: แล้วพอเราขอบคุณเขาได้ เป็นอย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เรารู้สึกว่าแกนเรามั่นคงได้ โดยที่จะไม่ต้องต่อสู้ หรือทนกับแรงที่มา เหมือนตอนที่ผลักกันโดยยังไม่
พูด ตอนเราตั้งแกนได้เราจะไม่รู้สึกถึงแรงเท่าไหร่ 
 
ณัฐฬส: มีคู่ไหนที่เจอภาวะคล้ายๆ กันที่สามารถขอบคุณได้จริงๆ และคนที่รับค าขอบคุณรู้สึกถึงผลกระทบที่มีพลัง
มาก ยกมือหน่อยครับ ขอบคุณครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ไม่ค่อยอินกับการตั้งรับ ส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเพราะเขาไม่ได้อยากด่าเราจริงๆ แต่สิ่งที่รู้สึกคือตอนที่เขา
เป็นลมแล้วต้องว่าเขา รู้สึกว่าเราคิดค าไม่ออกว่าจะว่าเขาอย่างไรทั้งๆ ที่เป็นคนใจร้อนและด่าคนเร็วมาก เลยนั่ง
วิเคราะห์ว่าตอนที่เราปากไวและว่าเขา ไม่ได้ออกมาจากความคิด ไม่รู้มาจากอะไร แต่พอคิดแล้วคิดไม่ออก 3 ล้าน
ค าที่เคยด่าคนมาทั้งชีวิตหายไปไหน นึกไม่ออกเลย คลั่งค าศัพท์หาย อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอาจ
ด้วยความเป็นผู้หญิงและอยู่วิศวะ ผู้ชายจะเยอะกว่าและเขาไม่ปะทะกับเรา เราจะเป็นเจ้าแม่ ได้พูดเยอะกว่า 
ส าหรับตัวเองไม่ค่อยเป็นคนตั้งรับ แต่จะท าอย่างไรให้เป็นคนเลิกพูดค าพวกนั้นที่จะท าร้ายคนออกไปโดยที่เราไม่
รู้ตัว เลยไม่รู้สึกกระทบเวลาคนด่าเพราะเราจะด่าสวนเร็วมาก 
 
ณัฐฬส: หลายคนที่จะพูดไม่เป็น ตั้งใจพูดให้ดีแต่กลายเป็นท าให้เจ็บ ส าหรับคนที่ไม่เคยเรียน มีโมดูลของการ
เรียนรู้เรื่องการสื่อสารอย่างสันติ คือการแปลความหงุดหงิด ความโกรธ ความร าคาญ และค าพูดที่ประทุษร้าย
ทั้งหลาย ให้เป็นค าพูดที่เขาจะเข้าใจความต้องการของเรามากขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ต้องขอบคุณคู่ว่าเขาแอ็คติ้งจริงมาก ถ้าเป็นค าที่ไม่กระทบ เรารู้สึกว่าจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ตอน
แรกบอกเขาไปว่า คิดว่าเก่งนักหรือ แต่พอเขาพูด เขาพูดอย่างอ่ืนที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ แล้วพอมาเ ล่นกับความ
เชื่อ เช่น สิ่งที่เราเชื่อว่าดี เป็นเด็ก Teach for Thailand เหรอ คิดหรือว่าการให้ทุน ดี เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ 
แรงมาก แล้วขึ้นหัวเลย แต่ตอนนั้น จริงๆ ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เขา อยู่ที่เราที่เรายึดมั่นว่าสิ่งที่เราท าดี แล้วคน
มาว่าเราไม่ดี เราก็อยากจะสู้กับเขา แล้วท าให้ภาวะนั้นผ่านไปยากมาก แต่พอเปลี่ยนความคิดว่าจัดการกับตัวเอง
ก่อนไหม เรารู้สึกเบาลง แล้วท าให้ตัวเองว่าเรายึดติดกับความเชื่อว่าอะไรดีไม่ดีมากเกินไป เลยขอบคุณคู่มากๆ 
เพราะเกิดการเรียนรู้จากค าที่เขาพูดมา 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ความรู้สึกขอบคุณน้อง เขาพูด 2 เรื่อง เราไม่ได้เตี๊ยมว่าอยากให้พูดค านี้ แต่น้องเขาพูด 2 เรื่อง 
เรื่องงานเราไม่สะทกสะท้าน เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราท าเป็นสิ่งที่ดี แต่เขาบอกว่าคิดว่าเท่นักหรือ ท าอย่างไรก็ไม่
เหมือนผู้ชายหรอก เล่นกับสภาพภายนอกที่เราต้องถูกตัดสินอยู่แล้ว โคตรจี๊ด ท าอย่างไรดี มันลงราก เป็นเรื่องที่
เราโดนอยู่แล้วเป็นประจ า มันเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ปัญหาของเรา รู้สึกขอบคุณมาก 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: วันหลังผมจะไปขอบคุณภรรยา ภรรยาเริ่มระแวง 2 เรื่อง ตอนเป็นลมแล้วพอพ่ีเขาตั้งแกนได้ แรง
มาอยู่ที่มือผมแทน รู้สึกว่าแทนที่แรงที่ผมส่งไปจะไปถึงเขา ไม่ไป 
 อีกเรื่องหนึ่งตอนเจอค าพูดแรง มันเซ เราพยายามออกแรงต้าน คือเราพยายามต่อสู้กับลม แต่พอเราตั้งสติ
ได้ว่า เราผ่อนคลายได้ อาจารย์น่าจะเห็นผมเครียด เลยเข้ามาบอก ผมเลยตั้งสติได้ตอนนั้น แล้วผ่อนคลายได้ แต่
ถามว่าเซจริง ถึงแม้เราจะตั้งตัวก็ตาม เซแล้วพยายามจะกลับ ได้ทบทวนหลายๆ อย่าง 
 
ณัฐฬส: พอเราโดนหลอกให้คิด ชีวิตเราจะไปอยู่ที่หัว แล้วเราใช้หัวยืน จะมั่นคงได้อย่างไร ถ้ารู้ตัวเร็ว ย้ายที่ยืนไป
ที่เท้าแล้วค่อยคิดใหม่ ถ้ามั่นคงแล้ว อัตตาเราจะไปประมวลผลตรงหัว หลักๆ คือการบริหารตัวเอง จัดการตัวเอง
เวลาที่ถูกโจมจี แล้วคนที่โจมตีไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอก แต่ตัวเราเอง เราต้องตั้งแกน เล่นกับคู่ซ้อมที่อยู่ในหัวเรา คือ
ตัวเราเองบ่อยๆ บางคนซึมเศร้าว่าไม่มีค่า ต้องรู้ตัวเองแล้วกลับมาที่ร่างกาย 
 
ประชา: เวลาโดนโจมตีโดยไม่ตั้งตัว ผมใช้วิธีกลับมาที่ลมหายใจ แล้วแผ่เมตตา ตอนผมไปสอนอยู่ที่เมืองจีน ผมเข้า
ไปสิบกว่าปี ไม่เคยโดนท้าทาย มีแต่ชื่นชม ครั้งหนึ่งพอบรรยายไปครึ่งหนึ่ง คนยืนขึ้นมาด่าเลย ครูสอนเหมือน
มหาวิทยาลัยเลย มาแล้วบรรยาย ไม่เห็นมีอะไรใหม่ มาไม่ทันตั้งตัว ผมนั่งลงฟังเขา แล้วท าความรู้สึกว่าเราเป็นเขา 
ที่ก าลังโจมตีตัวเรา แล้วแผ่เมตตาให้เขาด้วย ในที่สุดก็ไม่หวั่นไหว ไม่ท าให้เราเซ สอนต่อได้ คราวหลังเขากลับมา
เรียนกับเราอีก  
 อีกครั้งหนึ่ง คล้ายๆ กัน ทะเลาะกับเพ่ือนบ้าน เขาเห็นหน้าเราก็ด่าๆ ๆ ๆ ตั้งตัวไม่ทัน เราก็แผ่เมตตาให้
ขณะนั้นเลย ขอให้เป็นสุขๆ แล้วไม่มีอะไรติดกับเราเลย การตั้งแกนคือการกลับมามีสติอยู่กับตัว ผมใช้เมตตา
ภาวนาเยอะ ช่วยเยอะมาก ใช้บ่อยๆ จะช่วยแก้ปัญหาเวลาถูกโจมตี หรือกรณีคุยกันในที่ประชุม เราท าตัวเหมือน
เราเป็นเขาแล้วโจมตีเราเอง ส่วนใหญ่พอประชุมเสร็จก็กลับมาเป็นเพ่ือนกัน 
 
ณัฐฬส: โดยสรุปแล้วคือการฝึกกลับมาอยู่ที่ตัวเอง ใส่ใจตัวเองก่อนอย่างอ่ืนทั้งหมด เพราะให้เราไม่หลง เหมือนขึ้น
เครื่องบิน กัปตันประกาศว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไร ใส่ให้ตัวเองก่อนที่จะช่วยเด็ก  
 อย่างที่ 2 ความมั่นคงที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา แต่คือการรับรู้ความรู้สึก ความปรารถนา ความเปราะบาง
ของอีกฝ่ายด้วย นั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงที่จะปลดล็อก ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องไปเห็นด้วยกับเขา แต่เราไปสัมผัส
ยอมรับสิ่งที่มีค่าส าหรับเขา ยิ่งออกมาแรง อารมณ์ออกมาแรง แสดงว่าสิ่งที่ขาดหายไปเยอะ สิ่งที่เขาปรารถนา 
โหยหา โดยทั่วไป อาจจะมีกรณีท่ีไม่เข้ากันหลักการนี้ก็ได ้
 แต่เราต้องตั้งแกนเพ่ือให้เราสามารถรับรู้อีกฝ่ายได้ อาจจะไม่ได้ผ่านการพูดคุย พอเรารับรู้และยอมรับ 
ความสัมพันธ์เปลี่ยนก่อนที่เขาจะไปคุยกับเขาอีก ชนะก่อนที่จะคุยอีก คือเราหลอมรวมได้แล้ว การตั้งแกนเป็นขั้น
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พ้ืนฐาน ขั้นตอนต่อไปคืออาศัยแรงเหล่านี้สร้างประโยชน์ร่วมกัน หาทางที่จะหาทางออกร่วมกัน เพ่ือจะเป็น
ประโยชน์ทั้งคู่ 
 อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมาก ไม่คิดว่าจะไปไกลขนาดนั้น คือพวกเราใส่เต็มที่มาก และความไว้วางใจต้อง
สร้างผ่านการที่เราเปิดโอกาสให้เราเจ็บด้วยกันและเรียนรู้ที่จะแปรเปลี่ยนความเจ็บออกมาเป็นบทเรียน นี่เป็ นจิต
วิญญาณของพวกที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ทั้งหลาย ถ้าไม่จริงก็ไม่แข็งแรง ก็ต้องฝึกและมีอาการบาดเจ็บจริง ๆ 
เหมือนกัน การอยู่ร่วมแบบนี้ สังคมจะแรงกว่านี้เยอะ แต่ถ้าเราต้องการฝึก ต้องเอาความรู้สึกเจ็บปวดบางอย่าง
เปิดรับ ผมคิดว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักคือเราเปิดรับกันและกัน รู้สึกชอบโมเมนต์เหล่านั้น มีค าถามไหมครับ พอจะ
เป็นประโยชน์ไหมครับ พวกนี้ต้องฝึกบ่อยๆ ถ้าอยู่กันเป็นหมู่บ้าน น่าจะฝึกกันทุกอาทิตย์ ท าให้เหมือนนิสัยร่วมกัน
บางอย่าง หลังกินข้าวจะเป็นกิจกรรมช่วงสุดท้าย 
 อยากจะให้คนที่ต้องไปหลังกินข้าวพูดสักหน่อย 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อยากจะร่ าลามากกว่า จริงๆ คงเจอกันในไลน์ตลอด รอคอยที่จะเจอกันครั้งหน้าครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ต้องขอบคุณโอกาส จริงๆ โอกาสมีอยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะหยิบฉวยหรือเปล่า ตัวเองโชคดี 
ตอนแรกมาด้วยความไม่แน่ใจ เพราะโดยภารกิจ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าหยิบถูกแล้วที่มาที่นี ่
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากจะขอบคุณสองวันที่มาอยู่ที่นี่ นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ทั้งหมดแล้ว ยังได้ความรู้
จากเพ่ือนๆ พ่ีๆ ทุกคน ที่สรุปหรือพูดอะไรออกมา ท าให้ได้ประเด็นเกิดการเรียนรู้ค่อนข้างจะเยอะ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จริงๆ ไม่ใช่แบบประเมิน เป็นแบบสะท้อน มีสองเรื่องคือ เราได้เรียนรู้ค้นพบเรื่องอะไรบ้างจากการ
มาอยู่ร่วมกัน 3 วัน อีกเรื่องหนึ่งคือ เรามีหน้างานที่ขับเคลื่อนกันอยู่ เราคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ เราน าไปต่อยอด
ทั้งตัวเองและงานของเราได้อย่างไรบ้าง อยากให้ช่วยสะท้อนออกมา ถ้าท่านสะท้อนได้ตรงและเยอะอย่างที่ท่าน
ได้รับ จะเป็นประโยชน์ เพราะสิ่งนี้จะเอามาแลกเปลี่ยนกันภายหลังจากนี้ด้วย 
 
พักเที่ยง 
12.20-13.30 น 
 
วางแผนร่วมกันส าหรับการก้าวต่อไปสู่ โมดูล 2  
ณัฐฬส: สนุกครับที่ได้เจอกับพวกเรา ชื่นชมในสิ่งที่พวกเราท า แล้วเอามาแบ่งปัน ผมคิดว่าเราเป็นเหมือนเป้าหมาย
หรืออุดมการณ์บางอย่างหรือสามัญส านึกท าให้เรามาเจอกันมา เป็นพ่ีน้องกันและได้มาสนับสนุนกัน และหวังว่าจะ
ได้เจออีกเรื่อยๆ คราวหน้าน่าจะได้อะไรอีกเยอะ ช่วงไหนที่ล่วงเกินละเมิดอะไรที่ท าให้ไม่สบายอกสบายใจ ให้อภัย
ผมและทิ้งลงไปในพ้ืนดิน ขอบคุณครับ 
 
ประชา: พวกเราบางคนยังเขียนไม่ค่อยเสร็จ เขียนต่อ แต่ไม่ใช่เรื่องเดิม อยากให้เขียนว่าสิ่งที่เราอยากชื่นชม สิ่งที่
เราอยากขอบคุณ ที่เรารู้สึกยินดี มีอะไรบ้างตลอด 3 วันนี้ แล้วความรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกรู้สากับประเด็น
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อะไรบ้าง เราไม่หนีความทุกข์กับความจริงนะครับ เป็นประเด็นที่เราผูกพันทางใจ แล้วมองด้วยสายตาใหม่ หลัง
ผ่านกระบวนการมาสองสามวันแล้ว มุมใหม่ๆ ที่เรามองมีอะไรบ้าง สุดท้าย เรามองไปข้างหน้าอย่างไร อยากท า
อะไร อยากชักชวนใคร อยากโยงกับใคร  
 

 
 
 (แต่ละคนใคร่ครวญประเด็นต่างๆ กับตัวเอง - 30 นาท)ี 
 

    
 
 ชวนให้ไปจับคู่ฟังกันอย่างลึกซึ้งในวันแรก 
 ตกลงว่าใครเป็น ก. เป็น ข. โจทย์คือ ก. เล่าให้ประเด็นต่างๆ ของเราเพ่ือนฟังว่า แล้วเพ่ือนช่วยซัก ช่วย
เพ่ือนคิดให้ชัดขึ้นว่ามีประเด็นอะไร แล้วพอตีระฆัง เราจะสลับกัน ช่วยหน่อยครับ  
 
 (จับคู่แบ่งปันประเด็นที่แต่ละคนใคร่ครวญและช่วยซักเพ่ือให้เพ่ือนคิดชัด - 20 นาท)ี 
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 ให้เวลาชื่นชมเพ่ือน มีอะไรอยากจะแนะน า ขอบคุณหรือขอโทษซึ่งกันและกัน … (3 นาที) … ชวนทุกคน
มาเข้าวงด้วยครับ … สุดท้าย พูดอะไรที่อยากพูด ได้พูดแล้วเป็นการจบการเรียนชุดนี้อย่างท่ีเรารู้สึกพอใจ  
 
เช็คเอาต์ 

    
 

    
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อยากขอบคุณทุกคน อยากจะย้อนไปถึงตอนที่เช็คอิน ที่เราคาดหวังว่าจะเจอความแตกต่าง
หลากหลาย สามวันที่ผ่านมาท าให้เจอเรื่องนี้จริงๆ ทั้งหน้าที่การงาน ความสนใจ ความคิดเห็นของทุกคน ท าให้เรา
ตระหนักว่า ที่ผ่านมาเราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าเรายอมรับความแตกต่างหลากหลาย เราใจกว้าง แต่พอมาเจอ
จริงๆ ที่เป็นคนที่นั่งอยู่ด้วยกันจริงๆ ไม่ได้เห็นผ่านเฟซบุ๊กหรือหนังสือ ท าให้เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราจะได้มา
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เจอจากการร่วมเวทีแบบนี้ สุดท้ายแล้วตัวเนื้อหาทั้งหมดที่ท าให้เราเห็นถึงความส าคัญของตัวเราเอง ความสัมพันธ์
ของตัวเอง จุดที่เราอยู่ และโลก มีความหลากหลายอยู่ และเราต้องไปเจอมัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: มาอยู่สามวันไม่พูดเลย ต้องใช้ค าว่า พ่ึงมาเชื่อใจวงได้ไม่นาน ถ้าไม่เชื่อใจคงไม่พูด และผมซื่อสัตย์
กับตัวเองพอที่จะพูดหรือไม่พูด ต้องสารภาพและขอโทษทุกคนที่วันนี้เพ่ิงได้ยินผมพูด ส่วนใหญ่จะกบดานฟัง ส่วน
ที่สองคือไม่พูดไม่ได้ คาใจคือตอนแรกกะจะไม่มาวงนี้เลย เพราะรู้สึกหวงเวลาพักผ่อนของตัวเอง แค่ตอนที่พักผ่อน
กับงานหลายอย่างที่ใช้ค าว่าบ้าคลั่งมาก จันทร์ถึงศุกร์อย่างกับออกสนามรบทุกวัน แทบตายและมาวงนี้โอเค ได้
เรียนรู้แต่ละคนดีนะครับ ประเด็นส าคัญคือท าให้รู้อย่างหนึ่งว่า โลกนี้ไม่ได้มีแค่เราที่เห็นแต่เรื่องที่เราท าอยู่ แต่เห็น
คนอ่ืนด้วย เห็นสิ่งที่คนอ่ืนท าด้วย และเห็นภาคีด้วย ผมคิดว่าเราก าลังรวม 3 เรื่อง คือเรื่องตัวเรา เรื่องชุมชนเรา 
และเราก าลังท าเรื่องของชุมชนทั้งหมดของแต่ละคนเข้ามารวมกัน ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ธรรมดา เมื่อก่อนตัวเอง
ผ่านวงแบบนี้มาบ้าง แต่ไม่ค่อยเชื่อ เพราะเราอบรมกันบ่อย จนเรารู้สึกว่าได้อะไร เพราะเราเปิดไดอะล็อก บางครั้ง
รู้สึกอ่ิมเอิบได้ช่วงหนึ่ง ในขณะเดียวกันหลังจากออกจากวงไปแล้วก็เหมือนเดิม หวังว่าวงนี้จะช่วยโอบอุ้มผมต่อไป 
ผมจะพยายามเชื่อใจขึ้นเรื่อยๆ  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: สนุกมากครับ ได้มารอบนี้ ได้เป็นนักเรียนจริงๆ ขอบคุณครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กันต์อาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงเต็มที่ จะอยู่รอบๆ ห้อง ขอบคุณมากๆ กันต์ได้อะไรจากการนั่งฟัง
เยอะเหมือนกันจากวงนี้ ถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาอยู่เต็มรูปแบบ อีกอย่างหนึ่งในฐานะคนท างาน ถ้าโทรไปหาพ่ีบ่อยๆ 
ขอโทษด้วยนะคะ ถ้าร าคาญ แต่จะต้องโทรอีก แล้ว module 2 พบกันนะคะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: วันนี้มาในฐานะคนท าสื่อ มาสังเกตการณ์วง สิ่งที่อยากจะบอกพ่ีๆ คือพ่ีๆ ทุกคนเป็นครูของหนู ใน
ฐานะคนท าสื่อ ต้องมีความหวังในเรื่องราวที่ตัวเองสื่อออกไป รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยจะหมดเรื่องเล่าเลย มีแรงจะเล่า
เรื่องมากข้ึน ขอบคุณพ่ีๆ ทุกคน ถ้าหนูโทรไปหรือสัมภาษณ์ใคร อาจจะคุยยาวหน่อย อย่าเบื่อกันนะคะ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคุณทุกๆ ความจริงใจที่ร่วมกันแบ่งปันให้กันและกัน มันรับรู้ได้จริงๆ  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมประทับใจค าที่วิทยากรพูดว่า เราคือธรรมชาติ ธรรมชาติก าลังเดิน ธรรมชาติก าลังสื่อสาร ผม
มองว่ามันเป็นแนวคิดที่ผมจะเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรวมไปถึงหลักที่ได้ไปดูงานที่ไชยาว่า เราต้องเข้า
ใจความเป็นธรรมชาติของตัวเราเอง เข้าใจกฎธรรมชาติ ของชีวิต ของความเป็นมนุษย์ และเข้าใจหน้าที่ของความ
เป็นมนุษย์ ว่าเรามีผลต่อธรรมชาติอย่างไร วันนี้ผมอาจต้องสลัดทิ้งบางอย่างเพ่ือให้ตัวเองมีความเป็นธรรมชาติมาก
ขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สึกขอบคุณวงนี้ที่ท าให้หัวใจเราดวงเท่าเดิมแต่พอง สูดหายใจเข้าเต็มปอด แล้วคิดว่าพรุ่ งนี้เราก็
กลับไปท างานในสิ่งที่เราท าอยู่นั่นแหละ ด้วยหัวใจดวงเดิม แต่มีพลังงานที่ดีขึ้นมากๆ  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ปกติคิดว่าตัวเองท างานที่ตัวเองรักและมีความสุขกับการท างาน ขอบคุณวงนี้ที่ท าให้รู้ว่าหลายครั้ง
ในการท างาน สิ่งที่เราใช้แก้ปัญหาคือเรากลัวจากข้างใน วันนี้มาค้นพบแล้ว สิ่งที่จะท าให้แก้ปัญหาได้ส าเร็จและ
ยั่งยืนคือเรื่องความรัก ความเข้าใจ และจะท างานด้วยการเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่ประสานงานมากขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ประทับใจมากทั้ง 3 วันที่มาอยู่ตรงนี้ เหมือนฝันเลยที่ได้เข้ามา ขอบคุณรัฐผู้น าแห่งอนาคตที่มอบ
สวัสดิการดีๆ ให้กับประชาชนอย่างพวกเรา 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จริงๆ ผมอยู่นอกวงการ แต่ได้ลูกศิษย์ อ.ประชา พวก ดร.หนู เพนกวิน หมอโอ๋ มาโครงการนี้เลย 
ผมมีเวลาน้อยมาก แต่ส่วนตัวตามอาจารย์อยู่แล้ว อ.ประชานี่มาร์กซิสต์ตัวพ่อเลย ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชาวพุทธ
ได้อย่างไรไม่รู้เหมือนกัน แต่มาแล้วประทับใจ ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์ด้วยที่สรุปบางเรื่องที่ค้างคาใจผมมา
นาน และขอบคุณพ่ีณัฐ แต่ไวในเชิงทฤษฎีมาก ใครคุยอะไรไม่รู้ แกจับเป็นก้อนๆ แล้วยัดคืนทันทีเดียวนั้นเลย นี่คือ
ความชาญฉลาดมาก และขอบคุณกระบวนการ 3 วันนี้ จะเชิญคนได้ลงตัวขนาดนี้เลยหรือในมุมมองผม ทั้งป้ามล 
ดร.ด้านเศรษฐศาสตร์ คมมากทั้งข้อมูลและอะไรต่างๆ นักการเมืองรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงชัด อ่ิมเลย ป้ามลตกผลึก
ในเรื่องที่อาจจะต้องตบหน้าระบบการศึกษาไทยอย่างรุนแรงด้วยซ้ า เรื่อง Active learning แล้วเพ่ือนๆ อีก ผมจะ
คัดใครออกสักคน ยากมาก ถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนเลือก ตอนแรกกะว่าจะมาสัก 3 วัน แต่น่าจะมาตลอดหลักสูตร
แล้วครับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคุณความหลากหลายในวง จากหลากหลายวงการอาชีพ ขอบคุณสถานที่นี้ด้วย ตอนแรกรู้สึก
ว่าไกล แต่มาแล้วรู้สึกประทับใจมาก เป็นสถานที่ท่ีอบอุ่นและเป็นความทรงจ าที่ดีมาก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมกันสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย รู้สึกว่าใช้เวลาไม่นาน แต่เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ที่
ปลอดภัย จริงๆ ขอบคุณวิทยากรที่มา รู้สึกว่าเชิญตัวพ่อตัวแม่มาในเวลาเดียวกัน แล้วเราได้เรียนแบบไม่ต้องไป
ตามเรียนที่ไหน เราไม่ได้แค่ความรู้ แต่เราได้พลังจากการเห็นความเป็นคนรู้แจ้งรู้จริง และมีพลังในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของเขา สิ่งที่ได้กับตัวเองเยอะๆ คือพบว่า คนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความกล้าหาญ ให้
ค าตอบตัวเองว่าจะต้องกล้าหาญ จบโมดูล 3 ลาออกจากระบบได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: นิ่มนึกถึงค าว่า Spirit of Time ของตัวเอง ตอนนี้นึกถึงสายน้ า รู้สึกว่าที่นี่เหมือนสายน้ าแห่งหนึ่งที่
เรารู้สึกว่า เราไม่ต้องคว้าอะไรลงไป เหมือนเรากระโดดลงไป แล้วเป็นตัวเราเองได้ เราปลอดภัย เราจะสนุกกับ
สายน้ านั้น และเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเอง รู้สึกว่าเราได้อยู่กับที่ท่ีให้เราเป็นตัวของเราเองจริงๆ และท าให้เรารู้จักตัวเอง
มากขึ้นจริงๆ เชื่อมากๆ ว่าทันทีท่ีเรารู้จักตัวเอง เราจะเติบโตได้และส่งต่อได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนแรกรู้สึกอยากขอบคุณหัวหน้าที่เขาส่งรายละเอียดโครงการมาให้ และอนุญาตให้มาได้ ทั้งที่รู้
ว่าต้องขาดงาน 3 ครั้ง ขอบคุณทางทีมวิทยากร กระบวนกร และพ่ีๆ ทุกคน รู้สึกว่าตลอด 3 วันที่อยู่ ทุกวินาทีได้
เรียนรู้ และทุกคนน่ารักมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงเบรกหรือกินข้าว เราได้แลกเปลี่ยนกัน พ่ีๆ หลายๆ คนน่ารักมาก พอ
มีประเด็นเขาจะมาคุยต่อ แล้วเราได้ไอเดียกลับไปท างานต่อ รู้สึกว่าทุกคนเป็นกันเองทั้งๆ ที่บางคนต าแหน่งใหญ่โต 
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แต่เราลืมมองเรื่องนั้นไปเลย เพราะทุกคนรวมกันแล้วเป็นกัลยาณมิตร ไม่ได้มองว่าใครสูงกว่าใคร ขอบคุณทุกคน
มากและยังอยากเจอกันในอีกสองโมดูลนะคะ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคุณอาจารย์และเพ่ือนๆ ทุกท่านที่ใช้เวลาร่วมกัน ผมเข้าๆ ออกๆ วงตามกิจกรรม อย่างแรก
ขอบคุณกระบวนการใน 3 วันนี้ มาแบบมีสงครามติดตัวและมีความรู้สึกว่า เป็นนักรบอยู่ตลอดเวลา แต่กลับไปรู้สึก
มีความสันติสุขในการท างาน ทั้งเรื่องงานที่ดุเดือดมาก แต่ก่อนที่จะกลับไป รู้สึกว่ามีความรื่นรมย์ในการท างาน
ร่วมกับศัตรูได้มากขึ้น รวมทั้งชีวิตส่วนตัวที่รู้สึกมีสันติมากข้ึนด้วย 
 อีกอย่างหนึ่งตอนมาเรามีค าว่าผู้น าร่วม ต้องร่วมไปด้วย สร้างอะไรไปด้วย และสุขถูกด้วย มีความท้าทาย
ในความคิดอยู่ว่า จะน าคนเหล่านี้มาร่วมกันอย่างไร ในมุมไหน จะมาสร้างอะไรกันได้ แล้วเขาจะสุขไหมในการ
ท างาน แต่พอทุกท่านตั้งแกนแล้วเราตั้งกับเขาด้วย เราคิดว่าไม่ต้องพยายามท าให้ใครมาร่วมใคร แต่แกนจะมาตัด
กันในบางช่วงบางเวลาบางเรื่อง จะไปทางเดียวกันในบางอัน แล้วเราจะมาพบกัน ได้สร้างได้สุขได้ร่วมกันเอง ใน 3
ครั้งนี้ มั่นใจและชื่นใจ มีความหวังว่าเราจะได้เดินทางไปด้วยกันตามแกนที่ละท่าน แต่มุ่งหน้าไปยังปลายทางที่วาง
ไว้ร่วมกันได ้
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อันดับแรก ขอบคุณวิทยากรทุกท่านทั้ง 3 วัน นอกจากความรู้ที่ได้รับ สิ่งที่ได้รับมากๆ คือวิธีคิด
ของแต่ละคน ท าให้ผมเหมือนเปิดกะโหลก อย่างที่ 2 คือขอบคุณเพ่ือนๆ ทั้งวงที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยตลอดทั้ง 3 วัน 
สิ่งที่เราได้คือเราฟังกันทุกเรื่อง แต่ไม่จ าเป็นต้องเชื่อทุกเรื่องที่เราฟัง แต่ทุกคนเปิดใจรับฟังกัน อย่างที่ 3 คือ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ดูแลประสานงานดีมาก อาหารอร่อย ตั้งแต่ไปอบรมมา อาหารที่นี่อร่อยสุดแล้ว และใน
วงนี้ ปกติข้อเสียของผมอย่างหนึ่งคือผมจ าชื่อคนไม่ได้ แต่วงนี้ผมจ าชื่อได้มากที่สุดเท่าที่ผมเคยไปอบรม 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ค าแรกที่คิดออกมาคือขอบคุณ คงคล้ายๆ กับทุกคน และค าที่ 2 ที่ขึ้นมาคือค าว่าอบอุ่น ฝนเป็น
คนที่เชื่อใจคนยากมาก และเป็นพวกท่ีก าแพงหนามาก จนเป็นคนที่เข้ามาอบรมแล้วเราจะนั่งอยู่ห่างๆ เป็นเด็กหลัง
ห้อง ไม่ค่อยเอาใคร แต่พอเข้ามาในวงนี้ ตั้งแต่วันแรก คือไม่กี่นาทีแรก ท าให้เราเชื่อใจ เป็นเพราะอะไรไม่รู้ ฝน
โอเคนะ ฝนเปิดได้ มีพลังบางอย่างท่ีอบอุ่นเพียงพอที่จะรับเราไว้ ขอบคุณทุกคนมาก 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: วันแรกที่เล่าให้ฟังว่ามากับภรรยา เหตุการณ์จริงๆ คือผมรู้จักก่อการครูมาก่อนที่จะมารู้จักผู้น าแห่ง
อนาคต แล้วมันก็ขึ้นเฟซบุ๊กมา แล้วผมอิกนอร์ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งภรรยาถามว่าจะมาไหม ผมเรียนตามตรงว่าดู
จากชื่อโครงการ ผมไม่เข้าใจจริงๆ ว่าจะท าอะไร และผมมาจากสายช่าง เป็นเด็ก ปวช. ปวส. มา ผมคิดว่าจะถูก
จริตกับเราหรือเปล่า ผมประดิษฐ์ค าพูดไม่เป็น ผมอยากจะพูดอะไรผมก็จะพูด แล้วก็จะสื่อสารตรงๆ ก็พูดกับ
ภรรยาว่าเอาสิ ลงทะเบียนไป แล้วถ้าไม่ถูกจริต ก็คือ 1,000 บาท ถือเสียว่า มาจ่ายค่าที่พักกับค่าอาหาร 3 วันนี้
แล้วก็จบไป แต่พอมาวันแรกก็เปลี่ยนความคิดว่า เราต้องเอาเงิน 1,000 บาทคืนให้ได้ ต้องอยู่ให้ครบ 3 โมดูล 
เพราะมันมีคุณค่ามากเลยส าหรับผม อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเอาชนะตัวเองได้ 3 วันนี้ อาจจะด้วยความบังเอิญหรือ
จักรวาลจัดสรร อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกผมไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มา ผมจะเป็นอิสระจากโทรศัพท์ 3 
วัน แล้วผมมีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้โดยไม่มีมัน มีเวลาค่อยไปเช็คเมล ค่อยไปเช็คไลน์หรือเฟซบุ๊ก ไม่ตายหรอก ถือ
ว่าผมประสบความส าเร็จ โครงการก็ประสบความส าเร็จแล้วที่สามารถท าให้ผมสามารถมาได้ทั้ง 3 โมดูล 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: อันดับแรกเลยต้องขอขอบคุรุทุกท่าน พ่ีก๋วย อ.ประชา และทีมงานทุกท่าน ที่ให้ความรู้ที่คมชัดลึก 
เพราะก่อการครูจะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่พอมาเป็นผู้น าร่วมสร้างสุข รู้สึกว่าจะให้รายละเอียดเราลงไปลึก และจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น และขอชื่นชมในการจัดทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่องปัญญาโลกกับเรา 
ชอบมาก เพราะมีความรู้สึกว่า เราได้อะไรเข้าไปในสมองอีกเยอะแยะมากมาย และขอขอบคุณทีมงาน ฝ่ายจัดทุก
ท่าน ที่ส าคัญขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนในวงนี้ อยากจะให้พวกเราเดินต่อไปจนถึงโมดูลที่ 3 ด้วยกัน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สมิตบอกว่าให้เขียนสิ่งที่อยากพูดแล้วอ่านเลย เพราะเพ่ิงคุยกันว่าเป็นคนปากไม่ดี แล้ วสิ่งที่พูดไม่
ค่อยตรงกับสิ่งที่คิด แล้วคนเข้าใจผิดเยอะ เลยอ่านดีกว่า ขอบคุณกิจกรรมนี้ที่ช่วยปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาใจอยู่ใน
ตัวเองเป็นปมอยู่ 40 ปี มา 3 วันนี้ ร้องไห้ไป 3 ครั้ง แต่สิ่งที่ได้รับจากการร้องไห้คือมหัศจรรย์มาก ไม่น่าเชื่อเลย 
ตอนแรกไม่เข้าใจค าว่าจักรวาลจัดสรร คือทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใน 3 วันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นในชีวิต  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ค าขอบคุณมีอยู่ข้างในใจเยอะมากๆ มีความรู้สึกว่า คือตั้งใจมาที่นี่เพ่ือจะไม่คิด โมดูลแรก ค าว่า 
ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต เราดูก าหนดการแล้วเราตั้งใจมาไม่คิด พยายามควบคุมไม่ให้ตัวเองคิดใน 3 วันนี้ ซึ่งท าได้
บ้างไม่ได้บ้าง แต่รู้สึกว่าใจสว่างดี พอเราหยุดคิดแล้วดูสว่างข้ึน เลยแต่งกลอนได้บทหนึ่ง 
  ปัญญาโลกโบกมือให้เข้าใกล้  อยู่ไม่ไกลจากชีวิตที่คิดฝัน  
 ปัญญาชีวิตสร้างมิตรได้โดยพลัน  เป็นพลังให้หัวใจใสสวยงาม … ขอบคุณครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากบอกว่าขอบคุณทุกๆ คน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ท าให้ได้มาอยู่ ณ จุดนี้ อยากบอกว่า วันนี้ใน
ความรู้สึกของตัวเอง มีความสุขจากการที่ได้ร่วมกันตรงนี้ หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้ท าหน้าที่ผู้น าร่วมสร้างสุขกัน
นะคะ และจะน าความรู้ตรงนี้ไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อไป ช่วยกันสร้างโลกของเรา แม้นจะโหดร้ายแต่เราจะอยู่กับ
มันได้ด้วยความรักความเมตตา 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อย่างแรกคือขอบคุณตัวเองก่อนที่ยอมจะมาเรียนรู้ในครั้งนี้ เพราะมีเหตุบางอย่างที่เราก้ าๆ กึ่งๆ 
หลังจากที่ยืนยันว่าจะมา เย็นวันนั้นเอาอย่างไรดี แต่ตัดสินใจมา มาครั้งนี้มีความสุข ได้เจอมวลบางอย่างอบอวล 
บางครั้งอึนๆ บางครั้งใสๆ ท าให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา ขอบคุณนะคะ เจอกันครั้งหน้าค่ะ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ก่อนจะมาครั้งนี้ต้องแลกเวร ตอนแรกแลกไม่ได้เพราะหยุดยาว ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่เวร แต่วางใจ
ว่าจะได้มา แล้วได้มาจริงๆ ขอบคุณคนที่อยู่เวรแทนด้วย สิ่งที่ได้มากที่สุดคือ ก่อนมา เหมือนกับเรามีความสับสน
ภายใน และอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่ก าลังท า เพราะท าแล้วไม่เกิดผล ไม่เห็นมีใครโอเคเลย จริงๆ แล้วคิดไปเอง
เยอะเหมือนกัน แต่สิ่งแวดล้อมมีส่วน ว่ามันยังไม่งอกอย่างที่เราอยากจะให้เป็น  
 แต่พอผ่าน 3 วันนี้ ต้องขอบคุณกระบวนการทั้งหมดที่ร้อยเรียงได้ดีมาก จนเราเกิดความมั่นใจว่า สิ่งที่เรา
ท าเป็นสิ่งที่เป็นตัวเรา ถามว่าถ้าไม่ท าอันนี้จะไปท าอะไร ก็ไม่รู้ว่าจะท าอะไร เพราะเป็นสิ่งที่เราเป็น ท าให้เรามั่นใจ
ในความเป็นตัวเองมากขึ้น และเป็นก าลังใจส าหรับการที่จะไปเป็นดอกไม้เล็กๆ ต่อไป และท าให้เราเชื่อมโยงกับ
โลกได้มากขึ้น คือเดิมเราท าไปคนเดียว อาจจะมุมมองคับแคบ อยู่กับสิ่งที่ตัวเองท า แต่วันนี้มาเชื่อมโยง และเห็น
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แต่ละคนท าในส่วนของตัวเอง และเห็นปัญญาโลกว่า สิ่งที่เราท าเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร คิด
ว่าเป็นสิ่งที่เหมือนของขวัญส าหรับการที่จะเริ่มต้นใหม่ หลังจากนี้เป็นต้นไป ขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
งานทั้งหมดและทุกท่าน เจอกันโมดูลหน้าเช่นกัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคุณทีมงานคณะผู้จัด ทราบว่าคนสมัครเยอะ ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับโอกาสเข้ามา ปัญญา
โลก ปัญญาชีวิต วันที่หนึ่งกับสอง ได้เรียนรู้มิติสังคมที่หลากหลายแง่มุม ซับซ้อนมาก จนผมอยากตั้งชื่อว่า ปัญหา
โลก ปัญหาชีวิต ยิ่งตอนกลางคืนได้ดูหนัง ความโหยหาผุดขึ้นมา ความสุขของมวลมนุษย์อยู่ตรงไหน และจะเป็น
อย่างไรต่อ เป็นความตั้งใจของผู้จัดแน่เลยที่ให้เรามาสัมผัสกับเรื่องเหล่านี้ แล้วเริ่มมาคลี่คลายในวันนี้ตอนเช้า 
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งแกน ตั้งสติในการใช้ชีวิต ในการท า เลยให้ชื่อว่า ตั้งแกนโลก ตั้งแกนชีวิต โดยสรุปคือพวกเรา
เป็นส่วนหนึ่งของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งกันและกัน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณค่ะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จริงๆ แล้วหนูอ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวินาทีก่อนเมื่อกี้ว่า ปัญหาโลก ปัญหาชีวิต หนูเข้าใจว่า
เป็นเรื่องนี้จริงๆ จนอาจารย์บอกว่าคือ ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต อยากขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวที อยากจะ
ขอบคุณทุกคน ทั้งวิทยากร ผู้เข้าร่วมทุกคน คือมันท าให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น จากการที่เรามองแค่ตัวเอง แต่
ตอนนี้เราเห็นข้างๆ เราเห็นคนรอบข้าง เห็นได้กว้างขึ้น ท าให้เราเรียนรู้ว่า เราจะก้าวต่อไปอย่างไร ดอกไม้เล็กๆ 
จะยังหยั่งรากอย่างไรให้ลึกข้ึนและสร้างแรงกระเพ่ือมได้ในจุดที่เรายืนอยู่ แล้วท าให้เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็น และ
เราก็เคารพสิ่งที่คนอื่นคิด คนอ่ืนเป็นได้เหมือนกัน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ดีใจที่ได้มาในเวทีนี้เสียที นี่เป็นหนึ่งในงานที่ต้องท าในเนื้องานทั้งหมดของเราในปีนี้ เป็นเวทีที่รอ
คอย ไม่รู้ท าไมเหมือนกัน และขอบคุณตัวเองที่ปล่อยให้ตัวเองได้เรียนรู้ แล้วมีบางอย่างจากเวทีนี้ที่ท าให้เราไปใน
พ้ืนที่ที่เรายังไม่เคยเห็น และคิดว่าคงมีอีกมากมายที่เรายังไม่เคยเห็น และขอบคุณทุกคนที่ดีใจที่ได้มาเวทีนี้ รู้สึกว่า
ทุกคนไม่ได้ถูกบังคับมา 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เราอาจจะเคยอยู่แค่ในพื้นที่ท่ีเราเคยชิน เราเลยเห็นแค่มุมมองที่เราเคยเห็น แต่เวทีนี้ท าให้เราเห็น
ว่า จริงๆ แล้วโลกไม่ได้มีแต่สิ่งที่เราเคยชิน แต่มีมุมอ่ืน เดิมทีเราอาจจะมองโลกในมุมที่แคบไป หมายถึงตัวหนูและ
อาจจะรวมถึงทุกคนที่อาจจะเคยชินกับความเคยชินแบบเดิมๆ แต่เวทีนี้ท าให้เราเห็นความงดงาม ท าให้เราเห็น
ดอกไมห้ลายๆ ที่ และคิดว่าน่าจะเป็นพายุที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สามวันนี้ได้เปิดโลกทัศน์ ได้เปิดหัวใจแห่งการเรียนรู้ และเชื่อว่าจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง วันนี้
เกิดข้ึนแล้ว ความเปลี่ยนแปลงในใจ ขอบคุณค่ะ 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนที่พรรคพวกส่งมาทางไลน์ คิดว่างานนี้เราได้เรียนรู้สารสนเทศ โค้ดดิ้งต่างๆ ได้อยู่กับคอม ได้
เห็น ได้วิเคราะห์ปัญหาของโลก พออ่านก าหนดการไม่ใช่ มันเป็นเส้นทางฮีโร่ นักรบ น่าสนใจ เราอาจจะได้เป็น
นักรบมูจาฮีดีนแน่ กิจกรรมที่เขาอาจจะไม่ได้เขียนในตอนกลางคืน อาจจะพาไปออกรบ เป็นสิ่งที่คิดไว้ 
 พอได้มีโอกาสเดินทางมา เพราะมีความตั้งใจว่า เราเริ่มตัน เพราะสิ่งที่เราก าลังพาคนออกไป อยากบูรณา
การอิสลาม ให้ความรู้สามัญกับความรู้ศาสนาไปด้วยกัน และมีจุดที่จะเชื่อมโยงเรียงร้อย และพาครูไป ตอนนี้
กระแสโค้ดดิ้ง วิชาโลก จักรวาลในวิชาวิทยาศาสตร์ไปเน้นหนักอีกทาง ซึ่งเอาความสุขไปจากครู ผมก็กลับไปนั่งคิด
ไหมว่า ใช่ เราต้องมางานนี้ เพราะมันคือการญิฮาด คือจัดการอารมณ์กับความไม่รู้ เอาออกไป แล้วไปจัดการคนใน
กลุ่มของเราที่ก าลังมีความทุกข์อยู่ ที่เขาก าลังนิยามว่าตัวเขาก าลังเป็นมูจาฮีดีน คือคนที่ก าลังท างานเพ่ือพระผู้เป็น
เจ้า และทุกลมหายใจของเขาเพ่ือพระผู้เป็นเจ้า แต่ทุกวัน มันลดทอนความสุขของการเป็นนักรบของพระเจ้า
ออกไปเรื่อยๆ มางานนี้ ผมเห็นจุดตัดของความรู้และความสุข ว่าจะเดินไปด้วยกันอย่างไร และคาดหวังว่า ใน
เครือข่าย ในคนที่เราได้มีโอกาสดูแล เราจะไปปั้นความสุขเหล่านี้ และถ่ายทอดให้เขาได้ลงไปสู่ตัวของเด็กรุ่นใหม่ ที่
เขาคือความหวังของอนาคตที่แท้จริง โดยเราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ผมดีใจมากครับ ผม
สังเกตความสุขของทุกคนที่มา แต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือการชงกาแฟของพ่ีนิ่ม ในขณะที่พ่ีนิ่มก าลังชงกาแฟอยู่นั้ น 
ผมหวังว่าผมน่าจะได้ดื่มสักแก้วก็ยังดี เพราะทุกครั้งที่เข้าคน ผมเห็นว่าความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้น ถ้าเราเป็นคนได้
ทานกาแฟแก้วนั้น เขาคงจะมีความสุขกับเราด้วยเหมือนกัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: สามวันนี้ สิ่งที่เห็นจากตัวผมคือ การสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนช่วยกันสร้างองค์
ความรู้ขึ้นมาจากวง บางเรื่องเราเก็บตกจากอาจารย์จากวิทยากรได้ไม่ครบถ้วน เพ่ือนๆ ก็จะช่วยกันตกผลึกออกมา
ให้เราเก็บกลับไปใช้งานต่อได้ เป็นพื้นที่ท่ีสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณทุเรียน และ อ.อ้อที่ชวนมาสมัครโครงการนี้ แอบเสียดายที่เพ่ิงมาร่วมในวันที่ 2 ช่วงบ่าย 
เลยมีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ได้ไม่เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม รู้สึกขอบคุณมิตรภาพของทุกคนตรงนี้ แม้ว่าจะยังแตะไม่
ครบ ยังไม่ได้ทักทายทุกคน อีกสองโมดูลคงจะได้รู้จักกับทุกคนมากขึ้น 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบใจมินที่ชวน ไม่ค่อยกล้าไปวงไหน เพราะผมรู้สึกว่าผมเข้าไปป่วนๆ เขาเหมือนกัน ไม่ค่อยเข้า
พวก แต่พอชวนก็มา พอมาแล้วรู้สึกว่าอ่านหนังสือดีไหม อ่านหนังสือใหม่ดีกว่า หนังสือที่เคยอ่านมา บางทีลืมไป
บางเรื่อง ก็ไม่ได้อ่าน แต่ดีแล้วที่ไม่ได้อ่าน ผมนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของชีวิต 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สามวันนี้ หยกชอบเวลาที่เพ่ือนๆ หรือใครสักคนอยู่ดีๆ ก็ปลดล็อก นั่งฟัง มีคนในวงแบ่งปันว่า
ปลดล็อกแล้ว หรือบางคนปลดล็อกตอนวิทยากรพูดบนเวที บางคนปลดล็อกตอนท ากระบวนการ หรือระหว่าง
กาแฟ สิ่งเหล่านี้คือของขวัญส าหรับทุกคน และของขวัญส าหรับหยกเองด้วย ขอบคุณมากค่ะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ของแฟงส่วนตัวตั้งตารอคอยที่มีพ่ีๆ หรือใครสักคนท้าทายอาจารย์ รู้สึกชอบบรรยากาศแบบนั้น 
แต่ยังเห็นน้อยไป อยากเจอมากกว่านี้ และอยากเป็นก าลังใจให้กับอีกหลายๆ คนมากกว่า เพราะรู้สึกว่าการที่ต้อง
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มาแบบนี้ ค่อนข้างเสียสละพอสมควร ทั้งเวลาส่วนตัว ทั้งเงินทองที่จะต้องเป็นค่าใช้จ่าย หรือว่าอุปสรรค ความ
เหน็ดเหนื่อยจากหน้างานปัจจุบันที่เราจะต้องเจอ รู้สึกอยากเป็นก าลังใจให้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เข้าใจค าว่าน้อยแต่มากได้มากขึ้น ทั้งกระบวนกร ทั้งพิธีการทั้ง 3 วัน และพวกเรา ว่าน้อยแต่มีพลัง
มากจริงๆ  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณตัวเองก่อน เพราะช่วงนี้ท างานกับตัวเองหนักมาก เป็นช่วงวิกฤตของตัวเอง 
ตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มา แต่สุดท้ายได้มาตรงนี้ ขอบคุณวิทยากร เพ่ือนร่วมอบรมทุกคน การอบรมครั้งนี้อาจจะ
ไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ เพราะมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อย แต่สิ่งที่ได้คือ ผมเป็นคนเชื่อว่าความ
แตกต่างกับความหลากหลายเป็นสิ่งที่สวยงาม และเราเชื่ออย่างนั้นมาตลอด และเราก าลังตามหาอยู่ว่ากุญแจที่จะ
ไขความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นให้ส่องประกายความสวยงามได้คืออะไร หลังจากมาอบรมครั้งนี้ ท าให้เราเห็น
ว่า จริงๆ แล้วสิ่งนั้นง่ายนิดเดียว คือการท าความเข้าใจกับตัวเอง เข้าใจคนอ่ืน แล้วเราจะเข้าใจโลกทั้งหมดได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ต้นไม้ในป่าเขามีวิธีสื่อสารกันผ่านราก ถ้าเราทุกคนสามารถตั้งแกนเราได้ แล้วแผ่รากของเราไป 
เชื่อว่าคอนเน็กชั่น เครือข่ายที่เราสื่อสารกัน ผ่านความเข้าใจในแกนของตัวเอง เราจะไปเจอแกนของโลก แล้ว
พลวัตจะเกิดน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ขอบคุณจักรวาลจัดสรรทุกอย่างที่ท าให้เกิดเวทีนี้และเวทีการอบรมอีก 2 
โมดูลที่เหลือ ขอบคุณเคยตามหางานของพ่ีประชามาสักระยะหนึ่ง ดีใจที่ได้เจอตัวเป็นๆ สักที และขอบคุณคณะ
ทีมงานทุกคน รู้ว่าทุกคนท างานหนักมาก รู้ว่าถ้ามีใครเท มีใครยกเลิกโดยไม่บอกล่วงหน้า คนที่เสียใจมากที่สุดคือ
ทุเรียน ครั้งหน้ายืนยันแล้วมากันให้ครบนะคะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ได้รับพลังจากทุกคน และคิดว่าพลังนี้คงจะมีโอกาสได้ไปแผ่ขยาย วันนี้จะเอาพลังไปแผ่ขยายถึงลูก
สาว และต้องขอบคุณลูกสาวที่อนุญาตให้เรามาใน 3 วันนี้ด้วย ขอบคุณทุกคนด้วย ผู้จัดด้วย และทีมวิทยากรด้วย 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ส าหรับผม เวลาที่อยู่ในห้องเรียน สิ่งที่ผมอยากเห็นและดีใจมากคือ แววตาที่เปล่งประกาย อ๋ออะไร
สักอย่างหนึ่ง ซึ่งผมเห็นได้จากที่นี่ และเสียงที่พูดออกมาตรงจากหัวใจที่ฟังแล้วง่ายและลึก ได้เรียนรู้ชัด ผมได้ยิน
จากที่นี่เหมือนกัน ขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ขอบคุณกระบวนกร และผู้เข้าร่วมทุกคนที่ท าให้
เกิดพ้ืนที่แบบนี้ขึ้นมาได ้
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ขอบคุณรูมเมทและเพ่ือนร่วมห้องทานอาหารด้วยกัน เพราะในระหว่างนั้นคือการปลดล็อกของ
ตัวเอง ขอบคุณปัญหาที่ท าให้เห็นว่าตัวเองต้องเปลี่ยน และขอบคุณวิทยากรจริงๆ และกระบวนการที่ท าให้ตื่นและ
เห็นว่า เราไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ ไม่ได้ดีคนเดียว เราก าลังเดินไปด้วยกัน เราเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราก าลังอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกัน และเราก าลังท าสิ่งดีๆ ด้วยกัน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: รู้สึกดีใจที่ได้มาโครงการนี้ ขอบคุณครูทั้งข้างนอกข้างใน ผมรู้สึกว่าการเดินทางบนเส้นทางที่พวก
เราท างานอยู่ ไม่ได้ง่าย แล้วการมาพบกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 3 วันนี้ได้เรียนรู้จากทุกๆ คน สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าส าคัญ
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และจ าเป็นคือ การมีวิธีการดูแลตัวเอง ผมเชื่อว่าการที่เราสามารถรักและเมตตาตัวเองได้ สามารถส่งต่อให้กับคน
อ่ืนๆ ได้ อยากให้ก าลังใจตัวเองท่ีเดินอยู่บนเส้นทางนี้และอยากจะร่วมกับทุกๆ คนไปตลอด 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: อย่างแรกขอบคุณกระบวนกรที่สื่อสารกับสิ่งที่เรารู้สึกว่า เป็นสิ่ งที่เราสงสัยมาตลอด เรื่อง
หลากหลายอย่าง ชุดทักษะที่ให้เราลองท าอะไรใหม่ๆ เรียนรู้มิติใหม่ๆ มากขึ้น และขอบคุณทุกคนที่นั่งอยู่ในห้อง 
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมอบรมทุกคน เรารู้สึกว่าทุกคนแตกต่าง มีความเฉพาะมีความพิเศษของแต่ละคน โดยที่เราไม่ไป
ตัดสินความพิเศษของกันและกัน สิ่งนี้ผมว่ามีพลังมาก บางทีเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกัน ขัดแย้งกัน
เลยก็ได้ แต่เราพร้อมที่จะมองเขาด้วยความคิดของเขาจริงๆ ไม่ใช่ความคิดของเราไปผสม ผมรู้สึกว่าตรงนี้มีพลัง
สุดๆ  
 สิ่งสุดท้ายคือ อยากขอบคุณทีมงาน ด้วยความที่ตัวเองเป็นทีมงานโครงการผู้น าแห่งอนาคต แต่ถูกบัตร
เชิญพิเศษว่าให้ไปเข้าร่วม เลยรู้สึกว่าวันนี้เราไม่ใช่ทีมงาน แต่เราอยากขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังมาก ขอบคุณพ่ี
ทุเรียน มิน และเรารู้ว่ากันต์เหนื่อยมากจากการจัด เขาแบกรับอะไรเยอะ เขาควรภูมิใจกับงานนี้มากๆ ขอเสียง
ปรบมือให้กันต์ด้วย และขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในวันนี้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: รู้สึกว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่ต้องเผชิญกับความคาดหวังเยอะ แต่สิ่งที่เราต้องมีจริงๆ อาจจะเป็นเรื่อง
ความหวัง หวังว่าเราน่าจะต้องได้เจอกันครบ 3 โมดูล และตอนนี้ตื่นเต้นมากที่จะเจอทุกท่านในโมดูลที่  3 ซึ่งเป็น
หน้าที่ของผม หวังว่าคุณพระจะคุ้มครองผมให้เผชิญกับทุกท่านอย่างมีความหวัง 
 
ประชา: ผมนึกว่าจะจบเท่ๆ โดยการไม่พูด แต่พอดีโดนพาดพิง ผมเลยต้องพูดเสียหน่อย คือผมเป็นมาร์กซิสต์เต็ม
ตัวสมัยเรียนอยู่จุฬาฯ 3 ปี แต่เรียกว่าตัวพ่อไม่ได้ เพราะอายุ 20 ต้นๆ ศึกษามาร์กซิสต์ประสาเด็กๆ และผมเห็น
ข้อจ ากัดว่า การจัดการสังคมแบบพรรคคอมมิวนิสต์ไปไม่รอด ผมก็ออกจากกระบวนการปี 18 ก่อนเกิด 6 ตุลาคม 
19 ผมเป็นคน 14 ตุลาคม 16 แล้วศึกษาศาสนาพุทธจริงจัง 
 ปัจจุบัน จุดยืนทางการเมืองของผม ผมเชื่อว่าตัวศาสนาต้องเป็นฐานทางคุณค่า แต่เราต้องเรียนรู้จาก
สังคมนิยม ทุนนิยม อนาธิปไตย การเมืองสีเขียว เรียนรู้จากอุดมการณ์ต่างๆ ทั่วโลก แต่ต้องตั้งบนฐานของศาสนา 
และจะไม่ติดยึดว่าตัวเองอยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งของฝรั่ง เป็นท่าทีของครูผมด้วย และท่านที่ขอบคุณผม ผมขอใช้
ความขอบคุณนั้นบูชาคุณอาจารย์ ท่านพุทธทาส อ.สุลักษณ์ จอร์จ วิลโลบี อ.สุมน อมรวิวัฒน์ ซึ่งเป็นครูตลอดชีวิต
ของผม ผมออกจากมหาวิทยาลัย ข้อดีคือผมได้ครู สมัยอยู่มหาวิทยาลัยผมไม่มีครู แต่พอออกจากมหาวิทยาลัย ผม
ได้ครูที่เป็นครูตลอดชีวิต ถือเป็นสิ่งส าคัญมากของชีวิต 
 ขอบคุณพวกเราอย่างยิ่ง ขอบคุณทุกท่านอย่างที่ท่านเป็นและมา และอยากขอบคุณเป็นพิเศษ คือพ่ีน้อง
มุสลิมที่มาร่วมงานนี้ ผมดีใจที่พ่ีน้องมุสลิมมา เพราะมันเป็นความหวังของบ้านเมืองในอนาคต ที่จะอยู่ร่วมกันได้ 
 
อดิศร จันทรสุข (อ๋ัน): จริงๆ เป็นคนหนึ่งในทีมที่ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนการจัดงาน พอปรากฏออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม โมดูลที่ 1 ผ่านไป มีคนมาเข้าร่วมแล้วเห็นว่าหลายๆ ท่านมีกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคน ผมเชื่อ
เรื่องของเหตุและปัจจัยที่ท าให้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง ผมเชื่อเรื่องวาระของการเรียนรู้ เชื่อว่าคอนเทนต์เดียวกัน 
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กระบวนกรเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ทุกอย่างเท่ากันหมด แต่มีวาระการเรียนรู้ของแต่ละคนอยู่ ณ 
ช่วงเวลานั้นด้วย และเชื่อว่าในครั้งนี้แต่ละคนมีวาระของการเรียนรู้บางอย่าง 
 ดีใจที่พ้ืนที่ตรงนี้ได้สร้างการเรียนรู้นั้นขึ้นมา จริงๆ จ าวันที่ผมชวนพ่ีประชากับณัฐฬสมาคุยกันที่ห้อง
ท างานผม เพ่ือวางแผน แม้กระทั่งเรื่องการเชิญวิทยากร เราบอกว่าต้องเอาตัวพ่อตัวแม่มา จ าได้ว่าคุยกับทุเรียน 
ทุเรียนบอกว่า 8 คนเลยหรือ เขาจะมาได้อย่างไรในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เราเชื่อว่าเป็นไปได้ แล้วเกิดขึ้นได้จริง ๆ 
หลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็มาจากการท างานเบื้องหลังของน้องๆ ทีมงาน และหลายๆ คนที่ช่วยท า
ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ อยากขอบคุณ ผมรู้สึกว่าทีมงานผู้น าแห่งอนาคตเป็นทีมงานที่ในอนาคตต้องมีคนมาซื้อตัวไป
ท างาน เพราะเขาท างานกันเก่งมาก เป็นความภาคภูมิใจในการที่มีโอกาสท างานกับน้องๆ กลุ่มนี้มาก เป็นคนที่ถ้า
เขารับอะไรไปแล้ว เรารู้ว่างานจะจบ แล้วออกมาดี ขอบคุณและอยากบอกให้รู้ว่าภาคภูมิใจที่ได้ท างานกับน้องๆ 
ทุกคน 
 ครั้งหน้าจะเป็นครั้งที่ดูประหลาดๆ เพราะดูจับต้องยากมาก เพราะเรียนเรื่องปัญญาภายใน จะส่ง
ก าหนดการไปให้ จะยิ่งงงไปใหญ่ พยายามไม่ต้องเอาก าหนดการให้หัวหน้าดู เพราะหัวหน้าจะถามว่ามาเรียนอะไร 
จริงๆ จะบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือ มาด้วยใจโล่งๆ มาสนุก และมาทดลอง เราจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ท างานกับ
ตัวเองค่อนข้างจะเยอะ เพ่ือให้เราดึงทรัพยากรบางอย่างในตัวเองออกไปใช้ในงานที่เราท าจริงๆ จะเป็นโหมดการ
เรียนรู้อีกแบบหนึ่ง จะมีความตื่นเต้นพิสดารหลายๆ อย่าง ผมเชื่อว่าถ้าเราลองพร้อมจะกระโจนลงมาร่วมเรียนรู้ 
ผมเชื่อว่าโมดูลหน้าจะพาเราให้ได้ไปเรียนรู้อีกโลกหนึ่ง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะท างานตรงนั้นอยู่แล้ว แต่หลายคน
อาจจะเป็นเรื่องใหม่มากๆ อยากเชิญชวนให้พาตัวเอง ถ้ามีอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้ถูกก าจัดไปและสามารถ
มาเข้าร่วมได้  
 รอคอยที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันและทีมวิทยากรอีก 2-3 คนที่จะมาจากอินเดีย เป็นทีมที่น่าสนใจมาก ผม
ท างานของกับเขามา 2-3 ปีแล้ว เชื่อว่าเขามีบางอย่างที่จะแบ่งปันกับพวกเราได้เยอะ และหวังว่าการที่เราเดินทาง
ร่วมกัน เราไม่ได้ต้องการให้จบแค่ โมดูลที่ 3 จริงๆ แล้วโครงการหวังไว้มากกว่านั้น คือหวังว่าแต่ละคนจะเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนสังคม เราหวังมากกว่าแค่เรียนรู้แล้วจบ หวังมากกว่าแค่มาสร้างเครือข่าย แต่หวังว่าจะมี
การลงมือกระท าการบางอย่างร่วมกันเพ่ือท าให้สังคมเคลื่อนไปข้างหน้าได้ นี่เป็นความหวังของโครงการ จะได้
เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยเรามีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะชวนทุกคนให้ออกเดินทางไปด้วยกัน 
 
ประชา: ผมเรียนกับวิกรม น่าสนใจที่เขาเอาเรื่องภาวนาเข้ามา เอาเรื่องการเข้าหาโลกข้างในเข้ามา ทางศาสนา
พุทธ เรามุ่งไปที่ปรมัตถสัจจะ ความเป็นจริงสูงสุด เขาพัฒนาญาณ แต่เป็นญาณที่เอามาใช้ในโลก ในการท ามาหา
กิน การเรียนหนังสือ การคุยกับเพื่อน การจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นตัวญาณที่ศาสนาพุทธจะไม่ให้ความใส่ใจ จะ
บอกว่าเป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่ของส าคัญ เพราะเรามุ่งไปที่ตัวปรมัตถธรรม ความหลุดพ้นสูงสุด แต่เขาเก็บเกี่ยวพวก
นี้มาใช้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
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