เปิดปก

คนปลูกไม้
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ดั่งแม่ไม้โทรมาปรึกษาใจ ว่าลูกไม้เกียจคร้านการเรียนอ่อน
ร�าพึงดอกผลเศร้าสุดร้าวรอน
ด้วยทิ้งถอนกล้าไม้ฝากยายตา
เพี ย งรั ก ที่มิรู้แดดลมร้าย
เพียงไม้เฒ่าเฝ้าบ�าเรอเสมอมา
การงานหลานไม่ท�าไม่น�าเพียร
โลกเปลี่ยนชีวิตแปลกแยกสายใย

จะท�าลายไม้มิ่ง โอ้...กิ่งกล้า
ผ่านเวลากับหน้าจอเตลิดใจ
การเรียนไม่รู้หรอกบอกไม่ได้
โรงเรียนสอน ‘อะไร’ ไกลชีวิต

...พ่อแม่เอาแต่งานหาแต่เงิน
โลกบกพร่องของลูกเมื่อฉุกคิด
ย้ายลูกเข้าสู่เมืองหวังเปลื้องบาป
อ่านไม่ออกก็จ�้าจี้เฆี่ยนตีใจ
เครียดกับลูกกับงานพาลทะเลาะ
เป็น ‘คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว’ ต่อจากนั้น
ติดเพื่อนแล้วติดยา...โลกฝ้าฟาง
มิรู้ท�าอย่างไร-ใจอับจน

เมืองใหญ่เกินฐานะเศรษฐกิจ
ก็เกินลบค�าผิดที่พลาดไป
เสาะโรงเรียนเขียนภาพชีวิตใหม่
เขียนไม่ได้ก็ดุด่าและกดดัน
รักที่เปราะที่บางก็หักสะบั้น
ยิ่งเคี่ยวคั้นก็ยิ่งรุกลูกเสียคน
เธอยิ่งคว้างเหมือนเมฆฟ้าน�้าตาหล่น
จะไปต่อ,เริ่มต้น...อย่างไรดี

เข้ า ใจนะโลกทึบเทาเข้าใจเธอ
หวังว่าถ้าเมื่อวานสอนวันนี้
แม้มิอาจเรียกคืนครอบครัวเก่า
แบ่งเวลาหา ‘ทาง’ ต่างจากเดิม
การศึกษามิเคยสายถ้าใฝ่รู้
แม่เปลี่ยนกิ่งลูกเปลี่ยนใบด้วยใจตัว

เข้าใจรักที่พลั้งเผลอพลาดวิถี
มิโบยตีจิตระก�าใจซ�้าเติม
ลูกกับแม่คือ ‘เรา’ ก็อาจเริ่ม
อาจปิดเทอมพักเรียน-เขียนครอบครัว
การงานของนักสู้มีอยู่ทั่ว
ลมฝนมาแม้ฟ้ามัวมิกลัวเกรง

ได้เพียงปลูกบุปผาชาติปรารถนาดี ดอก ‘สันติวิถี’ จะบานเบ่ง
สันติดินและน�้าใสของใครเอง
ต่างต้องเร่งเรียนรู้ฟื้นฟูรัก
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บาท

วารสาร “ผู้ไถ่” จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจาก
ข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไรมากไป
กว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
“ผู้ไถ่” ยินดีรับความคิดเห็นของผู้รักความเป็นธรรม นักคิด นักเขียน
นักวิชาการ ศิลปิน ในทุกรูปแบบที่สอดคล้องตามแนวของวารสาร โดย
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขขัดเกลาต้นฉบับตามความเหมาะสม
แต่จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ผลิตงาน
อนึ่ง ข้อเขียนทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน “ผู้ไถ่” เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักเขียนและบรรณาธิการ แต่ไม่จ�าเป็นว่าผู้จัดท�า
ต้องเห็นด้วย และไม่ผกู พันกับแผนกยุตธิ รรมและสันติ (ยส.) ในคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
ภาพและข้อเขียนใน “ผู้ไถ่” ยินดีให้คัดลอกเผยแพร่ เพียงแต่โปรด
แจ้งให้เราทราบด้วย
วารสาร “ผู้ไถ่” ถือก�าเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก�าลังประสบวิกฤติ
ทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙
โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จ�านวน ๓ – ๔ ท่าน ที่ตระหนักดีว่าเป็นความจ�าเป็นที่
พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและ
ความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอดุ มการณ์
และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิก
พระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความ
ถูกต้องที่แท้ของสังคมในขณะนั้น
การเลือกใช้ค�าว่า “ผู้ไถ่” ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร์
ไบเบิล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้น�าชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต์ เป็นการปลด
ปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระจากการอยูใ่ ต้อา� นาจของต่างชาติ และจากการตกเป็น
ทาสและเชลย ซึง่ มีนยั ถึงการไถ่กู้ การช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากพันธนาการ
ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อ
บรรลุถึงความเป็นคนที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม
ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ตุลาคมวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึง
การต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดขี่
ข่มเหง จากกลุม่ ผูม้ อี า� นาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสังคมทีอ่ ยุตธิ รรม
วารสาร “ผู้ไถ่” ในยุคเริ่มต้นนั้น จึงท�าหน้าที่เสมือน “สื่อ” น�าเสนอข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และไตร่ตรองบนจุดยืนของคุณค่าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้
ผู้อ่าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส�านึก
ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของ
ประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม
และถึงแม้เส้นทางของการท�าหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ของวารสาร “ผูไ้ ถ่” ยาวนาน
มากว่า ๓๐ ปี แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต่อภารกิจการไถ่กู้ด้วยความเชื่อ
มั่นว่า เราแต่ละคนและทุกคนต่างมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมให้ด�ารงไว้
ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพ ที่เท่า
เทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์

 เปดเลม
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าพข่าวความรุนแรงระดับ
โลกทีเ่ กิดขึน้ หลายเหตุการณ์
เมื่อไม่นานมานี้ ย่อมสร้างความ
สะเทือนใจต่อผู้ที่ได้ดูข่าวนั้นเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
สงครามกลางเมื อ งในประเทศ
ซีเรีย ซึ่งเด็กๆ ถูกแก๊สพิษจาก
ระเบิดอาวุธเคมี ต้องทุกข์ทรมาน
บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจ�านวน
มาก หรืออย่างข่าวผู้ก่อการร้าย
ใช้รถบรรทุกพุ่งชนผู้คนหน้าห้าง
กลางกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน จนมีผู้เสียชีวิต ๓ ราย
และบาดเจ็บอีกเป็นจ�านวนมาก
ซึ่งเหตุก่อการร้ายที่ใช้รถพุ่งชน
ประชาชนกลางเมื อ งเช่ น นี้ เ คย
เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศส
สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ในปี
ที่ผ่านมา และที่ประเทศอังกฤษ
และเบลเยียม เมื่อเดือนมีนาคม
ปีนี้
สถานการณ์ความไม่สงบ
ความขัดแย้ง และความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก
เช่ น นี้ ดู เ หมื อ นจะถู ก กระตุ ้ น
ให้ลุกลามบานปลาย จากผู้น�า
ประเทศมหาอ�านาจบางประเทศ
ที่บ้าอ�านาจและสนใจแต่เพียงผล
ประโยชน์ โดยไม่ค�านึงถึงชีวิต
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ของประชาชนผู้บริสุทธิ์จ�านวน
มากที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรง
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลาย
ครอบครั ว ต้ อ งสู ญ เสี ย บุ ค คล
อันเป็นที่รักไปตลอดกาล อีกกี่
ครอบครั ว กั น เล่ า ที่ ต ้ อ งอพยพ
ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตนไปตกระก�าล�าบาก เป็นผู้ลี้
ภั ย สงครามในดิ น แดนของคน
อื่น ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อ
สงคราม...
ทุกๆ ปี เนื่องในโอกาสวัน
สันติสากล พระสันตะปาปาใน
ฐานะที่ทรงเป็นประมุขสูงสุดของ
พระศาสนจักรคาทอลิก ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน โปปทุกพระองค์
ทรงมอบสารวันสันติสากลไว้ให้
บรรดาคริสตชนได้นา� มาไตร่ตรอง
เรื่อง “สันติภาพ” และน�ามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ “สันติวิธี” ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ส�าหรับปีนี้ พระ
สันตะปาปาฟรังซิส ทรงมอบสาร
วันสันติสากลฉบับที่ ๕๐ ในหัวข้อ
“การเมืองที่ยึดหลักสันติวิธี คือ
วิถีสู่สันติภาพ”
โปปฟรังซิสทรงตระหนัก
ถึงปัญหา “โลกที่แตกแยก” จาก
ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก
สงครามในประเทศต่างๆ การ
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ก่อการร้าย อาชญากรรม การ
โจมตีของกองก�าลังติดอาวุธที่ไม่
อาจคาดเดาได้ รวมถึงการละเมิด
สิทธิแรงงานข้ามชาติและผูต้ กเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนการ
ท�าลายล้างสิ่งแวดล้อม พระองค์
ทรงให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ ปั ญ หา
เหล่ า นี้ และทรงตั้ ง ค� า ถามว่ า
ความรุนแรงนั้นน�าไปสู่เป้าหมาย
หรือเพียงแค่น�าไปสู่การตอบโต้
แก้แค้นกัน และเป็นประโยชน์ต่อ
“ขุนศึก” เพียงไม่กี่คน ใช่หรือไม่?
และแน่นอน โปปฟรังซิส
ทรงให้ค�าตอบแก่เราว่า “ความ
รุนแรงไม่ใช่ยารักษาโลกที่แตกแยก” พระองค์ จึ ง เชิ ญ ชวนให้
บรรดาคริสตชน รวมไปถึงศาสนิก
ทุกศาสนา ร่วมกันไตร่ตรองเรื่อง
“สั น ติ วิ ธี ” ทรงยกตั ว อย่ า งค� า
กล่าวของนักบุญเทเรซาที่ว่า “ใน
ครอบครัวของเราไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้ระเบิดและปืนมาท�าลายล้างกัน
เพื่อให้เกิดสันติสุข เพียงแค่เรา
มารวมกัน รักซึ่งกันและกัน เพียง
เท่านี้ เราก็สามารถเอาชนะความ
ชั่วร้ายทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกได้”
พระองค์ทรงให้เราน้อมน�า
“ความรั ก เมตตา และสั น ติ
วิธี” มาเป็นวิถีที่เราแต่ละคนพึง
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ปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น เพี ย งแค่ ท� า งาน
ตามความรั บ ผิ ด ชอบของตน
แสดงความเมตตาโดยไม่ ท อด
ทิ้งผู้คน ไม่สร้างความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มุ่งเอาชนะ
โดยไม่ค�านึงถึงสิ่งอื่นใด และที่
ส�าคัญ พระองค์ทรงชี้ให้เราเห็น
ว่า การเมืองที่ยึดแนวทางสันติ

วิธีนั้นมีรากฐานมาจากครอบครัว
เพราะครอบครัวเป็นเบ้าหลอม ให้
พ่อแม่และลูกๆ ได้เรียนรูถ้ งึ ความ
รัก ความเมตตา และการให้อภัย
ซึง่ กันและกัน สันติวธิ ตี อ้ งเริม่ จาก
ในบ้านของเราแต่ละคน
ให้ เ ราน� า สั น ติ วิ ธี ม าเป็ น
วิถีชีวิตอย่างแน่วแน่ ...ในชีวิต

ประจ�าวันของเรา ในสถานการณ์
ธรรมดาๆ หรื อ ในทุ ก ๆ ความ
สัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน ให้สันติวิธี
เป็ น เกณฑ์ ในการตั ด สิ น ใจของ
เรา และต่อวิถที างการเมืองทุกรูป
แบบ หากท�าได้เช่นนีจ้ งึ เรียกได้วา่
เราได้ท�าหน้าที่เป็น “ผู้สร้างสันติ”
คนหนึ่งของโลกแล้ว!

โครงการ การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
โครงการ การศึกษาเพือ่ สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ เป็นโครงการ
ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน และสร้างจิตส�านึก
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผ่านกิจกรรมการ
บรรยาย สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และการบูรณาการสิทธิมนุษยชน
เข้าสูแ่ ผนการเรียนรู้ ให้แก่ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรในสถาบันการศึกษา
ด้วยหวังว่าจะเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน อันจะน�าไปสู่การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมต่อไป
ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษา แก่คณะครูใน
โรงเรียนคาทอลิก ตามช่วงเวลาที่โรงเรียนเห็นควร
• จัดค่ายยุวสิทธิมนุษยชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีละ ๒ ครัง้ ช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมและตุลาคม
ของทุกปี
หากโรงเรียน องค์กร หรือหน่วยงานใดสนใจที่จะให้การศึกษาเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ แกบุคลากรหรือนักเรียนของตน หรือต้องการ
การสนับสนุนสื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กรุณาติดต่อและแจ้งความประสงค์
มายังฝ่ายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม แผนก
ยุติธรรมและสันติ (ยส.) เพื่อด�าเนินการต่อไป
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jpthai.org
หรือติดต่อที่ โทร ๐ ๒๒๗๗ ๔๖๒๕, ๐ ๒๒๗๕ ๗๗๘๓
E-mail: ccjpthai@gmail.com
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ÈÒÊ¹Ò
ร�าพึงถึงสารวันสันติภาพสากล
รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

ÊÑง¤Á – ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
สันติวิธี (หรือความรุนแรง) เริ่มที่ครอบครัว?!
องอาจ เดชา

๖
9
๒5

หลากหลายตัวอย่าง
จากผู้ที่น�า “การสื่อสารอย่างสันติ”
มาใช้คลี่คลายปัญหาต่างๆ อย่างได้ผล

34

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

ÊÔ·¸ÔÁนØÉÂªน

การศึกษานอกห้องเรียนวิชาเรียนรู้และ
7๒
เคารพธรรมชาติ กับ ครูปราชญ์ปกาเกอะญอ
‘พะตีจอนิ โอ่โดเชา’
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

ความขัดแย้งและความรุนแรงลดได้
ด้วย “การสื่อสารอย่างสันติ”
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

กลØ‹ÁªาµÔ¾Ñน¸Ø

»¡Ô³¡Ð – วÃÃ³กÃÃÁ
กวีเปิดปก: คนปลูกไม้

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

(หน้าแรก)

ปักดอกไม้ในแจกันใจ: สร้างสันติได้ง่าย
ด้วยเสียง ฟัง หายใจ เคลื่อนไหวร่างกาย

18

นริศ มณีขาว

พื้นที่เล็กเล็ก:
ด้านข้างของเหรียญ

๒0
5๒

น�้าค้าง ค�าแดง

ความยุติธรรม
น�าไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชาติ

5๖

เนื้อในหนัง: ดวงดาวเล็กๆ บนผืนโลก
Like Star on Earth. Every Child is Special

ฉันและก๊ะ กับ ยะลาที่ฉันเห็น

๖5

ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้:
เมื่อนักเขียนเลี้ยงลูก…ปลูกฝังการอ่าน

๖1

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ:
เมล็ดพันธุ์ถั่วหมามุ่ยบ้าน

๖9

ศราวุฒิ ประทุมราช

สนธยา ตั้วสูงเนิน
ฝ่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.)

แมวอินดี้

ภู เชียงดาว

หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง

๖ บทความ

รศ.ดร.วไล ณ ปอมเพชร

ส

Ãํา¾Öง¶Öง “ÊาÃวÑนÊÑนµÔÀา¾Êากล”

ารวันสันติภาพสากล
ในวั น ที่ ๑ มกราคม
ค.ศ.๒๐๑๗ ของสมเด็ จ
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมฉลอง
วันสันติภาพสากล ครั้งที่
๕๐ ซึ่งพระองค์ทรงเน้นถึง
“การเมืองทีย่ ดึ หลักสันติวธิ ี
คือ วิถีสู่สันติภาพ” พร้อม
ทั้ ง ทรงอ้ า งถึ ง พระสมณ
สาสน์ ‘สันติภาพในโลก’
ของนักบุญยอห์น ที่ ๒๓
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ผู้ทรงเน้นถึง “ความส�านึก
และความรักในสันติภาพ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
จริง ความยุติธรรม เสรีภาพ และความรัก” ซึ่งยัง
คงมีความส�าคัญ และมีความจ�าเป็นอยู่ แม้จะล่วง
เลยมาถึงห้าสิบปีแล้วก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงเรียกร้องให้ความรัก เมตตา และสันติ
วิธี เป็นสิง่ ทีก่ า� หนดวิถที เี่ ราแต่ละคนพึงปฏิบตั ติ อ่ กัน
และกันในสังคม และในประชาคมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้เพราะโลกของเรามีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วไปใน
รูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกัน และก่อให้เกิด
ความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง การตอบโต้ความ
รุนแรงด้วยความรุนแรง จะน�าไปสู่ความทุกข์ยาก
อย่างยิง่ ใหญ่ และทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ จะน�าไปสูค่ วามตาย

ทั้งทางร่างกาย และจิต
วิญญาณของผู้คนจ�านวน
มาก
สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงเตือนให้เรา
นึ ก ถึ ง พระเยซู เ จ้ า ผู ้ ท รง
ด�ารงชีวติ อยูใ่ นช่วงเวลาที่
มีความรุนแรง แต่พระองค์
ได้ ท รงเทศน์ ส อนอย่ า ง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถึง

เรื่องความรักอัน
ปราศจากเงือ่ นไข
ของพระเจ้า
พระองค์ทรง
สอนสานุ ศิ ษ ย์
ของพระองค์ ให้
รักศัตรูของตน พระองค์ทรงชี้หนทางแห่งสันติวิธี
และทรงด�าเนินชีวิตไปในเส้นทางนี้จนสิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขน ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระองค์
เราต้องยอมรับค�าสอนของพระองค์เกี่ยวกับการไม่
ใช้ความรุนแรง การรักศัตรูของเรา ซึ่ง “ถือได้ว่า
เป็นกฎบัตรที่ยิ่งใหญ่ของสันติวิธีแบบคริสตชน” ซึ่ง

ภาพ: www.nationtv.tv

ผู้ไถ ฉบับที่ ๑๐๓ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

มิได้เป็นการยอมจ�านนต่อความชั่วร้าย หากแต่
เป็นการตอบสนองความชั่วด้วยความดี (เทียบ รม
๑๒: ๑๗-๒๑)
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนพวก
เราว่า ความพยายามสร้างสันติภาพในนามของผู้ที่
ตกเป็นเหยื่อของความอยุติธรรม และความรุนแรง
มิใช่มรดกที่พระศาสนจักรคาทอลิกสืบทอดแต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดกันมาใน
ศาสนาอื่นๆ ด้วย ที่เน้นว่า “ความเมตตา และสันติ
วิธีเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ชี้น�าวิถีชีวิต”
๑
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ค�าเตือนของสมเด็จพระสันตะปาปาในเรือ่ งนี้
ท�าให้ข้าพเจ้าหวนกลับไประลึกถึงผู้น�าศาสนาอื่นๆ
ที่ข้าพเจ้าเคยรู้จัก และเคยร่วมงานด้วยกับบางท่าน
เพื่อส่งเสริมเมตตาธรรม และสันติวิธี ในบรรดาผู้น�า
ศาสนาที่เทศนาสั่งสอนเรื่องสันติภาพที่น่าประทับ
ใจคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)๑ ผู้มีบทบาทในการสอนเรื่องการสร้างสันติภาพ
ในโลก และสอนให้เด็กและเยาวชนมีความสุขใน
การให้อันก่อให้เกิดเมตตาธรรม บทเทศนาสั่งสอน
ของท่านในเรื่องนี้สร้างความประทับใจในระดับชาติ
และนานาชาติ จนกระทั่งท่านได้รับการถวายรางวัล
Education for Peace (การศึกษาเพื่อสันติภาพ) จาก
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
ค.ศ.๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗)
ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมาก ในขณะนั้น
ข้าพเจ้าท�างานทีอ่ งค์การยูเนสโกในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ
การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ และได้ ร ่ ว มคณะของ
กระทรวงศึกษาธิการ เชิญท่านไปรับรางวัลที่กรุง
ปารีส ค�าสัง่ สอนเรือ่ งสันติภาพของท่านทีน่ า่ ประทับใจ เช่น “หากเราหวังจะสถาปนาสันติภาพในโลกนี้
ให้ส�าเร็จ เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้สามารถ
ประสบสันติสขุ ภายใน และความสุขทีเ่ ป็นอิสระ ด้วย
ความหลุดพ้นจากความใฝ่ทะยานหาสิง่ เสพบ�าเรอสุข

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ สถาปนา “พระพรหมคุณาภรณ์” ขึน้ เป็น “สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์” นับเป็นสมเด็จพระราชาแห่งคณะสงฆ์ไทย รูปแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ทีม่ า: http://www.thairath.
co.th/content/802716
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุน่ ใหม่ มีผลงานทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจาก
ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านท�าให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลาย
สถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
จากยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)
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ความใฝ่แสวงหาอ�านาจ และบรรดาทิฏฐิทกี่ อ่ ให้เกิด
ความแก่งแย่ง และแบ่งแยกทั้งหลาย”
ส่วนเรือ่ งการศึกษาของเด็กและเยาวชน ท่าน
ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็ก และการศึกษา
ของเยาวชน โดยกล่าวว่า: “ต้องปรับให้เกิดความ
สมดุลในการศึกษา ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ควรจะ
ต้องปลูกฝังจิตส�านึกในการให้ การฝึกให้รู้จักการ
ให้จะสอนให้เด็กเกิดมีความสุขจากการให้ และก่อ
ให้เกิดเมตตาธรรม เมตตาหรือความรักนี้ หมายถึง
ความปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีความสุข ด้วยการ
ศึกษาอย่างนี้ เราจะรู้จักมองคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษย์
ที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่น
เดียวกับเรา...”
นอกจากนั้น ท่านยังกล่าวถึงการเลี้ยงดูลูกๆ
ของบิดามารดาว่า.. “พ่อ-แม่เลี้ยงลูก คือสร้าง
โลก พ่อ-แม่เลี้ยงลูกดี เหมือนตามไปคุ้มครองโลก”
หมายความว่าทั้งบิดามารดา และครู สามารถช่วย
เด็กและเยาวชนให้พัฒนาความรู้สึก ท่าที และ
ทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม และต่อโลกใน
ทางที่ดีได้ ดังที่ท่านได้บรรยายไว้ว่า.. “มองเพื่อน
มนุษย์ด้วยท่าทีอย่างมิตร มีไมตรี มองสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะธรรมชาติดว้ ยความรูส้ กึ ซาบซึง้ เห็นความ
งาม ความสงบ ความประณีต ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง

ภาพ: www.dek-d.com

ภาพ: 2a007234-a-76b57582-s-sites.googlegroups.com
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น่ารู้ น่าศึกษา มีทีท่าของการสนองความใฝ่รู้ อยาก
ศึกษา อยากค้นคว้าหาความจริงยิง่ ขึน้ ไป มองความ
สัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคม ด้วยท่าทีของ
การที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้
ปัญหา หรือพัฒนาท�าให้ดีขึ้น”
การที่ยูเนสโกได้ถวายรางวัล “การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ” แด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์
ปยุตโฺ ต) เป็นการแสดงว่า โลกได้ตระหนักถึงบทบาท
ส�าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อกระบวนการสร้าง
สันติภาพในโลก ซึ่งตรงกับที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย�้าเตือนเราว่า “ความพยายาม
สร้างสันติภาพ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
ในศาสนาอื่นๆ ด้วย” ถ้าศาสนาทุกศาสนาพยายาม
สร้างสันติภาพด้วยการเทศนาสั่งสอนให้ “ความ
เมตตาและสันติวิธีเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ชี้น�า
วิถีชีวิต” ตามข้อเสนอของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เราก็คงจะได้อยู่ในโลกที่ปราศจากความ
รุนแรง และมีสันติภาพอย่างแท้จริง

บทความ 9

องอาจ เดชา เรื่อง/สัมภาษณ์

“ครอบครัวคือความรัก”
“ครอบครัวคือความอบอุ่น”
“ความรัก ความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว”
“สันติวิธี เริ่มที่ครอบครัว”

ห

ภาพ: ไทยรัฐ TV HD

ภาพ: MCOT HD

ลายประโยค หลายค�าพูดเหล่านี้ ล้วนท�าให้
เรามองเห็นภาพของครอบครัวที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความรักความเข้าใจ แต่ในความเป็นจริง ที่หลาย
คนได้สัมผัสรับรู้กัน กลับพบว่า ทุกวันนี้ หลายๆ
ครอบครัวในสังคมไทยเรานั้นก�าลังแตกร้าว หลาย

ครอบครัวอยู่ด้วยความเกลียดชัง หวาดระแวง
ขัดแย้ง และท�าร้ายซึ่งกันและกัน อยู่ทุกห้วงขณะ
จากข้ อ มู ล ผู ้ ถู ก กระท� า ความรุ น แรงใน
ครอบครัว จากเว็บไซต์ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ปี
๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) มีผู้หญิงถูกกระท�าความรุนแรง
มากกว่าผูช้ ายเฉลีย่ ร้อยละ ๘๖.๖๓ และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือเด็กและสตรีทมี่ าขอรับบริการทีศ่ นู ย์
พึง่ ได้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบ
ว่า ความรุนแรงต่อเด็กเป็นความรุนแรงทางเพศมาก
ทีส่ ดุ คือ ร้อยละ ๖๒.๕๕ รองลงมาคือ ความรุนแรง
ทางกาย ร้อยละ ๒๒.๙๒ ในขณะที่ความรุนแรงต่อ
สตรี เป็นความรุนแรงทางกายมากที่สุด คือ ร้อยละ
๖๗.๑๘ รองลงมาคือ ทางเพศ ร้อยละ ๒๒.๕๖
สถิตดิ งั กล่าว สะท้อนให้เราเห็นว่า ครอบครัว
ไทยยังคงนิยมใช้ความรุนแรง
และความรุนแรงนั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจาก
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ยังคงมีอทิ ธิพลหลงเหลืออยู่
ในสังคมไทยค่อนข้างมาก

ภาพ: www.stou.ac.th

สันติวิธี ( หรือ ความรุนแรง )
เริ่มที่ ครอบครัว ? !
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ดังจะเห็นว่ามีการใช้อา� นาจและกระท�าความ
รุนแรงในลักษณะต่างๆ กับสมาชิกในครอบครัวที่
อ่อนแอกว่า และจะเห็นได้ว่าผู้ถูกกระท�าส่วนใหญ่
มักจะเป็นเด็กและผู้หญิง ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานทั้ง
ทางกายและจิตใจ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้กระท�า
ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายและเป็นบุคคลใกล้ชิดใน
ครอบครัว อาทิ สามี พ่อ พ่อเลี้ยง หรือบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน เป็นต้น
ทั้ ง นี้ นอกจากปั จ จั ย ในเรื่ อ งของค่ า นิ ย ม
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ดความรุ น แรงใน
ครอบครัวในปัจจุบันแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่กระตุ้น
ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวอีกมากมายหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมในชุมชน
ปัญหาการใช้สุรา ยาเสพติด ปัญหาการพนัน ความ
หึงหวง ฯลฯ โดยเฉพาะสังคมไทยเราในขณะนี้ต้อง
เผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและ

ชุมชนทั้งเขตเมืองและชนบทค่อนข้างมาก น�ามาซึ่ง
ปัญหาความเครียดสะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวชั้นดีเลยที
เดียว
ธีรเชนทร์ เดชา นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญ
การ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงปัญหาความ
รุนแรงในสังคมขณะนี้ว่า จากการท�างานด้านความ
รุนแรง พบว่า ในระดับชุมชนนัน้ คนในสังคมมักมอง
ว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคล
ภายนอกไม่ควรเข้าไปยุง่ เกีย่ ว ตีกนั เดีย๋ วก็ดกี นั เองได้
ยิ่งตีกันลูกยิ่งดก ถ้าคนอื่นเข้าไปยุ่งมากๆ จะกลาย
เป็น “หมาหัวเน่า” หากคู่กรณีกลับมาคืนดีกัน ใน
ขณะทีผ่ ถู้ กู กระท�าเองก็ไม่กล้าเปิดเผยเพราะอับอาย
ที่จะให้ใครรู้ว่าครอบครัวตัวเองมีปัญหา
“ซึง่ ทัศนคติดงั กล่าวควรได้รบั การปรับเปลีย่ น
มุมมองว่า ความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัว แต่มันคือปัญหาสังคม ที่คนในชุมชนจะต้อง
ร่วมกันแก้ไข เพือ่ ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ที่เกิดขึ้น โดยวิธีการนั้น อาจมีทั้งการรณรงค์สร้าง
ความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรง
ในครอบครัวตนเอง และต่อสังคม รวมไปถึงการ
ให้ความรู้ด้านกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูก

ภาพจาก คุณธีรเชนทร์ เดชา

ภาพ: www.prdmh.com
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หลายคนต้องมาอยู่ในเรือนจ�า แล้วปัญหาความ
รุนแรงเหล่านี้ สาเหตุแท้จริงมาจากอะไร…
“ผมมองว่า ปัญหาครอบครัวนั้นไม่ใช่ความ
ผิดของใครคนเดียวนะ แต่ทุกคนในครอบครัวมีส่วน
ในการท�าให้เกิดปัญหา เพราะอะไรฝ่ายหนึ่งจึงเริ่ม
ท�า เพราะอะไรอีกฝ่ายจึงจ�าทน ซึ่งสาเหตุของความ
รุนแรงในครอบครัว
นั้นมีค่อนข้างหลาก
หลายดั ง ที่ ก ล่ า วมา
แล้ว ที่พบบ่อยๆ คือ
จากความโกรธ เมา
สุรา การใช้ยาเสพติด การพนัน ความหึงหวง การ
นอกใจ และจากความเครียดที่สะสมนี่แหละ แต่
สาเหตุที่แท้จริงนั้น เราต้องมองลงไปที่รากเหง้า
ของสภาพปัญหาของแต่ละเคสที่ต้องศึกษาในเชิง
ลึก ซึ่งแต่ละเคสจะมีปัจจัยที่น�าไปสู่ความรุนแรงใน
ครอบครัวอีกมากมาย เหมือนกับทีเ่ ขาพูดกันว่า อสูร
ร้ายไม่ได้ถูกสร้างในวันเดียว แต่ถูกสร้างขึ้นมาทีละ
เล็กทีละน้อยนานนับปี”
ซึ่งจากประสบการณ์การท�างานด้านสังคม
สงเคราะห์ ทั้งในเรือนจ�า และนักสังคมสงเคราะห์
ของส� า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุษย์ที่ผ่านมาของเขา พบว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ
ธีรเชนทร์ บอกเล่าให้ฟังว่า ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่เราพบเจอ ตลอดจนนักโทษแต่ละคนที่

ภาพ: ไทยรัฐ TV HD

กระท� า ความรุ น แรงในครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนใน
ชุมชนรู้ช่องทางในการขอรับความ
ช่วยเหลือคุ้มครองตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย สามารถมีที่พึ่งในการขอรับค�าปรึกษา
แนะน�าช่วยเหลือต่างๆ และช่วยในการชีเ้ ป้าเฝ้าระวัง
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น
ในชุมชน”
จากการท�างานลงพืน้ ที่ หลายเคส หลายกรณี
ศึกษานั้น สะท้อนให้เห็นภาพปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ในสังคมไทยเรานี้ได้เป็นอย่างดี
“เคสทีผ่ มพบเจอส่วนใหญ่ มักจะเป็นเคสสามี
ท�าร้ายร่างกายและจิตใจภรรยา และเคสบุคคลใน
ครอบครัวท�าร้ายร่างกายจิตใจกัน อาทิ บุตรท�าร้าย
บิดามารดา พี่ชายท�าร้ายน้องสาว ลุงท�าร้ายหลาน
เป็นต้น รองลงมาก็จะเป็นรูปแบบของการใช้ความ
รุนแรงทางเพศ กับเด็กและสตรี โดยผู้กระท�าความ
รุนแรงส่วนใหญ่ที่พบมักจะมีสาเหตุการใช้ความ
รุนแรงมาจากการบันดาลโทสะ มีการใช้สุรา และ
ยาเสพติดเป็นประจ�า และพฤติกรรมหึงหวง นอกใจ
คู่สมรส”
ธีรเชนทร์ ยังได้หยิบยกปัญหาที่พบเจอ เมื่อ
ครั้งเคยท�างานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ในเรือนจ�า
แห่งหนึ่งให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า แท้จริงแล้ว ท�าไม
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ภาพ: www.saraknews.net

ภาพ: www.trangzone.com
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เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ถงึ ภูมหิ ลังของพวกเขาเหล่านัน้
จะพบว่าส่วนใหญ่มีเงื่อนปมเกี่ยวกับปัญหาชีวิตและ
ครอบครัวทีส่ ง่ ผลต่อแนวคิดและการใช้ชวี ติ ของพวก
เขา อาทิ บางคนบ้านแตกสาแหรกขาด ไม่เคยเห็น
หน้าพ่อแม่มานานหลายปี
แล้ว บางคนอาศัยอยูก่ บั ตา
ยาย หรือปู่ย่าที่มีอายุมาก
แล้ว เกิดช่องว่างระหว่าง
วัยและความไม่เข้าใจกัน
ขึ้นในครอบครัวจนต้องหนี
ออกมามั่วสุมอยู่กับเพื่อน
และบางคนเติ บ โตขึ้ น มา
ในครอบครัวที่มีพ่อขี้เมาที่ชอบใช้ความรุนแรงกับ
แม่เป็นประจ�า น�ามาซึ่งพฤติกรรมเลียนแบบและ
ซึมซับลักษณะนิสัยการใช้ความรุนแรงไปโดยไม่รู้ตัว
และน�าพฤติกรรมใช้ความรุนแรงไปใช้กับผู้อื่นต่อใน
อนาคต เป็นต้น
“ซึง่ ปัญหาเหล่านี้ มันเป็นสัญญาณทีล่ อ่ งหนใน
สายตาของคนในครอบครัวและสังคมที่ถูกมองข้าม
ไป และไม่ได้รับการแก้ไขในแนวทางที่ถูกต้อง จน
กระทั่งเมื่อน�าไปสู่คดีสะเทือนขวัญต่างๆ เกิดความ
รุนแรงกับผู้คนในสังคมขึ้นมาก่อน ถึงวันนั้นสังคมที่
เกี่ยวข้องจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับผลผลิตทาง
สังคมที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการสูญ

ภาพ: BBC ไทย
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เสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และบางครั้งสิ่งนั้นมัน
สายเกินไปที่จะแก้ไขแล้ว”
และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
นี้ ถ้าปล่อยไว้มากเข้า นานเข้า ก็จะกลาย
เป็นปัญหาสังคม ปัญหาในระดับชาติได้เลย
“ใช่ครับ เพราะปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวเท่าที่พบเจอนั้น แน่นอนว่า
ส่งผลกระทบทางตรงต่อตัวผู้ถูกกระท�า ทั้งในเรื่อง
ของการได้รับบาดเจ็บทางกาย ทางใจ ท�าให้ความ
สัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ไม่ดี เกิดการหย่า
ร้าง ครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น แล้วยังน�า
มาซึ่งปัญหาความรุนแรงทางอ้อมอื่นๆ ตามมาอีก
เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การท�าแท้ง
โรคติดต่อ สุขภาพจิต และการฆ่าตัวตาย รวมไป
ถึงผลกระทบทางอารมณ์และพัฒนาการของเด็ก
เป็นต้น ซึ่งถ้าหากมีปัญหาความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ในสังคมไทย ย่อมสร้างปัญหาต่อสังคมและ
ประเทศชาติตามมาอย่างแน่นอนในอนาคต ทั้งใน
เรื่องของคุณภาพของคนที่จะเป็นพลังผลักดันการ
พัฒนาประเทศ และปัญหาสังคมด้านอื่นๆ” เขา
บอกย�้าเช่นนั้น
เช่นเดียวกับ พรพรรณ วรรณา นักเขียน
นามปากกา ‘เปีย วรรณา’ ปัจจุบันเป็นอาจารย์
พิเศษ มหาวิทยาลัยปิดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ก็บอกเล่าให้ฟังถึงปัญหานี้ว่า สาเหตุหลักที่เกิด
ภาพจาก คุณธีรเชนทร์ เดชา
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ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงในครอบครัวนั้น
มาจากโครงสร้างสังคมที่ชนชั้นน�าผูกขาดเกือบทุก
อย่างมากกว่า ซึ่งดูเหมือนว่า อยากท�าให้ชนชั้น
ล่าง หรืออาจจะมีชั้นกลางบ้าง รู้สึกเครียด โดย
เฉพาะชนชั้นล่างที่ต้องหาเช้ากินค�่านี่ยิ่งเครียดหนัก
ต้องท�ามาหากิน ต้องเลี้ยงลูก สารพัด สวัสดิการ
การศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐก็พอมีบ้าง แต่
คนก็ตอ้ งการสิง่ อืน่ ๆ ทีค่ นส่วนใหญ่ในสังคมมีกนั พอ
ไม่ได้ ไม่มีเหมือนสิ่งที่เห็นผ่านสื่อ ผ่านการโฆษณา
ต่างๆ ก็ยิ่งเครียด
“ยิ่งในปัจจุบันนี้ ความเป็นธรรมในสังคมนี่
มันไม่มีเลย ไม่ถูกน�ามาใช้ และที่ส�าคัญ มันยังมีแต่
การเลือกปฏิบตั อิ ยูม่ าก คนให้ความส�าคัญกับหน้าตา
ต�าแหน่ง ฐานะ มากกว่าคุณงามความดี คนก็อยาก
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สะสมสิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ท�าให้สังคมผลักให้
คนเล็กๆ ในครอบครัวเครียดและมีทางเลือกน้อย
ความรุนแรงต่างๆ มันเลยดูจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ท�า
งานหนักๆ เหนื่อยๆ แค่ไหน ก็ไม่ได้อย่างที่คนอื่นๆ
ที่เป็นชนชั้นน�า ชนชั้นกลางได้”
เธอพยายามจะบอกว่า สังคมไหนมีชนชั้น
ความไม่เป็นธรรมย่อมเกิดขึ้น และประเทศไหนไม่มี
ประชาธิปไตย ประเทศนั้นก็ยิ่งสะสมความเครียด
และถูกกดดันมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาความ
ขัดแย้งรุนแรงตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงสังคม
ประเทศได้
“ไม่อยากบอกเลยว่า ตอนนี้ เราคงต้องพึ่ง
ตนเองให้มากที่สุด เพราะรัฐก็หวังพึ่งยาก ศาสนา
ก็ร้อนไหม้ คนห่มเหลืองหากินกันเยอะ รัฐก็ตัด
สวัสดิการต่างๆ เท่าทีจ่ ะมีโอกาส เอาไปใช้ในสิง่ ทีไ่ ม่
จ�าเป็น ถ้ารัฐเผด็จการยังอยู่ ไม่มีความหวังเลยละ
ว่ามันจะเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ไี ด้ เพราะท�าอะไร
ก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้ ไล่เขาออกก็ไม่ได้ บางครั้งก็
อดนึกไม่ได้ว่า หรือว่าความเดือดร้อน ความล�าบาก
ความรุนแรง และปัญหาต่างๆ ของชนชั้นล่างที่เกิด
ขึ้นนั้นดูเหมือนว่ามันถูกออกแบบให้เป็นแบบนี้หรือ
เปล่า ไม่ต้องมีประชาธิปไตย ยิ่งคิด ยิ่งเศร้า และไร้
ความหวัง มองไม่เห็นเลยเรื่องสันติวิธี ทั้งศรีบูรพา,
จิตร ภูมิศักดิ์, ไผ่ ดาวดิน หรือนักต่อสู้เรียกร้องคน
อื่นๆ อีก ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ เขาก็จัดการ จะ
ตายอีกกี่คน จะถูกจับอีกกี่คน ไม่มีใครรู้ ก็น่าจะ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างได้ยาก ถ้ามันจะเปลีย่ นแปลง
คงเป็นเพราะการกระท�าที่พวกเขาได้ท�าไว้ ท�าให้ล้ม
ครืนลงมาเองนั่นแหละ”
ในขณะที่ สร้อยแก้ว ค�ามาลา นักเขียน คน
ท�างานเพื่อสังคม และคุณแม่ลูกหนึ่ง ก็บอกเล่าถึง

สร้อยแก้ว บอกว่า ถามว่าเราจะสอนเด็กๆ
อย่างไรเรื่องสันติวิธี มันต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ปฏิบัติให้
เห็นก่อนดีกว่า ไม่ใช่วา่ ผูใ้ หญ่พากันสร้างภาพตนเอง
เป็นคนดี แต่กลับปฏิบัติอีกอย่าง อย่างนี้ต่อให้เรา
สอนกันแทบตาย รณรงค์แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์
เด็กๆ เรียนรู้เร็ว พวกเขาฉลาด รู้ว่าอะไรจริง ไม่จริง
และเขาควรจะเชื่ออะไร ถ้าทุกคนมีลูกจะรู้ว่า ลูกๆ
มีความคิดของเขา สิ่งที่เราเรียกว่า ดื้อ นั่นล่ะ เขา
ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆ
“ดังนั้น เรื่องสันติวิธี ถ้าอยากสอน ผู้ใหญ่
ก็ท�าให้เขาเห็นก่อน ท�าให้เห็นว่าการเคารพคุณค่า
ความเป็นคนทีเ่ ท่าเทียมนัน้ ท�าอย่างไร ให้เรารูส้ กึ จาก
ใจที่แท้จริงก่อน ไม่ใช่แอบคิดว่า พวกนั้นโง่ พวกนั้น
ไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะว่าได้ไปก็มองไม่
เห็นค่า แล้วไปรู้สึกว่าตัวเองดีกว่า เหนือกว่า แค่นี้ก็
ยากแล้ว เพราะถ้ารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า ก็จะกดขี่
คนอืน่ ไปโดยไม่รตู้ วั การสอนให้มนี า�้ ใจก็เช่นกัน การ
รักคนอื่น มีน�้าใจต่อผู้อื่น ไม่ต้องมากมายแบบไป
สงเคราะห์คนอื่นตลอดเวลา เอาแค่สอนให้เขารู้ว่า
เวลาที่เห็นคนล�าบาก เราจะสอนให้ลูกช่วยเหลือคน
ภาพ: Bright TV

เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ในสังคมไทยเราว่า
กรณีการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ ในมุมของ
ตนเอง ส่วนมากมักเกิดจากอารมณ์โกรธ เจ็บแค้น
มันคงไม่มใี ครทีไ่ ม่เคยมีเรือ่ งแล้วอยากท�าร้ายคนอืน่
ทีนี้หากจะมองว่า จะท�าให้คนเราไม่ใช้ความรุนแรง
ได้อย่างไร มันคงยาก สัตว์เวลามันต้องการอะไร มัน
ก็ต่อสู้แย่งชิงเป็นปกติ นักเลงสมัยก่อนดวลกันด้วย
มีดเล่มเดียว มีบาดเจ็บ มีสาหัส แต่พอแพ้แล้ว เขา
ถอย เลิกแล้วต่อกัน ถามว่า แบบนี้คือความรุนแรง
ไหม ส�าหรับเรามันก็รุนแรง แต่เราโอเคนะ
“แต่สิ่งที่เราว่ามันน่ากลัวกว่า คือ ความโหด
เหีย้ มของมนุษย์ สิง่ ทีเ่ รียกว่าความเหีย้ ม เพราะสัตว์
นี่ ถ้ามันอิ่มแล้ว มันจบ มันแย่งคู่ได้แล้ว มันจบ แต่
กับคน เราคงเคยเห็นว่า ขนาดตายไปแล้วมันยังไม่
จบ มันยังมีความเจ็บแค้นไม่หาย ดังนั้น สิ่งที่เรา
คิดว่ามันน่ากลัวกว่าความรุนแรง คือ รากเหง้าของ
อารมณ์เหล่านี้ ท�าอย่างไรให้คนเรารูจ้ กั ความรักทีแ่ ท้
จริง การให้ การให้อภัย การละ การปล่อยวาง ไม่
ยึดมั่นถือมั่น”
แล้วเราจะเริ่มต้น สันติวิธี ที่ครอบครัว หรือ
ที่ตัวเด็กก่อน ได้หรือไม่?

ภาพ: www.komchadluek.net
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อย่างเหมาะสมถูกต้อง ช่วยอย่างให้เขามีศักดิ์ศรี
ด้วย ไม่ใช่ชว่ ยแล้วกดข่มจนเขาไม่เหลือศักดิศ์ รีอะไร
เลย หรือเวลาที่คนอื่นท�าผิดต่อเรา เราจะให้อภัยได้
อย่างไร หรือถ้าคนอื่นก�าลังจะเข้ามาท�าร้ายเรา ถูก
แล้วที่เราจะไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาท�าร้ายเราได้ แต่
เรามีวธิ ปี กป้องตนเองอย่างไรทีป่ ลอดภัยทัง้ เราทัง้ เขา
คือเรื่องนี้ถ้าลงรายละเอียดคงจะยาว แต่เอาคร่าวๆ
ว่า ถ้าอยากสอนเด็ก ผูใ้ หญ่ทา� ให้เห็นก่อนว่าสันติวธิ ี
คืออะไร จะเป็นการดีที่สุด” สร้อยแก้วบอกทิ้งท้าย
รศ.ดร.มารค ตามไท อดีตอาจารย์ ภาควิชา
ปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดี ต ผู ้ อ� า นวยการสถาบั น ศาสนาและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยพายัพ และอดีตคณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้เคยพูดถึง
เรื่องความขัดแย้งและเรื่องสันติวิธี เอาไว้อย่างน่า
สนใจว่า แท้จริงแล้ว ทุกคนปรารถนาสังคมทีอ่ ยูร่ ว่ ม
กันอย่างสงบและอยูเ่ ย็นเป็นสุข การทีจ่ ะพัฒนาสังคม
ไทยให้เข้าใกล้สภาพดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ จะต้อง
ค�านึงถึงจุดทีส่ งั คมไทยเป็นอยูใ่ นขณะนี้ เพราะว่าเรา
ไม่ได้ก�าลังเริ่มสร้างสังคมใหม่จากจุดศูนย์ ค�าถาม
ที่ส�าคัญจึงต้องเป็นค�าถามว่าจากสภาพปัจจุบันของ
สังคมไทย สังคมที่พึงปรารถนามีลักษณะอย่างไรได้
บ้าง และควรจะด�าเนินการอย่างไรเพื่อไปสู่สังคม
เช่นนั้น
“สมมุติว่ามีการเสนอให้สังคมไทยกลับไปสู่
สังคมเกษตรกรรม ๑๐๐% ก็จะต้องถามว่าจากสภาพ
ปัจจุบันท�าเช่นนี้ได้หรือไม่ โดยรักษาความอยู่เย็น
เป็นสุขของประชาชน นอกจากการค�านึงถึงสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบันแล้ว การแสวงหาทิศทาง
การพัฒนาของสังคมไทย ยังต้องยอมรับว่า คงมี
ความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ระหว่างคนต่างๆ
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ในสังคม ความเห็นต่างกันนี้อาจจะเป็นความเห็น
ต่างกันเฉพาะในวิธีการไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา
โดยที่ลักษณะสังคมที่พึงปรารถนาเป็นอย่างไรนั้น
เห็นเหมือนกัน กรณีเช่นนี้ เหมือนกับการที่คนสอง
คนต้องการเดินทางไปที่เดียวกัน เพียงแต่มีความ
เห็นไม่ตรงกันว่าควรจะขึ้นรถเมล์สายไหน แต่อาจ
เกิดอีกกรณีหนึ่งขึ้นได้ นั่นก็คือ การที่คนสองคนนั้น
ต้องการเดินทางไปคนละที่ หรือการที่กลุ่มคนใน
สังคมมีความเห็นต่างกันว่าสังคมไทยที่พึงปรารถนา
เป็นอย่างไร ในเมือ่ อาจเกิดความเห็นต่างทัง้ สองแบบ
นีข้ นึ้ ได้ ประชาชนทัง้ หลายต้องมีคณุ ค่าร่วมกันเกีย่ ว
กับวิธจี ดั การกับความเห็นต่างเช่นนี้ ถ้ายังต้องการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบ และอยู่เย็นเป็นสุข”
รศ.ดร.มารค บอกว่า คุณค่าร่วมกันนี้ มีชื่อ
เรียกกันต่างๆ นานา ชื่อหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ
‘ประชาธิปไตย’ เมื่อคนในสังคมมีความเห็นต่างกัน
และไม่สามารถหาจุดร่วมได้หลังจากพูดคุยเจรจากัน
พอสมควร ก็ดเู หมือนว่าเดินไปพบก�าแพงและไม่รวู้ า่
จะเดินต่ออย่างไร วิธหี นึง่ ทีอ่ าจใช้กค็ อื เดินชนก�าแพง
ไปเลย ฆ่าฟันกัน ฝ่ายใดมีก�าลังมากกว่าก็ชนะ แต่
วิธีนี้ (ซึ่งใช้กันมาในทุกสังคมเป็นเวลานาน) เป็นวิธี
ที่ให้ผลในระยะสั้นเท่านั้น และเป็นอุปสรรคต่อการ
แสวงหาสิ่งอื่นๆ ที่มนุษย์ปรารถนา
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ดังนั้น จึงเกิดคุณค่าใหม่ซึ่งไม่ใช่คุณค่าของ
โลกตะวันตก หรือโลกตะวันออก คุณค่านั้น คือ
"การอยากอยู่ร่วมกัน โดยไม่ฆ่ากันตาย เมื่อมีความ
เห็นต่าง" คุณค่านีค้ อื คุณค่าใหม่ของโลก แต่บงั เอิญ
ประเทศต่างๆ ในโลกเริ่มต้นส่งเสริมและพัฒนา
คุณค่านีใ้ นเวลาทีต่ า่ งกัน และด้วยความเร็วทีต่ า่ งกัน
บางคนชอบกล่าวว่า แนวความคิดประชาธิปไตยซึ่ง
วางอยู่บนพื้นฐานคุณค่านี้ เป็นความคิดแบบตะวัน
ตก แต่แท้จริงแล้วแนวความคิดประชาธิปไตยเป็น
ของแปลกส�าหรับทัง้ คนตะวันตกและตะวันออกพอๆ
กัน เพราะเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะใช้สติ
ปัญญาเอาตัวออกจากเงื่อนไขที่เคยถูกธรรมชาติ
บังคับไว้เหมือนกับสัตว์อื่นๆ
ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่า ทุกครั้งที่
สังคมหนึ่งจะเริ่มพัฒนาคุณค่านี้ก็จะมีคนบางคน
เยาะเย้ยว่าเป็นไปไม่ได้ ผิดธรรมชาติ แต่แนวความ
คิดประชาธิปไตยสะท้อนความฝันของมนุษย์ทั่วไป
ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ชาวตะวันตกหรือตะวันออก เป็น
ความฝั น ของมนุ ษ ย์ ที่ ต ้ อ งการอยู ่ ร ่ ว มกั น โดยวิ ธี
อื่น นอกจากการใช้ก�าลังฆ่าฟันกัน ความฝันนี้ คือ
ความฝันที่พยายามพัฒนาให้เกิดเป็นจริงอย่างต่อ
เนื่อง ถึงแม้อาจไม่มีวันที่จะถึงจุดนั้นในแต่ละสังคม
เช่น ในสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป ปัจจุบันก็ไม่มี
ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในทุกส่วนของสังคม แต่

ก็เป็นความฝันว่าจะไปให้ถงึ สักวัน ถึงแม้วา่ ทุกสังคม
เข้าสู่ประชาธิปไตยด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน
“ปัญหาของสังคมไทยก็คือว่า ไม่มีโอกาส
เหมือนสังคมตะวันตกบางแห่งที่สามารถใช้เวลา
๑๐๐ – ๒๐๐ ปี ในการปรับตัว สังคมไทยต้องเร่งการ
ปรับตัวเพราะถ้าปรับช้าก็จะเผชิญกับปัญหาอื่นที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม ขณะเดียวกัน ถ้าปรับตัวเร็วเกินไป
ก็จะไม่ยั่งยืน เพราะจะเป็นการปรับตัวอย่างผิวเผิน
โดยแค่ท�าให้เร็วเพื่อหลอกให้ได้เงินมาลงทุนโดยที่
ฐานรองรับข้างใต้ยังไม่มีอะไร อาจสร้างภาพที่ดี
โดยการมีองค์การต่างๆ มีรัฐธรรมนูญใหม่ แต่แนว
ความคิดของประชาชนยังไม่เปลี่ยน แนวคิดแบบ
ประชาธิปไตยยังไม่เข้าไปอยู่ในใจ ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ได้ตอ้ งใช้เวลา ดังนัน้ สังคมไทยจึงต้องรวมสติปญั ญา
ช่วยกันให้เกิดวิธีคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันแบบนี้
แทนที่จะรอให้เกิดขึ้นเองตามเวลาการวิวัฒนาการ
ของสังคม”
แต่กน็ นั่ แหละ อาจารย์มารค ตามไท มองว่า
ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง ทัง้ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
รวมทั้งพฤติกรรมของคน ในการเปลี่ยนแปลงนี้เป็น
ธรรมดาที่จะเกิดความขัดแย้งต่างๆ มากกว่าปกติ
เนื่องจากมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ จากฝ่ายต่างๆ
ทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในอัตราไม่เท่า
กัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพก็ยากขึ้น
ในเมือ่ หลายปัญหาต้องอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ดังนัน้ จึงเพิม่ ความซับซ้อนของปัญหามากยิง่ ขึน้ การ
อยู่ร่วมกันแบบใหม่บนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้
เป็นสิ่งท้าทายสังคมประชาธิปไตยในทศวรรษหน้า
อย่างมาก

“แต่จากการทุ่มเท ช่วยกันศึกษาและพัฒนา
รูปแบบต่างๆ ของการจัดการกับความขัดแย้งเหล่า
นี้ที่เกิดขึ้น สังคมไทยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่นี้ โดยไม่บอบช�้า หรือเกิดความ
เจ็บปวดแก่สังคมมากจนเกินไปอย่างเช่นที่เคยเกิด
กับสังคมอืน่ ทีผ่ า่ นการเปลีย่ นแปลงเช่นนีใ้ นอดีต หรือ
ทีก่ า� ลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั เช่นเดียวกับเรา มีบางคน
ที่มีทัศนะว่าคงยากที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรง หรือ
เชื่อว่าต้องมีความรุนแรงจึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
จริง แต่อาจไม่ต้องเป็นเช่นนี้ก็ได้ ถ้าสังคมไทยใช้
ปัญญาให้มากขึน้ เมือ่ เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�าให้สนั ติวธิ เี ป็น
ยุทธศาสตร์ของชาติ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็คอื การปรับหาง
เสือของสังคมไทย และนี่แหละที่จะเป็นหน้าเป็นตา
ของชาติ "หน้าตา" ของชาติไทย ไม่ใช่ตึกสูงงดงาม
หรือเทคโนโลยีทนั สมัยทีใ่ ช้อยู่ "หน้าตา" ของชาติไทย
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คือ คนไทย สังคมไทย ทีเ่ ผชิญกับความขัดแย้งโดยที่
คูก่ รณีเริม่ ต้นแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเข้าใจซึง่ กัน
และกัน การที่จะปลูกฝังทัศนคติสันติวิธีให้ลงลึกนั้น
สถาบันการศึกษาทั้งพลเรือน ทหาร ต้องบรรจุเรื่อง
นี้ในหลักสูตร แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ การ
ปรับหางเสือของสังคมไทย”
จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้ง และความรุนแรง
ทั้งในระดับครอบครัว หรือในระดับประเทศ ที่ไทย
เราก�าลังเผชิญอยู่นี้ หลายฝ่ายยังมองว่า ‘สันติวิธี’
ยังคงมีความจ�าเป็น มีความส�าคัญ ต้องน�าไปปรับ
ใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะใช้ได้
จริงและเกิดผล เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงนั้น
ประเทศไทยก็ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยให้ได้เสีย
ก่อน ไม่ใช่ตกอยูใ่ นสภาพสถานการณ์สงั คมทีไ่ ม่เป็น
ประชาธิปไตย สังคมทีก่ ลืนไม่เข้าคายไม่ออก แบบที่
เป็นอยู่ในขณะนี้
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18 ปักดอกไม้ในแจกันใจ
นริศ มณีขาว

สร้างสันติได้ง่าย

ด้วยเสียง ฟัง หายใจ เคลื่อนไหวร่างกาย

ก

ารสร้ า งสั น ติ สร้ า งความ
สัมพันธ์ที่ดี หรือการจัดการ
กับความขัดแย้งนั้น ผู้คนส่วนใหญ่
บอกว่าพวกเขารู้ว่าควรพูดหรือท�า
อย่างไรเพื่อให้เกิดผลดี เช่น พูด
ให้ดีต่อกันแทนการพูดหรือกระท�า
ต่อกันด้วยความรุนแรง
ในขณะเดี ย วกั น พวกเขา
ก็พบว่า เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงแล้ว หลายครั้ง
มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น มันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เมื่อรู้สึกโกรธหรือขัดเคืองใจเกิดขึ้น
ท�าให้ความตั้งใจสร้างสันติ สร้างความเข้าใจไม่ได้
เป็นตามที่หวังไว้ และบางครั้งก็ยังพูดอะไรหรือท�า
อะไรให้เสียใจในภายหลังอีกด้วย ท�าให้ความสัมพันธ์
ที่มีอยู่ต้องเสียไปหรือแย่ลงกว่าเดิมอีกด้วย
ค�าถามทีน่ า่ สนใจก็คอื เพราะอะไรจึงเป็นเช่น
นั้น และเราจะท�าอย่างไรเพื่อท�าให้เกิดสันติ เกิด
ความเข้าใจกันได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทมี่ คี วาม
เข้มข้นทางอารมณ์สูง

ค�าตอบทีน่ า่ สนใจก็คอื เมือ่
เราอยู่ในภาวะที่รู้สึกไม่ปลอดภัย
รูส้ กึ ว่าถูกคุกคาม ระบบสมองของ
เราก็จะท�างานเพื่อป้องกันตัวเรา
โดยอัตโนมัติ
สมองที่ เ กี่ ย วกั บ อารมณ์
ความรู้สึก หรือสมองส่วนกลาง
ของเราจะท� า งานอย่ า งรวดเร็ ว
ส่วนสมองด้านเหตุผล ด้านความคิดของเราจะลด
การท�างานลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน เปรียบเสมือนกับ
สมอง อารมณ์ ความรู้สึกนั้นจับเอาสมอง ความคิด
เหตุผล เป็นตัวประกันนั่นเอง
เราจึงอยู่ในภาวะที่ร่างกายท�างานตามสมอง
อารมณ์ ด้วยระบบอัตโนมัติ โอกาสที่เราจะใช้ค�า
พูดทางลบหรือเกิดการกระท�าในทางลบเกิดขึ้นได้
ง่ายมาก
ถ้าเช่นนั้นเราจะดูแลร่างกาย อารมณ์ สมอง
ของเราอย่างไร เพื่อให้เราสามารถกลับคืนสู่ภาวะ
ปกติได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจ สร้างสันติกับคนรอบข้าง แทนการก่อให้เกิด
ความรุนแรงไม่วา่ จะด้วยค�าพูดหรือการกระท�าก็ตาม
ดร.สตีเว่นส์ พอร์เจส (Dr.Stephen Porges)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แห่งความกรุณา ได้ให้
วิธีการที่เปรียบเสมือนทางด่วนที่ช่วยเราดูแลระบบ
ร่างกายของเราให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วไว้ ๔ วิธีการ
ซึ่งเราสามารถประยุกต์วิธีการทั้ง ๔ วิธีการ และฝึก
ปฏิบัติได้ในเวลาปกติ ก็จะช่วยให้เรามีความพร้อม
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และเพิ่มความสามารถรับมือกับอารมณ์ความรู้สึก กำรหำยใจ
ทางลบในช่วงเวลาที่รู้สึกไม่ปลอดภัยได้ง่ายมากขึ้น
การหายใจยาวขึน้ ลึกขึน้ ช่วยให้เราเกิดความ
ดังนี้
สงบกายใจได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เราอาจฝึกจาก
การหายใจเข้าออกให้ยาวขึ้น ลึกขึ้น ๓ ครั้ง หายใจ
กำรใช้เสียง
ปกติ และหายใจยาวขึน้ ลึกขึน้ อีก ๓ ครัง้ สลับกันไป
ฝึกการใช้เสียงช่วยให้รา่ งกายอยูใ่ นภาวะสงบ นอกนั้นอาจใช้การหายใจที่ใช้ในการฝึกสมาธิแบบ
ได้อย่างรวดเร็ว
ต่างๆ ที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นประโยชน์กับเราเช่นกัน
การใช้เสียงนั้นท�าได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ภาวนาด้วยบทสวดมนต์ การร้องเพลงเบาๆ การพูด
ค�าที่มีความหมายในใจ หรือพูดออกมา อาทิ ความ
รักๆๆ ความกรุณาๆๆ

กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
การเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ ช่วย
ให้ร่างกาย อารมณ์ จิตใจของเราสงบและเบิกบาน
ขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เราอาจเริม่ จากการ
กำรฟง
การฟังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลาย ยืน ย�่าเท้าอยู่กับที่ เดิน วิ่ง ถอดรองเท้าเดินบนพื้น
กาย อารมณ์ อยูใ่ นภาวะสุขสงบได้อย่างรวดเร็ว เช่น ดิน พื้นหญ้า จนถึงการเต้น การเต้นร�า การเคลื่อน
การฟังเพลงเบาๆ ฟังเสียงนก เสียงคลื่นลม หรือ ร่างกายไปตามจังหวะเพลงอย่างอิสระ โดยไม่จา� เป็น
ต้องมีความรู้เรื่องการเต้นร�ามาก่อน
แม้แต่การฟังในความเงียบ
ผมหวังว่า ท่านผู้อ่านจะได้วิธีการที่ช่วยให้ท่านสร้างสันติ สร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่บ้าน ที่ท�างาน
ในชุมชน และสังคมที่ท่านอยู่นะครับ
ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมดีมีประโยชน์ วิทยากร: นริศ มณีขาว (ดูรายละเอียด Facebook/Website: บ้านใส่ใจ
carefor.org สมัครที่ Line ID: narislove โทร ๐๙ ๓๔๔๕ ๑๖๖๕)
๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เช้ามาเย็นกลับ) เวิรค์ ช็อป “TRE® และ 1๒ เทคนิคมหัศจรรย์
ปลดล็อคความสุข ปลดปล่อยความเครียด” รุ่นที่ ๖ ช่วยคุณฝึกเทคนิคพิเศษน�าปัญญาในร่างกาย และหัวใจของ
คุณออกมาเพิ่มความสุข เพิ่มความรัก ความเข้าใจ ความส�าเร็จที่บ้าน ที่ท�างาน ปลดปล่อยความเครียด กังวล &
แผลใจในตัวคุณได้อย่างง่ายดาย เรียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟัง
สถานที่: มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ ๒๕ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

๒0 พื้นที่เล็กเล็ก
น�้าค้าง ค�าแดง

ภาพ: www.pleplejung.com

ถ้าจะชวนนึกย้อนไปสัก ๑๕
ปี พอจะนึกกันออกไหมคะ
ว่าโทรศัพท์สมัยนัน้ ท�าอะไรได้
บ้าง เมื่อก่อนเราใช้โทรศัพท์
เพือ่ ติดต่อสือ่ สาร เวลาเปลีย่ น
เทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นาไป
มาก จนวันนี้ โทรศัพท์เปรียบ
เสมือน “สือ่ ” ทีอ่ ตั ราส่วนไม่ใช่แค่ หนึง่ คนส่งสาร ต่อ
หนึ่งคนรับสาร เพราะตอนนี้สารหนึ่งสาร กระจาย
ไปได้ในเวลาเดียวกันเป็นร้อย เป็นล้าน หรืออาจ
จะมากกว่านั้น แน่นอนที่สุด ในเสียมีดีและในดีก็มี
เสียแฝงอยู่เช่นกัน ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เราจะเห็นข่าวต่างๆ ที่ถูกถ่ายจากกล้องโทรศัพท์
มือถือ กล้องติดหน้ารถยนต์ ถูกน�าออกมามากมาย
ประกอบกับโลกคงร้อนขึน้ อารมณ์ของคนบนโลกจึง
ร้อนตาม หลายข่าวทีเ่ ห็น ฉันมักตัง้ ค�าถามกับตัวเอง
ว่า “ถ้าเป็นฉันจะท�าอย่างไร”
วันนี้น�าค�าถามนั้นมาถามเพื่อนๆ พี่ๆ และถือ
โอกาสชวนคุณผู้อ่านตอบค�าถามนี้ไปด้วยกันนะคะ

ภาพ: 3blabla.blogspot.com

ภาพ: blog.promozseo.com

ด้านข้างของเหรียญ

ขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ และต้อง
บอกต่อด้วยว่ามิได้มเี จตนาจะซ�า้ เติมการกระท�าของ
ฝ่ายใด ฉันต้องการทีจ่ ะสะท้อนในฐานะบุคคลที่ ๓ ผู้
ที่เห็นเหตุการณ์ คุณวางตัวอย่างไร คิดอย่างไร ท�า
อย่างไร
ในที่นี้ขอยกกรณีข่าวดังอย่างกรณี “กราบ
รถกู” (หนุ่มขี่จักรยานยนต์เฉี่ยวชนรถเก๋งราคาแพง)
โดยใช้กรณีเดียวกัน ค�าถามเดียวกันกับเพื่อนเหล่านี้
๑. ถ้าคุณคือผู้เห็นเหตุการณ์จะท�าอย่างไร?
๒. ในชีวิตจริงที่ผ่านมาแบบไม่มีกล้องถ่ายไว้
เคยใช้ความรุนแรงในรูปแบบไหนมาบ้าง?

คุณเอ อายุ ๒1 ปี อาชีพพนักงานบริษัท

“ถ้าเจอเหตุการณ์ เป็นเอคงจะสังเกตการณ์
ก่อน ตะโกนเรียกคนให้มาช่วย แล้วโทรหาต�ารวจ
คงไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในเหตุการณ์ มันไม่ใช่
เรื่องของเรา เราเป็นผู้หญิงคงเข้าไปห้ามล�าบากค่ะ
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แต่ถ้าถามว่าในชีวิตเคยใช้ความรุนแรงไหม ก็ตอบ
ตามตรงว่า เคยค่ะ ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่น มี
ครอบครัวค่อนข้างเร็ว ความพร้อมหลายๆ อย่างอาจ
จะยังมีไม่มาก รวมการควบคุมอารมณ์ด้วย มีหลาย
ครั้งที่ทะเลาะกับแฟนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน เลือดตก
ยางออก เอหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ฉะนั้น ของ
ทีเ่ อซือ้ ด้วยตัวเองจะหวงมาก เวลาแฟนโมโหแล้วลง
ที่ของ เอจะทนไม่ค่อยได้ ท�าให้ทะเลาะกัน ลงไม้
ลงมือกัน และจะหยุดเมือ่ มีคนมาห้าม เอไม่อยากให้
บุคคลที่ ๓ ต้องมาเจ็บตัวเพราะอารมณ์ของคนสอง
คน ยอมรับค่ะว่าหนูใจร้อน วันนี้หนูมีลูกแล้ว ความ
คิดของหนูเริ่มเปลี่ยน หนูใจเย็นและนิ่งขึ้น แม้จะยัง
ไม่มากแต่ก็พยายามค่ะ”

๒1

เลยไม่พอใจ คว้าเก้าอี้ขว้างใส่แม่ แต่ไม่โดนเพราะ
ไม่มเี จตนาให้โดนตัง้ แต่แรก แค่อยากประชด แต่กงุ้ ก็
รูส้ กึ ผิด เลยกราบขอโทษแม่ตอนนัน้ เลย แต่แม่กห็ ลุด
ปากออกมาว่า ถ้ามึงท�าแบบนี้ ชีวติ มึงไม่เจริญหรอก
นัน่ เป็นตราบาปทีส่ ดุ ในชีวติ แล้ว กุง้ ส�านึกผิดตัง้ แต่วนั
นั้น จนประมาณช่วงอายุ ๒๑ กุ้งโตขึ้น กุ้งก็ขอให้แม่
อโหสิกรรมให้กุ้ง ซึ่งแม่ก็บอกว่าแม่อโหสิกรรมให้กุ้ง
นานแล้ว แม่ลืมเรื่องนั้นไปแล้ว และตอนกุ้งอายุ ๑๘
พ่อก็เสียไปก่อนทีก่ งุ้ จะคิดอะไรได้ ตอนนีก้ งุ้ ท�างานมี
เงินแล้ว เลยตั้งใจท�าทุกอย่างเพื่อชดเชยสิ่งที่เคยท�า
ไป กุ้งจะไม่ให้แม่ ตา ยาย ล�าบาก กุ้งคิดว่าเมื่อเรา
โตขึ้นเจออะไรมากขึ้น ประสบการณ์จะช่วยให้เรามี
สติมากขึ้นค่ะ”

คุณกุ้ง อายุ ๒4 ปี อาชีพพนักงานบริษัท

“ถ้าเจอเหตุการณ์ ก็อาจจะถ่ายคลิปไว้และ
ช่วยเป็นพยาน แต่คงไม่กล้าเข้าไปห้าม เราเป็นผู้
หญิง ถ้าโดนลูกหลงมาคงสู้เขาไม่ไหวค่ะ ยิ่งสังคม
สมัยนี้เดินออกไปข้างนอกก็มีสิทธิตายได้แล้ว เรา
ไม่รู้ว่าใครมีปืน ฉะนั้น อย่าไปอวดเก่งกับเขา แต่
ถ้าในชีวิตจริง กุ้งเคยใช้ความรุนแรงกับครอบครัว
ค่ะ รู้สึกไม่ดีเลย ตอนนั้นกุ้งอายุประมาณ ๑๔ ปี กุ้ง
เกเร แล้วแม่จะตี กุ้งรับไม่ได้เลยเพราะไม่เคยโดน
ตีเลยตั้งแต่เกิดมา ต้องบอกก่อนว่ากุ้งกับแม่ไม่ได้
อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็ก แม่มาอยู่กับกุ้งตอนกุ้งโตแล้ว
ประมาณ ๘ ขวบ ตากับยายเป็นคนเลี้ยงกุ้งมา เลย
ผูกพันมากกว่า และตายายไม่เคยตีกงุ้ พอแม่จะตี กุง้

“ถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์จะเข้าไปห้าม ให้เขา
คุยกันดีๆ ถ้าเป็นทั่วไปจะต่อยกัน ผมยินดีเข้าไป
ห้ามนะครับ แต่ถ้ามีเรื่องกับคนที่มีสี (ต�ารวจ ทหาร)
ผมจะไม่ยุ่ง ในความเป็นจริง เราต้องกันตัวเองกับ
คนกลุ่มนี้ เราคนธรรมดาที่อาจไม่ได้รู้กฏหมายอะไร
เยอะ เราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรกันมา ดีไม่ดีเราจะ
โดนหางเลขไปด้วย ส่วนตัวผมเองเวลาใช้รถใช้ถนน
แล้วเจอคนขับรถปาดหน้า หรือไม่เปิดไฟเลี้ยว ก็จะ
บ่นกับตัวเองแต่ไม่เคยลงไปด่า บางทีเราก็มีพลาด
บ้าง บ่นกับตัวเองไป ให้มันจบที่เราครับ ผมคิดว่า
อย่าไปตัดสินใคร ว่าใครเลยครับ ว่าถูกหรือผิด เรา
ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง อยากให้ใช้เหตุผลเยอะๆ อย่าไป
ลงไม้ลงมือ การ
ลงไม้ลงมือมันจบ
ไม่สวยหรอก”

ภาพ: kanokwan-darina12.blogspot.com

ภาพ: elcomercio.pe

คุณท๊อป อายุ ๒๖ ปี อาชีพพนักงานบริษัท

๒๒
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คุณป๊อด อายุ ๒7 ปี อาชีพพนักงานบริษัท

ได้ตงั้ ใจ เขาเปิดไฟสูงใส่ ผมชะลอรถ ปล่อยให้เขาไป
ก่อน ผมไม่อยากมีเรือ่ ง โลกโซเชียลมันเร็ว ใครก็เป็น
สือ่ ได้ มันท�าให้คดิ ว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนีบ้ อ่ ย ทัง้
ทีจ่ ริงๆ แล้วมันก็มขี องมันเป็นปกติ เพียงแต่กอ่ นหน้า
นี้ไม่มีการเผยแพร่ มันเลยดูไม่มีอะไร แต่พอวันนี้วัน
ที่ทุกคนพร้อมจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย แล้วโพสต์
ลงโซเชียลโดยยังไม่ทันได้ถามหาความจริง ต้องการ
เพียงแค่ความสดใหม่กอ่ นใคร จนลืมให้เกียรติคนอืน่
ไปครับ เหตุการณ์ที่เจอบ่อยคือ ตอนไปท�างานอา
สาฯ รถชนกัน มีคนได้รับบาดเจ็บ คนหยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาถ่ายรูปก่อนที่จะช่วยเหลือคนบาดเจ็บ เราเห็น
คุณค่าของชีวิตคนอื่นน้อยลงครับ”

ภาพ: elcomercio.pe

“ถ้าผมอยู่ตรงนั้นจะเข้าไปห้าม บอกให้พี่ใจ
เย็นๆ คุยกันดีๆ อย่าให้ถึงขั้นท�าร้ายร่างกายกันเลย
ถ้าเขาไม่มีอาวุธนะครับ แต่ถ้ามี สิ่งที่ผมจะท�า คือ
โทรแจ้งต�ารวจก่อน ไม่งั้นอาจได้ไม่คุ้มเสีย ถ้าถาม
ผมเคยใช้ความรุนแรงไหม ต้องบอกเคยครับ เวลา
พ่อผมเมา เขาจะเป็นนักเลง ชอบไปตี ไปท�าลาย
ข้าวของ ท�าร้ายแม่ ทะเลาะกันเสียงดัง แล้วมักจะ
จบด้วยการที่ผมเป็นคนจับแยกทุกครั้ง ตอนวัยรุ่น
เจอเหตุการณ์แบบนี้ ผมด่าพ่อแรงๆ ไล่เขาออก
จากบ้าน แต่พอโตขึ้นก็เข้าใจว่าคนเมาคุยไปก็ไม่มี
ประโยชน์เพราะเขาไม่มีสติ หลังๆ ผมจะให้เขาไป
นอน รอเขาตื่นก่อน ให้เขามีสติแล้วจะบอกเขา คุย
กันด้วยเหตุผล ให้เขาเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ขาท�า มันท�าให้คน
อื่นเดือดร้อน แต่จะไม่ด่าไม่ว่าเขา เรารู้ว่ามันไม่ดี
ครับ พอผมมีแฟน เวลาที่ทะเลาะกับแฟน ผมเลือก
ที่จะเงียบ ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิด เวลาที่แฟนโมโห
ผมจะดูว่าผมผิดไหม ถ้าผิด ผมจะขอโทษแล้วท�าให้
ฉันจะไม่สรุปเนื้อหาอะไรเพราะในความเห็น
ดีขึ้น เราเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีในครอบครัวเรามาแล้ว
เราไม่ชอบ เราจะไม่เอาสิง่ นัน้ มาท�ากับครอบครัวของ ของทุกคนมีขอ้ สรุปของตัวเองอยูแ่ ล้ว ความจริงแล้ว
เหรียญไม่ได้มเี พียงสองด้านอย่างทีเ่ ราพูดติดปาก ยัง
เรา หรือคนที่เรารัก”
มีพนื้ ทีเ่ ล็กๆ ด้านข้างทีเ่ รามักมองข้าม ถ้าเรามองว่า
คู่กรณีคือหน้ากับหลังของเหรียญ ให้เรามองว่าตัว
คุณตั้ม อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
เองเป็นด้านข้างของเหรียญ แล้วคิดว่าจุดที่เรายืน
และอาสาสมัครกู้ภัย
“ถ้าอยูใ่ นเหตุการณ์จะเข้าไปห้าม ยิง่ ถ้าผูช้ าย อยู่ เราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร
นอกจากนี้ ฉันยังมีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณ
ท�าร้ายผู้หญิง เราจะเข้าไปช่วยแน่นอน แต่ต้องดูว่า
ไม่เป็นอันตรายกับตัวเอง ท�าสถานการณ์ให้เบาทีส่ ดุ ณัฐ อายุ 4๒ ปี (มีลูกชายวัย ๑๕ ปี และลูกสาว
ช่วยคนที่เขาก�าลังเดือดร้อน ผมคิดว่าคนสมัยนี้ใช้ วัย ๑๒ ปี) ตัวแทนของครอบครัวที่ไม่สามารถเลี่ยง
ชีวิตเร่งรีบจนไม่มีเวลาคิด ไม่มีเวลาตั้งสติ พอเจอ การทะเลาะกันต่อหน้าลูก คุณณัฐเล่าว่า “พี่กับสามี
เหตุการณ์แบบนี้ก็จะลุยเข้าไปท�าร้ายกัน ทั้งที่เรื่อง ทะเลาะกันไม่บอ่ ย แต่คอ่ นข้างแรง ส่วนใหญ่จะด่าว่า
อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไร ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้ก�าลัง กันโดยใช้คา� หยาบคาย แต่ไม่ถงึ ขัน้ ลงไม้ลงมือ จริงๆ
โดยส่วนตัวเราไม่เคยใช้ความรุนแรง เคยมีเหตุการณ์ สามีภรรยาทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร มันต้อง
ที่ขับรถอยู่บนทางด่วน แล้วเกิดปาดหน้ากันแบบไม่ มีบา้ งทีไ่ ม่เข้าใจ แต่พอเราอยูด่ ว้ ยกันไปนานๆ เรามัก

คนสุดท้ายที่ฉัน อยากให้
คุณได้อ่านเรื่องราวของเขา ใน
หลายๆ กรณี เราน� าพาตัว เอง
เข้าไปเผชิญกับความรุนแรง ใน
ขณะเดี ย วกั น คนที่ ต ้ อ งอยู ่ กั บ
การกระทบกระทั่ ง ตลอดเวลา แต่ ก ลั บ มี วิ ธี ก าร
จัดการเพื่อให้ความรุนแรงนั้นเบาบางลง คุณผณิตา
คงสุข (คุณปุ๊ก) เจ้าหน้าที่รณรงค์ กรีนพีซเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ “งานของพี่เป็นการปฏิบัติการ
โดยตรงแบบสันติวิธี เป็นการเผชิญหน้า เราท�างาน
ด้านการรณรงค์ แม้เขาจะใช้ความรุนแรงมา เราต้อง
ไม่โต้ตอบ ใช้สันติ อหิงสา แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พี่
ต้องผ่านการฝึกฝน เราต้องเชื่อว่าทุกคนเป็นมนุษย์
มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ค�าว่าเมตตาพูดง่าย แต่เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ความรุนแรงก็ท�ายากเหลือเกิน เราต้อง
ท�าให้ตัวเองศิโรราบให้กับความสันติ
มีเหตุการณ์หนึ่ง พี่ไปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมทางทะเล มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งถือปืนจ่อ
มาที่เรา เราต้องตระหนักให้ได้ว่านี่คือหน้าที่ของเขา
เหมือนทีเ่ ราท�าหน้าทีข่ องเรา เราเดินเข้าไปอย่างเป็น
มิตร เราเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขา เรามอง
ตาเขา เราเชื่อมั่นว่าเขามีข้อดีอยู่ในตัว เราอ่อนโยน
เราจะไม่แสดงอาการตืน่ ตระหนกแม้ปนื จะจ่ออยูต่ รง
หน้าก็ตาม แล้วเราก็คุยกับเขา บอกเหตุผล สุดท้าย
เราก็รวู้ า่ เราต่างก็มเี จตนาทีด่ ดี ว้ ยกันทัง้ นัน้ แล้วมันก็
ภาพ: kyoeihomes.com

ลืมที่จะให้เกียรติกัน อะไรที่เราไม่ชอบแล้วโดนซ�้าๆ
มันท�าให้ทะเลาะกันง่าย จริงๆ ไม่ควรให้ลูกอยู่ใน
เหตุการณ์ แต่หลายครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ ตอนลูกสาว
เล็กๆ เขาเห็นเราทะเลาะกัน เขาจะกรีด๊ ตัวสัน่ ส่วน
ลูกชาย จะร้องไห้ แล้วกอดน้องสาว พี่กับสามีต้อง
หยุดแล้วหันไปกอดลูก พอสถานการณ์ดีขึ้น เราเริ่ม
อธิบายให้ลูกฟังว่า พ่อแม่ไม่ได้เกลียด
กัน ก็เหมือนหนูทะเลาะกับเพื่อนแย่ง
ของเล่นกัน แต่พอ่ แม่โตแล้ว มีเรือ่ งทีไ่ ม่
เข้าใจกัน เดี๋ยวพ่อแม่ก็ดีกัน พี่กับสามี
พยายามบอกลูกว่าเรามีปัญหากันเรื่อง
อะไร แต่ไม่เคยไปบอกว่าลูกต้องเลือก
ใคร ลูกยังคงรักพ่อแม่เท่ากันได้เหมือน
เดิม พี่จะไม่โกหก ไม่ปิดบังลูก แต่จะบอกเขาด้วย
เหตุผล พอเขาโตขึ้น เขาเริ่มปรับตัว
เวลาพ่อแม่ทะเลาะกัน เขาจะแบ่งหน้าที่กัน
คนหนึ่งปลอบพ่อ คนหนึ่งปลอบแม่ กลายเป็นว่าลูก
เป็นกาวใจให้ครอบครัว พี่อยู่กับสามีมา ๑๖ ปี พี่
ก็ยังอยากที่จะมีปีที่ ๑๗, ๑๘... ต่อไป พี่ไม่รู้ว่ามัน
ถูกหรือผิด แต่สิ่งที่เห็นจากลูกคือ เด็กทั้งสองคนจะ
มีน�้าใจกับพ่อแม่มาก ไม่พูดอะไรให้พ่อแม่เจ็บช�้า
น�้าใจเลย มีบางครั้งที่เงินเดือนพี่ยังไม่ออก ลูกจะ
ถือกระปุกเงินมา แล้วบอกว่า แม่เอาเงินหนูไปก่อน
เขาไม่หวง แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ คือพีม่ เี วลาให้ลกู มากพอ มี
เวลาสอน มีเวลาที่จะกอดกัน ให้เขาเรียนรู้ชีวิตจริง
ไปพร้อมกับเรา พี่กับสามีอาจจะไม่ใช่คู่สามีภรรยา
ที่ดี แต่เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูก สังคมสมัยนี้น่า
กลัว สิ่งที่เราท�าได้ คือ สร้างก�าลังคนตัวน้อยที่ดี
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ตราบใดที่ลูกยังอยากเล่า
เรื่องที่โรงเรียนให้ฟัง ยุ่งแค่ไหนพี่กับสามีก็จะฟังลูก”
ไม่ ใ ช่ ทุ ก เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงจะส่ ง ต่ อ
ให้เกิดความรุนแรงซ�้าไปซ�้ามา กรณีของคุณณัฐก็
สะท้อนให้เห็นในอีกมุม
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ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๓ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๓ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐
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ผ่านไปได้ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ ได้เอง ต้องผ่านการ
ฝึกฝน งานของพี่ ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย
การมองเห็นคนเป็นคน มองเห็นคุณงามความดีของ
ผู้ที่เราไปเผชิญหน้านั้นต่างหากที่ท�าให้พี่ผ่านมาได้
พี่คิดว่าคนในสังคมปัจจุบันนี้ใช้ความรุนแรง
กันฟุ่มเฟือย การที่เราอยู่ในความเป็นศาสนา ไม่ว่า
ศาสนาใดก็ตาม มักสอนเรื่องของสันติภาพ แต่เรา
ไม่ได้น�าค�าสอนเหล่านั้นมาใช้ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
ทีอ่ ยูใ่ นตัวทุกคน เราไม่เคยหยิบมาใช้ หรือความจริง
เราใช้มนั ไม่เป็น เมือ่ ไรทีเ่ รามองคนไม่ใช่คน เราก็จะ
ท�าร้ายกันมากขึน้ ในสถานการณ์รนุ แรง แม้ตวั เราจะ
อยู่ในเหตุการณ์ ถ้าเราตื่นรู้ ไม่เอาตัวเองเข้าไปผูก
ไม่ตนื่ กลัว เราไม่เติมเชือ้ ไฟ เหตุการณ์นนั้ จะเบาบาง
ลง หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากน�้าผึ้งหยด
เดียว ถ้าเราไม่โกรธ เหตุการณ์จะไม่เกิด อะไรที่เริ่ม
จากตัวเรามันง่ายกว่า เรามักผูกใจเจ็บ ต้องการเอา
คืน ต้องการแก้แค้น แต่เราไม่เคยคิดเผื่อเลยว่าการ

ภาพ: pantip.com/topic/31578988
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กระท�าเหล่านั้นไม่ใช่แค่คนนั้นจะเจ็บ ตัวเราเองก็จะ
เจ็บไปด้วย”
หลายครั้ ง ที่ ฉั น เขี ย นบทความโดยมี ก าร
สัมภาษณ์ ฉันมักไม่ให้ความส�าคัญกับบทสรุปของ
ตัวเอง ฉันคิดว่าความคิดเห็นเหล่านั้นน่าจะเป็นบท
สรุปที่ดีที่สุดในแต่ละมุมมอง คุณผู้อ่านที่รัก ถ้าไม่
รบกวนเกินไป จะลองตอบค�าถามเหล่านั้นดู ฉันจะ
ยินดีมาก ฉันระลึกเสมอว่าเราเปลี่ยนโลกทั้งใบไม่
ได้ แต่เราเริ่มที่ตัวเองได้จริงๆ ขอบคุณหลากหลาย
มุมมองที่ยอมสละความเป็นส่วนตัว เพื่อที่จะให้เรา
ได้เรียนรู้ร่วมกัน มันยากมากนะคะ ที่เราจะตัดสิน
ว่าใครถูก ใครผิด ในสถานการณ์ต่างๆ แต่มันยาก
ยิ่งกว่า ที่เราจะวางใจให้เป็นกลางโดยไม่ตัดสินใคร
เลย บางทีเราอาจต้องตั้งสติสักนิด เรียงล�าดับความ
ส�าคัญ แล้วตัดสินใจว่าจะให้ตวั เองเป็นด้านไหนของ
เหรียญ ด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง...

น�้าค้าง ค�าแดง เคยเป็นอาสาสมัครขบวนการตาสับปะรด ผู้ช่วยผลิตรายการ “ระเบียงหลังบ้าน” ช่อง TTV ๑
ผู้ด�าเนินรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ทาง สวท.A.M.๘๙๑ KHz อาสาสมัครเพื่ออันดามัน สู่อาสาสมัครพัฒนา
บ้านเกิด (We Volunteer) เคยได้รับรางวัลความเรียงเยาวชน “ผลงานดีเด่น” ลูกโลกสีเขียว และเคยเป็นทีม
งานผลิตรายการของบริษัททีวีบูรพาและเป็นอาสาสมัครไม่มีสังกัด ปัจจุบันก�าลังเริ่มท�าธุรกิจกาแฟและผ้าไทย
ท�าการตลาดสร้างแบรนด์ให้ท้องถิ่น

บทความ ๒5

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง
ลดได้ ด้วย “การสื่อสารอย่างสันติ”
(NVC: Non Violence Communication)
เข้ า ไปเตะและกระทื บ
เพื่ อ นลู ก กรณี พี่ เ ลี้ ย ง
ท�าร้ายเด็กทีพ่ อ่ แม่นา� มา
ฝากที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
จนอาการสาหัสและเสีย
ชีวิต หรือกรณีพ่อเลี้ยง
ท�าร้ายลูกเลี้ยงวัยไม่กี่
ขวบจนเสียชีวิต แม้แต่
กรณี ห นุ ่ ม ถู ก แฟนสาว
บอกเลิก ขอคืนดีด้วย สาวไม่ยอมคืนดี จึงโกรธ ไป
ซือ้ น�า้ มันมาสาดใส่แฟนสาวแล้วจุดไฟเผา นอกจากนี้
ยังมีอกี หลายต่อหลายกรณีทลี่ ว้ นมาจากความเครียด
ความโกรธ และขาดสติ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนได้เมื่อถูกกระทบจากผู้อื่นและสิ่งรอบข้าง
แต่หากมองไปถึงสาเหตุของปัญหาเหล่านี้
จะเห็นได้ว่าล้วนมาจากปัญหาในการสื่อสารของเรา
แต่ละคน และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ใน
ระดับครอบครัว เพื่อนฝูง ที่ท�างาน ไปจนถึงระดับ
สังคม และระดับประเทศ เมื่อเราคิดเห็นต่างกัน ยิ่ง
คุยยิ่งทะเลาะกัน หรือสื่อสารกลับไปด้วยถ้อยค�า
ต�าหนิ บ่น ด่า นินทา ยิ่งท�าให้เราปิดกั้นช่องทางใน
การสื่อสารต่อคู่กรณีไปโดยไม่รู้ตัว สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า
คนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการสื่อสารและจัดการ
ภาพ: www.facebook.com/Nonviolence.Network
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บวันปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม
ไทย ดูเหมือนจะเพิ่มมาก
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เห็ น ได้ จ าก
ข่ า วสารที่ เ ผยแพร่ ผ ่ า น
คลิปต่างๆ ในโลกโซเชียล
มีให้เราเห็นไม่เว้นแต่ละ
วัน อาทิ กรณีวิศวกรวัย
กลางคนยิงวัยรุ่นอายุ ๑๗ ปี เสียชีวิต สาเหตุจากไม่
พอใจแล้วพูดจาต่อว่ากลุม่ วัยรุน่ ทีน่ งั่ มาในรถตูท้ จี่ อด
ขวางทางออกรถของตน ขณะลงไปซื้อของฝากแถว
สะพานปลา จังหวัดชลบุรี กระทั่งน�าไปสู่เรื่องราว
ร้ายแรงทีไ่ ม่มใี ครคาดคิด หรือกรณีชายขาพิการร้าน
ขายขนมปังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมท�าร้ายในซอยโชคชัยสี่
จนเสียชีวิต เพียงเพราะไม่พอใจที่โดนด่า
หรื อ กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นใน
สถาบันการศึกษาก็มีอีกมาก เช่น ครูฝึกหัดใช้ไม้
พลองตีเด็ก ๙๙ ที จนร่างกายเด็กเต็มไปด้วยรอย
ฟกช�้าลายพร้อยไปทั้งตัว ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ภายในครอบครัว กับพ่อแม่ลูก สามีภรรยา ก็มีอยู่
มากมาย เช่น ลูกชายเล่นกับเพื่อนแล้วทะเลาะต่อย
ตีกันประสาเด็ก แต่เมื่อพ่อเห็นเข้ากลับใช้อารมณ์
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กับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเหล่านัน้ ความขัดแย้งจาก
เรือ่ งเล็กๆ จึงสามารถขยายเป็นความรุนแรงทีใ่ หญ่โต
และลุกลามบานปลายได้ ดังทีเ่ ราเห็นจากข่าวทีย่ กมา
กล่าวถึงในเบื้องต้น
ในมุมมองของนักสันติวธิ ี
อย่าง ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์
(หลิน) กระบวนกรการสื่อสาร
อย่างสันติ นักอบรมด้านสันติวธิ ี
ผู้จัดแปลและพิมพ์หนังสือ ‘การ
สื่อสารอย่างสันติ’ มองถึงราก
เหง้าของปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงในสังคมไทย
โดยพุ่งเป้าไปที่ระบบการศึกษา
ของไทย เธอให้ความเห็นว่า
“ตั้งแต่ระบบการศึกษา
ลงมาเลย มันไม่ค่อยช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ปัญหา
ความขัดแย้งเท่าไหร่ ระบบการศึกษาเราก็ยังเป็น
ระบบแข่งขันอยู่ คือว่า ถ้าคุณสามารถท�าคะแนนได้
ดี คุณก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ได้ หลินว่ามัน
เป็นระบบที่รุนแรง มันเปิดช่องทางให้เฉพาะคนบาง
คนเท่านั้น แล้วคนอื่นๆ ที่เหลือก็ถูกทิ้งเอาไว้ ซึ่งพอ
เด็กเรียนรู้ว่าเขาต้องแข่งขันเพื่อเอาตัวรอด เพื่อมีที่

มีทาง เพือ่ ได้เกรดดีๆ ได้ทา� งาน
ที่ดีๆ ความเห็นอกเห็นใจใน
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็จะน้อย
ลง ถ้าเราสอนเด็ก สร้างเด็กให้
เขามีแนวคิดอย่างนี้ มันก็เป็น
อย่างนี้แหละ”
ในฐานะที่สนใจในแนวทางสันติวิธีและท�า
งานด้านนี้มายาวนาน หลายต่อหลายครั้งที่เกิด
สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม
ไทย อย่างการชุมนุมทางการเมืองทั้งฝ่าย นปช.
คนเสือ้ แดง (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ) และฝ่ายเสื้อเหลือง (พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย) ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ดร.ไพรินทร์ ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์ในการชุมนุม
ร่วมรับฟังความรู้สึกของคู่ขัดแย้ง ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่
รัฐ ได้แก่ ทหาร ต�ารวจ และฝ่ายผูช้ มุ นุม โดยเฉพาะ
การได้เข้าไปเป็นคนกลางช่วยรับฟังเสียงจากทัง้ สอง
ฝ่าย และช่วยไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งไม่ให้บานปลาย
ดร.ไพรินทร์ จึงมองถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทยว่า
“ต้องท�าตั้งแต่ระบบการศึกษา สอนเด็กให้
รู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ระบบที่เรามีอยู่มันเป็นระบบ
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power over คือ การใช้อ�านาจเหนือกว่า คนที่มี
อ�านาจก็ต้องปีนขึ้นสู่ฐานอ�านาจที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆ
แล้วก็ใช้อ�านาจนั้นกดคนข้างล่าง เป็นหมดตั้งแต่
ระบบการศึกษา ระบบทหาร ระบบการบริหาร
ประเทศ ซึง่ ถ้าเราเชือ่ มัน่ ในการเคารพคุณค่า เคารพ
ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ มันต้องเป็นระบบทีไ่ ม่ใช่
ระบบ power over แต่เป็นระบบ power sharing”
“มี ค� า พู ด ของเฟมิ นิ ส ต์ ค นผิ ว สี ที่ เ ป็ น ชาว
อเมริกัน ชื่อ ออเดรย์ ลอร์ด (Audre Lorde) เขา
บอกว่า ‘the master’s tools will never dismantle the
master’s house’ คือ เครือ่ งมือของเจ้านายไม่สามารถ
ท�าลายบ้านของเจ้านายได้ หมายความว่า เครือ่ งมือ
ของอ�านาจ ถ้ามันเป็นเครื่องมือแบบอ�านาจเหนือ
กว่า มันก็ไม่สามารถน�ามาสร้างสรรค์สังคมที่จะมี
ความเคารพทุกคนได้ เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราใช้
แต่ละอย่างจะต้องเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ป็น power sharing
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กระจายอ�านาจและให้ความเคารพในทุกเสียง ไม่วา่
จะเป็นชนกลุ่มน้อย หรือใครก็ตาม”
ส�าหรับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง
ในสังคมไทยทุกวันนี้ ยังคงมีกลุ่มนักสันติวิธีในไทย
ที่ยึดหลักคิดและแนวทางสันติวิธี พยายามคิดค้น
และพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหานี้
ในหลากหลายแนวทาง รวมทั้งตัวเธอเองก็เช่นกัน
“หลินคิดว่ามีคนที่พัฒนาเครื่องมือแบบนี้ขึ้น
มาเยอะนะ ในแวดวงสันติวิธีเองก็คุยๆ กันอยู่เรื่อง
การปรองดอง การเยียวยาความแตกแยกทางสังคม
มีการพูดถึงหลายเครื่องมือ เช่น การสานเสวนา
เครื่องมือ world café ให้คนที่คิดเห็นแตกต่างกัน
ได้มีโอกาสพูด ได้มีโอกาสรับฟังกัน หรือใช้เครื่อง
มือ process work ที่มีคนท�ากัน หรือเครื่องมือที่หลิน
ใช้คือ NVC: Non Violence Communication หรือการ
สื่อสารอย่างสันติ อันนี้เป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ได้
ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็เพื่อให้คนกลับมาสู่การเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ของคนอย่างจริงๆ”
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เปลี่ยนควำมขัดแย้ง เปนควำมรักและกรุณำ ด้วย ‘กำรสื่อสำรอย่ำงสันติ’
NVC: Non Violence Communication
ความรุนแรงต่อกัน หรือน�ามาใช้ให้คนมีความกรุณา
ต่อกัน เขาจึงพัฒนาวิธีการสื่อสารที่ช่วยให้เราพูด
และฟังกันอย่างลึกซึ้ง และน�ามาเป็นเครื่องมือสร้าง
ทักษะสันติวธิ ใี ห้แก่ผคู้ นทัว่ โลก โดยออกเดินทางสอน
การสื่อสารที่เขาคิดค้นขึ้นถึง ๖๐ ประเทศ และยังท�า
หน้าทีเ่ ป็นคนกลางในความขัดแย้งหลากหลายบริบท
ส�าหรับเทคนิคการสือ่ สารอย่างสันติ หรือ NVC
นั้น ดร.มาร์แชล โรเซนเบิร์ก กล่าวว่า “เมื่อเราได้ยิน
“ตั้งแต่หลินเข้าอบรม NVC ครั้งแรก หลินรู้สึก ถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น เราจะรับรู้
ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ท�าให้เราเข้าใจตัวเองเหมือน ความเป็นมนุษย์ที่เรามีร่วมกัน”
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารอย่างสันติ ก็
เข้าใจคนอืน่ แล้วมันโยงเข้าสูห่ ลักค�าสอนของศาสนา
คริสต์ คือ รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเอง พระเยซูให้ค�า คือ “มนุษย์ทุกคนมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน และมี
สอนนี้มา หลินรู้สึกว่า NVC นี่เหมือนเป็นบันไดไป ความสุขจากการให้และการท�าประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ เช่น
สู่การท�าตามค�าสอนของพระเยซูได้ เหมือนมีขั้น เดียวกับที่ศาสนาต่างๆ สอนว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมี
ตอนง่ายๆ ที่เราตามมันไป ท�ามัน และน�าไปสู่ที่ๆ
เดียวกับที่พระเยซูทรงสอนเราว่า จะรักผู้อื่นหรือรัก
ตัวเองได้อย่างไร หลินว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีความ
ลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณ มีพลัง มีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนได้ คนที่ใช้เองก็เปลี่ยน
จิตใจตัวเองได้ แล้วเวลาไปใช้กับคนอื่นก็จะส่ง
ผลกระทบไปสู่คนอื่นได้ คือ เหมือนเป็นเครื่องมือ
ที่สามารถช่วยเปิดความเมตตากรุณาในใจของกัน
และกันออกมา”
ดร.ไพรินทร์ เล่าถึงความสนใจเป็นพิเศษต่อ
เครื่องมือสันติวิธีในแนวทาง “การสื่อสารอย่างสันติ”
หรือ NVC ที่คิดค้นโดย ดร.มาร์แชล โรเซนเบิร์ก นัก
จิตวิทยา ผู้อุทิศตนให้แก่การสร้างสันติและความ
เข้าใจกันในระดับโลกมานานกว่า ๔๐ ปี ผู้ค้นพบว่า
ภาษาที่เราใช้นั้น เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งที่ท�าให้คนใช้
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ความดีงามภายใน มนุษย์ทกุ คนเป็นบุตรของพระเจ้า
หรือมีเมล็ดพันธุ์ของความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”
ดร.มาร์แชล โรเซนเบิร์ก ยืนยันในความเชื่อนี้
และเป็นที่แน่ชัดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ให้ความส�าคัญกับการค้นคว้าเรื่องความ
เมตตากรุณามากขึ้นเรื่อยๆ มีผลการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าเด็กทารกอายุ ๖ เดือน มี

๒9

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการมองภาพสิ่งมีชีวิตที่อ่อน
โยน ใจดี อบอุ่น มากกว่าภาพสิ่งมีชีวิตที่ก้าวร้าว
รุนแรง แม้จะยังไม่โตพอทีจ่ ะเรียนรูเ้ รือ่ งความเมตตา
กรุณาจากผูใ้ หญ่ แต่ผลการทดลองนีก้ บ็ ง่ ชีใ้ ห้เห็นได้
ว่า ความเมตตากรุณาเป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุษย์มาตัง้ แต่
เกิด แม้แต่คนที่ท�าสิ่งเลวร้าย แต่ภายในตัวเขาก็มี
เมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาซุกซ่อนอยู่

หัวใจส�ำคัญของกำรสื่อสำรอย่ำงสันติ และเทคนิคกำรน�ำไปใช้
ดร.ไพรินทร์ ได้ฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสาร
ส�าหรับเทคนิค การสือ่ สารอย่างสันติ หรือ NVC
อย่างสันติ หรือ NVC กระทั่งสามารถน�าความรู้ความ นี้ ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า หัวใจส�าคัญของการสื่อสาร
เข้าใจต่อเครื่องมือนี้ ทั้งเทคนิคและวิธีการมาใช้ได้ อย่างสันติก็คือ “ความเมตตากรุณา ก็จะคล้ายๆ กับ
อย่างเป็นธรรมชาติ เธอเป็นกระบวนกรจัดอบรม เรื่องที่ทางจิตวิญญาณทั้งหลายสอน ในเรื่องหลัก
และพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารอย่างสันติให้แก่ผู้ที่ ความเมตตากรุณา จะท�าอย่างไรให้เราสามารถ
สนใจทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เข้าไปสัมผัสกับความกรุณาในใจ และสื่อสารออก
และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังแปลและเรียบเรียง มาอย่างเมตตากรุณาต่อคนอื่น และสามารถเข้าใจ
หนังสือเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสันติออกมาหลาย คนอื่นได้ด้วย พอมีหลักตัวนี้แล้ว มีเทคนิคอีกตัว
เล่ม รวมทั้งเล่มล่าสุด “สื่อสารสร้างสันติ เปลี่ยน หนึ่งซึ่งช่วยให้เราเดินเป็นขั้นๆ เข้าไปสู่ความเมตตา
ความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์" ๑ หนังสือทีเ่ ธอหวัง กรุณานี้ได้”
ว่าจะเป็นคูม่ อื และเคล็ดลับการเปลีย่ นคนธรรมดาให้
เทคนิคที่ ดร.ไพรินทร์ กล่าวถึงในการสื่อสาร
เป็นผูส้ ร้างความเข้าใจในครอบครัว ทีท่ า� งาน และทุก อย่างสันติ (NVC) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ตั้งแต่
สถานการณ์ความขัดแย้ง
1.สังเกต ๒.ความรู้สึก 3.ความต้องการ 4.การ
ขอร้อง
๑

หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์” โดย ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และนริศ มณีขาว
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เธออธิ บ ายการใช้ เ ทคนิ ค การสื่ อ สารอย่ า งสั น ติ
(NVC) พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอนว่า “เวลาที่เราใช้เริ่มตั้งแต่การท�าความเข้าใจ
ตนเอง โดยใช้ ๔ ขั้นตอนนี้ก่อน เพราะคนส่วนใหญ่
เวลาไม่พอใจอะไร เกิดเรื่องอะไรขึ้นปุบก็จะเกิด
ปฏิกริ ยิ าตอบโต้อตั โนมัตทิ นั ที ซึง่ พอตอบโต้ไปแล้วก็
มักท�าให้เรื่องแย่ลง แต่ NVC เหมือนให้เราหยุดก่อน
อย่าเพิ่งตอบโต้ แต่กลับเข้ามาดูก่อนว่า
ขั้นตอนที่หนึ่ง การสังเกต (Observation) คือ
เกิดอะไรขึ้นจริงๆ สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน ที่มัน
มากระทบใจเราคืออะไร ซึ่งอันนี้ท�าให้เราเห็นภาพ
ชัดเจนขึ้นว่าเราก�าลังถูกกระทบด้วยอะไร เราก�าลัง
ไม่พอใจอะไรอยู่ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถ้าเราไม่มี
เครื่องมือนี้ เราก็จะเต็มไปด้วยค�าตัดสิน ตีความ
ต่อว่า วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น คนที่มาท�าอะไรแล้ว
เราไม่ชอบ เราจะพุ่งกลับไปด้วยค�าตัดสิน ตีความ
ต่อว่าเขา หรือไม่ก็ตัดสิน ตีความ ต่อว่าตัวเอง ซึ่ง
ก็ไม่เป็นผลดีทั้งสองอย่าง แต่เราสามารถเปลี่ยนค�า
ตัดสิน ตีความ ต่อว่า ได้ด้วยการท�าให้มันชัดเจน
ด้วยการสังเกต มองให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น อาจ
ท�าความเข้าใจให้มันกระจ่างชัด พอเราเห็นแล้วว่า
อ๋อ! ที่เราไม่พอใจเพราะเพื่อนของเราคนนี้ หรือ
คนในครอบครัวของเราเขาพูดว่า เช่น เราไม่พอใจ

เพราะว่าเมื่อเช้านี้เราได้ยินแม่พูดว่า ‘ท�าไมขี้เกียจ
อย่างนี้ ไม่ยอมช่วยงานบ้านกันบ้างเลย’ เอาให้ชัด
ว่าได้ยินอะไรมา แทนที่จะตัดสิน ตีความ ต่อว่า ว่า
‘แม่เป็นคนขี้บ่น แม่ไม่เข้าใจลูกเลย’ ขั้นตอนแรกก็
เอาให้ชัดก่อนว่า อะไร
หลังจากนั้น ขั้นตอนที่สองคือ ดูความรู้สึก
(Feeling) ดูวา่ ความรูส้ กึ ของเราคืออะไร การดูความ
รู้สึกจะท�าให้เรารับผิดชอบกับความรู้สึกของเราเอง
การสื่อสารอย่างสันติ ที่คุณมาร์แชล โรเซนเบิร์ก
เป็นคนคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมา เขาจะบอกว่า ความ
รูส้ กึ มันเกิดจากความต้องการลึกๆ ข้างในของเราเอง
จริงๆ มันไม่ได้เกิดจากคนข้างนอกหรอก คนข้างนอก
สิง่ ทีเ่ ขาท�ามันเป็นแค่ตวั กระตุน้ อะไรบางอย่างเท่านัน้
แหละ แต่จริงๆ ลึกๆ มันเป็นความต้องการของเรา
ที่ได้รับการตอบสนอง หรือไม่ได้รับการตอบสนอง
ที่มันอยู่ข้างในตัวเรา เพราะฉะนั้นเราจะรับผิดชอบ
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ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของเราเอง เราจะไม่ไปโทษผู้อื่น
ว่าเขาเป็นสาเหตุ เขาต้องเปลี่ยน เราถึงจะรู้สึกดี
ไม่ใช่ แต่ว่าเรากลับเข้ามาดูข้างใน พอได้ยินแม่พูด
อย่างนั้น เรารู้สึกหงุดหงิด รู้สึกอึดอัด รู้สึกน้อยใจ
เสียใจ อะไรก็ว่าไป
แล้วจากความรู้สึกนี้แหละที่มัน จะโยงลึก
เข้าไปสู่ระดับความต้องการ (Need) ซึ่งเป็นขั้นตอน
ทีส่ าม เพราะความรูส้ กึ มันเกิดขึน้ จากความต้องการ
ได้รับการตอบสนอง หรือว่าไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะเป็นความ
รู้สึกในแง่ที่เราชอบ ด้านบวกๆ ถ้าไม่ได้รับการตอบ
สนองก็จะเป็นความรู้สึกในแง่ที่เราไม่ชอบเท่าไหร่
เช่น น้อยใจ หงุดหงิด โมโห เสียใจ เบื่อ แค้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่ในความขัดแย้ง คนจะมีความรูส้ กึ ด้านลบๆ
เยอะ เพราะฉะนั้น เราก็จะมาดูซิว่าเป็นเพราะเรา
ต้องการอะไร ความต้องการในที่นี้ หมายถึง ความ
ต้องการร่วมของมนุษย์ทกุ คน ไม่ใช่ความต้องการผิว
เผิน อย่างเช่น บ้าน รถ เงินทอง หรืออะไร
แต่ในที่นี้เราใช้ค�าว่า need คือ สิ่งจ�าเป็นใน
ชีวิตมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่ความต้องการที่เป็นกิเลสหรือ
อะไร ความต้องการนี้ คือ สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานของ
มนุษย์ที่ทุกคนมี อาจจะเป็นความต้องการด้าน

31

ร่างกาย เช่น ต้องการความปลอดภัย ต้องการการ
สัมผัส ต้องการการสนับสนุน ต้องการน�้า อาหาร
อากาศ หรือความต้องการด้านจิตใจทีเ่ ป็นคุณค่าทัง้
หลายของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นความสัมพันธ์ ความรัก
ความเมตตากรุณา การยอมรับ การรับฟัง ความ
เข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือว่าความ
ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ต้องการความเคารพ
ความต้องการในศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
อันนี้ถ้าเราค่อยๆ ลงมาสัมผัสกับความต้องการลึกๆ
ข้างในตัวเราได้ แค่เข้าไปเจอมันข้างในปุบ ข้างในจะ
เกิดการเปลีย่ นแปลงแล้ว อันนีม้ นั เป็นอะไรทีต่ อ้ งผ่าน
ประสบการณ์ถงึ จะรู้ พอเกิดการเปลีย่ นข้างในปุบ พอ
สัมผัสกับความต้องการ มันเปลีย่ นเพราะเราให้ความ
เข้าใจตัวเอง เราได้รับความรัก ความเข้าใจ ความ
เมตตาจากตัวเรา เพราะฉะนั้นข้างในเรามันเปลี่ยน
ตอนนี้พอสัมผัสเสร็จ เราจะมีความสามารถ
ทีจ่ ะเข้าใจอีกฝ่ายหนึง่ ได้ หรือว่าหาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ที่
จะตอบสนองความต้องการนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
เราไม่พอใจแม่ที่แม่พูดว่า ‘ท�าไมขี้เกียจอย่างนี้ ไม่
ยอมช่วยกันบ้างเลย’ เรารู้สึกหงุดหงิด รู้สึกน้อยใจ
ลองมาดูซิว่า เราต้องการอะไร อ๋อ! ต้องการความ
เข้าใจว่าเราเหนื่อย เราอยากจะพัก ไม่ใช่ว่าเราไม่
อยากจะช่วย แต่เราเหนื่อย แล้วอยากจะพัก ให้เรา
เข้าใจความต้องการ
ขั้นตอนที่สี่ คือ การขอร้อง (Request) หรือ
วิธกี ารทีจ่ ะเติมเต็มความต้องการ เราสามารถขอร้อง
ได้ทั้งตัวเราเอง เรื่องบางเรื่องเราอาจต้องเติมเต็ม
ด้วยตัวเราเอง แต่เรื่องบางเรื่องเราก็ต้องขอร้องคน
อื่นเพื่อให้เขาช่วยเราบ้าง มันเป็นเทคนิคพื้นฐานวิธี
การต่างๆ ที่คิดว่าจะเติมเต็มความต้องการของเรา
เช่น เราอาจจะพูดกับแม่ว่า ‘เออ แม่ หลินได้ยิน
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ที่แม่พูด ตอนนี้ก็อยากจะให้แม่เข้าใจว่าหลินเหนื่อย
นะ อยากจะใช้เวลานีพ้ กั น่ะ ไม่ใช่วา่ ไม่อยากจะช่วย
แต่อยากจะพักก่อน ขอพักสักชัว่ โมงหนึง่ แล้วค่อยลุก
มาช่วยแม่ได้ไหม’ ก็จะหาวิธีที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของเรา หรือดูแลทัง้ เราและดูแลทัง้ แม่
ได้ ถ้าเราไม่ได้กลับมาหาความต้องการลึกๆ แบบนี้
ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบ่นแม่กลับไป ‘โอ๊ย ยุง่ อะไรเนีย่
คนจะนอน ไม่เคยเข้าใจเราเลย’
เทคนิคพืน้ ฐานทีเ่ ราจะท�าความเข้าใจตัวเองก็
ใช้ทั้ง ๔ ขั้นตอนนี้ และทั้ง ๔ ขั้นตอนก็ใช้ท�าความ
เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย มันมีสองข้าง ทั้งสื่อสาร
ตั ว เราให้ ค นอื่ น
รู้ และรับฟังคน
อื่นด้วย พอแม่
พูดมาอย่างนี้ปุบ
เราก็ อ าจจะจั บ
ความรูส้ กึ ของแม่
ได้ ว่าแม่ก�าลัง
หงุ ด หงิ ด อยู ่ น ะ
ลองดู ซิ ว ่ า ลึ ก ๆ
แม่ต้องการอะไร อ๋อ! แม่ต้องการความช่วยเหลือ
แม่อยากให้ไปช่วยท�ากับข้าว และแม่ก็คงเหนื่อย
ด้วยแหละ เราก็จะมองลึกลงไปจากเสียงบ่นเสียงว่า
ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะ พอมันเข้าไปเจอ
ความต้องการ เพราะว่าความต้องการนี้เป็นความ
ต้องการร่วมของมนุษย์ทุกคนน่ะ เพราะฉะนั้นเราจะ
สามารถเข้าใจเขาได้เพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน
เราก็มคี วามต้องการ ต้องการความช่วยเหลือเหมือน
กัน วิธีการเราอาจจะแตกต่างกัน แต่ความต้องการ
เราเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น จุดนี้แหละที่เป็นตัวเชื่อมท�าให้
คนสามารถเข้าใจกันได้ในความแตกต่าง ข้างบนวิธี
การผิวเผิน มันแตกต่างกันมากนะ แต่พอลงมาลึกๆ
ถ้าเราด�าดิง่ ลงมาลึกๆ อ๋อ! ตรงนีเ้ รามีอะไรทีเ่ หมือน
กันอยู่ แล้ว NVC เสนอให้เราท�าความเข้าใจคนอืน่ ใน
ระดับความต้องการ เพราะไม่ว่าเขาจะพูดอะไร เขา
จะท�าอะไร มีความต้องการลึกๆ เสมอ มันก็จะช่วย
ให้เราละวางการตัดสินคนอื่นเพราะว่าข้างบน สิ่งที่
เขาท�าออกมา เราอาจจะตัดสิน เราอาจจะไม่ชอบ
แต่พอเรามองลึกไปถึงความต้องการได้เสมอ แล้วใน
ระดับนัน้ เราจะมองเห็นความเป็นมนุษย์ของเขา และ
ของเราด้วย วิธีนี้เป็นวิธีที่มีพลังมากในการที่จะช่วย
ให้คนเข้าอกเข้าใจ เกิดความกรุณากันได้ แม้ว่าจะ
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน”
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ภาพ: www.matichon.co.th

‘สื่อสำรสร้ำงสันติ’ ใช้ NVC ดูแลควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว
เทคนิคการสื่อสารอย่างสันติ หรือ NVC ใช่
จะถูกน�ามาใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่อง
มือที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับครอบครัวที่จะน�ามาใช้
สือ่ สารกัน เพราะ NVC ไม่ใช่แค่คา� พูด แต่เป็นสิง่ ทีส่ อื่
ถึงความเมตตากรุณาภายในใจของเรา ถ้าพ่อแม่ได้
เรียนรู้เรื่องนี้ก็จะสื่อสารกันด้วยความเข้าใจมากขึ้น
และลูกๆ ก็ได้เรียนรู้ที่จะพูดภาษาแห่งความกรุณา
ตั้งแต่ยังเด็ก ปัญหาความไม่เข้าใจกันในครอบครัว สื่อออกมาให้ลูกรู้ได้ หลินเห็นหลายเคสที่พ่อแม่เอา
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งหลายก็จะ ไปใช้กับลูกแล้วช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
แม่กับลูกได้ ซึ่งหลินรู้สึกว่ามันเป็นความงดงามของ
สามารถคลี่คลายลงได้
ดร.ไพรินทร์ เปรียบว่า NVC นั้นเป็นดั่งเครื่อง NVC ที่ช่วยให้ครอบครัวได้รับฟังกันและกัน ได้พูด
มือทางเลือกเพื่อท�าให้ครอบครัวเป็นที่พักใจให้แก่ คุยกัน แล้วลูกจะได้โตมาโดยที่เขามีที่พักใจ เพราะ
เด็กๆ ยามเมื่อพวกเขาต้องเผชิญปัญหาชีวิตในวัน ว่าพ่อแม่สามารถเป็นที่พักใจให้แก่ลูกได้ เวลาลูกโต
ใดวันหนึ่ง “NVC ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อแม่ได้ ขึ้นมาไม่ว่าจะระดับไหน โดยเฉพาะเวลาที่เขาเป็น
วัยรุ่นแล้วเขาต้องออกไปสู่สังคมเพื่อนฝูง เขามีเรื่อง
ทุกข์รอ้ นทุกข์ใจยังไง เขาก็สามารถกลับมาสูท่ พี่ กั ใจ
ทีค่ รอบครัวได้เสมอ อันนีแ้ หละทีจ่ ะช่วยให้สงั คมลด
ความรุนแรงได้เยอะ
คิดดูวา่ ถ้าเด็กวัยรุน่ โตขึน้ มามีปญั หาชีวติ แล้ว
ไม่มีที่พักใจที่บ้านให้เขากลับมา เขาก็อาจจะเลือก
ไปใช้ยาเสพติดหรือใช้แอลกอฮอล์ เขาเลือกได้ จะ
ซื้อเหล้าซื้ออะไรได้ง่ายมาก เพื่อคลี่คลายปัญหาใน
ใจเขา หรือเลือกที่จะท�าอะไรที่รุนแรงเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม ซึ่งเครื่องมือแห่งความรุนแรงเหล่า
นั้นมันมีอยู่เยอะมาก แต่ถ้าเรามีเครื่องมืออีกเครื่อง
มือหนึ่งให้เป็นทางเลือกส�าหรับครอบครัว ให้เด็กมี
ทีพ่ กั ใจ เด็กก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมีความมัน่ คง
จากภายใน เขาก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไรภายนอกตัว
ที่มาท�าร้ายตัวเขา”
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หลากหลายตัวอย่าง
จากผู ้ท่นี ํา ‘การสื่อสารอย่างสันติ’ (NVC)
มาใช้คลี่คลายปั ญหาต่างๆ อย่างได้ผล

วริสรา มีภาษณี คุณแม่กระบวนกรการสื่อสารอย่างสันติ

“NVC เป็นทางเลือกในการดูแลความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของแม่-ลูก”
วริสรา มีภาษณี หรือ คุณโอ กระบวนกร
อบรม NVC ให้แก่บคุ คลทัว่ ไป บริษทั เอกชน นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ครู อาจารย์ และกลุม่ คนทีท่ า� งานเรือ่ ง
ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ และสันติ
อาสาสักขีพยาน
ด้วยการเริ่มต้นท�างานที่มูลนิธิโกมลคีมทอง
องค์ ก รเพื่ อ สั ง คมที่ เ ผยแพร่ แ นวคิ ด เรื่ อ งสั น ติ วิ ธี
ผ่านการตีพิมพ์หนังสือ และมีโอกาสได้ติดตาม
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดและนักสันติวธิ ที สี่ งั คม
ไทยให้การยอมรับนับถือ และคุณนารี เจริญผลพิรยิ ะ
กระบวนกรนักสันติวิธีที่ท�างานด้านนี้มายาวนาน
วริสราติดตามทั้งสองท่านไปช่วยอบรมให้ความรู้ใน
เชิงสันติวิธีแก่ชาวบ้านที่เข้าเมืองมาชุมนุมประท้วง
รัฐบาล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และยังอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมดูแลฝูงชนให้ใช้แนวทางสันติ

วิธีด้วย นอกจากนี้ยังออกภาคสนามยามเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในบ้านเมือง
หลายต่อหลายครั้ง
วริสรายังเป็นอาสาสมัครของกลุม่ อาสาเพือ่ น
รับฟัง ที่ใช้ทักษะการเป็นคนกลางช่วยรับฟังและ
คลี่คลายความขัดแย้งให้แก่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่
รัฐ ในการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ
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ต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. เมื่อปี ๒๕๕๓
โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ปะทะกันจนเกิดความ
รุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บ และเสียชีวิตของทั้งสองฝ่าย
กลุม่ อาสาเพือ่ นรับฟังทีเ่ ธอเป็นอาสาสมัครได้ไปเยีย่ ม
และใช้เทคนิคการสื่อสารอย่างสันติ หรือ NVC รับฟัง
ความรู้สึกและความต้องการของทั้งสองฝ่าย เพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างกัน
เมื่อเธอมีครอบครัว เธอจึงได้ใช้ NVC ใน
การท�าความเข้าใจตัวเองและดูแลลูกสาวคนเดียว
วริสราบอกว่า “NVC จะเป็นตัวที่เน้นท�าความเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจคนอื่น แล้วคนที่
โอ๋อยู่ด้วยมากที่สุดก็คือ ลูก ก็เลย
กลายเป็นอัตโนมัตทิ เี่ ราใช้เรือ่ งนีก้ บั
คนใกล้ตัว เหมือนเราฝึกที่จะดูแล
ความสัมพันธ์ การอยูร่ ว่ มกันของเรา
กับลูก ที่ใช้กับลูกก็เหมือนกับเวลา
เราเรียนหรือเราได้วิชาอะไรใหม่ๆ
มา โอ๋กเ็ ป็นเหมือนคุณแม่ทงั้ หลายทีอ่ ยากจะมีความ
สัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีระหว่างเรากับลูก”
เทคนิคและวิธีการที่วริสราน�า มาใช้กับลูก
ในชีวิตประจ�าวัน ตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กๆ เธอเล่าว่า
“ช่วงที่โอ๋เรียน NVC ลูกอายุ ๖ ขวบ โอ๋ก็เอากลับไปใช้
บางครั้งเราอาจจะช่วยสะท้อนความรู้สึกหรือความ
ต้องการของเขา เวลาที่เขาร้องไห้แล้วเขาบอกเรา
ไม่ได้ เขารู้แต่ว่าเขาอยากจะได้อะไรบางอย่าง ซึ่ง
มันเป็นระดับวิธกี าร ซึง่ เราอาจช่วยสะท้อนว่า ตอนนี้
รูส้ ึกอะไร รูส้ ึกอึดอัดหรือเปล่า เราก็เดาค่ะ ให้ความ
เข้าใจเขา แล้วก็สะท้อนไปที่ความต้องการของเขา
เขาอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือ อาจจะอยากได้
ความสบายใจ ก็ใช้ในชีวติ ประจ�าวัน เวลาทีเ่ กิดอะไร
ขึ้น แล้วเขามาพูดมาบอก”
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ในการสื่อสารอย่างสันติ (NVC) จะให้ความ
ส�าคัญกับความรู้สึกเพราะความรู้สึกเกิดจากความ
ต้องการลึกๆ ข้างใน หากความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง เราจะเกิดความรู้สึกในด้านบวก เช่น
ชอบใจ ดีใจ ผ่อนคลาย สงบสุข แต่หากความ
ต้องการไม่ได้รบั การตอบสนอง ความรูส้ กึ ด้านลบจะ
เกิดขึ้น เช่น อึดอัด เสียใจ เครียด ซึ่งส�าหรับเด็กๆ
แล้ว หากพวกเขาได้เรียนรู้ศพั ท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึก
และความต้องการไว้ใช้สื่อสารบอกความรู้สึกและ
ความต้องการของพวกเขาได้อย่างเปิดใจ จะช่วยให้
พ่อแม่ได้เข้าใจและเข้าถึงโลกภายใน
ของลูกๆ
วริสราให้ความเห็นต่อการใช้
ภาษา NVC หรือค�าพูดเพื่อสื่อสารใน
แนวทางของ ‘การสื่อสารอย่างสันติ’
ว่า “ที่จริงจะบอกว่ามันเป็นภาษาที่
ไม่คุ้นเคยก็อาจจะใช่ เหมือนกับว่า
ถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ไปเข้าเรียนในชั้นเรียน
NVC เรารู้สึกว่าภาษา NVC ที่ให้พูดความรู้สึก ความ
ต้องการ มันประหลาดจังเลย ปกติเราทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่เรา
ไม่พูดกัน แต่พอไปถึงเด็กเล็กๆ มันง่ายมากส�าหรับ
เขาที่จะรับเอาชุดค�าศัพท์หรือภาษาเหล่านี้ เพราะ
ว่าเวลาที่เราสะท้อนไปแล้วเหมือนว่าเขาได้รับความ
เข้าใจ แล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเค มันง่ายกว่าส�าหรับ
เด็กๆ โอ๋ก็ใช้ให้เขาคุ้นเคย เอาไปสะท้อนความรู้สึก
ความต้องการ”
ส�าหรับวริสรา เธอใช้ไพ่ทายใจ หรือการ์ด
ความรู้สึก-ความต้องการ เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการ
สื่อสารระหว่างเธอกับลูกสาว ซึ่งเธอน�ามาใช้ตั้งแต่
ลูกสาวอยูใ่ นวัยทีย่ งั อ่านหนังสือไม่ได้ กระทัง่ ลูกสาว
คุ้นเคยกับการใช้ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ บอก
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อารมณ์และความคิดในช่วงขณะที่ต้องการสื่อสาร
ให้คุณแม่ได้รับรู้
“มีอปุ กรณ์ทที่ า� เรือ่ งความรูส้ กึ ความต้องการ
โอ๋ก็จะมีไว้ที่บ้าน โอ๋ก็จะบอกเขาว่าวิธีใช้ ใช้ยังไง
บางวันเวลากลับไป เขามีอะไรที่เขาไม่โอเค เขาก็
ไปหยิบการ์ดมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเล่น เขาก็จะ
มาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟัง ตอนที่เริ่มใช้การ์ด เขา
อายุ ๖ ขวบ ยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่เราอ่านให้ฟัง
พอเขาเล่าเรื่อง เราก็จะวางการ์ดความรู้สึกก่อน ใน
กระบวนการที่เราฝึก ค้นความรู้สึกก่อนแล้วค่อยค้น
ความต้องการ เราก็ค่อยๆ ไล่อ่านความรู้สึกแต่ละ
ความรู้สึก ถ้าอันไหนใช่ เขาก็จะบอกว่าใช่ เราก็
เลือกไว้ เลือกอันหลักๆ ไว้ให้ แล้วหลังจากการ์ด
ความรู้สึก เราก็ค่อยไปหาการ์ดความต้องการ เรา
ก็อ่านให้ฟัง แล้วให้เขาค่อยๆ เลือก ว่าใช่ไหม ก็ท�า
เหมือนกระบวนการที่เราใช้ในห้องอบรม เป็นกระบวนการที่เหมือนการเล่น แต่ได้ช่วยในการท�างาน
กับข้างในของเขา จนกระทั่งเขาโตมา ๘ ปี ตอนนี้
อายุจะ ๑๔ ปีแล้ว”
วริสรากล่าวว่า NVC ช่วยให้เธอมีทางเลือก
โดยเริ่มจากการท�าความเข้าใจตัวเอง ไปดูที่ความ
ต้องการ เมื่อมีทางเลือกมากขึ้น วิธีการก็จะหลาก
หลายขึ้น เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เธอยกตัวอย่างบาง
ปัญหาในชีวติ ประจ�าวันทีเ่ ธอน�าการสือ่ สารอย่างสันติ
(NVC) มาใช้กับลูกสาว

“วันหนึง่ โอ๋กลับจากงานอบรมทีเ่ ราสอนคนมา
๓๐ คน ตลอดเวลาสองสามวัน เราก็จะเหนื่อยมาก
โอ๋ขบั รถกลับบ้าน ๓ ทุม่ แล้วก็เห็นว่าลูกยังไม่อาบน�า้
เราก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้ว ง่ายๆ เลยถ้าเราไม่ได้คิด
อะไร แล้วเราโพล่งออกไปว่า ‘ท�าไมเธอยังไม่ไปอาบ
น�้า นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว’ ‘พรุ่งนี้เธอต้องไปโรงเรียน’
เราก็จะไปลงที่ลูก ไปกดดันลูก วิธีหนึ่งที่เพิ่มทาง
เลือกให้กับโอ๋ก็คือ ท�าความเข้าใจตัวเองก่อน โอเค
วันนี้เหนื่อย เหนื่อยมากด้วย อยากจะพัก ถ้าบอก
ลูกว่า ‘ท�าไมยังไม่ไปอาบน�้า’ จะได้พักไหมคะ อาจ
จะลุกขึ้นมาทะเลาะกับลูกต่อ พอเราบอกลูกไปว่า
‘เหนื่ อ ย อยาก
ได้ความร่วมมือ
อยากได้ ค วาม
ช่วยเหลือ เพราะ
นี่มันสามทุ่ม จะ
ท�ายังไงถ้าเราจะ
เข้านอนตอนสาม
ทุม่ ครึง่ ตามทีเ่ รา
เคยตกลงกันไว้น่ะ’ เขาบอก ‘โอเค เดี๋ยวอีกสิบนาที
จะปิดคอมพ์ แล้วจะไปอาบน�้า’ ซึ่งเขาโอเค มันก็จบ
เราก็ไม่เหนื่อย สิบนาทีนั้นเราก็ไปอาบน�้าก่อน แล้ว
หลังจากนัน้ ลูกก็ไปอาบต่อ แล้วก็ได้นอนสามทุม่ ครึง่
โอ๋คิดว่ามันช่วยเพิ่มทางเลือกให้เราค่ะ”
นอกจากนี้ ประโยชน์ของการสื่อสารอย่าง
สันติ หรือ NVC ที่มากกว่านั้นก็
คือ การกลับมาดูแลความรู้สึก
ของตนเองและให้ความเข้าใจ
ตนเองด้วย “ส�าหรับตัวเราเอง
เวลาที่เราเลี้ยงลูก แม่หลายคน
อาจเจอปัญหาว่า บางวันเรา
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เหนื่อย เราท�างานข้างนอก หรือเราท�างานในบ้าน
แล้วบางทีไม่รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกเครียด รู้สึกเหนื่อย
คือแม่หลายคนอาจจะอยู่กับบทบาทการเป็นแม่ ก็
จะต้องท�าเต็มที่ตลอดเวลา แต่ว่าคนเป็นแม่ก็เป็น
มนุษย์คนหนึ่ง เวลาที่เรามีความรู้สึกไม่โอเคบาง
อย่าง ก็ใช้ในการกลับมาดูแลตัวเราเองก่อนที่จะไป
สัมพันธ์กบั ลูก บางทีถา้ เรามีความรูส้ กึ ไม่โอเคเยอะๆ
อยู่ แล้วไปสัมพันธ์กับลูก เอาความรู้สึกที่ไม่โอเคไป
ลงกับลูก เขาก็จะงอแงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สาเหตุ ก็
จะใช้ในการให้ความเข้าใจตัวเองด้วยว่าตอนนี้รู้สึก
อะไร ต้องการอะไร”
ในฐานะแม่คนหนึ่ง วริสรามีมุมมองต่อการ
เลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยว่า “การเคารพในความเป็น
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มนุษย์คนหนึ่ง โอ๋ว่าอันนี้เป็นฐานส�าคัญที่พอโอ๋ได้
เรียน NVC ช่วยให้เราอยู่กับเขาด้วยความเคารพใน
ความเป็นมนุษย์ที่มีต่อกัน อันนี้เป็นฐานอันหนึ่งที่
ไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยไหน พอเราเคารพในความเป็น
มนุษย์ของคนๆ หนึ่ง เราก็จะเงี่ยหูฟังเขาได้ง่ายขึ้น
แต่ถา้ เรามองเขาว่ายังไงเขาก็เป็นเด็ก เป็นลูกเรา เป็น
ผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราวันยังค�่า เราจะฟัง
เขาน้อยลง เพราะเราคิดว่าเรารู้ดีกว่า เราเป็นพ่อแม่
เป็นผูใ้ หญ่ ประสบการณ์เรามากกว่า ความคิดแบบนี้
ท�าให้คนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะฟังลูกน้อยลง โอ๋กเ็ ลย
คิดว่าฐานส�าคัญก็คืออันนี้ไม่ว่าวัยไหนก็ตาม มันจะ
ไม่ต่างกันที่เราจะเคารพตัวเขา”

บทสนทนาภาษา NVC ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และลูกชายเริ่มวัยรุ ่น

“NVC ช่วยให้มีสติมากขึ้นว่าสิ่งที่เราก�าลังจะพูดมันจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ ท�าให้ความขัดแย้งน้อย
ลง ความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในทุกๆ ความสัมพันธ์”
เสาร์อาทิตย์ทผี่ า่ นมา ชิงพากัซไปเข้าคอร์สอบรม NVC
ส�าหรับเด็ก แล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะเห็นกัซพูดคุยกับเพื่อน
ในช่วงเวลาทีก่ ระบวนกรก�าลังอธิบายกิจกรรม ท�าให้ถกู เตือน
อยู่บ่อยๆ ตอนจบคอร์สเลยมานั่งคุยกัน
หม่าม้า: กัซครับ อบรมคราวนี้ หม่าม้าเห็นว่ากัซมีความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง ซึง่ เป็น
สิ่งที่ดีมากเลยนะ
กัซ: อื้ม...
หม่าม้า: แต่มีเรื่องนึงที่หม่าม้าไม่สบายใจ คือ หม่าม้าเห็นกัซคุยกับเพื่อนตอนที่กระบวนกรอธิบาย
อยู่ ท�าให้กัซถูกเตือนหลายครั้งใช่ไหม
กัซ: (พยักหน้า)
หม่าม้า: แล้วตอนที่อยู่โรงเรียน กัซเป็นแบบนี้ไหม
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กัซ:
หม่าม้า:
กัซ:
หม่าม้า:
กัซ:
หม่าม้า:

ก็ไม่นะ
แล้วมันแตกต่างยังไงเหรอ ที่โรงเรียนกับที่อบรมน่ะ
ก็ที่อบรมเป็นเพื่อนใหม่ ไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ เลยต้องรีบคุยไว้ก่อน
แสดงว่าเรามีความต้องการเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหม
อื้ม..
แล้วกัซคิดว่า กระบวนกรต้องการ
อะไร เวลาที่เค้าพูดแล้วต้องคอย
เตือนเราไปด้วย
กัซ: ก็อาจจะต้องการการรับฟัง
หม่าม้า: ใช่ แล้วต้องการความร่วมมือด้วย
หรือเปล่า
กัซ: ก็น่าจะใช่นะ
หม่าม้า: การทีเ่ ราเข้าใจความรูส้ กึ และความต้องการของตัวเองเป็นสิง่ ทีด่ นี ะ แต่ NVC สอนให้เราใส่ใจ
ความต้องการของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน เวลาที่กัซเป็นคนพูด กัซอยากให้คนตั้งใจฟังไหม
กัซ: (พยักหน้า)
หม่าม้า: เวลาที่เราพูดแล้วคนหันไปคุยกับคนอื่น ไม่ได้มองมาที่เรา แล้วเรารู้สึกยังไงเหรอ
กัซ: ก็เสียใจ
หม่าม้า: คราวหน้าหม่าม้าขอให้กัซฟังอย่างตั้งใจได้ไหม เวลาเราฟังอย่างตั้งใจ เราไม่ได้ใช้แค่หูนะ
เรามองผูพ้ ดู เพือ่ ให้เค้ารูว้ า่ เราฟังเค้าอยู่ เราไม่พดู คุยขณะทีผ่ พู้ ดู ก�าลังพูดเพราะเราไม่อยาก
ให้เค้าเสียใจ แบบนี้ท�าได้ไหมครับ
กัซ: ได้
หม่าม้า: ท�าได้คือต้องท�าอะไรบ้าง (ขอเช็คกลับนิดนึง)
กัซ: ก็มองคนที่พูดแล้วก็ไม่คุยกัน
หม่าม้า: โอเค ขอบคุณครับที่รับฟังความไม่สบายใจของหม่าม้านะ #ก็ต้องค่อยๆ สอนกันไป รักวัว
ให้ผูก รักลูกให้สอน
นีค่ อื เรือ่ งเล่าถึงบทสนทนาด้วยภาษา NVC ของคุณแม่ชงิ ชิง ภญ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สริ ิ อาชีพ เภสัชกร
กับลูกชาย ด.ช.พิสิษฐ์ ลาภสุนทรพิทักษ์ (กัซ) อายุ ๑๐ ปี
ภญ.เพชรรัตน์ ผู้สนใจในกระบวนการ “สื่อสารอย่างสันติ” (NVC) จากจุดเริ่มต้นที่มีปัญหาขัดแย้งไม่
เข้าใจกันระหว่างพีน่ อ้ ง อันมีสาเหตุมาจากการสือ่ สารทีไ่ ม่ตรงกัน กระทัง่ เข้าอบรม และฝึกเป็นเทรนเนอร์ ใน
หลักสูตรอบรม NVC TOT ซึ่งมี ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ เป็นกระบวนกร จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภญ.เพชรรัตน์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ได้ค้น
พบหนทางคลี่คลายปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเธอ
และน้องสาวว่า “เริ่มจากตอนแรกคุยกับน้องสาวไม่
ค่อยเข้าใจกัน แล้วคิดว่าน้องมีปัญหาการสื่อสาร ก็
ไปเจอคอร์สการสื่อสารอย่างสันติ ไปเรียนแล้วพบ
ว่า ไม่ใช่น้องสาวที่มีปัญหาการสื่อสาร แต่เป็นดิฉัน
เองที่มีปัญหาการสื่อสาร ก็ท�าให้พบว่า จริงๆ แล้วที่
เราเข้าใจว่าเราพูดเพราะ เราไม่ได้ตะโกน เราไม่ได้
ใช้กิริยาที่มันรุนแรง ก็น่าจะโอเค แต่จริงๆ แล้วมัน
ไม่ใช่ ในค�าพูดค�าจาของเรามันแฝงไปด้วยสิ่งที่อาจ
จะส่อไปท�าให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งน�าไป
สู่ความขัดแย้ง เพราะทุกๆ ความขัดแย้งเราถือว่า
เป็นการสื่อสารที่ไม่สันติ พอเรามีองค์ความรู้ว่า วิธี
พูดแบบนี้นะ มันไม่สันติ ต้องปรับอะไรยังไง ก็ท�าให้
เราเข้าใจว่า อ๋อ ทีเ่ ราใช้ๆ กันอยูท่ กุ วันนี้ เป็นสิง่ ทีเ่ รา
ได้ยิน และอยู่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมา แล้วก็สืบทอด
ต่อๆ กันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ ทุกๆ คนแหละ เพราะไม่เคย
มีใครที่ได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้มาก่อน พ่อแม่ปู่ย่าตา
ยายพูดยังไง เราก็พูดต่อๆ กันไปแบบนั้น รวมไปถึง
ครูด้วย ซึ่งนอกจากพ่อแม่ ครูก็เป็นคนที่มีอิทธิพล
มากส�าหรับเด็ก ก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าเราจะให้
ทุกคนได้รู้ว่าเรามีทางเลือกอื่นในการสื่อสาร ไม่ใช่
เฉพาะที่เราเคยได้ยินมาแล้วเราพูดต่อๆ ไป มันน่า
จะท�าให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นและ
เข้าใจกันมากขึ้น”
เมื่อได้เรียนรู้และน�าการสื่อสารอย่างสันติ
หรือ NVC มาใช้ ภญ.เพชรรัตน์ กล่าวว่า “ชิงมีความ
รูส้ กึ ว่าเรามีความตระหนักรูถ้ งึ สิง่ ทีเ่ ราจะสือ่ สารมาก
ขึ้น เหมือนกับเรามีสติมากขึ้นว่าสิ่งที่เราก�าลังจะพูด
มันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ พอเรามีสติมาก
ขึ้นก็ท�าให้ความขัดแย้งน้อยลง ความเข้าใจกันก็มี
มากขึน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในทุกๆ ความ
สัมพันธ์ ไม่ใช่เฉพาะน้องสาว ไม่วา่ จะเป็นระหว่างเรา
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กับลูก เรากับเพื่อนร่วมงาน เรากับพ่อแม่ หรือแม้
กระทั่งเรากับตัวเองด้วย เคยทะเลาะกับตัวเองไหม
บางทีเราก็เหมือนมีสองเสียงอยู่ในหัวที่มันคุยกัน
ท�าให้เรามีความสงบในตัวเอง มี peaceful in
oneself คือเวลาที่เราหงุดหงิด ไม่พอใจกับสิ่งที่เรา
อาจคิดว่า คนอื่นท�าในสิ่งที่เราไม่โอเค ไม่แฮปปี้ แต่
พอเรากลับมาค้นพบตัวเอง เข้าใจตัวเองว่าความรูส้ กึ
ความต้องการของเราคืออะไร ท�าให้เรา calm down
ไม่อยูใ่ นภาวะทีส่ บั สนวุน่ วาย และไม่เข้าใจว่าฉันเป็น
อะไรน่ะ มันท�าให้เรามีความสงบสุข ถึงแม้จะยังไม่ได้
ไปสื่อสารอะไรกับคนอื่น แต่อย่างน้อยสื่อสารกับตัว
เอง มันก็ทา� ให้เรามีความสุขในระดับหนึง่ เหมือนกัน”
ภญ.เพชรรัตน์ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single
Mom) ที่เลี้ยงลูกชายคนเดียวมาตั้งแต่เขาอายุเพียง
๕ ขวบ การเลี้ยงดูลูกชายกระทั่งเติบโตเริ่มเข้าสู่วัย
รุน่ นัน้ ประสบการณ์ตา่ งๆ ล้วนมาจากความสนใจใฝ่
หาความรู้และเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เธอ
สนใจ เพื่อน�าองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในการ
เลีย้ งดูลกู ชาย ทีต่ อ้ งอาศัยความเข้าใจเป็นฐานส�าคัญ
ส�าหรับการสื่อสารอย่างสันติ (NVC) ที่เธอน�า
มาใช้กับลูก เธอเล่าว่า “มีการเอามาใช้กับลูกเกือบ
ตลอดเวลา เพราะว่าเด็กๆ ต้องการความเข้าใจสูง
มาก ในขณะที่ผู้ใหญ่เป็นพวกมีเหตุผลสูงมาก คือ
ผู้ใหญ่ใช้ฐานคิดเยอะ แต่เด็กจะใช้ฐานใจเยอะ เมื่อ
ก่อนที่เรายังไม่รู้จัก NVC สมมุติลูกอาจจะมีปัญหา
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ไม่ชอบคุณครูคนนีเ้ พราะเหตุผลนัน้ นี้ ส่วนใหญ่ผใู้ หญ่
จะมองว่า คุณครูเขาก็มีเหตุผล เขาก็ท�าถูกแล้วตาม
หลัก แต่เรามองข้ามความรู้สึกของลูก ณ เวลานั้น
เช่น เพื่อนในห้องท�าไม่ถูก คุณครูท�าโทษทั้งห้องเลย
อันนี้จะเป็นปัญหามาก ว่าไม่ยุติธรรม ไม่ได้ท�าผิด
ท�าไมต้องโดนลงโทษ
โดยทั่วไปเราก็จะมองว่า สมัยฉันมันก็เป็น
อย่างนี้แหละ ฉันก็โดนมาก่อน หรือคุณครูก็อาจจะ
มีเหตุผลว่า ต้องการให้ทุกคนช่วยกันดู จะได้ไม่ท�า
ผิด เพราะว่าถ้าท�าผิดคนหนึง่ ก็จะต้องโดนท�าโทษกัน
ทุกคน แต่ในขณะทีม่ มุ มองของเด็ก มันไม่ใช่นะ เด็ก
รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ท�า แต่ท�าไมต้องโดน
ท�าโทษ ต้องการความยุติธรรมน่ะ การที่อย่างน้อย
ที่สุด มีคนรับรู้และเข้าใจว่า เฮ้ย ฉันเข้าใจนะ ว่า
เรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมส�าหรับเธอเลย และเธอรู้สึกแย่
แค่ไหน มันดีมากเลยน่ะ มันดีกว่าการที่เราจะบอก
ว่า เออมันก็ต้องทนน่ะลูก เพราะแม่ก็โดนมาอย่าง
นั้น มันเหมือนกับ ไม่มีใครรับรู้ความรู้สึก ความ
เข้าใจของเขาเลย
เพราะฉะนั้นการใช้ NVC มันเป็นการที่ท�าให้
เราใกล้ชิดกัน เหมือนที่เขาบอกว่า ท�าไมเด็กถึงติด
เพือ่ น ก็เพือ่ นเข้าใจ พ่อแม่ไม่เคยเข้าใจ เพราะพ่อแม่
มีแต่เหตุผล พอเราใช้ความเข้าใจ มันเหมือนเราอยู่
ระดับเดียวกันในเชิงความรูส้ กึ แต่เรายังมีสถานภาพ

ที่เขาจะต้องให้ความเคารพ แต่เราจะเป็นพ่อแม่ที่
บอกลูกได้ว่า เฮ้ย ฉันเข้าใจนะ ว่าเธอรู้สึกยังไง”
การเป็นคุณแม่ที่เข้าใจในความเป็นวัยรุ่นที่
ลูกชายสามารถคุยและปรึกษาได้ในแทบทุกเรือ่ ง และ
การที่ลูกได้รู้เรื่อง NVC ท�าให้เขาจัดการอารมณ์ได้ดี
ขึ้น “ชิงว่าดีขึ้น อาจเทียบกับผู้ใหญ่ไม่ได้ อย่างน้อย
เวลาที่เราคุยกับเขา เราสะท้อนกับเขา เช่น เขาเล่า
แล้วเราถาม แล้วหนูรู้สึกยังไงล่ะ เขาจะเข้าระบบ
การทบทวนตัวเองได้เร็ว พอคุยถึงความต้องการ ก็
ตอบได้ ในขณะที่คนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ พอ
ตอบความต้องการ จะไปที่วิธีการ อยากให้คนนั้น
ท�าอย่างนี้ อยากให้มันเป็นอย่างนั้น แต่เขาจะไม่ได้
ตอบไปที่ตัวความต้องการ แล้วจริงๆ เธอต้องการ
อะไรล่ะ เธอต้องการให้คนท�าแบบนั้น แล้วมันตอบ
สนองความต้องการอะไรของเธอล่ะ ความทีเ่ ขาผ่าน
กระบวนการมา มันท�าให้ค้นง่ายขึ้น”
ท้ายสุด สิ่งที่คุณแม่อย่างเธอ คาดหวังว่า
NVC จะช่วยให้ลูกชายของเธอค้นพบก็คือ “ถ้าเรา
เข้าใจตัวเอง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไปเข้าใจคน
อื่นได้ เพราะถ้าเราไม่สามารถเข้าใจตัวเอง การที่
จะให้ไปเข้าใจคนอื่นว่าเขาท�าอย่างนั้นเป็นเพราะ
อะไร มันก็คงยาก พอเราเริ่มเข้าใจตัวเองได้ เรา
เริ่มผ่อนคลายพอที่เราจะเข้าใจเขาแล้ว ท�าให้ความ
ขัดแย้งมันลดลง”
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คุณครู หัวใจสันติ นํา NVC มาใช้ทําความเข้าใจนักเรียนที่มีปัญหา

“การสื่อสารอย่างสันติ เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้พูดและแสดงความคิดเห็น เป็นพื้นที่ให้เข้าใจ
ความรู้สึกของกันและกัน

คุณอัมพิกา ไกรอ�่า หรือ ครูแข อายุ ๕๕ ปี
ครูสอนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม
จ.พะเยา และผู้ก่อตั้งเพจ ‘กลุ่มเด็กรักบ้านริมอิง’
จ.เชียงราย (บ้านเกิด) ครูแขเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม เธอไม่เพียงท�าหน้าที่
ครูสอนเด็กนักเรียนเท่านั้น แต่ยังริเริ่มก่อตั้ง ‘กลุ่ม
เด็กรักบ้านริมอิง’ รวบรวมเยาวชนแกนน�าระดับ
มัธยมปลาย มาท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา
ชุมชนบ้านเกิดของตน อาทิ ส�ารวจชุมชนท�าประวัติ
หมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนได้รู้รากเหง้าที่มาของตน ท�า
เรือ่ งระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมในชุมชนโดยเริม่ จาก
กิจกรรมดูนกร่วมกับกลุ่มเด็กรักทุ่งที่สามร้อยยอด
พัฒนาและให้ความรู้เรื่องสื่อสารมวลชน เพื่อให้เด็ก
รูเ้ ท่าทันสือ่ ในสถานการณ์ปจั จุบนั และสามารถท�าสือ่
รณรงค์เผยแพร่เรื่องทางสังคมต่างๆ ภายในชุมชน
ของตน นอกจากนี้ยังให้เครือข่ายพุทธิกา ของ
พระไพศาล วิสาโล มาช่วยริเริ่มเรื่องจิตอาสาใน
ชุมชน และจัดอบรมธรรมะให้แก่เยาวชนในชุมชน
โดยจัดคอร์สอานาปานสติตามแนวทางท่านโกเอ็นก้า
เป็นต้น

ครูแขพูดถึงงานที่เธอริเริ่มท�ากับเยาวชนที่
บ้านเกิดว่า “เพราะท�างานกับชุมชน คือ พีส่ นใจเรือ่ ง
การพัฒนาทางด้านจิตใจ และธรรมะเป็นอีกส่วนหนึง่
ท�าให้มาสนใจเรื่องข้างใน เห็นว่าเด็กทุกวันนี้เราไป
เน้นพัฒนาร่างกาย ความรู้เยอะเกินไป แต่เรื่องข้าง
ใน ถ้าเราเอาแต่ธรรมะเข้าไปให้เด็ก เด็กก็ไม่รับนะ
ต้องมีศิลปะเข้าไปด้วย”
ในฐานะครู ที่พ บเจอปั ญ หาระหว่ า งครู กั บ
นักเรียน และปัญหาภายในครอบครัวระหว่างพ่อ
แม่และลูกมาตลอดระยะเวลาในการเป็นครูนั้น ครู
แขให้ความเห็นถึงความสนใจต่อ “การสื่อสารอย่าง
สันติ” หรือ NVC ว่า “NVC เป็นศิลปะของการพูด
การท�าความเข้าใจคน การสือ่ สารของครูกบั เด็กเป็น
ปัญหาใหญ่ แล้วมันก็สร้างความเครียดให้กบั เด็ก พอ
เด็กไม่ได้ดงั่ ใจ เด็กถูกครูตา� หนิ หรือพอครูตา� หนิเด็ก
เด็กไม่พอใจครู มันเหมือนสงครามย่อยๆ ถ้าครูจะ
ช่วยได้ คือ อันดับแรกเราก็ไปคุยกับเด็ก ปกติคยุ เนีย่
ครูมักไม่ค่อยแสดงความต้องการที่ชัดเจนว่าตัวเอง
ต้องการอะไร ถ้าไม่ถูกใจครูก็เริ่มด่า ครูก็เริ่มโมโห
ว่า อะไร ท�าดีแล้วยังถูกด่าอีก”
“พอมาเรียน ก็รู้สึกว่า สังคมไทยเป็นแบบนี้
จริงๆ แม้แต่ในครอบครัว พ่อแม่กไ็ ม่เคยแสดงความ
รู้สึกที่แท้จริงออกไปว่าเราต้องการยังไง เราเอาแต่
อ้อมๆ แอ้มๆ แต่นจี่ ะมีความชัดเจนขึน้ ในการสือ่ สาร
ว่า อันดับแรก เราจะพูดถึงความรู้สึกของเราก่อน
เช่น ถามเด็ก ท�าไมถึงมาโรงเรียนสาย ก็จะได้ค�า
ตอบเดิมๆ แต่ถา้ เมือ่ ไหร่ทเี่ ราเริม่ เปลีย่ นค�าถาม เช่น
‘หนูรู้สึกยังไงที่มาโรงเรียนสาย’ มันจะเปลี่ยนทันที
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เลยนะ ค�าตอบจะเป็น ‘รู้สึกไม่สบายใจ’ ‘ท�าไมหนู
ถึงไม่สบายใจล่ะ’ ‘เพราะว่าหนูต้องช่วยคุณพ่อคุณ
แม่’ มันจะได้เหตุผลตามมาเลย แทนที่จะบอกว่า
ท�าไมเธอมาโรงเรียนสาย เอาระเบียบมาจับมันก็จะ
ไม่ได้อะไรเลย พอเราคุยผ่านกระบวนการตรงนี้ คือ
เอาความรู้สึกเป็นตัวตั้ง ให้เขาได้ส�ารวจว่าที่เขาท�า
จริงๆ แล้วเขารูส้ กึ ยังไงกันแน่ เราส�ารวจแล้วเราค่อย
หา ทีร่ สู้ กึ อย่างนัน้ มันเป็นยังไง แล้วต้องการอะไร พอ
เขาต้องการอะไร เราก็สามารถช่วยเหลือได้ แล้วเขา
ก็ได้สแกนความรู้สึกที่แท้จริงของเขา”
ครูแข ให้ความเห็นว่า “เด็กไทยส่วนมากน่า
จะประมาณร้อยละ ๙๙ ไม่เคยส�ารวจความรูส้ กึ ทีแ่ ท้
จริงของตัวเอง ไม่ทราบแม้กระทั่งว่าความรู้สึกที่แท้
จริงที่เราท�าสิ่งนั้นลงไป เรารู้สึกยังไงกับมัน เหมือน
กับ ท�า ท�า ท�าไปแล้วก็จบ ไม่ได้มาสร้างความเข้าใจ
ที่แท้จริงกับตนเอง แต่ถ้าผ่านคอร์สนี้ไปแล้ว เราจะ
เข้าใจผูอ้ นื่ มากขึน้ รวมทัง้ เข้าใจตัวเองด้วยนะ พีค่ ดิ
อย่างนั้น เชื่อมั่นอย่างนั้น”
ส�าหรับตัวเธอเอง ก่อนจะพบเครื่องมือ “การ
สื่อสารอย่างสันติ” หรือ NVC นี้ เธอบอกว่าเมื่อก่อน
เธอเองก็ไม่ได้เป็นครูที่เข้าใจเด็กนักเรียนเหมือนเช่น
ทุกวันนี้ “ไม่ได้เป็นแบบนี้ เรายังใช้แผ่นเสียงร่องเดิม
คือ เราจะรูส้ กึ ว่า พอไม่พอใจแล้วฉันก็จะเริม่ หงุดหงิด

แล้วฉันก็จะเริ่มคอนโทรลตัวเองไม่ได้ โดยที่ไม่รู้วิธีที่
จะล้วงความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามที่เราไม่พอใจเขา
ว่ามันเป็นเพราะอะไร ถ้าเราไม่พอใจใคร เราก็จะ
ไม่ชอบไปเลย ไม่เคยคิดจะไปค้นหาว่าที่เรารู้สึกไม่
พอใจเขาน่ะ เราเคยถามเขาไหมว่า เขาก็ไม่พอใจ
เราเหมือนกัน”
เมื่อเธอได้น�า “การสื่อสารอย่างสันติ” (NVC)
มาใช้ในการสอนเด็กมัธยมปลายที่เป็นวัยรุ่น เธอ
บอกว่า “ได้ผล เช่น พอเด็กไม่ส่งการบ้านเรา หรือ
เด็กกวน จะมีเด็ก ม.ปลายที่กวนๆ ในห้อง เราก็จะ
ยิ้ม เราก็จะถามไปว่า ‘รู้สึกยังไงที่พูดอย่างนี้กับครู’
เขาก็จะเริม่ คิดแล้ว ‘หนูตอ้ งการอะไรเหรอทีพ่ ดู อย่าง
นี้กับครู’ จะเริ่มคุยกับเขาอย่างนี้ เขาก็จะหันกลับไป
ส�ารวจตัวเอง แล้วก็หยุดนิดหนึง่ เขาก็จะเริม่ คิด แล้ว
คาบหน้าเขาอาจจะปรับเปลีย่ นท่าทีใหม่ แล้วเราก็จะ
เข้าใจกันมากขึน้ บางทีกจ็ ะเชิญเขาไปคุยกันสองคน
‘เดีย๋ วคุยกันหน่อยนะ เดีย๋ วเราคุยกันนิดหนึง่ ’ แต่เรา
ไม่ได้มีท่าทีว่าเราไม่พอใจนะ
เพราะว่าคอร์สนี้ท�าให้เรารู้ว่าเบื้องหลังการ
กระท�าของเขา มันมีสงิ่ ทีซ่ อ่ นอยู่ ไอ้ทโี่ ผล่ขนึ้ มานีม่ นั
แค่ ๗% อีก ๙๓% ที่ซ่อนอยู่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่
ท�าให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้ เราก็จะเข้าใจเขา แล้วก็
ไปคุยกันข้างนอก ส่วนมากเขาก็จะปรับท่าที ยกเว้น
ที่เขาได้รับความกระทบกระเทือนจากข้างนอกที่มัน
แรงมาก ซึ่งตรงนั้นถ้าเราไม่พร้อม เราจะไม่แตะเด็ก
เราจะปล่อยเขาไปก่อน เพราะว่าถ้าท�ากิจกรรม เรา
ก็ต้องอาศัยความแข็งแกร่งจากข้างในเหมือนกันนะ
เราก็เหนื่อยเหมือนกัน บางครั้ง ต้องอาศัยความ
เข้าใจ อดทน เพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่
ว่าอะไรที่แรงๆ มาหรือเด็กก้าวร้าวมาเยอะๆ เราก็
ต้องมีพลัง เหมือนเขาแรงมาเราก็ตอ้ งเป็นน�า้ ถ้าแรง
มาแล้วกระทบผนังแข็งๆ มันก็เจ็บทัง้ คูน่ ะ่ เด็กก็เจ็บ
เราก็เจ็บ ถ้าเขาแรงมาเราก็เป็นน�้าผ่อนๆ ไปก่อน”
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ครูแขมองว่า ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ หากรัฐบาลให้
งบประมาณเพือ่ อบรม “การสือ่ สารอย่างสันติ” ให้ครู
ทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
“คอร์สการสื่อสารอย่างสันติ เป็นสิ่งที่ควร
จะท�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ปลอดภัย
ส�าหรับให้เด็กเขาพูดน่ะ พูดไปแล้วจะถูกไล่ออกจาก
โรงเรียนหรือเปล่า ครูพูดไปแล้ว ผอ.จะไปลดขั้นเงิน
เดือนฉันหรือเปล่า มันไม่มีพื้นที่ แต่คอร์สเหล่านี้จะ
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เป็นการสร้างความเข้าใจ และมันจะมีพนื้ ทีป่ ลอดภัย
ส�าหรับการพูด อันดับแรก คอร์สนี้เหมือนเคลียร์ให้
ทุกคนมีสิทธิที่จะออกความคิดเห็นได้ภายใต้เหตุผล
ที่ตัวเองคิดว่าเป็นของตัวเอง มาจากความรู้สึก
จริงๆ ของตัวเอง ความรู้สึกที่แท้จริง ว่าที่ตัวเอง
ต้องการเนี่ย ตัวเองรู้สึกยังไง เพราะอะไร มีความ
จ�าเป็นขนาดไหน
ถ้าแชร์กนั ออกมาตรงๆ มันก็จะมีพนื้ ทีท่ า� ให้
เราเข้าใจผู้อื่น เข้าใจว่า เด็กคนนี้ที่มาโรงเรียนสาย
เพราะอย่างนี้ อาจารย์คนนี้ที่เขาขว้างแก้วใส่หน้า
นักเรียนเพราะว่าเบื้องหลังเขาเป็นอย่างนี้นะ ถ้าเรา
เข้าใจเขา เขาอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ เข้าใจความ
รู้สึกของกันและกัน แล้วมันก็จะอ่อนลง พอมีพื้นที่
ปลอดภัยแล้ว ทุกคนต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มัน
ไม่ควรมีการตัดสินว่าที่ท�าพฤติกรรมแบบนี้มันผิด
ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ NVC จะไม่ตัดสินว่าใครถูกใคร
ผิดนะ เราแค่เข้าใจเขาว่าเขาท�าอย่างนัน้ เพราะอะไร
แล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไง”

นักศิลปะบําบัด กับเวิร์คช็อป ‘หยั่งรากเพื่อผลิบาน’

ใช้ NVC บ่มเพาะต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาและสันติ สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้เด็กๆ
จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม หรือครูเหล่น เป็น
นักศิลปะบ�าบัด กระบวนกร และผู้จัดการ ‘บ้าน
ขวัญเอย’ บ้านเพื่อการเรียนรู้ ศิลปะแห่งชีวิต ที่
เธอริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะและงานละครเป็นเครื่องมือผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดค่ายเด็ก เวิร์คช็อป
และคอร์สศิลปะบ�าบัด ให้แก่กลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ท�างานกับเด็ก คนวัยท�างาน
จันทร์ทิพย์ หรือครูเหล่น บอกถึงจุดมุ่งหมาย
และผู้สูงอายุ
ของงานและกิจกรรมหลักๆ ที่เธอเน้นท�าว่า “เพราะ
เรามองว่าสังคมหน่วยเล็กที่สุดก็คือ ครอบครัว และ
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วัยเด็ก ถ้าเราได้ปลูกฝังอะไรทีม่ คี า่ มีความอ่อนโยน
มีความงาม ดังที่ทางวอลดอร์ฟ ๑ เขาบอกว่า ในวัย
๐ - ๗ ปี ถ้าเด็กๆ เติบโตมาแล้วได้รับความรู้สึกว่า
โลกนี้มันน่าไว้วางใจ โลกนี้มันดีงามพอที่จะมีชีวิต
อยู่ เวลาทีเ่ ขาโตขึน้ มาแล้วประสบปัญหาอะไร เมล็ด
พันธุ์นั้นก็ยังคงงอกงามอยู่ข้างในตัวเขา พอวันหนึ่ง
เขาเจอปัญหา เขาก็ยังมีศรัทธาว่าโลกนี้ยังมีความ
ดีงาม ยังเป็นโลกที่น่าอยู่ ถึงแม้จะเจอความยาก
ล�าบากอย่างไร ก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีงามอยู่ ก็เลย
ให้ความส�าคัญกับครอบครัวเป็นหลัก บ้านขวัญเอย
ก็เลยท�างานศิลปะ โดยที่เราไม่พูดถึงเรื่องวิชาการ
อะไรมากนัก”
“ส่วนใหญ่ที่เหล่นท�าจะเป็นเวิร์คช็อปว่าด้วย
เรื่องการใช้เครื่องมือเพื่อกลับไปที่ตัวเอง กลับไปหา
สันติในตัวเอง กลับไปหาความสุข ความรัก พลังชีวติ
หรืออะไรที่เราศรัทธาอยู่ แล้วเรากลับไปหาพลังนั้น
เพื่อท�าให้เราจ�ามันได้ว่าเรามีสิ่งนี้อยู่ มีความดีงาม
ในตัวเอง มีความกรุณา มีความรัก”
๑

ส�าหรับรูปแบบกิจกรรมของ ‘บ้านขวัญเอย’
มีหลากหลายรูปแบบที่น�าศิลปะและการละครมาใช้
ครูเหล่นเล่าถึงบางกิจกรรมที่เธอจัดให้แก่เด็กๆ ว่า
“ก็จะมีทีมครูที่มีฝันแบบเดียวกัน เรามาแจมกันแล้ว
จัดค่ายให้เด็กได้รู้จักตัวเองผ่านศิลปะ เช่น Art in
the Box ก็คือเอากล่องที่เหลือใช้มาให้เด็กๆ สร้าง
คาแรกเตอร์ตวั ตุก๊ ตาผ่านรูปแบบงานเข้าไป แล้วสร้าง
a dol s’ house คือ บ้านตุ๊กตา ให้เขาท�าบ้านของเขา
เอง ท�าเครื่องประดับห้องเอง แล้วให้เขาเล่านิทาน
สร้างสตอรีข่ องเขา และตัวละครนัน้ เป็นสมุดเล่มเล็ก
แล้วไอ้สตอรี่นั้นแหละที่ท�าให้เราเห็นว่าเด็กเขามอง
โลกอย่างไร เพราะเราก�าหนดให้เป็น ๒ คาแร็กเตอร์
คือ ให้ทา� ตุก๊ ตาเป็นตัวเขาก่อน หลังจากนัน้ จึงให้เขา
ท�าตุก๊ ตาตัวทีเ่ ขาไม่ชอบ แล้วโจทย์ตอ่ ไป คือ เราต้อง
มาอยู่ในบ้านเดียวกัน เราจะต้องท�าอย่างไร เขาก็
ต้องสร้างเรื่องขึ้นมา”
กิจกรรมที่ให้เด็กได้แสดงออกนั้นหาใช่เพียง
แค่ให้พวกเขาได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการ
ท�างานศิลปะที่ต้องใช้จินตนาการ ความคิด สร้าง
เรือ่ งราวทีต่ อ้ งการน�าเสนอเท่านัน้ แต่ทสี่ า� คัญยิง่ กว่า
ก็คือ การได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ที่อยู่ลึก
เข้าไปถึงจิตใต้ส�านึกของเขาออกมาให้ผู้ใหญ่ได้รู้ว่า
เด็กคนนั้นมีมุมมองต่อโลกอย่างไร ได้รู้ถึงปัญหาที่
เขาเผชิญ และตัวเด็กเองก็ได้คลีค่ ลายท�าความเข้าใจ
ตัวเองมากขึ้น

หลักสูตรการสอนแบบวอลดอร์ฟ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวออสเตรีย ผู้ให้ก�าเนิดปรัชญาการ
ศึกษาวอลดอร์ฟ และก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่ประเทศเยอรมนี โดยมุ่งหมายให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุลครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งต่อมาได้กลายต้นแบบของเครือ
ข่ายโรงเรียนวอลดอร์ฟจ�านวนนับพันแห่งใน ๕๐ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ที่มา: https://www.gotoknow.
org/posts/233035
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ครูเหล่นเล่าถึงบางเคสของเด็กที่แสดงออก
ผ่านภาพที่เขาวาดว่า “เราก็ได้เห็นว่าเด็กบางคนที่
เขามีเมล็ดพันธุ์นั้น เขาจะเรียนรู้และแปรเปลี่ยนเป็น
อะไร เช่น ไม่ชอบเลย สุดท้ายเขาก็เอาไอ้ตัวนั้น
แหละมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเป็นนักเขียนการ์ตนู
เขาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูน เขาเลยเขียนการ์ตูน
เจ้าแมลงสาบ เป็นภาพเขาก�าลังนั่งเขียนการ์ตูนอยู่
แล้วมีแมลงสาบอยู่ตัวหนึ่ง อย่างบางคนเขาอาจจะ
มีความกดดันหรือความรุนแรงซึ่งภายนอกไม่รุนแรง
แต่มาเจอรุนแรงในสตอรี่ แล้วเขาไม่มีทางออก ก็มา
ออกในภาพ เป็นภาพเขาเป็นฆาตกร เลือดสาดด�าปี๋
ในสตอรี่ของเขา เราก็จะเห็น พอเราเห็นแบบนี้ หลัง
จบคอร์สเราก็ชวนพ่อแม่มาคุย แล้วก็มาท�าบ�าบัดต่อ
ให้กับเคสแบบนี้ที่เป็นเฉพาะ นี่ก็เป็นลักษณะรวมๆ
ของกระบวนการส�าหรับเด็ก”
ยังมีอกี หลากหลายเคสปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่เด็กเล็กระดับอนุบาลไปจนถึงเด็กวัยรุ่นระดับ
มัธยมปลายที่ครูเหล่นได้ใช้กระบวนการศิลปะและ
ละครมาช่ ว ยบ� า บั ด เยี ย วยาและคลี่ ค ลายปั ญ หา
ภายในจิตใจของพวกเขา แปลงความโกรธ ความ
เศร้า ความรู้สึกด้านลบ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ
ให้กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ และเกิดเป็นความ
งามในรูปแบบใหม่ทชี่ ว่ ยให้พวกเขาค้นพบตัวเองและ
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้
ครูเหล่นบอกว่า “ความขัดแย้งมันมีอยู่ทุกที่
เพียงแต่ว่างานศิลปะมันเปิดพื้นที่ให้ประเด็นปรากฏ
ขึ้นมา แล้วมันเป็นการปรากฏของอารมณ์แบบตรง
ไปตรงมา ไม่ต้องผ่านหัวคิด เพราะใช้ศิลปะไม่ต้อง
คิด มันแสดง (express) อารมณ์นั้นออกมาเลย แล้ว
พอความรู้สึกออกมา บางทีความรู้สึกมันยังไม่ชัดว่า
จะเป็นเรื่องอะไร แค่เขาวาดขึ้นมาปุ๊บ แล้วให้เขา
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มอง ให้เขาค่อยๆ พูด แล้วเรื่องราวมันก็จะค่อยๆ
ออกมา หลังจากนั้นเราก็ให้ศิลปะ ให้ละครมันพา
ไปจนถึงการคลี่คลาย”
ส�าหรับการน�าเครื่องมือ ‘การสื่อสารอย่าง
สันติ’ หรือ NVC มาใช้กับกิจกรรมของบ้านขวัญเอย
นั้น ครูเหล่นเล่าถึงการน�า NVC มาผสานกับศิลปะ
สร้างสรรค์ Creative Arts ที่เธอท�าว่า “คือศิลปะ
บ�าบัดท�างานคลี่คลายอยู่แล้วในตัวของมัน แต่ว่า
NVC ช่วยให้เรามีเครื่องมือที่ชัดเจนว่า NVC พูดถึง
เรื่องความรู้สึกและความต้องการ เขาจะเน้นตรงนี้
คือ ความรู้สึกและความต้องการที่เป็นความขัดแย้ง
แล้วก็คลี่คลาย หาทางออกร่วมกัน แต่ศิลปะบ�าบัด
ใช้ศลิ ปะเพือ่ ปลดปล่อยบางอย่างออกมา และขณะที่
ท�ามันเกิดการ Insight หรือเกิดเห็นอะไรบางอย่างขึน้
มา แล้วศิลปะใช้เครื่องมืออื่นๆ มาใส่เยอะแยะเลย
เช่น Sand Tray ใช้ตุ๊กตามาท�าแล้วสร้างเรื่องขึ้นมา
แต่ NVC มีชุดค�าพูด กรอบคิดที่ท�าให้เราโฟกัสเรื่อง
ความรูส้ กึ ความต้องการ หาความต้องการลึกๆ พอ
เห็นแล้วเราก็จะรู้สึกอ่อนโยนต่อตัวเอง พอท�าแบบนี้
แล้วเราได้ เราก็ไปท�ากับคู่กรณีเราบ้าง เรา roll play
เป็นคู่กรณีเรา หรือเราเริ่มฝึกที่จะไปสื่อสารกับคู่
กรณีด้วยภาษาแบบนี้ แล้วเราเริ่มฟัง มันเป็นศิลปะ
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เปิดที่ใช้เครื่องมือ NVC เพื่อจัดระบบความคิด และ
ออกไปศึกษา แต่ศิลปะบ�าบัดมันมีตัวอื่นๆ อีกเยอะ
ที่เอามาใช้ได้อีก”
ล่าสุด ‘บ้านขวัญเอย’ ได้จัดเวิร์คช็อป ‘หยั่ง
รากเพื่อผลิบาน’ ร่วมกับ ดร.ไพรินทร์ โชติสกุล
รัตน์ หรือครูหลิน (ผู้ริเริ่มน�า NVC มาจัดอบรมใน
ประเทศไทย) โดยน�าเครือ่ งมือการสือ่ สารอย่างสันติ
(NVC) ทีอ่ อกแบบมาเฉพาะส�าหรับวัยเด็กตอนปลาย
มาผสมผสานกับกระบวนการ Creative Arts ซึ่งเป็น
ศิลปะและการสวมบทบาท เพื่อเปิดประตูความรู้สึก
ให้เด็กๆ ได้เห็นอารมณ์ ความรูส้ กึ และความต้องการ
ของตนเอง และผู้อื่น อันจะน�ามาซึ่งปฏิสัมพันธ์อัน
ดีกับตนเองและผู้คนรอบข้าง ซึ่งครูเหล่นสรุปสาระ
ส�าคัญของเวิร์คช็อปนี้ว่า “เป็นการสื่อสารด้วยความ
รู้สึกด้วยหัวใจ เด็กจะเรียนรู้เรื่องการสื่อสารความ
รู้สึก เป็นประเด็นหลัก เพราะวัย ๙ - ๑๓ ปี เป็นวัย
แห่งความรู้สึก เขาจะมาท�าความรู้จักกับความรู้สึก
ว่าการกระท�านั้นคือรู้สึกอะไร แล้วที่รู้สึกนั้นมันมี
ความต้องการอะไร แล้วท�าทัง้ หมดผ่านกระบวนการ
เล่นและศิลปะ”
ในเวิร์คช็อป ‘หยั่งรากเพื่อผลิบาน’ ครั้งนี้ ใช้
เวลา ๒ วัน ผู้เข้าร่วมกระบวนการเป็นเด็กชายและ
เด็กหญิง อายุ ๙ – ๑๓ ปี จ�านวน ๒๐ คน จากพ่อแม่

ผูป้ กครองหลายครอบครัวทีส่ นใจส่งลูกๆ มาเข้าร่วม
ในเวิรค์ ช็อปครัง้ นีก้ นั มากเกินความคาดหมาย เด็กๆ
ได้ทดลองฟังความรูส้ กึ และความต้องการของตนเอง
และผูอ้ นื่ และค้นหาความรูส้ กึ และความต้องการของ
ตัวละครในจินตนาการของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรับรู้ประสบการณ์ของตัวเอง โดยมีเกมส์เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ และร่วมหาค�าตอบความรูส้ กึ และ
ความต้องการของผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ และที่
ส�าคัญคือ มีช่วงที่ให้พ่อแม่ได้ร่วมกระบวนการ ท�า
กิจกรรมร่วมกับลูกๆ ด้วย
ครูเหล่นยังบอกอีกว่า การจัดเวิร์คช็อปที่น�า
เทคนิคการสื่อสารอย่างสันติ (NVC) มาใช้กับเด็กนั้น
ยังไม่ค่อยมีใครท�ากัน และกระบวนกรที่ท�างาน NVC
ก็ไม่ค่อยมีคนที่ท�างานกับเด็ก ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่แล้ว
พ่อแม่ทสี่ ง่ ลูกๆ มาเข้าคอร์สบ�าบัดกับครูเหล่นนัน้ มัก
จะมาด้วยความทุกข์ พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการให้ครู
เหล่นช่วยเปลีย่ นแปลงลูกๆ ให้ ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล้วปัญหา
ของลูกๆ ก็มาจากพ่อแม่นั่นเอง ดังนั้นพ่อแม่จึงต้อง
รับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกัน
“พอเด็กเขาเป็นวัยรุ่น อารมณ์เขาจะออกมา
ชัดเจน แต่พ่อแม่จะบอกว่าลูกก้าวร้าว ก็จะเอาลูก
ส่งมา ทั้งหมดเป็นเด็กกลุ่มใหม่ เด็กอายุ ๙ - ๑๓ ปี
เป็นช่วงพรีทนี (pre-teen) เด็กจะเริม่ แสดงอารมณ์ชดั
เขาแสดงออกแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้น
เราก็จะให้การศึกษาเขาว่า อารมณ์ที่หนูแสดงออก
นี่มันคือความรู้สึกอะไร แล้วลึกลงไปที่หนูแสดงๆ
นี่เพราะหนูอยากได้อะไรที่เป็นความต้องการลึกๆ
ตรงนี้คือช่วยเขาให้เขาไปสื่อสารกับพ่อแม่ เช่น หนู
รู้สึก หนูโกรธน่ะแม่ ก็น้องมาแย่งของเล่น หนูอยาก
ให้เป็นที่ของหนูเอง คือมันสื่อสารได้ ก็จะลดความ
รุนแรง เช่น พี่น้องทะเลาะกัน ความรุนแรงระหว่าง
พ่อแม่ส่งไปยังลูก”
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ในฐานะที่คลุกคลีท�างานกับครอบครัว เด็ก
และเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ ครูเหล่นจึงได้รบั รูถ้ งึ ปัญหา
ที่เป็นความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อบุตร
หลานของพวกเขา โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง
ในสังคมที่มากขึ้นทุกวัน ครูเหล่นมองว่า “ความ
รุนแรงส�าหรับเด็กและครอบครัว ถ้าเราเอาเด็กเป็น
ตัวตั้ง ช่องทางของเด็กที่จะเสพหรือเรียกว่าได้รับ
ความรุนแรงมันมีไม่กี่ช่อง คือ ช่องครอบครัวนี่สาย
ตรง โรงเรียน และสื่อ เพราะโลกของเขามีไม่กี่ที่เอง
แค่นี้ ๓ ช่องทางใหญ่”
ครูเหล่นมีความเห็นว่า หากมีกระบวนการ
ศิลปะบ�าบัดและ NVC ทีจ่ ะมาช่วยเด็กคลีค่ ลายตัง้ แต่
ยังเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ปัญหาสังคมก็คงลดลง “มัน
อาจจะท�าหน้าที่ให้ปัญหามันลดลงได้บ้าง และมี
ความหวังขึน้ มาได้บา้ ง ลดความรุนแรงและมีสนั ติได้
ด้วย ให้คนกลับมาเชือ่ มัน่ ถ้าเขาเห็นมันและมีมนั ตัง้
แต่เด็กๆ อย่างที่บอก โลกนี้ถ้าเขาเติบโตมาในโลก
ที่เช้าตื่นขึ้นมา โลกนี้ยังดีงามอยู่ มันน่ามีชีวิตต่อ”
ในมุมมองเรือ่ งสันติวธิ เี ริม่ จากครอบครัว เธอ
บอกว่า “เหล่นเชื่อว่าความรักแรกเกิดที่ครอบครัว
ความรัก ความกรุณา ความอ่อนโยนในมนุษย์ มัน
เกิดขึ้นในครอบครัว แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตื่นขึ้นมา
แล้วเขารู้ว่า โลกนี้ยังมีสันตินะ ต่อให้ต้องเจอความ
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ล�าบากเมื่อออกจากบ้าน เขาก็รู้ว่ามันยังมีสันติอยู่ที่
บ้าน เวลาเราพูดถึงบ้าน มันมีสองระยะ บ้านบุคคล
คือพ่อแม่ลูก และบ้านที่อยู่ข้างใน คือ เริ่มสร้างจาก
บ้านทีเ่ ป็นบุคคลก่อน พ่อแม่ลกู สร้างสันติ สร้างความ
รัก สร้างความกรุณา จนเขาเห็นว่าเขามีเมล็ดพันธุ์
นี้จริงๆ พอเขาออกไปที่ไหนเขาก็จะพาบ้านไปด้วย
บ้านที่เต็มไปด้วยสันติ แล้วเขาก็จะไปช่วยกันสร้าง
บ้านให้เป็นหมู่บ้านต่อไป”
ท้ายสุด ครูเหล่นบอกว่า แม้กิจกรรมเวิร์ค
ช็อปเพียง ๒ วัน ไม่อาจเปลี่ยนแปลงนิสัยและความ
สัมพันธ์ที่เด็กๆ มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้แบบถอน
รากถอนโคน แต่ก็เป็น ๒ วันที่เพียงพอส�าหรับเด็ก
ที่จะได้เห็นว่า พวกเขามีความสามารถในการรับรู้
ความรู้สึก ความต้องการของตนเองและผู้อื่น และ
ท�าให้พวกเขามีความเข้าใจและตระหนักว่าชีวติ ของ
พวกเขาในสถานการณ์ตา่ งๆ นัน้ ยังมีทางเลือกเสมอ

เสียงตอบรับจากคุณแม่และคุณลูก ที่มาร่วมเวิร์คช็อป ‘หยั่งรากเพื่อผลิบาน’

คุณลลนา สถิตย์ธิรากูล (คุณโอ) อายุ 39 ปี คุณแม่ลูก ๒
เธอบอกเล่าถึงเหตุผลทีพ่ าลูกสาวคนโตมาเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ว่า “มาครั้งแรก รู้ข่าวจากเฟซบุ๊ก สนใจหัวข้อ ‘หยั่งราก
เพื่อผลิบาน’ เป็นการรู้อารมณ์ตัวเอง เพราะเด็กวัยรุ่นจะอารมณ์
รุนแรง ไวต่ออารมณ์ ถ้าเราได้รวู้ า่ เราโกรธ อารมณ์นนั้ ก็จะได้หาย
หรือเบาลง เราอยากรู้หลักการแต่เราไม่รู้วิธีว่าจริงๆ แล้วต้องท�า
อย่างไร ตอนที่เห็นในเฟซบุ๊ก ไม่มีใครเคยท�าคอร์สแบบนี้กับเด็ก
ให้เด็กมาเรียนรู้อารมณ์ตัวเอง มีแต่คอร์สผู้ใหญ่ ก็เลยสนใจ พอ
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คอร์สนีเ้ ปิดก็เลยพาลูกมา และลูกก็ใกล้จะวัยรุน่ แล้ว
ก็เลยมาเตรียมตัว เป็นห่วงเรื่องการจัดการอารมณ์
ของเขา เรือ่ งเพือ่ น ถ้าเขารูอ้ ารมณ์ตนเอง รูว้ า่ เพือ่ น
คนไหนมาดีมาไม่ดี เขาจะได้ปลอดภัย อยากให้เขา
ได้เทคนิคติดตัว สมมุตเิ รารูส้ กึ เราจะจัดการยังไงให้
เราไม่ท�าร้ายตัวเอง ไม่ท�าร้ายคนอื่น อารมณ์ต่างๆ
เป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่พอใจคนนั้น โกรธคนนี้ แต่
ว่าเราจะจัดการยังไงไม่ให้กระทบคนอื่น”
คุ ณ ลลนาเล่ า ถึ ง เวิ ร ์ ค ช็ อ ปครั้ ง นี้ ที่ เ ธอได้
มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มในบางช่ ว งที่ ใ ห้ พ ่ อ แม่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการด้วยว่า “วิทยากรเขาสอนว่าการสื่อสาร
ของเรา ภายนอกมันแค่ ๓ เปอร์เซ็นต์ แต่ที่เหลืออยู่

ข้างในที่เราไม่ได้รู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร หรือรู้สึกแต่
บอกไม่ได้วา่ รูส้ กึ อะไรอยู่ วิทยากรบอกว่า เหมือนเรา
เอากระจกส่องเข้าไปข้างในให้เห็นแล้วสือ่ ออกมาให้
ผูอ้ นื่ เข้าใจเราได้ ทันทีทคี่ นอืน่ เข้าใจ การสือ่ สารก็จะ
เป็นไปอย่างสันติ
อย่างปัญหาระหว่างเรากับลูก เราวิตก เรา
เป็นห่วงเขา แต่สื่อออกมาเป็นการประชดประชัน
เช่น เป็นห่วงลูกกลับบ้านช้า แต่ประชดไปว่า ‘ท�าไม
ไม่กลับเช้าเลยล่ะ’ คือ ค�าพูดนั้นมีความเป็นห่วง แต่
เราดันสื่อไปว่า ท�าไมไม่กลับเช้าเลยล่ะ ซึ่งเป็นเรื่อง
การจัดการทางอารมณ์
เมื่อก่อนก็เลี้ยงลูกแบบอัตตาธิปไตย ฉันเป็น
แม่ เธอจะมาพูดอย่างนี้กับฉันไม่ได้ เธอจะก้าวร้าว
ไม่ได้ แล้วลูกก็จะท�าตามด้วยความกลัว คือเขา
อาจจะไม่ตอบโต้เรา เพราะเขาเป็นเด็กที่พูดรับฟัง
แต่ในนั้นมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเรากังวล ตอนนี้ยัง
ไม่มีอะไรที่แสดงออก แต่เราดันรู้ตัวก่อน ว่าเราควร
จะเปลี่ยนความคิด ก็เลยไปหาที่อบรม ปี ๕๖ ก็ไป
อบรมแถวๆ ฝั่งธนฯ เป็นจิตวิทยาการเลี้ยงลูก คือ
การท�างานอารมณ์นี่แหละ เขาบอกว่าทันทีที่เรารู้
เหมือนมีคนมาบอกได้เลยว่า โกรธแล้วนะ อารมณ์
นั้นจะซอฟท์ลง”

ด.ญ.ณัฐฐพัณ สถิตย์ธิรากูล อายุ 13 ปี (น้องมินท์) ลูกสาว
ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
เกี่ยวกับอารมณ์ และความรู้สึก เรารู้สึกอย่างนี้เรียกว่าอะไร ก่อนนี้
บางทีหนูรู้สึกแต่หนูไม่รู้ว่าคืออะไร อธิบายยาก จะมีให้เล่นไพ่ความรู้สึก ให้
อธิบายความหมายโดยใช้ไพ่ มีดใี จ เศร้า เสียใจ โกรธ หงุดหงิด ให้ความรูส้ กึ
ต่างๆ หนูวา่ สนุกดี ชอบทีใ่ ห้ทา� หน้ากาก ตอนแรกเขาให้วาดตาและวาดปาก
แล้วให้จบั กลุม่ เอามาท�าเป็นหน้าด้วยกัน หลังจากนัน้ ให้ทา� หน้ากากกันคนละ
อัน หนูท�าหน้ากากตามที่หนูชอบ ให้เอาผ้าเอาอะไรมาใส่ด้วย วันนี้มีเกมส์
หนึง่ เขาให้ทา� เกีย่ วกับความต้องการว่า ความรูส้ กึ กับความต้องการมันเชือ่ ม
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โยงกันยังไง ให้จับคู่กันแล้วมีแสตมปเป็นรูปหน้า
แสดงอารมณ์ แล้วให้ลองเปิดการ์ดความต้องการ
แล้วข้างหลังจะมีแสตมปรปู หน้าแสดงอารมณ์ ให้หา
๓ ใบ แล้วเขาอธิบายความต้องการโดยใช้ตุ๊กตาเม่น
ตุ๊กตายีราฟ หนูว่าน่ารักดี หนูชอบเม่น

อธิบายยังไง ก็รู้ว่าเราไม่ควรระบายใส่คนอื่นด้วยค่ะ
แล้วก็รวู้ า่ ผูใ้ หญ่เขารูส้ กึ อย่างไร เวลาหนูมปี ญั หากับ
เพือ่ น หนูไม่คอ่ ยได้บอกเพือ่ นตรงๆ เราท�าให้ตวั เอง
เสียใจเพราะเราไม่ได้บอกเขาตามตรง ถ้าบอกเขา
ตามตรงก็จะดีกว่านี้

ประโยชน์ที่ได้รับ
ก็ได้เรียนว่าเราจะอธิบายความรู้สึกของตัว
เองยังไง คือ บางทีเรารู้สึกอย่างนี้แต่เราไม่รู้จะ
อธิบายยังไง มันก็ท�าให้เราอธิบายได้ดีขึ้น บางทีเรา
โกรธ เราเสียใจ แต่เราไม่รจู้ ะพูดยังไงให้คนอืน่ เข้าใจ
ได้ เราก็เก็บไว้คนเดียว ตอนนี้ก็ท�าให้เรารู้ว่าเราจะ

ความรู้สึกที่อยากบอกคุณแม่
รู้สึกว่าเวลาที่หนูมีอารมณ์อะไรที่ไม่ดี อย่าง
เราโกรธมากๆ แล้วหนูระบายใส่แม่ ต่อไปนี้หนูก็จะ
บอกคุณแม่ตามตรง คุยกันว่าเรารูส้ กึ ยังไง หนูกบั แม่
จะได้หาทางแก้ไข จะได้รู้สึกดีขึ้น หนูจะบอกความ
รู้สึกของหนูได้มากขึ้นกว่าเดิม

คุณปาริชาติ ชาห์ อายุ 39 ปี ส่งลูกชายอายุ 10 ปี มาร่วมเวิร์คช็อป ‘หยัง่ รากเพื่อผลิบาน’ เล่าว่า
“ตอนแรกเมื่อ ๕ - ๖ ปีก่อน เรียน NVC มาก่อน
และโรงเรียนพ่อแม่ รวมถึงศิลปะในการสนทนากับเด็ก
กับครูณา พี่เหล่น แล้ววิธีการเลี้ยงลูกเราก็เปลี่ยนไป
อย่างเมื่อก่อนเราก็จะเลี้ยงอีกแบบหนึ่ง พอมารู้จัก
แนวทางนี้ วิธีการเลี้ยงลูกเราก็เปลี่ยนไป แล้วลูกยิ่ง
โต มันยิ่งดีขึ้น แล้วก็ง่ายขึ้น คือ พ่อแม่บางคนจะเจอ
ตอนเด็กๆ เลี้ยงง่าย ยิ่งโตก็ยิ่งคุยกันยาก พอเราเจอ
แนวทางนี้กลายเป็นว่าลูกยิ่งโต เรายิ่งเลี้ยงเขาได้ง่าย
ขึ้นๆ ทีนี้พอถึงวันที่ลูกเริ่มเรียนรู้ได้ แล้วมีคอร์สแบบนี้ ก็เลยพาลูกมาเรียน นี่เป็นครั้งแรกของลูกที่มาเรียนรู้”
คุณปาริชาติ เล่าถึงจุดเปลี่ยนในการเลี้ยงลูกของเธอว่า “เมื่อก่อนใช้วิธีตีและใช้อ�านาจกับเด็ก เราก็
อยากให้ลูกได้ดีน่ะ หรือบางทีอยากให้หยุด พอหยุดไม่ได้สุดท้ายก็ตี ใช้วิธีเดิมแบบที่เราเคยโดนมา ตอนนั้น
ลูกก็ยังเล็ก แล้วเราก็รู้สึกว่ายิ่งโตยิ่งแย่ลง มีอยู่วันหนึ่ง เพื่อนแนะน�าให้ไปเรียน ตอนนั้นเป็นคอร์สโรงเรียน
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พ่อแม่ แรกๆ เราก็รู้สึกว่ามันไร้สาระ ไม่ใช่ทาง ครั้ง
แรกทีเ่ รียนก็ยงั ไม่คอ่ ยอิน แต่มวี นั หนึง่ เราจูงลูก ตอน
นั้นลูกอยู่อนุบาลสอง แล้วเขาโกรธมาก เขาก็เตะ
เราเลย เราก็รู้สึกช็อก ตกใจ ไม่ได้เสียใจ ไม่ได้อาย
นะ แต่ตกใจ ซึ่งแม่คนอื่นก็บอกว่า ถ้าเป็นลูกเขามา
เตะ ก็โดนฟาดแล้ว เขาบอกท�าไมเราใจเย็นไม่ฟาด
แต่วันนั้นเรารู้แล้วว่ามันมาจากเรา แล้วถ้าครั้งต่อๆ
ไปเขาอาจจะท�ากับเราหนักกว่านี้ก็ได้ ก็ตกใจ แล้ว
ค่อยๆ ตัง้ สติ ว่าจะท�ายังไงให้แก้ปญั หานี้ อันนัน้ เป็น
จุดเปลี่ยนชีวิตเลย
ตอนนั้นถ้ายังไม่ได้ไปเรียน เราก็คงจะตีกลับ
แต่วันนั้นได้สติว่า เขาไปเอาวิธีนี้มาจากไหน ก็เลย
เรียกลูกขึ้นรถ แล้วค่อยๆ คิด อ๋อ! เพราะเราตีเขา
เขาก็เลยคิดว่าเวลาเขาไม่พอใจก็ให้ใช้วิธีเดียวกัน
แสดงกลับ ตัง้ แต่วนั นัน้ ก็เลยเริม่ หันมาศึกษาเยอะขึน้
เริ่มหาข้อมูล แล้วปรับวิธี เลิกใช้วิธีตี เลิกออกค�าสั่ง
ใช้อ�านาจกับเด็ก เพราะเราก็มีลูกแค่คนเดียว แล้ว
วิธีเดิมมันไม่เวิร์คแน่นอน กับลูกคนนี้ เขาเป็นคนที่
ถ้ายิ่งใช้ความรุนแรงกับเขา พฤติกรรมก็จะยิ่งแย่ลง
ทันที และไม่คิดว่าแค่เขา แต่เป็นทุกคนแหละเนอะ"
คุณปาริชาติ ยังเล่าถึงความเปลีย่ นแปลงของ
ลูกเมื่อเธอเริ่มน�าเรื่องการสื่อสารอย่างสันติมาใช้
“คือโดยปกติ เขาเป็นเด็กมีเหตุผลอยูแ่ ล้ว พอเราเลิก
ใช้วิธีเดิม พอเรารู้ว่าเราโกรธมากๆ ก็จะหยุดก่อน

จะยังไม่เคลียร์กันตอนนั้น ก็รอให้ใจเย็นแล้วค่อยนั่ง
คุยกัน ตอนหลังก็กลายเป็นว่า พอเขาโกรธ เขาก็อด
กลัน้ แล้วเขาก็จะค่อยมาอธิบายว่าเขาโกรธอะไร เขา
โกรธมากแค่ไหน ตอนที่เขายังเล็กกว่านี้ เขาก็จะท�า
มือ โกรธเท่านี้ๆ (แม่ท�ามือให้ดูว่าโกรธน้อย มือวาด
ออกไปน้อยกว่าล�าตัว โกรธมาก มือวาดออกไปกว้าง
เกินล�าตัว) เขาจะบอกเขาโกรธมาก แล้วข้อดีคอื พอ
เขารู้อารมณ์ตัวเอง โกรธเท่านี้ๆ โมโหอย่างนี้ แล้ว
เวลาไปโรงเรียนเขาก็ควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกัน”
“อย่างเมือ่ วาน พอเรียนเสร็จ เราก็จะเห็นเลย
เขางอแง อยากจะปั่นจักรยาน พอเรียนเสร็จเราไป
เที่ยวใกล้ๆ แถวนี้กัน แล้วจักรยานหมด เขาก็จะเอา
คือเด็กคนอื่นก็ไม่ฟัง หมดก็จะเอา ปกติเขาก็จะคุย
ง๊องแง๊ง แต่เมือ่ วาน แป๊บเดียวเขาก็ได้สติ เขาก็บอก
ขอโทษครับ แล้วเขาก็มาอธิบายว่า ครูบอกว่าถ้าเขา
เป็นแบบนี้แล้วเขาใช้วิธีนี้ พ่อแม่จะไม่เข้าใจ ถ้าเป็น
ไปได้เขาควรจะบอกว่า เขาต้องการอะไร เขาก็บอก
ว่าเขาต้องการอันนี้ นี่เพิ่งเรียนไปตอนเช้า ตอนเย็น
เขาก็เอามาใช้แล้ว เขาก�าลังจะก้าวเข้าวัยรุ่น ป.๖
จะเข้า ม.๑ เขาจะชอบเก็บตัว แต่เมื่อวานพอเรียน
เสร็จ เขาดูมีความสุขมาก แล้วเขานั่งพูดทุกอย่าง
เล่าอย่างมีความสุขมากๆ นอนยิ้ม เช้ากระตือรือร้น
อยากจะมาอีก”
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ด.ช.อาชวิน (ฮุสเซ็น) ลูกชาย อายุ 10 ปี
ได้เรียนรู้ว่า เวลาโกรธหรือเศร้าก็ไม่ต้อง
อาละวาด เขาจะสอนวิธีว่าให้พูดออกมากับพ่อแม่
ยังไง แล้วก็สนุกมาก เขาสอนเกี่ยวกับความรู้สึกกับ
อารมณ์ เขาสอนว่าบางทีเราโกรธหรือเศร้ามันเกิด
จากการที่ความต้องการของเรา เป็นไปไม่ได้ มัน
ท�าไม่ได้
ส่วนใหญ่หนูมีอารมณ์ มีความสุข แต่เวลา
โกรธ จริงๆ ไม่ได้โกรธมาก โกรธเท่านี้ (ไม่มาก) แต่
บางทีพอพูดไปแล้วแม่ไม่เข้าใจ แล้วแม่พูดกลับมา
ก็เลยโกรธเท่านี้ (มากขึ้น) พอโกรธเท่านี้ แม่ก็เริ่ม ของตัวเอง คือ เราไม่อยากให้ลูกติดฝัง หรือเก็บ
โกรธเท่านี้ (มากขึ้นอีก) คราวนี้ก็เลยโกรธมากขึ้นอีก อะไร อยากให้เขาเรียนแล้วได้รทู้ นั อารมณ์ของตัวเอง
ความเป็นห่วงกับการโตเป็นวัยรุ่นในสังคมที่
เราเห็นว่ามีความรุนแรงมากขึ้น
ไม่คอ่ ยห่วงแล้วค่ะ เพราะรูส้ กึ ว่าเราค่อนข้าง
ให้อิสระเขา และให้เขาไปเจอว่าโลกจริงๆ มันเป็น
ยังไง คือไม่ได้สร้างโลกสวยให้ลูกมาตั้งแต่แรก แต่
เรากลัวคนอื่นมากกว่าลูกตัวเอง เพราะคนอื่นเรา
ควบคุมไม่ได้ ในข่าว บางทีเราก็ต้องบอกเขาว่า มัน
มีคนอีกประเภทนะทีไ่ ม่วา่ เราจะควบคุมตัวเองได้แค่
ไหน หรืออะไรก็ตาม เขาก็จะพยายามมีปญั หากับเรา
คาดหวังอะไรกับลูกจากการมาเวิร์คช็อปนี้
จริงๆ ไม่ได้คาดหวัง อยากให้เขาสนุก และ ถ้าเจอคนแบบนี้ก็ให้เลี่ยง เพราะไม่มีประโยชน์อะไร
คิดว่าพอเขามาบ่อยๆ เข้า เขาจะรู้จักตัวตนข้างใน ที่จะไปมีเหตุผลกับเขา ก็เลี่ยงๆ ไป เราพยายามให้
เขาเจอว่าโลกจริงๆ มันเป็นอย่างนี้
คิดว่าพ่อแม่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องให้ลูกเห็นแต่
มุมที่สวยงาม ต้องให้เห็นว่า สังคมจริงๆ มันมีคน
เยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมจะใช้ความรุนแรง แต่
เราจะรับมือกับคนแบบนีย้ งั ไง เพราะรุนแรงกับรุนแรง
มันก็พัง หรือรุนแรงแล้วเราพยายามให้เหตุผลกับ
คนที่รุนแรง บางทีเขาก็ไม่ฟัง เลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยง

ท�ายังไงถึงหาย
คุณแม่ตอบแทนว่า มานั่งคุยกัน คุยๆ แล้ว
อธิบาย หรือบางทีก็บอกว่า ถ้าเขายังไม่พร้อม เรา
ก็ยังไม่คุย หรือถ้าเรายังไม่พร้อม เรายังโกรธ ก็ยัง
ไม่คุย แล้วพอพร้อมก็ค่อยมาคุยกัน พอเขาเข้าใจ
เขาก็จะหายโกรธ เขาจะเป็นแนวนี้ ต้องเอาเหตุผล
มาอธิบายเขา

5๒ เนื้อในหนัง
แมวอินดี้

ดวงดาวเล็กๆ บนผืนโลก
Like Stars on Earth (Taare Zameen Par)
Every Child is Special
Like Stars on Earth (Taare Zameen Par)
ภาพยนตร์จากแดนภารตะ เรื่องราวของเด็กชาย
คนหนึ่งที่ใครๆ ก็คิดว่าเป็นเด็กเกเร ขี้เกียจ จนถูก
ไล่ออกจากโรงเรียน แล้ววันหนึ่งเขาก็เจอครูพิเศษ
ที่ช่วยบอกให้ใครๆ รู้ว่า ท�าไมเขาถึงเป็นอย่างนั้น
ตัวเอกของเรื่อง อีชาน อวาสตี้
รั บ บทโดย Daeheel Safary,
ราจาน ดาโมดาราน รับบทโดย
Tanay Chheda, ก�ากับการแสดง
และรับบท ราม ชานการ์ นิคม
โดย Aamir Khan
สายตาทีม่ งุ่ มัน่ อยูก่ บั การ
ช้อนลูกปลาใส่ขวด ท�าให้อีชาน
ไม่ได้ยินเสียงเรียก จนพนักงาน
ประจ�ารถโรงเรียนต้องเดินมา
ลากคอเด็กชายขึ้นรถ แต่เขาก็
ยังคงสนใจแต่ขวดใส่ลกู ปลา ไม่
ไยดีกับสิ่งรอบตัว เมื่อลงจากรถโรงเรียน เขาก็ยกใบ
เกรดที่สอบตกทุกวิชาให้หมาเพื่อนรักไปฟัดเล่นซะ
งัน้ อ้าว...เอาไปให้พอ่ แม่ดกู โ็ ดนสิครับ หยุดเก็บเศษ
โลหะเล็กๆ หย่อนลงถุงสมบัติประจ�าตัว แล้ววิ่งปร๋อ
ขึ้นบ้าน เทลูกปลาใส่ขวดโหลใบใหญ่ หยิบขนมมา
กิน โดยไม่สนใจแม่ที่ก�าลังเตือนให้ล้างมือและเก็บ
ข้าวของให้เรียบร้อย เหล่มองแม่นิดนึง ท�าสีหน้า
กวน...เป็นอย่างมาก เมื่อแม่ถามถึงใบเกรดของเขา
แล้วพ่นลมใส่แก้วน�้าหวานที่ดื่มอยู่ แม่ส่ายหน้าด้วย
ความหน่ายและเหนื่อยใจกับลูกชายคนเล็ก

ภาพจากหนังสื่อให้เราเห็นถึงเด็กชายที่ไม่
เอาถ่านคนหนึ่ง มีพฤติกรรมหรือการกระท�าแปลกๆ
บางครั้งเหมือนเด็กไม่มีมารยาท ไม่รู้กาละเทศะ
ล้อเลียนผู้ใหญ่ ก้าวร้าว ไม่มีความส�านึกผิด ไม่เชื่อ
ฟัง ไม่มคี วามรับผิดชอบใด ภาพทีเ่ ขายืนเลียกระจก
บอร์ดทีต่ ดิ หน้าห้องเรียนนัน้ มัน
ท�าให้มั่นใจได้ว่า เด็กคนนี้ไม่
ธรรมดาแน่ๆ ครูมองด้วยความ
เอือมระอา
“อีชาน อวาสตี้” อายุ
๙ ขวบ มี ค รอบครั ว ที่ อ บอุ ่ น
พ่อขยันท�างานหาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัวและให้ลกู มีการศึกษา
ที่ดี ส่วนแม่วุ่นวายอยู่กับการ
ดู แ ลบ้ า นและลู ก ชาย ๒ คน
คือ พี่โยฮาน และอีชาน ใบ
เกรดของพีโ่ ยฮานได้คะแนนเต็ม
เกือบทุกวิชา เล่นกีฬาก็เก่ง เก่งไปซะทุกอย่าง เป็น
ความภูมใิ จของพ่อแม่ ส่วนอีชานเป็นนักเรียนดีเด่น
ของโรงเรียนในเรื่องไม่มีความรับผิดชอบ ขี้เกียจ ขี้
แพ้ โง่เง่า ๒ ปีแล้วที่เรียนซ�้าชั้นประถม ๓ แค่นึกถึง
เขา ใครๆ ก็ส่ายหน้า เพื่อนก็ไม่อยากเล่นด้วย เกมส์
ง่ายๆ ของคนอื่นเป็นเกมส์ที่ยากส�าหรับเขา และ
สุดท้ายมันก็จบลงที่ทะเลาะชกต่อยกัน แน่นอน..
อีชาน คือ สาเหตุของเรือ่ งทัง้ ปวง ไม่มวี นั ไหนทีอ่ ชี าน
จะไม่โดนครู พ่อแม่ดุ และโดนเพื่อนขู่ หรือหัวเราะ
เยาะ “อีชาน นายเละเป็นโจ๊กแน่ๆ”
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อีชานรูว้ า่ แม่รกั และคอยปกป้องเขาไม่ให้โดน
พ่อดุ และคอยห้ามเมือ่ พ่อเริม่ ใช้ความรุนแรง สายตา
ของแม่จะเปี่ยมไปด้วยความเป็นห่วง แต่แม่ก็ไม่รู้ว่า
เขาเป็นอะไร จะบอกยังไงดีว่าเขาอ่านหนังสือไม่ได้
ทั้งตัวหนังสือมันเต้นร�ากันน่าเวียนหัวไปหมด เขา
เองไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมองของเขา ไม่มีใคร
รู้หรอกว่า อีชานพยายามมากแค่ไหนที่จะอ่านเขียน
ให้ได้เหมือนคนอื่น เขาพยายามคิด คิด.. แต่..เขา
ไม่รู้จะท�าอย่างไร ไม่มีใครช่วยเขาได้เลย ชีวิตใน
แต่ละวันมันด�าเนินไปราวกับอยู่ท่ามกลางสงคราม
มีขีปนาวุธของครู พ่อ แม่ และเพื่อนๆ ไล่จี้ตามก้น
เขาตลอดเวลา
และแล้วขีปนาวุธที่ตามจี้ก้นอีชานอยู่นั้น มัน
ก็ถึงตัวเขาพร้อมกับระเบิดสนั่นหวั่นไหว มันเละยิ่ง
กว่าโจ๊กเสียอีก เมื่อผู้อ�านวยการโรงเรียนเชิญพ่อ
แม่ไปพบ เสียงผู้อ�านวยการโรงเรียนที่สรุปสั้นๆ แต่
ได้ใจความว่า โรงเรียนนี้ไม่สามารถสอนเขาได้อีก
ต่อไปนั้น มันท�าให้จุกในอกเลยทีเดียว หัวใจอีชาน
แหลกสลายไม่มีชิ้นดี เมื่อพ่อตัดสินใจว่าจะส่งเขา
ไปอยู่โรงเรียนประจ�า
“ไปเรียนโรงเรียนดีๆ มันคงจะท�าให้แกท�าตัว
ดีขนึ้ ” พ่อเชือ่ มัน่ อย่างนัน้ .. แล้วทุกคนก็ไปส่งเขาเข้า
เรียนโรงเรียนใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม เพิ่มเติมคือ ความ
รู้สึกปวดใจเพราะถูกทอดทิ้ง ความกลัวมันอัดอั้น
จนต้องแอบร้องไห้ ภาพวาดในสมุดพลิกของเขามัน
กลายเป็นความจริงแล้ว ภาพครอบครัวสี่คนพ่อแม่
ลูก ทุกคนยืนจับมือกัน แต่มือของอีชานหลุดออก
จากมือพี่โยฮาน แล้วเขาก็ถูกทุกคนทิ้งห่างออกไป
เรื่อยๆ เขาถูกครอบครัวทอดทิ้งแล้วจริงๆ
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ราจาน ดาโมดาราน เด็กชายผู้มีรอยยิ้มที่
เป็นมิตร มีน�้าใจและอ่อนโยน แต่ต้องใช้ไม้เท้าเดิน
แทนขา กลายเป็นคู่หูเขา การได้มีเพื่อนสนิทเป็นคน
เรียนเก่งจะท�าให้เขาเรียนเก่งขึ้น ครูบอกเขาว่างั้น
บทเรียนแรกในโรงเรียนใหม่ ครูให้บอกความหมาย
ของบทกวี “ทัศนียภาพ” กวีนั่งอยู่ริมน�้าและมองลง
ไปเหนือผิวน�้าเห็นเงาสะท้อน ชวนให้จินตนาการไป
ต่างๆ
อีชานลุกขึ้นตอบอย่างตะกุกตะกักว่า “...สิ่ง
ที่ตาเห็น เราสัมผัสได้...และสิ่งที่ตามองไม่เห็น เรา
สัมผัสไม่ได้ว่ามีอยู่จริง แต่บางทีสิ่งที่ตาเห็น มันก็
ไม่มีอยู่จริง แต่สิ่งที่ตามองไม่เห็น มันมีอยู่จริง..”
เห็นมะ..มันลึกซึ้งมาก จนครูบอกว่าเขามั่วเพ้อเจ้อ
ราจาน มองหน้าเพือ่ นด้วยความเห็นใจ แล้วปลอบใจ
ว่า ความหมายของบทกวีทอี่ ชี านบอกนัน้ ถูกแล้วล่ะ
คนอื่นแค่บอกภาพที่กวีนั่งขว้างก้อนหินลงน�้าเท่านั้น
เอง ครูจะพูดว่าไงก็อย่าคิดมาก เออออตามไปแล้ว
กัน จะได้สบายใจ
แน่ะ..ผูเ้ ขียนว่า ผูท้ ลี่ กึ ซึง้ ทีส่ ดุ คือ ราจาน จิต
สัมผัส แม้จะมีความบกพร่องทางร่างกาย แต่จิตใจ
ดีงาม ไม่เคยซ�้าเติมอีชานเหมือนเพื่อนๆ คนอื่นที่
มีอวัยวะสมบูรณ์ครบถ้วนเลยสักครั้ง ณ โรงเรียน
ใหม่ แต่ค�าเก่าๆ ยังคงตามตอกย�้า ขี้แพ้ ขี้เกียจ โง่
เง่า ปัญญาอ่อน..มันสะท้อนไปมาอยูใ่ นหัวของอีชาน
สิ่งที่ทุกคนคาดว่าจะดีขึ้น มันกลับเลวร้ายลงไปกว่า
เดิม ความรู้สึกถูกทอดทิ้งท�าให้เขาปลีกตัวออกห่าง
จากเพื่อนๆ ไม่อยากคุยกับแม่ พี่โยฮาน หรือใครๆ
อีกแล้ว เขาตัดขาดจากการเรียนอย่างสิ้นเชิง เด็ก
ชายมีสีหน้าที่เศร้าสลด นัยน์ตาอ้างว้าง ขอบตา
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ด�าคล�้า เคร่งครียด หวาดกลัว วิตก วันแล้ววันเล่าที่
เขาพยายามต่อสูก้ บั บางอย่างทีอ่ ยูใ่ นหัวสมองเขา ที่
เขาเองก็ไม่รวู้ า่ มันคืออะไร และเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้...
แล้ววันหนึ่ง ครูราม ชานการ์ นิคม ผู้มีวิธี
การสอนวิชาศิลปะที่พิเศษกว่าใครก็มาถึง แม้การ
วาดภาพจะเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนรวมทั้งอีชานจะชอบ
แต่เขาก็ไม่สนใจมันอีกแล้ว ท�าให้ครูนิคมแปลกใจ
และยิ่งสงสัยเมื่อเห็นอีชานมีท่าทางหวาดกลัวเมื่อ
ถูกท�าโทษให้นั่งคุกเข่าหน้าห้องเรียน ครูนิคมไปถาม
เพื่อนซี้ ราจาน จิตสัมผัส ต้องรู้ว่าเพื่อนเป็นอะไร
“อีชานอยากกลับบ้าน เขามีปญั หามาก ไม่วา่
เขาจะพยายามแค่ไหน ก็ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้
สมุดของเขาก็มีแต่รอยผิด ท�าไงดีล่ะครู..” ค�าบอก
เล่าของราจาน ท�าให้ครูนิคมเริ่มค้นหาดูการเรียน
การบ้านของอีชาน และพบกับสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่ง
คือ การเขียนค�าตอบที่ถูก..แต่ผิด เพราะตัวอักษรที่
สลับกลับทิศทางกัน
ครูนิคม ตัดสินใจไปบอกพ่อแม่ของอีชาน
ครูคิดว่าอีชานเป็นโรคแอลดี หรือ โรคบกพร่อง
ทางการเรียนรู้๑ โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของ
สมอง บางครั้งจะท�าให้เกิดความสับสนต่อค�าสั่ง
ที่ซับซ้อนและส่งผลกับการเคลื่อนไหว ไม่สามารถ
ค�านวณหรือควบคุมทิศทางได้ และการทีอ่ ชี านท�าตัว
เอะอะโวยวาย เป็นเพราะต้องการกลบเกลื่อนความ
บกพร่องของตัวเอง การทีพ่ อ่ แม่ให้เขาไปอยูโ่ รงเรียน
๑

ประจ�า ท�าให้อชี านรูส้ กึ ว่าถูกทอดทิง้ และหวาดกลัว
เพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนเด็ก
คนอื่นในวัยเดียวกัน
ขอให้พ่อแม่เข้าใจด้วยว่า เด็กทุกคนมีความ
สามารถแตกต่างกัน และมีความฝันของตัวเอง อย่า
บังคับให้เขาเป็นในแบบที่พ่อแม่ต้องการ แม่นั้นดูจะ
ให้ความใส่ใจกับค�าบอกเล่าของครูอย่างมาก ตรง
ข้ามกับพ่อ ที่จะโกรธเสียมากกว่า หนังสื่อให้เห็นว่า
พ่อกับแม่แสดงออกถึงความรักในรูปแบบที่ต่างกัน
แม่แสดงให้เห็นถึงรักอย่างชัดเจน อ่อนโยน อบอุ่น
และสัมผัสรักได้ ส่วนรักของพ่อถูกปิดบังด้วยความ
ขุ่นเคือง เพราะผิดหวังที่ลูกไม่ได้ดั่งใจ แข็งกระด้าง
ไม่อบอุ่น ไม่มีแม้การสัมผัสโอบกอด จนท�าให้ลูกคิด
ว่าพ่อไม่รัก.. แต่พ่อก็รักลูกไม่น้อยกว่าแม่
ในชัน้ เรียน ครูนคิ ม เอาสมุดภาพทีอ่ ชี านวาด
มาให้ อีชานมองหน้าครูดว้ ยความแปลกใจ เอ่อ..วัน
นี้จะโดนอะไรอีกหนอ... ครูนิคมหาวิธีกระชากความ
มั่นใจในตัวเองของอีชานกลับคืนมาอีกครั้ง โดยเล่า
เรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ได้ แล้ววัน
หนึ่ง..เด็กชายคนนี้ก็ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ เขา
คือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จริงดิ..อีชาน หูผึ่งตาเหลือก
มองครู ยังมีอกี นะ..ครูเล่าต่อ ภาพร่างของเครือ่ งร่อน
เกิดขึ้น ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนจะมีเครื่องบินเสีย
อีก วาดโดย ลีโอนาร์โด ดาวินชี ซึ่งเป็นคนที่เขียน
หนังสือกลับข้างกัน

โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง ความผิดปกติเกีย่ วกับความเข้าใจและการใช้ภาษาท�าให้บกพร่องตัง้ แต่ การพูด การ
คิด การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ บางครั้งเรียกว่า "เด็กเรียนยาก" หรือ Learning Difficulty เกิดความบกพร่อง
ทางด้าน สติปัญญา อารมณ์ สังคม เด็กกลุ่มนี้จะมี IQ ปกติ หรืออาจมากกว่าปกติ มีสภาพร่างการปกติแต่ไม่สามารถ
เรียนหนังสือได้เพราะน�าข้อมูลไปใช้ได้ล�าบาก เราจึงเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า เด็ก Learning Disabilities หรือเด็ก LD
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แล้วใครล่ะที่คิดค้นกระแสไฟฟ้า อีชานตอบ
เสียงดัง “โทมัส แอลวา เอดิสัน” มันเป็นครั้งแรกที่
อีชานยิ้มหน้าบานอย่างภาคภูมิใจเพราะได้รับค�าชม
จากครูว่าเก่งมาก แล้วพวกเธอรู้ไหมนักร้องเพลง
ดูมมาจาเล ตอนเป็นเด็กก็อ่านหนังสือไม่ออก แต่
ตอนนีเ้ พลงของเขาโด่งดังทัว่ โลกแล้ว อ้อ..ยังมีศลิ ปิน
นักวาดภาพ นักร้อง นักเขียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทัว่ โลกอีกหลายคนทีใ่ นวัยเด็กนัน้ อ่านหนังสือไม่ออก
มุกนี้ของครูนิคมได้ผลอย่างมาก หลังจาก
ได้ฟังเรื่องเล่า อีชานมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มมากขึ้น ครู
นิคมบอกว่า ขอให้ทุกคนรู้ว่ามีผู้ที่ล�้าเลิศอยู่รอบตัว
เรา ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยความคิดที่แปลก
ประหลาด นอกกรอบ แม้จะถูกเยาะเย้ย เขาก็ยัง
บากบั่นท�าในสิ่งที่เชื่อจนโลกต้องจารึกชื่อเขาไว้
แล้วครูนิคมยังบอกความลับของครูให้อีชานรู้เพียง
คนเดียว “รู้ไหมยังมีอีกคนที่ครูไม่ได้เล่า เขาไม่มี
ชื่อเสียงโด่งดัง แต่เขาเจอปัญหาเดียวกัน ตอนเป็น
เด็กครูเองก็อ่านหนังสือไม่ได้ พ่อแม่ไม่เคยเข้าใจครู
คิดว่าครูเกเร และล้มเหลวในชีวิต แต่วันนี้ครูยืนอยู่
ตรงหน้าเธอ...”
ครูคนอืน่ หัวเราะเยาะเมือ่ ครูนคิ มบอกว่า เขา
จะสอนอีชานให้ได้ เพราะเขามั่นใจว่าอีชานมีความ
สามารถพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเห็นได้
จากภาพวาดและสิ่งประดิษฐ์ของเขา ครูนิคมจึงเริ่ม
สอนพิเศษให้กบั อีชาน และจัดงานประกวดวาดภาพ
กิจกรรมทุกอย่างจัดขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น
ความสามารถพิเศษของอีชาน ก่อนที่เด็กชายจะถูก
ไล่ออกจากโรงเรียนอีกครั้ง
เมือ่ ถึงวันแข่งขันวาดภาพ อีชานตืน่ นอนตัง้ แต่
เช้ามืด แต่งตัวหวีผมอย่างหล่อ ไม่มีใครรู้ว่าเขาคิด
อะไร หรือเขาไปไหน จนสาย เมื่อทุกคนทั้งโรงเรียน
มัวจดจ่ออยูก่ บั การวาดภาพ เขาจึงปรากฎตัวขึน้ และ
มองหามุมวาดรูปของตัวเอง แน่นอน..เมื่อประกาศ
ผลการประกวด ภาพวาดของอีชานได้ที่ ๑ เขาวาด
ภาพคนนัง่ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ และอันดับ ๒ ได้แก่
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ภาพวาดของครูนิคม ซึ่งวาดรูปใบหน้าของอีชาน
อีชานซาบซึง้ ดีใจมากจนร้องไห้และวิง่ ไปกอดครูนคิ ม
โลกนี้สดใสน่าอยู่ยิ่งขึ้นส�าหรับอีชาน เมื่อทุก
คนเข้าใจและรู้ถึงสาเหตุว่า ท�าไมเขาถึงไม่สามารถ
เขียนหรืออ่านได้ พ่อแม่ของเขาถึงกับร้องไห้และ
ขอบคุณครูนิคมที่ทุ่มเทสอนอีชาน จนสามารถอ่าน
หนังสือได้ หากไม่ได้เจอครูนิคม คงไม่มีใครได้รู้ถึง
ปัญหาที่แท้จริงของเขา ความอบอุ่นในครอบครัว
กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความสุขใจของทุกคนที่มี
มากขึ้น
ในชีวิตจริงก็คงเหมือนกับในหนังเรื่องนี้ ทุก
คนอยากเป็นคนพิเศษ แต่ไม่มีใครอยากเป็นเด็ก
พิเศษ กระนั้นเด็กพิเศษก็ต้องการเป็นคนพิเศษ
บางครั้งความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท�าให้มีความ
สุข แต่การยอมรับในตัวตนที่แตกต่างกันต่างหาก
ที่ท�าให้เราเข้าใจกัน และท�าให้เรามีความสุขมากขึ้น
มีคนบอกว่า..เชื่อเถอะ คนทุกคนในโลกนี้
ล้วนมีความพิเศษในตัวเอง อยู่ที่ว่าเขาจะค้นหา
ความพิเศษในตัวเองเจอไหม บางทีอาจโชคดีเจอ
คนเช่นครูนิคมมาช่วยเรา แต่หากชีวิตจริงเราไม่มี
ครูนิคมล่ะ คนในครอบครัวนี่แหละที่จะต้องช่วยกัน
ดูแลประคับประคอง ให้ความแตกต่างกลายเป็นสิ่ง
พิเศษสวยงาม

5๖ บทความ

ศราวุฒิ ประทุมราช

ละแล้วสังคมไทยก็กลับมาถกเถียงกันอีกครัง้ ถึง
เรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนใน
ชาติ โดยทีป่ ระเด็นนีเ้ คยมีการถกเถียงแลกเปลีย่ นกัน
มาโดยตลอด ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๕๓ มีการปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมือง จน
กระทั่งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปี ๒๕๕๔
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค้ น หา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เสนอ
รายงานว่า รากเหง้าความขัดแย้งทางการเมืองไทย
ที่เป็นปัจจัยแห่งความขัดแย้งรุนแรง เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้าง เรื่องความเหลื่อมล�้า ไม่เป็นธรรม ไม่เท่า
เทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สั่งสมมาเป็นเวลา
นาน และยากต่อการแก้ไขของรัฐ โดยมีอ�านาจรัฐ
เข้ามาเกาะเกีย่ วจนเกิดปัญหาการไม่ได้รบั ความเป็น
ธรรม เช่น การใช้อา� นาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าทีบ่ า้ น
เมือง การทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือการทีก่ องทัพเข้ามามี
บทบาททางการเมืองจนเกินขอบเขต ซึง่ ความเหลือ่ ม
ล�า้ ทางเศรษฐกิจ มักจะสะท้อนความไม่เป็นธรรมเชิง
โครงสร้างในสังคม
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบันพระปกเกล้า จัดท�า
รายงานวิจยั การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอ
แนะและแนวทางแก้ไขในระยะสั้น ให้การจัดการกับ
ความจริงของเหตุการณ์รุนแรงที่น�ามาซึ่งความสูญเสียและการให้อภัยแก่การกระท�าที่เกี่ยวข้องผ่าน
กระบวนการนิรโทษกรรมในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ชุมนุมทางการเมือง

ภาพ: www.dla.go.th

แ

ความยุ ติธรรม
นําไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชาติ

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย ชุดที่ ๑ ที่มี ศาสตราจารย์คณิต ณ นคร
เป็นประธาน ได้จดั ท�าความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ พ.ศ... เสนอให้มี
การทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (Legality)
หลักการแบ่งแยกอ�านาจ (Separation of Power) หลัก
นิติรัฐ (Legal State) หรือนิติธรรม (Rule of Law) และ
หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เพือ่ ให้การนิรโทษ
กรรมไม่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการไม่ตอ้ งรับ
ผิดหรือผู้กระท�าผิดลอยนวล (Impunity) ตลอดจนไม่
เป็นการไปลบล้างสิทธิของเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายทีจ่ ะได้
ทราบความจริง (Rights to Know) ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ความยุติธรรมระยะเปลีย่ นผ่าน (Transitional Justice)
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความ
ปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้น�าเสนอ
รายงานแนวทางการสร้างความปรองดอง โดยมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการอ�านวยความ
ยุติธรรม การส�านึกรับผิด และการให้อภัย และให้
น�าเฉพาะคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมทาง
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ภาพ: www.elifesara.com

การเมืองระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ มาแยกแยะ
จัดกลุม่ ประเภทคดีและสถานะของคดี ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีบทบัญญัติเรื่องการสร้าง
ความเป็นธรรมและการปรองดองในมาตรา ๒๕๙
เพือ่ ประโยชน์แห่งการด�าเนินการปฏิรปู ประเทศให้ตอ่
เนื่องจนบรรลุผล รวมทั้งเพื่อป้องกันและระงับความ
ขัดแย้งระหว่างคนในชาติ และสร้างความปรองดอง
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ
ปรองดองแห่งชาติ (คปป.) และสภาด�าเนินการปฏิรปู
และสร้างความปรองดอง ปี พ.ศ.๒๕๕๙
คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการเมือง ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็น
ประธาน จัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐบาลจ�าแนกการ
แก้ปัญหาออกเป็น ๓ ระดับ
ระยะแรก ปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา ซึ่ง
เนื้อหาอ้างอิงไปถึงต้นเหตุของความขัดแย้ง
ระยะที่สอง เสนอให้มีการปฏิรูปให้แล้วเสร็จ
ก่อนการเลือกตัง้ หลายด้าน อาทิ การสร้างความสงบ
เรียบร้อยในบ้านเมืองอย่างยั่งยืน ให้มีการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและสร้างประเทศให้
เจริญรุง่ เรือง ประชาชนมีความผาสุก ให้กระบวนการ
ยุติธรรมเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย
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ระยะที่สาม น�าเสนอการป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางการเมือง หรือความแตกแยกของ
ประชาชนในอนาคต โดยอ้างอิงไปถึง พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้มีกฎหมายห้าม
มิให้มีการกระท�ายั่วยุ ปลุกปั่น หรือปลุกระดมให้
ประชาชนเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังต่อกัน
พร้อมกับให้รฐั ก�าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้
สื่อสาธารณะไปปลุกปั่น ปลุกระดม ยั่วยุ หรือสร้าง
ความแตกแยกต่อประชาชน
ในคดีทางการเมืองให้แบ่งบุคคลผู้ถกู ด�าเนิน
คดีออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ บุคคลที่เป็นแกน
น�าหรือผู้สั่งการ และบุคคลที่มิได้เป็นแกนน�าคดี
ทางการเมือง เป็นต้น และในปัจจุบนั พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศตั้งคณะ
กรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรปู
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ปยป.)
คณะที่ปรึกษาน�าโดย พล.ท.เจิดวุธ คราประยู ร ผู ้ บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย เสนาธิ ก ารทหาร
นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ในฐานะทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการอ� า นวยการเพื่ อ ความปรองดอง
สมานฉันท์ ๑ ชุด มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัด
กระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ และยังมีผู้
บัญชาการเหล่าทัพ ๔ เหล่าทัพร่วมด้วย
จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ความรุนแรงทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๕๗ น�ามาซึง่ การสูญเสียชีวติ และบาดเจ็บจ�านวน
มาก อีกทั้งความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร สถานที่
ต่างๆ อีกหลายแห่ง กล่าวได้ว่าสังคมไทยในช่วงที่
ผ่านมา เป็นยุคแห่งความหวาดกลัว และหวาดระแวง
ที่ ป ระชาชนไม่ ส ามารถพู ด คุ ย เรื่ อ งความคิ ด เห็ น
ทางการเมืองเป็นการทั่วไป แม้กระทั่งการพูดคุย
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กับญาติหรือเพื่อนสนิท ในหลายชุมชนมีกลุ่มคนที่มี
ความคิดแตกต่างทางการเมืองกันอย่างชัดเจน
ยิ่งไปกว่านั้น ความรุนแรงได้ขยายตัวไปถึง
ในระดับครอบครัว สาเหตุสา� คัญจากรายงานและข้อ
เสนอของคณะบุคคลหลายฝ่ายที่น�าเสนอต่อสังคม
คือ รากเหง้าของความขัดแย้งล้วนมีที่มาจากปัญหา
เรื่องความเหลื่อมล�้า ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าสังคมไทย
จะมีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ปัญหา
ความเหลื่อมล�้า ไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียม ต้อง
ได้รบั การแก้ไข และจ�าเป็นทีท่ กุ ฝ่ายจะต้องหันมาให้

ความส�าคัญกับปัญหาเชิงโครงสร้างมากที่สุด ตั้งแต่
ระดับ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย หรือวัฒนธรรม
แต่ในขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล�้า ความไม่
เป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อน
ก�าลังด�าเนินไปนั้น ข้อเสนอหนึ่งของหลายคณะก็น�า
เสนอทางออกเฉพาะหน้า เพือ่ เป็นการปูทางไปสูก่ าร
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั่นคือ ให้น�าหลัก
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ในการลด
เงื่อนไขปัญหาความขัดแย้ง

ความยุ ติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) ๑
๑) แนวคิดความยุตธิ รรมในระยะเปลีย่ นผ่าน ทั่วไป มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจ�านวนมากทั้งเหยื่อและผู้
เป็นหลักการที่มักถูกน�ามาใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์ กระท�าความผิด นอกจากนี้ การใช้กฎหมายอาญา
ความขัดแย้งรุนแรง เพือ่ เปลีย่ นผ่านสังคมแห่งความ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติล้วนๆ ที่มี
รุนแรงและแตกแยกไปสูส่ งั คมแห่งการปรองดอง โดย พืน้ ฐานอยูบ่ นการลงโทษ อาจไม่สามารถท�าให้สงั คม
มีจุดมุ่งหมายให้สังคมสามารถพัฒนาต่อไป ป้องกัน สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การปรองดอง
ความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นอีก และเพื่อเยียวยาและ ได้ ๓ แนวคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการแก้ไข
คืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อของความรุนแรง และ ความขัดแย้งของหลายประเทศ โดยมีกระบวนการ
เป็นการสถาปนาหรือสร้างความเข้มแข็งของนิติรัฐ และกลไกหลายประการ ทั้งที่เกี่ยวกับการพิจารณา
หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ให้ลงหลักปักฐาน คดี (Judicial) และไม่เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคดี
ในสังคมด้วย๒
(Non-Judicial) ซึ่งการจะน�ากลไกใดมาใช้ขึ้นอยู่กับ
๒) แนวคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมในระยะเปลีย่ น ความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่ละประเทศ๔
ผ่าน ถูกน�ามาปรับใช้ในกรณีที่กระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่เป็นอุดมคติที่ทุก
ตามปกติมขี อ้ จ�ากัด และไม่สามารถน�ามาใช้กบั สภาพ ประเทศควรยึดถือไว้ในการสร้างความยุติธรรมใน
ความขัดแย้งที่มีสาเหตุที่ซับซ้อนกว่าอาชญากรรม ระยะเปลี่ยนผ่าน ก็คือ การผลักดันให้มีการใช้กลไก
๑

บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรือ่ งกฎหมายเกีย่ วกับการนิรโทษกรรมและการปรองดอง คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สืบค้นจากเว็บไซต์ คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=7992
๒
ประจักษ์ ก้องกีรติ. ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน: เมื่อโลกไม่หันหลังให้โศกนาฏกรรม, ประชาไท http://prachatai.
com/journal/2010/11/31944
๓
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม
๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ หน้า ๒๔๓.
๔
United Nation Rule of Law. http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=29.
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ทุกอย่างไปพร้อมกัน เพือ่ บรรลุความยุตธิ รรม ความ ก็ตามผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
จริง การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อและครอบครัว และ โดยไม่ผลักดันให้มีการใช้กลไกอื่นๆ ขึ้นมาท�าหน้าที่
การปฏิรูปหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ห่างไกลจาก ควบคู่ไปด้วย๕
อุดมคติที่สุดและถือว่าล้มเหลวที่สุด คือ การที่รัฐใด
กลไกของความยุ ติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ๖
จะช่วยให้พวกเขาไม่สิ้นศรัทธาที่มีต่อกระบวนการ
(1) การด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�าผิด
ยุติธรรมของรัฐ
(Criminal Prosecutions)
จ. การไต่สวนในศาลยังเป็นช่องทางในการ
กลไกนี้ เป็นกลไกที่จ�าเป็นและพึงปรารถนา
ในการสถาปนาความรับผิด ภายใต้เงื่อนไขว่าต้อง สถาปนาความจริงได้อย่างดี ไม่แพ้คณะกรรมการ
จัดให้มีการไต่สวนและด�าเนินคดีที่เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ค้นหาความจริงด้วย
เหตุผลส�าคัญหลายประการที่สนับสนุนการด�าเนิน
(๒) กระบวนการสถาปนาความจริง
คดีกับผู้กระท�าผิด ได้แก่ ๗
ก. เป็นการป้องกันและยับยั้งไม่ให้มีการใช้
(Esta-blish the Truth)
ต้องมีกระบวนการแสวงหาความจริงจากการ
ความรุนแรงต่อประชาชนอีกในอนาคต โดยแสดง
ให้เห็นว่าผู้ที่ท�าความผิดจะไม่สามารถรอดพ้นเงื้อม ไต่สวนหรือสอบสวน (Inquiry) การค้นหาความจริง
(Truth Seeking) ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Focus on
มือของกฎหมาย
ข. เป็นการสร้างบรรทัดฐานทีด่ สี า� หรับรัฐบาล the past) เพื่อเปิดเผยความจริงให้เหยื่อ ครอบครัว
ในอนาคตว่าจะต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และ ของเหยือ่ และสังคมโดยรวมได้ทราบในรายละเอียด
สร้างค่านิยมใหม่ให้กบั สังคม ท�าให้เห็นว่าไม่มชี นชัน้ เหตุการณ์อย่างถูกต้องแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการเปิด
พื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้แสดงออก
อภิสิทธิ์ชนที่อยู่เหนือกฎหมาย
รูปแบบหลักในกระบวนการสถาปนาความ
ค. เป็นการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีประวัติ
มัวหมองในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ให้มี จริงที่นิยมใช้กันทั่วโลก คือ การตั้งคณะกรรมการ
โอกาสในการรับราชการต่อไป ซึ่งเท่ากับเป็นการ ตรวจสอบค้นหาความจริง (Truth Commissions)
ปฏิรูปกลไกรัฐไปในตัว ทั้งยังเป็นการตรวจสอบการ
(3) การชดเชยและเยียวยา
ใช้อ�านาจอย่างบิดเบือนของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
(Restoration Programs)
ง. เป็นการเยียวยาเหยื่อและญาติของเหยื่อ
เป็นการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา
ผู้ประสบความรุนแรงจากการกระท�าของรัฐ ท�าให้
พวกเขาเห็นว่ารัฐให้ความยุติธรรมกับพวกเขา ซึ่ง และบ�าบัดฟืน้ ฟูแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
๕
๖

ประจักษ์ ก้องกีรติ, อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒.
รายงานความคืบหน้า คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ครั้งที่ ๑
(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔) หน้า ๕. และสถาบันพระปกเกล้า. (๒๕๕๕). รายงานวิจัยการสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติ, หน้า ๒๓.
๗
ประจักษ์ ก้องกีรติ, อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒.

๖0

ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๓ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

www.matichon.co.th

ความรุนแรง ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สิน และ (5) การระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบ
รวมไปถึงการกล่าวค�าขอโทษจากคูป่ รปักษ์อย่างเป็น
(Memo-rialisation of Victim)
ทางการ (Official/state Apologies)
กระบวนการที่ท�าให้สังคมยอมรับตระหนัก
รู้ (Recognition) และกระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในทาง
(4) การปฏิรปู สถาบันต่างๆ (Institution Reform) ศีลธรรมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา เพื่อที่
เป็นการปฏิรูปสถาบันต่างๆ หน่วยงานที่มี จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้ารอยขึ้นอีก ซึ่งอาจอยู่ในรูป
ส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจ�า
กองทัพ ทหาร ต�ารวจ สื่อสารมวลชน กระบวนการ
ยุติธรรม หรือกลไกอื่นของรัฐ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ (๖) การนิรโทษกรรม (Amnesty)
หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวใช้รูปแบบเดิมในการ
เป็นการยกเว้นการลงโทษ ซึ่งอาจจะเป็นผล
ปฏิบัติที่อาจน�าความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
มาจากการต่อรองกันระหว่างอ�านาจเก่ากับอ�านาจ
กลไกนี้เป็นกลไกเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด ใหม่ หรือบางกรณีได้รับการยกเว้นการลงโทษด้วย
วงจรของการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่อ การยอมรับว่าได้กระท�าความผิดลงไป การนิรโทษ
พลเมืองของตัวเองอีกในอนาคต มีหลายมาตรการ กรรมถื อ เป็ น กลไกที่ มี ป ั ญ หาให้ โ ต้ แ ย้ ง มากที่ สุ ด
นับตัง้ แต่การปลูกฝังหลักความคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชน สังคมที่เลือกใช้การนิรโทษกรรมมักจะให้เหตุผล
ให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั การอบรมหลักสากลในการสลายการ ว่า ไม่ต้องการด�าเนินคดีกับใคร เนื่องจากกลัวว่า
ชุมนุมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ การไม่ให้ทหารเข้ามาดูแล จะท�าให้สังคมแตกแยก รวมทั้งไม่ต้องการตั้งคณะ
รักษาความสงบภายในประเทศ การปรับกองทัพให้ กรรมการค้นหาความจริง เพราะกลัวว่าความจริง
เล็กลง ฯลฯ
จะท�าให้สังคมเจ็บปวดและแตกแยกมากขึ้นกว่า
เดิม จึงเลือกใช้วิธีนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายแบบ
เหมารวมเพื่อแลกกับความสงบ แต่ในมุมมองของผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อมักจะไม่เห็น
ด้วยกับกลไกนี้

ดังนัน้ ในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองทีก่ า� ลังด�าเนินการอยูใ่ นเวลานี้ หากรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้ศกึ ษาและน�าความเห็นและข้อเสนอแนะในอดีต มาพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
แล้ว โดยเฉพาะการน�าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ น่าจะเป็นทางเลือกที่สามารถลดความเหลื่อม
ล�้าและสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
ศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมายและนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน มีประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมทางสังคม
ในองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง เช่น กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส. ปิดตัวไปแล้ว), คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส. ปิดตัวไปแล้ว), สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), มูลนิธริ ว่ มมิตร
ไทย- พม่า เป็นต้น เป็นกรรมการของ ยส. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๔๘ เป็นที่ปรึกษาวารสาร “ผู้ไถ่” ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖
และเป็นนักเขียนประจ�าในวารสาร “ผูไ้ ถ่” คอลัมน์ “ยุตธิ รรมน�าสันติ” ปัจจุบนั เป็นนักวิชาการปฏิรปู กฎหมายช�านาญ
การพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้ ๖1
ภู เชียงดาว

เมื่อนักเขียนเลี้ยงลูก...ปลูกฝังการอ่าน

เ

มือ่ วันที่ ๑๘ มกราคมทีผ่ า่ นมา ผมได้รบั เชิญจากหอ
สมุดแห่งชาติรชั มังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้ไปร่วมวง
คุย “อักษราชีพเสวนา” ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “นักเขียน
เลี้ยงลูก...ปลูกฝังการอ่าน” โดยมี อัคนี มูลเมฆ, เปีย
วรรณา, สร้อยแก้ว ค�ามาลา และตัวผม ร่วมวงเสวนา
กัน โดยมี รายา ผการ์มาศ เป็นผูด้ �าเนินรายการ โดยมี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่, โครงการ
เชียงใหม่อ่าน, ชมรมอักษราชีพ, สโมสรนักเขียน
เชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังกันเต็มห้องเลย
เริ่มต้นจาก พี่น้อย ’อัคนี มูลเมฆ’ ซึ่งเป็นทั้ง
นักเขียน นักข่าว นักแปล (ผลงานแปลที่หลายคน
รู้จัก อาทิ ศาสดาขบถ, ค�าสารภาพ, กฎแห่งความ
รักและกฎแห่งความรุนแรง, ปิกัสโซ...อัจฉริยภาพ
และสัญชาตญาณมืด, และหนังสือสารคดีที่เขาเขียน
ล่าสุดคือ “บนถนนสู่เอกราช: นากาแลนด์ ดินแดน
ที่โลกลืม” ฯลฯ) นอกจากนั้น เขายังเป็นพ่อของ
ลูกสาว ๒ คน คือ น้องมายา กับน้องมาลา ด้วย
เขาได้บอกเล่าให้เราฟังว่า เรื่องการอ่านหนังสือของ
ลูกๆ เขาจะไม่ยัดเยียดให้ลูก ว่าจะต้องอ่านหนังสือ
เล่มนั้นเล่มนี้ แต่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของเด็ก เด็กชอบอะไรก็จะส่งเสริมสิ่งนั้น ให้เอา
ธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก

“สิ่งส�าคัญก็คือ การอ่านหนังสือ เราต้องอ่าน
แล้วมีความสุข ไม่ยัดเยียด ให้เด็กมีอิสระและค้นหา
เอาเอง” เขาสรุปให้ฟังสั้นๆ
ในขณะที่ ‘เปีย วรรณา’ นักเขียนชาวเชียงใหม่
โดยก�าเนิด เจ้าของผลงานหนังสือความเรียง “สาว
เครือฟ้า ศตวรรษที่ ๒๑” ได้รับรางวัลหนังสือแนะน�า
จากรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทสารคดี และ
เรือ่ งสัน้ “ต่าง” ได้รบั รางวัล "สุภาว์ เทวกุล" ในปี ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
ปิดแห่งหนึ่งของบ้านเกิด และยังเป็นคุณแม่ของน้อง
เปียงใจ๋ ด.ญ.แสงหล้า ฮากรีฟ วัย ๑๑ ขวบ ได้บอกเล่า
ให้ทกุ คนฟังว่า เริม่ อ่านหนังสือให้ลกู ฟังตัง้ แต่ลกู ยังอยู่
ในท้อง พอคลอดแล้ว ก็พูดคุยสื่อสาร และใช้หนังสือ
เป็นสื่อในการเลี้ยงลูกอยู่เสมอ เริ่มจากหนังสือผ้า
หนังสือภาพ และหนังสือเล่มที่มีภาพประกอบสวยๆ
“การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ นี่
ดีมากเลยนะ เพราะถึงลูกจะยังไม่รู้เรื่องที่เราต้องการ
สื่อ แต่ลูกรับรู้ท่วงท�านอง น�้าเสียง ถ้อยค�าต่างๆ ที่
พ่อแม่สื่อกับเขาได้ดี การสื่อสารกับลูกอยู่เสมอท�าให้
พัฒนาการลูกดีมาก อายุไม่ถึงเก้าเดือน ก็พูดสื่อสาร
และรู้ความหมายง่ายๆ ของค�าที่สื่อสารได้แล้ว เช่น
ค�าว่าหม�่าๆ ใช้เรียกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกิน ‘ปา
ปา’ ใช้เรียกพ่อ ‘แมแม’ หมายถึงแม่ พอลูกโตขึ้น
การพู ด การสื่ อ สาร
ของลูกก็ถือว่าค่อน
ข้างดี ค่อนข้างมั่นใจ
ว่าการอ่านหนังสือให้
ลู ก ฟั ง มาโดยตลอด
ท� า ให้ ค ลั ง ค� า ศั พ ท์
ของลูกมีมากมาย ทัง้
ภาษาไทยและภาษา

๖๒
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อังกฤษ เพราะพอลูกพูดภาษาเหนือได้แล้ว เราก็สอน
ภาษาอังกฤษ การอ่านก็เปลีย่ นกัน คือ เราอ่านหนังสือ
ภาษาไทยให้ลูกฟัง ส่วนพ่อเขาอ่านภาษาอังกฤษ”
เปีย วรรณา บอกว่า พัฒนาการการอ่านของ
ลูกจะดีขึ้นตามล�าดับ ถ้าเราปูพื้นฐานเอาไว้ดี...
“พอเข้าสูช่ ว่ งการอ่าน การเขียนของลูก ก็ถอื ว่า
ไปได้ดี ตอนนี้ลูกอายุ ๑๑ ขวบแล้ว ก็ยังชอบให้พ่อแม่
อ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนอยู่ แต่ลูกก็รักการอ่านเอง
ด้วย พอลูกรักการอ่านอย่างที่เราปูทางไว้ให้ เราก็
ไม่เคยมีข้อจ�ากัดเรื่องหนังสือที่ลูกอยากได้นะ อยาก
ซื้อหนังสือเล่มไหน ไม่ห้ามเลย ก็ดีใจว่าการปลูก
ฝังการอ่านให้ลูกมาตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ ท�าให้ลูกสนุก
เพลิดเพลินกับการอ่าน หนังสือเล่มที่เขาชอบนี่เห็นนั่ง
อ่านวันเดียวก็จบเล่มแล้ว สมาธิเขาดีด้วยนะ ดีใจที่
ลูกรักการอ่าน นึกถึงตัวเองที่ไม่เคยมีโอกาสได้อ่าน
หนังสือตอนเด็กๆ เพราะพ่อแม่เราไม่มีความพร้อม
ด้านนี้ แต่เราก็ยังมารักการอ่าน การเขียน เมื่อโตขึ้น
แล้ว เห็นลูกรักการอ่านตั้งแต่ยังเด็ก ก็อดคิดไม่ได้ว่า
การอ่านจะพาเธอไปสูโ่ ลกกว้างได้มาก ได้ไกลกว่าเรา
หลายเท่าแน่ๆ เริ่มต้นจากความรักการอ่านหนังสือ
อีกหน่อยเรามัน่ ใจนะว่าการอ่านสิง่ อืน่ ๆ รอบตัว ผูค้ น
รอบข้าง และทุกอย่างทีแ่ วดล้อมเขา ลูกก็จะอ่านได้ด”ี
เช่นเดียวกับ ‘สร้อยแก้ว ค�ามาลา’ นักเขียน
คนเหนืออีกคนหนึง่ เป็นกวีทมี่ ผี ลงานตีพมิ พ์ใน
มติชนสุดสัปดาห์ อยู่เนืองๆ และเป็นเจ้าของ
ผลงานหนังสืออีกหลายเล่ม อาทิ “หอมกลิ่น
ภูเขา”, ยังมีความรักหนึ่ง, เพราะคิดถึง (ได้
รั บ รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย ว) เคยท� า งานกอง
บรรณาธิการหนังสือหลายแห่ง และท�างาน
เป็นนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
ปัจจุบนั กลับมาอยูบ่ า้ น เขียนหนังสือ และเลีย้ ง
ลูกสาวคนเดียว คือ ด.ญ.ตาน�้า ค�ามาลา ที่
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เธอบอกเล่าเรื่องการอ่านหนังสือของ
ลูกสาวว่า เรื่องการสอนลูกให้รักการอ่าน คิด

ว่าเงือ่ นไขของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน ทัง้ ในเรือ่ ง
เวลาและสภาพแวดล้อม ดังนัน้ อย่างแรก คืออยากท�า
เท่าทีต่ วั เรา (ผูป้ กครอง) สะดวก ลองท�าภายใต้เงือ่ นไข
ที่มี ไม่ต้องคิดว่าต้องทุ่มเทเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อ
ลูก อย่างเช่น ส�าหรับเด็กวัยปฐมวัย ก่อนนอนถ้าไม่
เหนือ่ ยเกินไปก็เล่านิทาน ชวนอ่านหนังสือ ผลัดกันอ่าน
ระหว่างแม่ลกู ก็พอจะช่วยให้เด็กได้ซมึ ซับบรรยากาศ
การอ่านที่เป็นสุขได้ หรือหากมีกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านแล้วเราพาลูกไป ลูกได้พบบรรยากาศสนุกๆ เขา
ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
“ปกติเราเลี้ยงลูกก็จะดูธรรมชาติของลูกเป็น
หลักก่อนว่า ลูกรักชอบอะไร แล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่ลูก
ชอบ มีความสุข แต่กับเรื่องการอ่าน อาจเพราะเรา
เป็นนักเขียน นักอ่าน ที่บ้านมีหนังสือเยอะ พอลูกอยู่
ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ เห็นแม่เขียน ลูกก็อยากเขียน
บ้าง ตอนนี้ ตาน�้าแต่งนิทานไว้ในสมุดหลายเรื่องเลย
นะ เขียนใส่กระดาษเป็นแผ่นๆ ก็มี...ก่อนนอน ตาน�้า
ก็ชอบให้แม่อ่านนิทาน แม่ก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ตาม
ความเหน็ดเหนื่อยของการงาน”
เธอบอก ลึกๆ พ่อแม่ทุกคนนั้นล้วนต้องการให้
ลูกรักการอ่าน แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัด
“เราชอบที่ลูกชอบอ่านหนังสือและอยากให้ลูก
รักการอ่าน แต่เราไม่ได้เคร่งครัดเปะๆ ว่า ต้องอ่าน
เท่ า นั้ น เท่ า นี้ ลู ก ต้ อ ง
อ่านเยอะๆ นะ ไม่ได้
ถึงขนาดนั้น เพราะตัว
เราเองก็จะตอบค�าถาม
ตั ว เองก่ อ นเหมื อ นกั น
ว่า เราจะอ่านหนังสือ
ไปเพื่ออะไร แต่ละช่วง
วัยเราก็มีค�าตอบที่แตก
ต่างกันไป แต่ก่อนเรา
เชื่ อ ว่ า การอ่ า นท� า ให้
ชีวิตมีทางเลือก ไปพูด
ให้ เ ยาวชนฟั ง ก็ มั ก จะ
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บอกแบบนี้ว่า การอ่านท�าให้โลกกว้างขึ้น รู้ว่าชีวิตจะ
มีทางเลือกมากขึ้น ไม่ถูกจ�ากัดว่าเราท�าได้แค่นี้ โลก
มีทางเลือกให้เราแค่นี้ แต่พออายุมากขึ้น จนขึ้นเลขสี่
เราถึงรูว้ า่ เลือกมากๆ บางทีกเ็ ป็นทุกข์เหมือนกัน เอา
เข้าจริง การแสวงหาความรูท้ ดี่ ี คือ ความรูท้ จี่ ะพาชีวติ
เราไปพบความสุขทีแ่ ท้จริงดังนัน้ เราจึงไม่ได้จา� กัดว่า
ต้องเรียนรู้จากหนังสืออย่างเดียว บางทีอาจมาจาก
ยูทูป อินเตอร์เน็ต ที่สร้างการเรียนรู้ที่ดีให้เราได้”
เธอบอกว่า ครอบครัวยุคใหม่ พื้นที่การอ่าน
พืน้ ทีก่ ารเรียนรูข้ องเด็กๆ นัน้ จ�าต้องปรับตัวและเปลีย่ น
ไปตามกาลเวลาด้วย
“ใช่ๆ เราไม่เคร่งครัดนะว่าลูกต้องไม่เล่น
แท็บเล็ต เราให้ลกู ใช้เครือ่ งมือสือ่ สารเหล่านีร้ ะดับหนึง่
เพราะในนัน้ ก็มอี ะไรทีด่ ๆี หลายอย่าง ทัง้ ความรู้ ความ
สนุก มีเกมที่ดีๆ หลายเกมส์ ยิ่งเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
บ่อยครัง้ ทีน่ งั่ ประชุมและพาลูกไปด้วย ก็ตอ้ งให้ลกู อยู่
กับแท็บเล็ต แต่เราก็มั่นใจแล้วว่า ลูกเราเปิดในสิ่งที่
เราเชื่อว่าไม่เป็นพิษภัยกับเขา ตอนนี้ ลูกสาวเราชอบ
ดูการ์ตูนทศกัณฑ์ในยูทูป ลูกจ�าตัวละครได้หมดเลย
ในเรื่องรามเกียรติ์ ใครเป็นใคร มีที่มาอย่างไร รู้มาก
ยิง่ กว่าแม่อกี อันนีเ้ ป็นผลอันหนึง่ ทีจ่ ะสอนลูกเกีย่ วกับ
วรรณคดีไทยที่มันอาจไม่ต้องมาจากหนังสือ แต่เขา
ก็สนุกกับเรื่องนี้ได้ วันข้างหน้าหากเขามีโอกาสอ่าน
กาพย์กลอน เขาก็อาจจะชอบยิ่งขึ้น”
เมื่อมีแม่เป็นกวี แน่นอนว่า เธอจะต้องอ่าน
กลอน อ่านบทกวีให้ลูกสาวฟังก่อนนอนทุกคืน
“การอ่านกลอน บทกวี ให้ลกู ฟังก่อนนอน เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่เราท�าประจ�า เพราะเราชอบบทกวี ชอบ
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กลอน เราจึงไปหาซื้อหนังสือภาพน่ารักๆ มีเพลงพื้น
บ้าน เพลงประกอบการละเล่นพืน้ บ้าน เป็นกลอนสร้อย
ง่ายๆ อ่านให้ลูกฟัง ลูกก็จะชอบเพราะค�าคล้องจอง
ก็จะให้แม่อ่านให้ฟังบ่อยๆ บางช่วงเวลาเล่นของเล่น
คนเดียว ลูกก็จะพูดเป็นกลอนไปเองก็มี”
เธอบอก หนังสือช่วยฝึกให้ลูกมีสมาธิ นิ่งสงบ
ได้
“การเลี้ยงลูกให้รักการอ่าน ก็ยังอยากให้เน้น
ที่ธรรมชาติของลูกนะคะ ว่าเขาชอบอะไร ไม่ต้อง
พยายามใส่ให้เขามากไป เอาที่เขารู้สึกสบายใจที่จะ
ท�า ทีส่ า� คัญ สอนให้เขารักความรู้ เพราะความรูจ้ ะเป็น
ประโยชน์กับชีวิตทุกๆ ด้าน แต่ในส่วนของการอ่าน
หนังสือเป็นเล่มนั้น มันเอื้อในเรื่องของสมาธิ ความนิ่ง
สงบ ความเยือกเย็น เพราะการอ่านหนังสือ เราหยิบ
ไปอ่านใต้ต้นไม้ อยู่กับธรรมชาติ แม้ไม่มีไฟฟ้าก็ได้
และกระดาษก็ทา� มาจากต้นไม้ คุณค่าตรงนีม้ นั แยบยล
ค่อยๆ ให้เด็กซึมซับไปได้ อ่านแล้วหยุดมองโน่นนี่ คิด
ตามระหว่างบรรทัด แล้วก็มาอ่านต่อ นี่เป็นเสน่ห์ของ
ตัวหนังสือที่มันเหมือนจะสื่อสารทางเดียว แต่จริงๆ
มันท�าให้คนอ่านมีเวลาหยุดคิดได้ ก่อนที่จะอ่านต่อ
ส�าคัญทีส่ งิ่ แวดล้อมด้วย ถ้าพ่อแม่รกั การอ่าน ลูกก็จะ
ซึมซับไปโดยอัตโนมัติ เพราะเขาเห็นคนที่เขารักท�า ก็
จะท�าตาม มีหนังสืออยู่ที่บ้าน อย่างไรก็จะมีช่วงที่เขา
ไปหยิบมาอ่าน” สร้อยแก้ว ค�ามาลา บอกเล่าทิ้งท้าย
พอมาถึงช่วงที่ผมพูดบ้าง ผมก็บอกผู้ฟัง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้
ปกครอง ว่า การอ่านหนังสือนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
ชีวิตจิตใจของคนเราได้ โดยผมได้ยกตัวอย่างชีวิตตัว
เองนีแ่ หละ ว่าครัง้ หนึง่ เคยเป็นเด็กเกเรคนหนึง่ แต่พอ
มาค้นเจอหนังสือ ได้อ่านหนังสือวรรณกรรมดีๆ ตาม
ร้านหนังสือเก่าในเชียงใหม่ ท�าให้ชวี ติ ตัวเองเปลีย่ นไป
เลย ได้จนิ ตนาการ ได้แง่คดิ จากการอ่านหนังสือ ท�าให้
ชีวิตเรามีความคิด ความฝัน และอยากท�าอะไรให้
สังคมบ้าง จนกระทั่งได้ขึ้นไปท�างานเป็นครูดอย และ
กลายมาเป็นคนเขียนหนังสือ จนถึงทุกวันนี้

๖4

ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๓ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

ผมยังได้ยกตัวอย่าง ผูท้ หี่ ลงรักหนังสือและการ
อ่านอีกคนหนึ่ง คือ โยชิมิ โฮริอุจิ (Yoshimi Horiuchi)
หญิ ง สาวบกพร่ อ งทางสายตาชาวญี่ ปุ ่ น เจ้ า ของ
รางวัล ‘ผู้สร้างแรงบันดาลใจ คนค้นฅน’ ปี ๒๕๕๖
แม้ว่าดวงตาเธอจะมองไม่เห็นตั้งแต่เด็ก แต่เธอกลับ
เต็มเปี่ยมไฟฝัน และมีชีวิตเติบโตมาได้จากการอ่าน
หนังสือ จนท�าให้เธอมีความฝัน เดินทางไกลไปหลาย
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เธอเป็นอีกผู้หนึ่งที่ฝัน
อยากส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆ และคนพิการที่อยู่
ตามชนบทของไทยให้มีความเท่าเทียมทางด้านการ
ศึกษา จนได้ก่อตั้ง สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ
(ARC) สร้างศูนย์การเรียนรู้บนดอยหลายแห่ง รวมไป
ถึงการสร้างห้องสมุดรังไหม ขึน้ ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โดยเธอย�้าว่าการอ่านหนังสือนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนสังคม และเปลี่ยนแปลงโลกได้
“ผมเคยสั ม ภาษณ์ โ ยชิ มิ เธอเล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า
เนื่องจากเธอมองไม่เห็น แต่จะเน้นฟัง ญาติๆ เขาก็
เลยอ่านหนังสือวรรณกรรมกันเลย ตั้งแต่ ๔ - ๕ ขวบ
เช่น สีด่ รุณ,ี เจ้าชายน้อย, เจ้าหญิงน้อย ชอบฟัง ก็ฟงั
เพลิน ตอนนัน้ คุณตาจะเป็นคนหลักในการอ่านหนังสือ
ให้ฟัง พอโตขึ้นมา ได้เรียนอักษรเบรลล์ ก็เริ่มอ่าน
หนังสือได้ดว้ ยตนเอง โยชิมิ บอกอีกว่า สังคมญีป่ นุ่ นัน้
จะเน้นให้ทกุ คนในครอบครัวรักการอ่าน และท�าให้รสู้ กึ
ว่าการอ่านหนังสือเป็นเรือ่ งสนุก แต่สงั คมไทยถูกท�าให้
การอ่านเป็นเรือ่ งยาก หนักและเครียด ท�าให้หนังสือถูก
มองเป็นเพียงแค่อุปกรณ์การเรียน ไม่ใช่สิ่งบันเทิงใจ”
ในตอนท้าย ผมวกกลับมาพูดคุยถึงเรื่องการ
อ่านหนังสือให้กับม่อนภู ลูกชายวัย ๒ ขวบ ที่ก�าลัง
เติบโตและเรียนรู้โลกรอบตัวอยู่ทุกวันว่า เนื่องจาก

ครอบครัวรักการอ่านหนังสือกันทั้งบ้าน เราจึงให้
ความส�าคัญกับการอ่านมากเป็นพิเศษ จ�าได้ว่า แม่
ของม่อนภู จะอ่านหนังสือนิทานให้ฟังตั้งแต่ลูกยังอยู่
ในท้องเลย
“พอเริม่ โตขึน้ มา เราก็ยงั อ่านหนังสือให้ฟงั ก่อน
นอนทุกคืน จนกระทัง่ ม่อนภู เริม่ เรียนรู้ ฟังอย่างตัง้ ใจ
และเข้าใจ บางครัง้ ก็ใช้มอื ใช้เท้าประกอบท่าทาง เวลา
เราอ่านนิทานให้ฟัง ตอนนี้ เขาสามารถเดินไปเลือก
ค้นหนังสือที่รักที่ชอบและสนใจด้วยตัวเอง แล้วหยิบ
มาให้พ่อแม่อ่านให้ฟัง เมื่อถามว่า มันส่งผลอย่างไร
บ้าง อย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือ ท�าให้ม่อนภู เป็น
เด็กรักการอ่านมาก ทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางไปเห็นชัน้ หนังสือ
ตรงไหนก็พงุ่ ไปหาก่อนเลย แล้วสิง่ หนึง่ ทีผ่ มมองเห็นก็
คือ แกจะมีสมาธิ นิ่ง สามารถนั่งท�ากิจกรรมอื่นๆ ได้
เป็นเวลานานกว่าเด็ก
ทั่วไป หนังสือที่ม่อน
ภูชอบ ก็จะเป็นนิทาน
หนั ง สื อ ภาพ และ
การจั บ คู ่ ใ นหนั ง สื อ
ภาพ เหล่ า นี้ ล ้ ว น
ช่วยส่งเสริม กระตุ้น
จินตนาการและความ
รู้ได้เป็นอย่างดี”
ผมเน้นย�้าในตอนท้าย ก็คือ การอ่านหนังสือ
ที่ดีและส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ ก็ต้องเป็นการ
อ่านแล้วมีความสุขนั่นเอง และการอ่านจะช่วยท�าให้
เราค้นพบตนเอง น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และ
สังคมได้เลยทีเดียว

ภู เชียงดาว เป็นนามปากกาของ องอาจ เดชา อดีตครูดอยที่ผันตัวเองมาเป็นนักข่าวส�านักข่าวออนไลน์ที่ชื่อ
“ประชาไท” ปัจจุบัน เขากลับไปใช้ชีวิตในสวนหุบผาแดง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นถิ่นฐานบ้าน
เกิด ไปเป็นคนสวน คนเขียนหนังสือ และเจ้าของร้านหนังสือเชียงดาว ร้านหนังสือในดวงใจของใครหลายๆ คน
ที่ปิดตัวลงไปแล้วอย่างน่าเสียดาย ปัจจุบันเขาท�าร้านหนังสือออนไลน์ในเฟซบุ๊ก ชื่อ Books & Life: ร้านหนังสือมือ
สอง วรรณกรรมหายาก
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สนธยา ตั้วสูงเนิน ฝายสิทธิมนุษยชน ยส.
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“ไปยะลา ไม่กลัวเหรอ?” “มันน่ากลัวนะ จะ
ไปจริงๆ เหรอ?”
ค�าถามเดิมซ�้าๆ จากหลายๆ คนที่รู้ว่าเรา
ก�าลังจะไปยะลาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แน่นอนว่า
สาเหตุของการตัง้ ค�าถามเหล่านี้ คงหนีไม่พน้ ประเด็น
เรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เป็นตัวก�าหนดให้ภาพลักษณ์ของภาคใต้ดูน่ากลัว
และยะลาเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิด
ขึ้น จึงไม่แปลกที่หลายๆ คนจะเกิดความกังวลและ
ห่วงใยในการเดินทางไปยะลาของเราครั้งนี้ หลาย
คนรับรู้เรื่องราวของยะลาผ่านทางสื่อจากข่าวต่างๆ
ผ่านค�าบอกเล่าทีส่ ะท้อนมุมมองให้เห็นว่า ยะลาเป็น
พื้นที่อันตราย รวมถึงตัวเราด้วย
ก่ อนที่เราจะได้ม าสัม ผัสกับ ยะลาด้ ว ยตั ว
เอง เราก็เรียนรู้ยะลาจากสื่อและข่าวต่างๆ ที่ไม่ว่า
กี่ครั้งก็จะถูกน�าเสนอในประเด็นข่าวว่ามีเหตุการณ์
ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่แทบไม่เว้นแต่ละวัน แต่

แปลก ทีเ่ รากลับไม่ได้รสู้ กึ กลัว ทีไ่ ม่รสู้ กึ เช่นนัน้ ส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ได้ แต่
สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึก คือ เราอยากหาโอกาสไปจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สกั ครัง้ จังหวัดไหนก็ได้ เราแค่อยาก
ไปดู ไปสัมผัส เราอยากรู้ว่ามันน่ากลัวแบบที่ได้ยิน
มาหรือเปล่า และวันนี้เราก็มีโอกาสแล้ว เราก�าลัง
จะได้ไปยะลา
เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองยะลา สัมผัสแรกที่รู้สึกได้
คือ ยะลาดูเงียบสงบมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ช่วงที่ไปตรงกับวันตรุษจีน ห้างร้านบางส่วนปิด
ท�าการ ท�าให้ยิ่งรู้สึกว่าเงียบกว่าเดิม
“ช่วงตรุษจีนมันก็เงียบแบบนี้แหละ เถ้าแก่
ร้านเป็นคนจีนก็ต้องปิดร้านไปไหว้เจ้า ลูกจ้างที่เป็น
มุสลิมเลยได้หยุดงานไปด้วย แต่ถ้าถึงวันส�าคัญของ
มุสลิม เถ้าแก่เขาก็หยุดงานให้เรานะ”
เสียงบอกเล่าจากคนในพื้นที่ แค่ประโยค
สั้นๆ ก็ท�าให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ของคนที่นี่ได้
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ในระดับหนึ่ง และนี่เองที่ท�าให้เราเห็นถึงความเป็น
พหุวัฒนธรรมที่ผู้คนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างเข้าใจ
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราเห็นว่าพวกเขาเลือกที่
จะหาทางมาเจอกันระหว่างกึ่งกลางของความเป็น
พหุวัฒนธรรม ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม เข้าใจซึ่ง
ความเป็นอัตลักษณ์ของกันและกัน และหาจุดร่วม
กันอย่างลงตัว
เถ้าแก่ที่เป็นนายจ้างมีความเข้าใจในศาสนา
และวัฒนธรรมของลูกจ้างที่เป็นคนมุสลิม เมื่อถึงวัน
ส�าคัญทางศาสนา เถ้าแก่ก็อนุญาตให้ลูกจ้างหยุด
งานได้ โดยไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์
ทางธุรกิจ หรือวันตรุษจีนที่เป็นวันส�าคัญของเถ้าแก่
เถ้าแก่ก็ให้ลูกจ้างหยุดงานได้ อีกทั้งยังมีอั่งเปา
และของกินมากมายที่เตรียมเผื่อไว้ส�าหรับลูกจ้าง
ด้วย บ่งบอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซ้อนทับกัน
คือ นอกจากเป็นนายจ้างกับลูกจ้างแล้ว พวกเขายัง
เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันด้วย
เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอเมือง
และสุดท้ายเราก็มาจบทีก่ ารได้ไปไหว้ศาลหลักเมือง
ระหว่างทีเ่ ดินทางไปศาลหลักเมือง เราได้พบเจอและ
พูดคุยกับคนยะลามากขึ้น คุณป้าที่บังเอิญเจอกัน
บนรถตุ๊กๆ ที่พูดคุยและบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง
ตลอดเส้นทางที่นั่งรถตุ๊กๆ ไปยังศาลหลักเมือง จน
เกือบลืมไปว่า เราเพิ่งเจอกันครั้งแรก ลุงคนขับรถ
ตุก๊ ๆ ทีแ่ สนจะใจดี ทีใ่ ห้เบอร์ตดิ ต่อพร้อมกับบอกว่า
“ถ้าอยากไปไหนโทรหาลุงนะ ที่นี่ไม่ค่อยมีรถประจ�า

ทาง ราคาเป็นกันเอง” หลังจากไหว้ศาลหลักเมือง
ขากลับเราถือโอกาสเดินเล่นรอบเมือง ตอนเดินผ่าน
สวนสาธารณะ เราเห็นพ่อแม่พาลูกมาพักผ่อน เห็น
ผูค้ นพากันมาออกก�าลังกาย เห็นความสะอาดตลอด
เส้นทางทีเ่ ดินกลับทีพ่ กั บนทางเดินเท้าหรือพืน้ ทีข่ า้ ง
ถนนแทบจะไม่เห็นขยะถูกทิง้ เกลือ่ นกลาด ต้นไม้ตาม
ข้างทางถูกตัดแต่งกิ่งอย่างสวยงามและเป็นระเบียบ
บ่งบอกให้รู้ว่าได้รับการดูแลอย่างสม�่าเสมอ
และอีกเรือ่ งราวทีร่ สู้ กึ ประทับใจ คือ ร้านนวด
ที่เรามีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการ เราประทับใจตั้งแต่
หน้าประตูรา้ นไปจนถึงห้องนวด ตัง้ แต่กา้ วเท้าเข้าไป
ในร้าน เจ้าของร้านให้การต้อนรับอย่างดีและพูดคุย
ด้วยความเป็นมิตร พนักงานในร้านทุกคนดูสุภาพ
และอ่อนน้อม พูดจาน่ารัก เป็นกันเอง หลังจากที่
เราเข้าไปในห้องนวด พี่ที่เป็นคนนวดให้เราก็พูดคุย
กับเราก่อนที่จะเริ่มนวด
“เดี๋ยวก๊ะจะท�าแบบนี้ก่อน ก๊ะจะนวดตรงนี้
ก่อน ปวดตรงไหน? อยากให้ก๊ะเน้นตรงไหนไหม?
เข้าใจค�าว่าก๊ะไหม? ‘ก๊ะ’ ที่นี่แปลว่า พี่สาว แต่ถ้า
ไม่เข้าใจ พีแ่ ทนตัวเองว่าพีก่ ไ็ ด้นะ” อาจเพราะเห็นว่า
เราเป็นคนต่างถิน่ หรือเพราะเราเงียบไม่ตอบค�าถาม
พี่เขาเลยกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด และ
พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเรา
“เข้าใจค่ะ พี่พูดแบบที่เคยพูดเลยค่ะ หนู
เข้าใจ” เราไม่ได้ตอบเพื่อให้พี่เขาสบายใจ แต่เรา
ตอบเพราะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆ เราชอบพี่เขาตอน
ทีเ่ ป็นตัวเองมากกว่า เราชอบตอนทีพ่ เี่ ขาแทนตัวเอง
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ว่า ‘ก๊ะ’ เราพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อย แล้วจู่ๆ พี่เขาก็มี
ค�าถามที่ท�าให้เราเองก็รู้สึกชะงักขึ้นมา
“ที่ นี่ น ่ า กลั ว ไหม?” “มายะลาแล้ ว รู ้ สึ ก
อย่างไร?” พี่เขาบอกเราว่า เขาถามค�าถามนี้กับทุก
คนที่มาจากที่อื่น แต่พี่เขาไม่ได้บอกเราหรอกว่าคน
อื่นตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้าง แต่ส�าหรับเรา เรายิ้ม
ให้พเี่ ขาก่อนทีจ่ ะตอบค�าถามออกไป “ไม่กลัวค่ะ หนู
กลับรู้สึกชอบที่นี่ด้วยซ�้า ที่นี่ดูสงบ สะอาด ผังเมือง
สวย และหนูอยากกลับมาที่นี่อีก”
และในช่วงเวลาที่เรามายะลา มีข่าวคราวน�้า
ท่วมทางภาคใต้หลายจังหวัดแล้ว แม้จะมีข่าวว่า
น�้าเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่สถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอน
เสียงจากหลายๆ คนบอกเล่าว่าที่บ้านของตัวเองก็
โดนน�้าท่วม พอน�้าแห้ง ท�าความสะอาดบ้านเสร็จ
เรียบร้อย น�้ารอบใหม่ก็มาอีก เป็นแบบนี้วนไปซ�้าๆ
จนกลายเป็นเรื่องปกติ หลายคนเล่าให้ฟังแบบ
ติดตลก อาจเป็นเพราะเคยชิน ด้วยสภาพภูมอิ ากาศ
และพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับหน้าฝนแทบจะตลอดทั้งปี
ปัญหาน�้าท่วมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราไม่ได้
เครียดเรื่องน�้าท่วมกันแล้ว แต่เราเครียดเรื่องการหา
วิธีเก็บของหนีน�้าเวลาน�้ามาดีกว่า ว่าจะเก็บอย่างไร
ให้เร็วและเสียหายน้อยที่สุด
ขนาดรู้แบบนี้ เราก็ยังกล้าถามค�าถามที่เรา
เองก็พอจะรู้ค�าตอบอยู่แล้วออกไป “ที่บ้านก๊ะน�้า
ท่วมไหมคะ”
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“ท่วมจ้ะ ทีน่ าและสวนยางก็โดนน�า้ ท่วมเกือบ
มิดหัว ท�านาก็ไม่ได้ กรีดยางก็ไม่ได้ ก๊ะเลยคิดว่า
อยากเรียนนวดเพือ่ ให้มงี านท�า และจะได้เอาไว้นวด
เวลาอยู่ที่บ้าน อย่างน้อยก็ยังท�าให้มีรายได้บ้าง ก๊ะ
ขับรถจากบ้านที่อยู่อีกอ�าเภอหนึ่งเพื่อมาท�างานที่
ร้าน” จากค�าตอบของก๊ะ ท�าให้เรายิ่งเห็นภาพว่า
คนที่นี่เผชิญอะไรบ้าง ทั้งปัญหาความไม่ปลอดภัย
ปัญหาน�้าท่วม การขาดอาชีพ และอีกต่างๆ นานา
แต่เรากลับเห็นแววตาที่ไม่ได้แสดงถึงความหวาด
กลัว ความท้อแท้ ตรงกันข้าม พวกเขาเองก็มีความ
เข้มแข็ง พยายามดิน้ รนและหาทางออกให้กบั ตัวเอง
เสมอ ก๊ะยังบอกอีกว่า “มันต้องท�า ต้องพยายามหา
ทาง เพราะเราต้องกินต้องใช้กนั ทุกวัน จะให้อยูเ่ ฉยๆ
แล้วรอกลับไปท�านา ท�าสวนยางอีก ก็คงได้อดตาย”
ความเงียบครอบคลุมเราอยู่พักหนึ่งก่อนที่
เสียงของก๊ะจะดังขึ้นมา “อายุยังน้อยๆ กันอยู่เลย
ก็เจ็บก็ปวดกันแล้ว เราต้องระวังนะเรื่องอาหารการ
กิน กินของที่มีประโยชน์ กินผักกินผลไม้ กินนม
อย่าไปกินมากนะ พวกอาหารส�าเร็จรูป อาหารใน
ร้านสะดวกซื้อ ก๊ะเข้าใจนะว่ามันสะดวกกับเราใน
ช่วงวัยท�างาน แต่กินมากๆ มันก็ไม่ดีเหมือนกัน ยิ่ง
เป็นผู้หญิง โรคภัยต่างๆ มันเยอะ ตอนนี้เราอาจจะ
คิดว่าไม่เป็นอะไร แต่พอแก่ตัวไป อาการมันจะออก
ชัดเจนเลย” ค�าพูดที่เราเคยได้ยินมาบ่อยครั้ง และนี่
เป็นอีกครั้งที่เราได้ยิน มันเป็นค�าพูดที่รับรู้ได้ว่าก๊ะ
พูดเพราะหวังดี
“ก๊ะมีลูก ๔ คน เห็นก๊ะตัวเล็กๆ แต่เป็นคุณ
แม่ลูกดกนะ” พูดเสร็จแล้วก็ท�าท่าเขินอาย
“ลู ก คนโตเรี ย นจบเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว เขาจะรั บ
ปริญญาปีนี้แหละ” ก๊ะดูมีก�าลังใจเวลาที่ได้พูดถึง
ลูกตัวเอง
เราเล่าเรื่องราวของกรุงเทพฯ และที่อื่นๆ ให้
ก๊ะฟังบ้าง เวลาทีก่ ะ๊ ถาม และมันเป็นสิง่ ทีจ่ ดุ ประกาย
ให้ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า ก๊ะอยากมีโอกาสไปที่นี่
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ที่นั่นบ้าง ก๊ะดูสนใจเวลาที่เราเล่าถึงที่ต่างๆ เหมือน
กับที่เราสนใจฟังสิ่งที่ก๊ะพูด เรากับก๊ะมีเวลาอยู่ด้วย
กันหนึ่งชั่วโมงครึ่ง และเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง
นี้ เราได้แลกเปลี่ยนอะไรซึ่งกันและกันหลายอย่าง
ก๊ะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เราฟัง ก๊ะดูผ่อนคลาย
เวลาที่พูดคุย เหมือนก๊ะต้องการแค่คนรับฟัง คนที่
ร่วมพูดคุย ก๊ะแค่อยากบอกเล่าเรื่องราวของเธอให้
ใครสักคนรับรู้ และมันบังเอิญทีเ่ ราเองก็อยากฟังเช่น
กัน ‘ก๊ะ’ ทีแ่ ปลว่าพีส่ าว ก๊ะคนทีเ่ รายังไม่รจู้ กั ชือ่ ด้วย
ซ�้า แต่มิตรภาพก็สามารถเกิดขึ้นโดยที่เราไม่จ�าเป็น
ต้องรู้จักชื่อของกันและกัน
ก่อนที่เราจะออกจากร้าน ก็ได้รับค�าแซวจาก
เจ้าของร้านให้ได้พอยิ้มๆ ให้กันบ้าง “อยู่กรุงเทพฯ

แต่มานวดไกลถึงยะลา เราดีใจจริงๆ
ที่ได้ให้การต้อนรับ” ก่อนที่จะปิดร้าน
และเราต่างก็แยกย้ายกันไป
ตลอดเวลาทีอ่ ยูท่ ยี่ ะลา เรารับรู้
ได้ว่าคนที่ยะลามีความน่ารัก พวกเขา
ดูมีก�าลังใจ ดูเข้มแข็ง และยินดีที่รู้ว่า
เราเข้าใจและไม่ได้รสู้ กึ หวาดกลัว การ
ที่มีคนจากข้างนอกเข้าไปในพื้นที่ มัน
เหมือนกับการที่เราเข้าไปเยี่ยมเยียน
พวกเขา ท�าให้พวกเขารู้ว่ายังมีเรา
อยู่ข้างๆ เรายังคอยเป็นก�าลังใจและ
ห่วงใยเขาทุกครั้งที่ได้ยินข่าว ว่าพวก
เขาก�าลังเผชิญกับอันตราย การไป
ยะลาครัง้ นีท้ า� ให้เรารูส้ กึ ชอบยะลามาก
ขึ้นกว่าเดิม เราชอบผังเมืองที่เป็นวงกลม ที่ถนนทุก
สายมุง่ หน้าตรงสูใ่ จกลางของจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งรวม
ของศูนย์ราชการ เราชอบคนที่นี่ เราชอบก๊ะคนที่เรา
ยังไม่ทนั ได้รจู้ กั ชือ่ ของเธอด้วยซ�า้ และเราตัง้ ใจไว้วา่
เราจะต้องหาโอกาสกลับไปที่ยะลาอีกครั้งให้ได้
หาโอกาสไปสักครั้ง ไปเถอะ! ไปดู ไปรับรู้
ไปให้ยะลาได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง
ผ่านสิ่งที่เป็นยะลาจริงๆ อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่สื่อน�า
เสนอ อย่าเพิ่งฟังในสิ่งที่ใครเขาบอกมาว่าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้น่ากลัว ลองไปสัมผัสความสงบ
สัมผัสมิตรภาพที่คนยะลามอบให้ จะท�าให้เราเห็น
ว่าจริงๆ แล้ว ยะลาน่าอยู่กว่าที่เราคิด

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ ๖9
หญ้าน�้า ทุงขุนหลวง

เมล็ดพันธุถั่วหมามุยบ้าน
“ถั่ ว หมามุ ่ ย บ้ า นค่ ะ ”
คา หญิงเจ้าของบ้านชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านพะกา อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก พูดพลาง
หยิบขึ้นมาจากชั้นวางเมล็ดเหนือ
เตาไฟ “เอาไปปลูกมั้ยคะ”
ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว รีบ
คว้าหยิบมาดูทันที
“แปลกมากครับ ไม่เคย
เห็นถั่วฝักใหญ่เช่นนี้มาก่อน” ผม
พูด
“แก่แล้วต้มกินก็ได้ อ่อนๆ
กินกับน�า้ พริก ลวกหรือกินสดก็ได้
ค่ะ” คาอธิบายเสร็จก็หยิบมาอีก
หนึ่งขยุ้ม
“สองสามฝักพอแล้ว เอา
ไปท�าพันธุ์นะ อยากเห็นๆ ตอน
มันโตขึ้นมา” ผมพูด
“เขาแข็งแรงมาก ล�าต้น
ใหญ่ ทนแล้ง ลองเอาไปปลูกดู
ค่ะ” คาพูดต่อ “ไม่ตอ้ งแช่นา�้ ปลูก
ได้เลยค่ะ”
ผมกลับมาถึงบ้านก็แกะ
ฝักแข็งๆ เอาเมล็ดออกฝังดินทันที
ผมเลือกเอาใต้โคนต้นกันเกราที่
ยืนต้นตายมาหลายเดือน พลาง
ครุ่นคิดขึ้นมาว่า เออหนอ ต้นไม้
ตายยังมีประโยชน์ให้ต้นไม้อื่นได้

เกาะปีนป่ายออกดอกออกลูกต่อ
น่ายินดีอะไรเช่นนี้
ผมแค่ขดุ ดินรอบๆ โคนต้น
ใส่ขี้วัวผสมไปหน่อยหนึ่ง ปลูก
รอบๆ โคนต้นราว ๖ เมล็ดเท่านั้น
แล้วรดน�้าเช้าเย็นอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ถึงสัปดาห์ เจ้าใบ
น้อยๆ ก็ระเบิดดินออกมาแล้ว
ในใจผมคิดว่า โอ ช่างเป็นเมล็ด
ใบแข็งแรงเอาเรื่องทีเดียว ใบ
ใหญ่สองใบแผ่สีเขียวออกมาชัด
ตามากๆ ถ้าพูดได้ เจ้าเมล็ดถั่วก็
คงพูด เราอึดอัดอยู่ในฝักตั้งนาน
แล้ว รอเวลาอยู่เหนือเตาไฟนาน
แล้ว ได้เวลาแตกใบเสียที
ใช่ เราพบกันแล้วนะ ต่อ
ไปเจ้าจะโตไปทิศทางใดก็เรื่อง
ของเจ้า ท่องโลกอากาศได้ทุก
ขณะ เหมือนเราสือ่ สารหากันด้วย

เสียงภายใน ผมมีนัดรดน�้าให้กับ
เจ้าเมล็ดถัว่ ทุกเช้าเย็น กระทัง่ เริม่
มีล�าต้นตั้งยอดเลื้อยทอดออกไป
“ท�าที่ปีนป่ายให้เราหน่อย
สิ” ทั้ง ๖ เมล็ดเหมือนจะพูดเสียง
เดียวกัน
ผมเดินไปหาไม้ยาวราว ๒
เมตรท�าค้างให้ทั้ง ๖ ต้น
ธรรมชาติ ข องการงอก
ต้องการการดูแลเอาใจใส่ การ
เติบโตยิ่งต้องการการดูแล เรา
ต่างสายพันธุ์ เราพบกันครั้งแรก
บนแผ่นดินอื่น พวกคุณกับผมก็
ไม่ต่างกัน เราต่างเดินทางมายัง
แผ่นดินนี้ คุณเติบโตได้อิสระบน
ผืนดินใต้ฟ้า อากาศ น�้า เดียวกัน
พวกคุณมีแต่ความมั่นใจ เพิ่มใบ
ใหม่ขึ้นทุกวัน
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“เติ บ โตขึ้ น ไปให้ สู ง ที่ สุ ด
เถอะ ดอกผลเป็นเช่นไร เราก็
อยากรู้...” เสียงพูดคุยอยู่ภายใน
“คุณๆ ก็รู้ การเติบโตนัน้ ลีล้ บั มาก
โตใครโตมัน โตแทนกันไม่ได้”
“นายน้อย นายช่างสังเกต
นะ” ผมได้ยินเสียงดังอย่างนั้น
“เปล่า เรามาพบกัน ไม่ใช่
นายกับบ่าวหรอกนะ เราต่างมี
พื้นที่เติบโต เพียงแต่เราเป็นฝ่าย
เดินมาหา มองเจ้าเติบโตอยู่ทุก
วัน”
“ไม่ตอ้ งบ่อยขนาดนัน้ ก็ได้
เราแข็งแรงนะนายน้อย”
“เรารู้ บอกว่าไม่ต้องเรียก
นายน้อยก็ได้ เราไม่รู้จักชื่อพวก
เจ้าด้วยซ�้า แต่คนให้มา บอกว่า
พวกเจ้าเป็นเชื้อพันธุ์ถั่วหมามุ่ย”
“อย่างนั้นก็ได้ อันที่จริง
เราไม่ได้รู้จักชื่อตัวเองหรอก ใคร
ตั้งชื่อให้เราแบบไหนได้ทั้งนั้น”
“นั่นล่ะ เรารู้จักจากคนอื่น
บอกมา เจ้าเป็นถั่วหมามุ่ย”
“เราไม่คันเหมือนหมามุ่ย
นะ”
“เห็นมั้ย พวกเจ้ายังรู้จัก
หมามุ่ยเลย”...
วั น คื น ผ่ า นเร็ ว ผมยื น
ชะเง้อมองถั่วหมามุ่ย ๖ ต้น ดา
หน้ากันปีนป่ายไปตามค้าง ยิง่ ขึน้
สูงขึ้นไปตามวัน เซซะ เซเซ่ กอโข่ กอธิ ยินะ ยิหวา ผมแอบตั้ง

ชือ่ ให้แต่ละต้น คงมีตน้ ใดต้นหนึง่
ค่อนขอดมาบ้างหรอกว่า ช่างมี
เวลาว่างเยอะเนอะ ท่านกวี ผม
รีบตอบไปเหมือนกัน เปล่า... อย่า
เรียกท่านกวีเลย แค่สายตากวี
สายตาทีไ่ ม่มใี ครมอง นัน่ ต่างหาก
พอเป็นไปได้
ยิหวา ดูจะโตสูงพรวดพราดเร็ ว กว่ า ต้ น อื่ น เลื้ อ ยขด
ไม้ค้างทอดไปหากิ่งต้นกันเกรา
เลื้ อ ยเหมื อ นงู ข ดทบขึ้ น ไปเป็ น
เกลียวเชือก ผมมองดูยอดที่ทอด
ไกลออกไป และไม่อาจรู้ได้ว่าจะ
หยุดลงตรงไหน หรืออาจขึ้นไป
ปกคลุมเรือนยอดกันเกรายืนโกร๋น
ก่อนต้นอื่น
ยินะ ไล่ตามกัน ไล่ไปใกล้
ยิหวามากที่สุด เหมือนจะแข่ง
ความสูงพันเลื้อย
ผมลุ้น เซซะ เหตุผลแรก
ที่ตั้งชื่อเซซะ ดูงอกขึ้นไปแบบ
เซๆ เซอะซะๆ ไม่รู้จะเลื้อยไป

ทางไหนดี ยอดป่ายไปได้หน่อย
เดียว กลับทิ้งยอดตกถึงพื้น จน
ผมต้องช่วยปรับทิศทางเลื้อยให้
มุ่งสู่ปลายยอด และรอลุ้นวันต่อ
ไปว่าจะเลือกป่ายปีนขึน้ ไปสูงกว่า
เดิมหรือไม่
เซเซ่ ก็เช่นกัน เริ่มต้นด้วย
คลานดินเลย แต่ก็ตั้งหลักยอด
แตะไม้ค้างคนได้ ตั้งต้นเลื้อยสูง
ขึ้นไปในทิศทางที่น่าพอใจ
กอโข่ กับ กอธิ แทบแยก
กันไม่ออก สองต้นออกมาคนละ
เมล็ด แต่มาพันเลื้อยเกาะเกี่ยว
กันติดหนึบ ผมไม่อยากยุ่งเข้าไป
แยก ชวนกันปีนป่ายเป็นเนือ้ เดียว
อย่างกับเกลียวเชือกสองเส้นมัด
ม้วนตัวกันขึน้ ไป ดูแล้วมีพลังของ
คั่นเกลียวโดยแท้ สองแรงรวม
ก�าลังไปให้ถึงยอดตามยิหวากับ
ยินะที่ล่วงไปก่อนแน่ๆ
เหมื อ นดู เ กมประชั น ขั น
แข่งกันเติบโต โดยมีกติการับน�้า
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เช้าเย็นเท่ากัน เพิ่มดินผสมของ
ขี้วัว แกลบ ขี้เลื่อย ดินเดิม ดิน
เผาอีกหน่อย ผสมรวมกันแล้วน�า
ไปโปะโคนต้นในปริมาณเท่าๆ กัน
ไม่มีใครน้อยกว่าใคร
ต่างต้นต่างโต ป่ายปีนขึ้น
ไปในเวลาอากาศเดียวกัน แรงส่ง
เท่ากัน ทุกเช้าผมต้องตืน่ ขึน้ มาชม
๖ จอมแข็งแรง ช่วงชิงป่ายปีนต้น
กันเกราให้สูงกว่าใครอื่น ความ
เพลิดเพลินที่หาไม่ได้ง่ายๆ จริงๆ
บางเช้า ผมจดจ้องเขม็ง
มองดู เซซะกับ เซเซ่ที่มุ่งสู่เรือ น
ยอดเหมือนต้นอื่น ชักช้ากลับดู
มั่นคง เหมือนจะดีวันดีคืน ล�าต้น
แข็ ง แรงใหญ่ โ ตออกใบดกหนา
งามมาก
ออกจะห่วงกอโข่กับกอธิ
ด้วยซ�้า เริ่มต้นน่าจะดี แต่โตไปๆ
ดูช้าๆ ล�าต้นเหมือนจะลีบเรียว
เล็กกว่าต้นอื่น
ยิหวากับยินะ ไม่น่าห่วง
พลังแรงส่งเหลือเฟือ ทอดยอด
แตกยอดใหม่มุ่งไปทุกทิศทุกทาง
ก่อนใคร ราวกับวางตาข่ายสีสด
ห่มคลุมกิ่งก้านกันเกราจนแทบ
มิด

เผลอข้ามคืนข้ามวัน เร็ว
ชั่วพริบตา ล�าต้นทั้งหกก็ป่ายปีน
อยู่เรือนยอดกันเกราเรียบร้อย
หลั ง จากนั้ น ก็ เ ริ่ ม เห็ น ช่ อ ดอกสี
ม่วงงามตา ละลานไปตามต้น ผลิ
ดอกห้อยย้อยหยดน�้าจับสะท้อน
แสงแดด โตวันโตคืน จนไม่รู้ว่า
ช่อไหนเป็นของใคร
ต่ า งพรู อ อกมาตามต้ น
กระทั่งเช้าวันหนึ่ง หลังจากไม่
ได้ ดูอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาหลายวั น
โอ แม่เจ้า... ฝักใหญ่โตอะไรเช่น
นี้ จะตัดมาต้มชิมรสชาติก็ต้อง
ยับยั้งชั่งใจอยู่หลายครั้งครา จน
ไม่อาจยั้งใจไว้ได้จริง
เลื อ กเอาฝั ก แก่ ต ้ ม กั บ
เกลือ หม้อต้มเดือดนานหลาย
นาที จนแน่ใจว่าสุกกันทั่วหน้า
ฝั ก แรกเมล็ ด ใหญ่ โ ตเท่ า ปลาย
นิ้วหัวแม่มือเลยทีเดียว เนื้อแน่น
หอมคล้ายกลิน่ เมล็ดขนุนต้ม เป็น
ครัง้ แรกก็วา่ ได้ทผี่ มได้รรู้ สถัว่ พันธุ์
หมามุ่ย บางท้องถิ่นทางเหนือ
เรียก "ถั่วโบ้ง" ทางใต้มีชื่อท้องถิ่นว่า "ถั่วฝักครก"
ถัว่ หมามุย่ บ้าน ถัว่ โบ้ง ถัว่
ฝักครก เป็นชื่ออันแตกต่างออก
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ไปตามท้องถิน่ แต่ไม่นา่ เชือ่ ว่าผม
ไปพบอยู่กลางดอยลึกในจังหวัด
ตาก กลายเป็นพันธุ์ถั่วหายากที่
น่ารักษาพันธุ์ไว้อย่างยิ่ง ผมเลย
เก็บไว้ให้ฝักแก่เต็มที่ เพื่อน�าแจก
จ่ายให้คนที่สนใจน�าไปปลูก
น่ า จะเป็ น หนทางหนึ่ ง ที่
จะช่ ว ยรั ก ษาพั น ธุ ์ ถั่ว หายากไว้
ได้ บุตรธิดาของ เซซะ เซเซ่
กอโข่ กอธิ ยินะ และยิหวา ได้
เดินทางไปแนะน�าตัวเอง บอก
สายตระกูลตัวเอง บอกรูปลักษณ์
ไปยังแผ่นดินอื่นๆ ยืดอายุสาย
พันธุถ์ วั่ หมามุย่ ไว้ให้ยาวนานทีส่ ดุ
ผมได้ มี ส ่ ว นต่ อ การขยายพั น ธุ ์
ถั่วหายากแล้ว แม้เพียงเล็กน้อย
ก็ตาม ...

หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง คือ นามปากกาของ สุวิชานนท์ รัตนภิมล หนุ่มใต้ ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ท�างานพัฒนา
ชุมชนกะเหรี่ยง หลงใหลวัฒนธรรมปกาเกอะญอ นักเขียนผู้บุกเบิกต�านานเพลงคนรักป่า จับปากกาสะท้อนภาพ
ชนกลุ่มน้อยบนรอยต่อของประเทศได้อย่างลึกซึ้งกินใจ เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ปัจจุบันเป็นนักเดินทาง นัก
แต่งเพลง และนักเขียนอิสระ มีผลงานรวมเล่ม อาทิ ใต้เงาภูเขา, นกนางแอ่นกลางทะเลสาบ, เอกเขนกในสวน
ของคนขี้เกียจ, คนในเงา ฯลฯ

7๒ บทความ

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์/เรียบเรียง

การศึกษานอกห้องเรียน วิชา เรียนรู ้และเคารพธรรมชาติ
กับครูปราชญ์ปกาเกอะญอ พะตีจอนิ โอ่โดเชา

๑
๒

ภาพ: apps.qlf.or.th

เ

พราะการเรียนรู้จากชีวิตและความคิดของผู้คน
ย่อมเป็นครูชั้นดีที่จะท�าให้เราได้เข้าใจสิ่งนั้นอย่าง
ถ่องแท้ มีผู้เฒ่าปกาเกอะญอท่านหนึ่งผู้ซึ่งชีวิต การ
งาน และความคิดของท่าน ควรค่าแก่การศึกษา
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ผู้เฒ่าท่านนี้ก็คือ พะตี ๑ จอนิ
โอ่โดเชา หรือ พ่อหลวงจอนิ ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอ นักอนุรักษ์แห่งลุ่มน�้าวาง บ้านหนองเต่า
อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผูเ้ ฒ่าวัย ๗๑ ปี ผูน้ เี้ ป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดีใน
นาม “ปราชญ์แห่งขุนเขา” ท่านเป็นนักสิทธิมนุษยชน
ที่เรียกร้องสิทธิในที่ท�ากินและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อยู่และดูแลรักษาป่ามาตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่ม
กระทั่งเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ยังคงเป็นแนวหน้าเรียกร้อง
สิทธิเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า ให้คง
อยูถ่ งึ รุน่ ลูกหลาน นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้
เครือข่ายกลุม่ เกษตรกรภาคเหนือ และเป็นคนชนเผ่า
ปกาเกอะญอเพียงคนเดียวทีเ่ ป็นหนึง่ ในสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยคุ แรก หลังจาก
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ประกาศใช้
และเมือ่ ปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ได้มอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน ให้ท่าน
ด้วยเหตุผลที่ว่า พะตีจอนิ เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ใน
การบริหารจัดการป่า รู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่าง

ลึกซึ้งตามวิถีทางของบรรพบุรุษชาวปกาเกอะญอ
และได้น�าองค์ความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดแก่สังคม ซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนจนเป็นทีป่ ระจักษ์ ควบคู่
กับการสร้างกิจกรรมพัฒนารวบรวมเครือข่ายชาว
ไทยภูเขา ๑๓ เผ่า ร่วมจัดท�าแผนพัฒนาเพื่อดูแล
รักษาป่าไม้และท�าเกษตรเชิงอนุรักษ์ จัดตั้งธนาคาร
ข้าวร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ ๑๐๐ องค์กร
ร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์
ลุ่มแม่น�้าวาง ๔๐ หมู่บ้าน๒
การมอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่
พะตีจอนิในครั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกล่าว
ว่า เพื่อให้เด็กๆ เยาวชนลูกหลานของพี่น้องชนเผ่า
ได้รบั รู้ เรียนรู้ และเห็นความส�าคัญของภูมปิ ญั ญาชน

พะตี ภาษาปกาเกอะญอ หมายถึง ลุง
http://www.sakulthaionline.com จอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ชนเผ่าบนดอยสูง โดย ภู เชียงดาว

ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๓ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

73

ภาพ: สกุลไทยออนไลน์

รู้และภูมิใจว่าจริงๆ แล้วการศึกษานั้นอยู่ในวิถีชีวิต
อยู่ในรากเหง้าของตัวเราเอง
ปราชญ์ปกาเกอะญอท่านนี้จะน�าเราไปเรียน
รู้ภูมิปัญญาปกาเกอะญออันลุ่มลึกที่บอกเล่าสอน
สั่งสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้
เคารพและรู้คุณต่อธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลาย
ในโลกนี้ ภาพปรากฏทีเ่ ป็นประจักษ์พยานก็คอื ความ
เป็นชนเผ่านักอนุรักษ์ป่าที่สามารถด�ารงความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่าในทุกพืน้ ทีท่ พี่ วกเขาอยูอ่ าศัย ...มี
หลากหลายเรือ่ งราวทีพ่ ะตีจอนิจะมาบอกเล่าให้ลกู ๆ
เผ่า ว่าสิ่งที่พะตีจอนิก�าลังท�าอยู่นั้น คือ ส่วนหนึ่งที่ หลานๆ ได้รับรู้ ...จึงขอเปิดห้องเรียนเพื่อเราจะได้
มีคณุ ค่าต่อการศึกษา อันจะท�าให้ลกู หลานชนเผ่าได้ เรียนรู้ร่วมกัน ณ บัดนี้...

ภาพ: pantip.com

คาบที่ ๑ ว่าด้วยเรื่อง โลกทัศน์ปกาเกอะญอ: ชี วิต...มีความศักดิ์สิทธิ์
เคยมีคนให้ค�านิยามถึง พะตีจอนิ ว่า เป็น
นักปรัชญานิเวศวิทยาแนวลึก (Deep Ecologist) คือ
ผู้ที่มองว่าโลกนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และสรรพสิ่งใน
โลกล้วนเชื่อมโยงเป็นข่ายใยชีวิต ทุกชีวิตมีที่มาที่
ไป มีความงามและมีคุณค่าในตัวเอง ส�าหรับพะตี
จอนิแล้ว มนุษย์จะเข้าใจธรรมชาติ ต้องเข้าใจเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่มีความ
เกีย่ วพันเชือ่ มโยงและผูกพันกันอยู่ สิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย
เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ มนุษย์กเ็ ป็นส่วนหนึง่ ของ
“ปกติแล้วคนเรานี่มันมีวิญญาณ มีร่างกาย
ธรรมชาติ
มีเมืองผี เมืองนรก เมืองสวรรค์ อยู่ในตัวคนทุกคน
พะตีจอนิ บอกว่า บรรพบุรุษปกาเกอะญอ ร่างกาย คือ คนที่อยู่ในโลกนี้ ส่วนเมืองผี คือ ครึ่ง
นับถือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา และมีศรัทธาในสิ่ง ผีครึ่งคน นรก ก็คือ คนที่ท�าบาปเยอะๆ ที่เรียกว่า
เหนือธรรมชาติ ปกาเกอะญอจึงเชือ่ ในความสัมพันธ์ ตกนรกใหญ่ ถ้าขึ้นสวรรค์ ก็คือ ดูเตอวอ แต่ละคน
เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสิ่งสูงสุด มี ๕ เรื่องอย่างนี้ทุกคน แต่คนที่เข้าใจจิตวิญญาณนี่
เหนือธรรมชาติ มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี ๕ สิ่ง เห็นคนจะผิวสีอะไร คิดอะไร คนโง่ คนฉลาด คนรวย
อยู่ในตัวตั้งแต่เกิด คือ ขวัญ (เกอะลา - ภาษาปกา- คนจน เห็นปุ๊บก็จะเข้าใจว่าคนนั้นมี ๕ เรื่องเหมือน
เกอะญอ) ร่างกาย (หน่อโค) วิญญาณในไฟช�าระ เรา อันนี้แหละเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณ”
(ปลือปู) ขุมนรก (ดูรอหร่า) และสวรรค์สูงสุด (ดูด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมปกาเกอะญอจึงให้
เตอวอ) ที่ต้องให้ความส�าคัญและให้คุณค่า
ความเคารพคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ เผ่า
พันธุ์ หรือสีผิวใดก็ตาม เมื่อมีแขกไปใครมาที่บ้าน
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จึงต้องเลี้ยงข้าวให้เขาอิ่ม และมีอะไรต้องแบ่งปันผู้
อื่น เพราะเชื่อว่าก่อนที่เราจะมาเกิดหรือเมื่อตายไป
แล้วจะต้องไปพบกับวิญญาณบรรพชน (มือฆา) ซึ่ง
จะเป็นผู้ตัดสินการกระท�าของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่
ว่าเราท�าดีหรือท�าชั่ว มือฆาจะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะ
ได้ไปสวรรค์หรือลงนรก
“มือฆาจะถามว่า คุณจะไปเกิดเป็นลูกไผ พ่อ
แม่อย่างใด ต้องผ่านมือฆา ผีบรรพบุรษุ ถ้าคุณไปอยู่
ในโลก คุณได้กนิ ข้าว คุณกินอิม่ คนเดียว แต่คนอืน่ ไม่
ได้กินข้าว คุณต้องให้เหมือนกัน ถ้าไม่ให้ น�้าตาของ
มือฆาตก มือฆาเขาจะบอกอย่างนี้ นอกนั้นจะไปอยู่
สั้นหรือยาว จะเห็นแก่ตัว หรือเห็นแก่อะไร มือฆาก็
เขียนไว้เท่านั้น ถึงเวลาไปอยู่ในโลก เวลาจะตายก็
กลับมาหามือฆาอีก มือฆาก็ต้องถามว่า คุณไปท�า
อะไร มือฆาจะตัดสินว่า คุณจะตกนรกใหญ่ หรือจะ
ขึ้นสวรรค์ ผลที่ตัดสินใจ มือฆาก็เอาผลนั้นแหละไป
เป็นรางวัลของเรา”
พะตีจอนิ ยังเล่าถึงหลักความเชื่อของปกาเกอะญอที่เชื่อในความเกี่ยวข้องกันของสรรพสิ่งทั้ง
หลายในโลกนี้ “ปกาเกอะญอเชื่อว่าจิตวิญญาณของ
เฮาอาจจะเป็นเกสร อาจจะเป็นดอกไม้ เกสรดอกไม้
ในโลกนี้เกี่ยวข้องกับฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้น ค�า
ว่า ฟ้า ๗ ซ้อน ซ้อน หมายถึง มันซ้อนกันอยู่ เป็น
เมฆ หมอก ลม ไฟ เดือน ดาว พระอาทิตย์ ส่วน
ดิน ๗ ชั้น ก็มี ดิน ทราย หิน ลม ไฟ น�้า และสิ่ง
มีชีวิตทั้งหลาย”
“คนเราเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้ ท�าไมถึงเกี่ยว
พันกับฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้นล่ะ ก็แกนตาของคุณ
น่ะ แกนข้างใน แกนตามันกลมๆ ใช่ไหม นกบินบน
ฟ้า แกนตามันก็กลมๆ ปลาอยู่ในน�้า แกนตามันก็
กลม สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ แกนตากลมหมด
เลย หมายความว่า โลกก็กลม ลมก็กลม เมฆก็กลม
หมอกก็กลม น�้าก็กลม ผลไม้ก็กลม ดอกไม้ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างกลมหมดเลย เพราะฉะนัน้ เขาเรียกว่า ลูกไม้

หล่นไม่ไกลต้น ลูกไม้พอตกลงมา มันกลม ออกลูก
มา ลูกมันก็กลม
เพราะฉะนั้น นี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถ้าจะอนุรักษ์สิ่งมี
ชีวิตทั้งหลาย ต้องเข้าใจเรื่องฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้น
ด้วย มันผูกพันกัน มันเป็นองค์รวมผูกพันกันอย่างนี้
หมด ผูกพันกันตั้งแต่ชีวิต ๕ อย่างที่พูดไปแล้ว และ
ไปผูกพันกับ ฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้น ทั้งหมด พอ
มาเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นหมื่นๆ ล้านๆ และเรา
เป็นส่วนหนึ่งในนั้น”
“ต้องเข้าใจความสัมพันธ์นี้ให้ได้ ต้องให้
คุณค่า สร้างความภูมิใจในตัวเอง สร้างความภูมิใจ
ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ปกาเกอะญอบอกว่า
กินน�้าต้องรักษาน�้า กินสรรพสิ่งต้องรักษาสรรพสิ่ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้น เราสัมพันธ์กับลม
สัมพันธ์กับเมฆ สัมพันธ์กับหมอก ขณะเดียวกัน เรา
ก็สมั พันธ์กบั ควายด้วย สัมพันธ์กบั น�า้ ด้วย เพราะคน
เราต้องมีน�้า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะสมบูรณ์ ถ้า
มีน�้า ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ก็จะป่วยแล้ว มันสัมพันธ์
กันหมด น�้านี่มีหมื่นๆ พันๆ ชนิด แต่หลักการใหญ่มี
แค่ ๗ เมฆมีหลายเมฆ มีหลายหมอก แต่หลักการ
ใหญ่ก็คือ เป็นเมฆ ท�าไมถึงสัมพันธ์กันอย่างนี้ ถ้า
เมฆ หมอก ออกอย่างนี้ ปลาจะขึ้นมาเวลาใด จะ
ไข่เวลาไหน เดือนไหน ถ้าเมฆเป็นอย่างนี้ สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายจะเคลื่อนไหวไป ถ้าหมอกมีอย่างนี้ เห็ด
เผาะจะออก เห็ดลมจะออก เห็ดลมก็เกี่ยวข้องกับ
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ลมด้วย เกี่ยวข้องกับดินด้วย เกี่ยวข้องกับปลวก
ด้วย เกี่ยวข้องกันหลายส่วน อันนี้มันผูกพันกันใน
ชีวิตแต่ละชีวิต”
ตามที่พะตีจอนิอธิบายมา ทุกสิ่งในโลกล้วน
สัมพันธ์กัน กระท�าสิ่งหนึ่งย่อมมีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง
เสมอ
“ขนาดพระจันทร์ไปอย่างนัน้ ทะเลอยูใ่ นโลกนี้
ยังตอแยพระจันทร์ดว้ ยเลย ทะเลขึน้ ทะเลลง เพราะ
มันสัมพันธ์กันหมด มีหลายๆ ครั้ง อุกกาบาตมาชน
โลก อย่างอื่นก็พังทลายด้วย แล้วบางอย่างก็งอก
ใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ มันสัมพันธ์กับฟ้า ๗ ซ้อน ดิน
๗ ชั้น เขาเรียกว่า เด็ดดอกไม้ที่บนโลก สะเทือนถึง
ดวงดาว อันนัน้ มันชีถ้ งึ ปัจจัยใดปัจจัยหนึง่ แต่ความ
เชื่อปกาเกอะญอชี้เป็นองค์รวมไปเลย”
เพราะชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และเมื่อให้
คุณค่าและเคารพ ปกาเกอะญอจึงต้องมีพิธีกรรม
ต่างๆ ในการดูแลดิน น�้า ป่า ที่แสดงถึงความเคารพ
ต่อธรรมชาติและสิ่งสูงสุดนั้น ด้วยเหตุนี้วิถีปกาเกอะญอแต่เดิมมาจึงแฝงแนวคิดอนุรักษ์ป่าไว้ใน
ทุกช่วงชีวิต
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“มีเลี้ยงผีเหมือง ผีฝาย เลี้ยงผีควาย เลี้ยง
ผีน�้าปีละครั้ง เลี้ยงผีไฟปีละครั้ง เลี้ยงผีไฟเพื่อขอ
ขมาไฟ เวลาจะเผาไร่ที่เราจะปลูกข้าว พอถึงเวลา
ข้าวงอก เขาจะเลี้ยงผีไฟ และมีเลี้ยงผีข้าว เลี้ยงผี
ป่าด้วย อันนี้เป็นการคืนดีกับธรรมชาติ คืนดีกับผี ผี
เนี่ย คนอื่นว่า บ่ดี สิ่งสูงสุดน่ะ อาจจะเป็นพระเจ้า
ที่คาทอลิกเรียกว่า พระเจ้า ปกาเกอะญอจะเรียก
ว่า เกอจ่ายวา บางคนบอกว่าเกี่ยวข้องกับป่า ก็เจ้า
ป่าเจ้าเขาแหละ แท้ๆ แล้ว ฟ้า ๗ ซ้อนดิน ๗ ชั้น
เพราะฉะนั้นจะแยกบ่ได้ เพราะมันสัมพันธ์กันด้วย”
พะตีจอนิบอกว่า ความเชื่อเหล่านี้สืบทอด
ต่อๆ กันมาแต่ดงั้ เดิมจากรุน่ สูร่ นุ่ มีเหตุผลทางความ
เชือ่ ด้วย มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย แต่พอมาถึง
รุ่นลูกรุ่นหลานในยุคปัจจุบันที่ชอบความส�าเร็จรูป
ชอบความรวดเร็ว ต้องการความส�าเร็จมาโดยง่าย
ความเชือ่ เหล่านีจ้ งึ ถูกความรูแ้ บบสมัยใหม่ทเี่ ป็นการ
ศึกษาแค่ผิวเปลือกนอกโดยไม่ได้เอาเรื่องของจิต
วิญญาณที่ลึกซึ้งใส่เข้าไปด้วย กลายเป็นความรู้ที่
แยกออกเป็นส่วนๆ ไป

ภาพ: oknation.nationtv.tv

ภาพ: blog.gotgat.com

คาบที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง ขวัญ
พะตีจอนิบอกว่า ปกาเกอะญอเชือ่ ว่าชนเผ่าจะมีชวี ติ อยูไ่ ม่ได้ ถ้าไม่มสี งิ่ มีชวี ติ อืน่ อยูร่ ว่ มกัน เพราะคน
เรามีขวัญอยู่ในร่างกาย ๓๗ ขวัญ ขวัญในตัวเรามีอยู่ ๕ ขวัญ อีก ๓๒ ขวัญอยู่รอบตัวเรา เป็นขวัญจาก
สรรพสิ่งในธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่งมีวิญญาณ มีขวัญของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย
“ความเชื่อเรื่องขวัญ ที่ว่าคนเรามีขวัญ ขวัญ เสมือน ปัญญา (เกอะลาโคที) เด็กๆ น้อยๆ ลองจับดูที่
หัว เรียกว่า โคทีเบาะ คือ เหมือนบ่อน�้า ถ้าใครโผล่มาจากท้องแม่ จริงๆ โคทีเบาะ ต้องโผล่มาก่อน แล้วลูก
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ภาพ: 2g.pantip.com

ถึงโผล่มา เขาก็มีน�้าที่หัว ที่อ่อนๆ มีรู ถ้าเอามือจิ้ม
ก็ทะลุแล้ว อันนี้แหละ โคทีเบาะ เกอะลาโคที เขา
เรียกว่า ขวัญ (กระหม่อม)
สอง ขวัญหัวใจ (เกอะลาซานะ) ทุกคนมีใจ
ใจมันกลวงๆ ใครๆ ก็รู้ ทุกคนรู้ ทั่วโลกรู้ ทุกคนก็มี
หัวใจด้วยกันทัง้ นัน้ สาม ขวัญมือซ้าย (เกอะลาจือเจะ)
หมายถึง ซ้ายมือก็มขี วัญ สี่ ขวัญมือขวา (เกอะลาจือ
ชอย) ห้า ขวัญเท้า (เกอะลาข่อ) หมายความว่าเท้า
ทุกคนเหยียบดิน ทุกคนมีทิศเหนือ มีทิศใต้ มีญาติ
พี่น้อง มีอื่นๆ ถ้าเรายืนหันหน้าหาดวงอาทิตย์ ทาง
ใต้มีใคร มือขวาของเรามีใคร มือซ้ายของเรามีใคร
ทางหัวของเรามีอะไร ถ้าเข้าใจฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗
ชั้น อันนี้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์”
ด้วยมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและเรื่อง
ขวัญ ปกาเกอะญอจึงมีการเรียกขวัญ มีพธิ ผี กู ข้อมือ
ปีละ ๒ ครัง้ คือ ต้นปีและกลางปี หรือในยามทีเ่ จ็บไข้
ได้ปว่ ย และโอกาสพิเศษทีล่ กู หลานกลับมาเยีย่ มบ้าน
“เหตุผลทางความเชื่อปกาเกอะญอ ปกาเกอะญอผูกมือเรียกขวัญ การผูกมือเรียกขวัญมีอยู่ ๕
รูปแบบ มีผกู มือบุคคล ผูกมือครอบครัว ผูกมือเครือ
ญาติ ผูกมือทั้งชุมชน ผูกมือให้แขกทั่วๆ ไป การ
ผูกมือ จะผูกมือขวา หรือผูกทั้งสองมือก็ได้ หรือผูก
ที่เท้าก็ได้ โรคบางอย่างต้องผูกที่เท้า โรคบางอย่าง
ผูกแค่มอื โรคไม่สบายบางอย่างต้องผูกทัง้ หมด แล้ว
ต้องเอาเศษไฟหยอดที่ขวัญ (กระหม่อม) นี่เป็นราย
ละเอียดที่ปกาเกอะญอปฏิบัติเป็นพิธีกรรมทุกปี ปี
ละ ๒ ครั้ง”

อีกหนึ่งความเชื่อเรื่อง ต้นไม้สะดือ หรือ เดปอทู ตามความเชื่อเดิม ตั้งแต่เกิด ปกาเกอะญอ
ต้องน�ารกสะดือของเด็กแรกเกิดไปฝังหรือไปแขวน
ไว้ที่ต้นไม้ เมื่อเด็กลืมตาดูโลก พ่อแม่ปกาเกอะญอ
จะน�าสายสะดือใส่กระบอกไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นไม้ที่
สมบูรณ์แข็งแรงในบริเวณที่เรียกว่า "ป่าเดปอ" เพื่อ
ให้ผีผู้พิทักษ์หมู่บ้านดูแลคุ้มครองให้เจ้าของสะดือ
อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งต้นไม้สายสะดือและต้นไม้ทุกต้น
นั้นห้ามตัดโดยเด็ดขาด
“เฮาถือว่ามีวิญญาณ ฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้น
มาเกิดเป็นวิญญาณ แล้วไปหาผีปู่ย่าผีปู่ย่าก็เลี้ยง
มือฆา เขาว่ามันอยู่บนต้นไม้ ต้นโพธิ์ ต้นไทร หรือ
อะไรสักอย่าง เป็นต้นไม้แห่งความเป็นความตาย
ต้นไม้ตน้ นัน้ น่ะ เพราะเอามาจากทีน่ นั่ ก็มาหาผีปยู่ า่
ที่นี่ มาเป็นคน แล้วได้ครบ ๕ อย่าง และเมื่อมาเป็น
อย่างนี้ เวลาเฮาโผล่มา สะดือที่ตากไว้ที่เหลืออยู่
หน่อยหนึ่งเอาเก็บไว้ แต่อกี ส่วนหนึ่งเฮาก็ตอ้ งไปคืน
ที่ต้นไม้ เพราะเฮามาจากอย่างนี้ เฮาก็ต้องคืนเขา
พอมาจากเกสรดอกไม้หรืออะไรสักอย่าง หรือฟ้า
๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้น มาเป็นวิญญาณของเฮา เฮาเกิด
มา โผล่มา เฮามีส่วนที่เหลือ เฮาก็ต้องคืนที่ต้นไม้”
ด้วยความเชือ่ ว่าเรามาจากธรรมชาติ เราเป็น
ส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ เราก็ตอ้ งคืนให้ธรรมชาติ จาก
ที่ฝากไว้กับต้นไม้ เมื่อดูแลต้นไม้เราจึงไม่ไปท�าลาย
ต้นไม้ ต้องดูแลธรรมชาติ ก็เลยเป็นการอนุรักษ์ไป
โดยปริยาย แต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องป่าสะดือลด
น้อยลงตามวิธีคิดแบบสมัยใหม่ จึงไม่ค่อยเหลือ
สภาพความเป็นป่าเดปอตามความเชือ่ ของบรรพบุรษุ
อีกต่อไป
พะตีจอนิยงั บอกอีกว่า วิถกี ารเกษตรสมัยใหม่
ก็เช่นกัน การท�าไร่สมัยใหม่ ปลูกพืชชนิดเดียว หวัง
ว่าท�าได้มาก ขายได้มาก จะได้เงินมาก มองเงินตรา
เป็นพระเจ้า ไม่เข้าใจสิ่งมีชีวิตอื่นรอบตัว เห็นแก่ตัว
เห็นแก่ได้ จึงใช้สารเคมีมากตามไปด้วย ซึ่งการใช้
สารเคมีและยาฆ่าแมลงมากๆ เท่ากับว่าฆ่าวิญญาณ
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ของแมลง นก และหนูให้ตายไป ธรรมชาติจะอยู่ได้
ต้องพึง่ พาอาศัยกัน ถ้าท�าลายสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ก็กระทบ
กระเทือนส่วนอื่นด้วย
“ตั้งแต่ ขวัญนก ขวัญหนู ขวัญปลา สิ่งมี
ชีวติ น้อยๆ ไปจนถึงสิง่ มีชวี ติ ใหญ่ๆ มันเป็นขวัญของ
เฮาหมด อย่างเวลาเห็นมดตัวนี้ไม่สบาย ท�าไมมัน
ไม่สบาย มันสละชีวิตให้คนอื่นกิน หรือมันไม่สบาย
ที่มนุษย์ท�าลาย สมมุติเฮาเอายาฆ่าพวกมัน ปกาเกอะญอ ลึกๆ แล้วต้องเข้าใจว่า โฮ้ ขวัญเฮาไม่
สบาย ขวัญวิญญาณมด วิญญาณแมลง วิญญาณ
สิ่งมีชีวิตตาย เฮาก็ต้องเสียใจ ในที่สุดเฮาก็ต้อง
ตายไปเพราะขวัญเฮาตาย ขวัญรอบนอก สัตว์สอง
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ตัวนีต้ าย เพราะฉะนัน้ ในทีส่ ดุ คนเราก็จะตายเหมือน
กัน อันนีต้ อ้ งส�านึกเสมอ สมมุตเิ อาน�า้ ไม่ดเี ทใส่ในน�า้
ปลาตายน่ะ ในที่สุดปลาตายหมด ปลาไม่มีในโลกนี้
มนุษย์ก็ไม่ได้กินปลาแล้ว ท�าลายเกลือที่ทะเล ทะเล
เป็นพิษไปหมด ตัวเองก็กนิ ก็เป็นพิษเป็นภัย เป็นง่อย
หมด มันก็เท่ากับว่าขวัญของเราตาย ขวัญของเรา
ป่วย ในที่สุดป่วยแน่ๆ แต่จะป่วยสั้นหรือป่วยยาว”
นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นเพราะมนุษย์
ท�าลายขวัญของเราเอง ด้วยเหตุนี้ ภาวะวิกฤติตา่ งๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ โรคภัย หรือภัยธรรมชาติ ก็ลว้ นเกิดจาก
การท�าลายขวัญของมนุษย์เราเอง

คาบที่ ๓ เล่านิทานปกาเกอะญอ สะท้อนปั ญหาแบบโลกย์ๆ
นิทาน เป็นอีกหนึง่ ภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมทีส่ บื ทอด
มาจากบรรพชนผ่านการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆ
กันมา ส�าหรับชาวปกาเกอะญอแล้วพวกเขาเชื่อว่า
นิทานและบทกวีของปกาเกอะญอมีมากพอๆ กับ
ใบไม้ในป่า ความผูกพันกับธรรมชาติที่ปลูกฝังผ่าน
นิทานจึงกลายเป็นวิถีที่ชาวปกาเกอะญอแต่เดิมมา
ยึดถือปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต
นิทานปกาเกอะญอที่น�ามารวมเล่มนั้น พะตี
พะตีจอนิ เป็นนักเล่านิทานตัวกลัน่ ทีเ่ ล่านิทาน จอนิบอกว่า ต้องการบอกให้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มัน
สนุก แฝงสาระแง่มมุ ให้ขบคิดด้วยปรัชญาทีแ่ หลมคม มีจริงในสังคมปัจจุบัน เช่น เรื่องก�าพร้าขนนก มี
และการมองโลกอย่างผู้ผ่านประสบการณ์ ผ่านกาล เด็กก�าพร้าที่ซิสเตอร์เลี้ยงดูเยอะแยะ นิทานเล่ามา
เวลาด้วยวัยทีต่ กผลึกทางความคิดแล้ว กระทัง่ มีผนู้ า� แต่ไหนแต่ไรแล้ว ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ นิทาน
ไปรวบรวมท�าเป็นหนังสือชุดนิทานปกาเกอะญอออก สืบทอดกันมา ๕,๐๐๐ ปีแล้ว ยังมีอยูแ่ ละยังจะมีตอ่ ไป
มาหลายต่อหลายเล่ม
แล้วพะตีจอนิกเ็ ล่านิทานเรือ่ งหนึง่ ให้ฟงั เรือ่ ง
พะตีจอนิบอกว่า “บางครั้งนิทานก็เป็นเรื่อง มีอยู่ว่า...
ความสนุก บันเทิง บางครัง้ ก็เป็นเกร็ดประวัตศิ าสตร์
“โลกนี้ ครั้งแรก เสือปกครอง เสือเป็นเจ้า
บางครัง้ ก็เป็นภูมปิ ญั ญา บางครัง้ ก็เป็นการจินตนาการ เมืองครองโลก เสือปกครองก็คือ ปกครองแบบเสือ
ถึงอนาคต บางครั้งก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วย ลุง คุยแบบเผด็จการ หรือเจ้าทาส เมืองทาส แบบเจ้า
ได้วิชาต่างๆ ก็ได้จากนิทานทั้งนั้น จากปู่ย่าตายาย กับทาส ครั้งที่สอง ยุงปกครอง ยุงที่มากัดคนน่ะ
เล่า ตอนเด็กๆ ลุงเลี้ยงควาย ก็ไปหายายให้เล่าจน ปกครองโลก ยุงนี่ปกครองแบบกองโจรต่างๆ นานา
นิทานเขาหมด ไปหาเขาให้เล่าๆ จนนิทานมันซ�า้ กัน” ยุงไม่กลัวเสือ เสือจะนอนอย่างนี้ มันไต่ตอมหูเสือ
เสือเลยยอมแพ้ ครัง้ ทีส่ าม นกกก นกเงือก ปกครอง
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โลก ถ้าปกครองแบบนกกก ต้องบินสูง ใครๆ ก็ได้ วิทยาศาสตร์ มัน
กินจากขี้ทั้งนั้น นกอย่างอื่น สิ่งมีชีวิตอย่างอื่นได้กิน
เลยเดือดร้อน นกกกจะลงก็ไม่ยอมลง ครั้งที่สี่ นก
พญาไฟ เป็นเจ้าเมืองปกครองโลก นกพญาไฟเอา
หอกเอาดาบไปฆ่านกกกตาย แล้วเข้ามาเป็นกษัตริย์
แทน เพราะมันมีหอกมีดาบ เมื่อปกครองประเทศ
ต้องแต่งตัวสวยๆ งามๆ เหมือนทั่วโลกเลย
ครั้งที่ห้า นกฮูก ปกครองโลก ในที่สุดสิ่งมี
ชีวิตอย่างอื่นท�าอย่างเขาไม่ได้ เลยล้มเจ้าเมืองนี้ไป
แล้วเอานกฮูกมาปกครองต่อ ชาวบ้านทั่วไปถามว่า
นกฮูกท�าไมถึงตาโต ตาโตนี่กล้าหาญเหรอ ท�าไม
กล้าหาญแล้วถึงนอนบนคบไม้ อ๋อ กลัว อ๋อ ถึงว่า
ท�าไมมันหลบๆ ซ่อนๆ อย่างนี้ ครัง้ ทีห่ ก นกเขาเขียว
ปกครองโลก ช่วงทีม่ นั ปกครองบอกว่าวันนีม้ าประชุม
เน้อ เขาก็อ้างนี้อ้างโน้น อ้างว่าติดธุระ บ่ไปสักก�า มี
แต่ลกู น้องมา อีกวันมันก็นดั ประชุม มีแต่ลกู น้อง มัน
ก็ไม่อยู่ มันหลบไปหลบมา ครั้งที่เจ็ด นกแซงแซว
ปกครองโลก นกแซงแซวที่หางยาวๆ นกแซงแซว
คุยได้ทุกภาษาเลย แต่กลัว กลัวว่าเสือจะมากิน
นกฮูกจะมากิน กลัวไปเรื่อย ตะโกนไปเรื่อย ตอนนี้
ถึงยุคทีต่ ะโกนไปเรือ่ ย นีเ่ ป็นแต่ละยุค ครบ ๗ ยุคละ”
นิทานเรื่องเดียวแต่สามารถน�ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างลุ่มลึก
และไม่ลา้ สมัย ยังมีความเท่าทันต่อสถานการณ์ทเี่ กิด
ขึ้นและเป็นอยู่ทั่วทุกมุมโลกในทุกวันนี้
“ตอนนี้เป็นยุคปัจจุบัน สื่อปกครองโลกแล้ว
ไผจะไม่กลัวไผแล้ว ใครจะไม่เชือ่ ใครแล้ว เพราะเสือ
ก็มใี นยุคนี้ ยุงก็มใี นยุคนี้ นกกกก็มี นกอินทรี คนทีบ่ นิ
ได้ เครือ่ งบินไร้คนขับ หรือจะทิง้ ระเบิดทีไ่ หนก็ได้นะ่
นกกก มันบินสูงมันจะขีห้ ล่นทีไ่ หนก็ได้ นีเ่ หตุผลทาง

จะทิ้งระเบิดที่ไหน
เมืองไหน ประเทศ
ไหนก็ได้ บรรพบุรษุ
สอนว่ า มั น ครบ
จริงๆ แล้ว ตอนนี้
มันปกครองยุคที่ ๗
แล้ว ตอนนี้มันซับ
ซ้อนถึงเจ็ดชั้นแล้ว
เหมือนกัน ปกครองด้วยสื่อ ปกครองด้วยเทคโนโลยี
ไปแล้ว ต้องยาวไปอีกสองพันปี กว่ามนุษย์จะรู้เรื่อง
มันยังบ่ยาว มันยังไม่ได้เอาดาวมาเป็นเครื่องบิน ยัง
ไปขุดเอาดาวมายังไม่ได้ ก�าลังคิดว่าจะเอาดาวดวง
ไหนมาท�าเป็นเทคโนโลยี ท�าเป็นเครือ่ งบิน ท�าเป็นมือ
ถือ ท�าเป็นเครื่องมือ”
เมื่อนิทานยังต้องมีตอนจบ มีบทสรุปที่เป็น
ค�าตอบของปัญหาทุกอย่างที่ต้องมีการคลี่คลาย
แล้วนิทานเรื่องที่พะตีเล่าจะมีตอนจบอย่างไร พะตี
จอนิบอกว่า “ยุคต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไปอีกถึงสอง
พันปี เพราะโลกมันปกครองแบบนี้มาห้าพันปีแล้ว
สื่อความหมายตอนนี้ จะต้องรออีกสองพันปี ถ้ารอ
อีกสองพันปีมันทะเลาะกันไม่รู้เรื่องแล้ว มันบอกว่า
น่าจะพอตั้งแต่วันนั้นแล้ว เพิ่งรู้ตัวเอง นี่เราต้องเกิด
ตาย เกิดตาย อีกสองพันครั้ง
ช่วงนี้มันก็จะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆ ดีบ้าง แย่
บ้าง ที่นี่ดี ที่นั่นแย่ ที่นี่แย่ ที่นั่นดี หมุนไปหมุนมา
อย่างนี้ ไปตลอด พระพุทธเจ้าอยูท่ อี่ นิ เดียสองพันกว่า
ปีแล้ว ก็อย่างนี้แหละ พระเยซูเกิดที่ตะวันออกกลาง
สองพันกว่าปีแล้วเหมือนกัน ก็อย่างนี้แหละ”

คาบสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องปั ญหาความขัดแย้งของมนุษย์และทางออกของปั ญหา
พะตี จ อนิ บ อกว่ า ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงในโลกนี้ ล ้ ว นมาจากความ
เห็นแก่ตัวของมนุษย์ “ในพระคัมภีร์ อาดัมกับเอวาแค่ ๒ คน พระเจ้าบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เน้อ บ่ต้อง
กินนะ พระเจ้าหลบไปแป๊บเดียว ยังกินจนได้น่ะ อันนั้นแหละ แค่สองคนยังเห็นแก่ตัว ตอนนี้คน
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มี ๗,๐๐๐ กว่าล้านคน พอเห็นแก่ตัวมันก็ คิด แต่ลุงท�าไม่ได้ มนุษย์ห้าพันปีแล้วมันท�าไม่ได้
ซับซ้อน แต่จะซับซ้อนจะได หลักการใหญ่มันก็มี แต่ต้องเข้าใจตัวเอง เข้าใจฟ้า ๗ ซ้อน ดิน ๗ ชั้น สิ่ง
แค่ ๕ เรื่อง
มีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมด ถึงจะสละตรงนี้ได้”
มนุษย์ขัดแย้งกันด้วย ๕ เรื่อง ๑.ขัดแย้งเรื่อง
ความเชื่อและความคิดไม่เหมือนกัน ๒.ขัดแย้งเรื่อง
ดิน น�้า ป่า และทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ๓.ขัด
แย้งกันเรื่องอ�านาจ กูมีอ�านาจ มึงไม่มีอ�านาจ กู
ใหญ่กว่า ขัดแย้งกันเรื่องอ�านาจทั้งหลาย ๔.ขัดแย้ง
กันเรื่องสิทธิ สิทธิของเผ่าพันธุ์ในโลก สิทธิสิ่งมีชีวิต
ไม่มีชีวิต สิทธิทั้งหลายนั่นแหละ ๕.ขัดแย้งเรื่องผล
ประโยชน์หรือเงินตรา หลักการใหญ่มันแค่นี้ มนุษย์
ที่ฆ่ากันทุกวันนี้ แค่นั้นแหละ ลุงคุยมาเป็นสิบปีแล้ว
ปัญหายังต้องวนไปอย่างนี้อีก ๒,๐๐๐ ปี ลุงทายได้
พะตีจอนิยังมีเรื่องราว เรื่องเล่า นิทาน และ
เลย เพราะที่ผ่านมามันขัดแย้งกันด้วย ๕ เรื่องมา เกร็ดความรู้ภูมิปัญญาปกาเกอะญออีกมากมายมา
เล่าให้ฟังได้ไม่รู้จบ ทั้งเรื่องของการท�านายสภาพ
๕,๐๐๐ ปีแล้ว”
ส�าหรับทางออกของปัญหาความขัดแย้ง ๕ อากาศในขณะนั้นโดยสังเกตจากปฏิกิริยาของสัตว์
และธรรมชาติรอบตัว การเลือกเพศของลูกทีต่ อ้ งการ
เรื่องนี้ในความคิดเห็นของพะตีจอนิก็คือ
“ต้องเข้าใจว่าโลกนีม้ คี วามเชือ่ ความคิดหลาย ให้เกิดโดยการกินอาหารรสเปรีย้ วหรือรสหวาน เรือ่ ง
แบบ อ๋อ มันทะเลาะเรื่องดิน น�้า ป่า ทรัพยากร ก็ ต้นก�าเนิดชาติพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลกที่ล้วนแล้วแต่เป็น
ต้องแบ่งกันสิ ไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ได้ แต่เพราะไม่ ญาติพนี่ อ้ งกันทัง้ สิน้ เรือ่ งราวเหล่านีล้ ว้ นน่าสนใจน่า
อยากจะแบ่งนั่นแหละ จะเข้าใจเรื่องอ�านาจก็ต้อง ศึกษาเรียนรู้ และสมควรถูกบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้
กระจายอ�านาจสิ ถ้าเรือ่ งสิทธิ ก็ตอ้ งเข้าใจสิทธิ ต้อง ของชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอผ่านค�าบอกเล่าของผูเ้ ฒ่า
ให้สิทธิ คุณทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์เงินตรา ก็ ทั้งหลายก่อนที่จะสูญหายไปจากการรับรู้ของคนรุ่น
ต้องกระจายผลประโยชน์เงินตรา อันนี้เป็นวิธีที่ลุง ลูกรุ่นหลาน
แม้การศึกษานอกห้องเรียน วิชา เรียนรู้และเคารพธรรมชาติ สอนโดย พะตีจอนิ โอ่โดเชา ครูปราชญ์
ปกาเกอะญอ จะหมดชัว่ โมงจบหลักสูตรลงเพียงเท่านี้ แต่ความรูน้ อกห้องเรียนยังมีวชิ าอืน่ ๆ อีกมากมายเปิด
กว้างให้นักเรียนผู้ใฝ่รู้ได้เลือกสรรในสิ่งที่สนใจเสมอ เพียงเปิดใจ เปิดสมอง ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของ
ตนเอง ไปเรียนรู้โลก เรียนรู้สรรพชีวิตอื่นๆ ในโลกนี้ เพราะโลกคือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดที่ให้เราได้เรียนรู้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด!
ปล. บทความนี้คงส�าเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและความมีน�้าใจจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑล
เชียงใหม่ คุณบุญสี ส่าวินาเว และคุณพงษ์พันธ์ เพริศไพรงาม ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทาง
ไปเยือนผู้เฒ่าปกาเกอะญอ และคุณถาวร กัมพลกูล ช่วยตรวจทานและแก้ไขค�าปกาเกอะญอให้ถูกต้อง จึงขอ
ขอบคุณมา ณ ที่นี้
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