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ค�ำน�ำ

การ “น�าร่วม” หรือบางคนก็เรียกว่า “ร่วมน�า” จากค�าภาษาอังกฤษ Collective 
leadership ฟังดูคล้ายเป็นค�าใหม่และไม่ค่อยถูกพูดถึงอย่างชัดเจนนักในสังคมไทย  
แต่การปรากฏอยู่ของการ “น�าร่วม-ร่วมน�า” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นมีอยู่ทั่วไป 
แต่อาจไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแสดงให้เห็นมากเท่าบทบาทของปัจเจกบุคคล

การออกเดินทางเพื่อส�ารวจความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการ “น�าร่วม-ร่วมน�า” ที่ 
สังเคราะห์จากชีวิตและประสบการณ์การท�างานของบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีการงาน 
อาชีพ ความสนใจ และการลงมือท�างานเพื่อผู้อื่นที่แตกต่างหลากหลายกันทั้ง 15 คน 
จึงเริ่มต้นขึ้น เกิดเป็นการเรียนรู้ 14 บทเรียน (1 บทเป็นคู่สามีภรรยา) โดยผ่านการ 
สนทนาอนัน�าไปสูก่ารปะตดิปะต่อความหมายของการน�าร่วม-ร่วมน�าจากการคดิสร้างสรรค์ 
ทดลองท�า ฝ่าฟันอุปสรรค และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความเพียรและพลังของคนรุ่นใหม่ 
และรุ่นกลาง  

14 บทสนทนาในเล่มจึงเป็นดังการทบทวนและถอดบทเรียนที่มาจากผลึกความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ “น�าร่วม-ร่วมน�า” อันถ่ายทอดด้วยบุคลิกและถ้อยค�าที่แตกต่าง   
ในขณะเดียวกันผู้อ่านก็สามารถสัมผัสถึงแก่นสารส�าคัญที่ซ้อนทับกันของลักษณะการ  
“น�าร่วม-ร่วมน�า” ได้อย่างแจ่มชัด

3น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2



มีผู้กล่าวว่าหนังสือทุกเล่มต่างก็เป็นคู่สนทนากับผู้อ่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง 
เสมอ

โครงการผู้น�าแห่งอนาคตจึงหวังว่าผู้อ่านจะร่วมสนทนาเรื่องภาวะการ “น�าร่วม-ร่วมน�า” 
ผ่านทาง น�ำร่วม ร่วมน�ำ ควำมหมำยของกำรน�ำผ่ำนชีวิตและกำรงำน เล่ม 2 อย่างจริงจัง
และรื่นรมย์ไปด้วยกันกับบุคคลที่มาร่วมแบ่งปันทัศนะและแนวคิดอันมีค่า  ในคราวเดียวกัน  
ทางโครงการฯ ก็หวังว่าผู้อ่านจะมองเห็นว่ามีผู้ปฏิบัติวิถีแห่งการ “น�าร่วม-ร่วมน�า” อยู่ 
ทั่วไปในสังคมไทย ทั้งในเมืองใหญ่และในชุมชน ซึ่งยืดหยุ่นพลิกแพลงตามธรรมชาติของ 
บริบทแวดล้อมการงานและชีวิตของแต่ละท่าน จนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น 
ของผู้อื่น คนรอบข้าง และตนเองอย่างยั่งยืน

ควรค่าแก่การขับเน้นให้เห็นชัดและประจักษ์ว่าสังคมของเราไม่สิ้นหวัง

โครงการผู้นําแห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม 2559

4 น� า ร่ ว ม  ร ่ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2



ค�ำน�ำ

เมื่อบรรณาธิการส่งเรื่องราวของบุคคลที่มีอายุประมาณ 20 ปีถึง 40 ปีมาให้ผมอ่าน   
แล้วก�าชับมาว่าให้ช่วยเขียนค�าน�า ผมรับปาก แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดี เพื่อผู้อ่าน 
จะได้ประโยชน์บ้างสักเล็กน้อย  เพราะวันนี้หนังสือที่เล่าถึงผู้น�าในวัยต่าง ๆ  ตั้งแต่ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าธุรกิจ ผู้น�าภาคพลเมือง ซึ่งมีทั้งเขียนใหม่และแปลมาจากภาษา 
อังกฤษมีอยู่เกลื่อนแผงร้านหนังสือ  แม้กระทั่งหลักสูตรและการฝึกอบรมผู้น�าและ 
การน�าก็แข่งกันออกมาเพราะมันเข้าสู่ “ยุคอุตสาหกรรมภาวะผู้น�า”  และที่ใดที่เป็น 
อุตสาหกรรมก็ต้องระมัดระวังเรื่อง mass production ให้ด ีๆ

ช่วงที่ผมก�าลังใคร่ครวญสนทนากับตนเองอยู่ว่าจะเขียนอะไรดี ผมนึกขึ้นมาได้ว่าผมรู้จัก 
บุคคลเหล่านี้เป็นการส่วนตัว มีทั้งใกล้ชิดสนิทสนมบ้าง และรู้จักพอประมาณบ้าง   
พวกเขาล้วนเป็นสามัญชนคนเล็ก ๆ  ที่มีความพิเศษร่วมกันอย่างหนึ่ง คือเป็นคนช่างคิด  
ช่างค้นหาคุณค่าความหมาย (meaning) ของชีวิตและงาน  เขาพัฒนาตนเองด้วยการ 
ที่พยายามท�าอะไรสักอย่างและใช้ชีวิตที่ให้คุณค่า  จะท�าได้มากได้น้อยเพียงใด ยังไม่มี 
ใครตอบได้  เพราะเส้นทางที่ต้องเดินยังอีกยาวไกลมาก ๆ   แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้ 
พยายามลงมือท�าสิ่งที่ต่างออกไป

โลกเปลี่ยนก็เพราะคนคิดต่าง ท�าต่างนี่แหละ  ความต่างเกิดจากการค้นหาความหมาย 
ของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ชื่อ วิกเตอร์ ฟรังเคิล  
(Viktor Frankl) ย�้าไว้ในหนังสือชื่อ Man’s Search for Meaning “มนุษย์ค้นหา 
ความหมายชีวิต”

จากการที่ผมได้ตระเวนเคลื่อนไหวพบปะสนทนาในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่เหนือจดใต้ 
พบปะผู้คนหลากหลายอาชีพและเพศวัย ผมเชื่อว่ายังมีคนแปลกหน้าอีกนับหลายแสนคน 
หรือนับล้านคนที่ท�าอะไรด ีๆ  คิดอะไรด ีๆ  ในสังคมไทย  แต่ผมไม่มีโอกาสได้พบพวกเขา 
และสนทนาอย่างเข้มข้นลุ่มลึกกับคนแปลกหน้าเหล่านี้  แม้กระทั่ง 15 คนนี้ก็เถอะ  
ถ้าไม่รู้จักกับผมมาก่อน ก็จะเป็นคนแปลกหน้าเหมือนกัน เดินสวนกันเห็นกันในห้าง 
สรรพสินค้าใหญ ่ๆ  หรือตามตลาดนัด หรือบนลานคนเมือง ผมจะไม่มีวันได้เห็นศักยภาพ  

5น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2



ความสามารถ และหัวจิตหัวใจของพวกเขา  การเห็นกันด้วยตาไร้ความหมาย ไม่ได้สร้าง 
พลังในการท�าสิ่งใดทางสังคม  “การเห็นด้วยใจ” จึงเป็นเรื่องชี้ขาดของการร่วมมือร่วมใจ 
ท�าเรื่องยาก ๆ  ด้วยกันให้ส�าเร็จ  เมื่อเราเห็น 15 คนด้วยหัวใจ  เราจึงมีเรื่องราวของ 
พวกเขาออกมา

ผมเห็นคุณค่าเห็นความหมายของน้อง ๆ  15 คน และน้อง ๆ  เหล่านี้ก็เห็นบางอย่างใน 
ตัวผม  แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดเหมือนกันตรงกันทุกเรื่อง (บางเรื่องเราก็คิดกันคนละขั้วเลย) 
แต่เราก็ยังท�าบางเรื่องด้วยกันได้ เพราะเราได้มีพื้นที่ มีกระบวนการสนทนาที่ช้าลง  
จนบางครั้งสงบนิ่งก่อนที่จะพูดออกมา  เราฟังเสียงภายในของตนในช่วงความเงียบงัน 
ประมาณ 30 วินาที  การ “น�าร่วม ร่วมน�า” ได้ดีไม่ใช่เรื่องของการยกย่องบุคคลเป็น 
รายคน แต่ต้องยกย่องเชิดชูบรรยากาศของพื้นที่ และกระบวนการที่ปลุก “สนามพลังที่ 
อยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างบุคคล” (space between) ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ให้เป็น  
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่โอบอุ้มปัจเจกชนให้เจริญเติบโต  สรรพสิ่งใน “ชุมชนสนทนา” นี้ล้วน 
มีความหมายทั้งสิ้น  สถานที่ บรรยากาศที่ท�าให้ทุกคนอยู่ในสติตระหนักรู้แห่งปัจจุบัน  
กระบวนการพูดด้วยใจ ตลอดจนการฟังด้วยใจจดจ่อ

ผมคิดว่าเมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา แล้วมองลงมา 
ที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลก ๆ  15 ต้น  แต่ใคร่ครวญด้วย “ตาใน”  
จนเห็น “ป่าแห่งมนุษย์”  เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์  
(events) แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures) ของคุณค่า 
และความหมายของความเป็นมนุษย์ได้เปล่งประกาศออกมา เป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง  
เป็นแรงบันดาลใจที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากก�าแพงที่แต่ละคนด�ารงอยู่  มาร่วมสนทนา  
ร่วมท�า เกิดพลังทวีคูณ

ค�าถามต่อ “น�าร่วม ร่วมน�า” ว่า ท�าอย่างไรเราจึงจะสร้างพื้นที่ บรรยากาศ กระบวนการ 
ให้ผู้คนอีกหลายแสนคนได้มาสนทนากระทั่งได้น�าคุณค่าของชีวิตและงานมาเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กัน ดังที่เราได้ร่วมสร้างขึ้นมาแล้วจริง ๆ  กับปัจเจกชน 15 คนนี้มาแล้ว ?

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CivicNet)

มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CivicNet Foundation)

6 น� า ร่ ว ม  ร ่ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2
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เวลาที่พูดถึงผู้น�าร่วม ไม่ใช่สร้างผู้น�าเก่ง ๆ  ขึ้นมาเยอะ ๆ   
แล้วมาน�าร่วมกันแน่ ๆ  แต่เป็นคนธรรมดาที่มาอยู่ในพื้นที่ 
หรือบรรยากาศบางอย่างที่ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพ 
ตามวาระและโอกาสที่จ�าเป็น ไม่ได้มุ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มี 
ลักษณะเป็นผู้น�า เป็นแกนน�า หรือต้องมีคนที่เป็นผู้น�าผู้ตาม 
แบบที่เข้าใจกันทั่วไป  เราเป็นนักฝึกอบรมที่ไม่เชื่อว่าจะ 
สร้างยอดมนุษย์
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ







กิตติชัย
งามชัยพิสิฐ

นักฝึกอบรมอิสระและนักสร้างการมีส่วนร่วม

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ เป็นนักฝึกอบรมอาชีพและนักสร้างการมีส่วนร่วมที่สนใจการเปลี่ยนแปลง 
สังคมมาตั้งแต่เรียนหนังสือ  ท�ากิจกรรมค่ายอาสาที่ศึกษาปัญหาชุมชน กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สันติวิธี ฯลฯ พร้อม ๆ  กับการใคร่ครวญถึงความเชื่อมโยงของ 
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาชีวิตด้านในไปด้วย

กิตติชัยผ่านการท�างานร่วมกับองค์กรกิจกรรมเพื่อสังคมหลายแห่ง เช่น กลุ่มประสานงาน 
ศาสนาเพื่อสังคม, โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT) เสมสิกขาลัย และเข้าอบรม 
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับ จอร์จ เลกีย์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Training for Change รวมทั้ง 
นิเวศวิทยาแนวลึกที่เป็นจุดเปลี่ยนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม  ในขณะเดียวกันสิ่งที่ขับเคลื่อนกิตติชัย 
ให้ท�างานเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ได้เห็นความอยุติธรรม ฐานคิดแบบ 
พทุธ และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ขาฝึกฝนจากเลกย์ี  เขายงัเป็นหนึง่ในผูก่้อตัง้สถาบนัต้นกล้าทีท่�างาน 
รณรงค์ให้คนฉุกคิดเรื่องบริโภคนิยมอีกด้วย

นอกจากการคิดสร้างหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายแล้ว กิตติชัยยังสนใจคิดค้น 
เครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อการรณรงค์เปลี่ยนแปลงสังคมโดยไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งยังสนใจสร้างพื้นที่การ 
เรียนรู้และเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกัน ภายใต้ความเชื่อที่ว่าคนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
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ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2



การเดินทางของโลกทัศน์ชีวทัศน์
• เป็นคนกรุงเทพฯ อยู่ในบ้านที่ตั้งอยู่ในที่ดินจัดสรร ซึ่งในซอยนั้นไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกัน 
เล่นด้วย  ไปโรงเรียนก็เล่นกีฬากับเพื่อนไม่ได้เพราะไม่ได้เล่นมาแต่เด็ก เลยอยู่กับ 
หนังสือเป็นหลักและมีบุคลิกชอบอ่านหนังสือหลายชนิดมาก  เดิมอยากเป็นนักเขียน 
การ์ตูน ท�างานศิลปะ แต่พอโตขึ้นชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็เลือกเรียน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์  ตอนเรียน ปวช. เพื่อนไปเตะบอล เราอยู่ห้องสมุด  จนกระทั่งเรา 
เห็นวงของวรรณกรรมไทยซึ่งในยุคนั้นเฟื่องฟูเรื่องวรรณกรรมเพื่อชีวิต  เราได้รับรู้ว่ามี 
คนยากคนจนและบ่มเพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้  เรามองกลับไปที่ชีวิตตัวเองว่า 
พ่อกับแม่เดิมทีอยู่สลัมในกรุงเทพฯ แล้วเขาย้ายเราออกมาให้อยู่กับยายในบ้านนี้อีกที   
ท�าให้เห็นว่าชีวิตในสลัมกับชีวิตในบ้านจัดสรรไม่เหมือนกันเลย และยังโยงไปอีกหลาย 
เรื่องมาก

• ช่วงที่เรียน ปวช. อ่านหนังสือท่านพุทธทาส การเมือง การต่อสู้ของนักศึกษา  
อ่านปรัชญาการเมือง รู้สึกมากกับปัญหาของระบบการศึกษาไทย  เราบ้าอุดมการณ์  
พูดถึงการต่อสู้ของประชาชน  จนเข้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถึงเริ่มบ้าขึ้นเรื่อย ๆ  คือไปเจอหนังสือรับเพื่อนใหม่ที่พูดถึง 
ประเด็นทางสังคมเยอะ และเข้าชมรมต่าง ๆ  เยอะมาก เช่น ชมรมอีสาน ชมรมทักษิณ  
ชมรมชาวเหนือ

• จนกระทั่งเจอชมรมอาสาฯ ที่ไปออกค่ายที่ไม่ใช่ค่ายสร้าง แต่เป็นค่ายศึกษาปัญหา 
ชุมชน ก็ตรงจริตเลย  ตอนนั้นพี่ ๆ  ชวนวิเคราะห์ว่าปัญหาทั้งมวลอยู่ที่การศึกษาโดนใจเรา 
มาก  ตอนนั้นคิดว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศไทยแก้ได้ด้วยการศึกษา  เราก็หาหนังสือ 
เก่าเกี่ยวกับการศึกษาตามจตุจักร สนามหลวงมาอ่านเป็นตั้ง ๆ   อ่านไปอ่านมาปรากฏว่า 
ไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียว ปัญหาเรื่องเสรีภาพ เรื่องนู่นนี่ โยงใยกันไปหมด  ฝึกการคิด 
เชือ่มโยงจากการอ่าน พยายามค้นหาค�าตอบ แล้วพบว่าตอบด้วยปัญญาอย่างเดยีวไม่ได้   
ก็คิดเรื่องการโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ   ต่อมาตั้งห้องสมุดส�าหรับนักกิจกรรมขึ้นมาใน 
วิทยาลัยชื่อห้องร้อยบุปผา  อ่าน ปาจารยสาร ด้วยเลยท�าให้รู้จักคุณประชา หุตานุวัตร   
พระไพศาล วิสาโล  ได้ไปค่ายสันติวิธี ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ได้รู้จักพี่คุ้ง 
นารี เจริญผลพิริยะ และพระไพศาล ได้เรียนรู้เรื่องการภาวนา เรื่องสันติวิธีมากขึ้น   
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ช่วงนั้นประมาณปี 2532 มีม็อบชาวบ้านบ้างประปราย เราก็ไปกับเขาด้วย  เราได้เรียนรู้ 
คู่ขนานกันระหว่างการพัฒนาภายในกับปัญหาสังคม  พอขึ้นปี 2 ปี 3 ก็ไปท�ากิจกรรม 
กับคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 16 สถาบัน ซึ่งเป็น 
การรวมตัวของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่คัดค้านเขื่อน คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฯลฯ

• ต่อมาเราได้รู้จักโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT) ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
ของนักศึกษาอีกที มีจัดอบรม group dynamic การเล่นเกมวิเคราะห์สังคม พบปะ 
นักพัฒนา  เราได้เจอกับนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนการวิเคราะห์สังคม  
ได้ท�ากิจกรรมมากขึ้น  และได้อ่านหนังสือสายพี่พจนา จันทรสันติ เช่น ชัยชนะ  
ในท่ามกลางอารยธรรมผุกร่อน ที่พูดถึงชีวิตที่ไม่เรียนหนังสือ อ่านหนังสือของ 
วิศิษฐ์ วังวิญญู  ประชา หุตานุวัตร  อ่าน แด่หนุ่มสาว ของ “กฤษณะมูรติ” เริ่มอยาก 
ไม่เรียนหนังสือ  เริ่มคิดว่าเราท�ากิจกรรมคัดค้านเขื่อน แต่ขณะเดียวกันเรากลับเรียนเพื่อ 
เข้าสู่ระบบงานด้านไฟฟ้า จึงรู้สึกขัดแย้งมาก  ช่วงแรกเลยขอพักการเรียน ไปบวชเณรที่ 
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วัดป่าสุคะโตประมาณ 1 เดือนเพื่อท�าใจก่อน กลับมาก็ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าชีวิตการ 
เรียนนี่ไม่ใช่แล้วเลยไม่ไปสอบ  ตอนปี 3 ก็ออกจากมหาวิทยาลัยและหางานท�าเลย   
ได้ท�างานกับกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ฝ่ายฝึกอบรมสันติวิธี ซึ่งได้เชื่อมโยงกับ 
นักศึกษาต่อด้วย  เราฝึกเรียนรู้เรื่องสันติวิธีมากขึ้นเรื่อย ๆ   อยู่ได้พักหนึ่งก็รู้สึกอึดอัด 
เพราะมันไม่เคลื่อนไหว ไม่บู๊  ประจวบกับช่วงนั้น YT ขาดคน  เราก็ขอเขาท�างานและ 
เขาให้เขียนโครงการเอง  เป้าหมายคือท�างานกับกลุ่มนักศึกษาเดิม จนเกิดพฤษภาฯ 2535  
เราก็ไปกับเขาด้วย และถูกจับอยู่ที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

• ช่วงท�า YT ท�าให้เรารู้จักและค่อย ๆ  รับรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม การเคลื่อนไหว  
การเมือง การสังคมมากขึ้น จนอิ่มและอึดอัดเพราะมีแต่เครื่องมือแบบเดิม ๆ  คือมีวิทยากร 
มาบรรยาย มีพี่เลี้ยงคอยดูแลความคิดน้อง ๆ   มันน่าจะมีที่ดีกว่านี้ ก็เลยออก  ตอนนั้น 
มีทุนขี้เกียจของอาศรมวงศ์สนิทให้คนท�างานทางสังคมเดือนละ 5,000 บาท 6 เดือน ให้ไป 
ขี้เกียจ ท�าอะไรก็ได้ เลยได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สอบรมของ จอร์จ เลกีย์ (George Lakey)  
เป็นคอร์สสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อการเรียนรู้  ตอนนั้นเราตื่นตาตื่นใจมากว่าวิธีการของเขา 
ดึงเอาความรู้ของทุกคนออกมา  ไม่ได้มีแต่ด้านที่ใช้หัวอย่างเดียว แต่มีด้านที่เป็นหัวใจ 
กับร่างกายด้วย  เราเปลี่ยนแปลงตัวเองมหาศาลจากที่นั่น  จากคนที่ใช้หัวอย่างเดียว  
พยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึก  ปรากฏว่าตอนนี้มีเรื่องความรู้สึกกับร่างกายเข้ามา   
เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าแทบไม่ต้องบรรยายเลย  ทุกคนมีความรู้ในตัวเอง 
อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะดึงมันออกมาอย่างไร  เราเปลี่ยนมุมมองต่อกระบวนการทางสังคม 
ใหม่หมด

• ทุกวงการจะมีกูรูอยู่  ทุกกูรูจะมีลักษณะที่มีอ�านาจบอกว่าอะไรถูกผิด  เขาอาจไม่ได้ 
พยายามท�า แต่มันมีบรรยากาศของผู้รู้มากกว่ากับผู้รู้น้อยกว่าเสมอ  ส่วนหนึ่งอาจเพราะ 
ความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อย กับอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นศาสตร์ ซึ่งจะมีวินัย (discipline)  
ของมัน มีภาษา มีวิธีวิทยาเฉพาะ  วงการพัฒนาก็มี วงการนักเขียนก็มี  แต่วิธีแบบเลกีย์ 
มันน่าสนใจตรงที่มันทลายตรงนี้ลง  คอร์สนั้นมีทั้งพระ ชี นักศึกษา นักพัฒนา ผู้ใหญ่ของ 
สังคมอย่างแม่แอ๊ว (รัชนี ธงไชย) ก็มาเรียนคอร์สเดียวกับเรา  สนุกมาก เพราะเล่นกัน 
เป็นเพื่อนเลย  เขาพาเล่นเกม  ทุกคนต้องช่วยกันหาทางว่าจะท�าอย่างไร  เหนื่อยบ้าง  
ทะเลาะบ้าง  ถือเป็นเรื่องใหม่มาก  เราเลยเปลี่ยนวิธีคิดว่ามันมีความรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ 
ให้ผู้รู้มาถ่ายทอด แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากันมาแลกกัน ท�าให้ 
เปลี่ยนมุมมองการเรียนรู้ใหม่  นอกจากนี้เลกีย์พูดถึงการกดขี่โดยตัวเราด้วย ไม่ใช่ใคร 
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สักคนที่ชั่วร้ายมากดขี่คนอื่น แต่เป็นระบบโครงสร้างอย่างชัดเจนมาก  โครงสร้างที่ว่านี้ 
ปรากฏอยู่ในตัวเราทั้งนั้น  ไม่ว่าความสัมพันธ์ชายหญิงที่กดขี่กันโดยไม่รู้ตัว ผู้ใหญ่ผู้น้อย  
คนเมืองคนชนบท ทั้งโดยตัวโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่ากัน  เปิดโลก 
ให้เห็นว่าเราไม่ใช่นักปฏิวัติที่อุทิศตนเพื่อชาวบ้านแล้ว เพราะเราสู้ร่วมกัน เราไม่ได้ท�า 
เพื่อใคร

• เราได้เรียนรู้จากเสมสิกขาลัยที่มักเอาไอเดียใหม ่ๆ  เข้ามา เช่น นิเวศวิทยาแนวลึก 
ที่ท�าให้เราเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการท�างานด้านสิ่งแวดล้อม จากที่เคยคิดแต่เรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเดียวคือมุ่งไปที่ต่อสู้  ไม่ได้คิดในเชิงมนุษย์กับธรรมชาติ 
มากนัก ท�าให้มองว่าสรรพสิ่งมีคุณค่าในตัวของมันเอง  ไม่ใช่มีคุณค่าเพราะเป็นประโยชน์ 
ต่อมนุษย์  เป็นสิ่งที่ช่วยเรามากในการมองชีวิตและธรรมชาติ มองเครือข่ายขบวนการ 
เคลื่อนไหวของสังคม เป็นการเกิดใหม่ครั้งที่เท่าไรไม่รู้ในช่วงนั้น

เส้นทางบนสามฐาน
• ถามว่าฐานเรามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร  อันแรกคือการรู้สึกถึงความอยุติธรรมทางสังคม 
ในชีวิตวัยเด็ก  คือเห็นชีวิตในสลัม ชีวิตที่เห็นจากค่ายในชนบท การต่อสู้เรื่องเขื่อน เรื่อง 
ป่าไม้  อันนี้ไม่ใช่ความเหลื่อมล�้า แต่เป็นความไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นการกดขี่โดยโครงสร้าง   
เราไม่ชอบค�าว่า “เหลื่อมล�้า” เลยเพราะมันไม่เห็นนัยของความขัดแย้งทั้งที่ความจริงมัน 
มีความขัดแย้งอยู่  และเราก็ไม่ชอบอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าคนกรุงเทพฯ เอาเปรียบคน 
ต่างจังหวัด ซึ่งมันไม่ใช่  เราเป็นคนกรุงเทพฯ แต่เราไม่ได้คิดจะเอาเปรียบคนต่างจังหวัด 
เลย  เรารู้ว่ามันไม่ยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและเรามีโอกาสมากกว่าจริง ๆ    
แต่ท�าไมเราต้องรู้สึกผิด  เราก็ท�าอย่างที่ควรจะเป็นสิ ไม่ใช่สร้างความรู้สึกผิดให้คนอื่น

• เราคิดว่าค�าว่า “ความเหลื่อมล�้า” ลดทอนเรื่องความยุติธรรม พูดให้แรงกว่านั้นคือ 
การกดขี่ ซึ่งมันอาจไม่จริง  ส่วนความไม่เท่าเทียมก็มองไม่เห็นว่ากลุ่มหนึ่งก�าลังเอารัด 
เอาเปรียบอีกกลุ่มหนึ่ง  มองไม่เห็นมิติเชิงโครงสร้างเท่าไร

• ฐานเรื่องที่ 2 คือพุทธ  คือการกล่อมเกลาหรือความพยายามที่จะรู้เท่าทันตัวเอง  
เห็นถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนตลอดไป เช่น ยึดติดว่า 
ความคิดของตัวเองถูกหรือฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ถูก  เรื่องต่าง ๆ  มันมีมุมของมัน ซึ่งบางทีเป็น 
เรื่องของข้อมูลที่ได้ไม่เท่ากัน  บางทีก็เป็นเรื่องของการอยู่กันคนละที่ เช่น เมืองกับชนบท  
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การผ่านประสบการณ์ ซึ่งมีฐานมาจาก เปาโล แฟร์ (Paulo Freire) ที่พูดถึงการศึกษา 
เพื่อผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed) ที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ มีความ 
ดีงาม มีปัญญา  การศึกษาเดิมเป็นการศึกษาแบบฝากธนาคาร คือมีผู้รู้เยอะกว่า 
เอาความรู้มาใส่อีกคนหนึ่ง  เพราะฉะนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจตั้งแต่เรียน 
แล้ว ว่าเราไม่สามารถคิดเองได้  เราต้องพึ่งพาผู้รู้  แต่วิธีคิดแบบ เปาโล แฟร์ เวลาที่ 
พูดถึงการต่อสู้คือทุกคนต้องลุกขึ้นมาน�าตัวเอง  โจทย์ของเราคือท�าอย่างไรให้ทุกคน 
ลุกขึ้นมาน�าตัวเองได้  

ค�าถามระหว่างทาง
• เราตั้งค�าถามตลอดว่าที่ท�าอยู่นี้ใช่หรือเปล่า  ความรู้ที่มีนี้มันพอหรือเปล่า เพราะ 
ปัญหาสังคมเติบโตขึ้นทุกวัน เยอะขึ้นทุกวัน ซับซ้อนขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน  
ความยากจน นโยบายของรัฐที่ไล่คนออกจากป่า การสร้างเขื่อน การแย่งชิงทรัพยากร  
บริโภคนิยมก็เยอะขึ้นทุกวัน ๆ  ใช้วิธีการแบบเดิมไม่ได้แน ่ๆ   จากฐานสามอันนี้ เราได้ 
เรียนรู้เพิ่ม  ตอนท�า “สถาบันต้นกล้า” ยุคแรก ๆ  เราก็ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมคือท�างาน 
อบรมกับนักศึกษา ซึ่งได้ใช้ประสบการณ์จากการอบรมของ จอร์จ เลกีย์ บ้าง แต่ว่า 
มันไม่พอส�าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เรื่องสิทธิ ความเท่าเทียม ประชาธิปไตย   
ท�าอย่างไรถึงจะมีพลังมากขึ้น

หรือคนละทฤษฎีแค่นั้นเอง  ไม่ใช่เรื่องที่ 
ต้องไปยึดเกาะมันเต็มที่  เป็นเรื่องของ 
การดูแลสติภายใน  หนังสือที่มีอิทธิพล 
ต่อเราอีกเล่มหนึ่งคือ แสวงหารากฐานของ 
ชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม ที่พระไพศาล วิสาโล  
เขียนถึงนักกิจกรรมว่าจะต้องหาความสุข 
ที่ประณีตมากขึ้น รู้จักมีชุมชนที่ดี คือรากฐาน 
แบบพุทธ   การฝึกฝนตนเองภายใน ไม่ใช่ 
แค่ฝึกฝนทักษะ แต่หมายถึงคุณภาพของ 
การรู้ทันตัวเองและคุณภาพของการมอง 
สรรพสิ่งตามความเป็นจริง  

• ฐานที่ 3 คือการฝึกฝนของ จอร์จ เลกีย์  
คือกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดย 
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• เรื่องที่ 2 ที่ตอบไม่ได้และเป็นสิ่งที่สะเทือนใจนักศึกษา นักกิจกรรม เอ็นจีโอ และ 
ชาวบ้านคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ  เมื่อเราพูดถึงความมั่นคง-ไม่ต้องพูดถึงความมั่นคง 
แบบร�่ารวยนะ-เอาแค่ให้อยู่รอดได้ ก็ล�าบากมาก  กับอันที่ 3 คือเครือข่ายของพวกเรา 
มันแคบมาก คือมีวัฒนธรรมบางอย่างที่สื่อสารกับมนุษย์ปรกติไม่ค่อยได้ และจะรู้สึกว่า 
เราเป็นมนุษย์พิเศษที่ทวนกระแส  สร้างความแบ่งแยกตัวเองจากคนอื่นว่าเราเจ๋งกว่า  
เราดีกว่า เราฉลาดกว่า เรารู้เยอะกว่า เราทวนกระแส แต่ท�าไมจ�านวนคนท�างานถึง 
น้อยลงเรื่อย ๆ  ล่ะ  ถ้าของเราดีก็ควรจะขยายขึ้นเรื่อย ๆ  สิ  และหลายครั้งที่ได้ยินว่า  
“ไปอยู่โลกจริงแล้วเป็นอีกแบบหนึ่ง”  โลกจริงในที่นี้คือกระแสหลัก เช่น ธุรกิจ  
การท�างานออฟฟิศ  โลกที่เราอยู่กันนี่มันก็จริงนะ แต่เราก็เริ่มตั้งค�าถามสงสัยกับเรื่องนี้

• เราจึงมีโจทย์เรื่อง 1. ท�าอย่างไรถึงจะมีพลังมากขึ้น  2. เศรษฐกิจ  3. ท�าอย่างไร 
ถึงจะขยายคน  ตอนนั้นเราขายประกันไปพร้อมกับท�าที่สถาบันต้นกล้าเลยเพราะว่า 
อยากเรียนรู้มาก  เราได้ข่าวว่า AIA มีสหายพรรคคอมมิวนิสต์เก่าไปอยู่เยอะมากและ 
สร้างระบบให้ AIA แข็งแกร่งได้ด้วย  เราตาโตเลย  ไปเลยดีกว่า  พอดีมีรุ่นน้องไปเป็น 
หัวหน้าหน่วยอยู่ด้วย เลยไปขอสมัครเพื่อตอบโจทย์เรื่องงานรณรงค์  เราก็ไปเรียนรู้ 2 ปี 
มีตั้งแต่เนื้อหาความรู้ เช่น รู้จักแบบประกัน รู้จักปัญหาคนอื่น มีระบบการปรับทัศนคติ 
ว่าจะต้องคิดบวก คิดแบบมีเป้าหมายชัดเจน ฉลองชัยชนะตลอดเวลา สรุปบทเรียน 
ตลอดเวลา  ความรู้พวกนี้เราขาดทั้งนั้นเลยนี่หว่า  ความรู้ของเราก็รู้ไปเรื่อย แต่ความรู้ 
ที่จ�าเป็น ส�าคัญ มันคืออะไร  ทัศนคติของเราต่องานคืออะไรกันแน่  เรามีพลังคิดบวก 
หรือเปล่า--ไม่มีเลย ต่อสู้อย่างเดียว มีชุมชนดูแลกัน-ของเราก็มี แต่ท�าไมของเขาดู 
ฮึกเหิมจัง-ระบบของเขาน่าสนใจมาก  เราก็พยายามเรียนรู้จากเครือข่ายขายตรงว่า 
เขาท�ากันอย่างไร แล้วก็เอามาปรับกับงาน

• ตอนนั้นเราท�ารณรงค์ปิดทีวี  ถ้าเป็นแบบเดิมของเรา  เราก็จะเดินรณรงค์ ท�าละคร  
ท�าแผ่นพับเผยแพร่  พอไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ เลยลองเอาวิธีแบบนักขายมาใช้  เอา 
ความรู้ทางธุรกิจ 4Ps1 มาเลย  สินค้าเราคืออะไรแน่ : สินค้าเราคือต้องการให้คนปิดทีวี   
มันเป็นนามธรรมมาก เราต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เขาจับต้องได้  งั้นต้องท�าเสื้อปิดทีวี  ต้องให้ 
เขาเซ็นชื่อขึ้นเว็บไซต์ ให้เขาชวนคนอื่นมาด้วย และมีแรงจูงใจด้วย ถ้าชวนกันปิดทีวี 
ได้ห้าคน มีหนังสือ มีเสื้อให้  ให้ผู้เข้าร่วมเล่าเรื่องของตัวเองได้ด้วย ไม่ต้องมาขึ้นกับเรา 

1 4Ps หรือ the four Ps เป็นหลักการตลาดที่ประกอบด้วย product, price, place และ promotion
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ให้ทุกคนเป็นนักรณรงค์ได้ด้วยตัวเอง  เราพยายามสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมา  เราพยายาม 
เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ  จากโลกอื่น นอกจากเอ็นจีโอ นักฝึกอบรม นักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมว่า 
เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว

• ที่ท�าเรื่องปิดทีวี เพราะช่วงปี 2532-2540 ม็อบเยอะมาก  นักศึกษาก็ตื่นตัวกับม็อบ 
หลัง ๆ  ม็อบซาลง ไม่มีพื้นที่ส�าหรับเรียนรู้  และการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ได้มีแต่ม็อบ 
มันควรเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกทุกวัน  เราก็คิดเรื่อง We can change the  
world everyday คือ WECHANGE คือท�าอย่างไรให้การเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ใน 
วิถีประจ�าวัน  เราไปค้นดูว่าจะท�าอย่างไร ก็มีเรื่องปิดทีวี เรื่องการใช้ชีวิตช้า ๆ  เรื่อง  
Buy Nothing Day  ก็ใช้อันนั้นเป็นเครื่องมือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก  มันไม่ใช่เรื่อง 
ของการเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างเดียว แต่คอนเซปต์มันคือการขัดขืนระบบเดิม การสร้าง 
คุณค่าใหม่ด้วยตัวเอง และการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่น  คือพยายามท�าตัวเองให้ 
ดีพร้อม ๆ  ไปกับความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย  และเราก็คาดหวังว่าพอเราพูด 
ถึงเรื่องปิดทีวีเยอะ ๆ  ก็จะโยงไปถึงเรื่องอื่น ๆ  เช่น โครงสร้างผูกขาดของทีวี เรื่องเนื้อหา 
ของทีวี การโฆษณา และเราก็จะโยงไปเรื่องการสร้างเขื่อนและขยายประเด็นไปเรื่องอื่น

• ตอนนั้นเราก็ท�าขายตรงด้วยและได้รางวัลด้วย  แต่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายคนละ 
เป้า เพราะเป้าหมายของการขายตรง ถึงที่สุดมันตอบโจทย์บุคคลมากกว่าตอบโจทย์สังคม 
เลยถอยออกมา  แต่เรื่องเศรษฐกิจก็ยังวนเวียนอยู่ในหัว กับตัวเอง กับน้อง ๆ  ว่าท�าไม 
เราอยู่ไม่ค่อยรอดกัน  ท�าไมล�าบากเหลือเกิน เป็นโจทย์ที่ยังตอบไม่ได้

สร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้
• ตอนนี้รับงานฝึกอบรมอิสระ โดยพื้นฐานคือท�ากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดย 
วิธีผ่านประสบการณ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม ไม่ใช่เพื่อความสุข 
ภายใน  แต่ความสุขภายในเป็นฐานเพื่อให้เราท�างานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่าง 
มีความสุข ซึ่งเราอบรมให้แก่ชาวบ้าน เอ็นจีโอ นักศึกษา กับนักกิจกรรม  ส่วนหมวด 
นักธุรกิจก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่ง เป็นเรื่องการภาวนา การอยู่ร่วมกัน การท�างานเป็นทีม  
ท�างานอย่างมีความสุข ทักษะการจับประเด็น ซึ่งธุรกิจจะได้ประโยชน์และเราแอบแทรก 
เนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์สังคมเข้าไปด้วย
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• อย่างเรื่องทักษะการจับประเด็น  หลายกรณี ปัญหาที่เราทะเลาะกัน ไม่ว่าจะเป็น 
การเมืองหรือสังคม จะพบว่าเราจับประเด็นกันไม่ได้ว่าตกลงที่ทะเลาะกันมันเรื่องอะไร   
เป็นเรื่องการชอบกันคนละคนหรือเปล่า หรือเป็นเรื่องความไม่ยุติธรรมทางสังคมจริง 
หรือเปล่า  ที่จริงก็พูดเรื่องเดียวกันทั้งคู่ แต่ท�าไมไม่คุยกัน เพราะว่าจับประเด็นไม่ได้  
ไปจับที่ตัวเนื้อหาปรากฏการณ์เยอะมากเกินไป  เราถือว่าการอบรมเรื่องการจับประเด็น 
น่าจะช่วยท�าให้คนมองเห็นลึกไปกว่าปรากฏการณ์ได้ดีขึ้น  ในขณะเดียวกันเราก็แทรก 
เรื่องการแบ่งเป็นขั้วเข้าไปในหมู่นักธุรกิจ เช่น หมวดหมู่ที่ง่ายที่สุดคือ ใช่กับไม่ใช่  
คนรวยคนจน ผู้หญิงผู้ชาย เสื้อเหลืองเสื้อแดง ไพร่อ�ามาตย์ คนเมืองคนชนบท พอไป 
จับขั้วอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดนัยของความไม่เท่าเทียมขึ้นมา  เราก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจ 
ว่าเราจัดหมวดหมู่เพื่อให้เราเข้าใจเฉย ๆ  แต่การจัดหมวดหมู่มีได้หลายแบบมาก   
ในขณะที่เราแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิง เราก็เป็นคนจนเหมือนกัน  หรือค�าบางค�าที่มีการ 
กดขี่อยู่ในตัว เช่น “รักร่วมเพศ” เราก็จะคุยว่าเปลี่ยนเป็น “รักเพศเดียวกัน” แล้ว  
หรือ “ชาวเขา” เปลี่ยนเป็น “ชาติพันธุ์” ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองความคิดด้วย

• เรื่องการรณรงค์ในหมู่เอ็นจีโอ ความรู้ก็ยังอยู่เหมือนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว คือเดินขบวน  
แจกใบปลิว ใช้ข้อมูลดิบ ๆ  เยอะ ๆ  เก่า ๆ  ซึ่งแม้แต่เราเองก็ยังไม่อ่าน  ข้อมูลเยอะจริง 
แต่ขาดการพัฒนาความรู้เรื่องการสื่อสารกับมนุษย์  เราก็เอาความรู้จากการขายประกัน  
ความรู้จากการอ่านหนังสือทางธุรกิจ ความรู้ที่ได้จากความเชื่อเรื่องมนุษย์มีปัญญาคิดเอง 
เข้ามาผสมกันแล้วสร้างเป็นหลักสูตรงานรณรงค์ขึ้นมา และก�าลังพัฒนาหลักสูตรให้เกิดพลัง 
มากกว่านี้  ส�าหรับนักธุรกิจ เวลาเขาวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมาย เขาวิเคราะห์กันละเอียด
มาก  แต่เอ็นจีโอ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นสาธารณชนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปท�าให้การ 
สื่อสารไม่มีประสิทธิภาพมาก  หรือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราต้องการสื่อสาร 
อะไร ประเด็นหลักคืออะไร เราจะไม่ค่อยรู้กันเลย

• ที่เปิดกว้างในพื้นที่ธุรกิจเพราะเป้าหมายหลักของเราคือการเปลี่ยนแปลงสังคมให้คน 
มีสิทธิ์มีเสียง มีความยุติธรรม เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการไหนดีก็โอเค  แต่บางอย่างเราก็ 
ปฏิเสธธุรกิจ เช่น เป้าหมายหลักของเขาที่มุ่งความร�่ารวยสมบูรณ์แบบ ก�าไรมากที่สุด   
ทีจ่รงิความรูม้นัแบ่งแยกล�าบากเหมอืนกนัว่าอนันีเ้ป็นความรูธ้รุกจิ อนันีเ้ป็นความรูเ้อน็จโีอ   
ความรู้ก็คือความรู้ ถึงแม้ว่าลึก ๆ  แล้วแต่ละอย่างจะมีเป้าหมายในตัวเอง  เราก็แยกแยะ 
ให้ออกสิ จับประเด็นให้ได้
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การขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลง
• สังคมไทยมีวัฒนธรรมเดิมคือวัฒนธรรมแบบเอ็นจีโอ ซึ่งแข็งแกร่ง มีสายเปลี่ยนแปลง 
นโยบาย การใช้ประโยชน์จากระบบหรือสถาบัน และสายชุมชนทางเลือก  แต่เรามองว่า 
ในต่างประเทศการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลง เช่น กรณี Seattle, Occupy Wall Street  
จะอยู่บนฐานอีกฐานหนึ่งคือการสื่อสาร  เป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่มืออาชีพ เป็น 
การเคลื่อนไหวที่ระดมชนชั้นกลางที่มีอาชีพอื่น  ท�างานร่วมกันอย่างเป็นฟรีแลนซ์  พอมี 
ประเด็นอะไรก็มาคุยกัน  มันขยายพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น  เรารู้สึกว่า 
แบบนี้มันดี  เราอยากเห็นภาพแบบนี้มากขึ้น  มีการเชื่อมร้อยมืออาชีพแต่ละวงการเข้า 
ด้วยกันอย่างสนุกสนาน เช่น ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  เราอยากสร้างพื้นที่ 
แบบนี้ เพราะการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ได้ขึ้นกับเอ็นจีโอ หรือกลุ่มหมอ  
ข้าราชการ หรือนักพัฒนาใด ๆ  คือทุกคนมีชีวิตเหมือนเดิมแล้วมาท�างานเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมได้  ท�าไมมันไม่เกิดการเคลื่อนไหวแบบนี้บ้าง  

• เราคิดว่าคนไม่มีเครื่องมือ เช่น รวมกลุ่มกันแล้วเอาเงินจากไหน ถ้าอยากท�าประเด็นนี้ 
ต้องท�าอย่างไร  เพราะฉะนั้นเราอยากท�าหน้าที่นี้  1) คือสร้างพื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมให้ 
คนใหม่ ๆ  เข้ามาดู เพื่อให้เรารู้จักเขา เขารู้จักเรา  2) ท�าเวิร์กช็อปฝึกอบรม  3) คือต้อง 
ท�าหนังสือ ซึ่งว่าด้วยเรื่องเครื่องมือในการท�างาน หลักคิดในการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เราเชื่อมั่นในการไม่ใช้ความรุนแรงว่ามีพลัง มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ความรุนแรง   
ส�านักพิมพ์จึงเป็นงานหนึ่งของเราและต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้  แต่เราก็รู้ว่าถ้าท�าหนังสือ  
ไม่ได้ท�าเพื่อตอบสนองประเด็นนี้อย่างเดียว เราต้องรู้ด้วยว่าเราจะขายใคร  และ 4)  
คือเชื่อมโยงให้คนรู้จักกัน อย่างน้อยก็ผ่านเว็บไซต์รวบรวมเครื่องมือการท�างาน ซึ่งใน 
ต่างประเทศมีมหาศาล

งานจุดเทียนที่ไม่มีแกนน�า
• เมื่อสังคมแบ่งขั้วเป็นเหลืองแดง ก็ท�าให้พื้นที่อื่นเกิดยาก  การจุดเทียนเกิดจากการ 
อ่านอารมณ์ของสังคม  สังคมอึดอัด  มีคนที่ไม่อยากให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมากพอสมควร  
แต่ก็ไม่ชอบเพื่อไทย ไม่ได้เป็นเสื้อแดง  ในช่วงม็อบ กปปส. สิ่งที่พยายามท�าคือการท�าให้ 
เกิดการชุมนุมอีกแบบหนึ่ง ไม่ชูตัวบุคคลขึ้นมา  เราออกแบบให้ไม่มีการปราศรัยโดย 
แกนน�า  เริ่มจากคนประมาณ 40-50 คนที่อยากท�าอะไร เพราะเราไม่เห็นด้วยกับข้อ 
เรียกร้องของ กปปส. แต่เราไม่ได้อยากให้เขาเลิก  ถ้าอย่างนั้นก็ควรมีพื้นที่ของอีกกลุ่ม 
หนึ่งขึ้นมา  เราไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง  เราคิดว่าการเลือกตั้งคือการฟัง 
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เสียงของคนทั้งประเทศ ถึงบอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวเลือกมาแล้วได้คนที่เราไม่ชอบอีกหรือไม่   
ถ้าเราไม่ชอบพรรคนี้ เราก็ต้องหาตัวเลือกใหม่ให้สู้กับพรรคนี้ให้ได้สิ  ไม่ใช่ใช้วิธีการที่ 
ไม่ฟังเสียงคนอื่นหรือไปต่อว่าคนอื่น  

• ตอนแรกคนไม่เยอะ แต่พอเริ่มเป็นกระแสขึ้นมา เราก็ออกแบบครั้งที่ 2  มีเวทีปราศรัย 
ให้ทุก ๆ  คนขึ้นมาปราศรัยได้ แต่จ�ากัดเวลา 5 นาที  ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิชาการหรือ 
วินมอเตอร์ไซค์ คนเดินผ่านไปมา นักศึกษา นักเรียน ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคือ 5 นาที   
มีกระดาษโพสต์อิตส�าหรับเขียนความคิดของตัวเองแปะให้คนอื่นเห็นบ้าง ไม่ใช่รอฟังคนอื่น
พูดเท่านั้น และมีการประกาศตลอดเวลาว่าให้รับผิดชอบตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่างานจะเป็น 
อย่างไร เรารับผิดชอบไม่ได้  ตอนแรกทุกคนก็จะงงมากว่าท�าไมไม่มีปราศรัย แกนน�า 
อยู่ไหน  ท�าไมไม่ม็อบค้างคืน คือเรียกว่า “เสพติดอารมณ์ม็อบ” เพราะคนที่คิดเห็นคล้าย ๆ   
กัน พอไปอยู่ที่เดียวกันแล้วจะฮึกเหิมมาก อารมณ์ขึ้น  ของเราพอเทียนหมดก็ประกาศ 
ว่ากลับเลย

• ที่จริงคนก็พอรู้ว่าใครบริหารจัดการงาน แต่คนนี้ก็ไม่ใช่แกนน�า  ถ้าเป็นแกนน�าคงจะมี 
คนห้อมล้อม แต่งตัวพิเศษ คอยถือไมค์  เราเป็นใช้ความเป็น facilitator ท�าให้เกิดขึ้น 
และเอื้ออ�านวยให้คนอื่นได้เข้ามาท�าด้วย  เราสร้างเพจขึ้นมาเพื่อรวบรวมคน แต่ไม่ได้บอก 
ว่าคุณต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ ให้มันเคลื่อนด้วยตัวเอง  เพราะฉะนั้นก็เกิดผู้น�าจ�านวน 
มหาศาลขึ้นมา  เราท�าเวทีเพื่อให้คนมาพูดเรื่องที่เขาอยากได้ต่างหาก ไม่ใช่จับเป็นขั้วอีก 
ขั้วหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพลังทางการเมืองแบบแหลมคม แต่เป็นพลังที่ท�าให้คน 
อีกแบบหนึ่งโผล่ขึ้นมา เป็นพื้นที่ที่มีคนหลากหลายมาก ทั้งคนรักทักษิณและคนเกลียด 
ทักษิณ  อันนี้เป็นโมเดลที่เราพยายามสร้างขึ้น ให้เห็นว่าประชาชนจัดตั้งกันเองได้ไม่ต้อง 
มีแกนน�า แต่ตอนหลังถูกป้ายสีว่าเป็นเสื้อแดงปลอมตัวมา  แต่เราคิดว่าเกิดพื้นที่แบบนี้ 
ได้อีกเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของเราคนเดียวแล้ว

ทัศนะเรื่องภาวะการน�า
• ตอนเด็ก ๆ  ก็มองผู้น�าว่าเป็นแบบฮีโร่  การ์ตูนหล่อหลอมเรา พวกยอดมนุษย์เกิด 
จากความเป็นฮีโร่ เป็นผู้วิเศษ มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไป  แล้วต่อมาเป็นผู้น�า 
อย่าง เช กูวารา คานธี พระพุทธเจ้า พระเยซู เนลสัน แมนเดลา  คนพวกนี้ถูกท�าให้ 
เป็นคนเหนือมนุษย์ ซึ่งเราถูกหล่อหลอมมาอย่างนั้น  ในแง่ดีคือเราพยายามพัฒนา 
ตัวเองไปให้ถึงแม่แบบนั้น  พอท�าไปเรื่อย ๆ  จะมีอารมณ์แบบผู้เสียสละ เป็นนักปฏิวัติ 
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ที่ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเดินเข้าไปสู่ขบวนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมหรือพลีชีพเพื่อ 
อุดมการณ์  เราโตมาแบบนั้นและรู้สึกว่าตัวเองพิเศษในช่วงเวลาวัยรุ่นที่อยากมีตัวตน 
บางอย่าง รู้สึกว่าเราเก่ง เรามองฝ่ามายาคติได้มากกว่าคนอื่น ๆ   มองเห็นปัญหาเชิง 
โครงสร้างของสังคมได้เยอะกว่าคนอื่น ๆ  และเราก็เสียสละมาท�างานแบบนี้  จนกระทั่ง 
มันค่อย ๆ  เปลี่ยนไปจากหลายเหตุการณ์  เช่นครั้งหนึ่งเราท�างานกับเยาวชนในพื้นที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ซึ่งเราอยากให้เขาเติบโตเพื่อช่วยพ่อแม่ต่อสู้เพราะ 
ได้รับการศึกษาในระบบมามากกว่าพ่อแม่  เราก็ไปกดดันว่าจะต้องสู้ ต้องท�าอย่างนั้น 
อย่างนี้  น้องตอบว่า พี่ครับ ทุกวันนี้เอาควายไปเลี้ยง ถางหญ้าไร่มัน กลับมาก็ต้อง 
ท�ากับข้าว ผมไม่ได้รับเงินเดือนแล้วคิดเรื่องนี้ทั้งวันนะพี่  เราก็ช็อกและเข้าใจว่าเขา 
อยู่บนวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที่เป็นคนปรกติ  อีกเรื่องหนึ่งคือเราซื้อกล้องถ่ายรูป ซึ่ง 
เป็นความฝันมานานแล้ว เราก็เอากล้องลงไปชุมชน  ตอนนั้นมีความสุขมากเพราะ 
การมีกล้องมันเท่มาก  น้องที่อยู่ในพื้นที่ถามว่ากล้องตัวละเท่าไร  เราตอบว่าหมื่นห้า 
(ประมาณปี 2541-42)  น้องเงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่า ต้องขายข้าวประมาณ  
3-4 ไร่ ถึงจะได้  นี่เป็นเรื่องใหญ ่ๆ  ที่ท�าให้เรารู้สึกว่าเอาเข้าจริงวิธีคิดแบบนักปฏิวัติ 
นี่แหละที่เป็นปัญหาส�าหรับเรา  เพราะเราคิดแยกตัวเองออกจากชาวบ้าน เยาวชน  
ประชาชน  เราคิดที่จะน�า  เราคิดว่าเราเหนือกว่าจริง ๆ   ถึงแม้เราจะเรียกเขาว่า  
พ่อ ๆ  แม ่ๆ  ไปกินไปนอน แต่ลึก ๆ  เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่า เราไปช่วย  มันไม่ใช่แล้ว   
เอาเข้าจริงชาวบ้านฉลาด  ถ้าอย่างนั้นเราสัมพันธ์กันแบบมนุษย์ดีกว่า คือสัมพันธ์กัน 
อย่างเสมอกัน ผมมีวาระของผม ชาวบ้านมีวาระของตัวเอง ก็ท�างานร่วมกัน

• จุดเปลี่ยนเรื่องที่ 2 ซึ่งที่จริงมาก่อนจุดเปลี่ยนแรก เป็นเรื่องของทัศนคติ คือการไป 
เข้าคอร์สอบรมกับ จอร์จ เลกีย์ ที่ท�าให้เห็นเรื่องการน�าร่วมที่ต่างออกไปว่า ไม่ใช่ว่า 
ผู้น�าหนึ่งคนจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้  แต่คือทุกๆ คนผลัดกันน�าในเรื่องที่ตัวเองถนัด 
เช่นคนนี้ถนัดเรื่องแบก ก็จัดการว่าจะแบกใครอย่างไร  อีกคนหนึ่งรักษาความปลอดภัย   
อีกคนคอยให้สัญญาณ อีกคนคอยดูแลคนบาดเจ็บ คือมีบทบาทที่ต่างกันไปและ 
ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ด้วยในบทบาทที่รับไป เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครที่เห็น 
ภาพอยู่คนเดียวแล้วสั่งไป

• จุดเปลี่ยนที่ 3 คือการมีวัฒนธรรมในหมู่คนท�างานที่เรียกว่า “วงใน-วงนอก” ท�าให้ 
เราอึดอัด  คือมีข้อมูลวงใน ข้อมูลลับที่รู้อยู่ในหมู่กลุ่มคนหนึ่ง  ส่วนคนวงนอกจะคอย 
รับค�าสั่งว่าควรจะท�าอะไร  เวลาถกเถียงกัน ก็ถกเถียงบนฐานข้อมูลที่ไม่เท่ากัน  เรา 
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ไม่เคยเข้าไปอยู่วงในกับเขาสักที  อย่างนี้ก็เป็นชนชั้นอย่างหนึ่ง  ความลับเป็นอ�านาจ  
โดยเฉพาะเมื่อเป็นสถานการณ์ร้อน หรือในบทบาทที่จะต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มอ�านาจ  
เช่นการล็อบบี  แล้วตกลงจะตัดสินใจร่วมกันอย่างไร  คือทุกคนไม่ต้องรู้เหมือนกัน 
ทุกเรื่อง แต่อย่างน้อยสถานการณ์ที่ส�าคัญกับการตัดสินใจ ควรต้องรู้ร่วมกัน

• อันสุดท้ายคือการตั้งค�าถามว่าเราท�างานกันมาหลายปีแล้ว ท�าไมคนสนใจเรื่องทางสังคม 
น้อยลงทุกที  เราต้องมองหาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ค้นพบวัฒนธรรมหลายอย่าง รวมทั้ง 
วัฒนธรรมของการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มันแข็งตัว  รุ่นพี่แปลว่ารู้เยอะกว่า เป็นอาจารย์  
แปลว่ารู้เยอะกว่า ผูกขาดความรู้  ซึ่งบางคนก็รู้จริง ไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว บางคนไม่รู้จริง  
แต่เพราะเป็นรุ่นพี่ เลยต้องวางท่าให้รู้จริง  หรือเราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากกว่า 
ชาวบ้าน แต่พอมีสถานะเป็นพี่เลี้ยง ชาวบ้านเขาฟังเยอะ เราก็มั่วไปเหมือนกัน  ท�าไม 
เราไม่สร้างงานที่ท�าให้ชาวบ้านเขาโตเองได้  งานของเรามันคือการท�าให้งานเราไม่มี 
ไม่ใช่หรือ  งานของเราคือการที่ชาวบ้านโต แล้วไม่จ�าเป็นต้องมีเรา  ถ้าชาวบ้านบอกว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องมีเราแล้ว เราจะต้องดีใจไม่ใช่หรือ  ไม่อย่างนั้นเราก็หากินกับปัญหา  
หากินกับวิกฤต  เดี๋ยววิกฤตโน้นวิกฤตนี้ และได้โครงการอีกแล้วและอยู่กับตัวปัญหา   
เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมอีกแบบที่ท�าให้คนอื่นลุกขึ้นมาแล้วพูด 
ถึงปัญหาตัวเองหรือพูดถึงสังคมที่ตัวเองใฝ่ฝันในเชิงบวก แล้วท�าขึ้นมาเองได้  โจทย์นี้ 
เป็นโจทย์ที่อยู่ในใจและพยายามท�ามาตลอด

ผู้น�าร่วมคือคนธรรมดาที่แสดงศักยภาพ
• ถ้าพูดถึงการน�าร่วม เราปฏิเสธแนวคิดที่เห็นผู้น�าเป็นผู้วิเศษ  เห็นผู้น�าว่าจะต้องมี 
คุณสมบัติ 1-10  เราไม่เห็นด้วย  เราปฏิเสธเรื่องผู้น�าแบบแข็งทื่อตายตัว เราเชื่อว่า 
ทุกคนควรจะผลัดกันน�าเพราะทุก ๆ  คนมีข้อดีของตัวเองทั้งนั้น เพียงแต่เราจะจัดการ 
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจได้ไหม  เราสร้างพื้นที่ให้ทุกคน รวมทั้งตัวเราด้วย ในการสร้าง 
วัฒนธรรมที่ท�าให้เรารู้จักเล่นกับอ�านาจ เช่น เมื่อมีผู้หญิงที่พูดเก่งขึ้นมา ก็ไม่ใช่บอกว่า 
คุณเป็นผู้หญิงจะท�าได้อย่างไร  หรือเด็กจะขึ้นมาออกแบบวางแผนให้ผู้ใหญ่ได้ไหม   
เราสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่มันเกลี่ย ๆ  กันได้ไหม มีกติการ่วมกันบางอย่าง 
มากกว่าจะไปเรียกหาผู้น�าที่เก่ง ๆ   เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงผู้น�าร่วม ไม่ใช่สร้างผู้น�า 
เก่งๆ ขึ้นมาเยอะ ๆ  แล้วมาน�าร่วมกันแน ่ๆ   แต่เป็นคนธรรมดาที่มาอยู่ในพื้นที่หรือ 
บรรยากาศบางอย่างที่ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพตามวาระและโอกาสที่จ�าเป็น  ไม่ได้ 
มุ่งไปที่ตัวบุคคลที่จะสร้างผู้น�า  เราเป็นนักฝึกอบรม แต่ไม่เชื่อว่าจะสร้างยอดมนุษย์
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• สิ่งที่ต้องสร้างคือการเอื้ออ�านวยให้เกิดการสร้างพื้นที่ที่ท�าให้ตัวเองเปล่งศักยภาพ 
ออกมา และใช้พื้นที่นั้นกล่อมเกลาให้ตัวเองเติบโต มีการจัดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 
ผ่านกติกาบางอย่าง เช่น จ�ากัดเวลาพูด หรือผู้ที่มีอ�านาจสูงจากนอกวงลดตัวเองลงมา 
ให้เห็นว่าลดจริง ๆ  โดยใช้ทรัพยากรร่วมของกลุ่มอย่างแบ่งปัน เช่น เราถือว่าเวลาเป็น 
ทรัพยากรกลุ่ม เพราะฉะนั้นคนที่พูดเยอะกว่าก็ใช้ทรัพยากรมากกว่า หรือการที่ 
พูดเยอะกว่าเพราะเป็นผู้ชาย หรือเพราะอาวุโสกว่า เพราะเป็นอาจารย์ ถือว่าไม่แฟร์   
การผูกขาดความถูกต้อง การมุ่งเน้นว่ามีค�าตอบเดียว  การเชื่อว่ามีค�าตอบหลายแนว 
มากเป็นสิ่งส�าคัญของการสร้างพื้นที่ เพราะความจริงไม่มีใครรู้หรอกว่าวิธีไหนถูกสุด 
เวลาเราจะเคลื่อนไหวทางสังคม เพียงแต่รู้ว่าแนวนี้น่าจะใช่  

• ถัดมาคือมีระบบที่เกื้อหนุนกับคนชายขอบในกลุ่ม  ท�าอย่างไรถึงจะท�าให้คนชายขอบ 
ได้พูด ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง  ไม่ใช่แค่เปิดโอกาส แต่ต้องมีระบบที่ท�าให้เขาพูด 
หรือได้แสดงออกมา มีระบบสนับสนุนคนไร้อ�านาจด้วย   ดังนั้นในช่วงแรกจึงมีการ 
จัดการระดับหนึ่ง อาจจะต้องมีผู้ด�าเนินรายการ มีกติกาแข็ง ๆ  นิด ๆ  หน่อย ๆ  ก่อนจะ 
ทิ้งกติกานั้นไป เช่น พูดได้คนละ 1 นาที  แม้แต่ศัพท์แสงที่โหด ๆ  เท ่ๆ  ก็ควรจะลดลง 
ด้วยในพื้นที่แบบนี้  ผมเชื่อว่าแบบนี้จะท�าให้เกิดการน�าร่วม ไม่ใช่ผู้น�าร่วม

• โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากและมหาศาล แล้วผู้น�าคนเดียวจะรับมืออย่างไรกับการ 
เปลี่ยนแปลงแบบนี้ ก็ต้องน�าร่วมนี่แหละ  แต่ไม่ใช่ว่ามีใหม่มาแล้วจะบอกว่าของเดิม 
ไม่ดีนะ  เพราะความรู้บางอย่างมันมีส่วนร่วมไม่ได้ แต่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้   
อย่างเรียนไท่เก็ก ถ้าเรียนรู้เองจะช้ามาก ต้องมีอาจารย์ ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาจารย์ 
ต้องเป็นผู้น�า  เดิมที่มีวิธีคิดแบบอาจารย์บอกอะไรมา ลูกศิษย์จะต้องท�าตามทุกอย่าง 
แต่วิธีคิดแบบใหม่คือ อาจารย์รู้มาก่อน ผ่านมาก่อน  แต่หน้าที่เขาคือสร้างประสบการณ์ 
ให้ลูกศิษย์ ผ่านประสบการณ์คล้าย ๆ  กัน แล้วท�าให้ความรู้นั้นเป็นความรู้ของลูกศิษย์เอง  
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์อย่างสมัยก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่ดี เรียนด้วย อยู่ในวิถี 
ด้วย  แต่การตีลูกศิษย์ ถ้ามองจากมุมมองปัจจุบัน มันก็อาจจะแย่มาก  แต่เหตุปัจจัย 
ที่ท�าให้ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นยากคืออ�านาจเปลี่ยน อภิสิทธิ์เปลี่ยน การจัดสรร 
ทรัพยากรเปลี่ยน เพราะฉะนั้นมันจะเกิดแรงต้านแน ่ๆ  จากคนที่สูญเสียอ�านาจและ 
ทรัพยากร  โจทย์ของเราคือท�าอย่างไรไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
ฆ่ากัน  ท�าอย่างไรให้เสียงทุกเสียงที่อยากเปล่งเสียงได้ยิน และท�าให้ทุกคนได้เปล่งเสียง  
เราว่ายากอย่างไรก็ต้องท�า ไม่มีข้ออ้าง

24 น� า ร่ ว ม  ร ่ว ม น� า
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ผู้น�าที่สมบูรณ์แบบ : ไม่มี
• ถ้าจะโยงไปถึงเรื่องการน�าก็ไม่ใช่การสร้างผู้น�าที่เพอร์เฟ็กต์ เพราะมันไม่มี  เราไม่เชื่อ 
เลย  เคยท�าเวิร์กช็อปกับน้อง ๆ  ถามว่า “ผู้น�าที่ดีเป็นอย่างไร”  น้อง ๆ  ก็ระดมกันขึ้นมา 
บนกระดาน  สนุกมาก  ผู้น�าที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า ซื่อสัตย์ รอบรู้ทุกด้าน  20-30 ข้อเยอะแยะมากมายไปหมด  แล้วเราก็ 
ถามกลับไปในวงว่า เคยเห็นคนแบบนี้ไหม  ทุกคนตอบว่า “ไม่มี”  แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ  
ผู้น�าคืออะไร แล้วเราเลือกผู้น�ากันอย่างไร

• ส่วนใหญ่ในเมืองไทยมีอยู่สองชนิด คือ ถูกถีบขึ้นไปกับเสนอตัวเอง  พอเรารู้สึกว่า 
ผู้น�ามีคุณสมบัติเป็นยอดมนุษย์ เราจึงต้องโอ๋เขาหน่อย เพราะเขาเป็นยอดมนุษย์ และ 
ถือว่าเขาเสียสละด้วยเพราะว่าต้องรับผิดชอบสูง  และพอเขาเป็นยอดมนุษย์ เขาจึง 
ควรมีอภิสิทธิ์ และเรามอบอภิสิทธิ์บางอย่างให้  อภิสิทธิ์นั้นแหละที่จะท�าลายตัวผู้น�า 
คนนั้น  คือเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแยกจากคนอื่นขึ้นเรื่อย ๆ  เก่งกว่า ฉลาดกว่า มีอภิสิทธิ์ 
กว่า มีอ�านาจกว่า ซึ่งน�าไปสู่การฉ้อฉลจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  นอกจากนี้เรายังโยน 
ความรับผิดชอบไปให้ผู้น�าทั้งหมด  เราไม่ต้องรับผิดชอบ เราไม่ต้องเติบโต ไม่ต้องเรียนรู้ 
พอเรามองว่าผู้น�าต้องรับผิดชอบและเรากลัวความรับผิดชอบ เราจึงไม่ยอมเป็นผู้น�า  
และกลัวที่จะวิจารณ์เขาด้วยเพราะเราโยนให้เขารับผิดชอบไปแล้ว  มันน�าไปสู่การได้รับ 
อภิสิทธิ์ที่เขาไม่ควรได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องโกงเงินเสมอไป

Tips
สิ่งที่ต้องสร้างคือการเอื้ออ�านวยให้เกิดการสร้างพื้นที่ที่คนทุกคนได้เปล่งศักยภาพของ 

ตัวเองออกมา และใช้พื้นที่นั้นกล่อมเกลาให้ตัวเองเติบโต มีการจัดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 
ผ่านกติกาบางอย่าง

25น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2





เรามองว่าพลังร่วมเป็นเรื่องของการที่เรามีจิตเหมือนกัน  
คนที่มีจิตเหมือนกันจะเข้าใจและพยายามร่วมมือเชื่อมโยงกัน  
แต่ในขณะเดียวกันการใช้ใจสื่อสารอย่างเดียวอาจจะไม่พอ 
ต้องใช้ความอดทนที่ช่วยยกระดับคนอื่นด้วย  คือเราต้องรักเขา
ทั้งที่เขาไม่น่ารัก  มันเป็นทางออกทางเดียวในการเชื่อมประสาน
จากใจถึงใจกันจริง ๆ  เพื่อให้เราได้มาซึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งที่จริง
มีอยู่ในบริบทที่เราท�างานอยู่แล้ว  เราต้องรักลูกเราแม้ลูกเรา
ไม่น่ารัก 
นุชนารถ บุญคง





นุชนารถ บุญคง
เลขาธิการมูลนิธิบ้านครูน�้า

นุชนารถ บุญคง ที่คนทั่วไปเรียกว่า “ครูน�้า” คือ “แม่น�้า” ส�าหรับเด็ก ๆ กว่า 120 คนในสถาน 
สงเคราะห์บ้านเพื่อนเด็ก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย  เกินกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เธอเป็นทั้งครูทั้งแม่ 
ให้แก่เด็กเร่ร่อนข้างถนน ตั้งแต่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ จนถึงแม่สาย-เชียงแสน เชียงราย อย่างไม่เคย 
หยุดหย่อนลดละ

เรียนจบจากเพาะช่างใหม่ ๆ  ครูน�้าเข้าท�างานในบริษัทออกแบบเพชรย่านสีลม แต่ลาออกมา 
ท�าโครงการ “ศิลปะส�าหรับเด็กข้างถนน” ร่วมกับเพื่อน (ครูเต้-จิตตารีย์ วนาพงษ์) เพื่อใช้ศิลปะ 
เยยีวยาเดก็เร่ร่อนในกรงุเทพมหานคร  โครงการฯ ประสบความส�าเรจ็ขนาดทีไ่ด้จดันทิรรศการศลิปะ 
ของเด็กเร่ร่อนในสถานีรถไฟหัวล�าโพง-แหล่งอาศัยของเด็กเร่ร่อนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้น  ที่ 
ส�าคัญเด็กเร่ร่อนที่ผ่านกระบวนการศิลปะบางคนเอ่ยปากขอให้ครูพาเขากลับบ้าน  พูดได้ว่าศิลปะ 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กบางคนหยุดเร่ร่อน

หลังจากนั้นครูน�้าเดินทางขึ้นมาเป็นอาสาสมัครท�างานเพื่อเด็กเร่ร่อนใน จ. เชียงใหม่และ 
เด็กชนกลุ่มน้อยใน จ. เชียงราย ก่อนร่วมก่อตั้งและท�างานกับมูลนิธิอาสาเพื่อพัฒนาเด็ก ท�างาน 
กับเด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่  เมื่อปี 2541 ครูน�า้พบว่ามีเด็กเร่ร่อนอพยพเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ 
มากขึ้น เธอจึงสนใจสืบค้นถึงที่มาของเด็กเหล่านี้ที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย จนกลายเป็นจุดเริ่มต้น 
การท�างานพฒันาเพือ่ช่วยเหลอืเดก็เร่ร่อนชายขอบกลุม่นีอ้ย่างเป็นระบบ นบัตัง้แต่เปิดศนูย์ดรอ็ปอนิ 
ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กเร่ร่อนที่ท่าขี้เหล็ก ช่วยเหลือเด็กให้พ้นจากความรุนแรง ขบวนการ 
ค้ายาและค้ามนุษย์ เปิดสถานสงเคราะห์บ้านเพื่อนเด็กที่ อ. เชียงแสน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสฟื้นฟู 
เยยีวยาตนเอง ได้รบัการศกึษาทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพชวีติทีด่ ีเปิดร้านบ้านเดก็เพือ่จ�าหน่ายสนิค้า 
งานหัตถกรรมของเด็ก ๆ  โครงการมิตรข้างถนนหรือครูข้างถนน เปิดโอกาสให้โรงเรียน วัด และ 
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ริเริ่มให้มีบ้านรับเด็กอุปถัมภ์พร้อมไปกับโครงการบ้านฝึกบิน ซึ่ง 
เป็นการร่วมงานกับเรือนอโรคยา ที่ ต. บ้านโป่ง อ. แม่สาย และก�าลังฝันจะท�าสถานสงเคราะห์ 
ของเธอและเด็ก ๆ  ให้เป็นองค์กรสงเคราะห์เด็กที่อยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
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เด็กไร้สัญชาติบ้านครูน�้าได้รับโอกาส
เรียนหนังสือ ท�างานศิลปะเพื่อเยียวยา 
และเรียนรู้การพึ่งพาตนเองด้วยการท�า
เกษตรอินทรีย์ ทั้งยังได้ฝึกตามลมหายใจ
เพื่อดูแลจิตใจและอารมณ์ของตนเองด้วย



ร้านกาแฟบ้านเด็กตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ
สามเหลี่ยมทองค�า เปิดขายกาแฟและ
งานฝีมือของเด็ก ๆ   ร้านแห่งนี้ยังเฝ้า
สังเกตเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้วย



เด็กเร่ร่อนข้ามพรมแดน
• ปี 2541 ตอนที่เราท�างานเรื่องเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่มีเด็กชายขอบและครอบครัว 
เข้ามาที่ตัวเมืองเชียงใหม่มากขึ้น มาขอทาน ขายดอกไม้ และสุดท้ายเข้าสู่การขายบริการ 
เราไม่อยากเห็นสภาพนี้ แต่จะป้องกันได้อย่างไร  เรารู้ว่าที่ผ่านมาเราท�างานแบบตั้งรับ 
เลยหันมาสนใจต้นตอการเดินทางของเด็กเหล่านี้ โดยเริ่มท�าข้อมูลว่าเด็กเหล่านี้มาจากไหน 
อะไรผลักดันให้เขาเข้ามาในเมืองใหญ่  ปัญหาที่เห็นเลยคือเขาไม่มีราก จะไปไหนก็ได้   
เพราะไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง  พอเราเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้ว เราก็ขอออกมาท�างานที่  
อ. แม่สาย และพบว่าปัญหาของเด็กเร่ร่อนที่นี่เป็นคนละเรื่องกับที่เชียงใหม่เลย แต่เราจะ 
ท�าอย่างไรให้แม่และเด็กเหล่านี้รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง หยุดเร่ร่อนและไม่ก่อปัญหาสังคม 

• ตอนแรกที่มาที่นี่ เราไม่มีอะไรเลยจริง ๆ  แต่มาเพราะอยากรู้เกี่ยวกับเด็ก ๆ  และพบว่าที่ 
ชายแดนคนไม่ได้มองเห็นกันเป็นคน ความไม่เท่าเทียมกันสูงมาก และคนในพื้นที่ก็ไม่เห็น 
ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กของโลก  เราเห็นปัญหาเรื่องสิทธิเด็กอย่างชัดเจนมาก  ผู้ใหญ่เอง 
ก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไร  ไม่มีใครสนใจใครจริง ๆ   เด็กพม่า เด็กอาข่า เด็กไทย  
ยังแบ่งแยกกันอยู่  แม่สายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมาหาผลประโยชน์  นักท่องเที่ยวมาก็ห่วงแต่ 
ซื้อของ  ถ้าเปรียบเทียบกับแม่สอดแล้ว ประวัติศาสตร์แม่สอดเป็นเมืองค้าขายจริง ๆ    
คนแม่สอดจะช่วยกัน  ส่วนแม่สายเคยเป็นสนามรบมาก่อน คนแม่สายไม่ยอมรับคน 
ต่างชาติเลย ทั้งที่เป็นเมืองชายแดนเหมือนกัน 
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• เด็กที่เราช่วยเหลือมามักเป็นลูกหลานชาวอาข่าและมูเซอจากฝั่งพม่าที่อพยพมา 
อยู่ตามตะเข็บชายแดนและท�าอาชีพอะไรไม่ได้ ต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยการขอเงิน   
เหมือนคนพม่าที่มองเห็นว่าท่าขี้เหล็กป๊อบปูลาร์มาก  ใครอยู่ท่าขี้เหล็กจะเฟื่องฟู  
แต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองมาแล้วจะมีสิทธิ์ได้อยู่ไหมหรือจะอยู่อย่างไร  เด็กเหล่านี้จะขอทาน 
จากฝั่งโน้นเพราะมีคนข้ามไปเที่ยว  ต�ารวจพม่ามีหน้าที่ไล่เด็ก  แล้วเด็กก็ข้ามมา 
ฝั่งไทย  ต�ารวจไทยก็ตีเด็กให้กลับไป  เมื่อเด็กเจอความรุนแรงอย่างนี้ทุกวัน หัวใจ 
ของเขาจะโตขึ้นมาอย่างไร  นอกจากต�ารวจแล้ว แม่ของเขาก็ใช้เขาเป็นเครื่องมือใน 
การท�ามาหากิน ได้เงินมาก็เสพยา  บางทีคลอดลูกออกมายังไม่ทัน 3 เดือนก็กระเตง 
เด็กมาขอทานแล้ว บางคนแรกเกิดก็มี  แต่เด็กพวกนี้กตัญญูตามวัฒนธรรมของเขา  
แม่จะตีจะด่าว่าอย่างไรก็ยังให้เงินแม่หมด  แม่จะปลูกฝังว่าเด็กผู้หญิงต้องอยู่กับแม่  
ส่วนผู้ชายไปเที่ยวได้  เพราะฉะนั้นเวลาเราจะช่วยเคส เราเลือกช่วยเด็กผู้หญิงก่อน 
เพราะมีความเสี่ยงมาก  ท�าไมเราต้องช่วยออกมาให้เร็วที่สุด เพราะพอเขาโตขึ้นมา 
ระดับหนึ่งแล้ว เขาจะเริ่มอายและไม่กล้าไปขอเงิน  แล้วเอเยนต์จะเข้ามาบอกแม่ว่า  
เอาลูกมาแล้วจะให้ 5,000 เขาจะกินนอนสบาย ซื้อฝิ่นสูบได้ทั้งเดือน  พอแม่คิดแค่ 
วันต่อวัน เด็กก็เข้าสู่กระบวนการขายบริการ และไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง  เพราะเหตุนี้ 
เราจึงลุกขึ้นมาท�างานกับแม่เพราะเราคิดว่าผู้หญิงกับเด็กถูกกระท�า  ถ้าลูกหาเงินให้แม่ 
ไม่ได้  แม่ไม่มียาเสพ หายาไปให้สามีไม่ได้ก็ถูกสามีซ้อม กลายเป็นลูกโซ่  เขาคิดง่าย ๆ   
ว่าสู้ให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นหรือที่อื่นยังดีกว่าที่จะมาโดนท�าร้ายอย่างเขา  แม ่ๆ  หลายคน 
ที่ส่งลูกไปกับเอเยนต์จะ “ไม่เอาตัวเองอยู่” คือจบตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย  เขาคิดว่า 
ตัวเองเลวร้ายมากและไม่มีค่า 
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• หลังจากท�างานที่เชียงใหม่แล้ว เราคิดว่าเรามีเครื่องมือเยอะแยะมากมาย เช่น คู่มือ 
ครูข้างถนน คู่มือป้องกันโรคเอดส์ แต่เอามาใช้กับพื้นที่แม่สายไม่ได้เลย เพราะว่า  
1) เด็กไม่รู้ภาษาเลย  2) เด็กไม่รู้เลยว่าตัวเองคือใคร ตัวเองจะโตได้ไหม  จ�าได้เลยว่า 
ตอนมาท�าศิลปะกับเด็กที่นี่ เราให้เด็กวาดรูปชิ้นแรกโดยให้โจทย์ว่า “อนาคตอยากเป็น 
อะไร”  มีเด็กส่งกระดาษเปล่าให้เรา  บางคนก็เขียนรูปถนนสีด�า มองไม่เห็นอะไรเลย   
เราเลยข้ามไปดูที่ฝั่งพม่าและเริ่มเข้าใจชีวิตเขามากขึ้น  เราให้เขาท�าแผนที่ชีวิตของตัวเอง 
เพื่อดูว่าวันหนึ่งไปท�าอะไรที่ไหนบ้าง เขาผ่านทุกวันมาได้อย่างไร อะไรคือสิ่งส�าคัญส�าหรับ 
เขา ซึ่งเขาวาดออกมาได้  แต่ถ้าถามว่าอนาคตของเขาฝันอยากท�าอะไร เขาจะวาดไม่ได้ 
เลย  ผิดจากเด็กเร่ร่อนที่กรุงเทพฯ ที่มีความฝันเยอะ แต่ไม่รู้ว่าฉันจะไปถึงเมื่อไร 

• สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนจากภาพวาดของเด็กที่นี่คือ เขาอยากมีชีวิตที่มีสิทธิเท่าเทียม  
ได้ใส่ชุดนักเรียนเหมือนเด็กทั่วไป  เราจึงเริ่มคิดว่าอะไรจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เด็ก 
กลุ่มนี้หลุดออกมาจากถนนได้  เราไม่มีอะไรสักอย่างให้เด็ก มีแต่ความเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้ 
พัฒนาได้จริง ๆ   ถึงทุกคนมองว่าเขาเป็นขยะ แต่เราก�าลังบอกว่าขยะเหล่านี้รีไซเคิลได้  
อยู่ที่ใครจะให้โอกาสหรือไม่

• ปัญหาแรก ๆ  คือเราไม่มีพื้นที่ส�าหรับเด็กเลยเพราะถูกจับจองด้วยการค้าขายหมด  
ไม่มีใครแบ่งให้ใคร  เด็กก็เรียนรู้ว่าถ้าไปแหย็มกับเขาจะถูกตีกลับมา  ความรุนแรงเกิดขึ้น 
ทุกวินาที  เราเริ่มหาว่าควรจะมีพื้นที่ที่เป็นบ้านหรือศาลาเหมือนที่อ่านหนังสือพิมพ์ใน 
หมู่บ้าน แต่เป็นศาลาที่ให้เด็กนั่งได้และมีทุกอย่างที่เด็กสนใจอยู่ในนั้น  แต่ก็ไม่มีศาลาจริง ๆ  
เราต้องไปเช่าและเริ่มเขียนโครงการขอทุนเพื่อป้องกันเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบ  ท�าไป ๆ  ที่เรา 
คิดว่าเรามาเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเด็กไม่ให้เผชิญสิ่งเลวร้ายในเมือง ยังมีที่เลวร้ายกว่า 
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นั่นคือปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีมานานมากก่อนที่เราจะมาท�าอีก เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง 
ท�าเคสพวกนี้เพราะเราเห็นทุกวัน  วันหนึ่ง ๆ  เด็กจะถูกขายไป 5-10 เคส  และเราอยู่ 
ตรงชายแดนที่เรื่องนี้เปิดเผยมากจนถือเป็นเรื่องปรกติ  อย่างเขาหิ้วเด็กเข้ามาที่ร้านนวด   
“ศูนย์ดร็อปอิน” (Drop in--บ้านพักเด็กใกล้ ต. ท่าขี้เหล็ก อ. แม่สาย) ของเราก็อยู่ใกล้ 
ร้านนวด  เรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เราต้องท�าอีกแล้ว

ศิลปะเพื่อเยียวยา สู่การรู้จักคุณค่าตัวเอง
• เราเปิดศูนย์ดร็อปอินเพื่อให้บริการเด็กเร่ร่อน เปิดเช้าปิดเย็น เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับ 
เขา เป็นพื้นที่ที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องสิทธิ ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รับตามท้องถนน แต่ถ้ามาที่นี่  
เขาจะได้สิทธิที่เด็กควรจะได้รับทันที  เด็ก ๆ  ที่ค้ายาบ้า ค้าของหนีภาษี-วันดีคืนดีเขาอยาก 
มีเพื่อนคุย-ก็เดินเข้าไปกินข้าวที่ศูนย์ดร็อปอิน กินมาม่า เรียนหนังสือ  เราท�ากิจกรรม 
เหล่านีเ้พือ่ให้เขารูส้กึว่าเขามคีณุค่า คอืเขาไม่มคีณุค่ากบัใคร แต่อย่างน้อยกม็คีณุค่ากบัเรา   
แต่การท�าให้เด็กเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเป็นเรื่องยากมาก  แม้แต่ศิลปะก็ช่วยได้ไม่มาก  
และยังต้องท�าให้เขาเห็นผลส�าเร็จไวด้วย เช่น ร้อยสร้อยข้อมือ คือท�าเสร็จแล้วเขาได้ 
รับผลเลย  ความส�าเร็จที่เขาท�าได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กจะเก็บไปเป็นต้นทุนว่ามันมีคุณค่า 
กับชีวิตเขา  ยิ่งเขาเผื่อแผ่และเอาไปให้คนอื่นต่อได้ ยิ่งถือว่าสุดยอด

• นอกเหนือจากศิลปะแล้ว เราค้นพบว่าวิธีสร้างคุณค่าให้แก่ตัวของเด็กได้คือการดูแล 
สุขภาพ  แม่และเด็กที่นี่ไม่เคยรู้ว่าโรงพยาบาลคืออะไร  ไม่รู้แม้กระทั่งว่าถ้าเจ็บป่วยจะ 
ต้องท�าอย่างไรให้ตัวเองหาย  เพราะฉะนั้นเวลาที่ถามว่าหนูเคยป่วยไหม เด็กจะตอบว่า 
ไม่เคย  ทั้ง ๆ  ที่สภาพแวดล้อมของบ้านเขายิ่งกว่าสลัม มีแค่กระดาษมาสร้างเป็นบ้าน   
กินน�้าที่ไหลมาพร้อมกับขยะ จึงเป็นสภาวะข้างในของเขาเลยว่าฉันต้องไม่ป่วย เพราะถ้า 
ป่วยเท่ากับตายอย่างเดียว  เพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอนามัยจะดึงให้เขากลับมาสนใจ 
ตัวเอง รักตัวเอง รักคนอื่น ถ้าเขาอยากออกจากถนน จุดแรกเลยเขาต้องสู้เรื่องนี้ 
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• พอคิดอย่างนี้เรารู้เลยว่างานนี้ใหญ่แล้ว  คนเดียวท�าไม่ไหว ต้องสร้างทีม  โชคดีที่ 
เราได้เจอน้อง ๆ  ที่เคยท�างานกับวายเอ็มซีเอบ้าง เป็นอาสาสมัครญี่ปุ่นบ้าง ที่อยากมา 
ท�างานร่วมกัน  เรามีเด็กชาวอาข่าคนหนึ่งที่เคยพบกันที่เชียงใหม่ตามมาช่วยงานเรา  
ท�าให้เรามีเพื่อน มีพลัง  เขาท�าให้เราเห็นภาพเด็กที่ออกจากบ้านใหม ่ๆ  เริ่มมาขอทาน 
ชัดเจนขึ้น กว้างขึ้น  ถือว่าเป็นทีมที่เข้าใจงานซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมาก  เราแทบไม่ต้อง 
บอกว่าใครมีหน้าที่อะไร  แต่เรียนรู้ไปด้วยกัน  ท�างานมาประมาณ 2 ปี เราก็เริ่มรู้ 
ว่าเด็กมีพื้นที่แค่ศูนย์ดร็อปอินไม่ได้  เพราะแม่ของเด็กมาตามเอาลูกกลับไปฝั่งโน้น   
แม่บางคนตีลูกตั้งแต่หน้าดร็อปอินไปจนถึงฝั่งพม่าเลย  เด็กเจ็บปวด เราไม่อยากเห็น 
อย่างนัน้ จงึต้องหาสถานทีอ่กีแห่งหนึง่ทีเ่ป็นเหมอืนบ้านและเป็นพืน้ทีใ่ห้เขาเจรญิเตบิโต  
เลยมาดูที่ที่เชียงแสน

ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
• ปัจจุบันเรามีโครงการดูแลคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนชายขอบ อ. แม่สาย อ. เชียงแสน  
และปีหน้าก�าลังเขยิบไปท�าที่ อ. เชียงของด้วย  ส�าหรับสถานสงเคราะห์บ้านเพื่อนเด็ก  
ที่บ้านสันธาตุ ต. โยนก อ. เชียงแสน เป็นงานบ้านพักฟื้นฟูส�าหรับเด็กเพื่อให้เด็กเร่ร่อน 
มีที่อยู่ที่ปลอดภัย ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต พร้อมไปกับการสร้างอาชีพ  เราถือว่า 
ถ้าเด็กอยู่ได้ ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง มีทางเลือกของตัวเองก็ผ่านแล้ว เพราะเขาจะ 
ไม่ก่อปัญหาให้สังคม  ชีวิตเขาไม่ต้องย้อนกลับไปเป็นอย่างเดิมอีก 

• กลุ่มเป้าหมายที่เราท�างานด้วยคือ 1) เด็กเร่ร่อนขอทานที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน  
สามอ�าเภอ  2) เด็กที่ถูกกระท�ารุนแรงจนต้องออกจากบ้านหรือจากชุมชน  3) เด็กที่ 
ถูกค้ามนุษย์หรือเสี่ยงต่อการถูกค้า เป็นกลุ่มเด็กไม่มีสัญชาติ ไม่มีหลักฐานใด ๆ  และ 
เข้าไม่ถึงการให้บริการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน  เราท�าหน้าที่เอาต้นไม้เหล่านี้ 
มาปลูกเพื่อให้เขาเติบโตบนผืนแผ่นดินของโลกโดยไม่มีพรมแดน  เด็กด้อยโอกาสทาง 



การศึกษาต้องมีพื้นที่ให้เขาเติบโต ให้เขายืนอย่างเท่าเทียม แล้วเราถึงจะเขยิบไปได้ 
พร้อมกัน นี่คือปณิธานของเรา พวกเรานี่แหละที่เปลี่ยนแปลงสังคม 

• พอมาอยู่ที่นี่เด็ก ๆ  ก็ได้เรียนหนังสือ พอเขาแต่งชุดนักเรียนก็ควรจะมีคนภูมิใจ 
ใช่ไหม แต่คนทั่วไปกลับมองว่าโรงเรียนที่รับเด็กเข้ามาหาเรื่องใส่ตัว  เด็กที่ใจแข็งก็ 
ทนกับสภาพนี้ได้ แต่ถ้าเป็นเด็กอ่อนไหวและยังไม่มีสมาธิ ต้องใช้เวลานานมากกว่า 
จะได้ความเชื่อมั่นกลับมา  การอยู่ห่างจากแม่สายที่มีสิ่งเร้าส�าหรับเด็กเยอะมาก  
เป็นเรื่องดีต่อสมาธิของเด็ก 

• ตอนที่เรามาเจอที่นี่ ไม่ได้มีเงินเลย ก็ท�าผ้าป่า บอกบุญเพื่อนบ้าง ญาติบ้าง คนละ 
เล็กละน้อย  น้องชาวญี่ปุ่นที่มาช่วยงานก็บอกต่อ  ตอนที่ซื้อที่ดินตรงนี้ราคายังไม่แพง  
12 ไร่ ไร่ละ 6 หมื่น  เราซื้อหมดเลย แล้วค่อย ๆ  มาปรับปรุง  เราชอบที่นี่เพราะห่าง 
จากแม่สายแค่ 37 กิโลเมตร  ใช้เวลาไม่นานในการช่วยเด็กให้ปลอดภัย  อีกอย่างหนึ่ง 
คือที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมกับชายแดน  ถึงเมืองเชียงแสนจะเป็นเหมือนเมือง 
เงียบ ๆ  แต่ที่จริงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่  และเราอยากท�าให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ ไม่อยากให้มูลนิธิฯ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนอย่างเดียว   
แต่ชุมชนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ ด้วย  เด็กของเราก็จะมีความสุข

• เรามองว่าบ้าน-วัด-โรงเรียนต้องอยู่ด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่ากระบวนการสามอย่างนี้ 
จะช่วยพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเด็กเร่ร่อนได้ดีกว่าการแยกเขาไปอยู่ในสถานที่โดดเดี่ยว   
การให้เขาได้อยู่กับชุมชนและให้ชุมชนยอมรับเขา เขาจะได้ไม่เป็น “เด็กของมูลนิธิฯ”  
เท่านั้น แต่เป็นเด็ก “บ้านเรา” ด้วย  เราเริ่มคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ชาวบ้านเข้าใจเด็ก   
การพูดอย่างเดียวใช่ว่าเขาจะเชื่อ  เราก็ใช้วิธีพาเด็กไปงานวัด ให้วัดเป็นกระบอกเสียง   
พอชาวบ้านเริ่มได้ยินเด็กของเราพูดไทยชัดก็ค่อย ๆ  เปลี่ยนทัศนคติไป จนเดี๋ยวนี้เด็ก 
เดินไปไหนชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลถามไถ่
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• เรามีความฝันจะสร้างฟอสเตอร์โฮม1  สามปีที่ผ่านมาเรารับเด็กเล็กหลายเคส   
บางคนอยู่ในท้องแม่  แม่บางคนก็เป็นเหยื่อความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
จนตั้งครรภ์  เด็กที่คลอดออกมาจะขาดความรักตั้งแต่อยู่ในท้องแม่และมีความเสี่ยง 
ที่แม่จะปฏิเสธลูกสูงมาก  ยิ่งเขาเป็นเด็กไร้สัญชาติด้วยแล้วเขายิ่งไม่มีที่พึ่ง  และ 
เรามีประสบการณ์จากการเป็นแม่ ถึงเข้าใจว่าสิ่งส�าคัญที่เราต้องให้แก่เด็กเล็ก ๆ  คือ 
ความรัก  เราก็ลองให้ความรู้กับครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงที่โต ๆ  แต่ก็ยังไม่ผ่าน เพราะ 
เขาไม่มีประสบการณ์การมีลูก  เราเลยปิ๊งไอเดียว่ามีพวกแม ่ๆ  ที่ว่าง ๆ  อยู่ในหมู่บ้าน   
ท�าไมเราไม่จับมือแม ่ๆ  เหล่านี้เข้ามาช่วยกัน  แต่ส่วนหนึ่งเขากลัวจะเป็นภาระ  
กลัวว่าจะเกิดปัญหาในครอบครัว  เราเลยมุ่งเน้นครอบครัวที่ไม่มีลูก  เป็นโสดก็ได้  
หรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกก็ได้  พอดีเราไปเจอแม่คนหนึ่งและมีเด็กเล็กมากที่เรา 
เคยดูแลคนหนึ่ง พอมาเจอกันแล้วถูกใจ  เราให้เขาลองเอาไปเลี้ยง แล้วเราช่วยออก 
ค่านมครึ่งหนึ่ง  เขารับเด็กทั้งที่รู้ว่าเด็กไม่มีบัตร ถูกขายมา และป่วย  ตอนนี้เด็กอายุ  
15 แล้ว  ถ้าไปดูจะเห็นว่าเขารักเด็กจริง ๆ   และเด็กแทบจะไม่มีร่องรอยเลยว่าเคย 
ถูกขายมา  มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข  เราต้องหาคนแบบนี้เพื่อท�าฟอสเตอร์โฮม   
มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีส�าหรับเด็กก�าพร้าที่ถูกทิ้งจริง ๆ  แม้จะหาไม่ได้ง่าย ๆ  ก็ตาม

พลังเครือข่ายช่วยเหลือเด็ก
• พอเราเห็นปัญหาในระดับโรงเรียนหรือชุมชน เราจะไม่ท�าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ แต่จะเขยิบ 
ไปคนเดียวก็ไม่ได้  เราจึงเริ่มท�างานกับเครือข่ายที่ท�างานเหมือนกัน  เราได้ค้นพบ 
กัลยาณมิตรที่ท�างานชายแดนและต่อสู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นครู  
หมอ พยาบาล หรือคนท�างานด้านศาสนา  เราเห็นชัดเจนว่าคนท�างานด้วยหัวใจคือ 
คนที่อยากเห็นคนอื่นได้รับประโยชน์ที่ดี อยากเห็นคนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พอเรา 
เข้าไปจับมือกัน เราก็เป็นเหมือนประตูหนึ่งที่ท�าให้เขารู้สึกว่ามีทางออก  แต่เราจับมือ 
กับคนท�างานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องไปจับมือกับหัวหน้าของเขาที่เป็นผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลด้วย เพราะเราอยากให้โรงพยาบาลรับลูกเราเข้ารักษา เราต้องไป 
ท�าความรู้จัก ให้ข้อมูล และต้องบอกเขาด้วยใจจริงว่าท�าไมเด็กเราถึงจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลไม่ได้  เราเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือต้องมาจากหัวใจจริง ๆ   พอเราท�างาน
กับหัวหน้าได้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลง 

1 foster home หรือบ้านที่จะรับเด็กจากมูลนิธิไปช่วยเลี้ยงดู
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• เราเลยให้ความส�าคัญแก่กลุ่มผู้ประสาน 
งานต่าง ๆ   พยายามหาทางเชื่อมต่อเพื่อลด 
ช่องว่างระหว่างเรากับหน่วยงานรัฐ  เราใช้ 
วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเรา  แบ่งเวลาบางส่วน 
ของเราไปท�างานกับเขา ท�าให้เกิดความ 

เข้าอกเข้าใจและมิตรภาพขึ้น  และตอนนี้เราเข้าไปเป็นกรรมการเกือบทุกคณะที่ 
เกี่ยวกับเรื่องเด็กในอ�าเภอ  เรื่องนี้สอนเรามากว่า ถ้าจะท�าเรื่องใหญ่ ขอให้เราท�าแล้ว 
เห็นเป้าหมาย อย่างอื่นจะฝ่าฟันไปได้  เราเริ่มเห็นแล้วว่าการท�างานเชื่อมเครือข่าย 
แบบนี้จะเป็นเครือข่ายที่แน่นเหนียว  เวลาเรามีเคสมา เราก็ช่วยกันได้ทันที เช่น  
มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่โรงพยาบาลเป็นจุดแรก  ส่วนบ้านเราก็กลายเป็น 
สถานที่แรกรับของที่นี่

• เรามองว่าพลังร่วมเป็นเรื่องของการที่เรามีจิตเหมือนกัน  คนที่มีจิตเหมือนกันจะ 
เข้าใจและพยายามร่วมมือเชื่อมโยงกัน  แต่ในขณะเดียวกันการใช้ใจสื่อสารอย่างเดียว 
อาจจะไม่พอ ต้องใช้ความอดทนที่ช่วยยกระดับคนอื่นด้วย  คือเราต้องรักเขาทั้งที่เขา 
ไม่น่ารัก  มันเป็นทางออกทางเดียวในการเชื่อมประสานใจถึงใจกันจริง ๆ  เพื่อให้เรา 
ได้มาซึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีอยู่ในบริบทที่เราท�างานอยู่แล้ว  เหมือนที่เราต้องรักลูกเรา 
แม้ลูกเราไม่น่ารัก  ในการท�างานที่ต้องจับมือกับคน เราก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้  แต่เราจะ 
จับมือกันอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องเคลื่อนไปด้วยกันด้วย  พลังการขับเคลื่อนอันนี้มา 
จากการที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  แต่ละองค์กร แต่ละคนต้องมีปณิธานจริง ๆ  ถึง 
จะไปกันรอด  ส�าหรับเรา สิ่งหนึ่งที่ชัดมากคือ พลังที่ขับเคลื่อนไปต้องเป็นพลังที่ใส 
และไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง  เครือข่ายไหนที่มาประชุมกันแล้วไม่มีสตางค์ 
ท�างาน ไม่เป็นไรหรอก เอาแค่มีความคิดเหมือนกันและท�าเท่าที่คุณมีก�าลัง แต่ไม่รีรอ  
จะเห็นพลังมาก  การที่เราเห็นว่าสิ่งที่เราท�าเป็นเรื่องใหญ่นั้นส�าคัญมาก  ทุกคนชอบ 
คิดว่าสิ่งที่ตัวเองท�าเป็นเรื่องเล็กมาก แต่ที่จริงถ้าเรามองเป้าหมายร่วมกันให้เป็นเรื่อง 
ใหญ่ พลังที่เราจะขับเคลื่อนและสะเทือนไปถึงดวงดาวจะมีมาก  การขับเคลื่อนของกลุ่ม 
ประชาชนน่าสนใจมาก  เราเห็นจากพลังในตัวเด็ก ครูที่โรงเรียน เครือข่ายที่เราส่งเด็ก 
ไปเรียนข้างนอก  เมื่อก่อนเราเคยปิดกั้นหน่วยงานรัฐ  แต่เราต้องเปลี่ยนความคิดและ 
ชวนเขามารู้จักเรา  เรารู้เลยว่ามันเป็นพลังด้านบวก  นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเชื่อมั่น 
ต่อกันด้วย  แม้เครือข่ายของเราจะมีงานเล็กแค่ไหน ถ้าเราบอกว่าจะไป เราก็ต้องรักษา
สัญญา แม้เราจะช่วยเขาไม่ได้มากนักก็ตาม  สัจจะส�าคัญมาก
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ค�าตอบอยู่ที่การศึกษา
• เด็กที่มาอยู่ในมือเราตั้งแต่เล็กมาก ๆ  เขาจะมีความเชื่อมั่นและเดินด้วยย่างก้าวที่ 
หนักแน่น  แต่เด็กคนไหนที่มาแล้วเรายังกอดเขาไม่ทั่วถึง เรายังให้ทักษะเขาไม่พอ  
หรือเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดที่จะรับ เด็กพวกนี้จะออกจากบ้านไปไว  บ้านนี้มีเด็กผ่าน 
เข้าออกตลอดเกือบ 500 คน แต่ที่อยู่นิ่งได้จริง ๆ  มี 120 คน  เราก็กลับมาดูเด็ก  
120 คนว่ามีอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยวให้เขายังอยู่กับเรา  ค�าตอบคือการศึกษา  เด็ก ๆ   
จะคิดว่าเขาต้องเป็นแบบ “พี่มิตะ”2  ให้ได้ เขาถึงมีก�าลังใจจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ 

• เราเป็นองค์กรเด็กเร่ร่อนแห่งแรกที่ส่งเด็กเร่ร่อนไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
หลายแห่ง  ที่ จ. เลยเด็กของเราอยู่ได้ดี ปรับตัวได้ อยู่กับคนอีสาน พูดอีสานปร๋อ 
เลย กลายเป็นเด็กที่โรงเรียนชื่นชมเพราะเก่งทั้งกีฬาและด้านอื่น ๆ   เราเห็นเลยว่าเมื่อ 
เด็กไปอยู่กับคนอื่น ๆ  แล้วเขามีพลังเยอะ  คือเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเขาจะ 
ยิ่งมีพลังเป็นทวีคูณ  มันตอกย�้าความเชื่อของเราเรื่องพลังที่ไม่ใช่มาจากการสงเคราะห์  
แต่เป็นพลังที่มาจากการท้าทายในตัวเด็กเองซึ่งมาจากวัฒนธรรมของเขาด้วย เพราะ 
เขาต้องต่อสู้ตั้งแต่ออกไปเร่ร่อนอยู่บนถนน  พอเด็กรุ่นนี้ท�าได้  ครูที่โรงเรียนเริ่มยอมรับ 
แล้ว เขาก็บอกกันปากต่อปาก  เด็กของเราท�าชื่อเสียงให้โรงเรียน กลายเป็นจุดเปิด   
โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็ติดต่อมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องท�าอะไรเลย  และยังมีสิ่งน่ารักที่ 
เกิดขึ้นคือผู้อ�านวยการแต่ละโรงเรียนได้เชื่อมโยงกันเองด้วย  ตอนนี้พอเด็กของเราจบ  
ป. 6 จากที่นี่จะมีรุ่นพี่คอยดึงว่าให้ไปเรียนที่ศึกษาสงเคราะห์ด้วยกัน  พอเขาช่วยกัน 
ดึงอย่างนี้ เราก็ไม่ค่อยเป็นห่วง

2 เด็กรุ่นแรก ๆ  ของสถานสงเคราะห์บ้านเพื่อนเด็ก ปัจจุบันส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา และท�างานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้
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• เราบอกกับอาจารย์ใหญ่ว่าเราไม่ทิ้งเด็ก ขอให้บอกเลยว่าเด็กเรามีปัญหาอะไร เกิด 
ปัญหาวันนี้ พรุ่งนี้ได้เห็นหน้าเราแล้ว  และเราต้องรักษาสัญญา เลยเป็นสายสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงจากใจถึงใจ  เด็กของเรายังเป็นกลุ่มเพื่อน (peer group) ให้แก่ทางโรงเรียน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกทักษะชีวิตให้เด็กที่มีปัญหา  เราเห็นผลว่าเด็กจะมีกระบวนการ 
ช่วยกันเอง  เด็กที่มาจากสภาพครอบครัวแตกแยกหรือชนเผ่าเดียวกันจะช่วยกัน

ยืนหยัดด้วยตัวเอง
• เราคิดว่าเราต้องสร้างเด็กให้ยืนได้ตั้งแต่ที่บ้าน ไม่ใช่ให้เขามีทักษะแล้วออกไปยืน 
ข้างนอก  ทุกอย่างต้องเกิดที่บ้านเรา ต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้ตั้งแต่ที่นี่  ตัวชี้วัดว่าเด็ก 
ยืนหยัดได้คือความเข้มแข็ง ซึ่งต่างจากตัวชี้วัดของแหล่งทุนทั่วไป  เด็กควรมีส่วนร่วม 
ในการเดินของเขาเอง  เราให้สิทธิพื้นฐานกับเขา แต่ไม่ได้ให้การสงเคราะห์ เพราะเรา 
ไม่เชื่อว่าการสงเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงเด็กได้  เราคุยกับเด็กว่าการเปลี่ยนแปลงของ 
ชีวิตเขาต้อง 50-50  แม่ช่วยหนูได้ 50 แต่หนูต้องช่วยแม่ด้วยอีก 50  ไม่อย่างนั้น 
เราจมพร้อมกันเลย  นี่เป็นเงื่อนไขที่เด็ก ๆ  ที่นี่รู้หมด  ถ้าเรายังรับเงินทุนอยู่ เราจะพูด 
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้  เราเลยคิดว่าจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมที่เลี้ยงตัวเองให้ได้  เราตั้งเป้าว่า 
ปีหน้าจะไม่ขอทุน และเมื่อเราจะท�าอย่างนั้น ทุกอย่างในบ้านเราต้องพร้อมที่จะยืนหยัด 
ให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง 

• เมื่อก่อนคนมองว่าถ้าจะช่วยเด็กแล้ว เราต้องสงเคราะห์ 80% อีก 20% เด็กต่อสู้เอง 
แต่เราคิดว่าต้อง 50-50  เด็กที่ยืนได้จริง ๆ  ต้องมาจากทักษะชีวิตที่เขามี  แต่ไม่รู้ว่า 
ดีหรือไม่ดี  ครูต้องเสริมทักษะที่เขาขาดไป  แต่ก่อนตอนที่เราท�าเรื่องเด็กเร่ร่อนที่ 
เชียงใหม่ เราสร้างทางเลือกสายอาชีพให้เด็ก เริ่มจากการเขียนบาติกและเปิดร้านด้วย 
เราเริ่มผลิตแกนน�าเด็ก  มีเด็กเร่ร่อนจ�านวนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาท�ากิจกรรมเอง เขียนโครงการ 
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เองเพื่อดูแลกลุ่มของเขา  เราถือว่าสุดยอดแล้ว  กิจกรรมทักษะชีวิตท�าให้เขาเปลี่ยน 
วิธีคิดในการด�าเนินชีวิตและป้องกันตัวเองได้ ถือว่าเพียงพอแล้ว  เราไม่ต้องคิด 
ไปไกลว่าเขาต้องเป็นคนดี  ชีวิตเขาก็เป็นชีวิตเขา  เพียงแต่เขาเห็นชีวิตคนอื่นส�าคัญ 
และต้องปกป้องคุ้มครอง  ตอนนี้กลุ่มเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่เข้มแข็งมาก มีแกนน�า 
ท�ากิจกรรมหลายอย่าง ทั้งหนังทั้งละคร

• เราค่อย ๆ  ตัดของไม่จ�าเป็นทีละอย่าง  เรามั่นใจว่าการตัดเหล่านี้จะท�าให้เด็กเข้มแข็ง 
อย่างยั่งยืน  เราคุยกับเด็กว่าโทรศัพท์ เสื้อผ้า รองเท้า อันไหนคือความจ�าเป็นบ้าง   
เริ่มจากปัจจัย 4 ที่จ�าเป็นที่สุดส�าหรับชีวิตก่อน ให้เด็ก ๆ  หันมามองทรัพยากรในบ้าน   
ให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตที่ท�าให้เขาเติบโต  อย่างเวลาที่ได้รับบริจาคขนมจากวัด 
เราก็ให้หันมากินกล้วยแทน  กล้วยของบ้านเราดีที่สุด  เราให้เขาปลูกข้าวอินทรีย์   
เขาจะได้รู้ว่าข้าวที่เขาปลูกเองมันอร่อยมากเวลากิน  กว่าจะได้สักเม็ดมันล�าบากแค่ไหน   
ซึง่เป็นเรือ่งยากมากส�าหรบัเดก็ทีเ่คยขอเงนิได้ง่าย ๆ   ปลกูข้าวได้สกัสองต้นกไ็ปวิง่เล่นแล้ว   
นาเราเลยปลูกช้ากว่าชาวบ้านมาก  ที่ปลูกอยู่ก็โตไม่พร้อมกัน  แต่ไม่เป็นไร มันเป็นการ 
เรียนรู้  เราเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มปลูก 
ต้นไม้ เริ่มเรียนรู้ว่าต้นนี้ปลูกแล้วจะกินผลได้เดือนไหน แต่เราไม่ได้คิดคนเดียว ทีมงานต้อง 
ร่วมคิดด้วย

• ไม่ว่าเราจะท�าอะไร เราไม่เคยตัดสินใจเองสักครั้งเดียว แม้กระทั่งซื้อหม้อหุงข้าวสักใบ  
เรายังต้องถามเด็ก ๆ  เลยว่าจะซื้อขนาดไหน จะกินกี่คน  เขารู้ว่าเราคัดสรรสิ่งด ีๆ  ให้แก่ 
บ้าน  เวลาจ่ายค่าน�้าค่าไฟ เราก็ให้เจ้าหน้าที่ติดประกาศให้เด็กดูเลยว่าเดือนนี้เราจ่าย 
ค่าอะไรไปเท่าไร  ค่าน�้ามันรถเท่าไร  เขาตกใจเมื่อเห็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้และอยากมี 
ส่วนร่วม อยากช่วยประหยัด  เด็กเขาใจดีกันทุกคนแหละ แต่ที่ผ่านมาเราไปกระท�าเขา   
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ถึงบริจาค เพราะเด็กเขาจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรในหนังสือ  มันมีคุณค่ายิ่งกว่าได้หนังสือใหม่อีก 
เราก�าลังสอนให้เขารู้จักแบ่งปัน เขาก็เรียนรู้ที่จะรับและส่งต่อ

• เราฝันจะเป็นองค์กรแรกๆ ที่ใช้คุณภาพของมูลนิธิฯ เพื่อเปลี่ยนคุณภาพของชุมชน   
ใช้มูลนิธิฯ เป็นโมเดลที่จะบอกกับชุมชนว่าท�าเกษตรอินทรีย์ได้  เรายังคิดว่าอยากท�า 
ตลาดที่มีสินค้าปลอดสารของชุมชนและไม่ใช้เงินในการซื้อขาย แต่แลกเปลี่ยนกันด้วย

สร้างผู้น�ารุ่นใหม่
• ช่วงหลังเราไม่ค่อยได้อยู่กับเด็กเพราะมีงานอย่างอื่นอีก เราจึงพยายามที่จะเชื่อมเด็ก ๆ   
กับเจ้าหน้าที่ให้เขามีบทบาทขึ้นมาเหมือนเรา  เราเห็นเลยว่าการยกระดับขึ้นมาให้เป็น 
ผู้น�าไม่ใช่แค่เรื่องอ�านาจหรือวิชาการเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของจิตด้วย  เราจึงมีแนวคิด 
ในการยกระดับเจ้าหน้าที่ว่า เขาต้องเข้าปฏิบัติธรรมตามศาสนาของตนเองในระดับหนึ่ง   
จะต้องมีประสบการณ์ในทางศาสนาและต้องบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาให้ 
เราฟังด้วย  ในขั้นตอนการรับเจ้าหน้าที่ เราจะถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไร และมีเวลา 
ว่างไหมส�าหรับการไปบ�าเพ็ญเพียรตามศาสนาของตนเอง เพราะเราถือว่านี่คือสิ่งส�าคัญ 
ที่คุณจะอยู่กับเด็กได้อย่างมีความสุข  เราอยากสร้างผู้น�าที่ท�างานด้วยหัวใจ เพราะเรา 
ต้องสร้างเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถรับไม้ต่อจากเราได้  อีกเงื่อนไขหนึ่งของเราคือคุณมาด้วย 
ความรักไหม และพร้อมหรือยังที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพื่อท�างานยิ่งใหญ่ร่วมกัน   
เวลาเราประเมินเจ้าหน้าที่ เราให้เด็กมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าคุณจะนั่งในใจเด็กได้ไหม

• ความรักที่มีต่อเด็กสร้างได้ด้วยเด็กนั่นแหละ เพียงแค่คุณเปิดใจ  เราบอกได้เลยว่า 
คนท�างานด้านเด็กหรือสังคมสงเคราะห์เก่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเปิดใจที่จะรับและเรียนรู้ 
กลุ่มเป้าหมายที่เขาท�างานด้วย  เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองไปพร้อมกัน  เราถือว่าการได้ 
ท�ามูลนิธิฯ ได้มาอยู่กับเด็ก เราได้เรียนรู้ทุกวัน และเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

ถ้าเราจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ  รู้คุณค่า 
ของแผ่นดินไทยว่าให้อะไรแก่เขา  
เราต้องเริ่มอย่างนี้  เราจะบอกคน 
ที่เอาเสื้อผ้ามาบริจาคว่า เราไม่เอา 
เสื้อใหม่  หนังสือก็เหมือนกันและ 
ช่วยเขียนมาด้วยว่าหนังสือดีอย่างไร 
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Tips
คนท�างานกับเด็กรู้ว่าเด็กจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนให้ดูที่แววตาเด็ก  เมื่อเราท�างานกับ 

เขาด้วยหัวใจที่ทุ่มเท เด็กจะเปลี่ยนด้วยหัวใจของเรา

• ต้นทุนความรักของเราเบ่งบานจากการที่เราได้เห็นเขาเติบโต  เรามีต้นทุนเป็นความ 
ละเอียดความใส่ใจ  ไม่ว่าเด็กกี่ร้อยคนที่ผ่านมือเรา เราใส่ใจและไม่ลืมว่าเด็กคนนี้เป็น 
แม่ของใครและมนีสิยัอย่างไร  เราไม่ลมืว่าเราให้สญัญาอะไรไว้กบัเดก็  ไม่ว่าเขาจะดเีลว  
เราจะไม่มีวันทิ้งเขา  เราบอกเขาว่าแม่จะจับมือหนูไว้อย่างนี้ ไม่ว่าหนูจะอายุ 30 40  
จนกว่าหนูจะปล่อยมือแม่เอง  เด็กกลุ่มนี้กลัวการถูกทิ้งมาก กลัวการไม่ได้รับความรัก 
ความสนใจมาก  เรารู้ว่าความรักของเราเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนเขาได้ระดับหนึ่ง  และ
เราพยายามท�าให้เด็กเห็นว่าความรักไม่ได้อยู่แค่ในหน้าที่การท�างาน แต่เป็นต้นทุน 
จากใจถึงใจของเรา เขาคือทุกอย่างของชีวิตเรา เราคือทุกอย่างของชีวิตเขา และมัน 
จะแผ่ไปถึงคนอื่นด้วย  เด็กจะเห็นจากการกระท�าของเราว่าเรามีสัมพันธภาพกับ 
คนอื่นอย่างไร  เพื่อนของแม่เป็นอย่างไร  ชุมชนที่น่ารักเป็นอย่างไร  เขารู้ว่าเขาต้อง 
สร้างต้นทุนความรักเองด้วย  นี่เป็นเหมือนชิปที่ฝังไว้กับตัวเขา  ช่วงนี้เราก�าลังส่ง 
ไม้ต่อ เรารู้ว่าไม่มีใครที่จะท�างานนี้ได้ดีที่สุดและรับไม้ต่อจากเราได้ดีที่สุดเท่ากับกลุ่ม 
เป้าหมายเอง  และเราถือว่าทีมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ถ้าเราสามารถท�าให้ทีมเข้มแข็งได้  
ต่อไปเขาจะท�าได้เอง และเราจะก้าวไปท�าอะไรต่อก็ได้ 

พลังมาจากความเชื่อ
• พลังมาจากความเชื่อ  เราต้องเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งที่เราช่วยมา เขาจะรอดจริงๆ   
เคสเด็กที่เราจะต้องช่วยมีเยอะมาก แต่เราต้องเลือกช่วย  โดยทั่วไปเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
มักไม่รอดหรอก เพราะเขาอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบางมากและไม่มีสิทธิ์จะไปร้องขออะไร 
กับใครได้  แต่เมื่อเราช่วยเด็กและขับเคลื่อนให้เขารอดได้สักคนก็จะเป็นก�าลังใจ เป็น 
พลังขับเคลื่อนของเราว่ารอดปากเหยี่ยวปากกามาได้อีกคนหนึ่งแล้ว  เพราะฉะนั้น 
พลังจะเพิ่มทวีคูณเมื่อเรารู้ว่างานของเราคือทางรอดของเขา  และเราก็สร้างพลังนี้ 
กับทีม ให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยว่าเขาท�าได้มากกว่าการเป็นครูสอนหนังสือ   
ทีมของเราจะต้องเรียนรู้พลังนี้เอง ท�าเอง ต้องเผชิญสิ่งต่าง ๆ  เอง  คนที่มาท�างาน 
กับเราจะถูกทดสอบหลายเรื่อง เช่น การให้อย่างไม่มีเงื่อนไข  เราไม่มีคู่มือให้  เขาต้อง 
ท�าแล้วประสบการณ์จะสอนเขาเอง
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พอเราก�าหนดว่าโลกเราควรจะมีผู้น�าแบบนี้ เราก็จะได้โลก
แบบนี้  บางทีสังคมมนุษย์ก็ต้องการความหลากหลาย   
คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตก็มีภาวะผู้น�าได้  คนเอกซโทรเวิร์ต  
ก็เช่นกัน  คนที่เจ็บปวดอยู่ก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้น�าได้   
แต่ภาวะผู้น�าที่ส�าคัญที่สุดน่าจะเป็นภาวะที่เป็นอิสระจาก
ความกลัวในตัวเอง 
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์







เปรมปพัทธ 
ผลิตผลการพิมพ์

นักศึกษาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Young Filmmakers of Thailand 

และศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ หรือฟิล์ม อายุ 21 ปี 
เขาเป็นผูก้�ากบัหนงัสัน้ตัง้แต่ 10 ขวบและร่วมก่อตัง้กลุม่ Young Filmmakers of Thailand 

ตั้งแต่เรียนมัธยมฯ ต้น  ขณะเรียนอยู่ชั้น ม. 2 เขาแบกกล้องไปพักหมู่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อท�าหนังสั้น 
คนเดียวนาน 3 เดือน (โดยบอกกับที่บ้านว่า “ไปบ้านเพื่อน”) เป็นวิทยากรสอนท�าหนังตั้งแต่อยู่ 
มธัยมฯ 3  พอถงึมธัยมฯ 4 ฟิล์มท�าหนงัสัน้มาแล้วอย่างน้อย 60 เรือ่ง และเขยีนหนงัสอืจนมคีอลมัน์ 
เป็นของตนเองเมื่ออายุ 16 ปี  เขาเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์เช่นเดียวกับคุณพ่อ

ปัจจุบันเขาเป็นนักเรียนทุนเรียนสาขาภาพยนตร์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และส่งงาน 
เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์และได้รบัรางวลัหลายรายการ เคยส่งหนงัเข้าร่วมฉายในงาน Asia 
Youth Film Festival ทีญ่ีปุ่น่ และได้รางวลัที ่1 ในงานเทศกาล Two Nations - One Mind ทีป่ซูาน 
เกาหลีใต้  ในขณะเดียวกันฟิล์มยังท�างานในสายภาพยนตร์ การผลิตรายการ วิดีโอ จัดงานและ 
เทศกาลต่าง ๆ  

ไม่เพยีงเท่านัน้ ในฐานะนกักจิกรรมการสือ่สารรุน่ใหม่ทีผ่่านการท�างานโครงการมากมาย เขา 
สนใจประเด็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงออก การคิดเชิงวิพากษ์ ความเท่า 
เทียม งานสร้างสรรค์ และอื่น ๆ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง Young Filmmakers of Thailand 
Club ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน ก่อตั้งเพจเกรียนศึกษา ท�าโปรเจ็กต์ “More than เมีย” 
เป็นสมาชิก Scenario Thailand และกรรมการห้องสมุดสันติประชาธรรม และอื่น ๆ  อีกมากมาย

ปีนี้ฟิล์มก�าลังเรียนชั้นปีที่ 4 ก�าลังท�าหนังโปรเจ็กต์จบเชิงจิตวิทยาว่าด้วยการจ้องมอง 
(gazing) และได้ทุนท�าหนังยาวเรื่องอัลไตวิทยา และมีซีรีส์รายการทีวีทางไทยพีบีเอส 

หนงัอาจเป็นความสนใจแรก ๆ  ส�าหรบัฟิล์ม แต่พอถงึจดุหนึง่ อย่างทีเ่ขาบอก “หนงัอาจเป็น 
เพื่อนที่ดีคนหนึ่งในอดีตที่ท�าให้เราก้าวข้ามชีวิตวัยรุ่นตอนต้นได้ อาจถึงช่วงเวลาที่เพื่อนคนนี้ขอ 
พักร้อนสักครู่ แล้วให้เราลองเดินทางกับเพื่อนคนใหม่ หรือเดินทางด้วยเท้าของเราเอง”

เรื่องราวและความคิดของหนุ่มอายุ 21 คนนี้จึงน่าสนใจเหลือเกิน
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ความเห็นอกเห็นใจกับความเป็นผู้น�า
• ในศาสตร์การท�าหนัง มีปัจจัยหนึ่งที่ผู้ก�ากับควบคุมไม่ได้ คือปรกติหนังจะสื่อสาร 
หลาย ๆ  อย่าง เช่น ทางอารมณ์ ทางปัญญา หรือทางการเล่าเรื่อง  แต่จะมีปัจจัยที่ 
ท�าให้ผู้ก�ากับควบคุมไม่ได้ เช่น ผู้ก�ากับท�าหนังเศร้ามาก ๆ  แต่คนดูดูแล้วเศร้าไม่เท่ากัน  
ไม่ใช่เพราะประสบการณ์คนดูมีไม่เท่ากัน บางทีประสบการณ์คนดูมีเท่ากัน แต่สิ่งที่ 
เรียกว่า “sentimentality”--ซึ่งคนไทยมักจะชินกับค�าว่า sensitive-ความ sensitive  
ของหัวใจคนมันไม่เท่ากัน  สมัยก่อนเป็นที่ถกเถียงกันว่าอะไรที่จะท�าให้ผู้ก�ากับสนใจ 
sentimentality ของคนดูในระดับสากล  พอศึกษาไปเยอะ ๆ  แล้วพบว่ามันอยู่ที่ต่อม 
อะมิกดาลา (Amygdala) ในสมองเลย เรื่องความเห็นใจว่าบางคนเจอสิ่งเร้าเล็ก ๆ  
แล้วร้องไห้ได้
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• เราหลายคนคงเคยนั่งรถ อยู ่ๆ  มีมอเตอร์ไซค์ล้มลงมา  เราไม่เห็นฉากล้ม แต่เขา 
ล้มอยู่ก่อนแล้วต้องการความช่วยเหลือ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งในรถที่บอกว่าอย่าลงไป 
ช่วยมัน มันหลอกเรา  เขาอาจจะถูกหล่อหลอมบางอย่างมา  แต่กลับมาถึงใจผม  
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พลาดมากที่ไม่ลงไปช่วยเขา  คือถ้าเราชั่งใจแล้วว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ 
ที่จะถูกท�าร้ายได้ง่าย ๆ  ท�าไมเราถึงไม่ลงไปช่วยเขา  เรื่องแบบนี้คือความดี  ถ้ามีสิ่งสามอย่าง 
ที่ค�้าจุนโลก คือ ความดี ความงาม ความจริง  ผมว่าเรื่องเหล่านี้คือความดี  ความรู้สึกว่า
เซนส์เราท�างาน  มันคือความอ่อนไหว  มันคือสภาวะที่สามารถร้องไห้ได้อย่างไม่น่าอาย

• ถ้าเราก�าลังให้ความหมายว่าภาวะผู้น�าคือการมาจับกลุ่มกัน ไม่ใช่ภาวะหัวหน้า อาจมี 
คนบางประเภทที่ไม่มีภาวะความเป็นผู้น�าเลย แต่ sensitive หรือมีความเห็นอกเห็นใจ 
เพื่อนมนุษย์  ผมว่าความรู้สึกที่ว่าฉันยินดีจะร้องไห้ให้แก่ความเจ็บปวดของมนุษย์ และ 
ยินดีจะร้องไห้กับความเจ็บปวดของตัวเองด้วย เป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่ภาวะความ 
เป็นผู้น�า  ในท้ายที่สุดแล้วผมว่าภาวะผู้น�าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท�าเซนส์ของเขาให้เป็นจริง   
เคสคลาสสิกที่เราพอทราบคือทนายหนุ่มขี้แพ้ที่ไม่เคยว่าความชนะเลย วันหนึ่งเขารู้สึกว่า 
ถูกกดขี่อย่างยิ่ง ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคม และสังคมก็รู้จักเขาในนาม “คานธี”   
ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้น�าแบบที่เราเข้าใจนะครับ ตัวเล็ก ๆ  ยศลาภต�าแหน่งอะไรก็ไม่มี   
แต่เขามีความเห็นอกเห็นใจบางอย่าง รู้สึกทนไม่ได้กับการกดขี่ และรู้สึกว่าต้องการพลพรรค 
มากขึ้น ต้องการคนที่เห็นเรื่องแบบเดียวกันมากขึ้นแล้วร่วมเปลี่ยนแปลง

• ที่ผมรู้สึกว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้น คือคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เป็นปัญหาใน 
ทุกวันนี้ เช่น เรื่องรับน้อง เรื่องการศึกษา ฯลฯ ก็ล้วนเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตทั้งนั้นในช่วง 
ที่ผมรู้จักเขา ไม่ว่าจะเป็น แฟรงค์-เนติวิทย์ โชคภัทร์ไพศาล  โตโต้-ปิยรัฐ จงเทพ   
คนเหล่านี้อยู่กับการครุ่นคิด การอ่านหนังสือ การนั่งเงียบ ๆ  ในห้องเรียน แล้ววันหนึ่ง 
เขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขา เขาก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง 

• ผมคิดว่าภาพที่ผมเข้าใจคือคนที่มีเซนส์ที่ลุ่มลึก ซึ่งก�าหนดไม่ได้ มีปัจจัยหลากหลาย 
ผ่านวัฒนธรรมที่เราอยู่ ผ่านการศึกษา ผ่านชีวิตจิตใจ หรือผ่านชาติที่แล้ว และเขาเลือก 
ที่จะท�ามัน  ผมเลยไม่ได้เชื่อว่าความเป็นผู้น�าจะเป็นระบบ หมายถึงต้องท�าโมเดลสามเส้า  
ธุรกิจจับมือโรงเรียนจับมือชุมชนแล้วสร้างภาวะผู้น�าขึ้นมา อันนั้นเป็นการคิดแบบกลไก   
ผมว่าความเป็นผู้น�าคือความเห็นอกเห็นใจคนอย่างเป็นปรกติ
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• ภาวะผู้น�าต้องเป็นคนแอ็กทิฟด้วย ต้องลงมือท�าด้วย คือนอกจากจะมีชีวิตอย่าง 
มีคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของชีวิต ไม่ได้มีแค่จุดยืน แต่พร้อมจะเดินไปถึงจุดที่มีการ 
จัดวางให้ตัวเองเหมาะสมกับต�าแหน่งของโลก แล้วก็ต้องลงมือท�าด้วย  ผมคิดว่าอันนี้ 
เป็นปัจจัยส�าคัญ แต่ “ผู้น�าแห่งอนาคต” บางทีการลงมือท�าอาจไม่ใช่การลงมือท�า 
แบบที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกันเถอะ เปลี่ยนแปลงกฎหมายกันเถอะ บางทีเป็นแค่ 
การพูดคุยในครอบครัว นี่ก็เป็นภาวะผู้น�าแห่งอนาคตอันหนึ่ง 

• อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เคยเล่าเรื่องหงส์ป่าให้ฟังว่า เวลาหงส์ป่าบิน มันจะบิน 
เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อกระจายก�าลัง ตัวที่ป่วยอยู่รั้งท้าย ในขณะที่ตัวที่แข็งแรงที่สุด 
ในแต่ละช่วงเวลา จะบินตรงหัวสามเหลี่ยม  หงส์ป่าตัวที่บินหน้าแถวต้องมีพลังเยอะ 
ที่สุดเพื่อกระจายพลังให้คนข้างหลัง แล้วผลัดกันขึ้นมาเรื่อย ๆ   เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ 
หมายความว่าคนที่มีภาวะผู้น�า -- ในเซนส์ของหงส์ป่า ไม่ใช่ของมนุษย์นะครับ --  
จะต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดตลอดกาล แต่มีการเปลี่ยนแปลงผลัดกันไปเรื่อย ๆ   ที่จริง 
ก็ตอบโจทย์ผู้น�าที่ท�าเพื่อคนอื่น  ผมคิดว่าหงส์ป่าท�าตามสัญชาตญาณ  ถ้ามนุษย์บิน  
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ผมว่าหัวหน้าจะไม่ใช่คนที่อยู่ข้างหน้า แต่เป็นคนที่คอยบอกว่าใครควรจะบินอยู่ข้างหน้า  
ไม่ได้ take action เอง  บางทีภาวะผู้น�าแห่งอนาคตอาจเป็นคนที่นั่งอยู่กับเก้าอี้ก็ได้   
โลกอาจจะเบื่อผู้น�าในลักษณะที่ออกไปเคลื่อนไหวแล้ว

• ภาวะผู้น�าแห่งอนาคตควรจะมีความหลากหลาย  ในทางต�าแหน่ง คนที่อยู่เบื้องหลัง 
และคอยชักใยแบบก๊อดฟาเทอร์ก็มีอยู่มากมายและเขาก็มีความเป็นผู้น�าตามแบบของ 
เขา  ส่วนคนที่เล่นละครอยู่ข้างหน้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีภาวะผู้น�า  ภาวะความเป็นผู้น�า 
มันคือความหลากหลายที่รู้สึกว่าฉันมีความเชื่อมั่นในตนเอง ฉันเป็นผู้น�าในตัวเอง   
ผมคิดว่าการที่เราเห็นว่าผู้น�าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มีรูปแบบประเภทผู้น�า มันก็จะ 
ตัดสินโลกไปอีกแบบหนึ่ง 

• พอเราก�าหนดว่าโลกเราควรจะมีผู้น�าแบบนี้ เราก็จะได้โลกแบบนี้ ซึ่งบางทีสังคมมนุษย์ 
ก็ต้องการความหลากหลาย  คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตก็มีภาวะผู้น�าได้  คนเอกซโทรเวิร์ต  
ก็เช่นกัน  คนที่เจ็บปวดอยู่ก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้น�าได้  แต่ภาวะผู้น�าที่ส�าคัญที่สุดน่าจะเป็น 
ภาวะที่เป็นอิสระจากความกลัวในตัวเอง  ที่จริงมันก็มีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนแหละ  
ขึ้นอยู่กับว่ามีเซนส์ขนาดไหน  ถ้ามีเซนส์มาก ก็เป็นตัวเร่งให้ลงมือเปลี่ยนแปลงอะไร 
สักอย่าง เพียงแต่เราต้องการความหลากหลาย 

• ตัวอย่างเช่น คุณโชค บูลกุล ทายาทรุ่นปัจจุบันของฟาร์มโชคชัย ก่อนที่จะบูรณะ 
ฟาร์มโชคชัยให้กลายเป็นจุดพักรถ  หลังจากถูกเวนคืนที่ดินเพื่อท�าถนน ซึ่งเขาให้ทั้งเส้น  
แต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องเป็นจุดพักรถ  แต่กว่าจะถึงจุดนั้นคุณโชคก็เป็นคนท�างานหนัก 
มาโดยตลอดและเคี่ยวกร�าหลาย ๆ  ปัญหา  มีที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพเข้าไปบอกว่า  
คุณมีลูกน้องมือซ้ายมือขวามีความใกล้เคียงกับคุณทั้งนั้น ก็เลยได้งานฟอร์มเดิม   
หลังจากนั้นจึงมีการดึงคนที่มีความหลากหลายเข้ามา ทั้งคนที่สนุก คนที่คิดแบบไม่มี 
ตรรกะ เลยเกิดเป็นโมเดลฟาร์มโชคชัยขึ้นมา 

• ความเป็นผู้น�าจึงไม่ได้จ�ากัดฝักใฝ่อยู่ภายใต้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ฉันต้องการให้ 
มนุษย์คุยกัน  ฉันรักความเป็นชุมชน  ผมคิดว่าโลกในอุดมคติไม่สนุกเพราะมันเป็นโลก 
ที่คนเถียงกันไม่ได้  โลกที่ไม่มีความขัดแย้ง มันไม่มีการพัฒนา

53น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2



• ผมคิดว่าจริง ๆ  คนที่มีภาวะผู้น�าอาจจะไม่ใช่ผู้น�าก็ได้  คนที่ปลูกผักอยู่กับบ้านก็อาจ 
มีภาวะผู้น�าได้  ในท�านองกลับกัน คนที่เป็นผู้น�าอาจไม่มีภาวะความเป็นผู้น�าก็ได้ แต่เรา 
จะไม่พูดถึงส่วนนั้น  แต่การมีภาวะความเป็นผู้น�า เราจ�าเป็นต้องเป็นผู้น�าไหม  ผมรู้สึก 
ว่าเราก็สามารถมีภาวะผู้น�าได้ แต่ไม่จ�าเป็นเลยที่จะต้องเป็นผู้น�าเขา เว้นแต่เรื่องจ�าเป็น 
ที่จะต้องใช้ในชีวิตการท�างาน เช่น จัดการความเปลี่ยนแปลง หรือสร้างนิมิตใหม่ ก็อาจ 
จะต้องกระเถิบสถานะของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้น�า  ถ้าถามว่าผู้น�าควรจะมีบริวารหรือ 
เพื่อนฝูงหรือป๊อบปูลาร์ไหม ผมว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าจะต้องท�างานกับสังคมที่ต้องการ 
ความเปลี่ยนแปลง  คนที่ออกมาน�าอาจจะต้องการภาวะแบบนั้น แต่บางทีคนที่ 
ท�านโยบายเขาก็มีภาวะผู้น�า แต่ไม่ใช่ผู้น�า ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องเป็นที่รู้จักมักใคร่ 
ของคนมากมาย 

• ผมคิดว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่อาจไม่ใช่มีแต่บริวาร อาจจะเป็นศัตรูก็ได้ ซึ่งเป็นสีที่หยด 
ลงไปแล้วน�้าเปลี่ยนสี  ไม่ใช่เป็นน�้าเปล่า ๆ  ที่หยดลงไปในแก้วน�้าแล้วก็เป็นแค่น�้าอีก 
หยดหนึ่ง ทว่าเป็นน�้าสีครามที่หยดลงไปแล้วน�้าเปลี่ยนสีไปในทางดีหรือทางชั่วก็ได้   
หรือคุณไม่จ�าเป็นต้องเป็นน�้าเลยก็ได้ แต่เป็นอะไรก็ได้  ทุกวันนี้เรามีคนนิรนามอยู่จ�านวน 
มาก โดยเฉพาะในเฟซบุ๊กที่เราไม่รู้จักเยอะมาก แต่มีอิทธิพลมาก ๆ  ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธ 
ไม่ได้ว่าเราต้องท�างานกับน�้าหลาย ๆ  หยดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

การน�าร่วม
• ผมมักจะนึกถึงผู้น�าที่มีความส�าคัญต่อโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต  เราไปร่วม 
เวทีของโครงการผู้น�าแห่งอนาคต เราก็เจอคนที่เป็นนักประสาน 10 ทิศ  แต่ที่ท�าให้เกิด 
กระแสจริง ๆ  ก็ควรจะมีคุณสมบัติเป็นคนประสานด้วย เป็นคนที่จัดการอารมณ์มนุษย์ได้  
เป็นคนที่เข้าใจเนื้อหา เชื่อมสูงลงต�่า เชื่อมฟ้าดินจักรวาล พูดคุยแล้วคนสนใจได้ โยน 
ระเบิดลงไปแล้วทุ่งแตกตื่นกระจาย แต่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่นะครับ 

• ปัจจัยใหญ ่ๆ  ที่ Collective leaders จะต้องมีเพราะโลกของเราต้องการ คือระบบ 
ที่เชื่อใจและตรวจสอบได้ ที่ไม่ใช่ความโปร่งใส  เราต้องแยกส่วนระหว่างระบบจริยธรรม 
กับความโปร่งใส  คือคุณไม่โปร่งใส คุณโกงเต็มที่ก็ได้ แต่ระบบตรวจสอบต้องดี  เรา 
ไม่ต้องการคนดี  เราต้องการระบบที่ดีพอที่จะตรวจสอบคนเลวได้ ต้องเป็นระบบก็คือ 
มีคนมากมายและมีภาวะบางอย่างที่ท�าให้ตรวจสอบได้ 
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• นอกจากระบบตรวจสอบแล้ว ต้องมีระบบรองรับการ take action ของมนุษย์   
เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกินเอื้อมมากที่จะนั่งรถไปใต้เพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ   
หรืออาจจะมีทาง ถ้าภาวะของเราตอนนั้น sentimentality มันสูงมาก  เรายอมไม่ได้ 
ที่ภัยพิบัติมันรุนแรงมาก  ถ้า sentimentality ไม่สูงมาก มันก็ไม่เกิดขึ้น  แต่ในประเทศ 
ที่ระบบเอื้อให้คนท�าอย่างนั้นได้ เขามีโครงสร้างพื้นฐานดีพอ กระบวนการบริจาคผ่าน 
บัตรเครดิตหรือผ่าน PayPal ในประเทศไทยท�างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือเวลา 
เราพูดถึงการเคลื่อนไหวทางการเมือง แล้วเราก็บ่นทุกทีว่ารถติด พวกเสื้อเหลือง 
เสื้อแดงเคลื่อนไหวกันอีกแล้ว นั่นแปลว่าการต่อรองทางการเมืองที่เรามีอยู่มันไม่ท�างาน 
หรือท�างานอย่างพิการหรือเปล่า เช่น ระบบที่คนสามารถรายงานรัฐบาลผ่านเฟซบุ๊ก 
ได้ท�างานจริงหรือเปล่า หรือถ้าท�างานแล้วมีความรับผิดชอบหรือเปล่า  พอมันไม่ท�างาน 
หรือมันพิการแล้ว เราเลยต้องมาเรียกร้องด้วยวิธีที่มันล�าบากคนอื่น 

• วงสนทนาเป็นพืน้ทีห่นึง่เป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีช่่วยให้เกดิระบบทีร่องรบัการ take action   
แต่ที่จริงมันมีปัจจัยหลากหลายมาก  ผู้น�าแห่งอนาคตควรมีพื้นที่หรือสภาวะรองรับ 
ต่อการเจรจาความขัดแย้ง ต่อการพูดคุย ต่อการ take action ได้  และสองคือจะต้องมี 
ระบบตรวจสอบหรือฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเพียงพอ  ฝ่ายค้านที่เล่นในสภา ฝ่ายค้านที่ 
เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเลิศ แต่เป็นวิธีเดียวที่จะน�าประเทศไทยไปสู่ 
ภาวะของคนที่หลากหลายมีสิทธิ์ในการพูดและรายงานพอ ๆ  กัน 

• ภาวะผู้น�าคือการต้องมีบริวารก็เป็นส่วนหนึ่ง สิ่งนี้เกิดขึ้นไปแล้ว  คนบางคนก็ใช้ความ
นิรนามในการจัดการภาวะผู้น�าของตนเอง  ผมว่าอันนี้เป็นการคิดแบบดิจิทัล ไม่ใช่การคิด
แบบอะนาล็อกเลย  เราพอจะเห็นแล้ว แต่ที่เรายังไม่เห็นคือสองข้อที่พูดไป

พื้นที่ปลอดภัย ท�าไมส�าคัญ
• หัวใจเวลาคุยเรื่องแลกเปลี่ยนกัน มันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกันแบบฉันได้พูดคุยรับฟัง 
ปัญหากับเธอ โลกมันสวยขึ้น อันนี้เป็นผลพวง  แต่ผมว่าที่ส�าคัญที่สุดคือการพยายาม 
อย่างยิ่งในการฟังเขา (อีกฝ่ายหนึ่ง) อย่างตั้งใจและใจเย็น  ถึงแม้เราจะเห็นต่างจากเขา 
สุดฤทธิ์ และอันนี้ควรจะเป็นความส�าคัญของวงพูดคุยด้วย  เราไม่มีโอกาสไหนอีกแล้ว 
ที่จะได้เจอคนที่เห็นต่างเราสุด ๆ  แบบใกล้สุด ๆ  และเราไม่ตัดสินเขาเลย ยากมาก 
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• วงอย่างนี้ควรจะเกิดขึ้น  ไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อให้เขาไม่ตัดสิน อย่างน้อยเราท�าให้เขา 
เจอกันได้  เขาจะเกลียด จะรัก จะไม่คุยก็ได้  เขาจะได้พบว่าคนอื่นไม่ได้มีภาพของ 
นักเคลื่อนไหวอย่างเดียว แต่ยังเป็นมนุษย์ซึ่งกิน แปรงฟัน อาบน�้า ขี้ เยี่ยวอยู่  เขายัง 
เป็นมนุษย์ที่เหมือนคุณ  คนแต่ละฝั่งต่างก็ถือกุมอนาคตร่วมกัน แต่การมองอนาคต 
ร่วมกันยังไม่มีกระบวนการท�าอย่างจริงใจ  บางเวทีที่เราเป็นกระบวนกรให้ บางทีบอก 
ว่ามีสัดส่วนเด็กเข้ามา สัดส่วนแรงงาน อีลิต นักจัดการศึกษา หรือเสื้อแดงเข้ามา  
แต่สัดส่วนเหล่านั้นช่างน้อยนิด แค่พอประดับรายนามว่ามันมีแล้วในเอกสารการประชุม   
เราไม่ท�าอย่างจริงใจ ซึ่งมันรอให้ใครสักคนท�าอยู่  ไม่ใช่สาขาอาชีพ เพศ อายุด้วยซ�้า  
แต่เป็นหลายกลุ่มอุดมคติที่ขัดแย้งกันอยู่ ถ้าได้มาเจอกันในวงที่ทะเลาะกันได้ ต่อยกันได้  
แต่คุณจะไม่ฆ่ากัน

• ถ้าเรารู้สึกว่ากระบวนการของเราไม่เหมาะกับใคร เราก็หยุดใช้กระบวนการ และใช้การ 
พูดคุยซึ่งเป็นกระบวนการที่ดิบที่สุด

• ผมมองตวัเองว่าไม่ได้โปรการเมอืงข้างใดเป็นพเิศษ เพราะโปรข้างหนึง่กปิ็ดอกีข้างหนึง่   
ที่จริงสังคมควรจะโปรข้างใดข้างหนึ่งไปเลย แต่ไม่ปิดอีกข้างหนึ่ง  หรือปิดแนวคิดได้  
แต่ไม่ปิดพื้นที่ในการถกเถียงกันแบบไม่ต่อยกัน  ผมสนับสนุนให้คนเลือกข้าง แต่ไม่ได้ 
แปลว่าข้างที่มีทุกวันนี้มันน่าเลือก  ถ้ามันไม่น่าเลือกก็ตั้งข้างใหม่ดีกว่า

Indigo Child
• ตอน ม. 3 ผมได้รับการติดต่อให้เป็นวิทยากรท�าหนังโครงการหนึ่ง  แต่ตอนนี้ผม 
พบว่าหรือจริงๆ การท�าหนังเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราก็ท�าได้  เราต้องการจะเป็นเลิศ 
ในฐานะคนท�าหนังหรือเปล่า  ผมสนใจเรื่องคน คนเป็นกลุ่มในระบบ และการปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์  ผมชอบคุยกับคน ชอบปะทะสังสรรค์แบบไม่กินเหล้า และไม่ใช่ 
เด็กกิจกรรมที่รับน้อง  แต่ที่สนใจคือผมคิดว่ามันมีค�าตอบบางอย่างในจักรวาลของ 
ร่างกายและความคิดเห็นของคนอื่น ๆ  

• ตอนหลังอ่านปรัชญาก็พบว่าหนังเป็นแค่ฟอร์ม คอนเทนต์อาจจะไม่ใช่หนัง  บางคน 
คอนเทนต์เป็นหนังก็มี  เขาก็เป็นผู้ก�ากับที่ได้ท�างานที่ตัวเองชอบ เช่น พวกนักวิชาการ 
ภาพยนตร์ที่ชีวิตอยู่กับหนัง  จริง ๆ  แล้วมนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ที่ชอบความหลากหลาย  
เพราะการเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระบบอุตสาหกรรมที่พยายามจับให้เราเป็น 
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• ใน 4-5 ปีนี้ผมพยายามค้นหาว่าท�าไมผมถึงสนใจคน  ผมพบว่าคนที่เหมือน ๆ  กัน 
จะดึงดูดกัน  เราชอบคุยกับคนถูกคอ  และการจัดหมวดหมู่ของมนุษย์มันง่ายต่อการ 
ปฏิสัมพันธ์ ง่ายต่อการพูดถึงแบ็กกราวน์ของเขา และใน 4-5 ปีนี้ผมพบว่าเรามี 
เพื่อนสนิทจริง ๆ  ไม่กี่คน แต่มองตากันแวบเดียวก็รู้ว่าจะพูดอะไร แม้แต่ความสนใจ 
มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก  เป็นกลุ่มเด็กที่สนใจวิทยาศาสตร์ แต่ว่าชอบดูดวง  
เป็นเด็กที่เชื่อเรื่องควอนตัมและเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้โดยใช้หลักฐานข้อมูล แต่พิสูจน์ 
ได้โดยการใช้สภาวะบางอย่าง เชื่อสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เทียม (pseudoscience)  
หรือกัญชา หรืออะไรก็ตามแต่  มีคนลักษณะนี้ที่มาหาผมและผมเข้าไปหาเขาด้วย 
มากขึ้น  มีศัพท์อยู่ค�าหนึ่งที่เขาเรียกว่า “indigo child”  คือเป็นเด็กที่ไม่ได้วัดผล 
ที่ไอคิวล�้าเลิศ ไม่ใช่อีคิว ไม่ใช่ด้วยจริยธรรม แต่ด้วยกรอบความสัมพันธ์ประมาณนี้   
และเด็กที่สนใจข้ามศาสตร์กัน เช่น เรียนศิลปะ แต่สนใจเรื่องสมอง โลก มนุษย์ แบบนี้ 
มีมากขึ้น 
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• ผมเคยมีความคิดและความตั้งใจจะหยุดเรียน เคยคิดจะลาออกด้วยเพื่อจะได้ไม่เป็น 
อุปสรรคในชีวิตผม  แต่ตอนนี้ผมแฮปปี้แล้ว  ผมแฮปปี้กับการเรียนอยู่  สมัยก่อนผม 
จะแฮปปี้เพราะข้ออ้างว่าผมอยากจะมีขาหนึ่งที่อยู่กับสังคมปัจจุบัน อยากมีปริญญาไว้ 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  แต่ผมผ่านจุดที่เข้าไปเคี่ยวกร�ากับอาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
ก็ประนีประนอมกับเรามาก  แต่เราต้องสร้างความเชื่อหรือจัดการระบบบางอย่างให้เขา 
ประนีประนอมกับเราด้วย

• ถ้าเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตจะพบว่ามีเด็กรุ่นใหม่ที่อายุไล่เลี่ยกับเราที่มีกรอบความ 
สนใจใกล้เคียงกัน เห็นปัญหาคล้าย ๆ  กัน และเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาไปในท�านองเดียวกัน   
ผมว่าอาจเป็นความฝันของมนุษยชาติที่สืบต่อมาเรื่อย ๆ  จนในเด็กรุ่นใหม่ที่มีโอกาสรับสื่อ 
มากขึ้น หรือในเด็กรุ่นใหม่กว่าที่ไม่ใช่แค่รับสื่อ แต่มีวงในการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม 
หรือมีชุมชนแห่งพันธะสัญญาของเขาเอง หรือนี่จะเป็น “Spirit of time” ของคนรุ่นเราใน 
เวทีของโครงการผู้น�าแห่งอนาคต

• ในเวทีลักษณะนี้ เราไปรับฟังโลกว่าโลกเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมีความต่างกัน เป็นการรับฟัง 
ที่มีโอกาสพูดคุยและปฏิสัมพันธ์กันด้วย  เรามีโอกาสในการถามหาเหตุผลเขา  พอเรา 
กลับมาสนใจสิ่งที่เป็นสากลหรือเป็นเรื่องภายในของมนุษย์ทุกคนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ 
หรือเยาวชน ก็มีธรรมชาติบางอย่างที่เชื่อมกันอยู่  ความเป็นมนุษย์เส้นนี้ ถ้าเรามีโจทย์ 
เป็นเรื่องสากลหรือเรื่องอนาคตที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผมคิดว่าเราไม่จ�าเป็นต้องท�ากระบวนการ 
สลัดหัวโขนหรือกระบวนการละลายพฤติกรรม มันใช้ความเป็นมนุษย์ในการแปรผันกับ 
โจทย์ได้  เราใช้ตัวตนของเราจริง ๆ   ที่ผมชอบคือเป็นกระบวนการที่ท�าให้เกิดการ free  
dialogue  ท�าให้ผมเห็นว่าเราไม่ได้เหงาอยู่คนเดียว  เวทีนี้ท�าให้เห็นว่ามีคนเห็นภาพ 
บางอย่างร่วมกับเรา วิธีอาจจะต่าง แต่เรามองเห็นภาพร่วมกัน 
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Young Filmmakers of Thailand
• Young Filmmakers เป็นงานแรกในชีวิตผมที่ท�าช่วงมัธยมฯ ต้น  สมัยนั้นในประเทศไทย 
เด็กที่ท�าหนังสั้นมีน้อยมาก ๆ   ส่วนใหญ่หนังสั้นอยู่ในรูปแบบงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
แต่ก็มีการประกวดหนังสั้นมากขึ้น เพราะเด็ก ๆ  เข้าถึงเทคโนโลยีกล้องแฮนดีแคมในราคา 
ไม่แพง  เวลาเราไปประกวด เราก็เจอคนหน้าเดิม ๆ  อายุเท่า ๆ  เรา และความเหงาท�าให้ 
เรารวมตัวกันตั้งเป็นชมรม  ตอนแรกชื่อ Thai Junior Directors แต่เรามีเพื่อนมากกว่า 
คนที่เป็นผู้ก�ากับก็รู้สึกว่าหนังไม่ได้ขับเคลื่อนที่ผู้ก�ากับคนเดียว แต่ขับเคลื่อนด้วยช่างไฟ 
ช่างภาพ หรือแม้แต่คนดู ทุกคนก็เป็นคนท�าหนังเหมือนกัน เลยเปลี่ยนมาเป็น Young 
Filmmakers of Thailand  งานหลักคือท�าเวิร์กช็อปท�าหนังสั้นให้เพื่อน ๆ  ผู้ใหญ่ก็มี  
เพราะในยุคนั้นการท�าหนังยังเป็นเรื่องยาก ไม่เหมือนยุคนี้ที่เปิดยูทูบดูได้  พอ 
ปี 2555-2556 เราก็จดทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นองค์กรคนสร้างหนัง 
แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ อบรมหนังสั้นให้หน่วยงานภาครัฐด้วย 

• พอสังคมขับเคลื่อนตัวเองมาถึงจุดที่คนท�าหนังสั้นได้หมดแล้ว ไม่มีประโยชน์ที่จะ 
สอนหนังสั้นแล้ว และเพื่อนในกลุ่มมาคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นจะท�าอะไรกันดี ซึ่งอยู่บน 
พื้นฐานความสนใจของเพื่อน ๆ  ที่โดดเรียนมาตั้งแต่มัธยมฯ ต้นว่า สนใจปัญหา สนใจ 
กิจกรรม เรื่องราวเพื่อสังคมกัน  เราจึงพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า Film Based Learning 
ที่พยายามถอดกระบวนการการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์มาเป็นการพัฒนาศักยภาพบางอย่าง 
ของชีวิต  อย่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของกระบวนการเขียนบท อาจไม่ใช่แค่ทักษะการเรียน 
เขียนบท แต่ได้ทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น เราสามารถเข้าใจสิ่งที่ตัวละครเชื่อ แต่เรา 
ไม่เชื่อ  เราสามารถเห็นมุมมองบางอย่างจากผู้ร้ายได้ หรือเข้าใจว่าผู้ร้ายมีความจ�าเป็น 
บางอย่างที่ต้องท�าอย่างนั้น  หรือเวลาเราออกกองเราอาจไม่ได้หนังหนึ่งเรื่อง แต่เราได้ทักษะ 
การบริหารจัดการ ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราเกลียด  เราจะควบคุมหรือเรียนรู้กับ 
ทักษะนั้นได้อย่างไรบ้าง เลยถอดออกมาเป็นกระบวนการ  พอเดือนมิถุนายน 2557  
ก็จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อรับงานบริษัท

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน
• เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งเด็กไปใช้ชีวิตที่ซีแอตเทิล ตอนหลังเราคุยกันว่าแทนที่จะท�า 
อย่างนี้อย่างเดียว ก็คิดสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย  เพราะเราหยิบยกหลักสูตรภาษา 
อังกฤษมาจากประเทศที่มีบริบทแตกต่างจากเรามาก ๆ  เช่น อินเดีย สิงคโปร์ มาใช้ 
เวลาเราสอนจริง ๆ  เราเน้นไวยากรณ์ การท่องศัพท์ และสิ่งที่เป็นเทคนิคมากกว่าอารมณ์ 
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เราสอนเชิงวิชาการ ไม่ได้สอนจากฐานอารมณ์หรือวัฒนธรรม  เราเรียนเยอะมาก 
และเรียนหลักสูตรที่แอดวานซ์มาก แต่เด็กเอาไปใช้ไม่ได้เลย  ไม่มีใครเรียนท่องศัพท์กัน   
ในภาษาไทย เวลาเรานึกค�าสักค�า เราไม่ได้นึกจากสมุดจดศัพท์ แต่นึกจากบทสนทนาที่ 
พ่อแม่ ที่เพื่อนเราคุยกัน  การเรียนการสอนที่ดีเขาจะไม่ให้เด็กท่องศัพท์ แต่ให้ท่องประโยค 
เพราะประโยคอยู่ในความจริง  พอมาเรียนภาษาอังกฤษ ศัพท์ที่เราท่องกลับไม่ได้เป็น 
ตัวเดียวกัน เพราะแปรผันกับประธานที่เป็นเอกพจน์พหูพจน์  ภาษาอังกฤษของคนไทย 
ควรจะไปไกลได้มากกว่านี้  และสิ่งที่เรายังแก้ไม่ได้คือความมั่นใจในตัวเองของผู้พูด

• ดังนั้นปัญหาส�าคัญของเด็กไทยคือแม้ว่าเราเรียนไปเยอะขนาดไหน แต่เราไม่กล้าพูดกับ 
คนต่างชาติ ไม่ใช่เพราะเราเกลียดเขา แต่เพราะเราขี้กลัว อีกอย่างวัฒนธรรมการสอน 
ในประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมแบบครูมีอ�านาจเหนือผู้เรียน ดังนั้นอย่าคาดหวังให้เด็กไทย 
มั่นใจในตัวเองเพราะครูยังไม่มั่นใจเขาเลย  เวลาเราสอนเด็ก เราสอนให้ไม่มีอัตตาตัวตน 
ซึ่งเป็นการท�าลายปัจเจกของเด็ก ซึ่งเขาจะเป็นได้แค่คนที่ไม่มีสิทธิ์เถียงครู ไม่กล้าคุย 
กับฝรั่ง ไม่กล้าใช้สิ่งที่ครูสอนเพราะกลัวว่าถ้าเขาใช้ผิด ครูจะตีเขา  กระบวนการนี้ฝัง 
อยู่ในใจเราเสียมากกว่าความเก่งภาษาอังกฤษ
   

• กระบวนการของ “ก้อปันกัน” พยายามจะช�าระล้างสิ่งเหล่านี้ทิ้ง โดยการสอนเป็น 
แนว dialogue แบบให้รู้ว่าขณะที่เราก�าลังพูดภาษาอังกฤษอยู่นี้ เรารู้สึกอย่างไรกับมัน  
(contemplation)  ท�าไมเราถึงเลือกใช้ประโยคแบบนี้  ท�าไมเราถึงเลือกใช้ค�าศัพท์แบบนี้ 
กับคนคนนี้  ในขณะที่อีกคนหนึ่งเราใช้อีกแบบหนึ่ง  การเรียนภาษาอังกฤษจึงไม่ได้ 
เป็นการเรียนบนพื้นฐานเชิงวิชาการ แต่เป็นการเรียนภาษาอังกฤษบนพื้นฐานของความ 
เป็นมนุษย์ เรียนเพื่อปฏิสัมพันธ์กับคน ไม่ใช่เพื่อสอบ  พอวิธีคิดนี้เป็นศูนย์กลางแล้ว  
คนในชั้นก็ไม่ตัดสินกัน ซึ่งเวิร์กมาก ๆ   และดึงดูดเด็กได้จ�านวนไม่น้อย  กระบวนการ 
แบบ “ก้อปันกัน” เป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาภาษาอังกฤษลง  และน่าจะเวิร์ก 
ถ้าเราใช้โมเดลนี้กับวิชาอื่น ๆ  และบริบทอื่น ๆ  ด้วย
 

• การศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัว มันอยู่ในชีวิตเราตอนนี้ และเป็นเรื่องที่เราจ�าเป็นต้อง 
รับผิดชอบ  ผมคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าเรื่องวิชาการ  ทุกปัญหา 
ที่เป็นอยู่ดูแล้วเป็นวิธีการสอนมากกว่าเราสอนอะไร  ผมคิดว่าวิธีการสอนมันคาบเกี่ยว 
กับวัฒนธรรม และโดยส่วนตัวผมสนใจวัฒนธรรมและการสื่อสารเป็นหลัก เป็นหนึ่งใน 
ปัญหาที่ได้ท�างานกับเพื่อน ๆ  คนรุ่นใหม่  ท�าแล้วมีชีวิตที่ดี “ก้อปันกัน”  เป็นอีกมิติที่มี 
เพื่อนมาชวนและลองท�าแล้วก็สนุกดี  มันอยู่บนพื้นฐานความสนุกมาก ๆ
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“เกรียนศึกษา”
• ถึงจุดหนึ่งก็พบว่าความสนใจของเรากว้างกว่าเดิม  ในยุคนี้ไม่ควรมีใครถูกตัดสินว่า 
เป็นคนท�าหนัง คนท�าละครหรือนักเขียน เพราะความเป็นคนมีมิติที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น   
เช็กกับตัวเองแล้วพบว่าเราก็ชอบท�าหนังหรือดูหนังอยู่  แต่พอถึงจุดหนึ่งหนังอาจ 
เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งในอดีตที่ท�าให้เราก้าวข้ามชีวิตวัยรุ่นตอนต้นได้ อาจถึงช่วงเวลาที่ 
เพื่อนคนนี้ขอพักร้อนสักครู่ แล้วให้เราลองเดินทางกับเพื่อนคนใหม่ หรือเดินทางด้วย 
เท้าของเราเอง  เป็นช่วงที่หันมาท�าสิ่งที่เป็นก้าวใหม่ของตัวเอง หรืออาจเป็นโจทย์ที่ 
ตอบสังคมที่ชอบดูอะไรภายใน 5 วินาทีได้มากขึ้น เลยมาท�าเพจ “เกรียนศึกษา” ซึ่งอยู่ 
บนฐานที่เราท�ามาโดยตลอดคือท�างานกับคนรุ่นใหม่และท�างานกับการสื่อสาร
 

• เพจเกรียนศึกษาพูดเกี่ยวกับการศึกษา แต่ไม่อยากให้เกิดฟีดแบ็กแบบบ่น หรือมี 
คอนเมนต์ที่ยุให้ทะเลาะกัน หาว่าใครเป็นผู้ร้าย หรือผลักภาระให้บางคนท�า  เราพยายาม 
เสนอแนวคิดใหม่ ๆ  ของการศึกษาโดยที่ไม่กระทบใคร  ด้วยความคาดหวังว่าจะไม่เกิด 
เสียงบ่น แต่เกิดการแชร์ต่อว่าแนวคิดแบบนี้ท�าได้ เช่น พูดเรื่องการเข้าแถว  การสื่อสาร 
บางแบบจะใช้การสื่อสารด้วยความกลัว หรือใช้การโจมตีที่ตัวบุคคล หรืออื่น ๆ  ที่ชวน 
ดราม่า ซึ่งอาจเป็นบุคลิกของเพจ  แต่เกรียนศึกษาพยายามเอาสิ่งที่อารยประเทศเขา 
ท�า ๆ  กัน เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งใช้เวลาเข้าแถวสวดมนต์ให้เด็กมีวิชาโฮมรูม คุณครูถามข่าว 
ตอนเช้า วันนี้ไปไหนมา เจอข่าวอะไร กินข้าวกับอะไร เป็นการเปิดวันใหม่  เราพยายาม 
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บอกว่าถ้าเราไม่เข้าแถว เรามีทางเลือกอื่นนะ และประเทศที่เราชื่นชมส่วนมาก เขาก็ท�า 
แบบนี้กัน  มันเป็นไปได้ ราคาถูก  หรือเรื่องเด็กหลังห้องอยู่ในนามของผู้ร้ายมาตลอด  
แต่เกรียนศึกษาพยายามจะบอกว่ากระบวนการแก้ปัญหาเด็กหลังห้องมันง่ายมาก   
แทนที่คุณจะจัดการกับเด็ก คุณจัดการกับห้อง  ท�าไมเราต้องนั่งเรียนเป็นแถวด้วย   
นั่งเรียนแบบนี้ก็ต้องมีเด็กหลังห้อง เด็กหน้าห้อง  แต่ถ้าเรานั่งเรียนเป็นวงกลม มันก็ 
ไม่มีใครอยู่หลังห้อง
 

• การท�า “เกรียนศึกษา” เป็นคล้าย ๆ  กับเราวางหนังเรื่องหนึ่ง เช่น เอาปฏิทินมา 
กางดู ช่วงนี้สังคมมีกระแสฟีดแบ็กว่าอย่างไร เราประเมินได้ไหม จะท�าอย่างไรได้บ้าง   
เราพยายามท�าภาพอินโฟกราฟิกน่ารัก เข้าใจง่าย  พอปล่อยออกไปสักสองสามภาพ   
กระแสการตอบรับก็ดีกว่าที่เราคาดหวังไว้พอสมควร  และคอมเมนต์ที่เข้ามา จาก 
สายตาเราเองก็เป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพมาก  มีคนเข้าไปวิพากษ์ แต่ก็ไม่ได้วิพากษ์ 
ด้วยความหยาบคาย  เขาอาจจะเห็นต่าง แต่เขาเห็นภาพเดียวกับเราและไม่เห็นว่า 
ภาพของเราผิด  ผมเลยคิดว่าน่าจะหาทางให้คนเหล่านี้มาเจอกัน เลยเกิดเป็น  
“เกรียนทริป” ขึ้น ที่เราจัดให้ไปเยี่ยมชุมชนที่ใช้การศึกษาแก้ปัญหาชุมชน 
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Tips
นักปีนเขาหรือคนปีนเขาครั้งแรก ตอนแรกจะคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการพยายามไต่ขึ้น

วันแล้ววันเล่ากว่าจะถึงยอดเขา  ในการปีนเขามีกลางวันกลางคืน เราต้องลงก่อนมืด  เราอาจ
จะไต่ขึ้น 8 ชั่วโมง แต่อยู่บนยอดเขาสักครึ่งชั่วโมงแล้วต้องไต่ลง  จุดที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจ
ว่าเมื่อไรจะลงจากเขาได้ 

• โมเดลคือเปิดรับคนท�าสื่อสามทีม ทีมละสามคนมาร่วมเที่ยวกับเรา  เราใช้ค�าว่า  
“ร่วมเที่ยว” เพราะเขาจะเรียนรู้หรือเปล่าก็เป็นสิทธิ์ของเขา จะเล่าเรื่องอะไรก็เป็น 
เรื่องของเขา  เราเคารพนักท�าสื่อมาก ๆ  จะไม่ก�าหนดว่าคุณจะต้องท�าแบบนั้นแบบนี้  
ให้เขาเป็นตัวของตัวเอง  เราเชื่อใจเขา  แต่ละทีมได้เงินไปเลย 1 หมื่นบาท  พอเขา 
ไม่ต้องแข่งขันกันแล้ว เขาก็คุยกันเองว่าทีมไหนจะท�าสื่ออะไร กลายเป็นว่าทุกทีม 
ไม่เอาอัตตาตัวเองเป็นที่ตั้งว่างานฉันจะต้องเด่นที่สุด แต่เอาผลงานของเป็นตัวตั้งว่า 
จะท�าอย่างไร ให้ “โรงเรียนเมืองกื้ด” ได้รับความรู้จากคนทั่วไป ให้คนทั่วไปสามารถ 
เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ จึงเกิดเป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิดีโอ การ์ตูน โฟโตบุ๊ก

• แม้แต่การ์ตูนของนายสะอาดที่เขียนถึงโรงเรียนเมืองกื้ดอย่างผิดหลักการ์ตูนที่เรา 
เรียนมา คือยาวมาก ไม่ตลก ซีเรียสมาก ไม่เกี่ยวกับการเมือง พูดถึงปัญหาคนไร้สัญชาติ  
ไม่ใช่ human interest เลย ปรากฏว่าภายในไม่กี่ชั่วโมง คนกดไลก์เป็นหมื่นคน  กลาย 
เป็นโพสต์ในเพจของสะอาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีเรื่อง 
แบบนี้ด้วยเหรอ  เขาจะช่วยอะไรได้บ้าง  มีคนเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ  บางคน 
เอาไปสอนเด็ก ๆ   ผมคิดว่ามันเป็นภาพใหม่มาก  มันช�าระความเชื่อเรื่องการท�าสื่อ 
ของยุคนี้ด้วย  ที่เคยคิดกันว่าพอเราให้ข้อมูลแล้วต้องบอกด้วยว่าจะให้เขาท�าอะไร เช่น  
ให้ลงชื่อรณรงค์หรือบริจาค  แต่การ์ตูนของนายสะอาด เราไม่ได้บีบบังคับว่าต้องท�า 
แบบนี้ตามเรา  มันท�าให้เกิดทางเลือกใหม ่ๆ   เมื่อเราเชื่อว่าผู้ชมเป็นมนุษย์ที่สร้างอะไร 
เองได้  มันท�าให้ผมช�าระล้างความคิดตัวเองอันหนึ่งว่า หลายคนที่ท�าสื่อ รวมทั้งตัวผมเอง  
ชอบคิดว่าคนดูโง่  เราต้องให้ข้อมูลเยอะมาก ต้องให้ข้อมูลด้วยภาษาที่อ่านง่ายมาก  
ต้องบอกว่าเขาควรท�าอะไร ไม่ควรท�าอะไร  แต่ไม่เคยบอกให้เขาตัดสินใจเองเลย

63น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2





คนที่เป็นผู้น�ำจริง ๆ  เขำไม่ได้อยำกเป็นผู้น�ำ แต่เขำขัดเกลำ 
ตัวเองมำมำกจนกระทั่งมีคนตำม  ไม่ใช่เขำให้คนอื่นมำ 
ท�ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้  กำรน�ำร่วมคือกำรที่แต่ละคนมีจุดยืน 
ของตัวเองที่บริสุทธิ์เพียงพอ  เมื่อเรำท�ำตัวเองให้บริสุทธิ์พอ  
มันจะมีแรงดึงดูดให้คนเข้ำมำเอง  นั่นคือกำรน�ำโดยที่ไม่รู้ตัว 
ว่ำเป็นกำรน�ำด้วย เป็นกำรน�ำไปโดยปริยำย
พร้อมสิริ ภำษยะวรรณ์





พร้อมสิริ
ภาษยะวรรณ์

เจ้าของสวนป่าพรั่งพร้อม และนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต

ในขณะที่เด็กวัยเดียวกับเธอขะมักเขม้นเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยตำมประเพณีปฏิบัติ 
ทั่วไป พร้อมสิริ ภาษยะวรรณ์ ก�ำลังใช้ชีวิตอยู่ในสวนขนำดเล็กแห่งหนึ่งใน จ. ชุมพร

เธอก�ำลังดูแลดอกไม้ในใจของตัวเองให้เติบโตอย่ำงเบิกบำน มีคุณค่ำ และภำคภูมิใจ
“พร้อม” ตัดสินใจหยุดกำรเรียนในระบบกำรศึกษำ เพื่อส�ำรวจควำมรู้สึกนึกคิด เผชิญหน้ำ 

กับควำมกลัวและควำมสับสนของตัวเอง พร้อมกับท้ำทำยตัวเองให้เดินในเส้นทำงขรุขระที่แยกออก 
ไป ซึ่งคนส่วนใหญ่อำจไม่เลือกเดินอย่ำงกล้ำหำญ

ในทำงส่วนตัว เรื่องของพร้อมเป็นเพียงกำรตัดสินใจเลือกทำงเดินชีวิตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง 
หำกในทำงสำธำรณะ กำรตัดสินใจของเธอนับเป็นกำรตั้งค�ำถำมและวิพำกษ์วิจำรณ์ระบบกำรศึกษำ 
ในสังคมไทยที่เด็กส่วนใหญ่ต่ำงมุ่งหน้ำไปโดยไม่ได้เอำแต่พูดบ่น แต่ใช้ชีวิตของตนเป็นสนำมของกำร 
ปฏิบัติ

พร้อมทีเ่คยเป็นเดก็เนร์ิด เรยีนกวดวชิำทกุวนัไม่เว้นวนัหยดุ  ปิดเทอมมุง่เข้ำกรงุเทพฯ ร่วม 
เส้นทำงแห่งกำรเรียนพิเศษร่วมกับเด็กเมืองหลวงอีกหลำยหมื่นหลำยแสนคน  เคยมุ่งมำดจะเข้ำ 
โรงเรียนอันดับ 1 ของประเทศ และสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเพื่อจบออกมำท�ำงำนดี ๆ ได้เงินเดือน 
มำกๆ กลับเปลี่ยนควำมคิดชนิดข้ำมพ้นจำกกรอบพันธนำกำรเดิม ๆ

ขณะนี้พร้อมก�ำลังหัดท�ำสวนและรู้จักธรรมชำติในสวนของครอบครัวตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่ำย 
ส�ำหรับเด็กเมืองที่เติบโตขึ้นมำภำยในห้องที่บ้ำน  และยิ่งไม่ใช่เรื่องทั่วไปส�ำหรับเด็ก-แม้กระทั่ง 
ผู้ใหญ่--ที่จะเผชิญหน้ำกับควำมคิด ควำมรู้สึกนำนำชนิดของตัวเองอย่ำงตรงไปตรงมำ

เกือบ 4 ปีที่เธอไม่เดินทำงร่วมสำยเดียวกับเพื่อนนักเรียนมัธยมฯ ปลำยที่แยกย้ำยไปสู่มหำ 
วิทยำลัยต่ำงๆ พร้อมกลับได้เรียนรู้กับแพทย์แผนไทยพื้นบ้ำนใน อ. หลังสวน ได้เรียนในระบบ 
กำรศึกษำทำงเลือกอย่ำงมหำวิทยำลัยชีวิต และยังมีประสบกำรณ์ในโลกแห่งกำรท�ำงำนของผู้ใหญ่ 
ในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัด

ขณะนี้เธอก�ำลังใคร่ครวญประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำทั้งหมดในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ และใช้ชีวิต 
เรียบง่ำยในสวนด้วยกำรสนับสนุนเต็มก�ำลังของครอบครัว

พร้อมสิริรู้ดีว่ำจะท�ำอย่ำงไรกับดอกไม้ที่ก�ำลังเบ่งบำนข้ำงในใจเธออย่ำงซื่อตรง
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ทุกแห่งและทุกโอกำสเรียนรู้ได้  
“มหำวิทยำลัยชีวิต” หรือสถำบันกำรเรียนรู้
เพื่อปวงชน ที่มีศูนย์กระจำยอยู่ทั่วประเทศ 
เปิดโอกำสให้คนทุกวัยทุกอำชีพได้เรียน
ในระดับปริญญำตรี และสวนป่ำพรั่งพร้อม 
เป็นพื้นที่กำรเรียนรู้ทำงเลือกของพร้อมสิริ





ชีวิตบนทางด่วนการศึกษา
• ตอน ม. 1-ม. 3 พร้อมท�ำตำรำงเรียนเอี้ยดตลอด  วันธรรมดำเรียนที่โรงเรียนในชุมพร 
เสำร์-อำทิตย์ไปเรียนพิเศษที่สุรำษฎร์ฯ เพรำะที่ชุมพรไม่มีโรงเรียนกวดวิชำ  เรียนด้วย 
ควำมขยัน แต่กลับรู้สึกว่ำไม่ได้อะไร  พอปิดเทอมก็ต้องไปกรุงเทพฯ เพื่อเรียนพิเศษที่ 
สยำมฯ  พอได้เห็นสังคมที่แข่งขันกันแล้วรู้สึกว่ำเรำล้ำสมัยมำก คนอื่นเขำรู้เยอะมำก 
และเรำไม่รู้อะไรเลย  ตอนนั้นตั้งเป้ำว่ำต้องสอบเข้ำเรียน ม. 4 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  
ให้ได้ เลยต้องอ่ำนหนังสือเป็นตั้ง ๆ  

• สิ่งที่ท�ำให้พร้อมเปลี่ยนควำมคิดจนแทบกลับหลังหัน เพรำะแม่ (กฤษณำ ภำษยะวรรณ์) 
กับลุงฝรั่งคนหนึ่งชื่อ วอลเตอร์ (Walter Habermann) ซึ่งเรำรู้จักตอนพร้อมบวช 
ชีพรำหมณ์ที่วัดทุ่งไผ่ จ. ชุมพร  แม่กับลุงวอลเตอร์เรียกเรำมำคุย  แม่บอกว่ำเรำใช้ชีวิต
เหมือนอยู่บนลู่วิ่งเหมือนม้ำล�ำปำงที่ถูกครอบตำ น่ำจะมีควำมทุกข์  ที่จริงเรำไม่จ�ำเป็น 
ต้องอยู่ในลู่ เรำก็มีควำมสุขกับชีวิตได้  แม่ให้เลือกระหว่ำงชีวิตที่กว้ำงใหญ่กับชีวิตที่อยู่ 
ในลู่วิ่งเพรำะเป็นชีวิตของเรำเอง  ตอนนั้นแม่ยังหำเหตุผลมำบอกให้พร้อมหยุดกำรใช้ชีวิต 
แบบกระแสหลักไม่ได้ เพรำะพร้อมไฟแรงก�ำลังวิ่งสุดควำมสำมำรถ ถ้ำแม่มำขวำง  
พร้อมจะมีเหตุผลร้อยแปดมำค้ำนว่ำนี่เป็นทำงที่ดีแล้วคนเขำไปทำงนั้นกัน  

• ส่วนลุงวอลเตอร์ก็วำดรูปบนกระดำษให้ดู เป็นรูปถนนสำยที่มีคนก�ำลังเดินเต็มไปหมดเลย  
แต่ตรงสุดทำงมีรูปไฟ  หมำยควำมว่ำถนนสำยหลักเรียบ แต่พำลงไปถึงนรกเลย  แกบอก 
ว่ำตอนนี้คนเรียนจบแล้วไม่มีงำนท�ำ เกิดควำมทุกข์จำกกำรแข่งขันบ้ำง ต้องเหยียบเพื่อน 
บ้ำง  แต่ชีวิตไม่ได้มีทำงนี้ทำงเดียว  แล้วแกก็วำดทำงขรุขระเล็ก ๆ  แยกออกมำ และบอก 
ว่ำมันมีทำงแบบนี้เต็มไปหมดเลยแล้วท�ำไมเรำต้องวิ่งทำงหลักล่ะ  ทำงที่ขรุขระท�ำไมวิ่งไป 
ไม่ได้  ตอนนั้นเรำโกรธลุงวอลเตอร์เพรำะมำขวำงทำงเหมือนเป็นก�ำแพง จนพร้อมมึน 
ตอนนั้นควำมโกรธมำบังตำ พอผ่ำนเหตุกำรณ์ไปแล้ว พร้อมรู้สึกว่ำเข้ำใจเลย
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• เรำเข้ำใจแล้วว่ำทำงไม่ได้มีแค่ทำงเดียว  เรำคิดแต่ว่ำชีวิตคือกำรเรียนให้จบ  ชีวิตคือ 
กำรท�ำงำนดี ๆ  มีสตำงค์  แต่พอแม่กับวอลเตอร์มำเปิดโลก กลำยเป็นว่ำพร้อมตัดสินใจ 
ว่ำหลงัจบ ม. 3 จะไม่เรยีนต่อ วอลเตอร์กส็นบัสนนุว่ำอำจจะไปเรยีน กศน. ม. 4-ม. 6 ได้   
เรำรู้สึกว่ำมีทำงใหม่แล้วและมันตื่นเต้นกว่ำก็เปลี่ยนเลย  แต่สุดท้ำยเรำรู้สึกว่ำยังไม่ไหว  
ไม่แข็งแรงพอ ไม่กล้ำพอ  ก็เรียน ม. 4 ม. 5 ม. 6 เหมือนเดิม แต่ไม่เรียนพิเศษอีกเลย   
จันทร์ถึงศุกร์ก็เรียนเท่ำที่มี  เพื่อนเรียนกันหนักเพรำะจะเข้ำมหำวิทยำลัย แต่เรำไม่เรียน   
อ่ำนหนังสือไม่เครียด แต่เกรดเรำก็ดีกว่ำเยอะและจ�ำอะไรได้ดีกว่ำมำก  แต่วอลเตอร์ก็ 
ไม่ให้สนใจเรื่องวิชำกำรหรือคะแนนเลยให้ไปว่ำยน�้ำทะเล  แต่เรำยังติดอยู่แบบเดิม ๆ  ว่ำจะ 
ต้องได้อันดับ 1  ถ้ำสอบตกหรือได้ศูนย์ก็ยังหวั่นไหว เพรำะเรำยังอยู่ในห้องเด็กเรียนดี 
และยังอยู่ในสังคมกำรศึกษำ  ถึงแม้เรำบอกว่ำเลิกแข่งขันแล้ว แต่ทุกคนก็ยังวิ่งไปอยู่ใน 
ลู่นั้น  สุดท้ำยพอจบ ม. 6 ก็ตัดสินใจว่ำไม่เรียนต่อแล้ว  ที่จริงตัดสินใจมำตั้งแต่ ม. 4  
แต่ก็ยังกลัว ลังเล  ครำวนี้พอไม่เรียนต่อก็หนักเกินไป  เอำเป็นว่ำหยุดปีหนึ่งแล้วค่อย 
ตัดสินใจว่ำเรียนหรือไม่เรียน  

• พอพ่อกับแม่เห็นเรำอยำกเรียนแพทย์แผนไทย  
ก็พำเรำไปอยู่กับหมอที่เป็นแพทย์แผนไทยจริง ๆ   
ชื่อป้ำเขียว ที่ อ. หลังสวน นำน 1 เดือน  ตอนแรก 
ก็ปรับตัวยำกเพรำะเรำไม่เคยออกไปไหนไกล 
พออยู่ไปก็เห็นวิถีที่เป็นธรรมชำติธรรมดำ  ถึงก่อน 
หน้ำนั้นพร้อมจะเคยเรียนนวดแผนไทย ได้ควำมรู้ 
เรื่องเส้นและเรื่องแพทย์แผนไทย แต่ต้องมำเรียน 
ใหม่เพรำะป้ำเขียวนวดแบบโบรำณคือเชลยศักดิ์1   
ใครมำเรียน แกรับเป็นลูกหมด  มีโรงครัวที่ท�ำ 
อำหำรไว้  บำงทีมีคนเร่ร่อนเข้ำมำกิน  แกบอกว่ำ 
แพทย์แผนไทยจริงๆ ไม่รับสตำงค์สักบำท  ไม่มี 
ค่ำครู  คนมีข้ำวให้ข้ำว คนมีปลำให้ปลำ  แต่แกมี 
สวนปำล์ม สวนมะพร้ำวที่ขำยของเอำเงินมำช่วย 

1 กำรนวดแบบเชลยศักดิ์เป็นกำรนวดแผนไทยที่นิยมในระดับชำวบ้ำน ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในกำรนวดมำก
สำมำรถใช้อวัยวะอื่น ๆ  เช่น เข่ำ ศอก เท้ำ เพื่อช่วยทุ่นแรงในกำรนวดได้ แตกต่ำงจำกกำรนวดแบบรำชส�ำนัก
ที่เน้นกำรใช้มือเพียงอย่ำงเดียว
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คนอื่น มีที่นวด โรงอบสมุนไพรระหว่ำงที่เรียนกับแก พร้อมก็สอบมหำวิทยำลัยติด  แกก็ 
บอกให้พร้อมไปเรียนก่อน  

• เรำสอบติดคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกับมหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์ เป็นคณะที่เรำรู้สึกว่ำเข้ำกับชีวิตได้มำกกว่ำ เข้ำกับควำมปรกติได้มำกกว่ำ  
ใช้ในชีวิตได้มำกกว่ำ อย่ำงน้อยก็ดูแลตัวเองได้มำกกว่ำ  แพทย์แผนปัจจุบันที่ต้องใช้ 
เครื่องไม้เครื่องมือหรือยำที่ต้องสั่งซื้อ แต่แพทย์แผนไทยมีต้นไม้ใบหญ้ำ วิถีเดิม ๆ  ที่ 
เป็นของคนไทยอยู่แล้ว พอสอบติดก็ลังเลอีกเพรำะเป็นคณะที่เรำอยำกเรียนและเพื่อน 
ทุกคนก็สอบติดไปอยู่ที่โน่นที่นี่กันหมดแล้วตกลงเรำจะไม่เรียนต่อจริง ๆ  เหรอ เป็นนักเรียน
คนเดียวในห้องที่ไม่เรียนต่ออย่ำงนั้นเหรอ แต่เรำก็ไปสอบสัมภำษณ์ที่ธรรมศำสตร์รังสิต   
พอไปเห็นตึกหอพัก อยู่ด ีๆ  ก็น�้ำตำไหล  นี่คือที่เรียนแพทย์แผนไทยเหรอ  คือเรำไปเจอ 
ของจริงที่อยู่ในสวนมะพร้ำว ดูแลคนจริง ๆ  อยู่กับธรรมชำติมำแล้ว  รู้สึกว่ำมันไม่ใช่  
และไม่เอำแล้ว  คือมันรู้สึกได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไร

• ตอนนั้นเรำรู้สึกว่ำเรำไม่กล้ำตัดสินใจเองเพรำะระบบกำรศึกษำไม่เคยสอนให้เรำ 
ตัดสินใจเอง  พอต้องตัดสินใจเลือกทำงเดินชีวิตเองก็ตัดสินใจไม่ได้ วอลเตอร์บอกว่ำ 
เป็นเพรำะเรำกลัวผล ถ้ำตัดสินใจแล้วไม่ดี เรำโทษใครไม่ได้  แต่พร้อมอยำกโบ้ยให้แม่ 
หรือวอลเตอร์ตัดสินใจ  ถ้ำแกบอกว่ำไม่เรียน แล้วพร้อมไม่เรียน ถ้ำมีอะไรผิดพลำด 
ขึ้นมำ พร้อมจะโทษแกหมดเลย  ดังนั้นพอต้องตัดสินใจเอง มันถึงทุกข์มำกเพรำะเรำ 
กลัวว่ำจะผิดพลำด  สุดท้ำยพร้อมตัดสินใจไม่เรียน

ว่ายน�้าข้ามวิกฤต
• หลังจำกตัดสินใจไม่เรียนต่อ วอลเตอร์บอกว่ำให้อยู่นิ่ง ๆ  ก่อน  เรำไม่ต้องท�ำอะไร 
เพิ่มเติม  ก่อนหน้ำนี้พร้อมคิดว่ำพอไม่เรียนต่อก็ต้องท�ำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนที่ 
เรียนต่ออิจฉำ แต่ชีวิตไม่ง่ำยอย่ำงนั้น  ไม่ใช่ว่ำพอออกมำแล้วจะมีพลังเปลี่ยนแปลงโลก 
กลำยเป็นว่ำเรำไม่มีพลังอะไรเลย  อยู่ ๆ  วิถีชีวิตเดิม ๆ  ที่เป็นมำ 18 ปีเปลี่ยนไป เรำก็ 
ท�ำอะไรไม่ถูก  ตื่นสำยก็ได้ แต่พอตื่นสำยแล้วจะท�ำอะไรต่อ  พอไม่มีอะไรท�ำเรำก็ 
คิดเยอะ ไม่มีอะไรเบี่ยงเบนควำมสนใจก็คิดเรื่องเดิม พร้อมชอบเปรียบเทียบว่ำมัน 
เหมือนไก่ซีพีที่อยู่ในกรง เขำจะให้จิกข้ำวที่อยู่ข้ำงหน้ำก็จิก  ขี้ก็ขี้อยู่ตรงนั้น   
แล้วอยู่ด ีๆ  ถูกปล่อยออกมำ จะบินก็งง ๆ  จะก้ำวเดินก็กลัว ๆ   แต่ดีที่เรำอยู่นิ่ง ๆ  เพรำะ 
มันท�ำให้ผ่ำนเรื่องนี้ไปได้เร็วกว่ำเดิม  ถ้ำไม่เรียนต่อแล้วเรำไม่นิ่ง ไม่ต่อสู้ให้ใจเรำ 
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เคลียร์ก่อน รีบไปหำงำนท�ำ เรำจะยิ่งมั่ว  ถ้ำตอนนี้ก�ำลังสับสนวุ่นวำยก็ขอให้มันนิ่ง 
ก่อน  พอนิ่งแล้วมันก็จะเดินแบบมั่นคงขึ้น  เรำต้องมั่นใจในทำงที่เรำตัดสินใจก่อน   
ถ้ำตัดสินใจไปแล้วยังไม่มั่นใจตัวเองหรือท�ำด้วยควำมไม่มั่นใจ มันก็ยังไม่ได้  โชคดีที่ 
วอลเตอร์บอกว่ำยังไม่ต้องท�ำอะไรก่อนสักปีหนึ่ง แล้วจะไปเรียนต่อก็ค่อยว่ำกันอีกที

• พอไม่เรียนก็ทุกข์อยู่ 1 ปี คือกลัว ไม่กล้ำคุยกับเพื่อนเพรำะเพื่อนไปเรียนกันหมด 
ถึงแม้ว่ำครอบครัวจะเข้ำใจ แต่ญำติพี่น้องไม่มีใครเข้ำใจ  เจอย่ำย่ำก็ว่ำกลับมำ  เจอ 
ยำยยำยก็ไม่เข้ำใจ  ไม่กล้ำเจอครู ไม่กล้ำเจอรุ่นน้อง  แล้วท�ำอย่ำงไรถึงจะไม่ต้องเจอ 
คนเหล่ำนี้ เรำก็อยู่แต่ในบ้ำน ไม่ออกไปไหนเอำแต่ดูซีรีส์เกำหลี  ตอนออกจำกโรงเรียน  
พร้อมก็คำดหวังให้ตัวเองดีเด่นกว่ำคนอื่น ให้ระเบิดไปเลย ให้เห็นชัดเจนเลยว่ำมำ 
ถูกทำง ท�ำธุรกิจใหญ่อะไรก็ว่ำไป  ส่วนแม่ก็คำดหวังพร้อมเหมือนกันให้ไปในทำงที่ 
คิดว่ำควรจะเป็น  แต่กลำยเป็นว่ำคำดหวังไปแล้วเปล่ำประโยชน์  แม่ก็ต้องลดควำม 
คำดหวังในตัวพร้อมลง  พร้อมก็ลดควำมคำดหวังในตัวเองลง  

• พร้อมผ่ำนจุดนั้นมำได้เพรำะวอลเตอร์พำออกไป 
ว่ำยน�้ำทะเลให้ว่ำยออกจำกฝั่งไปเรื่อย ๆ  โดยไม่ใส่เสื้อ 
ชูชีพ กลัวมำก เรำปรุงแต่งควำมคิด กลัวทั้งฉลำม  
ทั้งจมน�้ำ เรำรู้สึกว่ำถ้ำเรำออกไปเรำตำย  แต่พอเรำ 
ไปจริง ๆ  เรำลอยตัวได้ เหนื่อยก็พัก เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกับธรรมชำติพอไปทุกวัน เรำก็ไว้ใจร่ำงกำย 
ตัวเอง  ไม่ว่ำว่ำยท่ำไหนเรำก็ไม่ตำย  พอเรำว่ำย 
ออกไปที่ลึก ๆ  แตะเรือที่จอดอยู่ไกล ๆ  ได้  ควำมกลัว 
ก็หำยไป มันเลยท�ำให้พร้อมหยุดกลัวชีวิตตัวเองด้วย   
ไม่ว่ำคนอื่นจะตัดสินเรำอย่ำงไร ควำมกลัวมำจำก 
ควำมคิดของตัวเองและกำรตัดสินตัวเองทั้งนั้น   
น้อยมำกที่จะออกมำจำกค�ำพูดของคนอื่น  กำรออก 
ไปว่ำยน�้ำท�ำให้เรำเห็นคุณค่ำตัวเองด้วย สร้ำงควำม 
แข็งแรงให้ร่ำงกำยด้วย

• ถึงกำรว่ำยน�้ำจะท�ำให้รู้สึกดีขึ้นเรื่อย ๆ  แต่เรำพอ 
กลบัมำกเ็ป็นเหมอืนเดมิ เพรำะเรำยงัเจอญำตพิีน้่อง    
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ครำวนี้มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรำคือวันปีใหม่ที่ญำติทุกคนมำพบปะรวมกันเรำก็ 
ไม่อยำกไปเพรำะไม่ชอบ กลวั เครยีดอยูด่ี ๆ  กม็คีวำมคดิหนึง่ผดุขึน้มำว่ำ ท�ำไมตอนเดก็ ๆ   
เรำเล่นกับญำติพี่น้องโดยไม่เห็นต้องกังวลเรื่องแบบนี้เลย  ท�ำไมตอนนี้เรำต้องกังวล   
เรำก็ปิดสวิตช์ไปเลย มีแต่ควำมรู้สึกที่เคยผูกพันกันมำตั้งแต่เด็ก ญำติบำงคนก็ยังพูดกัน 
เหมอืนเดมิ เรำรูส้กึว่ำเรำรกัเขำนัน่แหละ เรำผกูพนักนั ถงึแม้ว่ำจะมอีะไรบำงอย่ำงมำกัน้  
แต่มันไม่เป็นไร สุดท้ำยเรำก็อยู่ได้ กลำยเป็นว่ำสนุกด้วย  และในวันนั้นย่ำก็ขอโทษที่เคย 
ต่อว่ำพร้อมแรง ๆ  จนร้องไห้  ย่ำมำกอดบอกขอโทษพร้อมและว่ำทำงของพร้อม พร้อม 
ต้องเลือกเอง  กว่ำย่ำจะเข้ำใจก็นำนเป็นปี ย่ำร้องไห้ทั้งที่เขำเป็นผู้หญิงแกร่งเข้มแข็งมำก  
ไม่เคยร้องไห้  เรำรู้สึกดีขึ้น เลยไม่เก็บตัวเหมือนเดิม แล้วอีกครั้งที่เห็นพลังของตัวเอง 
มำกขึ้นคือตอนที่ปู่เสีย  ญำติมำช่วยกันจัดงำนศพ  พร้อมก็มองเห็นภำพรวมงำนทั้งหมด  
คิดได้ว่ำงำนอยู่ตรงไหนบ้ำง และจัดกำรได้

• ก่อนหน้ำนี้พร้อมตัดสินใจไปท�ำงำนที่รีสอร์ตอิตำเลียนเป็นรีเซฟชัน แต่ท�ำหน้ำที่อื่น 
ด้วยเพรำะเป็นรีสอร์ตเล็ก ๆ  ที่มีพนักงำนทั้งหมด 15 คน  ช่วงเช้ำพร้อมท�ำงำนเป็น 
รีเซฟชัน หลังบ่ำย 4 โมงเย็นก็ท�ำงำนเสิร์ฟอยู่ร้ำนอำหำร ท�ำงำน 6 วันและเลือกหยุด 
วันเสำร์หรืออำทิตย์  เรำไม่เคยท�ำงำนมำก่อนเลย รู้สึกว่ำน่ำตื่นเต้น  เรำตั้งเป้ำชัดเจน 
ว่ำเรำเข้ำมำเพื่อเรียนรู้และสร้ำงประสบกำรณ์ให้ตัวเอง  ดังนั้นทุกอย่ำงเลยดูแฮปปี้หมด   
ใครให้อะไรมำ เรำก็พร้อมจะเรียนรู้จำกกำรท�ำงำนเลย  มีบำงช่วงที่เหนื่อยหรือรู้สึกว่ำ 
ถูกเอำเปรียบ แต่เรำก็ต่อสู้กับควำมคิดว่ำท�ำไมเรำต้องคิดลบ  เรำคิดได้เร็วขึ้นว่ำเขำ 
ก�ำลังให้ประสบกำรณ์เรำดีกว่ำไหม  เพรำะเรำตั้งเจตนำเองว่ำมำเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์   
และเรำก็ก�ำลังหำทำงรับมือกับคนที่เอำเปรียบเรำด้วย  กำรท�ำงำนในรีสอร์ตนี้ท�ำให้รู้ว่ำ 
คนท�ำงำนเขำอยู่กันอย่ำงไร

• เรำได้เห็นชีวิตมำกขึ้น คิดอะไรได้มำกขึ้น มองคนอื่นได้มำกขึ้น และช่วยคนอื่นได้ 
มำกขึ้นด้วย  พร้อมรู้สึกว่ำเส้นทำงข้ำงหน้ำยังอีกยำวไกล แต่เรำเพิ่งมำได้นิดเดียว  
เลยไม่ได้คิดว่ำมีผลดีผลเสียอย่ำงไร ควำมมั่นใจที่เรำเคยมีเป็นแค่เปลือกนอก  เรำเรียน 
เก่ง แต่ก็ไม่รู้ว่ำสุดท้ำยเรำเก่งไปเพื่ออะไร เก่งแล้วดีอย่ำงไร  บำงทีค�ำชมภำยนอก 
มันไม่เท่ำกำรถำมตัวเองให้ชัดเจน  ถ้ำเก่งแบบไม่มีแก่น ถึงข้ำงนอกเก่ง แต่ข้ำงใน 
เป็นโพรงหมดเลย  ยิ่งไม่มีควำมมั่นใจ ก็ต้องยิ่งเก่ง ยิ่งดีขึ้น แต่ที่จริงไม่ใช่เพรำะมันเป็น 
ภำยนอก พร้อมว่ำคนที่แสดงออกว่ำเก่ง ยิ่งกลัวตัวเอง ยิ่งต้องแสดงออกว่ำฉันเจ๋ง ต้อง 
ท�ำโน่นท�ำนี่  แต่ข้ำงในยังไม่เจอภำวะของตัวเอง
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เด็กในมหาวิทยาลัยชีวิต
• หลังจำกนั้นแม่ก็ชวนว่ำมำเรียนมหำวิทยำลัยชีวิต2 
ไหม  เรำคลุกคลีอยู่กับชีวิตแบบนี้มำสักพักแล้ว  
เลยตัดสินใจเรียน  พอเรียนมหำวิทยำลัยชีวิต ก็มีลุง 
อำยุ 72 มีพี่อำยุ 40 เป็นเพื่อน  เรำอำยุ 19 เป็น 
เด็กสุด แต่ก็คุยเป็นเพื่อนกับเขำได้  มันเป็นกำรเปิด 
โลกใหม่ เรำก้ำวไปข้ำงหน้ำ และรู้สึกดีที่สุดคือกำร 
ยอมรับว่ำเรำไม่เรียนต่อแล้ว  พอเรำเห็นคุณค่ำตัวเอง 
และพูดด้วยควำมภูมิใจ ทุกคนก็ยอมรับ  ถ้ำก่อน 
หน้ำนี้เวลำเจอใคร ก็ต้องบอกหมดเลย  ย้อนเรื่องไปตั้งแต่ ม. 3 เพรำะเรำกลัว  
ไม่มั่นใจในตัวเองว่ำที่เรำตัดสินใจมันถูกหรือเปล่ำ  ตอนนี้พอเขำถำมว่ำเรียนอยู่ที่ไหน  
เรำตอบว่ำมหำวิทยำลัยชีวิต  พอเรำพูดด้วยควำมภูมิใจ มันเหมือนกับว่ำมีพลังบำง 
อย่ำงออกมำว่ำเรำมั่นใจ ภูมิใจ เรำไม่กลัวแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ

• ตอนเรียนมหำวิทยำลัยชีวิตปี 1 พร้อมมีควำมสุขมำกเพรำะได้อะไรใหม ่ๆ  มีเพื่อน 
อำยุแตกต่ำง  พอเรำเป็นเพื่อนกันได้มันดี  รักกัน สำมัคคีกัน  เรำเคยผ่ำนกำรเรียน 
กับคนที่อำยุเท่ำกันมำแล้ว แต่กำรมำเรียนตรงนี้ท�ำให้เรำได้เห็นมุมมองใหม่จำกคนที่มี 
ครอบครัวแล้ว ท�ำงำนแล้ว และยังรู้จักลูกเขำที่อำยุเท่ำพร้อมด้วย ท�ำให้ได้เห็นมุมมอง 
ของวัยรุ่นกับมุมมองพ่อแม่  พ่อแม่ทุกคนจะคิดคล้ำยๆ กันคือส่งลูกเรียนให้สูงที่สุด   
ท�ำอะไรก็ได้ อดเท่ำไรก็ได้เพื่อให้ลูกมีกิน  อยำกให้ลูกขยัน มีงำนท�ำ เรียนสูง ๆ   ส่วนลูก 
จะไปเที่ยว ไม่เรียน หลำยครอบครัวมีปัญหำเพรำะจูนกันไม่ติด  พร้อมรู้ว่ำถ้ำเขำพูด 
กับลูกอย่ำงนี้ คนเป็นลูกจะรู้สึกอย่ำงไร  เขำบอกว่ำเขำพูดให้คิดนะ กลำยเป็นว่ำพูด 
แล้วลูกน้อยใจเหรอ  พร้อมเองก็ไม่เข้ำใจพ่อแม่เหมือนกัน แต่เขำก็สะท้อนกลับมำว่ำ 
ถ้ำพร้อมท�ำอย่ำงนี้ ท�ำให้พ่อแม่รู้สึกแบบนี้ ท�ำให้เรำเข้ำใจทั้งสองฝ่ำย  เพื่อน ๆ  ดูแลเรำ 
เหมือนลูก พร้อมชอบตรงที่ถึงเขำเป็นผู้ใหญ่ รับฟังกันแล้ว  เรำเป็นเพื่อนกัน  แต่ถ้ำ 
เรำไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ในสังคมภำยนอก เรำก็ต้องไหว้เขำและไม่สำมำรถพูดอย่ำง 
ที่คิดได้  

2 สถำบันกำรศึกษำเพื่อปวงชน เป็นสถำบันกำรศึกษำที่เปิดโอกำสให้คนทุกวัย โดยเฉพำะวัยท�ำงำน ได้มีโอกำส
  ศึกษำต่อระดับปริญญำตรี โดยมีหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะชีวิตและเน้นกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นของตน มีสำขำ 
  กระจำยอยู่ทั่วประเทศ
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• พร้อมเรียนรู้หลำยอย่ำงที่นี่ เช่น ทักษะชีวิต กำรปรับตัวเข้ำสังคม เพรำะเรำเป็น 
เด็กเรียน เป็นคนเก็บตัว ไม่กล้ำคุยกับใคร ไม่ทันมุกหยอกล้อ แต่พี่ ๆ  เขำเป็นผู้ใหญ่  
พลิกแพลงชีวิตได้หลำกหลำยและเปลี่ยนอำรมณ์ได้เร็ว เขำมีทักษะชีวิตที่ลื่นไหล 
ที่ท�ำให้ไม่มีปัญหำกัน  ใจเขำแข็งแรง  แต่ละคนเจอปัญหำเยอะและอดทนอะไรได้มำก   
อีกอย่ำงหนึ่งคือเขำมีควำมรู้มำกอย่ำงปลูกผักท�ำสวน เรำจะปลูกพริก เขำก็บอกว่ำ 
ง่ำยจะตำย โยน ๆ  ไปก็ขึ้นแล้ว เรำว่ำมันยำก เขำก็ไปดูให้หรือไม่ก็เพำะจนเป็นต้น 
แล้วเอำมำให้  เรำแค่ฝังลงดินและรดน�้ำเท่ำนั้นก็พอ  เขำพร้อมจะช่วยเรำในเรื่อง 
แบบนี้และเรำก็ช่วยเขำเรื่องภำษำอังกฤษ เลข ภำษำไทย เรื่องวิชำกำร  

• พร้อมรู้สึกว่ำเด็กสมัยนี้อ่อนแอมำก ยิ่งกว่ำพร้อมอีก  ไม่เคยเจอสถำนกำรณ์ที่ 
มันทุกข์  พอทุกข์แล้วก็ไปหำเฟซบุ๊ก ไปดูหนัง กินเหล้ำ หลบ ไม่ยอมมำดูแลใจตัวเอง   
แต่ของพี ่ๆ  เขำสมยัก่อนไม่มอีะไรให้หลบ พอเจอปัญหำแล้วต้องเผชญิควำมรูส้กึนัน้เลย   
ซึ่งพร้อมเห็นว่ำทุกคนแข็งแรงกันหมด ส่วนพร้อมอ่อนแอ  แต่มันดีตรงที่เรำได้แชร์กัน 
และท�ำให้พร้อมเห็นมุมมองใหม่
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เกิดสงครามพันครั้ง
• พร้อมโตมำกับร้ำนคอมพิวเตอร์ เพรำะพ่อแม่เคยเปิดธุรกิจคอมพิวเตอร์  ถ้ำไม่ได้ 
เรียน ไม่ได้ท�ำอะไร ก็มำอยู่ที่สวนป่ำของครอบครัว  เรำปลูกผักแต่ไม่เยอะ เพรำะ 
แต่ละคนในครอบครัวเรำไม่มีประสบกำรณ์เป็นเกษตรกร มันยำกที่อยู่ดี ๆ  เรำจะ 
ท�ำสวน 1 ไร่  พร้อมไม่เคยเห็นลูกเป็ดเลย เพิ่งจะเห็นครั้งแรกก็ตอนเอำมำเลี้ยง   
พร้อมไม่เคยเหยียบหญ้ำเลย เล่นอยู่แต่ในห้องนอน มีหนังสือวิทยำศำสตร์ มีกำร์ตูน 
ดิสนีย์ 100 กว่ำเล่มส�ำหรับอ่ำน  แต่พอมำสวน มำว่ำยน�้ำทะเล เรำก็เริ่มปรับตัว  
แต่รู้ว่ำยำกเพรำะเรำไม่เคยมีประสบกำรณ์จับดินมำก่อน  ตอนนี้แค่เรำไปอยู่ ไปนอน 
ก็รู้สึกสบำยใจ รู้สึกสบำยกว่ำในเมือง ผ่อนคลำยกว่ำ เริ่มดีขึ้น รู้สึกว่ำธรรมชำติ 
เกี่ยวข้องกับชีวิตมำกขึ้น

• ทุกคนก�ำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ ถึงแม้จะเหมือนต่อสู้กับภำยนอก เช่น ปัญหำเด็กและ 
เยำวชน แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือต่อสู้กับตัวเอง  ทุกคนมีเด็กที่บริสุทธิ์อยู่ในตัว  พอบริสุทธิ์ 
แล้วท�ำอะไรได้มำกกว่ำผู้ใหญ่ที่อยู่ในหัว  พร้อมรู้สึกอย่ำงในเพลง “กล้วยไข่”3 ว่ำ  
เกิดสงครำมพันครั้ง--สงครำมคือสงครำมภำยในใจเรำเอง เด็กก็ยังสวยงำม--คือเด็ก 
ที่อยู่ข้ำงในนี่แหละ อย่ำไปสู้กับคนอื่นเลย เป็นเพียงแค่สงครำมควำมเดียงสำเท่ำเดิม   
คือข้ำงในของเรำก็เท่ำเดิม แต่เรำไม่เคยสนใจมัน  พร้อมอยำกสื่อเข้ำไปภำยในว่ำ 
เกิดสงครำมหรือควำมทุกข์มันเป็นปรกตินะ อย่ำงไรข้ำงในเรำดีที่สุด  ข้ำงในเรำยังมี 
ควำมเป็นเด็ก ยังมีควำมบริสุทธิ์เยอะ  ถ้ำเรำดูแลได้ดี พลังเขำจะออกมำ  และมัน 
จะเป็นแหล่งพลังที่เรำพึ่งพิงเมื่อไรก็ได้  พร้อมรู้สึกว่ำมันมีคุณค่ำและเรำควรเจอตรงนี้   
อย่ำไปต่อสู้กับภำยนอกมำก

3 เพลง “กล้วยไข่” วงเฉลียง แต่งโดย ประภำส ชลศรำนนท์



• ในใจของคนเรำมันมีหลำยห้อง  ห้องที่มีควำมสุขก็สะอำดบริสุทธิ์  แต่มันก็มีภำวะ 
ที่เรำต้องอยู่ในห้องสกปรก  ถ้ำเรำต้องไปท�ำงำน เรำจะอยู่ในห้องนั้นไม่ได้ เพรำะมีแต่ 
ควำมเครียด ก็ต้องออกมำก่อน  พร้อมก็เพิ่งเห็นว่ำมันมีกำรหลบออกมำได้ หัวเรำะ 
เฮฮำได้ แต่สุดท้ำยเรำก็ต้องกลับมำเคลียร์ห้องนี้ให้เสร็จ เพรำะห้องนี้มันยังสกปรกอยู่  
เรำต้องล้ำงออก

• พร้อมรู้สึกว่ำพร้อมแก่  ถ้ำเป็นวัยเดียวกันเรำยิ่งแก่เข้ำไปใหญ่ แต่พร้อมไม่รู้สึกขำด 
ชีวิตวัยรุ่น  เพรำะเรำยังเป็นเด็กอำยุ 20 ปี  ถ้ำพร้อมคุยกับเด็กอำยุ 20 ปี เรำก็คุย 
เป็นเด็กอำยุ 20 ปี ไม่พูดแบบแก่ ๆ  หรือลึก ยกเว้นว่ำเขำต้องกำรจะลงลึกขึ้นมำ  ถ้ำเขำ 
ถำมก็ช่วยคุย ช่วยปรึกษำได้  แต่ถ้ำคุยกับพี ่ๆ  ได้คุยหลำกหลำยขึ้น  คือเรำไม่เที่ยงตรง 
เหมือนเมื่อก่อน แต่พลิ้วไหวได้ตำมกำลเทศะ เรำแค่มีควำมสมดุล  พร้อมไม่รู้สึกว่ำขำด
เพรำะเรำเห็นคุณค่ำตัวเองแล้วและบำงช่วงบำงตอนไม่ต้องมีก็ได้  มันไม่เป็นไร  ถ้ำเรำ 
เห็นคุณค่ำตัวเอง ทุกช่วงเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวิตถือว่ำเป็นของขวัญแล้ว  พร้อมเคย 
ทุกข์มำกกับกำรดูเฟซบุ๊ก  พอเห็นเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊กถ่ำยรูป แต่งตัวสวยไปเที่ยว  
เรำก็ทุกข์มำกเพรำะเรำอยำกเป็นแบบนั้น  พร้อมรู้สึกอิจฉำ  แต่แม่บอกว่ำเรำไม่ได้เห็น 
ชีวิตทั้งหมดจำกเฟซบุ๊กของเขำหรอก  มันเป็นเรื่องผิวเผิน  เขำก็ไม่ได้มำเห็นชีวิตพร้อม 
แต่ว่ำสิ่งที่ดีที่สุดคือเรำเห็นคุณค่ำของตัวเอง  เขำจะโพสต์เฟซบุ๊กก็โพสต์ไป แต่พร้อม 
ไม่เอำมำเปรียบเทียบกับตัวเองแล้ว ไม่อิจฉำแล้ว เพรำะตัวเรำเองก็มีค่ำเหมือนกัน

• ถ้ำมีเหตุกำรณ์ที่เป็นโจทย์เข้ำมำในชีวิต ท�ำให้เรำมีควำมทุกข์  ถ้ำเรำไม่รู้ ปัญหำก็จะ 
ใหญ่ขึ้นกลำยเป็นเหตุกำรณ์อื่นที่เรำทุกข์มำกกว่ำเดิม และถ้ำเรำไม่รู้อีก มันก็จะใหญ่ขึ้น 
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เรื่อยๆ  วอลเตอร์ชอบบอกว่ำเหมือน 
หินตกลงไปในน�้ำ ท�ำให้เกิดคลื่นเล็ก 
ก่อนแล้วขยำยเป็นวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ   
ถ้ำเรำไม่แก้แต่แรกมันจะยำก  พร้อม 
ก็พยำยำมระวังตรงนี้  ถ้ำทุกข์เล็ก ๆ   
ก็แก้เลย  มันจะยับยั้งปัญหำใหญ่   
ทุกคนมีภำวะที่คิดได้ อยู่ที่ฝึกตัวเอง  
หัดมองตัวเองชัด ๆ  

ทุกคนในชีวิตน�าร่วมหมด
• ในชีวิตพร้อม ทุกคนน�ำร่วมหมดเลย  ทุกคนสำมำรถเป็นโค้ชพร้อมได้  พร้อมได้ 
เรียนรู้ทุกอย่ำงที่เผชิญ  ถ้ำเรำหัดมองให้ชัดๆ เพื่อนทุกคนก็มีส่วนช่วย  เพื่อนที่อำยุ 
เท่ำกันช่วยขัดเกลำพร้อมเรื่องกำรไม่เปรียบเทียบ ไม่อิจฉำ ไม่ยึดติดกับภำพเดิมๆ  
ท�ำให้พร้อมออกมำจำกกระแสเก่ำ ๆ  ได้  ทุกสถำนกำรณ์ที่เข้ำมำในชีวิตช่วยพร้อม 
ทั้งหมดเลย ท�ำให้พร้อมมีวันนี้

• คนที่เป็นผู้น�ำจริง ๆ  เขำไม่ได้อยำกเป็นผู้น�ำ แต่เขำขัดเกลำตัวเองมำมำกจนกระทั่ง 
มีคนตำม  ไม่ใช่เขำให้คนอื่นมำท�ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้  กำรน�ำร่วมคือกำรที่แต่ละคนมี 
จุดยืนของตัวเองที่บริสุทธิ์เพียงพอ  เมื่อเรำท�ำตัวเองให้บริสุทธิ์พอ มันจะมีแรงดึงดูด 
ให้คนเข้ำมำเอง นั่นคือกำรน�ำโดยที่ไม่รู้ตัวว่ำเป็นกำรน�ำด้วย เป็นกำรน�ำไปโดยปริยำย 
วอลเตอร์บอกอยู่เสมอว่ำเรำควรสร้ำงสังคมที่ทุกคนอยู่ด้วยกัน เพรำะไม่มีใครสักคนที่ 
ท�ำอะไรได้หมดหรือเก่งหมดทุกอย่ำง  มีคนที่พูดเก่ง ท�ำเก่ง ท�ำอำหำรเก่ง  กำรน�ำร่วม 
ในสำยตำพร้อมคือแต่ละคนที่เขำดี ๆ  มำอยู่ด้วยกัน และน�ำคนละเรื่อง  เหมือนนกหรือ 
ปลำอพยพเป็นฝูงที่มีตัวน�ำและอยู่ด ีๆ  ก็มีตัวเปลี่ยน

• พร้อมรู้สึกว่ำเส้นทำงที่จริงที่สุดเป็นเส้นทำงที่ง่ำย พูดง่ำย ๆ  เข้ำใจง่ำย ๆ  อันอื่นเป็น 
สิ่งที่เสริมเติมแต่งขึ้นมำ และท�ำให้ดูยำกขึ้น  ทุกข์ก็ทุกข์  แก้ทุกข์ก็แก้ทุกข์  สุขก็สุข 
ประมำณนั้น แต่ง่ำยในที่นี้ไม่ใช่ง่ำยแบบผิวเผิน เพรำะกำรที่เรำจะอยู่แบบปรกติธรรมดำ 
มันก็ยำก  กำรพูดง่ำย ๆ  คิดง่ำย ๆ  มันโอเคแล้ว แต่ไม่ใช่มักง่ำย
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ในสวนป่าพรั่งพร้อม
• ตอนนี้พร้อมท�ำสวนไปด้วยและพัฒนำชีวิตไปกับกิจกรรมในสวน  เรำสำมำรถ 
สร้ำงสรรค์กิจกรรมได้เอง จัดกำรชีวิตได้เอง  ไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรำตัดสินใจ 
ไม่เรียนต่อ เรำจัดกำรตัวเองไม่ได้ เคว้ง เลยดูซีรีส์เกำหลี  พอเรียนมหำวิทยำลัยชีวิต  
ได้เห็นภำพผู้ใหญ่ว่ำเขำท�ำอะไรกัน เห็นแนวของชีวิตที่ต้องเอำชีวิตรอด  พอกลับมำ 
ที่สวน เรำก็มีเพื่อนที่ปรึกษำได้หลำยคน ท�ำให้เรำรู้สึกว่ำมันไม่ได้เป็นเรื่องยำกอีกแล้ว 
ที่จะเริ่มท�ำสิ่งที่ไม่เคยท�ำ

• พี่ชำยก็ชอบท�ำสวน ก�ำลังเคลียร์พื้นที่ปลูกผัก  ส่วนพร้อมก็อยำกปลูกดอกไม้กับ 
จัดบ้ำนให้ดูดี  ไม่เคยเย็บม่ำนเองมำก่อนก็เย็บ  รู้สึกว่ำเรำน่ำจะลองท�ำดู  ท�ำอย่ำงไร 
ก็ได้ให้บ้ำนสวยขึ้น น่ำอยู่ขึ้น  เรำไม่ได้เป็นแค่ผู้อยู่อำศัยแล้ว แต่เรำเป็นเจ้ำของบ้ำน 
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ที่ต้องดูแลมันด ีๆ   สนุกมำกเพรำะกิจกรรมเยอะ 
มำก  ถ้ำเป็นเรื่องอำหำรกำรกินคือเก็บผักมำคิดว่ำ 
จะท�ำอะไร เพำะต้นอ่อนทำนตะวัน  ได้กินอำหำร 
ที่เป็นของสวนจริง ๆ   ถ้ำเรำได้กินสิ่งที่เรำปลูก  
มันแฮปปี้มำก ๆ   ว่ำง ๆ  ก็ท�ำพวกพำย ท�ำโยเกิร์ต   
เรื่องตกแต่งบ้ำน ก็จัดบ้ำนใหม่ทุกสัปดำห์ให้ดูแปลก 
แตกต่ำงไปเรื่อยๆ ทำสีบ้ำน ลองเพนต์บ้ำนดู  ปลูก 
ดอกไม้พวกพยับหมอก คุณนำยตื่นสำย มะลิ  
ดำวเรือง ชบำ แพงพวย ไม่รู้ชื่อก็มี  ทุกวันมีอะไร 
ท�ำเยอะเป็นงำนรำยวันได้เลย

• ตั้งแต่เรียนมหำวิทยำลัยชีวิตและท�ำงำน  เรำไม่ได้ใช้เวลำไปกับหน้ำจอเหมือนที่เรำ 
เคยท�ำแล้ว  เริ่มเปลี่ยนนิสัย  ตอนเรียนมหำวิทยำลัยชีวิต เรำต้องไปเรียนเสำร์-อำทิตย์  
ท�ำกำรบ้ำน  ที่รีสอร์ตก็บังคับเวลำให้เรำอยู่ตรงนั้น  เริ่มเคยชินกับกำรต้องท�ำอะไร 
บำงอย่ำง ไม่ใช่นอนเล่นตลอดเวลำ  เรำมีแรงในกำรบังคับตัวเองมำกขึ้นจำกตอนที่จบ  
ม. 6 ใหม่ ๆ   ตอนนั้นไม่มีแรงบันดำลใจอะไรในชีวิตเลย มันล่องลอย  เรำได้เห็นว่ำคน 
ที่ไม่มีเงินเลยเขำเป็นอย่ำงไร เขำต้องท�ำอะไรบ้ำง  เรำก็ลองมำท�ำที่สวนดู  ปลูกผักกิน 
เอง โดยที่ไม่ต้องกดดันมำก เพรำะเรำยังไม่ได้อยู่ในวัยที่ต้องหำเงินอย่ำงจริงจัง  เพื่อน ๆ   
หลำยคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ให้ควำมรู้เรำได้  เรำก็เริ่มมีควำมสุขมำกขึ้น  
มีแผนในชีวิตมำกขึ้น จำกเดิมที่ไม่เคยมี

พร้อมทอล์ก
• ตอนไปพูดให้คนอื่นฟังที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร กับคณะแพทยศำสตร์ 
ศิริรำช ท�ำให้ชีวิตในสวนไม่จ�ำเจ ไม่ใช่ว่ำเรำจะท�ำไปเรื่อย ๆ  แบบไม่มีจุดหมำย  เรำต้อง 
เก็บสะสมแนวคิดบำงอย่ำง กลั่นกรอง ใคร่ครวญตลอดเวลำ  ถ้ำเรำท�ำสวนโดยใส่พลัง 
เข้ำไป เวลำเรำพูดให้คนอื่นฟังก็จะมีพลังออกมำ  ไม่อย่ำงนั้นถ้ำเรำไม่ได้ท�ำหรือเห็นคุณค่ำ
จริง ๆ  แล้ว เวลำไปพูดก็ไม่มีพลัง  เป็นประสบกำรณ์ที่แตกต่ำง  อยู่ที่บ้ำนเรำท�ำสวน  
เป็นชำวนำ  แต่พอไปพูด  เรำจะพูดอย่ำงไรให้คนเข้ำใจสิ่งที่เรำท�ำ  ตอนอยู่ที่สวนเรำก็
พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจตัวเองด้วย ท�ำควำมเข้ำใจควำมคิด ท�ำควำมเข้ำใจสิ่งที่เรำท�ำ 
ว่ำมีควำมหมำยกับชีวิตของเรำมำกแค่ไหน อย่ำงไร  ถ้ำพร้อมเข้ำใจไม่ช้ด กำรสื่อสำร 
มันก็จะอึน ๆ  ไม่ชัดเหมือนกัน  เป็นโจทย์ที่ท�ำให้เรำใคร่ครวญทุก ๆ  วัน
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• ตอนพูดที่ศิริรำช มีนักศึกษำแพทย์ชวนถกว่ำ ควำมรู้ก็ส�ำคัญ เรำอยู่โดยที่ไม่มี 
ควำมรู้ไม่ได้  พร้อมก็เก็บมำคิด จนมำถึงวันนี้พร้อมรู้สึกว่ำ ใช่ ควำมรู้ส�ำคัญ  แต่กำร 
ที่เรำได้รู้จักตัวเองก่อน มันส�ำคัญกว่ำ  พอมำถึงตอนนี้ มันคุ้มค่ำตรงที่มันท�ำให้เรำเจอ 
ประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงจำกในระบบทั่วไป  เรำรู้จักตัวเองมำกขึ้น มีวุฒิภำวะบำงอย่ำง 
เพิ่ม ไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้จะไปทำงไหน ไม่ใช่เด็กที่ตัดสินใจเพรำะกลัวกระแส กลัวควำมคิด 
ของคนอื่นมำตัดสิน  ถ้ำเรำจะตัดสินใจท�ำอะไรบำงอย่ำงในอนำคต  มันจะขึ้นอยู่กับ 
ตัวเรำเองและวุฒิภำวะที่เรำได้รับมำจำกประสบกำรณ์หลำยอย่ำง  พร้อมคิดว่ำควำมรู้ 
ส�ำคัญ และนับต่อจำกนี้พร้อมก็จะสะสมควำมรู้แล้ว  ไม่ใช่ว่ำพร้อมจะไม่เรียนต่อเลย  
แต่ตัวเองต้องชัดก่อน รู้ว่ำต้องเรียงล�ำดับอะไรก่อน ต้องรู้จริง ๆ  ว่ำมำจำกตัวเรำ หรือ 
ควำมกลัว หรือกระแส  ถ้ำเรำไม่แน่ใจจริง ๆ  เรำก็หยุดพักก่อน มำเจอประสบกำรณ์ใหม ่ๆ  
มำหำตัวเองก่อน  พอเรำชัดแล้ว เรำค่อยกลับไปก็ได้ มันก็มีพลังที่แตกต่ำงกันกว่ำเดิม   
ตอนนี้เรำแค่ 21  เรำรู้สึกว่ำ 19-20-21 เป็นช่วงเวลำที่มีพลังและเรำสำมำรถใช้ชีวิต 
ฟรีสไตล์ได้มำกกว่ำกำรอยู่ในกรอบ  ถ้ำสุดท้ำยแล้วมันไม่โอเค เรำค่อยกลับไปอยู่ในกรอบ 
ตอน 25-26 ก็ยังไม่สำยเกินไป

• ไม่ใช่ว่ำคนอื่นต้องเหมือนพร้อมเท่ำนั้น  ไม่ใช่ว่ำพร้อมออกมำเพื่อสร้ำงกระแสใหม่นะ 
แต่เพรำะมันเกี่ยวกับชีวิตพร้อมเอง ไม่เกี่ยวกับคนอื่น  ไม่ใช่ว่ำฉันเดินมำทำงนี้แล้ว 
ทุกคนต้องเดินตำมมำ  มันต้องแล้วแต่ชีวิตของเขำ เพรำะเขำเป็นคนก�ำหนดชีวิตตัวเอง   

ภำพ : กฤษณำ ภำษยะวรรณ์
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ชีวิตของแต่ละคนมีควำมโดดเด่น มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตั้งแต่เกิดจนตำย   
ดังนั้นไม่มีอะไรส�ำเร็จรูป ต้องค้นหำเอง

มีรากในตัวเอง
• กำรที่พร้อมได้อยู่กับธรรมชำติ อยู่ในสวน ได้จับดินจับทรำยตลอดเวลำ ได้ปลูกต้นไม้  
มีฐำนที่ติดกับธรรมชำติ มันท�ำให้รู้สึกว่ำมีรำกในตัวเอง  กลำยเป็นว่ำพอเรำไปเจอใคร  
เรำไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เขำเป็น  เพรำะเรำรู้สึกชัดในสิ่งที่เรำเป็นแล้ว  พอเรำไปเห็นเพื่อน 
ที่เรียนมหำวิทยำลัย เรำก็เข้ำใจว่ำที่เรำเคยเห็นเขำโพสต์ในเฟซบุ๊กด ีๆ  งำม ๆ  สวย ๆ  มัน 
ไม่ใช่เสมอไป  เขำก็มีควำมทุกข์เหมือนกัน บำงทีเขำก็หำตัวเองไม่เจอ แต่ก็เรียนจะจบ 
แล้ว ต้องมำเครียดว่ำต้องท�ำงำนแล้ว แต่ยังไม่มีเวลำให้กำรรู้จักตัวเองเลย  เรำเห็น 
ว่ำเขำก็มีภำวะเหมือนเรำ คือสับสน เป็นทุกข์ หำทำงออกไม่เจอ แต่เรำจัดกำรตัวเอง 
ได้มำกขึ้น  มันก็เลยท�ำให้ไม่หวั่นไหวไปกับกำรได้เจอเพื่อน กลำยเป็นเรื่องที่ดีไป ควำม 
สัมพันธ์เก่ำ ๆ  ก็กลับมำ

• ชีวิตตอนนี้ไม่ได้ท�ำอะไรเป็นพิเศษ ไม่ได้เรียนต่อมหำวิทยำลัย ไม่ได้ศึกษำหำควำมรู้ 
เป็นพิเศษ แต่ศึกษำตัวเอง ดูเข้ำมำในตัวเอง  ลองจินตนำกำรว่ำมีดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่ 
ในตัวเรำ เป็นดอกไม้ที่มีควำมงดงำมอยู่แล้ว ไม่ต้องมีกรอบไม่ต้องบอกว่ำเรำเรียนที่ไหน  
ไม่มีปริญญำ  ทุกอย่ำงเป็นแค่เครื่องประดับ  ดอกไม้อยู่ข้ำงในเรำและรอวันที่จะเบ่งบำน 
ตอนนี้พร้อมเป็นแค่คนดูแลที่จะท�ำให้ดอกไม้ที่ก�ำลังเบ่งบำนนี้ มีคุณค่ำ มีควำมภำคภูมิใจ 
ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องประดับอะไรมำทดแทน

Tips
พร้อมพยำยำมจะมีสติมำกที่สุดในกำรตั้งเจตนำรมณ์ในกำรท�ำอะไรทุก ๆ  อย่ำง  ถ้ำคนเรำ 

มีเส้นทำงเดินเหมือนกัน แต่ตั้งเจตนำรมณ์ไม่เหมือนกัน มันก็ได้อะไรไม่เหมือนกัน  เหมือนกับเรำ 
เข้ำไปในห้องที่มีของเป็นพัน ๆ  ชิ้น  ถ้ำพร้อมอยำกหำกระดิ่ง ส่วนอีกคนอยำกหำหม้อ  พอเข้ำไป 
ในห้องเรำก็จะมองหำสิ่งที่ไม่เหมือนกัน จะเจอของคนละแบบ เพรำะเรำตั้งเป้ำคนละแบบ  ถ้ำเรำ 
ตั้งเจตนำรมณ์ดี ๆ  มันก็จะได้สิ่งด ีๆ  ขึ้นมำจริง ๆ  เหมือนฟ้ำประทำนมำ แต่ที่จริงไม่ใช่ เพรำะเรำ 
ตั้งใจหำต่ำงหำก
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ค�ำว่ำ collective จึงต้องถูกตั้งสมมุติฐำน ถูกท้ำทำยด้วย 
เหตุกำรณ์ว่ำ สมมุติฐำนที่ตั้งมำมันจริงหรือเปล่ำ  ผมว่ำ 
มันอยู่ในช่วงกระบวนกำรของกำรพิสูจน์ค�ำ และอยู่ใน 
ช่วงที่ทุกคนช่วยกันค้นหำควำมหมำยและมำช่วยเติมกัน  
ซึ่งมันอำจจะผิดไปจำกนิยำมแรกที่คนตั้งค�ำว่ำ collective 
มำเลยก็ได้  แต่เมื่อเรำช่วยกันหำควำมหมำยและช่วยกัน 
นิยำมค�ำว่ำ collective ขึ้นมำใหม่ ถึงจุดหนึ่งมันก็จะ 
กลมกล่อมในตัวของมันเอง 
เพียร เพลินบรรณกิจ





เพียร
เพลินบรรณกิจ

ผู้ช่วยวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 
(HITAP – Health Intervention and Technology

Assessment Program)

เพียร เพลินบรรณกิจ เป็นบัณฑิตจำกคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ที่เลือกเรียนด้ำน 
กำรดูแลผู้ป่วยในโรงพยำบำล (pharmaceutical care) และสมัครเขำ้ท�ำงำนกับ HITAP (Health 
Intervention and Technology Assessment Program) ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�ำงำนด้ำนกำรประเมิน 
เทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ ผลิตงำนวิจัยควำมคุ้มค่ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ 
“ในชัว่โมงท�ำงำนทีเ่ท่ำกนั จะส่งผลกระทบเชงิบวกกบัสงัคมได้มำกกว่ำ” และ “กระบวนกำรหำค�ำตอบ 
บำงอย่ำงจะท�ำให้ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพได้อย่ำงเท่ำเทียมมำกขึ้น”

เพรำะท�ำงำนกิจกรรมตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษำและเคยเป็นเลขำธิกำรสหพันธ์นิสิตนักศึกษำ 
คณะเภสชัศำสตร์แห่งประเทศไทย เพยีรได้มโีอกำสท�ำงำนร่วมกบัผูใ้หญ่หลำยท่ำน ซึง่ช่วยเปิดมมุมอง 
ต่อโลกให้เขำได้เห็นถึงควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนสำธำรณสุข และกำรอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม 
อันเป็นพื้นฐำนกำรตัดสินใจใช้ชีวิตในปัจจุบัน

เพยีรสนใจเศรษฐศำสตร์ตัง้แต่เรยีนชัน้มธัยมฯ เศรษฐศำสตร์ทำงสขุภำพจงึเป็นสิง่ทีเ่ขำสนใจ 
หำกแต่ขยำยพื้นที่ควำมสนใจให้มีขนำดใหญ่ขึ้น เด็กหนุ่มอำยุ 24 ผู้นี้เห็นว่ำงำนด้ำนนโยบำยจะ 
ส่งผลต่อคนจ�ำนวนมำก ในขณะเดียวกันวิถีของธุรกิจก็เป็นผู้เล่นหลักในเทรนด์ของโลก ทั้งยังเป็น 
องค์กรที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดไม่ว่ำสถำนกำรณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร เพียรจึงสนใจเรียนรู้กำรน�ำ 
วิธีคิดในองค์กรธุรกิจมำประยุกต์ใช้กับงำนในองค์กรลักษณะอื่น ๆ

ปัจจบุนัเพยีรเป็นผูช่้วยนกัวจิยั โครงกำรประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบำยด้ำนสขุภำพ (HITAP - 
Health Intervention and Technology Assessment Program) ซึ่งเป็นหน่วยงำนวิจัยด้ำน 
นโยบำยสำธำรณสขุและกำรผลกัดนัเชงินโยบำย  นอกเหนอืจำกกำรงำน เขำยงัเป็นหนึง่ในกลุม่เดก็ 
รุ่นใหม่ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “Young CL” (Young Collective Leadership) ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรพบปะ 
แลกเปลีย่นในเวทขีองโครงกำรผูน้�ำแห่งอนำคตและให้ควำมส�ำคญัแก่กำรเชือ่มร้อยคนท�ำงำนเพือ่กำร 
เปลีย่นแปลงทีม่ำจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เข้ำด้วยกนั และเป็นหนึง่ในผูร่้วมขบัเคลือ่นแนวคดิกำรจดักำร 
พื้นที่สำธำรณะแบบประชำชนมีส่วนร่วมในกรณีมักกะสันด้วย
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จากสวนโมกข์สู่นักกิจกรรม
• เรื่องที่ท�ำให้เรำเป็นอย่ำงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสมัยเด็ก ๆ  ที่บ้ำนเรำไม่ได้ร�่ำรวยอะไร  
และอำกงของเรำเข้ำโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยอนำถำ  เรำคิดว่ำยำมเจ็บป่วย ถ้ำเรำ
สำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำที่ดีขึ้นก็น่ำจะดี แม้จะไม่มีทำงเหมือนกัน 100% ระหว่ำงคนที่ 
จ่ำยเงินมำกกับจ่ำยเงินน้อย
 

• ตอนเรียนปี 2 อำยุ 19-20 ผมกับน้องชำยนั่งรถไฟไปสวนโมกข์ที่ไชยำ  เรำตั้งใจว่ำ 
จะไม่ใช้อปุกรณ์สือ่สำร มแีค่กล้องหนึง่ตวักบัหนงัสอืท่ำนพทุธทำส  ผมเป็นคนกรงุเทพฯ  
ไปถึงแล้วไม่รู้ว่ำจะอยู่ได้หรือเปล่ำ  ได้กุญแจห้องพักมำ พอเปิดประตูเข้ำไปตกใจเลย   
ในห้องมีเตียงไม้สองเตียง มีหมอนไม้สองอัน ไม่มีปลั๊กไฟ มีไฟหนึ่งดวงที่เปิดตอน  
4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม และมีเทียนกับไม้ขีดให้  เรำไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ  ทั้งสิ้น  เรำไม่รู้ 
จะท�ำอะไรเพรำะเรำไปพักเฉย ๆ  ไม่ได้ไปคอร์สปฏิบัติธรรม แต่เรำเคยอ่ำนจำกหนังสือ 
ท่ำนพุทธทำสว่ำ เวลำไปสวนโมกข์ให้ฟังเสียงก้อนหินคุยกัน ใบไม้คุยกัน ท�ำให้เรำ 
รู้สึกว่ำมันหมำยถึงกำรคุยกับตัวเองในสถำนที่ที่สงบเพียงพอและมีปัจจัยรบกวนน้อย   
นอนอยู่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้คิดทบทวนว่ำ ที่เรำเกิดมำทั้งชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นมำบ้ำง แล้วเรำ 
จัดกำรกับมันอย่ำงไร แล้วทำงจำกนี้ไป เรำต้องเจออะไรบ้ำง
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• อีกหนหนึ่งผมได้คุยกับพระรูปหนึ่งตอนหลบฝน  ท่ำนถำมว่ำเรียนอะไร  เรำตอบว่ำ 
เรียนเภสัชฯ  ท่ำนบอกว่ำเรียนเภสัชฯ ก็ดีนะ เปิดร้ำนยำแล้วไม่ต้องอยู่  ภำษำเภสัชฯ  
เขำเรียกว่ำ “แขวนป้ำย”  เรำรู้สึกว่ำพระรูปนี้มำท้ำทำยเรำ  เรำก็พยำยำมแก้ว่ำไม่ได้ 
หรอก ต้องเห็นประโยชน์ของผู้ป่วย  ท่ำนบอกว่ำโยมมองได้อย่ำงนี้  อีก 10 ปี 
มีลูกเมีย จะเห็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ำ  ถ้ำมีปัจจัยอื่น จะสำมำรถรักษำควำมตั้งใจนี้ 
เอำไว้ได้ไหม  ตอนนั้นเข้ำใจแล้วว่ำที่ถูกท้ำทำยนี้มีประเด็นอยู่  พระท่ำนเล่ำว่ำ  
ดูอย่ำงท่ำนพุทธทำส เวลำอยู่ อยู่ในส่วนที่ต�่ำที่สุดคือนอนติดกับดิน เปิดหน้ำต่ำงโล่ง   
ท่ำนถำมว่ำถ้ำเป็นนำยกรัฐมนตรีหรือ ส.ส. จะกล้ำมำนอนอย่ำงนี้หรือเปล่ำ  แต่ท่ำน 
พุทธทำสกระท�ำอย่ำงสูงที่สุด  เรำรู้สึกว่ำอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ส�ำคัญในชีวิต  เรำอำจ 
ไม่ต้องกำรอะไรในชีวิตมำก แต่กำรอยู่อย่ำงมีควำมหมำย มีคุณค่ำ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ 
ส�ำหรับกำรด�ำรงอยู่  

• หลังจำกนั้นอีกวันหนึ่ง ผมกับน้องชำยเดินขึ้นเขำด้ำนหลังสวนโมกข์  ด้วยควำมที่ 
ร่ำงกำยเรำไม่ฟิต พอเดินไปครึ่งทำงเรำก็บอกน้องว่ำขี้เกียจขึ้นแล้ว  น้องบอกว่ำขอยืม 
กล้องหน่อย เดี๋ยวขึ้นไปถ่ำยรูปมำให้ดู แล้วทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวตรงนั้น  ปรำกฏว่ำ 
พอผมอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกกลัวมำก ทั้งที่ไม่รู้ว่ำกลัวอะไร  จะมีอะไรโผล่มำหรือเปล่ำ   
แต่พอกลัวถึงจุดหนึ่ง มันจะเริ่มนิ่งและไม่เห็นอะไร  รู้สึกว่ำควำมกลัวทั้งมวลของมนุษย์ 
มันเกิดจำกสิ่งที่เรำปรุงแต่งขึ้นมำ เกิดจำกกำรคิดไปเอง  มันอำจไม่มีอยู่จริง แต่เรำ 
ปั้นเป็นตัวเป็นตนให้มันมีอยู่แล้วมำหลอกมำหลอนเรำได้  เลยเป็นสองเรื่องส�ำคัญที่ได้ 
จำกสวนโมกข์ฯ คือเรื่องควำมกลัว กับเรื่องใช้ทรัพยำกรให้น้อย แต่ท�ำประโยชน์ให้มำก

• พอกลับจำกสวนโมกข์ แก่นส�ำคัญที่เรียนรู้มำก็ยังอยู่กับเรำ เลยท�ำให้เป็นเด็กที่ 
ท�ำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงปี 2 จำกกิจกรรมเล็ก ๆ  ที่เป็นคนจัดงำนบ้ำง เป็นพิธีกรบ้ำง   
จนช่วงปี 4 ผมท�ำงำนเป็นเลขำธกิำรสหพนัธ์นสิตินกัศกึษำเภสชัศำสตร์แห่งประเทศไทย  
(สนภท.) ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันของนักศึกษำที่เรียนเภสัชฯ ทั่วประเทศ  เรำเป็นคน 
ช่วยประสำนงำนแต่ละมหำวิทยำลัย คอยดูแลควำมเป็นองค์รวมและจัดกิจกรรม ฯลฯ   
ในช่วงนี้เรำได้ท�ำงำนสัมมนำโต๊ะเดียวกับคุณหมอมงคล ณ สงขลำ คุณหมอวิชัย  
โชควิวัฒน ได้ร่วมเวทีสัมมนำกับคุณภัทระ ค�ำพิทักษ์  ผศ. ภญ. ส�ำลี ใจดี   
ผศ. ภญ. ดร. นิยดำ เกียรติยิ่งอังศุลี จึงท�ำให้ได้เห็นภำพกว้ำงขึ้นในมุมสำธำรณสุขว่ำ  
สังคมมีควำมเหลื่อมล�้ำ มีควำมไม่เท่ำเทียม มีกำรไม่เข้ำถึงบำงอย่ำงอยู่  จุดนั้นเป็น 
จุดที่ได้เห็นว่ำมีคนที่ท�ำงำนเพื่อคนอื่น โดยใช้ทรัพยำกรน้อยมำกในกำรดูแลตัวเอง  
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แต่ท�ำงำนที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลำ ไม่ได้มีมุมของผลประโยชน์อย่ำงเดียว ทั้งหมดเป็น 
พื้นฐำนที่หนุนน�ำให้เรำเป็นเรำในทุกวันนี้

• ในระนำบของเพื่อนที่ท�ำงำนด้วยกัน  เรำได้เรียนรู้จำกเพื่อนร่วมงำนเยอะ แต่ละ 
มหำวิทยำลัยก็มีบุคลิกที่แตกต่ำงกัน เรียนรู้วิธีท�ำงำนร่วมกัน  กิจกรรมนักศึกษำดีอยู่ 
อย่ำงหนึ่งคือเป็นกำรท�ำงำนอย่ำงไม่มีอ�ำนำจ เพรำะเรำสั่งใครไม่ได้เลย  ถ้ำเขำไม่ท�ำ 
ก็ไม่รู้จะท�ำอย่ำงไร  และกำรประชุมก็สัญจรไปแต่ละจังหวัด  เรำได้เรียนรู้กำรท�ำงำน 
โดยที่ไม่ต้องใช้อ�ำนำจด้วยกำรคุยกัน ซึ่งเป็นกระบวนกำรระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์   
ผมเชื่อว่ำถ้ำเรำเชื่อมควำมเป็นมนุษย์เข้ำกันได้ งำนก็เกิดขึ้นได้  เรำไม่ได้ท�ำงำนกัน 
อย่ำงเดียว แต่ว่ำเรำดูแลคนท�ำงำนด้วย คุยกันเรื่องส่วนตัวด้วย เช่น ช่วงนี้จะสอบ  
หรือใครอกหัก  คนเรำ ถ้ำงำนต่องำน งำนจบก็คือจบ  แต่ถ้ำเป็นคนต่อคน มันก็ไปได้ 
เรื่อย ๆ   ทุกวันนี้เพื่อนที่ท�ำงำนด้วยกันก็ยังสนิทกัน รักใคร่กันดี  ยังเติบโตมำด้วยกัน  
ยังห่วงใยกันว่ำชีวิตช่วงนี้เป็นอย่ำงไรบ้ำง ว่ำงก็นัดเจอกัน  

• ผมมีทัศนคติอยู่อย่ำงหนึ่งว่ำ คนเรำท�ำงำนด้วยกัน ท�ำงำนไม่ส�ำเร็จไม่เป็นไร แต่อย่ำ 
ขัดแย้งกับเขำไปทั่ว อย่ำรังแกใคร  ถึงงำนส�ำเร็จ แต่ถ้ำคนไม่แฮปปี้ ก็อำจไม่ส�ำเร็จจริง 
ก็ได้  เรำรู้เลยว่ำปัญหำแรก ๆ  ที่ต้องเกิดขึ้นคือปัญหำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเวลำ   
คือต้องเรียนด้วย ต้องออกมำท�ำกิจกรรมด้วย  แต่ส่วนตัวผมเชื่อเรื่องกำรเรียนรู้มำกกว่ำ 
กำรเรียน  กำรเรียนรู้มันเกิดนอกห้องเรียนที่เป็นโลกกว้ำงซึ่งสอนอะไรเรำมำก  กำรเรียน 
ในต�ำรำเป็นเรือ่งจ�ำเป็น  ถ้ำเป็นเภสชักรแล้วคณุไม่รูเ้รือ่งยำ คณุจะเป็นเภสชักรได้อย่ำงไร   
แต่ตอนนั้นก็เชื่อว่ำถ้ำไม่เข้ำห้องเรียนบำงครั้ง แล้วไปเรียนเอำทีหลังก็รู้เหมือนกัน ซึ่งอำจ 
จะไม่จริง แต่ไม่เป็นไร  เรำเลือกประสบกำรณ์นอกห้องเรียนด้วย  

ออกค่าย ลงชุมชน
• กำรเลือกท�ำกิจกรรมหรือมีประสบกำรณ์นอกห้องเรียนท�ำให้เรำเห็นมุมมองของคน 
ในสังคม เช่น กำรลงค่ำยท�ำให้ได้เห็นชุมชน ได้เห็นมุมมองต่อยำที่ไม่ใช่ในมิติของ 
กำรรักษำอย่ำงเดียว เพรำะยำเป็นเรื่องของควำมเชื่อและเป็นเรื่องของศรัทธำด้วย   
บำงทีเม็ดแป้งอย่ำงเดียวที่เป็นยำหลอก (placebo) กลับกินแล้วรักษำหำย หรือยำเม็ด 
ชนิดเดียวกัน คนหนึ่งบอกให้กิน กับอีกคนหนึ่งบอก มันก็ให้ผลต่ำงกัน และในยำหนึ่งเม็ด 
ก็ยังมีมิติของควำมเหลื่อมล�้ำในกำรรักษำอยู่ด้วย
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• ผมได้ไปออกค่ำยที่หมู่บ้ำนหนองแกหนองโน อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ มีเรื่องยำชุดเป็น 
ประเด็นใหญ่  เพรำะชำวบ้ำนท�ำไร่อ้อย ท�ำแล้วปวด พอปวดก็กินยำชุด วันรุ่งขึ้นหำย  
มันก็เป็นเหตุเป็นผลส�ำหรับเขำ ไม่ถือว่ำเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตหรือเป็นอันตรำย  เรำเข้ำไป 
ท�ำควำมเข้ำใจกับชำวบ้ำนว่ำ ในระยะยำวยำชุดไม่ดีอย่ำงไร  เรำคุยกับผู้ใหญ่บ้ำน คุยกับ 
โรงพยำบำลประจ�ำอ�ำเภอว่ำจะช่วยชำวบ้ำนอย่ำงไรให้เห็นถึงพิษภัยของยำชุด  เรำน�ำเสนอ
ทำงเลือกอื่นได้บ้ำงไหม  โชคดีตรงที่หมู่บ้ำนนั้นทุกบ้ำนปลูกไพล  เรำกลับมำขอควำมรู้ 
อำจำรย์ว่ำจะท�ำน�้ำมันไพลอย่ำงไร แล้วกลับไปสอนให้ชำวบ้ำนท�ำน�้ำมันไพลถูนวดกันเอง  
ซึ่งช่วยบรรเทำได้ระดับหนึ่ง  แต่ถ้ำถำมว่ำเรำจะห้ำมยำชุดได้ 100% ไหม ก็เป็นสิทธิ์ 
ของเขำ แต่เรำน�ำเสนอทำงเลือกให้เขำ และน�้ำมันไพลยังเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เขำ 
เอำออกมำขำยได้ด้วย  น�้ำมันไพลจึงไม่ได้แก้ไขปัญหำในมิติของกำรบรรเทำปวดอย่ำงเดียว 
แต่ยังมีเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องควำมร่วมมือร่วมใจในชุมชน  ทุกคนมำพร้อมกันเพื่อท�ำ 
น�้ำมันไพล ได้เรียนรู้ว่ำจะขำยอย่ำงไร ที่ไหน จะติดสติกเกอร์อย่ำงไร  จำกปัญหำจุดเดียว  
ท�ำให้ชำวบ้ำนได้เรียนรู้หลำยส่วน จนเรำลืมไปเลยว่ำปัญหำเบื้องต้นมำจำกยำชุดแก้ปวด   
นอกจำกนี้เรำสอนเรื่องกำรใช้ยำ เก็บ 
ยำอย่ำงไร เพรำะผู้ป่วยมักไม่รู้และ 
เก็บยำไว้บนตู้เย็นหรือใกล้ตู้เย็น  
ซึ่งร้อนและท�ำให้ยำเสื่อม  หรือดูวัน 
หมดอำยุยำไม่เป็น ไม่รู้ว่ำยำก่อน 
อำหำรหลังอำหำรต้องกินอย่ำงไร   
เรำก็ท�ำควำมเข้ำใจเรื่องยำที่ทั่วไทย 
ใช้กัน คือยำเบำหวำน ควำมดัน ไขมัน  
ว่ำกินแล้วมีผลข้ำงเคียงอย่ำงไร กิน 
ดีกว่ำไม่กินอย่ำงไร

• ชำวบ้ำนยังมีปัญหำรับยำไม่ต่อเนื่อง 
และถ้ำเรำอยู่แต่ในโรงพยำบำล ถ้ำ 
ผู้ป่วยไม่มำรับยำ คุมค่ำน�้ำตำลไม่ได้  
หรือคุมค่ำควำมดันไม่ได้ เรำก็ต่อว่ำเขำ 
แต่พอเรำไปออกค่ำย เรำก็เรียนรู้ว่ำ 
ที่เขำไม่ไปรับยำเป็นเพรำะอะไร  เช่น  
เขำท�ำงำนวันต่อวัน ค่ำแรงวันละ 300  
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บำท  กำรไปรับยำ 1 วันหมำยควำมว่ำเงินเขำหำยไป 300 บำท บวกค่ำรถ ค่ำเสียเวลำ 
โน่นนี่  เงิน 300 อยู่ในเมืองหลวงอำจจะอยู่ได้สักวันสองวัน แต่ในต่ำงจังหวัดอยู่ได้ 
เกือบอำทิตย์  ถ้ำเงินนี้หำยไป ลูกจะกินอะไร  ครอบครัวจะอยู่อย่ำงไร  หรือเรำเจอยำย 
คนหนึ่งที่คุมน�้ำตำลไม่ได้เลย  เรำถำมว่ำท�ำไมคุมน�้ำตำลไม่ได้  ยำยบอกว่ำทุกครั้งที่กลับ 
มำจำกโรงพยำบำลก็ท�ำอำหำรจืด ๆ  เพื่อคุมน�้ำตำล  ปรำกฏว่ำถูกคนในบ้ำนต่อว่ำว่ำ 
ท�ำไมท�ำอำหำรรสนี้ ก็ต้องกลับมำท�ำหวำนเหมือนเดิม  สิ่งที่เรำเห็นในโรงพยำบำลจึง 
มีหลำยมิติที่ซ้อนทับหรือเป็นปัญหำของคนไข้ที่เรำไม่เคยรู้ ไม่สนใจ  พอเรำท�ำกิจกรรม  
ท�ำให้เรำเรียนรู้ควำมเป็นมนุษย์ในบริบทชีวิตจริงมำกขึ้น ท�ำให้เรำเข้ำใจคนอื่นมำกขึ้น  
และเข้ำใจตัวเรำเองด้วยว่ำ เรำไม่ควรต่อว่ำเขำอย่ำงนี้  ถ้ำเรำอยู่ในสภำวะแบบนี้ เรำก็ 
ท�ำแบบนี้เหมือนกัน  บำงทีทำงเลือกในชีวิตอำจจะมีไม่มำก  

• สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดคือกระบวนกำรระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์  เรำใช้ควำมสัมพันธ์ 
เป็นตัวเดินเรื่องหลัก  นักศึกษำที่เข้ำไปก็ฝำกตัวเป็นลูกของบ้ำนนั้น เรียกว่ำ “พ่อฮักลูกฮัก” 
หรือ “แม่ฮักลูกฮัก” ให้ชำวบ้ำนสนิทใจว่ำเรำเป็นลูก เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขำยอมเปิดเผย  
เหมือนคุยกับลูก  เรำท�ำค่ำยที่เดิมมำ 2-3 ปี ชำวบ้ำนก็ผูกพันกับเรำ ยอมบอกปัญหำ 
กับเรำมำกขึ้น  เมื่อไรก็ตำมที่คนไว้ใจกัน เขำก็กล้ำให้ข้อมูล  ไปปีแรกเขำอำจไม่กล้ำพูด 
เรื่องนี้  พอไปปีที่ 2 เขำเห็นว่ำเรำโอเค มำแล้วช่วยเหลือได้เยอะ แลกเบอร์โทรศัพท์กัน 
ก็ยังติดต่อกันอยู่บ้ำง  ผมคิดว่ำอันนี้เป็นกุญแจควำมส�ำเร็จอย่ำงหนึ่งในกำรท�ำงำนกับชุมชน 
เขำไว้ใจเรำ เพรำะเรำเป็นนักศึกษำ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่แล้ว ไม่มีวำระซ่อนเร้นว่ำ 
เรำจะต้องได้คะแนนเสียง  เรำท�ำเสร็จจบก็ประเมินผล  เขำวิน เรำวิน  ชุมชนวินในเรื่อง 
งำนเรื่องทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อชำวบ้ำนเปลี่ยนแปลงไป  นักศึกษำวินในเรื่องได้เห็น 
ชุมชนอย่ำงที่ไม่เคยเห็น วินในเชิงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
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• ผมคิดว่ำมนุษย์ไม่ต้องกำรถูกกดขี่  เมื่อไรก็ตำมที่มนุษย์รู้สึกถูกกดขี่จะมีแรงต้ำน   
เมื่อไรที่เรำลงไปในลักษณะที่เขำเป็นครูคนหนึ่งที่เรำไปเรียนรู้ด้วย และเรำก็มีดีเพียงพอ 
ที่จะให้อะไรเขำ  เรำก็เป็นพำร์ตเนอร์ซึ่งกันและกัน  ผมเชื่อเลยว่ำไม่มีใครไม่ได้เรียนรู้ 
กลับมำ  มันปรำศจำกควำมรู้สึกถูกกดขี่หรือควำมรู้สึกอยู่กันคนละระนำบ  ฝ่ำยหนึ่ง 
เป็นคนรวย ฝ่ำยหนึ่งเป็นคนจน  ฝ่ำยหนึ่งเป็นคนเรียนหนังสือ ฝ่ำยหนึ่งไม่ได้เรียน 
หนังสือ  เรื่องเหล่ำนี้อำจจะมีอยู่จริง แต่มันไม่มีอยู่ช่วงที่เรำท�ำงำน  ชำวบ้ำนเขำฟังเรำ 
ในฐำนะที่เป็นลูกฮัก ในฐำนะที่เรำเป็นลูกเป็นหลำนและให้ข้อมูลพ่อแม่  เขำไม่ได้ฟังเรำ 
ในฐำนะที่เป็นนักศึกษำเภสัชฯ

• กรณีของคุณยำยที่น�้ำตำลไม่ยอมลด เรำก็คุยกับคนในบ้ำนให้เข้ำใจสถำนะของคุณยำย 
ว่ำ ไม่ใช่เลือดหวำนอย่ำงเดียว แต่มีโอกำสเกิดโรคแทรกซ้อนอย่ำงไรบ้ำง  พอเขำไม่เข้ำใจ 
บริบทว่ำน�้ำตำลสูงอันตรำยอย่ำงไร เขำก็ต�ำหนิยำย  พอเขำเข้ำใจบริบทกันและกัน 
มำกขึ้น เขำก็ยอมรับได้  แต่ถำมว่ำมันเปลี่ยนพฤติกรรมไป 100% เลยไหม ก็ไม่ แต่เขำ 
ได้ข้อมูล มีกำรปรับเปลี่ยนไปในทำงที่ดีขึ้นนิดหน่อย เรำก็พอใจ

จัดการกับความขัดแย้ง
• ผมเป็นปุถุชนธรรมดำที่พยำยำมให้กำรแสดงอำรมณ์ของเรำไม่ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน 
มำก  ถ้ำเรำโกรธ เรำไม่พูดดีไหม หรือถ้ำพูดเรำจะพูดกับใครที่จะไม่เอำควำมโกรธ 
ของเรำไปขยำยให้ใหญ่กว่ำเดิมเยอะ หรือเรำจะแค่บ่นให้คนที่เรำไว้ใจ เพื่อนสนิท หรือ 
กัลยำณมิตรฟัง  ผมว่ำมนุษย์เรำมีโหมดที่อำรมณ์รุนแรงบ้ำง ใส่ไข่บ้ำงเวลำเล่ำเรื่อง  
แต่เรำต้องดูว่ำจะท�ำอย่ำงไรไม่ให้อำรมณ์ของเรำกระทบกับภำพใหญ่ทั้งหมด จนท�ำให้ 
งำนใหญ่เดินต่อไปไม่ได้  ถ้ำเรำจะขัดหรือโพล่งอะไรขึ้นมำ ก็ควรเป็นไปด้วยควำมละมุน 
ละม่อม หรือเสนอแต่เนื้อหำว่ำเรำคิดต่ำงแบบนี้  อำรมณ์ก็เก็บไว้ก่อน หรือแสดงออกใน 
ที่รโหฐำนหน่อย  ผมเชื่อว่ำถ้ำเรำถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน มันจะไปต่อได้ แต่ไม่ได้หมำยควำม 
ว่ำทุกคนต้องเห็นเหมือนกันหมด  ถ้ำทุกคนเห็นเหมือนกันหมด มันไม่มีเสน่ห์ในกำรใช้ชีวิต 
หรือกำรด�ำเนินไปของสังคม 

• ถ้ำเรำขึ้นมำน�ำ สิ่งที่เรำต้องท�ำคืออย่ำด่ำว่ำใครในที่แจ้ง  ถ้ำชมใครให้ชมออกไมค์ใน 
วงกว้ำงว่ำเรำซำบซึ้ง  เรำมองเห็นสิ่งที่เขำท�ำ แต่ถ้ำเรำไม่พอใจ ก็ต้องวงเล็กหรือเรียก 
คุยกันส่วนตัวว่ำคิดอย่ำงไร ท�ำไมท�ำแบบนี้  เรำไม่พยำยำมทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ไปพร้อมกัน 
ทั้งทีม  มีปัญหำไม่พอใจกันก็ต้องคุยกันบ้ำง  แต่อย่ำท�ำให้ใครเสียหน้ำ เพรำะถ้ำเขำรู้สึก 
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เสียหน้ำ ถึงเรื่องจบไปแล้ว เขำก็ไม่จบกับเรำ แต่ก่อนผมเป็นคนชอบเถียง โดยเฉพำะ 
ถ้ำเรำรู้ว่ำเรำถูก  แต่พอท�ำงำนเยอะ ๆ  แล้วเรำเรียนรู้ระหว่ำงทำงว่ำเรำเถียงชนะแล้ว 
ได้อะไร  ถ้ำเรำชนะแล้วต้องมีคนแพ้ใช่ไหม หรือถ้ำเรำแพ้ เรำก็รู้สึกไม่ดี  พอเรียนรู้ 
ไปเรื่อย ๆ  แล้วรู้สึกว่ำมันไม่ใช่หนทำงที่ท�ำให้งำนประสบควำมส�ำเร็จได้  บำงทีถึงจุดหนึ่ง 
ที่เรำท�ำอะไรไม่ดี แต่เรำจะท�ำสิ่งที่ดีต่อไป เรำก็ต้องรู้จักให้อภัยคนอื่น และให้อภัยตัวเอง 
ได้ด้วย  บำงครั้งก็เกิดจำกควำมไม่รู้  ถ้ำมันผิดพลำดครั้งหนึ่งแล้ว เรำจะไม่ท�ำมันอีก   
ให้ทุกครั้งมีบทเรียนชีวิตอยู่ตลอด  ไม่ใช่เกิดมำแล้วยอมรับควำมแตกต่ำงได้เลย

• ตอนนี้บำงเรื่องก็ยังเป็นอยู่ คือถ้ำไม่มีสติอยู่กับตัวก็จะเถียงจนชนะ  แต่ถ้ำมีสติ  
เรำจะรู้ว่ำสิ่งที่เรำท�ำอยู่จะน�ำไปสู่อะไร  ถำมว่ำมีใครท�ำได้ 100% ไหม ก็ไม่มีใครท�ำได้   
แต่ถ้ำท�ำได้เป็นส่วนใหญ่เรำก็พอใจ  แต่บำงทีก็ยำกเพรำะเรำต้องทะเลำะกับตัวเองว่ำ 
จะพูดไม่พูด จะท�ำต่อหรือไม่ท�ำต่อ  ควำมยำกกว่ำกำรเอำชนะคนอื่น ๆ  คือเอำชนะ 
ตัวเรำเอง  บำงทีเวลำที่เรำว่ำอะไรใครออกไป กลับบ้ำนแล้วจะรู้สึกว่ำแพ้ที่ไม่สำมำรถ 
ห้ำมไม่ให้ตัวเองพูดออกไปได้  แต่ถ้ำเรำไม่พูดให้เกิดควำมขัดแย้ง เรำเอำชนะตัวเองได้ 
ไม่พูดหรือกระท�ำบำงอย่ำงไป  เรำกลับบ้ำนแล้วรู้สึกชนะ  เรำก็จะพยำยำมท�ำอีก  
ท�ำให้เยอะขึ้นเหมือนเก็บแต้ม แต่จะมีหลุดอีกไหม ก็ยังมีบ้ำง

มองจากหลายแว่น
• ผมได้เข้ำร่วมโครงกำร “เยำวชนภิวัฒน์” ซึ่งจัดโดยนักศึกษำบริหำรกระบวนกำร 
ยุติธรรมระดับสูง รุ่น 16 (บยส. 16)  ซึ่งเป็นหลักสูตรของกระทรวงยุติธรรมที่รวม 
ซีอีโอของบริษัทเอกชน ข้ำรำชกำร นำยทหำรระดับสูง เข้ำมำรวมกัน  เพียรสมัคร 
เข้ำไปท�ำฝ่ำยวิชำกำร  หลังจำกเรำเรียนรู้ในฝั่งเอ็นจีโอ เรำก็มำเรียนรู้กับผู้ใหญ่ใน 
ฝั่งรำชกำรบ้ำง ฝั่งธุรกิจบ้ำง  เป็นควำมโชคดีที่ในชีวิตได้ฟังกระบวนทัศน์หรือทัศนคติ 
ของผู้ใหญ่เยอะ  โครงกำรฯ มีทั้งเลกเชอร์และลงมือปฏิบัติ  สิ่งที่ได้มำคือกำรได้ฟัง 
ซีอีโอบริษัทดัง ๆ  ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ นำยต�ำรวจ ว่ำเขำคิดต่อสังคมอย่ำงไร มีแง่คิด 
อย่ำงไร  คนเรำถ้ำจะท�ำอะไรสักอย่ำง น่ำจะมองได้หลำย ๆ  แว่น  เรื่องเดียวกัน เรำ 
มองในแว่นชำวบ้ำน เอ็นจีโอ ข้ำรำชกำร หรือนักธุรกิจ  กำรเชื่อมร้อยแต่ละภำคส่วน 
ก็น่ำจะท�ำให้เรำรับรู้เรื่องจำกหลำย ๆ  แว่น เช่น ค่ำแรง 300 บำท คนท�ำงำนอำจรู้สึก 
ว่ำดี แต่ภำคธุรกิจมองว่ำส่งผลกระทบต่อต้นทุนอย่ำงไร หรือชำวบ้ำนต้องซื้อของแพง 
ขึ้นอย่ำงไร  เรำคิดว่ำเรำพยำยำมจะมองจำกทุกสำยตำ จะผิดถูกบ้ำงคิดว่ำคงไม่เป็นไร   
แต่เรำจะไม่เอำสำยตำเรำสำยตำเดียวมำตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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• เรำมีควำมเชื่อว่ำในทุกภำคส่วนมีคนดีและมีคนเลวอยู่พร้อมกัน  ถำมว่ำในภำคธุรกิจ 
มีนักธุรกิจที่ดีไหม ก็มี  มีนักธุรกิจที่ไม่ดีไหม ก็มี  เอ็นจีโอที่ดีมีไหม ก็มี  เอ็นจีโอที่ไม่ดี 
มีไหม ก็มี  ถ้ำเรำต้องเลือกเข้ำหำหรือดีลเป็นกำรเป็นงำน หรือเป็นกัลยำณมิตรกัน  
เรำก็เลือกเข้ำหำคนดี  ในวงของผู้เข้ำร่วมโครงกำรผู้น�ำแห่งอนำคตเอง ก็มีนักธุรกิจที่มี 
จิตใจเห็นถึงควำมเป็นเพื่อนมนุษย์ อยำกให้สังคมดีขึ้น  ภำคประชำสังคมที่เข้ำร่วมก็ 
น่ำรัก และผมก็เห็นว่ำเขำคุยกันได้  ระหว่ำงภำคประชำสังคมกับภำคธุรกิจอำจมีทัศนคติ 
บำงอย่ำงที่เด่นขึ้นมำและดูไม่ดี แล้วคนเลยเหมำรวมทั้งหมด  ผมว่ำกำรตัดสินอะไร 
สักอย่ำงเกี่ยวกับคนควรดูเป็นเรื่อง ๆ  ไป  ไม่ใช่ว่ำคนดีจะท�ำเรื่องดีทุกครั้ง หรือคนเลว 
ไม่มีโอกำสท�ำเรื่องดีเลย แต่ถ้ำเรำตัดสินว่ำคนนี้เป็นคนเลว ไม่ว่ำจะท�ำเรื่องอะไรก็เลว   
ถ้ำเป็นอย่ำงนี้คนเลวในสังคมก็ไม่มีโอกำสท�ำดีใช่ไหม  และคนดีท�ำอะไรก็ดีตลอดหรือเปล่ำ   
สิ่งที่ส�ำคัญคือเรำไม่ควรตัดสินใครเร็วเกินไป ให้มีเวลำ มีพื้นที่สักหน่อย แล้วค่อยตัดสิน
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อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
• อำจำรย์ชัยวัฒน์ถือเป็นมำสเตอร์คนหนึ่งในชีวิตเลย  รู้สึกว่ำตั้งแต่รู้จักอำจำรย์มำ  
มันมีกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะมำก  ทุกครั้งที่ท�ำกิจกรรม แกไม่เคยบอก 
ว่ำต้องท�ำอะไร  แกอำจมีวำระคร่ำว ๆ  แต่ประเด็นที่เกิดจำกกำรสัมมนำคือสิ่งที่คนในวง 
พูดคุยกันแล้วกลำยเป็นประเด็นขึ้นมำ  แกเป็นผู้ใหญ่ที่น่ำรักในกำรคุยกับเด็ก ๆ  ท�ำให้ 
รู้สึกว่ำแกอยู่ระนำบเดียวกับเรำและคุยกันได้ เป็นพ่อ เป็นลุง เป็นอำจำรย์  ใครที่อยู่ 
กับแกก็รู้สึกว่ำแกเป็นคนใจเย็นและรับฟังคนอื่น  อำจำรย์สอนเรื่องกำรไม่ตัดสินใครเร็ว 
จนเกินไป ให้รอหน่อยหรือให้เคำรพควำมเป็นตัวตนของคนอื่น ไม่ใช่ว่ำเรำอยำกให้เขำ 
เป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ แต่ว่ำโลกก็เป็นอย่ำงนั้นแหละ  ควำมประทับใจแรกเป็นเรื่องที่ดี  
แต่เรื่องระหว่ำงทำงเป็นเรื่องส�ำคัญ  อำจำรย์ให้กำรดูแล ให้ควำมใส่ใจเหมือนเป็นลูก  
เป็นลูกศิษย์ เป็นหลำน  เคยไปกินข้ำวบ้ำนอำจำรย์หรือเจอแกหลำยครั้งในวงสัมมนำ  
แกก็เล่ำเรื่องส่วนตัวให้ฟังหรือให้ควำมสนใจว่ำเป็นอย่ำงไร ถึงไหนแล้ว  จดจ�ำรำยละเอียด
ของเด็กๆ หรือคนหนุ่มสำวที่อยู่ในวงและสอบถำม แสดงควำมห่วงใยอยู่ตลอด  ไม่น่ำ 
แปลกใจที่อำจำรย์ชัยวัฒน์จะเป็นที่รักของคนที่เจอ  แกมีไฟมีอุดมกำรณ์มำตลอดชีวิต  
และแกก็ถ่ำยทอดให้คนหนุ่มสำวลุกขึ้นมำท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย  แกเป็นคน 
แยบยลที่ไม่บอกว่ำใครต้องท�ำอะไร แต่ท�ำให้คนนั้นรู้ว่ำจะต้องท�ำอะไร  ถ้ำไม่ท�ำ แกก็ 
เข้ำใจ  สังคมเรำต้องกำรคนที่เปิดกว้ำงแบบนี้ และมีหัวจิตหัวใจในกำรคุยกับเพื่อนมนุษย์  
ไม่ว่ำจะเป็นนักธุรกิจ เอ็นจีโอ คนเล็กคนน้อย เด็ก ๆ  หรือหนุ่มสำว

• เรำได้เจอคนที่ผ่ำนชีวิตมำเยอะมำก  เป็นควำมประทับใจในตัวบุคคล ในเรื่องเล่ำ   
มันซึมเข้ำไปง่ำยเพรำะเป็นสิ่งที่ก้องอยู่ภำยในตัวเรำ เรำอินกับมัน มีเนื้อมีตัวอยู่ใน 
สิ่งที่เขำเล่ำ

ผู้น�ากับความเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน
• ทุกคนสำมำรถเป็นผู้น�ำได้  ผมว่ำสถำนกำรณ์สร้ำงผู้น�ำ  สถำนกำรณ์แบบหนึ่งเหมำะสม 
ให้คนคนหนึ่งขึ้นมำเป็นผู้น�ำ แต่ในสถำนกำรณ์ที่ต่ำงออกไป คนคนนี้อำจจะไม่สำมำรถเป็น 
ผู้น�ำก็ได้ แต่สิ่งที่ผู้น�ำต้องมีคือรู้ว่ำขึ้นน�ำในสถำนกำรณ์ไหน  ในสถำนกำรณ์ที่เรำเป็นกระบี่ 
มือหนึ่ง เรำต้องขึ้น  ผู้น�ำต้องมีจุดที่เลือกได้ ตัดสินใจได้ว่ำจะน�ำเรื่องไหน หรือจะสนับสนุน  
เป็นผู้ตำมในเรื่องไหน  อีกอย่ำงหนึ่งคือกำรรู้สถำนกำรณ์ กำรจับควำมรู้สึกหรือสัมผัส  
(sensing) เรื่องบำงเรื่องได้ว่ำจังหวะไหนควรจะท�ำอะไร เป็นศิลปะในกำรวำงตัวเองอยู่ใน 
ที่ใดที่หนึ่ง
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• เพื่อนฝรั่งคนหนึ่งเคยบอกว่ำ If you stand on the wrong position, it affects  
your ability. คือถ้ำเรำยืนอยู่ผิดที่ มันกระทบต่อควำมสำมำรถ ซึ่งมันจริง  ผู้น�ำควร 
จะยนือยูใ่นทีท่ีต่วัเองแสดงควำมสำมำรถได้อย่ำงเตม็ทีแ่ละรูว่้ำไม่ใช่ทกุจดุทีเ่รำจะเป็นผูน้�ำได้   
กำรเชื่อว่ำผู้น�ำแบบฮีโร่จะน�ำพำให้สังคมเดินไปได้ หรือถึงเวลำจะมีอัศวินขี่ม้ำขำวปรำกฏ 
ออกมำน�ำ และทุกอย่ำงจะดี ไม่จริง  และในประวัติศำสตร์หลำยรอบแล้วบอกว่ำ ถ้ำมีคน 
มำน�ำคนเดียวจะไปไม่รอด ถ้ำไม่มีคนอื่นไปกับผู้น�ำคนนี้ด้วย  มันอำจจะดีในช่วงระยะเวลำ
หนึ่ง แต่ไม่ใช่ว่ำดีตลอดไป

• ส่วนกำรน�ำร่วม สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เล็กที่สุดคือเชื่อว่ำเรำเปลี่ยนแปลงอะไรได้   
ไม่ใช่คิดว่ำเรำเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย อำจจะเป็นจุดเล็กบ้ำง จุดใหญ่บ้ำง และเชื่อว่ำ 
เรำมีควำมสำมำรถและศักยภำพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้น�ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
เป็นของคู่กัน  ถ้ำน�ำอยู่เฉย ๆ  แล้วไม่น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อำจจะไม่ต้องมีก็ได้  
ก็ปล่อยให้ทุกอย่ำงไหลไปเรื่อย ๆ   ทัศนคติของผู้น�ำในแง่กำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น  
กำรยอมรับในตัวผู้อื่น กำรรู้ว่ำคนอื่นมีควำมสำมำรถมำกกว่ำเรำในบำงเรื่องเป็นเรื่องส�ำคัญ  
ผู้น�ำไม่ใช่คนที่รู้ทั้งหมด แต่ยอมรับว่ำตัวเองไม่รู้อะไรและมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนในกำร 
เข้ำหำคนอื่น ไม่ใช่ใช้กำรบังคับ  ผู้น�ำต้องมีควำมแยบยลในกำรท�ำงำน ท�ำให้คนรู้สึกว่ำ 
พยุงให้ไปพร้อมกันได้
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• ตั้งแต่ฟังทฤษฎีควำมเป็นผู้น�ำมำ ค�ำว่ำ “Collective leadership” เป็นค�ำที่น่ำสนใจ 
ตรงที่ว่ำเรำไม่ได้เอำสปอตไลต์ไปชี้ให้ใครเป็นผู้น�ำ  เรำเชื่อว่ำทุกคนมีควำมเป็นผู้น�ำ 
อยู่ในตัวในสถำนกำรณ์หนึ่ง ๆ   ถ้ำไฟไหม้ตึก คนเป็นผู้น�ำก็ไม่ใช่ซีอีโอบริษัทแล้ว อำจเป็น 
นักผจญเพลิงหรือเป็นคนที่ท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยก็ได้  ค�ำว่ำ collective จึงต้อง 
ถูกตั้งสมมุติฐำน ถูกท้ำทำยด้วยเหตุกำรณ์ว่ำสมมุติฐำนที่ตั้งมำมันจริงหรือเปล่ำ   
ผมว่ำมันอยู่ในช่วงกระบวนกำรของกำรพิสูจน์ค�ำและทุกคนช่วยกันค้นหำควำมหมำย 
และมำช่วยเติมกัน ซึ่งอำจจะผิดไปจำกนิยำมแรกที่คนตั้งค�ำว่ำ collective มำเลยก็ได้ 
แต่เมื่อเรำช่วยกันหำควำมหมำยและช่วยกันนิยำมค�ำว่ำ collective ขึ้นมำใหม่  
ถึงจุดหนึ่งมันก็จะกลมกล่อมในตัวของมันเอง  ผมมีควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรเชื่อมร้อย 
ทุกภำคส่วนเข้ำด้วยกัน เชื่อมควำมสำมำรถ ทรัพยำกรเข้ำด้วยกัน เลยคิดว่ำอยู่ใน 
ช่วงที่เป็นกำรทดลองและลงมือท�ำไปพร้อม ๆ  กัน

• ข้อดีของค�ำใหม่คือ มีควำมน่ำตื่นเต้นอยู่ทุกขณะที่ค�ำว่ำ collective ด�ำเนินไป   
มันน่ำลุ้นอยู่ว่ำจะไปทำงไหน จะโตไปได้จริงหรือเปล่ำ จะถูกพิสูจน์ หรือถูกท้ำทำยด้วย 
ทฤษฎีอื่น หรือถูกท้ำทำยโดยคนที่ไม่เชื่อ กว่ำบำงสิ่งจะเซตตัวได้ กำรท้ำทำยก็ส�ำคัญ 
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ผ่ำนกำรท้ำทำยมำอย่ำงสวยงำมบ้ำง บำดเจ็บบ้ำง ก็ต้องใช้เวลำค่อย ๆ  พิสูจน์กัน   
วันหนึ่งค�ำนี้อำจจะหำยไปก็ได้ คือมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ แต่ไม่ได้เรียกว่ำ collective  
อีกแล้ว  ผมคิดว่ำจุดประสงค์ของค�ำอยู่ที่กำรอยำกเห็นอะไรดีขึ้น เป็นจุดมุ่งหมำย 
มำกกว่ำ

• แต่ละคนมีเมล็ดพันธุ์ Collective leadership ที่ต่ำงกัน  เมล็ดพันธุ์นี้อำจจะไม่ได้ 
เหมำะสมกับคนทั้งหมด แต่อำจเหมำะกับคนบำงกลุ่มหรือบำงคนที่ไม่ได้คิดว่ำ ฉันไม่ได้ 
ต้องกำรเป็นผู้น�ำอะไร แค่เลี้ยงปำกเลี้ยงท้องก็โอเค เขำก็มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเป็นแบบนั้น 
แต่เมื่อไรก็ตำมที่เมล็ดพันธุ์ถูกหว่ำนออกไป ถึงมันไม่ได้ขึ้นทุกต้น แต่ในที่ที่ดินดี น�้ำอุดม  
คนเหมำะสม และเติบโตได้ เชื่อว่ำถ้ำมีควำมเป็น collective จ�ำนวนหนึ่งก็อำจจะ 
เปลี่ยนแปลงสังคมได้  ผมไม่เชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงจะมำจำกคนส่วนใหญ่ มันเริ่มต้น 
มำจำกคนส่วนน้อยทั้งนั้น  อำจมีคนส่วนน้อยก่อน มีคนที่ตำมกระแส และมีคนที่ไม่แยแส
อะไรเลย  ถ้ำเรำหว่ำนเมล็ดพันธุ์ไปตรงคนที่ไม่แยแสอะไรเลยก็อำจจะไม่งอก แต่ถ้ำเรำ 
หว่ำนเมล็ดพันธุ์ไปตรงที่คนสนใจมำก ๆ  ก่อน และให้ขยำยพันธุ์ไปที่คนตำมกระแส 
ก็อำจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นมวลวิกฤต (critical mass) ที่ท�ำให้เปลี่ยนแปลงได้  

การงานที่ HITAP
• ผมเลือกท�ำงำนที่ HITAP ส่วนหนึ่งคงเป็นเพรำะในชีวิตคนเรำมีเวลำ 24 ชั่วโมงต่อวัน 
เท่ำกัน  ถ้ำแบ่งง่ำยๆ คือ ท�ำงำน 8 นอน 8 เวลำส่วนตัวอีก 8  เพรำะฉะนั้นเวลำในกำร 
ท�ำงำนก็นับเป็น 33% ของเวลำทั้งหมดใน 1 วัน  กำรท�ำให้เวลำ 8 ชั่วโมงของตัวเอง 
ส่งผลต่อชีวิตคนอื่น ส�ำหรับผมกำรเลี้ยงปำกเลี้ยงท้องและท�ำประโยชน์ต่อสังคมได้ใน 
เวลำเดียวกันจึงวิเศษมำก

• HITAP เป็นหน่วยงำนที่ท�ำวิจัยด้ำนนโยบำยสำธำรณสุขโดยใช้หลักกำรทำงเศรษฐศำสตร์ 
สุขภำพเข้ำมำจับ  งำนหลักที่ HITAP จึงเป็นกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของยำ อุปกรณ์กำร 
แพทย์ นโยบำย และมำตรกำรด้ำนสุขภำพ  ตอนนี้ HITAP มีงำนวิจัยทั้งเชิงปริมำณและ 
คุณภำพมำกพอสมควร เช่น งำนวิจัยเกี่ยวกับควำมคุ้มค่ำของกำรเปลี่ยนถ่ำยไขกระดูก 
ในผู้ป่วยโรคเลือด ซึ่งมีโรคทำลัสซีเมีย (thalassemia) ชนิดรุนแรงรวมอยู่ด้วย   
ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำกำรปลูกถ่ำยไขกระดูกจำกผู้บริจำคซึ่งเป็นพี่หรือน้องมีควำมคุ้มค่ำ 
ในผู้ป่วยที่อำยุน้อย และกำรรักษำนี้ช่วยประหยัดงบประมำณในระยะยำวได้  พูดง่ำย ๆ   
คือถ้ำรักษำเขำตั้งแต่เด็กๆ จะท�ำให้เขำใช้ค่ำรักษำลดลงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี  พอผล 
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กำรวิจัยออกมำแน่ชัดสิ่งที่ HITAP ด�ำเนินกำรต่อคือกำรผลักดันนโยบำย ท�ำให้ผู้ป่วย 
เข้ำถึงกำรรักษำด้วยบัตรทองและไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ   

• สิ่งหนึ่งที่ HITAP สอนผมและเป็นทักษะที่ส�ำคัญมำก ๆ  คือกำรน�ำข้อมูลดิบจ�ำนวน 
มหำศำลมำชนกันในองศำที่ถูกต้อง เพื่อสังเครำะห์เป็นข้อมูลงำนวิจัย  ผมว่ำนี่เป็นเรื่อง 
ส�ำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ เพรำะเรำอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมหัวเอำตัวเกือบไม่รอด  

“มักกะสัน”
• “มักกะสัน” เป็นงำนไม่ประจ�ำของผม เริ่มจำกกำรนั่งกินข้ำวเย็นกับกลุ่มคนรุ่นใหม่  
เช่น พี่อำทิตย์ (โกวิทวรำงกูร) ที่บ้ำนอำจำรย์ชัยวัฒน์เมื่อปีที่แล้ว  อำจำรย์ชัยวัฒน์ 
เป็นผู้จุดไม้ขีดไฟก้ำนแรกคือเรื่องกำรมีพื้นที่สำธำรณะส�ำหรับเมืองที่คนทุกสถำนภำพ 
ทำงเศรษฐกิจสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม  ตอนนั้นอำจำรย์เสนอมำ 
หลำยพื้นที่ และมักกะสันเป็นหนึ่งในนั้น  หลังจำกนั้นเรำได้พูดคุยกับอำจำรย์อีกหลำย 
ครั้ง จนอำจำรย์ได้เชื่อมต่อกับผู้ใหญ่หลำยคนจนเกิดเป็นเครือข่ำยมักกะสัน เพื่อรณรงค์ 
ให้มักกะสันเป็นสวนสร้ำงสรรค์
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Tips
ผมว่ำกำรตัดสินอะไรสักอย่ำงเกี่ยวกับคนควรดูเป็นเรื่อง ๆ  ไป  ไม่ใช่ว่ำคนดีจะท�ำเรื่องดี 

ทุกครั้ง หรือคนเลวไม่มีโอกำสท�ำเรื่องดีเลย แต่ถ้ำเรำตัดสินว่ำคนนี้เป็นคนเลว ไม่ว่ำจะท�ำเรื่อง 
อะไรก็เลว  ถ้ำเป็นอย่ำงนี้คนเลวในสังคมก็ไม่มีโอกำสท�ำดีใช่ไหม  และคนดีท�ำอะไรก็ดีตลอด 
หรือเปล่ำ  สิ่งที่ส�ำคัญคือเรำไม่ควรตัดสินใครเร็วเกินไป ให้มีเวลำ มีพื้นที่สักหน่อย แล้วค่อย 
ตัดสิน

• สวนสร้ำงสรรค์กินควำมหมำยมำกกว่ำสวนสำธำรณะอย่ำงที่หลำยคนเข้ำใจ แต่ 
หมำยควำมรวมถึงพิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park พื้นที่ส�ำหรับ 
เด็กและเยำวชน ลำนศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดเจ๋ง ๆ  พื้นที่พำณิชย์แบบสนับสนุน  
SMEs พื้นที่สีเขียว และอื่น ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้พื้นที่ของประชำชน   
โดยประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำมำร่วมออกแบบและเสนอควำมเป็นไปได้ของพื้นที่แห่งนี้

• ควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำอย่ำงหนึ่งของกำรท�ำเรื่องนี้คือกำรท�ำให้พลเมืองตื่นรู้  
และรู้ว่ำทุกคนสำมำรถก�ำหนดชีวิตของตนเองได้  กำรปกครองที่ประชำชนเป็นใหญ่ที่เรำ 
เฝ้ำพูดถึงเรื่องประชำธิปไตยนั้น จะต้องให้ประชำชนมีอ�ำนำจมำกกว่ำแค่วันเลือกตั้ง  
แต่คือกำรได้แสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของตัวเอง โดยผู้มีอ�ำนำจต้องรับฟัง  
ไม่ใช่กำรก�ำหนดนโยบำยโดยไม่ได้ถำมควำมต้องกำรของประชำชน

• เคยมีคนถำมว่ำท�ำไมเรำถึงเลือกงำนที่ใหญ่มำกกว่ำตัว  มันมีค�ำตอบอยู่ว่ำงำนที่ใหญ่  
ปัญหำที่ใหญ่ มันมีควำมเซ็กซี่อยู่ในตัว ท�ำให้เรำหลงใหลในกำรท�ำแบบเลิกไม่ได้อยู่   
ในฐำนะคนรุ่นใหม่ก็ต้องบอกว่ำหำควำมเซ็กซี่ในชีวิตให้เจอ เรำจะได้ไล่ตำมและขับเคลื่อน 
มันด้วยควำมหลงใหลอย่ำงเต็มก�ำลัง
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ต้องท�ำให้เด็กรู้สึกว่ำ สิ่งที่จะท�ำไปด้วยกันเป็นกำรสร้ำงสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น 
ในสังคมได้ด้วยตัวของเรำเอง  ควำมรู้สึกนี้--ไม่ใช่ควำมรู้เลย-- 
ต้องสร้ำงให้เกิดขึ้นในคนก่อน พำให้เขำรู้ว่ำตัวเขำเองมีคุณค่ำอย่ำงไร  
ท�ำให้ตัวเขำเห็นว่ำมีส่วนสร้ำงสังคมให้ดีงำมด้วยตัวเขำเอง ด้วยฝีมือ 
เท่ำที่มีอย่ำงไร ถ้ำท�ำให้เขำรู้สึกอย่ำงนี้ได้ ทุกคนจะลุกขึ้นมำท�ำอะไร 
เพื่อสังคมได้ด้วยศักยภำพที่ตัวเองมี  พอใจมันร่วมแต่ต้นแล้ว มันจะ 
มำพร้อมกันเอง  ต่อให้เป็นอย่ำงไร ก็จะเสียสละเวลำที่จะมำคุย 
มำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  
ไพบูลย์ โสภณสุวภำพ





ไพบูลย์
โสภณสุวภาพ

อาจารย์ประจ�าสาขาศิลปะการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

และผู้ก่อตั้งกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์

ไพบลูย์ โสภณสวุภาพ ท�ำงำนเป็นอำจำรย์สำขำศลิปะกำรแสดงและผูช่้วยคณบด ีคณะดนตรแีละกำร 
แสดง มหำวทิยำลยับรูพำ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูก่้อตัง้และขบัเคลือ่นกลุม่เรยีนรูบ้ำงเพลย์ (เดมิใช้ 
ชื่อ “กลุ่มละครเพื่อกำรเรียนรู้บำงเพลย์”) ควบคู่กันมำนำนกว่ำทศวรรษ

ส�ำหรบัคนทัว่ไปอำจคดิว่ำละครเป็นเพยีงกำรแสดงออกและเป็นไปเพือ่ควำมบนัเทงิ แต่ไพบลูย์ 
เชื่อมั่นว่ำละครสร้ำงกำรเรียนรู้ ควำมคิดอ่ำนให้เติบโตงอกงำม และน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงสังคม 
ในทำงที่ดีได้ ค่ำที่เขำเคยผ่ำนกระบวนกำรบ่มเพำะให้เรียนรู้และสืบค้น จำกทั้งภำยในตนเองและ 
ภำยนอก จนเข้ำใจควำมคิดและควำมรู้สึกของตนเอง และควำมเป็นไปของสภำวะรอบตัว

กระบวนกำรดังกล่ำวจึงเกิดขึ้นกับเด็กและคนอื่น ๆ  ได้เช่นกัน
ส�ำหรับไพบูลย์ กระบวนกำรละครจึงไม่ได้มีแต่ “ก้อนของละคร” แต่เป็นศิลปะทั้งหมด เป็น 

ทั้งตัวละครเองและกำรเรียนรู้ มีทั้งกระบวนกำรสร้ำงเนื้อหำและพำให้ผู้ท�ำละครรู้สึก  กำรท�ำละคร 
สักเรื่องจึงไม่ใช่เกิดจำกกำรจินตนำกำรเอำเอง แต่ผู้ท�ำต้องสืบค้นจำกควำมเป็นจริงในพื้นที่ด้วย

“เรำต้องเชื่อว่ำเยำวชนคิดเป็น ลงมือปฏิบัติเป็นได้” เป็นสิ่งที่ไพบูลย์สะท้อนในกำร “น�ำพำ” 
เดก็สูป่ระสบกำรณ์หลำกหลำยและมมีมุมองหลำยมติ ิเพือ่ให้กำรสร้ำงละครสกัชิน้รอบด้ำนและไม่ได้ 
คิดคนเดียว  พูดงำ่ย ๆ  ว่ำเป็นกำรปั้นควำมรู้สึกข้ำงในก่อนสอนละคร  เขำบอกว่ำ “แม้จะเล่นละคร 
ก็ขอให้ได้กับชีวิตของเขำ ให้เขำฉุกคิดเรื่องรำวบำงอย่ำงขณะที่เขำท�ำงำน” 

ควำมที่มีบุคลิกอ่อนโยนและรับฟัง ไพบูลย์ดูเป็น “พี่” มำกกว่ำเป็นอำจำรย์  เขำให้ควำม 
ส�ำคัญแก่พื้นที่ปลอดภัยในกำรพูดและกำรท�ำงำนอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ 
ยัง่ยนืในกลุม่เยำวชนทีผ่่ำนกระบวนกำร นอกเหนอืจำกกำรพำให้ตวัเดก็เองรูส้กึถงึคณุค่ำ “ท�ำให้เหน็ 
ว่ำมีส่วนสร้ำงสังคมให้ดีงำมด้วยตัวเขำเอง ด้วยฝีมือที่เขำมีอย่ำงไร”

และในขณะที่เด็กเรียนรู้ผ่ำนกำรท�ำงำน ไพบูลย์ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยเช่นกัน
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ประ/หวัด/ติ/สาด เป็นละครที่เล่ำเรื่องร่วมกับนิทรรศกำรถำวร
ในงำนพิพิธภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2557 ที่มิวเซียมสยำม เพื่อให้ผู้ชมเรียนรู้ 
ผ่ำนกำรสร้ำงข้อสงสัยต่อเหตุปัจจัยของกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
ควำมเป็นไทย ตลอดจนกำรเขียนและสร้ำงประวัติศำสตร์ไทย





ทั้งหมดสร้างการเรียนรู้
• ท�ำงำนประจ�ำเป็นอำจำรย์ และท�ำ “กลุ่มเรียนรู้บำงเพลย์” มำ 10 ปีแล้ว  เส้นทำง 
กำรเติบโตของเรำได้จำกกำรท�ำงำนกับกลุ่มละครฯ ที่เชื่อว่ำกำรเรียนรู้ท�ำให้เกิดอะไร 
บำงอย่ำงในตัวคน  เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อย ๆ  ปรำกฏและชัดเจนขึ้น  แต่ละงำนที่ท�ำมำ  
สร้ำงกำรเรียนรู้ให้ตัวเรำและสิ่งที่เรำท�ำอีกที  งำนบำงงำนมีลักษณะเฉพำะที่เรำสนใจ   
ละครสร้ำงควำมคิดควำมอ่ำนเรำขึ้นมำ เช่น ละครเพศวิถีศึกษำที่เชื่อมโยงกับชีวิต 

• ตอนเรียนจบมำก็คิดว่ำละครพัฒนำควำมคิดคนได้  กระบวนกำรละครสำมำรถท�ำให้ 
คนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเขำที่เป็นเนื้อตัวร่ำงกำยทั้งหมด  สร้ำงกำรเรียนรู้แนวคิดเรื่อง 
เพศวถิศีกึษำทีเ่ป็นองค์รวมให้อยูใ่นตวัเดก็ได้  พอท�ำมำเรำรูส้กึว่ำเรือ่งชวีติมมีำกกว่ำนัน้   
ท�ำอย่ำงไรให้คนรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขำ ท�ำให้เขำมองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน  
มองคนเป็นคนมำกขึ้น  ตอนหลังเรำมีโอกำสท�ำละครในชุมชน  ท�ำอย่ำงไรให้ชุมชนได้พูด 
ด้วยเสียงของเขำ ด้วยเนื้อตัวของเขำ ได้คิดกับสิ่งที่เป็นอยู่ของเขำ อย่ำงตอนท�ำละครที่
บ้ำนคลิตี้ล่ำง อ. ทองผำภูมิ จ. กำญจนบุรี ที่เรำปรับเปลี่ยนรูปแบบของศิลปะกำรละคร  

108 น� ำ ร่ ว ม  ร ่ว ม น� ำ
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ก ำ ร น� ำ ผ ่ำ น ช ีว ิต แ ล ะ ก ำ ร ง ำ น  เ ล ่ม  2



คือไม่ได้มีแต่แอ็กชันของนักแสดงอย่ำงเดียว แต่เรำท�ำให้คนในพื้นที่ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
ผ่ำนกลวิธีต่ำง ๆ  ซึ่งเรำไม่ได้เรียกว่ำละครแล้วด้วยซ�้ำ แต่มันคือกำรแสดงจำกต้นทุนที่เขำ 
มี เล่ำเรื่องด้วยสไตล์ที่เป็นเขำ ค่อย ๆ  ปะติดปะต่อเรื่องรำวที่เกิดขึ้นกับตัวเขำ ที่เขำรับรู้ 
เกี่ยวกับบ้ำนของเขำ เส้นทำงมำสู่กำรดูแลชุมชนด้วยตัวเขำเอง ท�ำเสร็จก็มีโอกำสมำ 
ท�ำงำนที่ภำคตะวันออก 

• กำรดูแลกันมันดี  เรำจะท�ำอย่ำงไรให้ชุมชนดูแลกัน  เรำท�ำงำนกับผู้ใหญ่และท�ำให้ 
เด็กรู้สึกว่ำเขำมีควำมส�ำคัญในกำรท�ำงำนนี้ด้วย  อย่ำงที่คลิตี้ ผู้ใหญ่คิดว่ำเรำมำชวน 
ท�ำละครไปท�ำไม ดูห่ำงไกลมำก  แต่พอท�ำไปปีหนึ่ง เสียงของเขำออกมำสู่สังคมเมือง   
ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็บอกว่ำไม่เคยคิดว่ำเด็กของเขำจะลุกขึ้นมำพูดเรื่องบ้ำนเขำ  ได้เสียง 
ในกำรเรียกร้อง ฟ้องร้องคดี ส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่เด็กส่งเสียง ท�ำให้คนในพื้นที่คิดว่ำ 
เด็กยังท�ำเลย 

• ประสบกำรณ์จำกคลิตี้ท�ำให้ต่อมำเรำท�ำงำนเกี่ยวกับกำรดูแลพื้นที่  ประเด็นที่เรำ 
ท�ำเหมือนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม แต่เรำชูเรื่องกำรดูแลพื้นที่ในทุกมิติ ตอนหลังงำนโยง 
ไปสู่เรื่องท�ำอย่ำงไรให้เยำวชนดูแลพื้นที่ของเขำอย่ำงมีส่วนร่วม ท�ำอย่ำงไรให้อยู่ในพื้นที่ 
ของเขำได้ อยู่กับผู้ใหญ่ได้ และพัฒนำมำเป็น “เรียนรู้บูรพำผ่ำนละคร” โดยท�ำงำนกับ 
คนในพื้นที่แต่ละจังหวัดภำคตะวันออกและออกแบบชุดกระบวนกำรขึ้นมำใหม่ เพื่อให้ 
คนรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้น และลงมือท�ำตำมก�ำลังที่ตัวเองมี

• ตอนหลังมันไม่ใช่แค่ท�ำงำนเยำวชน แต่งำนที่เรำท�ำเกี่ยวข้องกับตัวผู้ใหญ่  เรำท�ำหน้ำที่ 
เป็นตัวเชื่อมระหว่ำงตัวเด็กกับผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครู ฯลฯ พยำยำมบอกว่ำนี่ไม่ใช่กำรท�ำงำน  
แต่มันคือกำรใช้ชีวิตร่วมกัน  เด็กก�ำลังท�ำเพื่อชุมชนของตัวเอง อย่ำมองเป็นแค่โครงกำร

กระบวนการละคร : ละครไม่ใช่แค่ละคร
• ละครเป็นกระบวนกำร “น�ำพำ” ว่ำเขำจะไปจุดนี้ได้อย่ำงไร  เรำก็ถำมเขำก่อนว่ำเขำ 
สนใจอะไร และมีหน้ำที่น�ำพำให้เขำไปเจอประสบกำรณ์หลำยประสบกำรณ์ ไม่ใช่มุมเดียว  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จำกกระบวนกำรจิตตปัญญำ  กำรมองมุมเรำ มุมเขำ และหลำย ๆ  มิติ  
ไม่ได้คิดคนเดียว มันน่ำจะดี  เวลำท�ำชิ้นกำรแสดงขึ้นมำ มันน่ำจะท�ำให้รอบด้ำนขึ้น   
ตอนหลังใช้วิธีกำรค่อย ๆ  ปั้นตัวละคร เริ่มจำกควำมรู้สึกข้ำงในก่อน เขำสนใจกำรดูแล 
พื้นที่ไหม ไม่สอนละครก่อน
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• อย่ำงที่บำงปะกง แม้คนในพื้นที่อยำกให้คนนอกรับรู้เรื่องรำวในพื้นที่ คำดหวังอยำก 
ให้เด็กท�ำละคร  แต่เด็กกลับไม่รู้เรื่องรำวในบ้ำนเขำเลย เรำก็รู้สึกว่ำยังไม่ใช่  หน้ำที่เรำ 
คือพำเขำลงพื้นที่ ไปเจอแง่มุมต่ำง ๆ  โดยคนท�ำงำนในพื้นที่เอง ซึ่งเรำรู้สึกว่ำมีพลังมำก   
เรำไม่ต้องบอกเลยด้วยซ�้ำว่ำพำไปไหนดี  คนในชุมชนที่เป็นชำวบ้ำนชำวสวนเสนอเอง  
ซึ่งเป็นคนที่ลุกขึ้นมำสู้ด้วย  เขำพำน้อง ๆ  ไปรับรู้มุมในน�้ำบ้ำง บนบกบ้ำง ฟังเรื่องเล่ำ  
ลงเรือและมีกุ้งกระโดดมำโดยที่ไม่ต้องบอกถึงควำมอุดมสมบูรณ์  พำเด็กไปคุยกับลุงที่ 
อยู่กลำงแม่น�้ำบำงปะกง จับเคยด้วยแขนที่พิกำรตั้งแต่ก�ำเนิด ใช้ชีวิตอยู่บ้ำนเขำ ทั้งที่ 
ช่วงแรกเด็กอำจรู้สึกว่ำทนอยู่ได้วันสองวัน  กำรพำไปอย่ำงนี้เรำไม่ต้องบอกว่ำควำม 
หวงแหน ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวเองเป็นอย่ำงไร  อีกสิ่งหนึ่งที่เด็กได้เลยคือ 
ควำมเชื่อมโยง  เขำมีสิทธิ์คิดเชื่อมโยงเรื่องธรรมชำติ เรื่องคนได้เอง จำกกำรน�ำพำให้ 
เขำสัมผัสประสบกำรณ์โดยตรง

• สิ่งที่ถำมทุกครั้งคือที่ลงไป เรำรู้สึกอย่ำงไร เจอมุมอะไร และจะเล่ำออกมำเป็นภำพ 
อย่ำงไร เช่น เด็กนั่งเรือไปเต็มล�ำแล้วมีสกู๊ตเตอร์ขับผ่ำน เรำก็ไม่ต้องบอกอะไร  หรือเจอ 
ลุงสำยัณห์อยู่กลำงล�ำน�้ำในเรือโคลงเคลงกับป้ำแก่ ๆ  ที่ก�ำลังเอำเคยขึ้นมำ  กะปิโลละ 200 
เขำได้จำกน�้ำ ไม่ต้องท�ำอย่ำงอื่นเลย  ครั้งหนึ่งมันหำยไป แต่ตอนนี้เคยกลับมำมีแล้ว  
แสดงว่ำควำมอุดมสมบูรณ์มันกลับมำ  พอสกู๊ตเตอร์มำแล้วเป็นอย่ำงไร ส่งผลอย่ำงไร   
นี่แค่สกู๊ตเตอร์นะ และถ้ำมีเรือใหญ่สิบล�ำร้อยล�ำขับผ่ำนทุกวันเพรำะมีท่ำเรือใหญ่ 
มำตั้งอยู่ที่ฉะเชิงเทรำ เลยบ้ำนลุงสำยัณห์ไปทำงต้นน�้ำ เรำคิดอย่ำงไร  วิถีชีวิตอย่ำงนี้จะ 
เป็นอย่ำงไร  ตอนหลังกระบวนกำรที่น้อง ๆ  ท�ำละครก็อยู่กับสิ่งที่เล่ำ เล่ำเสร็จแล้วค่อย 

มำปะติดปะต่อท�ำออกมำ โดยไม่ต้อง 
เกลำว่ำกำรแสดงจะออกมำเป็นอย่ำงไร   
เรำไม่ต้องบอกว่ำเล่นละครให้สมจริง 
หน่อย เพรำะถ้อยค�ำที่เขำคิด ก็คิดออก 
มำจำกสิ่งที่เขำเห็น ที่เขำไปสัมภำษณ์   
ไม่ต้องบอกให้จ�ำบท ใครอยำกเล่นเป็น 
ตัวอะไร เล่นเลย อยำกเล่นเป็นกุ้ง เป็น 
ปลำ เป็นลุงสำยัณห์ มันก็จะได้ขึ้นมำ
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• กระบวนกำรละครไม่ได้มีแค่ก้อนของละคร แต่เป็นศิลปะทั้งหมด ทั้งที่ประดิษฐ์แล้ว 
และเรียบง่ำย  กระบวนกำรแบบนี้เป็นทั้งตัวชิ้นงำนและท�ำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้  สิ่งรอบตัว 
ทุกอย่ำงเป็นกำรเรียนรู้ได้ ถ้ำเรำจัดกระบวนกำรบำงอย่ำงน�ำพำไปให้เห็น  กระบวนกำร
ละครมีทั้งกระบวนกำรสร้ำงเนื้อหำและพำให้เขำรู้สึก  องค์ประกอบละครจะมีศิลปะใดก็ได้ 
ที่สร้ำงสรรค์และใช้สื่อสำรสิ่งที่เรำจะสื่อในละครให้ได้ 

• กำรท�ำงำนที่คลิตี้ที่ใช้ศิลปะหลำยอย่ำงมำรวมกัน เป็นสิ่งที่ช่วยเปิดมุมมองกำรท�ำงำน 
ให้เป็นแบบปัจจุบัน  แต่กำรท�ำงำนกับเยำวชนในพื้นที่ไม่เคยได้อย่ำงที่เรำวำงแผนไว้  
เพรำะเขำไม่คุ้นกับกระบวนกำรละคร  สิ่งที่ต้องท�ำคือตำมไปดูชีวิตของเขำ  ท�ำไปท�ำมำ 
เรำไม่ได้สร้ำงละครแล้ว แต่ดูวงจรชีวิตเขำก่อนเพื่อรู้จักชีวิตของเขำ  หน้ำที่เรำคือประกอบ 
สิ่งเหล่ำนี้เข้ำด้วยกัน เช่น ใช้งำนศิลปะของเด็กมำประกอบในงำนละคร หรือมุมมองจำก 
งำนหนงัสัน้  เรำพดูได้ชดัเจนเตม็ปำกเมือ่ลงไปท�ำจรงิ ๆ  ว่ำ ละครรวมงำนศลิปะหลำยแขนง   
เรำพยำยำมเก็บเรื่องเล่ำหรือชิ้นงำนที่อยู่ในกระบวนกำรต่ำง ๆ  เอำมำใช้เป็นต้นทุน เช่น 
ภำพถ่ำยระหว่ำงกำรลงพื้นที่ที่สื่อถึงสิ่งที่เขำรู้สึกจริง ๆ  และให้เขำเล่ำให้ฟัง  เรำเชื่อมโยง 
รูปภำพกับสิ่งที่เขำรู้สึกและบอกว่ำเขำมีมุมมองอย่ำงไร เป็นกระบวนกำรสร้ำงเรื่องเล่ำ  
หรือบำงคนก็เขียนออกมำ  และเรำเอำไปใช้ประกอบนิทรรศกำร เป็นตัวละคร เป็นเสียง 
ของเขำ ท�ำให้คนรับรู้ว่ำมีมุมแบบนี้ในพื้นที่ของเขำด้วย
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• สิ่งที่ได้จำกกระบวนกำรคือเรำสนุกกับกำรท�ำงำนบำงอย่ำงเพื่อให้เกิดบำงสิ่งในตัวคน 
เป็นกระบวนกำรที่เชื่อมให้เด็กรู้ด้วยตัวเอง  ไม่ต้องบอกว่ำเด็กต้องรักแม่น�้ำอย่ำงไร   
เขำจะพูดเองว่ำอยำกอยู่กับแม่น�้ำของเขำ  และหำแนวร่วมจำกในพื้นที่ ไปเรียนรู้กับ 
คุณลุงคุณป้ำในพื้นที่ กลำยเป็นจุดที่เรำท�ำงำนชุมชนอย่ำงเต็มตัว  เรำค่อย ๆ  หำว่ำ 
อะไรบ้ำงที่ท�ำให้เขำสร้ำงเป็นตัวชิ้นงำนกำรแสดงได้  ถ้ำเรำต้องกำรให้เกิดกำรเรียนรู้ 
ในตัวเด็ก กำรแสดงจะออกมำไม่มีจุดพีก จุดไคลแม็กซ์ก็ช่ำงมัน แต่เด็กต้องรู้สึกด้วย   
เรำมีหน้ำที่ท�ำให้เขำเรียนรู้ด้วยว่ำ ควำมรอบด้ำนอยู่ที่ไหน

ท�างานกับเด็ก
• เมื่อก่อนตอนท�ำงำนกับเด็กก็คิดว่ำจะต้องดึงใจให้เด็กอยู่กับกระบวนกำร มีกลวิธี 
ที่ท�ำให้เด็กสนุกกับเรำ เปิดโอกำสให้เขำได้พูด ฯลฯ พอตอนหลังรู้สึกว่ำกำรท�ำอย่ำง 
ค่อยเป็นค่อยไปส�ำคัญกว่ำกำรรุกเร้ำให้เขำเกิดควำมสัมพันธ์ในกลุ่ม เพรำะควำมสัมพันธ์ 
จะยัง่ยนืกว่ำ  เรำปรบัเปลีย่นวธิมีำท�ำให้เขำรูส้กึว่ำมบีรรยำกำศทีเ่ขำพดูได้อย่ำงปลอดภยั   
เรำเลือกใช้กิจกรรมที่จะท�ำให้เขำคุ้นเคยกัน คุยกัน มองหน้ำตำกัน และสอดแทรกกำรฟัง 
อย่ำงตั้งใจและเคำรพกัน

• สิ่งที่ละครสอนให้เรำรู้คือกำรสังเกตควำมรู้สึกของตัวละคร  ไม่ใช่สังเกตว่ำต้องแสดง 
ควำมรู้สึกอะไรออกมำ แต่สังเกตว่ำเพรำะอะไรถึงเป็นแบบนี้ เพรำะอะไรเขำถึงเล่นแบบนี้   
เป็นข้อดีที่ละครสอนถึงพฤติกรรมของคนได้ 

• จำกโครงกำรเพศศึกษำเพื่อเยำวชนของมูลนิธิ PATH2HEALTH ที่ท�ำเมื่อปี 2547  
ท�ำมำ 10 ปี  เรำท�ำงำนสร้ำงกลุ่มเยำวชนแต่ละภูมิภำค ท�ำกิจกรรมค่ำย ท�ำงำนร่วมกับ 
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คนในพื้นที่ จัดอบรมเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เรียนมัธยมฯ กับอำชีวะ  แกนน�ำที่หลงเหลืออยู่ 
ก็ตั้งเป็นกลุ่มทั่วประเทศ มีหำยไปบ้ำง อยู่บ้ำง  แต่ละปีเด็กเหล่ำนี้ก็มำจัดกิจกรรมร่วมกัน 
เรำจะเห็นเส้นทำงกำรเติบโตของเขำที่อยำกดูแลเพื่อนให้ปลอดภัยในเรื่องเพศศึกษำ  
กำรยอมรับคนอื่น ๆ  ฯลฯ  มีเด็กบำงคนที่ลุกขึ้นมำท�ำเป็นอำชีพ เป็นพี่เลี้ยง เป็นคน 
จัดกระบวนกำรอบรมแบบนี้ได้  กำรท�ำให้เขำลุกขึ้นมำดูแลคนอื่นด้วยสิ่งที่เขำมีเป็นสิ่งที่ 
เกิดได้จริง ท่ำทีในกำรฟังกำรจัดกิจกรรมบำงอย่ำงมำได้จริง ๆ  แต่ก็ต้องย�้ำว่ำไม่ได้เกิดจำก 
เรำอย่ำงเดียว  เรำมองว่ำสิ่งที่เขำท�ำมีควำมหมำยต่อตัวเขำมำก มันถึงยังอยู่

เรียนรู้ตลอดทาง
• ไม่เคยคิดมำก่อนว่ำตัวเองจะมำเป็นครู  เรำเข้ำเรียนละครเป็นรุ่นแรกของมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ตอนปี 1 ก็ยังไม่รู้อะไร เล่นละครไม่เป็น  เรำยังไม่รู้ว่ำชีวิตจะเป็น 
อย่ำงไร  ตอนเรียนปี 2 ได้ไปอบรมกับคณะละครสองแปดที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสงอรุณ   
โชคดีที่ไปเจอครูคนหนึ่งคืออำจำรย์ป้อม รัศมี เผ่ำเหลืองทอง เรำพบว่ำละครท�ำหน้ำที่ 
ในกำรขับเคลื่อนสังคมได้ด้วย  อำจำรย์คัดเลือกบทกวีบำงบท เรื่องสั้นบำงเรื่องให้เรำอ่ำน  
เปิดโลกทัศน์เรำ และท�ำให้เรำเป็นเรำในวันนี้  เพรำะอำจำรย์เปิดโอกำสให้เรำได้พูด  
ได้อธิบำย โดยที่อำจำรย์ฟังอย่ำงเดียว ไม่บอกด้วยซ�้ำว่ำถูกหรือผิด  มันเขย่ำควำมคิด 
ของเรำมำกและท�ำให้เรำตั้งค�ำถำม ท�ำให้สำยตำของเรำที่เรียนละครต่ำงไปจำกเดิม

• หลังจำกนั้นก็ได้ท�ำละครบูโต (Butoh) ที่จุฬำฯ  บูโตเป็นศิลปะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย 
ของญี่ปุ่นที่แสดงจำกควำมรู้สึกภำยใน ท�ำให้เรำส�ำรวจร่ำงกำยตัวเองได้ด้วย  เรำได้เจอ 
อำจำรย์อุ๋ย1 สอนละครเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งไม่ได้สอนอะไรเรำมำก แต่ถำมว่ำตอนนี้รู้สึก 
อย่ำงไร คิดอะไร ไหนลองท�ำออกมำเป็นกำรแสดงซิ  เรำก็ท�ำขึ้นมำ  กระบวนกำรนี้ก็ 
เปิดโลกเรำเหมือนกัน ท�ำให้เรำสืบค้นเข้ำไปในตัวตนของเรำจริง ๆ  ว่ำเรำคิดเรำรู้สึกอะไร  
กลำยเป็นสิ่งแรกที่ท�ำให้เรำรู้ว่ำละครสืบค้นตัวตนของเรำได้ และท�ำให้เรำเติบโตได้เอง  
ท�ำให้เรำมีกระบวนกำรคิดด้วย ไม่ใช่คนเรียนละครไม่คิด เรียนละครก็เติบโตทำงควำมคิดได้ 
และติดเป็นเนื้อเป็นตัวด้วยว่ำต้องเชื่อมั่นในศักยภำพของตัวเอง ไม่ว่ำจะถูกคนอื่นมอง 
ว่ำเรียนสำขำนี้มีแต่กำรแสดงออกอย่ำงเดียว  ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่อยู่ในละคร ขอให้เรำคิด 
ใคร่ครวญกับมัน

1 รศ. พรรัตน์ ด�ำรุง ภำควิชำศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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• ช่วงที่เรำอยู่ปี 4 มีเรื่องที่เขย่ำเรำคือพ่อเรำเสีย  เป็น defining moment ที่เรำ 
รู้สึกว่ำไม่ยุติธรรมกับคนจนที่รักษำโรคมะเร็งแล้วไม่มีประกันสังคม ไม่มีอะไรช่วยจ่ำย   
โรงพยำบำลท้องถิ่นก็ใช้เครื่องช่วยหำยใจไม่ดีกับพ่อซึ่งเป็นมะเร็งปอด พ่อล�ำบำกมำก   
ขณะนั้นเรำรู้สึกประทับอยู่ในใจว่ำมันไม่ยุติธรรมกับคนที่ไม่มีสตำงค์  เรำแกว่งมำก 
และอยำกดร็อปเรียนไปหำพ่อ  วันที่พ่อเสีย เรำเล่นละครบูโตอยู่ที่กรมประชำสัมพันธ์   
หลังจำกนั้นเรำได้บัตรติดตำมคนไข้จำกโรงพยำบำลต้นทำงที่ส่งต่อพ่อไปโรงพยำบำล 
ท้องถิ่น สอบถำมข่ำวครำวว่ำเป็นอย่ำงไร  เรำก็เขียนตอบว่ำมันไม่ยุติธรรม เหลื่อมล�้ำ 
มำกในกำรรักษำ  ถ้ำถำมเรำตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่น่ำจะดีกว่ำ  ควำมรู้สึกเรื่องควำม 
เหลื่อมล�้ำไม่ยุติธรรมเลยเป็นควำมรู้สึกที่ติดตัวมำ

• ปี 2542 พอเป็นอำจำรย์ที่มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต  เรำยังไม่มีประสบกำรณ์ 
กำรสอน แต่สนใจเรื่องกำรเรียนรู้  ควำมรู้เรื่องละครที่เรำเรียนมำแค่ 4 ปี มันไม่ได้ 
ถูกกะเทำะหรือสังเครำะห์  เรำรู้สึกว่ำกำรเป็นอำจำรย์ท�ำให้เรำเติบโตมำก  ควำมรู้ 
ต่ำงๆ งอกขึ้นมำตอนที่เรำเป็นอำจำรย์  ตอนนี้เรำยังตื่นเต้นทุกครั้งเวลำเตรียมสอน  
เวลำสอนอยู่  ช่วงแรก ๆ  ที่เป็นอำจำรย์ เรำอ่ำนเอกสำรต�ำรำกำรเรียนที่มีอยู่แล้ว   
พอออกมำเวิร์กช็อปละครข้ำงนอก ก็พบว่ำสิ่งที่อยู่ในแบบฝึกหัดละครบำงอย่ำงใช้ไม่ได้ 
เสมอไปเพรำะบริบทซึ่งเกิดจำกกำรลงไปท�ำงำนจริงไม่เหมือนกัน  ตอนแรกเรำท�ำงำน 
กับเด็กไม่ได้เลย ยืนต่อหน้ำคนไม่ได้เลย  แต่กำรอยู่กับเขำแบบนี้มันเป็นประสบกำรณ์   
กำรเรียนรู้จำกกำรสอนท�ำให้เกิดกำรใคร่ครวญ คิดแบบฝึกหัด  เรำพูดได้เต็มปำกขึ้น 
ว่ำกำรแสดงคืออะไร เป็นอย่ำงไร ได้สืบค้นเข้ำไปในตัวเองด้วย  เรำสอนที่มหำวิทยำลัย 
เกษมบัณฑิต 10 ปี แล้วย้ำยมำที่มหำวิทยำลัยบูรพำอีก 5 ปี 

การเรียนรู้ในมุมมอง
• ระหว่ำงปี 2545 เรำท�ำกลุ่มละครกับเพื่อนข้ำงนอก ซึ่งเรำคิดว่ำสร้ำงกำรเรียนรู้ได้   
เรำใช้กระบวนกำรละครหลำย ๆ  แบบ  เรำรู้สึกว่ำชีวิตมีคุณค่ำ ไม่ใช่แค่สอน  และละคร 
ที่เรำท�ำกับกลุ่มละครก็ไม่ใช่แค่ละคร  ต่อมำท�ำงำนกับมูลนิธิ PATH2HEALTH ท�ำให้ได้ 
ท�ำงำนกับเยำวชนเชิงบวก กำรมองคนให้เป็นคนมำกขึ้น กำรเชื่อมั่นในตัวผู้เรียนว่ำเขำ 
สำมำรถเติบโตและสร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง  ท�ำให้เรำรู้สึกว่ำเรำมีหน้ำที่เอื้ออ�ำนวย 
ให้เกิดกำรเรียนรู้บำงอย่ำง  พอมำอบรมกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำ ก็ท�ำให้รู้ 
อำรมณ์ควำมรู้สึกของตัวเองชัดขึ้น ควำมคำดหวังของตัวเอง สืบค้นตัวเองชัดเจนขึ้น
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• เรำใช้ละครในค่ำยเพศศึกษำ (sexual health) ของเด็ก ซึ่งไม่ใช่เรื่องสุขอนำมัย 
หรือเพศสภำพ (gender) อีกแล้ว แต่เป็นกำรพูดถึงเรื่องเพศแบบองค์รวม ตั้งแต่ 
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยในแต่ละช่วงวัยจำกเด็ก แก่ จนกระทั่งตำย  สิ่งที่เรำท�ำให้เด็ก 
เรียนรู้คือเขำต้องเรียนรู้ควำมเป็นผู้ใหญ่ด้วย  ต้องเตรียมพร้อมว่ำในอนำคตจะเกิดอะไรขึ้น 
เช่น เรื่องควำมสัมพันธ์ทำงเพศ ควำมหลำกหลำยทำงเพศ บุคลิกควำมชอบ เรื่องสังคม 
วัฒนธรรมที่ก�ำหนดกรอบควำมเป็นหญิงชำย รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลด้วย  
เช่น กำรพูดคุยกัน กำรปฏิบัติต่อกัน อ�ำนำจที่ทับซ้อนระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก  เรำเลยเข้ำใจ 
ว่ำละครสำมำรถท�ำให้เด็กรู้จักตัวเองและยอมรับคนอื่นได้ โดยผ่ำนกำรจัดกระบวนกำร 
ให้เขำเรียนรู้ แม้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ก็เป็นสิ่งที่วัยนี้ควรจะรู้

• เรื่องเหล่ำนี้เปิดโลกทัศน์เรำด้วยเหมือนกัน  งำนแต่ละงำนจึงมีคุณค่ำ เรำโชคดีที่ได้เข้ำ 
ไปท�ำ  มันสร้ำงให้เรำเติบโตและได้กับชีวิตเรำ เช่น เรื่องสุขภำพ โรค สิทธิกำรดูแลร่ำงกำย 
ของผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ  ตอนแรกเรำก็ท�ำไม่เป็น แต่กระบวนกำรที่พัฒนำควำมรู้ มีครูมำ 
อบรม เรำก็เข้ำไปเติมควำมรู้  เรียนรู้เรื่องแนวคิดเรื่องเพศศึกษำก่อน เข้ำเวทีเสวนำ เช่น  
ฟังป้ำทิชำ ณ นคร พูดเรื่องเยำวชนก้ำวพลำดได้ เช่น ท้อง แท้ง มีเซ็กซ์ ฯลฯ แต่ขอให้ 
เชื่อว่ำเขำเรียนรู้ได้ เติบโตได้ ท�ำให้เรำเกิดควำมเชื่อมั่นกับตัวเยำวชน  ตอนที่เรำเข้ำไป 
ท�ำละครในบ้ำนกำญจนำภิเษก เรำก็เรียนรู้ว่ำเยำวชนที่นี่ก็เป็นคนคนหนึ่ง เพียงแต่ท�ำ 
ควำมผิดแล้วถูกจับได้ 



กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์ 
• พอมีพี่คนหนึ่งชวนมำท�ำงำนด้วยกัน  เรำเลยตั้ง “กลุ่มละครเพื่อกำรเรียนรู้บำงเพลย์” 
(Bang Play Learning Theatre) เชื่อมั่นว่ำกระบวนกำรละคร คือ ละครกับ “play”   
ควำมทีเล่นทีจริงของละครจะก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ได้  พอเรำท�ำงำนกับ PATH2HEALTH  
รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ  อย่ำง บริษัทแปลน โมทิฟ จ�ำกัด ที่สร้ำงให้เรำเติบโตมำเรื่อย ๆ  
เรำเริ่มรู้ว่ำกระบวนกำรนี้ไม่ใช่แค่ทีเล่นทีจริงแล้ว แต่ท�ำให้คนปรับเปลี่ยนบำงอย่ำงได้  
ปัจจุบันเรำเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มเรียนรู้บำงเพลย์”

• สมำชิกกลุ่มเรียนรู้บำงเพลย์มำจำกกลุ่มคนท�ำละครที่เชื่อว่ำละครสำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู ้
ได้ ซึ่งมีลูกศิษย์ของเรำด้วย  ตอนที่เรำเป็นครูก็ดึงเขำมำท�ำงำนกลุ่ม  เรำท�ำงำนสำมแบบ  
หนึ่งคือสร้ำงกำรเรียนรู้ตำมวำระโอกำสให้แก่คน ผ่ำนกิจกรรมที่เรำคิด ซึ่งไม่ใช่แค่ละคร   
สองคือละครเวที ซึ่งเรำท�ำเมื่อรู้สึกกับประเด็น เช่น ซีรีส์ชุดเมือง มหานคร 2008
และ มหานคร 2552 ที่เคยท�ำ หรือ เจี๊ยวจ๊าวจุ๋มจิ๋ม ที่เป็นชีวิตของวัยรุ่น  สำมคือ 
กิจกรรมค่ำยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  

• เรำเคยคิดว่ำเรำท�ำงำนหลำยอย่ำงมำก  แต่เรำก็พบว่ำงำนเยอะไม่ใช่อุปสรรค สิ่งที่ 
เรำท�ำ ถ้ำเป็นกำรอทุศิตนจะไม่มอีปุสรรคเลย  ตอนนีค้ดิว่ำเส้นทำงชวีติเรำดกีว่ำคนอืน่มำก   
เมื่อก่อนรู้สึกว่ำต้องดิ้นรน ตอนนี้มันมำตำมวำระโอกำสของชีวิต  เจออำจำรย์หลำยท่ำน 
ก็ถูกถำมว่ำยังท�ำงำนอย่ำงนี้อยู่อีกเหรอ เรำก็บอกว่ำครับ มันเป็นประโยชน์น่ะ  เพื่อน 
บำงคนก็ถำมว่ำอยู่กับควำมฝันเหรอ แล้วมันก็มำขำยแอมเวย์ให้เรำ  เรำบอกว่ำไม่ใช่  
เรำอยู่ในโลกแห่งควำมเป็นจริง

ละครกับการเรียนรู้
• กลุ่มละครรุ่นก่อนหน้ำเรำจะมีกลุ่มละคร 
มำยำกับมะขำมป้อม ซึ่งเชื่อว่ำละครท�ำให้ 
เกิดกำรเรียนรู้ให้คนได้  แต่ละกลุ่มจะ 
มีสไตล์กำรท�ำงำนของตัวเอง  มีรูปแบบ 
ของกำรท�ำละคร ธรรมชำติในกำรท�ำงำน  
กำรเลือกวิธีกำรสร้ำงงำนละคร รวมทั้ง 
รูปแบบและรสของละครที่แตกต่ำงกัน
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• เรำท�ำหน้ำที่แค่ท�ำให้เขำเกิดกำรเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขำเอง  เรำคงไม่สำมำรถบังคับ 
ใครให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ ถึงแม้ว่ำจะดึงเขำเข้ำมำในกระบวนกำร  แต่เรำเตรียมไว้แล้วว่ำ 
กระบวนกำรเรียนรู้น่ำจะดี  ถ้ำพำเขำเข้ำมำเผชิญกับประสบกำรณ์ แต่จะเรียนรู้หรือไม่  
เป็นหน้ำที่ของเขำ  ที่จริงควำมคำดหวังของเรำกับน้อง ๆ  ที่เข้ำมำท�ำงำนกับเรำ ไม่ว่ำ 
จะท�ำหน้ำที่อะไรก็แล้วแต่ คือขอให้ได้กับชีวิตของเขำ  แม้จะเล่นละครก็ขอให้ได้กับชีวิต 
ของเขำ ต้องเข้ำใจบริบทของละคร ให้เขำฉุกคิดเรื่องรำวบำงอย่ำงในขณะที่เขำท�ำงำน   
เป็นสิ่งที่เรำอยำกเห็นว่ำเขำได้อะไรบำงอย่ำงระหว่ำงกำรท�ำงำน  เรำเองติดท่ำทีกำร 
สอนมำก ก็ช่วยกันเตือนและเรำค่อย ๆ  ปรับมำ  กำรตั้งค�ำถำมที่ดีสำมำรถก่อให้เกิดกำร 
เรียนรู้ที่ดีกว่ำกำรเรียนที่สอนให้ท่อง  เรำต้องเชื่อว่ำเยำวชนคิดเป็น ลงมือปฏิบัติเองได้

• คนที่อยู่กับมัน เคี่ยวกับมัน ก็จะเกิดกำรเรียนรู้ได้มำกหน่อย  นักแสดงบำงคน ถ้ำจะ 
เล่ำอะไรสักอย่ำง เขำจะพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจและเข้ำจิตเข้ำใจตัวละคร สภำพสังคม 
หรือบริบทในเรื่อง และวิธีคิดของตัวละคร  เพรำะฉะนั้นนักแสดงที่ละเอียดและท�ำกำร 
บ้ำนพวกนี้จะค่อย ๆ  เข้ำไปเรียนรู้แง่มุมบำงอย่ำงในชีวิตที่ไม่เคยรู้เลย แต่เขำต้องเล่น 
และศึกษำ  ถ้ำเขำเล่นละครปีละห้ำเรื่อง เขำก็จะเรียนรู้แง่มุมต่ำง ๆ  ได้เยอะ เป็นต้นทุน 
ที่ท�ำให้นักแสดงเกิดกำรตกผลึก แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักแสดงที่เชื่อว่ำกำรเล่นละครคือ 
กำรให้ควำมบันเทิง  กำรสร้ำงจังหวะสีสันเพื่อให้เกิดควำมสนุกโดยใส่ประเด็นบำงอย่ำง 
เข้ำไป ละครก็สื่อสำรได้ เป็นควำมแตกต่ำงของทัศนคติเรื่องกำรแสดง เรื่องนักแสดง
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• เรำมำจำกสำยที่เรียนรู้ด้ำนใน ซึ่งมีสำยของละครที่พูดถึงกำรขับเคลื่อนสังคมโดย 
ละคร เช่น ละครของ ออกุสโต โบอัล (Augusto Boal)2 ที่สร้ำง “Forum Theatre” ที่ 
ใช้ละครเป็นไดอะล็อกเพื่อลุกขึ้นมำสร้ำงข้อเสนอบำงอย่ำงไปสู่กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำย 
ของสังคม  ของกลุ่มบำงเพลย์ที่ทดลองท�ำ เมื่อเรำท�ำเรื่องเพศศึกษำก็ใช้ละครเพื่อดึง 
เด็กให้มำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เป็นละครที่สำมำรถตั้งค�ำถำมและชวน 
คุยต่อ  บวกกับแนวคิดของละครเพื่อกำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง (transformative  
learning) ซึ่งผมก็ก�ำลังค้นหำว่ำถ้ำเรำจะผสมควำมรู้เรื่องละครกับกำรปรับเปลี่ยน 
มุมมองของคน ต้องน�ำพำเขำอย่ำงไร จะสร้ำงกระบวนกำรอย่ำงไร  ตำมทฤษฎีบอกว่ำ  
ถ้ำเรำจะปรับเปลี่ยนมุมมองของคน เรำต้องพำเขำไปเผชิญกับสภำวะบำงอย่ำง ซึ่งตอนนี้ 
เรำเชื่อว่ำมันเป็นจริงในลักษณะนั้น  ถ้ำคนตกอยู่ในสภำวะที่คับข้องใจบำงอย่ำง เมื่อเรำ 
ออกแบบกระบวนกำรบำงอย่ำงเข้ำไป แล้วท�ำให้เกิดมุมมองใหม่เข้ำมำ ใจก็ร่วมแล้ว   
เขำจะลุกขึ้นมำหำวิธีกำรแก้ไข  และมุมมองที่เกิดขึ้นมำจำกตัวของเขำเองจะมีพลังมำก 

2 เป็นผู้คิดค้น Theatre of the Oppressed (TO) เกิดขึ้นครั้งแรกในบรำซิลและแพร่ขยำยไปในยุโรป 
โบอัลได้รับอิทธิพลทำงควำมคิดจำกงำนของ เปำโล แฟร์ และใช้เทคนิคกำรละครสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคมและกำรเมือง โดยให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในกำรคิดวิเครำะห์และร่วมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น 
ไม่ว่ำจะบนเวทีที่ตัวละครถูกกดขี่ หรือในสภำพควำมเป็นจริงของสังคม
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• อันนี้เป็นนิยำมของค�ำว่ำ “ละครเพื่อกำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง” ของตัวเอง   
ถ้ำถำมว่ำของกลุ่มเรำเป็นแบบไหน ก็จะไม่เรียกว่ำละครเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง เพรำะเรำ 
เชื่อว่ำมันต้องเกิดกำรเรียนรู้ก่อน  ถ้ำไม่เกิดกำรเรียนรู้มันจะไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง   
เรำจึงบอกกับคนอื่นว่ำ ท�ำไมกลุ่มละครของเรำชื่อ “กลุ่มเรียนรู้บำงเพลย์” เพรำะเรำ 
เชื่อว่ำเรำไม่ได้แค่รับรู้ข้อมูลที่กว้ำงขึ้น ไม่ใช่แค่ควำมรู้มันหนำตัวขึ้น แต่รู้แล้วเอำไปใช้ 
อะไรไหม ท�ำให้เกิดอะไรไหม  ถ้ำจะเปลี่ยนแปลงจริง ๆ  ต้อง “กลำยเป็น” ซึ่งเรำรู้สึกว่ำ 
ข้อต่อ “กลำยเป็น” นี้จะเชื่อมกับค�ำว่ำ transformation ว่ำกำรปรับเปลี่ยนมุมมอง 
ของคนต้องเริ่มจำกข้ำงใน คือรู้สึกก่อน แล้วเห็นอะไรบำงอย่ำง เชื่อมกับชีวิตของตัวเอง 
ได้ไหม แล้วลองกระโจนมำท�ำดู

• สิ่งหนึ่งที่เรำให้ควำมส�ำคัญคือคนที่ร่วมงำนกับเรำ  ไม่ว่ำจะเป็นใครเข้ำมำ เรำก็อยำก 
ให้เขำเก็บอะไรบำงอย่ำงที่ผ่ำนกำรท�ำงำนไว้  อย่ำงกลุ่มน้องที่เข้ำมำท�ำงำนขับเคลื่อน 
เรื่อง “บำงปะกง สำยน�้ำแห่งมังกร” ซึ่งท�ำละครเร่ในชุมชนนั้น จะต้องเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น 
ในตัวของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร  ส่วนสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ว่ำจะ 
สะเทือนเขำอย่ำงไร  ถ้ำเขำลุกขึ้นมำได้ก็เป็นอำนิสงส์ของกำรท�ำ  คนท�ำจึงน่ำจะส�ำคัญ   
เรำจึงคิดว่ำกำรท�ำแต่ละครั้ง คนท�ำงำนกับเรำเกิดกำรเรียนรู้อะไร  ถ้ำเขำรู้สึก เขำจะ 
ปฏิบัติเอง หรือเขำอยู่แล้วซึมซับเข้ำไปเอง  บำงคนท�ำละครหลำยเรื่อง แต่ไม่เคยมอง 
ต้นไม้ที่บ้ำน  วันหนึ่งเมื่อเขำกลับบ้ำนไป เขำได้มองต้นไม้ที่บ้ำนและเห็นควำมงำม   
ควำมงอกงำมแบบนี้มันเกิดขึ้น  หรือบำงทีเรำท�ำกระบวนกำรเรื่องเพศศึกษำ แต่ไม่เคย 
เห็นควำมส�ำคัญของครอบครัว ก็เอำไปปรับใช้กับครอบครัวตัวเอง  สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ 
แต่กับน้อง ๆ  แต่กับเรำด้วย  แบบนี้น่ำจะเป็นคุณค่ำของกำรท�ำงำน

อนาคตคือเยาวชน
• เรำสำมำรถสร้ำงอนำคตได้โดยกำรท�ำงำนกับตัวเยำวชน เป็นสิ่งที่เรำรู้สึกมำก และท�ำ 
ให้เกิดกำรตัดสินใจบำงอย่ำง  เรำอุทิศกำรสร้ำงอนำคตด้วยกำรท�ำงำนกับเยำวชนนี่แหละ 
ต้องท�ำให้เขำรู้สึกว่ำเขำท�ำอะไรได้เพื่อคนอื่น  สังคมจะดีได้ต้องมีคนที่มีใจละเอียดขึ้น 
ถ้ำเขำมีสิ่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้  ทุกครั้งที่ชวนใครมำท�ำงำนอย่ำงนี้ ถ้ำมีขณะใดที่สร้ำงกำร 
เรียนรู้ให้เขำได้ เรำก็น่ำจะลองท�ำดู อำจจะท�ำด้วยกำรเล่ำหรือชวนคุยหรือตั้งข้อสังเกต   
ทุกชั่วขณะที่ใช้ชีวิตมีขณะของกำรเรียนรู้ได้ ทั้งของตัวเอง ของผู้อื่น
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ไม่ถูกต้องแล้วลุกขึ้นมำท�ำอะไรบำงอย่ำง เรำว่ำอันนี้เป็นควำมงอกงำมในตัวเขำแล้ว   
บำงคนกลับไปสู่ชีวิตประจ�ำวันแล้วรู้สึกแปลกแยก แต่นั่นอำจเป็นเพรำะเขำตั้งค�ำถำม 
กับชีวิตประจ�ำวันมำกขึ้น ไม่ได้สยบยอมอยู่ภำยใต้อะไรบำงอย่ำง

• กำรที่เด็กได้คิดเองหมำยควำมว่ำเขำสร้ำงปัญญำด้วยตัวเอง ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่มีคน 
คิดมำก่อนทุกยุคทุกสมัยก็ตำม สิ่งที่ดีกว่ำนั้นคือถ้ำเขำได้คิดเชื่อมโยง  ทุกพื้นที่สำมำรถ 
สร้ำงกำรเรียนรู้ในคนได้หมด  และสิ่งที่เขำคุยกันมันมีประโยชน์ เพรำะมันเป็นควำมรู้ 
ที่มำจำกตัวเขำเองและเอำไปใช้ต่อได้ และนี่คือกำรท�ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม

ใจร่วมที่หล่อหลอม
• เรำคิดว่ำถ้ำมีกลุ่มคนที่จะคิดท�ำอะไรบำงอย่ำงด้วยกันคงจะดีกว่ำกำรน�ำ  และต้อง 
ท�ำให้คนที่จะท�ำงำนด้วยกันเรียนรู้ข้ำงในก่อนว่ำ สิ่งที่จะท�ำไปด้วยกันเป็นกำรสร้ำงสิ่ง 
ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วยตัวของเรำเอง  ควำมรู้สึกนี้ ซึ่งไม่ใช่ควำมรู้เลย ต้องสร้ำง 
ให้เกิดขึ้นในคนก่อน พำให้เขำรู้ว่ำตัวเขำเองมีคุณค่ำอย่ำงไร ท�ำให้ตัวเขำเห็นว่ำมีส่วน 
สร้ำงสังคมให้ดีงำมด้วยตัวเขำเอง ด้วยฝีมือเท่ำที่มีอย่ำงไร  ถ้ำท�ำให้เขำรู้สึกอย่ำงนี้ได้ 
ทุกคนจะลุกขึ้นมำท�ำอะไรเพื่อสังคมได้ด้วยศักยภำพที่ตัวเองมี  พอใจมันร่วมแต่ต้นแล้ว 
มันจะมำพร้อมกันเอง  ต่อให้เป็นอย่ำงไรก็จะเสียสละเวลำมำคุยมำสร้ำงควำม 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ในระดับที่ก�ำหนดนโยบำย 
หรือเป็นผู้ใหญ่ แต่ในระดับที่เป็นนักศึกษำหรือเด็กมัธยมฯ  ถ้ำ collective จะเริ่ม  
ก็เริ่มที่ใจร่วมตอนเป็นเยำวชน แล้วฐำนจะมั่นคงหนักแน่นกว่ำตอนโตแล้ว

• มันต้องปฏิบัติไปด้วย ต้องค่อย ๆ  ฝึกไปให้เท่ำทันควำมรู้สึกตัวเอง  ใจร่วมเป็นต้น 
ทุนที่ดีในกำรท�ำงำน แต่อะไรคือกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม  มีหลำย ๆ  ค�ำที่ส�ำคัญ เช่น  

• เรำไม่คิดว่ำเด็กเป็นผลผลิตของเรำ 
หรือแม้กระทั่งตัวกลุ่มละครเองก็ตำม   
ควำมที่เขำงอกงำมและเติบโตได้ในอนำคต 
และเขำไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ มันดีแล้ว 
ถ้ำมีเสียงสะท้อนมำว่ำเขำพร้อมจะช่วย 
เหลือคนอื่น เขำท�ำงำนแล้วตั้งค�ำถำมถึง 
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ เขำเท่ำทันต่อสิ่งที่เขำท�ำอยู่  
หรือวงจรชีวิตของเขำ ถ้ำเจออะไรที่ 
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“ร่วมคิด”  ถ้ำเด็กที่ท�ำงำนกับเรำร่วมกันคิด แต่เรำเป็นคนตัดสินใจให้ นี่เป็นกำรท�ำงำน 
แบบมีส่วนร่วมไหม  ถ้ำปล่อยให้เขำคิดและเขำได้ตัดสินใจจะเป็นอย่ำงไร  ใจร่วมเป็น 
สิ่งที่ต้องฝึกและบำงอย่ำงเรำอดใจไม่ได้ เช่น ควำมเป็นเจ้ำเข้ำเจ้ำของ เรำก็ต้องฝึก 
เหมือนกันว่ำต้องถอยห่ำง เพรำะเรำก�ำลังสร้ำงกำรเรียนรู้ให้เยำวชน  เรำเป็นพี่เลี้ยง 
และต้องถอนออกมำเพื่อให้เขำอยู่ได้  เรำเป็นโค้ชและคอยติดตำม ก็น่ำจะท�ำให้ทีมลุกขึ้น 
ท�ำอะไรเองแทนเรำได้  แต่บำงอย่ำงก็ยังปล่อยไม่ได้ เรำก็พยำยำมอยู่  กระบวนกำรแบบนี้ 
จะค่อย ๆ  สร้ำงควำมรู้สึกร่วมด้วย สร้ำงควำมรู้สึกที่เขำท�ำอะไรด้วยตัวเองด้วย  สิ่งที่พูด 
มำนี้คงต้องฝึกตัวเองด้วย  บำงครั้งเด็กยังไม่ได้มองเป้ำหมำยร่วมในกำรใช้ชีวิตแบบเรำ   
ไม่แน่ใจเรื่องเป้ำหมำยร่วมในคนต่ำงวัยว่ำคิดอย่ำงไร  ถ้ำเรำบอกปุ๊บ มันก็จะเป็นเป้ำหมำย 
หลัก  เรำชวนให้เขำมองได้ แต่ไม่ต้องทุกข์ร้อนเวลำเขำมองไม่เห็นเป้ำตรงนั้น

• ในกลุ่มละครฯ เรำพยำยำมสลำยล�ำดับชั้น  เวลำท�ำค่ำย แม้แต่กำรยืนในที่ที่สูงกว่ำเด็ก 
ขณะโค้ชกลุ่ม ก็มีผลให้เห็นในเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพี่กับน้อง  เพรำะฉะนั้นกำรเอำ 
ตัวเองลงไปนั่งกับน้องด้วยระดับที่เท่ำเทียมกัน บอกให้เขำรู้ตัวว่ำสิ่งเหล่ำนี้พี่เลี้ยงควร 
ปฏิบัติ ก็ท�ำให้เกิดบรรยำกำศของควำมเท่ำเทียม  แม้แต่กำรพูดคุยสรุปงำนกันก็เปิด 
ให้พูดเสรี ไม่จ�ำเป็นว่ำใครต้องมำก่อนมำหลัง  น้องที่มำใหม่ก็จะเกรงใจครู แต่เรำรู้สึกว่ำ 
สิ่งนี้ต้องทลำย  ถ้ำเรำอยำกให้เขำคิดเองท�ำเอง ควำมปลอดภัยในกำรพูด ในกำรใช้ชีวิต  
มันอำจจะต้องมี  สิ่งที่เรำท�ำได้คือท�ำบรรยำกำศ หรือคุยเลย มีหลำยวิธีกำร  เรำต้อง 
บอกให้เขำรู้ว่ำนี่เป็นพื้นที่ที่เขำต้องมำอยู่ร่วมกัน  สิ่งนี้เป็นเรื่องส�ำคัญในกำรสร้ำงควำม 
มีส่วนร่วมหรือใจร่วม  อีกอย่ำงหนึ่ง กำรที่ต้องบอกว่ำงำนที่เขำท�ำอยู่นี้เป็นงำนของเขำ  
เป็นงำนที่ไปด้วยกัน  เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำให้เขำเกิดควำมรู้สึกว่ำงำนนี้เป็นงำนที่มีคุณค่ำ 
มีควำมหมำย  เรำอำจถอยตัวเองออกมำให้เล็กลงจนกระทั่งไม่มีเลย  อันนี้น่ำจะท�ำให้ 
เกิดใจร่วม  ถ้ำเขำเห็นคุณค่ำก็จะท�ำงำนอย่ำงละเอียดและมีควำมสุข

Tips
เรำอุทิศกับกำรสร้ำงอนำคตด้วยกำรท�ำงำนกับเยำวชนนี่แหละ ต้องท�ำให้เขำรู้สึกว่ำเขำ 

ท�ำอะไรได้เพื่อคนอื่น  สังคมจะดีได้ต้องมีคนที่มีใจละเอียดขึ้น  ถ้ำเขำมีสิ่งนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้   
ทุกครั้งที่ชวนใครมำท�ำงำนอย่ำงนี้ ถ้ำมีขณะใดที่สร้ำงกำรเรียนรู้ให้เขำได้ เรำก็น่ำจะลองท�ำดู  
อำจจะท�ำด้วยกำรเล่ำหรอืชวนคยุหรอืตัง้ข้อสงัเกต  ทกุชัว่ขณะทีใ่ช้ชวีติมขีณะของกำรเรยีนรูไ้ด้  
ทั้งของตัวเอง ของผู้อื่น
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ผูน้�ำหมำยถงึน�ำในกำรท�ำ น�ำในกำรคดิ น�ำในกำรวำงยทุธศำสตร์  
สำมำรถน�ำกระบวนกำรต่ำง ๆ  สู่สำธำรณะได้  แต่ว่ำจะน�ำเดี่ยว  
หรือจะน�ำเป็นฐำนก็ได้  แต่ถ้ำเป็นฐำนคือเป็นแผงผู้น�ำทั้งแผง  
ไม่ใช่บคุคล  ผูน้�ำจะน�ำอยูข้่ำงหลงักไ็ด้ แต่ดนัแผงไปข้ำงหน้ำกม็ ี  
ไม่ว่ำผู้น�ำระดับไหน ต้องมีฐำนงำน มีคน มีงำนระดับเครือข่ำย  
ต้องมีคนท�ำงำนในระดับเครือข่ำย 
ไมตรี จงไกรจักร์





ไมตรี จงไกรจักร์
ผู้ประสานงานชุมชนบ้านน�้าเค็ม 

และที่ปรึกษาทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เป็นลูกนักเลงโบรำณชำวบ้ำนน�้ำเค็ม อ. ตะกั่วป่ำ ด้วยควำมที่ติดสอยห้อยตำมพ่อมำตลอด ไมตรี 
จงไกรจักร์ จึงได้เรียน ได้เห็นกำรเจรจำต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งให้คนในท้องถิ่นตำมสไตล์ 
นักเลงรุ่นก่อนซึ่งถึงลูกถึงคน  ไมตรีจึงเติบโตขึ้นอย่ำงเป็นคนตรงไปตรงมำและไม่เกรงกลัวใคร

เตบิโตเป็นหนุม่ เขำขึน้มำกรงุเทพฯ และมปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนหลำยประเภททัง้ในโรงงำน  
เปิดร้ำนข้ำวแกง ร้ำนขำยเสื้อผ้ำ ก่อนกลับบ้ำนเกิดและท�ำงำนเป็นสมำชิก อบต. ไม่นำนก่อนเกิด 
เหตุสึนำมิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ไมตรีสูญเสียบิดำและญำติมิตรมำกมำยหลำยคน และกลำยเป็น 
จุดเปลี่ยนส�ำคัญของชีวิต

เขำได้พบกับ จ�ำนงค์ จิตรนิรัตน์ ปรีดำ คงแป้น แห่งมูลนิธิชุมชนไท ที่ลงพื้นที่เพื่อท�ำงำน 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูก่อตั้งชุมชนใหม่หลำยแห่งร่วมกับชำวบ้ำนที่ประสบควำม 
สูญเสียเช่นเดียวกัน และก่อร่ำงสร้ำงเครือข่ำยผู้ประสบภัยสึนำมิ  เขำและทีมได้ชื่อว่ำเป็นแบบ 
อย่ำงของทีมจัดกำรภัยพิบัติ ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนรัฐ  ที่ส�ำคัญๆ คือรำงวัลด�ำรงรำชำนุภำพ 
สำขำอำสำสมัครและสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อพปร.) ในนำมของกลุ่ม อปพร. 
อบต. บำงม่วง อ. ตะกั่วปำ่ จ. พังงำ และได้เดินทำงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ 
ยังต่ำงประเทศมำกมำยหลำยครั้ง ทั้งยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่ำงๆ ในประเทศด้วย

ไมตรียังได้เรียนรู้กำรท�ำงำนเชิงชุมชนอยำ่งเข้มข้น กำรบริหำรจัดกำร และกำรเจรจำต่อรอง 
มำเรือ่ย จนกลำยเป็นแกนน�ำคนส�ำคญัทีข่บัเคลือ่นเรือ่งกำรเรยีกร้องด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั ทีด่นิ และสทิธิ 
พืน้ฐำนของคนไทยพลดัถิน่ มอแกน ฯลฯ แต่เขำพบว่ำกำรมุง่มัน่ท�ำงำนอย่ำงไม่ประนปีระนอมท�ำให้ 
เขำได้รับเฉพำะสิ่งที่ร้องขอชนิดไม่ขำดไม่เกิน แต่สิ่งส�ำคัญที่ขำดไปคือมิตรไมตรีระหว่ำงตัวเขำและ 
ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เขำท�ำงำนด้วย

จนกระทั่งเขำได้ทบทวนเส้นทำงชีวิตที่ผ่ำนมำในงำนอบรมที่อำจำรย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็น 
ผู้สอน ไมตรีจึงตั้งใจว่ำเขำจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเองขนำนใหญ่ แม้ว่ำอำจเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ 
บุคลิกภำยในก็ตำม แต่เขำก็พยำยำม

ไมตรีพบว่ำมิตรไมตรีที่มีต่อผู้อื่น กำรยื่นมือเข้ำช่วยผู้อื่น กำรถ้อยทีถ้อยอำศัย กำรท�ำงำน 
เป็นทีมตำมควำมถนัด และกำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนประเด็นทำง 
สังคมให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน

ปัจจบุนัเขำท�ำงำนกบัหลำยเครอืข่ำย นอกเหนอืจำกเป็นผูป้ระสำนงำนชมุชนบ้ำนน�ำ้เคม็ เป็น 
ที่ปรึกษำทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแล้ว เขำยังท�ำงำนเป็นผู้ประสำนงำนเครือข่ำยผู้ประสบภัย 
สึนำมิและเครือข่ำยชุมชนเพื่อกำรปฏิรูปสังคมและกำรเมือง ในฐำนะตัวแทนภำคประชำสังคมด้วย





หลังเหตุกำรณ์สึนำมิ ไมตรีเป็นหนึ่งในแกนน�ำก่อร่ำง 
สร้ำงที่อยู่อำศัยใหม่ร่วมกับชำวบ้ำนผู้ได้รับควำมเดือดร้อน
หลำยชุมชน รวมทั้งชำวมอแกนที่ถูกเอกชนอ้ำงสิทธิ์ที่ดิน 
จนสำมำรถสร้ำงบ้ำน ชุมชน และศูนย์วัฒนธรรมได้ในที่สุด



ลูกไม้ใต้ต้นกับเหตุการณ์สึนามิ
• ครอบครัวยำกจน  เรำเป็นลูกคนสุดท้องคนที่ 9 พี่คนโตอำยุ 60 ต้น ๆ   เก็บพริกมำ 
ต�ำน�้ำพริกกินอย่ำงเดียวด้วยกันทั้งหมด  โตขึ้นมำเรำเริ่มรู้ว่ำมีคนมำตำมให้พ่อสืบวัว 
เมื่อวัวเขำหำย  ถ้ำสืบไม่ได้ก็ขโมยวัวมำคืนเขำ  สมัยนั้นถือว่ำสืบไม่ได้ก็ต้องขโมยของ 
คนอื่นมำคืน  ถ้ำทะเลำะกันก็ตำมพ่อไปไกล่เกลี่ย มีคนเกรงใจ แต่แกไม่ได้มีต�ำแหน่ง 
อะไร  เรำเป็นลูกคนเล็ก พ่อคงรัก เวลำไปไหนก็ชวนเรำไป เช่น ไปช่วยขับรถให้ แกเมำ 
ก็พำแกกลับ ไปนั่งฟังเขำเจรจำต่อรอง ก็ฟังไปเรื่อย  พ่อเป็นผู้น�ำโดยธรรมชำติ  วงกำร 
นักเลงไม่ใช่อันธพำล ไม่หำเรื่องคนอื่น  เขำเรียกว่ำ “นักเลงโบรำณ”  ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้   
เช่น มีคนมำบอกว่ำมีคนขโมยของที่บ้ำนช่วยสืบให้หน่อย แล้วรับปำกว่ำจะหำของคืน 
มำให้ คนนับถือเกรงใจ

• ก่อนสึนำมิเรำกลับมำอยู่บ้ำนและเริ่มท�ำธุรกิจ ได้เป็นสมำชิก อบต. และจัดงำน 
ลอยกระทงทั้งที่ไม่มีเงินสักบำท  หลังจำกงำนลอยกระทงก็เกิดสึนำมิ  ได้เจอพี่จ�ำนงค์  
จิตรนิรัตน์ พี่ด้วง ปรีดำ คงแป้น พี่จ�ำนงค์ถำมว่ำเวลำมีเหตุกำรณ์ภัยพิบัติแบบนี้ ไมตรี 
จะท�ำอย่ำงไร  ผมตอบว่ำก็เอำคนมำรวมกัน  แกถำมว่ำแล้วจะรวมกันด้วยอะไร อย่ำงไร   
ผมบอกว่ำท�ำส้วมครับ ซึ่งเป็นค�ำขอของชำวบ้ำนในเวลำนั้นพอดี  เช้ำมำเรำได้คอห่ำน  
วงส้วม ท่อ สังกะสีมำเลย  คนอื่นให้เรำแต่มำม่ำกับข้ำวสำร  เรำก็รู้สึกประทับใจนิด ๆ   
ก็เลยสัมพันธ์ด้วยต่อ เพรำะตรงกับอุดมกำรณ์เรำ แนวทำงชีวิตเรำอยู่แล้ว  เรำก็ไประดม 
คนมำช่วย  ตำมเพื่อน ตำมแกนน�ำที่รู้จักให้พำคนมำช่วย  ต่ำงคนต่ำงไม่รู้ว่ำพี ่ๆ  เขำจะ 
ให้ท�ำอะไร  ตอนหลังเริ่มแบ่งงำนกัน  พอคนเริ่มมำอยู่ก็จัดเป็นแถว  พี่จ�ำนงค์ก็คุยว่ำจะ 
ออกแบบกันอย่ำงไร  มีโซน มีหัวหน้ำแถว มีกำรวำงผังแต่ต้นว่ำห้องน�้ำอยู่ไหน ที่ทิ้งขยะ 
อยู่ไหน  เรำก็มีคนมำช่วยเพิ่มขึ้น  พอได้หนึ่งแถวก็มีหัวหน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งคน  ตอนนั้นเรำ 
ไม่ได้คิดอะไร คิดแต่เอำมัน มันหรอย จัดกำรได้หมด

• เรำถูกฝึกให้เจรจำต่อรองในจังหวัด ในกรุงเทพฯ แบบนี้มำตลอด  เรำเน้นท�ำเรื่อง 
ที่ดินอย่ำงเดียว เรื่องชุมชน สิทธิชุมชน พัฒนำข้อมูล สร้ำงแกนน�ำ โรงเรียนชำวบ้ำน   
เรำมีผู้น�ำที่แหลมขึ้นมำหลำยคน  พี่ด้วง พี่จ�ำนงค์ เลยให้วิเครำะห์ปัญหำตัวเอง  
เชื่อมโยงกับปัญหำนโยบำย จัดทุก 3 เดือน  รอบหนึ่ง 40-50 คน  ปีหน้ำก็เอำรอบ 
ที่ 1 กลับเข้ำมำใหม่เพื่อทบทวน  ผู้น�ำเรำต่อรองเจรจำได้ทุกคน กล้ำตบโต๊ะ กล้ำเถียง   
ท�ำ ๆ  ไปผู้หญิงน้อย เลยจัดหลักสูตรส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพำะ 
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• สำมวันหลังสึนำมิ เรำจัดศูนย์พักชั่วครำว  หนึ่งเดือนเรำจัดตั้งเครือข่ำย และเริ่ม 
เจรจำกับรัฐบำล 6 เดือนหลังสึนำมิ  เรำจัดตั้งเครือข่ำย รวมปัญหำ และเจรจำกับ 
รัฐบำล สมัยนั้นเป็นรัฐบำลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  เรำถูกฝึกมำแบบฮำร์ดคอร์ด้ำน 
กำรเจรจำต่อรอง กำรเรียกร้องให้ได้สิทธิควำมเท่ำเทียม กำรบริหำรจัดกำรมำตั้งแต่นั้น   
ฝึกด้ำนเดียวเลย เวลำเรำไปเข้ำวงอื่น เช่น วง พอช. (สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน)  
ในภำคใต้ เขำก็หำว่ำเรำแรง  เรำก็พูดเลยว่ำเรำไม่ยอมใคร  พอเรำรู้เพิ่มขึ้น เรำยิ่ง 
เจรจำต่อรองว่ำต้องได้  เพื่อนรู้สึกว่ำมึงไม่ยอมเลย กูละเบื่อฉิบหำย

• พี ่ๆ  ก็ฝึกเรำให้ท�ำงำนเป็นทีม ถำมว่ำปัญหำนี้ใครจะแก้ แก้อย่ำงไร โดยใช้ 
กระบวนกำร CO1 ที่ท�ำให้เติบโต ซึ่งผสมผสำนกับต้นทุนที่เรำมีอยู่  เรำเป็นคนคิดเร็ว  
เข้ำใจเร็ว  เรำรู้สึกว่ำเรำฟังถูก หรือเวลำเรำน�ำเสนอ เรำพูดตรงกับที่เขำถำม  แต่ก็ 
ไม่ได้หมำยควำมว่ำไปเกทับเพื่อนนะ  เรำถูกฝึกมำตลอด  พอทีมงำนใหญ่ขึ้น มีกำร 
แบ่งฝ่ำย ถ่วงดุลอ�ำนำจกำรประชุม เถียงกัน  เรำจึงไม่ใช่ผู้น�ำเดี่ยวเพรำะมีทีมใหญ่ 
ตั้งแต่ต้น  ผมฝึกท�ำหน้ำที่คนน�ำวงประชุม คอยถำมว่ำตัดสินใจว่ำอย่ำงไร ถ้ำท�ำแบบนี้ 
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น  ตอนนี้เลยกลำยเป็นท�ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน  พอผ่ำนช่วงนั้นมำ 
เรำก็เริ่มเจรจำกับรัฐบำลมำกขึ้น ประสำนเครือข่ำยโน่นนี่มำรวมปัญหำกัน เป็นกรรมกำร 
แก้ปัญหำมำเรื่อย ๆ

• เรำถูกฝึกแบบนี้มำ 4-5 ปี  พอเจอใครในจังหวัด เขำก็บอกว่ำไอ้ไมตรีมำอีกแล้ว   
ทุกคนจะกลัวและจะแก้ปัญหำให้เฉพำะที่เรำเรียกร้องต่อหน้ำนั่นแหละ  แต่เรื่องอื่นที่ 
ไม่เกี่ยวกับในเอกสำรที่เรำยื่น เขำไม่ท�ำเลย ไม่ใส่ใจแล้ว  ต่อมำเรำเริ่มเข้ำไปอยู่ในเครือ
ข่ำยจังหวัด ก็ไม่ได้รับกำรยอมรับเพรำะเรำเป็นสำยแข็งอย่ำงเดียว  จนได้เข้ำคอร์สของ 
อำจำรย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ปี 54-55 ที่สุรำษฎร์ 

เปลี่ยนแปลงตัวตน เปลี่ยนแปลงแนวทาง
• จนเข้ำเวิร์กช็อปอำจำรย์ชัยวัฒน์ แกก็ให้ท�ำไทม์ไลน์ชีวิต 10 ปีที่แล้ว  เรำเลยเล่ำ 
เรื่องชีวิตที่ผ่ำนมำ  แล้วแกก็ให้ท�ำ 10 ปีในอนำคต  ผมว่ำวิชำแกนี่บอกไม่ถูกนะ  
แต่เป็นกำรฝึกให้ทบทวนตัวเอง วิเครำะห์เพื่อน  ท�ำให้เรำคิดไว้ในใจว่ำกูจะต้องเปลี่ยน  

1 Community Organization – กำรจัดระเบียบชุมชน ซึ่งมีกระบวนกำรด�ำเนินงำนตำมระบอบประชำธิปไตย 
คนในชุมชนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน กำรท�ำงำนร่วมกัน ตลอดจนตัดสินใจร่วมกันตำมวิถีแห่งประชำธิปไตย

129น� ำ ร่ ว ม  ร่ ว ม น� ำ
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ก ำ ร น� ำ ผ ่ำ น ช ีวิ ต แ ล ะ ก ำ ร ง ำ น  เ ล ่ม  2



เป็นแบบนี้ไม่ได้ เพื่อนไม่คบ คบก็ไม่จริงใจ  เรำก็กลับไปเปลี่ยนวิธีคิดเลย เริ่ม 
ประนีประนอม โชว์ผลงำนให้เห็น เล่ำแบบด ีๆ  เริ่มชมเพื่อน ชมรำชกำร ชมจังหวัด  
หน่วยงำนอื่น ๆ  พูดในที่ประชุม พยำยำมให้ควำมเห็นด ีๆ  แนะน�ำด ีๆ  ไปช่วยเขำท�ำงำน   
เขำอยำกท�ำอะไรก็ช่วย เขียนโครงกำรไม่ได้ เรำก็ช่วยเขียน กลำยมำเป็นช่วยทุกอย่ำง   
เขำร่ำงโครงกำรรำยงำนมำอ่ำนไม่ออกก็ส่งมำให้เรำช่วยเกลำให้  พอเขำคิด เรำก็ให้ 
ควำมเห็นเชิงยุทธศำสตร์เพรำะเรำฝึกมำ เริ่มสร้ำงกำรยอมรับจำกวงนี้ไปวงนั้น ๆ    
จนทุกวงเริ่มยอมรับ 

• เรำเสนอไอเดียว่ำต้องเสนอยุทธศำสตร์พังงำ  เรำวิ่งทุกวงเลย อยำกได้เพื่อนวำง 
ยุทธศำสตร์พังงำ ก็แบ่งงำนกันไปหำข้อมูลมำว่ำจะวำงยุทธศำสตร์อะไร  แต่เรำวำง 
กลุ่มเดียวไม่ได้  ถ้ำวำงเฉพำะเรำ เพื่อนก็ไม่เอำด้วย  เรำส่งคนไปอยู่ตำมวงต่ำง ๆ   
ให้มำก  วิเครำะห์ก่อนว่ำมีกี่กลุ่ม ขบวนใหญ ่ๆ  ที่กุมตัวหัวทิศทำงจังหวัดอยู่  ได้มำ  
สำมสี่กลุ่ม  กลุ่มใหญ ่ๆ  ที่มีฐำนะทำงสังคม เช่น กลุ่มหอกำรค้ำ นักธุรกิจ สมำคม 
นักข่ำว ใครจะรับผิดชอบ เข้ำไปแลกเปลี่ยนขำยไอเดีย เป็นที่ปรึกษำหอกำรค้ำ   
เก้ำสมำคม  ส่วนผมอยู่ในวงสมัชชำสุขภำพ จัดทุกปีในหมู่รำชกำร เรำก็ขอเข้ำร่วม   
ตอนแรกเรำนั่งหลัง ๆ  ฟังเขำคุยกัน  รอบต่อไปเรำก็เริ่มนั่งหน้ำ  เริ่มแสดงควำมเห็นด ีๆ   
นุ่มนวล  เรำเสนอว่ำเรำควรท�ำเองด้วยสักพื้นที่ก็ได้  เรำไปเสนอสองสำมรอบ พอเขำ 
ปรับโครงสร้ำงสมัชชำสุขภำพ เดิมประธำนเป็นฝ่ำยรำชกำร ก็มีคนเสนอผมเป็นประธำน
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• พอประชุมเรำก็เริ่มวำงยุทธศำสตร์วันนั้นเลย ท่ำที ทิศทำง เดินหน้ำยังไง เคลื่อนยังไง   
เพื่อนๆ ของเรำหลำยคนเริ่มคุยเรื่อง “พังงำแห่งควำมสุข”  หำข้อมูลงำนวิจัยศึกษำว่ำ 
จังหวัดพังงำเรำมีควำมสุขจริงหรือเปล่ำ แล้วเรำค่อยวำงยุทธศำสตร์กัน  นัดประชุม 
เดือนถัดไป ทุกคนช่วยกันหำข้อมูลมำแลกเปลี่ยนกัน  รอบหน้ำมำเลย แต่ละคนเสนอ 
ข้อมูลว่ำพังงำเคยเป็นจังหวัดที่มีควำมสุขที่สุดในประเทศไทยมำ 2-3 ปีซ้อน มำลดลง 
ตอนหลัง มีปัญหำทั้งเรื่องสุขภำพเด็ก ผู้สูงอำยุ เพรำะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะเคลื่อนในจังหวัด  
ผมคิดว่ำเรำต้องสร้ำงวำทกรรมก่อนและสร้ำงควำมร่วมมือกับคนในจังหวัดให้มำก  
แล้วเรำจะได้เพื่อน  ปี 2554 ท�ำเรื่องนี้

• พอปี 2555 เรำก็เคลื่อน ประกำศ “พังงำแห่งควำมสุข”  หอกำรค้ำก็แถลงเดินหน้ำ 
พัฒนำสู่พังงำแห่งควำมสุขให้เป็นข่ำว  เครือข่ำยองค์กรชุมชนเรำก็จัดเวทีใหญ่ด้วย   
แถลงข่ำวคน 200 คน จัดทุกต�ำบล เดินหน้ำสู่พังงำแห่งควำมสุข  เรำไปขำยไอเดีย 
วงรำชกำร  ทุกคนแฮปปี้หมด  ถำมว่ำใครไม่อยำกได้

• ท่ำทีแบบนักสู้ไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่เรำจะได้แค่นั้น  เรำสรุปบทเรียนแล้วว่ำมึงสู้เรื่อง 
อะไรก็ได้เรื่องนั้นทุกครั้ง  เขียนหนังสือไปสองหน้ำก็ได้สองหน้ำนั้น  คือทะเลำะกันมำ  
5-6 ปีแล้ว ได้แค่แก้ปัญหำ แต่ไม่ได้เพื่อนเลย  แต่พอเรำเปลี่ยนท่ำที แรก ๆ  เขำก็ไม่ไว้ใจ 
หรอก แต่เรำอดทนและพูดด ีๆ  ชื่นชม ให้ควำมเห็นแบบดีๆ นุ่มนวล ๆ   แม้ว่ำอยำกด่ำอยู่ 
ข้ำงใน แต่พูดออกไปว่ำสิ่งที่คุณท�ำ ผมว่ำดีมำกเลยครับ แต่อำจจะต้องเติมอันนี้ด้วย มันก็ 
เปลี่ยนเลย  กำรประชุมยุทธศำสตร์ฯ ก็ตำมงำนว่ำไปถึงไหนแล้ว ท�ำให้ทุกคนยังมีควำม 
มุ่งมั่นกับงำน

เตรียมรุ่นใหม่
• ส�ำหรับทีมอำสำสมัครบรรเทำสำธำรณภัย 
เรำมีแกนน�ำรุ่นใหม่อยู่บ้ำงและเคยส่งไปช่วย 
ตอนสนึำมญิีปุ่น่สองคน เขำมำช่วยงำนวนัหยดุ   
เขำยกระดับไปพอสมควรแล้ว แต่ติดเรื่องกำร 
เรียนกับหำรำยได้  อีกส่วนหนึ่งเป็นแกนน�ำ 
รุ่นใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับอำยุ แต่เป็นคนใหม่ ๆ   
ที่เข้ำมำเพิ่มขึ้นตลอดเวลำ  ตอนเริ่มเรำมี  
10 กว่ำคนเอง  ตอนนี้เรำยังท�ำกิจกรรมตลอด 

131น� ำ ร่ ว ม  ร่ ว ม น� ำ
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ก ำ ร น� ำ ผ ่ำ น ช ีวิ ต แ ล ะ ก ำ ร ง ำ น  เ ล ่ม  2



เรียกมำ ก็มำ  ถ้ำเรียกเช้ำ นัดบ่ำย อำจจะได้สัก 30-40 คน  ถ้ำฉุกเฉินเขำจะทิ้งงำนอื่น 
แล้วมำกันเกือบครบ ขึ้นอยู่กับภำรกิจว่ำส�ำคัญมำกน้อยแค่ไหน  ตอนนี้งำนทุกระดับ 
ผมก็ปรับให้คนอื่นรับช่วงดู   ตอนนี้เป็นทีมหมด  ที่อำยุ 50-60 แต่เป็นแกนน�ำใหม่ก็มี  
หรือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนอำยุ 30 อยำกให้เขำเรียนรู้จำกหลักสูตรต่ำง ๆ  ท�ำแบบไม่รีบ 
เพรำะถ้ำรีบจะไม่ได้อะไร

• เวลำผมจะเลือกผู้น�ำแถวสอง ผมใช้วิธีมองควำมถนัด เช่น คนชอบพูด ชอบ 
ประชำสัมพันธ์ ก็เป็นโฆษก  ส่วนคนที่รับผิดชอบและโปร่งใสก็ต้องยกระดับเขำให้มี 
ควำมรับผิดชอบ ตัดสินใจเต็มที่  เรำแบ่งทั้งงำนและงบประมำณ เขำก็รู้สึกมีค่ำและ 
อยู่ยำว  ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือปล่อยให้ท�ำเองก่อน แล้วค่อยมำช่วยดู โดยใช้ควำมเชื่อมั่น 
ว่ำเขำท�ำได้ และเมื่อนั้นเขำก็จะท�ำเต็มที่ 
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ทีมบรรเทาสาธารณภัยของหมู่บ้าน
• งำนที่ท�ำอยู่ปัจจุบันคือช่วยยกระดับทีมของที่อื่น ๆ  ตั้งแต่ออกแบบ จัดกระบวนกำร  
จัดท�ำข้อมูล ฯลฯ  สองคือดูแลเรื่องกำรลดภัยพิบัติทุกรูปแบบในหมู่บ้ำน เรื่องจรำจร  
งำนต่ำง ๆ  ในหมู่บ้ำน พัฒนำหมู่บ้ำน  คือท�ำทุกอย่ำงในหมู่บ้ำนเหมือนเรำเป็นเจ้ำของ 
หมู่บ้ำนอย่ำงเต็มร้อย  เวลำมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ไหน เรำก็ออกไปช่วย  น�้ำท่วมเรำ 
ก็จะเอำเรือไป  ทีมงำนก็สนุกที่ได้ไปช่วยเพื่อน  ทีมงำนมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จำกเมื่อก่อน  
20 คน เป็น 40 เป็น 60 เป็น 80 

• โดยทั่วไปในช่วงวิกฤต มีองค์กรหน่วยงำนจำกภำยนอกมำจัดกำรให้  แต่ที่นี่เรำ 
จัดกำรเองตั้งแต่ต้น  พอเรำจัดกำรช่วงวิกฤตได้ ก็สั่งสมประสบกำรณ์ให้เรำมำท�ำงำน 
ฟื้นฟูและเตรียมกำรป้องกันระยะยำวได้ด้วย  เป็นกำรพัฒนำจำกฐำนเป็นขั้น ๆ  จำก 
ควำมล�ำบำกยำกแค้นเบื้องต้น จนมำถึงกำรฟื้นฟูชุมชน และกำรเตรียมพร้อมรับมือ 
กับภัยพิบัติ รวมถึงกำรออกไปช่วยเหลือผู้อื่น  เรำเคยเป็นผู้รับ วันหนึ่งเรำก็เป็นผู้ให้   
ตั้งแต่ปี 2549 เรำออกไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อุตรดิตถ์  เวลำมีงำนที่ไหน คนก็บอก 
ไปด้วย จนต้องบอกว่ำอย่ำไปเยอะ เงินกองทุนเรำหมด  ไปแค่ 10 คนพอ  เคยไปมำก 
สุดประมำณ 50-60 คน แต่ค่ำใช้จ่ำยมันสูง  กองทุนนี้พวกเรำพยำยำมเก็บสะสมกัน 
ทีละพันทีละหมื่น พอเกิดภัยพิบัติทีหนึ่ง เงินเรำก็หมด ต้องมำเริ่มต้นเก็บใหม่อีก ท�ำให้ 
เรำฟื้นฟูอย่ำงอื่นได้น้อย
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• เรำมีหลักอยู่ว่ำ ถ้ำเรำเข้ำไปช่วยที่ไหนที่ประสบภัย เรำจะไม่เป็นภำระให้ใคร  เรำจะ 
มีเครื่องครัว มีเต็นท์ ไปอยู่ไปท�ำกินของเรำเอง  ที่ไหนที่จ�ำเป็นเรำก็ขนทีมแม่ครัวไปด้วย 
เพื่อดูแลชุมชนร่วมกัน  พอเรำออกมำ เขำต้องตั้งศูนย์โรงครัวได้ ต้องท�ำข้อมูลได้  เรำ 
มีหลักคือต้องไปช่วยให้เขำช่วยตัวเองได้ ช่วยให้เขำอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ และให้เขำออกไป 
ช่วยคนอื่นได้ในอนำคต  เรำสร้ำงควำมสัมพันธ์เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน  พอเรำท�ำแบบนี้ 
เรำก็ได้เครือข่ำยกำรจัดกำรภัยพิบัติในหลำยพื้นที่  พอเขำเริ่มต้นได้ เรำก็ไปต่อ  นำน ๆ  ที 
เรำก็ไปเยี่ยม ไปสรุปบทเรียน อะไรบกพร่อง เรำก็เพิ่มเติมควำมรู้กัน  เรำมีโมเดลในกำร 
รับมือภัยพิบัติหลำยพื้นที่  เรำก็ไปยุให้เขำท�ำอย่ำงจริงจัง ต้องให้เขำท�ำเอง เหมือนที่ 
เรำฝึกมำ  ให้เขำเป็นคณะท�ำงำน เป็นแม่ครัว  ฝึกคนของเขำและให้หำอุปกรณ์มำ  
พอเรำยกคนของเรำกลับ เขำก็ท�ำต่อได้  ส่วนเรื่องกำรท�ำข้อมูล  เรำขึ้นฟลิบชำร์ตเลย 
ว่ำต้องท�ำอะไรอย่ำงไร เช่น จ�ำนวนครัวเรือนผู้ประสบภัยจริง ไม่ใช่แค่ประมำณ เพรำะถ้ำ 
แค่ประมำณ คุณจะหำทรัพยำกรที่เหมำะสมให้ไม่ได้  ถ้ำเรำรู้ว่ำบ้ำนที่ถูกน�้ำท่วมจนท�ำ 
กับข้ำวไม่ได้มีกี่ครอบครัว เรำก็ผลิตอำหำรให้เฉพำะกลุ่มคนที่ล�ำบำกได้  ตอนที่ไปโครำช   
นำยก อบต. ประมำณคนถูกน�้ำท่วมที่ต้องกินข้ำวมื้อละ 2,000 คน  เรำชวนท�ำข้อมูลจริง 
ว่ำคนน�้ำท่วมกี่หมู่บ้ำนกันแน่  สุดท้ำยเรำต้องท�ำข้ำวจริงมื้อละ 800 คน ส่วนที่เหลือ 
น�้ำไม่ได้ท่วม  ตอนหลังจัดระบบได้ว่ำ กลุ่มนี้ส่งของแห้งไปก็พอ  อีกกลุ่มหนึ่งส่งข้ำว   
กลุ่มที่เรำส่งของแห้งหรือน�้ำไม่ท่วมก็ระดมพลมำช่วยท�ำครัวหรือช่วยเพื่อน  แต่ที่ที่เรำ 
ไปแล้วล้มเหลวก็มีเพรำะไม่มีระบบหรือไม่มีเครือข่ำย  เรำพยำยำมท�ำแล้วแต่อำจจะ 
ข้อจ�ำกัดเยอะ หรือติดปัญหำรำชกำรเข้ำไปจัดกำรมำก เรำก็จะท�ำยำก

• เรำช่วยถอดบทเรียนต่อด้วยว่ำ ถ้ำเกิดภัยพิบัติครั้งต่อไปจะต้องท�ำอย่ำงไร  คือเรำ 
เริ่มต้นกันอย่ำงไร พอผ่ำนไประยะหนึ่ง ไปถึงไหนแล้วและยังขำดอะไรอยู่  มีจุดอ่อนอะไร  
เช่น เป็นจรำจรไม่เป็น ก็ต้องหำคนมำฝึก โดยใช้บทเรียนของเรำ  ภัยพิบัติต่ำงกันก็ 
ไม่เป็นไรเพรำะหลักกำรเหมือนกัน  เขำวิเครำะห์ภัยของเขำ เรำวิเครำะห์ภัยของเรำ   
กำรอพยพน�้ำท่วมจะท�ำอย่ำงไร เตรียมกำรอย่ำงไร หำข้อมูลก่อนว่ำน�้ำมำอย่ำงไร ที่ไหน   
ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่มีกำรรวมตัวกันมำก่อนจะท�ำได้ดีกว่ำพื้นที่ใหม่ ซึ่งต้องทุ่มเทมำก 
และเรำอำจไม่มีก�ำลังทุ่มเทได้ยำว เพรำะเรำไม่มีเวลำ  ถ้ำไปสัก 5-10 วัน แล้วยัง 
เริ่มต้นไม่ได้ เรำก็ถอยเลย  ถ้ำที่ไหนพยำยำมท�ำอยู่แล้ว เช่น มีระบบศูนย์อยู่แล้ว หรือมี 
ระบบอะไรบำงอย่ำงอยู่นิดหน่อย เรำก็จะเริ่มต้นได้และไปยำว  แต่ถ้ำที่ไหนยังไม่ได้เริ่มต้น 
อะไรเลย แค่นั่งรอข้ำวกล่อง จะยำก  หรือถ้ำชุมชนมีเครือข่ำยที่ท�ำเรื่องอื่นอยู่แล้ว เช่น  
เรื่องที่ดิน สวัสดิกำร เขำจะมีระบบอยู่แล้ว จะง่ำย  หรือถ้ำเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติก็ 
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จะไม่ยำก  แต่ที่ไหนที่ไม่เคยเกิดเลย หรือไม่คิดว่ำจะเกิดเลย ยำก  แต่เรำจะไม่ยึดติด  
ไม่รู้สึกว่ำมันเป็นปัญหำหรืออะไร เรำไม่สนใจ  ถ้ำยำก เรำก็เอำไว้ก่อน ไว้หำโอกำสอื่น

• อำสำสมัครของเรำก็เป็นคนในหมู่บ้ำนนี่แหละ มีหลำยอำชีพ เป็นพ่อค้ำไอศกรีม  
ชำวประมง อสม. แรงงำนพม่ำ 20 คน ฯลฯ  เรำก็สร้ำงสัญลักษณ์ใช้เสื้อกั๊กร่วมกัน มันก็ 
ตัดควำมแยกส่วนออก  แรงงำนพม่ำก็รู้สึกว่ำเขำมีคุณค่ำเท่ำกัน  คนในทีมเรำก็รู้สึกให้ 
คุณค่ำกับเขำเพิ่มขึ้น  ส่วนกำรรับมือกับภัยพิบัติของชำวบ้ำนที่นี่ปัจจุบันดีขึ้นมำก   
คนร่วมมือสัก 90% รับรู้ เข้ำร่วม เชื่อฟังปฏิบัติตำมแผนทุกขั้นตอน แต่มีอยู่สัก 10%  
ที่ไม่สนใจอะไร ไม่เชื่อฟังใคร

ไม่มีใครท�าคนเดียวได้หรอก
• พื้นฐำนที่ผู้น�ำในสังคมที่ซับซ้อนต้องมีคือรู้จักวิเครำะห์ข้อมูล มีพื้นฐำนท�ำงำนกับชุมชน 
กับพื้นที่  ผู้น�ำชุมชน ถ้ำไม่มีงำนของตัวเอง ไม่มีเรื่องโดดเด่นเลยสักเรื่องก็ไม่ได้  อย่ำงแรก 
คือมีพื้นที่ท�ำงำนของตัวเอง มีระบบกำรจัดกำร ต้องวิเครำะห์ปัญหำของตัวเองเชื่อมโยง 
กับนโยบำยได้  ต้องวิเครำะห์เศรษฐกิจสังคมกำรเมืองได้  สุดท้ำยต้องวำงยุทธศำสตร์และ 
เป้ำหมำยได้อย่ำงน้อย 5 ปี ใช้วิธีกำรเคลื่อนไปให้ได้ ท�ำแผนขั้นบันไดเอำไว้  แผนนี้ท�ำมำ  
5 ปีแล้ว ท�ำครบตำมขั้นเป๊ะ ๆ  ก่อนจะเขียนแผน เรำก็วิเครำะห์ฐำนกำรเมือง สังคม  
รำชกำรแล้ว  และถ้ำเรำมีฐำนมวลชนขนำดนี้ เครือข่ำยขนำดนี้ เรำจะกุมจังหวัดได้

• ควำมเป็นผู้น�ำมันต้องเดี่ยวอยู่แล้ว แต่คุณจะมีวิธีกำรท�ำงำนเป็นทีมอย่ำงไร นี่คือหัวใจ  
เพรำะถ้ำไม่ใช่อย่ำงนี้จะเรียกผู้น�ำได้อย่ำงไร  ผู้น�ำหมำยถึงน�ำในกำรท�ำ น�ำในกำรคิด  
น�ำในกำรวำงยุทธศำสตร์ สำมำรถน�ำกระบวนกำรต่ำง ๆ  สู่สำธำรณะได้  แต่ว่ำจะน�ำเดี่ยว  
หรือจะน�ำเป็นฐำนก็ได้  แต่ถ้ำเป็นฐำนคือเป็นแผงผู้น�ำทั้งแผง ไม่ใช่บุคคล  ผู้น�ำจะน�ำอยู่ 
ข้ำงหลังก็ได้ แต่ดันแผงไปข้ำงหน้ำก็มี  ไม่ว่ำผู้น�ำระดับไหน ต้องมีฐำนงำน มีคน มีงำน 
ระดับเครือข่ำย ต้องมีคนท�ำงำนในระดับเครือข่ำย ถ้ำท�ำงำนในระดับจังหวัดก็ต้องมีคน 
ในระดับจังหวัด  ในชุมชนผมก็ต้องมีทีม เพรำะไม่มีใครท�ำคนเดียวได้หรอก

• ตอนนี้ผมเป็นผู้ประสำนงำนเชื่อมบนเชื่อมล่ำง เป็นเอ็นจีโอก็ไม่ใช่ ผู้น�ำชำวบ้ำนก็ไม่ใช่  
ประชำสังคมก็ไม่ใช่ 100%  ไม่รับผิดชอบโครงกำร เป็นแค่ผู้ด�ำเนินกำรประชุมให้ไปได้  
ต้องจับและสรุปประเด็นในกำรประชุมให้ได้จำกที่คนอื่นพูด  สิ่งที่เรำโดดเด่นมำกที่สุดคือ 
ฟังเข้ำใจและสรุปรู้เรื่อง  หน้ำที่หลักตอนนี้คือประสำนนโยบำยกับเจรจำงบให้โครงกำร 
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ในพื้นที่เครือข่ำย  ในระดับจังหวัดต้องแบ่งโครงสร้ำงให้มีคนท�ำ แล้วเรำสรุปร่วมกัน 
ในพื้นที่ และเขียนหลักสูตรอบรมผู้น�ำในพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ำเขำอยำกรู้อะไร ต้องกำร 
ได้เนื้อหำอะไร

ภูมิใจทุกงาน
• พอเรำคิดจะท�ำอะไร เรำก็จะได้ท�ำ  คิดอยำกซ้อมแผน ดูงำน สร้ำงบ้ำน สร้ำงชุมชน  
เรำก็ท�ำได้  เรำอยำกจะซื้อเรือ เรำก็ได้ซื้อเรือ  พอเรำท�ำ ก็มีคนสนับสนุนให้เรำท�ำ  
แต่ถ้ำเรำไม่คิดจะท�ำก็ไม่มีคนสนับสนุน  พอเรำท�ำแล้ว เรำได้รับกำรยอมรับจำกกลุ่มนั้น 
กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   ยิ่งเป็นแรงพลังในกำรขยับขับเคลื่อนมำกขึ้น เช่น อยู ่ๆ  ก็มีคนให้ 
รำงวัลทีมงำนเรำ  ส่วนตัวผมอยู ่ๆ  ก็ได้รับรำงวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ในงำน 76 คนดี 
แทนคุณแผ่นดิน  ส่วนอันที่ 2 คือชุมชนได้รับรำงวัลชมเชยชุมชนปลอดภัย และองค์กำร 
อนำมัยโลกพำเครือข่ำยมำดูงำน เขำก็มอบรำงวัลให้เรำ  เรื่องที่ 3 เรำเขียนเรื่อง 
ประชำธิปไตยชุมชน เรำได้รับรำงวัล  อีกครั้งเรำเสนอเรื่องท้องถิ่นจัดกำรภัยพิบัติต้นแบบ 
และเรำก็ได้รับรำงวัลระดับประเทศ  ครั้งหลังสุด ในโอกำส 150 ปีกระทรวงมหำดไทย  
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Tips
ไปท�ำกินของเรำเอง  ที่ไหนที่จ�ำเป็นเรำก็ขนทีมแม่ครัวไปด้วยเพื่อดูแลชุมชนร่วมกัน   

พอเรำออกมำ เขำต้องตั้งศูนย์โรงครัวได้ ต้องท�ำข้อมูลได้  เรำมีหลักคือต้องไปช่วยให้เขำ 
ช่วยตัวเองได้ ช่วยให้เขำอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ และให้เขำออกไปช่วยคนอื่นได้ในอนำคต 

เขำก็ส่งเรื่องมำให้บ้ำนน�้ำเค็มส่งบุคคลเข้ำรับรำงวัล เรำบอกว่ำถ้ำให้เรำเป็นทีมในนำมชุมชน  
เรำยินดีรับ  สุดท้ำยกรรมกำรเขำก็ยอมให้ในฐำนะอำสำสมัครชุมชนยอดเยี่ยมทีม 
บ้ำนน�้ำเค็ม  เรำภำคภูมิใจที่ท�ำตั้งแต่ทีมยังเล็ก ๆ  จนได้รับรำงวัลและสังคมยอมรับ 
มำกขึ้น  สังคมยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกชุมชน มีกำรเปลี่ยนแปลงจำก 
พื้นที่เล็ก ๆ   เรำสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเอง  ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตำม

• เรำดีใจที่มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม จำกคนไม่รู้ว่ำมันเกิดจำกอะไร  ผมก็ฟัง 
อำจำรย์ชัยวัฒน์พูดอยู่ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ  บำงทีอำจเกิดจำกจุดเล็ก ๆ  ที่ใคร 
มักมองไม่เห็น ซึ่งเรำก็ท�ำใจยอมรับสภำพ  แต่เรำก็ภูมิใจเล็ก ๆ  ที่รู้ว่ำกำรท�ำงำนของพวกเรำ 
เปลี่ยนแปลงและส่งผลสะเทือนทั้งประเทศ ก็มีคุณค่ำพอที่เรำจะภูมิใจได้ 

• ถ้ำเรำท�ำในฐำนะชุมชน เรำไม่สำมำรถแยกได้ว่ำชุมชนเป็นของใคร  เรำต้องยึดมั่นให้ได้ 
ก่อนว่ำชุมชนเป็นของเรำ ไม่ใช่ของหน่วยงำนหรือองค์กร  เรำไม่มีข้อจ�ำกัดเลยว่ำห้ำมไป 
ร่วมงำนกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ เพรำะเรำเชื่อมั่นในอุดมกำรณ์ว่ำชุมชนต้องเป็นของเรำ  บ้ำนเรำ 
เรำต้องรัก  เรำไม่รักแล้วใครจะรักบ้ำนเรำ

137น� ำ ร่ ว ม  ร่ ว ม น� ำ
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ก ำ ร น� ำ ผ ่ำ น ช ีวิ ต แ ล ะ ก ำ ร ง ำ น  เ ล ่ม  2



มีศักยภาพของความเป็นไปได้ที่สังคมไทยจะรับรู้
และเห็นคุณค่าของ Collective leadership 
แต่อาจจะไม่ได้เร็วเหมือนหลายเรื่อง เพราะ
มันต้องการตัวอย่างเป็นรูปธรรม และคนรับรู้ได้
ผ่านประสบการณ์ตรงมากกว่าการฟังมาก  
เมื่อเข้ามาเห็น คนจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นี่เอง
สรยุทธ รัตนพจนารถ







สรยุทธ
รัตนพจนารถ

ผู้อ�ำนวยกำรร่วมธนำคำรจิตอำสำ

ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ หรือ “อาจารย์เอเชีย” ที่คนทั่วไปคุ้นเคย อาจกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
ผูค้งแก่เรยีน มุง่มัน่ท�างานวจิยัอยูแ่ต่ในห้องปฏบิตักิารทดลองทางวทิยาศาสตร์แทนทีจ่ะเป็นผูก่้อตัง้ 
และผู้อ�านวยการร่วมธนาคารจิตอาสาอย่างปัจจุบัน ถ้าหากเขาไม่ได้ท�าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศึกษา ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อตอนเรียนปริญญาเอก

เป็นนกัเรยีนเรยีนด ีจนได้เข้าโครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางเทคโนโลยี 
(พสวท.) อาจารย์เอเชยีได้เรยีนกบัผูเ้ชีย่วชาญในมหาวทิยาลยัและใช้ชวีติท�างานอยูใ่นห้องแลบ็ ตัง้แต่ 
เรยีนชัน้มธัยมฯ ปลาย  ก่อนจะเข้าเรยีนคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล และต่อปรญิญาเอกที่ 
มหาวิทยาลัยเยลด้วยความเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์คือค�าอธิบายทุกสิ่งในโลกได้

โชคดีที่มีครูบาอาจารย์ - ค�าที่เขาเรียกด้วยความนับถืออย่างสูง - อย่าง ศ. เสน่ห์ จามริก 
ให้ค�าชีแ้นะให้ท�าวทิยานพินธ์ทีบ่รูณาการเอาการศกึษา ชมุชน และความหลากหลายทางชวีภาพเข้า 
ด้วยกัน แทนที่จะท�าหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ EIA  โลกทัศน์ชีวทัศน์ของอาจารย์เอเชียจึงเปิดกว้างออก 
จากวิทยาศาสตร์ สู่สังคม และจิตวิญญาณ

จากเส้นทางสายวิชาการสู่เส้นทางสายสังคมผนวกจิตวิญญาณ อาจารย์เอเชียเป็นหนึ่งใน 
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ให้ความส�าคัญแก่การศึกษาทางจิตใจ เช่น เป็นผู้จัดการแผน 
งานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ ก่อตั้งกลุ่มจิตวิวัฒน์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่ม 
จิตตปัญญาวิถี ธนาคารจิตอาสา ฯลฯ ท�างานอบรมและขับเคลื่อนงานบูรณาการกระบวนการเชิง 
จิตตปัญญาสู่การศึกษาและการด�าเนินชีวิตของผู้คน งานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือ 
จากงานสอนต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยและงานวิจัยหลากหลาย
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• เป็นคนชอบเรียนและชอบสอน อยากเป็นครูตั้งแต่ประถมฯ  เห็นครูสอนแล้วรู้สึกว่า 
ครูสอนไม่เวิร์กเลย เราสอนน่าจะเวิร์กกว่า  หลงใหลในธรรมชาติและวิทยาศาสตร์  
นั่งดูตู้ปลา ดูพลานาเรีย ไฮดราตั้งแต่เรียนประถมฯ ได้เป็นชั่วโมง ๆ   เรียนมัธยมฯ ปลาย  
ก็บ้าวิชา ไปสอบที่โน่นที่นี่  บังเอิญติดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทางเทคโนโลยี (พสวท.) หรือโครงการช้างเผือกด้านวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3 ซึ่งผู้เรียนได้ไป 
เรียนและฝึกงานจากนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสาขานั้นจริง ๆ  ก็ท�าให้ผมได้เจอนักวิทยาศาสตร์ 
รางวัลโนเบลตั้งแต่ ม. 4 ม. 5 ที่มาบรรยายเมืองไทยทุกปี และเราตั้งใจว่าในการบรรยาย 
ที่มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลพูด เราจะถาม  ถามนิดถามหน่อยก็จะยกมือถามให้ได้   
ท�าให้เราได้เข้าใจว่าโลกวิทยาศาสตร์คืออะไร และงานวิทยาศาสตร์หน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง   
เริม่ท�าวจิยัตัง้แต่อยูปิ่ดเทอมมธัยมฯ ปลาย กนินอนอยูใ่นแลบ็จลุชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ผมศึกษาเรื่องการผ่าเหล่าของเชื้อ E. Coli โดยรังสีและวัดความ 
สามารถในการต้านยาปฏิชีวนะ ต่ออุปกรณ์บางอย่างเอง ฉายรังสีเอง พรีเซนต์เปเปอร์ 
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ครั้งแรกตอนอยู่ปี 1  ตอนเรียนปริญญาตรีก็ท�ากิจกรรมเป็นนายกสโมสรนักศึกษาฯ  
และชอบท�าวิจัย  บ้าเรียนและเล่นจริงจัง  จนจบปริญญาตรี 3 ปีครึ่งเป็นคนแรกของ 
มหิดล

• พอเรียนปริญญาตรีจบก็ต่อสมัครเรียนต่อปริญญาเอกเลย เราเสนอเรื่องการประเมิน 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และกลับมาส�ารวจพื้นที่ในเมืองไทยว่าจะท�าวิจัย 
ที่ไหนอย่างไร  เราพบกับ ศ. ดร. เสน่ห์ จามริก  อาจารย์ก็แนะน�าว่าอย่าท�าเลย 
เรื่อง EIA เพราะมันยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง เพราะมีเงื่อนไขกลไกของระบบ 
บริษัทและอื่น ๆ  ที่ท�าให้ไม่สามารถท�าตามฟังก์ชันของ EIA ได้เต็มที่  อาจารย์ก็แนะน�า 
ว่าให้ท�าเรื่องชุมชนและการศึกษา  ผมเลยจับสามเรื่อง คือชีววิทยาที่เป็นฐานของเรา  
คือความหลากหลายทางชีวภาพมาโยงกับเรื่องชุมชน และการศึกษา  วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาเอกของผมจึงท�าโครงการพัฒนาการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ 
ในชุมชนที่ จ. บุรีรัมย์ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านสองท่าน คือ พ่อค�าเดื่อง ภาษี กับครูบา 
สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  ตอนนั้นเราเรียนที่เยล ก็เห็นความสุดโต่งด้านหนึ่ง  พอกลับ 
มาเมืองไทยเราก็เห็นความสุดโต่งอีกด้านหนึ่ง คือผมเลือกโรงเรียนที่แย่ที่สุดของอ�าเภอ 
เป็นพื้นที่วิจัย  พ่อค�าเดื่องเป็นคนเลือกให้ บอกว่าถ้าหากจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน  
ต้องแก้กับโรงเรียนแบบนี้แหละ

• โจทย์ของงานวิจัยเรื่องการเรียนรู้ พูดง่าย ๆ  คือการเรียนรู้ที่ประเทศไทยและโลก 
ต้องการมากที่สุดคืออะไร  ปัญหาโลกมันเยอะแยะ และคนก็บอกกันว่าต้องแก้ด้วย 
การศึกษา  ปัญหาคือการศึกษาแบบไหนที่จะแก้ปัญหาโลก ไม่ว่าคุณจะนิยามว่าปัญหา 
ของโลกที่มีอยู่คืออะไรก็ตาม  เราตื่นเต้นมากเพราะเห็นความยิ่งใหญ่ของพื้นที่การเรียนรู้ 
เราคิดว่าเรารู้อะไรมากมาย  เอาเข้าจริง ๆ  พบว่าเรารู้น้อยมาก  พอไปอยู่ในพื้นที่  
ปราชญ์ชาวบ้านเขามีความรู้มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ และอยู่ในคนละคลื่น (wavelength)  
หรือคนละชุดค�ากับภาษาที่เราเรียนรู้มาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งบอกให้ศึกษาอะไรที่วัดได้ 
จับต้องได้ 

• อาจจะไม่เจอค�าตอบทั้งหมด แต่ผมคิดว่าการศึกษาที่จะน�าพาประเทศออกจากปัญหา 
ได้ ต้องเป็นการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชน และต้องมีมิติเรื่องจิตใจหรือจิตวิญญาณอยู่ 
ข้างใน  วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของค�าตอบ แต่ไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด ซึ่งเป็นประเด็น 
ส�าคัญ  ด้วยความที่เราเรียน พสวท. มา เขาจะโปรแกรมมาว่าวิทยาศาสตร์คือค�าตอบ
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ทั้งหมด  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สมัยนั้นเคยบอกว่า ชาติใดครอง 
วิทยาศาสตร์ ชาตินั้นครองอ�านาจ  ชาติใดครองเทคโนโลยี ชาตินั้นครองพลัง  เราก็ 
เชื่อแบบนี้ พอเราเจอความเป็นจริงในพื้นที่ เราพบว่าแม้วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ 
เยอะมากก็จริง แต่ไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้  และพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ส�าคัญ 
ต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม  คนเรียนแล้วเข้าใจตัวเอง เข้าใจท้องถิ่น 
ตัวเองด้วย  อย่างคนเรียนชีววิทยาเรียนจบก็อธิบายร่างกายได้หมดเป็นส่วน ๆ  ระบบ 
ทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท แต่อธิบายตัวเอง 
ไม่ได้ว่าฉันเป็นใคร ฉันมีคุณค่าความหมายในชีวิตอย่างไร เป้าหมายของชีวิตคืออะไร   
เราจะดูแลตัวเองอย่างไร  เราจะดูแลคนอื่นอย่างไร  เราจะดูแลโลกอย่างไร  แทบไม่มี 
ความรู้ตรงนี้กันเลย

• พอกลับมา ทางส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก็ชวนให้ท�าโครงการ 
ที่เคยท�าตอนปริญญาเอก แต่ขยายขนาดจากเดิมที่ท�าไม่กี่โรงเรียนให้เป็นทั่วประเทศ   
แนวคิดคือท�าอย่างไรครูไทยถึงจะสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แทนที่จะรอหนังสือมา 
จากกรุงเทพฯ อ่านหนังสือให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กท่องให้ตรงกับหนังสือ  ตอนนั้นเราไป 
ประสานโครงการท�าวิจัย 49 โครงการทั่วประเทศ  และเจอโมเดลที่เราจะชวนให้ครู 
สร้างความรู้ให้ตัวเองได้อย่างไร  ก็ใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องมือ 
เชิงจิตตปัญญาด้วย  แต่ตอนนั้นค�าว่า “จิตตปัญญา” ยังไม่มา ยังใช้ค�าว่า “การเรียนรู้ 
แบบองค์รวม” แต่เริ่มมีเครื่องมือพวกสุนทรียสนทนา (Dialogue) แล้ว และงานวิจัยนั้น 
ก็ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของ สกว. 

• ต่อมาส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนให้ผมเป็น 
ผู้จัดการแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ โดยมองว่าเรื่องสุขภาพมีสี่มิติคือ สุขภาพกาย  
สขุภาพจติ สขุภาพสงัคม และสขุภาพทางปัญญาหรอืสขุภาวะทางจติวญิญาณ (spiritual  
health)  ผมจึงได้ท�างานร่วมกับ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์   
ศ. นพ. ประเวศ วะสี ที่ช่วยให้แนวคิดต่าง ๆ  ว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณหมายถึงอะไร   
เรากท็�างานส่งเสรมิให้คนมช่ีองทางเข้าถงึสขุภาวะทางปัญญาหรอืสขุภาวะทางจติวญิญาณ   
สถานการณ์เมื่อ 11 ปีก่อนต่างจากสถานการณ์ตอนนี้มาก  ตอนนั้นเรื่องงานอาสาก�าลัง 
ตกต�่าอย่างถึงที่สุด  คนรู้สึกยี้กับงานอาสาสมัครและรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนโง่ไปท�าอะไร 
เพื่อคนอื่น  พี่หนูหริ่ง--สมบัติ บุญงามอนงค์-เคยเล่าให้ฟังว่า ผู้ชายลุกให้ผู้หญิงนั่งใน 
รถบีทีเอสก็ต้องเดินไปตู้อื่นเพราะอาย  เราก็รู้สึกว่าต้องปรับค�าหรือ rebrand ให้เป็น 
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ค�าใหม่ขึ้นมา  มีผม อาจารย์หนุ่ม - ธีระพล เต็มอุดม หัวหน้าโครงการธนาคาร 
จิตอาสา และพี่หนูหริ่ง ประชุมกัน อยากให้เรื่องอาสาสมัครมีชีวิตชีวาใหม่และคิด 
ค�าใหม่ขึ้นมา  เอามิติเรื่องจิตใจใส่เข้าไปในเรื่องงานอาสา เลยคิดค�าว่าใช้ค�าว่าอะไรดี 
ช่วงนั้นก็มีค�าแข่งกันหลายค�า เช่นค�าว่า “จิตสาธารณะ” บ้าง  สุดท้ายใช้ค�าว่า  
“จิตอาสา” แล้วกัน  เอาค�าว่า “จิต” ใส่เข้าไปในงานอาสาสมัคร ก็เลยได้ค�าใหม่ว่า 
จิตอาสา  แล้วลองถามเพื่อนในภาคธุรกิจว่าค�านี้ธรรมะธัมโมเกินไปหรือเปล่า  เพื่อน 
บอกว่ารู้สึกดีเพราะมันธรรมดาและมีความหมายดี 

• ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดค�าใหม ่ๆ  อยู่หลายค�า เช่นค�าว่า “จิตวิวัฒน์” ซึ่ง ศ. นพ.  
ประเวศ วะสี เป็นคนตั้ง  ทุกเดือนมีการเชิญคนที่เป็นนักคิดและนักปฏิบัติตั้งวงพูด 
คุยกัน เช่น อาจารย์ประเวศ  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  อาจารย์สุมน อมรวิวัฒน์   
อาจารย์เอกวิทย์ ณ ถลาง  คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  วิศิษฐ์ วังวิญญู   
ณัฐฬส วังวิญญู  ดร. จารุพรรณ กุลดิลก และผม เป็นต้น  เราคุยกันด้วยความเชื่อว่า 
ปัญหาของโลกไม่สามารถแก้ด้วยความรู้ทางเทคนิค แต่ต้องท�างานร่วมกับจิตส�านึก 
และจิตวิญญาณ  คนเหล่านี้พยายามสร้างช่องทางหลากหลายให้คนเข้าถึงเรื่อง 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  ช่วงนั้นหนังสือขายดีในร้านหนังสือต่าง ๆ  มักจะเป็นหนังสือ 
เชิงจิตวิทยา (self help)  แต่หนังสือธรรมะไม่ได้ขึ้นแท่นอันดับบน ๆ   เพิ่งจะมาขึ้น 
อันดับหลังจากช่วงที่แผนนี้ท�างาน  ช่วงเดียวกันนี้ก็มีค�าว่า “จิตตปัญญา” เกิดขึ้นจาก 
ค�าว่า Contemplative Education  ทางกลุ่มจิตวิวัฒน์เชื่อว่าแนวคิดนี้ดีมากและเชื่อว่า 
เป็นทางออก ไม่ใช่แต่สังคมไทย แต่เป็นของสังคมโลกด้วย  เราก็อยากให้คนเกิดการ 
เรียนรู้เรื่องจิตวิวัฒน์อย่างแพร่หลาย ทั้งในแง่ท�างานกับองค์กรชาวบ้าน เอ็นจีโอ ทั้งเข้าไป 
ในระบบการศึกษา  ทีแรกว่าจะใช้ค�าว่า “จิตวิวัฒน์ศึกษา” แต่พอเจอค�าภาษาอังกฤษ 
ที่มีความหมายร่วมค่อนข้างดีคือ Contemplative Education และมีมหาวิทยาลัย 
เมืองนอกท�าเรื่องนี้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยนาโรปะ  ทางกลุ่มก็เลย 
ขอให้ ศ. สุมน อมรวิวัฒน์ ซึ่งเป็นราชบัณฑิตให้ช่วยคิดค�าเป็นภาษาไทย  อาจารย์สุมน 
ใช้เวลาคิด 1-2 เดือนก็เสนอว่าให้ใช้ค�าว่า “จิตปัญญาศึกษา” และอาจารย์ประเวศบอกว่า 
น่าจะมี ต สองตัว ท�าให้คนสะดุดว่าค�านี้แปลว่าอะไร  เป็นโอกาสให้คนได้เปิดบทสนทนา 
และสงสัยใคร่รู้ อยากรู้จัก เลยเป็นที่มาของค�าว่า “จิตตปัญญา” 
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จุดเปลี่ยน : เรียนรู้จากปราชญ์
• งานวิจัยตอนปริญญาเอกท�าให้เราหันมาสนใจทางด้านจิตใจมาก เพราะเราเคยท�างาน 
อยู่แต่ในห้องแล็บเป็นส่วนใหญ่  การได้ลงพื้นที่ เห็นสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น 
มันช็อกเรา ท�าให้เราพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคืออะไร  หัวใจของ 
จิตตปัญญาคือการมีประสบการณ์ตรง และความสามารถในการระลึกรู้และสะท้อนตนเอง   
ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์ก็ให้ฐานที่เข้มแข็งกับเราในระดับหนึ่ง ท�าให้เราต้องตั้งค�าถาม 
กับตัวเองจริง ๆ  ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าคืออะไร 

• มีเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจมาก ตอนที่ผมเดินเข้าไปในป่าพร้อมอาจารย์เสน่ห์ จามริก 
กับพ่อค�าเดื่อง  อาจารย์เสน่ห์ถามว่ามองไปข้างหน้านี่เห็นอะไร  เราเรียนปริญญาเอก 
ก็ร้อนวิชาว่ามันอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้  ตอบว่าผมเห็นการต่อสู้กันของสิ่งมีชีวิตใน 
ป่าเขตร้อน ซึ่งมีน�้าเพียงพอ แต่ปัจจัยจ�ากัดคือแสง ต้นไม้ต้องแย่งกัน พอผมถามว่า 
อาจารย์เห็นอะไร  อาจารย์ก็บอกว่าผมเห็นกระแสโลก กระแสทุนนิยม ความตั้งใจของ 
ชาวบ้านที่จะยืนอยู่ด้วยตนเองในกระแสโลกาภิวัตน์  ส่วนพ่อค�าเดื่องก็บอกว่าผมเห็น 
วิถีชีวิตของชาวบ้าน เห็นมิติเรื่องจิตวิญญาณ รากทางวัฒนธรรม รากของชุมชน  แต่เรื่อง 
พวกนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและคิดว่าวิทยาศาสตร์ของเราอธิบายได้หมด แต่มันมี 
อีกหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อชาวบ้านมากกว่าสิ่งที่เราอธิบายได้ 
ด้วยซ�้าไป

• ผมคิดว่าการตระหนักรู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด และมันต้องการองค์ประกอบ 
ส�าคัญอื่น ๆ  อีก  โดยมากงานวิจัยถูกบังคับด้วยกระดาษ หลักการและเหตุผลเป็นอย่างนี้  
โจทย์การวิจัยเป็นอย่างนี้  เพราะฉะนั้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เหมือนม้าล�าปาง  
เรื่องนี้ไม่พูดถึงหรือไม่เกี่ยว เอาที่อธิบายได้ในกล่องฉันเท่านั้น  แต่สภาพความเป็นจริง 
มันอยู่ในกล่องแบบนั้นไม่ได้  ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าแล้วการศึกษาแบบไหนที่ประเทศต้องการ  
โลกต้องการ ก็ต้องเอาปัจจัยเหล่านี้เข้ามาร่วม  มันท�าให้เราต้องเปิดตัวเองออกไปมากกว่า 
คุณจะซื่อตรงกับโจทย์ของตัวเอง แม้ว่ามันจะพาคุณไปเจอกับสิ่งที่ยาก ๆ  ที่ความรู้เดิม 
ของคุณไม่สามารถอธิบายได้อย่างไร

• การศึกษาท�าให้เรามึนชาและไม่ต้องคิดอะไรมาก คิดแต่ในร่องที่บอกไว้อย่างนี้อยู่แล้ว   
สิ่งที่เราท�าลายไปมากคือสามัญส�านึก  เรื่องบางเรื่องมันง่ายมาก แต่เราไม่สามารถคิดได้ 
เพราะมีโปรแกรมไว้แล้วว่าห้ามคิดไปทางโน้น  อย่างในชั้นเรียน เราเห็นเลยว่าเด็ก ๆ   
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ไม่ค่อยตั้งใจเรียนและการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้น แต่ครูจ�านวนมากไม่สามารถท�าอะไรได้   
ถามว่าท�าไมครูไม่ท�า  ครูจะบอกเหตุผลหรือข้ออ้างว่ามันท�าไม่ได้เพราะหลักสูตรเขียน 
ไว้แบบนี้ เพราะเวลาเรียนเป็นแบบนี้ เพราะมีโครงสร้างการวัดประเมินแบบนี้ ซึ่งผม 
คิดว่าอันนี้ท�าลายสามัญส�านึกของเรา  สามัญส�านึกของเราคืออยากให้คนเรียนไม่ใช่หรือ   
เพราะฉะนั้นก็ไปที่ต้นตอเลยว่าท�าอย่างไร ผู้เรียนถึงจะเรียน  ถ้าเอาโจทย์แบบนี้มา  
มันจะไม่ยากเท่าไรหรอก

• พอเราเข้าใจผู้เรียน เราก็จะรู้ว่าผู้เรียนเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็จัดการเรียนการสอน 
ของเราให้เชื่อมโยงกับผู้เรียนได้  แต่ที่เราไม่ท�าเพราะเราถูกโครงสร้างกดทับไปหมดว่า 
หันไปทางนั้นก็ไม่ได้ หันไปทางนี้ก็ไม่ได้ เงยหน้าขึ้นไปก็ไม่ได้ ก้มหน้าลงมาก็ติด ก็ต้อง 
ท�าไปตรงช่องเล็ก ๆ  ของตัวเราเอง  การเรียนรู้ที่แท้จริงก็ไม่เกิด  ผมจึงคิดว่ามันกลับมา 
ที่ความสามารถในการสะท้อนของตนเอง การตระหนักถึงตัวเอง และการดึงสามัญส�านึก 
ของตนเองกลับมา

• ผมคิดว่ามันคือความสนใจใคร่รู้หรือเสียงเรียกภายในที่ต้องตอบให้ได้ว่า โลกที่มีปัญหา 
มากมายแบบนี้ มันต้องท�าอะไร และเสียงเรียกหรือภารกิจ (mission) ของเราคืออะไร   
เราเกิดมาบนโลกนี้ท�าไม  เราเกิดมาในโลกนี้เพื่อจะได้ ศ. ดร. แบบที่เพื่อน ๆ  เป็นหรือเปล่า  
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เรารู้ว่าถ้าเราท�าก็ท�าได้อยู่แล้ว ไม่ยากเลย แต่เราจะตอบโจทย์ไหนก่อน หรือเราจะตอบ 
โจทย์ไหนบ้าง เราก็ต้องเลือก  ผมคิดว่าการศึกษาควรจะพามนุษย์ไปรู้จักตนเอง  
และเลือกวิถีชีวิตของตัวเอง  ผมคิดว่าการศึกษาไทยพาคนเข้าสู่ซองเหมือนม้าแข่ง   
ทุกคนรู้สึกว่าต้องอยู่ในซองและวิ่งไปตามซอง  แต่การศึกษาที่แท้จริงต้องท�าให้เรา 
เป็นอิสระ (liberate) เข้าใจตนเอง และเลือกมีชีวิตของตัวเองได้ 

• ส�าหรับบางคน บางโจทย์ก็ซ้อนกัน บางโจทย์ก็ไม่ซ้อนกัน เช่น การมุ่งเพื่อให้ได้  
ศ. ดร. เร็ว ๆ  กับตอบโจทย์ที่สังคมหรือประเทศต้องการ ส�าหรับบางคนบางสภาวะ  
อาจเป็นเรื่องเดียวกัน  แต่ส�าหรับบางคนเป็นคนละเรื่อง  ถ้ามันไม่ได้ซ้อนเหลื่อมกันมาก  
บางทีเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกท�าอะไร  อย่างการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
ถ้าจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริง ๆ  คนเป็นครูบาอาจารย์ต้องลงทุนลงแรง 
มากกว่าที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน  ทีนี้ถ้าแรงหรือเวลาของเรามันจ�ากัด คุณก็ต้องเลือก ต้อง 
จัดล�าดับความส�าคัญว่าจะท�างานวิจัยให้ได้ผลงานหรือจะท�าให้คนเกิดการเรียนรู้ใน 
ชั้นเรียน  บางทีมันเป็นเรื่องแลกเปลี่ยน (trade off) ที่เราต้องตัดสินใจจริง ๆ  ว่าจะ 
เอาอย่างไร  ผมเจอสิ่งที่เรียกว่า ชาตินี้เกิดมาท�าไม หรือเราควรท�าโจทย์ไหนในชีวิต  
ซึ่งก็น�าพาเราไปในเส้นทางที่ไม่เหมือนชาวบ้านมาก ๆ

สิ่งเกื้อหนุน
• ผมคิดว่ามีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  ปัจจัยภายในคือความซื่อตรงจริงแท้กับ 
เสียงเรียกภายในของตัวเอง  ความจริงแท้กับความรู้สึกหรือแรงขับเคลื่อนของตัวเอง   
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ส่วนปัจจัยภายนอก ผมคิดว่าครูบาอาจารย์มีผลมาก  ผมอยากให้เครดิตครูบาอาจารย์ 
ที่ผมพบเจอบนเส้นทางจ�านวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประเวศ อาจารย์เสน่ห์  
อาจารย์ระพี (ศ. ระพี สาคริก) ที่สอนเราโดยท่านไม่ได้สอน  พอเราเห็นชีวิตท่าน  
เราก็ถามตัวเองว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตในคอก ในซองเดิมของตัวเองได้อย่างไร เพราะ 
เราได้เห็นว่าสิ่งที่เขาท�า เขาท�าด้วยอะไร 

• ผมมีโอกาสได้ร่วมเดินทาง ทั้งแบบกายภาพหรือทางโลก ทั้งเดินทางผ่านกระบวนการ 
เรียนรู้หรือทางจิตวิญญาณกับอาจารย์ท่านเหล่านี้ ท�าให้เราเห็นว่ามันส�าคัญอย่างไร   
การได้เห็นแบบอย่างมันช่วยเรามาก  ที่เราเคยคิดว่าท�าไม่ได้ ก็มันมีคนท�าได้  และคนที่ 
ท�าได้ เขาท�าอย่างไร  แล้วเราก็เข้าใจว่ามันต้องสร้างเส้นทางของตนเอง ต้องแน่วแน่  
เด็ดเดี่ยวอย่างไรบ้าง  อย่างอาจารย์ประเวศก็สอนผมจากการเป็นตัวอย่างหลายเรื่อง   
สิ่งที่อาจารย์เหล่านี้มีร่วมกันมาก ๆ  คือความอ่อนน้อมถ่อมตน แม้ว่าท่านจะฉลาดมาก   
อาจารย์ที่เป็นถึงศาสตราจารย์กันทั้งนั้นแล้ว มีความรู้มากเกือบที่สุดในประเทศ ท่านก็ 
อยากตักข้าวให้ตัวเอง อยากเอาแก้วน�้าไปล้างเอง อยากยกกระเป๋าเอง  มันไม่เหมือนกับ 
ศ. ดร. ที่เราเคยเห็น  แล้วอะไรที่ท�าให้คนเหล่านี้แตกต่างออกมา  อะไรที่ท�าให้เขาสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงในโลกได้ขนาดนี้  ไม่เฉพาะค�าแนะน�าหรือการสอน แต่แค่เพียงเรา 
ใกล้ชิดและเห็นปฏิปทาวัตรปฏิบัติของท่านเหล่านี้ก็น่าทึ่งมาก  สิ่งที่อาจารย์ท่านอื่น ๆ   
เช่น อาจารย์ประสาน ต่างใจ หรือพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ท�า ก็ท�าให้เราต้องกลับมา 
ตั้งค�าถามกับตัวเองมาก ๆ   หรือสิ่งที่ผมได้เรียนจากอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ คือความ 
เป็นขบถ การมีจิตวิญญาณเสรี การไม่นั่งหงอ ๆ  ฟังค�าสั่งไป  ผมคิดว่าสิ่งนี้ส�าคัญมาก 
และท�าให้เรากล้าคิดกล้าท�าไม่เหมือนชาวบ้าน

• ตอนผมไปฟังปาฐกถาท่านพุทธทาสครั้งที่ 1 ที่สวนโมกข์  อาจารย์ประเวศไปพูด 
เรื่องธรรมิกสังคม  ผมฟังแล้วรู้สึกขนลุก น�้าตาแทบไหล  ฟังเสร็จผมก็ไปหลังเวที  
แนะน�าตัวกับอาจารย์ และบอกว่าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเราลุกโพลงทางจิตวิญญาณ แล้ว 
อาจารย์ก็ให้โอกาสมาก ชวนไปคุยต่อที่ศิริราช  พอท�างานไปสักพัก วันหนึ่งเลขาฯ ของ 
อาจารย์ก็ติดต่อมาว่า อาจารย์ประเวศขอพบ  ตอนนั้นอายุ 30 ต้น ๆ   เราพยายาม 
นึกใหญ่ว่าเรามีการบ้านอะไรที่ยังไม่ได้ส่งหรือเปล่า ท�าไมอาจารย์เรียกไป  ปรากฏว่านัด 
ไปกินข้าวกันสองคน  อาจารย์ถามว่าในชีวิตนี้มีความฝันอะไรอยู่บ้าง และคนแก ่ๆ   
อย่างผมจะช่วยอะไรได้บ้าง  ผมนั่งตัวชา รู้สึกว่าได้รับความเมตตาอย่างมหาศาล
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อาสาสมัครและธนาคารจิตอาสา
• ตอนที่อาจารย์ประเวศถามว่าฝันอยากท�าอะไร ผมก็ตอบไปว่าการขับเคลื่อนกระแส 
เรื่องอาสาสมัคร  ช่วงปีที่เกิดสึนามิ ผมเป็นผู้จัดการแผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ   
ก่อนหน้านั้นผมสนับสนุนให้เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  ท�าเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งตั้งใจให้เป็นระบบ 
จับคู่ส�าหรับคนที่มีความสนใจท�างานจิตอาสากับองค์กร  พอตอนหลังเอางานนี้มาท�าต่อ 
คิดว่าจะท�าเป็นระบบธนาคารรับฝากเวลา เพราะเรามองเรื่องเวลามากกว่าเรื่องเงิน   
มีกลอนอันหนึ่งที่พูดถึงขณะเวลาที่เราตัดสินใจท�างานเป็นขณะที่เปลี่ยนโลก  พอเรา 
เคลื่อน จักรวาลทั้งหมดก็เคลื่อนไปกับเรา  สิ่งที่ไม่เคยมี ไม่เคยเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น  คนที่ 
ไม่เคยเดินมาหาเราก็เดินมาหาเรา  งานที่ธนาคารจิตอาสาก็มหัศจรรย์ในแง่นั้น เพราะ 
มีแต่คนอยากจะช่วยเต็มไปหมด  โลโก้ของธนาคารฯ ก็มีบริษัทระดับโลกช่วยออกแบบ 
ให้ฟรี ซึ่งว่ากันว่าถ้าต้องจ่ายก็หลายแสน  หรือระบบฝากเวลาออนไลน์ ก็ต้องท�าฟังก์ชัน 
ละเอียดมาก ยากระดับน้อง ๆ  เฟซบุ๊ก ไม่เหมือนเว็บฯ ขายของหรือโครงการทั่วไป ก็มี 
กลุ่มน้อง ๆ  อาสาท�าให้ฟรี ทั้งที่ราคาเป็นล้าน

• ธนาคารจิตอาสาจึงเป็นความฝันที่เป็นความจริงขึ้นมาในแง่ที่เป็นระบบส�าหรับคนที่มี 
ก�าลัง มีทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรความรู้ หรือทรัพยากรเวลา หรือสายสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ  ได้มาช่วยเหลือกัน  ธนาคารเป็นที่เหมือนตลาดนัด และมีลูกค้าหรือคนที่มาใช้ 
บริการจากสองฝั่ง  ฝั่งหนึ่งเป็นคนทั่วไปที่มีทักษะบางอย่าง อยากท�างานอาสา บางคน 
ท�าบัญชี สอนว่ายน�้า แปลภาษา สอนเด็ก บริการสุขภาพ ด�าน�้า ฯลฯ ที่บอกความสนใจ 
ของเขาเอาไว้ เช่น ศาสนา เด็ก สตรี คนชรา หมาแมว สิ่งแวดล้อม  กับอีกฝั่งหนึ่งคือ 
ผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กรรับอาสาสมัคร ตัวอย่างเช่นมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่มีกล่องรับบริจาค 
อยู่ตามธนาคารหรือสนามบิน  เหรียญที่หยอดลงกล่องล้วนแต่เป็นเศษโลหะนะ เพราะ 
มันด�า ธนาคารไม่รับ ต้องหาอาสาสมัครมาขัด  เราใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง ขัดปุ๊บ เศษโลหะ 
กลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้  พอระบบเหล่านี้เสร็จ ปัจจุบันคนเหล่านี้ก็ได้เชื่อมโยงกัน  

• มีงานอาสามากมายที่คนเห็นแล้วเนื้อเต้นอยากอาสา เช่น อาสานวดเด็ก ซึ่งเป็น 
ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตมาก ๆ   เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการสัมผัส  ถ้าเราปล่อยให้ 
เขาร้องไห้แล้วหยุดเอง โดยไม่มีคนไปโอ๋หรือไปกอดเขาบ้าง เขาจะเติบโตเป็นคนก้าวร้าว 
และขี้หงุดหงิด โมโห  ในเมืองไทยมีเด็กถูกทิ้งมากมายในสถานสงเคราะห์ ห้องหนึ่ง 30 คน 
พี่เลี้ยง 2-3 คน  ถ้าใครเคยเลี้ยงเด็กจะรู้ว่าที่จริงควรเป็น 1 ต่อ 1  เราก็มีอาสานวดเด็ก 
ที่ท�าให้เขารู้สึกว่า อย่างน้อยมีคนคนหนึ่งในโลกรักเขาและมาหาเขา  เรารับอาสาสมัคร 
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ระยะเวลา 6 เดือน มีการสอนว่าพัฒนาการเด็กเป็นอย่างไร นวดอย่างไร  พอเรานวดไป 
ก็เห็นพัฒนาการสัปดาห์ต่อสัปดาห์  เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เขาสัมผัสได้ถึงความรักและมีความรักที่จะให้โลกได้  อาสาสมัครมีทั้งคนที่เกษียณอายุแล้ว  
มีคนเพิ่งเข้าท�างานใหม ่ๆ  แม้แต่เด็กนักเรียน  เด็กนักเรียนหญิงที่ไปนวดเด็กยังบอกว่าเห็น 
คุณค่าของพรหมจรรย์เลย  เขาบอกว่าหนูรู้เลยว่าการที่เด็กคนหนึ่งเกิดมา มันบอบบาง  
มีค่าอย่างไร  ต้องดูแลตัวเองอย่างไร จะมีลูกเมื่อพร้อมอย่างไร และเราจะมีความรักให้ 
คนอื่นได้อย่างไร  มหัศจรรย์มากครับ

• ตอนนี้ปัญหาคือพอเปิดรับอาสาสมัครทางเว็บฯ แต่สมัครไม่ทัน  ถูกบ่นเรื่อย เหมือนกด 
แย่งตั๋วเครื่องบิน  พวกงานเก๋ ๆ  เปิดแป๊บเดียวเต็ม เช่น นวดเด็ก แปลจดหมายเพื่อตอบ 
ผู้สนับสนุนทุนชาวต่างชาติที่ให้ทุนมูลนิธิดูแลเด็กให้เป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส หรืองาน 
อาสาจูงหมาที่ถูกทิ้งตามโรงพยาบาลไปเดินเล่น  อาสาสมัครของเรามีหลากหลาย ทั้งที่ 
มีแบบขาประจ�าและไป ๆ  มา ๆ

• หน้าบ้านของธนาคารจิตอาสาคือจับคู่  หลังบ้านเราท�างานที่ซีเรียสมาก  เราอยาก 
ยกระดับจิตวิญญาณของคนที่มาท�างาน  ปัญหาของวงการอาสาคือคนไทยไร้ระเบียบ  
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ไม่มวีนิยั  สมคัรว่าจะไป เช้ามากเ็ปลีย่นใจ  บางคนเตรยีมของไว้ให้แล้ว ของเขากเ็สยีหาย   
หรือบางคนมาอีโก้ใหญ่ ฉันเป็นซีอีโอ มาถึงแล้วก็ไปสั่งคนอื่น แทนที่จะช่วยท�างาน  จะท�า 
อย่างไรให้งานอาสาไม่ใช่ท�าแค่งานเสร็จ แต่คนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วย 
ท�าอย่างไรที่อีโก้ของเราเล็กลง ขัดเกลาตนเอง ฟังคนอื่นเป็นมากขึ้น  จะดีแค่ไหนถ้าเรา 
ท�างานอาสาแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวเราดีขึ้นไปด้วย  เราฟังคนเป็น  เมื่ออยู่ที่ 
ออฟฟิศหรืออยู่ที่บ้าน เราอาจเป็นคนที่มีอ�านาจสูงสุดและทุกคนต้องฟังเรา  แต่พอท�า 
งานอาสา เราก็จัดเงื่อนไขให้ทุกคนต้องฝึกที่จะฟัง เพื่องานจะเสร็จ  คนฝึกการฟังเพื่อ 
กลับไปฟังและเข้าใจคนในครอบครัวตัวเอง  ถ้าคนได้เรียนรู้อย่างนี้ งานอาสาจะมหัศจรรย์ 
มาก  มีคนที่เรียนรู้แบบนี้เยอะมาก และกลับไปชีวิตเปลี่ยนมากมาย

• เราท�าฝึกอบรมให้องค์กรอาสาว่าท�าอย่างไรเขาจะไม่ใช่องค์กรที่เก็บขยะเสร็จอย่างเดียว 
ปลูกต้นไม้เสร็จอย่างเดียว แต่เป็นองค์กรที่เก็บขยะในใจคนให้สะอาด เป็นองค์กรที่ 
สร้างความร่มรื่นเขียวขจีในหัวใจของคนที่มา  พวกเราพูดกันเล่น ๆ  ว่าเราท�างานเทพ  
(TEP - Transformative Experience Provider) คือเราไม่ได้สร้างงานอาสา แต่เราสร้าง 
ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงคนด้วย  แม้ว่างานจิตอาสาเห็นได้ชัดเมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่งาน 
จิตอาสาที่ยกระดับจิตวิญญาณจริง ๆ  ไม่ควรต้องรอสถานการณ์อย่างนั้น  เราจึงให้ความ 
ส�าคัญแก่ช่วงเวลาปรกติมาก ซึ่งเราจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดีกว่า

• ถึงปัจจุบันผมคิดว่าคนเข้าถึงงานอาสามากขึ้นจากหลายช่องทาง  จากเดิมคน 
นึกไม่ออกว่ามีงานอาสาอะไร หลากหลายอย่างไร  และแนวคิดที่ว่างานอาสาเป็นงาน 
ฝึกฝนตนเองก็เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มรับรู้มากขึ้น  เราจัดอบรมองค์กรอาสาไปห้ารุ่นแล้ว   
องค์กรที่ท�างานอาสาจ�านวนมากเปลี่ยนรูปแบบงานอาสาของตัวเองใหม่ แต่ก่อนถ้า 
มีเวลา 6 ชั่วโมง ก็ท�างานอาสาทั้ง 6 ชั่วโมง  เดี๋ยวนี้มีปฐมนิเทศก่อนและมีสะท้อน 
ตอนหลังท�า ท�าให้ประสบการณ์การท�างานอาสามันอุดมขึ้นมาก  เป็นเรื่องของการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกให้องค์กรอาสาเห็นว่าเขาจะเป็นผู้ท�ากระบวนการอย่างไร และ 
ไม่ใช่แค่จัดกิจกรรม แต่เป็น transformation facilitator คือช่วยอ�านวยให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงของคน ทั้งที่เป็นจิตส�านึกหรือแนวคิด กับทักษะ ซึ่งใช้วิธีคิดแบบจิตตปัญญา 
ค่อนข้างมาก คือการรู้จักตนเอง เข้าใจว่าการท�ากระบวนการมาจากตัวตนภายใน (being)  
ไม่ใช่ตัดแปะกิจกรรมมา  เพราะฉะนั้นคนที่จะน�ากระบวนการเอง ควรจะมีประสบการณ์ 
ตรงและมีความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง (self aware) และสะท้อนตนเองได้  
(self reflection) และชวนคนอื่นให้ตระหนักรู้และสะท้อนตนเองได้
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Collective leadership ของจิตอาสา
• ตอนท�ากลุ่มจิตวิวัฒน์ เราเห็นเลยว่าเรื่องการน�าเป็นเรื่องส�าคัญ และไม่ใช่ผู้น�าเดี่ยว 
แบบที่เราเข้าใจกัน  แต่แนวคิดส�าคัญคือ Collective leadership (การน�าร่วม) และ  
Servant leadership (การน�าแบบผู้รับใช้)  ไม่ใช่ผู้น�าที่คอยสั่ง แต่เป็นผู้น�าการขับเคลื่อน 
ที่อุทิศตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  จะหมายถึงการอุทิศตนเพื่อออฟฟิศของเราก็ได้  
ไม่จ�าเป็นต้องยิง่ใหญ่ภายนอกกไ็ด้  ผมใช้กระบวนการแบบจติตปัญญาสอนในชัน้เรยีนด้วย   
เราท�าเหมือนเล่นเกมออนไลน์ คือเด็กต้องเก็บประเด็นตามหัวข้อที่เรียน และมีประเด็น 
พิเศษชื่อว่า Servant leadership ใครที่จะเรียนต้องสมัคร  นักศึกษามีการบ้านที่ต้อง 
ท�าเพิม่คอื ต้องมาช่วยออกแบบกระบวนการว่าจะจดักระบวนการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนอย่างไร  
แล้วเอาแผนการเรียนการสอนมาน�าเสนอว่าพรุ่งนี้เขาอยากให้ชั้นเรียนเป็นอย่างไร  นี่คือ 
Servant leadership ครับ  ไม่ใช่ผู้น�าที่จะสั่ง 1-2-3-4 แต่เป็นผู้น�าที่ท�าการบ้าน 
มากกว่าคนอื่น เพื่อให้คนอื่นได้รับผลดีบางอย่าง 

• สิ่งนี้เป็นแนวคิดที่ทีมผมใช้ในการท�างาน ทั้ง Collective leadership และ Servant  
leadership ก่อนจะเป็นธนาคารจิตอาสา ในกลุ่มที่เราเรียกว่า “จิตตปัญญาวิถี” หรือ 
ปัจจบุนัเรยีกว่า “กลุม่เพือ่นครมูหดิล” ทีท่�างานเรือ่งจติวญิญาณของความเป็นครใูนมหดิล  
เป็นกลุ่มคนที่ทั้งท�างานในมหิดล เป็นอาจารย์ เป็นนักศึกษา และท�างานนอกมหิดลที่ใส่ใจ 
กับการเรียนการสอนและอยากน�าความสุขมาให้ชั้นเรียน  เราประชุมกันโดยใช้แนวคิด 
เรื่อง Collective leadership และ Servant leadership ด้วย  ส่วนหนึ่งมันอยู่ในวิถี 
ปฏิบัติในชีวิตของเรา  ไม่ว่าทีมไหนที่ผมเข้าไปร่วม เราพยายามท�าให้สิ่งนี้อยู่ในวัฒนธรรม 
องค์กร  อย่างกลุ่มเพื่อนครูมหิดลมีการประชุมที่ทุกคนในกลุ่มเห็นพ้องกันว่า ทุกคนอยาก 
เข้าร่วมประชุมมาก  หลายคนบอกว่าเป็นประชุมเดียวของมหาวิทยาลัยที่เขาอยากมา 
ทุกครั้ง  และไม่มีครั้งไหนเลยที่ประชุมเสร็จแล้วพลังลดลง  เขารู้สึกว่ามาแล้วได้พลัง  
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มาแล้วมีความสุข มาแล้วเกิดไอเดีย ความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังที่จะไปท�าสิ่งต่าง ๆ  
มากขึ้น  สาเหตุส�าคัญที่คนมีความรู้สึกแบบนี้คือการมี Collective leadership และ  
Servant leadership การที่คนมาและตั้งใจฟังกัน ตั้งใจได้ยินและรู้จักกัน ตั้งใจสนับสนุน 
เพื่อนเพื่อจะให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ  คือคนที่มาด้วยกันมีความสนใจเรื่องการเรียน 
การสอนด้วยอยู่แล้วในเบื้องต้น  ท�าอย่างไรเราถึงจะสนับสนุนการเรียนการสอนของเพื่อน 
ให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่ปัจเจกบุคคล แต่ในฐานะที่เป็นกลุ่มด้วย

• เวลามีงานของกลุ่มมา กลุ่มไม่มีหัวหน้าสั่งการคนอื่น แต่คุยกันว่ากลุ่มเห็นเป็นอย่างไร 
บ้าง  มีใครอยากท�าบ้างและใครอยากท�าอะไร ก็จะเป็นอาสาสมัครกัน  ไม่มีงานไหนเลย 
ที่ถ้าประชุมแล้วดี จะไม่มีใครอาสา  ทุกคนอาสาเพราะเป็นเรื่องดี ๆ  และอยากท�ากัน 
อยู่แล้ว ทั้งที่บางงานมีมิติที่ไม่น่าท�าอยู่ ก็เกิดการคุย เกิดการได้ยิน และเข้าใจกันมากขึ้น  
เข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจเพื่อนมากขึ้น เข้าใจเนื้องานที่เราจะท�ามากขึ้น และเรารู้ว่าที่ 
เราจะไปท�า เราจะท�าเพราะอะไร  มันดีกับเราและดีกับคนอื่นอย่างไร  ผมคิดว่านี่เป็น 
รูปธรรมของ Collective leadership มาก ๆ   แม้ว่าจะมีงานบางอย่างที่อาจจะไม่มีใคร 
อยากท�าเลย แต่ต้องท�า เพราะถ้าไม่ท�าสิ่งนี้ จะไปท�าสิ่งอื่นต่อไม่ได้ ก็ขอกัน  ถ้าไม่มีใคร 
อยากท�าเลย ก็ต้องถอยมาตั้งค�าถามว่า ตกลงงานนี้ควรท�าจริงหรือเปล่า  ทุกคนพร้อม 
ไปยืนเป็นคนข้างหน้า เพราะรู้ว่ามีคนยินดีสนับสนุน  ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาน�าได้ 
ในทุกขณะ สามารถเป็นผู้ตาม และเป็นผู้น�าจากข้างหลังได้ในทุก ๆ  ขณะด้วย ซึ่งอยู่ที่ 
การจัดเงื่อนไขและเอื้อให้สิ่งเหล่านี้งอกงาม  ถ้าหากจะมีกลุ่มไหนที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจ 
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ที่ท�า Collective leadership กับ Servant leadership อย่างจริงจัง ผมนึกถึงกลุ่ม 
เพื่อนครูมหิดล ซึ่งมีสมาชิกหลัก 10-12 คนจากทุกคณะ แต่มีเครือข่ายที่ท�างานด้วย 
เป็นร้อย

• ส่วนในทีมงานของธนาคารจิตอาสาก็ท�างานแบบ Collective leadership ด้วย   
คนมีความสนใจร่วมกันอยู่แล้ว แต่ท�าอย่างไรเราจึงจะท�าให้การท�างานได้สนับสนุนสิ่งที่ 
แต่ละคนสนใจ ทั้งในเรื่องเนื้อหา กระบวนการ และในวาระของเขาด้วย  เป็นเรื่องของ 
การจัดเงื่อนไขและวาระให้แต่ละคนได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพของตัวเองออกมามาก 
ที่สุด  ที่นี่มีการภาวนาและบอกเล่าสารทุกข์สุกดิบ (check in) กันทุกเช้า ท�าให้เป็น 
พื้นที่ที่ท�าให้ได้ยินกัน เข้าใจกัน  กระบวนการทางจิตตปัญญาจึงเป็นกระบวนการที่ 
หล่อเลี้ยง Collective leadership ที่ขาดจากกันไม่ได้

• Servant leadership ไม่เหมือนกับ servant ไม่ใช่คนรับใช้และท�างานเศษเหลือ ๆ    
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคนคนนั้นตอนที่เขาท�างานด้วยว่าเขาท�าด้วยจิตแบบไหน และ 
ท�าเพราะอะไร  ระหว่างท�าเกิดอะไรขึ้นในใจของเขา  ถ้าท�าไปด่าไป ท�าไปแล้วไม่เห็น 
คุณค่าในตัวเอง ไม่เห็นค่าของคนอื่น ไม่เห็นคุณค่าของงาน ผมคิดว่าไม่ใช่  แต่ถ้าท�าไป 
แล้ว อยากจะสนับสนุน สิ่งนี้ท�าแล้วรู้สึกดี เกิดประโยชน์ต่อคนอื่น มันใช่

• ผมคิดว่ามีศักยภาพของความเป็นไปได้ที่สังคมไทยจะรับรู้และเห็นคุณค่าของ  
Collective leadership แต่อาจจะไม่ได้เร็วเหมือนหลายเรื่อง เพราะมันต้องการ 
ตัวอย่างเป็นรูปธรรม และคนรับรู้ได้ผ่านประสบการณ์ตรงมากกว่าการฟังมาก  เมื่อเข้า 
มาเห็น คนจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นี่เอง เหมือนเราอธิบายถึงผลไม้ที่ไม่เคยได้กินมาก่อน  
ต่อให้เราอธิบายดีอย่างไร คนจะไม่เข้าใจ จนกว่าจะได้ชิม

Tips
การศึกษาที่จะน�าพาประเทศออกจากปัญหาได้ ต้องเป็นการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชน  

และต้องมีมิติเรื่องจิตใจหรือจิตวิญญาณอยู่ข้างใน  วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของค�าตอบ  
แต่ไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด

155น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2





ทุกคนมีความเป็นผู้น�าอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าเมื่อไรที่เขาจะหยิบ 
ขึ้นมาได้ อยู่ที่เราจัดกระบวนให้เขาด้วย  บางเรื่องไม่จ�าเป็น 
ต้องคนนี้น�า แต่ต้องเป็นอีกคน  ทุกคนที่เราท�างานด้วย  
เขาจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน  ฉะนั้นเวลาเรา 
ท�างานกับเด็ก เราจะดูว่าใครอยากน�าเรื่องไหน ใครอยากท�า 
อะไร คนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบ  เขาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ 
เขาต้องท�า ต้องรับผิดชอบเพื่อนที่ต้องมาอยู่กับเขาตรงนั้นด้วย 
สิริวรรณ ศรีเพ็ญจันทร์





สิริวรรณ - ปุณพจน์ 
ศรีเพ็ญจันทร์

ครอบครัวนักพัฒนาและผู้ก่อตั้ง
สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต

ที่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี เมื่อ 7 ปีก่อน ครอบครัวพ่อแม่ลูกสี่คนย้ายมาจากเมืองใหญ่เพื่ออยู่ 
อย่างเรียบง่ายที่นี่

แต่การณ์กลบัไม่ได้เป็นอย่างที ่สริวิรรณ (โก้) กบั ปณุพจน์ (เบ้) ศรเีพญ็จนัทร์ ตัง้ใจแต่แรก 
เมื่อได้รู้จักเด็ก ๆ และผู้คนในบ้านสะน�า ต. บ้านไร่ กลับมีค�าถามส�าหรับครอบครัวว่า พ่อแม่ลูกจะ 
อยูก่บัสงัคมหมูบ้่านอย่างทีเ่ป็นอยูอ่ย่างไร จงึอดไม่ได้ทีจ่ะลกุขึน้มาท�าบางสิง่เพือ่เปลีย่นแปลง โดยที่ 
ไม่รีรอสร้างฐานะให้มั่นคงก่อน

“ถ้ารอให้ได้เรื่อง แล้วเมื่อไรเราจะได้ท�า” ปุณพจน์ หรือที่เด็ก ๆ สะน�าเรียกว่า “ลุงเบ้” ว่า 
“แน่ใจหรือว่ามีบ้าน มีที่ดิน ทรัพย์สมบัติให้ลูก แล้วเราจะเริ่มท�า ก็ไม่แน่เสมอไป”  สิริวรรณ หรือ 
“ป้าโก้” เห็นพ้องกันในเรื่องนี้ จึงช่วยกันก่อตั้ง “สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต” แห่ง 
อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี ขึ้น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ชื่อของลุงเบ้กับป้าโก้ ไม่ได้ถือเป็นหน้าใหม่ในวงการงานพัฒนา ทั้งคู่เคยท�างานขับเคลื่อนใน 
องค์กรด้านสงัคมทีส่�าคญัอย่างเช่นมลูนธิโิกมลคมีทองและมลูนธิเิสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี ฯลฯ มา 
แล้ว ทั้งแยกกันท�างาน ทั้งเคียงข้างใต้ร่มองค์กรเดียวกัน จนสั่งสมประสบการณ์ไว้เต็มเปี่ยม ก่อน 
จะย้ายครัวเรือนมาสู่อุทัยธานี

อนัทีจ่รงิทัง้ลงุเบ้กบัป้าโก้ต่างเตบิโตมาด้วยกนั ตัง้แต่อยูร่่วมชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้พากันเรียนรู้งานสายกิจกรรมนักศึกษามาตั้งแต่ 
แรก  แม้จะต่างชุดประสบการณ์ แต่ก็เดินไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจลงหลักปักฐาน 
สร้างครอบครัวและท�างานร่วมกัน  ชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจึงนับเป็นต้นทุนส�าคัญส�าหรับ “ทีม 
ครอบครัว” นักกิจกรรมทีมนี้ 

จากนักกิจกรรมที่ผ่านงานโชกโชนและอยากผ่อนพัก กลับมีพลังลุกขึ้นมาท�าหลายสิ่งอย่าง 
เพือ่จดุประกายให้เดก็และคนในชมุชนตืน่ตวัถงึพลงัทีต่นมอียู ่ ครานีด้้วยท่าทสีขุมุและลกึซึง้กว่าเดมิ 
เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าเดิม เข้าอกเข้าใจมากกว่าเดิม

ในขณะที่โรงเรียนยังไม่อาจจับใจเด็กให้ลุกขึ้นมาท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้  ดูเหมือนว่าทั้งลุงเบ้ 
กับป้าโก้จะค้นพบความลับในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  เมื่อลูก ๆ หายหรือมีปัญหา 
พ่อแม่จะมาตามหาและปรกึษาทีบ้่านลงุป้าคูน่ี ้ วนัหยดุ เดก็ ๆ  ถงึกบัป่ันจกัรยานเรยีกให้ลงุป้าบ้านนี้ 
พาไปเที่ยวส�ารวจหมู่บ้าน

ความลับที่จริงก็ไม่ใช่ความลับ
แต่อยู่ที่ว่าใครจะค้นพบ ตั้งใจฟัง และให้โอกาสมากกว่ากัน



“พลังเยาวชนเปิดยิ้ม เมืองพระชนกจักรี” 
งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จ. อุทัยธานี 2557 
ในฐานะพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์กิจกรรมที่เด็ก
และชาวบ้านมีส่วนร่วม ที่โรงเรียนวัดสะน�า 
อ. บ้านไร่ ประกอบด้วยงานศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน 
การแสดง ดนตรี อาหารและขนมพื้นบ้าน ฯลฯ







เราท�าอะไรได้บ้าง
สิริวรรณ : 

• คนในชุมชนที่นี่เป็นลาวครั่งที่อพยพมา มีเรื่องราวเยอะแยะ ทั้งเรื่องการกิน การอยู่  
วิถีชีวิต  เราก็ต้องการฟื้นให้เด็กเรียนรู้ เช่น หมู่บ้านหินตุ้มเขาท�าขนมจีนซึ่งทุกหมู่บ้าน 
ไม่ได้ท�าแล้ว  เราให้เขามาสอนลูกหลาน และให้หมู่บ้านอื่นได้เห็นและเรียนรู้ด้วย   
ปีที่ผ่านมาเราจัดงานใหญ่ มีโรงเรียนประถมฯ และมัธยมฯ ใน อ. บ้านไร่มาจัดงาน 
ร่วมกันเป็นปีแรก  แต่เราจัดแบบปูกระแสก่อนหน้านี้มา 5-6 ปีตามเทศกาลของหมู่บ้าน

• วันนี้ อบต. หมู่ 6 มานั่งคุยว่า เพิ่งรู้ว่าหมู่ 3 ท�าขนมจีน เขาไม่เคยคุยว่าบ้านใคร 
มีอะไร  หมู่ 5 ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงก็บอกว่าถ้ามีงานแบบนี้อีกให้บอกเพราะเขาก็อยาก 
จะมาโชว์  คือมันจุดประกายบางอย่างให้เขาได้  ชาวบ้านที่เขาใช้กระบอกไม้ไผ่มา 
ทั้งชีวิตเพราะว่าบ้านเขาท�า  พอเราเอามาท�าให้เกิดคุณค่าในงาน เขาก็รู้สึกว่าเขาต้อง 
เก็บเอาไว้

ปุณพจน์ : 

• พ่อแม่ที่นี่เห็นว่าเราสนิทกับลูกเขา ลูกเขาหายก็โทร.หาเรา  เราก็มานั่งนึกว่าจะตอบ 
ค�าถามพ่อแม่เขาอย่างไร  พ่อแม่เขาก็เป็นทุกข์ ท�าให้เราต้องกลับมาค้นหาว่าเด็กพวกนี้ 
ไปไหน  เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไร  คิดว่าจะแก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของ 
คนในชุมชนอย่างไร  เราท�าอะไรได้บ้าง  พอไปคุยกับคนแก่ก็เจอทุกข์อีกอย่างหนึ่ง   
คนแก่ที่นี่เป็นคนเก่ง แต่คุณค่าที่จะตายไปพร้อมกับเขาคือทุกข์ของเขา  ลูกหลานไม่เห็น 
คุณค่าเลย  เป็นค�าถามว่าแล้วเราจะรักษาคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างไร

• เราใช้ชีวิตแบบนี้  เข้าไปนั่งคุยกับคนเฒ่าคนแก่ ชื่นชมสิ่งที่เขามี แค่นี้เขาก็มีความสุข 
แล้ว  ยิ่งเราสนใจสิ่งเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ของเขา เขาจะดีใจ  ปัญหาอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่า 
เป็นปรกติวิสัยที่ความรู้ของผู้เฒ่าผู้แก่กับเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้ากัน  นี่คือปัญหาที่รู้สึกว่าเราจะ 
ต้องหาวิธีการท�าให้โรงเรียนดึงคนแก่เหล่านี้เข้ามาเป็นครู  ส�าหรับเรา มันจะเป็นความ 
ภาคภูมิใจอีกมิติหนึ่งเลย เพราะค�าว่าครูมีความหมายมากส�าหรับชาวบ้าน

• ที่ส�าคัญคือเราไม่ต้องรีบร้อนเพราะเราอยู่ที่นี่  เพราะฉะนั้นเราค่อย ๆ  เป็นค่อย ๆ  ไป  
ค่อย ๆ  จับ ค่อย ๆ  ท�า  ไม่มีโครงการมาบีบให้เราท�าให้เสร็จภายใน 6 เดือน ใน 1 ปี   
ตอนนี้ที่ผ่านมาเราก็หาแค่โครงการเล็ก ๆ  หนึ่งเฟสจบโครงการ ส่งรายงานแล้วก็ไม่มีอะไรต่อ 
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มันก็ท�าให้เรามีความสุขที่จะกลับมาท�างานอย่างนี้มากขึ้น ประกอบกับการเติมความรู้ 
ที่ต่อให้ฐานความรู้ของเราดีแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่เติมมันมีโอกาสที่จะดับ  มันจะเจอ 
ค�าถามอะไรหลาย ๆ  อย่างตอกกลับมาเสมอ  มีคนถามว่าเราสองคนดันทุรังท�าแบบนี้ 
ทั้งๆ ที่ฐานชีวิตของตัวเองยังไม่ได้เรื่องเลยหรือ  เราก็บอกว่าถ้ารอให้ได้เรื่อง แล้ว 
เมือ่ไรเราจะได้ท�า  เพราะเราไม่รูว่้าจดุอิม่ตวัของเราทีพ่ร้อมจะช่วยคนอืน่นัน้อยูต่รงไหน   
แน่ใจหรือว่ามีบ้าน มีที่ดิน ทรัพย์สมบัติให้ลูกแล้วเราจะเริ่มท�า  ก็ไม่แน่เสมอไป อาจจะ 
มีบางอย่างที่บอกว่ายังไม่พออยู่ดี  ดังนั้นเราก็ท�างานไปด้วย สร้างฐานชีวิตตัวเองด้วย 

• สิ่งที่ลงทุนแล้วได้ผลคือมีคนรักลูกเรา  ไม่ใช่เรื่องเงินที่จะมาซื้อชาวบ้านเหมือนอย่าง 
ที่นักการเมืองซื้อ แต่เราใช้ชีวิตแบบนี้ คุยกับเขาแบบนี้ ท�างานกับเขาแบบนี้  เราสร้าง 
ความสุขให้เขาแบบนี้ ท�าให้คนในชุมชนเห็นลูกเราเป็นลูกเขาคนหนึ่ง  การที่ชาวบ้าน 
ที่ไหนก็ตามจะยอมรับใครสักคน แต่ก่อนเขาอาจเรียกว่าบารมี  แต่เราไม่รู้สึกว่าเป็น 
บารมี  มันเป็นชีวิต เป็นคุณค่าที่ต่างคนต่างเอามาแลกกัน  อย่างงานที่ท�าวันนี้เห็นผล 
เลย เป็นผลิตผลทางความรู้สึกที่เขาให้เรา โดยที่เขาก็บอกไม่ได้ว่าท�าไมต้องมาช่วยเรา   
ไม่ใช่มารยาท แต่เขาอยากเข้ามาร่วม
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จากทีมฟุตบอลที่โหล่ บ้านดินหลังเล็ก และอื่น ๆ  ที่ตามมา
สิริวรรณ : 

• เข้ามาอยู่ในชุมชนแรก ๆ  เราอยู่เฉย ๆ  นิ่ง ๆ   ทุกวันพระเราพาลูกมาท�าบุญ  เราเห็น 
ชาวบ้านมารวมกัน แต่เราไม่เห็นเด็ก  เวลามีเทศกาลอะไร เราก็จะเห็นเด็กไปอยู่ที่อื่น  
ไปท�าอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เด็กควรอยู่ เช่น ร้านเกม  เรานั่งคุยกับพี่เบ้ว่า ถ้าเราจะ 
เอาที่นี่เป็นเรือนตาย เราควรจะท�าอะไรด้วย  เราจะอยู่เฉย ๆ  โดยที่ไม่ท�าอะไร มันก็ 
ไม่ใช่เรา  ช่วงนั้นกอไผ่ ลูกชายคนโต มาอยู่ที่นี่แบบไม่มีเพื่อน  พอดีหมู่บ้านที่นี่มีฟุตบอล 
แต่เป็นทีมที่ห่วยที่สุดตอนนั้น เลยพาลูกไปสมัครขอเข้าร่วมทีมฟุตบอลด้วย  เขาก็ยอม 
ให้ลูกเราเข้า  เราเลยได้เด็กมากลุ่มหนึ่งคือเพื่อนของกอไผ่ที่เล่นฟุตบอล  เราบอกเขาว่า 
อยากจะส่งเสริมเขา  จนผ่านไป 2 ปี เขาเปลี่ยนจากทีมที่โหล่มาเป็นแชมป์ได้

• ตอนนั้นเด็กเดินมาบอกว่า ป้าโก้ส่งทีมแข่งกับอีกหมู่บ้านหน่อย  เราให้เด็กไปเขียนลง 
เฟซบุ๊กเลยว่า ต้องการชุดนักกีฬาชุดละ 200 บาท ใครสนใจจะช่วยเด็ก  จากเพื่อนฝูง 
ที่เรามี ก็ได้มา 10 ชุด  เราให้เด็กได้เลือกชุดกีฬาของเขาเอง  เขามีความสุข เพราะทุกที 
มีแต่สปอนเซอร์ให้มาอย่างไรก็ต้องใส่อย่างนั้น

ปุณพจน์ : 

• เขาอยากได้ชื่ออะไร สกรีนเลย เลือกสีเอง  จากทีมเด็ก ๆ  ที่ไม่เก่งอะไร สามารถต่อกร 
กับทีมใหญ่ได้ เป็นที่ฮือฮา  ชาวบ้านก็ช่วยลุ้น  ถ้าเราวิ่งหาเด็กมาเพื่อเล่นฟุตบอลให้เรา  
มีแต่จมกับจม ล่มกับล่ม เพราะแข่งเสร็จแล้วมันก็เลิก  ถ้าเด็กอยากเล่นเองแล้วเข้ามาหา 
เรา แบบนั้นจะเข้าทางเรา

• หลังจากนั้นเราก็ถามเด็ก ๆ  ในทีมฟุตบอลว่า เวลามีเทศกาลพวกเขาไปไหนกัน   
เราขอคุยกับคุณครูที่โรงเรียนว่า ถ้าเราจะขอชั่วโมงสอน 
โดยไม่รับค่าตอบแทน เติมเรื่องทักษะชีวิตได้ไหม  ครู 
บอกเอาไปเลย ก็เลยท�าให้เรารู้จักเด็กมากขึ้น  บังเอิญ 
เป็นปีที่มีเด็กเยอะ ก็เลยได้ก�าลังของเด็ก ๆ   เมื่อก่อน 
จะไปท�ากจิกรรมให้เดก็ๆ ต้องกางเตน็ท์กลางแดดร้อน ๆ    
เราเลยคิดว่าหาพื้นที่ท�ากิจกรรมกันเถอะ เลยเขียน 
โครงการทิ้ง ๆ  ไว้ แต่ก็หวังว่าจะได้  ตามอยู่เกือบปีกว่า 
จะได้เงินจากธนาคารออมสินมา 2 แสนบาท  เขา 
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สนใจเพราะเห็นหนังสือขอทุนแล้วชอบ อยากช่วย  เรามีเงินทุนท�ากิจกรรมกับเด็ก 
และท�าต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ  จนเสร็จเรียบร้อย  แล้วสยามกัมมาจลก็ให้มา สร้างบ้านดิน 
ได้หนึ่งหลัง  หลังจากนั้นธนาคารออมสินอยากท�ากิจกรรมกับเราอีก  เขามาดูแล้วก็ 
บอกว่าโรงเรียนอยากได้อะไรอีกไหม ก็ได้ซ่อมหอระฆังวัด ท�าสนามเด็กเล่น และมี 
ทุนอาหารกลางวันให้เด็ก  เรารู้สึกว่าจากบ้านดินหนึ่งหลังสามารถต่อยอดได้ขนาดนี้

ผ้าป่าพลังชาวบ้าน บ้านดินพลังเด็ก
ปุณพจน์ : 

• บ้านดินหลังนี้ใช้เวลาท�านานมาก ถ้าจ้างช่าง 1 เดือนก็เสร็จแล้ว  มันอาจจะไม่สวย 
เลยในสายตาใคร  แต่สิ่งที่เราได้คือเด็ก  ฉะนั้นเวลาเขาเห็นบ้านดินก็จะนึกถึงครูโก้  
ครูเบ้ ที่ชวนเด็ก ๆ  ย�่าดินทั้งปีทั้งชาติ  เมื่อไรจะเสร็จ  เราเองก็ต้องย�่ากับเด็ก  
อย่าไปสั่ง  ถ้าเราไม่ลงมือท�าด้วย ไม่มีทางที่เด็กจะลงไปเล่นดินกับเรา  ต้องปั้นก้อน  
ต้องแบกดิน ท�าให้เขาเห็น ทั้งที่มันเหนื่อย  บ้านดินจะบิด ๆ  เบี้ยว ๆ  เราไม่ว่าเด็กเลย   
เราไม่สนใจหรอกเพราะมันจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ  

สิริวรรณ : 

• เราไม่ได้สั่ง แต่เราท�าร่วมกับเขา  ไม่ว่าจะงานอะไรเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของเขา  
มันถึงจะท�าร่วม ถึงจะไปด้วยกัน แต่ถ้าเราสั่ง มันก็ได้แค่สั่ง แต่ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการท�าด้วย มีส่วนร่วมด้วย เด็กจะได้ คือให้เขาคิดแล้วเราเติม เราต้องเคารพสิทธิ 
ของเขาด้วย
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• เด็กเขารักบ้านดินของเขา  เมื่อวานเราลืมบอกให้ปิดบ้าน เขาก็ปิดของเขาเอง  
จัดการเสร็จ  บ้านดินยังเป็นตัวเชื่อมไปถึงเรื่องอื่น ๆ   ดินก้อนแรกของบ้านดินหลังนี้  
ได้มาจากการทอดผ้าป่าดินในหมู่บ้าน  เด็กขอดินคนละก้อนจากชาวบ้าน และให้พระ 
มาท�าพิธีทอดผ้าป่าดิน  ชาวบ้านมาเต็มเลยเพราะเขาติดท�าบุญ 

ปุณพจน์ : 

• ถ้าเราขอดินแต่แรกบ้านละถุงก็ง่ายมาก  ชาวบ้านให้ได้ แต่เราไม่หยุดแค่นั้น   
เราบอกเขาว่ามาทอดผ้าป่าดินกัน  เขาก็งง ทอดผ้าป่าดินอะไรของครู ต้องท�าอย่างไร   
เราต้องผสมผสาน แล้วชวนก�านันมาท�าพิธี ให้เกียรติเขา แล้วมันก็เชื่อมกัน  ก�านัน 
เอาดินมาทิ้งไว้ให้  เราเอาเงินถวายวัดไป เพราะเราต้องการแค่ดิน  พระก็งง เคอะ ๆ   
เขิน ๆ  เพราะไม่เคยมีใครท�ามาก่อน

• ชาวบ้านที่นี่ไม่มีเงิน  เวลามีงานกฐิน เขาก็จะเอาผลไม้ หน่อไม้มาผูกที่ศาลาวัด  
แล้วแขกที่ไม่มีอะไรมาให้ ขาดแคลน หรือมาจากที่อื่น เขาก็เอาไป  นี่คือการแบ่งปัน   
เราก็เอารูปแบบนี้มาเล่นกับเด็ก ๆ  ไปขอบริจาคของมาท�าต้นทานในงานกฐินที่นี่  เรา 
เอาของมาผูก แต่ไม่จับฉลาก  เราจะให้เด็ก ๆ  รู้จักการแบ่งปัน  คุยกับเด็ก ๆ  ว่าให้เลือก 
คนละหนึ่งชิ้นในใจ แต่ให้โอกาสน้องได้เลือกก่อนไล่จากอายุเด็กเล็กขึ้นมา  ถ้าเด็กเขา 
เลือกของที่ตรงกับที่พี่อยากได้ พี่ก็ต้องเสียสละให้น้องไป  เรามีของครบตามจ�านวนเด็ก  
มีข้อแม้ว่าถ้าใครคิดว่าเอาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ จะไม่เอาก็ได้  มีเด็กหลายคนที่ไม่เอา   
เราคิดว่าถ้าเอาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็ไม่ใช่ต้นทานของชาวบ้าน  ต้นทานของชาวบ้าน 
คือใครอยากได้อะไรมาเอาไป  แต่ก่อนมี 
ทั้งหม้อ กระทะ เพราะเขาต้องการแบ่งปัน 
ให้คนจน  ถ้าอยู่ด ีๆ  เอาของไปยื่นให้ก็ 
เหมือนเป็นการดูถูก จึงเป็นกุศโลบายโดย 
เอาหม้อ ไห จาน ชาม แขวนไว้ในศาลาวดั  
แล้วก็มาท�าบุญร่วมกัน  ใครที่ขาดแคลน 
จริง ๆ  อยากได้อะไรก็เอาไป  คนมีแล้วจะ 
เอาไปท�าไม  นี่คือสิ่งที่เคยมีอยู่แต่เดิมแล้ว 
เลือนหายไป
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สิริวรรณ : 

• เดิมการรวมชาวบ้านก็คือผู้น�าแจกของ  เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องได้  หัวใจที่ต้องปัน 
มันหายไป  เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราสองคนตอนนี้คือหาคนที่ยังมีหัวใจแบบนี้อยู่ให้ได้  
แล้วให้เขารวมตัวกัน  อย่างงานที่จัดไปท�าให้เราเห็นคนมากขึ้น คนเข้ามายื่นมืออาสา 
โดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอเยอะมาก

ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคม…
ปุณพจน์ : 

• เราเคยคิดว่าเด็กคิดไม่ลึก แต่ที่จริงไม่ใช่  เด็กมีฐานความคิดของเขาอยู่  ถ้าเราใส่ 
ความคิดของเราไปที่เขา เขาจะฟีดแบ็กกลับมาในมุมที่เราต้องการ  ตอนนี้เราเชื่อมั่น 
แล้วว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคม เด็กมีส่วนส�าคัญเพราะเราเห็นพลัง  แต่อุทัยธานี 
ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหามาก เราก็ต้องคิดว่าท�าอย่างไรให้เด็กมารวมตัวกันแล้วคิด   
สิ่งที่เป็นเรื่องตื่นเต้นเล็ก ๆ  ส�าหรับเราคือเด็กบางคนที่เคยท�างานด้วยกัน กลับมาถาม 
เพื่อนในเฟซบุ๊กว่าอยากท�างานจิตอาสา แต่ไม่ใช่จิตอาสาตามกระแส  บางครั้งครูส่ง 
เด็กเกมาให้  เราบอกว่ามาเลย  เราไม่ได้แก้ปัญหาเด็กแต่ละคน แต่เราท�างานเชิงสังคม 
ของกลุ่ม  ปัญหาบางอย่างถูกแก้โดยพลังกลุ่มเอง จากการคุยกัน การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กัน ท�าให้เขาเห็นว่าคุณค่าของเขาอยู่ตรงไหน  เขาไม่สามารถแข่งขันทางวิชาการ 
ให้โรงเรียนได้หรอก  เขาไม่สามารถเป็นผู้น�าแบบที่โรงเรียนต้องการได้  แต่เขามาเจอ 
พื้นที่อย่างนี้ เขามีความสุข

• เราตั้งโจทย์ว่างานที่เราจัดนี่ไม่ใช่งานโชว์ แต่จะท�าอย่างไรให้คนที่มางานเข้ามาร่วม 
กับเรา ไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วดู เขาก็ต้องคิดว่าเขาอยากท�าอะไร  บางทีประสบการณ์ 
ของเด็กไม่ถึง เราจะเอาตัวอย่างให้ดูซึ่งเขาก็จะน�ามาผนวกกับไอเดียของเขาได้ ขอให้มี 
พื้นที่โชว์  นี่คือสิทธิของเด็ก  แล้วเราก็ปล่อยให้เด็กได้ท�า ให้ประสบการณ์จากสิ่งที่เกิด 
ขึ้นค่อยๆ สอนเด็ก ๆ  เอง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้มีอะไร ท�าไมงานไม่เสร็จ หรือท�าไม 
งานไม่จบ บางกลุ่มวิ่งซื้อของทุก 15 นาที เราก็ถามว่าท�าไมไม่วางแผนกันมาก่อนว่า 

168 น� า ร่ ว ม  ร ่ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีว ิต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2



ต้องการอะไร  เราชวนเขาคุยและชี้ให้เห็นมุมมองต่าง ๆ   เด็กบางคนเขาตื่นเต้นมาก  
บอกว่าชีวิตของเขาเรียนจนจะจบ ม. 6 แล้วยังไม่เคยมีพื้นที่อย่างนี้เลย  แสดงว่าถ้าเรา 
ให้โอกาสเด็ก ความคิดของเขาจะมุ่งไปข้างหน้าได้มากกว่าที่เราคาดหวัง  เห็นชัดว่าเด็ก 
มีความสุข ซึ่งไม่ใช่ความสุขจากการใช้เงิน แต่เป็นความสุขที่เขาได้มีโอกาสท�าอะไรที่ 
อยากท�า  เมื่อท�าแล้วไม่ดีก็ขอท�าใหม่ เราก็ไม่ว่า แต่เราก็ชวนคุย ให้หลักการ และวิธีคิด

• เมื่อเช้าเรามาถึงโรงเรียน (ที่จัดงาน) ตอนตี 5 เราเห็นเด็ก ม. 5 สองคนนอนอยู่ที่นี่   
เขาบอกว่ามีความสุขมาก ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลย  เขารู้สึกว่าเขาท�าได้แล้ว มีโอกาสได้ท�า 
ในสิ่งที่เขาอยากท�าแล้ว  นี่อาจจะเรียกว่าพลังที่แท้จริง  เราว่าอย่างนี้ไม่ใช่พลังกายที่ทุ่ม 
กับการท�างาน ไม่กลัวเหนื่อย แต่เป็นมากกว่านั้น  การที่เขาไม่ได้นอนไม่มีความหมาย 
เลย  เขารู้สึกว่าเขามีความสุข  เขาอิ่มกับมัน จากกิจกรรมต่าง ๆ  นี้  เราก�าลังลองดู 
เด็กที่นี่โดยภาพรวมว่ามีวิธีคิด พฤติกรรมเป็นอย่างไร  และอยากลองเครื่องมือที่เพิ่ง 
เรียนรู้มาเล่นกับเด็ก และดูว่ามันเปลี่ยนอะไรได้ เกิดอะไรขึ้น 

สิริวรรณ : 

• ถ้าแค่จัดอีเวนต์ธรรมดาง่ายมาก  เราท�าให้มันสวยก็จบเพราะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็จ้าง 
เขามาท�าได้ แต่หัวใจของเราไม่ใช่ตรงนั้น  สิ่งที่เราต้องการคือเห็นเด็กลุกขึ้นมาท�าอะไร 
เพื่อบ้านและเพื่อตัวเอง  ดีเลวเป็นบทเรียน เป็น 
ประสบการณ์ที่เขาจะต้องสะสมไปเรื่อย ๆ   แล้วเรา 
ก็ได้เด็กกลุ่มหนึ่งจริง ๆ  ที่เราอยากได้  การท�างาน 
แบบนี้เหมือนกับการค้นหาเด็กไปเรื่อย ๆ  ว่าใคร 
ที่มีหัวใจตรงกับเรา  ก่อนงานเราจะต้องท�าให้ 
เด็กเห็นพลังของการท�างานร่วม เพราะถ้าเราส่ง 
ก�าหนดการให้เด็ก แล้ววันงานค่อยเจอกัน เราเชื่อ 
ว่างานนี้จะไม่เกิด  ต้องสื่อสารระหว่างกัน จนเด็ก 
รู้สึกว่าอยากมาร่วม  เด็กก็จะรู้สึกว่างานหนัก 
แค่ไหนก็ยอม แล้วเราก็ได้กลุ่มจากอีกพื้นที่ที่เป็น 
เด็กเรียนเหมือนหุ่นยนต์  ตอนนี้เขาเต็มที่กับเรา   
ตี 1-3 เขาก็ลุยกับเราได้  เช้ามาเขาก็ตื่นเพื่อมา 
รับผิดชอบบทบาทของเขาได้  เรารู้สึกว่าแค่นี้เราก็ 
หายเหนื่อยแล้ว 
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ปุณพจน์ :

• เราท�างานสืบค้นข้อมูลชุมชนกับเด็ก ๆ  ต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้ข้อมูลมา  
เพราะว่าเด็กคุยกับผู้ใหญ่ไม่เป็น  แต่เราไม่สอน ก็ให้เขาไปหาวิธีการเพื่อเอาข้อมูลมา 
ให้ได้  สัปดาห์นี้มีปัญหาอะไรบ้าง  เด็กก็อ้างว่าผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่  เราก็บอกวิธีการ 
ประสานงานติดต่อ สุดท้ายเขาก็ต้องยอมหาข้อมูลมาให้ได้  ส่วนผู้ใหญ่บ้านกับ อบต.  
ก็มาถามเราว่า ครูท�าอย่างไรให้เด็กไปหาข้อมูล  เราบอกว่าผมไม่มีวิธีการอะไร แค่ 
ชวนเขาท�างาน  ถ้าเราจะเอาข้อมูล ไม่ใช่ให้ลุงเบ้ไปหามาให้แล้วมาบอกว่าบ้านตัวเอง 
ดีอย่างไร  เด็ก ๆ  ต้องไปหาแล้วมาบอกลุง  เราจะไม่ใช้วิธีการแบบเก่า ๆ  คือเราเป็นครู 
แล้วพาเด็กไปหาครูภูมิปัญญา  วิธีการของเราคือให้เด็กไปหาครูก่อน แล้วถ้ามีปัญหา 
อะไรค่อยกลับมา  เราถึงรู้ว่าเด็กมีพื้นฐานความรู้แค่ไหน ค้นหาอะไรเป็น หรือไม่เป็น   
มันไม่ใช่วิธีการแบบโรงเรียน 

ท�าความรู้จักและเข้าใจ
สิริวรรณ : 

• เราโตมากับอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์  เราได้เรียนรู้จากอาจารย์มากว่าต้องนอบน้อม 
ให้แก่คนเล็กคนน้อยในสังคม  และเราก็สอนเด็กว่าเวลาคุณไปไหน อย่ากร่าง  คุณไม่ได้ 
มีอะไรดีกว่าคนอื่น  คุณต้องนอบน้อมเพื่อที่จะเรียนรู้  เราได้ใจเด็กที่นี่เพราะว่าเรา 
นอบน้อม  เราเคารพสิ่งที่เขารู้ว่ามีคุณค่า  เด็กก็เลยรู้สึกเติมเต็มว่า เขามีเรื่องราวที่คุย 
กับครูได้ ครูมาเรียนรู้กับฉัน 

• เราอ่านหนังสือเยอะ และชอบเขียน ชอบสื่อสารด้วยตัวหนังสือ  เรามีกลุ่มเฟซบุ๊ก   
อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ เป็นตัวกระตุ้น เราก็ส่งไปให้เด็ก เช่น แชร์เฟซบุ๊กของโครงการ 
ผู้น�าแห่งอนาคตให้เขาเห็นว่ามีวิธีคิดที่ไม่ใช่การน�าเดี่ยวเลย  หรือมีเพลง หนัง หรือ 
อะไรด ีๆ  ที่มาเป็นสื่อเรื่องการสร้างคนให้เป็นผู้น�าได้ก็จะเสริมและคุยสื่อสารกับเขา   
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หนังสืออย่าง โจนาธาน ลิฟวิงสตัน 
1 เราก็ถามเขาว่าเคยอ่านไหม  โจนาธานเป็นกบฏ 

ที่ชัดเจน และเราก็โตมากับโจนาธาน  เรานั่งทบทวนตัวเราว่าท�าไมเราถึงมายืนตรงนี้   
เราโตมากับอะไร  เราเรียนรู้อะไร  เราก็จะพยายามสื่อตรงนั้น  แม้กระทั่งลูกสาวเรา 
ก็พยายามให้เขาจดบันทึก ได้หรือไม่นั้นไม่เป็นไร แต่ขอให้ได้บันทึก  ลูกชายเราก็ดูว่า 
เขารักอะไร เราก็เติมส่วนนั้นให้เขา 

• เราอยู่กับเด็กมาทั้งชีวิต มันไม่ส�าเร็จรูป  เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน  เด็กบางคน 
ไม่เคยได้กอดใครเลยมาทั้งชีวิต แค่เราเข้าไปกอดเขา ลูบหลังหรือโอบไหล่ เขาก็รู้สึกว่า 
เราเป็นมิตรกับเขาแล้ว  เราเชื่อมั่นเลยว่าเด็กรู้ว่าเราหวังดี  ไปถามเด็กทุกคนได้เลย  
เขารู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับเรา  เราเป็นแม่ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักใครก็ต้องรักให้ 
เหมือนลูกและเขาก็เหมือนลูกเราจริง ๆ   เวลาเราเอ่ยปากอะไร เด็กเกเรที่ครูใช้เขาไม่ได้  
ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งประหลาดมาก  เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  จริง ๆ  เรา 
ไม่ได้ใจดี ก็มีกรอบบางอย่างที่จะคุยกับเด็ก แต่ว่าเรามีความเมตตากับเขาสูง มันท�าให้ 
งานไปได้  พอเราสื่อถึงเด็ก เขากลับบ้าน เขาก็ไปเล่าว่าป้าโก้ ลุงเบ้พาไปท�าอะไร 

• เราต้องไปถึงบ้านเด็ก ไปเห็นว่าบ้านเขาเป็นอย่างไร พ่อแม่เขาเป็นอย่างไร  ต้องไป 
คุยกับพ่อแม่ทุกคน  เราไปบ้านเด็กทุกคนที่มาท�างานกับเรา ตระเวนส่งเขาตามบ้าน 
ทุกคน  เรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจนั้นตามมาทีหลัง  แต่เราไปท�าความรู้จักกับเขาก่อน 
ว่าเราเป็นใคร  เราตั้งใจท�าอะไร ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราท�านั้นคืออะไร  พอเขารู้จักงาน 
เราแล้ว  เวลาที่ลูกเขาขอมาหาเรา เขาเปิดทาง ไม่มีปัญหา  สมมุติเรานัดเด็กว่าจะไป 
ขี่จักรยานเที่ยวหมู่บ้านกัน ทั้งที่เขาก็ขี่กันทุกวัน แต่เขาไม่รู้ว่าแต่ละบ้านมีอะไรที่เจ๋ง   
พอเราพาไป เขาก็ตื่นเต้น สนใจ เช่น บ้านนี้เขาฮอหมาก (ฝานหมาก)  เด็กยังไม่เคย 
ไปฮอเองกับมือ เขาไม่เคยรู้มาก่อน พอได้ท�าเขาก็เกิดสนใจ

ปุณพจน์ : 

• เราท�าเพราะเรารู้สึกกับเขาจริง ๆ  แต่ก็อยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีการเข้าถึงชุมชน  
ซึ่งมันอาจจะละลายเป็นตัวเราไปแล้ว เป็นธรรมชาติของเราไปแล้ว ยากหรือเปล่าไม่รู้ 
แต่เราใช้ใจเป็นตัวน�า  ถ้าเราใช้ชีวิตน�าเราก็จะรู้ว่าเราขาดอะไร  เวลาคุยกับเด็ก  
อาจมีชุดความคิดของเราบางอย่างที่ต้องปรับแก้  วันนี้เราไม่ได้ท�างานกับเด็กเท่านั้น  

1 โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull) เขียนโดย ริชาร์ด บาค (Richard Bach) 
เป็นหนังสือส�าคัญที่เป็นแรงบันดาลใจหนุ่มสาวให้หันมาตั้งค�าถามกับการใช้ชีวิตและความกล้าหาญ
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เราท�างานกับผู้ใหญ่ด้วย  เราเชื่อมชุมชนเพราะว่าในใจเราลึก ๆ  ยังอยากเห็นการ 
เปลี่ยนแปลง  ในชุมชนมีของดีมีรากเหง้าที่งดงามเต็มไปหมด  แต่เป็นเพราะเด็ก 
และผู้ใหญ่ที่นี่มองไม่เห็น หรือคนที่มองเห็นและเข้าใจก็ไม่มีศักยภาพที่จะมาท�างาน 
อย่างเรา  มันเหมือนการเอาทุกอย่างมาเชื่อมกัน  เราเชื่ออย่างหนึ่งที่โก้บอกก็คือว่า 
เราไม่ค่อยเชื่อผู้น�าเดี่ยว  เราไม่ค่อยเชื่อผู้น�าทางการ  เรารู้สึกว่าตรงนั้นไม่ใช่ของแท้  
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากสร้างตอนนี้คือผู้น�าร่วม

สิริวรรณ : 

• เรารู้สึกว่าเรามาอยู่ที่นี่ ไม่ได้มาเป็นผู้น�า แต่เรามาเป็นผู้เรียน  เราเรียนรู้กับเรื่องราว 
ในชุมชนไม่รู้จบกับเด็ก  ระยะเวลา 6 ปีก็เรียนรู้แต่ละเรื่องในแต่ละปีไม่เหมือนกัน  
รู้เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ  แต่ไป ๆ  มา ๆ  30 กว่าปี  เรามีเด็กที่เคยท�างานด้วยเป็นครูบาอาจารย์  
เป็น อบต. เป็นฐานในระดับหนึ่งที่เขารู้ว่าเราท�าอะไร  เขาช่วยอธิบายและการันตีให้ว่า 
ลุงเบ้ ป้าโก้ไว้ใจได้ มาเป็นพลังห่าง ๆ

ปุณพจน์ : 

• มีเด็กบอกว่าท�างานกับลุงเบ้ ป้าโก้แล้วเหนื่อย  อันนี้เป็นเคล็ดลับว่าท�าไมเวลาท�างาน 
เราถึงกุมหัวใจของเด็กได้ เพราะว่าเราพาเขาเหนื่อย  เขาได้สัมผัสเอง  ความเหนื่อย 
และประสบการณ์สอนในกระดานด�าไม่ได้  มันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้เรียนรู้ 
จากการลงมือท�าร่วมกับเรา  เหมือนเป็นภาพฝันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สร้าง 
ด้วยกันกับเขา ไม่ใช่ภาพของเรา  เราอาจจะวาดแค่ภาพหนึ่ง แต่ภาพของเราจะเป็น 
ส่วนหนึ่งของทุกภาพที่เราวาดไปด้วยกัน

เมื่องานกลายเป็นชีวิต
ปุณพจน์ : 

• เมื่อ 30 ปีที่แล้วเครื่องไม้เครื่องมือในการท�างานต่าง ๆ  นั้นค่อนข้างน้อย จะเทียบ 
กับวันนี้ไม่ได้เลย  เราจะท�ากิจกรรมค่ายสักค่ายหนึ่ง คนท�างานต้องนั่งคิดใช้เวลาเกือบ  
2-3 เดือนกว่าจะออกแบบเครื่องมือ ออกแบบวิธีการได้  และติดภาพว่าเมื่อเราสร้างคน 
เราจะมีรูปแบบในการสร้างที่แข็งมาก ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้  จุดพลิกผันเกิดขึ้นเมื่อ 
เราท�างานแบบครอบครัวนี่แหละ ท�าให้มุมมองในการท�างานของเราเปลี่ยน  ยิ่งเราเริ่ม 
มีลูกก็ยิ่งเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนท่วงท�านอง  แต่ประสบการณ์เก่าท�าให้เราเติมเต็มกัน 
อย่างกลมกลืน  นี่คือความโชคดีของความเป็นครอบครัว  และการที่คิดอะไรไม่เหมือนกัน 
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ทุกเรื่องมันเป็นความงดงาม เพราะว่าจะช่วยเติม ช่วยบอกว่าท�าไมคิดอย่างนี้ เป็นการ 
ทบทวน ชวนกันคิด  เราไม่เคยประชุมงานกันเลย เพราะเราคุยกันตลอด 24 ชั่วโมง   
เรารู้ว่าถ้าตรงนี้เราไม่ท�า โก้จะท�า โดยไม่ต้องพูดกัน  งานเด็กเป็นงานที่อยู่ในชีวิต 
ของเราอยู่แล้ว

สิริวรรณ : 

• มันกลายเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ชีวิตทุก ๆ  วัน  จากที่เราเคยท�างานรับใช้สังคมแบบ 
มูลนิธิ ซึ่งเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ท�าให้เรามีภูมิรู้บางอย่าง  พอเรามาที่นี่ก็เหมือนกับ 
ได้เริ่มต้นใหม่ แต่ประสบการณ์บางอย่างถูกเก็บไว้ข้างในก่อน เพื่อรอว่าจะเรียกออกมา 
ใช้ได้ตอนไหน  อย่างเราพอเห็นพื้นที่ก็คิดอหังการ์มากว่า เราจัดโน่นจัดนี่สบายมาก  
แต่พอเอาเข้าจริงไม่ใช่  เราไปสั่งเด็กให้คิดอย่างเราไม่ได้  เราไปสั่งผู้น�าให้ท�าตามเราไม่ได้ 
ต่อให้เราจัดงานระดับชาติมาแล้ว เช่น 100 ปี อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ฯลฯ แต่มันไม่ได้ 
มีความหมายกับพื้นที่เล็ก ๆ  ตรงนี้เลย เพราะเขาไม่รู้จัก เขาไม่ได้สนใจ ก็เหมือนเรามา 
เรียนรู้ใหม่ เราไม่ได้มาจัดงานอีเวนต์

• เราโตมากับงานวัฒนธรรมที่อาจารย์สุลักษณ์พาเราท�า  อาจารย์เคยบอกว่าเมื่อถึงเวลา  
เราก็จะมีพื้นที่ของเราเอง ซึ่งใช่จริง ๆ   พอเราอยู่ตรงนี้ คนอื่นเห็นความสุขจากเราได้เลย 
คนที่ไม่เคยรู้จัก แล้วเห็นเราเขียนลงเฟซบุ๊ก เขาจะถามว่าท�าไมพี่โก้อยู่ตรงนั้นแล้วดูมี 
ความสุข ทั้งที่บ้านไร่เมื่อก่อนนั้นธรรมดามาก  แต่พอเขาเห็น เราก็บอกต่อ  ทุกคนก็ 
อยากมาบ้านไร่ อยากมาเรียนรู้  อย่างต้นไม้ยักษ์ในหมู่บ้าน ทุกคนก็เห็น แต่ไม่เคยใช้ 
หัวใจมอง  พอเราพาให้เขามารู้จัก เขาก็อยากมาสัมผัสคุณค่านั้นด้วย  เราก็ได้กลุ่มที่ 
อยากช่วยกันรักษาต้นไม้ยักษ์
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ทบทวนพลัง
ปุณพจน์ : 

• มาชอบค�าว่า “มณฑลแห่งพลัง” ในเวทีของอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ที่เชียงใหม่  
เพราะเราเคยเชื่อว่าเมื่อดาบทวนเราผุกร่อนแล้วก็คงจะรบกับใครเขาไม่ได้แล้ว  แต่พอ 
ไปเรียนรู้กระบวนการชวนคิดชวนคุยเรื่องมณฑลแห่งพลัง เราก็กลับมาทบทวนตัวเองใหม่ 
เราเข้าใจค�าว่า “พลัง” ผิดมาตั้งแต่ต้นว่า พลังคือกองก�าลัง ต้องมีชุดความคิด ความคิด 
ต้องใหญ่ มีล�าดับ ต้องเข้มแข็ง ต้องมีฐานคน ถึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ซึ่งเราท�ามาแล้ว 
แต่ไม่ส�าเร็จ เราจึงกลายเป็นนักรบอกหัก  พอเรามาอยู่ที่นี่ เราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า  
พลังเกิดจากคลื่นเล็ก ๆ  ที่สร้างพลังกระเพื่อม  ซึ่งทฤษฎีนี้เราก็รู้ แต่เราไม่เชื่อ  เรารู้สึก 
ว่ามันไร้สาระ  เราไม่สามารถพลิกฟ้าคว�่าแผ่นดินได้แน่นอน  เป็นจุดหนึ่งที่เรากลับมา 
ทบทวนใหม่ว่า เราลองขยับจากหมู่บ้านเป็นจังหวัดกันบ้างไหม เราเจอคนใน อบจ. ก็ลอง 
ต่อเชื่อมถึงงานพลังเยาวชนของเด็ก ๆ  ในหมู่บ้าน  ตอนนี้เราก�าลังตกแต่งและเรียนรู้ก็คือ 
พลังพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี2 ออกแบบให้ดี เรารู้ว่าจะเร่งตรงไหน จะเติมพลัง 
ตรงไหน จะผ่อนตรงไหน  ตอนนี้เราเริ่มฮึกเหิมแล้ว จากที่เราท�าแล้วเกิดมณฑลแห่ง 
พลังใหม่อย่างที่พูดถึงนั้น มันใช่ มันขยับได้จริง ๆ   คนบางคนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ แต่เรา 
หยุดเขาได้ เราหยุดสิ่งที่เขาก้าวล�้าหรือสิ่งที่เขาเอาเปรียบคนอื่นได้ระดับหนึ่ง

สิริวรรณ : 

• อยู่ที่ความสุขของเด็กและข้อเรียกร้องของเด็ก เหมือนเขาอยากท�าขนม ทั้งที่เขาไม่เคย 
ท�า แต่เขาเห็นพ่อแม่ท�าทุกครั้ง ก็ลองให้เขาท�าเอง  เราให้เขาหาของกันมาเองทั้งใบตอง  
ตอก กล้วย ข้าวเหนียว  ถ้าของไม่ครบก็ไม่ท�า  เป็นการสอนเรื่องวินัย  ห้ามซื้อ  ถ้าซื้อ 

ก็ไม่ท�า  สิ่งที่เกิดขึ้นคือไปหาจากบ้านญาติที่เขารู้ว่ามี   
พอได้ท�าก็เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสอนเรื่องการ 
เรียนรู้ ไม่ใช่การสอนให้จดสูตรแล้วไปท�า

ปุณพจน์ : 

• ชาวบ้านอยากมีความสุขแบบไหน เราก็เอา 
ความสุขของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง แล้วเราก็ช่วยเติม 
ความสุขให้เขาเห็นเป็นรูปร่าง เป็นเรื่องเชิงคุณค่า

2 ชื่อเรียกอุทัยธานี อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระบิดาของรัชกาลที่ 1
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• เราต้องอธิบายให้ครูเข้าใจด้วยว่า ครูครับ ผมไม่ได้มาแย่งความรักจากครูนะ แต่เรา 
มาเติมเต็มความสุขให้เด็ก ๆ   ทุกวันนี้ครูกับเราก็เป็นเนื้อเดียวกัน  เราเคารพกัน   
สิ่งส�าคัญคือความงดงามทางการเรียนรู้ พลังจากโรงเรียนเคลื่อนจริง ๆ   พอชุมชนเขา 
เห็นว่าเด็กมีกระบวนการแบบนี้ก็เริ่มขยับ มาคุยว่าให้เราขยายไปอีกโรงเรียนหนึ่งด้วย

• ประเด็นเรื่องชุมชน เขาพูดกันว่าคนที่นี่นิ่งเงียบ ท�างานยาก  เราบอกลองดู  เรา 
อยากพิสูจน์ตัวเราว่าความเชื่อบางอย่างของเราเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม ชุมชนตื่นจาก
กระบวนการที่เราชวนชาวบ้านคิด  ตอนแรกเราแค่ชวนคุยให้รู้ว่าเราคือใคร ให้เขารู้ว่า 
เขามีของดีในชุมชน เขาท�าได้  พอเขาอยากอวด ก็เข้าทางเราเลย แต่ต้องเป็นการอวด 
อย่างมีพลัง ต้องมาจากข้างใน ไม่ใช่มาจากผู้น�า 

• ส่วนงานเยาวชน  เราก็มาลองเล่นดู บอกเขาว่าขอเด็กแค่ 40-50 คนจากเดิมที่ 
เขาเคยท�า 250 คน  เราของบ 5 หมื่นบาท ท�า 4 วัน  ท�าแล้วเด็กเกิดขยับได้  
ก็เกิดจากการกระเพื่อมเล็ก ๆ   กระบวนการคือเอาเด็กมาให้รู้จักตัวเอง ไม่ใช่แค่ให้รู้ว่า 
เป็นลูกใคร พ่อแม่ฐานะเป็นอย่างไร แต่ให้รู้ว่าคุณค่าของเขาอยู่ตรงไหน  มีกระบวนการ 
ให้เขาค้นหาตัวตนของตนเอง แบ่งปันคุณค่าของตัวเองต่อผู้อื่น  เด็กเริ่มเข้าหากัน 
เพราะเด็กมาจากต่างโรงเรียน ก็มีที่ดูหมิ่นดูแคลน ดูถูกคนที่มาจากโรงเรียนเล็ก ๆ    
เราท�ากระบวนการรื้อ ให้เอาสถาบันเก็บไว้ก่อน  เริ่มจากเด็กใน อ. บ้านไร่ ทดลอง 
ในห้าโรงเรียนก่อน ให้ค่อย ๆ  ซึมลึก ค่อย ๆ  ชวนคิดชวนคุย  เราไม่ต้องใส่อะไรเข้าไป 
มาก  เราฟังเด็ก ตั้งโจทย์แล้วชวนเขาคุย เด็กถามเราว่าจากแค่กลุ่มเล็ก ๆ  เขาจะขยาย 
ไปอย่างไร  ปีต่อมาเราก็ท�าทั้งจังหวัดเรื่องสุขภาวะทางเพศ  เราเติมความสนุกเข้าไป   
ทีนี้ก็เริ่มเป็นพลัง จนเกิดเป็นเครือข่าย  วันนี้ผู้ใหญ่ที่นี่เริ่มเชื่อแล้วว่าเด็กท�าอะไรได้จริง ๆ  
คนที่เป็นเจ้าของอ�านาจเห็นแล้วว่าเด็กมีพลังจริง ๆ
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• พอเราเรียกพลังของเขาได้ ก็เห็นจุดเล็กจุดน้อยของแต่ละคน ศักยภาพของแต่ละคน 
ออกมาตามความฝันข้างใน ซึ่งเราว่ามันยิ่งใหญ่มาก แล้วเราก็จะใช้คนได้ตรงตาม 
ศักยภาพของเขา ส่งเสริมคนได้ตรงตามสิ่งที่เขามี ซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเราค้นมานานว่า 
ท�าอย่างไรจะให้เด็กเป็นอย่างนี้  เด็กเองก็รู้สึกว่ามีคนฟังเขา  เขาอยากบอกอะไร 
บางอย่างก็ไม่มีใครฟัง  พอเขาเห็นเราฟัง ถ้าเขามีอะไรก็จะมาบอกเรา ทุกข์สุขอย่างไร 
เขาก็ต้องมาบอกเรา นึกถึงเรา  เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เราช่วยกัน ช่วยพ่อแม่ของเขา 
ด้วย ว่าลูกเขาทุกข์เรื่องนี้ เราจะช่วยลูกของเขาอย่างไร เป็นกุศลที่เราได้จากสิ่งที่เราเติม 
ให้เขา  เราได้อะไรมาใหม่ก็อยากให้เขาได้เรียนรู้ด้วย 

เปลี่ยนแปลง จากการสร้าง “พื้นที่” ข้างใน
ปุณพจน์ : 

• เรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงคนเป็นเรื่องส�าคัญ เราต้องเปลี่ยนแปลงข้างใน  ส�าหรับ 
วิธีคิดนั้น เราเชื่อว่าเด็กสามารถตอบให้ถูกใจเราได้อยู่แล้ว เด็กฉลาดพอ  แต่ถามว่าเรา 
อ่านใจได้ไหม เราอ่านใจเขาไม่ได้  ตราบใดที่ไม่ให้เขาแสดงหัวใจของเขาออกมา  เราฝึก 
ให้เขาเขียนจดหมายถึงตัวเองเพราะไม่ต้องกลัวใคร  พอเราได้อ่าน เราเห็นเด็กของเรา 
เลยว่าใครมีอะไรแค่ไหน  เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเป็นชุดความรู้ใหม่ที่เราเรียนรู้ด้วย 
ตัวเอง ปรับใช้ด้วยตัวเอง  แต่เครื่องมือการท�างานในอดีตไม่ได้ถูกละเลย ซึ่ง ณ วันนี้ก็ยัง 
เป็นประโยชน์อยู่ เพราะบางเรื่องจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังแบบนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   
แต่ว่าสิ่งที่เติมเต็มเราในวันนี้คือเราไม่ละเลยความเป็นคน ไม่ละเลยความเป็นตัวเขา  
ไม่ก�าหนดให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น 

สิริวรรณ : 

• เราเป็นคนฟังคนอื่นมากกว่าที่จะไปชี้แนะ  ยิ่งเราฟังเขามาก เราจะยิ่งรู้จักเขามากขึ้น  
มันเป็นเนื้อตัวของเรามาตั้งแต่เด็กแล้ว  เรารู้สึกว่าเราต้องฟังและเคารพความคิดของเขา  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่า และจะท�าให้เราสามารถไปไหนไปท�าอะไรกับเขาได้มากขึ้น

ปุณพจน์ : 

• เราตรงข้ามเลย  เราเคารพด้วยหลักการ เวลาท�างานเรามีเป้าหมายข้างหน้า แต่เรา 
จะเรียนรู้และได้ประโยชน์จากโก้  การรับฟังคนอื่นได้นั้นยิ่งใหญ่กว่า  พอมาเวที 
อาจารย์ชัยวัฒน์ก็ท�าให้เราฟังคนอื่นมากขึ้น  ตอนแรก ๆ  เราก็อึดอัดที่ต้องฟังคนอื่น  
รู้สึกว่าไร้สาระ  ยิ่งมาเจออาจารย์ตั้งโจทย์อย่างหนึ่ง แต่เขาพูดอีกอย่างหนึ่ง  แต่นั่น 
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ท�าให้เรานิ่งขึ้น  เราไม่กล่าวโทษเขา  ช่วงแรกเราอาจจะทนฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง  แต่พอ 
ฟังไปเรื่อย ๆ  เราเริ่มรู้สึกว่าเราฟังคนเป็นมากขึ้น  ถ้าเป็นเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเสียเวลาที่ 
ต้องมานั่งฟังเรื่องไร้สาระ  เวลาของเรามีค่า  แต่วันนี้เรายอมฟังคนมากขึ้น  เรายอมใช้ 
เวลามากขึ้นจากที่ควรจะครึ่งวันเสร็จ  เราอาจจะยอมเป็น 1 วัน  ยอมได้จริง ๆ  ไม่ได้ 
ยอมด้วยหลักการ  ใจเราเริ่มนิ่ง พร้อมที่จะฟัง พร้อมที่จะเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปี 
ที่ผ่านมา  โลกนี้ไม่มีที่ยืนส�าหรับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เราต้องการจะกลับมาโลกใบนี้ 
อีกครั้งหนึ่ง  เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไร  ที่ผ่านมาเราเจอแต่ชาวบ้าน 
ที่เก่ง ๆ  ที่พูดฉะฉาน แต่ชาวบ้านที่นี่ไม่เหมือนกัน  เราอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้ว เราต้องฟัง 
เขา  ถ้าวันนี้คุณฟังเขาไม่เข้าใจ พรุ่งนี้ต้องมาใหม่

• เราเปลี่ยน ท�าให้เราเห็น ท�าให้เราออกแบบอะไรได้อีกหลายอย่าง  ยิ่งเวทีโครงการ 
ผู้น�าแห่งอนาคตท�าให้เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้  ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเติมเต็ม 
หรือการแบ่งปันแล้วกลับมา  พลังจากวันนั้นยังอยู่ในตัวเรามาถึงทุกวันนี้  ทุกวันนี้เรา 
ไม่ต้องไปหาน�้าบ่อน้อยเพื่อมาชดเชยความรู้สึก เจอปัญหาก็ชิลล์ ๆ   บางทีผลส�าเร็จของงาน 
ก็ไม่ได้อย่างที่ใจเราคาดหวัง แต่มันเห็นกระบวนการ เห็นมิติที่เป็นความงดงามอีกแง่มุม 
หนึ่ง  ถ้าเรายอมรับได้ ทุกอย่างก็จบ เราก็ไม่ต้องทุกข์ แต่แน่นอนว่าต้องมีบ้างที่อึดอัด

พลเมืองน�าร่วม
ปุณพจน์ : 

• ค�าว่า “น�าร่วม” ทุกวันนี้ต้องการผู้น�าร่วมจริงๆ คือร่วมกันทุกคน หมายถึงว่าเรา 
สามารถเดินไปข้างหน้าในมิติที่เรารู้สึกว่า เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  
เรารอได้  ถ้าเป็นเมื่อก่อนจัดงานร่วมกับคนอื่น เราก็จะบอกว่าให้เวลามาเดือนหนึ่งแล้ว  
เราต้องออกฤทธิ์เดชแล้ว  เราต้องจัดการแล้ว แต่ตอนนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไร  เดี๋ยวเรา 
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ช่วย เราให้โอกาส เราเริ่มจังหวะ 
ชีวิตการท�างานของเราใหม่ เหมือน 
เสียงดนตรีที่ขับเคลื่อนได้ ไม่ใช่การ 
ขับเคลื่อนแบบม้าศึกที่ต้องฮึกเหิม  
แต่รูส้กึว่ามจีงัหวะจะโคน มเีรือ่งราว  
มีการรอ มีการเร่งเร้า เป็นเสียง 
ตัวโน้ตบางอย่างที่ชีวิตเราต้องการ 
แบบนี้ 

• เมื่อเรามองผู้คน ถ้าเราเชื่อว่าทุกคนที่อยู่กับเราเขามีจังหวะชีวิตของเขา มี 
ท่วงท�านอง เราก็ต้องเข้าใจในท่วงท�านองแบบนั้น  เราจะจัดการให้ทุกอย่างมาอยู่ใน 
กลไกของเราอย่างเดียวไม่พอ  เราเคยท�าได้ แต่มันไม่เคยยั่งยืน  เราอาจจะรบชนะ 
ในบางเรื่องได้ แต่ไม่เคยสามารถสร้างพื้นที่ดี ๆ  อย่างถาวรได้เลย  แน่นอนว่ายังบอก 
ตัวเองไม่ได้ว่า ณ วันนี้เราคือใครในมิติแบบนี้  ถ้าเราจะกลับไปสอนเด็กรุ่นใหม่ที่ 
ไม่อยากให้ก้าวเดินอย่างเรา  เราจะสอนอย่างไร ยังออกแบบไม่ได้เต็มที่นัก แต่ก็มี 
ประสบการณ์บางอย่างซึ่งเราใช้กับเด็กในวันนี้ ท�าให้ทุกคนเท่ากัน  เราไม่สนใจประธาน  
แกนน�า แต่เราสนใจความเป็นอยู่ของเขาทั้งหมด แล้วก็ช่วยกัน  เราพยายามหาวิธีการ 
ที่จะท�าให้เด็กคนหนึ่งที่โดดเด่นสามารถชวนเพื่อนให้ขึ้นมาโดดเด่นด้วยได้  เราไม่ยกย่อง 
ใครและไม่ปล่อยให้ใครท�างานคนเดียว  นี่อาจจะเป็นบทเรียนใหม่  ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะ 
ไม่ใช่แบบนี้  ถ้าโดดเด่นเราจะสถาปนาทันทีเพื่อให้คนอื่นเดินตาม และไอดอลของเรา 
ในวันนี้ไม่ใช่ไอดอลเมื่อ 20 ปีที่แล้ว  สังคมเราต้องการความหลากหลาย

สิริวรรณ :

• ทุกคนมีความเป็นผู้น�าอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าเมื่อไรที่เขาจะหยิบขึ้นมาได้ อยู่ที่เรา 
จัดกระบวนให้เขาด้วย  บางเรื่องไม่จ�าเป็นต้องคนนี้น�า แต่ต้องเป็นอีกคน  ทุกคนที่เรา 
ท�างานด้วย เขาจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน  ฉะนั้นเวลาเราท�างานกับเด็ก   
เราจะดูว่าใครอยากน�าเรื่องไหน ใครอยากท�าอะไร คนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบ  เขาจะ 
ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องท�า ต้องรับผิดชอบเพื่อนที่ต้องมาอยู่กับเขาตรงนั้นด้วย  เรา 
ถอดประสบการณ์บางอย่างจากเขาด้วยว่า พอท�าอย่างนี้ แล้วเป็นอย่างไร  เขาจะได้ 
เห็นว่าการท�าคนเดียวหรือเด่นคนเดียวนั้นไม่ใช่  เราจะต่อต้านการโชว์อะไรคนเดียว  
ไม่ใช่ให้เด็กมาเด่นอยู่คนเดียว  เพราะฉะนั้นเราเชื่อทฤษฎีที่ว่าต้องไปด้วยกัน แล้วต้อง 
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ไปบนพื้นฐานของการฟังกัน ต้องนอบน้อมต่อกัน ไม่ก้าวล่วง ต้องเคารพซึ่งกันและกัน  
ซึ่งตรงนี้เราจะย�้ากับเด็กทุกคนเสมอ  เวลาคุณท�างานต้องเคารพการตัดสินใจของคนอื่น  
คือตาของคนเรามองไม่เหมือนกัน  ถ้าคนอื่นท�าแล้วมีความสุข คุณก็ต้องเคารพเขา  
แค่นี้เอง

ปุณพจน์ :

• ค�าว่า “ตื่น” จริง ๆ  หมายถึงหลายตื่น คือ “ตื่นตัว” ด้วย “ตื่นรู้” ด้วย  คนเราจะตื่นตัว 
อาจติดเรื่องกระแส เรื่องภาพลักษณ์ หมายถึงว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกโดดเด่น ก็อยากตื่นตัว 
เพื่อยกระดับชีวิตเขาหรือชุมชนของเขา  ปัญหาคือเมื่อตื่นตัวแล้ว เรามีกระบวนการเพื่อ 
ปลูกฝังให้เขาตื่นรู้ด้วย  เพราะฉะนั้นค�าว่าตื่นรู้ ก็คือรู้ว่าคุณค่ากับมูลค่าแตกต่างกัน   
อย่างไม้ไผ่ กาบหมาก เราพยายามบอกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องคุณค่า  สุดท้ายแล้วเราก็หวัง 
ลึก ๆ  ว่าอยากให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม  เราอยากให้ชุมชนตื่น มีพลังการรวมตัวกัน เก็บเกี่ยว 
สร้างเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  ซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้ส�าคัญ   
เราไม่ได้อยากได้แค่ศาลาไม้โบราณของวัดในหมู่บ้านถูกซ่อมแซม ซึ่งถ้าแค่ระดมทุนเราก็ 
ท�าได้ แต่สิ่งที่เราท�าไม่ได้ตอนนี้คือคน

ทีมครอบครัว
ปุณพจน์ :

• ถ้ารวมกันเป็นครอบครัวก็ประมาณ 18-20 ปี แต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นความรักแบบ 
หนุ่มสาวธรรมดาที่ท�างานด้วยกัน คิดอะไรคล้าย ๆ  กันแล้วมีความสุข  ตอนนั้นยังไม่เคย 
วางแผนว่าจะท�างานด้วยกัน แต่พอท�างานในสไตล์นี้  เราก็คุยกันว่าจะต้องมีใครคนหนึ่ง 
ที่มีรายได้หลัก ต่างคนต่างเกี่ยงกัน พอต่างคนต่างไม่ยอมท�างานหลัก ก็มาท�างานด้วยกัน  
จบ นี่คือความลงตัว เพราะว่าเราก็เติบโตมาจากสายงานพัฒนาด้วยกัน



สิริวรรณ :

• พลังในการงานของเราไม่เหมือนกัน อย่างพี่เบ้จะเป็นพลังที่อยู่ข้างหน้า ซึ่งเราไม่ได้ 
เลย  เราไม่ชอบการน�า แต่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมด  สมมุติว่าจะท�างานสักงาน  
พี่เบ้จะเป็นคนไปคุยกับผู้ใหญ่ เพราะเราเบื่อการที่ต้องเจอผู้คน ที่ต้องพูดคุย  แต่เรา 
จะคอยเก็บว่าพอเขาคิดแบบนี้ เราจะไปยังไงต่อ ให้เป็นไปในทิศทางที่เราอยากไป 

ปุณพจน์ :

• ความชอบอย่างหนึ่งที่มีในการท�างานแบบนี้เวลาทะเลาะกันคือ มันไม่ได้จบที่การ 
ตัดสินใจว่าใครถูกใครผิด แต่มันจบด้วยความรู้สึกที่ลงตัว ให้รู้ว่า ณ วินาทีนี้เราคิดอะไร  
เขาคิดอะไร  บางทีการประชุมกันแบบเป็นทางการนั้นหาข้อสรุปอะไรไม่ค่อยได้ เพราะ 
มานั่งเกรงใจกัน  เราเห็นว่าวิธีคิดแบบนี้อาจจะไปไม่รอด ก็ต้องใส่กันหน่อยตามสภาวะ  
แต่ก็ลงตัวได้ทุกครั้ง  ไม่มีงานไหนที่ไม่ทะเลาะกัน ไม่ได้สวยหรู แต่ทุกครั้งก็มีจุดลงตัว 
ของมันเอง จะปรับขยับเอง และสานงานกันต่อไป

สิริวรรณ :

• เราเห็นเป้าหมายตรงกันอยู่แล้ว แต่การเดินระหว่างทางอาจจะต่างกัน  การคิดอาจ 
จะคนละชุดประสบการณ์และต่างชุดความเชื่อกัน ซึ่งผัวเมียไม่ได้คิดเหมือนกันเสมอไป   
คู่เราไม่ใช่แน่นอน  แต่เราพิสูจน์แล้วว่ามันไปได้ด้วยความเคารพสิ่งที่แต่ละคนรับผิดชอบ 
เช่น ให้เราท�าเรื่องนี้  พี่เบ้ก็ต้องเคารพพื้นที่ที่เป็นงานของเรา

ปุณพจน์ :

• สังเกตว่าทุกครั้งงานจะโอเคหรือไม่คือเมื่อ 
งานจบแล้วเรามีความสุขทั้งคู่  นั่นคือบทสรุป 
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างาน มันใช่  และ 
ผลของการท�างาน มันใช่  เมื่อเรากลับบ้าน 
ก็จะคุยกันถึงเรื่องการเติมเต็มว่าน่าจะมีอย่างนั้น 
อย่างนี้  เป็นบทเรียนเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เรามานั่ง 
ดูว่า ต่อไปข้างหน้าเราจะต้องให้ความส�าคัญหรือ 
ใส่ใจเรื่องอะไร แต่ประสบการณ์ท�างานของเรา 
ทั้งคู่มันสอนมาอยู่แล้ว
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• ประเด็นที่เป็นบทเรียนคือการมองข้าม ถ้าเรามองข้ามความต้องการของตัวเองได้  
เราจะเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการ  เอาแค่เรื่องขี่จักรยาน โก้อาจจะรู้สึกว่าแค่พาเด็ก 
ไปเที่ยว  แต่ถ้าเป็นเราจะรู้สึกว่าท�าไมไม่ไปเตรียมแหล่งเรียนรู้ไว้หน่อย เตรียมคน  
เตรียมเครื่องมือ  เราก็เข้าใจได้เพราะเด็กมีความสุข  ตอนหลังเรารู้แล้วว่าบทบาท 
ของเราคือเก็บรถเด็กก็พอ  ประเภทขี่ไปแล้วเสีย ยางแตก โซ่หลุด เราก็มีหน้าที่ขน 
ขึ้นรถ ท�าหน้าที่แค่บริการ ดูแลอาหารการกิน

• เราเพิ่งรู้ว่าชีวิตเราเป็นพลวัต ไม่ใช่ว่าเราจะจัดการชีวิตตัวเราเองแบบที่เราต้องการ 
อย่างเดียว  ถ้าไม่ใช่ ภายในของเราจะดันออกมาทันทีเลย  มันจะบอก ไม่เอา ไม่ไหว  
ไม่พอ ไม่พร้อม  มันจะพูดกับตัวเองไม่เป็น  ถ้าจะบอกว่าเพราะอายุเยอะก็ไม่แน่ใจ   
เราคิดว่ามันอยู่ที่บริบทชีวิต แต่ก่อนเราใช้ชีวิตเสียจนลืมตัวเอง  วันนี้พอเรามาอยู่ตรงนี้ 
เราได้อยู่กับตัวเอง ได้คุยกับตัวเอง ได้เห็นมากขึ้น  เพราะฉะนั้นความเหงาในความหมาย 
ของเราไม่ใช่แค่เพียงไม่มีเพื่อน  เวลาเราไปคุย ไปหาใคร ไปคุยในเวทีก็ใช้เวลาไม่นาน  
2-3 วันก็กลับมา  เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้เห็น ได้เติมเต็ม หรือว่า 
ตอนเย็นเราได้เล่าเรื่องราวบางเรื่องที่เราอยากบอกเล่าสู่สังคมผ่านเฟซบุ๊ก มันก็เพียงพอ 
ต่อความต้องการในมิติแบบนี้ 

ความฝันร่วม
ปุณพจน์ :

• เวลาที่เราท�างานแล้วเราอยู่ในพื้นที่มีปัญหา ไม่ได้ดั่งใจ เราเดินมาหาโก้เพราะเรา 
อยากได้มุมมองใหม่ ๆ  ที่ท�าให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลาย  บางทีแค่มานินทาเด็กให้ฟัง  พอเขา 
บอกว่าอย่าใส่ใจเลย มันก็ผ่อนปรนอะไรบางอย่าง  บางทีพลังในตัวของพวกเราไม่ได้ถูก 
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จัดระเบียบ พลุ่งพล่าน แต่ภาวะอย่างนี้เรียกว่าให้ก�าลังใจ  มันเป็นการเติมเต็มชีวิต 
อยู่แล้ว แต่จะเป็นการจัดพลังกลับมาให้เป็นระบบมากขึ้น อยู่กับความวุ่นวายใหม่ได้ 
อยู่กับเรื่องราวต่าง ๆ  ได้  โก้เป็นเหมือนน�้าบ่อน้อยในพื้นที่ปัญหา  แน่นอนว่าเรา 
ต้องการพลัง ต้องการการกระตุ้น คุยกับเขาสองสามประโยคก็ไปแก้ปัญหาต่อ   
เรารู้สึกว่าเราจัดการก�าลังใจของตัวเองได้  ถ้าวันนี้เราท�างานคนเดียวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
เราจะไม่เลือกพื้นที่แบบนี้  เรารู้สึกว่าไม่สามารถเผชิญกับหลาย ๆ  เรื่องได้โดยที่ไม่มีเขา   
ถึงแม้เราไปประชุมคนเดียวได้ แต่ก็กลับมาคุยกัน  บางทีในเวทีก็เดินหาเขาเพื่อปรึกษา 
เรื่องนี้หน่อย เป็นความคิดเห็นร่วม มุมเล็ก ๆ  ที่เราได้แบ่งปันกัน

สิริวรรณ :

• พี่เบ้เป็นเหมือนพลังบางอย่างที่ท�าให้เรามีชีวิตอยู่ได้ เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเป็น 
เนื้อเดียวกัน  เราไม่อยู่เขาก็ท�าในส่วนที่เราท�าได้ เขาไม่อยู่เราก็ท�าในส่วนของเขาได้   
แต่ว่าพอหายไปสักคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันต้องเติมกัน  เรามีข้อเด่นบางอย่างที่ 
ข้อเด่นทั้งสองต้องมาช่วยกันท�าให้มันไปได้ เหมือนที่เราฝันเรื่องเด็ก ชุมชน เมืองน่าอยู่   
หรือว่าสิ่งที่เราอยากท�าในอนาคต คิดคนเดียวแล้วไม่รอบด้าน ไปได้ แต่ไม่ใช่ในสิ่งที่เรา 
อยากเป็นอยากท�า

ปุณพจน์ :

• เรารู้สึกว่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อความมั่นคง เราอาจจะสูญเสียอะไรอีก 
หลาย ๆ  อย่าง  จังหวะชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องหาความลงตัวให้ได้  ตอนนี้เราฝัน 
เพียงแค่มีบ้าน มีที่ดินให้ลูกอยู่ ให้เขาได้เลี้ยงชีพตัวเองจากที่ดินนั้น เราว่าเพียงพอ   
แต่เราไม่หักโหมที่จะให้ได้มาเดี๋ยวนี้  เราก�าลังวางจังหวะก้าวว่าจะได้มาอย่างไร  
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ในท่วงท�านองชีวิตแบบนี้  เราบอกไม่ได้ด้วยว่าอะไรคือสิ่ง 
ที่ดีที่สุดส�าหรับลูก  วันนี้อาจจะใช่ แต่วันข้างหน้าอาจจะ 
ไม่ใช่ก็ได้  ถ้าเรามุ่งท�าทรัพย์สมบัติแล้วไม่ใช่ค�าตอบของลูก  
เราจะเสียลูกของเราทันที เพราะว่าคุณไปมุ่งเมื่อไร คุณจะ 
ต้องยอมทิ้งบางเรื่อง  วันนี้เราก็เลือกความสุขของลูกเรา

Tips
สังเกตว่าทุกครั้งงานจะโอเคหรือไม่คือ เมื่องานจบแล้ว เรามีความสุขทั้งคู่  นั่นคือ 

บทสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างาน มันใช่ และผลของการท�างานมันใช่  เมื่อเรากลับบ้าน 
ก็จะคุยกันถึงเรื่องการเติมเต็มว่าน่าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้  เป็นบทเรียนเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เรามา 
นั่งดูว่า ต่อไปข้างหน้าจะต้องให้ความส�าคัญหรือใส่ใจแก่เรื่องอะไร - ปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์

สิริวรรณ :

• ส่วนใหญ่เราจะคุยกันตลอด เราไม่ค่อยสนใจเรื่องความมั่นคง  ส�าหรับเราจะเอา 
ความสุขของตัวเองเป็นตัวตั้ง ถ้าท�าแล้วไม่มีความสุขเราจะไม่ท�า ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นข้อดี 
หรือข้อเสีย  เพราะว่าถ้าเราพอใจ เรามีความสุข เราลุยได้เต็มที่ เราก็อยากให้ลูกอยู่ 
อย่างมีความสุข  ลูกก็เล่าให้ฟังว่าบ้านเพื่อนมีครอบครัวอยู่ดีกินดี แต่ไม่มีเวลาให้ลูก  
ต้องฝากคนอื่นเลี้ยง เจอกันอีกทีคือก่อนนอน  เราก็ถามว่าใบเตยอยากได้แบบนั้นไหม  
ได้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เขาก็ไม่เอา  ดังนั้นเราอยู่แบบนี้ มีบ้างอดบ้าง แต่มี 
ความสุข ก็เป็นการสอนลูกให้ใช้ชีวิตแบบที่มี ไม่ต้องทะยานอยากเพราะมันเป็นขยะชีวิต  
แล้วลูกก็รู้สึกอย่างนั้น  เขาไม่อยากได้ในสิ่งที่เด็กคนอื่นอยากได้ มีแค่ไหนก็แค่นั้น อย่าง 
คอมพิวเตอร์เราก็เอาของมือสองมาให้ลูกใช้ ก็หวังแค่มีบ้านกับมีที่ดินเล็ก ๆ  ซึ่งก็คล้าย ๆ  กัน 
ให้เขานึกถึงคนอื่นเยอะ ๆ  ท�าอะไรให้คนรอบข้างด้วย

• เราเห็นตรงกันว่าเราไม่ต้องการอ�านาจ ไม่ต้องการชื่อเสียง ไม่ต้องยกย่องเป็นบุคคล 
ดีเด่น  เราไม่เอาเลย  คือเราอยากอยู่ของเราแบบนี้  เราได้ท�าประโยชน์ให้แก่แผ่นดินที่ 
เราอยู่  เรารู้สึกอย่างนั้น  เราอยู่ตรงไหนเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดี  ถ้าตกตรงไหนมันก็งอก  
แม้จะถูกกระแส ถูกสภาวการณ์บางอย่างกดทับ แต่เมื่ออยู่ที่ไหนต้องงอกให้ได้  แล้วเรา 
ก็จะสอนลูกเราแบบนี้ด้วย ต้องนึกถึงคนอื่นด้วย

183น� า ร่ ว ม  ร่ ว ม น� า
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร น� า ผ ่า น ช ีวิ ต แ ล ะ ก า ร ง า น  เ ล ่ม  2
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1 ได้แก่ แผนที่เดินดิน ประวัติหมู่บ้าน สถิติชุมชน ระบบสุขภาพ ระบบองค์กร ผังเครือญาติ 
  และประวัติบุคคลส�าคัญ
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