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คำ�นิยม

หนังสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองราวของห้องเรียนที่แหวกแนว ไม่เหมือนที่ใด  

อย่างน้อยก็ในเมืองไทย และอาจเป็นหน่ึงเดียวในโลก ที่น่ันนักศึกษา 

ไม่ได้น่ังหันหน้าเข้าหากระดาน และหันหลังให้แก่นักศึกษาคนอื่น แต่

หันหน้าเข้าหากัน โดยมีอาจารย์มาน่ังร่วมวงในระดับเดียวกับนักศึกษา 

แทนที่อาจารย์จะบรรยาย นักศึกษากลับเป็นผู้น�าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อ

แลกเปล่ียนกนัในห้อง ไม่มีรายงานวิชาการ มีแต่การเขียนบนัทกึเกีย่วกบั 

ตนเองในแต่ละสัปดาห์ ยิ่งกว่านั้นยังไม่มีการสอบ คะแนนที่ได้นั้นมาจาก

การประเมินตนเองของนักศกึษา อกีส่วนหน่ึงได้จากมติเอกฉนัท์ของเพ่ือน

ทุกคนในห้อง และอีกหนึ่งในสามได้จากอาจารย์



วิชาที่เปิด “สอน”ในห้องเรียนนี้คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม แต่ส่ิงที่นักศึกษาได้เรียนรู้มิใช่แค่ ความเช่ือมโยง 

อย่างเป็นองค์รวมภายในระบบนิเวศเท่านั้น หากยังได้รู้จักตนเองมากขึ้น  

มิใช่แค่รู้กว้าง แต่ยังรู้ลึก ซึ่งเป็นหัวใจของวิชาน้ี เพราะการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะเกิดผลดีอย่างย่ังยืน ก็ต่อเม่ือ 

มนุษย์รู ้จักจัดการตนเอง สามารถครองตนมิให้ถูกครอบง�าด้วย 

ความเห็นแก่ตัวและอวิชชา แต่จะจัดการตนเองได้อย่างไร หากไม่รู้จัก

ตนเอง อันที่จริงไม่ว่าเรียนวิชาใด พ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกคนควรมีก็คือ 

การรู้จกัตนเอง เพราะจะเลือกเรียนวิชาใด กค็วรรู้ก่อนว่าเรามีจดุมุ่งหมาย 

อะไรในชีวิต และวิชาน้ันจะตอบสนองจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้หรือไม่  

หรืออย่างน้อยก็รู้ว่าวิชานั้นมีประโยชน์แก่ตนอย่างไร จะช่วยให้ชีวิตของ

เราดีขึ้นได้อย่างไร 

ห้องเรียนน้ีใช้การฟัง การเขียน และการใคร่ครวญ เป็นเคร่ืองมือ

ของนักศึกษาในการรู้จักตนเอง ซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็ท�าให้รู้จักคิด ทั้งหมด

น้ีเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมไปถึงผู้คนทั้งหลาย 

ท�าให้การเรียนรู้ไม่จ�ากัดในต�าราหรือในห้องส่ีเหล่ียมเท่าน้ัน แต่ขยาย

ไปสู่โลกกว้าง และทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต หลายคนที่ผ่าน

ห้องเรียนน้ีพบว่าชีวิตของตนเปล่ียนแปลงไป และความสัมพันธ์กับผู้คน

รอบข้างก็ดีขึ้นด้วย

ห้องเรียนน้ีท�าให้ “การเรียน” กับ “การเรียนรู้” กลายเป็น 



หน่ึงเดียวกัน ในขณะที่ห้องเรียนส่วนใหญ่ในเมืองไทย ท�าให้การเรียน 

กลายเป็นการท่องจ�า ผู้คนเรียนเพียงเพ่ือสอบหรือเอาคะแนนเท่าน้ัน 

ไม่ได้คิดจะเรียนรู้อะไรเพราะความใฝ่รู้ได้เลือนหายไปแล้ว อีกทั้งไม่มี

เคร่ืองมือที่จะช่วยให้เรียนรู้เป็น ดังน้ันนอกจากการเรียนจะกลายเป็น 

เร่ืองน่าเบื่อหน่ายแล้ว เม่ือเรียนจบจึงได้แต่คะแนนแต่แทบไม่มี 

ความรู้ใดๆ ติดมาด้วยเลย

ส่ิงทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึงของห้องเรียนน้ีคอื การช้ีให้เห็นว่า หัวใจ

ของการศกึษาน้ันมิได้อยู่ทีก่ารสอนแต่อยู่ทีก่ารเรียนรู้ หากเน้นทีก่ารสอน 

ศูนย์กลางของห้องเรียนย่อมได้แก่ครูหรืออาจารย์ แต่เม่ือเน้นไปที่การ

เรียนรู้ ศูนย์กลางของห้องเรียนย่อมได้แก่ผู้เรียน บทบาทของอาจารย์

แทนที่จะบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ก็เปล่ียนมาเป็นการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กล่าวให้ถกูต้องกว่าน้ันกค็อื ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน “พวกเราเป็นเจ้าของการเรียนรู้” คอืค�าพดู

ทีนั่กศกึษาในห้องเรียนน้ีได้ยินบ่อยคร้ังจากอาจารย์ ซึง่หมายความว่า การ

เรียนรู้ทั้งมวลอยู่ที่ตัวนักศึกษาเอง อีกทั้งเป็นส่ิงที่นักศึกษาควรก�าหนด

และคิดค้นด้วยตนเอง ซึ่งก็ต้องมีพ้ืนฐานคือการรู้จักตนเองว่าชอบอะไร 

ถนัดตรงไหน และมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิต

อาจารย์สรยุทธ รัตนพจนารถ ท�าให้ห้องเรยีนน้ีพิเศษและมีเสน่ห์ได้  

ก็เพราะเป็นครูที่ใฝ่รู้ และเคารพความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา กล่าวคือ

เช่ือม่ันในศักยภาพของนักศึกษาว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ



สามารถพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ เป็นเพราะความใฝ่รู้จึงท�าให้

อาจารย์เปิดใจกว้าง และมีความสุขที่ได้เรียนไปพร้อมกับนักศึกษา 

คุณสมบัติดังกล่าวมีส่วนไม่น้อยในการท�าให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้และ

เปิดใจกว้าง ใช่หรือไม่ว่า สิ่งส�าคัญที่ครูหรืออาจารย์พึงท�าแก่ศิษย์ ไม่ใช่

แค่สอน หรือสาธิตให้ดู แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ หรือจุด “ไฟ”  

แห่งการเรียนรู้และความปรารถนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ห้องเรียนนั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้เสมอ อย่างน้อยๆ ก็เปลี่ยนโลก

ในจิตส�านึกของผู้เรียน ห้องเรียนส่วนใหญ่ท�าให้โลกในการรับรู้ของผู้คน

เป็นเพียงผลรวมของปรากฏการณ์ที่ไม่เช่ือมโยงกัน อีกทั้งยังเป็นโลกที่ 

มีตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ห้องเรียนของอาจารย์สรยุทธไม่เพียงเปล่ียน

ชีวิตของนักศึกษาเท่าน้ัน หากยังท�าให้โลกในจิตส�านึกของเขาเปล่ียนไป 

ด้วย เป็นโลกที่ตนเองมีส่วนรับผิดชอบ และปรารถนาจะท�าให้ดีขึ้น 

จิตส�านึกเช่นน้ีในท้ายที่สุดย่อมท�าให้โลกน้ีเปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึนอย่าง

แน่นอน

เม่ืออ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วอดคิดไม่ได้ว่าหากสมัยเป็นนักศึกษา

ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าห้องเรียนแบบน้ี ชีวิตในมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้า

คงจะมีสีสัน รุ่มรวยทางความคิด และอิ่มเอมกับการเรียนรู้มากข้ึน ซึ่ง

อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่ทิ้งห้องเรียนแทบจะตลอดชีวิตนักศึกษาอย่างที่

ได้ท�าไปแล้วก็ได้

ขอชืน่ชมผู้จดัท�าหนงัสือเล่มน้ี ซึง่ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 



จากห้องเรียนน้ีให้เห็นอย่างชัดเจน อีกทั้งมีเร่ืองเล่ามากมายที่ชวนอ่าน 

เช่ือว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแก่นแท้ของส่ิงทีเ่รียกว่า “การศกึษา”มากข้ึน  

หนังสือเล่มน้ีไม่เพียงเสนอทางเลือกทางด้านการศึกษาอย่างเป็นรูป

ธรรมเท่านั้น หากยังวิพากษ์วิจารณ์หรือท้าทายระบบการศึกษาที่มีอยู่ใน 

เมืองไทยไปด้วยในตัว หวังว่าจะมีส่วนช่วยจุด “ไฟ”ให้แก่ผู้อ่านใน 

การคิดค้นและสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ไม่ว่ากับคนในครอบครัวหรือลูกศิษย์

พระไพศำล วิสำโล

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 





คำ�น�

“ห้องเรียน” ในหนังสือเล่มน้ีเป็นความพยายามของตามธรรมชาติของ 

คนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึง ทีเ่ช่ือในความเป็นไปได้ทีจ่ะ “เปล่ียนโลก” พวกเขา 

มุ่งม่ัน จดจ่อ ต่อเน่ือง กระท�าการ สร้างเงือ่นไขปัจจยัแวดล้อมทีน่�าไปสูก่าร

เปิดศกัยภาพของทกุคนทีเ่ก่ียวข้องไปสู่สภาวะใหม่ เป็นตัวอย่างรูปธรรม 

ของความส�าเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างและตลอดการเดินทางของผู้เรียน

และผู้สอน

ห้องเรียนน้ีจึงให้ความหวังอย่างย่ิงส�าหรับผู้ที่สนใจใส่ใจกับการ 

เรียนรู้ของตนเอง กับการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้

ส�าหรบัคณุครูผู้สอน ห้องเรียนน้ีเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถออกจาก



สภาวะ ชีวิต และห้องเรียนที่จืดๆ ชืดๆ เซ็งๆ ที่ท�าให้เราท้อแท้ หมดหวัง

กับระบบ ออกจากความเบื่อที่ต้องพูดต้องอธิบายส่ิงเดิมๆ เหมือนเป๊ะ

กับที่เคยพูดเมื่อปีที่แล้ว และปีก่อนหน้า และหลายๆ ปีก่อนหน้า ให้กับ

นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่แต่ละปีดูเหมือนจะสอนและอยู่ด้วยกันยากข้ึน

เร่ือยๆ นักเรียนทีอ่ยากได้คะแนนเยอะๆ เกรดดีๆ แบบง่ายๆ เร็วๆ แบบที่ 

ไม่ต้องลงแรงอะไรมากนัก

ไปสู่ห้องเรียนที่มีความแปลกใหม่ มีความสดใสอยู่เสมอ แม้ว่าเรา

ต้องสอนเน้ือหา “เดิมๆ” อยู่ แต่จะไม่มีห้องเรียนวันไหนๆ เหมือนกัน 

อกีต่อไป เราอาจจะได้กลับมารู้สึกว่าได้ท�าหน้าที ่“ครู” อย่างเต็มทีใ่นชีวิต 

อีกคร้ัง (หรืออาจจะเป็นคร้ังแรกของบางคน) เอาความม่ันใจภูมิใจใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นคนและความเป็นครูกลับคืนมา เพราะว่าเราได้เห็น

ว่านักเรียนของเราน้ันสามารถเปล่ียนแปลงตนเองไปสู่สภาวะและชีวิตที่

ดีขึ้นได้ด้วยตัวเขาเอง

ส�าหรบันักเรียนนิสิตนักศกึษา ห้องเรียนน้ีเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถ

ออกจากห้องเรียนที่เราก็เป็นแค่ “เด็ก” เป็นแค่เศษหนึ่งส่วนของจ�านวน

นกัเรียนทัง้หมดในห้อง ไม่ได้เป็นเราทีเ่ต็มสมบรูณ์ในแบบของเรา ออกจาก 

สภาวะ ชีวิต และห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความกลัว กลัวเนื้อหายาก กลัว

ไม่เข้าใจ กลัวคะแนนไม่ดี กลัวตกมีน กลัวว่าจบออกไปแล้วจะท�าอะไร 

ไม่เป็น แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะบอกว่าเราเป็นผู้รู้ เป็น “บณัฑิต” แล้วกต็าม 

ไปสู่ห้องเรียนที่เรากล้า กล้าจะออกจากความกลัว เพราะว่ามัน



ผ่อนคลายและปลอดภัย ผ่อนคลายและปลอดภัยพอที่เราจะถามอะไรที่

ดูเหมือนไม่ค่อยฉลาด พอที่จะไม่ต้องพยายาม “ตอบให้ถูก” ตลอดเวลา 

เป็นห้องเรียนทีเ่ราจะเป็นตัวเองในเวอร์ช่ันทีเ่ราเองเลือกเองได้ ห้องเรียน

เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังและคิดว่ามีแต่อยู่ในต่างประเทศ แต่ว่าตอนนี้มี

อยู่จริงในประเทศไทย

ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มน้ีเพ่ือจะหาวิธีหรือกิจกรรมที่จะเอาไปใช้

ตรงๆ ท่านอาจจะไม่ได้พบส่ิงที่คาดหวัง เพราะว่ากระบวนการจัดและ

สร้างการเรียนการสอนทีเ่ปิดศกัยภาพของทกุคนในช้ันเรียน เราแต่ละคน 

ต้องสร้างมันด้วยวิธกีารของเราเอง แต่ ... แต่อย่างไรกต็าม ท่านจะได้เห็น

ร่องรอย ตัวอย่าง เร่ืองเล่า และการถอดรหัสช้ันเรียนจากผู้คนทีห่ลากหลาย  

ทั้งผู้สอน ผู้ช่วยสอน นักศึกษา ศิษย์เก่า ซึ่งก่อประกอบให้เห็นภาพที่

อย่างสมบูรณ์ย่ิงขึ้นของชั้นเรียนที่สามารถเปลี่ยนโลกของทุกคนที่เข้ามา

เกี่ยวข้องได้จริง จนท่านอาจจะพอนึกออกได้ว่าจะไปเริ่มอย่างไรดี

หนังสือเล ่มน้ีเป ็นบันทึกเ ร่ืองเล ่าของความมหัศจรรย ์ของ

กระบวนการเรียนรู้ทีป่รากฏข้ึนได้จากน�า้ใจ ความใจกว้าง ความสามารถ 

และการสนับสนุนของกัลยาณมิตรและองค์กรจ�านวนมาก ซึ่งขออนุญาต

เอ่ยนามและแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้

ตุ้ง อรุณจิตรา กัลยาณมิตรผู้มีการปฏิบัติและความเข้าใจเร่ืองมิติ

ด้านในและความเป็นมนุษย์ ท�าให้สามารถออกแบบ เขียน และเรียบเรียง 

ให้หนังสือบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นธรรมชาติ 



และ เข้ม ที่ช่วยดูแลเรื่องการออกแบบรูปเล่มให้น่าอ่าน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่เปิดโอกาสให้คนที่รักวิทยาศาสตร์ได้เรียน

วิทยาศาสตร์ หนังสือและช้ันเรียนน้ีเป็นหน่ึงในคณูุปการทีโ่ครงการ พสวท. 

ได้มอบให้กบัโลกและประเทศไทย ถ้าไม่มีโครงการน้ีเด็กชายคนหน่ึงกค็ง

ได้สอบเทียบและเข้าวิศวะไปตั้งแต่ ม.4 และมีเส้นทางชีวิตก็คงคล้ายกับ

นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ได้มาสร้างสรรค์คลาสที่อยู่ในระบบแต่นอกระบบ

เช่นนี้ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่กล้าหาญให้ทุนวิจัย

กับนักศึกษาคนแรกของหน่วยงาน อีกทั้งช่วยให้ขยายผลงานออกไปสู่

ระดับประเทศ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ทีเ่ป็นผู้บกุเบกิในการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา/สุขภาวะทางจติวิญญาณ  

น�าพาการพัฒนาจิต การรู้จักตนเองเข้าสู่การศึกษาในระบบ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

บุคลากรที่มีเมตตา มีน�้าใจเปิดให้ได้ก่อประกอบช้ันเรียนที่ตรงกับความ

ฝันและความตั้งใจของผู้สอนและผู้เรียน

ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี อาจารย์เสน่ห์ จามริก อาจารย์ระพี สาคริก  

อาจารย์ประสาน ต่างใจ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ครูบาอาจารย์ผู้เป็น

ที่รักและเคารพอย่างย่ิง กรุณาให้ความเมตตา ให้โอกาสได้ร่วมเรียนรู้

อย่างใกล้ชิด จนสัมผัสได้ถึงความเป็นบณัฑิตผู้สมถะ ผู้เข้าถงึความรู้องค์

รวมที่ไม่แยกความเป็นมนุษย์ มิติจิตวิญญาณ ออกจากการศึกษาเรียนรู้ 



วิจัย และพัฒนา

สมาชิกกลุ ่มจิตวิ วัฒน ์  อาทิ  พระอาจารย ์ ไพศาล วิสาโล  

อาจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ พ่ีใหญ่ วิศิษฐ์ วังวิญญู พ่ีวิธาน ฐานะวุฑฒ์  

พี่โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ณัฐฬส วังวิญญู ที่เปิดพรมแดนความรู้ให้กับ

มุมมองและเครื่องมือใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตและการเรียนการสอน

ปราชญ์ชาวบ้าน อาท ิครูบาสุทธนัินท์ ปรัชญพฤทธิ ์พ่อค�าเดือ่ง ภาษี  

และครูชาวบ้าน อาทิ ครูวิรัตน์ เกล้ียงแสนเมือง ผู้มอบที่พ�านักอาศัย  

พื้นที่ท�าวิจัย และเหนืออื่นใด คือ มิตรภาพที่ไปพ้นกฎเกณฑ์อายุ

กลุ่มเพือ่นครูมหดิล อ.ลาย พีป่้อม พี่นดิ แอน พี่ขวัญ ปุ๋ม พีอุ่๊ย พี่อึ้ด  

เปิ้ล หนู เต้ ที่ร่วมกันน�าพาจิตวิญญาณความเป็นครูกลับมาสู่เพ่ือนครู 

ทั้งหลาย และน�าพาความสุขและความหมายกลับมาสู่ชั้นเรียน

น้องๆ นักศึกษาศิษย์เก่า NREM, EETP และ IA2B ทุกรุ่น ทั้ง พี่จง  

ทิม เบญจ เมย์ ปราย เอม ออย โตโต้ นา ฮัลเลย์ บอส บูม รวมถึง 

ชาว NREM16 และกัลยาณมิตร NREMs อาทิ ช่อ อ.น้อย พวกเราล้วน

เป็นเจ้าของวิชาน้ีร่วมกัน โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่มาร่วมก่อต้ังและดูแล 

ธนาคารจิตอาสา ทั้ง เพ็ญ นุ้ก นิว เล้ง ณัฐ ที่เป็นเหมือนบ้านและเป็นฐาน

ที่มาของการผลิตหนังสือเล่มนี้

เกิ๊ก วิเศษ บ�ารุงวงศ์ ผู้รักในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความเป็นครู 

ศิษย์เก่าผู้ได้มาเป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ร่วมกันรังสรรค์การเรียนการสอน

ได้อย่างตื่นตาตื่นใจ มีการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดอย่างน่าภาคภูมิใจ



หนุ่ม ธีระพล เต็มอุดม กัลยาณมิตรผู้ชาญฉลาด อ่านเกมขาด 

ในเกือบทุกมิติ คอยสนับสนุนในทุกด้านและในทุกระยะของการเดินทาง 

ต้ังแต่ก่อนเร่ิมคลาส การออกแบบ ด�าเนินการสอน ประเมิน ขยายผล  

จัด reunion ประจ�าครึ่งปี คลาสและหนังสือเล่มน้ีเกิดข้ึนและส�าเร็จได ้

ด้วยความเป็นผู้น�าผู้รับใช้และการสนับสนุนของหนุ่มอย่างแท้จริง

สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนำรถ







ห � อ ง เ รี ย น เ ปลี่ ย น โ ลก





ผมมีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่แท้ในทุกระดับอายุ
และทุกระดับการศึกษาล้วนต้องเป็น Transfor-
mative Learning ทั้งสิ้น คือเป็นการเรียนรู้
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนในลักษณะ
ของการใหค้วามหมายใหมข่องสิง่ตา่งๆ เรือ่งราว
ต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ความมุ่งมั่น 
และพฤติกรรม หรือกล่าวง่ายๆว่า เป็นการเรียน
รู้ที่นำ ไปสู่การเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Mindset 
Change) หรือเปลี่ยนโลกทัศน์ ผมเชื่อว่า ใครที่
ได้เรียนรู้จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ในระดับดังกล่าว 
จะมีชีวิตที่ดี และผมเชื่อว่า คนทุกคนสามารถ
บรรลุการเรียนรู้เช่นนี้ได้ ไม่ใช่บรรลุได้เฉพาะคน
ที่สมองดีเท่านั้น

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช



ขณะนี้มนุษยชาติไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ที่จะออกจาก
วิกฤตการณ์ ท่ีถึงทางตัน นอกจากเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐาน (Transformation) ในตัวเอง 
 ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์น่ันคือศักยภาพ 
แหง่การเรยีนรู้สงูสุด มนษุยธ์รรมดาอาจเรียนรู้จนเป็น
พระพทุธเจา้กไ็ด้ การเรยีนรูสู้งสุด คอื การเรียนรู้สูก่าร
เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิง (Transformative 
Learning = TL) คอื การเรยีนรูแ้ล้วกลายเปน็คนใหม ่
โดยสิ้นเชิง โลกทัศน์ วิธีคิด จิตสำ นึกเปลี่ยนใหม่หมด  
กลายเป็นคนที่เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมด 
จิตใจเป็นอิสระเบาสบาย ปลอดโปร่ง มีความสุขอย่าง
ลกึล้ำ  มีไมตรจีติอันไพศาลต่อเพ่ือนมนษุยแ์ละสรรพสิง่  
มีความถ่อมตัว มีสัมพันธภาพใหม่กับคนอื่นและสิ่ง
อื่น เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ
กับคนที่เกี่ยวข้อง ทำ ให้สามารถฝ่าสถานการณ์ที่ยาก
ไปสู่ความสำ เรจ็ได ้อนาคตของมนษุยชาตจิงึอยูท่ีก่าร 
เรียนรู้ สู่ ก าร เปลี่ ยนแปลงขั้ นพื้ นฐานในตัวตน 
หรือTransformative Learning การปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
ขัน้พืน้ฐาน หรอื TL จงึควรเปน็นโยบายของระบบการ
ศึกษาทั้งหมด

ศ.นพ.ประเวศ วะสี; เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง



คำรูเปลี่ยนโลก  
เปลี่ยนโลก(ของ)คำรู

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ
ปาฐกถาเปิดโครงการครูกล้าสอน 

22 พ.ย. 2559: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผมอยากเป็นครูต้ังแต่เรียนอยู่ช้ันประถม แต่รู้ตัวแน่ๆ ว่าจะได้เป็นครูกค็อื

ช่วง ม.3 – ม.4 เพราะผมสอบเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ

สามารถทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) ได้ทุนเรยีนตัง้แต่ ม.4 

ถงึ ปริญญาเอก ผมรู้ตัวว่าจะเรียนช้ันมัธยมปลายทีไ่หน จะเรียนในระดับ

ปริญญาตรีทีไ่หน แล้วจะไปเรียนต่อเมืองนอกเพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ใน



24 NREM

มหาวิทยาลัย 

ผมเรียนปริญญาเอกที่เยล (Yale University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ที่ผลิตประธานาธิบดีหลายคน ที่นั่นสอนให้คนเป็นผู้น�าโลก ทุกคณะสอน

นักศึกษาให้ไปเปลี่ยนแปลงโลก เราเรียนกันอย่างบ้าระห�า่ ถ้าลงทะเบียน 

1 วิชา เตรียมตัวเลยว่าจะต้องอ่านหนังสือสัปดาห์ละ 1 เล่ม หมายความ

ว่าต้องอ่าน 15 เล่ม/วิชา ถ้าเทอมนั้นเรียน 4 วิชาก็หมายความว่าเทอม

นั้นต้องอ่านหนังสือ 60 เล่ม

เม่ือผมเรียนจบ กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหิดล ผมให้นักศึกษาของ

ผมอ่านหนังสือ 4 เล่มใน 1 เทอม (เดือนละ 1 เล่ม) ปรากฏว่าเทอมนั้น

ไม่มีนักศึกษาคนไหนท�าได้เลย มิหน�าซ�้าบางคนอ่านหนังสือไม่จบเลยสัก

เล่ม ผมช็อคไปเลย 

ผมค่อยๆ ขยบัเพดานความคาดหวังของผมลง จนเหลือแค่ว่า เอาล่ะ 

ผมให้อ่านหนังสือแค่เทอมละเล่มก็พอ และเพ่ือให้ม่ันใจว่าเขาจะอ่าน

หนังสือจริงๆ ผมจึงให้การบ้านด้วยการให้เขาเขียนแนะน�าหนังสือเล่มที่

ผมมอบหมายให้อ่าน 4 ชิ้น การบ้านชิ้นแรกคือการสรุป หรือเล่าใจความ

หลัก หรือภาพรวมของหนังสือเล่มนั้น ซึ่งนักศึกษาบางคนก็ท�าไม่ได้ ผม

ช็อคเป็นครั้งที่สอง ท�าให้ตั้งค�าถามมากเลยครับว่า เวลา 12 ปี ที่เราเรียน

กันมา เราเรียนอย่างไร 

ในช้ันเรียนของผม ส่ิงหน่ึงทีมี่ความสุขคอืการอ่านหนังสือแล้วมาน่ัง

คุยกัน ถ้าเราชวนให้นักศึกษาอ่านหนังสือเป็น มันจะเปิดโลกให้เขาอย่าง



25ห้องเรียนเปลี่ยนโลก

มาก วันข้างหน้าเขาจะได้ไปหาหนังสือเล่มอื่นๆ มาอ่าน 

สิ่งที่ผมเรียนรู้มากๆ ในช่วงของการเป็นอาจารย์ใหม่ก็คือ ชั้นเรียน

ที่ผมเคยต้ังเป้าหมายเอาไว้ กับช้ันเรียนที่ปรากฏข้ึนจริงห่างไกลกันพอ

สมควร --- ผมคาดหวังว่านักศกึษาจะมาตรงเวลา ต้ังใจเรียน อ่านหนังสือ

ก่อนเข้าช้ันเรียน แต่สภาพความจริงไม่ใช่อย่างน้ัน ถ้าเราเร่ิมเรียน 8.30 น.  

นักศึกษาเพิ่งเริ่มทยอยเข้าห้องเวลานั้น นักศึกษามาสาย คุยกัน แล้วเรา

ก็เร่ิมงัดเอาเคร่ืองมือเก่าๆ สมัยที่ครูเคยใช้กับเราข้ึนมาใช้กับนักศึกษา 

เราเริ่มจุ๊ปาก ดุ ด่า โกรธ เมื่อจบคลาสก็หมดแรง --- ถ้าผมต้องใช้ชีวิต

อย่างน้ีตลอดไป ผมคงเป็นมะเร็งแน่ๆ ทางออกกค็อื ผมต้องเปล่ียนวิธกีาร

ด�ารงอยู่ของผมในชั้นเรียน 

เมื่อนักศึกษาคุย ผมหงุดหงิด บ่น ดุ จนไม่เป็นอันสอน มิหน�าซ�้าถึง

เราจะท�าอย่างนี้ นักศึกษาก็ไม่หยุดคุย ในระยะหลังมานี้เมื่อนักศึกษาคุย 

ผมหยุด ผมรอ รออย่าง enjoy แป๊บเดียวจากนั้นทั้งห้องจะเงียบ แล้วก็

เร่ิมการสอนได้ แปลกนะครับ อะไรกันล่ะที่เปล่ียนคนหน่ึงที่ยืนอยู่ที่จุด

หนึ่งย้ายมายืนอยู่อีกฝั่งแล้วหลายๆ อย่างก็ดีกว่าเดิม

ในช้ันเรียนขนาดเล็กของผม นักศกึษาทกุคนต้องเขียนบนัทกึ (Jour-

nal) มาส่งผมทกุสัปดาห์ เคร่ืองมือน้ีท�าให้ผมกบันักศกึษาใกล้กนัมากข้ึน 

ผมจะได้รู้ว่าในระหว่างที่เราไม่เจอกัน เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเขา เขาอยาก

จะเล่าอะไรให้ผมฟัง

ในช่วงที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง ในชั้นเรียนของผมมี
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นักศกึษาคนหน่ึงเรียนไปด้วยและฟังเสียงจากเวทปีราศรัยไปด้วย จู่ๆ  เธอ

ก็ลุกขึ้นตบโต๊ะ ปัง! เขาจะออกจากห้องเรียนเดี๋ยวนี้เพื่อไปแก้ปัญหาบ้าน

เมืองด้วยก�าลังของเขา --- เราเป็นครู เราจะสอนเขาได้ไหมว่า สิ่งที่เขา

ก�าลงัเรยีนรู้ในห้องเรียนขณะน้ีจะตอบโจทย์ของบ้านเมือง ของสังคมทีเ่ขา 

อยากจะแก้ปัญหาได้อย่างไร --- ความเป็นครูส�าคัญแบบนี้ครับ

ก่อนจะเร่ิมการสอน ในช้ันเรียนของผมจะท�าสิง่ทีเ่รียกว่า เช็คอนิ คอื

เช็คสภาพของพวกเขา ให้เขาบอกความรู้สึก บอกสภาพตัวเขาเองว่าพร้อม

ต่อการเรียนแค่ไหน ซึง่หลายคนสะท้อนกลับมาว่า น่ีเป็นส่ิงทีมี่ค่าทีสุ่ดใน

ชีวิตการเป็นนักศกึษาของเขา เพราะเวลา 5-7 วันในมหาวิทยาลัย ไม่เคย

มีใครฟังเขาเลยจริงๆ --- ครูต้องสร้างพ้ืนทีแ่บบน้ีในช้ันเรียนของเรา เคย

มีนักศกึษาคนหน่ึงพูดในช่วงเช็คอนิว่า ‘เม่ือคนืคณุแม่ป่วย หนูต้องเฝ้าทัง้

คนืไม่ได้นอนเลยค่ะ’ เม่ือเราได้ยินแบบน้ีเราจะเข้าใจกนัมากข้ึน เราจะได้

ไม่ด่วนตัดสินว่าเด็กคนน้ีแย่มากหลับในช้ันเรียน การเปิดพ้ืนทีก่ารเรียนรู้

ในตัวครูจะท�าให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษาได ้

ผมคิดว่าเราต้องมองกลับมาที่ตัวของเราเอง กลับมาเข้าใจตัวเรา 

โลกทัศน์ของเรา แล้วเราจึงจะเปล่ียนช้ันเรียนของเราได้ เพ่ือที่จะตอบ

สนองกับวาระของโลกในวันนี้  วาระที่เรามีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้น�าโลก 

วาระที่อุณหภูมิของขั้วโลกเหนือสูงกว่าอุณหภูมิปกติ 30 องศา เราต้อง

กลับมาที่แหล่งทรัพยากรในตัวเรา กลับมารู้เนื้อรู้ตัว เข้าใจตัวเอง 

เม่ือเป็นนักเรียนมัธยม ผมได้ฟังคุณด�ารง ลัทธพิพัฒน์ รัฐมนตรี
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กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ในขณะน้ัน (เสีย

ชีวิตเมื่อ 2528) คุณด�ารงพูดท�านองว่า ชาติใดครองเทคโนโลยี ชาตินั้น

ครองเศรษฐกิจ ชาติใดครองเศรษฐกิจ ชาติน้ันครองอ�านาจ ผมฟังแล้ว 

ตื่นเต้นมาก ผมจะเรียนวิทยาศาสตร์ จะเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อจะได้ท�าให้

ชาติของเราเป็นมหาอ�านาจและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผมเรียนแบบบ้าระห�่ามานาน จนกระทั่งวันหน่ึงผมถามตัวเองว่า 

เราต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆ หรือ? เป้าหมายจริงๆ ของอ�านาจ และความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจคืออะไร คือความสุข ใช่ไหม? ท�าไมจึงไม่เคยมีใคร

สอนเลยว่า ชำติใดครองควำมรู้สึกตัว ชำตินั้นครองปัญญำ ชำติใดครอง

ปัญญำ  ชำตินั้นครองควำมสุข 

ขอบคุณครับ





...ผมมีความหวังที่จะให้วิชานี้ได้ตอบอะไรหลายๆ อย่างที่ผมยังสับสน มีหลาย
เรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้ เลือกไม่ถูก เช่น ผมอยากมีฐานะดี มีเงินเยอะๆ  
มีรถสวยๆ นั่ง แต่ในใจอีกด้าน มันก็เรียกร้องความสงบ ความสมถะ  

อยากท�าเกษตร อยากปลูกข้าว....

สมุดบันทึกของสมพงษ์ วรกุล  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ NREM06 (ปีการศึกษา 2549)
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I

เป้าประสงคำ์ของชั้นเรียน NREM

วิชานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้เรียน
ชั้นเรียนนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแคบๆ เพียงแค่การเข้าใจและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติตามบทเรียนเท่านั้น
แต่จะนำ พาเขาไปสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ีมีความสุขในตัวเอง
สร้างความยั่งยืนให้แก่โลก และธรรมชาติ

ชั้นเรียนวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Natural 

Resource and Environmental Management – NREM) เป็นช้ันเรียน

ขนาดเล็ก รับนักศึกษาไม่เกิน 15 คน เปิดสอนครั้งแรกในปี 2545 โดย 

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ เป็นผู้สอน นับถงึปัจจบุนักเ็กนิสิบปีแล้ว 
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{ นิยามชั้นเรียน NREM }

ผมคุยกับเพ่ือนที่เรียนด้วยกันบ่อยมากเลยครับว่าเราจะอธิบายวิชาน้ี
อย่างไรดี  แล้วมันกมั็กจะจบลงด้วยค�าว่า “ไม่รู้” (หัวเราะ) มันเยอะมาก 
ไม่รู้จะอธบิายอย่างไร ต้องมาเจอเอง --- รชัพล ปลกูอ้อม นศ.NREM16

หนูไม่รู้จะพูดยังไง มันเยอะมาก แต่ถ้าจะให้พูดสั้นๆ ก็คือ วิชานี้เราจะ
ได้ความรู้ทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการตัวเองด้วย
ค่ะ --- นภภัสสร บุญดี นศ.NREM16

เป็นวิชาทีห่นูบอกไม่ได้ว่าเรียนอะไร หรือท�าอะไรบ้าง เป็นวิชาทีพ่อเรียน
แล้วความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในคลาส ...(คดิ....เงยีบ)  มันไม่เหมือนเราท�าแลบ็
ในห้องปฏิบัติการ เวลาเราท�าแล็บความรู้จะอยู่ในแล็บ แต่วิชานี้ความรู้  
ส่ิงทีเ่รียน จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวนั เป็นการเรียนรู้ตัวเองแล้วเช่ือมโยง 
กับโลกภายนอก เป็นวิชาที่ท�าให้เราเข้าใจโลก เข้าใจสิ่งแวดล้อม แล้วก็
เข้าใจตัวเอง---อื๊อ...พูดยากจังค่ะ --- สัณห์สินี บุญกิจ นศ.NREM16

เป็นคลาสเรียนที่เรียกได้ว่าเม่ือเรียนแล้วมันจะอยู่กับเรา เป็นวิชาที่เรา 
ไม่เคยเจอ การบ้านเยอะ มีโปรเจค็ทีเ่ราต้องท�า ต้องส่ง สัปดาห์หน่ึงต้อง
มีเวลาอย่างน้อยๆ สัก 4 วัน (จาก 7 วัน) ที่เราจะต้องนึกถึง NREM และ
เป็น 4 วันที่ NREM จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเรา เป็นวิชาที่มันจะเข้ามาอยู่
ในชีวิตเราเยอะมากกกกกกก ขนาดปิดคอร์สแล้วก็เถอะ--- ต้องลอง

มาเรียนนะคะ บอกไม่ถูก (หัวเราะ) --- สุธินี ศิริโสดำ นศ.NREM16
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{ เป้าประสงคำ์ของชั้นเรียน NREM }

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ เจ้าของวิชา

ผมมองคลาสน้ีเป็นมากกว่าตัวของมันเอง ผมมองว่าวิชาน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของชีวิตของผู้เรียน เม่ือพวกเขาจบออกไป เขาไม่เพียงเป็นนักส่ิงแวดล้อม 

หรือนักชีววิทยา นอกจากท�าอาชีพเหล่าน้ีแล้ว พวกเขาเป็นผู้บริโภคใน

สังคมไทย จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกโลก 

เป็นผู้ใช้ประโยชน์และเป็นผู้ดูแลโลก เป็นลูก เป็นสามี/ภรรยา ช้ันเรียนจงึ

ไม่ควรมีเป้าหมายแคบๆ เพียงแค่การเข้าใจและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

ตามบทเรียนเท่าน้ัน แต่จะน�าพาเขาไปสูก่ารเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ เป็นคน
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ที่มีความสุขในตัวเอง สร้างความย่ังยืนให้กับโลกและธรรมชาติได้ด้วย 

นั่นคือดาว คือธง คือเป้าหมาย

ช้ันเรียนคอืก้าวแรกซึง่อาจจะเป็นก้าวเล็กๆ หรือก้าวใหญ่ๆ กไ็ด้ ดังน้ัน  

อะไรก็ตามที่จะไม่ได้ส่งเสริมให้เราเดินทางไปยังเป้าหมายน้ัน ผมก็ไม่

อยากเสียเวลามากนกั พร้อมกันนั้นอะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่

เข้ากบัช้ันเรียนน้ีนัก แต่ว่าส�าคญัมากต่อเป้าประสงค์น้ี ผมกพ็ยายามจะให้

ส่ิงน้ัน เช่น เราอาจจะมีเกณฑ์ทีพ่อจะบอกได้ว่า อาหารทีดี่ต้องมีสารอาหาร 

ครบ 5 หมู่ และสัดส่วนของสารอาหารทั้ง 5 หมู่ต้องมีสัดส่วนแป้ง : 

โปรตีน : ไขมัน เป็นเท่านั้นเท่าน้ี แต่ถ้าคนที่เข้ามาในคอร์สบ�ารุงสุขภาพ

คอร์สนีก้�าลงัขาดน�า้อย่างรนุแรง เราก็ต้องให้อาหารทีมี่น�า้เยอะหน่อย แล้ว 

สารอาหารอืน่ๆ ค่อยตามมา น่ีคอืเป้าหมายของช้ันเรียน ซึง่แน่นอนกต้็อง

ปรับพอสมควรทีเดียว มีความซับซ้อนของความต้องการที่ทับซ้อนกัน

อยู่ ขณะน้ีโลกก�าลังต้องการอะไร ประเทศก�าลังต้องการอะไร ภาควิชา

อยากจะได้อะไร แล้วนักศึกษาแต่ละคนอยากจะได้อะไร แล้วเรา-ผู้สอน 

จะจดัสรรให้ทกุส่ิงลงตัวได้อย่างไร ส่ิงเหล่าน้ีท้าทายมาก เพราะนักศกึษา

แต่ละคนก็มาในภาวะ ในความพร้อมที่แตกต่างกัน 

จากประสบการณ์ของผม นักศึกษาบางคนที่เข้ามาเรียนก็มีความ

บาดเจ็บอยู่พอสมควร เขาอาจจะบาดเจ็บกับระบบการศึกษาก่อนหน้า
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นี้ หรือบาดเจ็บจากครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าหากเป็นอย่างนั้น นักศึกษา

เหล่าน้ีเขากไ็ม่ได้ต้องการทีจ่ะเรียนรู้ใดๆ ในส่ิงทีผ่มพูดมามากนัก หน้าที่

ของผมกค็อืต้องเยียวยาคนเหล่าน้ีให้เขามีเร่ียวแรงพอทีจ่ะเรียน พอทีเ่ดิน

ไปข้างหน้า พร้อมกันนั้นก็มีนักศึกษาบางคนที่ฟิตมาเต็มที่ เขาอยากจะรู้

เยอะๆ อยากจะไปเร็วๆ ดังน้ันจะท�าอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้ว่าการดูแล

กันมันส�าคัญและจ�าเป็นต่อชีวิต 

ทุกคนเข้าชั้นเรียนด้วยความคาดหวังต่างๆ กัน บางคนเข้ามาเรียน

เพราะคดิว่าวิชาน้ีให้เกรดง่าย และกมี็บางคนทีต้ั่งใจเข้ามาเพราะต้องการ

ค้นหาความหมายของชีวิต มีบางคนพยายามท�าการบ้านด้วยการไป

ส�ารวจความเห็น ความเป็นมาของชั้นเรียน ไปถามรุ่นพี่ และก็มีบางคน

ที่ไม่รู้จะลงวิชาอะไรแล้ว ก็เลยต้องลงวิชานี้เพื่อจะได้จบ ฉะนั้นนักศึกษา

คาดหวังต่อชั้นเรียนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน และมีความพร้อมที่จะเรียน

ไม่เหมือนกัน 
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อาจารย์วิเศษ บำ�รุงวงศ์ อาจารย์ช่วยสอนประจ�วิชา NREM16

นักศึกษาปี 3 และนักศึกษาปี 4 ค่อนข้างวิกฤติพอสมควรเพราะใกล้จะ

เรียนจบ ถ้าเขาจบการศึกษาโดยไม่มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมืออะไรติดมือออก

ไปเลยชีวิตจะยาก ช็อค มึน แล้วก็สูญเสียความเป็นตัวเอง บางทีผมมอง

วิชานี้เป็นคล้ายๆ วิชาสุดท้ายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เตรียมตัวเองว่าจะ

ยังไงกับชีวิต 

จากประสบการณ์ของตัวผมเอง ผมมี passion ด้านส่ิงแวดล้อมต้ังแต่

เรียนมัธยม อ่าน An Inconvenient Truth ของอัล กอร์ ผมอยากจะช่วย

โลกด้วยการเรียนชีววิทยา ผมเรียน เรียน เรียน ซึ่งคะแนนก็ดีมากครับ 

ผมได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย 2 ทุน 
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ทุนแรกคือทุนเรียนจนจบปริญญาตรี ทุนที่สองคือทุนเพ่ือวิจัยที่

สหรัฐอเมริกาแล้วมีเงื่อนไขว่าให้เรียนต่อจนจบปริญญาเอกในสาขาที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ัน (งานวิจัยของ อ.วิเศษ ในขณะน้ันคือการผลิต

พลังงานทางเลือกจากสาหร่าย) ซึง่ผมกไ็ปท�าวจิยัครับ เป็นจงัหวะรอยต่อ

ของปี 3 - ปี 4 มีจังหวะหนึ่งที่ก�าลังท�าแล็บอยู่คนเดียว จู่ๆ ก็เกิดค�าถาม

ขึน้มาว่า “ฉนัมีความสุขกบัส่ิงทีก่�าลงัท�านีจ้ริงๆ หรือ เราจะสามารถท�าสิง่

เหล่าน้ีไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่า”  ซึ่งจังหวะน้ันเป็นช่วงที่เราได้อยู่คน

เดียว ความคดิหลายๆ อย่างเร่ิมตกตะกอน แล้วกมี็ค�าตอบทีชั่ดเจนข้ึนมา 

ว่า “ไม่ใช่” ทันทีที่ความรู้สึกน้ีข้ึนมา ผมพบว่า หลายเร่ืองที่ผ่านมามัน 

ผิดไปหมด ผมมีแต่ค�าถาม พอกลับมาก็พอดีคลาสของอาจารย์เปิด ผมก็ 

ลงทะเบยีนเข้าเรียนซึง่เป็นทัง้การเยียวยา และเป็นการค้นตัวเองในระดับลึก  

เช่น แรงบันดาลใจของเราคืออะไรกันแน่ อะไรคือส่ิงที่เรายอมลงแรง 

เพ่ือให้ได้มา เป็นจังหวะที่ความเช่ือบางอย่างถูกท้าทาย ได้เห็นความ 

ซับซ้อนของระบบโลก

คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นคณะที่ทุกคนที่เข้ามาเรียนอยากเป็น 

นักวิทยาศาสตร์ แต่เป็นคณะที่ผู้เรียนต่างก็มีจุดประสงค์ที่หลากหลาย 

บางคนเข้ามาเพราะอยากจะได้วุฒิการศกึษาเพ่ือจะได้ไปหางานทีดี่ระดับ

หนึ่ง บางคนเข้ามาเพราะเอ็นทรานซ์เข้าคณะอื่นไม่ได้ และก็อาจจะมีบาง

คนที่เข้ามาเพราะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ พอแต่ละคนมาด้วย
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เป้าประสงค์ทีต่่างกัน เข้ามาจากประตูทีแ่ตกต่างกนั มันจงึไม่ง่ายเม่ือใกล้

จะจบออกไป เพ่ือนของผมหลายคนตัดสินใจเรียนต่อทัง้ทีไ่ม่ได้มีความสุข

นัก บางคนกไ็ม่เต็มใจทีจ่ะท�าอย่างนัน้ บางคนหลงทาง เรียนเพราะไม่รู้ว่า

จะไปท�าอะไรดี เลื่อนเวลาการเป็นเจ้าของชีวิต เลื่อนเวลาที่ตัวเองจะต้อง

รับผิดชอบชีวิตตัวเองออกไป

ผมอยำกให้เขำเอำชีวิตตัวเองกลับมำ อยำกให้เขำเป็นเจำ้ของชีวิต

ของตัวเอง เพรำะกำรศึกษำของประเทศเรำไม่ได้สอนให้เรำเป็นเจำ้ของ

ชวิีต ก�าหนดชวีติตัวเองได้ มีเงือ่นไขมากมายจนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางเลือก 

การทีจ่ะท�าให้เขาเห็นชีวิตตัวเอง ตัดสินใจเลือกชีวิตตัวเองได้ด้วยเจตจ�านง

เสรี เห็นว่าทุกคนต่างก็มีชีวิตที่สวยงามในแบบของตัวเอง คลาสจะมีส่วน

ช่วยให้เขาหาสิ่งนี้ด้วยตนเองครับ
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ทำ ไมคุณจึงสนใจวิชานี้ 
คุณต้องการอะไร
คุณจะให้อะไรได้บ้างในชั้นเรียนนี้
ทำ ไมผู้สอนจึงควรรับคุณเข้าเรียน



II

เปิดชั้นเรียน 

(เกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียน)



ชั้นเรียน NREM ข้ึนช่ือว่า เป็นช้ันเรียนที่แปลกทั้งรูปแบบและ

กระบวนการเป็นที่กล่าวขวัญในแวดวง ล�าดับแรก ผู้ที่สนใจ

จะต้องส่งใบสมัครด้วยการเขียนบทความย่อ หรือตอบค�าถามด้านล่างน้ี

เพื่อแจ้งความจ�านงขอเข้าเรียน  จากนั้นผู้สอนจึงจะพิจารณาและตอบรับ

ว่าจะได้เรียนหรือไม่ 

ทำ ไมคุณจึงสนใจวิชานี้ คุณต้องการอะไร
คุณจะให้อะไรได้บ้างในชั้นเรียนนี้

ทำ ไมผู้สอนจึงควรรับคุณเข้าเรียน

ผู้ที่ได้ตอบรับจะได้ทดลองเรียนในวันแรกเพ่ือรับทราบข้อตกลงใน

การเรียนวิชาน้ีตลอดเทอม ได้เห็นรูปแบบและวิธกีารสอน รับรู้การบ้านที่

จะต้องท�า รวมถงึการอ่านหนังสือนอกเวลา การลงมือท�าโครงงาน (Action 

project) ท้ายชั่วโมงของการทดลองเรียนในวันแรก นักศึกษาจะได้ถาม 

ข้อสงสัยทั้งหมด เม่ือมาถึงข้ันน้ี หากผู้เรียนต้องการถอนตัวก็สามารถ

ท�าได้ทันที (และได้ค่าลงทะเบียนคืน) แต่หากยืนยันที่จะเข้าเรียนวิชานี้

ก็จะต้องสอบสัมภาษณ์จากคณะผู้สอน ถ้าผ่าน จึงจะได้เข้าเรียนจริง
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ท�ำไมจึงลงทะเบียนวิชำ NREM 

ผมชอบช่ือวิชา วันแรกที่เป็น Demo ให้ทดลองเรียนก็ชอบครับ รู้สึกว่าเปิด 
มุมมอง --- นรุตม์ เหลำ่นิพนธ์ นักศึกษาชั้นปี 4 ภาคชีววิทยา

หนเูป็นคนทีส่นใจธรรมชาติอยู่แล้ว ได้ยินช่ือวิชากช็อบค่ะ คดิว่าคงจะได้เรียน
ว่าทรัพยากรมีกี่ชนิด เราจะดูแลอย่างไร แต่กลายเป็นว่าในห้องจัดโต๊ะเป็น
วงกลม ดูคลิปวีดีโอ แล้วก็คุยกัน ตอนนั้นถามตัวเองในใจว่า ‘นี่เรียกว่าเรียน
แล้วเหรอ’ --- จิตรณำ เก่งกำรนำ นักศึกษาชั้นปี 4 ภาคชีววิทยา

ผมเห็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่ทั่วไป เช่นการตัดไม้ท�าลายป่า คนทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่ รวมๆ คือผมสนใจสิ่งแวดล้อมครับ ผมคิดว่าจะได้เรียนรู้ว่าน�้าเป็น
อย่างไร ดินเป็นอย่าง แสงเป็นอย่างไร เราต้องบริหารน�้าแบบนี้ ดินแบบนี้ ป่า
แบบน้ี แต่พอเข้าเรียนจริง มันไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เลย กลายเป็นว่าเรากลับมารับรู้
ความเป็นคน รับรู้ความคิด รับรู้ค�าพูด เรากลับมาเชื่อมโยงเรื่องภายในตัวเรา
ออกสู่ภายนอก --- รัชพล ปลูกอ้อม นักศึกษาชั้นปี 3 ภาคชีววิทยา
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ก่อนหน้าน้ีหนูเรียนวิชาการจัดการน�้า หนูก็คิดว่าวิชาน้ีหนูจะได้เรียนเร่ือง
เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรฯ (เพราะช่ือวิชาบอกอย่างน้ัน) แต่พอเรียน
แล้วกลับไม่ใช่ เราได้เห็นภาพรวมที่กว้างมาก เห็นความเชื่อมโยง ที่ส�าคัญ
คือเห็นต้นเหตุ หรือรากของปัญหาว่ามันอยู่ที่ความต้องการของตัวเรา --- 
สัณห์สินี บุญกิจ นักศึกษาชั้นปี 3 ภาคชีววิทยา

ประการแรกคือผมสนใจช่ือวิชา ช่ือวิชาสอดคล้องกับความสนใจของผม 
ประการที่สองคือ เมื่อเทอมต้น ผมเรียนวิชา Local Science ผมเห็นความ
เช่ือมโยงของสองวิชาน้ี ผมไม่อยากรอให้ตัวเองถงึปี 4 กลัวว่าถงึตอนน้ันผม
จะมีเวลาไม่พอ และผมรู้ด้วยว่าปีก่อนหน้านี้วิชานี้ไม่เปิด --- ผมสนใจชื่อ
วิชาครับ แต่มากกว่านั้นก็คือ ผมสนใจวิธีการสอน --- สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา

NREM เปิดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2004 ผำ่นมำ 12 ปีแล้ว อำจำรย์มองชั้น
เรียนนี้อยำ่งไร 

ความจรงิมช้ัีนเรียนแรกเร่ิมในปี 2002 ช่ือ Natural Resource Man-

agement มีคนเรียนไม่ถึง 10 คน  ช่วงปี 2000 - 2001 ตัวผมมีงานวิจัย

อยู่ทีส่ถาบนัชุมชนท้องถิน่พัฒนา (LDI) พร้อมกนัน้ันกมี็งานสอนเกีย่วกบั 

วิธีวิจัยและสิทธิมนุษยชน  รวมถึงส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

(สกว.) ก็ชวนให้ผมท�าวิจัยต่อเนื่อง ดังนั้นต้นทุนของชั้นเรียนนี้เชื่อมโยง

ผ่านตัวผม ผ่านงานวิจยัทีผ่มท�า ซึง่มักเป็นประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมศกึษา
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ที่ยึดโยงกับชุมชน การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่า ความรู้ และพฤติกรรม 

ต่อส่ิงแวดล้อม งานวิจยัในด้านชุมชนท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ซึง่ผมเช่ือว่า 

นักศึกษาวิทยาศาสตร์แทบไม่มีชุดความคิดเกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีเลย  

ความคิดเร่ืองชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเป็นศูนย์ (zero) คือ 

ไม่รู้จักเลย 

การที่ผมได้เห็นการเรียนรู้แบบตะวันตก ทั้งในระดับโรงเรียน

ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ว่าเขาเห็นการจดักระบวนการเรียนการสอน

อย่างไร เหน็การบ่มเพาะแบบ พสวท.1 คือฝึกให้ท�างานหนัก สร้างความรู้ 

ด้วยตนเอง มีมุมมองของผู ้หลักผู ้ ใหญ่เช ่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี   

ศ.เสน่ห์ จามริก  ศ.ระพี สาคริก  ศ.นพ.ประสาน ต่างใจ  เครือข่าย 

จิตตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล เหล่าน้ีเป็นต้นทุนที่มีอยู่ซึ่งอาจจะต่าง

จากอาจารย์ทั่วไป

ช้ันเรียน NREM ของผมแต่ละปี ไม่มีปีไหนเหมือนกนัเลย (หัวเราะ) 

น่ีอาจจะเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งไปพร้อมๆ กัน แต่ส่ิงที่ไม่เปล่ียนคือ 

กำรพำคนให้รูจ้กัตวัเอง พัฒนำศกัยภำพตนเองไปถงึจดุสงูสดุเท่ำทีจ่ะเป็น

ไปได้ เซ้นส์ของช้ันเรียนเน้นย�า้ ถงึการทีผู้่สอนกบัผู้เรียนก�าลงัเดนิทางไป

ด้วยกนั ดังน้ันองค์ประกอบด้านความพร้อมของผู้เรียน ความสนใจของผู้

เรียนจึงมีผลกับชั้นเรียนมาก บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ท�าให้ theme 

ในการสอนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย บางปีผมใช้ กฎบัตรโลก (Earth Charter 

1 โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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for Nature) เป็นเครื่องมือในการด�าเนินไปของชั้นเรียน ซึ่ง theme ของ

ชั้นเรียนก็มีผลต่อการเรียนมาก 

ในอดตีชัน้เรียนของผมมี 3 วิชาทีมี่ลักษณะการสอนคล้ายกนั แต่จดุ

เน้นต่างกนั การมีหลายรายวิชากเ็พ่ือให้นักศกึษาทีต้่องการเรียนต่อเน่ือง

สามารถลงทะเบียนได้

NREM - Natural Resource & Environmental Management การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

EETP - Environmental Education: Theory & Practice ส่ิงแวดล้อม

ศึกษา ทฤษฎีและปฏิบัติ

ในการเรียนวิชานี้เราก็จะมีค�าพูดถึงค�าว่า “กระบวนการเรียนรู้” ได้

บ่อยกว่า และ มากกว่า วิชาอื่น ๆ เพราะทุกคนก็มีความคาดหวังว่าจะมี

การศึกษาและเรียนรู้อยู่ในวิชานี้ 

IA2B - Interdisciplinary Approaches to Biodiversity การศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพจากสหวิทยาการ

กำรพำคนให้รูจ้กัตวัเอง พัฒนำศกัยภำพตนเองไปถงึจดุสงูสดุเท่ำที่

จะเป็นไปได้  ถ้าจะพูดในภาษาฝรั่งก็คือ self-actualization ภาษาไทยก็

คือ การตื่นรู้ หรือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผมเชื่อเรื่องกำรให้โอกำสทุก

คนอย่ำงเท่ำเทยีม แต่พร้อมกนันัน้ผมกเ็ช่ือเรือ่งควำมพร้อมของแต่ละคน

ที่มีไม่เท่ำกัน ผมพยายามสร้างเงื่อนไขให้ทุกๆ คนเข้าถึงกระบวนการใน

หลากหลายมิติ เพ่ือให้เข้าถงึส่ิงน้ีง่ายๆ ด้วยตนเอง ธรรมชาติของแต่ละคน 
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ไม่เหมือนกัน พร้อมไม่เท่ากัน ส�าหรับบางคนที่ยังไม่พร้อม เขายังไม ่

เปิดใจต่อการเรียนรู้ เราจะไปดันมากกไ็ม่ได้ แต่ผมยืนยันได้ว่า พันธะสญัญำ 

ของชั้นเรียนนี้คือเรำจะพำทุกคนเดินทำงไปด้วยกัน คนที่พร้อมมากก็จะ

เดนิทางได้ไกล แต่เราต้องไม่ลืมว่า มีคนจ�านวนไม่น้อยทีเ่ขาไม่ได้อยากจะ

ไปไหน บางปีนักศกึษาในช้ันเรียนของผมได้  A ทัง้ห้อง เพราะเขาต้ังใจกนั

จริงๆ แต่บางปีกไ็ม่ได้เป็นอย่างน้ัน บางคนไม่ต้ังใจ เขาไม่ได้อยากเรียนรู้ 

เขาลงทะเบียนเพราะอยากได้เกรดเท่านั้นเอง

เกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำชั้นเรียน NREM คืออะไร

ผมคิดเสมอว่า ความแตกต่างหลากหลายในห้องเรียนคือความ

แข็งแกร่ง ไม่ใช่จุดอ่อน แต่ข้อส�าคัญคือทุกคนต้องมีพันธะสัญญาต่อกัน 

ค�ำถำมก่อนเข้ำเรยีนเป็นกำรยนืยันว่ำเขำต้องกำรเรยีนรู ้ซึง่เป็นส่ิงส�าคญั

มากส�าหรบัผม การทีจ่ะรับนักศกึษาเข้าช้ันเรียน ผมไม่ได้สนใจว่าเขาเป็น

เด็กเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่ง แต่การยืนยันว่าต้องการเรียนส�าคัญมาก

ชั้นเรียนเป็นห้องจ�าลองของโลกที่ประกอบด้วยคนแตกต่าง 

หลากหลาย คนทีไ่ปได้เร็วควรจะเรียนรู้ว่า เขาจะเรียนรู้ได้อย่างไรพร้อมกบั 

เพ่ือนทีช้่ากว่า และเขาจะเรียนรู้จากเพ่ือนทีเ่รียนช้าได้อย่างไร น้ีเป็นส่วน

ส�าคัญมาก โลกจะอยู่ได้ด้วยการพึ่งพากันของคนที่ไปได้เร็วและไปได้ช้า 

ผมไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่ากัน แต่ผมให้ความหมายของความเร็ว

และความช้าคล้ายกับสองสีที่แตกต่างกัน เช่น  สีแดงกับสีฟ้า เป็นสองสี

ที่แตกต่างกัน แต่ไม่ได้แปลว่าอะไรดีกว่ากัน
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หนูรู้สึกว่าช้ันเรียนน้ีมีความหลากหลายเยอะมากกกก แม้ว่าเพ่ือนๆ ทีม่า
เรียนนี้จะอยู่ในภาคเดียวกันเยอะ แต่พอเรียนแล้วก็จะรู้ว่า เฮ้ย! เราไม่
เหมือนกันเลย --- นภภัสสร บุญดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เม่ือเราได้มาน่ังฟังกันจริงๆ แลกเปล่ียนกัน พวกเราแต่ละคนต่างก็มี
ความต่างช่วยท�าให้มมุมองเปิดออก วัยของพวกเราต่างกนั ในห้องเรียน
มีพวกหนู (นศ.ปี 3 และ นศ.ปี4) มีอาจารย์เอเชีย (ดร.สรยุทธ รัตน
พจนารถ) มีพี่เกิ๊ก (อ.วิเศษ บ�ารุงวงศ์) เวลาที่แบ่งปันมุมมอง มันท�าให้
เราเห็นกว้างขึ้น มีคติให้เราน�ากลับไปปรับใช้ตลอดเวลา --- จิตรณำ 
เก่งกำรนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันแรกที่เข้าเรียน ผมเห็นพี่เอิร์ธ (นรุตม์) พี่แมงปอ (จิตรณา) ก็รู้สึก 
หูย อยู่บ้าง---พ่ีเขาเรียนเก่ง แต่ก็มีบางอย่างให้เรากลับมาต้ังหลัก
บอกตัวเองว่า เราต้องเต็มที่กับคลาสน้ี การเรียนคละท�าให้เราได้รู้จัก
เพ่ือนของเรามากข้ึน ได้เห็นมุมมองที่กว้างข้ึน บางทีที่เราคิดว่าเขา
แปลก เขาประหลาด จริงๆ แล้วมันเป็นความคดิของเราเองต่างหาก ช้ัน
เรียนนี้ท�าให้ได้เปิดการรับรู้เพื่อเข้าใจกันมากขึ้น --- รัชพล ปลูกอ้อม  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลาสน้ีไม่ได้ท�าให้ผมรู้สึกว่ามีคนเรียนเร็ว-เรียนช้า ไม่มีความรู้สึกว่า
มีคนเก่ง-คนไม่เก่ง ตัวผมรู้สึกว่าเร่ืองบางเร่ืองที่เพ่ือนบางคนไปช้าๆ 
ช่วยให้เราหยุดเพ่ือมองอย่างรอบด้านมากข้ึน มองระหว่างทางมาก
ข้ึน ท�าให้เราเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็น เด๋ียวน้ีเวลาอยู่ที่บ้านและผม
ต้องสอนน้อง ก็ท�าให้เห็นว่ามีบางเรื่องที่น้องเหมือนตัวเรา ซึ่งเมื่อก่อน
เราไม่เคยมองเห็นเลย เพราะเราไม่ได้สังเกต --- นรุตม์ เหลำ่นิพนธ์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 





ก่อนเข้าไลน์การผลิต
นักศึกษาแต่ละคนอาจจะ 
เป็นปลาจะละเม็ด ปลาทูน่า  
ปลากระเบน ปลากะพง 
แ ต่ ผ ล ผ ลิ ต สุ ด ท้ า ย
เราต้องได้ปลาซาร์ดีน 
กระป๋อง ครูก็ต้องทำ ตัว
ชาๆ ไมรู่ส้กึรูส้ากบัความ
เจ็บปวดของนักศึกษา 
ที่ เ ป็ น ป ล า ก ร ะ เ บ น  
ท่ีตัวแบนๆ แล้วต้อง 
พยายามห่อตัวให้กลม 

เพื่อจะลงกระป๋อง 
ให้ได้

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ  
เจ้าของชั้นเรียน NREM



III

บทเรียนและการเรียนรู้
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การเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน NREM

คลาสน้ีโดยรูปแบบกเ็หมือนไม่ได้สอนนะคะ ไม่มีเลคเชอร์ เราล้อมวงคยุ
กนั แต่หนูกแ็ปลกใจว่าถ้าไม่มีการสอนแล้วความรู้มันมาจากไหน เพราะ
หนูรู้สึกว่าหนูได้ความรู้ตลอดเวลา และได้ทุกครั้งเมื่อเข้าเรียน --- มัน
อาจจะเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่หรือเปล่าคะ ? หนูกไ็ม่รู้ ---  จติรณำ 
เก่งกำรนำ นักศึกษาชั้นปี 4

ตอนแรกหนูรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้สอน หนูรู้สึกอย่างน้ัน พวกเรามาน่ัง
คุยกนั เหมอืนให้พวกเราเรยีนรูก้ันเอง อาจารย์ไม่เคยสรปุความรู้ให้เรา  
บางทีก็งงว่าจะสอนอะไร  แต่พร้อมกันนั้นอาจารย์ก็คอยไกด์ คอยแนะ 
หนูก็แปลกใจว่าพวกเราก็แค่นั่งคุยกันแต่ท�าไมเราไม่ออกนอกทาง --- 
สัณห์สินี บุญกิจ นักศึกษาชั้นปี 3

บางทีอาจารย์ก็แนะค่ะแต่เราไม่เช่ือ เราจะท�าแบบที่เราอยากท�า แล้ว
เราก็ได้เห็นเองเลยว่ามันไม่โอเค ไปต่อไม่ได้ แล้วเราก็ได้เรียนรู้ บางที
อาจารย์ก็จะบอกค่ะว่า ‘เตือนแล้วไงว่าผิด’ แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาด
นะคะ ให้เราตดัสนิใจเอง พอผดิก็...ก็ได้เรียนรู้ (หวัเราะ) --- นภภสัสร 
บุญดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผมว่าคลาสนี้ไม่ค่อยมีอาจารย์ --- แม้ว่าจะมีทีมสอนตั้ง 3 คน ก็เถอะ
เหมือนทีมอาจารย์มาเป็นทีมโค้ชครับ คอยแย็บขวา แย็บซ้าย ไม่เคย
มีอาจารย์คนไหนบอกเลยว่ากระบวนการโดยสรุป สมบูรณ์ มันเป็น
อย่างไร ต้องท�าอะไร ไม่มีอะไรเหมือนที่เราเคยเรียนมา การมีผู้สอน
แบบนี้ก็ดีนะครับ ช่วยลดช่องว่างได้เยอะมากเลย --- รัชพล ปลูกอ้อม 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
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ภาพรวมของการเรียน-การสอน
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ช้ันเรียน NREM เรียนในวันพุธช่วงบ่าย ต้ังแต่เวลา 13.30-16.30 น. 

(ซึ่งมักจะเลิกจริงหลังจากนั้นเสมอ) รูปแบบที่แตกต่างจากชั้นเรียนอื่นๆ  

อย่างเห็นได้ชัดกค็อื การจดัทีน่ั่งเป็นวงกลมพอดีกบัจ�านวนผู้เรียนและผู้สอน  

ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน คุยในรูปแบบของสุนทรียสนทนา (Dialogue)  

แทบจะเรียกได้ว่าเป็นช้ันเรียนที่ไม่มีการบรรยายเลย และไม่มีการสอบ

วัดผลปลายภาค

ถ้ารูปแบบการเรียนการสอนหมายถึง นักศึกษาหันหน้าเข้าหา

กระดาน อาจารย์ท�าหน้าที่ฉายแผ่นใส หรือใช้ PowerPoint รูปแบบใน 

ช้ันเรียนน้ีก็คือการล้อมวงหันหน้าเข้าหากัน รูปแบบที่คาดเดาได้ ท�า

เหมือนกันทุกคร้ังที่มีช้ันเรียน มี 3 ประการ คือ Tune in, Check-in, 

Check-out ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์ และแน่ใจได้ว่าแทบจะไม่มีการบรรยาย (Lecture) 

น�ำเข้ำ (Tune in) เป็นช่วงเวลาส้ันๆ 3-5 นาทใีห้ทกุคนได้กลับมาอยู่กบั

เน้ือกบัตัว (บางคนเรียกว่าข้ันตอนการประกอบร่าง) ‘น�าใจมาอยู่กบักาย’  

จะเรียกกว่าเป็นการภาวนาก่อนเริ่มเรียนก็คงจะได้ 

เช็คอิน (Check-in) คือการบอกเล่าความรู้สึก ความพร้อม หรือ 

ไม่พร้อมของตนเองในขณะน้ี ให้สมาชิกในช้ันเรียนได้รับรู้ร่วมกนั บางคน

อาจจะเร่ิมด้วยการบอกว่า “เม่ือคนืนอนหัวค�า่วนันีจ้งึพร้อมเรียนมากค่ะ” 

ในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่า “เมื่อคืนแล็บหนูมีปัญหา เพิ่งเข้านอนเมื่อ
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ตอนตีส่ีน้ีเอง แล้วกมี็เรียนวิชาแรกตอนแปดโมง ถ้าง่วงมาก หนูขออนุญาต

ยืนเรียนนะคะ” จากน้ันผู้สอนจงึจะแจ้งบทเรียน และการเรียนการสอนใน

วันน้ันๆ เช่น จะพูดคยุกนัในหัวข้อทีแ่ต่ละคนไปอ่านมา หรือจะเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาน�าเสนอการบ้าน หรือซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับโปรเจ็ค ฯลฯ 

เช็คเอ้ำท์ (Check-out) ท�าใน 20-30 นาทสุีดท้ายก่อนเลิกช้ันเรียน

ทุกครั้ง แต่ละคนจะได้พูดถึงการเรียนรู้ของตัวเองตลอด 3 ชั่วโมงที่ผ่าน
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มาว่า เขาเรียนรู้ในประเด็นไหนเป็นพิเศษ  รู้สึก ‘โดน’ ในเรื่องอะไร หรือ

สภาวะตัวเขาในขณะนี้ (หลังจากเรียนมาแล้ว 2-3 ชั่วโมง) เป็นอย่างไร

บ้าง บางคนเช็คอินแรกเข้าว่าเหนื่อยมาก แต่เช็คเอ้าท์ว่ารู้สึกมีพลัง บาง

คนเช็คอินด้วยท่าทีสบายๆ แต่เช็คเอ้าท์ว่ารู้สึกมึนศีรษะคิดว่าต้องกลับ 

ไปท�าการบ้านกับตัวเองในบางเร่ือง บางคนพูดถ้อยค�าประทบัใจทีไ่ด้ฟังใน

คลาสวันนี้ หรือบางคนเผยเรื่องราวที่พูดได้ยากในช่วงเวลานี้ ฯลฯ
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การสะท้อนตัวเอง (Self Reflection) เป็นหัวใจส�าคัญอีกเร่ืองหน่ึง
ของช้ันเรียนน้ี วิชาน้ีว่าด้วยเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ซึง่การสอนเร่ืองน้ีให้เกดิผลจะไม่ใช่เพียงแค่การท่องเน้ือหา
วิชา แต่เขาต้องเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติน้ันถกูจดัการโดยมนุษย์ และ
ส่ิงทีท้่าทายการแก้ปัญหาในปัจจบุนัน้ันไม่ได้อยู่ทีเ่ทคนิค เทคโนโลยี แต่
อยู่ที่ว่ามนุษย์ไม่มีความสามารถในการจัดการตัวเอง ถ้ามนุษย์จัดการ 
ตัวเองเป็น สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นมาก 
 ถ้ามนุษย์มีความสามารถที่จะจัดการความโลภ ความโกรธ ความ
น้อยเน้ือต�่าใจที่มีอยู่ในตัวเองได้ ปัญหาส่ิงแวดล้อมก็จะดีข้ึนมากหรือ
หมดไปเลยด้วยซ�้า ดังน้ันถ้าผู้เรียนสนใจการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เขาจะต้องเข้าใจมนุษย์ และเพ่ือให้เขาเข้าใจมนุษย์ 
เขาต้องเข้าใจตัวเอง 
 ปัจจุบนัน้ีคนมักจะเข้าใจว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองข้างนอก ไม่
เกีย่วอะไรกบัตนเอง หลายคนรู้ว่าปัญหามีอยู่ แต่ไม่คดิว่าตัวเองเป็นส่วน
หนึ่งของปัญหา หลายคนรู้ว่าสังคมแย่ การเมืองไม่ดี แต่ตัวเราไม่เกี่ยว 
เราเป็นคนดี แต่หากได้กลับมาท�าความรูจั้กตัวเอง เข้าใจตัวเอง กจ็ะเร่ิม
เข้าใจคนทีอ่ยู่ในบริบทและโครงสร้างทีเ่ป็นอยู่ว่าท�าไมเขาถึงคดิแบบน้ัน 
เม่ือเข้าใจก็จะเร่ิมมีมุมมองต่อการแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้ ---แล้วเขาจะ
เข้าใจตัวเองได้อย่างไรเขาต้องสะท้อนตัวเองเป็น  
 อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ชั้นเรียนนี้เป็นไปเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เนื้อหา วิชา เป็นพาหนะให้เราเข้าถึงบรรลุถึงความเป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์
ได้ ไม่ว่าเราจะเรียนสถาปัตย์ กฎหมาย วิศวะ ฯลฯ เราก็จะเข้าถึงความ
เปน็มนุษย์ทีส่มบรูณ์ได้ ดังน้ันไม่ว่าเราจะเรียนวิชาอะไรก็ตามเราก็ควร
สะท้อนตัวเองเป็น 
 ในอดีตเราอาจจะมีบางวิชาที่ดูเหมือนพยายามจะให้เด็กๆ ได้รู้จัก
การสะท้อนและเช่ือมโยงตัวเอง เช่น วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
(สปช.) วิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย (สลน.) แต่ด้วยระบบการเรียนก็
ท�าให้วิชาเหล่าน้ีเด็กๆ ต้องเรียนแบบท่องจ�าเพ่ือไปสอบ คร้ันมาถึงใน
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ระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเราถูก
สอนให้เป็น “ผู้สังเกต” ซึ่งก�าลังดู “สิ่งที่ถูกสังเกต” ก็ยิ่งท�าให้เราแยก
ตัวเองออกมา การสะท้อนตัวเองเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจตัวเอง เพ่ือ
จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์ แล้วจะได้เข้าใจปัญหา เข้าใจสิ่งแวดล้อมและรู้จัก
โลก 

 ตัวผมเองมีความถนัดในเครื่องมือบางชนิดเช่น การจัดวงสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) ก็ใช้เคร่ืองมือน้ันมาดูแลช้ันเรียนน้ี จัดห้องเรียน
เป็นวงกลม ทุกคนเห็นหน้ากันและกัน หรือการเขียนบันทึก (Jour-
nal) เปิดพ้ืนที่ส�าหรับบางคนที่ไม่ได้มีความถนัดหรือคุ ้นเคยหรือ 
พร้อมที่จะแบ่งปันในวงใหญ่ มีนักศึกษาหลายคนที่การด�ารงอยู่ของเขา 
ในช้ันเรียน กบัตัวของเขาในบนัทกึ แทบจะเป็นคนละคนกัน คนบางคนใน
คลาสเงียบมาก แทบจะไม่พูดอะไรเลย แต่พอเขียนบันทึก เขาเขียน
สะท้อนตัวเองได้ดีมาก รู้จักตั้งค�าถาม ซึ่งท�าให้ผมทึ่งอยู่หลายครั้ง และ
ในทางกลับกัน บางคนก็พูดในห้องดีมาก บุคลิกการพูดจาดีมาก แต่ใน
บันทึกกลับไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไรนัก
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 ในวิชานี้ การเรียนทุกครั้งคือการสอบ เพราะการเข้าเรียนทุกครั้ง
มีการประเมิน ทั้งการประเมินเพ่ือนและการประเมินตัวเอง เรียกว่ามี
ทั้ง การสอบทานตัวเอง และการสอบทานกันและกัน หากเราสามารถที่
จะสร้างเคร่ืองมือให้เขารู้จักกลับมาส�ารวจตัวเอง สะท้อนตัวเองเป็น ก็
จะช่วยเขาได้ในระยะยาวและเป็นหลักการเรียนรู้เพื่อจะตื่นรู้ด้วย พุทธ
ศาสนาอาจจะเรียกว่า โพชฌงค์ 

 ในการเรียนทุกๆ ครั้ง นักศึกษาจะได้ถามตัวเองว่าเขารู้อะไร และ
เขาไม่รู้อะไร การเรียนแบบไหน หรือการด�ารงตนแบบไหนทีจ่ะท�าให้เขา
เรียนดีขึ้น พัฒนาตัวเองดีขึ้น ทุกครั้งที่เข้าเรียนมีการเช็คอิน ให้กลับมา
ตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจตัวเองว่าพร้อมต่อการเรยีนไหม และ
ก่อนจบชั้นเรียนมี เช็คเอ้าท์ ด้านหนึ่งก็เป็นการให้เขากลับมาตรวจสอบ
ตัวเอง กลับมาเช็คว่าวันนี้เขาได้เรียนรู้อะไร อะไรที่ท�าให้รู้สึกดี อะไรที่
ท�าให้เขารู้สึกแย่ในบันทึก (การบ้าน) ของเขา ผมให้เขาเล่าว่าเกิดอะไร
บ้างในชีวิต เขาได้น�าความรู้ แนวคิด ทักษะ ที่เกิดจากห้องเรียนไปใช้ใน
ชีวิตบ้างไหม

 พวกเรา(ครู) ต้องตั้งค�าถามอยู่เสมอว่า สิ่งที่เราจะท�าให้ห้องเรียน
น้ันเราจะท�าไปท�าไม เราจะท�าสิ่งน้ีเพ่ืออะไร ท�าไมทุกคนต้องหันหน้า
เข้าหาอาจารย์ หรือเราจะหันหน้าเข้าหากนั ท�าไมต้องเข้าเรียนตรงเวลา 
หรือจะต่างคนต่างเข้าเรียน ท�าไมต้องฟังเวลาที่มีคนพูด ส่ิงเหล่าน้ีเรา
อาจจะต้องชวนกันตั้งค�าถาม รวมถึงถามว่าท�าไมเราจึงต้องสอบ 
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 โลกทศัน์แบบกลไกเข้ามาครอบกระบวนการศกึษา โลกทศัน์ทีบ่อก
ว่า เราต้องมีมาตรฐานเดียวกัน โลกทัศน์ของความเป็นวิทยาศาสตร์ที่
บอกว่า การทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ว่าจะท�าที่ไหน ประเทศไหน 
ก็จะให้ผลเหมือนกนั --- โลกทศัน์แบบน้ีแรงและส่งผลครอบความเป็น
มนุษย์ เวลาทีเ่ราเป็นครู จะท�าการสอน กต้็องมีมาตรฐานการศกึษา เม่ือ
สอนแล้วต้องได้แบบนี้ 

 เมื่อลงมือท�า A จะต้องได้ผลลัพธ์เป็น B ถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็น B 
C D ห้ามท�า โลกทัศน์แบบกลไกบีบให้ทุกๆ คนเป็นเหมือนๆ กัน แม้ว่า
แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน กระบวนการศึกษาจะท�าให้ทุกคนจบออกมา
แล้วเหมือนๆ กัน นี่คือการท�าลายความเป็นมนุษย์ ทั้งความเป็นมนุษย์
ของครูและความเป็นมนุษย์ของนักเรียน-นักศึกษา ครูบอกตัวเอง 
ว่าไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนัก มีหน้าที่ผลิตนักศึกษาออกมา ก่อนเข้าไลน์
การผลิต นักศึกษาแต่ละคนอาจจะเป็นปลาจะละเม็ด ปลาทูน่า ปลา 
กระเบน ปลากะพง แต่ผลผลิตสุดท้ายเราต้องได้ปลาซาร์ดีนกระป๋อง  
ครูต้องท�าตัวชาๆ ไม่รู้สึกรู้สากับความเจ็บปวดของนักศึกษาที่เป็น 
ปลากระเบน ที่ตัวแบนๆ แล้วพยายามห่อตัวให้กลมเพ่ือจะลงกระป๋อง
ให้ได้ ครูต้องบอก(หลอก)ตัวเองว่า โลกก็เป็นแบบนี้แหละ เราท�าอะไร
ไม่ได้หรอก --- ไม่เคารพความเป็นมนุษย์เลยนะครับ



62 NREM

จิตรณา เก่งการนา: 

หนูชอบช้ันเรียนน้ีค่ะ รู้สึกว่า

เป็นการเรียนรู้ทีเ่ราหันหน้าเข้าหา

กนั เป็นการเรียนรู้ทีเ่กดิจากการที่

เราคุยกัน เปิดให้เราฟังความเห็น 

ที่หนูชอบที่สุดคือการฟังอย่าง

ลึกซึ้งที่ทุกคนต่างก็ฟังกันและ

กันโดยไม่ตัดสิน เพ่ือนฟังหนูและไม่ตัดสินตัวเรา มันท�าให้เรากล้าที่จะ

พูดออกไป ในชั้นเรียนอื่น บ่อยๆ ที่หนูต้องเก็บค�าถามเอาไว้ ไม่กล้าพูด

ช่วงแรกก็งงเพราะเราคิดว่าจะเรียนแบบหนึ่งแต่เอาเข้าจริงอาจารย์

สอนอีกแบบหน่ึง ส่ิงที่รู้สึกว่าได้รับเป็นเร่ืองค�าพูดจากทีมอาจารย์ที่อยู่

ในคลาส เป็นการแนะแนวทาง เป็นการบอก การสอน ที่หนูหยิบเร่ือง

เหล่าน้ันมาใช้ในชีวิตได้ทั้งหมด เอาเข้าจริงแล้วคลาสน้ีมีผลในเร่ืองการ

ปรับปรุงตัวเอง อย่างเช่น การตรงเวลา หนูเคยรู้สึกว่าการช้าสัก 5 นาที 

เป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ แต่พออาจารย์พูดถึงความส�าคัญการตรงต่อเวลา 

เราได้แลกเปล่ียนกันทั้งกลุ่ม ก็ย่ิงท�าให้เห็นว่าเร่ืองน้ีส�าคัญจริงๆ ไม่ใช่

เป็นเพราะว่าอาจารย์พูดว่าส�าคัญ ไม่ใช่เร่ืองการสอนของอาจารย์ แต่

ทั้งหมดนี้ เรำเห็นร่วมกัน 

หนูยังไม่เคยเจอช้ันเรียนไหนที่เปิดให้เราพูดคุย แสดงความเห็น

อย่างเป็นตัวเราเองได้มากเท่ากับชั้นเรียนนี้ แม้ว่าบางคลาสอาจจะมีการ
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ท�างานเป็นกลุ่ม มีการเปิดให้แสดงความเห็น แต่เราก็จะเห็นว่ามีบางคน

เท่านั้นที่พูดและแสดงความเห็น แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ออกความเห็นเลย 

ท�าให้เราไม่รู้เลยว่าในใจของเขาเป็นอย่างไร มีอะไรในความคิดของเขา 

แต่ในชั้นเรียน NREM จะเห็นได้ว่าทุกๆ การกระท�าของทุกคนมีความคิด 

มีความรู้สึก มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ทั้งนั้น และการได้รับรู้ก็ช่วยให้

เรามีมุมมองต่อชีวิตที่ดี 

หนูอยากให้มีการเรียนการสอนแบบน้ีมากข้ึน แม้ว่าจริงๆ แล้วหนูก็

ไม่รู้ว่าจะท�าในภาพรวมได้อย่างไร แต่มันเป็นประโยชน์ ตัวหนูเองได้เร่ือง

การฟังมาก พอออกไปนอกชั้นเรียนเราก็จะได้เจอคนที่ไม่ชอบฟัง เขาไม่

อยากฟังคนอื่น เขาพร้อมที่จะตัดสิน แต่ถ้ามีคลาสแบบนี้เพิ่มขึ้น ให้รู้จัก

การฟังมากขึ้น หลายอย่างก็คงจะดีขึ้น 

ดูเหมือนว่าคลาสน้ีอาศัยใจ หรือ inner อะไรบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยว

กับความฉลาด การเรียนเก่งหรือไม่เก่ง ไปได้เร็วหรือไปได้ช้า หนูรู้สึก

ว่าคลาสน้ีเป็นคลาสทีเ่ราอาศยัข้อตกลงร่วม และการไปด้วยกนัอย่างมาก 

อย่างเช่นการประเมินแบบฉันทามติ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท�าให้รู้สึกว่า

เราไปด้วยกันตลอดทาง

นรุตม์ เหล่านิพนธ์: 

ผมรู้สึกว่ามีการเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดเวลาในช้ันเรียนของเรา ค�า

พูดของเพ่ือนแต่ละคนบอกอะไรกับเรา หรือแม้แต่ความเงียบที่เกิดข้ึนก็



64 NREM

บอกได้ว่าก�าลังมีอะไร ความรู้น้ีอาจ

จะไม่ใช่ความรู้วิชาการ แต่เป็นความ

รู้เชิงทักษะที่เราสามารถน�าไปปรับใช้

กับทุกๆ อย่างในชีวิต เป็นความรู้ที่

เป็นแกนกลาง เป็นแก่น แล้วเราเอาไป

ต่อยอด เอาไปปรับใช้ ข้ึนกับตัวของ

เราว่าจะเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน 

คลาสน้ีท�าให้เราได้เห็นมุมมองของคนอื่นๆ ได้เห็นแนวคิด ได้เอา

ความคิดเหล่านั้นมาปรับใช้ในแบบของเรา มันท�าให้เราได้คิดว่า ‘เออ..มี

มุมมองแบบน้ีอยู่ เราอาจจะลองมองประเด็นน้ันในมุมมองแบบน้ีบ้างกไ็ด้’  

ซึง่กอ็าจจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีข้ึน ส่วนอกีเร่ืองคอืการฝึกเขียน คลาสน้ี

ต้องเขียนการบ้านส่งทกุสัปดาห์ และเขียนรีวิวหนังสือ (มีคนแซวว่าราวกบั

เป็นนักเรียนอักษรศาสตร์) ผมว่าก็ดีนะ เพราะพอเราใกล้จบเราก็ต้อง

เขียนเล่มเหมือนกัน เป็นการฝึกเรา ฝึกภาษา ฝึกการเรียบเรียงความคิด 

การเรียนแบบน้ีอาศัยเวลามาก ตัวผมเองต้องเรียนสักพักจึงเร่ิม

เข้าใจได้ว่าท�าไมบริบทของห้องเรียนจงึเป็นแบบน้ี NREM ไม่ใช่การเรียน

ที่เลคเชอร์ 1 ชั่วโมงแล้วทุกคนได้เหมือนๆ กัน แต่คลาส NREM เป็นการ

เรียนรู้แบบซึมซับไปทีละนิดๆ ประกอบเข้ามาทีละส่วน แล้วในที่สุดเราก็

จะเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดร่วมกัน แล้วพอได้ปุ๊บก็ได้เลย เอาไปใช้ได้จริง 
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หัดพูด       และ       หัดฟัง

การฟัง 4 ระดับ

การฟัง 4 ระดับ เป็นบทเรียนแรกๆ ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และฝึกฝน 

ในช้ันเรียนน้ีหากผู้เรียนไม่ฝึกฝนทักษะน้ีให้ดี การเรียนรู้ในช้ันเรียนน้ี

ก็เป็นไปได้ยาก เพราะช้ันเรียนน้ีอาศัยมุมมองที่หลากหลายซึ่งพ้ืนฐาน

ของมุมมองที่หลากหลายคือการเปิดใจรับฟัง และการเท่าทันความคิด

ของตนเอง

ระดับที่ 1 I in Me การฟังที่ผู้ฟังยังคงอยู่กับตนเอง ยังมีเสียงในหัว

ที่โต้ตอบกับเร่ืองราวที่ได้ยิน หรืออยู่กับเร่ืองราวในใจของตนเอง การ

ฟังในระดับนี้มักเป็นการฟังผ่านๆ แต่จับใจความของเรื่องราวที่ฟังไม่ได้
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การฟัง 4 ระดับ

I  i n  M e

I  i n  I t

I  i n  Y o u

I  i n  N o w

การจมอยู่กับตัวเอง

อยู่กับเนื้อหาเรื่องราว

สามารถเข้าไปรับรู้เขา

อยู่กับทั้งหมด
รับรู้ตัวเอง เรื่องราว เขา และบริบท

ระดับที่ 2 I in It การฟังที่ผู้ฟังอยู่กับเรื่องราวที่รับฟัง จับใจความ

ได้ แต่ไม่ได้รับรู้บริบทอื่นๆ เช่น ความรู้สึกของผู้พูด ไม่สามารถรับรู้ถึง
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สัณห์สินี บุญกิจ:  

หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนพูดไม่เก่ง พูดไม่รู้เร่ือง กเ็ลยไม่ค่อยกล้าพูดกบั

ใคร แต่ในห้องอาจารย์ก็มักจะบอกว่า ให้

พูดออกมาเลย ซึ่งหนูไม่ชอบพูดส่ิงที่อยู่

ในใจกับใคร เวลาใครถามก็มักจะบอก

ว่าไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลย แต่เดี๋ยวนี้ก็กล้าขึ้น 

การพูดท�าให้คนอืน่เข้าใจเรามากข้ึน การ

พูดท�าให้เราสบายใจมากขึ้น 

ความหมายที่ผู้พูดอยากจะสื่อแต่ไม่ได้กล่าวออกมา

ระดับที่ 3 I in You การฟังที่ผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราว ความรู้สึก 

และบริบทแวดล้อมของผู้พูด เกิดความเข้าอกเข้าใจ

ระดับที่ 4 I in Now การฟังที่ผู้พูดรับรู้เรื่องราว ความรู้สึก บริบท

แวดล้อมของผู้พูด พร้อมๆ กบัรับรู้บริบทและความรู้สึกของตนเอง(ผู้ฟัง) 

รวมถึงรับรู้บริบทแวดล้อมทั้งหมด

การฝึกทกัษะการฟังในช้ันเรียน NREM น้ี คอืการพานักศกึษาให้รู้จกั

สังเกตทกัษะการฟังของตนเอง และน�าพาให้ทกุๆ คนได้ขยับมาฝึกทกัษะ

การฟังในระดับทีสู่งข้ึน ซึง่อาศยัการเปิดใจ การเท่าทนัเสียงภายในของตัว

เอง การเคารพผู้ฟัง ฯลฯ ทักษะกำรฟังนี้เป็นทักษะพื้นฐำนที่ส�ำคัญที่สุด

ส�ำหรับกำรเรียนในชั้นเรียน NREM
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นภภัสสร บุญดี:  

เม่ือก่อนหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะ จะว่าเก็บกดก็ไม่เชิงแต่ก็รู้สึก 

อึดอัดบ้าง แต่หลังๆ มาน้ีพบว่าการที่เราคิดแล้วไม่ได้พูดบางทีก็ท�าให้

เรารู้สึกไม่ดี บางทีการตัดสินใจพูดออกไปก็อาจจะดีต่อเพ่ือน ดีต่อเรา  

ดีต่อส่วนรวมมากกว่า 

สุธินี ศิริโสดา:  

หนูตรงข้ามค่ะ เพราะหนูกล้าพูดอยู่

แล้วแต่หนูรู้สึกว่าหนูกล้าที่จะฟังมากข้ึน 

กล้ำที่จะรับฟัง

หนูเป็นคนแบบว่า หนูกล้าพูดเพราะ

หนูคิดมาดีแล้ว ประมวลผลมาแล้ว เก็บ

ข้อมลูมาแล้วทุกคนน่าจะฟังหน ูมนัอาจจะ

เป็นความรู้สึกอยากชนะ 

ในคลาสที่ต้องเรียนเร่ืองการฟังหนูอึดอัดมาก ไม่เคยคิดว่าจะต้อง

ต้ังใจฟังใครมากขนาดน้ันเพราะปกติเรามีแต่เร่ืองที่เราอยากจะพูด เรา

ไม่ได้อยากจะฟัง มีอยู่ครั้งหนึ่ง เราจับคู่กัน คนหนึ่งพูดแล้วอีกคนหนึ่งฟัง 

หนกู็ว่าหนูฟังนะ(คือไม่พดู) แต่มันก็ลอยๆ แล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้คนที่

ฟังเมื่อสักครู่นี้พูดออกมาหน่อยว่าเพื่อนพูดว่าอะไรบ้าง --- ตอนนั้นหนู

รู้สึกเลยว่า ‘ฉิบหายแล้ว’ หนูไม่ได้ฟัง หนูจับใจความไม่ได้เลย มันท�าให้

เห็นแพทเทิร์นการฟังของตัวเองในอดีต คือเวลาฟังหนูจับแค่ค�าบางค�า 
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จับคีย์เวิร์ด แล้วหนูก็สรุปเรื่องราวทั้งหมดเอง ซึ่งนั่นไม่ใช่การฟังหรอก 

จากคลาสเรียนครั้งนั้น ‘เปลี่ยนเลยจ้า’ (หัวเราะ) หนูต้องคอยบอก

ตัวเองว่า “นี่! อยู่นิ่งๆ ฟังก่อน ไอ้อ้วนเอ๊ย อยู่นิ่งๆ ฟังเขา ฟังเขาก่อน” 

(หัวเราะ) หนูรู้สึกว่าการฟังให้ผลกบัตัวหนูอย่างมาก หนูต้ังใจฟังมากข้ึน 

กับทุกๆ คน รวมถึงคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะแม่ เมื่อก่อนหนูรู้สึก

ว่าแม่ขี้บ่น แต่เดี๋ยวนี้ถึงบ่นก็ฟังได้ (หัวเราะ)

แล้วเขำ้ใจแม่มำกขึ้นไหม

หนูว่าหนูเข้าใจนะ คือหนูไม่ได้เข้าใจที่แม่หงุดหงิดหรือเข้าใจค�าพูด

ของแม่ แต่หนูเข้าใจว่าแม่ก�าลังจะบอกอะไร บางทีแม่ดุแต่หนูก็ย้ิมนะ 

คล้ายๆ กับมันเห็นว่าเขาจะบอกอะไร แต่ตอนน้ันเขาบอกไม่ได้เพราะ

เขาก�าลังโมโห 

รัชพล ปลูกอ้อม:  

การฟังคนทีเ่ขาอยากพูดกเ็ป็นทกัษะทีดี่นะครับ มีคนบางประเภทที่

เขาแค่อยากจะพูด พูดซ�า้ๆ เรื่องเดิม 5 รอบ 10 รอบ พูดแต่เรื่องนั้นซึ่ง

แน่นอนว่ามันน่าเบือ่มาก แต่ถ้าเราต้ังใจฟังเขา

จริงๆ แล้วบอกได้ว่า เราฟังเร่ืองน้ีมาหลาย

รอบแล้ว เขาอยากจะแก้ปัญหาน้ีไหม หรือ

เขาอยากจะออกจากสถานการณ์นี้ไหม มันดี

มากเลยนะครับ มันเป็นการช่วยเขาเหมือนกนั 
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--- ผมคิดว่าที่เขาพดูซ�า้ๆ อย่างนัน้ก็เพราะไม่เคยมคีนฟังเขาจริงๆ เลย

สักคน การฟังและการพูด เปลี่ยนผมมาก ผมคิดว่ามันช่วยให้ผมได้ดูแล

ความสัมพันธ์ ได้รู้จักเคารพความคิด

จิตรณา เก่งการนา: 

สิ่งที่ชอบมากในชั้นเรียน และเอาไปใช้ได้แน่ๆ คือการฟัง  มันเป็น

สิ่งที่เราจะได้ช่วยทั้งคนอื่นและตัวเอง เมื่อก่อนเวลามีใครมาปรึกษาเราก็

มักจะให้ค�าแนะน�า แต่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าการฟังจะช่วยเขาได้มากกว่า ซึ่ง

รวมถึงการฟังตัวเองด้วย บางครั้งการฟังตัวเองก็มาจากการเขียนบันทึก

ส่งอาจารย์ เขียนความรู้สึก เขียนส่ิงทีเ่กดิข้ึน ท�าให้เราได้ทบทวน หนูเห็น

ว่า มันมีความรู้สึกช่ัวครู่กับความรู้สึกทีเ่ราผ่านการทบทวนแล้ว มันท�าให้

เราเห็นว่าเราจะเอาอย่างไร จะไปต่อ หรือจะหยุด กลับมามีสติ ทบทวน

มากขึ้น

หนูยอมรับว่าตัวหนูก็ได้รับผลกระทบจากการเรียนในคลาสมากๆ 

การกระท�าแทบทุกอย่างในชีวิตประจ�าวันมันจะแฝงไปด้วยส่ิงที่เราได้

เรียนรู้จากในห้องและมันท�าให้หนูอยากปรับปรุงตัวในหลายๆ อย่าง หนู

มองเห็นและยอมรับข้อเสียในตัวเองมากข้ึน หนูเปิดใจและรับฟังผู้อืน่อย่าง

ลึกซึ้งและไม่ตัดสิน จนค้นพบแล้วว่าทางน้ีมันเป็นทางที่ดีมากที่สุดอย่าง

หน่ึง ในการช่วยเหลือคนอื่น  และส�าหรับมุมมองด้านส่ิงแวดล้อมและ

โลกหนูคิดว่าการกระท�าจากจุดเล็กๆ ที่แสดงออกมาว่าเราท�าได้นี่แหละ
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สมุดบันทึกของ จิตรณา เก่งการนา

มันเป็นก�าลังใจให้เราอยากจะท�าสิ่งอื่นๆ ต่อไป ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อโลก 

และก็มีความหวังว่าการกระท�าของเราจะไปกระตุ้นคนอื่นๆ ให้ตระหนัก

และท�าตามต่อๆ กัน ถ้ามันเป็นอย่างที่หนูคิดโลกคงน่าอยู่ขึ้นไม่ใช่น้อย
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การฟังในวันน้ีมันต่างจากการฟังทีเ่ราเคยฟังมาตลอด หนูสามารถมี

อารมณ์ร่วมกับผู้พูด สามารถจับประเด็นได้ว่าประเด็นไหนที่มันน่าสนใจ 

ประเด็นไหนที่เราเห็นด้วยและอยากเพ่ิมเติมหรือเสริมตามความคิดของ

เรา ท�าให้เราได้แง่คิดทีต่่างออกไป เห็นมุมบางมุมทีเ่ราไม่ได้มอง หรือไม่

เคยมองในมุมน้ี ค�าพูดของเพ่ือนในคลาสแต่ละคนมันมีคณุค่า มันสะท้อน

ถึงความสนใจและท�าให้เกิด “ความเข้าใจร่วม” แบบที่พี่เล้งได้พูดไปเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว ตามความรู้สึกของหนูจริงๆ หนูคิดว่า Dialogue ครั้งนี้มัน

สร้างทัศนคติที่ดีในตัวหนเูอง มันไม่ใช่การสนทนาออกความเห็นที่ใครจะ

พูดก็พูดไป เราจะเลือกฟังหรือไม่ฟังก็ได้ แบบนั้นมันไม่อินเท่ากับ Dia-

logue หนูอาจจะยังหาเหตุผลทีชั่ดเจนไม่ได้ว่ามันเกดิอะไรข้ึนกบัทศันคติ

ทีเ่ปล่ียนไปต่อวงสนทนา แต่ตอนน้ีหนูยืนยันไว้ก่อนได้เลยว่า มันเป็นเร่ือง

ดีๆ ที่เกิดขึ้นแน่นอน
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การบ้าน การอ่าน การเขียน
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นักศึกษาในชั้นเรียน NREM16 (ปีการศึกษา  2559) ต้อง commit 

ที่จะต้องส่งงาน 3 ชิ้นหลักคือ

1. เขียนบันทึก (Journal) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อส่งให้คณะผู้สอน

อ่าน (ส่งสมุดทุกวันจันทร์ และจะได้สมุดคืนในชั้นเรียนของวันพุธ)

2. อ่านหนงัสอื อชิมาเอล: จติวิญญาณทศันาจร พร้อมเขียนรายงาน  

3 ช้ิน เกีย่วกบัหนังสือน้ี 

• รายงานสรุปเน้ือหา ใจความหลัก ของหนังสืออิชมาเอล 

(Descriptive Review)

• รายงานการตีความหนังสืออิชมาเอล (Interpretative 

Review)

• บทความอิสระจากการอา่นหนังสืออชิมาเอล (Free Essays)

3. โครงงานเพื่อการลงมือท�า 1 ชิ้น (Action Project) ในประเด็น

ที่ตนเองสนใจ น�าเสนอในช่วงท้ายเทอม ไม่จ�ากัดเทคนิค
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อิชมำเอล เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาภาคบังคับของ

วชิา NREM ผู้เรียนจะต้องอ่านและเขียนการบ้านทีเ่กีย่วกบั 

อชิมาเอล 3 ช้ิน ในช้ันเรียนก็จดัเวลาเพ่ือพูดคยุถงึเน้ือหา

และประเด็นต่างๆ ในเล่มหลายคร้ัง ‘การอ่านให้แตก’ เป็น

ปัจจัยส�าคัญซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นของชั้นเรียน

อชิมำเอล: จิตวญิญำณทัศนำจร เขียนโดย แดเนียล 

ควินน์ แปลโดย กรรณิการ์ พรมเสาร์ สนพ.โกมลคีมทอง

วรรณกรรมเร่ืองน้ีด�าเนินเร่ืองผ่านบทสนทนาของ

กอริลลากับมนุษย์ในบริบทครู-ศิษย์ แทรกแนวคิด

และทฤษฎีส�าคัญๆ ไว้อย่างแนบเนียน ครอบคลุมทั้ง

ชุดความคิดด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสน

ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิวัฒนาการ และชุดความคิดด้าน

นิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ซึ่งผู้อ่านสามารถ

ค้นคว้าและพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่ www.ishmael.com และ 

www.friendsofishmael.org 
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ท�ำไมอำจำรย์จึงใช้อิชมำเอลเป็นหนังสืออำ่น
ประจ�ำวิชำนี้  

ผมอยากพานักศึกษาออกนอกกรอบ

และมีจินตนาการหนังสือเล่มน้ีท�างานกับเรา

ในหลายระดับ ด้วยความที่หนังสือเล่มน้ีเป็น

วรรณกรรม มันช่วยกระตุ้นให้เกิดทั้งความ

คดิและจนิตนาการ ซึง่ผมคดิว่าเหมาะส�าหรบั

นกัศกึษาของผมซึง่เป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ 

ผมไม่ชอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่ไม่ชวนให้

คิด ไม่ชอบหนังสืออ่านนอกเวลาที่มีข้อสรุป

เดียวเหมือนๆ กนั ผมคดิว่านักศกึษาต้องการ

หนังสือที่ให้มากกว่าข้อเท็จจริง ต้องการ

หนังสือที่เปิดจินตนาการ และให้พื้นที่ส�าหรับ

การตีความ 
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หนังสือเล่มน้ีท�างานกับคนทัง้ในระดับความคดิ 

ความรู้สึก และสัญชาตญาณ --- นักศึกษาบางคน

อ่านอิชมาเอลแล้วรู้สึกช็อคจนเขารู้สึกว่าอยู่ในเมือง

ไม่ได้ ต้องหลบเข้าไปอยู่ในป่าเป็นระยะ ไปอยู่ใน

ธรรมชาติ 

ส� าหรับตัวผม ผมเห็นว ่ า นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์มักจะได้อ่านแต่ข้อมูล ข้อเท็จจริง แต่

ผมคิดว่าเราน่าจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ รู้การก�าเนิด

ข้ึนของโลกและชีวิต รวมถึงประวัติศาสตร์ของ

มนุษยชาติด้วย แม้ว่ามุมมองในหนังสือน้ีจะเป็น

แบบคริสต์แต่หลายเรื่องก็เป็นวิวัฒนาการของสังคม

มนุษย์จริงๆ เช่น เกษตรกรรม ปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การค้าขาย ซึ่งมีมิติทางวัฒนธรรมอยู่ องค์ประกอบ

เหล่าน้ีท�าให้แต่ละคนเข้าถึงหนังสือเล่มน้ีได้ต่างกัน 

มีเซ้นส์ของความล้ีลับนิดๆ มีเซ้นส์ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 

พร้อมกนัน้ันหลายคนกอ็าจจะรู้สึกว่าก�าลังถกูตบหน้า

กมี็ ทีส่�าคญัคอืหนังสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองแต่งซึง่น่าจะง่าย

ส�าหรับนักศึกษา

อ่านอิชมาเอลแล้วรู้สึกช็อคจนเขารู้สึกว่าอยู่ในเมือง

ไม่ได้ ต้องหลบเข้าไปอยู่ในป่าเป็นระยะ ไปอยู่ใน

ส� าหรับตัวผม ผมเห็นว ่ า นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์มักจะได้อ่านแต่ข้อมูล ข้อเท็จจริง แต่

ผมคิดว่าเราน่าจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ รู้การก�าเนิด

ข้ึนของโลกและชีวิต รวมถึงประวัติศาสตร์ของ

มนุษยชาติด้วย แม้ว่ามุมมองในหนังสือน้ีจะเป็น

แบบคริสต์แต่หลายเรื่องก็เป็นวิวัฒนาการของสังคม

มนุษย์จริงๆ เช่น เกษตรกรรม ปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การค้าขาย ซึ่งมีมิติทางวัฒนธรรมอยู่ องค์ประกอบ

เหล่าน้ีท�าให้แต่ละคนเข้าถึงหนังสือเล่มน้ีได้ต่างกัน 

มีเซ้นส์ของความล้ีลับนิดๆ มีเซ้นส์ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 

พร้อมกนัน้ันหลายคนกอ็าจจะรู้สึกว่าก�าลังถกูตบหน้า

กมี็ ทีส่�าคญัคอืหนังสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองแต่งซึง่น่าจะง่าย
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อิชมาเอล กับ ชั้นเรียน NREM

หนูไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือ หนูเป็นเด็กที่โตมาแบบต้ังใจเรียน 
แล้วอิชมาเอลก็ไม่ใช่หนังสือที่เป็นต�าราเรียนโดยตรง มันท�าให้เรา
ต้องคิดเยอะ ต้องตีความ หนังสืออ่านนอกเวลาเล่มสุดท้ายที่อ่าน
คือช่วงมัธยม จากนั้นก็ไม่ต้องอ่านอีก จนกระทั่งมาเรียนในคลาสนี้ 
การที่ได้อ่านหนังสือจนจบเล่มเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะคะ เป็น
แรงบันดาลใจที่อยากจะอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก ซึ่งหนูก็ลองท�า
ดูค่ะ --- จิตรณำ เก่งกำรนำ

หนูรู้สึกว่าอิชมาเอล เป็นหนังสือด้านส่ิงแวดล้อมที่ดีมาก และการ
ที่เราได้น่ังคุยกัน เปิดใจ เพราะแต่ละคนอ่านก็ได้อะไรไม่เหมือน
กัน เปิดโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมของหนูมากขึ้น --- ลลิดำ แสงผ่อง

ผมเติบโตขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่า พลังงานทดแทนคือค�าตอบของ
โลก --- การได้อ่านอิชมาเอลในชั้นเรียนของอาจารย์ก็ท�าให้ช็อค
ไปเหมือนกนัครับ เพราะกลายเป็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของปัญหา 
การมีอารยธรรม การที่มนุษย์เข้าไปจัดการ เข้าไปกระท�ากับส่ิง
แวดล้อมกเ็ป็นส่วนหน่ึงของปัญหา --- วเิศษ บ�ำรงุวงศ์ อดีตนักศกึษา
ในชั้นเรียน NREM

อิชมาเอล กับ ชั้นเรียน NREM

หนูไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือ หนูเป็นเด็กที่โตมาแบบต้ังใจเรียน 
แล้วอิชมาเอลก็ไม่ใช่หนังสือที่เป็นต�าราเรียนโดยตรง มันท�าให้เรา
ต้องคิดเยอะ ต้องตีความ หนังสืออ่านนอกเวลาเล่มสุดท้ายที่อ่าน
คือช่วงมัธยม จากนั้นก็ไม่ต้องอ่านอีก จนกระทั่งมาเรียนในคลาสนี้ 
การที่ได้อ่านหนังสือจนจบเล่มเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะคะ เป็น
แรงบันดาลใจที่อยากจะอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก ซึ่งหนูก็ลองท�า
ดูค่ะ --- 

หนูรู้สึกว่าอิชมาเอล เป็นหนังสือด้านส่ิงแวดล้อมที่ดีมาก และการ
ที่เราได้น่ังคุยกัน เปิดใจ เพราะแต่ละคนอ่านก็ได้อะไรไม่เหมือน
กัน เปิดโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมของหนูมากขึ้น --- 

ผมเติบโตขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่า พลังงานทดแทนคือค�าตอบของ
โลก --- การได้อ่านอิชมาเอลในชั้นเรียนของอาจารย์ก็ท�าให้ช็อค
ไปเหมือนกนัครับ เพราะกลายเป็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของปัญหา 
การมีอารยธรรม การที่มนุษย์เข้าไปจัดการ เข้าไปกระท�ากับส่ิง
แวดล้อมกเ็ป็นส่วนหน่ึงของปัญหา --- 
ในชั้นเรียน NREMในชั้นเรียน NREM
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การอ่านหนังสือ ประสบการณ์ในการฟัง การสังเกต ความสามารถใน
การส่ือสาร เป็นความส�าคัญของชีวิตที่เราต้องฝึกฝน เพราะเร่ืองเหล่า
นี้มันแทรกอยู่ในชีวิตของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสาร

การส่ือสาร เช่นการเขียนรีวิวหนังสือ หรือการส่ือสารเร่ืองใหญ่ๆ ที่มี
ความซบัซ้อนอย่างในหนังสือเล่มน้ี หรือการส่ือสารเร่ืองทีต่รงไปตรงมา 
เช่น เราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเราอยากจะท�างานเลย ไม่อยากเรียนต่อ 
แต่ทีบ้่านอยากจะให้เราเรียน --- เร่ืองอย่างน้ีไม่ซบัซ้อนแต่เราจะส่ือสาร
กับคนในบ้านได้อย่างไร หรือในทางกลับกัน ที่บ้านอยากให้ท�างาน  
มีรายได้ แต่เราอยากเรียนต่อ --- เราจะสื่อสารอย่างไร

การสือ่สารจงึเป็นทกัษะทีส่�าคญั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใหญ่ๆ ระดับโลก หรือ
ประเด็นส�าคัญๆ ในชีวิตของเรา ทักษะแบบนี้อาศัยความเข้าใจโลกของ
ตัวเรา อาศัยความเข้าใจตัวเอง ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หลายๆ เรื่อง
ในโลกน้ีไม่ได้ส่ือสารออกมาตรงๆ แต่เร่ืองราว เน้ือหา อยู่ระหว่างบรรทดั 
อยู่ทีว่่าเราจะหยิบจบัข้ึนมาได้หรือไม่ คนบางคนไม่ได้ส่ือสารกบัเราตรง
ไปตรงมา แต่เขาสื่อสารระหว่างบรรทัด เขามองเราอย่างไร เขาพูดกับ
เราอย่างไร เขาส่งข้อความแบบไหนมาหาเรา ถ้าเราอ่านระหว่างบรรทดั
ไม่ออก เราจะท�าแบบเดิม ด้วยวิธีเดิม แต่หวังผลต่างออกไป ซึ่งบ่อย
ครั้งมันเหนื่อยเปล่า 
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ในบันทึกของพวกเราหลายคนเขียนว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่
ฝร่ังเรียกว่า “สัปดาห์นรกแตก” คือมีเร่ืองราวมากมาย มีการส่ังงาน
โน้นงานนี้เต็มไปหมด แล้วพวกเราก็ท�าไม่ทัน แต่กระนั้นพวกเราก็บอก
ว่า หนูจะพยายามค่ะ ผมจะสู้ครับ ค�าถามของผมก็คือ ถ้า input ของ
สัปดาห์ที่แล้ว เหมือนกับ input ของสัปดาห์นี้ แล้วเราจะหวังผลที่แตก
ต่างได้อย่างไร ถ้าเราไม่มีความสามารถทีจ่ะสะท้อนตนเอง ถอยออกมา
แล้วมองกลับไปในชีวิตของเราเพ่ือจะเห็นแพทเทร์ิน เราจะไม่สามารถฝ่า
วงล้อมนี้ออกมาได้ เราจะตกอยู่ในวงวนเดิมๆ ของเรา 

การจดัเวลาเพ่ืออ่านหนังสือ การจดัเวลาเพ่ือเขียนการบ้าน คณุภาพงาน  
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองเดียวกันกับการใช้ชีวิต ถ้าเราได้ลองถอยออกมา แล้ว
มองกลับเข้าไปในชีวิต เราอาจจะสามารถสร้างความเป็นได้ใหม่ๆ ให้
กับชีวิตของเรา 

การแลกเปลี่ยนในห้องเรียน NREM วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ เจ้าของวิชา
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ตอนนี้งานลนก้นมาก ต้องท�าสัมมนา พุธหน้าก็ต้องไปแล็ปก่อน ไปเรียนด้วย  
เมื่อวานใส่ antibody ผิดที่แล็ปด้วย คือท�ามา 2-3 วัน ไม่ๆ  4 วันละ  

ตั้งใจมากไม่พลาด มาเพลียที่ขั้นตอนสุดท้าย แล้วก็เสียใจมาก  
วันหลังจะตั้งใจให้สุดค่ะ เสียใจจจจจ..
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ช่วงวันหยุดที่ผ่านมารู้สึกทั้งสบายใจและหนักใจปนเปกันไป ทั้งเรื่องงาน เรื่อง
อาชีพ เรื่องอนาคตของเราเอง มันเป็นช่วงวันหยุดที่ท�าให้เราได้พักและกลับ
มาทบทวนกับตัวเองในแต่ละวัน การท�าโปรเจ็คมันท�าให้เราได้มองเห็นตัวเอง 
มองเห็นสิง่ทีซ่่อนอยู่ในความชอบของตัวเอง ซึง่ส่วนตัวผมกช็อบมันมากนะครับ  

ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยๆ บ้าง แต่มันก็เป็นสิ่งที่ใช้ความชอบของเราท�างาน  
ซึ่งใหม่ๆ มันไม่สนุกเลย แต่หลังๆ มามันท�าให้เราพบตัวเอง  

พบค�าถามของชีวิต ซึ่งอาจเปลี่ยนเส้นทางการเดินของเราด้วย...
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นภภัสสร บุญดี: 

พอได้กลับไปอ่านส่ิงที่เขียนต้ังแต่ต้นเทอมก็เห็นว่าตัวเองเขียนบ่น

เยอะมาก เขียนอะไรก็ไม่รู้ พออาจารย์เขียนคอมเมนท์มาให้บ่อยขึ้นๆ ก็

รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการ มีประเด็น โฟกัสได้ การเขียนเป็นการสะท้อน

ตัวเองจริงๆ ได้กลับมาดูตัวเอง ได้เห็นว่าเราก�าลงัเป็นอะไร อะไรก�าลงัเกดิ

ขึ้นกับเรา มันท�าให้เราเห็นจริงๆ ไม่บ่นไปเรื่อยๆ แบบเมื่อก่อน

เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะ ได้ท�าอะไรที่ไม่เคยท�า ตอนแรกเรา

จะถามตัวเองตลอดเลยว่าไหวไหม นึกภาพไม่ออกว่าจะผ่านไปได้ยังไง 

คุยกับเพ่ือน บ่นกับเพ่ือนว่างานเยอะมากเลย เพ่ือนก็ถามเราอีกว่าไหว

ไหม ฮ่า ฮ่า ฮ่า ค�าตอบมันก็อยู่ที่เราเลือก เราเลือกค�าว่า ต้องไหว ยังไงก็

จะต้องไหว ไม่ว่าจะเจออะไรที่เราคิดว่ายากหรือท�าไม่ได้ เราก็ต้องท�าให้

ได้  มันกไ็ม่น่าเช่ือนะการให้แรงใจ ให้ก�าลงัใจตวัเองเป็นเร่ืองทีส่�าคัญมาก

เลย  (ไม่มีใคร heal เราได้นอกจากตัวเราเอง ) จากค�าที่เราบอกตัวเอง

ว่า ต้องไหว ท�าให้เราผ่านอะไรมาเยอะ

แยะเลย แล้วผลที่ได้พอเรามองย้อนไป 

มันภูมิใจอ่ะ 

อยากแชร์กับอาจารย์แล้วกพ่ี็ๆ คอื

รู้สึกว่าการได้มาเรียนในคลาสน้ีท�าให้

เราโตข้ึน เป็นผู้ใหญ่ข้ึน เหมือนสอนวิชา

ชีวิตควบคู่ไปด้วย
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Action Project 
น�สิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือท�

นักศึกษาในชั้นเรียน NREM รู้ว่าตนเองจะต้องท�าโครงงาน Action 

Project บทเรียนที่ทุกคนเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขียนโครงงาน 

คือชุดความรู้เร่ือง การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) ซึ่ง 

กล่าวถึงการเห็นความซับซ้อนของปัญหาและการหาวิธีการและวิธีการ

แก้ไข

การคิดกระบวนระบบแบ่งการวิเคราะห์ปัญหาออกเป็น 4 ระดับ

1. เห็นปัญหาในระดับปรากฏการณ์ (Phenomenon) จึงแก้ปัญหา

แบบเฉพาะหน้า (Reactive) เช่น เห็นขยะเลอะเทอะ แก้ปัญหาด้วยการ

จัดหาถังขยะเพิ่มเติม หรือการเพิ่มแรงงานคนเก็บขยะ
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2. เห็นปัญหาในระดับแบบแผนพฤติกรรม (Pattern) คือเห็นรูป

แบบของการเกิดปัญหาซ�้าๆ จึงแก้ปัญหาด้วยการปรับตัว (Adaptive) 

เช่น การจราจรแน่น ติดขัดในช่วง 6.30—8.30 ทุกวัน จึงแก้ปัญหาด้วย

การออกจากบ้านให้เช้ากว่าเดิม

3. เห็นปัญหาในระดับโครงสร้าง (Structure) จึงแก้ปัญหาด้วยการ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ คดิรูปแบบการแก้ปัญหาใหม่ๆ เช่น เห็นว่าปัญหาการ

จราจรน้ันสัมพันธ์กบัระเบยีบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน จงึคดิเคร่ือง

มือหรือวิธีการเพื่อปรับโครงสร้างการใช้รถใช้ถนน กฎ ระเบียบ วินัยการ

จราจร กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้รถส่วนบุคคล

4. เห็นปัญหาในระดับแบบแผนความคดิความเช่ือ (Mental Model) 

จึงแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม 

ในการท�าโครงงาน Action Project น้ี นักศึกษาจะได้ใช้การคิด 

วิเคราะห์โครงงานของตนเองว่า ในโครงงานทีต่นก�าลงัท�า (Action) ก�าลงั

แก้ปัญหาในระดับใด และหากจะแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะ

ต้องท�างานเพิ่มตรงส่วนไหน อย่างไร
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R E A C T I V E ปรากฏการณ์

A D A P T I V E แนวโน้มแบบแผน
เกิดขึ้นซ�า้ๆ (Pattern)

C R E A T I V E โครงสร้าง
( S T R U C T U R E )

R E T H I N K
แบบจ�ลองความคิด

( M E N T A L  M O D E L )

ชุดคำวามเชื่อที่มีร่วมกัน

แผนภาพชุดความรู้เรื่อง การคิดกระบวนระบบ

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ:

Action Project เป็นโอกาสทีนั่กศกึษาจะได้ลองเอาส่ิงทีเ่รียนไปลงมือ

ท�า แทนทีจ่ะเรียนแบบ passive ต้องหัดเป็น active player ต้องเอาความรู้

ทีเ่รียน เอาความสามารถในการอ่าน การฟัง การเขียน ทัง้หมดน้ีประมวล

เข้าด้วยกัน แล้วท�าให้มันปรากฏขึ้นมา 

ผูเ้รยีนจะเร่ิมรู้ว่าความรู้ทีมี่น้ัน พอหรือไม่พอ ถ้าไม่พอเขาจะต้องไป

หาเพิ่มอย่างไร เพื่อจะได้รู้ว่า ความรู้มาได้จากหลากหลายช่องทาง การ
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มีคนบอก การไปค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ เขาจะได้รู้ว่า เฉพาะ ‘การรู้จ�า’  

นั้นยังใช้การอะไรไม่ได้ จะต้องมี ‘ความเข้าใจ’ และ ‘รู้จักน�าไปใช้’ 

การท�า Action Project ของเขาคือการสร้างใหม่ (synthesis) เกือบ

ทัง้หมด จริงอยู่ว่าเขาอาจจะเคยเห็นบางคนท�าคล้ายๆ กบัทีเ่ขาท�า แต่ไม่มี

อะไรเหมือนกัน เขาก๊อปปี้ไม่ได้ Action Project จึงเป็นสนามที่เขาจะได้

รู้จักการสร้างความรูข้ึน้มาใหม่ด้วยตวัเองแทนการนัง่ให้คนน�าความรูข้ัน้

ที่สองหรือขั้นที่สาม มาป้อนเขา 

อ.วิเศษ บ�รุงวงศ์:

ตอนที่ผมเป็นนักศึกษาในคลาส NREM ตอนนั้นอยู่ในมู้ดที่เราอิสระ
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พอที่ส�ารวจอะไรก็ได้ ตอนที่ผมซื้อของที่โรงอาหารได้ยินพ่อค้าแม่ค้าคุย

กนัว่า คณะกรรมการโรงอาหารซึง่กค็อือาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ก�าลงั

จะวางระเบยีบใหม่ ให้บรรจภัุณฑ์ในโรงอาหารให้เป็น บรรจภัุณฑ์ชีวภาพ 

(Bio-degradable) ทั้งหมด ซึ่งราคาบรรจุภณัฑ์ประเภทนี้แพงกว่าบรรจุ

ภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะน้ันราวๆ 20 เท่า ตอนที่ผมยืนรอซื้อก๋วยเต๋ียวน้ัน 

ก็ได้ยินแม่ค้าพ่อค้าก�าลังอ่านประกาศแล้วคุยกันอย่างคร�่าเครียด ผมก็

เลยขออ่านประกาศนั้นด้วย แล้วก็เลยคุยกับเขา 

เม่ือคุย ผมก็มีอารมณ์ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้ามากข้ึนเร่ือยๆ รู้สึกว่า 

อะไรก�าลังเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยของเรา? ในที่สุดจึงจะใช้เร่ืองน้ีเป็น  

Action Project  คือท�าการส�ารวจความคิดเห็นเพื่อจะเข้าใจทัศนคติของ

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่อนโยบายน้ี ซึ่งจริงๆ แล้วในใจของผมก็มีธงอยู่

เหมือนกันว่า นโยบายน้ีคงจะท�าให้เขาได้ก�าไรน้อยลงล่ะสิ แต่พอได้คุย 

ได้ฟังจริงๆ ก็พบว่าไม่ใช่ -มันมีอะไรมากกว่านั้น 

การท�า Action Project ท�าให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่พ่อค้า-แม่ค้า 

ที่ซื้อมา-ขายไป แต่เราได้เห็นคนที่เป็นคน เขามีชีวิต มีแรงบันดาลใจ

ในชีวิต เขาผูกพันกับนักศึกษา เขามีครอบครัวที่ต้องดูแล เขาทุกข์เป็น 

มันเผยประเด็นที่ลึกกว่าน้ันคือ ปฏิสัมพันธ์ของพ่อค้า-แม่ค้า กับคณะ

กรรมการโรงอาหาร ที่อยู่ในรูปแบบค�าสั่งตลอดเวลา เป็นลักษณะของ 

ผู้มีอ�านาจกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นผู้ออกกฎและบงัคบัใช้ ถ้าใครไม่ท�าตาม 

ก็ออกจากเวทีไปซะ ซึ่งไม่เคยมีใครรับรู้ส่ิงเหล่าน้ี จากน้ันจึงจัดเป็นเวที
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รับฟังความเห็น เป็นครั้งแรกที่มีการรวมพ่อค้าแม่ค้าในโรงอาหารมาพูด

ปัญหา แล้วมีผมกับเพื่อนนั่งฟัง เพื่อนของผมไม่ได้เรียนวิชานี้แต่เราเป็น

ห่วงอะไรบางอย่างคล้ายๆ กัน พอเวทีจบ คุยเสร็จ พ่อค้าแม่ค้าพูดว่า “นี่

เป็นครั้งแรกที่มีคนฟังเขา ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครฟังเขาเลย” นั่นเป็นจุดที่

ท�าให้เรารู้สึกว่า สิ่งแวดล้อมไม่ใช่วัตถุอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ว่ำ ควำม

ตระหนักรู้ของผู้บริโภคมีแค่ไหน เรำจะช่วยกันดูแลให้ดีกว่ำนี้ได้ไหม 

ผมคิดว่ำนี่เป็นหัวใจของกำรดูแลธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่กันคน

ออกไป มันอาจจะไม่ใช่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แต่มันคือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเราอยู่ในนั้น 

กำรเรียนแบบคละ และ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ที่ไม่เท่ำกันของ
นักศึกษำเป็นอุปสรรคต่อกำรท�ำ Action Project หรือไม่ 

ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ:

ผมตอบได้เลยว่า ไม่ แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องเตรียมตัวอย่างมาก หาก

จะให้นักศึกษาท�า Action Project ก็คือ ‘อะไรคือความต้องการพ้ืนฐาน

ของอาจารย์ที่อยากให้นักศึกษาได้ท�า หรือได้เรียนรู้’

Action Project ที่นักศึกษาไม่ได้อยากท�า แต่จ�าต้องท�าเพราะถูก

บังคับ ตัวเขาไม่เช่ือ ไม่ศรัทธา ไม่สนใจตัวเอง ไม่สนใจผู้สอนหรือวิชา

น้ันมากเพียงพอ ผมคิดว่าไม่ควรท�า ซึ่งก็อาจจะหมายถึง เราแทบจะรู้

ต้ังแต่เม่ือแรกรับนักศกึษาเข้าคลาสแล้วว่าเราน่าจะท�าเรือ่งน้ีหรือไม่ ส่วน



93
ห้องเรียนเปลี่ยนโลก

ประเด็นที่ว่า บางคนเรียนชั้นปี 3 บางคนอยู่ปี 4 มีเวลามาก-น้อย ไม่เท่า

กัน หรือแม้แต่เรื่องเก่งหรือไม่เก่ง ไม่ใช่ปัญหา เพราะ Action project มี

พ้ืนทีเ่พ่ือการเรียนรู้ส�าหรบัพวกเขาแต่ละคนอยู่แล้ว คนทีต้ั่งใจเรียนกจ็ะมี 

บทเรียนของเขา คนที่ต้ังใจน้อยหรือไม่ต้ังใจก็จะมีบทเรียนที่เขาจะได้ 

เรียนรู้ต่อการกระท�าของเขา มีการเรียนรู้ที่รออยู่ส�าหรับทุกๆ คนแล้ว 

ในบริบทของเขา ไม่ได้หมายถึงว่า ทุกคนต้องเรียนรู้เร่ืองเดียวกัน 

ในเวลาเดียวกัน Action project เป็นพืน้ที่ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้อย่ำงเป็น

ส่วนตัวและเฉพำะตัวอย่ำงยิ่ง แต่ก็เป็น ‘กำรเรียนรู้ร่วมกัน’ (collabo-

ratively) อย่ำงยิ่งด้วย ความแตกต่างและไม่เท่ากันจึงไม่ใช่ปัญหาเลย 

เวลา 15 สัปดาห์ ค่อนข้างจ�ากัด ดังน้ันคลาส NREM ในแต่ละปีกต้็อง

ดูจังหวะหลายอย่าง ดูความพร้อม ความใส่ใจและความรับผิดชอบของ

นักศกึษา ถ้าอาศยัเพียงการผลักดันและค�าสัง่ของอาจารย์ Action project 

จะไปได้ไม่ถึงไหน ไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จ ตัวนกัศึกษาไม่ได้เรยีนรู้แถม

ยังรู้สึกแย่เมื่อรู้ว่าตัวเองท�าไม่ได้ หรือท�าได้ไม่ดี

ในช้ันเรียนปี 2016 น้ี Action Project ก็เป็นตัวเลือกหน่ึงในการ

วางแผนการสอน ถ้าปัจจัยหลายอย่างไม่พร้อมเราก็ไม่ท�า ส�าหรับ

นักศึกษาบางรุ่นแม้ว่าจะไม่ได้ท�า Action Project แต่เขาเรียนรู้การฟัง

และการสนทนาอย่างลึก กลายเป็นทักษะติดตัวให้เขาได้ใช้ไปท�าอาชีพ

การงานหลังจากที่เรียนจบ
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นรุตม์ เหล่านิพนธ์:  

ชุดความรู้เร่ืองการคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)  และ

การลงมือท�า (Action Project) มีผลกับตัวผมมาก ผมเห็นความเช่ือม

โยงของสิ่งต่างๆ มากขึ้น 

การท�า Action Project ต้องใช้ทักษะหลายๆ อย่างมาประกอบกัน 

การที่เราเห็นพฤติกรรม แบบแผนการกระท�า โครงสร้าง เพื่อจะท�าความ

เข้าใจถึง ทัศนคติ ว่าท�าไมเขาจึงท�าแบบนั้น  ต้องอาศัยทั้งการหาข้อมูล 

การเก็บข้อมูล การฟัง การพูด และในระหว่างการฟังและการสนทนานั้น

ถ้ามีอะไรบางอย่างที่สามารถจูนกันติด อีกฝ่ายก็จะเปิดมากขึ้น ท�าให้เรา

เข้าใจเขาได้มากขึ้น ผมเรียนรู้อย่างมากจากการท�าโปรเจ็ค ซึ่งมีพื้นฐาน 

มากจากชุดความรู้น้ีครับ มันท�าให้เราเข้าใจว่าท�าไมจึงเกิดส่ิงน้ี หรือ 

ส่ิงน้ันจะน�าไปสู่อะไร ท�าให้เราเห็นความเชือ่มโยงและมันจะเป็นประโยชน์

มากในการท�างานในอนาคต

ตอนที่ท�าโปรเจ็ค บางเร่ืองเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นคนละส่วน

กันแต่จริงๆ แล้วมันเป็นส่วนหน่ึงของก้อนเดียวกัน ท�าให้เราเห็น

ความเช่ือมโยงมากๆ การเรียนเร่ืองน้ีในคลาส ท�าให้ผมมองเห็นความ

เช่ือมโยงในโปรเจ็คจบ (Senior Project) ของตัวเองมากข้ึน  เห็นว่า

แต่ละส่วนของโปรเจ็คน้ันเช่ือมโยงกันอย่างไรและจะน�าไปสู่อะไรท้ังๆ ที ่

ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มองแบบนั้น 

การท�า Action Project ส่งผลสะเทอืนกบัตัวเองเยอะ เพราะเม่ือก่อน
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เรากรู้็ว่าเราควรท�าอะไร และไม่ควรท�าอะไร แต่เรากไ็ม่ได้ลงมือท�า เรารู้ว่า

เราควรจะใช้ถุงผ้าเพือ่ลดการใช้ถงุพลาสติก เราควรพกกระติกน�า้ส่วนตวั  

แต่จริงๆ เราก็ไม่ได้ใส่ใจมากนัก แต่พอตัวเราได้ลงมือท�า การที่เราเห็น

ว่าเพือ่นก�าลงัท�าอะไรอยู่ ย่ิงท�าให้เราตระหนกัว่าเราต้องลงมือท�าแล้ว เรา

ต้องพกถุงผ้า ต้องพกกระติกน�้า โปรเจ็คที่ท�าคือการคัดแยกขยะ การทิ้ง

ขยะให้ถกู ต้องทิง้ขยะให้เป็น เพ่ือจะได้น�าไปสูก่ารรีไซเคลิ ผลของโปรเจค็ 

น้ันท�าให้เราคิดต่อไปว่าแล้วขยะที่ก�าลังจะเกิดจากตัวเราน้ี มันจะไม่เป็น

ขยะได้ไหม เราจะไม่สร้างขยะได้หรือเปล่า ท�าให้ตัวเราเปลี่ยนและคิดไป

ถึงคนใกล้ตัวเราเช่นคนในครอบครัว 

หลายครั้งที่การมองแบบกระบวนระบบก็เกิดข้ึนในใจเม่ืออยู่ใน

ครอบครัว เราเห็นว่าพ่อมักจะพูดแบบนี้ อาม่า อากงมักจะสอนเราแบบนี้ 

ลึกลงไปในสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไร พอเราเริ่มเข้าใจบางเรื่องมากขึ้น เราก็

จะฟังได้มากข้ึน จากทีเ่ราอาจจะพูดไม่ค่อยได้ และไม่ค่อยอยากฟังเท่าไร

นัก การเรียนรู้เร่ือง Systems Thinking น้ี แม้เรายังคงไม่ได้พูดเหมือนเดิม 

แต่เราฟังแล้วเราเข้าใจบางอย่างมากขึ้น 

รัชพล ปลูกอ้อม:

ก่อนทีผ่มจะได้เร่ิมเรียน ผมคดิว่าส่ิงทีผ่มจะได้เรียนรู้ในช้ันเรียนน้ีคอื 

น�า้เป็นอย่างไร ดินเป็นอย่างไร แสงเป็นอย่างไร เราต้องบริหารน�า้แบบนี้ 

ดินแบบน้ี ป่าแบบน้ี แต่พอเข้าเรียนจริง มันไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เลย กลายเป็น
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ว่าเราเข้าเรียนมาตลอดส่ีเดือนน้ีเรากลับมารับรู้ความเป็นคน รับรู้ความ

คดิ รับรู้ค�าพดู เรากลับมาเช่ือมโยงเร่ืองภายในตัวเราออกสู่ภายนอก การ

เข้าใจสิ่งเหล่านี้ท�าให้เราเข้าใจแบบแผนความคิดของคน กลับมาเข้าใจว่า

คนคิดอย่างนี้ จึงท�าแบบนี้ ถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ มันสะท้อนว่าเขามี

แบบแผนการคิดแบบไหน เมื่อเรำสังเกตเรำก็จะเข้ำใจได้ว่ำท�ำไมคนจึง

ตัดไม้ ท�ำไมจึงท�ำลำยป่ำ ซึ่งมันมีควำมเชื่อมโยงกับเรื่องรำยได้ ควำม

เหล่ือมล�้ำทำงสังคม ก่อนที่ผมจะเข้าเรียน ผมไม่คิดว่าเร่ืองเหล่าน้ีจะไป

ด้วยกันได้ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 

เม่ือก่อนผมจะมองว่ามีปัญหาการท�าลายป่าไม้ มีปัญหาคนทิ้งขยะ 

แต่ผมไม่ได้มองว่าแล้วท�าไมคนจึงท�าลายป่า ท�าไมคนจึงทิ้งขยะ วิชำนี้

ท�ำให้เรำเหน็ภำพกว้ำงและควำมเชือ่มโยงในระบบสงัคม มำกกว่ำจะสอน

ให้แยกว่ำสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจ แต่เขำ

สอนว่ำแต่ละเรือ่งมนัโยงเข้ำมำหำกนัอย่ำงไร แล้วถ้ำเรำจะแก้เรำจะท�ำได้

อย่ำงไร เมือ่ก่อนเราจะรู้เป็นเร่ืองๆ รู้เพ่ือจะเอาไปสอบ เช่น ประชาธปิไตย

เป็นการปกครองที่ดี การตัดไม้ท�าลายป่าเป็นส่ิงที่ไม่ถูกต้อง แต่เราไม่รู้

ว่าความรู้เหล่านั้นจะเอามาใช้ในชีวิตอย่างไร มันเชื่อมโยงกันอย่างไร แต่

คลาสน้ีท�าให้เห็นภาพรวม การเช่ือมโยง แบบแผนของความคิดของคน 

เพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าแล้วตัวเราจะท�าอะไรตรงไหนได้บ้าง 
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เนื้อหำของวิชำ NREM (Natural Resource & Environmental  
Management) คืออะไร พอจะอธิบำยได้ไหมคะ

สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส:

ผมคิดว่าเนื้อหาหรือหัวใจของวิชานี้อธิบายได้ยากจริงๆ ครับ

ถ้าเราคิดว่า เราเพียงแค่เข้าเรียนวิชานี้ จดสิ่งที่อยู่บนบอร์ด แล้วก็

กลับไปอ่าน --- ไม่ใช่สิ่งที่วิชานี้จะบอก  

โดยปกติ เม่ือเราเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนในส่ิงแวดล้อมแล้วเราก็อยาก

จะเข้าจัดการแก้ปัญหา นี่เป็นการเห็นในระดับผิวเผิน และเราเข้าไป แก้

ปัญหาได้แค่ในระดับพื้นผิว แต่วิชานี้บอกว่า ‘นั่นเป็นปัญหาในระดับพื้น

ผิวนะมันมีความจริงที่ซ่อนอยู่อีก เราจะแก้ปัญหาที่ลึกกว่าระดับพ้ืนผิว

ได้อย่างไร’ --- เหมือนกับว่า ในตอนแรกที่เราเห็นชื่อวิชาเราก็เข้าใจว่า

เขาจะสอน How To NREM หรือ ฮาวทูการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่

พอมาเรียนจริงๆ กลายเป็นว่า เราต้องมองลึกและไกลกว่านั้น (beyond) 

อาจารย์ไม่สอน How To อาจารย์สอนเร่ืองอื่น ส่วน How To เป็นเร่ือง

ของเรา เราต้องกลับมาคิดเอง --- งงไหมครับ เข้าใจยากหน่อยนะครับ 

วิชาน้ีให้เรากลับมาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เปล่ียนแปลงแนวคิด

ของตัวเราก่อน เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนที่ระบบความคิด แม้ว่าจะพยายาม

แก้ไขปัญหา ผลที่ได้ก็จะไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร แล้วมันก็จะวนมา 

สร้างปัญหาอีก
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สมพงษ์ วรกุล: 

ในหนังสืออิชมาเอล เล่าว่ามีชายหนุ่มที่ก�าลังตามหาครูแล้วเขาก็ไป

เจอ อิชมำเอล ซึ่งเป็นลิงกอริลลาที่สื่อสารได้ด้วยสายตา อิชมาเอลถูกขัง

ไว้ในตู้กระจก --- ถ้าเพียงแต่เขามองตาแวบเดียวหรือฟังค�าพูดไม่กี่ค�า

ก็จะรู้ว่าใครเป็นลูกศิษย์ของเขา 

NREM คือคลาสที่เราได้เจอกอริลลานั้น เราจะได้เจอเรื่องที่เราควร

จะรู้ มีเซ้นส์ที่เราจะรู้ได้ว่าเร่ืองไหนในชีวิตที่ส�าคัญกับเรา ใครที่จะเป็น

อาจารย์ของเรา เพราะส�าหรับตัวผมแล้ว NREM ท�าให้ผมได้เจอสิ่งที่ผม

ควรจะเรียนรู้

อำ้ว! NREM ไม่ใช่วิชำที่ว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมเหรอ

(หัวเราะ) อาจารย์มักจะบอกว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ป่า 

ทรัพยากร ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเอาส่ิงน้ีส่ิงน้ันไปบ�าบัดเพราะ

ปัญหาอยู่ที่มนุษย์ ถ้าเราไม่กลับมาดูตัวเอง ส่ิงต่างๆ ก็แก้ไขไม่ได้โดย

แท้จริงหรอกครับ ดังน้ันในคลาส NREM จะไม่มีการพูดถงึการแก้ไขปัญหา

น�า้เสยี อากาศเป็นพิษ --- สิง่ทีก่่อปัญหำให้สิง่แวดล้อมมำกทีส่ดุกค็อืคน 

คือมนุษย์ ดังนั้นอำจำรย์จึงกลับมำสอนคน สอนมนุษย์
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ผู้สอนและวิทยากร

ส่ิงที่ NREM แตกต่างจากช้ันเรียนอื่นๆ อีกประการหน่ึงก็คือ ช้ัน

เรียน NREM เป็นชั้นเรียนที่มีผู้สอนหลายคน มีแขกรับเชิญจากภายนอก

เข้ามาบรรยายพเิศษให้ฟัง โดยทั้งหมดนีอ้ยู่ในความดแูลของ ดร.สรยุทธ 

(เอเชีย) เจ้าของวิชา
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การมีกัลยาณมิตร หรือมีบคุคลภายนอกมาอยู่ในช้ันเรียนท�าให้ช้ันเรียน
ในแต่ละปีต่างไป และเป็นส่ิงดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคนที่ไม่ใช่
อาจารย์ซึ่งเขาคุ้นเคย เพื่อน-กัลยาณมิตรของผมมาช่วยกันสร้างสรรค์
ช้ันเรียนให้สมบูรณ์และแตกต่าง กัลยาณมิตรที่เคยมาช่วยในช้ันเรียน
ของผมกเ็ช่น เช่น อ.หนุ่ม (ธรีะพล เต็มอดุม) อ.ปุม๋ (ดร.นฤมล เอมะรัตต์)  
อ.น้อย (ชลลดา ทองทวี) อ.จง (ดร.จงดี โตอิ้ม) อ.แอน (วรวรรณ  
วัฒนาวงศ์สว่าง) รวมถึงศิษย์เก่าที่จบออกไปบางครั้งก็กลับมานั่งเรียน
กับรุ่นน้อง
 การเจอคนนอกชั้นเรียนแต่อยู่ในวงการส่ิงแวดล้อม ท�าให้เกิด 
Learning curve อย่างมหัศจรรย์ การอ่านงานวิจยั หรืออ่านหนังสือ เทยีบ
ไม่ได้กับการได้เจอตัวจริง แตกต่างและมหัศจรรย์ เกิดผลสะเทือนต่อ
ตัวผู้เรียนต่างกันมาก สิ่งนี้เป็นส่วนผสมส�าคัญที่ส่งผลสะเทือนให้คลาส 
แต่ชั้นเรียนทั่วไปไม่ค่อยท�าหรือท�าไม่ได้เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้ง
เร่ืองค่าตอบแทนและการข้ันตอนด้านเอกสารราชการ แต่ผมเป็นคน
ที่ชอบความหลากหลาย เห็นว่านักศึกษาน่าจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริง
จากหลายๆ พ้ืนที่การท�างาน บางคนเป็นคนในชุมชนท้องถิ่น ปราชญ ์

ชัน้เรียน NREM16 ประจำ�ปีการศกึษา 2559   

ประกอบด้วยคำณะผูส้อนคำอื

อาจารย์ประจ�าวิชา 2 ท่าน

• ดร.สรยุทธ รัตนพจนำรถ

• อำจำรย์วิเศษ บ�ำรุงวงศ์ 
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ชาวบ้าน เช่นครูบาสุทธินันท์ พ่ีอ้อย (ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์)  
พ่ีห่วน (คณุวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด) พ่ีวิฑูรย์ (คณุวิฑูรย์ เล่ียนจ�ารญู)  
พระอาจารย์ไพศาล (พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล) 
 คนเหล่านีเ้ป็นตัวจริงในพ้ืนทีข่องเขา บางคนเป็นผู้ทีท่�างานในระดบั
นโยบาย เช่นอาจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานองค์กรสิทธิมนุษยชน บาง
คร้ังผมชวนให้นักศกึษาคดิว่าเขาอยากจะเจอใคร (ซึง่นักศกึษากไ็ม่ค่อย
รู้หรอกว่าเขาอยากจะเจอใคร เพราะโลกของเขามีแต่ห้องเรียนกับหน้า
จอมือถือ)
 แขกรับเชิญท�าให้คลาสของเราจริงข้ึน ปกติเราเรียนเพ่ือจะมอง 
รู้ และตัดสิน เราเป็นผู้สังเกต ท�าตัวเป็นพระเจ้า มองลงมาแล้ววิพากษ์
วิจารณ์ ซึง่หลายคร้ังกน็�ามาซึง่การยอมแพ้ ส้ินหวัง พูดจาประชดประชัน 
แดกดัน กระทบกระเทยีบ ซึง่เราจะเห็นได้ว่ามีปรากฏการณ์อย่างน้ีเยอะ
มากในสังคมออนไลน์ การที่ได้เจอตัวจริง ได้เห็น ได้คุย ท�าให้โลกของ
พวกเราจรงิขึน้ เหน็ภาพของประเทศไทย ท�าให้รูส้กึว่าเรือ่งสิง่แวดล้อม
ทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งใกล้ตวั ใกล้ใจของเรา ท�าให้เราสนใจทีจ่ะลงมอืท�าอะไร

สักอย่างต่อประเด็นที่เราสนใจมากขึ้น 

แขกรับเชิญ 3 ท่าน 

• Dr.Lynne Born Myers ผู้จดัการโครงการ Project Dragonfly 

มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา

• โชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง กลุ่มใบไม้) นักพัฒนารุ่นใหม่ ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล
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• ดร.เดชรัต สุขก�ำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

วิทยากรพิเศษ

• โชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ นักจัดกระบวนการเรื่องการรับฟัง 

บนพ้ืนฐานสุนทรียสนทนา (Dialogue) จากธนาคาร 

จิตอาสา

• ธีระพล เต็มอุดม ผู้น�ากระบวนการเรื่องการประเมินแบบ

ฉันทามติ (consensus) ผู้อ�านวยการธนาคารจิตอาสา
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ผมเอาสิ่งที่เรียกว่า  
“การประเมิน” กลับลงมา 
เพื่อที่เราจะเห็นได้ว่า  
มนุษย์สามารถจะเอนเอียง
และเฉไฉไปได้อย่างไรบ้าง  
ชีวิตจริงๆ ไม่ได้ 
ตรงไปตรงมา แต่มันมี
ตัวแปรอีกมากมาย  
การเรียนรู้เรื่อง 
การประเมินจะทำ ให้เรา 
นำ ความเป็นมนุษย์กลับมา





รู้สึกอย่ำงไรที่วิชำนี้ไม่มีกำรสอบ

แอบงง ! เพราะมันไม่เคยมี 
--- สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส

Exam

IV

การวัดคำวามรู้และการประเมินผล
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ผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนเพ่ือเรียน NREM จะรู้ต้ังแต่วันแรกที่เปิดช้ัน

เรียน ว่าเรียนวิชาน้ีไม่มีการสอบปลายภาคซึ่งเรียกความสนใจได้

พอสมควรเลยทีเดียว  ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือ คะแนนส่วนหนึ่งมาจาก

การที่ผู้เรียนให้คะแนนตัวเอง คะแนนในวิชานี้มี 3 ส่วนคือ 

• คะแนนจากตัวผู้เรียนให้คะแนนตัวเอง (ประเมินตัวเอง) 34 % 

• คะแนนจากเพ่ือนรว่มช้ันเรียน (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) 33% 

• คะแนนจากคณะผู้สอน (ผู้สอนประเมินผู้เรียน) 33% 

บทเรียนส�าคัญบทเรียนหน่ึงของการเรียนการสอนในวิชาน้ี คือ 

ทุกคนจะได้เรียนรู้การประเมินผล ทั้งการประเมินผลส�าหรับตัวเอง และ

การประเมินผลเพ่ือนร่วมช้้ันเรียน  และบทเรียนทีเ่รียกสีสันได้ไม่น้อยคอื 

การประเมินผลแบบฉนัทามติ (consensus) ข้ันตอนคอื ทกุคนในช้ันเรียน

จะช่วยกันให้คะแนนเพ่ือนตามความเห็นของตนเอง จากน้ันแต่ละคนขาน

คะแนนของตนเองให้ทกุคนทราบ แล้วเร่ิมเวทแีลกเปล่ียนความคดิเห็นว่า

คะแนนเอกฉันท์ควรจะเป็นเท่าไร เหตุผลเบื้องหลังของการให้คะแนนคือ

อะไร จนกระทั่งสุดท้ายได้คะแนนเอกฉันท์คะแนนเดยีว ที่ทุกคนเห็นพ้อง

ต้องกนั การเรียนรู้เร่ืองการประเมินเพ่ือหาฉนัทามติน้ี อาศยัทกัษะการฟัง

และการส่ือสารทีดี่เป็นพ้ืนฐานส�าคญั รวมถงึบรรยากาศของความไว้วางใจ 

จากสมาชิกในห้อง ความเปิดเผยและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ซึ่งทั้งหมด

นี้ชั้นเรียน NREM ได้ปูพื้นฐานไว้แล้วตั้งแต่เริ่มเปิดชั้นเรียน
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ท�ำไมอำจำรย์จึงออกแบบให้ คลำส NREM ไม่มีกำรสอบคะ

ง่ายๆ และตรงไปตรงมาก็คือ ผมคิดว่าการสอบในรูปแบบเดิมๆ 

ไม่ใช่การช่วยนกัศึกษา และอะไรก็ตามที่ไม่ได้ช่วยนกัศึกษาก็อย่าท�าเลย 

เอาเวลาไปท�าอย่างอื่นดีกว่า 

ในวิชาน้ี การเรียนทกุคร้ังคอืการสอบและการเข้าเรียนทกุคร้ังมีการ

ประเมิน ผมสอนเร่ืองการประเมิน เพ่ือให้เราน�าการประเมินกลับมาในชีวิต

จริงๆ แทนที่การประเมินจะเป็นหน้าที่ของผู้สอน นักศึกษาแตะต้องไม่ได้ 

ผมให้ทกุคนได้ท�าหน้าทีน้ี่ด้วยกนั เอาส่ิงทีเ่รียกว่า “การประเมิน” กลับลง

มา เพ่ือทีเ่ราจะเห็นได้ว่า มนุษย์สามารถจะเอนเอยีงและเฉไฉไปได้อย่างไร

หนูชอบการประเมินแบบฉันทามติมาก รู้สึก
ว่าเป็นการประเมิน เป็นการตัดสินที่ดีที่สุด
เท่าที่เคยเจอมา ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เร่ือง
คะแนน แต่เป็นประโยชน์กับเจ้าของเร่ืองที่
ถกูประเมิน มันช่วยให้เห็นว่าอะไรทีเ่ราท�าได้
ดี อะไรที่เราต้องปรับปรุง ท�าให้เราเห็นว่า
คะแนนที่เราได้มา คะแนนที่คนน้ันให้เรา 
เขาเห็นอะไร มีเหตุผล มีที่มาที่อยู่เบื้องหลัง 
--- จิตรณำ เก่งกำรนำ
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บ้าง ชีวิตจริงๆ ไม่ได้ตรงไปตรงมา แต่มันมีตัวแปรอกีมากมาย การเรียน

รู้เรื่องการประเมินจะท�าให้เราน�าความเป็นมนุษย์กลับมา 

ความจริงแล้ว เราอาจจะแบ่งการประเมินได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ การ

ประเมินคร้ังเดียวในตอนท้าย (summative) และการประเมินระหว่าง

ทาง (formative) 

ในส่วนของการประเมินที่เรียกว่า summative ก็ยังแบ่งคร่าวๆ ออก

เป็น 3 แบบ คือ 

อิงเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 ถ้าสอบได้ 80 ถือได้ A 

อิงกลุ่ม คือเอาคะแนนทุกคนมาเรียง มีคะแนนเฉลี่ย คนที่ได้คะแนน
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สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยได้ A B คนที่ได้คะแนนต�า่กว่าคะแนนเฉลี่ยได้ C D

อิงกำรพัฒนำ เช่น ก่อนเข้าเรียน คนแรกสอบ pre-test คะแนนเต็ม 

100 สอบได้ 20 เมื่อเรียนแล้วสอบใหม่ คะแนนเต็ม 100 ได้ 80 พัฒนา

ขึ้นมา 60 คะแนน แต่อีกคน pre-test  เต็ม 100 ได้ 70 เมื่อเรียนแล้ว

สอบใหม่คะแนนเต็ม 100 ได้ 81 พัฒนาขึ้นมา 11 คะแนน --- ถ้าเรา

เป็นครูเราจะให้คะแนนอย่างไร? คนแรกได้คะแนนเพิ่มขึ้น 60 แต้ม แต่

คนที่สองได้คะแนนเพิ่มขึ้น 11 แต้ม แต่ได้คะแนนรวมมากกว่า 

ตัวผมเอง เมื่อมีมิติการเรียนรู้ด้านจิตตปัญญา ผมก็สนใจว่าแล้วจะ

น�าการประเมินเข้ามาอยู่ในช้ันเรียนได้อย่างไร ในฐานะผู้สอนก็ต้องฟังผู้

เรียน พร้อมกันนั้นตัวผู้เรียนเองก็ควรจะได้ยินเสียงเพื่อนๆ ของเขาด้วย 

ในฐานะผู้สอนซึ่งเห็นภาพกว้าง ได้เห็นหลายอย่างที่นักศึกษายังไม่เคย

เห็น ก็จ�าเป็นที่จะต้องให้เครื่องมือ ให้เกณฑ์บางอย่างที่เขาจะเอาไปใช้ใน

การประเมิน เขาจะได้ประเมินเป็น

ผมเองเห็นว่า คะแนนที่เขาประเมินตัวเองจ�าเป็นต้องมีสัดส่วนมาก 

เพราะเขาคือคนที่จะต้องอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตของเขา เขาอยู่กับทีม

สอนแค่ 15 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์เขาอยู่กับพวกเราแค่ 3 ชั่วโมง แล้ว

จะบอกว่าคะแนนของเราส�าคัญที่สุดส�าหรับเขาได้อย่างไร ดังนั้นถ้าเขามี

เครื่องมือที่จะช่วยให้เขาได้สังเกตชีวิต สังเกตตัวเอง ประเมินตัวเองเป็น 

รู้จกักระบวนการเรียนรู้ของตนเอง รู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาวะไหน ดูแลตัวเอง 

อย่างไร เหล่านี้จะเกิดประโยชน์กับชีวิตเขามาก
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เวลาคยุเร่ืองการสอบ ผมจะ ‘ของข้ึน’ เล็กน้อย เพราะผมรู้สึกว่าการ

สอบในปจัจุบันนีท้�าร้ายผูเ้รยีน มนัไม่ได้ช่วยให้เขาใส่ใจในสิง่ที่เขาควรจะ

ใส่ใจ การสอบแบบที่ท�ากันอยู่นี้ท�าให้ทุกคนสนใจเพียงแค่ว่า ‘ข้อสอบจะ

ออกอะไร’ นอกจากน้ันฉันไม่สนใจที่จะรู้ --- เป็นเร่ืองน่าเศร้านะครับ 

ประเทศที่เป็นผู้น�าทางการศึกษาล้วนเคล่ือนออกจากความคิดความเช่ือ

เรื่องการสอบแบบนี้มานานแล้ว เราไปดูงานที่สิงคโปร์ ฟินแลนด์ สวีเดน 

ประเทศเหล่านี้เลิกสอบแบบนี้ไปตั้งนานแล้ว 

หากเราจะพูดถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Cognitive Learning  

Objectives) ของ Bloom ซึ่งมี 6 ข้อ

1. รู้จ�า (Knowledge)

2. เข้าใจ (Comprehension)

3. น�าไปใช้  (Application)

4. วิเคราะห์  (Analysis)

5. สังเคราะห์ (Synthesis)

6. ประเมิน (Evaluation)

ชั้นเรียนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เพียงแค่รู้จ�า คือท่องจ�า (การเรียนรู้ข้ันที่ 

1) ยังไม่เข้าใจด้วยซ�้า แค่บิดค�าถาม หรือให้เล่าใหม่ก็ท�าไม่ได้ เพราะ

ไม่ตรงกับสิ่งที่ท่องมา ไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะไปถึงขั้นน�าไปใช้ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมิน อย่างไร แต่ช้ันเรียน NREM เขาจะต้องน�าโปรเจค็ของ

เขามาแยกเป็นส่วนๆ แล้วเกิดความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ว่า ถ้าท�าแบบนี้
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จงึเกดิแบบน้ี จากน้ันก็ประเมินต่อไปได้ว่าแล้วถ้าท�าอกี ผลจะเป็นอย่างไร 

แต่การเรียนรู้ในระบบปัจจุบันที่เป็นอยู่ไม่ได้เอื้อให้เกิดส่ิงเหล่าน้ี เพราะ

ผู้เรียนสนใจเพียงว่าจะให้ท่องอะไรเพื่อจะจ�าได้ แล้วไปคายในห้องสอบ 

การเรียนรู้ในคลาส NREM นักศึกษาจะได้ประเมินตั้งแต่แรก เขาจะ

รู้ว่าตัวเองรู้จ�าไหม เข้าใจไหม น�าไปใช้ได้ไหม เมื่อน�าทั้ง 6 ขั้นตอนนี้มา

ใช้ ชั้นเรียนนี้จะพานักศึกษาไปสู่ higher advanced learning

Action Project การลงมือท�าของพวกเขา คือการสอบว่า เขาได้ใช้

สิ่งที่เรียนไปลงมือท�าบ้างไหม เมื่อลงมือท�าแล้วมันเป็นอย่างไร ทั้งหมด

น้ีเป็นการสอบเพียงแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบทีเ่ราคุน้เคย การสอบแบบน้ี 
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จะอยู่ในชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจ�าที่ท่องๆ ยัดๆ เข้าไปในหัว พอสอบ

เสร็จก็ลืม เป็นเพียงความจ�าระยะสั้นแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

จิตรณา เก่งการนา:

หนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราประเมินกันด้วยความรู้สึก ไม่ค่อยมีเหตุผล

หรือเกณฑ์ที่ชัดเจน พออาจารย์พูดถึงการให้คะแนนของเราที่จะมีผลต่อ

เพ่ือน มันท�าให้เราต้องคิดถึงเกณฑ์ว่าท�าไมเราจึงให้คะแนนเพ่ือนแบบ

นั้น ซึ่งมันเหมือนกับสอนเราในการท�างานในอนาคต วันข้างหน้าเมื่อจบ

ออกไปเราจะได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการประเมินคนอื่น ไม่ได้ท�าไป

เพราะอารมณ์ จะได้ไม่เป็นเพราะ ‘ก็ไม่รู้ ฉันรู้สึกว่ามันดี ฉันเลยให้’ 

นรุตม์ เหล่านิพนธ์:

ตอนแรกที่ต้องให้คะแนนเพื่อน ผมก็มีเกณฑ์อยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อได้

ฟังการคุยในช้ันเรียน ฟังอาจารย์พูด ก็ย่ิงสร้างเกณฑ์ได้ชัดเจนมากข้ึน 

บางทีก็มีความรู้สึกเข้ามาเหมือนกันนะครับ เช่น สงสารน้อง แต่พอนึกถึง

เกณฑ์ที่เราท�าเพื่อทุกๆ คนก็รู้สึกว่า เกณฑ์เป็นเรื่องหนึ่ง ความรู้สึกเป็น

อีกเรื่องหนึ่ง มันท�าให้เรามั่นคงมากขึ้น 
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สุทธิคุณ แพ่งผ่องใส:  

พอวิชาน้ีไม่มีสอบ ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างคือการประเมิน ทุกอย่าง

อยู่ระหว่างทางต้ังแต่ต้นจนจบ บางทีผมก็รู้สึกว่า การวัดผลแบบที่ผ่าน

มาของการเรียนไม่ได้วัดอะไรสักเท่าไรนัก เช่น นักศึกษาคนหนึ่งเป็นคน

ที่วิเคราะห์เก่ง ความจ�าดี แล้วเขาก็เร่งอ่านหนังสือก่อนสอบ 5 วัน เทียบ

กบัอกีนักศกึษาคนหน่ึงซึง่เป็นคนเข้าใจเน้ือหาวิชา เข้าใจแก่นแท้ของวิชา 

แต่เขาจ�าไม่เก่ง แต่ถ้าให้เวลาเขาจะอธิบายได้ วิเคราะห์ได้ --- การสอบ

ในปัจจุบันบอกว่า เรามีเวลา 2 ชั่วโมง และคุณต้องสรุปทุกอย่างออกมา

ตอบ ดังนั้นคนที่ความจ�าดีแต่ไม่เข้าใจเขาจะท�าได้ แต่คนที่ความจ�าไม่ดี 

เรียบเรียงไม่เก่ง จะตอบได้ยากมาก แต่เขารู้ เขาเข้าใจนะครับ แต่เขาก็

จะได้คะแนนไม่ดี เกรดไม่ดี

 NREM แบ่งคะแนนเป็น  3 ส่วน คือให้เราประเมินตัวเอง ให้เพื่อน

ประเมินเราและเราประเมินเพ่ือน และมีส่วนที่อาจารย์ประเมินเราด้วย 

--- ผมชอบการประเมินแบบน้ีนะครับ มันเป็นความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้วยเหมือนกนั คอื เราฟังตัวเอง แล้ว

กฟั็งว่าเพ่ือนเขาประเมินเราอย่างไร แล้วเรา

ก็กลับมาฟังตัวเองอีก ผมรู้สึกว่า วิชาน้ีให้

คุณค่ากับความหลากหลายมากแม้กระทั่ง

การประเมิน (ย้ิม) และผมชอบมากที่ให้

โอกาสตัวเราได้ประเมินตัวเอง
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คลาส NREM ท�าให้พวกเรารู้สึกดีและยอมรับกับการประเมิน ใครๆ 

กร็ูว่้าพวกเราเกลียดการประเมิน เพราะเม่ือเราถกูประเมินแย่ๆ ผู้ปกครอง

ก็รู้สึกแย่ เพื่อนก็ดูถูก ครูก็ว่า ซึ่งท�าร้ายกันมากเลย แทนที่การได้คะแนน

น้อยจะเป็นการบอกว่า เออ..คณุได้คะแนนน้อยนะ คณุมีส่ิงทีต้่องปรับปรุง

แบบน้ี คณุมีอะไรทียั่งไม่เข้าใจหรือเปล่า คณุยังมีศกัยภาพทีจ่ะไปได้อกีนะ

ถ้าคุณลองให้ความสนใจสิ่งนี้ --- ผมคิดว่าคะแนนน้อยน่าจะเป็นเครื่อง

เหนี่ยวน�าให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่ท�าให้รู้สึกด้อยหรืออับอาย ผมว่าระบบ

การศึกษาท�าให้คนเป็นซึมเศร้าได้นะครับ
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นรุตม์ เหล่านิพนธ์: 

ผมกช็อบมาก เพราะมันท�าให้เราได้เห็นมุมทีเ่ราไม่ได้เห็น ไม่ว่าเรา

จะคิดรอบคอบขนาดไหนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีมุมที่เราไม่เห็นอยู่ดี โดย

เฉพาะเม่ือมีทมีอาจารย์อยู่ด้วย ด้วยประสบการณ์ทีก่ว้างกว่า เห็นมาเยอะ

กว่า เขาก็ต้องเห็นอะไรมากกว่าเราอยู่แล้ว ซึ่งมันสุดยอดมาก เป็นการ

ประเมินที่ดีมากๆ ไม่ได้ท�ากันได้ง่ายๆ หรอกนะครับ คอมเมนท์ที่ได้มา

หลายอย่างเอาไปใช้กบัเร่ืองอืน่ๆ ได้ด้วย ไม่ใช่แค่เร่ืองโปรเจค็เท่าน้ัน การ

ประเมินแบบนี้ช่วยเรามากเลย

จิตรณา เก่งการนา: 

การประเมินแบบน้ีช่วยผู้ที่ถูกประเมินมากๆ เลยค่ะ เพราะบางที

แม้ว่าเราจะได้คะแนนดมีาก หรอืเราเตรยีมมาดมีาก แต่เราก็จะได้เหน็ว่า

ในมุมมองของคนอื่นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะ เป็นช่องทาง

ที่เปิดให้เรายอมรับความจริง 

หนูคิดว่าการที่เราเปิดที่จะรับฟังความจริงมันช่วยให้เราปรับปรุง

และพัฒนาไปได้มากเลยค่ะ  ดีกว่ามีแต่ค�าชมๆๆๆ  หนูว่าการเรียนส่ิง

นี้เป็นประโยชน์

ถ้ำกำรประเมินแบบฉันทำมติดีมำกอย่ำงที่วำ่มำ ท�ำไมเรำจึงไม่เคยเรียน
เรื่องนี้เลย และประเทศของก็แทบไม่มีกำรใช้ฉันทำมติในกำรตัดสินใจ
ประเด็นส�ำคัญๆ ของประเทศเลย
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นรุตม์ เหล่านิพนธ์: 

ผมว่ามันเสียเวลาครับ (ฮา) 

ผมคิดว่าการประเมินเพ่ือหาฉันทามติ อาศัยการฟังและการรู้จักใช้

ค�าพูดมากๆ เวลาที่เราฟังในคลาส ทีมพี่ๆ ทีมอาจารย์ที่คอมเมนท์ เขามี

การใช้ค�าพูดที่ท�าให้คนที่ฟังไม่เจ็บ ไม่เป็นบาดแผล แต่ชี้ให้เห็นว่านั่นคือ

ข้อบกพร่องทีเ่ราน่าจะได้เรียนรู้ --- เร่ืองน้ีส�าคญันะครบั เพราะบางคร้ัง

ตัวเราเองประเมินตัวเอง เราวิจารณ์ตัวเอง เรายังเจบ็เลย เราจงึไม่ชอบการ

ประเมิน มันเลยน�ามาซึง่การให้คะแนนแบบจบๆ กนัไป ไม่ต้องพูด ไม่ต้อง

รู้ ฝ่ายที่ถูกประเมินก็มีแต่ค�าถามในใจ นี่เราคงแย่มากใช่ไหม หรือยังไง

การประเมนิแบบฉนัทามติน้ีท�าให้เราเข้าใจ ท�าให้เรารูส้กึเต็มใจทีจ่ะ

ได้รับการประเมิน ไม่ใช่เรื่องคะแนนมากหรือน้อย แต่เรารู้ เราพอใจที่ได้

คะแนนน้ี เพราะมันมีเหตุผล มีทีม่า ท�าให้เราเห็นว่าสิง่ทีเ่ราได้ดีในสายตา

คนอื่นคืออะไร สิ่งที่บกพร่องคืออะไร บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นอย่างหนึ่ง

แต่จริงๆ แล้วเราอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ในสายตาคนอื่น

ผมคิดว่าคนที่รับค�าประเมินก็น่าจะต้องมีการฝึกตัวเองระดับหน่ึง

นะครับ ต้องเห็นว่าเขาไม่ได้ต้องการจะท�าร้ายเรา คนที่เป็นฝ่ายประเมิน

ก็ต้องดูด้วยว่าเจตนาที่เราคอมเมนท์คืออะไร จะพูดอย่างไร ไม่พูดด้วย

อารมณ์ เพราะการพูดด้วยอารมณ์ท�าให้คนฟังเจ็บ แม้ว่าคนพูดจะไม่ได้

มีเจตนาที่จะสร้างบาดแผลก็ตาม







V

ปิดคำลาส  

คำวามสุขจำากการเรียนรู้ - สมุดบันทึกและ
บทสัมภาษณ์ลูกศิษย์ NREM16 
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หลังจากเรียน NREM มา หนูอยากจะขอขอบคณุอาจารย์และพ่ีๆ ทกุคนทีช่่วยจดั 
class น้ีมา หนูได้เรียนรู้อะไรมากมาย รู้จกัตัวเอง รู้จกัเพ่ือน รู้จกัส่ิงแวดล้อม รู้จกั
โปรเจค รู้จกัอาจารย์ รู้จกัพ่ีๆ รู้ถงึการดูแลตัวเอง ดูแลเพ่ือน และ class ร่วมไปกบั
ทกุคน ตอนแรกเข้าคลาสมา กห็วังว่าจะหาตัวเองเจอ แต่เอาจริงๆ กยั็งไม่เจอ ฮ่า 
ฮ่า ฮ่าแต่ class มีเคร่ืองมือบางอย่างทีม่อบให้น�า้ น�า้รูส้กึว่า น�า้จะใช้เคร่ืองมือน้ีใน
การหาตัวเอง เข้าใจตัวเอง บอกว่าตัวเอง ชอบ/ไม่ชอบอะไรได้ในอนาคต ไม่รู้ ฮ่า 
ฮ่า ฮ่า พูดไม่ถูก น�า้รู้สึกว่า น�้าได้อะไรหลายอย่างจากคลาสนี้ที่ ‘จ�าเป็น’ ต่อการ
เดินทางไปข้างหน้า รวมถงึบทเรียนหลายๆ อย่างทีต้่องปรับปรุงตัวเองในอนาคต
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ไม่เคยคดิว่าการอ่านหนังสือสักเล่ม จะเข้ามาตีแผ่ความ
รู้สึกได้มากแค่ไหน ไม่เคยคิดว่าการเรียนสักวิชาใน
ตอนน้ีมันจะน�าออกมาใช้นอกห้องเรียน ห้องแล็บได้ 
ไม่เคยคิดว่าบางความรู้สึกจะเข้ามาสอดแทรกเกือบ
ทุกการกระท�าในชีวิตตอนน้ี พอหลับตาแล้วมองย้อน
กลับไปตั้งแต่วันแรก ทุกความรู้สึกไหลมาทั้งหมด ตั้ง
แต่หนังสืออิชมาเอล ที่ไม่คิดเลยว่าจะท�าให้ เราเข้าใจ
โครงสร้างทางความรู้สึกของตัวเราได้มากมายขนาดนี้ 
 การพูดๆ กันทั้งคาบ ก็ไม่เข้าใจว่าจะได้
ประโยชน์อะไร ข้อสรุปก็ไม่มี จนเม่ือเราเรียนรู้มันมา
เร่ือยๆ เฮ้ยความรู้มันเกดิเม่ือเราฟ�งเป็น น่ีนา วงสนทนา
มันไม่ได้มีให้เราพูดอย่างเดียว แต่มันมีให้เราฟ�งคนอืน่
ด้วย แล้วการที่เราฟ�งน่ีแหละท�าให้เข้าใจอะไรหลายๆ 
อย่าง เช่ือมโยงได้เห็นความส�าคัญแล้วพอเราใส่เร่ือง
ธรรมชาติเข้ามาในน้ีก ็ท�าให้เราเข้าใจมันเปล่ียนไปด้วย 
น่ีไงเลยท�าให้มันเข้ามาอยู่ในทุกการกระท�าตอนน้ีเลย 
แปลกเหมือนกนับางเร่ืองทีเ่รารู้มาทัง้ชีวิตว่ามันดี  เช่น
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เก็บขยะ แยกขยะ เราก็ไม่เคย
ได้ท�าหรือให้ความส�าคัญเท่าที่ควรแต่พอมาเรียนไม่กี่
สัปดาห์มันกลับท�าให้เราเห็นความส�าคัญมากข้ึนและ
จริงจังกับมัน จนเกิดการกระท�านั้นขึ้นมาได้ภายในไม่
กี่สัปดาห์
 น่าจะดีนะคะ ถ้าเราให้การเรียนแบบน้ีเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ของเราทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้เราก่อน แต่เสียดายทีห่ลายคนยังไม่เห็นความส�าคญั 
หลายคลาสที่เราเรียนรู้แล้วผ่านไปความรู้กลับคืนสู่
อาจารย์ ฮ่า ฮ่า แต่ไม่ใช่กบัคลาสน้ีแน่นอน มันเข้ามาอยู่
ในกระบวนการคิด การกระท�า ชีวิตประจ�าวนั ขอบคุณ
มากค่ะ ที่ท�าให้หนูกล้าในหลายอย่างได้ท�าอะไรแปลก
แปลกใหม่ใหม่ มีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้น นั่นแหละ
ค่ะ แต่พอหลับตาแล้วมีแต่ความสนุกของการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ ไหลเข้ามา วันนั้นจึงรู้สึกอารมณ์ดีมาก
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ถ้ารุ่นน้องมาถามถึงว่าเรียนวิชานี้ดีไหม ก็คงบอกเหมือนกับที่อาจารย์บอกเรานี่
แหละว่า ‘งานเยอะนะ’ ต้องมีความรับผิดชอบ (อย่างมาก) ด้วย ต้องเข้าเรียน
ให้ตรงเวลา ต้องว่างทุกบ่ายวันพุธ แต่เช่ือว่าวิชาน้ีจะเปล่ียนทัศนคติของคน
ที่มาเรียนได้จริงๆ ทุกอย่างมันเร่ิมจากระดับบุคคล ล่าสุดได้คุยกับเพ่ือนเร่ือง
สิ่งแวดล้อม เพื่อนตอบคล้ายกับความคิดของเราในวันแรกที่มาเรียนเลย คือต่อ
ให้เราแก้ไขที่ตัวเรา พวก Head ที่สร้างป�ญหาระดับประเทศมันก็ยังอยู่ แต่พอ
มาเรียนเราก็คิดได้ว่า ถึงคนมีอ�านาจจะห่วยยังไง แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะ
ไม่ท�าอะไรเลย เพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนี่ ถึงมันจะเศร้าๆ ตรงที่บางอย่างก็ไม่
สามารถแก้ไขได้แล้ว อย่าที่พ่ีเกิ๊กบอกเร่ืองค่า CO2 ในอากาศที่เพ่ิงจะมากเกิน
ไป หรือ Great barrier reef ที่ประกาศว่าตายแล้ว (รอบที่เท่าไรก็ไม่รู้) สิ่งที่น่า
กลัวขนาดน้ีกแ็ทบจะไม่ได้ช่วยเปล่ียนแปลงจติส�านึกและพฤติกรรมของคนทัว่ไป
เท่าไรเลย เราก็รู้ถึงป�ญหา เราต่างก็รู้ เหตุใดจึงเพิกเฉยกันอยู่เล่า
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ทรำบจำกศิษย์เก่ำว่ำ นักศึกษำของชั้นเรียน NREM จะกลับมำเจอกันปี
ละ 2 ครั้ง ช่วงกลำงปีและปลำยปี อยำกเรียนถำมอำจำรย์ว่ำ ควำมคิด
เบื้องหลังของสิ่งนี้คืออะไรคะ

ผมคิดว่ามนุษย์ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้นเรียนเป็นการมาเจอ

กนัในช่วงเวลาส้ันๆ  ซึง่ก็ดีมากครับ แต่ผมกอ็ยากให้เขามีการศกึษาอย่าง

ต่อเนื่องด้วย 

การออกไปใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยน้ันไม่ง่าย และการเดินทางตาม

ล�าพงักเ็ป็นเร่ืองยาก การมีกลุ่ม มีชุมชนทีไ่ว้เน้ือเช่ือใจทีจ่ะคอยช่วยเหลือ

กันจะช่วยได้มาก คนที่จบออกไปแล้วพอได้กลับมาเจอกันก็คล้ายการ 

กลับมาเจอกันที่แหล่งน�้า ได้กลับมาชาร์จพลัง แน่นอนว่าแหล่งพลังงาน 

ที่ดีที่สุดน้ันอยู่ภายในตัวเรา แต่ชุมชนคือส่วนที่จะช่วย ที่จะเกื้อกูล 

ให้แต่ละคนกลับมาเช่ือมโยงกับแหล่งพลังในตัวเองได้ดีข้ึน เพราะในสังคม

ปัจจุบันนี้เราจะรู้สึกแปลกแยก โดดเดี่ยว ท่ามกลางฝูงชนได้ง่าย

ศิษย์เก่าหลายคนพูดว่า เขาเพ่ิงจะเข้าใจส่ิงที่พูดไว้ในช้ันเรียนก็

เม่ือเขาจบไปแล้ว เพ่ิงเข้าใจส่ิงที่ผมพยายามบอกว่า ‘มันส�าคัญนะ’ ก็

เม่ือได้ใช้ชีวิตคนท�างาน ตอนเรียนเขาไม่เห็นความส�าคัญเพราะยังไม่มี

ประสบการณ์ชีวิต ต้องรอจนมีประสบการณ์ชีวิตจงึจะเข้าใจส่ิงทีเ่คยเรียน 

แล้วเขาจะกลับไปท�าความเข้าใจสิง่น้ันใหม่อกีคร้ังแล้วกเ็กดิเป็นการเรียน

รู้และเข้าใจใหม่  การมาเจอกันแบบน้ีก็เรียกว่าเป็นชุมชนผู้ปฏิบติั (com-

munity of practice) รูปแบบหนึ่ง ครับ
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ขณะนี้คลำส NREM ปิดคอร์สแล้ว คิดว่ำตัวเรำและเพื่อนๆ ของเรำที่
เรียนด้วยกันมีกำรเปลี่ยนแปลงบำ้งไหมคะ

นรุตม์ เหล่านิพนธ์:

พวกเราก็เปล่ียนทางความคิดกันทุกคน จากที่เคยมองอยู่มุมเดียว

ก็เห็นมุมอื่นมากข้ึนและยอมรับแง่มุมใหม่ๆ น้ันด้วย แต่เพ่ือนบางคนก็

ดูจะเปล่ียนมากในเชิงพฤติกรรม คือมีลักษณะของการรณรงค์อยู่นิดๆ 

ตลอดเวลา 

จิตรณา เก่งการนา:

คลาสน้ีส่งผลกบัทกุคน เปล่ียนมากน้อยต่างๆ กนัไป หนูคดิว่าโปรเจค็ 

ของทุกคนเป็นสิ่งที่ท�าให้เปลี่ยนอย่างมาก ตัวหนูเองท�าเรื่องกระติกน�า้ ก็

ชวนคนอื่น ในคลาสก็ชวนกันใช้ 

เพื่อนสนิทของหนูคนหน่ึงก็เปล่ียนมาก เราคุยเร่ืองช้ันเรียนน้ีบ่อย 

ปกติเขาเป็นหัวเศรษฐกิจ เวลาเราคุยกัน เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหนู 

แต่พอได้อ่านอิชมาเอล หนูว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่พลิกความคิดของเขามาก 
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กำรเรียนกำรสอนแบบคลำส NREM จะน�ำไปใช้ในชั้นเรียนอื่นๆ ได้ไหม
คะ

นรุตม์ เหล่านิพนธ์:

ผมอยากให้มีการเรียนการสอนแบบน้ีเพ่ิมข้ึน แต่ไม่ควรเกิดข้ึน

เพราะการบังคับ เพราะเด็กไทยไม่ได้ถูกฝึกมาให้เรียนแบบน้ี ถ้าเขาไม่

ชอบ ไม่อยากเรียน ไม่สนใจ ก็จะไม่ได้อะไรเลย ชั้นเรียน NREM เปิดให้

ได้ลองเรียน ให้ผู้เรียนได้ตกลงใจ และผู้สอนก็คัดเลือกด้วย คลาสของ

เราก็เลยไปได้ อย่างไรก็ตาม ผมก็เห็นว่าคลาสเรียน NREM ดีมากครับ 

ดีมากๆ เพียงแต่อาศัยเวลาและค่อยเป็นค่อยไป

จิตรณา เก่งการนา:

หนูคิดว่าต้องอาศัยทั้งตัวครูและตัวนักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัว

นักเรียน ถ้าเขาไม่เปิดใจทีจ่ะเรียน ไม่เปิดใจทีจ่ะฟัง เขาแทบจะไม่ได้อะไร

เลยจากการเรียนรู้แบบนี้

ครูต้องเป็นคนที่ท�าในสิ่งที่ตัวเองสอนได้ เช่น ครูบอกว่าเราควรฟัง

โดยไม่ตัดสิน ถ้าครูท�าไม่ได้ ครูเอาตัวเองเป็นหลัก การเรียนการสอน

แบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ จบเลย 
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นรุตม์ เหล่านิพนธ์:

ครูคงต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวผู้เรียนมากๆ ดูว่าเขาสนใจอะไร พร้อม

แค่ไหน ไปต่อได้แค่ไหน ต้องมีกลยุทธพอสมควรเลยครับ

ชั้นเรียน NREM เหมำะกับคนแบบไหน และ ไม่เหมำะกับคนแบบไหน

สัณห์สินี บุญกิจ: 

เหมาะกับคนที่เปิดใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะยอมรับตัว

เอง ยอมรับคนอื่น ต้องเป็นคนที่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงเพราะตลอด

การเรียนน้ีเราจะพบแต่การเปล่ียนแปลงทั้งตัวเราและคนรอบๆ ตัวเรา 

ถ้าเราไม่ยอมเปล่ียนแปลง เราจมปลักอยู่กับตัวเองเรียนคลาสน้ีก็จะไม่

ได้อะไร 

สุธินี ศิริโสดา:

หนูว่าคลาสน้ีเหมาะกบัคนทีมี่เวลาทีจ่ะให้กบัคลาสน้ีค่ะ คอื เราทกุคน

ก็มีเวลาเท่ากันแหละนะ แต่บางคนอาจจะเอาเวลาไปลงกับเกมส์ ก็คงไม่

ค่อยเหมาะกับคลาสนี้ อย่างน้อยถ้าจะเรียนวิชานี้ก็ต้องว่างทุกบ่ายวันพุธ 

“ต้อง ว่าง ทุก บ่าย วันพุธ” (หัวเราะ) ถ้าท�าอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์

จากชั้นเรียนมากๆ เลยค่ะ 

หนูเองหัวดื้อ เอาเหตุผลตัวเองน�า พอเรียนแล้วตัวหนูยังเปลี่ยนเลย
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ค่ะ หนูคิดว่าคลาสนี้ก็เหมาะกับทุกคนแหละ แต่ต้องมีเวลาค่ะ 

รัชพล ปลูกอ้อม:

เหมาะกบัคนทีอ่ยากเจออะไรใหม่ๆ อยากลองเจอส่ิงทีต่่างไปจากเดิม 

จริงๆ กไ็ม่ได้จ�ากดัว่าต้องเป็นคนแบบไหน แต่อย่างน้อยกต้็องอยากเรียน

รู้ตัวเอง สนใจชีวิต สนใจว่าเราจะท�าอะไรได้บ้าง และกส็นใจอยากจะเข้าใจ

ผู้อื่น เหมาะกับคนที่อยากจะเห็นองค์ประกอบของโลก คน ความสัมพันธ์

ไม่เหมาะกับคนที่ไม่อยากรับรู้ ไม่อยากเปลี่ยนแปลง ไม่เหมาะกับ

คนที่ออกจะสิ้นหวัง ยอมแพ้ เห็นว่าโลกก็เป็นแบบนี้
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หนูเคยบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอาจารย์ เป็น 
ครูสอน ไม่รู้ อ.เอเชียกบัพ่ีเกิก๊จ�าได้ไหม แล้ว 
หนูก็เคยบ่นว่าจะไปหาคลาสแบบ NREM 
อีกได้ที่ไหน แล้วอาจารย์ก็บอกให้สร้างมัน
ขึ้นมาเลย ยังกับ inspiration เพราะจริงๆ
หนูกเ็คยคดิว่าถ้าโตข้ึนกจ็ะเอาการสอนแบบ
คลาสน้ีแหละไปประยุกต์ใช้ ให้เร่ิมต้ังแต่
การ tune in ก่อนเรียนเลย และก็อยากเห็น
คลาสที่นักเรียนมีค�าถามพูดคุยกัน active 
learning แบบนี้นี่แหละ มันน่าจะสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นประโยชน์กับตัวเขา
ต่อไปในอนาคตแน่ๆ...แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าต่อ
ไปจะได้ท�าจรงิไหม...แต่ถ้ามีโอกาสกจ็ะลอง
ท�าดูแน่ๆ ^_^
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รูปน้ีเกดิข้ึนมาในหัวอยู่บ่อยๆ มันเกดิข้ึนเป็นประจ�าในเวลาทีผ่มคดิ

เรื่อยเปื่อยอยู่คนเดียว เป็นรูปต้นไม้อยู่ริมซ้าย ด้านหน้าเป็นทะเล มีดวง

อาทติย์ใกล้ตก เป็นภาพทีผ่มคดิถึงทไีรกรู้็สึกหดหู่มาก (ซึง่กไ็ม่รู้ว่าท�าไม

ถึงคิดออกมาเป็นรูปแบบนี้) ผมว่ามันแสดงถึงความผิดหวังของโลกใบนี้ 

มันใกล้จบลงไป แต่ในคลาส NREM ผมเติมดอกไม้ช่อเล็กๆ ไว้ที่กิ่ง กิ่ง

หน่ึงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าภายใต้ความผิดหวัง มืดมน ยังคงมีดอกไม้บานให้

เห็นความสวยงาม ความสดใส ผมได้แรงบันดาลใจมากจากเพลงดอกไม้

จะบานที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่ง แต่ทุกคร้ังที่ผมฟังมันดูเป็นเพลงที่ให ้

ความหวังส�าหรับคนรุ่นใหม่ๆ มาก (แต่ในใจก็แอบคิดว่าท�าไมให้ 

ความรู้สึกเหมือนเพลงแนวการเมือง) ผมก็เลยเลือกรูปน้ีมาเติมดอกไม้

ครับ หวังว่าคลาสนี้และตัวผมจะเป็นหนึ่งในดอกไม้ของช่อนั้น

We are the leaf of one tree.

We are the wave of one sea.

We are the star of one sky.

The time has come for all to live as one.



VI

คำวามสุขของการเป็นคำรู
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อยำกถำมอำจำรย์เอเชียว่ำ ท�ำไมถึงยังเป็นครู ยังคงสอนนักศึกษำเป็น
ครั้งครำว ทั้งที่ลำออกจำกรำชกำรแล้วและมีกำรงำนอื่นๆ ให้ท�ำอีกเยอะ
แยะ

ค�าตอบแรกก็คือ เป็น เสียงเพรียกจากภายในที่บอกว่า ‘เราควรจะ

ท�าสิ่งนี้’

ถ้าตอบอีกแบบหน่ึงก็คือ การเป็นครูเป็นภารกิจของชีวิต ค�าว่า 

‘ภารกจิของชีวิต’ บางคนอาจจะผ่านการคดิ วิเคราะห์ ประเมิน แต่ส�าหรบั

ผม ผมไม่ได้คิดแบบนั้น --- ส�าหรับตัวผม ภารกิจของชีวิต หมายถึง 
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การพาตัวเองไปอยู่ในสนาม พาตัวเองไปอยู่ Flow ไปอยู่ในที่ที่เราควรจะ

อยู่ และเม่ือเราไปอยู่ตรงน้ันแล้ว เม่ือเรายอมให้ตัวเองอยู่ในเงือ่นไขปัจจยั

และบริบทนั้นๆ แล้ว จักรวาลก็จะเผยปรากฏผ่านคุณ เราก็จะได้ท�างาน

บางอย่างที่จักรวาลส่งให้เรามาท�า --- ฟังดูนิวเอจ นอกโลกไปสักหน่อย 

นะครับ (ย้ิม) ส�าหรับผม ภำรกิจแห่งชีวิตเกิดขึ้นผ่ำนกำรใช้ชีวิต  

ไม่ได้เกิดขึ้นเพรำะกำรวิเครำะห์ ไม่ใช่เพราะผมเรียนจบด้านนี้ ผมถนัด 

ส่ิงน้ี ถ้าท�าเรือ่งน้ีแล้วจะเกดิประโยชน์ต่อสังคม บลา บลา บลา --- บางที

ภารกจิของชีวิตเกิดเพียงว่า เรำท�ำสิง่นี้ได้ดี เรำรกัทีจ่ะท�ำ เมือ่ท�ำแล้วมนั

เกิดประโยชน์ต่อโลก 

ตอบแบบมนุษย์ก็คือ กำรเป็นครู เป็นสิ่งที่เรำจะสร้ำงประโยชน์ให้

โลกและเพื่อนมนุษย์ได้ดีที่สุดอยำ่งหนึ่งที่เรำท�ำได้

ส�ำหรับคนที่ต้องเป็นครูโดยควำมจ�ำเป็น ไม่ได้อยำกท�ำแต่จ�ำต้องท�ำ 
อำจจะเพรำะเรียนจบมำทำงด้ำนนี้ จับพลัดจับผลูต้องเป็นครู-อำจำรย์
เพื่อใช้หนี้ ใช้ทุน ฯลฯ ครู-อำจำรย์เหล่ำนี้จะวำงใจอย่ำงไร 

คนที่เป็นครูตามเงื่อนไขปัจจัย อาจจะเพราะทุนบังคับ หรือเพราะ

ครอบครัวบงัคบั หรือเพราะการศกึษาบงัคบั ใดๆ กต็าม ผมคดิว่าอาชีพครู

เป็นโอกาส เป็นสนามที่ให้คนๆ นั้น ได้เปล่งศักยภาพ ให้เขาได้ประโยชน์

และให้ประโยชน์ ทั้งกับตัวเองและ/หรือคนอื่น  ไม่ว่าเขาจะเลือกเองหรือ

เงื่อนไขบังคับ แต่ไหนๆ ก็ต้องท�าแล้ว ก็ดีกว่ามิใช่หรือที่จะท�าด้วยความ

ตัง้ใจใส่ใจ ตามเงือ่นไขทีมี่ ณ ตรงน้ัน แทนทีจ่ะมัวจดจ่ออยู่ว่า เราไม่อยากท�า  
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มีนักศึกษาในคลาสของผมคนหนึ่ง เธอเป็นเด็กดี เรียบร้อย
เป็นผ้าพับไว้ การพูดแบ่งปันในชั้นเรียนทุกครั้งแทบจะเป็นเรื่อง
เดิมประเด็นเดิม จนผมมีความรู้สึกว่าแค่เธออ้าปากผมก็รู้แล้ว
ว่าจะได้ฟังอะไร สิ่งที่ผมมักจะทำ โดยไม่รู้ตัวก็คือ เมื่อนักศึกษา
คนนี้เริ่มพูด ผมก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ  หรือเช็คมือถือ หรือก้ม
ตรวจการบ้าน เหล่านี้ผมไม่ได้ต้ังใจ แต่มันเป็นพฤติกรรม  
unconscious ของผม เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ วันหนึ่ง
เขาถามผมวา่ “อาจารยไ์มช่อบหนเูหรอคะ เพราะทกุครัง้ทีห่นพููด
อาจารย์ไม่สนใจหนู” ตอนนั้นผมรู้สึกหน้าชา เหมือนถูกตบหน้า
กลางที่สาธารณะ

เราท�าเพราะเงื่อนไข บลา บลา บลา ลองย้ายพลังงานไปที่ใหม่ ลองตั้ง

หลักเสียใหม่ว่า น่ีคืองานที่อยู่เบื้องหน้า เป็นส่ิงดีงาม เป็นโอกาสในการ

สร้างความดีงามในโลก ก็ท�าไปก่อน แล้วถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ ก็ค่อยๆ ส�ารวจ

ไปว่าแล้วเราเหมาะทีจ่ะท�าอะไร แทนทีจ่ะท�าแบบเสียไม่ได้ ไม่เต็มใจ กใ็ห้

ท�าอย่างเต็มที่ แล้วหากไม่ใช่ก็ค่อยเลื่อนไปท�าอย่างอื่น ไม่เสียหายอะไร

ส�าหรับผม การสอนวิชานี้เหมือนการขึ้นรถไฟเหาะตีลังกา อุดมไป

ด้วยความต่ืนเต้น น่าสนใจ แต่พร้อมกันน้ันก็เต็มไปด้วยความหว่ันไหว 

และหว่ันกลัว ทุกคร้ังก่อนเข้าช้ันเรียนคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าช้ันเรียน

ของวันนี้จะเป็นอย่างไร ไม่มีทาง --- อาจจะมีเด็กวีน อีโม (emotional) 
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หรือแม้แต่ตัวเราจะเป็นอย่างไรบ้าง เราอาจจะคาดเดาการเรียนการสอน

ได้บ้าง เตรียมการได้ แต่หลายต่อหลายครั้งที่คลาสไม่ได้จบอย่างที่คาด

ไว้เลย บางทีแค่เช็คอินก็ปาเข้าไป 2 ช่ัวโมง เพราะมีเร่ืองที่จะต้องดูแล 

และท�าให้เข้าใจได้จริงๆ ว่าท�าไมครูจ�านวนมากจึงไม่อยากสอน ไม่กล้า

สอน เพราะชั้นเรียนที่มีชีวิตนั้นพร้อมจะท�าให้เราหน้าแตก ท�าให้เรารู้ว่า

เราไม่มีความสามารถ เราโง่ เราน่าอาย 

ทุกครั้งที่เข้าช้ันเรียน บางคร้ังผมรู้สึกเหมือนเข้าสู่สนามรบ เพราะ

ไม่มีทางรู้เลยว่าในช้ันเรียนวันน้ีจะเกดิอะไรข้ึน เด็กคนไหนจะวีน ต่อมไหน

ของเราจะถกูกระตุ้นเป็นพิเศษ  ด้านหน่ึงคอืการเข้าไปท�าหน้าทีผู้่สอน แต่

อกีด้านกเ็ป็นการเข้าช้ันเพ่ือเรียนรู้ตัวเองอย่างมาก เพ่ือทีตั่วผมจะได้รู้จกั

ตัวเอง ได้เห็นสภาวะของตัวเองทีข้ึ่น-ลง ได้รู้ว่าความรู้ของเราลึกแค่ไหน 

เราฝึกตัวเองมาแค่ไหนแล้ว ทกุคร้ังของการเข้าช้ันเรียนในบริบทของการ

เป็นครู ผมมีเรื่องให้เรียนมากมายมหาศาล เพียงแค่เราหรี่ความคิดที่ว่า 

เราถูกบังคับให้มาสอน หรี่ความไม่พอใจของเรา แล้วหันมามองสิ่งที่เรา

ได้เรียนรู้ตรงหน้า หากครูได้มองความสุขในการเป็นครูในทิศทางแบบนี้

บ้าง ชีวิตครูก็มีความสุขมากครับ และเป็นความสุขที่หาได้ง่ายมาก เป็น

ความสุขส�าเร็จรูป ทันทีทันใด ไม่ต้องเติมน�า้ร้อนด้วยซ�้า (ยิ้ม)

กำรจะมีควำมสุขส�ำเร็จรูปอย่ำงที่อำจำรย์ว่ำมำ คนเป็นครูต้องเตรียม
ตัวอยำ่งไร

เราต้องมีวิธี grounded เช่น หัดการอยู่กับเน้ือกับตัว ท�าการบ้าน 
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เตรียมใจ และยอมรับความจริง ผมคิดว่า Honesty is the best policy 

(ความสัตย์ซื่อจริงใจเป็นนโยบายที่ดีที่สุด) บอกกับนักศึกษาของเราว่า

อะไรก�าลังเกิดข้ึน เราก�าลังรู้สึกอย่างไร ช้ันเรียนนี้เป็นช้ันเรียนของผม

(ผู้สอน) เท่ำๆ กับเป็นช้ันเรียนของนักศึกษำด้วยเช่นกัน ส่ิงน้ีท�าให้ครู

ได้เชื่อมโยงกับตัวเอง เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ 

มีนักศึกษาในคลาสของผมคนหน่ึง เธอเป็นเด็กดี เรียบร้อยเป็นผ้า

พับไว้ การพูดแบ่งปันในช้ันเรียนทุกคร้ังแทบจะเป็นเร่ืองเดิมประเด็น

เดิม จนผมมีความรู้สึกว่าแค่เธออ้าปากผมก็รู้แล้วว่าจะได้ฟังอะไร ส่ิง

ที่ผมมักจะท�าโดยไม่รู้ตัวก็คือ เม่ือนักศึกษาคนน้ีเร่ิมพูด ผมก็ลุกไปเข้า

ห้องน�้า หรือเช็คมือถือ หรือก้มตรวจการบ้าน เหล่านี้ผมไม่ได้ตั้งใจ แต่

มันเป็นพฤติกรรม unconscious ของผม เป็นระบบขับเคล่ือนอัตโนมัติ 

วันหน่ึงเขาถามผมว่า “อาจารย์ไม่ชอบหนูเหรอคะ เพราะทุกคร้ังที่หนู

พดูอาจารย์ไม่สนใจหน”ู ตอนนัน้ผมรู้สกึหน้าชา เหมือนถูกตบหน้ากลาง

ที่สาธารณะ ผมอาย ตอนนั้นเหมือนผมก�าลังอยู่บนทางแยก ทางหนึ่งคือ

กลบเกลือ่น เสแสร้ง อกีทางหน่ึงคอืซือ่สัตย์และจริงแท้กบัตัวเอง ซึง่ไม่ใช่

เร่ืองง่าย ผมเลือกทางทีส่อง ผมขอโทษเธอ และผมบอกว่าผมจะพยายาม

ท�าให้ดีข้ึนได้อย่างไร --- มันไม่ง่ายหรอกนะครับเม่ือเร่ืองราวแบบน้ีเกดิ

กับเรา มันยากทีเดียว 

ครูต้องมี orientation ทีดี่ส�าหรบัตวัเอง ฝึกทีจ่ะรู้และเข้าใจกลไกการ

เกิดความทุกข์ในตัวเรา เมื่อมีความคาดหวังเราจะทุกข์ ผมคิดว่าสิ่งที่ครู
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น่าจะท�าคอื เรำน่ำจะร่วมกนัสร้ำงชัน้เรยีนให้เป็นพ้ืนทีเ่รยีนรูร่้วมกนัของ 

เรำกบันกัเรยีน  สร้ำงสรรค์สิง่ดีๆ ด้วยกัน เฝ้ำมองควำมงอกงำมทีจ่ะเกดิขึน้  

จะงอกได้มากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เรำจะทุกข์ถ้ำตั้งควำมหวังวำ่อยำกให้งอกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ หรืองอกสัก
ห้ำสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถำ้เรำมองเสียใหม่ให้เป็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน เรียน
รู้ว่ำองค์ประกอบแบบไหนที่จะท�ำให้งอกเร็ว องค์ประกอบแบบไหนงอก
ช้ำ องค์ประกอบแบบไหนไม่งอก 

ทกุครัง้ทีจ่บการสอน คนใกล้ชิดจะรู้ว่าสภาพภายนอกของผมคอืนอน

สลบเหมือด เหมือนถกูสูบพลัง แต่ภายในน้ันมีความสุขมาก เป็นความสุข

ทะลุชาร์ต  ซึง่ผมมีความสุขอย่างน้ีหลายต่อหลายคร้ังแม้ว่าจะมีเร่ืองยากๆ 

ในคลาสก็ตาม การสอนทุกคร้ังใช้พลังเยอะมากเพราะเราต้องให้ความ

สนใจกับคนทุกคน ตลอดเวลา 3-4 ช่ัวโมง เราต้องรักษาพลังในคลาส 

และรักษาระดับพลังของตัวเองตลอดเวลา เหน่ือยมากครับแต่พร้อมกัน

นั้นมันก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก ในมิติหนึ่งมันจึงเป็นการท�างานที่ให้

พลังมาก แต่พร้อมกันนั้นมันก็สูบพลังในขณะนั้นๆ เยอะมากด้วย ถ้าจะ

เทียบกับการรูดบัตรเครดิตก็คือ เรารูดบัตรจนเต็มวงเงินแต่การรูดบัตร

นั้นท�าให้เราได้วงเงินเพิ่มขึ้นด้วย

ผมคิดว่า มนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากส่ิงที่มี จากตรงน้ี 

ขณะนี้ คนจ�านวนมากทุกข์เพราะโหยหาสิ่งที่ผ่านมาแล้ว หรือไขว่คว้าสิ่ง

ทียั่งมาไม่ถงึ หาความสุขที(่อาจจะ)อยู่ในอนาคต ควำมสขุของคนเป็นครู 
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คอื กำรเป็นคร ูกำรได้อยู่กบันกัเรยีนทีอ่ยู่ตรงหน้ำ ตรงไปตรงมำมำกเลย

ครับ ถ้าครูไม่มีความสุขกับการเป็นครูแล้วเราจะหาความสุขจากที่ไหน 

เราท�าให้วิชาชีพครูเป็นทางออกของชีวิตได้นะครับ อำชีพครูเป็นอำชีพที่

สรำ้งควำมสุขได้ง่ำย ทั้งควำมสุขที่เกิดจำกกำรเป็นครู ควำมสุขจำกกำร

ท�ำงำน และ ควำมสุขจำกกำรเรียนรู้



VII

ผลสืบเนื่องจำากคำลาส NREM



คำืนสู่เหย้า

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า NREM





พัฒอนัญฌ์ เผือกสูงเนิน (เมย์)
เจำ้าหน้าที่พัฒนาองค์ำกรธุรกิจำเซรามิคำ
บริษัท เซรามิคำซิเมนต์ไทย จำ�กัด
ศิษย์เก่า NREM04
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อยำกให้เมย์เลำ่ถึงสถำนกำรณ์ชีวิตปัจจุบัน ท�ำงำนที่ไหน รับผิดชอบ
อะไรบ้ำง 

ขณะน้ีท�างานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน เป็นนักพัฒนาองค์กร มีหน้า

ที่หลักคือจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน (supervisor) ที่

อยู่ในเครือ SCG (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) เพื่อจะให้เขาเป็นหัวหน้าที่ดี ฟัง 

ลูกน้องเป็น มีทักษะพ้ืนฐานในการเป็น life coach และ performance 

coach ให้เขาดูแลลูกน้องได้ทัง้ในมิติของการท�างานและการแก้ปัญหาชีวติ 

เพ่ือให้พนักงานระดับล่างมีความสามารถที่จะพัฒนาและขยายศักยภาพ

ของตนเองได้ --- ปัญหาที่แท้จริงของพนักงานที่เป็นแรงงานส�าคัญใน

สายการผลิตไม่ใช่เร่ืองทกัษะความรู้ในการท�างานเท่าน้ัน แต่ส่วนใหญ่มัก

ตดิเรื่องปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว หนีส้นิ เป็นปัญหาที่เกิดซ�า้ไปซ�า้

มา เช่น ติดอบายมุข เป็นหนี้ ลาออกเพราะหนีหนี้ เกิดปัญหาครอบครัว 

ดังน้ัน การให้ทักษะชีวิตจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้เขาดูแลตัวเองได้และ

ดูแลลูกน้องได้ 

การอบรมที่ให้เฉพาะความรู้ เทคนิค ในการท�างานเป็นการส่งเสริม

ให้พนกังานท�างานเก่งขึน้ แต่ถ้าเขาแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ หนีปัญหาชีวิตตัว

เองไม่พ้น แบกเอาความทกุข์จากบ้านมาท�างานด้วย เขากจ็ะท�างานไม่ได้

อยู่ดี ถ้าหัวหน้ารู้จักฟังลูกน้อง มีความสามารถที่จะเห็นปัญหาและความ

ซบัซ้อนของปัญหา เขาจะช่วยลูกน้องได้มากกว่า เช่น ปัญหาเร่ืองลูกน้อง

ติดหนี้ การเคลียร์หนี้ไม่ใช่การเอาเงินไปยื่นให้ลูกน้องไปใช้หนี้ แต่ท�าให้
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ลูกน้องตระหนักถึงต้นตอของการก่อหนี้ภายในตัวเขา ชวนพูดคุยเพื่อให้

ฉุกคิดและหาวิธีเคลียร์หนี้ได้ด้วยตัวเอง สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกน้องภูมิใจและ

มีความสุขในตัวเอง ชีวิตดีขึ้น แล้ว performance ของการท�างานก็ดีขึ้น

ตามมา ดังนั้นการให้ soft skill ที่ดูเป็นการท�างานด้านใน ไม่ได้เกี่ยวกับ

เทคนิคการท�างานแต่จริงๆ แล้วมันมีความเชื่อมโยงกันมาก

มีพี่หัวหน้าคนหน่ึง พอเดินเข้าไปในโรงงานลูกน้องเห็นก็อยากเดิน

หนี เพราะแกมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องแบบเดียวคือส่ังงาน ซักไซ้จนลูก

น้องจนแต้มแล้วแกกโ็มโห เพราะเป็นคนจริงจงัอยากให้งานออกมาดี เม่ือ

มาอบรมก็เห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมของตัวเองก็พยายาม

เปล่ียนตัวเองใหม่ กลับไปจัดที่น่ังในหน่วยงานให้ใกล้ชิดลูกน้องมากข้ึน 

เปิดใจพูดคุยกับลูกน้อง  ชมลูกน้องในส่ิงที่ท�าได้ดี  ตอนน้ีลูกน้องกล้า

คุยกับเขามากข้ึน เวลาติดปัญหาในงานก็กล้าเล่าให้ฟังแล้วช่วยกันหา

ทางแก้ปัญหา---เวลาได้ยินเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกดีที่เราเป็นส่วนเล็กๆ ส่วน

หน่ึงที่ท�าให้หัวหน้าเกิดการเปล่ียนแปลง เขาเหน่ือยน้อยลงเพราะมีคน

ช่วยคิด ลูกน้องได้พัฒนา บรรยากาศในการท�างานก็ดีข้ึน และส่งผลดี

ต่อองค์กรในที่สุด 

เรียนจบทำงดำ้นวิทยำศำสตร์แล้วท�ำไมจึงมำท�ำงำนพัฒนำองค์กรซึ่งดู
จะเป็นสำยงำนด้ำนสังคมศำสตร์

ตอนทีเ่รียนอยู่ปี 4 ในห้องเล้ียงเช้ือรา จู่ๆ  วันหน่ึงกถ็ามตัวเองว่า เรา

จะเล้ียงเช้ือราไปอกีนานแค่ไหน เช้ือราพูดกบัเราไม่ได้ รู้สึกว่าน�า้ลายจะบดู  
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ก็เลยรู้ว่าตัวเองชอบปฏิสัมพันธ์กับคน --- ตอนน้ันเรียนปี 4 เทอม 2 

ใกล้จบแล้ว วิชาหนึ่งที่เรียนคือ NREM ของอาจารย์เอเชีย พอปลายเทอม

ก็พบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็ง เป็นช่วงที่คิดกับชีวิตมาก ‘มะเร็ง แปลว่า

เราใกล้ตาย’ ตอนที่พักฟื้นที่โรงพยาบาล อาจารย์ไปเย่ียม อาจารย์เอา

พวงมาลัย เอาต้นไม้เล็กๆ มาฝาก หาหนังสือมาให้อ่านซึ่งมันช่วยมากๆ 

ด้านหน่ึงเราเศร้ารู้สึกว่าใกล้ความตาย แต่จู่ๆ  เรากป๊ิ็งข้ึนมาได้ว่า ‘อ้าว! ก็

ตอนนี้เรายังไม่ตาย ยังหายใจอยู่นี่ แล้วเราอยากท�าอะไรล่ะ’ ก็เลยสมัคร

ท�างานด้านการพัฒนาคณุภาพการศกึษาในมหาวิทยาลัย ท�างานเกอืบ 5 ปี  

มีการเปล่ียนเกณฑ์คณุภาพการศกึษาแบบใหม่ ซึง่รู้สึกจริงๆ ว่ามันเป็นงาน

ที่อยู่บนแผ่นกระดาษ มองไม่เห็นผลลัพธ์ จึงตัดสินใจลาออกไปเรียนต่อ 

สาขาที่เกี่ยวกับคน

ขอถำมย้อนหลังไป 12 ปี นึกยังไงจึงไปลงเรียนวิชำ NREM

พดูกนัจริงๆ แล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกนัค่ะ (หัวเราะ) คอืหนูอยู่ปี 4 แต่

หน่วยกิตไม่ครบ เห็นวิชานี้ก็เลยลองสมัครเรียนดู ถ้าได้เรียนก็ดี แต่ถ้า

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร การจะสมัครเรียนวิชานี้ ต้องเขียนอีเมลเข้าไป ในอีเมล

นั้นให้บอกว่า 

 เราต้องการอะไรจากชั้นเรียนนี้

 เราจะเอาความรู้จากวิชานี้ไปท�าอะไร

 ท�าไมเราจึงควรจะได้รับการตอบรับให้เรียนในห้องเรียนนี้
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หนูไม่เคยเจออะไรอย่างน้ีเลย ไม่รู้จักอาจารย์ด้วย หนูเรียนไม่เก่ง

แต่ชอบช่ือวิชาน้ี อยากเรียน ก็เขียนอีเมลเข้าไปสมัครแล้วได้ตอบรับว่า

หนูได้เข้าเรียน ในชั้นเรียนนั้นมี 13 คน

พอเขำ้เรียนแล้วได้อะไรจำกชั้นเรียน

แค่เข้าเรียนวันแรกก็ผงะ เพราะอาจารย์ทลายห้องให้เป็นวงกลม

แล้วน่ังคยุกนั แต่มีข้อตกลงพ้ืนฐานว่าเราจะคยุกนัอย่างไร ฟังอย่างไร วัน

แรกอาจารย์ให้อ่านหนังสืออชิมาเอล ส่ังการบ้านว่าเราต้องเขียนบนัทกึส่ง

อาจารย์ทกุสัปดาห์  คอื...มันเป็นช้ันเรียนทีแ่ปลกมากเลยค่ะ หนูเรียนแบบ 

งงๆ (หัวเราะ) เพราะหนูเรียนไม่เก่ง อ่านหนังสือก็ไม่เก่ง ไม่เข้าใจ ซึ่ง

หนูก็ไม่ค่อยได้พูด มาถึงวันน้ีก็เลยรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าอาจารย์อดทน

กับหนูมากเลย(หัวเราะ)

ท�ำไมถงึไม่พูดล่ะ ทัง้ทีก่่อนนีเ้มย์บอกว่ำจรงิๆ แล้วเป็นคนชอบอยูก่บัคน  
ชอบมีปฏิสัมพันธ์

หนูไม่เคยอ่านหนังสือแบบนี้เลย จับประเด็นไม่ถูก และหนูก็เป็นคน

ไม่ม่ันใจ ไม่รู้ว่าถ้าเราพูดมันจะโอเคไหม มันจะดีไหม มันจะถกูไหม กเ็ลย

ไม่พูดอะไรเลย

อำจำรย์ไม่กดดันให้พูด?

ไม่นะคะ กมี็การหยอดนิดหน่อยแต่ไม่กดดัน นอกจากหนังสือเล่มน้ี

ก็มีเล่มอื่นๆ อีกหลายเล่ม ที่อาจารย์หามาให้เราอ่านเช่น พุทธศาสนากับ
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน ของ ป.อ.ปยุตโต หนังสือที่อาจารย์หามาให้อ่าน

มักจะเป็นหนังสือที่พูดถึงการบูรณาการของวิทยาศาสตร์ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม อ่านแล้วเอามาคุยกัน รู้สึกว่าตัวเองเปิดโลก เหมือนเป็นกบตัว

เล็กๆ ทีก่ะลาหงายออกแล้วเราก็เห็นโลกกว้างข้ึน ในแต่ละคร้ังทีเ่ราเรียน

มักจะมีส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมาเสมอ เราได้ฟังความคดิของเพ่ือนๆ แบบทีต้ั่งใจฟัง

จริงๆ มันท�าให้เราสัมผัสกับความคิด ความรู้สึกของเพื่อนๆ ได้มากขึ้น

สิ่งที่เรำประทับใจจำกชั้นเรียนนี้และส่งผลต่อตัวเรำคืออะไร

สิ่งแรกที่ประทับใจมากคือการที่อาจารย์ต้ังใจตรวจการบ้านคือ

บันทึกของเรา บันทึกที่เราเขียนก็คือส่ิงที่เราประสบพบเจอ ความรู้สึก

ของเรา ความทุกข์ของเรา บางทีอาจารย์ก็จะหยอดค�าพูด หรือตั้งค�าถาม

เพือ่กระตุกให้เราคดิ เช่น “การคดิแบบน้ีมันช่วยให้เราโอเคข้ึนไหม” สิง่ที่

ประทับใจจริงๆ ก็คือเห็นควำมตั้งใจของอำจำรย์ที่อ่ำนเรื่องของเรำจริงๆ 

และสิ่งนี้แหละที่ช่วยให้เรำเปลี่ยนตัวเองได้ (transform) ช่วยให้เราเห็น

มุมมองในบางเร่ืองที่เราไม่เคยมอง หรือช่วยให้เราช่ืนชมบางอย่างที่เรา

อาจจะมองไม่เห็น ส�าหรับตัวหนู มันท�าให้หนูรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มัน

ท�าให้ตัวเองคิดได้จริงๆ ว่า “เราก็ท�าอะไรดีๆ ได้เยอะนะ แต่ท�าไมเรา

ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเรา” อาจารย์เป็นคนที่ท�าให้เราฉุกคิดได้ เพ่ือน

แต่ละคนก็คงจะได้แต่ละอย่างแตกต่างกันไป การที่เราเรียนด้วยกันและ

ฟังกนัท�าให้เราได้ส่ิงทีข่ยายมุมมอง เพ่ือนบางคนเป็นคนเก่งมาก เขาอ่าน



155
ห้องเรียนเปลี่ยนโลก

หนังสือเยอะ เวลาที่เขาพูด เขาคุย มันช่วยเรามากเลย

อย่างทีส่องคอื มุมมองของการมองคนเปล่ียนไป ปกติเราจะมองคน

แบบจัดล�าดับ (ranking) คนแบบนี้เราโอเค คนนี้เราไม่โอเค  แต่พอเรียน

ไปสักระยะ ด้วยการจัดห้องเรียนที่ล้อมวงคุยกัน ท�าให้เราเห็นจริงๆ ว่า 

คนก็คือคน และคนทุกคนมีข้อดี พอการจัดล�าดับในหัวของเราน้อยลง สิ่ง

ต่อมาก็คือเราเปิดใจที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น กล้าที่จะผิดได้มากขึ้น เมื่อทุก

อย่างคือการเรียนรู้ก็ไม่ต้องกลัวอะไร

เร่ืองที่สามที่ประทับใจคือการฟัง พอเราเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นมาก

ข้ึน เราก็ฟังตัวเองเยอะข้ึน ค�าถามถัดมาก็คือ แล้วท�าไมเราถึงไม่อยาก

ฟังคนในครอบครัวเราบ้าง พ่อเมย์ด่ืมเหล้าเก่ง จนลูกๆ มองว่าพ่อชอบด่ืม

เหล้าเป็นกิจวัตร บางวันพ่อก็ไม่ได้เมาหรอก พ่อท�างานเยอะมากเหนื่อย

จนขบัรถไม่ไหวต้องเดินกลับบ้าน แต่พวกเรา-ลูกๆ กเ็หมารวมไปแล้วว่า

พ่อกลับดึก ขับรถไม่ไหว แสดงว่าเมาแน่นอน 

หลังจากจบคลาส ปิดเทอม เมย์กลบับ้านต่างจังหวดั จู่ๆ ก็นกึขึ้นมา

ว่า “ท�าไมเราไม่ลองฟังคนเมา อยากลองฟังพ่อในแบบเมาๆ ดูบ้าง” กเ็ลย

น่ังฟังคนเมา – คอืฟังพ่อ แล้วพ่อกเ็ล่าเร่ืองความทกุข์ในการท�างาน ความ

กดดันในทีท่�างาน --- พ่อท�างาน ธ.ก.ส. ฝ่ายสินเช่ือ ซึง่จริงๆ แล้วสินเช่ือ

ของ ธ.ก.ส. มีไว้ส�าหรับเกษตรกร แต่บางทีก็มีการเมือง มีผู้มีอิทธิพลมา

เกีย่วข้องด้วย ซึง่มันไม่ถูกต้องตามกฎระเบยีบ พ่อถกูกดดันท�าให้พ่อต้อง

ท�าในสิง่ทีไ่ม่อยากท�า --- การฟังพ่อในวันน้ัน ก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลง
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ที่ส�าคัญ เพราะว่าหลงัจากครั้งนั้น เวลาที่เราฟังพ่อ เราฟังจริงๆ เข้าใจพ่อ

มากขึ้น เริ่มเห็นว่าจริงๆ พ่อก็เหงา พ่อไม่มีเพื่อน เพราะพวกเราในบ้าน

ก็แบนพ่อกันทุกคน เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า จริงๆ พ่อก็มีความทุกข์ แต่พ่อ

บอกไม่ได้ การเมาคอืทางออกของพ่อเพราะพ่อก็ไม่รู้จกัเคร่ืองมืออืน่ๆ กนิ

เหล้าแล้วรู้สึกดี กเ็ลยกนิเหล้า จากการฟังคร้ังน้ันส่งผลให้โลกในครอบครัว

เปล่ียน เราฟังมากข้ึน ครอบครัวแน่นแฟ้นมากข้ึน น่ีเป็นส่ิงทีไ่ด้จากคลาส

คดิว่ำชัน้เรยีนไหนในมหำวิทยำลยัทีส่่งผลให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงในตัวเรำ
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หนูเป็นคนทีเ่รียนด้วยความกลัวมาตลอด สอบให้ผ่านเพราะกลัวตก 

ถ้าสอบผ่านก็ถือว่ารอดตาย วิชานิเวศวิทยาที่ได้ไปเรียนในสวนสมุนไพร 

ท�าเหน็ว่าตัวเราเช่ือมโยงกับธรรมชาติเป็นห่วงโซ่ ชีววิทยามันท�าให้เราได้

เข้าใจวัฏจกัรของส่ิงมีชีวิต พืชบ้าง พยาธบ้ิาง ท�าให้เรามีชุดความรู้ชุดหน่ึง

ไว้อธบิายและประยุกต์ใช้ในชีวิต แต่ช้ันเรยีน NREM มนัเปลีย่นข้างในตวั

เรา เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ไม่อย่างนั้นเราคงไม่ชัดเจนในตัวเองจนเลือก

ได้ว่า เราอยากท�างานกบัคน เราเลือกเรียน เลือกท�างานท่ีจะได้พัฒนาคน

และมันกส่็งผลถงึเป้าหมายในชีวิตด้วยว่า อยากท�างานกบัเด็กและเยาวชน 

หนูเรียนมาเหมือนเด็กที่อยู่ในร่องที่เขาขุดเอาไว้ให้เราเดิน เราก็เดินไป

ตามร่องนั้น ไม่ต้องคิดว่าเราชอบหรือไม่ แค่ไหลไปตามร่องที่เขาขุด แต่

วิชาของอาจารย์เอเชียท�าให้เราเริ่มคิดว่า เฮ้ย! เราเรียนมาตั้งนานท�าไม

เราไม่รู้เลยวะว่าเราชอบอะไร เราต้องการอะไรในชีวิต --- เลยมาคิดว่า

ถ้าเราช่วยให้น้อง ๆ เด็กๆ เข้าใจตัวเอง รู้ว่าเขาชอบอะไร เขาต้องการ

อะไรในชีวิตเร็วกว่าเราก็คงจะดีนะ ชีวิตของเขาคงจะมีความสุขมากข้ึน

เพราะได้ท�าในสิ่งที่เขารัก

จรงิๆ แล้วหนูเป็นคนทีไ่ม่ค่อยเห็นคณุค่าในตัวเอง เป็นคนเงยีบๆ ไม่

ค่อยพูด รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเด็กบ้านนอก ไม่ได้เก่งเหมือนเพื่อนๆ  

แต่อาจารย์มีช้ันเชิงจะคอยถาม คนน้ันว่ายังไง คนน้ีคดิอย่างไร ซึง่ถ้าเราไม่

พร้อม ยังไม่อยากพูด เราเงยีบได้ ซึง่ท�าให้หนรููสึ้กว่าอาจารย์ให้คณุค่ากบั

ทกุๆ คน ท�าให้เกิดแรงบนัดาลใจว่า ถ้าเรามีโอกาส เราจะจดักระบวนการ
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ให้คนฟังรับกนั ให้คนรู้สึกเคารพในความเป็นมนุษย์เท่าเทยีมกนัไม่ข้ึนกบั

ต�าแหน่งหน้าที่ ถ้าส่ิงน้ีเกิดข้ึนได้มันคงจะขยายขอบเขตของความเข้าใจ

กันให้มากขึ้น แล้วโลกก็คงจะดีขึ้น 

ลองพูดถึงประโยชน์ของชั้นเรียน NREM ให้ฟังหน่อยสิคะ

การเรียนในมหาวิทยาลัยคอืการทีเ่ราได้ท�าหน้าทีข่องความเป็นลูกศษิย์ 

แต่การเรียนในคลาส NREM เป็นความสุขทีไ่ด้เรียนรู้ตัวเอง และการเรียนรู้ 

น้ีไม่ได้เกิดจากการบังคับ ไม่ได้ขัดขืน เราเลือกเอง พอมีความรู้สึกว่า 

เรำเป็นเจ้ำของกำรเรียนรู้ (ownership) มันมีความสุขมาก 

ในชั้นเรียนปกติ การเรียนตั้งอยู่บนเงื่อนไข ถูก-ผิด มีการตัดสินอยู่

ตลอดเวลา แต่ในคลาส NREM เราจะคุยกันว่า ที่เราว่าผิด มันผิดอย่างไร 

และส่ิงที่เราว่าถูก มันถูกอย่างไร ช่วยกันเปิดมุมมอง อาจพูดได้ว่ามัน

เป็นการคุยที่ก้าวข้ามค�าว่า ถูก-ผิด มีแต่ค�าว่าอยากจะเข้าใจอีกฝ่ายให้

มากขึ้น ในชั้นเรียนนี้เราเลือกได้ว่าจะพัฒนาตัวเองไหม เราจะท�าหรือไม่

ขึ้นอยู่กับเรา 

อาจารย์เคยพูดค�าหนึ่งในคลาสว่า “กำรที่เรำไม่เลือก ก็แปลวำ่ เรำ

เลือกแล้วที่จะไม่เลือก” เป็นค�าที่อยู่ในหัวมาตลอด เพราะเมย์มักจะใช้

ชีวิตแบบ ให้คนอื่นเลือกให้ ให้สถานการณ์พาไป บางทีรู้สึกว่าตัวเองเป็น

เหย่ือ รู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้ แต่ค�าพูดของอาจารย์มันท�าให้เราคิดจริงๆ 

เลยว่า ที่เราว่า เราไม่ได้เลือก จริงๆ แล้ว เป็นเพราะเราเองก็ไม่ยอมเลือก 
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--- ทุกวันน้ีเวลาที่จ�าเป็นต้องตัดสินใจ เวลาเจอสถานการณ์ยาก ค�าน้ี

จะขึ้นมา มันท�าให้เรารู้สึกจริงๆ ว่าเรำเป็นเจำ้ของชีวิต ถ้าไม่ได้เรียนใน

คลาสนีก้ค็งไม่ได้ใช้ชีวิตแบบทกุวันน้ี คงจะเป็นคนทีใ่ช้ชีวิตไปเร่ือยๆ ตาม

กระแส ตามสถานการณ์ ก็อาจจะไม่ต้องตัดสินใจมากนัก แต่อีกด้านชีวิต

ก็ดูจะตื้นเขินมากทีเดียว

คลาสนี้เป็นชั้นเรียนที่ไม่จบ มันเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเรา เรายังได้

เจอกับรุ่นพี่รุ่นน้องปีละ 2 ครั้ง ได้ฟังกัน ได้เห็นพัฒนาการ การเติบโต

ของแต่ละคน เราไม่ได้พูดกันเร่ืองข้างนอกแต่เราพูดกันเร่ืองข้างในซึ่ง

หาจากที่ไหนไม่ได้ ทุกปีเราก็ยังตามมาเจอกัน เป็นความต่อเน่ือง เป็น

ชั้นเรียนที่ไม่สิ้นสุด

กล้าที่จะผิดได้มากขึ้น 
เมื่อทุกอย่างคือการเรียนรู้
ก็ไม่ต้องกลัวอะไร



สมุดบันทึก สมพงษ์ วรกุล 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

NREM06 (ปีการศึกษา 2549)

...ผมมีความหวังที่จะให้วิชานี้ได้ตอบ
อะไรหลายๆ อย่างที่ผมยังสับสน มี
หลายเร่ืองที่ตัดสินใจไม่ได้ เลือก
ไม่ถูก เช่น ผมอยากมีฐานะดี มีเงิน
เยอะๆ มีรถสวยๆ น่ัง แต่ในใจอกีด้าน 
มันก็เรียกร้องความสงบ ความสมถะ 
อยากท�าเกษตร อยากปลูกข้าว....



สมพงษ์ วรกุล (โตโต้)
เกษตรกร 
เจำ้าของสวนเพื่อการเก็บเมล็ดพันธุ์
เกษตรอินทรีย์ขนาดเล็ก
ศิษย์เก่า NREM06
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เลำ่ชีวิตปัจจุบันให้ฟังสักหน่อยสิคะ

ตอนน้ีผมเป็นเกษตรกรครับ (ย้ิม) อยู่ที่โคราช มีรายได้หลักจาก

การขายเมล็ดพันธุ์

ตอนทีผ่มเรียนปริญญาโท ผมต้องหาเงนิเรียนเองทัง้ค่าเทอมและค่า

ใช้จ่ายทัง้หมด กพ็อดีมีเพ่ือนชวนให้เกบ็เมล็ดพันธุพ้ื์นบ้าน เมล็ดพันธุช่์วง

แรกตอนน้ันยังไม่ได้ปลูกเอง เลยหาเก็บรวบพืชที่ข้ึนเองทั่วไป เช่น ไม้

ยืนต้น หรือแม้แต่วัชพืชบางชนิดที่กินได้หรืออาจมีสรรพคุณทางยา เรา

ก็ช่วยกันเก็บแล้วเอาไปขายด้วยกันที่กรุงเทพ ที่แรกคือที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์

ทุกวันนี้มีงานที่ผมจะได้ขายเมล็ดพันธุ์ในกรุงเทพราวๆ ปีละ 7 ครั้ง 

มีรายได้เฉล่ียราวๆ เดือนละหม่ืนบาท ปีละราวๆ แสนบาท ซึง่เป็นจ�านวน

ทีม่ากพอสมควรส�าหรบัผม เงนิทีไ่ด้มาก็ค่อยๆ เกบ็รวบรวม คดิว่าปีน้ีน่า

จะซ่อมบ้านได้ ผมรู้สึกดีที่ได้ตอบแทนแม่ ได้เลือกชีวิตของเราเอง 

เพื่อนๆ รุ่นเดียวกันบำงคนอำจจะหำเงินหนึ่งแสนบำทได้ในระยะเวลำไม่
กี่เดือนเท่ำนั้นนะคะ

ใช่ครับ (หัวเราะ) แต่ส�าหรับผม การได้ปีละแสนบาทก็มากแล้ว 

พอแล้ว 

ช่วงก่อนทีผ่มจะเรียนปริญญาโท ผมมีเวลาว่างประมาณ 6 เดือน ผม

อยากจะลองท�างานทีไ่ม่ต้องใช้สมองเพ่ือทีบ่ริษทัน้ันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

มาฝึกผม --- คือก่อนหน้านั้นผมเคยเป็นครูครับ เขาต้องฝึกงานสอนให้
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มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย
อะไรนะครับที่จะลงทุนเพื่อให้
คนคิดเป็น รู้จักเรียนรู้ 
แม้ว่าจะไม่เห็นผลเป็น
รูปธรรมในเร็ววัน
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ผมราวๆ 3 เดือน แล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็ลาออกเพราะอยากจะลอง

ไปใช้ชีวิตเกษตรกรทีส่วนพันพรรณ  การกระท�าของผมแบบน้ันท�าให้เขา

เสียหลายอย่าง เขาลงทุน เขาเสียเวลาฝึกผม แล้วผมก็ไม่อยู่ --- ผม

ไม่อยากให้เป็นอย่างน้ันอีก ผมก็เลยลองไปสมัครงานเป็นพนักงานราย

วันที่บิ๊กซี ได้ค่าแรง 30 บาท/ชั่วโมง วันละ 240 บาท วันที่หยุดก็ไม่มี

ค่าแรง--- เมื่อผ่านจุดนั้น ผมเลยรู้สึกว่ารายได้ปีละแสนบาทก็มากแล้ว 

ขอถำมย้อนกลับไปไกลๆ ว่ำ ท�ำไมช่วงที่เขำ้มหำวิทยำลัยโตโต้จึงเลือก
เรียนคณะวิทยำศำสตร์

เด็กต่างจังหวัดน้ันถ้าเราเรียนดีในชุมชน เราก็ต้องไปสอบเข้า

โรงเรียนระดับจังหวัด จากน้ันก็เข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ระดับประเทศ 

เพ่ือท�างานดีๆ --- ผมเป็นเด็กเรียนดีครับ เม่ือสอบเข้ามาอยู่โรงเรียน

ระดับจังหวัดก็เรียนได้ดีในระดับต้นๆ ผมชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ชอบ

เรียนชีววิทยา ตอนเอ็นทรานซ์ก็เลือกมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ --- นี่คือกรอบคิดปกติ มาตรฐานของ

คนส่วนใหญ่ พอเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1 ปี 2 เราก็เริ่มมองว่า จะเรียน

ต่อไปอย่างไร เรียนต่อปริญญาโท ต่อปริญญาเอก ผมเองกส็นใจการเรียน

ในด้าน cell molecular biology จนกระทั่งมาเจอชั้นเรียน NREM ที่ถาม

ว่า เราต้องการอะไรกันแน่ 
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NREM เขำ้มำในควำมสนใจของโตโต้ได้อย่ำงไร

มีรุ่นพี่ที่บอกว่า วิชานี้น่าสนใจ แต่เขาก็บอกด้วยว่า งานเยอะ หลาย

อย่างเป็นภาษาองักฤษ ซึง่ผมไม่ได้เก่งภาษาองักฤษเลย แต่ผมกรู้็สึกว่ามี

บางอย่างที่น่าสนใจ การทดลองเรียน NREM ในวันแรกอาจารย์ให้ทุกคน

แบ่งปันว่าความต้ังใจของเราคืออะไร และเราจะให้อะไรกับช้ันเรียนน้ีได้ 

--- เป็นการเรียนทีผ่มเห็นว่ามันแปลกมาก น่าสนใจ วันน้ันอาจารย์เอเชีย

จ�าชื่อผมได้ เรียกชื่อผมแล้วคุยด้วย --- ผมเรียนมา 3 ปีแล้ว ไม่เคยมี

อาจารย์จ�าช่ือเล่น หรือเรียกช่ือผมเลย น่ันเป็นความประทบัใจแรกของผม 

การเรียนช้ันปี 1 และปี 2 มีแต่คลาสขนาดใหญ่ ผมเป็นเด็กหลังห้อง 

อาจารย์อยู่หน้าห้องท�าหน้าที่ปิ้งสไลด์ บางวิชามีเวลา 2-3 ชั่วโมง แต่มี

สไลด์เป็นร้อยแผ่น ผู้สอนกับผมแทบไม่รู้จักกันเลย NREM ท�าให้รู้สึกว่า

เราสนิทกับผู้สอน เขาเห็นเราเป็นลูกศิษย์ 

ขออนุญำตถำมโตโต้ตรงๆ ว่ำ รู้สึกอย่ำงไรหำกมีคนบอกว่ำ  
‘น่ำเสียดำย ประเทศของเรำลงทุนเพื่อสร้ำงบัณฑิตวิทยำศำสตร์  
แต่แทนที่ประเทศจะได้ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Cell and Molecular Biology  
กลับกลำยเป็นวำ่ได้เกษตรกรด้ำนเมล็ดพันธุ์’

ความจริงน่ีก็ เป ็นความรู ้ สึกมาตลอดต้ังแต ่ผมเลือกเรียนที่

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของประเทศ ในช่วงที่

เรียนปี 4 ผมท�า senior project ได้ใช้เครื่องมือราคาแพง เครื่องละเป็น

ล้านหรือหลายล้านบาท นั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งก็ท�าให้
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คิดมากเลยว่า เราก็จะต้องท�าประโยชน์ให้คนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน แต่เราจะ

ท�าประโยชน์แบบไหน ถ้าเราค้นเจอว่า เราอยากท�าอะไรจริงๆ ในแบบของ

เรา มันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก มากกว่า--- กำรท�ำ cell molecular ก็

มีประโยชน์ แต่ถำ้เรำไม่ชอบ ไม่รัก เรำก็อำจจะมองประโยชน์ในแง่ของ

ตัวเองมำกกว่ำท่ีจะมองประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่หากเราได้พบตัวเอง รู้จัก

ตัวเอง เราจะมองออกไปข้างนอกได้ชัดข้ึน ส�าหรบัผมแล้ว การทีเ่ราอยู่ได้ 

พร้อมๆ กับท�าประโยชน์ให้คนอื่นได้ มันดีกว่ามาก

ในคลาสวิชาสัมมนา อาจารย์สอนว่า ‘ฉนัสอนเธอให้เป็นคนมีหัวคดินะ  

ไม่ได้สอนให้เธอเปน็นกัเทคนคิ’ ท�าให้ผมรูส้กึว่าไม่ว่าเราจะเรยีนอะไรมา  

เราท�าอาชีพอะไร แต่ถ้าเราคิดไม่เป็นก็ไม่ใช่ทั้งน้ัน กลายเป็นความสูญ

เปล่า ดังน้ันถ้าจะตอบค�าถามนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า ส่ิงที่ผมได้จาก

การเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จากคลาส NREM ก็คือผมได้

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผมอยากจะบอกว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องเสีย

หำยอะไรนะครับที่จะลงทุนเพื่อให้คนคิดเป็น รู้จักเรียนรู้ แม้ว่าจะไม่เห็น

ผลเป็นรูปธรรมในเร็ววัน แต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเองว่า สักวันหนึ่งผมก็จะ

ได้ใช้ส่ิงที่ผมมีให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลามากจน

ผมมีอายุถึง 50 ปี 60 ปี 
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กำรเรียน NREM ท�ำให้เรำเห็นเลยหรือคะว่ำอยำกเป็นเกษตรกรจริงๆ 

NREM ท�าให้มีค�าถามว่าเราอยากเป็นเกษตรกรจริงไหม คลาสท�าให้

เราเร่ิมพบบางอย่างในตัวเอง พบว่าเราน่าจะชอบแบบน้ี แต่ผมก็ไม่ได้

ม่ันใจทั้งหมด ก็พักไว้ แต่ค�าถามพื้นฐานที่ว่า ‘ตัวเรำต้องกำรอะไร ตัว

เรำเกิดมำท�ำไม’ เป็นค�าถามง่ายๆ ที่ชวนให้เรากลับเข้ามาหาตัวเอง เรา

จะเรียนไปเพ่ืออะไร ถ้าเรียนจบแล้วเราอยากมีชีวิตแบบไหน ระหว่างทาง

นั้นมีค�าตอบที่ขึ้นมาว่า เราอาจจะชอบการท�าเกษตรนะ

พอเรียนจบปริญญาตรี ผมไปเป็นครูสามเดือน แล้วไปลองใช้ชีวิต

เป็นเกษตรกรที่สวนพันพรรณ 2-3 เดือน จากน้ันก็กลับบ้านอยากเร่ิม

ท�าเกษตร แต่ก็พบว่าผมไม่มีทุน และไม่มีแรงงาน ผมอยู่กับแม่ซึ่งไม่ได้

แข็งแรงมากนัก ก็เริ่มโลเล แต่ก็ยังได้ใช้ชีวิตอิสระ ผมบวช 9 เดือน ไป

เรียนท�าอาหาร 6 เดือน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลย ก็เริ่มรู้สึกว่า

เราไม่ได้ตอบแทนครอบครัว ตอนน้ันผมอยากได้เงินเยอะๆ เร็วๆ เพ่ือ

ตอบแทนพ่อแม่ในรูปตัวเงินบ้าง แล้วจะได้ออกมาท�าสิ่งที่อยากท�า จึงคิด

จะไปสมัครงาน

ช่วงนัน้เป็นช่วงหลังน�า้ท่วมใหญ่ กจิการส่วนใหญ่ไม่รับคนท�างาน ก็

เลยคิดว่าจะต้องเรียนต่อปริญญาโท และจะต้องเรียนในสายงานที่ตลาด

ต้องการซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ผมจึงไปสมัครเรียนด้านชีวอนามัย 

การดูแลความปลอดภัยในโรงงาน ได้ท�างานร่วมกับคนงานในระดับ

กรรมาชีพ คือระดับล่างสุด ได้เห็นว่าหลายคนท�างานในความเสี่ยงโดยที่



เขาไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังอยู่ในความเส่ียงที่จะป่วย อาจจะมีรายได้ดีแต่เขา

ไม่รู้ว่าในอีกไม่กี่ปีเขาอาจจะเป็นมะเร็ง ได้เงินเดือนสักหม่ืนบาทหรือ 

สองหมื่นบาทด้วยการเอาสุขภาพไปแลกโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ เงินมันล่อให้

เขาท�าอย่างนั้น ผมคิดว่าผมเรียนด้านชีวอนามัยก็ดี ก็เป็นประโยชน์กับ

คนอื่นและตัวผมก็มีรายได้ 

ระหว่างที่เรียนอยู่ก็พอดีพ่อป่วยเป็นมะเร็ง ตอนที่รู้ก็ระยะสุดท้าย

แล้ว ผมกลับบ้านมาดูแลพ่อ รู้สึกว่าตัวเองได้ตอบแทนด้วยการดูแลพ่อใน

วาระสุดท้ายจนพ่อเสียชีวิต ความตายของพ่อท�าให้มีค�าตอบขึ้นมาจริงๆ 
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ว่าถ้าเราอยากท�าอะไรก็ท�าได้แล้ว  หลังจากพ่อเสียชีวิตผมตัดสินใจเลิก

เรียน หันกลับมาเป็นเกษตรกร เป็นจังหวะเหมาะเพราะมีเพื่อนชวนเก็บ

เมล็ดพันธุ์มาขายในกรุงเทพ มีตลาดที่ชัดเจน เรามั่นใจกว่าเดิม เป็นการ

หันกลับมาลองใช้ชีวิตเกษตรกรอกีคร้ังเพ่ือจะถามว่าเราชอบจริงๆ ใช่ไหม 

ตอนน้ีก็ยังถือว่าเป็นระยะเร่ิมต้นครับ ในสายตาของญาติที่เฝ้ามอง 

เขาก็เป็นห่วง เกษตรกรทั่วๆ ไปย่านนั้นท�าเกษตรทีละ 10 ไร่ ใช้สารเคมี 

แต่ผมค่อยๆ ท�า ไม่ใช้สารเคมี เก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมันก็มีภาวะที่ต้องสู้กับ

โลกภายในของตวัเองอยู่พอสมควร เผชญิค�าถามว่าเราก�าลงัท�าอะไร เรา

เป็นคนไม่ได้เร่ืองหรือเปล่า แต่ข้อดีก็คือการต้ังค�าถามท�าให้ได้กลับมา

ดูตัวเองอยู่บ่อยๆ เหมือนกับชีวิตเมื่อตอนที่เรายังอยู่ในชั้นเรียน NREM

โตโต้เล่ำชั้นเรียน NREM ในรุ่นของโตโต้ให้ฟังสักหน่อยไหมคะ

ช่วงที่ผมเป็นนักศึกษา NREM ผมพูดน้อยมาก เช็คอิน เช็คเอ้าท์ 

ระหว่างน้ันกเ็งยีบเกอืบทัง้คลาส เพราะเราอยากหัดเรียนรู้การฟังอย่างลึก

ซึง้ เราอยากพูดออกมาจากส่ิงทีอ่ยู่ในใจของเราจริงๆ อยากพูดจากส่วนลึก 

ไม่ใช่พูดออกมาจากความคดิ และบางคร้ังบางเร่ืองกพู็ดยากจริงๆ แถมใน

คลาสยังมีแต่คนเรียนเก่งๆ ผมเป็นเด็กต่างจงัหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ 

มีความรู้สึกตลอดเวลาว่า ‘เราไม่เก่งนะ’ จะพูดกรู้็สึกว่าเราไม่เก่ง กต้็องฝึก

ทีจ่ะอยู่และยอมรับในความเป็นตัวของเรา ธรรมชาติของเรา คลาสรุ่นผม

อาจารย์มักจะบอกว่า คนหน่ึงก็เงยีบตลอด อกีคนกร้็องไห้ตลอด ดูเหมือน



ว่าพวกเราจะมีแต่ปัญหา (หัวเราะ) ผมก็พอรู้ว่าอาจารย์กค็งอดึอดั อยาก

ให้พวกเราพูด แต่พร้อมกันนั้นอาจารย์ก็อดทน รอเวลา

NREM มีข้อดีคือท�าให้เราได้เห็นความรู้สึกที่ว่า เราพร่อง เราด้อย 

แล้วมีโอกาสได้กลับไปดูความรู้สึกแบบน้ัน เราได้ฟังเพ่ือน ได้บอกสภาวะ

ตัวเรา ท�าให้เรื่องบางเรื่องที่ผมเคยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูด เรื่องที่เรา

เคยรู้สึกว่างีเ่ง่า เช่นความรู้สึกเหงา --- ก่อนหน้าน้ันผมรู้สึกว่าส่ิงเหล่าน้ี

ไม่ใช่เร่ืองปกติ เป็นเร่ืองทีพู่ดไม่ได้ อ่อนแอไม่ได้ เราต้องเข้มแข็ง ---แต่

ในคลาสท�าให้รูว่้าความรู้สึกแบบน้ีเป็นเร่ืองทีพู่ดได้ มันปกติ สังคมทีเ่ราอยู่

ไม่มีพ้ืนทีใ่ห้เราบอกส่ิงเหล่าน้ีต่อกัน แม้เราจะสนิทกบัเพ่ือน เราสนุกสนาน

เฮฮา แต่เราก็ไม่ถามกันว่าแล้วตอนนี้สภาวะของแต่ละคนเป็นอย่างไร 

ห้องเรียน NREM มีพ้ืนที่ส�าหรับทุกคน ท�าให้เราบอกความรู้สึก

ได้ เราไม่อายถ้าจะร้องไห้ เวลาที่เห็นเพื่อนร้องไห้ เรารู้สึกดีที่เห็นว่าเขา

สามารถที่จะแสดงความรู้สึกจริงๆ ออกมาได้ รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเขา 

ทกุวันน้ีแม้จะเรียนจบไปนานแล้ว แต่ในเวลาทีเ่ราท้อ เรากมี็โอกาสได้นัด

เจอกัน ยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งเรารู้สึกได้ว่ามีเพ่ือน คลาส NREM ได้ซื้อใจของ

เราไปแล้ว สิ่งที่เราได้เรียนรู้ เรื่องราวในคลาส การที่เราแสดงตัวตน เรา

ถอดเปลือกให้ทุกคนในคลาสได้เห็น ได้รับรู้ ท�าให้มีสายใยผูกพัน เป็น

เพื่อนกันจริงๆ 

ส�าหรับตัวอาจารย์ ผมประทับใจ นับถือ ผมศรัทธา --- (เงียบ)
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เพรำะอำจำรย์เป็นคนเก่งใช่ไหม

ไม่ใช่ครับ อาจารย์เห็น ความเป็นคน ในพวกเราแต่ละคน อาจารย์

ท�าให้เรารับรู้ได้ว่าเขาใส่ใจเรา เป็นคลาสที่อาจารย์เปิดโอกาสให้เราพูด

เรื่องชีวิตกันเยอะ แต่อีกด้านหนึ่งอาจารย์ก็สั่งงาน ตามงาน --- ท�าไม

ไม่ส่งงาน ส่งงานช้า มาสาย อ่านหนังสือไม่ทัน --- เร่ืองแบบน้ีดูด้าน

หน่ึงก็เป็นเร่ืองเรียน แต่อีกด้านหน่ึงก็เป็นเร่ืองชีวิต ต้ังค�าถามต่อความ

รับผิดชอบ แทนที่อาจารย์จะมุ่งเป้าหมายไปที่การลงโทษ (เพราะถ้าเป็น

วิชาอื่นอ่านหนังสือไม่ทันก็ต้องสอบตก) แต่อาจารย์ก็ใช้วิธีอื่น เช่น มีอยู่

คร้ังหน่ึงทีพ่วกเรามาสาย อาจารย์แยกให้เฉพาะกลุ่มทีม่าสายไปคยุกนัว่า

จะไม่สายได้อย่างไร แล้วอาจารย์ก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง ผมรู้สึกว่านั่นเป็นการ

ลงโทษที่โหดร้ายมาก

สิ่งที่ก่อปัญหาให้สิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็คือคน 
คือมนุษย์ ดังนั้นอาจารย์จึงกลับมาสอนคน 
สอนมนุษย์



พวกเราก็มีเหตุผลในแบบของเราว่า ที่มาสายก็เพราะอาจารย์นัด

เรียนนอกสถานที ่(คร้ังน้ันเรียนทีส่วนลุมพินี) ไม่ได้เรียนในห้องแบบปกติ 

ฯลฯ แต่ท�าไมคนอื่นๆ มาทัน ถ้าเราบอกว่ารถติด รถก็ติดอยู่แล้ว ท�าไม

เราไม่เผ่ือเวลา --- เป็นการลงโทษทีโ่หดร้ายมาก เพราะมันท�าให้เรากลับ

มามองตัวเอง กลบัมามองต้นเหต ุไม่โทษนัน่ โทษนี ่โหดร้ายนะครบัที่เรา

ต้องกลับมามองตัวเอง กเ็พราะเราต่ืนสาย เพราะเราข้ีเกยีจต่ืน มันยากนะ

ครับที่เราจะยอมรับว่าเราขี้เกียจ --- หลังจากนั้นพวกเราเครียดกันมาก

เลยครับ รักษาเวลา ตรงเวลา (หัวเราะ)
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นิยำม NREM ให้หน่อยสิคะ

ในหนังสืออิชมาเอล เล่าว่ามีชายหนุ่มที่ก�าลังตามหาครูแล้วเขาก็ไป

เจอ อชิมาเอลซึง่เป็นลิงกอริลลาทีส่ื่อสารส่ังสอนได้ด้วยสายตา อชิมาเอล

ถกูขังไว้ในตู้กระจก ---ชายหนุ่มบอกว่า ถ้าเพียงแต่เขามองตาแวบเดียว

หรือฟังค�าพูดไม่กี่ค�าก็จะรู้ว่าใครเป็นลูกศิษย์ของเขา 

NREM คือคลาสที่เราได้เจอกอริลลานั้น เราจะได้เจอเรื่องที่เราควร

จะรู้ มีเซนส์ที่เราจะรู้ได้ว่าเร่ืองไหนในชีวิตที่ส�าคัญกับเรา ใครที่จะเป็น

อาจารย์ของเรา เพราะส�าหรับตัวผมแล้ว NREM ท�าให้ผมได้เจอสิ่งที่ผม

ควรจะเรียนรู้

อำ้ว ! NREM ไม่ใช่วิชำที่วำ่ด้วยสิ่งแวดล้อมเหรอ

(หัวเราะ) อาจารย์มักจะบอกว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ป่า 

ทรัพยากร ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเอาส่ิงน้ีส่ิงน้ันไปบ�าบัดเพราะ

ปัญหาอยู่ที่มนุษย์ ถ้าเราไม่กลับมาดูตัวเอง ส่ิงต่างๆ ก็แก้ไขไม่ได้โดย

แท้จริงหรอกครับ ดังน้ันในคลาสของเราจะไม่มีการพูดถงึการแก้ไขปัญหา

น�า้เสยี อากาศเป็นพิษ --- ส่ิงทีก่่อปัญหาให้ส่ิงแวดล้อมมากทีสุ่ดกค็อืคน 

คือมนุษย์ ดังนั้นอาจารย์จึงกลับมาสอนคน สอนมนุษย์









ภาณุมาศ จำีรภัทร์ (เอม)
คำรูประจำ�วิชา มนุษย์กับโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา
ศิษย์เก่า NREM06
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ขอให้เอมเลำ่กำรเป็นนักศึกษำในคลำส NREM สักหน่อยได้ไหมคะ

เอมเรียนวิชานี้ 2 ครั้งค่ะ เรียนครั้งแรกในปี 2006 และอีกครั้งใน

ปี 2008 และเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่อาจารย์เปิดสอนด้วยค่ะ น่าจะเรียน

สัก 5-6 ครั้ง

ท�ำไมถึงเรียนซ�้ำ

รู้สึกว่าเรียนแล้วได้อะไรเยอะดี และถึงแม้จะเรียนซ�า้ แต่ในคลาสก็

มีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้ ไม่เคยเหมือนเดิม 

NREM ส่งผลถึงตัวเรำอย่ำงไรบ้ำง

NREM ช่วยให้เราอยู่กับคนอื่นง่ายข้ึน ปกติหนูพูดน้อย ชอบอยู ่

คนเดียว เวลาอยู่กบัคนอืน่แล้วไม่รู้จะอยู่อย่างไร ส่ิงทีท้่าทายทีสุ่ดในคลาส 

NREM คือการที่เราต้องพูด ในคลาสแรกหนูพูดแค่เช็คอิน กับ เช็คเอ้าท์ 

เท่านั้น นานๆ ถึงจะพูดสักที --- มีเรื่องมากมายที่อยู่ในหัวของเรา แต่

ไม่รู้จะพูดอย่างไร จะพูดอย่างไรให้คนเข้าใจและจะพูดอย่างไรให้ส้ันๆ 

เวลาหนูเขียนบันทึก (journal) ส่งอาจารย์หนูเขียนยาวมาก ที่เขียนยาว

ก็เพราะหนูไม่รู้ว่าจะเขียนสั้นๆ ได้อย่างไร (หัวเราะ)

เวลาทีฟั่งเพ่ือนๆ ในคลาสคยุกนั เรากพู็ดด้วยแต่พูดอยู่ในหัวของเรา 

ไม่รู้จะล�าเลยีงออกมาอย่างไร รุ่นหนูเป็นรุ่นทีพู่ดน้อยกนัทัง้รุ่น บางทเีงยีบ

นานมากเกือบครึ่งชั่วโมง เหมือนเราคุยกันในความเงียบ ในหัวของเรามี

ค�าพูด มีการคุยเยอะแยะมากมาย แต่ครั้นจะพูดออกมาก็ไม่รู้จะพูดอะไร
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หนูว่าคลาส NREM แปลกกว่าคลาสอื่นๆ ตรงที่เราไม่ต้องท่อง

หนังสือ ไม่ได้ท่องว่าเราต้องรู้อะไรบ้าง แต่เรามาน่ังคุยกัน เม่ือก่อนหนู

เคยพูดบ่อยๆ ว่า ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหนูไม่เคยรู้สึกว่ามีอะไรน่า

รังเกียจ น่ากลัว ไม่กล้าเข้าใกล้เลย ยกเว้นคน --- หนูรู้สึกว่าคนเข้าใจ

ยาก อยู่ด้วยยาก คลาส NREM ท�าให้หนูพอจะรู้สึกขึ้นมาได้ว่า อยู่กับคน

ก็พอได้นะ รู้สึกวางใจที่จะอยู่กับคนอื่นได้มากขึ้น  

NREM มีผลให้ตัวเรำเปลี่ยนแปลงไปอยำ่งไรบำ้ง

เปลีย่นหลายเร่ืองนะคะ อย่างแรกกค็อื อยู่กบัคนอืน่พอได้แล้ว ก่อน

หน้าน้ีรู้สึกว่าเป็นเร่ืองยากมาก (ย้ิม) เม่ือก่อนหนูจะล้มเลิกความต้ังใจง่าย 

แต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะอดทน รอ อยู่กับความเป็นจริง 

เอมพูดน้อย ไม่อยำกอยู่กับคน แล้วท�ำไมถึงอยำกเป็นครู

รุ่นหนูเป็นรุ่นที่พูดน้อยกันทั้งรุ่น  
บางทีเงียบนานมากเกือบครึ่งชั่วโมง  

เหมือนเราคุยกันในความเงียบ  
ในหัวของเรามีคำ พูด  

มีการคุยเยอะแยะมากมาย
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ตอนแรกก็ไม่ได้อยากเป็นครูค่ะ เมื่อสมัยเด็กๆ  คุณแม่ให้ดูทีวีอยู่

ไม่กี่รายการ หนูชอบดูสารคดี และมักจะรู้สึกว่าอยากไปท�างานในภาค

สนามแบบน้ันบ้าง โตข้ึนมาอีกหน่อยก็มักจะได้ยินพ่อกับแม่คุยกันเร่ือง

ปัญหาสังคม เรากไ็ด้แต่นึกว่าท�าไมปัญหาเยอะจงัทัง้ทีบ้่านเมืองของเราก็

อุดมสมบูรณ์ ท�าไมการเป็นเกษตรกรล�าบากจัง และอีกปัญหาที่รับรู้ก็คือ

ป่าไม้ท่ีน้อยลงไปทกุท ีการฟ้ืนฟูป่าน่าจะท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพกว่าน้ี 

พอเอน็ทรานซ์กเ็ลยคดิว่าจะเลือกวนศาสตร์เพราะน่าจะได้เรียนอะไร

ที่เราอยากรู้และจะได้เข้าไปท�างานในป่า แต่คุณพ่อบอกว่าเป็นผู้หญิงคง

ไม่ได้ท�างานอย่างที่อยากท�าหรอก ผู้หญิงก็มักจะท�างานเอกสาร ก็เลย
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เลือกคณะวิทยาศาสตร์ เพราะชอบเรียนวิทยาศาสตร์ คดิว่าเรียนอนัน้ีกน่็า

จะได้รู้ส่ิงทีเ่ราอยากรู้และเอาไปใช้กบัเร่ืองทีเ่ราอยากท�า เช่น เร่ืองการท�า

เกษตร การฟ้ืนฟูป่า หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีล่งภาคสนามอะไรท�านองนี้

กำรเรียนคลำส NREM ท�ำให้เรำชัดกับตัวเองเลยหรือคะวำ่อยำกเป็นครู

ไม่ใช่ค่ะ ตอนที่เรียน NREM เราเร่ิมๆ จะเห็นว่า ‘เป็นครูก็ดีนะ’ 

แต่พอเรียน EETP (Environmental Education: Theory & Practice) 

อาจารย์ให้เขียนโครงการที่ชักชวนคนให้ดูแลส่ิงแวดล้อม หนูก็เลย

เขียนโครงการ ต้นกล้าล�าพู ขึ้นมา เป็นโครงการที่ชวนให้คนมาอนุรักษ ์

ต้นล�าพ ูเพราะตอนน้ันกท็�า senior project ศกึษาเร่ืองการอนุรักษ์ต้นล�าพู

ในกรุงเทพอยู่ด้วย แต่ก็รู้สึกว่าการอนุรักษ์ส่ิงส�าคัญอยู่ที่การท�าให้ผู้คน

ผูกพันกับธรรมชาติ แต่คนเมืองจะรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติได้อย่างไร 

ตอนน้ันก็สนุกมากทีไ่ด้เขียนโครงการ พอเขียนโครงงานน้ันเสร็จ กบ็งัเอญิ

ว่าในขณะนั้น โครงการเยาวชน 1000 ทาง ที่ได้รับทุนจาก สสส. ก�าลัง

ประกาศให้ทนุ ตอนน้ันก็เร่ิมรู้สึกว่าอยากเป็นครูอยู่บ้าง กเ็ลยคดิว่าลองดู

กไ็ด้นะ จะได้รู้ว่าถ้าต้องเป็นครูเองจริงๆ จะพอไหวม้ัย เลยลองส่งโครงการ

เข้าไป พอส่งโครงการแล้วปรากฏว่า โครงการฯ ผ่าน ได้ทนุ หนูกเ็ลยได้ท�า

โครงการฯ ที่เขียนไว้ ซึ่งมันยากมากส�าหรับตัวหนู เพราะหนูไม่ชอบที่จะ

ต้องเป็นคนบริหารจัดการ ต้องคิด ต้องเป็นคนน�า ต้องพูด ต้องแก้ปัญหา 

ช่วงที่ด�าเนินโครงการฯ นี้ จากที่เคยคิดว่าอยากจะเป็นครูก็เลิกไปเลยค่ะ 
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(หัวเราะ) --- ตอนนั้นรู้สึกว่าการเป็นครูเราก็ยังอยากเป็นอยู่นะ แต่มัน

ยากมากเลย แต่ถ้าให้คิดสะระตะทั้งหมดทั้งมวลแล้วว่าอาชีพอะไรบ้างที่

เราอยากท�า กมี็อาชีพครูอาชีพเดียวทีอ่ยากท�า และสามารถท�าได้ในตอนนี้ 

ได้น�ำกำรเรียนกำรสอนจำกคลำส NREM มำสู่ชั้นเรียนของเรำใน
ปัจจุบันบำ้งไหมคะ

ตอนที่เร่ิมเป็นครูใหม่ๆ ยากมากค่ะ เพราะไม่รู้จะพูดกับเด็กๆ 

อย่างไร เรายืนอยู่หน้าห้องและมีดวงตาอีก 30 คู่มองมาที่เรา ไม่รู้จะท�า

อย่างไร ต้องเริ่มท�าความรู้จักพวกเขาด้วยการเช็คชื่อเด็ก พอเช็คชื่อแล้ว

เราก็ค่อยรู้สึกสบายข้ึน ท�าอย่างน้ีอยู่เกือบปี (หัวเราะ) การอยู่ในคลาส 

NREM ก็ช่วยให้เราอยู่กับตัวเองได้ อยู่กับตัวเองเป็น

หลังจากเป็นครูได้ไม่นาน กเ็ป็นช่วงทีโ่รงเรียนวางแผน วางหลักสูตร

พอดี พวกเราน่ังคุยกันว่า ท�าไมเด็กๆ จึงต้องเรียนวิชาน้ี ด้วยเน้ือหาน้ี  

มันส�าคัญอย่างไรกับพวกเขา ท�าไมเขาควรจะได้เรียนเรื่องน้ี  เพราะ

เวลาที่เราสอนเด็กๆ เราก็ได้สอนตัวเองไปด้วย เป็น
โอกาสทีท่ำ ใหเ้ราไดเ้ขา้ใจตวัเอง ไดพ้ฒันาตวัเอง เวลา
ทีเ่ราไดเ้หน็นสิยัของเดก็ๆ บางอยา่งทีเ่ราเหน็วา่ ‘เรือ่ง
นี้น่าจะปรับนะคะ’ เราก็มักจะกลับมาเห็นว่าจริงๆ แล้ว 
ตัวเราก็มีนิสัยอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
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ความรู้ในปัจจุบันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ครูหรือในหนังสือ เด็กๆ หาความรู้ใน

อินเทอร์เน็ตได้ 

เราคยุกนัว่า การทีเ่ด็กๆ จะได้รู้ว่าสัตว์อยู่อย่างไร อยู่ตรงไหน ส�าคญั

อย่างไรต่อชีวิตของเด็กๆ ท�าไมเขาจึงต้องเรียน --- ตัวหนูเองเป็นเด็ก

ในเมืองซึง่คนมักจะคดิว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กบัธรรมชาติ แต่หนูไม่เคยรู้สึก

แบบน้ัน แม้ว่าเราจะมีพ้ืนทีบ้่านเล็กๆ นิดเดียว แต่ได้รู้จกัต๊ักแตนหน้าบ้าน 

กรู้็สึกได้ว่าธรรมชาติส�าคญัมาก ก็ได้เอาเร่ืองน้ีไปคยุกบัเด็กๆ ในช้ันเรียน 

เป็นครูมำ 6 ปีแล้ว อยำกแบ่งปันควำมสุขสักหน่อยไหมคะ

เวลาที่เราสอนเด็กๆ เราก็ได้สอนตัวเองไปด้วย เป็นโอกาสที่ท�าให้
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เราได้เข้าใจตัวเอง ได้พัฒนาตัวเอง เวลาที่เราได้เห็นนิสัยของเด็กๆ บาง

อย่างที่เราเห็นว่า ‘เรื่องนี้น่าจะปรับนะคะ’ เราก็มักจะกลับมาเห็นว่าจริงๆ 

แล้ว ตัวเรากมี็นิสัยอย่างน้ันด้วยเหมือนกัน เวลำทีเ่รำคดิว่ำเรำจะดแูลเดก็

คนนีอ้ย่ำงไร เรำจะช่วยเด็กคนนี้ได้อย่ำงไร กเ็ป็นเวลำทีเ่รำได้ทบทวนว่ำ

แล้วเรำจะแก้ไขตัวเองอย่ำงไร ปรับปรุงตัวเองอย่ำงไร เป็นสิ่งที่เราได้ให้

เด็กๆ พร้อมกบัได้ท�าให้ตัวเอง กย่ิ็งรู้สึกว่าเป็นครูน่ีดีจริงๆ เป็นวิชาชีพทีดี่ 

ท�าให้เราได้ฝึกตวัเอง ถ้าไม่มเีด็กๆ ไม่มนีกัเรยีน เราก็คงปล่อย คงละเลย

ที่จะฝึกตัวเรา แต่เมื่อเราเป็นครู ได้อยู่กับเด็กๆ ท�าให้รู้สึกอยู่เรื่อยๆ ว่า 

“ถ้าตัวเรายังท�าไม่ได้ เราจะบอกเด็กๆ ได้อย่างไร”  ก็ยิ่งรู้สึกว่า ครู เป็น

อาชีพที่ดี ชอบที่จะท�า 

ถ้าเทยีบการเป็นครูกบัการเรียน ช่วงเรียนเรากพ็ยายาม เป็นคนขยัน 

อ่านหนังสือ ท�าหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ดี แต่การเป็นครูคือเราต้อง

ดูแลเด็กๆ รับผิดชอบชีวิตของเด็กๆ  รับผิดชอบชีวิตลูกของเขา 

ทีเ่ป็นครูมาได้นานขนาดน้ีคงเพราะเราเองกไ็ด้ประโยชน์ ถ้าเราต้อง

ท�าอะไรบางอย่างโดยไม่เคยได้ประโยชน์จากส่ิงน้ันเลยกค็งเลิกท�าไปแล้ว 

แต่การทีเ่ราท�าและได้ประโยชน์จากส่ิงทีท่�าด้วยกเ็ล้ียงตัวเรา ให้เรายังคง

ท�าอยู่ค่ะ
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เพ็ญจำุรี วีระธนาบุตร (เพ็ญ)
เจำ้าหน้าที่โคำรงการธนาคำารจำิตอาสา องคำ์กรไม่แสวงผลก�ไร
ศิษย์เก่า NREM07
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กำรท�ำงำนในองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรเป็นผลมำจำกชั้นเรียน NREM ใช่
ไหมคะ

ถ้าจะถามว่า NREM เปลี่ยนชีวิตหนูใช่ไหม ก็ต้องตอบว่า ใช่ --- 

เม่ือก่อนเวลาทีไ่ด้เล่าถงึคลาส NREM หนูกมั็กจะพูดว่า ‘เป็นการเกดิใหม่’

หนูรู้สึกว่าชีวิตของหนูต้ังแต่เด็กเร่ือยมาจนกระทัง่ได้เจออาจารย์ หนู

เป็น Nobody มาตลอด หนูเป็นนักเรียน-นักศึกษาในระดับกลางๆ ไม่ใช่ 

คนห่วยที่สุด และไม่ใช่คนที่ดีที่สุด หนูเป็นเด็กดีตามค่ามาตรฐาน คือเขา 

ให้สอบกส็อบ ให้ส่งงานกส่็ง ให้ท�าอะไรกท็�า --- หนูกเ็ป็นของหนูอย่างน้ี

มาเร่ือยๆ ไม่ได้รู้สึกว่าถกูกดดัน ไม่ได้ทกุข์หรือสุข หรือต้องท�าอะไรแปลก

ไปกว่านี ้ชีวิตกเ็ป็นไปเร่ือยๆ ไม่มีปัญหา ไม่เดือดร้อน มีเพ่ือนน้อย พูดน้อย   

ไม่ค่อยแสดงความเห็น ชีวิตกเ็ป็นไปท�านองนี ้ไม่ได้สุข-ทกุข์อะไรมากนัก  

พร้อมกันน้ันก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าอะไร จนกระทั่งมาเรียน 

ในคลาส --- (เงียบ)

อย่ำงไรคะ

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเร่ืองหน่ึงก็คือ อาจารย์มอบหมายให้หนู

เป็นคนไปรับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาที่บ้านอาจารย์ หนูตกใจ แต่

ก็ดีใจด้วย

ท�ำไมล่ะคะ

หนูไม่คดิว่าอาจารย์จะวางใจ จะไว้ใจหนูมากขนาดน้ัน หนูรู้สึกว่าหนู



189
ห้องเรียนเปลี่ยนโลก

เป็นแค่นักศกึษาธรรมดา --- ไม่รู้สิคะ หนูแปลกใจว่าท�าไมอาจารย์จงึไว้

วางใจลูกศิษย์ขนาดนี้ โมเมนต์นั้นท�าให้หนูรู้สึกได้รับความไว้วางใจมาก

เหตุกำรณ์นี้ส่งผลกับตัวเรำอย่ำงไร

เดิมหนูไม่ใช่คนที่ชอบเสนอตัว ไม่ใช่นักเรียนแบบที่ยกมือตอบ

เป็นคนแรก --- หนูไม่ได้เป็นแบบน้ัน ในการเรียนทั่วไปอาจารย์ก็มัก

จะมอบหมายงานให้หัวหน้าห้อง ให้เด็กเก่งประจ�าห้อง ให้นักเรียนหน้า

ห้อง ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่หนู--- แต่ชั้นเรียนของอาจารย์ ทุกคนดูเท่าๆ 

กัน อาจารย์หาอาสาสมัครให้ช่วยงานบางอย่างส�าหรับช้ันเรียนของเรา 

จะเป็นใครก็ได้ พอหนูยกมือ อาจารย์ก็ตกลง ยอมรับ มันท�าให้หนูรู้สึก

ว่าหนูได้รับความไว้วางใจ

กำรเรียนในคลำส NREM เป็นอย่ำงไรบำ้งคะ

หนูเป็นเด็กดีตามค่ามาตรฐาน คือเขาให้สอบก็
สอบ ให้ส่งงานก็ส่ง ให้ทำ อะไรก็ทำ  ชีวิตก็เป็น
ไปทำ นองนี้ ไม่ได้สุข-ทุกข์อะไรมากนัก พร้อม
กันนั้นก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าอะไร 
จนกระทั่งมาเรียนในคลาส
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รุ่นของหนูมีนักศึกษา 12 คน แต่ละคนล้วนแต่โดดเด่นเป็นผู้น�า 

เพือ่นคนหนึง่เป็นประธานช้ันปี น้องอกีคนเป็นประธานในฝ่ายงานของช้ัน

ปี  เพื่อนอีกคนเรียนเก่งมาก สรุปว่าทุกคนโดดเด่น แต่หนูเป็นนักศึกษา

ธรรมดา --- โคตรจะธรรมดา

แรกๆ หนูอยู่ในห้องแบบเงยีบๆ ไม่รู้จะพูดอะไร และไม่มีอะไรจะพูด  

แต่เพราะคลาส NREM เป็นการเรียนแบบล้อมวงคยุกนั (Dialogue) เพ่ือน

ก็แลกเปลี่ยนกัน และมีบางครั้งที่วงเงียบเป็น dead air 

ช้ันเรียนน้ีต่างจากช้ันเรียนอื่นๆ เพราะช้ันเรียนอื่นมีบรรยากาศที่

กดดันให้พูด แต่ช้ันเรียนน้ีไม่มีพลังงานแบบน้ัน แน่นอนว่าอาจารย์ก็คง

อยากให้ทุกคนพูด แต่ถ้าไม่พูดอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไร ทั้งหมดน้ีท�าให้หนู

เรียนด้วยความรู้สึกสบายๆ มากขึ้น ถ้าหนูจะพูดก็พูดแบบสบายมากขึ้น

มีเหตุกำรณ์ประทับใจพิเศษไหมคะ

วันปีใหม่ อาจารย์จัดกิจกรรม แลกของรัก คือให้ทุกคนน�าของที่ 

ตัวเองรัก หรือหวงแหน มาแลกกันในห้อง ในการท�ากิจกรรมนี้แต่ละ

คนก็จะได้พูดถึงของรักของเรา ความผูกพันที่เรามีต่อของช้ินน้ัน พอ

จบกิจกรรมในวันนั้น หนูกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกว่า ‘เรามีเพื่อน’ หนู

อธิบายความรู้สึกนี้ไม่ถูก แต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่า หนูมีเพื่อน ในสังคม

นี้ยังมีคนที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่คนส่วนใหญ่อาจจะมอง

ไม่เห็นค่า 
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การน�าของทีเ่รารัก เราหวงแหน ของทีเ่ราให้คณุค่า แล้วเราสละของ

ชิน้นัน้ให้คนอื่นท�าให้รู้สกึถงึความหมายของ การให้ การเป็นเจ้าของ การ

ยึดติด ทีส่�าคญักค็อื เราได้ฟังเร่ืองราวทีเ่พ่ือนพูดถงึของทีเ่ขารัก เราได้ฟัง

สิ่งที่เพื่อนของเราให้คุณค่า ให้ความส�าคัญ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้ฟังเรื่อง

ราวแบบนี้ ส�าหรับหนู สิ่งนี้มันสุดยอดมาก --- การได้ยินเรื่องราว ได้

รับรู้มุมที่อ่อนโยนที่มีอยู่ในใจของแต่ละคน 

หนรูู้สึกว่านี่คือสิง่ที่อาจารย์อยากจะบอกกับพวกเราทุกคน อาจารย์

ไม่ได้บอกผ่านค�าพูด ไม่ได้บอกด้วยการส่ังสอน หรือเลคเชอร์ แต่บอก

ผ่านกระบวนการว่า ‘ในชีวิตของคุณ อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่ำ คุณคำ่นั้นคือ

อะไร สิ่งนั้นแทรกอยู่ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณมักจะไม่หันไปมอง’  เป็น

สิ่งที่หนู โดนเต็มๆ เพราะปกติหนูใช้เงิน ซื้อๆๆ แต่พอถามว่าแล้วหนูให้

คุณค่ากับของที่ซื้อแต่ละชิ้นอย่างไร รู้ไหมว่าของแต่ละอย่างมีคุณค่า ให้

ความสุขกับเรา --- ไม่มีค�าตอบ

การทีเ่ราได้เห็นคณุค่าในอะไรบางอย่าง การทีเ่ราได้พูดถงึส่ิงน้ัน ได้

เล่าออกมา ท�าให้รู้สึกว่าชีวิตดีมาก ---(เงียบ)---

มีอยำ่งอื่นอีกไหมคะ

ชั้นเรียน NREM ท�าให้หนูเข้าใจจริงๆ ถึงค�าว่า กำรเรียน กับ กำร

เรยีนรู ้ระบบการศกึษาท�าให้สองค�านีแ้ยกออกจากกนั ทัง้ทีค่วามจริงแล้ว

สองค�านี้น่าจะเป็นเร่ืองเดียวกันได้ เม่ือเราอ่านต�าราเรียนเราจะอ่านเพ่ือ
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ท่องจ�าหรือจะอ่านเพ่ือจะเรียนรู้ เวลาเข้าห้องเรียน ได้เห็นอาจารย์สอน เรา

จะเข้าไปเพื่อแค่เข้าเรียน หรือเราเข้าไปเพื่อจะเป็นการเรียนรูข้องเรา ซึ่ง

การเรียนรู้ก็มีหลายระดับ บางคนอาจจะเรียนรู้กระบวนการที่อาจารย์ใช้

ในห้อง บางคนเรียนรู้รูปแบบการสอน บางคนเรียนรู้บทเรียนที่ได้จากใน

ห้อง ฯลฯ มันท�าให้เราเหน็ว่าในชวิีตของเราน้ี เราเรียนรู้ได้ทกุอย่าง เรียน

รู้ได้จากทุกประสบการณ์  เรียนรู้ได้ในทุกความสัมพันธ์ ท�าให้เราหลุด

ออกจากกรอบที่ว่า ถ้าจะเรียนต้องท�าแบบนี้ 1 2 3 4 แต่เราเห็นว่าชีวิต

เป็นการเรียนรู้ได้ และที่ส�าคัญคืออาจารย์สนับสนุนให้เราเรียนรู้จากตัว

ของเราเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านใน 

ในคลาสอาจารย์ให้เขียนบันทึก (journal) เป็นการบ้าน และต้อง

ส่งทุกสัปดาห์ หนูรู้สึกว่า หนูคุยกับอาจารย์ผ่านบันทึกมากกว่าจะคุยกับ

อาจารย์จริงๆ เสียอีก เวลาที่ได้สมุดกลับมา ได้เห็นปากกาสีแดงลายมือ

อาจารย์ ได้เห็นข้อความที่อาจารย์วงเอาไว้ ซึ่งมันอาจจะแปลว่าเป็นเรื่อง

เราเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของเราได้  
เราจะบอกได้เองว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไร  
ผ่านกระบวนการแบบไหน อย่างไร  
ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
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ทีเ่ราต้องท�างานต่อ เร่ืองน้ันจะเป็นประโยชน์กบัเรา อาจารย์ท�าให้เราเห็น

ว่าการเรียนรู้นั้นอยู่ในชีวิตของเรา มันไม่เคยแยกออกมาจากชีวิต ขึ้นอยู่

กับมุมมอง อยู่กับการฝึกใจ และรู้ด้วยว่า พวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ในคลาสน้ันอาจารย์มักจะพูดค�าว่า “เป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง” หรือ 

“ให้พวกเราเป็นเจ้าของการเรียนรู้” บ่อยมาก ซึ่งหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจ จน

กระทั่งจบคลาสหนูจึงได้เข้าใจมากข้ึน เราเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของเรา

ได้ เราจะบอกได้เองว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไร ผ่านกระบวนการแบบไหน 

อย่างไร ซึง่แต่ละคนกไ็ม่เหมือนกนั บางคนเรียนรู้ผ่านการคยุ บางคนเรียน

รู้ผ่านการคิด บางคนเรียนรู้ผ่านการท�า เหล่าน้ีท�าให้เราเปิดโลกเปิดมุม
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มองต่อค�าว่าการเรียนรู้อย่างมาก ท�าให้ตัวหนูไม่ค่อยสนใจเร่ืองการไป

เรียนที่ต่างประเทศสักเท่าไรนัก 

อีกสิ่งหน่ึงที่หนูชอบมากที่สุดของ NREM คือไม่มีการสอบ น่ีเป็น

เหตุผลส�าคัญทีท่�าให้หนูเรียนวิชาน้ี อาจารย์ให้อ่านหนังสือ ให้ท�าโปรเจคต์ 

ซึ่งหนูท�าเต็มที่มากๆ เพราะหนูไม่ชอบสอบ

ท�ำไมจึงไม่ชอบสอบ เรำรู้สึกอย่ำงไรกับกำรสอบ

หนูเกลยีดการสอบ หนูรู้สึกว่าการสอบไม่ได้บอกอะไร ไม่ได้ช่วยให้

เกิดการเรียนรู้อะไรเลย หนูชอบเรียนวิชาชีววิทยา หนูชอบอ่านหนังสือ

เกี่ยวกับระบบร่างกาย ชอบที่ได้รู้ได้เข้าใจ แต่การอ่านหนังสือสอบไม่ใช่

แบบน้ี มันเป็นการอ่านอกีโหมดหน่ึงซึง่ทกุข์มาก เหมือนกบัเราอดัทกุอย่าง

เข้าสมอง จ�า จ�า จ�า เพื่อจะไปสอบ การสอบบั่นทอนการเรียนรู้

หนูคิดว่าการสอบไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครรู้แค่ไหน เกรด-ผล

การเรียน-คะแนนการสอบ บอกได้แค่ว่านักเรียนคนน้ีรับผิดชอบมากน้อย

แค่ไหนแต่วัดความรู้ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวหนูกบัรุ่นน้องได้เกรด A ใน

วิชาหน่ึงเหมือนกัน หนูอาจจะสอบได้คะแนนมากกว่าเขา แต่เขาอาจจะ

รักวิชานี้มากกว่าหนู เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้หนูอธิบายอะไรเกี่ยวกับ

วชิานัน้ไม่ได้แล้ว ในขณะที่น้องยงัอิน เขารักวิชานั้น เขาพูดได้ อธิบายได้  

แต่เราทั้งสองคนได้เกรดเท่ากัน – หนูได้เกรดนั้นมาเพราะหนูรับผิดชอบ 

เพราะหนูอ่าน ท่อง จ�า แต่ไม่ใช่เพราะรัก ไม่ได้เข้าใจ เกรดจึงไม่ได้วัด
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ความรู้ ---ไม่ได้แปลว่าคนที่ได้เกรด 4 จะรู้มากกว่าเกรด 3 มันอาจจะ

ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ เกรดบอกไม่ได้

สิง่ที่ชอบอีกอย่างหนึง่คือ การที่อาจารย์ให้พวกเรารู้จักการประเมิน

ในช้ันเรียนน้ี เราได้ประเมินตัวเอง เพ่ือนประเมินเรา เราประเมินเพ่ือน และ

อาจารย์ประเมินเรา กจ็ะได้เห็นเพ่ือนหรือเห็นน้องบางคนทีเ่ขาประเมินตัว

เองต�่ามาก 4/10 หรือ 3/10 ส่วนบางคนก็อาจจะมั่นใจในตัวเองมาก เขา

กล้าให้คะแนนตัวเอง 10/10

อยำกจะสื่อสำรอะไรผ่ำนกำรพูดคุยนี้ไปยังคนอ่ำนไหมคะ

หนูนึกถึงคนเป็นครู คนที่เป็นพ่อแม่ เพราะคนเหล่านี้มีผลอย่างมาก

ต่อเด็กๆ ต่อลูก ต่อนักเรียน ต่อคนรุ่นหลังที่ก�าลังเดินตาม เขาจะท�าให้
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เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองได้อย่างไร การให้พื้นที่ปลอดภัย ให้

เขาได้ลอง ได้เล่น ได้ฝึก เป็นสิ่งส�าคัญ

ในทางกลบักนั ส�าหรบัน้องๆ หรือคนทีก่�าลงัแสวงหาพ้ืนทีป่ลอดภัย 

กข็อให้เขามองหาพ้ืนทีป่ลอดภัยส�าหรบัตัวเองเพ่ือจะได้เรียนรู้ ซึง่ไม่มีใคร

บอกได้นอกจากตัวของเขาเอง การมีมุมมองต่อชีวิตและลองมองหาสิ่งที่

เราสนใจให้มากพอ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเป็นเร่ืองใหญ่ๆ มันอาจจะเป็น

เรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น ความทุกข์-ความสุข ของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และเราจะอยู่กับส่ิงน้ันอย่างไร ถ้าเรากลับมาที่ตัวเราได้ เห็นได้ว่าส่ิงที่

ก�าลังเกิดขึ้นในตัวเรานี้ก�าลังบอกอะไรแก่เรา เราจะเรียนรู้ได้จากตัวของ
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เราเอง จากคนรอบข้าง และจากเหตุการณ์ในแต่ละวัน ทั้งหมดนี้คือการ

เรียนรู้ที่จะอยู่กับเรา และไม่จบสิ้น





อรรถพล อภัยทอง (บอส)
นักศึกษาปริญญาเอก
เจำ้าของธุรกิจำ BLSteam, Sound and Lighting 
ศิษย์เก่า NREM10
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ชีวิตปัจจุบัน

ขณะน้ีผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ใกล้จะจบแล้วครับ และผม

ท�าธุรกิจส่วนตัวให้บริการด้านแสง สี เสียง ในการจัดคอนเสิร์ตด้วยครับ 

ดูไม่เขำ้กันเลยนะคะ 

สองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกัน แต่มันมาคู่กัน (หัวเราะ) จะว่าไปแล้ว 

ชั้นเรียน NREM ก็มีส่วนอย่างมากที่ให้ผมได้ท�าสิ่งที่ผมชอบควบคู่ไปกับ

การเรียน 

เมือ่ก่อนน้ี การเรียนมาเป็นล�าดับหนึง่ ผมต้ังใจเรียนเพ่ือพ่อแม่ แต่ใน

ช่วงปี 3 ปี 4 เป็นช่วงสับสนของชีวิต เราใกล้จะจบ คดิถงึอนาคต งานทีเ่รา

ชอบคอืงานแสง สี เสียง แต่ผมไม่แน่ใจว่างานน้ีจะเล้ียงชีวิตได้ ดูไม่มีความ

มั่นคงเลย แต่ด้านในของเรามีความสุข ช่วงที่ผมวิกฤต ผมเครียดมากจน

ขอนดัคุยกับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ก็คุยด้วยครบั เป็นการคุยที่ยาวนานมาก 

อาจารย์สอนให้ผมกลับมาทีตั่วเอง อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเราจะท�าอะไร ให้

เราท�ามาจากด้านในของเรา และเรารักส่ิงน้ัน ทีส่�าคญัคือให้เช่ือตัวเอง ผม

ไม่เคยเชื่อตัวเองเท่ากับวันนั้น วันที่อาจารย์พูด 

เรากพ็อรู้ว่าการเช่ือตัวเองเป็นส่ิงดีแต่เราก็ไม่ค่อยเช่ือ อาจารย์สอน

ให้ฟังร่างกาย ให้ดูว่าเรามักจะใช้เวลาไปกบัเร่ืองอะไร ท�าอะไรแล้วเรารู้สึก

มีแรง มีพลัง --- ผมชอบเข้าเว็บดูเรื่องการซื้อขายเครื่องเสียง ซึ่งผมก็

ไม่รู้หรอกว่าน่ีคอืส่ิงทีผ่มชอบและให้พลังกบัผม แต่พออาจารย์พูด ผมมา
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สังเกตตัวเองมันก็จริงอย่างนั้น อาจารย์บอกว่า ‘ให้บอสเชื่อข้างใน’ ผมก็

เลยลุยทัง้สองอย่างคอืเรียนด้วยและท�าสิง่ทีช่อบด้วย ส่ิงทีผ่มชอบกเ็ลยมี

พื้นที่เข้ามาในชีวิต เป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตมาจนทุกวันนี้

เลำ่เรื่องกำรเป็นนักเรียนวิทยำศำสตร์สักหน่อยไหมคะ และ NREM 
ด้วย

ผมเคยเรียนกับอาจารย์เอเชียตั้งแต่อยู่ชั้นปี 1 ตอนนั้นผมสงสัยกับ

การเรียนวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยแก้ปัญหา

ได้จริงไหม ผมเรียนหนักมาก ผมเรียนไปเพ่ืออะไร การได้เจออาจารย์

เหมือนได้เจอแสงที่ผมไม่เคยเห็น เป็นแสงที่ผมรู้สึกว่าเป็นความหวังทั้ง

กับโลกและกับตัวผมด้วย ที่ผ่านมาผมรู้จักแต่แสงจากวิทยาศาสตร์เพียง

แสงเดียว --- สไลด์แรกที่อาจารย์น�าขึ้นสอนวันแรกเป็นฉากสีด�าแล้วมี

ตวัหนงัสือเขียนว่า ‘เรียนไปท�าไม’ ตอนน้ันผมช็อคและนึกอยู่ในใจว่า ‘งัน้

เราเดินออกจากห้องกันดีไหม’ (หัวเราะ) แล้วอาจารย์ก็เล่าปัญหาของ

โลกให้พวกเราฟัง 

ผมเป็นนักศึกษาทุน รับทุนตั้งแต่ปริญญาตรีให้เรียนจนจบปริญญา

เอก แต่จะเรียกว่าเป็นคนอกหักจากวิทยาศาสตร์ก็ได้ ผมเคยเช่ือว่า

วิทยาศาสตร์เป็นที่สุดในโลก วิทยาศาสตร์คือยาในการแก้ปัญหาให้โลก 

แต่เม่ือเราเห็นโลกในแบบที่มันเป็น เราเห็นว่าความรู้แบบวิทยาศาสตร์

แบบที่เราเช่ือ มันรักษาโลกไม่ได้ ช่วยเยียวยาให้โลกหายจากการป่วย

ไม่ได้ มิหน�าซ�้ายังจะกลายเป็นการสร้างปัญหาเพ่ิมอีกด้วย ผมรู้ว่า
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ทุกอย่างมีสองด้าน มีข้อดีและมีข้อเสีย ทุกวันน้ีวิทยาศาสตร์ก�าลังขับ

เคล่ือนโลก ทั้งจากคนที่ต้ังใจดีและคนที่ไม่ได้ต้ังใจเลย ปัญหาใหญ่ของ

วิทยาศาสตร์คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่มีมนุษย์อยู่ในน้ัน เวลามอง

ปัญหา วิทยาศาสตร์ไม่ได้มองว่าคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ค�าถามและ

กลไกในแบบวิทยาศาสตร์เป็นค�าถามแบบที่ตัดปัจจัยอื่นๆ ออกให้เหลือ

เพียงปัจจยัเดียวเพ่ือหาค�าตอบ และค�าตอบแบบวิทยาศาสตร์มีเพียง 2 ค�า

ตอบคือ reject กับ accept แต่โลกและมนุษย์ซับซ้อนกว่านั้น บ่อยครั้งจึง

กลายเป็นว่าเราท�าเรือ่งน้ีเพ่ือแก้ปัญหาน้ี แต่กลายเป็นว่าเร่ืองทีเ่ราท�าเพือ่

แก้ปัญหากลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมา 

บอสตั้งใจเอ็นทรำนซ์เข้ำมำเรียนในคณะนี้ แถมยังเป็นนักศึกษำทุนอีก
ด้วย ท�ำไมจึงมีค�ำถำมเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ล่ะคะ

ผมมาจากโรงเรยีนบ้านนอก การเอน็ทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอนัดับ

หนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศนี่จัดว่าเป็นความสุดยอดนะครับ --- 

แต่เม่ือเข้าเรียน ได้เจอเพ่ือนๆ ที่เขามาจากโรงเรียนดังๆ ในกรุงเทพฯ 

ภาษาองักฤษผมกไ็ม่ดี มีความกดดันหลายอย่าง แค่สัปดาห์แรกทีเ่ข้าเรียน 

ผมกไ็ม่แน่ใจว่าผมจะเรียนต่อไปจนจบส่ีปีหรือเปล่า ทางออกกค็อืผมต้ังใจ

มากใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุด อ่านหนังสือเพ่ือจะเก่ง พยายาม ทุม่เท 

คะแนนกพุ่็งข้ึนมา แต่ระหว่างน้ันย่าของผมป่วย ย่ารักผมมากและผมกรั็ก

ย่ามาก เวลาทีแ่ม่โทรมาให้คยุกบัย่าผมกไ็ม่คยุ ผมมักจะบอกว่า ผมก�าลงั

อ่านหนังสือ ผมเครียด ผมเหน่ือย หลังจากน้ันย่ากเ็ส้นโลหิตในสมองแตก 
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คุยกันไม่ได้อีกเลย เหตุการณ์นั้นช็อคตัวผม มันท�าให้ผมถามว่าผมก�าลัง

ท�าอะไรอยู่ และ ท�าเพื่ออะไร 

ผมเคยเรียนกับอาจารย์เอเชียตั้งแต่ปี 1 พอ NREM เปิดช่วงเทอม

สองของปี 2 ผมกอ็ยากเรียน NREM มาก แต่ในขณะน้ันผมลงทะเบยีนไม่

ได้เพราะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับก่อน เฉพาะวิชาบังคับก็ 21 หน่วยกิต

แล้ว NREM เป็นวิชาเลือก ถ้าลงทะเบยีนวิชาน้ีกจ็ะกลายเป็น 24 หน่วยกติ 

ซึง่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต แต่ผมจะเรียน ผมอยากเรียน กเ็ลยขออาจารย์

เข้าไปน่ังเรียนเฉยๆ ผมไม่เอาเกรด ไม่เอาคะแนน แต่ขอให้ผมได้เรียน 

ซึ่งอาจารย์ก็ตกลงครับ ผมตั้งใจเรียนมากทั้ง NREM และวิชาอื่นๆ เทอม

นั้นผมเรียนเยอะกว่าทุกๆ คนในภาค ท�างานเยอะ แต่ผมได้คะแนน 3.98 

(ที่ไม่ได้ 4.00 เพราะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดจึงกลับมาสอบแล็บ
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ไม่ทัน 1 ครั้ง)

ผมต้ังใจเรียน NREM มาก ฟังค�าพูดทุกค�า อาจารย์สอนอะไรผม

ก็น�าไปใช้เลย ผมรู้จริงๆ เลยว่ากำรเปลี่ยนแปลงภำยในตัวเองนั้นส่งผล

ต่อทั้งหมดของชีวิต การเปลี่ยนแปลงตัวเองที่อาจารย์สอนในวิชา NREM 

ท�าให้เราเปลีย่นการจดัการตัวเองในวิชาอืน่ๆ เปล่ียนการจดัความสัมพันธ์

ในครอบครัว เปล่ียนโลกภายในของเรา มันเปล่ียนทัง้หมด เปลีย่นทัง้ชีวติ 

เป็นภาวะของการทีเ่รามีความสุข ---ไม่ใช่ความสุขเฮฮาอย่างทีเ่ราเคยมี 

เพราะสุขแบบนั้นเป็นความสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ความสุขนี้เป็นความสุขที่

เราได้ลงมือท�า และเราเห็นผลของการกระท�า

ในชีวิตผมไม่เคยมีคลาสไหนเป็นแบบนี้ อาจจะมีอาจารย์บางวิชาที่

ท�าให้เราตัง้ใจเรียน อาจจะมีอาจารย์บางคนท�าให้เรารกัพ่อแม่ อาจารย์ดีก็

ท�าให้เราใฝ่ด ีแต่อาจารย์เอเชียเป็นอกีอย่างหน่ึง เขาไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือ

ให้นักศกึษาได้เน้ือหาเฉพาะทีเ่ขาสอน แต่ผมคดิว่า อาจารย์มีเป้าหมายว่า

นกัศึกษำของเขำจะมชีวีติดีขึน้เพ่ือให้โลกนีดี้ขึน้ได้อย่ำงไร การท่ีจะท�าให้

นักศึกษาได้คิดว่า ‘ชีวิตตัวเองมีผลต่อโลก’ นี่ มัน... และอาจารย์เปิดพื้นที่

ให้พวกเราแต่ละคนได้เปลี่ยนแปลงในแบบของตัวเอง ตามศักยภาพของ

เรา เพื่อให้โลกดีขึ้น 

NREM เป็นคลาสอะไรก็ไม่รู้ครับ (หัวเราะ) ผมได้ทั้งความรู้และ

ทักษะหลายอย่างมากๆ เรื่องมารยาทในการกินข้าว การจับช้อนผมก็ได้

จากชั้นเรียนนี้นะ (หัวเราะ) ยกตัวอย่างดีกว่า --- เรื่องการเขียนอีเมล 
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ผมมักจะได้ยินว่าอาจารย์คนอืน่ๆ บ่นว่าเด็กสมัยน้ีเขียนอเีมลไม่เป็น โน่น 

นี่ นั่น แต่อาจารย์ไม่บ่นครับ อาจารย์สอนเลยตั้งแต่ครั้งแรก และสิ่งนี้ยัง

ติดตัวผมมาจนถึงทุกวันน้ี ทุกวันน้ีในการท�าธุรกิจของผมก็มีผลหลาย

อย่างมาจากช้ันเรียนน้ัน ผมเขียนอีเมลได้ดีกว่าหลายๆ คนในวงการ

เดียวกัน การที่ในชั้นเรียนอาจารย์ฝึกให้เขียน ‘ปากกาพาไป’ (intuitive 

writing) ท�าให้งานเขียนของเรามีความรู้สึกอยู่ในน้ัน ส่งผลให้ในวันน้ีมี

คนติดต่อชวนให้ผมเขียนหนังสือ นิตยสารด้านแสงเสียงที่ใหญ่มากฉบับ

หน่ึงชวนให้ผมเขียนคอลัมน์ในนิตยสารน้ัน เขารู้สึกว่าเร่ืองราวทีผ่มเขียน

มีชีวิต มีความรู้สึก มีความเป็น ‘เรา’ อยู่ในบทความนั้นไม่ใช่เขียนทื่อๆ 

แข็งๆ แบบวิทยาศาสตร์

อาจารย์สอนเร่ืองการอยู่อย่าง 100% กบัคนตรงหน้า หรืออยู่ 100% 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวผมเปลี่ยนเพราะผมเรียน
ในชั้นเรียนนี้ และผมคิดว่าการที่เรามีความสัมพันธ์

ในครอบครัวที่ดีเป็นสิ่งสำ คัญเป็นรากฐานของความ
สุข เป็นรากฐานที่ทำ ให้ชีวิตเต็ม เราพูดกันมากเรื่อง
รักครอบครัว แต่การรักครอบครัวกับการมีความ

สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวไม่เหมือนกัน
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กับสิ่งนั้น และอาจารย์ให้ความส�าคัญต่อการตรงเวลามาก ฝึกให้เราเป็น

คนไม่หาข้ออา้ง เราไม่มีข้ออ้างเม่ือท�างานไม่ทัน --- ผมเห็นเลยว่าเด๋ียว

น้ีคนเรามีข้ออ้างเยอะ แต่เราจะเห็นได้จากชีวิตจริงว่า คนที่เก่งๆ เป็นที่

ยอมรับเขาไม่ใช่คนที่มีข้ออ้าง

ความสัมพันธ์ในครอบครัวผมเปล่ียนเพราะผมเรียนในช้ันเรียนน้ี 

และผมคิดว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเป็นส่ิงส�าคัญเป็น

รากฐานของความสขุ เป็นรากฐานทีท่�าให้ชีวติเต็ม เราพูดกนัมากเร่ืองรัก

ครอบครัว แต่การรักครอบครัวกบัการมีความสัมพันธ์ทีดี่ในครอบครัวไม่

เหมือนกนันะครับ ไม่ง่ายเลยทีเ่ราจะรักคนในครอบครัวเพราะคนทีอ่ยู่ใกล้

ตัวมักจะท�าร้ายกนั แม่ผมรักอาจารย์เอเชียมากทัง้ทีไ่ม่เคยเจอ ไม่เคยเห็น
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หน้าอาจารย์ เพราะเขาเห็นการเปล่ียนแปลงในตัวผม มีอยู่คร้ังหน่ึง พ่อ แม่ 

พ่ีสาว ของผมมาเทีย่วในกรุงเทพแล้วกเ็ร่ิมทะเลาะกนัเพราะตกลงกนัไม่ได้ 

ถ้าเป็นเม่ือก่อน เวลาเจอเหตุการณ์แบบน้ีผมจะโมโห หงดุหงดิ ทะเลาะไป

ด้วย ท�าให้เรือ่งมันวุ่นข้ึนไปอกี แต่คร้ังน้ีผมน่ิง ฟัง แล้วในทีสุ่ดกแ็ก้ปัญหา

ได้ การเปลี่ยนแปลงของผมในครั้งนี้ท�าให้พ่อแม่งง ช็อค แม่รู้ว่าผมมีการ

เปล่ียนแปลงหลายอย่างแต่ไม่คดิว่าจะเปล่ียนมากอย่างน้ี --- ผมน่ิง ผม

ฟัง ผมใจเย็น ผมไม่ทะเลาะไปกับเขา ผมไม่ตกร่อง

อำจำรย์สอนเรื่องแบบนี้อย่ำงไร

อาจารย์สอนว่าเราเป็นแบบอื่นได้ เราไม่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น จาก

คนใจร้อนเราเป็นคนใจเย็นได้ จากคนทีพู่ดมากเราเป็นคนทีน่ิ่งฟังได้ จาก

ที่เราเป็นคนพูดน้อยเราเป็นคนกล้าพูดได้ 

การฟังท�าให้ผมได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพ่อแม่และครอบครัว 

ผมได้รู้จักพ่อในแบบที่ไม่เคยรู้จัก พ่อของผมเป็นคนพูดน้อยมาก (ตรง

ข้ามกับแม่) มีอยู่วันหนึ่งผมกับพ่อนั่งรถไปด้วยกันแล้วพ่อก็เล่าเรื่องราว

ชีวิตของพ่อต้ังแต่วัยเด็กซึง่ผมไม่เคยได้ยินพ่อพูดให้ใครฟังเลย ท�าให้ผม

เข้าใจพ่อในอีกมิติหน่ึง ส่วนแม่เป็นคนพูดเยอะ(หัวเราะ) ก็เลยไม่ค่อย

มีใครฟังแม่ เม่ือก่อนที่ผมเรียนเยอะๆ ก็ไม่ค่อยฟังแต่เม่ือได้เรียนเร่ือง

การฟังในคลาส ผมหัดฟัง และผมเห็นว่าแม่มีความสุขขึ้น ผมเห็นว่าแม่ก็

เปลี่ยนแปลง ---การเปลี่ยนแปลงของผม ท�าให้แม่มีความสุข แล้วแม่ก็
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เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมันส่งผลเด้งกันไปเด้งกันมา ยิ่งเราฟังเรา

กย่ิ็งเข้าใจ เรากไ็ด้เยียวยาให้เขา บางคร้ังกับบางคนเราไม่รู้จะคยุอย่างไร 

เช่น คนในครอบครัวของแฟนผมซึ่งผมไม่ได้ใกล้ชิดมาก แต่การฟัง การ

อยู่ตรงน้ันของเราก็เยียวยาเขาได้ ลองเทียบกันนะครับ ระหว่างคนที่ไป

เย่ียมผู้ป่วยสองคน คนหน่ึงน่ังเล่นมือถือ ส่วนอีกคนน่ังอยู่ตรงน้ันจริงๆ 

มันต่างกัน ผมว่าโลกก�าลังขาดสิ่งนี้นะครับ

พูดถึงควำมเป็นครูหน่อยสิคะ

ผมคิดว่า ทักษะ หรือฮาวทูของการเป็นครูที่ดี ไม่ใช่เร่ืองที่ว่าเรา

ต้องเป็นแบบไหน มันไม่ใช่การท�าตาม แต่เราทุกคนมีความดีงามอยู่ใน

ตัว และเราแต่ละคนมีความต้องการที่จะดูแลโลกในแบบของเราเอง การ
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ที่ผมได้ใกล้ครูคนนี้ (ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ) เพราะเขาไม่

ได้เข้ามาในฐานะของครูที่อยู่เหนือกว่าผม ไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ ผมคิดว่า

ครูในประเทศไทยเข้ามาหานักเรียนพร้อมกับความมีอ�านาจ แต่อาจารย์

ไม่ได้เข้ามาพร้อมกับอ�านาจแบบนั้น --- พูดยากครับ ผมพูดในมุมของ

นักเรียนดีกว่า

ค�าสอนหลกัในคลาสน้ีคอื ทกุๆ การกระท�าของเราส่งผลและเชือ่มโยง 

กบัการกระท�าอืน่ๆ ชีวิตไม่ได้แปลว่า เราใช้เวลา 1 ช่ัวโมงเพ่ือเรียนฟิสิกส์ 

ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเรียนคณิตศาสตร์ หรือใช้เวลา 3 ชั่วโมงเพื่อเรียน 

NREM แต่เรามีเวลา 24 ชั่วโมง/วัน เสมอ เรามีครอบครัว เราอยู่ในโลก 

เป้าหมายเล็กๆ ของเราเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ๆ ของสิ่งอื่น อาจารย์

ท�าให้เราเห็นว่าโลกกว้างมาก และเราอยู่ในความเช่ือมโยง เราไม่ได้อยู่

ของเราเด่ียวๆ แคบๆ ชีวิตไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เราจะเรียนให้ได้ 

A เป็นนักเรียนเกรด A แต่ชีวิตของเราในวันน้ีเช่ือมโยงไปจนถึงวันตาย

เปิดพื้นที่ให้พวกเราแต่ละคนได้เปลี่ยนแปลง 
ในแบบของตัวเอง ตามศักยภาพของเรา  
เพื่อให้โลกดีขึ้น
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ของเรา เราทุกคนมีเวลาจ�ากัด และเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร ดังนั้นเรา

อยากจะท�าอะไรในชีวิตของเราในวันนี้ 

บอสอยำกจะพูดอะไรถึงครูหน่อยไหมคะ

อาจารย์เป็นความดีความงามของผม 

ผมรูว่้าทกุคนมีด้านมืด ตัวผมเองกเ็ช่นกนั แต่ทกุคร้ังทีตั่วเองตกไปสู่

ความด�ามดื อาจารย์คอืแสงสว่างของผม เม่ือผมนึกถงึอาจารย์ผมรู้ว่าผม

ต้องกลับไปหาความดี ผมต้องใช้ความดีเป็นเครื่องน�าชีวิต 

อาจารย์เป็นแสงสว่าง มันดีมากนะครับทีเ่รามีแสงสว่างในชีวิตเสมอ 

เพราะบางทเีรากเ็จอความยากล�าบากในชีวิต ผมอยากจะบอกว่า ชีวิตของ

ผมที่ดีงามมาจากอาจารย์ --- (เงียบ) --- ผมอยากจะบอกว่า 80% 

ของความดีงามของผมมีอาจารย์เป็นส่วนร่วม

อาจารย์ท�าให้ผมได้เจออะไรมากมายในชีวิต อาจารย์เปิดโลกของ

ผม ความสัมพันธ์ในครอบครัวผมดี ความสัมพันธ์กับแฟนก็เติบโตข้ึน 

แฟนผมมักจะบอกว่า ‘เวลาที่พ่ีได้กลับไปหาอาจารย์เอเชีย หน้าตาของ

พี่สดใส ชีวิตของพี่สดใส ดูพี่มีความสุข ดูพี่บริสุทธิ์’
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