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คำ�นิยม

เมื่ออ่านต้นฉบับจบ ผมเถียงว่า หนังสือเล่มนี�ควรได้ชื่อว่า ‘ก่อการครู เกิด

ทันกาล’

ผมตีความว่า สาระลึกๆ ของหนังสือเล่มนี�ว่าด้วย Transformation หรือ 

Transformative Learning หรือ Transformative Educator หรือ Transformative 

Facilitator ผู้น�าการเปล่ียนแปลง 11 ท่าน ในหนังสือเป็นทั�งผู้กระท�าการ หรือ 

‘ผู้ก่อการ’ (agent) และผู้รับผล เป็นตัวอย่างของผู้ก่อการที่เกิดทันกาล เพราะ

ประเทศไทยต้องการคนแบบนี�มาก และผมเช่ือว่าในประเทศไทยมีคนแบบนี�อยู่

ไม่น้อย เพียงแต่อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นกลุ่มก้อน

ท่านสุดท้าย คือ รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี ท�าหน้าที่จัดพื�นที่ปลอดภัย (ที่

ท่านเรียกว่า ‘โรงลิเก’) ให้แก่คณะผู้ก่อการที่ร่วมกันท�างานเป็นกลุ่มก้อน หรือ

เป็นเครือข่าย ร่วมกันสร้างการเปล่ียนขาด (transformation) ซึ่งในที่นี�เป็นเรื่อง

ของการเปล่ียนขาดด้านการเรียนรู้ โดยผู้ก่อการต้องเป็นทั�งกบฏและผู้สร้างสรรค์

ในเวลาเดียวกัน รวมทั�งต้องมีความรู้สึกบีบคั�นอัดอั�นรุนแรง ดังตัวอย่าง 

“ตัวบ่อนท�าลายระบบการศึกษามากที่สุดคือ วัฒนธรรมอ�านาจนิยมของ

กระทรวงศึกษาธิการ”

“เขามีศกัยภาพเยอะมาก แต่ระบบการศกึษามันเหมือนกรงขังไม่ให้เขาแสดง

ศักยภาพเหล่านี�ออกมา”

“บางครั�งครูกลายเป็นผู้ถูกกระท�าและนักเรียนกลายเป็นผู้ถูกกระท�า โจทย์

คือจะท�าอย่างไรให้ทั�งสองฝ่ายลุกขึ�นมากระท�าด้วยกัน เกิดการต่ืนตัว โดยที่ครู

และนักเรียนมาเป็นผู้ก่อการความรู้ของตัวเองได้”

“ครูเป็นอาชีพหลักที่ต้องถูกเรียกร้องความเป็นมนุษย์คืนมา”

“ที่ผ่านมามีอะไรที่หายไปในการศึกษา - หัวใจค่ะ หัวใจความเป็นมนุษย์

มันหายไป”

ครูของก่อการครู มีทั�งครูในวิชาชีพ มีทั�งนายแพทย์ นักการละคร นักออกแบบ 

ซีอีโอ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ นักดนตรี นักจิตวิทยา ฯลฯ คนเหล่านี� 

ไม่ใช่ครูในระบบ แต่มีบางอย่างทีเ่กาะเกีย่วเช่ือมร้อยกนัและกนัเอาไว้ ผมตีความว่า 



พลังเกาะเกี่ยวเชื่อมร้อยนั�นคือ ‘เป้าหมายอันสูงส่ง’ (common purpose) ร่วมกัน 

ซึง่กค็อืสร้างการเปล่ียนแปลงด้านการศกึษา หรือการเรียนรู้ เปล่ียนจากการเรียน

ทฤษฎีอันน่าเบื่อ และในหลายกรณีก่อความทุกข์ เป็นการเรยีนรู้จากการลงมือท�า 

ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคดิ ซึง่เป็นวิธกีารทีป่ลุกศกัยภาพภายในมนุษย์ออก

มาเรียนรู้ ก่อความสุข และสนุกสนาน เรียนโดยวิธกีารทีแ่ตกต่างหลากหลาย เรียน

โดยใช้พลังของผู้เรียนทีมี่ความแตกต่างหลากหลาย แต่มีเป้าหมาย หรืออดุมการณ์

ร่วม ดังที่เห็นในโครงการก่อการครู

โครงการก่อการครูบอกเราว่า การเรียนรู้ที่ดีเป็นกระบวนการ bottom-up  

และ complexity ซึ่งจะน�าไปสู่ ‘การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ (Transformative 

Learning) อนัเป็นสุดยอดของการเรียนรู้ มนุษย์ในศตวรรษที ่21 ต้องมีสมรรถนะ

ในการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงตนเองได้ จึงจะมีชีวิตที่ดี เพราะโลกยุคนี�เป็นยุค 

VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous)

โปรดอ่านจุดก�าเนิดของโครงการก่อการครูจากเร่ืองเล่าของครูใหญ่เปิ้ล 

(หน้า 101-103) จะเห็นว่ามีก�าเนิดแบบ ‘ผุดบังเกิด’ (emerge) ตรงตามหลัก

ของ complexity เผงทีเดียว 

เป้าหมายส�าคัญของการศึกษาในยุคปัจจุบันคือ พัฒนาเด็กให้เติบโตขึ�นเป็น 

‘ผู้ก่อการ’ (agent) ซึ่งจะเติบโตต่อไปเป็นพลเมืองผู้กระท�าการ (active citizen) 

ไม่ใช่เป็น ผู้รอรับที่เฉื่อยชา ครูที่มีสมรรถนะของผู้ก่อการเท่านั�น ที่จะพัฒนาศิษย์

ให้เป็นผู้ก่อการได้

น่ายินดีย่ิง ทีพ่ลังก่อการครูไม่ได้จ�ากดัอยู่เฉพาะทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เท่านั�น ยังแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด้วย ผมมีความเห็นว่า การสร้าง

ผู้ก่อการ (change agent) ไม่ควรจ�ากดัอยู่เฉพาะวงการครูเท่านั�น ควรขยายไปยัง

ทกุวงการ แต่ทีส่�าคญัทีสุ่ด ต้องเข้าไปยังการศกึษาขั�นพื�นฐาน ซึง่หมายถงึเข้าไปยัง

เด็กไทยทกุคน ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้ากว่านี� หากคนไทยทกุคนเป็นผู้ก่อการ

ผมขอตั�งข้อสังเกตว่า การก่อการ ที่มีพลังยิ่งใหญ่ ต้องประกอบด้วยคนที่มี

จริตและทกัษะทีแ่ตกต่างหลากหลายมารวมตัวกนั ด้วยแรงดึงดูดของเป้าหมายที่

ยิ่งใหญ่ ซึ่งในที่นี�คือ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้แก่สังคมไทย คนเหล่านี�มี

ปฏิสัมพันธ์กันภายใต้ระบบที่ซับซ้อนและปรับตัว (complex-adaptive systems) 

ไม่ใช่ระบบควบคมุส่ังการจากเบื�องบน (command and control) เพราะนวัตกรรม



เกิดได้จากพลังสร้างสรรค์ ไม่ใช่จากพลังสั่งการ

ผมขอเป็นก�าลังใจ ให้ฝันสร้างครูแบบใหม่ 5,000 คนภายใน 3 ปี กลายเป็น

ความจริง ภายใต้พลัง ‘ก่อการครู’

วิจารณ์ พานิช

9 สิงหาคม 2563



คำ�นิยม

‘การศึกษากับการเรียนรู้ การมีอาชีพครูกับการเป็นครู’ ทั�งสี่ค�านี�ทุกท่านคง

เห็นด้วยว่ามีความหมายไม่เหมือนกัน จะมีความหมายกับแต่ละคนเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอย่างไร คงขึ�นกบัประสบการณ์ ในฐานะคนทีมี่ชีวิตเข้าสู่ภาวะสูงวัย ได้

พบครูอาชีพ และครูทีไ่ม่ได้มีอาชีพเป็นครูมากหน้า ท�าให้ได้ข้อสรุปส�าคญัข้อหน่ึง

ว่า ชีวิตคนคนหนึ่งที่เรียกว่าโชคดี คือ การได้พบครูดีๆ อย่างน้อยส�าหรับตัวเอง 

ถ้าไม่ใช่เพราะคุณครูในชั�นมัธยมใส่ใจกับนักเรียน มาเชียร์ และมาชี� อาจจะมีชีวิต

ต่างจากที่เป็นอยู่ทุกวันนี� เม่ือมีลูกถึงวัยเข้าโรงเรียนผ่านไปสองสามปีย่ิงตอกย��า

ความคิดที่เคยมี ถึงขนาดเที่ยวบอกผู้คนว่าถ้ามีอย่างหน่ึงที่ผมจะอยากได้ที่สุด

ในชีวิตคือขอให้ลูกได้พบครูดีๆ 

ในภาพรวม ดูเหมือนทกุฝ่ายในสังคม จะเห็นตรงกนัว่า ระบบการศกึษาไทย

เป็นระบบทีใ่ช้งบประมาณมากถงึหน่ึงในส่ีของงบประมาณทีใ่ช้ในแต่ละปี แต่ผลที่

ได้ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่วงการสาธารณสุขไทย มอง

เร่ืองสุขภาพดี ว่าหมายถึงสุขภาวะ การปฏิรูปการศึกษาเป็นโจทย์ส�าคัญที่ผมมี

โอกาสเฝ้าติดตามและเรียนรู้ บางครั�งก็ผ่านการมีส่วนร่วมในการทดลองท�าเพ่ือ

ให้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างสุขภาวะ อย่างยั่งยืน

เม่ือโลกและสังคมซบัซ้อนมากขึ�น ชัดเจนว่าความท้าทายหลักคอื การปฏิรูป

การเรียนรู้ ไม่จ�ากัดเพียงปฏิรูปการศึกษา อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการศึกษาคือ

ความพยายามที่จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสถาบันการศึกษา 

ทั�งระดับพื�นฐานและอดุมศกึษา กยั็งเป็นโจทย์ส�าคญัทีท่กุฝ่ายล้วนพยายามลงทนุ

ลงแรงอย่างมาก ด้วยความหวังและความเช่ือว่าจะท�าให้ประเทศชาติและสังคมไทย

โดยรวมมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีพลังสร้างสรรค์ ทันกับการเปล่ียนแปลง บ้างก็

เชื่อมโยงไปถงึสิง่ที่เรยีกว่า ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ไม่ว่าจะมอง

ผลสุดท้ายของการศึกษาว่า เป็นอะไร ครูเป็นเป้าหมายส�าคัญหนึ่งของการปฏิรูป   

ครูที่ดีแปลว่าอะไร มีคุณสมบัติ หรือความสามารถหลักอะไร เป็นประเด็น

ถกเถียง และทุกฝ่ายพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์และแนวคิดที่หลากหลาย 

การมีสถาบันที่ก�าหนดและดูแลมาตรฐานการเป็นครูดูจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ชัดเจน



ขึ�นเรื่อยๆ ว่า การท�าให้ครูเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา เข้าใจ ใส่ใจเด็กทุกคนเท่ากัน 

สร้างความม่ันใจและพลังให้เด็ก เป็นเร่ืองทีส่�าคญักว่าการเป็นเพียงแค่คนถ่ายทอด

ความรู้ 

คนกลุ่มหนึ่ง มาจากพื�นฐานหลากหลาย รวมตัวกันเพื่อหาวิธีการท�าให้เกิด

ครูที่มีคุณภาพ เขาเหล่านั�นพบว่าเคล็ดลับส�าคัญอยู่ที่การใช้พลังที่ครูมีอยู่แล้ว 

เป็นพลังแห่งความรักความหวังดีทีอ่ยากเห็นเด็กเจริญก้าวหน้า มีความสุขในชีวิต 

ไม่ใช่แคส่อบได้คะแนนด ีถา้ครแูต่ละคนมพีลงัเหล่านี�อยู ่ค�าถามที่อาจจะต้องถาม

ต่อคอื ท�าไมเขาเหล่านั�นจงึปลดปล่อยพลังทีมี่อยู่ออกมาไม่ได้อย่างทีค่วร ค�าตอบ

คงมีหลากหลาย ถ้าวิเคราะห์จะบอกว่ามีทั�งเหตุปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

แต่การวิเคราะห์คงมีประโยชน์น้อยถ้าเทยีบกบัการลงมือท�าแล้วเรียนรู้จากการท�า

‘โครงการก่อการครู’ เป็นโครงการเล็กๆ ที่เริ่มโดยคนกลุ่มเล็กๆ แต่มีความ

ฝันใหญ่อยากเห็นครูทั่วประเทศเป็นผู้มีพลังสร้างสรรค์ เรียนรู้ต่อเนื่อง เป็นเพื่อน

ที่ดีของเด็ก เป็นผู้เพ่ิมพลัง ชี�ทิศทางและท�าให้เด็กทั่วประเทศสามารถค้นพบ

เส้นทางชีวิต และเรียนรู้ตลอดเวลา หนังสือเล่มนี�ไม่ใช่หนังสือที่เล่าถึงโครงการ

ก่อการครู แบบแห้งๆ ตรงไปตรงมา หรืออวดอ้างความส�าเร็จ แต่เล่าผ่าน ความคดิ 

ความพยายาม ที่พบทั�งความส�าเร็จ โจทย์ท้าทาย และความไม่แน่ใจในอนาคต มี

การพูดถงึวิธที�างานทีเ่ป็นรูปธรรม และเคร่ืองมือบางอย่าง แม้จะไม่ใช่โดยละเอยีด 

แต่น่าจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ไปเรียนรู้ต่อ

ในฐานะคนชอบดูหนัง และนิยมชมชอบวิธีการเล่าเร่ืองหนังฝั่งยุโรป ที่ไม่

บอกเร่ืองราวตรงๆ แต่น�าเสนอแบบไม่ร้อยเรียง แต่หากดูจนจบเร่ือง จะปะติด

ปะต่อและท�าความเข้าใจว่าหนังอยากบอกเล่าเร่ืองอะไร แน่นอนว่าการดูหนังแบบ

นี� การเก็บความและการตีความ ย่อมเป็นสิทธิของคนดู ไม่มีถูกผิด ที่แน่ๆ คือได้

ทั�งความรู้ได้ทั�งความคิด เป็นการฝึกสมองไปในระหว่างดู ที่น่าสนใจกว่า คือบ่อย

ครั�ง หนังจบ แต่คนดูไม่จบ อาจต่อด้วยการคิดต่อ การถกเถียง การเห็นต่าง และ

ที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ความรู้สึกของผมในระหว่างอ่านหนังสือเล่มนี� เหมือนก�าลังดูหนังยุโรป ทีเ่ล่า

เร่ืองคน 11 คน ทีมี่ชีวิต เจริญงอกงามในความคดิมาจากเส้นทางทีต่่างกนั แต่ทีสุ่ด

มาท�าภารกจิส�าคญัร่วมกนั ทีดู่เหมือนจะเป็นภารกจิแห่งชีวิต ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี�

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ ว่าความเป็นครูคืออะไร การปลดปล่อย



พลังแห่งความเป็นครูคืออย่างไร อะไรคือแก่นส�าคัญ อะไรคือส่ิงที่ควรจะต้อง

สร้างประสบการณ์หรือเปิดโอกาสหรือไม่ก็สร้างส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ครูสามารถ

ปลดปล่อยพลังได้ หรือแม้กระทั่ง ค�าหลักๆ ที่เอามาเป็นหัวใจในแต่ละบท อย่าง 

Authentic Learning, Magical Classroom ฯลฯ จะได้รับความคิด ความรู้ รวมทั�ง

ได้รับรู้ประสบการณ์ตรงของคนกลุ่มหน่ึง ทีไ่ม่ได้เรียกตัวเองว่า นักการศกึษา แต่

เป็นครูที่มาจากอาชีพหลากหลาย ทุกคนมารวมตัวด้วยความเช่ืออย่างน้อยสอง

ประการ ความเชื่อที่หนึ่งคือ การท�าให้ครูมีพลังเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับสังคมไทย

อีกความเชื่อหนึ่งคือ การสร้างพลังไม่สามารถเกิดได้จากการอบรม แต่ต้อง

เร่ิมที่การคืนความเป็นมนุษย์ ท�าให้เห็นคุณค่าของตนเอง ท�าให้เห็นศักยภาพ

ของการสร้างคุณค่าของความเป็นครูที่ไม่ยึดติดกับกรอบ แต่เอาพลังที่มีในตัว

ออกมาทดลองและเรียนรู้จากการทดลอง ไม่ใช่เฉพาะช่วงที่มาพบกัน แต่ยังคง

เป่ียมพลังเม่ือต้องกลับไปอยู่ในส่ิงแวดล้อมการท�างานทีเ่ป็นจริงของโรงเรียน สร้าง

การเปล่ียนแปลงในโรงเรียน และย่ิงไปกว่านั�นคือสร้างการเปล่ียนแปลงในระบบ

การศึกษา ความคิด ความเชื่อ และที่ส�าคัญคือ ความพยายามผ่านการลงมือท�า 

ของคน 11 คน ที่มีส่วนส�าคัญในการริเร่ิมและด�าเนินโครงการก่อการครู น่าจะ

จุดประกายให้ผู้ที่ได้รับรู้ เกิดแรงบันดาลใจ ร่วมสร้างครูที่มีพลัง มีความรัก และ

มีความพยายาม แม้อยู่ในระบบทีมี่ข้อจ�ากดั เร่ืองยากๆ ต้องการการวิเคราะห์ แต่

ทีต้่องการมากกว่าคอืการสังเคราะห์ผ่านการลงมือท�า เป็นการลงมือท�าทีไ่ม่ได้เร่ิม

จากการสถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้รู้ แต่เร่ิมจากสมมุติฐาน เร่ิมจากความเช่ือบางอย่าง

ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนจากการได้ลงมือท�า 

ได้ฟังเร่ืองราวของผู้ก่อการต้นน��า ท�าให้อยากรู้เร่ืองราวของครูผู้ก่อการตัว

จริง รวมไปถึงเรื่องราวของเด็กๆ ที่คงน่าสนใจ เมื่อถูกครูไปปลุกพลัง หนังสมัยนี� 

มักมีไตรภาค ถ้าจะมีหนังสือ ไตรภาค ก่อการครู เล่าเรื่องราวอีก 2 กลุ่มส�าคัญ 

ก็น่าจะท�าให้เห็นรูปธรรม และตอกย��าความจริงที่ว่า การท�างานยากๆ ต้องใช้การ

เรียนรู้มากกว่าค�าตอบส�าเร็จรูป ต้องท�างานเป็นเครือข่าย ต้องใช้เวลานาน ทกุเร่ือง

ยาก ต้องมีทางออก ถ้าคนมีพลังมีฉันทะและมีศรัทธามารวมตัวกัน ริเริ่มมากกว่า

นั่งบ่น หรือนั่งรอ

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์





คำ�น�ผู้จัดพิมพ์

‘ผู้น�าด้านการเปล่ียนแปลงการศกึษา’ เป็นหมุดหมายหน่ึงในการท�างานของ

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต ภายใต้การด�าเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการศกึษา ในร่มแนวคดิการน�าร่วม โดยมีการออกแบบกระบวนการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่า ‘โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจจุดไฟการเรียนรู้’ ซึ่งเป็น

โครงการฯ ที่ท�าหน้าที่เสริมศักยภาพในมิติการเติบโตภายใน บนวิถีสุขภาวะทาง

ปัญญาแก่เครือข่ายผู้น�าและภาคีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา โดย

ยึดโยงอยู่บนฐานปฏิบัติการและเชิงประเด็นปัญหาจริง เพื่อสร้างจินตนาการใหม่

และค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

ข้อค้นพบจากการท�างานกับเครือข่ายขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงพบว่า ไฟ

แห่งการเปล่ียนแปลงที่ลุกโชนขึ�นมาในใจของเหล่าผู้ก่อการนั�น ล้วนเกิดก่อจาก

ความทุกข์ร่วมในระบบการศึกษาที่พวกเขาพานพบมาทั�งสิ�น เร่ืองราว ถ้อยค�า 

ความรู้ จากสิ่งที่เหล่าผู้ก่อการทั�ง 11 คน ได้เรียนรู้ระหว่างการเดินทางสายชีวิต 

และการก่อเกดิกลุ่มการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการศกึษาก่อการครู จงึถกูถอด

ถ่ายบรรจุลงใน หนังสือ ก่อก่อนกาล ก่อการครู เล่มนี� ซึ่งจะช่วยตอบข้อฉงนที่ว่า 

ท�าไมคนกลุ่มนี�จึงเลือกที่จะลุกขึ�นมา ก่อก่อนกาล อะไรเป็นแรงขับดันให้พวกเขา

ทุ่มเทกับการท�าภารกิจนี�ชนิดกัดไม่ปล่อย 

นอกเหนือไปจากอักขระที่ประกอบขึ�นเป็นเร่ืองเล่าชวนคิด คือ พลังแห่ง

ความหวัง แรงบนัดาลใจ และแนวร่วมในการสร้างการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง

ที่เราอยากส่งต่อไปถึงผู้อ่าน บนความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่อาจเกิดได้จาก

คนเพียงคนเดียว 

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สารบัญ

สอนครูให้สู้ด้วยอัปเปอร์คัทในห้องเรียนแห่งอ�านาจ 17

‘ก๋วย’ พฤหัส พหลกุลบุตร

ผู้หลงใหล Authentic Learning และนักสร้างพื�นที่ปลอดภัยให้คุณครู 29

‘เปี๊ยก’ สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

ความรู้ที่ถูกจัดการ 41

‘เอ็ม’ มณฑล สรไกรกิติกูล

ห้องเรียนแห่งการค้นพบที่ตั�งต้นจากความไม่รู้ 53

‘แบงค์’ สรรชัย หนองตรุด

ข้าพเจ้าเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จทางการศึกษา  67

แต่ล้มเหลวทางการเรียนรู้ 

‘จ๊อย’ ปวีณา แช่มช้อย

เยียวยาครูด้วยการคืนความเป็นคนให้ครู 81

‘น้อง’ ธนัญธร เปรมใจชื่น



ครูคือการท�าให้เห็น และเป็นให้ดู 95 

‘เปิ้ล’ อธิษฐาน์ คงทรัพย์

เราเรียนจบครู เพื่อให้รู้ว่า ‘เราเป็นครูในระบบไม่ได้’ 109

‘หนุ่ม’ จิรวุฒิ พงษ์โสภณ

CEO ผู้สอน Visual Thinking และศิลปะในการรอเป็นเพื่อน 121

‘มะโหนก’ ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์

โรคเรื�อรังทางการศึกษา รักษาจากล่างขึ�นบน 133

‘หมอพนม’ พนม เกตุมาน

ห้องเรียนกะละแม ของคนสร้างโรงลิเก 145

‘อ้อ’ อนุชาติ พวงส�าลี



i n  a  C L A S S R O O M

A
U
T
H
O
R
I
T
A
R
I
A
N
I
S
M



เรื่อง: ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
ภาพ: เฉลิมพล ปัณณานวาสกุล

สอนครูให้สู้ด้วยอัปเปอร์คัท 
ในห้องเรียนแห่งอ�นาจ

‘ก๋วย’ พฤหัส พหลกุลบุตร



‘ก๋วย’ พฤหสั พหลกลุบุตร เลขาธกิารมลูนธิสิือ่ชาวบ้าน (มะขามป้อม) 
เป็นลกูคนสดุท้องของครอบครัวชนชัน้กลางเชือ้สายจนี ซ่ึงให้อสิระกบั
ลูกๆ ในการเลือกเรียน

‘อิสระ’ นี้เองที่ท�ำให้เขำรู้ว่ำตัวเองชอบและสนใจอะไรตั้งแต่เด็ก 

“อมื อนัน้ีกแ็ปลกนะ ทีบ้่ำนพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ให้อสิระลูกทกุคนเลย 

จะเรียนอะไรก็ไม่มีบังคับ ผมโชคดีมำก ทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหำหรือควำมกดดัน 

ไม่มีมำบอกว่ำต้องท�ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ (ยิ้ม)”

อิสระเต็มที่ในบ้ำนส่งผลมำถึงอิสระในโรงเรียน ด.ช.ก๋วย ได้สนุกกับกำรท�ำ

กิจกรรม พร้อมกับตั้งค�ำถำมดังๆ ในสิ่งที่เพื่อนๆ เงียบ

“ตัวอย่ำงเช่น ท�ำไมเรำต้องถอดรองเท้ำ ท�ำไมต้องตัดผมเกรียน แต่ไม่ได้

ก้ำวร้ำว ไม่ได้ยกมือถำม เป็นค�ำถำมเด็กๆ ที่เด็กหลำยคนคงสงสัย” 

พอข้ึนช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย เขำลงมือเขียนบทควำมวิพำกษ์วิจำรณ์กำร

ให้นักเรียนต้องเลือกระหว่ำงสำยวิทย์-สำยศิลป์ จำกควำมคิดของเด็กสำยศิลป์

คนหนึ่งซึ่งน้อยใจว่ำท�ำไมเด็กสำยวิทย์ถึงได้รับกำรปฏิบัติดีกว่ำ

ครูอ่ำนบทควำมชิ้นนี้ ก่อนฟีดแบ็คกลับมำเพียง “เออ เธอคิดอย่ำงนี้เหรอ” 

“ครูมีผลต่อกำรพัฒนำ personality (บุคลิกภำพ) ของเรำพอสมควร เช่น 

แนะน�ำเพลง อ่ำนหนังสือ แฟช่ัน นิตยสำร ครูหลำยคนให้ผมอ่ำน ทรัพย์ในดิน ของ 

เพิร์ล เอส บัค (Pearl Sydenstricker Buck) ตั้งแต่เด็กๆ เขำช่วยเรำ shape up 

บุคลิกหรือควำมคิดอะไรบำงอย่ำงในวัยรุ่น แล้วไม่ได้มีแค่ครูคนเดียว เป็นครู

หลำยคนด้วย ถึงเขำจะเป็นผู้ใหญ่แต่เรำรู้สึกเหมือนพ่ีน้อง ครูท�ำให้เรำรู้จักโลก

บำงโลกที่ไม่มีใครเคยพำเรำไป” 

เป็นครูอกีเช่นกนัทีเ่ปิดพ้ืนทีป่ลอดภัยให้ จนเขำมีพ้ืนทีใ่นใจกว้ำงพอทีจ่ะคยุ

กับตัวเองว่ำจะไปต่อระดับปริญญำตรีที่คณะครุศำสตร์ เอกประถมศึกษำ 

“ยุคน้ันชอบเล่นกบัเด็ก คดิว่ำวัยน้ีเรำถนัด แต่ตอนน้ีไม่ใช่ละนะ (หัวเรำะ)”

ความรู้สึกมีส่วนร่วมคือสิ่งส�คัญ

ใช่ว่ำหนทำงจะปลอดโปร่งโล่งทุกสำย กำรเปลี่ยนแปลงฐำนะทำงเศรษฐกิจ

อย่ำงกะทันหันของครอบครัวในวัยเด็กอำจถือเป็นวิกฤติ แต่ส�ำหรับเขำมันเป็น

18 ก่อก่อนกาล ก่อการครู



วิกฤติที่ช่วยพลิกเป็นโอกำส

“ถึงจะล�ำบำก แต่ส่ิงที่ดีคือพ่อแม่เล้ียงพวกเรำแล้วให้โอกำส มีส่วนร่วม 

เขำจะไม่ treat พวกเรำแบบเธอเรียนหนังสืออย่ำงเดียว แต่เธอต้องท�ำงำน

ด้วยกัน เหนื่อยด้วยกัน เรำจึงเห็น process ของกำรเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรแก้ปัญหำ จนเรำพ้นผ่ำนมำได้ เรำจึงรู้สึกมำกๆ ว่ำ ตัวเอง

เป็นส่วนหนึ่งของกำรท�ำให้ครอบครัวไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น”

มองจำกวันน้ี - ควำมรู้สึกของกำรมีส่วนร่วมกลำยมำเป็นหัวใจส�ำคญัในกำร

ออกแบบกำรเรียนรู้ของกระบวนกร

“หัวใจส�ำคัญคือเด็กต้องกำรมีส่วนร่วม อยำกมีพ้ืนที่ในกำรร่วมคิดร่วม

เปลี่ยนแปลงอะไรบำงอย่ำง เวลำมีปัญหำผมจะไม่บอกว่ำต้องท�ำอย่ำงนี้อย่ำงนั้น 

แต่จะแบบ เออ ท�ำไงดีวะ มันมีปัญหำแบบนี้อยู่ ช่วยครูคิดหน่อย”

วิธขีองเขำคอืไม่ปกป้อง และต้องเปิดประตูให้เด็กๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในฐำนะ

สมำชิกคนหน่ึง ผลทีไ่ด้คอื งำนครูเบำลง เด็กๆ รู้สึกดีข้ึน ขณะเดียวกนักไ็ด้พัฒนำ

ศักยภำพตัวเอง สิ่งส�ำคัญที่เขำพูดกับครูอยู่เสมอคือ อย่ำขโมยประสบกำรณ์ของ

เด็กในนำมของควำมรักและหวังดี 
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หัวใจส�คัญคือเด็กต้องการมีส่วนร่วม
อยากมีพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมเปลี่ยนแปลง
อะไรบางอย่าง เวลามีปัญหาผมจะไม่บอกว่า
ต้องท�อย่างนี้อย่างนั้น แต่จะแบบ เออ ท�ไงดีวะ 
มันมีปัญหาแบบนี้อยู่ ช่วยครูคิดหน่อย
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“พ่อแม่รักเด็กมำก ขโมยมำหมดเลย ซึง่ถ้ำเขำไม่ผิดพลำด เขำกไ็ม่ได้เรียนรู้ 

อันนี้จึงเป็นหัวใจส�ำคัญ”

มองย้อนไปวันวำน - mindset ปัจจุบันถูกสร้ำงขึ้นระหว่ำงทำง โดยเฉพำะ 

4 ปีในร้ัวมหำวิทยำลัยที่นิสิตคณะครุศำสตร์คนน้ีเลือกกิจกรรมมำกกว่ำเข้ำ

ห้องเรียน

“พอเอ็นฯ ติดก็บอกตัวเองว่ำไม่เรียนละ เลือกไปทำงกิจกรรมเลย สิ่งที่เรำ

ต้องกำรเข้ำมำเอำในมหำ’ลัย ไม่ใช่ใบปริญญำ แต่คือประสบกำรณ์ แล้วพอได้ไป

เรียนจริงๆ แม้ครุศำสตร์เป็นส่ิงทีเ่รำสนใจ ตอนเรียนกลับไม่เข้ำใจ อำจำรย์กดี็มำกนะ  

แต่วิธีกำรเรียนอำจจะไม่คลิกกับเรำ”

หน่ึงในส่ิงทีเ่ขำไม่เข้ำใจคอืกำรสอนทกุอย่ำงผ่ำนกำรเลคเชอร์หน้ำห้องเรียน 

ไม่เว้นกระทั่งเรื่อง child center (กำรเรียนรู้ที่เด็กเป็นศูนย์กลำง)

เขำยอมรับว่ำตัวเองไม่ใช่คนประเภทน่ังฟังกำรบรรยำยแล้วสำมำรถบรรลุได้ 

ต่ำงจำกกำรไปขลุกกบักลุ่มละครมะขำมป้อมต้ังแต่ปี 1 แม้ไม่ทะลุปรุโปร่งทัง้หมด 

แต่ที่นั่นช่วยให้หลักกำรทำงทฤษฎีและวิธีกำรปฏิบัติจริงได้พบกัน

“ไอ้ค�ำที่เรียนมำ อย่ำง constructionism (ทฤษฎีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วย

ตัวเอง) หรือ child center มันผุดขึ้นมำตอนเรำท�ำงำนไปได้สัก 5 ปี ทั้งหมดมัน

เข้ำใจโดยประสบกำรณ์ที่เรำท�ำ ทฤษฎีมันถึงมำ”

เขำย�้ำว่ำในโลกของกำรเรียนรู้ ทั้งฝั่งวิชำกำรและกิจกรรม ส�ำคัญทั้งคู่ 

เพียงแต่ว่ำจะเอำมำผสมผสำนกันอย่ำงไรให้พอดี กำรค้นพบค�ำตอบของตัวเอง

น�ำมำสู่กำรเลือกประคับประคองกำรเรียนในรั้วสีชมพูให้พอผ่ำน แล้วเรียนรู้ผู้คน

อย่ำงเข้มข้นผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ นำนำ น่ีอำจเรียกว่ำเป็นกำรสร้ำงสมดุล

ของกำรเรียนรู้แบบ ‘ก๋วย’ พฤหัส พหลกุลบุตร

อยากเป็นครูที่ไม่ต้องใส่ชุดสีกากี

เหตุผลที่เลือกเรียนครุศำสตร์ วำบแรกในควำมคิดคืออยำกเป็นครู แต่เป็น

ครูในมิติของกำรพำผู้คนให้เรียนรู้ ไม่ใช่แค่เพียงสวมยูนิฟอร์มสีกำก ีซึง่ต่อมำเขำ

เรียกอำชีพนี้ว่ำ ‘นักกำรศึกษำ’
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“ผมสนใจเรื่องของกำรเรียนรู้ของมนษุย์มำกกว่ำ ฉะนัน้ครูก็อำจจะเป็นส่วน

หนึ่งของค�ำนี้”

เส้นทำงหลังเรียนจบ เขำยังเหนียวแน่นกบัมะขำมป้อม กระทัง่ช่ือ ‘ก๋วย’ ถกู

ห้อยนำมสกุลว่ำ ‘มะขำมป้อม’ มำถึงวันน้ี เขำท�ำทุกอย่ำงทั้งเขียนบทละคร ท�ำ

พรีเซนเทช่ัน ก�ำกบั เล่นละคร กำรร่วมหัวจมท้ำยมำอย่ำงยำวนำนท�ำให้เขำได้เห็น

ตั้งแต่ยุคสูงสุดจนคืนสู่สำมัญ

“ท�ำถึงจุดหน่ึง มูลนิธิฯ มันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องขอทุน คนที่ออกก็ไป

ท�ำมำหำกินกันร�่ำรวย แต่เรำรู้สึกว่ำรวยแบบนี้เรำจะไม่เลือก สิ่งที่เรำอยำกท�ำคือ

เรำจะท�ำสิ่งนี้เป็นอำชีพและอยู่ได้จริงเลย ก็ค่อยๆ ทิ้งอย่ำงอื่น คงเหลือไว้แต่สิ่งที่

สนใจจริงๆ คืองำนละคร กับงำนเด็ก”

สิ่งนี้ที่เขำตั้งเป้ำยึดเป็นอำชีพคือ ‘กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนละคร’

“หลังๆ ผมสนใจละครในมิติ theatre น้อยลง แต่สนใจในแง่กระบวนกำรที่

เป็น drama แล้วดึงเข้ำมำอยู่ในห้องเรียน มำอยู่ในกระบวนกำรกำรศึกษำ”

พูดง่ำยๆ ว่ำ เขำดึงละครมำเป็นเคร่ืองมือกำรเรียนรู้ ภำยใต้ช่ือ ‘Educational  

Theatre’ ยกตัวอย่ำงเช่น ท�ำละครสอนเรือ่งเพศให้เด็กอนุบำล สอนเรื่องโรคเอดส์

ให้เยำวชน โดยตระเวนไปตำมห้องเรียนต่ำงๆ เล่นให้เด็กดู อีกนัยก็เป็นกำร

แผ้วถำงไปในตัวว่ำ ละครสำมำรถงอกงำมได้ในโรงเรียน 

“ผู้ชำยผู้หญิง จู๋จิ๋มต่ำงกันยังไง ลำมกไหม เรำพูดเร่ืองน้ีได้หรือเปล่ำ เรำ

เคยมีปัญหำอะไร หรืออยำกรู้เรื่องอะไร มันคือสุขศึกษำในรูปแบบละครแหละ”

ในโรงเรียนแห่งน้ัน ระหว่ำงทีเ่ล่นละครเขำสังเกตเห็นบำงอย่ำง ส�ำหรับเด็กๆ 

มันคอืแววตำวิบวับทีเ่ฝ้ำมองด้วยควำมสนใจ แต่ส�ำหรับครู เขำสัมผัสได้ว่ำมีอะไร

คั่งค้ำงในใจของคนเป็นครู สิ่งนั้นเรียกว่ำ ภำระงำน

“เขำไม่เคยถูกถำมเลยนะว่ำเขำเป็นใคร เขำใฝ่ฝันอะไร อยำกสอนอะไร 

เหนื่อยไหม ทั้งหมดนี้คือ ค�ำถำมที่แสดงควำมเป็นห่วงเป็นใยมนุษย์คนหนึ่ง มีแต่

เธอต้องท�ำตำมตัวชี้วัด เธอต้องได้ขั้นเท่ำนี้ น้องหลำยคนที่อยำกจะลุกขึ้นมำสอน

ยังท�ำไม่ได้เลย วันนี้ต้องท�ำเอกสำร ท�ำหนังสือประเมิน รับแขก ทั้งๆ ที่งำนหลัก

ของเขำคือกำรสอนเด็ก 

“สงสำรเขำ เขำเจออะไรเยอะมำก ไม่มีหลักที่จะคิดอะไรได้เลย ต้องรับ 

ค�ำสั่งจำกเบื้องบนตลอดเวลำ สงสำรนักเรียน สงสำรระบบที่ท�ำให้เด็กเป็นแบบนี้ 
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ทุกอย่ำงถูกส่ังให้คล้ำยกันหมดเลย มันผิดควำมเป็นมนุษย์ สอนผิดไปนิดเดียว 

กไ็ม่ได้ เฮ้ย! มันไม่ใช่ หลังปี 2540 กมี็กำรปฏิรูปกำรศกึษำ พยำยำมจะสู้ ท้ำยทีสุ่ด

ก็พบว่ำมันเปลี่ยนกันไม่ได้เลย”

เม่ือสู้แล้วแพ้ ตอนน้ันก๋วยจึงตัดสินใจว่ำจะไม่ท�ำอีกแล้ว เพรำะไม่เช่ือว่ำ

ระบบจะเปลี่ยนได้ แต่ไปๆ มำๆ ก็ตัดไม่ขำด

ในเม่ือเปล่ียนไม่ได้ ก็สร้ำงใหม่ไปเลย - ธงใหม่ของเจ้ำส�ำนักมะขำมป้อม

ถูกชักขึ้นยอดเสำ

“ท�ำงำนกับครูในระบบด้วยควำมคิดนอกระบบ เยียวยำเขำไม่ให้ล้ม สงสำร

เด็กที่ยังอยู่ด้วย”

เพราะวัฒนธรรมอ�นาจนิยม 
จึงต้องเปิดห้องเรียนแห่งอ�นาจ

ในควำมเห็น ‘ก๋วย มะขำมป้อม’ ตัวบ่อนท�ำลำยระบบกำรศกึษำมำกทีสุ่ดคอื

วัฒนธรรมอ�ำนำจนิยมของกระทรวงศึกษำธิกำร
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บางทีเขาต้องการแค่เปิดตา 
หรือแค่มีเพื่อนคิด ครูก็เหมือนกัน 
หลายคนอีก 2 ปีเกษียณ 
ตีเด็กมาตลอดชีวิต 
แต่ตีด้วยความหวังดี 
คือไม่รู้ว่ามีวิธีอื่น 
แล้วพอมารู้จักเรา ท�ละคร 
ท�เวิร์คช็อป เขาถึงเพิ่งมารู้จัก
อะไรแบบนี้ มันไปปลดล็อค
อะไรบางอย่าง เขาร้องไห้ 
บอกว่าน่าจะรู้สิ่งนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
เขาท�ลายเด็กไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
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“จำกกระทรวงฯ ก็ไปที่ส�ำนักงำนเขต ไปที่โรงเรียน ไปที่ห้องเรียน มันไม่มี

อ�ำนำจของกำร sharing อะไรเลย มีแต่ระบบส่ังกำร ควบคุม แล้วเด็กๆ จะมำ

ครีเอทีฟได้อย่ำงไร กำรจะตั้งค�ำถำมในสิ่งที่เรียนยังไม่ได้เลย มีแต่ถูกกดขี่ ภำพ

สะท้อนมันก็เหมือนกับประชำชนในประเทศนี้”

แต่กำรสอนผ่ำนละครของเขำคอืกำรบอกว่ำ เด็กๆ ท�ำส่ิงเหล่ำน้ีได้ โดยไม่มี

เรื่องผิดถูก - ครูก็เช่นกัน

“บำงทีเขำต้องกำรแค่เปิดตำ หรือแค่มีเพ่ือนคิด ครูก็เหมือนกัน หลำยคน

อีก 2 ปีเกษียณ ตีเด็กมำตลอดชีวิต แต่ตีด้วยควำมหวังดี คือไม่รู้ว่ำมีวิธีอื่น แล้ว

พอมำรู้จกัเรำ ท�ำละคร ท�ำเวิร์คช็อป เขำถงึเพ่ิงมำรู้จกัอะไรแบบน้ี มันไปปลดล็อค

อะไรบำงอย่ำง เขำร้องไห้ บอกว่ำน่ำจะรู้สิ่งนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เขำท�ำลำยเด็กไป

ตั้งเท่ำไหร่แล้ว”

ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่เจอเหล่ำนี้ จึงกลำยมำเป็น ‘ห้องเรียนแห่งอ�ำนำจ’ ใน

โมดูล 1 ของโครงกำร ‘ก่อกำรครู’ ซึง่รวมทมีสมรู้ร่วมคดิโดยคณะวิทยำกำรเรียนรู้ 

และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ส่ิงที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ ควำมสนใจในประเด็นกำรศึกษำ และก่อกำรครู

ต้องไม่ใช่โครงกำรฝึกอบรม แต่คืองำนสร้ำงกระบวนกำรทำงสังคมจำกฐำนรำก

ขึ้นมำ คงไม่ต่ำงจำกเหล่ำอเวนเจอร์สในจักรวำลมำร์เวล ผู้ร่วมก่อกำรทุกคนเก่ง

คนละอย่ำง แต่อย่ำลืมว่ำทุกอย่ำงก็ไม่ได้เวิร์คส�ำหรับครูทุกคน

“พวกเรำต้องเรียนกันเองก่อน เรียนเพื่อสนใจวิชำกันเอง ไม่ว่ำจะเป็นละคร

หรือบอร์ดเกม กำรโค้ช แล้วค่อยคัดเลือกหลักสูตรออกมำเป็นห้องเรียน”

‘ห้องเรียนแห่งอ�ำนำจ’ ควำมเด็ดขำดของห้องน้ีท�ำหน้ำที่เหมือนหมัด

อัปเปอร์คัทเข้ำปลำยคำงของระบบ หนักหน่วงในระดับที่เล่นเอำครูหลำยคน

ร่วงหล่นลงไปกับพื้น

“หน่ึง มันเข้ำไปท�ำงำนจำกข้ำงในเขำเลย ไปท�ำกับเร่ืองอ�ำนำจ ควำมเท่ำ

เทียม ทั้งหมดมันเช่ือมโยงกับมิติชีวิตเขำ เขำร้องไห้มำเลย เหมือนมันไปส่ัน

ส่ิงทีอ่ยู่ข้ำงในของเขำ กระทุง้ค�ำถำมทียั่งไม่ต่ืน เช่น คณุเคยใช้อ�ำนำจกบัเด็กยังไง 

คุณกลัวอะไรในเรื่องนี้”

ก่อนจะไปถึงค�ำตอบ ครูของครูอย่ำง ก๋วย มะขำมป้อม พำนักเรียนในห้อง

ย้อนทวนไปหำสำเหตุว่ำ จริงๆ แล้ว ครู พ่อแม่ หรือผู้บริหำร ใครกันแน่คือชนวน
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“แต่ก่อนเขำก็จะด่ำผู้บริหำร ด่ำสังคม ด่ำโลก แต่พอมันได้ทบทวน เฮ้ย! 

ทุกคนมันมีโจทย์ เข้ำใจมำกขึ้น โมดูลนี้ผมท�ำงำนกับเขำในฐำนะครูที่ไม่เคยมีใคร

ถำมและฟัง มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี”

‘ครูยอร์ช’ ณัฐพงศ์ อนุสนธิ์ โรงเรียนวัดบำงขวำก อ�ำเภอสำมชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี คือหน่ึงในลูกศิษย์รุ่น 1 ซึ่งถูกน็อคด้วยหมัดลุ่นๆ ในห้องเรียนแห่ง

อ�ำนำจ

“มันอิมแพคกับผมมำกๆ รู้สึกว่ำ กูทั้งนั้น ทุกอย่ำงมันเริ่มจำกเรำทั้งนั้นเลย 

จงึไม่แปลกเลยว่ำท�ำไมเรำถงึอดึอดักบัระบบ พ่ีก๋วยขยำยและเท้ำควำมให้เรำเห็น

ทีละเปลำะๆ ด้วยน�้ำเสียงกำรเล่ำธรรมดำมำก”

ขณะที่ทุกคนก�ำลังจดและฟังก๋วย มะขำมป้อม ผู้เป็นกระบวนกรอย่ำงตั้งใจ 

แต่ครูยอร์ชยังน่ังอึง้อยู่กบัข้อควำมทีจ่บไปนำนแล้วว่ำ “คนทียั่งน่ิงเฉย ถอืเป็นส่วน

หน่ึงของปัญหำ” ก่อนจะสรุปกบัตัวเองว่ำ “ผมเป็นคนหน่ึงทีอ่ยู่ในระบบอย่ำงภักดี 

และเป็นผู้ส่งต่อควำมรุนแรง ส่งต่ออ�ำนำจให้กับนักเรียน”

น่ีคอืจดุยูเทร์ินส�ำคญัของครูยอร์ช ให้หันกลับมำมองปัญหำ ตรวจสอบตัวเอง 

ก่อนจะพบว่ำ ที่ผ่ำนมำมันผิดทั้งหมด

“พอรู้เรื่องอ�ำนำจ โครงสร้ำง ระบบ ผมก็เริ่มกล้ำตั้งค�ำถำม กล้ำแตะระบบ 

โอ้โห! ทุกอย่ำงที่เคยมีอยู่ในตัวมันพร่ังพรูออกมำหมดเลย เด็กแต่ละคนล้วน

แตกต่ำงกัน เรำมัวไปสร้ำงพ้ืนที่แห่งอ�ำนำจท�ำไม พ้ืนที่ปลอดภัยต่ำงหำกที่เด็ก

ต้องกำร และครูอย่ำงผมสร้ำงได้”

คนอย่ำงครูยอร์ชเป็นเพียงปลำยน�ำ้ทีก๋่วย มะขำมป้อม เข้ำใจดีว่ำ ปลำแปลก

น�้ำ อย่ำงไรเสียก็ต้องกลับไปว่ำยในคลองเดิม 

“กลับไปด้วยใจฮึกเหิม แต่พอสักระยะ จะเร่ิมพูดแล้วว่ำเพ่ือนไม่เอำด้วย เขำ

เองจะเริ่มหำบำลำนซ์ หำคอมมูนติี้ของเขำ ค่อยๆ หำทำงของเขำไป เรำก็ช่วยเขำ

ได้ในระดับทีช่่วยได้ ในเม่ือโครงสร้ำงไม่เปล่ียน กต้็องกลับไปอยู่ในนิเวศแบบเดิม 

ประเด็นคือเขำจะอยู่ยังไงวะ ให้เขำโอเค”

ค�ำตอบที่จบด้วยค�ำถำมของก๋วย น�ำมำสู่วิธีกำรที่ครูหลำยคนซึ่งผ่ำน

ห้องเรียนของก่อกำรครูเร่ิมรวมกลุ่มก่อกำรตำมจังหวัดและภูมิภำคต่ำงๆ เช่น 

ก่อกำรครูภำคอีสำน ก่อกำรสุพรรณบุรี สร้ำงเวิร์คช็อปห้องเรียนประชำธิปไตย 

ฯลฯ ถ้ำเปรียบกับระบบขำยตรง นี่คือกำรหำดำวน์ไลน์กันเองของกลุ่มครู

26 ก่อก่อนกาล ก่อการครู



“เหมือนโรคระบำด (หัวเรำะ) เรำคิดว่ำวิธีน้ีจะย่ังยืน ไม่ใช่ต้องรอให้ส่วน

กลำงท�ำ (ย้ิม)” และส่ิงน้ีท�ำให้พ่ีก๋วยเช่ือว่ำครูคนหน่ึงเปล่ียนห้องเรียนได้ “แน่นอน 

(ตอบทันที) อันนี้คือก�ำลังใจที่ท�ำให้เรำท�ำงำนอยู่ได้ สุดท้ำยแล้วเรำก็แค่ เออ ครู

สักคนนึงวะที่ลุกขึ้นมำเปลี่ยนแปลง แล้วเด็กตั้งกี่ร้อยคนล่ะที่อยู่ในมือครูคนนี้”
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เรื่อง: ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
ภาพ: เฉลิมพล ปัณณานวาสกุล

ผู้หลงใหล Authentic Learning 
และนักสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุณครู

‘เปี๊ยก’ สิทธิชัย วิชัยดิษฐ



“ผมเพิ่งมารู้สึกอยากเป็นครูก็ตอนฝึกสอน” เป็นประโยคแรกๆ จาก 
‘อาจารย์เป๊ียก’ - ชือ่เล่นของ ผศ.ดร.สทิธชิยั วิชยัดษิฐ คณะวทิยาการ
เรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หนึง่ในแกนน�ร่วม
ก่อตั้ง ‘ก่อการครู’ ไม่มีความคิดฝันว่าอยากจะเป็นครูมาก่อน

ย้อนกลับไป ด.ช.สิทธิชัย เป็นเพียงเด็กที่เรียนไปเร่ือยๆ ไม่เคยมีปัญหา 

ไม่เคยตั้งค�าถาม และไม่อยากจะตั้งค�าถามด้วยซ�้าว่าเรียนไปท�าไม 

“การเรียนมันสอนให้เราเป็นคนเช่ืองๆ ไม่ทกุข์ ไม่สงสัยอะไร ใช้ชีวิตไปวันๆ 

นี่คือการศึกษาที่หล่อหลอมเรามา ท�าให้เราไม่คิดหรือฝันว่าอยากท�าอาชีพอะไร” 

เขาเล่าชีวิตวัยเยาว์ที่สุราษฎร์ธานี

รู ้แค่ว่าต้องเรียนเน้ือหาอะไรและสอบวิชาอะไรบ้าง รู ้ว่าสอบเม่ือไหร่ 

ด.ช.สิทธิชัยค่อยเปิดหนังสืออ่านทบทวนเป็นพอ

“เรารู้สึกว่ามันท�าได้ ไม่ได้ยากอะไร ถ้าเราจ�าได้ก็ท�าข้อสอบได้” ประโยค

บอกเล่าเรียบๆ ไม่มีน�้าเสียงหรือสีหน้าว่า ‘โชว์เหนือ’ แม้แต่น้อย

ด.ช.สิทธิชัยต้ังใจไม่ท�าตัวโดดเด่น กลับกันเขาพยายามท�าตัวให้เรียบร้อย

ที่สุดด้วยซ�้าเพื่อที่คุณครูจะได้ไม่เพ่งเล็ง

“แต่เราชอบคุณครูของเรานะ เขาดูแลเรา เอาใจใส่ ดูว่าผลการเรียนเรา

30 ก่อก่อนกาล ก่อการครู



ตอนนี้ไม่ดี จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง ประทับใจมุมนั้นของครูมากกว่าเรื่องที่เรียนใน

โรงเรียนเสียอีก”

ใกล้สอบแล้วค่อยอ่าน ด.ช.สิทธชัิยท�าอย่างน้ีมาเร่ือยๆ แต่เกรดเฉล่ียไม่เคย

ต�่ากว่า 3.00 

ในวันน้ัน แม้ไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไร แต่อย่างน้อยก็พอรู้บ้างว่าตนเองชอบ

วิทยาศาสตร์มากกว่าคณิตศาสตร์ ประจวบเหมาะพอดีกับมีทุนของโครงการ

ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(สควค.) เข้ามา การได้ทุนน้ีมีผลต้ังแต่ช้ันมัธยมปลายถึงจบปริญญาตรี มันจึง

เหมือนแผนที่กลายๆ ให้ชีวิตจับพลัดจับผลูมาเป็นครู แต่อย่างที่บอก ความรัก

ชอบในอาชีพครูแท้จริงแล้วก็เพิ่งปรากฏตอนเรียนใกล้จบแล้ว

เพราะโมเมนต์นั้นแท้ๆ

“เด็กบอก อ๋อ อย่างนี้นี่เอง หรือ เฮ้ย เข้าใจแล้ว มันเป็นโมเมนต์ที่เขาเก็ต 

บางอย่างในห้องเรียน ซึง่เกดิความเปล่ียนแปลงบางอย่างกบัเขา เขาไม่คดิว่าตัวเอง

จะท�าได้แต่ท�าได้ เรารู้สึกว่าการได้มีส่วนร่วมกบัโมเมนต์แบบน้ันของเด็ก มันดีว่ะ”

ตอนน้ันครูเป๊ียก-คณุครูฝึกสอนรับผิดชอบวิชาชีววิทยาช้ันมัธยมปลาย เขา

คิดแต่เพียงว่าท�าอย่างไรก็ได้เพื่อให้เด็กๆ ไม่ส่งสายตาที่ว่างเปล่ากลับคืนมา

“วิชาชีวะมันต้องจ�าโครงสร้าง ตอนนั้นมีเกม 20 ค�าถามในรายการทีวี เรา

รู้สึกว่าน่าสนใจ สนุกด้วย บอกเด็กๆ ว่า เด๋ียวครูจะนึกโครงสร้างบางอย่างไว้ในใจ 

พวกเรามีหน้าทีถ่าม 20 ค�าถาม ตอบให้ได้ว่าครูนึกถงึโครงสร้างอะไรอยู่ เช่น ผม

นึกถึงกระเพาะอาหาร เด็กจะยกมือถาม เป็นอวัยวะภายนอกหรือเปล่า - ไม่ใช่ 

เกี่ยวข้องกับระบบหายใจไหม - ไม่ใช่ ถามไปเรื่อยๆ จนตัดความเป็นไปได้ออก 

ค�าว่ากระเพาะอาหารที่อยู่ในใจผมก็จะหลุดออกมาจากเด็กเองว่า เกี่ยวข้องกับ

ทางเดินอาหารใช่ไหม ท�าหน้าที่ในการย่อยสารอาหารประเภทน้ีใช่ไหม เพราะ

ฉะน้ัน กระเพาะมีหน้าที่อะไรโครงสร้างยังไงค�าตอบจะมาจากเด็กเอง แล้วเด็กก็

สนุกด้วย”

ตอนน้ัน ครูฝึกสอนเร่ิมรู้แล้วว่าตัวเองไม่ชอบท�างานกบัเด็กธรรมดา แต่ชอบ

ท�างานกับเด็กหลังห้องมากกว่า

ผู้หลงใหล Authentic LeArning และนักสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุณครู 31



เด็กที่ครูคนอื่นมักจะบ่นว่าไม่สนใจเรียน แต่พอมาอยู่ในช่ัวโมงครูเปี๊ยกจะ

สนุกกบัการได้ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากสนใจและสนุกกบัการเรียนแล้ว 

เด็กๆ ก็กลับมารักตัวเองมากขึ้น

“เขาบอกกบัเราว่า เขาเรียนวิชาน้ีกบัครูแล้วมีความสุข มีโมเมนต์แบบน้ีเกดิ

ข้ึนหลายคร้ัง ซึ่งตัวผมเองไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์ขนาดน้ัน ผมก็จะเข้าใจว่าคน

ไม่เก่งวิชานี้มันงงตรงไหน เลยพยายามจะท�าให้ความงงเหล่านั้นหายไป แล้วพอ

เขาเร่ิมสนใจมาเรียนวิทยาศาสตร์ และเห็นว่าวิชาน้ีไม่ได้ยากอย่างทีค่ดิ เหมือนดึง

คนให้เข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น เราก็ภูมิใจเนอะ (ยิ้ม)”

เม่ือความชอบเกิดข้ึนในใจ ประกอบกับช่วงที่จบปริญญาตรีใหม่ๆ มีทุน

ปริญญาโทและเอกเพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือบุคลากรที่ท�างานเชิง

นโยบายเพื่อพัฒนาครูอีกที นักชิงทุนอย่างนายสิทธิชัย ก็สอบได้อีก

ประสบการณ์ส�คัญพอๆ กับความรู้

ทั้งที่จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เอกชีววิทยา แต่เมื่อได้

ทุนปรญิญาเอกทางวิทยาศาสตร์ศึกษา สิ่งที่ควรถนดักลบัสร้างปัญหาและค�าถาม

ชุดใหญ่ให้ชีวิต

“ถ้าเป็นทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์มันจะมีค�าตอบที่ถูกผิดชัดเจน ไม่

ต้องเถียงกันต่อ แต่พอมาเรียนศึกษาศาสตร์มันไม่ใช่ สถานการณ์หน่ึงสามารถ

อธิบายได้หลายทฤษฎี แล้วไม่มีทฤษฎีไหนผิด เราก็เลยมีความรู้สึกว่ายาก 

(หัวเราะ) คือจะเอายังไง จะต้องตอบอันไหนถึงจะถูก”

เวลายกมือถามหรือแย้ง สายตาทุกคู่รวมถึงครูบางท่านจะมองมาว่าเป็นส่ิง

ที่ไม่สมควรท�า ทั้งๆ ที่ท�าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่เข้าใจจริงๆ นานวันเข้า 

นักศกึษาผู้ถกูมองว่าไม่มีสัมมาคารวะคนน้ีเลยน่ังเฉยๆ เลิกถาม แล้วฟังอย่างเดียว 

ทั้งนี้ ทุนที่ได้เป็นทุนต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเรียนในประเทศไทย แต่ที่เหลือต้อง

ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน (The University of Wisconsin–

Madison) สหรัฐอเมริกา

ซึ่งที่นั่น ไม่ถามถือว่าผิด

เราจะเลือกประสบการณ์อะไรล่ะ  
ที่จะท�ให้เด็กอยากไปหาอ่านเอง 

เราจะเลือกประสบการณ์อะไร
ที่จะท�ให้ผู้เรียน 

ตั้งค�ถามของเขาเอง  
แล้วไปสู่วิธีการออกแบบ 

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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“แต่ละสัปดาห์อาจารย์จะให้โจทย์ไปอ่านแล้วมาถกเถยีงกนั ไม่ใช่น่ังรับอย่าง

เดียวแล้วเชื่อตามนั้น เพราะมันมีหลายทฤษฎีให้เถียงกัน ถ้าใครไม่ยกมือ ไม่ถาม 

ถอืเป็นการเอาเปรียบเพ่ือนนะ จงึเป็นการเปิดโลกให้เราเห็นว่า การศกึษามันเถยีง

กันได้”

แต่เป็นการเถียงเพื่อหาความหมาย ไม่ใช่เพื่อเอาชนะ 

“เพื่อหาหนทางไปต่อ ไม่อย่างนั้นจะถูกจ�ากัดอยู่ที่ความคิดเดิมๆ” 

ที่วิสคอนซิน เขาได้เรียนรู้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น และแทบจะ

ล้มทุกทฤษฎีที่เคยเรียนมา

“เดิมเราเรียนทฤษฎี ท�าแล็บแล้วทบทวน แต่ที่น่ัน เขาให้เราลงมือท�าก่อน

ทฤษฎี ให้น่ังดูปลวกเดินบนกระดาษ สังเกตไปเร่ือยๆ เรากเ็อาสีมาวาดลงกระดาษ 

พอปลวกเห็น เฮ้ย มันเดินตามสี เราจะลากสีไหนมันกเ็ดิมตามน้ัน วาดวงกลม มัน

กเ็ดินวงกลม แต่เราเอาปากกาอกีแท่งมาเขียนบ้าง เออ ปลวกมันไม่เดินตามแฮะ” 

สุดท้าย พอครูถามว่า ใครมีค�าถามบ้าง ยกมือกันทั้งห้อง 

เราจะเลือกประสบการณ์อะไรล่ะ  
ที่จะท�ให้เด็กอยากไปหาอ่านเอง 

เราจะเลือกประสบการณ์อะไร
ที่จะท�ให้ผู้เรียน 

ตั้งค�ถามของเขาเอง  
แล้วไปสู่วิธีการออกแบบ 

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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เรารู้สึกเลยว่าครูมีของเยอะมาก 
ไม่มีแค่พื้นที่ในการปล่อยของเท่านั้นเอง 
เขามีศักยภาพเยอะมาก 
แต่ระบบการศึกษามันเหมือนกรงขัง
ไม่ให้เขาได้แสดงศักยภาพเหล่านี้ออกมา
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สิทธิชัย-นักศึกษาไทยก็ถามเช่นเดียวกัน แต่อาจารย์ไม่ตอบ ให้ใบความรู้

เพื่อให้ออกแบบการทดลองเและหาค�าตอบกันเอาเอง

“ค�าถามผมคอืท�าไมปลวกเดินตามบางสีและไม่เดินตามบางสี ลองออกแบบ

ดูว่าเราจะทดลองยังไง สุดท้ายเรามาได้ค�าตอบว่า ในหมึกปากกามีโครงสร้างคล้าย

ฟีโรโมนของแมลง แล้วฟีโรโมนตัวน้ีแมลงจะใช้ในการเดินทาง อย่างมดเดินกนัเป็น

แถว ปลวกกเ็ดินกนัเป็นแถว ถ้าเราเอามือไปขวาง มันจะงงเลย เพราะมันเดินตาม

สารเคมีของตัวหน้า เน่ีย ผมจ�าได้จนวันน้ี มันคอืการจดัวางประสบการณ์การเรียนรู้ 

ของผู้เรียนใหม่หมดเลย”

มากกว่าน้ีคือการได้หาค�าตอบด้วยตัวเอง ไม่ได้น่ังรอรับหรือฝังหัวมา

แบบยัดเยียด แต่การหาค�าตอบด้วยตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้เด็กๆ ไปท�างานเอง 

อาจารย์เปี๊ยกบอกว่า มันยากกว่านั้นเยอะ

“เราจะเลือกประสบการณ์อะไรล่ะ ที่จะท�าให้เด็กอยากไปหาอ่านเอง เราจะ

เลือกประสบการณ์อะไรที่จะท�าให้ผู้เรียนต้ังค�าถามของเขาเอง แล้วไปสู่วิธีการ

ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง”

วิชาโปรโตซัว

เรียนจบกลับมา เขาหอบเอาวิชากลับมาเป็นครูหลายที่ อาจารย์เปี ๊ยก

พยายามสอนวิทยาศาสตร์ในแบบที่วิทยาศาสตร์เป็นจริงๆ คือ การตั้งค�าถามกับ

สิ่งรอบตัว แล้วใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตอบค�าถามนั้น

“เด็กบางกลุ่มเขาจะไม่ค่อยต้ังใจเรียนอะไรทีเ่ป็นวิชาการ ซึง่เราชอบเจอเด็ก

กลุ่มน้ีอยู่แล้ว กจิกรรมหน่ึงคอืแล็บโปรโตซวัในน�า้ แทนทีจ่ะส่องกล้องจลุทรรศน์ดู

ตัวอย่างโปรโตซวักนัเฉยๆ ผมต้ังโจทย์ใหม่ ให้ไปเกบ็โปรโตซวัจากสระน�า้มา 2 จดุ 

คือผิวน�้ากับจุดที่อยู่ลึกใกล้ท้องน�้า แล้วตอบให้ได้ว่าโปรโตซัว 2 จุดต่างกันยังไง 

สุดท้ายเขาก็ค้นพบเองว่า โปรโตซัวตรงผิวน�้าจะมีเม็ดคลอโรพลาส สังเคราะห์

แสงเพราะแสงส่องถงึ แต่ตัวข้างล่างไม่มีเพราะมันท�างานเร่ืองน้ีไม่ได้ กค่็อยๆ คล่ี

ออกมาจากสิ่งที่เขาท�าเองแล้วค่อยบอกเนื้อหาทีหลัง” 

นอกจากความสนุกแล้ว ภารกิจที่อาจารย์เปี๊ยกคิดว่าลุล่วงไปได้ด้วยดีคือ 
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การชวนให้เด็กๆ หันมาชอบการคิดแบบวิทยาศาสตร์ จ�าเน้ือหาไม่ได้ไม่เป็นไร 

แต่ขอให้อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ได้ก็พอ 

Authentic Learning  
ชวนคุณครูมาออกแบบการสอน 

ถัดจากนั้นไม่นาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่

หมาดของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ก็ได้ต้อนรับอาจารย์เปี๊ยก 

“เพราะวีทอีาร์ของคณะบอกว่าเช่ือเร่ืองการเรียนรู้เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง 

เหมือนว่าเราท�าส่ิงเหล่าน้ีคนเดียวมาโดยตลอด แต่พอเห็นว่ามีกลุ่มคนคดิแบบน้ีอยู่ 

เลยมาสมัคร พอได้มาท�างานทีน่ี่จริงๆ กค็ดิว่าเราได้เจอทีท่างของเราแล้ว ไม่เหงา

แล้ว มีแนวร่วม ทกุคนจะให้ความส�าคญักบัการออกแบบกระบวนการเรียนรู้มาก”

การย้ายมาอยู่ทุ่งรังสิตของอาจารย์เปี๊ยก และการได้มาเจอครูพันธุ์เดียวกัน 

ท�าให้ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อการของกลุ่ม ‘ก่อการครู’ ด้วย 

หัวใจของการศกึษาควรเร่ิมจากห้องเรียน และครูคอืคนส�าคญั ทกุคนในกลุ่ม

ต่างเช่ือเช่นน้ี เช่ือว่าครูเปล่ียนห้องเรียนได้ และถ้าห้องเรียนเปล่ียนได้กจ็ะน�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่มากขึ้น 

“ในกลุ่มมีทัง้อาจารย์ผู้ใหญ่ทีท่�างานด้านการเปล่ียนแปลง ท�างานเชิงเคร่ือง

มือ แต่ใครจะท�างานส่วนไหนบ้าง เราจัดเวิร์คช็อป ท�างานภายในกับครู ลอง

ซ้อมกันก่อน ให้วิทยากรได้ลองสอนเพื่อนๆ เพื่อให้เห็นว่าความรู้และไอเดียของ

แต่ละคนเป็นอย่างไร แล้วลองมาท�างานร่วมกัน มาออกแบบการสอน ท้ายสุดก็

เอาผลงานมาน�าเสนอกัน”

อาจารย์เปี๊ยกรับผิดชอบงานออกแบบการสอน ซึ่งเป็นส่ิงที่ชอบอยู่แล้ว ที่

ส�าคัญเป็นการสอนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงๆ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้เน้ือหาแล้ว

ยังได้มองโลกมองสังคม และเห็นความจริงไปในตัว

ส่ิงน้ันคือ ‘Authentic Learning’ การออกแบบการสอนที่เช่ือมกับชีวิตจริง

ของผู้เรียน 

“ทั้งปลวกและโปรโตซัวที่เคยสอน มันเป็นส่ิงที่ไม่น่าเรียนต้ังแต่ต้น เด็กๆ 
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อาจถามว่าเรียนไปท�าไม แต่พอกลายเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ อยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

มันกลับสร้างความหมายบางอย่างให้เกิดข้ึนในบทเรียนน้ัน เร่ืองที่ไม่น่าเรียนก็

น่าเรียนขึ้นมาได้”

ธงของ Authentic Learning คือ สอนให้เห็นถึงความหมายของสิ่งที่เรียนรู้

ว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร เด็กรู้ว่าเรียนไปท�าไม และเม่ือน�าไปใช้เป็นโมดูล

ส�าคัญใน ‘ก่อการครู’ ค�าถามคือ กระบวนการนี้พัฒนาครูอย่างไร

“การท�างานร่วมกับครูมีกระบวนการอยู่ 3 ขั้น คือ 1.ฉันท�าให้ดูก่อน 2.เรา

ท�าด้วยกนั และ 3.คณุท�าเอง กระบวนการน้ีจะพัฒนาให้ครูมีสมรรถนะ เร่ิมต้น ผม

จะหยิบกิจกรรมหนึ่งอย่างไปท�ากับครู ให้ครูได้รับประสบการณ์ของผู้เรียนก่อน”

เขายกตัวอย่างการสอนเรื่องการจ�าแนกสิ่งมีชีวิตในรูปแบบเดิม ซึ่งเดิมทีจะ

สอนและให้ท่องกนัว่า ส่ิงมีชีวิตมีกีไ่ฟลัม (phylum) แต่ Authentic Learning ของ

อาจารย์เปี๊ยกเลือกพาไปตลาด 

“สิ่งมีชีวิตในตลาดมีอะไรบ้าง เนื้อ หมู ผัก ผักนี่แหละเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเจอ

บ่อยและถูกจัดจ�าแนก แม่ค้าพ่อค้าก็จ�าแนกผักเช่นกัน เขาไม่ได้วางบนแผงมั่วๆ 

เขารู้ว่าผักกลุ่มไหนควรอยู่ด้วยกัน แล้วเราล่ะจะจัดยังไง” 

แม่ค้าจ�าแนกเพื่อให้เหมาะกับการขาย นักวิทยาศาสตร์อาจแบ่งเป็นกลุ่มหัว 

กลุ่มใบ ทุกคนต่างจัดแบบมีเหตุผลของตัวเอง 

“ให้เขาเห็นว่าการเรียนทั้งสองแบบ ในฐานะผู้เรียนเขามีประสบการณ์ มี

ความรู้สึกต่างกันไหม แล้วให้เขาลองถอดออกมาเองว่าการเรียน Authentic 

Learning เจอกับประสบการณ์อะไรบ้าง แล้วดึงค�าตอบมาโยงกับทฤษฎีเขา (ครู

ผู้ร่วมโครงการ) ถึงจะจ�าได้ง่าย”

จากน้ันครูจะต้องลองไปหาโจทย์ในตลาดว่ามีเร่ืองอะไรน�าไปสอนใน

ห้องเรียนได้บ้าง 

“ให้ลองสอนเพ่ือนจากกจิกรรมทีเ่ราออกแบบมา ดูว่ามันเวิร์คไหม มีตรงไหน

ที่ไปได้ไกลกว่านี้อีก ก็เป็นการฝึกทั้งการสอนและให้ฟีดแบ็คกันเองด้วย” 

แววตาครูทีอ่ยู่ในห้องเรียน Authentic Learning ย่ิงท�าให้อาจารย์เป๊ียกม่ันใจ

ว่ามาถูกทาง

“เรารู้สึกเลยว่า ครูมีของเยอะมาก แต่ไม่มีพื้นที่ในการปล่อยของเท่านั้นเอง 

เพราะระบบการศกึษามันเหมือนกรงขังไม่ให้เขาได้แสดงศกัยภาพเหล่าน้ีออกมา”
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ปกติวัยกลางคนก็จะมี crisis ของมัน 
ไม่รู้จะไปทางไหน เราท�ทุกวันนี้ดีหรือยัง 
ความหมายของชีวิตคืออะไร 
เรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่อยากท�แล้ว 
แม้ว่าวันข้างหน้าจะไม่มีโครงการนี้ 
หรือใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ก่อการครู แต่หัวใจ 
ของมันยังอยู่ คือให้ครูได้กลับมาเจอตัวเอง 
แล้วร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงจากครู

การอบรมครูแบบเดิม หน่ึง-สอง-สาม-ส่ี มีเอกสารให้ อปุกรณ์พร้อม ไม่ได้

การันตีว่าเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปท�าต่อที่โรงเรียน 

“แต่พอเราอบรมรูปแบบใหม่ โดยเราท�าเป็นเพ่ือนเขาเลย เปิดพ้ืนทีป่ลอดภัย

ให้เขาได้ลองก่อน ให้เขาเช่ือม่ันในตัวเองมากข้ึน โอกาสที่เขาลองเอาไปท�าที่

โรงเรียนภายใต้บริบทของเขาเองก็มีมากขึ้น”

อาชีพครูมันเดิมพันสูง คือสิ่งที่อาจารย์เปี๊ยกพูดตลอดมา เขาเข้าใจดีว่าการ
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ที่ครูคนหน่ึงจะลุกมาเปล่ียนแปลงน้ันมีชีวิตเด็กเป็นเดิมพัน แต่กระบวนกรอย่าง

ทีมก่อการครู จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสอนให้ครู 

“การอบรมของเราเท่ากับเปิดโอกาสให้ครูลองสอนกันเอง ไม่ใช่การอบรม

ในความหมายเดิม” 

ฝ่ังกระบวนกรเองแม้จะรับบทเป็นผู้ให้ แต่ในห้วงเวลาเดียวกนักไ็ด้รับค�าตอบ

บางประการที่ท�าให้เห็นคุณค่าของชีวิตและการท�างาน

“เราไม่ได้ภูมิใจแค่ท�างานส�าเร็จ แต่รู้สึกว่ามันคอืเหตุผลของการท�างานของ

เรา ปกติวัยกลางคนกจ็ะมี crisis ของมัน ไม่รู้จะไปทางไหน เราท�าทกุวันน้ีดีหรือยัง 

ความหมายของชีวิตคอือะไร เรารู้สึกว่าเราเจอส่ิงทีอ่ยากท�าแล้ว แม้ว่าวันข้างหน้า

จะไม่มีโครงการนี้ หรือใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ก่อการครู แต่หัวใจของมันยังอยู่ คือให้ครู

ได้กลับมาเจอตัวเอง แล้วร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงจากครู

“ถึงที่สุดเด็กเขาจะมาโรงเรียนแบบมีความหมายมากข้ึน ถ้าพูดอย่างง่าย

ที่สุดคือเขาจะเรียนดีข้ึน เด็กมีความสุขในห้องเรียน เด็กรู้ว่าเรียนไปท�าไม ได้

เติบโตตามศักยภาพของเขาทุกๆ วัน ส่วนหน่ึงเพราะครูต้ังใจออกแบบการสอน

เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน ครูจากก่อการครูจะมีเซนส์แบบนี้ ต่อให้มีข้อจ�ากัด

หรือระบบอะไรบางอย่าง แต่เขากจ็ะพยายามให้ส่ิงทีดี่ทีสุ่ดกบัเด็กๆ ซึง่เรามองว่า

สิ่งเหล่านี้จะไปถึงตัวผู้เรียนได้ในที่สุด” 
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เรื่องและภาพ: โกวิท โพธิสาร

ความรู้ที่ถูกจัดการ

‘เอ็ม’ มณฑล สรไกรกิติกูล



จำ�บรรยากาศหน้าเสาธงได้ไหม นักเรียนยืนเรียงแถวตามลำ�ดับชั้นปี 
จำากต�่าไปสูง ซ้ายมือนั่นคือวงดุริยางค์ หน้าเสาธงมีคนถือไมค์กลำ่าว
น� เดก็หญงิ-เด็กชายคู่หนึง่ประจำ�การทีเ่สาธง เมือ่พร้อมแล้ำว “เคารพ
ธงชาติ ทั้งหมดแถวตรง” สัญญาณมักจำะเริ่มต้นแบบนี้ วงดุริยางค์
เริ่มบรรเลำง นักเรียนทั้งหมดร้องเพลำงพร้อมกัน

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” เริ่มต้น และจบด้วยค�าว่า “เถลิง

ประเทศชาติไทย ทวีมีชัย ชโย”

ระหว่างที่ร้องบางสายตามักจะคอยดูว่า ท่อนสุดท้ายของเพลงชาติไทยจะ

จบลงประจวบเหมาะกับวินาทีที่ธงชาติไปถึงยอดเสาหรือไม่ หน่ึงในสายตาคู่น้ัน

เป็นของ เด็กชายมณฑล สรไกรกิติกูล

“ประเทศไทย ทวีมีชัย ชโย มันกจ็ะป๊ึง พอดี ความฝันเราในวัยเด็กคอื ต้องมี 

หนึ่งครั้งที่ได้ไปเชิญธงชาติ

“มันมีความท้าทายครับ เพราะสายตาทุกคนในโรงเรียนจะจับจ้องว่าตกลง 

‘ทวี มีชัย ชโย’ มันลง หรือไม่ลง มันพอดีหรือเปล่า” เท่านั้นเองที่ต้องการ 

ความพยายามของเขาประสบความส�าเร็จในเช้าหน่ึง มันเป็นชัยชนะทีม่าจาก

การช่วงชิงโอกาส ซึ่งหากพลาด นอกจากมันจะไม่กลับมาแล้ว อายุของเวลาอาจ

พรากปรารถนานั้นไปตลอดกาล

“มีอยู่วันหน่ึง ประมาณวันตรุษจนี เพ่ือนทีต้่องเชิญธงชาติเขาไม่มาพอดี เรา

ก็เลยยกมืออาสา แล้วก็ได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา”

เช้าน้ันฝันของเด็กชายถูกเติมเต็ม และวินาทีใกล้เคียงกันเขาค้นพบว่ายังมี

ฝันอกีประการทีอ่ยากท�า เหตุผลไม่ได้ซบัซ้อน เพียงเพราะต้องการหลบแดดร้อน

หน้าเสาธงเท่านั้นเอง

“พอเราไปยืนอยู่ตรงน้ัน เราก็เห็นว่ามีคนที่สบายกว่าคือพวกร้องเพลงอยู่

ข้างหลัง เรารู้เลยครับว่า ‘อ้อ! คนน้ีเป็นครูสอนดนตรี’ เราก็ไปทดสอบครับ ร้อง

เพลงแค่ 2-3 เพลง เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ก็ผ่านแล้วครับ แน่นอน 

เราก็ได้ไปยืนอยู่ข้างหลัง เราก็ร้องเพลง แต่ไม่ต้องสวดมนต์นะครับ เพราะว่าเขา

ให้กลับก่อนได้เลยโดยไม่ต้องรอจนจบเหมือนคนอื่น มันก็เป็นวิธีหลีกเล่ียงการ

เข้าแถวเคารพธงชาติ”

หน้าเสาธง เด็กชายมณฑลภูมิใจทีไ่ด้เชิญธงชาติ ในห้องเรียน เขาเป็นเด็กที่

ครูเชื่อใจกระทั่งสามารถฝากฝังให้ดูแลคนอื่น - เด็กชายรู้สึกมีอ�านาจ

42 ก่อก่อนกาล ก่อการครู



“ผมเป็นเด็กทั่วไปครับ ตั้งใจเรียน ไม่เล่นนอกห้อง น่าจะเป็นเด็กดีเพราะว่า 

เวลาครูไม่อยู่ เขาให้เราไปคุมห้องแทน เอาเข้าจริงๆ เราก็เลียนแบบท่าคุณครู 

ตบกระดาน ท�าให้ห้องเงียบ ท�าเสียงดังนิดหน่อย อะไรแบบนี้ น้องๆ ก็จะเงียบ”

ข้ึนมัธยมเป็นประธานเชียร์ เข้าสู่มหาวิทยาลัยก็เป็นพ่ีว้าก เพียงแต่เป็น

ว้ากเกอร์สายนุ่มนวล เขายืนยันว่า ไม่สั่งใครท�าในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล

“บางข้อที่เรารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลมากๆ เราก็ไม่ท�า เช่น คนไม่ครบ สั่งวิดพื้น 

เราก็ไม่ส่ัง แต่เราอธิบายว่าคนไม่ครบมีผลเสียยังไง แต่ว่าก็ใช้เสียงเข้ม เสียง

แบบดุๆ หน่อยเท่านั้น บอกเขาว่าครั้งหน้าให้พวกคุณไปตามมา แต่เราไม่ได้บอก

ให้กระโดดน่ัง กระโดดตบ วิดพ้ืน บางทผีมกรู้็สึกว่ามันไร้สาระ เราบอกว่าร้องเพลง

จะได้รักมหาวิทยาลัย ให้จ�าพวกพ้องกันได้ จ�าช่ือเพ่ือนได้ จะได้อยู่ช่วยกัน ให้

ตามเพ่ือนกันมา จะได้อยู่ช้ันปีเดียวกัน ดูแลซึ่งกันและกัน บอกแค่น้ี ไม่มีอะไร

ไร้สาระ ส่วนพวกขานชื่อไม่ตรง เฮ้! ไม่ตรง แล้วให้วิดพื้น มันใช่เหรอ แบบนั้น

ไม่เอา ผมไม่เอา แค่คุมร้องเพลง แล้วก็บอกเหตุผลก็พอ”

มณฑล เธอเอาอะไรคิด

นายมณฑล สรไกรกิตกิูล เรียนปรญิญาตรเีอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยากาศโดยรวมของการเรียนการสอนไม่ได้ต่าง

จากตอนเรียนมัธยมศกึษามากนัก ครูเขียนกระดาน บอกโจทย์ อธบิายตามแผ่นใส 

นักศึกษานั่งจด หมดคาบก็แยกย้าย เรื่องที่น่าจดจ�าระหว่างเรียนอาจมีทั้งแง่บวก

และแง่ลบ เพียงแต่เรื่องที่ถูกเล่าไม่ใช่ประเภทแรกเท่านั้นเอง

“ในวิชาการโฆษณา ครูให้เราคิดผลิตภัณฑ์ เราอยากจะท�าโฆษณาอะไร 

ผมยังจ�าได้เลยว่าผมเสนอว่าท�าไข่แพ็ค คือสมัยน้ันซูเปอร์มาร์เก็ตเพ่ิงจะมีแค่  

Foodland ครับ Tops ยังไม่เกิด มีห้างสรรพสินค้า มีคอนโดเริ่มเกิดขึ้นพอสมควร

แล้ว

“ผมก็พรีเซนต์กับอาจารย์ว่า เด๋ียววิถีชีวิตคนก็จะเปล่ียน คนจะอยู่คอนโด

มากข้ึน เพราะเร่ิมมีโครงการรถไฟฟ้าแล้ว แม้ตอนน้ันมันยังไม่สร้าง แต่ก็มีข่าว

แล้ว วิถีชีวิตคนเปลี่ยนแน่ๆ เขาไม่ได้อยู่บ้านหรอก ไม่ได้อยู่ครอบครัวใหญ่ อยู่
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ครอบครัวเด่ียวแน่ๆ แล้วก็อยู่กันคนสองคน เพราะฉะน้ันอาหารที่ท�าง่ายที่สุดก็

คือไข่ เราเสนอว่าเอาไข่มาขายเปน็แพค็ แล้วก็ใส่ตูเ้ยน็ อยากกินอะไรกท็�าได้แบบ

เล็กๆ เพราะอยู่คอนโด 

“ครูก็ว่ามาเลยครับ ‘มณฑล เธอเอาอะไรคิด ไข่เขาก็ต้องไปซื้อตลาด ไม่มี

ใครซื้อหรอกไข่แพ็ค ขายไม่ได้หรอก’ เราก็… ‘อย่างนั้นเลยเหรอครับ’ (หัวเราะ) 

เราก็แบบ ‘อาจารย์… แต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก�าลังจะเกิดนะ ขายได้แน่ๆ เลย เอามา

ใส่กล่องให้มันสวย’ เรากโ็ดนอกี ‘ไม่มีใครซือ้หรอก เอาอะไรคดิ’ พอผ่านไปกรู้็สึก

ว่า โห! เป็นการท�าลายความคิดสร้างสรรค์เรามากเลย เราใช้สิ่งที่เขาบอกเรานะ 

เป็นการท�านายและคาดการณ์วิถีชีวิตว่ามันจะเกิดอะไรข้ึน ก็เลยเร่ิมเฟล ตกลง

ตอนอยู่หัวเฉียวผมพบว่า
เด็กเขียนข้อสอบไม่ได้ 
อาจำารย์ทุกคนบ่นหมดเลำย 
เขียนข้อสอบอัตนัยไม่ได้ 
ผมก็ไปดูว่า ‘อ้าวท�ไมลำ่ะ’ 
มันก็เป็นจำริงแบบนั้นลำ่ะครับ 
เพราะว่าคุณใช้ 
PowerPoint สอน 
แลำ้วเด็กก็จำดเป็นประโยคบ้าง 
คีย์เวิร์ดบ้าง หรือแทบไม่ได้จำด
อะไรเลำย เรียนไป 15 สัปดาห์
ไม่เคยให้เขียนเลำย 
พอสอบปลำายภาคมาให้เขียน
มันจำะท�ได้ยังไง
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เราอาจไม่เหมาะกับมาร์เก็ตติ้งรึเปล่า”

ความคิดอาจจะมาก่อนกาล วัดจากวันนั้นอาจจะมีใครสักคนคะเนพลาด แต่

มองจากวันนี้ เราอาจต้องทบทวนย่อหน้าข้างต้นว่า มีอะไรบ้างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ตามที่คนหนุ่มกล่าว แม้กระทั่งการซื้อขายไข่แพ็ค

“เหตุการณ์น้ีสอนผมเหมือนกันครับว่า การท�าลายความคิดสร้างสรรค์เด็ก

ท�าให้แม้แต่ผมเองก็ขาดความมั่นใจไปเลย แต่เผอิญที่ ม.เกษตรฯ ให้เลือกได้ว่า

แม้เรียนมาร์เก็ตติ้ง แต่ก็เลือกเรียนวิชาอื่นด้วยได้ ซึ่งสิ่งที่เราชอบกลับเป็นวิชาที่

เราสอนอยู่ตอนนี้ครับ พวก management วิชาที่เกี่ยวกับความเข้าใจของคน นั่น

ก็เป็นสิ่งที่เราชอบ”

จบปริญญาตรี เรียนต่อปริญญาโท ท�างาน 3 ปี แล้ววันหน่ึงก็มีโทรศัพท์

เข้ามาจากเพื่อนสนิทความว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวขาดอาจารย์ และต้องการคน

มาสอนอย่างเร่งด่วน 

“ด่วนเลย ต้องเอาเลย ตอนน้ันเป็นช่วงกลางเทอมพอดี เราก็ไปสัมภาษณ์ 

พอสัมภาษณ์เสร็จเขารับ ก็ลาออกอย่างเร็วมาก สมมุตินี่คือวันที่ 1 พอวันที่ 15 ก็

เริ่มงานใหม่เลย หลังจากนั้นก็เป็นอาจารย์ตั้งแต่ปี 2545”

ความเฟลในความฟิน

เทอมแรกเข้าไปกลางทางอาจอยู่ในช่วงประคับประคอง แต่เทอมต่อมา 

คือการนับหน่ึงต้ังแต่ต้น อะไรที่คิดว่าเข้าท่าก็จัดเต็ม เสียงตอบรับจากนักศึกษา

ท�าให้อาจารย์หนุ่มรู้สึกดี เขาเข้าใจว่าความเฮฮาและเสียงหัวเราะของนักศึกษา

คือความส�าเร็จของห้องเรียน แต่แล้วความจริงกระชากความฟินลงมาจากภวังค์

อย่างรวดเร็ว

“วิชาที่สอนเราก็เคยเรียนต้ังแต่ ป.ตรี อยู่แล้ว เราก็เตรียมสอนด้วยการ

อ่าน text อ่านหนังสือ แล้วก็คิดเลยครับว่าอาจารย์ที่เราชอบที่สุดใช้สไตล์แบบนี้ 

ใช้ตัวอย่างนี้ ใช้สไลด์แบบนี้ มุกต้องเป็นแบบนี้ หัวเราะด้วยมุกแบบนี้ มีสคริปต์

ทุกอัน เราก็นั่งเตรียม 1-2 เดือน เสร็จแล้วก็เอาไปใช้

“หนึ่งเทอมผ่านไปเราก็ฟิน ฉันได้เต็ม ให้คะแนนตัวเอง คือได้ตามนั้นหมด 
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ทกุมุกเด็กตอบรับดี คะแนนบางคนเรากเ็ห็น ดูผ่าน คะแนนไม่ข้ีเหร่ มีความทุม่เท 

พอผ่านไปหน่ึงเทอมกเ็ป็นวิชาทีเ่ราจะต้องไปสอนต่ออกีวิชาหน่ึง สอนเด็กกลุ่มเดิม

นั่นแหละ เราก็ถามเด็กว่า ‘วิชาที่แล้วที่ผมสอน จ�าอะไรได้บ้าง’ เพราะเราสอนมา

กับมือ ปรากฏว่าคนที่ได้คะแนนท็อปของห้องยังจ�าอะไรไม่ได้เลย ผมตกใจมาก 

‘ท�าไมล่ะ สมัยเรียน เราต้องจด เราต้องท�านู่นท�าน่ีเรายังจ�าได้เลย ต้องได้อะไร

บ้าง แต่นี่คนที่ได้ท็อปสูงสุด ไม่ได้อะไรเลย’ 

“เราถามซ�า้อกี ‘ไม่ได้อะไรเลยเหรอ’ เด็กตอบ ‘มันกร็างๆ จ�าอะไรไม่ได้แล้ว’ 

เรากไ็ม่ใช่แล้วล่ะ ผมเอาตัวเองไปเทยีบนะ ท�าไมเรายังจ�าได้ ท�าไมเด็กจ�าไม่ได้ เรา

กเ็ริม่เหวอมากเลยครบั เริม่ไม่ใช่ละ สไลด์แบบนี ้การพดู มกุแบบนี ้เอาเดก็ไม่อยู่

แล้ว ผมว่าเด็กไม่ได้อะไรเลย”

ความผิดหวังอาจเป็นเร่ืองพอเข้าใจได้ เพราะอาจารย์มือใหม่อาจยังไม่ชิน

กระทั่งจินตนาการไม่ออกว่า เมื่อไปยืนอยู่หน้าชั้นเรียนต้องพบเจออะไร แต่สิ่งที่

แตกต่างก็คือ พอเขาพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีตัวแปรอื่นเลยนอกจากวิธีการ

สอนไม่เข้าท ีระยะเวลาเพียงปีเดียวกม็ากพอแล้ว ทีจ่ะท�าให้เขาควานหาเคร่ืองมือ 

ใหม่เพ่ือใช้ออกแบบการสอน ความกระหายที่จะหาความรู้ใหม่ท�าให้มาพบ

หลักสูตรจัดการความรู้ซึ่งมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นหัวเรือ

“หมอวิจารณ์เป็นอาจารย์ของอาจารย์อกีท ีเขาท�าเร่ืองการจดัการความรู้ ซึง่

อยู่ในสาขาทีเ่ราจะต้องสอน แล้วเขากเ็ปิดรับ intern เรากเ็ลยไปฝึกกบัเขา ฝึกเขียน

บทความ ไปสัมภาษณ์ กเ็ลยรู้สึกว่าการจดัการความรู้แบบน้ีมันน่าจะเอามาใช้กบั

เด็กได้ ระหว่างทีฝึ่กเขากเ็ปิดโอกาสให้เรารู้จกัอย่างอืน่ด้วย ถ้าเราอยากจะไปเรียน

นู่นเรียนนี่ เราก็ไปได้ แล้วพอดีช่วงปิดเทอม 3 เดือน เราก็เลยไปได้

“พอไปฝึกก็ท�าให้ได้รู้จัก ‘พ่ีเล็ก’ ปรีดา เรืองวิชาธร (เสมสิกขาลัย) จาก

คอร์สสอนคนให้เป็นกระบวนกร ซึ่งตอนน้ันเราก็ไม่รู้หรอก คอร์สทั้งหมดมี 

5 โปรแกรม เรากไ็ปลงโปรแกรมแรก ยังไม่รู้หรอกเขาพูดอะไร แต่เราโอเค เรียนก็

เรียน กเ็กาะกลุ่มเรียนไปเร่ือยๆ ทน้ีีการเรียนน้ันท�าให้เราเปล่ียนมุมมองเลยครับว่า 

เราไม่ต้องเป็นผู้ส่ังอย่างเดียวกไ็ด้นะ เราใช้วิธต้ัีงค�าถาม แล้วฟังเยอะพอประมาณ 

ท�าให้เด็กเรียนรู้เองได้ เขาอธบิายเร่ืองจดักระบวนการเรียนรู้ ออกแบบวิธคีดิ ท�าให้

จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ เราก็ค่อยๆ ปรับ แล้วเริ่มเอามาใช้

“พอเราเปลี่ยน เด็กก็จะ ‘เอ๊ะ! วันน้ีอาจารย์มาไม้ไหน’ ช่วงแรกตะกุกตะกัก
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มากเลย เด็กก็ไม่ค่อยเข้าที่ เขารู้สึกว่าอาจารย์ท�าแปลกๆ ไหนนั่งล้อมวงคุย จัด

เก้าอี้ใหม่ มีการตั้งค�าถามเยอะขึ้น ถามค�าถามมากขึ้น เด็กต้องคิดมากขึ้น”

ผลของการถาม - ตอบในห้องเรียนเริ่มเห็นผล เพราะเด็กได้คิดและคิดเป็น 

จดจ�าต�าราได้แม่นย�าหรือไม่ - ไม่ส�าคัญเท่าเข้าใจหลักคิด เพราะน่ันหมายถึง

การท�าให้นักศึกษาแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ รวมทั้งขวนขวายหาความรู้ได้เอง ถ้า

พวกเขาต้องการ

กล่าวให้ถึงที่สุด การถาม - ตอบ ไม่ได้ช่วยให้เด็กคิดเป็นเท่านั้น แต่ท�าให้

อาจารย์รู้จักการฟังผู้อื่นด้วย

สอนอย่างไรก็ได้อย่างนั้น

7 ปีที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว หลังจากน้ันเรียนปริญญาเอกสาขาการจัดการ

ที่ Asian Institute of Technology (AIT) ก่อนมาเป็นอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีน่ี่เขาไม่ใช่อาจารย์ใหม่อกีต่อไป แต่ไฟ

ยังลุกโชนเช่นเดิม

“เราเร่ิมสอนทีเ่ป็นตัวเรามากข้ึน คะแนนประเมินกจ็ะเห็น เด็กจะมาขอโควตา

ในวิชาเรา เคยมีรุ่นพี่ที่เรียนไปแล้วเขารีวิวว่าเรียนแล้วเป็นยังไง ก็จะมีคนที่ชอบ

และอยากได้แบบน้ีมาเรียนมากข้ึน เรารู้ว่าเด็กมีวิธีคิดแบบน้ี เราก็จะให้เขารีวิว 

เพ่ือให้รู้ว่าถ้าจะต้องมาเรียนกับผมจะต้องเจออะไร เขาจะได้เตรียมตัวมาก่อน 

ไม่ใช่นั่งเรียน นั่งฟังไปเรื่อยๆ

“ผมยังจ�าได้ครับที่ธรรมศาสตร์ นักศึกษาที่เรียนพอผ่านวิชาผมแล้วไป

เรียนวิชาถัดไป เขาก็จะมีคอมเมนต์บนเฟซบุ๊คว่า เรียนวิชานี้ชาร์จแบตมือถือให้

เต็มเลย หรือเอากระดาษเปล่าๆ ไปนั่งวาดรูป ไม่ต้องฟังอาจารย์ ซึ่งวิชาผมมัน

ไม่ได้อย่างน้ันอยู่แล้ว เพราะว่าโดนท�ากิจกรรมกลุ่ม ต้องตอบค�าถาม ลุกตลอด

เวลา ก็จะไม่เจอแบบนั้น”

ปัญหาหน่ึงของการศกึษา คอืหลายคนบ่นว่านักเรียน นิสิต นักศกึษา เขียนไม่

เป็น ไม่ใช่เขียน ก.ไก่ - ข.ไข่ ไม่ได้ แต่หมายถึง เขียนอธิบายความคิดของตนเอง

ไม่ได้ แต่ใช่หรือไม่ว่า ปัญหามีไว้จัดการ และน่ันก็คืองานถนัดของ ดร.มณฑล 

สรไกรกิติกูล
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ช่วงใกลำ้สอบ อาจำารย์ส่วนใหญ่ก็เบื่อ
ที่ต้องตรวจำข้อสอบ เพราะสมมุติสอบ 50 คน 
ก็จำะมีค�ตอบชุดเดียวกัน ผมก็เป็นคนขี้เบื่อ 

ผมเลำยออกข้อสอบที่ 50 คน
อาจำตอบได้ไม่เหมือนกัน ผมก็จำะได้รู้ว่า 

‘อ๋อ เลำ่มนี้ตอบแบบนี้ เลำ่มหน้าจำะตอบยังไง’ 
แลำ้วเราให้คะแนนที่เหตุผลำของเขา

ว่าเราซัพพอร์ตเหตุผลำของเขาได้มากน้อยแค่ไหน 
ผมว่าอันนี้เป็นวิชาบริหารจำริง เพราะถ้าคุณ

ไปข้างนอก มันไม่มีทางเป็นค�ตอบเดียวอยู่แลำ้ว
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“ตอนอยู่หัวเฉยีวผมพบว่าเด็กเขียนข้อสอบไม่ได้ อาจารย์ทกุคนบ่นหมดเลย 

เขียนข้อสอบอัตนัยไม่ได้ ผมก็ไปดูว่า ‘อ้าวท�าไมล่ะ’ มันก็เป็นจริงแบบนั้นล่ะครับ 

เพราะว่าคุณใช้ PowerPoint สอน แล้วเด็กก็จดเป็นประโยคบ้าง คีย์เวร์ิดบา้ง หรอื

แทบไม่ได้จดอะไรเลย เรียนไป 15 สัปดาห์ไม่เคยให้เขียนเลย พอสอบปลายภาค

มาให้เขียนมันจะท�าได้ยังไง

“ผมกบ็อกว่า ไม่ได้แล้ว ถ้าอยากให้เด็กเขียนดีข้ึน มันกต้็องเขียนตลอด เป็น

อาจารย์กต้็องบงัคบับ้าง แต่ว่าเรากเ็อาคะแนนมาแบ่งสัดส่วน ถ้าคณุเขียนมาส่งนะ 

เราจะแบ่งคะแนนตรงน้ีให้ เพราะฉะน้ันทกุสัปดาห์ทีเ่รียนกบัผมกเ็ขียนมาส่งว่าได้

เรียนรู้อะไรหน่ึงหน้ากระดาษ A4 เขียนมาเร่ือยๆ เรากอ่็าน แล้วกค็อมเมนต์ซึง่กนั

และกัน ผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไง แต่ผมพอใจว่าเด็กเขียนได้ แล้วก็อธิบายรู้เรื่อง 

“วิธแีบบน้ีเรียกร้องเวลานอกห้องเรียนมาก เพราะต้องไปอ่านทกุคน แล้วต้อง

ฟีดแบ็คส่งกลับ แต่เด็กเขียนได้แน่นอน ผมรู้สึกพอใจ คือผมอ่านข้อสอบแล้วผม

รู้เร่ือง ให้คะแนนเด็กได้ 80 เปอร์เซน็ต์กแ็ล้วกนั จะมีบ้างครับทีไ่ม่ได้เลย อนัน้ีหลุด

ก็คือต้องหลุด แต่ว่าส่วนใหญ่ผ่าน

“ช่วงใกล้สอบ อาจารย์ส่วนใหญ่ก็เบื่อที่ต้องตรวจข้อสอบ เพราะสมมุติสอบ 

50 คน ก็จะมีค�าตอบชุดเดียวกัน ผมก็เป็นคนขี้เบื่อ ผมเลยออกข้อสอบที่ 50 คน

อาจตอบได้ไม่เหมือนกัน ผมก็จะได้รู้ว่า ‘อ๋อ เล่มน้ีตอบแบบน้ี เล่มหน้าจะตอบ

ยังไง’ แล้วเราให้คะแนนที่เหตุผลของเขา ว่าเราซัพพอร์ตเหตุผลของเขาได้มาก

น้อยแค่ไหน ผมว่าอันนี้เป็นวิชาบริหารจริง เพราะถ้าคุณไปข้างนอก มันไม่มีทาง

เป็นค�าตอบเดียวอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันก็จะเอนจอยในการอ่าน ‘เอ๊ะ คนน้ีมีมุมน้ี

น่าสนใจ’

“ยังจ�าได้ว่ามีคนนึง เขาตอบเกนิค�าตอบทีเ่ราคาดคดิ เรากเ็ลยต้องให้คะแนน

เพ่ิม อนัน้ันประทบัใจจริงๆ คอืส่วนใหญ่เขาจะตอบหน่ึงวิธสี�าหรับ info solution ก็

พอแล้ว แต่นักศึกษาคนนั้นเสนอทั้งวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 มาให้ด้วย”

ลูกโป่งแห่งอ�นาจ

การพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากไม่มีนิสัยใจคอหรือฝันใฝ่ใกล้เคียงกัน การ
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พบพานก็เพื่อผ่านไปเท่านั้น แต่ส�าหรับ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล, รศ.ดร.อนุชาติ  

พวงส�าลี, ดร.อดิศร จันทรสุข และ อธิษฐาน์ คงทรัพย์ โดยมีพ้ืนที่กลางคืองาน

จิตตปัญญา เหมือนการเอาไฟมาใกล้ฟืน เม่ือเห็นว่าระบบการศึกษาของชาติ

บ้านเมืองนั้นชวนส่ายหัว พวกเขาจึงพยักหน้าแล้วสร้างภารกิจใหม่ร่วมกัน ดีกว่า

ปล่อยให้ระบบเกิดการชี้นิ้วหาคนผิดเป็นทอดๆ เด็กโทษครู ครูโทษผู้อ�านวยการ 

ผู้อ�านวยการโทษเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วเขตพ้ืนที่การศึกษาก็โบ้ยกระทรวง

ศึกษาธิการ ลักษณะเช่นนี้ไม่น�าไปสู่อะไรนอกจากปัดภาระทางใจให้พ้นตัว 

“ผมว่ามันก็ท�างานตามค�าส่ัง เป็นอย่างน้ีมานาน เอาเข้าจริงๆ ทุกอย่างก็

เปล่ียนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รัฐมนตรีกเ็ปล่ียนเร่ือยๆ 

เพราะไม่มีใครอยากมานั่ง

“แล้วงบประมาณมีเยอะก็จริง แต่บุคลากรเขาก็เยอะ เป็นค่าใช้จ่ายที่

ส่วนใหญ่ไปลงกบัเงนิเดือน นอกน้ันมันไปลงเร่ืองคะแนนเสียง เพราะว่าการจดัการ

ครูเยอะสุด พอจดัการครูกเ็ป็นเร่ืองฐานเสียง ส่ิงทีก่่อการครูพยายามท�ากค็อืเปล่ียน

จิตส�านึกของครูตัวน้อยๆ นี่แหละ ถ้าเขาขยายผลได้ในโรงเรียนก็เปลี่ยนนักเรียน

ได้ เปลี่ยนโรงเรียนได้ แต่แน่นอนต้องใช้เวลา”

ล�าพังก่อการครูน้อยที่ท�ามายังไม่พอ ส่ิงที่โครงการจะท�าต่อคือ ‘ก่อการ

ครูใหญ่’ โดยเป้าหมายเป็นครูระดับผู้บริหารมาเข้าร่วมโครงการ เพราะส่ิงที่พบ

ตลอดรายทางคือ เสียงสะท้อนของครูที่พบว่า เม่ือกลับไปสู่สถานศึกษาของตน

แล้ว ก�าแพงใหญ่ที่สุดที่ท�าให้ความคิดสร้างสรรค์งอกเงยไม่ได้ ส่วนหน่ึงเป็น

เพราะผู้บริหาร

ถ้าบคุลากรในโรงเรียนมีชุดเคร่ืองมือและความคดิทีใ่กล้เคยีงกนั การเปล่ียน

ทัง้ระบบกอ็าจเกดิข้ึนในสักวัน กระน้ันตามประสาคนทีค่ลุกคลีกบัวิชาชีพน้ีมานาน 

ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล สารภาพว่า เขายังไม่กล้าฝันใหญ่คิดไกลขนาดนั้น

“ไม่ค่อยกล้าคิดยาวเลย เพราะเราอยู่มานาน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อย

มาก เอาเข้าจริงๆ เรากก็ลัวนะครับว่าโครงการดีๆ อย่างน้ีจะไม่ได้อยู่ต่อ เราเข้าใจ

ความยากล�าบากในการท�างาน คนที่มาก็มาด้วยใจรักจริง สละเวลามา เวลางาน

ส่วนตัวก็มา โครงการที่เราท�าหลายอย่างมีระยะสั้นมาก 

“ผมเคยท�าโครงการหลายๆ โครงการที่อยู่ในการศึกษาก่อนที่จะมาท�า

ก่อการครู ท�าได้ปีนึงบ้าง สองปีบ้าง แล้วก็หาย เงียบ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน
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ลูกโป่งที่พอไปจิ้มมันก็แค่ระคายเคืองนิดหน่อย มันไม่แตก แล้วพอปรับตัวได้ 

บางทีไปจิ้มมันเป็นรูนิดหน่อย ก็มียาวิเศษที่ไปอุดรู แล้วก็พองตัวด้วยอ�านาจของ

มันเพิ่มขึ้น 

“ฉะน้ันถ้าโครงการไม่ได้ยาวพอไป shape ระบบให้ดี มันกย็ากมากเลยครับ 

ผมยังไม่กล้าที่จะฟันธงได้แบบนั้นเลย เอาเข้าจริงๆ วธิีคิดของก่อการครูคือ สร้าง

วิธีคิดของคนที่รู้จักเร่ืองน้ี อยากจะเห็นการเปล่ียนแปลงที่หน้าห้องเรียนให้มาก

ที่สุดก่อน เมื่อมันมีมากที่สุด เดี๋ยวคงเกิดการเปลี่ยนแปลง”
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เรื่อง: อรสา ศรีดาวเรือง 
ภาพ: ปฏิภัทร จันทร์ทอง

ห้องเรียนแห่งการค้นพบ 
ที่ตั้งต้นจากความไม่รู้

‘แบงค์’ สรรชัย หนองตรุด



เขาคือลูกที่ เ ช่ือฟังพ่อแม่ คือศิษย์ที่ ไม ่โต ้แย้งครู คือนักเรียน
หวัปานกลางค่อนไปทางดี ไม่เคยตัง้ค�ถามกบัการศกึษา และเขานยิาม
ตนเองเมื่อครั้งเป็น เด็กชายสรรชัย หนองตรุด ว่า ‘เด็กเอ๋ยเด็กดี’

“เราเป็นเด็กทีอ่ยู่ในกฎระเบยีบคนหน่ึง เป็นลูกทีดี่ แม่ให้ท�าอะไรกท็�า ครูให้

ท�าอะไรก็ท�า ไม่เคยสงสัย ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าระบบการศึกษาคืออะไร

“ค�าถามแรกทีมี่ต่อการศกึษาเร่ิมมาตอนมัธยมปลาย ซึง่โรงเรียนกจ็ะบงัคบั

ให้ไปสอบๆๆ แล้วส่ิงที่ทุกคนต้องเจอคือการเลือก สายวิทย์-สายศิลป์ ที่แทบ

ไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเราเลย รู้แค่ว่าเด็กเก่งหรือพอไปได้ ให้ไปสายวิทย์ซะ ถ้า

ไม่เก่งก็ไปสายศิลป์ แต่เราไม่รู้เลยว่า สายวิทย์-สายศิลป์ มันท�าให้ชีวิตคนเรา

แตกต่างกันอย่างไร”

ความที่เป็นนักเรียนในหมวดหมู่ของเด็กที่พอไปได้ ชีวิตช่วงมัธยมปลาย 

ของสรรชัย จงึถกูผลักดันสู่เส้นทางเรียนสายวิทย์-คณิต กระทัง่ชีวิตเดินทางมาถงึ

ทางแยกอกีคร้ัง ทางแยกน้ันมีช่ือว่าเอนทรานซ์ จะเล้ียวขวาไปเส้นทางวิทยาศาสตร์ 

หรือเลี้ยวซ้ายไปเส้นทางดนตรี

“เราติดคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วในรอบโควตา และทุกคนก็พร้อม

ที่จะบอกว่า ‘เฮ้ย ไปๆ’ แต่เราก็ชั่งใจเพราะหวังว่าการสอบเข้าเรียนดนตรีที่จุฬาฯ 

จะเป็นโลกอีกใบที่น่าสนใจ โลกที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน แต่ก็ท้าทายดีนะ เมื่อ

เราไม่ต้องไปตามทางที่คนอื่นบอก”

กาลครั้งหนึ่ง: จักจั่นกับมด

วันสอบเอนทรานซ์เร่ิมเข้าประชิด หนังสือเตรียมสอบกองโตและนักเรียน

กลุ่มใหญ่ก�าลังขะมักเขม้นอ่านหนังสือกันใต้ตึกอาคารเรียน ใกล้ๆ กันนั้น สรรชัย

ก�าลังซ้อมดนตรีอย่างตั้งใจ เพื่อปลายทางคือคณะที่เลือกไว้ ทุกคนก�าลังทบทวน

ขวนขวายอย่างต้ังใจเพ่ือไปสอบเช่นเดียวกนั ทว่าทีต่่างคอือาวุธในการเตรียมพร้อม 

เท่านั้น

‘เคยฟังเร่ืองจักจั่นกับมดไหม ปกติพอถึงช่วงเวลาที่มีอาหาร มดจะกักตุน

อาหารไว้ แต่พวกจักจั่น วันๆ ก็ร้องร�าท�าเพลง ถึงเวลาวันหนึ่งมันสอบเอนฯ แล้ว

ไม่ติด มันก็นั่งเศร้า’
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เสียงเล่านิทานของคุณครูท�าเอาสรรชัยรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ แต่ในใจก็บ่น

อุบอิบว่า ‘ผมไม่ได้เล่นนะ ผมจะไปสอบ’

“มันเป็นเส้นทางของเรา ซึ่งครูก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร เราก็ตั้งเป้าอย่างเดียว

คือ ‘ถ้าเราไม่ซ้อม ก็สอบไม่ได้’ มันสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆ เพราะย่ิงอยู่ต่างจังหวัด 

ความเหล่ือมล�า้เร่ืองของดนตรีกย่ิ็งสูง เราไม่มีครู ไม่มีหนังสือดีๆ ไม่มีศนูย์ติว เรา

เรียนรู้เองตลอด (self-directed learning)”

อย่างไรกต็าม วันหน่ึงความพยายามของจกัจัน่กส็�าเร็จผล นายสรรชัยในชุด

นิสิต ก้าวเท้าสู่รั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาดนตรี โลก

ใบใหม่ที่เขาคาดหวังถึงความสนุกก�าลังรออยู่เบื้องหน้า ทว่าโลกแห่งความจริงก็

ยืนปักหลั่นแสยะยิ้มตามรายทางเช่นกัน

โลกใบใหม่ที่ชื่อว่า ‘ออกค่าย’

“เฮ้ย ไม่เคยรู้จกัค�าว่าดนตรีคลาสสิกมาก่อนเลย ปกติรู้จกัแต่ดนตรีมาร์ชช่ิง 

สนุกๆ แต่พอมาน่ังอยู่ในวง ในพ้ืนที่ที่เราไม่คุ้นเคย ส�าเนียงและเสียงของเรา 

บ้านนอกเลย”

ความพลัดบ้านจากแดนไกลสู่มหาวิทยาลัยในเมืองหลวง ก็ยังไม่หนักหนา
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เท่าภาพฝันต่อโลกของการเรียนดนตรีที่สรรชัยวาดเขียนไว้ในหัว กลับสวนทาง

กับความจริง

“เราไม่เห็นภาพการอยู่เป็นวงเหมือนตอนเรียน ม.ปลาย แต่เห็นภาพเป็นวง

ใหญ่ๆ ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อหน้าที่ มันมีความแตกต่างจากที่เรา

คิดไว้ แต่เราก็เห็นโลกอีกใบหนึ่งว่า ถ้าตั้งใจเรียนดนตรีจริงๆ มันอีกแบบหนึ่งนะ 

ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียว แต่มีโลกอีกหลายใบที่เราต้องเข้าไปค้นหามัน”

โลกใบน้ันมีช่ือว่าการออกค่ายอาสาฯ ที่ได้น�าพาสรรชัยไปพบเจอชีวิต ไป

เห็นสังคม เห็นความเป็นอยู่ของผู้คน และเห็นความเป็นไปของการศกึษาในชนบท

“ภาพฝันของการออกค่ายอาสาฯ ในตอนน้ัน กจ็ะเหมือนทีเ่ราเห็นตามละคร 

เป็นภาพกลุ่มนิสิตนักศึกษาในอุดมคติที่ต้องด้ันด้นไปยังโรงเรียนกันดาร หวังไป

สร้างการเปล่ียนแปลงให้ชนบท (หัวเราะ) ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างน้ันจริงๆ นะ 

แบบว่าเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันนี่ลอยมาเลย อย่ากลับคืนค�าเมื่อเธอย�้าสัญญา~

“ส่ิงที่ไปเจอกับความจริงของการศึกษาที่เกิดข้ึน เรารู้สึกว่า ท�าไมเด็กเขา

เรียนกันแบบน้ี ซึ่ง…มันดีกว่าน้ีได้ เราเห็นว่าท�าไมครูที่น่ันเขาอยู่ด้วยความหดหู่

มาก โรงเรียนมันแห้งเห่ียว แต่ค�าถามต่อมาคือ อะไรคือการเปล่ียนแปลง? เรา

รู้อะไรมากนักหรือ? สุดท้ายเราแค่ไปออกค่าย ไปร้องเพลง ไปสร้างสีสันรอบ

กองไฟแล้วชาวบ้านก็เฮ จากนั้นก็กลับมาบอกว่า เราได้พัฒนาชนบทแล้ว?”

‘ต้องไม่ใช่แบบน้ันสิ เราท�าอะไรได้มากกว่าน้ัน’ คอืเสียงทีดั่งก้องอยู่ในความ

รู้สึกของสรรชัย และนับแต่นั้นเป็นต้นมา หน้าตาของค่ายที่เขาและเพื่อนออกเดิน

ทาง กไ็ม่เหมือนเดิมอกีต่อไป กองฟืนในใจก่อข้ึนบนความนอบน้อม ‘เราไม่ได้เก่ง

กว่าครู เราแค่มีไฟ และเรามีไอเดียใหม่’

“เรากลับมาคิดว่ากระบวนการในค่ายน้ัน มันท�าอะไรได้มากกว่าแค่สร้าง

ห้องน�้าที่สุดท้ายก็สร้างไม่เสร็จ ไปสร้างตึกที่สุดท้ายชาวบ้านก็ต้องล�าบาก

มาสร้างกบัเรา เราพบว่าส่ิงทีเ่ราท�าได้ดีทีสุ่ดคอื เราไปอยู่กบัครู ไปชวนครูท�าอะไร

บางอย่าง เรามีกระบวนการ เรามีของเล่นใหม่ๆ เรามีส่ือ แล้วเอาส่ิงเหล่าน้ันมาชวน

ครูท�า แน่นอนว่าเด็กกไ็ด้เรียนรู้บางอย่าง ส่วนครูกไ็ด้เห็นว่า มีการท�ากระบวนการ

เรียนรู้อกีแบบหน่ึงนะ และเขาไม่ได้โดดเด่ียว เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ทีเ่ราไปกจ็ะ

เหลือครูอยู่แค่ 4-5 คนเท่านั้น

“ปกติเวลาไปค่าย ถ้าบอกว่ามีพี่ๆ จากมหา’ลัยมา เด็กๆ ก็เฮมาแล้ว แต่มี
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อยู่ค่ายหน่ึงเราไปทีอ่�าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร แบบต้องเอารถโฟร์วีลชาวบ้านไต่

ข้ึนเขาไปเลย วันแรกเราวาดภาพว่า เด็กต้องมารอเราเต็มโรงเรียน แล้วเราก็จะ

สามารถใส่กระบวนการทกุอย่างทีเ่ราเตรียมมาได้แน่ๆ ทมีเรากเ็ต็มทีเ่พราะเตรียม

กนัมาเป็นปีๆ แต่พอไปถงึ… เราเห็นเด็กมารอรับเรารวมครูแล้ว 7 คน… ครับ 7 คน”

สรรชัยเล่าเจือเสียงหัวเราะของปัจจุบัน ทว่าสถานการณ์ ณ ขณะน้ันหาใช่

เร่ืองเล็กๆ ส�าหรับพวกเขา ทางออกจึงถูกแก้ด้วยความคิดที่ว่า ‘ก็ในเม่ือเด็กไม่

มาหาเรา เราก็ต้องไปหาเด็ก!’

“เราก็เดินไปหาเด็กทีละบ้านเลยครับ ภาพที่เห็นคือ เด็กบางคนยังช่วยแม่

กรีดยางอยู่เลย เดินไปอีกหลังก็เจอเด็กอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวเพราะพ่อแม่ต้องเข้า

สวน สุดท้ายเราจงึเข้าใจว่า กระบวนการทีเ่ราท�ามันไม่ได้โลกสวยขนาดน้ันนะ พอ

ไปเจอชีวิตคนจริงๆ เราก็เข้าใจว่า ท�าไมครูที่นี่เขาต้องท�าอะไรเยอะแยะมากมาย 

ท�าไมการศึกษาที่เราบอกว่าชนบ๊ทชนบทถึงไม่งอกงาม มันไม่ได้อยู่ที่ครูเก่งหรือ

ไม่เก่ง แต่อยู่ที่ว่าแค่เอาเด็กมาโรงเรียนได้ ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของครูแล้ว”

คนเล็กขอคิดใหญ่

“เราอยากกลับมาเป็นครูดนตรีที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ แค่มีวงดนตรีเล็กๆ มี

เด็กของเราก็พอ”

ถ้อยค�าข้างต้นถูกเอ่ยข้ึนเม่ือคร้ังที่สรรชัยเร่ิมต้นศึกษาในคณะครุศาสตร์ 

ซึ่ง 4 ปีในมหาวิทยาลัยน้ันถือเป็นระยะเวลาไม่น้อย และเพียงพอที่จะท�าให้

โลกทัศน์ของนิสิตคนหน่ึงขยายข้ึน หลายหลืบมุมของสังคมปรากฏต่อหน้าเขา 

การเปล่ียนแปลงการศึกษาถูกท�าให้เป็นไปได้ในหลายวิธีการ ความฝันของเขา

จึงใหญ่ขึ้น และใหญ่ขึ้น

“เราสนุกกบัการเป็นครูนะ รู้สึกว่าเป็นพ้ืนทีท่ีดี่ แต่ตอนฝึกสอนเราเห็นอะไร

บางอย่าง และเราคดิใหญ่ พอย่ิงท�าค่าย ท�ากจิกรรมทางสังคมในมหาวิทยาลัย มัน

รู้สึกว่า เราจะอยากกลับไปเป็นครูสอนดนตรีจริงๆ เหรอ? เราถามตัวเองว่าเราจะ

อยู่ได้เหรอในระบบแบบนั้น? เฮ้ย! เราต้องท�าอะไรต่อสักอย่างสิ”

บางอย่างที่ว่า คือการเรียนต่อปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและส่ือสาร
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เราตั้งเป้าให้ครูเป็นนักสงสัย 
เพราะเมื่อครูสงสัย การวิจัยก็จะเกิด
โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างง่ายๆ 
ตอนที่เราตัดสินใจซื้อมือถือใหม่สักเครื่อง 
จะเอารุ่นไหนดี Xiaomi ก็ดี 
Huawei ก็เริ่มตกเทรนด์ หรือ iPhone ดูดี
แต่ราคามันแพงนะ นั่งเทียบว่าตกลง
เราจะเอาคุณภาพกล้อง จะเอาความไว 
หรือจะเอาระบบปฏิบัติการ เหล่านี้คือ
กระบวนการวิจัยทั้งสิ้น และถ้าท�ให้ครู
เข้าใจได้ว่า กระบวนการวิจัยนั้น
อยู่ในทุกๆ จังหวะชีวิต 
ครูก็จะสามารถปรับตรงนี้ไปใช้กับเด็กได้
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การศกึษา (Educational Technology and Communications) เขาเลือกเส้นทางน้ี 

เพราะยังมีบางค�าถามให้ค้นหาค�าตอบ

“ตอนน้ันเร่ิมท�างานกับอาจารย์ผู้ใหญ่และอีกลายๆ คน ที่ใช้ค�าว่า ‘ปฏิรูป

การศึกษา’ จากการเริ่มท�าค่าย เริ่มท�างานวิจัย เริ่มรู้ว่ามีกระบวนการที่สามารถ

ขยับคนได้ ขยับการศึกษาได้

“เราเรียนต่อไปอย่างน้ันแหละ ส่ิงที่ท�าจริงๆ คือเอาชีวิตเข้ามาในงานวิจัย 

เร่ิมจับงานโปรดักช่ันโดยที่ไม่ได้ผ่านการเรียนนิเทศศาสตร์เลย เพราะตอนน้ัน

เร่ิมมีส่ือใหม่ มีกล้องวิดีโอที่ยืมเพ่ือนมา เป็นกล้องที่สามารถพกไปถ่ายเองได้

ครั้งแรกคือ Handycam เราก็เอาไปถ่ายตอนท�าวิจัย ตอนท�าค่าย แล้วรู้สึกว่าสื่อ

ที่เราสร้างมันช่วยขยับ mindset ของคนกลุ่มใหญ่ได้นะ จากนั้นเราก็เริ่มขยับมา

ใช้หนังในกระบวนการวิจัย”

จักรวาลจัดสรร

ก็เพราะเรียนต่อปริญญาโทไปทั้งอย่างน้ัน วันเวลาส่วนใหญ่ของสรรชัยจึง

ถูกใช้ไปกับการท�างานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน หรือไม่ก็ออกเดินทาง

ไปยังชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เก็บหอมรอมริบความรู้และเสาะหาเครื่องมือใหม่ๆ ใน

การท�างาน กระทั่งเรียนจบ ความท่ีใกล้ชิดกับคณาจารย์ งานแรกที่เขาเข้าสังกัด

อย่างจริงจังคือ สถาบันรามจิตติ ที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นผู้ก่อร่าง 

“เราเริ่มต้นจากสิ่งที่ทดลองตอนอยู่ค่าย เอาสารคดีและการท�าสื่อบางอย่าง

เข้ามาอยู่ในกระบวนการวจิัย ซึ่งในยคุนัน้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ในแง่ของการเอา 

วิดีโอไปใช้ในงานวิชาการ เพราะส่วนมากคนจะมองว่าส่ือเป็นการเอนเตอร์เทน

เท่านั้น แต่เราใช้วิดีโอ 10 นาที ไปเปิดในเวทีวิชาการ คนก็จะเข้าใจใน 10 นาที

นั้นเลยว่าเราท�าอะไร เกิดอะไรขึ้น แล้วมีปัจจัยอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

“เฮ้ย! มันโคตรมีพลังเลย เราก็เลยคิดต่อว่า ถ้าเอากระบวนการนี้ไปทดลอง

ให้เด็กรุ่นใหม่ท�าจะเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นเริ่มเห็นสถานการณ์ว่า วิธีเรียนของเด็ก

กับกระบวนการของโรงเรียนมันไม่ค่อยไปด้วยกันแล้ว โลกเปลี่ยนแต่โรงเรียนยัง

ท�าอะไรแบบเดิม ขณะที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเปล่ียนไปอีกแบบหน่ึง เราก็

ห้องเรียนแห่งการค้นพบที่ตั้งต้นจากความไม่รู้ 59



เลยลองเอากระบวนการน้ีไปท�าในโรงเรียนแล้วดูผลว่าจะเวิร์คไหม สรุปว่าได้นะ 

เพราะวิธีเรียนแบบนี้สามารถเก็บเด็กหลังห้องได้อยู่หมัดเลย

“พอใส่กระบวนการน้ีเข้าไปเรารู้สึกว่าการเรียนสนุกข้ึน มีความหมายกบัเขา

มากขึ้น และครูหลายคนที่ท�างานกับเรา ทั้งที่ไม่ได้เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ หรือ

ครูที่ท�าวิดีโอเป็นนะ แค่ใช้กระบวนการชวนเด็กลงไปค้นหา ครูสามารถสอนหรือ

ชวนเขาไปเห็นอะไรก็ได้ แล้วถอดประสบการณ์ และสุดท้ายผลที่ออกมา ครูแทบ

ไม่ต้องบอกอะไรเลย ครูแค่จัดกระบวนการ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เด็กก็

เกิดการเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันได้”

วิจัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

เพราะการงานที่เกาะเกี่ยวกับการศึกษา ประจวบเหมาะกับการเกิดข้ึนของ 

ก่อการครู โครงการภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จกัรวาลจงึได้ท�าหน้าทีจ่ดัสรรให้สรรชัยเข้ามาเกีย่วพันกบัก่อการครู 

ผ่านการชักชวนของ ‘ก๋วย’ พฤหัส พหลกุลบุตร หัวเรือใหญ่แห่งกลุ่มมะขามป้อม 

และหนึ่งในแกนหลักส�าคัญของโครงการก่อการครู

“เราอยากท�าอะไรแบบน้ีอยู่แล้ว ท�ากระบวนการพัฒนาครูโดยที่ไม่ได้เอา

ความรู้ของเราไปครอบใคร ให้ครูเป็นตัวของครูเอง ยกงานวิชาการทิง้ไปก่อน แล้ว

มาคยุเร่ืองความเป็นมนุษย์ของครู โดยบทบาทแรกทีเ่ราได้ท�าคอืเอากระบวนการ

วิจัยมาท�าเป็นห้องเรียนเล็กๆ ให้ครูเลือกลงในตลาดวิชาของก่อการครู”

หนึ่ง-นี่ไม่ใช่คลาสสอนวิจัย

สอง-นิยามการวิจยัคร้ังน้ี อาจไม่ตอบค�าถามการวิจยัในรูปแบบวิทยานิพนธ์

หรือผลงานวิชาการ

สาม-ค�าว่าวิจัยในที่น้ี ไม่ได้ต้ังต้นที่องค์ความรู้ หากแต่ให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งความอยากรู้ 

โดยทั้งหมดตั้งต้นจากความไม่รู้

กระดาษฟลิปชาร์ทถกูแปะประกาศไว้ใน ‘ห้องเรียนแห่งการค้นพบ: ออกแบบ

การเรียนรู้ในความสนใจของผู้เรียนที่หลากหลายด้วย RBL’ โดยมีใจความสาม
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การท�กระบวนการ RBL กับเด็กนั้น  
สิ่งส�คัญไม่ได้อยู่ที่ผลสรุปสุดท้าย  
เพราะเราไม่ได้ใช้ RBL เพื่อหาค�ตอบ 
แต่ใช้เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อให้เด็กสนุกระหว่างทางการเรียนรู้ 
เขาอาจจะได้ค�ตอบอีกแบบหนึ่ง 
อาจจะไม่ได้ค�ตอบ หรือค�ตอบ
อาจจะผิดก็ได้ แต่สิ่งที่ได้คือ 
มันไปสร้างวิธีคิดบางอย่าง
ในการเรียนรู้ของเด็ก 
ปลูกฝังให้เขาตั้งค�ถามในทุกๆ เรื่อง 
และกระหายที่จะหาค�ตอบ
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ประการดังทีก่ล่าวมาแล้ว ในวงล้อมน่ันคอืสรรชัย ส่วนเรียงรายรอบวงคอืเหล่าครู

ผู้หวาดผวากับค�าว่า ‘วิจัย’ หรือไม่ก็อาจมองมันเพียงเพื่อใช้ยื่นวิทยฐานะเท่านั้น

“ทุกคนเข้ามาแล้วพูดประโยคเดียวกันเลยว่า ‘ฉันเกลียดวิจัย แต่ฉันต้อง

เขียนวิจัยส่ง ช่วยสอนให้ฉันท�าวิจัยง่ายๆ เพื่อท�าวิทยฐานะส่งได้ไหม’ แต่เราเน้น

ให้ครูใช้กระบวนการวิจัยไปท�างานกับเด็ก มันคือหลักคิดของวิจัย เราเชื่อว่าเมื่อ

ครูเข้าใจแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรกไ็ด้ เหมือนเราเข้าใจเคล็ดวิชา จากน้ีจะเตะต่อยตี 

ก็ท�าได้หมด

“เราต้ังเป้าให้ครูเป็นนักสงสัย เพราะเม่ือครูสงสัย การวิจัยก็จะเกิดโดย

อัตโนมัติ ยกตัวอย่างง่ายๆ ตอนที่เราตัดสินใจซื้อมือถือใหม่สักเคร่ือง จะเอารุ่น

ไหนดี Xiaomi ก็ดี Huawei ก็เริ่มตกเทรนด์ หรือ iPhone ดูดีแต่ราคามันแพงนะ 

น่ังเทยีบว่าตกลงเราจะเอาคณุภาพกล้อง จะเอาความไว หรือจะเอาระบบปฏิบติัการ 

เหล่าน้ีคอืกระบวนการวิจยัทัง้ส้ิน และถ้าท�าให้ครูเข้าใจได้ว่า กระบวนการวิจยัน้ัน

อยู่ในทุกๆ จังหวะชีวิต ครูก็จะสามารถปรับตรงนี้ไปใช้กับเด็กได้”

เรียนจบแล้ว แต่ความอยากรู้ยังคง 
เดินทางต่อ

ปลายทางคือความงอกงามของเด็ก ระหว่างทางคือการสร้างบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้โดยมีครูเป็นปัจจัยส�าคัญ จะไปถึงเป้าได้ก็ต่อเม่ือ ‘ครูเปล่ียน 

ห้องเรียนจึงเปล่ียนตาม’ กระน้ันการเปล่ียนแปลงไม่ใช่การเด็ดยอดไปดมดอม 

หรือกระเทาะเปลือกไปใช้งานเพียงช่ัวคราว แต่เกิดจากการเข้าใจกระบวนการ

อย่างถึงแก่น

“ถ้าครูใส่วิธคีดิเช่นน้ีไปในทกุสาระวิชา กระบวนการเรียนรู้ต่อๆ ไปจะสตาร์ท

ติดเอง และเช่ือว่าครูจะเหน่ือยน้อยลง ครูไม่ต้องไปน่ังกระตุ้นว่า ท�าอย่างไรให้เด็ก

อยากเรียน เพราะถ้าครูจดุไฟของความเป็นนักช่างสงสัยติด การเรียนรู้จะเดินทาง

ของมันเอง แต่วิธีการเรียนจะต้องเปลี่ยนนะ จากแค่ท�า sheet แจก ครูอาจจะต้อง

ท�าตัวเป็นนักเรียนด้วย ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้น ซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีกับครูนะ

“แต่ส่ิงที่เราเห็นส่วนใหญ่ คือพอครูเร่ิมสอนอยู่ใน safe zone (พ้ืนที่
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ปลอดภัย) ของตัวเอง เราจะพบว่าครูจะไม่ค่อยสนใจสิง่ใหม่ เทรนด์ใหม่มาก็ ‘ฉัน

ไม่เกีย่ว วิชาทีส่อนกใ็ช้สูตรเดิมน่ี’ แต่เอาเข้าจริงๆ เด็กเขาไม่ได้อยากรู้แค่สูตรเดิม

ที่อยู่ในหนังสือ เขาอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้โลกก�าลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง NASA ก�าลัง

ท�าอะไร หนังใหม่ก�าลังพูดถงึเร่ืองอะไรนะ หรือ Parasite มันไม่ใช่แค่หนัง thriller 

เกาหลีนะ แต่พูดถึงเรื่องโครงสร้างทางสังคมด้วย

“ถ้าครูไม่เข้าใจเร่ืองน้ี ก็กลายเป็นว่าคุยกันคนละภาษากับเด็ก และผมเช่ือ

ว่าถ้าเราคยุในภาษาวิจยัด้วยกนั ครูกส็ามารถเข้าใจทกุภาษาได้ คยุภาษาเดียวกนั

กับเด็กได้”

ห้องเรียนแห่งการค้นพบ

“RBL (Research Based Learning) เป็นศาสตร์โบราณมากเลยนะ แม้ค�าดู

เหมือนใหม่ ซึง่มันน่ากลัวตรงทีพ่อรู้สึกว่าเป็นค�าใหม่ ภาพจงึกลายเป็นว่า RBL เป็น

นวัตกรรม ต้องเป็นข้ันตอน 1-2-3-4 ถ้าเป็นแบบน้ีท�าอย่างไรกไ็ม่เข้าใจแน่นอน 

เพราะแก่นง่ายๆ ของกระบวนการ เราเรียนมาต้ังแต่ประถมในวิชาวิทยาศาสตร์

แล้ว การต้ังปัญหา การต้ังสมมุติฐาน การทดลอง วิเคราะห์ สรุปผล ผมว่าคือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลย”

แน่นอน เมื่อครูเข้าใจแก่นแท้ของ RBL แล้ว การถ่ายทอดและน�าไปใช้อาจ

ไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ค�าถามคอื แล้วจะให้ครูเข้าใจแก่นแท้ทีม่ากกว่าล�าดับข้ันตอนน้ัน

ต้องท�าอย่างไร สรรชัยบอกว่า เร่ิมจากวางปากกา วางดินสอ วางสมุด และปิด

หนังสือ จากนั้นเปิดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น คือ ใจ

“สิ่งที่ผมท�าบ่อยสุดคือ ให้ครูสมมุติตัวเองเป็นเด็ก 3 ขวบ ที่เพิ่งหัดพูด มัน

จะสงสัยไปหมด แล้วสงสัยแบบไร้สาระมาก เช่น ท�าไมนกบนิได้ ท�าไมรองเท้าต้อง

มีสองข้าง ท�าไมรองเท้ามีหู แล้วหูเอาไว้ใช้ฟังได้ไหม

“จากนั้นจะให้ครูเป็นนักตั้งค�าถาม เช่น เราหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมา แล้วให้

ครูได้เห็นอะไรทีลึ่กไปมากกว่ากระดาษธรรมดา เช่น ทางกายภาพกเ็ห็นสีขาว เห็น

สี่เหลี่ยม เห็นความบาง ความว่างเปล่า แล้วโยงต่อว่า นอกจากกระดาษแล้ว เรา

เห็นใครอยู่ในนั้นบ้าง ก็จะเริ่มคิดต่อแล้วว่า กระดาษมาจากไหน ต้นไม้ คนตัดไม้ 

โรงงาน”
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เราไม่ได้ใช้ RBL เพื่อหาค�ตอบ 
แต่ใช้เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อให้เด็กสนุกระหว่างทางการเรียนรู้ 
เขาอาจจะได้ค�ตอบอีกแบบหนึ่ง 
อาจจะไม่ได้ค�ตอบ หรือค�ตอบอาจจะผิดก็ได้ 
แต่สิ่งที่ได้คือ มันไปสร้างวิธีคิดบางอย่าง
ในการเรียนรู้ของเด็ก ปลูกฝังให้เขาตั้งค�ถาม
ในทุกๆ เรื่อง และกระหายที่จะหาค�ตอบ
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ปลายทางสุดท้าย เม่ือครูเปล่ียนแปลงวิธคีดิ วิธสีอน คอืการเรียนรู้ของเด็กๆ

“การท�ากระบวนการ RBL กับเด็กน้ัน ส่ิงส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ผลสรุปสุดท้าย 

เพราะเราไม่ได้ใช้ RBL เพื่อหาค�าตอบ แต่ใช้เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้

เด็กสนุกระหว่างทางการเรียนรู้ เขาอาจจะได้ค�าตอบอีกแบบหน่ึง อาจจะไม่ได้

ค�าตอบ หรือค�าตอบอาจจะผิดกไ็ด้ แต่ส่ิงทีไ่ด้คอื มันไปสร้างวิธคีดิบางอย่างในการ

เรียนรู้ของเด็ก ปลูกฝังให้เขาตั้งค�าถามในทุกๆ เรื่อง และกระหายที่จะหาค�าตอบ

“ทกัษะทีส่�าคญัทีสุ่ดคอืการเห็นของหน่ึงอย่างไม่ใช่แค่ตาเห็น แต่เห็นไปไกล

กว่าน้ันว่า เช่น ก่อนเป็นของส่ิงน้ีมันเคยเป็นอะไรมาก่อน หรือของส่ิงน้ีจะกลาย

เป็นอะไรได้บ้าง ใครมีส่วนประกอบที่ท�าให้มันเกิดส่ิงน้ีบ้าง การจะต้ังค�าถามได้ 

ต้องมองเห็นความเชื่อมโยง

“ถ้าเกิดทักษะเช่นน้ีได้ ค�าถามก็จะเกิดข้ึนได้ร้อยแปดเลย และถ้าเราฝึก

บ่อยๆ ไปพร้อมกับกระบวนการบางอย่าง มันจะเห็นสิ่งที่ตาไม่เห็นด้วย เช่น เมื่อ

เราพดูถึงกระดาษ เราเหน็ความว่างเปล่า เหน็ทรัพยากรธรรมชาติที่ก�าลงัจะหมด

ไป เห็นถงึเร่ืองของโลกร้อนทีก่�าลังถกูพูดถงึ หรือถ้าต่อไปไม่ใช้กระดาษ จะเปล่ียน

เป็นอย่างอื่นได้ไหม แล้วใช้อะไร มันจะไปต่อได้อีกมากมาย

“เราเช่ือเสมอว่าเราเป็นแค่วิทยากรคนหน่ึง อาจรู้มากกว่าเขาบางเร่ือง ถ้า

เราไปบอกว่าคุณต้องท�าตามน้ี โดยปกติแล้วมนุษย์จะปกป้องตัวเอง แต่การให้

เขาท�าความเข้าใจ มันคอืสนามจริงของเขา เราเพียงแค่จงูมือเขามาดู มาวิเคราะห์ 

มาเห็นเองว่า พื้นท่ีที่คุณท�าอยู่เกิดอะไรขึ้น เห็นอะไรบ้าง ปัญหาที่ครูเจอคืออะไร 

เหมือนกระจกสะท้อนปัญหาทีค่รูเจอ เช่น เด็กไม่ต้ังใจเรียน เด็กก้าวร้าว เด็กไม่ฟัง 

เรามีหน้าที่ชวนเขาคุยต่อว่าภายใต้ปัญหาเหล่านี้คืออะไร

“เราอาจจะบอกต้ังแต่ต้นเลยก็ได้ว่า การที่เด็กไม่ต้ังใจเรียนเพราะครูเป็น

อย่างนั้นอย่างนี้ แต่เขาจะไม่เห็นหรอก และเขาจะไม่กล้าส่องกระจกเลยนะถ้าเรา

ไปวางอ�านาจเหนือเขา แต่ถ้าเราวางตัวว่า ‘เฮ้ย กูเป็นเพ่ือนมึง’ ส่องกระจกเลย 

แล้วตกลงว่าเห็นอะไรบ้าง เห็นตัวเองอย่างไร เห็นกระบวนการและพ้ืนทีห้่องเรียน

อย่างไรบ้าง จากนั้นเขาจะสามารถล�าเลียงความคิดของเขาออกมาเอง”
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เรื่อง: รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา
ภาพ: ปฏิภัทร จันทร์ทอง

ข้าพเจ้าเป็นคนที่
ประสบความส�เร็จทางการศึกษา

แต่ล้มเหลวทางการเรียนรู้

‘จ๊อย’ ปวีณา แช่มช้อย



“เราไม่เคยอยากเป็นครู” ปวีณา แช่มช้อย หรือ ‘จ๊อย’ พูดกับตัวเอง
เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดา ก่อนชีวิตจะด�เนินตาม
เส้นทางมาเรื่อยๆ กระทั่งเด็กหญิงคนนั้นเติบโตขึ้นมาประกอบอาชีพ
ที่เธอเคยไม่อยากเป็น

ปัจจุบันปวีณา เป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ

สอนวิชาศิลปะและการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�าหรับนักศึกษาชั้นปี 2

ย้อนไปในวัยเด็ก เธอเป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�าเนิด อาศยัอยู่ในย่านลาดพร้าว

และโตมาในระบบการศกึษากระแสหลัก เรียนในโรงเรียนรัฐบาลระดับกลาง ต้ังแต่

ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอไม่ใช่เด็กเรียนเก่ง ไม่ใช่เด็กที่

ต้ังค�าถามกบัทกุเร่ือง และมองการศกึษาไม่ต่างจากทีท่กุคนคาดหวัง น่ันคอื ไม่ว่า

อย่างไรเด็กทกุคนต้องเรียนหนังสือให้ประสบความส�าเร็จ แม้ไม่เคยสัมผัสเน้ือแท้

เลยว่าสิ่งที่เรียนอยู่มันมีความรู้ หรือมีความหมายกับผู้เรียนอย่างไร

“สมัยประถม เราเช่ืองมาก ผู้ใหญ่ว่าอะไรดีก็ดี แต่ก็แอบเป็นเด็กด้ือเงียบ 

ไม่ตั้งค�าถามแต่ไม่เรียน เราชอบท�าตัวตั้งใจเรียน แต่จริงๆ แอบอ่านวรรณกรรม

ใต้โต๊ะหรือวาดรูปเล่นเรื่อยเปื่อย”

นอกจากไม่เรียนหนังสือแล้ว ยังไม่ชอบท�าการบ้าน เพราะไม่เข้าใจว่าการบ้าน

คืออะไร หลายคร้ังจึงโดนครูท�าโทษด้วยการตีอย่างแรง แต่เด็กหญิงคนน้ันกลับ

ไม่โกรธเพราะเธอเติบโตมากับค�าสอนว่า ‘เมื่อใดก็ตามที่ครูตี เป็นเพราะครูหวังดี

กับเรา’ ยิ่งการที่เราไม่ส่งการบ้านนั่นแปลว่านักเรียนท�าผิด 

เด็กหญงิจ๊อยสนุกกบัการสอบตก เพราะการสอบซ่อมท�าให้มีเพ่ือนเยอะ เม่ือ

ใดกต็ามทีมี่การสอบในวิชาทีไ่ม่ถนัด หรือหนทางสอบผ่านริบหร่ี เช่น คณิตศาสตร์ 

เธอเลือกที่จะไม่ทบทวนก่อนสอบ เพื่อจะได้มีเวลาไปท�าอย่างอื่นที่ชอบมากกว่า

“แต่พอข้ึน ม.ปลาย เกรดเราพุ่งเป็น 3.91 นะ เพราะเราเลือกสายศลิป์ภาษา

ที่เน้นเรียนวิชาทางด้านภาษาด้านสังคมซึ่งเราชอบ ไม่ได้ชอบความรู้ที่ครูสอนนะ 

แต่ชอบความเปิดกว้างของวิชาทีเ่ราสามารถไปอ่านและหาความรู้ต่อได้เอง ต้ังแต่

ประถมเราคดิว่าการศกึษาแบบน้ันมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ โลกน้ีมันมีความรู้มาก

มาย ท�าไมเราต้องเรียนในส่ิงทีเ่ขาอยากให้เรียน เราไม่เคยอนิกบัการเรียนเลย แต่

เราพบช่องโหว่และรู้ว่าจะท�าให้ส�าเร็จได้อย่างไร ดังนั้นการจะเรียนให้ดีให้รอดใน

ระบบการศึกษา มันไม่ต้องการความเข้าใจ แต่ต้องการแค่ความจ�า”
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แม้ในวัยประถมถึงมัธยมต้นไม่ค่อยถนัดเร่ืองการเรียนเท่าไร โดยเฉพาะ

ห้องเรียนทีไ่ม่มีตัวเลือกมากนัก แต่เม่ือเร่ิมจบัจดุวิธกีารเรียนรู้ของตัวเองได้ ท�าให้

เด็กเธอเริ่มสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น และเข้าเรียนในสาขาวาทวิทยาและสื่อสาร

การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ที่เราเลือกเรียนสาขาน้ี รู้ไหมมันเร่ิมมาจากการ์ตูนที่แอบอ่านใต้โต๊ะตอน

เรียนนั่นแหละ”

หน้ากากแก้ว (นักรักโลกมายา-Glass no Kamen) คือชื่อของการ์ตูนที่เธอ

ชอบอ่าน มันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่หลงรักละครเวที 

การเรียนนิเทศศาสตร์เป็นระบบที่ต่างจากการเรียนรู้ที่เคยเจอมา เรียนผ่าน

การสังเกต เรียนจากสิ่งที่ครูสอนมากกว่าเรียนจากตัวอักษรในต�ารา ซึ่งมันท�าให้

มุมมองต่อโลกแห่งการศึกษาในวันวานเปล่ียนไป และท�าให้เธอตัดสินใจเรียนต่อ

ปริญญาโท ในสาขา Applied Drama หรือละครประยุกต์ ทีม่หาวิทยาลัยเอก็ซเิตอร์ 

(University of Exeter) ประเทศอังกฤษ โดยหวังจะใช้การละครเป็นเคร่ืองมือ

ในการเปล่ียนแปลงสังคมในมิติต่างๆ และเรียนปริญญาเอกในสาขาการละคร โดย

เน้นด้านการแสดงศึกษา (Performance Studies) การแสดงทางวัฒนธรรมและ

พิธีกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคคลและสังคม

ประสบความส�เร็จทางการศึกษา
แต่ล้มเหลวทางการเรียนรู้

แม้ว่าเร่ิมสนใจค�าว่าการเรียนรู้มากข้ึนบ้าง แถมยังเลือกเรียนต่อในศาสตร์

เฉพาะทางทั้งเร่ืองการละครและเร่ืองพิธีกรรม ซึ่งแม้สองเร่ืองน้ีจะสามารถน�าไป

ต่อยอดในงานด้านการศึกษาได้ แต่เธอก็ยังคงยืนยันว่า ไม่คิดจะท�างานด้านการ

ศึกษาอย่างจริงจัง

“ส่ิงที่เราเรียนมันเกี่ยวกับการใช้ศิลปะการละครมาประยุกต์เป็นเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกๆ มิติ ศาสตร์น้ีอาจถูกน�ามาใช้ในการสร้าง

การเรียนรู้ในชั้นเรียนก็ได้ หรือเอาไปใช้ในบริบทอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาวะในสถาน

พยาบาล ในเรือนจ�า หรือการเคล่ือนไหวทางการเมือง ซึง่ตอนเรียนอยู่ เรารู้ตัวแค่
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ว่าอยากท�างานที่ช่วยสังคม ซึ่งมันก็ไม่ใช่ในเรื่องการศึกษาอย่างเดียว

“จริงๆ เราคดิว่าหลังจากเรียนจบ คงท�างานสอนด้านละคร ส่ือสารการแสดง 

หรือด้านสังคมและมานุษยวิทยา แต่ไปเห็นใบสมัครของคณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศกึษาศาสตร์เข้า เราสะดุดกบัคณุสมบติัทีร่ะบไุว้ว่าทกุคนสามารถเป็นอาจารย์ทีน่ี่

ได้ไม่ว่าจบสาขาอะไรมา ขอแค่เป็นคนทีส่นใจด้านการเรียนรู้ สนใจด้านการพัฒนา

มนุษย์ และอยากท�างานสร้างการเปล่ียนแปลง กเ็ลยตัดสินใจส่งใบสมัครเข้ามา จน

ได้เป็นอาจารย์รุ่นแรกของคณะ ตอนนี้ก็ท�างานมา 5 ปีแล้ว”

จากเด็กที่ไม่เคยอยากเป็นครู วันนี้ ปวีณา แช่มช้อย ถูกเรียกว่าอาจารย์

หากให้เล่าย้อนให้ฟังตอนที่ ‘อาจารย์จ๊อย’ เขียนแนะน�าตัวเม่ือสมัคร

เข้ามาเป็นอาจารย์ที่คณะน้ี เธอเขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จ

ทางการศึกษาแต่ล้มเหลวทางการเรียนรู้ 

“เราได้เกรดสงู เราสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ ท�าได้ทุกอย่างที่ผู้ใหญอ่ยากให้

เป็น แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้เชิงวิชาการ ส่ิงทีท่�าให้เราเรียนรู้จริงๆ คอืส่ิง

ที่เราอ่านเองใต้โต๊ะ เป็นสิ่งที่เราค้นคว้าเอง”

ฉากนี้ของชีวิตต้องย้อนกลับเพื่อเท้าความ 

หลังปลดแอกจากการทีต้่องเรียนให้ได้ผลการเรียนดีกระทัง่เข้ามหาวิทยาลัย

ได้แล้ว อาจารย์จ๊อยในวันทียั่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรู้สึกสนุกกบัการค้นหาข้อมูลที่

อยากรู้ในอินเทอร์เน็ต สนุกที่ได้ขยายความรู้ไปเรื่อยๆ มันเป็นครั้งแรกเลยที่เธอ

ได้สัมผัสกบัค�าว่าการเรียนรู้จริงๆ เพราะก่อนหน้าน้ันคอืเอาตัวรอดให้ประสบความ

ส�าเร็จทางการศึกษา โดยไม่รู้เนื้อแก่นของมัน

สิ่งที่ท�าให้เธอเริ่มอินกับการเป็นผู้สอนมากที่สุด เป็นเหตุการณ์ตอนฝึกงาน

ช่วงปี 3 กับสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา (มายา) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้

สื่อละครในการท�างานพัฒนาการศึกษา

“ช่วงเวลาน้ันเราได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการ

อบรมละครตามจังหวัดต่างๆ เราได้ไปเจอครูและเจอโรงเรียนในบริบททั่วไทย

จริงๆ ได้มีโอกาสจัดกระบวนการให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาวิธีการสอนและ

การเรียนของตนเอง ผ่านสื่อและกระบวนการละคร”

ในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย เธอได้ท�างานพิเศษที่

โรงเรียนสอนการแสดงแห่งหน่ึง ที่น่ัน - ผู้ใหญ่ได้เห็นแววว่าเธอท�างานกับเด็ก
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ได้ดีเลยให้ดูแลช้ันเรียนเด็กเป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะช่วยครูสอนการแสดงให้กับ

เด็กโตแล้ว ยังได้มีโอกาสในการเปิดคอร์สสอนศิลปะให้กับเด็กเล็กด้วย นับเป็น

ครั้งแรกที่ได้ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนรู้เองอย่างจริงจัง 

อาจารย์จ๊อยย้อนความถงึห้วงเวลาน้ันกบัการชวนเด็กๆ มาเล่นละครหุ่น เล่า

นิทาน เล่นเกม พาร้องเล่นเต้นและท�ากิจกรรมนอกห้องเรียน โดยประโยชน์ของ

กระบวนการเหล่าน้ีมันช่วยให้เด็ก 2-5 ขวบ ได้ฝึกกล้ามเน้ือและฝึกทักษะการ

สื่อสาร สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้

“ตอนน้ันเรารู้สึกว่าเด็กเขามีขุมทรัพย์อะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่ไม่มี แล้วเขา

มีความกล้าที่จะเรียนรู้ มีความสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ เราชอบช่วงเวลาที่เราค้นพบ

ขุมทรัพย์ในตัวผู้เรียน และชอบช่วงเวลาทีผู้่เรียนค้นพบว่า ตัวเขาเองมีพลังในการ

สร้างสรรค์โดยไม่มีข้อจ�ากดั และน่ีกเ็ป็นเหตุผลหน่ึงทีท่�าให้เราไปเรียนปริญญาโท 

ด้านการละครประยุกต์เพื่อมาสร้างการเรียนรู้”

เราเชื่อว่าครูทุกคนสอนได้ดี 
ครูทุกคนอยากดูแลผู้เรียน 

แต่มันติดอยู่นิดเดียว 
ท�ไมไม่เคยพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายใน

ของครูบ้าง ครูไทยต้องการ
คนมาเป็นก�ลังใจ 

และช่วยค้นหาอะไรบางอย่าง
ที่ท�ให้เขารู้ว่าการเป็นครูของเขา

มีความหมายมากขึ้น 
เราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในเส้นทางนั้นของครู
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“เมื่อฉันเป็นครู” ครูผู้ดูแลผู้เรียนได้ 
ทั้งเนื้อทั้งตัว

ปัจจุบันอาจารย์จ๊อยสอนด้านการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

โดยใช้การละครเป็นเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ รวมไปถึงการโค้ชเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งวิชาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกมิติ 

“อันที่จริงเราตั้งใจจะเป็นครูมัธยมนะ (หัวเราะ) อยากลองสอนอะไรใหม่ๆ 

เช่น การใช้ละครสอน แต่ไม่เป็นไร เพราะที่น่ีมีส่ิงที่เราเกิดสนใจมากมาย เช่น 

เร่ืองของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้มิติด้านจิตใจและจิตวิญญาณ

ท�าให้ผู้เรียนได้รู้ไม่ใช่แค่บทเรียนหรือว่าการลงมือท�าเท่าน้ัน แต่ว่าเป็นการ

เรียนรู้ที่เข้าไปอยู่ในหัวใจผู้เรียนด้วย ให้ผู้เรียนรู้ว่าส่ิงที่เขาท�ามันมีความหมาย

กับโลกอย่างไร

“ตอนแรกทีส่อน เราเองยังไม่รู้เลยมันคอือะไร เรารู้แค่ว่าจติวิญญาณของครู

จะต้องรักเด็กอะไรแบบน้ี แต่จริงๆ ไม่ใช่ การเป็นอาจารย์มันไม่ใช่แค่การสอน

ให้เขารู้หรือสนุกอย่างเดียว แต่อาจารย์จะสามารถดูแลผู้เรียนได้ทั้งเน้ือทั้งตัวได้

อย่างไร มันไม่ใช่แค่ความรู้ ไม่ใช่แค่ทกัษะ แต่รวมไปถงึดูแลจติใจผู้เรียนและดูแล

ความสัมพันธ์ของเขากับโลกรอบตัว ท�าให้เขาสามารถอยู่ในโลกนี้ได้
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“แม้ไม่เคยอยากเป็นครู แต่เราต้ังใจไว้ต้ังแต่แรกทีเ่ข้ามาเป็นเลยว่า เราจะเป็น

ครูในแบบทีเ่ราชอบ ครูทีต่อนเด็กๆ เราไม่เคยมี เราจะไม่มีวันเป็นครูแบบทีเ่ราเคย

เจอมาเด็ดขาด ตอนคณะเปิด เราอยากให้เด็กๆ ได้รับอะไรดีๆ กลับไป แต่เรากต้็อง

บอกเขาก่อน ‘เรามาเรียนไปด้วยกันเนอะ’ ไม่ใช่ว่ามาเรียนมารู้จากครูอย่างเดียว 

เพราะว่าครูก็เรียนรู้จากเด็กเหมือนกัน กลายเป็นค�าที่พูดกันในคณะว่าเราต่าง

เป็นครูซึ่งกันและกัน นักศึกษาในคณะเลยสนิทกับอาจารย์ทุกคนเพราะรู้สึกว่า 

โตมาด้วยกัน”

น่ีคอืเหตุผลหลักทีอ่าจารย์จ๊อยไม่หยุดแค่การสอนในห้องเรียน การตัดสินใจ 

กระโดดลงมาท�างานในโครงการก่อการครู เพราะเธอไม่ได้มองว่า นักเรียนถูก

ครูตีเป็นเพราะครูโกรธเกลียดนักเรียน แต่ปัญหาคอืครูไทยไม่มีเคร่ืองมือและไม่มี

ทางเลือกอื่นในการจัดการกับนักเรียน เขาจึงเลือกส่ิงที่เขาสะดวกที่สุด ‘อ�านาจ

และความรุนแรง’

“เราคดิว่าถ้าได้ท�างานทีเ่ราให้ทางเลือกกบัครู ท�าให้เขาเห็นว่ามันมีทางเลือก

อื่นๆ ที่สร้างสรรค์กว่า สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กและครูน้อยกว่า เราก็เลย

กระโจนมาช่วย เราแค่รู้สึกไม่อยากให้มีเด็กหญิงจ๊อยคนที่สอง ที่ผ่านมันมาอย่าง

บอบช�้า ส่ิงที่ได้ใช้จริงคือส่ิงที่เรียนรู้เอาที่หลังเอง คิดว่าน่ีน่าจะเป็นประเด็นหลัก

ในการมาท�างานด้านการศึกษา แล้วก็ตัดสินใจมาช่วยก่อการครู ตอนที่มาท�า

ก่อการครูแรกๆ ในหัวเรานึกภาพครูคนนั้นเลย ครูที่เคยตีเรา”

นับหนึ่งก่อการครู 

ย้อนไปประมาณ 2 ปีที่แล้ว อาจารย์เล่าให้ฟังถึงจุดเร่ิมต้นของโครงการ

ก่อการครู เร่ิมจากการเร่ิมมองซ้ายมองขวาแล้วพบว่า รู้จกักลัยาณมิตรทีมี่ความรัก

ความสนใจด้านการศกึษาและต้องการสร้างการเปล่ียนแปลงมากมาย ซึง่แต่ละคน

กมี็ความเช่ียวชาญทีแ่ตกต่างกนั  เช่น ทมีมะขามป้อมทีท่�างานด้านการศกึษา หรือ

ทางด้านกลุ่มเถื่อนเกมที่ท�างานด้านการออกแบบเกมและการเรียนรู้ แล้วท�าไม

ทั้งหมดไม่มาท�าอะไรสักอย่างด้วยกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆ

แม้ขณะนั้นยังไม่มีทุนทรัพย์มากนัก บวกกับยังคิดไม่ออกว่าจะท�าโครงการ
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ออกมาอย่างไร แต่ก็มีความพยายามในการเร่ิมสร้างโครงการข้ึนมา มีการนัด

ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือผ่านการพูดคุยของทีมผู้เร่ิมก่อการ เช่น ‘อาจารย์อ้อ’ 

รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี, ‘อาจารย์เปิ้ล’ อธิษฐาน์ คงทรัพย์, ‘คุณก๋วย’ พฤหัส 

พหลกุลบุตร, ‘อาจารย์เปี๊ยก’ สิทธิชัย วิชัยดิษฐ และอาจารย์ท่านอื่นๆ โดย

แต่ละคนล้วนเป็นคนที่มี ‘ของ’ ทุกคนเอา passion ของตัวเองออกมาและพากัน

ขยายผลไปเรื่อยๆ

คณะท�างานในขณะน้ัน ช่วยกนัเร่ิมต้ังค�าถามว่าอยากเห็นอะไรจากโครงการ

ก่อการครู ค�าตอบคือเราไม่ได้อยากให้ครูไทยมีแค่เครื่องมือใหม่ๆ ในการจัดการ

ห้องเรียน แต่เราอยากเติมไฟให้ครูด้วย เพราะที่ผ่านมามันกลับหัวกลับหาง 

บางคร้ังครูกลายเป็นผู้ถกูกระท�าและนักเรียนกลายเป็นผู้ถกูกระท�า โจทย์คอืจะท�า

อย่างไรให้ทัง้สองฝ่ายลุกข้ึนมากระท�าด้วยกนั เกดิการต่ืนตัว โดยทีค่รูและนักเรียน

มาเป็นผู้ก่อการความรู้ของตัวเองได้ 

“จ�าได้ว่าใครสักคนพูดข้ึนมาในวงประชุมว่าเราอยากคืนความเป็นนักเรียน

ให้กบัครู เพราะครูโดนบงัคบัให้ต้องเป็นครู แต่ครูหมดสิทธเิป็นนักเรียน ตอนแรก

โครงการก่อการครูไม่ได้คิดว่าจะท�าเป็นโครงการอบรม เราคิดแค่ว่าใครมีของ

มีอะไรก็เอามาแลกกัน แล้วเอามาแบ่งครูบ้าง แต่หลังจากทดลองจัดกระบวนการ

กันเอง (Pilot Study) มันสนุกมาก”

‘วิชาเวทมนตร์’ คือ Pilot Study ของอาจารย์จ๊อย ที่มีไอเดียคืออยากให้ครู

รู้สึกว่าตัวเองมีเวทมนตร์ในห้องเรียน 

“เคยเจอคุณครูบางคนไหมที่เวลาอยู่ในห้องเรียนอาจไม่ได้สอนดีมากนัก 

แต่ท�าไมเราอยากเรียนกับครูคนน้ีจัง เป็นเพราะเขาต้องมีเวทมนตร์แน่เลย แล้ว

เราจะท�ายังไงให้ครูแต่ละคนมีเวทมนตร์เป็นของตัวเองได้ เราจึงนึกถึงเรื่องความ

สมดุลธาตุในห้องเรียน ความสมดุลธาตุคอืในห้องเรียนห้องน้ันจะต้องมีดิน น�า้ ลม 

ไฟ อย่างลงตัว”

จาก Pilot Study สู่วิชาเวทมนตร์
คาถาที่เชื่อว่าครูมีอยู่ทุกคน

หลังจากผ่านวันที่ทดลองจัดกระบวนการ (Pilot Study) อาจารย์จ๊อยได้รับ
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หน้าทีเ่พ่ิม น่ันคอื เป็นกระบวนกรส�าหรับวิชาเวทมนตร์ ในโมดูลสองของโครงการ

ก่อการครู โดยใช้ช่ือว่า ‘เวทมนตร์คาถาในการสร้างการเรียนรู้ทีเ่ป่ียมความหมาย’

หน้าที่ของอาจารย์จ๊อยในห้องเรียนเวทมนตร์ คือการเป็นวิทยากรน�า

กระบวนการ เพื่อพาคุณครูไปอ่านพลวัตของห้องเรียนว่า ณ ขณะนั้นมีอะไรเกิด

ขึ้นบ้าง ผู้เรียนอยู่กับครูหรือเปล่า หรือใจครูไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องเรียน 

“เราเอากิจกรรมต่างๆ เพ่ือท�าให้เห็นว่าเวลาที่ครูอยู่กับนักเรียน มันเป็น

ภาวะที่น่ิง และสงบมาก เราแนะน�าเร่ืองสมดุลธาตุต่างๆ เข้าไปในห้องเรียน ครู

จะมีเวทมนตร์ถ้าครูใช้แต่ละธาตุให้เป็น เช่น ธาตุไฟ หมายถึงความอยากรู้อยาก

เห็น ความกล้าหาญของผู้เรียน ธาตุลม อาจจะหมายถึงความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น

ในห้องเรียน ธาตุดิน แปลว่าคุณครูก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน ให้

ความไว้วางใจ ที่ผู้เรียนมีให้กับครู และผู้เรียนมีให้กันเอง”

อาจารย์จ๊อยเล่าบรรยากาศห้องเรียนเวทมนตร์ในโครงการก่อการครูว่า วัน

แรกเป็นการทบทวนเวทมนตร์ในตัวครู เน้นให้ครูได้กลับมารู้จักตนเอง 

“ท�าให้ครูได้เห็นตัวเองขณะที่สอนหนังสือ พาตั้งค�าถามว่าช่วงไหนที่เขาได้

เช่ือมโยงกับผู้เรียนได้มากที่สุด แล้วให้จ�าความรู้สึกน้ันไว้ เราก็ขยายต่อว่าเวลา

ที่มีความรู้สึกน้ันมันเกิดจากคุณสมบัติอะไร คุณภาพอะไร ให้คุณครูช่วยกันคิด 

และตกตะกอนตัวเองออกมา”

จากน้ันกลับเข้าสู ่ข้ันตอนการเฉลิมฉลองพิธีกรรม พิธีกรรมในที่น้ีคือ

การกระท�าใดๆ ก็ตามที่สื่อถึงความหมายเล็กๆ เช่น พาคุณครูนึกถึงอดีตของเขา

“เพราะต้นก�าเนิดเวทมนตร์ประจ�าตัวของครูแต่ละคนมันอยู่ข้างใน เป็นส่ิงที่

สั่งสมมาจากครูของครูของครูอีกที ส่งต่อกันมาเป็นสาย DNA รุ่นสู่รุ่น” 

ไม่ว่าจะต้ังใจหรือไม่ เวทมนตร์น้ันถูกส่งต่อกันได้ และครูหลายคนไม่รู้ว่า

เวทมนตร์ที่ตัวเองมีอยู่นั้นเกิดจากครูของครูอีกที 

“ดังน้ันเราจึงพาคุณครูกลับไปทบทวนและเช่ือมโยงในอดีตถึงต้นตอของ

เวทมนตร์ในตัวเอง ถ้าคุณครูเห็นภาพการเป็นครูแบบที่เรารัก มันเกิดความรู้สึก

อบอุ่น เพราะเรารับส่ิงดีๆ มาจากครูที่เคยสอนเรา คุณครูก็จะแฮปปี้และจะรู้สึก

ขอบคุณสิ่งที่เขามี พิธีกรรมมันไม่ใช่แค่ค้นพบว่าตัวเองเก่งด้านไหน แต่เห็นภาพ

ด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณภาพภายในคืออะไร มันมาจากไหน”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าครูในยุคน้ีมักพุ่งให้ความส�าคญักบัการไปข้างหน้าอย่างเดียว 
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เพราะเวทมนตร์ช่วยให้รู้ว่า
การเรียนรู้มันมีความหมาย 
ไม่ใช่แค่ว่านักเรียนรู้สึกว่า
สิ่งที่ตัวเองเรียนมีความหมาย 
ครูก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองสอน 
มีความหมายไปด้วย การมีตัวตน
ของครูที่อยู่ในชั้นเรียนก็ต้อง
มีความหมาย ครูส�คัญกับผู้เรียน 
ผู้เรียนก็ส�คัญต่อครู
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เน้นนวัตกรรมและเทคนิคการสอน จนบางคร้ังอาจท�าให้ครูหลงลืมหัวใจของการ

ศกึษาทีมี่ความหมายไป ศาสตร์เวทมนตร์ในตลาดวิชาก่อการครู จงึเข้าไปท�างาน

กบัทกัษะการเรียนรู้ทีเ่รียก Meta-skills หรืออภิทกัษะ ทีใ่ช้ได้กบัทกุการลงมือท�า 

ไม่ว่าจะเป็นทกัษะด้านความสัมพันธ์ ความคดิ จติใจ การมองเห็นความเป็นมนุษย์

ของตัวเอง รวมถึงการเข้าใจผู้เรียน 

แน่นอนว่าเคร่ืองมือและเทคนิคการสอนต่างๆ มีความส�าคัญ แต่เม่ือ

แขนขาไม่ถูกประกอบเข้ากับหัวใจที่แข็งแรงก็ไม่อาจท�างานได้อย่างเต็มที่ น่ีคือ

หน้าที่ของวิชาเวทมนตร์

“เพราะเวทมนตร์ช่วยให้รู้ว่าการเรียนรู้มีความหมาย ไม่ใช่แค่ว่านักเรียนรู้สึก

ว่าส่ิงที่ตัวเองเรียนมีความหมาย ครูก็ต้องรู้สึกว่าส่ิงที่ตัวเองสอนมีความหมายไป

ด้วย การมีตัวตนของครูที่อยู่ในช้ันเรียนก็ต้องมีความหมาย ครูส�าคัญกับผู้เรียน 

ผู้เรียนก็ส�าคัญต่อครู ส่ิงส�าคัญที่ครูต้องท�าให้ได้คือการใช้เวทมนตร์จัดการกับ

ความสัมพันธ์ในห้องเรียน อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกบันักเรียน นักเรียน

กับนักเรียนด้วยกัน มันไม่ใช่แค่เรื่องการมาโรงเรียน หรือเรื่องการฝึกทักษะ หรือ

เร่ืองกิจกรรมอย่างเดียวที่เราต้องคิดถึง แต่มันไปไกลถึงมิติความสัมพันธ์ที่ซ่อน

อยู่ในชั้นเรียน”

อาจารย์จ๊อยชวนต้ังค�าถามว่า ‘ครูเคยสงสัยไหมว่าท�าไมเราโกรธผู้เรียนคนน้ี 

รู้สึกไม่ชอบการกระท�าของนักเรียนคนน้ี ที่ครูเป็นเช่นน้ีเพราะครูอาจยังไม่เข้าใจ 

และจัดการกับภาวะนั้นไม่ได้ มันท�าให้ครูขาดความสัมพันธ์กับตัวเอง นักเรียนก็

ขาดความสัมพันธ์กับครู’

ดังน้ันถ้าทั้งครูและนักเรียนมองเห็นกันในฐานะมนุษย์ นักเรียนมองว่าครู

ก็เป็นคนท�าผิดได้ ความสัมพันธ์อันน่าอึดอัดในห้องเรียนก็จะหายไป ส่งผลให้

บรรยากาศในห้องเรียนดีข้ึน อีกทั้งวิชาเวทมนตร์ยังเข้าไปช่วยเยียวยาคุณภาพ

ภายใน ท�าให้ครูเป็นครูได้สบายขึ้น ท�าให้เขาสอนได้มีความสุขขึ้นอีกด้วย

“แต่จริงๆ ในวิชาเวทมนตร์มันไม่ได้พูดถึงบริบทในห้องเรียนอย่างเดียว 

การได้มองเห็นและกลับมาเช่ือมโยงกับตัวเองมันท�าให้ชีวิตเรามีความหมาย ซึ่ง

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นครู ท�างานอื่นก็ได้ เราก็จะได้รู้ว่าเราท�างานน้ีเพ่ืออะไร เราใช้

ชีวิตทุกวันน้ีไปท�าไม เราก�าลังจะท�าตามเป้าประสงค์บางอย่างที่ช่วยเติมเต็ม

จิตวิญญาณเราหรือเปล่า” 
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เชื่อเถอะ เวทมนตร์ของครูเปลี่ยนโลกได้

จากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นสอง คุณครูในโครงการก่อการครูที่ได้ผ่านการเข้าร่วม

กระบวนการ ต่างส่งเสียงตอบรับวิชาเวทมนตร์อย่างหลากหลาย ครูบางคน

ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีคุณภาพ ย่ิงไปกว่าน้ันครูบางคนมาด้วยความไม่เข้าใจ

ในความสัมพันธ์

อาจารย์จ๊อยเล่าการเปลีย่นแปลงของครรูุ่นแรกหลงัจากเรยีนวชิาเวทมนตร์

ผ่านประโยคสั้นๆ ว่า ‘ชีวิตเขาเปลี่ยนด้วยห้องเรียนเวทมนตร์’ 

ครูเจ้าของประโยคน้ัน รู้สึกว่าตัวเองเครียดกับการสอนหนังสือมาตลอด 

จนกลายเป็นครูดุ ครูข้ีหงุดหงิดในสายตานักเรียน แต่เม่ือรับพลังจากห้องเรียน

เวทมนตร์ทีมี่แต่ความสนุกสนาน ทกุอย่างทีเ่คยหนักกลับเบาลง เกดิความสบายใจ

ทีจ่ะเป็นเพ่ือนกบันักเรียน จงึท�าให้อยากกลับไปเร่ิมนับหน่ึงใหม่ เปล่ียนระบบการ

สอนของตัวเอง ผลปรากฏว่านักเรียนสนุก ห้องเรียนบรรยากาศดี ความสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียนดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

“เวลาเราได้ยินว่าครูกลับไปใช้ชีวิตในห้องเรียนได้ดี มีความสุขกับการสอน

มากข้ึน ก็ดีใจ บางคนได้ความกล้ากลับไป กล้าที่จะออกแบบการเรียนการสอน

แบบที่เขารู้สึกว่ามันมีความหมายกับผู้เรียน บางคนกลับไปครีเอทวิธีการต่างๆ 

รวมถึงมิติความสัมพันธ์ ครูบางคนกลับไปเช่ือมโยงกับผู้เรียนได้ดีข้ึน มองเห็น

ว่าคุณภาพในตัวเองคืออะไร ทั้งหมดไม่ใช่เพราะลูกบ้าของเราคนเดียวในการ

ออกแบบและจัดกระบวนการวิชาน้ี แต่รวมถึงของคุณ ‘โจ้’ กิตติรัตน์ ปล้ืมจิตร 

(ผู้จัดกระบวนการร่วมในวิชาเวทมนตร์) ด้วย

“ย่ิงเราได้ยินว่าครูสอนได้สนุกและเขาก็แฮปปี้กับชีวิตมากข้ึน ย่ิงดีใจ 

บางครัง้มนัส่งผลไปถึงวงกว้าง คุณครหู้องอืน่มาแอบดวูธิีการ บอกว่าท�าไมห้องนี้ 

สอนสนุกจัง ผู้อ�านวยการก็เรียกพบ เกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอีกเป็นทอดๆ 

ซึ่งมันดีมาก”

ในฐานะที่อยู่กับโครงการก่อการครูมาต้ังแต่ต้น อาจารย์จ๊อยนึกขอบคุณ

ทกุฝ่ายอยู่เสมอ เพราะเธอรู้ดีว่าน่ีคอืการท�างานกบัจดุคานงดัทีส่�าคญัทีสุ่ดในระบบ

การศึกษาไทย นั่นคือครู

“ขอบคณุคณะฯ ทีใ่ห้โอกาสด้วย ขอบคณุอาจารย์เป้ิลทีช่วนเข้ามา ขอบคณุ
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อะไรก็ไม่รู้ที่น�าพาเรามาบนเส้นทางนี้ด้วยกัน มันไม่ใช่การเข้ามาอบรมครู แต่ได้

เข้ามาแลกเปล่ียนของซึ่งกันและกัน มาส�ารวจคุณภาพภายในใจ เพ่ือสร้างการ

เปล่ียนแปลง ตอนน้ีโครงการด�าเนินเข้าสู่ปีที ่3 ไฟในตัวครูหลายคนเร่ิมจดุติดแล้ว 

เขาลุกข้ึนมาชวนเพ่ือนๆ เข้ามาก่อการด้วยกันอีก เรารู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วม

ในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อะไรบางอย่าง

“เพราะสุดท้ายถ้าครูไม่มองว่าตัวเองมีความหมายส�าหรับเด็กส�าหรับ

นักเรียน ครูก็จะปล่อยเด็กหลุดมือ มันก็จะเจ็บปวดทั้งสองฝ่าย เพราะลึกๆ แล้ว

ครูก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ท�าหน้าที่ครู ส่วนเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแล ฉะน้ัน

การท�างานให้ครูรู้สึกว่าเขามีความหมายส�าหรับเด็ก คือประเด็นหลักที่ท�าให้จ๊อย 

มายืนอยู่ตรงนี้” 

อาจารย์จ๊อยสรุปให้ฟังว่า โครงการก่อการครู ท�าให้เธอรู้สึกเหมือนได้ไถ่บาป 

เพราะอย่างน้อยก็ได้มีส่วน ท�าให้เด็กหญิงจ๊อยผู้ที่เรียนหนังสือไปวันๆ อย่างไม่มี

ความหมาย จางหายไปจากระบบการศึกษา 

“เราเช่ือว่าครูทุกคนสอนได้ดี ครูทุกคนอยากดูแลผู้เรียน แต่มันติดอยู่

นิดเดียว ท�าไมไม่เคยพูดถึงส่ิงที่อยู่ภายในของครูบ้าง ครูไทยต้องการคนมา

เป็นก�าลังใจ และช่วยค้นหาอะไรบางอย่างที่ท�าให้เขารู้ว่าการเป็นครูของเขา

มีความหมายมากขึ้น เราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางนั้นของครู”
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เรื่อง: รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา
ภาพ: เฉลิมพล ปัณณานวาสกุล

เยียวยาครู
ด้วยการคืนความเป็นคนให้ครู

‘น้อง’ ธนัญธร เปรมใจชื่น



เด็กผู้หญิงขี้กลัวและล้มเหลวทางการศึกษาคนหน่ึง เธอบอกว่าสิ่งท่ี
ท�ให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นได้คือการได้รับโอกาสซ�้าๆ

“เพราะมือที่เอื้อมมาจับไหล่ในวันนั้น ค�าพูดที่บอกกับเราเบาๆ ว่า ‘ไม่ต้อง

กังวล ไม่ต้องกลัวผิด ไม่เป็นไรนะ’ มันท�าให้เราเปลี่ยน”

ธนัญธร เปรมใจช่ืน คือเด็กผู้หญิงข้ีกลัวและเปราะบางคนน้ัน เธอเป็น

นักกระบวนกรจิตบ�าบัด ผู้ออกแบบกิจกรรมห้องเรียนแห่งรัก ซึ่งห้องเรียนนี้เป็น

หน่ึงศาสตร์ในตลาดวิชาของโครงการก่อการครูทีช่่วยสะท้อนตัวตนและสร้างพ้ืนที่

ของความสุขให้เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

ย้อนไปในวัยเด็ก ธนัญธรบอกว่าตนเองไม่ใช่เด็กเก่ง เธอชอบน่ังเหม่อ พูดช้า 

จนบางครั้งดูเหมือนเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนอื่นด้วยซ�้า

“เราน่ังเหม่อประจ�า ชอบดูใบไม้ รู้สึกเหมือนใบไม้คยุด้วย พูดน้อยมาก แทบ

ไม่พูดเลย เป็นเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ประหม่า กลัวตลอดเวลา แล้วไม่รู้เป็นบ้า

อะไร ไม่เคยท�าการบ้านส่ง โดนท�าโทษประจ�า จนทั้งครูทั้งแม่กลุ้มใจ ตอนเด็กๆ 

เราไม่เข้าใจนะ พอโตแล้วเพิ่งเข้าใจ process ทั้งหมดของตัวเอง แต่เราไม่ใช่เด็ก

เหยาะแหยะนะ” 

เด็กหญิงธนัญธรเกิดในจังหวัดสระบุรี เรียนโรงเรียนรัฐบาลธรรมดาๆ และ

โตมาในครอบครัวที่เข้มงวดแต่อบอุ่น แม่ของเธอเป็นลูกคนจีนที่เข้มแข็งและเด็ด

เด่ียว ส่วนพ่อเป็นทหารที่ชอบออกค�าส่ัง ยึดม่ันกับแบบแผนและมีกฎระเบียบ

เคร่งครัด โชคดีทีแ่ม่มีอทิธพิลต่อพ่อสูงมาก เธอและพ่ีชายจงึรอดพ้นจากข้อบงัคบั

ของพ่อมาหลายครั้ง

Vincent (Starry, Starry Night) -  
Don McLean

ผลการเรียนของธนัญธรอยู่ในระดับคงเส้นคงวา ออกจะเฉือ่ยๆ เร่ือยๆ เพราะ

เธอไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องกระตือรือร้นในการเรียนหนังสือไปเพ่ืออะไร จนกระทั่ง

วันหน่ึง ตอนเรียนอยู่ช้ัน ม.2 เด็กหญิงได้เจอครูท่านหน่ึงที่ท�าให้โลกการเรียน

ของเธอเปลี่ยนไป

ธนัญธรบอกว่า ‘ครูคนนี้เป็นครูคนเดียวที่คุยกับเธอรู้เรื่อง’
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“เชื่อไหม จากเด็กท�าหน้าโง่ๆ นั่งซื่อบื้อ อยู่ดีๆ เราก็กลายเป็นคนท็อปเลข 

ทอ็ปวิทยาศาสตร์ของจงัหวัด จนข้ึน ม.ปลาย ถกูย้ายไปเรียนในห้องคงิ ตอนน้ีพอ

มองกลับไปเราจึงเช่ือว่าเด็กที่เรียนไม่เก่ง ไม่ใช่เร่ืองของความโง่หรือฉลาดอะไร

หรอก แต่มันเป็นการที่นักเรียนสามารถดีลกับครูผู้สอนได้ดีหรือเปล่า”

คุณครูท่านนั้นเป็นครูภาษาอังกฤษที่เพิ่งย้ายมาสอนในโรงเรียน ธนัญธรยัง

จ�าบรรยากาศห้องเรียนคาบแรกที่เรียนกับครูคนนี้ได้ดีไม่รู้ลืม

“ครูเอาวิทยุเข้ามาไว้ในห้อง ในขณะทีเ่พ่ือนๆ และเราพยายามจะรีบว่ิงกลับ

ไปที่เก้าอี้เพื่อจะพูด กู๊ดมอร์นิ่ง กู๊ดอาฟเตอร์นูนทีชเชอร์ แต่ครูคนนี้เขาไม่สนใจ

เลย ครูเลือกที่จะกดเพลงจากวิทยุเคร่ืองน้ัน แล้วก็เดินหนีออกไปข้างนอกห้อง 

ปล่อยให้เด็กมองหน้ากันแบบงงๆ ตอนนั้นเรายังคิดเลยว่าครูคนนี้บ้าหรือเปล่า”

‘Vincent (Starry, Starry Night) - Don McLean’ คือเพลงที่ครูท่านนั้นเปิด

ให้ฟังในวันที่ธนัญธรยังเป็นเด็กหญิง

เธอบอกว่าขณะทีเ่พลงก�าลังเล่นผ่านวิทยุเคร่ืองน้ัน ห้องเรียนทัง้ห้องเหมือน

ตกอยู่ในความเงียบสงบ นักเรียนทุกคนฟังเสียงเพลงอย่างต้ังใจ ความรู้สึก 

หลากหลายเกิดข้ึนกับเธอและเพ่ือนๆ ที่ไม่เคยฟังเพลงฝร่ังมาก่อน เธอไม่รู้ว่า

ความรู้สึกน้ันเรียกว่าอะไร นาทน้ัีนเธอเพียงปล่อยใจและใช้หูฟังอย่างละเมียดละไม 

ไปพร้อมกับความรู้สึกประหลาด

“เราจ�าได้ว่าตอนน้ันมันเคล้ิมมาก เราอนิมากเลย มันเป็นเพลงทีช่วนฝัน เรา

ล่องลอยไปกับเพลงนี้”

เม่ือปล่อยให้เสียงเพลงท�างานจนจบ ครูท่านน้ันเดินเข้ามาท�าการสอนใน

ห้องเรียนโดยไม่พูดภาษาไทยกับนักเรียน ธนัญธรแปลกใจและยอมรับว่าวันน้ัน

เธอฟังส่ิงที่ครูพูดไม่ออกสักค�า แถมไม่เข้าใจความหมายของเพลงด้วยซ�้า รู้แค่

เพียงว่ามันเป็นเพลงทีไ่พเราะ และยังไม่รู้ว่าเพลงน้ีมันเกีย่วกบัการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษของเธอและเพื่อนๆ 

แต่ความสงสัยอยู่กบัเธอไม่นาน ครูท่านน้ันกแ็จกชีทเน้ือเพลง โดยให้นักเรียน

ในห้องช่วยกันหาค�าที่หายไปโดยบอกกับเด็กๆ ว่า ‘ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกลัวผิด 

ได้ยินอย่างไรก็ตอบอย่างน้ัน’ และครูก็เปิดเพลงให้เด็กๆ ฟังอีกรอบระหว่างท�า

โจทย์

“ตอนน้ันเรากลัวมากนะ เราไม่เก่งภาษาองักฤษ เกรดเต็ม 4 เราได้ 0-1 มา
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ตลอด แต่พอลองท�าแบบฝึกหัดน้ันไปเร่ือยๆ พบว่าเรากท็�าได้น่ีหว่า ค�าทีค่รูให้เติม

เป็นค�าง่ายๆ เช่น is, the, in วิธีนี้สุดยอดมากๆ”

นอกจากการพาฟังเพลง ครูคนเดียวกนัน้ียังมีวิธกีารสอนอกีหลายอย่างทีท่�า

ให้ธนัญธรและเพื่อนๆ ประทับใจ

“บางวันครูกใ็ห้ฉกีภาพสวยๆ จากหนังสือนิตยสารเก๋ๆ ตัดออกมาเพ่ือเอามา

แปะรวมกนั แล้วกฝึ็กเขียนภาษาองักฤษจากรูปน้ัน โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดถกู ไม่

ต้องสนใจแกรมม่า ครูบอกเอาแค่พอท�าได้ โห...รักเลย เราไม่เคยรู้สึกอย่างน้ีไม่ว่า

ในวิชาไหน ไม่ว่าจะวิชาที่ตัวเองเรียนได้ดีหรือวิชาที่ตัวเองโง่”

ธนัญธรบอกว่าอาจารย์คนนี้ท�าให้เด็กที่เฉื่อยๆ อย่างเธอ กลับนั่งรอคอยว่า

เมื่อไหร่จะถึงคาบภาษาอังกฤษ ทุกวันนี้เพลง ‘Vincent (Starry, Starry Night)’ 

กลายเป็นเพลงโปรดของเธอไปแล้ว เม่ือกลับไปฟังคร้ังใด ก็จะนึกนึกคุณครูและ

บรรยากาศการเรียนแบบนั้นอยู่เสมอ

เมื่อเริ่มจับจุดกับคุณครูได้มากขึ้น ชีวิตในการเรียน ม.ปลาย ของธนัญธรก็

ค่อยๆ ดีข้ึนไปด้วย เธอค้นพบทกัษะบางอย่างของตัวเองจากการเรียนวิชาชีววิทยา

“เราชอบเรียนชีวะมาก เรียนได้ดีขนาดทีพ่่อกบัแม่อยากให้เราเรียนพยาบาล 

แต่จริงๆ เราคิดว่าเราแค่ชอบวิธีการสอบของครูคนนั้นมากกว่า ครูมีปึกกระดาษ
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เปล่าให้เยอะมาก ตอนสอบปลายภาคเขาให้เขียนแค่ว่า คุณอยากเล่าเร่ืองอะไร

จากความรู้ที่เคยเรียนไปบ้าง คือมันเขียนอะไรก็ได้ เรารู้สึกมีความสุขมากเลย 

เป็นการสอบที่โยนทิ้งอะไรเดิมๆ ผิดจากตอนที่เราพยายามเก็งข้อสอบกัน มัน

ไม่ใช่อีกแล้ว เรามีพื้นที่เล่าได้อย่างละเอียดว่าเราเรียนรู้อะไร เราสนใจอะไร วิธีนี้

ท�าให้เรามีคุณค่ามากขึ้น”

แต่สุดท้ายธนัญธรกไ็ม่ได้เป็นพยาบาลตามฝันของพ่อและแม่ เพราะเธอเลือก

เรยีนด้านวารสารศาสตร์ที่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ตามความต้องการของตวัเอง

ลาออกจากระบบ

“ตอนเรียนมหาวทิยาลัย เราดีดมาก เราวิ่งเข้าหางานทางการเมืองทุกอย่าง

ด้วยตัวเอง บวกกับในยุคนั้นมีเหตุการณ์การเมืองหลายๆ อย่างให้น่าติดตาม พอ

เรามาสนใจงานการเมอืงเตม็ตวั มนัก็กลายเป็นว่าเราสนใจทุกๆ ประเดน็ในสงัคม 

รวมถึงด้านการศึกษาด้วย”

ทว่า ธนัญธร...เรียนไม่จบ

“ตอนน้ันมีวิชาหน่ึงเรียนเกี่ยวกับการ edit บทความ เราเช่ือม่ันว่าท�าได ้

ดีมาก มันเป็นวิชาทีเ่ราใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน แต่อาจารย์เขาให้เราตก เพียงเพราะ

ว่าสิ่งที่เราตอบมันไม่อยู่ในหนังสือที่เขาเขียน ตอนนั้นมีแต่ความโกรธระหว่างเรา

และอาจารย์ จนท�าให้เราไม่อยากเรียนต่อแล้ว จึงตัดสินใจออก จริงๆ เหลืออีก 5 

วิชากจ็บแล้วนะ แต่เราจะออก พ่อกเ็ฮิร์ทหนักมาก เสียใจมาก แต่ตอนน้ันเราไม่เช่ือ 

ในระบบการศึกษาอีกแล้ว”

เม่ือตัดสินใจไม่เรียนต่อ เธอจึงต้องหางานท�า โชคดีที่ระหว่างเรียน

มหาวิทยาลัย เธอมีโอกาสได้เริ่มท�างานในส่วนประสานงานและดูแลจัดการให้กับ

กลุ่ม ‘อาศรมวงศ์สนิท’ 

บทบาทของอาศรมวงศ์สนิทตอนน้ัน เป็นกลุ่มทีจ่ดัอบรมให้กบัวิทยากรต่าง- 

ประเทศ โดยจะมีนักปราชญ์หรือนักคดิจากต่างประเทศแวะเวียนเข้ามาจดัเวิร์คช็อป

ในหัวข้อต่างๆ เช่น การใช้สันติวิธีจัดการสงคราม แนวคิดเชิงพระพุทธศาสนา  

รวมถึงการทบทวนจิตใจภายใน 
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“เราอยู่ทีน่ั่น 2 ปีกว่า มีวันหน่ึงเราได้เจอกบันักปราชญ์คนหน่ึง เขาเป็นหญงิ

สูงวัยทีเ่ดินทางมาทีอ่าศรมฯ แห่งน้ี เรามีโอกาสได้พูดคยุกบัเขาในเชิงจติวิทยา ป้า

พาเรากลับไปดูความทรงจ�าที่ติดค้างกับพ่อ พาเราตั้งค�าถามถึงอนาคตว่าเราเป็น

ใคร เรามองเห็นตัวเองว่าอยากเป็นอะไร เราอนิหนักมากเลย เราร้องไห้ เพราะมัน

ปลดล็อคทุกอย่างในอดีตของเรา จากเด็กขี้กลัว เงียบๆ ติ๋มๆ ตอนนั้นมันเหมือน

มีพลังจากผืนดินให้เราตอบป้าไปว่า เราตัดสินใจว่าเราจะเป็นนักเยียวยาโลก”

ถึงแม้ธนัญธรจะไม่ได้เรียนจบหรือมีประสบการณ์ตรงด้านการท�างาน

จิตวิทยามาก่อน แต่การคลุกคลีกับสถาบันอาศรมวงศ์สนิท นับเป็นก้าวแรกอัน

แข็งแรงทีช่่วยให้เธอพัฒนาตัวเองด้านน้ี ผ่านการพบเจอกบันักคดิและนักปราชญ์ที่

แวะเวียนเข้ามา จนท�าให้เธอค้นเจอตัวเองและเห็นความหมายของชีวิตอกีคร้ังหลัง

จากเจอมรสุมหนัก เธอจึงตัดสินใจตั้งแกนชีวิตใหม่อีกครั้งและหมายมั่นว่าตัวเอง

จะท�างานเกี่ยวกับการเยียวยาและช่วยบ�าบัดให้คนที่มีปัญหาภายในใจ ท�าให้เขา

หลุดจากภาวะนั้นให้ได้

“เรารู้ว่าเรามีคณุสมบติัหน่ึงทีบ่างทจีติแพทย์หรือนักจติบ�าบดัทัว่ไปไม่มี คอื 

เรามีฟุตเวิร์คทีดี่ (หัวเราะ) เราเป็นคนต้ังรับเก่งมาก เราต้ังรับตลอดเวลา และเรา

เชื่อเรื่องพื้นที่ซัพพอร์ตมากๆ”

หลังจากนั้นมาเธอจึงตัดสินใจท�างานในแวดวงจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เธอมี

โอกาสได้เจอกับผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลายคน หน่ึงในน้ันคือการได้เยียวยาเด็ก

ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม เด็กคนนี้พฤติกรรมชอบกัดคน ชอบด่า ชอบถุย

น�้าลายใส่คนอื่น

“วิธกีารดูแลเขาของเรา เราจะสังเกตว่าถ้าเขาอารมณ์ข้ึนมากๆ วิธกีารชาร์จ

เขามีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือการเข้าไปกอด และกระซิบข้างหูว่า ‘มันยากใช่ไหม 

หนักใช่ไหม พ่ีอยู่ตรงน้ีนะ’ ไม่ว่าเด็กจะกดัหรือมีพฤติกรรมต่อต้านเราแค่ไหน เรา

จะกอดเขาไว้แล้วก็พูดประโยคพวกนี้ สุดท้ายเขาก็จะสงบลงเอง”

ปัจจุบันธนัญธรเป็นผู้อ�านวยการ สถาบัน ‘Seven Presents’ ซึ่งเป็นสถาบัน

ที่ท�างานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงให้องค์กรต่างๆ ทั้ง

รัฐบาลและเอกชน เช่น ตามโรงพยาบาล หรือในภาคธุรกิจ รวมถึงองค์กรด้าน

การศึกษาต่างๆ

“งานของเราท�าเกีย่วกบัการเปล่ียนชุดความคดิและความเช่ือ เปล่ียนมุมมอง
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ใหม่ เราเข้าไปท�าให้หัวใจเขาขยายขึ้นเพื่อจะให้โอกาสตัวเองและคนอื่นมากขึ้น”

ธนัญธรเล่าให้ฟังว่าข้อดีของการท�ากระบวนการเปล่ียนแปลงในภาคธุรกิจ 

คอืการท�าให้คนทกุภาคส่วนในองค์กรทีอ่าจจะหลงลืมการส�ารวจความสุขและการ

ค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง ได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง

กระบวนการของเธอเน้นการตามหาความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่างมนุษย์ ช่วยลด

ความขัดแย้งในองค์กร เพราะเธอเช่ือว่าเม่ือใดก็ตามที่ความขัดแย้งเกิดข้ึน ย่อม

ส่งผลให้การท�างานไม่ล่ืนไหล การสร้างทีม (Team Building) คือส่ิงมหัศจรรย์

ทีสุ่ด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานมีความส�าคญัมากกว่าการมีเคร่ืองจกัรเสียอกี 

ไม่ต่างจากในระบบการศึกษา การจัดกระบวนการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยก็เป็นงานที่เธอพยายามท�ามาตลอด เธอเคยจัดกระบวนการ

ดูแลและท�างานร่วมกบัเด็กหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเกเร เด็กหัวรุนแรง หรือ

เด็กป่วยทีไ่ม่ส่ือสารกบัคน เธอเช่ือว่าพลังแห่งความเป็นครูและความฝันทีอ่ยากจะ

เยียวยาโลกของตัวเองเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้ท�างานด้านนี้อย่างราบรื่นขึ้น

“หน้าที่เราง่ายมาก คือการเข้าไปท�าให้ช่องโหว่เหล่าน้ีปิด ตอนแรกรู้สึก

ตัวเองเจ๋งมากเลย แต่พอวันหนึ่งเราคิดไปคิดมา มันคงเป็นเพราะว่าในอดีตเราก็

เคยเป็นเหมือนพวกเขา จึงท�าให้เราเข้าใจว่าคนที่หลุดพ้นออกมาจากตรงน้ันได้ 

มันต้องใช้อะไร 

“เด็กบางคนทัง้ชีวิตไม่พูดเลย ไม่ใช่เพราะเขาไม่คดิหรือไม่รู้สึก แต่มันเหมือน 

พ้ืนที่ไม่ได้ปลอดภัยพอ พ้ืนที่ไม่ได้ช่วยให้เขาสามารถส่ือสารได้เต็มที่ เม่ือไหร่

ที่เขารู้สึกว่าเขาสื่อสารไปก็เท่านั้น เขาจะเริ่ม shut down แล้วก็ปิดการสื่อสาร”

ก้าวแรกที่จริงจังในโลกการศึกษา

ด้วยประสบการณ์การจัดกระบวนการ และการท�างานเชิงจิตวิทยากว่า 5 ปี 

ของธนัญธร เป็นจุดเร่ิมต้นที่ท�าให้เธอได้เจอกับกัลยาณมิตรอย่าง ‘อาจารย์อ้อ’ 

รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี, ‘อาจารย์เป้ิล’ อธษิฐาน์ คงทรัพย์, ‘อาจารย์อัน๋’ ดร.อดิศร 

จนัทรสุข เพราะเคยท�างานทีศ่นูย์จติตปัญญาศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกนัมา

ก่อน จึงถูกเชิญชวนให้เข้ามาร่วมท�าโครงการนี้ด้วยกัน
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เวลาที่ห้องเรียน 
มีความรัก มีความสุข  

จะท�ให้เดก็พร้อมมากขึน้ 
และจะท�ให้ครู

สร้างสรรค์ขึ้นด้วย

“วันแรกๆ ที่ได้ยินก่อการครู คือไม่อินเลย เพราะว่ามันเห็นเลยว่าเป็นไป

ไม่ได้ ไม่มีอะไรชัดเจน ไม่มีจุดร่วม เราไม่รู้ว่าหัวใจหลักคืออะไร ทุกคนเหมือน

มาขายของของตัวเอง แต่เราได้ฟังไอเดียของ ‘ก๋วย’ พฤหัส พหลกุลบุตร (มูลนิธิ

ส่ือชาวบ้าน หรือมะขามป้อม) มันน่าสนใจมากนะ ที่ต้ังเป้าว่าจะหาครูรุ่นแรก

ให้ได้ 5,000 คน แต่แม่งต้องโคตรเก่งเลย บ้ามาก ต้องลงแรงเยอะมาก จะท�าได้

จริงหรือเปล่า” 

ธนัญธรบอกว่า วันแรกๆ รู้สึกเลยว่าอยากถอนตัว แต่พอเวลาผ่านไป ไม่รู้

ว่าท�าไมถึงรู้สึกตรงกันข้าม เธอเริ่มสนุกกับก่อการครูเสียแล้ว

บทบาทของธนัญธรในโครงการก่อการครู เร่ิมต้ังแต่ก้าวแรกในการช่วย

ออกแบบดีไซน์หลักสูตรในโมดูลที่ 1

‘เราเช่ือว่าครูคอืมนุษย์’ น่ีคอืคย์ีเวิร์ดส�าคญัทีธ่นัญธรแลกเปล่ียนในวงประชุม

“ทุกวันน้ีครูถูกคาดหวังให้ต้องเป็นนู่นน่ีน่ันเยอะมาก จนไม่เป็นตัวเอง 

ปัจจุบันเราถูกท�าให้เช่ือว่าเม่ือฉันจ่ายอะไรไป ฉันก็ควรได้รับค่าตอบแทนจนเรา

ไม่เห็นว่า ‘เฮ้ย เขาเป็นคนนะเว้ย’ โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าครูเป็นอาชีพหลักที่ต้อง

ถูกเรียกร้องความเป็นมนุษย์คืนมา”
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“เราเลยอนิกบัสาระหลักในโมดูล 1 (ครูคอืมนุษย์ ส�ารวจภูมิทศัน์ภายในของ

ความเป็นครู) มากๆ เราดูแลในส่วนการท�างานเรื่องภายในของครู กลับมาให้ครู

ใคร่ครวญตัวเอง สะท้อนตัวเอง ซึ่งก็เป็นเครื่องมือหลักในตัวเราอยู่แล้วด้วย เรา

อยากฉายให้เห็นวิธีการต่างๆ ที่ท�าให้ครูกล้าเผยความเป็นตัวเองของครู เวลาครู

เล่าเรื่องโง่ๆ ของครู ความผิดพลาดของครู เป็นสิ่งที่มีค่ามาก”

เข้าใจหวัใจของครู คอืจดุเริม่ต้นทกุสิง่อย่าง

อีกบทบาทหน่ึงของธนัญธรในโครงการก่อการครู คือการเป็นวิทยากรใน

โมดูลแรก ส่วนของ ‘ฐานใจ’ ที่จะพาให้ครูกลับมาหาความหมายกับตัวเอง เพราะ

เธอเช่ือว่าไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรกต็ามแต่ ถ้าครูเรียนรู้แค่ชุดความคดิโดยไม่ลงไปใน

เนื้อในตัว มันคือการเรียนรู้ที่ไม่จริงแท้

“ในกระบวนการที่ท�า เราเริ่มจากชวนครูท้าทาย พูดโน้มน้าวให้เขาประกาศ

ว่าตัวเองเกร็งกับอะไร ไม่ชอบอะไรในชีวิตการเป็นครู”

ธนัญธรเล่าบรรยากาศในกระบวนการฐานใจให้ฟังว่า มีครูผู้หญิงคนหน่ึง

เธอประกาศความรู้สึกของตัวเองออกมาว่า ‘ลึกๆ แล้วเธอไม่สบายใจเวลาเม่ือ

ต้องท�างานกับครูผู้ใหญ่’ การยอมรับความรู้สึกของเธอคร้ังน้ีท�าให้เธอส่ันคลอน

มาก เพราะเธอแบกรับความเกร็งน้ันมาตลอดและยากที่จะยอมรับ เช่นเดียวกับ

ครูบางคน เม่ือธนัญธรต้ังโจทย์ เพ่ือลงไปส�ารวจความรู้สึกในเร่ืองอื่นๆ ที่มันไป

ตรงกับตัวเอง หลายคนถึงกับร้องไห้ออกมา

“เราแค่เดินเข้าไปกอดเขาและถามว่า เม่ือเป็นอย่างน้ี คุณท�าอะไรได้บ้าง 

ส่ิงทีค่ณุเป็น ความแตกต่างทีค่ณุเป็น มันแย่มากขนาดน้ันเลยหรือไม่ ถ้าไม่แล้วเรา 

จะจัดการอย่างไร” ธนัญธรเล่า

“ส�าหรับเป้าหมายของฐานใจ คือการชวนส�ารวจปัญหาภายในของครู เม่ือ

เรารู้ว่าครูเจออะไร รู้สึกอย่างไร เราจะน�าเร่ืองพวกน้ันมาคุยกันเพ่ือหาทางออก 

เพราะก่อนทีค่รูจะดูแลชีวิตเด็กทีแ่ตกต่างกนั ครูกต้็องท�าความเข้าใจตัวเอง ความ

แตกต่างที่เกิดข้ึนในตัวเอง ตัวตนของครูต้องปลอดภัยเสียก่อนที่จะไปซัพพอร์ต

เด็กที่แตกต่างได้”
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นอกจากการเปิดพ้ืนทีใ่ห้ครูส�ารวจตัวตนผ่านฐานใจในโมดูล 1 แล้ว อกีหน่ึง

บทบาทของธนัญธรคอืการเปิดสอนในวิชา ‘ห้องเรียนแห่งรัก’ ซึง่เป็น 1 ใน 10 วิชา 

จากตลาดวิชาของก่อการครูปี 2

ห้องเรียนแห่งรัก

ส�าหรับห้องเรียนแห่งรักในก่อการครู ธนัญธรบอกว่ามันคือการจ�าลองชุด

การท�างานของสมองของมนุษย์ ภาพรวมของโครงการก่อการครูคือการติดต้ัง

เครื่องมือและทักษะทางฐานกาย ฐานใจ ฐานคิด โดยมีองค์ความรู้เยอะมาก การ

มีห้องเรียนแห่งรักจึงเป็นตัวเสริมที่เข้าไปช่วยให้ครูและผู้เรียนมีความพร้อมที่จะ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เปิดรับซึ่งกันและกัน

โดยห้องเรียนแห่งรักจะใช้กระบวนการสะท้อนตัวตน (Self-Reflection) 

และสุนทรียสนทนา (Dialogue) เข้ามาเป็นเคร่ืองมือทีจ่ะช่วยให้ครูน�าไปใช้ในการ

สร้างและดูแลพ้ืนทีป่ลอดภัยในห้องเรียน ซึง่เป็นเร่ืองส�าคญัมากในการเรียนรู้อย่าง

แท้จริง อีกทั้งยังน�าไปใช้พัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพได้ โดยยึด ‘การฟังเสียง

หัวใจของผู้เรียน’ เป็นหลัก

“เราเป็นคนเช่ือว่า เวลาทีห้่องเรียนมีความรัก มีความสุข จะท�าให้เด็กพร้อม

มากข้ึน และจะท�าให้ครูสร้างสรรค์ข้ึนด้วย” ธนัญธรย�า้อกีว่าการสอนทีค่รูพยายาม

เรียกร้องความสนใจจากผู้เรียน ไม่ได้แปลว่าอาจารย์จะต้องสอนสนุก ตลก หรือ

ท�าให้เด็กข�าขันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นห้องเรียนที่ครูและนักเรียนรู้สึกปลอดภัย 

สามารถเผยความจริงแท้ต่อกันได้

“ครูและนักเรียนสามารถเผยว่าฉันไม่พอใจหรือรู้สึกน้อยใจได้ในห้องเรียน 

มันจะท�าให้ห้องเรียนมีค่าขึ้นมากส�าหรับเด็ก เด็กรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆ 

ครูต้องมีหัวใจใหญ่มาก ในการสร้างพื้นที่ของความรักในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

รู้จักชื่นชม ขอบคุณ ขอโทษโดยที่ไม่มีเงื่อนไข นี่คือหัวใจหลักของห้องเรียนแห่ง

รัก ถ้าสามารถท�า 3 สิ่งนี้ได้ทั้งในห้องเรียนหรือครอบครัว พื้นที่นั้นจะกลายเป็น

พื้นที่มหัศจรรย์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะกลับมาที่เดิมได้เสมอ” 

ค�าถามคือห้องเรียนแห่งรักจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
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วิชา ‘Dialogue Happy Classroom’ หรือการเรียนรู้แนวทางสุนทรียสนทนา 

คือเคร่ืองมือที่ธนัญธรในฐานะผู้น�ากระบวนการใช้ในการน�าความมีชีวิตชีวาของ

ห้องเรียนกลับคนืมา และท�าให้ห้องเรียนเป็นพ้ืนทีป่ลอดภัยทีผู้่เรียนและผู้สอนเกดิ

สัมพันธภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 

หัวใจส�าคญัของวิชา Dialogue มีอยู่ 4 เร่ือง ซึง่เป็นคย์ีส�าคญัทีธ่นัญธรช้ีว่าจะ

พลิกห้องเรียนได้ น่ันคอื 1.ต้องฟังอย่างลึกซึง้ 2.ไม่ด่วนตัดสินคณุค่าใดๆ 3.เคารพ

เสียงทุกเสียง 4.อนุญาตให้เสียงจริงแท้ภายในได้ออกมาท�างานร่วมกัน

ธนัญธรยอมรับว่าทั้ง 4 เร่ืองน้ีท�าให้เกิดข้ึนยากมากในบริบทห้องเรียน

ประเทศไทย

“Dialogue เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารอย่างสันติทีท่�าให้เคารพ reflection (การ

สะท้อน) ทกุรูปแบบ เราโตมากบัการ debate กบั discussion ทีพ่ยายามยืนกราน

ว่าเสียงใครหนักแน่นเท่ากับชนะ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ชนะก็คือคนที่อาวุโสมากกว่า 

ต�าแหน่งสูงกว่า พูดเก่งกว่า ข้อมูลเยอะกว่า ส่วนคนพูดไม่ค่อยเก่ง ติ๋มๆ เงียบๆ 

ก็จะเงียบเข้าไปใหญ่ ย่ิงครู-ศิษย์ที่มีบทบาทเหล่ือมล�้ากัน มันยากมากเลยที่เด็ก

จะสามารถบอกความจริงแท้ว่าวันนี้ครูสอนน่าเบื่อ

“เราเช่ือว่าครูไม่สามารถไม่ตัดสินนักเรียนได้ เพราะครูถูกฝึกมาให้ตัดสิน

โคตรๆ แต่ถ้ามันช้าลง ก็คงจะดี”

ธนัญธรชวนทบทวนว่าถ้าหากครูสงบน่ิง ไม่รีบด่วนเกนิไปทีจ่ะคดิว่าครูฉลาด

และเป็นค�าตอบทั้งหมด เด็กก็คงจะมีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้น ยิ่งถ้าครูหรือ

พ่อแม่รู้จักฟังและเคารพเสียงพวกเขา เด็กๆ จะเก่งขึ้นตามไปด้วย

“ครูอาวุโสบางท่าน อายุจวนจะ 60 ปี มาเล่าให้เราฟังว่า เขาเชื่อมาตลอด

ว่าเขาสอนนักเรียนด้วยความรักมาตลอด เขาเชื่อว่าลูกศิษย์รักเขา แต่ครูท่านนั้น

ไม่เคยเปิดพ้ืนทีใ่นห้องเรียนทีท่�าให้เด็กรู้สึกปลอดภัยเลย ครูท่านน้ีจงึอยากจะกลับ

ไปใช้เวลาที่เหลือในการเป็นครูอีกสองสามปี ไปสร้างห้องเรียนที่ท�าด้วยความรัก

จริงๆ ไม่ใช่แค่ผลักออก อยากไปโอบอุ้มลูกศิษย์ให้รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น

“วันแรกที่เราเข้าไปเป็นกระบวนกร มีทั้งความกลัวๆ กล้าๆ มีความกังวล

เยอะมาก เราเองมีความไม่แน่ใจ ความรู้สึกบางส่วนก็ไม่อิน นึกว่าเหมือนสัมมนา

วิชาการ ที่ครูถูกส่งให้มา แล้วก็เตรียมจดเพื่อเอาไปพรีเซนต์ แต่พอท�าจริงๆ แล้ว

กร๊ีดเลย มันท้าทายมาก ครูทุกคนมาด้วยการอยากหาค�าตอบใหม่ มันดีดมาก 
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ทุกวันนี้ครูถูกคาดหวัง
ให้ต้องเป็นนู่นนี่นั่นเยอะมาก 

จนไม่เป็นตัวเอง 
ปัจจุบันเราถูกท�ให้เชื่อว่า

เมื่อฉันจ่ายอะไรไป 
ฉันก็ควรได้รับค่าตอบแทน

จนเราไม่เห็นว่า 
‘เฮ้ย เขาเป็นคนนะเว้ย’ 
โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่า

ครูเป็นอาชีพหลัก
ที่ต้องถูกเรียกร้อง

ความเป็นมนุษย์คืนมา

92 ก่อก่อนกาล ก่อการครู



โดยเฉพาะ ‘ครูยอร์ช’ ณัฐพงศ์ อนุสนธิ์ (ครูแกนน�า ก่อการครูรุ่น 1) ยืนร้องไห้

ในวันสุดท้ายของโมดูล 1 ครูยอร์ชบอกว่าผมอยากท�างาน ไฟมันลุกมาก อยากให้

วันพรุ่งนี้เปิดเทอม อยากไปสอนเด็ก” ธนัญธรเล่าไปยิ้มไป

นับจากวันน้ัน วันทีเ่ร่ิมก่อร่างสร้างข้ึน เวลาก�าลังเดินก้าวเข้าสู่ปีที ่3 ธนัญธร

ได้ทุม่เทแรงกายและหัวใจปลุกป้ันโครงการก่อการครูข้ึนมาร่วมกบัหัวเรือท่านอืน่ๆ 

อกีนับสิบชีวิต แม้ธนัญธรจะไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นครูหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ในระบบเฉกเช่นเดียวกับคนอื่น แต่นี่คือความพิเศษที่ทุกคนมองเห็น เธอไม่

ต่างจากคนธรรมดาที่สนใจการศึกษาและอยากเห็นการศึกษาไทยเปล่ียนแปลง 

เธอใช้ความสนใจด้านจติใจ การบ�าบดั เยียวยาและการพัฒนามนุษย์ผ่านจติวิทยา  

ยืน่มอืเข้ามาช่วยถกัทอเตมิเตม็ให้โครงการก่อการครอูิ่มและสมบูรณ์ขึน้ในอีกมติิ

“เราให้ความส�าคัญกับเยาวชนของชาติ เราให้ความส�าคัญกับการศึกษา 

ในบ้านเรามีอาชีพที่มีมูลค่าแพงเยอะมากมาย หมอแพง วิศวะแพง แต่ท�าไม

อาชีพครูถึงยังติดกับดักอยู่”

ธนัญธรชวนต้ังค�าถามว่า ถ้าทุกคนในประเทศเห็นคุณค่าของอาชีพครู 

คุณภาพอาจจะดีขึ้นกว่านี้

“อย่าปล่อยให้ครูต้องเกลียดการสอน ท�าไมครูถงึต้องมาคดิแต่เร่ืองวิทยฐานะ 

คิดแต่เรื่องสอนพิเศษ มันน่าเศร้ามากที่ครูต้องอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตแบบนี้” 

แน่นอนว่าโครงการก่อการครูเกดิข้ึนมาเพ่ือท�างานอะไรบางอย่างกบัครู ทว่า

ปลายทางของเร่ืองน้ีกลับไม่ใช่ครูเพียงคนเดียว แต่รวมถงึเด็กทีก่�าลังจะโตข้ึนและ

เข้ามาเป็นฟันเฟืองส�าคัญของกระบวนการนี้

ธนัญธรรู้สึกมีความหวังมากข้ึน ส่ิงที่ท�าเติมเต็มอะไรบางอย่างในหัวใจให้

ล้นฟู เพราะเธอทราบดีว่าส่ิงที่ก�าลังท�าอยู่ ไม่ได้ท�าเพ่ือใครไม่รู้ แต่ท�าเพ่ือเด็ก 

เพื่อระบบ

“การศึกษาเป็นรากส�าคัญสู่ระบบอื่นๆ เราคิดว่าถ้าอยากจะเปล่ียนแปลง

สังคมแต่คณุเปล่ียนระบบการศกึษาไม่ได้ ไม่ต้องไปหวัง คณุจะไปเปล่ียนการเมือง

เหรอ (หัวเราะ) คุณต้องออกแรงกว่านี้อีก 20 เท่า เราควรกลับมาสร้าง ‘คน’ ที่มี

มุมมองต่อโลกใหม่ ท้ายที่สุดสังคมก็จะเคลื่อนไปได้”
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เรื่องและภาพ: โกวิท โพธิสาร

ครูคือการทำ�ให้เห็น และเป็นให้ดู

‘เปิ้ล’ อธิษฐาน์ คงทรัพย์



ที่โรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กหญิงอธิษฐาน์ 
คงทำรัพย์ เป็นเดก็เรยีนดี น่ารกั เรยีบร้อย และมแีม่เป็นครขูองโรงเรยีน
นั้น ปัญหาเล็กน้อยของการมีแม่เป็นครู ก็คือการมีครูเป็นเพื่อนแม่ 
และมีเพ่ือนเป็นลูกศิษย์แม่ คนรายรอบจึงคาดหวังว่าลูกไม้คงหล่น
ไม่ไกลแม่ และชีวิตน่าจะได้ดีกว่าเด็กคนอื่นๆ เป็นแน่ หากเทียบกับคน
อีกไม่น้อยซึ่งยืนอยู่คนละฝั่งกับค�ว่า ‘โอกาส’

ไม่ผิดหรอก มันดูเหมือนจะใช่อย่างทีห่ลายคนคาดหวัง เพราะจากช้ันประถม- 

ศกึษาในโรงเรียนนาสาร จงัหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ช้ันมัธยมศกึษาโรงเรียนสตรีวิทยา 

กลางเมืองหลวง กระทั่งเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา สาขาภาษาศาสตร์ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกอย่างดูราบรื่นราวกับท้องทะเลไม่เคย

พบพานมรสุม เส้นทางชีวิตด�าเนินไปตามครรลองได้เข้าท่ากระทั่งรู้สึกว่าระบบ

การศึกษาแบบไทยๆ ก็ไม่ได้มีข้อช�ารุดทรุดโทรมอันใดให้ต้องรื้อสร้างถางถาก

วัดจากวันนั้น จึงไม่ได้มีท่าทีสักนิดว่า อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ในวันนี้จะเอาแต่

คิดอ่านว่าเราจะเปลี่ยนการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้อย่างไร

อะไรคือจุดเปลี่ยน

“ตอนท�างานที่เสมสิกขาลัย เราได้มุมมองเร่ืองสังคม ส่ิงแวดล้อม จิต

วิญญาณ และมิติความเป็นคนแบบเป็นองค์รวม เพราะว่าอาจารย์สุลักษณ์ ศวิรักษ์ 

มี connection กับนักคิดเก่งๆ จากต่างประเทศเยอะ ก็จะเชิญคนเหล่าน้ีเข้ามา

เร่ือยๆ มาจดัคอร์สอบรมบ้าง ท�าเวิร์คช็อปบ้าง เราก็ได้มีโอกาสฟัง ได้เข้าไปเรียนรู้ 

กลายเป็นการเปิดโลกมากๆ 

“ท�าให้รู้สึกว่าการศึกษาแบบน้ีท�าไมหายไปจากห้องเรียน ท�าไมเราไม่

สามารถมีการศึกษาที่มีชีวิตชีวาอยู่ในระบบ”

หัวใจทำี่หายไป

‘เสมสิกขาลัย’ เป็นหน่วยงานของมูลนิธเิสฐียรโกเศศ-นาคะประทปี ทีเ่ข้ามา 

สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการศึกษาไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

และเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมสู่สมดุลชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

มีความเชื่อว่าการศึกษาที่ดีต้องท�าให้สมองและหัวใจท�างานไปพร้อมกัน
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อธิษฐาน์ อยู่ที่น่ันราว 7 ปี มีโอกาสคลุกคลีตีโมงกับนักคิด - นักปฏิบัติ

มากหน้าหลายตา แม้จะพบว่าที่ผ่านมาตนเองก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับ

การศกึษาทีเ่ป็นอยู่ แต่การได้ฟังผู้คนทีมี่แนวความคดิหลากหลาย ท�าให้เธอพบกบั

บางอย่างที่หายไประหว่างทาง

“ตอนนั้นแนวคิดด้านการศึกษาแบบวอลดอร์ฟเพิ่งเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆ มี

การเชิญครูที่เก่งมากๆ ของวอลดอร์ฟท�าเวิร์คช็อปที่หมู่บ้านเด็ก แล้วเขาก็พูดถึง

มุมของการเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นได้

“ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเติบโต เขาเล่าเส้นทางของเด็กได้อย่างอ่อนโยนมากๆ 

เขาให้ความส�าคัญกับการเล่านิทานส�าหรับเด็กเล็ก เพราะว่าเด็กยังเช่ือมโยงกับ

โลกทางจิตวิญญาณได้ แล้วก็ความเข้าใจว่าโลกของเด็กไม่ได้ผ่านการใช้เหตุผล 

แต่ผ่านความรู้สึก ผ่านร่างกาย นิทานช่วยกล่อมเกลาจิตใจเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็ก

คนนั้นมีจิตใจที่ละเอียดอ่อน นุ่มนวลขึ้น

ย้อนกลับไปวันแรกๆ 
บางคนยังคิดด้วยซ�้าว่า 
‘จะเวิร์คไหม ลองมาดูก่อน 
ถ้าไม่เวิร์คค่อยไปก็ได้’ 
แต่พอผ่านวันแรก ไปถึงวันที่สอง 
กลายเป็นว่า energy เปลี่ยน 
บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลย 
เพราะได้รับการเติมเต็มพลัง
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“พอวัยรุ่นจะเป็นการท�างานกับเซนส์ เรื่องความรู้สึก แล้วพออายุประมาณ 

17-18 ปีขึ้นมา จะเริ่มพัฒนาสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองของการคิดวิเคราะห์ 

“จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน ต้องดู

ธรรมชาติการรับรู้โลกของเขา ฉะน้ันหากต้องตอบค�าถามว่าที่ผ่านมามีอะไรที่

หายไปในการศึกษา - หัวใจค่ะ หัวใจความเป็นมนุษย์มันหายไป”

หลงัท�างานที่เสมสกิขาลยั อธิษฐาน์ ลาออกเพือ่ไปเรยีนต่อปรญิญาโทให้จบ

แล้วหางานท�าตามค�าขอของแม่ จากนั้นลูกครูจากสุราษฎร์ธานี ก็ไปเป็นอาจารย์

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในภาคใต้ สอนอยู่ที่น่ัน 2 ปี เพียงเพ่ือจะพบว่าระบบ

การศึกษานั้นน่าเบื่อเพียงใด

“เบือ่มากเลย ไม่สนุกเลย เราพยายามเอากจิกรรมทีเ่ราเรียนรู้ตอนท�างานที่

เสมสิกขาลัยไปใช้ในห้องเรียน คอืห้องเรียนเรากส็นุกแหละ เด็กบอกว่าเหมือนได้

มาเล่นเกมทุกวัน เพราะมีการดีไซน์กิจกรรมเพื่อจะโยงกับความรู้ของเขา เรียนรู้

ผ่านการได้ลงมือท�า แต่เราไม่สนุกกับระบบเลย เราเบื่อมาก

“ประกอบกับช่วงนั้นมีเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นด้วย เลยเป็น

ที่มาว่ามีข้ออ้างลาออกจากที่นั่น ‘จริงด้วยมันมีเหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัด งั้นก็

ออกมาเถอะมาหางานที่อื่นดีกว่า’ เขาเป็นห่วง แม่เลยยอมให้ลาออก”

จะบอกว่าเป็นเรื่องตลกก็ไม่น่าจะใช่ หลังลาออกจากที่นั่นก็มาท�างานที่ศูนย์

ศกึษาและพัฒนาสันติวิธ ีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ท�างานกบักลุ่มคนทีมี่ความขัดแย้ง

ทางการเมือง และท�างานพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นั่นแหละ

“ท�างานทีน่ั่นท�าให้ได้เรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของคน เรียนรู้วิชาทีช่่วย

ชีวิตตัวเองหลายเรื่องเหมือนกัน เช่น Non-Violence Communication (NVC - 

การสื่อสารแบบสันติ) ซึ่งเอามาใช้กับตัวเองเยอะมาก เพราะว่าศูนย์ฯ ให้ท�างาน 

เร่ืองอะไร เรากจ็ะเจอโจทย์เร่ืองน้ันในชีวิต ท�าเร่ืองความขัดแย้ง มันกมี็ความขัดแย้ง 

ให้เจอ แล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะเคารพคน คนที่แม้เราไม่เห็นด้วย แต่เรามองเห็น 

ความเป็นมนุษย์ในตัวเขา แล้วเราก็เคารพเขาได้”

แง่งามน้ันมีแน่ กระน้ันการอยู่ในสนามขัดแย้งทางอารมณ์ก็เหมือนกับการ

ยืนอยู่กลางห่ากระสุน ไม่ง่ายที่จะรับมือกับสภาวะตึงเครียด และเต็มไปด้วยแรง

เสียดทาน

จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี อธิษฐาน์เปล่ียนจากการจับประเด็นร้อน
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มาอยู่กับเร่ืองเย็นด้วยการท�างานพัฒนาการศึกษากับศูนย์จิตตปัญญา ที่น่ันเอง

ท�าให้ อธษิฐาน์ คงทรัพย์ ได้พบกบั ดร.อดิศร จนัทรสุข และ รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี 

ซึง่ต่อมาคนเหล่าน้ีเองทีมี่บทบาทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกนั ส่วนงานเย็น

ที่ก�าลังท�า น�ามาสู่ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ที่อธิษฐาน์บอกว่า “ชอบการศึกษาว่ะ”

ห้องเรียนทำี่ร้องไห้ได้

ในระหว่างน้ันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทาบทาม รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี 

มาร่วมก่อต้ังคณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ รวมทัง้นับหน่ึงโรงเรียนสาธติ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นจึงน�ามาสู่การชักชวนอธิษฐาน์มาเป็นอาจารย์

ที่สุดเมื่อทุกอย่างครบพร้อมทั้งความสนใจ แรงบันดาลใจ จังหวะ เวลา และ

แนวความคิดที่เช่ือตรงกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการอยากเห็นการศึกษาแบบ

ใหม่ มันจึงไม่มีค�าปฏิเสธอื่นใดจากอธิษฐาน์ส�าหรับการกลับมาเป็นอาจารย์อีก

ครั้ง โดยรับผิดชอบสอนวิชาการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้การโค้ช

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

“เราพบว่า การเรียนรู้บางอย่างครูไม่ต้องพูดเยอะ แต่ใช้วิธที�าให้เห็นเป็นให้ดู 

แล้วให้เราเรียนรู้ผ่านการเป็นและการได้ท�า มันอยู่กับตัวเรานานกว่า”

ท�าให้เห็น เป็นให้ดู – เป็นอย่างไร

“ตอนสอนนักศึกษา ปี 3 วิชาการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ซึง่เป็นวิชาบงัคบั หลายคนกลัววิชาน้ีมาก เพราะว่าเป็นวิชาทีท่กุคนจะต้องออกมา

จัดการเรียนรู้ให้เพื่อน หลายคนนึกว่าฉันท�าไม่ได้หรอก เราก็สร้างพืน้ที่ปลอดภยั

ส�าหรับเขา ให้เขารู้สึกกล้าเส่ียง กล้าไปยืนที่ ‘ขอบของการเรียนรู้’ ขอบคือจุด

หม่ินเหม่ ข้างหน้าคอืส่ิงทีเ่ราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง ส่วนข้างหลังคอืส่ิงทีเ่รารู้แล้ว”

มันคือการยืนอยู่ระหว่างสิ่งที่รู้ - ไม่รู้ พูดอีกอย่างก็คือ ระหว่างก้าวนั้นคือ

การยืนอยู่ในจุดที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่าถอยหลังไปก็จะเป็น comfort zone (พื้นที่

ปลอดภัย) ที่คุ้นเคย แต่ใช่หรือไม่ว่า การเรียนรู้คือการแสวงหาค�าตอบของความ

ไม่รู้ การไปยืนอยู่ตรงขอบจึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้เรียน

อธิษฐาน์ เล่าอีกว่า
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“เราสร้างพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาให้กับเด็ก แล้วเราก็พบว่า มักมีเด็กมาร้องไห้ใน

ห้อง เขาคงรู้สึกปลอดภัยพอที่จะแสดงความเปราะบางได้ เวลานั่งล้อมวงแล้วให้

แลกเปล่ียน สะท้อน และตรวจสอบความคิดความรู้สึก จะมีเด็กที่ปล่อยโฮลงมา 

กลางวง มีเด็กที่กล้าพูดความจริงว่าตอนน้ีเกิดอะไรข้ึนในใจเขาบ้าง เขาไม่โอเค

กับอะไร คนในวงก็จะคอยโอบอุ้ม ฟังแล้วไม่ตัดสินผิดถูก

“เด็กบางคนเขาเขียนสะท้อนมาให้เราอ่าน ว่าเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรใน

ตัวเอง มีเด็กบอกว่า เขาไม่เหมือนเดิมอกีแล้ว คนเดิมทีท่นไม่ได้เวลาเห็นคนร้องไห้ 

รู้สึกท�าตัวไม่ถูก รับมือกับความ sensitive ไม่เป็น แล้วก็จะชอบกลบเกลื่อนด้วย

การท�าตลกใส่ พูดข�าพูดแซว พอผ่านไปประมาณเดือนนึง เขาบอกว่าเห็นเพ่ือน

ร้องไห้ในวงแล้วเขาโอเค เขาสามารถน่ังอยู่ตรงน้ันแล้วโอบอุม้เพ่ือนได้ โดยไม่รู้สึก

อี๋ในใจ หรือต้องท�าตลกใส่ อีกอย่างคือเขายอมรับตัวเองได้ เวลาที่ตัวเองมีความ

เปราะบาง มีอารมณ์ความรู้สึก 

ก่อการครูไม่ใช่ของ
ธรรมศาสตร์ ก่อการครู

เป็นของครูทุกคน ที่อยาก
ไปสร้างพื้นที่การเรียนรู้
ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน 

โจทย์คือท�อย่างไร
ให้พื้นที่นี้เกิดขึ้นจริง 
แล้วยั่งยืนยาวนาน
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“หรือจากเด็กทีเ่คยพูดว่าเกลียดการท�างานฐานใจ (การเรียนรู้ 3 ฐาน - ฐาน

กาย ฐานหัว และฐานใจ) วันน้ีเขาบอกชอบแค่ฐานหัว กบัฐานกาย ส่วนฐานใจเป็น

อะไรที่เขาไม่เอาเลย กลัว เกลียดมาก เขารู้สึกว่าจัดการไม่ถูก แต่พอผ่านมาหนึ่ง

เทอม เขาบอกว่าอยากท�างานฐานใจ อยากเป็นคนทีดู่แลใจคนอืน่ได้บ้าง มันเปล่ียน

แบบน้ี เรารู้สึกว่าพลังของการเรียนรู้แบบน้ีสนุก มันเปล่ียนข้างในคนได้เหมือนกนั”

นักศกึษาน่ังเรียนโดยล้อมเป็นวงกลม ใช้เคร่ืองมือคอืการฟัง ต้ังค�าถาม ถอด

บทเรียน และเข้าใจผู้อื่น ผู้เรียนสลับสับเปลี่ยนมาเป็นผู้สอน สักพักกระบวนการ

เรียนรู้ก็เกิดขึ้นโดยนักศึกษาจัดกระบวนการเอง

แน่ล่ะ วิธทีีก่ล่าวมาน้ีไม่ได้ใช้กบัทกุวิชา อนัไหนปรับใช้งานได้กน็�าไปใช้ ส่วน

วิชาไหนไม่เหมาะ ก็ไม่ฝืน ท�าเช่นนี้ตลอด 5 ปีที่กลับมาเป็นอาจารย์ ผลตอบรับ

จากนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง อธิษฐาน์สรุปด้วยค�าสั้นๆ ว่า

“เวิร์ค น่าพอใจ”

การก่อตัวของคนก่อการ

ห้องเรียนของตนเองน่าจะเข้าท่า นักศึกษาที่สอนก็ดูจะเวิร์ค แต่ล�าพัง

ห้องเรียนแห่งน้ันและนักศกึษาเท่าทีรั่บผิดชอบในรายวิชาจะเปล่ียนโครงสร้างการ

ศึกษาทั้งระบบได้กระนั้นหรือ

ถ้าได้ ก็คงได้ตั้งนานแล้ว

ด้วยจริตของคนท�างานที่อดรนทนไม่ไหวกับสภาพที่เป็นอยู่ จึงน�ามาสู่การ

คิดค้นเคร่ืองมือที่จะดึงคนเก่งๆ ในแต่ละศาสตร์มาช่วยกันออกแบบการท�างาน 

แม้เขาเหล่านั้นไม่ได้มีอาชีพที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ก็ตาม

“ตอนน้ันต้ังคณะมาสักปีกว่าๆ กค็ดิในใจมาก่อนแล้วว่าท�ายังไงดีทีจ่ะดึงเอา

เพื่อนเราที่เก่งๆ ที่มีประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ของคน ท�าเรื่องการศึกษา เก่ง

ชิบเป๋งเลย ให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในระบบได้อย่างไร

“คือถ้าใครอยู่วงการการฝึกอบรมนะ กระบวนกรที่เราเชิญมาเป็นเซเลบฯ 

ทั้งน้ันเลย ไม่ใช่ตามตัวกันง่ายๆ แล้วเขาก็เก่งมาก แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามา

ท�างานกับคนในระบบ ที่ผ่านมาคนในระบบด้วยซ�้าที่ทนไม่ไหวแล้วต่างออกไป

แสวงหาหนทางกระทั่งเจอคนเหล่านี้”
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ผอ. ถูกประเมินเหมือนกัน 
‘การศึกษาของคุณไม่มีคุณภาพ’ 
ผอ. ก็ไปกดดันครูต่อ  
‘ปีนี้ต้องท� O-NET ให้ได้เท่านี้’  
แล้วครูก็ไปกดดันเด็กต่อ 
‘เฮ้ย! พวกเราต้องมาติวสอบ’ 
แทนที่จะใช้เวลาสร้างการเรียนรู้ให้เด็ก 
กลายเป็นว่าต้องมาเปิดห้องเรียนติวให้นักเรียน  
เราก็เครียดกันทั้งโรงเรียน ทั้งครู ทั้งเด็ก ทั้ง ผอ. 
เพื่อให้คะแนนได้ตามเกณฑ์ 
วิธีอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้ มันรุงรังนะ
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โจทย์คือ จะท�าอย่างไรให้คนนอก - คนใน ซึ่งอยู่ในวงล้อมของโครงสร้าง

เดียวกนัน้ีมาพบกนั และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทีมี่เพ่ือทลายข้อจ�ากดับางประการ

ออกไป

“วันหนึ่งมีนัดประชุมกรรมการคณะ เราพูดประมาณว่าอยากท�าศูนย์อบรม

ตามหัวข้อที่เราสนใจ เพราะมีวิชาเยอะแยะมากเลยที่มันสนุกมาก แต่ไม่มีอยู่ใน

หลักสูตร แล้วอาจารย์เอม็ (ดร.มณฑล สรไกรกติิกลู) กพู็ดว่า ‘เธอกต้ั็งเลยสิ พ้ืนที่

ก็มี เพื่อนก็เก่ง เธอก็ชวนเขามาช่วยสิ’ แล้วมันก็เหมือนกับโยนโจทย์มาให้เรา แต่

ตอนน้ันฟังแล้วมันป๊ิงนะ กเ็ลยถามพ่ีก๋วย (พฤหัส พหลกลุบตุร) ข้ึนมา ‘เรามาท�า

อันนี้กันดีไหม’ แกฟังแล้วบอก ‘เอาเลยเปิ้ล เห็นด้วย’ ก็เป็นจุดตั้งต้น”

ง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอ - เราถามสั้นๆ

“ง่ายๆ แบบนี้เลยค่ะ” อธิษฐาน์ตอบด้วยลักษณะประหยัดถ้อยค�าพอกัน

ก้าวต่อไปท�าอะไร - เราถามน้อยค�าอีกครั้ง คราวนี้อธิษฐาน์ตอบยาว และ

เล่าเป็นฉากๆ

“แรกเร่ิมเดิมที เป้าหมายยังไม่ใช่ท�างานกับครู เราแค่อยากเอาองค์

ความรู้ต่างๆ มาให้คนได้เรียนรู้ แต่พอมาคุยกันกับคนในวง ก็เร่ิมโฟกัสที่โจทย์

การศึกษาไทยในระบบ โจทย์หน่ึงที่พ่ีก๋วยมองว่าเป็นจุดคานงัดส�าคัญคือครู เรา

เลยมาโฟกัสที่ตัวครู 

“ส่วนตัว - เราไม่ได้มองว่าต้องเป็นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แค่ต้องเป็นห้องเรียนที่

มีชีวิตชีวา จะท�าอย่างไรก็ได้ จะครู จะเด็ก จะผู้อ�านวยการ เราได้หมดเลยนะ ท�า

ยังไงก็ได้ ให้ความรู้ที่มีชีวิตได้เข้าไปอยู่ในห้องเรียน แต่พอพี่ก๋วยบอกว่า โฟกัส

กบัครู เพราะครูคอืจดุคานงดั เรากเ็ห็นด้วยนะ เพราะเรารู้ว่าครูคอืคนทีต้่องอยู่ใน

ระบบไปอีกนาน เด็กเขาผ่านมาแล้วก็ไป แต่ครูคนหนึ่งที่เปลี่ยน มันเปลี่ยนหัวใจ

เด็กคนหนึ่งได้ การเปลี่ยนหัวใจมันอยู่กับเขาได้ยาวนาน 

“นึกถึง อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ที่เล่าว่า ตอนที่แกเข้าแถวเคารพธงชาติ 

แล้วมีครูผู้หญิงคนหน่ึงเป็นครูฝึกหัดเดินผ่านแกมา คือถ้าเข้าแถวไม่เรียบร้อย

บางทจีะโดนดุ โดนตี โดนท�าโทษ แต่ครูคนน้ีมาหยุดตรงหน้าแก แกกใ็จเต้นตึกตัก

ว่าจะโดนอะไรไหม ปรากฏครูคนน้ันคุกเข่าลงมาแล้วบอกว่า ‘น่ีเข็มขัดมันหลุด 

ไม่เรียบร้อย มาเดี๋ยวครูใส่ให้’ แล้วครูเขาก็ใส่เข็มขัด เป็นช่วงเวลาประทับใจของ

เด็กชายประมวล และท�าให้แกอยากเป็นครู เราไม่มีทางรู้เลยนะว่าโมเมนต์ไหนที่
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ครูจะไปท�างานกับเด็กแล้วไปคลิกบางอย่างในตัวเด็ก ก็เลยมาท�าก่อการครู

“ตอนเริ่มต้นไม่มีตังค์สักบาท ไม่มีตังค์จะท�าโครงการเลย แค่มีไอเดียว่าจะ

ท�าอันนี้ เลยส่งเสียงออกไปว่า ‘สนใจไหม มาท�าด้วยกันรึเปล่า’ ปรากฏว่ามากัน

ใหญ่เลย เฮโลกนัมา เพราะว่าเขาอยากท�า ทกุคนมี passion และ pain point เร่ือง

การศึกษาเหมือนกัน ก็เลยเป็นที่มาของก่อการครู”

การป่าวประกาศชักชวนเพ่ือนพ้องเกดิข้ึนบนพ้ืนทีอ่อนไลน์ เสียงตอบรับคอื

จ�านวน like / share / comment ซึง่นับปริมาณแล้วมากจนน่าตกใจ ทัง้ทีห้่วงเวลา

นั้นมีโครงการของรัฐในลักษณะเดียวกันที่เรียกว่า ‘คูปองครู’

“ต้องให้เครดิตคนคิดแคมเปญ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ กับอาจารย์จ๊อย 

(ปวีณา แช่มช้อย) กับหนุ่ม (จิรวุฒิ พงษ์โสภณ) ช่วยกันคิดค�าว่า ‘เบื่อไหม กับ

การอบรมที่ไม่เติมไฟในใจคุณ’ เขียนแค่นี้เอง คนกดไลค์เยอะแยะเลย เราก็เฮ้ย! 

แปลว่ามันมี pain point อนัน้ีจริงๆ ในวงการครู ครูเซง็กบัการอบรมทีโ่คตรน่าเบือ่ 

แล้วพ่ีก๋วยที่ท�างานกับการศึกษามานานก็เจอจุดที่เป็นคานงัดและกับดัก เลยเอา

บทเรียนตรงนั้นมาออกแบบก่อการครู”

หลังประชาสัมพันธ์ ครูมากหน้าหลายตาสมัครเข้ามาร่วมโครงการ พูดให้ชัด

กว่านั้นคือ ครูที่บาดเจ็บจากการศึกษามารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนั้น 

หลายคนถูกระบบการศึกษากักขังจองจ�า บ้างฟืนไฟในตัวเองมอดไหม้

หมดสิ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่อาจทราบได้ เมื่อพูดถึงชีวิตและงาน บ้างร้องไห้ปล่อยโฮ

แบบไม่ต้องอายคนแปลกหน้า วันน้ัน - หากแสงในตัวครูยังมีอยู่ มันก็น้อยและ

ริบหรี่เต็มที

“มีครูหลายคนที่มาบอกในวงว่าจะลาออก แต่พอมาเข้ากระบวนการกับ

เรา แล้วมันเหมือนไปปลดล็อคบางอย่างในใจเขา เขาบอกไม่ลาออกแล้ว เขามี

ความหวังที่จะกลับไปท�างานต่อ

“มีครูที่ร้องไห้ในวง แล้วภายหลังก็ย้ิมได้ มีครูที่เล่าบาดแผล ความเจ็บ

ปวด บางคนที่มาด้วยอาการเหน็ดเหนื่อย ไม่เห็นทางเลย ท�าไงดี พอมาเจอเพื่อน

ในวง เขาพบว่ามีคนคิดแบบเดียวกับเขา แต่เขารอดได้ เขามีวิธี เกิดการแบ่งปัน

ประสบการณ์ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการเชื่อมกัน ที่สุดวันนั้นกลายเป็นวงที่เกาะ

เกี่ยวกันได้ 

“ย้อนกลับไปวันแรกๆ บางคนยังคิดด้วยซ�้าว่า ‘จะเวิร์คไหม ลองมาดูก่อน 
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ถ้าไม่เวิร์คค่อยไปก็ได้’ แต่พอผ่านวันแรก ไปถึงวันที่สอง กลายเป็นว่า energy 

เปลี่ยน บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลย เพราะได้รับการเติมเต็มพลัง”

ความทำุกข์เป็นทำอดๆ

หลังจากร่วมกระบวนการ ครูหลายคนค้นพบว่าตัวเองเปลี่ยนแปลง แต่พูด

ให้ถ่อมตัวกว่านั้น ครูที่เข้ากระบวนการมักมีนิสัยชอบค้นหา ท้าทาย และแสวงหา

องค์ความรู้จากทกุแหล่งเท่าทีโ่อกาสอ�านวยอยู่แล้ว ความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนจงึ

ไม่อาจตีขลุมได้ว่าเป็นเพราะโครงการก่อการครูทัง้หมด กระน้ันกน่็าภูมิใจมิใช่หรือ

ที่โครงการนี้มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

อย่างไรกต็าม แม้การเร่ิมต้นดูเข้าท่า แต่กระบวนการทีดี่ไม่อาจหยุดน่ิงพึงใจ

กับความส�าเร็จเท่าที่เห็น

“จุดที่อาจจะต้องปรับเพ่ิมคือเร่ืองของการเกิด node ในพ้ืนที่ น่ีเป็น

ยุทธศาสตร์ที่เราต้องคุยและวางแผนกัน ท�าอย่างไรให้ครูที่กระจายตัวอยู่ตาม

ภูมิภาคแข็งแรงขึ้น จริงๆ อันนั้นคือเป้าหมายที่เราอยากเห็น ก่อการครูไม่ใช่ของ

ธรรมศาสตร์ ก่อการครูเป็นของครูทุกคนที่อยากไปสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ให้กับ

เพื่อนครูด้วยกัน โจทย์คือท�าอย่างไรให้พื้นที่นี้เกิดขึ้นจริง แล้วยั่งยืนยาวนาน”

สร้างการเปล่ียนแปลงภายใน พัฒนาจากปัจเจกครูไปสู่การเกาะเกี่ยว

เครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีครูมากพอที่จะร่วมก่อการเพ่ือเปล่ียนโครงสร้างของ

ปัญหา

“โครงสร้างอ�านาจชัดมาก มีล�าดับข้ันของอ�านาจทีแ่ข็งแรง คอืมันเหมือนต้อง

สยบยอม ถ้าไม่ยอม อยู่ไม่ได้ เดือดร้อน แล้วมันไม่เปิดพื้นที่ให้ครูได้สร้างสรรค์ 

เพราะถูกก�าหนดมาหมดแล้วอย่างแข็งแรง เป็นการสั่งกันมาเป็นทอดๆ

“ความเหล่ือมล�้าก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ ความไม่เท่าเทียมในโอกาสทางการ

ศึกษา งบประมาณ ทรัพยากรที่ควรจะกระจายออกไป มันผ่านตัวกรองหลายชั้น 

กว่าจะลงมาถึงตัวเด็กและครู เหลืออยู่หน่อยเดียวเอง

“ไหนจะความเช่ือเร่ืองหลักสูตรแกนกลาง มีความเช่ือว่าทุกคนต้องเรียน

เหมือนกนั อนัน้ีคอืส่ิงทีดี่ทีสุ่ดใช้วัดเด็กได้ทัง้ประเทศ ซึง่ตัดสินมากๆ เลย O-NET, 
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มีครูที่ร้องไห้ในวง แล้วภายหลังก็ยิ้มได้ 
มีครูที่เล่าบาดแผล ความเจ็บปวด 
บางคนที่มาด้วยอาการเหน็ดเหนื่อย 
ไม่เห็นทางเลย ท�ไงดี พอมาเจอเพื่อนในวง 
เขาพบว่ามีคนคิดแบบเดียวกับเขา แต่เขารอดได้ 
เขามีวิธี เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ 
เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการเชื่อมกัน 
ที่สุดวันนั้นกลายเป็นวงที่เกาะเกี่ยวกันได้
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A-NET น่ีตัวดีเลย มันสร้างความทกุข์ให้ครูประเทศไทยทัง้แผ่นดิน เพราะว่ากลาย

เป็นตัวชี้วัดตัดสินโรงเรียน ถ้าคะแนน O-NET ของโรงเรียนคุณได้ไม่ถึงตามเป้า 

คุณมีสิทธิที่จะถูกตัดงบประมาณ 

“ผอ. ถกูประเมินเหมือนกนั ‘การศกึษาของคณุไม่มีคณุภาพ’ ผอ. กไ็ปกดดัน

ครูต่อ ‘ปีนี้ต้องท�า O-NET ให้ได้เท่านี้’ แล้วครูก็ไปกดดันเด็กต่อ ‘เฮ้ย! พวกเรา

ต้องมาติวสอบ’ แทนที่จะใช้เวลาสร้างการเรียนรู้ให้เด็ก กลายเป็นว่าต้องมาเปิด

ห้องเรียนติวให้นักเรียน เราก็เครียดกันทั้งโรงเรียน ทั้งครู ทั้งเด็ก ทั้ง ผอ. เพื่อให้

คะแนนได้ตามเกณฑ์ วิธีอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้ มันรุงรังนะ

“เทอะทะ ยุ่งเหยิง รุงรัง แต่ก็ยังมีความหวังใช่ไหม” เราถาม บรรทัดถัด

จากนี้ให้เดาว่า อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ตอบว่าอย่างไร
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เรื่อง: รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา 
ภาพ: เฉลิมพล ปัณณานวาสกุล

เราเรียนจบครู เพื่อให้รู้ว่า  
‘เราเป็นครูในระบบไม่ได้’

‘หนุ่ม’ จิรวุฒิ พงษ์โสภณ



“ผมเป็นเด็กท่ีค่อนข้างเรียบร้อย ว่านอนสอนง่ายไม่ว่าจะกับคุณครู
หรอืกับพ่อแม่ แต่มนัมจุีดพลกิผนัทีท่�ให้ชีวติเกดิวกิฤตช่ิวงหนึง่ ตอน
จะจบ ม.3 ทางบ้านเขาอยากให้เราเรยีนจบเรว็ๆ เพือ่ทีจ่ะได้ดแูลตัวเอง
ได้ไวขึ้น เขาจึงตัดสินใจให้ผมเรียน ปวช. สายอาชีวะ”

จิรวุฒิ พงษ์โสภณ เร่ิมต้นบทสนทนาด้วยหัวข้อมรสุมด้านการศึกษาใน

วัยเด็ก

แม้จะชอบเรียนด้านภาษา แต่ก็ต้องจ�าใจยอมเรียนอาชีวะตามที่บ้านร้องขอ 

ชีวิตของเขาแทบไม่มีความสุข จากเด็กทีว่่านอนสอนง่ายกก็ลายเป็นเกเร โดดเรียน 

ไม่ต้ังใจเรียน ตลอดเวลากต้ั็งค�าถามกบัตัวเองว่าท�าไมชีวิตถงึต้องมาเจอเร่ืองราว

อะไรเช่นนี้ 

“พอพ่ีชายรู้ว่าเราเร่ิมโดดเรียนกเ็อาไปบอกพ่อ พ่อเลยอนุญาตให้เราเปล่ียน

แผนกไปเรียนด้านพาณิชย์แทน แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เรียนอยู่ดี เพราะเขาเลื่อนวัน

มอบตัว แต่ผมคลาดข้อมูลท�าให้ไม่ได้ไปมอบตัว ตอนน้ันที่บ้านโกลาหล ผมจึง

ได้ย้ายไปเรียน ม.4 ที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดในสายศิลป์ค�านวณแทน นั่นเป็นจุด

พลิกผันท�าให้ผมได้เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนสักที”

แต่กว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง มันไม่ใช่เร่ืองง่าย เด็กหนุ่มที่ควรจะใช้

ชีวิตวัยรุ่นไปกับการเรียนรู้ทดลองท�าตามเสียงของใจตัวเอง กลับถูกบีบบังคับ

และกดดันด้วยเหตุผลทางการศึกษา เขารู้สึกว่าตัวเองเลือกอะไรไม่ได้ ไม่มีชีวิต

เป็นของตัวเอง วิกฤติที่เกิดข้ึนในช่วงน้ันท�าให้ความคิดอ่านของเขาแตกต่างจาก

เพื่อนในรุ่น

“อาจจะด้วยความทุกข์หนักๆ ในช่วงนั้น ท�าให้ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า ‘ชีวิต

คืออะไร’ เราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไร ผมตกผลึกกับตัวเองมากขึ้นในช่วง ม.ปลาย”

ในช่วงเวลาน้ันเขาเร่ิมท�าความเข้าใจชีวิต ผ่านการมองเห็นชีวิตของเพ่ือน

หลายคนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากมาย ต้องเจอกับเรื่องที่

ท�าให้มืดแปดด้าน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ความสัมพันธ์ รวมถึงระบบการศึกษา 

เขาเอาแต่ต้ังค�าถามกับตัวเองในใจว่าท�าไมชีวิตในช่วงวัยรุ่นจึงต้องหล่นหายไป 

เขาไม่รู้ว่าจะรักษาตัวเองหรือหาทางออกอย่างไร จึงต้องทนเห็นเพ่ือนบางคนที่

หลุดออกจากระบบการศกึษาต่อหน้าต่อตาด้วยปัจจยัหลายอย่าง ทัง้ทีพ่วกเขายัง

อยากมีความรู้ และอยากเรียนหนังสืออยู่

ห้วงเวลาน้ัน วันที่ร่างกายเปี่ยมไปด้วยพลังงาน ทว่าสภาพจิตใจกลับว่ิง
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สวนทาง เขากลายเป็นวัยรุ่นทีจ่มอยู่กบัความเครียด และหาทางเยียวยาจากความ

เจ็บปวดตรงหน้าไม่เจอ

“ผมเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดีตามกรอบ เราก็ท�าตามความ

คาดหวังของผู้ใหญ่ได้ดี เรียนได้ดีมาตลอด 15 ปีแรกของชีวิต แต่เรากลับไม่ได้

เตรียมรับมือกับวิกฤติเลย พอมาเจอ มันช็อกมาก” 

น่ีจงึเป็นจดุเร่ิมต้นในการค้นหาค�าตอบ ช่วงประมาณ ม.5 - ม.6 เขาตัดสินใจ

เลือกเรียนคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือค้นหาค�าตอบและคล่ีคลาย

ความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจ

“ผมมีพ่ีชายคนโตกบัพ่ีสาวคนรองต่างพ่อ ครอบครัวผมเป็นเหมือนลูซเซอร์

เกือบหมด ทุกคนหลุดออกจากระบบการศึกษา น่ีอาจเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้เกิด

ความรู้สึกข้องใจ คับแค้นใจ ท�าไมการศึกษาถึงท�าร้ายคนได้มากขนาดนี้”
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ส่วนอกีเหตุผลทีตั่ดสินใจเรียนครุศาสตร์ เพราะอยากพิสูจน์ว่าการเป็นครูน้ัน

สามารถช่วยชีวิตเด็กได้จริงหรือไม่ 

“เราจะไม่เป็นครูในระบบ”

ภาษาอังกฤษคือวิชาเอกที่จิรวุฒิเลือก ส่วนวิชาโทเขาเลือกแนะแนว 

“ผมอยากเป็นครูแนะแนว เพราะเราอยากดูแลเด็ก อยากให้ค�าปรึกษา ผม

ก็เลยเรียนภาษาอังกฤษคู่กับแนะแนว แต่เรียนไปเรียนมาก็รู้สึกอินกับแนะแนว

มากกว่า

“ตอนเรียนครู เราสนุกกับกิจกรรม กับเพ่ือน กับรายละเอียดระหว่างทาง 

แต่เรื่องการเรียน เกรดผมก็ค่อยๆ ดิ่งลงไป (หัวเราะ) ยิ่งเรียนมากขึ้น เราก็เริ่ม

ตั้งค�าถามอีกว่า นี่มันใช่การศึกษาที่ควรจะเป็นหรือ เรามีชีวิตแบบนี้ใช่ไหม มันก็

เลยท�าให้ความใส่ใจและความต้ังใจกบัโหมดวิชาการค่อยๆ ลดลง แต่เรากลับสนใจ

ความเป็นไปของชีวิต ความเป็นไปของสังคมมากกว่า”

เม่ือความสนใจค่อยๆ ชัดข้ึน เขาเร่ิมท�ากจิกรรมทกุอย่างในร้ัวมหาวิทยาลัย 

ทั้งงานค่ายอาสาลงพืน้ที่ในชนบท ไปท�างานกับผู้สงูอาย ุไปคุยกับวยัรุ่นที่ต้องเข้า

มาเรียนหรือมาท�างานในเมือง 

“เราเจอปัญหาเยอะมากจากการท�าค่าย จนท�าให้รู้สึกว่า… เราต่อต้านสังคม

เสียด้วยซ�้า ท�าไมการศึกษาที่ทุกคนบอกว่าเป็นเคร่ืองมือพาคนไปสู่จุดที่เรียกว่า

ความส�าเร็จ กลับมีผู้รอดแค่นิดเดียว ยังมีคนอีกมากที่รู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้ รู้สึก

ไม่มีเป้าหมายชีวิตเพราะระบบการศึกษา”

ในฐานะนักเรียนครู เขามองว่าการศกึษาแบบเดิมไม่ได้ช่วยให้คนเข้าใจชีวิต

อย่างที่ควรจะเป็น

“การศกึษาไม่ได้ช่วยให้คนเข้าใจตัวเอง ไม่ได้ท�าให้เขารู้ว่า เขามีชีวิตอยู่เพ่ือ

อะไร แล้วอะไรคือคุณค่าของการด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน แม้ในโรงเรียนจะมีฝ่าย

แนะแนว แต่มันเหมือนเป็นต่ิงเล็กๆ ทีไ่ม่ได้ตอบโจทย์มากนัก ใน 100 เปอร์เซน็ต์ 

เราใช้ 99 เปอร์เซ็นต์ ไปกับการให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์ เกรด นี่แหละท�าให้

คนรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว พ่ายแพ้”
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จิรวุฒิบอกว่าหัวใจหลักของการเป็นครูแนะแนว มีสามด้าน คือ หน่ึง-มิติ

ด้านตัวเองและสังคม ซึ่งจะช่วยให้คนเกิดความเข้าใจตัวเอง อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ 

สอง-แนะแนวเร่ืองการศึกษา ท�าให้เด็กรู้ว่าความถนัดของตัวเองคืออะไร และ 

สาม-แนะแนวอาชีพว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 

แต่เม่ือได้ทดลองฝึกสอนจริงๆ เขากลับพบว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเป็น

ครูในระบบแน่ๆ

“อาจจะด้วยประสบการณ์บางอย่างที่เราผ่านมา พอมาคุยกับเด็ก มันท�าให้

เราฟังเร่ืองราวของคนตรงหน้าแล้วไม่ได้ใช้ความคดิตัวเองในการตัดสิน เราฟังแล้ว

เหมือนเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของเขา เข้าไปรับรู้ว่าในเรื่องราวนั้นมันมีความหมาย

ส�าหรับเขา ซึง่มันไปสอดคล้องกบัเป้าหมายของผม ทีเ่ช่ือว่าการศกึษาทีดี่ คอืการ

ท�าให้คนเห็นว่าอะไรส�าคัญกับชีวิต”

จิตตปัญญา เข้าไปขุดราก
ถอนโคน ก้อนความทุกข์

ที่อยู่ข้างใน ค้นหาที่ไปที่มา 
ดูว่าผูกปมได้อย่างไร
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บางเหตุผลที่ท�าให้คิดว่า การเป็นครูในระบบน้ันไม่สอดคล้องกับความเช่ือ 

ของตนเองก็คือ คุณค่าของการศึกษาที่เขามองเห็น กับคุณค่าของการศึกษา

กระแสหลักนั้น ก�าลังเดินสวนทางกัน

“ผมเคยตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นเด็กคนหน่ึงต้องหลุดออกจากโรงเรียน

เพราะมคีดข้ีางนอก โรงเรยีนกไ็ม่ได้ปกปอ้งเขา มนัท�าให้เรารูส้กึแย่ เราช่วยอะไร

ไม่ได้ มันเจ็บปวดมากครับ เพราะการศึกษาไม่ได้ช่วยให้เขารอด เขากลับต้องไป

เผชิญกบัค�าตัดสิน ถกูท�าลายชีวิต เหตุการณ์น้ันนอกจากท�าให้ผมผิดหวังกบัระบบ

การศึกษาแล้ว ยังผิดหวังกับตัวเองด้วย ผมรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเป็นครูอย่าง

ที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็น”

เส้นทางใหม่ในการศึกษาทางเลือก

เม่ือตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เป็นครู จิรวุฒิจึงเลือกเข้าท�างานที่ ‘เสมสิกขาลัย’ 

จากค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เสมสิกขาลัยคือองค์กรภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ภารกิจ

หลักขององค์กรคือการพัฒนาสังคม ผ่านการจัดกระบวนการให้กับองค์กรต่างๆ 

ที่สัมพันธ์กับสังคมอีกที เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ อีกภารกิจหนึ่ง 

คอืเปิดตลาดวิชา จดัคอร์สอบรมทีเ่ป็นกระแสทางเลือกให้กบัคนทีส่นใจมิติด้านใน

เชิงจิตวิทยา เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกก็ได้

‘การศึกษาเพ่ือชีวิตสังคมและธรรมชาติ’ คือสโลแกนของเสมสิกขาลัย 

ซื้อใจคนหนุ่มอย่างเขาเข้าไปเต็มๆ จิรวุฒิเร่ิมท�างานที่น่ีในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ และขยับขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่อบรมในปีถัดมา

“การเข้าท�างานทีน่ี่ท�าให้เราเปล่ียน เปล่ียนมุมมองต่อชีวิต ต่อการศกึษา เม่ือ

เราหาเจอแล้วว่า การศกึษาทีช่่วยให้คนเข้าใจตัวเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจคนอืน่ เข้าใจ

ว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั และได้เรียนรู้ทกัษะเพ่ือรู้จกัการดูแลความรู้สึก

นึกคิดของตัวเองมันมีอยู่จริง

“ผมรู้จกัการเจริญสติภาวนา เรียนรู้โลกภายใน มันท�าให้เราสามารถปรับตัว

และมีชีวิตทีเ่บามากข้ึน ความคาดหวัง ความพลุ่งพล่านต่างๆ ทีเ่คยมีมันสมดุลมาก
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ข้ึน ทีส่�าคญัผมได้คล่ีคลายปมซมึเศร้าทีเ่กดิข้ึนในช่วงวัยรุ่นและตอนเป็นครูฝึกสอน

ของตัวเองผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท�าให้เส้นทางชีวิตของการศึกษา 20 ปี

ของผมเปลี่ยนไป เป็นโลกของการเรียนรู้คนละแบบเลย”

เมื่อเส้นทางเปลี่ยน เขาจึงตั้งแกนชีวิตให้ตัวเองใหม่อีกครั้ง 

จิรวุฒิตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านจิตตปัญญาศึกษาที่มหาวิทยาลัย

มหิดล โดยท�าวิทยานิพนธ์หัวข้อ ‘ผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษา’ ผ่านมุมมอง

ของกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ทั้งหมดน้ีปลดล็อคความขุ่นมัวภายใน 

จากตอนแรกที่คับแค้นข้องใจและมุ่งกล่าวโทษไปที่ระบบการศึกษาเป็นหลัก 

วิทยานิพนธ์ท�าให้เขาเข้าใจมุมมองของพ่อแม่มากข้ึน มองเห็นโครงสร้างสังคม 

มองเห็นสื่อที่มีอิทธิพล และเข้าใจว่าท�าไมชีวิตวัยรุ่นต้องดิ้นรนขนาดนั้น

“จิตตปัญญาเข้าไปขุดรากถอนโคนก้อนความทุกข์ที่อยู่ข้างใน ค้นหาที่ไป

ที่มา ดูว่าผูกปมได้อย่างไร และการที่ผมท�าวิทยานิพนธ์เร่ืองของตัวเอง ได้เห็น

กระบวนการทั้งหมด ท�าให้อาการซึมเศร้าในชีวิตยิ่งคลายลงไปมาก”

เมื่อเห็นความลื่นไหลของภาวะที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากจิตตปัญญาจะช่วยให้

เข้าใจและมองเห็นทางเลือกของระบบการศึกษามากขึ้น จิตตปัญญาก็ได้ช่วยถาง

หญ้ารกที่อยู่ในใจ ท�าให้เขามองเห็นเส้นทางเดินของตัวเองชัดขึ้น

ภารกิจต่อไป ก่อการครู

“เราเร่ิมจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับมหาลัย’เถื่อนกับพ่ีก๋วย (พฤหัส 

พหลกุลบุตร ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน-มะขามป้อม) ก่อน”

มหาลัย’เถื่อน ท�าให้จิรวุฒิมองเห็นพ้ืนที่แลกเปล่ียนความรู้และน�าไปสู่การ

พัฒนาโปรเจ็คต์ที่ช่ือว่า ‘ก่อการครู’ โดยเน้นท�างานกับครูที่บางคนอาจยังมีไฟ

ลุกโชน บ้างเริ่มโรยแสง หรือไม่น้อยมอดไหม้หมดไฟไปแล้ว โดยน�าแนวคิดการ

เรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) เข้ามาเป็นแก่นแกนกลาง

“ช่วงแรกๆ มีอะไรให้ช่วยผมก็ช่วย (หัวเราะ) ผมใช้ทักษะท�าโปสเตอร์ช่วย

ประชาสัมพันธ์ ส่วนเชิงกระบวนการ เราเป็นกระบวนกรในโมดูล 3 ร่วมกบัอาจารย์

เปี๊ยก (ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ) และ พี่มะโหนก (ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์)”
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หน้าที่ของจิรวุฒิในโมดูล 3 คือจัดกระบวนการท�าให้ครูได้เห็นภาพของ

ห้องเรียนแบบเดิมๆ ที่ให้นักเรียนท่องจ�า แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับห้องเรียน

อีกแบบที่น�าเอาสถานการณ์จริงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน หรือที่เรียกว่า ‘การ

เรียนรู้จากสภาพจริง’ (Authentic Learning) 

จดุประสงค์ของโมดูล 3 คอืการเอาปัญหาทีพ่บเจอในห้องเรียนมาเป็นตัวต้ัง

และจัดหาเครื่องมือให้ครูได้น�าไปเปลี่ยนแปลง เช่น ฝึกให้เด็กมีส่วนร่วม เกิดการ

ลงมือท�า เกดิประสบการณ์ เกดิการตกผลึกมากข้ึน เช่น พาเด็กไปลงพ้ืนทีใ่นตลาด 

ไปดูพืชผักผลไม้ ไปดูแม่ค้าว่าเขาขายของอย่างไร แล้วเชื่อมโยงสภาพจริงนั้นให้

เข้ากบับทเรียน จากน้ันกก็ลับมาตกผลึกว่าครูจะเอาความรู้ใหม่ไปใช้ในห้องเรียน

อย่างไร

“การเข้ามาท�าก่อการครู มันตอบโจทย์ส่ิงทีเ่ป็นเป้าหมายในการศกึษาของผม

“ก่อการครูท�าให้คนกลับมาเช่ือมโยงมิติความเป็นมนุษย์ในตัวเองและคนอืน่ 

พอได้เห็นกระแสความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ผมรู้สึกช่ืนใจ เราไม่ได้เคลมว่ามัน

เป็นผลงานของเรา แต่เรารู้สึกว่าได้เป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้ครูไม่กระวนกระวาย

ร้อนใจไปมากกว่าน้ี เราแก้ปัญหาเท่าที่ท�าได้ มันย่ิงกว่าการเป็นครูแนะแนวใน

โรงเรียนเหมือนที่เคยพูดถึงอีก”

จิตตปัญญาศึกษา
อาจเป็นเครื่องมือให้ครูได้ 

แต่มันท�ได้เพียงแค่
พาครูไปส�รวจ

ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง  
ส�รวจว่าตัวเอง
มีมุมมองอย่างไร 

ต่อเรื่องนั้นๆ และช่วยครู 
แก้ไขไปตามโจทย์ 

และภาวะที่เกิดมากกว่า
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ก่อการครูท�าให้รู้สึกดี แต่ที่เพ่ิมพลังมากย่ิงข้ึนคือการได้พบปะกับครูบา

อาจารย์และกระบวนกรคนอื่นๆ ที่มีความฝันใฝ่ใกล้เคียงกัน

“เวลาเจอกนัรู้สึกว่ามันได้พลัง เราได้กลับมาทบทวนตัวเอง เห็นความคมชัด

ของเส้นทางชีวิตการท�างานด้านการศึกษามากขึ้น ยิ่งเห็นทีมแบบนี้ มีครูแกนน�า

หรือมีเครือข่ายแบบนี้ ผมรู้สึกตายตาหลับ”

ส้ินประโยคน้ัน เสียงหัวเราะกต็ามมา และพ้นจากรอยย้ิม เขาชวนต้ังค�าถาม

ว่า การอยู่ท่ามกลางปัญหามากมายในปัจจุบัน จะท�าอย่างไรให้การศึกษาช่วยให้

คนเข้าใจตัวเอง เข้าใจความหลากหลายในความเป็นคนของผู้อื่นมากขึ้น

“หน้าที่ของการศึกษาควรท�าให้คนกลับมาเข้าใจชีวิต กลับมาเข้าใจตัวเอง 

เข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจเรา ได้ส�ารวจความคิดของตัวเอง มันน่าจะช่วยให้เรา

สร้างสรรค์อะไรดีๆ ข้ึนได้ โดยเฉพาะมิติด้านจิตใจ ถ้าเราเติมต้นทุนด้านจิตใจ 

ท�าให้คนมีมุมมองที่ดีต่อชีวิต ต่อเพ่ือนมนุษย์ ต่อตัวเอง ต่อความสุขมากข้ึน 

แบ่งปันกันมากข้ึน เบียดเบียนกันน้อยลง เข้าใจชีวิตและความสัมพันธ์ของมัน 

ผมว่าน่าจะท�าให้โลกน่าอยู่ขึ้น”

ท้ายที่สุดเมื่อเราถามว่า การเป็นครูให้เด็กกับการเป็นครูให้ครู แตกต่างกัน

ไหม เขาซึ่งเป็นคู่สนทนากับเราตั้งแต่ต้นยืนยันว่า ‘ต่าง’

“การเป็นครูให้ครูต้องใช้ประสบการณ์ ต้องใช้ทกัษะหรือเคร่ืองมือทีซ่บัซ้อน

กว่า และน่ันเป็นส่ิงที่โครงการก่อการครูมองเห็น และพยายามหาเคร่ืองมือที่

หลากหลายติดตั้งให้ครู”

เรามักจะคิดว่าครูมีหน้าที่แค่สอนเด็ก แต่ความเป็นจริงครูเป็นอาชีพที่ต้อง

เผชิญหน้าท�างานร่วมกับคนหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 

เพื่อนครู รวมถึงโครงสร้างของระบบการศึกษา

ค�าถามคือแล้วเราจะมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือใดที่ช่วยให้ครูเหล่าน้ีเกิด

ความเข้าใจและคลี่คลายมัน

“จิตตปัญญาศึกษาอาจเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้ แต่ท�าได้เพียงแค่พาครูไป

ส�ารวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ส�ารวจว่าตัวเองมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องนั้นๆ 

และช่วยครูแก้ไขไปตามโจทย์และภาวะที่เกิดมากกว่า”

จิตตปัญญาศึกษาอาจเป็นเคร่ืองมือที่ดูนามธรรมเกินไปส�าหรับการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน แต่ถ้าครูสามารถเข้าใจภาวะภายในของตัวเองได้ 
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ถ้าเปรียบเทียบเด็กคือต้นไม้ 
ไม่ต้องรู้ว่าชื่อต้นอะไร 
แต่เขาควรเติบโต
ไปตามจังหวะของเขา 
ตามแสง ตามสภาพดิน 
ตามแร่ธาตุ ผมว่าการศึกษา
มีหน้าที่ตรงนั้น ที่ท�ให้เกิด
ความงดงามในชีวิต
ตามจังหวะที่พอเหมาะ
และเวลาที่พอดี
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จิรวุฒิอธิบายว่า จะท�าให้ครูกลายเป็นผู้สร้างความเปล่ียนแปลงและพร้อมเรียนรู้

ทุกๆ อย่างไปกับเด็ก

“ถ้าเปรียบเทียบเด็กคือต้นไม้ ไม่ต้องรู้ว่าช่ือต้นอะไร แต่เขาควรเติบโตไป

ตามจังหวะของเขา ตามแสง ตามสภาพดิน ตามแร่ธาตุ ผมว่าการศึกษามีหน้าที่

ตรงนั้น ที่ท�าให้เกิดความงดงามในชีวิตตามจังหวะที่พอเหมาะและเวลาที่พอดี”
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เรื่อง: ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
ภาพ: เฉลิมพล ปัณณานวาสกุล

CEO ผู้สอน Visual Thinking 
และศิลปะในการรอเป็นเพื่อน

‘มะโหนก’ ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์



สำ�หรบั ‘มะโหนก’ ศภุวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ผูก่้อต้ังบรษิทั แบลค็บอ็กซ์ ทมี  
และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ‘ก่อการครู’ ค�ว่า ‘พ่อแม่เป็นครูคนแรก
ของชีวิต’ มีความหมายที่จับต้องได้มากกว่าน้ัน เพราะไม่ใช่เพียง
เลี้ยงดู อบรม สำั่งสำอนให้เติบใหญ่เท่านั้น แต่พ่อของเขาคือครูสำอน
คณิตศาสำตร์ สำ่วนแม่คือครูสำอนภาษาอังกฤษ กระนั้นหากถามว่าใคร
คือคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สำึกนึกคิด เขาตอบว่า น้องชาย

“ไม่รู้ครับ ไม่กล้าบอก อาย มีฟอร์มนิดนึง”

เป็นค�าสารภาพที่ชวนอมย้ิม เพราะถึงวันน้ีน้องชายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองคือ

แรงบันดาลใจให้ผู้เป็นพี่

มันเร่ิมต้นเม่ือคร้ังมะโหนกเรียนอยู่ช้ัน ม.3 ตอนน้ันผลการเรียนของเขา

ถือว่า ‘เก่งมาก’ เกรดเฉลี่ย 3.70 - 4.00 ไม่มากน้อยไปกว่านี้ ตัวเลขดังกล่าวสูง

พอทีจ่ะเป็นหน้าตาของครอบครัวให้ญาติพ่ีน้องช่ืนชม แต่เจ้าตัวกลับส่ายหน้าแล้ว

บอกแค่ว่า “ข้อสอบมันง่าย” 

ผลการเรียนดี แต่เจ้าตัวกไ็ม่สู้ภาคภูมิใจกบัมันนัก เร่ืองน้ีย่ิงชัดเจนในใจเม่ือ

วันหน่ึงเขาพบว่าเกรดเฉล่ียไม่ช่วยอะไรเลย โดยเฉพาะเม่ือต้องเจอโจทย์ทีต้่องใช้

ทักษะที่ไม่ได้มีราคาเป็นคะแนนสอบ

“ตอนนั้นที่บ้านมีงานบวช ญาติเดินเข้ามาบอกว่า เฮ้ย! ไปคุยกับเจ้าอาวาส

หน่อย น้องผมมันรีบไปเลย ส่วนผมก็แบบ คุยกับเจ้าอาวาสยังไงวะ ต้องใช้ภาษา

อะไร หรือตอนแม่ใช้ไปซือ้พวงมาลัยถวายพระ ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าต้องซือ้ยังไง 

ซื้อกี่พวง กระทั่งพวงมาลัยคือดอกอะไร ผมยังไม่รู้เลย แต่น้องจะคล่องกว่ามาก” 

มะโหนกหมายถึงทักษะชีวิตที่พี่ชาย ม.3 แพ้น้องชาย ม.1 หลุดลุ่ย 

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีคือ เขาอยากเก่งในเรื่องอื่นๆ แบบที่น้องชายท�าได้

“เอาจริงๆ ต้องพูดว่า ครูคนที่ 3 คือน้องชายเรา”

ออกจากโลกที่ปลอดภัยเพื่อไปติด F

จากที่เคยปลอดภัยกับโลกใบส่วนตัว เด็กผู้ชายเรียบร้อยชอบอยู่บ้าน อ่าน

หนังสือ วาดการ์ตูน แต่งกลอน ก็ตัดสินใจออกจากเซฟโซนเพ่ือไปผจญโลกกับ

น้องชาย ผู้จับปลากระด่ีได้ทีละหลายกะละมัง ปอกผลไม้คล่องมือ สอบผ่านทุก
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กิจกรรมตั้งแต่ท�าครั้งแรก

“มันคือการออกไปเจอโลก ออกไปรับมือแล้วเรียนรู้ ออกมาใช้มือไม้บ้าง

แทนที่จะใช้หัวอย่างเดียว”

กิจกรรมที่ใช้หัวให้น้อยลง ใช้มือมากข้ึน ค่อยๆ แง้มประตูพาเขาไปสู่โลก

อีกใบที่ไม่คุ้นเคย ณ ลานกว้างแห่งน้ัน เขาพบว่าตัวเองก�าลังกระโดดโลดเต้น 

การเรียนรู้มันควรจะสนุกแบบนี้ตั้งนานแล้ว

“ผมเร่ิมไปท�างานในชุมนุม ได้ท�าค่าย ได้คยุกบัคนอืน่ ได้คดิ ได้ท�าทกุอย่าง

ใหม่หมดเลย”

ผลของการท�ากจิกรรม ท�าให้เม่ือพบทางแยก เขาตัดสินใจด้วยตนเองได้ง่าย

ขึ้นว่าจะไปซ้ายหรือขวา

เมื่อถึงมัธยมปลาย เขาต้องเลอืกระหว่างวทิย์-คณิตห้องคิง กับ วทิย์-คณิต

ห้องทั่วไป มะโหนกเลือกอย่างหลังเพราะทางเลือกแรกหมายถึงชีวิตนับจากนี้คือ

การเรียน เรียน และเรียน เพ่ือรับประกนัว่าจะท�าให้สอบติดแพทยศาสตร์ หรือไม่ก็

วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนทางเลือกอย่างหลังเขาจะได้ท�ากจิกรรม ออกค่าย ได้ทดลอง

ท�างานจริง เจอผู้คนจริง และเจอโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะชีวิตอีกแบบเพื่อแก้ปัญหา
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“เราอยากเป็นคนที่ท�าอะไรเป็น” 

ไม่ต้องบอกกน่็าจะเดาได้ว่ามะโหนกเลือกทางไหน เส้นทางทีเ่ขาเลือกน�ามา

สู่การรวมกลุ่มเพ่ือนพ้องท�ากิจกรรมสารพัด งานเหล่าน้ันค่อยๆ หลอมรวมและ

สร้างตัวตนที่เขาออกแบบเอง

วันแล้ววันเล่า จากห้องเรียนทีเ่ปล่ียนไปในช้ันมัธยมปลาย และน้องชายทีเ่ป็น

แรงบนัดาลใจ ท�าให้มะโหนกเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเลือกคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เขาเลือกคณะน้ีเพราะอยากเป็นครูที่รู้ลึก และเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ 

เพราะห้องเรียนที่เพิ่งพานพบ ไม่ได้ท�าให้ห้องทดลองนั้นสนุกอย่างที่ควรจะเป็น

“เราชอบเห็นคนเติบโต เห็นจากน้องชายนี่แหละ เรามีความสุขกับการเห็น

น้องโต เราชอบที่เห็นน้องเก่งกว่าเรา ชอบที่เห็นน้องเป็นครู ซึ่งตอนนั้นอายุ 17 ปี 

เราไม่รู้หรอกว่าอาชีพอะไรบ้างที่ได้เห็นคนเติบโต ชัดที่สุดตอนน้ันก็คือครู แต่

พ่อแม่ก็ด่านะครับ เป็นครู ทั้งจน เหนื่อย แต่เขาก็ไม่ห้ามหรอก เขาเลี้ยงเราแบบ

ให้เลือกเองอยู่แล้ว

“เรารู้สึกว่าเน้ือหามันชาร์มม่ิง เช่น สมการ หรือ ลูกตุ้ม หรือส่ิงมีชีวิตใน

ชีวะ เราอยากท�าให้เพื่อนหรือเด็ก เห็นด้านนี้ของวิทยาศาสตร์ มันทั้งมีเสน่ห์และ

มีเหตุมีผล ซึง่สมัยน้ันการเรียนครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เรียนไปเพ่ือถ่ายทอด 

คอนเทนต์ แต่ไม่ได้เรียนเร่ืองกระบวนการหรือลงลึกมาก เราเลยไปสาย

วิทยาศาสตร์เลย ส่วนเรื่องครูเดี๋ยวค่อยสอบใบประกาศวิชาชีพทีหลัง”

ความตั้งใจแรก คือเอนทรานซ์เข้าคณะที่เลือกไว้ได้ - เขาท�าได้ส�าเร็จ ส่วน

ความตั้งใจที่ตามมาหลังจากนั้นคือ การทดลองเป็นคนไม่เอาอ่าว

“ผมเป็นคนเรียนดีมาตลอด เรารู้สึกว่าข้อสอบไม่มีปัญหา เป็นคนอ่านหนังสือ

แตก กเ็ลยอยากลองเกเรดูบ้าง ไม่เข้าเรียน ไปท�ากจิกรรม ออกนอกห้องไปประชุม

ตลอด อยากลองไม่เป็นเด็กดีดู อยากลองไม่เป็นมะโหนกของพ่อแม่หรือญาติๆ ที่

อวยกนัมาต้ังแต่เด็ก เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแบบน้ี มันจะให้ผลยังไงวะ 

ก็อธิบายด้วย F หนึ่งตัวครับ (หัวเราะ)”

เขาเอาเหตุผลที่ว่ามาอธิบายกับผู้เป็นแม่ ถ้าพูดอย่างนักวิทยาศาสตร์ เขา

อยากทดสอบสมมุติฐานบางอย่างว่า ถ้าเรา ‘ไม่เอาอ่าว’ แบบนี้ คนรอบตัวจะว่า

อย่างไร 
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“แม่ก็โอเคนะครับ เขาก็เก็ต แต่เขาก็ดุแหละว่า เราวางแผนได้นี่ หรือถ้ายู

อยากรู้ผลจริงๆ ยูมาคุยกับแม่ก็ได้ว่าแม่คิดยังไง ยูไม่ต้องท�าขนาดนี้ก็ได้ ซึ่งเอา

จริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจจะติด F แค่ตั้งใจโดดเรียน ไม่ได้คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้ แต่เขา 

(แม่) ท�าให้เรารู้ว่า ถ้าเรามีเหตุผล เขาก็ยอมรับได้”

ทุกคนเป็นครูให้กันและกันได้ 

เป็นการเลือกคณะไม่ผิด ทกุเน้ือหาวิชาโยงกบักระบวนการคดิ ขณะทีเ่จ้าตัว

เรียนโดยเน้นการลงมือท�าน�าหน้า ส่วนเน้ือหาค่อยว่ากัน จากเด็กที่ผลการเรียน 

เป็นเลิศในช้ันมัธยม เขาผ่านชีวิตมหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉล่ีย 2.5 ซึ่งน่ันก็ 

น่าพอใจแล้วส�าหรับเขา

“คนเรียนวิทยาศาสตร์มีอยู่สองอย่าง คือ สายเก่งกับสายชอบ ผมน่ีอย่าง

หลัง ชอบแล้วตีคอนเทนต์ให้แตก แต่เน้ือหาเรารับมือไม่ค่อยไหว เลือกลงวิชา

แนวประยุกต์หมดเลย ชอบเรียนนะครับแต่เข้าเรียนหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึง แค่ได้

เรียนวิทย์ก็ฟินแล้ว

“เวลาไปท�างานโครงการ ถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์ มันจะเป็นการจัดการ

แบบที่มขีั้นตอนชัดเจน จัดการกับปัจจัยแบบนัน้แบบนี้อย่างไรบ้าง ส�าหรบัผมมนั

คือวิทย์เหมือนกัน เพียงแค่ไม่ได้อยู่ในหลักฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เราจึงให้ความส�าคัญ

กับห้องเรียนน้อย” 

ในห้องเรียนอาจห่างบ้าง แต่นอกห้องเรียนมะโหนกยังใกล้ชิดและเหนียวแน่น 

เขากบัเพ่ือนซึง่รวมกลุ่มกนัต้ังแต่มัธยมปลายในช่ือ ‘แบล็คบอ็กซ์’ ยังคงขวนขวาย

องค์ความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการท�าค่ายเด็กอยู่เสมอ

กระทั่งเรียนจบปริญญาตรี แบล็คบ็อกซ์และเพื่อนพ้องก็ยังอยู่ เพียงแต่มัน

เริ่มโตตามวัยและจริงจังมากขึ้น 

ทีสุ่ดแล้ว ‘แบล็คบอ็กซ์’ จงึเปล่ียนสถานะจากช่ือกลุ่ม กลายเป็นช่ือบริษทั ที่

เริ่มรับงานออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก

“สมัยนั้น เอ็นจีโอไปท�างานกับชุมชนเยอะ แต่กับเด็กและเยาวชนไม่ค่อยมี 

แต่เราท�า ธงของเราคอืให้เด็กเรียนรู้จากกจิกรรม ผ่านโครงการ มีการโค้ชช่ิง เป็น
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พี่เลี้ยง ถอดบทเรียน ท�าเทศกาลเผยแพร่ผลงาน ท�าทุกอย่าง”

ช่วงเวลานั้น มะโหนกมีโอกาสได้เจอกับคนเป็นครูมากหน้าหลายตา บ้างน�า

ไปสู่การแลกเปล่ียนทางความคดิ บ้างกน็�าไปสู่การปะทะคารม บางคร้ังเขารู้สึกว่า 

ครู (แม่ง) เหนื่อยฉิบหาย

“เหน่ือยกับอะไรไม่เป็นเร่ือง เลยท�าให้เราได้มาต้ังหลักว่า มึงจะเป็นครู

จริงเหรอ มึงอยากเป็นครูแต่มึงอยู่และท�าอย่างเขาได้เหรอ เราท�าไม่ได้ว่ะ เราพูด

เมื่อใดก็ตามที่เกิดการสำื่อสำาร 
ต้องผ่านการคิด 
เวลาเราวาดรูปประกอบความคิด 
เราจะใช้ 3 อย่างด้วยกัน 
คือ 1.มือ 2.ความคิด 3.สำายตา 
จะวนลูปอยู่อย่างนี้ คิดปุ๊บวาดรูป 
รูปที่เรามอง
จะกลับไปเฟรมวิธีคิดอย่างหนึ่ง
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ด้วยความนับถือครูทุกคนเลยนะที่มีความฝันแล้วไปสังกัดตรงนั้น” 

ประกอบกับช่วงแรก ผลประกอบการ แบล็คบ็อกซ์ ไปได้ดี ในระดับที่อยู่ได้ 

มีคนเห็นผลงาน และการงานเช่นน้ีกเ็ป็นครูอกีรูปแบบหน่ึง คอืครูทีใ่ห้ประสบการณ์

และทักษะกับเด็กๆ ผ่านค่ายต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและจัดการ

โปรเจ็คต์ร่วมกัน

สมาชิกยุคก่อต้ังของแบล็คบ็อกซ์มีหลากหลายสาขา ทั้งนิติศาสตร์ 

วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ รวมแล้วประมาณ 10 คน ที่อยากท�าให้เด็ก

เห็นว่าโลกนี้คือห้องเรียน และเรามีวิธีเรียนรู้จากมัน 

“ไม่ได้ปฏิเสธห้องเรียน ถ้าเป็นสมัยน้ีมันเรียน live long learning คอืเรียนได้

ทั้งชีวิตแหละ แต่จะมองยังไงว่ามันคือห้องเรียน เราอยากถ่ายทอดแต่เราไม่ถนัด

เขียนหนังสือ เราชอบท�าเวิร์คช็อปมากกว่า ชวนเด็กๆ ให้มีวิธีคิดวิธีมองแบบใหม่

เพ่ือมองโจทย์ มองโลก มองผู้คน มองโรงเรียนตัวเอง แล้วก็ท�าอะไรบางอย่าง

เพื่อเรียนรู้” 

คุณค่าทางใจไปได้ดี แต่ราคาทางการเงินเร่ิมไม่ไหว แบล็คบ็อกซ์ซึ่งขับ

เคล่ือนด้วยหัวใจพบปัญหาเม่ือต้องล้วงกระเป๋า สมาชิกที่ร่วมหัวจมท้ายกันมา

ต้ังแต่ขาส้ันคอซองเหลือเพียง 3 คน บางคร้ังมะโหนกคดิว่าตัวเองอาจไปได้ดีหาก

ถอยออกจากที่นี่เพื่อไปสู่ที่อื่น แต่วินาทีของความคิดไม่อาจต้านทานโมงยามของ

ความเชื่อ

“ด้วยทักษะที่เราท�างานมาเข้มข้นแบบน้ี ถ้าเราไปเข้าองค์กรใหญ่โตหรือ

บริษัทข้ามชาติ มันก็น่าจะได้เงินพอสมควร แต่เขาก็ต้องมี agenda ของเขา เหลือ

เรากับเพ่ือนอีกสอง มันเป็นยุค Theory of Change จริงๆ สถานการณ์การเงิน

มันเคี่ยวให้เราต้องชัดเจนในบางอย่างเพ่ือจะอยู่รอดได้ และถามตัวเองว่าเราเช่ือ

เรื่องอะไร”

ทุกคนเป็นครูให้กันและกันได้ คือ ความเชื่อร่วมกันของสามคนในวันนั้น

เรื่องจึงมาลงตัวที่การออกแบบเวิร์คช็อปให้ทุกคนเป็นครู 

“ถ้าเราติดอาวธุหรือเปิดมุมมองให้เขาเหน็จริงๆ ว่าทุกคนมีของ มีวธิีเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน มีวิธีที่เราจะสอนเขา มีวิธีที่เขาจะสอนเรา ชีวิตก็น่าจะดี ถ้าพูด

ภาษาธุรกิจ ฐานลูกค้าเราคือ HR (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล) และสิ่งที่เราท�า

คือ Visual Thinking”
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Visual Thinking  
เริ่มจากกระดาษและปากกา

Visual Thinking คอืส่ิงทีม่ะโหนกและเพ่ือนใช้เป็นเคร่ืองมือในการท�างานค่าย

มาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย เพียงแต่ตอนนั้นค�านี้ยังไม่แพร่หลายนัก 

“เรายังไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไร แต่เรารู้สึกว่ามันง่ายดี ท�าให้คนท�างาน

คุยกันง่าย ท�าให้เราเห็นของในตัวเองและเห็นของในตัวผู้อื่นชัดขึ้น สื่อสารกันได้

ง่ายขึ้น ลงทุนและใช้เวลาน้อยมาก แค่กระดาษกับปากกาเท่านั้น”

นิยามของ Visual Thinking คือ การใช้ภาพและค�าประกอบเพื่อช่วยคิดและ

สื่อสาร

“เม่ือใดก็ตามที่เกิดการส่ือสาร ต้องผ่านการคิด เวลาเราวาดรูปประกอบ

ความคิด เราจะใช้ 3 อย่างด้วยกัน คือ 1.มือ 2.ความคิด 3.สายตา จะวนลูปอยู่

อย่างนี้ คิดปุ๊บวาดรูป รูปที่เรามองจะกลับไปเฟรมวิธีคิดอย่างหนึ่ง” 

มะโหนกอธิบายต่อว่า การวาดรูปจะท�าให้ความคิดชัดเจนข้ึน ให้เห็นมุม

ใหม่มากขึ้น 

“ตอนน้ันอายุ 18 ผมกับเพ่ือน 10 คน เคยประชุมงานเร่ืองออกแบบค่าย

กับเพ่ือนที่สวนเบญจสิริ ประชุมกันเดือนสองเดือนไม่เสร็จซักที เพ่ือนคนหน่ึง

ชวนพ่ีต๊ะมาร่วมประชุมด้วย เขาก็มาน่ังฟังประชุมที่ไม่ค่อยได้อะไร สักพักเขาก็

กลับมาพร้อมกระดาษปรูฟและสีชอล์กหนึ่งกล่อง เขาบอกว่า เฮ้ย! พวกแกคุยกัน

เหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าวาดรูปด้วย ใครก็ได้ที่ชอบวาด วาดไป”

หลักส�าคัญที่พี่ต๊ะโยนให้คือ ไม่ต้องซีเรียสเรื่องวาด ปรากฏว่า 45 นาทีหลัง

จากนั้น…

“เฮ้ยเวิร์ค! มันได้งานว่ะ ไอ้สองเดือนทีท่ะเลาะกนัชิบหายวายป่วงไม่ได้อะไร

เลย วันนั้นผมขอกระดาษแผ่นนั้นกลับบ้านไป กระดาษแผ่นนั้นไม่ได้วาดรูปสวย 

ไม่สามารถเอามาเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ แต่มันช่วยเราทั้ง 10 คน”

โดยหลักการ พอเราวาดรูปลงไป ก็จะส่งผลถึงวิธีคิด พออีกคนหนึ่งคิดต่อก็

หยิบปากกามาเล่นต่อกับรูปรูปนั้น

“เสียงพูดมันแค่ verbal (การออกเสียง) อย่างเดียว แต่ถ้าเราวาดด้วย ก็จะ

เป็น verbal + visual สมองเราท�างาน 2 ข้างพร้อมกันอยู่แล้ว เราท�างานแบบรับ

128 ก่อก่อนกาล ก่อการครู



ภาษาขณะเดียวกนักท็�างานแบบเห็นภาพด้วย พอสองอย่างบวกกนั มันช่วยได้เยอะ 

เพราะเราเชื่อมโยงกันทั้งเสียงและภาพ”

Visual Thinking ถึงกลายมาเป็นถนนสายส�าคัญที่แบล็คบ็อกซ์เชื่อ และเดิน

มาตามทางนี้อย่างแน่วแน่จนถึงปัจจุบัน กระทั่งน�ามาใช้กับก่อการครู

ครูของก่อการครู  
ที่คอยตบไหล่และนั่งรอเป็นเพื่อน

พฤหัส พหลกุลบุตร หรือ ก๋วย มะขามป้อม เป็นผู้ชักชวนมะโหนกเข้าร่วม

ก่อการ คนที่มีทักษะแตกต่างมาแบ่งปันความฝัน และเรียนรู้ร่วมกันที่นี่

“เราทกุคนต่างเป็นผู้ให้การศกึษาซึง่กนัและกนั พอพ่ีก๋วยชวนไปท�าให้ได้เจอ

กับอาจารย์อ้อ (รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าล)ี ผมเหน็ว่าก่อการครูเป็นอีกที่ทางหนึง่ที่

ส�าคญั ดูเผินๆ มันอาจต่อต้านครู แต่ถ้ามองให้ลึกกว่าค�า เราเช่ือว่าทกุคนคอืมนุษย์ 

ครูก็เป็นมนุษย์ เด็กก็เป็นมนุษย์”

เท่าทีท่�างานกบัครู เห็นครูเจบ็ปวดมากเ็ยอะ หลายคนชนก�าแพง และไม่เห็น

ทางไปต่อจริงๆ พอกลุ่มก้อนของครูที่คิดแบบน้ีมาเจอกัน ก่อการครูจึงมีครูที่ช่ือ

มะโหนก ท�าหน้าที่สอนวิชา Visual Thinking

“ต้องท�างานกับ mindset เป็นหลัก ผ่านเครื่องมือ Visual Thinking ให้ครู 

แล้วพอจบไปกม็าน่ังขย้ีกนัว่าตกลงคณุครูทีเ่อา Visual Thinking ไปใช้ มันเปล่ียน

การเรียนรู้ของเด็กไหม”

ซีอีโอมะโหนกรับผิดชอบในโมดูล 3 คือ คอยถอดบทเรียนของครูแล้ว

อพัเกรดบทเรียนของรุ่นให้เป็นเวิร์คช็อปใหม่ๆ ทีจ่ะต้องไปขยายต่อเป็นห้องเรียน

ต่างๆ เช่น บอร์ดเกม ห้องเรียนก่อการรัก ก่อการครูสีรุ้ง

“เรากจ็ะมีชุดวิธคีดิทีจ่ะไปท�า แล้วกมี็ชุดเคร่ืองมือทีจ่ะช่วย frame ความคดิ 

ช่วยเขาเพ่ือให้เขาแปลงประสบการณ์ทีถ่กูเขย่า mindset มาแล้ว ไปท�าจริงมาแล้ว 

ให้กลายเป็นบทเรียนใหม่ๆ แล้วน�าไปแชร์ต่อ” 

ครูหลายคนเอาเคร่ืองมือจากครูมะโหนกกลับไปใช้ด้วยหัวใจที่พองโต แต่

พอกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆ ภาระเดิมๆ และไม่มีเพื่อนช่วยคิด จากความ
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พองโตในช่วงแรกก็เริ่มฝ่อแฟบ นอกจากการตามติดฟีดแบ็คแล้ว อีกหน้าที่หนึ่ง

ของมะโหนกจึงต้องลูบหลังแล้วตบไหล่

“จริงๆ ไม่ต้องไปช่วยเขาคดิมากหรอก ไปตบไหล่เขา ใครอยากปรึกษาหรือ

ให้ช่วยก่อการก็ทักมา แต่หลายครั้งผมก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากรอเป็นเพื่อนเขา” 

รอเป็นเพ่ือน หมายความว่า ด้วยระบบหรือข้อจ�ากัดอะไรก็แล้วแต่ หาก

บางอย่างยังท�าไม่ได้ ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าตอนนี้

“เป็นเพ่ือนหมายความว่าอยู่ด้วย ไม่ใช่ทุกวันนะ แต่หันมาเม่ือไหร่ก็เจอ 

ทักมาสิ เราตอบทันที ส่ิงที่ผมท�าได้ดีที่สุดคือ การรอเป็นเพ่ือน ท�าให้เขาม่ันใจ

ว่ามึงไม่ต้องรีบ มึงไม่ต้องไฟแรง ไฟแรงก็ท�าไป ดีแล้ว แต่ถ้าท�าแล้วเฟล ไม่ได้

หมายความว่าสงครามจบ มันคอืสงครามอนัยาวนาน แต่ไม่ใช่สงครามทีพ่่ายแพ้”

ส�าหรับมะโหนก ศลิปะของการรอเป็นเพ่ือนคอืการพยายามอ่านสถานการณ์

ตลอดเวลาว่าครูที่จะไปสร้างการเปล่ียนแปลง เขาต้องการอะไรจากเราบ้างและ

เมื่อไหร่

เราไม่ได้ต้องการให้ครู
รู้อะไรมากมาย 
แค่ครูเปลี่ยนตัวเอง 
ห้องเรียนของคุณ
ก็เปลี่ยนแล้ว 
อนันีค้อืการขบัเคลือ่น
ที่ยิ่งใหญ่ที่สำุด 
เป็นพื้นฐานที่สำุด
ของก่อการครู
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“ถ้าเขากลับไปที่สภาพแวดล้อมของเขาแล้วไปเจอตอต่างๆ แล้วมอด จะ

จัดการอย่างไร” 

ค�าตอบของเร่ืองน้ีมะโหนกบอกว่าต้องกลับไปที่คอนเซ็ปต์พ้ืนฐานของ

ก่อการครู 

“เราไม่ได้ต้องการให้ครูรู้อะไรมากมาย แค่ครูเปล่ียนตัวเอง ห้องเรียน

ของคุณก็เปล่ียนแล้ว อันน้ีคือการขับเคล่ือนที่ย่ิงใหญ่ที่สุด เป็นพ้ืนฐานที่สุดของ

ก่อการครู” 

การกลับมารักและเห็นใจตัวเอง ไม่ได้เกิดข้ึนกับกลุ่มครูที่เข้าร่วมโครงการ 

แต่เกิดข้ึนกับครูของครูด้วย ช่วงเวลาที่ผ่านมามะโหนกพบว่า เขาใช้ชีวิตและ

ท�างานอย่างอาทรตัวเองมากขึ้น

“แต่ก่อนท�างานแบบเป็นเอกเทศ ท�างานแบบเป็นพิษ คือท�า ท�า ท�า เอาจริง 

เอาจริง เอาจริง จนเบียดเบียนตัวเอง กระทั่งเรามาเจอคอเดียวกันแบบก่อการครู 

แล้วเห็นความย่อยยับของเขา เห็นความสุขของเขา มันเหมือนเห็นตัวเอง เออ น่ีมัน

กูนี่หว่า คนที่ท�าให้ผมเป็นแบบนี้เลยคือ ‘ครูสอญอ’ สัญญา มัครินทร์ เขาเดินสาย

หนักมาก ผมถามไปว่า ‘เหนื่อยไหมเนี่ยมึง’ มันตอบยิ้มๆ ‘เฮ้ยพี่ เหนื่อยว่ะ แต่

ผมว่ามันอยู่ในช่วงทีเ่ราเหน่ือยแล้วคุม้ว่ะ’ ย้ิมๆ เลยนะ ผมเลยคดิว่าเออจริงๆ แล้ว

เราควรจะให้ความอาทรตัวเองแบบนี้บ้าง”

ไม่ใช่แค่ครูสอญอคนเดียว แต่มะโหนกเจอครูแบบน้ีอีกหลายต่อหลายคน

ที่สู้ไปสุขไป เดือดร้อนบ้างบางครั้งคราว แต่ก็ยังเดินหน้าแบบหัวหมู่ทะลวงฟัน

“มันก็เลยสะท้อนตัวเอง ถ้าเราอยากเคล่ือนไปกับขบวนน้ี มันก็ต้อง

เปล่ียนแปลงตัวเองด้วยนะโหนก กลับมาอาทรตัวเองให้มากข้ึน วางมาตรฐาน

ตัวเองให้ค่อยๆ ไป ชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง ก็ท�าได้แค่นี้แหละ จะเอาอะไรมากมาย ก็

ท�าไปเทา่ที่ท�าได้ อันนีส้�าคญัสดุเลยนะ บอกตวัเองว่า ไม่ได้ว่ะ มงึตายแน่ถ้ามงึท�า

แบบนี้ ถ้าเราตายแล้วเราจะช่วยเขายังไงวะ”
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เรื่องและภาพ: โกวิท โพธิสาร

โรคเรื้อรังทางการศึกษา  
รักษาจากล่างขึ้นบน

‘หมอพนม’ พนม เกตุมาน



ไม่มากก็น้อย เรามักได้ยินคนยุค Baby Boomer ยกตัวอย่าง
ด้วยความพึงพอใจว่าระบบการศึกษาของคนเมื่อสัก 50 ปีก่อนไม่ได้
แย่ ทั้งการท่องจ�อย่างขันแข็ง ครูเจ้าระเบียบ ไม้เรียวสร้างชาติ ล้วน
ท�ให้พวกเขาได้ดิบได้ดีกระทั่งถึงวันนี้

จะผิดถูกก็คงข้ึนอยู่กับทัศนะและผลลัพธ์ส่วนบุคคล แต่ส�ำหรับ ‘หมอ

พนม’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ 

คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ค�ำตอบขณะที่เรำชวนนั่งไทม์แมชชีนกลับไป

สมัยเด็กชำยพนม เรียนอยู่ช้ันประถมศกึษำ ตัวเขำในวันน้ีพบว่ำห้องเรียนในวันน้ัน

ไม่ได้เข้ำท่ำสักเท่ำใดเลย

ห้องเรียนคือวิมานของเด็กหัวดี

“สนุกบ้ำง ไม่สนุกบ้ำง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนุก เรียนด้วยควำมรู้สึกว่ำเรำ

ถูกจ�ำกัด ทักษะที่ใช้มำกๆ คือกำรท่องจ�ำ เผอิญหัวดีก็เลยจ�ำได้เยอะ แต่ก็สังเกต

เพื่อนๆ ที่เขำจ�ำไม่ค่อยดีนะ เขำไม่ค่อยมีควำมสุขในกำรเรียนเท่ำไร มันก็จะเกิด

ควำมแตกต่ำงกันมำกเหมือนกัน คือระบบน้ีมันอยู่รอดได้ส�ำหรับคนหัวดี ใครจ�ำ

ได้เยอะ กเ็อำไปใช้เยอะ ทีสุ่ดกจ็ะเกดิควำมแตกแยกมำกข้ึน เพรำะควำมแตกต่ำง

ของควำมรู้

“จ�ำเพื่อสอบ จ�ำเพ่ือที่จะเอำไปใช้ในกำรแข่งขัน จ�ำโดยเรำไม่ได้เห็นคุณค่ำ

ของกำรเรียนรู้เท่ำไรว่ำเรำเอำไปใช้อะไร เรำกเ็รียนรู้แบบแปลกแยก ตัวใครตัวมัน 

จะมีที่ปฏิสัมพันธ์กันบ้ำงถ้ำเรำช่วยเหลือคนอื่น แต่ถ้ำเด็กไม่มีควำมรู้สึกที่เข้ำใจ 

เห็นอกเห็นใจคนอื่น ก็ยิ่งแตกแยกกันมำกขึ้น แล้วคนเก่งก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ”

เด็กเก่งจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเด็กไม่เก่งหมอพนมไม่ได้อธิบำยเพิ่ม กระนั้น

เรำก็พอเข้ำใจได้ว่ำ ควำมเหล่ือมล�้ำทำงควำมรู้จะถูกรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

ฉีกห่ำงถ่ำงกว้ำงกันเพียงใด

เด็กไม่สนุก ครูก็ใช่ว่ำจะดื่มกินควำมสุขเป็นอำหำร

“ผมว่ำครูเครียดนะ เพรำะว่ำก็คงมีภำระเยอะ คือสอนแล้วก็…ผมคิดว่ำ 

ควำมส�ำเร็จของกำรสอนมันเห็นไม่ชัดเจน เพรำะว่ำเร่ืองของกำรจ�ำ ก็จะมีเด็ก

จ�ำนวนหน่ึงทีไ่ด้ดี พวกเด็กเรียนเก่ง ซึง่กท็�ำให้ครูพอใจเท่ำน้ันเอง แต่ว่ำส่วนใหญ่
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ไม่ได้เก่งอย่ำงน้ัน มันไม่ได้เกดิอะไรทีท่�ำให้ครูเกดิควำมสุขกบักำรเรียนรู้ของเด็ก

ด้ำนอื่น”

เวลำชวนคนรุ่นรำวครำวเดียวกันกับหมอพนมกลับไปเย่ียมวัยเยำว์ ล้ินชัก 

ของควำมทรงจ�ำจะถูกเปิดออกมำแล้วพบว่ำไม้เรียวของครูคนน้ัน มักจะเป็น

ร่องรอยแรกๆ ที่ถูกค้นพบ ซึ่งไม่ว่ำจะชอบหรือชังก็ตำม หลำยคนพบว่ำกำลเวลำ

ไม่ได้ช่วยให้ร่องรอยนั้นหำยไปแต่อย่ำงใด

“มันดีส�ำหรับบำงคน แต่ว่ำมีผลแทรกซ้อนส�ำหรับบำงคนเหมือนกัน คือผม

คดิว่ำ กำรใช้วิธกีำรลงโทษ ส�ำหรับครูบำงคนในสมัยก่อน กไ็ด้ผลมำกกว่ำในสมัยน้ี 

ถ้ำเป็นตอนน้ีกำรลงโทษอำจจะย่ิงมีผลแทรกซ้อนเยอะกไ็ด้ แต่สมัยก่อนเด็กบำงคน

กไ็ม่ได้ถอืสำครูทีดุ่ เพรำะว่ำถอืเป็นเร่ืองปกติทีค่รูจะท�ำแบบน้ี แม้ครูจะดุ แต่ว่ำครู

กยั็งดูแลเอำใจใส่รักนักเรียน กเ็ลยไม่ได้ท�ำให้รู้สึกว่ำแย่กบักำรถกูตี แต่ว่ำเจบ็แล้ว

ก็เปลี่ยนพฤติกรรม เขำก็รู้สึกว่ำเรำได้ดีเหมือนกัน 

“แต่ผมคดิว่ำมันกปั็ญหำกบัเด็กบำงคนเหมือนกนั ทีอ่ำจจะท�ำให้เขำไม่เข้ำใจ 

ถ้ำเขำมีปัญหำภำยในอยู่แล้ว เด็กพวกน้ันอำจจะมีควำมรู้สึกด้ำนลบกับครู กลัว 

หลบเล่ียง อะไรอย่ำงน้ีนะ ซึ่งก็อำจท�ำให้เสียควำมสัมพันธ์ ไม่ว่ำจะเป็นยุคไหน 

เรำกมี็วิธกีำรทีจ่ะปรับพฤติกรรมเด็กได้โดยไม่ต้องใช้กำรตี ไม่ต้องลงโทษ วิธกีำร
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ลงโทษมีหลำกหลำยแบบที่จะท�ำให้ไม่เสียควำมรู้สึก

“ทีน้ีถ้ำไปเน้นเร่ืองควำมรู้สึก กำรรับรู้หรือควำมคิดของเด็กที่โดนลงโทษ

จะคิดเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน เพรำะฉะนั้นถ้ำยังใช้วิธีนี้อยู่ ก็อำจมีผลเสี่ยงสูงขึ้น”

น่ีคือกำรมองอดีตจำกมุมของปัจจุบัน กล่ำวให้ถึงที่สุด มุมมองเช่นบรรทัด

ข้ำงต้นล้วนเกดิจำกกำรสะสมควำมรู้ ผ่ำนกำรทดลอง และศกึษำผู้คน ในช่วงเวลำ

เติบใหญ่ไปแล้วทัง้น้ัน นำยแพทย์พนม เกตุมำน ในวันทีมี่ค�ำน�ำหน้ำว่ำเด็กชำย ไม่

ได้เข้ำใจมำกนักว่ำระบบกำรศึกษำของประเทศนี้มีข้อช�ำรุด

สังคมที่สร้างเด็กป่วย

หลังเรียนจบ หมอพนมท�ำงำนในคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล เป็น

ครูของนักศึกษำแพทย์ควบคู่ไปกับเป็นหมอให้กับคนไข้จิตเวช ซึ่งแม้จะแตกต่ำง

กันอยู่บ้ำง แต่โดยรวมแล้ววิธีกำรท�ำงำนไม่ได้มีกระบวนกำรหนีห่ำงกันมำกนัก

“กำรออกแบบกำรเรียนรู้ก็ประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับเด็กนักเรียน กับคนไข้ กับ

คนปกติ ตอนหลังไปสอนครูด้วย ก็เอำกระบวนกำรเรียนกำรสอนไปสอนกับครู

ได้ ในเรื่องของกำรออกแบบกำรเรียนรู้ ใช้อันเดียวกัน คือมีแกนอันนึง แล้วปรับ

ระบบนี้มันอยู่รอดได้
ส�หรับคนหัวดี 
ใครจ�ได้เยอะ ก็เอาไปใช้เยอะ 
ที่สุดก็จะเกิดความแตกแยก
มากขึ้น เพราะความแตกต่าง
ของความรู้
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ให้เข้ำกับควำมลึกของคนไข้ หรือคนที่เรำสอน คือถ้ำเป็นคนไข้เรำก็จะต้องมี

เทคนิคพิเศษนิดนึง ซึง่อนัน้ี ถ้ำเป็นครูธรรมดำเขำกค็งสอนไม่ได้ เรำเป็นจติแพทย์

ก็สอนได้ เพรำะเรำรู้ว่ำ เขำมีควำมเจ็บป่วย มีอำกำรยังไง

“ในผู้ป่วยจิตเวช เรำปรับพฤติกรรมโดยใช้สองวิธีกำร วิธีกำรหน่ึงก็คือ

เป็นรำยบุคคล คุยกัน เหมือนสอน แต่ว่ำก็จะมีเทคนิคหลำกหลำยแบบ ใช้หลัก

พฤติกรรมบ�ำบัด หลักจิตวิทยำไปช่วยเขำ แล้วก็มีแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มเล็กบ้ำง

ใหญ่บ้ำง ในกลุ่มคนไข้ก็ใช้กระบวนกำรกลุ่ม (group process) ในกำรท�ำให้เกิด

กระบวนกำรเรียนรู้ คือเรำออกแบบกิจกรรมแล้วก็ท�ำให้เขำเปลี่ยนพฤติกรรม

“ยกตัวอย่ำงเช่น หลังเหตุกำรณ์สึนำมิเมื่อ 2547 ที่อ�ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัด

พังงำ มีเด็กจ�ำนวนหน่ึงทีมี่ภำวะเครียดหลังภัยพิบติั แล้วกมี็อำกำรหวำดกลัว กลัว

ทะเล ไม่กล้ำไปทะเล เด็กพวกนี้ ถ้ำไม่รักษำเขำก็จะกลัวไปตลอดชีวิต กำรรักษำ

อนัหน่ึงของเรำ เป้ำหมำยอย่ำงหน่ึงกค็อื ท�ำให้เด็กกลับไปเผชิญชีวิตได้เหมือนเดิม 

ออกทะเลได้ ไปเล่นริมหำดได้ เรำก็เอำเด็กกลุ่มนี้มำท�ำเป็นกลุ่มบ�ำบัด ฝึกให้เขำ

เอำชนะควำมกลัวได้ หลักกำรง่ำยๆ กลัวอะไรก็ให้เขำไปเผชิญกับตรงนั้น ฝึกให้

เขำเข้ำใกล้ทะเล พำไปชำยหำด ถ้ำเขำกลัวกห็ยุด แล้วกผ่็อนคลำยตัวเอง ก�ำหนด

ลมหำยใจ พอหำยกลัวก็ให้ค่อยๆ เขยิบเข้ำไปใกล้ทุกที อันน้ีเป็นเทคนิคหน่ึงที่

ท�ำให้เขำหำยกลัว พอเขำหำยกลัว ควำมเครียดหลังภัยพิบัติจะค่อยๆ หำยไป 

อำกำรอื่นๆ ก็จะดีขึ้นด้วย อันนี้เป็นเทคนิคในกำรบ�ำบัด

“อีกงำนที่เรำท�ำเป็นระยะๆ ก็คือเด็กที่ถูกละเมิด ถูกล่วงเกินทำงเพศ แล้ว

ทำงรำชกำรให้แยกออกมำจำกครอบครัว แล้วมำบ�ำบัดในบ้ำนพักพิง เรำก็ท�ำ

กิจกรรมกลุ่ม เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของเขำ ซึ่งมีควำมวิตกกังวล หวำดกลัว นอน

หลับฝันร้ำย รวมถึงพฤติกรรมไม่เหมำะสมหลำยๆ อย่ำง เช่น ก้ำวร้ำว เกเร เรำ

ก็ใช้ให้มำท�ำกิจกรรมเพื่อท�ำให้เขำผ่อนคลำยตัวเอง ลดอำกำรควำมกลัว มีทักษะ

ในกำรป้องกันตัวเอง ทักษะในกำรปฏิเสธ อำกำรเขำก็ดีขึ้น”

ควำมยำกง่ำยของกำรรักษำอำกำรทำงจิตเวชก็เหมือนกับกำรรักษำโรค

ทั่วไป น่ันคือใช้เวลำมำกน้อยหรือมีวิธีกำรเข้มข้นเพียงใดข้ึนอยู่กับควำมรุนแรง

ของอำกำร แต่ที่ส�ำคัญคือกำรรับฟังอำกำรเหล่ำน้ีบ่อยๆ หำกทักษะของหมอไม่

มำกพอ ก็อำจสุ่มเสี่ยงที่จะรับควำมเศร้ำมือสองจำกคนไข้ได้

“จิตแพทย์เขำจะมีกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของจิตใจ แล้วก็รู้ตัว รู้
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ควำมพอดีของเรำ ว่ำเรำสำมำรถที่จะรับได้แค่ไหน มีเทคนิคของกำรผ่อนคลำย

ยังไง ไม่อินไปกับเรื่องของคนไข้ ไม่เครียดมำก รู้จักพอเหมำะ ร่ำงกำยแข็งแรง 

มีกำรประเมินตัวเอง อันน้ีมันอยู่ในส่วนหน่ึงของกำรฝึก เพ่ือท�ำให้เรำสำมำรถ

รับฟังคนไข้ได้ เพ่ือดูแลคนไข้ต่อไปได้ หรือถ้ำเรำเร่ิมเครียด เรำรู้ตัวแล้วเรำก็

รักษำตัวเองได้

“เทคนิคอันหน่ึงคือ เวลำจิตแพทย์ฟังเร่ืองของคนไข้ เรำจะฟังด้วยกำรไม่

เอำอำรมณ์ของเรำเข้ำไป react กับมนัโดยตรง แบบนัน้มนักจ็ะเครียดมำกใช่ไหม 

เหมือนเรำเข้ำไปอยู่ในเหตุกำรณ์ แต่เรำจะฟังแบบเข้ำใจเขำมำกกว่ำ เหมือนเรำ

เข้ำไปสมมุติอยู่ในตัวเขำ ถ้ำเรำเป็นเขำ เขำก็จะคิดอย่ำงน้ัน ทีน้ีถ้ำเรำฟังอย่ำง

เข้ำใจเรำก็จะเกิดควำมรู้สึกว่ำมันไม่ได้เกิดอำรมณ์ด้วยตัวเอง แต่เกิดควำมรู้สึก

อยำกรู้อยำกเห็นเร่ืองของเขำ เพ่ือที่จะช่วยเหลือเขำได้มำกข้ึน แต่ตรงน้ีเรำต้อง

มีสติดีๆ ต้องคอยดูตัวเองว่ำเรำอนิกบัมันมำกไปไหม ตรวจสอบตัวเองอยู่เร่ือยๆ”

กำรขลุกอยู่หน้ำงำนเช่นนี้ปีแล้วปีเล่ำ ท�ำให้หมอพนมเจอลักษณะบำงอย่ำง  

น่ันคือคนไข้ไม่มีทีท่ำลดลง และเร่ิมต้ังค�ำถำมว่ำ กำรคอยรับมืออยู่แต่ใน

โรงพยำบำลเพียงพอแล้ว หรือหมอจ�ำเป็นต้องลุกจำกเก้ำอี้ ออกจำกห้องตรวจ 

และรุกเข้ำไปหำต้นตอของปัญหำ

“งำนของเรำก่อนหน้ำน้ีคอืต้ังรับอยู่ในโรงพยำบำล ตอนหลังเร่ิมมีคนไข้เด็ก

จำกโรงเรียนมำ เรำเลยไปดูที่โรงเรียน ‘เอ๊ะ! รักษำในโรงเรียนให้ครูช่วยได้ไหม’ 

ไปน่ังประชุมปรึกษำโรคกันในโรงเรียน หลังจำกน้ันก็เร่ิมเข้ำไปช่วยในโรงเรียน 

เอำตัวเองออกจำกโรงพยำบำลแล้วไปท�ำงำนในโรงเรียน รวมทั้งเข้ำไปในชุมชน 

“พอเข้ำไปในชุมชนก็เจอเด็กป่วย แต่ก่อนจะป่วยมำก เขำป่วยน้อยมำ

ก่อน ท�ำไมเรำไม่มำจัดกำรตรงนี้ล่ะ มันมีเหตุปัจจัยก่อนจะป่วย ตัวเด็ก โรงเรียน 

ครอบครัว พวกน้ีถ้ำเรำแก้ไข้ได้ ถ้ำเรำป้องกนัได้ เด็กจะไม่มีอำกำร แล้วกไ็ม่ป่วย 

เลยน�ำมำสู่กำรป้องกันเชิงรุก เรียกว่ำระดับต้น ป้องกันก่อนจะเกิดโรค

“ใช้วิธีกำรเสริมทักษะต่ำงๆ ตั้งแต่เด็ก ทักษะส่วนตัว ทักษะสังคม ทักษะใน

กำรเข้ำใจตัวเอง จัดกำรกับอำรมณ์ตัวเอง ส่ือสำรกับคนอื่น ท�ำงำนกับคนอื่นได้ 

พวกน้ีเขำเรียกทักษะชีวิต ที่จริงๆ แล้วมันควรจะมีกำรเรียนรู้มำต้ังแต่เด็ก เร่ิม

ต้ังแต่ในบ้ำน แล้วมำที่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็น่ำจะมีบทบำทในกำรเติมตรงน้ีให้

กับเด็กมำกกว่ำสอนเลข สอนภำษำไทย สอนวิทยำศำสตร์ แต่สอนว่ำเรำจะดูแล

ตัวเองในด้ำนสุขภำพยังไง สุขภำพที่ว่ำก็ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ อยู่ร่วมกันยังไงดี 
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เรียนรู้ด้วยกนัอย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือกนั ควำมสัมพันธ์ดี ปรับตัวแก้ปัญหำกนั

ได้ ถ้ำเป็นแบบนี้ก็ไม่ป่วย”

กระบวนทั้งหมดจะโยนว่ำเป็นหน้ำที่ของใครเป็นหลักก็ใช่เร่ือง เพรำะใน

ร่มเงำของชุมชนเดียวกัน พ่อแม่ ครู หมอ และคนในสังคม ต้องจับมือกันท�ำงำน 

“ผมก็ เออ! จับมือกันไหม ท�ำงำนด้วยกัน”

ค�ำตอบของคู่สนทนำในวันน้ันจบลงด้วยกำรตกลง ส่งผลให้เกิดกำรท�ำงำน

เชิงรุกด้วยกำรออกแบบกำรเรียนรู้ด้ำนสุขภำพจิตร่วมกันระหว่ำงหมอ ครู และ

ครอบครัว เป็นกำรจับมือแล้วนับหนึ่งหลังจำกท�ำงำนตั้งรับมำกว่ำ 20 ปี

เปลี่ยนการศึกษาจากล่างขึ้นบน

เรำได้ยินกำรพูดถงึทกัษะในศตวรรษที ่21 ซึง่ผู้คนต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง

เพื่อให้อยู่รอดกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ โลกหมุนไป

ข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ทว่ำระบบกำรศึกษำไทยกลับย�่ำอยู่ที่เดิม บำงเสียงกระซิบ

บอกว่ำมันถอยหลังเสียด้วยซ�้ำ 

สภำพโดยรวมแบบน้ันจึงท�ำให้เรำเห็นคนป่วยจำกระบบกำรศึกษำที่ผุพัง

มำกขึ้นเรื่อยๆ กล่ำวให้ถึงที่สุด ไม่ใช่แค่เด็กเท่ำนั้นแต่หมำยรวมถึงครูด้วย หำก

รับมือในที่ตั้ง ชำติบ้ำนเมืองก็จะช�ำรุดทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ ประสบกำรณ์ขณะ

เป็นจิตแพทย์มำร่วม 3 ทศวรรษย่อมประเมินออกว่ำอนำคตจะเป็นอย่ำงไร

ด้วยต้นทุนที่ตนเองมี และเพ่ือนพ้องน้องพ่ีที่ทนไม่ไหวกับระบบเดิม จึงน�ำ

มำสู่กำรชวนครูร่วมก่อกำร

“วันน้ันก๋วย (พฤหัส พหลกุลบุตร) แล้วก็อำจำรย์อ้อ (รศ.ดร.อนุชำติ 

พวงส�ำลี) ก็คุยกัน เรำเห็นตรงกันว่ำครูยุคปัจจุบันอำจจะต้องมีกำรเปล่ียนแปลง

บำงอย่ำงซึ่งไม่สำมำรถจะท�ำได้ในระบบเดิม แล้วเรำจะท�ำยังไงดี

“เรำมี resource อยู่ คือมีครูที่สนใจอยู่จ�ำนวนหนึ่ง แล้วก็มีคณะวิทยำกำร

เรียนรู้และศกึษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึง่มีแนวคดิทีจ่ะช่วยซพัพอร์ต

ตรงน้ีได้ ลองท�ำดูไหม ถ้ำเรำต้ังเป้ำที่จะสร้ำงครูแบบใหม่ข้ึนมำสัก 5,000 คน 

ภำยใน 3 ปี

“เป้ำหมำยของเรำคือครูที่ผ่ำนกระบวนกำรไปแล้วหำกลุ่มในพ้ืนที่ จัด

โรคเรื้อรังทางการศึกษา รักษาจากล่างขึ้นบน 139



กจิกรรมในแต่ละภำค ทัง้ภำคเหนือ ภำคอสีำน ภำคใต้ ภำคกลำง ทน้ีีเรำกเ็ร่ิมเห็น

ว่ำมันเวิร์คเหมือนกนันะ พอรวมตัวกนัเรำกม็ำดูว่ำต้องท�ำยังไง จะจดัเป็นกจิกรรม 

ไปออกแบบมำเป็นสี่โมดูลทุกปีนะ

“โดยโมดูลแรกให้ครูทีเ่ข้ำมำพัฒนำตัวตนจำกภำยใน มีควำมสุขกบักำรเป็น

ครู เข้ำใจกำรเปล่ียนแปลงของตัวเอง แล้วกมี็พลังทีจ่ะไปขับเคล่ือน พอมีพลังแล้ว

โมดูลสองกจ็ะหำควำมรู้กนัเองแล้ว มันจะมีเร่ืองย่อยๆ ให้ไปเข้ำกนัคนละ 2 โมดูล 

ทน้ีีโมดูลสำม กค็อืมำเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือทีจ่ะกลับไปใช้ เสร็จแล้วกม็ำแสดงผลงำน

ในโมดูลสี่ เรียกว่ำ ‘ครูปล่อยแสง’ เป็นกำรน�ำสิ่งที่ผ่ำนกำรเรียนรู้แล้วไปลงมือท�ำ 

แล้วน�ำมำแสดง มำเผยแพร่ มำแบ่งปันให้เพื่อนเห็น”

อำจจะเป็นข้อดีก็ได้ เรำพบว่ำครูส่วนมำกที่เข้ำมำร่วมโครงกำรก่อกำรครู

เป็นคนหนุ่มสำวที่ควำมฝันยังไม่เหือดแห้ง

“ผมคิดว่ำเป็นหนุ่มสำวที่ผ่ำนกำรสอนมำสักระยะ ไม่ได้เพิ่งจบใหม่ๆ มันมี 

point บำงอย่ำงคล้ำยๆ กนัอยู่ เช่นท�ำยังไงถงึจะสนุก มันไม่มีควำมสุขกบักำรสอน

เท่ำไหร่ หมดพลัง หมดไฟ เพรำะฉะนั้นก็เป็นครูที่แสวงหำ อยำกรู้ หำอะไรใหม่ๆ 

แล้วกเ็ปิดโอกำสให้ตัวเอง ย่ิงรุ่นแรก ซึง่เป็นรุ่นทดลอง เขำกจ็ะมำเหมือนทดลองดู 

รุ่นสองนี่ได้แล้ว เพรำะมีตัวอย่ำง มีคนที่กลับไปแล้วรู้สึกดี มีต้นแบบก็จะง่ำยขึ้น”

ครูหน่ึงคนเปล่ียน ห้องเรียนหน่ึงเปล่ียนตำม ล�ำพังผลลัพธ์เท่ำน้ีก็น่ำพอใจ

แล้ว แต่บำงตัวอย่ำงที่หมอพนมคิดว่ำเป็นกรณีที่น่ำสนใจเกิดข้ึนกับครูคนหน่ึง

จำกมหำวิทยำลัยในภำคอีสำน

“ครูรถด๊ัมพ์ (ภูวสิทธิ ์ภูลวรรณ) จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ก่อกำรครู 

รุ่น 2 คนน้ีพอผ่ำนกระบวนกำรก็กลับไปท�ำ เขำใช้กระบวนกำรที่เรำสอนเขำ 

ไปปรับของเขำเอง แล้วเขำก็ชวนเพ่ือนท�ำ กระทั่งเข้ำไปคุยกันในมหำวิทยำลัย

รำชภัฏสกลนคร แล้วก็ท�ำให้อธิกำรบดีสนใจเร่ืองน้ีแล้วติดต่ออำจำรย์อ้อ (รศ.

ดร.อนุชำติ พวงส�ำลี) ขอให้เรำไปเปิดก่อกำรครูที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

ซึง่เรำกไ็ปเม่ือสองสำมเดือนทีแ่ล้ว มันเกดิกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมำก เพรำะว่ำเขำ

มีครูดีๆ อยู่เยอะ แล้วพอท�ำก่อกำรครูสกลนครโมดูลแรกไป เขำกท็�ำต่อกนั มำกนั

ทุกคณะ อันนั้นก็ลุยกันเองเลย โดยอธิกำรสนับสนุนเต็มที่เลย

“เหมือนมันจดุติด เพรำะคนท�ำสนุก แล้วเรำไม่ต้องรอนโยบำยจำกกระทรวง 

เรำไม่ต้องรอค�ำส่ังอะไร เรำท�ำเลย ท�ำแล้วสนุกดี เรำกมี็ควำมสุข เด็กกมี็ควำมสุข 
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จุดส�ำคัญอย่ำงหนึง่ก็คือเดก็มีควำมสขุจำกกำรเรียนรู้ แล้วเดก็ก็อยำกเรียน ท�ำให้

ทุกคนอยำกท�ำต่อ

“ส่วนใหญ่ครูที่ไปท�ำแล้วเขำก็รู้สึกว่ำ เด็กชอบ เด็กอยำกเรียน พอช่ัวโมง

ครูคนน้ีเด็กไม่ขำดเลย เรียนแล้วพอถึงช่ัวโมงเลิกแต่เด็กไม่ยอมเลิก ท�ำให้เขำ

รู้สึกดีมำกเลย (หัวเรำะ)”

ในมุมของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร หลำยคนเห็นพ้องต้องกนัว่ำแต่ละกจิกรรม

เรียนรู้เกิดดอกออกผลต่อครูและนักเรียนอย่ำงไร แง่งำมอีกด้ำนก็คือ กิจกรรม

แต่ละโมดูลที่แตกต่ำงหลำกหลำย เกิดจำกกำรน�ำศำสตร์และควำมเชี่ยวชำญของ

วิทยำกรแต่ละคนมำใช้ให้เกิดประโยชน์

ครูของก่อกำรครู มีทั้งครูในวิชำชีพ มีทั้งนำยแพทย์ นักกำรละคร นักกำร

ตลำด คนเหล่ำนี้ไม่ใช่ครูในระบบ แต่มีบำงอย่ำงที่เกำะเกี่ยวเชื่อมร้อยกันและกัน 

เอำไว้

“ผมว่ำทีเ่รำเหมือนๆ กนัคอืเป็นครู เรำไปท�ำให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงภำยใน

คน ผมเป็นหมอ เรำกท็�ำให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงในคนไข้ ก๋วยกไ็ปท�ำกระบวนกำร

เปล่ียนแปลงคนในชุมชน ครูน้อง (ธนัญธร เปรมใจช่ืน) กเ็น้นเร่ืองกำรเปล่ียนแปลง

ส่วนใหญ่ครูที่ไปท�แล้ว
เขาก็รู้สึกว่า เด็กชอบ 
เด็กอยากเรียน 
พอชั่วโมงครูคนนี้
เด็กไม่ขาดเลย 
เรยีนแล้วพอถงึชัว่โมงเลกิ
แต่เด็กไม่ยอมเลิก 
ท�ให้เขารู้สึกดีมากเลย
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เรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า 
เราต้อง bottom-up เราไม่พยายามใส่เข้าไป
ในระบบเพราะมันจะเกิดการ top-down 
แล้วมันจะเหมือนภาระอะไรบางอย่าง
ที่กดทับเข้าไปในครูที่ไม่พร้อม แบบที่เราท�อยู่ 
ทุกคนมาเพราะอยากรู้ อยากท�
แล้วไปขยายต่อ เพราะฉะนั้นเราก็แค่
ท�ให้มันดี มาแล้วดีคนก็ชอบเอง 
ในที่สุดก็จะน�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเอง 
ถ้าสิ่งแวดล้อม ถ้าชุมชนเอาด้วยนะ 
มันจะยั่งยืนอยู่ในชุมชนเลย
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บุคคลจำกจิตวิญญำณ ทั้งหมดเป็นครูในจิตวิญญำณที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น”

กระบวนกำรกดี็ กระบวนกรกเ็ก่ง ผลลัพธ์ออกมำจบัต้องได้ เห็นครูทีแ่ตกกอ

ต่อยอดในพ้ืนที ่ค�ำถำมส�ำคญักค็อื ในเม่ือภำพรวมออกมำน่ำสนใจถงึเพียงน้ี ท�ำไม

ไม่น�ำกระบวนกำรนี้ผลักดันไปสู่มือรัฐเพื่อรื้อโครงสร้ำงผุพังทั้งระบบ

“เรำมีควำมเชื่ออย่ำงหนึ่งว่ำ เรำต้อง bottom-up เรำไม่พยำยำมใส่เข้ำไป

ในระบบเพรำะมันจะเกิดกำร top-down แล้วมันจะเหมือนภำระอะไรบำงอย่ำงที่

กดทับเข้ำไปในครูที่ไม่พร้อม แบบที่เรำท�ำอยู่ ทุกคนมำเพรำะอยำกรู้ อยำกท�ำ

แล้วไปขยำยต่อ เพรำะฉะนั้นเรำก็แค่ท�ำให้มันดี มำแล้วดีคนก็ชอบเอง ในที่สุดก็

จะน�ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงเชิงนโยบำยเอง ถ้ำส่ิงแวดล้อม ถ้ำชุมชนเอำด้วยนะ 

มันจะยั่งยืนอยู่ในชุมชนเลย 

“แล้วผมก็เชื่ออย่ำงหนึ่งว่ำ ในสังคมเรำยุคต่อไปนี้ community empower-

ment จะสูงข้ึนเร่ือยๆ ชุมชนเรำจะมีส่วนร่วมมำกข้ึน เรำจะรู้มำกข้ึนว่ำเรำจะ

จดักำรเรียนกำรสอนอย่ำงไรทีจ่ะเหมำะกบัเด็กของเรำ ถ้ำมีกำรกระจำยทรัพยำกร

มำ มีเงินมำ มีทุกอย่ำงมำให้เรำจัด เรำสำมำรถท�ำได้ เรำจะมีคนที่เก่งขึ้นและจะ

เป็นผู้น�ำของชุมชนที่จะ bottom-up ขึ้นมำได้”

“ให้กำรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชำติ” เรำถำม

“ใช่” นำยแพทย์พนม เกตุมำน ตอบและยิ้ม
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เรื่อง: โกวิท โพธิสาร 
ภาพ: อนุชิต นิ่มตลุง

ห้องเรียนกะละแม  
ของคนสร้างโรงลิเก

‘อ้อ’ อนุชาติ พวงสำ�ลี



อนุชาติ พวงส�ลี นั่งอยู่ตรงนั้น นึกถึงเช้าวันหนึ่งท่ีเขาสวมเสื้อผ้า
สะอาดสะอ้านและรองเท้าหนังสีด�ขลับเดินเท้าจากบ้านถึงโรงเรียน
ด้วยระยะทาง 3 กโิลเมตร รองเท้าทีพ่ีเ่ขยตดัให้โดยเฉพาะถกูขดัเงาวบั
ยามออกจากบ้านกลับถูกย้อมฝุ่นเป็นสีแดงเมื่อถึงโรงเรียน แม้ความ
ทุรกันดารของเส้นทางจะลดความสมบูรณ์แบบด้านการแต่งกายลง
บ้าง แต่มันไม่อาจตัดทอนความเป็นตัวประหลาดของโรงเรียนได้เลย

ในโรงเรียนแบบนั้น ท่ามกลางเด็กทโมน ความเรียบร้อยคือความแตกต่าง

อาคารเรียนหน่ึงหลังต้ังอยู่ขอบสนามของลานกว้าง โรงอาหารเล็กๆ มีเด็กๆ 

ล้อมวงกนิม้ือเทีย่ง อนุชาติเปิดกล่องข้าวของตัวเองออกมาพบข้าวขาวเรียงเม็ดงาม 

ส่วนกล่องของเพ่ือนข้าวเป็นสีน�า้ตาลเพราะถกูขัดอย่างหยาบ แรกทเีดียวเด็กชาย

คิดว่าตนเองมีโชคที่ได้กินข้าวดีกว่าลูกชาวนาเหล่านั้น เติบโตจึงเข้าใจว่าข้าวขาว

มีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าข้าวกล้องอยู่หลายขุม

ในห้องเรียนครูให้เด็กเขียนตาม ท่องจ�าคร�่าเคร่ง ใครคนนั้นก�าไม้เรียวแน่น 

จะมีเด็กสักกี่คนไม่น่ังหลังตรงด้วยกลัวถูกหวด แต่ในบรรยากาศที่ใช้ไม้บรรทัด

ปัจจบุนัไปขึงวัดแล้วอาจพบว่าเป็นรูปแบบการศกึษาทีเ่อาครูเป็นศนูย์กลาง อนุชาติ 

กลับพบว่ามันเป็นห้องเรียนแห่งความสุข เพราะเด็กและครูมีความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกนั ไม้เรียวน้ันไม่ได้ซ่อนปรารถนาอืน่ใดนอกจากความรักระหว่างครูและศษิย์

การเป็นเด็กเรียนดี มีครอบครัวหนุนหลัง ไม่ได้ปากกดัตีนถบีเหมือนใครเขา 

ท�าให้วัยเยาว์ของอนุชาติเดินทางเป็นเส้นตรง ทว่าน่ีก็เป็นเพียงระยะส้ันๆ ของ

จุดเริ่มต้นเท่านั้น

ทำ�ไมต้องรักประชาชน

พ.ศ. 2521 นักศึกษาปี 1 ก้าวเท้าลงจากรถเมล์ บางต้นมะขามของ

สนามหลวงอาจจดจ�านักศึกษาคนน้ีได้ เขาข้ามถนนเข้ามายังมหาวิทยาลัยซึ่งมี

ป้ายหน่ึงเขียนข้อความว่า ‘ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก

ประชาชน’

“มันเหมือนกับ… พูดแบบส�านวนผมนะ ‘เหมือนเอาเท้ามาปะหน้า ที่นี่ก�าลัง

จะท�าอะไรกับเรา’ มันมีอิมแพ็คกับเราสูงมาก
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“ผมเข้าไปหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ราว 2 ปี มันยังมีกล่ินอายทางการ

เมืองเยอะ แล้วก็เป็นยุคที่เขาพยายามจะฟื้นฟูกิจกรรมนักศึกษา เราก็อึ้งกับสิ่งที่

ข้อความนั้นบอกเรา ท�าไมต้องรักประชาชน”

อทิธพิลของธรรมศาสตร์ และบรรยากาศของการท�ากจิกรรม ท�าให้คนหนุ่ม

ผู้ไม่เคยสนใจอะไรพ้นศอกวารอบกายได้เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมแห่งนี้

“มันพลิกวิธีคิดเลยนะ จากเด็กคนหน่ึงที่ไม่เคยสนใจอะไรที่ไกลจากตัวเรา 

เราเร่ิมอ่านหนังสือเยอะข้ึน เข้าร่วมทุกกิจกรรมของมหา’ลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมที่มีกล่ินอายของการท�างานเพ่ือสังคม จ�าได้ว่าตอนปีหน่ึงเกิดน�้าท่วมที่

อีสาน ก็มีการท�าค่ายน�้าท่วมข้ึนมา จากลูกชาวสวน พอไปอยู่อีสานมันก็จะเป็น

อีกแบบ เรารู้สึกกับมันได้เยอะมาก ท�าไมความยากจนมันโหดร้าย เรารู้สึกอินกับ

มันเยอะมาก

“อาจเพราะบรรยากาศในมหา’ลัย อาจารย์ที่เราเจอ เพ่ือนฝูง รุ่นพ่ี การมี

กิจกรรมใดๆ ช่วยพลิกเราสุดๆ หอพักแทบไม่ได้นอน ไปนอนที่ตึกกิจกรรมโน่น 

ท�ากจิกรรมแบบหามรุ่งหามค�า่ แล้วยุคน้ันมันเป็นยุคทีก่ลุ่มนักศกึษาทยานข้ึนมามี

บทบาท มีการก่อร่างสร้างตัว สร้างองค์การนักศึกษาขึ้นมา หลังจากที่ถูกกด ถูก

ยุบไป อันนี้มันก็สะท้อนการต่อสู้ที่เข้มข้น 

“ยังจ�าเหตุการณ์ที่ผมเร่ิมประท้วงคร้ังแรกได้ ตอนน้ันสมัยรัฐบาลพลเอก

เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ ‘แกงเขียวหวานบร่ันดี’ (ฉายาที่ส่ือมวลชนต้ังให้พลเอก

เกรียงศักด์ิ ซึ่งชอบท�าแกงเขียวหวานเหยาะบร่ันดี) ประกาศข้ึนราคาน�า้มัน เรา

ตั้งเวทีประท้วงในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ เป็นเรื่องใหญ่มาก 

“คอืมันเป็นชัยชนะ ถ้าเราจดัได้หน่ึงงาน เด๋ียวมันจะตามมาอกี หรือตอนไหน

ที่ก�าลังจะพาม็อบออกนอกมหา’ลัย ก็ต้องมีการรณรงค์ สมมุติวันนี้ประท้วง คืนนี้

หรือก่อนหน้าน้ีหน่ึงคืนจะกวนแป้งเปียกกัน แล้วเอาโปสเตอร์ออกไปติด เดินไป

เป็นสาย ติดทัว่กรุงเทพฯ เดินวนไปเร่ือย แล้วกจ็บด้วยการกนิบะหม่ีมวลชน ค่อย

กลับมานอนที่มหา’ลัย สนุกมาก ห้องเรียนนี้ลืมไปได้เลย”

2 ปีแรก มันเป็นการเรียนรู้ผ่านการฝังตัวในพ้ืนที่ โครงการพัฒนารุกคืบ

อย่างหนักในชนบท นักศึกษาจ�านวนมากเข้าไปท�าค่าย ท�างานเป็นส่วนหน่ึงกับ

ขบวนการชาวบ้านอย่างเข้มข้น หน่ึงในน้ันคือนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ช่ือ 

อนุชาติ พวงส�าลี
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ด้วยความเป็นวิชาการแบบแยกส่วน 
มันเลยท�ให้เราหลงทิศหลงทาง 
ผมสอนลูกศิษย์เราให้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่สามารถสอนให้เขารักเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เขารู้ว่าน�้าเสียควรวัดอย่างไร เก็บตัวอย่างยังไง 
ป่าไม้ควรวัดความหนาแน่นแบบไหน 
ต้นไม้นี้เป็นชนิดอะไร แต่กลับไม่สามารถ
พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่กลับมาเชื่อมกับตัวเขาเองได้
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แต่เหตุการณ์ป่าแตกอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งของพรรคคอมมิวนิสต์ 

ซึ่งมีความคิดไม่ลงรอยกันระหว่างสหายด้ังเดิมกับปัญญาชนที่เข้าป่าในช่วงปี 

2516 และ 2519 ท�าให้นักศึกษาจ�านวนมากออกจากป่าคืนสู่เมือง ปัญญาชน

เหล่าน้ันมีรุ่นพ่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคนที่เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการ

ท�ากิจกรรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันท�าให้อุดมการณ์บางประการของ

นักศึกษารุ่นใหม่อย่างอนุชาติถูกท้าทายและสั่นคลอน 

2 ปีหลัง ขณะเรียนระดับปริญญาตรี เขาจึงเริ่มกลับเข้าห้องเรียนอีกครั้ง

“เราตัดสินใจพลิกบทบาทของตัวเองอีกรอบหนึ่ง กลับเข้าเรียนหนังสือ ทั้ง

ทีก่่อนหน้าน้ีท�าแบบเรียนคนืเดียว สมมุติว่าพรุ่งน้ีสอบ วันน้ีเร่ิมแล้ว ตอนเย็นกไ็ป

บ้านเพื่อน ไปสุมกันอยู่ ติวตั้งแต่ต้นจนจบ ตีหนึ่งตีสองอะไรก็ว่าไป แล้วก็ไปสอบ 

เป็นรายวิชาไป แต่พอขึ้นปีสาม สักเทอมสองก็เริ่มพลิกตัวกลับมาเข้าห้องเรียน ก็

ต่อติดและเอาตัวรอดได้ แล้วเราเริ่มเกิดค�าถามใหม่ว่า จ�าเป็นต้องออกไปท�างาน

แบบที่เราเคยต้ังใจไว้ไหม เล่นบทบาทอื่นได้ไหม ก็ค้นพบว่าเราก็อยากเป็น 

นักวิชาการ อยากท�างานวิจัย ก็เลยเรียนต่อ”

ความฝันถูกเปล่ียนเป็นความจริงผ่านการท�า หลังจบเศรษฐศาสตร์ 

อนุชาติ เลือกเรียนต่อปริญญาโท Environmental Science ทีม่หาวิทยาลัยโมแนช 

(Monash University) ประเทศออสเตรเลีย และจบปริญญาเอกจากแดนจิงโจ้

ด้าน Human Ecology จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (The Australian 

National University)

ต้นทุนเดิมซึ่งสนใจประเด็นทางสังคมอยู่แล้ว บวกกับความรู้ใหม่ที่เพ่ิมพูน

มากข้ึน เร่ิมหลอมรวมกันอีกคร้ังในบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้หลงรักการ

เรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยเฉพาะหากมันเกี่ยวพันกับปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ที่ใดมีประท้วง ที่นั่นจึงปรากฏ ‘รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี’ ร่วมวงอยู่เสมอ นิสัยนี้

อาจติดพันตั้งแต่ถูกบางข้อความหน้ามหาวิทยาลัยปะหน้า

“นอกจากท�างานในบทบาทของอาจารย์แล้ว กอ็อกมาท�างานกบั NGOs ข้าง

นอกเยอะมาก ในยุคผมเป็นรุ่นทีป้ั่นปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความส�าคญักบัภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ไล่มาเรื่อยๆ สมัชชาคนจนก็ไป สู้เรื่องปลากะตัก ปัญหาประมงพื้นบ้าน 

เราท�างานสัมพันธ์กับพวกนี้เยอะ 

“แล้วช่วงน้ันเป็นยุคการประท้วงเฟื่องฟู เราก็จะไปเข้าร่วม อยู่เป็นนัก

วิชาการคอยช่วยเหลือเขา พอได้สัมพันธ์กับพวกนี้เยอะ ท�าให้ความรู้เชิงวิชาการ
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จากมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาชนเชื่อมกันติด”

เห็นต้นไม้แต่ไม่เห็นป่า

รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี อาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล นิยามวิธีการเรียนการสอนของตัวเองว่า ‘วิชาการดีมี

ความสนุก’ ลีลาการอยู่หน้าห้อง ทักษะการพูดที่เต็มไปด้วยสีสัน เม่ือบวกกับ

ประสบการณ์ทัง้บูแ๊ละบุน๋ทีมี่จงึท�าให้เกดิความพอดีทีผู้่เรียนพอใจ ผลการประเมิน

ที่อยู่ในระดับสูงเร่ือยมายืนยันได้ว่าเร่ืองน้ีไม่ได้เยินยอตนเองเกินเลย แต่ส�าหรับ

การเรียนเร่ืองส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร เราไม่สามารถเรียนรู้ป่าทั้งผืนผ่าน

ห้องเรียนแคบๆ ได้หรอก - จริงไหม

วันหนึ่ง อาจารย์เร่ิมพาลูกศิษย์เข้าป่า ศึกษาระบบนิเวศ ล่องเขาล�าเนาไพร 

เห็นพันธุ์พืชและสัตว์น้อยใหญ่ ตั้งแต่มองได้ด้วยตาเปล่า กระทั่งเล็กจิ๋วจนต้องใช้

กล้องจุลทัศน์ อุทยานแห่งชาติสักกี่แห่งที่ไม่เคยถูกใช้เป็นห้องเรียน กระน้ันเขา

กลับพบว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เข้าท่า เพราะสายตาแต่ละคู่หลงลืมสิ่งมี

ชีวิตบางประเภทที่ไม่ถูกนับรวม

“เราล้มเหลว เพราะว่าเราพาเขาไปเรียนส่ิงแวดล้อมแบบเป็นส่ิงของ ไปเรียนรู้ 

กับต้นไม้แบบเป็นชนิดๆ รู้ว่านี่คือป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ แต่มันเห็น

แค่ต้นไม้ มันไม่เห็นป่า ความหมายกค็อืว่า เราเรียนส่ิงแวดล้อม แต่กลับขาดความ

เช่ือมโยง เวลาเราไปวิเคราะห์น�า้เสีย เราไม่เห็นว่าชาวบ้านมีผลกระทบอะไร ความ

เชื่อมโยงของความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นวิชาการมันถูกแยกออกจากกัน 

“สมมุติว่าเราเดินเข้าในป่า เรามองส่ิงแวดล้อมเป็นช้ินๆ เป็นต้นไม้แต่ละต้น 

แต่เราไม่ได้มองทั้งระบบนิเวศ ถ้าพูดในเชิงปรัชญา มันไม่บูรณาการ มันไม่เห็น

ว่าเราในฐานะมนุษย์เชื่อมโยงกับธรรมชาติยังไง ท�าไมถึงต้องอนุรักษ์ ท�าไมต้อง

ให้คุณค่ากับส่ิงมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อย เราไปศึกษาจุลินทรีย์ในน�้าเพ่ืออะไร ศึกษา

ตัวอ่อนของแมลงในน�า้เพ่ืออะไร เพราะมันคือต้นธารของสรรพชีวิตทั้งมวล แล้ว

คนกเ็ป็นส่วนหน่ึงของต้นธารน้ีนะ มันอยู่ในสายธาร ในห่วงโซ่อนัน้ี เราแยกตัวเอง

ออกมาจากสิ่งแวดล้อมไปหมด อันนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากของตัวเอง”
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เห็นป่า แต่ไม่เห็นคน การมองเช่นน้ีคอืมลพิษทางการศกึษา เพราะปลายทาง

ของมันคอืการสร้างกระบวนทศัน์ทีอ่าจน�ามาสู่การปฏิบติัอนัน่าหดหู่หลายต่อหลาย

คร้ัง การประกาศเขตอทุยานทบัทีท่�ากนิ การขับไล่คนออกจากป่าคร้ังแล้วคร้ังเล่า 

ราวกับว่า ‘มนุษย์’ คือสิ่งแปลกปลอม เป็นทรัพยากรที่ไม่มีค่าอะไรในระบบนิเวศ

“ด้วยความเป็นวิชาการแบบแยกส่วน มันเลยท�าให้เราหลงทิศหลงทาง ผม

สอนลูกศษิย์เราให้รู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม แต่ไม่สามารถสอนให้เขารักเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

เขารู้ว่าน�้าเสียควรวัดอย่างไร เก็บตัวอย่างยังไง ป่าไม้ควรวัดความหนาแน่นแบบ

ไหน ต้นไม้น้ีเป็นชนิดอะไร แต่กลับไม่สามารถพูดถึงการเปล่ียนแปลงทางด้าน

สิ่งแวดล้อมที่กลับมาเชื่อมกับตัวเขาเองได้

“น่ีเป็นหัวใจของการศึกษาในมุมของเรา ผมรู้สึกว่าการศึกษาที่มีคุณค่าคือ

การน�าไปสู่การพัฒนามนุษย์ก็คือการพัฒนาตัวเองน่ีแหละ อย่าไปช้ีหน้าคนอื่น 

เอ็งเป็นผู้ท�าลายสิ่งแวดล้อม หนึ่งนิ้วชี้คนอื่น แต่สี่นิ้วชี้เข้าตัวเอง โยนความผิดให้

คนอื่นนี่ง่ายเลย

“แยกขยะได้กี่ประเภท ผมพูดเชิงทฤษฎีได้หมด แต่ถามว่าเวลากลับบ้าน

แล้วท�าได้จริงหรือเปล่า เราก็ซ่อนความไม่สอดคล้องในชีวิต ตัวหัวกับตัวใจและ

การปฏิบัติมันไม่ได้ไปด้วยกัน มันไม่ได้ง่ายเลย

การศกึษาเรือ่งปา่ท�าให้อนชุาตเิหน็ปญัหาเชงิโครงสร้าง ฐานะทางเศรษฐกจิ

ทีแ่ตกต่างท�าให้การจดัการส่ิงแวดล้อมของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกนั ช่องว่างทาง

สังคมที่มากล้นท�าให้แต่ละคนมองเห็นสีเขียวคนละเฉด อาจารย์ด้านส่ิงแวดล้อม

เริ่มเห็นแล้วว่าบางทัศนะมีปัญหา และถึงเวลาแล้วที่มันต้องเปลี่ยนแปลง

“ผมท�าวิทยานิพนธ์เร่ืองระบบนิเวศของเมือง ด้วยการไปเกบ็ข้อมูลในชุมชน 

ผ่านการใช้กระบวนการกลุ่ม ท�าในกรุงเทพฯ กว่า 10 แห่ง เกบ็แบบเจาะลึกเลยนะ 

เช่น ไปดูว่าท�าไมคนแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างด้านฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 

ตั้งแต่ในสลัม ชนช้ันกลาง หมู่บ้านจัดสรร ถึงมีพฤติกรรมต่อการทิ้งขยะและการ

รักษาส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันเหลือเกิน ท�าไมในหมู่บ้านหรูไฮโซสะอาดมาก แต่

หมู่บ้านทีอ่ยู่ข้างวัดสกปรกมากเลย เรากไ็ปต้ังค�าถามว่าท�าไมมันช่างมีพฤติกรรม

ที่แตกต่างกันโดยส้ินเชิง เพราะคุณจนใช่ไหม เพราะคุณไร้การศึกษาใช่ไหม ถึง

ท�าตัวแบบนี้ 

“เราพบว่า แม้พฤติกรรมที่เห็นเขาแสดงออกมันเป็นอย่างน้ันจริงๆ แต่มัน
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มีองค์ประกอบที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันเลย หมู่บ้านน้ีรวย ทุกเช้ามีรถมาเข็น มี

รถขยะมาเก็บให้เรียบร้อยถึงหน้าบ้าน แล้วทุกบ้านมีถังขยะของส่วนกลางต้ังไว้

อย่างดี ก็ง่ายสิ มาถึงก็ทิ้ง แล้วก็บอกว่าคุณท�าดีแล้ว แต่คนอีกฟากนึงที่เขาต้อง 

หาเช้ากินค�่า ไม่เห็นมีใครเอาถังขยะมาตั้งหน้าหมู่บ้านให้เลย ไม่มีใครดูแล เราก็

เริ่มเห็นว่า มันต้องเข้าใจบริบท เข้าใจวิธีคิด เข้าใจอะไรหลายเรื่อง มันก็ช่วยเรา

ให้เรามีมุมมองเยอะขึ้น

รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี ตอบค�าถามพลางวาดมือในอากาศครั้งแล้วครั้งเล่า 

เหวี่ยงล�าตัวไปซ้ายทีขวาที ถ้อยค�าหนักสลับเบา

“น่ีคอืการเห็นต้นไม้แต่ไม่เห็นป่า พอโยงเข้าเร่ืองระบบการศกึษา กท็�าให้เรา

เห็นความล้มเหลวของระบบ ทน้ีีพอมาท�างานแบบลงลึก ทุม่สุดตัว มันกช่็วยท�าให้

เราเห็นความซบัซ้อนของเร่ืองเยอะข้ึน แปลว่าเราเห็นความยากของเร่ืองทีม่ากข้ึน 

เห็นความติดขัดของระบบต่างๆ ได้เยอะข้ึน แล้วด้วยความทีเ่ราท�างานในระบบมา

โดยตลอด เรากจ็ะมองเห็นความสุดโต่งของการอยู่นอกระบบ และเห็นความอดุตัน

ของการอยู่ในระบบเช่นกัน

“หลายเร่ืองเราพบว่า เพ่ือนพ้อง (ที่ท�างานนอกระบบ) ถ้าไปสุดโต่งเกิน 

‘เฮ้ย เอ็งเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะ’ เรารู้ว่าท�าไมเขาคุยกับคนอีกฝั่งไม่รู้เรื่อง แต่ขณะ

เดียวกันเราก็สามารถที่จะมองไปยังฝั่งน้ี (คนที่ท�างานในระบบ) มองไปก็บ่นไป 

มันท�าให้เรามองเห็นทั้งข้อจ�ากัดและคุณค่าของทั้งสองฝั่งพร้อมกัน ไม่มองอะไร

แบบขาวด�าเท่านั้น แต่โจทย์ใหญ่คือจะเชื่อมมันเข้าหากันได้อย่างไร”

ห้องเรียนกะละแม

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นบ้านของ รศ.ดร.อนุชาติ บ้านที่เคยกล่าวต้อนรับ

นักศกึษาใหม่ในวันวานด้วยการข้อความว่า ‘ฉนัรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์

สอนให้ฉันรักประชาชน’

น่ังนับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์มักเป็นหลักสูตรที่ทุก

มหาวิทยาลัยต้องมี แต่ส�าหรับร้ัวโดมแล้ว กลับไม่มีคณะทีป้ั่นคนให้เป็นครูโดยตรง 

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ
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โจทย์คือธรรมศาสตร์อยากมีคณะศึกษาศาสตร์ จะด้วยเหตุผลว่าเป็น

ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ หรือพอจะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่บ้าง

กต็ามท ีรศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี ถกูขอให้น�าประสบการณ์ทีไ่ด้เป็นกรรมการศนูย์ 

จติตปัญญาศกึษา, เลขาธกิารสถาบนัการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ทีป่รึกษา

ทางวิชาการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 

กรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งการเป็นผู้บริหาร

และอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 20 ปี มารับโจทย์ใหม่คือการต้ังคณะ

ศึกษาศาสตร์ให้กับ มธ.

หลังส�ารวจภูมิทัศน์และชะตากรรมด้านการศึกษาของชาติบ้านเมืองแล้ว 

รศ.ดร.อนุชาติ บอกว่า หากที่น่ีจะมีคณะศึกษาศาสตร์ ต้องไม่ท�าแบบเดิม - 

แบบเดิมที่หว่านเงินถึง 1 ใน 4 ของงบประมาณแผ่นดิน แต่ได้ดอกผลแห่งการ

ศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ และกรุณาอย่าเพ่ิงพูดถึงการประเมินในระดับ

นานาชาติให้เจ็บช�้าใจ

ขืนท�าแบบเดิม ก็จะได้ผลเช่นเดิม

“เรารู้สึกว่าเร่ิมมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ (การศึกษา) มีเสียงบ่น เสียงคนที่มี

ความทุกข์ประจักษ์อยู่ มันท�าให้

เรารู้ว่าต้องเปล่ียนโลกด้วยอะไร

ด้วย ก็เลยเป็นที่มาของการต้ัง 

‘คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษา

ศาสตร์’ เราจะเป็นคณะทีไ่ม่ผลิต

ครู แต่จะท�าเร่ืองกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ท�าเร่ือง

นวัตกรรมใหม่ๆ เป้าหมายหลัก

คือท�างานกับคนรุ่นใหม่ ท�างาน

กับครู ท�างานกับระบบ อยาก

ท�างานเชิงความรู้ให้เห็นผลคา

มือ อันนี้เป็นความมุ่งมั่น

“ ห น ้ า ต า ข อ ง ค ณ ะ ที่

ออกแบบจึงมี ลักษณะ หน่ึง 
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รู้สึกว่าตัวเองท�หน้าที่
เป็นคนสร้างโรงลิเก 
เราไม่ใช่นักแสดง 
เราเล่นดนตรีไม่เป็น 
เราร้องไม่เป็น ร�ก็ไม่ได้ 
แต่รู้สึกว่าความเชี่ยวชาญเราคือ 
เราสร้างโรงลิเกได้ 
เราอาจจะถนัดด้านนี้มากกว่า 
ท�ยังไงให้โรงลิเกมันแข็งแรง 
ดูมั่นคง สวยงาม สามารถ
ที่จะให้เขาขึ้นมาโลดแล่น 
แล้วทุกคนก็เล่นบท
ของตัวเองได้อย่างเต็มที่

อาจารย์ทั้งหมดไม่ได้จบมาจากสายการศึกษา เพราะเราอยากจะท�างานความรู้

กบัคนทีม่าจากหลากหลายสาขาจริงๆ เปรียบเปรยกค็อื เราอยากจะกวนกะละแม 

ไม่ได้อยากท�าขนมชั้น 

“การบูรณาการแบบขนมช้ันมันก็ยังเป็นช้ันของมัน แค่เอามาต่อกัน แต่

เราอยากจะดูว่าวิธีคิดในการสร้างคนให้มันเป็นเน้ือเดียวกันจากความรู้หลาก

หลายศาสตร์เหมือนกะละแมมันท�าได้จริงไหม แต่ต้องมีโฟกัสนะ ต้องโฟกัสกับที่

ห้องเรียน กับระบบการศึกษา ไปช่วยพัฒนาคนด้านนี้ขึ้นมา

“สอง การศกึษาของเราน้ันไม่ใช่เร่ืองของการผลิตครู แต่เราท�าเร่ืองการสร้าง

องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทีเ่กีย่วข้อง โดยมีเป้าหมายคอืการพัฒนามนุษย์ เพราะ
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รู้สึกว่าตัวเองท�หน้าที่
เป็นคนสร้างโรงลิเก 
เราไม่ใช่นักแสดง 
เราเล่นดนตรีไม่เป็น 
เราร้องไม่เป็น ร�ก็ไม่ได้ 
แต่รู้สึกว่าความเชี่ยวชาญเราคือ 
เราสร้างโรงลิเกได้ 
เราอาจจะถนัดด้านนี้มากกว่า 
ท�ยังไงให้โรงลิเกมันแข็งแรง 
ดูมั่นคง สวยงาม สามารถ
ที่จะให้เขาขึ้นมาโลดแล่น 
แล้วทุกคนก็เล่นบท
ของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ฉะน้ันกเ็ลยใช้ค�าว่าวิทยาการเรียนรู้ หรือ Learning Sciences จริงๆ ผมไม่มีปัญหา

กบัค�าว่า education หรอก เพียงแต่เราต้องการจริตทีแ่ตกต่างจากการศกึษาแบบ

เดิมนิดหน่อย อันที่จริงตอนนั้นจะไม่ใส่ค�าว่า ‘ศึกษาศาสตร์’ ห้อยท้ายด้วยซ�้า แต่

อธิการบดีเขาขอไว้ว่าเดี๋ยวคนไม่รู้จัก ก็เลยพ่วงไว้หน่อย”

29 กันยายน 2557 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นเปิดสอนในระดับปริญญาโท

หลังการประกาศหลักสูตร ปรากฏว่าคนที่มีครูมาสมัครเรียนร้อยละ 60 ที่

เหลือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่สายอาชีพอื่นที่ท�างานด้าน Social Enterprise พนักงาน

บริษัทเอกชน ฝ่ายบุคคล ซึ่งต้องการเรียนรู้เคร่ืองมือใหม่ๆ มาสมัครสูงถึงร้อย

ละ 40 คนกลุ่มหลังนี้เป็นจ�านวนที่น่าประหลาดใจมากส�าหรับคนก่อตั้งคณะอย่าง 

รศ.ดร.อนุชาติ ผู้ซึ่งตั้งความหวังไว้น้อยกว่านั้น

พูดแบบการตลาด หลังจับทางได้ว่าหลักสูตรที่คิดมามีลูกค้าอีกกลุ่มหน่ึงที่

สนใจ ก็น�ามาสู่การเปิดสอนระดับปริญญาตรี หากวัดจากจุดเร่ิมต้น ใครจะรู้ว่า

ระยะเวลาเพียงช่ัวไม่นานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตามมา 

กลายเป็นการออกแบบระบบการศึกษาตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

แน่นอน ‘ก่อการครู’ ก็เริ่มต้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวนี้เช่นเดียวกัน

ครูก่อการ

ปี 2560 รัฐบาลทุ่มงบประมาณ 4,000 ล้านบาท จัดสรรเงินคนละ 10,000 

บาท มอบให้ครู 400,000 คนทั่วประเทศ เพ่ือไปอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ภายใต้

โครงการที่ชื่อว่า ‘คูปองครู’

กระบวนการน้ันน�ามาสู่การให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนคิด

หลักสูตรอบรมมาน�าเสนอสถาบนัครุุพัฒนาพิจารณาว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ หาก

ได้รับไฟเขียว หลักสูตรนั้นจะไปอยู่ในลิสต์ให้ครูที่ได้รับการจัดสรรเงินแล้วไปลง

ทะเบยีนฝึกอบรม นอกจากเพ่ือน�าความรู้น้ันไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน

แล้ว ครูที่มีเวลาสอน 800 ชั่วโมงต่อปี เมื่อนับรวมกับการฝึกอบรม 50 ชั่วโมงต่อ

ปี จะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะขึ้นอีกหนึ่งระดับ
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มองโดยหลักคิดก็ดูเหมือนว่าต้องยกน้ิวให้ แต่อีกฟากของเสียงช่ืนชมก็คือ 

การต้ังค�าถามว่าหลักสูตรที่คิดค้นอย่างเร่งรีบตามนโยบายของรัฐบาลน้ันผ่าน

มาตรฐานจริงหรือไม่ และน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนจริงหรือเปล่า น่ี

ยังไม่พูดถึงเสียงอื้ออึงเกี่ยวกับเงินทอน และความไม่ชอบมาพากลของหลายๆ 

หลักสูตรที่คิดราคาน่าเวียนหัว ยกตัวอย่างก็ได้ว่า การอบรม Microsoft Word 

โปรแกรมพ้ืนฐานที่สุดของการใช้คอมพิวเตอร์ยังมีค่าลงทะเบียนสูงถึง 10,000 

บาท พิจารณาอย่างถ้วนถี่ มีคนจ�านวนไม่น้อยลังเลว่าวิธีคิดกับวิธีปฏิบัติของ

โครงการนั้นสอดคล้องกันหรือไม่

กล่าวอย่างซื่อสัตย์ที่สุด ห้วงเวลาเดียวกันน้ีโครงการ ‘ก่อการครู’ ก็ก�าลัง

ก่อร่างสร้างตัวมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือน�าไปสู่การพิจารณาเช่นกัน แต่จะด้วย

เหตุผลกลใดกต็าม สุดท้ายทกุคนตกม้าตาย ไม่ผ่านการอนุมัติเพ่ือเข้าไปเป็นหน่ึง

ในหลักสูตรของคูปองครู

เราชวน รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี ลอบมองกบัส่ิงทีเ่กดิข้ึน ว่าคนทีห่ลงรักการ

คิดค้นนวัตกรรมด้านการศึกษาเช่นเขาเห็นอะไร

“พอเอาโครงการน้ีไปสู่ระบบราชการ ซึ่งมีวิธีคิดแบบตรวจสอบและก�ากับ

ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า ‘มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ’ อันนี้ตายเลย

“ตัวอย่างเช่น ฝั่ง demand (อุปสงค์) ที่บอกว่าคืนอ�านาจให้กับครู ให้ครู

มีสิทธิเลือก แต่จริงๆ แล้วครูไม่ได้มีสิทธิเลือก เพราะครูต้องขออนุมัติจาก ผอ. 

(ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) เพ่ือไปฝึกอบรมในส่ิงที่เขาต้องการ 

อันนี้คือฝั่งครูนะ คืออ�านาจในการเป็นฝั่ง demand หมดไป เพราะมันถูกตัวล็อค 

(ด้วยระบบบังคับบัญชา) 

“ฝั่ง supply (อุปทาน) ของหลักสูตรที่จะให้คนมาช็อปปิ้งเหมือนกับแม่ค้า

ขายของในตลาด กลับไม่สามารถให้ใครก็ได้มาตั้งร้านขาย เพราะจะถูกเทศบาล 

หรือคุรุสภา มาก�ากับว่า เธอจะขายมะม่วงอกร่อง หรือข้าวเหนียวมะม่วง เธอ

จะต้องมีวุฒิปริญญาโท เธอจะต้องมีสวนของเธอเอง เขาไม่มีสิทธิที่จะใช้สูตร

ของเขาเองหรือท�าในแบบฉบับของตัวเองได้ มันก็แปลว่า ล้มเหลวทั้งสองฝั่ง ทั้ง 

demand และ supply ซึ่งเกิดจากระบบราชการกับวิธีคิดในเชิงมาตรฐานและวิธี

ตรวจสอบหมด เจ๊ง!

“เพราะฉะน้ันคนที่เก่งๆ ที่สามารถเป็นวิทยากรหรือออกแบบกระบวนการ
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เรียนรู้ที่ดีและลึกซึ้ง ก็อาจไม่ผ่านการอนุมัติหลักสูตร แต่ในทางกลับกัน คนที่มี

วุฒกิารศกึษาสูงๆ แล้วพูดเก่ง กอ็าจเป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับการอนุมัติเพ่ือน�ามาขาย 

ทน้ีีมันกจ็ะเกดิระบบตลาด ใครท�าได้ mass ท�าได้มาก กไ็ปดึงช่ือวิทยากรดังๆ มา 

มันท�าให้หลักสูตรการอบรมผิดเพี้ยน กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้ว ก็จะมี

ส�านักพิมพ์ บริษัทเอกชนขึ้นมารับจ้างจัดอบรม ครูมาก็ได้กระเป๋าหิ้ว ได้เอกสาร

เล่มอ้วนๆ กลับไปโรงเรียน แต่ถามว่าการอบรมน้ันมีผลต่อการไปเปล่ียนแปลง

ห้องเรียนแค่ไหน ก็น้อยมาก เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับผันเงินที่จะพัฒนาครู ไปให้

เอกชน บริษัทจัดอบรม วิทยากร โรงแรม เป็นแบบนั้นไป โอเคล่ะ 100 หลักสูตร

อาจจะมีดีสัก 10-15 หลักสูตร แต่มันไม่คุ้มกับการลงทุนมหาศาลเป็นพันล้าน

ของรัฐบาล เสียดายเงิน

“เราอยู่ตรงนี้ ก็ไม่กล้าไปบอกว่าของเอ็งไม่ดี ของข้าไม่ดี มันก็พูดยาก แต่

จากที่ฟังคนที่ไปอบรมมา ก็อิ่มหมีพีมัน เขาเล้ียงดี วิทยากรพูดสนุก แต่การที่

วิทยากรพูดสนุก มันไม่ได้แปลว่าการอบรมเพ่ือพัฒนาครูน้ันได้ผล มันคนละเร่ือง 

เหมือนเราไปฟังเดี่ยวไมโครโฟน ฟังแล้วก็สนุก แต่เราต้องการสร้างความบันเทิง

กับครูแบบนี้เหรอ 

“เราไปรับความบนัเทงิ แต่พอถงึบ้านกลับไม่ได้ท�าให้เราออกแบบการเรียนรู้

ได้ดีข้ึน ความผิดพลาดคอื วิธกีารอบรมมันเป็นการเข้าถงึแบบดาวน์โหลดความรู้ 

ไม่ได้ท�าให้ครู empowering (สร้างพลังให้ตัวเอง) ตัวเองขึ้นมา มันต่างจากวิธีคิด

ของก่อการครู เราต้องการ empowering ครู คนือ�านาจให้กบัครู คนืความภาคภูมิใจ 

คืนความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด มันจะต่างกันเลย”

คูปองครูยังคงด�าเนินต่อไป ก่อการครูก็เดินหน้ามาจนถึงปัจจุบันน้ีเช่นกัน 

แต่ต้องเน้นย�้าและขีดเส้นใต้ในอากาศว่า ก่อการครูไม่ได้ออกแบบเพราะแอบไป

เห็นจุดบอดของใครทั้งนั้น

“ไม่ใช่ๆ มันคนละฐานคิด คนละความเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้ว”

คนสร้างโรงลิเก

กระบวนกรที่คอยท�าหน้าที่คืนความเป็นคนให้คนเป็นครูนั้น มีตั้งแต่นักการ
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ละคร นักส่ือสาร นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักดนตรี นักออกแบบ Visual 

Thinking นักการศกึษา รวมทัง้อาจารย์ในระบบทีถ่กูจบักวนเป็นกะละแมในกระทะ

ใบบัว โดยมีพ่อครัวเป็นนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายทางทีท่�างานมา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี หรือ 

‘อาจารย์อ้อ’ ของน้องๆ เป็นเหมือนแม่เหล็กทีดึ่งคนเคมีเดียวกนัเข้ามาหา หลักฐาน

กค็อืบทสนทนาของใครต่อใครทีถ่กูถามว่าเข้ามาร่วมโครงการก่อการครูได้อย่างไร 

แต่ละคนมักใช้บุคคลอ้างอิงเดียวกันนั่นคือ “อาจารย์อ้อชวนมา”

“(หัวเราะ) บางทีเขาก็พูดเกินเลยเนาะ คือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษใดๆ 

หรอก เพียงแต่ในฐานะคนท�างานก็คิดอย่างเดียวว่า งานใดๆ ที่เราอยากจะท�า 

อยากจะเห็นการเปล่ียนแปลง เราต้องท�าด้วย connection เราควรเช่ือในคุณค่า

ของมันจริงๆ ก่อน

“ถ้าโฟกัสลงมาที่ก่อการครู ก็จะตั้งค�าถามกับตัวเองก่อนที่จะ commit เริ่ม

ท�างาน ว่าเราให้คณุค่าหรือเราเช่ือกบัส่ิงน้ีมากน้อยแค่ไหน เราเช่ือว่าการศกึษามัน

ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องเหนื่อย ต้องทุ่มเทให้กับมันไหม พอตั้งค�าถาม

นี้กับตัวเองแล้ว สิ่งที่ต้องค�านึงถึงอีกประการก็คือว่า งานใดๆ ที่จะส�าเร็จได้ ต้อง

ไม่ใช่อยู่ทีเ่ราเป็นศนูย์กลางของเร่ือง ไม่มีใครทีจ่ะท�างานส�าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว 

“ฉะน้ันกนึ็กอยู่ตลอดเวลา ค�าสมัยน้ีมันเหมือนเราท�าหน้าทีเ่ป็น platform ให้

ทุกคนมามีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยระดับหน่ึง แล้วปล่อยทุกคนมาแสดงได้เต็มที่ แต่ถ้า
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เป็นค�าสมัยก่อน กจ็ะรู้สึกว่าตัวเองท�าหน้าทีเ่ป็นคนสร้างโรงลิเก เราไม่ใช่นักแสดง 

เราเล่นดนตรีไม่เป็น เราร้องไม่เป็น ร�าก็ไม่ได้ แต่รู้สึกว่าความเช่ียวชาญเราคือ 

เราสร้างโรงลิเกได้ เราอาจจะถนัดด้านน้ีมากกว่า ท�ายังไงให้โรงลิเกมันแข็งแรง  

ดูม่ันคง สวยงาม สามารถทีจ่ะให้เขาข้ึนมาโลดแล่น แล้วทกุคนกเ็ล่นบทของตัวเอง

ได้อย่างเต็มที่

“การที่เรามีภารกิจในการสร้างคณะ สร้างโรงเรียนข้ึนมา ข้อดีก็คือมัน

สามารถสร้าง space วางระบบบางอย่าง ที่จะไปเกื้อหนุนให้งานมันเกิดง่ายข้ึน 

มีร่มในการออกไปขอการสนับสนุนในที่ต่างๆ เราก็ใช้โอกาสและความสามารถ

ตรงนี้ไปช่วยในการจัดการ”

รศ.ดร.อนุชาติ ยืนยันว่าตนเองท�าหน้าที่เอื้ออ�านวยและวางระบบบางอย่าง

เพ่ือให้นักแสดงได้เล่นบทที่ตนเองถนัดเท่าน้ัน อะไรช่วยได้ก็ไม่ลังเลที่จะช่วย 

ตรงไหนสามารถขยับขยายได้ ก็ลงมือท�า เป็นคนสร้างโรงลิเกและแม่ยกในเวลา

เดียวกัน ไม่มีการปีนเวทีข้ามไปเล่นบทบาทอื่น

“ถ้าให้ผมไป run workshop ผมท�าไม่เป็นนะ ไม่ใช่ skill เรา ถูกล่ะเราอาจ

อยู่กับมันจนพอเข้าใจบ้าง เวลาน้องๆ (กระบวนกรในโครงการก่อการครู) พูด

อะไร คิดว่าตัวเองมีระดับความลึกของความเข้าใจมากพอสมควร แต่ถ้าให้ลุกขึ้น

มาท�าหน้าทีแ่ทน เราท�าไม่ได้ เขาเก่งกว่าเราร้อยเท่า ถ้าอยากให้จดัห้องแบบน้ี ใช้

อุปกรณ์แบบนี้ เราจะรู้ทันทีว่า อันนี้ต้องท�าให้เขา เราจะไม่ขวาง

“เรามีหน้าที่อยู่ตรงน้ี จะเรียกเป็นผู้ก�ากับการแสดงก็ไม่เชิง เพราะผู้ก�ากับ

ก็ต้องก�ากับ แต่เราไม่ได้ไปก�ากับอะไรมาก เพียงแต่คุยบทกันให้รู้เรื่อง คุย story 

ให้ถูกต้อง เขาก็เล่นได้เอง เพราะคนเหล่านี้เขาเก่งอยู่แล้ว”

กะทิสด น�้าตาลปี๊บ แป้งข้าวเหนียว แป้งท้าว น�้าอ้อย แบะแซ และฟืนไฟ

พร้อมแล้ว กล่าวเชิงเปรียบเปรย ไม่ว่าทีสุ่ดกระบวนการแบบก่อการครูจะท�าให้ได้

กะละแมรสเลิศอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี บอกว่า แค่สมาทาน

ความเช่ือน้ีมาอยู่ในเน้ือตัวกสุ็ขล้นแล้ว เพราะการเปล่ียนแปลงระบบการศกึษายัง

ต้องสู้กันอีกยาว
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