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‘เป็นเสี่ยวกันบ่?’ หมายถึง การชักชวนว่า ให้มาเป็นเพื่อนกันไหม?



คงเคยได้ยินสุภาษิตบทหนึ่งที่ว่า “ถ้าท่านให้ปลาแก่คนจน เขาจะมีปลากินเพียงแค่วันเดียว แต่ถ้าท่านสอนวิธี
จับปลาให้เขา เขาจะมีปลากินตลอดชีวิต” มีความหมายว่า การที่เราจะช่วยเหลือใครนั้น เราต้องช่วยเหลือเพื่อให้เขา
ช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยการให้คำาแนะนำา ให้ความรู้แก่เขา เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้ในโอกาสต่อไป มิใช่เพียง
ช่วยเหลือเพื่อให้เขารอดจากสถานการณ์เฉพาะหน้าไปช่ัวครั้งคราว คนเราลองหากจับปลาได้ด้วยตนเองแล้ว  
อย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่อดอยาก ในแง่นี้การสอนให้เขารู้จักจับปลาจึงถือเป็นการช่วยอย่างยั่งยืน  

เชน่เดยีวกบัการศกึษาทีถึ่งวนันีต้อ้งยอมรบักันแลว้วา่ การศกึษาเปน็หนึง่ในเครือ่งมอืหลกัในการตอ่สูก้บัปัญหา
หลักของประเทศน่ันก็คือ ความยากจน การศึกษาจะนำาพาผู้คนท่ียากจนข้นแค้นจากปัญหาโครงสร้างเชิงสังคม 
ออกไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ในแง่นี้ ‘การศึกษา’ จึงเปรียบเสมือน ‘การสอนให้จับปลาเป็น ตกปลาได้’

มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 (พ.ศ. 2479) มีบทบาท 
ด้านการมอบทุนการศึกษาที่เรียกสั้นๆ ว่า IFP (Ford Foundation International Fellowships Program)  
ให้กับ 22 ประเทศท่ัวโลก และโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีกำาลังพัฒนา ใน พ.ศ. 2544 มูลนิธิฟอร์ด ให้มูลนิธิทุนการ-
ศึกษาเอเซีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรประเมินงาน 
และดูแลการให้ทุนในประเทศไทย โดยเร่ิมมีการมอบทุน IFP ให้กับผู้ได้รับทุนรุ่นแรกในอีกสองปีให้หลัง คือใน พ.ศ. 2546 
นับจนถึง พ.ศ. 2553 มีผู้ได้รับทุนไปแล้วทั้งหมดแปดรุ่น เป็นจำานวน 90 คน 

“มีผู้จับปลาเป็นแล้วเกือบร้อย - นี่ย่อมเป็นเรื่องที่น่าดีใจและเป็นปรากฏการณ์พิเศษ”
แต่ความพิเศษของทุน IFP น้ันไม่ได้อยู่ท่ีจำานวนของผู้ได้รับทุน หากยังมีความพิเศษมากกว่าน้ันอีกสองประการ 

ประการท่ีหน่ึง คือ เป็นทุนที่มอบให้กับคนอีสานโดยเฉพาะ และประการที่สอง คือ ทุนนี้จะไม่มีการผูกมัดด้วยพันธะ
สัญญาใดๆ นอกจากสัญญาใจที่ว่า ต้องนำาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาชุมชนในภูมิภาคของตนเองต่อไป 
อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ พอจับปลาเป็นแล้วก็ต้องมาสอนคนอื่นให้จับปลาเป็นต่อไปนั่นเอง

มูลนิธิฟอร์ดมอบโอกาสให้คนเรียนรู้การจับปลากันมาเป็นสิบปี ไหนๆ ครบหน่ึงทศวรรษท้ังที เราจึงอยากแนะนำา 
ผู้ได้รับทุนให้รู้จักกันเสียหน่อยว่าเขาและเธอเหล่านั้น ได้ทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องอีสานบ้านเฮาแค่ไหนและ 
อย่างไรบ้าง 

หนังสือ ‘เสี่ยว’ ที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ จึงเป็นการแนะนำาเพื่อนๆ ของเราให้ท่านได้รู้จัก ด้านหนึ่งเป็นการให้
กำาลังใจคนทำางานเพื่อสังคม อีกด้านหนึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านลุกขึ้นมาทำาสิ่งดีๆ  
ให้กับสังคม

นำาสิ่งที่ท่านรู้ นำาความรู้ที่ท่านมี ออกไปสอนให้คนอื่นจับปลาเป็น
เพื่อที่เราจะได้ “เป็นเสี่ยว” กัน



he publication of this extraordinary volume, 

titled “เสี่ยว”, marks a special moment for the Ford 

Foundation International Fellowships Program (IFP) 

in Thailand. For more than a decade, many people 

both inside and outside the Kingdom have worked to 

realize the vision and promise of this unique endeavor. 

As this book appears, with its images, memories and 

personal stories, it prompts reflection on how the IFP 

program began, along with assessment of its lessons 

and impacts.    

 IFP was funded in 2001 by a $280 million grant, the largest single donation in the Ford  
Foundation’s history. The program was intended to provide postgraduate fellowships to individuals from 
social sectors that typically lacked access to advanced education, in countries outside the United States 
where the Foundation had long-standing activities.  In 2006, the Foundation pledged up to $75 million in 
additional funds, allowing IFP to award more than 800 fellowships beyond its original projections.   
 Over the past decade, the program enabled 4,318 emerging social justice leaders from Asia, 
Africa the Middle East, Latin America, and Russia to pursue advanced degrees at nearly 650 universities 
in almost 50 countries.  By late 2012, more than 3,800 Fellows had completed their advanced degree 
programs in development-related fields.   82% are working in their home countries to improve the lives and 
livelihoods of those around them, and many of the rest are studying for additional advanced degrees or 
working in international organizations.  The final group of Fellows enrolled in universities around the world 
will complete their studies by the end of 2013.



 IFP was founded with the premise that extending higher education opportunities to leaders from 
disadvantaged communities would help further social justice and advance the Ford Foundation’s mission 
to strengthen democratic values, reduce poverty and injustice, promote international cooperation and 
advance human achievement.  IFP would aim to demonstrate that an international scholarship program 
could help build leadership for social justice and thus contribute to broader social change.
 Here in Thailand and in fact everywhere I travel, people have asked, quite rightly, “Why is the 
program ending? If it is so great why wouldn’t the Ford Foundation continue it?” I like to reply with some 
reflection on history: IFP was created at the beginning of a new millennium. The Ford Foundation Board 
of Trustees sought to launch a significant program in the international arena, one that would illustrate the 
foundation’s global commitments. Yet IFP was not cast as an education program per se. It is important to 
remember that IFP was defined as a program that would seek leadership for societies in the new century; 
it would be cross-sectoral, working across all the fields of the Ford Foundation’s interest. It would have 
a defined beginning and ending—its own life cycle— with a substantial funding commitment sufficient to 
realize its goals.   At the end of its life cycle, IFP would stand as a model and a set of lessons for others 
who shared similar goals and values.
 IFP was implemented in 22 countries around the world under the leadership of one specially 
chosen International Partner (IP) organization in each country. IP organizations developed techniques, 
experiences and insights that brought IFP to life in their local settings, building and negotiating the  
program’s ultimate contours within IFP’s global goals and policies. Here in Thailand, the Asian Scholarship 
Foundation (ASF) has been at the center of IFP’s work and its successful outcomes. 
 In establishing the selection criteria for IFP, we deliberately chose not to apply a universal  
definition of “marginalization,” instead charging each participating country to study, assess and define  
priority target groups in the context of local educational systems, cultures and histories. Early on, IFP and ASF 
decided that recruitment of fellows would take place in the Isaan region, where significant concentrations 
of disadvantage and exclusion could be found. ASF staff and advisors visited Isaan and considered a 
broad range of socioeconomic and demographic criteria in designing the selection process, including 
poverty measures, place of birth, current residence, parents’ education, family structure, and occupation. 
They analyzed experiences of social exclusion based on group identity (ethnicity, religion) along with 
gender-based discrimination, physical disability, and political factors such as armed conflict or forced 
migration.   
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for shaping this realization of the program’s enduring vision.
 
 Applicants for the IFP fellowship were assessed along the dimension of socio-economic  
disadvantage, and then scored for three other major selection criteria: academic achievement, social 
commitment, and leadership potential. Short-listed candidates were interviewed, allowing personal  
histories to emerge and with them, certain intangible details that underlined the value of ‘social merit’ as 
a worthwhile consideration alongside merit defined in more conventional academic terms. Final decisions 
were vested in a Selection Committee of trusted figures representing varied social sectors and  
professional fields.  Neither Ford Foundation staff nor the International Partners themselves made  
selection decisions.
 ASF’s vision and leadership were essential in achieving successful results in the selection of 
fellows in Thailand, and in all the stages of the fellowship process that followed. Adopting principles 
of decentralized implementation and local decision-making reflected IFP’s belief that a ‘one size fits all’  
approach was not compatible with the program’s global reach.   A commitment to flexibility and inclusion 
allowed IFP to chart new territory in shaping a model that differs from other international scholarships in 
important ways.  Consider the following: 
 By choosing not to have an age ceiling for applicants, IFP opened opportunities for people at 
different life stages. It did not require applicants to have prior university admission in hand, but instead 
assisted selected fellows in identifying appropriate academic options. Those options widened because 
IFP fellowships were portable, and could be used in countries around the world; in addition, fellows could 
opt for enrollments in home country institutions if personal circumstances required it.  Fellows studied in a 
wide range of disciplines and were not limited to a predetermined list of priority fields. 
 Looking at the results of IFP Thailand today, we celebrate the 88 outstanding individuals who 
were selected as IFP Fellows, some of whom are featured in this volume. These men and women embody 
IFP’s ultimate goals in their talent, courage, capacity as social change agents, and in their visions for 
a just and equitable society in Thailand’s Northeast, their Isaan home. They come from 20 different  
provinces and have contrasting life stories, but they all articulate a vision that links their post-graduate  
degree experiences to their social justice goals. They are engaged in a broad range of fields, from education 
and health to environmental science and the arts, yet all have something to say about communities,  
development, and shaping a better future for their home region. They are using their new skills and training 
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Mary S. Zurbuchen, Ph.D.
Director for Asia and Russia

Ford Foundation International Fellowships Program, New York

to address serious, long-term challenges in Thailand, such as sustainable agriculture, HIV/AIDS, gender 
equity, freedom of expression, or citizen participation in governance. They went in different directions— to
the United States, the Netherlands, the United Kingdom, the Philippines, New Zealand—to pursue 
advanced knowledge, or they remained in Thailand to earn their degrees. And now, despite the many 
demands of their professional and personal lives, these returned Fellows have built and contributed to the 
IFP Thailand Alumni Network (IFP THAN), continuing to share common hopes and support each other’s 
dreams. 
 In looking back at the life span and the outcomes of IFP Thailand, I am proud to see the 
talent, energy and commitment of the Fellows and alumni. I wish to acknowledge the dedication and 
inspired service of the staff of the Asian Scholarship Foundation, especially Dr. Lourdes G. Salvador and 
Mr. Jaruwat Kiatiwongse. I am enormously grateful to them, and to the specialists, academic reviewers, 
selection panelists and the ASF Advisory Committee who all have provided insight and guidance as the 
program grew and strengthened over its eight rounds of selections.
 The goals were met, the outcomes are tangible—and IFP and the Ford Foundation can now say 
to the world: “Here it is, our IFP model, our lessons, our achievements. What can we all do to further this 
vision joining excellence, equity, and social justice in higher education? How can we extend opportunities 
to even more deserving men and women in the future?”
 This book is a record of just some of the thousands of people around the world who are carrying 
forward IFP’s powerful ideas.  Congratulations to IFP Thailand, and to the Asian Scholarship Foundation, 
for shaping this realization of the program’s enduring vision.



ดิฉันเชื่อวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แมวารัฐบาลไทยจะ
ประกาศนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายใหกับนักเรียนต้ังแต
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังสายสามัญและสายอาชีพก็ตาม แตจํานวนผูมีโอกาสเขารับการศึกษา-
ตอในระดับอุดมศึกษา เม่ือเทียบกับสัดสวนประชากรท่ัวประเทศก็ยังไมไดรับการสนับสนุนเทาท่ีควร อีกท้ังจํานวนผูจบ-
การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีในแตละภูมิภาคของประเทศไทยก็มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด

โครงการทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) ประเทศไทย เปนหนึ่งในโครงการ
ท่ีอยูภายใตการดูแลของมูลนิธิฯ ที่มอบโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหแกบุคคลใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผูมคีวามสามารถและความมุงมัน่ในการพฒันาทองถิน่แตยงัขาดโอกาสศกึษาตอ โดยทีเ่กณฑ
การตัดสินการรับทุนมิไดวัดจากเกรดเฉล่ีย ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ หรือฐานะทางสังคม ผูไดรับทุนสามารถเลือก
ศึกษาตอไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา โครงการทุน IFP ไดคัดสรรบุคลากรที่มี
คุณภาพจากหลายภาคสวน อาทิ จากภาคการศึกษา ภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนองคกรไมแสวงหากําไร 
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันจะนํามาซึ่งการลดปญหาความไมเทาเทียมกัน
ในสังคมไทย 

เปนเรื่องนายินดีที่ผูไดรับทุน IFP ประจําประเทศไทย ไดกลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมทั้งนําความรู
ท่ีไดรับเพิ่มขึ้นมาชวยพัฒนาทองถิ่นของตนหลังจบการศึกษา ดิฉันรูสึกภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับทุกทาน
อยางจริงใจ เพราะสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไดจะตองมีผูนําท่ีมีความรูและคุณธรรมเพื่อสนับสนุนและ
ชี้นําชุมชนใหเกิดการพัฒนาจากทองถิ่น และใหเดินไปตามวิถีทางท่ีพอเพียง โครงการทุน IFP ไดชวยเพาะกลาแหง
การขับเคลื่อนทางสังคมที่เปนการเปดทางเลือกใหสังคมพัฒนาอยางยั่งยืน 

       

รศ. ดร. จ�ร�  ว�จ�ตรวาทการ
ประธานมูลนิธิฯ



โครงการทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากมูลนิธิฟอร์ด ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และกำาหนดปิดตัวลงในเดือนมิถุนายน 2556 ในช่วงเวลา 10 ปี
ของโครงการนี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมแล้วจำานวน 90 คน ซ่ึงได้รวมกันเป็นพลัง
สำาคัญด้านบุคลากร ด้านวิชาการ และความคิดที่มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพการสร้างความเจริญให้แก่
ท้องถ่ินท่ียังไม่ได้ก้าวหน้าทัดเทียมกับภาคอื่นๆ ที่สำาคัญก็คือ ผู้ได้รับทุนโครงการทุน IFP เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ
ในการประสานความรู้ การเรียนรู้และความคิดที่ทันสมัยให้เข้ากับภูมิปัญญาของท้องถิ่น ท่ีจะช่วยพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างยั่งยืน เพียงพอ ก้าวทันสังคมใหญ่ได้อย่างสอดคล้องเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยกำาลังจะบูรณาการเข้ากับประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ทำาให้
เราต้องมองไปไกลให้เห็นถึงผลกระทบของมิติความร่วมมือ และการแข่งขันกับสมาชิกอื่นของประชาคมนี้ให้ชัดเจน 
เพื่อปรับตัวให้ทันประเทศเพื่อนบ้านที่เจริญกว่าและเข้าใจเพื่อนบ้านท่ีพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าว
ไปพร้อมกับประเทศอื่น จึงเป็นพันธกิจของผู้ที่อยู่ในโครงการทุน IFP ที่จะต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ระหว่างผู้ได้รับทุนด้วยกันเองและกับบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ และปรับความคิดเห็นให้สามารถทำางานร่วมกัน
ได้ในก้าวต่อไป ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีความสำาคัญต่อผู้ได้รับทุนเองและท้องถิ่นที่ผู้รับทุนจะเข้าไปร่วมทำางาน
กับคนในพ้ืนท่ีในช่วงเวลาจากน้ีไป นับว่าเป็นงานท่ีท้าทายอย่างย่ิงสำาหรับผู้รับทุนท่ีจะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะร่วมกันทำา

ขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและกำาลังใจให้แก่ผู้รับทุน IFP ทุกคนที่แสดงความตั้งใจจะนำาความรู้ที่ได้รับ
จากการได้รับทุนการศึกษาไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

ดร. มนตรี  เจนวิทย์การ
ผู้อำานวยการบริหาร
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๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘
มูลนิธิฟอร์ดประกาศให้ทุน IFP 

22 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย
ทุน IFP ประเทศไทย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นแรก
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นสอง
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นสาม
ผู้ได้รับทุน IFP

รุ่นส่ี

รู้จัก 
IFP

ฟังดูเหมือนนิยาย ที่ไหนได้ ทุนการศึกษาแบบนี้มีจริงมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว
Ford Foundation International Fellowships Program เรียกสั้นๆ ว่า IFP เป็นทุนที่เกิดจากการริเริ่มของมูลนิธิฟอร์ด 
(Ford Foundation) ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เพื่อหยิบยื่นโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้แก่
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ขาดโอกาส อาทิ ทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และรัสเซีย รวมทั้งหมด  
22 ประเทศทั่วโลก แน่นอนในจำานวนนั้นมีประเทศไทยอยู่ด้วย แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วทำาไมต้องเป็น
อีสาน นี่คือประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมหนึ่งทศวรรษของโครงการทุน IFP กับเรื่องราวของเจตนาดีๆ ที่เปลี่ยนโลก 
ไปทีละนิด

จากประสบการณ์การให้ทุนการศึกษาทั่วโลกมากกว่า 75 ปี มูลนิธิฟอร์ดพร้อมด้วย 
เครือข่ายบุคลากรทั้งในสหรัฐอเมริกา ประเทศต้นกำาเนิด และเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำาอยู่
ตามจุดต่างๆ ของโลก ในที่สุด ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2544 มูลนิธิฟอร์ดก็ตัดสินใจ 

เดินหน้ากับโครงการทุนที่กินเวลายาวนาน และใช้จำานวนเงินมหาศาลที่สุดเท่าที่มูลนิธิ
เคยดูแลมา นั่นคือจุดกำาเนิดของโครงการทุน IFP กับเงินทุน 355 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ช่วงเวลาให้ทุนนาน 10 ปีท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  
โอกาสทางการศึกษาระหว่างผู้มีโอกาสและผู้ด้อยโอกาสยังคงความเหลื่อมล้ำา 
ไม่เปลี่ยนแปลง โครงการทุน IFP ถูกออกแบบขึ้นเพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับบุคคล

ผู้มีศักยภาพจากชุมชนเล็กๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะ ด้วยความมุ่งหวังดังต่อไปนี้

IFP Thailand 
Timeline

IFP
ทุนเปลี่ยนโลก

เงื่อนไขด้านเกรดเฉลี่ย / ผลการเรียน อายุ สาขางาน 
- ไม่มี
เงื่อนไขด้านบุคคล 
- ขอให้เป็นลูกอีสานที่มีใจบริการสังคม
 



ผู้ได้รับทุน IFP 
รุ่นสาม

๒๕๔๙
ผู้ได้รับทุน IFP

รุ่นส่ี
ครบรอบ 10 ปี ทุน IFP 

ประเทศไทย

๒๕๕๐
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นห้า

๒๕๕๑
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นหก

๒๕๕๒
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นเจ็ด

๒๕๕๓
ผู้ได้รับทุน IFP 

รุ่นแปด

แนะนำ�มูลนิธิฟอร์ด 
มูลนิธิฟอร์ด หรือ Ford Foundation

ก่อตั้งขึ้นโดย เอ็ดเซล ฟอร์ด และ
เฮนรี ฟอร์ด เจ้าของบริษัทรถยนต์ Ford 
ใน พ.ศ. 2479 อย่างไรก็ตาม หลังจาก
ผู้ก่อตั้งทั้งสองเสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2490 

มูลนิธิก็ไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ
กับอุตสาหกรรมรถยนต์อีก

ปัจจุบัน มูลนิธิฟอร์ด เป็นองค์กร-
ส่วนบุคคลไม่แสวงหาผลกำาไร

และเป็นมูลนิธิที่มีบทบาท
ด้านการศึกษา การพัฒนา ศิลปะ

และการสนับสนุนประเทศกำาลังพัฒนา
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก

๒๕๕๕

เพิ่มช่องท�งเข้�ถึงและคว�มเท่�เทียม (Access and Equity)
แม้จำานวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่สัดส่วน
นักศึกษาที่มาจากชุมชนที่ด้อยโอกาสก็ยังน้อยมาก IFP เชื่อว่าการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาระดับสูงให้กับชุมชนเหล่านี้ในประเทศกำาลังพัฒนา จะนำามาซึ่ง
ความเท่าเทียมในสังคม (Social Justice) ที่ชัดเจนขึ้นทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของ ‘ความด้อยโอกาส’ นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
บ้างด้วยความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ หรือกระทั่งภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และความพิการ เกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้รับทุนของ IFP จึงแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมในประเทศนั้น และ
ประชาคมโลกในองค์รวมนั่นเอง

เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยก�รศึกษ�ระดับสูง
(Higher Education and Social Change)
จะลงทุนอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรได้ดีเท่าการศึกษา ยิ่งผู้ที่
ได้รับการศึกษาเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ ทั้งเข้าใจและพร้อมรับใช้
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ การเปลี่ยนแปลงยิ่งชัดเจน ทั้งในเชิงความก้าวหน้า
ของประเทศและเศรษฐกิจ

ระหว่างช่วงดำาเนินงานที่ผ่านมา ศิษย์เก่า IFP ทั่วโลกแสดงให้เห็นแล้วว่า 
ความรู้และทักษะใหม่ๆ ช่วยพัฒนาชุมชนได้จริง 

สร้�งคว�มเป็นผู้นำ� (Fostering Leadership)
IFP ผลักดันให้เกิดผู้นำาในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก ด้วยโอกาสทาง 
การศึกษาระดับสูง ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนา ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศ นอกจากนี้โครงการทุน IFP ยังออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา 
‘สมองไหล’ ไปยังเมืองใหญ่ ที่มักเกิดกับบุคลากรจำานวนมากในชุมชน
ท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนเรื่องการติดต่อกับชุมชนบ้านเกิดตลอดช่วง
การศึกษา และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า IFP ในชุมชนเมื่อเรียนจบด้วย

1

2

3 
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IFP IN ACTION
ขั้นตอนการดำาเนินงานของโครงการทุน IFP ประเทศไทย

ทุน IFP มุ่งให้โอกาสด้านการศึกษาแก่กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมซึ่งแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ อาทิ คนในชนบท ชนกลุ่มน้อย ผู้หญิง กลุ่มคนผู้มีความพิการ ผู้สมัคร
จะถูกคัดเลือกจากเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละประเทศ เพื่อไปสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการจาก IFP เพื่อตัดสินต่อไป

ขณะที่หลายประเทศในจำานวน 22 ประเทศที่ได้รับทุน IFP ผู้สมัครต้องแข่งขัน
กันทั่วประเทศ มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น ที่ให้ทุนจำากัดเฉพาะภาคอีสาน
จึงมีเพียงเสี่ยวบ้านเฮาล้วนๆ ที่กลายเป็นผู้ได้รับทุน IFP

เพื่อความโปร่งใสในการคัดเลือก นอกจากเจ้าหน้าที่จากทั้งมูลนิธิฟอร์ดและสำานักงาน IFP 
จะไม่มีสิทธิ์เป็นคณะกรรมการคัดเลือกแล้ว ในแต่ละปีคณะกรรมการคัดเลือกจะเปลี่ยน
วนไปไม่ซ้ำากัน ทั้งคณะกรรมการชุดที่อ่านใบสมัคร และชุดที่สัมภาษณ์ยังเป็นคนละกลุ่ม
เพื่อความโปร่งใสและความเป็นกลาง

2 
ตัดสิน

หลังจากใบสมัครได้รับการคัดกรองว่าตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก และมีศักยภาพพอแล้ว
คณะกรรมการคัดเลือกจะทำาหน้าที่ตัดสินผู้ได้รับทุนตามจำานวนทุนที่มีในแต่ละประเทศ
โดยคณะกรรมการ IFP ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และผู้บำาเพ็ญประโยชน์
ในสังคม ที่สำาคัญคือ ทุกท่านเข้าใจถึงเงื่อนไขและความต้องการสำาหรับการพัฒนาในภูมิภาคนั้น
เป็นอย่างดี

ผู้ได้รับทุน IFP จากอีสานที่ไปศึกษาต่อทุกคนต้องไปเข้าคอร์สปูพื้นภาษาอังกฤษ 
ตามระดับพื้นฐานภาษาที่ประเทศไทยและเวียดนามกันอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือน  
เพราะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษระดับสื่อสารเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ ภาระใหญ่กว่านั้นคือ  
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเขียนบทความวิชาการต่างหาก

แม้จะได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูง
ได้ทันที โครงการทุน IFP จึงมีช่วงเตรียมความพร้อมหนึ่งปีให้สำาหรับการปรับตัวทั้งทางด้าน 
การศึกษาและความเป็นอยู่ เช่น จัดคอร์สภาษาอังกฤษ ให้คำาปรึกษาด้านการเตรียมเอกสาร
สมัครเข้าเรียน จัดหาที่อยู่ รวมไปจนถึงช่วยเหลือกระบวนการสมัครในสถาบันการศึกษาที ่
ผู้รับทุนต้องการ 

3 
เตรียมพร้อม

1 
คัดเลือก
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4
สนับสนุน

ถือเป็นความโชคดีของประเทศไทย ซึ่งมีผู้ได้รับทุนอยู่ในเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น
ทำาให้การเกิดเครือข่ายศิษย์เก่า IFP THAN (IFP Thailand Alumni Network)
เป็นไปได้โดยง่าย เนื่องจากไปมาหาสู่กันได้ง่ายกว่าในทางภูมิศาสตร์ เมื่อเทียบกับ 
ประเทศอื่นๆ ที่มีเครือข่ายศิษย์เก่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ใครว่าการติดต่อกับทางบ้านไม่สำาคัญ นอกจากจะช่วยให้ผู้ได้รับทุนแต่ละคนสามารถ
เรียนรู้ระหว่างเป็นผู้ได้รับทุนได้อย่างสบายใจแล้ว การรักษาความสัมพันธ์กับบ้านเกิด
อย่างต่อเนื่องยังทำาให้ผู้ได้รับทุนกว่า 80% ทั่วโลกเลือกที่จะกลับมาทำางานในท้องถิ่น

ไม่ได้ห่างหายไปไหน ระหว่างช่วงการศึกษาของผู้ได้รับทุน IFP เจ้าหน้าที่ของโครงการยังให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เรื่องการเรียนไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์กับภูมิลำาเนาของ 
ผู้ได้รับทุน ช่วงใกล้จบก็ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เพื่อให้ผู้ได้รับทุน 
ที่กลับมาสามารถกลับเข้าสู่สังคมการทำางานและพัฒนา ด้วยความรู้ที่ได้ร่ำาเรียนมาอย่างราบรื่น

5
เชื่อมต่อ

กลับมาทำางานแล้ว เครือข่ายศิษย์เก่าก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แนวทางของ
โครงการทุน IFP จึงสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องของศิษย์เก่า IFP
ที่จบการศึกษามาแล้ว เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันอย่าง
แน่นแฟ้น นำามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม   

IFP THAN   เสี่ยวสัมพันธ์

จากผู้ได้รับทุน IFP สู่เครือข่ายศิษย์เก่า IFP THAN หรือ IFP Thailand Alumni 
Network คือการรวมตัวกันของศิษย์เก่า IFP ประเทศไทย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 8 
ด้วยหน้าที่การงานและความรู้ทักษะที่หลากหลายของสมาชิก IFP THAN คือ
ความหวังที่จะผลักดันอีสานไปข้างหน้า ด้วยพลังของ ‘เสี่ยว’ ตัวเล็กๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนอีสาน
2. พัฒนาและประชาสัมพันธ์แบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสะท้อนถึง
ความหลากหลายในวัฒนธรรมของอีสาน
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับสากล
ปัจจุบัน IFP THAN จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
สัมมนาหัวข้อ ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Cooperation หรือ AEC) ที่จะมีต่ออีสาน และกำาลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัว
เพื่อจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เพื่อดำาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ
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คุยกับเจ้าหน้าที่
โครงการทุน IFP 

ประเทศไทย

IFP 
BEHIND 

THE SCENE



ยิ่งโครงการทุนขนาดใหญ่ระดับ IFP  
ความรับผิดชอบทั้งใหญ่หลวงและยาวนาน

วิจิตรา วงศ์ปิยนันทกุล ในฐานะที่ปรึกษา
โครงการทุน และ จารุวัฒน์ เกียรติวงศ์ ในฐานะเจ้าที่
โครงการทุน คือ สองหัวเรือใหญ่ประจำาประเทศไทย  
ผูแ้บกรบัความรบัผดิชอบนัน้ จากการประชาสมัพนัธ์
ให้ทุนเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มดำาเนินการ  
ไปจนถึงเชื่อมต่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นของ IFP กลับมา
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือชาวอีสาน การทำางาน 
ท่ีต้องใส่ใจทุกรายละเอียด กระท่ังช่วยเหลือเร่ืองส่วนตัว
ของผู้ได้รับทุนทุกคนคร้ังน้ี กินเวลาถึงหน่ึงทศวรรษ 
          แน่นอนว่าระหว่างน้ัน ความสัมพันธ์ของเบ้ืองหลัง
และเบื้องหน้าก้าวข้ามสถานะความเป็นเจ้าหน้าที่กับ 
ผู้ ได้รับทุน - มันอบอุ่นแบบพี่น้องและครอบครัว

ช่วยเล่าถึงที่มาของโครงการทุน IFP ในประเทศไทย
 วิจิตรา - พ.ศ. 2544 มูลนิธิฟอร์ดเอาทุนมาให้

ประเทศไทย โดยเข้ามาทางหน่วยงานเรา (มูลนิธิทุนการ
ศึกษาเอเซียฯ) เพื่อจะบริหารโครงการทุนนี้ ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ 22 เป็นประเทศสุดท้ายที่ทางมูลนิธิฟอร์ด
ใหท้นุ ม ีดอ็กเตอรช์ารล์ส ์เรย ์เบลยี ์เปน็ผูแ้ทนของมลูนธิ-ิ 
ฟอร์ดประจำาประเทศไทยและเวียดนาม แล้วก็ดูแล 
เมืองไทยด้วย

เน่ืองจาก ดอ็กเตอรช์ารล์ส ์เรย ์เบลยี ์ท่านเคยประจำา
ที่ประเทศไทย คุ้นเคยกับประเทศไทยเป็นอย่างดี ท่านก็ 
เล็ ง เห็นว่ าภาคอีสาน เป็นภาคที่ คนขาดโอกาส 
ทางด้านการศึกษาเยอะมาก ท่านเลยผลักดันว่าทุนน้ี 
น่าจะมอบให้ภาคอีสานก่อน เลยเป็นความโชคดีของ 
ภาคอีสานที่ไม่ต้องแข่งขันกับคนภาคอื่น ไม่เหมือน
ประเทศอ่ืน อย่าง จีน อินเดีย ทุน IFP ครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ ของเราไดเ้ฉพาะภาคอสีาน เพราะดอ็กเตอร-์
ชารล์สอ์ยากใหค้นอสีานไปเกบ็เกีย่วความรูป้ระสบการณ์
มาพัฒนาภาคอีสานของตัวเอง คือ ให้ภาคอีสานมีการ
พัฒนาโดยชาวอีสานเอง เราก็เลยเริ่มโครงการตรงนี้
ลกัษณะของทนุ IFP พิเศษมาก เพราะเงือ่นไขนอ้ย และไมม่ี
ข้อผูกมัดเลย มีความยากง่ายในการบริหารทุนอย่างไรบ้าง

 วิจิตรา - ทุนน้ีค่อนข้างจะเป็นทุนพิเศษท่ีไม่มีทุนไหน 
ในโลกใหข้นาดนี ้สว่นตวักป็ระทบัใจมากกบัวตัถปุระสงค์
ของทุน คือ ให้คนด้อยโอกาส ขาดโอกาสจริงๆ ไม่ได้
กำาหนดคะแนนเฉลี่ย ไม่ได้กำาหนดอายุ ภาษาอังกฤษ  
ทุนอื่นคุณอาจจะต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS* มานี่ไม่
ต้ อ ง แ ล ะ ก็ ไ ม่ มี ข้ อ ผู ก มั ด ใ ด ๆ  ท้ั ง สิ้ น  ซ่ึ ง ผิ ด กั บ 
ทุนอื่นท่ีเรารู้จักกัน จะต้องมีการกำาหนดกฎเกณฑ์อายุ  
มีภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่าสาม ฯลฯ แต่ 
ทุน IFP เพียงแต่ดูว่า คุณจบปริญญาตรี มีภาวะความเป็น- 
ผู้นำาและเป็นคนที่ตั้งใจทำางานให้กับชุมชน ให้กับสังคม 

ด้วยความพิเศษของทุน ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
เลยตอ้งใหข้อ้มลูกนัมาก เราจะออกไปทกุจงัหวดั ตอนนัน้
อสีานมแีคส่บิเกา้จังหวดั ทุกอำาเภอ อำาเภอไหนท่ีม ีNGO 
อยู่ เราจะไปถึงตัว NGO เลย ให้ได้รู้ว่างานเขาเป็นยังไง 
เครือข่ายการทำางานของเขาเป็นยังไง แล้วก็ไปตาม 
หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาจังหวัด 
สำานกังานประชาสงัคม โรงพยาบาล สำานกังานการศกึษา

äÁ‹ÁÕ§Ò¹ãËÞ‹ªÔé¹ã´ 
¨ÐÅØÅ‹Ç§ä»ä´Œ 
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*TOFEL และ IELTS คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำาหรับศึกษาต่อ
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โรงเรียน เราไปหมด พยายามไปให้ถึง ให้เขาได้ข้อมูล 
จากเรามากทีสุ่ด เพราะฉะนั้นคนทีส่มัครส่วนใหญเ่ราจะ
รู้จัก จะเคยเห็นเค้ามานั่งฟังบรรยายของเรา บางคน 
ข้ามจังหวัดมาฟังก็มี

ตอนนั้น เราจะดูสีหน้าออกเลยว่า หลายคนเขาถาม
คำาถามอยู่ในตาเค้าว่า มีด้วยเหรอทุนอย่างนี้ ไม่ดูอายุ  
ไม่ดูคะแนนเฉลี่ย ไม่ดูคะแนน TOEFL ไม่มีข้อผูกมัด  
ฟังเสร็จเขาก็จะไม่เชื่อ บางคนก็จะไปแอบถามว่า มีด้วย
เหรอพี่ จริงหรือเปล่า หลอกมั้ย อะไรอย่างนี้ เราก็ต้อง
พยายามอธิบายให้เค้าฟัง พอรุ่นที่สามสี่ เราก็จะเชิญ 
คนที่ได้ทุนรุ่นแรกมาพูดให้ฟังด้วย เพื่อให้เขามั่นใจ 
มากขึ้นว่าเราไม่ได้มาหลอก 
แล้วกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีมาคัดเลือกผู้สมัคร  
มีแนวทางในการคัดเลือกยังไง
    วิจิตรา - คณะกรรมการเราจะมีอยู่สองชุด ชุดแรกจะมี 
หนา้ทีอ่า่นใบสมคัร อกีชดุหนึง่จะเปน็กรรมการสมัภาษณ ์
ใช้คนละชุดกันเลย แต่ละชุดก็จะไม่ทราบว่าอีกชุดหนึ่ง 
เปน็ใคร วธิทีีเ่ราจะเลอืก กค็อื สว่นใหญจ่ะเปน็นกัวชิาการ 
และเคยไดร้บัทุนจากมลูนธิฟิอรด์มากอ่นแลว้ ซึง่อาจารย์
ทา่นเหลา่นีก้จ็ะเขา้ใจจดุประสงคข์องมลูนธิฟิอรด์ แลว้ก็
มกีรรมการจากเครอืขา่ย NGO ทีเ่ราเชญิมาดว้ย ชดุอา่น
ใบสมคัรกจ็ะมสีามท่าน สมัภาษณ์หา้ทา่น บางปีเราก็จะ
มีเชิญอาจารย์จากต่างประเทศด้วย อาจารย์จากต่าง-
ประเทศก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยกับฟอร์ดอยู่แล้วเหมือนกัน 
คุ้นเคยกับภาคอีสาน พูดภาษาอีสานได้ด้วย ซึ่งเรา 
เชิญมาเป็นบางปี เพราะแต่ละปีเราจะเปลี่ยน อาจารย์ 
จะไม่ได้ซ้ำากันทุกปี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือก 
สดุทา้ยความสนใจท่ีทุน IFP ไดร้บัจากชาวอสีานมันไปถงึ
ระดับไหน

 จารุวัฒน์ - รุ่นแรกๆ การประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามารู้จัก 
ทุนน่าจะท้าทายมาก เพราะว่าเป็นทุนใหม่ การนำาเสนอ
ข้อมูลใหม่ๆ ออกไป จะต้องใช้เวลา ใช้การอธิบายเยอะ 
และทุนน้ีเปน็ทุนท่ีเขา้ไปหาคน ลงไปถงึในระดบัชมุชนให้
เราแนใ่จวา่เขามขีอ้มลูอยู ่ไปนัง่อธบิายใหเ้คา้ฟงัเวลาเขา
มีคำาถามว่ามันมีรายละเอียด เงื่อนไขยังไงบ้าง เราเอา 
ใบสมัครไปด้วย เวลาเราไปอีสานเนี่ย เอกสารเราจะเป็น
ลังๆ เลย คือ ถ้าคุณสนใจ คุณเอาใบสมัครไปเลย 
พยายามทำาทุกอย่างให้ง่ายสำาหรับผู้ที่สนใจ 

ตอนแรกๆ ผู้ที่สนใจทุนนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดตรงคำาว่า 
งานทางด้านสังคม เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ เท่าที่อ่าน 
ใบสมัครมาจะเป็นคนทางด้าน NGO ค่อนข้างเยอะ  
พอปีหลังๆ ความหลากหลายของผู้สมัครทุนจะมากขึ้น  
มีเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ทหาร พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
นักจิตวิทยา เจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ มีครูบาอาจารย์ 
จากสถาบนัการศกึษาหลายๆ ระดบั ปหีลงัๆ จำานวนเฉลีย่
ของใบสมัครจะอยู่ประมาณ 400 ใบต่อปี
นอกจากเงื่อนไขทุนที่พิเศษแล้ว รูปแบบการดูแลของทุน 
IFP ก็ยังพิเศษด้วย เพราะเข้าไปดูแลถึงเ ร่ืองอ่ืนๆ  
ของผู้ ได้รับทุนระหว่างศึกษา เพราะอะไร

 จารุวัฒน์ - เวลาประชุมกับออฟฟิศประเทศอื่น ทุก
ประเทศจะเห็นตรงกันว่าระหว่างที่เขาเป็นนักเรียนอยู่ 
เป็นช่วงท่ีมีความสำาคัญ มันเป็นขั้นตอนท่ีบอกว่าถ้าเรา
ทำางานได้ดีและใส่ใจ เขาจะสามารถประสบความสำาเร็จ
ได้ คนท่ีทำางาน IFP เท่าท่ีทราบมา จะมีประสบการณ์-
ทำางานกบัทนุอืน่ๆ มากอ่น ถงึไดร้บัคดัเลอืกมาชว่ยงานนี ้
ลักษณะการทำางานของโครงการอ่ืนอาจจะไม่มีความใส่ใจ
หรอืเขา้ไปชว่ยเหลอืเยอะเทา่นี ้เพราะวา่คนทีป่ระเทศเรา
คัดเลือกมา ไม่เหมือนกับทุนอ่ืน หรือโครงการอ่ืนท่ีเลือก
เกรดเฉลี่ยดี ภาษาอังกฤษดีพร้อม ที่บ้านค่อนข้างโอเค  
ไม่คอ่ยมีปญัหาอะไร การประสานงานกไ็ม่ตอ้งเขา้ไปดแูล
ในรายละเอียดเยอะ ดูแลให้แน่ใจว่าเงินโอนให้เขาตาม
กำาหนด ส่งเกรดเฉลี่ยให้เราดู ส่งรายงานให้เราดู 
ตามกำาหนดอาจจะเท่านั้น แต่โครงการนี้ผู้ได้รับทุน 
ที่เราคัดเลือกมาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการดูแล
ตัวเอง ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ไม่เคยมีประสบการณ์อยู่นอกพื้นท่ี น่ันคือเหตุผลท่ีเรา
เลอืกคนท่ีจบการศกึษาจากภาคอสีาน และทำางานอยูใ่น
ภาคอีสานอย่างน้อยสามถึงห้าปี โอกาสในการที่เขา 
ออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็จะน้อยกว่า เลยต้องดูแล 
อีกระดับหนึ่ง

ทุกๆ ปีเราจะมีการปรับการทำางานให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ประเด็นที่เราเจอจริงๆ คือแต่ละคนจะมี 
จุดท่ีเค้าเป็นห่วงไม่เหมือนกัน บางคนมีครอบครัวมีลูก 
ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างที่เขาไปเรียนก็เป็น
เรื่องที่เขาให้ความสำาคัญมาก บางคนไปเรียนต้องโทร
มากล่อมลูกนอนทุกวันจากอเมริกา บางคนกำาลังจะ
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แต่งงานก็ไม่อยากไปเรียนเมืองนอก หรือมีลูก มีเรื่องราว
ในครอบครัว เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว ถ้าออกจากงาน
ใครจะเป็นคนจุนเจือครอบครัว ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรา 
แลกเปลี่ยนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลผู้ได้รับทุนที่เรา 
แลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นความลับไม่ได้ถูกเปิดเผย
แล้วเครือข่ายศิษย์เก่า IFP THAN เกิดขึ้นยังไง ทางทุน 
มีการเข้าไปประสานงานยังไงบ้าง

 จารุวัฒน์ - เครือข่ายศิษย์เก่า ทุกประเทศจะพยายาม
สนับสนุนให้เกิดข้ึน ในเบ้ืองต้นก็ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการ- 
จัดประชุมปีละสองครั้ง ดูแลเรื่องค่าสถานที่ ค่าเดินทาง
ของศิษย์เก่า ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเลี้ยงต่างๆ  
ทีนี้พอผ่านไปประมาณสองปี ศิษย์เก่าเองก็จะรวมตัวกัน
ตั้งแต่รุ่นหนึ่ง สอง สาม สี่ ก็คุยกันว่า มันน่าจะมากกว่า
การประชุมแล้ว น่าจะมีกิจกรรมที่ทำาร่วมกันแล้ว เขาก็
เขียนแผนงานเพื่อจะไปเสนอกับ IFP สำานักงานใหญ่ 
อยากจะทำางานวิจัยร่วมกัน อยากจะทำางานเร่ืองอัตลักษณ์ 
ชุมชนอีสานกับการพัฒนาที่ย่ังยืน สำานักงานใหญ่ก็เลย
พิจารณาแล้วก็ให้เงินมาทำา มันเลยกลายเป็นกิจกรรมที่
ทุกคนตา่งแยกย้ายไปทำางานของตวัเอง แตข่ณะเดยีวกนั
กจ็ะมปีระชมุเดอืนละครัง้ เจอกันบ่อยขึน้ ก็จะแลกเปลีย่น
การทำางานกันมากขึ้น

เพราะฉะนั้นงบสำาหรับการสนับสนุนให้ เกิด 
เครือข่ายศิษย์ เก่าขึ้นมีทุกประเทศ แต่จะเกิดขึ้น 
หรือเปล่าต้องแล้วแต่ อีกอย่างลักษณะเครือข่ายของ
แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน อินเดียหรือเวียดนาม 
ที่ลักษณะพื้นที่มันไม่เหมือนกัน ของเรา ข้อได้เปรียบ คือ
ให้เฉพาะภาคอีสานเท่านั้นเลยจะเชื่อมกันได้หมด  
การเดินทางถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วก็จะสะดวกที่สุด 
ในขณะที่เวียดนามเหนือจรดใต้ไกลมาก หรือจีน อินเดีย 
ก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทาง แล้วแต่ละคนกลับไป
ทำางานแล้ว การจะลางานมาเพื่อการประชุมก็ค่อนข้าง
ลำาบาก เพราะฉะนั้นบางประเทศก็มีการเปลี่ยนรูปแบบ
เครือข่ายให้เป็นระดับชุมชน หรือจังหวัดมากขึ้น แต่ละ
จังหวัดก็จะมีตัวแทนเวลามาประชุมในระดับประเทศอีกที 
คาดหวังจะเห็นอีสานเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง จากพลัง 
ของผู้ ได้รับทุนและศิษย์เก่า IFP

  วิจิตรา - ปัญหาสังคมพ้ืนฐานอาจจะได้รับการช่วยเหลือ 
 อาจจะได้รับการแนะนำาจากเครือข่ายศิษย์เก่า อาจจะ 

มีการให้ความรู้กับชุมชนชาวบ้านถึงชุมชนต่างๆ คิดว่า 
เขาทำาได้อยู่แล้ว

 จารุวัฒน์ - อยากเห็นความต่อเนื่องและความตั้งใจ 
ของเขา ถึงแม้ไม่มีองค์กร ไม่มีหน่วยงานบริหารทุนคอย
ชว่ยเหลอื เขายงัมใีจมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทำางานใหก้บัพืน้ที่
ของเขา อยากให้นึกถึงภาพใหญ่ว่า การพัฒนามันก็เหมือน
ฟันเฟือง เราอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ แต่เราก็เป็น 
ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในภาคอีสาน บางทีทำางานอยู่ 
ในชุมชน แต่ผู้ได้รับทุนแต่ละคนต้องอย่าลืมว่าตัวเอง 
มีความสามารถในการสร้างความแตกต่างให้กับอีสาน 
ข้อได้เปรียบของผู้ได้รับทุนของเรา คือ เขาอยู่ติดดิน เขา
อยูใ่นชมุชน เขาไมไ่ดอ้ยูใ่นออฟฟศิทีอ่ยูห่า่งไกลชาวบา้น 
เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่ขาทำา ผลทีม่นัเกดิขึน้ มนัเกดิขึน้โดยตรง 
ถ้ายังทำาต่อเนื่อง และยังนึกถึงเครือข่ายได้ว่า ยังมีเพื่อน 
ยังมีคนอื่นที่พร้อมจะช่วยดูแลกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ทางดา้นวชิาการ เรือ่งการช่วยเหลอื ความรว่มมอืกจิกรรม
ต่างๆ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อภาพใหญ่ของอีสาน
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ที่มา : จากการสำารวจของ International Fellowships Fund and Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์  เดือนมีนาคม 2555 จากกลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่า IFP จำานวน 3,329 คน อัตราการตอบกลับร้อยละ 53

นับจากเริ่มเดินหน้าโครงการในปี 2544 ผ่านไปหนึ่งทศวรรษ 
นี่คือความสำาเร็จของโครงการทุน IFP ที่เปลี่ยนโลกไปแล้ว
อย่างเป็นรูปธรรม

4,318 
คือจำานวนผู้ ได้รับทุน IFP ทั้งหมด
ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ทั่ ว โ ล ก

สำาเร็จการศึกษาแล้ว
90.9%
ณ ปี 2555

ศึ ก ษ า ต่ อ ด้ า น
สังคมศาสตร์

ศึกษาต่อด้ านสิ่ ง แว ดล้อม  สุ ข ภาพ และ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

30%

ศึกษาตอ่ดา้นศลิปะและ
มนุษยศาสตร์

ศกึษาตอ่เศรษฐศาสตร์ 
และการจัดการธุรกิจ
การจบการศึกษา

5%

12%
ศกึษาตอ่ดา้นกฎหมาย 
การปกครอง และสทิธ-ิ
มนุษยชน

15%

ศึ ก ษ า ต่ อ ด้ า น ก า ร
พัฒนา

11% 8%

คือจำานวนประเทศที่มีการให้ทุน IFP

ปริญญาโท

ปริญญาเอก85 % 15 %

ÊÒ¢Ò
·ÕèÈÖ¡ÉÒµ‹Í

  

ศึ ก ษ า ต่ อ ด้ า น ก า ร
ศึกษาและการสื่อสาร

19%

¼ÙŒä´ŒÃÑº·Ø¹ IFP 
¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡
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มาจากแอฟริกา
และตะวันออกกลาง33%

43%33% 32% มาจากเอเชียและรัสเซียศึกษาต่อในอเมริกา
หรือแคนาดา

ศึกษาต่อ ในอั งกฤษ
หรือยุโรป

24%มาจากละตินอเมริกา

»ÃÐà·È·Õè
ÈÖ¡ÉÒµ‹Í

ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ใ น
ภูมิภาคของตัวเอง

32%

áËÅ‹§·ÕèÁÒ
¢Í§ 

¼ÙŒä´ŒÃÑº·Ø¹ 
IFP

3% 
ศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ

ศิษย์เก่า IFP 
·Õè¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅŒÇ68%

เกิดในชนบทและพื้นที่
ห่างไกลจากตัวเมือง

37%
อายุมากกว่า 35 ปี 
เมื่อได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการทุน

73%
ครอบครัวจัดอยู่ใน

ฐานะยากจน 
เมื่ออายุ 16 ปี

ÅÑ¡É³Ð
¼ÙŒä´ŒÃÑº
·Ø¹ IFP

50%
เป็นผู้หญิง

82% อาศัยอยู่ในประเทศตัวเอง
และทำางานแล้ว

ทำางานเกี่ยวกับการบริการสังคม

ใ ช้ ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร
ศึ ก ษ า ต่ อ ด้ ว ย ทุ น 
IFP ในอาชีพการงาน

88.3%
83% 82.7%

สร้างความเปลี่ยนแปลง

ด้านความเท่าเทียม
ท า ง สั ง ค ม
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เพราะคลุกคลีกับชุมชนท้องถ่ินมานาน และมองเห็นปัญหาที่สั่งสมและซุกซ่อน
อยู่ตามพ้ืนท่ีต่างๆ พูลสมบัติจึงมุ่งมั่นทำางานพัฒนา ด้วยความเชื่อหมดใจว่าคนที่
พยายามทุ่มเททำาส่ิงดีๆ จะก่อให้เกิดผลอันดีงามต่อสังคม นอกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
สถาบันชุมชนอีสาน เขายังเป็นประธานคนแรกของ IFP THAN หรือเครือขา่ยศษิยเ์กา่
ของโครงการทุน IFP ซ่ึงดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2552 ช่วยประสาน 
ความคิดและความสัมพันธ์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน ทุกวันนี้ เขายังคง
อยู่กับคนเพ่ือเรียนรู้ปัญหา ศึกษาวิธีคิด และทำางานเพื่อพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

อยู่กับคน 

พูลสมบัติ นามหล้า
ผู้อำานวยการสถาบันชุมชนอีสาน จังหวัดสุรินทร ์

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปริญญาโท / การบริหารการบริการระหว่างวัฒนธรรมและภาวะผู้นำา 

สถาบันบัณฑิตเอส ไอ ที  / ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำ เพื่อทุกคน
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“คนชนบทจริงๆ เป็นคนจนท่ีมีหน้ีสินเยอะ ดำารงชีวิต
อยู่ในท้องไร่ท้องนา อยู่กับป่า คนเหล่านี้เหมือนเป็นคน-
ชายขอบ เป็นคนที่อยู่ค่อนข้างไกลจากสังคมและโอกาส 
เรยีกวา่เปน็ Marginalize (ชวีติชายขอบ) จงึไมส่นใจเรือ่ง
การพัฒนาเท่าไหร่ เพราะฉะน้ันการเข้าถึงชาวบ้านกลุ่ม
นี้จะต้องหาแนวคิดและวิธีในการเข้าไปทำางานด้วย”

“คนชายขอบเป็นคนที่ต่อสู้กับความยากลำาบาก 
ในพื้นที่ต่างๆ เราจะตั้งสมมติฐานไว้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ 
มีความรู้ ภูมิปัญญา ศักยภาพอยู่ในพ้ืนท่ี แต่เป็นความรู้- 
ท้องถิ่น เป็นความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาของชุมชนมา
อย่างยาวนาน เช่น ระบบการบริหารแบบสภาผู้เฒ่า  
การใช้หมอยาสมุนไพร การทำาบุญประเพณี ซึ่งนำามาใช้
กับชุมชนโดยมีความเมตตาหรือมีความเอื้ออาทร 
ต่อชุมชน ทั้งหมดนี้ เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน  
เราต้องเข้าไปด้วยท่าทีแบบน้ำาคร่ึงแก้ว เพราะเขามีของเขา
อยู่แล้วครึ่งแก้ว เราไม่ได้ไปในแบบที่เป็นผู้สอนสั่งหรือ
ชี้นำา แต่เข้าไปด้วยลักษณะแบบขอมีส่วนร่วม เข้าไป 
เรยีนรูก้บัเขา นกัพฒันาทีเ่ขา้ไปทำางานกบัชมุชน ไมว่า่จะ
เรยีนสงูหรอืจบดอ็กเตอรจ์ะไมบ่อกวา่ตวัเองเทก่วา่ ดกีวา่ 
หรือว่าเก่งกว่า แต่เข้าไปในฐานะลูกหลาน ไปเรียนรู้จากเขา
ว่าเขามีอะไรอยู่ และช่วยในสิ่งที่เขาทำา ช่วยเชื่อมโยง
กระบวนการความคิดของเขาและให้เขาตัดสินใจว่าจะ 
ทำายังไงต่อไป”

“สถาบันชุมชนอีสานเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนขนาดเลก็ทีส่นบัสนนุการพฒันาศกัยภาพ
ของผู้สนใจในการทำางานกับท้องถิ่น ส่งเสริม 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน เชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคอีสานครับ”

¾ÙÅÊÁºÑµÔ 
¹ÒÁËÅŒÒ



33

อาจเป็นคนรุ่นใหม่ อย่างที่ทำากันในประเทศจีน กลุ่มคน
ที่ไม่เอาคอร์รัปชั่นคอยทำางานกระตุ้นแนวคิดให้ชุมชน  
ไม่ต้องเน้นปริมาณ เน้นที่คุณภาพ บอกเขาว่ามีป่า 
อย่าขายที่ ทำาเกษตรเน้นการไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น”

“กำาลังใจในการทำางานของผมเกิดจากการนึกถึง
กำาพืดของตนเองว่าเป็นชาวนา เป็นคนที่มาจากท้องไร่
ท้องนา เห็นเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ทั้งการเอารัด- 
เอาเปรียบ ความเหลื่อมล้ำา ผมเป็นคนเพชรบูรณ์  
ตอนเด็กไปบวชอยู่อำาเภอวิเชียรบุรี บ้านที่ไก่ย่างอร่อย
ท่ีสุดในโลกน่ะครับ (หัวเราะ) ตอนน้ันบวชและเรียน 
ทางโลกไปด้วย เข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น เรียนทฤษฎีต่างๆ ทั้งสังคมนิยมและทุนนิยม 
ผมไม่ได้มองว่าทุนนิยมเป็นทฤษฎีกดขี่ขูดรีด เพราะ
ทุนนิยม คือการกระจายสินค้า รายได้ และความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงทรัพยากร ผมเป็นนายกสมาคมสโมสร  
ทำากิจกรรมค่ายอาสา ลงไปทำางานกับชาวบ้านตลอด  
สิ่งท่ีเราได้มาจากการเรียนรู้ บวกกับการไปสัมผัสกับ 
ชาวบา้นกลุม่ปญัหาจรงิๆ เช่น คนท่ีอยูก่บัเขือ่นแตจ่ะถกู
น้ำาท่วม ติดเชื้อ HIV คนที่หมู่บ้านทอดทิ้งเอาไปอยู่ที่วัด 
คนที่มีหนี้สินมหาศาล มันทำาให้ผมมีแรงปรารถนาที่จะ
ทำางานเพื่อคนเหล่านี้มากขึ้น ผมเชื่อว่าจริงๆ แล้วสังคม
จะสมดลุ ตอ้งมคีนแบบทีพ่วกผมกำาลงัทำา คนทีพ่ยายาม
ทำาให้ชาวบ้านมีความรู้มากข้ึน ทำาให้ชุมชนเอาภูมิปัญญา 
มาฟื้นฟู ไม่ได้เน้นแต่ความรู้ทางด้านนวัตกรรมหรือวัตถุ
อย่างเดียว ช่วงท่ีผมเดินทางไปศึกษาต่างประเทศเป็นการ 
เดินทางครั้งสำาคัญของผมด้วย เพราะผมได้ไปเติมเต็ม

“สถาบันน้ีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ในภาคอีสาน  
เราเป็นภูมิภาคท่ีคนพูดภาษาลาวเยอะ และมีวัฒนธรรมถ่ิน
ท่ีเรียกว่า ‘ฮีต 12 คอง 14’ (ฮีต หมายถึง จารีต คือ ประเพณี 
12 เดือน และ คอง หมายถึง แนวทางครองธรรม 14 ข้อ) 
มีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างเยอะ ทำาการเกษตรกันมาก 
และมีประชากรมากที่สุดกว่าภาคอื่นๆ เพราะฉะนั้น 
เรามองเห็นการพัฒนา ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก  
พ.ศ. 2500 ตอนน้ันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว 
มุ่งเน้นให้คนมีเงิน ถนนหนทาง เขื่อน น้ำาประปา  
จนทรัพยากรมันหดหาย พื้นที่การปลูกผัก ปลูกหญ้า ซึ่ง
เปน็แหลง่ผลติอาหารกล็ดลง มุง่ขายมากกวา่ผลติเพือ่กนิ 
ทำาให้มีสารเคมีและสารพิษจำานวนมาก กระบวนการ 
ของเราคอื เขา้ไปจดัการปญัหาตรงนี ้เขา้ไปรว่มกบัชมุชน
ท่ียังมปีา่และยังมแีนวคดิทางการเกษตรแบบดัง้เดมิ หรอื
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานอยู่ เราก็เข้าไปส่งเสริมเขาต่อ  
ถึงแมก้ระแสส่วนใหญจ่ะทำาใหโ้ลกเปลีย่นไปในทศิทางที่
น่ากลัวขึ้น แต่การพัฒนาแบบนี้จะช่วยให้เกษตรกร 
สร้างพื้นที่เกษตรผสมผสานอย่างเป็นรูปธรรม เป็น 
วนเกษตรหรอืเกษตรย่ังยืนและปลอดสารพษิ ตัง้แตแ่รกๆ 
กลุม่พอ่ผาย กลุม่พอ่เจยีง ทีเ่ปน็เกษตรกรตน้แบบ ตอ่มา
ก็ขยายข้ึนเรื่อยๆ ทำาให้เราได้พื้นที่ทางสังคมเพิ่มขึ้น  
จนผลักดันเป็นนโยบาย”

“พ.ศ. 2543 - 2546 รัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องเกษตร-
ยั่งยืน ถึงแม้ พรบ. ป่าชุมชนจะไม่ผ่านสภา แต่เราเชื่อว่า
คนที่อยู่กับป่า อยู่แบบอนุรักษ์ยังมีเยอะ คนที่ตัดไม้
ทำาลายปา่เปน็กลุม่ทุนหรือรว่มมือกับรฐัทีฉ่อ้ฉลบางสว่น 
ปัจจุบันป่าชุมชนอยู่ทุกตำาบลในประเทศไทย การพัฒนา
ยุคใหม่ท้องถิ่นจะถูกแปรสภาพตามนโยบายเขตการค้า
เสรีอาเซียน มีแต่เรื่องส่งสินค้าเข้าออก พื้นที่ต่างๆ ถูก
แปรรูปเป็นถนน 4 เลน เชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจ  
คำาถามคือ งานพัฒนาใช้เวลานานจะทำายังไงให้มัน 
ตอ่เน่ือง ผมวา่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายฝา่ย เชน่ 
การเข้ามาของทุน หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สหรัฐอเมริกา จีน ซ่ึงรัฐส่งเสริมให้มีการลงทุนและกว้านซ้ือ
ท่ีดิน จนเหมือนเป็นการผลักคนที่อยู่ในชนบทออกไป
เพราะท่ีดินมีราคาแพง การทำาให้เกิดความย่ังยืนก็คือ การ- 
สนับสนุนคนท่ีมีอุดมการณ์ เป็นนักกิจกรรมทางสังคมให้
เข้าไปดำาเนินการเชิงแนวความคิด และสร้างคนของรัฐ 
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ประสบการณ์ในการที่จะนำาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น”

“ด้วยทุน IFP ผมไปเรียนภาษาอังกฤษ 2 เดือน 
ท่ีกรุงเทพฯ อีก 2 เดือน ท่ีเวียดนาม และอีก 3 เดือน ท่ีรัฐ- 
แมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เหมือนตัดตัวเองออกจาก 
เครือข่ายเดิมช่ัวคราว เพราะผมเป็นคนทำางานกับเครือข่าย
เยอะ ทำาร่วมกับองค์กรขนาดเล็กมานาน 10 กว่าปีแล้ว 
ก่อนจะไปเรียนสาขา การบริหารการบริการระหว่าง-
วัฒนธรรมและภาวะผู้นำา สถาบันบัณฑิตเอส ไอ ที  
รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัย

ของ NGO มี NGO จากทุกมุมโลกมาเรียนที่นี่  ทั้ง 
แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ได้
คุยกันหลายเรื่อง ในห้องเรียนก็เรียนเรื่องโลกาภิวัฒน์ 
เรือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื เรือ่งการพฒันา NGO ใหส้ามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนท่ียากลำาบากและกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ที่
ผมบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เพราะ IFP ให้ผมไป
เรียนท่ีสถาบัน International Institute of Rural Recon-
struction (IIRR) กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ก่อตั้งโดยด็อก-
เตอรเ์ยน เปน็นกัพฒันาทีผ่มศรทัธาและเป็นคนพดูว่า เรา
ควรลงพื้นที่ไปหาชาวบ้าน ทำางานกับชาวบ้าน เรียนรู้กับ

ชาวบ้าน แล้วให้ชาวบ้านตัดสินใจ ทำาให้ประทับใจ
หลักสูตรที่ได้เรียน โดยเฉพาะวิชา Social Change รวม
ทัง้วชิาการบรหิารจัดการงานพฒันาเปน็ การเรยีนทีเ่สรมิ
และต่อยอดจากสิ่งที่ผมกำาลังทำาอยู่” 

“ผมประทับใจในเรื่องผู้คนนะ อย่างในอเมริกา  
เขาเรียกว่าเป็นเมือง Think Plus หรือคิดบวก ผมว่าจริง 
เพราะว่าคนหลากหลายอยู่ร่วมกันได้และใช้เงื่อนไข 
แบบประชาธิปไตย ไดไ้ปฝกึงานกบัองคก์รพฒันาเอกชน
ท่ีเมืองนิวแฮมป์เชียร์ ฝึกเรื่องเกษตรอินทรีย์  และ
โปรแกรมทีเ่รยีกวา่ Community Supported Agriculture 
(CSA) ซ่ึงเป็นการสนับสนุนคนที่มีเงิน คนที่มีความรู้ 
อาจารย์ หมอ หรือคนที่ตระหนักเรื่องสารเคมี ให้เอา 
เงินทุนไปสนับสนุนคนท่ีปลูกพืชปลอดสารพิษอีกที ผมไป
ขลกุอยูก่บัเขา ทำาแปลง เกบ็หนอน เกบ็แมลง ใชช้วีติรว่ม
กบัเกษตรกรท่ีน่ัน ไปเรยีนรูชี้วติคนท้ังในเมอืงยนัชนบท”

“ถ้ามองเกษตรกรบ้านเขา ผมว่าเขามีรถแทร็กเตอร์
เยอะไป มีเทคโนโลยีเยอะไป เพราะเกษตรกรท่ีอเมริกา 
มีไม่เยอะแต่พ้ืนท่ีเยอะ เกษตรกรรายใหญ่จะปลูกพวกมัน
และปลกูพชืจำาพวกทีใ่หป้ระชากรของเขาบรโิภคไดท้ัว่ถงึ 
แต่กลุ่มที่ผมประทับใจ คือ กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ทำา
เกษตรอินทรีย์ซ่ึงขยายไปเยอะมาก เริ่มแรกท่ีเมือง- 
ลอสแองเจลสิ กลุม่คนเหลา่นัน้เปน็กลุม่กา้วหนา้ จนเปน็
ท่ีนิยมมากในนิวอิงแลนด์ ผมเห็นคนขับรถมาเป็นร้อย
กโิลเมตร จากเมอืงแมนเชสเตอรเ์พือ่มาซือ้อาหารปลอด-
สารพิษ เรื่องเหล่านี้เกษตรกรของเขารวมกลุ่มกันดีมาก
และขยายผลได้รวดเร็ว ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็ว  
เป็นสิ่งที่ผมประทับใจว่า คนที่เป็นผู้บริโภคในอเมริกา 
เขาต่ืนแล้ว เขาพร้อมสนับสนุนเกษตรกร ในขณะท่ีของเรา 
ผู้บริโภคแนวอินทรีย์เพิ่มขึ้นจริงแต่ขยายได้น้อยมาก 
ประชากรเรายังบริโภคอาหารเคมีเป็นหลัก ถ้าบ้านเรา
ทำาไดแ้บบเขา เกษตรกรจะมกีำาลงัใจมากทีจ่ะผลติอาหาร
คุณภาพให้กับผู้บริโภค เพราะมีคนเห็นความสำาคัญ  
มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคุณค่า”

“อนัดบัแรกตอ้งขอบคณุ IFP ขอบคณุพีน่อ้ง NGO 
ท้ังหลายท่ีทำางานร่วมกับผม เพราะว่าผมทำางานสาธารณะ 
มาตั้งนาน ต้นทุนผมคือ การเป็นฝ่ายวิชาการให้กับคนที่
ทำางานในภาคสนาม พอผมไปเรียนก็ได้รับการยอมรับ
มากข้ึน ได้รับเชิญให้ไปสอนในระดับมหาวิทยาลัย  

¼Áàª×èÍÇ‹Ò
ÇÑ¹Ë¹Öè§àÃÒ¨ÐËÁØ¹

กลับมาเจอสังคมที่ดี 
สังคมที่เอื้ออาทร

สมดุลจะกลับคืนมา
อีกครั้ง
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ตอนน้ี สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอนวิชาสห-
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เรื่องเครือข่ายชุมชน 
เรื่องการวางแผนชุมชน และเร่ืองวิทยากรกระบวนการ 
เสาร์-อาทิตย์ กส็อนใหก้บัผูน้ำาชมุชนทีส่นใจ บางครัง้กเ็ป็น
อาจารย์รับเชิญให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมมีเครือข่าย
มากขึ้น ทำาให้เราได้เป็นท่ีพ่ึง เป็นความหวังเล็กๆ เพราะ
เราสามารถเข้าไปเอาความรู้เหล่านี้จากทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ จากแหล่งข้อมูลท่ีมีความรู้ นำามาให้กับ
สังคมท่ีเราอยู่ด้วย”

“คนอย่างมหาตมะคานธี เขาเป็นคนที่รู้สึกว่า 
ถูกเอาเปรียบและเร่ิมต้นทำางานร่วมกับคนแค่ 2-3 คน 
ค่อยๆ เดินหน้า ทำาเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ เราก็คิดว่าสังคม
ท่ีเราอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องทุนและการทำาลายทรัพยากร 
อย่างเดียว แต่เราคิดว่าเราอยู่ในโลกด้วยกันน่ีล่ะ เพียงแต่ 
เราก็พยายามสร้างสมดุลข้ึนมา เช่น เกษตรกร 90% ยัง 
ใช้สารเคมี แต่เราก็ยังทำาเกษตรอินทรีย์คู่ขนานไปด้วย  
เราทำาตลาดอินทรีย์โดยเฉพาะเลย ต้องเช็กแล้วว่าผ่าน
มาตรฐานอินทรีย์ท้องถิ่นไม่อย่างนั้นไม่ให้เข้ามาขายได้ 
ซ่ึงก็มีคนเข้าร่วมเพ่ิมข้ึนทุกวัน อาจไม่ได้เพ่ิมแบบหวือหวา
แต่ก็เป็นกำาลังใจที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาคนจิตอาสา 
สังคมเปลี่ยนไป คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น แต่ยังมีคนที่คิดดี
และอยากทำางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เราก็ไปค้นหา
นำามาจัดอบรมครั้งหนึ่ง 20 คน ได้สัก 2 - 3 คนก็ยังดี เรา
ก็มีกำาลังใจต่อไป เป็นการสะสมชัยชนะว่าเราได้ต่อสู้ 
จากวันน้ันจนถึงวันนี้แล้วนะ ถึงเราจะยังไม่ประสบ- 
ความสำาเร็จ แต่เราก็ต่อสู้อยู่ คนของเราออกไปทำางาน 
กับชุมชน ทำาเร่ืองดีๆ ทำาส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่ทำา ความเช่ือเหล่าน้ี 
จะไม่มีทางเปลี่ยนจากจิตใจผม”

“ผมเชื่อในเรื่องของ ‘วงล้อวัฏจักร’ แต่ก่อนจะเห็น
เลยว่าบ้านเมืองเรามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ผู้คนมีธรรมะ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว พอตะวันตกเข้ามาก็มีการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ มากมาย สิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่
มโนธรรมและสำานึกกลับลดลง ความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น 
ในแงข่องวงลอ้ ผมยงัเชือ่วา่วนัหนึง่เราจะหมนุกลบัมาเจอ
สังคมท่ีดี สังคมที่เอื้ออาทร สมดุลจะกลับคืนมาอีกครั้ง 
หากเรามีคนน้ำาดีคอยเป็นฟันเฟืองหมุนวงล้อนี้” 

“สำาหรับ IFP THAN ซึ่งเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าของ
โครงการทุน IFP เราเริ่มก่อตั้งด้วยคนไม่มาก มีประมาณ 

6 - 7 คนเท่านั้น นั่งคิดกันว่าจะทำายังไงให้คนของเรา ซึ่ง 
ได้รับวัฒนธรรมฝร่ังกลับมาบ้านแล้วยังทำางานกับชุมชนได้  
เป็นเรื่องที่ IFP คิดไว้และเราก็เห็นด้วย เลยคิดว่าน่าจะ
รวมตัวก่อนในฐานะนักวิชาการแล้วเสริมสิ่งที่ชาวบ้านมี
อยูใ่หส้อดคลอ้งกบัวถิชีีวติและวฒันธรรม ช่วงแรกเราตัง้ 
‘โครงการวจัิยอตัลกัษณชุ์มชนอสีานเพือ่การฟืน้ฟทู้องถิน่’ 
ให้แต่ละคนจะไปวิจัยอะไรก็ได้แต่ต้องนำาของท่ีดีใน
แต่ละชุมชนมาผนวกกับงานวิจัยน้ัน เช่น การออกแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ของอาจารย์ดาวเด่น เหลาผา 
จงัหวดัเลย แทนทีจ่ะออกแบบวา่ 1+1 เปน็ 2 กอ็อกแบบ
ว่ามีควายอยู่ 1 ตัว รวมกับควายอีก 1 ตัว เป็นกี่ตัวอะไร 
หรือนับต้นประดู่แทนนับควาย เป็นวิธีนำาอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเข้ามาใช้ซึ่งไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่ยังให้ความรัก
ท้องถิ่นด้วย” 

“ถ้าเทียบกับ IFP ท่ัวโลก เราอยู่ในอีสานด้วยกัน 
ขอบเขตพื้นท่ีของเรากระชับกว่า การเช่ือมโยงไม่ได้แค่
อยู่ท่ีเฟซบุ๊ก หรืออินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน นอกจากความสัมพันธ์
แบบทางการ เรายังมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ จะพบ
หน้าค่าตากันบ่อยมาก มีเกี่ยวข้าว มีเวทีออกงานก็ไป 
ช่วยกัน พูดแซวกัน ปรึกษาหารือกัน เป็นพ่ีน้องกัน  
มีภาษาและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกัน ส่ิงเหล่าน้ีจะทำาให้
เครือข่ายเหนียวแน่น”
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แม้อาชีพชาวนาจะไดรั้บการยกยอ่งวา่เปน็ ‘กระดกูสนัหลงัของชาติ’ แต่ 
ด.ญ. ธรีดา กลบัไมแ่นใ่จวา่เกยีรตทิีค่รอบครวัไดร้บันัน้ทดัเทยีมกบัเพือ่นๆ จาก
ครอบครัวนักธุรกิจและข้าราชการหรือไม่  การลงมือทำาจึงกลายเป็น 
การแสวงหาคำาตอบที่ดีที่สุด ทุกครั้งที่ลงมือทำา ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไป 
ทลีะนอ้ย จนวนันีเ้ธอกลายเปน็ผูไ้ดร้บัทนุโครงการทนุ IFP ทีก่อ่ตัง้โรงเรยีนดว้ย
ตัวเองและเรียกมันว่า ‘โรงเรียนชุมชนชาวนา’ โรงเรียนการศึกษาทางเลือก
จงัหวดั ซ่ึงเพาะปลกูภมูปิญัญาและความสขุใหแ้กช่มุชน ทีส่ำาคญั มนักลายเปน็
หนึ่งในคำาตอบที่เธอตามหามาตลอดชีวิต

ËÞÔ§ÊÒÇ

ธีรดา นามให
นักพัฒนา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชุมชนชาวนา จังหวัดมหาสารคาม

ปริญญาโท / การบริหารงานพัฒนา สถาบันการบริหารแห่งเอเชีย / ประเทศฟิลิปปินส์
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“สมัยเป็นเด็กเราต้องทำาทุกอย่างเลย  
แม่กับพ่อทำาอะไรต้องทำาหมด ตื่นเช้าประมาณ 
ตสีองจงูววัจงูควายไปนา ไปถงึตอ้งนอนกอ่น พอ
สว่างแล้วค่อยกลับบ้านกินข้าวที่น้องสองคนทำา
ไว้ให้ แล้วไปโรงเรียน ตอนเย็นก็ไปนาอีก เพื่อเอา
ววัควายกลบับา้น ชวีติเปน็แบบนีต้ลอด เปน็ชว่ง
ที่ไม่มีสื่อ ไม่ทำาให้เราหันเหไปหาสิ่งอื่น มีแต่เพื่อน 
โรงเรยีน และบา้น สภาพแวดลอ้มจะเปน็ธรรมชาต ิ
หว้ย หนอง คลอง บงึ นา เปน็วถิทีีท่ำาใหเ้ราหามมุ
ที่ชอบอยู่  ชอบทำากิจกรรม ชอบไปโรงเรียน  
จนสะสมเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว แต่พอข้ึนมัธยม-
ปลายเกดิคำาถามกบัตวัเองวา่ ทำาไมเรากบัเพือ่น
ถงึตา่งกนั ทำาไมเราถงึไมม่ ีเปรยีบเทยีบกบัคนอืน่
ที่อยู่ในเมือง ทั้งลูกคนรวยและคนจีน กลายเป็น
รอยในใจไปบั่นทอนคุณค่าในตัวเอง เราถึงเข้าใจ
เด็กบ้านนอก เด็กลูกชาวนานะ บางคนไม่กล้า
เ ขียนว่ าพ่อแม่มีอาชีพอะ ไร  เ ขียนว่ า เป็น
ขา้ราชการ ทัง้ทีจ่รงิเปน็ชาวนา เขา้ใจอารมณน์ัน้
มากว่าทำาไมเด็กคนนั้นเป็นแบบนั้น เพราะเขา
เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลา” 
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“ตอนมธัยมอา่นหนงัสอืนอกเวลาหลายเลม่ แตป่ระทบัใจนยิายเรือ่ง ‘ปลุากง’ มาก 
นางเอกเป็นนกัพฒันากร พระเอกเปน็ตำารวจแลว้ไปทำางานอยูภ่าคใต ้เรารูส้กึเปน็เหมอืน
ความฝัน ดีจังเลย แต่คำาถามที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ยังเหมือนเดิม คือเรามาจากหมู่บ้าน 
จะไปเป็นคนที่ทำาอะไรกับหมู่บ้านทำาไม จะไปทำาในสิ่งที่เรารู้ทำาไม ทำาไมไม่หาสิ่งใหม่ที่
เราไม่รู้ อีกมุมก็ประทับใจว่าเขาทำาให้ชุมชนเห็นคุณค่าตัวเอง เป็นคำาถามแย้งตัวเอง 
คู่ขนานมาตลอด พอไปสอบ ก็สอบได้สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
มหาสารคาม ตอนเรียนก็ทำากิจกรรมตลอด อาจเป็นเพราะสไตล์ที่อยู่ลึกๆ ในตัวเรา  
เป็นนายกสโมสรคณะ ช่วงนั้นมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเรื่องสิทธิท่ีดินทำากิน
กำาลังเข้มข้น เราก็เป็นหางแถวนั่นแหละ แต่ก็ไปเรียนรู้ เป็นกระบวนการค่อยๆ บ่มเพาะ
จนกลายเป็นตัวเรา” 

“เราพาชาวบ้านทำาแบบท่ีเจ้าหน้าท่ีคนก่อนไม่เคยทำา ด้วยความเป็นเด็กไม่มี
ประสบการณ์ แต่เรามีความม่ันใจและความต้ังใจ ชาวบ้านระดมข้าว ก็ไปเหมารถตุ๊กตุ๊ก 
รถแทร็กเตอร์ไถนาก็ไป ไปทุกหมู่บ้านเลย ขอข้าว พริก หอม กระเทียม เพื่อจะไปม็อบ 
ตอนกลางคนืไปประชมุ เปน็ผูห้ญงิคนเดยีวเลยนะทีไ่ปชมุชน เจอทัง้ เขมร สว่ย ลาว และ
คนสุรินทร์ หลากหลายทางชาติพันธุ์ เราพาชาวบ้านสู้จนได้ที่ดินคืนมา ถึงตอนนี้เราจะ
ไม่ชอบงานเคลื่อนไหว เพราะคิดว่าไม่ใช่จริตของเรา พลังและศักยภาพตัวเองคงไม่ถึง 
ที่จะไปต่อกรหรือปะทะ แต่สิ่งที่ได้จากการร่วมเคลื่อนไหวตอนนั้น คือความมั่นใจ 
ในตนเองและไม่ตัดสินใจบางอย่างจนกว่าเราจะได้ลงมือทำา”
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“ไม่เคยคิดว่าการเป็นผู้หญิงเป็นอุปสรรค คิดแค่
ว่าการลงมือทำาไม่หยุดมันจะเห็นผลจนเกิดการยอมรับ 
อยา่งชุมชนเขมร เขาวา่คนมาหลายคนแลว้ ไม่เห็นมีใคร
จริงจัง แต่เราทำางานโดยใช้ใจ ไม่ได้เปรียบเทียบนะ  
อีกอย่างคือจะทำาอะไรก็ทำา ไม่รอ ผู้ใหญ่คงมองเห็น 
บางอย่างว่าเราทำาได้ ได้รับการยอมรับจากผู้ชาย 
ทีเ่ปน็ผูน้ำา เราทำางานกไ็ปคยุไปหาเขาตลอด ถงึไหนแลว้ 
เป็นยังไง คอยอัพเดต ตอนกลางคืนต้องขับรถมอเตอร์ไซค์
ไปประชุมอีกหมู่บ้าน ชาวบ้านบอกว่าเราทำางานเพื่อเอา
ท่ีดินคืนจากเอกชนไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะไปตัดผลประโยชน์ 
เขา จะข่ีไปเปล่ียนไส้มอเตอร์ไซค์ให้ เพราะเสียงมันแปลกๆ  
ไม่ปลอดภัย คือเขาคิดถึงขั้นชีวิต แต่เราไม่ทันคิดว่าใคร
จะมาปองรา้ย เราทำางานบนความรูส้กึวา่เราเหมาะจะทำา
อะไร และทำาสะสมไม่หยุดนิ่ง ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมแล้ว
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จะเห็นผลจรงิ ทำ�ให้สือ่ส�รไดท้ัง้กบัภ�ยในและภ�ยนอก 
เป็นก�รสร้�งก�รยอมรับ แต่ต้องค่อยๆ สร้�ง ไม่ใช่ 
ครั้งเดียวได้เลย”

“จ�กน้ันสอบร�ชก�รได้ เลยตัดสินใจไม่ได้ ต้อง
ตอบคำ�ถ�มพอ่แมแ่ละตวัเอง ก�รตดัสนิใจเป็นเรือ่งย�ก 
แต่สุดท้�ยถ้�ลองก็จะได้รู้ กล�ยเป็นวิถีปฏิบัติของชีวิตเร� 
คือ ต้องลงมือทำ�เท่�นั้นแล้วจะได้ข้อสรุป เลยล�ออก 
ไปทำ�ร�ชก�รอยูไ่ดป้เีดยีวไดค้ำ�ตอบเลยว�่ไมใ่ช ่สำ�หรบั
ช�วน�ท่ีส่งลูกเรียน ก�รเป็นข้�ร�ชก�รคือเป้�หม�ยสูงสุด 
สำ�หรับชีวิต แต่เร�คงไม่เหม�ะจะนั่งอยู่กับโต๊ะแล้วฟัง
ใครบอกให้ทำ� เร�ว�่เร�ทำ�อะไรไดเ้ยอะกว�่นี ้ทดลองแค่
ปีเดียวก็เกินพอเลยล�ออก”

“กลับม�ทำ�ง�นเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของโครงก�ร
ผลกระทบท�งสังคมของก�รดำ�เนินโครงก�รโขงชีมูล 
กรณีฝ�ยร�ศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอีกหล�ยๆ
โครงก�ร จ�กเคยทำ�ง�นพัฒน�แบบนักปฏิบัติก�รก็กล�ย
เป็นง�นอีกระดับ เหมือนผู้ประส�นง�น ทำ�ง�นข้อมูล  
ง�นวิจัย ง�นวิช�ก�ร เป็นง�นเครือข่�ยหล�ยพื้นที่ ต้อง
มีทักษะก�รประส�นง�น ทักษะก�รจัดกระบวนก�รกับ
ช�วบ้�น ทักษะก�รเก็บข้อมูล เร่ิมเป็นก�รเรียนรู้จ�กก�ร- 
ลงมือทำ�ร่วมกับนักวิช�ก�รส่วนกล�ง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่  
ไมว่�่จะกระบวนก�รวจิยัและเนือ้ห�ทีเ่รยีนรูจ้�กช�วบ�้น 
มนัเลยทำ�ใหเ้ร�สะสม เพร�ะเปน็ก�รสะสมคณุค�่ภ�ยใน 
เลยไม่เกิดคำ�ถ�มกับตัวเองแบบตอนเด็กแล้ว คือ 
ตอนแรกๆ ทำ�ง�นจะไมค่อ่ยไดก้ลบับ้�น ก�รคดิว�่จะม�
เยี่ยมบ้�นมันย�กม�ก ตอนนั้นก�รสะสมคุณค่�และ
คว�มภูมิใจในตัวเองยังไม่พอ ง�นส่วนใหญ่ที่เร�ทำ�
อธบิ�ยกบัสงัคมไมไ่ด ้เข�้ใจนอ้งๆ ทีม่�ทำ�ง�นดว้ยกันนะ
ว่�ไม่รู้จะบอกพ่อแม่อย่�งไร เพร�ะประสบก�รณ์นั้น 
เร�ก็ผ่�นม� เพร�ะสังคมต่�งจังหวัดจะมองกันท่ีเคร่ืองแบบ 
ถ้�ไม่ได้รับร�ชก�ร ไม่รู้ใส่อะไรไปทำ�ง�น ไม่รู้จะตอบว่�
ฉนัทำ�อะไร นำ�ไปสูก่�รทำ�ง�นกบันอ้งๆ ทกุวนันี ้เร�กต็อ้ง
รูจ้กักบัพอ่แมข่องนอ้งๆ ดว้ย ไปอธบิ�ยกับครอบครวัเข�
ให้ได้ว่�ลูกเข�ม�ทำ�อะไรกับเร� เร�กำ�ลังทำ�อะไรกับชุมชน 
ประสบก�รณ์ทำ�ให้เร�นำ�ม�อุดช่องว่�งนั้น” 

“ทร�บข�่วทนุ IFP จ�กอ�จ�รยถ์วลัย ์เปน็อ�จ�รย์
ทีเ่คยสนบัสนนุเร�ม�ตัง้แตเ่รยีนป ี1 แกไดเ้อกส�รภ�ษ�-
อังกฤษม�ก็ม�นั่งข้�งๆ แปลให้เร�ทีละบรรทัดเลย  

น�่แปลกทีท่กุครัง้ทีต่อ้งตดัสนิใจเลอืก ง�นเร�จะรุง่ตลอด 
ตอนน้ันง�นวิจัยกำ�ลังออกสื่อเยอะม�กเป็นกระแส
ส�ธ�รณะ แต่เร�ต้องตัดสินใจว่�ช่วงชีวิตมันต้องเปลี่ยน 
มันไม่มีอะไรใหม่ พอเร�ตัดสินใจไป มันกล�ยเป็นโลก
แบบใหม ่เร�เคยเขยีนบทคว�มเรือ่ง ‘โลกสองใบใจเดยีว’ 
รู้สึกว่�เร�ไปค้นพบโลกอีกใบหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกข้�งใน คือ
เร�ไปเดินท�งข้�งนอกแต่ได้เจอโลกข้�งในตัวเร�ด้วย 
ต้องต่อสู้กับตัวเอง”

“ไปเรียนเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ท่ีเวียดน�ม
แล้วแย่ม�ก ก่อนได้ทุนอัตต�เร�สูงม�กจนยอมรับตัวเอง 
ไม่ได้ ถึงบอกว่�ก�รเรียนรู้โลกใบใหม่เป็นเรื่องข้�งใน ได้
คะแนนน้อยเลยต้องแข่งกับเพื่อนให้ได้คะแนนเยอะ 
ภ�ษ�อังกฤษเป็นเคร่ืองมือท่ีทำ�ให้เร�ต่อสู้กับตัวเอง มัน
กล�ยเป็นคว�มทุกข์ทีถ่�ม-ตอบอยูข่�้งใน เปน็คว�มทกุข์
ท่ีคนอื่นไม่รู้แต่เร�รู้แล้วบั่นทอนศักยภ�พ พอไปเรียน
ส�ข�วิช�ก�รบริห�รง�นพัฒน� ณ สถ�บันก�รบริห�ร-
แห่งเอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนเรียนเก่งทั้งนั้น  
มีแต่หัวหน้�ระดับ เร�ว่�เน้ือห�ก�รเรียนไม่เท่�ไหร่  
แต่ภ�ษ�พวกคำ�จำ�กัดคว�มและคำ�เฉพ�ะไม่รู้จักเลย  
ส่ิงท่ีเร�มีติดตัวม�กท่ีสุดคือก�รบริก�ร ก�รช่วยเหลือคนอ่ืน 
พอต้องเรียนเป็นกลุ่ม เร�เลยชอบเป็นคนประส�นง�น 
เพื่อนม�หรือยัง พร้อมกันหรือยัง กระด�ษมีหรือยัง  
กินอะไรม�หรือยัง คือทำ�ง�นบริก�รหมดเลย ค้นพบว่�
ผูน้ำ�ท่ียิง่ใหญค่อืผูร้บัใช้ กล�ยเปน็คนท่ีเพือ่นรกัสง่ผลม�
ถึงง�นด้วย เช่น เพื่อนถ�มเร�ทำ�ได้หรือยัง เป็นก�รส�น-
สัมพันธ์แบบไม่ต้องใช้คว�มเก่งน่ะ (หัวเร�ะ) เหมือนท่ีคน- 
ต่�งช�ติบอกว่�เป็นลักษณะที่ดีของคนไทย คือก�รสร้�ง
มิตรภ�พ อย่�งหน่ึงท่ีโชคดีคือเร�มีทุนท่ีไม่ต้องกระมิด-
กระเมีย้นในก�รใชจ้�่ยม�กนกั พอมปี�รต์ีเ้ร�กท็ำ�อ�ห�ร
ไทยไป  รู้สึกมีคว�มสุขกับก�รให้นั้นม�กซึ่งเร�ไม่ได้หวัง
ม�กม�ย เวล�เร�สื่อจ�กใจ เพื่อนก็มองเห็นเหมือนกัน”

“โครงก�รทุน IFP จะให้เขียน Reflect (สะท้อน
ตนเอง) ตอ้งถ�มว�่เร�กำ�ลงัทำ�อะไร รูส้กึยงัไง เหน็คณุค�่
อะไรกับส่ิงท่ีเร�ทำ� คร้ังแรกทำ�เฉพ�ะคนไทย คร้ังท่ี 2 ให้ 
ทำ�ท่ีเมืองฮ�นอยกับคนเวียดน�ม ครั้งท่ี 3 คือตอน 
ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ และเนื่องจ�กเร�เป็นรุ่นที่ 1 ของ 
เมืองไทย ทุกอย่�งทดลองใหม่หมด เป็นกระบวนก�ร
คล้�ยๆ ‘ส�ยธ�รชีวิต’ จะเร่ิมต้นชีวิตยังไง เด๋ียวน้ีเป็นยังไง 
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กำาลังวิ่งหามันอันตราย ถ้าเราไม่พร้อม จะอันตรายทันที 
เลยได้คำาตอบสำาหรับตัวเองว่าจะกลับบ้านแน่นอน”

“กลับมาถึงอยู่บ้านเฉยๆ 2 เดือน พยายามหา
เพื่อนเก่า ไปงานสังสรรค์เข้าสังคมเพื่อจะดึงเขามา
ทำางาน มาช่วยกันคิด แต่ก็ไม่รู้ว่าทำาอะไร พ่อแม่ก็ถาม
ทุกวัน จบเมืองนอกนะไม่ทำาอะไรสักที เลยมองตัวเองว่า
สิ่งที่เรามีและไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลย คือทำางานกับเด็กๆ 
เพราะเข้าหาง่ายท่ีสุด โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
แรงจูงใจ เราไม่ได้เก่งแต่อย่างน้อยก็ยังมีมากกว่าคน 
ในทอ้งถิน่ เลยเปดิสอนตอนเยน็ จาก 5 - 6 คน กลายเปน็
หลายหมู่บ้าน จนเริ่มไม่ไหวเพราะเราสอนหลักๆ  
อยูค่นเดยีว สว่นแม่ช่วยสอนภาษาองักฤษกบัเลข ท้ังเดก็
ประถมและมัธยม เราไม่คิดค่าเรียนนะ เพราะเราไม่มี
อะไร มีแต่ใจ พอดีช่วงนั้นมีคนติดต่อให้ไปสอนที่
มหาวิทยาลัย เราก็โอเคเพราะไม่มีรายได้เลย”

“วันน้ันถึงวันน้ีเราไม่เคยเปลี่ยนจุดยืน คือการ 
ยืนหยัดท่ีจะกลับบ้านมาทำางาน ยืนหยัดต่อสู้เร่ืองอุปสรรค 
พอดีตอนสอนมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้ทุน 1 ปี  
เพื่อทำางานพัฒนา เป็นโครงการพระราชทานของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เราเลยขอมาตัง้ชุมชน 
‘โรงเรียนชาวนา’ ทำาป้ายไปติดท่ีวัด เพราะท่ีบ้านเริ่ม 
ไม่ไหว เด็กมาตอนกลางคืนกันเยอะทำาให้ความเป็น 
ส่วนตัวของครอบครัวหายไป ระหว่างทางเราก็ปฏิบัติธรรม
และพูดถึงวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในและยืนยันว่า 
เรามาถกูทางแล้ว สิง่ท่ีตอ้งสร้างให้เตบิโตคือพลังขา้งใน 
จิตต้องใหญ่ขึ้น รู้จักสู้กับความท้าทายท่ีอยู่ใกล้หัวใจ 
อยา่งเรือ่งพอ่แมเ่ราวา่อยูใ่กลหั้วใจท่ีสดุ จะเปน็ผูน้ำาการ
เปลีย่นแปลง มนัไมม่รีปูแบบเกา่ให้เดนิตาม เปน็เรือ่งการ
ค้นหาสิ่งใหม่ กระแสท้ังลบและบวกมาแน่นอน เราเจอ
หมด ญาติพี่น้องไม่สนับสนุนนินทาอีกต่างหาก โชคดี 
ท่ีพ่อกับแม่เข้าใจว่าเราทำาอะไรแล้วสนับสนุนเต็มท่ี 
จนกลายเป็นภารกิจครอบครัว ไม่ใช่ธุรกิจนะ (ยิ้ม) เป็น
ภารกิจที่ขยายออกไปสู่ชุมชน ทำาไมลูกได้วัวมาตั้ง 
200 - 300 ตัว จากธนาคารโค-กระบือเอาไปให้คนอื่น
หมด แตพ่อ่แมเ่ขา้ใจวา่เราแจกไป เขากเ็อามาเปน็เครือ่ง
มือในการพึ่งพาตนเอง เราเลยต่อสู้กับความคิดของคน
อืน่ไมใ่ช่ดว้ยการอธิบาย แตท่ำาเปน็รปูธรรมใหเ้หน็จับตอ้ง
ได ้คน้พบคนทีม่ใีจ แมว้า่เงนิเดอืนแค ่3,000 บาท แตท่ำา

อันนั้นเป็นยังไง พอมองย้อนเป็นยังไง ทำาให้ถามตัวเอง
จริงๆ ไม่ใช่เพื่อตอบคำาถามคนอื่น”

“นอกจากน้ี เรายังมีโอกาสไปฝึกงานท่ีเนเธอร์แลนด์ 
เป็นประสบการณ์ที่ย่ิงใหญ่มาก เหมือนโลกที่เราค้นพบ
วา่ความสขุทีส่ดุคอือสิระ เพราะว่าไปคนเดยีวไดเ้ดนิทาง
ท่ัวยุโรปเลย เป็นการเดินทางไกลแต่ใกล้กับชีวิต ยิ่งเดิน
ทางไกลย่ิงได้ทบทวน สิ่งที่เราคิดดูถูกตัวเองตอนเด็ก 
ไปสลายท่ีน่ัน ตอนเรียนที่ฟิลิปปินส์มีแต่ผู้นำาไปเรียน  
การรักษาความสัมพันธ์ การเอาใจใส่ดูแลกัน แต่มาที่นี่
เราไปเจอโลกคนเห็นแก่ตัวแบบคนละเรื่อง คือทำาผิด
เหยียบย่ำาเลยนะ เขาไม่ใช่คนยุโรปทั้งหมดหรอก ชาติอื่น
ก็มี บางครั้งโดนดูถูกว่าประเทศไทยเป็นแบบนั้นแบบนี้ 
เราเคยมองว่าค่านิยมตะวันออกงดงามมาก ยิ่งเห็น 
ความแย่ยิ่งรู้สึกว่าของดีอยู่กับเราหมดเลย แต่ว่าเรา 
กลับไปแสวงหาสิ่งภายนอก ตอนเด็กๆ เราไม่รู้ คนทั้ง
หมูบ่า้นบอกวา่ให้วิง่ตามกระแสแบบนี ้ วิง่หาความเจรญิ 
รถไฟตอ้งวิง่เรว็ ทกุอย่างตอ้งเรว็ สือ่สารกันงา่ย เรากำาลงั
ให้คุณค่ากับอะไร เราคิดข้ามช็อตว่าเด็กๆ ในหมู่บ้าน 
จะเปน็อยา่งไร ชมุชน พอ่แมเ่ราหลงทศิมาตลอด สิง่ทีเ่รา
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ตลอดไม่มีวันหยุด พอย้ายโรงเรียนไปที่วัด ฝนก็ตก 
แดดก็ออก ตอนแรกใช้ร่มไม้ในการเรียน ตอนหลังปูอิฐ
แต่แดดก็ร้อนอยู่ไม่ได้ ไม่รู้จะทำาไงดีก็ให้พ่อกู้เงิน ธกส. 
ทำาเพิงหญ้าคา บวกกับทำาผ้าป่าได้เงินมาอีก 70,000 บาท 
วันนี้เรามีพื้นที่เข้าร่วมเยอะมากกว่า 20 - 30 หมู่บ้าน  
แต่ไม่สามารถทำากับทุกคนได้จึงเป็นการทำางานกับผู้นำา 
ให้ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นแกนนำาทั้งหมู่บ้าน การเรียนรู้  
มีกระบวนทัศน์หลายแบบ บางคนฟังแล้วเข้าใจเลย  
บางคนต้องลงมือทำาแล้วค่อยเรียนรู้ คนเราแตกต่างกันมาก 
เพราะฉะนั้นการทำางานของเราต้องหลากหลายด้วย”

“บรรยากาศคือการเรียนรู้ เราไม่เชื่อว่าห้องเรียน 
ท่ีมีเขตจำากัดจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี การสร้างบรรยากาศ
ทีด่ตีา่งหากทำาใหค้นพรอ้มและมคีวามสุข โรงเรยีนชมุชน
ชาวนาไม่ได้สอนแค่เด็ก แต่สอนเกือบทุกวัย ตอนแรก 
เราให้เด็กๆ ทั้งประถมและอนุบาลเรียนรู้ด้วยการทำานา 
ไปแปลงบ้านคนโน้นบ้างคนนี้บ้าง ดูว่าเขาทำาอะไรกัน 
แลกเปลี่ยนกัน กินด้วยกัน นั่งคุยกัน เรียนรู้ที่จะสาน
สัมพันธ์สร้างมิตรภาพ เสร็จแล้วไปขุดแปลงกบ เด็กมัธยม
หรือผู้ใหญ่ก็จะมีคอร์สอบรม เช่น ทำาผ้ามัดย้อม ทำาอาหาร
พื้นบ้าน ฯลฯ ผู้ใหญ่จะเห็นเองว่าเราทำาอะไรกับลูกเขา 

พอลูกเขาพฤติกรรมดีขึ้น เราไม่ต้องพูดเยอะเลย เขา
ยอมรบัเราทันที แตก่อ่นเดก็ๆ เคยรูส้กึไมด่ท่ีีพอ่แมท่ำานา 
แต่วันน้ีเขารู้ว่านาคืออะไร ตัวเขากำาลังทำาอะไร ซ่ึงเราไม่ได้ 
สอนตรงๆ แต่พาเขาทำา ที่นี่จะไม่สอนหลักสูตรปกติแบบ
โรงเรียนท่ัวไป แต่มีเป้าหมายท่ีเกษตรกรต้นแบบ  
เขาเก่งกันอยู่แล้ว เราทำาแค่การประสานงานและจัดการ
ความรู ้การขยายผล เกษตรกรแบบนีจ้ะอยูก่บัวถิขีองเขา
นะ จากนั้นเขาจะเห็นคุณค่าในวิถีนั้นไหม เราต้องทำาให้
เขาเห็นและยอมรับที่จะทำามันต่อ เป็นสิ่งที่ห้องเรียน 
ในระบบไม่ได้ทำา” 

“จิตตปญัญามีท้ังภายในและภายนอก สิง่ท่ีเราทำา
คือเรื่องภายใน ถามว่าไปสอบแข่งขันกับคนอื่นจะสู้ 
ไหวไหม แต่สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการดำาเนินชีวิตของเขาเอง 
เราสอนให้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิต ไม่ได้สอนเพื่อให้
เปน็ทีห่นึง่ มนัคนละมมุ ถา้เรามพีืน้ฐานภายในด ีถงึสงัคม
ภายนอกจะมีการแข่งขัน เราก็จะไม่เป็นแบบนั้น อาจถูก
ปัจจัยภายนอกดึงไปบ้าง แต่ถ้าเขารู้ว่าตัวเขาเป็นใคร  
รากเหง้าคือใคร อะไรคือคุณค่าของเขา ถ้าทำาตรงนี้ 
ใหแ้นน่ ทำาใหเ้ขาเปน็เมลด็พนัธุท์ีด่ ีเขาจะอยูต่รงไหนกไ็ด ้
สิ่งนี้ต่างหากที่เป็นพื้นฐานในการดำาเนินชีวิต”



อรุณ ฉัตรดอน
ปริญญาเอก / การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเป�นภาษาที่สอง 

มหาวิทยาลัยไอโอว่า / ประเทศสหรัฐอเมริกา

พรรณี เสมอภาค
ปริญญาโท / การบริหารงานพัฒนา 

สถาบันการบริหารแห่งเอเชีย /ประเทศฟ�ลิปป�นส์

เพชรรัตน์ แสนโภชน์
ปริญญาโท / การศึกษาด้านหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว / 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

àÊÕèÂÇÃØ‹¹ 1

กฤตยา อุทโธ
ปริญญาเอก / การพัฒนาพ�้นที่ชนบท มหาวิทยาลัยแมสซี่ / ประเทศนิวซีแลนด์

“ทนุ IFP ทำาใหม้เีครอืขา่ยเพิม่มากขึน้ ไม่เพยีงแตเ่ครอืขา่ยในแวดวงวชิาการ แต่

ยงัไดเ้ครอืขา่ยในเวทงีานทีห่ลากหลายออกไป อาท ิกลุม่องคก์รภาคประชาชน

กลุม่ NGO กลุม่นกัวจิยัอสิระ ท่ีมีใจรกัในท้องถิน่ ทำางานเพือ่การพฒันา ทำาให้

ตัวเองก็พัฒนาการทำางานท่ีมีการปรับประยุกต์ศาสตร์ องค์ความรู้ท่ีมี ไปสู่

การปฏิบัติในพื้นที่จริงมากขึ้น โดยอาชีพตัวเองคืออาจารย์ นอกจากการ-

ทำาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ได้นำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในทุน IFP 

มาใช้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนหลักสูตรในคณะบริหารศาสตร์ ซ่ึงกลุ่มผู้เรียน

ประมาณ 60% ก็คือลูกหลานอีสานนั่นเอง”

ถ่ายโดย มงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธ์
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สิร�วัฒนา ดงคํา
ปร�ญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมร�กา

“การไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฟอรด และสามารถเรียนจบกลับมารับ-

ใชและพัฒนาชุมชนของตนเอง ถือวาประสบความผลสําเร็จตามที่ใฝฝน

แลว จากการเปนที่ปรึกษาของชุมชนทําใหคนในชุมชนมีความตื่นตัวดาน

การรักษาส่ิงแวดลอม การรักษาสุขอนามัยและดานการศึกษา ในอนาคต

มแีผนในการสรางคนรุนใหมใหมคีวามภาคภมูใิจในความเปนคนอสีาน รกั

การพูดภาษาอีสาน เนื่องจากพอแมบางคนไมยอมใหลูกพูดภาษาอีสาน”

จงกล พารา
ปร�ญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพ�้นที่ชนบท สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย / ประเทศไทย

 “บุคคลตนแบบดานจติวญิญาณและการเรยีนรูภายในตนเองคอื พระพทุธเจา

ทานเปนบุคคลตนแบบในแงของมนุษยคนหนึ่งที่แสวงหาความหลุดพนจากความทุกข 

ไมใชเพียงเพื่อตนเอง แตตองการเผื่อแผสิ่งท่ีทานคนพบใหกับผูอื่นไดพนทุกขดวย 

สวนบุคคลตนแบบในดานการอุทิศตนทํางานเพื่อสังคมคือ เช กูวารา ทานติช นัท ฮันห 

ทานดาไล ลามะ และพระอาจารยไพศาล วสิาโล ซ่ึงท้ังสามทานหลงัเปนบคุคลตนแบบ

ที่ยังมีชีวิตอยูและใชแนวทางสันติวิธีในการแกปญหาสังคม”

 “และบุคคลตนแบบดานการเปลี่ยนแปลงตนเอง คือ ทานมหาตมะ คานธี

ซึง่ทานมแีนวคดิในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทีต่องเริม่ทีต่วัเราเองกอนทีจ่ะไปเปลีย่นคนอืน่ 

เพราะการเปลี่ยนตนเองกอนงายกวา เมื่อตัวเราเปลี่ยนแลวคนอื่นก็จะเปลี่ยนตาม”

อรนุช ปวงสุข
ปร�ญญาโท / การพัฒนาการศึกษานานาชาติ 

มหาว�ทยาลัยโคลัมเบีย / ประเทศสหรัฐอเมร�กา
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* ในภาษาอีสานและ
ภาษาลาว แปลว่า 
มหัศจรรย์ หรือ 
น่าอัศจรรย์
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แคน

เครื่องดนตรีพื้นบ้านสัญชาติจีน 
อายุกว่า 2,000 ปี
ที่ได้รับความนิยม

จนกลายเป็นสัญลักษณ์
ประจำาไทย-ลาว แทรกซึม

เข้าสู่วิถีชีวิตชาวอีสาน
ไม่ว่าจะในชีวิตประจำาวัน

หรือในงานบุญพิธีกรรมสำาคัญ
เป็นความผูกพันอันเหนียวแน่น
จนไม่อาจแยกออกจากคนอีสาน

อ้างอิง
http://www.pongrang.com/web/data/a4/04/revival.snru.ac.th/pompanya/p4-1.htm
http://student.spu.ac.th/~b48014693/prakob_can.html
http://blog.eduzones.com/endoderm/355
หนังสือ “ขอนแก่น แกนอีสาน” จัดพิมพ์โดย จังหวัดขอนแก่น ตุลาคม 2549
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แคน จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่ามีลิ้น ทำาจาก 
ไมกู้แ่คน ซึง่เปน็พชืตระกลูไผท่ีม่ลีำาขนาดเลก็ แคน 1 อนั
เรียกว่า ‘แคน 1 เต้า’ สามารถเล่นได้หลากหลายบันได
เสียง จะเล่นเดี่ยวก็มีท่วงทำานองไพเราะจับใจ หรือจะนำา
แคนหลายๆ เต้าไปผสมผสานกับเครื่องดนตรีไทยและ
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น ซออู้ จะเข้ ขิม พิณ โหวด 
โปงลาง หรือกับเครื่องดนตรีนานาชาติ เช่น กลอง เบส  
ก็ยังได้ 

แคนสามารถแบ่งได้ทั้งตามลักษณะการบรรเลง
และตามขนาด โดยขนาดมาตรฐานจะมีตั้งแต่แคนหก 
แคนเจ็ด แคนแปด ไปจนถึงแคนเก้า แต่ก็มีผู้ประดิษฐ์
แคนสิบหรือแคนที่แปลกใหม่กว่านี้ออกมาเช่นกัน  
ซึ่งแต่ละแบบจะแตกต่างกันตามช่วงเสียง 

เมื่อแคนถูกขับขาน อารมณ์ของแต่ละเพลงจะถูก
กำาหนดด้วย ‘ลายแคน’ หมายถึง ทำานองกุญแจเพลง 
จงัหวะ ทำานอง เทคนิคการเล่น และอารมณ์ของแต่ละลาย 
วา่จะใหร้วดเรว็เบกิบานสนกุสนาน หรอืเนบิชา้เศรา้สรอ้ย 
โดยบทเพลงจะมีทั้งการเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียง
รถไฟ เสยีงแมลงภูต่อมดอกไม ้การเลยีนเสยีงลำา (บทลำา
กลอน) รวมทัง้ ‘เตย้’ ซึง่หมายถงึบทเกีย้วพาราสดีว้ยเพลง
รักสั้นๆ

สำาหรับชาวอีสาน คำาว่า ‘หมอ’ หมายถึงผู้มีความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง ‘หมอแคน’ จึงหมายถึง ศิลปิน 
ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญในการเป่าแคน ทางสังคม หมอแคน
จึงไม่ใช่แค่นักดนตรีหาเช้ากินค่ำา แต่เป็นบุคคลท่ีสร้างสรรค์
เสียงเพลงให้ขับขานในชุมชน ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับในฝีไม้ลายมือ นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการ-
เลน่สนบัสนนุหมอลำา (นกัรอ้ง หรอื นกัขบักลอนพืน้บ้าน) 
จนกลายเปน็การแสดงทีแ่พรห่ลายไปทัว่ภมูภิาค จนเกดิ
คำาขนานนามพื้นท่ีราบสูงแห่งนี้ว่า ‘เมืองหมอแคน  
แดนหมอลำา’

§Ö´
1

“ความงึดของแคน มันเกิดจากภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน คิดดูสิ ไม้ไผ่นำามาทำาเป็นเสียงดนตรีได้ยังไง 
แถมยังถูกใช้เป็นดนตรีบำาบัดอีก เพราะเป็นเครื่อง
ดนตรีที่ชาวภูไทนำามาประกอบพิธี ‘เหยา’ ซึ่งหมายถึง 
การเชิญผีมารักษาและให้กำาลังใจคนป่วย ตอนเด็กๆ 
ผมปว่ย แม่จะมาหรอย (แอบยอ่งมา) เพราะกลวัลกูตืน่ 
เอาไข่ต้มมาวางใส่มือ เอาฝ้ายมาผูกมือ มาอวยพร 
ให้หายไข้ เรานอนฟัง เราได้ยิน มันหายเลย กำาลังใจ 
ข้ึนเลย ต่ืนเช้ามาว่ิงปร๋อ คือร่างกายอาจจะยังไม่แข็งแรง
หรอก แต่ใจมันได้แล้ว”

“ตอนผมได้ทุน IFP ไปต่างประเทศ ผมได้ยิน
เสียงแคนปุ๊บ ผมตื่นเลยนะ รู้เลยว่าต้องมีคนภูไท 
อยู่แถวนี้แน่ๆ จนไปเจอว่าที่จริงเป็นคนลาว ผมไปเป่า
แคนโชว์ที่ห้องอาหารที่นั่น มีคนมาขอซื้อ 10,000 บาท 
ผมไม่ขาย ผมให้เขาไปเลย ให้เขาไว้ประดับ แล้วยังมี
คนเดินมาทักว่าเรามาจากไหน มาจากอีสานบ่ เรา 
กบ็อกแมน่แลว้ เจา้อยูไ่ส เราอยูก่าฬสนิธุ ์เขาอยูอ่บุลฯ 
พดูง่ายๆ คอื แคนกลายเปน็สญัลกัษณท่ี์บง่บอกตวัตน 
ฟังแล้วคิดถึงบ้าน คิดถึงที่มาของเสียง เวลาคุยกันจะรู้
เลยว่านี่แหละ เราพวกเดียวกัน” 

- จุฬา ศรีบุตตะ
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‘ครูอินดี้’ คือฉายาที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งเต็มใจยกให้ ดาวเด่น เหลาผา โดยเฉพาะ
จากลูกคนที่ 7 ของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเลย ดาวเด่น 
เติมเต็มตัวเองด้วยการเรียนอย่างมุ่งมั่น บวกความรักในวิชาคณิตศาสตร์ จนคว้า 
‘เกรดเฉลี่ยสูงสุดของชั้นปี’ ในระดับมัธยมศึกษา และ ‘เกียรตินิยมอันดับที่ 2’ ในระดับ
ปริญญาตรี จาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย มาเป็น
รางวัลชีวิต ส่วนในบทบาทครูเขาเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว แล้วนำามา
ถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างไม่ขาดสาย ไม่แปลกเลยหากความเป็นกันเอง วิธีสอน 
นอกกรอบจากตำาราและความตั้งใจจริง จะทำาให้เขาถูกเลือกเป็นหนึ่งในผู้ ได้รับทุน 
ที่ IFP ภาคภูมิใจ และกลายเป็นขวัญใจของนักเรียนหลายคนในวันนี้

ครูอินดี้

ดาวเด่น เหลาผา 
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูประจำาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเลย
ปริญญาโท / การศึกษาด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมริกา
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“ครอบครัวของผมย้ายจาก จังหวัด-
อบุลราชธาน ีมาตัง้รกรากที ่จงัหวดัเลย ตัง้แตผ่ม
อาย ุ4 ขวบ ตอนเดก็ผมอยูแ่ตใ่นไร ่ในสวน โอกาส
ทางการเรียนค่อนข้างน้อย ปัญหาคือ ทำายังไงถึง
จะทนัเพือ่น เพือ่นทอ่งได ้คดัไดห้มดแลว้ ความขาด
ทำาให้ผมพยายามฝกึอ่าน ฝกึเขยีน กลวัอายเพือ่น
เลยต้องเร่งตัวเอง แต่ด้วยความเป็นเด็กบ้านนอก 
ขาดทัง้อปุกรณแ์ละขอ้มลู จงึตอ้งคดิวา่วธิไีหนทีจ่ะ
ทำาใหเ้ราไปถงึสิง่ทีห่วงัได ้มนัมวีธิจีดัการ เชน่ ชวน
เพื่อนนั่งรถจากบ้านที่ ตำาบลห้วยบ่อซืน เข้าไป
โรงเรียน พวกหนังสือกวดวิชาซื้อไม่ไหวเพราะ
ราคาแพง เราก็ยืมครูบ้าง ยืมห้องสมุดบ้าง  
แลกเปลีย่นในหมู่เพือ่นทีเ่รยีนดว้ยกนั คอื เรยีนกนั
เป็นทีม”
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“ปัจจัยหลักที่ทำาให้ผมชอบคณิตศาสตร์เกิด 
จากคุณครูหนัน เลิศคอนสาร ครูสอนคณิตศาสตร์ 
ตอนนั้น ท่านสอนให้เราคิด ให้เรารักและปลูกฝังให้เรา
สนุกกับมัน หลักการของคณิตศาสตร์จะตรงไปตรงมา  
ถูกคือถูก ผิดคือผิด อีกด้านคือ แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
เพราะพ่อผมก็เก่งคณิตฯ พี่สาวและพี่ชายก็ชอบหมด  
อาจเป็นกรรมพันธุ์ติดตัวมา (หัวเราะ)  และอีกปัจจัยคือ 
เพ่ือนท่ีเรียนมาด้วยกันจะแข่งกันเรียน เราเป็นเด็กบ้านนอก
ก็จริง แต่เวลาจะสอบก็จะจับกลุ่มกันติว สนุกดี”

“การแก้โจทย์คณิตศาสตร์สักข้อ เราเพียงแต่ 
เดินตามคนตั้งโจทย์ไปว่าเขาคิดอะไรอยู่ ซึ่งการขยับ 
เขา้ใกลค้วามคดิของเขาไปเรือ่ยๆ นัน้สนกุ คลา้ยการอา่น
ความคิดของคนอื่น การพยายามไขปมที่มีคนขมวดไว้
เป็นสิ่งที่ท้าทาย ผมไม่ได้มองว่ามันน่าเบื่อ มันไม่ใช่ 
เรื่องยาก เราต้องเปลี่ยนความยากเป็นความท้าทาย  
เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดให้เด็กๆ ต่อไป”

“บอกตามตรง ตอนแรกผมไม่หวังเลยว่าตัวเอง 
จะได้รับทุน ก่อนหน้าน้ันผมสอนท่ีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
จังหวัดสระบุรี ก่อนจะขอย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียน- 
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ไม่คิดว่าจะได้โอกาส
แบบนี้ในชีวิต เหมือนก่อนหน้านั้นผมจินตนาการสร้าง
ความกลัวให้ตัวเองว่าคงไม่ได้ แต่ไหนๆ ก็มีสิทธิ์แล้วก็
ลองสมัครดู ตอนคัดเลือก ทาง IFP ให้เราเสนอแผนงาน
ในอนาคต ผมเสนอว่าการจัดระบบโรงเรียนว่าน่าจะมี
องคค์วามรูแ้ละประสบการณจ์ากภายนอกบา้ง และชีจ้ดุ
ว่าโรงเรียนเป็นต้นน้ำาของความคิดที่จะออกไปข้างนอก 
โรงเรียนของเราได้เด็กน้ำาดีมาแล้ว เราก็อยากจะมี
ประสบการณ์ที่ดีถ่ายทอดให้เด็กกลุ่มนี้ขยายผลออกไป
ในมุมกว้าง”

“ตอนผลออก ผมเชก็อนิเทอรเ์นต็ ไมม่ชีือ่ผม ผมก็
ทำาใจแลว้วา่หมดหวงั เอา้! กม้หนา้กม้ตาเปน็ครทูีด่ตีอ่ไป 
สู้ต่อไปนะเรา แต่โชคดีตรงที่รุ่นที่  2 มีคนสละสิทธิ์   
สละสิทธิแ์ล้วก็ยังไมถ่งึผม เพราะผมเปน็ตวัสำารองอนัดบั
สอง แต่คนที่เป็นสำารองอันดับหนึ่งเขาท้อง เลยมาถึง 
คิวผม อะไรจะดวงดีขนาดนั้น พอเจ้าหน้าที่ตอนนั้น 
โทรมา โอ้โห ผมดีใจมาก บอกพ่อกับแม่จะมีลูกเป็น
นักเรียนนอกแล้วเด้อ (หัวเราะ) ท่านก็ดีใจมาก แล้วบอก
ให้ตั้งใจเรียน”

“ช่วงแรก ผมได้ไปเรียนเตรียมภาษาท่ีเวียดนาม  
4 เดือน สิ่งแรกที่ได้รับคือ ภาษาอังกฤษ ผมยังจำา
บรรยากาศตอนสอบแบ่งห้องได้เลย เพราะผมได้อันดับ
สุดท้าย (หัวเราะ) สะใจมากว่า โอ้โห เราไม่รู้เรื่อง 
ภาษาอังกฤษขนาดน้ีเลยนะ (หัวเราะ) มันท้าทาย
มากกว่าจะท้อถอย เพราะเรามาจากจุดที่ต่ำา ตอนนั้น 
ต้องคิดว่าจะแก้เกมยังไงดี ผมใช้วิธีแบ่งอ่าน ค่อยๆ ทำาไป 
จะให้มันขึ้นพร้อมกันพรวดพราดทุกทักษะคงยาก  
เทียบกับช่วงท้ายๆ ผมม่ันใจขึ้นว่าพอเอาตัวรอดได้  
อีกเรื่องคือ การได้เห็นรูปแบบชีวิตของคนเวียดนาม  
เห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเขา เลขที่เราสอน
ว่ายากแล้ว แต่ท่ีเวียดนามสอนหนักกว่าเราอีก ท่ีน่ัน 
เริ่มเรียน 7 โมง เด็กก็มาตั้งแต่ 7 โมง ทั้งหมดนี้เป็น 
แรงบนัดาลใจท่ีเรานำามาเลา่ให้เดก็ของเราฟงัได ้อกีอยา่ง
ท่ีขาดไม่ไดค้อื ไดเ้พือ่น สำาคญัมากครบั ถอืเปน็กำาไรชีวติ
เลย”

“หลังจากน้ัน ทุนส่งผมไปเรียนต่อระดับปริญญาโท
ท่ี มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว สาขาวิชา 
หลักสูตรศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา อีก 2 ปี แรกๆ ติด
เพื่อนแจ เหมือนเด็กขี้แยไม่กล้าไปไกลจากเพื่อน ก็ช่วย
ประคับประคองกันไป กลับไปเป็นเหมือนตอนเด็ก 
ไม่มีผิดเลย ที่ผมว่าเรียนเป็นทีม เรียนเป็นกลุ่ม ใช้ระบบ
ช่วยเหลือกัน”

“การอยู่อเมริกาเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและการ
จัดการชีวิตผมไปเยอะ เราต้องวางปฏิทินกำาหนดตัวเอง 
อยูเ่มอืงไทย เราเปน็คนเลน่ตามเกมของระบบการศกึษา 
แต่อยู่ท่ีโน่นเราเป็นคนวางเกม เรามีอิสระในการเขียน 
การเลือกหัวข้อและศึกษาในเรื่องที่ตนเองสนใจ กำาหนด
สิง่ทีเ่ราจะคน้หาเอง ตอ้งฝกึทำาอาหารเอง ใชผ้งทำาอาหาร
บ่อยมาก (หัวเราะ) แต่ประทับใจท่ีสุดคือ ระบบ-
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน เช่น รถเมลท่ี์ฮาวาย ถา้ใครอยาก
เอาจักรยานขึ้นไปด้วย เขาก็มีตะแกรงให้วางจักรยาน
ด้านหน้า สำาหรับคนแก่ก็มีแผ่นไฮโดรลิกลงมารับรถเข็น
ขึ้นรถไปด้วยกัน ต้องชมว่าเขาดูแลคนของเขาดีมาก” 

“การเรียนที่ฮาวายเปลี่ยนทัศนคติในการสอน 
ของผมไปมาก แต่ก่อนผมเคยสอนมุ่งให้เด็กทำาแก้สูตร
แบบฝกึหดั ตอ้งทำาได ้ตอ้งทำาเปน็ เนน้การทำาโจทยเ์ยอะๆ 
ทำาแล้วทำาอีกคล้ายหุ่นยนต์ แต่กระบวนการเรียนการสอน
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ที่นั่น โดยเฉพาะการเรียนกับอาจารย์แซนดี้ ดอว์สัน  
ที่สอนให้เรารู้จักคิดโดยใช้สถานการณ์จริงเป็นฐาน 
ในการสร้างโจทย์ คล้ายๆ กับ Problem - Based Learning 
ปกติเราเคยสอนแค่ในกระดาษ แต่เขาสอนด้วยอุปกรณ์
จริง สอนการทำากาวยางน้ำา ก็เอาแป้ง เอาน้ำา เอาของ 
มาสาธติใหเ้ดก็ตวงตามนัน้ โดยใชว้ธิคีดิทางคณิตศาสตร ์
ถ้ากลุ่มไหนตวงผิด แป้งที่ออกมาก็ใช้ไม่ได้ มันเป็น 
รูปแบบการสอนท่ีแปลกและสนุก ถ้าสอนแบบนี้เด็กคง
ไม่เบ่ือ อาจารย์แซนด้ีบอกว่า ทางไปไวกีกิ บีช มีหลายทาง 
คุณจะไปสายส้ันสุดให้ถึงไวๆ ก็ได้ หรือจะอ้อมไปอีกทางท่ี 
วิวทิวทัศน์สวยกว่าก็ได้ ผมเลยเกิดแรงบันดาลใจว่า 
อยากสอนแบบที่อาจารย์เคยถ่ายทอดเรา เป็นการเรียน
ที่ได้ไอเดียจากเพื่อนบ้าง จากอาจารย์บ้าง ทำาให้รู้จักคิด
พลิกแพลง แต่ก็ไม่ท้ิงแนวทางการฝึกแก้โจทย์แบบเดิมด้วย”  

“การสอนบางครั้ง ผมจะให้เล่นเกมแข่งขัน และ
จับเวลา จริงๆ แล้วผมรู้ว่าโจทย์ที่ให้ไปเด็กทำาได้อยู่แล้ว 
แตผ่มอยากสอนเรือ่งความละเอยีด เชน่ ลมืใสห่นว่ยบาท

หรือองศาก็ถูกหัก 0.5 คะแนน คือ ในความรีบจะเกิด
ความลมื แลว้ในความลมืทำาใหเ้ราไดส้อนอะไรบางอยา่ง
ให้เด็ก บางครั้งก็นำาเพลงมาเป็นสื่อ เล่นกีตาร์สอนสูตร
คณิตศาสตร์บ้าง เอาความสามารถที่มีอยู่น้อยนิดมา
ประยุกต์ (หัวเราะ) บางครั้งก็อัดคลิปไว้ให้เด็กๆ ได้ดู
พัฒนาการของตัวเอง”  

“ความยากในการสอนแบบนี้คือ ครูต้องเตรียมตัว
เยอะ และเตรียมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม ทำายังไง
ให้เด็กกลุ่มนี้แก้โจทย์ได้ หรือเด็กกลุ่มอ่อนได้เจอโจทย์ที่
ไม่ทำารา้ยจิตใจเขาเกนิไป เปน็การสอนท่ีมากกวา่การหยบิ
หนังสือตำาราเข้าไปสอน ซ่ึงแบบน้ันผมสอนง่าย แค่เอา
ตัวอย่างไปแล้วทำาแบบฝึกหัด”

“นอกจากการสอน ยังมีโครงงานที่เด็กๆ ขอให้ผม
เป็นที่ปรึกษาร่วมกับครูท่านอื่น เช่น โครงงานประดิษฐ์  
‘มีดกรีดยาง’ ซึ่งสามารถปรับองศาในการกรีดได้   
ทำาให้กรีดสะดวกขึ้น หรือโครงงาน ‘วิถีที่สั้นที่สุด’  
ซ่ึ งนัก เรียนจะเอาโมเดลทางคณิตศาสตร์มาคิด  
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ใชว้ชิาทฤษฎกีราฟ มจีดุยอด เส้นทางเชือ่ม ใสส่ญัลักษณ์ 
เขา้สตูรสมการ คำานวณหาเสน้ทางทีส่ัน้และสะดวกทีส่ดุ
ในการมาโรงเรียนของเรา เป็นโครงงานที่เริ่มจากปัญหา
ใกล้ตัวก่อน” 

“ผมอยากพาเด็กๆ ตั้งชมรม ทำาอะไรแปลกๆ  
ถึงบางครั้งจะมีข้อจำากัด แต่เป็นครูคณิตศาสตร์จะ 
หยุดน่ิงไม่ได้ ต้องหาอะไรใหม่ๆ ตลอด อีกอย่างคือ 
มันช่วยปลูกฝังความรู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดได้ด้วย  
ตอนไปเรียนอเมริกาเห็นชัดว่า อัตราการกลับบ้านของ 
คนท่ีไปเรียน คนไทยจะกลับเกือบ 100% ในขณะที่ 
บางประเทศไปแล้วไปเลย ผมว่าเราต้องทำาให้ฐาน 
ในจิตใจเขามั่นคง มันเกิดจากฐานของความรักที่เรามี 
ตอ่ทอ้งถิน่ ตอ่ครอบครวั ตอ่ภมูลิำาเนา ตอ่ตวัเราเอง อยา่ง
เราไปอยู่ท่ีอื่นไม่ได้ เพราะว่ารกรากและความผูกพันที่มี
ต่อบ้านเกิด ผมอยากทำาให้เด็กผูกพัน ทำาให้เด็กเห็นว่า
เรื่องของเงินไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ในชีวิตเท่าไร บางครั้งก็ไป
โหลดคลิปของ คุณโจน จันได มาเป็นสื่อการสอน”

“ผมรู้จักคุณโจน จันได ไม่ใช่ทางส่วนตัวแต่รู้จัก
จากแนวคิด ผมเลยเริ่มศึกษาแนวคิดของเขาจากสื่อ  
พบว่าเขาทำาอะไรกินเอง ใช้เอง ไม่ต้องพ่ึงทุนนิยม ผมสนใจ 
‘บ้านดิน’ ที่เขาทำา ผมเลยหยิบมาสอนให้เด็กๆ รู้จักว่า 
มคีนคดิแบบนีอ้ยูน่ะ คณุจะเลอืกเปน็เพือ่นทางความคดิ
ของเขาก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องเชื่อทั้งหมด ถ้าเด็กได้ลองคิด
ลองทำาแบบนี้ จะรู้สึกว่า เออ ท้องถิ่นตัวเองมีคุณค่า รู้สึก
ว่าผืนดินที่พ่อแม่มีไว้ให้ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้มากมาย 
แต่ก็ทำาให้เขามีอยู่ มีกิน สอดแทรกให้เขาได้คิดและได้
เห็นโลกหลายๆ มิติ บางทีผมก็เอาตัวเองเป็นตัวทดลอง 
เช่น ในเฟซบุ๊ก ผมจะเป็น ‘ข้าวโพดนาโปรเจ็กต์’ ขึ้นเรื่อง
ไร่นาของผม เดือนนี้ลุ้นจังว่าฝนจะตกไหม เก็บภาพมา 
สอดแทรกสอนเด็ก บางครั้งก็ร้องเพลง แอ๊ด คาราบาว 
ให้ฟังว่า ข้าวที่กินได้มาจากไหน จะดีไหมถ้าย้อนมอง
กลับไป”

“หลังจากกลับมาจากทุน สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำาและ
กำาลังอยู่ในระหว่างการทำา คือ อยากให้เด็กที่ผมสอน 
เป็นคนท่ีอยู่ได้ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัว 
ในปัจจุบัน เช่น ประชาคมอาเซียน เพราะเด็กมีความ
จำาเปน็ตอ้งใชภ้าษา ถึงเราจะพดูภาษาอืน่ไมไ่ดท้กุภาษา 
แต่อยากให้รู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสื่อกลาง เวลา

สอนผมจะพยายามสอดแทรกภาษาอังกฤษไปด้วย  
จริงๆ เป็นวิชาท่ีเพ่ือนครูของผมมักพูดบ่อยๆ คือ ‘วิชาหอย’ 
(หัวเราะ)  ถ้าไปไหนมาไหนไม่ถูกจะสะกิดให้ใช้วิชาหอย 
เพราะหอยเดนิทางดว้ยปาก ซึง่สิง่สำาคญักค็อื การสือ่สาร
ด้วยภาษานั่นเอง ผมอยากให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้  
แต่ผมไม่ได้คลั่งไคล้ภาษาอังกฤษ ตอนผมไปอเมริกา  
ผมก็กลัว รู้สึกว่าทำาไมเราต้องเรียน แต่ผมอยากเปลี่ยน
ให้มันเปน็ความท้าทายแลว้สรา้งแรงบนัดาลใจให้เดก็วา่ 
เวลาผมพดูภาษาองักฤษ ฝรัง่ฟงัไม่รูเ้รือ่ง ออกเสยีงคำาวา่ 
Bag (กระเป๋า) ยังผิดเลย แต่มองมุมกลับ เวลาฝรั่งพูด

àÃÒä»ÍÂÙ‹·ÕèÍ×è¹äÁ‹ä´Œ 
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และความผูกพัน
·ÕèÁÕµ‹ÍºŒÒ¹à¡Ô´
ผมอยากทำ�ให้
เด็กผูกพัน

ภาษาไทย เราฟงัเขาไม่ออกกมี็ แลว้ถา้ฝรัง่ฟงัไม่ออกบา้ง
จะเสยีหายตรงไหน คอื สอนให้เดก็กลา้ท่ีจะพดูผดิ เพราะ
ฝรั่งไม่ได้มาชี้เป็นชี้ตายเรา เราไม่ใช่เจ้าของภาษา ผมใช้
ความพยายามแล้ว คุณก็ใช้ความพยายามเข้าใจ 
ผมหน่อย (หัวเราะ) ไม่อยากสอนให้เด็กเป็นรอง จะให้ 
คิดว่าตัวเองเป็นต่อ แต่ต้องพัฒนาตัวเอง กล้าพูด  
กล้าแสดงออก”

“คำาว่า ‘ครูเหมือนเรือจ้าง’ มันนานาจิตตัง คนอื่น
จะคดิยงัไงกแ็ลว้แตเ่ขา เขาไมไ่ดผ้กูพนักบัเรอืทีเ่ขานัง่มา
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กเ็รือ่งของเขา แตส่ว่นผม มนัเปน็ความตัง้ใจตัง้แตว่ยัเดก็ 
ภาพอาชีพที่เด็กบ้านนอกเห็นจะมีอะไรบ้างในตอนนั้น  
จะมีใครใส่ชุดไม่เหมือนชาวบ้านมาให้ดู ก็เห็นแต่ครู  
ผมจึงฝังใจและเชื่อมั่นอย่างเดียวว่า อยากเป็นครู ยิ่งได้
เรียนกับครูที่สอนแบบใส่ใจผม ครูชมผม ให้ตัวปั๊ม 
ในการบ้านผม ผมก็ โอ้โห ดีใจ มีกำาลังใจ ทุกวันนี้ผมไป
นั่งร่วมงานวันครู ผมคิดถึงครูเก่าๆ บางครั้งแค่คิดถึงกัน 
ก็มีความสุขแล้ว บางเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับคำาสอน
ของอาจารย์บางท่าน หรือการนั่งตรวจการบ้าน ผมยัง
คิดถึงสิ่งที่ครูเคยเขียนให้ผม แม้แต่งานเด็กบางงาน  
ผมก็ยังใช้คำาพูดเก่าๆ ของครู เช่น ‘ทำางานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีมาก’ หรือคนที่ทำาผิดเยอะก็ ‘สู้ต่อไปนะ  
อย่ายอมแพ้’ คำาพูดเหล่านี้ทำาให้ผมคิดถึงคนที่เขาเคย 
ให้มาและนำาผมไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะเป็นครูท่ีดี ไม่ว่าจะ
เป็นความพยายามจำาชื่อเด็ก การเก็บรายละเอียด  
ความใส่ใจในการตรวจงานเด็ก เด็กที่ท้อถอย ผมจะ 
บอกว่า ถ้าหนูพยายามนิดหนึ่ง หนูจะทำาได้นะ อย่าดูถูก
ตัวเอง ให้แรงบันดาลใจ แทนที่ตรวจการบ้านจะกาผิด  
ก็ใส่เครื่องหมายคำาถาม แล้วเอ๊ะ นี่อะไร ไปคิดต่อนิดนึง 
ความรู้สึกเด็กจะต่างกันเยอะ”  

“การไดทุ้น IFP ทำาให้ผมเสยีดายอยา่งเดยีวคอื ผม
ไม่ได้ดูแลแม่และไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มท่ี 
เพราะท่านเสยีตอนท่ีผมไปพอด ีพอ่ผมหลงัจากท่ีแมเ่สยี
ก็ตัดสินใจไปบวช ตอนนี้ยังไม่สึกเลย เราจึงรู้สึกว่าไม่ได้
ทำาหน้าที่ดูแลครอบครัวอย่างเต็มความสามารถ แต่สิ่งที่
ทำาได้ตอนนั้น คือ ระหว่างอยู่ที่โน่นผมสามารถดูแล 
ค่าใช้จ่ายทางบ้านได้ เพราะยังได้รับเงินเดือนของครู 
ตามปกติ  IFP เขาให้ทุกอย่างจริงๆ ผมไม่ต้องใช้เงินเดือน
เลย และสามารถฝากเแฟนให้กดเงินมาให้แม่ได้   
ขณะเดียวกัน สิ่งที่ผมได้รับคือ รูปแบบชีวิตการทำางาน 
กลับมาแล้วกลายเป็นท่ีคาดหวังของโรงเรียน (หัวเราะ) 
เม่ือก่อนครูน้อยต้องสะสมประสบการณ์เยอะ กว่าจะ
เลือ่นขัน้ แตก่ลบัมาคราวน้ีมีอะไรสนุกๆ ให้เราไดท้ำาเยอะ 
และเป็นช่วงเปล่ียนแปลงหลักสูตรในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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พอดี โรงเรียนจึงเปิดฟลอร์ให้เราเล่นเต็มที่ ผมเรียนหลักสูตรศึกษา กลับมาได้ทำา 
หัวหน้างานหลักสูตร สังกัดวิชาการ ก็ตรงสายงานเลย ผมก็ลุยพาน้องๆ ค่อยๆ ทำา 
กันไป ถ้าผมไม่ได้ไปอาจจะย่ำาอยู่จุดเดิมนานหน่อย”

“สำาคัญที่สุดคือ วิธีคิด การได้เห็นโลกท่ีกว้างขึ้น มันเหมือนตอนท่ีผมเป็นเด็ก 
เข้ามาซื้อหนังสือในเมือง แล้วรู้สึกว่าเลยช่างกว้างใหญ่ไพศาลมาก ตอนไปอบรม 
ที่กรุงเทพฯ ครั้งแรกก็มองว่ากรุงเทพฯ กว้างใหญ่ไพศาล แต่พอเราข้ามจุดนี้ไป เราได้
ไปเห็นเวียดนาม ไปเห็นอเมริกา คล้ายกับว่าหัวใจเราใหญ่ขึ้น กรุงเทพฯ ใกล้นะ  
จังหวัดเลยก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น เรามองเห็นมันได้กว้างขึ้นแล้ว ไม่ใช่แค่ความรู้ 
ทีไ่ดจ้ากหลกัสตูร แตเ่ป็นเรือ่งประสบการณช์วีติ การไดเ้กบ็เกีย่วแรงบนัดาลใจรอบตวั
แล้วได้เป็นวิธีคิดที่ดีกลับมา”

“เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดจาก IFP เป็นเครือข่ายที่แข็งแรงมาก เขาวาง
โครงการไว้ดีมาก ทำาให้องค์กรยังเดินทางต่อไปได้แทนที่จะจบแค่การเรียน แต่มันยัง
ไม่จบ เพราะเครือข่ายของสมาคมศิษย์เก่ายังมีการแชร์ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  
ตัวผมจากที่ไม่เคยคิดจะทำาการเกษตรหรือปลูกต้นไม้ ก็เริ่มสนใจและคุยกับคนอื่น 
รู้เรื่องมากขึ้น ทั้งที่แต่ก่อนผมคิดอย่างเดียว คือ จะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการสอน 
อย่างเดียว แต่หลังจากกลับมา มีหลายอย่างท่ีท้าทายมากกว่าการสอน โลกกว้างข้ึนแล้ว 
ผมอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กต่อยอดความคิดของตัวเองต่อไปครับ”
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อาจารย์สาวผู้มีดวงตากลมโตและน้ำาเสียงอ่อนหวาน เล่าถึง

ความรักที่เธอมีต่อภาษาและศิลปการละคร ด้วยท่าทางตื่นเต้น 
และเป็นสุข เธอเคยเป็นทั้งนักเรียนผู้คร่ำาเคร่ง และเด็กบ้ากิจกรรม 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถึงหลายคร้ังเธอจะ 
หลงไปอยู่ในทศิทางที่ไมเ่หมาะกบัตนเอง จนรูส้กึเปน็ ‘สิง่ที่ไมเ่ขา้พวก’ 
แต่หัวใจและความรู้สึกต่อ ‘ส่ิงท่ีชอบ’ ก็นำาทางให้เธอเดินต่อไปได้ 
อย่างสนุกสนาน และตอนนี้หัวใจดวงเดียวกันนั้นก็พยายามนำาทาง 
ให้นักเรียนของเธอได้สัมผัสกับความสุขแบบเดียวกันนี้
 

ดร. ภารดี ตั้งแต่ง
อาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปริญญาเอก / การแปลและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวอริค / สหราชอาณาจักร
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“ตอนนี้รับผิดชอบวิชาแปลเป็นหลักค่ะ ทั้ง
การแปลอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ ถือเป็น
วิชาบังคับ เป็นความรับผิดชอบหลัก เพราะจบ
การแปลโดยตรงมาคนเดียว แล้วยังมีวิชา
วรรณคดกีบัการละคร และวชิาวฒันธรรมองักฤษ
ด้วย”

ดร.
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“เราไมไ่ดเ้ปน็คนเรยีนดมีาตลอด ตอนมธัยม เรยีน
สายวิทย์ - คณิต ไม่เก่งเลย แค่สอบควิซเล็กๆ วิชาฟิสิกซ์ 
ตอนนัน้อยากรูว้า่ถา้เราพยายามจนสดุชวีติแลว้จะทำามนั
ได้ไหม อ่านหนังสือทั้งคืนเฉพาะบทนั้นเพื่อจะสอบ 
เกบ็คะแนนแค ่10 คะแนน แตก็่ไดค้าบเสน้แค ่6 คะแนน 
เลยรู้ตัวว่าไม่ใช่ทางแล้ว แถมเราเป็นเด็กประเภท  
‘เด็กของคุณครูเอกภาษาไทย’ ทำากิจกรรมพวกประกวด
อา่นทำานองเสนาะ เปน็นกัเรยีนดเีดน่ทางการใชภ้าษาไทย 
สอบภาษาไทยได้ที่  1 ของจังหวัด เราอยากเรียน 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ อยากเขา้กรงุเทพฯ หวงัวา่จะได้
เข้าทุนโครงการช้างเผือก แต่เลือกสอบเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะคิดว่าจะได้สอบไม่ติด  
แต่ปรากฏว่าติด ตอนนั้นภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้เลย  
พูดไม่เอาอ่าว ต้องตั้งต้นใหม่จากศูนย์ เพราะคิดว่า 
จะเรียนแล้วต้องเอาให้ดีให้ได้”

“เลอืกเรยีนสายภาษา เพราะคดิวา่เป็นสิง่ทีเ่ราถนดั
มากกว่า แล้วมันก็ใช่จริงๆ เวลาเรียนเรามีความสุข  
มแีรงจงูใจใหอ้ยากรูอ้ยากเรยีนไปเรือ่ยๆ ชอบอา่นหนงัสือ 
การเรียนวรรณคดีจึงเหมือนเข้าทาง เราจะทำาได้ดี ไม่ใช่
เพราะบ้าเรียนแต่เพราะเลือกทำาสิ่งที่ตัวเองชอบ รวมทั้ง
เชื่อว่าเริ่มต้นดีก็จะไปได้ดี ทำากิจกรรมมาเยอะจนอิ่มตัว 
พอเถอะ ฉันอยากเปน็นกัเรยีนธรรมดาบา้ง ป ี1 เลยไมท่ำา
กจิกรรม เรยีนแบบบา้คลัง่ เนริด์สดุๆ เพือ่นไมเ่คยเหน็หนา้ 
อยู่แค่ในห้องเรียน หมดห้องเรียนไปห้องสมุด มองย้อน
กลับไปก็คิดว่า ฉันทำาไปได้ยังไง เว่อร์มาก สุดโต่งมาก 
(หัวเราะ) แต่ก็ได้เป็นนางนพมาศ เพราะเพื่อนแกล้ง 
โหวตให้ (ย้ิม) ตอนปี 2 เร่ิมกลับไปทำาละครเวทีและประกวด
ร้องเพลงเวที Coke Music Awards จนได้แชมป์ระดับ
จังหวัดไปประกวดที่กรุงเทพฯ  ปี 3 - 4 บ้ากิจกรรม ทำาจน
อลงัการมาก (หวัเราะ) แตก็่ไมไ่ดท้ิง้การเรยีนนะ ตอนปี 3 
อาจารย์มาทาบทามใหส้อบทนุพฒันาอาจารย ์แตป่ฏเิสธ
มาเรือ่ยจนไปสมคัรวนัสดุทา้ย หมายเลขของเราคอื 0001 
ก็ เฮย้! ทำาไมไมม่ใีครมาสมคัรเลย มเีราคนเดยีวเลยไดท้นุ
เรียนตั้งแต่ปี 3”

“เรียนจบปั๊บเดือนต่อมาเป็นอาจารย์ทันที เทอม 
ที่แล้วเด็กยังไหว้เรียกพี่อยู่เลย 2 - 3 ปีแรก คือการเรียนรู้
งานใหม่ สอนหนังสือให้ดีทำายังไง ฝึกพูดให้คนเข้าใจ  
ตอนนั้นเรายังเด็กมาก นักเรียนไม่ค่อยเชื่อ อาศัยเฮฮา 

ปาจิงโกะ สอดแทรกเล่นเกมกับเขาไป อีกอย่างคือ  
ไม่เคยไปเมืองนอก ไม่มั่นใจด้วยซ้ำาว่าภาษาอังกฤษที่ 
เราสอนถูกต้องพอรึยัง ขาดความมั่นใจตรงนี้มาตลอด 
พอสอนไปจนอายุมากขึ้น เราไม่ต้องทำาตัวบ้าๆ บอๆ  
เพือ่ใหเ้ดก็เชือ่ถอืแลว้ สามารถสอนดว้ยองคค์วามรู ้ของ
เราโดยที่ไม่ต้องหาอะไรมากลบหน้าซ่อนความไม่มั่นใจ 
พยายามปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนทุกแบบ มีทั้งคนที่ 
เก่งมากและอ่อนมาก จะให้เรียนไปด้วยกันได้ มันยาก
จริงๆ การสอนคือ การซึมเข้าไปในหัว ให้เขารับให้ได้”

“เราไม่ชอบเด็กแบบ Teacher’s Baby แบบ
คุณครูขา หนูเช่ือทุกอย่างท่ีครูพูด มีสายตาศรัทธาเรามาก 
เหลือเกิน เรามองเด็กเป็นเหมือน audience (ผู้ชม)  
ส่วนหน่ึงเพราะเวลาเราสอนหน้าห้อง เราทำาหน้าท่ี 
เปน็นกัแสดง ไมไ่ดเ้ปน็ตวัเอง 100% เพราะปกตเิราไมใ่ช่
คนชอบพูด ไม่ชอบสอนเยอะแยะ บางทีไม่ต้องอธิบาย
ก็ได้ แต่บทบาทของความเป็นครูต้องทำาหน้าท่ีของเรา 
ให้ดีที่สุด รู้สึกว่าเราเป็นกึ่งครูกึ่งนักแสดงตลอดเวลา”

“นกัแสดงทีด่คีอื คนทีเ่ลน่เตม็ทีค่ะ่ เราใช้พลงังาน
ทั้งหมดเวลาเข้าห้องสอน บางช่วงสอนเยอะจนรู้้สึกว่า
พลังเหือดแห้งโดนสูบไปหมด ก่อนเข้าห้องสอน เราจะ
ยืนอยู่หน้าห้องแล้วสูดหายใจเพื่อปรับจูนบิวต์ตัวเอง 
เพราะวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาแห่งการสื่อสาร ไม่ควร
เขา้ไปแลว้เบือ่ ทึม พดูแคเ่ลค็เชอร ์แตต่อ้งใช้พลงัตลอด 
เอ้า! พูดซิ ยังไง ต้องบิวต์”

“มาสอนวิชาการละครได้ เพราะเรียนละครมา
ตั้งแต่ปี 2 ตอนน้ัน รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ เปิดสอน 
การละครเป็นวิชาเลือก สมัยนั้นยังไม่มีการลงทะเบียน
ออนไลน์ เราอยากเรียนมากจนไปยืนเกาะรั้วรอตั้งแต่ 
ตี 5 เป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย (หัวเราะ) พอเรียนไป
ปุ๊บ อาจารย์ท่านก็ให้เป็นผู้ช่วยสอน จบมาเป็นครูที่นี่ 
กย็งัช่วยสอนอยู ่ทำาให้อยากเรยีนละครอกี แตเ่พราะเรา
มาทางสายภาษาตั้งแต่ต้น ด้วยระบบราชการไม่ได้เอื้อ
ทุกอย่างตามใจ พอได้ทุนรัฐบาลเลยเลือกการแปลที่
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากรุงเทพฯ ได้ทำาอะไรที่อยากทำา
หมดเลย ได้เปิดโลกทัศน์ ไปคัดตัวแสดงกับกลุ่มละคร
อิสระ มี เพื่อนสนิทคอยดึง เราไปที่นู่นที่นี่  อย่าง  
‘รักนอกใจ’ ละครวิทยานิพนธ์ของนิสิตปี 4 คณะอักษรฯ 
จฬุาฯ รบัสมคัรวนัสดุทา้ยแลว้นะไปไหม เราอยูศ่าลายา 
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ตอนแรกก็ไม่เอา ขี้เกียจ ยังเล่นเรื่องนี้ไม่จบเลย เพื่อนก็
บอกว่าไปหน่อยสิ ขนาดโทรไปหาผู้กำากับให้เขารอ  
ผลักดันมาก (หัวเราะ) ทุกครั้งที่ไปไม่เคยรู้หรอกว่าจะได้
หรือไม่ได้ ทำาเต็มที่ไม่ได้คาดหวังอะไร ปรากฏว่าได้เล่น 
ดีใจมาก โรงละครอักษรฯ เป็นเวทีแห่งความฝันเลย  
ตอนนัน้อาย ุ25 แตต่อ้งเลน่เปน็ผูห้ญงิทีค่บชูสู้ช่ายวยั 40 
มีลูกสาวอายุ 14 นึกภาพไม่ออกหรอก แต่เล่นไปตาม
ความเข้าใจ ถ้าย้อนกลับไปคงเล่นดีกว่าตอนนั้น เพราะ
โตขึ้น เข้าใจมากขึ้น (ยิ้ม)”

“พอเรียนจบแปล กลับมาสอน 2 ปี เคยสมัครทุน 
IFP ตอนรุ่น 1 แต่ไม่ผ่านเข้าสัมภาษณ์ เลยสมัครอีก 
เปน็รุน่ 2 เราอยากเหน็โลกกวา้ง อยากไปตอนทีย่งัมพีลงั
อยู่ โชคดีเขาเรียกสัมภาษณ์ แค่ได้เรียกสัมภาษณ์ก็รู้สึก
เปน็พระคณุอยา่งสงูแลว้ เพราะเป็นทนุทีแ่บบ... (นิง่คดิ) 
คือ ทำาไมมีทุนแบบนี้อยู่ในโลก ทุนที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยที่ไม่เอาอะไรตอบแทนเลย และไม่ได้ให้แบบ
กระเบียดกระเสียรด้วยนะ ให้ทุกอย่างจริงๆ ยิ่งกว่าถูก 
ล็อตเตอรี่อีกนะ ถ้าได้ทุนนี้ก็สุดๆ แล้ว”

“จำาได้ว่าวันที่ไปสัมภาษณ์ คนก่อนหน้าเรามี
พอร์ตโฟลิโอหนามาก เราก็ โอ้! ฉันไม่มีอะไรมาสักอย่าง 
สอนหนังสือเสร็จหัวฟูมาเลย (หัวเราะ) ไปนั่งรอ  
ตอนทราบผล จริงๆ เราสมัครปริญญาโท สาขาวรรณคดี
ดว้ยอกีใบ แตท่าง IFP โทรมาถามวา่ ถา้เสนอใหไ้ปเรยีน
ปริญญาเอกจะพิจารณาเปลี่ยนใบสมัครไหม เราก็รู้สึก
ว่าบ้าไปแล้ว ฉันสมัครปริญญาโท ให้ฉันเรียนปริญญาเอก 
ฉนัจะไมร่บัไดย้งัไง (หวัเราะ) เป็นขอ้เสนอทีป่ฏเิสธไมไ่ด้
หรอก เราก็ละล่ำาละลักว่ารับค่ะ รับแน่นอน” 

“ตอนนั้นยังไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะไปเรียนละคร
ได้ยังไง เพราะพื้นฐานปริญญาโทเรามาจากการแปล  
ถ้าจะย้ายไปเรียนการละครเลย ทางคณะคงไม่อนุมัติ  
แต่เหมือนพระเจ้าช่วย อย่างแรกคือ ที่เรียน มูลนิธิฯ
แนะนำาวา่ไปองักฤษดกีวา่ เพราะทนุ IFP แค ่3 ป ีอเมรกิา
เรียนอย่างน้อย 5 ปี ทุนจะหมดก่อน เขากลัวเราจะ
ลำาบากแล้วจะอยู่ต่อยังไง เราก็ตามใจ เขาก็เลือก
มหาวิทยาลัยให้เรา สุดท้ายเรียนสาขาวิชาการแปลและ
วัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอริค  ประเทศอังกฤษ  
ซึ่ งวอริค เป็น เมือง เช็คสเปียร์  ฉัน เขียนเสนอว่ า 
อยากเรียนเกี่ยวกับเช็คสเปียร์แท้ๆ เพิ่งมารู้ทีหลังว่า  

เป็นบ้านเกิดเขา ไปถูกแหล่งมาก เป็นแหล่งกำาเนิดเลย”
“ตอนแรกไปเรียนอยู่ที่ Center of Translation 

Studies  จะทำาเรื่องการแปลเช็คสเปียร์ในเมืองไทย คิด
วา่เราจะศกึษาอะไรด ีแตย่งัไมรู่ห้รอก ปรากฏวา่อาจารย์
เห็นเราเรียนการแปลมาแล้ว เลยบอกไม่ต้องเรียนแล้ว 
ให้เริ่มเลย เราก็เดินงงไปที่ห้องสมุด หยุดยืนอยู่ที่ชั้นเช็ค
สเปยีร ์แลว้ทีอ่งักฤษนะคะ ทัง้ชัน้ใหญ่ๆ  มแีตห่นงัสอืเชค็
สเปยีรท์ัง้นัน้ มทีกุสิง่อยา่งในโลกนีเ้กีย่วกบัเชค็สเปยีร ์เรา
ก็หยิบมั่วๆ ออกมาก่อน (หัวเราะ) ปี 1 ทั้งปีเป็นปีที่อ่าน
หนังสืออย่างเดียวและเที่ยว เหมือนช่วงฮันนีมูนนะ ไป
เมืองนอก อ่านหนังสือ เที่ยว ดูละคร ทำางานพิเศษ พอถึง
เวลากก็ลบัมาคยุกบัอาจารยว์า่ ศกึษาแลว้มอีะไรทีส่นใจ
บ้าง พอเริ่มปี 2 ต้องทำางานจริงจัง เร่ิมไม่มีความสุขแล้ว 
เพราะตอนน้ันเร่ิมรู้สึกว่าฉันเรียนการแปลไปทำาไม การแปล
ก็มีแค่ต้นฉบับ แล้วคุณก็แปลให้ดีที่สุดเหมือนต้นฉบับ 
ทำาไมนกัวชิาการจะตอ้งพดูอะไรเยอะแยะนกัหนาวา่ ตอ้ง
มีเทคนิคน่ันน่ี มันไม่มีสูตรตายตัวหรอก มันเป็นศิลปะ
และภาษา เลยเร่ิมไม่มั่นใจว่าฉันมาถูกทางหรือเปล่า ยิ่ง
ทำางานในโรงละคร ยิง่รูว้า่มนัเปน็โลกของเรา มนัใช่ ถกูท่ี
ถกูเวลาและถกูทางมาก รูส้กึไมต่อ้งฝนือะไรสกัอยา่ง แค่
ไดเ้ปน็คนดกูย็งัด ีฉนักม็คีวามสขุแลว้ เลยยิง่รูส้กึตอ่ตา้น
ในใจ พอปี 3 รู้สึกแย่มาก อยากเลิกเรียนแล้ว ห่วง
โครงการทนุ IFP ก็หว่ง จะทำาให้เขาผิดหวงัหรือเปล่า เขา
เลือกเรา ลงทุนกับเรามากมายเลยนะ แต่สภาพจิตตอน
นั้นแย่มาก โทรกลับเมืองไทยร้องไห้ทุกวัน เห็นตึกสูงๆ 
อยากกระโดดตลอด หม่นหมองมาก แล้วอังกฤษเป็น
ประเทศท่ีอมึครมึอยูแ่ลว้ ยิง่บวิตเ์ราหนักเขา้ไปใหญ ่ตอ้ง
ไปพบคุณหมอจิตแพทย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และ
บอกอาจารย์ว่า เราไปต่อไม่ไหวนะ ขอพักก่อนได้ไหม 
อาจารยเ์ลยบอกวา่ โอเค ภารด ีง้ันคณุเบรกคอรส์ไวก้อ่น
แล้วกลับเมืองไทยไปทำาให้ตัวเองสดช่ืน กลับไปทำางาน 
ไปเปล่ียนบรรยากาศซะตอนนัน้อาจารยเ์ราจะขอลาไปทำา
วิจัย 1 ปีพอดี ช่วงที่เขาไปเก็บข้อมูล เราก็กลับเมืองไทย
พร้อมกันไปเลย แล้วอีกปีหนึ่งค่อยกลับมาเจอกัน”

“เรากลับมาปฏิบัติงานราชการปีหน่ึงเต็มๆ ตอนน้ัน 
ครบปีที่ 3 พอดี จึงหมดสัญญาในการเป็นเด็กทุน เราก็
คิดว่าจะหาทุนมหาวิทยาลัยไปอีก แต่จุดเปลี่ยนคือ 
พอจะกลับไปท่ีอังกฤษ อาจารย์บอกว่าคณะปิดตัวไปแล้ว 
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บทละครที่ถูกเขียนมาเพื่ออ่าน
และเสพเป็นสุนทรียะ

เหมือนการได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บๆ
มันอาจไม่จำ�เป็นต่อโลก
แต่มันช่วยชื่นชูใจเรา
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เราก็เหวอเลยสิคะ เฮ้ย ปิดไปแล้ว ฉันจะกลับไปเรียน
ที่ไหน อาจารย์เราก็โดนให้ออกด้วย แต่เขารอส่งเราไป
สังกัดคณะอื่น วีซ่าก็ โดนปฏิ เสธ เลยติดต่อทาง 
คุณจารุวัฒน์ บอกว่าเราอยากกลับไปเรียนต่อให้จบ 
จริงๆ นะ รู้สึกว่าต้องชดใช้ให้ IFP อยู่ แต่เราไม่ได้เป็น
เด็กทุนแล้ว มันเป็นความคาบเกี่ยวที่จะไม่ช่วยเราแล้ว
กไ็ด ้แตเ่ขากช็ว่ยจดัการจนไดว้ซีา่มา กลบัไปถึงองักฤษ
ปุ๊บ อาจารย์บอกว่าให้เลือกว่าจะไปเรียนไหน เพราะ 
เช็คสเปียร์ไปได้ 2 สาขาคือ วรรณคดี กับการละคร  
เราก็ โอะ๊! ตอ้งเลอืกดว้ยเหรอ (ยิม้) เหมอืนพระเจา้แกลง้
เรามาตลอดแล้ว สุดท้ายก็ให้เราไปอยู่การละคร แถม 
วอริคเป็นการละครมือหนึ่งของอังกฤษ เข้ายากมาก  
ถ้าสมัครเข้าปกติเราไม่มีทางได้แน่นอน ก็ดีใจมาก  
ไปเจอ ด็อกเตอร์มากาเร็ต ชูว์ริ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา 
คนใหม่ เหมือนไม่ต้องพูดอะไรกันเลย สื่อสารทุกอย่าง
ง่ายมาก เป็นคนพันธฺุ์เดียวกัน ไม่ต้องไปอ่านทฤษฎี 
บ้าบอเต็มไปหมดแล้ว เราผลิต Thesis (ดุษฎีนิพนธ์) 
เสร็จภายใน  7 เดือน และจบได้แบบ no correction คือ 
ไม่ต้องแก้ไขอะไรอีกแล้ว เรียนจบได้เลย คงเพราะทำา

ด้วยความรัก ตกหลุมรักดุษฎีนิพนธ์ตัวเอง อินมาก 
(หัวเราะ)”

“เรือ่งทีช่อบทีส่ดุของเชค็สเปยีรค์อื ‘The Comedy 
of Errors’ เรื่องราวซับซ้อนเพราะเกี่ยวกับฝาแฝด 4 คู่ 
พระเอก นางเอก คนรับใช้พระเอก คนรับใช้นางเอก  
ทุกคนมีคู่แฝดหมด เรื่องอื่นอย่าง ‘A Midsummer 
Night’s Dream’ ในอังกฤษทำาบ่อยมาก เราได้ดูเกือบทุก 
โปรดักชั่นที่สามารถดูได้  ทั้ งแบบโบราณดั้ ง เดิม  
กระโปรงบาน ทันสมัยสุดๆ ร็อก คือ ดูจนเบื่อ เลยอยาก
ดูเร่ืองท่ีไม่เคยดูบ้าง และยังไม่เคยเห็นใครแปลเร่ืองน้ีด้วย 
เลยยังเห็นช่องว่างที่จะทำาอะไรกับมันได้อีก”

“ความลับอย่างหน่ึง คือ เราได้ทุน IFP พร้อมกับ
ทุนฟูลไบรท์ในปีนั้น ถือเป็นทุนที่เป็นเกียรติทั้งคู่ ของ 
ฟูลไบรท์เป็นคอร์สส้ัน แต่ IFP เสนอให้เราเรียนปริญญาเอก 
กลับมาคราวนี้ เรามั่นใจในองค์ความรู้มากขึ้น ทุกอย่าง
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ท่ีเขาส่งเราไปเรียน เราได้ใช้จริงๆ เลยรู้สึกว่ามันไม่ 
สูญเปล่า เราสามารถพูดให้เด็กฟังอย่างมั่นใจ เพราะมัน
คอืประสบการณต์รงทีไ่ปสมัผสัมาจรงิๆ ทัง้โรงละครและ
โปรดักชั่น รู้สึกอยากถ่ายทอดมากกว่าการพูดตามตำารา 
มันเป็นการสอนท่ีไม่มั่นใจ แต่ตอนนี้คือตำาราด้วย เคย 
เห็นภาพด้วย ทำาให้สอนด้วยความมีชีวิตชีวามากขึ้น 
ม่ันใจว่าเด็กจะได้ความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากเรามากข้ึน”

“เด็กอีสานไม่ได้ห่างไกลความเจริญขนาดที่ใคร
หลายคนคิดนะคะ บางทีเราต้องดึงขาเขาด้วยซ้ำา ฝร่ังไม่ใช่
พระเจา้นะแก เราเรยีนความรูข้องเขาไดแ้ตเ่ราไมไ่ดเ้รยีน
เพ่ือไปเป็นเขา เราเรียนเพ่ือให้เรารู้เท่าทันเขา แต่เราไม่ได้
ไปเดินตามก้นเขาซะหน่อย เราก็เป็นของเราแบบนี้ ใส่ 
ชุดไทยมาสอน เด็กเคยถามว่าเราเป็นอาจารย์สอน 
ภาษาไทยเหรอคะ (หัวเราะ) แต่เราชอบผ้าไทย เพราะ 
ไม่ร้อน ระบายอากาศดี เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบก่อน  
ไมไ่ดแ้ปลวา่เราตอ้งหวัโบราณหรอือนรุกัษน์ยิมจนเปลีย่น
อะไรไม่ได้ วัฒนธรรมมันค่อยๆ ผสมกันได้ โลกเปลี่ยน 
เรากห็มนุไปตามโลก เพยีงแตเ่ลือกว่าเราจะเปลีย่นอะไร”

“ถามวา่เชค็สเปียรเ์อาไปทำาอะไรไดใ้นโลกปัจจบัุน 
มันเป็นบทละครที่ถูกเขียนมาเพื่ออ่านและเสพเป็น 
สุนทรียะ เหมือนการได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บๆ มันอาจ 
ไม่จำาเป็นต่อโลก แต่มันช่วยชื่นชูใจเรา ตราบใดที่มนุษย์
ยงัมชีวีติอยู ่มนษุยไ์มส่ามารถขาดฝัง่นีข้องชวิีตได ้ไมง่ัน้
เราคงไม่เข้าโรงหนัง ไมฟ่งัเพลง ไมอ่า่นหนงัสอื มนษุยย์งั
ทำาสิง่เหลา่นีต้ลอด เพราะเรายงัตอ้งการของหวานใหช้วีติ
บ้าง เรากินแต่ของคาวไม่ได้ เราจะทำางานหาเงินอย่างเดียว
ก็ไม่ได้ ต้องมีอะไรมาชื่นชูหัวสมองให้รู้สึกชุ่ม รู้สึกอิ่ม 
หายใจโล่งขึ้น ภาษาเพราะๆ เวลาอ่าน คุณบอกไม่ได้ 
แต่คุณรู้สึกได้ หน้าที่ของเราคือ ไกด์เขาให้รู้สึก”

“อีกอย่างที่เคยทำาคือ อ่านหนังสือให้คนตาบอด 
เพราะเพื่อนร่วมบ้านที่อังกฤษเป็นนักเรียนตาบอด  
อยู่ด้วยกันก็ดูแลกัน ช่วยสแกนหนังสือ พอกลับมา  
นอ้งบอกวา่อยากอา่นหนงัสอืเลม่นัน้เลม่นี ้แตย่งัไมม่ใีคร
อา่นเลย เลยลองอา่นเรือ่ง ‘ดัง่ดวงหฤทยั’ ‘คูก่รรม’ ‘วา้วุน่’ 
‘แรงรัก’ เป็นหนังสือที่เราชอบทั้งนั้น อ่านเอง ขำาเอง  
อยากเปน็นางเอกเรือ่งไหนกอ็า่นเรือ่งนัน้แหละ (หวัเราะ) 
อัดเป็นตอนๆ ใส่ MP3 น้องเขาก็กระจายไฟล์ไปในกลุ่ม
เพื่อนตาบอด จนเร่ิมมีแฟนคลับติดตามว่าตอนต่อไป 

เมื่อไหร่จะออกคะพี่ แต่ตั้งแต่กลับมาสอนก็อ่านน้อยลง 
หลังๆ จะส่งทั้งเรื่องไป คนฟังจะได้ไม่ต้องรอ (ยิ้ม)”

“ตอนน้ีสนใจอยากทำาวิจัยการละครอินเดียและ
การละครญี่ปุ่น ที่เรียกว่า ‘Takarazuka’ เป็นละครที่ใช้ 
ผู้หญิงเล่นทั้งหมด อยากรู้ว่าทำาไมละครในของไทย 
ตายไปแล้ว แต่ละครของเขายังไม่ตาย มีปัจจัยอะไร 
ที่ทำาให้เขาอยู่ได้ ทำาไมเราไม่ดูละครท่ีผู้หญิงเล่น ไปดู
ละครชายจริงหญิงแท้เพราะอะไร”
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เพราะเชื่อในค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผู้หญิงคนนี้เลือกเรียนสาขาพัฒนา-
ชมุชน ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัราชภฏัสรุนิทร ์และทำางานเพือ่สงัคม มาตัง้แต ่
ศึกษาจบ การได้รับทุน IFP ไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในสาขา
การวางแผนและการพัฒนาภูมิภาคและท้องถ่ิน จนคว้าปริญญาโท ใน พ.ศ. 2550  
ยิ่งขัดเกลาให้เธอเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้มากขึ้น

 ปัจจุบัน สำาเภาว์ งามเชย ทำางานอยู่ที่มูลนิธิชุมชนโคราช จังหวัดนครราชสีมา  
ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย รูปแบบการทำางานเป็นระบบอันมาจากประสบการณ์  
ความรู ้ความสามารถ ประกอบกบัความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสงัคมทีด่ ีเปน็พลงัขบัเคลือ่น
ให้เธอต่อสู้กับปัญหานานัปการที่ต้องเจออยู่ทุกวันโดยไม่รู้สึกย่อท้อ

และน่ันเองทำาให้ สำาเภาว ์งามเชย กลายเปน็ ‘คนสำาคญั’ สำาหรับอสีาน ไมว่า่เธอ 
จะสำาคัญตนเช่นนั้นหรือไม่

คนสำ�คัญ
ประจำ�ท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่วิจัยมูลนิธิชุมชนโคราช จังหวัดนครราชสีมา
ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่ชนบท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ประเทศไทย

สำาเภาว์ งามเชย
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“ตอนน้ีท่ีเราทำาอยู่คือท่ีเขายายเท่ียง กรณีอ่างเก็บน้ำา
ลำาตะคอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีเราทำามานานและรู้จักเขามานานแล้ว 
ตั้งแต่ก่อนสร้างอ่างเก็บน้ำาเสียอีก แต่ช่วงนั้นเราไม่ได้ 
ไปทำาในฐานะนักวิจัย เข้าไปในฐานะอาสาสมัคร เข้าไป
ช่วยชาวบ้าน แต่ตอนหลังเขาก็จ้างให้เราไปทำาวิจัย  
ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน กรณี
ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับ กฟผ. (การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เป็นเวลานานกว่า 15 ปี  
เวลาเราทำางานเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเชียร์ใคร แต่ว่าเราดู 

“งานหลกัของเราเปน็งานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วม ทำาเป็นวิจัยด้วย แล้วก็มีผลงาน
ปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
เป้าหมายในพ้ืนท่ีท่ีเราทำางาน ซ่ึงเป็นงานรับผิดชอบ 
หลัก และก็มีหน้าที่ต้องเขียนรายงานออกมาเป็น
รูปเล่ม บางเล่มก็พิมพ์จำาหน่าย บางเล่มก็พิมพ์
เพื่อเผยแพร่ เป็นเรื่องๆ ไป แล้วแต่เรื่องไหนใคร
สนใจ ถา้เจา้ของทนุเขาสนใจ เขากจ็ะพมิพอ์อกมา
แจกคนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นความรู้กระจายต่อไป แต่
กระบวนการทำาวิจัยเราก็จะเน้นให้ประชาชน 
ในพื้นที่ที่เราทำางานได้ประโยชน์สูงสุด เพราะว่า
ก ร ะ บ ว น ก า ร ทำ า วิ จั ย เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น แ ค่ เ ร า 
ไปทำาวิจัย แล้วก็กลับมา แต่เป็นกระบวนการที่ไป
ทำาใหค้นในทอ้งถิน่ไดรู้ว้า่ เขาเปน็เจา้ของพืน้ที ่เปน็
เจ้าของความรู้ เป็นเจ้าของข้อมูล และเขาสามารถ
ทำาอะไรได้เยอะกว่าในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้”

สำ�เภาว์
งามเชย
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เคยเปน็หนึง่ในผูน้ำามอ็บปากมลู เคยไปทำาเนยีบฯ มาแลว้ 
ถูกไล่มาแล้ว แกเปลี่ยนมาทำางานฐานข้อมูล เพราะแก
บอกยิ่งไปต่อสู้ คนยิ่งแตกแยก ยิ่งไปต่อสู้ ฐานอาหาร 
ก็ยิ่งหมด ยิ่งไปต่อสู้ ทรัพยากรก็ยิ่งถูกคนอื่นเอาไป  
เราก็เลยเสนอไปว่า มีงานวิจัยจะทำาไหม คือไม่ต้องทำา
เป็นวิจัยวิชาการจ๋า แต่แม่ทำาเป็นข้อมูลให้เห็น ทำาตั้งแต่ 
ผลิตแบบสอบถามเอง ไปเก็บข้อมูลกันเอง ฝึกเยาวชน  
ฝกึผูน้ำาในหมู่บา้นให้เกบ็ขอ้มูล ไปเกบ็ขอ้มูลในปา่ ไปเกบ็
ใบไม้ทุกชนิดมา ให้เด็กเรียนรู้ว่าป่าของเรามันมีใบไม้
อะไรบ้าง กินอะไรได้บ้างในป่าแห่งนี้ ทำาข้อมูลแบบนี้ 
ออกมา สดุทา้ย กไ็ดเ้อาขอ้มลูไปใชใ้นการฟืน้ฟปูา่ วา่ปา่
ของเรามีอะไรท่ีหายไป ปลาในแม่น้ำามันหายไปได้ยังไง 
อีกชุดเป็นของแม่ประมวล แกทำาเรื่องป่าชุมชนอยู่ที่
บุรีรัมย์ นี่ก็จบ ม. 6 ทำาเรื่องป่า 2,700 ไร่ หลังจากที่ทำา 
ก็ถูกผู้นำารอบข้างขู่ฆ่า ด่าทางหอกระจายข่าว พอแก 
ทำาสำาเร็จทุกคนสยบแกหมดเลย บอกยอมแพ้ และยอม
คืนพื้นที่ให้ป่าด้วยนะ ทำาจนได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมา”

กระบวนการฝึกอบรม
เราไม่ ได้ถือว่าเราเป็น�
ผู้รู้�แต่เราเชื่อว่าทุกคน
มีศักยภาพและทุกคน�
มีความรู้�และเอามาแชร์
กันได้

ข้อมูลท้ังสองฝ่ัง แล้วเราก็พยายามโชว์ข้อมูลให้เห็นทั้ง 
ฝั่งชาวบ้าน ทั้ง กฟผ. ให้เขายอมรับโดยใช้ข้อมูล 
เปน็หลกั เราจะไมเ่นน้กระบวนการทำางานทีใ่ชเ้ชงิทศันคติ
และใช้ความรู้สึกมาคุยกัน คือ กระบวนการแก้ไขปัญหา
เขายายเท่ียง ท่ีมันไม่สำาเร็จเพราะว่าทุกคนใช้ความรู้สึก
และใช้ข้อมูลจากมุมตัวเองเท่านั้น แล้วก็ไม่ฟังข้อมูล 
จากคนอื่นๆ ทุกคนก็มีความจริง แต่เป็นความจริงในมุม
ของตัวเอง ไม่พูดความจริงในมุมของคนอื่นด้วย ก็เลย
เป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อมานาน เราเข้าไปทำาเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 เป็นรอบแรก ระยะที่หนึ่ง 
เป็นการทำาข้อมูลล้วนๆ แต่กระบวนการทำาข้อมูลคือ 
ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทำา หลังจากทำาเสร็จแล้ว 
ตอนนี้อยู่ในระยะที่สอง คือ เป็นกระบวนการพัฒนา  
โดยใช้ข้อมูลที่เราทำาร่วมกันกับเขา ในเรื่องของการ
วางแผนพัฒนา แต่ว่าการพัฒนาเราเน้นเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิต” 

“ปัญหาในกรณีของรัฐไปพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ 
ไมไ่ดเ้กดิเฉพาะทีน่ี ่จากการไปทำางานดว้ยจะเหน็วา่ทกุที่
มีปัญหาเหมือนกันคือ คู่ขัดแย้งจะเป็นรัฐกับชุมชนเสมอ 
ไม่ก็เป็นเอกชนกับชุมชน ไม่ว่าจะกรณีเหมืองแร่กี่แห่ง 
ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ จนปัจจุบันก็ยังแก้ไม่ได้ 
เพราะแต่ละคนต่างอยู่ในมุมของตัวเอง ทีนี้เราก็มองว่า
เครื่องมือของเราเนี่ยมันสามารถทำาได้ แต่ว่าคนทำาต้อง
เข้าใจมัน ต้องมีใจเป็นกลางพอสมควร ไม่ใช่ฉันยืนอยู่ 
ฝั่งชาวบ้าน หรือยืนอยู่ฝ่ัง กฟผ. แต่ต้องทำาข้อมูลให้ 
ทุกคนได้เห็น ข้อดี ข้อเสีย ทั้งหมด หัวใจคือ คนที่ทำางาน
ตรงนี้ต้องเป็นกลางพอสมควร ถึงจะทำาให้ชาวบ้านกับ 
กฟผ. คยุกนัได ้คอืเราไมห่ว่งวา่ชาวบ้านจะขดัแย้งกบัเรา 
เพราะเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร
ทับซ้อนอยู่ และเราก็ทำางานด้วยความสบายใจ”

“สิ่งท่ีเราทำาคือ ทำาอย่างไรให้ชาวบ้านได้ข้อมูล 
มากทีส่ดุ แลว้ตดัสนิบนฐานขอ้มลูทีเ่ขามอียู่ งานวจิยัมนั
เป็นการเอาความรู้ที่เราทำาไปใช้จริงด้วย เพราะฉะนั้น 
งานที่เราทำาจะเป็นเชิงปฏิบัติการหมด จะไม่ใช่วิจัยเฉยๆ 
มกีระทัง่กรณทีีเ่ราไปส่งเสรมิใหช้าวบ้านทำาวิจยั กรณีของ
แม่ประณี แม่ประมวล นั่นเป็นผลงานครั้งแรกที่ชาวบ้าน
ได้พิมพ์งานวิจัยของตัวเองขาย เราทำาให้ชาวบ้านเขียน
รายงานวจิยัเองได ้แลว้ก็ทำางานบนฐานขอ้มลู แมป่ระณี
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“อีกส่วนที่รับผิดชอบอยู่คือการพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรม ตอนนี้เราอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้กับ
สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีนี้เข้าปีที่สาม  
ก็เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
ทำางานวิจัย ทีมงานก็จะเป็นทีมศูนย์ข้อมูล กระบวนการ
ทำาหลักสูตรของเราก็จะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมของทั้งนักวิจัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ แล้วก็ 
ชาวบ้านด้วย โดยเขามีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบ
หลักสูตรกับเราด้วย คือ เราก็ต้องดูความต้องการเขา  
ดูศักยภาพเขาว่าขนาดไหน เพราะบางทีเราทำาหลักสูตรไป 
พอไปเจอผู้เข้าอบรมเราก็ต้องปรับหมด เพื่อให้เขาได้ 
มากทีส่ดุเทา่ทีฐ่านเขาม ีแลว้กต็อ้งดงึ เพราะกระบวนการ 
ฝึกอบรมเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นผู้รู้ แต่เราเชื่อว่าทุกคนมี
ศักยภาพและทุกคนมีความรู้ และเอามาแชร์กันได้”

“ที่เราสนใจคือ สนใจเรื่องพัฒนาคน เพราะถ้าเรา
พัฒนาคนได้ มันสามารถทำาให้เราขยับเรื่องอื่นได้  
ขยับได้ทุกเรื่อง คือ ถ้าคนมันมีจิตวิญญาณสาธารณะ 
อยากจะทำาอะไรเพื่อสังคมแล้วเนี่ย มันพร้อมที่จะ 
ก้าวข้ามทุกปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเราก็ได้บทเรียนเยอะ
จากการทำางานปฏิรูปโคราช และการทำางานที่ผ่านมา 
ของเราด้วย เพราะที่ผ่านมาเราก็ทำาเยอะ ทำาหลักสูตร 
ฝึกอบรม ท้ายที่สุดแล้วคือ เราก้าวไม่ข้ามหรอก ถ้าเรา 
ไม่พัฒนาคน มันไม่สามารถทำาให้เมืองเราขยับไปได้ 
ในอนาคต”

“จรงิๆ ก่อนท่ีจะไดร้บัทนุ IFP กเ็คยจบัเรือ่งพฒันา
เยาวชนมาตลอด 4 ปี เรียกว่าพอมาทำางานที่นี่จับงาน
เยาวชนเลย ทำางานเคลื่อนเยาวชนอีสานใต้มา 4 ปี 
ติดต่อกันก่อนไปเรียนปริญญาโท จนมี เครือข่าย 
เด็กอีสานใต้ จัดงานมหกรรมใหญ่ปีละครั้ง เน้นเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพเยาวชน เราตั้งชื่อเครือข่ายว่า  
‘พลงัหวัใจเดก็เพือ่เดก็’ แลว้กท็ำาเรือ่งตน้กลา้พลเมอืงไทย 
เน้นเรื่องจิตสาธารณะของเด็ก ให้เขาครีเอททำาได้เต็มที่
ในสิ่งท่ีเขาอยากทำา ภายใต้งบประมาณและทรัพยากร 
ทีม่ใีหจ้ำากดัมาก แตเ่ขาคดิไดย้ิง่ใหญม่าก และเขากท็ำาได้
ย่ิงใหญ่จริงๆ เราเริ่มต้นกระบวนการจากการให้เขาฝัน 
ว่าเขาอยากเห็นเยาวชนในอีสานใต้เป็นยังไง แล้วเขา
อยากจะทำาอะไร แล้วก็วาดเป็นภาพ พอมันออกมาเป็น
ภาพมนักจ็ะดอูลงัการ สวย ใหญ่ เราถามวา่ทำาจรงิไดไ้หม 

เขาก็เลือกทำาในส่ิงท่ีคิดว่าจะทำาได้ก่อนเลย พองานอีเวนต์
ปีแรกจัดวันเด็ก เราก็เลยตั้งชื่องานว่า ‘พลังหัวใจเด็ก 
เพื่อเด็ก’ ก็ให้จินตนาการว่าคุณอยากจะมีอะไรในงาน 
วันเด็ก เขาก็ทำาใหญ่โตมาก ทุกอย่างใช้ทรัพยากร-
ธรรมชาติหมด ให้เงินกลุ่มละ 2,000 บาท มีตั้ง 10 กว่า
กิจกรรม เราก็ไปหาเงินมาให้เหมือนสมัยเป็นนักศึกษา 
แล้วส่ิงท่ีเป็นแรงขับของเขามันสามารถทำาให้ไปถึงเป้าหมาย 
ได้ ทำางานได้ใหญ่จนเป็นท่ียอมรับของจังหวัดนครราชสีมา 
พอปีท่ีสองเทศบาลเขาสนับสนุน คนนู้นคนน้ีก็ให้เงิน  
มีคนลงขันเยอะ ก็ทำาให้เขามีแรงขึ้น”

“จริงๆ สิ่งที่ได้จากการเรียนปริญญาโทที่ AIT คือ
ทักษะใหม่ๆ ในการทำางานกับชุมชน เพราะบางทีเราเคย
ทำางานกบัชุมชน เรากใ็ช้ทักษะเดมิ ความรูเ้ดมิ แตพ่อไป
เรียนมันจะมีทักษะใหม่เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนา
ชนบท ซ่ึงกจ็ะมีเทคนิคในเรือ่งของการทำาขอ้มูล ทำาให้เรา
ได้ทักษะตรงนี้มาเยอะ แล้วส่วนหนึ่งเราได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพราะมันเรียนเป็นอินเตอร์- 
เนชันแนล ในห้องเราก็มีตั้งสิบกว่าประเทศ ก็จะเห็น
วัฒนธรรม เห็นมุมมอง เพราะคนท่ีมาเรียนส่วนใหญ่ 
กม็ปีระสบการณก์ารทำางานพฒันาทัง้นัน้เลย เหน็มมุมอง
ของคนที่ทำางานกับคนจน สลัม เราก็เคยทำางานสลัม 
มาก่อน เราก็คิดว่าทำาไมเราไม่ทำาแบบนี้สมัยนั้น ได้เห็น
มุมมองใหม่ๆ”

“รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องของวิธีคิด
และวธีิการทำางาน มีความคดิเปน็ระบบมากขึน้ เม่ือกอ่น
เราคิดอยากทำาแบบไหนก็ทำาเลย สมัยเราทำาวังน้ำาเขียว 
ก็ครีเอทมากเลย เพราะเราเป็นคนชอบคิดออกแบบ 
เครือ่งมอื เพราะฉะนัน้ถงึทำาหลกัสตูรฝกึอบรมได ้การฝกึ
อบรมต้องไม่รู้สึกเบื่อ มันต้องมีเกม ต้องสร้างสรรค์  
ปีที่ทำาวังน้ำาเขียว เราใช้คำาว่า ‘ผังชุมชน’ โดยชาวบ้านทำา 
ที่ผ่านมาเขาจะใช้แผนที่เดินดินโดยนักวิจัยทำา แต่เราให้
ชาวบ้านทำา ชาวบ้านก็บอกว่ามีแล้วแผนที่ อาจารย์ 
เอาไปเลยไม่ต้องทำา เราบอกไม่เอา ทุกคนต้องมานั่งทำา 
แนใ่จเหรอวา่รูจั้กบา้นเพือ่นด ีรูจั้กแคไ่หน อยา่งนีเ้ปน็ตน้ 
เราทำาให้กระบวนการมันสนุก ไม่ใช่งานอบรม ต้องมา 
นัง่ฟงั แตม่นัเปน็กระบวนการเชงิปฏบิตักิาร ทีค่ณุไดส้นกุ 
เรียนรู้จากการเล่นเกม แต่ถามว่าแรงบันดาลใจเรา 
มาจากไหน ก็คงมาจากอยากเห็นสังคมท่ีดีม้ัง เราทำานี่ 
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ไมไ่ดท้ำาเพือ่สงัคม แตท่ำาเพือ่ใหต้วัเองไดอ้ยูใ่นสงัคมทีด่”ี
“บคุคลตน้แบบเราไมไ่ดม้องคนอืน่ไกลเลย หวัหนา้

งานพ่ีน่ีแหละ อาจารย์ปรีชา อุยตระกูล ท่านทำางานมานาน 
แล้วท่านก็ทำางานที่ไม่เหมือนกับคนอื่น สวนกระแส 
กับคนอ่ืนตลอดเวลา แต่ท่านก็ มุ่ง ม่ัน แม้ตอนน้ี 
จะเกษียณไปแล้ว ท่านก็ยังมีความฝัน คือทำางานไม่รู้สึก
ว่าตัวเองเป็นภาระ และทำางานด้วยความมุ่งมั่น อยาก
ทำาให้สังคมเต็มที่ อันที่จริง ตัวอาจารย์ก็เป็นคนผลักให้พี่
เข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วย เพราะเอาจริงๆ แล้ว ถามว่าเป็นงาน
ท่ีพ่ีอยากทำาไหม เป็นงานที่ชอบที่สุดไหม ก็ธรรมดา 
น่ีแหละ แต่เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นทำาได้เราก็ต้อง
ทำาได้ คือ มันไม่ใช่ว่าเราจะได้ทำางานที่เรารัก ที่เราชอบ
เสมอไป แตเ่รากต็อ้งรกังานทีเ่ราทำาอยู่เสมอ ถ้าเรารกังาน
ท่ีเราทำา แม้จะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่ก็ทำาให้เราทำางานได้
เยอะ ทำางานได้ดี”

“แผนในอนาคตสุดท้ายเลยคืออยากกลับไปอยู่
บ้านท่ีจังหวัดสุรินทร์ จริงๆ เราใฝ่ฝันว่าเราจะไปทำาเรื่อง

เกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุดในพื้นที่ แล้วก็จะขยายการ 
ส่งออกข้าวอินทรีย์ออกไป ส่วนหน่ึงพ่อเราเองก็เป็น 
แรงผลักให้เราอยากกลับ เพราะพ่อจะเป็นคนท่ีเปลี่ยน
อะไรในหมู่บ้านเยอะพอสมควร เริ่มต้นจากการท่ีทำา 
พืชไร่ จนติดหนี้ติดสินมาส่งลูกเรียน แล้วก็เปลี่ยนมาทำา
แค่พื้นที่สองงาน จนปลดหนี้ได้ ส่งลูกเรียนจบ คือ 
ตอนพ่อเราปรับจากแต่เดิมปลูกอ้อย ปลูกมัน ทำามา 
ทุกอย่างมันมีแต่หนี้  ตอนหลังน้าแกปลูกดอกมะลิ  
แค่ไม่กี่งานพ่อก็เลยลองปลูก แล้วเราไม่ต้องใช้แรงงาน
เยอะ ดแูลไดท้ัว่ถงึ ไดผ้ลผลติมาก เหมอืนกบัเราทำาขา้ว-
อินทรีย์ ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำาเยอะ ข้าวที่เราทำาจำานำาเราก็
ทำาต่างหาก แต่ข้าวอินทรีย์มันต้องดูแล ก็จะไม่ทำาเยอะ 
ทำาแปลงเดยีว เราอยากทำาให้มันขยาย นอกจากขา้วแลว้
มันมีพืชอย่างอื่นท่ีชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้อินทรีย์ท้ังหมด 
ก็อยากทำาด้วย”



ประเสร�ฐ วงศ�ภูธร
ปร�ญญาโท / การบร�หารภาครัฐ มหาว�ทยาลัยอาเทอเนโอ เดอ มะนิลา

/ ประเทศฟ�ลิปป�นส�

ภาสกร บัวศร�
ปร�ญญาโท / การบร�หารภาครัฐ มหาว�ทยาลัยอาเทอเนโอ เดอ มะนิลา / ประเทศฟ�ลิปป�นส�

“ผมไดนําความรูท่ีเรียนมาปรับใชในการทํางานสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน ผานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น โดยงานวิจัยแบบน้ีเปนการเพิ่ม

อํานาจใหกับชุมชนเพื่อจะไดเรียนรูใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่มากระทบกับชุมชนในแงมุมตางๆ เปาหมายการทํางานไมไดอยูที่

ผลงานวิชาการเปนหลัก แตเปนการเนนการเปลี่ยนแปลงของคน

เปนหลกั ผมมคีวามเช่ือมัน่ในกระบวนทํางานแบบงานวจัิยเพือ่ทองถิน่

วาสามารถสรางการเรยีนรูและการเปลีย่นแปลงใหชมุชนุไดอยางยัง่ยนื  

และจะปรบัใชในงานทกุอยางทีไ่ปทาํไมวาจะในปจจบุนัหรอืในอนาคต”

àÊÕèÂÇÃØ‹¹ 2
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ดร. สุขศิลป� ประสงค�สุข
ปร�ญญาเอก / การสอนภาษาอังกฤษเป�นภาษาที่สอง 

มหาว�ทยาลัยแคนเบอร�า / ประเทศออสเตรเลีย

สกุลพรรณ โพธิจักร
ปร�ญญาโท / เอเชียศึกษา มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว

/ ประเทศสหรัฐอเมร�กา

“กอนเขารวมโครงการเปนคนบุคลิกภาพปด ถนัดทํางานเดี่ยว 

และทํางานไดในระดับทองถิ่นเทานั้น แตเมื่อไดศึกษา

รวมกับเพื่อนนักเรียนทั้งจากอีสานดวยกันและจากนานา-

ประเทศ รวมทั้งการไดเรียนสาขาที่เปนประโยชนตอการสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิภาคของตนเอง การไดอยูในที่ปรึกษา

ของอาจารยที่ใสใจและประสบการณทางวิชาการสูง ก็ทําให

ศักยภาพในการทํางานเปนทีมของเราสูงขึ้น ทํางานประสาน

งานได และกาวขึ้นมาทํางานระดับสากลได”
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หมอ
ลำ�

หมอลำาเป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณ
ในประเทศลาวและภาคอีสาน

ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น
หลายอย่าง ตามลักษณะทำานอง

ของการลำา เช่น ลำาเต้ย ลำากลอน ลำาเรื่อง 
ลำาเรื่องต่อกลอน ลำาเพลิน ลำาซิ่ง

รวมทั้ง ลำาตัด ในภาคกลางก็จัดได้ว่า
เป็นหมอลำาประเภทหนึ่ง คำาว่า ‘หมอลำา’ 

มาจากคำาสองคำามารวมกัน ได้แก่
‘หมอ’ หมายถึง ผู้มีความชำานาญ และ 
‘ลำา’ หมายถึง การบรรยายเรื่องราว

ต่าง ๆ ด้วยทำานองอันไพเราะ
ดังนั้น หมอลำา จึงหมายถึง

ผู้ที่มีความชำานาญในการบรรยาย
เรื่องราวต่างๆ ด้วยทำานองเพลง

อ้างอิง
http://www.luktungmohlum.com/
http://th.wikipedia.org/
http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/art/index.html
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งึด
2

หมอลำา เริ่มแรกเกิดจากการชุมนุมลูกหลาน 
มีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งเล่านิทานเกี่ยวกับจารีตประเพณี และ
ศีลธรรมอันดี เมื่อลูกหลานมาฟังกันมากนิยมนั่งเล่า
ไมเ่หมาะสม ตอ้งยืนขึน้เลา่ เรือ่งทีน่ำามาเลา่ตอ้งเปน็เรือ่ง
ที่มีในวรรณคดี เช่น เรื่องการะเกด สินชัย เป็นต้น ผู้เล่า
เพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าทางก็ไม่สนุก ผู้เล่าจึงจำาเป็นต้อง
ยกไมย้กมอืแสดงทา่ทางเปน็พระเอก นางเอก เปน็นกัรบ 
เปน็ตน้ จากนัน้จงึพฒันาไปสูก่ารขบัลำา ทีต่อ้งใชส้ำาเนยีง
ส้ันยาว ใช้เสียงสูง - ต่ำา ประกอบการเล่า และหาเคร่ืองดนตรี
ประกอบ เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิดความสนุก 
ครื้นเครง ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชาย ดูไม่มีรสชาติเผ็ดมัน 
จึงจำาเป็นต้องหาผู้หญิงมาแสดงประกอบจึงเป็นการลำา
แบบสมบรูณ ์เมือ่ผูห้ญงิเขา้มาเกีย่วขอ้ง เรือ่งตา่งๆ ทีเ่ลา่ 
ก็ตามมา เช่น เร่ืองเก้ียวพาราสี เร่ืองชิงดีชิงเด่น ยาด (แย่ง) 
ชู้ยาดผัวกัน เรื่องโจทย์ เรื่องแก้ เรื่องประชันขันท้า และ
เรื่องตลกโปกฮา

ลักษณะของกลอนลำา มีลักษณะคล้ายกับกลอน
แปด ร่ายยาว พัฒนาการของหมอลำานั้น จากการมี
หมอลำาฝ่ายชายเพียงคนเดียวค่อยๆ พัฒนาต่อมาจน
มีหมอลำาฝ่ายหญิง มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
เพื่อความสนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผู้แสดงให้มีเท่ากับ
ตัวละครที่มีในเรื่อง มีพระเอก มีนางเอก ตัวโกง ตัวตลก 
เสนา ครบถ้วน โดยเริ่มจากหมอลำาโบราณซึ่งเป็นการ
เล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานฟัง ไม่มีท่าทางและ
ดนตรปีระกอบ จากนัน้จงึพฒันาการมาเปน็หมอลำากลอน
หรือหมอลำาคู่ การลำา มีหมอลำาชายหญิงสองคนสลับกัน 
มีเครื่องดนตรีประกอบ คือ แคน การลำามีทั้งเรื่องนิทาน
โบราณคดี อีสานเรียกว่าลำาเรื่องต่อกลอน ลำาทวย 
(ทายโจทย์) ปัญหาซึ่งผู้ลำาจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี 
สามารถตอบโต้ ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ 
ตอ่มามกีารเพิม่ผูล้ำาขึน้อกีคนหนึง่ อาจเปน็ชายหรอืหญิง
ก็ได้

“ เส น่ ห์ของหมอลำ า น้ันประ เด็นแรกอยู่ ท่ี
องคป์ระกอบของดนตร ีพณิ แคน โหวด มันมีความเปน็
อีสาน มีกลิ่นอาย ได้ยินแล้วจินตนาการไปถึงดอกคูณ 
ได้ยินเสียงโหวด คิดไปถึงกอไผ่ กอหน่อไม้ มันมีที่มา
ของเสียงดนตรี ทำาให้จินตนาการถึงบางที่ที่เคยไป 
ประเด็นท่ีสองคือ หมอลำาร้องยาก เสน่ห์จึงอยู่ ท่ี
ความยาก ลูกเอื้อน ทำาไมคนอายุ 70 ไปรำาแล้วยัง
ขายได้ เพราะเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก 
แต่เป็นเสียงเอื้อน ประเด็นสุดท้ายคือ เน้ือหา ดนตรี 
เห็นความเป็นอีสานมาเลยครับ ความเป็นลูกทุ่ง ลึกๆ 
เน้ือหาท่ีหมอลำา เปน็ความออนซอน (ความมหัศจรรย)์ 
บางเพลงทีเ่ศรา้กเ็ศรา้มากๆ จบัใจ ฟงัทไีร สะทอ้นชวีติ 
แต่เพลงวัยรุ่นมิติเนื้อหาจะแคบ จะเป็นลักษณะ
คนสามคน รักสามเส้ารูปแบบท่ีตีแผ่วิถีชีวิตวนเวียน
แค่นั้น แต่หมอลำาจะมีมุม บางครั้งผมก็ใช้มุมแบบนี้
เป็นสื่อการสอนด้วย” 

- ดาวเด่น เหลาผา
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ด้วยบุคลิกสนุกสนานเป็นกันเอง คำาพูดฉะฉาน ท่าทางทะมัดทะแมง
พร้อมลุยทุกสถานการณ์ และวิธีการทำางานที่ไม่เหมือนใคร ไม่น่าแปลกใจ
หากจะมีใครบอกว่า ศิริวรรณ อาษาศรี คือเจ้าหน้าที่ขวัญใจชุมชน และเป็น 
หนึ่งในผู้ได้รับทุนโครงการทุน IFP ที่มีสีสันที่สุด 

จากการค้นหาสิ่งที่ชอบจนพบ ศิริวรรณมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ 
และความเท่าเทียมให้ผู้ป่วยในพื้นที่ ภายใต้การทำางานในองค์กร SHARE 
(เปลี่ยนช่ือเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ในเวลาต่อมา)  
อำาเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยเฉพาะการทำางานเพือ่ผูต้ดิเชือ้ HIV 
กลุ่มต่างๆ 

สีสันในชีวิตและการทำางานของเธอจะฉูดฉาดบาดตาขนาดไหน 
จึงได้ถูกเลือกให้รับทุนในรุ่นที่ 3

คำาตอบอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

ศิริวรรณ อาษาศรี
ผู้จัดการ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

จังหวัดอุบลราชธานี
ปริญญาโท / การบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยอาเทอเนโอ เดอ มะนิลา / ประเทศฟิลิปปินส์
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“เราเรยีนจบพยาบาลจากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปทำาอะไร เพราะ 
ไม่อยากทำางานที่โรงพยาบาล จะบอกว่าไม่ชอบก็ได้นะ 
ลองไปสอบข้าราชการติดแล้วด้วย พ่อก็ดีใจมาก แต่วัน
ทีเ่ขาใหไ้ปรายงานตวั เรามวัไปดำานาช่วยชาวบา้น ลมืไง 
พ่อได้ยินข่าวก็ถือมาเลยทั้งมีด ทั้งพร้า ทะเลาะกันเลย 
(หัวเราะ) แต่เราไม่ได้อยากเป็นข้าราชการอยู่แล้ว  
มันไม่ค่อยอิสระด้านความคิด เราชอบความท้าทาย  
ชอบคิดแล้วลงมือทำาเลย พอมาเจอองค์กร SHARE รับ
เลยลองสมัครดู”

“สมัยเรียนชอบการเข้าค่ายมาก ไม่รู้อะไร
ดลใจ ยิ่งทำายิ่งติดใจ (หัวเราะ) เหมือนว่าถ้าฉันทำา
แบบนี้ ฉันจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น จากคน
ไม่กล้าแสดงออก ค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยพูด
กับใคร หน้าที่ในค่ายบังคับให้เราต้องทำา ต้องพูด 
ฝึกพูดบ่อยๆ จนทำาได้ รู้สึกมีคุณค่า ได้พัฒนา 
ตัวเอง ทั้งสนุก ทั้งภูมิใจ เลยชอบงานสายพัฒนา
เป็นพิเศษ”
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“องคก์าร SHARE กอ่ตัง้โดยคนญีปุ่น่ เขาระดมทนุ
จากญี่ปุ่นมาช่วยไทย สมัยแรกๆ จะทำาเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นสุขภาพพื้นฐานเป็นหลัก 
เพราะคนอีสานส่วนใหญ่โภชนาการไม่ดี  ทางองค์การ 
จะดูสถิติร่วมกับโรงพยาบาลและสำานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ถ้าเกิดปัญหาสุขภาพก็ลงพื้นที่ไปคุยกับ
คนในชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆ คือ
ไม่ได้เอาความรู้ไปให้เขาอย่างเดียว แต่ใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนาด้วย เช่น  
เกิดปัญหาโรคท้องเสีย เขาถ่ายกันเรี่ยราด เราก็สร้าง 
หอ้งสว้มใหเ้ขาส ิแลว้ดวูา่ปญัหาคอือะไร พอคนในชมุชน
ทราบ เขาก็จะเริม่ทำาความสะอาด รูว้า่แหลง่เพาะพนัธุย์งุ
เป็นแบบไหน กำาจัดเองและช่วยกันสร้างห้องส้วม 
เพื่อสุขลักษณะที่ดี”

“จนกระทัง่ พ.ศ. 2538 มผีูป่้วยเอดสเ์ป็นคนอสีาน
กลบัมาอยู่ท่ีบา้นกันเยอะ กลุม่อาสาสมคัรทีเ่ราเคยคดิวา่
จะเป็นแกนนำาช่วยเหลือได้ก็แตกหนีหมดเพราะรังเกียจ
คนเป็นเอดส์ ส่วนผู้ติดเชื้อก็จะไม่เปิดเผยตัว จนกระทั่ง

เขาปว่ย คนจงึรูเ้อง พอมาโรงพยาบาลเจา้หนา้ทีก่ร็งัเกยีจ
อีก ต่อให้มาถึงก่อนก็ต้องนั่งรอคิวจนกว่าคนจะหมด 
รักษาเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกัน เลยมีการมาพูดคุยกันว่า
เกิดอะไรขึ้น เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการทำากลุ่ม 
ผู้ติดเช้ือ ซ่ึงเป็นกลุ่มเล็กๆ มาคุยกันว่าเจอปัญหายังไง
บ้าง ชุมชนรังเกียจจะทำายังไงดี ดึงเจ้าหน้าที่ อบต. และ 
สถานีอนามัยเข้ามาร่วมคิดแก้ไขด้วย บางครั้งรุนแรง 
ถึงขั้นผู้ป่วยเอดส์ถูกรังเกียจ ถูกไล่ให้ไปอยู่ท่ีอื่น เราไป
สร้างกระต๊อบให้อยู่แยกเลย หรือถ้ามีลูก ต่อให้ลูก 
ไม่ได้ติดเชื้อเอดส์ ก็จะไม่ได้เข้าโรงเรียน งานตรงนี้ 
จึงเป็นการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วม ให้ความรู้
คนในชุมชน ในขณะเดียวกันต้องช่วยผู้ติดเชื้อด้วย เช่น 
ทำายังไงถึงจะมีสิทธิการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับ 
คนอื่น ทำายังไงคุณหมอถึงจะไม่มีทัศนคติด้านลบ  
ตอ้งปรบัเปลีย่นทัง้เจ้าหนา้ทีแ่ละผูต้ดิเช้ือ ตวัเราเองกเ็ปน็
เจ้าหน้าที่ภาคสนามคอยลงพื้นที่ให้ความรู้  ยิ่งช่วง  
พ.ศ. 2541 - 2542 เรามาทำางานใหม่ๆ  ทางองคก์รจะเนน้
กลุ่มผู้ติดเชื้อ เราต้องคิดหารูปแบบที่จะสื่อสารเรื่อง 



การดูแลสุขภาพให้กับผู้ติดเชื้อด้วย เพราะสมัยนั้น 
คนรังเกียจมีเยอะ จริงๆ เราก็กลัวนะ แต่อยากลองทำาดู”

“เราได้รับทุน IFP ใน พ.ศ. 2548 ปีนั้นเริ่มรู้สึก 
อิ่มตัวจากงาน เพราะอันนั้นฉันก็รู้แล้ว อันนี้ก็ทำาได้  
อยากไปหาสิง่ใหมท่ีท่า้ทายกวา่นี ้ ตอนสมัภาษณถ์กูถาม
วา่ คณุคดิวา่คณุเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัทนุไหม เรากบ็อกวา่
แน่นอนสิ ถ้าไม่คิดว่าเหมาะ ฉันไม่มาสมัครแน่นอน  
แบบโจกโหลกฟ้ามีข้าคนเดียวนะ (หัวเราะ) คือ ‘โจกโหลก’ 
เป็นภาษาอีสาน หมายถึง ใต้ฟ้า กลั่นหยดออกมาแล้ว
เป็นฉันน่ีล่ะ ไม่มีใครอีกแล้ว 
มาย้อนคิดทีหลังว่า ตอบ
ไปแบบน้ีจะได้ ไหมนะ 
เหมือนขี้โม้ แต่ไม่เป็นไร 
พูดไปแล้ว (หัวเราะ)  คือ
คิดอย่างนั้นจริงๆ นะ เรา
คิดว่าเราเป็นตัวแทนของ
กลุ่มผู้ติดเชื้อ เราทำางาน
ตรงน้ีมาตลอด NGO ด้านน้ี 
มีน้อยมาก เราอยากเข้า 
ไ ป ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ห รื อ ห า 
สิ่งใหม่ๆ ถ้าเราไม่ได้ทุนนี้ 
ตอ่ให้คดิมาตลอดวา่อยาก
เ รี ย น ต่ อ ก็ ค ง ทำ า ไ ม่ ไ ด้   
ถามว่าจนไหม เราไม่จน 
เรามีพออยู่พอกิน แต่ไม่มี
ถึงขนาดไปเรียนต่อเองได้ 
ถ้ า ได้ เ รี ยน  เ ราจะเอา 
ความรู้มาใช้พัฒนาพื้นที่
แน่นอน”

“ตอนรูว่้าไดร้บัทนุ เราดใีจนะแตห่ว่งงาน คดิอยูว่า่
ถ้าฉันลาออกแล้วใครจะทำาต่อ ทำาแล้วจะเหมือนกับที่
วางแผนไว้ไหม แล้วก็ไปบอกพ่อแม่ว่าได้รับทุน ท่านก็
ดีใจขึ้นมานิดหนึ่ง เลยบอกว่าได้ไปเมืองนอกด้วยนะ  
ก็ดูไฮโซขึ้นมาอีกนิด คือการยอมรับจากทางบ้านดีขึ้น 
เหมือนไปชุบตัว (หัวเราะ)”

“ก่อนไปจะมีการสอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ  
บางคนได้ไปเรียนเตรียมภาษาที่เวียดนาม แต่เราได้ไป

กรงุเทพฯ แลว้ถงึไปเรยีนตอ่สาขาบรหิารภาครฐั ประเทศ- 
ฟิลิปปินส์ ก่อนไปเราคาดหวังว่าจะต้องได้ภาษาอังกฤษ
แน่นอน คือเราเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่พอเอา 
ตัวรอดได้ เลยคิดว่าอย่างน้อยก็คงได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
ทีแ่ตกตา่ง พอไปถงึจรงิๆ เราไดเ้หน็อะไรกวา้งขึน้ ทัง้เรือ่ง
การเรียน การสอน การอยู่ร่วมและทำางานกับคน การอยู่
การกิน ต้องปรับตัวเยอะมาก ยิ่งภาษาอังกฤษเราไม่เก่ง 
ยิ่งกดดัน ถ้าเป็นภาษาไทยฉันรู้หมด แต่ภาษาอังกฤษ
ต้องคิดก่อน บางทีก่อนพูดต้องแปลจากภาษาอีสาน 

เป็นภาษาไทยก่อนด้วยนะ 
(หวัเราะ) บางทกีพ็ดูไมไ่ด ้
อาจารย์ตบโต๊ะใส่ เลย 
รูส้กึวา่เราไมเ่คยโดนอะไร
แบบน้ี อยูเ่มืองไทยฉนัได ้
รับการยอมรับมากเลย 
ต้องมาคิดว่าจะทำายังไง 
เรียนผ่านไปสักปีหนึ่งก็
พอสือ่สารได ้ขนานไปกบั
การเรียนเชิงรัฐศาสตร์ 
ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ มื อ ง  
การผลักดันเชิงนโยบาย” 

“ จ น วั น สุ ด ท้ า ย  
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเรารู้สึก
มั่นใจมากขึ้น มั่นใจที่จะ
พดูและเขา้หาคน จะบอก
ว่าฉันต้องการอะไร สิ่งที่
เราเรียนสามารถเอามา
วิเคราะห์ได้ว่านโยบาย
บ้านเราเป็นแบบไหน 

งานพัฒนาท่ีเราทำาอยู่สอดคล้องหรือต้านกระแสยังไง 
รู้จักเรียงลำาดับความสำาคัญ รู้จักมองอะไรที่มันใหญ่กว่า
ในพื้นที่  จากแต่ก่อนทำางานในหมู่บ้านนี้ ติดต่อแค่ 
โรงพยาบาลในอำาเภอ แต่พอมาเรียนแบบนี้ก็เหมือน 
เรามีกระบวนการในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น อย่าง 
การผลักดันเรื่องสิทธิการรักษาของผู้ป่วยติดเช้ือ HIV  
ก็ต้องมองว่านโยบายของรัฐเป็นแบบน้ี จะร่วมกับ 
เครือข่ายระดับภาคและระดับประเทศได้ยังไง ส่วนไหน
ต้องไปประสาน รู้จักวางแผนมากขึ้น”
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“กลุ่มที่เราดูแลมีกะเทย สาวร้านคาราโอเกะ และ
กลุ่มผู้ติดเชื้อ ซึ่งกลุ่มหลังนี้เรามีประสบการณ์รู้ว่าจะไป
ประสานใคร แต่สำาหรับสาวๆ ร้านคาราโอเกะกับชาย 
รักชาย เราไม่มีประสบการณ์ ต้องไปดูงานขององค์กรอื่น
ทีเ่ขาทำาอยูแ่ลว้ เชน่ สถาบันลุม่น้ำาโขง สว่นทางรา้น เราก็
ไปแนะนำาตัวกับเจ้าของร้านก่อนว่าเป็นใครมาจากไหน 
ใชเ้วลาสรา้งความสมัพนัธเ์กอืบป ีเวยีนไปคยุอยูน่ัน่แหละ 
ระหว่างนั้นก็พัฒนาตัวเองไปด้วย เตรียมทีมและเนื้อหา
ว่าจะพูดเรื่องอะไร เวลาไปก็ไปแบบเนียนๆ นั่งกินไป 
คุยไป ต้องรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าทีมในนั้น ค่อยๆ ถามว่า 
มีกิจกรรมแบบน้ันแบบนี้สนใจไหม 2 - 3 ครั้งแรก ก็นัด 
มาคุยกันเฉยๆ เรียกเพ่ือนมาด้วยไหม คร้ังท่ี 4 - 5 ก็เร่ิมคุย
เรื่องระบบบริการด้านสุขภาพ สมมติว่าเจ็บป่วยขึ้นมา 
เราจะไปไหนดี ความหวังความฝันเป็นยังไง ทำางานมาแล้ว
ไดเ้งนิ 50,000 - 60,000 ตอ่เดอืน แลว้ถ้าเจบ็ป่วยทำางาน
ไม่ได้ต่อไปเราจะทำายังไง จะเป็นการคุยกลุ่มย่อยแบบนี้

และใช้สื่อที่เข้าถึงง่าย เช่น รูปภาพ คู่มือ โปสเตอร์ติดไว้ 
ในห้องน้ำา เวลาเงยหน้ามาก็เห็นเตือนใจเลย ที่มีกระจก
สอ่งหนา้กต็ดิสติก๊เกอรข์อ้ความใหเ้ขาไดอ้า่นทกุวนั ถา้เปน็
คนลาวก็เป็นรูปภาพหรือแผ่นพับภาษาลาว สอนการใช้ 
ถุงยางอนามัย ที่สำาคัญเราต้องให้ความรู้กับเจ้าของร้าน
ด้วย เจ้าของร้านก็แนะนำาได้ว่าต้องใส่ถุงยางอนามัยนะ 
เจ็บป่วยยังไงก็มาบอก ให้เจ้าของร้านพาไปโรงพยาบาล  
มเีจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลไปสุม่ตรวจเลอืด เรากเ็หมอืน
ตัวเชื่อมชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ”  

“การดูแลน้องๆ เหล่าน้ีก็เหมือนการดูแลสุขภาพ
ของคนในเขมราฐดว้ย เปน็ประเดน็เขา้ทีป่ระชมุของอำาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย เพราะถึงคนจะมองว่า
พนักงานบริการเป็นคนแพร่เชื้อ แล้วถามว่าใครไปเที่ยว  
ก็คนของเราน่ีแหละ แล้วใครท่ีมีโอกาสติดเช้ือต่อ ก็ 
พนักงานบริการน่ะสิ ถ้าคนอื่นมาเท่ียวอีกก็ติดกันอีก  
วนเวยีนอยูอ่ยา่งน้ี การปอ้งกนัให้คนกลุม่น้ีจึงเปน็เรือ่งของ
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ทุกคน ถามว่าคนไทยได้อะไร ได้ความปลอดภัยแน่นอน 
พนักงานก็ปลอดภัย คนเที่ยวปลอดภัย ถือว่า Win-Win 
นะ”

“เราอยากให้คนทั่วไปมองกะเทยในมุมอื่นๆ บ้าง 
ไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มเอ็นเตอร์เทนเนอร์ให้ความบันเทิง  
การพัฒนาคนคนหนึ่ง พอเราพัฒนาแล้วเราก็ต้องดูด้วย
ว่าสังคมยอมรับไหม ตรงนี้เราคุยกับน้องกะเทยเลยว่า
พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วจะทำายังไงให้คนอื่นยอมรับ
ด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องคงความต้องการของตัวเอง 
ไว้ด้วย แทนท่ีจะถูกมองว่าเป็นคนสร้างสีสัน ให้เขามอง
แบบอืน่ดว้ยไดไ้หม สิง่ทีเ่ราตอ้งการจะบอกจรงิๆ คอือะไร 
ไม่ใช่แค่ตลกไปวันๆ นะ ฉันก็มีสาระนะ ฉันมีกึ๋น มีสมอง
นะ เวลาเรามกีจิกรรมในพืน้ทีเ่รือ่งโรคเอดสเ์ราก็จะนกึถงึ
กลุม่นีใ้หไ้ปเปน็วทิยากรใหห้นอ่ย นอกจากสนกุแลว้ถือวา่
เป็นโอกาสไปซะ เธอสอดแทรกเรื่องโรคเอดส์ได้ไหม  
ทำาให้คนได้ความรู้ด้วยได้ไหม”

“เราไมไ่ดม้องกะเทยวา่เปน็กะเทย แตม่องวา่เป็น
ลกัษณะของคนคนหนึง่ เหมอืนเรามองกนัวา่ เธอเปน็คน
ผมยาวนะ คนน้ันเป็นผู้หญิง คนน้ีเป็นผู้ชาย คนน้ีเป็น
กะเทย คนน้ีเป็นผู้ติดเช้ือ ตอนแรกเลย เราก็กลัวติดเช้ือนะ 
แตเ่หมือนโดนลองของ ผูต้ดิเช้ือมาถามวา่เปน็เจ้าหน้าท่ี-
ใหม่ใช่ไหม แล้วหยิบน้ำาขึ้นดื่มก่อนจะส่งต่อให้เรา เราก็
บอกวา่ไมอ่ยากดืม่ตอนนี ้เขากบ็อกไมเ่ปน็ไร ดืม่หนอ่ยๆ 
เราก็ดื่ม ดื่มแล้วก็คิดอยู่นานว่าจะติดไหม หลังจากที่เรา
ดืม่น้ำาแกว้เดยีวกนักบัเขา เขากไ็มท่ำาอะไรอกีนะ มอีกีครัง้ 
ผูต้ดิเชือ้ไปชว่ยเกีย่วขา้วแลว้เคยีวบาดมอืเลอืดไหล กม็า
ให้เราทำาแผลให้ บอกเรียนจบพยาบาลมาไม่ใช่เหรอ  
เราก็ทำา เรารู้อยู่ว่ามันไม่ติดต่อกันหรอก เขาแค่อยากจะ
ลองดูว่าใจเราน่ะ ว่าคิดยังไง” 

“งานของเราต้องสร้างสัมพันธ์กับผู้ติดเช้ือ ไม่ว่า
จะเป็น HIV วัณโรค หรือโรคอื่นๆ บางคนอยู่นาทำานา  
เราก็ถามว่าไปเย่ียมบ้านได้ไหม บางคนตัดปัญหา กลัวคน
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จะนนิทาจะอะไร แยกไปอยูค่นเดยีวดกีวา่ บางคนไมย่อม
เปิดบ้านรับเลย เพราะกลัวเพื่อนบ้านจะรู้ว่าป่วย เราถึง
ขนาดตอ้งปลอมเปน็สาวมสิทนี บอกเขาวา่หนมูาขายของ
ค่ะ (หัวเราะ) ถือแคตตาล็อกติดมือไปด้วย พอเขาเริ่ม
สนใจพูดคุยด้วยก็ค่อยๆ ให้ความรู้กันไป ตอนนี้ไปไหน 
มาไหนคนเขารูห้มดแลว้วา่เราทำางานดา้นเอดส ์อยากนดั
กิจกรรมกลุ่ม เขาก็อาจจะไม่สะดวกใจมา ต้องนัดไปเจอ
กันไกลๆ ไม่มีคนเห็นแทน มีแบบถ้าเจอข้างนอกทำาเป็น
ไม่รู้จักกันด้วยนะ แต่จริงๆ แล้วรู้จัก แต่เขาไม่อยากให้ 
คนอื่นรู้”

“ตอนนี้องค์กร SHARE เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิ- 
เพือ่สขุภาพและการแบง่ปนั (มสป.) การทำางานตลอดมา
ก็จะเน้นเรื่องการแบ่งปันสุขภาพ แบ่งปันความรู้ แบ่งปัน
ความสามารถ แบ่งปันทุกอย่างที่มีเพื่อช่วยเหลือกัน  
แตต่อนนีท้างญีปุ่น่ถอนตวัไปแลว้ สิง่ทีม่องตอ่ไปขา้งหนา้
คอืองคก์รน้ีจะอยู่อยา่งยัง่ยนืและตอ่เนือ่งไดย้งัไง ตอ้งคดิ
ว่าถ้าจะทำางานอยู่ที่นี่ เราจะมียุทธศาสตร์ในการบริหาร-
งานต่อไปยังไง มันจะไปรอดไหม การระดมทุนนับเป็น
ปัญหาใหญ่ ก่อนระดมทุนต้องชัดเจนก่อนว่าเราต้องการ
อะไร ต้องคุยกันก่อนว่าเราจะทำาอะไร แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ 
ทำาคนเดียวก็เสร็จ คนอื่นๆ ในองค์กรเข้าใจตรงกันไหม  
มีกันอยู่ 5 คนเนี่ย เข้าใจไหม ถ้าเข้าใจไปที่ไหนก็คุยได้  
อนันีค้อืความทา้ทาย ขนาดตวัเราเองบางทก็ีไมช่ดั จะไป
บอกให้คนอื่นชัดก็ยาก ต้องค่อยเป็นค่อยไป” 

“ภาพลักษณ์ขององค์กรก็สำาคัญ องค์กรพัฒนา
เอกชนในบ้านเราไม่ค่อยได้รับการยอมรับนะ ถ้าถามว่า
รู้จัก NGO ไหม รู้จักสิ ม็อบไง ซึ่งจริงๆ NGO ไม่ได้มี 
แบบเดียวนะทำายังไงถึงจะดึงให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามา 
มสีว่นรว่มในการพฒันาดว้ย อนันีก้น็า่สนใจเพราะทีน่ีก่ม็ี
เครือข่ายและหน่วยงานเยอะอยู่ แต่มีปัจจัยหลายอย่าง
ควบคุมอีกขั้น เช่น ถ้านโยบายไม่ใช่ประเด็นหลัก เขาก็ 
ไม่ให้ความสำาคัญเท่าไหร่ งานเชิงรุกและงานพัฒนาชุมชน
จึงไม่ค่อยเด่นชัด ของเราจึงต้องเน้นการระดมทุนเพื่อ 
ให้เกิดงานพัฒนาในพื้นที่และมีเครือข่ายองค์กรที่  
พร้อมทำางานต่อไป”

“มองยอ้นกลบัไป ถ้าวันนัน้ไมไ่ดไ้ปทนุ IFP คดิแลว้
เราก็คงยังทำางานอยู่ที่นี่แหละ แต่ภาษาอังกฤษก็คง 
จะเหมือนเดิม ไม่ได้ไปไหนมาไหน ไม่ได้มีโอกาสไป 

ต่างประเทศ ตอนน้ีสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีญี่ปุ่นได้ชัดเจน
ขึ้น เม่ือก่อนพึ่งแต่คนแปล ไม่พึ่งทักษะ นึกไม่ถึงว่า 
ภาษาอังกฤษน่ีมันสำาคัญต่อชีวิตนะ การได้ทุนไปทำาให้
เรารู้สึกว่าเราอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก  
เหมือนกับแต่ก่อนจะมองแค่สิ่งท่ีตัวเองสัมผัสได้ ว่าฉัน
เก่งแล้ว ฉันพอแล้ว แต่พอมันออกไปอีกโลกจากที่เรา
เก่งๆ ตอนอยู่เมืองไทย พอไปที่นู่นคุณเป็นใครเหรอ  
ภาษาอังกฤษคุณก็ไม่ได้ มันทำาให้รู้สึกว่าเรามันไม่ใช่ 
ที่หนึ่งนะ คนที่เก่งกว่าฉันมีอีกตั้งเยอะ อย่าคิดว่าตัวเอง
แน่เสมอไป”
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ชายหนุ่มบุคลิกอบอุ่นแต่แววตาแฝงความมั่นใจคนนี้มาจาก
ครอบครัวชาวนา จังหวัดสกลนคร ด้วยบรรยากาศของทุ่งนาและ
ธรรมชาติรายล้อม บวกกับคำาสอนของพ่อ หนังสือของพี่ๆ และ
ภูมิปัญญาของผู้เฒ่า-ผู้แก่ ทำาให้เด็กชายสุรพงษ์หลงรักการอ่าน 
การวาดและศิลปะท้องถ่ินอย่างถอนตัวไม่ข้ึน จนนำาไปสู่การศึกษาต่อ 
ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผันตัวมา
ทำางานเป็นเจ้าหน้าที่กองผังเมืองในปัจจุบัน เขาเป็นผู้ได้รับทุน
โครงการทุน IFP รุ่นที่ 3 ผู้เคยถูกจำากัดความว่าเหมือน ‘ฟองน้ำา’  
ซึ่งเป็นคำาที่เราเห็นด้วยอย่างไม่มีข้อโต้แย้งและเจ้าตัวเองก็พึงพอใจ 

หากจะหาเหตุผล เร่ืองราวของเขาต่อไปนี้คงเป็นคำาตอบที่ดี
ที่สุด 

สุรพงษ์ คำ�ต�นิตย์
หัวหน้�ฝ่�ยควบคุมอ�ค�รและผังเมือง เทศบ�ลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปริญญาโท /  สถาบันเคหะศาสตร์และการศึกษาการพัฒนาชุมชนเมือง (ไอเอชเอส) 
  /  ประเทศเนเธอร์แลนด์
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“บ้านผมมีฐานะปานกลาง ไม่ถึงกับ
ลำาบากแค่ไม่มีไฟฟ้าจนถึง ป. 3 (ยิ้ม)  ตอน
เด็กต้องจุดตะเกียงอ่านหนังสือ จำาได้ว่าไฟ
ไหม้ผมเพราะก้มหน้ามากไปหน่อย เราทำา 
การบ้าน ผู้ ใหญ่จะนั่งอยู่ข้างนอก เป็น
บรรยากาศชนบทของแท้ โตข้ึนมากับชนบท 
กับเรื่องผีสางและความเชื่อต่างๆ”

“ผมวา่เดก็ท่ีอยูน่อกเมอืงจะเขา้ใจธรรมชาติ
และเข้าใจคนมากกว่าเด็กในเมือง ต่างกันตรง 
คนชนบทจะแทบไมม่เีวลามานัง่คดิอะไรเลย ตืน่มา
ก็ เจอคนในครอบครัวหรือแม้แต่นอนก็นอน 
หอ้งเดยีวกนั เจอเพือ่นบา้นตะโกนถามกนั เปน็บา้น
ทีไ่มม่รีัว้เหมอืนครอบครวัขนาดใหญ ่เราจะรูเ้ลยวา่
คนนั้นพูดเรื่องอะไร ยังไง ไม่มีความเป็นส่วนตัว  
ถ้าเป็นคนในเมืองคงไม่ชอบ แต่สำาหรับคนอีสาน 
ที่เกิดมาแบบนี้จะรู้สึกว่านี่คือครอบครัว” 
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“ตอนเดก็ ผมชอบ ลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีมาก เพราะ
เขาวาดรูปได้ ปั้นก็ได้ เรารู้สึกว่าเขาเก่ง เราก็อยากเก่ง
บ้าง เวลาไปไหนจะลองเอาดินมาปั้นนู่นปั้นนี่ดูว่าเป็น 
ยังไง เล่นของเราไปตามประสาเด็ก วาดรูปวาดอะไรไป
ตามเรือ่ง เหน็หนงัสอืทีม่ภีาพดอกไม ้ใบไม ้ทีเ่ขาชอบวาด
กันก็ลองวาดดู บางทีก็เล่นจัดสวน แต่จริงๆ เป็นคันนา 
ที่น้ำาไหล เราก็ลองเอาต้นไม้เล็กๆ ไปเสียบทำาเป็นสวน
น้ำาตก ถงึจะเปน็การเลน่ของเดก็แตจ่รงิๆ มนัเปน็พืน้ฐาน
ที่ดีสำาหรับเรานะ บางทีเวลาเดินไปแล้วมองเห็นท้องฟ้า
สวยก็จะคิดว่าถ้ากะระยะเฟรมขนาดนี้ ถ่ายรูปออกมา
ควรจะลักษณะยังไง หรือเวลาเดินจูงควายก็จะมองว่า
พระอาทิตย์สวยจัง ถ้าถ่ายรูปเราจะถ่ายแบบนี้นะ  
จะปรับภาพแบบนี้ เป็นเด็กที่มีจินตนาการ (หัวเราะ)  
แต่ถ้ามองย้อนกลับไปถือว่ามีพลังนะ คือ มองว่าถ้าเรา
อยากทำาอะไรกต็อ้งทำาไดส้ ิจะคดิอยา่งนัน้ตลอด พอเรยีน
มัธยมจะชอบหนังสือพวกผจญภัยทะเลใต้ จนได้เรียน
วิชาวาดรูป อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าวาดรูปเก่งน่าจะ
เรยีนสถาปตัยฯ์ นะ ทัง้ทีเ่ราไมรู่เ้ลยวา่สถาปตัยฯ์ คอือะไร 
แต่ก็คิดว่าน่าจะดี เลยหาหนังสือเก่ียวกับความถนัด 
ทางสถาปัตย์ฯ มาอ่าน ลองขีดๆ เขียนๆ จนตอนนั้น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิด-
สอบโควตารับตรงเฉพาะเด็กอีสาน รับ 14 คน เราก็ติด  
1 ใน 14 นั้นด้วย ไม่ต้องเอนทรานซ์”

“มองย้อนกลบัไปถอืวา่ผมโชคดนีะ เพราะทกุคนที่
เรียนประถมด้วยกันไม่มีใครได้มาเรียนไกลๆ หลังจบ  
ป. 6 คนที่ได้เรียนต่อมีน้อยมาก ประมาณ 4 - 5 คน จาก
ทั้งชั้น เป็นเพราะเศรษฐกิจด้วย เด็กคนไหนเรียนไม่เก่ง
พอ่แมจ่ะไมส่ง่ให้เรยีนตอ่ ใหไ้ปเปน็แรงงานทำานา พอจบ
มัธยมก็เริ่มกระจายไปสายอาชีพ บางคนจบแค่ ม. 3  
บางคนตอ่ถึง ม. 6 จะคอ่ยๆ หายไปตามความจำาเปน็ของ
ชีวิตแต่ละคน เป็นการด้อยโอกาสในแง่มุมมองมากกว่า 
คือเขาไม่เห็นความสำาคัญของการเรียน มองไม่ออกว่า 
จะเรียนไปเพื่ออะไร ความรู้สึกของคนอีสานสมัยก่อน
ชอบมองว่าคนไปเรียนมักจะเสียคน เพราะเรียนในเมือง
จะปรับตัวลำาบาก พ่อแม่เลยระวังมาก ไม่อยากให้ลูกไป
ไกลตา โดยเฉพาะผู้หญิง เดี๋ยวก็ต้องแต่งงาน เลยจะให้
เรียนเย็บผ้าทอผ้ามากกว่า แต่ผมมองว่าช่วงที่ผมโตเป็น
ช่วงที่อีสานกำาลังเปลี่ยนแปลง อยู่ในระหว่างยุคเก่ากับ
ยุคใหม่พอดี”

“ผมไม่เคยคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร คิดแต่ว่า
ชวีติตอ้งไดด้ ีไมม่คีวามกงัวลเรือ่งอนาคตเลย เหมอืนกบั
วา่ตอ้งดสี ิเช่ือวา่จะด ีสมยัเดก็มพีลงัมาก แตพ่ลงัมาหมด
ตอนมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกท่ีเรารู้สึกว่าเราไม่เก่ง  
จากเดมิทีอ่ยูใ่นชมุชนเลก็ๆ เคยมัน่ใจวา่ตวัเองเกง่ แตพ่อ
ขึ้นปี 3 เริ่มออกแบบอาคารซับซ้อนขึ้น เลยรู้สึกว่าเรา 
ไม่ได้อยากเป็นสถาปนิก แต่ต้องเรียนให้จบ ตอนน้ัน 
มองวา่เราอยากทำาอะไรทีไ่มต่อ้งเกีย่วขอ้งหรอืรบัผดิชอบ
คนขนาดนั้น แต่ไม่เอนทรานซ์ใหม่เพราะอยู่ปี 3 แล้ว 
บา้นเรากไ็มม่เีงนิเยอะพอจะไปเรยีนใหม ่อกีอยา่งผมเปน็
นักเรียนทุนมาตลอดเลยนะ ต้ังแต่ประถม เรียนมหาวิทยาลัย 
ก็ขอทุนทุกปี เราก็พยายามแบ่งเบาภาระทางบ้าน  
เลยไปคุยกับพ่อแม่ว่า ถ้าไม่จบภายใน 5 ปีจะเป็นอะไรไหม 
พ่อก็บอกว่าไม่เป็นอะไร เลยรู้สึกสบายใจขึ้น ท้ายที่สุด 
ก็จบภายใน 5 ปี และรู้สึกว่าดีแล้วที่เรียนด้านนี้”

“เราเป็นเด็กบ้านนอก เพ่ือนส่วนมากมาจากในเมือง 
เด็กจะแข่งว่าใครทันสมัยกว่ากัน ไม่รู้หรอกว่าอะไรจำาเป็น 
หรือไม่จำาเป็น เราก็ไม่ได้สู้กับใคร ไม่ได้แข่งกับใครมาก 
เรารู้ตัวว่าดีไซน์ไม่เก่ง ทำาอะไรไม่เก่ง ไม่มีไอเดียแปลกๆ 
แต่เราจะถนัดพวกงานทำามือ อย่างพวก แฮนด์เมด  
ตัดโมเดลเน้ียบๆ หรือจักสาน เราจะทำาได้ดี ตอนเด็กๆ 
คณุตาสานกระตบิขา้วเหนยีว ผมกน็ัง่ดเูลยสานเปน็ หรอื
คุณยายทอผ้า เราก็ไปดู เราทอเป็นนะ ชอบงานพวกน้ี 
มนัตดิตวัโดยทีเ่ราไมรู่ต้วั งานดไีซนข์องเรากอ็อกมาแนว
นั้นหมด”

“พอรู้ตัวว่าไม่เก่งด้านการออกแบบอาคารเลย 
เบนเข็มมาทำางานด้านผังเมือง เพราะมันน่าจะเป็นเรื่อง
วิชาการมากกว่าออกแบบ เลยไปสมัครทำางานที่กรม- 
การผงัเมอืง เปน็เจา้หนา้ทีว่เิคราะหผ์งัเมอืง อยูก่รมโยธา-
ธิการและผังเมือง จังหวัดตาก ตอนน้ันไปไม่รู้อะไรเลย 
เขาก็สอนให้ทำาแผนท่ีตามหมู่บ้านกะเหร่ียง สนุกมากครับ 
เรียนรู้อะไรเยอะ เช่น การทำาแผนที่ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ฝกึอบรม ทำางานอยูไ่ดส้กั 4 - 5 ป ีกย็า้ยกลบัมาสกลนคร 
แต่จริงๆ เราไม่อยากอยู่บ้าน เรายังติดเพื่อนที่ขอนแก่น
เลยขอโอนมาทำ าที่ ท้ องถิ่ น  สั งกัด เทศบาลนคร 
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความแตกต่างของผังเมือง
คือ จะดูนโยบายทั้งจังหวัด แต่ส่วนท้องถิ่นจะต้องคอย
ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมาอีกที เพราะฉะนั้น เราจะ
มองเห็นมุมมองของทั้งสองที่ มองกลับไปจะเห็นว่า
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งานเดิมมันเป็นงานกระดาษอย่างเดียวเลยนะ อยากเขียนอะไรก็ได้โดยที่
ไม่รู้เลยว่าท้องถิ่นเป็นยังไง ไม่รู้ข้อเท็จจริง ใช้หลักวิชาการล้วนๆ แต่ใน
ขณะท่ีทางท้องถ่ินจะมองว่าตรงนู้นอยู่บนหอคอยงาช้าง ทางน้ีเป็นผู้ปฏิบัติ 
จากท่ีเคยคิดว่าเราทำาประโยชน์สมัยอยู่ทางน้ันทำานู่นทำาน่ีเยอะแยะ พอมา
อยู่ที่นี่เรามองว่าตรงน้ีต่างหากท่ีได้ทำาจริงๆ ส่ิงท่ีเราขีดเขียนลงไปออกมา
เป็นของจริงท้ังหมด รับผลกระทบได้รวดเร็วมาก ดีไม่ดีจะเห็นเลย”

“ตอนผมโอนมาทำาที่นี่ พ.ศ. 2546 มีโครงการ City Link ซึ่งจัดทำา
ร่วมกับ 4 เมือง ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และพอร์ทแลนด์  
รัฐโอเรก้อน สหรัฐอเมริกา ผมได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของทีม ได้เห็นวิธี- 
การทำางานของแต่ละเมืองและมีโอกาสได้ไปดูระบบการวางผังเมืองที่ 
พอรท์แลนดด์ว้ย ทำาใหไ้ดเ้ปดิมมุมองและเหน็โลกกวา้งขึน้ เชน่ กฎหมาย
อาคารที่นี่เป็นยังไง ทำาไมบ้านเมืองสะอาด น้ำาสะอาดมาก ความคิดเรา
เปลี่ยนไปมากจนคิดว่าอยากเรียนต่อและต้องเป็นต่างประเทศด้วย 
ช่วงนั้นเพื่อนที่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่ามีโครงการทุน IFP นะ  
เราเลยสมัครพร้อมเพื่อนอีก 3 - 4 คน และได้รับเลือก”

“ผมเป็นคนม่ันใจในการทำาทุกอย่างมากนะ ม่ันใจในโชคน่ะครับ (ย้ิม) 
เหมือนที่ผ่านมาเราอยากได้อะไรมันก็ต้องได้ ส่วนตัวเชื่อเองว่าทุกสองปี
เราจะมดีวงการเปลีย่นทีอ่ยู ่จงัหวะนีม้นัตอ้งไดส้ ิอกีอยา่งคอื ชว่งทีท่ำางาน
กับพอร์ทแลนด์ เราพูดอะไรกับเขาไม่ได้เลย ทำาไมล่ะ เราเกรด 4 ภาษาอังกฤษ
มาตลอดนะ แตท่ำาไมเราพดูไม่ได ้อายมาก ผมเลยไปเรยีนคอรส์การเขยีน
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะจะได้อะไรมากกว่าการเรียนแค่การพูด
อย่างเดียว พอเร่ิมคุยกับทีมงานของอเมริกาได้มากข้ึน เขาถามว่าเกิดอะไร 
ข้ึน ทำาไมเธอพดูได ้กเ็ลยบอกวา่เราไปเรยีนมาเพือ่ให้คยุกบัพวกคณุรูเ้รือ่ง 
สว่นหนึง่ทีไ่ดท้นุ ผมคดิวา่น่าจะเปน็เพราะจดหมายรบัรองท่ีทางน้ันเขยีน
ให้ด้วย เขาเขียนว่า ‘สุรพงษ์เหมือนฟองน้ำาท่ีพร้อมจะดูดซับทุกส่ิงทุกอย่าง’ 
ปกติผมชอบถามและพยายามจะพูด เขาบอกว่าประทับใจ เขาสัมผัสได้ว่า
เราเป็นคนที่อยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและมุ่งมั่น จากเดิมที่พูดไม่ได้เลย 
ก็พยายามจนสื่อสารรู้เรื่อง ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกัน ยังติดต่อกันอยู่นะ”

“เรือ่งทีห่วงัแลว้ไมไ่ดก้ม็คีรบั เปน็ธรรมดา แตช่ว่งหลงัๆ เราไดอ้า่น
หนงัสอืทีพ่ดูถึงพลงัจากความคดิ ถา้เราจินตนาการวา่ทำาได ้มนัจะมสีว่น
ทำาให้เราทำาได้ เวลาเขียนหรือพูดคุยก็จะมีพลัง ตอนสัมภาษณ์ ผมบอก
กรรมการว่า ผมขอบคุณมากที่มีทุนนี้ แม้ว่าผมจะได้หรือไม่ได้ก็ตาม  
แต่ผมได้ใช้เวลาในการเขียนใบสมัคร 2 - 3 เดือน ผมได้อะไรเยอะเลย 
ตั้งแต่คิดว่าเขียนอะไร ต้องค้นคว้าอะไร ได้สำารวจตัวเองว่าเราเป็นใคร  
ทำาอะไร แล้วจะไปไหน เหมือนเป็นการบันทึกตัวเรา แล้วมองตัวเราทะลุ 
มนัชว่ยใหเ้ราเหน็ตวัเองชัดเจนมากขึน้ เรารูแ้ลว้ละ่วา่ตอ่ไปเราจะทำาอะไร
แม้เราจะไม่ได้ทุน ตอบไปเหมือนนางงาม (หัวเราะ) แต่ก็เป็นความรู้สึก
จริงๆ”
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“ผมอยากไปเรียนที่ยุโรปเพราะเมืองสวย อเมริกา
เราเคยไปแล้ว ถ้าจะเที่ยวในอเมริกา แต่ละที่ค่อนข้าง 
ไกลกนั แตถ่า้ยโุรปจะไมไ่กลกันมาก แตม่แีคส่องทีท่ีส่อน
เปน็ภาษาองักฤษ คอืองักฤษกบัเนเธอรแ์ลนด ์แตอ่งักฤษ
เป็นเกาะ เท่ียวไม่สะดวก เลยเลือกเรียนปริญญาโท สาขา- 
การพัฒนาและการบริหารชุมชนเมือง ท่ีสถาบันเคหะ-
ศาสตร์และการศึกษาการพัฒนาชุมชนเมือง (ไอเอชเอส) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดีกว่า”
“กอ่นไปตอ้งไปเรยีนเตรยีมภาษาที ่AUA กรงุเทพฯ 

ประมาณ 4 เดือน ใช้ TOEFL คะแนนแตะแค่เกือบผ่าน
แต่ไม่ผ่าน IFP เลยส่งเราไปเรียนท่ีเนเธอร์แลนด์อีก 4 เดือน 
เขาไมไ่ดส้อนแคภ่าษาองักฤษ แตส่อนการเขยีนงานวจิยั 
การพรีเซนต์หน้าห้อง การลำาดับการพูด พาวเวอร์พอยต์
ต้องใช้ยังไง วิธีการทำางานกลุ่ม สอนละเอียดมาก ต้อง
ปรับตัวเยอะเลยครับ จำาได้ว่าขนของไปเยอะมาก ทั้ง 
น้ำาพรกิ มามา่ ของกนิ แผน่ซดีเีปลา่ ตัง้ใจวา่จะไมซ่ือ้อะไร
เลยซึ่งเอาจริงๆ ก็ไม่ได้ใช้เท่าไร (หัวเราะ) ถูกตรวจ 
ตอนเข้าเมืองเยอะมาก ออกจากสนามบินฝนก็ตก มี 
คนแปลกหน้ามารับไปส่งท่ีหอ มาถึงปุ๊บมันเหงามากเลย

ครับ คืออาคารใหญ่ๆ เราไม่รู้จักใครเลย เปิดกระเป๋ามา 
จำาได้ว่าร้องไห้ เพราะมันเหมือนความห่วงใยจากท่ีบ้าน
เต็มไปหมด (ยิ้ม)”

“หลักๆ ท่ีผมเรียน คือ การบริหารจัดการเมือง  
เจอเพื่อนกลุ่มใหญ่มาก เกือบ 70 คน จากประมาณ  
17 ประเทศ มีความหลากหลายมากและมีสำาเนียงที่เรา
ฟังไม่ออก ก็ค่อยๆ ปรับตัวไป การอยู่ที่นั่นเปลี่ยนวิธีคิด
เราไปมากนะ เราวา่ยิง่ไกลเทา่ไร เราจะยิง่เหน็บา้นตวัเอง
ชัดขึ้น มุมมองต่อประเทศเพื่อนบ้านก็เปลี่ยน ผมว่า 
พวกเราเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนาเหมือนกัน คนเอเชีย
ด้วยกันจะสนิทกันเร็วมาก ผมประทับใจในวิธีการสอน 
เขาจะแยกว่าเดือนนี้เรียน 2 วิชาแล้วสอบ เดือนหน้า 
ก็เรียนวิชาใหม่ ไม่ต้องเรียนทั้งเทอมแล้วสอบ อย่างนั้น
แต่ละอันจะอยู่ในหัวเต็มไปหมด แต่อย่างน้ีจะจบเป็น
เรือ่งๆ มงีานกลุม่และการแชรป์ระสบการณข์องแตล่ะคน 
แล้วอาจารย์ก็จะมาสรุปว่าเทรนด์ในเรื่องนี้เป็นยังไง  
จุดด้อยและจุดแข็งคืออะไร ข้อดีคือเราได้เรียนจาก 
เรื่องจริง จากคนจริงๆ ส่วนมากจะเป็นสถาปนิก  
กับคนทำางานเรื่องเมืองนี่แหละมาคุยกัน”
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“สำ�หรับผม ผังเมืองที่ดีควรจะทำ�ให้คนมีคว�มสุข 
อ�จต้องมีข้อบังคับบ้�ง แต่ไม่ใช่บังคับแล้วไม่ให้อะไร 
เข�เลย สมมติผมเสียสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งๆ ที่ตรงนี้แพงม�ก
แตผ่มทำ�อะไรไมไ่ด ้แลว้รฐัใหอ้ะไรคนืผม ในต�่งประเทศ 
ถ้�คุณสร้�งโรงง�นตรงนี้ เร�สนับสนุนโดยก�รลดค่�น้ำ�
คุณเหลือครึ่งหน่ึง หรือลดภ�ษีโรงเรือน เป็นต้น ไม่ใช่
บงัคบัแบบไมใ่ห้อะไรเลย ถ�้คณุเสยีตรงนีแ้ลว้ยงัไดอ้ะไร
ชดเชยบ้�ง มันถึงจะอยู่ด้วยกันได้”

“วัฒนธรรมของเร�อ�จไม่เหมือนเมืองนอก ผังเมือง 
ไม่ได้เป็นระเบียบ ทุกอย่�งเป็นสี่เหลี่ยมหมดขน�ดเข�  
แต่ผมว่� ถึงของเมืองนอกจะดูสวยแต่ก็สวยแบบง�น 
จัดสวน ไม่ได้สวยแบบมีชีวิตชีว� เร�ก็ค่อยเป็นค่อยไป
ของเร�แบบน้ีแหละ เพียงแต่คว�มน่�เป็นห่วงของเมือง
บ�้นเร�คอื ก�รพฒัน�โดยไมด่มู�กกว�่ เชน่ ถมทีด่นิแลว้
ทำ�ให้ทิศท�งน้ำ�เปล่ียน หรือตอนน้ี ขอนแก่นกำ�ลังมีปัญห�
ก�รสร้�งคอนโดมิเนียมแต่ไปบังศ�ลหลักเมือง เร่ืองอย่�งน้ี 
เร�ควรจะปรับตัวยังไง ต�มหน้�ที่เร�ก็มีแนวคิดกันชน 
เช่น กำ�หนดคว�มสูงของอ�ค�รบ�งส่วน แต่เรื่องนี้ต้อง
คุยกันย�วกับหล�ยๆ ฝ่�ย ว่�จะร่วมมือด้วยไหม”

“เร�กลับม�พร้อมกับคว�มค�ดหวังของคนที่นี่  
ว่�จะต้องมีอะไรใหม่ๆ ม�นำ�เสนอ เร�มองว่�ขอนแก่น
ตอ้งก�รปรบัภ�พลกัษณใ์หม ่ถ�้จะใหเ้ปน็เมอืงทีน่�่ลงทนุ 
เร�ต้องโปรโมตเมืองนะ เร�ก็มองว่�หล�ยๆ เมืองมีก�ร
ทำ�ก�รตล�ดยังไง ถึงบ�งอย่�งจะทำ�ไปก็เหมือนเดิม 
เพร�ะระบบบ�งอย่�งใหญ่เกินคว�มส�ม�รถของเมือง 
และเป็นนโยบ�ยท่ีทุกคนควรจะเห็นตรงกันแล้วทำ� 

ด้วยกัน ดังน้ันมันย�กกว่�ท่ีคิด แต่เร�ก็ให้นำ�เสนอไอเดีย
ได้ แตต่อ้งดวู�่ทศิท�งจะไปท�งไหน คว�มรูจ้�กก�รเรยีน 
ทีไ่ดใ้ช้เยอะ คอื เทคนคิก�รเกบ็ขอ้มลู ก�รนำ�เสนอขอ้มลู 
ก�รนำ�เสนอง�นให้กับคนท่ีไม่รู้อะไรเลย เช่น ทำ�ให้ช�วบ้�น
กล้�พูดและมีส่วนร่วม”

“ขอนแก่นเป็นเมืองใหม่ ในที่นี้คือจะไม่เหมือน
เชียงใหม่ท่ีมีอะไรเก่�ๆ สวยๆ เยอะ แต่ถ้�เป็นจุดแข็ง 
ในฐ�นะเมือง ผมมองว่�เป็นเรื่องของที่ตั้งม�กกว่� 
เชิงวัฒนธรรม เร�อยู่ตรงกล�งของอีส�น ไปม�สะดวก 
ยิ่งช่วงนี้ AEC กำ�ลังจะเปิด คนมองว่�แรงง�นจะทะลัก
เข้�ม�ส่วนหนึ่ง มีก�รเติบโตท�งด้�นที่อยู่อ�ศัย มีเสน่ห์
น่�ลงทุน อย่�งในปีท่ีผ่�นม�มีคอนโดมิเนียมม�ขออนุญ�ต
ก่อสร้�งเยอะม�ก เยอะจนผมกลัวว่�มันจะเป็นฟองสบู่
ของขอนแก่น ในขณะที่เร�เป็นคนพื้นที่มองว่�รถเริ่มติด
แล้วนะ มีคอนโดมิเนียมสูงๆ แล้วจะเป็นยังไง”

“ตอนนี้ผมสนใจเรื่อง Microclimate เกี่ยวกับ 
ก�รออกแบบสภ�พอ�ก�ศในอ�ค�ร เช่น ทำ�ยังไงลม 
ถงึจะเข�้เยอะ แตย่งัไมไ่ดศ้กึษ�อย�่งจรงิจงั พย�ย�มคดิ
ว่�ชีวิตเร�ต้องก�รอะไร มันไม่น่�จะซับซ้อนม�ก  
ผมอย�กเลี้ยงไก่ให้ลูกได้กินไข่ที่ไม่มีฮอร์โมน ก็เลี้ยงไก่
หลังบ้�น ปลูกไผ่ ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ อย�กใช้ด�ดฟ้�
หรอืไม่กพ็ืน้ท่ีบ�งสว่นของออฟฟศิปลกูผกัโชวใ์ห้คนเห็น
ว่�ก�รปลูกผักกินเองทำ�ได้ไม่ใช่เรื่องย�ก ลองทำ�อ�ห�ร
ท่ีกินได้อย่�งสบ�ยใจดีกว่� เป็นเรื่องก�รห�จุดสมดุล
ระหว่�งง�นกับชีวิตให้เจอ”
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ดร. หทัย น้อยสมบัติ
ปริญญาเอก / การบริหารและภาวะผู�นําทางด�านการศึกษา  มหาวิทยาลัยเดอ ลา ซาลล์ / ประเทศฟิลิปปินส์

“ประทับใจในความเป็นพี่น้องและครอบครัว IFP ที่อบอุ่น ทุกคนให้ช่วยเหลือเอื้อ-

อาทรเหมือนเป็นญาติ และจากประสบการณ์ศึกษาต่อก็ทำาให้ตัวเราเปลี่ยนไปด้วย 

ที่เห็นได้ชัด คือ การพัฒนาด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นมุมมองที่มี

ต่อโลกก็เปล่ียนไป สามารถปรับตัวและยอมรับกับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้ดีขึ้น 

ก็ตั้งใจจะนำาความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาพัฒนาทักษะให้กับชาวอีสาน และ

ระดมทุนจากต่างประเทศเพื่อช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมการศึกษา”

เสี่ยวรุ่น�3

มนูญ มนูขจร
ปริญญาโท / การบริหารภาครัฐ

มหาวิทยาลัยอาเทอเนโอ เดอ มะนิลา 

/ ประเทศฟิลิปปินส์

รุ่งวิชิต คำางาม
ปริญญาโท / พัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

/ ประเทศไทย

กิตติศักดิ์ เกตุนุติ
ปริญญาเอก / การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยศร�นครินทรวิโรฒ

/ ประเทศไทย
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รักประชา ธิศาเวช
ปร�ญญาโท / พัฒนาสังคม 

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� / ประเทศไทย

พรพ�ตรา คลังภูเข�ยว
ปร�ญญาโท / การบร�หารทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย / ประเทศไทย

พนา นาคราช
ปร�ญญาโท / การบร�หารการบร�การระหว�างวัฒนธรรมและภาวะผู�นํา 

สถาบันบัณฑิตเอส ไอ ที / ประเทศสหรัฐอเมร�กา

“ประสบการณศึกษาตอในอเมริกา ทําใหไดเรียนรูในสิ่งที่ไมเคยรู

มากอน และมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป หลังจากกลับมาแลวก็ทําใหเรา

สื่อสารภาษาอังกฤษได มีกลุมเพื่อนมากขึ้น มีแนวทางการทํางาน

ที่ชัดเจนขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความสามารถ

ดานการงานดวย”

สุจ�น สังวาลย�มณีเนตร 
ปร�ญญาโท / ทัศนศิลป� 

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ 

/ ประเทศไทย
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ฮีตสิบสอง

อ้างอิง

http://www.oknation.net/blog/spj/2010/02/04/entry-1
http://student.nu.ac.th/isannu/isanculture/culture1.htm
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ฮีตสิบสอง ประกอบด้วยคำาสองคำา คือ ‘ฮีต’ 
กับ ‘สิบสอง’ ฮีต คือ ‘จารีต’ หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ ดี งาม 
ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือ ฮีต ‘สิบสอง’ หมายถึง
เดือนท้ังสิบสองเดือนในหนึ่งปี ‘ฮีตสิบสอง’ จึง
หมายถึงประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติ
สืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือน 
ในแต่ละปี ประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสาน 
ถือปฏิบัติกันมาน้ัน ล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริม 
ให้คนในชุมชน ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
กนัเพือ่ความสนกุสนานรืน่เรงิและเพือ่ความสมาน-
สามัคคี  มีความรักใคร่กันของคนในท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน 
ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์แตกต่าง
จากประเพณีภาคอื่นๆ เพราะได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมล้านช้าง จึงจะเห็นได้ว่าประเพณีของ
ชาวอีสานและชาวลาวมีความคล้ายกัน เพราะมี
ทีม่าเดยีวกนั ชาวอสีานและชาวลาวกไ็ปมาหาสูก่นั
เป็นประจำาเยี่ยงญาติพี่น้อง ทำาให้มีการถ่ายเท
วัฒนธรรมระหว่างกันด้วย

ฮีตสิบสองได้แก่
เดือนอ้าย (เดือนเจียง) - บุญเข้ากรรม (เป็นกิจกรรมของสงฆ์ เมื่อถึง
เดือนอ้ายพระสงฆ์จะต้องเข้ากรรม ซึ่งเป็น พิธีที่เรียกว่าเข้าปริวาส
กรรม โดยให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ (กระทำาผิด) ได้สารภาพต่อหน้า
คณะสงฆ์)
เดือนยี่ - บุญคูณลาน (การทำาบุญคูณลานจะทำากันเมื่อได้เก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว ในพิธีนี้จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปเทศน์ที่ลานนวดข้าว)
เดือนสาม - บุญข้าวจ่ี (เป็นการทำาบุญในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา 
ชาวบ้านจะมาร่วมกันทำาบุญตักบาตร ในตอนเช้า ตอนค่ำาจะมีการ
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ)
เดือนส่ี - บุญผะเหวด (คำาว่าผะเหวด เป็นสำาเนียงของชาวอีสาน 
ที่มาแผลงมาจากคำาว่า ‘พระเวส’ ซึ่งหมายถึง พระเวสสันดร  
การทำาบุญผะเหวด เป็นการทำาบุญและฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร
ชาดก หรือเทศน์มหาชาติซึ่งมีจำานวน 13 กัณฑ์)
เดือนห้า - บุญสงกรานต์
เดือนหก - บุญบั้งไฟ
เดือนเจ็ด - บุญซำาฮะ (‘ซำาฮะ’ เป็นภาษาอีสาน หมายถึง การ-
ทำาความสะอาดเหมือนกับคำาภาษาไทยกลางว่า ‘ชำาระ’ ประเพณีนี้
เป็นการทำาบุญเพื่อชำาระล้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจัญไร อันจะทำาให้
เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง) 
เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา
เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน (เป็นการทำาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล 
ให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะจัดขึ้นวันแรม 14 ค่ำา เดือน 9) 
เดือนสิบ - บุญข้าวสาก (เป็นการทำาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย) 
เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา
เดือนสิบสอง - บุญกฐิน

งึด
3

เราเปน็ภมูภิาคทีค่นพดูภาษาลาวเยอะ และมวีฒันธรรม
ถิ่นที่เรียกว่า ‘ฮีต 12 คอง 14’ (ฮีต หมายถึง จารีต คือ ประเพณี 
12 เดือน และ คอง หมายถึง แนวทางครองธรรม 14 ข้อ) มี
ทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างเยอะ ทำาการเกษตรกันมาก และมี
ประชากรมากที่สุดกว่าภาคอื่นๆ

-พูลสมบัติ นามหล้า
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ครูผู้

อิสระ

แก่นศรี ไชยโคตร
ผู้ประสานงานโครงการ School-BIRD จังหวัดบุรีรัมย์
ปริญญาโท / การพัฒนานานาชาติและการเปล่ียนแปลงของสังคม มหาวิทยาลัยคลาร์ค /  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็น เราพบเธอท่ีอาคารเรียนไม้ ไผ่ สถานที่ทำางานปัจจุบัน
ของ แก่นศรี ไชยโคตร

จากเด็กสาวลูกชาวนา จังหวัดสุรินทร์ แก่นศรีดิ้นรนที่จะเรียนหนังสือ จนได้รับทุน
การศึกษาจาก Australian International Development Assistance Bureau (AIDAB) 
ให้เข้าศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 1 ปี  
ก่อนจะกลับมาเรียนปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลายเป็น 
หนึ่งในผู้ ได้รับทุนโครงการ IFP ที่ออกไปสร้างผลงานและชื่อเสียงระดับโลก 
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“พ่อแม่เราทำาเกษตร การส่งเสริมชาวบ้าน 
ให้มีชีวิตที่ดีข้ึนเป็นสิ่งที่ทำาให้เราเลือกเรียนเกษตร  
จบมาทำางานกับ คุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นสิบๆ ปี  
เป็นงานพัฒนาชุมชน ทำาโครงการวิทยาลัยข้าว  
ส่งเสริมชาวนาด้านการเกษตร อบรมคน 4,000 กว่าคน 
เรื่องการปรับพื้นที่นาและการเพิ่มผลผลิตข้าว  
ทำาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่ชนบท เป็นจุด 
เริ่มต้นของการนำาโรงงานมาอยู่ในต่างจังหวัด เพราะ
เมื่อก่อนโรงงานจะอยู่แต่ในเมืองทำาให้คนย้ายถิ่น 
ไปหมด โครงการนี้สามารถดึงคนให้ทำางานในพื้นที่ 
และย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวได้หลายพันคน”
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“เรามองว่างานด้านการพัฒนามีมาตั้งนานแล้ว 
แต่ทำาไมคนของเราไม่ดีขึ้นเลย อยากรู้ว่าประเทศอื่น 
เปน็ยงัไงเลยลองสมคัรโครงการทนุ IFP จนไดท้นุไปเรยีน
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนานานาชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มหาวิทยาลัยคลาร์ค  
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเรียนด้านการพัฒนาระดับ-
นานาชาติ เจอเพื่อนจากหลายประเทศ เราอยากไป 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางอย่างทฤษฎีอย่างเดียว 
ใชไ้มไ่ด ้ตอ้งมาจากประสบการณข์องเพือ่นทีนู่น่ทำายงัไง 
เพือ่นทีน่ีท่ำายงัไง งานพัฒนามีขีดจำากัดยังไง เป็นส่วนท่ีเรา
เอามาประกอบกัน บูรณาการให้เกิดโครงการขึ้นมา”

“ระหว่างเรียนจะมีวิชาการเขียน Proposal  
(โครงร่างงานวิจัย) เพื่อนชาวเนปาลเล่าให้ฟังว่า 
สิทธิมนุษยชนที่บ้านเขาไม่มีเลย เพราะสังคมแบ่ง 
ชั้นวรรณะ มีดาลิตเป็นกลุ่มต่ำาที่สุด ไม่มีสิทธิ์ทำาอะไร 
ทั้งนั้น ไปเปิดก๊อกน้ำาสาธารณะยังโดนตี เลยทำาให้เรา 
กับเพื่อนเนปาลคนนี้  และเพื่อนอเมริกันอีก 2 คน  
ช่วยไปหาข้อมูลมาเขียน เพื่อจะขอเงินงบประมาณจาก  
EU (European Union) ไปช่วยเหลือ ปรากฏว่าได้รับ 
งบประมาณถึง 15 ล้านบาท เป็นงบที่ เยอะที่สุด 
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยคลาร์คเคยได้รับ ตอนนั้นดังมาก  
นักข่าวสัมภาษณ์เต็มเลย (หัวเราะ)  เราก็เอาไปมอบให้
มูลนิธิที่เนปาล ประทับใจมากเพราะไม่เคยคิดว่าจะ
สามารถชว่ยใครไดน้อกจากประเทศเราเอง แตก่ลายเปน็
ว่า โครงการที่เราเขียนกับเพื่อนๆ เพื่อส่งครู มันทำา
ประโยชน์ให้กับคนที่เนปาลอีกไม่รู้เท่าไหร่ เป็นความ-
ภูมิใจอย่างหนึ่งก่อนเรียนจบ”

“จบจากทุน IFP ก็มาทำาโรงเรียนมีชัยพัฒนา  
ทำาจนได้เป็นรองผู้อำานวยการ เราพยายามคิดว่าจะ 
ผสมผสานยังไงให้ไปถึงเด็กนักเรียน เพราะเด็กเป็น 
จดุสำาคญัของการพฒันาเป็นผูใ้หญ่ ถา้จะทำาใหค้นมวีนิยั
ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก จนเกิดโครงการ School-BIRD 
(School-Based Integrated Rural Development) โดย
มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา
คณุภาพชวิีตโดยมีโรงเรยีนเปน็ศนูยก์ลาง ทัง้ดา้นรายได้
และด้านการศึกษา พื้นที่ดำาเนินงานจะอยู่ที่ อำาเภอ- 
ลำาปลายมาศ และอำาเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์และเพิง่
เปิดใหม่ท่ีจังหวัดระยอง เราก็มารับผิดชอบตำาแหน่ง 

ผู้ประสานงานในพื้นท่ีอำาเภอนางรอง และจังหวัดระยอง
อีก 6 โรงเรียน ใน 11 หมู่บ้าน”

“เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลย ต้องจัดการภูมิทัศน์ 
สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน รับสมัคร 
เด็กนักเรียน คือวางระบบตั้งแต่แรก เพราะเป็นโรงเรียน 
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีที่ไหนทำา เลือกสร้างโรงเรียนที่ 
อำาเภอลำาปลายมาศ เพราะตรงนี้เคยเป็นสวนเกษตร 
มากอ่น วธีิการสรา้งคอื ไม่ตดัตน้ไม้แตใ่ช้ไม่ไผส่รา้งครอ่ม 
อาคารเรียนหลักๆ รวมทั้งโดมก็สร้างด้วยไม้ไผ่ ไม่มี
โรงเรียนไหนทำาขนาดนี้ เป็นการออกแบบที่ผสมผสาน
ธรรมชาติเข้ากับวิถีสมัยใหม่ ถึงบางคนจะบอกว่าไม้ไผ่ 
อยู่ได้ไม่นาน แค่ไม่กี่ปีก็เสียหายแล้ว แต่เราไปศึกษา 
วธิกีารดแูลไมไ้ผจ่ากตา่งประเทศและจากหลายที ่ทดลอง
ทำาจนไมไ้ผม่อีายกุารใชง้านอยา่งต่ำานานถงึ 40 - 50 ป ีคอื
ป้องกันไว้หมดแล้วค่อยนำามาสร้างท่ีน่ี มีสถาปนิกจาก
สิงคโปร์มาช่วยควบคุมการก่อสร้างทำาผสมกับธรรมชาติ 
และ 90% ของผูป้กครองทำาพืน้ทีเ่กษตร เพราะฉะนัน้ตอ้ง
ทำาให้เขาเห็นวา่ธรรมชาตคิอืสิง่สำาคญั เราตอ้งปลกูตน้ไม้
เพื่อให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล แล้วค่อยส่งเสริมอาชีพและ
รายได้อีกที”

“โครงการนี้เปิดรับตั้งแต่ ม. 1 - ม. 4 วิธีการเรียน 
การสอนของเราจะไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ เพราะใชร้ะบบการเรยีน
การสอนแบบของเราเอง แต่ก็เป็นหลักสูตรท่ีอิงจาก
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กระทรวงศึกษาธิการ เอาไปสอบเข้าที่ไหนก็ได้ หลักสูตร
ต่างๆ ก็ถูกนำาไปส่งเสริมในโรงเรียนรัฐบาลเองด้วย เช่น 
ปลูกสวนเกษตรในโรงเรียน การสอนจะเน้นระบบวิเคราะห์
ด้วยการเรียนรู้เชิงบวก (Positive Learning) มีกระบวนการ
ตา่งๆ ท่ีสง่เสรมินักเรียนตามชนบท มกีารจดัอบรมครแูละ
อบรมชาวบา้น สรา้งกจิกรรมใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่ง
ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน” 

“โรงเรียนจะสอนแยกกัน ด้านวิชาการจะเป็นแบบ
บรูณาการ คอื เอาความรูห้รอืศาสตรต์า่งๆ มาผสมผสาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจะไม่ท่องจำาแบบสมัยก่อน  
แต่จะใช้ระบบคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอนด้วย ไม่ใช่รอ
แต่คุณครู อยากให้กีฬาสีมีสีอะไรบ้าง เสนอได้เลย  
ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมแีค ่แดง เขยีว เหลอืง ฟา้ ไมย่ดึถอืตายตวั
วา่ตอ้งเรยีนจากตำาราหนา้นัน้หนา้นี ้แตใ่ชห้นงัสือบางเลม่ 
อนิเทอรเ์นต็ วทิยากร จากหลายๆ สือ่รวมกัน อกีดา้นเป็น
งานพฒันาซึง่เปน็ทีมทีเ่ราทำาอยู ่ตอ้งเขา้ไปสง่เสรมิอาชพี
ตามหมู่บ้านต่างๆ เพราะเรามองว่าผู้ปกครองมาจาก
หมู่บ้าน ถ้าเขามีรายได้ในชุมชน เขาก็จะมีโอกาสส่งลูก
มาเรียนหนังสือได้ ต่างกับสมัยก่อนพอผู้ปกครองไม่มี 
รายได้ เขาจะให้ลูกออกจากโรงเรียน”

“เราไมไ่ดส้อนเดก็วา่ตอ้งสอบไดท้ี ่1 - 2 นะ เพราะ
ผลการเรียนจะใช้วิธีประเมินจากผลงานที่ทำาส่งครู ไม่ใช่
การสอบ มีสอบบ้างแต่ไม่เน้นเป็นหลัก เน้นกิจกรรม 
ในแต่ละชั่วโมงมากกว่า เรามองว่าทุกคนจะต้องเอาชนะ
ตัวเอง ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน ต้องแข่งกับตัวเองและจะมี
จิตใจช่วยเหลือเพื่อนฝูง เวลาทำางานจะบอกว่าถ้าเกิด 
มีเพื่อนเรียนไม่ทันจะทำายังไงถึงจะช่วยเพื่อนได้ ติวกัน 
ดไีหม สอนให้เดก็มจีติสาธารณะ ซึง่เปน็สว่นหนึง่วา่ทำาไม
เราถึงไม่รับค่าเทอม เราเป็นโรงเรียนเอกชนก็จริง ถือเป็น
ระดบันานาชาตไิดเ้ลย แตเ่ราจะใหผู้ป้กครองจา่ยเป็นการ
ทำาความดีแทน เช่น ปลูกต้นไม้ 400 ต้น หรือทำาความดี 
400 ชั่วโมง กวาดลานวัด เก็บขยะ ช่วยทำาอาหาร ฯลฯ  
ฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆ แล้ว เด็กหนึ่งคนก็ชวนคุณพ่อ 
คุณแม่ ชวนน้องชาย น้องสาว ญาติๆ มารวมกันทำากิจกรรม
แล้วบวกชั่วโมงกัน เราจะมีสมุดทำาความดีของตัวเอง  
ถ้าไปทำาความดีในชุมชนก็จะให้กำานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 
เซ็นรับรอง ไปทำาที่วัดก็ให้พระผู้ใหญ่เซ็น และทีมพัฒนา

ของเราจะอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว เขาจะรู้จักทุกคน สามารถ
ยืนยันให้เราได้ว่าคนน้ีไปทำาจริง ไม่ได้กำาหนดว่าเวลาไหน 
วันไหน กิจกรรมไหน ว่างเมื่อไหร่ก็ไปทำา พอสิ้นเทอม 
ก็เอาสมุดนี้มาให้คุณครูดูว่าทำาแล้วนะ” 

“โรงเรียนทั่วไปจะไม่ค่อยได้ทำากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เว้นแต่วันสำาคัญต่างๆ แต่โรงเรียนเรามีรถทำาความดี
พาทั้งเด็กและคุณครูไปทำากิจกรรมกับชุมชนข้างนอก  
แต่ต้องเป็นสิ่งท่ีเขาขอมาให้ช่วยนะ เช่น จะพัฒนาวัด 
แต่ไม่มีกำาลัง คนเฒ่าคนแก่มาวัดบ่อย ไม่รู้จะทำาอะไร  
เราก็เอาแปลงเกษตรไปลงแล้วให้ท่านช่วยดูไป พอได้
ผลผลติกเ็อาไวใ้ช้ในวดั เปน็กจิกรรมเลก็ๆ ของกลุม่ชุมชน 
เด็กนักเรียนจะไปช่วยทำาความสะอาด ช่วยปลูกต้นไม้ 
หรือไปตามโรงเรียนข้างนอก เพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ
กับเด็กนักเรียนอื่น เรียกว่ากิจกรรม ‘พี่สอนน้อง’ ซ่ึงทำา
ช่วงเสาร ์- อาทติย ์คอื พยายามใหเ้ดก็เรามจิีตสาธารณะ 
ช่วยเหลือคนอื่น ไม่คิดทุกอย่างเป็นเงิน บางคนคิดว่า 
จ่ายเงินง่ายกว่า แต่ถ้าผู้ปกครองคิดแบบน้ันก็เข้าโรงเรียนน้ี
ไม่ได้ ตอนนี้เด็ก ม. 1 ต้องมาเป็นนักเรียนประจำา ฝึกอยู่
ต่างถ่ินโดยไม่มีพ่อแม่ต้องทำาอะไรบ้าง เป็นความรับผิดชอบ
ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากที่นี่”

“อีกอย่างที่สำาคัญในส่วนพัฒนา คือ สวนเกษตร 
เป็นส่วนท่ีทำารายได้ให้กับโรงเรียน เราทำาเป็นลักษณะ 
Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม) ทำาแปลงมะนาว 
เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา เป็นจุดเรียนรู้ทางด้านการเกษตรของ
นักเรียน รวมทั้งของผู้ปกครองและชุมชน มีแขกจากข้าง
นอกมาดูงานเยอะ ทั้งระบบการจัดการด้านภูมิทัศน์ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการเกษตร สวนเกษตรนี้
จะเปน็ตวัอยา่งใหเ้ขาดไูดข้องจรงิ ดา้นสขุภาพ เรากม็ทีมี
คอยดูแล ในหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการ ทั้งเด็กนักเรียน 
ผู้ใหญ่ และคนชรา ตั้งคล้ายๆ ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน  
ได้รับงบสนับสนุนจากข้างนอกก็ทำากิจการไป อย่างตอนน้ี
เราเปิดโครงการใหม่ท่ีจังหวัดระยอง คนจากท่ีน่ันก็มา 
ดูงาน ดูระบบการเรียนและการจัดการ แล้วเกิดแรงกระตุ้น
ซึง่เปน็เรือ่งด ีแตก่ารทำาโครงการตอ้งมผีูใ้หก้ารสนบัสนนุ 
และต้องอยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลได้ บางอย่างทางโรงเรียน
สนับสนุนได้ไม่มาก งบประมาณมีขีดจำากัด แต่ถ้าเรา 
รับทุนมาแล้วบริหารจัดการให้ยั่งยืน เขาก็จะสามารถใช้
ตรงนี้ไปบริหารจัดการต่อได้”
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“การพัฒนาหยุดนิ่งไม่ได้ สมัยนี้เราต้องอบรม
คอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียน ต้องขายอะไรต่างๆ ทาง
อินเทอร์เน็ตได้ พยายามสนับสนุนความรู้เด็ก ถ้าเด็กเรา
ไม่มีคุณภาพ ประเทศชาติคงไปไหนไม่ได้ ยิ่งถ้ามอง
ประเทศไทยตอนนี ้เราคอ่นขา้งตามหลงัประเทศอืน่ ทัง้ที่
แต่ก่อนก็อยู่นำาหน้า แต่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องการ-
ศึกษาเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นในโครงการ School-BIRD 
ทุกคนจะวางแผนกันว่าจะพัฒนาโรงเรียนไปทางไหน 
แทนท่ีจะมองว่าด้านสุขภาพหรือด้านรายได้เป็นส่วน 
ของพฒันา โรงเรยีนไมเ่กีย่วขอ้ง แตใ่นความเปน็จรงิแลว้
ไม่ใช่ ทุกอย่างในสังคมเกี่ยวพันกันหมด เพราะถ้า อบต. 
ไม่รู้ว่าโรงเรียนทำาอะไรได้บ้าง ความคิดเขาก็จะแคบ 
อยู่แค่นั้น แต่ถ้าเรามารวมทุกคนในหมู่บ้าน แล้วทำาเป็น
แผนพฒันาชมุชนและโรงเรยีนรวมกัน เราจะเหน็แนวทาง
ไปข้างหน้าได้ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำางานที่ไปได้
มากกว่าทำาคนเดียว มารวมกันเพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรม
เคลือ่นไปขา้งหนา้ ซึง่เราวา่มนัไดผ้ลดกีวา่และควรขยาย
ต่อไปที่อื่นด้วย”

“เราภูมิใจท่ีได้รับทุนแล้วกลับมาทำางานช่วยพัฒนา
ชมุชนไดอ้กี IFP เปน็ทนุทีม่องตรงความตัง้ใจ เขามองเหน็

วา่เรากลบัมาแลว้จะไมล่ะทิง้ เราเองกต็อ้งพยายามทำาให้
มันเกิดขึ้น เขาไม่ได้บังคับ ทุนนี้ไม่มีการใช้คืนแม้แต่ 
บาทเดยีว แตม่นัเปน็คำามัน่สญัญาของเรา บางคนเคยทว้ง
ว่าภาษาเราก็ดี ทำาไมไม่ไปทำางานที่สบายกว่านี้ จะต้อง
แบกจอบแบกเสียม ตากแดดตากฝน ทำางานกับชุมชน 
อยู่ทำาไม เราตอบว่ามันเป็นความสุขทางใจ การมองเห็น
เขาก้าวไปข้างหน้า จากที่เขาไม่มีแล้วเขามี เห็นความ-
สำาเร็จน้ันแล้วมีความสุข มันคงเป็นความสุขของเราเอง 
(หัวเราะ)”

“การได้ทุนทำาให้เราโตขึ้นทางความคิด ได้แนวคิด
มากข้ึน ไม่ได้ทำาตามคำาส่ังอย่างเดียว แต่สามารถสร้างสรรค์
หรอืใสค่วามคดิลงไปในกระบวนการพฒันาได ้เราจะมอง
ว่าพัฒนามันต่อไปอีกได้ไหม คนอื่นจะมีส่วนร่วมกับเรา
ด้วยได้ไหม มีความเป็นผู้บริหารมากขึ้น ดูแลอะไรได้ 
มากข้ึน จากท่ีเราไม่เคยเป็นผู้บริหาร พอต้องมาดูแลโรงเรียน 
ดแูลงบประมาณกท็ำาให้เราพฒันาตวัเองขึน้มา จากท่ีเคย
คดิวา่คงอยูแ่คต่รงน้ีแลว้จบ มนัไมใ่ช่ มนัขยายออกไปได้
อกีเยอะ อยา่งแนวคดิของโรงเรยีนนี ้จากหมูบ่า้นจดุเดยีว
ที่อำาเภอลำาปลายมาศ ก็ขยายไปอีกไม่รู้ตั้งกี่ร้อยหมู่บ้าน
แล้ว อีกงานที่ได้ร่วมทำาคือ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ 
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PDA (Cambodia) ทำาให้มีโอกาสได้ไปถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์การพัฒนาของเราที่นี่ให้กับกลุ่มชน 
ในกัมพูชา อบรมเร่ืองการเกษตรและการจัดการ เราคิดว่า
ถ้าเราสามารถช่วยพัฒนาไม่ใช่แค่ในประเทศของเราเอง 
แมก้ระทัง่ประเทศเพือ่นบ้าน เราก็ว่ามนัเป็นสิง่ทีด่ ีเป็นจดุ
เริ่มต้นของการพัฒนาที่ดี”

“ เราถือว่าเราได้รับโอกาส คนเรามีความรู้  
ความสามารถเฉพาะตัวท้ังน้ัน ขาดแค่โอกาส ขาดแหล่งทุน 
ขาดความรู้ โครงการทุน IFP เป็นการให้โอกาส ตัวเรา 
อยู่ดีๆ ได้ไปเขียนโปรเจ็กต์ ได้รู้จักเพื่อนฝูง มีเครือข่าย 
เป็นเพื่อนๆ หลายประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
จาก NGO ที่ได้แต่รองบประมาณ เรากแ็ลกเปลี่ยนกนัวา่
ทำาอย่างไรจึงจะย่ังยืน อาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิม 
แทนที่จะให้เงินชาวบ้านแล้วจบ คือถ้าเราสร้างอะไรเพื่อ
คนอื่นแล้วเอาไปให้เขาเฉยๆ โดยที่เขาไม่มีส่วนร่วม  
มันจะไม่มีความย่ังยืนในชุมชน เราควรจะให้เขามีส่วนร่วม
ตัง้แตต่ดัสนิใจวา่จะทำาหรอืไมท่ำา ถา้ทำา ขัน้ตอ่ไปคอือะไร 
เขาจะได้ร่วมกิจกรรม รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมี
ความรับผิดชอบในหมู่บ้านของเขาเอง มีความยั่งยืนกว่า 
อย่างแปลงเกษตรในโรงเรียน ถ้าไม่มีผู้ปกครองมาร่วม
ดูแล มันก็แค่แปลงแปลงหนึ่ง แต่ถ้าเขาต้องทำาตั้งแต่ 
ขุดหลุม ปักเสาโรงเห็ด ทำาหลังคา ดูผลผลิต มันจะมี 
ความภูมิใจ ทำาไปลูกหลานก็ได้กินเป็นอาหารกลางวัน  
นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชุมชน”

“ทำางานตรงนี ้จดุสำาคญัตอ้งมใีจทุม่เท เพราะการ-
ทำางานพฒันาตอ้งใชเ้วลาและความอดทนกวา่จะมองเหน็
ผลสำาเร็จ มันไม่ได้เห็นภายใน 1 - 2 วัน เหมือนเราทำามา
ไม่รู้กี่สิบปีแล้ว ก็ยังต้องไปข้างหน้าต่อ กว่าจะให้คน
ยอมรับได้เป็นสิ่งที่ยาก แต่ถ้าทำาสำาเร็จแล้วเราจะภูมิใจ 
เป็นความท้าทายที่ทุกคนควรจะมี แล้วจะทำาให้รู้สึกว่า 
ไม่ได้ถึงทางตัน มันจะช่วยผลักดันเราไปได้เรื่อยๆ เห็น
ประเทศนี้ดีขึ้นแล้ว เราก็ไปประเทศเพื่อนบ้าน ขยายไป
ลาว เวียดนาม เหมือนที่เราไปกัมพูชา สิงคโปร์ก็มา 
แลกเปลี่ยน คือ ทำาเป็นเครือข่ายไปเลย”

“ในอนาคต เราอยากให้โครงการลักษณะนี้เกิดขึ้น
หลายๆ พื้นที่ เพราะช่วยพัฒนาคนตั้งแต่เด็กและทำาให้ 
ทุกคนมีส่วนร่วมหมด ถ้าคนในประเทศเราคิดได้ทำาเป็น
จรงิๆ บา้นเมืองก็คงเจรญิและไปไดไ้กลกวา่นี ้งานพฒันา
ก็คงจะง่ายขึ้นเยอะ”
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“เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลัง” คือคำานิยมจากเพลง 
‘หนาวลมทีเ่รณ’ู มตีอ่ถ่ินฐานบา้นเกดิของ ‘กอ๊ปแกบ๊ - สริยิาพร’ 
หญิงสาวชาวภูไท ผู้มีชื่อเล่นตั้งตามเครื่่องดนตรีพื้นบ้าน  
(ไม่ใชถ่งุพลาสติกนะ) เธอเติบโตในบา้นทีอ่นรัุกษศ์ลิปวฒันธรรม
และการฟ้อนรำาแบบภูไทไว้อย่างเข้มแข็ง เรียนรู้ฝึกฝนผ่านการ
สบืทอดจากรุ่นสูรุ่่น โดยม ีอาจารยช์ยับดนิทร์ สาลพีนัธ์ ศลิปนิ-
พ้ืนบ้านชาวอีสาน คอยเป็นทั้งพ่อ ครู ผู้สนับสนุน และคู่หู 
ในการทำางานอยู่เคียงข้าง หากจะเปรียบเขาเป็นไม้ใหญ่ที่สั่งสม
ความรู้ทางวัฒนธรรม ความรักในชาติพันธุ์ และความทรนง 
ในการใช้ชีวิตจนแผ่กิ่งก้านยิ่งใหญ่สง่างาม เธอก็คือลูกไม้ 
รสหวานหอมที่พร้อมจะเติบโต สุกงอมและเลือกหล่นใกล้ต้น 
อย่างน่ายินดีที่สุด 

สิริยาพร สาลีพันธ์
อาจารย์ประจำาสาขาสังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปริญญาโท / พิพิธภัณฑ์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย
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“สิ่งที่เราเจอทุกๆ วันตอนเด็ก เราอาจไม่รู้ว่า
ชอบ รัก หรืออยากหัดอะไร มันเป็นไปตามสเต็ปชีวิต
โดยอัตโนมัติ อาจอยู่ ในสายเลือด เพราะตั้งแต่ 
จำาความได้ก็เห็นคุณพ่อหัดรำาให้เด็กๆ ในชุมชนแล้ว 
ตอนนั้นอายุเรายังไม่ถึงเกณฑ์ แต่ได้เห็นทุกวัน  
ถ้าไม่ซ้อมรำาก็ออกงาน เราก็ไปด้วยตลอด เห็นแล้ว 
ก็อยากรำาเหมือนรุ่นพี่ พอเขากลับบ้าน เราก็ไปแอบ
รำาหน้ากระจก พ่อมาเจอเลยพาไปหัดให้เป็นเร่ืองเป็นราว 
คือเป็นเรื่องของรุ่นสู่รุ่นค่ะ สืบทอดกันมาเรื่อยๆ เคย
ถามตัวเองว่าเรารัก ชอบไหม ไม่รู้นะ รำาได้เรื่อยๆ  
มีซ้อมก็ซ้อม มีงานก็ออกรำา ถูกจับไปอยู่ในวงของ 
รุ่นพี่หรือเพื่อนวัยใกล้กัน ปกติช่วงปิดเทอมจะมีคน
สนใจ คนทีม่เีชือ้สายภไูท เดก็ๆ ทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ หรอื
ตามที่ต่างๆ จะกลับมาอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือมา
เยี่ยมญาติ เขาก็จะพามาหัด เราก็หัดให้เขาบ้าง ชีวิต
อยู่อย่างนี้ตลอด”
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“จุดเปลี่ยนคือ วัย ม. 1 - ม. 2 เราเริ่มเป็นวัยรุ่น   
เริ่มอาย อยากจะนัด จะทำา จะเล่นเหมือนเพื่อนๆ แต่ 
ไม่มีโอกาส เพราะเสาร์ - อาทิตย์ต้องขายสินค้าพื้นเมือง 
รอสแตนด์บายหัดฟ้อนรำาให้คนที่สนใจ มีช่วงหนึ่งคิด 
ตอ่ตา้นอยู่ลกึๆ ว่าทำาไมเราไมม่ชีวีติเหมอืนคนอืน่ แตพ่อ
เวลาเราออกงานบ่อยก็มีรายได้พิเศษ ไปแสดงตามวัด 
งานบุญ งานกฐิน แล้วแต่จะมีคนจ้างวาน ไม่เคยขอเงิน
พ่อแม่ อยากได้อะไรก็เก็บเงินซื้อเอง มันก็เป็นความ 
ภาคภูมิใจนะ ความอายเร่ิมหายไปช่วง ม. 3 - มัธยมปลาย 
ตอนนั้นพ่อมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง พอคนเห็นพ่อทำา  
บางคนเคยอยู่วงเดียวกันก็แยกไปทำาวงอื่น มีวงเพิ่มขึ้น
เยอะเหมือนเป็นกระแส กลายเป็นข้อเปรียบเทียบในสาย- 
งานเดยีวกนั เริม่มคีูแ่ขง่โจมตป่ีาวประกาศหรอืพดูเชงิลบ 
ต่อเรา มันทำาให้เราต้องอยู่ช่วยพ่อ ช่วยกันพิสูจน์ว่า 
เราจริงจังและจริงใจกับคนในชุมชน เราทำาด้วยใจรัก  
เราตอ้งการลบคำาสบประมาทตา่งๆ บางคนอาจจะทำาเพือ่
ชือ่เสยีงเงนิทอง ถ้าไมม่อีดุมการณ์เราคงรวยไปนานแลว้ 
เรารูว้า่เราจะตอ้งเปน็กำาลงัสำาคญัของพอ่ อยากสนบัสนนุ
ให้วงของพ่อโดดเด่น บวกกับพ่อเป็นคนก่อตั้งบ้านภูไท 
ทำากิจกรรมต่างๆ พาคนชมศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน  
มีวงขันโตกพาแลง (สำารับอาหารในถาดหวายกลมของ
ชาวอีสาน) มีงานแสดงเรื่อยๆ ก็ช่วยกันทำามาตลอด”

“พอเข้ามหาวิทยาลัย เราชอบทางวารสารศาสตร์ 
การสื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แต่เรียน
สายวิทย์นะ (หัวเราะ) พอดีได้โควต้าสาขานาฏศิลป์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาคิดดู
ว่าถึงเราไปเรียนอย่างอ่ืน ยังไงเราก็ต้องกลับมาสานต่อ 
ท่ีน่ี เลยเรียนให้ถูกสายไปเลยดีกว่า ถูกใจคุณพ่อเลย (ย้ิม) 
พอไปเรียนนาฏศิลป์ เรื่องสไตล์รำากลายเป็นปัญหา
เหมือนกัน เพราะเดิมเรารำาแต่แบบภูไทพื้นบ้าน คือ 
การฟ้อนแบบพื้นบ้านดั้งเดิมมาจากรากฐานเดียวกันคือ
งานบญุและงานประเพณ ีงานเทศกาลเดอืนหา้เดอืนหก  
งานบุญบั้งไฟหลังจากการเก็บเกี่ยว มีการฟ้อนกินเหล้า 
อนันีห้มายถงึตัง้แตก่อ่นเราเกดินะ เปน็การดืม่กนิกนัตาม
ประเพณี สมัยน้ีก็จะเรียกว่า ‘ม่วนหน้าฮ้าน’ คือพอเมานิดๆ 
ก็จะเกิดความกล้าลุกขึ้นมาฟ้อนรำาอวดกันสนุกสนาน  
จนไปถงึฟอ้นเกีย้วสาวตามบุญประเพณี รกัใครชอบใคร
ก็ออกไปโค้งสาว จนกรมศิลป์เข้ามาพัฒนาการรำา 

รวบรวมทา่พืน้บา้นทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ละจดัการใหก้ารรำา
มีรูปแบบมากขึ้นจนเกิดนาฏศิลป์ ปัญหาคือ ช่วงแรก 
จะโดนอาจารย์บอกว่า รำายังไงก็ยังเป็นภูไท (หัวเราะ) 
 รำาไทยแบบกรมศิลป์จะเป็นสไตล์ยืด - ยุบตัว นับจังหวะ
เป๊ะๆ เป็นแบบแผน แต่การรำาพื้นบ้านจะไหลๆ เลื้อยๆ 
เหมอืนงู เปน็อสิระมากกวา่ รำาไปเรือ่ยๆ พอคนแรกเปลีย่น 
คนต่อๆ มาชำาเลืองเห็นก็ค่อยเปลี่ยนตาม ไม่จำาเป็นต้อง
พร้อมกัน แต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองแล้วมันจะสวยงาม
กับการเยื้องและเอี้ยวตัวไป เวลาเรารำาภูไท เราจะรู้สึก 
ไปทั้งใจ เวลาได้ยินเสียงเพลง อารมณ์ ความรู้สึกจะไป
ของมันเอง เหมือนใจกับดนตรีไปด้วยกัน แต่นาฏศิลป์  
เราต้องเตือนสติตัวเอง บางที อุ๊ย! เพื่อนนับถึงไหนแล้ว 
มัวแต่ยิ้ม ต้องปรับตัวเอง ส่องกระจก อัดวิดีโอแล้วไปดู
ว่าคนอื่นเขารำายังไง”

“ชาวภูไทจะผูกพันกับธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิต 
และการทำามาหากิน อย่างแป้งปะหน้า เวลาหนุ่มภูไทรำา 
จะปะแป้งสื่อถึงดินขี้โคลนจากท้องไร่ท้องนา บางที 
กท็ำาเปน็รปูตาขา่ยสือ่ถงึทุง่นา เพือ่แสดงวา่หนุม่คนนีข้ยนั
อดทนในการทำามาหากิน หรือแต้มจุดท่ีต่ิงหูเหมือนไก่แจ้ท่ี 
มีติ่งหู  แสดงว่าหนุ่มคนนี้ขยันนะ ตื่นตั้งแต่เช้ามืด  
ท่าร่ายรำาก็เช่นกัน มันดึงมาจากการฟ้อนกินเหล้า คัดท่า
สวยๆ เด่นๆ เลียนแบบธรรมชาติมาเป็นรำาแบบภูไท
เรณูนคร เช่น ท่านกกระบาบินเลียบหาด เลียนแบบนก
ชนิดหน่ึงท่ีจะบินเลียบหาดตอนเช้าเพื่อออกหากิน 
โบยบินไปเกาะตรงนั้นตรงนี้ ท่ารำาก็จะบินๆ หน่อย หรือ
จะเกี้ยวสาว รำาก็มีรำาจระเข้ฟาดหางด้วยนะ (ยิ้ม)  มัน
เป็นการแสดงความจงรักภักดีหรือขอความรัก หรือจะมี 
ที่เรียกกันว่า ‘นายฮ้อย’ ไม่ใช่นายร้อยตำารวจนะคะ (ยิ้ม) 
แต่หมายถึง ตำานานนายฮ้อยต่างๆ เวลาออกจากชุมชน
ไปคา้ขายววัควาย ไปเห็นประเพณจีากท่ีตา่งๆ เลยจดจำา
ท่าต่างๆ มาฟ้อนรำาอวดโชว์เวลากลับบ้าน หรือท่าฟ้อนหาง
ซึ่งต้องนุ่งผ้าเตี่ยวยาวๆ ให้เป็นหางเพื่ออวดความร่ำารวย 
การรำาของภูไทแต่ละพ้ืนท่ีอาจจะต่างกันแต่มีพ้ืนฐานแบบ 
เดียวกัน ทุกอย่างมีความหมายแฝงหมด”

“สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดฟ้อนภูไท 
เวลามีงานท่ีพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ ท่ีสกลนคร  
พ่อก็จะเรียกเรากลับไป แต่ถึงจะรำามาท้ังชีวิตก็ไม่ใช่ว่า
ปุบปับจะกลับมารำาได้เลย ต้องกลับไปรำาให้พ่อดูก่อน  
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เช็กความถูกต้อง (หัวเราะ)  การแสดงต่อหน้าพระพักตร์
เป็นเกียรติสูงสุดของนักแสดงแต่ละคนและของตระกูลด้วย 
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นลูกอาจารย์ชัยบดินทร์ ยังไงฉันก็ได้รำานะ 
เราต้องทำาให้มันสมศักดิ์และศรีด้วย หนึ่งเป็นต้นแบบ 
ท่ีถูกตอ้ง สองไมใ่ชไ่ดร้ำาเพราะเปน็ลกูพอ่ เราตอ้งมาซอ้ม
เอง มาปรับตัวเราให้กลับมาเหมือนเดิมด้วย”    

“เราไม่ได้เรียนนาฏศิลป์แบบเน้นฟ้อนรำาโดยเฉพาะ
หรอก แต่เน้นเรื่องวิชาการและการลงพื้นที่ เช่น คิด 
การแสดงมาหนึ่งชุด ต้องตั้งหัวข้อและคอนเซ็ปต์ ศึกษา
ข้อมูลไม่ต่างจากทำาวิจัยเลย แต่เป็นการอธิบายข้อมูล
ต่างๆ โดยส่ือสารผ่านท่าการแสดง มีท้ังในแบบงานอนุรักษ์
ที่คงแบบเดิมเป๊ะกับแบบคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใหม่  
สิ่งที่นำามาใส่จะต้องสอดคล้องกันหมด ไม่ใช่แค่สวย 
แตต่อ้งมทีีม่าทีไ่ป ตอ้งแสดงถงึชาตพินัธุข์องชนเผา่ตา่งๆ 
เขียนบท เขียนฉาก ออกแบบแสงสีเสียงเหมือนงาน- 
โปรดกัชัน่เฮา้ส ์ตอนอยูปี่ 3 - 4 กร็บังานฟรแีลนซม์าเรือ่ย 

ช่วงเรียนจบเคยคิดว่าอยากไปทำาสายนั้นเลยนะ คิดว่า
มันดี โก้เก๋ สนุก อยากใช้วิชาท่ีเรียนมา อยากได้ประสบการณ์ 
แปลกใหม่ ได้เจอคนมีชื่อเสียง ได้มาอยู่กรุงเทพฯ แต่อยู่
ได้ไม่ถึงปีเอามือก่ายหน้าผากอยู่ห้องพัก นอนคิดว่าอยู่
เมืองใหญ่ทำางานเลิกดึกกว่าจะถึงห้อง ออกไปแต่เช้า 
รถติด เงินเดือนไม่พอใช้ เหมือนสุขภาพจิตเราไม่ดี บางคร้ัง
ทีมเราทำางานโฆษณาหรืองานครีเอทีฟ ทำาสตอรี่บอร์ด 
ไปเสนอ แตไ่ปเจอคนทีด่า่เหมอืนหมเูหมอืนหมาวา่คดิมา
ได้ไง คิดได้แค่นี้เหรอ คำาพูดบางคำาทำาให้รู้สึกว่า ที่ที่เรา
เคยอยู่มีคนเห็นคุณค่าและช่ืนชมเรามาก ไม่ใช่เราไม่สู้นะ 
แต่อยู่ตรงน้ันภูมิใจกว่า มีคนให้เกียรติมากกว่า รู้สึกว่า
คดิถงึบา้น พอ่กพ็ยายามคอยเปา่หูบอ่ยๆ วา่อยากให้กลับ
บ้าน (หัวเราะ)  แต่ยังไม่ได้กลับ จนกระท่ังคุณพ่อได้ทุน-
วิจัยของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงสามารถจ้างผู้ช่วยทีมวิจัยเลยตัดสินใจ
กลับไป” 

เวลาเรารำ ภูไท
เราจะรู้สึกไปทั้งใจ 

เวลาได้ยินเสียงเพลง 
อารมณ์ ความรู้สึก
จะไปของมันเอง

เหมือนใจกับดนตรี
ไปด้วยกัน
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“เราทำาบ้านเป็น ‘ศูนย์วัฒนธรรมบ้านภูไท’ เป็น
ศนูยว์ฒันธรรมยอ่มๆ เพราะพอ่มคีวามฝนัวา่ใครอยากดู
ศิลปะแบบภูไทต้องมาที่นี่ ถึงจะยังตระเวนไปแสดง 
ตามที่ต่างๆ แต่เราอยากให้ที่นี่เป็นที่ประจำาสำาหรับเล่น 
สำาหรับเผยแพร่วัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมข้อมูล พ้ืนท่ีตรงน้ี
เป็นของเราเอง ไม่ใช่ของชุมชน แต่พยายามทำาให้คนใน
ชุมชนรู้สึกร่วมกับเราด้วย ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์เห็นคุณค่า 
บ้านเราอาจไม่ได้ดูดีสวยงามเหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ 
เพราะไม่มีต้นทุนทำาเป็นธุรกิจและไม่ได้รับเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานไหนเลย เราทำาด้วยอุดมการณ์ กลับไป 
อยู่บ้านไม่มีเงินเดือน รายได้ส่วนหนึ่งมาจากพ่อทำางาน
ราชการ แม่ทำางานเกี่ยวกับสินค้าพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง 
และทำาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล (OTOP) มีรายได้หลักจาก
การทำา ‘เหล้าอุ’ เป็นเหล้าชีวะภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ทำาจากสมนุไพรโดยการหมกั เปน็เหลา้ประเพณ ีจนระยะ
หลังเปิดให้เช่าชุดรำา พอมีงานในชุมชนคนก็จะมา เม่ือก่อน
ให้ยืมฟรีแต่พอชำารุดมากๆ เราต้องควักเนื้อเอง เลยคิด
เป็นค่าบำารุง 50 บาทแทน ราคานี้เป็นสิบปีเลยนะเพิ่งจะ
ขึ้นเป็น 100 บาท ในขณะที่คนอื่นให้เช่า 400 - 500 บาท 
อีกด้านคือ เรากลับมาส่งเสริมเก่ียวกับความรู้ลุ่มแม่น้ำาโขง 
ซึ่งคุณพ่อก็ศึกษาเพราะความสนใจของตัวเองด้วย  
เปน็เรือ่งของวฒันธรรมลุม่น้ำาโขง ประเทศและชนเผา่ทีม่ี
จุดเชื่อมโยงกันทั้ง ไทย ลาว เวียดนาม คนที่สนใจเข้ามา
ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
นักเรียนมัธยม นักท่องเท่ียวก็มี ตอนน้ีมันโทรม เพราะไม่มี
งบดำาเนินการ แต่ยุคที่สร้างใหม่ๆ เคยมีบ้านจัดแสดง 
วิถีชีวิตคล้ายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากทุนสะสมของคุณพ่อ
สว่นหน่ึง เราเน้นอยู่ตามอตัภาพ ขบัเคลือ่นดว้ยกจิกรรม”

“หลังจากช่วยคุณพ่อทำางานวิจัยเหล้าอุครบ 3 ป ี
เราอยากเรียนต่อ เคยตั้งใจว่าเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะ
ทำาได้ อยากเรียนการจัดการวัฒนธรรม จุฬาฯ หรือ 
การบริหารงานวัฒนธรรม ธรรมศาสตร์ ซึ่งต้องสอบ  
CU-TEP* และ TU-GET** ก็ต้ังใจจะสอบสองตัวน้ีให้ผ่าน 
ยืนอยู่ท่ีช้ันในร้านหนังสือกำาลังจะหยิบ 2 เล่มนั้น พอดี 
หันไปเห็นหนังสือ ‘ทุนเรียนฟรีมีท่ัวโลก’ อยู่ข้างๆ จากท่ี 
จะจับสันหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นจับสันเล่มนี้เฉยเลย 
(หัวเราะ) เล่มเป็น 300 - 400 หน้า แต่เปิดมาเจอโครงการ- 
ทุน IFP อ่านแล้วโดนท่ีสุด ไม่อ่านทุนอ่ืนอีกแล้ว ทุนน้ีต้อง
ฉันน่ีแหละ (หัวเราะ)”

“ตอนทราบผลว่าได้ IFP เราจ่ายค่าเทอมจุฬาฯ  
ไปเมือ่สองวนัทีแ่ลว้ ตดัสนิใจอยูน่าน เพราะเปน็ทีท่ีอ่ยาก
เรียน และพี่ชายเราก็เรียน เฮิร์ทเหมือนกันนะ แต่การ 
เป็นนักเรียนทุนก็น่าภาคภูมิใจและเป็นโอกาสที่ดี ได้ไป
เรียนเตรียมภาษาที่เวียดนาม ได้ใช้ชีวิตอยู่หอ ออกไป
รายงานหน้าห้อง เอาภูมิหลัง ประสบการณ์ทำางานของ
แต่ละคนมาเล่า เราได้เปิดโลกและเรียนรู้ศาสตร์อื่น 
เพ่ิมข้ึน เราไม่เคยรู้ว่า NGO ทำางานต่อชุมชนยังไง องค์กร-
เอดส์ องค์การอนามัยโลกทำาอะไร คือเราก็คิดทำาแต่ 
ดา้นวฒันธรรม แตท่ี่นีเ่ราไดแ้ชรก์นั ภาษากด็ขีึน้ เมือ่กอ่น
เจอฝร่ังเราเดินหนีเลยนะ จากน้ันกลับมาเรียนปริญญาโท 
แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรมการศึกษา 
คณะศลิปศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล สอดคลอ้ง
กับความตั้งใจของเราท่ีอยากจะกลับมาทำางานพัฒนา
ด้านการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์จำาลองบ้านภูไท
เรียนจบก็ยังกลับมาดูแลศูนย์ฯ และสอนท่ีสาขา-
สังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอน 
วทิยากร ทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคาม วทิยาลยันาฏศลิป์
ในแถบอีสานบางแห่งก็เชิญคุณพ่อไป บางทีก็ไปเป็น
แพ็กคู่  (หัวเราะ)”

*CU-TEP การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** TU-GET การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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“สาขาสังคมศึกษา เป็นงานเกี่ยวกับโลกปัจจุบัน 
มนุษย ์สงัคม การวเิคราะห์สถติ ิปญัหาสงัคมท่ีตอ้งแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน ฯลฯ การได้ทุนไปอยู่ร่วมกับคนในศาสตร์
อ่ืนๆ ทำาให้เรามีข้อมูลใหม่ๆ มาสอนเด็ก เด็กสมัยนี้อาจ
จะชอบวัฒนธรรมเกาหลีมากกว่าของเราเอง ถามว่าเรา
คิดยังไง อืม เราว่าเราเป็นคนเปิดนะ คนมักจะมองว่า 
คนอนุรักษ์จะโหยหาอดีต แต่จริงๆ เราก็ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง การทำางานวัฒนธรรมต้องมี
ทั้งงานอนุรักษ์และสร้างสรรค์ จะรักษาไว้แบบเดิมเป๊ะๆ 
สตฟัฟไ์วค้งเปน็ไปไมไ่ด ้เราตอ้งยอมรบัการเปลีย่นแปลง
และหาวิธีที่จะปรับตัวให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย” 

“การอ่านประวัติศาสตร์เหมือนเราอ่านนิยาย 
เปน็การตอ่จิก๊ซอวท์ลีะตวั รูต้รงนีก้อ็ยากจะรูต้รงนัน้ หรอื
อา่นแลว้เกดิคำาถาม แตพ่ออา่นไปสกัพกักจ็ะเจอคำาตอบ
ของมนั เปน็เสนห่ข์องประวตัศิาสตร ์จรงิๆ ประวตัศิาสตร์
เปลี่ยนแปลงได้นะ ถ้ามีคนล้มล้างด้วยข้อพิสูจน์และ
ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นตัวเราต้องเป็นคนทันยุค
ทนัสมยั อา่นหนงัสอืเยอะๆ ซึง่เปน็หวัใจหลกัของการเปน็
อาจารย์มหาวิทยาลัย”

“สำาหรับทุน IFP สิ่งท่ีเราประทับใจท่ีสุด คือ  
ความแน่นแฟ้นระหว่างพี่น้องและสังคมของ IFP  
ทั้งระบบการดูแลจากเจ้าหน้าที่ เงินทุนที่ช่วยสนับสนุน
สานต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน มันทำาให้
เรายังมีโอกาสติดต่อกันได้ ถึงแม้แต่ละคนจะจบต่างรุ่นกัน 
แตเ่รามสีมาคมศษิยเ์กา่ ทำาใหย้งัมโีอกาสไปเจอกนั หรอื
ถึงไม่เจอกัน บางคนหลุดหายจากวงโคจรไปแล้ว ก็ยัง
โทรพูดคุยถามไถ่กันเหมือนเป็นพ่ีเป็นน้อง การแลกเปล่ียน
ความคดิเหน็และสิง่ตา่งๆ ทีไ่ดจ้ากการเรยีนทีท่นุมอบให ้
สุดท้ายมันก็ไปช่วยต่อยอดความคิดเราในกระบวนการ
ทำางานด้วย”
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พัชร�นทร� พ�นกลาง
ปร�ญญาโท / พัฒนาสังคม 

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�/ ประเทศไทย

“กอนเขารวมโครงการ IFP เปนคนดนัทรุงั

และเชื่ออยางแรงกลาวาชีวิตตองทําใหดี

ที่สุด ถึงจะคุมกับเวลาที่เสียไป จริงจังกับ

ทุกอยางที่เขามาในชีวิตเหมือนคนแบก

โลก แตระหวางใชชีวิตดวยกันกับเพื่อน 

IFP ทําใหเขาใจในความตางของแตละ

บคุคล สงัคมแบบ IFP กค็อืแบบจาํลองใน

ชวีติสงัคมไทย ถาเราเลอืกทีจ่ะอยูดวยกนั 

ความเขาใจเปนสิ่งจําเปน หลังเสร็จสิ้น

โครงการถึงไดเรียนรูที่จะอยูในโลกอยาง

ถอยทถีอยอาศยัมากขึน้ โลกมไีวใหเรยีนรู 

ไมไดมีไวใหแบกอีกตอไป”

ลัดดา ไวยวรรณ�
ปร�ญญาโท / สังคมศาสตร�สุขภาพ  มหาว�ทยาลัยมหิดล

/ ประเทศไทย

“ทุกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นระหวางเปนผูไดรับ

ทุน IFP เปนเรื่องแปลกใหม เหมือนกับ

มีเรื่องใหลุนอยูเรื่อยๆ ตั้งแตการเรียนภาษา

ท่ีเวยีดนาม การเลอืกมหาวทิยาลยั จนกระท่ัง

การมีงานวิจัยเปนของตัวเอง แตตลอดเวลา

จะมีเพื่อนอยูดวยกันเสมอ ทําใหรูสึกอบอุน 

พอจบโครงการกพ็บวาตวัเองกเ็กดิการพฒันา

ขึ้น นอกจากความรูที่ไดรําเรียน ทัศนคติก็

เปลีย่นไป จากคนทีไ่มมัน่ใจในตวัเอง หวัน่ไหว 

กับคําพูดของคนรอบขาง ตอนน้ีมีความรูสึก

พรอมกับการทํางานมากขึ้น ม่ันใจมากขึ้น 

กลาเผชิญหนากับคนอื่น เจรจาตอรองเรื่อง

งานและเรื่องอื่นๆ การไดรับการยอมรับจาก

คนอื่น เชน หนวยงานรัฐ ก็เพิ่มขึ้นดวย”

àÊÕèÂÇÃØ‹¹ 4
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ศิรินาฏ มาตรา
ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพ�้นที่-

ชนบท  สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย / ประเทศไทย

“IFP เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นสังคม

แห่งการวิพากษ์วิจารณ์และยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เป็นเครือข่าย

ที่มีพลัง และในทางปฏิบัติยังต้องใช้เวลา

ในการขับเคลื่อนงาน ประสบการณ์การ

เป็นผู้ได้รับทุน IFP ทำาให้ได้ทั้งความรู้

ทางด้านภาษา มีความคิดที่เป็นระบบ

มากขึ้น มั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น และ

ชัดเจนในการดำารงชีวิตของตัวเอง”

ศิริโชค นำาสงฆ์ 
ปริญญาโท / เทคโนโลยีเพ�่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว 

/ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์ 
ปริญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว

 / ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไชยา พลขาง
ปริญญาโท / พัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประเทศไทย
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จ้ํา เปนภาษาอีสานแปลวา
การปนขาวเหนียวเปนคําใหญๆ 

จิ�มกินกับอาหาร
สวน ‘จ้ําปลา’ เปนอาหาร

ชนิดหนึ่งที่คนอีสานนิยมทํากัน
ในชวงหนาฝน

¨éÓ »ÅÒ
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อางอิง
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=33873.0
http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=5653
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6a2c2e52e0657c00
http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=106&id=689
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เหตุท่ีต้องเป็นฤดูกาลนี้ก็เพราะ
ปลาอีตู๋จะคับคั่งและออกมาเล่นฝนมาก
เป็นพิเศษ ปลาอีตู๋นั้นคล้ายกับปลานิล
แตก่า้งจะเยอะกวา่ การกินจ้ำาปลาจะกิน
แบบดิบๆ แต่คนอีสานมีวิธีการที่ไม่ให้ 
มันมีกลิ่นคาว นั่นคือ จะเอามะนาว 
มะมว่ง หรอืมะกอกเปรีย้วๆ มาคัน้ใหเ้ปน็
น้ำาแลว้ราดบนปลาเพือ่ลา้งคาวออก แลว้
จงึนำามากนิกบัผกัพืน้บา้นหลายอยา่งทีม่ ี
รสเปรี้ยว เช่น ใบชะพลู ใบมะระ กระถิน 
สะระแหน่ ผักแพรว (พริกม้า) ต้นหอม  
ใบโมง ส่วนน้ำาที่ได้ก็จะนำาไปใส่ต้มปลา
ต่อ กลายเป็นซอสปรุงรส ตัวเนื้อปลา  
มาห่อแบบเมี่ยงปลากินกับผัก ขี้ปลา  
เอาไปทำาแจ่วขี้ปลา ที่สำาคัญจ้ำาปลา 
ต้องกินกับเครือตดหมา ซ่ึงเป็นไม้เถาเล้ือย
ประเภทล้มลุกขนาดเล็ก ลำาต้นและใบ 
มียางสีขาวและขยี้ดมดูมีกลิ่นเหม็น  
มีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบ เป็นยา 
 ขบัน้ำานม แก้บดิ ไขร้ากสาด แกไ้ข ้รกัษา
บาดแผล เป็นยาระบายอ่อนๆ ในเด็ก 
รากแก้โรคดีซ่าน ที่สำาคัญมันมีส่วน 
ในการฆ่าพยาธิในปลาอีตู๋นั่นเอง

“เครือตดหมา เป็นผักชนิดหนึ่ง กลิ่นเหมือน 
ตดหมา ตอนกินไม่ได้กลิ่นหรอก แต่ตอนดมจะเหม็น 
แต่มันมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิ เพราะปลาอีตู๋เป็นปลา 
ที่มีเกล็ดซึ่งจะมีพยาธิใบไม้ในตับ เราจึงเอามาคั้น 
แล้วกินกับผักที่มีฤทธิ์ในการถ่ายท้อง”

 - ศิริวรรณ อาษาศรี
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ในขณะท่ีใครหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไล่ล่าความฝันอย่างเอาเป็นเอาตาย  
หน่ึงฤทัย หญิงสาวจากจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิการทางสายตาแต่กำาเนิดกลับเลือก 
ใช้ชีวิตแบบสบายๆ ตามกำาลังที่เธอพอจะทำาได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะข้อจำากัด
ทางร่างกาย แต่ส่วนใหญ่น่าจะมาจากความคิดด้านบวกของเธอเอง ก่อนหน้าน้ี  
เธอเคยเป็นเจ้าหน้าท่ีพิสูจน์อักษรเบรลล์ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด 
ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น และเป็นสมาชิกของ  
Thai Association of Blind (TAB) ทำาหน้าท่ีอัดเทปและส่งข่าวกิจกรรมไป
ประชาสัมพันธ์ ยงัสถานวีทิย ุ10 สถานทีัว่ภาคอสีาน ดวงตาทีเ่หน็เพยีงเลอืนรางนัน้
ไม่เป็นอุปสรรคตอ่การเปิดใจสูส่ิง่ตา่งๆ แถมยงัทำาใหเ้ธอมองเหน็ความสขุไดช้ดัเจน 
กว่าใครหลายคนอีกด้วย

หนึ่งฤทัย พวงเพชร
นักวิชาการด้านพัฒนาการผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีของคนตาบอด 
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น
ปริญญาโท / หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ประเทศไทย
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“การมองเห็นของคนตาบอดแต่ละคนไม่เท่ากัน
ค่ะ การเรียนการสอนระหว่างคนที่มองเห็นลางๆ  
กบัคนทีม่องไมเ่หน็เลยจะสอนสิง่เดยีวกนัแตใ่ชอ้ปุกรณ์
ต่างกัน เช่น ตั้งแต่อนุบาล ครูต้องตรวจเช็กระดับ
สายตาของนกัเรยีนวา่อยูร่ะดบัไหน เพราะผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านการมองเห็นเลือนราง จะมองว่าคนที่ยังพอ
มองเห็นควรจะใช้สายตาเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ทีสุ่ด เลยจะสอนดว้ยตวัอกัษรปกตเิหมอืนกบัคนทัว่ไป 
แต่ไม่ใช่เขาจะไม่มีปัญหานะ เพราะคนกลุ่มนี้ยิ่งโตขึ้น 
จะมองเห็นน้อยลง ต้องเรียนอักษรเบรลล์ใหม่ทั้งหมด 
ส่วนการอ่านจะมีอุปกรณ์ช่วยให้ ใช้ แว่นขยาย  
หนังสือตัวขยาย โปรแกรมช่วยอ่านหรือเครื่องช่วย
อ่านหนังสือ”

“ส่วนเด็กที่มองไม่ เห็นตั้ งแต่ เ กิดหรือตั้ งแต่   
3 - 4 ขวบ จะสอน ก.- ข. เหมือนเด็กปกติ มีการเรียน 
ปั้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกลากเส้นตัวนูน สอนต่างกับ
คนที่มองไม่เห็นตอนโต อาจเพราะอุบัติเหตุหรืออะไร
ก็ตาม เพราะคนกลุ่มนี้มีความรู้อยู่แล้ว สามารถสอน 
ให้เข้าใจได้เลย เช่น จ.จาน ออกเสียงเหมือนตัว J  
โค้ดเบรลล์ก็จะเหมือนกันนะ เขาจะเข้าใจง่ายกว่ามาก  
แต่ถ้าสอนเด็กเราต้องบอกทุกอย่าง”
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“การปรับตัวของเราต่อสังคมคงมาจากประสบ-
การณ์ค่ะ ตอนเด็กๆ เราเล่นกับพี่น้องที่เป็นคนตาดี 
อยู่แล้ว พอดีมีน้องชายที่มองไม่เห็นเหมือนกันอีกคน  
พีน้่องคนอืน่เขาก็ปรบัตวัเขา้หาเรา เรากป็รบัตวัเขา้หาเขา 
เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกัน เขาพาเล่นอะไรก็เล่นด้วยหมด  
ขายของ กระโดดยาง ไม่เป็นอุปสรรคเลย เพราะอันไหน
ที่เป็นอุปสรรคเขาคงไม่พาเราเล่นมั้งคะ (หัวเราะ) ไป
โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนตาบอด แม่บอกว่าเราโชคดี 
ที่ยังพอมองเห็น เพราะว่าแม่ไปเจอคนที่มองไม่เห็นเลย
และยังเป็นโรคด้วย แต่เราไม่ได้เป็นอะไร แค่มองไม่เห็น
เฉยๆ กร็ูส้กึวา่ตวัเองโชคด ีปิดเทอมก็กลบับ้าน เปิดเทอม
ก็ไปเรียน คุณครูพาออกนอกสถานที่บ้าง เสาร์-อาทิตย์ 
พ่อแม่รับไปเที่ยวข้างนอกบ้าง ไม่รู้สึกเลยว่าต้อง 
ปรับอะไร แต่พอจบ ม. 3  ต้องออกไปเรียนข้างนอก 
รว่มกับคนปกตถึิงเริม่คดิหนกั เพราะเราอยูแ่บบปลอดภยั
มานาน ถึงเวลาจะต้องปรับตัว เราเข้า ม. 4 ที่โรงเรียน- 
สริธิร จงัหวดัสรุนิทร ์ไปแรกๆ ก็หงดุหงดิ เพราะเพือ่นเยอะ 
โรงเรยีนเฉพาะทางเด็กหอ้งหนึง่ไมเ่กิน 10 คน แตโ่รงเรยีน
ปกติ เพื่อนทั้งห้องตั้ง 40 - 50 คน รู้สึกหนวกหู เสียงดัง  
ไม่มีสมาธิ ตรงนี้ไม่เคยมีใครบอกเรา คือเขาคงคิดไม่ถึง 
ว่าเราจะหงุดหงิดมั้งคะ (ยิ้ม) เปลี่ยนคาบก็ต้องเดิน 
ย้ายไปเรียนห้องอื่น มีเวลาแค่ 5 นาที คนสวนกันเดินขึ้น
เดินลงบันได กลายเป็นรู้สึกเหนื่อยที่ต้องดำารงชีวิตอยู่กับ
เขาค่ะ ตำาราเรียนจะเป็นอักษรเบรลล์ ในขณะที่คนอื่น 
เป็นตำาราปกติ เวลาซื้อต้องซื้อเหมือนเพื่อน 1 ชุด เพื่อจะ
ได้รู้ว่าเขาเรียนอะไรกัน แล้วมาขอรับบริการที่ขอนแก่น
และโคราช ให้เขาจัดตำาราตัวอักษรเบรลล์ให้ เราไม่ต้อง
ซื้อ พอปลายปีเราก็เอามาส่งคืน ถ้าคิวเยอะหาไม่ได้ 
ก็จ้างพิมพ์ บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็บอกให้เราพิมพ์ 
หรือจดเอง”

“คนตาบอดจะมีปัญหากับคณิตศาสตร์ เพราะ 
เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก มันเป็นสัญลักษณ์ เวลาอาจารย์
อธิบายบนกระดาน เราไม่เข้าใจหรอก เขาเขียนอะไร 
บนกระดานก็ไม่รู้ พูดบ้างไม่พูดบ้าง ถ้าเป็นโรงเรียน
เฉพาะทางเขาจะพยายามอธิบายให้มากที่สุด จะทำา 
สื่อภาพนูน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เรขาคณิต ทำากราฟ  
ทำาแผนภูมิ ทำาให้เราได้สัมผัสมากที่สุด ถึงอย่างนั้น 
เราก็ยังมองว่าคนท่ีบกพร่องทางการมองเห็นควรจะ 

เรียนร่วมกับคนปกตินะ แต่ควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ดี 
เช่น ญี่ปุ่นที่เชื่อว่าคนตาบอดเรียนคณิตฯ ได้ เขาก็มา 
จัดอบรมให้เรา เราก็มีความเช่ือแต่ก็ยังนึกค้านว่า 
ไม่ได้หรอก เราไม่มีอะไรสนับสนุนขนาดเขา คนตาบอด 
ท่ีญี่ปุ่นจะเรียนโรงเรียนเฉพาะทางจนถึง ม. 6 และเป็น
โรงเรียนรัฐบาลไงคะ ครูก็ไม่ค่อยลาออกไปไหน แต่ 
ของเราส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนมูลนิธิ สังกัดการศึกษา
เอกชน เป็นธรรมดาท่ีครูจะอยากออกไปหาความม่ันคง
ให้กับตัวเอง ทำาให้เราต้องฝึกคนใหม่อยู่เร่ือยๆ ไม่ต่อเน่ือง”

“สมยัเรยีน เรามเีพือ่นทีพ่รอ้มจะชว่ยเหลอืเราเสมอ 
เอาหนังสือมาให้บ้าง ฟังตามที่ครูบันทึกเสียงบ้าง จริงๆ  
ก็ถือว่าใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะ เคยหวังว่าจะ
เรยีนนัน่เรยีนนี ่แตพ่อ ม. 5 คยุกบัแม ่คณุแมบ่อกวา่เรยีน
อะไรก็ได้ แม่ไม่ได้ซีเรียส แค่ทุกวิชาเราผ่าน เขาก็พอใจ
แล้ว ไม่ได้หวังมากมายเพราะเขาคงเหน่ือยเหมือนกัน 
(หัวเราะ) เคยไปเรียนพิเศษแต่ไปได้แค่ 2 เดือน แล้ว
เหน่ือย หรือเปิดเทอมมีติวแต่บ้านเราไกลก็ไม่ไปนะ 
(หัวเราะ) คือ ทำาเท่าที่ทำาได้ ถ้าซีเรียสเรากลัวจะกดดัน 
เกินไปแล้วไม่ได้อะไรสักอย่าง”

“จนมีโควตาของ ม. ขอนแก่น เลยสมัครไปโดย 
เลอืกสาขาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์เรยีนเปน็ครปูระถม
เพราะคิดผิดว่าสอนทุกวิชาคงไม่ต้องเน้นวิชาอะไร 
เป็นพิเศษหรอก แต่จริงๆ แล้วต้องรู้ทุกอันเลย (หัวเราะ) 
พอจะไปเรียนก็กลุ้มใจว่าต้องปรับสังคมใหม่ แต่เพื่อน
และรุ่นพี่ก็ดูแลอย่างดี คอยผลัดกันมาบันทึกเสียงให้  
แล้วเราค่อยมาแกะเทปเอง อาจารย์ก็รู้และเข้าใจเราดี 
ทำาให้ใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้อย่างปกติ จะไป
งานเกษตร งานผ้าไหม ร้องคาราโอเกะไปหมด (หัวเราะ) 
แต่ไม่เห็นตัวอักษรหรอกนะคะ ใช้จำาเอา เวลาสอบจะถือ
พิมพ์ดีดไฟฟ้าไปด้วย ต้องน่ังสอบคนเดียว อาจารย์ 
จะบอกโจทยใ์หเ้ขยีนเปน็อกัษรเบรลลก์อ่นแลว้เราคอ่ยทำา 
ด้านวิชาการไม่ยากเท่าไร แต่ยากตรงปฏิบัติ เช่น วิชา
นาฏศิลป์ เราก็ทำาได้นะแต่ไม่สวย จนไปทดลองสอน 
ครั้งแรกได้สอนท่ีโรงเรียนสาธิตเลยค่ะ บางครั้งสอนเป็น 
กลุม่ 3 คน เรากจ็ะคอยจัดอปุกรณใ์ห้เพือ่น เราไมส่ะดวก
เขียนบนกระดานเลยใช้บัตรคำาศัพท์ใส่บนผนัง เคยโดน
เด็กแกล้ง เช่น ‘อาจารย์รู้ไหมเนี่ย ประโยคนี้อ่านว่าอะไร’ 
แต่เราติดอักษรเบรลล์ไว้ด้านหลัง เราก็จะรู้ เด็กก็งงว่า
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ทำาไมเรารู้ (หัวเราะ) พอปี 4 อาจารย์ก็บอกให้ไปฝึกสอน
ที่โรงเรียนที่คุณแม่เป็นครูอยู่ เลือกสอนภาษาอังกฤษ 
กับสังคมให้เด็ก ป. 6 เป็นวิชาที่มีเกมเยอะดีค่ะ บางครั้ง
เ ร า ก็ซึ มซับวิ ธี การสอนของอาจารย์มาใช้  เ ช่ น  
อาจารย์ให้เอาโบรชัวร์ของโลตัส บิ๊กซี มาสอนวิชาสังคม 
เรือ่งการประหยัด หรอืประยกุตส์อนวชิาคณติศาสตร ์เชน่ 
แจกโบรชัวร์ไปแล้วถามนักเรียนว่า มีเงิน 200 บาท 
ซื้ออะไรได้บ้าง หรือจะซื้อสบู่ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร 
เน้นการบูรณาการในแต่ละวิชาให้ได้ทั้งกิจกรรมกลุ่ม 
ความสามัคคีและจริยธรรม เพราะบางครั้งเด็กๆ มักจะ 
ปฏิเสธคนที่ไม่ เก่ง เราต้องทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ 
สร้างกิจกรรมกลุ่มให้เขาเห็นความสำาคัญของคนไม่เก่ง 
เชน่ ใสค่ำาถามไวใ้นลกูโป่ง ใครเป่าลกูโป่งแตกก่อนจะได้
ตอบคำาถามก่อนและได้คะแนนเยอะ ให้เขามีโอกาส 
ไ ด้ ช่วย เห ลือ กันและ กัน  บางค ร้ัง เ ด็ก ไ ม่ เ ช่ือ ฟัง  
โดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะมีบ้างที่ออกนอกห้องแล้วไม่บอก 
เป็นธรรมดาที่นอกห้องจะมีของน่าสนใจกว่า เราเลย 
บอกว่า เดี๋ยวคราวหน้าครูจะพาไปเรียนที่ใต้ต้นไม้ 
นะคะ นักเรียนจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง บางครั้งก็ให้
เขาวิ่งสามขาตอบคำาถาม”

“จนเริ่มทำางานมาหลายปี รู้สึกว่าอยากเรียน 
ต่อปริญญาโทมากๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นเด็กชอบเรียน  
อาจเพราะอิ่มตัวแล้วมั้งคะ เลยไปสมัครที่ ม. สุโขทัย- 
ธรรมาธิราช เพราะคิดว่าไม่ต้องไปเรียนมาก แต่จริงๆ  
มันต้องไปเรียนถึงนนทบุรีนะ อาจจะเดือนละครั้งถึง 
สองครั้ง ตอนนั้นคุณแม่จ่ายค่าเทอมให้แล้วด้วย หนงัสือ
มาเปน็ตัง้เลย แตเ่รารูส้กึวา่ยงัไมพ่รอ้ม ไมส่ะดวก พอ่แม่

ต้องติดตามไปกรุงเทพฯ ด้วย เลยเลือกท่ีจะไม่ไป จนมี 
รุน่พี ่ทีเ่ปน็คนตาบอด เขาเจอทนุ IFP เลยมาบอกนอ้งชาย
เราเลยได้สมัครค่ะ”

“ตอนสมัคร เราย้ายมาทำางานที่ศูนย์ฯ แล้ว ตั้งใจ
วา่อยากจะเรยีนเทคโนโลยสีำาหรบัคนตาบอดเพือ่ผลติสือ่  
สิ่งอำานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับงาน แต่มหา-
วิทยาลัยที่เลือกไม่เปิดสอนเพราะคนสมัครน้อย ต้องไป
เรียนภาษาอังกฤษที่ AUA ขอนแก่นก่อน โชคดีที่เอกสาร
ภาษาอังกฤษทำาเป็นอักษรเบรลล์ง่าย สนุกดีค่ะ ไปเรียน 
ไม่เคยเบื่อเลย ถ้าพูดว่าเหมือนไปพักผ่อนจะผิดไหมคะ 
(หัวเราะ)  เพราะปกติทำางานต้ังแต่เช้าจรดเย็น เสาร์-อาทิตย์
ก็ต้องรับแขกและดูแลเด็ก พอไปเรียนก็เหมือนได้ผ่อน
คลาย จนได้เรียนปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกว่าดีที่เป็นที่นี่จะได้
กลับมาช่วยงานที่โรงเรียน อาจารย์ก็เคยสอนเรามาก่อน 
และเดินทางสะดวก ถึงจะต้องไปอยู่หอพักข้างนอก แต่
ถือเป็นการผ่อนคลายครั้งใหญ่ (หัวเราะ)  คือมีงานส่ง 
เราก็ทำา ไม่มีเราก็กลับบ้าน เพราะเวลาทำางานจริงๆ  
ไม่ค่อยได้กลับ เพื่อนและอาจารย์ดูแลดีมาก มีความสุข
กับการเรียนจนสงสัยว่าตอนปริญญาตรี ทำาไมเราไม่ได้
เรียนมีความสุขขนาดนี้นะ”

“ส่ิงท่ีเรียนจากปริญญาโท อาจไม่ได้ใช้สอนโดยตรง 
แต่มันทำาให้งานเปลี่ยนไปเลยค่ะ จากที่เคยผลิตสื่อ  
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อยู่กับหนังสือ ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนมากมาย  
ตอนนี้จะเป็นงานที่มีหลักบริหารมาเก่ียวข้องมากขึ้น  
ต้องติดตามผู้บริหารโรงเรียนไปนิเทศโรงเรียนอื่น ต้อง 
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น บางโรงเรียนครูบอกว่า 
เด็กมองไม่เห็นเลยไม่ให้ร่วมกิจกรรม เราก็บอกว่า 
จรงิๆ รว่มไดน้ะคะ ใหเ้ขาเดนิไปกบัเพือ่นหรอืใหใ้ชไ้มเ้ทา้ 
ไม่มีหนังสือเรียนเราก็เสนอว่าที่โรงเรียนมีให้บริการ 
เครื่องบันทึกเสียงอยู่ มายืมได้นะคะ ถือเป็นทักษะที่ 
ได้จากการเรียนปริญญาโททั้งนั้น คือถึงจะค้านในใจ 
แค่ไหน เราต้องบอกตัวเองให้ใจเย็น เราต้องเป็นผู้ใหญ่
มากขึ้น ลูกน้องบางคนแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนร่วมงาน  
บางคนเคยเป็นคนประเมินให้เราผ่านงานตั้งแต่แรก 
ดว้ยซ้ำา แตโ่ชคดทีีเ่ขาเองกป็รบัหาเราและใหเ้กยีรตเิรา เรา
เองจึงต้องปรับเข้าหาเขาและให้เกียรติเขาอย่างดี  
จะคอยถามเขาว่าอย่างนี้ดีไหมคะ วันนี้ไม่สะดวกจะ
เปลี่ยนเป็นวันไหนได้บ้างคะ ฯลฯ พยายามทำางานไม่ให้
กระทบครอบครัวเขา สิ่งที่เคยทำาตามใจตัวเองก็ทำาไม่ได้
แล้ว ตอ้งให้เกียรตแิละเขา้ใจบทบาทของหวัหนา้มากขึน้”

“อีกส่วนคืองานเทคโนโลยีการผลิตส่ือ การให้บริการ
และการซ่อมบำารุงอุปกรณ์ ดูแลการซ้ือขายอุปกรณ์ เพราะ
ของคนตาบอดบางอย่างต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ  
เช่น ‘โปรแกรมตาทิพย์’ ซึ่งใช้อ่านจอภาพ  เมื่อก่อนจะ 
ผลิตในต่างประเทศเท่านั้น ภายหลังคนไทยก็พัฒนา
โปรแกรมตาทิพย์ให้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ หรือ
โปรแกรมซูม ขยายข้อความสำาหรับคนมองเห็นเลือนราง 
เราจะดูข้อมูลตรงนี้ว่าอะไร ราคาเท่าไหร่ ซ้ือได้ที่ไหน  
ต้องบริการและดูแลให้พร้อมใช้งาน ศึกษาโปรแกรม 
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่คนตาบอดสามารถนำามาใช้ได้  
ดูว่าพัฒนาอะไรบ้าง ตรงนี้ยังถือว่าตัวเองทำาได้ไม่ดีมาก 
เพราะบางอย่างเราก็ยังไม่ถนัด ยังไม่ใช่สิ่ งที่ เรารู้
ทั้งหมด” 

“สำาหรับคนพิการ โรงเรียนแบบนี้ในภาคอีสาน 
มีอยู่ 3 - 4 แห่ง เขามาเรียนได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขารู้ไหมว่า 
มีโรงเรียนนี้ และพอรู้แล้วพ่อแม่ยอมปล่อยให้ลูกออกมา 
อยู่หอพักไหม  บางคร้ัง อบต. หรือองค์การปกครองส่วน- 
ท้องถ่ินก็มีส่วนสำาคัญในการช่วยแนะนำาให้คนในชุมชน  
แต่พอเขาแนะแล้ว พ่อแม่เองจะยอมไหม ถ้าไม่มีเงินเลย  
ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเรามีทุน มีข้าวให้กิน  

มีที่อยู่หลับนอน ชุดนักเรียน เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ  
ทุกอย่าง เราตั้งใจจะทำางานพัฒนาครูและพัฒนาเด็ก 
เพราะยังขาดบุคลากรครู ด้วยโรงเรียนมีข้อจำากัดในเรื่อง
ค่าตอบแทนและความม่ันคง เราจึงไม่สามารถคาดหวังจะ
ให้ครูมาอยู่กับเด็กนานๆ ครูบางคนอาจไม่มีทักษะ เช่น 
จบเอกคณิตศาสตร์แต่ต้องมาเริ่มเรียนอักษรเบรลล์เพื่อ
สอนคนตาบอดใหม่ แต่เราเช่ือว่าพัฒนาการของสื่อ สิ่ง
อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยจีะทำาใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ด้
ดีขึ้น ขณะเดียวกัน เด็กนักเรียนก็ต้องขวนขวายเองด้วย 
อย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ เอามาให้  หรือบอกแต่ว่า  
‘ก็หนูไม่มี’ อาจมีบางส่วนท่ีเขาไม่พร้อม หรือเพื่อนเองก็
เป็นเด็กจึงไม่พร้อมที่จะช่วยเขา ทำาให้เกิดอคติหรือไม่มี
ความสขุในการเรยีน เรยีนไปกไ็มม่คีวามสขุ เรากต็อ้งช่วย
เขาด้วย” 

“เราประทับใจในทุน IFP ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะมี 
หลากหลายอาชีพและเป็นอาชีพที่เราชอบทั้งนั้น ในที่นี้ 
หมายถึงเป็นอาชีพที่ทำางานเพื่อสังคมจริงๆ ไม่ใช่ทำาเพื่อ
ตัวเอง ยอมรับว่าการคัดคนมารับทุนนี้คัดได้ดีค่ะ เราเสีย
อีกที่คิดว่าตัวเองทำางานเช้าจรดค่ำา ยังทำาไม่ได้เท่าที่เขา
ทำากนัเลย บางคนทำาโครงการไมเ่กดิ เงนิไมไ่ด ้เรากค็ดิวา่
ขนาดน้ันเลยเหรอ มูลนิธิฯ เราถอืวา่ดแีลว้นะ เหมือนโลก
เปลี่ยน ได้เจอคนในกลุ่มสังคมใหม่มากขึ้น เจอเพื่อนท่ี
ดูแลเราอย่างดี ท่ีสำาคัญคือได้มองเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีเรา
มีมากขึ้น (ยิ้ม)”           
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ครู
หนุ่มใหญ่ชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธ์ุคนน้ี มีเคร่ืองหมาย 

การค้าที่รอยยิ้มมุมปากและบุคลิกอบอุ่นเป็นมิตรและ
กระฉับกระเฉงว่องไว รวมทั้งชอบผูกผ้าขาวม้าพันเอวใน 
ชุดผ้าไทยต่อให้ยืนอยู่ที่ไหนก็มองเห็นก่อนเพื่อน

ใครหลายคนเรียกเขาว่า ‘อาจารย์จุฬา’ ในขณะที่ 
บางคนเรียก ‘พี่จุ๊’ (และ ‘ป๋าจุ๊’ ในบางโอกาส) แต่ ไม่ว่าจะ 
เรียกชื่อไหนผู้ชายคนนี้ก็ ‘จัดเต็ม’ กับทุกสิ่ง! 

ท้ังการลงมือทำาเรื่องต่างๆ ในชีวิตอย่างเต็มกำาลัง  
เริ่มจาก ‘ความไม่มี’ ไปสู่การขวนขวาย เติมเต็มและต่อยอด
ให้ตนเอง จนถึงวันนี้ที่ เขาสามารถเติมเต็มและต่อยอด 
ให้ผู้อื่นได้อย่างงดงาม 

จุฬา ศรีบุตตะ
ครูโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริญญาโท / พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประเทศไทย
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“ครอบครัวผมเป็นชาวภูไท ยึดอาชีพชาวนา 
กั น ห ม ด  ผ ม เ ป็ น ลู ก ช า ย ค น สุ ด ท้ อ ง  ส มั ย เ ด็ ก 
ยังไม่มีโรงเรียน ต้องไปเรียนหนังสือที่ศาลาการเปรียญ 
วัดบ้านโคกโก่ง จบแค่ ป. 4 อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน  
บอกพอ่วา่ขอเรยีนได้ไหม พอ่บอกวา่ถา้เรยีนจะไมม่เีงนิ
ค่าเช่าบ้าน ถ้าอย่างนั้นต้องไปอยู่วัดจะไปไหม ผมก็ ไป 
อยูว่ดับา้นหนองหา้ง อยูก่บัหลวงพอ่ ทา่นสอนแตส่ิง่ดีๆ  
และมีของกินเยอะ ปีแรกตั้งใจเรียนมากเพราะเราเรียนสู้
เขาไม่ได้ ปรับตัวสู้เขาไม่ได้ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือก็ ไม่มี  
แต่พระอาจารย์เพ็งท่านเคี่ยวเข็ญบอกว่าต้องอ่าน 
ต้องเขียนนะ สุ จิ ปุ ลิ พูดกรอกหูตลอด ถ้าท่องแล้ว 
ไม่จำาก็ต้องท่องกลับไปกลับมา ปีต่อมาเราเลยสอบ 
ได้อันดับหนึ่งและสอบได้อันดับต้นๆ มาตลอด ผมไม่ใช่
คนสมองดีแต่เป็นเพราะขยันมากกว่า จนได้ไปเรียนต่อ
โรงเรียนปิยมหาราชาลัย อยู่วัดมหาธาตุ หลวงพ่อ 
ท่านก็เอ็นดูเพราะเราเป็นคนไม่ออมแรง เป็นคนทำาอะไร
ทำาจริง ท่านให้ขนดิน ทำาฐานพระ สร้างพระใหญ่  
ไปรับท่านเสร็จแล้วถูกุฏิ ถูองค์พระ เราทำาหมด ได้รับ 
แต่สิ่ งดีๆ ที่ท่านสอน ผมว่าอยู่ ใกล้ธรรมะก็ดีนะ  
ทำาให้จิตใจเราอ่อนโยนไม่กระด้าง” 



137

“พอจบ ป. 6 ไดท้นุเรยีนดแีตย่ากจนมา 1,500 บาท 
สมัยนั้นถือว่าเยอะมาก ยังนึกว่าเขาให้ผิดหรือเปล่า  
เอาไปแบ่งแจกนักเรียนได้ 5 คนเลยนะ (หัวเราะ)  ผมก็ 
เอาไปให้หลวงพ่อและไปซื้อจักรยานเก่ามาซ่อมหมดไป 
300 บาท ปั่นไปกลับโรงเรียนประมาณ 8 กิโลเมตร 
อยู่ 3 ปี เด็กคนอื่นใส่เสื้อนักเรียนขาวสวย ของผมเป็น 
ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือออกเหลืองๆ หน่อย เพราะสบู่และ 
ผงซักฟอกไม่ค่อยมี มีแต่รอยปะชุน บ้านเรามีเสาไม้  
ต้นละ 30 บาท พ่อก็ตัดขายเตรียมเงินให้เรามาเรียน  
กว่าจะได้เงินมาไม่ง่าย คิดแล้วรักพ่อกับแม่มากเลย  
ร้องเพลงค่าน้ำานมไม่เคยจบสักที น้ำาตาไหลก่อนตลอด 
(หัวเราะ)”

“เป็นเด็กวัดบางวันทานข้าวอิ่ม บางวันก็ไม่อิ่ม  
บางวันเขาหุงกันแต่เช้ากว่าจะได้กินข้าวบูด เราจึงกลายเป็น
คนที่ไม่กลัวอะไร ไม่กลัวความจน จะรู้สึกสงสารคนที่ 
ด้อยโอกาสเพราะเราเคยลำาบากสุดๆ มาแล้ว ตอนนั้น 
เราอยากเรียนเพราะเห็นลูกเศรษฐีเขามีทุกอย่าง ไป
โรงเรียนก็เท่ ได้ใส่ชุดนักเรียนสวยๆ มีมอเตอร์ไซค์ขี่  
รู้สึกว่าเขาดูดี เก่ง ทำาอะไรก็เป็น อ่านหนังสือก็คล่อง  
แตเ่อะ๊! เรากท็ำาไดน้ีน่า ไมไ่ดอ้จิฉานะ แตม่องเปน็มมุบวก 
บอกกับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสเราจะทำาบ้าง” 

“จบ มศ. 3 พ่อบอกว่าไม่มีเงินแล้วจริงๆ เรียน 
ไมไ่ดแ้ลว้นะ รอ้งไหเ้ลยครบั ผมไมเ่คยโกรธพอ่กบัแมน่ะ 
คนไมม่กีค็อืไมม่ ีตอ่ใหร้อ้งไหน้้ำาตาเปน็เลอืดกไ็มม่จีรงิๆ 
ทำาได้แค่ลาออกจากโรงเรียนไปทำางานกับพี่ชายซึ่งเป็น
ลูกจ้างของกรมทาง จังหวัดน่าน ไปช่วยเฝ้ารถได้วันละ 
100 - 200 บาท ช่วยเฝ้าสำานักงาน ออกไปต่อยมวย 
หาเงินใช้ ชื่อ ‘น้ำาทิพย์ ลูกเอราวัณ’ (หัวเราะ) เก็บเงิน
เพราะอยากกลับมาเรียนต่อ ใจมันท่องอยู่ตลอด ขอให้ 
มีค่าเทอม ขอให้ได้กลับไปเรียน จนในที่สุดถึงได้เขียน
จดหมายมาขอพ่อ ว่าจะกลับมาเรียนต่อท่ีวิทยาลัย-
พลศึกษามหาสารคาม และได้เรียนต่อปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ-
กาฬสินธุ์”

“จบออกมาเป็นครูพละ แต่ขอย้ายกลับมาสอน 
ที่โรงเรียนโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะคิดถึงพ่อ 
กับแม่ ได้เงินเดือนกลับมาซื้อจักรยานให้น้อง กลับมา
ช่วยชุมชนทำาสหกรณ์ อยากทำางานให้ชุมชนเพราะ 
เขาดอ้ยโอกาส ไม่มีใครเตมิเตม็ให้ นึกถงึตวัเองตอนเดก็ 
ทำาไมไม่มีคนหยิบยื่นให้ ผมมาสอนที่โรงเรียนนาไคร้-
ประชาสรรค์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้ งแต่ยังมีอาคาร 
แค่หลังเดียว เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเสียจนจะถูกยุบ 
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คนไม่มีก็คือไม่มี 
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เป็นเลือดก็ไม่มีจริงๆ

อยู่แล้ว โรงเรียนน้ีสร้างมาจากเอกชน มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อสร้างให้ด้วย 
เงินทุนจากซองผ้าป่าของชาวบ้าน ผมวิ่งไปขอไม้จาก 
คนนั้นคนนี้ เพราะฉะนั้น อย่ายุบแล้วย้ายผมไปไหนเลย 
ผมหวงตรงนี้ เด็กที่ด้อยโอกาสยังมีอีกเยอะ”

“ถ้าส่ิงแวดล้อมไม่อำานวย เราก็ต้องทำา ต้อง 
สร้างขึ้นมาเอง หาสิ่งต่างๆ มาสอนแล้วให้เด็กทำา  
เอามาสง่ครนูะ ตรวจแลว้ถา้ไมถ่กูเพราะอะไร เหนือ่ยไหม  
ถ้าเหนื่อยเอาเท่าท่ีแรงเรามี ง่ายๆ คือทางสายกลาง  
เอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาปฏบัิต ิเราพยายามทำางาน
ให้ดีที่สุด ไฟฟ้าเอย น้ำาเอย ถนนหนทางไม่มีลาดยาง  
ผมไปติดต่อกรมทางหลวง อะไรไม่มีเราก็พยายามทำาให้มี 
ยึดง่ายๆ ตามหลักปัจจัยสี่ คือ ความจำาเป็นในการมีชีวิต
อยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ต้อง 
เริ่มคิดก่อนว่าอยากทำาอะไร หาความรู้และหาตัวช่วยว่า 
ใครพอจะมีศักยภาพช่วยเราได้” 

“ผมรู้จักโครงการทุน IFP ได้เพราะมีอาสาสมัคร
หนว่ยสนัตภิาพชาวอเมรกัิน ชือ่ แดเนยีล มาวิง่ออกกำาลงั-
กายท่ีโรงเรียนทุกเช้า ตอนนั้นผมเป็นครูอยู่ที่นี่ 2 ปีแล้ว 
ไม่รู้จักเขาหรอกแต่ก็ร้องทักเขาอยู่เร่ือย ชวนเขามา 
ห้องพักครู เขาเลยขอเข้ามาเล่นอินเทอร์เน็ต เขาอยู่ 
มาเป็นปี เคยเห็นผมทำาเรื่องวัฒนธรรม จัดผ้าป่า  
เล่นดนตรี เป็นพิธีกร ทำางานช่วยชาวบ้าน เลยแนะว่า 
จุฬาน่าจะขอทุนนะ สนใจไหม เรียนฟรีนะ ผมบอกว่า
สนใจ เขาก็ช่วยต้ังแต่เสิร์ชข้อมูล ดูความถูกต้องของ 

เรียงความ ผมไม่เก่งอังกฤษ ไม่เคยรู้จัก TOEFL แดเนียล 
กเ็ปน็คนซือ้หนงัสอืมาให ้ตอ้งขอบคณุทีเ่ขาชว่ยทกุอยา่ง 
วันสอบผมออกรถวีโก้คันหนึ่งโดยมีแดเนียลนั่งลุ้น 
ไปกบัผม เขาบอกวา่ตัง้แตเ่จอครมูา ไมเ่คยเหน็ใครทุม่เท
ขนาดน้ี เป็นทุกอย่าง ท้ังภารโรง ช่างประปา บังเอิญ
คะแนน TOEFL ผมไม่ผ่าน แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องหา 
ที่เรียนให้อาจารย์จุฬาฯ ให้ได้ ผมคิดว่าเป็นเพราะ 
ดา้นวฒันธรรมเราทำาเตม็รอ้ย ไดร้บัรางวลัระดบัประเทศ  
ถามชาวบ้านดูก็รู้”

“ผมต้องไปเรียนเตรียมภาษาที่เวียดนามก่อน  
6 เดือน ผมชอบนิสัยของคนเวียดนามเรื่องความตรง 
ต่อเวลา เจอครูคนอื่นเขาเก่งนะ เรียนได้เกียรตินิยม  
เราไม่มีอะไร แต่เรามั่นใจในคำาว่า ‘Take’ and ‘Care’  
ถ้าใจให้กันแค่มองตาก็รู้แล้ว เหมือนเวลาขับรถ 
แล้วเปิดไฟสูง อีกคันจะกะพริบไฟสูงกลับหาเราทันที  
ถ้าเราทำาคืนตอบโต้อีก ใจมันถึงกันเลยนะ แต่อันน้ีเรา 
หวงัด ีมองแคน่ีเ้ขากร็ูแ้ลว้ ผมพดูไมเ่ปน็แตผ่มเพือ่นเยอะ 
ใช้วิธีส่ือด้วยภาษาใจและภาษาตา เป็นลักษณะอย่างหน่ึง
ของคนอสีานทีเ่รยีกวา่ ‘บกัเสีย่ว’ คอื เพือ่นตาย คนรกักนั
มองตาก็รู้ใจ ไม่ใช่คำาล้อเลียนนะ ใครคิดเชิงลบก็ 
ปลอ่ยเขาไป แตจ่รงิๆ แลว้ความหมายมันน่ารกั เพือ่นรกั
จะพูดหวานๆ ใส่กันไม่ได้ มันต้องแบบนี้ (หัวเราะ)”  

“อยู่เวียดนาม IFP ดูแลค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพัก  
ค่าอาหารให้ ผมมีเงินเหลือมาให้พ่อแม่ ให้ลูกเรียน  
ได้ช่วยน้องๆ ที่เงินเดือนน้อย พอกลับไทย IFP ก็หา 
ที่เรียนให้ ผมอยากเลือกสาขาพัฒนาสังคม เพราะเรา 
อยู่กับชาวบ้านเลยอยากพัฒนาอะไรๆ ให้ก้าวหน้า  
เช่ือมกับโลกภายนอกได้ ให้ชาวบ้านมีความม่ันใจ เลย 
เลือกเรียนปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ หลายคนพูดว่าผมไม่จบหรอกเพราะ 
ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เทอมแรกสอบไม่ผ่าน ผมเอาอีก 
แก้ใหม่จนผ่าน IFP ไม่ได้กดดันเราเลยนะ แต่เรากดดัน
ตัวเองว่าต้องประพฤติตัวดี ยิ่งเราเป็นครูด้วยจะต้อง 
เป็นตัวอย่าง ถ้าเรียนไม่จบจะไปพูดกับเด็กนักเรียน 
ยังไงล่ะ จนกระทั่งทำาวิทยานิพนธ์ ลองปรึกษาเพื่อน 
และอาจารยว์า่จะทำาเรือ่ง Homestay (การทอ่งเทีย่วโดย
พกัอาศยัอยูก่บัชาวบา้นในท้องถิน่) ผมรูว้า่จะทำายงัไงให้
ชุมชนดีข้ึน เราไม่อยากหยุดแค่น้ี จะต่อยอดให้ยาวกว่านี”้
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“สนใจการทำา Homestay เพราะชาวบ้านมีต้นทุน
ดั้งเดิมอยู่แล้ว ทั้งอาหาร การแต่งกาย ภาษาพูด ภูเขา 
น้ำาตก ไม่ต้องลงทุนมาก แค่คุณปรับชีวิตความเป็นอยู่ 
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ทำาชุมชนให้น่าอยู่ ไม่สกปรก  
มีการจัดการที่ดี เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการอยู่เวียดนาม 
จากการท่องเท่ียวและศึกษาวิถีชีวิตเขาและอยากนำามา
ปรับใช้กับบ้านเรา” 

“การเป็นชาวภูไท ทำาให้ผมอยากรักษาขนบ- 
ธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายของเราเอาไว้  
ทุกอย่างที่เราทำามันถูกแล้ว คนข้างนอกมองเห็นก็ชื่นชม 
เราไม่ทำาให้ใครเดือดร้อน เราพึ่งพาตัวเองเหมือน 
แนวพระราชดำาริ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตอยู่ 
อย่างพอเหมาะแล้ว ความท้าทายแบบใหม่สำาหรับผม  
คือ การทำาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อ 
นักท่องเที่ยวมา เราจะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มีผู้เฒ่าผู้แก่
มาผูกข้อมือให้พร การบายศรี คำาว่า ‘บาย’ คือ ข้าว  
‘ศรี ’ คือ ขวัญท่ีอยู่ในตัวของเรา เป็นพิธีกรรมที่ทำา 
เพื่ออวยพรให้อยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรง ให้คุณหายป่วย  
คุณรวยอยู่แล้วก็ขอให้คุณรวยยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ 
ยังมีการแสดงฟ้อนรำาแบบภูไท โชว์การจักสานและ 

มีกิจกรรมต่างๆ คือ มาชุมชนน้ีแล้วดำานาเป็นไหม  
รวงข้าวเคยเห็นไหม เคยเห็นแต่ข้าวในจานใช่ไหม  
อยากให้มาเที่ยวแล้วได้สิ่งเหล่านี้กลับไป” 

“ปัญหาคือจะทำายังไงให้ชุมชนของเราเอง 
เข้าใจกัน เพราะคนคิดต่างเยอะ การปฏิบัติตัวเป็น
ตัวอย่างอาจจะง่ายที่สุดในมุมมองผม ถึงเราจะเป็น 
คนภูไท แต่เราก็เป็นคนไทย เป็นญาติทางวัฒนธรรมกัน 
เราต้องฟังกันมากขึ้น ถ้าอยากได้คนดี เราก็ต้องเลือก 
คนดีมาทำางานให้เรา ถ้าผมบอกๆ ไปแต่คุณยังเลือกเงิน
มันก็เท่านั้นแหละ”

“หลังจากน้ัน IFP ส่งผมไปเรียนภาษาท่ี Spring 
International Language Center ที่รัฐอาร์คันซอร์ 
สหรัฐอเมริกาอีก 2 เดือน ผมก็ยังเอาแคนไปด้วยนะ อยู่
ที่นั่นเขาบอกอย่ากลัวที่จะสนทนาภาษาอังกฤษ ไม่ว่า
เพื่อนที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารไทย เพื่อนชาวเวียดนาม
และจีน หรือเพื่อนที่ไปอยู่ก่อนก็ไม่ได้พูดแข็งแรง พูดผิด
พดูถกูทัง้นัน้ แตเ่ราพยายามจะสือ่สารออกไปกเ็ขา้ใจกนั
นะ รุ่นเรามีท้ังอิรัก ซาอุดิอาระเบีย ตะวันออกกลาง  
เราก็มีความรู้เพิ่มขึ้น อยากรู้อะไรก็ถามเพื่อน อย่าเอา
ความคิดเราเป็นตัวตั้งแล้วปิดกั้นเพื่อน เพื่อนอเมริกัน 
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ก็มีเยอะ ทุกวันน้ีก็ยังติดต่อกันกลายเป็นเครือข่ายของ 
ศิษย์เก่า IFP แลกเปลี่ยนถามข่าวคราวกัน การเรียนที่นี่ 
จึงได้รับมากกว่าภาษา เพราะได้ทั้งความกล้าและ 
ความมั่นใจ พอเปิดโลกทัศน์ได้ ใจก็เปิดตาม”  

“การได้ทุนทำาให้ผมมีพลัง มีความคิดใหม่ๆ  
อยากพัฒนาในส่วนที่เขาขาด ด้านการศึกษาเราด้อย 
แต่เราพยายามเติมเต็ม อินเทอร์เน็ตไม่มี ตอนนี้ทำาจนมี
ใช้ความเร็ว 7 Mbps. ไม่มีใครจ่ายใช่ไหม ควักเงิน 
จ่ายเองก็ได้ การได้ทุนทำาให้เรากว้างขึ้น เรารู้วิธีว่าจะทำา
ยงัไงตอ่ ใครมไีอเดยีดีๆ  มาแชรกั์นแลว้มารวมใหต้กผลกึ 
ผมอยากตั้งซุ้มสอนเสาร์-อาทิตย์ แต่ตอนนี้ติดไปอบรม
ลกูเสอืและเปน็วทิยากรยาเสพตดิของจงัหวดั อกีกจิกรรม
ที่ นั ด ว่ า จ ะ ทำ า คื อ  แต่ ง เนื้ อ เพลงภาษาอั งกฤษ  
เชน่ Sunday วนัอาทติย ์Monday วนัจนัทร ์แตใ่สท่ำานอง
เพลง ‘สาวอสีานรอรกั’ หรอืเพลง ‘สม้ตำา’ เดก็จะไดจ้ำางา่ย 
และรูค้ำาแปลไปดว้ย แลว้คอ่ยมาเตมิเตม็เรือ่งรปูประโยค
และไวยากรณ์ให้เขาทีหลัง เรียกว่ารู้จักคิดพลิกแพลง 
มากขึ้น” 

“หลงัจากกลบัมา ผมยนืมองโรงเรยีน มองดตูวัเอง 
มีหลายคนอยากดึงเราให้ไปช่วยงานการศึกษาที่เขต  
เราก็บอกว่าตรงนี้ก็ช่วยได้ครับ ผมไม่ไปดีกว่า ถ้าผมไป
ตรงนี้ใครจะเติมให้เขา ถึงทั้งโรงเรียนจากเด็ก 54 คน 
จะเหลืออยู่แค่ 18 คน แต่เขาเคว้งเลยนะ โรงเรียนใหญ่ๆ 
มแีตค่นยืน่มอืให ้อปุกรณ์ครบหมดเลย ‘การให’้ ทำาไมตอ้ง
ใหค้นทีเ่ขากนิอิม่แลว้ เขาไดร้บัเขากก็นิทิง้กนิขวา้งไมเ่หน็
คุณค่า แต่คนที่หิวกระหาย แค่น้ำาแก้วเดียวหรือครึ่งแก้ว
กย็งัด ีทำาไมไมแ่บง่ใหเ้ขาบ้าง เขาจะจำาคณุไปตลอดชวิีต”

“สิ่งท่ีผมอยากเปลี่ยนแปลงที่นี่  ไม่ใช่แค่การ 
เปลี่ยนสังคม แต่อยากปรับแก้แนวโน้มสังคมที่กำาลัง 
คิดกันคนละฝ่าย คนละขั้ว ผมอยากแก้ในแบบผม คือ
เอาใจไปใหเ้ขา คดิบวกกบัเขา ทำาใหด้วูา่เราไปชว่ยเขานะ 
ไม่ได้คิดเรื่องเอาเงิน ถ้าพวกคุณคิดเห็นแบบนี้ ผมขอไป
เติมตรงนี้ดีไหม เราจะไม่ขัดเขาทันทีเพราะขัดแล้ว 
จะเกดิความขดัแยง้และแบ่งพรรคแบ่งพวก เชน่ เขาชอบ
ใช้ปุ๋ยเคมี ถ้าไปบอกเขาเลยว่าอย่าใช้ มันไม่ดี จะเหมือน
หักด้ามพร้าด้วยเข่า ต้องค่อยๆ บอกเขาว่า ปุ๋ยเคมีท่ีใส่ 
มีผลกระทบท้ังตัวเองและผู้บริโภค ถ้าอย่างนั้นเรามา 
ตั้งกลุ่มกันดีไหม เช่น กลุ่มเกษตรพอเพียง คือการ 

เปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนยาก เราต้องหาทางเลือกให้เขา 
และทำาให้เขาศรทัธา อยา่ไปกดให้เขาจนมุม ตอ้งเปดิช่อง
ให้เขาว่าถ้าไปทางนี้ ผมว่าน่าจะดีนะ ผมทำาให้ดูก่อนว่า
มันได้ผล ยกตัวอย่างคนท่ีทำาแล้วประสบความสำาเร็จ  
เช่น พ่อป้านเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดนะ” 

“ในอนาคต ผมอยากทำาห้องสมุด ICT* คอมพิวเตอร์
เรายังมีไม่มากนัก หลายเครื่องได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า 
บางครั้งเพื่อนไม่มี มายืมเราก็ให้ แต่พอเสียก็อยู่ที่เรา  
เราทำาอะไรไมไ่ดม้าก ถงึเดก็จะนอ้ยแตไ่มเ่กีย่วกบัการทำา
หรือไม่ทำาห้องสมุด ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งในการจัด 
การศึกษาให้เขาตามอัธยาศัย เด็กเสิร์ชอินเทอร์เน็ต 
ได้ไหม ใช้พรินเตอร์เป็นไหม ตอนนี้พยายามสอนให้เขา
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเพิ่มเองบ้าง และสอนใช้โปรแกรม 
เช่น PowerPoint, Word และ Excel เด็กท้ัง 18 คนน้ี 
ไม่ได้ด้อยนะ ความคิดของเขาต่อยอดได้ เพียงแต่เขา 
ไม่มีทางเลือกเยอะนัก”  

“ถ้าผมไม่ได้รับทุน IFP วันนั้น ผมคงไม่ได้เรียน 
ต่อปริญญาโทและมีความคิดเดิมๆ แค่นั้น แต่แทนที่ 
ไฟจะดับมอดไปเฉยๆ ก็มีคนเติมให้ มันท้าทาย ผมคิด 
อยูเ่สมอวา่ผมจะทำาอะไรด ียงับอกวา่ผูใ้หญบ่า้นวา่ผมจะ
ทำาให้ผู้ใหญ่ยอมรับผมให้ได้ สิ่งที่เขาทำามานั้นดีอยู่แล้ว 
แต่ผมอยากเข้ามาเติมเต็มและต่อยอดขึ้นไป” 

“ไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าท้อ ปัญหามีอยู่ทุกที่ ขึ้นอยู่
กับว่าใครจะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเอง คุณทนไม่ได้  
คุณก็แพ้ คือไม่บรรลุอย่างที่คุณหวัง กุญแจสำาคัญคือ
ความใฝ่รู้และความมุ่งม่ัน อยากเก่ง อยากรู้ อยากได้  
ต้องพยายามสร้างมันให้ได้”                    

* Information and Communications Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
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ปร�ชา งามดี
ปร�ญญาโท / พัฒนาสังคม มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� / ประเทศไทย

“สิ่งที่จะเปนทางเลือก-ทางรอดใหกับคนอีสาน คือการ

ยึดมั่นในการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ตองผลักดัน สงเสริม

ใหเกษตรกรทาํเกษตรอนิทรยีและมกีารสรางเครอืขายและมกีาร-

ทําตลาดที่ปลอดภัยแกผูบริโภค ผูผลิตก็มีกําไรอยูดีกินดี การที่

ผมไดรับทุนทําใหมีโอกาสและสรางเครือขายคนที่ทํางานดานนี้

มากขึ้น ทําใหตัวเองมีความเชื่อมันในสิ่งที่ทํามากขึ้น”

วนิดา เจ�ยมรัมย�
ปร�ญญาโท / วัฒนธรรมและการพัฒนา 

มหาว�ทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

พรทิพย� โอษฐิเวช
ปร�ญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร 

มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว / 

ประเทศสหรัฐอเมร�กา
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พ�ณทอง  เล�ห�กันต�
ปร�ญญาโท / การพัฒนานานาชาติและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

มหาว�ทยาลัยคลาร�ค / ประเทศสหรัฐอเมร�กา  

“ชอบออง ซาน ซูจี ผูนําพรรคฝายคานของพมาคะ ดวย

ความมุงมั่นของคุณซูจี และบุคลิกที่แข็งแกรงของเธอ ทําใหดิฉัน

มีแรงบันดาลใจที่จะทําใหไดอยางเธอ ในบริบทของประเทศไทย 

และสังคมอีสานของเรา”

มัทนา พงษ�ใหม�
ปร�ญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร 

มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว

 / ประเทศสหรัฐอเมร�กา
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ชมเชยศักดิ์ วงศ�คําจันทร�
ปร�ญญาโท / รัฐประศาสนศาสตร� 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� / ประเทศไทย

สมพร นากลาง
ปร�ญญาโท / สาธารณสุขศาสตร� 

มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ร�อยตํารวจตร� อภิวัฒน� แสนรัตน�
ปร�ญญาโท / รัฐประศาสนศาสตร� 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�  / ประเทศไทย

“ภาคอีสานจะเปนพื้นท่ียุทธศาสตรของ

การพฒันาในทกุๆ ดานของประเทศ ไมวาจะเปน

ดานเศรษฐกิจ การคมนาคม สาธารณสุข 

การศึกษา ฯลฯ ดังนั้นประชาชนภาคอีสาน

ในอนาคตจะมบีทบาทสาํคญัในทกุเวททีัง้ระดบั-

ชาติ และนานาชาติ ปจจุบันผมไดนําความรู

มาปรับใชในการทํางาน โดยเฉพาะดานการ-

บรหิาร ประสานงานกบัเพือ่นรวมงาน หนวยงาน

ขางเคียง การฝกอบรมใหความรูประชาชน 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นท่ี (ดาน

อาชญากรรม ยาเสพติดและการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน)  สวนในอนาคตยังจะยึด

แนวทางน้ีตอไปและขยายขอบเขตของงาน

ใหเพิ่มมากขึ้น”
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อดิศร สุนทรารักษ์
ปริญญาโท /การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่-

ชนบท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ประเทศไทย

นิคม รวมสิทธิ์
ปริญญาโท / การบริหารงานพัฒนา  

สถาบันการบริหารแห่งเอเชีย / ประเทศฟิลิปปินส์

ณิชกานต์ ยืนยาว 
ปริญญาโท /การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่ชนบท 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ประเทศไทย

“ประสบการณ์ตอนได้รับทุน IFP ทำาให้มี

ทักษะด้านการวิจัยมากขึ้น มีวิธีคิดที่เป็นระบบ

มากขึน้ และมีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ 

ทฤษฎีด้านงานพัฒนามากข้ึน ปัจจุบันได้ใช้ความรู้  

จากการเรียนมาใช้ในงานวิจัย และศึกษา 

องค์ความรู้ต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ในอนาคต 

มีแผนทำาวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นท่ี

ตอ่ไป โดยน่าจะไดใ้ช้ประโยชน์จากมิตรภาพอนัด ี 

ความสัมพันธ์ในเครือข่าย ร่วมมือ และช่วยเหลือกัน”
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ไหมมัดหมี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของอีสาน
โดยเฉพาะทีจ่งัหวดัขอนแกน่ทีม่วีธิกีารสรา้งลายผา้ไหม
ด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมานาน โดยการนำาเส้นไหม 
มามัดแล้วย้อมสีต่างๆ ตามที่กำาหนด และเมื่อนำา 
เส้นไหมที่ย้อมสี แล้วไปทอ จะได้ผ้าไหมท่ีมีลวดลาย
สีสันสวยงาม กรรมวิธีมัดและย้อมเส้นไหมนี้ชาวอีสาน 
เรียกว่า ‘มัดหมี่’ อำาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็น
อำาเภอที่ทอผ้าไหมมัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมหลัก  
เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะชมกรรมวิธีการผลิต 
ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึงนำารังไหมมาต้ม เพื่อ
สาวเส้นไหมเล็กๆ สีทองออกมามัดหม่ีย้อมลวดลาย 
จนกระทั่งทอเป็นผืนผ้าสำาเร็จ

นอกจากไหมมัดหมี่แล้ว ไหมแพรวาท่ีบ้านโพน 
อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ก็ได้รับความนิยม 
ไม่แพ้กัน จนถึงกับยกย่องกันว่าเป็น ‘แพรวาราชินี 
แห่งไหม’ คำาว่า ‘แพร’ หมายถึง ‘ผ้า’ และ ‘วา’ หมายถึง
ความยาว 1 วา หรือ 2 เมตร ผ้าแพรวาจึงหมายถึง  
‘ผนืผา้ทีม่คีวามยาว 1 วา’ เหตทุีผ่า้แพรวานัน้มลีวดลาย
ที่แปลกและโดดเด่นจากผ้าไหมที่อื่นเพราะมีลวดลาย
ต่างกันถึง 60 ลาย และในปัจจุบันมีการทำาสีสันให้ 
หลากหลายมากขึน้นอกจากสแีดงทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ลว้ 
เพื่อให้เกิดความหลากหลายและรองรับความต้องการ 
สามารถนำาไปใช้ได้จริงในหลายโอกาส

¼ŒÒäËÁÁÑ´ËÁÕè

อ้างอิง
http://koratthaisilk.tarad.com/?lang=th
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“ผ้าไหมของอีสานจะสวย เราอยู่กับมันมา 
ตั้งแต่เด็กนะ ทั้งปลูกหม่อน กว่าจะเก็บใบหม่อน  
เลี้ยงตัวไหม เราจะได้ยินว่าญาติๆ คุยกันว่า มัดหมี่ 
ลายนัน้ลายนี ้ลายผา้ไปดทูีห่มูบ่า้นตา่งๆ เรากฟ็งัซึมซับ
มา ตอนอยู่ ม. 4 คุณแม่จะมีผ้าไหมเยอะ บางผืน 
ก็ซื้อมา แล้วคุณยายทำาให้บ้าง คุณแม่นำาไปตัดชุดก็มี
แต่คนชมแม่ว่าผ้าไหมแม่สวย เลยรู้สึกประทับใจ  
ตอนเรียนอยู่ปี 4 ได้ของขวัญจากการช่วยฝึกสอน 
เปน็ผา้ไหม คณุแมก่ต็ดัชุดให้เราใส ่แลว้บอกวา่ ผา้ไหม
ไม่ใช่ของคนแก่นะ มันสามารถตัดชุดวัยรุ่นวัยเราได้  
ไปอบรมท่ีอเมริกาก็ใส่ มีคนชม หลังๆ มีโอกาสไปซ้ือ 
ผา้ไหมทีข่อนแกน่ แลว้แมช่อบมาก เปน็ชิน้ทีถ่กูใจทีส่ดุ 
เลยรู้สึกว่ามันเป็นของดีของภาคอีสาน”

- หนึ่งฤทัย พวงเพชร
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ผู้หญิงตัวเล็กชาวอุบลฯ คนนี้ ชื่อเล่นว่า ‘นิด’ แต่สิ่งที่เธอทำาไม่ ได้ 
น้อยนิดเหมือนชื่อ

แกร่ง อึด ลุย! คงไม่ ใช่คำากล่าวเกินจริงกับบทชีวิตผจญภัย 
ในหลากหลายตำาแหน่งงานที่เธอเคยปฏิบัติ บางสถานที่ที่เธอไปและบางสิ่ง 
ท่ีเธอทำา ผู้หญิงหลายคนอาจไม่เคยมีโอกาสย่างกราย หรือได้สัมผัส 
เลยสักครั้งในชีวิต ในวันนี้ พิมณทิพา หรือนิด ยังคงเดินหน้าปกป้องสิทธิ 
อันเท่าเทียมของหญิงขายบริการ ต่อต้านความรุนแรงจากการถูกกระทำา  
รวมทัง้ดแูลกลุม่ผูต้ดิเชือ้เอดสแ์ละวณัโรคอยา่งไมรั่งเกยีจรังงอน จนไดรั้บการ 
การันตีความรักและนับถือจากคนรอบข้าง ด้วยคำาว่า “คุณแม่” ตามที่ใคร
หลายคนเรียก   

àËÅç¡

พิมณทิพา มาลาหอม
นักวิชาการ พยาบาล และสาธารณสุขผู้ชำานาญการ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริญญาโท / มานุษยวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม / เนเธอร์แลนด์
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“เริม่แรกคณุพอ่เปน็โรคหวัใจจนตอ้งเกษยีณกอ่นอาย ุมพีีช่าย 
3 คน คนหนึง่ประสบอบุตัเิหต ุอกีคนเปน็มะเรง็เมด็เลอืดขาวเสยีชวีติ 
เรามองวา่ทำาไมคนใกลต้วัเราถงึเจบ็ปว่ยแบบนี ้พอเราเรยีน ม.ศ. 4 - 5 
แมถ่ามวา่จะเรยีนอะไร เราก็ไมรู่ ้เรามแีฝดพี ่แตเ่ขาเรยีนเกง่ เรยีบรอ้ย 
ถนัดวิชาการ ส่วนเราชอบดีไซน์ แต่เราเรียนเก่งไม่เท่าเขาเลย 
ไปสอบติดสำารองพยาบาล เรียนแล้วรู้สึกว่าน่าจะทำาได้ คิดแต่ว่า 
ต้องรักและต้องเรียนให้ ได้นะ จนได้ทุนจากสาธารณสุข จบมาแล้ว 
คิดว่าจะถือคติ ‘3 ม.’ คือไม่โกงกิน ไม่คอร์รัปชั่น และไม่แย่งชิง 
ของใคร” 
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“ตอนเรียนจบไปอยู่ไกลถึง อำ�เภอน้ำ�ยืน จังหวัด
อุบลฯ ติดช�ยแดนไทย - กัมพูช� ต้องเก็บศพทุกวัน  
บ�งวันสิบกว่�ศพ ฝีมือเย็บศพสวยม�ก (หัวเร�ะ)  
เพร�ะเย็บด้วยใจ คิดว่�ลูกเมียเข�ไม่ได้ม�ปิดต�ส�มี  
เร�กอ็ย�กทำ�ใหด้ทีีส่ดุ จรงิๆ ตอนนัน้กก็ลวันะ รอ้งไหเ้ลย 
พี่ส�วถ�มว่�ล�ออกไหม จะจ่�ยเงินให้ แต่ตอบไปว่� 
อย่�เลย คนอื่นยังอยู่ได้ เร�เลือกท�งนี้แล้วต้องลองดู 
สักต้ัง ต้องร้อยศพด้วยเข็มเบอร์ใหญ่ท่ีสุดกับด้�ยข�ว-แดง
ทีป่กตใิชส้ง่พสัดจุนเร�เกลยีดก�รสง่พสัดไุปเลย บ�งคน
กำ�ลังจะแต่งง�น บ�งคนกำ�ลังกินม�ม่�แต่โดนระเบิด
เข้�ไป ม�ม่�ยังค�อยู่ที่ป�ก เร�กินม�ม่�ไม่ได้เป็นเดือน 
บ�งวันมีน�ยทห�รม�โบกรถให้ ตกเย็นคนนั้นต�ย 
เฉยเลย ตอนน้ันเร�กย็ิง่รกัง�นนีม้�กขึน้นะ ไดอ้ยูใ่กลก้บั
คว�มต�ย คือได้เห็นชีวิตคนม�ก เห็นว่�ชีวิตไม่มีอะไร
แน่นอน เก็บศพอยู่ 3 ปี พอดีคุณพ่อเป็นมะเร็งต่อม- 
ลูกหม�กเพิ่มเลยต้องขอย้�ยกลับม�” 

“ชีวิตเร�เหมือนผู้บุกเบิก ตอนอยู่อำ�เภอน้ำ�ยืน  
ก็ตั้งหน่วยง�นส่งเสริมสุขภ�พ สักพักก็ย้�ยไปอยู่ 
อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลฯ ไปนอนคุยกับคนง�น 
ข้�งเครื่องปั่นไฟ (หัวเร�ะ) กล�ยเป็นหัวหน้�กลุ่ม-
พย�บ�ล เป็นพย�บ�ลวิช�ชีพคนเดียว เพร�ะคนมีน้อย 
นอกนั้นเป็นน้องๆ ฝ่�ยเทคนิค ตอนนั้นอ�ยุ 22 เอง 
แต่เหมือนถูกบังคับว่�คุณต้องเป็น ไม่มีท�งเลือกนะ 
ตำ�แหน่งว่�งก็ตอ้งทำ� ตอ้งสร�้งกรอบท�งเดนิของเร�เอง 
ไม่มีใครให้เดินต�ม เรียนรู้จ�กก�รอ่�นและจ�กลูกน้อง 
พอเร�เป็นหัวหน้� เร�ต้องมีคว�มเป็นผู้นำ� ซื่อสัตย์  
ทุกข์สุขเร�ต้องรับ อย่�ให้ลูกน้องต�ย ไม่ฟ้องน�ย  
ไม่ข�ยเพื่อน เวล�มีอะไรต้องออกไปรับก่อน แล้วค่อย 
ม�เคลียร์ทีหลัง”

“สิง่หนึง่ทีเ่หน็คอื ปัญห�ของผูห้ญิง ทัง้ตดิเชือ้ HIV 
มะเร็งป�กมดลูก ลูกป่วย ปัญห�กับส�มี คว�มรุนแรง 
ในครอบครัว แต่งง�นไปหล�ยปีเพิ่งรู้ว่�ตัวเองเป็น 
เมียน้อยตอนคลอดลูกเพร�ะเมียหลวงโทรม�ด่� หรือ 
ก�รฝังย�คุม ทำ�ไมต้องเป็นผู้หญิงฝัง ทำ�ไมผู้ช�ยไม่ฝัง 
เวล�ไปเรียกผู้ช�ยม�ทำ�หมัน ผู้หญิงม�กันเกือบร้อย 
ผูช้�ยม�แคค่นเดยีว ทำ�ไมเปน็แบบนี ้ผูห้ญงิจะถกูกระทำ�
ตลอด ไม่แฟร์เลยนะ คุณทำ�เข�ท้อง แต่พอคลอดลูก 
ก็ให้เมียดูแลลูก ผู้ช�ยไม่ทำ�อะไรเลย บ�งครั้งเร�พ� 

ผู้หญิงไปทำ�หมันแล้ว ผู้อำ�นวยก�รขับรถไปส่งบ้�น  
แม่น่ังหน้� ตัวเร�ช่วยอุ้มลูกให้ ขับกันไป 30 - 40 กิโลเมตร 
ถนนเละม�ก ส�มีเม�แอ๋อยู่บ้�น”

“ถึงสังคมทั่วไปจะมองว่�พย�บ�ลไม่เท่�กับหมอ 
แต่เร�ว่�คนละบทบ�ท หมอมีหน้�ที่รักษ�คนไข้ก็รักษ�
ไปสิ หน้�ที่พย�บ�ลคือให้คว�มรู้ช�วบ้�น ดูแลให้เข�
ช่วยตวัเองได ้เสรจ็แลว้กถ็อยออกม� คณุไมม่สีทิธ์ิตำ�หนิ
คนไข้เพร�ะเข�ไม่รู้ เข�ป่วยเพร�ะอะไรเข�ก็ไม่รู้ ถ้�เข�
รู้เข�จะป่วยทำ�ไม อยู่ม� 10 กว่�ปี ยังต้องไปประช�สัมพันธ์ 
ว่�โรงพย�บ�ลตั้งแล้วนะ ให้ไปใช้บริก�รกันไม่ต้อง 
ไปถึงอำ�เภอว�รินทร์ชำ�ร�บแล้วนะ ขับกันไปรถติดหล่ม 
ก็ต้องช่วยเข็น (หัวเร�ะ) เริ่มพบคนไข้เอดส์ พ.ศ. 2535 
เข�โกรธว่�ไม่มีใครยอมรับ คือหน้�หมู่บ้�นจะมีตุ่มน้ำ�
และฝ�ครอบ ช�วบ้�นไม่ให้แกกินน้ำ� ทุบหม้อน้ำ�แล้ว 
เอ�ไปโยนทิ้ง แกเลยกระโดดลงบ่อน้ำ�ไม่ให้คนกินทั้ง 
หมู่บ้�น เร�ก็ต้องไปช่วยพูด” 

“ก�รดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์จะแยกเป็น 2 กรณี คือ
ลกูทีต่ดิจ�กแม ่และคนทีต่ดิโดยพฤตกิรรมเสีย่ง ไมว่�่จะ
เป็นนักเที่ยว เป็นผู้ซื้อหรือผู้ข�ย เร�มองว่�ร่�งก�ย 
ของเร� เร�มีสิทธิ์จะข�ยได้นะ อย�กจะนอนก็นอนไป 
คณุมีสทิธ์ิเลอืกฉนั ฉนัมีสทิธ์ิเอ�เงินคณุ แตเ่ธอไม่มีสทิธ์ิ
เป็นเจ้�เหนือชีวิตฉัน ฉันไม่ข�ยจิตวิญญ�ณ”

“เร�ไม่ได้สนับสนุนอ�ชีพนี้ แต่อย�กป้องกัน 
ผู้หญิงเหล่�น้ี ตอน IFP ส่งเร�ไปเรียนท่ีเนเธอร์แลนด์  
เร�เห็นเด็กๆ พวกนี้ไปเช่�ตู้ ได้เงินเดือน 200,000-
300,000 บ�ท จ�กก�รข�ยบริก�ร สวัสดิก�รรัฐดูแล  
เปิดเป็นซ่องแวดล้อมโบสถ์ แปลกไหมล่ะ แต่มันเป็น 
ง�นสุจริต ไม่ได้โกง ไม่ได้เป็นเมียน้อยใคร ได้เงินดูแล 
ตัวเอง คนม�เที่ยวก็เสียภ�ษี เจ้�ของร้�นก็เสียภ�ษี  
แลว้ทำ�ไมเร�จะช่วยคนเหล�่นีไ้มไ่ด ้อกีมมุคอื ถ�้เร�ดูแล
เข� ถึงเข�จะข�ยบริก�รแต่ก็จะไม่เป็นโรค ไม่แพร่เช้ือ 
ผู้ช�ยก็ไม่มีเมียน้อย แต่เข�ม�เพร�ะภรรย�ตอบสนอง
คว�มสุขไม่ได้ เข�ม�ระบ�ย ถ�มว่�ผู้หญิงเหล่�นี้  
ถ้�เลือกได้จะอย�กข�ยบริก�รไหม เร�ว่�ไม่มีใครอย�ก
เปลอืงตวัให้คนอืน่เห็น ไปลงอ�่งนอนกบัใครกไ็ม่รูห้รอก 
เร�ถ�มเด็กท้ังไทยและล�วท่ีทำ�ง�นต�มช�ยแดนกว่�
ร้อยคนว่� นอนกับผู้ช�ยเคยถึงจุดสุดยอดไหม เข�ตอบ
ว�่ไมเ่คยหรอก สิง่ทีท่ำ�ใหม้คีว�มสขุคอืซือ้เสือ้ผ�้ รองเท�้ 
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เพื่อนบอกไม่สวยก็โยนทิ้ง ต้องนอนกับแขก 7 - 8 คน 
ต่อคืน เครียดก็กินเหล้า เป็นโรคหรือมีลูก ผลจาก
แอลกอฮอล์ก็ทำาให้เด็กปัญญาอ่อนได้ แต่เขาไม่รู้   
เราไม่ได้สนับสนุนเขาแต่อยากให้เขาดูแลตัวเอง เคย 
เจอไหม สามเีปน็คนขบัรถพาภรรยาไปขายบรกิารทำางาน
คาราโอเกะเองเลย เที่ยงคืนก็มารับกลับบ้านแล้วก็นอน
กับภรรยาตัวเอง ทำาได้ยังไง เพราะเขาคิดว่าภรรยา 
ทำาอาชีพเหมือนค้าขายทั่วไป ไม่ได้มองว่าไปขายบริการ 
ถามวา่เปน็ความรนุแรงไหม รนุแรงส ิรนุแรงตอ่จติใจนะ”

“เราลาออกจากอำาเภอสำาโรงมาเป็นผู้ช่วย- 
ฝ่ายควบคุมโรค จังหวัดอุบลฯ พอย้ายมาจังหวัด ได้เป็น
หัวหน้างานแมแ่ละเดก็ โชคดมีากปนีัน้เจอแมต่าย 16 คน 
ตอ้งออกไปสอบสวนโรคอกี งงวา่ทำาไมฉนัเจอแบบนีท้กุท ี
(หัวเราะ) ทั้งคลอดตายทั้งกลม ตกเลือด เสียชีวิต 
แตไ่ปหาหมอผกีรดีลงอาคมเอาเดก็ออกใสใ่นหมอ้แล้วฝงั 
พอสอบสวนพบว่าจริงๆ เพราะมดลูกแตก เราเป็น
พยาบาลแต่มาอยู่งานสังคม มันไม่ถนัด ก่อนหน้านี้ 
มันเป็นการแพทย์ มอง รักษา หาย จบแต่ละวัน แต่งานนี้
บางทรีูป้ญัหาไปถงึต้นตอแตท่ำาอะไรไมไ่ด ้พดูอะไรไมไ่ด ้

พอดีมีศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 
(TUC) เข้ามา เขาดูแลเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อเพศ-
สัมพันธ์ และวัณโรค เราก็ไปทำาอยู่ 6 ปีจนหมดโครงการ 
อาจารย์ก็บอกว่าไปเรียนต่อเถอะ นิดควรจะไปเรียนต่อ
แล้วนะ เพราะความรู้นิดมันวนแล้ว นิดต้องไปไกลกว่าน้ี 
ต้องช่วยคนได้มากกว่าน้ี”

“ทุน IFP ส่งเรามาเรียนเตรียมภาษาอังกฤษที่  
AUA ขอนแก่น จริงๆ แล้วอยากไปเรียนต่อด้านอนามัย- 
เจริญพันธ์ุ แต่คะแนนไม่ถึง เลยได้เรียนสาขามานุษย-
วิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศ-
เนเธอร์แลนด์แทน สิ่งที่ผิดคาดคืออากาศหนาวมาก  
ไปเจอคนหลากหลายเช้ือชาติมากแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไง 
ต้องพูดภาษาอังกฤษอีก แล้วเนเธอร์แลนด์เลือกปฏิบัติ
นะ นกัเรยีนอนิโดนเีซยีมากอ่น ไทยแลนดท์หีลงั ชัน้ 1 - 2 
เป็นห้องครัวและห้องรับแขก นักเรียนไทยจะได้นอน 
ช้ันบนสดุและช้ันใตด้นิซ่ึงหนาวมาก เดก็อนิโดฯ ไดเ้ลอืก
ห้องกอ่นกน็อนช้ัน 3 เขาไมช่อบไทยเท่าไร บอกวา่เพราะ
ไทยถกูแบลก็ลสิตเ์รือ่งยาเสพตดิกบัผูห้ญงิ เราโกรธมาก 
ร้องไห้ไปด่าไปเลย ส่วนเรื่องประทับใจคือ เราได้เห็นว่า 
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ผูห้ญงิขายบรกิารทีน่ัน่มคีวามเปน็มนษุย ์บา้นเรามองเขา
เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยง เป็นคนไม่ดี เป็นโสเภณี แต่ที่นั่น 
เขาให้เกียรติและมีศักดิ์ศรี” 

“จนเปลี่ยนวิชาเอกไปเรียนด้านสิทธิมนุษยชน  
ไปฝึกงานเลยได้เปลี่ยนความคิดจากที่ เคยมองว่า 
ตะวันตกมีแต่คนรวย ก็มาเห็นว่าคนจนก็มีนะ คนเลว 
กม็นีะ ไมใ่ชม่แีตค่นด ีมนษุย์มนัก็หลากหลาย ไมต่า่งกัน
หรอก ได้เข้าไปดูซ่อง ทั้งเอเชีย เวียดนาม จีน ลาว ยุโรป 
โซเวียต อยู่ที่นู่นดีหน่อยคือ แมงดาจะไม่ตี ถ้าคุณเอา 
เราไปแต่คุณไม่สุภาพ เราไม่อยากนอน เรากดออด 
เรียกเจ้าหน้าท่ีประจำาพื้นที่มาจับโยนออกไปได้เลย 
กฎหมายเป็นกฎหมาย ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์  
ไมว่า่จะเปน็ผวิสอีะไร อยูท่ีจ่ติใจคณุตา่งหาก วทิยานพินธ์
ของเราก็ได้ใช้ประโยชน์ คิดว่าน้องๆ พยาบาลก็เข้าใจ
มากขึ้น”

“เรามคีณุแมค่อยใหก้ำาลงัใจ เวลาทอ้จะโทรหาแม ่
แม่บอกว่าอยากได้อะไร ไปให้ถึงแล้วทำาให้ได้ดี เรา 
เลือกทำาในสิ่งที่รัก แม้ว่ามันจะไม่ได้รักตอบ เกรดมันจะ
ออกมาไม่ดีเหมือนที่ เราอยากได้ แต่ก็รักในตัวมัน  
ในส่ิงท่ีเรียนรู้ เกรดไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเราจะเป็นคนดี
หรือคนเลว ไม่ได้ตัดสินว่าเราจะล้มเหลวหรือประสบ
ความสำาเร็จในชีวิต เกรดเป็นเพียงตัวที่วัดว่าคุณทำาได้
ตามทีเ่ขาคาดหวงัไหม เขาจงึใหค้ณุแคน่ี ้แตส่ิง่ทีเ่ราหวงั
คือความรู้ที่จะได้กลับมาบ้านเราต่างหาก”

“พอกลับมาแล้วผิดหวังนิดหน่อย คืออยู่ที่นั่น 
เรามีอิสระทางความคิด คิดอะไรก็ได้  ไม่มีกรอบ  
กลบัมาแลว้รูส้กึวา่เราตอ้งเขา้กลอ่งนะ กลอ่งเลก็กวา่เดมิ 
กล่องที่เราพูดอะไรไปคนจะหาว่าเราโอเวอร์ ลืมตัว  
จบปริญญาโทจริงหรือเปล่า ซื้อปริญญามาใช่ไหม  
เราถกูถามนะ แตเ่ราใหอ้ภยั เรารบัผดิชอบหนา้ทีข่องเรา 
กลับมาก็อยากทำาเรื่องเยาวชน แต่มีคนทำาอยู่แล้ว 
ซึ่งก็ดีแล้วนะ เลยอยากทำาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์  
ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและกลุ่มหญิงบริการรู้หลักอนามัย
และความหลากหลายทางเพศ ตอนนี้หันมาทำาเรื่องเกย์
และกะเทยดว้ย เพราะความรนุแรงไมไ่ดเ้กดิแตใ่นผูห้ญงิ 
บางทีเกย์และกะเทยก็ถูกกระทำา เด็กเหล่านี้จะถูกมอง
เป็นคนผิดบาป เกิดมาไม่ปกติและติดเชื้อ HIV กันเยอะ 
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เราพยายามเชื่อมต่อกับสากล ทำาให้ประเทศลาวยอมรับ
ด้วย เรารู้แค่ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ ความตายไม่รู้ว่า 
จะมาถงึเมือ่ไหร ่ถา้ความรูข้องเราไมไ่ดถู้กแชรไ์ป มนัหาย
ไปหมดเลยนะ” 

“สิ่ งที่ ทำ าตอนนี้ คื อช่ วย เหลื อคนที่ ต้ อ งการ 
ความช่วยเหลือ มีกลุ่มเพื่อนที่ทราบว่าเราทำาเรื่องนี้แล้ว
บอกต่อกัน แหล่งทุนก็เสนอเงินมา เชิญเราไปฟังบ้าง  
ไป เป็นวิทยากรบ้ าง  บางครั้ งต้องปลอมตัว เป็น 
หญิงขายบริการ เป็นนายหน้า เป็นแม่เล้าไปดูเด็ก  
ไปขออนุญาตสัมภาษณ์เจ้าของหรือผู้จัดการคาราโอเกะ 
เพื่อสำารวจความต้องการของเขา อยากได้ถุงยางอนามัย
ขนาดไหน แบบไหน จำานวนเทา่ไร พนกังานตรวจรา่งกาย
บ้างไหม เพื่อ เราจะได้ เตรียมถุงยางมาแจกและ 
ให้ความช่วยเหลือเขาได้อย่างเหมาะสม”

เรารู้แค่ว่าตอนนี้  
เราอยู่ตรงน้ี ไม่รู้ว่า
ความตายจะมาถึง
เมื่อไหร่ ถ้าความรู้
ของเราไม่ได้ถูกแชร ์
ออกไป มันหายไปหมด
เลยนะ

“นอกจากน้ี เรายังจัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับการขาย- 
บริการตามชายแดน วัตถุประสงค์คืออยากปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในขา้ราชการชาย เพราะเปน็กลุม่ผูซ้ื้อ เลา่เปน็
เรื่อง ‘สมชาย’ ทำาคู่กับ ‘ทางเดินของดอกไม้’ ซึ่งเป็น 
มุมของหญิงขายบริการ เช่น ทำาไมถึงมาขายบริการ  
เจอผู้ติดเชื้อแล้วกลัวไหม บางคนไม่กลัวตาย ไปสร้าง
บ้านให้พ่อแม่แต่ตัวเองไม่มีโอกาสใช้เงิน พอป่วย 
ก็ต้องรักษาตัวเอง เราไปหาข้อมูลเหมือนงานวิจัยและ
ประสานงานกบัประเทศลาวดว้ย ผลคอืเดก็ตืน่ตวักนัมาก 
อ่านง่ายเหมือนอ่านการ์ตูนผีเล่มละบาท (หัวเราะ)  
แปลท้ังภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาองักฤษและจะนำาไป
ใช้ที่ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก ทวีปแอฟริกาด้วย”

“เราไม่ได้เกลียดผู้ชายนะ เราก็รักผู้ชาย (หัวเราะ) 
ไม่คิดว่าผู้ชายเลว เรื่องแบบนี้ถ้าผู้ชายรู้ เขาคงไม่ทำา  
ท่ีสำาคัญคือเวลาแก้ปัญหาต่างๆ ต้องเอาผู้ชายมาร่วมด้วย 
ตอ้งฟงัความคดิเหน็ของผูช้าย คา่นยิมเปน็ยงัไง เราไมไ่ด้
สนับสนุนให้ผู้ชายไปนอนกับผู้หญิงบริการ แต่มองว่า 
ถ้ามีทางเลือก ผู้หญิงบริการก็เป็นอาชีพหนึ่ง แต่  
ต้องทำาให้มันถูกกฎหมาย ทำาให้สิ ่งเหล่านี้เป็นอาชีพ 
ท่ีมีเกียรติ เกียรติน้ีสังคมต้องเป็นคนให้ ทำาไมบ้านอ่ืนเมอืง
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อ่ืนใ ห้ได้ล่ ะ  เราพยายามจะให้ความรู้ กับผู้หญิง 
ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน เป็นตัวแทนผู้หญิงในชุมชน
เชื่อมกับกฎหมาย คุยกับอัยการ ผู้พิพากษา ตำารวจ  
หรือคนที่สนใจ”

“บางคนอาจจะอยากย้ายงาน ไม่อยากอยู่แล้ว  
แต่เราว่างานนี้มันสนุก ชาวบ้านจริงใจมาก พอถึงฤดู  
เขาจะขนมะละกอ มันสำาปะหลัง อ้อย ใส่มอเตอร์ไซค์ 
มาให้ เขาไม่มีจะกินยังอุตส่าห์มาให้เรา เราเป็นใครไม่รู้ 
ไมใ่ชญ่าตเิขาซะหน่อย ทำาไมเขาถงึจรงิใจกบัเรามากมาย 
เราไม่ชอบสังคมเมืองหลวง อยู่ที่นี่แฮปปี้มาก”

“ตอ้งขอบคณุบญุคณุของโครงการทนุ IFP ทีท่ำาให้
เราเตบิโต เราเคยเตบิโตมาในระดบัหนึง่ แต ่IFP ทำาใหเ้รา
เติบโตด้านมโนธรรม ด้านการมองโลก มองสังคม  
มองมนุษย์เป็นมนุษย์ เขาไม่ได้เอาธรรมะมาให้เรานะ  
แต่เราเรียนรู้จากทุนที่เขาให้ ได้เห็นคน เห็นความหลาก-
หลาย ความจริงใจ เห็นว่าความรู้ที่คุณมีอยู่ต้องเอาออก
มาใช ้ เอาไวก้บัตวักไ็มไ่ดป้ระโยชน ์จะเอาไปเป็นตำาแหนง่

เพื่อให้สังคมยอมรับหรือ ไม่ต้องหรอก เพราะเกียรติเป็น
สิ่ งที่คนอื่นต้องมอบให้  เราอยากไปต่อยอดและ 
แลกเปลี่ยนให้คนอื่นรู้ว่าตะวันออกเองก็ไม่ได้ด้อยหรือ 
โง่เง่าเต่าตุ่นอยู่ในโลกมืด นี่คือสิ่งที IFP ให้โอกาส  
ให้เกียรติและทำาให้สังคมยอมรับเรา ทำาให้เราคิดเป็น
ระบบมากขึ้น ทำางานแบบฝรั่ง ตรงไปตรงมา ทำาให้เสร็จ 
เสร็จคือจบ และอย่าหวงวิชาความรู้ อันนี้ IFP ก็ให้อีก  
เพราะ IFP ไม่ได้หวงนะ ให้เงินประกันชีวิตตั้งเยอะ 
ไม่เคยใช้ (หัวเราะ) ให้โอกาสญาติมาให้กำาลังใจ  
มีทุนไหนให้แบบน้ี ไม่มีหรอก เขาให้เราเพื่อให้เรามา 
ดูแลคนในพื้นที่ เพราะฉะนั้นเราก็อยากทำาให้เต็มที่
เหมือนกัน”          
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เด�นดวง บัวทองหลาง
ปร�ญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมร�กา

“โครงการ IFP ทําใหเรามีวิสัยทัศนในการมองชีวิตท่ีกวางขึ้น และได

โอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เชน ไดรูจักตัวตนของตัวเองมากขึ้น ไดพบปะ

เพื่อนใหมๆ ทั้งจากตางประเทศและเพื่อน IFP ดวยกัน เขาใจคําวามิตรแท

ที่พรอมใหการชวยเหลือ ใหกําลังใจและสนับสนุนกันตลอดเวลา ปจจุบัน

ไดนําความรูไปใชในการพัฒนาทัศนคติดานการศึกษาของนักเรียนในชุมชน 

หวังเปนอยางยิ่งวานักเรียนจะมีทัศนคติท่ีดีกับการศึกษา และเปนทรัพยากร

ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป”

อุมาพร คําพรหม
ปร�ญญาโท / สุขภาพนานาชาติ มหาว�ทยาลัยลีดส� / สหราชอาณาจักร

“กอนเขารวมโครงการทุน IFP จะมีความคิดที่กระจัดกระจาย 

ไมเปนระบบ การเรียนรูและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตลอดโครงการทําใหเรา

มองโลกกวางขึ้นจากหลายมุม เพราะไดรูจักผูคนหลากหลาย และวิเคราะห

ภาพโดยรวมมากขึ้น ตอนนี้เลยไดนําทักษะดังกลาวมาใชกับงานประจํา 

โดยการคิดวิเคราะห การมีสวนรวมกับชุมชนในการดูแลผูปวยเฉพาะราย 

การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเชื่อวานาจะทําใหชุมชนที่อยูอาศัยดีขึ้น และเปน

สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอีสาน”

ศร�สุดา ชมพันธ�
ปร�ญญาโท /การศึกษาและการพัฒนา 

มหาว�ทยาลัยอีสท�แองเกลีย / สหราชอาณาจักร
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พ�ระ พ�ลาฤทธิ์
ปร�ญญาโท / หลักสูตรและการสอน มหาว�ทยาลัยขอนแก�น / 

ประเทศไทย

“สิ่งท่ีผมประทับใจและจะขอจดจําไว

ในใจจนกวาชีวิตจะหาไมก็คือ ความเสียสละ 

ความมีนําใจของเจาหนาท่ี ‘IFP Thailand’ ท่ี

คอยเอาใจใส คอยถามอยูเสมอวา ‘เปนยังไง

บาง ขาดเหลืออะไรบาง เรียนทันเพื่อนไหม 

ตองการใหทาง IFP ชวยอะไรบาง’ คําถามและ

ความหวงใยอีกมากมายท่ีทางเจาหนาท่ี IFP 

Thailand นั้นมีใหดวยดีตลอดมา สิ่งเหลานี้

ทําใหผมประทับใจมากและจะขอจดจําไว

ในใจตลอดไป”สมนึก เทียมไทสง
ปร�ญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร 

มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว / 

ประเทศสหรัฐอเมร�กา

นฤมล กิ�งแก�ว
ปร�ญญาโท / การว�จัยประชากรและอนามัยเจร�ญพันธุ� 

มหาว�ทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย
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เÊี่ยวรØ่น 6

ดุษฎี งามเหลือ
ปริญญาโท / การสื่อสาร มหาวิทยาลัยอาเทอเนโอ เดอ มะนิลา 

/ ประเทศฟ�ลิปป�นส์

นันทนา ทัพทะมาตย์ 
ปริญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมริกา

 “กลับมาสนุกกับการทำางาน และกำาลังริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรกับ

นักเรียนในหลากหลายรูปแบบ หนึ่งกิจกรรมที่กำาลังทำา ที่คิดว่าท้าทายความ

สามารถ คือ การดำาเนินงาน บริษัท พฤกษา มีเดีย จำากัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

พฒันาทกัษะการหาความรูว้ทิยาศาสตรผ์า่นทรพัยากรทีม่ยีูใ่นทอ้งถิน่ และสือ่สาร

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้รับสารที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่แตกต่างกัน โดย

สืบเนื่องมาจากผลของการทดลองใช้หลักสูตรฯ ในปี 2554 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้

วิทยาศาสตร์อีกทางหนึ่ง ซึ่งมีงานวิจัยจากนักศึกษาหลายคนแนะนำาไว้ว่า การพูด 

สามารถเพิ่มความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้กว้างและลึกขึ้น”

กมล หอมกลิ่น
ปริญญาโท / พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประเทศไทย

“ความเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้ชัดคือ  ความชัดเจนในเรื่ องการ

นำาเสนอความคิด รู้สึกมีความม่ันใจมากยิ่งขึ้น อาจจะด้วยมีประสบการณ์ท้ัง

จากการเรียนในห้องเรียนและได้เดินทางไปต่างประเทศทำาให้มีมุมมองที่กว้าง

มากขึน้ อกีทัง้สงัคมเพือ่นๆ ท่ีทำางานดว้ยกใ็ห้ความเช่ือถอืในความเปน็วชิาการ 

เนือ่งจากในชว่งกอ่นทีจ่ะไดร้บัทนุมแีตท่ำากจิกรรมแตไ่มไ่ดศ้กึษาหลกัทฤษฎใีน

การทำางาน แตพ่อหลงัไดร้บัทนุ กส็ามารถเตมิเตม็และอธบิายในสิง่ทีก่ำาลงัทำาได้

อย่างชัดเจน เช่น การทำางานวิจัยร่วมกับชุมชน ซึ่งในช่วงก่อนได้ทุนก็สักแต่ว่า

ทำาเพื่อให้งานสำาเร็จเป็นรูปธรรมในพื้นท่ี แต่ไม่สามารถอธิบายในเชิงนโยบาย

หรือเชิงโครงสร้างเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในระดับประเทศหรือระดับโลกได้”

160



ประชาธิป กะทา
ปริญญาเอก / มานุษยวิทยาการแพทย์  

มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม / ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภูษณะ กึกกัน
ปริญญาโท / การบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

ดรุณี บุตรรส
ปริญญาโท /  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว/ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

“ภาคอีสานกำาลังจะเป็นเมืองท่าของการพัฒนา

เป็นอาเซียน เศรษฐกิจโดยรวมน่าจะโต 

ไวมาก ซื้อง่ายขายคล่อง สาธารณูปโภคคง 

เพียบพร้อม วัฒนธรรมคงปนเปหลากหลายจน

มั่ว 

อาชญากรรมคงเยอะขึ้น ข้าวอาหารหลักคง 

ถูกแย่งตลาดในเชิงราคาที่เพื่อนบ้านทำาได้ถูก

กว่า 

ชาวนาก็คงโดนเต็มๆ สรุปคืออีสานจะเป็น 

จุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำาคัญมากของ

ประเทศ แต่ต้องแลกกับความเสื่อมโทรมทาง

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะไม่

เกิดขึ้นถ้าผู้ปกครองบริหารประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ”
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กระติบ

กระติบข้าวไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านชิ้นเอก
อีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวอีสานที่กินข้าวเหนียว

กันมาแต่นมนาน ดังนั้นคนอีสานจึงค้นหาสิ่งที่จะมา
ปรับปรุงให้ข้าวเหนียวสุกน่ากินและเก็บไว้ ได้นาน

ในภาชนะที่ไม่ทำาให้ข้าวเหนียวแข็ง สิ่งที่ทำาให้ข้าวเหนียว
อ่อนนุ่มอยู่ได้นานก็คือไม้ไผ่ โดยนำามาจักสาน

จนกลายเป็นก่องข้าวจนถึงทุกวันนี้

อ้างอิง
http://esanindy.com/otop/t340/
http://kratipbelliza.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html
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การเตรียมไม้ไผ่สำาหรับสานกระติบข้าวนั้น ควร
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี โดยเลือกไผ่ที่โตเพียงฝนเดียว 
มาทำาก่องข้าวหรือสานกระติบ สำาหรับไผ่ที่ใช้ทำากระติบ
ได้ดีที่สุดจะมีอายุประมาณ 4 - 5 เดือน การเลือกไม้ไผ่  
จะเลือกไม้ท่ีมีข้อปล้องยาวและตรง มีผิวเรียบเป็นมัน 
นำามาตัดข้อปล้องทางหัวและท้ายออก โดยใช้เลื่อยตัด
รอบไมไ้ผเ่พือ่ปอ้งกนัผวิไผฉ่กี ขนาดของปลอ้งไมไ้ผห่นึง่ 
ควรมีความยาวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร จากน้ันจึงใช้
มีดโต้ผ่าออกเป็นชิ้นๆ แล้วใช้มีดตอกจักเป็นตอกขูด
เปลือกสีเขียวของมันออกและตากแดดเพื่อเก็บรักษา 
เอาไว้ก่อนจะทำางานสาน

เมื่อเราเหลาไม้ไผ่จนมีขนาดเหลือความหนา
ประมาณ 0.05 เชนติเมตร เราจะขูดเสี้ยนไม้ออก เพื่อให้
ตอกมคีวามเรยีบและออ่นบางทีส่ดุ กระตบิทีไ่ดก้จ็ะสวย 
และเวลาสานถ้าหากว่าเป็นตอกอ่อนก็จะทำาให้สานง่าย
ไม่เจ็บมืออีกด้วย และเม่ือได้ตอกมาประมาณ 100 - 150 เส้น 
แล้ว ก็จะเริ่มสานกระติบ หรือ ‘ติบข้าว’ ได้ เวลาที่ลงมือ
สานมักจะเริ่มต้นสานโดยใช้ตอก 6 เส้น แล้วสาน 
ด้วยลายสอง โดยทิ้ งชายตอกให้ เหลือประมาณ 
5 เซนติเมตร เมื่อสานได้ยาวจนชายตอกอีกด้าน 
เหลือประมาณ 3 เซนติเมตรให้นำาชายทั้งสองข้าง 
มาประกบกันโดยใช้ลายสอง และเมื่อนำามาประกบกัน 
ได้แล้วด้วยลายสอง ก็จะม้วนชายตอกที่ไม่ต้องการอีกที
ด้วยการสานลายสองเวียน

การสานกระติบให้ประกบซ้อนกันเป็นสองชั้น  
เพือ่ชว่ยเก็บความรอ้นใหอ้ยูไ่ดช้ัว่ขณะหนึง่พอทีจ่ะทำาให้
ไดก้นิขา้วเหนยีวทีไ่มแ่ขง็เกินไป นอกจากนัน้กระตบิขา้ว
ทีท่ำาจากไม้ไผ่ยังชว่ยดดูซบัเอาหยาดน้ำาทีอ่ยูภ่ายในทีจ่ะ
เป็นตัวทำาให้ข้าวเปียกหรือแฉะได้อีกด้วย

ข้ันตอนต่อไปคือการขึ้นลายกระติบ ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับความต้องการของคนที่สานว่าต้องการใช้ลายอะไร 
เพราะแต่ละลายจะขึ้นต่างกัน ลายกระติบที่นิยมสาน  
คอื ‘ลายขา้งกระแตสองยืนและสามยืน’ การขึน้ลายสอง
นั้น จะยกตอกสองเส้นแล้วทิ้งสองเส้น และเมื่อขึ้นลาย
ไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของตอกแล้ว ก็จะ 
สานตอ่ดว้ยลายสามนอนหรอืลายคบุ จากนัน้จงึสานดว้ย
ลายสองยืนอีกครั้งเพื่อความแข็งแรงของกระติบข้าว  
แล้วจึงม้วนเก็บชายตอกด้วยการพับครึ่งเข้าไปข้างใน
ทั้งสองข้างและบีบเพื่อตกแต่งให้สวยงาม

ส่วนก้นของกระติบข้าวน้ันจะสานเป็นแผ่นแบน
สองอันมาประกบกันเข้าแล้วผูกติดกับส่วนตัวกระติบ 
เรียกขั้นตอนนี้ว่า “อัดตุ๋” ซึ่งมีการเย็บอยู่สองวิธีคือ  
การเย็บโดยใช้หวาย กับเย็บด้วยการใช้ด้ายเย็บ แต่การ
เย็บด้วยหวายนั้นให้ความสวยงามตามธรรมชาติ และ 
มีความแข็งแรงกว่าการเย็บด้วยด้าย แต่ปัญหาก็คือ
หวายจะหายากในปัจจุบัน

ส่วนต่อไปคือฐานของกระติบ ซ่ึงคนอีสานจะ 
เรียกว่า ‘ตีนติบข้าว’ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับน้ำาหนักและ
จำาเป็นที่จะต้องทำาให้แข็งแรง ดังนั้นส่วนใหญ่จึงใช้ 
ก้านตาลมาเหลาแล้วโค้งให้เป็นวงกลมเท่ากับขนาด 
ของก้นกระติบข้าว ก้านตาลที่ใช้จะต้องตรงไม่คดเบี้ยว
และมีความยาวประมาณ 1 เมตร ขึ้นไป นำาก้านตาล 
ที่ตัดได้มาเหลาเอาหนามตาลออก ผ่าตามความยาว 
ของก้านตาล ซ่ึงก้านตาล 1 ก้านใหญ่ สามารถทำา 
ตีนกระติบได้ 1 - 2 อัน จากน้ันจึงผ่าเกลาให้เรียบเสมอกัน 
นำามามว้นแลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้โดยใชเ้วลาประมาณ 15 - 20 
วัน เป็นอย่างน้อย

§Ö´
6

“ผมถามแม่ว่าทำาไมต้องนึ่งข้าวเหนียวเยอะ
ขนาดน้ี จะมีข้าวท่ีเรียกว่า ‘ข้าวเหนียว’ และมีข้าว 
ก้นกระติบที่เรียกกันว่า ‘ข้าวเย็น’ เรามองว่าทำาไมต้อง 
นึ่งข้าวเหลือทุกวันเลย ทำาไมต้องมาอุ่นทุกครั้ง ทำาไม
เราไม่กินข้าวใหม่ทุกวัน เรากินแค่นี้ทำาไมต้องหุงเยอะ
ขนาดนี้ แม่บอกว่า เผื่อมีคนมาขอ มีไม่มีก็ต้องทำาเผื่อ 
อย่างคนมานอนวัด ขอข้าวชาวบ้าน หรือเพื่อนบ้าน 
น่ึงข้าวไม่พอมาขอ แสดงความเป็นอีสาน ทุกวันน้ี 
ก็ยังหุงเยอะอยู่”

- สุรพงษ์ คำ�ต�นิตย์
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ครูสอนภ�ษ�อังกฤษ หัวหน้�เวรประจำ�วัน หัวหน้�-
ง � นพั ฒ น� ระ บ บ ป ระ กั น คุ ณภ � พ ก � ร ศึ ก ษ�  คื อ ตำ � แ ห น่ ง 
อย่�งเป็นท�งก�รของผู้ช�ยคนนี้ เข�ดูแลตั้งแต่เรื่องเล็กๆ อย่�ง 
ก�รแตง่ก�ยของนกัเรยีน เวรทำ�คว�มสะอ�ด สิง่แวดลอ้มของโรงเรยีน 
อบรมหน้�เส�ธง ควบคุมระเบียบวินัย ไปจนถึงก�รประกันคุณภ�พ
ก�รศึกษ� ยังไม่นับตำ�แหน่งในอดีตอย่�งหัวหน้�ฝ่�ยปกครอง 
และหัวหน้�ฝ่�ยธุรก�ร และง�นนอกโรงเรียนอย่�งก�รสอน
หนังสือส�มเณร นักแปล ล่�ม วิทย�กร ผู้พิพ�กษ�คดีช�วบ้�น 
ช่�งไฟและส�รพัดภ�รกิจท่ีเข�บอกว่�ครูอย่�งเข�เทใจทำ�เต็มท่ี  
ผู้ ได้รับทุนโครงก�รทุน IFP คนนี้เอ�พลังในก�รใช้ชีวิตม�จ�กไหน  
และส่ิงท่ีเข�ทำ�น้ันคืนอะไรกลับสู่สังคมและตัวเข�เองบ้�ง ม�ติดต�มกัน 

·Ø¡ÍÂ‹Ò§

ครู

อุดม นิลไสล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปริญญาโท / ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

ผู้เป็น
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	 “ความอยากเรียนเกิดจากคำาสอนของครู	 ครู 
บอกวา่การสอนคนทำาให้เราไดบ้ญุกศุลมากกวา่อยา่งอืน่	
เลยเกดิความประทบัใจวา่	เออ	เราอยากไดบ้ญุ	(หวัเราะ)	
ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าบุญคืออะไร	แต่เราชอบที่่ครูสอน 
แตส่ิง่ดีๆ 	สอนใหท้ำาตวัใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมแลว้ชวีติ
จะมีความสุข	เพราะฉะนั้นการจะช่วยเหลือคนอื่น	แม้ว่า
จะไมม่เีงนิไปชว่ยคนอืน่	วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืการเปน็คร	ูเราตอ้ง
เรียนหนังสือ	 เราถึงจะเป็นครูได้	ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือ 
ก็ไม่มีความรู้”
	 “ตอนออกจากโรงเรียนไปบวชเป็นสามเณรที่ 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	อำาเภอวังน้อย	 จังหวัด-
พระนครศรอียธุยา	หลกัสตูรท่ีน่ันตอนเช้าจะเรยีนนักธรรม
สลับกับบาลี	 ตอนบ่ายเรียนสายสามัญ	วิทย์ฯ	คณิต	
อังกฤษ	ภาษาไทย	สังคมศึกษา	เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่
ใหท้กุสิง่ทกุอยา่ง	ใหท้ัง้แรงบนัดาลใจ	ความรูแ้ละโอกาส	
ลำาพงัแคต่วัเองคงทำาไมไ่ด	้ตอ้งขอบพระคณุทา่นสมเดจ็- 
พระวันรัต	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 ซ่ึงเป็นผู้ดูแลและ
ขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วย	แม้แต่ท่านสมเด็จ- 
พระญาณสังวรฯ	สมัยนั้นท่านสอนอยู่ที่วัดบวรนิเวศ-	 
วิหาร	ผมก็ไปเรียนกับท่าน”
	 “สาเหตุที่วัดให้เรียนทั้งทางโลกและทางธรรม	
เพราะมีแนวคิดว่า	 คนเราโดยเฉพาะพระเณรยุคนี้ 
ควรจะมีนัยน์ตาท้ังสองข้าง	คือรู้ทางโลก	และรู้ทางธรรม		 
ถ้ารู้ทางโลกเราก็จะสามารถสอนประชาชนได้	 ถ้ารู้ 
ทางธรรมเราก็จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้	 เพราะฉะนั้น 
เราจึงต้องมีความรู้ครอบคลุม	ถ้าเราเป็นพระ	 เราก็จะ 
เป็นพระที่มีคุณภาพ	ถ้าเป็นฆราวาส	 เราก็จะสามารถ 
เป็นพลเมืองดีของสังคมได้”

“ผมเป็นลูกชาวนา 100% พ่อแม่มีลูก 8 คน ที่บ้าน
ไม่มีใครได้เรียนหนังสือเลยเพราะไม่มีเงิน ตัวผมได้เรียน
เพราะไปบวช ไม่ใช่เพราะพ่อแม่อยากให้บวชด้วยนะ แต่เป็น
ความใฝ่ฝันว่าอยากเรียน แต่จะไปเรียนแบบปกติอย่างคนอ่ืน
ก็ทำาไม่ได้ เลยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้ ได้เรียนหนังสือ  
พอมีคนบอกว่าถ้าบวชเป็นสามเณรก็จะได้เรียนหนังสือนะ 
ตอนนั้นจบ ป. 4 จึงตัดสินใจเลย”
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 “ตอนบวช เราไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าหมายคืออะไร 
คิดอย่างเดียวคืออยากเรียน อยากรู้ อยากทำา เขาว่าบาลี
ยากก็อยากจะเรียน รู้สึกสนุก เคยคิดว่า เอ๊ะ ทำาไม 
เราอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง เราน่าจะรู้บ้างนะ ไม่ใช่ 
เขาเขียนว่าแม่เรา แต่เราไม่รู้ยังเอามานั่งกอดไว้เฉยเลย  
มันเป็นความท้าทาย ต้องพิสูจน์ให้ได้ นึกชมตัวเองว่า 
เราก็คิดดีเหมือนกันนะ (หัวเราะ) แต่อยู่ต่างจังหวัด 
สื่อการเรียนน้อย บังเอิญอาจารย์เสาวรส ที่กรุงเทพฯ  
สมัยนั้นท่านเป็นโยมอุปัฏฐากของวัดมกุฏฯ ตามเจ้าคุณ
สมเดจ็ฯ มาวงันอ้ยประจำา ทา่นจะเอาหนงัสอืจากโรงเรยีน
ประถม-มัธยมมามอบให้โรงเรียนวัด เราก็เรียนรู้จากตรงน้ัน”
 “ตอนผมเป็นเณรเคยนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพฯ  
ไปชลบุรี  เราเป็นสามเณรเลยได้นั่งเบาะด้านหน้า  
แต่เห็นฝรั่งเดินไปนั่งหลังสุด เราก็ลุกตามไปนั่งใกล้ๆ  
พอมีคนลุกเราก็ขยับไปน่ังข้างเขา ทักเขาเป็นภาษาอังกฤษ
ว่ามาจากไหน พูดไม่เป็นหรอก พูดได้นิดเดียว เขา 
มองหน้านิ่งๆ แต่ก็ตอบ เราเลยขอที่อยู่ เขาอีก เขา 
เขียนให้แล้วก็นั่งเงียบกันไป หลังจากนั้นเกือบ 3 เดือน  
มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาที่โรงเรียน เป็นลายมือฝรั่ง 
จา่หน้าซองมาเลย เพือ่นมาเหน็ก ็โอโ้ห! มฝีรัง่เขยีนมาหา
ด้วย ขอดูหน่อย เราก็ดุเพื่อนนะ ยังไม่ได้เปิดอ่าน  
อย่าเพิ่งวุ่นวายจะทำาการบ้าน ที่จริงในใจคิดว่า เดี๋ยว 
ขอไปแปลก่อน จะได้อวดเขาได้ว่าตัวเองรู้ (หัวเราะ)  
ไปหาอาจารย์ให้ช่วยแปลแล้วจำามาบอกเพื่อนวันรุ่งขึ้น 
เขาก็ชื่นชมว่าเราเก่ง กลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก  
แต่ในความรู้สึกของเรามันหลอกลวงเพื่อน เราไม่ได้เก่ง
จริง เลยคิดว่าจะทำายังไงถึงจะเก่งจริงได้ ปลอมๆ แบบนี้
ไม่ได้นะ เลยตั้งใจเรียนใหม่ ปีต่อมาสอบได้ที่ 1 เลย 
เพราะคนที่เก่งกว่าเราลาออกไปแล้ว (หัวเราะ)”
 “บวชอยู่ประมาณ 10 ปี สึกตอนอายุ 20 ปี  
สาเหตุที่สึกเพราะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว 
อยากดูแลท่านให้เต็มที่ สึกออกมาได้วุฒิอนุปริญญา 
ตอนนั้นไปทำางานบริษัทเยอรมัน  ช่วยเขาซื้อขนเป็ดไป
ทำาเสื้อกันหนาว หน้าที่ไม่มีอะไรมากแค่รับโทรศัพท์  
ตอบจดหมาย แต่พอได้ไปดูกระบวนการของเขาแล้วก็
รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ สงสารเป็ด ทำาได้เดือนกว่าๆ เลยออกไป
สอบบรรจุครูท่ีหนองคาย ไปเป็นครูประถมอยู่ปีหนึ่ง แต่
อยู่บ้านนอกมันไม่ได้เรียนต่อ เรายังอยากเรียนต่อเลยไป

สมัครเรียนรามคำาแหง คณะศึกษาศาสตร์ แล้วก็ลาออก
จากโรงเรียนประถมมาสอบบรรจุใหม่ของกรมสามัญ-
ศึกษาและสอบของกรมอาชีวศึกษาไปพร้อมกัน  
ผลออกมาว่าได้ทั้งคู่ แต่ของกรมอาชีวะฯ เขาบอกว่า 
วิชาของเราเป็นวิชาสามัญ สอนอาชีวะไม่รุ่งหรอก  
ในขณะท่ีของกรมสามัญฯ ผมอยากมาอยู่ท่ีบึงกาฬ 
เพราะจากที่นี่นั่งรถไปเรียนที่กรุงเทพฯ ได้ เลยตัดสินใจ
เลือกงานนี้”
 “วิ ธีสอนที่คิดว่าดีที่สุดคือให้ เด็กมีส่วนร่วม  
ถ้าเราอ่านนำาให้เขา เขาก็อาจจะอ่านตามได้แต่ไม่ถูกใจ
เรา อาจไม่เข้าใจ ไม่ทันใจ เราอ่านให้ฟังเดี๋ยวก็ผ่านไป 
อีกสองวันก็ลืม แต่ถ้าได้ลงมือฝึกด้วยตัวเอง เขาจะ 
จำาแม่นและเข้าใจกว่า ยิ่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ยิ่งสำาคัญ
มาก การได้ทุน IFP ไปเรียนต่อทำาให้รู้ว่าโลกนี้แคบมาก  
ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจไม่พอแล้ว เราควรจะรู้ 
อีกสักภาษาด้วยซ้ำา ยกตัวอย่างหยิบปากกาขึ้นมา 
แทง่หนึง่ ถามนกัเรยีนวา่ปากกาของใครมภีาษาไทยบา้ง 
ในห้องจำานวน 10 กว่าคน ปรากฎว่ามีคนเดียว บางห้อง
ไม่มีเลย เราเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็น 
คนอังกฤษ หรือไปยึดถือวัฒนธรรมเขา แต่เราเรียนรู้ 
เพื่อจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
เพราะตำาราดีๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เราต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือพัฒนาตนเอง มันอยู่ในชีวิตประจำาวัน
เราแล้วแต่เราไม่รู้ตัว”
 “การเรียนภาษาอังกฤษควรเน้นทุกด้าน เพราะ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน สัมพันธ์กันหมด บ้านนอกมีสื่อน้อย  
มีตำาราก็อ่านไม่ค่อยออก บุคลากรก็น้อย บึงกาฬ 
เพิ่งได้ตั้งเป็นจังหวัด อาจารย์บรรจุใหม่พอเก่งๆ ก็จะ 
ย้ายออก การสอนจึงขาดความต่อเนื่องทำาให้เด็ก 
เสียโอกาส ต้องรอคนใหม่เข้ามากว่าจะมาปรับตัวได้  
เคยอ่านหนังสือเจอว่า ความรู้ในโลกน้ีมีเยอะ เราจะหา
มาให้นักเรียนตลอดคงไม่ได้ สำาคัญที่สุดคือนักเรียน 
จะตอ้งสามารถหาความรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง เราตอ้งพยายาม
ปลูกฝังความชอบ คอยถามเด็กว่าเธออ่านหนังสือ 
ภาษาองักฤษวนัหนึง่กีห่นา้ กีช่ัว่โมง เดก็บอกวา่ประมาณ 
5 นาที รวมๆ แล้วประมาณ 2 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งมัน 
ไม่พอ ถ้าอยากเก่งเราต้องให้เวลากับมัน เราควร 
จะมีเพื่อนต่างประเทศบ้างนะ มี Penfriend (เพื่อนทาง-
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จดหมาย) ไหม เขียนจดหมายหรอือเีมลกง็า่ย คยุแชตกนั
กไ็ด ้แตอ่ยา่ไปหลงกลอะไรเขา พดูวันละนดิวันละหนอ่ย”
 “รักจะเป็นครูต้องมีความเมตตา เป็นหลักธรรมที่
ใช้ได้ทั่วโลกและใช้ได้ตลอดเวลา เวลามีอะไรก็บอกกัน
ด้วยเหตุผล ผมบอกนักเรียนว่า เราไม่ได้มาเป็นศัตรูกัน
นะ ต่างคนต่างปรารถนาดีต่อกัน เธอมาเรียน ครูก็จะ
ตั้งใจสอน ถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียน ครูก็ไม่รู้จะสอนยังไง 
เพราะฉะนั้นขอให้ต้ังใจ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ค่อยๆ
อธิบาย ไม่ใช่ดุด่า เราก็อดทน อดทนต่อคำาพูดของเด็ก 
บางคนบ่น ไม่รู้เรื่องเลย บางคนก็กวนเรา บางคนมีภาระ
ครอบครัวทำาให้เรียนไม่ดี แต่เขาไม่เคยบอก เราก็ต้อง
พยายามเข้าใจ ให้อภัยและอดทน”
 “นอกจากจะสอนท่ีโรงเรียนบึงกาฬ ต้ังแต่ 5 โมงเย็น
ถึง 1 ทุ่ม ผมจะไปสอนสามเณรที่วัด เป็นโรงเรียนที่ผม
รเิริม่ตัง้ขึน้ตัง้แต ่พ.ศ. 2535 รว่มกับหลวงพอ่ซึง่มรณภาพ 
ไปแลว้ ตอนนีก้จ็บไปหลายรุน่แลว้ ตอ้งเขา้ใจวา่สามเณร
คือนักเรียนท่ีพ่อแม่ฐานะยากจนและด้อยโอกาส  
ด้วยสำานึกว่าตัวเองก็มาจากสามเณร ได้ดีเพราะว่า 
บวชสามเณร เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ทั้งชีวิตจะต้องรับใช้

ศาสนาเพราะศาสนาช่วยเรา เราก็อยากช่วยศาสนา 
และสังคม ทำาทุกอย่างตั้งแต่ภารโรงไปจนถึงครูใหญ่ จน
แฟนบอกว่าเลิกทำาเถอะ เรามีเงินเดือนพอใช้ ไม่เห็น 
ต้องลำาบาก เราก็อธิบายให้ฟังว่าเรามาจากไหน จนเขา
ชินแล้ว ตอนนี้ก็ดึงตัวไปช่วยสอนด้วยซะเลย (หัวเราะ)”
 “นอกจากงานสอน บางครั้งต้องไปเป็นวิทยากร
สอนภาษาอังกฤษให้กับคลังจังหวัด เป็นกรรมการผ้าป่า
การศึกษา อยู่บ้านนอกมันไม่เหมือนอยู่ในเมือง ที่นี่ 
ครูจะเป็นทุกอย่าง เป็นผู้พิพากษาด้วย ชาวบ้านทะเลาะ
กันก็มาเรียกครูไปตัดสิน ต่อไฟฟ้าไม่เป็นก็เรียกครู  
เราทำาไมเ่ปน็หรอก อาศยันกัเรยีนทีบ่า้นอยูใ่กล้ๆ  ไปทำาให ้ 
เขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำา บางคนมีแฟนฝรั่งเขียนจดหมาย
มาแปลไม่ออกก็มาให้เราแปลและเขียนตอบ เราก็รับทำา
ทุกอย่าง” 
 “ปัจจุบันครูบ้านนอกกับครูในเมืองไม่ต่างกันนะ 
การพัฒนาของสื่อช่วยได้เยอะ อยู่บ้านนอกก็สามารถ 
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ หาความรู้จากเว็บไซต์ ได้ความรู้  
มาให้นักเรียน การสอนทำาให้เรามีความสุขนะ จาก 
ลกูชาวนากา้วมาอยูต่รงนีไ้ดถ้อืวา่มคีวามสขุเพยีงพอแลว้ 

รักจะเป็นครูต้องมีความเมตตา  
เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ทั่วโลก
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เพราะฉะน้ันเราก็อยากแบ่งปันให้เขาบ้าง ถ้าเราย้ายไป
ทีอ่ืน่ใครจะดแูลตรงนี ้นกึไดแ้บบนัน้เราเลยไมห่นไีปไหน 
อธิบดีกรมสามัญฯ เคยชวนไปอยู่ที่โรงเรียนวัดหัวลำาโพง 
โรงเรียนวัดมกุฏฯ หรือสามเสนวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ  
เราก็ไม่ไป เราถือว่าเราอยู่ตรงนี้โอเคแล้ว ประชาชน
ต้องการเรา นักเรียนต้องการเรา เพราะฉะนั้นเราก็ให้ใจ
เขาเต็มๆ ไปเลย”
  “ผมตัดสินใจสมัครเข้าโครงการทุน IFP เพราะ
อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง ต้องลาราชการ 
2 ปีแต่ก็ยอม แค่ขอให้ได้ไปเรียน ผมเลือกเรียนที่ฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา แต่ทางนั้นส่งหนังสือกลับมาว่า เรา 
สมัครไปไม่ทัน ให้ไปเรียนภาคเรียนที่ 2 แทน ตอนนั้น 
ผมลาราชการออกมาแล้ว ถ้าเราไปตอนเทอม 2 เราจะ 
เหลือเวลาเรียนได้แค่ปีเดียวจะจบไม่ทัน เลยไปสมัคร 
ที่มหิดล หลักสูตรอินเตอร์แทน”
 “การเรียนที่มหิดล เขาไม่ได้สอนภาษาอังกฤษนะ 
เพราะถอืวา่คณุรูแ้ลว้ เขาจะสอนทฤษฎจีากตา่งประเทศ
อย่างเดียว อาจารย์ให้ไปเปิดดูวารสารทางวิชาการ 
(journal) แล้วมารายงานอาจารย์ บางทีเราก็ไม่ได้รู้เรื่อง
ท่ีอาจารย์พูดท้ังหมด ระยะแรกๆ เราต้องกลับมาช่วย 
ตัวเองเยอะมาก เหนื่อยและลำาบากหน่อย อาจเพราะ
ทักษะเราไม่พอ พอมาเทอม 2 เราก็เริ่มชินแต่งานหนัก
เหมือนเดิม ทำาได้ไม่เท่าที่เราอยากจะทำา ด้วยข้อจำากัด
ของเวลา เพราะเวลาเราอา่นวารสารของฝรัง่ตอ้งใชเ้วลา
เยอะมาก บางทีแค่สรุปงานวิจัย 20 - 30 แผ่น อ่านเป็น
อาทิตย์ยังไม่รู้เรื่องเลย เราต้องสรุปให้อาจารย์ฟัง ว่าเรา
จะเอามาใช้ยังไง แล้วไม่ได้มีวิชาเดียว แต่สุดท้ายก็จบ
ภายในสองปี พอจบปั๊บต้องรีบไปเรียนคอร์สต่อที่  
รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา เวลาเราไม่มีแล้วเพราะลา
ราชการมาแค่น้ัน ท่ีอาร์คันซอ เราได้เรียนท้ังภาษา 
อังกฤษและภาวะการเป็นผู้นำา ตอนเช้าถึงเท่ียงเรียนภาษา 
ตอนเย็นไปร่วมกิจกรรมชุมชนและเทศบาล ไปดูสถานี-
วิทยุ เรียนปั้นรูป วาดรูป ไปดูไลฟ์สไตล์ของคนอเมริกัน 
ดูว่าเขาช่วยเหลือคนพิการยังไง เด็กที่นั่นทำาอะไรบ้าง  
ไปเรยีนรูว้ฒันธรรมสงัคมเพือ่จะไดเ้อามาพฒันาของเรา”
 “หลังจากเรียนจบ เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 
พูดจามั่นใจมากขึ้น ไปเรียนแบบเต็มเวลาทำาให้ความรู้
เราแน่นนะ กลา้พดูขึน้ ถา้ใหพ้ดูเรือ่งงานวจิยัเรากไ็มก่ลวั 
หรือโรงพยาบาลบึงกาฬมักจะมีชาวต่างชาติมาดูงาน  

เขาก็ให้เราเขียนสคริปต์ให้ เราก็ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม แม้กระท่ังตำารวจจับผู้ร้ายยาเสพติดได้ แต่ 
พูดไทยไม่รู้เรื่องก็ให้เราไปช่วย คลังจังหวัดจะต้อนรับ 
เจ้าหน้าที่อาเซียน บุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษได้มีน้อย
มาก ต่อจากนั้นยังมีหอการค้าจังหวัด และอีกจิปาถะ
มากมาย เราก็จัดทีมไปทำางานแทน ออกแบบว่าต้อง 
ทำายังไง ต้องสอนอะไร เขาก็เชื่อเรา”
 “การเตรียมภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน เบื้องต้น 
ควรจะพูดกันให้ได้ก่อน ตอนน้ีผู้อำานวยการท่านก็บอก 
ให้หาเวลามาสอนครูหน่อย เพราะต้องเตรียมครูสู่  
อาเซียนเหมือนกัน เราอาจจะเรียนแค่ทักทายกัน ฝึกใน
ชีวติประจำาวนักอ่น เช่น Good morning. How are you?  
How was your weekend? เบื้องต้นให้ได้ตรงนี้ก่อน  
พอเกิดความมั่นใจจึงเริ่มขั้นต่อไป จะนำาเสนอสินค้า 
ของตัวเองต้องพูดยังไง ทำาพรีเซนเทชั่นนำาเสนอท้องถิ่น 
นำาเสนอข้อมูลให้กับคนที่เขาจะมาดีไหม เขาจะได้รู้จัก 
พอได้เบื้องต้นแล้วเราก็สอนวิธีการนำาเสนอ”
 “จริงๆ แล้ว ผมเป็นคนท่ีพยายามพัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา ถงึจะเปน็ครบูา้นนอก แตก่ส็มคัรเปน็สมาชิก
หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันหรือบางกอกโพสต์ ไปเข้าอบรม 
และเข้ากรุงเทพฯ ตลอด ถ้าวันนั้นไม่ได้ทุนคิดว่าคงจะ 
ไม่มั่นใจเท่าปัจจุบัน อาจจะหยุดระดับตัวเองไว้แค่นั้น 
เรือ่งทนุตอ้งขอขอบคณุจรงิๆ โครงการทนุ IFP มวีสิยัทศัน์
ที่ดีมาก ผมชื่นชมที่เขาไม่ได้เลือกว่าเราเป็นใคร มาจาก
ไหน เขาอาจจะดทูีเ่ราเคยทำาประโยชน ์แมจ้ะไมเ่ทา่กบัที่
เขาคิดแต่เขาก็ให้ทุนแบบให้เปล่า ให้เรามีโอกาสได้ 
เรียนหนังสือ ยิ่งเราทำาประโยชน์ให้สังคมอยู่แล้ว พอเรา
ไปตรงน้ันเราก็ยิ่งกลับมาทำาประโยชน์ให้กับสังคมได้ 
มากขึ้น เกิดความมั่นใจมากขึ้น กว้างขวางขึ้น มันก็เป็น
ประโยชนก์บัเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนั ผมวา่เขาเดนิถกูทางนะ 
ตรงกับใจเรา แต่เราไม่มีความสามารถจะทำาเองได้  
IFP ให้ทุนนักเรียนทั่วโลก อย่างตอนไปอาร์คันซอ  
จะมีคนท่ีได้ทุนแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน เช่น ประเทศ
โบลิเวีย เม็กซิโก บราซิล ฯลฯ ทุกคนได้มาเรียนด้วยกัน 
มาคุยกันและเป็นเพื่อนกันทำาให้โลกนี้มันแคบลง ทำาให้
เราเข้าใจกันได้ เรายังอยากจะคุยกับคนที่ก่อตั้งทุนนี้ 
เลยนะว่าคุณได้แรงบันดาลใจอะไรมาจึงทำาโครงการนี้ 
สักวันหนึ่งจะเขียนจดหมายไปถาม ผมคิดไว้นานแล้ว 
(ยิ้ม)”
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ต้องขอบคุณคนบ้าแถวบ้านและความรักการอ่านในวัยเด็กที่
ทำา ให้  ดวงรัตน์  แผ้วพลสง สนใจพฤติกรรมและความคิด 
อันซับซ้อนของมนุษย์เป็นพิเศษ จากบุรีรัมย์บ้านเกิด เธอเลือก 
เรียนระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ก่อนจะเขา้ทำางานท่ี โรงพยาบาลสริุนทร์
เพื่อให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพจิตและทำาจิตบำาบัดตลอดหลายปี  
สิ่งที่เธอค้นพบไม่ใช่แค่การไขรหัสในใจผู้ป่วย แต่เป็นการให้ความ 
ช่วยเหลือเพือ่นมนษุยอ์ยา่งสดุความสามารถ สิง่นีเ้ปน็เหตผุลสำาคญั
ให้เธอเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพจิต  
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
ผ่านการสนับสนุนจากโครงการทุน IFP 

ดวงรัตน์ แผ้วพลสง
นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปริญญาโท / สุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  /  ประเทศไทย
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“การอ่านมันได้ทุกด้าน ท้ัง Conceptual Thinking 
(การคิดเชิงมโนทัศน์) คือรับข้อมูลหลายๆ อย่าง 
มาประสานให้เปน็เรือ่งเดยีวกนั ทำาให้กรอบความคดิเรา 
ชดัเจน ไดท้ัง้จนิตนาการ แตกยอดความคดิ ความคดิเรา
จะหลากหลาย ไม่ได้มีแค่มุมเดียว ทำาให้เข้าใจอะไร 
ได้ง่ายขึ้น”

“งานหลกัๆ ตอนน้ีจะมี 2 สว่น คอื สว่นการบรหิาร 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารท้ังหมด และส่วนปฏิบัติการ 
รับผิดชอบการตรวจวินิจฉัยต่างๆ การตรวจทางจิต  
การตรวจทางเชาว์ปัญญา การตรวจพยาธิสภาพทางสมอง 
รวมท้ังการบำาบัดรักษา ในส่วนของการส่งเสริมป้องกัน
จะมีออกไปชุมชน เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานสุขภาพจิต 
ด้านวิชาการจะสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล 
ที่วิทยาลัยพยาบาลกับศูนย์แพทย์”

“คนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง มีหลายเชื้อชาติ
ทั้ง ส่วย ลาว ฯลฯ คนสุรินทร์จะพูดภาษาเขมรเป็น 
ภาษาดั้งเดิมเพราะอยู่ติดชายแดน วัฒนธรรมจึง 
ผสมผสานกันแต่ก็ยังมีลักษณะเฉพาะของตัวเองปนอยู่ 
ปัญหาที่ตามมาคือหลายคนจะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ  
เราต้องแยกแยะระหว่างการไม่เข้าใจภาษากับปัญหา
บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD (Learning Disability) 
ต้องวัดไอคิวดูก่อนว่าสติปัญญาปกติไหม ใช้แบบทดสอบ
ท่ีไม่เกี่ยวกับภาษาหรือการอ่านเขียน หรือถามด้วย 
การใช้ภาพแทน ถ้าผลออกมาว่าปกติแล้วทำาไมถึงเรียน
ไม่ได้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจวินิจฉัย” 

“เด็กกลุ่ม LD จะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาปกติ  
บางคนไอควิสงูเลยนะ แตพ่อเรยีนรูไ้ม่ได ้อา่นเขยีนไม่ได ้
ต้องใช้การฟังมากขึ้น เวลาอยู่ในโรงเรียนก็จะถูกมองว่า
สติปัญญาไม่ดี เรียนไม่เก่ง หลายคนจะหลุดจากระบบ
โรงเรียนไปเลย พอเราไปทำางานในเชิงคดีความร่วมกับ
ตำารวจด้วย จะพบว่าหลายคนกลายเป็นผู้กระทำาผิด  
เป็นหัวโจก เพราะพอหลุดระบบการศึกษาปุ๊บ ก็เข้าไป 
อยูใ่นสงัคมอกีแบบหนึง่ กลุม่นีข้ึน้ทะเบยีนเปน็ผูพ้กิารได ้

“ตอนเด็กมีคนบ้าแถวบ้านเยอะ คุยกันไม่รู้เรื่อง  
เราสงสัยว่าเขาคิดยังไง อยากรู้ว่าทำาไมถึงเป็นแบบนี้  
ถามใครก็ตอบไม่ได้ เราเลยสนใจคนกลุ่มนี้ตั้งแต่เด็ก  
อีกอยา่งเพราะชอบอา่นหนงัสอื ตอน ป. 4 - ป. 5 อา่นตัง้แต่
การ์ตูนไปจนถึงนิยาย นักเขียนที่ชอบมีทั้ง ชาติ กอบจิตติ, 
คำาหมาน คนไค, คำาพูน บุญทวี, ลีโอ ตอลสตอย รวมทั้ง
คอลัมน์ ‘ตอบปัญหากับสีน้ำา’ ซึ่งเป็นคอลัมน์สุขภาพจิต 
ไม่ได้อ่านแบบเครียดนะ แต่อ่านด้วยความสนุก”
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แต่ความรู้ของคนในพื้นที่ยังมีน้อย เหมือน พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ ทอม ครูซ หรือ วอลต์ ดิสนีย์ ก็มีปัญหาเรื่องนี้ 
ถามวา่เขาโงไ่หม เขาไมไ่ดโ้งน่ะ แตฝ่รัง่เขาอยูใ่นประเทศ
ท่ีเจริญแล้วจึงได้รับการดูแล จริงๆ แล้วถ้าประเทศเรา 
จัดระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเขา เราจะได้
เด็กเก่งๆ เยอะเลย มันเป็นปัญหาที่เราควรเอาใจใส่ 
พอๆ กับออทิสติก เพราะออทิสติกรักษาไม่ได้ ทำาได้แค่ 
ฟื้นฟู แต่กลุ่มนี้ยังเรียนรู้ได้”

“บางคร้ังต้องตรวจวินิจฉัยเพ่ือทำาคดีร่วมกับตำารวจ 
เคสคดีจะกดดันกว่าเพราะต้องละเอียดมาก ต้องดูทั้ง 
แรงจูงใจ เ ร่ืองแวดล้อมท่ีสำาคัญคือต้องเป็นกลาง 
ท่ีสุด ทั้งต่อคนก่อคดีและต่อคนถูกกระทำา การคุยกับ 
ผู้กระทำา เราจะใช้ความเป็นมนุษย์และให้เกียรติเขา  
คนท่ีทำาความผิดเราก็จะให้ข้อมูลว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง 
เข้าใจว่าสิ่งที่ทำาอาจมีเหตุจูงใจ แต่กฎเกณฑ์สังคมเป็น
แบบน้ี  ต้องดูด้วยว่าเขากระทำาเพราะอะไร บางคนมี
อาการทางจติหรอืเสยีงสัง่ใหท้ำา เราคดิวา่ทกุคนมเีหตผุล
ของตัวเอง เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใคร แต่เราก็ต้องให้เขา
พูดหาตัวเองให้เจอ มันไม่ใช่การพูดธรรมดา แต่เป็นการ
พดูดว้ยทกัษะการสะทอ้นกลบั ใหเ้ขาคน้พบตวัเอง ใหเ้ขา
ระบายออกมา การทำาจติบำาบดัทีแ่ทจ้รงิไมใ่ชก่ารบอกวา่
คุณต้องทำาอย่างน้ันอย่างนี้ บางคนไม่เข้าใจว่าตัวเอง 
รู้สึกยังไง เราก็ต้องคลี่ออก เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ต้อง 
ใช้ใจ ต้องนิ่ง ร่วมกับประสบการณ์”

“อีกปัญหาคือการฆ่าตัวตาย ซึ่งทุกวันนี้รุนแรง 
มากขึ้น ในพื้นที่เราจะมีฆาตกรรมในครอบครัวหรือ 
ฆ่าตัวตายทั้ งบ้านเยอะ ทั้ งจากปัญหาเศรษฐกิจ  
ความยากจนและวัฒนธรรมดั้งเดิม เมื่อก่อนผู้ชาย 
จะเหมือนเทพ แม้แต่การซักเสื้อผ้า ของผู้ชายก็จะไม่ปน
กับผู้หญิง เขาจะไม่เล่นกับลูก สมัยนี้อาจจะดีขึ้นแต่ก็ยัง
มีอยู่ในบางพื้นที่ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเรา
เหมือนกัน เราต้องแก้ปัญหาโดยการรักษาคนที่มีอาการ
ซึมเศร้าก่อนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย บางรายก็ต้อง
ลงพื้นที่ไปคุยกับเขา มีอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่จาก 
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยไปอบรมให้ ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี เขาถึงจะกล้าพูด แต่การจะพูดให้ใคร
สกัคนฟงัไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย เราตอ้งดดูว้ยว่าเขาเปิดหรอืเปลา่ 
ถ้าเขาไม่เปิดก็อาจจะตอบไม่จริง บางคนเป็นที่รู้จัก 

ของสังคมก็ต้องเป็นความลับ เป็นงานละเอียดอ่อน”
“การรักษาคนไข้ไม่ยาก สิ่งที่ยากที่สุดในการ

ทำางานน้ีคือ การปรับใจของคนข้างนอกที่มองเข้ามา  
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือสังคมแวดล้อม สำาหรับ
คนไข้ ถ้าเราคุยกับเขาด้วยความรู้สึกที่ดีก็ไม่มีอะไร 
น่าเปน็ห่วง เพราะสว่นใหญเ่ขาเปน็ผูถ้กูกระทำา เขาไม่ได้
อยากเป็นแต่อาจเพราะกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุทางสมอง 
หรอืเปน็โรค แตค่นรอบขา้งไมเ่ขา้ใจ การทีเ่ราจะเผยแพร่
ความรู้ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนมองคนป่วยอย่างเหมาะสม 
ยิ่งยากกว่า”

“บางครั้งเราต้องออกแบบวิธีทำางานของเราด้วย 
เคยมีเคสท่ีต้องบอกข่าวร้าย เป็นเคสท่ีลำาบากใจกว่า
หลายๆ เคสที่เคยทำา คือแม่กับลูกขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนไป
ด้วยกันแล้วประสบอุบัติเหตุ แม่ยังนอนรักษาตัวอยู่ 
โรงพยาบาลแต่ศพลูกถูกเผาไปแล้ว ญาติปิดเป็นความลับ
ไม่กล้าบอกเลยให้เราเป็นคนแจ้งข่าวซ่ึงเราก็ลำาบากใจ 
เราไม่รูเ้ลยวา่จะเกดิอะไรขึน้จึงตอ้งทำางานหลายขัน้ตอน
มากกว่าจะแจ้งเขาได้ ต้องประเมินสภาพของแม่ก่อน 
สร้างสัมพันธภาพ ถามไถ่อาการ แต่ด้วยความเป็นแม่ 
เขาจะมเีซนสน์ะวา่ลกูไมอ่ยูแ่ลว้ แตเ่ราตอ้งเนยีนไปกอ่น 
ต้องคุยกับญาติว่า เราคิดว่าเราไม่ควรเป็นคนบอกข่าวนี้
แต่ควรเป็นคนในครอบครัว ต้องเรียกญาติมาแจ้งเพราะ
ยังไงก็ต้องออกจากโรงพยาบาล พ่อเขาเองก็ทำาไม่ได้
เพราะสญูเสยีเหมอืนกนั คนทีล่งตวัทีส่ดุนา่จะเปน็คณุปา้ 
เราเลยเลือกคนนี้มาวางแผนกัน คิดแม้กระทั่งจะนั่ง 
มุมไหน ต้องคิดให้ละเอียดเลย สามีที่มีชะตากรรม 
ร่วมกันนั่งติดกับเขา แล้วเราก็นั่งติดกับคนไข้เผื่อมีอะไร
ฉกุเฉนิ ใหญ้าตหิอ้มลอ้มไวโ้ดยเราจะเปน็คนเปดิประเดน็
ค่อยๆ พูด แล้วบอกให้คุณป้าเป็นคนแจ้ง พอแจ้งไป 
เขากบ็บีมอืแลว้ซบลงทีส่าม ีอาจเปน็เพราะเราเตรยีมการ
ไว้ดี ทุกคนพร้อมสนับสนุน ทุกอย่างจึงผ่านมาได้ด้วยดี”

“อีกเคสที่ยากที่สุดเป็นเคสของคหบดีท่านหนึ่ง 
เป็นคนจีนที่มาตั้งรกรากทำาธุรกิจในเมืองไทย ตอนเด็ก
เคยอยากเรียนหนังสือแล้วไม่ได้เรียน ไม่เคยได้ใช้ชีวิต
ของตัวเองเลย ทำาธุรกิจเก่งมากจนประสบความสำาเร็จ 
แต่ซึมเศร้าไม่มีความสุข ไม่มีใครสามารถคุยกับเขาได้เลย 
เพราะเชื่อมั่นในตนเองสูงแต่ทักษะทางสังคมค่อนข้าง
น้อย คนน้ีกว่าจะได้ใจยากมากแต่ก็ยอมเปิดกับเรา  
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คือเขามีประสบการณ์ชีวิตเยอะแต่ขาดความละเอียดอ่อน
ในจิตใจ มันไม่ใช่ความผิดของเขา ชีวิตเดินทางมาแบบน้ัน 
เราก็ฝึกให้เขาคลายเครียด ปลดปล่อยและพูดถึงสิ่งท่ี 
อยู่ในใจมานาน”

“เวลารับฟังปัญหาของคนไข้มากๆ เราจะอินมาก
ไม่ได้ มันคือ Sympathy (ความสงสาร) ถ้าอินปุ๊บ เราจะ
ดูแลเค้าไม่ได้ คุณเข้าใจสิ่งท่ีเขารู้สึกแต่คุณต้องออกมา
มองข้างนอก คุณถึงจะช่วยเขาได้ สิ่งน้ีคือ Empathy 
(ความเข้าอกเข้าใจ)  เป็นเรื่องที่ถูกฝึกตั้งแต่สมัยเรียน”

“ความจริงคนไข้จิตเวชไม่ได้ก่อปัญหาสังคมได้ 
เท่าคนปกติด้วยซ้ำาไป แค่ปฏิบัติต่อเขาด้วยความรัก 
และความเมตตา ทำาไมคนไข้ถึงคุยกับหมอรู้เรื่อง แต่คุย
กบัคนอืน่ไมรู่เ้รือ่ง มนัอยูท่ี่ท่าทีของเราดว้ย ถา้คยุกบัเขา 
เขาก็คุยปกติ แค่บางทีสารเคมีในสมองกำาเริบขึ้นมาบ้าง
เท่าน้ัน (ยิม้)  แตถ่า้คยุกบัเขาแบบเขาปว่ย คณุกจ็ะไดร้บั
การตอบสนองแย่ๆ กลับมา”

“การบำาบัดมีท้ังการพูดคุยให้คำาปรึกษา การทำา
กลุ่มบำาบัด ครอบครัวบำาบัด จิตบำาบัด พฤติกรรมบำาบัด 
ฝึกหายใจและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการใช้
จินตนาการด้วยเก้าอี้คลายเครียด ลักษณะคล้าย 
เก้าอี้นวดแต่ไม่ได้เน้นการนวด จะเน้นการผ่อนคลาย  
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คุณต้องทำ�อย่างนั้น 

อย่างนี้�บางคนไม่เข้าใจ
ว่าตัวเองรู้สึกยังไง�เราก็
ต้องคลี่ออก�เป็นศิลปะ 
อย่างหนึ่ง�ต้องใช้ใจ� 

ต้องนิ่ง
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โดยให้น่ังคนละ 40 นาที สำาหรับคนไข้ที่ปวดหัว เครียด
หรือปวดเมื่อยตามตัว จะสอนให้เขารู้เทคนิคที่นำาไปทำา
ด้วยตนเองที่บ้านได้ บางรายต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
เคยมีบางวันอากาศร้อน แล้วคนไข้หนีออกไปว่ายน้ำา 
ที่สระโบราณกลางโรงพยาบาล ว่ายไปแต่ว่ายกลับไม่ได้ 
ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีผู่ช้ายวา่ยไปชว่ยกลบัมา แตเ่ดีย๋วนีไ้มม่ี
แล้วนะคะ เพราะดูแลเข้มงวดขึ้นและทางโรงพยาบาล 
ก็ทำาขอบสระกั้นไว้แล้ว (ยิ้ม) ”

“แม้การลงคลุกคลีชุมชนอาจจะไม่ใช่งานของเรา
โดยตรง เพราะมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่คอยดูแล 
อยูแ่ล้ว แต่ตวัเรากไ็ปทำาความเขา้ใจในกลุ่มเลก็ๆ แตกั่บ
กลุม่ใหญจ่ะไปพดูใหค้วามรูใ้นฐานะวทิยากร คนทีม่าฟงั
จะเป็นกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป 
ข้าราชการ กลุ่มแพทย์และพยาบาล แล้วแต่ว่าจะเป็น
งานสัมมนาอะไร นอกจากระบบแพทย์ ยังต้องประสาน
งานกบัโรงเรยีนและวดั มกีารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน มกีารสง่เดก็มาประเมนิระดบัสตปิญัญาวา่ปกตไิหม  
จะชว่ยเหลอือยา่งไร สว่นวดัจะเปน็การฟืน้ฟดูา้นจติใจใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้ป่วย-
เรื้อรัง มีวัดศาลาลอยเป็นศูนย์ของชุมชนคอยดูแล 
ผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย”     

“ทำางานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนได้รับทุน IFP  
ใน พ.ศ. 2552 ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะเรียนต่อเลย พอดี
มีน้องท่ีเคยทำางานด้วยกันมาบอกว่าทุนน้ีดีนะ เราเลยลอง 
สมคัรด ูคดิวา่อาจเปน็จงัหวะทีด่นีะ นา่จะไปเปดิหเูปดิตา
บ้าง ทีแรกตั้งใจอยากขอไปเรียนต่างประเทศ แต่คิดไป
คิดมา ตอนนั้นคุณแม่ไม่สบาย แล้วตัวเราเองก็ไม่ใช่วัย
แสวงหาแล้วเลยคิดว่าเรียนตรงไหนก็ได้ อยู่ที่การนำามา
ใช้มากกว่าเลยเลือกเรียนในไทยนี่แหละ” 

“ในตอนแรกเราสนใจเรื่อง ‘เทคโนโลยีผู้พิการ’ 
เพราะเชื่อในภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี
มากมาย แต่เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ เคยเห็นคุณตาดูแล
หลานที่มีปัญหาทางสมอง แขนขาลีบ คุณตาก็เอาไม้ไผ่
ดามขาและทำาราวให้ฝึกเดิน ทำาให้เด็กพัฒนาการ 
ดีขึ้นมาก เป็นเรื่องที่เราประทับใจมาก เราจึงอยากเรียน
ทางนีแ้ตไ่มม่ทีีไ่หนเปดิสอนเพราะคนสนใจนอ้ย เลยเลอืก
เรียนด้านสุขภาพจิตที่จุฬาฯ แทน”

“ตอนทราบผลมีซองมาแจ้ง เราคิดว่าไม่ได้หรอก 

คิดลบไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ (ยิ้ม) คิดว่าเขาคงส่ง
ข้อมูลเรากลับมาเพราะซองหนามาก พอเปิดมาได้เรา 
ก็ดีใจ ทีน้ีก็คิดหนักเพราะจะต้องจัดการงานให้หมด  
หาคนมารักษาการแทน ทีแรกเกือบไม่ได้รับอนุญาต 
ให้ไปเพราะภาระงานเยอะ สำาหรับงานสาธารณสุข  
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งมีความสำาคัญมาก แต่สุดท้ายก็ได้ไป
เพราะถือว่าไปเรียนแล้วกลับมาพัฒนางาน”

“สิ่งสำาคัญที่ได้รับจากการรับทุน IFP คือแนวคิด 
ถึงเราจะมีประสบการณ์จากการทำางานมาก่อน แต่ 
มุมมองของอาจารย์ก็ช่วยไขบางประเด็นท่ียังไม่เคลียร์ 
สอนเทคนิคการบำาบัดใหม่ๆ ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ เช่น กรณี 
ผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำานั้นมีเยอะมาก เดินสวนกันไป
ซัก 10 คน จะเจออยา่งนอ้ย 2 - 3 คน อกีอยา่งคอืงานวจัิย
ต่างๆ ทำาให้เรารู้ระบบมากข้ึน คิดก็เป็นระบบข้ึน ไม่ยึดติด
กับสไตล์เดิมที่เราเคยทำา ได้ไปเห็นของอาจารย์อีก 
หลายท่าน หลายสไตล์ รวมทั้งระบบจัดการและระบบ-
วิชาการ ทำาให้เราทำางานมีมาตรฐานมากขึ้นและมีความ
เป็นสากลมากขึ้น”  

“โรงพยาบาลสุรินทร์แตกต่างจากโรงพยาบาลจุฬาฯ 
ในกรุงเทพฯ เพราะท่ีน่ีมีคนไข้มากกว่าแต่มีนักจิตเวช 
แค่ 5 คน เราจะรับเคสหนักๆ ไม่เกิน 2 เคสต่อวัน  
ไม่อยา่งน้ันสมาธิเรารบัไม่ไหว ความใกลชิ้ดระหวา่งญาติ
กับคนไข้ก็ไม่เหมือนกัน ที่นี่ญาติเพียบเลย (หัวเราะ)  
แต่บางรายญาติก็ไม่เอาเลยนะ ส่วนใหญ่ที่กรุงเทพฯ  
จะเป็นโรคทางอารมณ์ แต่ของท่ีน่ีจะเป็นโรคทางกรรมพันธ์ุ 
และการติดเหล้า การดูแลจึงต่างกัน”

“กลับมาคราวน้ี เราอยากพัฒนาด้าน Palliative Care 
(การดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง)  เปน็การดแูลผูป้ว่ย
ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย  โ ด ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า อ า ก า ร  
รวมทั้งความทรมานทั้งทางกาย ใจ และสังคม พูดง่ายๆ 
คือทำายังไงให้คนไข้จากไปด้วยดี เราเห็นว่าเวลาคนตาย
ที่โรงพยาบาล มันไม่สมศักดิ์ศรี ทุกคนอยากกลับบ้าน 
ทั้งนั้น พอดีโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ความสำาคัญด้านนี้ 
อยู่แล้ว บวกกับเราได้ไปอบรมกับเครือข่ายพุทธิกา 
ของพระไพศาล วิสาโล เลยยิ่งสนใจ รู้สึกว่ามันเป็น 
สุดยอดของการช่วยเหลือ แต่ยังไงก็ยังสนใจเรื่อง
เทคโนโลยีผู้พิการอยู่นะ เพราะเกี่ยวข้องกับงานของเรา
อยู่แล้ว แค่ยังไม่มีโอกาสเรียนเท่านั้นเอง (ยิ้ม)”          
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ว่�ที่ร้อยตรีสมโภชน์ ด�ศรี
 ปริญญาโท / อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

“IFP คือผู้เปิดโลกกว้างให้เรา ก่อนหน้านี้ก็มีพี่น้องในพื้นที ่

อยู่พอสมควร แต่ เดี๋ยวนี้มีพื้นที่มากขึ้น มีพี่น้องท่ีทำางาน 

หลากหลาย มีเครือข่ายเสี่ยวอยู่เต็มพื้นที่อีสานบ้านเฮา จากนี้ไป 

คงได้ เคลื่อนงานกันเต็มที่  โดยมี เสี่ยวคอยสนับสนุนทุก 

เครือข่ายงาน นอกจากนี้การศึกษาต่อยังได้ เติมเต็มเรา 

มากขึ้น ทำาให้ เราได้ทำางานในภารกิจหลักได้สมบูรณ์ขึ้น 

สิ่ งที่ทำาอยู่ประจำาตอนนี้คือการแบ่งปันข้อมูลสิทธิชุมชน 

และดแูลธรรมชาต ิสายน้ำา และปา่เขารอบตวั เพือ่ใหอ้สีานม่ันคง

มากขึ้น”

กิตติพงษ์ ภ�ษี
ปริญญาโท / การสื่อสารเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประเทศไทย

“ความมุ่งม่ันในการทำางานพัฒนาท้ังก่อนและหลังเข้าร่วม

โครงการ IFP ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เรามีความชัดเจนมากขึ้น 

มั่นใจมากขึ้นที่จะกลับไปทำางานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 

ในภูมิลำาเนาจังหวัดเลยของตัวเอง นอกจากน้ียังรู้สึกดีและอบอุ่น

กับมิตรภาพของเพื่อนๆ ผู้ได้รับทุน แม้ว่าเราจะทำางานแตกต่างกัน 

แตด่ใีจทกุครัง้ท่ีไดม้าเจอกนัและนำามติรภาพดีๆ  กลบัไป ตอนนีแ้ผน

ในอนาคตคือการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ทำางานเพื่อพัฒนา

ชุมชนของตัวเอง อาจตั้งเป็นองค์กร หรือกลุ่มแบบดำาเนินการเพื่อ

ชุมชนโดยชุมชน”
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ทิพอุษ� กิล�วิทย์ 
ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่ชนบท 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ประเทศไทย

 “ความประทับใจระหว่างเรียนทุน IFP คือการได้ต่อสู้  

กับตัวเอง ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นไปได้ยากและยากที่จะเอาชนะ  

ในสถานศึกษาที่ ไม่ เคยคิดว่าตัวเองจะได้ไปศึกษาเล่าเรียน 

มองไปรอบๆ ก็มีแต่ชาวต่างชาติและเด็กไทยระดับหัวกะทิ 

ซ่ึงถูกคัดสรรมาอย่างดี ทำาให้เรารู้สึกประหม่า แต่วันนี้เราทำาได้  

แม้จะไม่ดีเลิศ แต่เราก็ทำาได้ และได้รู้เรื่องเก่ียวกับการพัฒนา 

เพิ่มเติมด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้อะไรเลย แต่ได้มาเรียนรู้  

หลายอย่างที่นี่ และมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำาให้เรานำาไปใช้ในงาน

พัฒนาต่อไป”

ชวกร ศรีโสภ�
ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่ชนบท 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ประเทศไทย

“ก่อนเข้าร่วมโครงการ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง  

เป็นคนมองในแง่ลบ ทำาให้ขาดแรงบันดาลใจและยึดติดกับ

ความล้มเหลว หลังจบโครงการ เรามีความมั่นใจมากขึ้น  

พบศักยภาพของตัวเองในด้านบวก คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบ

มากขึ้น ที่ได้มากกว่านั้นคือ มิตรภาพของเพื่อน IFP ซึ่งมีความรู้

และประสบการณท์ีห่ลากหลาย ทำาใหเ้ราเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัได ้

เครือข่ายความสัมพันธ์แบบนี้แหละที่จะมีประสิทธิภาพในการ 

รับใช้สังคมและพัฒนาประเทศต่อไป”
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ธีระพงษ์ จันเปรียง
ปริญญาโท / การบริหารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประเทศไทย

“บคุคลตน้แบบของผมคอืพอ่และแม่  ผูก้รำาแดนฝนบนผนืดนิ

อีสาน พลิกผืนดินหว่านไถปักดำาทำานามาตลอดชีวิต ในท้องนา 

ท้องไร่ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และไม่เคยเปลี่ยนวิถี อุดมการณ์

แห่งชาวนา ชาวไร่”

รุ่งรัตน์ พละไกร
ปริญญาโท / การพยาบาลผู้ ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล 

/ ประเทศไทย

สมบัติ มูลท�
ปริญญาโท / การบริหารองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไร 

สถาบันบัณฑิตเอส ไอ ที / ประเทศสหรัฐอเมริกา
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อิทธิพล พลเยี่ยม
ปร�ญญาโท / โรคติดเชื้อและระบาดว�ทยา มหาว�ทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

“ปจจุบันไดมาทํางานที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ-

โพนทอง มีหนาที่รายงานการควบคุมโรคสอบสวนโรค และ

เฝาระวังโรคที่อาจจะเกิดในชุมชน รวมทั้งรวมกับหนวยควบคุม

เคลื่อนที่เร็ว ในอนาคตกําลังจัดทําโครงการอําเภอเขมแข็ง

ควบคุมปองกันโรคดวย เปาหมายในชีวิตของผมคือทํางาน

ไปเรื่อยๆ ใหประชาชนมีสุขภาพดีรวมทั้งตัวเองก็มีสุขภาพที่ดี

แข็งแรง ดูแลคุณพอคุณแมในยามแกชรา เปนรมโพธ์ิรมไทร

ใหแกลูกหลาน อยูอยางพอเพียงก็นาจะถือวาประสบความสําเร็จ

ในการเกิดมาเปนมนุษยแลว”

มัทนา แย�มใส
ปร�ญญาโท / การศึกษาด�านหลักสูตร 

มหาว�ทยาลัยฮาวาย ว�ทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมร�กา

อุทิศ สมใจ
ปร�ญญาโท / การจัดการการศึกษา มหาว�ทยาลัยขอนแก�น 

/ ประเทศไทย
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พิณ
หากแคนเป็นเปียโนของ

ชาวอีสาน 
พิณก็คงเปรียบได้กับ

กีตาร์ไฟฟ้า 

อ้างอิง
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri/?transaction=pin.php



พิณของชาวอีสาน ซึ่งแม้แต่ชาวอีสานเองก็เรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้แตกต่างกัน 
ออกไป เช่น อุบลราชธานี เรียกว่า ‘ซุง’ ชัยภูมิเรียกว่า ‘เต่ง’ หรือ ‘อีเต่ง’ หนองคาย เรียกว่า  
‘ขจับปี่’ เป็นต้น แต่ชื่อสามัญที่คนทั่วไปใช้เรียก คือ ‘พิณ’ นั่นเอง

สมัยก่อน มีเฉพาะพิณโปร่ง นิยมทำาจากไม้ขนุน เนื่องจากให้เสียงกังวานใสดี  
เกิดกำาทอนดี ไม้ขนุน เนื้อไม่แข็งมาก ใช้มีด ใช้สิ่วเจาะทำาพิณได้ไม่ยาก จริงๆ แล้ว  
ไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ไม้มะหาด ไม้ยูง ก็ให้เสียงกังวานใสดีเช่นกัน แต่เนื้อไม้ค่อนข้างแข็งมาก 
และคอ่นขา้งหายาก จงึไมน่ยิมนำามาทำาพณิ ไมช้นดิอืน่ๆ เชน่ ไม้มะเหลือ่ม ไม้ฉำาฉา เปน็ตน้ 
กท็ำาพณิไดเ้ชน่กนั แตเ่สยีงอาจจะไมแ่นน่ด ีซึง่หากจะเอาแคด่ดีแลว้มีเสยีงดงั จะใช้ไม้อะไร
ก็ได้ท่ีขึงสายแล้วตัวพิณไม่หัก นอกจากนั้น ช่างทำาพิณบางคน อาจทำาเต้าพิณจากกะลา  
น้ำาเต้า บั้งไม้ไผ่ กระดองเต่า ใช้หนังสัตว์ เช่น หนังงู เป็นต้น ทำาเป็นแผ่นประกบปิดเต้าพิณ

พิณสมัยปัจจุบัน มีทั้งพิณโปร่ง พิณไฟฟ้า และพิณโปร่งไฟฟ้า
สายพิณ สมัยโบราณ เข้าใจว่า คงใช้เชือกหรือหนัง จากนั้น เมื่อมีรถจักรยานแล้ว  

ก็หันมาใช้สายเบรกรถจักรยานแทน แต่ปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ผลิตสายกีตาร์จำาหน่าย  
จึงหันมาใช้สายกีตาร์โปร่งสำาหรับพิณโปร่ง สายกีตาร์ไฟฟ้าสำาหรับพิณไฟฟ้า

พิณ มีเสียงกังวานสดใส สามารถบรรเลงเพลงได้ทั้งจังหวะอ่อนหวาน เศร้ารันทด  
และสนุกสนานครื้นเครง เข้าถึงอารมณ์แบบพื้นบ้าน พิณจึงเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเอก 
อีกชิ้นหนึ่งของคนอีสาน

“ผมชอบเล่นพิณ เล่นเครื่องสายเป็นหลัก  
แตกต่างกับเครื่องดนตรีอีสานอื่นๆ ตรงที่ มันระบาย
ความทุกข์ แต่ยังร่าเริง ดนตรีออกมาสนุกสนาน  
แตม่เีนือ้หาบางเพลงทีร่นัทด คอื ทำาใหเ้หน็วา่คนอสีาน 
สู้ชีวิต แต่ยังสนุกสนานกับชีวิตได้”

- เที่ยงทน คำ�ภิเดช

§Ö´
7

183



184



185



186



187

หนุ่มวิศวะชาวอุบลราชธานี ผู้เลือกที่จะสวนกระแส 
เพือ่นรว่มรุน่และคนรว่มอาชพีสว่นใหญ ่โดยการหนัหลงัใหก้บั
ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน ออกไปพัฒนา
ชุมชนในฐานะ NGO มานานกว่า 10 ปีจนคุ้นเคยกับการ-
วางแผนด้านพลังงานและการเป็นวิทยากรควบคู่กับการ- 
ยึดหลักธรรมะและการ ‘เจริญสติ’ อยู่เสมอ เขาคือผู้ ได้รับทุน
รุ่นสุดท้ายที่ ได้รับเลือกจากโครงการทุน IFP ให้ ไปเรียนต่อ
ระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ และกำาลังจะกลับสู่บ้านเกิด
ในอีกไม่ช้า แน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเขาได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

เที่ยงทน คำ�ภิเดช
อดีตเจ้�หน้�ที่ประส�นง�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อม

สม�คมเทคโนโลยีที่เหม�ะสม (อ�ศรมพลังง�น) จังหวัดนครร�ชสีม�
ปริญญาโท /  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสท์แองเกลีย 

/ สหราชอาณาจักร
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“ผมจบภาควิชาวิศวะเครื่องกล คณะวิศวกรรม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนั้นเลือกเรียน 
ตามกระแสอย่างที่คนอื่นเขาเรียนกัน อาจารย์บอกว่า 
เกรดขนาดนี้ควรเรียนวิศวะ เราก็สมัครเอนทรานซ์  
แต่พอเรียนไป เราเกิดความรู้สึกว่าทำาไมเด็กวิศวะ 
ส่วนใหญ่จบมาแล้วต้องไปทำางานที่โรงงานไม่ก็บริษัท
เท่านั้น เหมือนวิศวกรถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนอง
อุตสาหกรรมมากเกินไป น้อยคนที่จะเลือกไปเป็นวิศวะ
เพื่อชุมชน ทำางานให้ชาวบ้าน รุ่นพ่ีที่ทำางานด้านนี้ 
กม็นีอ้ย ผมเลยมาทางนีด้กีวา่ โชคดทีีบ่า้นไมไ่ดค้าดหวงั
ว่าผมจะต้องร่ำารวย ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องร่ำารวย 
แค่พอมีพอใช้ก็พอแล้ว และตัวเองก็ชอบงานสไตล์นี้  
ได้ทำาเพื่อคนอื่นบ้าง ทำาเพื่อตัวเองบ้าง”

“ตอนแรกผมไม่รู้อะไรเลย รู้แต่ว่าตัวเอง 
อยากลองทำางานพัฒนา แต่ 4 ปีในมหาวิทยาลัย 
ผมเรียนแต่สายวิศวะ เป็นงานสายช่างและเรียนกับ
เครื่องจักร ไม่รู้เลยว่างานพัฒนาคืออะไร ชุมชน 
ต้องพัฒนาด้านไหน ต้องทำางานกับคนเยอะๆ จะทำา
ยังไง ไม่รู้สักอย่าง แต่อยากลองดู คิดว่าถ้าได้ลอง 
ก็น่าจะทำาได้ พอดีที่มหาวิทยาลัยมีคนมาสัมภาษณ์
เพื่อรับสมัครหาคนไปทำางานที่สมาคมเทคโนโลยี- 
ที่ เหมาะสม (อาศรมพลังงาน) อำาเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เขาถามว่าทำางานแบบนี้น่าจะ
ทำาไดไ้หม ผมวา่เรากน็า่จะทำาไดบ้วกกบัความเช่ือวา่
สังคมยังต้องการเรื่องนี้อยู่ เลยลองดู”

“สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อาศรม-
พลังงาน) ก่อตั้งโดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ตอนแรก
เป็นแค่ชุมนุม รวมกลุ่มทำางานเพื่อสังคมจนตั้งเป็น
สมาคมทำางานเกี่ยวกับการวางแผนพลังงาน 
ระดับท้องถิ่นซ่ึงเกี่ยวข้องกับสาขาที่ผมเรียนด้วย 
เพราะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน เราสามารถ 
เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี จะประหยัด
พลังงานได้ยังไง ทำาเรื่องการวางแผนพลังงานกับ 
ชาวบ้าน” 
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น้ำามันแพง เราก็เข้าไปกระตุ้นได้ง่ายขึ้น เพิ่มมิติของ 
ส่ิงแวดล้อมและเงินท่ีหมนุเวยีนในชุมชน เงินทุกบาทท่ีหา
มาประมาณ 20% ของรายได้จ่ายไปเพื่อค่าแก๊ส ค่าไฟ  
ค่าน้ำามัน ค่าพลังงาน เราสูญเสียไปจากจุดไหน  
จะประหยัดได้ยังไงบ้าง ที่สำาคัญคือจะทำายังไงให้เขาทำา
ด้วยตัวเองต่อไปได้ พวกเราก็เหมือนพี่เลี้ยงคอยแนะนำา 
หาทางออกและช่วยคิดทางออกให้เขาเลือก” 

“เราต้องคุยกับผู้นำาในชุมชนก่อนทั้งทางการ 
และไม่เป็นทางการ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.  
ไม่เป็นทางการ เช่น หัวหน้ากลุ่มต่างๆ ที่ชาวบ้านนับถือ  
บอกว่าจะทำาแบบนี้สนใจไหม ถ้าสนใจก็เข้าไปช้ีแจง 
รวมทั้งหมด เอาวิดีโอให้ดู เอาบอร์ดไปเขียน ยุคนั้น
โปรแกรม PowerPoint ยังไม่มีเลย เอาไปบอกให้ 
ชาวบ้านเข้าใจ ถ้าเขาโอเคแล้ว เราก็พาทีมแกนนำา 
ไปดูงานที่อื่น แรกๆ ไม่ค่อยมีที่ไหนให้ดู เราก็พามาดู 
ที่สมาคมฯ นี่แหละ”

“งาน NGO เกิดขึ้นได้จากการขอทุน เราเคยได้รับ
ทุนจากรัฐบาลเดนมาร์กทำาโครงการชื่อ ‘พลังงานยั่งยืน’ 
โดยกำาหนดขอบเขตใน 5 พ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

“งานของสมาคมฯ มีทั้งส่วนที่ลงพื้นที่และการ-
อบรมคน เน้นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ดีเซล 
เครื่องจักร ไบโอดีเซล การผลิตไฟฟ้าใช้เองในชุมชนด้วย
เครือ่ง Gasifier ซึง่เปน็ระบบการเผาไหมด้ว้ยพลงัชวีมวล 
การทำาเตาเผาถ่าน สร้างหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการ- 
ทำาน้ำารอ้นดว้ยพลงังานแดด ถา้ทำางานกบัชาวบา้น เราจะ
เอาความรู้ เ รื่ อ งการใช้พลั งงานและความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ไปสอดแทรก แต่ต้องปรับวิธีสอนให้เขา
เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การสอนชาวบ้านทำาไบโอดีเซล ถ้า
เราเอาอุปกรณ์พวกขวดแก้วในห้องทดลองไปอธิบายว่า 
ตวงขนาด 500 ml. เขาจะกลัวไม่อยากทำา เราก็ต้องปรับ
มาใช้ขวดน้ำาอัดลม ตวงแบบ 2 ถ้วยกาแฟ หรือถ้วยอะไร 
กว็า่ไป คอืใชว้สัดทุีใ่กลต้วัและเขา้ใจงา่ยเป็นสือ่การสอน 
รวมท้ังปรับภาษาไม่ให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เกินไป เช่น 
แทนท่ีจะเรียกด่าง ‘โซเดียมไฮดรอกไซด์’ ก็เรียกง่ายๆ  
ว่า ‘โซดาไฟ’ แทน”

“การทำางาน NGO ที่นี่จะไม่มีตำาแหน่งแน่ชัด  
ปีแรกผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนพลังงาน  
เป็นท้ังผู้ช่วยในการวางแผนและประชุมร่วมกับชาวบ้าน 
อบรมในฐานะวิทยากร เช่น วางแผนว่าเราจะทำา 10  
ขั้นตอน มีอะไรบ้าง ต้องทำายังไง ชี้แจงว่าพลังงาน 
มีความสำาคัญและส่งผลกระทบกับชีวิตเขา ต่อสังคม  
ต่อสิ่งแวดล้อม มันใกล้ตัวเรานะ เราใช้อยู่ทุกวัน  
พ.ศ. 2545 - 2546 เร่ิมมีคนสนใจมากข้ึน บวกกับภาวะ
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เป็นจังหวัดนำาร่อง ได้แก่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ 
ขอนแก่น และนครราชสีมา พอกลายเป็นกระแส  
มีสื่อหนังสือพิมพ์หรือรายการทีวีเข้ามาถ่ายว่าเราทำา 
แบบนี้กับชาวบ้าน มีเตาเผาถ่านอิวาเตะที่ลดการใช้
พลังงานได้ สามารถเผากิ่งไม้ ไม่ต้องตัดต้นไม้ได้  
ทางกระทรวงพลังงานของรัฐบาลก็เลยสนใจมาทำา  
เขาก็ได้ทุนจากรัฐบาลเดนมาร์กเหมือนกัน จึงมีการ 
ส่งเจ้าหน้าท่ีมาอบรมความรู้กับเรา ท้ังทางทฤษฎีและ
ลงพื้นที่ทำาจริง”

“10 ปี ที่ทำางานมา ผมว่าตัวเองเปลี่ยนไป พบว่า
เราทำางานกบัคนได ้เราพฒันาศกัยภาพ โนม้นา้ว กระตุน้
หรอืจงูใจเขาได ้งานทีท่ำามปีระโยชนใ์นตวัของมนัอยูแ่ลว้ 
ในตำาบล ถา้ 100% จะมีสกั 1 - 2 คน ท่ีสนใจจนอยากไป
ทำาต่อก็ถือว่าสุดยอดแล้ว แต่จริงๆ แล้วใน 1 ตำาบล 
ไม่เกิน 10 คนหรอก ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่เราไม่ต้อง
ไปทำาอะไรตอ่แลว้ เขาสามารถไปคดิเองทำาเองตอ่ไดเ้ลย 
ซึ่ งผมไม่ได้คาดหวังนะ มันไม่ได้อยู่ที่ เราทั้ งหมด  
ถ้าสมาคมฯ ทำาแต่เขาไม่รับก็ทำาอะไรไม่ได้ แต่ผมเช่ือ
ว่าการโน้มน้าวคนที่ดีที่สุดคือ ทำางานให้เกิด ให้เขา 
เห็นจริง เราทำาไว้เป็นรูปเป็นร่าง วันหนึ่งเขาอาจมาดู 
ตรงน้ันแล้วก็ไปทำาต่อ มีบางคนแรกๆ ทำาท่าเหมือน 
ไม่สนใจ แต่มาแอบดูแล้วก็ไปทำา เรายินดีนะ เราอยากไป
ส่งเสริมต่อ”

“ผมเช่ือเรื่องการทำาเพื่อคนอื่น มันเป็นเหตุผล 
พ้ืนฐานนะ มนุษย์เราไม่อยากเอาของคนอื่นหรอก  
เวลาให้ทานหรือเสียสละ เราก็สบายใจและมีความสุข  
ไม่เดือดร้อนอะไร โชคดีท่ีสมาคมฯ มีผู้บริหารท่ีดีคือ 
อาจารย์ชาญชัย ลิมปิยากร ท่านสนใจเร่ืองธรรมะ ตัวผมเอง 
ก็สนใจนิดหน่อยอยู่แล้ว เพราะทางบ้านศึกษาธรรมะ  
คือเขาไม่บังคับให้เราทำาอะไร แต่จะทำาให้ดูก่อน ไป
ปฏิบัติธรรมหรือไปวัดก็ไปด้วย จนเริ่มตั้งคำาถามว่า เอ  
คนเราเกิดมาทำาไมเนี่ย (หัวเราะ) เราต้องเรียนสูงๆ  
หางานเงินเดือนเยอะๆ มีบ้าน มีรถ แต่งงาน มีลูก  
พอแก่แล้วก็ตาย ทำาไมต้องเป็นอย่างน้ีทุกคน น่ีคือชีวิต
สมบูรณ์แบบนะครับ แต่ศาสนาตอบเราได้ว่า ไม่ต้อง 
มีบ้านมีรถใหญ่โตก็ได้นะ เราทำาสิ่งที่เราทำาได้ เป็นคนดี
ต่อไปก็แค่น้ัน พอมาทำางาน อาจารย์ชาญชัยพาไป 
ฝกึเจรญิสตคิอืการอยูก่บัความรูส้กึตวั ความคดิมันหมุน
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ผมเชื่อว่า
การโน้มน้าวคน
ที่ดีที่สุดคือ�
ทำ�งานให้เกิด�
ให้เขาเห็นจริง

อยู่ทุกวัน ทำาให้เราทำาโน่นทำานี่ เราไม่เห็นตัวเองว่า 
มีอารมณ์โมโห พระอาจารย์ที่วัดก็บอกให้ค่อยๆ ตัดไป  
ฝกึไปจนเหน็จติในตวัเอง ไปแรกๆ งว่งมาก หวัทิม่เลยตอ้ง
เอาหัวไปจุม่น้ำา หัวไปโขกกำาแพง ไปเดนิจงกรม (หวัเราะ) 
ทางสมาคมที่ทำางานให้ไปปฏิบัติธรรมได้ปีละ 1 - 3 ครั้ง  
ไม่เรียกว่าลาด้วยนะ จะไปไหม ถ้าไปก็สลับให้คนอื่น 
มาทำางานแทน เพราะอาจารย์ชาญชัยให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนาคน คนคิดเป็น เห็นตัวเอง เป็นงานของเรา 
หัวหน้าจะสร้างให้เราเป็นคนที่รู้จักตัวเองและทำางาน 
เพื่อคนอื่นได้ เป็นส่วนที่ตอบว่าทำาไมผมทำาอาชีพนี้แล้ว 
มีความสุข เวลาไม่สบายใจ ส่วนหนึ่งได้จากงาน อีกส่วน
คือการมีหัวหน้าที่ดีที่ให้คำาปรึกษาที่เป็นสัจธรรม ไม่ใช้
อารมณ์กับเรา”

“โครงการทุนของ IFP ส่งข่าวมาท่ีสมาคมฯ หลายปี 
แล้ว ผมไม่ได้สมัคร แต่เคยมีเพื่อนสมัคร ผมลองสมัคร
ครัง้แรกแตไ่มไ่ด ้พอเหน็ว่า IFP จะใหท้นุปีนีเ้ป็นปีสดุทา้ย
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เลยตัดสินใจสมัครอีกครั้ง ตอนสัมภาษณ์ มีอาจารย์ 
ท่านหน่ึงถามผมว่า เป็นวิศวกรแล้วทำาไมมาทำาสาย NGO 
ผมตอบว่า อุตสาหกรรมมันมีแนวโน้มกินตัวเอง  
มันทำาลายตัวเรา อย่างยุโรปเมื่อก่อนเฟื่องฟู เดี๋ยวนี้ 
ก็เศรษฐกิจตกต่ำา เพราะทรัพยากรหายากขึ้น อุปสงค์-
อปุทานกไ็มส่มดลุ ราคาแพง คา่ครองชพีแพง คา่แรงแพง 
ข อ ง ไ ม่ ส ะ พั ด  ร ะ บ บ ก็ ไ ม่ ไ ป  ห มุ น ว น อ ยู่ กั บ ที่   
ระบบทุนท่ีดีคือทุกคนต้องกินต้องใช้  ให้เศรษฐกิจ 
มันหมุนเวียน ถ้าเงินไม่หมุนก็ต้องล่มไป ที่สำาคัญคือ
ทรพัยากรมนัตอบโจทย์ไมไ่ด ้เพราะเราใชม้นัมากไปกวา่
จะหมุนเวียนกลับมาทัน ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดี   
ข้อดีของระบบทุนนิยม คือให้โอกาสทุกคนที่มีศักยภาพ 
แต่คนที่มีศักยภาพก็ไม่ใช่คนดีทั้งหมด ถ้าทุกคนเป็น 
คนดีแล้วคิดถึงคนอื่น คิดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ระบบนี้มันก็ดีนะ แต่มันยาก เพราะคนมีหลายแบบ” 

“ผมไปเรียนคอร์สภาษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3 เดือน ก่อน IFP จะส่งผมมาเรียนต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการพัฒนา
ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอีสท์แองเกลีย ท่ีประเทศ-
องักฤษ เปน็หลกัสตูรการเรยีน 1 ปคีรบั ตอนนีก้ำาลงัจะจบ
แล้วครับ รอส่งวิทยานิพนธ์ก่อน” 

“ภาษาอังกฤษผมไม่ได้เลิศเลออะไร แรกๆ ก็เดา 
หลงัๆ กฟ็งัออกเยอะขึน้ แตผ่มชอบแคมปสัทีน่ีน่ะ อากาศ

ดี ม า ก  ผ ม ไ ม่ ช อ บ อ ยู่ ใ น เ มื อ ง  ห้ อ ง ส มุ ด ที่ นี่  
เปิด 24 ชั่วโมง คุณเข้าไปอ่านจนตายเลยก็ได้ (หัวเราะ)  
มีโซนให้พักให้กินข้าวได้ มีทะเลสาบให้เราทำากิจกรรม 
ได้ในมหาวิทยาลัย ธรรมชาติดีกว่าบ้านเรา ถ้าเทียบ
ปรมิาณตน้ไมต้อ่พืน้ที ่เขามมีากกวา่ และตัง้อยูใ่นชุมชน 
อยู่ในเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเมืองและของชีวิต ไม่ได้
เป็นกระจุกวนอุทยานแบบบ้านเรา” 

“Rural Policy เป็นวิชาท่ีผมชอบมาก ว่าด้วย 
การคิดนโยบายจากการดูเมืองก่อนว่าเป็นยังไง ได้ไปดู 
คนทำาเกษตร Organic Farm (เกษตรอินทรีย์) ของอังกฤษ 
ตอ้งยอมรบัวา่เกษตรกรของทีน่ีร่วยนะ มบีา้นเรานีแ่หละ
ที่คนทำาการเกษตรจน หรือในยุโรป ถ้าไม่รวย อย่างน้อย
ก็พอกิน วิชานี้ทำาให้เราได้ไปดูว่าเขาทำาเกษตรยังไง  
มีระบบสหกรณ์ช่วย มีการตลาดยังไง เห็นแล้วชอบมาก 
อยากทำาแบบนีบ้า้ง สว่นวชิาอืน่ๆ เช่น การเจรจาปจัจุบนั
เกีย่วกบัสภาพอากาศเปลีย่นแปลง เรยีนเกีย่วกบัสญัญา
และขอ้ตกลงจากการเจรจาเปน็ยงัไง การเจรจาโลกรอ้น
จะจดัขึน้ทกุป ีหรอืวชิา Tools and Skills in Environment 
and Development เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อทำางานกับ
คนและชุมชน ถึงจะเป็นการเรียนจากเมืองนอก 
ทีท่กุอยา่งนำามาปรบัใชก้บัประเทศไทยไดจ้รงิ การพฒันา
กเ็หมอืนกนัทัว่โลก คอืทำาใหค้นคดิเปน็ แตเ่ทคนคิตา่งกนั
เพราะคนที่ เ ร าจะ เข้ า ไปพูดคุ ยต่ า งกัน  คนที่ นี่  



มีพื้นฐานการศึกษา มีระบบคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าคนไทย สมมติคนไทยคิดว่า
อยากรวย เรากท็ำาเยอะๆ ปลกูเยอะๆ แตฝ่รัง่เขาอยากรวยเหมอืนกนันะ แตเ่ขาจะคดิถงึ
ประสิทธิภาพในการผลิต คิดถึงการลดต้นทุนก่อน” 

“ผมเป็นคนเรื่อยๆ สบายๆ อยู่อังกฤษเลยปรับตัวง่าย ทำากับข้าวกินเอง  
การใช้ชีวิต เราก็หาเพื่อนได้ ไม่ยากเท่าไหร่ แม่ผมก็คิดถึง แต่แม่คิดว่าผมมาทำางานนะ 
(หัวเราะ) เพราะ 10 ปี ที่ทำางานก็เดินทางตลอด มาที่นี่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมาก 
มันคงได้มาจากการเจริญสติ คือ อยู่กับปัจจุบัน เราแค่อยากมาเรียนรู้ว่ายุโรปหรือ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วคิดยังไง เขาสร้างสังคมขึ้นมายังไง แล้วระบบการเรียนของเขา 
เป็นยังไง แต่ประทับใจอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพิเศษ เขาสอนเกี่ยวกับ Water Security 
คือความมั่นคงทางน้ำา ถ้ามีโอกาส ผมอยากเรียนเรื่องนี้อีก เพราะน้ำาเป็นทรัพยากร 
ท่ีอาจทำาให้เกิดสงครามโลกได้เลย เรามีพอเพียงในการใช้ชีวิต ในอุตสาหกรรมและ 
ในโลกนี้ยังไง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ”  

“การไดท้นุทำาใหผ้มไดโ้อกาสทีด่ ีจะมกีีท่นุทีใ่หท้กุอยา่งโดยไม่สนใจเกรดแตส่นใจ
คณุคา่ของงานทีค่ณุทำา คงมทีนุเดยีวนะผมวา่ มาทีน่ีเ่ราไดเ้หน็โลกอกีมมุ เหน็ทัง้แงบ่วก
และลบ เช่น ถ้าโลกร้อน คนมักคิดว่าประเทศพัฒนาแล้วต้องรับผิดชอบเพราะเขา 
เป็นประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อน ซึ่งผมว่าคนเราก็หาความสุขความสบาย 
ใหก้บัสงัคมทัง้นัน้ แตเ่ราคดิไมถ่งึวา่มนัจะรอ้นป่ันป่วนขนาดนี ้เขากพ็ยายามหาทางออก
อยู่  สิ่งที่ได้คือเขาทำาให้คนคิดเป็นระบบ และเคารพในสิทธ์ิคนอื่น อีกเรื่องคือ 
ขนส่งมวลชน ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่ เป็นการออกแบบที่เชื่อมโยงถึงกันและประหยัด
พลังงานได้มาก”

“ผมวางแผนว่า กลับไปแล้วอยากพักสักเดือน กลับมาทำาท่ีสมาคมฯ อีกสัก 3 - 4 ปี  
แล้วค่อยกลับไปอยู่บ้าน อยากทำา ‘เกษตรประณีต 1 ไร่’ โดยเอาพลังงานเข้าไปเกี่ยว 
เป็นแนวคิดการผสมผสานของแพทย์หญิงทานทิพย์ และนายแพทย์อภิสิทธ์ิ ธำารงวรางกูร 
คล้ายการทำาเกษตรพอเพียง คือภายใน 1 ไร่ควรใส่ใจต่อรายละเอียด ต่อองค์ความรู้ 
ที่ใช้ วางแผนการปลูก เช่น ปลูกป่าไปด้วย ทำาสวนไปด้วย มีผลไม้และไม้ยืนต้นเป็น 
พื้นฐาน”

“ถ้าจะพัฒนาอีสานในแง่พลังงาน เราต้องดูศักยภาพของอีสานว่าเรามีอะไร  
เรามนีาข้าว มข้ีาวเปลอืก มฟีางขา้ว มตีน้ไมแ้ตน่อ้ย เราจงึตอ้งเกบ็ไว ้เหตผุลทีผ่มอยาก
สนับสนุนเกษตรประณีตเพราะการมีต้นไม้ในพื้นที่ทำากิน จะช่วยให้ระบบเกื้อหนุนกัน 
อย่าไปทำาเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกมันปลูกอ้อยอย่างเดียว มันไม่ใช่ป่า คำาว่าป่าต้องมี 
ความหลากหลาย ส่งผลดีต่อชุมชน สังคมและโลกด้วย โลกต้องการป่าเพราะทุกอย่าง
ที่ใช้พลังงานปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แต่มีต้นไม้อย่างเดียวท่ีดูดซับสารพิษน้ีได้  
ทำาให้เรามีอากาศที่ดีหายใจ ถ้าเราไม่เอาต้นไม้เข้ามาอยู่ในชีวิตแต่ดันต้นไม้ไปอยู่  
แค่เขตอนุรักษ์ สุดท้ายก็มีแค่คนลักลอบบุกรุก สังคมมันไม่ยั่งยืนและจะไปสู่ทางตัน 
ในที่สุด”           
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ภคมน สีคำ�ท� 

ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและ-

พืน้ทีช่นบท สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี / ประเทศไทย

 “ ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ

ในโครงการ IFP จะช่วยเหลือและ

สนับสนุนองค์กรได้ในแง่การทำางาน

ด้านวิชาการ นำาไปสู่การเจรจาต่อรอง 

ด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 

สร้างการยอมรับและความเช่ือถือที่

เป็นประโยชน์ต่อการทำางานได้ ส่วน

มิตรภาพของผู้ได้รับทุน IFP ก็ทำาให้

เกิดการเรียนรู้ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

สร้างทัศนคติที่กว้าง และหาแนวทาง

คลี่คลายปัญหาด้วยแนวคิดและ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป”

ชม�ม�ศ อินทรกระโทก 

ปริญญาโท / การศึกษาด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัย-

ฮาวาย วิทยาเขตมานัว / ประเทศสหรัฐอเมริกา

“กอ่นเขา้รว่มโครงการ คดิวา่คงได้

โอกาสเรยีนรูภ้าษาองักฤษมากขึน้ แตส่ิง่

ที่ได้มากกว่านั้นคือความเข้าใจในความ

แตกต่างของวัฒนธรรมของแต่ละชาติ 

มิตรภาพระหว่างกันคือสิ่งที่ทำาให้เกิด

การเรียนรู้มากขึ้น ตอนน้ียังอยู่ระหว่าง

ศึกษา เป้าหมายในอนาคตคือการได้

ทำางานที่ตนเองรัก และทำาเพื่อคนอื่นสุด

ความสามารถของตัวเอง ตั้งใจว่าจะใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสอนเตรียม

ตวัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยใหค้วามรู้

กบัทัง้บคุคลทัว่ไปและองคก์รใหญต่า่งๆ”

สุภ�รัตน์ พระโนเรศ 
ปริญญาโท /  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

/ ประเทศไทย

“ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ตัง้แตไ่ดร้บัซองจดหมายตอบรบัจากทนุ 

IFP เพราะเป็นการเปิดโลกให้เรียนรู้ 

การทำางานในระดับกว้างขึ้นทั้งในและ

ต่างประเทศ การเชื่อมโยงประสานงาน 

ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของคนที่มี

ศักยภาพ ทั้งในรุ่นเดียวกันและระหว่าง

รุ่น จะนำาไปสู่การพัฒนาทั้งในระดับ

ชุมชนและประเทศ ส่วนตัวตั้งใจจะ

นำาความรู้และข้อมูลท่ีได้เรียนมาไป

ประยุกต์ใช้กับการปรับตัวเพื่อรองรับ

สภาพภมิูอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

โครงการพัฒนาต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย

นักเรียนทุน IFP ในอนาคต”

เสี่ยวรุ่น�8
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ลักขณ� แสนบุ่งค้อ 
ปริญญาโท /  บทบาทหญิง - ชาย กับการพัฒนา 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  / ประเทศไทย

“หลังจากเข้าร่วมโครงการ IFP 

มีมุมมองท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม คือมอง

สังคมกว้างข้ึน เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ

การทำางานด้านสังคม ภาษาอังกฤษก็

พัฒนาขึ้นด้วย ตั้งใจจะนำาความรู้จาก

การเรียนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อคนในชุมชน เช่น การทำาศูนย์-

พัฒนาเยาวชน สร้างเครือข่ายให้กับ

คนในชุมชน เชื่อว่าจะได้รับความช่วย

เหลือจากเพื่อนๆ IFP ด้วยกันเอง เพราะ

เราเปรยีบเสมอืนครอบครวัทีแ่ลกเปลีย่น 

คอยบอก คอยสอน และมีความห่วงใย

ซึ่งกันและกัน”

กัลลิก� ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์ 
ปริญญาโท /  อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  

มหาวิทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

“ตอนนี้ยังศึกษาอยู่ แต่ที่เห็นได้

ชัดคือได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ 

ประสบการณ์ในการร่วมงานกับผู้อื่นที่

มคีวามแตกตา่งทางแนวคดิ อาชีพ และ

กลา้พดูคยุภาษาองักฤษดว้ยความม่ันใจ

มากขึ้น ในอนาคตตั้งใจจะใช้ความรู้

ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่น

แนน่อน เพราะตวัเองมเีปา้หมายในชวีติ

อยู่แล้วว่า ต้องเป็นที่พึ่งพิง ช่วยเหลือ 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้ได้”

ทิพวัลย์ โมกภ� 

ปรญิญาโท /  บทบาทหญงิ - ชาย กบัการพฒันา 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  / ประเทศไทย

“ทุน IFP เปดิโอกาสให้พฒันา

ศักยภาพของตนเอง มีเครือข่ายที่

รู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ได้เรียนรู้ 

ความแตกต่าง  ได้แลกเปลี่ ยน

ความรู้ ความคิดเห็นด้วยกัน จาก

ประสบการณ์ท้ังหมด ตั้งใจว่าเม่ือ

เรยีนจบแลว้จะนำาความรูไ้ปขยายผล 

ในงานท่ีทำาอยู่ โดยการจัดฝึกอบรม

ด้านสุขภาวะทางเพศสำาหรับหญิง- 

ชาย ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ของ 

บทบาทและความเท่าเทียมของหญิง- 

ชายกับภาคีเครือข่าย เป็นต้น”
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คุณกร ศรีสุนทร
ปริญญาโท / พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประเทศไทย

 “ทุน IFP เป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพของสังคม เป็นที่

รวมของสมองและเป็นความหวังของอีสานที่จะไปพัฒนาในด้าน

ต่างๆ ตามที่ผู้ได้รับทุนไปร่ำาเรียนมา เป็นทุนที่ดีมากทุนหนึ่งที่

เปิดโอกาสให้ผู้รับทุนเลือกพัฒนาศักยภาพของตนเองในสาขา

ท่ีสนใจ และนำามาใช้พัฒนาสังคมในงานที่ทำาอยู่ เราต้ังใจจะนำา

ความรู้ ระบบความคิด การบริหาร และพัฒนามาปรับใช้กับงาน

ให้ดีขึ้น เพราะในเมื่อเรามีโอกาส เราก็ต้องคืนโอกาสและทำางาน

ให้กับสังคมต่อไป”

กรรย� จิตฟุ้ง  

ปริญญาโท / หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ประเทศไทย

“ประทบัใจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการทนุ IFP เพราะไดม้ี

โอกาสแลกเปลีย่นความรูก้บัเพือ่นๆ สาขาอาชพีอืน่ๆ ทำาใหไ้ดเ้รยีนรู ้

ขอบข่ายงานเพื่อสังคม แนวคิด ทัศนคติต่อการพัฒนาภาคอีสาน 

ส่วนตัวเองก็เกิดการพัฒนา ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และตระหนัก

ในพันธกิจของการเป็นลูกอีสานมากขึ้น จึงอยากจะนำาความรู้หลัง

เรียนจบไปพัฒนาวงการศึกษาให้แก่ลูกหลานอีสานให้เป็นสมาชิก

ที่ดีของสังคม และส่งเสริมให้เกิดจิตสำานึกรักบ้านเกิด ให้กลับมา

พัฒนาภูมิภาคของตนต่อไป”

เสี่ยวรุ่น�8
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ชัชวาลย์ ชูวา
ปริญญาโท / สังคมศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  / ประเทศไทย

“หลังจากได้ศึกษาต่อ ทำาให้เข้าใจเรื่องการคิดเป็นระบบ 

และการทำาวิจัยมากขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถนำาไป

ประยุกตใ์ชใ้นการทำางานดว้ยการพฒันาโครงการและขอสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งทุน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตัวเองด้านการ-

ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การมองปัญหาสังคม และ

แนวทางแกไ้ข ทีส่ำาคญัยงัไดพ้บกบัเพือ่นๆ ทีม่พีืน้ฐานความเสยีสละ 

เพื่อชุมชน มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

กันต่อไป”

ราตรี จูมวันทา 

ปริญญาโท / การบริหารงานพัฒนา สถาบันการบริหารแห่งเอเชีย

 / ประเทศฟิลิปปินส์

 “พอ่คอืบุคคลตน้แบบ เพราะพอ่เป็นคนทีม่องวา่การศกึษา

เป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้ชีวิตของลูกๆ เปลี่ยนแปลงในทางทีดีขึ้น  

พอ่บอกพวกเราเสมอๆ เมือ่ยงัเดก็ถงึการตัง้ใจเรยีน  ใหม้คีวามซือ่สตัย ์

และความมคีณุธรรม ฉนัไมเ่คยอายทีม่พีอ่เปน็ชาวนา และไม่เคยอาย

ที่เป็นคนอีสาน และคำาสอนของพ่อที่เป็นกำาลังใจเสมอเมื่อเจอปัญหา 

หรือยามท้อแท้ ‘ปัญหามา ปัญญาเกิด’ ซึ่งทุกครั้งเมื่อเจอปัญหาท่าน

บอกว่าปัญหาจะทำาให้เราเกิดปัญญา ดังนั้น ‘จงอย่ากลัวกับปัญหาที่

เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพราะเมื่อไหร่เรายังดำาเนินชีวิตอยู่’ ดังนั้นคำาสอน

ของพ่อจึงทำาให้ฉันสามารถนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันและการทำางาน

มาโดยตลอด”
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เสี่ยวรุ่น�8

ศ�สน� สอนผ� 

ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่ชนบท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

/ ประเทศไทย

“ถึงแม้ตอนนี้จะยังเรียนไม่จบ ยังอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ 

แต่ความตั้งมั่นที่จะกลับไปทำางานพัฒนาในพื้นท่ีท่ีได้ทำามายังไม่

เปลีย่นแปลง ซึง่คาดหวงัวา่ความรูต้า่ง ๆ  ทีไ่ดใ้นช่วงการรบัทนุนีจ้ะ

สามารถนำาไปใชใ้หเ้กดิการพฒันาในพืน้ที ่ดว้ยความหวงัวา่จะเปน็

เรีย่วแรงหนึง่ทีท่ำาให้เกดิการพฒันาท่ียัง่ยนื และสงัคมท่ีเปน็สขุได”้

ปัญจเดช สิงห์โท
ปริญญาโท / การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและพื้นที่ชนบท

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / ประเทศไทย

“ผมชอบมติรภาพระหวา่งผูไ้ดร้บัทนุ ทีม่าจากหลากหลาย 

อาชพี หลากหลายวยั ก่อใหเ้กิดการเรยีนรูร้วมกันระหวา่งหมูม่วล

สมาชกิ เหลา่นีล้ว้นผลติดอกผล และหวา่นดำาเมลด็พชืแห่งความ

งดงาม อันเป็นภาระเกี่ยวเนื่อง ที่ผู้ได้รับทุนได้สร้างเครือข่าย

แห่งการช่วยเหลือ อันรัดร้อยด้วยหน้าที่ที่เราจะร่วมกันประสาน

ตามศักยภาพและความสามารถที่มนุษยชนคนหนึ่งควรจะมีต่อ

โลกใบนี้”
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อมรรัตน์ เศษฤทธิ ์
ปริญญาโท  / การศึกษาด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมานัว

 / ประเทศสหรัฐอเมริกา

“การได้โอกาสศึกษาต่อภายใต้การดูแลของทุน IFP 

ชว่ยใหเ้ราไดเ้ตมิเตม็และเปดิรบัความรูใ้หม่ท่ีไม่เคยมีประสบการณ ์

มาก่อน การเรียนรู้จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกฝนตนเองให้กลายเป็น 

ครูมืออาชีพ โดยวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ สนุกสนาน ทำาให้เกิด 

แรงกระตุ้นที่จะนำาไปใช้กับนักเรียนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ 

ยังเขา้ใจในการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนภาษาตา่งประเทศ 

การวิจัยคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย”

สุรชาติ ราชจันดา 

ปริญญาโท / การบริหารและวางแผนนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย 

/ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประภาศรี ภูผายาง 

ปริญญาโท / การเจริญพันธุ์และการวางแผนประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล / ประเทศไทย

“เราไดเ้รยีนรูว้า่การอยูด่ว้ยกนัอยา่งสนัตสิขุในความคดิเหน็ที ่

แตกต่างต้องทำาอย่างไร นั่นคือต้องรู้ที่จะยอมรับในความแตกต่าง

เพื่อท่ีเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขในสิ่งที่ตนเองมี พอใจในสิ่งที่

ตนเองเป็น และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข”
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โจลมะม็วด

“ถึงเราทำางานเกี่ยวกับการแพทย์หรือ
วิทยาศาสตร์ แต่พิธีกรรมก็ยังมีผลต่อจิตใจ 
ถ้ามองให้ดีมันเป็นศิลปะ มันเป็นจิตวิทยา 
ขัน้สงูของคนสมยักอ่น แตค่นร่นุถดัมากลบัมอง
ว่างมงาย แต่พี่ว่าถ้าทำาจากจิตใจที่ดี มันเป็น
ประโยชน์ ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี แต่เขาคงคิดมาดีแล้ว
ว่ามันได้ผลทางใจนะ”

- ดวงรัตน์ แผ้วผลสง

อ้างอิง
http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=174
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=235637
http://www.mscs.nu.ac.th/webmscs/index.php?name=news&file=readnews&id=366
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แต่เดิม ‘โจลมะม็วด’ เป็นพิธีกรรมความเช่ือที่แสดงถึง
วิถีชี วิตของคนเขมร มาจากคำาว่า ‘ปันโจลมม็วด’ เป็น 
ภาษาเขมร คำาว่า ‘ปันโจล’ แปลว่า ‘การเข้า’ มม็วด แปลว่า 
‘แม่มด’ ดังนั้น ปันโจลมม็วด แปลว่า การเข้าทรงแม่มด  
ทีจ่ดัขึน้เพือ่การรกัษาผูป้ว่ย ท่ีไม่สามารถหาสาเหตขุองการปว่ย
ได ้ซึง่มกัเชือ่วา่ผูป้ว่ย ถกูคณุไสย ์หรอื ถกูกระทำาจากสิง่เรน้ลบั 
ตลอดถึงวิญญาณร้ายสิงสู่ โดยญาติพ่ีน้องจะเชิญ ‘แม่หมอ’ มา 
ประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้าย หรือ ขอ-
ขมาลาโทษ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีผู้ป่วยอาจล่วงละเมิดโดยไม่ตั้งใจ 
โดยการใชด้นตรเีปน็สือ่ในการประกอบพธิ ีเพือ่เปน็การบชูาคร ู
และสร้างขวัญกำาลังใจให้กับผู้ป่วย

อุปกรณ์ในการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องเซ่นสังเวย 
และเครื่องบวงสรวง ซึ่งทำาจากก้านกล้วยจำานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 
มี 3 ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชาย 
ชดุที ่2 ม ี4 ขา จะเปน็ตวัแทนของดวงวญิญาณท่ีเปน็เพศหญงิ 
พร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียน อาวุธ (มีดดาบ) 1 เล่ม ข้าวสาร 
1 ขัน

แม่หมอจะอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่าง ในขณะ
เดยีวกันนกัดนตรกีจ็ะบรรเลงเพลงในจงัหวะเรง่เรา้ และนางรำา
ก็จะร่ายรำาบูชาครู ตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข้ ส่วนอาวุธ 
ซึ่งเป็นมีดดาบที่ใช้ในพิธี ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้เพื่อการข่ม 
ดวงวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของผู้ป่วย

ปัจจุบันพิธีกรรมเหล่าน้ียังมีอยู่ในบางชุมชน ซ่ึงหาก 
ไมม่ผีูป้ว่ยไขใ้นชมุชน กจ็ะจดัพธิกีรรมนีข้ึน้เพือ่เปน็การบชูาคร ู
ตลอดถึงเทวดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือดวงวิญาณบรรพบุรุษ 
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้คนในครอบครัว ในชุมชน  
โดยพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นเม่ือดนตรีเริ่มบรรเลง ผู้ท่ีอยู่ในพิธีจะ 
มีอาการเคลิบเคลิ้ม ก่อนท่ีลุกขึ้นฟ้อนรำากันอย่างสนุกสนาน 
ซึ่งแต่ละครั้งผู้ร่วมพิธี จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมา 
ฟ้อนรำา กินเวลายาวนานถึงกับข้ามวันข้ามคืน โดยไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย และเช่ือกันว่าผู้ท่ีร่วมร่ายรำาในพิธีโจลมะม็วดน้ี  
จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีอายุยืนยาว 
ทัง้นีเ้ชือ่กันว่าเปน็เพราะไดอ้อกกำาลงักาย ซึง่เปน็การเสรมิสรา้ง
ทั้งสุขภาพกายและกำาลังใจนั่นเอง

งึด
8
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ในภาษาอีสาน คำาว่า ‘โสเหล่’ หมายความถึงการจับกลุ่มพูด
คุยหรือการล้อมวงสนทนากัน อาจเป็นการถามไถ่สารทุกข์
สุกดิบ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ หรือแม้แต่การพูดจาเล่นหัวเพื่อ
คลายเครียด เหล่านี้ล้วนเป็นการ ‘โสเหล่’ ได้ทั้งนั้น

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุน IFP ก็เช่นกัน เหล่าคณาจารย์และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างมาพบและ ‘โสเหล่’ กันหลายครั้งเพื่อพิจารณา 
คัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนในแต่ละปี และเมื่อเหล่าอาจารย์ 
มาล้อมวงคุยกันทั้งทีเราจะปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านเลยไปได้อย่างไร 
‘เสี่ยว’ จึงไปร่วมพูดคุยกับกรรมการโครงการทุน IFP ประเทศไทย
5 ท่านในแบบ ‘โสเหล่’ เพื่อดูว่ากรรมการแต่ละท่านมีความคิดเห็น
และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอีสานบ้านเฮาอย่างไร และคาดหวัง
สิ่งใดกันบ้าง





¼È. ´Ã. ºÑÞªÃ 

ตำ � แ ห น่ ง บ น น � ม บั ต ร ข อ ง  
ผศ. ดร. บัญชร แก้วส่อง ระบุว่� 
ท่�นดำ�รงตำ�แหน่ง ‘ผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ�่ยวจิยัเพ่ือท้องถ่ิน’ ประจำ�สำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย  แต่ ใน 
อีกด้�นหนึ่ง ผศ. ดร. บัญชร ยังเป็น
หนึง่ในคณะกรรมก�รคดัเลอืกผู้ ไดร้บั
ทุนโครงก�รทุน IFP

“ความสัมพันธ์กับพื้นที่และอุดมการณ์จะเป็นสิ่งแรกที่ผมมองนะ”  
อาจารย์บัญชรให้คำาตอบเมื่อเราถามถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน  
“เวลาถาม เราเลยมักยกปัญหาขึ้นมาแล้วถามเขาว่าคุณมองปัญหานี้ยังไง 
เพื่อจะได้ดูว่าเขาคิดอะไร เพราะเวลาเลือก เราก็อยากได้คนท่ีทำางาน 
เพื่อสังคมจริงๆ จะดูว่าทำางานในลักษณะไหน เป็นงานเชิงกิจกรรม 
หรืออุดมการณ์ และไม่ใช่แค่ดูว่ามีกิจกรรม แต่อยากดูวิธีคิดของคุณกับ 
เรื่องพื้นที่ด้วย มองเชิงอุดมการณ์ว่าเขาคิดยังไงถึงทำาแบบนี้ ไม่ใช่เห็น 
คนอื่นทำาแล้วก็อยากทำาตาม ดูว่าเขาเห็นคุณค่าของอีสานตรงไหนไหม”

“ยกตัวอย่างครูที่ไปสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก เราอยากรู้ว่าทำาไม 
เขาถึงไปสอน ไมใ่ชแ่ครู่ว้า่ทำากจิกรรมกถ็อืวา่ทำางานเพือ่สงัคมแลว้ มนัไมใ่ช่ 
แต่ที่เขาไปสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนั้นเพราะอะไร คำาว่า ‘เพราะอะไร’  
น่ีแหละท่ีทำาให้เวลาเลือกเราจะเลือกคนที่มีฐานคิดดีๆ เพราะเราหวังว่า 

á¡ŒÇÊ‹Í§

“คุณทำ�อะไร
คุณคิดยังไง”
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ถ้าเขามีฐานคิดดีแล้วไปต่อเติมความคิดมา เขาจะ 
กลับมาทำางานเพื่ อสั งคมจริ งๆ”  อาจารย์บัญชร 
ยกตัวอย่างท่ีทำาให้เราแยกระหว่างงานเชิงกิจกรรม 
และอุดมการณ์ได้อย่างชัดเจน

เมือ่ถามถงึคนทีอ่าจารย์บัญชรอยากใหไ้ดร้บัทนุนี ้
กลุ่ม NGO และภาคประชาชนคือบุคคลที่เขาเลือกมา 
“แต่กลุ่ม NGO เราก็ต้องเลือกนะ ต้องดูด้วยว่าเขา 
ทำาอะไร เราจะได้พอประเมินได้ว่าเขามีอุดมการณ์ไหม 
จะทำางานต่อเนื่องได้หรือไม่ หรือมาเพื่อจะเอาทุนไป 
เรียนต่อยกระดับตัวเองเท่านั้นเอง มันต่างกันนะ” ด้วย
ประสบการณ์ที่เคยทำางานทั้งด้าน NGO และนักวิชาการ
ท่ีลงทำางานในพื้นที่จริง อาจารย์บัญชรจึงสามารถ 
มองคนออกได้อย่างไม่ยากเย็นนัก “แต่ความคิดเชิง
อุดมการณ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียสละอยู่แบบนี้
ตลอดเวลานะ คือจะไปทำางานตรงไหนก็ได้ ไปเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ว่ายังมีกิจกรรมที่ทำางาน 
เพื่อประชาชน เพื่อคนยากคนจน และยังคงมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ยกระดับงานจากความรู้ที่เรียนมา”

“ผมว่าจุดแข็งของภาคอีสานคือรวมตัวกันง่าย” 
อาจารย์บัญชรเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านการทำางาน 
ร่วมกับคนมาทุกภาคนั้น “อาจเพราะธรรมชาติของเขา  
ดูจากการตั้ง ถ่ินฐานก็ได้  คนอีสานจะขึ้นบ้านโน้น  
ลงบา้นน้ีก็ได ้มคีวามเปน็มติรสงู เพราะฉะนัน้จะมโีอกาส
รวมตัวกันง่าย พื้นที่อื่นจะยากกว่า” อาจารย์บัญชร 
ยังเสริมอีกว่าจุดแข็งต่อมาคือการฟ้ืนฟูทางด้านวัฒนธรรม 
“ถ้าคนทำาเป็นจะสามารถนำาวัฒนธรรมประเพณีไป 
สร้างพลังได้ ไม่ใช่ฟื้นประเพณีอย่างเดียว เราสามารถ 
ฟื้นประเพณีที่มีคุณค่าและความหมายดั้งเดิมที่เขา 
เรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็ยกระดับความหมายใหม่ขึ้นมา
ด้วย ตัวนี้เป็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ เรื่องสุขภาพ 
เรือ่งเดก็ตกีนั ถา้จบัใหด้มีนัชว่ยเรือ่งตรงนีไ้ด”้ และจดุเดน่
ของภาคอสีานอกีอยา่งหนึง่ในสายตาของอาจารยบ์ญัชร
ก็คือความมั่นคง “ผมมองว่าในอนาคตอาหารจะเป็น
อาวุธสำาคัญของโลก ฐานความมั่นคงทางอาหารของ 
คนไทยอยู่ที่ไหน แน่นอนอยู่ที่ข้าว คนไทยแค่มีข้าว 
และกับข้าวก็โอเคแล้ว ในภาคอีสานนั้นข้าวยังคงอยู่ใน
ครอบครองของเกษตรกรรายย่อย ในขณะที่ภาคกลาง
ส่วนใหญ่อยู่ในกำามือนายทุน”

แต่อาจารย์บัญชรยอมรับว่าหากมองด้านปัญหา 
ภาคอีสานก็กำาลังประสบปัญหาใหญ่อยู่เช่นกัน “ปัญหา
ตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนเข้าไปซื้อที่ดินในภาคอีสานแล้ว  
ทำาให้เราสูญเสียพื้นที่ไป” แต่ถึงกระนั้นในเรื่องการใช้
ทีด่นิของภาคอสีาน อาจารยบ์ญัชรกย็งัมองวา่ใชไ้ดด้กีวา่ 
ภาคอื่นๆ ถึงแม้รูปแบบจะปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำานา
ทางโทรศัพท์ แต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ท้ิงร้างไปแบบภาคอื่นๆ 
“อะไรท่ี เขามองกันว่าเป็นจุดอ่อนผมกลับมองว่า 
มันเป็นจุดโอกาสในการเคลื่อนอีสาน เพียงแต่ว่าเรา 
จะหยิบมาใช้ได้ไหม ถ้าหยิบมาใช้ไม่ได้ก็กลายเป็น 
จุดอ่อน เพราะฉะน้ันถ้าจะพัฒนาภาคอีสานต่อผมมอง
ว่ายังพัฒนาได้อีกเยอะ”

และหากเรามองไปอีกไม่ถึ ง  3 ปีข้างหน้า  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเราทุกคนนั่นคือ 
การเปิดรับประชาคมอาเซียน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมี 
ผลกระทบต่อภาคอีสาน อาจารย์บัญชรก็ได้ตั้งคำาถามที่
น่าสนใจเอาไว้ต่อเรื่องนี้ด้วย “ถ้าจะเปิดรับประชาคม-
อาเซียน ต้องถามก่อนว่าตอนนี้ประชาคมอีสานรู้จักตัว
เองหรือยัง ชุมชนส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักตัวเอง ไม่เคย
ทบทวนวา่ตวัเองเปน็ใครมาจากไหน ไมเ่คยศกึษาตวัเอง 
กรุงเทพฯ มีอะไรดีก็วิ่งตามกรุงเทพฯ พอวิ่งตามไปแล้ว
ถามว่าเป็นยังไง ชุมชนก็จะอ่อนแอและล่มสลายไป 
เพราะฉะน้ันสิง่สำาคญัคอืตอ้งให้ชุมชนท้ังหลายรูจั้ก และ
เรยีนรูต้วัเอง แลว้คอ่ยรบักระแสเขา้มา จะไดม้าจนูกนัได”้

“เพราะฉะนั้นผมขอฝากไปถึงผู้ได้รับทุนของ IFP 
ทุกคนวา่เม่ือกลบัมาแลว้ช่วยดตูวัเองหน่อยวา่ไดท้ำาอะไร
ให้กับสังคมบ้างหรือยัง” นี่คือประโยคสุดท้ายที่จาก
อาจารย์บัญชรฝากไปถึงผู้ได้รับทุนทุกคน ก่อนจะต้อง
แยกยา้ยเพือ่เดนิตามความฝนัและอดุมการณข์องตวัเอง
กันต่อไป
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รศ. ดร. บัวพันธ์

ทันทีที่เราเดินเข้ามายังอาคารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 
ขอนแก่น ท้องฟ้าที่ก่อนหน้านี้ยั งดูสดใส 
ก็โปรยเมด็ฝนลงมา ถอืวา่เราโชคดทีีม่ากอ่นฝน
และมาทนัพบกบั รศ. ดร. บวัพนัธ ์พรหมพกัพงิ 
คณะกรรมการอีกท่านของโครงการทุน IFP

“ผมไม่ได้เป็นกรรมการมาตั้งแต่แรก แต่อาจารย์รัตนา  
บุญมัธยะ ท่านแนะนำามาว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ แต่ว่าท่าน 
ไม่ว่างก็เลยแนะนำาให้ผมเข้าไปทำาตรงนี้” อาจารย์บัวพันธ์ เริ่มเล่า
ถึงท่ีมา “ส่วนมากผมจะอยู่ฝ่ายคัดเลือกนะ มีอยู่ปีหนึ่งที่เขาให้ไป
เปน็กรรมการสว่นกลาง แตห่ลงัจากนัน้ก็กลบัมาเป็นคณะกรรมการ
ฝ่ายคัดเลือกอีกจนหมดโครงการนี่แหละ”

“โอกาสของคุณ
คือโอกาสของ

สังคม”

¾ÃËÁ¾Ñ¡¾Ô§

214



ทุกอาชีพ ถ้าคนอีสานสไตรก์หยุดงานท้ังประเทศ เรา 
ก็คงไปกันไม่รอด” อาจารย์บัวพันธ์กล่าวแบบติดตลก

และสุดท้ายนี้คือสิ่งที่อาจารย์บัวพันธ์ฝากให้กับ 
ผูไ้ดร้บัทนุ “พวกคณุนัน้ไดร้บัโอกาส แตโ่อกาสทีไ่ดร้บันัน้
มันไม่ใช่โอกาสส่วนตัวของคุณคนเดียว มันเป็นโอกาส
ของทั้งสังคมด้วย ก็อยากจะให้ใช้โอกาสตรงนั้นในทางที่
มันคุ้มค่า คือไม่ได้เรียกร้องว่าทุกคนต้องเสียสละ 
อย่างใหญ่หลวง แต่แค่ทำาเรื่องเล็กๆ ให้มันเป็นเรื่องที่จะ
เพิ่มคุณค่าให้กับโอกาสท่ีได้รับ ผมอยากให้คุณได้ทำา 
ตรงนี้ และถ้าเป็นไปได้ ก็อยากจะให้ขยายความคิด 
ในเรื่องของการพัฒนาคนให้กับภาคสังคมที่อยู่ข้างหลัง
ด้วย”

เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ฝนท่ีร่วงหล่นลงมา 
ก่อนหน้าน้ีก็หยุดลง คงเป็นความพอดีของเวลาท่ีพร้อมให้
เราจะก้าวออกไปทำาสิ่งดีๆ ต่อไป

เกณฑ์สำาคัญในการคัดเลือกผู้ เข้ารับทุนนั้น
อาจารย์บัวพันธ์ได้บอกกับเราไว้ดังน้ี “เวลาเราคัดเลือก  
เรามองถึงคนท่ีเขามีโอกาสกลับไปสร้างความเปล่ียนแปลง
ให้กับผู้คนได้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่ามันก็ เป็น 
การสร้างโอกาส ไม่ใช่แค่กับคนที่เราคัดเลือก แต่มันเป็น 
การให้โอกาสกับสังคมด้วย” 

เมื่อเราถามถึงสายงานที่อาจารย์ยังอยากที่จะ
สนับสนุนต่อ อาจารย์บัวพันธ์ตอบว่า “ผมคิดว่าภาค  
NGO นี่ยังมีความสำาคัญนะ น่าส่งเสริมต่อไป แต่ว่า 
ภาคประชาสังคมถ้าเราไปดูหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
มันไม่มีเลยนะครับ อย่างหลักสูตรการพัฒนาที่เราสอน
อยู่นี่เราก็ไม่ได้สอนคนให้ไปทำางานในภาคประชาสังคม 
เราอยากให้เขาไปทำางานราชการ เขาก็คาดหวังว่าจะได้
ทำางานราชการ หรือไปทำางานในบริษัทเงินเดือนสูงๆ  
ภาคประชาสังคมนี้ที่จริงมันมีความสำาคัญมาก มัน
กำาหนดความเป็นความตายของประเทศได้เลย แต่เรา 
ไม่เคยสร้างคนเพื่อที่จะมาทำางานในภาคนี้ เพราะฉะนั้น
ที่เราสร้างโรงเรียน สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมา มันเป็นแค่
อุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมภาคธุรกิจ ภาครัฐ แต่
ภาคประชาสังคมเนี่ยเราปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม”

เมื่อมองถึงจุดอ่อนของคนอีสาน อาจารย์มองว่า
ปัญหาหลักๆ นั้นเกิดจากทัศนคติของคนที่มองเข้ามา
มากกว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ปัญหาทางด้านการเมืองก็มีส่วน  
คนภายนอกที่มองเข้ามาจะมองว่าคนภาคอีสานจน 
ยอมรับเงินซื้อเสียงจากนักการเมือง มีความคิดล้าหลัง  
ไม่ฉลาด สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันเป็นภาพที่ถูกประทับตรา 
ให้คนอีสาน ซึ่งมันสร้างปัญหาให้มากเลยนะ ทั้งที่จริง 
คนอีสานไม่ได้ เป็นแบบนี้ เสียหมดหรอก มันเป็น 
ภาพลักษณ์”

“ส่วนจุดแข็งของภาคอีสานก็คือวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
ซึ่งมันยังมีอยู่เยอะ ชาวนารายย่อยก็ยังมีอยู่ เศรษฐกิจ 
พอเพยีงทีพ่ดูกนัสว่นใหญ่ก็อยู่ทีน่ีแ่หละ เขาทำาอยู่ทำากิน 
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติคนนอกมองมาก็จะคิดว่า 
ภาคอีสานนี่แห้งแล้ง แต่คุณลองมาดูหน้าฝนที่นี่สิ   
มนัก็เขียว ข้าวเราก็ผลติไดเ้ยอะทีส่ดุ มองเรือ่งทรพัยากร-
มนษุยค์นอสีานกม็ทีกัษะหลายอย่างนะ แตก่่อนคนอสีาน
กินแตส้่มตำา ข้าวเหนยีว ตอนนีไ้ปขายกว๋ยเตีย๋วหมดแลว้ 
ทักษะก่อสร้างนี่แน่นอน เล่นงิ้วยังทำาได้ รับจ้างได้ 
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ออฟฟิศสีน้ำ�ต�ลไม้ดูอบอุ่น
ข น � ด  1  คู ห �  ใ จ ก ล � ง เ มื อ ง
อุ บ ล ร � ช ธ � นี  คื อ สำ � นั ก ง � น
ทน�ยคว�มซึ่ ง เป็นสถ�นที่นัด
สัมภ�ษณ์ของเร� เพียงไม่น�นหลัง
จ�กที่เร�นั่งพัก คุณนิกร วีสเพ็ญ 
ทน�ยคว�มเจ้�ของสำ�นักง�นแห่งน้ี 
และหนึ่งในคณะกรรมก�รทุน IFP ก็
เปิดใจให้สัมภ�ษณ์กับเร�

“ผมมาเป็นคณะกรรมการช่วงหลังๆ ประมาณ 6 - 7 ปีแล้วนะ”  
คณุนกิรเริม่เลา่ถงึทีม่าทีไ่ปของการเขา้มาเปน็คณะกรรมการในโครงการ
นี้ “ก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นคณะกรรมการประสานงานองค์กร NGO ใน 
ภาคอสีาน เคยเปน็กรรมการสภามหาวทิยาลยัอบุลฯ แลว้กเ็ปน็กรรมการ
อีกหลายมูลนิธิเต็มไปหมดเลย ก็จะรู้จักองค์กรในภาคอีสานเกือบหมด 
ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตาม รู้ว่าลูกๆ หลานๆ ในภาคอีสานที่จบมานั้น
ใครทำาอะไรที่ไหน องค์กรไหนรับใครไว้”

“จะทำ�ยังไงถึงจะ
สร้�งอ�ส�สมัคร

นักกฎหม�ยที่เข้�ใจ
ชุมชน เข้�ใจคำ�ว่�

จิตส�ธ�รณะ”

¹Ô¡Ã
ÇÕÊà¾çÞ
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“สิ่งที่ผมเน้นที่สุดในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนนี้
คือเร่ืองจิตวิญญาณ” คุณนิกรบอกถึงสิ่งที่ให้ความ
สำาคัญที่สุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมารับทุน  
“จิตวิญญาณของชาวอีสานคือเวลามาทำางานกับ 
คนอีสานแล้วเขาสามารถอยู่ได้นานๆ อย่างมีความสุข 
ไม่ใช่แค่ทางผ่าน แต่ต้องเป็นสิ่งที่เขาทำาเพื่อองค์กร 
และเพือ่คนอสีานทัง้หมด เรากพ็ยายามทีจ่ะคดัเลอืก
คนให้ดีที่สุด เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสไปเพิ่มขีด
ความสามารถตัวเอง คือมันไม่ใช่ใครมาก็ได้นะ  
การเขียนใบสมัครของเราค่อนข้างจะยาก เราก็
พยายามกลัน่กรองตรงนี ้บางคนเคา้กเ็ขยีนไมด่หีรอก 
แต่สิ่งที่เขาเขียนมันตรงไปตรงมา มันก็เป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่ง เราก็ให้เขาได้ไปต่อ เหมือน เดอะสตาร์
เลย” คุณนิกรกล่าวยิ้มๆ

เราถามถึงอาชีพของผู้สมัครเข้ารับทุนที่  
คุณนิกรต้องการจะสนับสนุนมากที่สุด คำาตอบที่ 
เราได้ คือ อาสาสมัครทางด้านกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ 
คำาตอบที่น่าแปลกใจนักสำาหรับนักกฎหมายด้วยกัน 
แต่สิ่งสำาคัญนั้นอยู่ในเหตุผลต่างหาก “ผมว่าอาสา-
สมคัรท่ีมาช่วยเหลอืประชาชนดา้นกฎหมายคอ่นขา้ง
น้อยมาก แต่สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ 
โดยเฉพาะในภาคอีสานมีการแย่งชิงทรัพยากร- 
ธรรมชาติ ดิน น้ำา ป่า โดยเฉพาะดิน คือพื้นที่  
ทำาเกษตรกรรม คืออู่ข้าวอู่น้ำาที่จะนำารายได้มาสู่
ประเทศ แต่ตอนน้ีถูกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายชิงเอาไป 
แมท้ีป่า่สงวนตอนนีแ้ทบจะไมม่เีหลอื เราจงึมาคดิวา่
จะทำายงัไงถงึจะสรา้งอาสาสมคัรนกักฎหมายทีเ่ขา้ใจ
ชุมชน เข้าใจคำาว่าจิตสาธารณะ เพื่อที่จะช่วย 
ชาวบ้านในการพิทักษ์สิทธิ์ ปกป้องผืนดินของเขา 
และผืนดินส่วนรวมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด”

หากเรามามองกนัทีล่กัษณะของภาคพืน้อสีาน 
คณุนกิรไดแ้บง่ภาคอสีานออกเปน็สองดา้น “จดุแขง็
คือ พื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่หล่อหลอมคนทำางาน 
ในด้านต่างๆ ให้มีจิตสาธารณะ ให้เป็นนักต่อสู้  

เป็นผู้ให้ แล้วบุคคลเหล่านั้นก็ไปทำางานในภาคอื่นๆ 
กนัเยอะเหมอืนกนั ทำาใหก้ระบวนการภาคประชาชน
ทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องที่ดิน เรื่องป่าไม้  
หรือเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นเครือเดียวกัน ถือว่า 
ภาคอีสานเป็นโรงเรียนที่หล่อหลอมบุคลากร  
ส่วนถ้าดูกันที่จุดอ่อนเนี่ย ผมว่าปัจจุบันคนเรา 
เสพวัตถุมากเกินไป ไร้ความพอดี บริษัททุนนิยม
ต่างๆ ก็ถาโถมเข้ามา ในขณะเดียวกันคนไทย
ต้องการความสะดวกสบาย อะไรมารับหมด ไม่มี 
ก็หาซื้อ มือถืออยากได้ก็ซื้อ ผมว่าตรงนี้น่าจะมี 
การทบทวน หาความพอดีว่าอยู่ตรงไหน”

นอกจากนี้แล้ว คุณนิกรยังมองว่าระบบ- 
การศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของสังคม 
ทุกวันนี้เช่นกัน “การศึกษาในปัจจุบันผมมองว่า 
มันแปลกดีนะ ตอนนี้กระบวนการเรียนการสอน  
สอนให้จบออกมาแล้วไปเป็นลูกจ้างเขา เงินเดือน
เท่าไหร่กัน แล้วเมื่อไหร่มันจะตั้งตัวได้ สอนไป 
เป็นลูกจ้างทั้งที่ตัวเองมีปัจจัยการผลิตอยู่แล้ว  
ทุกวันนี้บัณฑิตที่จบออกมาได้ปริญญานี่จะงง  
ไม่รู้จะไปไหนดี ไม่มีที่ไปก็เรียนโท ไม่มีอะไรรองรับ 
ทำาไมประกอบอาชีพไม่ได้ เรากำาลังหลงทางหรือเปล่า”

“อยากฝากว่า ผู้ได้รับทุนทุกคนมีโอกาส
มากกว่าคนอื่นที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตัวเอง แต่สิ่ง
ที่เราได้รับมานั้นจะทำาอย่างไรมันถึงจะเป็นพลัง
สร้างสรรค์ในการทำาให้ภาคอีสานของเราและชุมชน
ทั่วประเทศดีขึ้นและส่ิงที่สำาคัญคือต้องสร้างอาสา-
สมัครให้เกิดขึ้นรอบตัวคุณให้ได้ ถ้าเราทำาแบบนี้ 
มันเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในแม่น้ำาแล้วเกิด 
แรงกระเพ่ือม เรามาช่วยกันทำา ช่วยกันโยนลงไป  
แรงกระเพื่อมมันก็คือการเปลี่ยนแปลง คือสิ่งที่มีค่า 
ที่สุด ถึงรุ่นเราจะแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ มันก็ต้อง
ทำาได้ รุ่นลูกเรา รุ่นหลานเรา ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ” 
นั่นคือข้อคิดสุดท้ายจากคุณนิกรที่ฝากไปยังผู้ได้รับ
ทุน IFP ทุกคน
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“ตอนนัน้ผมไดท้นุจากฟอรด์ไปเรยีนปรญิญาโท พอจบกลบัมา 
ก็ยังติดต่อกับคนของมูลนิธิฯ อยู่เรื่อยๆ โดยก่อนหน้าที่ผมจะมา 
อยูม่หาวทิยาลยันครพนม ผมเคยทำางานอยูท่ีม่หาวทิยาลยัขอนแกน่ 
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีช่วงหนึ่งที่ เคยช่วยทาง
ออสเตรเลียคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 6 ที่ยากจน ให้ไปเรียนต่อ 
ปริญญาตรีที่นั่น ทีน้ีพอ IFP เค้าคิดจะทำาโครงการทุน IFP ข้ึนมา  
เขาก็เลยมาคุยกับเรา”

 “ผมว่า
เราต้องช่วยกัน

ทุกฝ่าย”

เลาหศิริวงศ์
รศ. ดร. สุวิทย์

“คือผมเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิ- 
ฟอร์ดแต่เดิมอยู่แล้ว” รศ. ดร. สุวิทย์  
เล�หศิริวงศ์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย-
นครพนม หนึ่งในคณะกรรมก�รของ IFP 
ผู้ทำ�ง�นนี้ม�ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งโครงก�ร- 
ทุน เล่ � ถึง ท่ีม�ของก�รเข้ � ร่วมเป็น 
คณะกรรมก�รให้เร�ฟัง
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และเม่ือถามว่าคุณลักษณะไหนท่ีคณะกรรมการ
จะให้ความสำาคัญกันมากที่สุด คำาตอบที่ได้รับจาก
จากอาจารยส์วุทิยก์ค็อื “ผมคดิวา่กรรมการสว่นใหญ่
จะชอบคนท่ีแสดงออกมาวา่เขาไดท้ำาอะไรกบัทอ้งถิน่ 
เชน่ จบมาแลว้กท็ำางานในทอ้งถิน่ เปน็ NGO ในพืน้ที่
ที่ทำางานจริง ถ้ามีคนลักษณะนี้เข้ามากรรมการ 
ส่วนมากก็จะชอบ พอผ่านรอบแรกมาได้กรรมการ 
ก็จะสัมภาษณ์แนวคิด ว่าถ้าได้ทุนจบมาแล้วจะทำา
อะไรบ้าง คิดว่าสิ่งที่เรียนจะไปช่วยในการทำางานได้
ยังไง เป็นการดูแนวคิดของแต่ละคน อย่างบางคนที่
เขาไม่มีคำาตอบให้กรรมการเท่าไหร่ มีแต่บอกว่า
อยากได้ทุนไปเรียน ประเภทนี้ก็จะถูกคัดออกไป” 
ด้วยแนวคิดในการคัดเลือกแบบนี้ ทำาให้โครงการนี้ 
มีบุคลากรคุณภาพสูงจบออกมาด้วยทุนนี้จำานวน
มาก

“โดยภาพรวม ผมว่าคุณภาพของผู้ได้รับทุน 
ทีจ่บมานีด่มีากเลยนะ บางคนทีจ่รงิเรากอ็ยากใหเ้ขา
ไปได้ไกลกว่าน้ัน แต่มันก็มีข้อจำากัดอยู่ เช่น ภาษาเขา
ไม่ได้ หรือไม่ก็หมดระยะเวลาของทุนไปเสียก่อน  
ซึ่งเอาจริงๆ แล้วผมอยากให้คนที่ได้ทุนเขาไปเรียน 
ที่ต่างประเทศมากกว่าที่จะเรียนอยู่ที่เมืองไทยนะ 
ส่วนหนึ่งผมมองว่าถ้าเขาได้มีโอกาสไปมองเห็น
ระบบที่มันแตกต่าง ได้มีประสบการณ์ มันจะมี
ประโยชน์มากกว่า สมมติจบมาจากขอนแก่นแล้ว 
ยังกลับไปเรียนที่เดิม ผมว่ามันก็ไม่ได้เปิดโลกมาก
เท่าไหร่ เราก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นผู้รับทุน ถ้า 
คนไหนมศีกัยภาพเรากอ็ยากจะใหไ้ดไ้ปตา่งประเทศ 
ซ่ึงหลายคนก็ทำาได้ และทำาได้ดีด้วย แต่ละคนเขาก็
พัฒนาขึ้นเยอะถ้าเทียบกับตอนที่มาสัมภาษณ์ทุน  
แต่อย่างท่ีบอกก่อนหน้าน้ีว่าเราก็พยายามกระจายทุน
ออกไปนะ แต่มันก็ได้จริงๆ จังหวัดหนึ่งไม่ถึง 10 คน 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็คงเห็นได้ไม่ชัด แต่ผมคิดว่า
ทุนน้ีน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่า มันเป็นทุนท่ีเข้าถึงผู้ด้อย- 
โอกาสจริง ผลท่ีตามมาหลังจากที่คนเหล่านี้กลับมา
มันเกิดผลประโยชน์กับชุมชนจริงๆ”

ในฐานะที่โครงการทุน IFP เป็นทุนที่มีขึ้นเพื่อ
คนอีสานโดยเฉพาะซึ่งหากมองกันในภาพรวมแล้ว
อาจารย์สุวิทย์มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ 
ยังเป็นในรูปแบบเดิมๆ อยู่ “ปัญหาของคนอีสานก็ยัง
เหมือนเดิม คือ ยากจน รายได้น้อย อาศัยการเกษตร
เป็นหลัก เวลามีโครงการให้กู้ก็ไปกู้กัน กู้เสร็จก็เป็น-
หนี้เป็นสิน บางส่วนก็ท้ิงไร่นาไป ผมว่าวงจรปัญหา 
มันก็ยังคล้ายๆ เดิม มันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง 
เป็นระบบ คือแก้แบบผลผลิตราคาถูกก็จำานำา  
ประกนัราคา ในขณะทีเ่กษตรกรทีป่ลกูพชืแกกย็งัทำา
แบบเดิมๆ ไปอย่างนั้น ไม่ได้ศึกษาหรือดูว่าตอนนี้ 
พชืนีม้นัเปน็ยงัไง อนาคตมนัจะเปน็ยงัไง มนัไมม่ใีคร 
มาบอก ไม่มีการพัฒนา แล้วก็ไปแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ
เอา ถึงเวลาก็ไปร้องเรียนให้ช่วยตลอด ซึ่งการจะ 
แก้ปัญหานี้ผมว่าเราต้องช่วยกันทุกฝ่าย ภาครัฐก็
ต้องมีแนวทางที่จะทำาให้มันเป็นระยะยาว ตอนนี้ 
เราจะเห็นว่าพอเปล่ียนรัฐบาลหรือเปล่ียนรัฐมนตรี 
ทีหนึ่ง ก็เปล่ียนนโยบาย คนนี้อยากทำาเรื่องนี้ก็ไป 
ทางนี้ พอคนใหม่มาอยากไปทางนี้ก็ไป มันไม่มี 
แผนงานที่เป็นหลักว่าเราควรไปทางไหน นี่ก็เป็น 
ส่วนหนึ่งของปัญหา” ส่ิงนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่า
ทำาไมโครงการทุน IFP ถึงได้จัดทำาขึ้นเพ่ือบุคลากร 
ในภูมิภาคนี้ “แต่ถ้าเรามามองที่จุดแข็งของภาค-
อีสาน ผมว่าคนอีสานเป็นคนสู้ชีวิตนะ เป็นคนขยัน 
เมื่อมีปัญหาอุปสรรคก็พยายามที่จะฝ่าฟันไปด้วย 
ตัวเอง ส่วนมากจะเป็นลักษณะนั้น ก็ทำาให้เขาดำารง
อยู่ได้ในทุกวันนี้”

“ผมคิดว่าทุกคนตอนที่มาคัดเลือก แต่ละคน 
ก็จะมีจุดมุ่งหมายว่าถ้าได้ทุนนี้ไปเรียนแล้วจะกลับ
มาทำาอะไร ก็อยากจะฝากว่าอย่าลืมส่ิงที่ตั้งใจไว้ 
พยายามทำามันให้ได้ ก็หวังว่าคนเหล่านี้จะมีไฟที่จะ
ช่วยกันพัฒนาภาคอีสานต่อไปอีกนาน” และ 
นี่คือคำาฝากสุดท้ายจากหนึ่งในคณะกรรมการ 
โครงการทุน IFP ซ่ึงเราก็หวังว่ามันจะเป็นจริงได้  
เพื่อการพลิกฟื้นผืนดินในถิ่นราบสูงให้ยั่งยืนสืบไป

219



โกวิทย์

เร�อยู่ ท่ีจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดท่ี 
ขึ้นชื่อว่�มีช้�งเยอะท่ีสุดในประเทศไทย  
แต่วันน้ีเร�ไม่ได้ม�ต�มห�ช้�งท่ีไหน แต่เร�
มนีดัพูดคยุกบั อ�จ�รย์โกวทิย ์กลุสวุรรณ 
ผู้จัดก�ร NET Foundation หรือมูลนิธิ-
พัฒน�อสี�น หนึง่ในผูท้ีเ่ร่ิมตน้ม�พร้อมกบั
โครงก�รทุน IFP ในประเทศไทย

“ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางมูลนิธิฯ ก่อนที่จะมีการเริ่มให้ทุน 
อีกนะ” อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไป และจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโครงการ
ทุนน้ี “ตอนน้ันเขามาสอบถาม ขอคำาปรึกษากับเรา ว่าเค้ามีแนวคิด
อยากให้ทุน NGO อยากให้ทุนคนทำางานเพื่อสังคมควรเริ่มยังไง เราก็
ให้คำาปรึกษาแล้วก็ช่วยตระเวนประชาสัมพันธ์แนวคิดของทุนน้ี  
ไปตระเวนชี้แจงร่วมกับเจ้าหน้าที่ IFP ที่มาบรรยายที่สุรินทร์ ที่บุรีรัมย์ 
หรือท่ีอ่ืนๆ แล้วก็ได้ไปช่วยประชาสัมพันธ์ว่าทุนน้ีเป็นยังไง น่าสนใจยังไง”

¡ØÅÊØÇÃÃ³

 “คนอีสาน
ต้องสู้

เพื่อตัวเอง”
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สำาหรับประสบการณ์ในช่วงเริ่มต้นนั้น อาจารย์
บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไรนัก “ตอนแรก NGO  
ไม่คอ่ยสนใจ เขาไม่คอ่ยแนใ่จวา่ทนุมนัจะมเีงือ่นไขอะไร
หรือเปล่า แต่พอเขาได้คุยหลายๆ ครั้งก็เริ่มสนใจ เพราะ
มันไม่ผูกพัน แล้วเหมือนเป็นแค่สัญญาลูกผู้ชาย 
ว่าจะกลับมาที่เดิมก็ได้ จะไปที่อื่นก็ได้ ตอนนั้นก็ถามว่า
ทำาไมเป็นอีสาน เขาก็บอกว่าใช้การดูภาพรวมทั้งหมด 
ว่าพื้นที่ยากจนของประเทศไทยคือภาคอีสาน เขาก็ 
เลยกำาหนดมาว่า ที่จะให้ทุนต้องเป็นคนอีสาน จบ
มหาวิทยาลัยในอีสาน รุ่นแรกจะเป็นอย่างนี้  ผมก็ 
ไม่เห็นด้วยนะ เพราะอย่างนี้เด็กที่ไม่ได้มีโอกาสเรียน
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ก็ไม่มีสิทธิ์น่ะสิ” นั่นคือที่มา 
ของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อกำาหนดต่างๆ ให้
สอดคล้องกับบุคลากรในพื้นที่มากขึ้น “รุ่นต่อมาเขาเลย
ให้เป็นรามคำาแหง หรือ มสธ. ก็ได้ และเพิ่มข้อบังคับ
ทำางานในอีสานอย่างน้อย 3 ปี  คนที่มาจากที่อื่น 
แต่ทำางานในอีสานจะได้สมัครได้ด้วย”

“มีบางคนท่ีเคยสมัครปีก่อนหน้าแต่ตกสัมภาษณ์ 
ผมก็ลองคุยกับเขาดู เราก็ถามว่าทำาไมอยากไปเรียนต่อ 
เขาก็บอกว่าอยากเปลี่ยนงานเพราะที่ เดิมไม่สนุก  
คำาตอบนี้ก็ตกแล้ว คือลองให้เขาพูดมาก่อน ถามว่า 
เคยช่วยสังคมบ้างไหม เขาก็บอกว่าช่วย ลอยกระทง 
ก็ช่วย เราถามว่าแล้วพวกกองทุนหมู่บ้าน ทำาแผนชุมชน
ล่ะ เขาก็ว่าอยู่ไกล ไม่มีเวลา นี่ก็ตกอีกแล้ว” อาจารย์ 
เลา่ถงึประสบการณท่ี์ไดพ้ดูคยุกับผู้สมคัรรบัทนุ ทำาใหเ้รา
มองเห็นได้ชัดขึ้นถึงหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ได้วางเอาไว้

และหากมองกันในส่วนบุคลากรที่ยังขาดแคลน 
อาจารย์มองว่าคนที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนใน 
ภาคอีสานนั้น ยังคงเป็นอาชีพที่มี ไม่ เพียงพอต่อ
สถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้น “คือสถานการณ์ของอีสาน
ตอนนี้เนี่ยมันถูกคุกคามเรื่องสิทธิ์ เรื่องทรัพยากรเยอะ  
ทุนต่างประเทศขยายตัว ชาวบ้านนี่สู้ไม่ได้ ถูกไล่ที่  
ไปเรื่อยๆ เวลาเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็ปกป้องสิทธิ์ตัวเอง
ไม่ได้  เพราะฉะน้ันงานด้านนี้ผมคิดว่ายังต้องการ 
ความช่วยเหลืออยู่ ตอนนี้มีบ้างแต่ก็น้อย ซึ่งที่ผ่านมา 
ก็ไม่ค่อยมีคนสมัครด้านนี้นะ”

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ทำาให้ภาคอีสานยังอยู่รอด 
มาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือตัวตนของคนอีสานเอง  

“ผมว่าชุมชนอีสานผ่านการต่อสู้มาเยอะ ต่อสู้เพื่อตัวเอง 
ตอ่สูเ้พือ่รกัษาทรพัยากร ดนิ น้ำา ปา่ การตอ่สูใ้นภาคอสีาน
น้ันเยอะมาก เราเรียนรู้ทางออกมามากมาย ท้ังเรื่อง
เกษตรอนิทรยี ์เรือ่งการสรา้งปา่ชุมชน การสรา้งแหลง่น้ำา
ขนาดเล็ก ผ่านการทำามา แล้วเราคิดว่าเป็นทางเลือก 
ทางรอด ใครทำาก็รอด พิสูจน์มาแล้วจนเกิดเป็นครู  
เกิดภูมิปัญญา เกิดปราชญ์เต็มภาคอีสานไปหมด  
อธิบายสังคมได้ ทุกวันนี้ NGO ก็มีประสบการณ์สูง  
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสูงขึ้น”  
แต่ในขณะเดียวกันน้ัน สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
กท็ำาใหค้นอสีานออ่นแรงลง “ชว่งแรกๆ ดเูหมอืนจะยนัอยู่
นะ ชว่งทีเ่ดนิขบวน ชว่งทีไ่ปมสีว่นรว่มในรา่งรฐัธรรมนญู 
แต่การเมืองวันนี้มันไม่ได้ขับเคลื่อนโดยราชการ ไม่ได้
เคลื่อนโดยระบบแบบเดิม มันเคลื่อนโดยนักการเมือง 
เพราะฉะนัน้แรงขบันีม้นัทำาใหไ้มม่ใีครปกปอ้งสทิธิ ์NGO 
ก็เล็กไปที่จะทำาเรื่องพวกนี้ ทุกเรื่องที่เข้ามานั้นเป็น 
เรื่องใหญ่ อย่างเช่นเรื่องสัมปทาน มันไม่ได้พูดเรื่อง 
ป่าเล็กๆ แล้วนะ เค้าซื้อทีหนึ่งเป็น 3 - 4 หมื่นไร่ ยุคผม 
ยังบอกได้ว่าถ้าซ้ือจะไปประท้วง แต่เดี๋ยวนี้ ซ้ือแล้ว  
จ่ายแล้ว ไม่ทันแล้ว”

อีก เรื่ องที่ อาจารย์ โกวิทย์ยั งรู้ สึก เป็นกั งวล 
อย่างมากก็คือ การเข้ามาของประชาคมอาเซียนในเวลา
อันใกล้นี้ “เรื่อง AEC ผมเป็นกังวลมาก ทุกคนพูดแต่ 
เรื่องรวย พูดแต่เรื่องแรงงานถูก แต่เอาจริงๆ แล้วแค่
สะพาน 3 แห่งมันสร้างปัญหาให้กับสังคมลาวเท่าไหร่ 
เด็กเคล่ือนย้ายแรงงาน ค้ามนุษย์ แรงงานเถ่ือน ยาเสพติด 
คุยกับสภาแม่หญิงลาว เค้าบอกแค่สะพานอันเดียว 
ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้ว น่ีล่อเข้าไปตั้ง 3 สะพาน  
แล้วคนที่เป็นเจ้าของวาระมันไม่ใช่ชาวบ้าน เป็นของ 
นักการเมือง”

“เราจะต้องเป็นผู้ที่ให้ผู้อื่นพึ่งได้ แม้ว่าคุณจะ
ปฏิบัติการที่เดิมหรือไม่ก็ตามก็ต้องไม่ทิ้ง นี่ถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบนะ อย่าคิดว่าเป็นโอกาสของตัวเอง
เท่านั้น มันเป็นโอกาสของผู้อื่นด้วย ต้องไม่ลืมภารกิจ 
เร่ืองน้ี” น่ีคือส่ิงท่ีอาจารย์โกวิทย์ท้ิงท้ายเอาไว้ถึงผู้ได้รับทุน
ทุกคน โดยหวังว่าผู้ได้รับทุนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่พัฒนา 
ภาคอีสานให้ยั่งยืนต่อไป
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“แต่ละท้องถิ่นจะมีภาษาที่แตกต่างกัน  ของชิ้นหนึ่ ง  
ท่ีน่ีอาจจะเรียกแบบนี้ จังหวัดหนึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่ง 
อาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นเรื่องมุกตลกโปกฮา  
เรามองว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางภาษา นอกจาก 
คำาพูด สำาเนียง เสน่ห์ ที่ควรจะรักษาไว้ เพราะปัจจุบัน 
เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาสื่อสาร ทำาให้คนในชนบทหรือ 
คนท้องถ่ินหันมาพูดภาษากลางกับลูก เด็กรุ่นใหม่ไม่คุย 
ภาษาถิ่นแบบภูไท เสน่ห์ของความแตกต่างก็เริ่มหายไป   
แต่ภาษาอีสานมีความน่าทึ่ง สร้างความเข้าใจก็ได้ ทั้งเป็น 
เรื่องตลก เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันก็ได้ มันพลิกแพลงได้
หลายแบบมาก ถือเป็นเสน่ห์สำาหรับเรา”

- สิริย�พร ส�ลีพันธ์

อ้างอิง
http://th.wikipedia.org/
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/lang/list.php?transaction=list.php
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นักภาษาศาสตร์ให้คำาจำากัดความภาษาอีสานว่าเป็นภาษาลาวสำาเนียงหนึ่ง 

ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 สำาเนียงใหญ่ คือ
1. 

ภาษาลาวเวียงจันทน์ ใช้ในประเทศลาวท้องที่ เมืองเวียงจันทน์ บอลิคำาไซ และในประเทศไทย
ท้องที่ชัยภูมิ หนองบัวลำาภู หนองคาย (อำาเภอเมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพนพิสัย) 

ขอนแก่น (อำาเภอภูเวียง ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน หนองนาคำา เวียงเก่า หนองเรือบางหมู่บ้าน) 
ยโสธร (อำาเภอเมือง ทรายมูล กุดชุม บางหมู่บ้าน) อุดรธานี (อำาเภอบ้านผือ เพ็ญ บางหมู่บ้าน) 

ศรีสะเกษ (ในบางหมู่บ้านของอำาเภอเมืองศรีสะเกษ อำาเภอขุขันธ์ และอำาเภอขุนหาญ)
2.

ภาษาลาวเหนือ ใช้ในประเทศลาวท้องที่ เมืองหลวงพระบาง ไซยะบูลี อุดมไซ ในประเทศไทย
ท้องที่เลย อุตรดิตถ์ (อำาเภอบ้านโคก น้ำาปาด ฟากท่า) เพชรบูรณ์ (อำาเภอหล่มสัก หล่มเก่า 

น้ำาหนาว) ขอนแก่น (อำาเภอภูผาม่าน และบางหมู่บ้านของ อำาเภอสีชมพู ชุมแพ) 
ชัยภูมิ (อำาเภอคอนสาร) พิษณุโลก (อำาเภอชาติตระการ และนครไทยบางหมู่บ้าน) 

หนองคาย (อำาเภอสังคม) อุดรธานี (อำาเภอน้ำาโสม นายูง บางหมู่บ้าน)
3.

ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ในประเทศลาวท้องที่เมืองเซียงขวาง หัวพัน ในประเทศไทย
ท้องที่บ้านเชียง อำาเภอหนองหาน อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และบางหมู่บ้าน 

ในจังหวัดสกลนคร หนองคาย และยังมีชุมชนลาวพวนในภาคเหนือบางแห่ง
ในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้น

4. 
ภาษาลาวกลาง แยกออกเป็นสำาเนียงถิ่น 2 สำาเนียงใหญ่ คือ ภาษาลาวกลางถิ่นคำาม่วน และ

ถิ่นสะหวันนะเขด ถิ่นคำาม่วน จังหวัดที่พูดในประเทศไทย เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร 
หนองคาย (อำาเภอเซกา บึงโขงหลง บางหมู่บ้าน) ถิ่นสะหวันนะเขด 

จังหวัดที่พูดมีจังหวัดเดียว คือ จังหวัดมุกดาหาร
5. 

ภาษาลาวใต้ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงจำาปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ 
จังหวัดที่พูดในประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี อำานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

6. 
ภาษาลาวตะวันตก ไม่มีใช้ในประเทศลาว เป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย ท้องที่ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียง
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รวมคำ�ศัพท์
อีสานคลาสสิค

ÂÍ´ÎÔµ
ที่เราคุ้นหู�

แต่อาจยังไม่รู้
ความหมาย

กะซาง = ช่างเถอะ
กะจังว่า = ก็นั่นน่ะสิ / ก็อย่างว่า
กะด้อ กะเดี้ย = อะไรกันนักหนา
เกิบ =  รองเท้า

ขี้ตั๋ว = โกหก พูดไม่จริง
ขี้เกี้ยม = จิ้งจก

เคียด = โกรธ งอน
คักอีหลี = สะใจจริงๆ
คึดฮอด = คิดถึง
คือเก่า = เหมือนเดิม

งานดอง = งานแต่งงาน

จอก = แก้ว

จังได๋ = แบบไหน ยังไง

จี่ = ปิ้ง ย่าง

จั๊กกะเดียม = จั๊กกะจี้

ใจออก = ถอดใจ ท้อถอย

โจงโปง = โล่ง ว่างเปล่า

ซ่า = ช้า
ซัง = เกลียด
เซือ = เชื่อ
ซอยแน = ช่วยด้วย

โดน = นาน

ตะพึดตะพือ = ไม่บันยะบันยัง

ตาฮัก ตาแพง = น่ารัก น่าเอ็นดู

ตำาหูก = ทอผ้า

ตะเว็น = ดวงอาทิตย์

ผู้ข่า = ข้าพเจ้า

ย่าน = กลัว   
ยามสวย = ตอนสาย

¼
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จอก = แก้ว

จังได๋ = แบบไหน ยังไง

จี่ = ปิ้ง ย่าง

จั๊กกะเดียม = จั๊กกะจี้

ใจออก = ถอดใจ ท้อถอย

โจงโปง = โล่ง ว่างเปล่า

โดน = นาน

มัก = รัก, ชอบ

แมนบ่ = ใช่ไหม

มีแฮง = สดชื่น กระปรี้กระเปร่า

เมือย = เหนื่อย

แมนแท้ = จริงแท้แน่นอน

มืดตึ๊บ = มืดแปดด้าน นึกอะไรไม่ออก

นำาไป = ตามไป

บักหำา =  คำาเรียกเด็กผู้ชาย

เป็นตางึด = น่าฉงน

ปิ้น = กลับ พลิก

เป่นจั๊งบุญ = เดชะบุญ

ปึก = โง่ เรียนไม่เก่ง

พอกะเทิน = ไม่มากไม่น้อย ครึ่งๆ กลางๆ

พ่อฮัก แม่ฮัก = พ่อแม่บุญธรรม

โพดเหลือ = เหลือเกิน 

ฟ้าว = รีบเร่ง

ล่วง = ถือวิสาสะ
เลาะบ้าน = ตระเวนตามหมู่บ้าน
เล่าแนเด้อ = ขอเรียนเชิญเพื่อร่วมงาน
ลอยน้ำา = ว่ายน้ำา

เว้ามวนซวนหัว = พูด
ตลกขบขัน

เหว้าดู๋ = พูดมาก

สะหวอย = อ่อนเพลีย, หมดแรง   

สะเดิด = สะดุ้ง   

โสเหล่ = วิพากษ์ วิจารณ์   

ส้นนอง = ส้นเท้า   

สะออน = ปลื้ม น่าชมเชย

เสี่ยว = เพื่อน มิตร

ส่ง = กางเกง

สาด = เสื่อ

เส้า = หยุด เลิก ระงับ

ห่าว = อาการสดชื่น ตื่นตัว

หน่าลา = อาการเสียหน้า

ห่อย = ห้อย แขวน   

ห้าง = พัง หย่าร้าง   

ห้อน = ร้อน

หมู่เฮา = กลุ่มเพื่อน

Í อีเกิ้ง = ดวงจันทร์
อยากหัว = น่าขัน น่าหัวเราะ

โฮมตุ้ม = ชุมนุม, รวมตัว

ฮัก = รัก

ฮำาฮอน = อาลัยอาวรณ์

แฮง = แรง

เฮา = เรา

ฮ้าย = ดุ ดุดัน ต่อว่าต่อขาน

เฮ็ดงาน = ทำางาน

แฮกหมาน = ประเดิม
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เคร�อขายศิษยเกา
 Ford Foundation International Fellowships 

Program Thailand Alumni Network (IFP THAN)

เครือขายศิษยเกาผูไดรับทุน IFP ประเทศไทย (IFP Thailand Alumni 
Network หรือ IFP THAN) เกิดจากการรวมตัวกันของศิษยเกาผูไดรับทุน 
Ford Foundation International Fellowships Program ในประเทศไทย 
ที่ไดรับทุนศึกษาตอทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากมูลนิธิฟอรด

ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิทุนการศึกษาเอเซียฯ 
โดยมีสมาชิกในเครือขายจํานวนท้ังส้ิน 88 คน 
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เครือข่าย IFP THAN ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 หลังจากผู้ได้รับทุนรุ่นแรก 
จบการศึกษาและกลับไปยังภาคอีสานเพื่อเดินตามความฝัน และความตั้งใจ 

ที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นและภูมิภาค
ของตนเองตามที่ได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติมจากการศึกษาต่อ 

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากศิษย์เก่าเครือข่าย IFP THAN จะได้กลับไป
ทำางานในชุมชนของตัวเองแล้ว ยังได้ริเริ่มกิจกรรมของเครือข่าย IFP THAN ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจัยท้องถิ่น การจัดงานสัมมนาวิชาการ  กิจกรรมเสริม-

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ  รวมทั้งยังร่วม
ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร- 

ส่วนตำาบลและจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการทำางานในภาคอีสานให้เกิดภาคีความร่วมมือ

ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และสากล
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พระธุดงค์กรรมฐานสายอีสานถือกำาเนิดขึ้นภายใต้การนำาของพระอาจาย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล 
สองพระกรรมฐานจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ชื่อว่าเป็นตักศิลาธรรมะแห่งภาคอีสาน ที่ได้บุกเบิกกองทัพธรรม 

แห่งอีสาน วางรากฐานแนวการปฏิบัติให้หยั่งรากแก้วมั่งคงในผืนแผ่นดินไทย ถือว่ามีอิทธิพลต่อประชาชน
ค่อนข้างมาก รวมทั้งเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ได้ติดตามครูอาจารย์ออกธุดงค์ 

ก่อนที่จะหักเหชีวิตทางธรรมจากกรรมฐานสู่พระปริยัติธรรม
การกำาเนิดของพระธุดงค์กรรมฐานสายอีสาน กล่าวกันว่า มาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เงื่อนไขทางการเมือง 

เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์และเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือมีความเชื่อกันว่า สังคมชาวนาอีสานนั้น 
มีความใฝ่ฝัน และความเชื่อที่จะเข้าถึงซึ่งสังคมพระศรีอาริย์ หรือ สังคมอุดมทิพย์และสังคมอุดมธรรม 

ที่ปราศจากความอดอยากและแร้นแค้น ทางกายและทางใจ ดังคำากล่าวโบราณของชาวอีสานที่ว่า 
“ใจบ่ศรัทธาแล้วแสนสิออยกะปานด่า ใจบ่ศรัทธานำาเฮ็ดดีกะปานฮ้าย” 

หมายความว่า หากใจไม่มีศรัทธา แม้จะพูดดีด้วยก็เหมือนด่า หากใจไม่มีศรัทธา แม้จะทำาดีก็เหมือนร้าย 
สังคมอีสานให้ความสำาคัญกับใจเป็นใหญ่และว่าการที่ชาวนาจะถึงซึ่งสังคมพระศรีอาริย์ได้

จะต้องฟังเทศน์อย่างน้อย 1,000 คาถา ในหนึ่งวัน
 ฉะนั้น คนอีสานจึงใฝ่ฝันและรอคอยสังคมอุดมคติ เพราะสังคมดังกล่าว ถือว่าเป็นสังคมที่ไม่มี

การเอารัดเอาเปรียบ ดังสามารถมองผ่านวรรณกรรมหรือเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมของอีสานหลากหลายเรื่อง 
เช่น ในกาพย์หลานสอนปู่ กาพย์วิฑูรบัณฑิต และตำานานพญาอินทร์โปรดโลก ที่มักจะมีเรื่องราว 

‘สังคมพระศรีอาริย์’ อันถือว่าเป็นความหวังของชาวนาอีสานเสมอ แม้นในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่ปรารถนา
ในสังคมอยู่ดีกินดี ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบและได้ทำาบุญก็พอ

งึด
10

“สมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยตรัสว่า คนอีสานโชคดีอยู่ใกล้กับพระศรีอาริย์ พระอาจารย์ดังๆ 
เช่น พระอาจารย์มั่น ก็เป็นคนอีสาน ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ล้วนแต่มีคุณภาพทุกคน หลวงปู่แหวน หลวงตาบัว 

และหลวงปู่ฟั่น  เป็นลูกศิษย์ท่านหมด หลักการสอนของท่านจะเคี่ยวเข็ญให้คนมีคุณภาพให้ได้ 

เป็นคนมีวินัย ปฏิบัติตามศีล ชำาระจิตใจให้สะอาด” 
- อุดม นิลไสล

พระธุดงค์
กรรมฐาน 
สายอีสาน
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อ้างอิง
http://www.watsamphan.com/oldpic/somdej90/006.html, http://www.oknation.net/blog/sitthi/2009/07/11/entry-2



เพราะมีข้าวกิน

เพราะมีดินอยู่

เพราะมีผู้นอนนำ  

เพราะมีเงินคำ เต็มไถ่



เพราะมีเฮือนหลังใหญ่มุงแป้นกระดาน

เพราะมีลูกหลานหลายมานั่งเฝ้า

เพราะเฒ่าแก่แล้วสิได้เข้าวัดฟังธรรม

* ปรัชญาชีวิตว่าด้วยความสุขของคนอีสาน 7 ประการ เป็นคำาสอนของผู้เฒ่าผู้แก่มาแต่โบราณ
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Dr. Montri Chenvidyakarn  Executive Director

จารุวัฒน์ เกียรติวงศ์   เจ้าหน้าที่โครงการทุน IFP ประจำาประเทศไทย
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Asian Scholarship Foundation under the Royal Patronage of 

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn



ผศ. ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์
Asst. Prof. Dr. Kanokwan Manorom
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Kowit Kulsuwan
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Assoc. Prof. Dr. Jaruwan Thammawat
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รศ. ดร. ญาดา ประภาพันธ์
Assoc. Prof. Dr. Yada Praparpun
ผศ. ดร. นลินี ตันธุวนิตย์
Asst. Prof. Dr. Nalinee Tantuvanit

นิกร วีสเพ็ญ
Nikorn Weesapen
ผศ. ดร. บัญชร แก้วส่อง
Asst. Prof. Dr. Bunchorn Kaewsong
รศ. ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
Assoc. Prof. Dr. Buapun Prompakping
ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
Asst. Prof. Dr. Pomthong Malakul Na Ayudhaya
พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์
Poonsap Suanmuang Tulaphan
ดร. พรเลิศ อ่วมพ่วง
Dr. Pornlerd Uampuang
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Dr. Ratana Boonmathya
ผศ. ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. Suchada Thaweesit
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กรรมการโครงการทุน IFP ประเทศไทย
IFP Thailand Committee Members
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission (OCSC)

มหาวิทยาลัย    Universities

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ประเทศไทย
Chulalongkorn University, Thailand
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ประเทศไทย
Kasetsart University, Thailand
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ประเทศไทย
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University of Canberra, Australia
มห�วิทย�ลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริก�
Columbia University, United States of America
มห�วิทย�ลัยเดอ ล� ซ�ลล์ ประเทศฟิลิปปินส์
De La Salle University, The Philippines
มห�วิทย�ลัยมหิดล ประเทศไทย
Mahidol University, Thailand
มห�วิทย�ลัยแมสซี่  ประเทศนิวซีแลนด์
Massey University,  New Zealand
มห�วิทย�ลัยลีดส์ สหร�ชอ�ณ�จักร
University of Leeds, United Kingdom
มห�วิทย�ลัยวอริค สหร�ชอ�ณ�จักร
University of Warwick, United Kingdom
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
Srinakharinwirot University, Thailand

มห�วิทย�ลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
University of Amsterdam, The Netherlands
มห�วิทย�ลัยอ�เทอเนโอ เดอ มะนิล� ประเทศฟิลิปปินส์
Ateneo de Manila University, The Philippines
มห�วิทย�ลัยอีสท์แองเกลีย สหร�ชอ�ณ�จักร
University of East Anglia, United Kingdom
มห�วิทย�ลัยไอโอว่� ประเทศสหรัฐอเมริก�
University of Iowa, United States of America
มห�วิทย�ลัยฮ�ว�ย วิทย�เขตม�นัว ประเทศสหรัฐอเมริก�
University of Hawaii at Manoa,  
United States of America
สถ�บันก�รบริห�รแห่งเอเซีย (เอไอเอ็ม) ประเทศฟิลิปปินส์
Asian Institute of Management (AIM), The Philippines
สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ประเทศไทย
Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด้�) ประเทศไทย
National Institute of Development Administration 
(NIDA), Thailand
สถ�บันบัณฑิตเอส ไอ ที ประเทศสหรัฐอเมริก�
SIT Graduate Institute, United States of America
สถ�บันเคหะศ�สตร์และก�รศึกษ�ก�รพัฒน�ชุมชนเมือง 
(ไอเอชเอส) ประเทศเนเธอแลนด์
Institute of Housing and Urban Development Studies 
(IHS), The Netherlands

บริติช เค�นซิล สหร�ชอ�ณ�จักร
British Council, United Kingdom
สถ�บันก�รศึกษ�น�น�ช�ติ ประเทศสหรัฐอเมริก�
Institute of International Education (IIE), 
United States of America
นัฟฟิค ประเทศเนเธอแลนด์
Nuffic, The Netherlands

ศูนย์ก�รแลกเปลี่ยนท�งก�รศึกษ�กับประเทศเวียดน�ม
ประเทศเวียดน�ม
Center for Educational Exchange with Vietnam (CEEVN), 
Vietnam
สภ�สังคมศ�สตร์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
Philippine Social Science Council (PSSC),  
The Philippines

สถ�นสอนภ�ษ�สม�คมนักเรียนเก่�สหรัฐอเมริก� (เอ. ยู. เอ.)
AUA Language Center



ศาลากลางจังหวัด
Provincial City Halls
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น
Christian Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King, Khon Kaen province
โรงเรียนสอนภาษา S-3 Training จังหวัดขอนแก่น
S-3 Training Services, Khon Kaen Province
ศูนย์ IDP จังหวัดขอนแก่น
IDP Education Services, Khon Kaen Province
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
Local Information Center for Development (LICD), Nakhon Ratchasima province
ศูนย์พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำาโขง จังหวัดขอนแก่น
Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Khon Kaen province
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง จังหวัดอุบลราชธานี
Mekong Sub-region Social Research Center (MSSRC), Ubon Ratchathani province
สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 Provincial Public Relation Offices
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำาจังหวัด
Provincial Social Development and Human Security Offices
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
Provincial Public Health Offices
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