ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18 • 9 มีีนาคม พ.ศ. 2565

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่
พััฒนาการเด็็ก ประชาธิิปไตย
และอนาคตใหม่่ของทุุกคน
โดย
นายแพทย์์ประเสริิฐ
ผลิิตผลการพิิมพ์์

คำำ�นำำ�
คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ เริ่่�มจััดแสดง
ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ (Puey Lecture Series) มา
ตั้้�งแต่่ปี พ.ศ. 2530 โดยจััดเป็นประจำำ�ทุุก 2 ปี มีีวััตถุุประสงค์์
3 ประการ ดัังนี้้�
1. เพื่่อ� เผยแพร่่ชื่อ่� เสีียงและเกีียรติิคุณ
ุ ของศาสตราจารย์์
ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์
2. เพื่่อ� สดุุดีีและประกาศเกีียรติิคุณนัั
ุ กวิิชาการที่่มี� ผี ลงาน
ทางวิิชาการดีีเด่่น และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

3. เพื่่�อส่่งเสริิม สนัับสนุุน และเผยแพร่่การศึึกษาและ
การค้้นคว้้าที่่�มีีความเป็นเลิิศทางวิิชาการ
เพื่่�อให้้การแสดงปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว คณะเศรษฐศาสตร์์ได้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือก
ปาฐกจากผู้้มี� ผี ลงานดีีเด่่น หรืือเป็นผู้้มี� คี วามสนใจในการศึึกษา
หาความรู้้�ด้้านสัังคมศาสตร์์และการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม มีี
เกีียรติิประวััติิที่่�แสดงถึึงคุุณธรรม และมีีจิิตสำำ�นึึกในการรัับใช้้
และแก้้ไขปัญหาสัังคม
สำำ�หรัับการแสดงปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งนี้้�
เป็นครั้้� ง ที่่� 18 คณะกรรมการคััดเลืือกปาฐกมีีมติิ ใ ห้้ เ ชิิ ญ
นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์ จิิตแพทย์์และนัักเขีียน
มาแสดงปาฐกถาในครั้้� ง นี้้� ใ นหััวข้้ อ ‘เลี้้� ย งลููกในโลกใหม่่ :
พััฒนาการเด็็ก ประชาธิิปไตย และอนาคตใหม่่ของทุุกคน’
นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์ ทำำ�งานในฐานะ
แพทย์์อยู่่�ในจัังหวััดเชีียงรายจนกระทั่่�งเกษีียณอายุุ มีีความ
สนใจและเชี่่�ยวชาญด้้านจิิตเวชศาสตร์์ หลัังจากเกษีียณอายุุ
ได้้ผลิิตงานเขีียนออกมาเป็นจำำ�นวนมากอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งใน
รููปแบบหนัังสืือ บทความในเว็็บไซต์์ รวมถึึงพื้้�นที่่ใ� นสื่่อสัั
� งคม
ออนไลน์์ส่่วนตััว

ข้้อเขีียนของนายแพทย์์ประเสริิฐ สะท้้อนให้้เห็็นว่่าเป็น
ผู้้ต� ระหนัักถึึงปัญหาในระดัับครอบครััว ไม่่ว่า่ จะเป็นเรื่่อ� งสุุขภาวะ
การเจริิญเติิบโตและสภาพการเลี้้�ยงดููบุุตรหลานที่่�เหมาะสม
เชื่่�อมโยงไปถึึงปัญหาในระดัับใหญ่่ ไม่่ว่่าจะเป็นเรื่่�องความ
เหลื่่อมล้ำ
� ำ�� สวััสดิิการ รวมถึึงระบบรััฐราชการที่่บ่� อ่ นทำำ�ลายการ
พััฒนาในยุุคสมััยแห่่งการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว สำำ�ทัับด้้วย
ความขััดแย้้งทางการเมืืองภายในประเทศและโรคระบาด ความรู้้�
และประสบการณ์์ทำำ�งานอัันยาวนานของนายแพทย์์ประเสริิฐ
ในแวดวงสาธารณสุุข จะช่่วยให้้เรามองเห็็นรากฐานของปัญหา
ได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง
การจััดงานแสดงปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊ง� ภากรณ์์ ครั้้ง� ที่่� 18
ทั้้ง� ด้้านการเขีียนบทความ การประสานงานในการจััดงาน และ
การจััดทำำ�วีีดิทััิ ศน์์ประวััติิและผลงานของปาฐกในครั้้ง� นี้้ส� ามารถ
สำำ�เร็็จลุลุ่ ว่ งไปได้้ด้ว้ ยการสนัับสนุุนและความร่่วมมืืออย่่างดีียิ่่�ง
จากทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะเศรษฐศาสตร์์ขอขอบคุุณบุุคคล
และหน่่วยงานดัังต่่อไปนี้้�
นายแพทย์์สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
นายแพทย์์ประสิิทธิ์์� ผลิิตผลการพิิมพ์์

แพทย์์หญิิงเรณูู ศรีีสมิิต
คุุณสุุภาวดีี หาญเมธีี
แพทย์์หญิิงจิิราภรณ์์ อรุุณากููร
คุุณอธิิคม คุุณาวุุฒิิ และ WAY Magazine
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ปกป้้อง จัันวิิทย์์ และ The101.world
คุุณทิิพย์์พิิมล เกีียรติิวาทีีรััตนะ
และ
นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

คณะกรรมการจััดการแสดง
ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18

เล่่น-ทำำ�งาน-อ่่าน
เข้้าไปในโลกส่่วนตััวของ
นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์
เรื่่�อง: ทิิพย์์พิิมล เกีียรติิวาทีีรััตนะ
ภาพ: อนุุชิิต นิ่่�มตลุุง
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“มีีอีีกเยอะมากที่่�ต้้องรีีบพููดก่่อนตาย”
นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์ ให้้เหตุุผลถึึงการ
ตััดสิินใจทำำ�ห้้องเรีียนพ่่อแม่่ในวััยเกษีียณ รวมถึึงให้้ความรู้้�
ต่่างๆ ผ่่าน 3 คำำ�สำำ�คััญ ‘อ่่าน เล่่น ทำำ�งาน’ ตลอดหลายสิิบปี
ที่่�ผ่่านมา
แต่่ชีีวิิตของคุุณหมอเอง น่่าจะเริ่่�มต้้นด้้วยคำำ�ว่่า ‘เล่่น’
จากนั้้น� จึึงตามมาด้้วย ‘ทำำ�งาน’ และส่่วนสำำ�คััญที่่ทำ� ำ�ให้้คุณ
ุ หมอ
เป็นคุุณหมออย่่างทุุกวัันนี้้�คืือการ ‘อ่่าน’

เล่่น
ย้้อนกลัับไป 60 กว่่าปีที่่�แล้้ว ด.ช.ประเสริิฐผลิิตผลการพิิมพ์์
เกิิดมาในครอบครััวคนจีีน พ่่อแม่่ย้้ายถิ่่�นฐานมาเปิดร้้านขาย
ของชำำ�เล็็กๆ แถววััดไผ่่เงิิน กรุุงเทพฯ มีีพี่่ช� าย 1 คน และน้้องสาว
อีีก 1 คน
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ตามตำำ�รา Wednesday’s Child ลููกคนกลางน่่าจะเอาเรื่่อ� ง
มากที่่�สุุดในบรรดาพี่่�น้้อง 3 คน และก็็คงใช่่ ถ้้าอ้้างอิิงจาก
ที่่�คุุณหมอเล่่าวีีรกรรมวััยเด็็ก
“ผมเล่่นเยอะจริิง ไม่่เข้้าห้้องเรีียน เอาแต่่เล่่นในสนาม จน
แม่่เหนื่่�อยหน่่ายกัับผมเรื่่�องเล่่น จะทำำ�งานบ้้าน ถููบ้้าน ล้้างจาน
ผมเล่่นตลอดเวลา”
แม้้อยู่่�ในหน้้าที่่� ด.ช.ประเสริิฐ ก็็เล่่น
“ทำำ�งานบ้้านก็็เล่่นรำำ�ทวน สมมุุติตััิ วเองเป็นตััวละคร ผู้้�ยิ่่ง� ใหญ่่
แห่่งเขาเหลีียงซาน รำำ�ทวนไปถููบ้้านไป ไม่่เสร็็จซะทีี แม่่ขึ้้�นมา
ด่่าทีีนึึงแล้้วก็็เล่่นต่่อ ล้้างจานก็็เอาจานเป็นเรืือดำำ�น้ำำ�� สู้้�กัันใน
มหาสมุุทร เล่่นได้้ตลอด”
เด็็กทั้้�ง 3 คนในบ้้านต่่างมีีงานต้้องรัับผิิดชอบ ขณะที่่�
เพื่่อ� นๆ คนอื่่น� ได้้เล่่น ด้้วยความที่่บ้� า้ นอยู่่�หน้้าโรงเรีียน เลิิกเรีียน
เด็็กๆ ต้้องวิ่่�งกลัับมาช่่วยขายของ เพราะชั่่�วโมงเลิิกเรีียนคืือ
เวลาทำำ�เงิินมากที่่�สุุดของวััน
ขายของเสร็็จ งานถััดมาคืือถููบ้้าน กวาดบ้้าน และทำำ�งาน
บ้้าน เสร็็จแล้้วค่่อยไปทำำ�การบ้้าน อาบน้ำำ�� แล้้วค่่อยถึึงเวลา
ทองคืือ ดููโทรทััศน์์ ซึ่่�งสมััยนั้้�นยัังเป็นจอขาวดำำ� หรืือไม่่ก็็เล่่น
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กิิจวััตรที่่�ต้้องทำำ�ก่่อนสัันทนาการทั้้�งหลาย ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น
อย่่างว่่านอนสอนง่่าย โดยเฉพาะลููกชายคนกลางที่่�มัักจะชััก
สีีหน้้าและทำำ�อย่า่ งขอไปทีีแทนการบอกไปตรงๆ ว่่าไม่่อยากทำำ�
เพราะรู้้�ดีีว่่าอย่่างไรก็็ต้้องทำำ� บางทีีต้้องทำำ�ซ้ำำ��ด้้วยถ้้าไม่่ตั้้�งใจ
“ถููบ้้าน กวาดบ้้าน ล้้างจานก็็ทำำ�ลวกๆ ฤทธิ์์�เดชเรามีี
หมด แต่่ไม่่ต้้องสน ขอให้้ทำำ� แต่่เขา (พ่่อแม่่) ก็็มาตามดูู
รายละเอีียด ทำำ�ไม่่สะอาดก็็โดนจี้้� เขามีีหน้้าที่่�จี้้� เราก็็มีีหน้้าที่่�
เบี้้�ยว สู้้�กัันไปอย่่างนี้้�”
จนถึึงวััยนี้้�คุุณหมอก็็ยัังยืืนยัันว่่างานบ้้านไม่่สนุุก แต่่ดีี
“ถามว่่าดีีไหม ดีี สนุุกไหม ไม่่สนุุก งานบ้้านไม่่สนุุกหรอก
แต่่ผมรัับรองว่่าบ้้านไหนจัับลููกทำำ�งาน รัับรองว่่าเด็็กจะได้้ดีี”
บ้้านนี้้�สอนลููกว่่า ลููกทุุกคนต้้องทำำ�งานก่่อน แล้้วค่่อยเล่่น
เข้้าตำำ�ราลำำ�บากก่่อนสบายทีีหลััง
“ผมชอบปั้้นดิินน้ำำ��มัันเป็นตััวละครสู้้�กััน เอาก้้านธููปมา
เป็นปืนก็็ได้้ หอกก็็ได้้ ปักกัันจึ๊๊�กๆๆ ทะลุุท้้อง ของทุุกอย่่าง
ในบ้้านเล่่นได้้หมดแหละ”
แต่่ความเป็นเด็็กขี้้เ� ล่่นของคุุณหมอ มีคี วามสััมพัันธ์์บางอย่่าง
กัับการเรีียนหนัังสืือได้้ดีี เพราะเล่่นเยอะทำำ�ให้้สมองเชื่่�อมโยง
เรื่่�องต่่างๆ ในบทเรีียนได้้ง่่าย โดยเฉพาะวิิชาวรรณคดีีกัับ
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ประวััติิศาสตร์์ ด.ช.ประเสริิฐ ชอบมากและเก่่งมาก
“ผมไม่่ค่่อยเชื่่�อเรื่่�องไอคิิวดีีแต่่กำำ�เนิิด แต่่เชื่่�อว่่าต้้องมีี
บางอย่่างที่่�ทำำ�ให้้สมองทำำ�งานได้้ดีี นึึกถึึงภาพตอนเด็็กๆ ผมมีี
แต่่การเล่่น ไม่่มีีอย่่างอื่่�น จำำ�เรื่่�องห้้องเรีียนไม่่ค่่อยได้้
เป็นไปได้้ว่่าแววบางอย่่างของ ด.ช.ประเสริิฐ อาจเริ่่�ม
เข้้าตาครูู วัันนั้้�นตอนอยู่่�ชั้้�น ป.3 เด็็กชายไปโรงเรีียนตามปกติิ
คุุณครููมายืืนเข้้าเวรหน้้าโรงเรีียนตามปกติิ แต่่ที่่�ไม่่ปกติิคืือจู่่�ๆ
ครููก็็ยื่่�นนิิตยสาร ชััยพฤกษ์ ให้้พร้้อมกัับบอกว่่า “ครููอ่่านแล้้ว
ให้้เธอนะ”
ชััยพฤกษ์ คืือ นิิตยสารรายปักษ์์ภาษาไทย ที่่�เน้้นเนื้้�อหา
สาระสำำ�หรัับเยาวชน จััดทำำ�โดยสำำ�นัักพิิมพ์์ไทยวััฒนาพานิิช
ตีีพิิมพ์์ฉบัับแรกเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2497 และตีีพิิมพ์์
ต่่อเนื่่อ� งมานานหลายปี ต่่อมาได้้ตีีพิิมพ์ฉ์ บัับเสริิมที่่เ� น้้นเฉพาะ
ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ ใช้้ชื่่�อว่่า ชััยพฤกษ์์วิิทยาศาสตร์ และ
การ์์ตููน ใช้้ชื่่�อว่่า ชััยพฤกษ์์การ์์ตููน ซึ่่�งปัจจุุบัันไม่่มีีแล้้ว (ที่่�มา:
วิิกิิพีีเดีีย)
ด.ช.ประเสริิฐ จบชั้้�น ป.3 พร้้อมกัับรางวััลเรีียนดีีที่่�มาใน
รููปแบบของหนัังสืือภาพวิิจิิตรเรื่่�อง สัังข์์ทอง ทั้้�งชุุด ซึ่่�งถููกใจ
เด็็กชายผู้้�หลงใหลวิิชาวรรณคดีีที่่�สุุด
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ถามตรงๆ ว่่าทำำ�ไมถึึงเรีียนเก่่ง มีีแรงผลัักหรืือจููงใจใดๆ
ไหม คุุณหมอตอบสั้้�นๆ ว่่าไม่่มีี มัันได้้ของมัันเอง
แต่่ส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เก่่งคืือวิินััย และวิินััยเกิิดจากการ
ทำำ�งานบ้้าน ช่่วยพ่่อแม่่ขายของ ถึึงแม้้จะเข้้าห้้องเรีียนแทบ
นัับครั้้�งได้้ก็็ตาม คุุณครููจะพบตััว ด.ช.ประเสริิฐ ได้้ตามสนาม
กลางแจ้้งมากกว่่า
แม้้ผู้้�เป็นแม่่จะเหนื่่�อยหน่่ายอ่่อนใจอย่่างไร แต่่คุุณหมอ
ยืืนยัันว่่า “พ่่อแม่่อยู่่�บ้้านตลอดเวลา” ทั้้�งๆ ที่่�พ่่อแม่่เอาเวลา
ทั้้�งหมดไปทุ่่�มให้้กัับงาน แต่่เพราะงานอยู่่�ที่่�บ้้าน
“แม่่อยู่่�บ้้าน หัันไปก็็เห็็น เพราะเขาขายของที่่�บ้้านเช้้าถึึง
เย็็น คุุณพ่อ่ ไม่่ไปไหน ไม่่เที่่ย� วกลางคืืน ไม่่กินิ เหล้้า ไม่่สููบบุุหรี่่�
ไม่่ไปสนามม้้า ไม่่ไปสนามมวย”
วััยรุ่่�นมีปัี ัญหา

เมื่่อ� เติิบโตขึ้้น� จาก ด.ช. กลายเป็นนายประเสริิฐ ด้้วยนิิสััย
ชอบเล่่นมากกว่่าเรีียน ทำำ�ให้้นิยิ ามตััวเองว่่าเป็นวััยรุ่่�นที่่มี� ปัี ญหา
ทั้้�งปัญหาไม่่ชอบไปโรงเรีียน อยู่่�บ้้านก็็ไม่่ชอบขายของ
“เราเป็นวััยรุ่่�น เราเลยเบื่่�อ”
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จนแล้้วจนรอด เด็็กมีีปัญหาคนนี้้�ก็็ไม่่เคยหนีีเรีียน ทำำ�ได้้
เพีียงเถลไถลกลัับบ้้านช้้า ประวิิงเวลาช่่วยงานที่่�บ้้านให้้น้้อย
ที่่�สุุด
หลัังเลิิกเรีียน หาตััวนายประเสริิฐได้้ตามโรงหนััง ตรงที่่นั่่� ง�
แถวหน้้าสุุด เพราะราคาตั๋๋ว� ถููกที่่สุ� ดุ สมััยนั้้น� สนนราคาอยู่่�ที่่ที่� นั่่่� ง�
ละ 10 บาท
“สยาม ลิิโด สกาลา เซ็็นจููรี่่� ทุุกโรงในกรุุงเทพฯ ไปหมด
บางวัันดูู 2 เรื่่�องควบด้้วย”
ถ้้าไม่่อยู่่�โรงหนััง อีีกที่่�ที่่�ตามหาตััวได้้คืือร้้านหนัังสืือ
ระหว่่างรอรอบหนััง 2 ร้้านที่่เ� จอตััวได้้คืือ ดวงกมลหลัังโรงหนััง
ลิิโด กัับร้้านประพัันธ์์สาส์์น ย่่านวัังบููรพา
เมื่่�อลููกชายคนกลางครองแชมป์์กลัับบ้้านดึึก แรกๆ พ่่อ
แม่่ถาม แต่่ก็็ถามจนเบื่่�อ เบื่่�อเพราะรู้้�ว่่าถึึงอย่่างไรก็็ห้้ามไม่่ได้้
ที่่�สำำ�คััญลููกชายเกเรเรื่่�องนี้้�แค่่เรื่่�องเดีียว
โรงเรีียนชายล้้วนอย่่างสวนกุุหลาบ คุุณหมอจััดอยู่่�ใน
กลุ่่�มเด็็กเก่่งและเป็นติิวเตอร์์ เพื่่�อนๆ ทุุกคนถึึงกัับบอกว่่า
“กระดาษทดของประเสริิฐมัันยอดมาก” กระดาษทดในที่่�นี้้�
หมายถึึงกระดาษทดเลขจริิงๆ ซึ่่�งจะมีีรายละเอีียดของวิิธีีทำำ�
โจทย์์ วิิชายอดนิิยมคืือ พีีชคณิิต ตรีีโกณมิิติิ จนประเสริิฐขึ้้�น
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แท่่น ดาว ม.ศ.4 ของเพื่่�อนๆ
ก่่ อ นหน้้ า จะเลืือกสายวิิ ทย์์ ความใฝ่่ ฝั นของเด็็ ก ชาย
ชั้้� น มััธยมต้้ น คืือนัักโบราณคดีี เพราะสนใจวรรณคดีีกัับ
ประวััติิศาสตร์์ตั้้�งแต่่จำำ�ความได้้
“แต่่แม่่ไม่่ให้้ แม่่พููดชััดเจน ต้้องเป็นหมออย่่างเดีียว”
แทนที่่�วััยรุ่่�นผู้้�มีีปัญหาจะต่่อต้้าน กลัับเชื่่�อฟัง ไม่่ดื้้�อเลย
“ตอนนั้้�นท่่านเหนื่่�อยมาก นั่่�งขายของ เช้้ามืืดถึึง 2 ทุ่่�ม
ทุุกวัันจนเราโต รู้้�ว่า่ ท่่านเบื่่อม
� าก เบื่่อ� แต่่ทำำ�เพราะลููกล้้วนๆ ไม่่
มัักใหญ่่ใฝ่่สููง ไม่่ลงทุุน ไม่่ทำำ�อะไร มีีเงิินเก็็บกิิน จนส่่งลููก 3 คน
เรีียนจบ พอถึึงเวลา ถ้้าท่่านบอกว่่าอยากให้้เป็นหมอ ก็็เป็น
ง่่ายๆ ผมไม่่ดื้้อ� เลย เป็นเลย มีแี ม้้กระทั่่�งว่่า เป็นหมอที่่ไ� หน ขอ
ไปเรีียนเชีียงใหม่่ได้้ไหม แม่่ไม่่ให้้ อยากให้้อยู่่�ใกล้้บ้้าน พี่่�ชาย
เรีียนรามาธิิบดีีแล้้ว ก็็เอาศิิริิราช จะได้้ไม่่ซ้ำำ��กััน”
จึึงเป็นความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจมาตั้้�งแต่่ ม.ศ.4 และเป็นเวลา
เดีียวกัับที่่�ได้้รู้้�จััก ธงชััย วิินิิจจะกููล และ สมศัักดิ์์� เจีียมธีีรสกุุล
ครั้้�งแรกในฐานะรุ่่�นพี่่�ปีเดีียวกัับพี่่�ชาย - ศ.นพ.ดร.ประสิิทธิ์์�
ผลิิตผลการพิิมพ์์
“พี่่ส� องคนดัังตั้้ง� แต่่มััธยมต้้นแล้้ว ทำำ�หนัังสืืออนุุสรณ์์ เริ่่ม�
ตั้้�งคำำ�ถาม เริ่่�มมีีความคิิดท้้าทายต่่อจารีีต ผมได้้ทำำ�โครงงาน
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วิิทยาศาสตร์์ปีเดีียวกัันกัับพี่่�ธงชััย ที่่�จำำ�ได้้คืือซีีนที่่�พี่่�เขาโมโห
รุ่่�นพี่่ค� นหนึ่่ง� ว่่า ทำำ�ไมชอบพููดไทยคำำ�อัังกฤษคำำ� จะเห็็นว่่า วััยรุ่่�น
เริ่่�มตั้้�งคำำ�ถามแล้้ว สมััยนั้้�นผมฟังก็็รู้้�สึึกว่่าคำำ�ถามนี้้�เท่่มาก เออ
ทำำ�ไมต้้องพููดไทยคำำ�อัังกฤษคำำ�วะ”
ถึึงรุ่่�นน้้องจะรู้้�สึึกว่่ารุ่่�นพี่่เ� ท่่ตรงที่่ก� ล้้าตั้้ง� คำำ�ถาม แต่่จนแล้้ว
จนรอดตััวเองก็็ยัังไม่่กล้้าตั้้�งคำำ�ถามอยู่่�ดีี
“ผมช้้า ผมอยู่่�ในจารีีตเยอะ โดยรวมๆ แล้้วผมเป็นเด็็ก
อยู่่�ในกรอบ แม้้ว่่าจะไม่่ชอบ แต่่จริิงๆ แล้้วเป็นเด็็กที่่�กลััวโดย
พื้้�นฐาน ไม่่ค่่อยพยศหรอก”
วิิชาที่่�ชอบสุุดจิิตสุุดใจอย่่างวรรณคดีีและประวััติิศาสตร์์
ไล่่มาตั้้ง� แต่่สมััยสุุโขทััย กรุุงศรีีอยุุธยา จนถึึงกรุุงรััตนโกสิินทร์์
คุุณหมอในวััยนั้้�นเล่่าได้้เป็นฉากๆ จำำ�ละเอีียดยิิบชนิิดปี พ.ศ.
ใคร ทำำ�อะไร ที่่ไ� หน อย่่างไร ถามมาตอบได้้หมด แต่่กลัับไม่่เคย
ตั้้�งคำำ�ถามต่่อข้้อเท็็จจริิงแม้้สัักครั้้�ง
“ครููให้้ ทำำ� สมุุ ด รายงานประวััติิ ศ าสตร์์ เ ล่่ มนึึ ง ผมตััด
ภาพประวััติิศาสตร์์สำำ�คััญๆ ของโลกจากนิิตยสารชััยพฤกษ์์
ประวััติิศาสตร์์ตั้้�งแต่่นโปเลีียน อเล็็กซานเดอร์์มหาราช แต่่ได้้
คะแนน 6 เต็็ม 10 เพื่่อ� นๆ ผมข้้ามถนนไปซื้้อรูู
� ปประวััติิศาสตร์์
ข้้ า งคุุ รุุ ส ภา มาตััดๆ แปะๆ ได้้ 10 เต็็ ม ผมจะบ้้ า ตาย
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แต่่จนแล้้วจนรอดก็็ยัังไม่่ตั้ง้� คำำ�ถามนะว่่าทำำ�ไม คิิดแค่่ว่า่ มัันต้้อง
มีีบางอย่่างไม่่ปกติิแน่่ๆ”
ความสงสััยในความไม่่ปกติิถููกล็็อคเก็็บไว้้ โดยไม่่เคย
ตั้้�งคำำ�ถาม จนเด็็กสวนกุุหลาบสอบเข้้าคณะแพทยศาสตร์์ได้้
อย่่างสบายๆ
นัักศึึกษาแพทย์์ที่่�ไม่่มีคี วามสุุข

ความยากของการสอบเข้้าคณะอัันดัับหนึ่่�งของสายวิิทย์์
ในตอนนั้้�น คุุณหมอบอกว่่าสบายมาก แค่่ใช้้วิิธีีทำำ�แบบฝึกหััด
วิิชาคณิิตศาสตร์์ ฟิสิิกส์์ เคมีี ให้้เยอะที่่�สุุด
“ส่่วนวิิชาที่่�เหลืือ ผมมีีหลัักการข้้อเดีียวคืือท่่องทุุกตััว
อัักษร ได้้แน่่นอน รู้้เ� ลยว่่าสอบได้้ตั้ง้� แต่่ท่อ่ งหนัังสืือเสร็็จ เพราะ
ท่่องหมด ไม่่ต้้องเข้้าใจแม้้แต่่อย่่างเดีียว” คุุณหมอยัังทิ้้�งท้้าย
ประโยคนี้้�ไว้้อีีกว่่า ไม่่เห็็นน่่าภููมิิใจเลย
ทั้้�งหมดที่่�ทำำ�ไปเพราะไม่่อยากให้้แม่่เสีียใจ
“ที่่�สำำ�คััญ การเตะฝุ่่�นตอนนั้้�นมัันเป็นการเสีียหน้้าอย่่าง
มาก ยิ่่�งเป็นประเสริิฐ ยิ่่�งเตะฝุ่่�นไม่่ได้้”
พอเขยิิบขั้้�นเป็นนัักศึึกษาแพทย์์ เด็็กหนุ่่�มที่่�เคยฝันว่่า
อยากเข้้าคณะโบราณคดีี ไม่่ค่่อยมีีความสุุขกัับการเรีียนฝั่่ง
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ศิิริริ าช แต่่ก็เ็ รีียนได้้ด้ว้ ยวิิธีีท่อ่ งให้้เสร็็จ ทำำ�งานที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย
ให้้ครบ
คุุ ณ หมอคลายความทุุ ก ข์์ ต อนเรีียนด้้ ว ยการเริ่่� มอ่่ า น
การ์์ตููนอย่่างจริิงๆ จัังๆ อย่่าง โดราเอมอน, หมััดเพชฌฆาต
ดาวเหนืือ, ซิิตี้้�ฮัันเตอร์์, เซนต์์เซย่่า ฯลฯ ฉบัับแปล
“ผมไม่่ค่อ่ ยได้้เข้้าห้้องเลคเชอร์์ที่ศิ่� ริิ ริ าชเท่่าไหร่่ เพราะฟัง
ไม่่รู้เ้� รื่่อ� ง ผมเป็นเด็็กเรีียนรู้้�ช้า้ มาก จึึงไม่่เคยรู้้เ� รื่่อ� งเลย ต้้องมา
อ่่านเองเสมอ ส่่วนใหญ่่ข้า้ มเรืือมาอ่่านที่่ธ� รรมศาสตร์์ อ่่านสลัับ
กัันระหว่่างตำำ�ราแพทย์์กัับการ์์ตููน อ่่านจนหมดเวลาก็็ไปหาหนััง
ดูู ชีีวิิตจะเป็นอย่่างนี้้ไ� ปเรื่่อ� ยๆ ไม่่เสีียเวลาในห้้องเลคเชอร์์ที่จ่� ะ
อย่่างไรเราก็็โง่่เกิินกว่่าจะรู้้�เรื่่�อง เซฟเวลาได้้เยอะมาก”
การเป็นเด็็กเรีียนเก่่งตั้้ง� แต่่ ป.3 ถึึง ม.ศ.5 ทำำ�ให้้นัักศึึกษา
แพทย์์ล้้ามาก การเรีียน 2 ปีแรกถึึงขั้้�นหมดพลััง เข้้าไปฟัง
เลคเชอร์์จึึงรู้้�ว่า่ ไม่่รอด มีีแต่่จะหลัับ เลยหลบมาเล่่นไพ่่ที่ใ่� ต้้ถุนุ
คณะวิิทยาศาสตร์์ ถึึงเวลารอบหนัังก็็ไป
จนปี 3 ข้้ามฟากไปเรีียนฝั่่งศิิริริ าช เริ่่ม� เห็็นความแตกต่่าง
และสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า ‘ชนชั้้�น’ ทั้้�งหมู่่�เพื่่�อนด้้วยกัันและอาจารย์์
“นัักศึึกษาแพทย์์กลุ่่�มหนึ่่ง� ขัับรถเก๋๋งมาเรีียน อยู่่�ดีีกิินดีี แต่่
นัักศึึกษาแพทย์์อีีกกลุ่่�มหนึ่่�งกลัับไม่่มีีทุุนเรีียน ใช้้ชีีวิิตอีีกแบบ
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หนึ่่�ง เอาแค่่สองขั้้�วนี้้�ผมก็็รู้้�สึึกแล้้ว ผมอยู่่�ตรงกลาง เราก็็รู้้�สึึก
ไม่่ชอบ ไม่่ควรชััดขนาดนั้้�น กัับคนไข้้มัันก็็มีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า ห้้อง
สามััญกัับห้้องพิิเศษ อัันนี้้�ก็็ไม่่ชอบ”
ตอนคุุณหมอยัังเป็นนัักศึึกษาแพทย์์ ต้้องเข้้าไปถาม
ประวััติิ ตรวจผู้้�ป่่วยในห้้องสามััญ ผู้้�ป่่วยในห้้องนั้้�นจะถููกถาม
ประวััติิซ้ำำ��ซ้้อนหลายครั้้�งจากบุุคลากรทุุกระดัับ
“ไม่่มีีใครสอนเราเรื่่�องวิิธีี approach (เข้้าหา) ผู้้�ป่่วยไร้้
ญาติิ ทั้้ง� การให้้เกีียรติิ เคารพสิิทธิิเขา โดยเฉพาะบางเรื่่อ� งที่่เ� รา
ทำำ�กัับเขาซ้ำำ��ๆ เช่่น ถามซ้ำำ��ๆ เจาะเลืือดซ้ำำ�� ฯลฯ ก็็รู้้�ว่า่ เป็นการ
ศึึกษา เขาต้้องเป็น subject ให้้เรา แต่่รู้้�สึึกไม่่ชอบระบบ มัันน่่า
จะมีีวิิธีีที่่ดีี� กว่่านี้้� พอเราไปอยู่่�ตรงนั้้น� จริิงๆ รู้้�สึึกว่่าเขาก็็เป็นคน
มากกว่่าที่่เ� ราเคยถููกเสี้้ย� มสอนมา เขาก็็คนเหมืือนเรานั่่น� แหละ
ผมจึึงไม่่ชอบสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในระบบโรงเรีียนแพทย์์ ความแปลก
แยกชััดเกิินในทุุกระดัับ”
ความไม่่ชอบความเหลื่่อมล้ำ
� ำ��เพิ่่�มมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ เริ่่ม� มีีรุ่่�นพี่่�
เอาหนัังสืือมาร์์กซิิสต์์มาให้้อ่า่ น ได้้รู้จั้� กั เพลงกรรมาชน จนทำำ�ให้้
นัักศึึกษาแพทย์์สมััยนั้้น� แบ่่งเวลาไปสนใจและช่่วยงานการเมืือง
ต่่างๆ เช่่น ไปฟังรุ่่�นพี่่�ไฮด์์ปาร์์ค ช่่วยปิดโปสเตอร์์ตามที่่�ต่่างๆ
และขลุุกตััวอยู่่�ที่่�สโมสรนัักศึึกษามากกว่่าห้้องเลคเชอร์์
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ตอนนั้้น� สโมสรนัักศึึกษาของศิิริริ าช ได้้ชื่อว่
่� า่ เป็นที่่ชุ� มนุ
ุ มุ
ของนัักศึึกษาหััวก้้าวหน้้า มีีนัักคิิด นัักเขีียน และนัักพููดหลาย
คน รวมถึึงมรดกทางความคิิดที่่ต� กทอดมาจากนัักศึึกษาแพทย์์
รุ่่�นก่่อนๆ ที่่�เพิ่่�งผ่่านพ้้นเหตุุการณ์์ตุุลาคม 2516 และ 2519
มาไม่่นาน
แม้้ว่า่ จะไม่่ฮาร์์ดคอร์์ ไม่่ถึึงกัับไปช่่วยปิดโปสเตอร์์กลางค่ำำ��
กลางคืืน แต่่จากการซึึมซัับมาเรื่่�อยๆ คุุณหมอจึึงรู้้�สึึกว่่า
การเมืืองคืือหนึ่่ง� ในเครื่่อ� งมืือที่่ช่� ว่ ยตอบโจทย์์ความรู้้�สึึกข้้างใน
ที่่�อึึดอััดกัับช่่องว่่างที่่�ถ่่างห่่างขนาดนี้้�ในสัังคม
“มัันทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่า อนาคตมีีทางออก โลกมัันดีีกว่่านี้้�ได้้
ไม่่จำำ�เป็นต้้องเป็นแบบนี้้� มีีทฤษฎีี มีีคนเขีียนไว้้ว่่ามัันออกทาง
ประชาธิิปไตยได้้ ออกทางสัังคมนิิยมได้้ มัันออกได้้หลายเส้้น
ทาง ไม่่จำำ�เป็นต้้องปิดประตููตาย รู้้�สึึกว่่าชีีวิิตมัันไม่่ได้้อัับจนว่่า
โลกมัันจะต้้องเป็นเช่่นนี้้�ตลอดไป เท่่านี้้�ก็็พอใจแล้้ว”
สุุดท้า้ ยแล้้ว เรีียนจบคุุณหมอก็็แบกเป้้มาใช้้ทุนุ เป็นแพทย์์
ฝึกหััดที่่�เชีียงราย ตอนนั้้�นเองคุุณหมอยัังไม่่รู้้�เลยว่่าเชีียงราย
เป็นอย่่างไร รู้้แ� ต่่ว่า่ อยากเป็นแพทย์์ชนบท เพื่่อดำ
� ำ�เนิินรอยตาม
รุ่่�นพี่่�ที่่�เป็นไอดอลสมััยนั้้�น
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“ซึ่่� ง ตอนนั้้� น ชนบทเป็นอย่่ า งไรยัังไม่่ รู้้� เ ลยนะ” เด็็ ก
กรุุงเทพฯ สารภาพ
“รู้้�แต่่ฮีีโร่่เรามา ก็็ต้้องมา”

ทำำ�งาน
เก่่งแค่่ไหนก็็ช่ว่ ยชีีวิิตคนไข้ ้ไม่่ได้้

ชีีวิิตนัักศึึกษาแพทย์์ฝึกหััดจากต่่างถิ่่�น เริ่่�มต้้นครั้้�งแรกที่่�
โรงพยาบาลเชีียงรายประชานุุเคราะห์์ จัังหวััดเชีียงราย ในปี
พ.ศ. 2526 และเป็นช่่วงที่่�คนรวยถืือบััตรสงเคราะห์์และบััตร
สุุขภาพ ขณะที่่�คนจนนอนป่่วยบนเตีียงผ้้าใบ ตากฝน และ
หนาวเหน็็บ
สำำ�หรัับคุุณหมอฝึกหััด นอกจากประสบการณ์์รัักษาจริิงที่่�
ได้้ ยัังเห็็นสัังคมจริิงๆ ที่่เ� ต็็มไปด้้วยความหลากหลายทุุกชนชั้้น�
ได้้เจอคนไข้้จริิงๆ และเป็นครั้้�งแรกที่่�เห็็นซึ้้�งถึึงคำำ�ว่่า ‘ชนชั้้�น’
เริ่่มตั้
� ง้� แต่่ห้อ้ งฉุุกเฉิินที่่เ� ปิดรัับคนบาดเจ็็บเมาเละ ผ่่านการ
ตีีรัันฟันแทง ตกเลืือดเพราะแท้้งลููก
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“เห็็นทุุกอย่่างบนโลกมนุุษย์์ เป็นชีีวิิตที่่�ดีี ตอนอิินเทิิร์์น
นี่่�ชอบมาก อัันนี้้�ของจริิง แม้้ว่่าจะอึึดอััดบ้้างว่่าโรคง่่ายๆ เรา
รัักษาไม่่เป็น อย่่างปอดบวม งููสวััด ท้้องเสีีย ฯลฯ ศิิริิราช
ไม่่ได้้สอนมา รัักษาได้้แต่่โรคยากๆ”
คุุณหมอใช้้ทุนุ และมาเป็นแพทย์์แผนกอายุุรกรรม ณ ตอน
นั้้�น ต้้องทำำ�เองทุุกอย่่าง มีีหมอทั้้�งโรงพยาบาล 11 คน แต่่ไม่่มีี
หมอเฉพาะทางแม้้แต่่คนเดีียว เคสไหนรัักษาไม่่ได้้ก็วิ่่็ ง� เข้้าห้้อง
พัักแพทย์์ เปิดตำำ�รา อ่่านแล้้ววิ่่�งออกมาปฏิิบััติิหน้้าที่่�
“เครีียด”คุุณหมอบรรยายอารมณ์์ตอนนั้้�นด้้วยคำำ�นี้้�
ถึึงแม้้ไม่่มีีผู้เ้� ชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง แต่่บุคุ ลากรแต่่ละแผนก
ล้้วนเก่่งและมากประสบการณ์์ในงานตััวเองกัันหมด
“ศััลยแพทย์์ สููติิแพทย์์ อายุุรแพทย์์ กุุมารแพทย์์ ออร์์โธ
ปิดิิกส์์ รุ่่�นพี่่�ทุุกคนเป็นหมอบ้้านนอกหมด มีีอะไรก็็ปรึึกษา
พวกเขาได้้ รุ่่�นพี่่�มิิได้้จบวุุฒิิบััตรผู้้�เชี่่�ยวชาญ ไม่่ใช่่อาจารย์์
เพราะฉะนั้้�นมีีอะไรเราก็็เปิดตำำ�รา คนไข้้ก็็มหาศาล เยอะแยะ
เต็็มไปหมด ตอนนั้้�นความเป็นแพทย์์ค่่อยๆ เริ่่�มต้้นและเติิบโต
อย่่างรวดเร็็ว หมอ 11 คนนี้้เ� ป็นอาจารย์์แท้้ๆ ของผมเลย เพราะ
จัับผมสอนวิิธีีรัักษาชาวบ้้านจริิงๆ”
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ไม่่ว่า่ จะเป็นเจาะปอด เจาะตัับ เจาะไขกระดููก ฯลฯ แพทย์์
ใช้้ทุุนทำำ�เป็นหมด ตอนนั้้�นคุุณหมอรู้้�สึึกว่่าตััวเองเก่่ง
แต่่เก่่งแค่่ไหนก็็ช่่วยชีีวิิตคนไข้้ไม่่ได้้
“อายุุรแพทย์์ต้อ้ งดููแลกลุ่่�มโรคเรื้้อรัั
� งเยอะ เช่่น โรคปอด
เรื้้�อรััง ตัับเรื้้�อรััง ไตเรื้้�อรััง มะเร็็ง ไข้้สมองอัักเสบ ฯลฯ ไม่่หาย
ไม่่ตาย เข้้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล ตอนนั้้น� เราไม่่มีคี วามสามารถ
ทำำ�ให้้เขามีคี วามสุุขด้้วย เพราะไม่่ได้้เรีียนมา ตอนเป็นนัักศึึกษา
แพทย์์ได้้เรีียนจิิตเวชศาสตร์์น้้อยมาก”
จนมาถึึงวัันที่่คุ� ณ
ุ หมอรู้้�สึึกว่่าอายุุรแพทย์์ไม่่ใช่่ทาง เพราะ
ทำำ�อย่่างไรคนไข้้ก็็ไม่่มีีความสุุข รัักษาไป เดืือนหน้้าก็็กลัับมา
ใหม่่ ทุุกอย่่างเรื้้�อรัังหมด
ย้้อนกลัับไปสมััยเรีียนคุุณหมอได้้ A อยู่่� 2 วิิชา คืือวิิชา
Anatomy กัับจิิตเวช โดยเฉพาะวิิชาหลััง เอาจริิงๆ คุุณหมอ
บอกว่่าไม่่ถึึงกัับสนใจมาก
“รู้้�สึึกว่่าวิิชานี้้ง่� า่ ย รู้้�ทางว่่าจะดููผู้้�ป่ว่ ยแบบไหน วิินิจฉัั
ิ ยยัังไง
ทำำ�ให้้เขาดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร รู้้�วิิธีีทำำ�ให้้เขามีีความสุุข แม้้ว่่าจะไม่่
หายเหมืือนเดิิม”
ในความคิิดของคุุณหมอตอนนั้้�นโรคทางจิิตเวชศาสตร์์
รัักษาแล้้วไม่่หาย เช่่นเดีียวกัับโรคทางอายุุรกรรม นอกจาก
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ไข้้หวััดกัับท้้องเสีีย แต่่สิ่่ง� ที่่ค� วรทำำ�คืือทำำ�ให้้คนไข้้มีคี วามสุุข ถึึง
แม้้ที่่�สุุดแล้้วจะไม่่หายอยู่่�ดีี กอปรกัับมีีความชอบเป็นทุุนเดิิม
อยู่่�บ้้าง คุุณหมอจึึงตััดสิินใจเรีียนต่่อเฉพาะทางด้้านจิิตเวช
แต่่หลัักๆ คืือไม่่มีีใครแย่่งเรีียนมากนัักเสีียมากกว่่า
“เป็นวิิชาที่่�สมััยนั้้�นไม่่มีีคนแย่่งเท่่าไหร่่นััก นอกจากไม่่
แย่่งแล้้ว ยัังถููกตั้้ง� คำำ�ถามเยอะจะบ้้าเหรอที่่ไ� ปเรีียนเนี่่ย� ผมโดน
เยอะมาก ทั้้�งจากญาติิ จากเพื่่�อน จากทุุกคน ถููกล้้อ กระแนะ
กระแหนบอกว่่าผมเรีียนวิิชาไสยศาสตร์์ ไหนๆ ก็็ไหนๆ แล้้ว
ผมเลยบอกทุุกคนว่่าเรีียนที่่�หลัังคาแดงไปเลย เพราะเราก็็ไป
เรีียนที่่�ปากคลองสานจริิงๆ (โรงพยาบาลสมเด็็จเจ้้าพระยา)”
อีีกเหตุุผลคืือ ตอนเป็นแพทย์์ใช้้ทุุนในแผนกอายุุรกรรม
ต้้องดููแลและรัักษาผู้้�ป่ว่ ยจิิตเวช ตั้้ง� แต่่ตรวจ ให้้ยา และปรากฏ
ว่่าการตอบสนองดีีมากทุุกราย
“ทุุกวัันนี้้�ผมก็็ยัังยืืนยัันว่่า การรัักษาทางจิิตเวช ให้้ยา
โดสสููงๆ หายทุุกราย อยู่่�ที่่ว่� า่ คุุณจะสู้้ย� าโดสสููงได้้หรืือเปล่่า แต่่
ไม่่หายขาดนะ แน่่นอนว่่าต้้องกิินยาหลายเดืือน หลายปี แต่่
อาการทางจิิตหาย 80-90 เปอร์์เซ็็นต์์”
ขั้้�นตอนการสอบสััมภาษณ์์เข้้าเรีียนต่่อที่่�โรงพยาบาล
สมเด็็จเจ้้าพระยา อาจารย์์แพทย์์ถามว่่า “ทำำ�ไมคุุณหมอถึึง

เล่่น-ทำำ�งาน-อ่่าน: เข้้าไปในโลกส่่วนตััวของ นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

27

มาเรีียนจิิตเวช”
“รัักษาแล้้วหายครัับ ผมตอบคำำ�แรกเลย” กลุ่่�มผู้้�ถาม
ถึึงกัับวางปากกาแล้้วถามต่่อว่่า มัันหายจริิงๆ หรืือ
สุุดท้้าย คุุณหมอก็็สอบผ่่านทั้้�งข้้อเขีียนและสััมภาษณ์์
จิิตแพทย์์ผู้้�รักั ษาทั้้�งกายและใจ

หลัักการพื้้�นฐานของจิิตเวชศาสตร์์คืือ Bio-PsychoSocial คนป่่วยจะมีีสาเหตุุทั้ง้� 3 ประการเสมอ ชีีววิิทยา จิิตวิิทยา
และสัังคมวิิทยา ไม่่มีีสาเหตุุโดยตรง
3 ปีกัับการเรีียนต่่อเฉพาะทางด้้านจิิตเวช เปรีียบเทีียบ
กัับชีีวิิตนัักศึึกษาแพทย์์ 6 ปี กัับอีีก 1 ปี ในฐานะแพทย์์ฝึกหััด
และอีีก 2 ปี ในฐานะแพทย์์ใช้้ทุุน สำำ�หรัับคุุณหมอ การเรีียน
เพื่่�อรัักษาใจและรัักษากาย แตกต่่างกัันมาก
“ตอนที่่�เราไปเรีียนเฉพาะทาง 3 ปี รุ่่�นผมเกืือบทุุกคน
ใช้้ทุุนมาแล้้ว 2 ปี ยัังไม่่นัับรวมที่่�เรีียนรวมๆ อีีก 7 ปี ทุุกคน
ที่่เ� รีียนเฉพาะทางจึึงเป็นผู้้�ใหญ่่มากพอสมควร มีีวุุฒิภิ าวะ การ
ตััดสิินใจต่่างๆ ดีีกว่่าตอนเพิ่่�งจบแพทย์์ การเรีียนหนนี้้คืือ
� เรีียน
อย่่างรู้้�วิธีีิ เรีียน รู้้�ว่า่ เรีียนอย่่างไรเพื่่อช่
� ว่ ยผู้้�ป่ว่ ย ไม่่ใช่่เรีียนเพื่่อ�
ท่่องสอบ”
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ความยากและเชี่่�ยวชาญด้้านจิิตเวชที่่�ใช้้เวลาร่ำำ��เรีียนถึึง
3 ปี ทำำ�ให้้คุุณหมอตระหนัักโดยหน้้าที่่�ว่่า ไม่่ว่่าเคสผู้้�ป่่วยง่่าย
หรืือยาก แพทย์์เฉพาะทางไม่่มีีสิิทธิิปฏิิเสธ
“เพราะทั้้�งประเทศไทยมีีแต่่คุุณที่่�รัักษาโรคนี้้�ได้้ คุุณต้้อง
เป็นเซีียนด้้านนี้้� นี่่คืือสิ่่
� ง� ที่่แ� พทย์์เฉพาะทางมอบให้้เรา เรามีีหน้้าที่่�
รัักษาผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีคนรัักษาได้้”
เมื่่� อ แพทย์์ เ ฉพาะทางด้้ า นจิิ ต เวชกลัับมาทำำ� งานต่่ อ ที่่�
โรงพยาบาลเชีียงราย ก็็ยัังประจำำ�อยู่่�แผนกอายุุรกรรมต่่อ เพราะ
สมััยนั้้�น (ราว พ.ศ. 2532) ยัังมีีคนรู้้�จัักคำำ�ว่่าจิิตเวชศาสตร์์
ไม่่มาก ในโรงพยาบาลชนบทไม่่มีีแผนกนี้้�เฉพาะ ฉะนั้้�นการ
ทำำ�งานช่่วงแรกจึึงไม่่ง่่าย ขณะที่่�ยอดผู้้�ป่่วยจิิตเวชรัังแต่่จะพุ่่�ง
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ
“สมััยนั้้น� รุ่่�นน้้องผมที่่จ� บไล่่ๆ มา เจอปัญหาแบบนี้้เ� หมืือน
กัันหมด เราต้้องทำำ�งานเพื่่อ� พิิสููจน์ตัั์ วเองเยอะมาก ว่่านี่่เ� ป็นงาน
ที่่�มีีกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเฉพาะที่่�ต้้องการเวลาโดยเฉพาะที่่�จะจััดการ”
อีีกราวๆ 5 ปี โรงพยาบาลเชีียงรายประชานุุเคราะห์์จึึงมีี
แผนกจิิตเวชอย่่างเป็นทางการ แต่่ก่อ่ นหน้้านั้้น� คุุณหมอก็็รัักษา
ผู้้�ป่่วยทั้้�งกายและใจควบคู่่�กัันมาตลอด ยกตััวอย่่างเช่่น ทำำ�ให้้
คนไข้้โรคปอด ตัับ ไต มีีความสุุขมากขึ้้�น โดยการทำำ�ให้้เขามีี
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ความสุุขกัับโรคที่่�เป็น
หลัักการง่่ายมาก คุุณหมอบอก
วิิธีีการรัักษาทางกาย คืือ จ่่ายยา ซึ่่�งเป็นวิิธีีที่่�หลายคนไม่่
ชอบ แต่่คุุณหมอยืืนยัันว่่า แม้้ยาด้้านจิิตเวชหลายชนิิดจะยัังมีี
คำำ�ถาม แต่่ยาทุุกแผนกของแพทย์์แผนปัจจุุบัันต่่างก็็มีีคำำ�ถาม
ด้้วยกัันทั้้�งนั้้�น โดยเฉพาะคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับงานวิิจััยรองรัับ และ
ความน่่าเชื่่�อถืือต่่างๆ
“ยาจิิตเวชถููกพิิสููจน์แ์ ล้้วหลายตััวว่่าดีีมาก มัันเป็นทางลััด
จริิงที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�นชั่่�วข้้ามคืืน 2 อาทิิตย์์ 1 เดืือนเป็น
อย่่างมาก ดีีขึ้้�นมาก ดีีจนถึึงระดัับนั่่�งคุุยกัันได้้ จากเดิิมคุุยกััน
ไม่่ได้้เลย เพราะไม่่มีีสมาธิิฟังหมอหรืือเอาแต่่แย่่งหมอพููด แต่่
ยาทำำ�ให้้เขาสงบ สงบจนได้้มานั่่ง� คุุยกัันสัักทีีว่่าโรคตัับ ไต ปอด
ที่่เ� ป็นมัันมีีความหมายว่่าอย่่างไรสำำ�หรัับคุุณ คุุยกัันไปจนถึึงจุุด
ที่่เ� ขาจะรู้้�ว่า่ ไม่่มีีวัันหายหรอก ดัังนั้้น� เป้้าหมายใหม่่คืืออยู่่�กัับมััน
อย่่างไรให้้มีีความสุุข นี่่�คืืองานของผม”
อธิิบายให้้ละเอีียดกว่่านั้้�น เม็็ดยาที่่�คุุณหมอให้้จะไหลลง
กระเพาะอาหาร สลายเป็นผง แล้้วถููกละลายด้้วยน้ำำ��ย่่อย จาก
นั้้�นดููดซึึมเข้้าสู่่�กระแสเลืือด ยาถููกแปรรููปแล้้วเดิินทางขึ้้�นบน
ผ่่านเส้้นเลืือดคาโรติิด (Carotid Artery) ที่่ค� อสู่่�สมอง ผ่่านบลััด
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เบรนแบร์์ริิเออร์์ (Blood-Brain Barrier) เข้้าสู่่�ระบบประสาท
ส่่วนกลาง ตััวยาซึึมเข้้าไปในบริิเวณช่่องว่่างระหว่่างจุุดเชื่่อมต่
� อ่
ของเซลล์์ประสาท แล้้วเข้้าไปปิดกั้้�นประตููน้ำำ�� มิิให้้เซโรโทนิิน
(Serotonin) ถููกดููดกลัับเข้้าไปในเซลล์์ ผลที่่�ได้้คืือระดัับ
เซโรโทนิินที่่�สููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในช่่องว่่างนี้้�
ยาจึึงเป็นสิ่่�งสำำ�คััญมากสำำ�หรัับจิิตแพทย์์ที่่�ต้้องใช้้เวลา
ในการรัักษาแต่่ละเคสอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะจิิตแพทย์์ใน
โรงพยาบาลของรััฐ ซึ่่�งมีีคนไข้้ปริิมาณเยอะมาก การใช้้ยา
ร่่วมกัับการพููดคุุย คืือการรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
“ผมตรวจประมาณ 100-150 คนต่่อวััน จันั ทร์์-พุธ-ศุ
ุ กุ ร์์
ตลอดเวลาที่่�รัับราชการ คนไข้้ได้้เวลาจากผมเฉลี่่�ยคนละ 3
นาทีี คนไข้้เก่่าได้้ 1 นาทีี ส่่วนคนไข้้ใหม่่ได้้ประมาณ 5 นาทีี”
1 นาทีีสำำ�หรัับคนไข้้เก่่า บทสนทนาแบบกระชัับจะอยู่่�ที่่�
“สบายดีีไหม” “วัันนี้้มี� ีอะไรอยากถามหมอบ้้าง” หรืือ “มีีอะไร
เหลืือให้้หมอช่่วยอีีกไหม” แทบจะเป็นแพทเทิิร์น์ สำำ�หรัับเคสที่่�
อาการดีีขึ้้�นจนไว้้ใจได้้แล้้ว
หากคนไข้้ 100-150 คนที่่ม� าหาคุุณหมอทุุกวััน ส่่วนใหญ่่
เป็นชาวบ้้านที่่�มาพร้้อมกัับความเกรงใจ คิิดว่่าตััวเองมาขอ
ความช่่วยเหลืือมากกว่่ารัักษา จะมาด้้วยอาการมากน้้อยแค่่ไหน

เล่่น-ทำำ�งาน-อ่่าน: เข้้าไปในโลกส่่วนตััวของ นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

31

ส่่วนใหญ่่ไม่่กล้้าถามเยอะ หลายคนเลืือกตััดบทเองเลยว่่า
“พอละวัันนี้้� ข้้างนอกยัังรอหมออีีกมาก”
“เขาแค่่ต้้องการยาเดิิม เพราะได้้ประโยชน์์จากยาจริิงๆ
ผู้้�ป่ว่ ยแทบทุุกคนของผมมาตามนััด ทุุกคนทดลองหยุุดยาคนละ
3 รอบโดยประมาณ เข็็ด หยุุดทีีไรก็็ไม่่รอด ไม่่มีีทางจะรอดหรอก
ในสภาพสัังคมแบบนี้้� เขาต้้องมีียาจิิตเวชช่่วย ดัังนั้้�น ทุุกคน
ก็็จะมาเพื่่�อเบิิกยาและเจอหน้้าผม นาทีีเดีียวก็็ยัังดีี หลายคน
บอกว่่า ได้้แตะชีีพจรก็็ยัังดีี ชาวบ้้านมัักน้้อยมาก”
ในการรัักษา ยิ่่�งผู้้�ป่่วยมัักน้้อย ยิ่่�งต้้องไม่่ฉวยโอกาส แค่่
1 นาทีีที่่�เขามาพบแพทย์์ ก็็ต้้องทำำ�ให้้ทั้้�ง 60 วิินาทีีนั้้�นมีีค่่าที่่�
สุุด และไม่่มีีคนไหนรอข้้ามคืืน นี่่�คืือจรรยาบรรณแพทย์์ของ
คุุณหมอ
ภายใน 4 โมงเย็็น ผู้้�ป่ว่ ยจิิตเวชในความดููแลของ นายแพทย์์
ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์ ต้้องได้้กลัับบ้้านทุุกคน ไม่่มีีการ
ค้้างคืืน ไม่่ต้้องนอนศาลาพััก ไม่่ต้้องหาโรงแรมนอน
“จะตรวจดีีๆ คนละ 30 นาทีี แล้้วที่่�รออีีก 100 คน
ทำำ�อย่า่ งไร มาจากเวีียงแก่่น ขุุนตาล แม่่ฟ้า้ หลวง เชีียงของ เขา
จะกลัับถึึงบ้้านกี่่�โมง ผมสารภาพว่่าเอาปริิมาณก่่อน จิิตแพทย์์
บางคนโกรธผมมาก ผมจึึงพููดเสมอ ผมเอาปริิมาณ แล้้วผม
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ทำำ�ให้้ทุุกคนมีีความสุุขไล่่เลี่่�ยกััน แน่่นอน ตรวจวัันละ 150 คน
มีีคนไม่่พอใจผมแน่่ๆ อย่่างน้้อย 5 คนต่่อวััน แต่่ 145 คน
พอรัับได้้ ผมก็็เอาเท่่านี้้�”
การตรวจแบบไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้ามคืืนเช่่นนี้้� สร้้างและสะสม
ความเครีียดมาตลอดระยะเวลาเกืือบ 40 ปีในระบบราชการ
จนต้้องงดอาหารกลางวัันแล้้วเอาเวลานั้้�นไปว่่ายน้ำำ��แทน
“ตรวจคนไข้้ช่่วงเช้้า 80 คน มัันเครีียดมาก ชีีวิิตมัันอยู่่�
ไม่่ได้้หรอก ถ้้ากลางวัันกิินข้้าวยิ่่ง� เครีียดใหญ่่ หรืือมััวแต่่กินิ ข้้าว
ก็็หมดเวลา แล้้วก็็ง่ว่ งเหงาหาวนอน เลยไปว่่ายน้ำำ�� ภรรยาผมก็็
ไปเฝ้้า เอาข้้าวกล่่องไปกิินข้้างสระ ขึ้้�นมาก็็สดชื่่�น ตรวจได้้อีีก
ทั้้�งบ่่าย อยู่่�บ้้านนอกรถไม่่ติิด สระว่่ายน้ำำ��ใกล้้โรงพยาบาล ไป
ว่่าย 20 นาทีี กลัับมาได้้ใน 1 ชั่่�วโมง ภรรยาเป็นพยาบาล การ
เข้้าออกงานตรงเวลามาก จะเถลไถลมิิได้้”
ตลอด 40 ปี คุุณหมอกิินข้้าวเฉลี่่�ยวัันละ 2 มื้้�อ คนไข้้เก่่า
ได้้โควตา 1 นาทีี คนไข้้ใหม่่ 3-5 นาทีี ที่่�ได้้คนละ 10 คำำ�ถามก็็
สามารถวิินิจฉัั
ิ ยและจ่่ายยาได้้ มีีบ้้างวัันละ 2-3 รายที่่เ� ข้้ามาแบบ
ชิิงโชคได้้นาทีีทองไปจากคุุณหมอคนละ 15-20 นาทีี เพราะ
มีีเรื่่�องวิิกฤติิจริิงๆ แต่่นั่่�นหมายความว่่าคนไข้้ที่่�นั่่�งข้้างนอก
ต้้องรอนานขึ้้�นอีีก
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“ถ้้ามีีกรณีีจำำ�เป็นแบบนี้้เ� ยอะ ข้้างนอกตายเลยนะ เดืือด
ร้้อนมาก เดิินกัันพลุุกพล่่าน พยาบาลก็็เดืือดร้้อน อยู่่�ไม่่สุุข
เปิดประตูู หมอเป็นอะไรไปหรืือเปล่่า คนนี้้� 20 นาทีีแล้้วนะ ก็็
จะมีีผู้้�ป่่วยได้้นาทีีทองวัันละ 2-3 คน แต่่เกลี่่�ยได้้ไง ทุุกอย่่าง
มัันเป็นฟอร์์แมตในหััว”
ไม่่ใช่่จิติ แพทย์์เด็็ก แต่่สนใจเรื่่�องเด็็ก

จากงานเขีียนเกี่่�ยวกัับการ์์ตููน และงานเขีียนที่่�เน้้นเรื่่�อง
พััฒนาการตามวััยของเด็็กๆ จนถึึงทุุกวัันนี้้�หลายคนยัังเข้้าใจ
อยู่่�ว่่าคุุณหมอเป็นจิิตแพทย์์เด็็ก ซึ่่�งไม่่ใช่่คุุณหมอต้้องคอยแก้้
ข้้อมููลเป็นระยะๆ ว่่าเป็นจิิตแพทย์์ทั่่�วไป
แต่่เหตุุผลที่่�สนใจเรื่่�องเด็็กคืือ คิิวพบจิิตแพทย์์เด็็กใน
โรงพยาบาลเชีียงรายยาวขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ เช่่นเดีียวกัับโรงพยาบาลรััฐ
อื่่�นๆ ที่่�มีีแผนกจิิตเวชเด็็ก
“บางโรงพยาบาลคิิว 8 เดืือน คืือไปลงทะเบีียนวัันนี้้� กว่่า
จะเจอหมอคืือ 8 เดืือนข้้างหน้้า จริิงหรืือเปล่่าก็็ไม่่รู้้� แต่่เสีียง
แบบนี้้�มีีมากกว่่า 1 เสีียง คิิวที่่�โรงพยาบาลเชีียงรายฯ ผมเดิิน
ผ่่านโอพีีดีีจิิตเวชเด็็ก คิิวมัันยาวขึ้้�นเรื่่�อยๆ เห็็นใจแพทย์์ซึ่่�งมีี
อยู่่�คนเดีียว เขาทำำ�ยัังไงก็็ไม่่ทััน แล้้วยาทางจิิตเวชเด็็กค่่อนข้้าง
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มีีปัญหาว่่าทุุกตััวได้้ผลจริิงหรืือเปล่่า ที่่สำ� ำ�คััญ การคุุยกัับพ่่อแม่่
เป็นเรื่่อ� งยากที่่สุ� ดุ ในโลก ใช้้เวลาคนละชั่่ว� โมงจริิงๆ นี่่ยัั� งไม่่นัับ
คุุยกัับเด็็ก เล่่นกัับเด็็กอีีกคนละ 1 ชั่่�วโมง จิิตแพทย์์เด็็ก
ไม่่มีีวัันพอ”
ประสบการณ์์ทำำ�งานยาวนาน คุุณหมอยอมรัับอย่่างตรงไป
ตรงมาว่่า หาทางออกของปัญหาจิิตเวชเด็็กคิิวยาว ไม่่เจอ
“สมััยก่่อนมีีอยู่่� 3 เคส ขโมยยางลบ ปัสสาวะรดที่่�นอน
ไม่่ไปโรงเรีียน เดี๋๋�ยวนี้้�กลายเป็นเรื่่�องขี้้�ผงไปแล้้ว จิิตเวชเด็็ก
เจอโจทย์์ยากกว่่านี้้�หลายสิิบเท่่า เยอะขึ้้�นมากด้้วย ทั้้�งเรื่่�อง
เพศสััมพัันธ์์ในห้้องเรีียน ใช้้ยาบ้้าในห้้องน้ำำ��โรงเรีียน ความ
รุุนแรง ยาเสพติิด เอชไอวีี สำำ�หรัับเด็็กประถม-มััธยมคำำ�ถาม
คืือ ‘โรงงาน’ ไหนผลิิตผู้้�ป่่วยให้้มาเข้้าคิิวจิิตเวชเด็็กอย่่างนี้้�”
ส่่วนเด็็กเล็็ก ถููกจููงเข้้าแผนกจิิตเวชด้้วยเหตุุผลอัันดัับ
หนึ่่�งคืือ สมาธิิสั้้�น ตบเท้้าเข้้ามาในปริิมาณมากจนคุุณหมอ
ตั้้ง� คำำ�ถามว่่า ประชากรตััวเล็็กเหล่่านี้้ส� มควรมาเข้้าคิิวจริิงหรืือไม่่
ในฐานะจิิตแพทย์์ทั่่�วไป แต่่สนใจเรื่่�องพััฒนาการเด็็ก
คุุณหมอบอกว่่า งานที่่�ทำำ�นั้้�นอยู่่�บนสมมุุติิฐาน 2 เรื่่�อง คืือ หนึ่่�ง
แรกเกิิด-3 ขวบ พ่่อแม่่อยู่่�กัับลููกน้้อยเกิินไป นั่่น� คืือ ผลิิตผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง และสอง 4-7 ขวบ เด็็กเรีียนเยอะไป จนกลายเป็น
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ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�สอง
“สองประโยคนี้้ถูู� กหรืือเปล่่า เถีียงกัันได้้ ประเด็็นคืือเถีียงสิิ
จะได้้รู้้� ถ้้าเราได้้เถีียงแล้้วเราบอกว่่า จริิง เราอยู่่�กัับเขาน้้อยไป
สำำ�หรัับเด็็กเล็็ก จะได้้กระแทกถููกรััฐเสีียทีีว่่าทำำ�ยัังไงให้้พ่่อแม่่
อยู่่�กัับเขามากขึ้้�น ส่่วน 4-7 ขวบ ทำำ�อย่่างไรให้้ไม่่ต้้องเรีียน
เยอะ โรงเรีียนทางเลืือกก็็แพง แต่่ไม่่ได้้แพงอย่่างที่่�คิิด ถ้้ารััฐ
มีีเงิินอุุดหนุุน”
เพราะไม่่อาจพึ่่�งรััฐได้้ การลดคิิวในแผนกจิิตเวชเด็็กให้้
น้้อยลงจึึงกลายมาเป็นเป้้าหมายของคุุณหมอ งานบรรยาย
ให้้ความรู้้�ด้้านพััฒนาการตามวััยจึึงทำำ�ควบคู่่�กัับงานประจำำ�ที่่�
โรงพยาบาล และคลิินิิกนอกเวลาราชการมาตลอด
จนคุุณหมอตััดสิินใจเกษีียณก่่อนกำำ�หนด
“มัันเริ่่�มมีีนโยบายขอให้้ล็็อคทุุกอย่่าง ล็็อคจำำ�นวน เอา
คุุณภาพ ล็็อคเวลาผู้้�ป่่วย ล็็อควััน จะว่่าผมไม่่ปรัับตััวก็็ใช่่
ยอมรัับผิิด แต่่ชาวบ้้านเวีียงแก่่น ขุุนตาล แม่่ย่่าม่่อน ปากอิิง
ฯลฯ เขาไม่่รู้้�กติิกาที่่�โรงพยาบาลเขีียนหรอก เขาขึ้้�นรถได้้เขา
ก็็มา มาถึึงไม่่ตรวจ บอกให้้ขึ้้�น waiting list ถ้้าเป็นหมอแบบนี้้�
ผมเลิิกเป็น เราก็็รู้้�ว่่าเราเป็นคนแก่่ที่่�เป็นไม้้ตายซาก เป็นหมอ
อายุุ 55 ที่่�ไม่่ยอมปรัับตััวเข้้ากัับยุุคสมััย ถึึงเวลาก็็ต้้องออก”
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ถึึงลาออกจากราชการมาแล้้ว คุุณหมอก็็ยัังเป็นคุุณหมอ
อยู่่�ดีี ประจำำ�การคลิินิิกจิิตเวชส่่วนตััวที่่�เปิดมาตั้้�งแต่่ตอนเรีียน
จบใหม่่ๆ จนถึึงวัันนี้้เ� ปิดรัับคนไข้้จากหลากหลายจังั หวััด หลาก
หลายเชื้้�อชาติิจากประเทศเพื่่�อนบ้้านอย่่างเมีียนมา ลาว จีีน
ทั้้�งหมดเป็นผู้้�ใหญ่่ ไม่่ใช่่เด็็ก
“คนอื่่�นชอบคิิดว่่าผมเป็นจิิตแพทย์์เด็็ก แต่่ผมไม่่ตรวจ
ใครมาก็็ต้้องขอโทษที่่�ทำำ�ให้้ต้้องเข้้าใจผิิดว่่าตรวจเด็็ก เขีียน
เรื่่�องเด็็กเฉยๆ แต่่ไม่่ตรวจ ผมเป็นจิิตเวชผู้้�ใหญ่่”
รููปแบบเป็นคลิินิิกเอกชนที่่�มีีการเก็็บค่่าบริิการอย่่าง
ตรงไปตรงมา มีีรายที่่�ฟรีีบ้้าง แต่่คุุณหมอใช้้วิิธีีรัักษาสัักพััก
แล้้วเขีียนใบส่่งตััวพร้้อมชื่อ่� ยา เพื่่อ� ไปรัักษาต่่อที่่โ� รงพยาบาลรััฐ
สุุขภาพต้้องไม่่ใช่่สัังคมสงเคราะห์์
จึึงต้้องมีีหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า

ถึึงจะเปิดคลิินิกิ แต่่ส่ว่ นตััวแล้้วคุุณหมอสนัับสนุุนโครงการ
30 บาทรัักษาทุุกโรค หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้ามาตลอด
และไม่่กลััวว่่าจะกระทบต่่อรายได้้ เพราะคนไข้้คนละกลุ่่�มกััน
“เรื่่�องนั้้�นมัันไม่่กระทบคลิินิิก สำำ�หรัับคนกลุ่่�มหนึ่่�งถึึง
อย่่างไรก็็ต้อ้ งไปใช้้ 30 บาท และมีีคนอีีกกลุ่่�มหนึ่่ง� พร้้อมจะเข้้า
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โรงพยาบาลเอกชน จ่่ายเท่่าไหร่่ก็็ไม่่อั้้�น อย่่างไรสัังคมก็็ต้้องมีี
มนุุษย์์สองกลุ่่�มนี้้�อยู่่�ดีี”
สำำ�หรัับคุุณหมอ สุุขภาพคืือสิิทธิิ ประชาชนไม่่ว่่ายากดีี
มีีจนต้้องเข้้าถึึงมาตรฐานการรัักษาขั้้�นต่ำำ�� และนี่่�คืือจุุดยืืนของ
หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
“สุุขภาพจะต้้องไม่่ใช่่สัังคมสงเคราะห์์ เราไม่่ควรจะออก
จากจุุดยืืนนี้้� แล้้วก็็ไปเถีียงเรื่่�องไม่่เป็นเรื่่�อง เช่่น ประชานิิยม
กิินเหล้้าต้้องจ่่ายค่่ารัักษาเอง ติิดเอดส์์ต้้องจ่่ายค่่ารัักษาเอง
วิิวาทะพวกนี้้เ� ราผ่่านมาแล้้วไง มัันกลัับไปได้้อย่า่ งไรไม่่รู้้� เรื่่อ� ง
นี้้�ไม่่ควรเถีียงแล้้ว”
สำำ� หรัับคุุ ณ หมอ หลัักประกัันสุุ ข ภาพถ้้ ว นหน้้ า ไม่่ ใ ช่่
สัังคมสงเคราะห์์เพราะหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าเป็นการ
ปฏิิรููประบบสุุขภาพ เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการบริิหารและ
บริิการระบบสุุขภาพ เป็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ให้้ประโยชน์์แก่่
ทุุกคน ไม่่ว่่ารวยหรืือจน
คนจนไม่่ควรยิินดีีปลาบปลื้้มกัั
� บการถููกสงเคราะห์์ คนรวย
ไม่่ควรพึึงพอใจกัับบุุญที่่ไ� ด้้จากการสงเคราะห์์ผู้้�อื่น่� โดยเฉพาะ
เรื่่�องการรัักษาพยาบาล แพทย์์ในโรงพยาบาลรััฐคืือบุุคลากร
ที่่�ทำำ�งานตามหน้้าที่่� กิินเงิินเดืือนจากภาษีีประชาชน ควรถููก
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ปฏิิบััติิอย่่างปกติิ ไม่่ใช่่บุุคคลพิิเศษตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปัจจุุบััน
“เราเป็นบุุคคลพิิเศษจริิง ต้้องยอมรัับ เวลาขัับรถไปใน
เชีียงราย ไม่่เคยมีปัี ญหา ขัับรถผ่่านด่่านแล้้วผมวางเครื่่อ� งมืือ
หมอไว้้ข้้างตััว ก็็ผ่่านทุุกด่่าน เจออย่่างนี้้�ประจำำ� ทั้้�งๆ ที่่�เหยีียบ
มาร้้อยกว่่า เราเป็นอภิิสิทธิ์์
ิ ช� นแน่่ๆ ผมรู้้น� านแล้้ว รู้้�ตั้ง้� แต่่มาเป็น
แพทย์์ฝึกหััด อัันนี้้เ� ป็นสิ่่ง� ที่่ผ� มรำำ�คาญมากว่่าเราเป็นอภิิสิทธิ์์
ิ ช� น
เยอะโดยไม่่รู้้�ตััว เราไม่่อยากได้้เราก็็ได้้ ไม่่เรีียกร้้องอะไร
เราก็็ได้้ ถ้้าพููดจริิงๆ ข้้าราชการทุุกคนในจังั หวััดเป็นอภิิสิทธิ์์
ิ ช� น
หมด คุุณไม่่รู้้�ตััวหรอกว่่าคุุณได้้ ดัังนั้้น� อย่่ามากไป เราทำำ�อะไร
คืืนชาวบ้้านได้้ก็็ทำำ�ไป ทำำ�จนหมดแรงกัันไปข้้างนั่่�นแหละ ผม
หมดแรงบ่่อยจะตาย burn out จนเชี่่�ยวชาญ”
แต่่สิ่่�งที่่�น่่าจะทำำ�ให้้คุุณหมอ burn out จริิงๆ และคิิดว่่า
รัักษาไม่่ได้้คืือ ความคิิดและทััศนคติิของข้้าราชการระดัับสููง
ผู้้มี� ีอำำ�นาจตััดสิินใจระดัับนโยบายในวงการสาธารณสุุข รวมไป
ถึึงกลุ่่�มคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
“คุุณหมอพููดเหมืือนคอมมิิวนิิสต์์”
จากหนัังสืือ หลัักประกัันสุุขภาพที่่�รักั คุุณหมอเขีียนขยาย
ความไว้้ว่า่ ประโยคนี้้เ� ป็นของรุ่่�นพี่่ร� ะดัับอาจารย์์ท่า่ นหนึ่่ง� ซึ่่ง� พููด
ถึึงคุุณหมอในที่่ป� ระชุุมร่ว่ มคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพ
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แห่่งชาติิ และคณะกรรมการควบคุุมคุุณภาพมาตรฐานเมื่่�อปี
พ.ศ. 2546
แต่่คุุณหมอไม่่ทัันได้้ตอบโต้้ เพราะช็็อกอยู่่�
ประเด็็นสำำ�คััญของการประชุุมวัันนั้้�นคืือ เรื่่�องร่่วมจ่่าย
(co-payment) คุุณหมอเป็นหนึ่่�งในเสีียงคััดค้้านการร่่วมจ่่าย
ของประชาชนมาตั้้�งแต่่แรก เพราะเห็็นว่่าการร่่วมจ่่าย ณ จุุด
บริิการ เป็นการโน้้มน้า้ วผู้้�ป่ว่ ยและญาติิด้ว้ ยความกลััว จนต้้อง
ยอมร่่วมจ่่ายเพื่่�อให้้ได้้บริิการที่่�ดีีที่่�สุุด
เช่่นนั้้น� แล้้ว การร่่วมจ่่ายที่่จุ� ดุ บริิการ ย่่อมไม่่ต่า่ งจากสถานที่่�
ที่่�ต่่อรองได้้ แต่่ร้้านค้้านี้้�มีีชื่่�อว่่าโรงพยาบาล การต่่อรองในที่่�นี้้�
คืือต่่อรองความตาย คุุณภาพชีีวิิต ความกตััญญูู ฯลฯ เช่่นนี้้�
แล้้วควรจะจััดระบบต่่อรองเช่่นไร
ยกตััวอย่่าง มีียา 2 ตััว ตััวแรกฟรีีจากสิิทธิิ 30 บาท แต่่
อีีกตััวออกฤทธิ์์�เร็็วกว่่ามาก หายปวดเร็็ว แต่่ต้้องจ่่ายเพิ่่�มเม็็ด
ละ 30 บาท ผู้้�ป่่วยมีีสิิทธิิเลืือกได้้ว่่าจะใช้้ยาตััวไหน
ถ้้าพอมีีกำำ�ลัังจ่่ายหรืือหยิิบยืืม ผู้้�ป่ว่ ยก็็ต้อ้ งเลืือกยาตััวหลััง
กัันทั้้ง� นั้้น� ดัังนั้้น� การร่่วมจ่่ายก็็คงไม่่ต่า่ งอะไรกัับการผลัักภาระ
ทั้้ง� ๆ ที่่ร� ะบบประกัันสุุขภาพควรถ้้วนหน้้าอย่่างเท่่าเทีียมต่่อคน
ทุุกกลุ่่�มจริิงๆ
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“ทำำ�ไมการเจ็็บป่่วยต้้องทำำ�คนเราล้้มละลาย คนจำำ�นวน
หนึ่่�งที่่�ต้้องการบริิการชั้้�นหนึ่่�ง จะยัังคงไปโรงพยาบาลเอกชน
แต่่คนจำำ�นวนมากที่่�ไม่่มีีเงิิน เขาควรมีีที่่�ไป ง่่ายๆ แค่่นี้้�เอง”
...ง่่ายๆ แค่่นี้้�เอง

อ่่าน
“เงิินซื้้�อความรู้้�ได้้ สมััยก่่อนการ์์ตููนเล่่มละ 6 สลึึง ขณะ
ที่่�น้ำำ��เก๊๊กฮวยแก้้วละ 50 สตางค์์ แม่่ก็็บ่่นนะ แต่่ซื้้�อให้้ วอลท์์
ดิิสนีีย์์ เล่่มละ 2 บาท เดืือนละเล่่ม ก็็สมััครสมาชิิกให้้ ต่่อทุุกปี
เรื่่�องหนัังสืือแม่่ไม่่เคยห้้ามเลย”
3 คนพี่่�น้้องที่่�เติิบโตมาในซอยวััดไผ่่เงิิน รัักการอ่่านกััน
ทุุกคน เท่่าที่่�จำำ�ความได้้ แม่่มัักพาไปเดิินงานวชิิราวุุธ พี่่�ชาย
คนโตเลืือกของแข็็งอย่่าง สามก๊๊ก ส่่วนเด็็กชายประเสริิฐขอ
รามเกีียรติ์์� แต่่บางทีีขอรวมนิิทานขำำ�ขััน
“บอกแล้้วไงผมหลงใหล ทั้้ง� หมดนั้้น� คืือคลัังคำำ�โดยไม่่รู้้�ตััว
ใครๆ ก็็ว่า่ ผมหััวก้้าวหน้้า เปล่่า ผมไม่่ได้้หััวก้้าวหน้้า ผมจารีีต”
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ตั้้�งแต่่เด็็ก คลัังคำำ�ของคุุณหมอได้้มาจากการอ่่าน ไม่่ใช่่
ท่่ อ งศััพท์์ โดยเฉพาะจากวรรณคดีีที่่� ไ ด้้ ค ลัังคำำ�ม ากกว่่ า
วรรณกรรมสากล เพราะวรรณคดีีเต็็มไปด้้วยคำำ�คล้้องจอง
ทั้้�งศััพท์์ชาวบ้้านจาก ขุุนช้้างขุุนแผน หรืือศััพท์์ราชสำำ�นัักจาก
รามเกีียรติ์์�
“คลัังคำำ�พวกนี้้�มัันฟอร์์มเส้้นประสาทในสมอง เราไม่่ได้้
ต้้องการคำำ�จริิงๆ หรอก เราต้้องการเส้้นประสาทที่่�พาดกััน แต่่
คลัังคำำ�มัันก็็มาอยู่่�ดีี เวลาผมเขีียนหนัังสืือก็็จะมีีคลัังคำำ�ลื่่�นไหล
อยู่่�ชุุดหนึ่่�ง กี่่�หมื่่�นคำำ�ไม่่รู้้� มัันลื่่�นไหลอยู่่�ในสมอง”
ส่่วนพ่่อ รัับบทนัักเล่่านิิทานก่่อนนอน แต่่ไม่่สม่ำำ��เสมอทุุก
คืืน เพราะต้้องไปทำำ�งานต่่างจังั หวััดบ่่อยๆ แต่่ทุกุ ครั้้ง� ที่่ก� ลัับมา
ก็็จะมาเปิดนิิทานอ่่านโดยมีีลููกๆ รายล้้อม เรื่่อ� งที่่จำ� ำ�ได้้คืือ ไซอิ๋๋�ว
สนุุกมาก โดยเฉพาะตอน เห้้งเจีียขี่่�เมฆลอยสู้้�กัับปีศาจ 
“นั่่�นคืือความทรงจำำ�ที่่�ดีี” (ยิ้้�ม)
อ่่านอะไรบ้้าง

มีีหนัังสืือหลายเล่่มที่่�เป็นส่่วนสำำ�คััญในชีีวิิตของคุุณหมอ
ไม่่ ต่่ า งจากจิ๊๊� ก ซอว์์ ที่่� ต่่ อกัั นจนเป็น นายแพทย์์ ป ระเสริิ ฐ 
ผลิิตผลการพิิมพ์์ ทุุกวัันนี้้�
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เริ่่มจ
� ากเล่่มแรก วีีรธรรม วารสารรายสััปดาห์์ที่จั่� ัดทำำ�โดย
คณะภราดาเซนต์์ ค าเบรีียล ที่่� ทำำ� ให้้ ด.ช.ประเสริิ ฐ รู้้� จัั ก
ความหมายของบููรณาการ ก่่อนจะรู้้�จัักคำำ�คำำ�นี้้�ด้้วยซ้ำำ��ไป
“ผมได้้ความรู้้�ทั่่�วไปจากเล่่มนี้้�เยอะมาก เรื่่�องหนึ่่�งที่่�ผม
รู้้�สึึกตั้้ง� แต่่เด็็กๆ เลยคืือ เราต้้องเสีียเวลาไปอ่่านแบบเรีียนเยอะ
เกิินไป อ่่านอย่่างนี้้�ดีีกว่่า ตอนนั้้�นเด็็กประถมอย่่างผมไม่่รู้้�จััก
คำำ�ศััพท์์ว่่าบููรณาการหรอก แต่่มีีความรู้้�สึึกว่่ามัันสนุุกกว่่ามาก
รู้้�เรื่่�องปฏิิวััติิฝรั่่�งเศสตั้้�งแต่่ประถม ถ้้าเปรีียบเทีียบวัันนี้้�ก็็คืือ
นิิตยสารสารคดีี แต่่ สารคดีี ไม่่มีีการ์์ตููนหน้้ากลาง”
ด้้วยความที่่�ย้้ายบ้้านบ่่อย วารสาร วีีรธรรม ที่่�เคยเก็็บ
สะสมไว้้ ตอนนี้้�เหลืือไม่่ถึึงหนึ่่�งในสิิบของที่่�เคยมีี จึึงถููกจััดเข้้า
หมวดความทรงจำำ�ที่่�หล่่นหาย
กัับอีีกเล่่มที่่�เด็็กๆ บ้้านผลิิตผลการพิิมพ์์เป็นสมาชิิกคืือ
วอลท์์ ดิิสนีีย์์
“เล่่มละ 2 บาท สมััครสมาชิิกเดืือนละเล่่ม แม่่ต่่อสมาชิิก
ให้้ทุกุ ปี แม่่ก็ไ็ ม่่ว่า่ แย่่งกัันอ่่านกัับพี่่ๆ� น้้องๆ สนุุกมากเวลาตบตีี
แย่่งกััน จนถึึงตอนนี้้�บางเล่่มก็็ซื้้�อมืือสองกลัับมาใหม่่ด้้วยซ้ำำ��”
การตามซื้้�อหนัังสืือเก่่ากลัับมาเก็็บคืือการตามล่่าอดีีต
อย่่างหนึ่่�ง เพื่่�อเก็็บส่่วนที่่�หล่่นหายรายทางกลัับมาต่่อกัับ
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ความทรงจำำ�เดิิมที่่�อยู่่�ในสภาพกระท่่อนกระแท่่น
จนมาถึึงเล่่มสำำ�คััญอย่่าง แต๋๋งแต๋๋ง (TinTin) ที่่�ลงทุุนซื้้�อ
ทุุกเดืือนจากร้้านหนัังสืือดวงกมล (สยามสแควร์์) จนมีีครบ
ทั้้�งหมด 22 เล่่ม
“อ่่านจบ ก็็ครบ 8 วิิชาสาระ คืือ ประวััติิศาสตร์์ ภููมิิศาสตร์์
หน้้าที่่�พลเมืือง คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ ฟิสิิกส์์ เคมีี ชีีวะ
ทั้้ง� หมดอยู่่�ในนี้้� การศึึกษาสมััยใหม่่เราอยากให้้บููรณาการ เรีียน
เท่่าที่่�จำำ�เป็นสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิิต ไม่่ใช่่รู้้�ทุุกอย่่าง สิ่่�งที่่�เราอยาก
ให้้เด็็กพััฒนามากกว่่าคืือ ทัักษะอนาคต นั่่�นคืือทัักษะเรีียนรู้้�
ทัักษะชีีวิิต ทัักษะไอทีี”
แต๋๋งแต๋๋ง ให้้ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับประเทศต่่างๆ ในโลก
เพราะแต๋๋งแต๋๋งเหมืือน อิินเดีียนา โจนส์์ ผจญภััยไปทั่่�วโลก
รู้้�จัักจีีน ญี่่�ปุ่่�น อาหรัับ อเมริิกาใต้้ และทำำ�ให้้รู้้�ว่่าต้้นกำำ�เนิิดของ
แต๋๋งแต๋๋งอย่่างเบลเยีียมเป็นนัักล่่าอาณานิิคม 
แต๋๋ ง แต๋๋ ง เป็นเล่่ มสำำ�คัั ญ เวลาคุุ ณ หมออธิิ บ ายเรื่่� อ ง
การอ่่านทำำ�ให้้เซลล์์สมองมีีความสุุข
“ทำำ�ให้้อยากอ่่านไปเรื่่อ� ยๆ โดยไม่่รู้้�สึึกว่่ามัันคืือแบบเรีียน
หรืือตำำ�รา ต่่างจากการท่่องหนัังสืืออย่่างสิ้้�นเชิิง ผมเรีียนเก่่ง
เพราะการท่่อง แต่่ถามว่่ามีีความทุุกข์์ไหม มีี ถึึงได้้ท่่องไป

44

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18

รำำ�ทวนไป แก้้ทุุกข์์ ฆ่่าศััตรููไปเรื่่�อยๆ เพราะสมมุุติิศััตรููให้้เป็น
ครููบางคน แต่่การ์์ตููนพวกนี้้ไ� ม่่มีีทุุกข์์ รู้้�โดยที่่ไ� ม่่ตั้ง้� ใจรู้้� ทั้้ง� เรื่่อ� ง
การล่่าอาณานิิคม คอมมิิวนิิสต์์ การเหยีียดผิิวเหลืือง
“ใน แต๋๋งแต๋๋ง ฉบัับจีีน ญี่่ปุ่่�� น อเมริิกาใต้้ โดนไปหลายดอก
อาหรัับโดนหลายเล่่ม พวกนี้้ซึึมซัั
� บเข้้ามาเอง เสร็็จแล้้วถามว่่า
เรารัังเกีียจผิิวเหลืือง อเมริิกาใต้้ไหม ก็็ไม่่ ถามว่่าทำำ�ไม ผม
คิิดว่่าเป็นเพราะการ์์ตููน แม้้ว่่าจะมีีถ้้อยคำำ�เหยีียด การกระทำำ�
บางอย่่างซึ่่�งรัับไม่่ได้้ในสมััยนี้้� แต่่ด้้วยความที่่�เป็นการ์์ตููนเรา
รัับได้้ ผมรัับได้้ทั้้�งด้้านบวกและด้้านลบว่่าของมัันก็็ตามยุุค
สมััย คนเราควรรู้้�จัักเปลี่่�ยนแปลง”
อีีกเล่่มที่่�เป็นจิ๊๊�กซอว์์ของชีีวิิต คืือ ดราก้้อนบอล คุุณหมอ
บอกว่่าชอบพระเอก คืือ โงกุุน ที่่บ้� า้ นมีีโมเดลอยู่่�หลายตััวทีีเดีียว
“เพราะ โงกุุน ล้้มแล้้วลุุกได้้ทุกุ ครั้้ง� ทุุบจมดิินก็็ลุกุ ตายก็็ตื่น่�
และซื่่อสัั
� ตย์์ โดยเฉพาะเรื่่อ� งล้้มแล้้วลุุก คิิดว่า่ เป็นสิ่่ง� ที่่ลูู� กๆ ผม
ควรมีเี หมืือนผม ชีีวิิตมีีอุุปสรรคตลอด ล้้มจนชิิน burn out จนชิิน
burn out งานโรงพยาบาลจนชิิน นอนก่่ายหน้้าผากอยากลาออก
จนชิิน แต่่เราก็็ลุุกขึ้้�นไปทำำ�งานใหม่่เสมอ เพราะรัับผิิดชอบ
เหมืือนโงกุุน ต้้องปราบจอมจัักรวาลให้้ได้้ แค่่นี้้�ก็็สนุุกแล้้ว”
โงกุุนมีีลููกพลััง แล้้วลููกพลัังของคุุณหมอคืืออะไร?
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“ถ้้าให้้ตั้ง้� สมมุุติฐิ านก็็งานบ้้าน แม่่บัังคัับให้้ทำำ� ยัังไงก็็ต้อ้ ง
ล้้างจาน ไม่่ล้า้ งก็็โดนทำำ�โทษ ในที่่สุ� ดก็
ุ ล้็ า้ ง แต่่แม่่ยืืนเท้้าสะเอว
เสีียงเขีียว ไม่่มีกี ารต่่อรอง มีแี ต่่สั่่ง� ให้้ล้า้ ง พ่่อแม่่มีหี น้้าที่่สั่่� ง� สอน
ไม่่ได้้มีหี น้้าที่่เ� ป็นเพื่่อ� น ต้้องมีี authority คิิดว่า่ ความรัับผิิดชอบ
หรืือพลัังในการทำำ�ให้้เสร็็จลุุล่่วงมาจากงานบ้้าน ประเด็็นไม่่ใช่่
บ้้านสะอาด แต่่คืือวงจรการทำำ�งานที่่เ� ราไม่่ชอบ ไม่่สนุุก น่่าเบื่่อ�
แต่่ต้้องทำำ� คนไข้้ 80 คน รอที่่�โรงพยาบาล ตรวจเสร็็จครึ่่�งหนึ่่�ง
ไปว่่ายน้ำำ�� กลัับมา รออีีก 40 คน ก็็ตรวจจนเสร็็จ ถ้้าไม่่ทำำ�ใคร
จะทำำ� ก็็เป็นประโยคเดีียวกััน ลููกไม่่ล้้างจานใครจะล้้าง แม่่ขาย
ของอยู่่� ใครจะล้้าง โดนอย่่างนี้้�มาตลอดชีีวิิต”
แต่่จนถึึงตอนนี้้� ดราก้้อนบอลก็็ยัังไม่่มีีทีีท่่าว่่าจะจบ คุุณ
หมอบอกว่่า ลููกโตก็็ยัังอ่่านได้้สนุุกอยู่่� แต่่ต้้องเป็นพล็็อตใหม่่
“ดราก้้อนบอลก็็ยัังไม่่จบ การ์์ตููนญี่่�ปุ่่�นแทบทุุกเรื่่�องไม่่
จบ ผมตายก็็จะไม่่จบ อาจจะไม่่จบที่่�รุ่่�นเรา ดราก้้อนบอล
ทุุกวัันนี้้� ชุุดใหม่่ซื้้�อมาได้้ 8 เล่่ม ยัังไม่่ได้้เริ่่�มแกะซองเลย รอ
สะสมไปก่่อนแล้้วค่่อยอ่่านรวดเดีียว มัันเป็นความผููกพััน เป็น
รัักแรกพบ”
คุุณหมอเคยพููดเอาไว้้ว่า่ การ์์ตููนคืือศิิลปะการเล่่าเรื่่อ� งยาก
เรื่่�องที่่�พููดไม่่ได้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน อย่่างการเมืือง ชาติิ ศาสนา
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ให้้ง่่าย ลดความรุุนแรง แต่่ยัังคงไว้้ซึ่่�งข้้อเท็็จจริิง
They Called Us Enemy คืือตััวอย่่างหนัังสืือเล่่มหนาที่่�
บอกว่่า เราพููดสิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้ในการ์์ตููน
เรื่่�องมีีอยู่่�ว่่า จอร์์จ ทาเคอิิ คืือลููกเรืือสตาร์์เทร็็ครุ่่�นแรก
เป็นคนญี่่�ปุ่่�น เล่่าเรื่่�องพ่่อกัับแม่่ถููกกัักกัันในสหรััฐอเมริิกาช่่วง
สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 สมััยนั้้�นอเมริิกาเกลีียดคนญี่่�ปุ่่�น ความ
โหดร้้ายคืือพ่่อแม่่ของทาเคอิิถููกทรมานอะไรบ้้างในค่่ายกัักกััน
“เนื้้อ� หาแบบนี้้พอ
� เขีียนเป็นการ์์ตููนแล้้วมัันโอเคทั้้ง� สองฝ่่าย
ฝ่่ายกระทำำ� ฝ่่ายถููกกระทำำ� ทำำ�ให้้เรื่่อ� งซอฟต์์ลง ฝ่่ายกระทำำ�มััน
ไม่่ดีีหรอก โดยเฉพาะเรื่่�องราวในค่่ายกัักกััน มนุุษย์์ทำำ�กัับ
มนุุษย์์แบบนี้้�ได้้ยัังไง น่่าอ่่าน ดีีกว่่าแบบเรีียนตั้้�งเยอะ”
เล่่มถััดมาคืือ โจโจ้้ ล่่าข้้ามศตวรรษ ที่่�โดดเด่่นตรงการ
เปลี่่�ยนนามธรรมเข้้าใจยากให้้เป็นรููปธรรมที่่�ย่่อยง่่าย
“อะไรที่่�เป็นนามธรรมก็็เปลี่่�ยนเป็นอาวุุธได้้หมด” คุุณ
หมอบอก
ถามว่่าชอบอะไรที่่�สุุดในการ์์ตููนเรื่่�องนี้้� คุุณหมอตอบว่่า
ความกตััญญูู ซึ่่ง� นามธรรมอย่่างความกตััญญููถููกเปลี่่ย� นให้้เป็น
วััตถุุจัับต้้องได้้อย่่างกุุญแจ ยิ่่�งกตััญญููมาก กุุญแจยิ่่�งอัันใหญ่่
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“นั่่น� คนไข้้ผมทั้้ง� นั้้น� เลย ทำำ�อะไรไม่่ถููกใจพ่่อแม่่ วััฒนธรรม
เราถืือเป็นความไม่่กตััญญูู การไม่่เชื่่�อฟังพ่่อแม่่คืือการไม่่
กตััญญูู คนไข้้ผมเยอะมากที่่�มาทุุกวัันนี้้� แม้้กระทั่่�งเรีียนจบก็็
ไม่่สามารถไปจากพ่่อแม่่ได้้ นี่่�ก็็ปัญหาคลาสสิิก มีีลููกแล้้วก็็ยััง
ไม่่สามารถฝืนคำำ�สั่่�งปู่่�ย่่าตายายได้้”
เส้้นเรื่่อ� งสำำ�คััญคืือ ผู้้�ร้า้ ยคนหนึ่่ง� ใช้้ความกตััญญูเู ป็นอาวุุธ
โดยวาดรููปเป็นกุุญแจติิดหััวใจ ยิ่่�งกตััญญููมาก หััวใจก็็จะใหญ่่
ขึ้้�น ยิ่่�งร้้ายแรง ลููกยิ่่�งไปไหนไม่่ได้้
แล้้วกุุญแจที่่�ใหญ่่ขึ้้�น มัันอธิิบายถึึงอะไร?
“น้ำำ��หนัักที่่เ� ราแบก สมมุุติผิ มบอกลููกว่่า ต้้องกตััญญููด้้วย
การกลัับมาเชีียงราย แต่่ผมกลัับบอกลููกว่่า ลููกไปไหนได้้ ไปเลย
เหนื่่อ� ยเมื่่อ� ไหร่่ คิิดถึึงข้้าวซอย คิิดถึึงน้ำำ��เงี้้ย� ว คิิดถึึงอาหารเมืือง
ก็็กลัับมา มัันอีีกเรื่่�องหนึ่่�งเลยนะ ถามว่่าเขากตััญญููไหม เขาก็็
กตััญญูู เวลาผมกัับแฟนจะไปเที่่ย� วต่่างประเทศนี่่ง่� า่ ยมาก บอก
เขาว่่าจะไปไหน เขาบิินตาม ถ้้าเขา join สุุวรรณภููมิิไม่่ได้้ เขา
ไปรอที่่�บรััสเซลส์์ คืือเขาไม่่รำำ�คาญเราเลย แม้้ว่่าตอนวััยรุ่่�น
เราจะมีีการสอนและขี้้�บ่่น แล้้วก็็มีีขััดแย้้ง 1 หรืือ 2 ครั้้�งต่่อคน
ที่่แ� บบคุุณพ่อ่ ระเบิิดละ ไม่่ไหวละ ลููกดื้้อ� จััง แต่่ผมทำำ�อย่า่ งมาก
2 ครั้้�งต่่อคน จำำ�ได้้เลย จากนั้้�นผมก็็รู้้�ว่่าผมถอยได้้แล้้ว”
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2 เล่่มสุุดท้้ายที่่�คุุณหมอชอบมากคืือ The Lord of the
Rings กัับ The Hobbit แต่่ชอบภาพยนตร์์ก่่อนจึึงค่่อยซื้้�อ
หนัังสืือมาอ่่าน
“ประเด็็นชััดเจนคืือโค่่นมารลงให้้ได้้ แต่่ถ้า้ อำำ�นาจอยู่่�ในมืือ
เราเมื่่�อไหร่่ เราก็็จะกลายเป็นมัันเหมืือนกััน เพราะฉะนั้้�นมัันก็็
ต้้องเป็นประชาธิิปไตยอยู่่�ดีี The Lord of the Rings กัับ The
Hobbit พููดเรื่่�องประชาธิิปไตย ใครครองแหวนก็็จบ”
แต่่เล่่มที่่�น่่าจะสำำ�คััญที่่�สุุดคืือ นิิทาน อ่่านกัับลููก
คุุณหมอเปิดคลิินิิกส่่วนตััวตั้้�งแต่่มีีลููก แต่่จะเปิดเฉพาะ
ตอนเย็็น 17.00-19.00 น. เวลาทำำ�การแค่่ 2 ชั่่�วโมง
“ต้้องทิ้้�งเงิินบางก้้อนกลัับบ้้านจริิงๆ ใครเข้้ามาตอน 1 ทุ่่�ม
ผมต้้องขออภััยแล้้วเชิิญกลัับ เพราะว่่าหมอจะกลัับบ้้าน ลููกรอ
อยู่่� มิิเช่่นนั้้น� จะไม่่มีเี วลาอ่่านนิิทานให้้ลููกฟัง โชคดีีอยู่่�เชีียงราย
รถไม่่ติิด 1 ทุ่่�มถึึงบ้้านอาบน้ำำ�� โยนทุุกอย่่างออกจากตััว ลงมืือ
เล่่นกัับลููกแล้้วก็็อ่่านนิิทาน จนลููกต้้องเข้้านอนไม่่เกิิน 3 ทุ่่�ม”
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ในโลกส่่วนตััว
เวลาค้้ น ข้้ อมูู ล คุุ ณ หมอจะใช้้ วิิ ธีี เปิดตำำ� ราหาหนัังสืือ
มากกว่่า Google (ยกเว้้นวัันไหนขี้้�เกีียจเดิินจริิงๆ)
“ถึึงกููเกิิลง่่ายกว่่า แต่่ขี้้�เกีียจเช็็คที่่�มา ถ้้าเป็นหนัังสืือเรา
ไม่่ต้้องเช็็คที่่�มา นี่่�คืือคุุณค่่าของ reference นะ เล่่มละเป็นพััน
(ยิ้้ม� ) ไม่่รู้้�นี่ว่่� า่ โลกจะมีีกููเกิิล ไม่่มีบี อก (หััวเราะ) ซื้้อ� reference
ไปหมดแล้้ว แต่่เปิดกููเกิิลบ้้าง ไม่่ได้้ถึึงกัับไม่่เปิดเลย แล้้วแต่่
ความเร่่งรีีบของการส่่งต้้นฉบัับด้้วยเหมืือนกััน”
หลายคนตามอ่่านงานคุุณหมอผ่่านเพจเฟซบุ๊๊�ค นายแพทย์์
ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์ ที่่�ปล่่อยวัันละ 4 คอนเทนต์์เป็น
อย่่างน้้อย ไม่่รวมรีีรััน
ในส่่วนของหนัังสืือนั้้น� ตั้้ง� แต่่เออร์์ลีีรีีไทร์์คุณ
ุ หมอมีีหนัังสืือ
ออกใหม่่มากกว่่า 20 เล่่ม นัับเฉพาะปีแรกที่่�เออร์์ลีีออกมาก็็ 5
เล่่มแล้้ว ก่่อนหน้้านั้้น� ประมาณ 40 เล่่ม รวมกัันทั้้ง� หมดประมาณ
60 เล่่ม นัับถึึงปี พ.ศ. 2565 เพิ่่�มเป็น 70 เล่่มแล้้ว
คุุณหมอบอกอีีกว่่าเขีียนเพจง่่ายกว่่าเขีียนต้้นฉบัับอยู่่�มาก
ขยายความมากกว่่านั้้น� อะไรที่่ผุ� ดขึ้้
ุ น� มาก็็พิมพ์
ิ ์ไป (แน่่นอนคลััง
คำำ�เยอะอยู่่�เป็นทุุนเดิิม) เป็นธรรมชาติิมากกว่่า
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“เขีียนต้้นฉบัับเป็นภาษาเขีียนต้้องระวััง อย่่ามั่่�วมาก แต่่
เพจเขีียนผิิดก็็ลบได้้ เขีียนไปชัักไม่่เข้้าท่่าก็็ลบเฉยภายใน 2
นาทีี เรีียนตามตรงว่่าของเต็็มหััว เหตุุที่ต้่� อ้ งเขีียนเร็็วออกวัันละ
4 เรื่่�อง เพราะว่่าของมัันอยู่่�ในหััวแล้้วมัันจดไม่่ได้้ จดก็็หาย
ไปเลยกัับสิ่่�งที่่�จด ไม่่รู้้�จดแล้้วเอาไปเก็็บไว้้ไหน เพราะอย่่าง
นั้้�น ระบายเลยดีีกว่่า แล้้วปรากฏว่่าเรากลัับพััฒนาขึ้้�นทุุกวััน
เลยครัับ”  
สมััยหนุ่่�มๆ คุุณหมอใช้้เวลาเขีียนตอนดึึกหลัังลููกและ
ภรรยาหลัับ แต่่ตอนนี้้โ� ยกมาผลิิตงานตอนเช้้ามืืดแทน หลัังจาก
ตื่่น� ออกกายบริิหาร เขีียนไปจนกว่่าสมองตื้้อตัั
� นแล้้วค่่อยหยุุด 
“สมองตื้้�อเร็็วขึ้้�นจริิงตามสัังขาร นี่่�เรื่่�องจริิงเลยนะ แปลก
มาก แต่่ว่า่ สปีดการเขีียนต่่อชิ้้น� เร็็วขึ้้น� บางครั้้ง� ขึ้้น� แค่่ย่อ่ หน้้าแรก
ได้้แล้้วคำำ�ศััพท์์มัันมาเชื่่�อมกัันเอง มัันแค่่มีีอะไรมาบัังคัับเรา
เขีียน หลายครั้้�งมัันออกมาเอง ตััวคำำ�ศััพท์์จะออกมาเรีียงแล้้ว
ได้้ประเด็็นเอง ขอให้้ขึ้้�นย่่อหน้้า 1 ให้้สำำ�เร็็จก่่อน”
หลัังจากนั้้�นเป็นเวลาทำำ�งานบ้้านกัันสองคนสามีีภรรยา
บ้้านหลัังนี้้�ไม่่มีีลููกจ้้าง คุุณหมอรัับหน้้าที่่�กวาดบ้้าน ถููบ้้าน
ซัักผ้้า ตากผ้้า เก็็บผ้้า เทขยะ รดน้ำำ��ต้น้ ไม้้ ฯลฯตลอดมา เพราะ
เป็นงานที่่�ชอบ แบ่่งและช่่วยกัันกัับภรรยาผู้้�รัับหน้้าที่่�ดููแลงาน
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หมวดที่่ล� ะเอีียดกว่่า อย่่างจ่่ายตลาด ทำำ�กัับข้้าว ดููแลที่่น� อน ฯลฯ
“ก่่อนเกษีียณก็็ทำำ�แบบนี้้� แต่่ต้้องทำำ�ตอนเย็็นกัับเสาร์์
อาทิิตย์์ ภรรยาทำำ�หนัักกว่่าเพราะตอนเย็็นผมไปคลิินิิก เรา
ไม่่เคยมีีลููกจ้้างตั้้ง� แต่่ไหนแต่่ไร ทำำ�กัันเองสองคนตลอด จากนั้้น�
ภรรยาอยากไปตลาดก็็พาไป อยากไปซื้้อดอ
� กไม้้ก็พ็ าไป อยาก
ไปร้้านมืือสอง ซื้้อพ
� วกของเก่่านู่่�นนี่่นั่่� น� ก็็พาไป หลัังจากเออร์์ลีี
ออกมามีีเวลาเยอะจริิง ไม่่งั้้�นก็็คงไม่่ออกมา 20 กว่่าเล่่มดื้้�อๆ
ในเวลา 4 ปี เฉลี่่�ยแล้้วปีหนึ่่�งออก 5 เล่่ม”
เวลามีีปัญหาคุุณหมอประเสริิฐปรึึกษาใคร?
“มีีเป็นระยะๆ ไม่่บ่่อย ส่่วนใหญ่่ภรรยา จะเล่่าบ่่อย เล่่า
จนลููกๆ เบื่่�อ ป๊๊า ม้้า เมื่่�อไหร่่จะหยุุดพููดกััน กลัับมาจากโรง
พยาบาลโมโหมาก็็เล่่า ทำำ�กัับประชาชนแบบนี้้�ไม่่ถููก เรื่่�องนี้้�
เป็นเรื่่�องหลัักเลย แล้้วเราไม่่สามารถทำำ�อะไรได้้ในระบบ ก็็จะ
ระบายใส่่ภรรยาตอนขัับรถ ลููกๆ ก็็จะฟังอยู่่�ข้้างหลััง โตมาลููกๆ
สองคนก็็ยัังล้้ออยู่่�ว่่า “ป๊๊า ม้้า เป็นป๊๊าม้้าที่่�พููดกัันไม่่หยุุดเลยอะ
ไปไหนมาไหนป๊๊าม้้าก็็คุุยกัันตลอดเวลาเลย”
แต่่แทบทุุกคำำ�ที่่�ป ล่่อยออกมาจะเป็นการเล่่ามากกว่่า
ต้้องการคำำ�ปรึึกษา แค่่ได้้ระบายความโกรธออกมา แชร์์ความ
เห็็น แลกเปลี่่ย� นมุุมมองกัันได้้ สิ่่ง� นี้้อ� าจสำำ�คััญมากกว่่าคำำ�แนะนำำ�
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หรืือวิิธีีแก้้ปัญหาด้้วยซ้ำำ��ไป
“มัันเป็นหลัักการพื้้�นฐานนะ คนฟังเพิ่่�งฟังแป๊๊บเดีียว
คุุณจะเอาอะไรมาแนะนำำ� ก็็เหมืือนกััน ผมก็็จะไม่่ทำำ�แบบนั้้�น
กัับคนอื่่� น ง่่ า ยๆ ทำำ� นองนี้้� อัันนี้้� เ ป็นหลัักการพื้้� น ฐานทาง
จิิตเวชศาสตร์์อยู่่�แล้้ว เพีียงแค่่ระบาย ผู้้�ระบายก็็ตั้้�งตััวติิด
นี่่�เป็นหลัักการพื้้�นฐาน ถ้้าไม่่จำำ�เป็นเราจะไม่่ละเมิิดกฎข้้อที่่� 1
เขามีีศัักยภาพที่่�จะฟื้้นฟููตััวเองอยู่่�เสมอ กรุุณาไม่่ยื่่�นมืือเข้้าไป
เยอะจนเกิินไป ผมถึึงไม่่ชอบพวกโครงการที่่ใ� ห้้ความช่่วยเหลืือ
ทั้้ง� ชาวบ้้านหรืือผู้้�ป่ว่ ยจิิตเวชที่่ม� ากเกิินไปแล้้วมัันรุุกรานความ
สามารถของมนุุษย์์ หลายอย่่างผมถืือว่่าเป็นการกดศัักยภาพ
มนุุษย์์โดยไม่่จำำ�เป็น ในทางจิิตเวชศาสตร์์เราไม่่ทำำ�งานอย่่างนั้้น�
อยู่่�แล้้ว”
ก่่อนเกษีียณคุุณหมอวางแผนไว้้ว่่า จะนอน “นี่่�เรื่่�องจริิง
ไม่่ได้้มีีอะไรซัับซ้้อน” แต่่ข้้อเท็็จจริิงคืือหนัังสืือกว่่า 20 เล่่ม
หลัังจากเออร์์ลีีรีีไทร์์ปีแรก และโพสต์์คอนเทนต์์ผ่่านเพจ
วัันละอย่่างต่ำำ�� 4 ครั้้�ง
ส่่วนกิิจกรรมที่่อ� ยากทำำ�จริงิ ๆ และเป็นอีีกหนึ่่ง� แผนสำำ�คััญ
หลัังเกษีียณคืือ ลุุยอ่่านหนัังสืือและดููหนัังที่่�ซื้้�อไว้้ให้้หมด 
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“อยากดููหนัังเก่่าที่่ช� อบอีีกหนึ่่ง� รอบก่่อนตาย รวมทั้้ง� หนััง
โทรทััศน์์สมััยโบราณด้้วย ผมซื้้�อไว้้เป็นชุุดๆ เช่่น ผจญภััยใต้้
ทะเลลึึก, โลกพิิศวง, อุุโมงค์์มหััศจรรย์์ อัันนี้้ฉ� ายช่่อง 4 บางขุุน
พรหมตลอด แต่่เราดููไม่่ครบไง เพราะหนึ่่ง� ต้้องไปขายของ สอง
ถููบ้้าน สาม ท่่องหนัังสืือ ดููไม่่ครบสัักอย่่าง ซื้้อ� เป็นซีีรีีส์์หมดเลย
จากแอมะซอน อัันนี้้อ� ยากทำำ�เป็นอัันดัับต้้นๆ เลยนะ อยากรีีวิิว
อดีีตก็็ใช่่ เวลาผมรีีวิิวอดีีตผมก็็ได้้ประโยชน์์เยอะ อย่่างที่่�สอง
คืือ อ่่านหนัังสืือที่่ซื้้� อ� ไว้้แต่่ยัังไม่่ได้้แกะแม้้กระทั่่�งกระดาษที่่ห่� อ่
(หััวเราะ) ส่่วนงานเขีียนมัันก็็ได้้เท่่านี้้แ� หละ ไม่่ได้้รู้้�สึึกถึึงอะไร
ที่่�ติิดค้้าง เพราะเรารู้้�สึึกว่่าเราก็็ทำำ�เต็็มที่่�”
จะมีีที่่�ติิดค้้างในใจอยู่่�เรื่่�องเดีียวคืือ การเปลี่่�ยนระบบ
สุุขภาพที่่ไ� ม่่สามารถเปลี่่ย� นได้้ด้ว้ ยโครงสร้้างราชการที่่เ� ป็นอยู่่�
ทำำ�ให้้ประชาชนไม่่ได้้บริิการที่่�ดีีสัักทีี 
“แม้้ว่่าเราจะผลิิตแพทย์์เพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกปี แต่่บริิการก็็ยััง
ไปไม่่ถึึงวัันยัังค่ำำ�� คนที่่�ผมรู้้�จัักในเชีียงรายเกืือบทุุกคนเวลามีี
โรคร้้ายแรงยัังไงก็็ต้้องไปเชีียงใหม่่”
ทั้้ง� หมดนี้้�เป็นผลมาจากสัังคมที่่เ� ปราะบาง และสร้้างผู้้�ป่ว่ ย
จากครรภ์์มารดาถึึงเชิิงตะกอน
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เริ่่�มตั้้�งแต่่ หนึ่่�ง สตรีีตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม สอง ทารกขาด
ผู้้�ดููแลหลััก สาม การศึึกษาปฐมวััยทำำ�ลายสมองและสุุขภาพจิิต
เด็็กเล็็ก เป็น 3 เรื่่อ� งแรกของชีีวิิตที่่ส� ร้้างประชากรไม่่มีีคุุณภาพ
เพื่่�อรอป่่วย
สี่่� ครููไม่่มีีคุุณภาพ ห้้า ครััวเรืือนที่่�รายได้้ไม่่พอรายจ่่าย
หก อุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน 3 เรื่่�องหลัังนี้้�สร้้างผู้้�ป่่วยทั้้�งด้้าน
ร่่างกายและจิิตใจ 
“เป็นสัังคมที่่�ตััวใครตััวมััน ไม่่มีีตาข่่ายความปลอดภััย
รองรัับ คนที่่�รอดก็็รอดด้้วยความเหนื่่�อยล้้า แต่่คนจำำ�นวนมาก
ไปไม่่รอด ต้้องป่่วยแน่่นอน ไม่่โรคใดก็็โรคหนึ่่�ง”
คุุณหมอจึึงผลัักดัันเรื่่อ� งการเปลี่่ย� นระบบสุุขภาพมาตลอด
หลายสิิบปี และล้้มกระดานระบบการศึึกษาที่่ล้� ม้ เหลวด้้วยการ
ผลิิตงานเขีียน กลัับมาตั้้ง� ต้้นใหม่่ที่พ่่� อ่ แม่่และลููก หนึ่่ง� ในนั้้น� คืือ
การเปิดห้้องเรีียนพ่่อแม่่
“อยากสอน เพราะผมมีีความรู้้�จะสอน สิ่่�งที่่�ผมสอนมััน
เป็นเรื่่�องพื้้�นฐาน มัันไม่่ได้้ยาก อ่่าน เล่่น ทำำ�งาน ง่่ายจะตาย
พ่่อแม่่ก็็ทำำ�ได้้ แต่่ทำำ�อย่่างไรให้้คนเชื่่�อสัักทีีว่่า ถ้้าปููพื้้�นดีีๆ
วััยรุ่่�นจะไม่่ยุ่่�งแน่่ๆ เจ้้าสองคนนั้้น� (ลููกสาวและลููกชาย) ทำำ�ผม
หััวแทบแตก แต่่ยัังไงมัันก็็จะผ่่านไป ทำำ�งานอยู่่�โรงพยาบาล
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33 ปี มัันนานจนเห็็นจริิงๆ ว่่าส่่วนใหญ่่ผู้้�ใหญ่่ทำำ�เด็็กเละ โอกาส
รอดน้้อย แต่่ถ้้าเริ่่�มต้้นดีีๆ มัันง่่าย ถ้้าเริ่่�มต้้นดีีไม่่ได้้ ก็็เพราะ
รััฐไม่่ดีีพอ รััฐไม่่ดีีแล้้วจะให้้พ่่อแม่่ดีีได้้ยัังไง”
การคุุยยาวๆ หนนี้้� จบลงด้้วยคำำ�ถามที่่�ว่่า เพราะอะไร
คุุณหมอถึึงไม่่ค่่อยให้้สััมภาษณ์์หรืือออกสื่่�อต่่างๆ มากนััก
“หนึ่่ง� ชอบความเป็นส่่วนตััว นั่่น� คงเป็นเรื่่อ� งใหญ่่สุดุ สอง
ไม่่ได้้รู้้�สึึกภููมิิใจอะไรกัับสิ่่ง� ที่่ตัั� วเองทำำ� มัันไม่่เยอะขนาดนั้้น� เรา
รู้้�สึึกว่่าเราก็็มีีประโยชน์์ แต่่ทั้้�งหมดนี้้�ไม่่ได้้มีีอะไรมาก ไม่่เคย
ภููมิิใจในตััวเองอย่่างจริิงจัังแม้้แต่่เรื่่�องเดีียว เพราะว่่าผลลััพธ์์
ไม่่มีี เราแก้้ไขระบบอะไรมิิได้้เลยนี่่�นา”
อีีกเหตุุผลที่่�สำำ�คััญคืือ ไม่่ชอบปรากฏตััว เคยทดลองมา
แล้้วหลายครั้้�ง ทั้้�งให้้สััมภาษณ์์ผ่่านสื่่�อวิิทยุุและโทรทััศน์์ แต่่
รู้้�สึึกว่่าเราแก้้ไขระบบด้้วยวิิธีีนี้้�ไม่่ได้้อยู่่�ดีี ได้้แต่่พููดไปเรื่่�อยๆ
สุุดท้้าย ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์ ในจัักรวาลคู่่�ขนาน
เป็นใครและกำำ�ลัังทำำ�อะไรอยู่่�?
“นอน ความจริิงผมเป็นคนนอนหลัับง่่ายมาก ไม่่เคย
มีปัี ญหาเรื่่อ� งนอนไม่่หลัับ อยู่่�ที่่ไ� หนก็็หลัับได้้ตลอดเวลา แล้้วก็็
ชอบนอนจริิงๆ ถ้้าลุุกแปลว่่ามัันจะต้้องทำำ�งาน มัันนอนไม่่ได้้ละ
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เดี๋๋�ยวหม่่าม้้าด่่า จานยัังไม่่ได้้ล้้าง บ้้านยัังไม่่ได้้ถูู นี่่�คืือแม่่ที่่�
มีีอยู่่�จริิงและสายสััมพัันธ์์ ว่่าแล้้วต้้องเหลีียวไปดููข้้างหลััง หม่่าม้้า
อยู่่�ไหน ยัังดููแลเราตลอดแหละ”

ออกแบบโปสเตอร์์: พิิชชาพร อริินทร์์
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เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่
พััฒนาการเด็็ก ประชาธิิปไตย
และอนาคตใหม่่ของทุุกคน
นายแพทย์์ประเสริิฐ
ผลิิตผลการพิิมพ์์
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กล่่าวนำำ�
การระบาดของโรคโควิิด-19 รอบที่่� 3 ในปี พ.ศ. 2564
สร้้างความเสีียหายต่่อระบบสาธารณสุุขและทำำ�ให้้ผู้ค้� นเสีียชีีวิิต
จำำ�นวนมาก ตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อรายวัันสููงสุุดมากกว่่า 20,000 คน
ต่่อวััน และผู้้�เสีียชีีวิิตสููงสุุดมากกว่่า 200 คนต่่อวััน มาตรฐาน
การกระจายวััคซีีนที่่�ไม่่ชััดเจน ประชาชนที่่�อยู่่�ไกลและไม่่มีี
เส้้ น สายประสบปัญหาการเข้้ า ถึึงวััคซีีนในเวลาที่่� ร วดเร็็ ว
นำำ�ไปสู่่�การเสีียชีีวิิตที่่�ควรจะหลีีกเลี่่�ยงได้้ตั้้�งแต่่แรกของหลาย
ครอบครััว
โรคระบาดเกิิ ดขึ้้� น คู่่�ขนานกัับการจัั บ กุุ ม เยาวชนที่่� มีี
ความเห็็นต่่างทางการเมืือง ตามด้้วยข่่าวอุุทกภััยหลายจัังหวััด
ในตอนปลายปี พ.ศ. 2564 เรื่่�องราวทั้้�งหมดนี้้�เหมืือนการ
ฉายหนัังซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่าในบ้้านเมืืองของเราและตลอดชีีวิิตที่่�
ผู้้�เขีียนเกิิด เติิบโต เรีียนหนัังสืือ ทำำ�งาน แล้้วเกษีียณอายุุ
ราชการ ปาฐกถานี้้จ� ะเริ่่มต้
� น้ ด้้วยประสบการณ์์ส่ว่ นตััว ตามด้้วย
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ทฤษฎีีพััฒนาการบุุคลิิกภาพ ปิดท้้ายด้้วยข้้อสัังเกตว่่า เพราะ
เหตุุใดพััฒนาการของบ้้านเมืืองของเราจึึงย่ำำ��อยู่่�กัับที่่�มาได้้
อย่่างน้้อยก็็หนึ่่�งชั่่�วอายุุคนคืือช่่วงอายุุของตััวผู้้�เขีียนเอง
คำำ�ตอบอย่่างสั้้�นที่่�สุุดคืือ เพราะเราเป็นรััฐราชการและ
เป็นรััฐรวมศููนย์์
รััฐราชการและรััฐรวมศููนย์์ทำำ�ให้้เราไม่่สามารถพััฒนา
อะไรได้้ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การพััฒนาทรััพยากรมนุุ ษ ย์์
ครอบครััวและการศึึกษาเป็นหน่่ ว ยพื้้� น ฐานในการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ภายใต้้เงื่อ่� นไขที่่ว่� า่ โลกเข้้าสู่่�ยุุคไอทีีเรีียบร้้อย
แล้้ว งานพััฒนาครอบครััวและการศึึกษาจึึงเป็นการทำำ�งานแข่่ง
กัับเวลาก่่อนที่่ทุ� กุ สิ่่ง� ทุุกอย่่างจะถููกดิิสรััปต์์ (disrupted) ไปเสีีย
ทั้้�งหมดแล้้วทุุกคนเป็นผู้้�แพ้้ ไม่่ว่่าจะเป็นผู้้�สููงอายุุที่่�ปกครอง
บ้้านเมืืองวัันนี้้�หรืือคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีความคิิดอ่่านกว้้างไกล
ถ้้าจะมีกี ารพลีีชีีพ ควรเป็นคนสููงอายุุที่พลีีชีีพ
่�
เพื่่อพ
� วกเขา
มิิใช่่ปล่่อยคนรุ่่�นใหม่่พลีีชีีพเพื่่อพ
� วกเรา แล้้วจะว่่าไปคนสููงอายุุ
ไม่่จำำ�เป็นต้้องพลีีชีีพ แค่่ลงจากเก้้าอี้้�ก็็พอ
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เมื่่�อพอจำำ�ความได้้
พวกเราพี่่�น้้องเกิิดในครอบครััวคนจีีนแต้้จิ๋๋�ว ความทรงจำำ�
หนึ่่�งในวััยเด็็กคืือคุุณแม่่วุ่่�นวายกัับชื่่�อจีีนของพวกเรามากมาย
คุุณพ่่อมีีชื่่�อเป็นจีีน สะกดได้้หลายแบบ เรื่่�องนี้้�นำำ�ไปสู่่�ความ
ยากลำำ�บากของพวกเราเพราะเอกสารในที่่�ต่่างๆ ไม่่ตรงกััน
ตััวสะกดและวรรณยุุ ก ต์์ ต่่ า งกััน ชื่่� อพ่่ อ แม่่ ที่่� อำำ� เภอและที่่�
โรงเรีียนไม่่เหมืือนกััน จำำ�ได้้ว่่าได้้ยิินคุุณแม่่บ่่นว่่าทางการ
อยู่่�เรื่่�อยๆ กิินเวลานานหลายปีกว่่าจะเรีียบร้้อย
คุุณแม่่ของพวกเรามาจากโพ้้นทะเลเช่่นเดีียวกัับคุุณพ่่อ
ท่่านใช้้ชื่่�อไทยตั้้�งแต่่ผู้้�เขีียนจำำ�ความได้้ เวลานั้้�นผู้้�เขีียนยัังเล็็ก
มาก จึึงไม่่เคยตั้้ง� ข้้อสงสััยว่่าท่่านมีีชื่อ่� ไทยได้้อย่า่ งไร ใครทำำ�ให้้
แล้้วทำำ�ยากหรืือไม่่
ยัังมีีเรื่่�องชื่่�อจีีนของพวกเรา ที่่�ผู้้�เขีียนได้้ยิินเสมอคืือ
คุุณแม่่จ่า่ ยใต้้โต๊๊ะหลายครั้้ง� และจ่่ายมากกว่่าหนึ่่ง� แห่่ง มีีวัันหนึ่่ง�
คุุณแม่่พาผู้้เ� ขีียนไปที่่อำ� ำ�เภอ ผู้้เ� ขีียนจำำ�ได้้ว่า่ ก่่อนที่่คุ� ณ
ุ แม่่จะลุุก
ไป ท่่านกำำ�ธนบััตรใบหนึ่่ง� เพื่่อ� เตรีียมจ่่าย ท่่านพููดเป็นภาษาจีีน
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แต้้จิ๋๋�วว่่า “เขาจะได้้ทำำ�ให้้เร็็วๆ เป็นพิิเศษ”
เหตุุการณ์์ทำำ�นองนี้้�จะวนกลัับมาเมื่่�อผู้้�เขีียนรัับราชการที่่�
ภาคเหนืือตอนบน ท่่านที่่คุ้้�� นเคยกัับชื่่อ� ของชาติิพัันธุ์์�คงทราบดีี
ว่่ามีีชาติิพัันธุ์์�เป็นร้้อยที่่�ภาคเหนืือตอนบน มีีการออกเสีียงชื่่�อ
สกุุลที่่แ� ตกต่่าง หลายคนมีีชื่อ่� เหมืือนกัันและนามสกุุล ‘มาเยอะ’
เหมืือนกัันจนน่่าแปลกใจ (การเล่่าเรื่่�องตลกเกี่่�ยวกัับชาติิพัันธุ์์�
เคยทำำ� ได้้ เ มื่่� อ สมััยก่่ อ น ปัจจุุ บัั นเราทราบดีีว่่ า ทำำ�มิิไ ด้้ แ ละ
ไม่่ควรทำำ�อีีกต่่อไปแล้้ว วัันนี้้�ลููกหลานของชาติิพัันธุ์์�เปลี่่�ยนชื่่�อ
นามสกุุลหลายคนแล้้ว และมีีการศึึกษาสููงบนเส้้นทางเดีียวกัับ
ลููกจีีนวัันนี้้� แต่่ดููเหมืือนการกระทำำ�ของส่่วนกลางหรืือคนชั้้น� ใน
ต่่อพวกเขายัังเป็นเหมืือนเดิิม)
เวลาที่่�นั่่�งเขีียนใบรัับรองแพทย์์เพื่่�อให้้ชาติิพัันธุ์์�ได้้ ไป
สมััครงาน ทำำ�ใบขัับขี่่� หรืือแม้้กระทั่่�งเป็นหนึ่่�งในขั้้�นตอนขอ
บััตรประชาชน (ซึ่่�งต้้องผ่่านพิิธีีกรรมเพื่่�อพิิสููจน์์ความรัักชาติิ
อีีกหลายขั้้�นตอน) หากพอมีีเวลาผู้้�เขีียนมัักสอบถามความ
เป็นมาของชื่่�อพวกเขาเสมอ
จึึงทราบว่่าชื่่�อและนามสกุุลเป็นของมีีราคา
ชีีวิิตของพวกเขาเหมืือนชีีวิิตของชาวจีีนโพ้้นทะเลเมื่่�อ
60 กว่่าปีก่่อน เราเป็นคนนอกและเราต้้องจ่่ายเพื่่�อเป็นคนใน
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เหตุุการณ์์ทำำ�นองนี้้ดำ� ำ�เนิินมา ‘จากครรภ์์มารดาถึึงเชิิงตะกอน’
ในช่่วงชีีวิิตของประชาชนคนไทยจำำ�นวนมาก มากบ้้างน้้อย
บ้้าง รู้้�ตััวบ้้างไม่่รู้้�ตััวบ้้าง เนีียนบ้้างไม่่เนีียนบ้้าง และเต็็มใจบ้้าง
ไม่่เต็็มใจบ้้าง เป็นมาเรื่่�อยๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าสถานะทางสัังคมและ
ฐานะทางเศรษฐกิิจของเราอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ห่่างจากศููนย์์กลาง
มากเท่่าไร
เรื่่�องนี้้�มีีผลกระทบต่่อพััฒนาการเด็็กอย่่างไร?
เรื่่�องนี้้�มีีผลกระทบอย่่างน้้อย 2 ข้้อ
ข้้อแรก แทนที่่�คุุณแม่่จะมีีเงิินมาซื้้�อของเล่่นเสริิมสร้้าง
พััฒนาการให้้แก่่พวกเรา เช่่น ดิินน้ำำ��มัันราคาถููกๆ สัักก้้อน
สีีเทีียนราคาถููกๆ สัักกล่่อง ท่่านกลัับต้้องปันเงิินไปให้้ ‘ระบบ
ราชการ’
ข้้อสอง แทนที่่�เด็็กๆ อย่่างพวกเราจะได้้สััมผััสคุุณแม่่
อารมณ์์ดีีมากขึ้้�นอีีกสัักวัันสองวััน แต่่พวกเราพบว่่าชีีวิิตของ
ท่่านดููคล้้ายๆ จะยากลำำ�บาก เพราะชื่่�อของคุุณพ่่อและชื่่�อของ
พวกเราอยู่่�เนืืองๆ
ผู้้�เขีียนบรรยายเรื่่�องพััฒนาการเด็็กบ่่อยครั้้�ง สมััยแรกๆ
บรรยายให้้ข้้าราชการครููและเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในเขต
จัังหวััดภาคเหนืือตอนบนฟัง ก่่อนที่่�จะบรรยายให้้พ่่อแม่่ทั่่�วไป
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ฟังในเวลาต่่อมา แผ่่นใสหรืือสไลด์์ที่่�หนึ่่�งของการบรรยาย
จะเป็นคำำ�สำำ�คััญ 3 คำำ�นี้้�เสมอ คืือ อีีพิิเจเนซิิส เวลาวิิกฤติิ และ
หน้้าที่่�
เรามาดููทีีละคำำ�
คำำ�ที่่� 1: อีีพิิเจเนซิิส (epigenesis)
ผู้้�เขีียนรู้้�จัักคำำ�นี้้�เป็นครั้้�งแรกตอนเป็นแพทย์์ประจำำ�บ้้าน
จิิตเวชศาสตร์์ที่่�โรงพยาบาลสมเด็็จเจ้้าพระยา เมื่่�อ พ.ศ. 2529
เป็นครั้้�งแรกในชีีวิิตที่่�ได้้รู้้�จัักชั่่�วโมงเรีียนที่่�เรีียกว่่า บุ๊๊�คคลัับ
(book club) แม้้ว่่าจะไม่่น่่าสนุุกอะไรมากมายเหมืือนที่่�เห็็น
ในหนัังฝรั่่�ง แต่่ก็็ยัังประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�เขีียนอย่่างยิ่่�ง ผู้้�เขีียนได้้
รัับมอบหมายให้้อ่่านหนัังสืือ Childhood and Society ของ
อีีริิค อีีริิคสััน (Erik H. Erikson, 1902-1994) และได้้รู้้�จััก
คำำ�นี้้�เป็นครั้้�งแรก รายละเอีียดมีีปรากฏในหนัังสืือ แต่่ที่่�ผู้้�เขีียน
นำำ�มาบรรยายและขยายความ มีี 3 ความหมาย
ความหมายที่่� 1 พััฒนาการมีีลัักษณะเป็นลำำ�ดัับชั้้�น
เวลาบรรยายเรื่่�องพััฒนาการเด็็ก ผู้้�เขีียนใช้้ภาพพีีระมิิด
ที่่ซัั� คคาราประกอบคำำ�บรรยายเสมอ (ดููภาพที่่� 1) หากบรรยาย
ด้้วยชอล์์กบนกระดานดำำ�ก็จ็ ะวาดรููปพีีระมิิดขั้น้� บัันได (ดููภาพ
ที่่� 2) พีีระมิิดของโชเซอร์์ที่่�ซััคคารา (Pyramid of Djoser in
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Saqqara) นี้้�ที่่�จริิงมีี 6 ชั้้�น แต่่ 2 ชั้้�นแรกหากมองเผิินๆ จะกลืืน
เป็นเนื้้อ� เดีียวกััน ผู้้เ� ขีียนใช้้ประโยชน์์จากการแบ่่ง 5 ชั้้น� ในการ
บรรยายพััฒนาการ 5 ขั้้�นแรกของอีีริิคสััน

ภาพที่ 1: พีระมิดของโชเซอร์ที่ซัคคารา

พััฒนาการมีีลัักษณะเป็นลำำ�ดัับชั้้�น หมายความว่่า หาก
เราสร้้างฐานแรกแข็็งแรง ฐานต่่อไปจะทำำ�ได้้ง่า่ ยขึ้้น� และมีคี วาม
แข็็งแรงเช่่นกััน พััฒนาการเด็็กมีีลัักษณะเดีียวกััน หากเราทำำ�
ขวบปีแรกให้้ดีี เราจะได้้ทารกที่่�แข็็งแรง ปีถััดๆ มาจะทำำ�ได้้
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ไม่่ยากและมีีความแข็็งแรงตามๆ กัันไป
เปรีียบชั้้�นที่่� 5 เป็นวััยรุ่่�น หากชั้้�นที่่� 5 หรืือวััยรุ่่�นพบ
อุุปสรรคของชีีวิิต เช่่น อกหััก หรืือถููกไล่่ออกจากโรงเรีียน หรืือ
สอบเข้้ามหาวิิทยาลััยไม่่ได้้ วััยรุ่่�นที่่�มีีพััฒนาการเป็นลำำ�ดัับชั้้�น
มาดีีกว่่าอาจจะเพีียงเสีียใจ ดื่่�มเหล้้าสัักสองแก้้ว ออกนอกทาง
สัักพัักแล้้วก็็ตั้ง้� ตััวได้้ใหม่่ ในขณะที่่วัั� ยรุ่่�นที่่มี� ฐี านรากไม่่แข็็งแรง
ตามด้้วยชั้้�นถััดๆ มาไม่่แข็็งแรง ชีีวิิตอาจจะล่่มลง กิินเหล้้าไม่่
เลิิก เข้้าหายาเสพติิด กรีีดข้้อมืือ หรืือทำำ�ร้า้ ยตััวเอง เหตุุเพราะ
ฐานของพััฒนาการไม่่ดีีพอ นี่่�คืือความหมายที่่� 1 พััฒนาการ
มีีลัักษณะเป็นลำำ�ดัับชั้้�น
Identity

Industry

Initiation

y
m
o
n
o
t
u
A

t
s
u
r
t
ภาพที่ 2: พัฒนาการเด็ก 5 ขั้นตอน
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ความหมายที่่� 2 เมื่่อ� เราลงทุุนกับั ฐานรากคืือชั้นที่่
้� � 1 มาก
เราจะลงทุุนน้้อยลงในชั้้�นต่่อๆ มา
ทุุนที่่สำ� ำ�คััญคืือเวลา หากเราให้้เวลากัับลููกมาก (คำำ�สำำ�คััญ
คืือ “มีีเวลาแปลว่่ารััก”) เราจะลงทุุนน้้อยลงในเวลาต่่อมา ชั้้�น
ที่่� 1 คืือวััยทารกขวบปีแรก (infant) ชั้้�นที่่� 2 คืือวััยเตาะแตะ
(toddler) อายุุ 2-3 ขวบ ชั้้�นที่่� 3 คืือวััยอนุุบาล (preschool)
อายุุ 4-7 ขวบ ผู้้�เขีียนจะวาดเส้้นโค้้งครอบคลุุม 3 ชั้้�นแรก (ดูู
ภาพที่่� 3) เราจะเห็็นกองทรายขนาดใหญ่่กินิ เนื้้อ� ที่่ม� ากกว่่าครึ่่ง�
ของพื้้�นที่่�หรืือปริิมาตรทั้้�งหมดของพีีระมิิด พื้้�นที่่�หรืือปริิมาตร
ส่่วนที่่�เหลืือมีีน้้อยมาก
สิ่่�งที่่�เราจะได้้คืือ เราได้้เวลาคืืนในวัันหลััง
ทำำ�ไมเราถึึงได้้เวลาคืืน? เพราะว่่าเมื่่�อเด็็กเข้้าสู่่�ระบบ
โรงเรีียน เขาจะเรีียบร้้อยดีี ไม่่ก่อ่ ความวุ่่�นวาย ไม่่กวนประสาท
เรา คุุณพ่อคุ
่ ณ
ุ แม่่ไม่่ต้อ้ งเสีียเวลาไปกัับการแก้้ไขปัญหา เดิินทาง
ไปพบครููประจำำ�ชั้้�นหรืือครููปกครอง พาลููกไปพบจิิตแพทย์์
เด็็กหรืือจิิตแพทย์์วััยรุ่่�น ไปโรงพัักพบตำำ�รวจ ไปพบทนาย
ไปศาล ไปสถานบำำ�บััดยาเสพติิด หรืือไปสถานพิินิิจฯ เมื่่�อ
เด็็กเรีียนจบ เขาไปทำำ�งานและหาเงิินด้้วยตััวเอง ถึึงตอนนั้้�น
คุุณพ่่อคุุณแม่่จะมีีเวลาว่่างมาก
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ผู้้�เขีียนมัักบรรยายต่่อไปด้้วยว่่า เมื่่�อมีีเวลาว่่างเราสามีี
ภรรยามีีเวลาทำำ�เรื่่อ� งส่่วนตััวที่่ช� อบ จากเดิิมไม่่มีเี วลาทำำ�เพราะ
เลี้้�ยงลููกเล็็ก มีีเวลาไปเที่่�ยวพัักผ่่อนแดนไกล

0 -7
ภาพที่ 3: สัดส่วนของเวลาในพัฒนาการเด็ก

จะเห็็นว่่านี่่เ� ป็นคำำ�บรรยายวิิชาการที่่น่� า่ จะใช้้ได้้กัับเฉพาะ
ชนชั้้น� กลางระดัับกลางหรืือชนชั้้น� กลางระดัับสููง ที่่มี� เี วลาเหลืือ
จากการทำำ�งานมาดููแลลููกด้้วยตััวเองตามสมควรตั้้ง� แต่่แรก เช้้า
ไปทำำ�งาน เย็็นหรืือค่ำำ��ได้้กลัับบ้้านมาเล่่นกัับลููก และอ่่านนิิทาน
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ก่่อนนอน แต่่ปัญหาของชนชั้้�นกลางระดัับล่่างและชนชั้้�นล่่าง
(หากคำำ�นี้้�ไม่่สุุภาพมากเกิินไปอาจจะเลี่่�ยงไปใช้้คำำ�ว่่าชนชั้้�น
แรงงาน) อย่่างที่่เ� ห็็นทั่่�วไป ในชนบทไทยผู้้ช� ายทำำ�งานตลอดวััน
ได้้ค่่าแรงขั้้�นต่ำำ�� ผู้้�หญิิงอาจจะได้้น้้อยกว่่านั้้�น แรงงานข้้ามชาติิ
และชาติิพัันธุ์์�อาจจะได้้น้้อยกว่่านั้้�นอีีก
ชนชั้้�นกลางระดัับล่่างและชนชั้้�นล่่างอาจจะไม่่ได้้อ่่าน
เพจเลี้้ย� งลููก (parenting) ไม่่ได้้อ่า่ นนิิตยสารหรืือหนัังสืือเลี้้ย� งลููก
เหตุุผลคืือพวกเขาต้้องออกไปทำำ�งาน เสร็็จงานเมื่่อ� 5-6 โมงเย็็น
ก็็ปวดเนื้้�อตััวอย่่างหนัักเพราะแบกหาม ผู้้�เขีียนรู้้�สึึกเสมอว่่า
ผู้้�เขีียนเป็นชนชั้้�นกลาง ทำำ�งานตรวจผู้้�ป่่วยและเขีียนหนัังสืือ
จะมากเท่่าไรก็็เปรีียบกัับการก้้มๆ เงยๆ ทำำ�นา หรืือก้้มหน้้า
ขุุดดิินเป็นหลุุมๆ หรืือแบกหามของหนัักก่่อสร้้างกลางแดด
ทั้้�งวัันมิิได้้
ยาที่่�ใช้้แก้้เคล็็ดขััดยอกที่่�ชะงััดที่่�สุุดมิิใช่่ยาแก้้ปวด แต่่
เป็นเหล้้าขาว
ต๊๊อกเหล้้าขาวกัับเพื่่�อนร่่วมงานหลัังเสร็็จงาน เหมืือน
พนัักงานออฟฟิศแวะดื่่�มเบีียร์์กัับเพื่่�อนร่่วมงาน หรืือชนชั้้�น
บริิ หารแวะดื่่�มไวน์์กัับเพื่่�อนนัักบริิหาร เหล่่านี้้�อ้้างว่่าเป็น
กิิจกรรมผ่่อนคลายร่่างกายและจิิตใจ แต่่สำำ�หรัับชนชั้้น� แรงงาน
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เป็นวิิธีีแก้้ปวดเคล็็ดขััดยอกหายเป็นปลิิดทิ้้ง� ด้้วยราคาที่่ต่ำ� ำ��กว่่า
ไปหาแพทย์์ที่่�คลิินิิก และเสีียเวลาน้้อยกว่่าไปหาแพทย์์ที่่�
โรงพยาบาลรััฐเป็นอัันมาก
ทุุกครั้้�งที่่�มีีการประณามผู้้�ดื่่�มสุุราอย่่างรุุนแรง แม้้ว่่า
ผู้้เ� ขีียนจะมีีงานประจำำ�คืือรัักษาโรคติิดสุรุ าเรื้้อรัั
� ง แต่่ไม่่สบายใจ
เลยที่่�ได้้ยิิน ด้้วยรู้้�ว่่าภาวะติิดสุุรามาจากทั้้�ง 3 สาเหตุุ คืือ
พัันธุุกรรม จิิตใจ และสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� บ้้านเมืืองของเราเต็็มไปด้้วย
แรงกดดัันด้้านจิิตใจและสิ่่�งแวดล้้อมมากมาย
พ่่อแม่่ในประเทศไทยจำำ�นวนมากกว่่ามากไม่่มีเี วลาจริิงๆ
มิิใช่่แกล้้งไม่่มีีเวลา พวกเราต้้องออกไปทำำ�งาน ปากกััดตีีนถีีบ
ช่่วยเหลืือตััวเองตลอดชีีวิิตโดยไม่่มีสี วััสดิิการที่่ดีีพอ
� นอกเหนืือ
จากหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ดัังนั้้น� อะไรที่่ผู้� เ้� ขีียนบรรยาย
หรืือเขีียน รวมทั้้ง� ที่่เ� พจเลี้้ย� งลููกและหนัังสืือเลี้้ย� งลููกต่่างๆ เขีียน
เฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับ ‘เวลา’ จะพบปัญหา 2 ประการ
ประการที่่� 1 กลุ่่�มเป้้าหมายขนาดใหญ่่ที่สุ่� ดคืือ
ุ ชนชั้้น� กลาง
ระดัับล่่างและชนชั้้�นล่่างไม่่ได้้อ่่านหรืือได้้ยิิน และประการที่่� 2
คืือถึึงจะได้้อ่่านหรืือได้้ยิินก็็ไม่่มีีเวลาอยู่่�ดีี
ดัังคำำ�พููดที่่�เรามัักจะรู้้�สึึกอยู่่�เสมอเวลาได้้ยิินคำำ�แนะนำำ�
ประเภทพููดอย่่างไรก็็ถููก เช่่น “ให้้เวลา ความรััก ความอบอุ่่�น
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แก่่ลููกมากๆ” หรืือ “กรุุณาหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมกลางแจ้้ง” สิ่่�ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นในใจเสมอคืือ “ถ้้าทำำ�ได้้ ก็็ทำำ�ไปแล้้ว” แต่่ในโลกแห่่ง
ความเป็นจริิง เหล่่านี้้�เป็นคำำ�แนะนำำ�ที่่�ทำำ�ไม่่ได้้
ลำำ�พัังเรื่่อ� งที่่บ� รรยายมาเพีียงเรื่่อ� งเดีียวคืือคำำ�ว่า่ epigen
esis นี้้�ได้้พาดพิิงถึึงข้้อจำำ�กััดของสัังคมไทยหลายข้้อ ได้้แก่่
• พ่่อแม่่ไม่่มีีเวลาจริิงๆ เพราะไปทำำ�งาน นำำ�ไปสู่่�เรื่่�องการ
จ้้างงาน และการประกัันค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ตามที่่�เป็นจริิงหรืือ
มากพอที่่�แรงงานจะธำำ�รงไว้้ซึ่่�งศัักดิ์์�ศรีีความเป็นมนุุษย์์
• พ่่อแม่่ไม่่มีีเงิินจริิงๆ หากไม่่ไปทำำ�งานทั้้�งสองคน นำำ�ไปสู่่�
เรื่่�องรััฐสวััสดิิการ
• พ่่อแม่่หลายบ้้านจากลููกไปทำำ�งานในต่่างจัังหวััด เพราะ
ไม่่มีีงานในท้้องถิ่่�นจริิงๆ นำำ�ไปสู่่�เรื่่�องการกระจายอำำ�นาจ
ให้้ส่ว่ นท้้องถิ่่น� อย่่างแท้้จริงิ และประชาธิิปไตยส่่วนท้้องถิ่่น�
• พ่่อแม่่หลายบ้้านไม่่มีเี งิินซื้้อนิ
� ทิ านประกอบภาพสำำ�หรัับ
เด็็กมาอ่่านนิิทานก่่อนนอนให้้ลููกฟัง นำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ระบบหนัังสืือแห่่งชาติิ
• พ่่อแม่่หลายบ้้านไม่่มีปัี ญญาหรืือโอกาสที่่จ� ะได้้ใช้้บริิการ
ห้้องสมุุดเพื่่อ� ขอยืืมหนัังสืือนิิทานประกอบภาพสำำ�หรัับเด็็ก
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ครั้้�งละ 10-20 เล่่ม นาน 2-4 สััปดาห์์ เช่่นในประเทศ
พััฒนาแล้้ ว นำำ� ไปสู่่�การพััฒนาสวััสดิิ ก ารห้้ อ งสมุุ ด
สาธารณะ
• การจราจรในกรุุงเทพฯ และหััวเมืืองใหญ่่ทำำ�พ่อ่ แม่่เสีียเวลา
1-3 ชั่่�วโมง กว่่าจะเดิินทางถึึงบ้้านมาเลี้้�ยงลููกด้้วยตััวเอง
นำำ�ไปสู่่�เรื่่อ� งปัญหาการจราจร ธุุรกิิจสร้้าง-ซ่่อมทางหลวง
ในหััวเมืืองใหญ่่ทั่่�วประเทศตลอดทั้้�งปีหรืือหลายปีติิดต่่อ
กัันหรืือทุุก 3 ปี การพััฒนาระบบรถไฟ-รถรางถึึงระดัับ
ตำำ�บลทั่่�วประเทศ และการขนส่่งสาธารณะของทุุกจัังหวััด
• การไปพบแพทย์์คลิินิกิ หรืือโรงพยาบาลเอกชนซึ่่ง� มีรี าคา
ต่่อการพบ 1 ครั้้ง� มากกว่่าค่่าแรงขั้้น� ต่ำำ�� นำำ�ไปสู่่�การกระจาย
อำำ�นาจด้้านบริิการสาธารณสุุขและการแบ่่งส่่วนบริิการ
ของวิิชาชีีพต่่างๆ เช่่น แพทย์์ทำำ�หน้้าที่่ส่� ว่ นแพทย์์ เภสััชกร
ทำำ�หน้้าที่่�ส่่วนเภสััชกร เป็นต้้น
• การไปโรงพยาบาลของรััฐเพื่่อ� ใช้้สิทิ ธิิหลัักประกัันสุุขภาพ
ถ้้วนหน้้าเสีียเวลาและค่่ารถเป็นอัันมาก นำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ระบบบริิการ ‘ใกล้้บ้า้ นใกล้้ใจและเฉลี่่ย� ทุุกข์์เฉลี่่ย� สุุข’ ด้้วย
คุุณภาพระดัับสููงถึึงปลายทางคืือสถานีีอนามััย (ซึ่่�งโดย
ส่่วนตััวเป็นคำำ�ที่่ใ� ห้้ความหมาย ‘ใกล้้บ้า้ นใกล้้ใจ’ มากกว่่า
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คำำ�ว่่าโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล)
เรื่่�องพััฒนาการเป็นลำำ�ดัับชั้้�นหรืือ epigenesis นี้้�ยัังไม่่จบ
เรายัังมีีความหมายที่่� 3
ความหมายที่่� 3 ถ้้าเราลงเงิินกัับพีีระมิิด 3 ชั้้�นแรก คืือ
7 ขวบปีแรกมาก เราจะได้้เงิินคืืนมาในวัันหลััง
สำำ�หรัับความหมายนี้้ผู้� เ้� ขีียนไม่่สามารถพููดและไม่่เคยพููด
ว่่า ถ้้าเราลงเงิินกัับการเลี้้�ยงลููกใน 0-7 ปีแรกมากแล้้ว เราจะ
ลงทุุนน้้อยลงในวัันหลััง ความข้้อนี้้�ไม่่เป็นความจริิงอีีก เพราะ
ที่่�แท้้แล้้วพ่่อแม่่ประเทศไทยลงทุุนตลอดเวลา มิิหนำำ�ซ้ำำ��ยััง
ลงทุุนไปกัับเรื่่อ� งที่่ไ� ม่่ตรงประเด็็น (irrelevant) กัับพััฒนาการ
(development) และการเรีียนรู้้� (learning) เสีียมาก เช่่น
ค่่ า รถและน้ำำ��มัั น ค่่ า รถโรงเรีียน ค่่ า เครื่่� อ งแบบนัักเรีียน
และเครื่่�องแบบประจำำ�วััน รวมทั้้�งค่่าเครื่่�องแบบกิิจกรรมพิิเศษ
อื่่น� ๆ เช่่น กีีฬาสีี ลููกเสืือ เนตรนารีี ค่่าดููแลลููกหลัังเลิิกเรีียนเมื่่อ�
พ่่อแม่่เดิินทางมารัับช้้า ค่่าเรีียนพิิเศษให้้แก่่ครููในตอนเย็็นทั้้ง� ที่่�
ตอนเช้้าก็็สอนอยู่่�แล้้ว ค่่าธรรมเนีียมการเรีียนห้้องพิิเศษที่่�มีี
ชื่่อ� เรีียกต่่างๆ ตั้้ง� แต่่ห้อ้ งคิิงไปจนถึึงห้้องจีีเนีียสหรืือกิ๊๊�ฟเต็็ดหรืือ
เหรีียญทอง ค่่ากวดวิิชาเต็็มรููปแบบทั้้ง� วิิชาคณิิตศาสตร์์ อัังกฤษ
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ฟิสิิกส์์ เคมีี ชีีววิิทยา สัังคมศึึกษา ภาษาไทย เพื่่�อเข้้าเรีียนต่่อ
ชั้้�นประถม 1 มััธยม 1 มััธยม 3 หรืือเข้้ามหาวิิทยาลััย ซึ่่�งหาก
จ่่ายเต็็มที่่�น่่าจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 500,000-1,000,000 บาท
ต่่อคน อีีกทั้้�งค่่าเรีียนดนตรีีและกีีฬาที่่�ต้้องจ่่ายต่่างหาก
เหล่่านี้้�เป็นค่่าใช้้จ่่ายหลัักที่่�ทุุกบ้้านต้้องจ่่ายเป็นประจำำ�
ตลอดเวลา 12 ปีของการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ถ้้าหากนัับจากชั้้�น
อนุุบาล 1 ถึึงมััธยม 6 จะกิินเวลา 15 ปี แล้้วถ้้ารวมเตรีียม
อนุุบาลเข้้าไปด้้วยจะเท่่ากัับ 16 ปี
ดัังนั้้�นเราไม่่พููดว่่าเราจ่่ายน้้อยลงเมื่่�อเวลาผ่่านไป
แต่่ผู้้�เขีียนจะบรรยายต่่อไปว่่า ถ้้าเราเลี้้�ยงลููกให้้ดีีใน
ฐานแรกๆ เงิินที่่�ไม่่ควรเสีียจะไหลคืืนมาในภายหลััง ได้้แก่่
ค่่ายาจิิตเวช ค่่ายาเสพติิด ค่่าความเสีียหายเนื่่อ� งจากเมาแล้้วขัับ
ค่่าประกัันตััว ไปจนถึึงค่่าทนาย เป็นต้้น ดีีที่่�สุุดคืือเมื่่�อเด็็ก
เรีียนจบปริิญญาตรีี เขาไปสมััครงานและมีเี งิินเดืือนของตััวเอง
ไม่่กลัับมาขอพ่่อแม่่อีีก เพีียงเท่่านี้้�เงิินที่่�เราลงทุุนไปวัันแรก
ก็็จะเริ่่�มต้้นไหลคืืนมาบ้้างแล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้เ� ขีียนมัักรู้้�สึึกเสมอว่่าผู้้เ� ขีียนบรรยายแบบ
ตีีกิินเสีียมาก ด้้วยรู้้�อยู่่�ว่่ารายจ่่ายของคนไทยนั้้�นมีีมากมาย
รอบตััวเพราะเราจ่่ายทุุกอย่่างรวมทั้้�งภาษีี โดยที่่�ได้้ยิินมาว่่า
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สััดส่่วนของภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มต่อ่ รายได้้ของคนยากจนสููงกว่่าของ
ชนชั้้�นกลางและชนชั้้�นสููง
ตอนที่่�ได้้รัับเชิิญมาบรรยายปาฐกถาในวัันนี้้� วางแผนว่่า
จะบรรยายเรื่่อ� งพััฒนาการเด็็กดัังที่่เ� คยบรรยายให้้พ่อ่ แม่่ทั่่ว� ไป
ฟังเสมอภายใต้้หััวข้้อ ‘บัันได 7 ขั้้�น สู่่�ศตวรรษที่่� 21’ (ดููภาพ
ประกอบที่่� 4) จากนั้้�นจะเชื่่�อมโยงอุุปสรรคของทุุกขั้้�นบัันได
ไปสู่่�ประเด็็นทางสัังคมและประชาธิิปไตยตามข้้อเขีียน ‘จาก
ครรภ์์มารดาถึึงเชิิงตะกอน’ ทั้้�งนี้้�ได้้รัับโจทย์์กำำ�กัับมาด้้วยว่่า
ควรบรรยายให้้ท่่านผู้้�ฟังทราบถึึงพััฒนาการทางความคิิดของ
ผู้้�เขีียนตั้้�งแต่่ครั้้�งเป็นนัักศึึกษาถึึงปัจจุุบััน
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ภาพที่ 4: บันได 7 ขั้น สู่ศตวรรษที่ 21
ที่่ม� า: ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์.์ (2564). เลี้้ย� งลููกอย่่างไรให้้ได้้ EF (พิิมพ์ค์ รั้้ง� ที่่� 15).
กรุุงเทพมหานคร: สำำ�นัักพิิมพ์์อมริินทร์์คิิดส์์.
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ปรากฏว่่าเมื่่อนั่่
� ง� ลงเขีียนร่่างแรกของบทปาฐกถานี้้� จึึงพบ
ว่่าเพีียงบรรยายเรื่่อ� ง epigenesis คำำ�เดีียวก็็พาดพิิงถึึงเกืือบทุุก
ระบบที่่ล้� า้ หลัังในประเทศ โดยที่่ยัั� งไปไม่่ถึึงคำำ�ศััพท์คำ์ ำ�ที่่� 2 และ
3 และไม่่ทัันได้้ขึ้้�นบัันไดขั้้�นที่่� 1 ของ ‘บัันได 7 ขั้้�น สู่่�ศตวรรษ
ที่่� 21’ เลย เราก็็มีีเรื่่�องต้้องทำำ�มากมายก่่ายกองแล้้ว
เช่่นนี้้�จะเป็นไปได้้อย่่างไรที่่�จะให้้เรื่่�องเหล่่านี้้�จบในรุ่่�นเรา
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-2-

เมื่่�อไปโรงเรีียน
พวกเราพี่่�น้้องเรีียนโรงเรีียนอนุุบาลและประถมต้้นที่่�ถนน
พระราม 4 ก่่อนจะย้้ายมาที่่�หััวถนนสีีลม พวกเราเดิินทาง
จากบ้้านไปกลัับด้้วยรถเมล์์เป็นประจำำ� ชีีวิิตมิิได้้ลำำ�บากอะไร
เพราะมีีผู้้�ใหญ่่ลุุกให้้เราสองคนนั่่�งเสมอเมื่่�อโผล่่หน้้าขึ้้�นไปบน
รถประจำำ�ทาง ภายในบริิเวณโรงเรีียนมีีแผงขายหนัังสืือและ
นิิตยสาร เวลานั้้�นนิิตยสารที่่�มีีจำำ�หน่่ายแล้้ว ได้้แก่่ กองหน้้า
ร่่าเริิง ตุ๊๊�กตา หนููจ๋๋าเบบี้้� และ วอลท์์ ดิิสนีีย์์ ภาคภาษาไทย
ชื่่�อสุุดท้้ายนี้้�ราคาเล่่มละ 2 บาท
บ้้านเรามิิได้้มีเี งิินเหลืือเฟือ แต่่น่า่ จะเป็นเพราะคุุณพ่อ่ ชอบ
อ่่านนิิทานจีีนเรื่่�อง ไซอิ๋๋�ว ให้้พวกเราฟังก่่อนนอน เวลานั้้�นท่่าน
ทำำ�งานเป็นเซลส์์แมนเดิินทางต่่างจัังหวััด จึึงมีีเวลากลัับบ้้านมา
อ่่านให้้พวกเราฟังไม่่มากนััก แต่่เพีียงไม่่มากนัักนั้้�นเองก็็น่่า
จะส่่งผลให้้พวกเรามัักจะแบ่่งเงิินค่่าขนมส่่วนหนึ่่�งซื้้�อนิิตยสาร
การ์์ตููนเหล่่านี้้อ่� า่ น บางท่่านอาจจะจำำ�ได้้ว่า่ หััวนิิตยสารที่่เ� อ่่ยมา
มิิได้้มีีเพีียงการ์์ตููน แต่่มีีสารคดีีต่่างๆ นานาร่่วมด้้วย
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ก่่อนที่่�ผู้้�เขีียนจะจบชั้้�นประถม 3 เช้้าวัันหนึ่่�งคุุณครููท่่าน
หนึ่่�ง ซึ่่�งวัันนี้้�ผู้้�เขีียนจำำ�ชื่่�อมิิได้้แล้้วแม้้ใบหน้้าก็็เลืือนราง ได้้ยื่่�น
นิิตยสาร ชััยพฤกษ์์ ให้้ผู้้�เขีียน 1 ฉบัับ แล้้วพููดว่่า “ครููอ่่านแล้้ว
ยกให้้เธอ” จำำ�ได้้ว่า่ หน้้าปกเป็นรููปกล้้วยไม้้บนพื้้�นสีีฟ้้า (จะเห็็น
ว่่าการยื่่น� หนัังสืือให้้เด็็กเป็นความทรงจำำ�น่า่ ประทัับใจ) นั่่น� ทำำ�ให้้
ผู้้�เขีียนได้้พลิิกอ่่านนิิตยสาร ชััยพฤกษ์์ ตั้้�งแต่่ก่่อนจบประถม
ต้้น ส่่วนใหญ่่คงจะดููรููป อ่่านการ์์ตููนหน้้ากลาง และอ่่านส่่วน
อื่่�นๆ บ้้างเท่่าที่่�อ่่านได้้
พวกเราย้้ายมาเรีียนประถมปลายที่่�โรงเรีียนหนึ่่�งใกล้้
วััดไผ่่ เ งิิ น ในระยะเดิิ น ถึึง คุุ ณ แม่่ เ ปิดร้้ า นขายของชำำ�
หน้้าโรงเรีียนนั้้�น พวกเราจึึงมีีภาระงานต้้องช่่วยแม่่ขายของ
ทุุกเช้้าก่่อนที่่�จะข้้ามถนนไปโรงเรีียน แล้้วรีีบข้้ามถนนกลัับมา
จากโรงเรีียนช่่วยขายของหน้้าร้้าน ก่่อนที่่�จะได้้ไปกวาดบ้้าน
ถููบ้้านให้้เสร็็จ แล้้วจึึงเปิดกระเป๋๋าทำำ�การบ้้าน
วัันหนึ่่�งมีีซิิสเตอร์์คาทอลิิกมาเดิินแจกนิิตยสาร วีีรธรรม
ราคาฉบัับละ 6 สลึึง ในห้้องเรีียน หน้้าปกเป็นรููปการ์์ตููน
แต๋๋งแต๋๋งผจญภััย เป็นการ์์ตููนเบลเยีียมจึึงออกเสีียงตามอย่่าง
ฝรั่่�งเศส วัันนี้้�เด็็กไทยน่่าจะรู้้�จัักในชื่่�อ ติินติินผจญภััย มากกว่่า
เป็นงานเขีียนของ แอร์์เช (Hergé)
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นิิตยสาร วีีรธรรม เป็นนิิตยสารรายสััปดาห์์ มีีการ์์ตููน
หน้้ากลางหลายเรื่่อ� งที่่ล� งติิดต่อกัั
่ น และมีีสารคดีีให้้อ่า่ นมากมาย
เท่่าๆ กัับนิิตยสาร ชััยพฤกษ์์ เป็นเพราะว่่าครููหรืือผู้้� ใหญ่่ใน
สถานะเสมืือนครููที่ทำ�่ ำ�ให้้พวกเรามีีโอกาสได้้พััฒนาด้้วยการอ่่าน
สิ่่ง� ละอัันพัันละน้้อยนอกเหนืือจากตำำ�รา บางท่่านอาจจะคิิดในใจ
ตอนนี้้�ว่่าวัันนี้้�เรายื่่�นหนัังสืือให้้เด็็ก เด็็กก็็ไม่่อ่่าน ผู้้�เขีียนจะ
อธิิบายว่่าเพราะพวกเขาไม่่มีีคุุณพ่่ออ่่านให้้ฟังก่่อนนอนเป็น
ปฐมและไม่่มีีคุุณครููที่่�อ่่านหนัังสืือให้้ดููเป็นแบบอย่่าง เมื่่�อขาด
รากฐานที่่�ดีีแล้้วการอ่่านต่่อเนื่่�องจึึงเกิิดขึ้้�นได้้ยาก ผู้้�เขีียนขอ
เพิ่่�มเติิมในขั้้�นตอนนี้้�ด้้วยว่่า คุุณพ่่อคุุณแม่่ของพวกเราไม่่รู้้�
ภาษาไทยเลยในตอนแรกๆ ท่่านเรีียนด้้วยตนเองในภายหลััง
ซึ่่�งจะเป็นอีีกหลายปีต่่อมา
พวกเราเรีียนโรงเรีียนคาทอลิิก ผู้้เ� ขีียนสวดมนต์์แบบพุุทธ
ไม่่เป็น ถึึงวัันนี้้�ก็็ยัังไม่่เป็น ที่่�จำำ�ได้้แม่่นคืือเราถููกครููใหญ่่ทวง
ค่่าเล่่าเรีียนหน้้าห้้องเป็นประจำำ� ไม่่มีปีี ไหนเลยที่่เ� ราจะมีีค่่าเล่่าเรีียน
จ่่ายโดยสงบสุุข อย่่างไรก็็ตาม โรงเรีียน 2 แห่่งนี้้�ได้้ปลููกฝัง
วิินััยแบบคาทอลิิกและความสามารถในการอ่่านให้้แก่่พวกเรา
แต่่เยาว์์วััยด้้วยเช่่นกััน
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คุุณพ่อ่ มีีนิิทานภาษาจีีนติิดมืือกลัับบ้้านตั้้ง� แต่่เราจำำ�ความ
ได้้ พอถึึงเวลาที่่�เราไปเดิินเที่่�ยวงานกาชาดหรืืองานวชิิราวุุธ
ซึ่่�งจััดทุุกปีในจัังหวััดพระนคร คุุณแม่่ให้้พวกเราได้้ซื้้�อหนัังสืือ
คนละ 1 เล่่ม ในราคาลด 50 เปอร์์เซ็็นต์์ ทุุกปี ผู้้เ� ขีียนจำำ�ได้้แม่่น
เพราะพี่่ช� ายเลืือก สามก๊๊ก เป็นเล่่มแรกๆ ของชีีวิิต ส่่วนผู้้เ� ขีียน
กัับน้้องสาวเลืือกหนัังสืือรวมขำำ�ขัันปกแข็็งกลัับบ้้าน เราทราบดีี
ว่่าคุุณแม่่ไม่่มีเี งิินมากนััก แต่่ท่า่ นก็็ยินิ ดีีเจีียดเงิินก้้อนหนึ่่ง� เพื่่อ�
ให้้พวกเราอ่่านอย่่างสม่ำำ��เสมอ
จำำ�ได้้ว่่าครั้้�งหนึ่่�งเมื่่�อผู้้�เขีียนงอแงจะเอาหนัังสืือการ์์ตููน
ฉบัับรวมเล่่มของนิิตยสาร วีีรธรรม เรื่่�อง บั๊๊�ก แดนนี่่� เสืือบิิน
ผจญภััย ซึ่่�งเป็นการ์์ตููนเบลเยีียมเช่่นเดีียวกััน ฉบัับรวมเล่่ม
ราคาเล่่มละ 8 บาท คุุณแม่่พาผู้้เ� ขีียนเดิินจากบ้้านใกล้้วััดไผ่่เงิิน
ไปซื้้อถึึ
� งโรงพิิมพ์วีี์ รธรรมซึ่่�งตั้้ง� อยู่่�ในซอยเซนต์์หลุุยส์์บนถนน
สาทร คืือวัันเวลาที่่�มีีคลองสาทรกว้้างใหญ่่ไหลผ่่านและมีี
ต้้นฉำำ�ฉาเรีียงรายมากมายสองฟากตลิ่่�ง
เราอาจจะไม่่มีเี งิินค่่ารถ แต่่เราพอมีีเงิินค่่าหนัังสืือ ผู้้เ� ขีียน
ทราบในภายหลัังว่่าลููกจีีนแต้้จิ๋๋ว� ในกรุุงเทพฯ หลายบ้้านเติิบโต
มาคล้้ายๆ เรา แล้้วพวกเราก็็เป็นกลุ่่�มที่่เ� รีียนเก่่งที่่สุ� ดุ กระจาย
กัันเข้้าคณะแพทยศาสตร์์ทุกุ สถาบัันโดยมีีชื่อ่� และนามสกุุลเป็น
ภาษาไทย
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ถััดจากคำำ�แรก epigenesis เรามาดููคำำ�ที่่� 2 เวลาวิิกฤติิ
(critical period)
เวลาวิิกฤติิ หมายถึึง ช่่วงเวลาที่่�เราจำำ�เป็นต้้องทำำ�อะไร
บางอย่่าง หากเราปล่่อยให้้เวลานั้้นล่
� ว่ งเลย จะไม่่สามารถหวน
กลัับมาทำำ�ได้้อีีก
คืือเวลาที่่�คุุณพ่่อคุุณแม่่ต้้องทำำ�งานบางอย่่าง เช่่น ขวบ
ปีแรกวััยทารก คุุณพ่่อคุุณแม่่มีีหน้้าที่่�อุ้้�ม กอด บอกรััก และ
ให้้นม โดยไม่่มีีคำำ�ว่่ามากเกิินไป ไม่่ต้้องห่่วงเรื่่�องเด็็กติิดมืือ
เพราะเมื่่�อเด็็กได้้รัับจากคุุณแม่่อิ่่�มแล้้ว เขาจะเลื่่�อนพััฒนาการ
ไปที่่�ชั้้�นต่่อไปได้้เอง
แต่่คุณพ่
ุ อคุ
่ ณ
ุ แม่่จำำ�นวนมากไม่่ทำำ� เพราะมััวแต่่ไปทำำ�งาน
หาเงิิน ครั้้�นเรามีีเงิินแล้้ว เด็็กโตเป็นวััยรุ่่�นแล้้ว สมมุุติิเขาเป็น
วััยรุ่่�นไม่่ฟังคำำ� ไม่่เรีียนหนัังสืือ เหลืือขอ ใช้้ยาเสพติิด วิิธีีรัักษา
คืืออุ้้�ม กอด บอกรััก และให้้นมตามที่่�ควรจะทำำ�ในวััยทารกเพื่่�อ
เริ่่�มพััฒนาการพีีระมิิดชั้้�นที่่� 1 ใหม่่ แต่่วััยรุ่่�นไม่่ให้้พ่่อแม่่เข้้า
ใกล้้ ไม่่ให้้อุ้้�ม ไม่่ให้้กอด ไม่่ให้้บอกรััก และไม่่เอานม เขาจะ
เอาเพื่่�อนและเอาเหล้้า นี่่�คืือปัญหาของเวลาวิิกฤติิ
ภายใต้้ข้อ้ เท็็จจริิงที่่�ว่า่ เราทุุกคนต้้องออกไปหาเงิิน เพราะ
การไม่่มีีเงิินในประเทศนี้้�เป็นเรื่่�องน่่ากลััว
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ผู้้เ� ขีียนบรรยายให้้คุณพ่
ุ อคุ
่ ณ
ุ แม่่ฟังเช่่นนี้้ทุ� กุ ครั้้ง� การไม่่มีี
เงิินเป็นเรื่่�องน่่ากลััว แต่่ผู้้�เขีียนมัักหยุุดตรงนี้้� มิิได้้ขยายความ
ต่่อไปว่่าเมื่่�อคุุณไม่่มีีเงิิน คุุณจะกลายเป็นคนชั้้�นต่ำำ�� ทำำ�อะไร
ก็็ผิิดกฎหมาย วางหาบเร่่แผงลอยก็็ผิิด ไม่่ใส่่หมวกกัันน็็อคก็็
ผิิด แต่่ถ้า้ คุุณมีีเงิิน มีีสถานะทางสัังคมเช่่นผู้้เ� ขีียนขัับรถเร็็วบน
ทางหลวงชนบทไม่่เคยถููกใบสั่่�งเลย อย่่างมากแค่่ถููกตัักเตืือน
นั่่�นคืือเหตุุการณ์์ก่่อนที่่�โลกจะมีีกล้้องจัับความเร็็ว
นอกจากนี้้�ผู้้�เขีียนมิิได้้พููดต่่อไปว่่าเราอยู่่�ในประเทศที่่�รััฐ
ไม่่เคยช่่วยอะไรเราเป็นชิ้้น� เป็นอััน เราปากกััดตีีนถีีบกัันทุุกบ้้าน
กว่่าจะได้้รถคัันแรกและบ้้านหลัังแรก และที่่�จริิงแล้้วมีีคน
จำำ�นวนมากทำำ�งานให้้ตายก็็ไม่่ได้้รถคัันแรกและไม่่มีีวัันจะได้้
บ้้านหลัังแรก
ยกตััวอย่่างอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง ช่่วงที่่�เด็็กอายุุ 2-7 ขวบ เด็็ก
มีีหน้้าที่่�เล่่น การเล่่นพััฒนากล้้ามเนื้้�อใหญ่่ กล้้ามเนื้้�อเล็็ก และ
นิ้้�วมืือสิิบนิ้้�ว ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อพััฒนาการของสมองที่่�ดีีกว่่า เด็็ก
อ่่านออก เขีียนได้้ คิิดเลขได้้ และมีี Executive Function (EF)
ที่่�ดีีกว่่า
EF คืือความสามารถระดัับสููงของสมองที่่� ใช้้ควบคุุมความ
คิิด อารมณ์์ และการกระทำำ�จนกว่่าจะถึึงเป้้าหมาย [คำำ�นิิยาม
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เป็นภาษาไทยโดย ปนััดดา ธนเศรษฐกร ใน ประเสริิฐ (2564)]
บ้้านเราไม่่ให้้เล่่น แต่่ส่่งไปเข้้าเรีียนเตรีียมอนุุบาลตั้้�งแต่่
3 ขวบ โดยที่่�กระบวนการหาโรงเรีียนเริ่่�มก่่อนหน้้านั้้�น เช่่น
การสอบคััดเลืือกเข้้าอนุุบาล 1 เริ่่�มกัันที่่� 2 ขวบครึ่่�ง มากกว่่านี้้�
คืือการจองที่่�นั่่�งในโรงเรีียนอนุุบาลที่่�อ้้างว่่าเริ่่�มกัันตั้้�งแต่่ใน
ครรภ์์มารดา
เราแข่่งขัันกัันจากครรภ์์มารดาถึึงเชิิงตะกอน
ดัังที่่�ทราบว่่าโรงเรีียนอนุุบาลส่่วนใหญ่่ของบ้้านเราเน้้น
การอ่่าน เขีียน เรีียนเลข โดยปฏิิเสธข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าเด็็กๆ เกิิด
มาเร็็วช้้าต่่างกััน และเด็็กส่่วนใหญ่่จะอ่่าน เขีียน และบวกเลข
ได้้เองเมื่่อ� เล่่นมากพอระหว่่างอายุุ 2-7 ขวบ เพราะเรื่่อ� งเหล่่านี้้�
เกิิดในการละเล่่นแทบทุุกชนิิดอยู่่�ก่่อนแล้้ว
ครั้้น� เมื่่อ� เด็็กอายุุ 7 ขวบ อ่่านไม่่ออก เขีียนไม่่ได้้ บวกเลข
ไม่่เป็น หรืือแม้้กระทั่่�งขาดความสามารถในการควบคุุมตนเอง
(self control) อัันเป็นปฐมบทของความสามารถระดัับสููงของ
สมองที่่เ� รีียกว่่า EF วิิธีีแก้้ไขที่่ค� วรจะเป็นคืือกลัับไปเล่่นให้้มาก
พอ แต่่เวลาวิิกฤติิของการเล่่นผ่่านไปแล้้ว เมื่่�อเด็็กอายุุ 8 ขวบ
พััฒนาการจะเข้้าสู่่�ระยะที่่� ฌอง เพีียเจต์์ (Jean Piaget, 18961980) เรีียกว่่า concrete operation เด็็กมีีหน้้าที่่�ทางจิิตวิิทยา

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่ | นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

87

พััฒนาการอื่่�นที่่�เขาสนใจจะทำำ�มากกว่่าการเล่่น พููดง่่ายๆ ว่่า
เด็็กประถมมีีงานอื่่�นต้้องทำำ� และจะว่่าไปการเรีียนหนัังสืือหรืือ
การเรีียนรู้้�ที่่�แท้้ควรเริ่่�มได้้อย่่างเข้้มข้้นเร็็วที่่�สุุดก็็หลัังจากนี้้� นี่่�
คืือปฏิิบััติิการเชิิงรููปธรรม
ประเด็็นเวลาวิิกฤติินี้้�พาเราไปสู่่�เรื่่�องการแบ่่งชนชั้้�นที่่�
สืืบทอดให้้แก่่รุ่่�นต่่อไป ขออธิิบาย
เด็็กจากบ้้านที่่�รวยกว่่าจัับจองที่่�นั่่�งโรงเรีียนที่่�มีีชื่่�อเสีียง
กว่่าหรืือโรงเรีียนทางเลืือกที่่�แพงกว่่าได้้ ส่่วนพ่่อแม่่ที่่�บ้้าน
ยากจนกว่่าถููกกัันออกไปเป็นประชากรอีีกพวกหนึ่่�ง โรงเรีียน
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงกว่่ามัักให้้คอนเน็็คชั่่�นแก่่เด็็ก แม้้ว่่าวัันนี้้�โรงเรีียน
เหล่่านี้้�จะมีีความเสี่่�ยงที่่�จะผลิิตเด็็กที่่�คิิดไม่่เป็นและอยู่่�ไม่่ได้้
ในศตวรรษที่่� 21 โรงเรีียนทางเลืือกชั้้�นดีีที่่�ราคาแพงกว่่ามััก
ให้้โอกาสเด็็กเล่่นมากกว่่า มีีการเรีียนรู้้�ที่่�เรีียกว่่า โจทย์์ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning หรืือ PBL) มากกว่่า
ทำำ�ให้้พััฒนาด้้านสมองและจิิตใจสมบููรณ์์กว่่า กัับมีี EF ที่่ดีี� กว่่า
ความรวยนั้้�นนำำ�มาซึ่่�งคอนเน็็คชั่่�นที่่�มากกว่่าด้้วย เราจึึง
ได้้เห็็นการสืืบทอดความรวยให้้แก่่รุ่่�นต่่อไป เด็็กที่่ร� วยกว่่าย่่อม
จ่่ายค่่ากวดวิิชาก่่อนเข้้ามหาวิิทยาลััยได้้มากกว่่าและได้้ที่นั่่่� ง� ที่่�
ดีีกว่่า ทำำ�รายได้้ได้้มากกว่่า และธำำ�รงชนชั้้�นของตััวไว้้ ดููด้้วย
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ตาเปล่่าวัันนี้้ลูู� กของชนชั้้น� ที่่สูู� งกว่่าสอบเข้้าแพทย์์ได้้ในสััดส่่วน
ที่่�มากกว่่าลููกของชนชั้้�นอื่่�น
เรื่่�องนี้้�นำำ�เราไปสู่่�ประเด็็นเชิิงสัังคมใหญ่่ๆ อีีก 3 เรื่่�อง
• ถ้้าเรามีีสวััสดิิการลางานหลัังคลอดสำำ�หรัับพ่่อแม่่ดีีกว่่า
ที่่�เป็นอยู่่� ด้้วยข้้อเท็็จจริิงทางวิิชาการที่่�ว่่าเวลา 12 เดืือน
แรกของวััยทารก เป็นเวลาวิิกฤติิของการสร้้างสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่า
แม่่ที่่มีี� อยู่่�จริิง และ ความไว้้ใจ (trust) เช่่น ลาได้้ 1 ปี โดย
รัับเงิินเดืือนเต็็มทั้้�งพ่่อและแม่่ ไปจนถึึงสวััสดิิการด้้าน
หนัังสืือนิิทานประกอบภาพฟรีีสำำ�หรัับเด็็กทุุกคน เท่่ากัับ
เราได้้ประกัันให้้เด็็กไทยทุุกคนที่่�ออกจากครรภ์์มารดา
ได้้รัับสิ่่ง� ที่่ดีี� ที่่สุ� ดต่
ุ อพัั
่ ฒนาการในเวลาวิิกฤติิของขวบปีแรก
• ถ้้าพ่่อแม่่ไม่่ต้้องปากกััดตีีนถีีบเช่่นทุุกวัันนี้้� ย่่อมมีีเวลา
อยู่่�บ้้านเล่่นกัับลููกอายุุ 2-3 ขวบ พาลููกอายุุ 2-3 ขวบ ไป
เดิินเล่่นหรืือออกกำำ�ลัังกายในที่่�สาธารณะ มีีเครื่่�องเล่่น
คุุ ณ ภาพดีีและพอเพีียงในสวนสาธารณะทุุ ก แห่่ ง มีี
สวนสาธารณะที่่ดีี� และพอเพีียงในทุุกชุุมชน เราจะส่่งเสริิม
พััฒนาการกล้้ามเนื้้อ� ใหญ่่ กล้้ามเนื้้อ� เล็็ก และ EF ได้้เต็็มที่่�
ในเวลาวิิกฤติิ นี่่คืือ
� รากฐานของคุุณภาพชีีวิิตของเด็็กไทย
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ที่่พึึ� งประสงค์์ เรื่่อ� งนี้้ต้� อ้ งการกระจายอำำ�นาจสู่่� อบต. อย่่าง
แท้้จริิง ทั้้�งอำำ�นาจการบริิหารและงบประมาณ
• ถ้้าโรงเรีียนทางเลืือกมีีราคาแพงจนกระทั่่�งประชาชน
ส่่วนใหญ่่ของประเทศจับั ต้้องมิิได้้ และมีงี านวิิจัยั ระยะยาว
ที่่�พิิสููจน์์ว่่าเด็็กที่่�จบจากโรงเรีียนทางเลืือกมีีตััวชี้้�วััดของ
อนาคตที่่ดีี� กว่่า กล่่าวคืือ การเล่่นที่่ม� ากกว่่าในชั้้น� อนุุบาล
และการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยโจทย์์ปัญหาเป็นฐาน เป็นเรื่่อ� งที่่ดีี� กว่่า
การเรีียนหนัังสืือ ท่่อง จำำ� ติิว สอบ อย่่างที่่�เป็นอยู่่� เรา
ควรเปลี่่ย� นโรงเรีียนของรััฐทุุกแห่่งเป็นโรงเรีียนทางเลืือก
ที่่�ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย เราควรทำำ�ได้้ เพราะองค์์ความรู้้�ของ
การสร้้างการศึึกษาสมััยใหม่่อย่่างที่่�โรงเรีียนทางเลืือก
ราคาแพงทำำ� เรามีีอยู่่�ในมืือหมดแล้้ว มีีปัญหาข้้อเดีียวคืือ
กระทรวงศึึกษาธิิการไม่่ทำำ�
การปฏิิ รูู ป หรืื อ กระจายอำำ� นาจออกจากกระทรวง
ศึึ ก ษาธิิ ก ารจึึ ง เป็นเรื่่� อ งจำำ� เป็น เพื่่� อ เปิดทางให้้ ก ารศึึ ก ษา
สมััยใหม่่ได้้เริ่่�มต้้นเสีียทีี
3 เรื่่�องนี้้�เราไม่่ทำำ� วนเวีียนอยู่่�ที่่�เรื่่�องถ้้าให้้คุุณพ่่อลางาน
เลี้้�ยงลููก พ่่อคนไทยก็็จะไปเที่่�ยวเตร่่กิินเหล้้า ให้้หนัังสืือนิิทาน
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ไปก็็ไม่่อ่่าน ให้้สวนสาธารณะและเครื่่�องเล่่นไปก็็ไม่่ดููแล ให้้
งบประมาณส่่วนท้้องถิ่่�นไปก็็ดีีแต่่สร้้างถนน ทำำ�อะไรอย่่างอื่่�น
ไม่่เป็น ฯลฯ และสุุดท้า้ ยคืือจะอย่่างไรกระทรวงศึึกษาธิิการไทย
ก็็จะไม่่ยอมทำำ�อะไรต่่างไปจากที่่�เคยทำำ�
สาเหตุุใหญ่่คือื ราชการมิิได้้มีีหน้้าที่่�รับั ใช้้ประชาชนอยู่่�แล้้ว
ตั้้�งแต่่แรก ความจริิงก็็คืือเรารัับใช้้ปลััดกระทรวงและรััฐมนตรีี
มากกว่่าอย่่างอื่่�น
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เมื่่�อถึึงปฐมวััยและชั้้น
� ประถม
จากครรภ์์มารดาเรามาถึึงปฐมวััยและประถมต้้น คืือสอง
ช่่วงชั้้�นที่่�ไม่่ควรมีีการเรีียนการสอน
ปฐมวััยคืือชั้้น� อนุุบาล เป็นวััยที่่เ� ด็็กๆ ควรได้้เล่่น มากกว่่า
เล่่นคืืออ่่านหนัังสืือและช่่วยทำำ�งานที่่บ้� า้ น เริ่่มด้
� ว้ ยแม่่อ่า่ นให้้ฟัง
แล้้วเด็็กๆ จะอ่่านได้้เอง เวลาในตอนเย็็นและเสาร์์อาทิิตย์์ควร
หมดไปกัับการอ่่านหนัังสืืออะไรก็็ได้้ เล่่นเสรีีอะไรก็็ได้้ และ
ทำำ�งานบ้้านหรืืองานอาชีีพของพ่่อแม่่
นี่่�คืือวิิธีีสร้้าง EF ที่่�ง่่าย เป็นจริิง และทำำ�ได้้ที่่�บ้้าน
‘อ่่าน-เล่่น-ทำำ�งาน’ เป็นพื้้�นฐานของการก่่อร่่างสร้้างตััว
พััฒนาการเด็็ ก ที่่� ดีี รวมไปถึึงความสามารถที่่� จิิ ต วิิ ท ยา
พััฒนาการสมััยใหม่่เรีียกว่่า EF คืือความสามารถในการควบคุุม
ตนเองไปสู่่�เป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
คุุ ณ ครููอนุุ บ าลและคุุ ณ ครููประถมไม่่ ค วรมีี ห น้้ า ที่่� ส อน
หนัังสืือ แต่่ควรพาเด็็กๆ ‘อ่่าน-เล่่น-ทำำ�งาน’
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การอ่่าน ช่่วยสร้้างแม่่ที่่�มีีอยู่่�จริิงและวงจรความจำำ�ใช้้งาน
ที่่ดีี� วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์สมััยใหม่่เรีียกว่่า working memory
คืือความจำำ�พร้้อมใช้้ที่่�หน้้างาน มิิใช่่ความจำำ�ใช้้สอบที่่�ห้้องสอบ
เพีียงเพื่่�อไต่่เต้้าสถานะการศึึกษาและสถานะทางสัังคม สอบ
เสร็็จก็็ลืืม
การเล่่น สร้้างความสามารถ EF ทุุกด้้านและพััฒนาการ
ทุุกมิิติิ ไม่่ว่่าจะใช้้ตำำ�ราของอีีริิคสััน, เพีียเจต์์ หรืือ ไวกอตสกีี
(Lev Vygotsky, 1896-1934) ก็็เขีียนตรงกััน
ตามด้้วย การทำำ�งาน ซึ่่�งสร้้างความสามารถ EF ระดัับสููง
ขึ้้�น สร้้างความสามารถที่่�จะอดทนความยากลำำ�บากก่่อนไปถึึง
เป้้าหมายซึ่่�งเรีียกว่่า การประวิิงความสุุข (delay of gratifica
tion) รวมทั้้�งการคิิดยืืดหยุ่่�นและการคิิดวิิเคราะห์์ (cognitive
flexibility) ระดัับสููงขึ้้�น เหล่่านี้้�เป็นโครงร่่างของการปฏิิรููป
การศึึกษาปฐมวััยและช่่วงชั้้�นประถมที่่�ประเทศของเราจำำ�เป็น
ต้้องรีีบทำำ� ก่่อนที่่�จะปล่่อยให้้การเรีียนการสอนเนื้้�อหาวิิชาที่่�
ไร้้สาระและคร่ำำ��ครึึทำำ�ลายคนรุ่่�นใหม่่มากไปกว่่านี้้�
อย่่าลืืมว่่าการทำำ�ลายเด็็กไทยเกิิดขึ้้น� ทุุกวัันในทุุกห้้องเรีียน
ของทุุกโรงเรีียนบนพื้้�นที่่�ประเทศไทย โดยที่่�เราได้้แต่่นั่่�งดููมา
ช้้านาน
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คุุณแม่่ของพวกเราไม่่มีีเงิินมากนััก แต่่ท่่านเจีียดเงิิน
ซื้้�อหนัังสืือนอกเวลาให้้แก่่พวกเราอย่่างสม่ำำ��เสมอ คำำ�ถามคืือ
คุุ ณ แม่่ ที่่� ไ ม่่ มีี เ งิิ น ซื้้� อ หนัังสืือวัันนี้้� จ ะให้้ ทำำ�อย่่า งไร หนัังสืือ
นิิทานประกอบภาพสำำ�หรัับเด็็กชั้้�นดีี ซึ่่�งส่่วนใหญ่่นำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศ เนื้้�อเรื่่�องดีีมาก เนื้้�อหาดีีมาก สร้้างสรรค์์ด้้วย
งานเขีียนและศิิลปะชั้้�นยอด ได้้นัักแปลที่่�เยี่่�ยมยอดช่่วยแปล
อีีกต่่างหาก ราคาต่่อเล่่มวัันนี้้�ไม่่ต่ำำ��กว่่า 200 บาท
เด็็กแรกเกิิดคนหนึ่่ง� ไปจนถึึงอนุุบาล 3 ควรมีใี ห้้พ่อ่ แม่่อ่า่ น
ให้้ฟังทุุกคืืนและเดิินถืือไปมาเพื่่�อเปิดอ่่านเองปีละ 300-400
เล่่มเป็นอย่่างน้้อย นั่่�นเท่่ากัับงบประมาณปีละ 60,00080,000 บาทต่่อคนเป็นอย่่างน้้อย ห้้องสมุุดที่่�ใช้้การได้้ก็็มีี
น้้อยมาก เช่่นนี้้�เราจะพััฒนาเด็็กไทยหลัังจากหลุุดจากครรภ์์
มารดาได้้อย่่างไร
เด็็กประถมวัันนี้้�เสีียเวลาไปกัับการเรีียนวิิชาที่่�ไร้้คุุณค่่า
และการกวดวิิชาเพื่่�อแย่่งที่่�นั่่�งเรีียนที่่�ดีีที่่�สุุดของชั้้�นมััธยม การ
แก่่งแย่่งชิิงดีีนี้้�ทำำ�ไปในนามของความรัักของพ่่อแม่่ ด้้วยทุุกคน
รู้้�ว่่าการได้้ที่่�นั่่�งที่่�ดีีกว่่าในโรงเรีียนมััธยมที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากกว่่า
จะประกัันที่่�นั่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดในมหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากกว่่า
และสร้้างรายได้้กัับคอนเน็็คชั่่�นที่่�กว้้างขวางกว่่า กระบวนการ

94

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18

ตลอดเส้้นทางนี้้�คืือการศึึกษาไทย
ปัญหาคืือเพื่่�อให้้ได้้เป็นผู้้�ชนะ เด็็กไทยจำำ�นวนมากต้้อง
หมดเวลาไปกัับการเรีียนหนัังสืือดัังว่่าผู้้�ชนะเสีียสุุขภาพจิิต
ความข้้อนี้้มี� แี ต่่จิติ แพทย์์ที่เ่� ห็็น ผู้้แ� พ้้ถููกปัดตกท่่อข้า้ งทาง ไม่่มีี
ทั้้�ง EF และอนาคต เหล่่านี้้�จำำ�เป็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขด้้วยการ
แย่่งชิิงเวลาต่่อ 24 ชั่่�วโมงของเด็็กๆ คืืนมา เพื่่�อให้้พวกเขาได้้
‘อ่่าน-เล่่น-ทำำ�งาน’
อ่่านมากขึ้้�นด้้วย ‘นโยบายหนัังสืือแห่่งชาติิ’ ที่่�ช่่วยให้้
พ่่อแม่่ทุุกบ้้านเข้้าถึึงหนัังสืือนิิทานประกอบภาพสำำ�หรัับเด็็ก
มากกว่่าที่่�เป็นอยู่่� สำำ�นัักพิิมพ์์ ร้้านขายหนัังสืือ ผู้้�เขีียนหนัังสืือ
และนัักวาดภาพมีรี ายได้้จากการขายที่่มี� ยี อดพิิมพ์สูู์ งกว่่าทุุกวััน
นี้้� หนัังสืือนิิทานประกอบภาพสำำ�หรัับเด็็ก 1 เล่่ม หรืือหนัังสืือ
เด็็กโต 1 เล่่ม สามารถไปถึึงทุุกชุุมชนด้้วยยอดขายต่่อเล่่มเป็น
หมื่่�นแสนฉบัับ เป็น ‘หลัักประกัันหนัังสืือแห่่งชาติิ’ เหตุุเพราะ
หนัังสืือเป็นสิินค้้าทางปัญญา และมีีสถานะเช่่นเดีียวกัับสุุขภาพ
มิิเช่่นนั้้�นคนรวยกว่่าจะมืือยาวกว่่า คว้้าหนัังสืือที่่�ดีีกว่่าไปอ่่าน
แล้้วอยู่่�รอดมากกว่่า คนจนกว่่าจะไม่่มีหี นัังสืืออ่่านแล้้วยากจน
ไปตลอดชีีวิิต นำำ�มาสู่่�เหตุุการณ์์คนรวยกว่่ายื่่�นมืือออกไปคว้้า
วััคซีีนโควิิดที่่ดีี� กว่่าได้้เร็็วกว่่าเพราะคอนเน็็คชั่่น� ที่่ม� ากกว่่า ส่่วน
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คนจนกว่่าแม้้วััคซีีนเข็็มแรกยัังถููกเทแล้้วเทอีีกจนกว่่าจะติิด
เชื้้�อโควิิดสัักวัันแล้้วตายไป
ผู้้�เขีียนพููดเสมอว่่าเราควรเปลี่่�ยนโรงเรีียนทุุกแห่่งใน
ประเทศไทย ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ที่สุ่� ดอยู่่�กัั
ุ บกระทรวงศึึกษาธิิการและ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เป็นโรงเรีียนทางเลืือกราคาถููก
ด้้วย ‘หลัักประกัันการศึึกษาแห่่งชาติิ’ การเปลี่่�ยนแปลงทำำ�ได้้
ไม่่ยาก เพราะเรามีีทรััพยากรธรรมชาติิรอบโรงเรีียนให้้เรีียนรู้้�
มากมาย มีีงบประมาณมากมาย เรามีีไอทีีที่่�พร้้อมจะลงทั่่�วทุุก
พื้้�นที่่� ในหุุบเขาและเกาะกลางทะเล และเรามีีเทคโนโลยีีการ
สร้้างระบบการเรีียนรู้้�แบบบููรณาการในศตวรรษที่่� 21 อยู่่�แล้้ว
มิิใช่่เรื่่�องยากเกิินกว่่าที่่�ครููไทยจะเรีียนรู้้�ได้้
แต่่เราทำำ�มิิได้้ด้้วยเหตุุผล 2 ข้้อ คืือ เราเป็นรััฐราชการ
และเราเป็นรััฐรวมศููนย์์ สองอย่่างนี้้�ทำำ�ลายประเทศไทยมา
เรื่่�อยๆ ตั้้�งแต่่ยุุคก่่อนโควิิด แล้้วมาเห็็นชััดต่่อหน้้าคนทุุกคนใน
ยุุคโควิิดนี้้�
เรามาถึึงคำำ�ที่่� 3 หน้้าที่่� (function)
ในขณะที่่พ่� อ่ แม่่มีเี วลาวิิกฤติิที่ต้่� อ้ งทำำ�งานบางอย่่างให้้แก่่
ลููก เด็็กก็็มีีหน้้าที่่�ที่่�ต้้องทำำ�ในแต่่ละช่่วงชั้้�นของพััฒนาการเช่่น
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กััน หน้้าที่่�เหล่่านี้้�เป็นทั้้�ง epigenesis และ critical period
ด้้วย กล่่าวคืือ เด็็กจำำ�เป็นต้้องทำำ�หน้้าที่่�ให้้ลุุล่่วงไปตามลำำ�ดัับ
ชั้้�น หากลุุล่่วงการทำำ�หน้้าที่่� ชั้้�นต่่อไปจึึงจะง่่ายและเป็นไปตาม
ธรรมชาติิที่่�ควรจะเป็น หากไม่่ลุุล่่วง เด็็กจะย่ำำ��อยู่่�กัับที่่�อีีกนาน
และกระทบถึึงพััฒนาการในลำำ�ดัับชั้้�นต่่อไปที่่�จะไม่่เรีียบร้้อย
ตามๆ กัันไปเป็นลููกโซ่่
หน้้าที่่ข� องเด็็กเป็นเวลาวิิกฤติิของจิิตใจ กล่่าวคืือ เขาสนใจ
ที่่จ� ะทำำ�หน้้าที่่แ� ต่่ละเรื่่อ� งเฉพาะช่่วงวััย เมื่่อ� เวลาผ่่านพ้้นไป อายุุ
เขามากขึ้้น� เข้้าสู่่�ช่่วงชั้้น� ต่่อไป เขาจะไม่่สนใจทำำ�หน้้าที่่นั้� น้� อีีก แต่่
จะหัันไปสนใจเรื่่อ� งถััดไป ตััวอย่่างเรื่่อ� งวััยรุ่่�นไม่่เอาแม่่แต่่จะเอา
เพื่่�อน ไม่่เอานมแต่่จะเอาเหล้้า เป็นตััวอย่่างหนึ่่�ง
ที่่�บรรยายมาเป็นเวลาวิิกฤติิทางจิิตวิิทยาพััฒนาการ แต่่
ความรู้้�วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์สมััยใหม่่พบว่่า พััฒนาการ
ของ EF มีีเวลาวิิกฤติิทางชีีววิิทยาด้้วย กล่่าวคืือ เราจำำ�เป็น
ต้้องพััฒนาเนื้้�อสมองที่่�ดีีเพื่่�อรองรัับ EF ให้้เรีียบร้้อยก่่อนอายุุ
ประมาณ 15 ปี คืือมััธยม 3 เพราะกระบวนการตััดแต่่งสมอง
(synaptic pruning) จะหยุุดนิ่่�งที่่�เวลานั้้�น และกระบวนการ
พััฒนา EF จะยุุติิที่่�อายุุประมาณ 25 ปี คืือประมาณ 3 ปี
หลัังจบปริิญญาตรีี หลัังจากนี้้�เราจะทำำ�อะไรได้้น้้อยมากหรืือ
ทำำ�ไม่่ได้้อีีกเลย
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หากทรััพยากรมนุุษย์์เป็นเรื่่�องสำำ�คััญจริิง และระบุุใน
รััฐธรรมนููญ มิิใช่่ไม่่ระบุุหรืือระบุุเล่่นๆ แต่่ได้้ผู้บ้� ริิหารระดัับสููง
ที่่ไ� ม่่มีีวิิสััยทััศน์์อะไรเกี่่ย� วกัับทรััพยากรมนุุษย์์เลยมาทำำ�งาน เรา
มีีคำำ�อธิิบายทั้้ง� ทางจิิตวิิทยาและชีีววิิทยาว่่าเพราะอะไรคุุณภาพ
ประชากรของเราจึึงลดลง เรีียนเก่่งไปก็็ช่ว่ ยเหลืือสัังคมโดยรวม
มิิได้้ เพราะเก่่งไม่่พอ เก่่งผิิดทิศิ ผิิดทาง และจริิยธรรมบกพร่่อง
ไม่่นัับเรื่่�องทำำ�งานเป็นทีีมไม่่ได้้ เหตุุเพราะเวลาวิิกฤติิของการ
ทำำ�งานเป็นทีีมอยู่่�ที่่�ระดัับประถมช่่วงอายุุ 7-12 ปี
เราขาดความเชื่่� อม โยงระหว่่ า งความผิิ ดพ ลาดของ
พััฒนาการเด็็กกัับสภาพของบ้้านเมืืองเวลานี้้� ผู้้�เขีียนพยายาม
อย่่างยิ่่�งที่่�จะเชื่่�อมโยงสองเรื่่�องนี้้�ให้้ทุุกท่่านได้้เห็็น ด้้วยความ
หวัังว่่าเมื่่�อเห็็นแล้้วจะมีีนัักการเมืืองที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และความ
สามารถมาจััดการต่่อไป
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-4-

เมื่่�อเรีียนมััธยมศึึกษา
หลัังจากเรีียนจบชั้้�นประถมศึึกษาปีที่่� 7 พวกเราแยกย้้ายกััน
ออกจากบ้้านไปเรีียนหนัังสืือที่่�โรงเรีียนมััธยมของรััฐซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ห่่างไกลบ้้าน ตอนนั้้�นเป็นช่่วงเวลาของรััฐบาล ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์�
ปราโมช และพรรคกิิจสัังคม
พวกเราต้้องออกจากบ้้านตั้้�งแต่่ฟ้้ามืืดเพื่่�อนั่่�งรถตุ๊๊�กตุ๊๊�ก
ออกไปโลกภายนอก แล้้วต่่อรถเมล์์ไปอีีกไกล เป็นเช่่นนี้้�ทุุก
เช้้าเย็็นคนละ 5 ปี รถเมล์์สมััยนั้้�นไม่่มีีแอร์์ ส่่วนใหญ่่เป็นรถ
เก่่า ยามสายผู้้�คนเบีียดเสีียดโหนกัันที่่�ประตูู ภาพเหล่่านี้้�เห็็น
เจนตาจนชาชิิน
ตอนเย็็ น กลัับบ้้ า นยิ่่� ง สาหััส รถติิ ดม ากมายพอให้้
ขยัับเขยื้้�อนไปทีีละนิิด หากวัันไหนมีีฝนตกหนััก น้ำำ��ท่่วม หรืือ
มีีการประท้้วง รถจะติิดไม่่ขยัับเลย ตััวผู้้�เขีียนเองมัักลงเดิิน
กลัับบ้้านเสมอๆ
ระยะทางจากเชิิงสะพานพุุทธถึึงวััดไผ่่เงิินใช้้เวลาประมาณ
ชั่่ว� โมงเศษ ได้้เดิินดููร้้านค้้าข้้างทาง หลบท่่อระบายน้ำำ�� เดิินหลบ
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เสาไฟฟ้้า ผ่่านฟุุตบาธแตกหััก เดิินแซงรถยนต์์คัันแล้้วคัันเล่่า
ลุุยน้ำำ��ที่่�เอ่่อล้้นเป็นช่่วงๆ หรืือไม่่ระบายเป็นช่่วงๆ เรื่่�องเหล่่านี้้�
เกิิดเมื่่�อ พ.ศ. 2515-2519 ในกรุุงเทพมหานคร
ผู้้�เขีียนออกมาจากกรุุงเทพมหานครได้้เกืือบ 40 ปีแล้้ว
นอกจากตึึกสููงที่่�มีีมากขึ้้�นแล้้ว ทราบว่่าโครงสร้้างพื้้�นฐานมิิได้้
เปลี่่ย� นไปมากนััก ทั้้ง� การจราจร รถเมล์์ ท่่อระบายน้ำำ�� เสาไฟฟ้้า
ฟุุตบาธ และที่่�จอดรถ เป็นไปได้้อย่่างไรที่่�เราปล่่อยให้้เวลา
หนึ่่�งชั่่�วอายุุคนผ่่านไปโดยไม่่มีีอะไรดีีขึ้้�นเท่่าที่่�ควร
ตอนที่่ยืื� นเบีียดคนบนรถเมล์์ ผู้้เ� ขีียนยืืนอ่่านหนัังสืือเหมืือน
ที่่�เราเห็็นคนญี่่�ปุ่่�นทำำ�บนรถไฟจนเจนตา มองลงไปเห็็นรถเก๋๋ง
แต่่ละคัันมีีคนนั่่�งคนเดีียวหรืือ 2 คน เวลานั้้�นมิิได้้รู้้�สึึกอะไร
ไม่่รู้้�สึึกเรื่่�องความเหลื่่�อมล้ำำ�� ไม่่รู้้�ว่่าประเทศนี้้�ดีีกว่่านี้้�ได้้ เรา
มีีเงิินขึ้้�นรถเมล์์ได้้ถืือว่่าน่่าพอใจ การเดิินกลัับบ้้านผ่่านกลาง
กรุุงเทพมหานครจากเชิิงสะพานพุุทธ ผ่่านพาหุุรััด ราชวงศ์์
เยาวราช สี่่�พระยา สุุริิวงศ์์ บางรััก สาทร ไปจนถึึงปากทาง
ถนนตก เป็นเรื่่�องสนุุก มิิได้้มีีความคิิดต่่อว่่าผู้้�บริิหารจัังหวััด
พระนครแต่่อย่่างใด
จำำ�ไม่่ได้้ด้ว้ ยซ้ำำ��ว่า่ เวลานั้้น� กรุุงเทพฯ ปกครองด้้วยระบอบ
อะไรอยู่่� ที่่�โรงเรีียนมีีคนชื่่�อ พรหมิินทร์์, ธงชััย และ สมศัักดิ์์�
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เรีียงกัันมาปีต่่อปีเลยทีีเดีียว จำำ�ได้้ว่า่ เริ่่ม� สร้้างความปวดหััวแก่่
ครููบาอาจารย์์แล้้ว
หากมีีโอกาสเดิินทางไปต่่างประเทศในช่่วงปีหลัังๆ นี้้�
ย่่อมรู้้�ว่่าประเทศที่่�เราเคยดููถููกสิินค้้าของเขา คืือญี่่�ปุ่่�น จีีน
ไต้้หวััน และเกาหลีีใต้้ ล้้วนแซงหน้้าเราไปหมดแล้้ว เป็นความ
จริิงที่่�ว่่าเมืืองหลวงของพวกเขาแออััด เมืืองหลวงในยุุโรป
หลายแห่่งก็็แออััด เช่่น ลอนดอน ปารีีส แต่่ในภาพรวมแล้้ว
โครงสร้้างพื้้�นฐานเรื่่�องน้ำำ��สะอาด ไฟฟ้้า ไอทีี ขนส่่งสาธารณะ
สวนสาธารณะ สนามเด็็กเล่่นสาธารณะ ห้้องสมุุดสาธารณะ
พิิพิิธภััณฑ์์สาธารณะ และการบริิหารลำำ�คลอง บ้้านเมืืองของ
พวกเขาทำำ�ได้้ดีีกว่่าเรา
เมื่่อ� เป็นผู้้�ใหญ่่มากขึ้้น� จึึงรู้้�ว่า่ กรุุงเทพมหานครมิิได้้มีีอิิสระ
ในการบริิหารจริิงตามที่่อ� วดอ้้าง แต่่เป็นส่่วนหนึ่่ง� ของรััฐราชการ
และรััฐรวมศููนย์์อยู่่�นั่่น� เอง ทราบว่่าเมืืองหลายเมืืองในญี่่ปุ่่�� นและ
ยุุโรปเป็นอิิสระจากรััฐบาลกลาง ในฐานะแพทย์์มีีความรู้้�เพีียง
เท่่านี้้� นี่่�เป็นงานของผู้้�เชี่่�ยวชาญสาขาการเมืืองการปกครองที่่�
จะช่่วยชี้้แ� ละอธิิบายให้้ประชาชนคนไทยเข้้าใจว่่าเมืืองอื่่น� ๆ ใน
ประเทศพััฒนาแล้้วเขาเป็นอิิสระอย่่างไร มีีการเชื่่�อมต่่อหรืือ
สััมพัันธ์์กัับรััฐบาลกลางอย่่างไร พวกเขาทำำ�ได้้อย่่างไร
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ถ้้าบอกว่่าได้้พยายามอธิิบายอยู่่�แล้้ว แปลว่่ายัังไม่่ดีีพอ
โรงเรีียนมััธยมที่่�ผู้้�เขีียนเรีียนมีีนัักเรีียนหััวก้้าวหน้้ามาก
ครููบางท่่านถึึงกัับว่่าพวกเขาเป็นคอมมิิวนิิสต์์ เวลานั้้�นมีีการ
ประท้้วงนอกโรงเรีียนรายวััน บรรยากาศในโรงเรีียนก็็ร้้อนรุ่่�ม
จำำ�ได้้ว่า่ มีีการเผาวรรณคดีีในโรงเรีียนด้้วย ผู้้เ� ขีียนเป็นเด็็กเรีียน
เก่่ง มารยาทดีี ตอบปัญหาภาษาไทยชนะเลิิศ รัักชาติิ ศาสน์์
กษััตริิย์์ และเป็นที่่�รัักของครููบาอาจารย์์จึึงเป็นฝ่่ายขวา และ
ออกจะรำำ�คาญเวลาเพื่่�อนนัักเรีียนมััธยมด้้วยกัันทิ้้�งขยะลงพื้้�น
บนตึึกเรีียนแล้้วพููดว่่าเรามีีเสรีีภาพ
ตอนมััธยมศึึกษาปีที่่� 1 ผู้้�เขีียนจำำ�ได้้ว่่าพี่่�ธงชััยเคยออก
อาการหงุุ ด หงิิ ด ที่่� เ พื่่� อ นคนหนึ่่� ง พููดไทยคำำ�ฝรั่่� ง คำำ� ในงาน
นิิ ท รรศการโครงงานวิิ ท ยาศาสตร์์ ซึ่่� ง ในหลวงรััชกาลที่่� 9
เสด็็จ -- “เป็นคนไทยทำำ�ไมไม่่พููดภาษาไทย” ถััดมามีีการ
เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบหนัังสืืออนุุสรณ์์โรงเรีียน เริ่่�มด้้วยหนัังสืือ
หััวก้้าวหน้้าที่่�ชื่่�อว่่า ศึึก มีีพี่่�ประชาเป็นสาราณีียกร หนัังสืือปี
ถััดมาให้้นัักเรีียนทุุกห้้องได้้ยืืนถ่่ายรููปอย่่างอิิสระ ยกมืือยกไม้้
เฮฮาได้้โดยไม่่ต้อ้ งนั่่ง� หรืือยืืนแถวตรงโดยมีีคุุณครููประจำำ�ชั้น้� นั่่ง�
กลาง สร้้างความไม่่สบายใจให้้ใครหลายคน จำำ�ได้้ว่่าผู้้�เขีียน
เห็็นด้้วยที่่�พี่่�ธงชััยหงุุดหงิิด ชอบการถ่่ายรููปหนัังสืืออนุุสรณ์์
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แบบต่่างคนต่่างยืืนเพราะมีีชีีวิิตชีีวาดีี อย่่างไรก็็ตามเด็็กดีีย่่อม
เป็นฝ่่ายขวา แล้้วก็็ถููกเหตุุการณ์์ 6 ตุุลาฯ สั่่�นคลอนเช่่นเดีียว
กัับหลายๆ คนเวลานั้้�น กว่่าจะไปตาสว่่างจริิงๆ เป็นครั้้�งแรกก็็
เมื่่�อได้้ไปเรีียนแพทย์์
ที่่�โรงเรีียนมััธยมเวลานั้้�นมีีชมรมต่่างๆ มากมาย ตอน
แรกๆ ก็็ เ ป็นชมรมวิิ ช าการหลากหลายทั้้� ง ไทย อัังกฤษ
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ จนหลััง 14 ตุุลาฯ จึึงมีีกลุ่่�ม
หััวก้้าวหน้้าและการเขีียนโปสเตอร์์ต่่างๆ นานามากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
จำำ�ได้้ว่า่ นัักเรีียนทุุกคนจะมากน้้อยก็็มีหี นึ่่ง� ชมรมให้้สัังกััด นี่่คืือ
�
พััฒนาการทั่่�วไปของวััยรุ่่�น
วััยรุ่่�นมีี ห น้้ า ที่่� ข้้ อ หนึ่่� ง นอกเหนืือจากการค้้ น หาและ
ตกตะกอนอััตลัักษณ์์แล้้ว คืือหาแก๊๊งเข้้าสัังกััด การเข้้าชมรม
หรืือหาแก๊๊ ง สัังกััดเป็นไปเพื่่� อรัั บใช้้ ห น้้ า ที่่� ค้้ น หาอััตลัักษณ์์
อีีกต่่อหนึ่่�ง กล่่าวคืือเราจะดููดซัับอััตลัักษณ์์ของหััวหน้้าแก๊๊ง
และสมาชิิกแก๊๊งเข้้ามาหาเรา แล้้วรวมกัับอััตลัักษณ์์ของพ่่อแม่่
กลายเป็นหนึ่่ง� เดีียวคนนี้้� คนใหม่่ที่ไ่� ม่่เหมืือนใคร ดัังนั้้น� อะไรต่่ออะไร
ที่่�เรีียกว่่าชมรมหรืือแก๊๊งเป็นเรื่่�องชั่่�วคราวครั้้�งวััยรุ่่�นเท่่านั้้�น
ผู้้�เขีียนมีีเพื่่�อนเป็นสมาชิิกแก๊๊งสููบบุุหรี่่�หลายคน และจะ
ว่่าไปผู้้เ� ขีียนเป็นที่่รัั� กของพวกเขามาก เพราะคอยติิวสอบให้้แก่่
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พวกเขา วัันนี้้พ� วกเขาเป็นคนธรรมดา มิิได้้ชั่่ว� ช้้าเพราะสููบบุุหรี่่�
แต่่อย่า่ งใด คนที่่เ� คยเป็นขวา คนที่่เ� คยเป็นซ้้าย วัันนี้้ส� ลัับข้้างกััน
หลายคน จะว่่าไปก็็สลัับกัันตั้้ง� แต่่เรีียนจบมหาวิิทยาลััยกัันแล้้ว
ท่่านที่่ออ
� กค่่ายอาสาตลอดชีีวิิตนัักเรีียนแพทย์์วัันนี้้เ� ป็นเจ้้าของ
โรงพยาบาลเอกชน ท่่านที่่�เคยเป็นฝ่่ายขวาเหมืือนผู้้�เขีียนได้้
ติิดตามหััวหน้้าแก๊๊งมาเป็นแพทย์์ในต่่างจัังหวััด แต่่บางทีีอาจ
จะเป็นเพราะไม่่มีีที่่�จะไปเสีียมากกว่่า เพราะพวกเราที่่�ออกไป
ด้้วยกัันไม่่มีีคอนเน็็คชั่่�น
ผู้้�เขีียนไม่่มีีความคิิดเรื่่�องการใช้้คอนเน็็คชั่่�นแม้้เพื่่�อนจะ
ช่่วยหาให้้ได้้ ออกจากบ้้านไปทำำ�งานที่่�จัังหวััดเชีียงรายด้้วย
เหตุุผลเดีียวคืือไม่่มีีใครแย่่ง ไม่่ต้้องจัับฉลาก และไม่่ต้้องฝาก
ใคร ก็็ไม่่ถึึงขั้้น� ตกระกำำ�ลำำ�บากเหมืือนหมอเสม ว่่าที่่จริ
� งิ เหมืือน
ได้้อยู่่�เมืืองสวรรค์์เสีียมากกว่่า ตััวเมืืองเชีียงรายวัันนั้้�นทีีวีีมีี
ช่่องเดีียว ตู้้�โทรศััพท์์สาธารณะตู้้�เดีียว ร้้านขายของชำำ�ถนน
สายกลางมีีร้้านเดีียว และร้้านรวงปิด 1 ทุ่่�ม เป็นเมืืองที่่�อากาศ
ดีีมากๆ และไม่่มีีรถติิดเลยเพราะมีีจำำ�นวนรถยนต์์น้้อยมาก
โรงเรีียนมััธยมวัันนี้้� ส่่ ง เสริิ ม การชิิ ง ดีีชิิ ง เด่่ น และการ
สร้้างคอนเน็็คชั่่�น ทำำ�ให้้นัักเรีียนมััธยมไม่่เป็นตััวของตััวเอง
ผิิดหลัักพััฒนาการด้้านการค้้นหาอััตลัักษณ์์ เราจึึงได้้ผู้้� ใหญ่่
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ไม่่เป็นโล้้เป็นพายที่่�ไม่่มีีอััตลัักษณ์์มีีแต่่คอนเน็็คชั่่�นขึ้้�นมา
บริิหารบ้้านเมืืองเสีียจนล้้มเหลวเสมอมา
ความเป็นเด็็กเรีียนเก่่งเสมอต้้นเสมอปลายทำำ�ให้้ต้้อง
เอนทรานซ์์เข้้าหมอแบบไม่่มีีอะไรให้้คิดิ เชื่่อ� ได้้ว่า่ ตอนที่่ผู้� เ้� ขีียน
จบชั้้�นมััธยมศึึกษาปีที่่� 5 น่่าจะไม่่มีีเป้้าหมายของตััวเอง ที่่�ว่่า
เรีียนเก่่งต้้องเป็นหมอ เป็นความคาดหวัังของคุุณพ่่อคุุณแม่่
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�โรงเรีียน ช่่วงหลััง 14 ตุุลาฯ ไม่่นานเสรีีภาพ
เบิิกบานชั่่�วขณะหนึ่่�ง โรงเรีียนยกเลิิกระบบห้้องคิิงห้้องควีีน
ผู้้�เขีียนจึึงมีีวาสนาไปอยู่่�รวมกัับห้้องเด็็กที่่�เรีียนไม่่เก่่ง เพื่่�อนๆ
สวมเสื้้�อนัักเรีียนหลวมโพรกที่่�เรีียกว่่าเสื้้�อพ่่อ ใส่่รองเท้้าแตะ
มาโรงเรีียนบางวััน และสููบบุุหรี่่� ตีีบิิลเลีียด กัับอ่่านหนัังสืือปกขาว
เมื่่�อมีีโอกาส
อัันที่่�จริิงผู้้�เขีียนรู้้�จัักหนัังสืือปกขาวเป็นครั้้�งแรกในชีีวิิต
ก็็เพราะเพื่่อ� นๆ พวกนี้้เ� อามาแบ่่งปันปนตอบแทนที่่ผู้� เ้� ขีียนคอย
เป็นติิวเตอร์์ให้้แก่่พวกเขา บทเรีียนเรื่่อ� งการได้้อยู่่�ร่ว่ มกัับเด็็ก
เรีียนไม่่เก่่งครั้้ง� นั้้น� เป็นเรื่่อ� งสำำ�คััญมากเรื่่อ� งหนึ่่ง� ของชีีวิิต เพราะ
เป็นครั้้ง� แรกที่่ผู้� เ้� ขีียนเห็็นเพื่่อ� นๆ ทุุกคนเป็นคนเหมืือนกััน พวก
เขามีีนิิสััยแตกต่่างจากพวกเรีียนเก่่ง พวกเขาสนุุกสนาน เฮฮา
และรู้้จั� กั แบ่่งปัน พวกเขาจริิงใจ ถ่่อมตน มีีน้ำำ��ใจ แม้้ว่า่ จะขึ้้น� มึึงกูู
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และสบถทุุกประโยค เด็็กเรีียนเก่่งหลายคนหวงวิิชา ชิิงดีีชิิงเด่่น
ขี้้�อิิจฉา และปัดแข้้งปัดขา
เวลานั้้น� ปรากฏการณ์์เหล่่านี้้อ� าจจะไม่่ชััดเจนนััก แต่่ก็ม็ าก
พอที่่�จะสััมผััสได้้ เป็นที่่�เห็็นกัันว่่าปรากฏการณ์์เหล่่านี้้�ชััดเจน
มากขึ้้�นในระยะหลัังๆ เด็็กประถมรวมทั้้�งเด็็กมััธยมวัันนี้้�ต้้อง
ติิว ต้้องสู้้� และจำำ�เป็นต้้องหวงวิิชาเพื่่อกำ
� ำ�จััดคู่่�แข่่งทางการศึึกษา
ออกไปให้้มากที่่สุ� ดุ งบประมาณการติิวเป็นหลัักแสนและอาจจะ
ถึึงหนึ่่�งล้้านเมื่่�อรวมค่่าหอพััก ค่่าเดิินทาง และค่่ากิินอยู่่� มีีแต่่
ครอบครััวชนชั้้น� กลางระดัับกลางและระดัับสููงเท่่านั้้น� ที่่ส� ามารถ
ลงทุุนการศึึกษากัับลููกได้้มากมายเพีียงนั้้น� จนกว่่าจะเป็นผู้้ช� นะ
ผลที่่�ได้้คืือลููกคนรวย-รวยยิ่่�งขึ้้�น ลููกคนจน-จนมากขึ้้�น
ช่่องว่่างนี้้�ถ่่างจากกัันมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะการศึึกษาไทย
เด็็กประถมและเด็็กมััธยมมีีหน้้าที่่�ทางจิิตวิิทยาคืือการ
ทำำ�งานเป็นทีีม เด็็กมััธยมต้้องหาแก๊๊งสัังกััดอีีกด้้วย แทนที่่เ� ด็็ก
ประถมจะได้้พััฒนาความสามารถในการทำำ�งานเป็นทีีมกลัับ
ต้้องต่่อสู้้�ดิ้้น� รนเอาชนะเพื่่อ� นฝููง เราจึึงได้้ผู้้�ใหญ่่ที่ทำ่� ำ�งานเป็นทีีม
ไม่่ได้้มากมาย ไม่่ว่่าจะเป็นกระทรวงต่่างๆ หรืือสถาบัันใดๆ
แม้้แต่่องค์์กรอิิสระก็็มีีลัักษณะเป็นแท่่งวิิชาการที่่�แข็็งตััวเป็น
เทคโนแครตและมีีวััฒนธรรมขุุนนางครอบงำำ�
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เด็็กมััธยมที่่เ� รีียนเก่่งเข้้าแก๊๊งเรีียนเก่่งได้้ ไม่่มีปัี ญหาอะไร
เด็็กมััธยมที่่เ� รีียนไม่่เก่่งจะเข้้าแก๊๊งอะไร จิิตวิิทยาพััฒนาการบอก
เราว่่า พวกเขาจะเข้้าแก๊๊งที่่�ตนเองแสดงความสามารถได้้ คืือ
มีีเซลฟ์์เอสตีีม (self-esteem) ได้้รัับการยอมรัับและปรบมืือ
ดัังนั้้�นหากเรากดดัันเขาเข้้าแก๊๊งเด็็กเรีียนเก่่งเพีียงอย่่างเดีียว
ไม่่เปิดพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ให้้วััยรุ่่�นได้้สำำ�แดงเดช พวกเขาก็็จะไปเลืือก
แก๊๊งกัันเอาเอง อาจจะเป็นแก๊๊งสููบบุุหรี่่� กิินเหล้้า ใช้้ยาเสพติิด
ซิ่่�งรถเร็็ว หรืืออื่่�นใด
ที่่ย� กตััวอย่่างมานี้้มิ� ไิ ด้้แปลว่่าไม่่ดีี เป็นเพีียงกระบวนการ
หาแก๊๊งเข้้าสัังกััดชั่่�วคราวเพื่่อ� สร้้างอััตลัักษณ์์เท่่านั้้น� คล้้ายๆ กัับ
ที่่�ผู้้�เขีียนออกไปทำำ�งานในชนบท จะว่่ามีีอุุดมการณ์์ก็็ใช่่ แต่่จะ
ว่่าเพีียงเพราะตามเพื่่�อนไปด้้วยกัันเป็นกลุ่่�มก็็ใช่่
ในที่่�สุุดผู้้�เขีียนก็็เรีียนจบโรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย
แล้้วไปเรีียนแพทย์์ที่่�ศิิริิราช รู้้�สึึกได้้ว่่าตนเองมีีประสบการณ์์
ผ่่านสถาบัันที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�และมีีประวััติิยาวนานติิดต่่อกััน 2
สถาบััน รวมเวลา 10 ปี ครั้้�งที่่�เรีียนสวนกุุหลาบนั้้�นตนเองรััก
สถาบัันมากมายจนถึึงกัับเรีียกได้้ว่่าคลั่่�งไคล้้ ช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน
ระหว่่างชั้้�นมััธยมศึึกษาปีที่่� 5 ไปเรีียนคณะวิิทยาศาสตร์์ที่่�
มหิิดล 2 ปี ก่่อนจะได้้ข้้ามฟากไปที่่�ศิิริิราชจริิงๆ จึึงพบว่่าโลก
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กว้้างใหญ่่กว่่าที่่�เรารู้้�จัักมาก
สภาพแวดล้้อมเวลานั้้น� ช่่วยให้้เราเข้้าใจสัังคมมากขึ้้น� และ
โหยหาชนบทมากขึ้้�นโดยไม่่รู้้�ตััว 2 ปีแรกที่่�ศิิริิราชได้้คลุุกคลีี
กัับสโมสรนัักศึึกษาแพทย์์ซึ่่ง� เวลานั้้น� ถููกเรีียกว่่าพวกหััวก้้าวหน้้า
ผู้้�เขีียนมิิใช่่หััวก้้าวหน้้าอะไร เพีียงแค่่ตามๆ เขาไปเพื่่�อค้้นหา
อััตลัักษณ์์ดัังที่่ว่� า่ ไม่่ได้้ทำ�อ
ำ ะไรมากนัักเพราะแม่่ห้า้ มด้้วยเกรงว่่า
จะเกิิดอัันตราย
แต่่ด้้วยสายตาและสติิปัญญาเวลานั้้�น ก็็พอมองเห็็นว่่า
สัังคมของเรามีีชนชั้้�นจริิงๆ และพอจะรู้้�บ้้างว่่ามีีใครบางคน
หรืือบางกลุ่่�มต้้องการธำำ�รงโครงสร้้างชนชั้้�นต่่างๆ เอาไว้้จริิงๆ
จากเด็็กฝ่่ายขวาเรีียนเก่่งกลายเป็นเด็็กแม้้จะไม่่ซ้า้ ยแต่่ก็เ็ ริ่่ม� มีี
คำำ�ถามในใจ แล้้วจบลงด้้วยการจััดกระเป๋๋าออกจากกรุุงเทพฯ
ทัันทีีที่่�เรีียนจบ มิิวายว่่าพ่่อแม่่ ญาติิพี่่�น้้อง และเพื่่�อนฝููงจะ
ห้้ามไว้้
ผู้้�เขีียนไปเป็นแพทย์์ฝึกหััดในจัังหวััดที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง
ของแพทยศาสตร์์ศึึกษาเลย ไม่่มีแี พทย์์ประจำำ�บ้า้ น ไม่่มีแี พทย์์
เฉพาะทาง และไม่่มีีอาจารย์์แพทย์์ มีีเพีียงรุ่่�นพี่่�ที่่�ทำำ�งานมา
คนละสิิบยี่่�สิิบปีจำำ�นวน 10 คน กัับแพทย์์ใช้้ทุุนปี 1 อีีก 4 คน
จากนั้้น� จึึงมาถึึงพวกเราแพทย์์ฝึกหััด 6 คน เป็นวัันเวลาที่่ผู้� เ้� ขีียน
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ได้้ออกจากกะลาที่่�ครอบไว้้ ได้้เห็็นชาวบ้้านตััวเป็นๆ ที่่�มิิใช่่
คนกรุุงเทพฯ เห็็นความใสซื่่อ� ของคนชนบทตามที่่เ� ป็นจริิง ความ
สบายและเรีียบง่่าย จิิตใจดีีงามพร้้อมให้้อภััย และความไม่่อยาก
ได้้อะไรนอกจากมีีกิินมีีใช้้
พวกเขาเป็นแบบนี้้กัั� นจริิงๆ และทุุกวัันนี้้ก็� ยัั็ งเป็นอยู่่� เพราะ
ยัังเป็นอยู่่�นี่่�แหละจึึงได้้พอใจกัับความยากจนและชีีวิิตที่่�ขััดสน
อีีกทั้้�งมีีความอดทนอย่่างเหลืือเชื่่�อ หากจะมีีอะไรที่่�ร้้ายกาจ
เกิิดขึ้้�นก็็เพราะบุุญทำำ�กรรมแต่่ง มากกว่่าจะคิิดว่่าเป็นเพราะ
รััฐบาลไม่่มีีฝีมืือ
เพีียงปีแรกของการเป็นแพทย์์ฝึกหััดและอีีก 2 ปี เมื่่อ� เป็น
แพทย์์ใช้้ทุุน ก็็พอมองเห็็นว่่าราชการทำำ�ร้้ายพวกเขาอย่่างไร
แย่่งชิิงทรััพยากรของพวกเขาอย่่างไร และกล่่อมประสาท
พวกเขาอย่่างไรให้้เชื่่�อว่่าชีีวิิตที่่�เป็นอยู่่�เรีียกว่่าดีีแล้้ว รวมทั้้�ง
ความเป็นแพทย์์ในระบบราชการของเรามีีอำำ�นาจล้้นฟ้้ามาก
เพีียงใดทั้้�งๆ ที่่�เป็นเพีียงแพทย์์ ใช้้ทุุน เราเป็นส่่วนหนึ่่�งของ
ระบบที่่�อยู่่�เหนืือกว่่า กดพวกเขาให้้จมอยู่่�ในปลัักโคลนของสิ่่�ง
ที่่�เรีียกว่่าเป็นคนดีี มีีน้ำำ��ใจ รู้้�จัักประหยััด และพอใจในสิ่่�งที่่�ตน
มีีอยู่่� จงเชื่่�อในสุุภาษิิตต่่างๆ ทำำ�ดีีได้้ดีี หรืือความพยายามอยู่่�
ที่่�ไหนความสำำ�เร็็จอยู่่�ที่่�นั่่�น จงเชื่่�อในกฎแห่่งกรรม ทำำ�บุุญไว้้
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เยอะๆ ก็็ดีีแล้้ว ขาดเหลืืออะไรก็็คอยรัับบริิจาค จะมีีผู้้�ใจบุุญ
หรืือราชการเอามาให้้
เพีียง 3 ปีของชีีวิิตแพทย์์ในต่่างจัังหวััดก็็รู้้�แล้้วว่่า ทำำ�ดีีใน
สัังคมไทยมิิได้้แปลว่่าต้้องได้้ดีี ความพยายามอยู่่�ที่่�ไหนความ
สำำ�เร็็จมิไิ ด้้อยู่่�ที่่นั่่� น� และธรรมะจะไม่่ชนะอธรรม ราชการกล่่อม
ประสาทให้้ชาวบ้้านพอใจในสิ่่ง� ที่่ต� นมีีอยู่่� พอใจในผัักสวนครััวรั้้ว�
กิินได้้ หรืือนอนเถีียงนาอากาศดีี คนทางเหนืือเราเรีียกว่่าห้้าง
นา ปิดท้้ายด้้วยหากขาดเหลืืออะไร เราจะวิ่่�งหรืือถีีบจัักรยาน
เพื่่�อรัับบริิจาคให้้ทุุกครั้้�งไป
มีคี วามพยายามที่่จ� ะวาดภาพชนบทให้้มีแี ต่่ท้อ้ งนาเขีียวขจีี
ของเดืือนสิิงหาคมและธารน้ำำ��ใสไหลเย็็นแสนโรแมนติิก โดยมิิได้้
พููดถึึงมด แมลง ตะขาบ แมงป่่อง และงููพิิษทุุกหนแห่่ง รวมถึึง
น้ำำ��แห้้ง ดิินแล้้ง และอากาศเป็นพิิษเพราะฝุ่่�นควััน
เพราะเป็นหมอ จึึงผ่่อนรถสำำ�เร็็จและสร้้างบ้้านเสร็็จก่่อน
เกษีียณอายุุราชการ นี่่มิ� ใิ ช่่งานที่่ค� นไทยทุุกคนทำำ�ได้้ ที่่จริ
� งิ แล้้ว
คนส่่วนใหญ่่ทำำ�มิไิ ด้้ ส่่วนที่่ทำ� ำ�ได้้ก็สัั็ งเวยทั้้ง� ชีีวิิตกว่่าจะได้้ นี่่คืือ
�
เหตุุผลที่่�คนรุ่่�นใหม่่ต้้องการให้้จบที่่�รุ่่�นเรา เพราะพวกเขา
ตาสว่่างแล้้วว่่าไม่่จำำ�เป็นต้้องทน มีีประเทศที่่�ดีีกว่่านี้้�บนโลก
และประเทศของเรามีีทรััพยากรอีีกทั้้ง� อยู่่�ในวิิสััยที่่จ� ะทำำ�เช่่นนั้้น�
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ได้้ พวกเขาคาดหวัังว่่าเราควรทำำ�และทำำ�ได้้
หากทำำ�ไม่่ได้้ พวกเขาพร้้อมจะจากประเทศนี้้�ไปเป็น
พลเมืืองของโลก รถ 1 คััน บ้้าน 1 หลััง มิิควรเป็นเรื่่�องที่่�ต้้อง
สัังเวยทั้้�งชีีวิิต และละทิ้้�งความฝันส่่วนตััวเพื่่�อหามา
เราจึึงจำำ�เป็นต้้องแก้้ไขรััฐธรรมนููญและบริิหารบ้้านเมืือง
ด้้วยระบอบประชาธิิปไตยที่่�แท้้จริิง เราจำำ�เป็นต้้องสลายรััฐ
ราชการและรััฐรวมศููนย์์ที่่�เป็นอยู่่� เลืือกตั้้�งแล้้วเลืือกตั้้�งอีีก
รวมทั้้�งการเลืือกตั้้�งส่่วนท้้องถิ่่�น ที่่�เราจำำ�เป็นต้้องเอ็็กเซอร์์ไซส์์
แล้้วเอ็็กเซอร์์ไซส์์อีีกจนกว่่าบ้้านเมืืองจะดีีขึ้้�น ไม่่ควรมีีการ
ปฏิิวััติอีีิ กแล้้ว และเราควรมีกี ลไกที่่ใ� ช้้ลงโทษผู้้ที่� ขััด
่� ขวางระบอบ
ประชาธิิปไตย
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เมื่่�อเป็็นหมอ
ผู้้�เขีียนเริ่่�มชีีวิิตแพทย์์ โดยเป็นแพทย์์ฝึกหััดที่่�โรงพยาบาล
เชีียงรายประชานุุเคราะห์์ โรงพยาบาลในตำำ�นานของ อาจารย์์
เสม พริ้้�งพวงแก้้ว (พ.ศ. 2454-2554)
ความข้้อนี้้สำ� ำ�คััญ เรื่่อ� งเล่่าของอาจารย์์เสมยัังวนเวีียนอยู่่�ใน
ชั้้น� บรรยากาศเมืืองเชีียงราย ความขััดสนและความอุุทิศิ ตนของ
ท่่านเป็นที่่ก� ล่่าวขวััญ ผู้้เ� ขีียนได้้เขีียนคำำ�นำำ�ให้้แก่่หนัังสืือการ์์ตููน
หมอเสม คนดีี 4 แผ่่นดิิน ที่่�เล่่าเรื่่�องของท่่าน ตอนที่่�ประทัับใจ
คืือเมื่่อ� มีีคนให้้หม้้อท่า่ นไปเชีียงรายเพื่่อ� เก็็บกระดููกกลัับมาด้้วย
อย่่าว่่าแต่่ยุคุ อาจารย์์เสมเลย เชีียงรายในปีที่่ผู้� เ้� ขีียนไปนั้้น� ไม่่มีี
อะไรเลยนอกจากต้้นไม้้ใบหญ้้า แต่่นั่่น� เป็นสิ่่ง� ที่่ผู้� เ้� ขีียนต้้องการ
จริิงๆ เมื่่�อครั้้�งออกไปจากกรุุงเทพฯ
เรื่่อ� งหนึ่่ง� ที่่ผู้� เ้� ขีียนเล่่าเสมอคืือ เรื่่อ� งเด็็กทารกหายใจหอบ
มาหาผู้้�เขีียนกลางดึึกคืืนหนึ่่�งในฤดููหนาว แม่่อุ้้�มมาจากอำำ�เภอ
เชีียงของซึ่่�งห่่างจากตััวเมืือง 120 กิิโลเมตร เชีียงของเวลานั้้�น
ขัับรถส่่วนตััวใช้้เวลา 3 ชั่่�วโมง ผู้้�เขีียนไม่่ทราบพวกเขาอยู่่�กััน
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อย่่างไรและเดิินทางอย่่างไร เวลานั้้น� ผู้้เ� ขีียนอาบน้ำำ��จากตุ่่�ม ไม่่มีี
เงิินซื้้�อเครื่่�องทำำ�น้ำำ��ร้้อน ความหนาวในซิิตี้้�เซ็็นเตอร์์ว่่าทารุุณ
แล้้ว ความหนาวที่่�เชีียงของจะมากมายเพีียงไร
เวลาพููดเรื่่�องความหนาวเราจะคุ้้�นเคยภาพการบริิจาค
ผ้้าห่่ม แล้้วผู้้�เขีียนก็็พบภาพการบริิจาคนั้้�นทุุกปีจนชิินตา ด้้วย
สมองที่่�พอจะมีีก็็คิิดออกได้้เองว่่าเราจะบริิจาคกัันแบบนี้้�ไปถึึง
เมื่่อ� ไร ทำำ�ไมเราไม่่ทำำ�ให้้ชาวบ้้านไม่่หนาว มิิใช่่ทำำ�ให้้เขามีีผ้้าห่่ม
แต่่ทำำ�ให้้เขาไม่่หนาว สองประการนี้้ต่� า่ งกััน ต้้องการวิิธีีคิดิ และ
วิิธีีทำำ�งานคนละแบบ
เวลานั้้น� เราติิดกัับดัักการบริิจาคกัันมาก ถััดมาก็็ติดกัั
ิ บดััก
เรื่่อ� งสอนให้้ชาวบ้้านจับั ปลา ต่่อมาก็็ติดกัั
ิ บดัักเรื่่อ� งความพอเพีียง
สุุดท้้ายเราวิ่่�งเพื่่�อบริิจาคเงิินให้้โรงพยาบาลซึ่่�งมีีเงิินอยู่่�แล้้ว
เรื่่อ� งพวกนี้้เ� ป็นน้ำำ��ท่ว่ มปาก ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลหลายท่่าน
จะพููดว่่าเราไม่่มีเี งิิน ผู้้เ� ขีียนจะพููดคำำ�เดิิมเสมอว่่าเรามีี เราใช้้จ่า่ ย
อย่่างไรเป็นเรื่่�องหนึ่่�ง และเงิินของประเทศอยู่่�ที่่�ไหนเป็นอีีก
กรณีีหนึ่่�ง
แม่่ของเด็็กที่่�หอบลููกมาตอนตีี 2 นั้้�นไม่่มีีเงิิน ผู้้�เขีียนเป็น
แพทย์์ฝึกหััดจึึงเซ็็นฟรีีไม่่ได้้ ต้้องรอจนเป็นแพทย์์ ใช้้ทุุนจึึง
ทำำ�ได้้ จำำ�ได้้ว่่าบััตรสุุขภาพราคา 500 บาท เกิิดขึ้้�นแล้้ว และ
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จำำ�ได้้ว่่าเป็นที่่�ซุุบซิิบกัันว่่าคนรวยได้้บััตรสงเคราะห์์กัับบััตร
สุุขภาพ ส่่วนคนจนไม่่ได้้ สารภาพว่่าสติิปัญญาผู้้เ� ขีียนเวลานั้้น�
ไม่่รู้้�ทางออกจากปัญหานี้้�เหมืือนกััน
ผู้้เ� ขีียนชอบขัับรถไปตามถนนเส้้นเล็็กของจังั หวััดเชีียงราย
ตั้้�งแต่่หนุ่่�มๆ เลืือกสัักเส้้นหนึ่่�งเพื่่�อเลี้้�ยวออกจากไฮเวย์์เราจะ
หลุุดไปที่่�อีีกโลกหนึ่่�งเสมอ เห็็นบ้้านชาวบ้้านสองข้้างทาง เห็็น
ความยากจนและสกปรก จึึงอิินกัับเรื่่�องทารกจากเชีียงของนี้้�
เป็นพิิเศษ
เวลานั้้น� ผู้้เ� ขีียนต้้องออกหน่่วยแพทย์์เคลื่่อ� นที่่ซึ่่� ง� มีีคุุณกัับ
ผู้้�เขีียนมาก คืือช่่วยพาเราไปที่่�ดิินแดนซึ่่�งไม่่เคยมีีใครไปมา
ก่่อน เวลาเห็็นหลัังคาบ้้านชาวเขาสัักคนบนดอย หรืือหลัังคา
บ้้านชาวบ้้านสัักหลัังในถนนลููกรัังเส้้นเล็็กสัักเส้้น ในใจจะคิิด
เรื่่�องเขาเดิินทางไปหาเราที่่�โรงพยาบาลได้้อย่่างไรเสมอ ตื่่�น
กี่่�โมง หารถที่่�ไหนออกไปถนนใหญ่่
ผู้้เ� ขีียนมัักนึึกถึึงวััยเด็็กที่่มี� ขี นส่่งสาธารณะชื่่อว่
� า่ รถสอง
แถวพาออกจากวััดไผ่่เงิินไปบางรััก แต่่ที่นี่่� ไ่� ม่่มีรี ถสองแถว แล้้ว
อย่่างไรต่่อ รอรถเมล์์นานไหม รถเมล์์พััดลมวิ่่�งช้้าแค่่ไหน ถึึง
สถานีีขนส่่งในตััวเมืืองแล้้วอย่่างไรต่่อ ต่่อรถเข้้าอำำ�เภอเมืือง
อย่่ า งไร ถึึงสถานีีขนส่่ ง ในอำำ� เภอเมืืองแล้้ ว จะไปถึึงโอพีีดีี
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โรงพยาบาลได้้อย่่างไร ทำำ�บััตรนานไหม รอผู้้�เขีียนออกตรวจ
นานไหม แล้้วสุุดท้้ายคืือผู้้�เขีียนตรวจ 2 นาทีี จะด่่าไหม
เรื่่�องเหล่่านี้้�วนเวีียนในใจเสมอและชวนให้้รู้้�สึึกเสมอว่่า
ไม่่น่่ามาเป็นหมอเลย เราทำำ�บาปพอๆ กัับทำำ�ดีีควบคู่่�กัันไป
ตลอดเวลา เราตรวจได้้ดีีเท่่าที่่�จะดีีได้้ แต่่เราก็็ด่่าเมื่่�อเหนื่่�อย
ได้้เช่่นกัันทั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วยมิิได้้ทำำ�อะไรผิิด เวลาผู้้�เขีียนตรวจผู้้�ป่่วย
ช้้าเกิินไป บ่่าย 3 โมงของผู้้เ� ขีียนมิิใช่่เรื่่อ� งใหญ่่ แต่่ผู้เ้� ขีียนไม่่รู้้�ว่า่
หลายคนกลัับบ้้านไม่่ได้้ พวกเขาต้้องนอนเรืือนพัักญาติิ หรืือ
ริิมฟุุตบาธหน้้าโรงพยาบาล
เป็นยุุคสมััยที่่�ไม่่มีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าโรงแรม มีีบ้้างก็็ราคา
สำำ�หรัับเซลส์์แมน มิิใช่่สำำ�หรัับชาวบ้้าน ผู้้�เขีียนเคยเดิินขึ้้�นไป
เรืือนพัักญาติิบางครั้้ง� เราเป็นคนนอก หมอหนุ่่�มจากกรุุงเทพฯ
จะไปเข้้าใจภาพที่่�เห็็นได้้อย่่างไร นอกเหนืือจากความหดหู่่�
แล้้วสวรรค์์ก็็มาโปรด ผู้้�เขีียนได้้ยิินคำำ�ว่่า ‘สามสิิบบาท
รัักษาทุุกโรค’ ครั้้�งแรกจากไหนจำำ�ไม่่ได้้แล้้ว แต่่ที่่�อ่่านอย่่าง
ตั้้�งใจคืือบทความที่่� คุุณหมอสงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ (พ.ศ.
2495-2551) เขีียนลงหนัังสืือพิิมพ์์ มติิชนรายวััน ครั้้�งหนึ่่�ง
มัันยอดมาก เวลานั้้�นไม่่รู้้�จัักคุุณทัักษิิณและพรรคไทยรัักไทย
รู้้�อยู่่�อย่า่ งเดีียวว่่ามัันดีีมาก ส่่วนเงิินมาจากไหนไม่่เคยห่่วงเลย
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เพราะรู้้�แก่่ใจนานแล้้วว่่าราชการมีีเงิิน
เรามีีเงิิน ไม่่ว่่าจะเป็นที่่�ศาลากลางจัังหวััดหรืือกระทรวง
สาธารณสุุข รวมทั้้�งโรงเรีียนแพทย์์ เราแค่่ไม่่เห็็นหััวชาวบ้้าน
เท่่านั้้�นเอง ครั้้�นได้้ยิินเสีียงต่่อต้้านคุุณหมอสงวน รวมทั้้�งเสีียง
ด่่าทอคุุณหญิิงสุุดารััตน์์กัับคุุณหมอสุุรพงษ์์อย่่างลามกหยาบ
คาย โดยเฉพาะจากวิิชาชีีพเดีียวกัันในแชทรููมของกลุ่่�มแพทย์์
เวลานั้้�นก็็รู้้�สึึกเสีียใจเป็นอัันมาก เป็นครั้้�งแรกๆ ที่่�ตนเองรู้้�สึึก
ได้้ว่่าไม่่ควรมาเป็นแพทย์์เลยทั้้�งที่่�ภููมิิใจในวิิชาชีีพมาตลอด
‘ใกล้้บ้า้ นใกล้้ใจ เฉลี่่ย� ทุุกข์์เฉลี่่ย� สุุข’ เรื่่อ� งนี้้ถูู� กต้้อง ชาวบ้้าน
ได้้ไปหาหมอใกล้้บ้า้ นฟรีี ด้้วยงบประมาณที่่คำ� ำ�นวณมาตามจริิง
แล้้วรััฐจ่่าย ส่่วนเราเป็นหมอได้้ทำำ�งานสุุดฝีมืือตามจริิยธรรมที่่ดีี�
ที่่สุ� ดุ โดยไม่่ต้อ้ งกัังวลว่่าชาวบ้้านมีีจ่่ายหรืือไม่่ นี่่เ� ป็นเรื่่อ� งดีีมาก
ที่่สุ� ดุ ของระบบสาธารณสุุข คืือ Brave New World ที่่ค� วรจะเป็น
มากๆ ชวนให้้นึึกถึึงตอนคุุณแม่่พาผู้้�เขีียนเดิินทางจากบ้้านไป
รอคิิวที่่�โรงพยาบาลเด็็กครึ่่�งวัันเพื่่�อตรวจไข้้หวััดใหญ่่ ตอนนั้้�น
ผู้้เ� ขีียนอยู่่�ชั้้น� ประถม 4 ความทุุกข์์ไม่่ได้้ครึ่่ง� หนึ่่ง� ของคนเชีียงของ
ส่่วนเรื่่อ� งหมอทำำ�งานหนััก ผู้้เ� ขีียนยิ่่ง� รู้้�สึึกประหลาดใจหนััก
เข้้าไปอีีก เราเรีียนมาเพื่่อทำ
� ำ�งาน เรารัับเงิินเดืือนด้้วย จบปุ๊๊�บได้้
ตั้้ง� 3,000 กว่่าบาท ซึ่่ง� สำำ�หรัับผู้้เ� ขีียนแล้้วเยอะมาก สมััยเรีียนก็็

116

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18

เรีียนฟรีีด้้วยภาษีีประชาชน ทำำ�งานก็็ได้้เงิิน แล้้วจะพููดทำำ�ไมว่่า
งานหนััก เรื่่อ� งงานหนัักแล้้วไม่่มีีคุุณภาพเรามาเถีียงกัันวัันหลััง
ได้้ ที่่จริ
� งิ เรื่่อ� งนี้้ผู้� เ้� ขีียนมีีคำำ�ตอบส่่วนตััวคืือกระทรวงสาธารณสุุข
บริิหารระบบไม่่ได้้เรื่่อ� งเลย พวกเรางานหนัักเพราะพวกผู้้�ใหญ่่
ในกระทรวงไม่่ทำำ�งานหรืือทำำ�งานไม่่เป็นมากกว่่าอย่่างอื่่น� การ
ที่่เ� ราซึ่่ง� ประจัันหน้้ากัับชาวบ้้านที่่ด่� า่ นหน้้ามีหี น้้าที่่ทำ� ำ�งานอย่่าง
ดีีที่่สุ� ดุ เป็นเรื่่อ� งถููกต้้องแล้้ว และเราควรหัันไปแก้้ไขกระทรวงฯ
มิิใช่่มาไล่่เบี้้�ยเอากัับชาวบ้้าน
เมื่่�อผู้้�เขีียนอายุุ 50 ปี ผู้้�เขีียนตรวจผู้้�ป่่วยจิิตเวชวัันละ
100-180 คนต่่อวััน ต่ำำ��กว่่า 100 ไม่่เคยปรากฏ มากกว่่า
200 นานๆ ครั้้�งหนึ่่�ง ผู้้�เขีียนตรวจหมดทุุกวัันโดยไม่่ยอมให้้
คนเชีียงของ เวีียงแก่่น ขุุนตาล แม่่ฟ้้าหลวง หรืือดอยหลวง
ต้้องหาที่่น� อนในตััวเมืือง ท่่านคำำ�นวณได้้ว่า่ เหลืือเวลาให้้ผู้้�ป่ว่ ย
คนละกี่่น� าทีี เรื่่อ� งคุุณภาพก็็ดีีเท่่าที่่จ� ะดีีได้้โดยที่่ไ� ม่่เคยอวดอ้้าง
ว่่าดีี ตรวจเร็็วเท่่านี้้�ไม่่ถููกผู้้�ป่่วยด่่าก็็แปลก
วัันหนึ่่ง� จะมีีผู้้�ป่ว่ ยแสดงความไม่่พอใจสองสามคน ตลอด
ชีีวิิตเคยถููกตบโต๊๊ะใส่่ 2 คน และเคยถููกผู้้�ป่่วยร้้องเรีียนถึึง
ผู้้�อำำ�นวยการ 1 ครั้้�ง ในใจคิิดเสมอว่่าถููกฟ้้องวัันไหนก็็วัันนั้้�น
แต่่วัันนี้้จ� ะตรวจให้้เร็็วที่่สุ� ดุ และดีีที่่สุ� ดุ เพื่่อ� ให้้ทุกุ คนได้้กลัับบ้้าน
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หลายครั้้ง� ที่่ถ� ามผู้้�ป่ว่ ยว่่าครั้้ง� ต่่อไปพบเจ้้าหน้้าที่่พ� ยาบาลเพื่่อรัั
� บ
ยาเดิิมจะดีีกว่่าไหม ทุุกคนว่่าอยากพบหมอ เรื่่อ� งจำำ�กััดจำำ�นวน
ผู้้�ป่ว่ ยต่่อวัันจึึงทำำ�ไม่่ลง เรื่่อ� งส่่งยาทางไปรษณีีย์์ไม่่เคยคิิด เหตุุ
หนึ่่�งเพราะเป็นหมอรุ่่�นเก่่า เราต้้องตรวจ อีีกเหตุุหนึ่่�งเพราะ
ไม่่ตรวจก็็ไม่่รู้้�จะประเมิินอย่่างไร จิิตแพทย์์ทำำ�งานด้้วยการ
ตรวจสภาพจิิต ซึ่่�งจำำ�เป็นต้้องเห็็นสีีหน้้าท่่าทางและฟังกระแส
คำำ�พููด (speech) วิิชาชีีพนี้้�มิไิ ด้้วินิิ จฉัั
ิ ยจากอาการหรืือคำำ�บอกเล่่า
เรื่่อ� งทั้้ง� หมดจะกลัับมาที่่เ� ราเสมอเพราะว่่าเราเป็นวิิชาชีีพ
เรีียนมาเพื่่�อการนี้้� เราตื่่�นเช้้ามาตรวจผู้้�ป่่วย ตรวจไปทำำ�ไม
เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยหายดีี หรืือเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยอยู่่�กัับตััวโรคได้้อย่่าง
สมดุุล หรืือเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับยาแล้้วกลัับบ้้านได้้ก่่อนตะวััน
ตกดิิน เหล่่านี้้�สิิทธิ์์�ขาดอยู่่�ที่่�เรา จริิยธรรมวิิชาชีีพจึึงเป็นเรื่่�อง
สำำ�คััญ เหตุุเพราะเราเป็นวิิชาชีีพที่่�มีีอำำ�นาจเหนืือผู้้�รัับบริิการ
ของเรามาก
นอกจากเรื่่�องเล่่าของอาจารย์์เสม มาที่่�เรื่่�องเล่่าของ
อาจารย์์ป๋๋วย มีีบัันทึึกเขีียนว่่าจอมพลสฤษดิ์์�จะสร้้างตึึกให้้
อาจารย์์ป๋ว๋ ยและครอบครััวอยู่่�อย่่างสบายแทนเรืือนไม้้เล็็กๆ ที่่�
อาศััยอยู่่� หลัังจากเซ้้าซี้้�อยู่่�หลายครั้้�ง อาจารย์์ตอบว่่า “เมีียผม
เขาไม่่ชอบอยู่่� ถ้้าท่่านสร้้างตึึกให้้ก็จ็ ะเข้้าอยู่่�ไม่่ได้้” แล้้วผู้้เ� ขีียน
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ก็็ไม่่รัับอะไรจากใครจริิงๆ หลัังจากพยายามฝึกรัับสมุุดปากกา
และกระดาษทิิชชููในช่่วงแรกๆ ของการเป็นแพทย์์ประจำำ�บ้้าน
ตามอย่่างคนอื่่�นๆ เราอยากเป็นเหมืือนคนอื่่�นและพยายามที่่�
จะทำำ�ตััวเหมืือนคนอื่่�น แต่่สุุดท้้ายไปไม่่ไหว
ตอนวิิกฤติิต้มยำ
้ ำ�กุ้้�ง พ.ศ. 2540 ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
แพทย์์หญิิงเรณูู ศรีีสมิิต ขอให้้ผู้้�เขีียนช่่วยดููแลบััญชีียาโรง
พยาบาลเพราะการเงิินของโรงพยาบาลดิ่่�งเหว ตนเองจึึงได้้รู้้�
ว่่าบริิษััทยาให้้ของกำำ�นััลพวกเราเยอะมาก ทั้้�งส่่วนตััวและผ่่าน
ห้้องพัักแพทย์์ บางบริิษััทมีีแคมเปญสะสมไวแอลยาแลกทีีวีี
เครื่่�องเสีียง และเครื่่�องกรองน้ำำ��ได้้อีีกด้้วย ไม่่นัับเรื่่�องเที่่�ยว
ต่่างประเทศทั้้�งครอบครััว เรื่่�องเหล่่านี้้�ผู้้�เขีียนไม่่เคยทำำ�เพราะ
อาจารย์์ป๋๋วยโดยแท้้ ผลที่่�ได้้รัับคืือการเป็นคนนอก นั่่�นนำำ�ไปสู่่�
คำำ�ที่่�ผู้้�เขีียนพููดกัับพ่่อแม่่เด็็กหรืือผู้้�ป่่วยเสมอๆ นั่่�นคืือ “ทุุก
ทางเลืือกเรามีีราคาต้้องจ่่าย” จะจ่่ายหรืือไม่่จ่่ายก็็อยู่่�ที่่�เรา ที่่�
สำำ�คััญคืือเมื่่�อทำำ�แล้้วก็็ต้้องรัับผิิดรัับชอบผลของการกระทำำ�
งานหนัักเกิิ น ไป ผู้้�ป่่ ว ยล้้ น คนทำำ�งานไม่่ พอ เหล่่ า นี้้�
เป็นความรัับผิิดชอบและความรัับผิิดรัับชอบของกระทรวง
สาธารณสุุขทั้้ง� สิ้้น� หากจะมีีผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลสัักคนหนึ่่ง�
ที่่�ธำำ�รงตนอยู่่�ได้้ หรืือแพทย์์ผู้้�น้้อยสัักคนหนึ่่�งที่่�ธำำ�รงตนอยู่่�ได้้

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่ | นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

119

จะมากหรืือน้้อยก็็มีรี าคาส่่วนตััวต้้องจ่่าย ความไร้้ประสิิทธิิภาพ
ของกระทรวงฯ อย่่างสั้้�นที่่�สุุดมีี 3 เรื่่�อง และเพื่่�อคืืนความ
ยุุติิธรรมแก่่กระทรวงสาธารณสุุข ผู้้�เขีียนควรบอกว่่าตััวเอง
คาดเดาว่่าทุุกกระทรวงก็็น่่าจะประมาณนี้้�
เรื่่�องที่่� 1 ข้้าราชการระดัับสููงมิิได้้ทำำ�งานรัับใช้้ประชาชน
พวกเขารัับใช้้ปลััดกระทรวงและรััฐมนตรีี
มีีตััวอย่่างมากมาย ขอเล่่าเรื่่�องเดีียว เวลาผู้้� ใหญ่่จาก
ส่่วนกลางมาดููงาน พวกเราไม่่เป็นอัันได้้ทำำ�งานทำำ�การ ต้้อง
เตรีียมการต้้อนรัับ จองร้้านอาหารหรูู ทำำ�ไวน์์ลิิสต์์ ทิ้้�งผู้้�ป่่วย
ไปต้้อนรัับที่่�สนามบิิน แล้้วก็็ทิ้้�งงานประจำำ�ขึ้้�นห้้องประชุุม
พยาบาลอายุุไม่่มาก หน้้าตาดีี อาจจะถููกเกณฑ์์ก่่อน
พนัักงานธุุรการอายุุไม่่มาก หน้้าตาดีี ถููกเกณฑ์์ไปด้้วย มีีครั้้�ง
หนึ่่�งที่่�ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลท่่านหนึ่่�งชี้้�ผู้้�เขีียนเป็นการ
ส่่วนตััวว่่าให้้ไปต้้อนรัับ เพราะท่่านมาตรวจงานเรื่่อ� งยาเสพติิด
ด้้วย ผู้้เ� ขีียนตอบผู้้�อำำ�นวยการว่่าไม่่ไป ทำำ�เอาพี่่ที่� เ่� คารพคนหนึ่่ง�
ต้้องรีีบลากตััวออกจากห้้องว่่าไปพููดแบบนั้้น� ได้้อย่า่ งไร ผู้้เ� ขีียน
ตอบว่่ า ทำำ� ไมจะไม่่ ไ ด้้ ผู้้�อำำ� นวยการโรงพยาบาลมีี ห น้้ า ที่่�
รัับผิิดรัับชอบผู้้�ป่ว่ ยที่่โ� อพีีดีีด้้วย โดยออกแบบระบบและอำำ�นวย
ความสะดวกให้้แพทย์์ด่า่ นหน้้าสามารถออกตรวจผู้้�ป่ว่ ยที่่โ� อพีีดีี
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เร็็วที่่�สุุดและดีีที่่�สุุด ไม่่ใช่่มาเรีียกแพทย์์จากโอพีีดีีไปต้้อนรัับ
ผู้้�ใหญ่่
ถ้้าผู้้�ใหญ่่จากส่่วนกลางจะดููงานยาเสพติิดตามที่่�เป็นจริิง
มิิใช่่การเสกสรรปั้้นแต่่งพรีีเซนเตชั่่�น ท่่านควรไปหาแพทย์์ที่่�
รัับผิิดชอบถึึงที่่�ทำำ�งานของเขา นี่่�กลัับมาเรีียกให้้ทิ้้�งผู้้�ป่่วยไป
ยืืนเข้้าแถวต้้อนรัับ แต่่พวกเราบางคนก็็ยิินดีีทิ้้�งงานประจำำ�ไป
ต้้อนรัับจริิงๆ ด้้วย
เรื่่�องที่่� 2 ข้้าราชการส่่วนใหญ่่คาดหวัังที่่�จะมีีคอนเน็็คชั่่�น
ที่่�ดีเี พื่่อ� เลื่่อ� นระดัับสููงขึ้้น� เข้้าสู่่�วงในของชนชั้น้� ปกครองมากขึ้้น�
และได้้ทรััพยากรมากขึ้้�น
นั่่�นทำำ�ให้้ข้้าราชการที่่�มีีพื้้�นเพมาจากชาวบ้้านหลายคน
ลืืมอดีีตของตน
ตอนที่่ผู้� เ้� ขีียนเรีียนจบจิิตเวชศาสตร์์กลัับมาเชีียงรายปีแรก
เราเป็นแพทย์์เฉพาะทางด้้านจิิตเวชคนเดีียวจึึงมีีคนเชิิญไป
บรรยายนั่่น� นี่่บ่� อ่ ยครั้้ง� มีีครั้้ง� หนึ่่ง� ผู้้เ� ขีียนพููดว่่าไม่่ไป เพราะเป็น
วัันที่่�ออกตรวจผู้้�ป่่วยนอก จะให้้ทิ้้�งผู้้�ป่่วยไปได้้อย่่างไร
ส่่ ว นราชการที่่� เ ชิิ ญ มา ไม่่ ว่่ า จะเป็นจากกระทรวง
ศึึกษาธิิการหรืือหน่่วยงานใดสมััยนั้้�นก็็มัักทำำ�ตััวคล้้ายๆ กััน
คืือเชิิญให้้เสร็็จๆ โดยไม่่ใส่่ใจว่่าวิิทยากรจะไปได้้หรืือไม่่ได้้
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ไม่่ใส่่ใจว่่าใครจะมาฟัง ไม่่มีีวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของ
การจััดประชุุมที่่�แท้้ มีีแต่่หลัักการและเหตุุผลในจดหมายเชิิญ
ประชุุมที่่คััด
� ลอกต่่อๆ กัันมา ได้้ใช้้งบประมาณแล้้วคืือเสร็็จแล้้ว
จััดประชุุมกิินกาแฟแล้้วสัังสรรค์์ก็็เรีียบร้้อย
พอตอบไม่่ไป ปรากฏว่่าถููกรองผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
ท่่านหนึ่่�งเรีียกขึ้้�นพบทัันทีีและออกคำำ�สั่่�งให้้ไป ไม่่เรีียกว่่าเรา
รัับใช้้ส่่วนกลางมากกว่่าประชาชนแล้้วจะเรีียกว่่าอะไร เมื่่�อ
เก้้าอี้้�ตััวใหญ่่ขึ้้�น ตััวตนก็็เปลี่่�ยนไปทุุกๆ คน มีีผู้้�อำำ�นวยการ
โรงพยาบาลน้้อยคนมากที่่�เป็นแบบอย่่างได้้
ผู้้เ� ขีียนไม่่เคยใช้้รถโรงพยาบาลไปไหนเลย เหตุุหนึ่่ง� เพราะ
เสีียเวลาทำำ�งานมากที่่ต้� อ้ งมายืืนรอคนครบกััน เสีียเวลามากขึ้้น�
ไปอีีกเมื่่อ� งานเสร็็จหลายๆ คนจะแวะซื้้อ� ของตามทางก่่อนกลัับ
โรงพยาบาล เคยมีีผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลท่่านหนึ่่ง� ทำำ�ประจำำ�
มากกว่่านี้้คืือ
� หลายคนก็็เลยเถิิดใช้้รถพยาบาลไปในเรื่่อ� งส่่วนตััว
หรืือกึ่่�งส่่วนตััว เช่่น รัับส่่งสนามบิิน เป็นต้้น
การขัับรถเองบริิหารเวลาได้้ดีีกว่่ามากๆ เป็นเวลา 20 ปี
ที่่�ผู้้�เขีียนขัับรถไปกลัับระหว่่างโรงพยาบาลกัับเรืือนจำำ�กลาง
จัังหวััดเชีียงรายทุุกสััปดาห์์เพื่่�อไปตรวจผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท
ในเรืือนจำำ� ไม่่ว่่าจะเรีียกรถโรงพยาบาลหรืือรถจากเรืือนจำำ�
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สถานการณ์์ไม่่แตกต่่างกััน การยืืนรอรถทำำ�ให้้เสีียเวลาทำำ�งาน
มาก ขัับรถไปเอง ตรวจเสร็็จรีีบสตาร์์ทกลัับโรงพยาบาล เรา
บริิหารเวลาได้้ดีีกว่่ากัันมาก อย่่างไรก็็ตาม เป็นความจริิงที่่�ว่่า
เราเป็นแพทย์์ เรามีีเงิินเติิมน้ำำ��มัันเอง
แล้้วก็็มาถึึงปี พ.ศ. 2557 มีีปรากฏในภาพถ่่ายว่่าแพทย์์
พยาบาลจำำ�นวนมากไปเป่่านกหวีีด แล้้วกำำ�หมััดขวาทุุบหน้้าอก
เบื้้�องซ้้ายแบบ ‘คลิิงกอน’ เพื่่�อปฏิิรููปก่่อนเลืือกตั้้�ง เวลานั้้�น
หลายคนทำำ�เพื่่�อเก้้าอี้้�มากกว่่าอย่่างอื่่�น ไม่่มีีหรอกที่่�เชื่่�อว่่าจะ
ปฏิิรููปก่่อนเลืือกตั้้�ง สติิปัญญาระดัับนี้้�แล้้วอะไรจะไร้้เดีียงสา
ปานนั้้�น แล้้วพวกเขาก็็ได้้เก้้าอี้้�จริิงๆ
อาจารย์์แพทย์์จิติ เวชที่่ร� ามาธิิบดีีท่่านหนึ่่ง� เคยพููดว่่า วัันนี้้�
เราควรเปลี่่� ย นชื่่� อ กรมสุุ ข ภาพจิิ ต เป็นกรมสุุ ข ภาพจิิ ต และ
การเมืือง กรมเป็นบัันไดของการไต่่เต้้าเข้้าสู่่�ศููนย์์กลางและขึ้้น�
ข้้างบนของหลายคน พวกเขาได้้ทำำ�และพููดเรื่่�องที่่�ไม่่น่่าเชื่่�อว่่า
ทำำ�ลงไปได้้ ผู้้�เขีียนบอกคนข้้างเคีียงเสมอว่่าสมััยที่่�ทุุกคนเป็น
แพทย์์ประจำำ�บ้า้ น หรืือสมััยที่่พ� วกเขายัังไม่่ขึ้้น� ตำำ�แหน่่งบริิหาร
พวกเขามิิใช่่เป็นแบบนี้้� แรงดึึงดููดของรััฐรวมศููนย์์มีีพลานุุภาพ
มากมายจริิง เพื่่�อให้้ความยุุติิธรรมแก่่กรมสุุขภาพจิิต เชื่่�อว่่า
กรมหรืือกระทรวงอื่่�นก็็ไม่่ต่่างกััน
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ปิดท้้ายด้้วยเรื่่อ� งเล็็กๆ คืือการประชุุม ยุุคโควิิดทำำ�ให้้การ
ประชุุมราชการหายไปจากโลกเสีียทีี ซึ่่�งทำำ�ให้้โรงแรมต่่างๆ
เดืือดร้้อนกัันมาก อัันนี้้น่� า่ เห็็นใจและน่่าสงสาร แต่่เราประหยััด
งบประชุุมราชการไร้้สาระเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวไปได้้มากด้้วย
เรื่่�องที่่� 3 เวลาประชุุมราชการ พวกเราไม่่มีีเป้้าหมาย
อะไรจริิงๆ เป็นเพีียงการประชุุมกิินกาแฟพัักผ่่อนจากงาน
ประจำำ�ให้้เสร็็จเท่่านั้้�น
เรื่่�องที่่�หนึ่่�ง ในการประชุุมประจำำ�เดืือนของโรงพยาบาล
เราต้้องผ่่านวาระแจ้้งให้้ทราบก่่อนเริ่่�มประชุุมว่่าใครจะมา
จัังหวััดและเตรีียมการต้้อนรัับอย่่างไร จากนั้้น� เป็นวาระทบทวน
รายงานการประชุุมซึ่่�งเราต้้องใช้้ช่่วยกัันแก้้ไขตััวสะกดและ
สำำ�นวน จากนั้้�นเป็นเรื่่�องแจ้้งให้้ทราบตามวาระ ซึ่่�งร้้อยละ 90
ไม่่มีีอะไรเกี่่ย� วกัับประชาชน ต่่อมาจึึงเป็นเรื่่อ� งสืืบเนื่่อ� งจากการ
ประชุุมเดืือนที่่�แล้้ว ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เราจะดีีเบตพองามกัันอีีกครั้้�ง
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อสรุุปเหมืือนเดิิม
แล้้วปิดท้้ายด้้วยเรื่่�องเสนอพิิจารณาซึ่่�งไม่่มีีเรื่่�องคนไข้้
แออััด ไม่่มีีเรื่่�องคนไข้้ตายโดยไม่่ทราบสาเหตุุ หรืือเรื่่�องคนไข้้
ร้้องเรีียนเท่่าใดนััก เพราะตอนนี้้�เลย 5 โมงเย็็นไปแล้้ว จากนั้้�น
ปิดประชุุม เราประชุุมแบบนี้้เ� ดืือนต่่อเดืือน ปีต่่อปี คุุยเรื่่อ� งเดิิมๆ
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สามสี่่สิ� บิ ปีโดยไม่่มีีอะไรเปลี่่ย� นแปลงเป็นชิ้้น� เป็นอััน เช่่น เรื่่อ� ง
การแก้้ปัญหาผู้้�ป่่วยแออััดที่่�ตึึกผู้้�ป่่วยนอก เราประชุุมนัับสิิบๆ
ครั้้�ง ทำำ�เวิิร์์คช็็อปปีเว้้นปี นอกสถานที่่�ก็็หลายครั้้�ง รัับเหมา
ก่่อสร้้างตึึกผู้้�ป่่วยนอกใหญ่่ขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ผลลััพธ์์เหมืือนเดิิมคืือ ประชาชนยัังคงแออััดอยู่่�เช่่นเดิิม
การประชุุมที่่�สาธารณสุุขจัังหวััดก็็ไม่่ต่่างกัันนััก แพทย์์
หััวหน้้าแผนกที่่โ� รงพยาบาลทั่่�วไป/โรงพยาบาลศููนย์์ ไม่่มีีอิิสระ
ในการบริิหารงานแต่่อย่่างใด ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลชุุมชน
ไม่่สามารถบริิหารงานเพื่่อดูู
� แลประชาชนในท้้องถิ่่น� ของตนเอง
ได้้ดั่่ง� ใจเหมืือนๆ กััน จะทำำ�อะไรก็็ติดขััด
ิ นโยบายจากส่่วนกลาง
ไปเสีียทั้้ง� หมด การทำำ�งานชุุมชนเพื่่อส่
� ง่ เสริิมป้อ้ งกัันโรคไม่่เคย
ทำำ�ได้้เต็็มเม็็ดเต็็มหน่่วยเสีียทีี เพราะทั้้�งเวลาและงบประมาณ
ถููกส่่วนกลางเบีียดบัังไปเสีียมาก
แต่่ที่่�เบีียดบัังมากที่่�สุุดคืือ กรอบความคิิดที่่�ตายตััว
เรื่่�องที่่�สอง ว่่าด้้วยเวิิร์์คช็็อปนอกสถานที่่� เราต้้องนั่่�งรอ
ประธานเปิดประชุุมซึ่่ง� ไม่่เคยรู้้เ� รื่่อ� งงานที่่จั� ัด อธิิบดีีแต่่ละคนพููด
หรืืออ่่านพาวเวอร์์พอยท์์ที่นัั่� กวิิชาการเอาของเก่่าขึ้้น� มาย้้อมสีีให้้
พููดใหม่่เสมอๆ พอรัับราชการไปนานๆ ตาไม่่บอดก็็ต้อ้ งเห็็นว่่า
แต่่ละท่่านพููดของคนเก่่าและท่่านไม่่รู้้�เรื่่�องที่่�พููด ตามหลัักการ
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แล้้วปัญหาสาธารณสุุขทุุกเรื่่�องเป็นของส่่วนท้้องถิ่่�น เป็นไป
ไม่่ได้้ที่ค่� นจากส่่วนกลางจะรู้้เ� รื่่อ� ง แต่่อาจจะมีีอีีกเหตุุผลหนึ่่ง� คืือ
เพราะใจท่่านมิิได้้อยู่่�ที่่�งาน ใจท่่านอยู่่�ที่่�เก้้าอี้้�ตััวต่่อไป
สำำ�หรัับพวกเราคนทำำ�งาน พวกเราเชี่่ย� วชาญแบ่่งกลุ่่�มย่่อย
ประชุุมกลุ่่�มย่่อย 1 วััน สัังสรรค์์ 1 คืืน แล้้วประชุุมกลุ่่�มย่่อย
อีีกครึ่่�งวััน ส่่งตััวแทนพรีีเซนต์์ตอนบ่่าย 3 วิิทยากรดำำ�เนิินการ
สรุุปแล้้วปิดประชุุม ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญการประชุุมทั้ง้� หลายน่่าจะคล่่อง
กัับวิิธีีการพวกนี้้�และหลายคนก็็ทำำ�ไปหััวเราะไป เพราะเรารู้้�ๆ
กัันอยู่่�ว่่าตนเองทำำ�อะไรกััน เราทำำ�กัันตั้้�งแต่่ยุุคแผ่่นใสมาจนถึึง
ยุุคพาวเวอร์์พอยท์์
ขอเล่่าอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง เหตุุเกิิดในยุุคโควิิดนี้้�เอง มีีงบอบรม
เด็็กชาวเขาให้้มีคี วามประหยััด 40,000 บาทตกลงมา หน่่วยงาน
ที่่รัั� บเงิินไปใช้้วิทิ ยากร 5 คน เดิินทางไป 5 หมู่่�บ้้านบนดอย เพื่่อ�
บรรยายวิิชากิินอยู่่�พอเพีียงดอยละ 1 วััน งานนี้้�เสร็็จใน 5 วััน
ผู้้�เขีียนไปเห็็นภาพผลงานที่่�นำำ�มาแสดงนิิทรรศการ เป็น
เด็็กๆ นัักเรีียนบนดอยมานั่่ง� ฟังวิิทยากรเปิดฟลิิปชาร์์ตบรรยาย
ตามด้้วยนำำ�ร้อ้ งเพลงเชิิดชููค่า่ นิิยม 12 ประการ ต่่อด้ว้ ยกิิจกรรม
สัันทนาการ ทำำ�เช่่นนี้้�ทุุกวัันรวม 5 วััน วิิทยากรสนุุกสนานและ
ทำำ�งานกัันเต็็มที่่� เมื่่อผู้
� เ้� ขีียนสััมภาษณ์์หััวหน้้าวิิทยากรว่่าทำำ�ไป
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ทำำ�ไม คำำ�ตอบคืือถ้้าเราไม่่เอา คนอื่่�นก็็เอาไป
ยัังมีีเรื่่�องการพััฒนาคุุณภาพโรงพยาบาล การพััฒนา
คุุณภาพโรงพยาบาลเวลานั้้น� เข้้ามาที่่โ� รงพยาบาลทั้้ง� สองระบบ
พร้้อมกัันคืือ ระบบ ISO และระบบ HA นั่่�นคืือประมาณปี พ.ศ.
2535 จำำ�ได้้ว่า่ เป็นเวลาที่่พ� วกเราไม่่รู้จั้� กั คำำ�ว่า่ คุุณภาพคืืออะไร
ไม่่รู้้�จัักคำำ�ว่่าวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เข็็มมุ่่�ง หรืือการบริิหารความ
เสี่่ย� ง เป็นวัันเวลาที่่เ� ราไม่่รู้จั้� กั คำำ�ว่า่ ความเสี่่ย� งเชิิงระบบ เราเป็น
แพทย์์ทำำ�งานตามตำำ�ราแพทย์์ เรื่่อ� งก็็ควรจบง่่ายๆ เท่่านั้้น� เมื่่อ�
ผู้้�ป่ว่ ยตายก็็คืือตาย ไม่่มีีคำำ�ถามอะไรเชิิงระบบ หากมีีคำำ�ถามเชิิง
วิิชาการ เราก็็มีกี ารชัันสููตรทางพยาธิิวิทิ ยาหลัังการตายอยู่่�แล้้ว
เวลานั้้น� ไม่่มีใี ครที่่รู้� ้�ว่า่ การตายของผู้้�ป่ว่ ยคนหนึ่่ง� ในห้้อง
ผ่่าตััด อาจจะเกิิดจากความหละหลวมของระบบทั้้ง� หมด ตั้้ง� แต่่
ต้้นทางคืือกระทรวงสาธารณสุุข ผ่่านผู้้�บริิหารและกรรมการ
บริิหารโรงพยาบาล ลงมาจนถึึงการบริิหารห้้องผ่่าตััด ก่่อน
จะไปถึึงทีีมผ่่าตััดและหมอผ่่าตััด ทีีมพยาบาลและทีีมเตรีียม
เครื่่อ� งมืือปลอดเชื้้อ� ห้้องอบเครื่่อ� งมืือปลอดเชื้้อ� รวมทั้้ง� เส้้นทาง
การเข็็นผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อไขว้้กัับผู้้�ป่่วยปลอดเชื้้�อ พููดสั้้�นๆ ว่่า
“เพราะโรงพยาบาลไร้้คุุณภาพ ผู้้�ป่่วยจึึงตาย” แม้้ว่่าแพทย์์จะ
ทำำ�งานได้้ดีีเพีียงใดก็็ตาม ผู้้�ป่ว่ ยก็็ต้อ้ งตาย ความไม่่เข้้าใจหรืือ
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แกล้้งไม่่เข้้าใจเรื่่�องนี้้�นำำ�ไปสู่่�วิิกฤตการณ์์การปลุุกปั่่นให้้เกิิด
ภาวะหวาดระแวงหมู่่� กลััวการฟ้้องร้้องขนานใหญ่่ นายแพทย์์
ทั่่�วประเทศจะทำำ�งานลำำ�บากมากและถููกฟ้้อง
เวลานั้้�นผู้้�เขีียนเข้้าไปเป็นส่่วนหนึ่่�งของคณะกรรมการ
ควบคุุมมาตรฐานและคุุณภาพสถานบริิการของสำำ�นัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิอยู่่� 4 ปี มีีความตั้้ง� ใจว่่าจะได้้เข้้าไป
ช่่วยวางระบบหลัักประกัันและระบบคุุณภาพโรงพยาบาลให้้
เชื่่อม
� เข้้าหากัันเป็นหนึ่่ง� แต่่ที่ไ่� หนได้้เวลาของการประชุุมประจำำ�
เดืือนเกืือบทั้้ง� หมดหมดไปกัับวาระทบทวนรายงานการประชุุม
แจ้้งให้้ทราบ เรื่่�องเสนอพิิจารณา และพิิจารณาคดีีร้้องเรีียน
จากทั่่� ว ประเทศเป็นรายๆ ไป โดยที่่� มีี ก ารบล็็ อ กโหวต
แทบทุุกครั้้�ง เหตุุที่่�ทราบเพราะประธานที่่�ประชุุมเวลานั้้�นและ
อาจารย์์ท่่านหนึ่่�งได้้ขอให้้ผมลงคะแนนให้้ถููกทาง
ฟากหนึ่่� ง เป็นฝ่่ า ยวิิ ช าชีีพที่่� มีีจำำ� นวนเกิิ น ครึ่่� ง ของ
องค์์ ป ระชุุม อีีกฟากหนึ่่� ง เป็นฝ่่ า ยเอ็็ น จีีโอสายสุุ ข ภาพที่่� มีี
จำำ�นวนน้้อยกว่่ามาก เราเสีียเวลา พลัังงาน และอารมณ์์ในการ
เอาชนะคะคานกัันนาน 4 ปี ผู้้�เขีียนไม่่ทราบว่่าวัันนี้้�ยัังคงเป็น
เช่่นนั้้�นหรืือไม่่ แต่่เวลานั้้�นเรื่่�องนี้้�เป็นเรื่่�องที่่�เสีียเวลาชีีวิิตมาก
และเสีียใจมากยิ่่�งขึ้้�นเมื่่�อพบว่่าบางส่่วนของเอ็็นจีีโอได้้ขึ้้�นเวทีี
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เป่่านกหวีีดและขัับไล่่รััฐบาลที่่�มาจากการเลืือกตั้้�ง บางท่่าน
เป็นวุุฒิิสมาชิิกในวัันนี้้�และลงมติิคััดค้้านร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับ
ประชาชนไปเมื่่�อไม่่นานนี้้�
ความสั่่�นคลอนในเวลานั้้�น เป็นเรื่่�องราวของอาจารย์์ป๋๋วย
ที่่�ช่่วยผู้้�เขีียนเอาไว้้ได้้มากอีีกเช่่นกััน และจำำ�ไม่่ได้้พอๆ กัับ
ไม่่มีีความรู้้�เชิิงเทคนิิคว่่ารายละเอีียดเป็นอย่่างไรเช่่นเคย แต่่
พอทราบมาว่่าครั้้�งหนึ่่�งอาจารย์์ป๋๋วยเคยถููกขอโดยผู้้�มีีอำำ�นาจ
ให้้กระทำำ�การบางอย่่างที่่�จะเป็นอัันตรายต่่อระบบการเงิินของ
ประเทศแล้้วท่่านปฏิิเสธ ผู้้�เขีียนชอบเรื่่�องนี้้�และใช้้เรื่่�องนี้้�เป็น
ฐานในการเขีียนเสมอว่่า วิิชาชีีพหรืือมืืออาชีีพควรทำำ�งาน
อย่่างไร นั่่�นคืือทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้องแม้้ว่่าจะไม่่มีีใครเป็นพวก ดัังที่่�
เกิิดแก่่ตนเองทั้้�ง 3 เรื่่�อง คืือเรื่่�องการรัับของกำำ�นััลจากบริิษััท
ยา การพััฒนาคุุณภาพโรงพยาบาลเชิิงระบบ และหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้า
ความมั่่�นคงหรืือ integrity แบบอาจารย์์ป๋ว๋ ยนี้้ยัั� งคงจำำ�เป็น
และน่่าจะจำำ�เป็นมากยิ่่�งขึ้้�นในยุุคสมััยที่่�ตรรกะวิิบััติิและความ
ไร้้ยางอายแผ่่ไปทุุกองค์์กรเช่่นเวลานี้้�
หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าก็็ดีี การพััฒนาคุุณภาพ
โรงพยาบาลก็็ดีี จะไม่่สามารถพััฒนาไปต่่อได้้หากบ้้านเมืือง
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ไม่่มีีรััฐธรรมนููญและประชาธิิปไตย มากกว่่านี้้�คืือไม่่มีีการ
กระจายอำำ�นาจการบริิหารและงบประมาณไปที่่�ส่่วนท้้องถิ่่�น
อย่่ า งแท้้ จริิ ง ไม่่ มีี ก ารเลืือกตั้้� ง ซ้ำำ�� แล้้ ว ซ้ำำ��อีี กไปจนกว่่ า
ประเทศชาติิจะมีีวุุฒิภิ าวะเรื่่อ� งสิิทธิิพลเมืืองและประชาธิิปไตย
ผู้้�อำำ� นวยการโรงพยาบาลบางส่่ ว นเสีียเวลาและงบ
ประมาณส่่วนหนึ่่ง� เพื่่อรัั
� บใช้้เก้้าอี้้ข� องตนเองและการไต่่ลำำ�ดัับชั้้น�
บริิหาร รัับใช้้และดููแลปลััดกระทรวงสาธารณสุุขและรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข รัับใช้้นโยบายส่่วนกลางมากกว่่า
ที่่�จะรัับใช้้ประชาชนในท้้องถิ่่�นของตน บางท่่านพยายามอย่่าง
ที่่�สุุดที่่�จะฝืนธรรมเนีียมปฏิิบััติิเหล่่านี้้� แต่่ก็็เป็นไปด้้วยความ
ยากลำำ�บาก ในขณะที่่จำ� ำ�นวนหนึ่่ง� ทำำ�ไปด้้วยเจตนา มีรี ะบบการ
ดููแลต้้อนรัับและคู่่�มืือจััดงานเลี้้ย� งภาคกลางคืืนอย่่างเป็นระบบ
เจ้้าหน้้าที่่พ� ยาบาลและบุุคลากรระดัับล่่างเสีียเวลาที่่จ� ะได้้อยู่่�กัับ
ครอบครััวเข้้ามาดููแลผู้้�หลัักผู้้�ใหญ่่เพื่่�องานเลี้้�ยงต้้อนรัับนี้้�มาก
ยิ่่�งกว่่ามาก ธรรมเนีียมเหล่่านี้้�จะหมดไปเมื่่�อบ้้านเมืืองพััฒนา
ไปมากกว่่านี้้�และผู้้�ใหญ่่เองเลิิกมีีความต้้องการเรื่่�องเหล่่านี้้�
บรรยายถึึงตรงนี้้� เรื่่�องยัังคงเกี่่�ยวข้้องกัับเวลาวิิกฤติิ 3
ขวบปีแรกของเด็็กเล็็ก นั่่�นคืือ พ่่อแม่่ควรอยู่่�บ้้านเลี้้�ยงและเล่่น
กัับลููกด้้วยตััวเอง มากกว่่าออกจากบ้้านไปดููแลท่่านที่่ม� าดููงาน
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จากส่่วนกลาง
พ้้นวััยรุ่่�นถึึงวััยผู้้�ใหญ่่และวััยกลางคน หลัักประกัันสุุขภาพ
ถ้้วนหน้้าเป็นเรื่่�องที่่�ดีีที่่�สุุดของประเทศที่่�ใช้้เป็นตาข่่ายรองรัับ
สำำ�หรัับคนวััยทำำ�งานทั้้�งประเทศ และอาจจะเป็นระบบเดีียว
ที่่�ตั้้�งมั่่�นและเป็นจริิง ได้้แต่่หวัังว่่าจะไม่่มีีใครคิิดทำำ�ลายหรืือ
ทำำ�ลายลงได้้
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เมื่่�อเกษีียณอายุุราชการ
จากระบบการศึึกษาถึึงหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า เรามาถึึง
ช่่วงสุุดท้้ายคืือเชิิงตะกอน
เมื่่�อผู้้�บริิหารระดัับสููงถึึงเชิิงตะกอนก็็ควรเดิินขึ้้�นเชิิง
ตะกอนแต่่โดยดีี ไม่่ยึึดติิดเก้้าอี้้�แล้้วคอยแต่่จะเบีียดบัังมิิให้้
คนรุ่่�นหลัังคืือเจเนอเรชั่่�นวายหรืือแซดได้้ทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่�
ผู้้เ� ขีียนตั้้ง� ใจเกษีียณก่่อนเวลาเมื่่ออ
� ายุุ 55 ปีตั้้ง� แต่่แรก ด้้วย
เห็็นว่่าควรหลีีกทางให้้รุ่่�นน้้องได้้ขึ้้�นตำำ�แหน่่งบริิหาร ว่่าที่่�จริิง
ผู้้� เ ขีียนได้้ ล าออกจากหััวหน้้ า แผนกครั้้� ง หนึ่่� ง เพื่่� อ การนี้้� แ ต่่
ไม่่เป็นผล ครั้้�นมีีเหตุุจำำ�เป็นต้้องกลัับเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้าแผนกอีีกก็็รั้ง้� ไว้้เพีียงเพื่่อ� สะสางปัญหาและรอเวลา กว่่า
จะได้้ลาออกจากราชการจริิงก็็เมื่่ออ
� ายุุ 57 ปี แต่่เพราะเกิิดเดืือน
พฤศจิิกายนเท่่ากัับได้้เวลาคืืนมาถึึง 4 ปี
ในระบบราชการเราไม่่สามารถเป็นตััวของตััวเอง หลายครั้้ง�
ในที่่�ประชุุมราชการก็็เหมืือนที่่�ประชุุมรััฐสภาเวลาขอแก้้ ไข
รััฐธรรมนููญ คืือพููดให้้ ต ายก็็ ไ ม่่ รู้้� เ รื่่� อ งกััน แต่่ ล ะคนตั้้� ง ธง
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บางประการไว้้ในใจและไม่่มีใี ครเปิดใจรัับฟังใคร เพื่่อคืื
� นความ
ยุุติิธรรมแก่่ผู้้�ถููกกล่่าวหา เราก็็เป็นคนหนึ่่�งในนั้้�นด้้วย ปิยบุุตร
มีีธงของตััว แต่่คำำ�อภิิปรายของสมาชิิกวุุฒิิสภาครั้้�งที่่�เราขอ
แก้้ไขรััฐธรรมนููญก็็เหลวไหลเหลืือกำำ�ลััง ผู้้�เขีียนนั่่�งฟังเหมืือน
กลัับไปนั่่�งในที่่�ประชุุมราชการ แต่่ละคนไม่่รู้้�เอาตรรกะอะไร
มาพููด
การศึึกษาที่่�คัับแคบของเราสร้้างผู้้�ใหญ่่ที่่�คัับแคบขึ้้�นมา
ครองบ้้านเมืืองรุ่่�นต่่อรุ่่�น
การศึึกษาที่่เ� น้้นการท่่อง จำำ� ติิว สอบ และสอบปรนััย ทำำ�ให้้
สมองติิด (fixation) ที่่พัั� ฒนาการวิิธีีคิดิ เชิิงรููปธรรม (concrete
operation) ประมาณอายุุ 12 ปี แล้้วไม่่สามารถเปลี่่�ยนผ่่านไป
ที่่�วิิธีีคิิดเชิิงนามธรรม (abstract operation) คนสููงอายุุวัันนี้้�
ไม่่สามารถนำำ�คำำ�ศััพท์์ที่่�มีีความหมายอัันจัับต้้องไม่่ได้้เข้้ามา
คำำ�นวณ เช่่น รััฐธรรมนููญ ประชาธิิปไตย การเลืือกตั้้ง� กระจาย
อำำ�นาจ เสรีีภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค เป็นต้้น
น้ำำ��และอากาศเป็นพิิษเป็นปัญหาใหญ่่ของสภาพแวดล้้อม
ที่่�กดทัับคนไทยทุุกคนวัันนี้้� จะว่่านี่่�เป็นปัญหาของคนทั่่�วโลก
ก็็ใช่่ แต่่มิิใช่่คำำ�แก้้ตััวของรััฐบาลใดๆ ว่่ามิิใช่่ความรัับผิิดชอบ
ของท่่าน น้ำำ��และอากาศเป็นพิิษเป็นความรัับผิิดชอบกัับรัับผิิด
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รัับชอบของรััฐบาลใดๆ เสมอ
ผู้้เ� ขีียนพููดเฉพาะสิ่่ง� ที่่เ� ห็็นด้้วยตาอีีกเช่่นกััน นั่่น� คืือน้ำำ��โขง
แห้้งลงมาก ฤดููน้ำำ��หลากสั้้น� ลงมาก แม้้จะอาศััยอยู่่�ในตััวเมืืองแต่่
ก็็มองเห็็นได้้ด้้วยตาเปล่่า ฝนทิ้้�งช่่วงมากขึ้้�นทุุกปี ไม่่มีีอีีกแล้้ว
ที่่�ฝนจะตก 7 วััน 7 คืืน จนกระทั่่�งพื้้�นถนนเป็นตะไคร่่ปกคลุุม
หลายปีมาแล้้วที่่�ฝนตกติิดต่่อกัันอย่่างมากก็็ 3 วััน พอให้้พื้้�น
ถนนมีีสีีเขีียวเล็็กน้้อย แล้้วแดดจะแผดเผาในวัันที่่� 4
ฝุ่่�นควััน PM2.5 ปกคลุุมภาคเหนืือมาตั้้�งแต่่ปี 2550
นัับถึึงวัันนี้้�เป็นปีที่่� 16 ค่่า AQI ในช่่วง 4 ปีหลัังนี้้�สููงลอยถึึง
ระดัับสีีม่่วงหรืือฮาร์์ซาดััสต่่อเนื่่�องยาวนานหลายวััน เฉพาะ
ที่่�เชีียงใหม่่และแม่่สายบางช่่วงนานเกิิน 2 สััปดาห์์ ทััศนวิิสััย
เวลาขัับรถมืืดมน มืืดหม่่น และหดหู่่�อย่่างร้้ายกาจ ตลอดระยะ
เวลาที่่�ผ่่านมาเราได้้ยิินแต่่เสีียงก่่นด่่าชาวนาที่่�เผาตอซัังข้้าว
ชาวเขาที่่�ทำำ�ไร่่เลื่่�อนลอย ชาวบ้้านที่่�เผาหาของป่่า เสีียงที่่�พููด
ถึึงเกษตรกรรมเชิิงเดี่่�ยวหรืือเกษตรกรรมพัันธสััญญาไม่่เคย
ดัังพอ ชาวนา ชาวเขา และชาวบ้้านเป็นผู้้�ผิิดเสมอ
สิ่่ง� ที่่รัั� ฐโดยผู้้�ว่า่ ราชการจังั หวััดทำำ�เสมอคืือ (1) ตั้้ง� คััตเอาท์์
ห้้ามเผาป่่า (2) ประกาศไม่่ออกกลางแจ้้ง (3) ฉีีดน้ำำ��ขึ้้น� ท้้องฟ้้า
แล้้วออกข่่าว จะว่่าผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดไม่่มีสี ติิปัญญาก็็ไม่่น่า่ จะ
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ใช่่ แต่่น่่าจะเป็นเพราะวััฒนธรรมราชการอีีกเช่่นกััน
เรื่่�องตั้้�งคััตเอาท์์ มีีเสีียงร่ำำ��ลืือทุุกๆ ปี และผู้้�เขีียนจะช่่วย
ร่ำำ��ลืือต่อ่ ในที่่นี้้� ว่� า่ เป็นไปเพื่่อ� การใช้้งบประมาณมากกว่่าอย่่างอื่่น�
ไม่่นัับเรื่่อ� งติิดป้า้ ยไปก็็เท่่านั้้น� ใครๆ ก็็เผา มีีวิิวาทะที่่เ� ชีียงใหม่่
ในปีหนึ่่ง� ว่่าใครกัันแน่่ที่เ่� ผาอีีกต่่างหาก คััตเอาท์์ล่า่ สุุดที่่ผู้� เ้� ขีียน
จำำ�ได้้คืือรููปผู้้�ว่า่ ราชการจังั หวััดขนาดใหญ่่พร้อมอัั
้ กษรตััวโตว่่า
“จะไม่่มีคี วัันถ้้าไม่่มีใี ครจุุดไฟ” เชื่่อ� ได้้ว่า่ เป็นเจ้้าหน้้าที่่คิ� ดคำ
ิ ำ�คม
นี้้ขึ้้� น� มา และเป็นไปได้้ที่ท่่� า่ นผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดไม่่รู้้�อะไรด้้วย
จนกระทั่่�งคััตเอาท์์ขึ้้น� กลางเมืืองเรีียบร้้อยแล้้ว ซึ่่ง� ท่่านก็็อาจจะ
ไม่่มีีเวลาอ่่านคำำ�คมของตััวเองอยู่่�ดีี
เรื่่�องประกาศงดกิิจกรรมกลางแจ้้งนี้้�ก็็เป็นเรื่่�องหนึ่่�งที่่�
สะท้้อนการทำำ�งานเป็นวัันๆ ประเด็็นคืือราชการมัักคิิดว่า่ เมื่่อ� เรา
ทำำ�งานแล้้วคืือเสร็็จแล้้ว รายงานผลผลิิตว่่าตั้้�งป้้ายกี่่�ป้้าย ออก
ประกาศกี่่ค� รั้้ง� ใช้้งบประมาณไปเท่่าไรคืือเสร็็จ ส่่วนเรื่่อ� งผลลััพธ์์
เป็นหน้้าที่่�ของประชาชน ถ้้าไม่่ดููแลตััวเองก็็เป็นความผิิด
ของประชาชน
เรื่่�องแบบนี้้�เกิิดขึ้้�นกัับการจััดการบุุหรี่่� เหล้้า ยาเสพติิด
เบาหวาน วััณโรค มาจนถึึงโควิิด-19 กล่่าวคืือประชาชนผิิด
เสมอ ทั้้�งที่่�หน้้าที่่�เป็นของรััฐ

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่ | นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

135

กลัับไปที่่เ� รื่่อ� งการพััฒนาคุุณภาพโรงพยาบาล เมื่่อผู้
� ้�ป่ว่ ย
ตายในเขตโรงพยาบาล การทวนสอบกระบวนการจำำ�เป็นต้้อง
เกิิดขึ้้�นเสมอโดยไม่่มีีเงื่่�อนไข ตอนที่่�ทำำ�งานคุุณภาพใหม่่ๆ เรา
จะพบถ้้อยคำำ�ประเภท “เราทำำ�ดีีที่่สุ� ดุ แล้้ว” ซึ่่ง� เป็นความจริิง แต่่
นั่่�นมิิได้้ลบความจริิงว่่าผู้้�ป่่วยตายในเขตโรงพยาบาล ดัังนั้้�น
จะอย่่างไรก็็ต้้องทวนสอบกระบวนการกัันใหม่่ว่่ายัังมีีอะไรที่่�
บกพร่่อง และมีีอะไรที่่�ต้้องทำำ�เพิ่่�มเติิมกัับการพััฒนาเชิิงระบบ
เรื่่�องฉีีดน้ำำ��ไล่่ฝุ่่�นขึ้้�นกลางอากาศ คนในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
ตอนบนเห็็นด้้วยตาทุุกปีว่่าฝนไม่่สามารถชะฝุ่่�นควัันออกได้้
ทัันใจหรืือชะงััด ฝนตก 2 วััน 2 คืืน ไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้ฟ้้าใส
จนถึึงวัันที่่� 3 จึึงเห็็นท้้องฟ้้าสีีฟ้้ารำำ�ไรและปุุยเมฆบ้้าง แสง
อาทิิตย์์สาดถึึงพื้้�นดิินเป็นครั้้�งแรก และถ้้าท่่านเคยใช้้ชีีวิิต
ในหมอกหนาสััก 14 วััน ท่่านจะแทบตั้้�งแท่่นบููชาพระอาทิิตย์์
กัันเลยทีีเดีียว
ฝนที่่�หนัักหนาและนานพอจึึงไล่่ฝุ่่�นควัันได้้ เวลาภรรยา
และผู้้�เขีียนขัับรถผ่่านการฉีีดน้ำำ��จะเอารถเข้้าไปล้้างเสมอเพื่่�อ
มิิให้้เสีียดายน้ำำ��มากจนเกิินไป เมื่่อ� พิิธีีฉีีดน้ำำ��เสร็็จสิ้้น� ท่่านผู้้�ว่า่ ฯ
ก็็กลัับ นัักข่่าวก็็กลัับด้้วย แล้้วอััพรููปขึ้้น� เฟซบุ๊๊�คในเวลาต่่อมาว่่า
ทำำ�งานแล้้ว เป็นเช่่นนี้้�มาทุุกปี
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อย่่ า งสั้้� น ที่่� สุุ ด ฝุ่่�นควัันมาจากเกษตรกรรมเชิิ ง เดี่่� ย ว
โรงงานอุุตสาหกรรม มาตรฐานเครื่่�องยนต์์ น้ำำ��มััน การจราจร
การก่่อสร้้าง และฝุ่่�นควัันข้้ามแดน ฝุ่่�นควัันจากการเผาไหม้้
ในครััวเรืือนมีีประเด็็นแต่่มิใิ ช่่ทุุกพื้้�นที่่� จำำ�เป็นต้้องมีีงานวิิจัยั ว่่า
พื้้�นที่่ใ� ดเกิิดจากอะไร แล้้วผลการวิิจัยั นั้้น� ควรนำำ�ไปสู่่�ปฏิิบััติกิ าร
ซึ่่�งจะทำำ�ได้้เมื่่�อมีีรััฐธรรมนููญที่่�ดีี ประชาธิิปไตย และการ
กระจายอำำ�นาจ
บวกกัับเสรีีภาพทางวิิชาการ และความมั่่น� คงในจริิยธรรม
ของสื่่�อ
ฝุ่่�นควัันทำำ�อัันตรายต่่อมนุุษย์์ สััตว์์ และพืืช ทุุกระบบของ
ร่่างกาย ด้้วยทุุกกลไกทางพยาธิิสรีีรวิิทยา ที่่�ยืืนยัันแน่่นอน
คืือ (1) ทารกน้ำำ��หนัักตััวน้้อยและคลอดก่่อนกำำ�หนด (2)
โรคภููมิิแพ้้และหอบหืืดในเด็็ก (3) มะเร็็งปอดในผู้้�ใหญ่่ (4)
โรคหลอดเลืือดหััวใจในวััยกลางคนและผู้้�สููงอายุุ เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้
อายุุขััยเฉลี่่ย� ลดลง จำำ�นวนตััวเลขที่่ล� ดลงนั้้น� อยู่่�ระหว่่าง 2-4 ปี
แล้้วแต่่การใช้้สููตรคำำ�นวณและพื้้�นที่่� พููดง่่ายๆ ว่่าทุุกท่่านที่่�จะ
ถึึงแก่่กรรมในวัันพรุ่่�งนี้้� ท่่านควรมีีอายุุยืืนกว่่านี้้�สััก 3 ปี
แต่่ ว่่ า อายุุ ยืื นที่่� ม ากเกิิ น ไปนำำ� ไปสู่่�สัังคมผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ไ ร้้
คุุณภาพหากมิิได้้เตรีียมตััวดีีพอ นำำ�ไปสู่่�ประโยคท้้ายๆ ของ
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อาจารย์์ป๋๋วย คืือหนทางสู่่�เชิิงตะกอนควรมีีเกีียรติิ ศัักดิ์์�ศรีี เงิิน
และตายอย่่างสงบ
เงิินเป็นเรื่่�องที่่�มีีนัักวิิชาการคำำ�นวณให้้ดููหลายรอบแล้้ว
ว่่าเราควรจััดการระบบบำำ�นาญแห่่งชาติิอย่า่ งไร ส่่วนเรื่่อ� งตาย
อย่่างสงบมีีนัักวิิชาการด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุขพยายาม
ทำำ�งานมานานแล้้วว่่าการแพทย์์ควรจััดการจุุดสิ้้�นสุุดของชีีวิิต
อย่่างไร ทั้้�ง 2 ประการดููเหมืือนมีีหนทางอีีกยาวไกล เพราะ
ชาวบ้้านของเราเป็นคนมัักน้้อยจริิงๆ พวกเขาไม่่เคยเรีียกร้้อง
อะไรที่่� เ กิิ น เลยจากรััฐ ไปสถานที่่� ร าชการถููกเหยีียด ไป
โรงพยาบาลถููกด่่า ฝนแล้้ง น้ำำ��ท่ว่ ม ไม่่มีผี ลผลิิต ปิดเมืืองเพราะ
โควิิด-19 ไม่่มีีอะไรจะกิิน พวกเขาทนได้้ทั้้�งนั้้�นอย่่างไม่่น่่า
เชื่่�อสายตา พวกเขาพอใจกัับเบี้้�ยผู้้�สููงอายุุเท่่าที่่�ให้้จริิงๆ
การผลัักต่่อไปให้้ถึึงระบบหลัักประกัันผู้้�สููงอายุุจะพบ
อุุปสรรคคล้้ายๆ กัับครั้้�งที่่�เราเปลี่่�ยนบััตรสงเคราะห์์เป็น 30
บาทรัักษาทุุกโรค สิ่่�งที่่�เราควรทำำ�คืือทำำ�ให้้ประชาชนทราบว่่า
นี่่�เป็นสิิทธิิของท่่าน ท่่านมีีสิิทธิิเรีียกร้้อง และรััฐสามารถทำำ�ได้้
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี วััฒนธรรม จารีีต ความเชื่่�อด้้าน
ศาสนา และความกตััญญููกตเวทีี เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ความพยายาม
ที่่�จะสร้้างกฎหมายและกระบวนการยุุติิการรัักษาเพื่่�อการตาย
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อย่่างสงบเป็นไปอย่่างเชื่่อ� งช้้า คล้้ายคลึึงกัับเรื่่อ� งการทำำ�แท้้งเสรีี
และการสมรสข้้ามเพศ
ผู้้�สููงอายุุมีี 2 ประเภท ประเภทที่่� 1 คืือไม่่มีีเงิินมากพอ
และไม่่มีีลููกหลานอยู่่�ใกล้้มากพอ กลุ่่�มนี้้�ควรได้้รัับการดููแล
เรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยและสุุขภาพทั้้�งกายใจจากรััฐอย่่างดีีที่่�สุุด เพื่่�อ
รัักษาไว้้ซึ่่�งเกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีีของความเป็นมนุุษย์์ ประเภท
ที่่� 2 คืือมีีสถานะและตำำ�แหน่่งงานในสัังคม แต่่ไม่่ยิินยอมปลด
ระวางตััวเอง ทั้้�งที่่�ไม่่มีีความสามารถมากพอจะบริิหารองค์์กร
ในศตวรรษที่่� 21 แล้้ว อย่่าว่่าแต่่ไม่่มีีสมองที่่�ดีีพอ ที่่�จะมีี
จิินตภาพถึึงโลกใหม่่ แค่่รัับฟังความคิิดเห็็นของคนรุ่่�นแซดหรืือ
เด็็กรุ่่�นอััลฟ่่ายัังทำำ�มิิได้้เลย
เรื่่�องนี้้�ไปพ้้นเรื่่�องของจิิตใจและความฉลาด แต่่เป็นเรื่่�อง
ของเนื้้�อสมองและวงจรประสาทของคนสองรุ่่�นที่่�เติิบโตมา
ภายใต้้สภาวะแวดล้้อมที่่�ต่่างกััน
คนแก่่โตมากัับทีีวีีธรรมดา ในขณะที่่�เด็็กแซดโตมากัับ
โลกดิิจิิทััลและอิินเทอร์์เน็็ตมีีสาย ส่่วนเด็็กอััลฟ่่าเกิิดมาเมื่่�อปี
2010 ซึ่่ง� ไอแพดและไอจีีถืือกำำ�เนิิด พวกเขาเติิบโตมากัับไวไฟ
และสมาร์์ทโฟนอย่่างแท้้จริิง ด้้วยเหตุุผลทางชีีววิิทยาของเนื้้�อ
สมอง คนแก่่ในตำำ�แหน่่งบริิหารวัันนี้้�ไม่่มีีวัันบริิหารงานได้้อีีก
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ต่่อไปแล้้ว ทำำ�ได้้เพีียงแค่่บอกเล่่าประสบการณ์์ ให้้ข้้อคิิดและ
ไฟฝันแก่่คนรุ่่�นใหม่่ เปิดทางคนรุ่่�นใหม่่ๆ ได้้แสดงออกและ
ทำำ�งาน
ถ้้าจะมีีอะไรที่่�เราควรทำำ�คืือพลีีชีีพเพื่่�อเขา มิิใช่่ให้้เขา
พลีีชีีพเพื่่�อเรา ประโยคนี้้�เป็นสำำ�นวน หมายถึึงลงจากเก้้าอี้้�
เสีียดีีๆ แทบจะทุุกกระทรวงทบวงกรม แล้้วให้้คนรุ่่�นใหม่่
อายุุไม่่มากขึ้้�นตำำ�แหน่่งบริิหารแทน
แม้้ว่่าสถานการณ์์บ้้านเมืืองจะดููคัับขััน แต่่จะว่่าไปคนแก่่
ต้้องตายหมดก่่อนอย่่างแน่่นอน แต่่ที่่�เราต้้องพยายามทำำ�อะไร
ในวัันนี้้� ก็็เพื่่�อมิิให้้ชีีวิิตของเด็็กๆ ต้้องถููกทำำ�ลายมากไปกว่่าที่่�
ผ่่านมาและที่่เ� ป็นอยู่่� เด็็กหลายคนเข้้าคุุกโดยที่่ก� ระบวนการไม่่
สิ้้�นสุุด เด็็กสาวบางคนถููกละเมิิดโดยไม่่มีีใครรู้้�เห็็น เรื่่�องเช่่นนี้้�
ยอมรัับมิิได้้
รััฐรวมศููนย์์และรััฐราชการมาถึึงสุุดทางแล้้ว วิิกฤตการณ์์
โควิิดรอบนี้้ค� วรช่่วยให้้ทุกุ ภาคส่่วนรวมทั้้ง� ส่่วนราชการเองรู้้�ตััว
ว่่า ประเทศชาติิของเราจะเดิินหน้้าด้้วยรััฐราชการและรััฐรวมศููนย์์
เช่่นนี้้�ต่่อไปอีีกไม่่ได้้

140

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18

-7-

ทางออกจากความรุุนแรง
ทางการเมืืองและอนาคต
ครอบครััวสมััยใหม่่และการศึึกษาสมััยใหม่่คืือทางออก
เราควรพััฒนาครอบครััวไทยให้้ใส่่ใจพััฒนาการเด็็กและ
วััยรุ่่�นมากกว่่าที่่เ� ป็น ซึ่่ง� ทำำ�ได้้ด้ว้ ยการสร้้างรััฐสวััสดิิการขึ้้น� มา
ช่่วยเหลืือพ่่อแม่่ในการเลี้้ย� งลููก และเราควรพััฒนาการศึึกษาไทย
ให้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาทัักษะศตวรรษที่่� 21 แทนการส่่งมอบความรู้้�
ที่่�ตายตััวและใช้้การไม่่ได้้
รากฐานของครอบครััวคืือ จิิตวิิเคราะห์์ (psychoanalysis)
รากฐานของทัักษะศตวรรษที่่� 21 คืือ Executive Func
tion (EF)
ทัักษะศตวรรษที่่� 21 มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมความรู้้�พื้้�นฐาน
4 เรื่่�อง ซึ่่�งสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของคนเรา คืือ สุุขภาพ
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และความเป็นพลเมืือง ปัญหารอบด้้าน
ในบ้้านเมืืองของเราทุุกวัันนี้้ไ� ม่่พ้น้ เรื่่อ� งโควิิด-19 ความยากจน
ฝุ่่�นควััน PM2.5 และความเห็็นต่่างทางการเมืือง
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การยกตััวอย่่างให้้เห็็นจริิงในเรื่่อ� งทัักษะศตวรรษที่่� 21 จึึง
ทำำ�ได้้ง่่าย เพราะหัันไปทางไหนก็็พบ เรื่่�องทั้้�งหมดจะไปจบลง
ที่่ป� ระเด็็นโลกร้้อน และร้้อนมากเสีียจนหลัักสููตรแกนกลางของ
กระทรวงศึึกษาธิิการจะเอาไม่่อยู่่�
ทัักษะศตวรรษที่่� 21 ประกอบด้้วยทัักษะเรีียนรู้้� ทัักษะ
ชีีวิิต และทัักษะไอทีี หากลููกหลานของเรามีีทัักษะ 3 ประการ
นี้้�ดีี เขาจะรัับมืือเรื่่�องรอบตััวทั้้�ง 4 เรื่่�องได้้ดีี
ทัักษะศตวรรษที่่� 21 มิิได้้อยู่่�ลอยๆ ทัักษะศตวรรษที่่� 21
ที่่ดีีพัั
� ฒนามาจาก EF ที่่ดีี� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในส่่วนประกอบที่่�
เรีียกว่่า คิิดยืืดหยุ่่�น (cognitive flexibility) ในทำำ�นองเดีียวกััน
EF ก็็มิไิ ด้้อยู่่�ลอยๆ แต่่พััฒนามาจากครอบครััวที่่เ� ลี้้ย� งเด็็กมาใน
แนวทางพััฒนา EF
มีีความเชื่่�อมโยงจากครอบครััวที่่�เลี้้�ยงลููกแบบดั้้�งเดิิมสู่่�
ความรุุนแรงทางการเมืืองวัันนี้้� อยู่่�ที่่เ� ราจะเห็็นความเชื่่อม
� โยงนี้้�
มากน้้อยเพีียงไร และเมื่่อ� เห็็นแล้้วเราควรพััฒนาครอบครััวไทย
สมััยใหม่่เพื่่�อพััฒนาประเทศไทยไปสู่่�ยุุคใหม่่ที่่�เด็็กไทยทุุกคน
สามารถพััฒนา EF และทัักษะศตวรรษที่่� 21 ได้้
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ครอบครััวดั้้�งเดิิมเป็นอย่่างไร?
ครอบครััวดั้้ง� เดิิม หมายถึึง ครอบครััวในศตวรรษที่่� 20 ที่่�
อบรมสั่่�งสอนลููกหลานให้้เป็นเด็็กดีี มีีวิินััย ถืือความสััตย์์ และ
เรีียนเก่่ง โดยนิิยามเด็็กดีีไว้้ตายตััว นิิยามวิินััยไว้้ตายตััว นิิยาม
ความสััตย์์ตามใจฉัันและพรรคพวกของฉััน และเชื่่�อว่่าถ้้าลููก
เรีียนเก่่งจะได้้ที่่�นั่่�งในมหาวิิทยาลััยที่่�ดีีกว่่า มีีคอนเน็็คชั่่�นที่่�ดีี
กว่่า มีีงานที่่ดีี� กว่่า ตามด้้วยมีฐี านะและสถานะทางสัังคมที่่ดีี� กว่่า
ครอบครััวดั้้�งเดิิมคาดหวัังเช่่นนี้้�มิิใช่่เรื่่�องผิิดในตััวเอง
ทั้้� งหมดนี้้� ทำำ� ไปในนามของความรัักและคาดหวัังเห็็นลููกมีี
ความสุุขความเจริิญ พ่่อแม่่ทุุกๆ คนเป็นเช่่นนี้้�
ที่่�อยากให้้ลููกรัับราชการและเป็นเจ้้าคนนายคนนั้้�นก็็ส่่วน
หนึ่่�ง แต่่เชื่่�อว่่ามิิใช่่ส่่วนใหญ่่ พ่่อแม่่ดั้้�งเดิิมจำำ�นวนมากก็็มิิได้้
ต้้องการอะไรมากขนาดนั้้�น พููดสั้้�นๆ คืือขอให้้ลููกไม่่ยากจนก็็
เพีียงพอ แต่่ว่า่ พวกที่่ไ� ด้้เป็นข้้าราชการและเจ้้าคนนายคน (เช่่น
ผู้้�เขีียน เป็นต้้น) ก็็ก่่อปัญหาวัันนี้้�ไม่่น้้อยทั้้�งที่่�รู้้�ตััวและไม่่รู้้�ตััว
ทั้้�งที่่�พื้้�นเพมาจากลููกหลานชาวบ้้านกัันแท้้ๆ
ยุุคไวไฟและไอทีีที่่เ� พิ่่�งเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ตอนปลายศตวรรษที่่� 20
ไม่่เพีียงกระทบระบบการศึึกษา แต่่กระทบระบบครอบครััวด้้วย
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ครอบครััวดั้้�งเดิิมหมดเวลาไปกัับการให้้การศึึกษาลููก
หลานในระบบการศึึกษาแบบดั้้�งเดิิมมาก เด็็กๆ ใช้้เวลา 15 ปี
จากอนุุบาล 1 ถึึงมััธยม 6 ไปเรีียนหนัังสืือที่่�ตายตััว ท่่อง จำำ�
ติิว และสอบ พ่่อแม่่หลายบ้้านหมดเวลาไปกัับการทำำ�มาหากิิน
ปากกััดตีีนถีีบ เก็็บหอมรอมริิบ เพื่่อ� ให้้มีเี งิินเหลืือมาส่่งลููกเรีียน
หนัังสืือเก่่งๆ เราอยู่่�กัันมาแบบนี้้�นานมาก นานจนกระทั่่�งเกิิด
ความเสีียหายในวัันนี้้�
เมื่่อ� โลกเข้้าสู่่�ยุุคไวไฟและไอทีี เด็็กๆ จำำ�เป็นต้้องมีีสมองที่่�
มีีความสามารถ EF ที่่�จะคิิดยืืดหยุ่่�นในทุุกเรื่่�องจึึงจะรัับมืือโลก
สมััยใหม่่ได้้ แต่่ EF มิิได้้มาจากการเรีียนหนัังสืือมากๆ
EF ได้้มาจากการอ่่านหนัังสืือมากๆ แต่่หนัังสืือบ้้านเรา
ราคาแพง EF ได้้มาจากการเล่่นมากๆ แต่่เด็็กอนุุบาลและ
ประถมบ้้านเรามีีเวลาเหลืือให้้เล่่นน้้อยมาก และ EF ได้้มาจาก
การทำำ�งาน แต่่การศึึกษาและค่่านิิยมบ้้านเราไม่่ให้้เด็็กทำำ�งาน
ให้้เรีียนอย่่างเดีียว
ครอบครััวสมััยใหม่่วัันนี้้ไ� ม่่จำำ�เป็นต้้องพึ่่�งระบบการศึึกษา
เอาเด็็กออกจากระบบการศึึกษาคัับแคบมาทำำ�โฮมสคููลเมื่่�อไร
ก็็ได้้ จะได้้จััดเวลาการอ่่าน การเล่่น และการทำำ�งาน รวมทั้้�ง
การเรีียนรู้้�ด้้วยโจทย์์ปัญหาเป็นฐานจากที่่�บ้้านได้้ ไม่่จำำ�เป็น
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ต้้องไปโรงเรีียนเลย โรงเรีียนตายมาหลายปีแล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม พ่่อแม่่ส่่วนใหญ่่ของเราทำำ�มิิได้้ เพราะ
ทั้้�งสองคนต้้องออกไปทำำ�งานตั้้�งแต่่หลัังลาคลอดได้้ 3 เดืือน
พ่่อแม่่จึึงไม่่สามารถอ่่านหนัังสืือให้้ทารกฟังเต็็มเม็็ดเต็็มหน่่วย
เล่่นกัับลููกมากๆ ช่่วงเด็็กเล็็ก หรืือฝึกลููกทำำ�งานเมื่่อ� เป็นเด็็กโต
ตััวปัญหาความยากจนและเศรษฐกิิจของสัังคมไทยนั้้น� เอง
ที่่�คอยขััดขวางมิิให้้ครอบครััวดั้้�งเดิิมของเราพััฒนาไปเป็น
ครอบครััวสมััยใหม่่ เหตุุเพราะติิดขััดที่่ไ� ม่่มีีทั้้ง� เงิินและเวลา ไม่่
สามารถส่่งลููกไปโรงเรีียนทางเลืือก (อุุปสรรคคืือเงิิน) และไม่่
สามารถจััดโฮมสคููลด้้วยตััวเอง (อุุปสรรคคืือเวลา)
นั่่น� ทำำ�ให้้ยัังมีเี ด็็กและเยาวชนอีีกมากที่่ไ� ม่่สามารถออกมา
เคลื่่�อนไหวเพื่่�อเรีียกร้้องสัังคมที่่�ดีีกว่่า ส่่วนหนึ่่�งเพราะพ่่อแม่่
ห้้ามด้้วยความห่่วงใย ส่่วนหนึ่่ง� เพราะยัังติิดกรอบและระเบีียบ
ของระบบการศึึกษา ส่่วนหนึ่่�งเพราะไม่่กล้้าเนื่่�องจากระบบ
การศึึกษาของเราเป็นระบบสร้้างความกลััว และอีีกส่่วนหนึ่่ง� ไม่่
สามารถคิิดออกนอกกรอบได้้ เพราะ EF ยัังพััฒนาไม่่ถึึงระดัับ
คำำ�กล่่าวของรััฐบาลว่่าผู้้�ประท้้วงมีีแค่่สองสามร้้อยคนก็็
เกิินจริิงไปมาก แต่่ที่่�น่่าจะจริิงคืือรััฐบาลที่่�ชาญฉลาดมัักทำำ�ให้้
ครอบครััวยากจนเอาไว้้และทำำ�ให้้การศึึกษาคัับแคบเข้้าไว้้
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เพราะนั่่�นเท่่ากัับตััดกำำ�ลััง EF ส่่วนที่่�ว่่าด้้วยการคิิดนอกกรอบ
ทิ้้�งไปตั้้�งแต่่ต้้นมืือ
เราจึึงต้้ อ งการครอบครััวสมััยใหม่่ จำำ� นวนมากกว่่ า นี้้�
ครอบครััวที่่�รู้้�ว่่าการเรีียนเก่่งอย่่างเดีียวไม่่เพีียงพอต่่อลููก
หลาน การเรีียนเก่่งมิิใช่่เรื่่�องไม่่ดีีในตััวเอง แต่่การรู้้�รอบด้้าน
มีีจิิตใจประชาธิิปไตย และคิิดนอกกรอบได้้คืือ EF จะสำำ�คััญ
ต่่อพััฒนาการทัักษะศตวรรษที่่� 21 มากกว่่า
แล้้วช่่วยให้้สัังคมของเราหลีีกเลี่่�ยงความรุุนแรงได้้ดีีกว่่า
EF เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่แรกเกิิด แล้้วพััฒนามาจากการศึึกษาที่่�
เปิดกว้้าง ไม่่เน้้นความรู้้�ตายตััว เน้้นการทำำ�งานเป็นทีีมเพื่่�อแก้้
โจทย์์ปัญหารอบด้้าน
ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงมีีความเชื่่�อมโยงจากการศึึกษาที่่�คัับแคบไป
สู่่�ความรุุนแรงทางการเมืืองวัันนี้้� อยู่่�ที่่เ� ราจะเห็็นความเชื่่อม
� โยง
นี้้ม� ากน้้อยเพีียงไร และเมื่่อ� เห็็นแล้้วเราควร ‘ปฏิิรููปหรืือล้้มล้า้ ง’
การศึึกษาแบบคัับแคบที่่� เ ป็นอยู่่�ได้้ ห รืือยััง เพื่่� อพัั ฒนา
ประเทศไทยไปสู่่�ยุุคใหม่่ที่ค่� นไทยทุุกคนสามารถพััฒนาทัักษะ
ศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเด็็นการอยู่่�ร่่วมกัับ
ความแตกต่่าง
รวมทั้้�งความเห็็นต่่างทางการเมืือง
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การศึึกษาที่่�คัับแคบตลอดระยะเวลาหลายสิิบปีที่่�ผ่่านมา
ได้้สร้้างผู้้� ใหญ่่ที่่�คัับแคบในวัันนี้้� (คืือคนรุ่่�นเดีียวกัับผู้้�เขีียน)
กล่่าวคืือเรารู้้�เท่่าที่่�ตำำ�ราบอก แล้้วไม่่ค่่อยจะรู้้�อะไรมากไป
กว่่านั้้�น เมื่่�อโลกยุุคใหม่่มาถึึงพร้้อมไวไฟและไอทีี เรารู้้�มาก
ขึ้้�นมาก แต่่ก็็รู้้�ได้้เท่่าที่่�กููเกิิลบอกและไม่่รู้้�อะไรมากไปกว่่านั้้�น
สัักเท่่าไรอยู่่�ดีี
เราผู้้�สููงอายุุถููกล้้อเลีียนว่่ารู้้�เท่่าที่่�ส่่งไลน์์กัันอยู่่�เสมอ
เพราะอะไรเรารู้้�เท่่าที่่�กููเกิิลบอก?
เพราะเราตั้้ง� คำำ�ถามไม่่เป็น ยกตััวอย่่าง เราตั้้ง� คำำ�ถามไม่่เป็น
ว่่าวััคซีีนสููตรไขว้้ดีีจริงิ เพราะอะไร เป็นต้้น เมื่่อตั้
� ง้� คำำ�ถามไม่่เป็น
เสีียแล้้ว เราก็็ไปไหนต่่อไม่่ค่่อยจะได้้ นอกจากเชื่่�อว่่ามัันน่่าจะ
ดีีแล้้วทำำ�ตามนั้้น� เหตุุเพราะทฤษฎีีว่่าน่่าจะดีีและไม่่มีีทฤษฎีไี หน
บอกว่่ามัันจะไม่่ดีี ดัังนั้้�นมัันคงจะดีีเพราะว่่ามัันน่่าจะดีี
แต่่เยาวชนวัันนี้้มิ� ไิ ด้้พอใจเท่่านี้้� แม้้ว่า่ การศึึกษาที่่พ� วกเขา
เติิบโตมาจะคัับแคบเช่่นเดิิม แต่่อย่่างน้้อยพวกเขาก็็โตมากัับ
เน็็ต ได้้แก่่ อิินเทอร์์เน็็ตมีีสาย เกมออฟไลน์์ แชทรููม และ
เสิิร์ช์ เอนจิ้้น� รุ่่�นแรกๆ ก่่อนจะมาถึึงยุุคเน็็ตไร้้สาย ไวไฟทุุกพื้้�นที่่�
เกมออนไลน์์ เฟซบุ๊๊�ค อิินสตาแกรม และทวิิตเตอร์์ อีีกทั้้�งกููเกิิล
ซึ่่�งพาพวกเขาไปพบทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างในทุุกที่่�ทั่่�วโลก
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ประเด็็นก็็มิิใช่่ว่่าเขารู้้�มากแล้้วจะดีีกว่่า
ประเด็็นอยู่่�ที่่�เนื้้�อสมองของพวกเขา วงจรประสาท จุุด
เชื่่อมต่
� อ่ ประสาท แขนงประสาท และเซลล์์ประสาท (plasticity,
neural circuits, synapses, dendrites & axons & neurons)
เติิบโตมากัับสภาพแวดล้้อมของตอนปลายศตวรรษที่่� 20 และ
ตอนต้้นของศตวรรษที่่� 21 การแพทย์์ด้า้ นสมองสมััยใหม่่รู้แ้� ล้้ว
ว่่าสมองของคนเราพััฒนาไปตามประสบการณ์์และการกระทำำ�
เสมอ ด้้วยเหตุุนี้้พ� วกเขาจึึงมีีเนื้้อ� สมองที่่แ� ตกต่่างจากคนสููงอายุุ
วัันนี้้� เรื่่�องนี้้�เป็นชีีววิิทยา
ดัังที่่�มีีคำำ�พููดว่่า เยาวชนวัันนี้้�มีีสมองดิิจิิทััล ในขณะที่่�
คนสููงอายุุยัังเป็นสมองอนาล็็อก
เยาวชนมีีสมอง 4.0 ในขณะที่่�คนสููงอายุุมีีสมอง 1.0
พวกเขาจึึงมีีวิิธีีคิดิ ที่่แ� ตกต่่าง และแตกต่่างมากมายเสีียจน
การศึึกษาที่่�คัับแคบเอาพวกเขาไม่่อยู่่� แม้้ว่่าการศึึกษาคัับแคบ
ยัังคงพยายามอย่่างมากที่่จ� ะไม่่ให้้เขาตั้้ง� คำำ�ถามมากจนเกิินไป
ในทุุกๆ เรื่่อ� ง ขอให้้เชื่่อ� หลัักสููตรแกนกลางและคำำ�เฉลยข้้อสอบที่่�
ให้้ แต่่ก็ไ็ ม่่สามารถกล่่อมพวกเขาให้้เป็นผ้้าพัับไว้้ในตู้้�อีีกต่่อไป
พวกเขาเห็็นประเทศอื่่�น เห็็นโลกอื่่�น เห็็นอนาคตแบบอื่่�น และ
เริ่่�มตั้้�งคำำ�ถาม
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เมื่่อ� เด็็กถามพ่่อแม่่ พ่่อแม่่ควรตอบ ตอบผิิดๆ ถููกๆ ยัังไม่่
เป็นไรเลย ขอเพีียงตอบ เด็็กก็็ชื่่�นใจและรัักพ่่อแม่่แล้้ว
เมื่่�อเด็็กถามครูู ครููควรตอบ การศึึกษาสมััยใหม่่มิิได้้
คาดหวัังให้้ครููเก่่งทุุกเรื่่อ� ง ตอบได้้ทุกุ อย่่าง การศึึกษาสมััยใหม่่
ครููจะตอบไม่่รู้้�ก็็ได้้ ไม่่เป็นไรเลย แต่่ครููควรเปิดใจกว้้างรัับฟัง
คำำ�ถามและเปิดทางไปจนถึึงอำำ�นวยความสะดวกให้้นัักเรีียน
ออกไปค้้นหาคำำ�ตอบ เพีียงเท่่านี้้�ก็็ ‘ได้้ใจ’
เมื่่�อเยาวชนถามรััฐใดๆ รััฐควรตอบ และเมื่่�อเยาวชน
ไม่่พอใจคำำ�ตอบ รััฐควรเปิดทางเจรจา มีีแต่่การเจรจาต่่อรอง
ในระบอบประชาธิิปไตยที่่�จะช่่วยให้้ประชาธิิปไตยพััฒนาและ
ประเทศชาติิเดิินหน้้า การเจรจาที่่เ� ปิดกว้้างย่่อมต้อ้ งมีีทางออก
แน่่ๆ เพราะธรรมชาติิเป็นเช่่นนั้้�นเอง ซึ่่�งเป็นที่่�ยอมรัับว่่าอาจ
ไม่่ถููกใจคนทุุกคน แต่่การถููกใจคนส่่วนใหญ่่ในแต่่ละช่่วงเวลา
เป็นเรื่่�องทำำ�ได้้
แต่่ละช่่วงเวลานั้้�นเราเรีียกว่่า ‘การเลืือกตั้้�ง’
การปิดกั้้น� มิิให้้ถาม รัังแต่่จะนำำ�ไปสู่่�ความรุุนแรง การปิดกั้้น�
มิิให้้เลืือกตั้้�งอย่่างยุุติิธรรม เท่่ากัับปิดกั้้�นซ้ำำ��สองให้้บ้้านเมืือง
ไม่่มีีทางออก
การศึึกษาที่่�คับั แคบสร้้างผู้้�ใหญ่่ที่่คั� บั แคบจำำ�นวนมากวัันนี้้�
จึึงเป็นประเด็็น
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บทปิิดท้้าย
เมื่่�อคนรุ่่�นใหม่่พููด ผู้้�ใหญ่่วัันนี้้�ควรฟัง นี่่�คืือทัักษะเรีียนรู้้�
ซึ่่�งเป็นหนึ่่�งในทัักษะศตวรรษที่่� 21 เพีียงทำำ�เท่่านี้้�ประเทศจึึง
จะมีีทางออกและเป็นทางออกที่่�ดีีสำำ�หรัับคนรุ่่�นใหม่่ซึ่่�งอนาคต
และประเทศเป็นของพวกเขา จะอย่่างไรคนสููงอายุุวัันนี้้�ต้้อง
จากไปก่่อนพวกเขาแน่่นอน เราควรเตรีียมการจากไปอย่่าง
ดีีที่่�สุุดมากกว่่าจากไปอย่่างนองเลืือดและสร้้างความรุุนแรง
เพราะปิดกั้้�นความคิิดของผู้้�คน
จำำ�นวนครอบครััวสมััยใหม่่ไม่่มากพอ และการศึึกษาที่่เ� ปิด
กว้้างไม่่มากพอเป็นบ่่อเกิิดของผู้้� ใหญ่่ที่่�ความคิิดอ่่านไม่่มาก
พอในวัันนี้้� หากเราไม่่สามารถแก้้ไขผู้้�ใหญ่่วัันนี้้�ได้้ เราจำำ�เป็น
ต้้องสร้้างใหม่่ ซึ่่�งทำำ�ได้้ในเวลาเพีียง 9-15 ปี ด้้วยครอบครััว
สมััยใหม่่และการศึึกษาสมััยใหม่่ ก่่อนที่่�กระบวนการตััดแต่่ง
สมองจะสิ้้�นสุุด
การจะสร้้างรััฐสวััสดิิการขึ้้น� มาช่่วยเหลืือพ่่อแม่่ให้้สามารถ
เลี้้ย� งลููกได้้ และกว่่าที่่เ� ราจะปฏิิรููปการศึึกษาไทยให้้ไปในทางที่่�
ถููกที่่�ควรได้้ เราจำำ�เป็นต้้องมีีรััฐธรรมนููญ ประชาธิิปไตย และ
การกระจายอำำ�นาจที่่�ดีี
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บัันได 7 ขั้้�น สู่่�ศตวรรษที่่� 21
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพััฒนาการเด็็กไทย
กัับผลลััพธ์์ที่่�เกิิดกัับประเทศไทยวัันนี้้�

ไม่่ว่า่ จะใช้้ตำำ�ราพััฒนาการบุุคลิิกภาพเล่่มใด ขวบปีแรกเป็นช่่วง
เวลาวิิกฤติิที่สำ่� ำ�คััญที่่สุ� ดุ ของการพััฒนามนุุษย์์ ซิิกมัันด์์ ฟรอยด์์
(Sigmund Freud, 1856-1939) เรีียกว่่า oral stage อีีริิค
อีีริิคสััน (Erik H. Erikson, 1902-1994) เรีียกว่่า trust เมลานีี
ไคลน์์ (Melanie Klein, 1882-1960) ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับ
เรื่่�องการแยกตััวจากมารดา เรีียกว่่า separation
ตอนที่่�เรีียนแพทย์์ รวมทั้้�งเมื่่�อครั้้�งที่่�เรีียนจิิตเวชศาสตร์์
เวลาเรีียนทฤษฎีีพััฒนาบุุคลิิกภาพเหล่่านี้้�เราเรีียนแยกเป็น
คนๆ ได้้ความรู้้เ� ป็นส่่วนๆ นัักคิิดแต่่ละคนใช้้คำำ�ศััพท์ต่์ า่ งกัันใน
การพููดถึึงเรื่่�องเดีียวกััน และบางครั้้�งคำำ�ศััพท์์นั้้�นก็็เป็นคำำ�ศััพท์์
เฉพาะทางวิิชาการของนัักคิิดคนนั้้น� หรืือในตำำ�ราแพทย์์ แต่่พ้อ้ ง
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กัับคำำ�ศััพท์์ภาษาอัังกฤษทั่่�วไป เช่่น คำำ�ว่่า oral, trust, mother,
attachment และ self เวลาฟังหรืืออ่่านจำำ�เป็นต้้องคอยคิิดตาม
และระแวดระวัังเสมอว่่า ผู้้�พููดหรืือผู้้เ� ขีียนกำำ�ลัังใช้้คำำ�ศััพท์คำ์ ำ�นั้น้�
ในความหมายไหน เพื่่�อบอกเรื่่�องอะไร
หากจะยกตััวอย่่างในปัจจุุบััน คำำ�ว่่า Executive Function
หรืือ EF ที่่�พููดกัันทั่่�วไปมีีคำำ�นิิยามหลายแบบซึ่่�งยัังไม่่ตั้้�งมั่่�น
(established) เวลาจะบรรยายหรืือเขีียนเรื่่�อง EF จำำ�เป็นต้้อง
ตััดสิินใจเลืือกคำำ�นิิยามที่่�ใช้้ ได้้ดีีกัับสัังคมไทยมากที่่�สุุดแล้้ว
เกาะติิดเอาไว้้
ปัญหาของการเรีียนการสอนทฤษฎีีพััฒนาการบุุคลิิกภาพ
เหล่่านี้้�คืือแต่่ละทฤษฎีีแยกออกจากกััน เราจะรู้้�สึึกแปลกใจไป
จนถึึงต่่อไม่่ติดว่
ิ า่ เด็็กไทยคนหนึ่่ง� หรืือผู้้�ป่ว่ ยคนหนึ่่ง� ซึ่่ง� เกิิดและ
เติิบโตที่่จั� งั หวััดเชีียงรายควรใช้้ทฤษฎีไี หน แล้้วถ้้าเกิิดบนดอยสููง
เช่่นที่่�บ้้านแม่่สลองนอก เราควรใช้้ทฤษฎีีไหน
บ้้านแม่่สลองในอยู่่�ใกล้้อำำ�เภอแม่่จััน ซึ่่�งใกล้้อำำ�เภอเมืือง
เชีียงราย และใกล้้กรุุงเทพมหานครมากกว่่า ส่่วนบ้้านแม่่สลอง
นอกจะต้้องออกไปอยู่่�ข้้างนอก การบััญญััติิศััพท์์ ในชนบท
หลายที่่�เป็นตััวอย่่างของการบริิหารบ้้านเมืืองแบบเห็็นตนเอง
เป็นศููนย์์กลาง คล้้ายๆ กัับพััฒนาการเด็็กที่่�เห็็นตนเองเป็น
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ศููนย์์กลาง ข้้อแตกต่่างคืือเด็็กจะต้้องแยกตััวหรืือ separate
จากแม่่ได้้สัักวััน แต่่ประเทศของเราไม่่มีีท้้องที่่�ไหนที่่�สามารถ
แยกตััวได้้
เราจึึงพััฒนาต่่อไม่่ได้้ เหมืือนเด็็กที่่�ตััวต้้องติิดกัับแม่่
ตลอดไป
ปัญหาเรื่่อ� งการทำำ�ความเข้้าใจพััฒนาการเด็็กไทยที่่เ� ผชิิญ
มีี 2 ข้้อ คืือ (1) มีีความจำำ�เป็นต้้องรวมทฤษฎีีเหล่่านี้้�เป็นหนึ่่�ง
และ (2) ทำำ�ให้้ใช้้ได้้กัับผู้้�ป่ว่ ยของเรา ไม่่ว่า่ จะเป็นคนไทย คน
เมืือง หรืือคนดอย เพิ่่�มเติิมปัญหาข้้อที่่� 3 คืือเมื่่�อเราเข้้าสู่่�ยุุค
ไอทีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหลัังปี 2010 ซึ่่�งเด็็กเจเนอเรชั่่�นอััลฟ่่า
ถืือกำำ�เนิิด เป็นปีแรกที่่ไ� อแพดและอิินสตาแกรมเปิดตััว เวลานั้้น�
พ่่อแม่่ทั่่�วโลกรวมทั้้�งประเทศไทยมีีสมาร์์ทโฟนในมืือแล้้ว เด็็ก
อััลฟ่่าเติิบโตขึ้้�นภายใต้้ไวไฟตั้้�งแต่่แรกเกิิด คำำ�ถามคืือทฤษฎีี
พััฒนาการบุุคลิิกภาพเหล่่านี้้�ยัังใช้้การได้้อยู่่�หรืือเปล่่า
พููดง่่ายๆ ว่่าแทนที่่�เราจะห้้ามเล่่นเกมออนไลน์์ เราควร
เลี้้�ยงเด็็กให้้อยู่่�กัับเกมออนไลน์์ได้้อย่่างไร
ผู้้�เขีียนพยายามเรีียบเรีียงทฤษฎีีพััฒนาการบุุคลิิกภาพ
ขึ้้�นใหม่่ด้้วยการรวบรวมเนื้้�อหาและคำำ�ศััพท์์จากนัักคิิดคน
สำำ�คััญหลายคน ได้้แก่่ ฟรอยด์์, อีีริิคสััน, ไคลน์์, เพีียเจต์์

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่ | นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

153

(Jean Piaget, 1896-1980) และโคห์์ลเบิิร์์ก (Lawrence
Kohlberg, 1927-1987) บวกแนวคิิดเรื่่�อง EF และ ทัักษะ
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�เหลืือเป็นส่่วนเล็็กๆ น้้อยๆ จากอีีกหลาย
คน รวมทั้้�งไวกอตสกีี (Lev Vygotsky, 1896-1934) และ
จุุง (Carl Gustav Jung, 1875-1961) หลอมรวมให้้ต่่อเนื่่�อง
และเชื่่�อมโยงกััน เรีียกว่่า บัันได 7 ขั้้�น สู่่�ศตวรรษที่่� 21
(ดููภาพที่่� 4 หน้้า 78) เพื่่�ออธิิบายและแสดงให้้เห็็นว่่า การ
พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์มีคี วามจำำ�เป็นต้้องเริ่่มตั้
� ง้� แต่่เดืือนแรก
ของขวบปีแรกจริิงๆ
ผู้้เ� ขีียนใช้้โมเดลบัันได 7 ขั้้น� สู่่�ศตวรรษที่่� 21 นี้้บ� รรยายให้้
คุุณพ่่อคุุณแม่่ฟังเป็นจำำ�นวนมากมานานหลายปี เขีียนเอกสาร
และหนัังสืือด้้วยภาษาไทยวงเล็็บภาษาแพทย์์ที่น่่� า่ จะสื่่อ� สารได้้ดีี
พอสมควรมาหลายเล่่ม โดยทั่่�วไปใช้้เวลาบรรยายโดยละเอีียด
3 ชั่่ว� โมง ทำำ�ให้้พ่อ่ แม่่สมััยใหม่่เชื่่อ� ให้้ได้้ว่า่ 3 เดืือนแรกและขวบ
ปีแรกสำำ�คััญที่่�สุุด การศึึกษา 7 ปีแรกเป็นเวลาวิิกฤติิที่่�จำำ�เป็น
ต้้องทำำ�ให้้ถููกต้้อง ด้้วยวิิธีีการที่่ถูู� กต้้อง เราจึึงจะได้้ทรััพยากร
มนุุษย์์ชุุดใหม่่ขึ้้�นมาแทนที่่�คนเดิิมๆ อะไรๆ ในบ้้านเราจึึงจะ
ดีีขึ้้�นสัักวัันหนึ่่�งใน 20 ปีข้้างหน้้า ซึ่่�งมิิใช่่เวลาที่่�นานเกิินรอ
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ผู้้�เขีียนบรรยายเรื่่�องทั้้�งหมดให้้ที่่�ประชุุมนี้้�ทราบ ด้้วย
เนื้้�อหาที่่�กระชัับอย่่างที่่�สุุด โดยมีีจุุดประสงค์์ว่่าที่่�ประชุุมนี้้�จะ
ได้้นำำ�ไปบอกต่่อ หรืือค้้นหาหนทางที่่�ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�อง
พััฒนาการเด็็กและการศึึกษานี้้�จะไปถึึงชนชั้้�นกลางระดัับล่่าง
ชนชั้้�นล่่าง ชนชั้้�นแรงงาน และวิิชาชีีพครูู เพราะที่่�แท้้แล้้วอะไร
ที่่ผู้� เ้� ขีียนพููดหรืือเขีียนทุุกวัันนี้้จ� ะไปถึึงได้้แค่่ชนชั้้น� กลางระดัับ
กลางหรืือชนชั้้�นกลางระดัับสููงเท่่านั้้�น
บัันไดขั้้�นที่่� 1 สร้้าง ‘แม่่ที่่�มีอยู่่�จริ
ี
งิ ’

เมลานีี ไคลน์์ เขีียนไว้้ดัังนี้้�
ทารกอายุุ 0-3 เดืือน เรีียกว่่า ระยะออทิิสติิก (Autistic
Phase) แม่่และลููกรวมเป็นหนึ่่�ง
ทารกอายุุ 3-6 เดืือน เรีียกว่่า ระยะซิิมไบโอติิก (Symbiotic
Phase) แม่่ลููกนัับเป็นสองชีีวิิต แต่่ยัังแยกจากกัันมิิได้้ ความหมาย
คืือเมื่่อ� คนหนึ่่ง� ตาย อีีกคนหนึ่่ง� จะตายตาม อย่่างน้้อยก็็ทางด้้าน
จิิตใจ ผู้้เ� ขีียนจึึงมีีคำำ�พููดส่ว่ นตััวกึ่่ง� เล่่นกึ่่ง� จริิงเสมอว่่าช่่วง 6 เดืือน
แรกของทารก ‘คุุณแม่่ห้้ามตาย’ (ประโยคนี้้�ได้้จากข้้อความ
ในนิิยายวิิทยาศาสตร์์ แด่่ยายด้้วยรััก ใน วชิิรา วััชรวััลลภ
(แปล). (2538). แดนสนธยา 5. กรุุงเทพมหานคร: สำำ�นัักพิิมพ์์
หมึึกจีีน)
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ทารกจะสร้้างแม่่ที่มี่� ีอยู่่�จริิงขึ้้น� มาเมื่่ออ
� ายุุ 6 เดืือน ด้้วยแม่่
ที่่เ� ลี้้ย� งลููกด้้วยตััวเองมากที่่สุ� ดุ เท่่าที่่จ� ะมากได้้ ลองนึึกภาพทารก
ร้้องไห้้ เขาใช้้การร้้องไห้้ในการเรีียกหาเต้้านม ผ้้าห่่ม พััดลม
เปลี่่ย� นผ้้าอ้้อม เขาใช้้การร้้องไห้้ในการบอกว่่ามดกััด ยุุงกััด และ
เหงา ด้้วยกิิริิยาร้้องไห้้เพีียงอย่่างเดีียว มีีคุุณผู้้�หญิิงคนหนึ่่�ง
เข้้าใจหมดทุุกประการและตอบสนองได้้ดั่่�งใจ นี่่�คืือ แม่่ที่่�มีีอยู่่�
จริิง และ เป็นแม่่ที่่�ไว้้ ใจได้้ เมื่่�อทารกไว้้ ใจแม่่และรัับรู้้�ว่่าแม่่
มีีอยู่่�จริิง เป็นบุุคคลอิิสระอีีกคนหนึ่่�งที่่�อยู่่�ข้้างตััว เขาจะสร้้าง
แม่่ขึ้้�นมาทีีละน้้อยตั้้�งแต่่แรกเกิิด นี่่�คืือหััวนม เต้้านม ทรวงอก
อ้้อมกอด เสีียงหััวใจ ท่่อนแขน เสีียงร้้องเพลง และสุุดท้้าย
เมื่่อ� สายตาเขาจัับใบหน้้าแม่่ได้้ นี่่คืือ
� แม่่ที่มี่� ีอยู่่�จริิงและเป็นวััตถุุ
ชิ้้�นแรกของจัักรวาล
แม่่ที่่�มีีอยู่่�จริิงและเป็นวััตถุุชิ้้�นแรกของจัักรวาลนี้้�จะเป็น
ต้้นแบบของวััตถุุอื่่�นๆ ในจัักรวาลติิดตามมา งานสัังเกตการณ์์
ลืือชื่่� อ ของเพีียเจต์์เมื่่� อเอาผ้้าไปคลุุมของเล่่นที่่�เด็็กเล่่นอยู่่�
เด็็กก่่อน 8 เดืือนจะเลิิกเล่่น เพราะไม่่เห็็นคืือไม่่มีี เด็็กหลััง 8 เดืือน
จะเปิดผ้้าเพื่่�อเล่่นต่่อ วััตถุุอื่่�นในจัักรวาลเริ่่�มมีีอยู่่�จริิงที่่�อายุุ
ประมาณ 8 เดืือน เพีียเจต์์เรีียกว่่า object permanence ขณะที่่�
ไคลน์์เรีียกว่่า object constancy
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บัันไดขั้้�นที่่� 2 สร้้างสายสััมพัันธ์์

แม้้ว่า่ แม่่มีีอยู่่�จริิงแล้้ว แต่่ลููกยัังต้้องพึ่่�งพิิงแม่่อยู่่�มาก จาก
ระยะ 6 เดืือน ถึึง 3 ปี เป็นเวลาวิิกฤติิของการก่่อตััวของสิ่่�งที่่�
เรีียกว่่า สายสััมพัันธ์์ (attachment) เห็็นได้้ชััดที่่�ระยะ 12-13
เดืือน เมื่่�อเด็็กเดิินได้้เป็นครั้้�งแรก
เขาจะเดิินจากแม่่ไป 4-5 ก้้าว เมื่่�อหวั่่�นใจว่่าแม่่หายไป
จึึงหัันกลัับมาดููแม่่ที่มี่� ีอยู่่�จริิง ก่่อนที่่จ� ะหัันกลัับไป ถ้้าไว้้ใจ โลก
ของเขาจะเดิินต่่อไป ถ้้าไม่่ไว้้ใจ โลกของเขาจะหยุุดเดิิน แม่่ที่่�
ไว้้ ใจได้้จึึงจะนำำ�ไปสู่่�โลกที่่�ไว้้ ใจได้้ หากโลกไม่่น่่าไว้้ ใจเพราะ
ที่่�บ้้านไม่่มีีแม่่ พััฒนาการก็็จะไม่่ไป ติิดขััด หรืือล่่าช้้า
เมื่่อ� เด็็กเดิินจากไปอีีก 5-10 ก้้าว หวั่่น� ใจว่่าแม่่หายไปก็็จะ
หัันกลัับมาดููแม่่ที่่�มีีอยู่่�จริิงอีีก เมื่่�อมั่่�นใจจึึงหัันไป เมื่่�อไว้้ใจโลก
จึึงเดิินต่่อไป เวลาที่่�ผ่่านไป เด็็กๆ เติิบโตขึ้้�น เขาจะหัันกลัับมา
ดููแม่่น้อ้ ยลงทุุกวัันและเดิินทางจากแม่่ไปไกลขึ้้น� ทุุกปี ระยะทาง
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทุุกขณะมีีสายใยที่่�มองไม่่เห็็นด้้วยตาเปล่่าเชื่่�อมโยง
แม่่-ลููกไว้้ เรีียกว่่า สายสััมพัันธ์์
สายสััมพัันธ์์ทำำ�หน้้าที่่�เหนี่่�ยวรั้้�งให้้ลููกหัันกลัับมา เมื่่�อจะ
หลัับนอนโดยไม่่ได้้เตรีียมถุุงยางอนามััย เมื่่อจ
� ะขี่่มอ
� เตอร์์ไซค์์
ฝ่่าไฟแดงตอนมััธยม 3 ซึ่่�งมีีใบขัับขี่่�เรีียบร้้อยแล้้ว เมื่่�อเพื่่�อน
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ชวนใช้้ยาเสพติิด เขาจะหัันกลัับมาดููแม่่ที่ร่� ออยู่่�ที่่บ้� า้ นด้้วยสาย
สััมพัันธ์์ ความรู้้�นี้้�เป็นจิิตวิิเคราะห์์และจิิตวิิทยา
ตลอดเส้้นทางของการเจริิญเติิบโต ในระหว่่างที่่�ความ
สามารถในการควบคุุมตนเองด้้วยสมองยัังพััฒนาได้้ไม่่เต็็มที่่�
สายสััมพัันธ์์เป็นเครื่่�องมืือเดีียวที่่�คุุณแม่่มีี จะสููบบุุหรี่่� ดื่่�มเหล้้า
หรืือเล่่นพนััน สามารถทำำ�ได้้และเลิิกได้้ เหตุุเพราะได้้หัันกลัับ
ไปดููแม่่ เ ป็นครั้้� ง ๆ ในโลกสมััยใหม่่ ที่่� ทุุ ก สิ่่� ง ทุุ ก อย่่ า งอยู่่�ใน
สมาร์์ทโฟนบนฝ่่ามืือ ความรู้้�เรื่่�องสายสััมพัันธ์์และการสร้้าง
สายสััมพัันธ์์เป็นเรื่่อ� งสำำ�คััญ เพราะเด็็กทุุกคนจะได้้เสพทุุกอย่่าง
และลองทุุกเรื่่�องอย่่างแน่่นอน
บัันไดขั้้�นที่่� 3 สร้้างตััวตน

ปลายขวบปีที่่� 3 ไคลน์์บรรยายเรื่่�องนี้้�ตั้้�งแต่่ที่่�ระยะ 30
เดืือน กระบวนการแยกตััวของเด็็กเล็็กออกจากคุุณแม่่จะ
เริ่่มต้
� น้ ขึ้้น� เราเรีียกกระบวนการนี้้ว่� า่ separation-individuation
บััดนี้้�สองชีีวิิตได้้แยกจากกััน และพรากจากกัันได้้แล้้วตาม
สมควร เด็็กเป็นปัจเจกโดยแท้้จริิง งานทั้้�งหมดนี้้�ใช้้เวลา 3 ปี
นัับแต่่เกิิดเท่่านั้้�น
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ที่่ป� ลายสุุดของสายสััมพัันธ์์มีีสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่า ตััวตน หรืือ self
เกิิดขึ้้�น มนุุษย์์สร้้างตััวตนเช่่นนี้้�เอง เริ่่�มจากในครรภ์์มารดา
มารดาที่่�สมบููรณ์์ สายรกที่่�แข็็งแรง จึึงจะเกิิดทารกหนััก 3
กิิโลกรััมที่่�ครรภ์์อายุุ 9 เดืือน ครั้้�นถึึงวัันคลอด สููติิแพทย์์ตััด
สายรกนั้้น� ขาด มนุุษย์์สร้้างตนเองอีีกรอบด้้วยกระบวนการทาง
จิิตวิิทยา คืือสร้้าง ‘แม่่ที่่�มีีอยู่่�จริิง สายสััมพัันธ์์ และตััวตน’ จะ
เห็็นว่่าแม่่เป็นต้้นทางเสมอ
ที่่�อายุุ 3 เดืือน มีีงานสัังเกตการณ์์สมััยใหม่่ที่่�ใช้้อธิิบาย
สิ่่�งที่่�เรีียกว่่า pro-EF คืือ EF ที่่�กำำ�ลัังเริ่่�มต้้น ในขณะที่่�เด็็กเล่่น
โมไบล์์บนเพดาน แม่่เดิินเข้้ามาด้้านข้้าง เด็็กจะหยุุดเล่่นโมไบล์์
แล้้วหัันไปดููหน้้าแม่่เมื่่�อแม่่มีีอยู่่�จริิง มีีวงกลมสองวง และเส้้น
รอยยิ้้�มวงพระจัันทร์์ คืือ ใบหน้้ามนุุษย์์ (face recognition)
และใบหน้้ามนุุษย์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือใบหน้้าแม่่ กิิริิยาที่่�หยุุดดูู
โมไบล์์แล้้วหัันไปดููหน้้าแม่่นี้้�เป็นกิิริิยาพื้้�นฐาน 2 ขั้้�นตอนของ
มนุุษย์์ เรีียกว่่าการหยุุดแล้้วเปลี่่�ยน คืือ response inhibition
& shifting ซึ่่ง� จะเป็นโมเดลอธิิบายความสามารถในการควบคุุม
ตนเองหรืือ self control อัันเป็นปฐมบทของ EF ในเวลาต่่อไป
หยุุดดููโมไบล์์ไปดููหน้้าแม่่ หยุุดหาของเล่่นบนผ้้า-เปิดผ้้า
แล้้วเล่่นของเล่่นใต้้ผ้้า หยุุดงอแงแล้้วไปอาบน้ำำ�� หยุุดเล่่นบน
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โต๊๊ะกิินข้้าวแล้้วนั่่�งกิินให้้เรีียบร้้อย หยุุดเล่่นเกมไปทำำ�การบ้้าน
หยุุดเที่่ย� วเตร่่กลัับบ้้านท่่องหนัังสืือ หยุุดดื่ม่� เหล้้า วางเหล้้าแก้้ว
ที่่� 3 ลงแล้้วไปนอนเพราะพรุ่่�งนี้้�มีีสอบ หยุุดนอนก่่ายหน้้าผาก
แล้้วไปสมััครงาน หยุุดใช้้ยาบ้้าแล้้วกลัับไปทำำ�งาน มนุุษย์์ใช้้
การควบคุุมตนเองเพื่่�อหยุุดเรื่่�องหนึ่่�งที่่�ง่่ายกว่่า สนุุกกว่่า ไป
ทำำ�อีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�ยากกว่่าและไม่่สนุุกเลย กิิริิยาเหล่่านี้้�ก่่อร่่าง
สร้้างตััวเป็นวงจรประสาทในสมองส่่วนหน้้าเพื่่�อรองรัับ EF ที่่�
พััฒนาดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ
แสดงให้้เห็็นและอธิิบายได้้ด้ว้ ย การทดสอบมาร์์ชเมลโลว์์
(Marshmallow Test) ของ วอลเตอร์์ มิิสเชล (Walter Mischel,
1930-2018)
จะเห็็นว่่าแม่่เป็นต้้นทางของทุุกสิ่่�ง เป็นต้้นทางของแม่่น้ำำ��
ทั้้ง� สองสาย ทั้้ง� จิิตวิิทยาและชีีววิิทยา ทั้้ง� ของสายสััมพัันธ์์และ EF
สายสััมพัันธ์์เป็นน้ำำ��หล่่อเลี้้ย� งตััวตนทางจิิตวิิทยา และส่่งผลต่่อ
การควบคุุมตนเองทางชีีววิิทยาด้้วยวงจรประสาทที่่ร� องรัับ EF
ถ้้า ‘ตััวตน’ ควบคุุม ‘ตััวเอง’ มิิได้้ เด็็กและวััยรุ่่�นของเราจะ
เข้้าสู่่�อบายมุุขได้้ง่า่ ยและออกยาก ที่่เ� ราอยากได้้คืือเข้้ายากออก
ง่่าย ในโลกสมััยใหม่่พวกเขาจะได้้เข้้าไปทุุกๆ คนอย่่างแน่่นอน
อยู่่�ที่่�ความสามารถของแต่่ละบุุคคลว่่าจะเข้้าไปทำำ�อะไร นาน
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เท่่าไร แต่่ความเสีียหายร้้ายแรงที่่�สุุดยัังมิิใช่่เรื่่�องการควบคุุม
ตนเอง แต่่เป็นเรื่่�องความไม่่มีีตััวตน (not exist)
จิิตแพทย์์เป็นสาขาที่่�รัักษาบุุคคลที่่�ไม่่มีีตััวตนอยู่่�เสมอ
ตััวอย่่างคลาสสิิกคืือวััยรุ่่�นที่่�กรีีดข้้อมืือหรืือท้้องแขน สมััยใหม่่
สลัักชื่่�อบนท้้องแขนอีีกด้้วย ทุุกคนทำำ�ได้้โดยไม่่เจ็็บเลย กว่่า
จะเจ็็บก็็เป็นแผลที่่� 20 หรืือ 30 ก่่อนหน้้านั้้�นเขาสามารถใช้้
คััตเตอร์์กรีีดไปทีีละเส้้นๆ ได้้เรื่่อ� ยๆ พวกเขาจะหยุุดกรีีดต่่อเมื่่อ�
รู้้�สึึกเจ็็บและเห็็นเลืือดนองเต็็มโต๊๊ะ แสดงถึึงตััวตนที่่ก� ลัับคืืนมา
จะเห็็นว่่าตััวตนเป็นเรื่่อ� งทางจิิตวิิเคราะห์์และจิิตวิิทยา อยู่่�เหนืือ
คำำ�อธิิบายทางชีีววิิทยา
บรรยายมายืืดยาว พ่่ออยู่่�ไหน คำำ�ตอบคืืออยู่่�ข้้างๆ แม่่
พููดตรงกัันกัับแม่่ รวมกัับแม่่เป็นหนึ่่�ง คำำ�ว่่า ‘แม่่ที่่�มีีอยู่่�จริิง’
เปลี่่�ยนเป็น ‘พ่่อและแม่่ที่่�มีีอยู่่�จริิง’ ในกรณีีที่่�เด็็กขาดพ่่อแม่่
เพราะเหตุุใดก็็ตาม เด็็กต้้องการมนุุษย์์ 1 คน ทำำ�หน้้าที่่�เป็น
เสาหลัักของพััฒนาการแทนแม่่ นั่่น� หมายถึึงต้้องรัับงานนี้้อย่
� า่ ง
จริิงจัังเพื่่�อเป็น...
แม่่ ที่่� มีี อยู่่�จริิ ง ที่่� ไ ว้้ ใ จได้้ อัั น จะเป็นจุุ ดเริ่่� ม ต้้ น ของ
สายสััมพัันธ์์ ตััวตน และ EF ในที่่�สุุด
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บรรยายยืืดยาวถึึงตรงนี้้�เพื่่�อถามว่่าแม่่เด็็กไทยไปไหน
คำำ�ตอบคืือไปทำำ�งาน เพื่่�อหาเงิินมาเลี้้�ยงลููก การไม่่มีีเงิินใน
ประเทศนี้้เ� ป็นเรื่่อ� งทุุกข์์อย่า่ งยิ่่ง� ไม่่นัับว่่ายิ่่ง� ยากจนยิ่่ง� มีโี อกาส
ได้้รัับความอยุุติธิ รรมจากการใช้้กฎหมายสููงมากยิ่่ง� ขึ้้น� ความจน
เป็นเรื่่�องน่่ากลััวสำำ�หรัับประเทศนี้้� อีีกทั้้�งไม่่มีีทางออก
ถ้้าพััฒนาการของเด็็ก 3 ขวบปีแรกสำำ�คััญเพีียงนี้้� เป็น
ปัจจััยกำำ�หนดคุุณภาพของทรััพยากรมนุุษย์์ ในวัันข้้างหน้้า
เช่่นนั้้�นแล้้วเราจะทำำ�อย่่างไรเพื่่�อประกัันว่่าทารกและเด็็ก 3
ขวบปีแรกมีีแม่่อยู่่�ข้้างๆ แน่่ๆ มีีหนัังสืือนิิทานก่่อนนอนฟรีี
ให้้คุุณพ่่อคุุณแม่่ได้้นอนอ่่านทุุกคืืนทุุกครอบครััว มิิใช่่ทำำ�ได้้
เพีียงชนชั้้�นกลางหรืือชนชั้้�นสููง และทำำ�อย่่างไรให้้มีีห้้องสมุุด
สาธารณะ สวนสาธารณะ กัับสนามเด็็กเล่่นที่่�ได้้มาตรฐานและ
ปลอดภััยทุุกหย่่อมหญ้้าทั้้�งในเขตเมืืองและชนบท
แม่่-หนัังสืือ-ที่่�เล่่น เป็นสิ่่ง� พื้้�นฐานสามอย่่างซึ่่ง� ควรให้้แก่่
ประชาชนฟรีีเหมืือนหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
เรารู้้�ว่่าควรทำำ� และเรารู้้�วิิธีีทำำ� ตั้้�งแต่่เรื่่�องวัันลาพ่่อแม่่ ไป
จนถึึงการกระจายอำำ�นาจให้้ส่่วนท้้องถิ่่�นอย่่างแท้้จริิง แต่่เรา
ไม่่ทำำ� เราพููดเรื่่�องนี้้�ซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่าหลายสิิบปีโดยไม่่ทำำ�หรืือไม่่
สามารถทำำ� ผู้้�เขีียนเป็นแพทย์์ มิิใช่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเมืือง
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การปกครอง แต่่ด้้วยการอ่่านเท่่าที่่�อ่่านได้้ คำำ�ตอบน่่าจะอยู่่�ที่่�
รััฐธรรมนููญ ประชาธิิปไตย และการกระจายอำำ�นาจ ซึ่่ง� ทั้้ง� สาม
อย่่างต้้องการพััฒนาการเหมืือนทารกและเด็็กเล็็ก
ปิดท้้ายเรื่่�องนี้้�ด้้วยเรื่่�องพี่่�เลี้้�ยงเด็็กตามศููนย์์เด็็กเล็็กทั่่�ว
ประเทศและสถานรัับเลี้้�ยงเด็็กกำำ�พร้้า คนทุุกคนเป็นแม่่ที่่�มีีอยู่่�
จริิงได้้ แต่่เราต้้องให้้ความสำำ�คััญ คุุณค่่า และทรััพยากรแก่่
บุุคลากรเหล่่านี้้� ซึ่่ง� ทำำ�ได้้ด้ว้ ยการกระจายอำำ�นาจอีีกเช่่นกััน ถ้้า
ปู่่�ย่่าตายายและพ่่อแม่่ไม่่สามารถปฏิิบััติหิ น้้าที่่ไ� ด้้ ครููพี่่เ� ลี้้ย� งเด็็ก
และเจ้้าหน้้าที่่�สถานรัับเลี้้�ยงเด็็กกำำ�พร้้าจะเป็นบุุคคลที่่�มีีความ
สำำ�คััญสููง เราจึึงควรดููแลพวกเขาให้้ดีีๆ
เมื่่�อแรกเกิิดถึึงอายุุ 12 เดืือน ทารกมีีหน้้าที่่�ไว้้ใจแม่่และ
สร้้างแม่่ที่มี่� ีอยู่่�จริิง จากนั้้น� จึึงสร้้างสายสััมพัันธ์์และตััวตน ทารก
เริ่่มต้
� น้ ด้้วยการเห็็นตนเองเป็นศููนย์ก์ ลาง (self-centered) เรา
เรีียกระยะนี้้�ว่่า trust
ระหว่่างอายุุ 2-3 ขวบ เด็็กพััฒนาจากศููนย์์กลางของ
ร่่างกายออกมาที่่ก� ล้้ามเนื้้อ� ใหญ่่ มีีกล้้ามเนื้้อ� ใหญ่่ต้น้ แขน ต้้นขา
ปลายแขนและปลายขาแข็็งแรง เด็็กจะทดลองพลัังกล้้ามเนื้้�อ
ของตนเองและทดสอบกฎ กติิกา มารยาทที่่�พ่่อแม่่วางเอาไว้้
เราเรีียกระยะนี้้�ว่่า autonomy
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เมื่่�ออายุุระหว่่าง 3-7 ขวบ คืือวััยอนุุบาล พััฒนาการ
เลื่่อ� นออกจากศููนย์์กลางต่่อไปถึึงกล้้ามเนื้้อ� เล็็กคืือนิ้้�วมืือทั้้ง� สิิบ
นิ้้�ว เด็็กจะใช้้นิ้้�วมืือในการประดิิษฐ์์ คิิดสร้้างสรรค์์ และริิเริ่่�มสิ่่�ง
ใหม่่ เราเรีียกระยะนี้้�ว่่า initiation คืือช่่วงเวลาที่่�รุ่่�งโรจน์์และมีี
พััฒนาการก้้าวกระโดดมากที่่สุ� ดสำ
ุ ำ�หรัับเด็็กเล็็ก นั่่น� คืืออนุุบาล
(preschool)
บัันไดขั้้�นที่่� 4 สร้้างเซลฟ์์เอสตีีม

วััยอนุุบาลเคยมีีชื่่�อเรีียกว่่า ‘เตรีียมความพร้้อม’ เพีียเจต์์
เรีียกว่่า pre-operation stage แปลว่่าช่่วงก่่อนปฏิิบััติกิ าร ความ
จริิงคืือเด็็กเล็็กมีเี รื่่อ� งต้้องเตรีียมความพร้้อมมากมายหลายเรื่่อ� ง
การลััดขั้้น� ตอนไม่่เตรีียมความพร้้อม ไปสู่่�การบัังคัับอ่่าน เขีียน
เรีียนเลขในช่่วงอนุุบาลเป็นนโยบายที่่�ผิิดพลาด และทำำ�ลาย
ทรััพยากรมนุุษย์์ตั้้�งแต่่ฐานราก
1. เตรีียมความพร้้อมอะไร?
ตอบอย่่างสั้้�นคืือเตรีียมจิิตวิิทยาพััฒนาการให้้พร้้อม
จิิตวิิทยาพััฒนาการที่่�สำำ�คััญมีีมากมายหลายเรื่่�องและทั้้�งหมด
นี้้�สำำ�คััญมากกว่่าอ่่านเขีียนเรีียนเลขในชั้้�นอนุุบาล
เตรีียมความพร้้อมกลุ่่�มที่่� 1 คืือวิิธีีคิดิ 4 แบบของเด็็กเล็็ก
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Animism หมายถึึง อะไรที่่�เคลื่่�อนไหวได้้ล้้วนมีีชีีวิิต ด้้วย
วิิธีีคิิดนี้้�ตุ๊๊�กตาจึึงมีีชีีวิิตและเป็นส่่วนสำำ�คััญของพััฒนาการ เด็็ก
ที่่�ติิดตุ๊๊�กตา ผ้้าห่่ม หรืือขวดนม เพราะเขาคิิดว่่ามีีชีีวิิตในวััตถุุ
เหล่่านี้้� และวััตถุุเหล่่านี้้�เป็นตััวแทนของแม่่ เรีียกว่่า imaginary
companion ครููปฐมวััยที่่�รู้้�งานจึึงไม่่ทำำ�ลายวััตถุุเหล่่านี้้� แต่่
อนุุญาตให้้เด็็กถืือไปไหนมาไหนได้้จนกว่่าจะพอใจและมั่่�นใจ
ว่่าแม่่มีีอยู่่�จริิง
Egocentrism หมายถึึง การเห็็นตนเองเป็นศููนย์์กลาง
ของจัักรวาล แล้้วเริ่่มต้
� น้ พััฒนาทุุกเรื่่อ� งจากศููนย์์กลาง เริ่่มจ
� าก
กล้้ามเนื้้อขัั
� บถ่่ายตรงแกนกลางของร่่างกาย ขยัับเลื่่อ� นออกมา
ที่่�ต้้นแขนต้้นขา ตามด้้วยปลายแขนปลายขา แล้้วไปถึึงปลาย
นิ้้�วมืือ ก่่อนที่่�จะหลุุดออกจากปลายนิ้้�วมืือไปสู่่�โรงเรีียนและ
สัังคมกว้้างใหญ่่
Magical Thinking หมายถึึง การคิิดเชิิงเวทมนตร์์ ด้้วย
ข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าเวทมนตร์์มาก่่อนตรรกะ magic มาก่่อน logic
แม้้ว่่าการคิิดเชิิงเวทมนตร์์จะไม่่มีีเหตุุผลในเชิิงวิิทยาศาสตร์์
แต่่เป็นกองภููเขาของความคิิด ความฝัน และจิินตนาการที่่�
ก่่อร่่างสร้้างตััวขึ้้�นในปฐมวััย เพื่่�อเป็นฐานและทุุนต่่อวิิธีีคิิดเชิิง
ระบบในภายภาคหน้้า
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Phenomenistic Causality หมายถึึง เหตุุการณ์์สองอย่่าง
ที่่�เกิิดพร้้อมกััน เป็นเหตุุเป็นผลซึ่่�งกัันและกััน เรีียกง่่ายๆ ว่่า
จัับแพะชนแกะ เป็นฐานของตรรกะชั้้�นสููงในเวลาต่่อมาเช่่นกััน
ประเด็็นคืือหากเราไม่่อนุญ
ุ าตให้้เด็็กปฐมวััยจับั แพะชนแกะให้้
นานพอ วิิธีีคิิดนี้้�จะไม่่อิ่่�มตััวแล้้วไม่่เลิิกรา ยัังคงติิดค้้างต่่อไป
จนถึึงวััยผู้้�ใหญ่่วัันนี้้�
กลุ่่�มที่่� 2 คืือความรัับรู้้�อวกาศและเวลา ได้้แก่่
Placement & Replacement หมายถึึง ความคงที่่ข� องวััตถุุ
เมื่่�อจััดวางและเคลื่่�อนย้้าย เป็นพััฒนาการต่่อเนื่่�องจาก object
constancy เมื่่�ออายุุ 8 เดืือน เช่่น รถไฟ 3 ตู้้� สีีเขีียวเหลืืองแดง
เมื่่อ� ลอดผ่่านอุุโมงค์์จะออกมาเป็นสีีเขีียวเหลืืองแดงตามลำำ�ดัับ
เช่่นขาเข้้าอย่่างแน่่นอน อีีกตััวอย่่างหนึ่่ง� เช่่น ยางลบของเพื่่อ� น
ที่่�โรงเรีียนและยางลบที่่�บ้้านเป็นก้้อนเดีียวกััน เป็นต้้น
Space & Time หมายถึึง อวกาศรอบตััวและเวลาซึ่่�ง
ขยายออกมาจากร่่างกายและจิิตใจของตนเองที่่ศูู� นย์์กลางของ
จัักรวาล ทารกรัับรู้้�โลก 1 มิิติิในวัันแรก ก่่อนจะขยายเป็น 2
มิิติิ แล้้วตามด้้วย 3 มิิติิ ก่่อนจะเข้้าใจมิิติิที่่� 4 คืือเวลาในเวลา
ต่่อมา ความเข้้าใจเรื่่อ� งเวลาค่่อยๆ พััฒนามากขึ้้น� จากที่่ทั้� ง้� หมด
รวมเป็นหนึ่่ง� แล้้วจึึงแยกออกเป็นหลายปีก่่อน ปีก่่อน เดืือนก่่อน
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วัันก่่ อ น วัันนี้้� พรุ่่�งนี้้� มะรืืนนี้้� และไปเรื่่� อ ยๆ ถึึงปีหน้้ า
10 ปีข้้างหน้้า 30 ปีข้้างหน้้า และอนาคต
Spatial Relationship หมายถึึง ความสามารถที่่�จะจััด
วางวััตถุุลงในอวกาศรอบตััวแล้้วสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สรรพสิ่่�ง เป็นหนึ่่�งในสติิปัญญา (IQ) ที่่�สำำ�คััญมากที่่�สุุด เกิิด
จากการ อ่่าน-เล่่น-ทำำ�งาน ที่่�มากพอ แล้้วขยายขอบเขตของ
สรรพสิ่่�งจากวััตถุุที่่�จัับต้้องได้้ไปสู่่�นามธรรมที่่�มองไม่่เห็็นด้้วย
ตาเปล่่า เช่่น ความยากจนในวัันนี้้�เกิิดจากรััฐธรรมนููญที่่�ยัังไม่่
ดีีพอ เป็นต้้น
กลุ่่�มที่่� 3 คืือเรื่่�องจำำ�นวนนัับและการจััดอัันดัับ ได้้แก่่
Numbering & Ordering คืือความสามารถในการนัับ
และการจััดเรีียงลำำ�ดัับซึ่่�งจะพััฒนาขึ้้�นได้้เองในธรรมชาติิโดย
ใช้้นิ้้�วมืือเป็นฐาน เป็นคณิิตศาสตร์์เบื้้�องต้้นที่่�ไม่่ต้้องสอนใน
ห้้องเรีียน แต่่สร้้างขึ้้�นได้้เองบนกองดิินกองทรายและการเล่่น
นอกห้้องเรีียน
Grouping & Classification คืือความสามารถในการคััด
แยกและแบ่่งกลุ่่�ม ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�เป็นรููปธรรมและนามธรรม เช่่น
การแบ่่งกลุ่่�มสััตว์์ตามสีีซึ่่�งมองเห็็นได้้ด้ว้ ยตาเปล่่า เปรีียบเทีียบ
กัับการแบ่่งกลุ่่�มสััตว์์ตามนิิสััย ซึ่่�งมองเห็็นได้้ยากขึ้้�น เป็นต้้น
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Hierarchy Classification & Seriation คืือความสามารถ
ที่่�จะแบ่่งกลุ่่�มสรรพสิ่่�งตามลำำ�ดัับชั้้�นและการกำำ�หนดตััวบ่่งชี้้�
หรืือจััดอนุุกรม เช่่น การแบ่่งวงศ์์สััตว์์และพืืชที่่�มีีความซ้ำำ��ซ้้อน
และซัับซ้้อนอย่่างมาก หรืือการจััดวางสิินค้้าในห้้างสรรพสิินค้้า
รวมทั้้ง� ความสามารถในการค้้นหาสิินค้้าที่่ต้� อ้ งการในห้้างสรรพ
สิินค้้าขนาดใหญ่่ เป็นต้้น
กลุ่่�มที่่� 4 เป็นตอนท้้ายของชั้้น� อนุุบาล เป็นหมุุดหมายของ
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�พััฒนาการลำำ�ดัับถััดไป ประกอบด้้วย
Conservation คืือการคงสภาพสรรพสิ่่�ง เริ่่�มจากสิ่่�งที่่�
มองเห็็น เช่่น ตััวอย่่างเรื่่อ� งการเทน้ำำ��จากแก้้วทรงสููงลงบนจาน
เด็็กเล็็กจะว่่าน้ำำ��ในแก้้วทรงสููงมีีมากกว่่าในจาน เด็็กโตจะว่่ามีี
เท่่ากััน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การคงสภาพของสิ่่ง� ที่่มอ
� งไม่่เห็็น เช่่น น้ำำ�� หนััก
ปริิมาตร มวล หรืือพลัังงาน เป็นต้้น
Decentration คืือการคงสภาพของอวกาศและมิิติิ ยก
ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อวางไข่่ 6 ฟอง เรีียงเป็นแถวยาว จากนั้้�นยืืด
แถวไข่่ 6 ฟองนั้้�นยาวออกไปอีีก เด็็กเล็็กจะตอบว่่าไข่่ในแถวที่่�
ยาวกว่่ามีีจำำ�นวนมากกว่่า ในขณะที่่�เด็็กโตจะตอบว่่ามีีจำำ�นวน
เท่่ากััน เป็นต้้น
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พััฒนาการเหล่่านี้้�ไม่่เกิิดจากการบัังคัับเรีียน แต่่เกิิดจาก
การเล่่นเสรีีบนพื้้�นดิินหรืือในสนาม และมีีเวลาวิิกฤติิที่่�อายุุ 7
ขวบปีแรก หลัังจากนั้้�นจะเป็นชั้้�นประถมซึ่่�งเด็็กๆ มีีงานด้้าน
จิิตวิิทยาพััฒนาการเรื่่�องอื่่�นต้้องไปทำำ�
2. เมื่่�อไม่่เตรีียมความพร้้อมเกิิดอะไร?
เมื่่�อไม่่เตรีียมความพร้้อม พััฒนาการจะเป็นไปตามหลััก
การ epigenesis กล่่าวคืือ เมื่่�อฐานไม่่ดีี ยอดย่่อมไม่่ดีี เมื่่�อ
ฐานไม่่แข็็งแรง ยอดย่่อมไม่่แข็็งแรง การคิิดวิิเคราะห์์ ความ
คิิดสร้้างสรรค์์ หรืือนวััตกรรมซึ่่�งเป็นพััฒนาการด้้านการคิิด
ขั้้�นสููงจะไม่่เกิิดขึ้้�น เราจึึงได้้บััณฑิิตที่่�ทำำ�ได้้เพีียงการทำำ�ซ้ำำ��
(repetition) มากกว่่านี้้คืือทำ
� ำ�ซ้ำำ��เพีียงเพื่่อ� ให้้สบายใจว่่าทำำ�แล้้ว
(repetition compulsion) แต่่เราไม่่มีีอะไรที่่�เรีียกว่่าใหม่่เลย
เพราะเราไม่่มีีทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�ทำำ�ได้้ตั้้�งแต่่แรก
นอกเหนืือจากเรามิิได้้มีีทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�ใช้้การได้้แล้้ว
เรายัังสร้้างบาดแผลในพััฒนาการของเด็็กๆ ทั่่�วประเทศอยู่่�
ตลอดเวลารุ่่�นแล้้วรุ่่�นเล่่าโดยไม่่ยอมจบที่่�รุ่่�นเรา เมื่่�อเราบัังคัับ
เด็็กอนุุบาลเรีียนหนัังสืือ เด็็กเรีียนเก่่งสููญเสีียพััฒนาการที่่�
สำำ�คััญ เด็็กเรีียนไม่่เก่่งหรืือเด็็กพิิเศษจะเกิิดปรากฏการณ์์
ใหญ่่ๆ 2 เรื่่�อง
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เรื่่�องที่่� 1 คืือ fixation แปลว่่าพััฒนาการติิดขััด ไม่่ไปต่่อ
ความติิดขััดของพััฒนาการเท่่ากัับเปิดโอกาสให้้พััฒนาการ
เริ่่�มต้้นเฉไฉออกนอกทิิศทางแล้้ว เปิดช่่องให้้สิ่่�งแปลกปลอม
และความยั่่�วยวนเข้้าโจมตีี เป็นผลเสีียทั้้�งต่่อพยาธิิสภาพทาง
จิิตและ EF
เรื่่�องที่่� 2 คืือ regression แปลว่่าพััฒนาการถดถอย เมื่่�อ
เด็็กอนุุบาลเรีียนมิิได้้ พ่่อแม่่กดดััน ครููด่่าซ้ำำ��หรืือตีีตราว่่า
โง่่ ปัญญาอ่่อน ควายมาเกิิด หรืือทำำ�ร้้ายร่่างกายเด็็ก เด็็กจะ
ถดถอยกลัับไปที่่�ช่่วงเวลาก่่อนหน้้านั้้�น ความสามารถที่่�เคยมีี
หายไป อะไรที่่�เคยทำำ�ได้้จะทำำ�มิิได้้ ควรอ่่านออกเขีียนได้้ด้้วย
ตนเองเมื่่�อ 7 ขวบ เนิ่่�นช้้าออกไปอีีก เพราะเสีียเวลาถอยหลััง
ไปไกลกว่่ า จะยููเทิิ ร์์ น กลัับมาเริ่่� มต้้ น ใหม่่ แ ล้้ ว สตาร์์ ท การ
เดิินทางใหม่่ หมดไปอีีกหลายปี อ่่านไม่่แตก เขีียนไม่่เป็น และ
คิิดไม่่ได้้ตลอดเส้้นทาง
การเล่่นเป็นเรื่่อ� งง่่าย เด็็กๆ ทุุกคนทำำ�ได้้ เกิิด เซลฟ์์เอสตีีม
(self-esteem) ซึ่่�งหมายความถึึงความสามารถที่่�จะรัับรู้้�ว่่า
ตนเองทำำ�อะไรได้้ มีคี วามรัักตััวเอง ภููมิิใจตััวเองและมั่่น� ใจตััวเอง
เป็นพลัังของพััฒนาการสู่่�อนาคต ในทางตรงข้้าม เด็็กแต่่ละคน
เกิิดมาพััฒนาเร็็วช้้าต่่างกััน ถ้้าการศึึกษารู้้�จัักรอ เด็็กทุุกคน
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จะทำำ�ได้้ในที่่�สุุดด้้วยจัังหวะก้้าวของเขาเอง หรืือหากเป็นกรณีี
เด็็กพิิเศษก็็ด้้วยวิิธีีการเฉพาะตััวของเขาเอง แต่่การศึึกษา
ชั้้�นอนุุบาลของเราเลืือกที่่�จะปัดเด็็กเรีียนไม่่เก่่งตกข้้างทาง
ทุุกเมื่่�อเชื่่�อวััน
การเล่่นมิิใช่่เรื่่�องเสีียเวลาเปล่่า การเล่่นพััฒนาคำำ�ศััพท์์
ทุุกคำำ�ที่่�กล่่าวข้้างต้้น ซึ่่�งคืือพื้้�นฐานของความเป็นมนุุษย์์ที่่�มีี
คุุณค่่า หากพ่่อแม่่ไม่่มีีทุุนรอนไปโรงเรีียนทางเลืือก หรืือแนว
บููรณาการ หรืือโฮมสคููล ลำำ�พัังการเล่่นเสรีีอย่่างเดีียวก็็สามารถ
พััฒนาเด็็กได้้มากกว่่าการเรีียนหนัังสืือ แต่่ถ้า้ พ่่อแม่่มีฐี านะทาง
สัังคมและทุุนส่่งเข้้าโรงเรีียนทางเลืือกหรืือโรงเรีียนนานาชาติิที่่�
คุุณภาพสููง การเล่่นก็็ได้้ถููกออกแบบไว้้ให้้ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
และพััฒนาการอย่่างเป็นระบบอีีกด้้วย
นำำ�ไปสู่่�คำำ�ถามว่่า ทำำ�ไมเราจึึงปล่่อยให้้ประเทศเปิดโอกาส
เพีียงลููกคนมีีเงิินเข้้าโรงเรีียนคุุณภาพสููง ถ้้าโรงเรีียนคุุณภาพสููง
ค่่าใช้้จ่่ายสููงนั้้�นดีีจริิง เพราะอะไรผู้้�ดููแลนโยบายการศึึกษาจึึง
ไม่่แปรสภาพโรงเรีียนอนุุบาล รวมไปถึึงประถมและมััธยม เป็น
โรงเรีียนทางเลืือกที่่มุ่่�� งเน้้นการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยการลงมืือทำำ� (active
learning, learning by action) ด้้วยโจทย์์ปัญหาเป็นฐาน หรืือ
โครงงานเป็นฐาน (Problem-Based/Project-Based Learning

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่ | นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

171

หรืือ PBL) การเรีียนรู้้�รายวิิชาเป็นเรื่่�องพ้้นสมััยนานแล้้ว
บัันไดขั้้�นที่่� 5 ควบคุุมตนเอง

เมื่่อถึึ
� งวััยประถมคืือช่่วงอายุุ 7-12 ขวบ เด็็กมีหี น้้าที่่ท� าง
จิิตวิิทยาพััฒนาการคืือ industry ความหมายคืือสร้้างผลผลิิต
อธิิบายดัังนี้้�
1. เด็็กลดความเป็นศููนย์์กลางของตนเอง จากที่่�เคย
ก้้มหน้้าเล่่นกัับตััวเอง เล่่นตุ๊๊�กตาคนเดีียว เล่่นบนกองทรายคนเดีียว
เมื่่�อลดความเป็นศููนย์์กลางของตนเอง เงยหน้้าขึ้้�นพบใบหน้้า
มนุุษย์์คนอื่่�นมากมาย ถึึงเวลาลุุกขึ้้�นแล้้วออกเดิินทางไปโลก
คืือโรงเรีียนเสีียทีี ไปทำำ�ไมและจะเกิิดอะไร?
2. เมื่่�อไปถึึงโรงเรีียนพบคนมากหน้้าหลายตา เด็็กๆ จะ
เข้้าสู่่�พััฒนาการ 3 ขั้้�นตอนคืือ การแข่่งขััน การประนีีประนอม
และการร่่วมมืือ พููดง่่ายๆ ว่่า ไปตีีกััน ดีีกััน เล่่นด้้วยกััน, ไปตีีกััน
ดีีกััน ทำำ�การบ้้านด้้วยกััน, ไปตีีกััน ดีีกััน ทำำ�โครงงานด้้วยกััน
อีีริิคสัันเรีียกว่่า compete, compromise & coordinate
3. เมื่่�อถึึงชั้้�นประถม เด็็กๆ ยัังคงมีีพััฒนาการเร็็วช้้า
ต่่างๆ กััน และถนััดคนละอย่่าง มิิใช่่เด็็กทุุกคนจะเรีียนเก่่ง
ตามหลัักสููตรแกนกลาง นอกจากรายวิิชาแล้้วยัังมีีดนตรีี กีีฬา
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ศิิลปะ งานอาชีีพ และงานอาสาสมััครมากมายที่่ส� ามารถใช้้เป็น
นั่่ง� ร้้านแห่่งการเรีียนรู้้�ได้้ (scaffolding) ตามหลัักการ Zone of
Proximal Development (ZPD) ของไวกอตสกีี นัักจิิตวิิทยา
และจิิตแพทย์์ชาวโซเวีียต
การนั่่�งเรีียนในห้้องเรีียน การกวดวิิชา การชิิงเก้้าอี้้�ที่่�ดีี
ที่่สุ� ดุ ของโรงเรีียนที่่มี� ีชื่อ่� เสีียงที่่สุ� ดุ ในชั้้น� มััธยม 1 จะทำำ�ให้้เด็็กๆ
จำำ�เป็นต้้องปัดคู่่�แข่่งทิ้้�งและเอาชนะแต่่ผู้เ้� ดีียว พ่่อแม่่ที่ร่� วยกว่่า
มีีทุุนส่่งเรีียนกวดวิิชามากกว่่า อาจจะเผอเรอส่่งเสริิมให้้ลููกเป็น
คนเห็็นแก่่ส่่วนตััวก่่อนส่่วนรวม เพราะการศึึกษาที่่�ขััดแย้้งกัับ
พััฒนาการเช่่นนี้้� เราจึึงได้้ผู้้�หลัักผู้้�ใหญ่่ที่่�ชนะสนามการศึึกษา
แล้้วเป็นคนเก่่งที่่�เห็็นแก่่ส่่วนตััวก่่อนส่่วนรวมเสีียมาก เพราะ
พััฒนาการเรื่่�อง industry นี้้�มีีเวลาวิิกฤติิที่่�ช่่วงชั้้�นประถมคืือ
อายุุ 7-12 ปี
PBL จึึงเป็นคำำ�ตอบ แล้้ว PBL ที่่�ดีีเป็นอย่่างไร?
PBL ที่่�ดีีจะเปิดโอกาสให้้เด็็กทุุกคนไม่่ว่่าจะเรีียนเก่่งหรืือ
ไม่่เก่่ง ฉลาดหรืือไม่่ฉลาด เป็นเด็็กทั่่�วไปหรืือเด็็กพิิเศษ (มิิใช่่
ปกติิหรืือไม่่ปกติิ เพราะไม่่มีีใครสัักคนที่่�ควรถููกเรีียกว่่าปกติิ
หรืือไม่่ปกติิ) นิิสััยดีีหรืือเกเร ฐานะทางบ้้านหรืือสถานะทาง
สัังคมของที่่�บ้้าน เพศสภาพและเพศวิิถีี ศาสนาและชาติิพัันธุ์์�
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ไม่่ว่่าจะเป็นอย่่างไรล้้วนมีีที่่�ทางและพื้้�นที่่�ในกลุ่่�มเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้
PBL เป็นฐาน ด้้วยหลัักการที่่�ว่่าเด็็กแต่่ละคนมีีความสามารถ
แตกต่่างกัันและมีีพััฒนาการเร็็วช้้าแตกต่่างกััน
การออกแบบ PBL จึึงมิิได้้มุ่่�งมอบความรู้้�ที่่�ตายตััว แต่่
เป็นการจััดการให้้เด็็กทุุกคนทำำ�อะไรบางอย่่างสำำ�เร็็จในทุุกวััน
ด้้วยกลยุุทธ์์นี้้�เด็็กทุุกคนจะมีีเซลฟ์์เอสตีีมที่่�จะพุ่่�งไปข้้างหน้้า
ไม่่ติดขััด
ิ หรืือถดถอย ได้้เรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ทุกุ วััน เพราะการศึึกษา
สมััยใหม่่มุ่่�งมอบทัักษะเรีียนรู้้แ� ละทัักษะชีีวิิตด้้วยเครื่่อ� งมืือไอทีี
สมััยใหม่่ มิิใช่่การมอบความรู้้�อีีกต่่อไป
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นกลุ่่�ม PBL ที่่�ออกแบบมาให้้เด็็กหลากหลาย
อยู่่�ร่ว่ มกััน เท่่ากัับการปลููกฝังด้้านประชาสัังคม การอยู่่�ร่ว่ มกัับ
ความแตกต่่าง และวิิถีีประชาธิิปไตยตั้้�งแต่่เล็็ก
จากเด็็กแรกเกิิด ถึึงเด็็กเล็็กและเด็็กโต จะเห็็นว่่าจาก
ครรภ์์มารดาเป็นต้้นมา เราจำำ�เป็นต้้องปฏิิรููปโครงสร้้างการ
ทำำ�งานของหน่่วยงานราชการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่า
จะเป็นกระทรวงหรืือองค์์กรอิิสระ ด้้วยเหตุุผลที่่�ว่่าหน่่วยงาน
เหล่่านี้้�ทำำ�งานภายใต้้ชั้้�นอำำ�นาจที่่�แข็็งตััว ไม่่มีีเสรีีภาพและ
ปัญญามากพอที่่�จะเริ่่�มต้้นใหม่่
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เมื่่�อเข้้าโรงเรีียน การศึึกษาที่่�มุ่่�งเน้้นเฉพาะการเรีียนและ
มีีค่่านิิยมเรีียนเก่่ง เพื่่�อให้้ได้้ที่่�นั่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดในมหาวิิทยาลััยที่่�ดีี
ที่่�สุุด ทำำ�ให้้มีีเด็็กจำำ�นวนมากกว่่ามากที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน เมื่่�อ
ไม่่ได้้มาตรฐานจึึงเป็นสิินค้้าชำำ�รุดุ แล้้วคััดออกจากสายพาน เป็น
ขยะที่่�รอถููกทำำ�ลายหรืือเป็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โรงเรีียนจำำ�นวนมากยัังทำำ�งานลัักษณะนี้้� คืือคััดเด็็กเกเร
สููบบุุหรี่่� และใช้้ยาเสพติิดออก ปีที่่�ผ่่านมามีีข่่าวการคััดเด็็ก
นัักเรีียนที่่�ไม่่ประพฤติิตััวตามจารีีตประเพณีีออกอีีกด้้วย ปี
สงครามยาเสพติิด พ.ศ. 2544 มีีการคััดชื่่�อเด็็กออกจาก
โรงเรีียนขนานใหญ่่ เพื่่อ� ให้้ตััวชี้้วััด
� ของโรงเรีียนเป็นไปในทางที่่�
ดีี ไม่่นัับเรื่่อ� งการคััดเด็็กพิิเศษออก เพื่่อ� ให้้ตััวชี้้วััด
� ของโรงเรีียน
เป็นไปในทางที่่�ดีีด้้วย
โรงเรีียนเป็นที่่�สร้้างคน ครููมีีหน้้าที่่�พััฒนาเด็็กโดยไม่่
เลืือก เช่่นเดีียวกัับที่่�แพทย์์มีีหน้้าที่่�รัักษาผู้้�ป่่วยโดยห้้ามเลืือก
เป็นจริิยธรรมวิิชาชีีพของครููและแพทย์์ เด็็กเกเร เด็็กสููบบุุหรี่่�
เด็็กใช้้ยาเสพติิด และเด็็กนัักเรีียนที่่�ไม่่ประพฤติิตััวตามจารีีต
ประเพณีี เหล่่านี้้�เป็นงานของครูู มิิใช่่งานของหมอหรืือตำำ�รวจ
ครููมีีหน้้าที่่�สร้้างการเรีียนรู้้� มิิใช่่การควบคุุม และมิิใช่่เมื่่�อ
ควบคุุมมิิได้้ก็็คััดออก

เลี้้�ยงลููกในโลกใหม่่ | นายแพทย์์ประเสริิฐ ผลิิตผลการพิิมพ์์

175

เมื่่�อถึึงวััยรุ่่�น พััฒนาการสำำ�คััญของวััยรุ่่�นคืือการค้้นหา
อััตลัักษณ์์ (identity) วิิธีีการค้้นหาใช้้พ่่อแม่่เป็นตััวตั้้�ง แล้้วใช้้
ผู้้�คนในสัังคมเป็นตััวเติิม เพื่่�อผลิิตบุุคคลใหม่่ที่่�ไม่่เหมืือนใคร
ออกมา (unique)
วััยรุ่่�นจะเป็นบุุคคลใหม่่ที่่ไ� ม่่เหมืือนใคร เป็นหนึ่่ง� ไม่่มีีสอง
และเป็นบุุคคลอิิสระได้้ เมื่่�อไม่่ฟังพ่่อแม่่และไปไกลๆ จากพ่่อ
แม่่ นี่่�เป็นพััฒนาการ
ตอนที่่�อยู่่�ชั้้�นประถม เด็็กไปโรงเรีียนเพื่่�อไปรวมกลุ่่�มกัับ
เพื่่�อน เพื่่�อต่่อสู้้�แข่่งขััน ประนีีประนอม และร่่วมมืือกัันทำำ�งาน
เป็นพััฒนาการของเด็็กประถม เมื่่อถึึ
� งชั้้น� มััธยมเด็็กไปโรงเรีียน
ด้้วยพััฒนาการอื่่�น คืือไปค้้นหาอััตลัักษณ์์
เด็็กมััธยมไปหาแก๊๊งหรืือชมรมเพื่่�อเข้้าสัังกััด เพื่่�อใช้้
หััวหน้้าแก๊๊งและเพื่่อ� นร่่วมแก๊๊งเป็นส่่วนผสมของอััตลัักษณ์์ใหม่่
ที่่�กำำ�ลัังจะสร้้างขึ้้�น ประเด็็นคืือการเข้้าชมรมหรืือแก๊๊งเป็นเรื่่�อง
ชั่่�วคราว มีีวัันหมดอายุุ เมื่่�อได้้อััตลัักษณ์์แล้้ว จากนั้้�นจะละทิ้้�ง
หััวหน้้าแก๊๊งไป พ่่อแม่่ที่่�ชาญฉลาดจึึงไม่่กัังวลที่่�เด็็กจะไปเข้้า
แก๊๊งหรืือเชิิดชููบููชาหััวหน้้าแก๊๊ง ด้้วยเรื่่อ� งจะผ่่านไป ระหว่่างนั้้น�
พ่่อแม่่ที่ช่� าญฉลาดจะอยู่่�บ้้านรอเป็นที่่ป� รึึกษาก็็พอ ไม่่เดิินตาม
และไม่่ก้้าวก่่าย
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เรื่่�องแก๊๊งเป็นเรื่่�องชั่่�วคราว แก๊๊งใดๆ ย่่อมมีีอุุดมการณ์์
แก๊๊งซิ่่ง� รถบนถนนเพื่่อ� ความเร็็วสููงสุุดและเสีียงปรบมืือจาก
ท่่านผู้้ช� ม แก๊๊งเรีียนเก่่งเพื่่อชิ
� งิ ที่่นั่่� ง� ที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ ในมหาวิิทยาลััยที่่ดีี�
ที่่�สุุด แก๊๊งแพทย์์ชนบทเรีียนหมอเพื่่�อไปช่่วยคนจนที่่�บ้้านนอก
เรื่่�องเหล่่านี้้�ไม่่ต่่างกัันคืือเป็นพััฒนาการ เมื่่�อได้้อััตลัักษณ์์แล้้ว
แก๊๊งก็็เลืือนหายไป หนำำ�ซ้ำำ��อุุดมการณ์์ยัังหายไปได้้ด้้วย
อุุดมการณ์์ทางการเมืืองก็็เช่่นกััน หััวก้้าวหน้้ากลายเป็น
ขวาจััดคลั่่�งชาติิ ฝ่่ายขวากลัับตาสว่่างเห็็นความทุุกข์์ยาก
และความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคมตามที่่�เป็นจริิง เมื่่�อถึึงวััยผู้้� ใหญ่่
พััฒนาการจึึงเริ่่�มช้้าลง จากอายุุ 25 ถึึงวัันตายมัักมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงของพััฒนาการไม่่มากนััก
งานอาสาสมััครเป็นกลไกแก้้ปัญหาวััยรุ่่�นที่่ไ� ด้้ผลมากที่่สุ� ดุ
เพราะวััยรุ่่�นมีีปัญหาที่่อัั� ตลัักษณ์์ หลายคนมีีพััฒนาการติิดขััดที่่�
ความไม่่มีีตััวตนและคุุณค่่า (self & value) การสร้้างตััวตน
ขึ้้น� มาใหม่่ทำำ�ได้้ยากโดยพ่่อแม่่ เพราะพ่่อแม่่เป็นผู้้ส� ร้้างปัญหา
ตั้้ง� แต่่แรก ไปพบจิิตแพทย์์ก็ค็ งขอให้้พ่อ่ แม่่ให้้เวลาแก่่ลููกวััยรุ่่�น
มากๆ เป็นคำำ�ขอตามแบบฉบัับที่่�น้้อยคนจะทำำ�ได้้ เหตุุหนึ่่�ง
เพราะพ่่อแม่่เองที่่�มีีพยาธิิสภาพทางจิิต อีีกเหตุุหนึ่่�งคืือเมื่่�อลููก
ยัังเล็็กไม่่มีีเวลาให้้ลููกเพราะไปทำำ�มาหากิินอย่่างไร เมื่่�อเป็น
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วััยรุ่่�น พ่่อแม่่ที่ทำ่� ำ�มาหากิินปากกััดตีีนถีีบก็็ยัังคงปากกััดตีีนถีีบ
อยู่่�เช่่นนั้้�น
บ้้านเมืืองของเรา คนชั้้�นล่่างและคนชั้้�นกลางระดัับล่่าง
หรืือระดัับกลางสามารถทำำ�งานด้้วยความขยัันขัันแข็็งได้้ทั้้�ง
ชีีวิิตแล้้วยัังยากจนเท่่าเดิิม พ่่อแม่่ทำำ�งานจนไม่่มีีเวลาดููลููกเล็็ก
แล้้วเวลาผ่่านไปจนกระทั่่�งได้้เด็็กเกเรสัักคน ย่่อมไม่่มีีปัญญา
แก้้ไขปัญหานี้้�ได้้ด้้วยตนเอง งานอาสาสมััครเป็นกลไกที่่�ทำำ�
หน้้าที่่�นี้้�ได้้ดีีกว่่า
งานอาสาสมััครมัักมีีลัักษณะเด่่นคืือ ไม่่มีีคนทำำ�หรืือไม่่มีี
คนอยากทำำ� ทำำ�ไม่่ยากและเห็็นผลทัันตา ทำำ�แล้้วมีีคนชื่่�นชม
และตนเองก็็รู้้�สึึกชื่่�นชมตนเองได้้ง่่าย ด้้วยวิิธีีนี้้�วััยรุ่่�นเกเรจึึง
เห็็นคุุณค่า่ ของ ‘ตนเอง’ เรีียกว่่า คุุณค่่าแห่่งตน (self-valued)
แล้้วมีี ‘ตนเอง’ หรืือ ‘ตััวตน’ ในที่่�สุุด
เมื่่�อมีีตััวตนเกิิดขึ้้�นแล้้วเขาจึึงจะพััฒนาต่่อไปได้้ ความ
เกเรจึึงมิิใช่่ปัญหาในตััวเองหรืือเป็นปัญหาที่่�แก้้ไขไม่่ได้้ ที่่�แท้้
แล้้วความเกเรเป็นพััฒนาการ เป็นสัังคมที่่ส� ร้้างขึ้้น� และควรเป็น
สัังคมที่่�ออกแบบระบบเพื่่�อช่่วยเหลืือ
มิิใช่่เพื่่�อให้้หายเกเร มิิใช่่เพื่่�อให้้หยุุดสููบบุุหรี่่� หรืือหยุุด
ใช้้ยาเสพติิด มิิใช่่เพื่่�อให้้ทำำ�ตััวอยู่่�ในกรอบจารีีต แต่่เพื่่�อให้้
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พััฒนาการดำำ�เนิินต่่อไป
ปัญหาของงานอาสาสมััครเป็นปัญหาเชิิงระบบ ได้้แก่่
องค์์กรอาสาสมััครมีีน้้อยเกิินไป พ่่อแม่่ไม่่สามารถลางานพา
วััยรุ่่�นไปทำำ�งานอาสาสมััครด้้วยกััน วััยรุ่่�นลาเรีียนหรืือลาทำำ�งาน
ไปทำำ�งานอาสาสมััครยากหรืือทำำ�ไม่่ได้้ และงานอาสาสมััครมิิใช่่
วััฒนธรรมของทุุกองค์์กร การลางานประจำำ�ไปทำำ�งานอาสา
สมััครเป็นเรื่่อ� งผิิดธรรมเนีียม จะแก้้ปัญหาวััยรุ่่�นอย่่างเป็นระบบ
จึึงต้้องวางระบบงานอาสาสมััครและสร้้างค่่านิิยมการลางานไป
ทำำ�งานอาสาสมััครกัันใหม่่
มีีคำำ�พููดว่่าปัญหาวััยรุ่่�นเกิิดจากการที่่�เราแช่่แข็็งพวกเขา
ไว้้เป็นเด็็กนานเกิินไป วััยรุ่่�นไม่่เคยมีีอยู่่�จริิงเพราะเด็็กสามารถ
กลายเป็นผู้้�ใหญ่่ได้้ในชั่่ว� ข้้ามคืืน เป็นเราเองที่่ป� ระดิิษฐ์์วััยรุ่่�นขึ้้น�
มา เรีียกว่่า artificial infantilization of adolescents (Epstein,
2010) สัังคมแช่่แข็็งวััยรุ่่�นไว้้ด้้วยการศึึกษาที่่�ยาวนานเกิินไป
และสิินค้้าบริิโภคนิิยมที่่ม� ากเกิินไป วิิธีีแก้้ปัญหาเหล่่านี้้คืือ
� การ
ตััดวงจรการศึึกษาและสิินค้้าบริิโภคนิิยมออกไปบ้้าง
พููดง่่ายๆ ว่่าให้้วััยรุ่่�นได้้ ไปทำำ�งาน เคีียงบ่่าเคีียงไหล่่
วััยผู้้�ใหญ่่ และได้้ค่่าตอบแทนเสมืือนเป็นผู้้�ใหญ่่ พััฒนาการ
วััยรุ่่�นจึึงจะไปต่่อไป
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บัันไดขั้้�นที่่� 6 สร้้าง EF

EF หรืือ Executive Function คืือความสามารถระดัับสููง
ของสมองที่่ใ� ช้้ในการควบคุุมความคิิด อารมณ์์ และการกระทำำ�
เพื่่�อไปให้้ถึึงเป้้าหมาย ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ การควบคุุม
ตนเอง ความจำำ�ใช้้งาน และการคิิดยืืดหยุ่่�น (self control,
working memory & cognitive flexibility)
การควบคุุมตนเอง ประกอบด้้วย ความสามารถที่่จ� ะตั้้ง� ใจมั่่�น
ต่่องานตรงหน้้า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� งานที่่ย� าก นาน และน่่าเบื่่อ�
ความสามารถที่่�จะไม่่ว่่อกแว่่ก และความสามารถที่่�จะประวิิง
ความสุุข (focus, not distract & delay of gratification)
สมองของคนเรามีีเซลล์์ประสาทประมาณ 1 แสนล้้านเซลล์์
(Bertolero & Bassett, 2019) ประกอบกัันขึ้้�นเป็นจุุดเชื่่�อมต่่อ
ประสาทที่่�เรีียกว่่า synapses 100 ล้้านล้้านจุุด เซลล์์ประสาท
1 เซลล์์ จะมีีจุุดเชื่่อมต่
� อ่ ประสาท 1,500 จุุดในตอนแรกเกิิด ก่่อน
จะเพิ่่�มเป็น 25,000 จุุดในเวลาต่่อมา ประมาณว่่าใน 3 ปีแรก
จุุดเชื่่�อมต่่อสมองเพิ่่�มขึ้้�น 10,000 ถึึง 1,000,000 จุุดต่่อ
วิิ น าทีี ในขณะเดีียวกัันก็็ มีี ก ารสลายจุุ ด เชื่่� อมต่่ อ ประสาท
ที่่�ไม่่ได้้ใช้้ไปพร้้อมกัันด้้วย
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EF มีฐี านปฏิิบััติกิ ารที่่ส� มองส่่วนหน้้า (prefrontal cortex)
แต่่ใช้้ข้อมูู
้ ลจากสมองทุุกส่่วน บางส่่วนของสมอง เช่่น ส่่วนมอง
เห็็น ตั้้ง� อยู่่�ที่่บ� ริิเวณด้้านหลัังสุุด มีรี ะยะห่่างจากสมองส่่วนหน้้า
ประมาณ 20-25 เซนติิเมตร ซึ่่�งเป็นระยะทางที่่�ยาวมาก ส่่วน
การได้้ยินิ เดิินทางมาจากกลีีบสมองด้้านข้้างเป็นระยะทางหลาย
เซนติิเมตรเช่่นกััน
ความจำำ�ใช้้งาน หมายถึึง ความจำำ�พร้้อมใช้้ที่่�หน้้างาน ซึ่่�ง
จะเดิินทางมาถึึงสมองส่่วนหน้้า ด้้วยความเร็็วที่่ม� ากพอจะลงมืือ
ปฏิิบััติกิ ารได้้อย่า่ งดีีที่่สุ� ดุ เพื่่อ� ไปให้้ถึึงเป้้าหมาย ความจำำ�ใช้้งาน
จึึงขึ้้�นกัับความเร็็วของการส่่งสััญญาณประสาทจากสมองทุุก
ส่่วนคืือ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย และ ‘ใจ’ ผ่่านเส้้นประสาทที่่�ยาว
หลายเซนติิเมตรมาประมวลผลร่่วมกััน
เราเพิ่่�มความเร็็วของความจำำ�ใช้้งานได้้ด้ว้ ย 2 กระบวนการ
กระบวนการที่่� 1 คืือ การตััดแต่่งสมอง (synaptic
pruning) ระหว่่างอายุุ 9-15 ปีเพื่่�อให้้ได้้วงจรประสาท EF
ที่่�ดีีที่่�สุุด ด้้วยเหตุุที่่�สมองของคนเรามีีความยืืดหยุ่่�นที่่�เรีียกว่่า
plasticity สููง สมองของเด็็กจะพััฒนาตามประสบการณ์์ที่่�พบ
และพฤติิกรรมที่่�ทำำ� สมองที่่�ท่่อง จำำ� ติิว สอบ จะทำำ�ได้้เท่่านั้้�น
แต่่สมองที่่� อ่่าน-เล่่น-ทำำ�งาน จะได้้วงจร EF ที่่�ดีีกว่่าคืือ การ
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ควบคุุมตนเอง ความจำำ�ใช้้งาน และการคิิดยืืดหยุ่่�น
ความหมายคืือ หากเราปล่่อยเด็็กไว้้กัับการศึึกษาคัับแคบ
ถึึงอายุุ 9 ปี คืือประถม 3 สมองจะเริ่่มตััด
� แต่่งตััวเองให้้รู้เ้� ท่่านั้้น�
และถ้้าเรายัังชะล่่าใจปล่่อยเขาไว้้กัับการศึึกษาคัับแคบถึึงอายุุ
15 ปี คืือมััธยม 3 เขาจะคิิดยืืดหยุ่่�นอะไรไม่่ได้้อีีกเลย
ซึ่่�งก็็คืือผู้้�ใหญ่่ในบ้้านเมืืองเวลานี้้�
กระบวนการที่่� 2 คืือ การเพิ่่�มปลอกไมอีีลิินบนเส้้น
ประสาท (myelination) เพื่่อ� เพิ่่�มความเร็็วของการส่่งสััญญาณ
ประสาท สารไมอีีลิินเริ่่�มต้้นด้้วยนมแม่่และโภชนาการ ตาม
ด้้วยปฏิิสััมพัันธ์์กัับแม่่และทัักษะการแก้้ปัญหาซัับซ้้อนอยู่่�เสมอ
นั่่�นคืือการอ่่าน-เล่่น-ทำำ�งานมากที่่�สุุด การกีีฬาและดนตรีีมีี
ประโยชน์์สููงต่่อการเสริิมสร้้างสารไมอีีลิิน การกีีฬาและดนตรีี
เป็นอีีกสองอย่่างที่่ก� ารศึึกษาพื้้�นฐานบ้้านเราไม่่จััดให้้เด็็กทุุกคน
อย่่างมีีคุุณภาพมากพอและเสมอภาค
การคิิดยืืดหยุ่่�น หมายถึึง ความสามารถที่่จ� ะเปลี่่ย� นมุุมมอง
เป้้าหมาย แผนปฏิิบััติิการ ปฏิิบััติิการ ตััวชี้้�วััด วิิธีีประเมิินผล
ตััวแปร และกระบวนทััศน์์ การคิิดยืืดหยุ่่�นมีีรากฐานมาจากการ
อ่่าน-เล่่น-ทำำ�งาน ที่่ม� ากพอก่่อนอายุุ 9 ปี ภายใต้้ข้อ้ เท็็จจริงิ ที่่ว่� า่
ความยืืดหยุ่่�นเป็นความต่่อเนื่่�อง (continuum) โลกมิิได้้แยก
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ออกเป็นตััวเลืือกตามข้้อสอบปรนััย ก ข ค ง ที่่�คัับแคบ
บัันไดขั้้�นที่่� 7 ทัักษะศตวรรษที่่� 21

ทัักษะศตวรรษที่่� 21 (21st Century Skills) ประกอบ
ด้้วย ทัักษะเรีียนรู้้� ทัักษะชีีวิิต และทัักษะไอทีี
1. ทัักษะเรีียนรู้้� (Learning Skills) ประกอบด้้วย
1.1 ทัักษะคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (critical thinking)
1.2 ทัักษะสื่่�อสาร (communication)
1.3 ทัักษะทำำ�งานร่่วมกััน (collaboration)
1.4 ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (creativity &
innovation)
การศึึกษาบ้้านเราไม่่อนุุญาตให้้เด็็กคิิดเชิิงวิิพากษ์์ นำำ�
ไปสู่่�ภาวะการไม่่ใฝ่่รู้้�ของเด็็กไทยจำำ�นวนมาก และการไร้้
ความสามารถในการตั้้�งคำำ�ถามในผู้้�ใหญ่่วัันนี้้� เหตุุเพราะสมอง
ถููกตััดแต่่งไปเรีียบร้้อยแล้้ว
การศึึกษาบ้้านเราไม่่อนุุญาตให้้เด็็กพููดหรืือแสดงออก
ด้้วยวิิธีีการอื่่�นใด ไม่่ว่่าจะเป็นการเขีียน การแสดงนิิทรรศการ
การโต้้วาทีี การเล่่นละคร การเดิินรณรงค์์หรืือการประท้้วง
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การประชุุมราชการบ้้านเราไม่่อนุุญาตให้้ข้้าราชการหนุ่่�มสาว
ที่่�ความคิิดอ่่านดีีพููดเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ
เมื่่�อคนเราพููดหรืือสื่่�อสารไม่่ได้้เสีียแล้้ว ย่่อมไม่่สามารถ
เกิิดการวิิวาทะด้้วยสติิปัญญา (intellectual debate) แต่่ติิด
อยู่่�ที่่ก� ารวิิวาทะด้้วยอารมณ์์ (emotional debate) เสีียมาก ผล
จากการไม่่มีีเสรีีภาพที่่�จะคิิด พููด เขีียน หรืือแสดงออก ย่่อม
ปิดกั้้น� หนทางที่่จ� ะเกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมใหม่่ๆ
ในการรัังสรรค์์ประเทศ
ประเทศของเราจึึงติิดกัับดัักรอคนเก่่งและคนดีีเพีียง
คนเดีียวหรืือกลุ่่�มเดีียวมาเกิิด และไม่่เชื่่�อเรื่่�องการทำำ�งานเป็น
ทีีมที่่�ประกอบด้้วยความเห็็นต่่างอัันหลากหลายและเสรีีภาพ
ทางวิิชาการ เมื่่�อการโต้้เถีียงในที่่�ประชุุมราชการใดถึึงขีีดหนึ่่�ง
จะถููกปิดด้้วยผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�ตอบสนองส่่วนกลางมากกว่่า
ส่่วนประชาชนเสมอ เฉพาะเรื่่�องทัักษะเรีียนรู้้� เราจึึงไม่่เคยไป
ถึึงสุุดทาง
2. ทัักษะชีีวิิต (Life Skills) ประกอบด้้วย
2.1 ทัักษะกำำ�หนดเป้้าหมายและวางแผน (target &
planning)
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2.2 ทัักษะตััดสิินใจและลงมืือ (making decision & act
ing)
2.3 ทัักษะประเมิินผล (evaluation)
2.4 ทัักษะรัับผิิดรัับชอบ (accountability)
2.5 ความยืืดหยุ่่�น (resiliency)
ทัักษะชีีวิิตไม่่ควรแปลว่่าเป็นเด็็กดีี มีีศีีลธรรม ถืือความ
สััตย์์ หรืือมีีเมตตากรุุณา แต่่หมายถึึงความสามารถของชีีวิิต
ที่่�จะหมุุนวนไปเรื่่�อยๆ ไม่่สิ้้�นสุุด เมื่่�อชีีวิิตมีีอุุปสรรคสามารถ
เปลี่่ย� นเป้้าหมาย เปลี่่ย� นแผน เปลี่่ย� นวิิธีี เปลี่่ย� นตััวแปร เปลี่่ย� น
ตััวชี้้�วััด ไปจนถึึงเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ไปด้้วย
ความสามารถที่่เ� รีียกว่่า ‘ความยืืดหยุ่่�น’ ซึ่่ง� พััฒนามาจาก ‘การ
คิิดยืืดหยุ่่�น’
บ้้านเมืืองของเรามีีปัญหาเรื่่อ� งความรัับผิิดรัับชอบมาก ดััง
ที่่�เห็็นว่่าข้้าราชการหรืือนัักการเมืืองที่่�ทำำ�งานผิิดพลาดไม่่เคย
ต้้องรัับผิิดรัับชอบอะไร เรายกตััวอย่่างเรื่่�องนี้้�ได้้มาก ไม่่ว่่าจะ
เป็นเรื่่�องอุุทกภััย ฝุ่่�นควััน PM2.5 มาจนถึึงการบริิหารวััคซีีน
และการปฏิิวััติิรััฐประหาร
3. ทัักษะไอทีี (IT Skills) ประกอบด้้วย
3.1 ทัักษะการเสพข้้อมููล
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3.2 ทัักษะการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
3.3 ทัักษะการใช้้เครื่่�องมืือไอทีี
3.4 ทัักษะการรัับมืือดิิสรััปชั่่�น (disruption)
ดัังที่่� ท ราบว่่ า ยุุ ค ไอทีีนำำ�ม าซึ่่� ง ข้้ อมูู ลมหาศาลใน
อิินเทอร์์เน็็ต เด็็กๆ ของเราจะท่่อง จำำ� ติิว สอบอย่่างไรก็็
ไม่่ได้้ เพราะไม่่มีีเป้้าหมายตั้้�งแต่่แรก ที่่�สำำ�คััญกว่่ามากคืือ
ความสามารถในการเสพและวิิเคราะห์์ข้้อมููลจำำ�นวนมากว่่าจะ
คััดสรรอย่่างไรและวิิเคราะห์์อย่า่ งไรในเวลาจำำ�กััด โดยทั้้ง� หมด
นี้้ขึ้้� น� กัับความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีสารสนเทศหรืือระบบไอทีี
ในระดัับประเทศว่่าจะส่่งเสริิมไปจนถึึงอำำ�นวยความสะดวกให้้
เด็็กๆ พััฒนาได้้อย่่างไร
แต่่การศึึกษาไทยยัังเป็นที่่ไ� ด้้ยินิ เสมอว่่าติิดอยู่่�ที่่เ� รื่่อ� งการ
คััดลอกและวาง (copy & paste) กัับการจััดรููปเล่่มเพื่่อนำ
� ำ�เสนอ
ผลงานเสีียมาก (presentation)
แล้้วสุุดท้้ายคืือเรื่่�องดิิสรััปชั่่�น ซึ่่�งแปลง่่ายๆ ว่่าของที่่�
ใหม่่กว่่าจะดิิสรััปต์์ของที่่�เก่่ากว่่าด้้วยความเร็็วสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ดัังที่่�พููดกัันว่่างานจำำ�นวนมากวัันนี้้�จะหายไป เอไอจะเข้้ามา
แทนที่่�งานของมนุุษย์์หลายสาขา ระหว่่างนี้้�รุ่่�นน้้องที่่�จบใหม่่
ดิิสรััปต์์รุ่่�นพี่่ไ� ด้้ตลอดเวลา อย่่าว่่าแต่่ดิสิ รััปต์์รุ่่�นพ่่อหรืือรุ่่�นปู่่�ย่่า
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ตายายที่่�พวกเขาทำำ�ได้้สบายมาก
เราจึึงได้้เห็็นปรากฏการณ์์คนรุ่่�นใหม่่ปฏิิเสธปริิญญาตรีี
และมหาวิิทยาลััยมากขึ้้น� เห็็นคนรุ่่�นใหม่่ปฏิิเสธงานราชการหรืือ
งานออฟฟิศมากขึ้้�น ไม่่นัับว่่าปฏิิเสธงานฟรีีแลนซ์์และอาชีีพ
อิิสระมากขึ้้�นด้้วย ถ้้าเช่่นนั้้�นพวกเขาต้้องการอะไร คำำ�ตอบ
คืือไม่่ทราบ เพราะเรากำำ�ลัังเลี้้�ยงพวกเขาและให้้การศึึกษาแก่่
พวกเขาเพื่่�อให้้ ไปใช้้ความรู้้�ที่่�ยัังไม่่มีีในวัันนี้้� และเติิบโตไป
ทำำ�งานที่่ยัั� งไม่่เกิิดขึ้้น� ในอนาคต นั่่น� คืือรัับมืือดิิสรััปชั่่น� เพื่่อมิ
� ใิ ห้้
ถููกดิิสรััปต์์
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ศาสตราจารย์์นิิคม จัันทรวิิทุุร
“แรงงานกัับรััฐ: สามทศวรรษแห่่งการพััฒนา”
ศาสตราจารย์์ ดร.อััมมาร สยามวาลา
“เกษตรกรกัับรััฐ”
ครั้้�งที่่� 2 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2532
ศาสตราจารย์์เสน่่ห์์ จามริิก
“เศรษฐกิิจการเมืืองเรื่่�องวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี”
ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 7 กัันยายน 2533
รองศาสตราจารย์์ ดร.ฉััตรทิิพย์์ นาถสุุภา
“วััฒนธรรมตะวัันตกกัับพััฒนาการสัังคมไทย”
ครั้้�งที่่� 4 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2536
ศาสตราจารย์์ ดร.นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์
“วีีรบุุรุุษในวััฒนธรรมไทย”

ครั้้�งที่่� 5 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2538
ผู้้�ใหญ่่วิิบููลย์์ เข็็มเฉลิิม
“รากฐานชีีวิิต”
ครั้้�งที่่� 6 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2541
ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ประเวศ วะสีี
“ยุุทธศาสตร์์ชาติิ เพื่่�อความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และศีีลธรรม (สัันติิประชาธรรม)”
ครั้้�งที่่� 7 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2544
อาจารย์์สุุลัักษณ์์ ศิิวรัักษ์์
“สร้้างสรรค์์สัันติิประชาธรรมให้้เป็นจริิงในสัังคม”
ครั้้�งที่่� 8 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2546
นายไพบููลย์์ วััฒนศิิริิธรรม
“การบริิหารสัังคม: ศาสตร์์แห่่งศตวรรษเพื่่�อสัังคมไทย
และสัังคมโลก”
ครั้้�งที่่� 9 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2548
รองศาสตราจารย์์ ดร. ม.ร.ว.อคิิน รพีีพััฒน์์
“ระบบอุุปถััมภ์์ กัับการพััฒนาสัังคม: ด้้านหนึ่่�งในการ
เปลี่่�ยนแปลงสัังคมไทย”
ครั้้�งที่่� 10 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2550
ศาสตราจารย์์รัังสรรค์์ ธนะพรพัันธุ์์�
“จารีีตรััฐธรรมนููญไทยกัับสัันติิประชาธรรม”

ครั้้�งที่่� 11 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2552
ดร.ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ
“ลััทธิิชาติินิิยมไทย-สยาม กัับกััมพููชา: ข้้อพิิพาทปราสาท
เขาพระวิิหาร (กลัับมาเยืือน)”
(Siamese-Thai Nationalism and Cambodia: The Preah
Vihear Dispute Revisited)
ครั้้�งที่่� 12 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2554
ศาสตราจารย์์ ดร.ยงยุุทธ ยุุทธวงศ์์
“วิิทยาศาสตร์์เพื่่�ออะไร?”
ครั้้�งที่่� 13 วัันที่่� 8 มีีนาคม 2556
ดร.อุุทััย ดุุลยเกษม
“การศึึกษากัับการสร้้างสัังคมสัันติิประชาธรรม”
ครั้้�งที่่� 14 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2558
ศาสตราจารย์์ ดร.ชััยวััฒน์์ สถาอานัันท์์
“พิิศ (ษ) ผู้้�หญิิงในชีีวิิตของสัันติิวิิธีี”
ครั้้�งที่่� 15 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2559
นายแพทย์์วิิโรจน์์ ตั้้�งเจริิญเสถีียร
“จากครรภ์์มารดาถึึงเชิิงตะกอน: หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
ผลสััมฤทธิ์์� และความท้้าทายในอนาคต”

ครั้้�งที่่� 16 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2561
ดร.เสกสรรค์์ ประเสริิฐกุุล
“ประเทศไทยในความคิิด ความคิิดในประเทศไทย”
ครั้้�งที่่� 17 วัันที่่� 9 มีีนาคม 2563
ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ ดร.ธงชััย วิินิิจจะกููล
“นิิติิรััฐอภิิสิิทธิ์์�และราชนิิติิธรรม
ประวััติิศาสตร์์ภููมิิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย”

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้�งที่่� 18
9 มีีนาคม พ.ศ. 2565
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