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EDITORIAL ฉนัเคยได้ยนิถงึประโยคทีผู่ใ้หญ่มกัพูดกนัว่า “เด็กสมยันี.้.” เม่ือเหน็
บรรดาเดก็และวยัรุ่นยกโทรศพัท์มอืถอืขึน้มาเล่นจนกลายเป็นอวยัวะอกีชิน้
ไป มันมักตามด้วยอาการส่ายหัวเหมือนกับหมดหวังในอนาคตที่อยู่ในมือ
ของเด็กที่ก�าลังก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์อยู่นี้ ใครหลายคนอาจมองว่ามัน
เป็นปัญหาของสังคม แต่หากเราลองคิดไตร่ตรอง ในทุกวันนี้เทคโนโลยีได้
กล่าวเข้ามาส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของมนุษย์เราเกือบทั้งหมด จึงไม่
น่าแปลกใจหากในอนาคตทกัษะการใช้เทคโนโลยีจะถูกบรรจลุงในหลักสูตร
การศึกษาเข้าสักวัน

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในอนาคตข้างหน้าทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่าง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จะกลายเป็นทักษะส�าคัญในการ
ด�ารงชีวิตของเด็กในรุ่นต่อไป เพราะโลกยังหมุน และทุกคนต้องเดินตาม 
เด็กในวันนี้ย่อมกลายเป็นผู้ใหญ่ที่กุมโลกเอาไว้ สิ่งที่เราในทุกวันนี้นั้นท�าได้ 
ก็คือเรียนรู้ในความเป็นเขา และชี้น�าไปในทางที่ถูกต้อง

‘การพฒันาเดก็เป็นพืน้ฐานของการพฒันาสงัคม’ เป็นปรชัญาประจ�า
วชิาเอกของฉนั และมันท�าให้เช่ือม่ันว่าการลงมือท�าสิง่เลก็ๆในวนัน้ีจะน�าพา
ไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน

เมื่อสองสามปีก่อน ผมเคยถึงกับตะลึงพรึงเพริดกับภาพที่เห็นตรง
หน้า สายตาพบเห็นเป็นเด็กผู้หญิงไซส์ประถมต้นก�าลังนั่งกดโทรศัพท์     
สมารท์โฟนอยา่งคลอ่งแคลว่ ไมก่ีอ่ดึใจตอ่มา นอ้งหนคูนนัน้กดโทรหาปลาย
สายซึง่คาดวา่นา่จะเปน็แม่ของเธอ และเร่ิมการสนทนาอย่างแคลว่คล่อง วนั
นั้นจ�าได้ดีว่าค�าถามที่ผุดขึ้นมาคือ นอกจากคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยน้ีจะถูก
ย่อขนาดลงมาเหลือเพียงเท่าฝ่ามือแล้ว อายุของผู้ใช้งานยังลดลงมาถึงอายุ
เพียงนี้แล้วหรือ ความคุ้นเคยเดิมๆ กับภาพจ�าที่ว่า โลกในแต่ละวันของเด็ก
ประถมมีเพียง มาโรงเรียน วิ่งไล่จับ หาขนมอร่อยๆ กิน และกลับบ้านไปดู
การ์ตูนนั้น ได้ถูกรีเซ็ตขึ้นใหม่ โดยน้องผู้หญิงคนดังกล่าวที่ยังคงโทรคุยกับ
ปลายสายอยู่ตรงนั้นต่อไป

ผ่านวันนั้นมา เวลาก็ชั่วระยะหนึ่ง เด็กประถมกับสมาร์ทโฟน และ
รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ใช่ภาพแปลกตาอีกต่อไป ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยน
ทกุวนั เทคโนโลยกีพั็ฒนาตาม พ่อแมซ่ึง่เดมิกต็อ้งวิง่ใหทั้นโลกทีโ่คจรเร็วข้ึน
ทุกที ไม่มีเวลามาเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง เด็กยุคใหม่ที่ลืมตาดูโลกขึ้น
มากเ็จอเพือ่นใหม่เปน็วตัถุทรงสีเ่หลีย่ม มีหนา้จอตรงกลาง ทกุวนัน้ีพวกเขา
เลิกเขี่ยดินเขี่ยทราย หันมาเขี่ยหน้าจอเพื่อนใหม่รายนี้ เพื่อให้มันเล่านิทาน
ให้ฟังแทน 

เมื่อมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไป ผมจึงบอกกับตัวเองว่า ผมจะไม่
ถามแลว้วา่ ท�าไมเดก็ยุคนีถ้งึจอ้งหนา้เจา้เพือ่นทรงสีเ่หลีย่มมากกวา่หนา้ของ
พ่อแม่ตัวเองในแต่ละวันเสียอีก

แต่ค�าถามที่อยากจะหาค�าตอบให้ได้ต่อจากนี้คือ ในเมื่อเทคโนโลยี
ได้กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของเด็กยุคนี้ตั้งแต่เริ่มจ�าความได้

และเหมอืนเทคโนโลยมีนัจะมคีณุมากอนนัต ์แตผ่ลเสยีกแ็ปรผนัเป็น
เงาตามตัว อย่างที่ผู้ใหญ่หลายคนวิเคราะห์กันมานานนม

ฉะนั้น เราสามารถท�าให้พวกเขา เรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยี แล้ว
ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

ผม ผู้ซึ่งแก่เกินกว่าจะถูกเรียกว่าเด็กในขวบปีนี้ ได้แต่คิดสงสัยและ
นึกถึงวันนี้ของเด็กผู้หญิงไซส์ประถมต้นคนนั้นเสมอ

จากมนุษย์ Gen Y ที่เขียนบท บก. ถึงเด็ก Gen Z ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ไม่ว่ายุคไหน ก็มี ‘เรื่องของเด็ก’ อยู่เสมอ ซึ่งเรื่องเหล่านั้นดูจะ
เป็น ‘เรื่องใหญ่’ ของผู้ใหญ่อยู่ตลอด

ตัง้แต่คนรุน่ผมทีเ่ตบิโตมากับโลกของการ์ตนู ทัง้ท่ีเป็นเล่มๆ และ
เป็นเรือ่งๆ บนทวี ีนีย่งัไม่รวมถึงเกมทีค่ล่ังกันมาตัง้แต่แปดบติจนตอนนี้
กลายเป็นความคมชดัเท่าไหร่แล้วกไ็ม่รู ้กจ็�าได้ว่าตอนนัน้ผูใ้หญ่ในบ้านก็
กงัวลว่าเจ้าเดก็ทัง้หลายจะเตบิโตมาเป็นยงัไงท่ามกลางสิง่ล่อสิง่เร้ารอบ
ตัว จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เด็กเล็กๆ อย่างเราไม่เคยรู้

มายุคนี้ จากที่เป็นการ์ตูนและเกม กลับกลายเป็นอินเทอร์เน็ต
ที่ผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนจะเห็นว่ามันเสมือนดาบสองคมที่ต้องได้รับ
การควบคมุดูแลเป็นพเิศษ เพราะในโลกออนไลน์เป็นระบบนเิวศทีห่ลาก
หลายยากจะเดา เหมือนป่ารกชัฏที่มองไม่ออกว่าในพุ่มหญ้านั้นเป็น
ดอกไม้สุดสวยหรืองูพิษที่ขดอยู่

แถมดูแล้วการควบคุมนั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งยาก เพราะเทคโนโลยีที่
พัฒนาไปสวนทางกับราคาที่ถูกลง จากเป็นอุปกรณ์ส�าหรับผู้ใหญ่ก็เริ่ม
ลดระดับ รวมถึงเศรษฐกิจที่ดูแล้วย�่าแย่จนพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่มี
เวลามาโฟกัสลูกได้อย่างที่ควรจะเป็น เด็กหลายคนถึงถูกปล่อยอยู่กับ
อินเทอร์เน็ตและแกดเจดสารพัด ขลุกอยู่กับมันวันละหลายนาน 

แต่นั่นแหละครับ ตอนที่ผมยังเด็ก ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ว่าการ์ตูน 
เกม และอะไรทีพ่่อแม่ดจูะเป็นห่วงเป็นพเิศษกลับกลายเป็นเนือ้เดยีวกบั
ความคิดและจิตใจ หล่อหลอมให้ผมหรือเพื่อนร่วมรุ่นนับร้อยจะเติบโต
ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแล้วพวกท่านก็ไม่ห่วงอะไรนักในวันนี้ 

อย่างที่บอกว่าผลพวงจากการสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสและกาล
เวลาน้ันส่งผลเกินจะคาดเดา เด็กรุ่นนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนใน
อนาคต เบื้องต้นเราจะไปกล่าวโทษเทคโนโลยีหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นตาม
ห้วงเวลาก็คงไม่ได้ หันกลับมาพึ่งพาสิ่งที่พอจะเดาได้มากกว่าจะดีไหม 
ก็คือการดูแลอย่างไว้เนื้อเชื่อใจ อย่าไปก�าหนดกฎเกณฑ์อะไรที่ท�าให้
เขารู้สึกว่าเติบโตมาเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรม เพราะน่ันอาจ
เป็นแนวคิดของการสร้างเทคโนโลยีที่แย่กว่าสิ่งที่เราเฝ้าคิดว่ามันเลว
ร้ายไม่รู้กี่เท่าตัว

รุจรวี นาเอก | บรรณาธิการ

สรพงศ์ อ่องแสงคุณ | บรรณาธิการ

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร
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text & Photo
กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

ตอนเด็กๆ ทุกคนคงต้องเคยโดนถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร?” 
แต่ถ้าเราลองถามชาวสมาชิก TK Park ที่เป็นเด็กๆ Gen Z ในมุมกลับ
กันว่า “โตขึ้นไม่อยากเป็นอะไร?” บ้างล่ะ พวกเขาจะไม่อยากเป็นอะไร
กันบ้างหนอ...

ไม่อยำกเป็น นักบินอวกาศ
เพรำะกินอำหำรยำก
หำยใจไม่ออก ไม่อยำกเป็น คนดูดส้วม

เพรำะเวลำเรำขี้มันเหม็น

ไม่อยำกเป็น ครู เพรำะเงินเดือนน้อย 
ไม่อยำกเป็น วิศวกร เพรำะไม่ชอบ
ก่อสร้ำง ไม่อยำกเป็น
นักวิทยาศาสตร์ เพรำะต้องคิดได้
เจ๋งๆ ถึงจะดัง

ไม่อยำกเป็น พยาบาล
กลัวตอนฉีดยำ กลัวเลือด

ไม่อยำกเป็น คนขายของ ต้องยืน
รอทั้งวัน น่ำเบื่อ กับไม่อยำกเป็น
นักร้อง เพรำะร้องเพลงไม่เป็น

ไม่อยำกเป็น หมอ เพรำะยำก
งำนหนัก ถ้ำมีเหตุฉุกเฉินก็ไม่ได้อยู่
กับครอบครัว

ไม่อยำกเป็น นักบัญชี เพรำะเป็น
ระเบียบไป ตัวเลขเยอะ ไม่ชอบเรียน

ไม่อยำกเป็น นักกีฬา เพรำะไม่ชอบ
ออกกำ ลังกำย ไม่ชอบออกแรง
เยอะๆ

ไม่อยำกเป็น สัตวแพทย์ เพรำะ
ไม่ชอบหมำ แมว ไม่สนุก
ต้องคอยดูแลมัน

ไม่อยำกเป็น หมอ
น่ำกลัว ต้องผ่ำตัด
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อายุ 7 ขวบ

ด.ญ.นฤสรณ์ มนัสวิยางกูร (บัว)
อายุ 14 ปี

น.ส.อิสริยาภรณ์ สุขเจริญชัยกุล 
(พราว) อายุ 15 ปี

นายพศวีร์ ลีลาพจนาพร (ไกวไกว)
อายุ 16 ปี

ด.ช.ธเนศร มูลทอง (นีโม)
อายุ 8 ขวบ

ด.ญ.ตะวันวาด สรรค์ศุภศิริกุล (อัยย์)
อายุ 10 ขวบ
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พิมพ์พร คงแก้ว
นลินี ฐิตะวรรณ

อดิเดช ชัยวัฒนกุล

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การแข่งขัน INCHOEN ASIAN GAMES กีฬาแห่งชาวเอเชียครั้งที่ 17 ได้ปิดฉาก
ไปด้วยความประทับใจ ประเทศไทยของเราจบการแข่งขันในอันดับที่ 6 เป็นรองแค่ประเทศมหาอำานาจแห่งวงการกีฬา
เอเชียคือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน และอิหร่านเท่านั้น มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นจนเป็นที่กล่าวถึงในกระแส
สังคม ทั้งความยินดี ความน่าเสียดาย และความผิดหวังต่อบางเหรียญที่เราคาดหวัง แต่กลับไม่ได้

5



ท่ามกลางความยินดีเหล่าน้ัน มีอีกหน่ึงประวตัศิาสตร์
ที่ได้รับการจารึก เมื่อชายหนุ่มวัย 25 ชื่อ ‘จำารัส ฤทธิเดช’ 
จากประเทศไทยคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑา
ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย 

ไม่ใช่เพียงแค่คนอืน่ แม้แต่ตวัเขาเองกคิ็ดไม่ถงึเช่นกนั 
และที่มากไปกว่านั้นคือ นี่เหรียญแรกในรอบ 68 ปี     

ที่ประเทศไทยได้รับเหรียญจากการวิ่งข้ามร้ัว นับตั้งแต่เริ่ม
มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 

แม้จะประสบความสำาเร็จ แต่กลับไม่มีใครรู้เรื่องราว
ของเขามากนัก 

วันท่ีทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางกลับยังมาตุภูมิ   
แสงไฟ แฟลชกล้อง ไมค์ของนักข่าวไม่ได้หันมารุมล้อมรอบ
ตวัเขาเหมอืนอย่างกบันักกฬีาคนอ่ืนๆ ทีค่ว้าชัยมาได้ แต่นัน่
ไม่ได้ทำาให้จำารัสน้อยใจ เขายังคงเต็มไปด้วยความภาคภูมิ
และกำาลังใจในการแข่งขันต่อ ยังคงเปี่ยมไปด้วยความสุขที่
ทำาให้ครอบครัวและคนที่รักภูมิใจ และเขายังยินดีจะเล่าทุก
เรื่องราวที่ไม่เคยมีอะไรได้มาง่ายๆ 

ชีวิตของเด็กวัดเกเรคนหนึ่งที่วิ่งข้ามรั้วมาไกลจนได้
เป็นนักกีฬาทีมชาติ

จุดเริ่มต้นของนักวิ่งที่ชื่อ‘จำารัส ฤทธิเดช’
ผมเริ่มวิ่งตอนอายุหกขวบตั้งแต่ยังไม่รู้จักว่านักกรีฑา 

คืออะไร คิดว่ามันเป็นกีฬาทีวิ่ง่อย่างเดยีว ไม่ต้องใส่ใจอะไรมาก 
ช่วงน้ันเรียนอยู่ช้ันประถม มีเปิดคัดเลือกให้เด็กคนที่อยากวิ่ง
ได้ลงแข่ง เราก็ไปคัดเลือกกีฬาเทศบาลกับคนอื่นเขาด้วยแล้ว
ดันผ่าน พอมันคัดติดเราก็ไปวิ่งเฉยๆ แค่นั้นแต่พอแข่งแล้วได้
แชมป์กีฬาเทศบาลก็เริ่มมีแววมาเรื่อยๆ

จากเด็กยากจนและเกเรสู่เส้นทางนักกรีฑา
ทีมชาติ

สมัยผมเป็นเด็กชุมชนที่ผมอยู่ เป็นชุมชนท่ีไม่มีป้าย
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ถ้าผมไม่หลุดออกมาเป็นนักกีฬา    
ก็คงเป็นเด็กท่ีเกเรมากที่สุดคนหนึ่ง ตอนเด็กๆ ผมเป็นเด็ก
ห้าว แข็งแรง ชอบต่อยกับเพื่อน เป็นเด็กใจร้อน แล้วฐานะที่
บ้าน ผมก็ล�าบากมาก พ่อแม่ยากจน หาเช้ากินค�่า บางวันไม่มี
ข้าวกิน ผมก็ต้องไปเดนิบณิฑบาตรกบัพระ ด้วยความเกเรแล้ว
ข้าวก็ไม่มีจะกินอีก บางวันต้องขโมยไก่วัดไปต้มก็มี (หัวเราะ) 
คือมันไม่ใช่เรื่องดีเลย แต่ผมอยากเล่า เพราะมันเป็นเรื่องที่
เตือนใจผมเสมอว่าเราเคยเป็นใครมาก่อน พ่อผมเคยเล่าให้
ฟังว่า เขาล�าบากมากนะ ไม่มีเงินจะซื้อนมให้ผมกินก็ต้องต้ม
น�้าข้าวมาให้กินแทน ตอนน้ันเราก็เก็บมาคิดว่าไม่ได้แล้วเรา
จะหลุดออกไปนอกกรอบกว่านี้ไม่ได้แล้ว ถ้าเรายังเกเรต่อไป
มีหวังคงได้ติดคุกและพ่อแม่ต้องล�าบากกว่านี้แน่นอน ผมเลย
ตั้งใจมากขึ้นกับการซ้อมวิ่งและแข่งวิ่ง ค่อยๆ พัฒนาตัวเองจน
ติดเยาวชนทีมชาติและทีมชาติต่อมา
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“คำ วำ่ทีมชำตสิำ หรบัผมมนัยิง่ใหญม่ำก” จำก
เด็กวัดคนหนึ่ง มำวันนี้ เป็นนักกีฬำทีมชำติ             
ได้เหรยีญจำกกำรแขง่ขนัเอเชียนเกมส ์มนัเปน็เรือ่ง
ที่มำไกลมำกสำ หรับผม

สถาบันที่สร้างและสนับสนุน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นโรงเรียนสมัยมัธยมของผม ผมอยู่ที่นั่นในช่วงท่ีเร่ิมเป็น  
นกัวิง่ ซึง่มคีณุครคูอยให้การสนบัสนนุ ประมาณ มธัยมศกึษาปี
ที ่2 มคีวามรูส้กึอยากจะเลกิวิง่ เพราะตอนนัน้ผมมอีาการบาด
เจบ็แล้วเกดิท้อ แต่อาจารย์ท่านหนึง่ชือ่อาจารย์ผาสกุ  บอกผม
ว่า ท�าต่อไปเถอะ อายุเรายังน้อย เรายังไปได้อีกไกล เลย    
จุดประกายให้ผมมีก�าลังใจจะกลับไปวิ่งอีกครั้ง ตั้งแต่น้ันผม
ก็ตั้งใจซ้อม จนแข่งได้ท่ีสามของภาคใต้ จากที่เคยสู้ใครไม่ได้ 
ก�าลังใจก็มา ผมก็เลยแข่งขันอย่างจริงจังมาเรื่อยๆ

กับบทบาทนักกีฬาทีมชาติ
ผมเริ่มเก็บตัวติดทีมชาติต้ังแต่มัธยมปลาย มาติดทีม

ชาติเป็นนักกีฬาข้ามร้ัวก็ช่วงปี 1 ตอนเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
กรงุเทพ กระบวนการทีเ่ข้าไปทีมชาติได้ต้องผ่านอะไรเยอะมาก 
ผมแข่งเป็นร้อยครั้งและชนะมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับเยาวชนถึง
ระดับประชาชน ช่วงแรกๆ ก็เป็นมือสามมือสี่ แล้วก็ไต่เต้ามา
เรื่อยๆ ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กประสบการณ์ยังไม่เท่ารุ่นพี่ ก็วิ่ง
จนรุน่พีเ่ขาเลิกไป ชนะบ้าง แพ้บ้าง จนได้มาอยู่มือหนึง่มือสอง 
และติดทีมชาติหลังจากนั้น

การมีโค้ชและการเป็นโค้ชไปพร้อมกัน
อาจารย์อุทัยคือโค้ชที่สอนผมจนติดทีมชาติ แต่หลัง

จากนั้นก็มีโค้ชชาวรัสเซียบ้าง ชาวอเมริกันบ้าง ปัจจุบันเป็น
โค้ชหญิงชาวอเมริกันที่เคยแข่งวิ่งให้ทีมชาติไทย ชื่อ ทรีเซีย 
โรเบิร์ตส์ เขาจะมาเมืองไทย 6 เดือน ส่วนอีก 6 เดือน ก็จะ
ไปท�างานท่ีประเทศอ่ืน คือจะไม่มีโค้ชท่ีอยู่ซ้อมประจ�าให้กับ
ผม แต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนี ้มนัมข้ีอดตีรงทีท่�าให้เราต้องรบัผดิ
ชอบตัวเอง เพราะนอกจากผมต้องซ้อมตัวเอง ช่วงที่ไม่มีโค้ช
ให้นักกีฬาวิ่งข้ามรั้วคนอื่น ผมก็ต้องเข้ามาดูแลน้องๆ เยาวชน
ทีมชาติด้วย โดยมีพี่วัลลภา พันธุ์สูงเนิน นักกีฬาประเภท
นี้     อีกคนที่จะช่วยกันดูแล เหมือนเราต้องคอยเป็นหลักให้
น้อง วิธีการซ้อมคือ เราวิ่งน�าไปก่อน สอนเทคนิค เสร็จปุ๊ปก็
วิง่กลบัมา แล้วก็แนะน�าน้อง พอน้องวิง่กลบัมาผมกแ็นะน�า พอ
เสร็จผมก็วิ่งต่อ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ใช่ว่าเทคนิคการวิ่งของผม
ถูกต้องนะ แต่ ณ เวลานั้นเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วเพราะ
มีประสบการณ์มากกว่าพวกเขา

นักกีฬาคือนักรับผิดชอบตัวเอง
ผมไม่เคยน้อยใจทีไ่ม่มโีค้ชอยูป่ระจ�า คอืเรารูก้นัอยู่แล้ว

ว่าตอนโค้ชไม่อยู่สอน เราจะต้องซ้อมกันอย่างน้ีนะ เราก็ท�า
หน้าที่ของเรา ตัวผมเองก็เคยมีโอกาสไปเก็บตัวที่บ้านของโค้ช
ที่อเมริกา และการที่ได้ดูแลน้องๆ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์    
ทีฝึ่กให้เราเป็นโค้ชไปในตวั มองในมมุหน่ึงมนัก็เป็นการสัง่สอน
ให้เรารู้จักโต ให้เราควบคุมดูแลน้องได้  อีกอย่างหนึ่งถ้าโค้ช
อยู่กับเราประจ�า เราก็เหมือนเด็ก ต้องคอยป้อนตลอด การ
ดแูลกันในแบบน้ีมนัก็มข้ีอดคืีอให้เราได้เรยีนรูด้้วยตวัเองไปด้วย

โค้ชฝรั่งของนักวิ่งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
โค้ชผมดุมาก เคี่ยวมาก ไม่มีใครกล้าหือ (หัวเราะ) แต่

เป็นตัวอย่างที่ดีนะ เพราะท�าให้การฝึกซ้อมเข้มข้นขึ้น ยอมรับ
ว่าตอนแรกผมเครียดมาก แต่ตอนนี้เขาเป็นเหมือนแม่อีกคน
ของผมเลยนะ เราสือ่สารกนัเป็นภาษาอังกฤษ เมือ่ก่อนผมพดู
ไม่ได้เลย ผมเป็นคนเรียนไม่เก่ง กับภาษาอังกฤษนี่ช่วงแรกไม่
ยอมพูด ใช้ภาษาท่าทางอย่างเดยีว แต่พอต้องไปซ้อมท่ีอเมริกา 
เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว ต้องท�าความเข้าใจมากกว่านี้ ภาษา
มันจ�าเป็นในการสื่อสาร เลยเริ่มฝึกตัวเอง เวลาอ่านหรือฟังค�า
ไหนไม่เข้าใจ ผมก็พิมพ์เข้าไปในกูเกิ้ลเลย (หัวเราะ) แต่มัน
แปลมั่วมาก ไม่ได้ผล เลยมาเริ่มเปิดดิกชันนารีแล้วลองเรียบ
เรียงประโยคเอง ค�าไหนเขาพูดมาแล้วเราไม่รู้ค�าศัพท์ก็ไปเปิด
หาความหมาย ไวยากรณ์อะไรเราไม่รู้หรอก แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆ 
จนตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก สื่อสารได้หมดแล้ว

ต่อให้รักมากแค่ไหนก็มีท้อ
เรื่องที่ท�าให้นักกีฬาทุกคนท้อเหมือนกันคือเรื่องอาการ

บาดเจ็บ มันท�าให้เราดร็อปทุกอย่าง ท้ังความคิด และ
สมรรถภาพในการวิ่ง ส่งผลกระทบกันไปหมด  ท�าให้คิดมาก 
เครียดจนท�าอะไรไม่ได้เลย บางครั้งเราก็จมอยู่กับอาการบาด
เจ็บของตัวเอง บางทีมันวิ่งได้แต่ก็มีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ชอบ
เก็บมาคิด แล้วเอาไปปะปนกับแมตช์การแข่งขัน บางครั้งบาด
เจ็บมากๆ จนร้องไห้ก็มี อย่างผมเป็นนักกีฬาวิ่งข้ามรั้ว ซึ่ง
นักกีฬาประเภทนี้มักจะมีอาการเจ็บหลัง เพราะมันเป็นกีฬา
ที่ทั้งต้องวิ่งกระโดดขึ้นไปเพื่อข้ามรั้วแล้วจังหวะที่ลงพื้นขาจะ
ต้องรับน�้าหนักถึง 3 เท่าของน�้าหนักตัว มันท�าให้เกิดการบาด
เจ็บง่ายมาก

7



ผ่านความท้อด้วยจิตวิทยาของโค้ช
ผมเช่ือในจิตวทิยาโค้ช ถงึบางทีทะเลาะกบัเขา หรอืโดน

กดดันอย่างหนัก โดนจนจนมุม ท�าให้ท้อสุดๆ ซึ่งนี่ก็เป็น
จติวิทยาของโค้ชทีใ่ช้กบัเราตรงนี ้ ซึง่ถา้เปน็คนทีอ่อ่นแอหน่อย
คงแย่ไปเลยถ้าเจออย่างนี้ แต่ส�าหรับผมจะคิดว่าเราซ้อมมาทั้ง
ปีเพ่ือแมตช์นี้ เท่านั้น เราเจอมาเยอะ โดนด่าเละ เจอ
ความเครียดกดดันพร้อมๆ กันก็เพราะวันนี้ จนวินาทีสุดท้ายที่
ลงแข่ง โค้ชเขาก็จะเข้ามากอดเรา ให้ก�าลังใจ มันท�าให้ผมยิ่ง
เช่ือว่าเราซ้อมอย่างเข้มข้นและกดดันมาตลอดทั้งปีเพ่ือมาวิ่ง
แข่งแค่ 10 กว่าวินาทีเท่านั้น

ความคิดต้องเป็นนายของร่างกาย
นอกจากจิตวิทยาจากโค้ช เราจะพัฒนาได้หรือไม่ก็คง

ขึน้อยูก่บัเราแล้ว ความคดิเราตอ้งเปน็นายของรา่งกาย รา่งกาย
เราเจบ็กจ็ริง แต่เราตอ้งคดิใหเ้หมอืนวา่ มนัไมเ่จบ็ มนัยงัไปได ้
โคช้จะสอนอยา่งนีเ้สมอ ในวนัแขง่ทกุอยา่งอยูท่ีเ่รา ทีจ่ติใจของ
เรา เราต้องผ่าน ผมคิดเสมอว่าคนที่เจ็บแล้วไม่ยอมสู้ ไม่ผ่าน
มันไปใหไ้ด ้กค็งไมรู่ว้า่รสชาติเวลาหลงัชนฝาแลว้เราสูแ้ทบตาย
มันเป็นอย่างไร ความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดมันก็ต้องพบ
เจอกันทุกคน ส�าคัญที่ว่าเวลาล้มแล้วจะข้ึนมาให้สูงอีกครั้ง    
มันยากนะ จิตใจต้องแข็งแรงจริงๆ

รักษาแชมป์ยากกว่าการเป็นแชมป์
เวลาที่เหนื่อยหรือท้อ ผมว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วย

ความคิดหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย มันอาจเป็น
เรื่องเกียรติยศ  ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี  อย่างเช่นผมเป็นแชมป์เก่า 
การรักษาแชมป์ยากกว่าการเป็นแชมป์อีกนะ เพราะมันมี
ศักดิ์ศรีที่เราจะแพ้ไม่ได้ ชื่อเสียงมันค้�าคอ มันท�าให้เราต้องสู้ 
ต้องคิดถึงสมาคมว่าเขาก็คาดหวังกับเราไว้เยอะ ทุ่มกับเราไว้
เยอะ ส่งผมไปซ้อมที่อเมริกาแล้วผมกลับมาท�าไม่ได้ รุ่นน้อง
ต่อไปจะได้งบไปซ้อมอย่างผมอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราจึง
ต้องท�า ต้องพิสูจน์ให้สมาคมกรีฑาเห็น

นักวิ่งข้ามรั้วผู้สร้างประวัติศาสตร์แก่วงการ
กรีฑาไทย

ตลอดระยะเวลา 68 ปีที่มีมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์
มา ประเทศเราไม่เคยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา
ประเภทวิ่งข้ามร้ัวเลย ผมเองไปแข่งก็ไม่ใช่ตัวเก็งที่จะได้รับ
เหรยีญ ระบบการแขง่ขนัคือ แตล่ะประเทศจะสง่รายชือ่นกักฬีา
ทีท่�าเวลาดทีีสุ่ด (Personal Best) มาเพ่ือคัดเลอืกตอ่ เวลาของ
ผมอยู่ประมาณอันดับ 8-9 จากประมาณ 18 คน ซึ่งเราไม่ได้
กดดันอะไรนัก คิดสบายๆ ว่าเราท�าให้ดีที่สุดของเรา ทุกคน
ที่มาแข่งเขาเก่งกันมาก ผมไม่ได้คาดหวังอะไรที่สูงเกินไป      
ไม่ได้มีอะไรท�าให้ท้อนัก เพราะเอเชี่ยนเกมส์ครั้งก่อนหน้านี้  
(ปี 2010 ที่กวางโจว ประเทศจีน) ผมก็เข้าชิง เลยตั้งใจว่าถ้า
ได้เข้าชิงอีกก็ถือว่าเราโอเคแล้ว คิดไปทีละสเต็ป

พอมาถึงรอบคัดเลือก ผมท�าเวลาเป็นอันดับ 4 ท�าลาย
สถิติตัวเองได้ด้วย ก็ประหลาดใจนะ มันรู้สึกว่า ‘เฮ้ย เราท�า
มันไดย้งัไง (หวัเราะ) แตผ่มก็ไมอ่ยากหวงัสงูอีก พอถึงรอบชงิ
ก็ยังท�าตัวเหมือนเดิม ตอนกล้องซูมมาที่ลู่วิ่งทั้ง 8 ลู่ เพื่อ
ประกาศรายชื่อนักกีฬา ผมก็ยังยิ้มๆ ชูสองนิ้ว ท�ารูปหัวใจใส่
กล้อง (หัวเราะ) ท�าตัวสบายๆ มีแอบลุ้นอยู่บ้าง แต่ก็ยังคิดว่า
เราเปน็ตวัรองอยูแ่ลว้ ความกดดนัไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่รา แต่อยู่ทีแ่ชมป ์
อยู่ที่ตัวเก็งที่จะได้เหรียญ ตอนแข่งผมก็เห็นแล้วว่าที่ 1 ที่ 2 
เขาน�าไปแล้ว แต่ผมก็วิง่ตอ่ไป พอข้ามรัว้สดุทา้ยมาเราว่ิงสบาย
เลย เพราะอยู่ลู่นอก ในที่สุดเราก็คว้าเหรียญทองแดงมา       
ได้ส�าเร็จ (ยิ้ม)

เหรียญประวัติศาสตร์คือความภาคภูมิใจของ
อดีตเด็กวัด

ค�าว่าทีมชาติส�าหรับผมมันย่ิงใหญ่มาก จากเด็กวัดคน
หนึ่ง มาวันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติ ได้เหรียญจากการแข่งขัน   
เอเชยีนเกมส ์เปน็เรือ่งทีม่าไกลมากส�าหรบัผม ผมจ�าได้ว่าตอน
อยู่ประถมพ่อแม่ให้เงินไปโรงเรียนวันละ 5 บาท มากหน่อยก็ 
10 บาท พอโตมาหน่อยซ้อมวิ่งเสร็จก็ไปเก็บขวดเก็บกระดาษ
ไปขาย เพื่อหาเงินเอามาใช้มาจ่าย เราไม่กล้าขอพ่อแม่มากไป
กว่านั้น ผมไม่เคยดูถูกชีวิตตัวเองเลย ผมรู้สึกรักมันและภูมิใจ
กับเรื่องในอดีตเหล่านั้น เรื่องราวที่ผ่านมามันท�าให้เราอดทน
และมีวันนี้ การเป็นคนจนชีวิตมันไม่เคยง่าย มันท�าให้เรารู้ว่า 
ไม่ว่าเราจะเล่นกีฬาหรือท�าอะไรก็ตาม เราต้องท�าให้เต็มที่ 
จรงิจงั ตอ้งท�าใหไ้ด ้เรารอแคพ่รจากสวรรค ์รอแคโ่อกาสไมไ่ด ้
ต้องท�าเองทุกอย่าง

ต่อให้รักมากแค่ไหนก็มีท้อ
เร่ืองที่ท�าให้นักกีฬาทุกคนท้อเหมือนกันคือเรื่องอาการ

บาดเจ็บ มันท�าให้เราดร็อปทุกอย่าง ท้ังความคิด และ
สมรรถภาพในการวิ่ง ส่งผลกระทบกันไปหมด  ท�าให้คิดมาก 
เครียดจนท�าอะไรไม่ได้เลย บางคร้ังเราก็จมอยู่กับอาการบาด
เจ็บของตัวเอง บางทีมันวิ่งได้แต่ก็มีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ชอบ
เก็บมาคิด แล้วเอาไปปะปนกับแมตช์การแข่งขัน บางครั้งบาด
เจ็บมากๆ จนร้องไห้ก็มี อย่างผมเป็นนักกีฬาวิ่งข้ามรั้ว ซึ่ง
นักกีฬาประเภทนี้มักจะมีอาการเจ็บหลัง เพราะมันเป็นกีฬาที่
ทัง้ตอ้งวิง่กระโดดขึน้ไปเพือ่ข้ามรัว้แลว้จงัหวะทีล่งพืน้ขาจะตอ้ง
รับน้�าหนักถึง 3 เท่าของน้�าหนักตัว มันท�าให้เกิดการบาดเจ็บ
ง่ายมาก
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ไม่ใช่แค่พ่อแม่ แต่คือความชื่นใจของชุมชน
ส�าหรบัเด็กคนหนึง่ท่ีชาวบา้นในชมุชนพดูกนัวา่ “เด็กคน

นี้มันไม่น่าเกินอายุ 15 หรอก ไม่ติดคุกก็โดนกระทืบตาย” เรา
ได้ยินแบบนี้มาตลอดหลายปีล่าสุดตอนที่ผมกลับไปฉลอง
เหรียญทองแดงที่บ้าน เราก็อ้ึงตัวเองนะ จากเด็กที่มีแค่ศูนย์ 
เด็กจนๆ เราอดทนกับมันมาได้ยังไง พาตัวเองเดินมาถึงตรงนี้
ได้ยังไง เราดูแลพ่อแม่ได้ พ่อแม่ยิ้มได้กับชีวิตของเรา จากเดิม
ทีค่งหนกัใจวา่ลกูเราตดิคกุแนน่อน (หวัเราะ) ผมวา่นีเ่ปน็ความ
ภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้ว 

คนในชุมชนที่เห็นผมมาต้ังแต่เด็กบางคนมีปฏิกริยา
เหมือนคนโดนผีหลอกนะ (หัวเราะ) คงอึ้งว่ามันเป็นแบบนี้ได้
ยังไง แต่ผมก็สัมผัสได้ว่าในความอึ้งนั้น มันมีความชื่นชมและ
ยินดีส่งมาให้ผมด้วย

จากเด็กวัดเกเรที่วันนี้เป็นแบบอย่างให้
เด็กเดินตาม

ในชุมชนมีอัตราเด็กที่ใช้ยาเสพติดลดลง ผมดีใจที่ได้
เปน็ต้นแบบในการใช้ชีวติกับเขา เดก็หากจิกรรมสรา้งสรรคท์�า
มากขึ้น พอเรารู้ว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เด็กเริ่มวิ่งตามเรา 
เราก็ดีใจนะ อย่างโรงเรียนเก่าสมัยประถม โรงเรียนเทศบาล
วัดใหญ่ มักจะให้ผมขึ้นไปพูดหน้าเสาธงเวลาได้แชมป์รายการ
ตา่งๆ มนัเปน็แรงบนัดาลใจใหน้อ้งๆ ในโรงเรยีนมาเปน็นกักฬีา
กันเยอะมากขึ้น การได้โชว์ตัวและพูดคุยกับเด็กๆ นักกีฬาใน
โรงเรียนเครือเทศบาลของอ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช
ก็ช่วยผลักดันให้น้องๆ เขามีไฟ มีก�าลังใจกันมากขึ้น มันก็
ประทับใจ

ส�าหรับนักกีฬาวิ่งข้ามรั้ว เหมือนมีผมคนเดียวท่ีเด็กๆ 
ทั่วประเทศจะได้เห็นผลงานชัดเจน อย่างในเฟสบุ๊คก็จะมีการ
แอดเฟรนด์เพือ่เขา้มาสอบถามวธิกีารฝกึ มาปรกึษา ผมก็ยนิดี
มาก พร้อมที่จะตอบทุกค�าถาม ผมดีใจมากที่ได้มายืนตรงนี้ 
อย่างน้อยที่สุดเราก็ท�าหน้าที่เป็นแนวทางให้ใครสักคนได้

กำรเป็นคนจนไม่เคยมีอะไรมำมำกมำย ชีวิต
มันไม่เคยง่ำย มันทำ ให้เรำรู้ว่ำ ไม่ว่ำเรำจะเล่นกีฬำ
หรอืทำ อะไรกต็ำม เรำตอ้งทำ ใหเ้ตม็ที ่จริงจัง ตอ้ง
ทำ ให้ได้ เรำรอแค่พรจำกสวรรค์ รอแค่โอกำสไม่ได้ 
เรำต้องทำ เองทุกอย่ำง
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จำารัส ฤทธิเดช กับการแข่งขันครั้งต่อไป
เดือนกุมภาพันธ์ปี  2558 ผมต้องไปเก็บตัวที่

สหรัฐอเมริกาอีกครั้งเพ่ือเตรียมตัวแข่งขันรายการใหญ่        
ทั้งซีเกมส์ ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย ถ้าถามถึงความคาด
หวังของผม ที่แน่ๆ คือ ซีเกมส์ต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ เพราะ
มันเป็นศักดิ์ศรี อยากได้แชมป์สมัยที่ 4 มาฝากชาวไทยให้ได้

บทสนทนาจบลงด้วยเสียงชื่นชมในใจ เบื้องหลังของ
บคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ตามทีเ่ขาตัง้ใจมกัจะผา่นเรือ่งราวที่
ยากเย็นมาแล้วมากมายเสมออย่างน้อยท่ีสดุการท่ีเราไดพ้ดูคยุ
กับจ�ารัส ฤทธิเดช ในวันนี้ ก็คงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า “ไม่ว่า

จะเป็นเราหรือใคร ชีวิตมันไม่เคยง่ายจริงๆ”  

ไม่มีใครประสบความสำาเร็จได้แค่เพราะกำาลังใจ
จากตัวเอง

ผมมีทกุวันนีไ้ดส้ว่นหนึง่มาจากการไดเ้จอคนดีๆ  ในชวีติ 
มันไม่ไดม้าเพราะก�าลงัของเราคนเดยีวหรอก จากพ่อแมก่ด็ว้ย 
โค้ชชาวอเมริกนัคนปจัจบุนันีก้ส็�าคญัเขาซอ้มใหผ้มอย่างเขม้ขน้
ที่สุด บางวันเหนื่อยจนหมดสภาพ แต่ ก็สอนให้เราตั้งใจที่จะ
ไม่ท�าผิดพลาดอีก การท่ีเราได้อยู่ในสังคมที่ดีก็สอนเราเยอะ 
ผมเป็นคนที่ดีข้ึนก็เพราะสังคมเพื่อนตั้งแต่มัธยมปลายที่คอย
ช่วยเหลือ ได้อาจารย์ที่ดีคอยสนับสนุนให้ท�าตามความฝัน    
ผมเลยคิดวา่มนัไมใ่ช่แคตั่วเรา แต่เรามีวนันีไ้ด้ก็เพราะแรงจงูใจ
ดีๆ จากคนรอบตัว จากแรงกดดันของโค้ชที่มันถึงใจ พลังพวก
นี้มันถูกปลดปล่อยตอนท่ีเราลงสนาม เพื่อประกาศไปเลยว่า  
นี่แหละตัวของเรา

เอเชียนเกมส์ครั้งหน้าอาจจะไม่มีผมลงแข่งแล้ว
ผมอาจจะอยู่ไม่ถึงแล้ว เกินครึ่งของชีวิตผมอยู่กับลู่วิ่ง

มาตลอด ร่างกายอาจจะไม่ไหว เพราะตอนช่วงซ้อมเราตั้งใจ
เต็มที่ ใช้ร่างกายเต็มที่ ร่างกายคนเราอายุมากขึ้นก็ถูกท�าลาย
ไปเร่ือยๆ มันอาจไม่สมบูรณ์ได้เหมือนเดิม ผมว่าเราต้องรู้
ร่างกายตัวเอง เราต้องประเมินตัวเองให้ได้ อย่าฝืน เพราะขึ้น
ไปสูงๆ ตกลงมามันจะเจ็บหนัก แต่ถึงยังไงผมก็ยังมีซีเกมส์อีก 
2 สมัย ที่ยังต้ังใจจะรักษาแชมป์ต่อ อย่างไรผมก็ยังต้องท�า
หน้าที่ของผมอย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีมา เพ่ือ
เป็นเกียรติประวัติของตัวผมและตระกูลผมเอง ไม่ได้หวังอะไร
ไปมากกว่านี้

แผนการของทีมชาติวัย 25 ที่มองอนาคตของ
ตัวเองในวันหน้า

ชวีติหลังจากการเลกิเลน่ทมีชาตเิปน็เรือ่งทีต้่องคิดหนัก 
ผมอาจจะท�าเรื่องจากการได้เหรียญเอเชียนเกมส์เพ่ือขอเป็น
นายทหารสัญญาบัตร เพราะทุกวันนี้ผมรับข้าราชการทหาร
อากาศอยูด่ว้ย อาจจะไปเปน็โคช้ใหน้อ้งทมีชาตริุน่หลงั หรือไม่
ก็ไปสอนเด็ก แต่ถ้าได้เงินจาก 2 ทางมันก็ดีต่อครอบครัวของ
ผมเอง เขาจะได้สบายชีวิตผมต้องการแค่ได้มีงานท�า มีบ้าน 
แต่งงาน มีลูก แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
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Quote

“A lot of  people
say that

digital  l i fe is
creating an army of 

narcissists doing 
self ies and tweeting 
and so on, that they 

are Net-addicted, 
they are glued to 

the screen, they are 
losing their social 

skil ls ,  that they 
don’t  give a damn. 
But i f  you look at 

the data,  it  doesn’t 
support any

of that,” 

“It ’s  not
the dumbest

generation,
it ’s  the smartest.”

“ผู้คนมากมายกังวลว่า วิถีดิจิตอล จะท�าให้ 
Gen Z กลายเป็นคนที่ลุ่มหลงตัวเอง 
มัวแต่ ถ่ายเซลฟี่ และ ทวีต พวกเขาจะ
เสพย์ติดอินเทอร์เน็ต และอยู่ติดหน้าจอ 
พวกเขาจะสูญเสียทักษะทางสังคม แต่ถ้า
คุณศึกษาดูข้อมูลต่างๆ แล้ว มันไม่ได้ส่ง
ผลให้พวกเขาเป็นแบบนั้น

Gen Z ไม่ใช่กลุ่มคนที่โง่เขลา แต่พวกเขา
นี่ล่ะที่เป็นกลุ่มคนที่เฉลียวฉลาด”

ดอน แท็ปสก็อตต์
นักพูด ที่ปรึกษา และ ผู้บริหารงานธุรกิจ

ที่มีชื่อเสียงของแดนาดา

(ที่มา : theglobeandmail.com)

Don Tapscott

Canadian business executive,
consultant and speaker
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สรพงศ์ อ่องแสงคุณ SRW
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แทบทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจากความหลับไหล สิ่งแรกๆ ที่
เราจะทำาคงไม่ใช่การล้างหน้า แปรงฟัน และอาบนำ้า เพราะเรา
คงทำาสิ่งที่ว่าไปนั่นไม่ได้ หากยังไม่ได้เปิดสมาร์ทโฟนข้ึนมาเปิด
ทำาอะไรสักอย่างเสียก่อน 

ถ้าไม่เปิดดเูฟซบุ๊ก กเ็ช็ครูปในอินสตราแกรม หรือทีแ่น่นอน
ที่สุด... การกดปิดเสียงปลุกตื่นนอนจากโทรศัพท์ให้เงียบลง 

การท�างานก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าเฉพาะในเวลาท�างานและใน
เฉพาะสถานทีอ่กีต่อไป ไม่ว่าจะก่อนเริม่หรือหลงัเลกิงาน กส็ามารถ
อัพเดตงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

เมื่ออยู่ข้างนอกแล้วเกิดสงสัยใคร่รู้อะไร ไม่จ�าเป็นต้องเก็บ
ความคาใจกลับไปที่บ้าน เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก
ตรงนั้นทันที 

การติดต่อสื่อสาร จากที่เคยได้ยินเฉพาะเสียง เดี๋ยวนี้การ
มองเห็นหน้าไปพร้อมกันผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์กลายเป็น
เรื่องปกติ ถึงระยะห่างของทั้งสองฝ่ายจะห่างกันระดับทวีปก็ตาม

เราก�าลังอยู่ในยุคสมัยแห่งดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาก�าจัด
ข้อจ�ากัดหลายๆ อย่าง ให้กลายเป็นความสะดวกสบาย และตราบ
เท่าที่มนุษย์จะคิดค้นมันให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มันก็จะยิ่ง
ปรากฏออกมา

บรรดากลุม่คนในสงัคมแต่ละช่วงวัยทีก่�าลงัใช้ชวีติในโลกแห่ง
เทคโนโลยีนี้ ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีเกิดมาพร้อมกับที่เทคโนโลยี
เหล่านี้ เขาต่างจากคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ยัง ‘ทัน’ เจอการเปลี่ยนผ่าน
จากยุคอนาล็อคสู่ยุคดิจิทัล 

ที่ส�าคัญ พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนรุ่นต่อไป ที่จะก�าหนดความ
เป็นไปของโลกผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

พวกเขาคือกลุ่ม คน ‘Gen Z’
Gen Z คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2537-2554 ถ้านับ

ถงึขณะนี ้Gen Z ท่ีแก่ทีสุ่ดคงก�าลังเรียนอยู่ในระดบัปริญญาตร ีแต่
โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวอยู่ท่ีระดบั ประถมปลายถงึมธัยมต้น 

จากข้อมูลของ National Master ปี พ.ศ.2553 คาดการณ์
ว่าประชากรไทยที่อยู่ในกลุ่มอายุ Gen Z มีราว 16.5 ล้านคน หรือ

ประมาณ 25% ของประชากรทั้งหมด 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับเว็บเสิร์ชเอนจิ้นนามกูเกิล สู่ยุค

โทรศพัท์มอืถือและการส่งข้อความผ่านสารพัดแอพลิเคชัน่ Gen Z 
เร่ิมมีจ�านวนและความส�าคัญมากขึ้นๆ สู่ยุค Apple กับ iTune 
สู่  MySpace และ Facebook สู่ YouTube และอะไรอีกมากมาย  
นับไม่ถ้วน

จะเห็นว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ชาว Gen Z เติบโต มี
การพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการด�ารงอยู่ของคน
ยุคใหม่ เมื่อ Gen Z ซึมซับวิถีชีวิตดังกล่าวนี้อย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับฟังก์ช่ันการใช้งานของเทคโนโลยียุคน้ี ซ่ึงมีสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ มีการ ‘แชร์’ ภาพ วิดีโอ อัพเดทบล็อก ส่งข้อความ 
สอดรบักบัลกัษณะนสิยัของวยัรุน่ทีต้่องการพืน้ทีแ่สดงออกความคดิ
เพื่อเรียกร้องการตอบรับจากสังคม ยิ่งแสดงออกแล้วถูกตอบกลับ
ในสิ่งที่ตนเองต้องการมากเท่าไหร่จะยิ่งรู้สึกดี อีกทั้งยังต้องการรับ
รู้ข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอก เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ต่างๆ อย่างรวดเร็วก็ยิ่งท�าให้เทคโนโลยีมีความส�าคัญต่อ Gen Z 
ชนิดที่ดูแล้วว่าคงแยกออกจากกันไม่ได้อีกต่อไป

ซึ่งบางครั้ง เทคโนโลยีอาจช่วยเปิดให้เห็นโลกที่ไม่สามารถ
เดินทางไปถึงได้ แต่ในเวลาเดียวกัน มันก็ปิดไม่ให้เห็นโลกรอบข้าง
ที่เพียงละสายตาออกจากจอก็ไปถึงได้

ท่ามกลางความเป็นห่วงของผูใ้หญ่ในปัจบุนัน้ี ทีก่�าลงักงัวลว่า
เด็ก Gen Z จะกลายเป็นกลุ่มคนที่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับเทคโนโลยี 
จนสูญเสียความสามารถในการมีมนุษยสัมพันธ์ จะท�าให้สังคมใน
อนาคตกลายเป็นสังคมที่ผู้คนขังตัวเองไม่ออกมามีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน และที่ส�าคัญคือไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกความเป็นจริงได้
หรือไม่นั้น

ยังไม่สายเกินไปที่จะท�าความเข้าใจ และหาค�าตอบร่วมกัน
ของ Gen Z กับเทคโนโลย ีว่าจะเป็นไปในทศิทางใดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยท่ีเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นของท่ีอยู่คู่กันไปแล้ว ดั่งที่
โลกฝั่งตะวันตกให้นิยามว่า “Gen Z  มีเทคโนโลยีอยู่ในสายเลือด

มาแต่ก�าเนิด”  
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text
พิชญา เพ็งจันทร์

‘ตวัอย่างทีด่มีีค่ามากกว่าคำาสอน’ ยงัใช้ได้อยูกั่บเดก็ Gen 
Z หรือไม่ ในเมือ่พวกเขาถกูทิง้ให้ใช้เวลาอยูกั่บเทคโนโลยอีนัแสน
สะดวกสบาย อาศยัอยู่โลกเสมอืนจรงิซะส่วนใหญ่จึงทำาให้การใช้
เวลาด้วยกันในครอบครัวขาดหายไป

ในยุคที่สังคม อะไรๆ ก็ดูง่ายดายไปหมด จะรักกันก็ง่าย จะ
เลิกกันก็ง่าย มีสัมพันธ์กันแล้วก่อเกิดเด็กบริสุทธิ์ออกมา จากนั้นก็
ทิ้งกันไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท�าให้เกิดเป็นครอบครัวพ่อเลี้ยง
เดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ให้เห็นกันเยอะแยะ หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้น 
คือการที่ผู้เป็นลูกถูกทิ้งให้อยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆ ของตน

ในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งท่ี 1 
‘การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2557 
พญ.จริาภรณ์ อรณุากรู แพทย์เวชศาสตร์วยัรุน่ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พูดถึงธรรมชาติของเด็กในยุค Gen Z เอา
ไว้ว่า “เด็กกลุ่มนี้เติบโตมากับการต้องมีโทรศัพท์มือถือ สื่อสารกับ
เพื่อนและสื่อสารตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นเด็กที่ไม่ค่อยออก
นอกบ้าน สบายใจที่จะบอกเรื่องตนเอง เหล่านี้ท�าให้เขามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท�าอะไรได้หลายอย่างพร้อมกัน ชอบตั้งค�าถาม 
สมาธิสั้น ใจร้อน มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร มีปัญหาเรื่องวินัย และ
ความอดทนต�่า”

การเลีย้งดเูดก็ในยคุนีใ้ห้ได้ด ีพ่อกับแม่จงึควรท�าความเข้าใจ
เก่ียวกับธรรมชาติของเดก็ตามข้างต้นน้ีก่อน เพราะถึงแม้เราจะเคย
เป็นเด็กมาก่อน เคยอาบน�้าร้อนมาก่อน แต่เราก็เป็นเด็กคนละยคุ
กัน ค�าว่าคนละยคุน้ีหมายถงึอิทธพิลจากสิง่รอบตวัทีส่่งผลกระทบ
ต่อความเป็นครอบครัวในแต่ละยุค จึงท�าให้มีรายละเอียดที่แตก
ต่างกันออกไป

พญ.จิราภรณ์ ยังกล่าวอีกว่า “วัยรุ่นไม่ชอบคนพูดมากและ
ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน ฉะนั้นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ที่พ่อแม่จะต้องฝึกเป็นผู้ฟังลูกให้มากๆ แทนที่จะรีบสอน ควร
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จะฟังและถามลูกตัวเองก่อนว่าลูกคิดเห็นอย่างไร”
พ่อแม่จึงไม่ควรห้ามลูกไม่ให้ท�าอย่างโน้น อย่างนี้ เพราะมัน

จะกลายเป็นเรื่องฉาบฉวยและอาจไปปิดกั้นการแสดงออกถึงสิ่งที่
ต้องการภายในอันแท้จริงของลูก หากยืดเยื้อไปในระยะยาว อาจ
ส่งผลท�าให้เกดิปัญหาอืน่ๆ ตามมาได้พ่อแม่ควรสอนวธีิคดิท่ีถกูต้อง
ให้กับลูกในการเลือกเสพสื่อต่างๆ เป็นคนชี้แนะแนวทางให้เขาเดิน 
และให้ตัดสินใจเลือกเดินด้วยตัวของพวกเขาเอง

การเลือกใช้ค�าพูดกับเด็กก็เป็นส่ิงส�าคัญเช่นกัน ดังที่    
พญ.จิราภรณ์ บอกเอาไว้ว่า “เพราะเด็กที่อยู่กับค�าพูดที่เป็นเชิงลบ
บ่อยๆ อาทิ ขี้เกียจ เด็กจะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะตั้งใจ
หรอืไม่กต็าม เพราะเดก็จะซึมซับเข้าไปในจติใต้ส�านกึ ขณะทีส่งัคม
ไทยจะพ่วงค�าว่าเด็กดีเด็กเก่งไว้ด้วยกันโดยการวัดที่ข้อสอบ ท�าให้
เมือ่เดก็ท�าข้อสอบไม่ได้จะถกูมองว่าเป็นเดก็ไม่ด ีไม่ฉลาด ท้ังท่ีเขา
อาจมีความฉลาดด้านอื่นก็ได้”

โดยสรุปผูรั้บหน้าทีอ่นัใหญ่หลวงทีส่วมบทบาทเป็นพ่อแม่ใน
ชีวิตจริง ควรเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z ให้เวลากับความรู้สึก
ภายในจติใจของพวกเขามากขึน้ เพือ่ทดแทนส่ิงท่ีขาดหายไป รบัฟัง
อย่างใส่ใจ ใช้ค�าพูดในแบบที่อยากให้ลูกพูดกับเรา พาพวกเขาออก
ไปท�ากิจกรรมนอกบ้านบ้าง ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบปราศจากเรื่อง
งานอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง สักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดี

สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเด็ก Gen ไหน เกิดในยุคอะไร ความรัก
และความเข้าใจระหว่างสมาชกิในครอบครวักเ็ป็นสิง่ส�าคญัอยูด่ ียงั
ไงเด็กก็ต้องการความเอาใจใส่จากคนใกล้ตัว เพื่อเขาจะได้เติบโต
เป็นผูใ้หญ่ทีส่ามารถเป็นแบบอย่างให้กบัเดก็ยคุต่อไปในวนัข้างหน้า
และหากเปรียบบทบาทของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกกับประโยคข้ึนต้นบท
ความนี้ท่ีว่า ‘ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค�าสอน’ หลังจากท่ีได้อ่าน
บทความนี้จบลงกค็งเหน็พอ้งต้องกนัว่า ประโยคนีย้งัคงใช้ได้จรงิใน

ทุกยุคทุกสมัยเช่นนั้นแล 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในยุคเด็ก Gen Z
ในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ
(8-10 กันยายน พ.ศ.2557) ได้ที่
• http://www.prachachat.net/news_detail.php?news-

id=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 คงเข้าโผมาเป็นอนัดบัต้นๆ ว่ากันว่าผลงานเพลงของพีเ่บร์ิดมยีอด
จำาหน่ายรวมสูงถึง 25 ล้านชุด คอนเสิร์ตมีผู้ชมรวบรวมได้กว่า 2 ล้านคน 
เป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะเกิดซำ้าในวงการเพลงเมืองไทย

ไม่ใช่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่มีความสามารถเท่าพ่ีเบิร์ด แต่เพราะบรบิททาง
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ได้พลกิโฉมหน้าของการก้าวขึน้มาเป็น
ไอดอลไปโดยสิน้เชงิ ทกุวนัน้ีใครๆ ก็สามารถเป็นกระแสได้เพียงชัว่ข้ามคนื แต่
มาเร็วฉันใด ส่วนใหญ่ก็ไปเร็วฉันนั้น มีน้อยคนนักที่จะสามารถยืนระยะอยู่ได้

แล้วใครล่ะที่จะมาเป็นไอดอลของมนุษย์ Gen Z ได้…?
ด้วยความที่เด็ก Gen Z ส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความเพียบพร้อม

ทางการเงินของพ่อแม่ที่เป็นคน Gen X และเข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย 
โลกทัง้ใบถกูเชือ่มถงึกนัด้วยอนิเทอร์เนต็ อยากรูอ้ะไรกห็าข้อมลูได้ง่ายเพยีงแค่
ปลายนิ้ว ประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างกว่ายุคสมัยของพ่อแม่หลายเท่าตัว การ
ยอมรับนับถอืผูอ่ื้นเป็นต้นแบบในการด�าเนินชวีติ จึงค่อยๆ ถกูลดบทบาทความ
ส�าคญัลง บางคนถงึกับประกาศกร้าวว่า “ไอดอลของฉนัคอืตวัฉนัเอง” เสยีด้วยซ�า้ 

บุคคลท่ี Gen Z ชื่นชมมักเป็นคนท่ีประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุยัง
น้อย หรือคนดังอายุใกล้เคียงตัวเองที่มีความน่าสนใจในหลากหลายมิติ และ
สามารถเป็นกระบอกเสียงของเจเนอเรชั่นพวกเขาได้ อย่างในลิสต์รายชื่อ 25 
วัยรุ่นที่ทรงอิทธิพล ปี 2014 (The 25 Most Influential Teens) จาก TIME 
นิตยสารข่าวรายสปัดาห์ชือ่ดงัของสหรฐัอเมริกา ก็มหีนุ่มสาววยัขบเผาะหลาย
คนที่น่าทึ่งจนเราต้องร้องว้าว! 

ยกตวัอย่างเช่น มาลาลา ยูซาฟไซ เดก็สาวนักต่อสูเ้พ่ืออิสรภาพทางการ
ศึกษาของสตรีท่ามกลางความรุนแรงในปากีสถาน เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพปี 2014 โจชัว หว่อง เด็กหนุ่มชาวฮ่องกง แกนน�าหลักผู้ปลุกระดม
นักศึกษาให้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีน ที่จะเข้ามาแทรกแซง
การเลือกตั้งผู้ว่าการคนใหม่ของฮ่องกง และ ทาวี เกวินสัน สาวน้อยสุดชิคที่
เริ่มเขียนบล็อกแฟชั่นอย่างหลงใหลและจริงจังตั้งแต่อายุ 11 ปี จน The New 
York Times มาขอสัมภาษณ์ และได้รับสมญานามว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นที่อายุ
น้อยทีส่ดุในโลก ก่อนจะก้าวสูก่ารเป็นบรรณาธกิารนติยสารด้วยวยัเพยีง 15 ปี

ส่วนในแง่การประกอบชีพ Gen Z มักสนใจงานที่ยึดโยงกับไลฟ์สไตล์
ของตัวเอง เช่น งานด้านสื่อ ศิลปะ และความบันเทิงมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยัง
มีความต้องการเป็นเจ้าของกจิการตัง้แต่อายุยังน้อย บริษัทอเดค็โก้ ผูใ้ห้บรกิาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เผยผลการส�ารวจว่า กลุ่ม Gen Z มีความ
เป็นเจ้าของกิจการสูง โดยประมาณ 30% ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่าง
แน่นอน และ 40% อาจพจิารณาการเป็นเจ้าของกจิการถ้ามโีอกาสทีด่เีข้ามาหา 
โดยกว่าครึ่งของผู้ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการมองว่าอยากเริ่มกิจการตั้งแต่ช่วง
อาย ุ20 ปี และขอรเิริม่ท�าอะไรด้วยตัวเองมากกว่าทีจ่ะสานต่อกจิการครอบครวั

จึงไม่น่าแปลกใจที่ไอดอลของคน Gen Z จะเป็นศิลปินอิสระ นักเขียน 
นักเดินทาง ช่างภาพ ผู้ก�ากับหนัง หรือเจ้าของกิจการชิคๆ คาเฟ่เก๋ๆ ต่างจาก
ยุคของพ่อแม่ที่ส่วนใหญ่มักเทคะแนนให้นักธุรกิจพันล้านผู้ตั้งตัวจากเสื่อผืน
หมอนใบ ท�างานหามรุ่งหามค�่ามาท้ังชีวิตจนประสบความส�าเร็จในบั้นปลาย 
เพราะบรรดา Gen Z ถือคติว่าเกิดมาทั้งทีเราควรหาเงินเพื่อใช้ชีวิต 

ไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงิน 
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ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคเทคโนโลยีก้าว
กระโดด เป็นพื้นฐานสำาคัญลำาดับต้นๆ 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 
สำาหรับอินสตาแกรม อินเทอร์เน็ตเป็นคล่ืนลูก
ใหม่ที่กำาลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะกับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เติบโต
มาพร้อมเทคโลยี และอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกัน
ด้วยชดุข้อมูลดจิิทลัทีมี่อย่างมหาศาล ทำาให้หลาย
ประเทศในสงัคมโลกดจิทิลัต้องปฏริปูสือ่การเรยีน
รู้ เพื่อจะช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ของเด็กให้
ก้าวทันโลก เพราะประเทศที่จะได้เปรียบในการ
แข่งขัน คือประเทศที่มีอำานาจทางความรู้ 

สำาหรับประเทศไทย แม้จะใหม่กับเรื่อง
นี้มาก แต่ก็เริ่มมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วเช่นกัน เพราะถ้าพูดกันตรงๆ 
ก็คอืการปรับตวัเพ่ือยอมรับเทคโนโลยใีหม่ๆ และ
ฉลาดในการบริโภคจะส่งผลดีในระยะยาว ทำาให้
ทุกวันนี้เกิด ‘สื่อสร้างสรรค์’ รูปแบบใหม่ๆ  ขึ้น
จำานวนมาก เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการ
เรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล ให้ก้าวทันโลกที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดหย่อนใบนี้
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ชีวิตตั้งแต่ตื่นลืมตาจนหลับตาเข้านอน ล้วน
รายล้อมไปด้วยส่ือต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และ
คอมพิวเตอร์ จึงเกิดการน�านวัตกรรมเทคโนโลยี 
ICT มาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอน เครื่อง
มือเหล่านี้จะช่วยสร้างสีสัน ดึงดูดความน่าสนใจ
ให้กับผู้เรียน ที่ส�าคัญสามารถโต้ตอบกันได้ทันที 
เช่น สื่อ CAI (Computer Assisted Instuction) 
หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจะสร้างโปรแกรม
ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด ซึ่ง
ลกัษณะการน�าเสนอจะมทีัง้ตวัหนงัสอื ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงอันหลากหลายที่ถูกจัด
วางไว้อย่างสวยงามให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน อีก
ทั้งยังมีการแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบทันที 
เพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน พูดได้ว่าเป็นการ
ใช้ไมโครคอมพวิเตอร์เป็นสือ่กลางแทนส่ิงพมิพ์หรอื
สือ่ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมคีวามสามารถเกอืบจะเทียบเท่า
ครูที่เป็นมนุษย์จริงๆ แต่ทั้งหมดท้ังมวลข้อส�าคัญ
ของการออกแบบระบบการเรยีนการสอนท่ีผู้พฒันา
โปรแกรมต้องค�านึงถึงก็คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียน
คดิวเิคราะห์เป็น เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปการ
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

นักเรียนไม่ต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมท่ีมีครู
ยืนสอนหน้าช้ัน แล้วรีบจดตัวหนังสือยิกๆ ตาม
กระดานด�าสู่กระดาษอีกต่อไป เมื่อเกิดนวัตกรรม
อย่างบทเรียนออนไลน์ขึ้นมา นักเรียนก็สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
เน้ือหาของบทเรียน ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง 
วิดีโอ รวมถึงมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งผ่าน Web 
Browser หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่าง ซีดี
รอม (คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม), เครือ
ข่ายอินทราเน็ต (การเรียนออนไลน์), สัญญาณ
ดาวเทียม (การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม) ฯลฯ 
นอกจากนีส้ือ่การเรยีนการสอนทางคอมพวิเตอร์ยงั
ถกูออกแบบกิจกรรมให้ผูเ้รียน และผู้สอน สามารถ
ติดต่อ แลกเปล่ียนความรู้ได้ทุกเวลา ด้วยการ
สือ่สารทีท่นัสมยัทางอเีมลหรอืเวบ็บอร์ด จากสถาน
ท่ีใดกไ็ด้ ส่งผลให้การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ท�าได้ทัน
ท่วงทีและรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

บทเรียนออนไลน์
E-learning
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หนังสอืทีส่ร้างด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ มี
คุณสมบัติมากมายที่นอกเหนือจากท่ีหนังสือทั่วไป
ท�าได้ เช่น สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว เสียง 
วีดีโอคลิป ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบส่ือการเรียนรู้ที่ส่ง
ผลด ีเพราะจะท�าให้เดก็เกดิการผนึกความรูท้ั้งเสียง
และรูปไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังช่วยบรรจุเอกสารแบบ
ทดสอบส�าหรับวัดผลการเรียน ประเมินผลเด็กได้
รวดเร็ว อ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ังในระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ได้ทนัท ีนอกจากนีย้งัสามารถ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่อยู่คนละแฟ้มเข้าด้วยกัน หรือ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่ท่ี
ท�าให้เด็กยุคนี้จ�านวนหนึ่งแอบกรี๊ดเห็นจะเป็นการ
ที่ไม่ต้องแบกหนังสือหนาหนักไปมามากกว่า

ปัจจุบันอุปกรณ์อย่าง แท็บเล็ต ถูกน�าไป
ใช้ในแวดวงการศึกษาในหลายๆ ประเทศกันอย่าง
คึกคัก พี่ไทยเราเองก็พยายามเข้าสู่กระแสนี้ จาก
นโยบายรัฐบาล ที่แจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น 
ป.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เพื่อใช้แทนหนังสือ
รูปแบบเดิมๆ ซึ่งกระแสสังคมที่มีต่อเรื่องนี้มีทั้งดี
และไม่ด ีแต่หากจะอธบิายถงึประโยชน์ของแทบ็เล็ต 
พีซี แล้ว มันก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่ไม่มีข้อ
จ�ากัดเรือ่งสถานทีใ่นการเรยีนการสอน เข้าถงึคนได้
ทกุกลุ่มแม้แต่ชนบทอนัห่างไกล ใช้หน้าจอสมัผสัใน
การท�างาน และมีปากกาดิจิทัลที่ทดแทนแป้นพิมพ์
คีย์บอร์ดขนาดใหญ่เทอะทะ อีกท้ังยังสามารถบรรจุ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นพันๆ เล่ม 

แต่ถึงจะให้ความสะดวกสบายขนาดไหน 
การน�ามาใช้ในด้านการศึกษา ก็ยังไม่มีทิศทาง
ชัดเจน ซ่ึงไม่ใช่กับประเทศไทยเราเท่านั้น เพราะ
จากผลส�ารวจของ Admob ทีท่�าในต่างประเทศ พบ
ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เจ้า แท็บเล็ต พีซี ในการเล่น
เกมมากท่ีสุด รองลงมาใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล
และเข้าถงึสงัคมออนไลน์ จ�าพวก เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ 
ส่วนวัตถุประสงค์หลักอย่างการใช้เพ่ืออ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จริงๆ นั้นกลับอยู่ในอันดับสุดท้าย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
E-book, E-Textbook, 

Smart Textbook

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
(Tablet Computer)
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ทุกวันนี้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา ก�าลังมี
บทบาทและความส�าคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน
ยุค Gen Z อย่างมาก เนื่องจากท�าให้เด็กมีความ
สนกุในการเล่น อย่างไม่รูต้วัว่าเป็นการเรยีนอยู ่ส่ง
ผลให้การออกแบบแอพพลิเคชั่น จ�าพวกบทเรียน
ช่วยสอนของบ้านเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
แอพฯ เพื่อการศึกษาต่างๆ จะถูกติดตั้งบนระบบ
ปฏิบัติการแบบใหม่ iOS หรือ Android เพื่อใช้ใน
คอมพิวเตอร์พกพา ล่าสุดแอพพลิเคชั่นการศึกษา
สัญชาติไทยส�าหรับเด็กปฐมวัย Taamkru (ถาม
ครู) ที่รวบรวมแบบฝึกหัด คลังข้อสอบส�าหรับเด็ก
อนบุาลจ�านวนมากกว่า 100,000 ข้อ ซึง่มากทีส่ดุใน
เอเซยี  ไปคว้าชัยชนะในการแข่งขนั Echelon Most 
Promising Startup ปี 2014  และเป็นผู้ชนะใน 
รายการเรียลลิตี้โชว์ The Start-UP ทางช่อง  
Channel News Asia ของประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีการเสพสื่อดิจิทัลอยู่ในระดับที่สูง

สังคมที่อยู่ด้วยแรงขับของดิจิทัล ท�าให้เกิด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นจ�านวนมาก กระดาน
อจัฉรยิะก็เป็นสือ่อย่างหน่ึงทีค่รผููส้อนนิยมใช้กันใน
ชัน้เรยีน เป็นกระดานระบบสมัผสัทีม่หีน้าจอขนาด
ใหญ่ เนื่องจากเด็กยุคปัจจุบัน ชอบข้อมูล ชอบ
ความรวดเร็ว ท�าให้ต้องออกแบบการเรยีนการสอน
ให้สอดคล้องกับเด็ก โดยกระดานอัจฉริยะสามารถ
ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วแสดงข้อมูลได้
ทันที เด็กๆ สามารถออกมาเขียนแสดงความคิด
เห็น ตอบแบบทดสอบในชั้นเรียนเพียงแค่สัมผัส
หน้าจอ ที่ส�าคัญบางยี่ห้อของเครื่องมือสื่อสารชนิด
นี้ ยังสามารถปรับตัวเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ ให้อ่าน
ง่าย ในกรณีที่เจอเด็กๆ ที่ลายมืออ่านยาก

แอพพลิเคชั่น
(Applications)

กระดานอัจฉริยะ
(Interactive Board)
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนีเ้ฟซบุค๊เป็นสือ่ออนไลน์
ที่ก�าลังได้ความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มของ
เมืองไทย ข้อมูลจาก Zocial Rank เวบ็ไซต์ท่ีเกบ็ข้อ
มลูสถติต่ิางๆ เกีย่วกบั โซเชีย่ลเนต็เวิร์กของเมือ่ปีท่ี
แล้ว (2013) เปิดเผยว่า ประเทศไทยที่มีประชากร
ประมาณ 66 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 
25 ล้านคน ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก 18 ล้านคน โดย
มีผู้ใช้ Facebook คิดเป็น 85%, Twitter 10% 
และ Instagram 5% และเฟซบุ๊คมีประโยชน์ท้ัง
ด้านการติดต่อสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์ ที่ส�าคัญ
นักเรียนมีเลขทะเบียนแทบทุกคนอยู่แล้ว จึงท�าให้
เกิดการประยุกต์ใช้โซเชี่ยล เน็ตเวิร์ก เข้ากับการ
เรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ ่มเฉพาะ
รายวิชา น�าเสนอสื่อการสอนในรูปแบบบทความ 
สื่อมัลดิมีเดีย จนถึงการอัพโหลดการบ้านส่งทาง
เฟซบุ๊ค หรือการแบ่งปันผลงานแก่สาธารณชน ซึ่ง
เป็นสื่อที่ท�าให้ผู้สอนกับผู้เรียนเข้าถึงกันสะดวกขึ้น 
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อย่างท่ัวถงึ รวดเร็ว ผ่าน
การแสดงความคิดเห็น (comment) โดยไม่ต้อง
เสียเวลา หรือค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้น

ได้ตลอดเวลา 

โซเชียลเน็ตเวิร์ก
(Social  Network)
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เทคโนโลยดีจิทิลั ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในด้านการศกึษาของเดก็นกัเรยีนยคุใหม่
ขึ้นเรื่อยๆ จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Class-
room) ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ทำาให้ตลาดการศึกษาเริ่มปรับตัวจาก
สื่อสิ่งพิมพ์มาสู่ดิจิทัลมากขึ้น

ตลอดระยะเวลา 80 ปี ที่บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ากัด หนึ่งในบริษัทด้านการ
ศึกษาที่ใหญ่ที่สุด ได้ผลิตหนังสือเรียนป้อนตลาดเรื่อยมา ได้ก้าวเข้ามาสู่ช่วงรุกตลาดดิจิทัล
มากขึ้น กับการเปิดบริษัทในเครือ เพลย์เอเบิล ใน พ.ศ.2551 เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษาโดยเฉพาะ ภายใต้การขับเคลื่อนของ

คณุรกัษ์ เทวอกัษร กรรมการผูจั้ดการบริษทัเพลย์เอเบลิจ�ากัดเเละคณุอีรคิ เบิร์กเเมน 
(Eric Berkman) นักกลยุทธ์การออกเเบบตามลักษณะนิสัยเเละความเคยชินของผู้ใช้งาน 

ในส่วนเเรก คุณอีริค เบิร์กเเมน จะอธิบายการออกเเบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ศึกษาที่ดี เเล้วหลังจากนั้น คุณรักษ์ เทวอักษร จะขยายความถึงการศึกษากับตลาดธุรกิจ
ที่ก�าลังเติบโต

text photo
พลอยชมพู อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ผมมองว่าก่อนที่การศึกษาจะก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลเต็มตัว เรายังต้องผสมผสานระหว่างหนังสือ
เรียนกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เเท็บเล็ต มีข้อดีตรงพกพา
ได้สะดวก เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย รวมถึงเเท็บเล็ตมี
การตอบสนองกับผู้ใช้ ทั้งด้านการมองเห็น การ
ได้ยิน การสัมผัส เเละลูกเล่นที่ดึงดูดใจเด็กๆ โดย
ไม่ซ�้ากับหนังสือเรียน

ที่ส�าคัญเนื้อหาของดิจิทัลมีส่วนช่วยในการ
สร้างพืน้ทีส่่วนบุคคลท�าให้ครเูเละนกัเรยีนสามารถ
โต้ตอบกนัได้ทนัท ีเเละครสูามารถควบคมุการเรียน
การสอนจากอุปกรณ์ ส่งตรงไปทีเ่เทบ็เลต็ของเดก็ๆ 
ได้สะดวก

ผมคดิว่าการออกเเบบมส่ีวนช่วยให้นกัเรยีน
สนใจมากขึ้น  ขณะเดียวกันถ้ามีมากเกินไป ก็จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไปหมดเช่น รบกวน
สายตา หรือท�าให้ไขว้เขวโดยไม่จ�าเป็น ซึ่งก่อนที่
เราจะออกเเบบสิ่งใดลงไป เราต้องตั้งค�าถามก่อน
ว่า มีเหตุผล มีความจ�าเป็นหรือไม่  สิ่งที่เราออก
เเบบจงึเหมาะสม สือ่สารได้ชดัเจน ไม่ซบัซ้อน ช่วย
ให้เด็กเข้าใจง่าย เเละช่วยให้ครูที่สอนเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้นด้วย

ในท้ายท่ีสุดเมื่อการศึกษาไทยเปล่ียนเป็น
ดจิทิลั คนก็จะหนัมาใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์  เเต่ขณะนี้
เนือ้หาหลกัยงัมาจากหนงัสอืเรยีน เพราะห้องเรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะมีอินเทอร์เน็ต หรือ
มีเเท็บเล็ตทุกระดับชั้น เเต่ผมมองว่าประสบการณ์
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากขึ้น จะช่วยให้ครู
เเละนักเรียนปรับตัวได้เอง

ปัญหาของเด็กๆ ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องสมาธิสั้น 
เเต่พวกเขาเบ่ือง่าย ถ้าสิง่นัน้ไม่น่าสนใจ ยิง่เเอพพล-ิ
เคชั่นที่ผลิตออกมาซับซ้อน หรือยากเกินไป จะไม่
น่าสนใจเลย ดังนั้นเราเลยมุ่งเน้นการสร้างสื่อที่ให้
เด็กๆ มีส่วนร่วม สนุกสนาน เเละเข้าใจง่ายซึ่งสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ทีเ่หมาะสม จะเปิดประสบกาณ์ให้กบั
ผูเ้รยีนเพิม่ขึน้ กว่าการอ่านหนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว 
โดยทีเ่นือ้หาทัง้สองส่วนต้อง ไม่ซ�า้กนั รวมถึงเลอืก
ใช้อุปกรณ์เเละฮาร์ดเเวร์ที่มีคุณภาพ

ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมก็จะเข้า
มาเพิ่มเติมความรู้ในห้องเรียน ทั้งห้องเรียนปกติ 
หรือห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม

การออกเเบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา มีส่วนช่วยในพัฒนาการเรียน

รู้ที่มากกว่าหนังสือเรียนอย่างไร

การออกเเบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การใช้ภาพสีสันสดใสกราฟิกวีดีโอมีผล

ต่อความรู้สึกของผู้ใช้งานหรือไม่

คุณคิดว่าควรเปลี่ยนมาใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เเทนหนังสือเรียนไหม

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับเด็กๆ 
เป็นอย่างไร

คุณอีริค คุณอีริค

คุณอีริค

คุณอีริค

Question Question

Question

Question

Answer Answer

Answer

Answer
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ทกุคนสนใจตลาดดจิทิลั หากตอนนีต้ลาดยงั
ใหม่อยู่ มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เเต่เป็นไปเเบบช้าๆ 
ไม่ได้โตเร็ว หลายคนก็กังวลว่าหนังสือจะถูกกลืน
ไหม หากผมว่ายังหรอก ภายใน 10 ปีนี้ 

ยกตัวอย่าง เเอพพลิเคชั่นส�าหรับเกมมัน
ดึงดูดง่ายกว่า เเอพพลิเคชั่นส�าหรับการศึกษาใน
ห้องเรียน สิ่งนี้ค่อนข้างยาก ที่จะให้เด็กๆ ใช้เเอพ
พลิเคชั่นที่น่าสนใจให้ครบทั้งห้องเรียน เพราะต้อง
มาดูก่อนว่าเสียค่าใช้จ่ายไหม ใครเป็นคนเสีย เเล้ว
เดก็ๆ ห้องอืน่จะเสยีเปรียบไหม มีอินเทอร์เนต็หรือ
อุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าดังนั้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่
ห้องเรียนดิจิทัล ก็ต้องดูห้องเรียนของไทยก่อนว่า
พร้อมหรือยัง

ถ้าเป็นธุรกิจการศึกษา เช่น สิ่งพิมพ์หนังสือ
เรียน มีการเเข่งขันสูง เเต่ตลาดดิจิทัลยังมีคู่เเข่ง
ไม่เยอะเท่ากับตลาดหนังสือ ผมไม่เเน่ใจว่ามีมาก
เเค่ไหน เเต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งช่วง
น้ีเป็นจุดคาบเกี่ยว ที่เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีเอง 
เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หากในอีกหลายปีข้าง
หน้า เราต้องก้าวไปไกลกว่านี้

ธุรกิจดิจิทัลมีการเติบโตมากขึ้นเเค่ไหน
หรือมีการเเข่งขันกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มี

มาเเต่เดิมอย่างไร

มีคู่เเข่งทางด้านธุรกิจดิจิทัลมากเเค่ไหน

คุณรักษ์

คุณรักษ์

Question

Question

Answer

Answer
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ธรรมชาตขิองทกุคนทีอ่ยากได้ของฟร ีอย่าง
ที่ผมบอกว่าธุรกิจด้านนี้ก�าลังเติบโตอย่างช้าๆ ผม
รอให้คนหันมาสนใจ หันมาใช้มากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผู้บริโภค ถ้าเขาพร้อม เขาก็หันมาใช้เอง ตอนนี้เรา
มทีัง้เเอพพลเิคช่ันดาวน์โหลดฟรเีเละไม่ฟรี ซ่ึงส่วน
ทีด่าวน์โหลดฟรเีป็นการเอาออกไปทดลองใช้ บรษัิท
ก็เสียค่าใช้จ่ายเอง

ส�าหรับผมตลาดดิจิทัลยังไม่เปลี่ยนไปอีก
นาน จนกว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนเอง เม่ือวันหนึ่งทุก
ห้องเรียนมีอินเทอร์เน็ต ทุกคนก็จะพร้อมใช้เเอพ
พลิเคช่ันด้านการศึกษาโดยไม่จ�าเป็นต้องมากังวล
ว่าเเอพพลิเคชั่นน้ีฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย เเต่จะมอง
ว่าให้ประโยชน์อะไรกับลูก เเละให้ประโยชน์อะไร
กับนักเรียน

ผมมองว่าเทคโนโลยีควรตามผู้ใช้  มันขึ้น
อยู่กับผู้ใช้ว่าอยากเรียนรู้อะไร ใช้อย่างไร เเล้ว
เทคโนโลยีถึงค่อยตามมา ซ่ึงถ้าผู ้ใช ้ไม่สนใจ 
เทคโนโลยีดีขนาดน้ัน ไม่เหมาะกับผู ้ ใช ้ก็ไม ่
ประโยชน์  

ส�าหรับผมเด็กๆ ไม่ควรนั่งเรียน หรือนั่งอยู่
กับหน้าจอสี่เหลี่ยมดิจิทัลเพียงอย่างเดียว เเต่ควร
ออกไปเรียนรู้สภาพเเวดล้อมโดยรอบ เเล้วค่อยให้
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสาทสัมผัสต่างๆ ท่ีมัน

พอช่วยได้ 

การท�างานของผม คอื การลงไปถามผู้ใช้งาน 
เราพยายามสร้างสังคมของผู้ใช้ต่างๆ ทั้งออนไลน์ 
เเละออฟไลน์ โดยให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการ 
ออกเเบบ มทีัง้การลงไปเกบ็ข้อมลู หรือการเอาไอเดียงาน
ไปเล่าให้เขาฟัง ผมพยายามท�างานกับครู อาจารย์ 
โดยไม่คิดกันเองเเค่ภายในทีมงาน เเล้วมาบอก
ว่า “งานของตัวเองเจ๋งมาก คุณต้องใช้นะ” เเต่ผม
ลงไปถามคนใช้ ว่าเขาสนใจไหม ชอบไหม เพราะ
ถ้าคิดมาเเทบตาย ไม่มีคนใช้ หรือคนใช้ไม่สนใจก็
ไม่มปีระโยชน์ ผมกจ็ะท�าลกัษณะนีต่้อไปในอนาคต

ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจเเอพพลิเคชั่นที่
ดาวน์โหลดฟรีเเล้วส่วนที่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายเองมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นไหม

สุดท้ายระหว่างการเรียนรู้ผ่านหน้าจอ 
กับการออกไปทำากิจกรรมนอกห้อง

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

มีเเผนการพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างไร
ในอนาคต

คุณรักษ์

คุณรักษ์

คุณรักษ์

Question

Question

Question

Answer

Answer

Answer
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text photo
นลินี ฐิตะวรรณ
พิมพ์พร คงแก้ว

อดิเดช ชัยวัฒนกุล

“เด็กๆ เหมือนผ้าขาว ผู้ใหญ่เราเปรียบเช่นสี แต่งแต้มให้พอดี ผ้าขาวนี้สีงดงาม” 
คำาขวัญคุ้นเคยหูที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นอนุบาล เห็นภาพเด็กน้อยน่ารักที่รอ

การเติมสีสันจากผู้ใหญ่ ยิ่งยุคสมัยของ Gen Z ที่เราต่างมีเวลาให้กันในโซเชียลมีเดีย พ่อแม่อาจจะ
สอนการบ้านลูกผ่านไลน์ การเรยีนรูไ้ปไกลกว่าตำารา หรอืกระทัง่กิจกรรมนอกห้องเรยีน โจทย์ทีท้่าทาย
สำาหรบัพ่อแม่ในปัจจบุนัจึงไม่ใช่แค่เลีย้งลูกอย่างไรให้รุง่ หากแต่ภายใต้ภาวะเอ่อล้นทางเทคโนโลยเีช่น
นี้ เด็กยังคงเปรียบเหมือนผ้าขาว

แล้วผู้ใหญ่เราต้องเลือกเติมอะไร ถึงจะพอดี?
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“คนอาจจะมองว่า ‘โรงเรยีนทอสี อุ๊ย คนยิม้แย้มแจ่มใส โลก
ในอุดมคติ เด็กไม่มีโอกาสเจออะไรทีไ่ม่ดเีลย’ ต้องบอกว่าส่วนหน่ึง
มนักเ็ป็นอย่างนัน้นะ เพราะท้ังคณุพ่อคณุแม่และคณุครูเป็นนกัเปิด
โอกาสและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมว่า คนเรา
ยงัมีความโลภ โกรธ หลง มกีเิลส เดก็กม็ทีีท่ะเลาะกนั ว่ากนั งอนกนั 
พูดค�าหยาบ มีเรื่องอารมณ์เข้ามา แต่สิ่งที่ส�าคัญก็คือ พวกเขาจะ
ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธี ว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นต้องท�าอย่างไร ครูจะ
มกีระบวนการเชือ่มโยงให้เด็กได้เรยีนรูว่้า ถ้าเกดิเรือ่งแบบน้ีขึน้มา 
เขามีทางเลือกอะไรบ้าง แก้ปัญหาได้อย่างไร จดัการอารมณ์อย่างไร 
เด็กได้เจอของจริง อารมณ์จริง ไม่ได้อุดมคติอะไรเลย”

ครหูยก - วรรณวนชั บรูพาเดชะ เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลส่ือธรรมะ
ประจ�าโรงเรยีนทอส ีเล่าให้ฟังถงึบรรยากาศภายในโรงเรยีนทีเ่ปรียบ
เสมือนชุมชนพทุธปัญญาขนาดย่อม ทอสเีป็นโรงเรยีนระดบัอนบุาล
และประถมฯ ที่ไม่ใช่แค่ประกาศตัวเป็นทางเลือกของการศึกษา 
แต่ยังให้ความส�าคัญกับการบ่มเพาะนักเรียนตัวน้อยให้มีความเป็น
นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีวิต

“ในการเข้ามาเป็นสมาชกิในชมุชนทอส ีทางโรงเรียนให้ความ
ส�าคัญมากๆ กับแนวทางของผู้ปกครอง โดยเฉพาะในช่วงวัยนี้ ครู
กับเด็กเรียนรู้อย่างโดดเดี่ยวโดยขาดผู้ปกครองไม่ได้เลย ถ้าถาม
ว่าการเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนแบบนี้ เด็กๆ เขาได้มีโอกาสเลือก
อะไรไหม หรือว่าผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาใช่หรือไม่ โดยส่วนตัวคิดว่า
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใด ที่ผู้ปกครองยังเป็นผู้มีความรับ
ผิดชอบต่อตัวลูก ผู้ปกครองก็มีหน้าที่หลักในการจัดหาการศึกษา
ที่คิดว่าเหมาะสมให้กับเขา ถ้ามองว่าเป็นการยัดเยียด ก็ต้องบอก
เลยว่าพวกเราต่างก�าลังยัดเยียดการศึกษาให้เด็กๆ ไม่ในรูปแบบใด
ก็รูปแบบหนึ่ง ถ้าไม่ใช่แบบพุทธ ก็แบบอื่น แต่จริงๆ แล้ว ถ้าพ่อแม่
สังเกตเด็กก็จะทราบนะว่าเขาตอบสนองกับโรงเรียนได้ดีหรือเปล่า 
เด็กอนุบาลบางคนไปดูโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาเลือกเอง
กม็เีหมอืนกนั ซึง่พ่อแม่ก็ควรจะให้เครดติลกูบ้างถ้าเขามคีวามเหน็”

ชาวทอสีมองการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาชีวิต ค�า
ว่า ‘ศกึษา’ มาจากค�าว่า ‘สิกขา’ ทางโรงเรียนหยบิเอาหลกัไตรสกิขา
เข้ามาจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่เรื่องศีล (พฤติกรรม) เรื่องสมาธิ 

เด็ก ดอกไม้ ดวงดาว 
โรงเรียนทอสี

(จิตใจ) และเรื่องปัญญา ทั้งสามด้านพร้อมๆ กัน เพราะ ‘ปัญญา’ 
อันเป็นเป้าหมายไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้โดดๆ

ความน่าสนใจของทอสีคือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผ่านหลักสูตร ‘เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว’ เป็นการให้ความ
ส�าคัญกบัการเชือ่มโยงเรือ่งราวรอบตวัเข้าด้วยกนัอย่างไม่แยกส่วน 
ทุกสรรพสิง่ล้วนส่งผลต่อกนั เป็นการเรียนเพ่ือวชิาความรู้และเรยีน
เพื่อการใช้ชีวิตควบคู่กันไป

“ตอนเด็กๆ เราเองเคยเรียนเป็นชิ้นๆ พลิกหนังสือเป็นบทๆ 
พอเรียนจบ-สอบ-แล้วก็ลืม ขาดการประกอบร่าง แต่ส�าหรับเด็ด
ดอกไม้สะทือนถึงดวงดาว จะมีข้อดีตรงท่ีมีการร้อยเรียงเรื่องราว
เรียงล�าดับไว้ มีพระเอกของเรื่อง มีเส้นเรื่อง อย่างเริ่มต้น ป.1 เขา
ก็เรียนรู้เรื่องตัวเองก่อน เรื่องใกล้ตัว เรื่องพ่อแม่ พอโตขึ้นก็ขยาย
ไปเรียนเรื่องกัลยาณมิตร คน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม แล้วขยับไป
เป็นเรื่องดิน น�้า ลม ไฟ ธาตุทั้งสี่ ได้เรียนเรื่องข้าว เรื่องการเติบโต
งอกงาม อย่างในชั้น ป.4 มีธีมการเรียนรู้ที่ชื่อว่า ‘ตามรอยกรรม 
ย�้าดูตน’ เราได้เรียนประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสุโขทัย 
อยุธยา แต่รวมไปถึงประวัติศาสตร์ของตัวเด็กเองด้วย ปู่ย่าตายาย
ของเขาเป็นใคร ประวัติศาสตร์ในอดีต อดีตในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องร้อย
ปีที่แล้ว แต่รวมไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือในชั่วโมงที่แล้วด้วย 
เขาจะได้เรียนเรื่องที่โตขึ้นตามช่วงวัย จบที่ ป.6 ก็มีโอกาสได้เรียน
ไปถึงเรือ่งโลก ดวงดาว จกัรวาล ซึง่ท้ายทีส่ดุต้องย้อนกลับมาส�ารวจ
ตัวเองด้วยว่า เรานั้นมีผลต่อจักรวาลอย่างไรไหม การกระท�าเล็กๆ 
น่ีสะเทอืนไปถงึดวงดาวได้ไหม ครจูะพยายามให้เดก็เรยีนในสิง่ทีไ่ด้
ใช้ในชีวิตให้ได้เยอะที่สุด เขาจะได้สอบผ่านในชีวิตจริง”
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ประโยคคลาสสิคท่ีสุดที่ได้รับหลังจากสวัสดีพ่อแม่ตอนเช้า
ก่อนไปโรงเรยีนหนไีม่พ้น “ต้ังใจเรียนนะลกู” แต่ถงึแม้จะได้ยนิเช่น
น้ันทกุวัน เรากยั็งอยากเล่นมากกว่าเรยีนอยูดี่ แต่ทีโ่รงเรยีนต้นกล้า 
โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถม ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กลับ
มีวิธีการจัดการเรียนรู้ชวนให้อยากร่วมวงศึกษาว่า การเล่นคือพ้ืน
ฐานของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 เช่นเดยีวกนักบั วรีะกจิ อัชรีวงศ์ไพศาล หรือพีก๋่า บลอ็ก
เกอร์ผู้เป็นที่รักของเพื่อนพ้องชาวบล็อก kawaka.bloggang.com 
ผู้เลือกที่จะไม่เร่งให้น้องหมิงหมิง ลูกชายของตนต้องเร่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแบบอัดแน่น แต่ของเล่นและเวลาว่างส�าหรับการเล่น คือ
สิ่งที่ชายหนุ่มเลือกมอบให้กับลูกชายเพียงคนเดียวของเขา ด้วย
ความเชื่อมั่นว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะน�าพาไปสู่เรื่องเรียน
ได้เอง

 วีระกิจตัดสินใจส่งลูกชายเข้าเรียนที่โรงเรียนต้นกล้า
เน่ืองจากเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน อีกท้ังยังถูกใจสภาพแวดล้อมและ
แนวคิดของโรงเรียน โดยก่อนการจะเข้าเรียนได้นั้น ทางโรงเรียน
จะนัดสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้ปกครองถึงแนวทางการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงความพร้อมที่ร่วมกันเป็นชาวสวนช่วยดูแลต้นกล้า
น้อยๆ ให้เติบโตแข็งแรง ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะมุ่งสร้าง

เรียนๆ เล่นๆ เรื่อยๆ
โรงเรียนต้นกล้า

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข บ่มเพาะความพร้อมให้แก่ผู้
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด 
และจินตนาการผ่านการเรียนรู้จากการเล่น ดนตรี และกิจกรรม
ต่างๆ 

 นอกจากน้ัน ท่ีโรงเรียนต้นกล้า จะเรียกผู ้ปกครอง
นักเรียนว่าชาวสวน และส่งเสริมให้ชาวสวนมาร่วมกันรดน�้าพรวน
ดินให้ต้นกล้าอย่างสม�่าเสมอผ่านการมาสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
กับเด็กๆ โดยการให้พ่อแม่ของนักเรียนแต่ละห้อง เป็นตัวแทนผู้
ปกครองท่านอื่น มาท�ากิจกรรมที่ห้องเรียนของเด็กๆ เช่น สอนพับ
ดอกไม้ ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ หรือเล่นดนตรี เพื่อที่จะ
ให้พ่อแม่ได้มส่ีวนร่วมในการศกึษาของลกู และยงัเป็นผูช่้วยบ่มเพาะ
การเรียนรู้ ผ่านการลงมือท�าด้วยความสนุกสนาน เหมือนอย่างที่
วีระกิจบอกว่า

“โจทย์ท่ีพ่ีคิดส�าหรบัการศึกษาของลูกก็คือท�าอย่างไรให้การ
เรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และท�าให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ พี่พา 
หมิงหมิงไปลองเรียนสิ่งที่เขาสนใจบ้าง เช่น เทควันโด้ และว่ายน�้า 
แต่ท�าได้ไม่ต่อเน่ืองครับ เปิดเทอมก็เรียนอย่างเดียวก็ว่าเยอะแล้ว 
เดี๋ยวไม่มีเวลาเล่น (หัวเราะ)”
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เพราะไม่อยากให้การเรยีนรู้จ�ากดัอยูแ่ค่โลกในห้องเรยีน พ่อ
โจ้ - จุมพฏ และแม่โอ๋ - วิธวดี ศรียะพันธ์ จึงเลือกจัด บ้านเรียน 
หรือ Home School ให้กับน้องเข้ม น้องคราม ลูกชายทั้งสองคน
ของครอบครัว พร้อมกับการตั้งค�าถามต่อการศึกษาของลูกๆ ว่า 
ท�าไมถึงต้องให้เข้าไปเรียนในโรงเรียน ในเมื่อโลกข้างนอกรั้วนี้คือ
พื้นที่ส�าหรับการเรียนรู้ขนาดใหญ่แล้ว 

บ้านเรียนของน้องเข้มน้องครามเริม่ต้นผ่านการศึกษาและพดู
คยุแลกเปล่ียนระหว่างเพือ่นพ่ีน้องในกลุม่ Home School Network 
ใน Facebook ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดทั้งเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มาเจอ และได้มาใช้ ‘เวลาว่าง’ ร่วม
กัน โดยเมื่อถามถึงกิจวัตรประจ�าวันของน้องเข้มน้องคราว พ่อโจ้
ตอบติดตลกว่า “ก็ไม่ท�าอะไร วิ่งเล่น ต้องท�าอะไรด้วยเหรอครับ?”

และจากความว่างนี้เอง ที่น�าพาน้องเข้มน้องครามไปสู่โลก
การเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกเทนนิส ที่ผสานหลักสูตรการ
กีฬาไว้กับการเล่นไท่เก็ก ซ่ึงช่วยให้น้องมีสมาธิและแก้เรื่องปัญหา
สายตา ไปเรียนว่ายน�า้ หรอืการเร่ิมต้น(อยาก)เรยีนไอคโิด น้องเข้ม
น้องครามจึงได้มีโอกาสเจอคุณครูฝึกสอนชาวญี่ปุ่น น�าไปสู่โอกาส
พฒันาทกัษะภาษาญีปุ่่น แม้กระท่ังการไปอยู่บ้านดนิของโจน จนัใด 
ทีอ่�าเภอแม่แตง เป็นเวลาหนึง่เดอืนโดยปราศจากการดแูลของพ่อแม่ 

“น้องเข้มอายุ 11 ขวบ เขาอยู่ว่างๆ แต่เขาจะเร่ิมแสดง
ศักยภาพออกมาว่าเขาอยากท�าอะไร เริ่มมาถามเราว่า ไอ้นี่เป็นยัง

เวลาว่างคือลาภอันประเสริฐ
บ้านเรียน

ไง ไอ้นั่นเป็นยังไง  นี่คือโอกาสดีที่เราจะค่อยๆ ให้เขาได้ เราไม่ได้
รู้ทุกอย่าง แต่พอมันมีประกายจุดขึ้น ถ้ามีหนังสือก็ใช้หนังสือสอน
ในเบื้องต้น ถ้ามีคนรู้จักที่พอจะสอนลูกเราได้ ก็จะพาไปหาคนรู้จัก 
แล้วถ้าความสนใจลกูเราไม่ได้หยุดแค่นัน้ เอาครเูลยลกู ไปหาครู จะ
ได้รู้จริง ก็ประมาณนี้ คือลูกผมบอกเองว่าเขาว่าง เขาก็เลยมีเวลา
ได้คิดเขาบอกว่าเพราะเข้มสมองว่าง เข้มก็เลยมีเวลาคิดได้เยอะ”

“ส่วนน้องครามนี่เขาเป็นเด็กที่รู้จิตใจตัวเองดีมาก เขาตาม
พี่ไปเรียนทุกอย่างนะ แต่กลับมาแล้วเขาจะบอกเลยว่า ชอบอะไร  
ไม่ชอบอะไร อยากท�าต่อไหม น้องเข้มจะกระโจนเข้าหาทุกอย่างที่
อยู่ตรงหน้า ครามก็กระโจนไปด้วย แต่บางครั้งอาจจะกลับมาบอก
ว่า อันนี้ไม่ใช่ของคราม ครามไม่เอา” 

พ่อโจ้ยอมรับว่า การจะท�าบ้านเรียนได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
การมีเงินเก็บอยู่จ�านวนหนึ่ง แต่หากช่วงไหนที่ ‘ไม่มีตังค์’ เขาก็
เลือกจะบอกลูกชายตามตรงว่าไม่มี และสนับสนุนให้เรยีนรูศ้าสตร์
อืน่ทีม่ค่ีาใช้จ่ายไม่สงูมากก่อน ส่วนเร่ืองการวดัผลประเมนิผลแม้จะ
มีตัวแทนจากส่วนราชการพยายามเข้ามาวัดผลน้องๆ อยู่บ้าง แต่
พ่อโจ้สัมทับว่า เราไม่สามารถวัดผลเด็กบ้านเรียนเป็นตัวเลขหรือ
ประเมินแบบเด็กโรงเรียนในระบบได้ ท่ีท�าได้คือ การต่อสู้ และ
ท�าให้เขาเห็นว่า การเรียนรู้ ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่หลักสูตรที่พวกเขา
สร้างขึ้นมา
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โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่ใช้ระบบ Hu-
manist คอืส�านกัการศึกษาท่ีให้ความส�าคญัไปทีส่รรีะร่างกาย ความ
พร้อมของเด็ก การพัฒนาทางด้านสมองและศักยภาพความเป็น
มนุษย์ ซึ่งอ้างอิงจากการวิจัยที่มีผลออกมาว่าช่วงเวลาในวัยอนุบาล
ไม่ควรให้เดก็เร่งเรยีน แต่เป็นช่วงทีร่่างกายก�าลงัพฒันา เดก็จงึควร
ได้มีโอกาสได้วิ่งเล่นสัมผัสธรรมชาติมากกว่าการท่องจ�าเหมือนวิธี
การสอนแบบดั้งเดิม 

หนึง่ในผูป้กครองท่ีเลอืกสรรค์โรงเรยีนทางเลอืกแห่งน้ีคอืนา
รษิา มรีาษ ีหรือ แม่บิบ๊ ผู้มีความต้ังใจอยากให้ลูกสาวตัวน้อยอย่าง
น้องอลินา ได้ใช้ชีวิตช่วงวัยอนุบาลอย่างมีความสุขและเป็นไปตาม
ธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเธอมีความเชื่อมั่นว่า เป็นหน้าที่ของพ่อ
แม่ทีจ่ะต้องคดัเลอืกส่ิงทีด่ใีห้กบัลูก โดยเฉพาะเรือ่งการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นสถานที่เรียน หรือการเรียนเสริมทักษะ เช่น ภาษาอังกฤษ
หรือบัลเล่ต์ โดยเห็นความสุข ความสนใจ ความสามารถของน้อง
อลินาเป็นส�าคัญ

“ตอนทีย่งัไม่มลีกู เราเคยอ่านหนงัสอื โต๊ะโตะจงั แล้วรู้สกึว่า
โรงเรยีนนีน่้ารกัจงัเลย จนได้อ่านสกูป๊จากหนงัสอืเล่มนงึเกีย่วกบัโรง
เรยีนอมาตยกุล ได้เหน็ว่าโรงเรียนร่มรืน่มาก มต้ีนไม้ใหญ่ หลกัสตูร

การตัดสินใจครั้งที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนหนึ่ง
โรงเรียนอมาตยกุล

การเรียนก็น่าสนุก เราจึงหมายมั่นปั้นมือเลยว่า ถ้ามีลูกจะให้เรียน
โรงเรียนนี้ พอน้องอลินาได้มาเรียนที่นี่จริงๆ ก็ยิ่งประทับใจวิธีการ
สอน คิดว่าเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้องมากที่ส่งให้น้องเรียนแนวนี้ 
ไม่ใช่แค่เราสัมผัสจากลูกของเรา แต่เราเห็นผ่านแววตาที่สะท้อน
ความสุขของเด็กๆ คนอื่นด้วย ที่ส�าคัญคือ เราสังเกตเห็นความดี
งามในตวัน้องลนิามากขึน้ มนัเป็นสิง่ทีท่�าให้คนเป็นแม่ภมูใิจมากกว่า
การท่ีลูกเรียนเก่งอีกนะ อย่างเช่น เราเห็นเขาเล่นกับเพื่อนแถว
บ้าน เม่ือโดนเพ่ือนผลักจนล้ม เขาจะไม่ไปผลักกลบั ไม่โต้ตอบแบบ
รุนแรง แต่จะใช้การพูดแทน เช่นถ้าเล่นแบบนี้ ลินาจะไม่เล่นด้วย
แล้วนะ เราฟังแล้วกร็ูส้กึดทีีเ่หน็เขาแก้ปัญหาได้โดยความอ่อนโยน”

มีหลายสิ่งที่นาริษาเป็นห่วงน้องอลินาท่ีก�าลังเติบโตเป็นเด็ก
ในยุค Gen Z อย่างเต็มตัว เธอบอกเราว่าการจะไปแก้ที่คนอื่นหรือ
สังคมก็คงไม่ใช่วิธีที่ถูก จึงเริ่มท�าสิ่งที่ดีในบ้านของเธอเอง โดยผ่าน
การปลูกฝังให้น้องรู้ว่า จะต้องออกไปเจออะไรบ้างในโลกภายนอก 
เพ่ือเป็นเกราะป้องกนัให้น้องต่อไป รวมไปถงึโรงเรยีนทีเ่ธอได้เลอืก
ให้น้องอลนิา กม็หีลักสตูรทีป่ลกูฝังบ่มเพาะให้น้องได้เรยีนรูโ้ลกและ
ธรรมชาติที่มากกว่าแค่การท่องจ�าต�าราเรียน ซึ่งมันน่าจะส่งผลให้
น้องเข้าใจโลกได้ดีเมื่อเติบโตในอนาคตอันใกล้นี้ 
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‘ธรรมะกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน’ คือประโยคเริ่มการ
สนทนาของ ครูตุ้ย – ภัทรพร นิยมไทย คุณครูผู้ดูแลงานฝ่าย
วชิาการแห่งอนุบาลบ้านพลอยภมิู โรงเรยีนทางเลอืกแนวหลกัสตูร
ที่ยึดเรื่องธรรมะกับธรรมชาติ โดยมีปรัชญาคือฝึกฝนพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา พร้อมไปกับการเน้นท่ีฝึกทักษะชีวิต ให้ความ
ดีมาก่อนความเก่ง และใช้โรงเรียนเพื่อท�าหน้าที่ในการปลูกฝังให้
เด็กคิดถูก คิดดี คิดเป็น รักในตนเอง รักในธรรมชาติ และรักใน
การดูแลผู้อื่น

“งานวิจัยแสดงว่าเด็กที่เรียนโรงเรียนทางเลือกและแบบ
ปกติคือเร่งเรียน สุดท้ายก็จะพัฒนาไปทันกัน แต่สิ่งที่เด็กที่มาจาก
โรงเรยีนทางเลอืกจะมมีากกว่าคอื การปรบัตวัและมคีวามเพียรเพ่ือ
ไปถึงความส�าเรจ็ของงานมากกว่า ท้ังนีเ้พราะการท่ีเขาเกดิความสขุ
ในการเรียนรู้ในการรักตัวเอง รักธรรมชาติ รักคนอื่นเป็น และมา
ตั้งแต่วัยอนุบาล” ครูตุ้ยบอกกับเราพร้อมรอยยิ้มเย็นใจ

การสอนแบบภาษาธรรมชาตขิองโรงเรยีนอนบุาลบ้านพลอย
ภมูกิคื็อ การไม่จบัเด็กนัง่เรยีนเขยีนอ่านและท่องจ�าแต่จะค่อยๆ ฝึก
ทักษะชีวิตจากตอนที่เป็นเด็กเล็ก เพราะเมื่อเด็กดูแลตัวเองได้ ใน
ใจก็จะมั่นคงพอที่จะสามารถรับสารที่ครูต้องการสื่อถึงได้ ส่งผลให้
เด็กก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ป้อนตัวอักษรให้เด็กท่องจ�า 

โรงเรียนที่สอนด้วยภาษาธรรมชาติ
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

แต่สมองของเด็กจะเรียนรู้และจดจ�าเป็นรูปภาพตามกระบวนการ
ในการพัฒนาสมอง นอกจากนี้บ้านพลอยภูมิยังเน้นไปที่ครอบครัว
ของเด็ก ให้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดแนวทางเดียวกันในการเล้ียงดูเดก็ไม่ว่าจะเป็นทีบ้่านหรอื
ที่โรงเรียน  

“ช่วงก่อนทีจ่ะเข้าเรยีน พ่อแม่แต่ละครอบครวัจะเข้ามาคยุถึง
แนวทางหลักสตูรของโรงเรยีน จากน้ันผูป้กครองก็จะมาปฐมนเิทศ 
เพราะผู้ปกครองก็คือนักเรียนคนหนึ่ง เพื่อให้พ่อแม่รู้ว่าลูกน้อยจะ
ได้เรียนอะไรในเทอมน้ัน หรือเม่ือโรงเรียนจัดตลาดใส่ใจเพื่อเป็น
โปรเจ็คงานบุญ เงินท่ีได้จากการขายของก็จะน�าไปท�าบุญร่วมกัน 
แม้กระทั่งการไปเที่ยวธรรมชาติ เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมพลอยภูมิ
สมัพนัธ์ Family Trip เหล่านีท้�าให้พ่อแม่เหน็กระบวนการเรยีนรูข้อง
เดก็ เพือ่ทีก่ลับไปบ้าน พ่อแม่จะได้ปฏบิตัต่ิอเดก็ในทศิทางเดียวกัน
กับท่ีโรงเรียนน�าเสนอ” ครูตุย้ปิดท้ายการสนทนาว่า ทุกกิจกรรมทัง้
ธรรมะและธรรมชาต ิไม่ได้พฒันาแค่เพยีงต่อเดก็เท่านัน้ คณุครเูอง
กม็จีติใจทีพ่ฒันาตามไปด้วย และความดีงามในจติใจนีก้จ็ะถูกส่งต่อ
ไปยังเด็กนักเรียนนั่นเอง
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“เดก็ยุคนีไ้ม่เหมอืนเดก็ยุคก่อน” เราได้ยนิค�าพดูท�านองนีม้า
นับพันครั้งตั้งแต่จ�าความได้ ในใจก็อยากรู้เหลือเกินว่ามันจริงหรือ 
เราจึงตามหาคุณครูผู้เห็นเด็กมายาวนานหลายเจนเนอเรชั่นจนได้
พบกับคุณครูปวีณา พลวิทย์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 
ซึ่งประกอบธุรกิจการศึกษาแนวทางเลือกมายาวนานกว่า 30 ปี

“การเป็นครูอนุบาลมา 30 ปี มันเห็นชัดเจนเลยว่าเด็กใน
ยุคนี้ส่วนมากจะสมาธิสั้น รอคอยไม่เป็น ใจร้อน และเคลื่อนไหว
ตวัตลอดเวลา อาจจะเพราะเติบโตมาในครอบครัวสมัยใหม่ทีพ่่อแม่
ท�างานทั้งคู่ ไม่มีเวลาให้เด็กมากนัก อีกปัญหาที่พบคือ เด็กในยุคนี้
จะมภีาษาทีไ่ม่แขง็แรง ซึง่ถ้าเมือ่ก่อนเดก็ 3 ขวบโดยปกตจิะพูดชดั
และสื่อสารกับคุณครูเข้าใจแล้ว แต่ปัจจุบันบางคนเข้าอนุบาล 1 มา
อาย ุ3 ขวบ สือ่สารไม่ได้ รูศั้พท์น้อยมาก เมือ่เราส�ารวจกพ็บว่าเดก็
กลุม่นีถ้กูเล้ียงโดยพีเ่ลีย้งชาวต่างชาต ิทีพ่ดูภาษาไทยได้ไม่คล่องนกั 
อีกอย่างที่สะท้อนถึงความอดทนที่มีน้อยของเด็กในยุคนี้คือ การรอ
คอยไม่เป็น เมื่ออยากได้ของอะไรสักชิ้น เขาจะแสดงออกผ่านการ
ยื้อแย่ง ดึง กรีดร้อง ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องปลูกฝังสิ่งใหม่
ให้กับเด็ก หรือคิดกิจกรรมเพื่อปรับนิสัยของเด็ก”

คุณครูตอบค�าถามต่อไปว่า ท�าไมโรงเรียนทางเลือกถึงต้อง

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลากหลายทางเลือกการศึกษาแก่บุตรหลาน และเราหาได้ปฏิเสธหลักสูตรของระบบการศึกษา 

เพราะไม่ว่าผ้าขาวเหล่านั้นจะถูกแต่งแต้มด้วยสีใด สีทั้งหลายก็ยังคงสะท้อนความงดงามตามแบบฉบับของตน 

คุยกับครูผู้อยู่กับเด็กมากว่า 30 ปี 
โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์

มีค่าเทอมที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป นั่นเพราะโรงเรียนทางเลือกไม่
สามารถบรรจเุดก็เข้าสูช่ัน้เรยีนได้มากนัก เพ่ือการดแูลทีท่ัว่ถึง รวม
ถึงอุปกรณ์การสอนซึ่งในโรงเรียนลักษณะปกติอาจจะมีแค่ชอล์ก 
กระดาน สมุด ดินสอ เพื่อจดและท่องจ�า แต่โรงเรียนทางเลือกจะ
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มากกว่านั้น และเด็กเอง
กม็ธีรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนั โรงเรียนจงึจะใส่ใจลงไปในตวัเด็กแต่ละ
รายเพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมา อย่างที่อนุบาลสร้างสรรค์ ใน
ห้องหน่ึงจะมีเด็ก 15 คน เด็กแต่ละคนอาจมีความสามารถเด่น
ด้อยต่างกันไปทั้งหมด โรงเรียนก็ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตรงนี้ก็ท�าให้
ต้นทุนในการดูแลมากยิ่งขึ้น 

“การเริ่มต้นเรียนแนวทางเลือกเป็นทางที่ถูกที่สุดและครูก็
เชื่อว่าเจ้าของโรงเรียนผู้ท�าธุรกิจการศึกษาในแนวนี้เกือบทั้งหมด
ไม่ได้คาดหวังในเรื่องรายได้ที่จะได้รับอย่างมากมาย แต่ต่างสร้าง
โรงเรยีนขึน้มาด้วยความรกัเดก็และอยากถ่ายทอดความรูใ้ห้เดก็ทัง้
นัน้ อาจจะแค่แตกต่างแนวทางกนัไป” คณุครปูวณีากล่าวปิดท้ายบท
สนทนาด้วยเสยีงหนักแน่นอีกครัง้ จนท�าให้เราเริม่หนักแน่นในการ
ศึกษาแนวทางเลือกไปด้วยอีกคน 

33



เด็ก Gen Z ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอวัยวะที่ 33 ที่เรียกว่า ‘สมาร์ทโฟน’ และเติบโตขึ้นมา
โดยมี “เทคโนโลยี” เป็นตัวช่วยในทุกมิติของชีวิต 

แต่จนถึงตอนนี้คนทั่วโลกก็ยังคงเถียงกันไม่จบว่าแนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้มาถูกทางแล้วจริง
หรือ? แน่นอนว่าคนที่เห็นด้วยมีอยู่มากมาย คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีอยู่ไม่น้อย แต่ที่มากที่สุดก็คือคนที่
อยู่ตรงกลาง คนที่คิดว่าเรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องอื่นๆ ที่มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวมันเอง เช่นเดียวกับคุณ
ที่กำาลังอ่านอยู่ก็คงอยู่ในกลุ่มน้ีเช่นกัน แต่คุณเองเคยสงสัยไหมว่าคนทั้งสองฝั่งเขาเชื่อกันอย่างไร          
เอาอะไรมาอ้าง เอาอะไรมาหักล้างอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าอยากรู้ เราลองไปดูเหตุผลของพวกเขากัน

text
กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
ปาริฉัตร แทนบุญ
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เทคโนโลยทีีเ่ดก็สมยันีรู้จ้กักนัมากทีส่ดุกคื็อ ‘คอมพิวเตอร์’ 
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนมาก่อนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
โดยปกติการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียนมักจะ
ถูกมองว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี แต่ผลการศึกษาเด็ก 122 คน               
ที่เข้าร่วมโครงการ Head Start ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 15-20 นาท ีต่อวนัโดยให้ใช้โปรแกรมด้านการ
ศกึษาและน�าไปเทยีบกบัเดก็ท่ีเตรียมความพร้อมด้วยวธีิปกต ิพบว่า 
ผลการทดสอบของเดก็ทีใ่ช้คอมพวิเตอร์หลงัจากผ่านหลกัสตูรไป 6 
เดือนมีความพร้อมส�าหรับการเข้าเรียนมากกว่าและมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญามากกว่า และที่ส�าคัญยังพบว่าเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์
ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีพัฒนาการดีกว่าเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่
ที่โรงเรียนอีกด้วย

ส่วนพ่อแม่ที่ให้ลูกใช้ ‘โทรศัพท์มือถือ’ บอกว่า พวกเขา
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูก ดังนั้น หากลูกมีโทรศัพท์มือ
ถอืแล้วกต้็องการให้สามารถโทรศพัท์ฉกุเฉนิไปหาผูป้กครองได้เมือ่
มีปัญหา ส่วนพ่อแม่เองก็สามารถตรวจสอบพิกัดของลูกผ่านระบบ
โลเคชั่นได้ด้วย เหตุผลต่อมาก็คือด้านความสะดวกสบาย เช่นถ้า
ลูกเกิดเลิกเรียนเร็วกว่าปกติก็สามารถโทรให้คุณแม่มารับได้ทันที 
ขณะเดียวกันเมื่อลูกมีโทรศัพท์มือถือก็จะช่วยฝึกความรับผิดชอบ
ได้อกีทางหนึง่ อย่างไรกต็ามรุ่นของโทรศัพท์ทีใ่ห้ลกูใช้กไ็ม่ควรแพง
นัก และควรใช้แบบเติมเงินมากกว่ารายเดือนเพื่อป้องกันลูกเผลอ
ใช้เงินจนเกินขอบเขต

โทรศัพท์มือถือสมัยนี้ไม่ได้มีไว้แค่โทรเข้า-ออกอย่างเดียว
เท่านั้น สิ่งที่ท�าให้สมาร์ทโฟนแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือในอดีต
ก็คือ ‘แอพพลิเคชั่น’ ซึ่งปัจจุบันมีให้ดาวน์โหลดนับล้านแอพ  
ดังนั้น หากผู้ปกครองสามารถเลือกแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เด็กมี
พฒันาการทีเ่หมาะสม และมีเวลามากพอทีจ่ะอยูด่แูลลูกเวลาใช้งาน
สมาร์ทโฟนแล้ว สมาร์ทโฟนก็จะมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างแน่นอน 
แถมเด็กยังเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานผ่านระบบการมีปฏิสัมพันธ์          
(Interaction) อีกด้วย

นอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความ
คล้ายคลึงกนัและได้รบัความนยิมไม่แพ้กนักค็อื ‘แทบ็เลต็’ ซ่ึงหาก
เดก็ใช้อย่างถกูวธีิแล้วกจ็ะเป็นประโยชน์ได้เช่นกนั เหมอืนการศกึษา
ของกระทรวงศกึษาสหรฐัฯ ทีพ่บว่าแอพพลิเคชัน่ด้านการศึกษาท่ีชือ่
ว่า ‘Martha Speaks’ ช่วยให้เด็กวัย 3-7 ปีเรียนรู้ค�าศัพท์ได้ดีขึ้นถึง 
31% ภายในเวลา 2 สัปดาห์ ซ่ึงคล้ายกบัท่ีศาสตราจารย์โรส ลคัก้ิน 
จากมหาวทิยาลยัลอนดอนท่ีพบว่าเด็กวยั 5-6 ขวบทีบ่นัทึกกจิกรรม
ทีท่�าในโรงเรียนทางแทบ็เลต็แล้วกลบัมาเปิดให้พ่อแม่ดมูแีนวโน้มท่ี
จะเรียนรู้ดีกว่าและยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองมากขึ้นด้วย

‘วีดโีอเกม’ กเ็ป็นหนึง่ในเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีแ่ม้ผูป้กครอง

จะเห็นว่ามีผลดีน้อยที่สุด แต่การศึกษา มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
ท�าการศึกษาการเล่นวีดีโอเกมหลากหลายชนิด อาทิ คอมพิวเตอร์ 
วี (Wii) และเพลย์สเตชั่น (PlayStations) ของเด็กอังกฤษอายุ
ระหว่าง 10-15 ปี วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง จ�านวน 5 พันคน เปรียบ
เทียบกับเด็กที่ไม่เล่นเลย กลับพบว่า เด็กที่เล่นเกมสามารถปรับตัว
ได้ดี มีทักษะทางสังคม มีความสุขในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่เล่นเลย 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางอารมณ์ และอาการของโรคสมาธิสั้นน้อย
กว่าอีกด้วย โดยสาเหตุที่การเล่นเกมอย่างเหมาะสมส่งผลดีต่อเด็ก 
การศึกษาชิ้นนี้ระบุว่า เกมเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา 
พัฒนานิสัยชอบส�ารวจสิ่งแปลกใหม่ ผ่อนคลายเพราะได้เล่นกับ
เพื่อน ซึ่งต่างจากโทรทัศน์ที่เด็กได้แต่นั่งอยู่นิ่งๆ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใด
ใดอย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ขณะที่เด็กที่เล่นระหว่าง 1-3 ชั่วโมงจะ
ไม่ได้ทั้งประโยชน์หรือโทษเลย

 ผลดีของการเล่นวีดีโอเกมยังได้รับการตอกย�้าอีกครั้งจาก
การศึกษาของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีของประเทศอิสราเอล ที่
ศึกษาเด็กอายุตั้งแต่ 6-18 ปี จ�านวน 1 พันคน และพบว่า วีดีโอเกม
ทกุประเภทแม้กระทัง่เกมทีม่คีวามรุนแรง ส่งผลดกีบัเดก็มากกว่าท่ี
คนทั่วไปคิด เนื่องจากพบพัฒนาการของสติปัญญา ระบบการเรียน
รู้ และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อาวี วาร์ชาฟสกี ผู้ศึกษา
มองว่า เกมช่วยสอนให้เดก็รูจ้กัค�าว่าแพ้เพราะเมือ่ไหร่ทีเ่ด็กเล่นเกม 
เด็กสามารถแพ้ได้ ซึ่งสิ่งนี้ต่างจากที่คุณครูสอนท่ีโรงเรียน ครูมัก
จะบอกให้เด็กแข่งขันกันเอาชนะ เอาให้ได้เกรดดีๆ และไม่มีโอกาส
แก้ตัว

 แต่สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดที่จะท�าให้เด็ก GenZ สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประโยชน์ก็คือ การที่ผู้ปกครองจะต้องพูดคุย
ในเรื่องเทคโนโลยีกับเด็กอย่างสม�่าเสมอ เหมือนกับการศึกษาของ
ศูนย์ศึกษา Young and Well และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์
ในออสเตรเลียท่ีให้เด็กท่ีเข้าร่วมทดลองได้ออกแบบและฝึกการใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยให้กับพ่อแม่ของตัวเอง และพบว่า เด็กที่
คุน้เคยกับเทคโนโลยโีดยเฉพาะอนิเทอร์เนต็มคีวามรู้เรือ่งความเส่ียง
ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดี เช่นเดียวกัน
กับผู้ปกครองที่มีทัศนคติต่อการเรียนรู้ดีขึ้นเมื่อสามารถศึกษาการ
ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับเด็ก และยิ่งไปกว่า
น้ัน หากเด็กและผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ท�าแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้น
ด้วย แต่อุปสรรคส�าคัญก็คือความรู้สึกของพ่อแม่เองที่รู้สึกว่าลูกรู้
ดีกว่า ดังนั้น ผู้ปกครองทุกคนจึงควรเปิดใจ และให้เด็กๆ ได้สอน
ให้พ่อแม่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งหากใช้เป็นแล้ว พ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกเวลา
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากขึ้น และคราวนี้ พ่อแม่ก็จะมี
ทัศนคตต่ิอเทคโนโลยใีนแง่ด ีและไม่ห้ามลูกๆ จนเกินพอดีอกีต่อไป
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ตามพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนั้น วัยท่ีจะมีการเรียน
รู้ได้ไวและเริ่มเลียนแบบคือช่วงอายุ 7-14 ปี ซึ่งอาจจะเข้ากับ
ปัจจุบันที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะส่งเสริมและเลี้ยงลูกโดยมีเรื่อง
ของเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องในชีวิตมากมายทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้
ตัว ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเริ่มใช้เครื่อง
มืออำานวยความสะดวกสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เป็นผลให้เด็ก
เกิดการซึมซับว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ 

มีดีแล้วก็ย่อมมีเสียเป็นของคู่กันและแน่นอนว่าข้อดีของ
เทคโนโลยีน้ันย่อมมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่องควบคู่ไป
ด้วย ซึง่สามารถแบ่งเป็นเรือ่งของผลกระทบทีม่ต่ีอเดก็ในด้านต่างๆ
ได้หลายประเด็นด้วยกัน เช่น ผลกระทบต่อเด็กด้านพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
พัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม หรือแม้กระทั่งด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมท่ีเป็นเรือ่งของความรูส้กึนึกคิดภายในตวัของเดก็
ที่ไม่สามารถวัดเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในทันทีเช่นด้านอื่น

ผลกระทบต่อพฒันาการด้านร่างกายและสตปัิญญาการเรยีน
รู ้เป็นสิง่แรกทีน่่าเป็นห่วงมากส�าหรบัเดก็ในยคุนี ้เพราะเทคโนโลยี
ท�าให้ทุกอย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถได้รับการ
ตอบสนองต่อส่ิงทีต้่องการอยากรู ้อยากเหน็ อยากได้ หรอือยากลอง
ได้ทนัท ีหากสิง่นัน้เป็นความรูก้จ็ะเป็นความรูท้ีฉ่าบฉวยไม่สามารถ
ตกผลึกเป็นความรู้ที่มีประโยชน์และบูรณาการได้ 

อีกปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือผลกกระทบจาก
ความรวดเร็วง่ายดายของการได้มาซ่ึงข้อมูลน้ันท�าให้เด็กยุคใหม่
ขาดจติส�านึกในหน้าทีข่องตวัเองและเหน็ความส�าคัญของส่ิงทีไ่ด้มา
โดยง่ายน้ันน้อยลง หากเทยีบกับการเข้าถงึข้อมลูหรอืการสือ่สารใน
อดีตท่ีมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นตัวแปรส�าคัญท�าให้
คุณค่าของสิ่งที่ได้มานั้นมีค่ามากกว่ายุคนี้   
 

นอกจากปัญหาด้านพัฒนาการทีม่ผีลกระทบโดยตรงแล้วนัน้ 
ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงส�าหรับเด็กที่ก�าลัง
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะการเล่นเกม อัพเดทข้อมูลบน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ หากอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม
เป็นเวลานานอาจท�าให้ปวดคอ ปวดหลังได้และส่งผลไปถึงการป่วย
ทางด้านกล้ามเน้ือและกระดูกในวัยท่ีไม่เหมาะสมได้ พญ.ดารณี   
สวุพันธ์ ผอ.ศูนย์สรินิธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ง
ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรคทางกล้าม
เนื้อกระดูกว่า การนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ หากนั่งในท่า
ไม่เหมาะสม หน้าจออยู่ต�่ากว่าระดับสายตา ต้องก้มๆ เงยๆ อาจ
ท�าให้กระดูกคอเสื่อม กล้ามเน้ือท�างานผิดปกติ ปวดคอ ปวดบ่า 
ปวดข้อมอื ปวดนิว้มอืและปวดหลงัได้ ทีพ่บบ่อย คอื อาการปวดคอ 
มีอาการตึงเมื่อย เพราะอยู่ในท่าเดียวนานๆ พบมากในคนที่ท�างาน
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ออฟฟิศต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ดังนั้นท่านั่งจึงมี
ความส�าคัญ เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องไม่ก้มหน้ามาก หน้า
จอควรอยูใ่นระดบัสายตา ไม่อยู่ไกลสายตาจนเกนิไป คย์ีบอร์ดต้อง
อยู่ในระดับพอดี สูงกว่าเข่านิดหน่อย เพราะถ้าคีย์บอร์ดอยู่สูงเกิน
ไป ต้องยกไหล่ขึ้น อาจท�าให้ปวดเมื่อยได้ “คนอายุน้อยๆ ที่มาพบ
แพทย์ 20-30% มักมีปัญหาจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ 
ส่วนใหญ่ถ้ามาพบแพทย์เร็วก็จะแนะน�าให้ปรับเปลี่ยนท่าทาง 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 เด็กจะใช้ส่ิงเหล่าน้ีใน
การเล่นเกม ค้นหาอะไรท่ีไม่เหมาะสมกับวัย เช่น เรื่องเซ็กซ์ ท่ี
สามารถรับรู้หรือเห็นข้อมูลได้ทันที หรือแสดงออกได้เต็มท่ี แบบ
ไร้ขอบเขต ผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ สไกป์ ฯลฯ น�าไปสู่ปัญหา
การมีเซก็ซ์ก่อนวัยอนัควร และอาจมเีรือ่งยาเสพตดิเข้ามาเก่ียวข้อง 
เด็กที่ใช้บ่อยอาจจะเก่งคอมพิวเตอร์ เก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่อาจจะ
มปัีญหาเร่ืองอารมณ์ ความก้าวร้าว หนุหนัพลนัแล่น ขาดการยบัยัง้
ชั่งใจ เพราะไม่เคยถูกฝึก มีปัญหาติดเกม การเรียนตกต�่า เล่นเกม
มากก็มีอารมณ์ เล่นแพ้ก็หงุดหงิด ยิ่งในปัจจุบันเกมมีมากขึ้น รูป
แบบค่อนข้างเหมือนจริง แม้จะมีการควบคุมแต่ระบบการควบคุม
ยังไม่ชัดเจน บางเวลาที่เด็กเล่นเกม แต่พ่อแม่รู้ไม่เท่าทันจึงปล่อย
ลูก ซึ่งความจริงการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมจะท�าให้เด็กเป็นคนที่
ไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นผลกระทบต่อด้าน
จิตใจความคิดของเด็กในยุคนี้สามารถเกิดขึ้นและพัฒนาให้เป็นไป
ในทางที่ดีหรือแย่ได้โดยท่ีขึ้นกับผู้ใหญ่ว่าจะสามารถชักจูงและดูแล
เอาใจใส่เด็กได้แค่ไหน

ส่วนด้านการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เป็นอีกปัญหา
หนึ่งที่เป็นท่ีรับทราบกันอยู่แล้ว เพราะการติดต่อในระบบไร้สาย
หรืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายเพียงแค่
โหลดแอพพลิเคชั่นแตะปลายนิ้วที่หน้าจอเท่านั้น การสื่อสารเช่น
นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในด้านของผลกระทบต่อเด็กทางลบคือการ
พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักผ่านการพิมพ์ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์ 
(แชท) นั้น ท�าให้เกิดการใช้ภาษาที่ผิดกาลเทศะ เช่น เด็กยุคใหม่
อาจจะไม่เข้าใจว่าการใช้ภาษาต้องมรีะดบัความสมัพนัธ์ระหว่างคนที่
เราก�าลังสนทนาอยู่ด้วย แต่การคุยผ่านแอพลิเคชั่นของเด็กในยุคนี้
ซึง่อาศยัความรวดเรว็จงึมกีารพมิพ์และสะกดค�าโดยทีไ่ม่สามารถสือ่
ระดบัอารมณ์หรอืความรูสึ้กไปถงึผูรั้บสารได้ชดัเจนเท่ากบัการคุยห
รอืการเจอหน้ากันและบางครัง้อาจจะเลยเถดิไปถงึขัน้เมือ่อยูด้่วยกนั

กลับกลายเป็นปฏบิตัติวัไม่ถูก เพราะไม่สามารถปรบัสภาพให้ชนิกบั
การคุยสนทนาแบบซึ่งหน้า และที่แย่ไปกว่านี้คือ การที่อยู่ในสังคม
กลุม่ทีก่�าลงัท�ากจิกรรมร่วมกนัอยูแ่ต่กลบัไปให้ความสนใจกบัสิง่ทีอ่ยู่
ในอุปกรณ์สือ่สารไร้สายเหล่านัน้มากกว่า เป็นผลให้การปฏสิมัพนัธ์
กับคนรอบข้างในขณะที่อยู่ด้วยกัน เห็นหน้ากันของเด็กยุคนี้ลดลง

ภาพชินตาของคนส่วนใหญ่ในยุคน้ีที่มีลูกหลานเป็นเด็ก
ประถมหรอืมธัยมในตอนนีน่้าจะเป็นภาพของเดก็กับการใช้อปุกรณ์
จ�าพวกมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพดหรือแม้กระทั่งการใช้
อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกท่ีเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่มากมายเกือบ
จะทั้งวัน เด็กสมัยน้ีสามารถใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีได้อย่างคล่องแคล่ว
และแพร่หลายมากจนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว 

คดิว่าทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ไม่ได้ถอืว่าเป็นการต่อต้านการเล่น
เกมหรอืการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่แต่อย่างใด แต่การเล่นหรอืใช้ส่ิง
เหล่านีส้�าหรบัเดก็ยคุนีแ้ล้วจ�าเป็นต้องมกีฎกติกา ก่อนทีพ่่อแม่จะให้
อะไรกับลูก ต้องรู้ว่าลูกรู้จักใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
มิฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลับมาท�าร้ายตัวเด็กและครอบครัว

ดังนั้น ก่อนซื้ออะไรให้ลูก ควรพูดคุยและท�าข้อตกลงให้
ชัดเจน เมื่อลูกท�าผิดกฎกติกาที่คุยกันไว้ พ่อแม่จะต้องจริงจังกับ
กฎกติกาที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็ควรเป็นแบบอย่างสร้างวินัยในการ
เล่นเกมให้กับลูก

สุดท้ายแล้ว เทคโนโลยีจะ ‘ดี’ หรือจะ ’ร้าย’ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ 
ไม่ใช่อุปกรณ์ ดังนั้น หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีก�าลังส่งผลเสียกับ
คุณ ลองใช้ให้น้อยลง ออกไปส�ารวจโลกแห่งความเป็นจริงให้มาก
ขึ้นดู อาการของคุณก็อาจจะดีขึ้น หรือถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์
แบบสดุๆ อยากลองให้คุณไปส�ารวจด้านมดืของเทคโนโลยดี ูไม่ต้อง
ไปที่ไหนไกล ลองเข้าเว็บไซต์กูเกิ้ลแล้วค้นหาเรื่องที่ไม่ดี เพียงเท่านี้ 
คุณก็จะพบกับหนทางสู่ความร้ายกาจแบบไม่มีที่สิ้นสุด 

แต่ส�าหรับเด็กแล้ว เด็กไม่สามารถเลือกเองได้ทั้งหมด ดัง
นั้น ผู้ปกครองจึงควรวางรากฐานพัฒนาการให้เด็กได้พัฒนาอย่าง
เต็มที่ก่อน แน่นอนว่ามีหลายเรื่องให้ได้เรียนรู้ โดยไม่จ�าเป็นต้อง

พึ่งพาเทคโนโลยีเสมอไป 
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ในปัจจุบันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีได้
กลายเป็นส่วนสำาคัญในการใช้ชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องใหญ่อย่างการเดินทางจวบจนถึงเร่ืองใกล้ตัวเราอย่าง
โทรศพัท์มอืถอืซึง่มฟัีงก์ชัน่ต่างๆ มากมายให้เราได้เลอืกใช้ 
เช่น ดภูาพยนตร์ ฟังเพลง หรอืใช้ทำางานเอกสาร โดยทีเ่รา
ไม่ต้องขยับตัวเลยแม้แต่น้อย แต่กระนั้นเทคโนโลยีก็มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย หากเราใช้งานในทางท่ีไม่เหมาะสมย่อม
ส่งผลร้าย และในท้ายที่สุดเทคโนโลยีจะตบเท้าก้าวเข้ามา
เป็นผู้ใช้ตัวเราเอง

แต่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะรับบทเป็นผู้ร้ายเสมอไป ถ้า
เราเรยีนรูท้ีจ่ะอยูอ่ย่างพอดไีด้กบัสิง่รอบตวั กระทัง่กับสิง่ที่
หมนุไปตลอดเวลาอย่างเทคโนโลยกีต็าม Read Me ฉบบันี้ 
จึงมีเคล็ดลับดีๆ ที่ทั้ง ‘พอ’ และ ‘สุข’ มาฝากท่านผู้อ่าน 
ซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆ ทำาตามได้ไม่ยากเลย

text
รุจรวี นาเอก

ในทุกๆ วัน มีข่าวการเปิดตัว
เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับฟังก์ชั่นที่
น่าสนใจมากมาย อีกทั้งการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม กระตุ ้นต่อม
ความอยากจับจองเป็นเจ ้าของอยู ่
ตลอดเวลา ซึ่งมันมักจะมาพร้อมกับ
ราคาแสนแพง แต่ก่อนที่จะก�าเงินไป
ซื้อ ลองหยุดคิดดูก่อนสักนิดว่ามันจ�า
เป็นจริงๆ หรือไม่ เพราะอุปกรณ์เดิม
ที่เรามีอยู่อาจจะยังใช้งานได้ และมัน
อาจใช้งานแทนกันได้ อย่างเช่น คุณ
ใช้โทรศพัท์จดบนัทกึข้อความได้โดยที่
ไม่จ�าเป็นต้องใช้แท็บเล็ต ถึงจะไม่ทัน
สมัยเหมือนกับใครก็ตาม แต่ก็ช่วยให้
กระเป๋าสตางค์คุณต้องรับภาระหนัก
จนเกินตัว ไม่อย่างนั้นคุณอาจพบว่า
คุณอาจก�าใบแจ้งหนี้ติดกลับมาจาก
ร้านจ�านวนเท่ากองภูเขาก็เป็นได้

‘ปริมาณ’ พอดี
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คุณเคยค�านวณไหมว่าเราใช้
เวลากบัโทรศพัท์มอืถอืเป็นเวลาเท่าไร
ในแต่ละวนั บางคนอาจจะเริม่ใช้ตัง้แต่
เช้าตรู่ เมื่อตื่นนอนมือก็คว้าโทรศัพท์
มือถอืมาเปิดเชค็ข่าวสารต่างๆหรอืคยุ
กับเพื่อนๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
รบัประทานอาหาร เดนิทาง จนกระท่ัง
เข้านอน นั่นก็แทบเป็นเวลาเกือบ 12 
ชั่วโมงต่อวันแล้ว การใช้โทรศัพท์มือ
ถือเป็นเวลานานมากจนเกินไปนั้น
นอกจากส่งผลต่อสายตาและระบบ
ประสาทแล้ว คุณอาจจะเสียช่วงเวลา
ดีๆ ในแต่ละวันโดยไม่ทันรู้ตัว ยังมี
กิจกรรมดีๆ อีกมากมายให้คุณได้ท�า
มากกว่าการนัง่กดโทรศพัท์มอืถือหรอื
แท็บเล็ต เช่น การออกก�าลังกาย การ
วาดภาพ หรอืไปสงัสรรค์กบัเพือ่นหรอื
ครอบครวั ซึง่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพท้ัง
กายและใจ อีกท้ังยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดให้สนิท
แนบแน่นขึ้น

  ลองวางโทรศัพท์มือถือของ
คุณไว้บนโต๊ะ และใช้เวลากับโลก
ภายนอกคณุอาจพบกบัสิง่ดีๆ  มากมาย 
ทั้งรอยยิ้มของคนในครอบครัวที่รับ
ประทานอาหารอยู่ตรงข้ามคุณ หรือ
ท้องฟ้ายามเย็นสวยๆ คลอไปด้วย
เสียงนกก�าลังบินกลับรัง แล้วคุณจะ
รักช่วงเวลาเหล่านี้มากกว่าเวลาที่นิ้ว
สัมผัสหน้าจอพลาสติกเสียอีก

เทคโนโลยีต่างๆ ล้วนถูกพัฒนา
มาเพือ่การใช้งานและความบนัเทงิ แต่
คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่ใช้เทคโนโลยี
เพื่อความบันเทิงเสียส่วนใหญ่ คง
ไม่มีใครปฏิเสธว่าส่วนใหญ่สิ่งแรกที่
เราพิจารณาในการเลือกโทรศัพท์มือ
ถือหรือแท็บเล็ตล้วนมากจากปัจจัย
ทางด้านความบันเทิงเสียมากกว่า ทั้ง    
แอพลิเคชั่นดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายรูป 
ล้วนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่
หากลองพิจารณาดูดีๆ แล้ว คุณจะ
พบว่าเจ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้
งานได้มากกว่าการดูหนังฟังเพลงเสีย
อกี ทัง้ช่วยเหลอืในการท�างานพืน้ฐาน
ต่างๆ เช่น การจดโน้ต การท�างาน
เอกสาร หรอืเป็นทีเ่กบ็ E-book เอาไว้ 
ทัง้สะดวกและพกพาไปอ่านได้ง่ายกว่า
หนังสือ นอกจากนี้ยังมีแอพลิเคชั่น
เพื่อการศึกษาต่างๆให้เราเลือกใช้ทั้ง
แบบฟรีและเสียเงิน หากคิดออกว่า
จะโหลดแอพลิเคชั่นไหนมาใช้ก่อนดี 
ลองโหลดแอพลิเคชั่น TK Park มาใช้ 
นอกจากจะมีนิตยสาร Read Me ให้
คณุอ่านแล้ว ยังมสีาระความรูอ้ืน่ๆ อีก
มากมายให้เข้าไปอ่านอีกด้วย

ปัจจุบันนี้เราแทบไม่ต้องเดินไป
ตลาดตอนเช้าๆเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์
จากมาอ่านอีกต่อไป ในเมื่อเพียงนิ้ว
เดียวเดียวเราก็สามารถรับรู้ข่าวสาร
จากทุกมมุโลกในเวลาไม่ถงึเสีย้ววนิาที 
แต่กระนั้นก็แลกมากับจ�านวนข่าวใน
ปริมาณมหาศาล ทั้งข่าวจริงและลวง
จนเราแยกแยะไม่ออก หากเผลอ
ออกตัว แชร์ข่าวไปโดยไม่ทันคิด อาจ
ได้มีอาการ ‘เงิบ’ ออกสื่อกันบ้าง 
เพราะฉะนั้นก่อนจะกดปุ่มแชร์อะไร 
คุณลองหยุดคิดดูดีๆเสียก่อนว่าข่าว
นั้นมีความเชื่อถือมากแค่ไหน หาก
ไม่ม่ันใจลองน�าข่าวไปเสิร์ชในเว็บไซต์ 
google.com หรือไม่ก็ลองเช็คกับ
เวบ็ไซต์ส�านกัข่าวต่างๆเพือ่ความมัน่ใจ 
คณุอาจไม่กลายเป็นตวัตลกให้คนอืน่ๆ
ต้องหัวเราะเพราะเงิบแน่นอน

  ทัง้นีก้ารใช้งานเทคโนโลยีนัน้
ข้ึนอยู ่กับความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล แต่หากเราใช้มันได้อย่างพอดี 
ชีวิตของเราย่อมด�าเนินไปอย่างสมดุล 
โดยทีเ่ทคโนโลยไีม่ได้เป็นนายเหนอืหวั
ของชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ชีวิต
เราประสบแต่ความส�าเรจ็และความสขุ 

ใช้ ‘เวลา’ เพียงพอ

‘วิธีการใช้’ เหมาะสม

มี ‘วิจารณญาณ’
ในการรับชม
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“I don’t  think
this generation

(Gen Z)
is apathetic

at al l ,” 
“If  they are,

then every other 
generation,

including my own 
is apathetic as 

well .  I  have kids 
right in front me 

right now that 
spend their t ime 

and effort
volunteering

and being active
in their

community.”

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

จิน คิม
บาทหลวงผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนในชุมชนเมืองชิคาโก้, สหรัฐอเมริกา

พูดถึงเด็ก Gen Z เมื่อมีคนถามว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่ปิดตัวเองจากสังคมจริงหรือไม่

(ที่มา : huffingtonpost.com)

Jin Kim

Youth Group Pastor
in Chicago, USA

Quote
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“A person’s a person,
no matter how small .”

“ความเป็นคนไม่ได้วัดกันที่ขนาดตัว”

ดร.ซูสส์
นักเขียน, นักเขียนการ์ตูน

Dr. Seuss

author

4 1



My Space

text photo
พลอยชมพู อดิเดช ชัยวัฒนกุล

เส้นทางสายดอกไม้ไทย

1

ยามเช้า ช่วงเวลาท่ีแสงแดดยงัไม่แรงนัก ฉนัชอบออกมาเดิน
เล่นในสวน โชคดีที่คุณยายและแม่ของฉัน รักการปลูกต้นไม้มาก        
(ฉันก็ชอบนะ แต่ปลูกทีไร ตายทุกที) บ้านฉันก็เลยมีดอกไม้หลาก
หลายสายพันธุ์ สลับกันผลิบานล้อกับแสงอาทิตย์ตลอดปี

‘หึ่ง หึ่ง หึ่ง’ เสียงกระพือปีกของผึ้งดังแว่วมาเข้าหู ฉันมอง
ตามไป เห็นมันบินเกาะดอกมะเฟือง สีม่วงอมชมพูหว๊านหวาน ถึง
ดอกจะเล็กนิดเดียว แต่เมื่ออยู่รวมกันเป็นช่อ ก็ดูโดดเด่น หวาน
ละมุนตาไปอีกแบบ

การที่ดอกไม ้มีสีสวยและกลิ่นหอมหวานถือเป ็นการ
ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ดอกไม้แต่ละดอกต้องคอยยั่วยวนใจแมลง   
ผึ้ง และผีเสื้อ พร้อมส่งสัญญาณบอกว่า “อย่าลืมมาผสมเกสรฉัน
นะ ฉันรออยู่ตรงนี้” ซึ่งนักผสมเกสรจอมขยัน ท�างานทุกวันไม่มี
วันหยุดพัก ดอกไม้เลยสืบสายพันธุ์ มีลูก มีหลาน มีโหลนต่อไป
เรื่อยๆ น่าทึ่งมากที่ธรรมชาติได้สร้างดอกไม้และหมู่แมลงให้พึ่งพา
อาศัยกันขนาดนี้

เช่นเดียวกับมนุษย์ นับตั้งแต่มนุษย์รู ้จักน�าดอกไม้มาใช้
ประโยชน์ ดอกไม้ก็เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวัน ท้ังกิน
เป็นอาหาร ดื่มดับกระหาย รักษาโรค บ�ารุงผิวพรรณ ใช้ตกแต่ง
บ้าน ประดับร่างกาย ใส่สีในอาหารหรือขนม และเป็นสีของภาพ
เขียนจิตรกร 

ที่ส�าคัญ ดอกไม้มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับประเพณีและ
วฒันธรรมไทย ท�าให้ในวชิาเรียน คณุครมูกัน�าดอกไม้ อย่าง กหุลาบ 
บัว มะลิ รัก พุด บานไม่รู้โรย และ   มาสอนจัดดอกไม้ ท�าพวง
มาลัย ท�าพานพุ่ม และท�ากระทงเพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักเศษเสี้ยวของ
วัฒนธรรมดอกไม้ไทย

บนถนนสายดอกไม้มเีส้นทางยาวไกล ‘พิพิธภัณฑ์วฒันธรรม
ดอกไม้’ จงึได้รวบรวมความสมัพันธ์ของดอกไม้และวถิชีวีติของผูค้น 
มาบอกเล่าให้พวกเราฟัง
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‘พิพิธภัณฑ์ดอกไม้’ ตั้งอยู่ในซอยองครักษ์
ท�าไมถึงชื่อ ‘ซอยองครักษ์’? 
เล่ากันว่า สมัยรัชกาลที่ 6 บ้านส่วนใหญ่ในซอยนี้ได้ถูก

จัดสรรให้เป็นบ้านพักของข้าราชการ โดยเฉพาะองครักษ์ภายในวัง 
ก็เลยเรียกชื่อซอยนี้ว่าซอยองครักษ์  เช่นเดียวกับตัวบ้านโบราณ
สไตล์โคโลเนียล

อายุราว 100 ปี  ก็เคยเป็นขององครักษ์ผู้หนึ่ง จนวันหนึ่ง 
คณุสกลุ อนิทกลุ ศลิปินนกัจดัดอกไม้ระดบันานาชาต ิได้แปลงโฉม
ที่น่ีให้กลายเป็น ‘พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้’ สถานที่รวบรวม
ประวัติศาสตร์การจัดดอกไม้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นที่
เอเชียเป็นหลัก

ก่อนเดินเข้าไป มัคคุเทศน์บอกฉันว่า ห้ามถ่ายภาพภายใน
พิพิธภัณฑ์ (น่าเสียดายจัง) จึงต้องเก็บกล้องใส่กระเป๋า บันทึก
ความทรงจ�าผ่านสองตาแทน 

ห้องแรกชื่อ หอภาพดุสิต (Dusit Gallery) เป็นเสมือนห้อง
โถงต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน ด้วยการเดินชมภาพถ่ายเก่าๆ ที่
สืบค้นมาจากหอจดหมายแห่งชาติ เลยได้รู้ว่างานดอกไม้ไทยมีไว้
เพื่อ 3 จุดประสงค์หลัก คือ ใช้ประดับอาคารสถานที่ ใช้เพื่อบูชา 
และใช้เป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่

ภาพถ่ายที่ฉันประทับใจ คือ ภาพดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจ�าวนั เช่น ภาพเจ้าฟ้าองค์น้อยทีม่มีาลัยอยูบ่นศรีษะ ภาพขบวน
รถบุปผชาติ (ขบวนรถที่ใช้ดอกไม้สดประดับเป็นรูปต่างๆ) ภาพ
มาลัยครุย (มาลัยกลมขนาดใหญ่ มีอุบะตุ้งติ้งระบายเป็นครุย) ใช้
แสดงความยินดีตอนส�าเร็จการศึกษา เลื่อนยศเลื่อนต�าแหน่ง 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 ซึ่งหญิงสาวชาววังในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้แข่งขันงาน
ฝีมือสืบทอดเรื่อยมา

43



3

ประตูห้องถัดไปเปิดกว้าง กลิ่นหอมๆ ของดอกไม้ ลอยมา
เตะจมูก ห้องนี้มีชื่อว่า โลกวัฒนธรรมดอกไม้ (World of Floral 
Culture) พาวัฒนธรรมดอกไม้ของประเทศต่างๆ มาให้รู้จัก ทั้ง 
อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ลาว บาหลี ทิเบต อินโดนีเซีย เป็นต้น 

ดอกไม้ของอนิเดยี แกนกลางวฒันธรรมของเอเชยี มกีารพบั
รบิบิน้ น�าเส้นด้ายมามดักับดอกไม้ หรอืลูกปัด อย่างว่องไว ต่างจาก
ของไทยที่ใช้การร้อยดอกไม้ทีละกลีบ ทีละกลีบ

จีนชอบเอาดอกไม้มาปักแจกัน ไม่มีรูปแบบตายตัว ค่อน
ข้างอิสระ 

ญี่ปุ่น เน้นการจัดดอกไม้แบบเส้นสาย (ไล่ระดับ สูง กลาง 
ต�่า) เหมือนต�าราลับแห่งการจัดดอกไม้ แบบโชกะของอิเคโนโบะ 
หนังสือม้วนโบราณจากประเทศญี่ปุ่นอายุราว 200 กว่าปี ถือเป็น
ชิ้นงานเก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ ฉันก็เลยจดจ้องอยู่นาน แม้อ่าน
ไม่ออกสักค�า แต่คิดว่าลายเส้นฉวัดเฉวียนของพู่กันญี่ปุ่นดูสวยดี 

ทอร์มา (Torma) เครื่องบูชาของศาสนาพุทธในทิเบต ที่ใช้
วัสดุอื่นๆ มาประดิษฐ์แทนดอกไม้ (แม้ในที่ขาดแคลนดอกไม้ ผู้คน
ก็ยังโหยหาดอกไม้)

และยังมีดอกไม้ของประเทศอื่นๆ อีกเยอะมากจนจ�าไม่ไหว 
หากโดยสรุปแล้ว เส้นทางวัฒนธรรมดอกไม้ของเอเชีย แบ่งออก
เป็น 2 ทาง เริ่มต้นที่อินเดีย (แกนกลางหลัก) ส่งผ่านทางศาสนา 
เข้าสู่ทางเหนือ ทิเบต จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ส่วนเส้นทางที่ 2 จาก
อินเดยี ล่องเรอืไปเรือ่ยๆ สูกั่มพูชา และบางส่วนของสยามประเทศ 
ท�าให้เรื่องราวดอกไม้ของเอเชีย มีหลายส่วนที่คล้ายคลึงกัน
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ห้องถัดไป อุโบสถแห่งดอกไม้ (Temples of Flowers) เรื่อง
ราวของป่าไม้ สายน�้า ชุมชน ผู้คน และวัฒนธรรม โดยมีอุทยาน
แห่งชาตภิสูวนทราย และชมุชนรอบวดัศรโีพธิช์ยั ในเขตหมูบ้่านแสง
ภา อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นต้นแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของดอกไม้

มัคคุเทศน์บอกกับฉันว่า ครั้งหนึ่งป่าไม้แห่งนี้เกือบถูกตัดไป
แล้วใน พ.ศ. 2526 แต่ชาวบ้านเหน็สญัลกัษณ์กากบาทสแีดงท่ีต้นไม้ 
กเ็ลยรวมตัวกนัไปสอบถาม ได้ความว่า จะมีการตัดป่าท�าลายแหล่ง
ต้นน�้า เลยรวบรวมบัตรประชาชนเข้าไปที่ท�าเนียบ พร้อมบอกว่า 

“ถ้าพวกคุณตัดต้นไม้ พวกเราจะคืนบัตรประชาชน ไม่เป็น
คนไทยอีกแล้ว จะเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์เสียเลย!” สัมปทานตัด
ป่าก็เลยหลุด

ทุกวันนี้ผืนป่ากว่าเจ็ดหมื่นไร่ปลอดภัย กลายเป็นอุทยาน
แห่งชาติภูสวนทราย 

แหล่งวิถีชีวิตของชาวบ้านหมู่บ้านแสงภา หมู่บ้านเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี ที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศลาว ซึ่งช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านได้ร่วมมือกันประดิษฐ์ ‘ต้นดอกไม้’ 
(วฒันธรรมจากลาว) เคร่ืองบูชาท่ีท�าจากไม้ไผ่ มีความสูงราว 10-11 
เมตร ประดบัตกแต่งด้วยดอกราชพฤกษ์ ก่อนช่วยกนัแห่รอบอโุบสถ
วัดศรีโพธิ์ชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากรปูถ่ายสวยๆ ของต้นดอกไม้แล้ว ชาวบ้านยงัใจด ีท�า
แบบจ�าลองต้นดอกไม้ขนาดย่อส่วนมาให้พิพิธภัณฑ์ด้วย แต่ยังไงก็
อยากไปเห็นของจริงเหมือนกัน จะสวยแค่ไหนกันนะ
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ออกจากห้องป่าไม้ ไปต่อกันท่ีหอมรดกวัฒนธรรมดอกไม้ 
(Heritage of thai flower culture) ห้องจัดแสดงวัฒนธรรมดอกไม้
ของไทย เช่น งานเครื่องแขวน งานพานดอกไม้ งานบายศรี งาน
ดอกไม้เล็ก งานกระทง และงานใบตอง 

งานดอกไม ้ ไทยมี เอกลักษณ์ตรงการผสมผสานกับ
สถาปัตยกรรม หมายถึง การน�าดอกไม้มาแยกส่วนประกอบต่างๆ 
แล้วค่อยประกอบขึน้ใหม่ เช่น แยกดอกกล้วยไม้ออกเป็นกลีบต่างๆ 
แล้วขึ้นรูปทรงใหม่ ด้วยการเย็บ มัด ปัก และร้อย อันถือเป็นหัวใจ
ของวัฒนธรรมดอกไม้ไทย ที่บ้านเราต้องท�าแบบนี้ เพราะดอกไม้
เมืองร้อนอายุสั้น การเอากลีบดอกไม้มาขึ้นรูปใหม่

ท�าให้ดอกไม้อยู่ทน 
ถัดไปเห็นข้าวของคุ้นตา ใครเคยไปงานแต่งงานต้องเคย

เห็นขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวบ้างล่ะ ภายในพานขันหมากมีดอก
ไม้ความหมายดีๆ อยู่มากมาย ได้แก่ ดอกดาวเรือง (ความมั่งคั่ง
รุ่งเรือง) ดอกบานไม่รู้โรย (ความเคารพนับถือ) ดอกจ�าปี (จดจ�า
ไว้ชั่วนาตาปี) และ ดอกรัก (ความรักอันมั่นคง) 

งานแต่งงานจึงเปี่ยมไปด้วยความหมายที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว มี
ความรักและความผูกพันธ์ต่อกัน

ห้องสุดท้าย ปากกาและดินสอ (Pen & Pencil and Pos-
sibility) หัวใจแห่งงานจัดดอกไม้สมัยใหม่ จัดแสดงผลงานที่ส�าคัญ
ที่สุดของพิพิธภัณฑ์ คือ งานดอกไม้หน้าท่ีประทับ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คราวเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 
ปี (พ.ศ. 2549) เป็นงานท่ีท�าจากกลบีดอกบานไม่รู้โรยย้อมส ีเรียง
เป็นรูปพระอินทร์
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ปิดท้ายด้วยการเดินส�ารวจต้นไม้นานาพันธุ์ 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 ไล่ระดบัความสดใหม่ถงึโคนต้น ถอืเป็นต้นไม้ทีรู่อ้ายขุยั
ของตนเอง ถ้าเห็นลูกตรงโคนต้นเหี่ยวแห้ง แสดงว่าต้นไม้ก�าลังจะ
ตาย และดอกกรรณิการ์ ดอกไม้ในวรรณคดีที่มีต�านานว่า ใครได้
ดมกล่ินดอกกรรณิการ์จะระลึกชาติได้ (แต่วันนี้ดอกร่วงหมดแล้ว 
อดระลึกชาติเลย)

ใครหลงรักกล่ินอายธรรมชาติ และเรื่องราวของดอกไม ้   
ลองมาเที่ยวกันดูนะคะ

กิจกรรม
ส�าหรับเดก็ๆ ท่ีอยากท�ากจิกรรมนอกบ้าน มีการเปิดสอนจดั

ดอกไม้ทุกเสาร์แรกของเดือน และเสาร์ถัดไปเปิดสอนให้กับผู้ใหญ่ 
เช่น การพับดอกบัว มาลัยแขก ม่านมาลัยดอกไม้ และดอกไม้บูชา
แบบบาหลี เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดอกไม้ไทย

รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอปจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น การวาดภาพ
ด้วยสีจากกลีบดอกไม้

โดย คุณต้องการ - วลัยกร สมรรถกร วาดรูปงานดอกไม้
ไทยด้วยสีน�้า โดย คุณมาโนช กิตติชีวัน งานปักผ้าบันดาลใจจาก
งานดอกไม้ไทย โดยคณุอ๋าย-นพเก้า เนตรบุตร และงานพบักระดาษ

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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รุจรวี นาเอก SRW

เราไม่มีวันเหมือนเดิม

“นั่นนิดาไม่ใช่เหรอ”

เสยีงหน่ึงดงัขึน้ท่ามกลางความวุ่นวายในตลาดยามเยน็ 
เมือ่หนัไป หญิงสาวคนหนึง่ยิม้จนตาหยีให้กบัฉัน ฉันมองเธอ 
นกึอยูค่รูห่นึง่ ภาพเด็กสาวผมเปียท่ีนัง่เรียนข้างกนัปรากฏขึน้
จากรอยร้าวของความทรงจ�า มันซ้อนทับกับภาพเบ้ืองหน้า 
จนสนิท ฉันจึงจ�าเธอได้และยิ้มตอบ 

“เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลย” เธอถามฉันเสียง
ใส มือที่ถือถุงกับข้าวนั้นกระชับไว้แน่นขึ้น ฉันเองก็เช่นกัน 
แม้จะท�าได้แค่ยิม้กลบเกลือ่นอาการเก้อเขิน แต่ปฏเิสธไม่ได้
เลยว่าเราทั้งคู่ต่างก็ดีใจมากเพียงใด

“ก็สบายดี ช่วงนี้งานที่มหาลัยเยอะน่ะ นี่ว่างแล้ว
เลยออกมาซื้อของที่ตลาดกินบ้าง ไม่งั้นขาดสารอาหารแย่”     
ฉันตอบไปตามตรง พลางชูถุงข้าวแกงสองสามอย่างที่ซื้อมา
จากร้านประจ�าให้เธอดู

“เราก็เหมือนกัน สอบเยอะมาก นี่แทบอ่านหนังสือ
ไม่ทันแล้ว” เธอหัวเราะร่วน สองมือไพล่หลัง ดวงตาคู่นั้น
เปล่งประกายเมื่อจับจ้องมาที่ตัวฉัน 

“ยงัเหมอืนเดิมเลยนะ” เธอกล่าว นยัน์ตาคูน่ัน้สะท้อน
ภาพของเด็กสาวผมยาวยุ่งและพันกันเป็นรังนก ซึ่งมักสวม
เสื้อยืดคอย้วย กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้าแตะ ปั่นเจ้าสองล้อ
คู่ใจมาตลาด เดก็สาวคนนัน้ชอบหวัเราะเสยีงดังและเข้ามาก
อดเธอแรงๆ เสมอ เธอมองเห็นเป็นเช่นนั้น 

รอยยิ้มบนใบหน้าของฉันค่อยๆ เลือนหายไปโดยที่
คู่สนทนาไม่ทันสังเกต เธอเริ่มพูดถึงเรื่องของเราในวันวาน 
ถึงการละเล่นสนุกสนาน ความลับใต้โต๊ะเรียน หรือท้องฟ้า
ที่เคยมองจากระเบียงยามบ่าย ค�าพูดเหล่านั้นไม่อาจสะกด
ให้ฉันเห็นภาพที่เธอเห็น แต่มันกลับสะกิดแผลใจจนปริแตก
เป็นเศษเล็กเศษน้อย

เพื่อนเอ๋ย ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
ฉนัไม่ใช่เดก็หญงิคนเดมิทีเ่ราเคยรูจ้กั เดอืนปีท่ีผ่านมา

ความเจ็บปวดได้หล่อหลอมให้ฉันเป็นคนใหม่ ดวงตาใสซื่อ
ของฉนัถกูฉาบด้วยหมอกควันจากเมอืงหลวง ฉนัจึงได้พบใน
ความจริง ฉันเห็นบันไดมนุษย์ไว้คอยเหยียบย�่าให้ถึงฝัน ฉัน
ได้ยนิค�าลวงมามากมายจนใจหยาบกร้านไม่เชือ่ใคร ฉนัจงึท�า
ต่อมน�า้ตาหายจนร้องไห้ไม่เป็น และสิง่เหล่านีท้ีท่�าให้ฉนัเป็น
ฉนัในวนันี ้ไม่ใช่วนันัน้ วนัทีเ่รายงัรกัใครสกัคนโดยปราศจาก
ความกลัว และศรัทธาในความฝันหมดใจ

“ฉันดีใจที่เธอไม่เปล่ียนไปนะ” เธอย้ิมและหัวเราะ
กังวาน ฉันฝืนยิ้มกลับ และเมื่อได้เพ่งพิจารณา เธอเอง
ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับฉัน กลายเป็นหญิงสาวที่ฉันไม่รู้จัก     
นั่นท�าให้ฉันเศร้าใจ ว่าเราไม่มีวันเหมือนเดิมตลอดกาล

ฉันพยายามกลืนก้อนสะอึกลงคอ แสร้งยิ้มให้สดใส
มากกว่าเดิมเพื่อปกปิดแววตาเจ็บปวดไม่ให้เธอรับรู้ ฉันจึง
เริ่มโกหก เล่นเป็นซากของฉันในวันเก่าที่ตอบเธอกลับไปว่า

“เธอก็เหมือนกัน”  
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Review

text 
พิชญา เพ็งจันทร์
ปาริฉัตร แทนบุญ

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)

ประสบการณ์ชีวิตจริงท่ีเธอถ่ายทอดย้อนไปมาจากวัน
ที่เป็นลูกจนกลายมาเป็นแม่ หากในวันหนึ่งวันใดที่เรามีลูก   
การได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะท�าให้เราเข้าใจในการเลี้ยงลูกใน
สังคมปัจจุบันในแบบฉบับของตัวเราเองได้ดีมากขึ้น เพราะ 
ผู้เขียนเปรยๆ ไว้ในเล่มว่า “การทดลองท�าเป็นเรื่องสนุกของ
ชีวิตค่ะ”

ย้อนกลับไปเมือ่ประมาณ 5 ปีท่ีแล้ว สาวเท่ มากความสามารถ ทีช่ือ่ว่า 
ญารนิดา ก็ได้ท�าอัลบั้มล่าสุดออกมาร่วมกับเพื่อนๆ อีกหลายคน เธอเคยให้
สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอท�าเพลงจากสภาวะความเป็นเธอในตอนนั้น 

ด้วยอัลบั้มมีชื่อว่า Schools เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงจึงประกอบด้วย
ไปด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีจากวงโยธวาทิต รวมไปถึงเสียงสดใหม่ของส่ิงต่างๆ 
รอบตัว เช่น เสียงดีดนิ้ว เสียงผิวปาก เสียงปรบมือ เสียงนกร้อง เสียงเหยียบ
ใบไม้แห้ง

ฟังทั้งอัลบั้มแล้วก็จะพบว่าจินตนาการและความทรงจ�าในวัยเยาว์ยัง
คงถูกฝังไว้อยู่ในแต่ละเพลง เพลงที่เห็นได้ชัด คือ เพลง ไดโนเสาร์ ที่บอก
เล่าถึงจินตนาการในการออกเดินทางไปท่องโลกแล้วไปเจออะไรมากมาย 
หรือเพลง HEROES ที่พูดถึงฮีโร่ซึ่งไร้คนรักท้ังที่มีคนชื่นชมมากมาย หรือ
เพลง ต้นไม้ ที่ฟังแล้วท�าให้เราย้อนกลับไปเป็นเด็ก ในวัยที่ยังชอบปีนต้นไม้
อยู่ หรือเพลงความรักแบบสดใสอย่างเพลง คู่กัน ที่บอกเอาไว้อย่างง่ายๆ ว่า                   
“สิ่งที่คู่กัน ก็ควรคู่กัน”

เดียว เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนใช้วิธีเล่าผ่านบุคคลที่สาม 
สลับกับเล่าผ่านตัวละครในเรื่อง ท�าให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง
กันในแต่ละคนโดย เดียว คือ ตัวละครเอกเป็นเด็กที่เข้าไป
เช่ือมโยงกับเรื่องราวในอดีตอันเป็นความทุกข์ ทรมานขมขื่น
ในชีวิตของชายชรา และท�าให้ชายชรากลายเป็นคนอมทุกข์ 
เก็บตวั และไม่รบัรูโ้ลกภายนอก แต่ความผกูพันอันละเอยีดอ่อน  
กับความทุกข์ในใจที่ค่อยๆ คลี่คลาย เนื่องจากปมต่างๆ ได้
รับการเปิดเผยและกระจ่างขึ้น ท�าให้ชายชราค่อยๆ เปิดใจ
รับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง และในที่สุด เมื่อต้องตัดสิน
ใจครั้งส�าคัญ เขาก็เลือกท�าในสิ่งที่เชื่อว่าคนเป็นพ่อทุกคนจะ
ต้องท�า ไม่ว่าเด็กหนุ่มที่เป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย จะใช่ลูกชายที่
เฝ้ารอคอยอยู่หรือไม่ ผู้เขียนใช้ประเด็นของการลักพาตัวและ
การค้ามนุษย์มาเป็นจุดเด่นของเรื่อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหา
การค้ามนุษย์ท่ีหนักหน่วงและรนุแรงขึน้และตลอดเร่ืองมกีลิน่
อายของความหวังและสิ้นหวังผนวกเข้ากับความรักของพ่อแม่
ต่อลูกท่ีแสดงออกผ่านความคิดและพฤติกรรมของตัวละคร         
คุณนภา และ คุณโรจน์

Book

Album

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

สำานักพิมพ์
Another Book

YARINDA
and FRIENDS
(2009)
/ Yarinda

ค่ายเพลง
Smallroom

เดียว
/ งามพรรณ เวชชาชีวะ

สำานักพิมพ์
แพรวส�านักพิมพ์
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เราทุกคนล้วนเคยเป็นเด็ก เคยมองโลกใบนี้สวยงาม 
เคยขี้สงสัย เคยไม่เข้าใจในความสัมพันธ์อันหลากหลายบน
โลกใบนี้ จนเราค่อยๆ โตขึ้น เพื่อเรียนรู้และท�าความเข้าใจไป
กับมัน ผู้ก�ากับริชาร์ด ลิงค์เลเทอร์ สร้างหนังเรื่องนี้ได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ และสวยงาม ด้วยระยะเวลาการถ่ายท�าหนังที่
ยาวนานถึง 12 ปี นั่นหมายถึงตัวเอกในเรื่องจากเด็กน้อยอายุ 
6 ขวบ ยันวัยรุ่นอายุ 18 ปี นั่นคือนักแสดงคนเดียวกัน และ
ทีมนักแสดงก็ล้วนเป็นบุคคลเดิม

หนังด�าเนินไปเรื่อยๆ เผยให้เห็นความเป็นไปของความ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การแต่งกาย การย้ายที่อยู่ ปัญหาครอบครัว ความรักที่ไม่
สมหวัง การแก้ไขปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ นาๆ ถึงแม้
หนงัจะจบลงแล้ว แต่กย็งัไม่มบีทสรปุอะไร ให้กบัตวัละครใดๆ 
ทั้งนั้น เปรียบได้กับชีวิตจริงของเราที่ยังคงด�าเนินไป

ถงึแม้จะมปัีญหาถาโถมเข้ามามากเท่าไหร่ในช่วงชวิีตวัย
รุ่น ขอเพียงมีใครสักคนบอกกับเราว่า “You have a good 
heart, so just follow your heart.” มันก็ท�าให้เราเดินต่อ
ไปได้แล้ว 

กระแสสังคมก�าลังบีบบังคับให้หลายคนต้องเดินตามทางที่ถูกก�าหนด
ไว้ด้วยตัวแปรที่ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน แต่กลับมีอิทธิพล
ต่อชีวิตเป็นอย่างมาก รายการอาชีพนอกกระแส เป็นรายการที่น�าเสนอมิติที่
ต่างออกไปในมุมมองของการประกอบอาชพีของคนในปัจจบุนัท่ีบางคนอาจจะ
ยังไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีอาชีพน้ีด้วยหรือ และมุมมองของนักประกอบ
อาชพีนอกกระแสเหล่านี ้มกัมสีิง่ทีแ่ตกต่างและแฝงไว้ด้วยความน่าสนใจ เพียบ
พร้อมไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะจุดประกายความคิดบางอย่างในตัวเราได้เป็น
อย่างดี อาทิเช่น อาชีพนักบรรพชีวิทยาโดย อ.ดร.วราวุธ สุธีสร ที่มีแนวความ
คดิทีย้่อนแยงสวนทางกบันกัวทิยาศาสตร์ยคุใหม่ในปัจจบุนั การศกึษาเรือ่งราว
ในอดีตและวิวัฒนาการในอดีตนั้นมีส่ิงที่พยายามจะบอกบางอย่างกับเราใน
ปัจจุบัน , นพวัตร ลิขิตวงศ์ อาชีพนักออกแบบเสียงกับแนวความคิดที่อยาก
จะหาสิ่งใหม่ให้กับวงการหนังไทย การเคารพในหน้าที่ของแต่ละอาชีพ การ
ทดลองและท�าให้มากที่สุดในเวลาที่มี เป็นต้น โดยรายการอาชีพนอกกระแส
น้ีอยู่ที่ช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9และดูย้อนหลังได้ที่ Trueplookpanya 

Channel ทาง www.youtube.com อีกด้วย  

The Odd Life Of Timothy Green เป็นอีกหนึ่งหนัง
สร้างจากค่ายหนังวอลต์ ดสิน่ีย์ แนวดราม่าแฟนตาซผีสมความ
น่ารักทีจ่ะท�าให้อมยิม้ได้ไม่ยาก เป็นการเล่าเรือ่งราวเหนอืปาฎิ
หาริย์ของสามีภรรยาคู่หนึ่งคือ ซินดี และ จอน กรีน (รับบท
โดย เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ และ โจเอล เอ็ดเกอร์ตัน) ทั้งสอง
ไม่สามารถมีบุตรได้ แต่พวกเขาก็ยังเฝ้าฝันว่าสักวันฝันของ
พวกเขาจะเป็นจริง วันที่ก�าลังจะสิ้นหวังหมดหนทาง พวกเขา
ตัดสินใจเขียนค�าอธิษฐานบรรยายถึงลูกในอุดมคติที่พวกเขา
ใฝ่ฝันอยากจะมี และใส่ค�าเหล่านั้นไว้ในกล่อง ฝังลงไปในพื้น
ดินที่สวน จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุปาฎิหาริย์ เมื่อเด็กน้อย ‘ธิ
โมธี’ (รับบทโดย ซีเจ อดัมส์) ปรากฎตัวต่อหน้าพวกเขาและ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ท�าให้ชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เปลี่ยนไปโดย
สิน้เชงิ เดก็ชาย ผูก้มุความลบัและมอบเวลาแห่งความสุขให้คน
รอบข้าง พร้อมกับใบไม้ที่งอกขึ้นมาที่ขา แต่ทว่างานเลี้ยงย่อม
มีวันเลิกราเมื่อวันหนึ่งใบไม้ที่ขาของ ธิโมธี เกิดเหี่ยวเฉาและ
ร่วงโรยไป เป็นสัญญาณเรียกตัวเขากลับไปในที่ที่จากมา ถึง
แม้เดก็ชายจะต้องหายไปแต่ความสขุและรอยยิม้แห่งความหวงั
ทีเ่ขาได้มอบให้กบัทกุคนกลบัยังคงอยูเ่ป็นเหมอืนน�า้หล่อเลีย้ง
ต่อไฟในชวีติให้ทุกคน ความหวงัเป็นเหมอืนไฟท่ีเม่ือจุดตดิขึน้
แล้ว ความสุขและรอยยิ้มจะตามมาเป็นเถ้าถ่านที่ไม่มีวันหาย
ไปไหน แต่จะยังคงอยู่ตลอดไปในรูปแบบที่ต่างกัน

Movie

TV Program

Boyhood
(2014)

ผู้กำากับ
Richard Linklater

อาชีพนอกกระแส

Channel
Trueplookpanya

The Odd Life Of 
Timothy Green
(2012)

ผู้กำากับ
Peter Hedges
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“Children are the l iving 
messages we send to

a t ime we wil l
not see.”

“เด็กคือข้อความที่เราส่งไปสู่กาลเวลาที่ไม่มีวันได้เห็น “

John W. Whitehead

founder of Rutherford Institute
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unseen tk

ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลามกับหลากหลายโครงการจากอุทยานการเรียนรู้     
TK park เพื่อปั้นเยาวชนหน้าใหม่ให้มีความสามารถยืนอยู่บนเวทีในหลากหลายสายอาชีพ 
ภายใต้โครงการ “TK แจ้งเกิด” ซึ่งโครงการนี้ได้ผลิตทั้ง นักเขียน นักดนตรี หรือแม้แต่ 
กราฟิกและแอนนิเมชั่น 

ผลสัมฤทธิ์ที่เหล่าเยาวชนได้รับเมื่อผ่านโครงการของ TK park ไปแล้ว มั่นใจได้เลย
ว่าจะมทีัง้ความรู ้และผ่านประสบการณ์การทำางานกบัเหล่ามอือาชพีมาแล้วทัง้นัน้ อกีทัง้ยงั
มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ติดตัวไปกันทุกคน

โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียนได้มีพื้นที่
ในการแสดงผลงาน ผ่านการบ่มเพาะจากนักเขียนมืออาชีพ เพื่อ
เสริมทักษะด้านแนวคิดและการเขียน โดยการลงมือปฏิบัติภายใต้
กรอบของการท�างานจริง 

แม้แนวคิดการท�างานแต่ละปีของโครงการนี้จะเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเยาวชน แต่จุดประสงค์หลัก
ยังคงยึดมั่นและสานต่อเจตนารมณ์เดิม นั่นคือการ “เปิดพื้นที่” ให้
เยาวชนทีม่ใีจรกัในงานเขยีนได้มเีวทแีสดงออก รวมถงึเกาะเก่ียวไป
สู่อาชีพได้ โดยในปีนี้ใช้ชื่อว่า “เปิดหน้าแรก” เพราะไม่ว่าหนังสือ
หนึ่งเล่มจะเต็มไปด้วยความคิดที่คมคาย หรือความสวยงามทาง
วรรณศิลป์เพียงใด ส่ิงที่นักเขียนทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ก็คือ 
“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! กเ็ป็นเครือ่งพสิจูน์ได้ถงึผลส�าเรจ็ของโครงการนีไ้ด้เป็นอย่าง
ดี ไม่เพียงแต่ผลงานเหล่านี้จะมีคุณภาพเท่านั้น ตัวของเยาวชน
นักเขียนจากโครงการน้ี หลายคนก็เติบโตไปเป็นนักเขียนคุณภาพ           
โลดแล่นอยู่ในแวดวงนักเขียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 

TK Young Writer 2014 :
บ่มเพาะเยาวชนนักเขียน
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TK band ปฏิบัตกิารสร้างสรรค์คนดนตรี คือกจิกรรมหน่ึงของ TK park อทุยาน
การเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้รักเสียงเพลง เปิดกว้างส�าหรับเยาวชนทุกสาขา
วิชา ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะคนที่เรียนสายดนตรีโดยตรง เพียงแค่เน้นเยาวชนที่มีใจรักใน
ดนตรี หรืออาจเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก มาร่วมเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีอย่างครบ
กระบวนการ ท้ังการท�าเพลง การแสดง และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมนัก
ดนตรีคุณภาพสู่สังคมไทย 

TK band ไม่ใช่การผลิตนักดนตรีหรือนักร้องเพื่อก้าวสู่เวทีการประกวด แต่
เป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนไทยได้ขยายขีดความสามารถทางด้านดนตรี รวมท้ังมุม
มองของตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้จากศิลปินนักแต่งเพลงที่เปี่ยมประสบการณ์

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�ากับ “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�าหนด แต่ที่ผ่านมาพวกเขายังขาดเวทีในการสร้างเสริมประสบการณ์ และชี้ช่องทางพัฒนาไปสู่อาชีพ ซึ่งอนาคตเชื่อว่าจะมี
นักออกแบบ Character หน้าใหม่ที่ผ่านเวที TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character เดินเข้าสู่เส้นทางสายนี้ไม่มากก็น้อย

ก้าวแรกของรุ่นเยาว์ในแต่ละสาขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�าลังอยู่ในช่วงของการออกแบบความฝัน พวกเรายังต้อง

จับตามอง ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ เป็นก�าลังใจให้เยาวชนเหล่านี้ก้าวสู่การท�างานอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพคับแก้วได้อย่างที่ตั้งใจต่อไป  

TK band
ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี ปี 5

TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character:
การประกวดออกแบบคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูน
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และสำมำรถเข้ำใช้ TK App
ทำง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th
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