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ไม่ว่ายุคไหน ก็มี ‘เรื่องของเด็ก’ อยู่เสมอ ซึ่งเรื่องเหล่านั้นดูจะ
เป็น ‘เรื่องใหญ่’ ของผู้ใหญ่อยู่ตลอด
ตัง้ แต่คนรุน่ ผมทีเ่ ติบโตมากับโลกของการ์ตนู ทัง้ ทีเ่ ป็นเล่มๆ และ
เป็นเรือ่ งๆ บนทีวี นีย่ งั ไม่รวมถึงเกมทีค่ ลัง่ กันมาตัง้ แต่แปดบิตจนตอนนี้
กลายเป็นความคมชัดเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ ก็จำ� ได้วา่ ตอนนัน้ ผูใ้ หญ่ในบ้านก็
กังวลว่าเจ้าเด็กทัง้ หลายจะเติบโตมาเป็นยังไงท่ามกลางสิง่ ล่อสิง่ เร้ารอบ
ตัว จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เด็กเล็กๆ อย่างเราไม่เคยรู้
มายุคนี้ จากที่เป็นการ์ตูนและเกม กลับกลายเป็นอินเทอร์เน็ต
ที่ผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนจะเห็นว่ามันเสมือนดาบสองคมที่ต้องได้รับ
การควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เพราะในโลกออนไลน์เป็นระบบนิเวศทีห่ ลาก
หลายยากจะเดา เหมือนป่ารกชัฏที่มองไม่ออกว่าในพุ่มหญ้านั้นเป็น
ดอกไม้สุดสวยหรืองูพิษที่ขดอยู่
แถมดูแล้วการควบคุมนั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งยาก เพราะเทคโนโลยีที่
พัฒนาไปสวนทางกับราคาที่ถูกลง จากเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับผู้ใหญ่ก็เริ่ม
ลดระดับ รวมถึงเศรษฐกิจที่ดูแล้วย�่ำแย่จนพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่มี
เวลามาโฟกัสลูกได้อย่างที่ควรจะเป็น เด็กหลายคนถึงถูกปล่อยอยู่กับ
อินเทอร์เน็ตและแกดเจดสารพัด ขลุกอยู่กับมันวันละหลายนาน
แต่นั่นแหละครับ ตอนที่ผมยังเด็ก ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ว่าการ์ตูน
เกม และอะไรทีพ่ อ่ แม่ดจู ะเป็นห่วงเป็นพิเศษกลับกลายเป็นเนือ้ เดียวกับ
ความคิดและจิตใจ หล่อหลอมให้ผมหรือเพื่อนร่วมรุ่นนับร้อยจะเติบโต
ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแล้วพวกท่านก็ไม่ห่วงอะไรนักในวันนี้
อย่างที่บอกว่าผลพวงจากการสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสและกาล
เวลานั้นส่งผลเกินจะคาดเดา เด็กรุ่นนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนใน
อนาคต เบื้องต้นเราจะไปกล่าวโทษเทคโนโลยีหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นตาม
ห้วงเวลาก็คงไม่ได้ หันกลับมาพึ่งพาสิ่งที่พอจะเดาได้มากกว่าจะดีไหม
ก็คือการดูแลอย่างไว้เนื้อเชื่อใจ อย่าไปก�ำหนดกฎเกณฑ์อะไรที่ท�ำให้
เขารู้สึกว่าเติบโตมาเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรม เพราะนั่นอาจ
เป็นแนวคิดของการสร้างเทคโนโลยีที่แย่กว่าสิ่งที่เราเฝ้าคิดว่ามันเลว
ร้ายไม่รู้กี่เท่าตัว

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร

ฉันเคยได้ยนิ ถึงประโยคทีผ่ ใู้ หญ่มกั พูดกันว่า “เด็กสมัยนี.้ .” เมือ่ เห็น
บรรดาเด็กและวัยรุน่ ยกโทรศัพท์มอื ถือขึน้ มาเล่นจนกลายเป็นอวัยวะอีกชิน้
ไป มันมักตามด้วยอาการส่ายหัวเหมือนกับหมดหวังในอนาคตที่อยู่ในมือ
ของเด็กที่ก�ำลังก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์อยู่นี้ ใครหลายคนอาจมองว่ามัน
เป็นปัญหาของสังคม แต่หากเราลองคิดไตร่ตรอง ในทุกวันนี้เทคโนโลยีได้
กล่าวเข้ามาส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์เราเกือบทั้งหมด จึงไม่
น่าแปลกใจหากในอนาคตทักษะการใช้เทคโนโลยีจะถูกบรรจุลงในหลักสูตร
การศึกษาเข้าสักวัน
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในอนาคตข้างหน้าทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่าง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จะกลายเป็นทักษะส�ำคัญในการ
ด�ำรงชีวิตของเด็กในรุ่นต่อไป เพราะโลกยังหมุน และทุกคนต้องเดินตาม
เด็กในวันนี้ย่อมกลายเป็นผู้ใหญ่ที่กุมโลกเอาไว้ สิ่งที่เราในทุกวันนี้นั้นท�ำได้
ก็คือเรียนรู้ในความเป็นเขา และชี้น�ำไปในทางที่ถูกต้อง
‘การพัฒนาเด็กเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาสังคม’ เป็นปรัชญาประจ�ำ
วิชาเอกของฉัน และมันท�ำให้เชือ่ มัน่ ว่าการลงมือท�ำสิง่ เล็กๆในวันนีจ้ ะน�ำพา
ไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน

รุจรวี นาเอก | บรรณาธิการ
เมื่อสองสามปีก่อน ผมเคยถึงกับตะลึงพรึงเพริดกับภาพที่เห็นตรง
หน้า สายตาพบเห็นเป็นเด็กผู้หญิงไซส์ประถมต้นกำ�ลังนั่งกดโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนอย่างคล่องแคล่ว ไม่กอี่ ดึ ใจต่อมา น้องหนูคนนัน้ กดโทรหาปลาย
สายซึง่ คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเธอ และเริม่ การสนทนาอย่างแคล่วคล่อง วัน
นั้นจำ�ได้ดีว่าคำ�ถามที่ผุดขึ้นมาคือ นอกจากคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยนี้จะถูก
ย่อขนาดลงมาเหลือเพียงเท่าฝ่ามือแล้ว อายุของผู้ใช้งานยังลดลงมาถึงอายุ
เพียงนี้แล้วหรือ ความคุ้นเคยเดิมๆ กับภาพจำ�ที่ว่า โลกในแต่ละวันของเด็ก
ประถมมีเพียง มาโรงเรียน วิ่งไล่จับ หาขนมอร่อยๆ กิน และกลับบ้านไปดู
การ์ตูนนั้น ได้ถูกรีเซ็ตขึ้นใหม่ โดยน้องผู้หญิงคนดังกล่าวที่ยังคงโทรคุยกับ
ปลายสายอยู่ตรงนั้นต่อไป
ผ่านวันนั้นมา เวลาก็ชั่วระยะหนึ่ง เด็กประถมกับสมาร์ทโฟน และ
รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ใช่ภาพแปลกตาอีกต่อไป ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยน
ทุกวัน เทคโนโลยีกพ็ ฒ
ั นาตาม พ่อแม่ซงึ่ เดิมก็ตอ้ งวิง่ ให้ทนั โลกทีโ่ คจรเร็วขึน้
ทุกที ไม่มีเวลามาเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง เด็กยุคใหม่ที่ลืมตาดูโลกขึ้น
มาก็เจอเพือ่ นใหม่เป็นวัตถุทรงสีเ่ หลีย่ ม มีหน้าจอตรงกลาง ทุกวันนีพ้ วกเขา
เลิกเขี่ยดินเขี่ยทราย หันมาเขี่ยหน้าจอเพื่อนใหม่รายนี้ เพื่อให้มันเล่านิทาน
ให้ฟังแทน
เมื่อมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไป ผมจึงบอกกับตัวเองว่า ผมจะไม่
ถามแล้วว่า ทำ�ไมเด็กยุคนีถ้ งึ จ้องหน้าเจ้าเพือ่ นทรงสีเ่ หลีย่ มมากกว่าหน้าของ
พ่อแม่ตัวเองในแต่ละวันเสียอีก
แต่คำ�ถามที่อยากจะหาคำ�ตอบให้ได้ต่อจากนี้คือ ในเมื่อเทคโนโลยี
ได้กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของเด็กยุคนี้ตั้งแต่เริ่มจำ�ความได้
และเหมือนเทคโนโลยีมนั จะมีคณ
ุ มากอนันต์ แต่ผลเสียก็แปรผันเป็น
เงาตามตัว อย่างที่ผู้ใหญ่หลายคนวิเคราะห์กันมานานนม
ฉะนั้น เราสามารถทำ�ให้พวกเขา เรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยี แล้ว
ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
ผม ผู้ซึ่งแก่เกินกว่าจะถูกเรียกว่าเด็กในขวบปีนี้ ได้แต่คิดสงสัยและ
นึกถึงวันนี้ของเด็กผู้หญิงไซส์ประถมต้นคนนั้นเสมอ
จากมนุษย์ Gen Y ที่เขียนบท บก. ถึงเด็ก Gen Z ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์

สรพงศ์ อ่องแสงคุณ | บรรณาธิการ

TK Vo ice
ตอนเด็กๆ ทุกคนคงต้องเคยโดนถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร?”
แต่ถ้าเราลองถามชาวสมาชิก TK Park ที่เป็นเด็กๆ Gen Z ในมุมกลับ
กันว่า “โตขึ้นไม่อยากเป็นอะไร?” บ้างล่ะ พวกเขาจะไม่อยากเป็นอะไร
กันบ้างหนอ...
ไม่อยากเป็น นักบินอวกาศ
เพราะกินอาหารยาก
หายใจไม่ออก
ด.ช.แทนตะวัน สรรค์ศุภศิริกุล (อ๋อง)
อายุ 5 ขวบ
ไม่อยากเป็น พยาบาล
กลัวตอนฉีดยา กลัวเลือด
ด.ญ.กานต์พิชชา จันทรผ่องจินดา
(น้ำ�เหนือ) อายุ 6 ขวบ
ไม่อยากเป็น คนขายของ ต้องยืน
รอทั้งวัน น่าเบื่อ กับไม่อยากเป็น
นักร้อง เพราะร้องเพลงไม่เป็น
ด.ช.กรวีร์ บุณยชาติพิสุทธิ์ (กร)
อายุ 7 ขวบ
ไม่อยากเป็น สัตวแพทย์ เพราะ
ไม่ชอบหมา แมว ไม่สนุก
ต้องคอยดูแลมัน
ด.ช.ธเนศร มูลทอง (นีโม)
อายุ 8 ขวบ
ไม่อยากเป็น หมอ
น่ากลัว ต้องผ่าตัด
ด.ญ.ตะวันวาด สรรค์ศุภศิริกุล (อัยย์)
อายุ 10 ขวบ

ไม่อยากเป็น คนดูดส้วม
เพราะเวลาเราขี้มันเหม็น
ด.ช.กิตติ์พรรณ์ ศรีสมโภชน์ (แบงค์)
อายุ 12 ปี
ไม่อยากเป็น ครู เพราะเงินเดือนน้อย
ไม่อยากเป็น วิศวกร เพราะไม่ชอบ
ก่อสร้าง ไม่อยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์ เพราะต้องคิดได้
เจ๋งๆ ถึงจะดัง
ด.ช.ดิสสรา อัครศรีสวัสดิ์ (โมเด็ม)
อายุ 13 ปี
ไม่อยากเป็น หมอ เพราะยาก
งานหนัก ถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็ไม่ได้อยู่
กับครอบครัว
ด.ญ.นฤสรณ์ มนัสวิยางกูร (บัว)
อายุ 14 ปี
ไม่อยากเป็น นักบัญชี เพราะเป็น
ระเบียบไป ตัวเลขเยอะ ไม่ชอบเรียน
น.ส.อิสริยาภรณ์ สุขเจริญชัยกุล
(พราว) อายุ 15 ปี
ไม่อยากเป็น นักกีฬา เพราะไม่ชอบ
ออกกำ�ลังกาย ไม่ชอบออกแรง
เยอะๆ
นายพศวีร์ ลีลาพจนาพร (ไกวไกว)
อายุ 16 ปี
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กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
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เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การแข่งขัน INCHOEN ASIAN GAMES กีฬาแห่งชาวเอเชียครั้งที่ 17 ได้ปิดฉาก
ไปด้วยความประทับใจ ประเทศไทยของเราจบการแข่งขันในอันดับที่ 6 เป็นรองแค่ประเทศมหาอำ�นาจแห่งวงการกีฬา
เอเชียคือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน และอิหร่านเท่านั้น มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นจนเป็นที่กล่าวถึงในกระแส
สังคม ทั้งความยินดี ความน่าเสียดาย และความผิดหวังต่อบางเหรียญที่เราคาดหวัง แต่กลับไม่ได้

te xt

พิมพ์พร คงแก้ว
นลินี ฐิตะวรรณ

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ท่ามกลางความยินดีเหล่านัน้ มีอกี หนึง่ ประวัตศิ าสตร์
ที่ได้รับการจารึก เมื่อชายหนุ่มวัย 25 ชื่อ ‘จ�ำรัส ฤทธิเดช’
จากประเทศไทยคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑา
ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย
ไม่ใช่เพียงแค่คนอืน่ แม้แต่ตวั เขาเองก็คดิ ไม่ถงึ เช่นกัน
และที่มากไปกว่านั้นคือ นี่เหรียญแรกในรอบ 68 ปี
ที่ประเทศไทยได้รับเหรียญจากการวิ่งข้ามรั้ว นับตั้งแต่เริ่ม
มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์
แม้จะประสบความส�ำเร็จ แต่กลับไม่มีใครรู้เรื่องราว
ของเขามากนัก
วันที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางกลับยังมาตุภูมิ
แสงไฟ แฟลชกล้อง ไมค์ของนักข่าวไม่ได้หันมารุมล้อมรอบ
ตัวเขาเหมือนอย่างกับนักกีฬาคนอืน่ ๆ ทีค่ ว้าชัยมาได้ แต่นนั่
ไม่ได้ท�ำให้จ�ำรัสน้อยใจ เขายังคงเต็มไปด้วยความภาคภูมิ
และก�ำลังใจในการแข่งขันต่อ ยังคงเปี่ยมไปด้วยความสุขที่
ท�ำให้ครอบครัวและคนที่รักภูมิใจ และเขายังยินดีจะเล่าทุก
เรื่องราวที่ไม่เคยมีอะไรได้มาง่ายๆ
ชีวิตของเด็กวัดเกเรคนหนึ่งที่วิ่งข้ามรั้วมาไกลจนได้
เป็นนักกีฬาทีมชาติ

จุดเริ่มต้นของนักวิ่งที่ชื่อ‘จ�ำรัส ฤทธิเดช’
ผมเริ่มวิ่งตอนอายุหกขวบตั้งแต่ยังไม่รู้จักว่านักกรีฑา
คืออะไร คิดว่ามันเป็นกีฬาทีว่ งิ่ อย่างเดียว ไม่ตอ้ งใส่ใจอะไรมาก
ช่วงนั้นเรียนอยู่ชั้นประถม มีเปิดคัดเลือกให้เด็กคนที่อยากวิ่ง
ได้ลงแข่ง เราก็ไปคัดเลือกกีฬาเทศบาลกับคนอื่นเขาด้วยแล้ว
ดันผ่าน พอมันคัดติดเราก็ไปวิ่งเฉยๆ แค่นั้นแต่พอแข่งแล้วได้
แชมป์กีฬาเทศบาลก็เริ่มมีแววมาเรื่อยๆ

จากเด็กยากจนและเกเรสู่เส้นทางนักกรีฑา
ทีมชาติ

สมัยผมเป็นเด็กชุมชนที่ผมอยู่ เป็นชุมชนที่ไม่มีป้าย
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ถ้าผมไม่หลุดออกมาเป็นนักกีฬา
ก็คงเป็นเด็กที่เกเรมากที่สุดคนหนึ่ง ตอนเด็กๆ ผมเป็นเด็ก
ห้าว แข็งแรง ชอบต่อยกับเพื่อน เป็นเด็กใจร้อน แล้วฐานะที่
บ้าน ผมก็ล�ำบากมาก พ่อแม่ยากจน หาเช้ากินค�่ำ บางวันไม่มี
ข้าวกิน ผมก็ตอ้ งไปเดินบิณฑบาตรกับพระ ด้วยความเกเรแล้ว
ข้าวก็ไม่มีจะกินอีก บางวันต้องขโมยไก่วัดไปต้มก็มี (หัวเราะ)
คือมันไม่ใช่เรื่องดีเลย แต่ผมอยากเล่า เพราะมันเป็นเรื่องที่
เตือนใจผมเสมอว่าเราเคยเป็นใครมาก่อน พ่อผมเคยเล่าให้
ฟังว่า เขาล�ำบากมากนะ ไม่มีเงินจะซื้อนมให้ผมกินก็ต้องต้ม
น�้ำข้าวมาให้กินแทน ตอนนั้นเราก็เก็บมาคิดว่าไม่ได้แล้วเรา
จะหลุดออกไปนอกกรอบกว่านี้ไม่ได้แล้ว ถ้าเรายังเกเรต่อไป
มีหวังคงได้ติดคุกและพ่อแม่ต้องล�ำบากกว่านี้แน่นอน ผมเลย
ตั้งใจมากขึ้นกับการซ้อมวิ่งและแข่งวิ่ง ค่อยๆ พัฒนาตัวเองจน
ติดเยาวชนทีมชาติและทีมชาติต่อมา
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“คำ�ว่าทีมชาติสำ�หรับผมมันยิง่ ใหญ่มาก” จาก
เด็ ก วั ด คนหนึ่ ง มาวั น นี้ เ ป็ น นั ก กี ฬ าที ม ชาติ
ได้เหรียญจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ มันเป็นเรือ่ ง
ที่มาไกลมากสำ�หรับผม
สถาบันที่สร้างและสนับสนุน

นักกีฬาคือนักรับผิดชอบตัวเอง

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นโรงเรียนสมัยมัธยมของผม ผมอยู่ที่นั่นในช่วงที่เริ่มเป็น
นักวิง่ ซึง่ มีคณ
ุ ครูคอยให้การสนับสนุน ประมาณ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีความรูส้ กึ อยากจะเลิกวิง่ เพราะตอนนัน้ ผมมีอาการบาด
เจ็บแล้วเกิดท้อ แต่อาจารย์ทา่ นหนึง่ ชือ่ อาจารย์ผาสุก บอกผม
ว่า ท�ำต่อไปเถอะ อายุเรายังน้อย เรายังไปได้อีกไกล เลย
จุดประกายให้ผมมีก�ำลังใจจะกลับไปวิ่งอีกครั้ง ตั้งแต่นั้นผม
ก็ตั้งใจซ้อม จนแข่งได้ที่สามของภาคใต้ จากที่เคยสู้ใครไม่ได้
ก�ำลังใจก็มา ผมก็เลยแข่งขันอย่างจริงจังมาเรื่อยๆ

ผมไม่เคยน้อยใจทีไ่ ม่มโี ค้ชอยูป่ ระจ�ำ คือเรารูก้ นั อยูแ่ ล้ว
ว่าตอนโค้ชไม่อยู่สอน เราจะต้องซ้อมกันอย่างนี้นะ เราก็ท�ำ
หน้าที่ของเรา ตัวผมเองก็เคยมีโอกาสไปเก็บตัวที่บ้านของโค้ช
ที่อเมริกา และการที่ได้ดูแลน้องๆ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์
ทีฝ่ กึ ให้เราเป็นโค้ชไปในตัว มองในมุมหนึง่ มันก็เป็นการสัง่ สอน
ให้เรารู้จักโต ให้เราควบคุมดูแลน้องได้ อีกอย่างหนึ่งถ้าโค้ช
อยู่กับเราประจ�ำ เราก็เหมือนเด็ก ต้องคอยป้อนตลอด การ
ดูแลกันในแบบนีม้ นั ก็มขี อ้ ดีคอื ให้เราได้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองไปด้วย

กับบทบาทนักกีฬาทีมชาติ
ผมเริ่มเก็บตัวติดทีมชาติตั้งแต่มัธยมปลาย มาติดทีม
ชาติเป็นนักกีฬาข้ามรั้วก็ช่วงปี 1 ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ กระบวนการทีเ่ ข้าไปทีมชาติได้ตอ้ งผ่านอะไรเยอะมาก
ผมแข่งเป็นร้อยครั้งและชนะมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับเยาวชนถึง
ระดับประชาชน ช่วงแรกๆ ก็เป็นมือสามมือสี่ แล้วก็ไต่เต้ามา
เรื่อยๆ ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กประสบการณ์ยังไม่เท่ารุ่นพี่ ก็วิ่ง
จนรุน่ พีเ่ ขาเลิกไป ชนะบ้าง แพ้บา้ ง จนได้มาอยูม่ อื หนึง่ มือสอง
และติดทีมชาติหลังจากนั้น

การมีโค้ชและการเป็นโค้ชไปพร้อมกัน
อาจารย์อุทัยคือโค้ชที่สอนผมจนติดทีมชาติ แต่หลัง
จากนั้นก็มีโค้ชชาวรัสเซียบ้าง ชาวอเมริกันบ้าง ปัจจุบันเป็น
โค้ชหญิงชาวอเมริกันที่เคยแข่งวิ่งให้ทีมชาติไทย ชื่อ ทรีเซีย
โรเบิร์ตส์ เขาจะมาเมืองไทย 6 เดือน ส่วนอีก 6 เดือน ก็จะ
ไปท�ำงานที่ประเทศอื่น คือจะไม่มีโค้ชที่อยู่ซ้อมประจ�ำให้กับ
ผม แต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ มันมีขอ้ ดีตรงทีท่ ำ� ให้เราต้องรับผิด
ชอบตัวเอง เพราะนอกจากผมต้องซ้อมตัวเอง ช่วงที่ไม่มีโค้ช
ให้นักกีฬาวิ่งข้ามรั้วคนอื่น ผมก็ต้องเข้ามาดูแลน้องๆ เยาวชน
ทีมชาติด้วย โดยมีพี่วัลลภา พันธุ์สูงเนิน นักกีฬาประเภท
นี้
อีกคนที่จะช่วยกันดูแล เหมือนเราต้องคอยเป็นหลักให้
น้อง วิธีการซ้อมคือ เราวิ่งน�ำไปก่อน สอนเทคนิค เสร็จปุ๊ปก็
วิง่ กลับมา แล้วก็แนะน�ำน้อง พอน้องวิง่ กลับมาผมก็แนะน�ำ พอ
เสร็จผมก็วิ่งต่อ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ใช่ว่าเทคนิคการวิ่งของผม
ถูกต้องนะ แต่ ณ เวลานั้นเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วเพราะ
มีประสบการณ์มากกว่าพวกเขา

โค้ชฝรั่งของนักวิ่งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
โค้ชผมดุมาก เคี่ยวมาก ไม่มีใครกล้าหือ (หัวเราะ) แต่
เป็นตัวอย่างที่ดีนะ เพราะท�ำให้การฝึกซ้อมเข้มข้นขึ้น ยอมรับ
ว่าตอนแรกผมเครียดมาก แต่ตอนนี้เขาเป็นเหมือนแม่อีกคน
ของผมเลยนะ เราสือ่ สารกันเป็นภาษาอังกฤษ เมือ่ ก่อนผมพูด
ไม่ได้เลย ผมเป็นคนเรียนไม่เก่ง กับภาษาอังกฤษนี่ช่วงแรกไม่
ยอมพูด ใช้ภาษาท่าทางอย่างเดียว แต่พอต้องไปซ้อมทีอ่ เมริกา
เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว ต้องท�ำความเข้าใจมากกว่านี้ ภาษา
มันจ�ำเป็นในการสื่อสาร เลยเริ่มฝึกตัวเอง เวลาอ่านหรือฟังค�ำ
ไหนไม่เข้าใจ ผมก็พิมพ์เข้าไปในกูเกิ้ลเลย (หัวเราะ) แต่มัน
แปลมั่วมาก ไม่ได้ผล เลยมาเริ่มเปิดดิกชันนารีแล้วลองเรียบ
เรียงประโยคเอง ค�ำไหนเขาพูดมาแล้วเราไม่รู้ค�ำศัพท์ก็ไปเปิด
หาความหมาย ไวยากรณ์อะไรเราไม่รู้หรอก แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆ
จนตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก สื่อสารได้หมดแล้ว

ต่อให้รักมากแค่ไหนก็มีท้อ
เรื่องที่ท�ำให้นักกีฬาทุกคนท้อเหมือนกันคือเรื่องอาการ
บาดเจ็ บ มั น ท� ำ ให้ เ ราดร็ อ ปทุ ก อย่ า ง ทั้ ง ความคิ ด และ
สมรรถภาพในการวิ่ง ส่งผลกระทบกันไปหมด ท�ำให้คิดมาก
เครียดจนท�ำอะไรไม่ได้เลย บางครั้งเราก็จมอยู่กับอาการบาด
เจ็บของตัวเอง บางทีมันวิ่งได้แต่ก็มีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ชอบ
เก็บมาคิด แล้วเอาไปปะปนกับแมตช์การแข่งขัน บางครั้งบาด
เจ็บมากๆ จนร้องไห้ก็มี อย่างผมเป็นนักกีฬาวิ่งข้ามรั้ว ซึ่ง
นักกีฬาประเภทนี้มักจะมีอาการเจ็บหลัง เพราะมันเป็นกีฬา
ที่ทั้งต้องวิ่งกระโดดขึ้นไปเพื่อข้ามรั้วแล้วจังหวะที่ลงพื้นขาจะ
ต้องรับน�้ำหนักถึง 3 เท่าของน�้ำหนักตัว มันท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บง่ายมาก
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ต่อให้รักมากแค่ไหนก็มีท้อ
เรื่องที่ทำ�ให้นักกีฬาทุกคนท้อเหมือนกันคือเรื่องอาการ
บาดเจ็ บ มั น ทำ�ให้ เ ราดร็ อ ปทุ ก อย่ า ง ทั้ ง ความคิ ด และ
สมรรถภาพในการวิ่ง ส่งผลกระทบกันไปหมด ทำ�ให้คิดมาก
เครียดจนทำ�อะไรไม่ได้เลย บางครั้งเราก็จมอยู่กับอาการบาด
เจ็บของตัวเอง บางทีมันวิ่งได้แต่ก็มีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ชอบ
เก็บมาคิด แล้วเอาไปปะปนกับแมตช์การแข่งขัน บางครั้งบาด
เจ็บมากๆ จนร้องไห้ก็มี อย่างผมเป็นนักกีฬาวิ่งข้ามรั้ว ซึ่ง
นักกีฬาประเภทนี้มักจะมีอาการเจ็บหลัง เพราะมันเป็นกีฬาที่
ทัง้ ต้องวิง่ กระโดดขึน้ ไปเพือ่ ข้ามรัว้ แล้วจังหวะทีล่ งพืน้ ขาจะต้อง
รับน้ำ�หนักถึง 3 เท่าของน้ำ�หนักตัว มันทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บ
ง่ายมาก

ผ่านความท้อด้วยจิตวิทยาของโค้ช
ผมเชือ่ ในจิตวิทยาโค้ช ถึงบางทีทะเลาะกับเขา หรือโดน
กดดันอย่างหนัก โดนจนจนมุม ทำ�ให้ท้อสุดๆ ซึ่งนี่ก็เป็น
จิตวิทยาของโค้ชทีใ่ ช้กบั เราตรงนี้ ซึง่ ถ้าเป็นคนทีอ่ อ่ นแอหน่อย
คงแย่ไปเลยถ้าเจออย่างนี้ แต่สำ�หรับผมจะคิดว่าเราซ้อมมาทั้ง
ปี เ พื่ อ แมตช์ นี้ เ ท่ า นั้ น เราเจอมาเยอะ โดนด่ า เละ เจอ
ความเครียดกดดันพร้อมๆ กันก็เพราะวันนี้ จนวินาทีสุดท้ายที่
ลงแข่ง โค้ชเขาก็จะเข้ามากอดเรา ให้กำ�ลังใจ มันทำ�ให้ผมยิ่ง
เชื่อว่าเราซ้อมอย่างเข้มข้นและกดดันมาตลอดทั้งปีเพื่อมาวิ่ง
แข่งแค่ 10 กว่าวินาทีเท่านั้น

ความคิดต้องเป็นนายของร่างกาย
นอกจากจิตวิทยาจากโค้ช เราจะพัฒนาได้หรือไม่ก็คง
ขึน้ อยูก่ บั เราแล้ว ความคิดเราต้องเป็นนายของร่างกาย ร่างกาย
เราเจ็บก็จริง แต่เราต้องคิดให้เหมือนว่า มันไม่เจ็บ มันยังไปได้
โค้ชจะสอนอย่างนีเ้ สมอ ในวันแข่งทุกอย่างอยูท่ เี่ รา ทีจ่ ติ ใจของ
เรา เราต้องผ่าน ผมคิดเสมอว่าคนที่เจ็บแล้วไม่ยอมสู้ ไม่ผ่าน
มันไปให้ได้ ก็คงไม่รวู้ า่ รสชาติเวลาหลังชนฝาแล้วเราสูแ้ ทบตาย
มันเป็นอย่างไร ความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดมันก็ต้องพบ
เจอกันทุกคน สำ�คัญที่ว่าเวลาล้มแล้วจะขึ้นมาให้สูงอีกครั้ง
มันยากนะ จิตใจต้องแข็งแรงจริงๆ

รักษาแชมป์ยากกว่าการเป็นแชมป์
เวลาที่เหนื่อยหรือท้อ ผมว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วย
ความคิดหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย มันอาจเป็น
เรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี อย่างเช่นผมเป็นแชมป์เก่า
การรักษาแชมป์ยากกว่าการเป็นแชมป์อีกนะ เพราะมันมี
ศักดิ์ศรีที่เราจะแพ้ไม่ได้ ชื่อเสียงมันค้ำ�คอ มันทำ�ให้เราต้องสู้
ต้องคิดถึงสมาคมว่าเขาก็คาดหวังกับเราไว้เยอะ ทุ่มกับเราไว้
เยอะ ส่งผมไปซ้อมที่อเมริกาแล้วผมกลับมาทำ�ไม่ได้ รุ่นน้อง
ต่อไปจะได้งบไปซ้อมอย่างผมอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราจึง
ต้องทำ� ต้องพิสูจน์ให้สมาคมกรีฑาเห็น

นั ก วิ่ ง ข้ า มรั้ ว ผู้ ส ร้ า งประวั ติ ศ าสตร์ แ ก่ ว งการ
กรีฑาไทย
ตลอดระยะเวลา 68 ปีที่มีมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์
มา ประเทศเราไม่เคยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา
ประเภทวิ่งข้ามรั้วเลย ผมเองไปแข่งก็ไม่ใช่ตัวเก็งที่จะได้รับ
เหรียญ ระบบการแข่งขันคือ แต่ละประเทศจะส่งรายชือ่ นักกีฬา
ทีท่ ำ�เวลาดีทสี่ ดุ (Personal Best) มาเพือ่ คัดเลือกต่อ เวลาของ
ผมอยู่ประมาณอันดับ 8-9 จากประมาณ 18 คน ซึ่งเราไม่ได้
กดดันอะไรนัก คิดสบายๆ ว่าเราทำ�ให้ดีที่สุดของเรา ทุกคน
ที่มาแข่งเขาเก่งกันมาก ผมไม่ได้คาดหวังอะไรที่สูงเกินไป
ไม่ได้มีอะไรทำ�ให้ท้อนัก เพราะเอเชี่ยนเกมส์ครั้งก่อนหน้านี้
(ปี 2010 ที่กวางโจว ประเทศจีน) ผมก็เข้าชิง เลยตั้งใจว่าถ้า
ได้เข้าชิงอีกก็ถือว่าเราโอเคแล้ว คิดไปทีละสเต็ป
พอมาถึงรอบคัดเลือก ผมทำ�เวลาเป็นอันดับ 4 ทำ�ลาย
สถิติตัวเองได้ด้วย ก็ประหลาดใจนะ มันรู้สึกว่า ‘เฮ้ย เราทำ�
มันได้ยงั ไง (หัวเราะ) แต่ผมก็ไม่อยากหวังสูงอีก พอถึงรอบชิง
ก็ยังทำ�ตัวเหมือนเดิม ตอนกล้องซูมมาที่ลู่วิ่งทั้ง 8 ลู่ เพื่อ
ประกาศรายชื่อนักกีฬา ผมก็ยังยิ้มๆ ชูสองนิ้ว ทำ�รูปหัวใจใส่
กล้อง (หัวเราะ) ทำ�ตัวสบายๆ มีแอบลุ้นอยู่บ้าง แต่ก็ยังคิดว่า
เราเป็นตัวรองอยูแ่ ล้ว ความกดดันไม่ได้อยูท่ เี่ รา แต่อยูท่ แี่ ชมป์
อยู่ที่ตัวเก็งที่จะได้เหรียญ ตอนแข่งผมก็เห็นแล้วว่าที่ 1 ที่ 2
เขานำ�ไปแล้ว แต่ผมก็วงิ่ ต่อไป พอข้ามรัว้ สุดท้ายมาเราวิง่ สบาย
เลย เพราะอยู่ลู่นอก ในที่สุดเราก็คว้าเหรียญทองแดงมา
ได้สำ�เร็จ (ยิ้ม)

เหรียญประวัติศาสตร์คือความภาคภูมิใจของ
อดีตเด็กวัด
คำ�ว่าทีมชาติสำ�หรับผมมันยิ่งใหญ่มาก จากเด็กวัดคน
หนึ่ง มาวันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติ ได้เหรียญจากการแข่งขัน
เอเชียนเกมส์ เป็นเรือ่ งทีม่ าไกลมากสำ�หรับผม ผมจำ�ได้วา่ ตอน
อยู่ประถมพ่อแม่ให้เงินไปโรงเรียนวันละ 5 บาท มากหน่อยก็
10 บาท พอโตมาหน่อยซ้อมวิ่งเสร็จก็ไปเก็บขวดเก็บกระดาษ
ไปขาย เพื่อหาเงินเอามาใช้มาจ่าย เราไม่กล้าขอพ่อแม่มากไป
กว่านั้น ผมไม่เคยดูถูกชีวิตตัวเองเลย ผมรู้สึกรักมันและภูมิใจ
กับเรื่องในอดีตเหล่านั้น เรื่องราวที่ผ่านมามันทำ�ให้เราอดทน
และมีวันนี้ การเป็นคนจนชีวิตมันไม่เคยง่าย มันทำ�ให้เรารู้ว่า
ไม่ว่าเราจะเล่นกีฬาหรือทำ�อะไรก็ตาม เราต้องทำ�ให้เต็มที่
จริงจัง ต้องทำ�ให้ได้ เรารอแค่พรจากสวรรค์ รอแค่โอกาสไม่ได้
ต้องทำ�เองทุกอย่าง
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ไม่ใช่แค่พ่อแม่ แต่คือความชื่นใจของชุมชน
สำ�หรับเด็กคนหนึง่ ทีช่ าวบ้านในชุมชนพูดกันว่า “เด็กคน
นี้มันไม่น่าเกินอายุ 15 หรอก ไม่ติดคุกก็โดนกระทืบตาย” เรา
ได้ ยิ น แบบนี้ ม าตลอดหลายปี ล่ า สุ ด ตอนที่ ผ มกลั บ ไปฉลอง
เหรียญทองแดงที่บ้าน เราก็อึ้งตัวเองนะ จากเด็กที่มีแค่ศูนย์
เด็กจนๆ เราอดทนกับมันมาได้ยังไง พาตัวเองเดินมาถึงตรงนี้
ได้ยังไง เราดูแลพ่อแม่ได้ พ่อแม่ยิ้มได้กับชีวิตของเรา จากเดิม
ทีค่ งหนักใจว่าลูกเราติดคุกแน่นอน (หัวเราะ) ผมว่านีเ่ ป็นความ
ภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้ว
คนในชุมชนที่เห็นผมมาตั้งแต่เด็กบางคนมีปฏิกริยา
เหมือนคนโดนผีหลอกนะ (หัวเราะ) คงอึ้งว่ามันเป็นแบบนี้ได้
ยังไง แต่ผมก็สัมผัสได้ว่าในความอึ้งนั้น มันมีความชื่นชมและ
ยินดีส่งมาให้ผมด้วย

จากเด็กวัดเกเรที่วันนี้เป็นแบบอย่างให้
เด็กเดินตาม
ในชุมชนมีอัตราเด็กที่ใช้ยาเสพติดลดลง ผมดีใจที่ได้
เป็นต้นแบบในการใช้ชวี ติ กับเขา เด็กหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำ�
มากขึ้น พอเรารู้ว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เด็กเริ่มวิ่งตามเรา
เราก็ดีใจนะ อย่างโรงเรียนเก่าสมัยประถม โรงเรียนเทศบาล
วัดใหญ่ มักจะให้ผมขึ้นไปพูดหน้าเสาธงเวลาได้แชมป์รายการ
ต่างๆ มันเป็นแรงบันดาลใจให้นอ้ งๆ ในโรงเรียนมาเป็นนักกีฬา
กันเยอะมากขึ้น การได้โชว์ตัวและพูดคุยกับเด็กๆ นักกีฬาใน
โรงเรียนเครือเทศบาลของอำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ช่วยผลักดันให้น้องๆ เขามีไฟ มีกำ�ลังใจกันมากขึ้น มันก็
ประทับใจ
สำ�หรับนักกีฬาวิ่งข้ามรั้ว เหมือนมีผมคนเดียวที่เด็กๆ
ทั่วประเทศจะได้เห็นผลงานชัดเจน อย่างในเฟสบุ๊คก็จะมีการ
แอดเฟรนด์เพือ่ เข้ามาสอบถามวิธกี ารฝึก มาปรึกษา ผมก็ยนิ ดี
มาก พร้อมที่จะตอบทุกคำ�ถาม ผมดีใจมากที่ได้มายืนตรงนี้
อย่างน้อยที่สุดเราก็ทำ�หน้าที่เป็นแนวทางให้ใครสักคนได้

การเป็นคนจนไม่เคยมีอะไรมามากมาย ชีวิต
มันไม่เคยง่าย มันทำ�ให้เรารู้ว่า ไม่ว่าเราจะเล่นกีฬา
หรือทำ�อะไรก็ตาม เราต้องทำ�ให้เต็มที่ จริงจัง ต้อง
ทำ�ให้ได้ เรารอแค่พรจากสวรรค์ รอแค่โอกาสไม่ได้
เราต้องทำ�เองทุกอย่าง
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ไม่มีใครประสบความสำ�เร็จได้แค่เพราะกำ�ลังใจ
จากตัวเอง

แผนการของทีมชาติวัย 25 ที่มองอนาคตของ
ตัวเองในวันหน้า

ผมมีทกุ วันนีไ้ ด้สว่ นหนึง่ มาจากการได้เจอคนดีๆ ในชีวติ
มันไม่ได้มาเพราะกำ�ลังของเราคนเดียวหรอก จากพ่อแม่กด็ ว้ ย
โค้ชชาวอเมริกนั คนปัจจุบนั นีก้ ส็ ำ�คัญเขาซ้อมให้ผมอย่างเข้มข้น
ที่สุด บางวันเหนื่อยจนหมดสภาพ แต่ ก็สอนให้เราตั้งใจที่จะ
ไม่ทำ�ผิดพลาดอีก การที่เราได้อยู่ในสังคมที่ดีก็สอนเราเยอะ
ผมเป็นคนที่ดีขึ้นก็เพราะสังคมเพื่อนตั้งแต่มัธยมปลายที่คอย
ช่วยเหลือ ได้อาจารย์ที่ดีคอยสนับสนุนให้ทำ�ตามความฝัน
ผมเลยคิดว่ามันไม่ใช่แค่ตวั เรา แต่เรามีวนั นีไ้ ด้กเ็ พราะแรงจูงใจ
ดีๆ จากคนรอบตัว จากแรงกดดันของโค้ชที่มันถึงใจ พลังพวก
นี้มันถูกปลดปล่อยตอนที่เราลงสนาม เพื่อประกาศไปเลยว่า
นี่แหละตัวของเรา

ชีวติ หลังจากการเลิกเล่นทีมชาติเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งคิดหนัก
ผมอาจจะทำ�เรื่องจากการได้เหรียญเอเชียนเกมส์เพื่อขอเป็น
นายทหารสัญญาบัตร เพราะทุกวันนี้ผมรับข้าราชการทหาร
อากาศอยูด่ ว้ ย อาจจะไปเป็นโค้ชให้นอ้ งทีมชาติรนุ่ หลัง หรือไม่
ก็ไปสอนเด็ก แต่ถ้าได้เงินจาก 2 ทางมันก็ดีต่อครอบครัวของ
ผมเอง เขาจะได้สบายชีวิตผมต้องการแค่ได้มีงานทำ� มีบ้าน
แต่งงาน มีลูก แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

เอเชียนเกมส์ครั้งหน้าอาจจะไม่มีผมลงแข่งแล้ว
ผมอาจจะอยู่ไม่ถึงแล้ว เกินครึ่งของชีวิตผมอยู่กับลู่วิ่ง
มาตลอด ร่างกายอาจจะไม่ไหว เพราะตอนช่วงซ้อมเราตั้งใจ
เต็มที่ ใช้ร่างกายเต็มที่ ร่างกายคนเราอายุมากขึ้นก็ถูกทำ�ลาย
ไปเรื่อยๆ มันอาจไม่สมบูรณ์ได้เหมือนเดิม ผมว่าเราต้องรู้
ร่างกายตัวเอง เราต้องประเมินตัวเองให้ได้ อย่าฝืน เพราะขึ้น
ไปสูงๆ ตกลงมามันจะเจ็บหนัก แต่ถึงยังไงผมก็ยังมีซีเกมส์อีก
2 สมัย ที่ยังตั้งใจจะรักษาแชมป์ต่อ อย่างไรผมก็ยังต้องทำ�
หน้าที่ของผมอย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีมา เพื่อ
เป็นเกียรติประวัติของตัวผมและตระกูลผมเอง ไม่ได้หวังอะไร
ไปมากกว่านี้

จำ�รัส ฤทธิเดช กับการแข่งขันครั้งต่อไป
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี 2558 ผมต้ อ งไปเก็ บ ตั ว ที่
สหรั ฐ อเมริ ก าอี ก ครั้ ง เพื่ อ เตรี ย มตั ว แข่ ง ขั น รายการใหญ่
ทั้งซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ถ้าถามถึงความคาด
หวังของผม ที่แน่ๆ คือ ซีเกมส์ต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ เพราะ
มันเป็นศักดิ์ศรี อยากได้แชมป์สมัยที่ 4 มาฝากชาวไทยให้ได้
บทสนทนาจบลงด้วยเสียงชื่นชมในใจ เบื้องหลังของ
บุคคลทีป่ ระสบความสำ�เร็จตามทีเ่ ขาตัง้ ใจมักจะผ่านเรือ่ งราวที่
ยากเย็นมาแล้วมากมายเสมออย่างน้อยทีส่ ดุ การทีเ่ ราได้พดู คุย
กับจำ�รัส ฤทธิเดช ในวันนี้ ก็คงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า “ไม่ว่า
จะเป็นเราหรือใคร ชีวิตมันไม่เคยง่ายจริงๆ”
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Q uo te
“A lot of peo p le
say t h at
d igital lif e is
creating an arm y o f
narc issist s do in g
selfies and t weet in g
and so on, t hat t h e y
are Net -ad d ict e d,
t hey are glu ed t o
the screen, they are
losing their so c ial
sk ills, that t h e y
d on’t give a d am n .
Bu t if you loo k at
the d at a, it d oesn ’ t
su pport an y
of th at , ”
“It ’s n o t
t he d u mbe st “ผู้คนมากมายกังวลว่า วิถีดิจิตอล จะท�ำให้
generat io n , Gen Z กลายเป็นคนที่ลุ่มหลงตัวเอง
it’s t he smart e st . ” มัวแต่ ถ่ายเซลฟี่ และ ทวีต พวกเขาจะ
เสพย์ติดอินเทอร์เน็ต และอยู่ติดหน้าจอ
พวกเขาจะสูญเสียทักษะทางสังคม แต่ถ้า
คุณศึกษาดูข้อมูลต่างๆ แล้ว มันไม่ได้ส่ง
ผลให้พวกเขาเป็นแบบนั้น

Gen Z ไม่ใช่กลุ่มคนที่โง่เขลา แต่พวกเขา
นี่ล่ะที่เป็นกลุ่มคนที่เฉลียวฉลาด”
D o n Ta p s c o t t
C anadian b us i n es s execut i v e,
consu lta n t a n d s pea ker

ดอน แท็ปสก็อตต์
นักพูด ที่ปรึกษา และ ผู้บริหารงานธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงของแดนาดา

(ที่มา : theglobeandmail.com)
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แทบทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจากความหลับไหล สิ่งแรกๆ ที่
เราจะท�ำคงไม่ใช่การล้างหน้า แปรงฟัน และอาบน�้ำ เพราะเรา
คงท�ำสิ่งที่ว่าไปนั่นไม่ได้ หากยังไม่ได้เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิด
ท�ำอะไรสักอย่างเสียก่อน
ถ้าไม่เปิดดูเฟซบุก๊ ก็เช็ครูปในอินสตราแกรม หรือทีแ่ น่นอน
ที่สุด... การกดปิดเสียงปลุกตื่นนอนจากโทรศัพท์ให้เงียบลง
การท�ำงานก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเฉพาะในเวลาท�ำงานและใน
เฉพาะสถานทีอ่ กี ต่อไป ไม่วา่ จะก่อนเริม่ หรือหลังเลิกงาน ก็สามารถ
อัพเดตงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้
เมื่ออยู่ข้างนอกแล้วเกิดสงสัยใคร่รู้อะไร ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บ
ความคาใจกลับไปที่บ้าน เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก
ตรงนั้นทันที
การติดต่อสื่อสาร จากที่เคยได้ยินเฉพาะเสียง เดี๋ยวนี้การ
มองเห็นหน้าไปพร้อมกันผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์กลายเป็น
เรื่องปกติ ถึงระยะห่างของทั้งสองฝ่ายจะห่างกันระดับทวีปก็ตาม
เราก�ำลังอยู่ในยุคสมัยแห่งดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาก�ำจัด
ข้อจ�ำกัดหลายๆ อย่าง ให้กลายเป็นความสะดวกสบาย และตราบ
เท่าที่มนุษย์จะคิดค้นมันให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มันก็จะยิ่ง
ปรากฏออกมา
บรรดากลุม่ คนในสังคมแต่ละช่วงวัยทีก่ ำ� ลังใช้ชวี ติ ในโลกแห่ง
เทคโนโลยีนี้ ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับที่เทคโนโลยี
เหล่านี้ เขาต่างจากคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ยัง ‘ทัน’ เจอการเปลี่ยนผ่าน
จากยุคอนาล็อคสู่ยุคดิจิทัล
ที่ส�ำคัญ พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนรุ่นต่อไป ที่จะก�ำหนดความ
เป็นไปของโลกผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
พวกเขาคือกลุ่ม คน ‘Gen Z’
Gen Z คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2537-2554 ถ้านับ
ถึงขณะนี้ Gen Z ทีแ่ ก่ทสี่ ดุ คงก�ำลังเรียนอยูใ่ นระดับปริญญาตรี แต่
โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวอยูท่ รี่ ะดับ ประถมปลายถึงมัธยมต้น
จากข้อมูลของ National Master ปี พ.ศ.2553 คาดการณ์
ว่าประชากรไทยที่อยู่ในกลุ่มอายุ Gen Z มีราว 16.5 ล้านคน หรือ

ประมาณ 25% ของประชากรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับเว็บเสิร์ชเอนจิ้นนามกูเกิล สู่ยุค
โทรศัพท์มอื ถือและการส่งข้อความผ่านสารพัดแอพลิเคชัน่ Gen Z
เริ่มมีจ�ำนวนและความส�ำคัญมากขึ้นๆ สู่ยุค Apple กับ iTune
สู่ MySpace และ Facebook สู่ YouTube และอะไรอีกมากมาย
นับไม่ถ้วน
จะเห็นว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ชาว Gen Z เติบโต มี
การพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมการด�ำรงอยูข่ องคน
ยุคใหม่ เมื่อ Gen Z ซึมซับวิถีชีวิตดังกล่าวนี้อย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับฟังก์ชั่นการใช้งานของเทคโนโลยียุคนี้ ซึ่งมีสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ มีการ ‘แชร์’ ภาพ วิดีโอ อัพเดทบล็อก ส่งข้อความ
สอดรับกับลักษณะนิสยั ของวัยรุน่ ทีต่ อ้ งการพืน้ ทีแ่ สดงออกความคิด
เพื่อเรียกร้องการตอบรับจากสังคม ยิ่งแสดงออกแล้วถูกตอบกลับ
ในสิ่งที่ตนเองต้องการมากเท่าไหร่จะยิ่งรู้สึกดี อีกทั้งยังต้องการรับ
รู้ข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอก เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ต่างๆ อย่างรวดเร็วก็ยิ่งท�ำให้เทคโนโลยีมีความส�ำคัญต่อ Gen Z
ชนิดที่ดูแล้วว่าคงแยกออกจากกันไม่ได้อีกต่อไป
ซึ่งบางครั้ง เทคโนโลยีอาจช่วยเปิดให้เห็นโลกที่ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงได้ แต่ในเวลาเดียวกัน มันก็ปิดไม่ให้เห็นโลกรอบข้าง
ที่เพียงละสายตาออกจากจอก็ไปถึงได้
ท่ามกลางความเป็นห่วงของผูใ้ หญ่ในปัจบุ นั นี้ ทีก่ ำ� ลังกังวลว่า
เด็ก Gen Z จะกลายเป็นกลุ่มคนที่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับเทคโนโลยี
จนสูญเสียความสามารถในการมีมนุษยสัมพันธ์ จะท�ำให้สังคมใน
อนาคตกลายเป็นสังคมที่ผู้คนขังตัวเองไม่ออกมามีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน และที่ส�ำคัญคือไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกความเป็นจริงได้
หรือไม่นั้น
ยังไม่สายเกินไปที่จะท�ำความเข้าใจ และหาค�ำตอบร่วมกัน
ของ Gen Z กับเทคโนโลยี ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นของที่อยู่คู่กันไปแล้ว ดั่งที่
โลกฝั่งตะวันตกให้นิยามว่า “Gen Z มีเทคโนโลยีอยู่ในสายเลือด
มาแต่ก�ำเนิด”
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‘ตัวอย่างทีด่ มี คี า่ มากกว่าค�ำสอน’ ยังใช้ได้อยูก่ บั เด็ก Gen
Z หรือไม่ ในเมือ่ พวกเขาถูกทิง้ ให้ใช้เวลาอยูก่ บั เทคโนโลยีอนั แสน
สะดวกสบาย อาศัยอยูโ่ ลกเสมือนจริงซะส่วนใหญ่จงึ ท�ำให้การใช้
เวลาด้วยกันในครอบครัวขาดหายไป
ในยุคที่สังคม อะไรๆ ก็ดูง่ายดายไปหมด จะรักกันก็ง่าย จะ
เลิกกันก็ง่าย มีสัมพันธ์กันแล้วก่อเกิดเด็กบริสุทธิ์ออกมา จากนั้นก็
ทิ้งกันไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดเป็นครอบครัวพ่อเลี้ยง
เดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ให้เห็นกันเยอะแยะ หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้น
คือการที่ผู้เป็นลูกถูกทิ้งให้อยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆ ของตน
ในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1
‘การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2557
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร แพทย์เวชศาสตร์วยั รุน่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พูดถึงธรรมชาติของเด็กในยุค Gen Z เอา
ไว้ว่า “เด็กกลุ่มนี้เติบโตมากับการต้องมีโทรศัพท์มือถือ สื่อสารกับ
เพื่อนและสื่อสารตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นเด็กที่ไม่ค่อยออก
นอกบ้าน สบายใจที่จะบอกเรื่องตนเอง เหล่านี้ท�ำให้เขามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท�ำอะไรได้หลายอย่างพร้อมกัน ชอบตั้งค�ำถาม
สมาธิสั้น ใจร้อน มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร มีปัญหาเรื่องวินัย และ
ความอดทนต�่ำ”
การเลีย้ งดูเด็กในยุคนีใ้ ห้ได้ดี พ่อกับแม่จงึ ควรท�ำความเข้าใจ
เกีย่ วกับธรรมชาติของเด็กตามข้างต้นนีก้ อ่ น เพราะถึงแม้เราจะเคย
เป็นเด็กมาก่อน เคยอาบน�้ำร้อนมาก่อน แต่เราก็เป็นเด็กคนละยุค
กัน ค�ำว่าคนละยุคนีห้ มายถึงอิทธิพลจากสิง่ รอบตัวทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อความเป็นครอบครัวในแต่ละยุค จึงท�ำให้มีรายละเอียดที่แตก
ต่างกันออกไป
พญ.จิราภรณ์ ยังกล่าวอีกว่า “วัยรุ่นไม่ชอบคนพูดมากและ
ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน ฉะนั้นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ที่พ่อแม่จะต้องฝึกเป็นผู้ฟังลูกให้มากๆ แทนที่จะรีบสอน ควร
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จะฟังและถามลูกตัวเองก่อนว่าลูกคิดเห็นอย่างไร”
พ่อแม่จึงไม่ควรห้ามลูกไม่ให้ท�ำอย่างโน้น อย่างนี้ เพราะมัน
จะกลายเป็นเรื่องฉาบฉวยและอาจไปปิดกั้นการแสดงออกถึงสิ่งที่
ต้องการภายในอันแท้จริงของลูก หากยืดเยื้อไปในระยะยาว อาจ
ส่งผลท�ำให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมาได้พอ่ แม่ควรสอนวิธคี ดิ ทีถ่ กู ต้อง
ให้กับลูกในการเลือกเสพสื่อต่างๆ เป็นคนชี้แนะแนวทางให้เขาเดิน
และให้ตัดสินใจเลือกเดินด้วยตัวของพวกเขาเอง
การเลื อ กใช้ ค� ำ พู ด กั บ เด็ ก ก็ เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ เช่ น กั น ดั ง ที่
พญ.จิราภรณ์ บอกเอาไว้ว่า “เพราะเด็กที่อยู่กับค�ำพูดที่เป็นเชิงลบ
บ่อยๆ อาทิ ขี้เกียจ เด็กจะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะตั้งใจ
หรือไม่กต็ าม เพราะเด็กจะซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำ� นึก ขณะทีส่ งั คม
ไทยจะพ่วงค�ำว่าเด็กดีเด็กเก่งไว้ด้วยกันโดยการวัดที่ข้อสอบ ท�ำให้
เมือ่ เด็กท�ำข้อสอบไม่ได้จะถูกมองว่าเป็นเด็กไม่ดี ไม่ฉลาด ทัง้ ทีเ่ ขา
อาจมีความฉลาดด้านอื่นก็ได้”
โดยสรุปผูร้ บั หน้าทีอ่ นั ใหญ่หลวงทีส่ วมบทบาทเป็นพ่อแม่ใน
ชีวิตจริง ควรเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z ให้เวลากับความรู้สึก
ภายในจิตใจของพวกเขามากขึน้ เพือ่ ทดแทนสิง่ ทีข่ าดหายไป รับฟัง
อย่างใส่ใจ ใช้ค�ำพูดในแบบที่อยากให้ลูกพูดกับเรา พาพวกเขาออก
ไปท�ำกิจกรรมนอกบ้านบ้าง ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบปราศจากเรื่อง
งานอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง สักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดี
สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเด็ก Gen ไหน เกิดในยุคอะไร ความรัก
และความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เป็นสิง่ ส�ำคัญอยูด่ ี ยัง
ไงเด็กก็ต้องการความเอาใจใส่จากคนใกล้ตัว เพื่อเขาจะได้เติบโต
เป็นผูใ้ หญ่ทสี่ ามารถเป็นแบบอย่างให้กบั เด็กยุคต่อไปในวันข้างหน้า
และหากเปรียบบทบาทของพ่อแม่ที่มีต่อลูกกับประโยคขึ้นต้นบท
ความนี้ที่ว่า ‘ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค�ำสอน’ หลังจากที่ได้อ่าน
บทความนี้จบลงก็คงเห็นพ้องต้องกันว่า ประโยคนีย้ งั คงใช้ได้จริงใน
ทุกยุคทุกสมัยเช่นนั้นแล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในยุคเด็ก Gen Z
ในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ
(8-10 กันยายน พ.ศ.2557) ได้ที่
• http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1410847794(ประชาชาติธุรกิจ)
• http://www.teenpath.net/contents.asp?ID=18672&Tab=18829#.
VGtJVPmsVXE(ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา)
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ย้อนเวลากลับไปสัก 20 ปี หากถามถึงไอดอลของวัยรุ่นยุคนั้น เชื่อ
ว่าชื่อ พี่เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ สุดยอดซูเปอร์สตาร์จากค่าย GMM
Grammy คงเข้าโผมาเป็นอันดับต้นๆ ว่ากันว่าผลงานเพลงของพีเ่ บิรด์ มียอด
จ�ำหน่ายรวมสูงถึง 25 ล้านชุด คอนเสิร์ตมีผู้ชมรวบรวมได้กว่า 2 ล้านคน
เป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะเกิดซ�้ำในวงการเพลงเมืองไทย
ไม่ใช่เพราะคนรุน่ ใหม่ไม่มคี วามสามารถเท่าพีเ่ บิรด์ แต่เพราะบริบททาง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ได้พลิกโฉมหน้าของการก้าวขึน้ มาเป็น
ไอดอลไปโดยสิน้ เชิง ทุกวันนีใ้ ครๆ ก็สามารถเป็นกระแสได้เพียงชัว่ ข้ามคืน แต่
มาเร็วฉันใด ส่วนใหญ่ก็ไปเร็วฉันนั้น มีน้อยคนนักที่จะสามารถยืนระยะอยู่ได้
แล้วใครล่ะที่จะมาเป็นไอดอลของมนุษย์ Gen Z ได้…?
ด้วยความที่เด็ก Gen Z ส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความเพียบพร้อม
ทางการเงินของพ่อแม่ที่เป็นคน Gen X และเข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย
โลกทัง้ ใบถูกเชือ่ มถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ต อยากรูอ้ ะไรก็หาข้อมูลได้งา่ ยเพียงแค่
ปลายนิ้ว ประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างกว่ายุคสมัยของพ่อแม่หลายเท่าตัว การ
ยอมรับนับถือผูอ้ นื่ เป็นต้นแบบในการด�ำเนินชีวติ จึงค่อยๆ ถูกลดบทบาทความ
ส�ำคัญลง บางคนถึงกับประกาศกร้าวว่า “ไอดอลของฉันคือตัวฉันเอง” เสียด้วยซ�ำ้
บุคคลที่ Gen Z ชื่นชมมักเป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จตั้งแต่อายุยัง
น้อย หรือคนดังอายุใกล้เคียงตัวเองที่มีความน่าสนใจในหลากหลายมิติ และ
สามารถเป็นกระบอกเสียงของเจเนอเรชั่นพวกเขาได้ อย่างในลิสต์รายชื่อ 25
วัยรุ่นที่ทรงอิทธิพล ปี 2014 (The 25 Most Influential Teens) จาก TIME
นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชอื่ ดังของสหรัฐอเมริกา ก็มหี นุม่ สาววัยขบเผาะหลาย
คนที่น่าทึ่งจนเราต้องร้องว้าว!
ยกตัวอย่างเช่น มาลาลา ยูซาฟไซ เด็กสาวนักต่อสูเ้ พือ่ อิสรภาพทางการ
ศึกษาของสตรีท่ามกลางความรุนแรงในปากีสถาน เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพปี 2014 โจชัว หว่อง เด็กหนุ่มชาวฮ่องกง แกนน�ำหลักผู้ปลุกระดม
นักศึกษาให้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีน ที่จะเข้ามาแทรกแซง
การเลือกตั้งผู้ว่าการคนใหม่ของฮ่องกง และ ทาวี เกวินสัน สาวน้อยสุดชิคที่
เริ่มเขียนบล็อกแฟชั่นอย่างหลงใหลและจริงจังตั้งแต่อายุ 11 ปี จน The New
York Times มาขอสัมภาษณ์ และได้รับสมญานามว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นที่อายุ
น้อยทีส่ ดุ ในโลก ก่อนจะก้าวสูก่ ารเป็นบรรณาธิการนิตยสารด้วยวัยเพียง 15 ปี
ส่วนในแง่การประกอบชีพ Gen Z มักสนใจงานที่ยึดโยงกับไลฟ์สไตล์
ของตัวเอง เช่น งานด้านสื่อ ศิลปะ และความบันเทิงมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยัง
มีความต้องการเป็นเจ้าของกิจการตัง้ แต่อายุยงั น้อย บริษทั อเด็คโก้ ผูใ้ ห้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เผยผลการส�ำรวจว่า กลุ่ม Gen Z มีความ
เป็นเจ้าของกิจการสูง โดยประมาณ 30% ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่าง
แน่นอน และ 40% อาจพิจารณาการเป็นเจ้าของกิจการถ้ามีโอกาสทีด่ เี ข้ามาหา
โดยกว่าครึ่งของผู้ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการมองว่าอยากเริ่มกิจการตั้งแต่ช่วง
อายุ 20 ปี และขอริเริม่ ท�ำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าทีจ่ ะสานต่อกิจการครอบครัว
จึงไม่น่าแปลกใจที่ไอดอลของคน Gen Z จะเป็นศิลปินอิสระ นักเขียน
นักเดินทาง ช่างภาพ ผู้ก�ำกับหนัง หรือเจ้าของกิจการชิคๆ คาเฟ่เก๋ๆ ต่างจาก
ยุคของพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่มักเทคะแนนให้นักธุรกิจพันล้านผู้ตั้งตัวจากเสื่อผืน
หมอนใบ ท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำมาทั้งชีวิตจนประสบความส�ำเร็จในบั้นปลาย
เพราะบรรดา Gen Z ถือคติว่าเกิดมาทั้งทีเราควรหาเงินเพื่อใช้ชีวิต
ไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงิน
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ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคเทคโนโลยีก้าว
กระโดด เป็นพื้นฐานส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ที่จะช่วย
ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสารชุด
ใหม่ๆ ได้อย่างไร้ขอบเขตและตลอดเวลา โดย
อ้างอิงจากผลการวิจัยของต่างประเทศระบุไว้ได้
อย่างน่าสนใจว่า วิทยุใช้เวลา 38 ปี โทรทัศน์ใช้
เวลา 13 ปี ในการส่งข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
ประชากร 50 ล้านคน แต่อินเทอร์เน็ตกลับใช้
เวลาเพียง 4 ปี ไอโฟน 3 ปี และเพียง 2 ปี
ส�ำหรับอินสตาแกรม อินเทอร์เน็ตเป็นคลื่นลูก
ใหม่ที่ก�ำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนสมัยใหม่
โดยเฉพาะกับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เติบโต
มาพร้อมเทคโลยี และอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกัน
ด้วยชุดข้อมูลดิจทิ ลั ทีม่ อี ย่างมหาศาล ท�ำให้หลาย
ประเทศในสังคมโลกดิจทิ ลั ต้องปฏิรปู สือ่ การเรียน
รู้ เพื่อจะช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ของเด็กให้
ก้าวทันโลก เพราะประเทศที่จะได้เปรียบในการ
แข่งขัน คือประเทศที่มีอ�ำนาจทางความรู้
ส�ำหรับประเทศไทย แม้จะใหม่กับเรื่อง
นี้มาก แต่ก็เริ่มมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วเช่นกัน เพราะถ้าพูดกันตรงๆ
ก็คอื การปรับตัวเพือ่ ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ฉลาดในการบริโภคจะส่งผลดีในระยะยาว ท�ำให้
ทุกวันนี้เกิด ‘สื่อสร้างสรรค์’ รูปแบบใหม่ๆ ขึ้น
จ�ำนวนมาก เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล ให้ก้าวทันโลกที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดหย่อนใบนี้
te xt
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คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
ชีวิตตั้งแต่ตื่นลืมตาจนหลับตาเข้านอน ล้วน
รายล้อมไปด้วยสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และ
คอมพิวเตอร์ จึงเกิดการน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยี
ICT มาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอน เครื่อง
มือเหล่านี้จะช่วยสร้างสีสัน ดึงดูดความน่าสนใจ
ให้กับผู้เรียน ที่ส�ำคัญสามารถโต้ตอบกันได้ทันที
เช่น สื่อ CAI (Computer Assisted Instuction)
หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจะสร้างโปรแกรม
ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด ซึ่ง
ลักษณะการน�ำเสนอจะมีทงั้ ตัวหนังสือ ภาพกราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงอันหลากหลายที่ถูกจัด
วางไว้อย่างสวยงามให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน อีก
ทั้งยังมีการแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบทันที
เพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน พูดได้ว่าเป็นการ
ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นสือ่ กลางแทนสิง่ พิมพ์หรือ
สือ่ ประเภทอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสามารถเกือบจะเทียบเท่า
ครูที่เป็นมนุษย์จริงๆ แต่ทั้งหมดทั้งมวลข้อส�ำคัญ
ของการออกแบบระบบการเรียนการสอนทีผ่ พู้ ฒ
ั นา
โปรแกรมต้องค�ำนึงถึงก็คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์เป็น เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิรปู การ
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บทเรียนออนไลน์
E-learning
นักเรียนไม่ต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีครู
ยืนสอนหน้าชั้น แล้วรีบจดตัวหนังสือยิกๆ ตาม
กระดานด�ำสู่กระดาษอีกต่อไป เมื่อเกิดนวัตกรรม
อย่างบทเรียนออนไลน์ขึ้นมา นักเรียนก็สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
เนื้อหาของบทเรียน ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง
วิดีโอ รวมถึงมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งผ่าน Web
Browser หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่าง ซีดี
รอม (คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม), เครือ
ข่ายอินทราเน็ต (การเรียนออนไลน์), สัญญาณ
ดาวเทียม (การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม) ฯลฯ
นอกจากนีส้ อื่ การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ยงั
ถูกออกแบบกิจกรรมให้ผเู้ รียน และผูส้ อน สามารถ
ติดต่อ แลกเปลี่ยนความรู้ได้ทุกเวลา ด้วยการ
สือ่ สารทีท่ นั สมัยทางอีเมลหรือเว็บบอร์ด จากสถาน
ทีใ่ ดก็ได้ ส่งผลให้การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ท�ำได้ทนั
ท่วงทีและรวดเร็ว
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คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
(Tablet Computer)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-book, E-Textbook,
Smart Textbook
หนังสือทีส่ ร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
คุณสมบัติมากมายที่นอกเหนือจากที่หนังสือทั่วไป
ท�ำได้ เช่น สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว เสียง
วีดีโอคลิป ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่ส่ง
ผลดี เพราะจะท�ำให้เด็กเกิดการผนึกความรูท้ งั้ เสียง
และรูปไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังช่วยบรรจุเอกสารแบบ
ทดสอบส�ำหรับวัดผลการเรียน ประเมินผลเด็กได้
รวดเร็ว อ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ได้ทนั ที นอกจากนีย้ งั สามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่อยู่คนละแฟ้มเข้าด้วยกัน หรือ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่ที่
ท�ำให้เด็กยุคนี้จ�ำนวนหนึ่งแอบกรี๊ดเห็นจะเป็นการ
ที่ไม่ต้องแบกหนังสือหนาหนักไปมามากกว่า

ปัจจุบันอุปกรณ์อย่าง แท็บเล็ต ถูกน�ำไป
ใช้ในแวดวงการศึกษาในหลายๆ ประเทศกันอย่าง
คึกคัก พี่ไทยเราเองก็พยายามเข้าสู่กระแสนี้ จาก
นโยบายรัฐบาล ที่แจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น
ป.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เพื่อใช้แทนหนังสือ
รูปแบบเดิมๆ ซึ่งกระแสสังคมที่มีต่อเรื่องนี้มีท้ังดี
และไม่ดี แต่หากจะอธิบายถึงประโยชน์ของแท็บเล็ต
พีซี แล้ว มันก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่ไม่มีข้อ
จ�ำกัดเรือ่ งสถานทีใ่ นการเรียนการสอน เข้าถึงคนได้
ทุกกลุม่ แม้แต่ชนบทอันห่างไกล ใช้หน้าจอสัมผัสใน
การท�ำงาน และมีปากกาดิจิทัลที่ทดแทนแป้นพิมพ์
คียบ์ อร์ดขนาดใหญ่เทอะทะ อีกทัง้ ยังสามารถบรรจุ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นพันๆ เล่ม
แต่ ถึ ง จะให้ ค วามสะดวกสบายขนาดไหน
การน�ำมาใช้ในด้านการศึกษา ก็ยังไม่มีทิศทาง
ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่กับประเทศไทยเราเท่านั้น เพราะ
จากผลส�ำรวจของ Admob ทีท่ ำ� ในต่างประเทศ พบ
ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เจ้า แท็บเล็ต พีซี ในการเล่น
เกมมากที่สุด รองลงมาใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล
และเข้าถึงสังคมออนไลน์ จ�ำพวก เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์
ส่วนวัตถุประสงค์หลักอย่างการใช้เพื่ออ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จริงๆ นั้นกลับอยู่ในอันดับสุดท้าย

20

แอพพลิเคชั่น
(Applications)
ทุกวันนี้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา ก�ำลังมี
บทบาทและความส�ำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน
ยุค Gen Z อย่างมาก เนื่องจากท�ำให้เด็กมีความ
สนุกในการเล่น อย่างไม่รตู้ วั ว่าเป็นการเรียนอยู่ ส่ง
ผลให้การออกแบบแอพพลิเคชั่น จ�ำพวกบทเรียน
ช่วยสอนของบ้านเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
แอพฯ เพื่อการศึกษาต่างๆ จะถูกติดตั้งบนระบบ
ปฏิบัติการแบบใหม่ iOS หรือ Android เพื่อใช้ใน
คอมพิวเตอร์พกพา ล่าสุดแอพพลิเคชั่นการศึกษา
สัญชาติไทยส�ำหรับเด็กปฐมวัย Taamkru (ถาม
ครู) ที่รวบรวมแบบฝึกหัด คลังข้อสอบส�ำหรับเด็ก
อนุบาลจ�ำนวนมากกว่า 100,000 ข้อ ซึง่ มากทีส่ ดุ ใน
เอเซีย ไปคว้าชัยชนะในการแข่งขัน Echelon Most
Promising Startup ปี 2014  และเป็นผู้ชนะใน
รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว์ The Start-UP ทางช่ อ ง
Channel News Asia ของประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีการเสพสื่อดิจิทัลอยู่ในระดับที่สูง

กระดานอัจฉริยะ
(Interactive Board)
สังคมที่อยู่ด้วยแรงขับของดิจิทัล ท�ำให้เกิด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นจ�ำนวนมาก กระดาน
อัจฉริยะก็เป็นสือ่ อย่างหนึง่ ทีค่ รูผสู้ อนนิยมใช้กนั ใน
ชัน้ เรียน เป็นกระดานระบบสัมผัสทีม่ หี น้าจอขนาด
ใหญ่ เนื่องจากเด็กยุคปัจจุบัน ชอบข้อมูล ชอบ
ความรวดเร็ว ท�ำให้ตอ้ งออกแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับเด็ก โดยกระดานอัจฉริยะสามารถ
ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วแสดงข้อมูลได้
ทันที เด็กๆ สามารถออกมาเขียนแสดงความคิด
เห็น ตอบแบบทดสอบในชั้นเรียนเพียงแค่สัมผัส
หน้าจอ ที่ส�ำคัญบางยี่ห้อของเครื่องมือสื่อสารชนิด
นี้ ยังสามารถปรับตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ ให้อ่าน
ง่าย ในกรณีที่เจอเด็กๆ ที่ลายมืออ่านยาก
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โซเชียลเน็ตเวิร์ก
(Social Network)
ปฏิเสธไม่ได้วา่ ขณะนีเ้ ฟซบุค๊ เป็นสือ่ ออนไลน์
ที่ก�ำลังได้ความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มของ
เมืองไทย ข้อมูลจาก Zocial Rank เว็บไซต์ทเี่ ก็บข้อ
มูลสถิตติ า่ งๆ เกีย่ วกับ โซเชีย่ ลเน็ตเวิรก์ ของเมือ่ ปีที่
แล้ว (2013) เปิดเผยว่า ประเทศไทยที่มีประชากร
ประมาณ 66 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง
25 ล้านคน ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 18 ล้านคน โดย
มีผู้ใช้ Facebook คิดเป็น 85%, Twitter 10%
และ Instagram 5% และเฟซบุ๊คมีประโยชน์ทั้ง
ด้านการติดต่อสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์ ที่ส�ำคัญ
นักเรียนมีเลขทะเบียนแทบทุกคนอยู่แล้ว จึงท�ำให้
เกิดการประยุกต์ใช้โซเชี่ยล เน็ตเวิร์ก เข้ากับการ
เรี ย นการสอน ไม่ ว ่ า จะเป็ น การจั ด กลุ ่ ม เฉพาะ
รายวิชา น�ำเสนอสื่อการสอนในรูปแบบบทความ
สื่อมัลดิมีเดีย จนถึงการอัพโหลดการบ้านส่งทาง
เฟซบุ๊ค หรือการแบ่งปันผลงานแก่สาธารณชน ซึ่ง
เป็นสื่อที่ท�ำให้ผู้สอนกับผู้เรียนเข้าถึงกันสะดวกขึ้น
เกิดการแลกเปลีย่ นความรูอ้ ย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว ผ่าน
การแสดงความคิดเห็น (comment) โดยไม่ต้อง
เสียเวลา หรือค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา
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เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนยุคใหม่
ขึ้นเรื่อยๆ จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ท�ำให้ตลาดการศึกษาเริ่มปรับตัวจาก
สื่อสิ่งพิมพ์มาสู่ดิจิทัลมากขึ้น
ตลอดระยะเวลา 80 ปี ที่บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ำกัด หนึ่งในบริษัทด้านการ
ศึกษาที่ใหญ่ที่สุด ได้ผลิตหนังสือเรียนป้อนตลาดเรื่อยมา ได้ก้าวเข้ามาสู่ช่วงรุกตลาดดิจิทัล
มากขึ้น กับการเปิดบริษัทในเครือ เพลย์เอเบิล ใน พ.ศ.2551 เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษาโดยเฉพาะ ภายใต้การขับเคลื่อนของ
คุณรักษ์ เทวอักษร กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เพลย์เอเบิลจ�ำกัดเเละคุณอีรคิ เบิรก์ เเมน
(Eric Berkman) นักกลยุทธ์การออกเเบบตามลักษณะนิสัยเเละความเคยชินของผู้ใช้งาน
ในส่วนเเรก คุณอีริค เบิร์กเเมน จะอธิบายการออกเเบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ศึกษาที่ดี เเล้วหลังจากนั้น คุณรักษ์ เทวอักษร จะขยายความถึงการศึกษากับตลาดธุรกิจ
ที่ก�ำลังเติบโต
te xt

พลอยชมพู

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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Q u est io n

Q ue s t i o n

การออกเเบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา มีส่วนช่วยในพัฒนาการเรียน
รู้ที่มากกว่าหนังสือเรียนอย่างไร

การออกเเบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การใช้ภาพสีสันสดใสกราฟิกวีดีโอมีผล
ต่อความรู้สึกของผู้ใช้งานหรือไม่

An sw er

Answer

คุณอีริค

คุณอีริค

ผมมองว่าก่อนที่การศึกษาจะก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลเต็มตัว เรายังต้องผสมผสานระหว่างหนังสือ
เรียนกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เเท็บเล็ต มีข้อดีตรงพกพา
ได้สะดวก เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย รวมถึงเเท็บเล็ตมี
การตอบสนองกับผู้ใช้ ทั้งด้านการมองเห็น การ
ได้ยิน การสัมผัส เเละลูกเล่นที่ดึงดูดใจเด็กๆ โดย
ไม่ซ�้ำกับหนังสือเรียน
ที่ส�ำคัญเนื้อหาของดิจิทัลมีส่วนช่วยในการ
สร้างพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลท�ำให้ครูเเละนักเรียนสามารถ
โต้ตอบกันได้ทนั ที เเละครูสามารถควบคุมการเรียน
การสอนจากอุปกรณ์ ส่งตรงไปทีเ่ เท็บเล็ตของเด็กๆ
ได้สะดวก

ผมคิดว่าการออกเเบบมีสว่ นช่วยให้นกั เรียน
สนใจมากขึ้น ขณะเดียวกันถ้ามีมากเกินไป ก็จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไปหมดเช่น รบกวน
สายตา หรือท�ำให้ไขว้เขวโดยไม่จ�ำเป็น ซึ่งก่อนที่
เราจะออกเเบบสิ่งใดลงไป เราต้องตั้งค�ำถามก่อน
ว่า มีเหตุผล มีความจ�ำเป็นหรือไม่ สิ่งที่เราออก
เเบบจึงเหมาะสม สือ่ สารได้ชดั เจน ไม่ซบั ซ้อน ช่วย
ให้เด็กเข้าใจง่าย เเละช่วยให้ครูที่สอนเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้นด้วย

Q u est io n

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับเด็กๆ
เป็นอย่างไร
An sw er

คุณอีริค
ปัญหาของเด็กๆ ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องสมาธิสั้น
เเต่พวกเขาเบือ่ ง่าย ถ้าสิง่ นัน้ ไม่นา่ สนใจ ยิง่ เเอพพลิเคชั่นที่ผลิตออกมาซับซ้อน หรือยากเกินไป จะไม่
น่าสนใจเลย ดังนั้นเราเลยมุ่งเน้นการสร้างสื่อที่ให้
เด็กๆ มีส่วนร่วม สนุกสนาน เเละเข้าใจง่ายซึ่งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ หมาะสม จะเปิดประสบกาณ์ให้กบั
ผูเ้ รียนเพิม่ ขึน้ กว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว
โดยทีเ่ นือ้ หาทัง้ สองส่วนต้อง ไม่ซำ�้ กัน รวมถึงเลือก
ใช้อุปกรณ์เเละฮาร์ดเเวร์ที่มีคุณภาพ
ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมก็จะเข้า
มาเพิ่มเติมความรู้ในห้องเรียน ทั้งห้องเรียนปกติ
หรือห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม

Q ue s t i o n

คุณคิดว่าควรเปลี่ยนมาใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เเทนหนังสือเรียนไหม
Answer

คุณอีริค
ในท้ายที่สุดเมื่อการศึกษาไทยเปลี่ยนเป็น
ดิจทิ ลั คนก็จะหันมาใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ เเต่ขณะนี้
เนือ้ หาหลักยังมาจากหนังสือเรียน เพราะห้องเรียน
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะมี อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ
มีเเท็บเล็ตทุกระดับชั้น เเต่ผมมองว่าประสบการณ์
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากขึ้น จะช่วยให้ครู
เเละนักเรียนปรับตัวได้เอง
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Q u est io n

ธุรกิจดิจิทัลมีการเติบโตมากขึ้นเเค่ไหน
หรือมีการเเข่งขันกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มี
มาเเต่เดิมอย่างไร
An sw er

คุณรักษ์
ทุกคนสนใจตลาดดิจทิ ลั หากตอนนีต้ ลาดยัง
ใหม่อยู่ มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เเต่เป็นไปเเบบช้าๆ
ไม่ได้โตเร็ว หลายคนก็กังวลว่าหนังสือจะถูกกลืน
ไหม หากผมว่ายังหรอก ภายใน 10 ปีนี้
ยกตัวอย่าง เเอพพลิเคชั่นส�ำหรับเกมมัน
ดึงดูดง่ายกว่า เเอพพลิเคชั่นส�ำหรับการศึกษาใน
ห้องเรียน สิ่งนี้ค่อนข้างยาก ที่จะให้เด็กๆ ใช้เเอพ
พลิเคชั่นที่น่าสนใจให้ครบทั้งห้องเรียน เพราะต้อง
มาดูก่อนว่าเสียค่าใช้จ่ายไหม ใครเป็นคนเสีย เเล้ว
เด็กๆ ห้องอืน่ จะเสียเปรียบไหม มีอนิ เทอร์เน็ตหรือ
อุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าดังนั้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่
ห้องเรียนดิจิทัล ก็ต้องดูห้องเรียนของไทยก่อนว่า
พร้อมหรือยัง
Q u est io n

มีคู่เเข่งทางด้านธุรกิจดิจิทัลมากเเค่ไหน
An sw er

คุณรักษ์
ถ้าเป็นธุรกิจการศึกษา เช่น สิ่งพิมพ์หนังสือ
เรียน มีการเเข่งขันสูง เเต่ตลาดดิจิทัลยังมีคู่เเข่ง
ไม่เยอะเท่ากับตลาดหนังสือ ผมไม่เเน่ใจว่ามีมาก
เเค่ไหน เเต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งช่วง
นี้เป็นจุดคาบเกี่ยว ที่เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีเอง
เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หากในอีกหลายปีข้าง
หน้า เราต้องก้าวไปไกลกว่านี้
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Q u est io n

Q ue s t i o n

ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจเเอพพลิเคชั่นที่
ดาวน์โหลดฟรีเเล้วส่วนที่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายเองมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นไหม

มีเเผนการพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างไร
ในอนาคต

A n sw er

คุณรักษ์

คุณรักษ์
ธรรมชาติของทุกคนทีอ่ ยากได้ของฟรี อย่าง
ที่ผมบอกว่าธุรกิจด้านนี้ก�ำลังเติบโตอย่างช้าๆ ผม
รอให้คนหันมาสนใจ หันมาใช้มากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผู้บริโภค ถ้าเขาพร้อม เขาก็หันมาใช้เอง ตอนนี้เรา
มีทงั้ เเอพพลิเคชัน่ ดาวน์โหลดฟรีเเละไม่ฟรี ซึง่ ส่วน
ทีด่ าวน์โหลดฟรีเป็นการเอาออกไปทดลองใช้ บริษทั
ก็เสียค่าใช้จ่ายเอง
ส�ำหรับผมตลาดดิจิทัลยังไม่เปลี่ยนไปอีก
นาน จนกว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนเอง เมื่อวันหนึ่งทุก
ห้องเรียนมีอินเทอร์เน็ต ทุกคนก็จะพร้อมใช้เเอพ
พลิเคชั่นด้านการศึกษาโดยไม่จ�ำเป็นต้องมากังวล
ว่าเเอพพลิเคชั่นนี้ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย เเต่จะมอง
ว่าให้ประโยชน์อะไรกับลูก เเละให้ประโยชน์อะไร
กับนักเรียน

Answer

การท�ำงานของผม คือ การลงไปถามผูใ้ ช้งาน
เราพยายามสร้างสังคมของผู้ใช้ต่างๆ ทั้งออนไลน์
เเละออฟไลน์ โดยให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ออกเเบบ มีทงั้ การลงไปเก็บข้อมูล หรือการเอาไอเดียงาน
ไปเล่าให้เขาฟัง ผมพยายามท�ำงานกับครู อาจารย์
โดยไม่คิดกันเองเเค่ภายในทีมงาน เเล้วมาบอก
ว่า “งานของตัวเองเจ๋งมาก คุณต้องใช้นะ” เเต่ผม
ลงไปถามคนใช้ ว่าเขาสนใจไหม ชอบไหม เพราะ
ถ้าคิดมาเเทบตาย ไม่มีคนใช้ หรือคนใช้ไม่สนใจก็
ไม่มปี ระโยชน์ ผมก็จะท�ำลักษณะนีต้ อ่ ไปในอนาคต

Q ue s t i o n

สุดท้ายระหว่างการเรียนรู้ผ่านหน้าจอ
กับการออกไปทำ�กิจกรรมนอกห้อง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร
Answer

คุณรักษ์
ผมมองว่าเทคโนโลยีควรตามผู้ใช้ มันขึ้น
อยู่กับผู้ใช้ว่าอยากเรียนรู้อะไร ใช้อย่างไร เเล้ว
เทคโนโลยี ถึ ง ค่ อ ยตามมา ซึ่ ง ถ้ า ผู ้ ใ ช้ ไ ม่ ส นใจ
เทคโนโลยี ดี ข นาดนั้ น ไม่ เ หมาะกั บ ผู ้ ใ ช้ ก็ ไ ม่
ประโยชน์
ส�ำหรับผมเด็กๆ ไม่ควรนั่งเรียน หรือนั่งอยู่
กับหน้าจอสี่เหลี่ยมดิจิทัลเพียงอย่างเดียว เเต่ควร
ออกไปเรียนรู้สภาพเเวดล้อมโดยรอบ เเล้วค่อยให้
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสาทสัมผัสต่างๆ ที่มัน
พอช่วยได้
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“เด็กๆ เหมือนผ้าขาว ผู้ใหญ่เราเปรียบเช่นสี แต่งแต้มให้พอดี ผ้าขาวนี้สีงดงาม”
ค�ำขวัญคุ้นเคยหูที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นอนุบาล เห็นภาพเด็กน้อยน่ารักที่รอ
การเติมสีสันจากผู้ใหญ่ ยิ่งยุคสมัยของ Gen Z ที่เราต่างมีเวลาให้กันในโซเชียลมีเดีย พ่อแม่อาจจะ
สอนการบ้านลูกผ่านไลน์ การเรียนรูไ้ ปไกลกว่าต�ำรา หรือกระทัง่ กิจกรรมนอกห้องเรียน โจทย์ทที่ า้ ทาย
ส�ำหรับพ่อแม่ในปัจจุบนั จึงไม่ใช่แค่เลีย้ งลูกอย่างไรให้รงุ่ หากแต่ภายใต้ภาวะเอ่อล้นทางเทคโนโลยีเช่น
นี้ เด็กยังคงเปรียบเหมือนผ้าขาว
แล้วผู้ใหญ่เราต้องเลือกเติมอะไร ถึงจะพอดี?

t e xt

นลินี ฐิตะวรรณ
พิมพ์พร คงแก้ว

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
โรงเรียนทอสี
“คนอาจจะมองว่า ‘โรงเรียนทอสี อุย๊ คนยิม้ แย้มแจ่มใส โลก
ในอุดมคติ เด็กไม่มโี อกาสเจออะไรทีไ่ ม่ดเี ลย’ ต้องบอกว่าส่วนหนึง่
มันก็เป็นอย่างนัน้ นะ เพราะทัง้ คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นนักเปิด
โอกาสและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมว่า คนเรา
ยังมีความโลภ โกรธ หลง มีกเิ ลส เด็กก็มที ที่ ะเลาะกัน ว่ากัน งอนกัน
พูดค�ำหยาบ มีเรื่องอารมณ์เข้ามา แต่สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ พวกเขาจะ
ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธี ว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นต้องท�ำอย่างไร ครูจะ
มีกระบวนการเชือ่ มโยงให้เด็กได้เรียนรูว้ า่ ถ้าเกิดเรือ่ งแบบนีข้ นึ้ มา
เขามีทางเลือกอะไรบ้าง แก้ปญ
ั หาได้อย่างไร จัดการอารมณ์อย่างไร
เด็กได้เจอของจริง อารมณ์จริง ไม่ได้อุดมคติอะไรเลย”
ครูหยก - วรรณวนัช บูรพาเดชะ เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลสือ่ ธรรมะ
ประจ�ำโรงเรียนทอสี เล่าให้ฟงั ถึงบรรยากาศภายในโรงเรียนทีเ่ ปรียบ
เสมือนชุมชนพุทธปัญญาขนาดย่อม ทอสีเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล
และประถมฯ ที่ไม่ใช่แค่ประกาศตัวเป็นทางเลือกของการศึกษา
แต่ยังให้ความส�ำคัญกับการบ่มเพาะนักเรียนตัวน้อยให้มีความเป็น
นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีวิต
“ในการเข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนทอสี ทางโรงเรียนให้ความ
ส�ำคัญมากๆ กับแนวทางของผู้ปกครอง โดยเฉพาะในช่วงวัยนี้ ครู
กับเด็กเรียนรู้อย่างโดดเดี่ยวโดยขาดผู้ปกครองไม่ได้เลย ถ้าถาม
ว่าการเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนแบบนี้ เด็กๆ เขาได้มีโอกาสเลือก
อะไรไหม หรือว่าผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาใช่หรือไม่ โดยส่วนตัวคิดว่า
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใด ที่ผู้ปกครองยังเป็นผู้มีความรับ
ผิดชอบต่อตัวลูก ผู้ปกครองก็มีหน้าที่หลักในการจัดหาการศึกษา
ที่คิดว่าเหมาะสมให้กับเขา ถ้ามองว่าเป็นการยัดเยียด ก็ต้องบอก
เลยว่าพวกเราต่างก�ำลังยัดเยียดการศึกษาให้เด็กๆ ไม่ในรูปแบบใด
ก็รูปแบบหนึ่ง ถ้าไม่ใช่แบบพุทธ ก็แบบอื่น แต่จริงๆ แล้ว ถ้าพ่อแม่
สังเกตเด็กก็จะทราบนะว่าเขาตอบสนองกับโรงเรียนได้ดีหรือเปล่า
เด็กอนุบาลบางคนไปดูโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาเลือกเอง
ก็มเี หมือนกัน ซึง่ พ่อแม่กค็ วรจะให้เครดิตลูกบ้างถ้าเขามีความเห็น”
ชาวทอสีมองการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาชีวิต ค�ำ
ว่า ‘ศึกษา’ มาจากค�ำว่า ‘สิกขา’ ทางโรงเรียนหยิบเอาหลักไตรสิกขา
เข้ามาจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่เรื่องศีล (พฤติกรรม) เรื่องสมาธิ

(จิตใจ) และเรื่องปัญญา ทั้งสามด้านพร้อมๆ กัน เพราะ ‘ปัญญา’
อันเป็นเป้าหมายไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้โดดๆ
ความน่าสนใจของทอสีคือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผ่านหลักสูตร ‘เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว’ เป็นการให้ความ
ส�ำคัญกับการเชือ่ มโยงเรือ่ งราวรอบตัวเข้าด้วยกันอย่างไม่แยกส่วน
ทุกสรรพสิง่ ล้วนส่งผลต่อกัน เป็นการเรียนเพือ่ วิชาความรูแ้ ละเรียน
เพื่อการใช้ชีวิตควบคู่กันไป
“ตอนเด็กๆ เราเองเคยเรียนเป็นชิ้นๆ พลิกหนังสือเป็นบทๆ
พอเรียนจบ-สอบ-แล้วก็ลืม ขาดการประกอบร่าง แต่ส�ำหรับเด็ด
ดอกไม้สะทือนถึงดวงดาว จะมีข้อดีตรงที่มีการร้อยเรียงเรื่องราว
เรียงล�ำดับไว้ มีพระเอกของเรื่อง มีเส้นเรื่อง อย่างเริ่มต้น ป.1 เขา
ก็เรียนรู้เรื่องตัวเองก่อน เรื่องใกล้ตัว เรื่องพ่อแม่ พอโตขึ้นก็ขยาย
ไปเรียนเรื่องกัลยาณมิตร คน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม แล้วขยับไป
เป็นเรื่องดิน น�้ำ ลม ไฟ ธาตุทั้งสี่ ได้เรียนเรื่องข้าว เรื่องการเติบโต
งอกงาม อย่างในชั้น ป.4 มีธีมการเรียนรู้ที่ชื่อว่า ‘ตามรอยกรรม
ย�้ำดูตน’ เราได้เรียนประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสุโขทัย
อยุธยา แต่รวมไปถึงประวัติศาสตร์ของตัวเด็กเองด้วย ปู่ย่าตายาย
ของเขาเป็นใคร ประวัติศาสตร์ในอดีต อดีตในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องร้อย
ปีที่แล้ว แต่รวมไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือในชั่วโมงที่แล้วด้วย
เขาจะได้เรียนเรื่องที่โตขึ้นตามช่วงวัย จบที่ ป.6 ก็มีโอกาสได้เรียน
ไปถึงเรือ่ งโลก ดวงดาว จักรวาล ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ ต้องย้อนกลับมาส�ำรวจ
ตัวเองด้วยว่า เรานั้นมีผลต่อจักรวาลอย่างไรไหม การกระท�ำเล็กๆ
นีส่ ะเทือนไปถึงดวงดาวได้ไหม ครูจะพยายามให้เด็กเรียนในสิง่ ทีไ่ ด้
ใช้ในชีวิตให้ได้เยอะที่สุด เขาจะได้สอบผ่านในชีวิตจริง”
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เรียนๆ เล่นๆ เรื่อยๆ
โรงเรียนต้นกล้า
ประโยคคลาสสิคที่สุดที่ได้รับหลังจากสวัสดีพ่อแม่ตอนเช้า
ก่อนไปโรงเรียนหนีไม่พน้ “ตัง้ ใจเรียนนะลูก” แต่ถงึ แม้จะได้ยนิ เช่น
นัน้ ทุกวัน เราก็ยงั อยากเล่นมากกว่าเรียนอยูด่ ี แต่ทโี่ รงเรียนต้นกล้า
โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถม ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กลับ
มีวิธีการจัดการเรียนรู้ชวนให้อยากร่วมวงศึกษาว่า การเล่นคือพื้น
ฐานของการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เช่นเดียวกันกับ วีระกิจ อัชรีวงศ์ไพศาล หรือพีก่ า๋ บล็อก
เกอร์ผู้เป็นที่รักของเพื่อนพ้องชาวบล็อก kawaka.bloggang.com
ผู้เลือกที่จะไม่เร่งให้น้องหมิงหมิง ลูกชายของตนต้องเร่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแบบอัดแน่น แต่ของเล่นและเวลาว่างส�ำหรับการเล่น คือ
สิ่งที่ชายหนุ่มเลือกมอบให้กับลูกชายเพียงคนเดียวของเขา ด้วย
ความเชื่อมั่นว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะน�ำพาไปสู่เรื่องเรียน
ได้เอง
วี ร ะกิ จ ตั ด สิ น ใจส่ ง ลู ก ชายเข้ า เรี ย นที่ โ รงเรี ย นต้น กล้า
เนื่องจากเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน อีกทั้งยังถูกใจสภาพแวดล้อมและ
แนวคิดของโรงเรียน โดยก่อนการจะเข้าเรียนได้นั้น ทางโรงเรียน
จะนัดสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้ปกครองถึงแนวทางการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงความพร้อมที่ร่วมกันเป็นชาวสวนช่วยดูแลต้นกล้า
น้อยๆ ให้เติบโตแข็งแรง ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะมุ่งสร้าง

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข บ่มเพาะความพร้อมให้แก่ผู้
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด
และจินตนาการผ่านการเรียนรู้จากการเล่น ดนตรี และกิจกรรม
ต่างๆ
นอกจากนั้ น ที่ โ รงเรี ย นต้ น กล้ า จะเรี ย กผู ้ ป กครอง
นักเรียนว่าชาวสวน และส่งเสริมให้ชาวสวนมาร่วมกันรดน�้ำพรวน
ดินให้ต้นกล้าอย่างสม�่ำเสมอผ่านการมาสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
กับเด็กๆ โดยการให้พ่อแม่ของนักเรียนแต่ละห้อง เป็นตัวแทนผู้
ปกครองท่านอื่น มาท�ำกิจกรรมที่ห้องเรียนของเด็กๆ เช่น สอนพับ
ดอกไม้ ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ หรือเล่นดนตรี เพื่อที่จะ
ให้พอ่ แม่ได้มสี ว่ นร่วมในการศึกษาของลูก และยังเป็นผูช้ ว่ ยบ่มเพาะ
การเรียนรู้ ผ่านการลงมือท�ำด้วยความสนุกสนาน เหมือนอย่างที่
วีระกิจบอกว่า
“โจทย์ทพี่ คี่ ดิ ส�ำหรับการศึกษาของลูกก็คอื ท�ำอย่างไรให้การ
เรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และท�ำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ พี่พา
หมิงหมิงไปลองเรียนสิ่งที่เขาสนใจบ้าง เช่น เทควันโด้ และว่ายน�้ำ
แต่ท�ำได้ไม่ต่อเนื่องครับ เปิดเทอมก็เรียนอย่างเดียวก็ว่าเยอะแล้ว
เดี๋ยวไม่มีเวลาเล่น (หัวเราะ)”
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เวลาว่างคือลาภอันประเสริฐ
บ้านเรียน
เพราะไม่อยากให้การเรียนรูจ้ ำ� กัดอยูแ่ ค่โลกในห้องเรียน พ่อ
โจ้ - จุมพฏ และแม่โอ๋ - วิธวดี ศรียะพันธ์ จึงเลือกจัด บ้านเรียน
หรือ Home School ให้กับน้องเข้ม น้องคราม ลูกชายทั้งสองคน
ของครอบครัว พร้อมกับการตั้งค�ำถามต่อการศึกษาของลูกๆ ว่า
ท�ำไมถึงต้องให้เข้าไปเรียนในโรงเรียน ในเมื่อโลกข้างนอกรั้วนี้คือ
พื้นที่ส�ำหรับการเรียนรู้ขนาดใหญ่แล้ว
บ้านเรียนของน้องเข้มน้องครามเริม่ ต้นผ่านการศึกษาและพูด
คุยแลกเปลีย่ นระหว่างเพือ่ นพีน่ อ้ งในกลุม่ Home School Network
ใน Facebook ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ตลอดทั้งเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มาเจอ และได้มาใช้ ‘เวลาว่าง’ ร่วม
กัน โดยเมื่อถามถึงกิจวัตรประจ�ำวันของน้องเข้มน้องคราว พ่อโจ้
ตอบติดตลกว่า “ก็ไม่ท�ำอะไร วิ่งเล่น ต้องท�ำอะไรด้วยเหรอครับ?”
และจากความว่างนี้เอง ที่น�ำพาน้องเข้มน้องครามไปสู่โลก
การเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกเทนนิส ที่ผสานหลักสูตรการ
กีฬาไว้กับการเล่นไท่เก็ก ซึ่งช่วยให้น้องมีสมาธิและแก้เรื่องปัญหา
สายตา ไปเรียนว่ายน�ำ้ หรือการเริม่ ต้น(อยาก)เรียนไอคิโด น้องเข้ม
น้องครามจึงได้มีโอกาสเจอคุณครูฝึกสอนชาวญี่ปุ่น น�ำไปสู่โอกาส
พัฒนาทักษะภาษาญีป่ นุ่ แม้กระทัง่ การไปอยูบ่ า้ นดินของโจน จันใด
ทีอ่ ำ� เภอแม่แตง เป็นเวลาหนึง่ เดือนโดยปราศจากการดูแลของพ่อแม่
“น้องเข้มอายุ 11 ขวบ เขาอยู่ว่างๆ แต่เขาจะเริ่มแสดง
ศักยภาพออกมาว่าเขาอยากท�ำอะไร เริ่มมาถามเราว่า ไอ้นี่เป็นยัง

ไง ไอ้นั่นเป็นยังไง นี่คือโอกาสดีที่เราจะค่อยๆ ให้เขาได้ เราไม่ได้
รู้ทุกอย่าง แต่พอมันมีประกายจุดขึ้น ถ้ามีหนังสือก็ใช้หนังสือสอน
ในเบื้องต้น ถ้ามีคนรู้จักที่พอจะสอนลูกเราได้ ก็จะพาไปหาคนรู้จัก
แล้วถ้าความสนใจลูกเราไม่ได้หยุดแค่นนั้ เอาครูเลยลูก ไปหาครู จะ
ได้รู้จริง ก็ประมาณนี้ คือลูกผมบอกเองว่าเขาว่าง เขาก็เลยมีเวลา
ได้คิดเขาบอกว่าเพราะเข้มสมองว่าง เข้มก็เลยมีเวลาคิดได้เยอะ”
“ส่วนน้องครามนี่เขาเป็นเด็กที่รู้จิตใจตัวเองดีมาก เขาตาม
พี่ไปเรียนทุกอย่างนะ แต่กลับมาแล้วเขาจะบอกเลยว่า ชอบอะไร
ไม่ชอบอะไร อยากท�ำต่อไหม น้องเข้มจะกระโจนเข้าหาทุกอย่างที่
อยู่ตรงหน้า ครามก็กระโจนไปด้วย แต่บางครั้งอาจจะกลับมาบอก
ว่า อันนี้ไม่ใช่ของคราม ครามไม่เอา”
พ่อโจ้ยอมรับว่า การจะท�ำบ้านเรียนได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
การมีเงินเก็บอยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่หากช่วงไหนที่ ‘ไม่มีตังค์’ เขาก็
เลือกจะบอกลูกชายตามตรงว่าไม่มี และสนับสนุนให้เรียนรูศ้ าสตร์
อืน่ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยไม่สงู มากก่อน ส่วนเรือ่ งการวัดผลประเมินผลแม้จะ
มีตัวแทนจากส่วนราชการพยายามเข้ามาวัดผลน้องๆ อยู่บ้าง แต่
พ่อโจ้สัมทับว่า เราไม่สามารถวัดผลเด็กบ้านเรียนเป็นตัวเลขหรือ
ประเมินแบบเด็กโรงเรียนในระบบได้ ที่ท�ำได้คือ การต่อสู้ และ
ท�ำให้เขาเห็นว่า การเรียนรู้ ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่หลักสูตรที่พวกเขา
สร้างขึ้นมา
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การตัดสินใจครั้งที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนหนึ่ง
โรงเรียนอมาตยกุล
โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่ใช้ระบบ Humanist คือส�ำนักการศึกษาทีใ่ ห้ความส�ำคัญไปทีส่ รีระร่างกาย ความ
พร้อมของเด็ก การพัฒนาทางด้านสมองและศักยภาพความเป็น
มนุษย์ ซึ่งอ้างอิงจากการวิจัยที่มีผลออกมาว่าช่วงเวลาในวัยอนุบาล
ไม่ควรให้เด็กเร่งเรียน แต่เป็นช่วงทีร่ า่ งกายก�ำลังพัฒนา เด็กจึงควร
ได้มีโอกาสได้วิ่งเล่นสัมผัสธรรมชาติมากกว่าการท่องจ�ำเหมือนวิธี
การสอนแบบดั้งเดิม
หนึง่ ในผูป้ กครองทีเ่ ลือกสรรค์โรงเรียนทางเลือกแห่งนีค้ อื นา
ริษา มีราษี หรือ แม่บบิ๊ ผูม้ คี วามตัง้ ใจอยากให้ลกู สาวตัวน้อยอย่าง
น้องอลินา ได้ใช้ชีวิตช่วงวัยอนุบาลอย่างมีความสุขและเป็นไปตาม
ธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเธอมีความเชื่อมั่นว่า เป็นหน้าที่ของพ่อ
แม่ทจี่ ะต้องคัดเลือกสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ลูก โดยเฉพาะเรือ่ งการศึกษา ไม่วา่
จะเป็นสถานที่เรียน หรือการเรียนเสริมทักษะ เช่น ภาษาอังกฤษ
หรือบัลเล่ต์ โดยเห็นความสุข ความสนใจ ความสามารถของน้อง
อลินาเป็นส�ำคัญ
“ตอนทีย่ งั ไม่มลี กู เราเคยอ่านหนังสือ โต๊ะโตะจัง แล้วรูส้ กึ ว่า
โรงเรียนนีน้ า่ รักจังเลย จนได้อา่ นสกูป๊ จากหนังสือเล่มนึงเกีย่ วกับโรง
เรียนอมาตยกุล ได้เห็นว่าโรงเรียนร่มรืน่ มาก มีตน้ ไม้ใหญ่ หลักสูตร

การเรียนก็น่าสนุก เราจึงหมายมั่นปั้นมือเลยว่า ถ้ามีลูกจะให้เรียน
โรงเรียนนี้ พอน้องอลินาได้มาเรียนที่นี่จริงๆ ก็ยิ่งประทับใจวิธีการ
สอน คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากที่ส่งให้น้องเรียนแนวนี้
ไม่ใช่แค่เราสัมผัสจากลูกของเรา แต่เราเห็นผ่านแววตาที่สะท้อน
ความสุขของเด็กๆ คนอื่นด้วย ที่ส�ำคัญคือ เราสังเกตเห็นความดี
งามในตัวน้องลินามากขึน้ มันเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้คนเป็นแม่ภมู ใิ จมากกว่า
การที่ลูกเรียนเก่งอีกนะ อย่างเช่น เราเห็นเขาเล่นกับเพื่อนแถว
บ้าน เมือ่ โดนเพือ่ นผลักจนล้ม เขาจะไม่ไปผลักกลับ ไม่โต้ตอบแบบ
รุนแรง แต่จะใช้การพูดแทน เช่นถ้าเล่นแบบนี้ ลินาจะไม่เล่นด้วย
แล้วนะ เราฟังแล้วก็รสู้ กึ ดีทเี่ ห็นเขาแก้ปญ
ั หาได้โดยความอ่อนโยน”
มีหลายสิ่งที่นาริษาเป็นห่วงน้องอลินาที่ก�ำลังเติบโตเป็นเด็ก
ในยุค Gen Z อย่างเต็มตัว เธอบอกเราว่าการจะไปแก้ที่คนอื่นหรือ
สังคมก็คงไม่ใช่วิธีที่ถูก จึงเริ่มท�ำสิ่งที่ดีในบ้านของเธอเอง โดยผ่าน
การปลูกฝังให้น้องรู้ว่า จะต้องออกไปเจออะไรบ้างในโลกภายนอก
เพือ่ เป็นเกราะป้องกันให้นอ้ งต่อไป รวมไปถึงโรงเรียนทีเ่ ธอได้เลือก
ให้นอ้ งอลินา ก็มหี ลักสูตรทีป่ ลูกฝังบ่มเพาะให้นอ้ งได้เรียนรูโ้ ลกและ
ธรรมชาติที่มากกว่าแค่การท่องจ�ำต�ำราเรียน ซึ่งมันน่าจะส่งผลให้
น้องเข้าใจโลกได้ดีเมื่อเติบโตในอนาคตอันใกล้นี้
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โรงเรียนที่สอนด้วยภาษาธรรมชาติ
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ
‘ธรรมะกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน’ คือประโยคเริ่มการ
สนทนาของ ครูตุ้ย – ภัทรพร นิยมไทย คุณครูผู้ดูแลงานฝ่าย
วิชาการแห่งอนุบาลบ้านพลอยภูมิ โรงเรียนทางเลือกแนวหลักสูตร
ที่ยึดเรื่องธรรมะกับธรรมชาติ โดยมีปรัชญาคือฝึกฝนพฤติกรรม
จิตใจ และปัญญา พร้อมไปกับการเน้นที่ฝึกทักษะชีวิต ให้ความ
ดีมาก่อนความเก่ง และใช้โรงเรียนเพื่อท�ำหน้าที่ในการปลูกฝังให้
เด็กคิดถูก คิดดี คิดเป็น รักในตนเอง รักในธรรมชาติ และรักใน
การดูแลผู้อื่น
“งานวิจัยแสดงว่าเด็กที่เรียนโรงเรียนทางเลือกและแบบ
ปกติคือเร่งเรียน สุดท้ายก็จะพัฒนาไปทันกัน แต่สิ่งที่เด็กที่มาจาก
โรงเรียนทางเลือกจะมีมากกว่าคือ การปรับตัวและมีความเพียรเพือ่
ไปถึงความส�ำเร็จของงานมากกว่า ทัง้ นีเ้ พราะการทีเ่ ขาเกิดความสุข
ในการเรียนรู้ในการรักตัวเอง รักธรรมชาติ รักคนอื่นเป็น และมา
ตั้งแต่วัยอนุบาล” ครูตุ้ยบอกกับเราพร้อมรอยยิ้มเย็นใจ
การสอนแบบภาษาธรรมชาติของโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย
ภูมกิ ค็ อื การไม่จบั เด็กนัง่ เรียนเขียนอ่านและท่องจ�ำแต่จะค่อยๆ ฝึก
ทักษะชีวิตจากตอนที่เป็นเด็กเล็ก เพราะเมื่อเด็กดูแลตัวเองได้ ใน
ใจก็จะมั่นคงพอที่จะสามารถรับสารที่ครูต้องการสื่อถึงได้ ส่งผลให้
เด็กก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ป้อนตัวอักษรให้เด็กท่องจ�ำ

แต่สมองของเด็กจะเรียนรู้และจดจ�ำเป็นรูปภาพตามกระบวนการ
ในการพัฒนาสมอง นอกจากนี้บ้านพลอยภูมิยังเน้นไปที่ครอบครัว
ของเด็ก ให้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น
เพือ่ ให้เกิดแนวทางเดียวกันในการเลีย้ งดูเด็กไม่วา่ จะเป็นทีบ่ า้ นหรือ
ที่โรงเรียน
“ช่วงก่อนทีจ่ ะเข้าเรียน พ่อแม่แต่ละครอบครัวจะเข้ามาคุยถึง
แนวทางหลักสูตรของโรงเรียน จากนัน้ ผูป้ กครองก็จะมาปฐมนิเทศ
เพราะผู้ปกครองก็คือนักเรียนคนหนึ่ง เพื่อให้พ่อแม่รู้ว่าลูกน้อยจะ
ได้เรียนอะไรในเทอมนั้น หรือเมื่อโรงเรียนจัดตลาดใส่ใจเพื่อเป็น
โปรเจ็คงานบุญ เงินที่ได้จากการขายของก็จะน�ำไปท�ำบุญร่วมกัน
แม้กระทั่งการไปเที่ยวธรรมชาติ เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมพลอยภูมิ
สัมพันธ์ Family Trip เหล่านีท้ ำ� ให้พอ่ แม่เห็นกระบวนการเรียนรูข้ อง
เด็ก เพือ่ ทีก่ ลับไปบ้าน พ่อแม่จะได้ปฏิบตั ติ อ่ เด็กในทิศทางเดียวกัน
กับทีโ่ รงเรียนน�ำเสนอ” ครูตยุ้ ปิดท้ายการสนทนาว่า ทุกกิจกรรมทัง้
ธรรมะและธรรมชาติ ไม่ได้พฒ
ั นาแค่เพียงต่อเด็กเท่านัน้ คุณครูเอง
ก็มจี ติ ใจทีพ่ ฒ
ั นาตามไปด้วย และความดีงามในจิตใจนีก้ จ็ ะถูกส่งต่อ
ไปยังเด็กนักเรียนนั่นเอง
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คุยกับครูผู้อยู่กับเด็กมากว่า 30 ปี
โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์
“เด็กยุคนีไ้ ม่เหมือนเด็กยุคก่อน” เราได้ยนิ ค�ำพูดท�ำนองนีม้ า
นับพันครั้งตั้งแต่จ�ำความได้ ในใจก็อยากรู้เหลือเกินว่ามันจริงหรือ
เราจึงตามหาคุณครูผู้เห็นเด็กมายาวนานหลายเจนเนอเรชั่นจนได้
พบกับคุณครูปวีณา พลวิทย์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์
ซึ่งประกอบธุรกิจการศึกษาแนวทางเลือกมายาวนานกว่า 30 ปี
“การเป็นครูอนุบาลมา 30 ปี มันเห็นชัดเจนเลยว่าเด็กใน
ยุคนี้ส่วนมากจะสมาธิสั้น รอคอยไม่เป็น ใจร้อน และเคลื่อนไหว
ตัวตลอดเวลา อาจจะเพราะเติบโตมาในครอบครัวสมัยใหม่ทพี่ อ่ แม่
ท�ำงานทั้งคู่ ไม่มีเวลาให้เด็กมากนัก อีกปัญหาที่พบคือ เด็กในยุคนี้
จะมีภาษาทีไ่ ม่แข็งแรง ซึง่ ถ้าเมือ่ ก่อนเด็ก 3 ขวบโดยปกติจะพูดชัด
และสื่อสารกับคุณครูเข้าใจแล้ว แต่ปัจจุบันบางคนเข้าอนุบาล 1 มา
อายุ 3 ขวบ สือ่ สารไม่ได้ รูศ้ พั ท์นอ้ ยมาก เมือ่ เราส�ำรวจก็พบว่าเด็ก
กลุม่ นีถ้ กู เลีย้ งโดยพีเ่ ลีย้ งชาวต่างชาติ ทีพ่ ดู ภาษาไทยได้ไม่คล่องนัก
อีกอย่างที่สะท้อนถึงความอดทนที่มีน้อยของเด็กในยุคนี้คือ การรอ
คอยไม่เป็น เมื่ออยากได้ของอะไรสักชิ้น เขาจะแสดงออกผ่านการ
ยื้อแย่ง ดึง กรีดร้อง ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องปลูกฝังสิ่งใหม่
ให้กับเด็ก หรือคิดกิจกรรมเพื่อปรับนิสัยของเด็ก”
คุณครูตอบค�ำถามต่อไปว่า ท�ำไมโรงเรียนทางเลือกถึงต้อง

มีค่าเทอมที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป นั่นเพราะโรงเรียนทางเลือกไม่
สามารถบรรจุเด็กเข้าสูช่ นั้ เรียนได้มากนัก เพือ่ การดูแลทีท่ วั่ ถึง รวม
ถึงอุปกรณ์การสอนซึ่งในโรงเรียนลักษณะปกติอาจจะมีแค่ชอล์ก
กระดาน สมุด ดินสอ เพื่อจดและท่องจ�ำ แต่โรงเรียนทางเลือกจะ
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มากกว่านั้น และเด็กเอง
ก็มธี รรมชาติทแ่ี ตกต่างกัน โรงเรียนจึงจะใส่ใจลงไปในตัวเด็กแต่ละ
รายเพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมา อย่างที่อนุบาลสร้างสรรค์ ใน
ห้องหนึ่งจะมีเด็ก 15 คน เด็กแต่ละคนอาจมีความสามารถเด่น
ด้อยต่างกันไปทั้งหมด โรงเรียนก็ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตรงนี้ก็ท�ำให้
ต้นทุนในการดูแลมากยิ่งขึ้น
“การเริ่มต้นเรียนแนวทางเลือกเป็นทางที่ถูกที่สุดและครูก็
เชื่อว่าเจ้าของโรงเรียนผู้ท�ำธุรกิจการศึกษาในแนวนี้เกือบทั้งหมด
ไม่ได้คาดหวังในเรื่องรายได้ที่จะได้รับอย่างมากมาย แต่ต่างสร้าง
โรงเรียนขึน้ มาด้วยความรักเด็กและอยากถ่ายทอดความรูใ้ ห้เด็กทัง้
นัน้ อาจจะแค่แตกต่างแนวทางกันไป” คุณครูปวีณากล่าวปิดท้ายบท
สนทนาด้วยเสียงหนักแน่นอีกครัง้ จนท�ำให้เราเริม่ หนักแน่นในการ
ศึกษาแนวทางเลือกไปด้วยอีกคน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลากหลายทางเลือกการศึกษาแก่บุตรหลาน และเราหาได้ปฏิเสธหลักสูตรของระบบการศึกษา
เพราะไม่ว่าผ้าขาวเหล่านั้นจะถูกแต่งแต้มด้วยสีใด สีทั้งหลายก็ยังคงสะท้อนความงดงามตามแบบฉบับของตน
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เด็ก Gen Z ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอวัยวะที่ 33 ที่เรียกว่า ‘สมาร์ทโฟน’ และเติบโตขึ้นมา
โดยมี “เทคโนโลยี” เป็นตัวช่วยในทุกมิติของชีวิต
แต่จนถึงตอนนี้คนทั่วโลกก็ยังคงเถียงกันไม่จบว่าแนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้มาถูกทางแล้วจริง
หรือ? แน่นอนว่าคนที่เห็นด้วยมีอยู่มากมาย คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีอยู่ไม่น้อย แต่ที่มากที่สุดก็คือคนที่
อยู่ตรงกลาง คนที่คิดว่าเรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องอื่นๆ ที่มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวมันเอง เช่นเดียวกับคุณ
ที่ก�ำลังอ่านอยู่ก็คงอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน แต่คุณเองเคยสงสัยไหมว่าคนทั้งสองฝั่งเขาเชื่อกันอย่างไร
เอาอะไรมาอ้าง เอาอะไรมาหักล้างอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าอยากรู้ เราลองไปดูเหตุผลของพวกเขากัน

te xt

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
ปาริฉัตร แทนบุญ
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เทคโนโลยี ‘ดี’ ต่อเด็ก
เทคโนโลยีทเี่ ด็กสมัยนีร้ จู้ กั กันมากทีส่ ดุ ก็คอื ‘คอมพิวเตอร์’
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาก่อนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
โดยปกติการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียนมักจะ
ถูกมองว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี แต่ผลการศึกษาเด็ก 122 คน
ที่เข้าร่วมโครงการ Head Start ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 15-20 นาที ต่อวันโดยให้ใช้โปรแกรมด้านการ
ศึกษาและน�ำไปเทียบกับเด็กทีเ่ ตรียมความพร้อมด้วยวิธปี กติ พบว่า
ผลการทดสอบของเด็กทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์หลังจากผ่านหลักสูตรไป 6
เดือนมีความพร้อมส�ำหรับการเข้าเรียนมากกว่าและมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญามากกว่า และที่ส�ำคัญยังพบว่าเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์
ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีพัฒนาการดีกว่าเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่
ที่โรงเรียนอีกด้วย
ส่วนพ่อแม่ที่ให้ลูกใช้ ‘โทรศัพท์มือถือ’ บอกว่า พวกเขา
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูก ดังนั้น หากลูกมีโทรศัพท์มือ
ถือแล้วก็ตอ้ งการให้สามารถโทรศัพท์ฉกุ เฉินไปหาผูป้ กครองได้เมือ่
มีปัญหา ส่วนพ่อแม่เองก็สามารถตรวจสอบพิกัดของลูกผ่านระบบ
โลเคชั่นได้ด้วย เหตุผลต่อมาก็คือด้านความสะดวกสบาย เช่นถ้า
ลูกเกิดเลิกเรียนเร็วกว่าปกติก็สามารถโทรให้คุณแม่มารับได้ทันที
ขณะเดียวกันเมื่อลูกมีโทรศัพท์มือถือก็จะช่วยฝึกความรับผิดชอบ
ได้อกี ทางหนึง่ อย่างไรก็ตามรุน่ ของโทรศัพท์ทใี่ ห้ลกู ใช้กไ็ ม่ควรแพง
นัก และควรใช้แบบเติมเงินมากกว่ารายเดือนเพื่อป้องกันลูกเผลอ
ใช้เงินจนเกินขอบเขต
โทรศัพท์มือถือสมัยนี้ไม่ได้มีไว้แค่โทรเข้า-ออกอย่างเดียว
เท่านั้น สิ่งที่ท�ำให้สมาร์ทโฟนแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือในอดีต
ก็คือ ‘แอพพลิเคชั่น’ ซึ่งปัจจุบันมีให้ดาวน์โหลดนับล้านแอพ
ดังนั้น หากผู้ปกครองสามารถเลือกแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการทีเ่ หมาะสม และมีเวลามากพอทีจ่ ะอยูด่ แู ลลูกเวลาใช้งาน
สมาร์ทโฟนแล้ว สมาร์ทโฟนก็จะมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างแน่นอน
แถมเด็กยังเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานผ่านระบบการมีปฏิสัมพันธ์
(Interaction) อีกด้วย
นอกจากสมาร์ ท โฟนแล้ ว อี ก หนึ่ ง เทคโนโลยี ที่ มี ค วาม
คล้ายคลึงกันและได้รบั ความนิยมไม่แพ้กนั ก็คอื ‘แท็บเล็ต’ ซึง่ หาก
เด็กใช้อย่างถูกวิธแี ล้วก็จะเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน เหมือนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาสหรัฐฯ ทีพ่ บว่าแอพพลิเคชัน่ ด้านการศึกษาทีช่ อื่
ว่า ‘Martha Speaks’ ช่วยให้เด็กวัย 3-7 ปีเรียนรู้ค�ำศัพท์ได้ดีขึ้นถึง
31% ภายในเวลา 2 สัปดาห์ ซึง่ คล้ายกับทีศ่ าสตราจารย์โรส ลัคกิน้
จากมหาวิทยาลัยลอนดอนทีพ่ บว่าเด็กวัย 5-6 ขวบทีบ่ นั ทึกกิจกรรม
ทีท่ ำ� ในโรงเรียนทางแท็บเล็ตแล้วกลับมาเปิดให้พอ่ แม่ดมู แี นวโน้มที่
จะเรียนรู้ดีกว่าและยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองมากขึ้นด้วย
‘วีดโี อเกม’ ก็เป็นหนึง่ ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ทแี่ ม้ผปู้ กครอง

จะเห็นว่ามีผลดีน้อยที่สุด แต่การศึกษา มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
ท�ำการศึกษาการเล่นวีดีโอเกมหลากหลายชนิด อาทิ คอมพิวเตอร์
วี (Wii) และเพลย์สเตชั่น (PlayStations) ของเด็กอังกฤษอายุ
ระหว่าง 10-15 ปี วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง จ�ำนวน 5 พันคน เปรียบ
เทียบกับเด็กที่ไม่เล่นเลย กลับพบว่า เด็กที่เล่นเกมสามารถปรับตัว
ได้ดี มีทักษะทางสังคม มีความสุขในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่เล่นเลย
นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางอารมณ์ และอาการของโรคสมาธิสั้นน้อย
กว่าอีกด้วย โดยสาเหตุที่การเล่นเกมอย่างเหมาะสมส่งผลดีต่อเด็ก
การศึกษาชิ้นนี้ระบุว่า เกมเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา
พัฒนานิสัยชอบส�ำรวจสิ่งแปลกใหม่ ผ่อนคลายเพราะได้เล่นกับ
เพื่อน ซึ่งต่างจากโทรทัศน์ที่เด็กได้แต่นั่งอยู่นิ่งๆ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใด
ใดอย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ขณะที่เด็กที่เล่นระหว่าง 1-3 ชั่วโมงจะ
ไม่ได้ทั้งประโยชน์หรือโทษเลย
ผลดีของการเล่นวีดีโอเกมยังได้รับการตอกย�้ำอีกครั้งจาก
การศึกษาของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีของประเทศอิสราเอล ที่
ศึกษาเด็กอายุตั้งแต่ 6-18 ปี จ�ำนวน 1 พันคน และพบว่า วีดีโอเกม
ทุกประเภทแม้กระทัง่ เกมทีม่ คี วามรุนแรง ส่งผลดีกบั เด็กมากกว่าที่
คนทั่วไปคิด เนื่องจากพบพัฒนาการของสติปัญญา ระบบการเรียน
รู้ และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อาวี วาร์ชาฟสกี ผู้ศึกษา
มองว่า เกมช่วยสอนให้เด็กรูจ้ กั ค�ำว่าแพ้เพราะเมือ่ ไหร่ทเี่ ด็กเล่นเกม
เด็กสามารถแพ้ได้ ซึ่งสิ่งนี้ต่างจากที่คุณครูสอนที่โรงเรียน ครูมัก
จะบอกให้เด็กแข่งขันกันเอาชนะ เอาให้ได้เกรดดีๆ และไม่มีโอกาส
แก้ตัว
แต่ สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะท� ำ ให้ เ ด็ ก GenZ สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประโยชน์ก็คือ การที่ผู้ปกครองจะต้องพูดคุย
ในเรื่องเทคโนโลยีกับเด็กอย่างสม�่ำเสมอ เหมือนกับการศึกษาของ
ศูนย์ศึกษา Young and Well และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์
ในออสเตรเลียที่ให้เด็กที่เข้าร่วมทดลองได้ออกแบบและฝึกการใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยให้กับพ่อแม่ของตัวเอง และพบว่า เด็กที่
คุน้ เคยกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีความรูเ้ รือ่ งความเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดี เช่นเดียวกัน
กับผู้ปกครองที่มีทัศนคติต่อการเรียนรู้ดีขึ้นเมื่อสามารถศึกษาการ
ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับเด็ก และยิ่งไปกว่า
นั้น หากเด็กและผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ท�ำแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้น
ด้วย แต่อุปสรรคส�ำคัญก็คือความรู้สึกของพ่อแม่เองที่รู้สึกว่าลูกรู้
ดีกว่า ดังนั้น ผู้ปกครองทุกคนจึงควรเปิดใจ และให้เด็กๆ ได้สอน
ให้พ่อแม่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งหากใช้เป็นแล้ว พ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกเวลา
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากขึ้น และคราวนี้ พ่อแม่ก็จะมี
ทัศนคติตอ่ เทคโนโลยีในแง่ดี และไม่หา้ มลูกๆ จนเกินพอดีอกี ต่อไป
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เทคโนโลยี ‘ไม่ดี’ ต่อเด็ก
ตามพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนั้น วัยที่จะมีการเรียน
รู้ได้ไวและเริ่มเลียนแบบคือช่วงอายุ 7-14 ปี ซึ่งอาจจะเข้ากับ
ปัจจุบันที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะส่งเสริมและเลี้ยงลูกโดยมีเรื่อง
ของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตมากมายทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้
ตัว ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเริ่มใช้เครื่อง
มืออ�ำนวยความสะดวกสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เป็นผลให้เด็ก
เกิดการซึมซับว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ
มีดีแล้วก็ย่อมมีเสียเป็นของคู่กันและแน่นอนว่าข้อดีของ
เทคโนโลยีนั้นย่อมมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่องควบคู่ไป
ด้วย ซึง่ สามารถแบ่งเป็นเรือ่ งของผลกระทบทีม่ ตี อ่ เด็กในด้านต่างๆ
ได้หลายประเด็นด้วยกัน เช่น ผลกระทบต่อเด็กด้านพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ พัฒนาการทางด้านร่างกาย
พั ฒ นาการด้ า นการปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สั ง คม หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมทีเ่ ป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ นึกคิดภายในตัวของเด็ก
ที่ไม่สามารถวัดเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในทันทีเช่นด้านอื่น
ผลกระทบต่อพัฒนาการด้านร่างกายและสติปญ
ั ญาการเรียน
รู้ เป็นสิง่ แรกทีน่ า่ เป็นห่วงมากส�ำหรับเด็กในยุคนี้ เพราะเทคโนโลยี
ท�ำให้ทุกอย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถได้รับการ
ตอบสนองต่อสิง่ ทีต่ อ้ งการอยากรู้ อยากเห็น อยากได้ หรืออยากลอง
ได้ทนั ที หากสิง่ นัน้ เป็นความรูก้ จ็ ะเป็นความรูท้ ฉี่ าบฉวยไม่สามารถ
ตกผลึกเป็นความรู้ที่มีประโยชน์และบูรณาการได้
อีกปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือผลกกระทบจาก
ความรวดเร็วง่ายดายของการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นท�ำให้เด็กยุคใหม่
ขาดจิตส�ำนึกในหน้าทีข่ องตัวเองและเห็นความส�ำคัญของสิง่ ทีไ่ ด้มา
โดยง่ายนัน้ น้อยลง หากเทียบกับการเข้าถึงข้อมูลหรือการสือ่ สารใน
อดีตที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นตัวแปรส�ำคัญท�ำให้
คุณค่าของสิ่งที่ได้มานั้นมีค่ามากกว่ายุคนี้			
นอกจากปัญหาด้านพัฒนาการทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงแล้วนัน้
ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงส�ำหรับเด็กที่ก�ำลัง
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะการเล่นเกม อัพเดทข้อมูลบน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ หากอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม
เป็นเวลานานอาจท�ำให้ปวดคอ ปวดหลังได้และส่งผลไปถึงการป่วย
ทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูกในวัยที่ไม่เหมาะสมได้ พญ.ดารณี
สุวพันธ์ ผอ.ศูนย์สริ นิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ง
ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรคทางกล้าม
เนื้อกระดูกว่า การนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ หากนั่งในท่า
ไม่เหมาะสม หน้าจออยู่ต�่ำกว่าระดับสายตา ต้องก้มๆ เงยๆ อาจ
ท�ำให้กระดูกคอเสื่อม กล้ามเนื้อท�ำงานผิดปกติ ปวดคอ ปวดบ่า
ปวดข้อมือ ปวดนิว้ มือและปวดหลังได้ ทีพ่ บบ่อย คือ อาการปวดคอ
มีอาการตึงเมื่อย เพราะอยู่ในท่าเดียวนานๆ พบมากในคนที่ท�ำงาน
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ออฟฟิศต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ดังนั้นท่านั่งจึงมี
ความส�ำคัญ เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องไม่ก้มหน้ามาก หน้า
จอควรอยูใ่ นระดับสายตา ไม่อยูไ่ กลสายตาจนเกินไป คียบ์ อร์ดต้อง
อยู่ในระดับพอดี สูงกว่าเข่านิดหน่อย เพราะถ้าคีย์บอร์ดอยู่สูงเกิน
ไป ต้องยกไหล่ขึ้น อาจท�ำให้ปวดเมื่อยได้ “คนอายุน้อยๆ ที่มาพบ
แพทย์ 20-30% มักมีปัญหาจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ
ส่วนใหญ่ถ้ามาพบแพทย์เร็วก็จะแนะน�ำให้ปรับเปลี่ยนท่าทาง ปรับ
เปลี่ยนนิสัย และจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม”
พญ.สุธีรา ริ้วเหลือง จิตแพทย์กลุ่มงานจิตเวช สาขาจิตเวช
เด็ก และ วัยรุ่น รพ.นั่งเกล้า ได้กล่าวในวารสารวิชาการของฝ่าย
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ถึงผลกระทบด้านจิตใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ว่ามีทั้งด้านดีและไม่ดี ด้านไม่
ดีคือใช้ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ควบคุมไม่ได้ ตัวหมอจะห่วงเด็ก
หลายคนที่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เด็กจะใช้สิ่งเหล่านี้ใน
การเล่นเกม ค้นหาอะไรที่ไม่เหมาะสมกับวัย เช่น เรื่องเซ็กซ์ ที่
สามารถรับรู้หรือเห็นข้อมูลได้ทันที หรือแสดงออกได้เต็มที่ แบบ
ไร้ขอบเขต ผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ สไกป์ ฯลฯ น�ำไปสู่ปัญหา
การมีเซ็กซ์กอ่ นวัยอันควร และอาจมีเรือ่ งยาเสพติดเข้ามาเกีย่ วข้อง
เด็กที่ใช้บ่อยอาจจะเก่งคอมพิวเตอร์ เก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่อาจจะ
มีปญ
ั หาเรือ่ งอารมณ์ ความก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น ขาดการยับยัง้
ชั่งใจ เพราะไม่เคยถูกฝึก มีปัญหาติดเกม การเรียนตกต�่ำ เล่นเกม
มากก็มีอารมณ์ เล่นแพ้ก็หงุดหงิด ยิ่งในปัจจุบันเกมมีมากขึ้น รูป
แบบค่อนข้างเหมือนจริง แม้จะมีการควบคุมแต่ระบบการควบคุม
ยังไม่ชัดเจน บางเวลาที่เด็กเล่นเกม แต่พ่อแม่รู้ไม่เท่าทันจึงปล่อย
ลูก ซึ่งความจริงการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมจะท�ำให้เด็กเป็นคนที่
ไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นผลกระทบต่อด้าน
จิตใจความคิดของเด็กในยุคนี้สามารถเกิดขึ้นและพัฒนาให้เป็นไป
ในทางที่ดีหรือแย่ได้โดยที่ขึ้นกับผู้ใหญ่ว่าจะสามารถชักจูงและดูแล
เอาใจใส่เด็กได้แค่ไหน
ส่วนด้านการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เป็นอีกปัญหา
หนึ่งที่เป็นที่รับทราบกันอยู่แล้ว เพราะการติดต่อในระบบไร้สาย
หรืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายเพียงแค่
โหลดแอพพลิเคชั่นแตะปลายนิ้วที่หน้าจอเท่านั้น การสื่อสารเช่น
นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในด้านของผลกระทบต่อเด็กทางลบคือการ
พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักผ่านการพิมพ์ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์
(แชท) นั้น ท�ำให้เกิดการใช้ภาษาที่ผิดกาลเทศะ เช่น เด็กยุคใหม่
อาจจะไม่เข้าใจว่าการใช้ภาษาต้องมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนที่
เราก�ำลังสนทนาอยู่ด้วย แต่การคุยผ่านแอพลิเคชั่นของเด็กในยุคนี้
ซึง่ อาศัยความรวดเร็วจึงมีการพิมพ์และสะกดค�ำโดยทีไ่ ม่สามารถสือ่
ระดับอารมณ์หรือความรูส้ กึ ไปถึงผูร้ บั สารได้ชดั เจนเท่ากับการคุยห
รือการเจอหน้ากันและบางครัง้ อาจจะเลยเถิดไปถึงขัน้ เมือ่ อยูด่ ว้ ยกัน

กลับกลายเป็นปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู เพราะไม่สามารถปรับสภาพให้ชนิ กับ
การคุยสนทนาแบบซึ่งหน้า และที่แย่ไปกว่านี้คือ การที่อยู่ในสังคม
กลุม่ ทีก่ ำ� ลังท�ำกิจกรรมร่วมกันอยูแ่ ต่กลับไปให้ความสนใจกับสิง่ ทีอ่ ยู่
ในอุปกรณ์สอื่ สารไร้สายเหล่านัน้ มากกว่า เป็นผลให้การปฏิสมั พันธ์
กับคนรอบข้างในขณะที่อยู่ด้วยกัน เห็นหน้ากันของเด็กยุคนี้ลดลง
ภาพชิ น ตาของคนส่ ว นใหญ่ ใ นยุ ค นี้ ที่ มี ลู ก หลานเป็ น เด็ ก
ประถมหรือมัธยมในตอนนีน้ า่ จะเป็นภาพของเด็กกับการใช้อปุ กรณ์
จ�ำพวกมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพดหรือแม้กระทั่งการใช้
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกทีเ่ ป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายเกือบ
จะทั้งวัน เด็กสมัยนี้สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และแพร่หลายมากจนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว
คิดว่าทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ไม่ได้ถอื ว่าเป็นการต่อต้านการเล่น
เกมหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่อย่างใด แต่การเล่นหรือใช้สงิ่
เหล่านีส้ ำ� หรับเด็กยุคนีแ้ ล้วจ�ำเป็นต้องมีกฎกติกา ก่อนทีพ่ อ่ แม่จะให้
อะไรกับลูก ต้องรู้ว่าลูกรู้จักใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
มิฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลับมาท�ำร้ายตัวเด็กและครอบครัว
ดังนั้น ก่อนซื้ออะไรให้ลูก ควรพูดคุยและท�ำข้อตกลงให้
ชัดเจน เมื่อลูกท�ำผิดกฎกติกาที่คุยกันไว้ พ่อแม่จะต้องจริงจังกับ
กฎกติกาที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็ควรเป็นแบบอย่างสร้างวินัยในการ
เล่นเกมให้กับลูก
สุดท้ายแล้ว เทคโนโลยีจะ ‘ดี’ หรือจะ ’ร้าย’ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้
ไม่ใช่อุปกรณ์ ดังนั้น หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีก�ำลังส่งผลเสียกับ
คุณ ลองใช้ให้น้อยลง ออกไปส�ำรวจโลกแห่งความเป็นจริงให้มาก
ขึ้นดู อาการของคุณก็อาจจะดีขึ้น หรือถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์
แบบสุดๆ อยากลองให้คณ
ุ ไปส�ำรวจด้านมืดของเทคโนโลยีดู ไม่ตอ้ ง
ไปที่ไหนไกล ลองเข้าเว็บไซต์กูเกิ้ลแล้วค้นหาเรื่องที่ไม่ดี เพียงเท่านี้
คุณก็จะพบกับหนทางสู่ความร้ายกาจแบบไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ส�ำหรับเด็กแล้ว เด็กไม่สามารถเลือกเองได้ทั้งหมด ดัง
นั้น ผู้ปกครองจึงควรวางรากฐานพัฒนาการให้เด็กได้พัฒนาอย่าง
เต็มที่ก่อน แน่นอนว่ามีหลายเรื่องให้ได้เรียนรู้ โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีเสมอไป
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‘ปริมาณ’ พอดี
ในปัจจุบันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีได้
กลายเป็นส่วนส�ำคัญในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องใหญ่อย่างการเดินทางจวบจนถึงเรื่องใกล้ตัวเราอย่าง
โทรศัพท์มอื ถือซึง่ มีฟงั ก์ชนั่ ต่างๆ มากมายให้เราได้เลือกใช้
เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือใช้ท�ำงานเอกสาร โดยทีเ่ รา
ไม่ต้องขยับตัวเลยแม้แต่น้อย แต่กระนั้นเทคโนโลยีก็มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย หากเราใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมย่อม
ส่งผลร้าย และในท้ายที่สุดเทคโนโลยีจะตบเท้าก้าวเข้ามา
เป็นผู้ใช้ตัวเราเอง
แต่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะรับบทเป็นผู้ร้ายเสมอไป ถ้า
เราเรียนรูท้ จี่ ะอยูอ่ ย่างพอดีได้กบั สิง่ รอบตัว กระทัง่ กับสิง่ ที่
หมุนไปตลอดเวลาอย่างเทคโนโลยีกต็ าม Read Me ฉบับนี้
จึงมีเคล็ดลับดีๆ ที่ทั้ง ‘พอ’ และ ‘สุข’ มาฝากท่านผู้อ่าน
ซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆ ท�ำตามได้ไม่ยากเลย
te xt

รุจรวี นาเอก

ในทุกๆ วัน มีข่าวการเปิดตัว
เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับฟังก์ชั่นที่
น่าสนใจมากมาย อีกทั้งการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส วยงาม กระตุ ้ น ต่ อ ม
ความอยากจั บ จองเป็ น เจ้ า ของอยู ่
ตลอดเวลา ซึ่งมันมักจะมาพร้อมกับ
ราคาแสนแพง แต่ก่อนที่จะก�ำเงินไป
ซื้อ ลองหยุดคิดดูก่อนสักนิดว่ามันจ�ำ
เป็นจริงๆ หรือไม่ เพราะอุปกรณ์เดิม
ที่เรามีอยู่อาจจะยังใช้งานได้ และมัน
อาจใช้งานแทนกันได้ อย่างเช่น คุณ
ใช้โทรศัพท์จดบันทึกข้อความได้โดยที่
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้แท็บเล็ต ถึงจะไม่ทัน
สมัยเหมือนกับใครก็ตาม แต่ก็ช่วยให้
กระเป๋าสตางค์คุณต้องรับภาระหนัก
จนเกินตัว ไม่อย่างนั้นคุณอาจพบว่า
คุณอาจก�ำใบแจ้งหนี้ติดกลับมาจาก
ร้านจ�ำนวนเท่ากองภูเขาก็เป็นได้
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ใช้ ‘เวลา’ เพียงพอ
คุ ณ เคยค� ำ นวณไหมว่ า เราใช้
เวลากับโทรศัพท์มอื ถือเป็นเวลาเท่าไร
ในแต่ละวัน บางคนอาจจะเริม่ ใช้ตงั้ แต่
เช้าตรู่ เมื่อตื่นนอนมือก็คว้าโทรศัพท์
มือถือมาเปิดเช็คข่าวสารต่างๆหรือคุย
กับเพื่อนๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
รับประทานอาหาร เดินทาง จนกระทัง่
เข้านอน นั่นก็แทบเป็นเวลาเกือบ 12
ชั่วโมงต่อวันแล้ว การใช้โทรศัพท์มือ
ถื อ เป็ น เวลานานมากจนเกิ น ไปนั้ น
นอกจากส่งผลต่อสายตาและระบบ
ประสาทแล้ว คุณอาจจะเสียช่วงเวลา
ดีๆ ในแต่ละวันโดยไม่ทันรู้ตัว ยังมี
กิจกรรมดีๆ อีกมากมายให้คุณได้ท�ำ
มากกว่าการนัง่ กดโทรศัพท์มอื ถือหรือ
แท็บเล็ต เช่น การออกก�ำลังกาย การ
วาดภาพ หรือไปสังสรรค์กบั เพือ่ นหรือ
ครอบครัว ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพทัง้
กายและใจ อีกทั้งยังเป็นการกระชับ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ คนใกล้ ชิ ด ให้ ส นิ ท
แนบแน่นขึ้น
ลองวางโทรศัพท์มือถือของ
คุ ณ ไว้ บ นโต๊ ะ และใช้ เ วลากั บ โลก
ภายนอกคุณอาจพบกับสิง่ ดีๆ มากมาย
ทั้ ง รอยยิ้ ม ของคนในครอบครั ว ที่ รั บ
ประทานอาหารอยู่ตรงข้ามคุณ หรือ
ท้ อ งฟ้ า ยามเย็ น สวยๆ คลอไปด้ว ย
เสียงนกก�ำลังบินกลับรัง แล้วคุณจะ
รักช่วงเวลาเหล่านี้มากกว่าเวลาที่นิ้ว
สัมผัสหน้าจอพลาสติกเสียอีก

‘วิธีการใช้’ เหมาะสม
เทคโนโลยีต่างๆ ล้วนถูกพัฒนา
มาเพือ่ การใช้งานและความบันเทิง แต่
คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่ใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ ความบั น เทิ ง เสี ย ส่ ว นใหญ่ คง
ไม่มีใครปฏิเสธว่าส่วนใหญ่สิ่งแรกที่
เราพิจารณาในการเลือกโทรศัพท์มือ
ถือหรือแท็บเล็ตล้วนมากจากปัจจัย
ทางด้านความบันเทิงเสียมากกว่า ทั้ง
แอพลิเคชั่นดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายรูป
ล้วนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่
หากลองพิจารณาดูดีๆ แล้ว คุณจะ
พบว่าเจ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้
งานได้มากกว่าการดูหนังฟังเพลงเสีย
อีก ทัง้ ช่วยเหลือในการท�ำงานพืน้ ฐาน
ต่างๆ เช่น การจดโน้ต การท�ำงาน
เอกสาร หรือเป็นทีเ่ ก็บ E-book เอาไว้
ทัง้ สะดวกและพกพาไปอ่านได้งา่ ยกว่า
หนังสือ นอกจากนี้ยังมีแอพลิเคชั่น
เพื่อการศึกษาต่างๆให้เราเลือกใช้ทั้ง
แบบฟรีและเสียเงิน หากคิดออกว่า
จะโหลดแอพลิเคชั่นไหนมาใช้ก่อนดี
ลองโหลดแอพลิเคชั่น TK Park มาใช้
นอกจากจะมีนิตยสาร Read Me ให้
คุณอ่านแล้ว ยังมีสาระความรูอ้ นื่ ๆ อีก
มากมายให้เข้าไปอ่านอีกด้วย

มี ‘วิจารณญาณ’
ในการรับชม
ปัจจุบันนี้เราแทบไม่ต้องเดินไป
ตลาดตอนเช้าๆเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์
จากมาอ่านอีกต่อไป ในเมื่อเพียงนิ้ว
เดียวเดียวเราก็สามารถรับรู้ข่าวสาร
จากทุกมุมโลกในเวลาไม่ถงึ เสีย้ ววินาที
แต่กระนั้นก็แลกมากับจ�ำนวนข่าวใน
ปริมาณมหาศาล ทั้งข่าวจริงและลวง
จนเราแยกแยะไม่ อ อก หากเผลอ
ออกตัว แชร์ข่าวไปโดยไม่ทันคิด อาจ
ได้ มี อ าการ ‘เงิ บ ’ ออกสื่ อ กั น บ้ า ง
เพราะฉะนั้นก่อนจะกดปุ่มแชร์อะไร
คุณลองหยุดคิดดูดีๆเสียก่อนว่าข่าว
นั้นมีความเชื่อถือมากแค่ไหน หาก
ไม่มั่นใจลองน�ำข่าวไปเสิร์ชในเว็บไซต์
google.com หรื อ ไม่ ก็ ล องเช็ ค กั บ
เว็บไซต์สำ� นักข่าวต่างๆเพือ่ ความมัน่ ใจ
คุณอาจไม่กลายเป็นตัวตลกให้คนอืน่ ๆ
ต้องหัวเราะเพราะเงิบแน่นอน
ทัง้ นีก้ ารใช้งานเทคโนโลยีนนั้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล แต่หากเราใช้มันได้อย่างพอดี
ชีวิตของเราย่อมด�ำเนินไปอย่างสมดุล
โดยทีเ่ ทคโนโลยีไม่ได้เป็นนายเหนือหัว
ของชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ชีวิต
เราประสบแต่ความส�ำเร็จและความสุข
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Q uo te

“ I d o n ’t t h i nk
t h i s g e n e r at i o n
(Ge n Z)
i s apat h e t i c
at a ll, ”
“ I f t h e y a re ,
t h e n e ve r y o t he r
g e n e r at io n,
i n c l u d i n g m y o wn
i s ap at h e t i c as
w e l l . I h av e ki ds
ri g h t i n fr o n t me
r i g h t n o w that
s pe n d t h e i r t i me
an d e ffort
v o l u n t e e ri ng
an d b e i n g ac t i ve
in their
community.”

“ฉันไม่คิดว่า คนเจเนเรชั่นนี้ (Gen Z)
จะเป็นผู้เมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่สนใจสังคมภายนอก”
“ถ้าเป็นเช่นนั้น คนทุกๆ เจเนเรชั่น
ที่ผ่านมารวมถึงตัวผมเอง ก็เป็นพวก
ไม่แยแสอะไรเช่นกัน
ผมมีเด็กๆ ที่อยู่ตรงหน้าผมนี้
ที่พยายามใช้เวลาในการเป็นอาสาสมัคร
และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
อยู่มากเลยทีเดียว”

Jin Kim
Yout h G roup Pa s tor
in Chi ca g o, US A

จิน คิม
บาทหลวงผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนในชุมชนเมืองชิคาโก้, สหรัฐอเมริกา
พูดถึงเด็ก Gen Z เมื่อมีคนถามว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่ปิดตัวเองจากสังคมจริงหรือไม่

(ที่มา : huffingtonpost.com)
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“A pe rso n ’ s a p e rs o n ,
no ma t t e r h o w s m a l l . ”

“ความเป็นคนไม่ได้วัดกันที่ขนาดตัว”

D r . S e us s
author

ดร.ซูสส์
นักเขียน, นักเขียนการ์ตูน
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M y S pa ce

เส้นทางสายดอกไม้ไทย

1

te xt

พลอยชมพู

phot o

ยามเช้า ช่วงเวลาทีแ่ สงแดดยังไม่แรงนัก ฉันชอบออกมาเดิน
เล่นในสวน โชคดีที่คุณยายและแม่ของฉัน รักการปลูกต้นไม้มาก
(ฉันก็ชอบนะ แต่ปลูกทีไร ตายทุกที) บ้านฉันก็เลยมีดอกไม้หลาก
หลายสายพันธุ์ สลับกันผลิบานล้อกับแสงอาทิตย์ตลอดปี
‘หึ่ง หึ่ง หึ่ง’ เสียงกระพือปีกของผึ้งดังแว่วมาเข้าหู ฉันมอง
ตามไป เห็นมันบินเกาะดอกมะเฟือง สีม่วงอมชมพูหว๊านหวาน ถึง
ดอกจะเล็กนิดเดียว แต่เมื่ออยู่รวมกันเป็นช่อ ก็ดูโดดเด่น หวาน
ละมุนตาไปอีกแบบ
การที่ ด อกไม้ มี สี ส วยและกลิ่ น หอมหวานถื อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ดอกไม้แต่ละดอกต้องคอยยั่วยวนใจแมลง
ผึ้ง และผีเสื้อ พร้อมส่งสัญญาณบอกว่า “อย่าลืมมาผสมเกสรฉัน
นะ ฉันรออยู่ตรงนี้” ซึ่งนักผสมเกสรจอมขยัน ท�ำงานทุกวันไม่มี
วันหยุดพัก ดอกไม้เลยสืบสายพันธุ์ มีลูก มีหลาน มีโหลนต่อไป
เรื่อยๆ น่าทึ่งมากที่ธรรมชาติได้สร้างดอกไม้และหมู่แมลงให้พึ่งพา
อาศัยกันขนาดนี้
เช่นเดียวกับมนุษย์ นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักน�ำดอกไม้มาใช้
ประโยชน์ ดอกไม้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน ทั้งกิน
เป็นอาหาร ดื่มดับกระหาย รักษาโรค บ�ำรุงผิวพรรณ ใช้ตกแต่ง
บ้าน ประดับร่างกาย ใส่สีในอาหารหรือขนม และเป็นสีของภาพ
เขียนจิตรกร
ที่ส�ำคัญ ดอกไม้มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ท�ำให้ในวิชาเรียน คุณครูมกั น�ำดอกไม้ อย่าง กุหลาบ
บัว มะลิ รัก พุด บานไม่รู้โรย และ มาสอนจัดดอกไม้ ท�ำพวง
มาลัย ท�ำพานพุ่ม และท�ำกระทงเพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักเศษเสี้ยวของ
วัฒนธรรมดอกไม้ไทย
บนถนนสายดอกไม้มเี ส้นทางยาวไกล ‘พิพธิ ภัณฑ์วฒ
ั นธรรม
ดอกไม้’ จึงได้รวบรวมความสัมพันธ์ของดอกไม้และวิถชี วี ติ ของผูค้ น
มาบอกเล่าให้พวกเราฟัง

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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‘พิพิธภัณฑ์ดอกไม้’ ตั้งอยู่ในซอยองครักษ์
ท�ำไมถึงชื่อ ‘ซอยองครักษ์’?
เล่ากันว่า สมัยรัชกาลที่ 6 บ้านส่วนใหญ่ในซอยนี้ได้ถูก
จัดสรรให้เป็นบ้านพักของข้าราชการ โดยเฉพาะองครักษ์ภายในวัง
ก็เลยเรียกชื่อซอยนี้ว่าซอยองครักษ์ เช่นเดียวกับตัวบ้านโบราณ
สไตล์โคโลเนียล
อายุราว 100 ปี ก็เคยเป็นขององครักษ์ผู้หนึ่ง จนวันหนึ่ง
คุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ได้แปลงโฉม
ที่นี่ให้กลายเป็น ‘พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้’ สถานที่รวบรวม
ประวัติศาสตร์การจัดดอกไม้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นที่
เอเชียเป็นหลัก
ก่อนเดินเข้าไป มัคคุเทศน์บอกฉันว่า ห้ามถ่ายภาพภายใน
พิพิธภัณฑ์ (น่าเสียดายจัง) จึงต้องเก็บกล้องใส่กระเป๋า บันทึก
ความทรงจ�ำผ่านสองตาแทน
ห้องแรกชื่อ หอภาพดุสิต (Dusit Gallery) เป็นเสมือนห้อง
โถงต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน ด้วยการเดินชมภาพถ่ายเก่าๆ ที่
สืบค้นมาจากหอจดหมายแห่งชาติ เลยได้รู้ว่างานดอกไม้ไทยมีไว้
เพื่อ 3 จุดประสงค์หลัก คือ ใช้ประดับอาคารสถานที่ ใช้เพื่อบูชา
และใช้เป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่
ภาพถ่ายที่ฉันประทับใจ คือ ภาพดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น ภาพเจ้าฟ้าองค์นอ้ ยทีม่ มี าลัยอยูบ่ นศีรษะ ภาพขบวน
รถบุปผชาติ (ขบวนรถที่ใช้ดอกไม้สดประดับเป็นรูปต่างๆ) ภาพ
มาลัยครุย (มาลัยกลมขนาดใหญ่ มีอุบะตุ้งติ้งระบายเป็นครุย) ใช้
แสดงความยินดีตอนส�ำเร็จการศึกษา เลื่อนยศเลื่อนต�ำแหน่ง และ
มอบให้ผู้ชนะเลิศในการแข่งว่าว
และผลงานประดิษฐ์ดอกไม้สด เช่น ระย้า มาลัยเถา และ
กรวยสักการะ ฝีมือของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี
ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ นักจัดดอกไม้ที่มีชื่อ
เสียงมากในสมัยนั้น
จะว่าไปแล้วห้องนี้ได้ไขความเข้าใจของฉันเสียใหม่ ที่เคยคิด
ว่างานดอกไม้ปักแจกัน เป็นของไทยมาตลอด จริงๆ แล้ว ได้รับ
วัฒนธรรมมาจากฝั่งยุโรป ส่วนของคนไทย ใช้ชื่อว่างานประดิษฐ์
ดอกไม้สด ซึ่งหญิงสาวชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แข่งขันงาน
ฝีมือสืบทอดเรื่อยมา
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ประตูห้องถัดไปเปิดกว้าง กลิ่นหอมๆ ของดอกไม้ ลอยมา
เตะจมูก ห้องนี้มีชื่อว่า โลกวัฒนธรรมดอกไม้ (World of Floral
Culture) พาวัฒนธรรมดอกไม้ของประเทศต่างๆ มาให้รู้จัก ทั้ง
อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ลาว บาหลี ทิเบต อินโดนีเซีย เป็นต้น
ดอกไม้ของอินเดีย แกนกลางวัฒนธรรมของเอเชีย มีการพับ
ริบบิน้ น�ำเส้นด้ายมามัดกับดอกไม้ หรือลูกปัด อย่างว่องไว ต่างจาก
ของไทยที่ใช้การร้อยดอกไม้ทีละกลีบ ทีละกลีบ
จีนชอบเอาดอกไม้มาปักแจกัน ไม่มีรูปแบบตายตัว ค่อน
ข้างอิสระ
ญี่ปุ่น เน้นการจัดดอกไม้แบบเส้นสาย (ไล่ระดับ สูง กลาง
ต�่ำ) เหมือนต�ำราลับแห่งการจัดดอกไม้ แบบโชกะของอิเคโนโบะ
หนังสือม้วนโบราณจากประเทศญี่ปุ่นอายุราว 200 กว่าปี ถือเป็น
ชิ้นงานเก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ ฉันก็เลยจดจ้องอยู่นาน แม้อ่าน
ไม่ออกสักค�ำ แต่คิดว่าลายเส้นฉวัดเฉวียนของพู่กันญี่ปุ่นดูสวยดี
ทอร์มา (Torma) เครื่องบูชาของศาสนาพุทธในทิเบต ที่ใช้
วัสดุอื่นๆ มาประดิษฐ์แทนดอกไม้ (แม้ในที่ขาดแคลนดอกไม้ ผู้คน
ก็ยังโหยหาดอกไม้)
และยังมีดอกไม้ของประเทศอื่นๆ อีกเยอะมากจนจ�ำไม่ไหว
หากโดยสรุปแล้ว เส้นทางวัฒนธรรมดอกไม้ของเอเชีย แบ่งออก
เป็น 2 ทาง เริ่มต้นที่อินเดีย (แกนกลางหลัก) ส่งผ่านทางศาสนา
เข้าสู่ทางเหนือ ทิเบต จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ส่วนเส้นทางที่ 2 จาก
อินเดีย ล่องเรือไปเรือ่ ยๆ สูก่ มั พูชา และบางส่วนของสยามประเทศ
ท�ำให้เรื่องราวดอกไม้ของเอเชีย มีหลายส่วนที่คล้ายคลึงกัน

44

4
ห้องถัดไป อุโบสถแห่งดอกไม้ (Temples of Flowers) เรื่อง
ราวของป่าไม้ สายน�้ำ ชุมชน ผู้คน และวัฒนธรรม โดยมีอุทยาน
แห่งชาติภสู วนทราย และชุมชนรอบวัดศรีโพธิช์ ยั ในเขตหมูบ่ า้ นแสง
ภา อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นต้นแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของดอกไม้
มัคคุเทศน์บอกกับฉันว่า ครั้งหนึ่งป่าไม้แห่งนี้เกือบถูกตัดไป
แล้วใน พ.ศ. 2526 แต่ชาวบ้านเห็นสัญลักษณ์กากบาทสีแดงทีต่ น้ ไม้
ก็เลยรวมตัวกันไปสอบถาม ได้ความว่า จะมีการตัดป่าท�ำลายแหล่ง
ต้นน�้ำ เลยรวบรวมบัตรประชาชนเข้าไปที่ท�ำเนียบ พร้อมบอกว่า
“ถ้าพวกคุณตัดต้นไม้ พวกเราจะคืนบัตรประชาชน ไม่เป็น
คนไทยอีกแล้ว จะเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์เสียเลย!” สัมปทานตัด
ป่าก็เลยหลุด
ทุกวันนี้ผืนป่ากว่าเจ็ดหมื่นไร่ปลอดภัย กลายเป็นอุทยาน
แห่งชาติภูสวนทราย
แหล่งวิถีชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านแสงภา หมู่บ้านเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี ที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศลาว ซึ่งช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านได้ร่วมมือกันประดิษฐ์ ‘ต้นดอกไม้’
(วัฒนธรรมจากลาว) เครือ่ งบูชาทีท่ ำ� จากไม้ไผ่ มีความสูงราว 10-11
เมตร ประดับตกแต่งด้วยดอกราชพฤกษ์ ก่อนช่วยกันแห่รอบอุโบสถ
วัดศรีโพธิ์ชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล
นอกจากรูปถ่ายสวยๆ ของต้นดอกไม้แล้ว ชาวบ้านยังใจดี ท�ำ
แบบจ�ำลองต้นดอกไม้ขนาดย่อส่วนมาให้พิพิธภัณฑ์ด้วย แต่ยังไงก็
อยากไปเห็นของจริงเหมือนกัน จะสวยแค่ไหนกันนะ
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ออกจากห้องป่าไม้ ไปต่อกันที่หอมรดกวัฒนธรรมดอกไม้
(Heritage of thai flower culture) ห้องจัดแสดงวัฒนธรรมดอกไม้
ของไทย เช่น งานเครื่องแขวน งานพานดอกไม้ งานบายศรี งาน
ดอกไม้เล็ก งานกระทง และงานใบตอง
งานดอกไม้ ไ ทยมี เ อกลั ก ษณ์ ต รงการผสมผสานกั บ
สถาปัตยกรรม หมายถึง การน�ำดอกไม้มาแยกส่วนประกอบต่างๆ
แล้วค่อยประกอบขึน้ ใหม่ เช่น แยกดอกกล้วยไม้ออกเป็นกลีบต่างๆ
แล้วขึ้นรูปทรงใหม่ ด้วยการเย็บ มัด ปัก และร้อย อันถือเป็นหัวใจ
ของวัฒนธรรมดอกไม้ไทย ที่บ้านเราต้องท�ำแบบนี้ เพราะดอกไม้
เมืองร้อนอายุสั้น การเอากลีบดอกไม้มาขึ้นรูปใหม่
ท�ำให้ดอกไม้อยู่ทน
ถัดไปเห็นข้าวของคุ้นตา ใครเคยไปงานแต่งงานต้องเคย
เห็นขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวบ้างล่ะ ภายในพานขันหมากมีดอก
ไม้ความหมายดีๆ อยู่มากมาย ได้แก่ ดอกดาวเรือง (ความมั่งคั่ง
รุ่งเรือง) ดอกบานไม่รู้โรย (ความเคารพนับถือ) ดอกจ�ำปี (จดจ�ำ
ไว้ชั่วนาตาปี) และ ดอกรัก (ความรักอันมั่นคง)
งานแต่งงานจึงเปี่ยมไปด้วยความหมายที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว มี
ความรักและความผูกพันธ์ต่อกัน
ห้องสุดท้าย ปากกาและดินสอ (Pen & Pencil and Possibility) หัวใจแห่งงานจัดดอกไม้สมัยใหม่ จัดแสดงผลงานที่ส�ำคัญ
ที่สุดของพิพิธภัณฑ์ คือ งานดอกไม้หน้าที่ประทับ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คราวเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60
ปี (พ.ศ. 2549) เป็นงานทีท่ ำ� จากกลีบดอกบานไม่รโู้ รยย้อมสี เรียง
เป็นรูปพระอินทร์
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ปิดท้ายด้วยการเดินส�ำรวจต้นไม้นานาพันธุ์ มีพรรณไม้
มงคลมากมายที่คนไทยสมัยก่อนนิยมปลูก เช่น ‘มะยม’ ความ
นิยมชมชอบ ‘ต้นจิกเศรษฐี’ ที่ออกดอกประหลาด บานเพียงคืน
เดียวท่ามกลางความมืด พอเจอแสงแดดก็โรยรา ‘เฟิร์นสไปนาง’
ห้อยเป็นสายยาว กลายเป็นม่านคลุมต้นไม้ใหญ่ ‘ต้นอโศก’ ไม้นาม
มงคลที่ปลูกเพื่อขจัดทุกข์ แต่ชื่อเพี้ยนเป็น ‘ต้นโศก’ กลายเป็นโศก
เศร้าแทน ‘ต้นมะม่วง’ นอกจากปลูกกินผลไม้ ยังกันสิ่งชั่วร้ายและ
ความไม่ดี ‘ต้นเต่าล้าน’ ออกลูกประหลาด ลูกด้านบนจะเหี่ยวก่อน
ก่อนค่อยๆ ไล่ระดับความสดใหม่ถงึ โคนต้น ถือเป็นต้นไม้ทรี่ อู้ ายุขยั
ของตนเอง ถ้าเห็นลูกตรงโคนต้นเหี่ยวแห้ง แสดงว่าต้นไม้ก�ำลังจะ
ตาย และดอกกรรณิการ์ ดอกไม้ในวรรณคดีที่มีต�ำนานว่า ใครได้
ดมกลิ่นดอกกรรณิการ์จะระลึกชาติได้ (แต่วันนี้ดอกร่วงหมดแล้ว
อดระลึกชาติเลย)
ใครหลงรักกลิ่นอายธรรมชาติ และเรื่องราวของดอกไม้
ลองมาเที่ยวกันดูนะคะ

กิจกรรม

ส�ำหรับเด็กๆ ทีอ่ ยากท�ำกิจกรรมนอกบ้าน มีการเปิดสอนจัด
ดอกไม้ทุกเสาร์แรกของเดือน และเสาร์ถัดไปเปิดสอนให้กับผู้ใหญ่
เช่น การพับดอกบัว มาลัยแขก ม่านมาลัยดอกไม้ และดอกไม้บูชา
แบบบาหลี เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดอกไม้ไทย
รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอปจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น การวาดภาพ
ด้วยสีจากกลีบดอกไม้
โดย คุณต้องการ - วลัยกร สมรรถกร วาดรูปงานดอกไม้
ไทยด้วยสีน�้ำ โดย คุณมาโนช กิตติชีวัน งานปักผ้าบันดาลใจจาก
งานดอกไม้ไทย โดยคุณอ๋าย-นพเก้า เนตรบุตร และงานพับกระดาษ
เป็นพวงมาลัย โดยคุณวิริน เชาวนะ

พิพิธภัณฑ์ดอกไม้

ตั้งอยู่ในซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน ซอย 28 ค่าบัตรผู้ใหญ่
คนละ 150 บาท ส่วนเด็กอายุ 7 -13 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้น
ไป คนละ 75 บาท แต่ละรอบเข้าชม ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
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เราไม่มีวันเหมือนเดิม
“นั่นนิดาไม่ใช่เหรอ”
เสียงหนึง่ ดังขึน้ ท่ามกลางความวุน่ วายในตลาดยามเย็น
เมือ่ หันไป หญิงสาวคนหนึง่ ยิม้ จนตาหยีให้กบั ฉัน ฉันมองเธอ
นึกอยูค่ รูห่ นึง่ ภาพเด็กสาวผมเปียทีน่ งั่ เรียนข้างกันปรากฏขึน้
จากรอยร้าวของความทรงจ�ำ มันซ้อนทับกับภาพเบื้องหน้า
จนสนิท ฉันจึงจ�ำเธอได้และยิ้มตอบ
“เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลย” เธอถามฉันเสียง
ใส มือที่ถือถุงกับข้าวนั้นกระชับไว้แน่นขึ้น ฉันเองก็เช่นกัน
แม้จะท�ำได้แค่ยมิ้ กลบเกลือ่ นอาการเก้อเขิน แต่ปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าเราทั้งคู่ต่างก็ดีใจมากเพียงใด
“ก็สบายดี ช่วงนี้งานที่มหาลัยเยอะน่ะ นี่ว่างแล้ว
เลยออกมาซื้อของที่ตลาดกินบ้าง ไม่งั้นขาดสารอาหารแย่”
ฉันตอบไปตามตรง พลางชูถุงข้าวแกงสองสามอย่างที่ซื้อมา
จากร้านประจ�ำให้เธอดู
“เราก็เหมือนกัน สอบเยอะมาก นี่แทบอ่านหนังสือ
ไม่ทันแล้ว” เธอหัวเราะร่วน สองมือไพล่หลัง ดวงตาคู่นั้น
เปล่งประกายเมื่อจับจ้องมาที่ตัวฉัน
“ยังเหมือนเดิมเลยนะ” เธอกล่าว นัยน์ตาคูน่ นั้ สะท้อน
ภาพของเด็กสาวผมยาวยุ่งและพันกันเป็นรังนก ซึ่งมักสวม
เสื้อยืดคอย้วย กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้าแตะ ปั่นเจ้าสองล้อ
คูใ่ จมาตลาด เด็กสาวคนนัน้ ชอบหัวเราะเสียงดังและเข้ามาก
อดเธอแรงๆ เสมอ เธอมองเห็นเป็นเช่นนั้น

te xt

รุจรวี นาเอก

รอยยิ้มบนใบหน้าของฉันค่อยๆ เลือนหายไปโดยที่
คู่สนทนาไม่ทันสังเกต เธอเริ่มพูดถึงเรื่องของเราในวันวาน
ถึงการละเล่นสนุกสนาน ความลับใต้โต๊ะเรียน หรือท้องฟ้า
ที่เคยมองจากระเบียงยามบ่าย ค�ำพูดเหล่านั้นไม่อาจสะกด
ให้ฉันเห็นภาพที่เธอเห็น แต่มันกลับสะกิดแผลใจจนปริแตก
เป็นเศษเล็กเศษน้อย
เพื่อนเอ๋ย ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
ฉันไม่ใช่เด็กหญิงคนเดิมทีเ่ ราเคยรูจ้ กั เดือนปีทผี่ า่ นมา
ความเจ็บปวดได้หล่อหลอมให้ฉันเป็นคนใหม่ ดวงตาใสซื่อ
ของฉันถูกฉาบด้วยหมอกควันจากเมืองหลวง ฉันจึงได้พบใน
ความจริง ฉันเห็นบันไดมนุษย์ไว้คอยเหยียบย�่ำให้ถึงฝัน ฉัน
ได้ยนิ ค�ำลวงมามากมายจนใจหยาบกร้านไม่เชือ่ ใคร ฉันจึงท�ำ
ต่อมน�ำ้ ตาหายจนร้องไห้ไม่เป็น และสิง่ เหล่านีท้ ที่ ำ� ให้ฉนั เป็น
ฉันในวันนี้ ไม่ใช่วนั นัน้ วันทีเ่ รายังรักใครสักคนโดยปราศจาก
ความกลัว และศรัทธาในความฝันหมดใจ
“ฉันดีใจที่เธอไม่เปลี่ยนไปนะ” เธอยิ้มและหัวเราะ
กังวาน ฉันฝืนยิ้มกลับ และเมื่อได้เพ่งพิจารณา เธอเอง
ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับฉัน กลายเป็นหญิงสาวที่ฉันไม่รู้จัก
นั่นท�ำให้ฉันเศร้าใจ ว่าเราไม่มีวันเหมือนเดิมตลอดกาล
ฉันพยายามกลืนก้อนสะอึกลงคอ แสร้งยิ้มให้สดใส
มากกว่าเดิมเพื่อปกปิดแววตาเจ็บปวดไม่ให้เธอรับรู้ ฉันจึง
เริ่มโกหก เล่นเป็นซากของฉันในวันเก่าที่ตอบเธอกลับไปว่า
“เธอก็เหมือนกัน”

il l ust r at e
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Book

แม่โรมัน
(a long diary
of a short hair
mother) / แพร นัดดา

สำ�นักพิมพ์
Another Book
แม่โรมันเป็นหนังสือกึ่ง Diary บอกเล่าวิธีคิด วิธีการ
(เฉพาะตัว) ในการเลี้ยงลูกของคนเป็นแม่คนหนึ่งที่ชื่อว่า
แพร นัดดา ต่อเด็กชายน้อยๆ คนหนึ่งที่มีชื่อว่า โรมัน ตั้งแต่
อยู่ในครรภ์จนถึงวันที่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลก “ฉันเขียนบันทึก
เหล่านี้ไว้ เผื่อว่า เมื่อถึงเวลาที่ลูกโตขึ้นมา แล้วอาจจะอยาก
รู้เรื่องราวเหล่านี้”
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ ผู้เขียน เขียนหนังสือด้วย
ลายมือจริงๆ ทั้งเล่ม และบอกกับผู้อ่านตั้งแต่เริ่มว่าความผิด
พลาดมันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นถ้าหากเธอเขียนผิด
เธอจะใช้วิธีการขีดฆ่า (ไม่ใช้การลบ)
ประสบการณ์ชีวิตจริงที่เธอถ่ายทอดย้อนไปมาจากวัน
ที่เป็นลูกจนกลายมาเป็นแม่ หากในวันหนึ่งวันใดที่เรามีลูก
การได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะท�ำให้เราเข้าใจในการเลี้ยงลูกใน
สังคมปัจจุบันในแบบฉบับของตัวเราเองได้ดีมากขึ้น เพราะ
ผู้เขียนเปรยๆ ไว้ในเล่มว่า “การทดลองท�ำเป็นเรื่องสนุกของ
ชีวิตค่ะ”

Album

YARINDA
and FRIENDS
(2009)

/ Yarinda

ค่ายเพลง
Smallroom
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พิชญา เพ็งจันทร์
ปาริฉัตร แทนบุญ

เดียว

/ งามพรรณ เวชชาชีวะ
สำ�นักพิมพ์
แพรวสำ�นักพิมพ์
เดียว เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนใช้วิธีเล่าผ่านบุคคลที่สาม
สลับกับเล่าผ่านตัวละครในเรื่อง ท�ำให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง
กันในแต่ละคนโดย เดียว คือ ตัวละครเอกเป็นเด็กที่เข้าไป
เชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตอันเป็นความทุกข์ ทรมานขมขื่น
ในชีวิตของชายชรา และท�ำให้ชายชรากลายเป็นคนอมทุกข์
เก็บตัว และไม่รบั รูโ้ ลกภายนอก แต่ความผูกพันอันละเอียดอ่อน
กับความทุกข์ในใจที่ค่อยๆ คลี่คลาย เนื่องจากปมต่างๆ ได้
รับการเปิดเผยและกระจ่างขึ้น ท�ำให้ชายชราค่อยๆ เปิดใจ
รับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง และในที่สุด เมื่อต้องตัดสิน
ใจครั้งส�ำคัญ เขาก็เลือกท�ำในสิ่งที่เชื่อว่าคนเป็นพ่อทุกคนจะ
ต้องท�ำ ไม่ว่าเด็กหนุ่มที่เป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย จะใช่ลูกชายที่
เฝ้ารอคอยอยู่หรือไม่ ผู้เขียนใช้ประเด็นของการลักพาตัวและ
การค้ามนุษย์มาเป็นจุดเด่นของเรื่อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหา
การค้ามนุษย์ทหี่ นักหน่วงและรุนแรงขึน้ และตลอดเรือ่ งมีกลิน่
อายของความหวังและสิ้นหวังผนวกเข้ากับความรักของพ่อแม่
ต่อลูกที่แสดงออกผ่านความคิดและพฤติกรรมของตัวละคร
คุณนภา และ คุณโรจน์

ย้อนกลับไปเมือ่ ประมาณ 5 ปีทแี่ ล้ว สาวเท่ มากความสามารถ ทีช่ อื่ ว่า
ญารินดา ก็ได้ท�ำอัลบั้มล่าสุดออกมาร่วมกับเพื่อนๆ อีกหลายคน เธอเคยให้
สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอท�ำเพลงจากสภาวะความเป็นเธอในตอนนั้น
ด้วยอัลบั้มมีชื่อว่า Schools เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงจึงประกอบด้วย
ไปด้วยเสียงเครื่องดนตรีจากวงโยธวาทิต รวมไปถึงเสียงสดใหม่ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว เช่น เสียงดีดนิ้ว เสียงผิวปาก เสียงปรบมือ เสียงนกร้อง เสียงเหยียบ
ใบไม้แห้ง
ฟังทั้งอัลบั้มแล้วก็จะพบว่าจินตนาการและความทรงจ�ำในวัยเยาว์ยัง
คงถูกฝังไว้อยู่ในแต่ละเพลง เพลงที่เห็นได้ชัด คือ เพลง ไดโนเสาร์ ที่บอก
เล่าถึงจินตนาการในการออกเดินทางไปท่องโลกแล้วไปเจออะไรมากมาย
หรือเพลง HEROES ที่พูดถึงฮีโร่ซึ่งไร้คนรักทั้งที่มีคนชื่นชมมากมาย หรือ
เพลง ต้นไม้ ที่ฟังแล้วท�ำให้เราย้อนกลับไปเป็นเด็ก ในวัยที่ยังชอบปีนต้นไม้
อยู่ หรือเพลงความรักแบบสดใสอย่างเพลง คู่กัน ที่บอกเอาไว้อย่างง่ายๆ ว่า
“สิ่งที่คู่กัน ก็ควรคู่กัน”
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The Odd Life Of
Timothy Green
(2012)

M o vi e
Boyhood
(2014)

ผู้กำ�กับ
Peter Hedges

ผู้กำ�กับ
Richard Linklater
เราทุกคนล้วนเคยเป็นเด็ก เคยมองโลกใบนี้สวยงาม
เคยขี้สงสัย เคยไม่เข้าใจในความสัมพันธ์อันหลากหลายบน
โลกใบนี้ จนเราค่อยๆ โตขึ้น เพื่อเรียนรู้และท�ำความเข้าใจไป
กับมัน ผู้ก�ำกับริชาร์ด ลิงค์เลเทอร์ สร้างหนังเรื่องนี้ได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ และสวยงาม ด้วยระยะเวลาการถ่ายท�ำหนังที่
ยาวนานถึง 12 ปี นั่นหมายถึงตัวเอกในเรื่องจากเด็กน้อยอายุ
6 ขวบ ยันวัยรุ่นอายุ 18 ปี นั่นคือนักแสดงคนเดียวกัน และ
ทีมนักแสดงก็ล้วนเป็นบุคคลเดิม
หนังด�ำเนินไปเรื่อยๆ เผยให้เห็นความเป็นไปของความ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร
การแต่งกาย การย้ายที่อยู่ ปัญหาครอบครัว ความรักที่ไม่
สมหวัง การแก้ไขปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ นาๆ ถึงแม้
หนังจะจบลงแล้ว แต่กย็ งั ไม่มบี ทสรุปอะไร ให้กบั ตัวละครใดๆ
ทั้งนั้น เปรียบได้กับชีวิตจริงของเราที่ยังคงด�ำเนินไป
ถึงแม้จะมีปญ
ั หาถาโถมเข้ามามากเท่าไหร่ในช่วงชีวติ วัย
รุ่น ขอเพียงมีใครสักคนบอกกับเราว่า “You have a good
heart, so just follow your heart.” มันก็ท�ำให้เราเดินต่อ
ไปได้แล้ว

T V Pr o g r am
อาชีพนอกกระแส

Channel
Trueplookpanya

The Odd Life Of Timothy Green เป็นอีกหนึ่งหนัง
สร้างจากค่ายหนังวอลต์ ดิสนีย่ ์ แนวดราม่าแฟนตาซีผสมความ
น่ารักทีจ่ ะท�ำให้อมยิม้ ได้ไม่ยาก เป็นการเล่าเรือ่ งราวเหนือปาฎิ
หาริย์ของสามีภรรยาคู่หนึ่งคือ ซินดี และ จอน กรีน (รับบท
โดย เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ และ โจเอล เอ็ดเกอร์ตัน) ทั้งสอง
ไม่สามารถมีบุตรได้ แต่พวกเขาก็ยังเฝ้าฝันว่าสักวันฝันของ
พวกเขาจะเป็นจริง วันที่ก�ำลังจะสิ้นหวังหมดหนทาง พวกเขา
ตัดสินใจเขียนค�ำอธิษฐานบรรยายถึงลูกในอุดมคติที่พวกเขา
ใฝ่ฝันอยากจะมี และใส่ค�ำเหล่านั้นไว้ในกล่อง ฝังลงไปในพื้น
ดินที่สวน จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุปาฎิหาริย์ เมื่อเด็กน้อย ‘ธิ
โมธี’ (รับบทโดย ซีเจ อดัมส์) ปรากฎตัวต่อหน้าพวกเขาและ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ท�ำให้ชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เปลี่ยนไปโดย
สิน้ เชิง เด็กชาย ผูก้ มุ ความลับและมอบเวลาแห่งความสุขให้คน
รอบข้าง พร้อมกับใบไม้ที่งอกขึ้นมาที่ขา แต่ทว่างานเลี้ยงย่อม
มีวันเลิกราเมื่อวันหนึ่งใบไม้ที่ขาของ ธิโมธี เกิดเหี่ยวเฉาและ
ร่วงโรยไป เป็นสัญญาณเรียกตัวเขากลับไปในที่ที่จากมา ถึง
แม้เด็กชายจะต้องหายไปแต่ความสุขและรอยยิม้ แห่งความหวัง
ทีเ่ ขาได้มอบให้กบั ทุกคนกลับยังคงอยูเ่ ป็นเหมือนน�ำ้ หล่อเลีย้ ง
ต่อไฟในชีวติ ให้ทกุ คน ความหวังเป็นเหมือนไฟทีเ่ มือ่ จุดติดขึน้
แล้ว ความสุขและรอยยิ้มจะตามมาเป็นเถ้าถ่านที่ไม่มีวันหาย
ไปไหน แต่จะยังคงอยู่ตลอดไปในรูปแบบที่ต่างกัน

กระแสสังคมก�ำลังบีบบังคับให้หลายคนต้องเดินตามทางที่ถูกก�ำหนด
ไว้ด้วยตัวแปรที่ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน แต่กลับมีอิทธิพล
ต่อชีวิตเป็นอย่างมาก รายการอาชีพนอกกระแส เป็นรายการที่น�ำเสนอมิติที่
ต่างออกไปในมุมมองของการประกอบอาชีพของคนในปัจจุบนั ทีบ่ างคนอาจจะ
ยังไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีอาชีพนี้ด้วยหรือ และมุมมองของนักประกอบ
อาชีพนอกกระแสเหล่านี้ มักมีสงิ่ ทีแ่ ตกต่างและแฝงไว้ดว้ ยความน่าสนใจ เพียบ
พร้อมไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะจุดประกายความคิดบางอย่างในตัวเราได้เป็น
อย่างดี อาทิเช่น อาชีพนักบรรพชีวิทยาโดย อ.ดร.วราวุธ สุธีสร ที่มีแนวความ
คิดทีย่ อ้ นแยงสวนทางกับนักวิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่ในปัจจุบนั การศึกษาเรือ่ งราว
ในอดีตและวิวัฒนาการในอดีตนั้นมีสิ่งที่พยายามจะบอกบางอย่างกับเราใน
ปัจจุบัน , นพวัตร ลิขิตวงศ์ อาชีพนักออกแบบเสียงกับแนวความคิดที่อยาก
จะหาสิ่งใหม่ให้กับวงการหนังไทย การเคารพในหน้าที่ของแต่ละอาชีพ การ
ทดลองและท�ำให้มากที่สุดในเวลาที่มี เป็นต้น โดยรายการอาชีพนอกกระแส
นี้อยู่ที่ช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9และดูย้อนหลังได้ที่ Trueplookpanya
Channel ทาง www.youtube.com อีกด้วย
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“Childre n a re th e l i v i n g
me ssa g e s w e s e n d to
a t ime w e w i l l
no t s e e . ”

“เด็กคือข้อความที่เราส่งไปสู่กาลเวลาที่ไม่มีวันได้เห็น “

J o hn W . W h i t e h e a d
founder of Ruth erford I n s t i tute
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u ns een tk
ประสบความส�ำเร็จอย่างล้นหลามกับหลากหลายโครงการจากอุทยานการเรียนรู้
TK park เพื่อปั้นเยาวชนหน้าใหม่ให้มีความสามารถยืนอยู่บนเวทีในหลากหลายสายอาชีพ
ภายใต้โครงการ “TK แจ้งเกิด” ซึ่งโครงการนี้ได้ผลิตทั้ง นักเขียน นักดนตรี หรือแม้แต่
กราฟิกและแอนนิเมชั่น
ผลสัมฤทธิ์ที่เหล่าเยาวชนได้รับเมื่อผ่านโครงการของ TK park ไปแล้ว มั่นใจได้เลย
ว่าจะมีทงั้ ความรู้ และผ่านประสบการณ์การท�ำงานกับเหล่ามืออาชีพมาแล้วทัง้ นัน้ อีกทัง้ ยัง
มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ติดตัวไปกันทุกคน

TK Young Writer 2014 :
บ่มเพาะเยาวชนนักเขียน
โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียนได้มีพื้นที่
ในการแสดงผลงาน ผ่านการบ่มเพาะจากนักเขียนมืออาชีพ เพื่อ
เสริมทักษะด้านแนวคิดและการเขียน โดยการลงมือปฏิบัติภายใต้
กรอบของการท�ำงานจริง
แม้แนวคิดการท�ำงานแต่ละปีของโครงการนี้จะเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเยาวชน แต่จุดประสงค์หลัก
ยังคงยึดมั่นและสานต่อเจตนารมณ์เดิม นั่นคือการ “เปิดพื้นที่” ให้
เยาวชนทีม่ ใี จรักในงานเขียนได้มเี วทีแสดงออก รวมถึงเกาะเกีย่ วไป
สู่อาชีพได้ โดยในปีนี้ใช้ชื่อว่า “เปิดหน้าแรก” เพราะไม่ว่าหนังสือ
หนึ่งเล่มจะเต็มไปด้วยความคิดที่คมคาย หรือความสวยงามทาง
วรรณศิลป์เพียงใด สิ่งที่นักเขียนทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ก็คือ
“หน้าแรก”
จากผลงานที่ผ่านมาอย่าง พ็อกเก็ตบุ๊ก พ่อ, แรงบันดาลใจ
จาก 10 สาขาอาชีพ และนิตยสารออนไลน์ เหวย, แจ่ม, ลายสาระ,
บ้าน จัด สรร และ ปลาทอง กระบองเพชร และพจนานุกรม หา
(ย), STAND และ คนสวน ในส่วนของปีนี้ คือ อ่อนหัตถ์, Marshal
และ o! ก็เป็นเครือ่ งพิสจู น์ได้ถงึ ผลส�ำเร็จของโครงการนีไ้ ด้เป็นอย่าง
ดี ไม่เพียงแต่ผลงานเหล่านี้จะมีคุณภาพเท่านั้น ตัวของเยาวชน
นักเขียนจากโครงการนี้ หลายคนก็เติบโตไปเป็นนักเขียนคุณภาพ
โลดแล่นอยู่ในแวดวงนักเขียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
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TK band
ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี ปี 5
TK band ปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์คนดนตรี คือกิจกรรมหนึง่ ของ TK park อุทยาน
การเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้รักเสียงเพลง เปิดกว้างส�ำหรับเยาวชนทุกสาขา
วิชา ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะคนที่เรียนสายดนตรีโดยตรง เพียงแค่เน้นเยาวชนที่มีใจรักใน
ดนตรี หรืออาจเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก มาร่วมเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีอย่างครบ
กระบวนการ ทั้งการท�ำเพลง การแสดง และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนัก
ดนตรีคุณภาพสู่สังคมไทย
TK band ไม่ใช่การผลิตนักดนตรีหรือนักร้องเพื่อก้าวสู่เวทีการประกวด แต่
เป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนไทยได้ขยายขีดความสามารถทางด้านดนตรี รวมทั้งมุม
มองของตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้จากศิลปินนักแต่งเพลงที่เปี่ยมประสบการณ์

TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character:
การประกวดออกแบบคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูน

ท่ามกลางปรากฏการณ์ดังกล่าว Line Sticker กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว อุทยานการเรียนรู้
TK park จึงเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชน รวมถึงผู้สนใจด้านการออกแบบ Character ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการส่งผลงานเข้า
ประกวด และการเข้ามาอบรม  	
ในการอบรมครั้งนี้มีการเติมเต็มความรู้ ทั้งด้านวิธีคิด เทคนิคการออกแบบ และสร้างแรงบันดาลใจในระหว่างเปิดรับสมัครผลงาน
ประกวด โดยทางทีมงานได้จัดสัมมนา “แจ้งเกิดนักออกแบบ Character” โดยเชิญวิทยากรที่เป็นนักออกแบบ Character มืออาชีพใน
วงการมานานกว่า 20-30 ปีและมีผลงานหลากหลายรูปแบบ เช่น เอก-อัครประเสริฐกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบ LINE Thailand
เอ็กซ์-ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ผู้ออกแบบ-ก�ำกับ “ยักษ์” และออกแบบ happy hat, yellow sun อัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ บริษัท ทูสปอต
คอมมูนิเคชั่น เจ้าของคาแรกเตอร์ Bloody Bunny และปนัดดา ราศรี ทีมออกแบบคาแรกเตอร์ LINE บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น เป็นต้น
TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character จึงเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชน และประชาชนที่สนใจ ซึ่งมีความสามารถ มีทักษะ
ด้านการออกแบบคาแรคเตอร์ หรือสร้างตัวละคร ตัวการ์ตูน ให้มีบุคลิกลักษณะนิสัย จุดเด่น-จุดด้อย และเข้าไปผู้อยู่ในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ถูกก�ำหนด แต่ที่ผ่านมาพวกเขายังขาดเวทีในการสร้างเสริมประสบการณ์ และชี้ช่องทางพัฒนาไปสู่อาชีพ ซึ่งอนาคตเชื่อว่าจะมี
นักออกแบบ Character หน้าใหม่ที่ผ่านเวที TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character เดินเข้าสู่เส้นทางสายนี้ไม่มากก็น้อย
ก้าวแรกของรุ่นเยาว์ในแต่ละสาขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�ำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบความฝัน พวกเรายังต้อง
จับตามอง ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ เป็นก�ำลังใจให้เยาวชนเหล่านี้ก้าวสู่การท�ำงานอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพคับแก้วได้อย่างที่ตั้งใจต่อไป
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และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
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