


ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18 • 9 มี่นาคมี พิ.ศ. 2565

เลี้้�ยงลีู้กในโลี้กใหม่่
พิ้ฒนาการเด็็ก ประชาธิิปไตย  

และอึ๊นาคตใหมี่ขอึ๊งทีุ่กคน

โด็ย

นายแพิที่ย์ประเสริฐ  

ผลิตผลการพิิมีพิ์





คำำ�นำำ�

คณ์ะเศรษฐศาสตร์ มีหาวิที่ยาล้ยธิรรมีศาสตร์ เริ�มีจั้ด็แสด็ง

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ (Puey Lecture Series) มีา

ต้�งแต่ปี พิ.ศ. 2530 โด็ยจั้ด็เป็นประจัำาทีุ่ก 2 ปี มี่ว้ตถุประสงค์ 

3 ประการ ด็้งน่�

1. เพ่ิ�อึ๊เผยแพิรช่่�อึ๊เส่ยงและเกย่รตคิณุ์ขอึ๊งศาสตราจัารย์ 

ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์

2. เพิ่�อึ๊สดุ็ด่็และประกาศเกย่รติคณุ์น้กวิชาการที่่�ม่ีผลงาน

ที่างวิชาการด็่เด็่น และมี่ความีร้บผิด็ชอึ๊บต่อึ๊ส้งคมี



3. เพิ่�อึ๊ส่งเสริมี สน้บสนุน และเผยแพิร่การศ๊กษาและ 

การค้นคว้าที่่�มี่ความีเป็นเลิศที่างวิชาการ

เพิ่�อึ๊ให้การแสด็งปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ บรรลุ

ว้ตถปุระสงค์ด้็งกล่าว คณ์ะเศรษฐศาสตร์ได้็ด็ำาเนนิการคด้็เล่อึ๊ก

ปาฐกจัากผ้้มีผ่ลงานด่็เด่็น หร่อึ๊เป็นผ้ม้ีค่วามีสนใจัในการศก๊ษา

หาความีร้้ด็้านส้งคมีศาสตร์และการเปล่�ยนแปลงที่างส้งคมี มี่

เก่ยรติประว้ติที่่�แสด็งถ๊งคุณ์ธิรรมี และมี่จัิตสำาน๊กในการร้บใช้

และแก้ไขปัญหาส้งคมี

สำาหร้บการแสด็งปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งน่�  

เป็นคร้�งที่่� 18 คณ์ะกรรมีการค้ด็เล่อึ๊กปาฐกม่ีมีติให้เชิญ  

นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์ จัิตแพิที่ย์และน้กเข่ยน  

มีาแสด็งปาฐกถาในคร้�งน่�ในห้วข้อึ๊ ‘เล่�ยงล้กในโลกใหมี่: 

พิ้ฒนาการเด็็ก ประชาธิิปไตย และอึ๊นาคตใหมี่ขอึ๊งทีุ่กคน’ 

นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพ์ิ ที่ำางานในฐานะ

แพิที่ย์อึ๊ย่้ในจั้งหว้ด็เช่ยงรายจันกระที่้�งเกษ่ยณ์อึ๊ายุ ม่ีความี

สนใจัและเช่�ยวชาญด็้านจิัตเวชศาสตร์ หล้งจัากเกษ่ยณ์อึ๊ายุ

ได็้ผลิตงานเข่ยนอึ๊อึ๊กมีาเป็นจัำานวนมีากอึ๊ย่างต่อึ๊เน่�อึ๊ง ที่้�งใน

รป้แบบหนง้ส่อึ๊ บที่ความีในเวบ็ไซต ์รวมีถง๊พิ่�นที่่�ในส่�อึ๊สง้คมี

อึ๊อึ๊นไลน์ส่วนต้ว 



ข้อึ๊เข่ยนขอึ๊งนายแพิที่ย์ประเสริฐ สะท้ี่อึ๊นให้เห็นว่าเป็น 

ผ้ต้ระหน้กถง๊ปัญหาในระด้็บครอึ๊บคร้ว ไม่ีว่าจัะเป็นเร่�อึ๊งสขุภาวะ  

การเจัริญเติบโตและสภาพิการเล่�ยงด้็บุตรหลานที่่�เหมีาะสมี 

เช่�อึ๊มีโยงไปถ๊งปัญหาในระด้็บใหญ่ ไมี่ว่าจัะเป็นเร่�อึ๊งความี

เหล่�อึ๊มีลำ�า สว้สด็กิาร รวมีถง๊ระบบร้ฐราชการที่่�บ่อึ๊นที่ำาลายการ

พ้ิฒนาในยุคสม้ียแหง่การเปล่�ยนแปลงอึ๊ยา่งรวด็เร็ว สำาที่บ้ด็ว้ย

ความีข้ด็แยง้ที่างการเม่ีอึ๊งภายในประเที่ศและโรคระบาด็ ความีร้้ 

และประสบการณ์์ที่ำางานอึ๊้นยาวนานขอึ๊งนายแพิที่ย์ประเสริฐ 

ในแวด็วงสาธิารณ์สุข จัะช่วยให้เรามีอึ๊งเหน็รากฐานขอึ๊งปัญหา

ได็้อึ๊ย่างล๊กซ๊�ง 

การจ้ัด็งานแสด็งปาฐกถาพิิเศษ ปว๋ย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18 

ที่้�งด็า้นการเข่ยนบที่ความี การประสานงานในการจ้ัด็งาน และ

การจัด้็ที่ำาว่ดิ็ที่ศ้น์ประว้ติและผลงานขอึ๊งปาฐกในคร้�งน่�สามีารถ

สำาเรจ็ัลุลว่งไปได็ด้็ว้ยการสน้บสนนุและความีร่วมีม่ีอึ๊อึ๊ย่างด่็ยิ�ง

จัากทีุ่กฝ่่ายที่่�เก่�ยวข้อึ๊ง คณ์ะเศรษฐศาสตร์ขอึ๊ขอึ๊บคุณ์บุคคล

และหน่วยงานด็้งต่อึ๊ไปน่�

นายแพิที่ย์สมีศ้กด็ิ� ชุณ์หร้ศมีิ�

นายแพิที่ย์ประสิที่ธิิ� ผลิตผลการพิิมีพิ์



แพิที่ย์หญิงเรณ์้ ศร่สมีิต

คุณ์สุภาวด็่ หาญเมีธิ่

แพิที่ย์หญิงจัิราภรณ์์ อึ๊รุณ์าก้ร

คุณ์อึ๊ธิิคมี คุณ์าวุฒิ และ WAY Magazine

ผ้ช้่วยศาสตราจัารย์ ปกป้อึ๊ง จั้นวิที่ย์ และ The101.world

คุณ์ที่ิพิย์พิิมีล เก่ยรติวาที่่ร้ตนะ

และ

นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์

คณ์ะกรรมีการจั้ด็การแสด็ง 

ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18







เล่่นำ-ทำำ�ง�นำ-อ่่�นำ

เข้้�ไปในำโล่กส่่วนำตััวข้อ่ง 
นำ�ยแพทำย์ประเส่รฐิ ผลิ่ตัผล่ก�รพิมพ์

เร่�อึ๊ง: ที่ิพิย์พิิมีล เก่ยรติวาที่่ร้ตนะ
ภาพิ: อึ๊นุชิต นิ�มีตลุง
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“มี่อึ๊่กเยอึ๊ะมีากที่่�ต้อึ๊งร่บพิ้ด็ก่อึ๊นตาย”

นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์ ให้เหตุผลถ๊งการ

ต้ด็สินใจัที่ำาห้อึ๊งเร่ยนพ่ิอึ๊แมี่ในว้ยเกษ่ยณ์ รวมีถ๊งให้ความีร้้

ต่างๆ ผ่าน 3 คำาสำาค้ญ ‘อึ๊่าน เล่น ที่ำางาน’ ตลอึ๊ด็หลายสิบปี

ที่่�ผ่านมีา

แต่ช่วิตขอึ๊งคุณ์หมีอึ๊เอึ๊ง น่าจัะเริ�มีต้นด้็วยคำาว่า ‘เล่น’  

จัากน้�นจัง๊ตามีมีาด็ว้ย ‘ที่ำางาน’ และสว่นสำาคญ้ที่่�ที่ำาใหคุ้ณ์หมีอึ๊

เป็นคุณ์หมีอึ๊อึ๊ย่างทีุ่กว้นน่�ค่อึ๊การ ‘อึ๊่าน’

เล่่นำ

ย้อึ๊นกล้บไป 60 กว่าปีที่่�แล้ว ด็.ช.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิิมีพิ์ 

เกิด็มีาในครอึ๊บคร้วคนจั่น พิ่อึ๊แม่ีย้ายถิ�นฐานมีาเปิด็ร้านขาย 

ขอึ๊งชำาเล็กๆ แถวว้ด็ไผ่เงนิ กรุงเที่พิฯ ม่ีพิ่�ชาย 1 คน และน้อึ๊งสาว 

อึ๊่ก 1 คน

11เล่นที่ำางานอึ๊่าน: เข้าไปในโลกส่วนต้วขอึ๊ง นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์



ตามีตำารา Wednesday’s Child ล้กคนกลางน่าจัะเอึ๊าเร่�อึ๊ง 

มีากที่่�สุด็ในบรรด็าพ่ิ�น้อึ๊ง 3 คน และก็คงใช่ ถ้าอ้ึ๊างอึ๊ิงจัาก 

ที่่�คุณ์หมีอึ๊เล่าว่รกรรมีว้ยเด็็ก

“ผมีเล่นเยอึ๊ะจัริง ไมีเ่ขา้ห้อึ๊งเร่ยน เอึ๊าแต่เล่นในสนามี จัน

แมี่เหน่�อึ๊ยหน่ายก้บผมีเร่�อึ๊งเล่น จัะที่ำางานบ้าน ถ้บ้าน ล้างจัาน 

ผมีเล่นตลอึ๊ด็เวลา”

แมี้อึ๊ย้่ในหน้าที่่� ด็.ช.ประเสริฐ ก็เล่น

“ที่ำางานบ้านกเ็ล่นรำาที่วน สมีมุีตต้ิวเอึ๊งเป็นต้วละคร ผ้ยิ้�งใหญ่ 

แห่งเขาเหล่ยงซาน รำาที่วนไปถ้บ้านไป ไมี่เสร็จัซะที่่ แมี่ข๊�นมีา

ด็่าที่่น๊งแล้วก็เล่นต่อึ๊ ล้างจัานก็เอึ๊าจัานเป็นเร่อึ๊ด็ำานำ�า ส้้ก้นใน

มีหาสมีุที่ร เล่นได็้ตลอึ๊ด็” 

เด็็กที่้�ง 3 คนในบ้านต่างม่ีงานต้อึ๊งร้บผิด็ชอึ๊บ ขณ์ะที่่�

เพิ่�อึ๊นๆ คนอึ๊่�นได้็เลน่ ด็ว้ยความีที่่�บ้านอึ๊ย่้หนา้โรงเร่ยน เลิกเร่ยน 

เด็็กๆ ต้อึ๊งวิ�งกล้บมีาช่วยขายขอึ๊ง เพิราะช้�วโมีงเลิกเร่ยนค่อึ๊

เวลาที่ำาเงินมีากที่่�สุด็ขอึ๊งว้น

ขายขอึ๊งเสร็จั งานถ้ด็มีาค่อึ๊ถ้บ้าน กวาด็บ้าน และที่ำางาน

บ้าน เสร็จัแล้วค่อึ๊ยไปที่ำาการบ้าน อึ๊าบนำ�า แล้วค่อึ๊ยถ๊งเวลา

ที่อึ๊งค่อึ๊ ด็้โที่รที่้ศน์ ซ๊�งสมี้ยน้�นย้งเป็นจัอึ๊ขาวด็ำา หร่อึ๊ไมี่ก็เล่น

12 ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18



กิจัว้ตรที่่�ต้อึ๊งที่ำาก่อึ๊นส้นที่นาการที่้�งหลาย ไม่ีได็้เกิด็ข๊�น

อึ๊ย่างว่านอึ๊นสอึ๊นง่าย โด็ยเฉพิาะล้กชายคนกลางที่่�ม้ีกจัะช้ก

ส่หนา้และที่ำาอึ๊ย่างขอึ๊ไปที่แ่ที่นการบอึ๊กไปตรงๆ วา่ไม่ีอึ๊ยากที่ำา 

เพิราะร้้ด็่ว่าอึ๊ย่างไรก็ต้อึ๊งที่ำา บางที่่ต้อึ๊งที่ำาซำ�าด็้วยถ้าไมี่ต้�งใจั

“ถ้บ้าน กวาด็บ้าน ล้างจัานก็ที่ำาลวกๆ ฤที่ธิิ�เด็ชเราม่ี

หมีด็ แต่ไมี่ต้อึ๊งสน ขอึ๊ให้ที่ำา แต่เขา (พ่ิอึ๊แม่ี) ก็มีาตามีด้็ 

รายละเอึ๊่ยด็ ที่ำาไมี่สะอึ๊าด็ก็โด็นจั่� เขาม่ีหน้าที่่�จั่� เราก็มี่หน้าที่่�

เบ่�ยว ส้้ก้นไปอึ๊ย่างน่�”

จันถ๊งว้ยน่�คุณ์หมีอึ๊ก็ย้งย่นย้นว่างานบ้านไมี่สนุก แต่ด็่

“ถามีว่าด่็ไหมี ด่็ สนุกไหมี ไม่ีสนุก งานบ้านไม่ีสนุกหรอึ๊ก 

แต่ผมีร้บรอึ๊งว่าบ้านไหนจั้บล้กที่ำางาน ร้บรอึ๊งว่าเด็็กจัะได็้ด็่”

บ้านน่�สอึ๊นล้กว่า ล้กทีุ่กคนต้อึ๊งที่ำางานก่อึ๊น แล้วค่อึ๊ยเล่น 

เข้าตำาราลำาบากก่อึ๊นสบายที่่หล้ง

“ผมีชอึ๊บปั้นด็ินนำ�าม้ีนเป็นต้วละครส้้ก้น เอึ๊าก้านธิ้ปมีา

เป็นปืนก็ได้็ หอึ๊กก็ได้็ ปักก้นจั๊�กๆๆ ที่ะลุที่้อึ๊ง ขอึ๊งทีุ่กอึ๊ย่าง 

ในบ้านเล่นได็้หมีด็แหละ” 

แต่ความีเป็นเด็็กข่�เล่นขอึ๊งคณุ์หมีอึ๊ ม่ีความีส้มีพ้ินธ์ิบางอึ๊ย่าง 

ก้บการเร่ยนหน้งส่อึ๊ได็้ด็่ เพิราะเล่นเยอึ๊ะที่ำาให้สมีอึ๊งเช่�อึ๊มีโยง

เร่�อึ๊งต่างๆ ในบที่เร่ยนได้็ง่าย โด็ยเฉพิาะวิชาวรรณ์คด่็ก้บ

13เล่นที่ำางานอึ๊่าน: เข้าไปในโลกส่วนต้วขอึ๊ง นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์



ประว้ติศาสตร์ ด็.ช.ประเสริฐ ชอึ๊บมีากและเก่งมีาก

“ผมีไม่ีค่อึ๊ยเช่�อึ๊เร่�อึ๊งไอึ๊คิวด่็แต่กำาเนิด็ แต่เช่�อึ๊ว่าต้อึ๊งมี ่

บางอึ๊ย่างที่่�ที่ำาให้สมีอึ๊งที่ำางานได็้ด็่ น๊กถ๊งภาพิตอึ๊นเด็็กๆ ผมีมี่

แต่การเล่น ไมี่มี่อึ๊ย่างอึ๊่�น จัำาเร่�อึ๊งห้อึ๊งเร่ยนไมี่ค่อึ๊ยได็้ 

เป็นไปได้็ว่าแววบางอึ๊ย่างขอึ๊ง ด็.ช.ประเสริฐ อึ๊าจัเริ�มี

เข้าตาคร้ ว้นน้�นตอึ๊นอึ๊ย้่ช้�น ป.3 เด็็กชายไปโรงเร่ยนตามีปกติ 

คุณ์คร้มีาย่นเข้าเวรหน้าโรงเร่ยนตามีปกติ แต่ที่่�ไมี่ปกติค่อึ๊จั้่ๆ 

คร้ก็ย่�นนิตยสาร ชััยพฤกษ์ ให้พิร้อึ๊มีก้บบอึ๊กว่า “คร้อึ๊่านแล้ว

ให้เธิอึ๊นะ”

ชััยพฤกษ์ ค่อึ๊ นิตยสารรายปักษ์ภาษาไที่ย ที่่�เน้นเน่�อึ๊หา

สาระสำาหร้บเยาวชน จั้ด็ที่ำาโด็ยสำาน้กพิิมีพ์ิไที่ยว้ฒนาพิานิช 

ต่พิิมีพ์ิฉบ้บแรกเมี่�อึ๊เด่็อึ๊นมีกราคมี พิ.ศ. 2497 และต่พิิมีพ์ิ 

ตอ่ึ๊เน่�อึ๊งมีานานหลายปี ตอ่ึ๊มีาได็ต่้พิิมีพิฉ์บบ้เสริมีที่่�เนน้เฉพิาะ

ความีร้้ที่างวิที่ยาศาสตร์ ใช้ช่�อึ๊ว่า ชััยพฤกษ์วิิทยาศาสตร์ และ

การ์ต้น ใช้ช่�อึ๊ว่า ชััยพฤกษ์การ์ตูน ซ๊�งปัจัจัุบ้นไมี่มี่แล้ว (ที่่�มีา: 

วิกิพิ่เด็่ย)

ด็.ช.ประเสริฐ จับช้�น ป.3 พิร้อึ๊มีก้บรางว้ลเร่ยนด็่ที่่�มีาใน

ร้ปแบบขอึ๊งหน้งส่อึ๊ภาพิวิจัิตรเร่�อึ๊ง สังข์์ทอง ที่้�งชุด็ ซ๊�งถ้กใจั

เด็็กชายผ้้หลงใหลวิชาวรรณ์คด็่ที่่�สุด็
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ถามีตรงๆ ว่าที่ำาไมีถ๊งเร่ยนเก่ง มี่แรงผล้กหร่อึ๊จั้งใจัใด็ๆ 

ไหมี คุณ์หมีอึ๊ตอึ๊บส้�นๆ ว่าไมี่มี่ มี้นได็้ขอึ๊งมี้นเอึ๊ง

แต่ส่วนสำาค้ญที่่�ที่ำาให้เก่งค่อึ๊วิน้ย และวิน้ยเกิด็จัากการ

ที่ำางานบ้าน ช่วยพิ่อึ๊แมี่ขายขอึ๊ง ถ๊งแมี้จัะเข้าห้อึ๊งเร่ยนแที่บ

น้บคร้�งได็้ก็ตามี คุณ์คร้จัะพิบต้ว ด็.ช.ประเสริฐ ได็้ตามีสนามี

กลางแจั้งมีากกว่า

แมี้ผ้้เป็นแม่ีจัะเหน่�อึ๊ยหน่ายอึ๊่อึ๊นใจัอึ๊ย่างไร แต่คุณ์หมีอึ๊

ย่นย้นว่า “พิ่อึ๊แมี่อึ๊ย่้บ้านตลอึ๊ด็เวลา” ที่้�งๆ ที่่�พ่ิอึ๊แมี่เอึ๊าเวลา

ที่้�งหมีด็ไปทีุ่่มีให้ก้บงาน แต่เพิราะงานอึ๊ย้่ที่่�บ้าน

“แมี่อึ๊ย้่บ้าน ห้นไปก็เห็น เพิราะเขาขายขอึ๊งที่่�บ้านเช้าถ๊ง

เยน็ คณุ์พ่ิอึ๊ไมีไ่ปไหน ไมีเ่ที่่�ยวกลางคน่ ไมีก่นิเหลา้ ไมีส้่บบหุร่� 

ไมี่ไปสนามีมี้า ไมี่ไปสนามีมีวย”

วัยร่น่ำมปีัญห�

เมี่�อึ๊เตบิโตข๊�นจัาก ด็.ช. กลายเป็นนายประเสริฐ ด็ว้ยนิส้ย

ชอึ๊บเลน่มีากกวา่เร่ยน ที่ำาใหน้ยิามีต้วเอึ๊งว่าเป็นว้ยรุ่นที่่�มีป่ัญหา 

ที่้�งปัญหาไมี่ชอึ๊บไปโรงเร่ยน อึ๊ย้่บ้านก็ไมี่ชอึ๊บขายขอึ๊ง

“เราเป็นว้ยรุ่น เราเลยเบ่�อึ๊” 
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จันแล้วจันรอึ๊ด็ เด็็กมี่ปัญหาคนน่�ก็ไมี่เคยหน่เร่ยน ที่ำาได็้

เพ่ิยงเถลไถลกล้บบ้านช้า ประวิงเวลาช่วยงานที่่�บ้านให้น้อึ๊ย

ที่่�สุด็

หล้งเลกิเร่ยน หาต้วนายประเสรฐิได็ต้ามีโรงหน้ง ตรงที่่�น้�ง 

แถวหนา้สดุ็ เพิราะราคาต้�วถก้ที่่�สุด็ สม้ียน้�นสนนราคาอึ๊ย่้ที่่�ที่่�น้�ง 

ละ 10 บาที่

“สยามี ลิโด็ สกาลา เซ็นจั้ร่� ทีุ่กโรงในกรุงเที่พิฯ ไปหมีด็ 

บางว้นด็้ 2 เร่�อึ๊งควบด็้วย”

ถ้าไมี่อึ๊ย่้โรงหน้ง อึ๊่กที่่�ที่่�ตามีหาต้วได็้ค่อึ๊ร้านหน้งส่อึ๊

ระหวา่งรอึ๊รอึ๊บหน้ง 2 รา้นที่่�เจัอึ๊ต้วได้็คอ่ึ๊ ด็วงกมีลหล้งโรงหน้ง

ลิโด็ ก้บร้านประพิ้นธิ์สาส์น ย่านว้งบ้รพิา

เมี่�อึ๊ล้กชายคนกลางครอึ๊งแชมีป์กล้บบ้านด๊็ก แรกๆ พิ่อึ๊

แมี่ถามี แต่ก็ถามีจันเบ่�อึ๊ เบ่�อึ๊เพิราะร้้ว่าถ๊งอึ๊ย่างไรก็ห้ามีไมี่ได็้ 

ที่่�สำาค้ญล้กชายเกเรเร่�อึ๊งน่�แค่เร่�อึ๊งเด็่ยว

โรงเร่ยนชายล้วนอึ๊ย่างสวนกุหลาบ คุณ์หมีอึ๊จั้ด็อึ๊ย่้ใน

กลุ่มีเด็็กเก่งและเป็นติวเตอึ๊ร์ เพิ่�อึ๊นๆ ทีุ่กคนถ๊งก้บบอึ๊กว่า 

“กระด็าษที่ด็ขอึ๊งประเสริฐม้ีนยอึ๊ด็มีาก” กระด็าษที่ด็ในที่่�น่�

หมีายถ๊งกระด็าษที่ด็เลขจัริงๆ ซ๊�งจัะมี่รายละเอึ๊่ยด็ขอึ๊งวิธิ่ที่ำา

โจัที่ย์ วิชายอึ๊ด็นิยมีค่อึ๊ พิ่ชคณ์ิต ตร่โกณ์มีิติ จันประเสริฐข๊�น
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แที่่น ด็าว มี.ศ.4 ขอึ๊งเพิ่�อึ๊นๆ

ก่อึ๊นหน้าจัะเล่อึ๊กสายวิที่ย์ ความีใฝ่่ฝันขอึ๊งเด็็กชาย

ช้�นม้ีธิยมีต้นค่อึ๊น้กโบราณ์คด่็ เพิราะสนใจัวรรณ์คด่็ก้บ

ประว้ติศาสตร์ต้�งแต่จัำาความีได็้

“แต่แมี่ไมี่ให้ แมี่พิ้ด็ช้ด็เจัน ต้อึ๊งเป็นหมีอึ๊อึ๊ย่างเด็่ยว”

แที่นที่่�ว้ยรุ่นผ้้มี่ปัญหาจัะต่อึ๊ต้าน กล้บเช่�อึ๊ฟัง ไมี่ด็่�อึ๊เลย

“ตอึ๊นน้�นที่่านเหน่�อึ๊ยมีาก น้�งขายขอึ๊ง เช้าม่ีด็ถ๊ง 2 ทีุ่่มี  

ที่กุว้นจันเราโต ร้ว้า่ที่า่นเบ่�อึ๊มีาก เบ่�อึ๊แตท่ี่ำาเพิราะล้กล้วนๆ ไม่ี

ม้ีกใหญใ่ฝ่่ส้ง ไมีล่งที่นุ ไมีท่ี่ำาอึ๊ะไร มีเ่งนิเกบ็กนิ จันสง่ล้ก 3 คน 

เร่ยนจับ พิอึ๊ถ๊งเวลา ถ้าที่่านบอึ๊กว่าอึ๊ยากให้เป็นหมีอึ๊ ก็เป็น 

งา่ยๆ ผมีไมีด่่็�อึ๊เลย เป็นเลย ม่ีแมีก้ระที่้�งว่า เป็นหมีอึ๊ที่่�ไหน ขอึ๊

ไปเร่ยนเช่ยงใหมี่ได็้ไหมี แมี่ไมี่ให้ อึ๊ยากให้อึ๊ย้่ใกล้บ้าน พิ่�ชาย

เร่ยนรามีาธิิบด็่แล้ว ก็เอึ๊าศิริราช จัะได็้ไมี่ซำ�าก้น”

จั๊งเป็นความีมุ่ีงม้ี�นต้�งใจัมีาต้�งแต่ มี.ศ.4 และเป็นเวลา

เด็่ยวก้บที่่�ได็้ร้้จั้ก ธิงช้ย วินิจัจัะก้ล และ สมีศ้กด็ิ� เจั่ยมีธิ่รสกุล 

คร้�งแรกในฐานะรุ่นพ่ิ�ปีเด่็ยวก้บพ่ิ�ชาย  ศ.นพิ.ด็ร.ประสิที่ธิิ� 

ผลิตผลการพิิมีพิ์

“พ่ิ�สอึ๊งคนด้็งต้�งแตม้่ีธิยมีตน้แลว้ ที่ำาหน้งส่อึ๊อึ๊นุสรณ์์ เริ�มี

ต้�งคำาถามี เริ�มีม่ีความีคิด็ท้ี่าที่ายต่อึ๊จัาร่ต ผมีได้็ที่ำาโครงงาน
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วิที่ยาศาสตร์ปีเด่็ยวก้นก้บพิ่�ธิงช้ย ที่่�จัำาได้็ค่อึ๊ซ่นที่่�พ่ิ�เขาโมีโห 

รุ่นพิ่�คนหน๊�งว่า ที่ำาไมีชอึ๊บพ้ิด็ไที่ยคำาอึ๊ง้กฤษคำา จัะเหน็วา่ ว้ยรุ่น 

เริ�มีต้�งคำาถามีแล้ว สมี้ยน้�นผมีฟังก็ร้้ส๊กว่าคำาถามีน่�เที่่มีาก เอึ๊อึ๊ 

ที่ำาไมีต้อึ๊งพิ้ด็ไที่ยคำาอึ๊้งกฤษคำาวะ”

ถง๊รุ่นนอ้ึ๊งจัะร้ส๊้กวา่รุ่นพิ่�เที่ต่รงที่่�กลา้ต้�งคำาถามี แต่จันแล้ว

จันรอึ๊ด็ต้วเอึ๊งก็ย้งไมี่กล้าต้�งคำาถามีอึ๊ย้่ด็่

“ผมีช้า ผมีอึ๊ย่้ในจัาร่ตเยอึ๊ะ โด็ยรวมีๆ แล้วผมีเป็นเด็็ก

อึ๊ย้่ในกรอึ๊บ แมี้ว่าจัะไมี่ชอึ๊บ แต่จัริงๆ แล้วเป็นเด็็กที่่�กล้วโด็ย

พิ่�นฐาน ไมี่ค่อึ๊ยพิยศหรอึ๊ก”

วิชาที่่�ชอึ๊บสุด็จิัตสุด็ใจัอึ๊ย่างวรรณ์คด่็และประว้ติศาสตร์ 

ไลม่ีาต้�งแตส่ม้ียสโุขที่ย้ กรงุศร่อึ๊ยุธิยา จันถง๊กรงุร้ตนโกสนิที่ร์ 

คุณ์หมีอึ๊ในว้ยน้�นเล่าได้็เป็นฉากๆ จัำาละเอึ๊่ยด็ยิบชนิด็ปี พิ.ศ. 

ใคร ที่ำาอึ๊ะไร ที่่�ไหน อึ๊ย่างไร ถามีมีาตอึ๊บได็ห้มีด็ แตก่ล้บไมีเ่คย 

ต้�งคำาถามีต่อึ๊ข้อึ๊เที่็จัจัริงแมี้ส้กคร้�ง 

“คร้ให้ที่ำาสมีุด็รายงานประว้ติศาสตร์เล่มีน๊ง ผมีต้ด็

ภาพิประว้ติศาสตร์สำาค้ญๆ ขอึ๊งโลกจัากนิตยสารช้ยพิฤกษ์ 

ประว้ติศาสตร์ต้�งแต่นโปเล่ยน อึ๊เล็กซานเด็อึ๊ร์มีหาราช แต่ได็้

คะแนน 6 เตม็ี 10 เพิ่�อึ๊นๆ ผมีข้ามีถนนไปซ่�อึ๊ร้ปประว้ติศาสตร์

ข้างคุรุสภา มีาต้ด็ๆ แปะๆ ได็้ 10 เต็มี ผมีจัะบ้าตาย 
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แตจ่ันแล้วจันรอึ๊ด็กย้็งไม่ีต้�งคำาถามีนะว่าที่ำาไมี คดิ็แคว่า่ม้ีนต้อึ๊ง

มี่บางอึ๊ย่างไมี่ปกติแน่ๆ”

ความีสงส้ยในความีไมี่ปกติถ้กล็อึ๊คเก็บไว้โด็ยไม่ีเคย

ต้�งคำาถามี จันเด็็กสวนกุหลาบสอึ๊บเข้าคณ์ะแพิที่ยศาสตร์ได้็

อึ๊ย่างสบายๆ

นัำกศึึกษ�แพทำย์ทีำ�ไมม่คีำว�มส่่ข้

ความียากขอึ๊งการสอึ๊บเข้าคณ์ะอึ๊้นด้็บหน๊�งขอึ๊งสายวิที่ย์

ในตอึ๊นน้�น คุณ์หมีอึ๊บอึ๊กว่าสบายมีาก แค่ใช้วิธิ่ที่ำาแบบฝึกห้ด็

วิชาคณ์ิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี่ ให้เยอึ๊ะที่่�สุด็

“ส่วนวิชาที่่�เหล่อึ๊ ผมีมี่หล้กการข้อึ๊เด่็ยวค่อึ๊ท่ี่อึ๊งทีุ่กต้ว

อึ๊ก้ษร ได้็แน่นอึ๊น ร้เ้ลยวา่สอึ๊บได้็ต้�งแต่ที่อ่ึ๊งหน้งส่อึ๊เสรจ็ั เพิราะ

ที่่อึ๊งหมีด็ ไมี่ต้อึ๊งเข้าใจัแมี้แต่อึ๊ย่างเด็่ยว” คุณ์หมีอึ๊ย้งที่ิ�งที่้าย

ประโยคน่�ไว้อึ๊่กว่า ไมี่เห็นน่าภ้มีิใจัเลย

ที่้�งหมีด็ที่่�ที่ำาไปเพิราะไมี่อึ๊ยากให้แมี่เส่ยใจั

“ที่่�สำาค้ญ การเตะฝุ่่นตอึ๊นน้�นม้ีนเป็นการเส่ยหน้าอึ๊ย่าง

มีาก ยิ�งเป็นประเสริฐ ยิ�งเตะฝุ่่นไมี่ได็้”

พิอึ๊เขยิบข้�นเป็นน้กศ๊กษาแพิที่ย์ เด็็กหนุ่มีที่่�เคยฝันว่า

อึ๊ยากเข้าคณ์ะโบราณ์คด่็ ไมี่ค่อึ๊ยมี่ความีสุขก้บการเร่ยนฝั่ง 
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ศริริาช แต่กเ็ร่ยนได้็ด้็วยวิธิท่่ี่อึ๊งให้เสรจ็ั ที่ำางานที่่�ได้็ร้บมีอึ๊บหมีาย 

ให้ครบ

คุณ์หมีอึ๊คลายความีทีุ่กข์ตอึ๊นเร่ยนด้็วยการเริ�มีอ่ึ๊าน

การ์ต้นอึ๊ย่างจัริงๆ จั้งๆ อึ๊ย่าง โดราเอมอน, หมัดเพชัฌฆาต

ดาวิเหนือ, ซิิต้�ฮัันเตอร์, เซินต์เซิย่า ฯลฯ ฉบ้บแปล

“ผมีไม่ีคอ่ึ๊ยได็เ้ขา้ห้อึ๊งเลคเชอึ๊ร์ที่่�ศิริราชเท่ี่าไหร ่เพิราะฟัง

ไมีร่้เ้ร่�อึ๊ง ผมีเป็นเด็็กเร่ยนร้ช้า้มีาก จัง๊ไมีเ่คยร้้เร่�อึ๊งเลย ตอ้ึ๊งมีา

อึ๊า่นเอึ๊งเสมีอึ๊ สว่นใหญข่า้มีเร่อึ๊มีาอึ๊า่นที่่�ธิรรมีศาสตร ์อึ๊า่นสล้บ

กน้ระหวา่งตำาราแพิที่ย์กบ้การต้์น อึ๊า่นจันหมีด็เวลากไ็ปหาหน้ง

ด้็ ช่วิตจัะเป็นอึ๊ยา่งน่�ไปเร่�อึ๊ยๆ ไม่ีเส่ยเวลาในหอ้ึ๊งเลคเชอึ๊รท์ี่่�จัะ

อึ๊ย่างไรเราก็โง่เกินกว่าจัะร้้เร่�อึ๊ง เซฟเวลาได็้เยอึ๊ะมีาก”

การเป็นเด็็กเร่ยนเกง่ต้�งแต ่ป.3 ถง๊ มี.ศ.5 ที่ำาใหน้้กศก๊ษา

แพิที่ย์ล้ามีาก การเร่ยน 2 ปีแรกถ๊งข้�นหมีด็พิล้ง เข้าไปฟัง

เลคเชอึ๊รจ์ัง๊ร้้ว่าไมีร่อึ๊ด็ ม่ีแตจ่ัะหล้บ เลยหลบมีาเลน่ไพิท่ี่่�ใตถ้นุ

คณ์ะวิที่ยาศาสตร์ ถ๊งเวลารอึ๊บหน้งก็ไป

จันปี 3 ขา้มีฟากไปเร่ยนฝัง่ศริิราช เริ�มีเหน็ความีแตกต่าง 

และสิ�งที่่�เร่ยกว่า ‘ชนช้�น’ ที่้�งหมี้่เพิ่�อึ๊นด็้วยก้นและอึ๊าจัารย์

“น้กศก๊ษาแพิที่ยก์ลุ่มีหน๊�งข้บรถเกง๋มีาเร่ยน อึ๊ย่้ด่็กนิด่็ แต่

น้กศ๊กษาแพิที่ย์อึ๊่กกลุ่มีหน๊�งกล้บไมี่มี่ทีุ่นเร่ยน ใช้ช่วิตอึ๊่กแบบ

20 ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18



หน๊�ง เอึ๊าแค่สอึ๊งข้�วน่�ผมีก็ร้้ส๊กแล้ว ผมีอึ๊ย้่ตรงกลาง เราก็ร้้ส๊ก

ไมี่ชอึ๊บ ไมี่ควรช้ด็ขนาด็น้�น ก้บคนไข้มี้นก็มี่สิ�งที่่�เร่ยกว่า ห้อึ๊ง

สามี้ญก้บห้อึ๊งพิิเศษ อึ๊้นน่�ก็ไมี่ชอึ๊บ”

ตอึ๊นคุณ์หมีอึ๊ย้งเป็นน้กศ๊กษาแพิที่ย์ ต้อึ๊งเข้าไปถามี

ประว้ติ ตรวจัผ้้ป่วยในห้อึ๊งสามี้ญ ผ้้ป่วยในห้อึ๊งน้�นจัะถ้กถามี

ประว้ติซำ�าซ้อึ๊นหลายคร้�งจัากบุคลากรทีุ่กระด็้บ

“ไมี่มี่ใครสอึ๊นเราเร่�อึ๊งวิธิ่ approach (เข้าหา) ผ้้ป่วยไร้

ญาต ิที่้�งการให้เกย่รติ เคารพิสิที่ธิเิขา โด็ยเฉพิาะบางเร่�อึ๊งที่่�เรา

ที่ำากบ้เขาซำ�าๆ เช่น ถามีซำ�าๆ เจัาะเล่อึ๊ด็ซำ�า ฯลฯ กร็้ว้า่เป็นการ

ศ๊กษา เขาต้อึ๊งเป็น subject ให้เรา แต่ร้ส้๊กไมี่ชอึ๊บระบบ มี้นนา่

จัะมีว่ธิิท่ี่่�ด่็กวา่น่� พิอึ๊เราไปอึ๊ย่้ตรงน้�นจัรงิๆ ร้ส๊้กวา่เขาก็เป็นคน

มีากกว่าที่่�เราเคยถก้เส่�ยมีสอึ๊นมีา เขาก็คนเหม่ีอึ๊นเราน้�นแหละ 

ผมีจัง๊ไม่ีชอึ๊บสิ�งที่่�เกดิ็ข๊�นในระบบโรงเร่ยนแพิที่ย์ ความีแปลก

แยกช้ด็เกินในทีุ่กระด็้บ”

ความีไมีช่อึ๊บความีเหล่�อึ๊มีลำ�าเพิิ�มีมีากข๊�นเร่�อึ๊ยๆ เริ�มีมีรุ่่นพ่ิ� 

เอึ๊าหน้งส่อึ๊มีารก์ซสิตม์ีาใหอ้ึ๊า่น ได็ร้้้จ้ักเพิลงกรรมีาชน จันที่ำาให้

น้กศก๊ษาแพิที่ยส์ม้ียน้�นแบง่เวลาไปสนใจัและช่วยงานการเม่ีอึ๊ง

ต่างๆ เช่น ไปฟังรุ่นพิ่�ไฮด็์ปาร์ค ช่วยปิด็โปสเตอึ๊ร์ตามีที่่�ต่างๆ 

และขลุกต้วอึ๊ย้่ที่่�สโมีสรน้กศ๊กษามีากกว่าห้อึ๊งเลคเชอึ๊ร์
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ตอึ๊นน้�นสโมีสรน้กศก๊ษาขอึ๊งศริิราช ได็ช้่�อึ๊วา่เป็นที่่�ชุมีนมุี

ขอึ๊งน้กศ๊กษาห้วก้าวหน้า มี่น้กคิด็ น้กเข่ยน และน้กพิ้ด็หลาย

คน รวมีถ๊งมีรด็กที่างความีคิด็ที่่�ตกที่อึ๊ด็มีาจัากน้กศก๊ษาแพิที่ย์

รุ่นก่อึ๊นๆ ที่่�เพิิ�งผ่านพิ้นเหตุการณ์์ตุลาคมี 2516 และ 2519 

มีาไมี่นาน

แมีว่้าจัะไม่ีฮารด์็คอึ๊ร ์ไม่ีถง๊กบ้ไปชว่ยปิด็โปสเตอึ๊รก์ลางคำ�า 

กลางค่น แต่จัากการซ๊มีซ้บมีาเร่�อึ๊ยๆ คุณ์หมีอึ๊จั๊งร้้ส๊กว่า 

การเม่ีอึ๊งคอ่ึ๊หน๊�งในเคร่�อึ๊งม่ีอึ๊ที่่�ชว่ยตอึ๊บโจัที่ยค์วามีร้้ส๊กขา้งใน

ที่่�อึ๊๊ด็อึ๊้ด็ก้บช่อึ๊งว่างที่่�ถ่างห่างขนาด็น่�ในส้งคมี

“ม้ีนที่ำาให้ร้้ส๊กว่า อึ๊นาคตมี่ที่างอึ๊อึ๊ก โลกม้ีนด่็กว่าน่�ได้็ 

ไมี่จัำาเป็นต้อึ๊งเป็นแบบน่� มี่ที่ฤษฎี่ มี่คนเข่ยนไว้ว่ามี้นอึ๊อึ๊กที่าง

ประชาธิิปไตยได็้ อึ๊อึ๊กที่างส้งคมีนิยมีได็้ มี้นอึ๊อึ๊กได็้หลายเส้น

ที่าง ไมี่จัำาเป็นต้อึ๊งปิด็ประต้ตาย ร้้ส๊กว่าช่วิตมี้นไมี่ได็อ้ึ๊้บจันว่า

โลกมี้นจัะต้อึ๊งเป็นเช่นน่�ตลอึ๊ด็ไป เที่่าน่�ก็พิอึ๊ใจัแล้ว”

สดุ็ที่า้ยแลว้ เร่ยนจับคณุ์หมีอึ๊กแ็บกเปม้ีาใช้ที่นุเป็นแพิที่ย์

ฝึกห้ด็ที่่�เช่ยงราย ตอึ๊นน้�นเอึ๊งคุณ์หมีอึ๊ย้งไมี่ร้้เลยว่าเช่ยงราย

เป็นอึ๊ย่างไร ร้แ้ตว่า่อึ๊ยากเป็นแพิที่ย์ชนบที่ เพิ่�อึ๊ด็ำาเนนิรอึ๊ยตามี

รุ่นพิ่�ที่่�เป็นไอึ๊ด็อึ๊ลสมี้ยน้�น

22 ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18



“ซ๊�งตอึ๊นน้�นชนบที่เป็นอึ๊ย่างไรย้งไม่ีร้้ เลยนะ” เด็็ก

กรุงเที่พิฯ สารภาพิ 

“ร้้แต่ฮ่โร่เรามีา ก็ต้อึ๊งมีา”

ทำำ�ง�นำ

เก่งแค่ำไหนำก็ช่ว่ยช่วิีตัคำนำไข้ไ้มไ่ด้้

ช่วิตน้กศ๊กษาแพิที่ย์ฝึกห้ด็จัากต่างถิ�น เริ�มีต้นคร้�งแรกที่่�

โรงพิยาบาลเช่ยงรายประชานุเคราะห์ จั้งหว้ด็เช่ยงราย ในปี 

พิ.ศ. 2526 และเป็นช่วงที่่�คนรวยถ่อึ๊บ้ตรสงเคราะห์และบ้ตร

สุขภาพิ ขณ์ะที่่�คนจันนอึ๊นป่วยบนเต่ยงผ้าใบ ตากฝ่น และ

หนาวเหน็บ

สำาหร้บคณุ์หมีอึ๊ฝึกห้ด็ นอึ๊กจัากประสบการณ์์ร้กษาจัรงิที่่�

ได้็ ย้งเหน็ส้งคมีจัริงๆ ที่่�เตม็ีไปด้็วยความีหลากหลายที่กุชนช้�น 

ได็้เจัอึ๊คนไข้จัริงๆ และเป็นคร้�งแรกที่่�เห็นซ๊�งถ๊งคำาว่า ‘ชนช้�น’

เริ�มีต้�งแต่ห้อึ๊งฉกุเฉนิที่่�เปิด็ร้บคนบาด็เจับ็เมีาเละ ผา่นการ

ต่ร้นฟันแที่ง ตกเล่อึ๊ด็เพิราะแที่้งล้ก
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“เห็นทีุ่กอึ๊ย่างบนโลกมีนุษย์ เป็นช่วิตที่่�ด่็ ตอึ๊นอึ๊ินเที่ิร์น

น่�ชอึ๊บมีาก อึ๊้นน่�ขอึ๊งจัริง แม้ีว่าจัะอึ๊๊ด็อึ๊้ด็บ้างว่าโรคง่ายๆ เรา

ร้กษาไมี่เป็น อึ๊ย่างปอึ๊ด็บวมี ง้สว้ด็ ที่้อึ๊งเส่ย ฯลฯ ศิริราช 

ไมี่ได็้สอึ๊นมีา ร้กษาได็้แต่โรคยากๆ” 

คณุ์หมีอึ๊ใช้ที่นุและมีาเป็นแพิที่ย์แผนกอึ๊ายรุกรรมี ณ์ ตอึ๊น

น้�น ต้อึ๊งที่ำาเอึ๊งทีุ่กอึ๊ย่าง มี่หมีอึ๊ที่้�งโรงพิยาบาล 11 คน แต่ไมี่มี่

หมีอึ๊เฉพิาะที่างแมีแ้ตค่นเด่็ยว เคสไหนร้กษาไมีไ่ด็ก้วิ็�งเขา้หอ้ึ๊ง

พิ้กแพิที่ย์ เปิด็ตำารา อึ๊่านแล้ววิ�งอึ๊อึ๊กมีาปฏิิบ้ติหน้าที่่�

“เคร่ยด็”  คุณ์หมีอึ๊บรรยายอึ๊ารมีณ์์ตอึ๊นน้�นด็้วยคำาน่�

ถง๊แมี้ไมีม่ีผ่้เ้ช่�ยวชาญเฉพิาะที่าง แตบ่คุลากรแตล่ะแผนก

ล้วนเก่งและมีากประสบการณ์์ในงานต้วเอึ๊งก้นหมีด็

“ศล้ยแพิที่ย์ ส้ติแพิที่ย์ อึ๊ายุรแพิที่ย์ กมุีารแพิที่ย์ อึ๊อึ๊ร์โธิ

ปิด็ิกส์ รุ่นพิ่�ทีุ่กคนเป็นหมีอึ๊บ้านนอึ๊กหมีด็ มี่อึ๊ะไรก็ปร๊กษา 

พิวกเขาได้็ รุ่นพิ่�มิีได้็จับวุฒิบ้ตรผ้้เช่�ยวชาญ ไมี่ใช่อึ๊าจัารย์ 

เพิราะฉะน้�นม่ีอึ๊ะไรเราก็เปิด็ตำารา คนไข้ก็มีหาศาล เยอึ๊ะแยะ

เต็มีไปหมีด็ ตอึ๊นน้�นความีเป็นแพิที่ย์ค่อึ๊ยๆ เริ�มีต้นและเติบโต

อึ๊ย่างรวด็เรว็ หมีอึ๊ 11 คนน่�เป็นอึ๊าจัารยแ์ที่้ๆ  ขอึ๊งผมีเลย เพิราะ

จั้บผมีสอึ๊นวิธิ่ร้กษาชาวบ้านจัริงๆ” 
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ไมีว่่าจัะเป็นเจัาะปอึ๊ด็ เจัาะต้บ เจัาะไขกระด้็ก ฯลฯ แพิที่ย์

ใช้ทีุ่นที่ำาเป็นหมีด็ ตอึ๊นน้�นคุณ์หมีอึ๊ร้้ส๊กว่าต้วเอึ๊งเก่ง

แต่เก่งแค่ไหนก็ช่วยช่วิตคนไข้ไมี่ได็้

“อึ๊ายรุแพิที่ย์ต้อึ๊งด้็แลกลุ่มีโรคเร่�อึ๊ร้งเยอึ๊ะ เชน่ โรคปอึ๊ด็

เร่�อึ๊ร้ง ต้บเร่�อึ๊ร้ง ไตเร่�อึ๊ร้ง มีะเร็ง ไข้สมีอึ๊งอึ๊้กเสบ ฯลฯ ไมี่หาย 

ไมีต่าย เขา้ๆ อึ๊อึ๊กๆ โรงพิยาบาล ตอึ๊นน้�นเราไม่ีมีค่วามีสามีารถ

ที่ำาให้เขาม่ีความีสุขด้็วย เพิราะไม่ีได้็เร่ยนมีา ตอึ๊นเป็นน้กศก๊ษา

แพิที่ย์ได็้เร่ยนจัิตเวชศาสตร์น้อึ๊ยมีาก” 

จันมีาถง๊ว้นที่่�คณุ์หมีอึ๊ร้ส๊้กวา่อึ๊ายุรแพิที่ย์ไมีใ่ชท่ี่าง เพิราะ

ที่ำาอึ๊ย่างไรคนไข้ก็ไมี่มี่ความีสุข ร้กษาไป เด็่อึ๊นหน้าก็กล้บมีา

ใหมี่ ทีุ่กอึ๊ย่างเร่�อึ๊ร้งหมีด็

ย้อึ๊นกล้บไปสมี้ยเร่ยนคุณ์หมีอึ๊ได็้ A อึ๊ย้่ 2 วิชา ค่อึ๊วิชา 

Anatomy ก้บจัิตเวช โด็ยเฉพิาะวิชาหล้ง เอึ๊าจัริงๆ คุณ์หมีอึ๊ 

บอึ๊กว่าไมี่ถ๊งก้บสนใจัมีาก

“ร้ส๊้กว่าวชิาน่�งา่ย ร้ท้ี่างว่าจัะด้็ผ้้ปว่ยแบบไหน วนิิจัฉย้ย้งไง  

ที่ำาให้เขาด็่ข๊�นได็้อึ๊ย่างไร ร้้วิธิ่ที่ำาให้เขามี่ความีสุข แมี้ว่าจัะไมี่

หายเหมี่อึ๊นเด็ิมี” 

ในความีคิด็ขอึ๊งคุณ์หมีอึ๊ตอึ๊นน้�นโรคที่างจัิตเวชศาสตร์

ร้กษาแล้วไม่ีหาย เช่นเด่็ยวก้บโรคที่างอึ๊ายุรกรรมี นอึ๊กจัาก
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ไขห้ว้ด็กบ้ที่อ้ึ๊งเส่ย แตสิ่�งที่่�ควรที่ำาคอ่ึ๊ที่ำาให้คนไขม้ีค่วามีสุข ถง๊

แมี้ที่่�สุด็แล้วจัะไมี่หายอึ๊ย่้ด่็ กอึ๊ปรก้บมี่ความีชอึ๊บเป็นทุี่นเดิ็มี 

อึ๊ย่้บ้าง คุณ์หมีอึ๊จั๊งต้ด็สินใจัเร่ยนต่อึ๊เฉพิาะที่างด็้านจัิตเวช 

แต่หล้กๆ ค่อึ๊ไมี่มี่ใครแย่งเร่ยนมีากน้กเส่ยมีากกว่า

“เป็นวิชาที่่�สม้ียน้�นไมี่มี่คนแย่งเที่่าไหร่น้ก นอึ๊กจัากไมี่

แยง่แลว้ ย้งถก้ต้�งคำาถามีเยอึ๊ะจัะบา้เหรอึ๊ที่่�ไปเร่ยนเน่�ย ผมีโด็น

เยอึ๊ะมีาก ที่้�งจัากญาติ จัากเพิ่�อึ๊น จัากทีุ่กคน ถ้กล้อึ๊ กระแนะ

กระแหนบอึ๊กว่าผมีเร่ยนวิชาไสยศาสตร์ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว 

ผมีเลยบอึ๊กทีุ่กคนว่าเร่ยนที่่�หล้งคาแด็งไปเลย เพิราะเราก็ไป

เร่ยนที่่�ปากคลอึ๊งสานจัริงๆ (โรงพิยาบาลสมีเด็็จัเจั้าพิระยา)”

อึ๊่กเหตุผลค่อึ๊ ตอึ๊นเป็นแพิที่ย์ใช้ทีุ่นในแผนกอึ๊ายุรกรรมี

ตอ้ึ๊งด้็แลและร้กษาผ้ป้ว่ยจัติเวช ต้�งแตต่รวจั ใหย้า และปรากฏิ

ว่าการตอึ๊บสนอึ๊งด็่มีากทีุ่กราย

“ทีุ่กว้นน่�ผมีก็ย้งย่นย้นว่า การร้กษาที่างจัิตเวช ให้ยา 

โด็สส้งๆ หายทุี่กราย อึ๊ย่้ที่่�วา่คณุ์จัะส้ย้าโด็สส้งได็ห้ร่อึ๊เปลา่ แต่

ไมี่หายขาด็นะ แน่นอึ๊นว่าต้อึ๊งกินยาหลายเด่็อึ๊น หลายปี แต่

อึ๊าการที่างจัิตหาย 8090 เปอึ๊ร์เซ็นต์”

ข้�นตอึ๊นการสอึ๊บส้มีภาษณ์์เข้าเร่ยนต่อึ๊ที่่�โรงพิยาบาล

สมีเด็็จัเจั้าพิระยา อึ๊าจัารย์แพิที่ย์ถามีว่า “ที่ำาไมีคุณ์หมีอึ๊ถ๊ง
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มีาเร่ยนจัิตเวช”

“ร้กษาแล้วหายคร้บ ผมีตอึ๊บคำาแรกเลย” กลุ่มีผ้้ถามี 

ถ๊งก้บวางปากกาแล้วถามีต่อึ๊ว่า มี้นหายจัริงๆ หร่อึ๊

สุด็ที่้าย คุณ์หมีอึ๊ก็สอึ๊บผ่านที่้�งข้อึ๊เข่ยนและส้มีภาษณ์์

จิติัแพทำย์ผ้้รกัษ�ทัำ�งก�ยแล่ะใจิ

หล้กการพ่ิ�นฐานขอึ๊งจัิตเวชศาสตร์ค่อึ๊ BioPsycho

Social คนปว่ยจัะมีส่าเหตทุี่้�ง 3 ประการเสมีอึ๊ ช่ววิที่ยา จัติวทิี่ยา 

และส้งคมีวิที่ยา ไมี่มี่สาเหตุโด็ยตรง

3 ปีก้บการเร่ยนต่อึ๊เฉพิาะที่างด้็านจัิตเวช เปร่ยบเที่่ยบ

ก้บช่วิตน้กศ๊กษาแพิที่ย์ 6 ปี ก้บอึ๊่ก 1 ปี ในฐานะแพิที่ย์ฝึกห้ด็ 

และอึ๊่ก 2 ปี ในฐานะแพิที่ย์ใช้ทีุ่น สำาหร้บคุณ์หมีอึ๊ การเร่ยน

เพิ่�อึ๊ร้กษาใจัและร้กษากาย แตกต่างก้นมีาก

“ตอึ๊นที่่�เราไปเร่ยนเฉพิาะที่าง 3 ปี รุ่นผมีเก่อึ๊บทีุ่กคน 

ใช้ทีุ่นมีาแล้ว 2 ปี ย้งไมี่น้บรวมีที่่�เร่ยนรวมีๆ อึ๊่ก 7 ปี ทีุ่กคน

ที่่�เร่ยนเฉพิาะที่างจัง๊เป็นผ้้ใหญ่มีากพิอึ๊สมีควร มีว่ฒุภิาวะ การ

ต้ด็สนิใจัตา่งๆ ด่็กวา่ตอึ๊นเพิิ�งจับแพิที่ย์ การเร่ยนหนน่�คอ่ึ๊เร่ยน

อึ๊ยา่งร้้วิธิเ่ร่ยน ร้ว่้าเร่ยนอึ๊ยา่งไรเพิ่�อึ๊ช่วยผ้ป่้วย ไม่ีใชเ่ร่ยนเพิ่�อึ๊

ที่่อึ๊งสอึ๊บ”
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ความียากและเช่�ยวชาญด็้านจัิตเวชที่่�ใช้เวลารำ�าเร่ยนถ๊ง 

3 ปี ที่ำาให้คุณ์หมีอึ๊ตระหน้กโด็ยหน้าที่่�ว่า ไมี่ว่าเคสผ้้ป่วยง่าย

หร่อึ๊ยาก แพิที่ย์เฉพิาะที่างไมี่มี่สิที่ธิิปฏิิเสธิ

“เพิราะที่้�งประเที่ศไที่ยมี่แต่คุณ์ที่่�ร้กษาโรคน่�ได็้ คุณ์ต้อึ๊ง

เป็นเซย่นด็า้นน่� น่�คอ่ึ๊สิ�งที่่�แพิที่ย์เฉพิาะที่างมีอึ๊บใหเ้รา เราม่ีหนา้ที่่� 

ร้กษาผ้้ป่วยที่่�ไมี่มี่คนร้กษาได็้”

เม่ี�อึ๊แพิที่ย์เฉพิาะที่างด้็านจิัตเวชกล้บมีาที่ำางานต่อึ๊ที่่� 

โรงพิยาบาลเช่ยงราย กย้็งประจัำาอึ๊ย่้แผนกอึ๊ายรุกรรมีต่อึ๊ เพิราะ

สม้ียน้�น (ราว พิ.ศ. 2532) ย้งม่ีคนร้้จ้ักคำาว่าจัิตเวชศาสตร์

ไมี่มีาก ในโรงพิยาบาลชนบที่ไม่ีมี่แผนกน่�เฉพิาะ ฉะน้�นการ

ที่ำางานช่วงแรกจั๊งไม่ีง่าย ขณ์ะที่่�ยอึ๊ด็ผ้้ป่วยจัิตเวชร้งแต่จัะพุ่ิง

ข๊�นเร่�อึ๊ยๆ

“สม้ียน้�น รุ่นนอ้ึ๊งผมีที่่�จับไล่ๆ  มีา เจัอึ๊ปัญหาแบบน่�เหม่ีอึ๊น

ก้นหมีด็ เราต้อึ๊งที่ำางานเพ่ิ�อึ๊พิิส้จัน์ต้วเอึ๊งเยอึ๊ะมีาก วา่น่�เป็นงาน

ที่่�มี่กลุ่มีผ้้ป่วยเฉพิาะที่่�ต้อึ๊งการเวลาโด็ยเฉพิาะที่่�จัะจั้ด็การ”

อึ๊่กราวๆ 5 ปี โรงพิยาบาลเช่ยงรายประชานุเคราะห์จั๊งมี่

แผนกจิัตเวชอึ๊ย่างเป็นที่างการ แต่กอ่ึ๊นหนา้น้�นคณุ์หมีอึ๊ก็ร้กษา

ผ้้ป่วยที่้�งกายและใจัควบค้่ก้นมีาตลอึ๊ด็ ยกต้วอึ๊ย่างเช่น ที่ำาให้

คนไข้โรคปอึ๊ด็ ต้บ ไต มี่ความีสุขมีากข๊�น โด็ยการที่ำาให้เขามี่
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ความีสุขก้บโรคที่่�เป็น

หล้กการง่ายมีาก คุณ์หมีอึ๊บอึ๊ก

วิธิ่การร้กษาที่างกาย ค่อึ๊ จั่ายยา ซ๊�งเป็นวิธิ่ที่่�หลายคนไมี่

ชอึ๊บ แต่คุณ์หมีอึ๊ย่นย้นว่า แมี้ยาด็้านจัิตเวชหลายชนิด็จัะย้งมี่

คำาถามี แต่ยาทุี่กแผนกขอึ๊งแพิที่ย์แผนปัจัจัุบ้นต่างก็มี่คำาถามี

ด็้วยก้นที่้�งน้�น โด็ยเฉพิาะคำาถามีเก่�ยวก้บงานวิจั้ยรอึ๊งร้บ และ

ความีน่าเช่�อึ๊ถ่อึ๊ต่างๆ

“ยาจัติเวชถก้พิิส้จัน์แลว้หลายต้ววา่ด่็มีาก ม้ีนเป็นที่างล้ด็ 

จัริงที่่�จัะที่ำาให้ผ้้ป่วยด่็ข๊�นช้�วข้ามีค่น 2 อึ๊าที่ิตย์ 1 เด่็อึ๊นเป็น 

อึ๊ย่างมีาก ด็่ข๊�นมีาก ด็่จันถ๊งระด้็บน้�งคุยก้นได็้ จัากเด็ิมีคุยก้น

ไมี่ได็้เลย เพิราะไมี่มี่สมีาธิิฟังหมีอึ๊หร่อึ๊เอึ๊าแต่แย่งหมีอึ๊พิ้ด็ แต่

ยาที่ำาใหเ้ขาสงบ สงบจันได็ม้ีาน้�งคุยกน้ส้กที่ว่่าโรคต้บ ไต ปอึ๊ด็

ที่่�เป็นม้ีนม่ีความีหมีายวา่อึ๊ย่างไรสำาหร้บคณุ์ คยุกน้ไปจันถง๊จัดุ็

ที่่�เขาจัะร้้วา่ไม่ีมีว้่นหายหรอึ๊ก ด้็งน้�น เป้าหมีายใหมีค่อ่ึ๊อึ๊ย่้กบ้ม้ีน 

อึ๊ย่างไรให้มี่ความีสุข น่�ค่อึ๊งานขอึ๊งผมี”

อึ๊ธิิบายให้ละเอึ๊่ยด็กว่าน้�น เมี็ด็ยาที่่�คุณ์หมีอึ๊ให้จัะไหลลง

กระเพิาะอึ๊าหาร สลายเป็นผง แล้วถ้กละลายด็้วยนำ�าย่อึ๊ย จัาก

น้�นด้็ด็ซ๊มีเข้าส่้กระแสเล่อึ๊ด็ ยาถ้กแปรร้ปแล้วเด็ินที่างข๊�นบน

ผา่นเส้นเล่อึ๊ด็คาโรติด็ (Carotid Artery) ที่่�คอึ๊ส่้สมีอึ๊ง ผา่นบล้ด็
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เบรนแบร์ริเอึ๊อึ๊ร์ (BloodBrain Barrier) เข้าส้่ระบบประสาที่

สว่นกลาง ต้วยาซม๊ีเข้าไปในบริเวณ์ช่อึ๊งวา่งระหวา่งจัดุ็เช่�อึ๊มีตอ่ึ๊ 

ขอึ๊งเซลล์ประสาที่ แล้วเข้าไปปิด็ก้�นประต้นำ�า มีิให้เซโรโที่นิน  

(Serotonin) ถ้กด้็ด็กล้บเข้าไปในเซลล์ ผลที่่�ได็้ค่อึ๊ระด้็บ 

เซโรโที่นินที่่�ส้งข๊�นอึ๊ย่างรวด็เร็วในช่อึ๊งว่างน่�

ยาจั๊งเป็นสิ�งสำาค้ญมีากสำาหร้บจัิตแพิที่ย์ที่่�ต้อึ๊งใช้เวลา 

ในการร้กษาแต่ละเคสอึ๊ย่างต่อึ๊เน่�อึ๊ง โด็ยเฉพิาะจิัตแพิที่ย์ใน 

โรงพิยาบาลขอึ๊งร้ฐ ซ๊�งมี่คนไข้ปริมีาณ์เยอึ๊ะมีาก การใช้ยา 

ร่วมีก้บการพิ้ด็คุย ค่อึ๊การร้กษาที่่�มี่ประสิที่ธิิภาพิมีากที่่�สุด็

“ผมีตรวจัประมีาณ์ 100150 คนตอ่ึ๊ว้น จ้ันที่ร์พุิธิศุกร์ 

ตลอึ๊ด็เวลาที่่�ร้บราชการ คนไข้ได้็เวลาจัากผมีเฉล่�ยคนละ 3 

นาที่่ คนไข้เก่าได้็ 1 นาที่่ ส่วนคนไข้ใหมี่ได็้ประมีาณ์ 5 นาที่่”

1 นาที่่สำาหร้บคนไข้เก่า บที่สนที่นาแบบกระช้บจัะอึ๊ย่้ที่่� 

“สบายด่็ไหมี” “ว้นน่�มีอ่ึ๊ะไรอึ๊ยากถามีหมีอึ๊บา้ง” หร่อึ๊ “มีอ่ึ๊ะไร

เหล่อึ๊ให้หมีอึ๊ชว่ยอึ๊ก่ไหมี” แที่บจัะเป็นแพิที่เที่ริน์สำาหร้บเคสที่่�

อึ๊าการด็่ข๊�นจันไว้ใจัได็้แล้ว

หากคนไข ้100150 คนที่่�มีาหาคณุ์หมีอึ๊ที่กุว้น สว่นใหญ ่

เป็นชาวบ้านที่่�มีาพิร้อึ๊มีก้บความีเกรงใจั คิด็ว่าต้วเอึ๊งมีาขอึ๊

ความีช่วยเหล่อึ๊มีากกวา่ร้กษา จัะมีาด็ว้ยอึ๊าการมีากนอ้ึ๊ยแคไ่หน  
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ส่วนใหญ่ไมี่กล้าถามีเยอึ๊ะ หลายคนเล่อึ๊กต้ด็บที่เอึ๊งเลยว่า  

“พิอึ๊ละว้นน่� ข้างนอึ๊กย้งรอึ๊หมีอึ๊อึ๊่กมีาก”

“เขาแค่ต้อึ๊งการยาเด็ิมี เพิราะได้็ประโยชน์จัากยาจัริงๆ  

ผ้ป้ว่ยแที่บที่กุคนขอึ๊งผมีมีาตามีน้ด็ ที่กุคนที่ด็ลอึ๊งหยดุ็ยาคนละ 

3 รอึ๊บโด็ยประมีาณ์ เขด็็ หยดุ็ที่ไ่รก็ไม่ีรอึ๊ด็ ไม่ีมีท่ี่างจัะรอึ๊ด็หรอึ๊ก 

ในสภาพิส้งคมีแบบน่� เขาต้อึ๊งมี่ยาจัิตเวชช่วย ด้็งน้�น ทีุ่กคน 

ก็จัะมีาเพิ่�อึ๊เบิกยาและเจัอึ๊หน้าผมี นาที่่เด่็ยวก็ย้งด่็ หลายคน

บอึ๊กว่า ได็้แตะช่พิจัรก็ย้งด็่ ชาวบ้านมี้กน้อึ๊ยมีาก”

ในการร้กษา ยิ�งผ้้ป่วยมี้กน้อึ๊ย ยิ�งต้อึ๊งไมี่ฉวยโอึ๊กาส แค่ 

1 นาที่่ที่่�เขามีาพิบแพิที่ย์ ก็ต้อึ๊งที่ำาให้ที่้�ง 60 วินาที่่น้�นมี่ค่าที่่�

สุด็ และไม่ีมี่คนไหนรอึ๊ข้ามีค่น น่�ค่อึ๊จัรรยาบรรณ์แพิที่ย์ขอึ๊ง

คุณ์หมีอึ๊

ภายใน 4 โมีงเยน็ ผ้ป้ว่ยจัติเวชในความีด้็แลขอึ๊ง นายแพิที่ย์ 

ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์ ต้อึ๊งได็้กล้บบ้านทีุ่กคน ไมี่มี่การ

ค้างค่น ไมี่ต้อึ๊งนอึ๊นศาลาพิ้ก ไมี่ต้อึ๊งหาโรงแรมีนอึ๊น

“จัะตรวจัด่็ๆ คนละ 30 นาที่่ แล้วที่่�รอึ๊อึ๊่ก 100 คน 

ที่ำาอึ๊ย่างไร มีาจัากเว่ยงแกน่ ขนุตาล แม่ีฟา้หลวง เช่ยงขอึ๊ง เขา

จัะกล้บถ๊งบ้านก่�โมีง ผมีสารภาพิว่าเอึ๊าปริมีาณ์ก่อึ๊น จัิตแพิที่ย์

บางคนโกรธิผมีมีาก ผมีจั๊งพ้ิด็เสมีอึ๊ ผมีเอึ๊าปริมีาณ์ แล้วผมี
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ที่ำาให้ทีุ่กคนมี่ความีสุขไล่เล่�ยก้น แน่นอึ๊น ตรวจัว้นละ 150 คน  

มี่คนไมี่พิอึ๊ใจัผมีแน่ๆ อึ๊ย่างน้อึ๊ย 5 คนต่อึ๊ว้น แต่ 145 คน 

พิอึ๊ร้บได็้ ผมีก็เอึ๊าเที่่าน่�”

การตรวจัแบบไมี่ที่ิ�งใครไว้ข้ามีค่นเช่นน่� สร้างและสะสมี

ความีเคร่ยด็มีาตลอึ๊ด็ระยะเวลาเก่อึ๊บ 40 ปีในระบบราชการ 

จันต้อึ๊งงด็อึ๊าหารกลางว้นแล้วเอึ๊าเวลาน้�นไปว่ายนำ�าแที่น

“ตรวจัคนไข้ช่วงเช้า 80 คน มี้นเคร่ยด็มีาก ช่วิตมี้นอึ๊ย้ ่

ไมีไ่ด็ห้รอึ๊ก ถา้กลางว้นกินข้าวยิ�งเคร่ยด็ใหญ ่หร่อึ๊ม้ีวแต่กนิข้าว

กห็มีด็เวลา แล้วกง็ว่งเหงาหาวนอึ๊น เลยไปว่ายนำ�า ภรรยาผมีก็

ไปเฝ่้า เอึ๊าข้าวกล่อึ๊งไปกินข้างสระ ข๊�นมีาก็สด็ช่�น ตรวจัได็้อึ๊่ก

ที่้�งบ่าย อึ๊ย้่บ้านนอึ๊กรถไมี่ติด็ สระว่ายนำ�าใกล้โรงพิยาบาล ไป

ว่าย 20 นาที่่ กล้บมีาได็้ใน 1 ช้�วโมีง ภรรยาเป็นพิยาบาล การ

เข้าอึ๊อึ๊กงานตรงเวลามีาก จัะเถลไถลมีิได็้”

ตลอึ๊ด็ 40 ปี คุณ์หมีอึ๊กินข้าวเฉล่�ยว้นละ 2 มี่�อึ๊ คนไข้เก่า

ได็้โควตา 1 นาที่่ คนไข้ใหมี่ 35 นาที่่ ที่่�ได็้คนละ 10 คำาถามีก็

สามีารถวินจิัฉย้และจัา่ยยาได้็ ม่ีบา้งว้นละ 23 รายที่่�เขา้มีาแบบ

ชิงโชคได็้นาที่่ที่อึ๊งไปจัากคุณ์หมีอึ๊คนละ 1520 นาที่่ เพิราะ

มี่เร่�อึ๊งวิกฤติจัริงๆ แต่น้�นหมีายความีว่าคนไข้ที่่�น้�งข้างนอึ๊ก 

ต้อึ๊งรอึ๊นานข๊�นอึ๊่ก
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“ถา้มีก่รณ่์จัำาเป็นแบบน่�เยอึ๊ะ ขา้งนอึ๊กตายเลยนะ เด่็อึ๊ด็

ร้อึ๊นมีาก เด็ินก้นพิลุกพิล่าน พิยาบาลก็เด่็อึ๊ด็ร้อึ๊น อึ๊ย่้ไม่ีสุข 

เปิด็ประต้ หมีอึ๊เป็นอึ๊ะไรไปหร่อึ๊เปล่า คนน่� 20 นาที่่แล้วนะ ก็

จัะมี่ผ้้ป่วยได็้นาที่่ที่อึ๊งว้นละ 23 คน แต่เกล่�ยได็้ไง ทีุ่กอึ๊ย่าง

มี้นเป็นฟอึ๊ร์แมีตในห้ว”

ไมใ่ช่จ่ิติัแพทำย์เด็้ก แต่ัส่นำใจิเร่�อ่งเด็้ก 

จัากงานเข่ยนเก่�ยวก้บการ์ต้น และงานเข่ยนที่่�เน้นเร่�อึ๊ง

พ้ิฒนาการตามีว้ยขอึ๊งเด็็กๆ จันถ๊งทีุ่กว้นน่�หลายคนย้งเข้าใจั

อึ๊ย้่ว่าคุณ์หมีอึ๊เป็นจัิตแพิที่ย์เด็็ก ซ๊�งไมี่ใช่คุณ์หมีอึ๊ต้อึ๊งคอึ๊ยแก้

ข้อึ๊มี้ลเป็นระยะๆ ว่าเป็นจัิตแพิที่ย์ที่้�วไป

แต่เหตุผลที่่�สนใจัเร่�อึ๊งเด็็กค่อึ๊ คิวพิบจัิตแพิที่ย์เด็็กใน 

โรงพิยาบาลเช่ยงรายยาวข๊�นเร่�อึ๊ยๆ เชน่เด่็ยวกบ้โรงพิยาบาลร้ฐ 

อึ๊่�นๆ ที่่�มี่แผนกจัิตเวชเด็็ก

“บางโรงพิยาบาลคิว 8 เด็่อึ๊น ค่อึ๊ไปลงที่ะเบ่ยนว้นน่� กว่า

จัะเจัอึ๊หมีอึ๊ค่อึ๊ 8 เด็่อึ๊นข้างหน้า จัริงหร่อึ๊เปล่าก็ไมี่ร้้ แต่เส่ยง

แบบน่�มี่มีากกว่า 1 เส่ยง คิวที่่�โรงพิยาบาลเช่ยงรายฯ ผมีเด็ิน

ผ่านโอึ๊พ่ิด่็จิัตเวชเด็็ก คิวม้ีนยาวข๊�นเร่�อึ๊ยๆ เห็นใจัแพิที่ย์ซ๊�งม่ี

อึ๊ย่้คนเด่็ยว เขาที่ำาย้งไงกไ็มีท่ี่น้ แลว้ยาที่างจัติเวชเด็็กค่อึ๊นข้าง 
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มีป่ัญหาวา่ที่กุต้วได้็ผลจัรงิหร่อึ๊เปล่า ที่่�สำาคญ้ การคยุก้บพ่ิอึ๊แมี่

เป็นเร่�อึ๊งยากที่่�สุด็ในโลก ใชเ้วลาคนละช้�วโมีงจัริงๆ น่�ย้งไม่ีน้บ 

คุยก้บเด็็ก เล่นก้บเด็็กอึ๊่กคนละ 1 ช้�วโมีง จัิตแพิที่ย์เด็็ก 

ไมี่มี่ว้นพิอึ๊”

ประสบการณ์์ที่ำางานยาวนาน คณุ์หมีอึ๊ยอึ๊มีร้บอึ๊ยา่งตรงไป 

ตรงมีาว่า หาที่างอึ๊อึ๊กขอึ๊งปัญหาจัิตเวชเด็็กคิวยาว ไมี่เจัอึ๊

“สม้ียก่อึ๊นม่ีอึ๊ย่้ 3 เคส ขโมียยางลบ ปัสสาวะรด็ที่่�นอึ๊น 

ไม่ีไปโรงเร่ยน เด่็�ยวน่�กลายเป็นเร่�อึ๊งข่�ผงไปแล้ว จัิตเวชเด็็ก

เจัอึ๊โจัที่ย์ยากกว่าน่�หลายสิบเที่่า เยอึ๊ะข๊�นมีากด็้วย ที่้�งเร่�อึ๊ง

เพิศส้มีพ้ินธิ์ในห้อึ๊งเร่ยน ใช้ยาบ้าในห้อึ๊งนำ�าโรงเร่ยน ความี

รุนแรง ยาเสพิติด็ เอึ๊ชไอึ๊ว่ สำาหร้บเด็็กประถมีมี้ธิยมีคำาถามี

ค่อึ๊ ‘โรงงาน’ ไหนผลิตผ้้ป่วยให้มีาเข้าคิวจัิตเวชเด็็กอึ๊ย่างน่�”

ส่วนเด็็กเล็ก ถ้กจั้งเข้าแผนกจิัตเวชด้็วยเหตุผลอึ๊้นด้็บ

หน๊�งค่อึ๊ สมีาธิิส้�น ตบเที่้าเข้ามีาในปริมีาณ์มีากจันคุณ์หมีอึ๊ 

ต้�งคำาถามีว่า ประชากรต้วเลก็เหล่าน่�สมีควรมีาเข้าควิจัรงิหร่อึ๊ไม่ี

ในฐานะจัิตแพิที่ย์ที่้�วไป แต่สนใจัเร่�อึ๊งพ้ิฒนาการเด็็ก  

คุณ์หมีอึ๊บอึ๊กว่า งานที่่�ที่ำาน้�นอึ๊ย้่บนสมีมีุติฐาน 2 เร่�อึ๊ง ค่อึ๊ หน๊�ง 

แรกเกดิ็3 ขวบ พิอ่ึ๊แมีอ่ึ๊ย่้ก้บล้กนอ้ึ๊ยเกินไป น้�นคอ่ึ๊ ผลิตผ้้ป่วย

กลุ่มีที่่�หน๊�ง และสอึ๊ง 47 ขวบ เด็็กเร่ยนเยอึ๊ะไป จันกลายเป็น
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ผ้้ป่วยกลุ่มีที่่�สอึ๊ง

“สอึ๊งประโยคน่�ถก้หร่อึ๊เปล่า เถย่งก้นได้็ ประเด็็นคอ่ึ๊เถย่งสิ 

จัะได็ร้้้ ถ้าเราได็้เถ่ยงแล้วเราบอึ๊กว่า จัริง เราอึ๊ย้ก่้บเขาน้อึ๊ยไป 

สำาหร้บเด็็กเล็ก จัะได็้กระแที่กถ้กร้ฐเส่ยที่่ว่าที่ำาย้งไงให้พิ่อึ๊แมี่

อึ๊ย้่ก้บเขามีากข๊�น ส่วน 47 ขวบ ที่ำาอึ๊ย่างไรให้ไมี่ต้อึ๊งเร่ยน

เยอึ๊ะ โรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กก็แพิง แต่ไมี่ได็้แพิงอึ๊ย่างที่่�คิด็ ถ้าร้ฐ

มี่เงินอึุ๊ด็หนุน”

เพิราะไมี่อึ๊าจัพ๊ิ�งร้ฐได้็ การลด็คิวในแผนกจิัตเวชเด็็กให้

น้อึ๊ยลงจั๊งกลายมีาเป็นเป้าหมีายขอึ๊งคุณ์หมีอึ๊ งานบรรยาย 

ให้ความีร้้ด้็านพ้ิฒนาการตามีว้ยจั๊งที่ำาควบค้่ก้บงานประจัำาที่่� 

โรงพิยาบาล และคลินิกนอึ๊กเวลาราชการมีาตลอึ๊ด็

จันคุณ์หมีอึ๊ต้ด็สินใจัเกษ่ยณ์ก่อึ๊นกำาหนด็

“ม้ีนเริ�มีมี่นโยบายขอึ๊ให้ล็อึ๊คทีุ่กอึ๊ย่าง ล็อึ๊คจัำานวน เอึ๊า

คุณ์ภาพิ ล็อึ๊คเวลาผ้้ป่วย ล็อึ๊คว้น จัะว่าผมีไม่ีปร้บต้วก็ใช่ 

ยอึ๊มีร้บผิด็ แต่ชาวบ้านเว่ยงแก่น ขุนตาล แมี่ย่ามี่อึ๊น ปากอึ๊ิง 

ฯลฯ เขาไมี่ร้้กติกาที่่�โรงพิยาบาลเข่ยนหรอึ๊ก เขาข๊�นรถได็้เขา

ก็มีา มีาถ๊งไมี่ตรวจั บอึ๊กให้ข๊�น waiting list ถ้าเป็นหมีอึ๊แบบน่�

ผมีเลิกเป็น เราก็ร้้ว่าเราเป็นคนแก่ที่่�เป็นไมี้ตายซาก เป็นหมีอึ๊

อึ๊ายุ 55 ที่่�ไมี่ยอึ๊มีปร้บต้วเข้าก้บยุคสมี้ย ถ๊งเวลาก็ต้อึ๊งอึ๊อึ๊ก”
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ถ๊งลาอึ๊อึ๊กจัากราชการมีาแล้ว คุณ์หมีอึ๊ก็ย้งเป็นคุณ์หมีอึ๊

อึ๊ย้่ด็่ ประจัำาการคลินิกจัิตเวชส่วนต้วที่่�เปิด็มีาต้�งแต่ตอึ๊นเร่ยน

จับใหมี่ๆ  จันถ๊งว้นน่�เปิด็ร้บคนไขจ้ัากหลากหลายจ้ังหว้ด็ หลาก

หลายเช่�อึ๊ชาติจัากประเที่ศเพิ่�อึ๊นบ้านอึ๊ย่างเม่ียนมีา ลาว จั่น 

ที่้�งหมีด็เป็นผ้้ใหญ่ ไมี่ใช่เด็็ก

“คนอึ๊่�นชอึ๊บคิด็ว่าผมีเป็นจิัตแพิที่ย์เด็็ก แต่ผมีไม่ีตรวจั 

ใครมีาก็ต้อึ๊งขอึ๊โที่ษที่่�ที่ำาให้ต้อึ๊งเข้าใจัผิด็ว่าตรวจัเด็็ก เข่ยน

เร่�อึ๊งเด็็กเฉยๆ แต่ไมี่ตรวจั ผมีเป็นจัิตเวชผ้้ใหญ่”

ร้ปแบบเป็นคลินิกเอึ๊กชนที่่�ม่ีการเก็บค่าบริการอึ๊ย่าง 

ตรงไปตรงมีา มี่รายที่่�ฟร่บ้าง แต่คุณ์หมีอึ๊ใช้วิธิ่ร้กษาส้กพ้ิก

แลว้เข่ยนใบส่งต้วพิร้อึ๊มีช่�อึ๊ยา เพ่ิ�อึ๊ไปร้กษาตอ่ึ๊ที่่�โรงพิยาบาลร้ฐ

ส่่ข้ภ�พต้ัอ่งไมใ่ช่สั่่งคำมส่งเคำร�ะห์  

จิงึต้ัอ่งมหีลั่กประกันำส่่ข้ภ�พถ้้วนำหน้ำ�

ถง๊จัะเปิด็คลนิกิ แตส่ว่นต้วแล้วคณุ์หมีอึ๊สน้บสนุนโครงการ 

30 บาที่ร้กษาทีุ่กโรค หล้กประก้นสุขภาพิถ้วนหน้ามีาตลอึ๊ด็ 

และไมี่กล้วว่าจัะกระที่บต่อึ๊รายได็้ เพิราะคนไข้คนละกลุ่มีก้น

“เร่�อึ๊งน้�นม้ีนไม่ีกระที่บคลินิก สำาหร้บคนกลุ่มีหน๊�งถ๊ง

อึ๊ยา่งไรกต็อ้ึ๊งไปใช ้30 บาที่ และมีค่นอึ๊ก่กลุ่มีหน๊�งพิรอ้ึ๊มีจัะเข้า
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โรงพิยาบาลเอึ๊กชน จั่ายเที่่าไหร่ก็ไมี่อึ๊้�น อึ๊ย่างไรส้งคมีก็ต้อึ๊งมี่

มีนุษย์สอึ๊งกลุ่มีน่�อึ๊ย้่ด็่”

สำาหร้บคุณ์หมีอึ๊ สุขภาพิค่อึ๊สิที่ธิิ ประชาชนไม่ีว่ายากด่็

มี่จันต้อึ๊งเข้าถ๊งมีาตรฐานการร้กษาข้�นตำ�า และน่�ค่อึ๊จัุด็ย่นขอึ๊ง

หล้กประก้นสุขภาพิถ้วนหน้า

“สุขภาพิจัะต้อึ๊งไมี่ใช่ส้งคมีสงเคราะห์ เราไมี่ควรจัะอึ๊อึ๊ก

จัากจัุด็ย่นน่� แล้วก็ไปเถ่ยงเร่�อึ๊งไมี่เป็นเร่�อึ๊ง เช่น ประชานิยมี 

กินเหล้าต้อึ๊งจั่ายค่าร้กษาเอึ๊ง ติด็เอึ๊ด็ส์ต้อึ๊งจั่ายค่าร้กษาเอึ๊ง  

ววิาที่ะพิวกน่�เราผา่นมีาแลว้ไง ม้ีนกล้บไปได็อ้ึ๊ยา่งไรไมีร่้ ้เร่�อึ๊ง

น่�ไมี่ควรเถ่ยงแล้ว”

สำาหร้บคุณ์หมีอึ๊ หล้กประก้นสุขภาพิถ้วนหน้าไม่ีใช่

ส้งคมีสงเคราะห์เพิราะหล้กประก้นสุขภาพิถ้วนหน้าเป็นการ

ปฏิิร้ประบบสุขภาพิ เปล่�ยนแปลงโครงสร้างการบริหารและ

บริการระบบสุขภาพิ เป็นการเปล่�ยนแปลงที่่�ให้ประโยชน์แก่

ทีุ่กคน ไมี่ว่ารวยหร่อึ๊จัน

คนจันไม่ีควรยินด่็ปลาบปล่�มีกบ้การถก้สงเคราะห์ คนรวย

ไมีค่วรพ๊ิงพิอึ๊ใจักบ้บญุที่่�ได้็จัากการสงเคราะห์ผ้อ้ึ๊่�น โด็ยเฉพิาะ

เร่�อึ๊งการร้กษาพิยาบาล แพิที่ย์ในโรงพิยาบาลร้ฐค่อึ๊บุคลากร

ที่่�ที่ำางานตามีหน้าที่่� กินเงินเด่็อึ๊นจัากภาษ่ประชาชน ควรถ้ก
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ปฏิิบ้ติอึ๊ย่างปกติ ไมี่ใช่บุคคลพิิเศษต้�งแต่อึ๊ด็่ตจันถ๊งปัจัจัุบ้น

“เราเป็นบุคคลพิิเศษจัริง ต้อึ๊งยอึ๊มีร้บ เวลาข้บรถไปใน

เช่ยงราย ไม่ีเคยม่ีปัญหา ข้บรถผา่นด่็านแล้วผมีวางเคร่�อึ๊ง ม่ีอึ๊

หมีอึ๊ไว้ข้างต้ว ก็ผ่านทีุ่กด็่าน เจัอึ๊อึ๊ย่างน่�ประจัำา ที่้�งๆ ที่่�เหย่ยบ

มีารอ้ึ๊ยกวา่ เราเป็นอึ๊ภสิทิี่ธิิ�ชนแน่ๆ  ผมีร้น้านแลว้ ร้ต้้�งแตม่ีาเป็น

แพิที่ย์ฝึกห้ด็ อึ๊น้น่�เป็นสิ�งที่่�ผมีรำาคาญมีากวา่เราเป็นอึ๊ภิสทิี่ธิิ�ชน 

เยอึ๊ะโด็ยไมี่ร้้ต้ว เราไม่ีอึ๊ยากได็้เราก็ได้็ ไมี่เร่ยก ร้อึ๊งอึ๊ะไร 

เราก็ได็ ้ถา้พ้ิด็จัริงๆ ขา้ราชการทุี่กคนในจ้ังหว้ด็เป็นอึ๊ภิสทิี่ธิิ�ชน 

หมีด็ คณุ์ไม่ีร้ต้้วหรอึ๊กว่าคณุ์ได้็ ด้็งน้�น อึ๊ยา่มีากไป เราที่ำาอึ๊ะไร

ค่นชาวบ้านได็้ก็ที่ำาไป ที่ำาจันหมีด็แรงก้นไปข้างน้�นแหละ ผมี

หมีด็แรงบ่อึ๊ยจัะตาย burn out จันเช่�ยวชาญ”

แต่สิ�งที่่�น่าจัะที่ำาให้คุณ์หมีอึ๊ burn out จัริงๆ และคิด็ว่า

ร้กษาไมี่ได็้ค่อึ๊ ความีคิด็และที่้ศนคติขอึ๊งข้าราชการระด้็บส้ง 

ผ้ม้ีอ่ึ๊ำานาจัต้ด็สินใจัระด้็บนโยบายในวงการสาธิารณ์สุข รวมีไป

ถ๊งกลุ่มีคณ์ะกรรมีการหล้กประก้นสุขภาพิแห่งชาติ

“คุณ์หมีอึ๊พิ้ด็เหมี่อึ๊นคอึ๊มีมีิวนิสต์”

จัากหน้งส่อึ๊ หลัักประกนัสุข์ภาพท้�รกั คณุ์หมีอึ๊เข่ยนขยาย

ความีไวว่้า ประโยคน่�เป็นขอึ๊งรุ่นพิ่�ระด้็บอึ๊าจัารยท์ี่า่นหน๊�งซ๊�งพ้ิด็

ถง๊คุณ์หมีอึ๊ในที่่�ประชมุีร่วมีคณ์ะกรรมีการหล้กประกน้สขุภาพิ
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แห่งชาติ และคณ์ะกรรมีการควบคุมีคุณ์ภาพิมีาตรฐานเมี่�อึ๊ปี 

พิ.ศ. 2546

แต่คุณ์หมีอึ๊ไมี่ที่้นได็้ตอึ๊บโต้ เพิราะช็อึ๊กอึ๊ย้่

ประเด็็นสำาค้ญขอึ๊งการประชุมีว้นน้�นค่อึ๊ เร่�อึ๊งร่วมีจั่าย 

(copayment) คุณ์หมีอึ๊เป็นหน๊�งในเส่ยงค้ด็ค้านการร่วมีจั่าย

ขอึ๊งประชาชนมีาต้�งแต่แรก เพิราะเห็นว่าการร่วมีจั่าย ณ์  จัุด็

บรกิาร เป็นการโนม้ีนา้วผ้้ปว่ยและญาตดิ็ว้ยความีกล้ว จันต้อึ๊ง

ยอึ๊มีร่วมีจั่ายเพิ่�อึ๊ให้ได็้บริการที่่�ด็่ที่่�สุด็

เช่นน้�นแล้ว การร่วมีจ่ัายที่่�จุัด็บรกิาร ย่อึ๊มีไม่ีต่างจัากสถานที่่� 

ที่่�ต่อึ๊รอึ๊งได็้ แต่ร้านค้าน่�มี่ช่�อึ๊ว่าโรงพิยาบาล การต่อึ๊รอึ๊งในที่่�น่�

ค่อึ๊ต่อึ๊รอึ๊งความีตาย คุณ์ภาพิช่วิต ความีกต้ญญู้ ฯลฯ เช่นน่�

แล้วควรจัะจั้ด็ระบบต่อึ๊รอึ๊งเช่นไร

ยกต้วอึ๊ย่าง มี่ยา 2 ต้ว ต้วแรกฟร่จัากสิที่ธิิ 30 บาที่ แต่

อึ๊่กต้วอึ๊อึ๊กฤที่ธิิ�เร็วกว่ามีาก หายปวด็เร็ว แต่ต้อึ๊งจั่ายเพิิ�มีเมี็ด็

ละ 30 บาที่ ผ้้ป่วยมี่สิที่ธิิเล่อึ๊กได็้ว่าจัะใช้ยาต้วไหน

ถา้พิอึ๊ม่ีกำาล้งจัา่ยหร่อึ๊หยบิย่มี ผ้ป้ว่ยกต็อ้ึ๊งเล่อึ๊กยาต้วหล้ง 

กน้ที่้�งน้�น ด้็งน้�นการรว่มีจัา่ยกค็งไมีต่า่งอึ๊ะไรกบ้การผล้กภาระ 

ที่้�งๆ ที่่�ระบบประกน้สขุภาพิควรถ้วนหน้าอึ๊ยา่งเที่า่เที่ย่มีต่อึ๊คน

ทีุ่กกลุ่มีจัริงๆ
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“ที่ำาไมีการเจั็บป่วยต้อึ๊งที่ำาคนเราล้มีละลาย คนจัำานวน

หน๊�งที่่�ต้อึ๊งการบริการช้�นหน๊�ง จัะย้งคงไปโรงพิยาบาลเอึ๊กชน 

แต่คนจัำานวนมีากที่่�ไมี่มี่เงิน เขาควรมี่ที่่�ไป ง่ายๆ แค่น่�เอึ๊ง”

...ง่ายๆ แค่น่�เอึ๊ง

อ่่�นำ

“เงินซ่�อึ๊ความีร้้ได็้ สมี้ยก่อึ๊นการ์ต้นเล่มีละ 6 สล๊ง ขณ์ะ

ที่่�นำ�าเก๊กฮวยแก้วละ 50 สตางค์ แมี่ก็บ่นนะ แต่ซ่�อึ๊ให้ วิอลัท์ 

ดิสน้ย ์เล่มีละ 2 บาที่ เด็่อึ๊นละเล่มี ก็สมี้ครสมีาชิกให้ ต่อึ๊ทีุ่กปี 

เร่�อึ๊งหน้งส่อึ๊แมี่ไมี่เคยห้ามีเลย” 

3 คนพิ่�น้อึ๊งที่่�เติบโตมีาในซอึ๊ยว้ด็ไผ่เงิน ร้กการอ่ึ๊านก้น

ทีุ่กคน เที่่าที่่�จัำาความีได้็ แม่ีม้ีกพิาไปเด็ินงานวชิราวุธิ พิ่�ชาย

คนโตเล่อึ๊กขอึ๊งแข็งอึ๊ย่าง สามก๊ก ส่วนเด็็กชายประเสริฐขอึ๊ 

รามเก้ยรติ� แต่บางที่่ขอึ๊รวมีนิที่านขำาข้น 

“บอึ๊กแล้วไงผมีหลงใหล ที่้�งหมีด็น้�นคอ่ึ๊คล้งคำาโด็ยไมีร่้ต้้ว 

ใครๆ กว่็าผมีห้วกา้วหนา้ เปล่า ผมีไม่ีได้็ห้วกา้วหนา้ ผมีจัาร่ต” 
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ต้�งแต่เด็็ก คล้งคำาขอึ๊งคุณ์หมีอึ๊ได็้มีาจัากการอึ๊่าน ไมี่ใช่

ที่่อึ๊งศ้พิท์ี่ โด็ยเฉพิาะจัากวรรณ์คด่็ที่่�ได็้คล้งคำามีากกว่า

วรรณ์กรรมีสากล เพิราะวรรณ์คด่็เต็มีไปด็้วยคำาคล้อึ๊งจัอึ๊ง 

ที่้�งศ้พิที่์ชาวบ้านจัาก ข์ุนชั้างข์ุนแผน หร่อึ๊ศ้พิที่์ราชสำาน้กจัาก 

รามเก้ยรติ� 

“คล้งคำาพิวกน่�ม้ีนฟอึ๊ร์มีเส้นประสาที่ในสมีอึ๊ง เราไมี่ได็้

ต้อึ๊งการคำาจัริงๆ หรอึ๊ก เราต้อึ๊งการเส้นประสาที่ที่่�พิาด็ก้น แต่

คล้งคำามี้นก็มีาอึ๊ย้่ด็่ เวลาผมีเข่ยนหน้งส่อึ๊ก็จัะมี่คล้งคำาล่�นไหล

อึ๊ย้่ชุด็หน๊�ง ก่�หมี่�นคำาไมี่ร้้ มี้นล่�นไหลอึ๊ย้่ในสมีอึ๊ง” 

สว่นพิอ่ึ๊ ร้บบที่น้กเลา่นทิี่านกอ่ึ๊นนอึ๊น แต่ไมีส่มีำ�าเสมีอึ๊ทุี่ก

คน่ เพิราะต้อึ๊งไปที่ำางานต่างจ้ังหว้ด็บอ่ึ๊ยๆ แตท่ี่กุคร้�งที่่�กล้บมีา 

กจ็ัะมีาเปิด็นิที่านอึ๊า่นโด็ยม่ีล้กๆ รายลอ้ึ๊มี เร่�อึ๊งที่่�จัำาได้็คอ่ึ๊ ไซิอิ�วิ 

สนุกมีาก โด็ยเฉพิาะตอึ๊น เห้งเจั่ยข่�เมีฆลอึ๊ยส้้ก้บปีศาจั 

“น้�นค่อึ๊ความีที่รงจัำาที่่�ด็่” (ยิ�มี)

อ่่�นำอ่ะไรบ้้�ง

มี่หน้งส่อึ๊หลายเล่มีที่่�เป็นส่วนสำาค้ญในช่วิตขอึ๊งคุณ์หมีอึ๊  

ไมี่ต่างจัากจัิ�กซอึ๊ว์ที่่�ต่อึ๊ก้นจันเป็น นายแพิที่ย์ประเสริฐ   

ผลิตผลการพิิมีพิ์ ทีุ่กว้นน่� 
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เริ�มีจัากเลม่ีแรก ว้ิรธรรม วารสารรายส้ปด็าหท์ี่่�จ้ัด็ที่ำาโด็ย  

คณ์ะภราด็าเซนต์คาเบร่ยล ที่่�ที่ำาให้ ด็.ช.ประเสริฐ ร้้จั้ก 

ความีหมีายขอึ๊งบ้รณ์าการ ก่อึ๊นจัะร้้จั้กคำาคำาน่�ด็้วยซำ�าไป 

“ผมีได็้ความีร้้ที่้�วไปจัากเล่มีน่�เยอึ๊ะมีาก เร่�อึ๊งหน๊�งที่่�ผมี

ร้ส๊้กต้�งแต่เด็็กๆ เลยคอ่ึ๊ เราตอ้ึ๊งเส่ยเวลาไปอ่ึ๊านแบบเร่ยนเยอึ๊ะ

เกินไป อึ๊่านอึ๊ย่างน่�ด็่กว่า ตอึ๊นน้�นเด็็กประถมีอึ๊ย่างผมีไมี่ร้้จั้ก

คำาศ้พิที่์ว่าบ้รณ์าการหรอึ๊ก แต่มี่ความีร้้ส๊กว่ามี้นสนุกกว่ามีาก 

ร้้เร่�อึ๊งปฏิิว้ติฝ่ร้�งเศสต้�งแต่ประถมี ถ้าเปร่ยบเที่่ยบว้นน่�ก็ค่อึ๊

นิตยสารสารคด ้แต่ สารคด ้ไมี่มี่การ์ต้นหน้ากลาง” 

ด็้วยความีที่่�ย้ายบ้านบ่อึ๊ย วารสาร ว้ิรธรรม ที่่�เคยเก็บ

สะสมีไว้ ตอึ๊นน่�เหล่อึ๊ไมี่ถ๊งหน๊�งในสิบขอึ๊งที่่�เคยมี่ จั๊งถ้กจั้ด็เข้า

หมีวด็ความีที่รงจัำาที่่�หล่นหาย

ก้บอึ๊่กเล่มีที่่�เด็็กๆ บ้านผลิตผลการพิิมีพ์ิเป็นสมีาชิกค่อึ๊ 

วิอลัท์ ดิสน้ย์

“เล่มีละ 2 บาที่ สมี้ครสมีาชิกเด็่อึ๊นละเล่มี แมี่ต่อึ๊สมีาชิก

ใหท้ี่กุปี แมีก่ไ็มีว่า่ แยง่กน้อึ๊า่นกบ้พิ่�ๆ  นอ้ึ๊งๆ สนุกมีากเวลาตบต่ 

แยง่ก้น จันถ๊งตอึ๊นน่�บางเลม่ีก็ซ่�อึ๊มี่อึ๊สอึ๊งกลบ้มีาใหมี่ด็้วยซำ�า” 

การตามีซ่�อึ๊หน้งส่อึ๊เก่ากล้บมีาเก็บค่อึ๊การตามีล่าอึ๊ด่็ต

อึ๊ย่างหน๊�ง เพิ่�อึ๊เก็บส่วนที่่�หล่นหายรายที่างกล้บมีาต่อึ๊ก้บ 
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ความีที่รงจัำาเด็ิมีที่่�อึ๊ย้่ในสภาพิกระที่่อึ๊นกระแที่่น

จันมีาถ๊งเล่มีสำาค้ญอึ๊ย่าง แต๋งแต๋ง (TinTin) ที่่�ลงทีุ่นซ่�อึ๊

ทีุ่กเด่็อึ๊นจัากร้านหน้งส่อึ๊ด็วงกมีล (สยามีสแควร์) จันมี่ครบ

ที่้�งหมีด็ 22 เล่มี 

“อึ๊า่นจับ กค็รบ 8 วชิาสาระ คอ่ึ๊ ประว้ติศาสตร์ ภ้มิีศาสตร์ 

หน้าที่่�พิลเม่ีอึ๊ง คณิ์ตศาสตร์ วิที่ยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี่ ช่วะ 

ที่้�งหมีด็อึ๊ย่้ในน่� การศก๊ษาสม้ียใหม่ีเราอึ๊ยากให้บร้ณ์าการ เร่ยน

เที่่าที่่�จัำาเป็นสำาหร้บการใช้ช่วิต ไมี่ใช่ร้้ทีุ่กอึ๊ย่าง สิ�งที่่�เราอึ๊ยาก

ให้เด็็กพ้ิฒนามีากกว่าค่อึ๊ ที่้กษะอึ๊นาคต น้�นค่อึ๊ที่้กษะเร่ยนร้้ 

ที่้กษะช่วิต ที่้กษะไอึ๊ที่่” 

แต๋งแต๋ง ให้ความีร้้ที่้�วไปเก่�ยวก้บประเที่ศต่างๆ ในโลก  

เพิราะแต๋งแต๋งเหม่ีอึ๊น อึ๊ินเด่็ยนา โจันส์ ผจัญภ้ยไปที่้�วโลก 

ร้้จั้กจั่น ญ่�ปุ่น อึ๊าหร้บ อึ๊เมีริกาใต้ และที่ำาให้ร้้ว่าต้นกำาเนิด็ขอึ๊ง

แต๋งแต๋งอึ๊ย่างเบลเย่ยมีเป็นน้กล่าอึ๊าณ์านิคมี 

แต๋งแต๋ง เป็นเล่มีสำาค้ญ เวลาคุณ์หมีอึ๊อึ๊ธิิบายเร่�อึ๊ง 

การอึ๊่านที่ำาให้เซลล์สมีอึ๊งมี่ความีสุข

“ที่ำาให้อึ๊ยากอึ๊า่นไปเร่�อึ๊ยๆ โด็ยไม่ีร้ส๊้กว่าม้ีนคอ่ึ๊แบบเร่ยน

หร่อึ๊ตำารา ต่างจัากการท่ี่อึ๊งหน้งส่อึ๊อึ๊ย่างสิ�นเชิง ผมีเร่ยนเก่ง

เพิราะการที่่อึ๊ง แต่ถามีว่ามี่ความีทีุ่กข์ไหมี มี่ ถ๊งได็้ที่่อึ๊งไป 
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รำาที่วนไป แก้ทีุ่กข์ ฆ่าศ้ตร้ไปเร่�อึ๊ยๆ เพิราะสมีมีุติศ้ตร้ให้เป็น

คร้บางคน แต่การต้์นพิวกน่�ไม่ีมีท่ี่กุข์ ร้้โด็ยที่่�ไม่ีต้�งใจัร้ ้ที่้�งเร่�อึ๊ง

การล่าอึ๊าณ์านิคมี คอึ๊มีมีิวนิสต์ การเหย่ยด็ผิวเหล่อึ๊ง

“ใน แตง๋แตง๋ ฉบบ้จัน่ ญ่�ปุน่ อึ๊เมีรกิาใต ้โด็นไปหลายด็อึ๊ก 

อึ๊าหร้บโด็นหลายเล่มี พิวกน่�ซม๊ีซบ้เขา้มีาเอึ๊ง เสรจ็ัแลว้ถามีวา่

เราร้งเก่ยจัผิวเหล่อึ๊ง อึ๊เมีริกาใต้ไหมี ก็ไมี่ ถามีว่าที่ำาไมี ผมี

คิด็ว่าเป็นเพิราะการ์ต้น แมี้ว่าจัะมี่ถ้อึ๊ยคำาเหย่ยด็ การกระที่ำา

บางอึ๊ย่างซ๊�งร้บไมี่ได็้ในสม้ียน่� แต่ด็้วยความีที่่�เป็นการ์ต้นเรา

ร้บได็้ ผมีร้บได็้ที่้�งด็้านบวกและด็้านลบว่าขอึ๊งม้ีนก็ตามียุค

สมี้ย คนเราควรร้้จั้กเปล่�ยนแปลง” 

อึ๊่กเล่มีที่่�เป็นจัิ�กซอึ๊ว์ขอึ๊งช่วิต ค่อึ๊ ดราก้อนบอลั คุณ์หมีอึ๊ 

บอึ๊กว่าชอึ๊บพิระเอึ๊ก คอ่ึ๊ โงกุน ที่่�บา้นม่ีโมีเด็ลอึ๊ย่้หลายต้วที่เ่ด่็ยว 

“เพิราะ โงกุน ลม้ีแลว้ลุกได็ท้ี่กุคร้�ง ที่บุจัมีด็นิก็ลุก ตายกต็่�น 

และซ่�อึ๊ส้ตย์ โด็ยเฉพิาะเร่�อึ๊งลม้ีแลว้ลกุ คดิ็วา่เป็นสิ�งที่่�ล้กๆ ผมี

ควรมีเ่หม่ีอึ๊นผมี ช่วิตม่ีอึ๊ปุสรรคตลอึ๊ด็ ลม้ีจันชนิ burn out จันชนิ  

burn out งานโรงพิยาบาลจันชิน นอึ๊นก่ายหนา้ผากอึ๊ยากลาอึ๊อึ๊ก 

จันชิน แต่เราก็ลุกข๊�นไปที่ำางานใหม่ีเสมีอึ๊ เพิราะร้บผิด็ชอึ๊บ 

เหมี่อึ๊นโงกุน ต้อึ๊งปราบจัอึ๊มีจั้กรวาลให้ได็้ แค่น่�ก็สนุกแล้ว”

โงกุนมี่ล้กพิล้ง แล้วล้กพิล้งขอึ๊งคุณ์หมีอึ๊ค่อึ๊อึ๊ะไร? 
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“ถา้ให้ต้�งสมีมุีตฐิานกง็านบา้น แมีบ่ง้คบ้ใหท้ี่ำา ย้งไงกต็อ้ึ๊ง

ลา้งจัาน ไมีล่า้งกโ็ด็นที่ำาโที่ษ ในที่่�สดุ็กล็า้ง แตแ่มีย่่นเที่า้สะเอึ๊ว

เส่ยงเข่ยว ไม่ีมีก่ารตอ่ึ๊รอึ๊ง มีแ่ต่ส้�งใหล้้าง พิอ่ึ๊แมีม่่ีหนา้ที่่�ส้�งสอึ๊น 

ไมีไ่ด็ม่้ีหนา้ที่่�เป็นเพ่ิ�อึ๊น ตอ้ึ๊งมี ่authority คดิ็วา่ความีร้บผดิ็ชอึ๊บ

หร่อึ๊พิล้งในการที่ำาให้เสร็จัลุล่วงมีาจัากงานบ้าน ประเด็็นไมี่ใช่

บา้นสะอึ๊าด็ แตค่อ่ึ๊วงจัรการที่ำางานที่่�เราไมีช่อึ๊บ ไมีส่นกุ นา่เบ่�อึ๊ 

แต่ต้อึ๊งที่ำา คนไข้ 80 คน รอึ๊ที่่�โรงพิยาบาล ตรวจัเสร็จัคร๊�งหน๊�ง 

ไปว่ายนำ�า กล้บมีา รอึ๊อึ๊่ก 40 คน ก็ตรวจัจันเสร็จั ถ้าไมี่ที่ำาใคร

จัะที่ำา ก็เป็นประโยคเด็่ยวก้น ล้กไมี่ล้างจัานใครจัะล้าง แมี่ขาย

ขอึ๊งอึ๊ย้่ ใครจัะล้าง โด็นอึ๊ย่างน่�มีาตลอึ๊ด็ช่วิต” 

แต่จันถ๊งตอึ๊นน่� ด็ราก้อึ๊นบอึ๊ลก็ย้งไมี่มี่ที่่ที่่าว่าจัะจับ คุณ์

หมีอึ๊บอึ๊กว่า ล้กโตก็ย้งอึ๊่านได็้สนุกอึ๊ย้่ แต่ต้อึ๊งเป็นพิล็อึ๊ตใหมี่ 

“ด็ราก้อึ๊นบอึ๊ลก็ย้งไม่ีจับ การ์ต้นญ่�ปุ่นแที่บทีุ่กเร่�อึ๊งไม่ี

จับ ผมีตายก็จัะไม่ีจับ อึ๊าจัจัะไม่ีจับที่่�รุ่นเรา ด็ราก้อึ๊นบอึ๊ล 

ทีุ่กว้นน่� ชุด็ใหม่ีซ่�อึ๊มีาได็้ 8 เล่มี ย้งไมี่ได็้เริ�มีแกะซอึ๊งเลย รอึ๊

สะสมีไปก่อึ๊นแล้วค่อึ๊ยอึ๊่านรวด็เด็่ยว มี้นเป็นความีผ้กพิ้น เป็น

ร้กแรกพิบ”  

คณุ์หมีอึ๊เคยพ้ิด็เอึ๊าไว้วา่ การต้์นคอ่ึ๊ศลิปะการเลา่เร่�อึ๊งยาก 

เร่�อึ๊งที่่�พิ้ด็ไมี่ได็้ในช่วิตประจัำาว้น อึ๊ย่างการเมี่อึ๊ง ชาติ ศาสนา  
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ให้ง่าย ลด็ความีรุนแรง แต่ย้งคงไว้ซ๊�งข้อึ๊เที่็จัจัริง 

They Called Us Enemy ค่อึ๊ต้วอึ๊ย่างหน้งส่อึ๊เล่มีหนาที่่�

บอึ๊กว่า เราพิ้ด็สิ�งเหล่าน่�ได็้ในการ์ต้น 

เร่�อึ๊งมี่อึ๊ย่้ว่า จัอึ๊ร์จั ที่าเคอึ๊ิ ค่อึ๊ล้กเร่อึ๊สตาร์เที่ร็ครุ่นแรก 

เป็นคนญ่�ปุ่น เล่าเร่�อึ๊งพิ่อึ๊ก้บแมี่ถ้กก้กก้นในสหร้ฐอึ๊เมีริกาช่วง

สงครามีโลกคร้�งที่่� 2 สม้ียน้�นอึ๊เมีริกาเกล่ยด็คนญ่�ปุ่น ความี

โหด็ร้ายคอ่ึ๊พ่ิอึ๊แมีข่อึ๊งที่าเคอึ๊ถิก้ที่รมีานอึ๊ะไรบา้งในคา่ยกก้กน้ 

“เน่�อึ๊หาแบบน่�พิอึ๊เข่ยนเป็นการต้์นแลว้ม้ีนโอึ๊เคที่้�งสอึ๊งฝ่่าย 

ฝ่่ายกระที่ำา ฝ่่ายถก้กระที่ำา ที่ำาให้เร่�อึ๊งซอึ๊ฟตล์ง ฝ่่ายกระที่ำาม้ีน

ไม่ีด่็หรอึ๊ก โด็ยเฉพิาะเร่�อึ๊งราวในค่ายก้กก้น มีนุษย์ที่ำาก้บ

มีนุษย์แบบน่�ได็้ย้งไง น่าอึ๊่าน ด็่กว่าแบบเร่ยนต้�งเยอึ๊ะ” 

เล่มีถ้ด็มีาค่อึ๊ โจโจ้ ลั่าข์้ามศตวิรรษ ที่่�โด็ด็เด็่นตรงการ

เปล่�ยนนามีธิรรมีเข้าใจัยากให้เป็นร้ปธิรรมีที่่�ย่อึ๊ยง่าย 

“อึ๊ะไรที่่�เป็นนามีธิรรมีก็เปล่�ยนเป็นอึ๊าวุธิได็้หมีด็” คุณ์

หมีอึ๊บอึ๊ก 

ถามีว่าชอึ๊บอึ๊ะไรที่่�สุด็ในการ์ต้นเร่�อึ๊งน่� คุณ์หมีอึ๊ตอึ๊บว่า 

ความีกต้ญญู ้ซ๊�งนามีธิรรมีอึ๊ย่างความีกต้ญญูถ้ก้เปล่�ยนใหเ้ป็น

ว้ตถุจั้บต้อึ๊งได็้อึ๊ย่างกุญแจั ยิ�งกต้ญญู้มีาก กุญแจัยิ�งอึ๊้นใหญ่ 
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“น้�นคนไขผ้มีที่้�งน้�นเลย ที่ำาอึ๊ะไรไมีถ่ก้ใจัพ่ิอึ๊แม่ี ว้ฒนธิรรมี

เราถ่อึ๊เป็นความีไมี่กต้ญญู้ การไม่ีเช่�อึ๊ฟังพ่ิอึ๊แมี่ค่อึ๊การไม่ี

กต้ญญู้ คนไข้ผมีเยอึ๊ะมีากที่่�มีาทุี่กว้นน่� แมี้กระที่้�งเร่ยนจับก็

ไมี่สามีารถไปจัากพิ่อึ๊แมี่ได็้ น่�ก็ปัญหาคลาสสิก มี่ล้กแล้วก็ย้ง

ไมี่สามีารถฝืนคำาส้�งป้่ย่าตายายได็้” 

เสน้เร่�อึ๊งสำาคญ้คอ่ึ๊ ผ้ร้้ายคนหน๊�งใชค้วามีกต้ญญูเ้ป็นอึ๊าวธุิ 

โด็ยวาด็ร้ปเป็นกุญแจัติด็ห้วใจั ยิ�งกต้ญญู้มีาก ห้วใจัก็จัะใหญ่

ข๊�น ยิ�งร้ายแรง ล้กยิ�งไปไหนไมี่ได็้

แล้วกุญแจัที่่�ใหญ่ข๊�น มี้นอึ๊ธิิบายถ๊งอึ๊ะไร? 

“นำ�าหน้กที่่�เราแบก สมีมุีตผิมีบอึ๊กล้กว่า ต้อึ๊งกต้ญญูด้้็วย

การกล้บมีาเช่ยงราย แต่ผมีกล้บบอึ๊กล้กวา่ ล้กไปไหนได็ ้ไปเลย 

เหน่�อึ๊ยเมี่�อึ๊ไหร ่คดิ็ถง๊ข้าวซอึ๊ย คดิ็ถง๊นำ�าเง่�ยว คดิ็ถง๊อึ๊าหารเม่ีอึ๊ง

ก็กล้บมีา มี้นอึ๊่กเร่�อึ๊งหน๊�งเลยนะ ถามีว่าเขากต้ญญู้ไหมี เขาก็

กต้ญญู ้เวลาผมีก้บแฟนจัะไปเที่่�ยวต่างประเที่ศน่�งา่ยมีาก บอึ๊ก

เขาว่าจัะไปไหน เขาบินตามี ถ้าเขา join สุวรรณ์ภ้มีิไมี่ได็้ เขา 

ไปรอึ๊ที่่�บร้สเซลส์ ค่อึ๊เขาไมี่รำาคาญเราเลย แมี้ว่าตอึ๊นว้ยรุ่น 

เราจัะมี่การสอึ๊นและข่�บ่น แล้วก็มี่ข้ด็แย้ง 1 หร่อึ๊ 2 คร้�งต่อึ๊คน 

ที่่�แบบคณุ์พ่ิอึ๊ระเบดิ็ละ ไมีไ่หวละ ล้กด่็�อึ๊จัง้ แตผ่มีที่ำาอึ๊ย่างมีาก  

2 คร้�งต่อึ๊คน จัำาได็้เลย จัากน้�นผมีก็ร้้ว่าผมีถอึ๊ยได็้แล้ว” 
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2 เล่มีสุด็ที่้ายที่่�คุณ์หมีอึ๊ชอึ๊บมีากค่อึ๊ The Lord of the 

Rings ก้บ The Hobbit แต่ชอึ๊บภาพิยนตร์ก่อึ๊นจั๊งค่อึ๊ยซ่�อึ๊

หน้งส่อึ๊มีาอึ๊่าน 

“ประเด็็นช้ด็เจันคอ่ึ๊โคน่มีารลงให้ได้็ แตถ่า้อึ๊ำานาจัอึ๊ย่้ในม่ีอึ๊

เราเมี่�อึ๊ไหร่ เราก็จัะกลายเป็นมี้นเหมี่อึ๊นก้น เพิราะฉะน้�นมี้นก็

ต้อึ๊งเป็นประชาธิิปไตยอึ๊ย้่ด็่ The Lord of the Rings ก้บ The 

Hobbit พิ้ด็เร่�อึ๊งประชาธิิปไตย ใครครอึ๊งแหวนก็จับ” 

แต่เล่มีที่่�น่าจัะสำาค้ญที่่�สุด็ค่อึ๊ นิที่าน อึ๊่านก้บล้ก 

คุณ์หมีอึ๊เปิด็คลินิกส่วนต้วต้�งแต่มี่ล้ก แต่จัะเปิด็เฉพิาะ

ตอึ๊นเย็น 17.0019.00 น. เวลาที่ำาการแค่ 2 ช้�วโมีง 

“ตอ้ึ๊งที่ิ�งเงนิบางกอ้ึ๊นกล้บบา้นจัรงิๆ ใครเขา้มีาตอึ๊น 1 ทีุ่ม่ี 

ผมีต้อึ๊งขอึ๊อึ๊ภ้ยแล้วเชิญกล้บ เพิราะว่าหมีอึ๊จัะกล้บบ้าน ล้กรอึ๊

อึ๊ย่้ มีเิช่นน้�นจัะไม่ีมีเ่วลาอ่ึ๊านนิที่านให้ล้กฟัง โชคด่็อึ๊ย่้เช่ยงราย

รถไมี่ติด็ 1 ทีุ่่มีถ๊งบ้านอึ๊าบนำ�า โยนทีุ่กอึ๊ย่างอึ๊อึ๊กจัากต้ว ลงมี่อึ๊

เล่นก้บล้กแล้วก็อึ๊่านนิที่าน จันล้กต้อึ๊งเข้านอึ๊นไมี่เกิน 3 ทีุ่่มี” 
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ในำโล่กส่่วนำตััว

เวลาค้นข้อึ๊ม้ีล คุณ์หมีอึ๊จัะใช้วิธิ่เปิด็ตำาราหาหน้งส่อึ๊

มีากกว่า Google (ยกเว้นว้นไหนข่�เก่ยจัเด็ินจัริงๆ) 

“ถ๊งก้เกิลง่ายกว่า แต่ข่�เก่ยจัเช็คที่่�มีา ถ้าเป็นหน้งส่อึ๊เรา

ไมี่ต้อึ๊งเช็คที่่�มีา น่�ค่อึ๊คุณ์ค่าขอึ๊ง reference นะ เล่มีละเป็นพิ้น 

(ยิ�มี) ไม่ีร้น่้�ว่าโลกจัะม่ีกเ้กลิ ไม่ีมีบ่อึ๊ก (ห้วเราะ) ซ่�อึ๊ reference 

ไปหมีด็แล้ว แต่เปิด็ก้เกิลบ้าง ไมี่ได็้ถ๊งก้บไมี่เปิด็เลย แล้วแต่

ความีเร่งร่บขอึ๊งการส่งต้นฉบ้บด็้วยเหมี่อึ๊นก้น”

หลายคนตามีอ่ึ๊านงานคุณ์หมีอึ๊ผา่นเพิจัเฟซบุค๊ นายแพทย์

ประเสริฐ ผลิัตผลัการพิมพ์ ที่่�ปล่อึ๊ยว้นละ 4 คอึ๊นเที่นต์เป็น

อึ๊ย่างน้อึ๊ย ไมี่รวมีร่ร้น 

ในสว่นขอึ๊งหน้งส่อึ๊น้�น ต้�งแต่เอึ๊อึ๊รล่์ร่ไที่รค์ณุ์หมีอึ๊ม่ีหน้งส่อึ๊

อึ๊อึ๊กใหมี่มีากกว่า 20 เล่มี น้บเฉพิาะปีแรกที่่�เอึ๊อึ๊ร์ล่อึ๊อึ๊กมีาก็ 5 

เลม่ีแล้ว กอ่ึ๊นหนา้น้�นประมีาณ์ 40 เลม่ี รวมีกน้ที่้�งหมีด็ประมีาณ์ 

60 เล่มี น้บถ๊งปี พิ.ศ. 2565 เพิิ�มีเป็น 70 เล่มีแล้ว

คณุ์หมีอึ๊บอึ๊กอึ๊ก่วา่เข่ยนเพิจัง่ายกว่าเข่ยนต้นฉบบ้อึ๊ย่้มีาก 

ขยายความีมีากกวา่น้�น อึ๊ะไรที่่�ผดุ็ข๊�นมีากพิ็ิมีพิ์ไป (แนน่อึ๊นคล้ง

คำาเยอึ๊ะอึ๊ย้่เป็นทีุ่นเด็ิมี) เป็นธิรรมีชาติมีากกว่า 
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“เข่ยนต้นฉบ้บเป็นภาษาเข่ยนต้อึ๊งระว้ง อึ๊ย่ามี้�วมีาก แต่

เพิจัเข่ยนผิด็ก็ลบได้็ เข่ยนไปช้กไม่ีเข้าที่่าก็ลบเฉยภายใน 2 

นาที่ ่เร่ยนตามีตรงว่าขอึ๊งเตม็ีห้ว เหตทุี่่�ตอ้ึ๊งเข่ยนเรว็อึ๊อึ๊กว้นละ  

4 เร่�อึ๊ง เพิราะว่าขอึ๊งม้ีนอึ๊ย่้ในห้วแล้วม้ีนจัด็ไมี่ได้็ จัด็ก็หาย

ไปเลยก้บสิ�งที่่�จัด็ ไมี่ร้้จัด็แล้วเอึ๊าไปเก็บไว้ไหน เพิราะอึ๊ย่าง

น้�น ระบายเลยด่็กว่า แล้วปรากฏิว่าเรากล้บพ้ิฒนาข๊�นทีุ่กว้น

เลยคร้บ”  

สม้ียหนุ่มีๆ คุณ์หมีอึ๊ใช้เวลาเข่ยนตอึ๊นด๊็กหล้งล้กและ

ภรรยาหล้บ แตต่อึ๊นน่�โยกมีาผลิตงานตอึ๊นเช้าม่ีด็แที่น หล้งจัาก

ต่�น อึ๊อึ๊กกายบรหิาร เข่ยนไปจันกวา่สมีอึ๊งต่�อึ๊ต้นแลว้คอ่ึ๊ยหยุด็ 

“สมีอึ๊งต่�อึ๊เร็วข๊�นจัริงตามีส้งขาร น่�เร่�อึ๊งจัริงเลยนะ แปลก

มีาก แต่ว่าสปีด็การเข่ยนตอ่ึ๊ชิ�นเรว็ข๊�น บางคร้�งข๊�นแค่ย่อึ๊หนา้แรก 

ได็้แล้วคำาศ้พิที่์ม้ีนมีาเช่�อึ๊มีก้นเอึ๊ง ม้ีนแค่ม่ีอึ๊ะไรมีาบ้งค้บเรา

เข่ยน หลายคร้�งมี้นอึ๊อึ๊กมีาเอึ๊ง ต้วคำาศ้พิที่์จัะอึ๊อึ๊กมีาเร่ยงแล้ว

ได็้ประเด็็นเอึ๊ง ขอึ๊ให้ข๊�นย่อึ๊หน้า 1 ให้สำาเร็จัก่อึ๊น” 

หล้งจัากน้�นเป็นเวลาที่ำางานบ้านก้นสอึ๊งคนสาม่ีภรรยา 

บ้านหล้งน่�ไมี่มี่ล้กจั้าง คุณ์หมีอึ๊ร้บหน้าที่่�กวาด็บ้าน ถ้บ้าน  

ซก้ผ้า ตากผ้า เกบ็ผ้า เที่ขยะ รด็นำ�าต้นไม้ี ฯลฯ  ตลอึ๊ด็มีา เพิราะ

เป็นงานที่่�ชอึ๊บ แบ่งและช่วยก้นก้บภรรยาผ้้ร้บหน้าที่่�ด็้แลงาน
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หมีวด็ที่่�ละเอึ๊ย่ด็กว่า อึ๊ยา่งจัา่ยตลาด็ ที่ำากบ้ขา้ว ด้็แลที่่�นอึ๊น ฯลฯ 

“ก่อึ๊นเกษ่ยณ์ก็ที่ำาแบบน่� แต่ต้อึ๊งที่ำาตอึ๊นเย็นก้บเสาร์

อึ๊าที่ิตย์ ภรรยาที่ำาหน้กกว่าเพิราะตอึ๊นเย็นผมีไปคลินิก เรา 

ไมีเ่คยม่ีล้กจัา้งต้�งแต่ไหนแต่ไร ที่ำาก้นเอึ๊งสอึ๊งคนตลอึ๊ด็ จัากน้�น

ภรรยาอึ๊ยากไปตลาด็ก็พิาไป อึ๊ยากไปซ่�อึ๊ด็อึ๊กไมีก้พ็ิาไป อึ๊ยาก

ไปรา้นม่ีอึ๊สอึ๊ง ซ่�อึ๊พิวกขอึ๊งเก่าน่้นน่�น้�นกพ็ิาไป หล้งจัากเอึ๊อึ๊รล่์

อึ๊อึ๊กมีามี่เวลาเยอึ๊ะจัริง ไมี่ง้�นก็คงไมี่อึ๊อึ๊กมีา 20 กว่าเล่มีด็่�อึ๊ๆ 

ในเวลา 4 ปี เฉล่�ยแล้วปีหน๊�งอึ๊อึ๊ก 5 เล่มี” 

เวลามี่ปัญหาคุณ์หมีอึ๊ประเสริฐปร๊กษาใคร? 

“มี่เป็นระยะๆ ไมี่บ่อึ๊ย ส่วนใหญ่ภรรยา จัะเล่าบ่อึ๊ย เล่า

จันล้กๆ เบ่�อึ๊ ป๊า มี้า เมี่�อึ๊ไหร่จัะหยุด็พิ้ด็ก้น กล้บมีาจัากโรง

พิยาบาลโมีโหมีาก็เล่า ที่ำาก้บประชาชนแบบน่�ไม่ีถ้ก เร่�อึ๊งน่�

เป็นเร่�อึ๊งหล้กเลย แล้วเราไมี่สามีารถที่ำาอึ๊ะไรได็้ในระบบ ก็จัะ

ระบายใสภ่รรยาตอึ๊นข้บรถ ล้กๆ กจ็ัะฟังอึ๊ย่้ขา้งหล้ง โตมีาล้กๆ  

สอึ๊งคนก็ย้งล้อึ๊อึ๊ย้่ว่า “ป๊า มี้า เป็นป๊ามี้าที่่�พิ้ด็ก้นไมี่หยุด็เลยอึ๊ะ 

ไปไหนมีาไหนป๊ามี้าก็คุยก้นตลอึ๊ด็เวลาเลย” 

แต่แที่บทุี่กคำาที่่�ปล่อึ๊ยอึ๊อึ๊กมีาจัะเป็นการเล่ามีากกว่า

ต้อึ๊งการคำาปร๊กษา แค่ได็้ระบายความีโกรธิอึ๊อึ๊กมีา แชร์ความี

เห็น แลกเปล่�ยนมุีมีมีอึ๊งกน้ได็ ้สิ�งน่�อึ๊าจัสำาคญ้มีากกวา่คำาแนะนำา
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หร่อึ๊วิธิ่แก้ปัญหาด็้วยซำ�าไป

“ม้ีนเป็นหล้กการพ่ิ�นฐานนะ คนฟังเพิิ�งฟังแป๊บเด่็ยว 

คุณ์จัะเอึ๊าอึ๊ะไรมีาแนะนำา ก็เหม่ีอึ๊นก้น ผมีก็จัะไมี่ที่ำาแบบน้�น 

ก้บคนอึ๊่�นง่ายๆ ที่ำานอึ๊งน่� อึ๊้นน่�เป็นหล้กการพ่ิ�นฐานที่าง

จัิตเวชศาสตร์อึ๊ย่้แล้ว เพ่ิยงแค่ระบาย ผ้้ระบายก็ต้�งต้วติด็  

น่�เป็นหล้กการพิ่�นฐาน ถ้าไมี่จัำาเป็นเราจัะไมี่ละเมีิด็กฎีข้อึ๊ที่่� 1 

เขามี่ศ้กยภาพิที่่�จัะฟื้้นฟ้ต้วเอึ๊งอึ๊ย้่เสมีอึ๊ กรุณ์าไมี่ย่�นมี่อึ๊เข้าไป

เยอึ๊ะจันเกนิไป ผมีถ๊งไม่ีชอึ๊บพิวกโครงการที่่�ให้ความีช่วยเหล่อึ๊

ที่้�งชาวบา้นหร่อึ๊ผ้้ปว่ยจัติเวชที่่�มีากเกินไปแลว้ม้ีนรกุรานความี

สามีารถขอึ๊งมีนุษย์ หลายอึ๊ย่างผมีถ่อึ๊ว่าเป็นการกด็ศ้กยภาพิ

มีนษุย์โด็ยไมีจ่ัำาเป็น ในที่างจัติเวชศาสตรเ์ราไมีท่ี่ำางานอึ๊ย่างน้�น 

อึ๊ย้่แล้ว” 

ก่อึ๊นเกษ่ยณ์คุณ์หมีอึ๊วางแผนไว้ว่า จัะนอึ๊น “น่�เร่�อึ๊งจัริง  

ไม่ีได้็มี่อึ๊ะไรซ้บซ้อึ๊น”  แต่ข้อึ๊เที่็จัจัริงค่อึ๊หน้งส่อึ๊กว่า 20 เล่มี

หล้งจัากเอึ๊อึ๊ร์ล่ร่ไที่ร์ปีแรก และโพิสต์คอึ๊นเที่นต์ผ่านเพิจั 

ว้นละอึ๊ย่างตำ�า 4 คร้�ง 

สว่นกจิักรรมีที่่�อึ๊ยากที่ำาจัรงิๆ และเป็นอึ๊ก่หน๊�งแผนสำาคญ้

หล้งเกษ่ยณ์ค่อึ๊ ลุยอึ๊่านหน้งส่อึ๊และด็้หน้งที่่�ซ่�อึ๊ไว้ให้หมีด็ 
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“อึ๊ยากด้็หน้งเกา่ที่่�ชอึ๊บอึ๊ก่หน๊�งรอึ๊บกอ่ึ๊นตาย รวมีที่้�งหน้ง

โที่รที่้ศน์สมี้ยโบราณ์ด็้วย ผมีซ่�อึ๊ไว้เป็นชุด็ๆ เช่น ผจญภัยใต้

ทะเลัลึัก, โลักพิศวิง, อโุมงคม์หัศจรรย์ อึ๊น้น่�ฉายชอ่ึ๊ง 4 บางขุน

พิรหมีตลอึ๊ด็ แต่เราด้็ไม่ีครบไง เพิราะหน๊�ง ตอ้ึ๊งไปขายขอึ๊ง สอึ๊ง 

ถบ้้าน สามี ที่อ่ึ๊งหน้งส่อึ๊ ด้็ไม่ีครบส้กอึ๊ย่าง ซ่�อึ๊เป็นซร่่ส์หมีด็เลย

จัากแอึ๊มีะซอึ๊น อึ๊น้น่�อึ๊ยากที่ำาเป็นอึ๊น้ด้็บต้นๆ เลยนะ อึ๊ยากร่วิว

อึ๊ด็่ตก็ใช่ เวลาผมีร่วิวอึ๊ด็่ตผมีก็ได็้ประโยชน์เยอึ๊ะ อึ๊ย่างที่่�สอึ๊ง

คอ่ึ๊ อึ๊า่นหน้งส่อึ๊ที่่�ซ่�อึ๊ไวแ้ตย้่งไม่ีได็แ้กะแม้ีกระที่้�งกระด็าษที่่�ห่อึ๊ 

(ห้วเราะ) สว่นงานเข่ยนม้ีนก็ได้็เที่า่น่�แหละ ไมีไ่ด็ร้้ส๊้กถง๊อึ๊ะไร

ที่่�ติด็ค้าง เพิราะเราร้้ส๊กว่าเราก็ที่ำาเต็มีที่่�” 

จัะมี่ที่่�ติด็ค้างในใจัอึ๊ย่้เร่�อึ๊งเด่็ยวค่อึ๊ การเปล่�ยนระบบ

สขุภาพิที่่�ไมีส่ามีารถเปล่�ยนได็ด้้็วยโครงสรา้งราชการที่่�เป็นอึ๊ย่้ 

ที่ำาให้ประชาชนไมี่ได็้บริการที่่�ด็่ส้กที่่ 

“แมี้ว่าเราจัะผลิตแพิที่ย์เพิิ�มีมีากข๊�นทีุ่กปี แต่บริการก็ย้ง

ไปไม่ีถ๊งว้นย้งคำ�า คนที่่�ผมีร้้จ้ักในเช่ยงรายเก่อึ๊บทุี่กคนเวลาม่ี

โรคร้ายแรงย้งไงก็ต้อึ๊งไปเช่ยงใหมี่” 

ที่้�งหมีด็น่�เป็นผลมีาจัากส้งคมีที่่�เปราะบาง และสรา้งผ้ป้ว่ย

จัากครรภ์มีารด็าถ๊งเชิงตะกอึ๊น 
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เริ�มีต้�งแต่ หน๊�ง สตร่ต้�งครรภ์ไม่ีพิร้อึ๊มี สอึ๊ง ที่ารกขาด็ 

ผ้ด้้็แลหล้ก สามี การศก๊ษาปฐมีว้ยที่ำาลายสมีอึ๊งและสขุภาพิจิัต 

เด็็กเลก็ เป็น 3 เร่�อึ๊งแรกขอึ๊งช่วติที่่�สรา้งประชากรไมีม่ีค่ณุ์ภาพิ

เพิ่�อึ๊รอึ๊ป่วย 

ส่� คร้ไมี่มี่คุณ์ภาพิ ห้า คร้วเร่อึ๊นที่่�รายได็้ไมี่พิอึ๊รายจั่าย 

หก อึุ๊บ้ติเหตุบนที่้อึ๊งถนน 3 เร่�อึ๊งหล้งน่�สร้างผ้้ป่วยที่้�งด้็าน

ร่างกายและจัิตใจั 

“เป็นส้งคมีที่่�ต้วใครต้วม้ีน ไมี่ม่ีตาข่ายความีปลอึ๊ด็ภ้ย

รอึ๊งร้บ คนที่่�รอึ๊ด็ก็รอึ๊ด็ด็้วยความีเหน่�อึ๊ยล้า แต่คนจัำานวนมีาก

ไปไมี่รอึ๊ด็ ต้อึ๊งป่วยแน่นอึ๊น ไมี่โรคใด็ก็โรคหน๊�ง” 

คณุ์หมีอึ๊จัง๊ผล้กด้็นเร่�อึ๊งการเปล่�ยนระบบสขุภาพิมีาตลอึ๊ด็

หลายสบิปี และล้มีกระด็านระบบการศก๊ษาที่่�ล้มีเหลวด็ว้ยการ

ผลติงานเข่ยน กล้บมีาต้�งตน้ใหมีท่ี่่�พ่ิอึ๊แมีแ่ละล้ก หน๊�งในน้�นคอ่ึ๊

การเปิด็ห้อึ๊งเร่ยนพิ่อึ๊แมี่ 

“อึ๊ยากสอึ๊น เพิราะผมีม่ีความีร้้จัะสอึ๊น สิ�งที่่�ผมีสอึ๊นม้ีน

เป็นเร่�อึ๊งพิ่�นฐาน มี้นไมี่ได็้ยาก อึ๊่าน เล่น ที่ำางาน ง่ายจัะตาย 

พิ่อึ๊แม่ีก็ที่ำาได้็ แต่ที่ำาอึ๊ย่างไรให้คนเช่�อึ๊ส้กที่่ว่า ถ้าป้พ่ิ�นด่็ๆ  

ว้ยรุ่นจัะไมียุ่่งแน่ๆ เจัา้สอึ๊งคนน้�น (ล้กสาวและล้กชาย) ที่ำาผมี

ห้วแที่บแตก แต่ย้งไงม้ีนก็จัะผ่านไป ที่ำางานอึ๊ย่้โรงพิยาบาล  
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33 ปี ม้ีนนานจันเห็นจัรงิๆ วา่สว่นใหญผ่้้ใหญท่ี่ำาเด็็กเละ โอึ๊กาส

รอึ๊ด็น้อึ๊ย แต่ถ้าเริ�มีต้นด็่ๆ มี้นง่าย ถ้าเริ�มีต้นด็่ไมี่ได็้ ก็เพิราะ

ร้ฐไมี่ด็่พิอึ๊ ร้ฐไมี่ด็่แล้วจัะให้พิ่อึ๊แมี่ด็่ได็้ย้งไง” 

การคุยยาวๆ หนน่� จับลงด้็วยคำาถามีที่่�ว่า เพิราะอึ๊ะไร 

คุณ์หมีอึ๊ถ๊งไมี่ค่อึ๊ยให้ส้มีภาษณ์์หร่อึ๊อึ๊อึ๊กส่�อึ๊ต่างๆ มีากน้ก

“หน๊�ง ชอึ๊บความีเป็นสว่นต้ว น้�นคงเป็นเร่�อึ๊งใหญสุ่ด็ สอึ๊ง 

ไมีไ่ด็ร้้ส๊้กภ้มีใิจัอึ๊ะไรกบ้สิ�งที่่�ต้วเอึ๊งที่ำา ม้ีนไม่ีเยอึ๊ะขนาด็น้�น เรา

ร้้ส๊กว่าเราก็มี่ประโยชน์ แต่ที่้�งหมีด็น่�ไมี่ได็้มี่อึ๊ะไรมีาก ไมี่เคย

ภ้มิีใจัในต้วเอึ๊งอึ๊ย่างจัริงจั้งแมี้แต่เร่�อึ๊งเด่็ยว เพิราะว่าผลล้พิธ์ิ

ไมี่มี่ เราแก้ไขระบบอึ๊ะไรมีิได็้เลยน่�นา” 

อึ๊่กเหตุผลที่่�สำาค้ญค่อึ๊ ไม่ีชอึ๊บปรากฏิต้ว เคยที่ด็ลอึ๊งมีา

แล้วหลายคร้�ง ที่้�งให้ส้มีภาษณ์์ผ่านส่�อึ๊วิที่ยุและโที่รที่้ศน์ แต่

ร้้ส๊กว่าเราแก้ไขระบบด็้วยวิธิ่น่�ไมี่ได็้อึ๊ย้่ด็่ ได็้แต่พิ้ด็ไปเร่�อึ๊ยๆ

สุด็ที่้าย ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพ์ิ ในจ้ักรวาลค้่ขนาน

เป็นใครและกำาล้งที่ำาอึ๊ะไรอึ๊ย้่?

“นอึ๊น ความีจัริงผมีเป็นคนนอึ๊นหล้บง่ายมีาก ไมี่เคย 

มีป่ัญหาเร่�อึ๊งนอึ๊นไมีห่ล้บ อึ๊ย่้ที่่�ไหนกห็ล้บได็ต้ลอึ๊ด็เวลา แล้วก็

ชอึ๊บนอึ๊นจัริงๆ ถา้ลุกแปลวา่ม้ีนจัะต้อึ๊งที่ำางาน ม้ีนนอึ๊นไม่ีได้็ละ  
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เด่็�ยวหมี่ามี้าด็่า จัานย้งไมี่ได้็ล้าง บ้านย้งไมี่ได็้ถ้ น่�ค่อึ๊แมี่ที่่� 

มีอ่ึ๊ย่้จัรงิและสายส้มีพ้ินธ์ิ วา่แลว้ตอ้ึ๊งเหล่ยวไปด้็ขา้งหล้ง หม่ีาม้ีา 

อึ๊ย้่ไหน ย้งด็้แลเราตลอึ๊ด็แหละ”
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อึ๊อึ๊กแบบโปสเตอึ๊ร์: พิิชชาพิร อึ๊รินที่ร์
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เลี่�ยงล่ก้ในำโล่กใหม่

พัฒนำ�ก�รเด็้ก ประช่�ธิิปไตัย 
แล่ะอ่นำ�คำตัใหมข่้อ่งท่ำกคำนำ

นำ�ยแพทำย์ประเส่รฐิ  
ผลิ่ตัผล่ก�รพิมพ์





กล่่�วนำำ�

การระบาด็ขอึ๊งโรคโควิด็19 รอึ๊บที่่� 3 ในปี พิ.ศ. 2564 

สรา้งความีเส่ยหายตอ่ึ๊ระบบสาธิารณ์สขุและที่ำาใหผ้้ค้นเส่ยช่วติ

จัำานวนมีาก ต้วเลขผ้้ติด็เช่�อึ๊รายว้นส้งสุด็มีากกว่า 20,000 คน

ต่อึ๊ว้น และผ้้เส่ยช่วิตส้งสุด็มีากกว่า 200 คนต่อึ๊ว้น มีาตรฐาน

การกระจัายว้คซ่นที่่�ไม่ีช้ด็เจัน ประชาชนที่่�อึ๊ย่้ไกลและไม่ีมี่ 

เส้นสายประสบปัญหาการเข้าถ๊งว้คซ่นในเวลาที่่�รวด็เร็ว  

นำาไปส่้การเส่ยช่วิตที่่�ควรจัะหล่กเล่�ยงได้็ต้�งแต่แรกขอึ๊งหลาย

ครอึ๊บคร้ว

โรคระบาด็เกิด็ข๊�นค้่ขนานก้บการจั้บกุมีเยาวชนที่่�ม่ี 

ความีเหน็ตา่งที่างการเม่ีอึ๊ง ตามีด้็วยขา่วอึ๊ทุี่กภ้ยหลายจัง้หว้ด็

ในตอึ๊นปลายปี พิ.ศ. 2564 เร่�อึ๊งราวที่้�งหมีด็น่�เหม่ีอึ๊นการ 

ฉายหน้งซำ�าแล้วซำ�าเล่าในบ้านเม่ีอึ๊งขอึ๊งเราและตลอึ๊ด็ช่วิตที่่� 

ผ้้เข่ยนเกิด็ เติบโต เร่ยนหน้งส่อึ๊ ที่ำางาน แล้วเกษ่ยณ์อึ๊ายุ

ราชการ ปาฐกถาน่�จัะเริ�มีตน้ด็ว้ยประสบการณ์์ส่วนต้ว ตามีด้็วย
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ที่ฤษฎี่พิ้ฒนาการบุคลิกภาพิ ปิด็ที่้ายด็้วยข้อึ๊ส้งเกตว่า เพิราะ

เหตุใด็พ้ิฒนาการขอึ๊งบ้านเม่ีอึ๊งขอึ๊งเราจั๊งยำ�าอึ๊ย่้ก้บที่่�มีาได้็ 

อึ๊ย่างน้อึ๊ยก็หน๊�งช้�วอึ๊ายุคนค่อึ๊ช่วงอึ๊ายุขอึ๊งต้วผ้้เข่ยนเอึ๊ง

คำาตอึ๊บอึ๊ย่างส้�นที่่�สุด็ค่อึ๊ เพิราะเราเป็นร้ฐราชการและ

เป็นร้ฐรวมีศ้นย์

ร้ฐราชการและร้ฐรวมีศ้นย์ที่ำาให้เราไมี่สามีารถพ้ิฒนา

อึ๊ะไรได็้ โด็ยเฉพิาะอึ๊ย่างยิ�งการพ้ิฒนาที่ร้พิยากรมีนุษย์ 

ครอึ๊บคร้วและการศ๊กษาเป็นหน่วยพ่ิ�นฐานในการพ้ิฒนา

ที่ร้พิยากรมีนษุยภ์ายใตเ้ง่�อึ๊นไขที่่�วา่โลกเขา้ส่้ยคุไอึ๊ที่เ่ร่ยบรอ้ึ๊ย

แลว้ งานพ้ิฒนาครอึ๊บคร้วและการศก๊ษาจัง๊เป็นการที่ำางานแขง่

กบ้เวลาก่อึ๊นที่่�ที่กุสิ�งที่กุอึ๊ยา่งจัะถก้ด็สิร้ปต ์(disrupted) ไปเส่ย

ที่้�งหมีด็แล้วทีุ่กคนเป็นผ้้แพิ้ ไมี่ว่าจัะเป็นผ้้ส้งอึ๊ายุที่่�ปกครอึ๊ง 

บ้านเมี่อึ๊งว้นน่�หร่อึ๊คนรุ่นใหมี่ที่่�มี่ความีคิด็อึ๊่านกว้างไกล

ถา้จัะม่ีการพิล่ช่พิ ควรเป็นคนส้งอึ๊ายุที่่�พิล่ช่พิเพ่ิ�อึ๊พิวกเขา 

มีใิช่ปลอ่ึ๊ยคนรุ่นใหมีพ่ิล่ช่พิเพิ่�อึ๊พิวกเรา แล้วจัะว่าไปคนส้งอึ๊ายุ

ไมี่จัำาเป็นต้อึ๊งพิล่ช่พิ แค่ลงจัากเก้าอึ๊่�ก็พิอึ๊
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1

เม่�อ่พอ่จิำ�คำว�มได้้

พิวกเราพิ่�น้อึ๊งเกิด็ในครอึ๊บคร้วคนจั่นแต้จัิ�ว ความีที่รงจัำา

หน๊�งในว้ยเด็็กค่อึ๊คุณ์แมี่วุ่นวายก้บช่�อึ๊จั่นขอึ๊งพิวกเรามีากมีาย 

คุณ์พ่ิอึ๊ม่ีช่�อึ๊เป็นจั่น สะกด็ได้็หลายแบบ เร่�อึ๊งน่�นำาไปส่้ความี

ยากลำาบากขอึ๊งพิวกเราเพิราะเอึ๊กสารในที่่�ต่างๆ ไมี่ตรงก้น  

ต้วสะกด็และวรรณ์ยุกต์ต่างก้น ช่�อึ๊พ่ิอึ๊แม่ีที่่�อึ๊ำาเภอึ๊และที่่�

โรงเร่ยนไมี่เหม่ีอึ๊นก้น จัำาได็้ว่าได็้ยินคุณ์แมี่บ่นว่าที่างการ 

อึ๊ย้่เร่�อึ๊ยๆ กินเวลานานหลายปีกว่าจัะเร่ยบร้อึ๊ย

คุณ์แม่ีขอึ๊งพิวกเรามีาจัากโพ้ินที่ะเลเช่นเด่็ยวก้บคุณ์พ่ิอึ๊ 

ที่่านใช้ช่�อึ๊ไที่ยต้�งแต่ผ้้เข่ยนจัำาความีได็้ เวลาน้�นผ้้เข่ยนย้งเล็ก

มีาก จัง๊ไม่ีเคยต้�งข้อึ๊สงส้ยวา่ที่า่นม่ีช่�อึ๊ไที่ยได้็อึ๊ย่างไร ใครที่ำาให้ 

แล้วที่ำายากหร่อึ๊ไมี่

ย้งมี่เร่�อึ๊งช่�อึ๊จั่นขอึ๊งพิวกเรา ที่่�ผ้้เข่ยนได้็ยินเสมีอึ๊ค่อึ๊ 

คณุ์แมีจ่ัา่ยใต้โตะ๊หลายคร้�ง และจัา่ยมีากกวา่หน๊�งแหง่ มีว้่นหน๊�ง

คณุ์แมีพ่ิาผ้้เข่ยนไปที่่�อึ๊ำาเภอึ๊ ผ้เ้ข่ยนจัำาได้็วา่ก่อึ๊นที่่�คุณ์แม่ีจัะลกุ

ไป ที่า่นกำาธินบต้รใบหน๊�งเพิ่�อึ๊เตร่ยมีจัา่ย ที่า่นพ้ิด็เป็นภาษาจัน่
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แต้จัิ�วว่า “เขาจัะได็้ที่ำาให้เร็วๆ เป็นพิิเศษ” 

เหตุการณ์์ที่ำานอึ๊งน่�จัะวนกล้บมีาเมี่�อึ๊ผ้้เข่ยนร้บราชการที่่�

ภาคเหน่อึ๊ตอึ๊นบน ที่า่นที่่�คุน้เคยกบ้ช่�อึ๊ขอึ๊งชาตพ้ิินธิุค์งที่ราบด่็

ว่ามี่ชาติพ้ินธิุ์เป็นร้อึ๊ยที่่�ภาคเหน่อึ๊ตอึ๊นบน ม่ีการอึ๊อึ๊กเส่ยงช่�อึ๊

สกลุที่่�แตกต่าง หลายคนม่ีช่�อึ๊เหม่ีอึ๊นกน้และนามีสกลุ ‘มีาเยอึ๊ะ’ 

เหมี่อึ๊นก้นจันน่าแปลกใจั (การเล่าเร่�อึ๊งตลกเก่�ยวก้บชาติพิ้นธิุ์

เคยที่ำาได้็เม่ี�อึ๊สม้ียก่อึ๊น ปัจัจัุบ้นเราที่ราบด่็ว่าที่ำามิีได้็และ 

ไมี่ควรที่ำาอึ๊่กต่อึ๊ไปแล้ว ว้นน่�ล้กหลานขอึ๊งชาติพิ้นธิุ์เปล่�ยนช่�อึ๊

นามีสกุลหลายคนแล้ว และมี่การศ๊กษาสง้บนเสน้ที่างเด็่ยวก้บ

ล้กจัน่ว้นน่� แตด้่็เหม่ีอึ๊นการกระที่ำาขอึ๊งสว่นกลางหร่อึ๊คนช้�นใน 

ต่อึ๊พิวกเขาย้งเป็นเหมี่อึ๊นเด็ิมี)

เวลาที่่�น้�งเข่ยนใบร้บรอึ๊งแพิที่ย์เพิ่�อึ๊ให้ชาติพ้ินธิุ์ได้็ไป

สม้ีครงาน ที่ำาใบข้บข่� หร่อึ๊แมี้กระที่้�งเป็นหน๊�งในข้�นตอึ๊นขอึ๊

บ้ตรประชาชน (ซ๊�งต้อึ๊งผ่านพิิธิ่กรรมีเพิ่�อึ๊พิิส้จัน์ความีร้กชาติ

อึ๊่กหลายข้�นตอึ๊น) หากพิอึ๊ม่ีเวลาผ้้เข่ยนม้ีกสอึ๊บถามีความี 

เป็นมีาขอึ๊งช่�อึ๊พิวกเขาเสมีอึ๊

จึงทราบวิ่าชัื�อแลัะนามสกุลัเป็นข์องม้ราคา

ช่วิตขอึ๊งพิวกเขาเหม่ีอึ๊นช่วิตขอึ๊งชาวจั่นโพิ้นที่ะเลเม่ี�อึ๊ 

60 กว่าปีก่อึ๊น เราเป็นคนนอึ๊กและเราต้อึ๊งจั่ายเพ่ิ�อึ๊เป็นคนใน 

64 ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18



เหตุการณ์์ที่ำานอึ๊งน่�ด็ำาเนินมีา ‘จัากครรภม์ีารด็าถง๊เชิงตะกอึ๊น’ 

ในช่วงช่วิตขอึ๊งประชาชนคนไที่ยจัำานวนมีาก มีากบ้างน้อึ๊ย

บา้ง ร้ต้้วบา้งไม่ีร้ต้้วบา้ง เน่ยนบ้างไม่ีเน่ยนบ้าง และเตม็ีใจับา้ง 

ไมี่เต็มีใจับ้าง เป็นมีาเร่�อึ๊ยๆ ข๊�นอึ๊ย้่ก้บว่าสถานะที่างส้งคมีและ

ฐานะที่างเศรษฐกิจัขอึ๊งเราอึ๊ย่้ในตำาแหน่งที่่�ห่างจัากศ้นย์กลาง

มีากเที่่าไร 

เรื่่�องนี้้�มีีผลกรื่ะทบต่่อพััฒนี้าการื่เด็็กอย่่างไรื่? 

เร่�อึ๊งน่�มี่ผลกระที่บอึ๊ย่างน้อึ๊ย 2 ข้อึ๊ 

ข้อึ๊แรก แที่นที่่�คุณ์แมี่จัะม่ีเงินมีาซ่�อึ๊ขอึ๊งเล่นเสริมีสร้าง

พ้ิฒนาการให้แก่พิวกเรา เช่น ด็ินนำ�าม้ีนราคาถ้กๆ ส้กก้อึ๊น  

ส่เที่่ยนราคาถ้กๆ ส้กกล่อึ๊ง ที่่านกล้บต้อึ๊งปันเงินไปให้ ‘ระบบ

ราชการ’

ข้อึ๊สอึ๊ง แที่นที่่�เด็็กๆ อึ๊ย่างพิวกเราจัะได้็ส้มีผ้สคุณ์แมี่

อึ๊ารมีณ์์ด่็มีากข๊�นอึ๊่กส้กว้นสอึ๊งว้น แต่พิวกเราพิบว่าช่วิตขอึ๊ง

ที่่านด็้คล้ายๆ จัะยากลำาบาก เพิราะช่�อึ๊ขอึ๊งคุณ์พิ่อึ๊และช่�อึ๊ขอึ๊ง

พิวกเราอึ๊ย้่เน่อึ๊งๆ 

ผ้้เข่ยนบรรยายเร่�อึ๊งพ้ิฒนาการเด็็กบ่อึ๊ยคร้�ง สม้ียแรกๆ 

บรรยายให้ข้าราชการคร้และเจั้าหน้าที่่�สาธิารณ์สุขในเขต

จั้งหว้ด็ภาคเหน่อึ๊ตอึ๊นบนฟัง ก่อึ๊นที่่�จัะบรรยายให้พิ่อึ๊แมี่ที่้�วไป
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ฟังในเวลาต่อึ๊มีา แผ่นใสหร่อึ๊สไลด็์ที่่�หน๊�งขอึ๊งการบรรยาย 

จัะเป็นคำาสำาค้ญ 3 คำาน่�เสมีอึ๊ ค่อึ๊ อึ๊่พิิเจัเนซิส เวลาวิกฤติ และ

หน้าที่่� 

เรามีาด็้ที่่ละคำา

คำำาที� 1: อีพัิเจเนี้ซิิส (epigenesis)

ผ้้เข่ยนร้้จั้กคำาน่�เป็นคร้�งแรกตอึ๊นเป็นแพิที่ย์ประจัำาบ้าน

จัิตเวชศาสตร์ที่่�โรงพิยาบาลสมีเด็็จัเจั้าพิระยา เมี่�อึ๊ พิ.ศ. 2529 

เป็นคร้�งแรกในช่วิตที่่�ได้็ร้้จ้ักช้�วโมีงเร่ยนที่่�เร่ยกว่า บุ๊คคล้บ 

(book club) แมี้ว่าจัะไมี่น่าสนุกอึ๊ะไรมีากมีายเหม่ีอึ๊นที่่�เห็น

ในหน้งฝ่ร้�ง แต่ก็ย้งประโยชน์ให้แก่ผ้้เข่ยนอึ๊ย่างยิ�ง ผ้้เข่ยนได็้

ร้บมีอึ๊บหมีายให้อึ๊่านหน้งส่อึ๊ Childhood and Society ขอึ๊ง  

อึ๊่ริค อึ๊่ริคส้น (Erik H. Erikson, 19021994) และได้็ร้้จั้ก 

คำาน่�เป็นคร้�งแรก รายละเอึ๊่ยด็มี่ปรากฏิในหน้งส่อึ๊ แต่ที่่�ผ้้เข่ยน

นำามีาบรรยายและขยายความี มี่ 3 ความีหมีาย

คำวามีหมีาย่ที� 1 พััฒนี้าการื่มีีลักษณะเป็นี้ลำาด็ับชั้ั�นี้ 

เวลาบรรยายเร่�อึ๊งพิ้ฒนาการเด็็ก ผ้้เข่ยนใช้ภาพิพิ่ระมีิด็ 

ที่่�ซค้คาราประกอึ๊บคำาบรรยายเสมีอึ๊ (ด้็ภาพิที่่� 1) หากบรรยาย

ด็ว้ยชอึ๊ล์กบนกระด็านด็ำากจ็ัะวาด็ร้ปพ่ิระมิีด็ข้�นบน้ได็ (ด้็ภาพิ

ที่่� 2) พ้ระมิดข์องโชัเซิอร์ท้�ซิัคคารา (Pyramid of Djoser in 
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Saqqara) น่�ที่่�จัริงมี่ 6 ช้�น แต่ 2 ช้�นแรกหากมีอึ๊งเผินๆ จัะกล่น

เป็นเน่�อึ๊เด่็ยวกน้ ผ้เ้ข่ยนใชป้ระโยชนจ์ัากการแบ่ง 5 ช้�น ในการ

บรรยายพิ้ฒนาการ 5 ข้�นแรกขอึ๊งอึ๊่ริคส้น

ภาพท้่ 1: พ้ระม่ิดของโชเซอร์ท้่ซัคคารา

พ้ิฒนาการม่ีล้กษณ์ะเป็นลำาด้็บช้�น หมีายความีว่า หาก 

เราสรา้งฐานแรกแข็งแรง ฐานตอ่ึ๊ไปจัะที่ำาได้็งา่ยข๊�นและม่ีความี

แข็งแรงเช่นก้น พิ้ฒนาการเด็็กมี่ล้กษณ์ะเด็่ยวก้น หากเราที่ำา

ขวบปีแรกให้ด่็ เราจัะได็้ที่ารกที่่�แข็งแรง ปีถ้ด็ๆ มีาจัะที่ำาได็้ 
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ไมี่ยากและมี่ความีแข็งแรงตามีๆ ก้นไป 

เปร่ยบช้�นที่่� 5 เป็นว้ยรุ่น หากช้�นที่่� 5 หร่อึ๊ว้ยรุ่นพิบ

อึ๊ปุสรรคขอึ๊งช่วิต เชน่ อึ๊กห้ก หร่อึ๊ถก้ไล่อึ๊อึ๊กจัากโรงเร่ยน หร่อึ๊

สอึ๊บเข้ามีหาวิที่ยาล้ยไมี่ได็้ ว้ยรุ่นที่่�มี่พิ้ฒนาการเป็นลำาด็้บช้�น

มีาด็่กว่าอึ๊าจัจัะเพิ่ยงเส่ยใจั ด็่�มีเหล้าส้กสอึ๊งแก้ว อึ๊อึ๊กนอึ๊กที่าง

ส้กพ้ิกแล้วกต็้�งต้วได้็ใหม่ี ในขณ์ะที่่�ว้ยรุ่นที่่�ม่ีฐานรากไม่ีแข็งแรง 

ตามีด็้วยช้�นถ้ด็ๆ มีาไมี่แข็งแรง ช่วิตอึ๊าจัจัะล่มีลง กินเหล้าไมี่

เลกิ เขา้หายาเสพิตดิ็ กร่ด็ข้อึ๊มีอ่ึ๊ หรอ่ึ๊ที่ำารา้ยตว้เอึ๊ง เหตเุพิราะ

ฐานขอึ๊งพิ้ฒนาการไมี่ด็่พิอึ๊ น่�ค่อึ๊ความีหมีายที่่� 1 พิ้ฒนาการ 

มี่ล้กษณ์ะเป็นลำาด็้บช้�น

Identity

Initiation

Autonomy

trust
Industry

ภาพท้่ 2: พัฒนาการเด็ก 5 ขั�นตอน
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คำวามีหมีาย่ที� 2 เมี่�อเรื่าลงทนุี้กบัฐานี้รื่ากคำอ่ชั้ั�นี้ที� 1 มีาก 

เรื่าจะลงทุนี้นี้้อย่ลงในี้ชั้ั�นี้ต่่อๆ มีา

ที่นุที่่�สำาคญ้คอ่ึ๊เวลา หากเราให้เวลากบ้ล้กมีาก (คำาสำาคญ้

ค่อึ๊ “ม้เวิลัาแปลัวิ่ารัก”) เราจัะลงทีุ่นน้อึ๊ยลงในเวลาต่อึ๊มีา ช้�น

ที่่� 1 ค่อึ๊ว้ยที่ารกขวบปีแรก (infant) ช้�นที่่� 2 ค่อึ๊ว้ยเตาะแตะ 

(toddler) อึ๊ายุ 23 ขวบ ช้�นที่่� 3 ค่อึ๊ว้ยอึ๊นุบาล (preschool) 

อึ๊ายุ 47 ขวบ ผ้้เข่ยนจัะวาด็เส้นโค้งครอึ๊บคลุมี 3 ช้�นแรก (ด็้

ภาพิที่่� 3) เราจัะเหน็กอึ๊งที่รายขนาด็ใหญก่นิเน่�อึ๊ที่่�มีากกว่าคร๊�ง

ขอึ๊งพิ่�นที่่�หร่อึ๊ปริมีาตรที่้�งหมีด็ขอึ๊งพิ่ระมีิด็ พิ่�นที่่�หร่อึ๊ปริมีาตร

ส่วนที่่�เหล่อึ๊มี่น้อึ๊ยมีาก 

สิ�งท้�เราจะได้คือ เราได้เวิลัาคืนในวิันหลััง

ที่ำาไมีเราถ๊งได้็เวลาค่น? เพิราะว่าเมี่�อึ๊เด็็กเข้าส่้ระบบ

โรงเร่ยน เขาจัะเร่ยบร้อึ๊ยด่็ ไม่ีกอ่ึ๊ความีวุ่นวาย ไม่ีกวนประสาที่ 

เรา คณุ์พิอ่ึ๊คณุ์แมีไ่มีต่อ้ึ๊งเส่ยเวลาไปกบ้การแกไ้ขปัญหา เดิ็นที่าง 

ไปพิบคร้ประจัำาช้�นหร่อึ๊คร้ปกครอึ๊ง พิาล้กไปพิบจัิตแพิที่ย์

เด็็กหร่อึ๊จัิตแพิที่ย์ว้ยรุ่น ไปโรงพ้ิกพิบตำารวจั ไปพิบที่นาย 

ไปศาล ไปสถานบำาบ้ด็ยาเสพิติด็ หร่อึ๊ไปสถานพิินิจัฯ เมี่�อึ๊ 

เด็็กเร่ยนจับ เขาไปที่ำางานและหาเงินด็้วยต้วเอึ๊ง ถ๊งตอึ๊นน้�น 

คุณ์พิ่อึ๊คุณ์แมี่จัะมี่เวลาว่างมีาก 
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ผ้้เข่ยนม้ีกบรรยายต่อึ๊ไปด้็วยว่า เมี่�อึ๊มี่เวลาว่างเราสาม่ี

ภรรยาม่ีเวลาที่ำาเร่�อึ๊งสว่นต้วที่่�ชอึ๊บ จัากเด็มิีไมีม่ีเ่วลาที่ำาเพิราะ

เล่�ยงล้กเล็ก มี่เวลาไปเที่่�ยวพิ้กผ่อึ๊นแด็นไกล

0-7
ภาพท้่ 3: สัดส่วนของเวลี้าในพัฒนาการเด็ก

จัะเหน็วา่น่�เป็นคำาบรรยายวชิาการที่่�นา่จัะใช้ได็ก้้บเฉพิาะ

ชนช้�นกลางระด้็บกลางหร่อึ๊ชนช้�นกลางระด้็บส้ง ที่่�ม่ีเวลาเหล่อึ๊

จัากการที่ำางานมีาด้็แลล้กด้็วยต้วเอึ๊งตามีสมีควรต้�งแต่แรก เชา้

ไปที่ำางาน เย็นหร่อึ๊คำ�าได็ก้ล้บบา้นมีาเล่นก้บล้ก และอึ๊า่นนทิี่าน
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ก่อึ๊นนอึ๊น แต่ปัญหาขอึ๊งชนช้�นกลางระด้็บล่างและชนช้�นล่าง 

(หากคำาน่�ไมี่สุภาพิมีากเกินไปอึ๊าจัจัะเล่�ยงไปใช้คำาว่าชนช้�น

แรงงาน) อึ๊ยา่งที่่�เหน็ที่้�วไป ในชนบที่ไที่ยผ้ช้ายที่ำางานตลอึ๊ด็ว้น 

ได็้ค่าแรงข้�นตำ�า ผ้้หญิงอึ๊าจัจัะได็้น้อึ๊ยกว่าน้�น แรงงานข้ามีชาติ

และชาติพิ้นธิุ์อึ๊าจัจัะได็้น้อึ๊ยกว่าน้�นอึ๊่ก

ชนช้�นกลางระด้็บล่างและชนช้�นล่างอึ๊าจัจัะไมี่ได็้อึ๊่าน 

เพิจัเล่�ยงล้ก (parenting) ไมีไ่ด็อ้ึ๊า่นนิตยสารหร่อึ๊หน้งส่อึ๊เล่�ยงล้ก  

เหตผุลคอ่ึ๊พิวกเขาตอ้ึ๊งอึ๊อึ๊กไปที่ำางาน เสรจ็ังานเมี่�อึ๊ 56 โมีงเยน็ 

ก็ปวด็เน่�อึ๊ต้วอึ๊ย่างหน้กเพิราะแบกหามี ผ้้เข่ยนร้้ส๊กเสมีอึ๊ว่า 

ผ้้เข่ยนเป็นชนช้�นกลาง ที่ำางานตรวจัผ้้ป่วยและเข่ยนหน้งส่อึ๊  

จัะมีากเที่่าไรก็เปร่ยบก้บการก้มีๆ เงยๆ ที่ำานา หร่อึ๊ก้มีหน้า

ขุด็ด็ินเป็นหลุมีๆ หร่อึ๊แบกหามีขอึ๊งหน้กก่อึ๊สร้างกลางแด็ด็

ที่้�งว้นมีิได็้

ยาที่่�ใช้แก้เคล็ด็ข้ด็ยอึ๊กที่่�ชะง้ด็ที่่�สุด็มิีใช่ยาแก้ปวด็ แต่

เป็นเหล้าขาว 

ต๊อึ๊กเหล้าขาวก้บเพิ่�อึ๊นร่วมีงานหล้งเสร็จังาน เหม่ีอึ๊น

พิน้กงานอึ๊อึ๊ฟฟิศแวะด่็�มีเบ่ยร์ก้บเพิ่�อึ๊นร่วมีงาน หร่อึ๊ชนช้�น

บริหารแวะด่็�มีไวน์ก้บเพิ่�อึ๊นน้กบริหาร เหล่าน่�อ้ึ๊างว่าเป็น

กจิักรรมีผ่อึ๊นคลายร่างกายและจิัตใจั แต่สำาหร้บชนช้�นแรงงาน
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เป็นวิธิแ่กป้วด็เคล็ด็ข้ด็ยอึ๊กหายเป็นปลดิ็ที่ิ�งด็ว้ยราคาที่่�ตำ�ากวา่ 

ไปหาแพิที่ย์ที่่�คลินิก และเส่ยเวลาน้อึ๊ยกว่าไปหาแพิที่ย์ที่่� 

โรงพิยาบาลร้ฐเป็นอึ๊้นมีาก 

ทีุ่กคร้�งที่่�ม่ีการประณ์ามีผ้้ด่็�มีสุราอึ๊ย่างรุนแรง แม้ีว่า 

ผ้เ้ข่ยนจัะม่ีงานประจัำาคอ่ึ๊ร้กษาโรคติด็สุราเร่�อึ๊ร้ง แต่ไม่ีสบายใจั

เลยที่่�ได้็ยิน ด็้วยร้้ว่าภาวะติด็สุรามีาจัากท้ี่�ง 3 สาเหตุ ค่อึ๊

พ้ินธุิกรรมี จัติใจั และสิ�งแวด็ล้อึ๊มี ซ๊�งบา้นเม่ีอึ๊งขอึ๊งเราเต็มีไปด็ว้ย 

แรงกด็ด็้นด็้านจัิตใจัและสิ�งแวด็ล้อึ๊มีมีากมีาย

พิอ่ึ๊แมีใ่นประเที่ศไที่ยจัำานวนมีากกว่ามีากไม่ีมีเ่วลาจัรงิๆ 

มีิใช่แกล้งไมี่มี่เวลา พิวกเราต้อึ๊งอึ๊อึ๊กไปที่ำางาน ปากก้ด็ต่นถ่บ 

ชว่ยเหล่อึ๊ต้วเอึ๊งตลอึ๊ด็ช่วิตโด็ยไมีม่ีส่ว้สดิ็การที่่�ด่็พิอึ๊นอึ๊กเหน่อึ๊

จัากหล้กประกน้สุขภาพิถ้วนหน้า ด้็งน้�นอึ๊ะไรที่่�ผ้เ้ข่ยนบรรยาย

หร่อึ๊เข่ยน รวมีที่้�งที่่�เพิจัเล่�ยงล้กและหน้งส่อึ๊เล่�ยงล้กต่างๆ เข่ยน 

เฉพิาะในส่วนที่่�เก่�ยวก้บ ‘เวลา’ จัะพิบปัญหา 2 ประการ

ประการที่่� 1 กลุ่มีเปา้หมีายขนาด็ใหญท่ี่่�สุด็คอ่ึ๊ชนช้�นกลาง

ระด็้บล่างและชนช้�นล่างไมี่ได็้อึ๊่านหร่อึ๊ได็้ยิน และประการที่่� 2 

ค่อึ๊ถ๊งจัะได็้อึ๊่านหร่อึ๊ได็้ยินก็ไมี่มี่เวลาอึ๊ย้่ด็่ 

ด้็งคำาพ้ิด็ที่่�เราม้ีกจัะร้้ส๊กอึ๊ย่้เสมีอึ๊เวลาได็้ยินคำาแนะนำา

ประเภที่พิ้ด็อึ๊ย่างไรก็ถ้ก เช่น “ให้เวิลัา ควิามรัก ควิามอบอุ่น
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แก่ลัูกมากๆ” หร่อึ๊ “กรุณาหลั้กเลั้�ยงกิจกรรมกลัางแจ้ง” สิ�ง

ที่่�เกิด็ข๊�นในใจัเสมีอึ๊ค่อึ๊ “ถ้้าทำาได้ ก็ทำาไปแลั้วิ” แต่ในโลกแห่ง

ความีเป็นจัริง เหล่าน่�เป็นคำาแนะนำาที่่�ที่ำาไมี่ได็้

ลำาพ้ิงเร่�อึ๊งที่่�บรรยายมีาเพ่ิยงเร่�อึ๊งเด่็ยวคอ่ึ๊คำาวา่ epigen

esis น่�ได็้พิาด็พิิงถ๊งข้อึ๊จัำาก้ด็ขอึ๊งส้งคมีไที่ยหลายข้อึ๊ ได็้แก่

• พิ่อึ๊แมี่ไมี่มี่เวลาจัริงๆ เพิราะไปที่ำางาน นำาไปส่้เร่�อึ๊งการ

จั้างงาน และการประก้นค่าแรงข้�นตำ�าตามีที่่�เป็นจัริงหร่อึ๊

มีากพิอึ๊ที่่�แรงงานจัะธิำารงไว้ซ๊�งศ้กด็ิ�ศร่ความีเป็นมีนุษย์

• พิ่อึ๊แมี่ไมี่มี่เงินจัริงๆ หากไมี่ไปที่ำางานที่้�งสอึ๊งคน นำาไปส้่

เร่�อึ๊งร้ฐสว้สด็ิการ

• พิ่อึ๊แม่ีหลายบ้านจัากล้กไปที่ำางานในต่างจั้งหว้ด็ เพิราะ

ไมี่มี่งานในที่้อึ๊งถิ�นจัริงๆ นำาไปส้่เร่�อึ๊งการกระจัายอึ๊ำานาจั

ใหส้ว่นที่อ้ึ๊งถิ�นอึ๊ยา่งแที่จ้ัรงิและประชาธิปิไตยสว่นที่อ้ึ๊งถิ�น

• พิอ่ึ๊แมีห่ลายบา้นไมีม่ีเ่งนิซ่�อึ๊นิที่านประกอึ๊บภาพิสำาหร้บ

เด็็กมีาอึ๊่านนิที่านก่อึ๊นนอึ๊นให้ล้กฟัง นำาไปส่้การพ้ิฒนา

ระบบหน้งส่อึ๊แห่งชาติ

• พิอ่ึ๊แมีห่ลายบา้นไม่ีมีป่ัญญาหร่อึ๊โอึ๊กาสที่่�จัะได้็ใช้บรกิาร

หอ้ึ๊งสมีดุ็เพิ่�อึ๊ขอึ๊ย่มีหน้งส่อึ๊นิที่านประกอึ๊บภาพิสำาหร้บเด็็ก 
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คร้�งละ 1020 เล่มี นาน 24 ส้ปด็าห์ เช่นในประเที่ศ

พ้ิฒนาแล้ว นำาไปส่้การพ้ิฒนาสว้สดิ็การห้อึ๊งสมุีด็

สาธิารณ์ะ

• การจัราจัรในกรุงเที่พิฯ และห้วเม่ีอึ๊งใหญท่ี่ำาพ่ิอึ๊แมีเ่ส่ยเวลา  

13 ช้�วโมีง กว่าจัะเด็ินที่างถ๊งบ้านมีาเล่�ยงล้กด็้วยต้วเอึ๊ง 

นำาไปส่้เร่�อึ๊งปัญหาการจัราจัร ธิรุกจิัสรา้งซอ่ึ๊มีที่างหลวง

ในห้วเมี่อึ๊งใหญ่ที่้�วประเที่ศตลอึ๊ด็ที่้�งปีหร่อึ๊หลายปีติด็ต่อึ๊

ก้นหร่อึ๊ทีุ่ก 3 ปี การพิ้ฒนาระบบรถไฟรถรางถ๊งระด็้บ

ตำาบลที่้�วประเที่ศ และการขนสง่สาธิารณ์ะขอึ๊งทุี่กจัง้หว้ด็

• การไปพิบแพิที่ย์คลนิกิหร่อึ๊โรงพิยาบาลเอึ๊กชนซ๊�งม่ีราคา

ตอ่ึ๊การพิบ 1 คร้�งมีากกวา่คา่แรงข้�นตำ�า นำาไปส่้การกระจัาย 

อึ๊ำานาจัด็้านบริการสาธิารณ์สุขและการแบ่งส่วนบริการ

ขอึ๊งวชิาช่พิต่างๆ เชน่ แพิที่ย์ที่ำาหนา้ที่่�ส่วนแพิที่ย์ เภส้ชกร

ที่ำาหน้าที่่�ส่วนเภส้ชกร เป็นต้น

• การไปโรงพิยาบาลขอึ๊งร้ฐเพ่ิ�อึ๊ใชส้ทิี่ธิหิล้กประกน้สขุภาพิ

ถว้นหนา้เส่ยเวลาและคา่รถเป็นอึ๊น้มีาก นำาไปส่้การพ้ิฒนา

ระบบบริการ ‘ใกล้บา้นใกล้ใจัและเฉล่�ยที่กุขเ์ฉล่�ยสขุ’ ด็ว้ย

คุณ์ภาพิระด้็บส้งถ๊งปลายที่างค่อึ๊สถาน่อึ๊นาม้ีย (ซ๊�งโด็ย

สว่นต้วเป็นคำาที่่�ให้ความีหมีาย ‘ใกล้บา้นใกล้ใจั’ มีากกว่า
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คำาว่าโรงพิยาบาลส่งเสริมีสุขภาพิตำาบล)

เร่�อึ๊งพ้ิฒนาการเป็นลำาด็้บช้�นหร่อึ๊ epigenesis น่�ย้งไมี่จับ 

เราย้งมี่ความีหมีายที่่� 3

คำวามีหมีาย่ที� 3 ถ้้าเรื่าลงเงินี้กับพัีรื่ะมีิด็ 3 ชั้ั�นี้แรื่ก คำ่อ  

7 ขวบปีแรื่กมีาก เรื่าจะได็้เงินี้คำ่นี้มีาในี้วันี้หลัง

สำาหร้บความีหมีายน่�ผ้เ้ข่ยนไม่ีสามีารถพ้ิด็และไม่ีเคยพ้ิด็

ว่า ถ้าเราลงเงินก้บการเล่�ยงล้กใน 07 ปีแรกมีากแล้ว เราจัะ

ลงทีุ่นน้อึ๊ยลงในว้นหล้ง ความีข้อึ๊น่�ไมี่เป็นความีจัริงอึ๊่ก เพิราะ

ที่่�แท้ี่แล้วพิ่อึ๊แมี่ประเที่ศไที่ยลงทีุ่นตลอึ๊ด็เวลา มีิหนำาซำ�าย้ง

ลงที่นุไปก้บเร่�อึ๊งที่่�ไมีต่รงประเด็็น (irrelevant) กบ้พ้ิฒนาการ 

(development) และการเร่ยนร้้ (learning) เส่ยมีาก เช่น  

ค่ารถและนำ�าม้ีน ค่ารถโรงเร่ยน ค่าเคร่�อึ๊งแบบน้กเร่ยน 

และเคร่�อึ๊งแบบประจัำาว้น รวมีที่้�งค่าเคร่�อึ๊งแบบกิจักรรมีพิิเศษ

อึ๊่�นๆ เชน่ กฬ่าส่ ล้กเส่อึ๊ เนตรนาร่ คา่ด้็แลล้กหล้งเลกิเร่ยนเม่ี�อึ๊

พิอ่ึ๊แม่ีเด็นิที่างมีาร้บช้า คา่เร่ยนพิิเศษใหแ้กค่ร้ในตอึ๊นเยน็ที่้�งที่่� 

ตอึ๊นเช้าก็สอึ๊นอึ๊ย่้แล้ว ค่าธิรรมีเน่ยมีการเร่ยนห้อึ๊งพิิเศษที่่�ม่ี 

ช่�อึ๊เร่ยกตา่งๆ ต้�งแต่หอ้ึ๊งคิงไปจันถง๊ห้อึ๊งจัเ่น่ยสหร่อึ๊กิ�ฟเตด็็หร่อึ๊

เหร่ยญที่อึ๊ง คา่กวด็วิชาเต็มีร้ปแบบที่้�งวชิาคณิ์ตศาสตร์ อึ๊ง้กฤษ 
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ฟิสิกส์ เคมี่ ช่ววิที่ยา ส้งคมีศ๊กษา ภาษาไที่ย เพิ่�อึ๊เข้าเร่ยนต่อึ๊

ช้�นประถมี 1 มี้ธิยมี 1 มี้ธิยมี 3 หร่อึ๊เข้ามีหาวิที่ยาล้ย ซ๊�งหาก

จั่ายเต็มีที่่�น่าจัะอึ๊ย่้ที่่�ประมีาณ์ 500,0001,000,000 บาที่ 

ต่อึ๊คน อึ๊่กที่้�งค่าเร่ยนด็นตร่และก่ฬาที่่�ต้อึ๊งจั่ายต่างหาก

เหล่าน่�เป็นค่าใช้จั่ายหล้กที่่�ทีุ่กบ้านต้อึ๊งจ่ัายเป็นประจัำา

ตลอึ๊ด็เวลา 12 ปีขอึ๊งการศ๊กษาข้�นพิ่�นฐาน ถ้าหากน้บจัากช้�น

อึ๊นุบาล 1 ถ๊งมี้ธิยมี 6 จัะกินเวลา 15 ปี แล้วถ้ารวมีเตร่ยมี

อึ๊นุบาลเข้าไปด็้วยจัะเที่่าก้บ 16 ปี

ด็้งน้�นเราไมี่พิ้ด็ว่าเราจั่ายน้อึ๊ยลงเมี่�อึ๊เวลาผ่านไป

แต่ผ้้เข่ยนจัะบรรยายต่อึ๊ไปว่า ถ้าเราเล่�ยงล้กให้ด่็ใน 

ฐานแรกๆ เงินที่่�ไม่ีควรเส่ยจัะไหลค่นมีาในภายหล้ง ได็้แก่  

คา่ยาจิัตเวช คา่ยาเสพิติด็ คา่ความีเส่ยหายเน่�อึ๊งจัากเมีาแลว้ข้บ  

ค่าประก้นต้ว ไปจันถ๊งค่าที่นาย เป็นต้น ด่็ที่่�สุด็ค่อึ๊เมี่�อึ๊เด็็ก

เร่ยนจับปริญญาตร่ เขาไปสม้ีครงานและม่ีเงนิเด่็อึ๊นขอึ๊งต้วเอึ๊ง  

ไมี่กล้บมีาขอึ๊พ่ิอึ๊แม่ีอึ๊่ก เพ่ิยงเที่่าน่�เงินที่่�เราลงทุี่นไปว้นแรก 

ก็จัะเริ�มีต้นไหลค่นมีาบ้างแล้ว 

อึ๊ย่างไรกต็ามี ผ้เ้ข่ยนม้ีกร้ส๊้กเสมีอึ๊วา่ผ้เ้ข่ยนบรรยายแบบ

ต่กินเส่ยมีาก ด็้วยร้้อึ๊ย่้ว่ารายจั่ายขอึ๊งคนไที่ยน้�นม่ีมีากมีาย 

รอึ๊บต้วเพิราะเราจั่ายทีุ่กอึ๊ย่างรวมีที่้�งภาษ่ โด็ยที่่�ได็้ยินมีาว่า
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ส้ด็ส่วนขอึ๊งภาษม้่ีลคา่เพิิ�มีต่อึ๊รายได้็ขอึ๊งคนยากจันส้งกว่าขอึ๊ง

ชนช้�นกลางและชนช้�นส้ง

ตอึ๊นที่่�ได้็ร้บเชิญมีาบรรยายปาฐกถาในว้นน่� วางแผนว่า

จัะบรรยายเร่�อึ๊งพ้ิฒนาการเด็็กด้็งที่่�เคยบรรยายใหพ่้ิอึ๊แมีท่ี่้�วไป

ฟังเสมีอึ๊ภายใต้ห้วข้อึ๊ ‘บ้นได็ 7 ข้�น ส้่ศตวรรษที่่� 21’ (ด็้ภาพิ

ประกอึ๊บที่่� 4) จัากน้�นจัะเช่�อึ๊มีโยงอึุ๊ปสรรคขอึ๊งทีุ่กข้�นบ้นได็

ไปส่้ประเด็็นที่างส้งคมีและประชาธิิปไตยตามีข้อึ๊เข่ยน ‘จัาก

ครรภ์มีารด็าถ๊งเชิงตะกอึ๊น’ ที่้�งน่�ได็้ร้บโจัที่ย์กำาก้บมีาด็้วยว่า 

ควรบรรยายให้ที่่านผ้้ฟังที่ราบถ๊งพิ้ฒนาการที่างความีคิด็ขอึ๊ง

ผ้้เข่ยนต้�งแต่คร้�งเป็นน้กศ๊กษาถ๊งปัจัจัุบ้น 
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ภาพท้่ 4: บันได 7 ขั�น สู่ศตวรรษท้่ 21

ที่่�มีา: ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพ์ิ. (2564). เล้ั�ยงลูักอย่างไรให้ได้ EF (พิิมีพ์ิคร้�งที่่� 15).  
กรุงเที่พิมีหานคร: สำาน้กพิิมีพิ์อึ๊มีรินที่ร์คิด็ส์.
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ปรากฏิว่าเมี่�อึ๊น้�งลงเข่ยนรา่งแรกขอึ๊งบที่ปาฐกถาน่� จัง๊พิบ

วา่เพ่ิยงบรรยายเร่�อึ๊ง epigenesis คำาเด่็ยวกพ็ิาด็พิิงถง๊เก่อึ๊บที่กุ

ระบบที่่�ลา้หล้งในประเที่ศ โด็ยที่่�ย้งไปไมีถ่ง๊คำาศพ้ิท์ี่คำาที่่� 2 และ 

3 และไมี่ที่้นได็้ข๊�นบ้นได็ข้�นที่่� 1 ขอึ๊ง ‘บ้นได็ 7 ข้�น ส้่ศตวรรษ

ที่่� 21’ เลย เราก็มี่เร่�อึ๊งต้อึ๊งที่ำามีากมีายก่ายกอึ๊งแล้ว 

เชั่นน้�จะเป็นไปได้อย่างไรท้�จะให้เรื�องเหลั่าน้�จบในรุ่นเรา
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2 

เม่�อ่ไปโรงเรยีนำ

พิวกเราพ่ิ�น้อึ๊งเร่ยนโรงเร่ยนอึ๊นุบาลและประถมีต้นที่่�ถนน

พิระรามี 4 ก่อึ๊นจัะย้ายมีาที่่�ห้วถนนส่ลมี พิวกเราเด็ินที่าง

จัากบ้านไปกล้บด้็วยรถเมีล์เป็นประจัำา ช่วิตมีิได็้ลำาบากอึ๊ะไร

เพิราะม่ีผ้้ใหญ่ลุกให้เราสอึ๊งคนน้�งเสมีอึ๊เมี่�อึ๊โผล่หน้าข๊�นไปบน

รถประจัำาที่าง ภายในบริเวณ์โรงเร่ยนม่ีแผงขายหน้งส่อึ๊และ

นิตยสาร เวลาน้�นนิตยสารที่่�มี่จัำาหน่ายแล้ว ได็้แก่ กองหน้า

ร่าเริง ตุ๊กตา หนูจ๋าเบบ้� และ วิอลัท์ ดิสน้ย์ ภาคภาษาไทย  

ช่�อึ๊สุด็ที่้ายน่�ราคาเล่มีละ 2 บาที่

บา้นเรามิีได็ม่้ีเงนิเหล่อึ๊เฟื้อึ๊ แตน่า่จัะเป็นเพิราะคุณ์พ่ิอึ๊ชอึ๊บ

อึ๊่านนิที่านจั่นเร่�อึ๊ง ไซิอิ�วิ ให้พิวกเราฟังก่อึ๊นนอึ๊น เวลาน้�นที่่าน

ที่ำางานเป็นเซลสแ์มีนเด็นิที่างตา่งจัง้หว้ด็ จัง๊มีเ่วลากล้บบา้นมีา

อึ๊่านให้พิวกเราฟังไมี่มีากน้ก แต่เพ่ิยงไมี่มีากน้กน้�นเอึ๊งก็น่า

จัะส่งผลให้พิวกเราม้ีกจัะแบ่งเงินค่าขนมีส่วนหน๊�งซ่�อึ๊นิตยสาร

การ์ต้นเหลา่น่�อึ๊า่น บางท่ี่านอึ๊าจัจัะจัำาได้็วา่ห้วนิตยสารที่่�เอ่ึ๊ยมีา

มีิได็้มี่เพิ่ยงการ์ต้น แต่มี่สารคด็่ต่างๆ นานาร่วมีด็้วย
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ก่อึ๊นที่่�ผ้้เข่ยนจัะจับช้�นประถมี 3 เช้าว้นหน๊�งคุณ์คร้ที่่าน

หน๊�ง ซ๊�งว้นน่�ผ้้เข่ยนจัำาช่�อึ๊มีิได็้แล้วแมี้ใบหน้าก็เล่อึ๊นราง ได็้ย่�น

นิตยสาร ชััยพฤกษ์ ให้ผ้้เข่ยน 1 ฉบ้บ แล้วพิ้ด็ว่า “คร้อึ๊่านแล้ว

ยกใหเ้ธิอึ๊” จัำาได็ว้า่หน้าปกเป็นร้ปกลว้ยไมีบ้นพ่ิ�นส่ฟา้ (จัะเหน็

วา่การย่�นหน้งส่อึ๊ใหเ้ด็็กเป็นความีที่รงจัำาน่าประที่บ้ใจั) น้�นที่ำาให้

ผ้้เข่ยนได็้พิลิกอึ๊่านนิตยสาร ชััยพฤกษ์  ต้�งแต่ก่อึ๊นจับประถมี

ต้น ส่วนใหญ่คงจัะด้็ร้ป อึ๊่านการ์ต้นหน้ากลาง และอึ๊่านส่วน

อึ๊่�นๆ บ้างเที่่าที่่�อึ๊่านได็้

พิวกเราย้ายมีาเร่ยนประถมีปลายที่่�โรงเร่ยนหน๊�งใกล ้

ว้ด็ไผ่ เงินในระยะเด็ินถ๊ง คุณ์แมี่ เปิด็ร้านขายขอึ๊งชำา 

หน้าโรงเร่ยนน้�น พิวกเราจั๊งม่ีภาระงานต้อึ๊งช่วยแม่ีขายขอึ๊ง 

ทีุ่กเช้าก่อึ๊นที่่�จัะข้ามีถนนไปโรงเร่ยน แล้วร่บข้ามีถนนกล้บมีา

จัากโรงเร่ยนช่วยขายขอึ๊งหน้าร้าน ก่อึ๊นที่่�จัะได็้ไปกวาด็บ้าน 

ถ้บ้านให้เสร็จั แล้วจั๊งเปิด็กระเป๋าที่ำาการบ้าน 

ว้นหน๊�งมี่ซิสเตอึ๊ร์คาที่อึ๊ลิกมีาเด็ินแจักนิตยสาร วิ้รธรรม 

ราคาฉบ้บละ 6 สล๊ง ในห้อึ๊งเร่ยน หน้าปกเป็นร้ปการ์ต้น 

แต๋งแต๋งผจญภัย เป็นการ์ต้นเบลเย่ยมีจั๊งอึ๊อึ๊กเส่ยงตามีอึ๊ย่าง

ฝ่ร้�งเศส ว้นน่�เด็็กไที่ยน่าจัะร้้จั้กในช่�อึ๊ ตินตินผจญภัย มีากกว่า 

เป็นงานเข่ยนขอึ๊ง แอึ๊ร์เช (Hergé)

81เล่�ยงล้กในโลกใหมี่  |  นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์



นิตยสาร ว้ิรธรรม เป็นนิตยสารรายส้ปด็าห์ มี่การ์ต้น 

หนา้กลางหลายเร่�อึ๊งที่่�ลงตดิ็ตอ่ึ๊กน้ และมีส่ารคด่็ใหอ้ึ๊า่นมีากมีาย 

เที่่าๆ ก้บนิตยสาร ชััยพฤกษ์ เป็นเพิราะว่าคร้หร่อึ๊ผ้้ใหญ่ใน

สถานะเสม่ีอึ๊นคร้ที่่�ที่ำาให้พิวกเราม่ีโอึ๊กาสได็พ้้ิฒนาด็ว้ยการอึ๊า่น

สิ�งละอึ๊น้พ้ินละนอ้ึ๊ยนอึ๊กเหน่อึ๊จัากตำารา บางที่า่นอึ๊าจัจัะคดิ็ในใจั 

ตอึ๊นน่�ว่าว้นน่�เราย่�นหน้งส่อึ๊ให้เด็็ก เด็็กก็ไม่ีอึ๊่าน ผ้้เข่ยนจัะ

อึ๊ธิิบายว่าเพิราะพิวกเขาไม่ีมี่คุณ์พิ่อึ๊อึ๊่านให้ฟังก่อึ๊นนอึ๊นเป็น

ปฐมีและไมี่มี่คุณ์คร้ที่่�อึ๊่านหน้งส่อึ๊ให้ด็้เป็นแบบอึ๊ย่าง เมี่�อึ๊ขาด็

รากฐานที่่�ด่็แล้วการอึ๊่านต่อึ๊เน่�อึ๊งจั๊งเกิด็ข๊�นได้็ยาก ผ้้เข่ยนขอึ๊

เพิิ�มีเติมีในข้�นตอึ๊นน่�ด้็วยว่า คุณ์พ่ิอึ๊คุณ์แม่ีขอึ๊งพิวกเราไมี่ร้้

ภาษาไที่ยเลยในตอึ๊นแรกๆ ที่่านเร่ยนด็้วยตนเอึ๊งในภายหล้ง

ซ๊�งจัะเป็นอึ๊่กหลายปีต่อึ๊มีา

พิวกเราเร่ยนโรงเร่ยนคาที่อึ๊ลิก ผ้เ้ข่ยนสวด็มีนต์แบบพิทุี่ธิ

ไมี่เป็น ถ๊งว้นน่�ก็ย้งไมี่เป็น ที่่�จัำาได้็แมี่นค่อึ๊เราถ้กคร้ใหญ่ที่วง 

ค่าเล่าเร่ยนหน้าห้อึ๊งเป็นประจัำา ไม่ีมีป่ีไหนเลยที่่�เราจัะม่ีค่าเล่าเร่ยน 

จั่ายโด็ยสงบสุข อึ๊ย่างไรก็ตามี โรงเร่ยน 2 แห่งน่�ได้็ปล้กฝัง 

วิน้ยแบบคาที่อึ๊ลิกและความีสามีารถในการอึ๊่านให้แก่พิวกเรา

แต่เยาว์ว้ยด็้วยเช่นก้น 
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คณุ์พิอ่ึ๊มีน่ทิี่านภาษาจัน่ติด็ม่ีอึ๊กล้บบา้นต้�งแตเ่ราจัำาความี

ได็้ พิอึ๊ถ๊งเวลาที่่�เราไปเดิ็นเที่่�ยวงานกาชาด็หร่อึ๊งานวชิราวุธิ

ซ๊�งจั้ด็ทีุ่กปีในจั้งหว้ด็พิระนคร คุณ์แมี่ให้พิวกเราได็้ซ่�อึ๊หน้งส่อึ๊

คนละ 1 เลม่ี ในราคาลด็ 50 เปอึ๊ร์เซน็ต์ ที่กุปี ผ้เ้ข่ยนจัำาได็แ้มีน่ 

เพิราะพิ่�ชายเล่อึ๊ก สามกก๊ เป็นเลม่ีแรกๆ ขอึ๊งช่วติ สว่นผ้เ้ข่ยน

กบ้น้อึ๊งสาวเล่อึ๊กหน้งส่อึ๊รวมีขำาข้นปกแขง็กล้บบา้น เราที่ราบด่็

วา่คณุ์แมีไ่ม่ีมีเ่งินมีากน้ก แตท่ี่า่นกย็นิด่็เจัย่ด็เงนิกอ้ึ๊นหน๊�งเพิ่�อึ๊

ให้พิวกเราอึ๊่านอึ๊ย่างสมีำ�าเสมีอึ๊

จัำาได็้ว่าคร้�งหน๊�งเมี่�อึ๊ผ้้เข่ยนงอึ๊แงจัะเอึ๊าหน้งส่อึ๊การ์ต้น

ฉบ้บรวมีเล่มีขอึ๊งนิตยสาร วิ้รธรรม เร่�อึ๊ง บั�ก แดนน้� เสือบิน

ผจญภัย ซ๊�งเป็นการ์ต้นเบลเย่ยมีเช่นเด่็ยวก้น ฉบ้บรวมีเล่มี

ราคาเล่มีละ 8 บาที่ คณุ์แมีพ่ิาผ้้เข่ยนเดิ็นจัากบา้นใกล้ว้ด็ไผ่เงนิ 

ไปซ่�อึ๊ถง๊โรงพิิมีพ์ิว่รธิรรมีซ๊�งต้�งอึ๊ย่้ในซอึ๊ยเซนตห์ลยุสบ์นถนน

สาที่ร ค่อึ๊ว้นเวลาที่่�ม่ีคลอึ๊งสาที่รกว้างใหญ่ไหลผ่านและมี่ 

ต้นฉำาฉาเร่ยงรายมีากมีายสอึ๊งฟากตลิ�ง

เราอึ๊าจัจัะไมีม่่ีเงนิคา่รถ แต่เราพิอึ๊มีเ่งนิคา่หน้งส่อึ๊ ผ้เ้ข่ยน

ที่ราบในภายหล้งว่าล้กจัน่แต้จัิ�วในกรุงเที่พิฯ หลายบา้นเตบิโต

มีาคลา้ยๆ เรา แลว้พิวกเรากเ็ป็นกลุ่มีที่่�เร่ยนเกง่ที่่�สดุ็ กระจัาย

กน้เขา้คณ์ะแพิที่ยศาสตรท์ี่กุสถาบน้โด็ยมีช่่�อึ๊และนามีสกุลเป็น

ภาษาไที่ย
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ถ้ด็จัากคำาแรก epigenesis เรามีาด้็คำาที่่� 2 เวลาวิกฤต่ิ 

(critical period)

เวลาวิกฤต่ิ หมีาย่ถึ้ง ชั้่วงเวลาที�เรื่าจำาเป็นี้ต่้องทำาอะไรื่

บางอย่่าง หากเรื่าปล่อย่ใหเ้วลานี้ั�นี้ลว่งเลย่ จะไมีส่ามีารื่ถ้หวนี้

กลับมีาทำาได็้อีก 

ค่อึ๊เวลาที่่�คุณ์พ่ิอึ๊คุณ์แมี่ต้อึ๊งที่ำางานบางอึ๊ย่าง เช่น ขวบ

ปีแรกว้ยที่ารก คุณ์พ่ิอึ๊คุณ์แม่ีมี่หน้าที่่�อึุ๊้มี กอึ๊ด็ บอึ๊กร้ก และ

ให้นมี โด็ยไมี่มี่คำาว่ามีากเกินไป ไมี่ต้อึ๊งห่วงเร่�อึ๊งเด็็กติด็ม่ีอึ๊ 

เพิราะเมี่�อึ๊เด็็กได็้ร้บจัากคุณ์แมี่อึ๊ิ�มีแล้ว เขาจัะเล่�อึ๊นพิ้ฒนาการ

ไปที่่�ช้�นต่อึ๊ไปได็้เอึ๊ง 

แตค่ณุ์พ่ิอึ๊คณุ์แม่ีจัำานวนมีากไม่ีที่ำา เพิราะม้ีวแต่ไปที่ำางาน

หาเงิน คร้�นเราม่ีเงินแล้ว เด็็กโตเป็นว้ยรุ่นแล้ว สมีมีุติเขาเป็น

ว้ยรุ่นไมีฟ่ังคำา ไมีเ่ร่ยนหน้งส่อึ๊ เหล่อึ๊ขอึ๊ ใช้ยาเสพิติด็ วธิิร้่กษา

ค่อึ๊อึุ๊้มี กอึ๊ด็ บอึ๊กร้ก และให้นมีตามีที่่�ควรจัะที่ำาในว้ยที่ารกเพิ่�อึ๊

เริ�มีพ้ิฒนาการพ่ิระมิีด็ช้�นที่่� 1 ใหมี่ แต่ว้ยรุ่นไม่ีให้พิ่อึ๊แมี่เข้า

ใกล้ ไมี่ให้อึุ๊้มี ไมี่ให้กอึ๊ด็ ไมี่ให้บอึ๊กร้ก และไมี่เอึ๊านมี เขาจัะ

เอึ๊าเพิ่�อึ๊นและเอึ๊าเหล้า น่�ค่อึ๊ปัญหาขอึ๊งเวลาวิกฤติ

ภายใต้ข์อ้เทจ็จรงิท้�วิา่เราทุกคนต้องออกไปหาเงนิ เพราะ

การไม่ม้เงินในประเทศน้�เป็นเรื�องน่ากลััวิ 
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ผ้เ้ข่ยนบรรยายให้คณุ์พ่ิอึ๊คณุ์แมีฟ่ังเชน่น่�ที่กุคร้�ง การไม่ีมี่

เงินเป็นเร่�อึ๊งน่ากล้ว แต่ผ้้เข่ยนมี้กหยุด็ตรงน่� มีิได็้ขยายความี

ต่อึ๊ไปว่าเมี่�อึ๊คุณ์ไม่ีมี่เงิน คุณ์จัะกลายเป็นคนช้�นตำ�า ที่ำาอึ๊ะไร

ก็ผิด็กฎีหมีาย วางหาบเร่แผงลอึ๊ยก็ผิด็ ไมี่ใส่หมีวกก้นน็อึ๊คก็

ผดิ็ แตถ่า้คณุ์มีเ่งนิ มีส่ถานะที่างส้งคมีเชน่ผ้เ้ข่ยนข้บรถเรว็บน

ที่างหลวงชนบที่ไม่ีเคยถ้กใบส้�งเลย อึ๊ย่างมีากแค่ถ้กต้กเต่อึ๊น 

น้�นค่อึ๊เหตุการณ์์ก่อึ๊นที่่�โลกจัะมี่กล้อึ๊งจั้บความีเร็ว

นอึ๊กจัากน่�ผ้้เข่ยนมีิได้็พ้ิด็ต่อึ๊ไปว่าเราอึ๊ย่้ในประเที่ศที่่�ร้ฐ

ไมีเ่คยชว่ยอึ๊ะไรเราเป็นชิ�นเป็นอึ๊น้ เราปากกด้็ต่นถบ่กน้ที่กุบ้าน 

กว่าจัะได็้รถค้นแรกและบ้านหล้งแรก และที่่�จัริงแล้วมี่คน

จัำานวนมีากที่ำางานให้ตายก็ไมี่ได็้รถค้นแรกและไมี่ม่ีว้นจัะได็้

บ้านหล้งแรก

ยกต้วอึ๊ย่างอึ๊่กเร่�อึ๊งหน๊�ง ช่วงที่่�เด็็กอึ๊ายุ 27 ขวบ เด็็ก

มี่หน้าที่่�เล่น การเล่นพิ้ฒนากล้ามีเน่�อึ๊ใหญ่ กล้ามีเน่�อึ๊เล็ก และ

นิ�วมี่อึ๊สิบนิ�ว ซ๊�งจัะส่งผลต่อึ๊พิ้ฒนาการขอึ๊งสมีอึ๊งที่่�ด็่กว่า เด็็ก

อึ๊่านอึ๊อึ๊ก เข่ยนได็้ คิด็เลขได็้ และมี่ Executive Function (EF) 

ที่่�ด็่กว่า 

EF คำอ่คำวามีสามีารื่ถ้รื่ะด็บัสงูของสมีองที�ใชั้ค้ำวบคำมุีคำวามี

คำิด็ อารื่มีณ์ และการื่กรื่ะทำาจนี้กว่าจะถ้ึงเป้าหมีาย่ [คำานิยามี
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เป็นภาษาไที่ยโด็ย ปน้ด็ด็า ธินเศรษฐกร ใน ประเสริฐ (2564)]

บ้านเราไมี่ให้เล่น แต่ส่งไปเข้าเร่ยนเตร่ยมีอึ๊นุบาลต้�งแต่ 

3 ขวบ โด็ยที่่�กระบวนการหาโรงเร่ยนเริ�มีก่อึ๊นหน้าน้�น เช่น 

การสอึ๊บค้ด็เล่อึ๊กเข้าอึ๊นุบาล 1 เริ�มีก้นที่่� 2 ขวบคร๊�ง มีากกว่าน่� 

ค่อึ๊การจัอึ๊งที่่�น้�งในโรงเร่ยนอึ๊นุบาลที่่�อึ๊้างว่าเริ�มีก้นต้�งแต่ใน

ครรภ์มีารด็า 

เราแข์่งข์ันกันจากครรภ์มารดาถ้ึงเชัิงตะกอน

ด้็งที่่�ที่ราบว่าโรงเร่ยนอึ๊นุบาลส่วนใหญ่ขอึ๊งบ้านเราเน้น

การอึ๊่าน เข่ยน เร่ยนเลข โด็ยปฏิิเสธิข้อึ๊เที่็จัจัริงที่่�ว่าเด็็กๆ เกิด็

มีาเร็วช้าต่างก้น และเด็็กส่วนใหญ่จัะอึ๊่าน เข่ยน และบวกเลข

ได็เ้อึ๊งเม่ี�อึ๊เลน่มีากพิอึ๊ระหวา่งอึ๊ายุ 27 ขวบ เพิราะเร่�อึ๊งเหลา่น่� 

เกิด็ในการละเล่นแที่บทีุ่กชนิด็อึ๊ย้่ก่อึ๊นแล้ว 

คร้�นเมี่�อึ๊เด็็กอึ๊ายุ 7 ขวบ อึ๊า่นไม่ีอึ๊อึ๊ก เข่ยนไม่ีได้็ บวกเลข

ไมีเ่ป็น หร่อึ๊แมีก้ระที่้�งขาด็ความีสามีารถในการควิบคมุตนเอง 

(self control) อึ๊้นเป็นปฐมีบที่ขอึ๊งความีสามีารถระด็้บส้งขอึ๊ง

สมีอึ๊งที่่�เร่ยกวา่ EF วธิิแ่ก้ไขที่่�ควรจัะเป็นคอ่ึ๊กล้บไปเลน่ให้มีาก

พิอึ๊ แต่เวลาวิกฤติขอึ๊งการเล่นผ่านไปแล้ว เมี่�อึ๊เด็็กอึ๊ายุ 8 ขวบ 

พ้ิฒนาการจัะเขา้ส่้ระยะที่่� ฌอึ๊ง เพ่ิยเจัต ์(Jean Piaget, 1896

1980) เร่ยกว่า concrete operation เด็็กมี่หน้าที่่�ที่างจัิตวิที่ยา
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พ้ิฒนาการอ่ึ๊�นที่่�เขาสนใจัจัะที่ำามีากกว่าการเล่น พ้ิด็ง่ายๆ ว่า

เด็็กประถมีมี่งานอึ๊่�นต้อึ๊งที่ำา และจัะว่าไปการเร่ยนหน้งส่อึ๊หร่อึ๊

การเร่ยนร้้ที่่�แที่้ควรเริ�มีได็้อึ๊ย่างเข้มีข้นเร็วที่่�สุด็ก็หล้งจัากน่� น่�

ค่อึ๊ปฏิิบ้ติการเชิงร้ปธิรรมี

ประเด็็นเวลาวิกฤติน่�พิาเราไปส่้เร่�อึ๊งการแบ่งชนช้�นที่่�

ส่บที่อึ๊ด็ให้แก่รุ่นต่อึ๊ไป ขอึ๊อึ๊ธิิบาย

เด็็กจัากบ้านที่่�รวยกว่าจั้บจัอึ๊งที่่�น้�งโรงเร่ยนที่่�ม่ีช่�อึ๊เส่ยง

กว่าหร่อึ๊โรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กที่่�แพิงกว่าได้็ ส่วนพิ่อึ๊แม่ีที่่�บ้าน

ยากจันกว่าถ้กก้นอึ๊อึ๊กไปเป็นประชากรอึ๊่กพิวกหน๊�ง โรงเร่ยน

ที่่�ม่ีช่�อึ๊เส่ยงกว่าม้ีกให้คอึ๊นเน็คช้�นแก่เด็็ก แม้ีว่าว้นน่�โรงเร่ยน

เหล่าน่�จัะมี่ความีเส่�ยงที่่�จัะผลิตเด็็กที่่�คิด็ไมี่เป็นและอึ๊ย่้ไมี่ได้็

ในศตวรรษที่่� 21 โรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กช้�นด่็ที่่�ราคาแพิงกว่าม้ีก

ให้โอึ๊กาสเด็็กเล่นมีากกว่า มี่การเร่ยนร้้ที่่�เร่ยกว่า โจทย์ปัญหา

เป็นฐาน (ProblemBased Learning หรือ PBL) มีากกว่า 

ที่ำาใหพ้้ิฒนาด็า้นสมีอึ๊งและจัติใจัสมีบร้ณ์์กวา่ กบ้มี ่EF ที่่�ด่็กวา่ 

ความีรวยน้�นนำามีาซ๊�งคอึ๊นเน็คช้�นที่่�มีากกว่าด้็วย เราจั๊ง

ได็เ้ห็นการส่บที่อึ๊ด็ความีรวยให้แกรุ่่นต่อึ๊ไป เด็็กที่่�รวยกว่าย่อึ๊มี

จั่ายค่ากวด็วิชาก่อึ๊นเขา้มีหาวิที่ยาล้ยได็ม้ีากกวา่และได็ท้ี่่�น้�งที่่�

ด็่กว่า ที่ำารายได็้ได็้มีากกว่า และธิำารงชนช้�นขอึ๊งต้วไว้ ด็้ด็้วย
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ตาเปล่าว้นน่�ล้กขอึ๊งชนช้�นที่่�ส้งกว่าสอึ๊บเขา้แพิที่ย์ได้็ในส้ด็ส่วน

ที่่�มีากกว่าล้กขอึ๊งชนช้�นอึ๊่�น 

เร่�อึ๊งน่�นำาเราไปส้่ประเด็็นเชิงส้งคมีใหญ่ๆ อึ๊่ก 3 เร่�อึ๊ง

• ถ้าเรามี่สว้สด็ิการลางานหล้งคลอึ๊ด็สำาหร้บพิ่อึ๊แมี่ด่็กว่า

ที่่�เป็นอึ๊ย้่ ด็้วยข้อึ๊เที่็จัจัริงที่างวิชาการที่่�ว่าเวลา 12 เด็่อึ๊น

แรกขอึ๊งว้ยที่ารก เป็นเวลาวกิฤติขอึ๊งการสรา้งสิ�งที่่�เร่ยกว่า  

แมท่้�ม้อยู่จริง และ ควิามไว้ิใจ (trust) เชน่ ลาได็ ้1 ปี โด็ย 

ร้บเงินเด่็อึ๊นเต็มีที่้�งพิ่อึ๊และแมี่ ไปจันถ๊งสว้สด็ิการด้็าน

หน้งส่อึ๊นิที่านประกอึ๊บภาพิฟร่สำาหร้บเด็็กทีุ่กคน เที่่าก้บ

เราได้็ประก้นให้เด็็กไที่ยทีุ่กคนที่่�อึ๊อึ๊กจัากครรภ์มีารด็า 

ได้็ร้บสิ�งที่่�ด่็ที่่�สดุ็ต่อึ๊พ้ิฒนาการในเวลาวกิฤตขิอึ๊งขวบปีแรก

• ถ้าพ่ิอึ๊แมี่ไมี่ต้อึ๊งปากก้ด็ต่นถ่บเช่นทีุ่กว้นน่� ย่อึ๊มีมี่เวลา 

อึ๊ย่้บา้นเล่นกบ้ล้กอึ๊ายุ 23 ขวบ พิาล้กอึ๊ายุ 23 ขวบ ไป 

เด็ินเล่นหร่อึ๊อึ๊อึ๊กกำาล้งกายในที่่�สาธิารณ์ะ ม่ีเคร่�อึ๊งเล่น

คุณ์ภาพิด่็และพิอึ๊เพ่ิยงในสวนสาธิารณ์ะทีุ่กแห่ง ม่ี 

สวนสาธิารณ์ะที่่�ด่็และพิอึ๊เพ่ิยงในที่กุชุมีชน เราจัะสง่เสรมิี

พ้ิฒนาการกลา้มีเน่�อึ๊ใหญ ่กลา้มีเน่�อึ๊เลก็ และ EF ได็เ้ตม็ีที่่�

ในเวลาวิกฤติ น่�คอ่ึ๊รากฐานขอึ๊งคณุ์ภาพิช่วิตขอึ๊งเด็็กไที่ย
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ที่่�พ๊ิงประสงค ์เร่�อึ๊งน่�ตอ้ึ๊งการกระจัายอึ๊ำานาจัส่้ อึ๊บต. อึ๊ยา่ง

แที่้จัริง ที่้�งอึ๊ำานาจัการบริหารและงบประมีาณ์

• ถ้าโรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กม่ีราคาแพิงจันกระที่้�งประชาชน 

สว่นใหญข่อึ๊งประเที่ศจับ้ตอ้ึ๊งมีไิด็ ้และมีง่านวจิัย้ระยะยาว 

ที่่�พิิส้จัน์ว่าเด็็กที่่�จับจัากโรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กมี่ต้วช่�ว้ด็ขอึ๊ง

อึ๊นาคตที่่�ด็ก่วา่ กลา่วคอ่ึ๊ การเลน่ที่่�มีากกวา่ในช้�นอึ๊นบุาล

และการเร่ยนร้ด้้็วยโจัที่ย์ปัญหาเป็นฐาน เป็นเร่�อึ๊งที่่�ด่็กว่า

การเร่ยนหน้งส่อึ๊ ที่่อึ๊ง จัำา ติว สอึ๊บ อึ๊ย่างที่่�เป็นอึ๊ย้่ เรา

ควรเปล่�ยนโรงเร่ยนขอึ๊งร้ฐที่กุแห่งเป็นโรงเร่ยนที่างเล่อึ๊ก

ที่่�ไมี่เส่ยค่าใช้จั่าย เราควรที่ำาได้็ เพิราะอึ๊งค์ความีร้้ขอึ๊ง

การสร้างการศ๊กษาสม้ียใหมี่อึ๊ย่างที่่�โรงเร่ยนที่างเล่อึ๊ก

ราคาแพิงที่ำา เราม่ีอึ๊ย่้ในม่ีอึ๊หมีด็แล้ว ม่ีปัญหาขอ้ึ๊เด่็ยวคอ่ึ๊

กระที่รวงศ๊กษาธิิการไมี่ที่ำา 

การปฏิิรูปหรือกระจายอำานาจออกจากกระทรวิง

ศึกษาธิการจึงเป็นเรื�องจำาเป็น เพื�อเปิดทางให้การศึกษา

สมัยใหม่ได้เริ�มต้นเส้ยท้

3 เร่�อึ๊งน่�เราไมี่ที่ำา วนเว่ยนอึ๊ย้่ที่่�เร่�อึ๊งถ้าให้คุณ์พิ่อึ๊ลางาน

เล่�ยงล้ก พิ่อึ๊คนไที่ยก็จัะไปเที่่�ยวเตร่กินเหล้า ให้หน้งส่อึ๊นิที่าน
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ไปก็ไม่ีอึ๊่าน ให้สวนสาธิารณ์ะและเคร่�อึ๊งเล่นไปก็ไม่ีด้็แล ให้ 

งบประมีาณ์ส่วนที่้อึ๊งถิ�นไปก็ด่็แต่สร้างถนน ที่ำาอึ๊ะไรอึ๊ย่างอึ๊่�น 

ไมีเ่ป็น ฯลฯ และสุด็ที่า้ยคอ่ึ๊จัะอึ๊ย่างไรกระที่รวงศก๊ษาธิกิารไที่ย 

ก็จัะไมี่ยอึ๊มีที่ำาอึ๊ะไรต่างไปจัากที่่�เคยที่ำา 

สาเหตใุหญค่อืราชัการมไิด้ม้หนา้ท้�รับใชัป้ระชัาชันอยู่แล้ัวิ

ตั�งแต่แรก ควิามจริงก็คือเรารับใชั้ปลััดกระทรวิงแลัะรัฐมนตร้

มากกวิ่าอย่างอื�น 
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3

เม่�อ่ถึ้งปฐมวัยแล่ะช่ั�นำประถ้ม

จัากครรภ์มีารด็าเรามีาถ๊งปฐมีว้ยและประถมีต้น ค่อึ๊สอึ๊ง

ช่วงช้�นที่่�ไมี่ควรมี่การเร่ยนการสอึ๊น

ปฐมีว้ยคอ่ึ๊ช้�นอึ๊นบุาล เป็นว้ยที่่�เด็็กๆ ควรได็เ้ลน่ มีากกวา่

เล่นคอ่ึ๊อึ๊า่นหน้งส่อึ๊และชว่ยที่ำางานที่่�บ้าน เริ�มีด้็วยแม่ีอึ๊า่นให้ฟัง

แล้วเด็็กๆ จัะอึ๊่านได็้เอึ๊ง เวลาในตอึ๊นเย็นและเสาร์อึ๊าที่ิตย์ควร

หมีด็ไปก้บการอึ๊่านหน้งส่อึ๊อึ๊ะไรก็ได็้ เล่นเสร่อึ๊ะไรก็ได็้ และ

ที่ำางานบ้านหร่อึ๊งานอึ๊าช่พิขอึ๊งพิ่อึ๊แมี่

น้�คือวิิธ้สร้าง EF ท้�ง่าย เป็นจริง แลัะทำาได้ท้�บ้าน

‘อ่านี้-เล่นี้-ทำางานี้’ เป็นพ่ิ�นฐานขอึ๊งการก่อึ๊ร่างสร้างต้ว 

พ้ิฒนาการเด็็กที่่� ด่็ รวมีไปถ๊งความีสามีารถที่่�จัิตวิที่ยา

พ้ิฒนาการสม้ียใหมีเ่ร่ยกวา่ EF คอ่ึ๊ความีสามีารถในการควบคมุี

ตนเอึ๊งไปส้่เป้าหมีายที่่�กำาหนด็

คุณ์คร้อึ๊นุบาลและคุณ์คร้ประถมีไมี่ควรมี่หน้าที่่�สอึ๊น

หน้งส่อึ๊ แต่ควรพิาเด็็กๆ ‘อึ๊่านเล่นที่ำางาน’
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การื่อ่านี้ ชว่ยสร้างแมี่ที่่�มี่อึ๊ย้่จัริงและวงจัรควิามจำาใชั้งาน

ที่่�ด่็ วทิี่ยาศาสตร์การแพิที่ยส์ม้ียใหม่ีเร่ยกว่า working memory 

ค่อึ๊ความีจัำาพิร้อึ๊มีใช้ที่่�หน้างาน มีิใช่ความีจัำาใช้สอึ๊บที่่�ห้อึ๊งสอึ๊บ

เพ่ิยงเพ่ิ�อึ๊ไต่เต้าสถานะการศ๊กษาและสถานะที่างส้งคมี สอึ๊บ

เสร็จัก็ล่มี

การื่เล่นี้ สร้างความีสามีารถ EF ทีุ่กด็้านและพิ้ฒนาการ

ทีุ่กมีิติ ไมี่ว่าจัะใช้ตำาราขอึ๊งอึ๊่ริคส้น, เพิ่ยเจัต์ หร่อึ๊ ไวกอึ๊ตสก่ 

(Lev Vygotsky, 18961934) ก็เข่ยนตรงก้น 

ตามีด็้วย การื่ทำางานี้ ซ๊�งสร้างความีสามีารถ EF ระด็้บส้ง

ข๊�น สร้างความีสามีารถที่่�จัะอึ๊ด็ที่นความียากลำาบากก่อึ๊นไปถ๊ง

เป้าหมีายซ๊�งเร่ยกว่า การประวิิงควิามสุข์ (delay of gratifica

tion) รวมีที่้�งการคิดยืดหยุ่นแลัะการคิดวิิเคราะห์ (cognitive 

flexibility) ระด้็บส้งข๊�น เหล่าน่�เป็นโครงร่างขอึ๊งการปฏิิร้ป 

การศ๊กษาปฐมีว้ยและช่วงช้�นประถมีที่่�ประเที่ศขอึ๊งเราจัำาเป็น

ต้อึ๊งร่บที่ำา ก่อึ๊นที่่�จัะปล่อึ๊ยให้การเร่ยนการสอึ๊นเน่�อึ๊หาวิชาที่่� 

ไร้สาระและครำ�าคร๊ที่ำาลายคนรุ่นใหมี่มีากไปกว่าน่� 

อยา่ลืัมว่ิาการทำาลัายเดก็ไทยเกิดขึ์�นทกุวินัในทุกห้องเร้ยน

ข์องทุกโรงเร้ยนบนพื�นท้�ประเทศไทย โดยท้�เราได้แต่นั�งดูมา

ชั้านาน 
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คุณ์แมี่ขอึ๊งพิวกเราไมี่มี่เงินมีากน้ก แต่ที่่านเจั่ยด็เงิน

ซ่�อึ๊หน้งส่อึ๊นอึ๊กเวลาให้แก่พิวกเราอึ๊ย่างสมีำ�าเสมีอึ๊ คำาถามีค่อึ๊ 

คุณ์แมี่ที่่�ไม่ีมี่เงินซ่�อึ๊หน้งส่อึ๊ว้นน่�จัะให้ที่ำาอึ๊ย่างไร หน้งส่อึ๊

นิที่านประกอึ๊บภาพิสำาหร้บเด็็กช้�นด่็ ซ๊�งส่วนใหญ่นำาเข้าจัาก 

ต่างประเที่ศ เน่�อึ๊เร่�อึ๊งด่็มีาก เน่�อึ๊หาด่็มีาก สร้างสรรค์ด็้วย 

งานเข่ยนและศิลปะช้�นยอึ๊ด็ ได็้น้กแปลที่่�เย่�ยมียอึ๊ด็ช่วยแปล 

อึ๊่กต่างหาก ราคาต่อึ๊เล่มีว้นน่�ไมี่ตำ�ากว่า 200 บาที่ 

เด็็กแรกเกิด็คนหน๊�งไปจันถง๊อึ๊นบุาล 3 ควรม่ีใหพ้ิอ่ึ๊แมีอ่ึ๊า่น

ให้ฟังทีุ่กค่นและเด็ินถ่อึ๊ไปมีาเพ่ิ�อึ๊เปิด็อึ๊่านเอึ๊งปีละ 300400 

เล่มีเป็นอึ๊ย่างน้อึ๊ย น้�นเที่่าก้บงบประมีาณ์ปีละ 60,000

80,000 บาที่ต่อึ๊คนเป็นอึ๊ย่างน้อึ๊ย ห้อึ๊งสมุีด็ที่่�ใช้การได็้ก็มี่

น้อึ๊ยมีาก เช่นน่�เราจัะพ้ิฒนาเด็็กไที่ยหล้งจัากหลุด็จัากครรภ์

มีารด็าได็้อึ๊ย่างไร

เด็็กประถมีว้นน่�เส่ยเวลาไปก้บการเร่ยนวิชาที่่�ไร้คุณ์ค่า

และการกวด็วิชาเพิ่�อึ๊แย่งที่่�น้�งเร่ยนที่่�ด็่ที่่�สุด็ขอึ๊งช้�นมี้ธิยมี การ

แก่งแยง่ชงิด่็น่�ที่ำาไปในนามีขอึ๊งความีร้กขอึ๊งพ่ิอึ๊แมี ่ด็ว้ยทุี่กคน

ร้้ว่าการได็้ที่่�น้�งที่่�ด่็กว่าในโรงเร่ยนม้ีธิยมีที่่�ม่ีช่�อึ๊เส่ยงมีากกว่า 

จัะประก้นที่่�น้�งที่่�ด่็ที่่�สุด็ในมีหาวิที่ยาล้ยที่่�มี่ช่�อึ๊เส่ยงมีากกว่า 

และสร้างรายได็้ก้บคอึ๊นเน็คช้�นที่่�กว้างขวางกว่า กระบวนการ
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ตลอึ๊ด็เส้นที่างน่�ค่อึ๊การศ๊กษาไที่ย 

ปัญหาค่อึ๊เพ่ิ�อึ๊ให้ได้็เป็นผ้้ชนะ เด็็กไที่ยจัำานวนมีากต้อึ๊ง

หมีด็เวลาไปก้บการเร่ยนหน้งส่อึ๊ด้็งว่าผ้้ชนะเส่ยสุขภาพิจัิต 

ความีข้อึ๊น่�มีแ่ต่จัติแพิที่ย์ที่่�เห็น ผ้แ้พ้ิถก้ปัด็ตกท่ี่อึ๊ขา้งที่าง ไม่ีมี่

ที่้�ง EF และอึ๊นาคต เหล่าน่�จัำาเป็นต้อึ๊งได็้ร้บการแก้ไขด็้วยการ

แย่งชิงเวลาต่อึ๊ 24 ช้�วโมีงขอึ๊งเด็็กๆ ค่นมีา เพิ่�อึ๊ให้พิวกเขาได็้ 

‘อึ๊่านเล่นที่ำางาน’ 

อึ๊่านมีากข๊�นด้็วย ‘นโยบายหน้งส่อึ๊แห่งชาติ’ ที่่�ช่วยให้

พิ่อึ๊แม่ีทีุ่กบ้านเข้าถ๊งหน้งส่อึ๊นิที่านประกอึ๊บภาพิสำาหร้บเด็็ก

มีากกว่าที่่�เป็นอึ๊ย้่ สำาน้กพิิมีพิ์ ร้านขายหน้งส่อึ๊ ผ้้เข่ยนหน้งส่อึ๊ 

และน้กวาด็ภาพิมีร่ายได้็จัากการขายที่่�ม่ียอึ๊ด็พิิมีพ์ิส้งกว่าที่กุว้น

น่� หน้งส่อึ๊นิที่านประกอึ๊บภาพิสำาหร้บเด็็ก 1 เล่มี หร่อึ๊หน้งส่อึ๊

เด็็กโต 1 เล่มี สามีารถไปถง๊ที่กุชุมีชนด็ว้ยยอึ๊ด็ขายต่อึ๊เลม่ีเป็น

หมี่�นแสนฉบ้บ เป็น ‘หล้กประก้นหน้งส่อึ๊แห่งชาติ’ เหตุเพิราะ

หน้งส่อึ๊เป็นสนิคา้ที่างปัญญา และมีส่ถานะเชน่เด่็ยวกบ้สขุภาพิ 

มีิเช่นน้�นคนรวยกว่าจัะมี่อึ๊ยาวกว่า คว้าหน้งส่อึ๊ที่่�ด็่กว่าไปอึ๊่าน

แลว้อึ๊ย่้รอึ๊ด็มีากกวา่ คนจันกวา่จัะไมีม่่ีหน้งส่อึ๊อึ๊า่นแลว้ยากจัน

ไปตลอึ๊ด็ช่วิต นำามีาส้่เหตุการณ์์คนรวยกว่าย่�นมี่อึ๊อึ๊อึ๊กไปคว้า

ว้คซน่โควดิ็ที่่�ด่็กว่าได้็เร็วกว่าเพิราะคอึ๊นเน็คช้�นที่่�มีากกว่า สว่น

94 ปาฐกถาพิิเศษ ป๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ คร้�งที่่� 18



คนจันกว่าแม้ีว้คซ่นเข็มีแรกย้งถ้กเที่แล้วเที่อึ๊่กจันกว่าจัะติด็ 

เช่�อึ๊โควิด็ส้กว้นแล้วตายไป

ผ้้เข่ยนพ้ิด็เสมีอึ๊ว่าเราควรเปล่�ยนโรงเร่ยนทีุ่กแห่งใน

ประเที่ศไที่ย ซ๊�งสว่นใหญท่ี่่�สุด็อึ๊ย่้กบ้กระที่รวงศก๊ษาธิกิารและ

อึ๊งค์กรปกครอึ๊งส่วนที่้อึ๊งถิ�นให้เป็นโรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กราคาถ้ก 

ด็้วย ‘หล้กประก้นการศ๊กษาแห่งชาติ’ การเปล่�ยนแปลงที่ำาได็้

ไมีย่าก เพิราะเราม่ีที่ร้พิยากรธิรรมีชาตริอึ๊บโรงเร่ยนให้เร่ยนร้้ 

มีากมีาย มี่งบประมีาณ์มีากมีาย เรามี่ไอึ๊ที่่ที่่�พิร้อึ๊มีจัะลงที่้�วทีุ่ก

พ่ิ�นที่่� ในหุบเขาและเกาะกลางที่ะเล และเรามี่เที่คโนโลย่การ

สรา้งระบบการเร่ยนร้้แบบบ้รณ์าการในศตวรรษที่่� 21 อึ๊ย่้แล้ว 

มีิใช่เร่�อึ๊งยากเกินกว่าที่่�คร้ไที่ยจัะเร่ยนร้้ได็้ 

แต่เราทำามิได้ด้วิยเหตุผลั 2 ข์้อ คือ เราเป็นรัฐราชัการ

แลัะเราเป็นรัฐรวิมศูนย์ สองอย่างน้�ทำาลัายประเทศไทยมา

เรื�อยๆ ตั�งแต่ยุคก่อนโควิิด แลั้วิมาเห็นชััดต่อหน้าคนทุกคนใน

ยุคโควิิดน้�

เรามีาถ๊งคำาที่่� 3 หนี้้าที� (function)

ในขณ์ะที่่�พิอ่ึ๊แมีม่่ีเวลาวิกฤตทิี่่�ตอ้ึ๊งที่ำางานบางอึ๊ย่างให้แก่

ล้ก เด็็กก็มี่หน้าที่่�ที่่�ต้อึ๊งที่ำาในแต่ละช่วงช้�นขอึ๊งพิ้ฒนาการเช่น
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ก้น หน้าที่่�เหล่าน่�เป็นที่้�ง epigenesis และ critical period 

ด็้วย กล่าวค่อึ๊ เด็็กจัำาเป็นต้อึ๊งที่ำาหน้าที่่�ให้ลุล่วงไปตามีลำาด้็บ

ช้�น หากลุล่วงการที่ำาหน้าที่่� ช้�นต่อึ๊ไปจั๊งจัะง่ายและเป็นไปตามี

ธิรรมีชาติที่่�ควรจัะเป็น หากไมี่ลุล่วง เด็็กจัะยำ�าอึ๊ย้่ก้บที่่�อึ๊่กนาน

และกระที่บถ๊งพ้ิฒนาการในลำาด้็บช้�นต่อึ๊ไปที่่�จัะไมี่เร่ยบร้อึ๊ย

ตามีๆ ก้นไปเป็นล้กโซ่ 

หนา้ที่่�ขอึ๊งเด็็กเป็นเวลาวกิฤตขิอึ๊งจัติใจั กลา่วคอ่ึ๊ เขาสนใจั

ที่่�จัะที่ำาหนา้ที่่�แต่ละเร่�อึ๊งเฉพิาะชว่งว้ย เมี่�อึ๊เวลาผา่นพิน้ไป อึ๊ายุ

เขามีากข๊�นเขา้ส่้ช่วงช้�นตอ่ึ๊ไป เขาจัะไม่ีสนใจัที่ำาหนา้ที่่�น้�นอึ๊ก่ แต่

จัะห้นไปสนใจัเร่�อึ๊งถด้็ไป ต้วอึ๊ย่างเร่�อึ๊งว้ยรุ่นไมีเ่อึ๊าแมีแ่ตจ่ัะเอึ๊า

เพิ่�อึ๊น ไมี่เอึ๊านมีแต่จัะเอึ๊าเหล้า เป็นต้วอึ๊ย่างหน๊�ง

ที่่�บรรยายมีาเป็นเวลาวิกฤติที่างจัิตวิที่ยาพิ้ฒนาการ แต่

ความีร้้วิที่ยาศาสตร์การแพิที่ย์สม้ียใหมี่พิบว่า พ้ิฒนาการ

ขอึ๊ง EF มี่เวลาวิกฤติที่างช่ววิที่ยาด้็วย กล่าวค่อึ๊ เราจัำาเป็น

ต้อึ๊งพิ้ฒนาเน่�อึ๊สมีอึ๊งที่่�ด็่เพิ่�อึ๊รอึ๊งร้บ EF ให้เร่ยบร้อึ๊ยก่อึ๊นอึ๊ายุ

ประมีาณ์ 15 ปี ค่อึ๊มี้ธิยมี 3 เพิราะกระบวินการตัดแต่งสมอง 

(synaptic pruning) จัะหยุด็นิ�งที่่�เวลาน้�น และกระบวนการ

พ้ิฒนา EF จัะยุติที่่�อึ๊ายุประมีาณ์ 25 ปี ค่อึ๊ประมีาณ์ 3 ปี

หล้งจับปริญญาตร่ หล้งจัากน่�เราจัะที่ำาอึ๊ะไรได็้น้อึ๊ยมีากหร่อึ๊ 

ที่ำาไมี่ได็้อึ๊่กเลย 
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หากที่ร้พิยากรมีนุษย์เป็นเร่�อึ๊งสำาค้ญจัริง และระบุใน

ร้ฐธิรรมีน้ญ มีใิชไ่มีร่ะบหุร่อึ๊ระบเุลน่ๆ แตไ่ด้็ผ้บ้รหิารระด้็บส้ง

ที่่�ไม่ีม่ีวิส้ยที่ศ้น์อึ๊ะไรเก่�ยวกบ้ที่ร้พิยากรมีนุษย์เลยมีาที่ำางาน เรา

มีค่ำาอึ๊ธิบิายที่้�งที่างจัติวทิี่ยาและช่ววทิี่ยาวา่เพิราะอึ๊ะไรคุณ์ภาพิ

ประชากรขอึ๊งเราจัง๊ลด็ลง เร่ยนเกง่ไปกช็ว่ยเหล่อึ๊ส้งคมีโด็ยรวมี

มีไิด็ ้เพิราะเกง่ไมีพ่ิอึ๊ เกง่ผิด็ทิี่ศผิด็ที่าง และจัริยธิรรมีบกพิรอ่ึ๊ง 

ไมี่น้บเร่�อึ๊งที่ำางานเป็นที่่มีไมี่ได็้ เหตุเพิราะเวลาวิกฤติขอึ๊งการ

ที่ำางานเป็นที่่มีอึ๊ย้่ที่่�ระด็้บประถมีช่วงอึ๊ายุ 712 ปี

เราขาด็ความีเช่�อึ๊มีโยงระหว่างความีผิด็พิลาด็ขอึ๊ง

พิ้ฒนาการเด็็กก้บสภาพิขอึ๊งบ้านเมี่อึ๊งเวลาน่� ผ้้เข่ยนพิยายามี

อึ๊ย่างยิ�งที่่�จัะเช่�อึ๊มีโยงสอึ๊งเร่�อึ๊งน่�ให้ทีุ่กที่่านได็้เห็น ด็้วยความี

หว้งว่าเม่ี�อึ๊เห็นแล้วจัะมี่น้กการเม่ีอึ๊งที่่�มี่วิส้ยที่้ศน์และความี

สามีารถมีาจั้ด็การต่อึ๊ไป
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เม่�อ่เรยีนำมธัิยมศึึกษ�

หล้งจัากเร่ยนจับช้�นประถมีศ๊กษาปีที่่� 7 พิวกเราแยกย้ายก้น

อึ๊อึ๊กจัากบ้านไปเร่ยนหน้งส่อึ๊ที่่�โรงเร่ยนม้ีธิยมีขอึ๊งร้ฐซ๊�งต้�งอึ๊ย่้

ห่างไกลบ้าน ตอึ๊นน้�นเป็นช่วงเวลาขอึ๊งร้ฐบาล มี.ร.ว.ค๊กฤที่ธิิ� 

ปราโมีช และพิรรคกิจัส้งคมี 

พิวกเราต้อึ๊งอึ๊อึ๊กจัากบ้านต้�งแต่ฟ้าม่ีด็เพิ่�อึ๊น้�งรถตุ๊กตุ๊ก

อึ๊อึ๊กไปโลกภายนอึ๊ก แล้วต่อึ๊รถเมีล์ไปอึ๊่กไกล เป็นเช่นน่�ทีุ่ก

เช้าเย็นคนละ 5 ปี รถเมีล์สม้ียน้�นไม่ีมี่แอึ๊ร์ ส่วนใหญ่เป็นรถ

เก่า ยามีสายผ้้คนเบ่ยด็เส่ยด็โหนก้นที่่�ประต้ ภาพิเหล่าน่�เห็น

เจันตาจันชาชิน 

ตอึ๊นเย็นกล้บบ้านยิ�งสาห้ส รถติด็มีากมีายพิอึ๊ให้

ขย้บเขย่�อึ๊นไปที่่ละนิด็ หากว้นไหนมี่ฝ่นตกหน้ก นำ�าที่่วมี หร่อึ๊

มี่การประที่้วง รถจัะติด็ไมี่ขย้บเลย ต้วผ้้เข่ยนเอึ๊งม้ีกลงเด็ิน

กล้บบ้านเสมีอึ๊ๆ 

ระยะที่างจัากเชิงสะพิานพุิที่ธิถง๊ว้ด็ไผเ่งนิใช้เวลาประมีาณ์

ช้�วโมีงเศษ ได็เ้ด็นิด้็รา้นค้าขา้งที่าง หลบที่อ่ึ๊ระบายนำ�า เดิ็นหลบ
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เสาไฟฟ้า ผ่านฟุตบาธิแตกห้ก เด็ินแซงรถยนต์ค้นแล้วค้นเล่า 

ลุยนำ�าที่่�เอึ๊่อึ๊ล้นเป็นช่วงๆ หร่อึ๊ไมี่ระบายเป็นช่วงๆ เร่�อึ๊งเหล่าน่�

เกิด็เมี่�อึ๊ พิ.ศ. 25152519 ในกรุงเที่พิมีหานคร

ผ้้เข่ยนอึ๊อึ๊กมีาจัากกรุงเที่พิมีหานครได็้เก่อึ๊บ 40 ปีแล้ว 

นอึ๊กจัากต๊กส้งที่่�มี่มีากข๊�นแล้ว ที่ราบว่าโครงสร้างพิ่�นฐานมีิได็้

เปล่�ยนไปมีากน้ก ที่้�งการจัราจัร รถเมีล ์ที่อ่ึ๊ระบายนำ�า เสาไฟฟ้า 

ฟุตบาธิ และที่่�จัอึ๊ด็รถ เป็นไปได้็อึ๊ย่างไรที่่�เราปล่อึ๊ยให้เวลา 

หน๊�งช้�วอึ๊ายุคนผ่านไปโด็ยไมี่มี่อึ๊ะไรด็่ข๊�นเที่่าที่่�ควร

ตอึ๊นที่่�ย่นเบย่ด็คนบนรถเมีล์ ผ้เ้ข่ยนย่นอ่ึ๊านหน้งส่อึ๊เหม่ีอึ๊น

ที่่�เราเห็นคนญ่�ปุ่นที่ำาบนรถไฟจันเจันตา มีอึ๊งลงไปเห็นรถเก๋ง

แต่ละค้นมี่คนน้�งคนเด่็ยวหร่อึ๊ 2 คน เวลาน้�นมีิได็้ร้้ส๊กอึ๊ะไร 

ไม่ีร้้ส๊กเร่�อึ๊งความีเหล่�อึ๊มีลำ�า ไม่ีร้้ว่าประเที่ศน่�ด่็กว่าน่�ได้็ เรา

มี่เงินข๊�นรถเมีล์ได็้ถ่อึ๊ว่าน่าพิอึ๊ใจั การเด็ินกล้บบ้านผ่านกลาง

กรุงเที่พิมีหานครจัากเชิงสะพิานพุิที่ธิ ผ่านพิาหุร้ด็ ราชวงศ์ 

เยาวราช ส่�พิระยา สุริวงศ์ บางร้ก สาที่ร ไปจันถ๊งปากที่าง

ถนนตก เป็นเร่�อึ๊งสนุก มีิได้็ม่ีความีคิด็ต่อึ๊ว่าผ้้บริหารจั้งหว้ด็

พิระนครแต่อึ๊ย่างใด็ 

จัำาไม่ีได้็ด็ว้ยซำ�าวา่เวลาน้�นกรงุเที่พิฯ ปกครอึ๊งด็ว้ยระบอึ๊บ

อึ๊ะไรอึ๊ย้่ ที่่�โรงเร่ยนมี่คนช่�อึ๊ พิรหมีินที่ร์, ธิงช้ย และ สมีศ้กด็ิ� 
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เร่ยงก้นมีาปีต่อึ๊ปีเลยที่เ่ด่็ยว จัำาได้็ว่าเริ�มีสรา้งความีปวด็ห้วแก่

คร้บาอึ๊าจัารย์แล้ว

หากม่ีโอึ๊กาสเดิ็นที่างไปต่างประเที่ศในช่วงปีหล้งๆ น่� 

ย่อึ๊มีร้้ว่าประเที่ศที่่�เราเคยด้็ถ้กสินค้าขอึ๊งเขา ค่อึ๊ญ่�ปุ่น จั่น 

ไต้หว้น และเกาหล่ใต้ ล้วนแซงหน้าเราไปหมีด็แล้ว เป็นความี

จัริงที่่�ว่าเม่ีอึ๊งหลวงขอึ๊งพิวกเขาแอึ๊อึ๊้ด็ เม่ีอึ๊งหลวงในยุโรป

หลายแห่งก็แอึ๊อึ๊้ด็ เช่น ลอึ๊นด็อึ๊น ปาร่ส แต่ในภาพิรวมีแล้ว

โครงสร้างพิ่�นฐานเร่�อึ๊งนำ�าสะอึ๊าด็ ไฟฟ้า ไอึ๊ที่่ ขนส่งสาธิารณ์ะ 

สวนสาธิารณ์ะ สนามีเด็็กเล่นสาธิารณ์ะ ห้อึ๊งสมีุด็สาธิารณ์ะ 

พิิพิิธิภ้ณ์ฑ์์สาธิารณ์ะ และการบริหารลำาคลอึ๊ง บ้านเม่ีอึ๊งขอึ๊ง

พิวกเขาที่ำาได็้ด็่กว่าเรา 

เมี่�อึ๊เป็นผ้้ใหญม่ีากข๊�นจัง๊ร้้ว่ากรุงเที่พิมีหานครมิีได้็มีอิ่ึ๊สระ

ในการบริหารจัริงตามีที่่�อึ๊วด็อ้ึ๊าง แต่เป็นส่วนหน๊�งขอึ๊งร้ฐราชการ

และร้ฐรวมีศน้ยอ์ึ๊ย่้น้�นเอึ๊ง ที่ราบวา่เม่ีอึ๊งหลายเม่ีอึ๊งในญ่�ปุน่และ

ยุโรปเป็นอึ๊ิสระจัากร้ฐบาลกลาง ในฐานะแพิที่ย์มี่ความีร้้เพิ่ยง

เที่่าน่� น่�เป็นงานขอึ๊งผ้้เช่�ยวชาญสาขาการเมี่อึ๊งการปกครอึ๊งที่่�

จัะชว่ยช่�และอึ๊ธิบิายให้ประชาชนคนไที่ยเขา้ใจัว่าเม่ีอึ๊งอึ๊่�นๆ ใน

ประเที่ศพ้ิฒนาแล้วเขาเป็นอึ๊ิสระอึ๊ย่างไร มี่การเช่�อึ๊มีต่อึ๊หร่อึ๊

ส้มีพิ้นธิ์ก้บร้ฐบาลกลางอึ๊ย่างไร พิวกเขาที่ำาได็้อึ๊ย่างไร
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ถ้้าบอกวิ่าได้พยายามอธิบายอยู่แลั้วิ แปลัวิ่ายังไม่ด้พอ

โรงเร่ยนม้ีธิยมีที่่�ผ้้เข่ยนเร่ยนม่ีน้กเร่ยนห้วก้าวหน้ามีาก 

คร้บางที่่านถ๊งก้บว่าพิวกเขาเป็นคอึ๊มีมิีวนิสต์ เวลาน้�นมี่การ

ประที่้วงนอึ๊กโรงเร่ยนรายว้น บรรยากาศในโรงเร่ยนก็ร้อึ๊นรุ่มี 

จัำาได็ว้า่มีก่ารเผาวรรณ์คด่็ในโรงเร่ยนด็ว้ย ผ้เ้ข่ยนเป็นเด็็กเร่ยน

เก่ง มีารยาที่ด็่ ตอึ๊บปัญหาภาษาไที่ยชนะเลิศ ร้กชาติ ศาสน์ 

กษ้ตริย์ และเป็นที่่�ร้กขอึ๊งคร้บาอึ๊าจัารย์จั๊งเป็นฝ่่ายขวา และ

อึ๊อึ๊กจัะรำาคาญเวลาเพ่ิ�อึ๊นน้กเร่ยนม้ีธิยมีด็้วยก้นที่ิ�งขยะลงพ่ิ�น

บนต๊กเร่ยนแล้วพิ้ด็ว่าเรามี่เสร่ภาพิ

ตอึ๊นม้ีธิยมีศ๊กษาปีที่่� 1 ผ้้เข่ยนจัำาได้็ว่าพิ่�ธิงช้ยเคยอึ๊อึ๊ก

อึ๊าการหงุด็หงิด็ที่่� เพิ่�อึ๊นคนหน๊�งพ้ิด็ไที่ยคำาฝ่ร้�งคำาในงาน

นิที่รรศการโครงงานวิที่ยาศาสตร์ซ๊�งในหลวงร้ชกาลที่่� 9 

เสด็็จั  “เป็นคนไทยทำาไมไม่พูดภาษาไทย” ถ้ด็มีามี่การ

เปล่�ยนแปลงร้ปแบบหน้งส่อึ๊อึ๊นุสรณ์์โรงเร่ยน เริ�มีด็้วยหน้งส่อึ๊

ห้วก้าวหน้าที่่�ช่�อึ๊ว่า ศึก ม่ีพ่ิ�ประชาเป็นสาราณ่์ยกร หน้งส่อึ๊ปี

ถ้ด็มีาให้น้กเร่ยนทุี่กห้อึ๊งได็ย่้นถา่ยร้ปอึ๊ยา่งอึ๊สิระ ยกม่ีอึ๊ยกไม้ี

เฮฮาได้็โด็ยไม่ีตอ้ึ๊งน้�งหร่อึ๊ย่นแถวตรงโด็ยม่ีคณุ์คร้ประจัำาช้�นน้�ง

กลาง สร้างความีไม่ีสบายใจัให้ใครหลายคน จัำาได้็ว่าผ้้เข่ยน

เห็นด็้วยที่่�พ่ิ�ธิงช้ยหงุด็หงิด็ ชอึ๊บการถ่ายร้ปหน้งส่อึ๊อึ๊นุสรณ์์
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แบบตา่งคนต่างย่นเพิราะม่ีช่วิตช่วาด่็ อึ๊ยา่งไรกต็ามีเด็็กด่็ย่อึ๊มี

เป็นฝ่่ายขวา แล้วก็ถ้กเหตุการณ์์ 6 ตุลาฯ ส้�นคลอึ๊นเช่นเด็่ยว

ก้บหลายๆ คนเวลาน้�น กว่าจัะไปตาสว่างจัริงๆ เป็นคร้�งแรกก็

เมี่�อึ๊ได็้ไปเร่ยนแพิที่ย์

ที่่�โรงเร่ยนม้ีธิยมีเวลาน้�นม่ีชมีรมีต่างๆ มีากมีาย ตอึ๊น

แรกๆ ก็เป็นชมีรมีวิชาการหลากหลายที่้�งไที่ย อึ๊้งกฤษ 

คณ์ิตศาสตร์ และวิที่ยาศาสตร์ จันหล้ง 14 ตุลาฯ จั๊งม่ีกลุ่มี 

ห้วก้าวหน้าและการเข่ยนโปสเตอึ๊ร์ต่างๆ นานามีากข๊�นเร่�อึ๊ยๆ 

จัำาได้็ว่าน้กเร่ยนที่กุคนจัะมีากน้อึ๊ยกม็ีห่น๊�งชมีรมีใหส้้งกด้็ น่�คอ่ึ๊

พิ้ฒนาการที่้�วไปขอึ๊งว้ยรุ่น

ว้ยรุ่นมี่หน้าที่่�ข้อึ๊หน๊�งนอึ๊กเหน่อึ๊จัากการค้นหาและ 

ตกตะกอึ๊นอึ๊้ตล้กษณ์์แล้ว ค่อึ๊หาแก๊งเข้าส้งก้ด็ การเข้าชมีรมี

หร่อึ๊หาแก๊งส้งก้ด็เป็นไปเพิ่�อึ๊ร้บใช้หน้าที่่�ค้นหาอึ๊้ตล้กษณ์์ 

อึ๊่กต่อึ๊หน๊�ง กล่าวค่อึ๊เราจัะด้็ด็ซ้บอึ๊้ตล้กษณ์์ขอึ๊งห้วหน้าแก๊ง

และสมีาชิกแก๊งเข้ามีาหาเรา แล้วรวมีก้บอึ๊้ตล้กษณ์์ขอึ๊งพิ่อึ๊แมี ่

กลายเป็นหน๊�งเด่็ยวคนน่� คนใหม่ีที่่�ไม่ีเหม่ีอึ๊นใคร ด้็งน้�นอึ๊ะไรต่อึ๊อึ๊ะไร 

ที่่�เร่ยกว่าชมีรมีหร่อึ๊แก๊งเป็นเร่�อึ๊งช้�วคราวคร้�งว้ยรุ่นเที่่าน้�น

ผ้้เข่ยนม่ีเพิ่�อึ๊นเป็นสมีาชิกแก๊งส้บบุหร่�หลายคน และจัะ 

วา่ไปผ้เ้ข่ยนเป็นที่่�ร้กขอึ๊งพิวกเขามีาก เพิราะคอึ๊ยติวสอึ๊บให้แก่
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พิวกเขา ว้นน่�พิวกเขาเป็นคนธิรรมีด็า มีไิด้็ช้�วชา้เพิราะส้บบหุร่�

แตอ่ึ๊ย่างใด็ คนที่่�เคยเป็นขวา คนที่่�เคยเป็นซา้ย ว้นน่�สล้บข้างกน้

หลายคน จัะวา่ไปกส็ล้บกน้ต้�งแตเ่ร่ยนจับมีหาวิที่ยาล้ยกน้แลว้ 

ที่า่นที่่�อึ๊อึ๊กค่ายอึ๊าสาตลอึ๊ด็ช่วิตน้กเร่ยนแพิที่ย์ว้นน่�เป็นเจ้ัาขอึ๊ง

โรงพิยาบาลเอึ๊กชน ที่่านที่่�เคยเป็นฝ่่ายขวาเหม่ีอึ๊นผ้้เข่ยนได็้

ติด็ตามีห้วหน้าแก๊งมีาเป็นแพิที่ย์ในต่างจั้งหว้ด็ แต่บางที่่อึ๊าจั

จัะเป็นเพิราะไมี่มี่ที่่�จัะไปเส่ยมีากกว่า เพิราะพิวกเราที่่�อึ๊อึ๊กไป

ด็้วยก้นไมี่มี่คอึ๊นเน็คช้�น

ผ้้เข่ยนไมี่มี่ความีคิด็เร่�อึ๊งการใช้คอึ๊นเน็คช้�นแมี้เพิ่�อึ๊นจัะ

ช่วยหาให้ได้็ อึ๊อึ๊กจัากบ้านไปที่ำางานที่่�จ้ังหว้ด็เช่ยงรายด้็วย

เหตุผลเด็่ยวค่อึ๊ไมี่มี่ใครแย่ง ไมี่ต้อึ๊งจั้บฉลาก และไมี่ต้อึ๊งฝ่าก

ใคร กไ็มีถ๊่งข้�นตกระกำาลำาบากเหม่ีอึ๊นหมีอึ๊เสมี วา่ที่่�จัริงเหม่ีอึ๊น

ได้็อึ๊ย่้เม่ีอึ๊งสวรรค์เส่ยมีากกว่า ต้วเม่ีอึ๊งเช่ยงรายว้นน้�นที่่ว่มี่

ช่อึ๊งเด่็ยว ต้้โที่รศ้พิท์ี่สาธิารณ์ะต้้เด่็ยว ร้านขายขอึ๊งชำาถนน

สายกลางมี่ร้านเด็่ยว และร้านรวงปิด็ 1 ทีุ่่มี เป็นเมี่อึ๊งที่่�อึ๊ากาศ

ด็่มีากๆ และไมี่มี่รถติด็เลยเพิราะมี่จัำานวนรถยนต์น้อึ๊ยมีาก

โรงเร่ยนม้ีธิยมีว้นน่�ส่งเสริมีการชิงด่็ชิงเด็่นและการ

สร้างคอึ๊นเน็คช้�น ที่ำาให้น้กเร่ยนม้ีธิยมีไม่ีเป็นต้วขอึ๊งต้วเอึ๊ง 

ผิด็หล้กพ้ิฒนาการด็้านการค้นหาอึ๊้ตล้กษณ์์ เราจั๊งได็้ผ้้ใหญ ่
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ไมี่เป็นโล้ เป็นพิายที่่�ไม่ีมี่อึ๊้ตล้กษณ์์มี่แต่คอึ๊นเน็คช้�นข๊�นมีา

บริหารบ้านเมี่อึ๊งเส่ยจันล้มีเหลวเสมีอึ๊มีา

ความีเป็นเด็็กเร่ยนเก่งเสมีอึ๊ต้นเสมีอึ๊ปลายที่ำาให้ต้อึ๊ง

เอึ๊นที่รานซเ์ขา้หมีอึ๊แบบไม่ีมีอ่ึ๊ะไรใหค้ดิ็ เช่�อึ๊ได็ว้า่ตอึ๊นที่่�ผ้้เข่ยน

จับช้�นมี้ธิยมีศ๊กษาปีที่่� 5 น่าจัะไมี่มี่เป้าหมีายขอึ๊งต้วเอึ๊ง ที่่�ว่า

เร่ยนเก่งต้อึ๊งเป็นหมีอึ๊ เป็นความีคาด็หว้งขอึ๊งคุณ์พ่ิอึ๊คุณ์แม่ี

และสิ�งแวด็ล้อึ๊มีที่่�โรงเร่ยน ช่วงหล้ง 14 ตุลาฯ ไมี่นานเสร่ภาพิ

เบิกบานช้�วขณ์ะหน๊�ง โรงเร่ยนยกเลิกระบบห้อึ๊งคิงห้อึ๊งคว่น  

ผ้้เข่ยนจั๊งมี่วาสนาไปอึ๊ย้่รวมีก้บห้อึ๊งเด็็กที่่�เร่ยนไมี่เก่ง เพิ่�อึ๊นๆ 

สวมีเส่�อึ๊น้กเร่ยนหลวมีโพิรกที่่�เร่ยกว่าเส่�อึ๊พิ่อึ๊ ใส่รอึ๊งเที่้าแตะ 

มีาโรงเร่ยนบางว้น และส้บบหุร่� ต่บลิเล่ยด็ กบ้อึ๊า่นหน้งส่อึ๊ปกขาว 

เมี่�อึ๊มี่โอึ๊กาส

อึ๊้นที่่�จัริงผ้้เข่ยนร้้จั้กหน้งส่อึ๊ปกขาวเป็นคร้�งแรกในช่วิต 

กเ็พิราะเพิ่�อึ๊นๆ พิวกน่�เอึ๊ามีาแบง่ปันปนตอึ๊บแที่นที่่�ผ้้เข่ยนคอึ๊ย

เป็นตวิเตอึ๊ร์ใหแ้กพ่ิวกเขา บที่เรย่นเร่�อึ๊งการได็อ้ึ๊ย้ร่ว่มีกบ้เด็ก็

เร่ยนไม่ีเกง่คร้�งน้�นเป็นเร่�อึ๊งสำาคญ้มีากเร่�อึ๊งหน๊�งขอึ๊งช่วิต เพิราะ

เป็นคร้�งแรกที่่�ผ้้เข่ยนเหน็เพ่ิ�อึ๊นๆ ที่กุคนเป็นคนเหม่ีอึ๊นกน้ พิวก

เขามี่นิส้ยแตกต่างจัากพิวกเร่ยนเก่ง พิวกเขาสนุกสนาน เฮฮา 

และร้จ้ัก้แบง่ปัน พิวกเขาจัรงิใจั ถอ่ึ๊มีตน ม่ีนำ�าใจั แม้ีว่าจัะข๊�นม๊ีงก ้
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และสบถที่กุประโยค เด็็กเร่ยนเกง่หลายคนหวงวิชา ชงิด่็ชิงเด็น่  

ข่�อึ๊ิจัฉา และปัด็แข้งปัด็ขา

เวลาน้�นปรากฏิการณ์์เหลา่น่�อึ๊าจัจัะไมีช้่ด็เจันน้ก แตก่ม็ีาก

พิอึ๊ที่่�จัะส้มีผ้สได็้ เป็นที่่�เห็นก้นว่าปรากฏิการณ์์เหล่าน่�ช้ด็เจัน

มีากข๊�นในระยะหล้งๆ เด็็กประถมีรวมีที่้�งเด็็กม้ีธิยมีว้นน่�ต้อึ๊ง

ตวิ ตอ้ึ๊งส้ ้และจัำาเป็นตอ้ึ๊งหวงวชิาเพิ่�อึ๊กำาจัด้็ค้แ่ข่งที่างการศก๊ษา

อึ๊อึ๊กไปใหม้ีากที่่�สุด็ งบประมีาณ์การตวิเป็นหล้กแสนและอึ๊าจัจัะ

ถ๊งหน๊�งล้านเมี่�อึ๊รวมีค่าหอึ๊พิ้ก ค่าเด็ินที่าง และค่ากินอึ๊ย้่ มี่แต่

ครอึ๊บคร้วชนช้�นกลางระด้็บกลางและระด้็บส้งเที่า่น้�นที่่�สามีารถ

ลงทุี่นการศก๊ษาก้บล้กได้็มีากมีายเพ่ิยงน้�นจันกว่าจัะเป็นผ้ช้นะ 

ผลัท้�ได้คือลัูกคนรวิยรวิยยิ�งขึ์�น ลัูกคนจนจนมากขึ์�น 

ชั่องวิ่างน้�ถ้่างจากกันมากข์ึ�นเรื�อยๆ เพราะการศึกษาไทย

เด็็กประถมีและเด็็กม้ีธิยมีมี่หน้าที่่�ที่างจิัตวิที่ยาค่อึ๊การ

ที่ำางานเป็นที่ม่ี เด็็กม้ีธิยมีตอ้ึ๊งหาแกง๊ส้งกด้็อึ๊ก่ด็ว้ย แที่นที่่�เด็็ก

ประถมีจัะได้็พ้ิฒนาความีสามีารถในการที่ำางานเป็นที่่มีกล้บ

ตอ้ึ๊งตอ่ึ๊ส้้ดิ็�นรนเอึ๊าชนะเพ่ิ�อึ๊นฝ้่ง เราจัง๊ได็ผ้้้ใหญท่ี่่�ที่ำางานเป็นที่ม่ี 

ไม่ีได็้มีากมีาย ไมี่ว่าจัะเป็นกระที่รวงต่างๆ หร่อึ๊สถาบ้นใด็ๆ 

แมี้แต่อึ๊งค์กรอึ๊ิสระก็มี่ล้กษณ์ะเป็นแที่่งวิชาการที่่�แข็งต้วเป็น

เที่คโนแครตและมี่ว้ฒนธิรรมีขุนนางครอึ๊บงำา 
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เด็็กม้ีธิยมีที่่�เร่ยนเก่งเขา้แก๊งเร่ยนเก่งได็ ้ไมีม่ีป่ัญหาอึ๊ะไร 

เด็็กม้ีธิยมีที่่�เร่ยนไม่ีเกง่จัะเขา้แกง๊อึ๊ะไร จัติวิที่ยาพ้ิฒนาการบอึ๊ก

เราว่า พิวกเขาจัะเข้าแก๊งที่่�ตนเอึ๊งแสด็งความีสามีารถได็้ ค่อึ๊

มี่เซลฟ์เอึ๊สต่มี (selfesteem) ได็้ร้บการยอึ๊มีร้บและปรบมี่อึ๊ 

ด้็งน้�นหากเรากด็ด้็นเขาเข้าแก๊งเด็็กเร่ยนเก่งเพ่ิยงอึ๊ย่างเด่็ยว 

ไมี่เปิด็พิ่�นที่่�อึ๊่�นๆ ให้ว้ยรุ่นได็้สำาแด็งเด็ช พิวกเขาก็จัะไปเล่อึ๊ก

แก๊งก้นเอึ๊าเอึ๊ง อึ๊าจัจัะเป็นแก๊งส้บบุหร่� กินเหล้า ใช้ยาเสพิติด็ 

ซิ�งรถเร็ว หร่อึ๊อึ๊่�นใด็ 

ที่่�ยกต้วอึ๊ย่างมีาน่�มิีได้็แปลวา่ไม่ีด่็ เป็นเพ่ิยงกระบวนการ

หาแกง๊เขา้ส้งกด้็ช้�วคราวเพิ่�อึ๊สรา้งอึ๊ต้ล้กษณ์์เที่า่น้�น คลา้ยๆ กบ้

ที่่�ผ้้เข่ยนอึ๊อึ๊กไปที่ำางานในชนบที่ จัะว่ามี่อึุ๊ด็มีการณ์์ก็ใช่ แต่จัะ

ว่าเพิ่ยงเพิราะตามีเพิ่�อึ๊นไปด็้วยก้นเป็นกลุ่มีก็ใช่

ในที่่�สุด็ผ้้เข่ยนก็เร่ยนจับโรงเร่ยนสวนกุหลาบวิที่ยาล้ย

แล้วไปเร่ยนแพิที่ย์ที่่�ศิริราช ร้้ส๊กได้็ว่าตนเอึ๊งมี่ประสบการณ์์

ผ่านสถาบ้นที่่�ศ้กดิ็�สิที่ธิิ�และมี่ประว้ติยาวนานติด็ต่อึ๊ก้น 2 

สถาบ้น รวมีเวลา 10 ปี คร้�งที่่�เร่ยนสวนกุหลาบน้�นตนเอึ๊งร้ก

สถาบ้นมีากมีายจันถ๊งก้บเร่ยกได้็ว่าคล้�งไคล้ ช่วงเปล่�ยนผ่าน

ระหว่างช้�นม้ีธิยมีศ๊กษาปีที่่� 5 ไปเร่ยนคณ์ะวิที่ยาศาสตร์ที่่�

มีหิด็ล 2 ปี ก่อึ๊นจัะได็้ข้ามีฟากไปที่่�ศิริราชจัริงๆ จั๊งพิบว่าโลก
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กว้างใหญ่กว่าที่่�เราร้้จั้กมีาก

สภาพิแวด็ล้อึ๊มีเวลาน้�นช่วยให้เราเข้าใจัส้งคมีมีากข๊�น และ

โหยหาชนบที่มีากข๊�นโด็ยไมี่ร้้ต้ว 2 ปีแรกที่่�ศิริราชได็้คลุกคล ่

กบ้สโมีสรน้กศก๊ษาแพิที่ย์ซ๊�งเวลาน้�นถก้เร่ยกว่าพิวกห้วก้าวหน้า  

ผ้้เข่ยนมีิใช่ห้วก้าวหน้าอึ๊ะไร เพิ่ยงแค่ตามีๆ เขาไปเพิ่�อึ๊ค้นหา 

อึ๊ต้ล้กษณ์์ด้็งที่่�ว่า ไม่ีได้็ที่ำาอึ๊ะไรมีากน้กเพิราะแม่ีห้ามีด้็วยเกรงว่า 

จัะเกิด็อึ๊้นตราย

แต่ด้็วยสายตาและสติปัญญาเวลาน้�น ก็พิอึ๊มีอึ๊งเห็นว่า

ส้งคมีขอึ๊งเราม่ีชนช้�นจัริงๆ และพิอึ๊จัะร้้บ้างว่าม่ีใครบางคน

หร่อึ๊บางกลุ่มีต้อึ๊งการธิำารงโครงสร้างชนช้�นต่างๆ เอึ๊าไว้จัริงๆ 

จัากเด็็กฝ่่ายขวาเร่ยนเกง่กลายเป็นเด็็กแม้ีจัะไม่ีซ้ายแต่ก็เริ�มีมี่

คำาถามีในใจั แล้วจับลงด้็วยการจ้ัด็กระเป๋าอึ๊อึ๊กจัากกรุงเที่พิฯ 

ที่้นที่่ที่่�เร่ยนจับ มีิวายว่าพิ่อึ๊แมี่ ญาติพ่ิ�น้อึ๊ง และเพิ่�อึ๊นฝ้่งจัะ

ห้ามีไว้

ผ้้เข่ยนไปเป็นแพิที่ย์ฝึกห้ด็ในจั้งหว้ด็ที่่�ไมี่มี่โครงสร้าง

ขอึ๊งแพิที่ยศาสตรศ์ก๊ษาเลย ไมีม่ีแ่พิที่ย์ประจัำาบา้น ไมีม่ีแ่พิที่ย์

เฉพิาะที่าง และไม่ีมี่อึ๊าจัารย์แพิที่ย์ มี่เพ่ิยงรุ่นพ่ิ�ที่่�ที่ำางานมีา

คนละสิบย่�สิบปีจัำานวน 10 คน ก้บแพิที่ย์ใช้ทีุ่นปี 1 อึ๊่ก 4 คน 

จัากน้�นจัง๊มีาถง๊พิวกเราแพิที่ย์ฝึกห้ด็ 6 คน เป็นว้นเวลาที่่�ผ้้เข่ยน 
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ได้็อึ๊อึ๊กจัากกะลาที่่�ครอึ๊บไว้ ได้็เห็นชาวบ้านต้วเป็นๆ ที่่�มิีใช่ 

คนกรุงเที่พิฯ เหน็ความีใสซ่�อึ๊ขอึ๊งคนชนบที่ตามีที่่�เป็นจัรงิ ความี

สบายและเร่ยบง่าย จัติใจัด่็งามีพิร้อึ๊มีใหอ้ึ๊ภ้ย และความีไม่ีอึ๊ยาก

ได็้อึ๊ะไรนอึ๊กจัากมี่กินมี่ใช้

พิวกเขาเป็นแบบน่�กน้จัรงิๆ และที่กุว้นน่�กย้็งเป็นอึ๊ย่้ เพิราะ

ย้งเป็นอึ๊ย่้น่�แหละจั๊งได็้พิอึ๊ใจัก้บความียากจันและช่วิตที่่�ข้ด็สน 

อึ๊่กที่้�งม่ีความีอึ๊ด็ที่นอึ๊ย่างเหล่อึ๊เช่�อึ๊ หากจัะม่ีอึ๊ะไรที่่�ร้ายกาจั

เกิด็ข๊�นก็เพิราะบุญที่ำากรรมีแต่ง มีากกว่าจัะคิด็ว่าเป็นเพิราะ

ร้ฐบาลไมี่มี่ฝีมี่อึ๊

เพ่ิยงปีแรกขอึ๊งการเป็นแพิที่ย์ฝึกห้ด็และอึ๊ก่ 2 ปี เมี่�อึ๊เป็น

แพิที่ย์ใช้ทีุ่น ก็พิอึ๊มีอึ๊งเห็นว่าราชการที่ำาร้ายพิวกเขาอึ๊ย่างไร 

แย่งชิงที่ร้พิยากรขอึ๊งพิวกเขาอึ๊ย่างไร และกล่อึ๊มีประสาที่

พิวกเขาอึ๊ย่างไรให้เช่�อึ๊ว่าช่วิตที่่�เป็นอึ๊ย่้เร่ยกว่าด่็แล้ว รวมีที่้�ง

ความีเป็นแพิที่ย์ในระบบราชการขอึ๊งเราม่ีอึ๊ำานาจัล้นฟ้ามีาก

เพ่ิยงใด็ที่้�งๆ ที่่�เป็นเพ่ิยงแพิที่ย์ใช้ทีุ่น เราเป็นส่วนหน๊�งขอึ๊ง

ระบบที่่�อึ๊ย้่เหน่อึ๊กว่า กด็พิวกเขาให้จัมีอึ๊ย้่ในปล้กโคลนขอึ๊งสิ�ง

ที่่�เร่ยกว่าเป็นคนด็่ มี่นำ�าใจั ร้้จั้กประหย้ด็ และพิอึ๊ใจัในสิ�งที่่�ตน

มี่อึ๊ย้่ จังเช่�อึ๊ในสุภาษิตต่างๆ ที่ำาด็่ได็้ด็่ หร่อึ๊ความีพิยายามีอึ๊ย้่

ที่่�ไหนความีสำาเร็จัอึ๊ย่้ที่่�น้�น จังเช่�อึ๊ในกฎีแห่งกรรมี ที่ำาบุญไว้
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เยอึ๊ะๆ ก็ด่็แล้ว ขาด็เหล่อึ๊อึ๊ะไรก็คอึ๊ยร้บบริจัาค จัะมี่ผ้้ใจับุญ

หร่อึ๊ราชการเอึ๊ามีาให้ 

เพิย่ง 3 ปีขอึ๊งช่วิตแพิที่ย์ในต่างจั้งหว้ด็ก็ร้้แล้วว่า ที่ำาด็่ใน

ส้งคมีไที่ยมีิได็้แปลว่าต้อึ๊งได็้ด็่ ความีพิยายามีอึ๊ย้่ที่่�ไหนความี

สำาเรจ็ัมีไิด็อ้ึ๊ย่้ที่่�น้�น และธิรรมีะจัะไม่ีชนะอึ๊ธิรรมี ราชการกล่อึ๊มี

ประสาที่ใหช้าวบา้นพิอึ๊ใจัในสิ�งที่่�ตนม่ีอึ๊ย่้ พิอึ๊ใจัในผ้กสวนคร้วร้�ว

กนิได้็ หร่อึ๊นอึ๊นเถย่งนาอึ๊ากาศด่็ คนที่างเหน่อึ๊เราเร่ยกว่าห้าง

นา ปิด็ที่้ายด็้วยหากขาด็เหล่อึ๊อึ๊ะไร เราจัะวิ�งหร่อึ๊ถ่บจั้กรยาน

เพิ่�อึ๊ร้บบริจัาคให้ทีุ่กคร้�งไป

มีค่วามีพิยายามีที่่�จัะวาด็ภาพิชนบที่ให้มีแ่ต่ท้ี่อึ๊งนาเข่ยวขจั ่

ขอึ๊งเด่็อึ๊นสงิหาคมีและธิารนำ�าใสไหลเยน็แสนโรแมีนตกิ โด็ยมีไิด็้

พิ้ด็ถ๊งมีด็ แมีลง ตะขาบ แมีงป่อึ๊ง และง้พิิษทีุ่กหนแห่ง รวมีถ๊ง 

นำ�าแห้ง ด็ินแล้ง และอึ๊ากาศเป็นพิิษเพิราะฝุ่่นคว้น

เพิราะเป็นหมีอึ๊ จั๊งผ่อึ๊นรถสำาเร็จัและสร้างบ้านเสร็จัก่อึ๊น

เกษย่ณ์อึ๊ายรุาชการ น่�มีใิชง่านที่่�คนไที่ยที่กุคนที่ำาได้็ ที่่�จัริงแล้ว 

คนสว่นใหญท่ี่ำามีไิด็ ้สว่นที่่�ที่ำาได็ก้ส้็งเวยที่้�งช่วติกว่าจัะได้็ น่�คอ่ึ๊ 

เหตุผลที่่�คนรุ่นใหม่ีต้อึ๊งการให้จับที่่�รุ่นเรา เพิราะพิวกเขา 

ตาสว่างแล้วว่าไมี่จัำาเป็นต้อึ๊งที่น มี่ประเที่ศที่่�ด่็กว่าน่�บนโลก 

และประเที่ศขอึ๊งเรามีท่ี่ร้พิยากรอึ๊ก่ที่้�งอึ๊ย่้ในวส้ิยที่่�จัะที่ำาเชน่น้�น
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ได็้ พิวกเขาคาด็หว้งว่าเราควรที่ำาและที่ำาได็้ 

หากทำาไม่ได้ พวิกเข์าพร้อมจะจากประเทศน้�ไปเป็น

พลัเมืองข์องโลัก รถ้ 1 คัน บ้าน 1 หลััง มิควิรเป็นเรื�องท้�ต้อง

สังเวิยทั�งชั้วิิต แลัะลัะทิ�งควิามฝันส่วินตัวิเพื�อหามา

เราจั๊งจัำาเป็นต้อึ๊งแก้ไขร้ฐธิรรมีน้ญและบริหารบ้านเม่ีอึ๊ง

ด็้วยระบอึ๊บประชาธิิปไตยที่่�แที่้จัริง เราจัำาเป็นต้อึ๊งสลายร้ฐ

ราชการและร้ฐรวมีศ้นย์ที่่�เป็นอึ๊ย่้ เล่อึ๊กต้�งแล้วเล่อึ๊กต้�งอึ๊่ก  

รวมีที่้�งการเล่อึ๊กต้�งส่วนที่้อึ๊งถิ�น ที่่�เราจัำาเป็นต้อึ๊งเอึ๊็กเซอึ๊ร์ไซส ์

แล้วเอึ๊็กเซอึ๊ร์ไซส์อึ๊่กจันกว่าบ้านเม่ีอึ๊งจัะด่็ข๊�น ไม่ีควรม่ีการ

ปฏิิว้ตอิึ๊ก่แลว้ และเราควรม่ีกลไกที่่�ใช้ลงโที่ษผ้ท้ี่่�ข้ด็ขวางระบอึ๊บ

ประชาธิิปไตย
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5

เม่�อ่เป็นำหมอ่

ผ้้เข่ยนเริ�มีช่วิตแพิที่ย์โด็ยเป็นแพิที่ย์ฝึกห้ด็ที่่�โรงพิยาบาล

เช่ยงรายประชานุเคราะห์ โรงพิยาบาลในตำานานขอึ๊ง อึ๊าจัารย์

เสมี พิริ�งพิวงแก้ว (พิ.ศ. 24542554) 

ความีข้อึ๊น่�สำาคญ้ เร่�อึ๊งเลา่ขอึ๊งอึ๊าจัารยเ์สมีย้งวนเว่ยนอึ๊ย่้ใน

ช้�นบรรยากาศเม่ีอึ๊งเช่ยงราย ความีข้ด็สนและความีอุึ๊ที่ศิตนขอึ๊ง

ที่า่นเป็นที่่�กลา่วขว้ญ ผ้เ้ข่ยนได้็เข่ยนคำานำาใหแ้ก่หน้งส่อึ๊การต้์น 

หมอเสม คนด้ 4 แผ่นดิน ที่่�เล่าเร่�อึ๊งขอึ๊งที่่าน ตอึ๊นที่่�ประที่้บใจั

คอ่ึ๊เมี่�อึ๊มีค่นใหห้มีอ้ึ๊ที่า่นไปเช่ยงรายเพิ่�อึ๊เกบ็กระด้็กกล้บมีาด็ว้ย 

อึ๊ยา่ว่าแตย่คุอึ๊าจัารย์เสมีเลย เช่ยงรายในปีที่่�ผ้้เข่ยนไปน้�นไมีม่ี่

อึ๊ะไรเลยนอึ๊กจัากต้นไม้ีใบหญา้ แต่น้�นเป็นสิ�งที่่�ผ้้เข่ยนตอ้ึ๊งการ

จัริงๆ เมี่�อึ๊คร้�งอึ๊อึ๊กไปจัากกรุงเที่พิฯ

เร่�อึ๊งหน๊�งที่่�ผ้้เข่ยนเลา่เสมีอึ๊คอ่ึ๊ เร่�อึ๊งเด็็กที่ารกหายใจัหอึ๊บ

มีาหาผ้้เข่ยนกลางด็๊กค่นหน๊�งในฤด็้หนาว แมี่อึุ๊้มีมีาจัากอึ๊ำาเภอึ๊

เช่ยงขอึ๊งซ๊�งห่างจัากต้วเมี่อึ๊ง 120 กิโลเมีตร เช่ยงขอึ๊งเวลาน้�น

ข้บรถส่วนต้วใช้เวลา 3 ช้�วโมีง ผ้้เข่ยนไมี่ที่ราบพิวกเขาอึ๊ย้่ก้น
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อึ๊ย่างไรและเด็นิที่างอึ๊ยา่งไร เวลาน้�นผ้้เข่ยนอึ๊าบนำ�าจัากตุ่มี ไมีม่ี่

เงินซ่�อึ๊เคร่�อึ๊งที่ำานำ�าร้อึ๊น ความีหนาวในซิต่�เซ็นเตอึ๊ร์ว่าที่ารุณ์

แล้ว ความีหนาวที่่�เช่ยงขอึ๊งจัะมีากมีายเพิ่ยงไร

เวลาพ้ิด็เร่�อึ๊งความีหนาวเราจัะคุ้นเคยภาพิการบริจัาค

ผ้าห่มี แล้วผ้้เข่ยนก็พิบภาพิการบริจัาคน้�นทีุ่กปีจันชินตา ด็้วย

สมีอึ๊งที่่�พิอึ๊จัะม่ีก็คิด็อึ๊อึ๊กได้็เอึ๊งว่าเราจัะบริจัาคก้นแบบน่�ไปถ๊ง

เมี่�อึ๊ไร ที่ำาไมีเราไม่ีที่ำาให้ชาวบา้นไม่ีหนาว มีใิช่ที่ำาให้เขาม่ีผา้หม่ี 

แตท่ี่ำาให้เขาไม่ีหนาว สอึ๊งประการน่�ตา่งกน้ ตอ้ึ๊งการวิธิคิ่ด็และ

วิธิ่ที่ำางานคนละแบบ 

เวลาน้�นเราติด็กบ้ด้็กการบรจิัาคกน้มีาก ถด้็มีากต็ดิ็กบ้ด้็ก 

เร่�อึ๊งสอึ๊นให้ชาวบ้านจับ้ปลา ต่อึ๊มีากติ็ด็กบ้ด้็กเร่�อึ๊งความีพิอึ๊เพ่ิยง  

สุด็ท้ี่ายเราวิ�งเพิ่�อึ๊บริจัาคเงินให้โรงพิยาบาลซ๊�งม่ีเงินอึ๊ย่้แล้ว 

เร่�อึ๊งพิวกน่�เป็นนำ�าท่ี่วมีปาก ผ้อ้ึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลหลายท่ี่าน 

จัะพ้ิด็ว่าเราไม่ีมีเ่งนิ ผ้เ้ข่ยนจัะพ้ิด็คำาเดิ็มีเสมีอึ๊ว่าเราม่ี เราใช้จัา่ย 

อึ๊ย่างไรเป็นเร่�อึ๊งหน๊�ง และเงินขอึ๊งประเที่ศอึ๊ย่้ที่่�ไหนเป็นอึ๊่ก

กรณ์่หน๊�ง

แมี่ขอึ๊งเด็็กที่่�หอึ๊บล้กมีาตอึ๊นต่ 2 น้�นไมี่มี่เงิน ผ้้เข่ยนเป็น

แพิที่ย์ฝึกห้ด็จั๊งเซ็นฟร่ไมี่ได็้ ต้อึ๊งรอึ๊จันเป็นแพิที่ย์ใช้ทีุ่นจั๊ง

ที่ำาได็้ จัำาได็้ว่าบ้ตรสุขภาพิราคา 500 บาที่ เกิด็ข๊�นแล้ว และ
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จัำาได้็ว่าเป็นที่่�ซุบซิบก้นว่าคนรวยได้็บ้ตรสงเคราะห์ก้บบ้ตร

สขุภาพิ สว่นคนจันไม่ีได้็ สารภาพิว่าสตปิัญญาผ้เ้ข่ยนเวลาน้�น

ไมี่ร้้ที่างอึ๊อึ๊กจัากปัญหาน่�เหมี่อึ๊นก้น 

ผ้เ้ข่ยนชอึ๊บข้บรถไปตามีถนนเสน้เลก็ขอึ๊งจ้ังหว้ด็เช่ยงราย

ต้�งแต่หนุ่มีๆ เล่อึ๊กส้กเส้นหน๊�งเพิ่�อึ๊เล่�ยวอึ๊อึ๊กจัากไฮเวย์เราจัะ

หลุด็ไปที่่�อึ๊่กโลกหน๊�งเสมีอึ๊ เห็นบ้านชาวบ้านสอึ๊งข้างที่าง เห็น

ความียากจันและสกปรก จั๊งอิึ๊นก้บเร่�อึ๊งที่ารกจัากเช่ยงขอึ๊งน่�

เป็นพิิเศษ

เวลาน้�นผ้เ้ข่ยนตอ้ึ๊งอึ๊อึ๊กหนว่ยแพิที่ย์เคล่�อึ๊นที่่�ซ๊�งมีค่ณุ์กบ้ 

ผ้้เข่ยนมีาก ค่อึ๊ช่วยพิาเราไปที่่�ด็ินแด็นซ๊�งไม่ีเคยม่ีใครไปมีา

ก่อึ๊น เวลาเห็นหล้งคาบ้านชาวเขาส้กคนบนด็อึ๊ย หร่อึ๊หล้งคา

บ้านชาวบ้านส้กหล้งในถนนล้กร้งเส้นเล็กส้กเส้น ในใจัจัะคิด็

เร่�อึ๊งเขาเด็ินที่างไปหาเราที่่�โรงพิยาบาลได็้อึ๊ย่างไรเสมีอึ๊ ต่�น 

ก่�โมีง หารถที่่�ไหนอึ๊อึ๊กไปถนนใหญ่ 

ผ้เ้ข่ยนม้ีกน๊กถง๊ว้ยเด็็กที่่�ม่ีขนสง่สาธิารณ์ะช่�อึ๊ว่ารถสอึ๊ง

แถวพิาอึ๊อึ๊กจัากว้ด็ไผเ่งนิไปบางร้ก แตท่ี่่�น่�ไมีม่ีร่ถสอึ๊งแถว แลว้

อึ๊ย่างไรต่อึ๊ รอึ๊รถเมีล์นานไหมี รถเมีล์พิ้ด็ลมีวิ�งช้าแค่ไหน ถ๊ง

สถาน่ขนส่งในต้วเม่ีอึ๊งแล้วอึ๊ย่างไรต่อึ๊ ต่อึ๊รถเข้าอึ๊ำาเภอึ๊เม่ีอึ๊ง 

อึ๊ย่างไร ถ๊งสถาน่ขนส่งในอึ๊ำาเภอึ๊เม่ีอึ๊งแล้วจัะไปถ๊งโอึ๊พ่ิด่็ 
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โรงพิยาบาลได็้อึ๊ย่างไร ที่ำาบ้ตรนานไหมี รอึ๊ผ้้เข่ยนอึ๊อึ๊กตรวจั

นานไหมี แล้วสุด็ที่้ายค่อึ๊ผ้้เข่ยนตรวจั 2 นาที่่ จัะด็่าไหมี 

เร่�อึ๊งเหล่าน่�วนเว่ยนในใจัเสมีอึ๊และชวนให้ร้้ส๊กเสมีอึ๊ว่า 

ไม่ีน่ามีาเป็นหมีอึ๊เลย เราที่ำาบาปพิอึ๊ๆ ก้บที่ำาด่็ควบค้่ก้นไป

ตลอึ๊ด็เวลา เราตรวจัได้็ด่็เที่่าที่่�จัะด่็ได็้ แต่เราก็ด็่าเม่ี�อึ๊เหน่�อึ๊ย 

ได็้เช่นก้นที่้�งที่่�ผ้้ป่วยมีิได็้ที่ำาอึ๊ะไรผิด็ เวลาผ้้เข่ยนตรวจัผ้้ป่วย 

ชา้เกินไป บา่ย 3 โมีงขอึ๊งผ้้เข่ยนมิีใช่เร่�อึ๊งใหญ ่แต่ผ้เ้ข่ยนไม่ีร้ว้า่ 

หลายคนกล้บบ้านไมี่ได็้ พิวกเขาต้อึ๊งนอึ๊นเร่อึ๊นพิ้กญาติ หร่อึ๊

ริมีฟุตบาธิหน้าโรงพิยาบาล 

เป็นยุคสม้ียที่่�ไม่ีมี่สิ�งที่่�เร่ยกว่าโรงแรมี ม่ีบ้างก็ราคา

สำาหร้บเซลส์แมีน มีิใช่สำาหร้บชาวบ้าน ผ้้เข่ยนเคยเด็ินข๊�นไป

เร่อึ๊นพ้ิกญาตบิางคร้�ง เราเป็นคนนอึ๊ก หมีอึ๊หนุ่มีจัากกรุงเที่พิฯ 

จัะไปเข้าใจัภาพิที่่�เห็นได็้อึ๊ย่างไร นอึ๊กเหน่อึ๊จัากความีหด็ห้่

แล้วสวรรค์ก็มีาโปรด็ ผ้้เข่ยนได็้ยินคำาว่า ‘สามีสิบบาที่

ร้กษาทีุ่กโรค’ คร้�งแรกจัากไหนจัำาไมี่ได็้แล้ว แต่ที่่�อึ๊่านอึ๊ย่าง

ต้�งใจัค่อึ๊บที่ความีที่่� คุณ์หมีอึ๊สงวน นิตยาร้มีภ์พิงศ์ (พิ.ศ. 

24952551) เข่ยนลงหน้งส่อึ๊พิิมีพ์ิ มติชันรายวิัน คร้�งหน๊�ง 

มี้นยอึ๊ด็มีาก เวลาน้�นไมี่ร้้จั้กคุณ์ที่้กษิณ์และพิรรคไที่ยร้กไที่ย 

ร้อ้ึ๊ย่้อึ๊ย่างเด่็ยววา่ม้ีนด่็มีาก สว่นเงนิมีาจัากไหนไม่ีเคยห่วงเลย 
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เพิราะร้้แก่ใจันานแล้วว่าราชการมี่เงิน 

เราม่ีเงิน ไมี่ว่าจัะเป็นที่่�ศาลากลางจ้ังหว้ด็หร่อึ๊กระที่รวง

สาธิารณ์สุข รวมีที่้�งโรงเร่ยนแพิที่ย์ เราแค่ไมี่เห็นห้วชาวบ้าน

เที่่าน้�นเอึ๊ง คร้�นได็้ยินเส่ยงต่อึ๊ต้านคุณ์หมีอึ๊สงวน รวมีที่้�งเส่ยง

ด็่าที่อึ๊คุณ์หญิงสุด็าร้ตน์ก้บคุณ์หมีอึ๊สุรพิงษ์อึ๊ย่างลามีกหยาบ

คาย โด็ยเฉพิาะจัากวิชาช่พิเด็่ยวก้นในแชที่ร้มีขอึ๊งกลุ่มีแพิที่ย์

เวลาน้�นก็ร้้ส๊กเส่ยใจัเป็นอึ๊้นมีาก เป็นคร้�งแรกๆ ที่่�ตนเอึ๊งร้้ส๊ก

ได็้ว่าไมี่ควรมีาเป็นแพิที่ย์เลยที่้�งที่่�ภ้มีิใจัในวิชาช่พิมีาตลอึ๊ด็

‘ใกลบ้า้นใกล้ใจั เฉล่�ยที่กุขเ์ฉล่�ยสขุ’ เร่�อึ๊งน่�ถก้ตอ้ึ๊ง ชาวบา้น 

ได้็ไปหาหมีอึ๊ใกล้บา้นฟร่ ด็ว้ยงบประมีาณ์ที่่�คำานวณ์มีาตามีจัริง

แลว้ร้ฐจัา่ย สว่นเราเป็นหมีอึ๊ได็ท้ี่ำางานสดุ็ฝีม่ีอึ๊ตามีจัรยิธิรรมีที่่�ด่็

ที่่�สุด็โด็ยไม่ีต้อึ๊งก้งวลวา่ชาวบา้นม่ีจัา่ยหร่อึ๊ไม่ี น่�เป็นเร่�อึ๊งด่็มีาก

ที่่�สุด็ขอึ๊งระบบสาธิารณ์สุข คอ่ึ๊ Brave New World ที่่�ควรจัะเป็น

มีากๆ ชวนให้น๊กถ๊งตอึ๊นคุณ์แมี่พิาผ้้เข่ยนเด็ินที่างจัากบ้านไป

รอึ๊คิวที่่�โรงพิยาบาลเด็็กคร๊�งว้นเพิ่�อึ๊ตรวจัไข้หว้ด็ใหญ่ ตอึ๊นน้�น 

ผ้เ้ข่ยนอึ๊ย่้ช้�นประถมี 4 ความีที่กุข์ไม่ีได้็คร๊�งหน๊�งขอึ๊งคนเช่ยงขอึ๊ง 

สว่นเร่�อึ๊งหมีอึ๊ที่ำางานหน้ก ผ้เ้ข่ยนยิ�งร้ส๊้กประหลาด็ใจัหน้ก

เขา้ไปอึ๊ก่ เราเร่ยนมีาเพิ่�อึ๊ที่ำางาน เราร้บเงนิเด่็อึ๊นด็ว้ย จับปุบ๊ได้็

ต้�ง 3,000 กวา่บาที่ ซ๊�งสำาหร้บผ้เ้ข่ยนแลว้เยอึ๊ะมีาก สม้ียเร่ยนก็
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เร่ยนฟร่ด้็วยภาษป่ระชาชน ที่ำางานกไ็ด็เ้งนิ แลว้จัะพ้ิด็ที่ำาไมีวา่

งานหน้ก เร่�อึ๊งงานหน้กแลว้ไมีม่ีค่ณุ์ภาพิเรามีาเถย่งกน้ว้นหล้ง

ได็ ้ที่่�จัรงิเร่�อึ๊งน่�ผ้้เข่ยนมีค่ำาตอึ๊บสว่นต้วคอ่ึ๊กระที่รวงสาธิารณ์สขุ

บรหิารระบบไมีไ่ด็เ้ร่�อึ๊งเลย พิวกเรางานหน้กเพิราะพิวกผ้้ใหญ่

ในกระที่รวงไม่ีที่ำางานหร่อึ๊ที่ำางานไมีเ่ป็นมีากกว่าอึ๊ย่างอ่ึ๊�น การ

ที่่�เราซ๊�งประจัน้หนา้กบ้ชาวบา้นที่่�ด่็านหนา้ม่ีหนา้ที่่�ที่ำางานอึ๊ยา่ง

ด่็ที่่�สุด็เป็นเร่�อึ๊งถก้ต้อึ๊งแลว้ และเราควรห้นไปแก้ไขกระที่รวงฯ 

มีิใช่มีาไล่เบ่�ยเอึ๊าก้บชาวบ้าน

เมี่�อึ๊ผ้้เข่ยนอึ๊ายุ 50 ปี ผ้้เข่ยนตรวจัผ้้ป่วยจัิตเวชว้นละ 

100180 คนต่อึ๊ว้น ตำ�ากว่า 100 ไมี่เคยปรากฏิ มีากกว่า 

200 นานๆ คร้�งหน๊�ง ผ้้เข่ยนตรวจัหมีด็ทุี่กว้นโด็ยไม่ียอึ๊มีให้

คนเช่ยงขอึ๊ง เว่ยงแก่น ขุนตาล แมี่ฟ้าหลวง หร่อึ๊ด็อึ๊ยหลวง

ตอ้ึ๊งหาที่่�นอึ๊นในต้วเม่ีอึ๊ง ที่า่นคำานวณ์ได็ว้า่เหล่อึ๊เวลาให้ผ้ป้ว่ย

คนละก่�นาที่ ่เร่�อึ๊งคณุ์ภาพิก็ด่็เที่า่ที่่�จัะด่็ได้็โด็ยที่่�ไมีเ่คยอึ๊วด็อ้ึ๊าง

ว่าด็่ ตรวจัเร็วเที่่าน่�ไมี่ถ้กผ้้ป่วยด็่าก็แปลก 

ว้นหน๊�งจัะมีผ่้ป้ว่ยแสด็งความีไม่ีพิอึ๊ใจัสอึ๊งสามีคน ตลอึ๊ด็

ช่วิตเคยถ้กตบโต๊ะใส่ 2 คน และเคยถ้กผ้้ป่วยร้อึ๊งเร่ยนถ๊ง 

ผ้้อึ๊ำานวยการ 1 คร้�ง ในใจัคิด็เสมีอึ๊ว่าถ้กฟ้อึ๊งว้นไหนก็ว้นน้�น  

แตว้่นน่�จัะตรวจัใหเ้รว็ที่่�สุด็และด่็ที่่�สุด็เพิ่�อึ๊ใหท้ี่กุคนได้็กล้บบ้าน 
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หลายคร้�งที่่�ถามีผ้้ปว่ยวา่คร้�งต่อึ๊ไปพิบเจัา้หนา้ที่่�พิยาบาลเพิ่�อึ๊ร้บ

ยาเดิ็มีจัะด่็กวา่ไหมี ที่กุคนวา่อึ๊ยากพิบหมีอึ๊ เร่�อึ๊งจัำากด้็จัำานวน

ผ้ป้ว่ยตอ่ึ๊ว้นจัง๊ที่ำาไม่ีลง เร่�อึ๊งส่งยาที่างไปรษณ่์ย์ไม่ีเคยคดิ็ เหตุ

หน๊�งเพิราะเป็นหมีอึ๊รุ่นเก่า เราต้อึ๊งตรวจั อึ๊่กเหตุหน๊�งเพิราะ 

ไมี่ตรวจัก็ไม่ีร้้จัะประเมิีนอึ๊ย่างไร จัิตแพิที่ย์ที่ำางานด้็วยการ

ตรวจัสภาพิจิัต ซ๊�งจัำาเป็นต้อึ๊งเห็นส่หน้าที่่าที่างและฟังกระแส 

คำาพ้ิด็ (speech) วชิาช่พิน่�มิีได้็วนิจิัฉย้จัากอึ๊าการหร่อึ๊คำาบอึ๊กเล่า

เร่�อึ๊งที่้�งหมีด็จัะกล้บมีาที่่�เราเสมีอึ๊เพิราะว่าเราเป็นวชิาช่พิ 

เร่ยนมีาเพิ่�อึ๊การน่� เราต่�นเช้ามีาตรวจัผ้้ป่วย ตรวจัไปที่ำาไมี 

เพิ่�อึ๊ให้ผ้้ป่วยหายด่็ หร่อึ๊เพิ่�อึ๊ให้ผ้้ป่วยอึ๊ย่้ก้บต้วโรคได็้อึ๊ย่าง

สมีด็ุล หร่อึ๊เพิ่�อึ๊ให้ผ้้ป่วยได้็ร้บยาแล้วกล้บบ้านได็้ก่อึ๊นตะว้น

ตกด็ิน เหล่าน่�สิที่ธิิ�ขาด็อึ๊ย้่ที่่�เรา จัริยธิรรมีวิชาช่พิจั๊งเป็นเร่�อึ๊ง

สำาค้ญ เหตุเพิราะเราเป็นวิชาช่พิที่่�ม่ีอึ๊ำานาจัเหน่อึ๊ผ้้ร้บบริการ

ขอึ๊งเรามีาก 

นอึ๊กจัากเร่�อึ๊งเล่าขอึ๊งอึ๊าจัารย์เสมี มีาที่่�เร่�อึ๊งเล่าขอึ๊ง 

อึ๊าจัารย์ป๋วย ม่ีบ้นที่๊กเข่ยนว่าจัอึ๊มีพิลสฤษดิ็�จัะสร้างต๊กให้ 

อึ๊าจัารย์ปว๋ยและครอึ๊บคร้วอึ๊ย่้อึ๊ยา่งสบายแที่นเร่อึ๊นไม้ีเลก็ๆ ที่่�

อึ๊าศ้ยอึ๊ย้่ หล้งจัากเซ้าซ่�อึ๊ย้่หลายคร้�ง อึ๊าจัารย์ตอึ๊บว่า “เม้ยผม

เข์าไมช่ัอบอยู่ ถ้า้ทา่นสร้างตกึให้กจ็ะเข์า้อยู่ไมไ่ด”้ แลว้ผ้้เข่ยน
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กไ็ม่ีร้บอึ๊ะไรจัากใครจัรงิๆ หล้งจัากพิยายามีฝึกร้บสมีดุ็ปากกา

และกระด็าษที่ิชช้ในช่วงแรกๆ ขอึ๊งการเป็นแพิที่ย์ประจัำาบ้าน

ตามีอึ๊ย่างคนอึ๊่�นๆ เราอึ๊ยากเป็นเหม่ีอึ๊นคนอึ๊่�นและพิยายามีที่่�

จัะที่ำาต้วเหมี่อึ๊นคนอึ๊่�น แต่สุด็ที่้ายไปไมี่ไหว

ตอึ๊นวกิฤตติม้ียำากุง้ พิ.ศ. 2540 ผ้อ้ึ๊ำานวยการโรงพิยาบาล 

แพิที่ย์หญิงเรณ้์ ศร่สมีิต ขอึ๊ให้ผ้้เข่ยนช่วยด้็แลบ้ญช่ยาโรง

พิยาบาลเพิราะการเงินขอึ๊งโรงพิยาบาลดิ็�งเหว ตนเอึ๊งจั๊งได็้ร้้

ว่าบริษ้ที่ยาให้ขอึ๊งกำาน้ลพิวกเราเยอึ๊ะมีาก ที่้�งส่วนต้วและผ่าน 

ห้อึ๊งพ้ิกแพิที่ย์ บางบริษ้ที่มี่แคมีเปญสะสมีไวแอึ๊ลยาแลกที่่ว่ 

เคร่�อึ๊งเส่ยง และเคร่�อึ๊งกรอึ๊งนำ�าได้็อึ๊่กด้็วย ไมี่น้บเร่�อึ๊งเที่่�ยว 

ต่างประเที่ศที่้�งครอึ๊บคร้ว เร่�อึ๊งเหล่าน่�ผ้้เข่ยนไม่ีเคยที่ำาเพิราะ

อึ๊าจัารย์ป๋วยโด็ยแที่้ ผลที่่�ได็้ร้บค่อึ๊การเป็นคนนอึ๊ก น้�นนำาไปส้ ่

คำาที่่�ผ้้เข่ยนพ้ิด็ก้บพ่ิอึ๊แมี่เด็็กหร่อึ๊ผ้้ป่วยเสมีอึ๊ๆ น้�นค่อึ๊ “ทุก 

ทางเลัือกเราม้ราคาต้องจ่าย” จัะจั่ายหร่อึ๊ไมี่จั่ายก็อึ๊ย่้ที่่�เรา ที่่�

สำาค้ญค่อึ๊เมี่�อึ๊ที่ำาแล้วก็ต้อึ๊งร้บผิด็ร้บชอึ๊บผลขอึ๊งการกระที่ำา

งานหน้กเกินไป ผ้้ป่วยล้น คนที่ำางานไมี่พิอึ๊ เหล่าน่�

เป็นความีร้บผิด็ชอึ๊บและความีร้บผิด็ร้บชอึ๊บขอึ๊งกระที่รวง

สาธิารณ์สขุที่้�งสิ�น หากจัะมีผ่้อ้ึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลส้กคนหน๊�ง 

ที่่�ธิำารงตนอึ๊ย่้ได้็ หร่อึ๊แพิที่ย์ผ้้น้อึ๊ยส้กคนหน๊�งที่่�ธิำารงตนอึ๊ย่้ได้็ 
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จัะมีากหร่อึ๊นอ้ึ๊ยกม็ีร่าคาส่วนต้วตอ้ึ๊งจัา่ย ความีไรป้ระสทิี่ธิภิาพิ

ขอึ๊งกระที่รวงฯ อึ๊ย่างส้�นที่่�สุด็มี่ 3 เร่�อึ๊ง และเพิ่�อึ๊ค่นความี

ยุติธิรรมีแก่กระที่รวงสาธิารณ์สุข ผ้้เข่ยนควรบอึ๊กว่าต้วเอึ๊ง

คาด็เด็าว่าทีุ่กกระที่รวงก็น่าจัะประมีาณ์น่� 

เรื่่�องที� 1 ข้ารื่าชั้การื่รื่ะด็ับสูงมีิได็้ทำางานี้รื่ับใชั้้ปรื่ะชั้าชั้นี้ 

พัวกเขารื่ับใชั้้ปลัด็กรื่ะทรื่วงและรื่ัฐมีนี้ต่รื่ี 

มี่ต้วอึ๊ย่างมีากมีาย ขอึ๊เล่าเร่�อึ๊งเด่็ยว เวลาผ้้ใหญ่จัาก 

ส่วนกลางมีาด้็งาน พิวกเราไม่ีเป็นอึ๊้นได้็ที่ำางานที่ำาการ ต้อึ๊ง 

เตร่ยมีการต้อึ๊นร้บ จัอึ๊งร้านอึ๊าหารหร้ ที่ำาไวน์ลิสต์ ที่ิ�งผ้้ป่วย 

ไปต้อึ๊นร้บที่่�สนามีบิน แล้วก็ที่ิ�งงานประจัำาข๊�นห้อึ๊งประชุมี 

พิยาบาลอึ๊ายุไมี่มีาก หน้าตาด่็ อึ๊าจัจัะถ้กเกณ์ฑ์์ก่อึ๊น 

พิน้กงานธิุรการอึ๊ายุไมี่มีาก หน้าตาด็่ ถ้กเกณ์ฑ์์ไปด็้วย มี่คร้�ง

หน๊�งที่่�ผ้้อึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลท่ี่านหน๊�งช่�ผ้้เข่ยนเป็นการ 

สว่นต้ววา่ให้ไปตอ้ึ๊นร้บ เพิราะที่า่นมีาตรวจังานเร่�อึ๊งยาเสพิติด็ 

ด็ว้ย ผ้เ้ข่ยนตอึ๊บผ้อ้ึ๊ำานวยการว่าไมีไ่ป ที่ำาเอึ๊าพ่ิ�ที่่�เคารพิคนหน๊�ง 

ตอ้ึ๊งร่บลากต้วอึ๊อึ๊กจัากห้อึ๊งว่าไปพ้ิด็แบบน้�นได้็อึ๊ย่างไร ผ้เ้ข่ยน 

ตอึ๊บว่าที่ำาไมีจัะไมี่ได็้ ผ้้อึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลม่ีหน้าที่่� 

ร้บผดิ็ร้บชอึ๊บผ้้ป่วยที่่�โอึ๊พ่ิด่็ด้็วย โด็ยอึ๊อึ๊กแบบระบบและอึ๊ำานวย 

ความีสะด็วกให้แพิที่ยด์็า่นหนา้สามีารถอึ๊อึ๊กตรวจัผ้้ปว่ยที่่�โอึ๊พ่ิด่็ 
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เร็วที่่�สุด็และด่็ที่่�สุด็ ไม่ีใช่มีาเร่ยกแพิที่ย์จัากโอึ๊พ่ิด่็ไปต้อึ๊นร้บ

ผ้้ใหญ่ 

ถ้าผ้้ใหญ่จัากส่วนกลางจัะด้็งานยาเสพิติด็ตามีที่่�เป็นจัริง 

มีิใช่การเสกสรรปั้นแต่งพิร่เซนเตช้�น ที่่านควรไปหาแพิที่ย์ที่่�

ร้บผิด็ชอึ๊บถ๊งที่่�ที่ำางานขอึ๊งเขา น่�กล้บมีาเร่ยกให้ที่ิ�งผ้้ป่วยไป

ย่นเข้าแถวต้อึ๊นร้บ แต่พิวกเราบางคนก็ยินด่็ที่ิ�งงานประจัำาไป

ต้อึ๊นร้บจัริงๆ ด็้วย 

เรื่่�องที� 2 ข้ารื่าชั้การื่ส่วนี้ใหญ่่คำาด็หวังที�จะมีีคำอนี้เนี้็คำชั้ั�นี้ 

ที�ด็เีพั่�อเล่�อนี้รื่ะด็บัสงูขึ�นี้ เขา้สูว่งในี้ของชั้นี้ชั้ั�นี้ปกคำรื่องมีากขึ�นี้ 

และได็้ทรื่ัพัย่ากรื่มีากขึ�นี้ 

น้�นที่ำาให้ข้าราชการที่่�ม่ีพ่ิ�นเพิมีาจัากชาวบ้านหลายคน

ล่มีอึ๊ด็่ตขอึ๊งตน

ตอึ๊นที่่�ผ้เ้ข่ยนเร่ยนจับจัติเวชศาสตรก์ล้บมีาเช่ยงรายปีแรก  

เราเป็นแพิที่ย์เฉพิาะที่างด้็านจัิตเวชคนเด่็ยวจั๊งม่ีคนเชิญไป

บรรยายน้�นน่�บ่อึ๊ยคร้�ง ม่ีคร้�งหน๊�งผ้เ้ข่ยนพ้ิด็ว่าไม่ีไป เพิราะเป็น

ว้นที่่�อึ๊อึ๊กตรวจัผ้้ป่วยนอึ๊ก จัะให้ที่ิ�งผ้้ป่วยไปได็้อึ๊ย่างไร 

ส่วนราชการที่่� เ ชิญมีา ไม่ีว่าจัะเป็นจัากกระที่รวง

ศ๊กษาธิิการหร่อึ๊หน่วยงานใด็สม้ียน้�นก็ม้ีกที่ำาต้วคล้ายๆ ก้น 

ค่อึ๊เชิญให้เสร็จัๆ โด็ยไม่ีใส่ใจัว่าวิที่ยากรจัะไปได็้หร่อึ๊ไมี่ได้็  
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ไม่ีใส่ใจัว่าใครจัะมีาฟัง ไม่ีมี่ว้ตถุประสงค์และเป้าหมีายขอึ๊ง

การจั้ด็ประชุมีที่่�แที่้ มี่แต่หล้กการและเหตุผลในจัด็หมีายเชิญ

ประชุมีที่่�คด้็ลอึ๊กต่อึ๊ๆ กน้มีา ได้็ใช้งบประมีาณ์แล้วคอ่ึ๊เสรจ็ัแล้ว 

จั้ด็ประชุมีกินกาแฟแล้วส้งสรรค์ก็เร่ยบร้อึ๊ย 

พิอึ๊ตอึ๊บไม่ีไป ปรากฏิว่าถก้รอึ๊งผ้อ้ึ๊ำานวยการโรงพิยาบาล

ที่่านหน๊�งเร่ยกข๊�นพิบที่้นที่่และอึ๊อึ๊กคำาส้�งให้ไป ไมี่เร่ยกว่าเรา

ร้บใช้ส่วนกลางมีากกว่าประชาชนแล้วจัะเร่ยกว่าอึ๊ะไร เมี่�อึ๊

เก้าอึ๊่�ต้วใหญ่ข๊�น ต้วตนก็เปล่�ยนไปทีุ่กๆ คน มี่ผ้้อึ๊ำานวยการ 

โรงพิยาบาลน้อึ๊ยคนมีากที่่�เป็นแบบอึ๊ย่างได็้ 

ผ้เ้ข่ยนไมีเ่คยใชร้ถโรงพิยาบาลไปไหนเลย เหตหุน๊�งเพิราะ

เส่ยเวลาที่ำางานมีากที่่�ต้อึ๊งมีาย่นรอึ๊คนครบกน้ เส่ยเวลามีากข๊�น

ไปอึ๊ก่เมี่�อึ๊งานเสรจ็ัหลายๆ คนจัะแวะซ่�อึ๊ขอึ๊งตามีที่างกอ่ึ๊นกล้บ

โรงพิยาบาล เคยม่ีผ้อ้ึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลท่ี่านหน๊�งที่ำาประจัำา 

มีากกวา่น่�คอ่ึ๊หลายคนก็เลยเถิด็ใชร้ถพิยาบาลไปในเร่�อึ๊งสว่นต้ว 

หร่อึ๊ก๊�งส่วนต้ว เช่น ร้บส่งสนามีบิน เป็นต้น 

การข้บรถเอึ๊งบริหารเวลาได็้ด็่กว่ามีากๆ เป็นเวลา 20 ปี

ที่่�ผ้้เข่ยนข้บรถไปกล้บระหว่างโรงพิยาบาลก้บเร่อึ๊นจัำากลาง

จั้งหว้ด็เช่ยงรายทีุ่กส้ปด็าห์เพ่ิ�อึ๊ไปตรวจัผ้้ป่วยโรคจัิตเภที่

ในเร่อึ๊นจัำา ไมี่ว่าจัะเร่ยกรถโรงพิยาบาลหร่อึ๊รถจัากเร่อึ๊นจัำา 
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สถานการณ์์ไมีแ่ตกตา่งกน้ การย่นรอึ๊รถที่ำาใหเ้สย่เวลาที่ำางาน

มีาก ข้บรถไปเอึ๊ง ตรวจัเสร็จัร่บสตาร์ที่กล้บโรงพิยาบาล เรา

บริหารเวลาได็้ด็่กว่าก้นมีาก อึ๊ย่างไรก็ตามี เป็นความีจัริงที่่�ว่า

เราเป็นแพิที่ย์ เรามี่เงินเติมีนำ�ามี้นเอึ๊ง

แล้วก็มีาถ๊งปี พิ.ศ. 2557 มี่ปรากฏิในภาพิถ่ายว่าแพิที่ย์

พิยาบาลจัำานวนมีากไปเป่านกหว่ด็ แล้วกำาหม้ีด็ขวาทุี่บหน้าอึ๊ก

เบ่�อึ๊งซ้ายแบบ ‘คลิงกอึ๊น’ เพ่ิ�อึ๊ปฏิิร้ปก่อึ๊นเล่อึ๊กต้�ง เวลาน้�น 

หลายคนที่ำาเพิ่�อึ๊เก้าอึ๊่�มีากกว่าอึ๊ย่างอึ๊่�น ไม่ีม่ีหรอึ๊กที่่�เช่�อึ๊ว่าจัะ

ปฏิิร้ปก่อึ๊นเล่อึ๊กต้�ง สติปัญญาระด้็บน่�แล้วอึ๊ะไรจัะไร้เด่็ยงสา

ปานน้�น แล้วพิวกเขาก็ได็้เก้าอึ๊่�จัริงๆ 

อึ๊าจัารยแ์พิที่ย์จัติเวชที่่�รามีาธิบิด่็ที่า่นหน๊�งเคยพ้ิด็ว่า ว้นน่� 

เราควรเปล่�ยนช่�อึ๊กรมีสุขภาพิจัิตเป็นกรมีสุขภาพิจัิตและ

การเมีอ่ึ๊ง กรมีเป็นบ้นได็ขอึ๊งการไตเ่ตา้เขา้ส้ศ่น้ยก์ลางและข๊�น

ข้างบนขอึ๊งหลายคน พิวกเขาได็้ที่ำาและพิ้ด็เร่�อึ๊งที่่�ไมี่น่าเช่�อึ๊ว่า

ที่ำาลงไปได็้ ผ้้เข่ยนบอึ๊กคนข้างเค่ยงเสมีอึ๊ว่าสม้ียที่่�ทุี่กคนเป็น

แพิที่ยป์ระจัำาบ้าน หร่อึ๊สม้ียที่่�พิวกเขาย้งไม่ีข๊�นตำาแหนง่บริหาร 

พิวกเขามิีใช่เป็นแบบน่� แรงด๊็งด้็ด็ขอึ๊งร้ฐรวมีศน้ย์มีพ่ิลานุภาพิ

มีากมีายจัริง เพิ่�อึ๊ให้ความียุติธิรรมีแก่กรมีสุขภาพิจิัต เช่�อึ๊ว่า

กรมีหร่อึ๊กระที่รวงอึ๊่�นก็ไมี่ต่างก้น 
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ปิด็ท้ี่ายด็ว้ยเร่�อึ๊งเลก็ๆ คอ่ึ๊การประชมุี ยคุโควิด็ที่ำาให้การ

ประชุมีราชการหายไปจัากโลกเส่ยที่่ ซ๊�งที่ำาให้โรงแรมีต่างๆ 

เด่็อึ๊ด็รอ้ึ๊นกน้มีาก อึ๊น้น่�นา่เหน็ใจัและนา่สงสาร แตเ่ราประหย้ด็

งบประชุมีราชการไร้สาระเพิ่�อึ๊การที่่อึ๊งเที่่�ยวไปได็้มีากด็้วย

เรื่่�องที� 3 เวลาปรื่ะชัุ้มีรื่าชั้การื่ พัวกเรื่าไมี่มีีเป้าหมีาย่

อะไรื่จริื่งๆ เป็นี้เพีัย่งการื่ปรื่ะชัุ้มีกินี้กาแฟพัักผ่อนี้จากงานี้-

ปรื่ะจำาให้เสรื่็จเท่านี้ั�นี้

เร่�อึ๊งที่่�หน๊�ง ในการประชุมีประจัำาเด่็อึ๊นขอึ๊งโรงพิยาบาล 

เราต้อึ๊งผ่านวาระแจั้งให้ที่ราบก่อึ๊นเริ�มีประชุมีว่าใครจัะมีา

จัง้หว้ด็และเตร่ยมีการต้อึ๊นร้บอึ๊ยา่งไร จัากน้�นเป็นวาระที่บที่วน

รายงานการประชุมีซ๊�งเราต้อึ๊งใช้ช่วยก้นแก้ไขต้วสะกด็และ

สำานวน จัากน้�นเป็นเร่�อึ๊งแจั้งให้ที่ราบตามีวาระ ซ๊�งร้อึ๊ยละ 90 

ไมีม่ีอ่ึ๊ะไรเก่�ยวกบ้ประชาชน ตอ่ึ๊มีาจัง๊เป็นเร่�อึ๊งส่บเน่�อึ๊งจัากการ

ประชุมีเด็่อึ๊นที่่�แล้ว ซ๊�งส่วนใหญ่เราจัะด็่เบตพิอึ๊งามีก้นอึ๊่กคร้�ง

เพิ่�อึ๊ให้ได็้ข้อึ๊สรุปเหมี่อึ๊นเด็ิมี 

แล้วปิด็ที่้ายด็้วยเร่�อึ๊งเสนอึ๊พิิจัารณ์าซ๊�งไมี่มี่เร่�อึ๊งคนไข้

แอึ๊อึ๊้ด็ ไมี่มี่เร่�อึ๊งคนไข้ตายโด็ยไมี่ที่ราบสาเหตุ หร่อึ๊เร่�อึ๊งคนไข้

ร้อึ๊งเร่ยนเที่่าใด็น้ก เพิราะตอึ๊นน่�เลย 5 โมีงเย็นไปแล้ว จัากน้�น

ปิด็ประชุมี เราประชุมีแบบน่�เด่็อึ๊นต่อึ๊เด่็อึ๊น ปีต่อึ๊ปี คยุเร่�อึ๊งเด็มิีๆ 
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สามีส่�สิบปีโด็ยไมีม่่ีอึ๊ะไรเปล่�ยนแปลงเป็นชิ�นเป็นอึ๊น้ เช่น เร่�อึ๊ง

การแก้ปัญหาผ้้ป่วยแอึ๊อึ๊้ด็ที่่�ต๊กผ้้ป่วยนอึ๊ก เราประชุมีน้บสิบๆ 

คร้�ง ที่ำาเวิร์คช็อึ๊ปปีเว้นปี นอึ๊กสถานที่่�ก็หลายคร้�ง ร้บเหมีา

ก่อึ๊สร้างต๊กผ้้ป่วยนอึ๊กใหญ่ข๊�นเร่�อึ๊ยๆ 

ผลัลััพธ์เหมือนเดิมคือ ประชัาชันยังคงแออัดอยู่เชั่นเดิม

การประชุมีที่่�สาธิารณ์สุขจั้งหว้ด็ก็ไมี่ต่างก้นน้ก แพิที่ย์

ห้วหนา้แผนกที่่�โรงพิยาบาลที่้�วไป/โรงพิยาบาลศน้ย์ ไม่ีมีอ่ึ๊สิระ

ในการบริหารงานแต่อึ๊ย่างใด็ ผ้้อึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลชุมีชน

ไมีส่ามีารถบรหิารงานเพิ่�อึ๊ด้็แลประชาชนในที่อ้ึ๊งถิ�นขอึ๊งตนเอึ๊ง

ได็ด้้็�งใจัเหม่ีอึ๊นๆ กน้ จัะที่ำาอึ๊ะไรกต็ดิ็ข้ด็นโยบายจัากสว่นกลาง

ไปเส่ยที่้�งหมีด็ การที่ำางานชุมีชนเพิ่�อึ๊สง่เสรมิีปอ้ึ๊งกน้โรคไมีเ่คย

ที่ำาได็้เต็มีเมี็ด็เต็มีหน่วยเส่ยที่่ เพิราะท้ี่�งเวลาและงบประมีาณ์

ถ้กส่วนกลางเบ่ยด็บ้งไปเส่ยมีาก 

แต่ท้�เบ้ยดบังมากท้�สุดคือ กรอบควิามคิดท้�ตายตัวิ

เร่�อึ๊งที่่�สอึ๊ง ว่าด้็วยเวิร์คช็อึ๊ปนอึ๊กสถานที่่� เราต้อึ๊งน้�งรอึ๊

ประธิานเปิด็ประชมุีซ๊�งไมีเ่คยร้เ้ร่�อึ๊งงานที่่�จัด้็ อึ๊ธิบิด่็แตล่ะคนพ้ิด็

หร่อึ๊อึ๊า่นพิาวเวอึ๊รพ์ิอึ๊ยที่ท์ี่่�น้กวิชาการเอึ๊าขอึ๊งเกา่ข๊�นมีายอ้ึ๊มีส่ให้

พ้ิด็ใหมีเ่สมีอึ๊ๆ พิอึ๊ร้บราชการไปนานๆ ตาไม่ีบอึ๊ด็ก็ต้อึ๊งเหน็วา่

แต่ละที่่านพิ้ด็ขอึ๊งคนเก่าและที่่านไมี่ร้้เร่�อึ๊งที่่�พิ้ด็ ตามีหล้กการ
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แล้วปัญหาสาธิารณ์สุขทีุ่กเร่�อึ๊งเป็นขอึ๊งส่วนที่้อึ๊งถิ�น เป็นไป 

ไมีไ่ด้็ที่่�คนจัากส่วนกลางจัะร้้เร่�อึ๊ง แต่อึ๊าจัจัะม่ีอึ๊ก่เหตผุลหน๊�งคอ่ึ๊

เพิราะใจัที่่านมีิได็้อึ๊ย้่ที่่�งาน ใจัที่่านอึ๊ย้่ที่่�เก้าอึ๊่�ต้วต่อึ๊ไป

สำาหร้บพิวกเราคนที่ำางาน พิวกเราเช่�ยวชาญแบง่กลุ่มียอ่ึ๊ย 

ประชุมีกลุ่มีย่อึ๊ย 1 ว้น ส้งสรรค์ 1 ค่น แล้วประชุมีกลุ่มีย่อึ๊ย 

อึ๊่กคร๊�งว้น ส่งต้วแที่นพิร่เซนต์ตอึ๊นบ่าย 3 วิที่ยากรด็ำาเนินการ

สรปุแลว้ปิด็ประชุมี ผ้เ้ช่�ยวชาญการประชุมีที่้�งหลายนา่จัะคล่อึ๊ง

ก้บวิธิ่การพิวกน่�และหลายคนก็ที่ำาไปห้วเราะไป เพิราะเราร้้ๆ 

ก้นอึ๊ย่้ว่าตนเอึ๊งที่ำาอึ๊ะไรก้น เราที่ำาก้นต้�งแต่ยุคแผ่นใสมีาจันถ๊ง

ยุคพิาวเวอึ๊ร์พิอึ๊ยที่์

ขอึ๊เล่าอึ๊่กเร่�อึ๊งหน๊�ง เหตุเกิด็ในยุคโควิด็น่�เอึ๊ง มี่งบอึ๊บรมี

เด็็กชาวเขาให้มีค่วามีประหย้ด็ 40,000 บาที่ตกลงมีา หนว่ยงาน 

ที่่�ร้บเงินไปใช้วทิี่ยากร 5 คน เดิ็นที่างไป 5 หม่้ีบา้นบนด็อึ๊ย เพ่ิ�อึ๊

บรรยายวิชากินอึ๊ย้่พิอึ๊เพิ่ยงด็อึ๊ยละ 1 ว้น งานน่�เสร็จัใน 5 ว้น 

ผ้้เข่ยนไปเห็นภาพิผลงานที่่�นำามีาแสด็งนิที่รรศการ เป็น

เด็็กๆ น้กเร่ยนบนด็อึ๊ยมีาน้�งฟังวิที่ยากรเปิด็ฟลปิชาร์ตบรรยาย 

ตามีด้็วยนำาร้อึ๊งเพิลงเชดิ็ช้ค่านยิมี 12 ประการ ตอ่ึ๊ด้็วยกจิักรรมี

ส้นที่นาการ ที่ำาเช่นน่�ทีุ่กว้นรวมี 5 ว้น วิที่ยากรสนุกสนานและ

ที่ำางานกน้เตม็ีที่่� เมี่�อึ๊ผ้เ้ข่ยนส้มีภาษณ์์ห้วหนา้วทิี่ยากรวา่ที่ำาไป
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ที่ำาไมี คำาตอึ๊บค่อึ๊ถ้าเราไมี่เอึ๊า คนอึ๊่�นก็เอึ๊าไป

ย้งม่ีเร่�อึ๊งการพ้ิฒนาคุณ์ภาพิโรงพิยาบาล การพ้ิฒนา

คณุ์ภาพิโรงพิยาบาลเวลาน้�นเขา้มีาที่่�โรงพิยาบาลท้ี่�งสอึ๊งระบบ

พิร้อึ๊มีก้นค่อึ๊ ระบบ ISO และระบบ HA น้�นค่อึ๊ประมีาณ์ปี พิ.ศ. 

2535 จัำาได็ว้า่เป็นเวลาที่่�พิวกเราไมีร้้่จัก้คำาว่าคณุ์ภาพิคอ่ึ๊อึ๊ะไร 

ไมี่ร้้จั้กคำาว่าวิส้ยที่้ศน์ พิ้นธิกิจั เข็มีมีุ่ง หร่อึ๊การบริหารความี

เส่�ยง เป็นว้นเวลาที่่�เราไม่ีร้จ้ัก้คำาว่าความีเส่�ยงเชงิระบบ เราเป็น

แพิที่ยท์ี่ำางานตามีตำาราแพิที่ย ์เร่�อึ๊งกค็วรจับงา่ยๆ เที่า่น้�น เมี่�อึ๊ 

ผ้ป้ว่ยตายก็คอ่ึ๊ตาย ไม่ีมีค่ำาถามีอึ๊ะไรเชิงระบบ หากม่ีคำาถามีเชิง

วชิาการ เราก็มีก่ารช้นส้ตรที่างพิยาธิวิิที่ยาหล้งการตายอึ๊ย่้แลว้ 

เวลาน้�นไม่ีม่ีใครที่่�ร้้ว่าการตายขอึ๊งผ้้ป่วยคนหน๊�งในหอ้ึ๊ง

ผา่ต้ด็ อึ๊าจัจัะเกดิ็จัากความีหละหลวมีขอึ๊งระบบท้ี่�งหมีด็ ต้�งแต่

ต้นที่างค่อึ๊กระที่รวงสาธิารณ์สุข ผ่านผ้้บริหารและกรรมีการ

บริหารโรงพิยาบาล ลงมีาจันถ๊งการบริหารห้อึ๊งผ่าต้ด็ ก่อึ๊น

จัะไปถ๊งที่่มีผ่าต้ด็และหมีอึ๊ผ่าต้ด็ ที่่มีพิยาบาลและที่่มีเตร่ยมี 

เคร่�อึ๊งม่ีอึ๊ปลอึ๊ด็เช่�อึ๊ หอ้ึ๊งอึ๊บเคร่�อึ๊งม่ีอึ๊ปลอึ๊ด็เช่�อึ๊ รวมีที่้�งเสน้ที่าง 

การเข็นผ้้ป่วยติด็เช่�อึ๊ไขว้ก้บผ้้ป่วยปลอึ๊ด็เช่�อึ๊ พ้ิด็ส้�นๆ ว่า 

“เพราะโรงพยาบาลัไร้คุณภาพ ผู้ป่วิยจึงตาย” แมี้ว่าแพิที่ย์จัะ

ที่ำางานได้็ด่็เพ่ิยงใด็ก็ตามี ผ้ป้ว่ยกต็อ้ึ๊งตาย ความีไม่ีเขา้ใจัหร่อึ๊
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แกล้งไมี่เข้าใจัเร่�อึ๊งน่�นำาไปส่้วิกฤตการณ์์การปลุกปั่นให้เกิด็

ภาวะหวาด็ระแวงหมี้่ กล้วการฟ้อึ๊งร้อึ๊งขนานใหญ่ นายแพิที่ย์

ที่้�วประเที่ศจัะที่ำางานลำาบากมีากและถ้กฟ้อึ๊ง 

เวลาน้�นผ้้เข่ยนเข้าไปเป็นส่วนหน๊�งขอึ๊งคณ์ะกรรมีการ

ควบคุมีมีาตรฐานและคุณ์ภาพิสถานบริการขอึ๊งสำาน้กงาน 

หล้กประกน้สขุภาพิแห่งชาตอิึ๊ย่้ 4 ปี ม่ีความีต้�งใจัว่าจัะได็เ้ขา้ไป

ช่วยวางระบบหล้กประก้นและระบบคุณ์ภาพิโรงพิยาบาลให้

เช่�อึ๊มีเข้าหากน้เป็นหน๊�ง แตท่ี่่�ไหนได้็เวลาขอึ๊งการประชุมีประจัำา

เด่็อึ๊นเกอ่ึ๊บที่้�งหมีด็หมีด็ไปกบ้วาระที่บที่วนรายงานการประชุมี 

แจั้งให้ที่ราบ เร่�อึ๊งเสนอึ๊พิิจัารณ์า และพิิจัารณ์าคด่็ร้อึ๊งเร่ยน 

จัากที่้�วประเที่ศเป็นรายๆ ไป โด็ยที่่�มี่การบล็อึ๊กโหวต 

แที่บทีุ่กคร้�ง เหตุที่่�ที่ราบเพิราะประธิานที่่�ประชุมีเวลาน้�นและ

อึ๊าจัารย์ที่่านหน๊�งได็้ขอึ๊ให้ผมีลงคะแนนให้ถ้กที่าง

ฟากหน๊�ง เป็นฝ่่ายวิชาช่พิที่่� ม่ีจัำานวนเกินคร๊� งขอึ๊ง 

อึ๊งค์ประชุมี อึ๊่กฟากหน๊�งเป็นฝ่่ายเอึ๊็นจั่โอึ๊สายสุขภาพิที่่�มี่

จัำานวนน้อึ๊ยกว่ามีาก เราเส่ยเวลา พิล้งงาน และอึ๊ารมีณ์์ในการ

เอึ๊าชนะคะคานก้นนาน 4 ปี ผ้้เข่ยนไมี่ที่ราบว่าว้นน่�ย้งคงเป็น

เช่นน้�นหร่อึ๊ไมี่ แต่เวลาน้�นเร่�อึ๊งน่�เป็นเร่�อึ๊งที่่�เส่ยเวลาช่วิตมีาก 

และเส่ยใจัมีากยิ�งข๊�นเม่ี�อึ๊พิบว่าบางส่วนขอึ๊งเอึ๊็นจั่โอึ๊ได็้ข๊�นเวที่่
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เป่านกหว่ด็และข้บไล่ร้ฐบาลที่่�มีาจัากการเล่อึ๊กต้�ง บางที่่าน

เป็นวุฒิสมีาชิกในว้นน่�และลงมีติค้ด็ค้านร่างร้ฐธิรรมีน้ญฉบ้บ

ประชาชนไปเมี่�อึ๊ไมี่นานน่�

ความีส้�นคลอึ๊นในเวลาน้�น เป็นเร่�อึ๊งราวขอึ๊งอึ๊าจัารย์ป๋วย

ที่่�ช่วยผ้้เข่ยนเอึ๊าไว้ได้็มีากอึ๊่กเช่นก้น และจัำาไม่ีได้็พิอึ๊ๆ ก้บ

ไมี่มี่ความีร้้เชิงเที่คนิคว่ารายละเอึ๊่ยด็เป็นอึ๊ย่างไรเช่นเคย แต่

พิอึ๊ที่ราบมีาว่าคร้�งหน๊�งอึ๊าจัารย์ป๋วยเคยถ้กขอึ๊โด็ยผ้้มี่อึ๊ำานาจั

ให้กระที่ำาการบางอึ๊ย่างที่่�จัะเป็นอึ๊้นตรายต่อึ๊ระบบการเงินขอึ๊ง

ประเที่ศแล้วที่่านปฏิิเสธิ ผ้้เข่ยนชอึ๊บเร่�อึ๊งน่�และใช้เร่�อึ๊งน่�เป็น

ฐานในการเข่ยนเสมีอึ๊ว่า วิชาช่พิหร่อึ๊ม่ีอึ๊อึ๊าช่พิควรที่ำางาน

อึ๊ย่างไร น้�นค่อึ๊ที่ำาสิ�งที่่�ถ้กต้อึ๊งแมี้ว่าจัะไมี่มี่ใครเป็นพิวก ด้็งที่่�

เกิด็แก่ตนเอึ๊งที่้�ง 3 เร่�อึ๊ง ค่อึ๊เร่�อึ๊งการร้บขอึ๊งกำาน้ลจัากบริษ้ที่

ยา การพิ้ฒนาคุณ์ภาพิโรงพิยาบาลเชิงระบบ และหล้กประก้น

สุขภาพิถ้วนหน้า 

ความีม้ี�นคงหร่อึ๊ integrity แบบอึ๊าจัารยป์ว๋ยน่�ย้งคงจัำาเป็น

และน่าจัะจัำาเป็นมีากยิ�งข๊�นในยุคสม้ียที่่�ตรรกะวิบ้ติและความี 

ไร้ยางอึ๊ายแผ่ไปทีุ่กอึ๊งค์กรเช่นเวลาน่�

หล้กประก้นสุขภาพิถ้วนหน้าก็ด่็ การพ้ิฒนาคุณ์ภาพิ 

โรงพิยาบาลก็ด่็ จัะไมี่สามีารถพ้ิฒนาไปต่อึ๊ได็้หากบ้านเม่ีอึ๊ง
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ไม่ีม่ีร้ฐธิรรมีน้ญและประชาธิิปไตย มีากกว่าน่�ค่อึ๊ไม่ีม่ีการ 

กระจัายอึ๊ำานาจัการบริหารและงบประมีาณ์ไปที่่�ส่วนที่้อึ๊งถิ�น 

อึ๊ย่างแที่้จัริง ไมี่มี่การเล่อึ๊กต้�งซำ�าแล้วซำ�าอึ๊่กไปจันกว่า 

ประเที่ศชาตจิัะมีว่ฒุภิาวะเร่�อึ๊งสิที่ธิพิิลเม่ีอึ๊งและประชาธิปิไตย 

ผ้้อึ๊ำานวยการโรงพิยาบาลบางส่วนเส่ยเวลาและงบ

ประมีาณ์ส่วนหน๊�งเพิ่�อึ๊ร้บใชเ้กา้อึ๊่�ขอึ๊งตนเอึ๊งและการไต่ลำาด้็บช้�น

บริหาร ร้บใช้และด็้แลปล้ด็กระที่รวงสาธิารณ์สุขและร้ฐมีนตร่

ว่าการกระที่รวงสาธิารณ์สุข ร้บใช้นโยบายส่วนกลางมีากกว่า

ที่่�จัะร้บใช้ประชาชนในที่้อึ๊งถิ�นขอึ๊งตน บางที่่านพิยายามีอึ๊ย่าง

ที่่�สุด็ที่่�จัะฝืนธิรรมีเน่ยมีปฏิิบ้ติเหล่าน่� แต่ก็เป็นไปด็้วยความี

ยากลำาบาก ในขณ์ะที่่�จัำานวนหน๊�งที่ำาไปด็ว้ยเจัตนา มีร่ะบบการ

ด้็แลตอ้ึ๊นร้บและค้ม่่ีอึ๊จัด้็งานเล่�ยงภาคกลางคน่อึ๊ย่างเป็นระบบ 

เจัา้หน้าที่่�พิยาบาลและบุคลากรระด้็บลา่งเส่ยเวลาที่่�จัะได้็อึ๊ย่้ก้บ

ครอึ๊บคร้วเข้ามีาด้็แลผ้้หล้กผ้้ใหญ่เพิ่�อึ๊งานเล่�ยงต้อึ๊นร้บน่�มีาก

ยิ�งกว่ามีาก ธิรรมีเน่ยมีเหล่าน่�จัะหมีด็ไปเมี่�อึ๊บ้านเมี่อึ๊งพิ้ฒนา

ไปมีากกว่าน่�และผ้้ใหญ่เอึ๊งเลิกมี่ความีต้อึ๊งการเร่�อึ๊งเหล่าน่�

บรรยายถ๊งตรงน่� เร่�อึ๊งย้งคงเก่�ยวข้อึ๊งก้บเวลาวิกฤติ 3 

ขวบปีแรกขอึ๊งเด็็กเล็ก น้�นค่อึ๊ พิ่อึ๊แมี่ควรอึ๊ย้่บ้านเล่�ยงและเล่น

กบ้ล้กด้็วยต้วเอึ๊ง มีากกว่าอึ๊อึ๊กจัากบา้นไปด้็แลท่ี่านที่่�มีาด้็งาน
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จัากส่วนกลาง

พิน้ว้ยรุ่นถง๊ว้ยผ้้ใหญแ่ละว้ยกลางคน หล้กประกน้สขุภาพิ

ถ้วนหน้าเป็นเร่�อึ๊งที่่�ด่็ที่่�สุด็ขอึ๊งประเที่ศที่่�ใช้เป็นตาข่ายรอึ๊งร้บ

สำาหร้บคนว้ยที่ำางานที่้�งประเที่ศ และอึ๊าจัจัะเป็นระบบเด่็ยว

ที่่�ต้�งม้ี�นและเป็นจัริง ได้็แต่หว้งว่าจัะไม่ีมี่ใครคิด็ที่ำาลายหร่อึ๊

ที่ำาลายลงได็้ 
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6

เม่�อ่เกษียณอ่�ย่ร�ช่ก�ร

จัากระบบการศ๊กษาถ๊งหล้กประก้นสุขภาพิถ้วนหน้า เรามีาถ๊ง

ช่วงสุด็ที่้ายค่อึ๊เชิงตะกอึ๊น 

เมื�อผู้บริหารระดับสูงถ้ึงเชัิงตะกอนก็ควิรเดินขึ์�นเชัิง

ตะกอนแต่โดยด้ ไม่ยึดติดเก้าอ้�แล้ัวิคอยแต่จะเบ้ยดบังมิให้ 

คนรุ่นหลัังคือเจเนอเรชัั�นวิายหรือแซิดได้ทำางานอย่างเต็มท้�

ผ้เ้ข่ยนต้�งใจัเกษย่ณ์กอ่ึ๊นเวลาเม่ี�อึ๊อึ๊าย ุ55 ปีต้�งแตแ่รก ด็ว้ย

เห็นว่าควรหล่กที่างให้รุ่นน้อึ๊งได้็ข๊�นตำาแหน่งบริหาร ว่าที่่�จัริง 

ผ้้เข่ยนได้็ลาอึ๊อึ๊กจัากห้วหน้าแผนกคร้�งหน๊�งเพิ่�อึ๊การน่�แต่ 

ไมี่เป็นผล คร้�นมี่เหตุจัำาเป็นต้อึ๊งกล้บเข้าไปด็ำารงตำาแหน่ง

ห้วหน้าแผนกอึ๊ก่กร็้�งไวเ้พ่ิยงเพ่ิ�อึ๊สะสางปัญหาและรอึ๊เวลา กวา่

จัะได็ล้าอึ๊อึ๊กจัากราชการจัริงก็เมี่�อึ๊อึ๊าย ุ57 ปี แต่เพิราะเกดิ็เด่็อึ๊น

พิฤศจัิกายนเที่่าก้บได็้เวลาค่นมีาถ๊ง 4 ปี

ในระบบราชการเราไม่ีสามีารถเป็นต้วขอึ๊งต้วเอึ๊ง หลายคร้�ง 

ในที่่�ประชุมีราชการก็เหม่ีอึ๊นที่่�ประชุมีร้ฐสภาเวลาขอึ๊แก้ไข

ร้ฐธิรรมีน้ญ ค่อึ๊พ้ิด็ให้ตายก็ไม่ีร้้เร่�อึ๊งก้น แต่ละคนต้�งธิง 
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บางประการไว้ในใจัและไมีม่ีใ่ครเปิด็ใจัร้บฟังใคร เพิ่�อึ๊คน่ความี

ยุติธิรรมีแก่ผ้้ถ้กกล่าวหา เราก็เป็นคนหน๊�งในน้�นด็้วย ปิยบุตร 

มี่ธิงขอึ๊งต้ว แต่คำาอึ๊ภิปรายขอึ๊งสมีาชิกวุฒิสภาคร้�งที่่�เราขอึ๊

แก้ไขร้ฐธิรรมีน้ญก็เหลวไหลเหล่อึ๊กำาล้ง ผ้้เข่ยนน้�งฟังเหม่ีอึ๊น

กล้บไปน้�งในที่่�ประชุมีราชการ แต่ละคนไมี่ร้้เอึ๊าตรรกะอึ๊ะไร

มีาพิ้ด็ 

การศึกษาท้�คับแคบข์องเราสร้างผู้ใหญ่ท้�คับแคบขึ์�นมา

ครองบ้านเมืองรุ่นต่อรุ่น

การศก๊ษาที่่�เน้นการที่อ่ึ๊ง จัำา ตวิ สอึ๊บ และสอึ๊บปรน้ย ที่ำาให้

สมีอึ๊งตดิ็ (fixation) ที่่�พ้ิฒนาการวธิิค่ดิ็เชงิร้ปธิรรมี (concrete 

operation) ประมีาณ์อึ๊ายุ 12 ปี แล้วไมี่สามีารถเปล่�ยนผ่านไป 

ที่่�วิธิ่คิด็เชิงนามีธิรรมี (abstract operation) คนส้งอึ๊ายุว้นน่�

ไมี่สามีารถนำาคำาศ้พิท์ี่ที่่�ม่ีความีหมีายอึ๊้นจ้ับต้อึ๊งไมี่ได้็เข้ามีา

คำานวณ์ เชน่ ร้ฐธิรรมีน้ญ ประชาธิปิไตย การเล่อึ๊กต้�ง กระจัาย

อึ๊ำานาจั เสร่ภาพิ ภราด็รภาพิ ความีเสมีอึ๊ภาค เป็นต้น

นำ�าและอึ๊ากาศเป็นพิิษเป็นปัญหาใหญ่ขอึ๊งสภาพิแวด็ล้อึ๊มี

ที่่�กด็ที่้บคนไที่ยทีุ่กคนว้นน่� จัะว่าน่�เป็นปัญหาขอึ๊งคนที่้�วโลก

ก็ใช่ แต่มีิใช่คำาแก้ต้วขอึ๊งร้ฐบาลใด็ๆ ว่ามีิใช่ความีร้บผิด็ชอึ๊บ

ขอึ๊งที่่าน นำ�าและอึ๊ากาศเป็นพิิษเป็นความีร้บผิด็ชอึ๊บก้บร้บผิด็
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ร้บชอึ๊บขอึ๊งร้ฐบาลใด็ๆ เสมีอึ๊ 

ผ้เ้ข่ยนพ้ิด็เฉพิาะสิ�งที่่�เห็นด้็วยตาอึ๊ก่เช่นกน้ น้�นคอ่ึ๊นำ�าโขง

แห้งลงมีาก ฤด้็นำ�าหลากส้�นลงมีาก แม้ีจัะอึ๊าศย้อึ๊ย่้ในต้วเม่ีอึ๊งแต่

ก็มีอึ๊งเห็นได็้ด็้วยตาเปล่า ฝ่นที่ิ�งช่วงมีากข๊�นทีุ่กปี ไมี่มี่อึ๊่กแล้ว

ที่่�ฝ่นจัะตก 7 ว้น 7 ค่น จันกระที่้�งพิ่�นถนนเป็นตะไคร่ปกคลุมี 

หลายปีมีาแล้วที่่�ฝ่นตกติด็ต่อึ๊ก้นอึ๊ย่างมีากก็ 3 ว้น พิอึ๊ให้พิ่�น

ถนนมี่ส่เข่ยวเล็กน้อึ๊ย แล้วแด็ด็จัะแผด็เผาในว้นที่่� 4

ฝุ่่นคว้น PM2.5 ปกคลุมีภาคเหน่อึ๊มีาต้�งแต่ปี 2550  

น้บถ๊งว้นน่�เป็นปีที่่� 16 ค่า AQI ในช่วง 4 ปีหล้งน่�ส้งลอึ๊ยถ๊ง

ระด้็บส่ม่ีวงหร่อึ๊ฮาร์ซาด้็สต่อึ๊เน่�อึ๊งยาวนานหลายว้น เฉพิาะ

ที่่�เช่ยงใหมี่และแมี่สายบางช่วงนานเกิน 2 ส้ปด็าห์ ที่้ศนวิส้ย

เวลาข้บรถม่ีด็มีน ม่ีด็หมีน่ และหด็ห่้อึ๊ย่างรา้ยกาจั ตลอึ๊ด็ระยะ

เวลาที่่�ผ่านมีาเราได้็ยินแต่เส่ยงก่นด็่าชาวนาที่่�เผาตอึ๊ซ้งข้าว  

ชาวเขาที่่�ที่ำาไร่เล่�อึ๊นลอึ๊ย ชาวบ้านที่่�เผาหาขอึ๊งป่า เส่ยงที่่�พ้ิด็

ถ๊งเกษตรกรรมีเชิงเด็่�ยวหร่อึ๊เกษตรกรรมีพ้ินธิส้ญญาไม่ีเคย

ด็้งพิอึ๊ ชาวนา ชาวเขา และชาวบ้านเป็นผ้้ผิด็เสมีอึ๊

สิ�งที่่�ร้ฐโด็ยผ้้วา่ราชการจัง้หว้ด็ที่ำาเสมีอึ๊คอ่ึ๊ (1) ต้�งคต้เอึ๊าที่ ์

หา้มีเผาปา่ (2) ประกาศไมีอ่ึ๊อึ๊กกลางแจัง้ (3) ฉด่็นำ�าข๊�นที่อ้ึ๊งฟา้

แล้วอึ๊อึ๊กขา่ว จัะวา่ผ้้วา่ราชการจ้ังหว้ด็ไม่ีมีส่ติปัญญากไ็มีน่า่จัะ
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ใช่ แต่น่าจัะเป็นเพิราะว้ฒนธิรรมีราชการอึ๊่กเช่นก้น 

เร่�อึ๊งต้�งค้ตเอึ๊าที่์ มี่เส่ยงรำ�าล่อึ๊ทีุ่กๆ ปี และผ้้เข่ยนจัะช่วย 

รำ�าล่อึ๊ตอ่ึ๊ในที่่�น่�วา่เป็นไปเพ่ิ�อึ๊การใชง้บประมีาณ์มีากกวา่อึ๊ย่างอึ๊่�น 

ไมีน้่บเร่�อึ๊งตดิ็ปา้ยไปกเ็ที่า่น้�น ใครๆ กเ็ผา มีว่วิาที่ะที่่�เช่ยงใหมี่

ในปีหน๊�งวา่ใครก้นแนท่ี่่�เผาอึ๊ก่ตา่งหาก คต้เอึ๊าที่ล์า่สดุ็ที่่�ผ้เ้ข่ยน

จัำาได้็คอ่ึ๊ร้ปผ้้ว่าราชการจ้ังหว้ด็ขนาด็ใหญพ่ิร้อึ๊มีอึ๊ก้ษรต้วโตวา่ 

“จัะไมีม่่ีคว้นถ้าไม่ีมีใ่ครจัดุ็ไฟ” เช่�อึ๊ได็ว้า่เป็นเจัา้หนา้ที่่�คิด็คำาคมี

น่�ข๊�นมีา และเป็นไปได็ท้ี่่�ที่า่นผ้ว่้าราชการจัง้หว้ด็ไมีร่้อ้ึ๊ะไรด็ว้ย

จันกระที่้�งคต้เอึ๊าที่ข๊์�นกลางเม่ีอึ๊งเร่ยบรอ้ึ๊ยแลว้ ซ๊�งที่า่นกอ็ึ๊าจัจัะ

ไมี่มี่เวลาอึ๊่านคำาคมีขอึ๊งต้วเอึ๊งอึ๊ย้่ด็่

เร่�อึ๊งประกาศงด็กิจักรรมีกลางแจั้งน่�ก็เป็นเร่�อึ๊งหน๊�งที่่�

สะท้ี่อึ๊นการที่ำางานเป็นว้นๆ ประเด็็นคอ่ึ๊ราชการม้ีกคิด็ว่าเมี่�อึ๊เรา

ที่ำางานแล้วค่อึ๊เสร็จัแล้ว รายงานผลผลิตว่าต้�งป้ายก่�ป้าย อึ๊อึ๊ก

ประกาศก่�คร้�ง ใชง้บประมีาณ์ไปเที่า่ไรคอ่ึ๊เสรจ็ั สว่นเร่�อึ๊งผลล้พิธิ์

เป็นหน้าที่่�ขอึ๊งประชาชน ถ้าไมี่ด้็แลต้วเอึ๊งก็เป็นความีผิด็ 

ขอึ๊งประชาชน 

เรื�องแบบน้�เกิดขึ์�นกับการจัดการบุหร้� เหล้ัา ยาเสพติด 

เบาหวิาน วิัณโรค มาจนถ้ึงโควิิด19 กลั่าวิคือประชัาชันผิด

เสมอ ทั�งท้�หน้าท้�เป็นข์องรัฐ
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กล้บไปที่่�เร่�อึ๊งการพ้ิฒนาคุณ์ภาพิโรงพิยาบาล เมี่�อึ๊ผ้ป้ว่ย

ตายในเขตโรงพิยาบาล การที่วนสอึ๊บกระบวนการจัำาเป็นต้อึ๊ง

เกิด็ข๊�นเสมีอึ๊โด็ยไมี่มี่เง่�อึ๊นไข ตอึ๊นที่่�ที่ำางานคุณ์ภาพิใหมี่ๆ เรา

จัะพิบถอ้ึ๊ยคำาประเภที่ “เราที่ำาด่็ที่่�สุด็แล้ว” ซ๊�งเป็นความีจัริง แต่

น้�นมีิได้็ลบความีจัริงว่าผ้้ป่วยตายในเขตโรงพิยาบาล ด้็งน้�น

จัะอึ๊ย่างไรก็ต้อึ๊งที่วนสอึ๊บกระบวนการก้นใหมี่ว่าย้งม่ีอึ๊ะไรที่่�

บกพิร่อึ๊ง และมี่อึ๊ะไรที่่�ต้อึ๊งที่ำาเพิิ�มีเติมีก้บการพิ้ฒนาเชิงระบบ

เร่�อึ๊งฉ่ด็นำ�าไล่ฝุ่่นข๊�นกลางอึ๊ากาศ คนในพิ่�นที่่�ภาคเหน่อึ๊

ตอึ๊นบนเห็นด็้วยตาทีุ่กปีว่าฝ่นไม่ีสามีารถชะฝุ่่นคว้นอึ๊อึ๊กได้็

ที่้นใจัหร่อึ๊ชะงด้็ ฝ่นตก 2 ว้น 2 ค่น ไมี่เพิย่งพิอึ๊ที่่�จัะที่ำาให้ฟ้าใส  

จันถ๊งว้นที่่� 3 จั๊งเห็นที่้อึ๊งฟ้าส่ฟ้ารำาไรและปุยเมีฆบ้าง แสง

อึ๊าที่ิตย์สาด็ถ๊งพ่ิ�นด็ินเป็นคร้�งแรก และถ้าที่่านเคยใช้ช่วิต 

ในหมีอึ๊กหนาส้ก 14 ว้น ที่่านจัะแที่บต้�งแที่่นบ้ชาพิระอึ๊าที่ิตย์

ก้นเลยที่่เด็่ยว 

ฝ่นที่่�หน้กหนาและนานพิอึ๊จั๊งไล่ฝุ่่นคว้นได้็ เวลาภรรยา

และผ้้เข่ยนข้บรถผ่านการฉ่ด็นำ�าจัะเอึ๊ารถเข้าไปล้างเสมีอึ๊เพิ่�อึ๊ 

มีใิหเ้ส่ยด็ายนำ�ามีากจันเกินไป เม่ี�อึ๊พิิธิฉ่ด่็นำ�าเสร็จัสิ�น ที่า่นผ้้วา่ฯ 

กก็ล้บ น้กขา่วก็กล้บด็ว้ย แล้วอึ๊พ้ิร้ปข๊�นเฟซบุค๊ในเวลาต่อึ๊มีาว่า

ที่ำางานแล้ว เป็นเช่นน่�มีาทีุ่กปี
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อึ๊ย่างส้�นที่่�สุด็ ฝุ่่นคว้นมีาจัากเกษตรกรรมีเชิงเด็่�ยว 

โรงงานอึุ๊ตสาหกรรมี มีาตรฐานเคร่�อึ๊งยนต์ นำ�ามี้น การจัราจัร 

การก่อึ๊สร้าง และฝุ่่นคว้นข้ามีแด็น ฝุ่่นคว้นจัากการเผาไหมี้ 

ในครว้เรอ่ึ๊นมีป่ระเด็น็แตม่ีใิชท่ีุ่กพิ่�นที่่� จัำาเป็นตอ้ึ๊งมีง่านวจิัย้วา่

พ่ิ�นที่่�ใด็เกดิ็จัากอึ๊ะไร แล้วผลการวจิัย้น้�นควรนำาไปส่้ปฏิิบติ้การ  

ซ๊�งจัะที่ำาได็้เมี่�อึ๊มี่ร้ฐธิรรมีน้ญที่่�ด่็ ประชาธิิปไตย และการ 

กระจัายอึ๊ำานาจั 

บวิกกับเสร้ภาพทางวิิชัาการ แลัะควิามมั�นคงในจรยิธรรม

ข์องสื�อ

ฝุ่่นคว้นที่ำาอึ๊้นตรายต่อึ๊มีนุษย์ ส้ตว์ และพิ่ช ทีุ่กระบบขอึ๊ง

ร่างกาย ด็้วยทีุ่กกลไกที่างพิยาธิิสร่รวิที่ยา ที่่�ย่นย้นแน่นอึ๊น

ค่อึ๊ (1) ที่ารกนำ�าหน้กต้วน้อึ๊ยและคลอึ๊ด็ก่อึ๊นกำาหนด็ (2) 

โรคภ้มิีแพ้ิและหอึ๊บห่ด็ในเด็็ก (3) มีะเร็งปอึ๊ด็ในผ้้ใหญ่ (4) 

โรคหลอึ๊ด็เล่อึ๊ด็ห้วใจัในว้ยกลางคนและผ้้ส้งอึ๊ายุ เหล่าน่�ที่ำาให้

อึ๊ายขุ้ยเฉล่�ยลด็ลง จัำานวนต้วเลขที่่�ลด็ลงน้�นอึ๊ย่้ระหวา่ง 24 ปี 

แล้วแต่การใช้ส้ตรคำานวณ์และพิ่�นที่่� พิ้ด็ง่ายๆ ว่าทีุ่กที่่านที่่�จัะ

ถ๊งแก่กรรมีในว้นพิรุ่งน่� ที่่านควรมี่อึ๊ายุย่นกว่าน่�ส้ก 3 ปี

แต่ว่าอึ๊ายุย่นที่่�มีากเกินไปนำาไปส่้ส้งคมีผ้้ส้งอึ๊ายุที่่�ไร้

คุณ์ภาพิหากมิีได้็เตร่ยมีต้วด่็พิอึ๊ นำาไปส่้ประโยคท้ี่ายๆ ขอึ๊ง
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อึ๊าจัารย์ป๋วย ค่อึ๊หนที่างส้่เชิงตะกอึ๊นควรมี่เก่ยรติ ศ้กด็ิ�ศร่ เงิน 

และตายอึ๊ย่างสงบ 

เงินเป็นเร่�อึ๊งที่่�ม่ีน้กวิชาการคำานวณ์ให้ด้็หลายรอึ๊บแล้ว

วา่เราควรจัด้็การระบบบำานาญแห่งชาตอิึ๊ยา่งไร สว่นเร่�อึ๊งตาย

อึ๊ย่างสงบม่ีน้กวชิาการด็า้นการแพิที่ย์และสาธิารณ์สุขพิยายามี

ที่ำางานมีานานแล้วว่าการแพิที่ย์ควรจ้ัด็การจุัด็สิ�นสุด็ขอึ๊งช่วิต

อึ๊ย่างไร ที่้�ง 2 ประการด้็เหม่ีอึ๊นม่ีหนที่างอึ๊่กยาวไกล เพิราะ 

ชาวบ้านขอึ๊งเราเป็นคนมี้กน้อึ๊ยจัริงๆ พิวกเขาไมี่เคยเร่ยกร้อึ๊ง 

อึ๊ะไรที่่�เกินเลยจัากร้ฐ ไปสถานที่่�ราชการถ้กเหย่ยด็ ไป 

โรงพิยาบาลถก้ด่็า ฝ่นแลง้ นำ�าที่ว่มี ไมีม่่ีผลผลิต ปิด็เม่ีอึ๊งเพิราะ

โควิด็19 ไมี่มี่อึ๊ะไรจัะกิน พิวกเขาที่นได็้ท้ี่�งน้�นอึ๊ย่างไมี่น่า 

เช่�อึ๊สายตา พิวกเขาพิอึ๊ใจัก้บเบ่�ยผ้้ส้งอึ๊ายุเที่่าที่่�ให้จัริงๆ 

การผล้กต่อึ๊ไปให้ถ๊งระบบหล้กประก้นผ้้ส้งอึ๊ายุจัะพิบ

อึุ๊ปสรรคคล้ายๆ ก้บคร้�งที่่�เราเปล่�ยนบ้ตรสงเคราะห์เป็น 30 

บาที่ร้กษาทีุ่กโรค สิ�งที่่�เราควรที่ำาค่อึ๊ที่ำาให้ประชาชนที่ราบว่า

น่�เป็นสิที่ธิิขอึ๊งที่่าน ที่่านมี่สิที่ธิิเร่ยกร้อึ๊ง และร้ฐสามีารถที่ำาได็้ 

ขนบธิรรมีเน่ยมี ประเพิณ่์ ว้ฒนธิรรมี จัาร่ต ความีเช่�อึ๊ด็้าน

ศาสนา และความีกต้ญญู้กตเวที่่ เหล่าน่�ที่ำาให้ความีพิยายามี

ที่่�จัะสร้างกฎีหมีายและกระบวนการยุติการร้กษาเพิ่�อึ๊การตาย
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อึ๊ย่างสงบเป็นไปอึ๊ย่างเช่�อึ๊งชา้ คลา้ยคล๊งกบ้เร่�อึ๊งการที่ำาแที่ง้เสร่ 

และการสมีรสข้ามีเพิศ

ผ้้ส้งอึ๊ายุมี่ 2 ประเภที่ ประเภที่ที่่� 1 ค่อึ๊ไมี่มี่เงินมีากพิอึ๊

และไม่ีมี่ล้กหลานอึ๊ย่้ใกล้มีากพิอึ๊ กลุ่มีน่�ควรได้็ร้บการด้็แล

เร่�อึ๊งที่่�อึ๊ย่้อึ๊าศ้ยและสุขภาพิที่้�งกายใจัจัากร้ฐอึ๊ย่างด่็ที่่�สุด็ เพ่ิ�อึ๊

ร้กษาไว้ซ๊�งเก่ยรติและศ้กดิ็�ศร่ขอึ๊งความีเป็นมีนุษย์ ประเภที่

ที่่� 2 ค่อึ๊มี่สถานะและตำาแหน่งงานในส้งคมี แต่ไมี่ยินยอึ๊มีปลด็

ระวางต้วเอึ๊ง ที่้�งที่่�ไมี่มี่ความีสามีารถมีากพิอึ๊จัะบริหารอึ๊งค์กร 

ในศตวรรษที่่� 21 แล้ว อึ๊ย่าว่าแต่ไมี่มี่สมีอึ๊งที่่�ด่็พิอึ๊ที่่�จัะมี่

จันิตภาพิถง๊โลกใหมี ่แค่ร้บฟังความีคดิ็เหน็ขอึ๊งคนรุ่นแซด็หร่อึ๊

เด็็กรุ่นอึ๊้ลฟ่าย้งที่ำามีิได็้เลย 

เร่�อึ๊งน่�ไปพิ้นเร่�อึ๊งขอึ๊งจัิตใจัและความีฉลาด็ แต่เป็นเร่�อึ๊ง

ขอึ๊งเน่�อึ๊สมีอึ๊งและวงจัรประสาที่ขอึ๊งคนสอึ๊งรุ่นที่่�เติบโตมีา 

ภายใต้สภาวะแวด็ล้อึ๊มีที่่�ต่างก้น 

คนแก่โตมีาก้บที่่ว่ธิรรมีด็า ในขณ์ะที่่�เด็็กแซด็โตมีาก้บ

โลกดิ็จัิที่้ลและอึ๊ินเที่อึ๊ร์เน็ตม่ีสาย ส่วนเด็็กอึ๊้ลฟ่าเกิด็มีาเมี่�อึ๊ปี 

2010 ซ๊�งไอึ๊แพิด็และไอึ๊จัถ่อ่ึ๊กำาเนดิ็ พิวกเขาเตบิโตมีากบ้ไวไฟ

และสมีาร์ที่โฟนอึ๊ย่างแที่้จัริง ด็้วยเหตุผลที่างช่ววิที่ยาขอึ๊งเน่�อึ๊

สมีอึ๊ง คนแก่ในตำาแหน่งบริหารว้นน่�ไมี่มี่ว้นบริหารงานได้็อึ๊่ก
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ต่อึ๊ไปแล้ว ที่ำาได็้เพิ่ยงแค่บอึ๊กเล่าประสบการณ์์ ให้ข้อึ๊คิด็และ 

ไฟฝันแก่คนรุ่นใหม่ี เปิด็ที่างคนรุ่นใหมี่ๆ ได้็แสด็งอึ๊อึ๊กและ

ที่ำางาน 

ถ้าจัะม่ีอึ๊ะไรที่่�เราควรที่ำาค่อึ๊พิล่ช่พิเพิ่�อึ๊เขา มีิใช่ให้เขา 

พิล่ช่พิเพ่ิ�อึ๊เรา ประโยคน่�เป็นสำานวน หมีายถ๊งลงจัากเก้าอึ๊่� 

เส่ยด่็ๆ แที่บจัะทีุ่กกระที่รวงที่บวงกรมี แล้วให้คนรุ่นใหม่ี 

อึ๊ายุไมี่มีากข๊�นตำาแหน่งบริหารแที่น

แมี้ว่าสถานการณ์์บ้านเมี่อึ๊งจัะด็้ค้บข้น แต่จัะว่าไปคนแก่

ต้อึ๊งตายหมีด็ก่อึ๊นอึ๊ย่างแน่นอึ๊น แต่ที่่�เราต้อึ๊งพิยายามีที่ำาอึ๊ะไร

ในว้นน่� ก็เพิ่�อึ๊มีิให้ช่วิตขอึ๊งเด็็กๆ ต้อึ๊งถ้กที่ำาลายมีากไปกว่าที่่�

ผา่นมีาและที่่�เป็นอึ๊ย่้ เด็็กหลายคนเขา้คกุโด็ยที่่�กระบวนการไม่ี

สิ�นสุด็ เด็็กสาวบางคนถ้กละเมีิด็โด็ยไมี่มี่ใครร้้เห็น เร่�อึ๊งเช่นน่�

ยอึ๊มีร้บมีิได็้

ร้ฐรวมีศน้ยแ์ละร้ฐราชการมีาถง๊สุด็ที่างแลว้ วกิฤตการณ์์

โควดิ็รอึ๊บน่�ควรช่วยใหท้ี่กุภาคส่วนรวมีที่้�งส่วนราชการเอึ๊งร้ต้้ว 

ว่า ประเที่ศชาตขิอึ๊งเราจัะเด็นิหน้าด้็วยร้ฐราชการและร้ฐรวมีศน้ย์ 

เช่นน่�ต่อึ๊ไปอึ๊่กไมี่ได็้
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7

ทำ�งอ่อ่กจิ�กคำว�มร่นำแรง
ทำ�งก�รเมอ่่งแล่ะอ่นำ�คำตั

ครอึ๊บคร้วสมี้ยใหมี่และการศ๊กษาสมี้ยใหมี่ค่อึ๊ที่างอึ๊อึ๊ก

เราควรพ้ิฒนาครอึ๊บคร้วไที่ยให้ใส่ใจัพ้ิฒนาการเด็็กและ

ว้ยรุ่นมีากกว่าที่่�เป็น ซ๊�งที่ำาได้็ด้็วยการสร้างร้ฐสว้สด็กิารข๊�นมีา 

ช่วยเหล่อึ๊พ่ิอึ๊แม่ีในการเล่�ยงล้ก และเราควรพ้ิฒนาการศก๊ษาไที่ย 

ให้มุ่ีงเน้นการพ้ิฒนาที่ก้ษะศตวรรษที่่� 21 แที่นการส่งมีอึ๊บความีร้้ 

ที่่�ตายต้วและใช้การไมี่ได็้

รากฐานขอึ๊งครอึ๊บคร้วคอ่ึ๊ จัติวเิคราะห ์(psychoanalysis)

รากฐานขอึ๊งที่้กษะศตวรรษที่่� 21 ค่อึ๊ Executive Func

tion (EF)

ที่้กษะศตวรรษที่่� 21 ม่ีเน่�อึ๊หาครอึ๊บคลุมีความีร้้พ่ิ�นฐาน 

4 เร่�อึ๊ง ซ๊�งสำาค้ญต่อึ๊การด็ำารงช่วิตขอึ๊งคนเรา ค่อึ๊ สุขภาพิ 

เศรษฐกิจั สิ�งแวด็ล้อึ๊มี และความีเป็นพิลเมี่อึ๊ง ปัญหารอึ๊บด็้าน

ในบ้านเม่ีอึ๊งขอึ๊งเราที่กุว้นน่�ไมีพ่ิน้เร่�อึ๊งโควดิ็19 ความียากจัน 

ฝุ่่นคว้น PM2.5 และความีเห็นต่างที่างการเมี่อึ๊ง 
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การยกต้วอึ๊ย่างให้เห็นจัรงิในเร่�อึ๊งที่ก้ษะศตวรรษที่่� 21 จัง๊

ที่ำาได็้ง่าย เพิราะห้นไปที่างไหนก็พิบ เร่�อึ๊งที่้�งหมีด็จัะไปจับลง

ที่่�ประเด็็นโลกร้อึ๊น และรอ้ึ๊นมีากเส่ยจันหล้กส้ตรแกนกลางขอึ๊ง

กระที่รวงศ๊กษาธิิการจัะเอึ๊าไมี่อึ๊ย้่

ที่้กษะศตวรรษที่่� 21 ประกอึ๊บด็้วยที่้กษะเร่ยนร้้ ที่้กษะ

ช่วิต และที่้กษะไอึ๊ที่่ หากล้กหลานขอึ๊งเรามี่ที่้กษะ 3 ประการ

น่�ด็่ เขาจัะร้บมี่อึ๊เร่�อึ๊งรอึ๊บต้วที่้�ง 4 เร่�อึ๊งได็้ด็่

ที่้กษะศตวรรษที่่� 21 มีิได็้อึ๊ย้่ลอึ๊ยๆ ที่้กษะศตวรรษที่่� 21 

ที่่�ด่็พ้ิฒนามีาจัาก EF ที่่�ด่็ โด็ยเฉพิาะอึ๊ย่างยิ�งในสว่นประกอึ๊บที่่�

เร่ยกว่า คดิ็ย่ด็หยุ่น (cognitive flexibility) ในที่ำานอึ๊งเด่็ยวกน้ 

EF กม็ีไิด้็อึ๊ย่้ลอึ๊ยๆ แต่พ้ิฒนามีาจัากครอึ๊บคร้วที่่�เล่�ยงเด็็กมีาใน

แนวที่างพิ้ฒนา EF

มี่ความีเช่�อึ๊มีโยงจัากครอึ๊บคร้วที่่�เล่�ยงล้กแบบด้็�งเด็ิมีส่้

ความีรนุแรงที่างการเม่ีอึ๊งว้นน่� อึ๊ย่้ที่่�เราจัะเหน็ความีเช่�อึ๊มีโยงน่�

มีากนอ้ึ๊ยเพ่ิยงไร และเมี่�อึ๊เห็นแลว้เราควรพ้ิฒนาครอึ๊บคร้วไที่ย 

สม้ียใหมี่เพิ่�อึ๊พ้ิฒนาประเที่ศไที่ยไปส่้ยุคใหมี่ที่่�เด็็กไที่ยทีุ่กคน

สามีารถพิ้ฒนา EF และที่้กษะศตวรรษที่่� 21 ได็้
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คำรื่อบคำรื่ัวด็ั�งเด็ิมีเป็นี้อย่่างไรื่?

ครอึ๊บคร้วด็้�งเดิ็มี หมีายถ๊ง ครอึ๊บคร้วในศตวรรษที่่� 20 ที่่�

อึ๊บรมีส้�งสอึ๊นล้กหลานให้เป็นเด็็กด็่ มี่วิน้ย ถ่อึ๊ความีส้ตย์ และ

เร่ยนเก่ง โด็ยนิยามีเด็็กด่็ไว้ตายต้ว นยิามีวิน้ยไว้ตายต้ว นยิามี

ความีส้ตย์ตามีใจัฉ้นและพิรรคพิวกขอึ๊งฉ้น และเช่�อึ๊ว่าถ้าล้ก

เร่ยนเก่งจัะได็้ที่่�น้�งในมีหาวิที่ยาล้ยที่่�ด่็กว่า ม่ีคอึ๊นเน็คช้�นที่่�ด่็

กวา่ ม่ีงานที่่�ด่็กวา่ ตามีด้็วยมีฐ่านะและสถานะที่างส้งคมีที่่�ด่็กวา่ 

ครอึ๊บคร้วด็้�งเด็ิมีคาด็หว้งเช่นน่�มิีใช่เร่�อึ๊งผิด็ในต้วเอึ๊ง 

ที่้�งหมีด็น่�ที่ำาไปในนามีขอึ๊งความีร้กและคาด็หว้งเห็นล้กม่ี 

ความีสุขความีเจัริญ พิ่อึ๊แมี่ทีุ่กๆ คนเป็นเช่นน่�

ที่่�อึ๊ยากให้ล้กร้บราชการและเป็นเจ้ัาคนนายคนน้�นก็ส่วน

หน๊�ง แต่เช่�อึ๊ว่ามีิใช่ส่วนใหญ่ พิ่อึ๊แมี่ด็้�งเด็ิมีจัำานวนมีากก็มีิได็้

ต้อึ๊งการอึ๊ะไรมีากขนาด็น้�น พิ้ด็ส้�นๆ ค่อึ๊ขอึ๊ให้ล้กไมี่ยากจันก็

เพ่ิยงพิอึ๊ แตว่า่พิวกที่่�ได้็เป็นขา้ราชการและเจ้ัาคนนายคน (เช่น 

ผ้้เข่ยน เป็นต้น) ก็ก่อึ๊ปัญหาว้นน่�ไมี่น้อึ๊ยที่้�งที่่�ร้้ต้วและไมี่ร้้ต้ว 

ที่้�งที่่�พิ่�นเพิมีาจัากล้กหลานชาวบ้านก้นแที่้ๆ

ยคุไวไฟและไอึ๊ที่ท่ี่่�เพิิ�งเกดิ็ข๊�นเมี่�อึ๊ตอึ๊นปลายศตวรรษที่่� 20 

ไมีเ่พ่ิยงกระที่บระบบการศก๊ษา แตก่ระที่บระบบครอึ๊บคร้วด็ว้ย
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ครอึ๊บคร้วด็้�งเด็ิมีหมีด็เวลาไปก้บการให้การศ๊กษาล้ก

หลานในระบบการศ๊กษาแบบด็้�งเด็ิมีมีาก เด็็กๆ ใช้เวลา 15 ปี 

จัากอึ๊นุบาล 1 ถ๊งมี้ธิยมี 6 ไปเร่ยนหน้งส่อึ๊ที่่�ตายต้ว ที่่อึ๊ง จัำา 

ตวิ และสอึ๊บ พิอ่ึ๊แมีห่ลายบา้นหมีด็เวลาไปกบ้การที่ำามีาหากนิ 

ปากก้ด็ต่นถบ่ เก็บหอึ๊มีรอึ๊มีรบิ เพ่ิ�อึ๊ให้มีเ่งนิเหล่อึ๊มีาส่งล้กเร่ยน

หน้งส่อึ๊เก่งๆ เราอึ๊ย้่ก้นมีาแบบน่�นานมีาก นานจันกระที่้�งเกิด็

ความีเส่ยหายในว้นน่�

เมี่�อึ๊โลกเขา้ส่้ยุคไวไฟและไอึ๊ที่ ่เด็็กๆ จัำาเป็นตอ้ึ๊งม่ีสมีอึ๊งที่่�

มี่ความีสามีารถ EF ที่่�จัะคิด็ย่ด็หยุ่นในทีุ่กเร่�อึ๊งจั๊งจัะร้บมี่อึ๊โลก

สมี้ยใหมี่ได็้ แต่ EF มีิได็้มีาจัากการเร่ยนหน้งส่อึ๊มีากๆ 

EF ได็้มีาจัากการอึ๊่านหน้งส่อึ๊มีากๆ แต่หน้งส่อึ๊บ้านเรา

ราคาแพิง EF ได็้มีาจัากการเล่นมีากๆ แต่เด็็กอึ๊นุบาลและ

ประถมีบ้านเรามี่เวลาเหล่อึ๊ให้เล่นน้อึ๊ยมีาก และ EF ได็้มีาจัาก

การที่ำางาน แต่การศ๊กษาและค่านิยมีบ้านเราไมี่ให้เด็็กที่ำางาน 

ให้เร่ยนอึ๊ย่างเด็่ยว

ครอึ๊บคร้วสม้ียใหมีว้่นน่�ไม่ีจัำาเป็นต้อึ๊งพ๊ิ�งระบบการศก๊ษา 

เอึ๊าเด็็กอึ๊อึ๊กจัากระบบการศ๊กษาค้บแคบมีาที่ำาโฮมีสค้ลเมี่�อึ๊ไร

ก็ได็้ จัะได็้จั้ด็เวลาการอ่ึ๊าน การเล่น และการที่ำางาน รวมีท้ี่�ง

การเร่ยนร้้ด็้วยโจัที่ย์ปัญหาเป็นฐานจัากที่่�บ้านได้็ ไมี่จัำาเป็น
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ต้อึ๊งไปโรงเร่ยนเลย โรงเร่ยนตายมีาหลายปีแล้ว

อึ๊ย่างไรก็ตามี พิ่อึ๊แมี่ส่วนใหญ่ขอึ๊งเราที่ำามิีได้็ เพิราะ 

ที่้�งสอึ๊งคนต้อึ๊งอึ๊อึ๊กไปที่ำางานต้�งแต่หล้งลาคลอึ๊ด็ได้็ 3 เด่็อึ๊น 

พิอ่ึ๊แมีจ่ัง๊ไมีส่ามีารถอึ๊า่นหน้งส่อึ๊ให้ที่ารกฟังเตม็ีเมีด็็เต็มีหนว่ย 

เลน่ก้บล้กมีากๆ ชว่งเด็็กเลก็ หร่อึ๊ฝึกล้กที่ำางานเมี่�อึ๊เป็นเด็็กโต 

ต้วปัญหาความียากจันและเศรษฐกิจัขอึ๊งส้งคมีไที่ยน้�นเอึ๊ง 

ที่่�คอึ๊ยข้ด็ขวางมิีให้ครอึ๊บคร้วด็้�งเด็ิมีขอึ๊งเราพ้ิฒนาไปเป็น

ครอึ๊บคร้วสม้ียใหมี ่เหตุเพิราะติด็ข้ด็ที่่�ไมีม่ีท่ี่้�งเงนิและเวลา ไมี่

สามีารถส่งล้กไปโรงเร่ยนที่างเล่อึ๊ก (อึุ๊ปสรรคค่อึ๊เงิน) และไมี่

สามีารถจั้ด็โฮมีสค้ลด็้วยต้วเอึ๊ง (อึุ๊ปสรรคค่อึ๊เวลา)

น้�นที่ำาใหย้้งมีเ่ด็็กและเยาวชนอึ๊ก่มีากที่่�ไมีส่ามีารถอึ๊อึ๊กมีา

เคล่�อึ๊นไหวเพิ่�อึ๊เร่ยกร้อึ๊งส้งคมีที่่�ด่็กว่า ส่วนหน๊�งเพิราะพิ่อึ๊แมี่

ห้ามีด้็วยความีห่วงใย สว่นหน๊�งเพิราะย้งติด็กรอึ๊บและระเบย่บ

ขอึ๊งระบบการศ๊กษา ส่วนหน๊�งเพิราะไมี่กล้าเน่�อึ๊งจัากระบบ 

การศก๊ษาขอึ๊งเราเป็นระบบสรา้งความีกล้ว และอึ๊ก่ส่วนหน๊�งไม่ี

สามีารถคิด็อึ๊อึ๊กนอึ๊กกรอึ๊บได็้ เพิราะ EF ย้งพิฒ้นาไมี่ถ๊งระด็้บ 

คำากล่าวขอึ๊งร้ฐบาลว่าผ้้ประที่้วงม่ีแค่สอึ๊งสามีร้อึ๊ยคนก็

เกินจัริงไปมีาก แต่ที่่�น่าจัะจัริงค่อึ๊ร้ฐบาลที่่�ชาญฉลาด็มี้กที่ำาให้

ครอึ๊บคร้วยากจันเอึ๊าไว้และที่ำาให้การศ๊กษาค้บแคบเข้าไว้ 
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เพิราะน้�นเที่่าก้บต้ด็กำาล้ง EF ส่วนที่่�ว่าด็้วยการคิด็นอึ๊กกรอึ๊บ

ที่ิ�งไปต้�งแต่ต้นมี่อึ๊

เราจั๊งต้อึ๊งการครอึ๊บคร้วสม้ียใหมี่จัำานวนมีากกว่าน่� 

ครอึ๊บคร้วที่่�ร้้ว่าการเร่ยนเก่งอึ๊ย่างเด่็ยวไม่ีเพ่ิยงพิอึ๊ต่อึ๊ล้ก

หลาน การเร่ยนเก่งมิีใช่เร่�อึ๊งไม่ีด่็ในต้วเอึ๊ง แต่การร้้รอึ๊บด็้าน 

มี่จัิตใจัประชาธิิปไตย และคิด็นอึ๊กกรอึ๊บได้็ค่อึ๊ EF จัะสำาค้ญ

ต่อึ๊พิ้ฒนาการที่้กษะศตวรรษที่่� 21 มีากกว่า 

แล้วช่วยให้ส้งคมีขอึ๊งเราหล่กเล่�ยงความีรุนแรงได็้ด็่กว่า

EF เริ�มีต้นต้�งแต่แรกเกิด็ แล้วพิ้ฒนามีาจัากการศ๊กษาที่่�

เปิด็กว้าง ไมี่เน้นความีร้้ตายต้ว เน้นการที่ำางานเป็นที่่มีเพิ่�อึ๊แก้

โจัที่ย์ปัญหารอึ๊บด็้าน 

ด็้วยเหตุน่�จั๊งม่ีความีเช่�อึ๊มีโยงจัากการศ๊กษาที่่�ค้บแคบไป

ส่้ความีรุนแรงที่างการเม่ีอึ๊งว้นน่� อึ๊ย่้ที่่�เราจัะเห็นความีเช่�อึ๊มีโยง 

น่�มีากน้อึ๊ยเพ่ิยงไร และเมี่�อึ๊เหน็แล้วเราควร ‘ปฏิิร้ปหร่อึ๊ล้มีล้าง’  

การศ๊กษาแบบค้บแคบที่่� เป็นอึ๊ย่้ได็้หร่อึ๊ย้ง เพิ่�อึ๊พ้ิฒนา

ประเที่ศไที่ยไปส่้ยุคใหมีท่ี่่�คนไที่ยที่กุคนสามีารถพ้ิฒนาที่ก้ษะ

ศตวรรษที่่� 21 โด็ยเฉพิาะอึ๊ย่างยิ�งในประเด็็นการอึ๊ย่้ร่วมีก้บ

ความีแตกต่าง 

รวมีที่้�งความีเห็นต่างที่างการเมี่อึ๊ง
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การศ๊กษาที่่�ค้บแคบตลอึ๊ด็ระยะเวลาหลายสิบปีที่่�ผ่านมีา

ได็้สร้างผ้้ใหญ่ที่่�ค้บแคบในว้นน่� (ค่อึ๊คนรุ่นเด่็ยวก้บผ้้เข่ยน) 

กล่าวค่อึ๊เราร้้เที่่าที่่�ตำาราบอึ๊ก แล้วไมี่ค่อึ๊ยจัะร้้อึ๊ะไรมีากไป

กว่าน้�น เม่ี�อึ๊โลกยุคใหมี่มีาถ๊งพิร้อึ๊มีไวไฟและไอึ๊ที่่ เราร้้มีาก

ข๊�นมีาก แต่ก็ร้้ได้็เที่่าที่่�ก้เกิลบอึ๊กและไมี่ร้้อึ๊ะไรมีากไปกว่าน้�น 

ส้กเที่่าไรอึ๊ย้่ด็่

เราผ้้ส้งอึ๊ายุถ้กล้อึ๊เล่ยนว่าร้้เที่่าที่่�ส่งไลน์ก้นอึ๊ย้่เสมีอึ๊

เพิราะอึ๊ะไรเราร้้เที่่าที่่�ก้เกิลบอึ๊ก? 

เพิราะเราต้�งคำาถามีไม่ีเป็น ยกต้วอึ๊ยา่ง เราต้�งคำาถามีไม่ีเป็น 

วา่ว้คซน่ส้ตรไขวด่้็จัรงิเพิราะอึ๊ะไร เป็นตน้ เม่ี�อึ๊ต้�งคำาถามีไมีเ่ป็น 

เส่ยแล้ว เราก็ไปไหนต่อึ๊ไมี่ค่อึ๊ยจัะได็้ นอึ๊กจัากเช่�อึ๊ว่ามี้นน่าจัะ

ด่็แล้วที่ำาตามีน้�น เหตเุพิราะที่ฤษฎ่ีว่านา่จัะด่็และไม่ีมีท่ี่ฤษฎีไ่หน

บอึ๊กว่ามี้นจัะไมี่ด็่ ด็้งน้�นมี้นคงจัะด็่เพิราะว่ามี้นน่าจัะด็่

แตเ่ยาวชนว้นน่�มิีได้็พิอึ๊ใจัเที่า่น่� แม้ีว่าการศก๊ษาที่่�พิวกเขา 

เติบโตมีาจัะค้บแคบเช่นเด็ิมี แต่อึ๊ย่างน้อึ๊ยพิวกเขาก็โตมีาก้บ

เน็ต ได็้แก่ อึ๊ินเที่อึ๊ร์เน็ตมี่สาย เกมีอึ๊อึ๊ฟไลน์ แชที่ร้มี และ 

เสร์ิชเอึ๊นจัิ�นรุ่นแรกๆ กอ่ึ๊นจัะมีาถง๊ยุคเนต็ไรส้าย ไวไฟที่กุพ่ิ�นที่่� 

เกมีอึ๊อึ๊นไลน์ เฟซบุ๊ค อึ๊ินสตาแกรมี และที่วิตเตอึ๊ร์ อึ๊่กที่้�งก้เกิล

ซ๊�งพิาพิวกเขาไปพิบทีุ่กสิ�งทีุ่กอึ๊ย่างในทีุ่กที่่�ที่้�วโลก
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ประเด็็นก็มีิใช่ว่าเขาร้้มีากแล้วจัะด็่กว่า

ประเด็็นอึ๊ย่้ที่่�เน่�อึ๊สมีอึ๊งขอึ๊งพิวกเขา วงจัรประสาที่ จัุด็

เช่�อึ๊มีต่อึ๊ประสาที่ แขนงประสาที่ และเซลลป์ระสาที่ (plasticity, 

neural circuits, synapses, dendrites & axons & neurons) 

เตบิโตมีากบ้สภาพิแวด็ล้อึ๊มีขอึ๊งตอึ๊นปลายศตวรรษที่่� 20 และ

ตอึ๊นตน้ขอึ๊งศตวรรษที่่� 21 การแพิที่ย์ด็า้นสมีอึ๊งสม้ียใหมีร่้แ้ลว้

วา่สมีอึ๊งขอึ๊งคนเราพ้ิฒนาไปตามีประสบการณ์์และการกระที่ำา

เสมีอึ๊ ด็ว้ยเหตนุ่�พิวกเขาจัง๊ม่ีเน่�อึ๊สมีอึ๊งที่่�แตกต่างจัากคนส้งอึ๊ายุ

ว้นน่� เร่�อึ๊งน่�เป็นช่ววิที่ยา

ด้็งที่่�มี่คำาพ้ิด็ว่า เยาวชนว้นน่�มี่สมีอึ๊งด็ิจัิที่้ล ในขณ์ะที่่� 

คนส้งอึ๊ายุย้งเป็นสมีอึ๊งอึ๊นาล็อึ๊ก

เยาวชนมี่สมีอึ๊ง 4.0 ในขณ์ะที่่�คนส้งอึ๊ายุมี่สมีอึ๊ง 1.0 

พิวกเขาจัง๊ม่ีวธิิคิ่ด็ที่่�แตกต่าง และแตกตา่งมีากมีายเส่ยจัน 

การศ๊กษาที่่�ค้บแคบเอึ๊าพิวกเขาไมี่อึ๊ย่้ แมี้ว่าการศ๊กษาค้บแคบ

ย้งคงพิยายามีอึ๊ย่างมีากที่่�จัะไม่ีให้เขาต้�งคำาถามีมีากจันเกนิไป

ในที่กุๆ เร่�อึ๊ง ขอึ๊ใหเ้ช่�อึ๊หล้กส้ตรแกนกลางและคำาเฉลยข้อึ๊สอึ๊บที่่�

ให ้แตก่ไ็มีส่ามีารถกลอ่ึ๊มีพิวกเขาใหเ้ป็นผ้าพ้ิบไว้ในต้้อึ๊ก่ตอ่ึ๊ไป  

พิวกเขาเห็นประเที่ศอึ๊่�น เห็นโลกอึ๊่�น เห็นอึ๊นาคตแบบอึ๊่�น และ

เริ�มีต้�งคำาถามี 
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เมี่�อึ๊เด็็กถามีพิอ่ึ๊แมี ่พิอ่ึ๊แมีค่วรตอึ๊บ ตอึ๊บผดิ็ๆ ถ้กๆ ย้งไมี่

เป็นไรเลย ขอึ๊เพิ่ยงตอึ๊บ เด็็กก็ช่�นใจัและร้กพิ่อึ๊แมี่แล้ว 

เมี่�อึ๊เด็็กถามีคร้ คร้ควรตอึ๊บ การศ๊กษาสม้ียใหมี่มีิได็้ 

คาด็หว้งใหค้ร้เกง่ที่กุเร่�อึ๊ง ตอึ๊บได้็ที่กุอึ๊ย่าง การศก๊ษาสม้ียใหมี่

คร้จัะตอึ๊บไมี่ร้้ก็ได็้ ไมี่เป็นไรเลย แต่คร้ควรเปิด็ใจักว้างร้บฟัง

คำาถามีและเปิด็ที่างไปจันถ๊งอึ๊ำานวยความีสะด็วกให้น้กเร่ยน

อึ๊อึ๊กไปค้นหาคำาตอึ๊บ เพิ่ยงเที่่าน่�ก็ ‘ได็้ใจั’

เมี่�อึ๊เยาวชนถามีร้ฐใด็ๆ ร้ฐควรตอึ๊บ และเมี่�อึ๊เยาวชน 

ไมี่พิอึ๊ใจัคำาตอึ๊บ ร้ฐควรเปิด็ที่างเจัรจัา มี่แต่การเจัรจัาต่อึ๊รอึ๊ง

ในระบอึ๊บประชาธิิปไตยที่่�จัะช่วยให้ประชาธิิปไตยพ้ิฒนาและ

ประเที่ศชาตเิด็นิหนา้ การเจัรจัาที่่�เปิด็กว้างย่อึ๊มีต้อึ๊งมีท่ี่างอึ๊อึ๊ก 

แน่ๆ เพิราะธิรรมีชาติเป็นเช่นน้�นเอึ๊ง ซ๊�งเป็นที่่�ยอึ๊มีร้บว่าอึ๊าจั

ไมี่ถ้กใจัคนทีุ่กคน แต่การถ้กใจัคนส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา

เป็นเร่�อึ๊งที่ำาได็้

แต่ละช่วงเวลาน้�นเราเร่ยกว่า ‘การเล่อึ๊กต้�ง’

การปิด็ก้�นมีใิหถ้ามี ร้งแตจ่ัะนำาไปส่้ความีรนุแรง การปิด็ก้�น 

มีิให้เล่อึ๊กต้�งอึ๊ย่างยุติธิรรมี เที่่าก้บปิด็ก้�นซำ�าสอึ๊งให้บ้านเม่ีอึ๊ง 

ไมี่มี่ที่างอึ๊อึ๊ก

การศกึษาท้�คบัแคบสรา้งผู้ใหญท่้�คบัแคบจำานวินมากวินัน้� 

จึงเป็นประเด็น
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บ้ทำปิด้ท้ำ�ย

เมี่�อึ๊คนรุ่นใหมี่พิ้ด็ ผ้้ใหญ่ว้นน่�ควรฟัง น่�ค่อึ๊ที่้กษะเร่ยนร้้

ซ๊�งเป็นหน๊�งในที่้กษะศตวรรษที่่� 21 เพ่ิยงที่ำาเที่่าน่�ประเที่ศจั๊ง

จัะมี่ที่างอึ๊อึ๊กและเป็นที่างอึ๊อึ๊กที่่�ด่็สำาหร้บคนรุ่นใหม่ีซ๊�งอึ๊นาคต

และประเที่ศเป็นขอึ๊งพิวกเขา จัะอึ๊ย่างไรคนส้งอึ๊ายุว้นน่�ต้อึ๊ง

จัากไปก่อึ๊นพิวกเขาแน่นอึ๊น เราควรเตร่ยมีการจัากไปอึ๊ย่าง 

ด่็ที่่�สุด็มีากกว่าจัากไปอึ๊ย่างนอึ๊งเล่อึ๊ด็และสร้างความีรุนแรง

เพิราะปิด็ก้�นความีคิด็ขอึ๊งผ้้คน

จัำานวนครอึ๊บคร้วสม้ียใหมีไ่มีม่ีากพิอึ๊ และการศก๊ษาที่่�เปิด็

กว้างไม่ีมีากพิอึ๊เป็นบ่อึ๊เกิด็ขอึ๊งผ้้ใหญ่ที่่�ความีคิด็อ่ึ๊านไม่ีมีาก

พิอึ๊ในว้นน่� หากเราไมี่สามีารถแก้ไขผ้้ใหญ่ว้นน่�ได็้ เราจัำาเป็น

ต้อึ๊งสร้างใหมี่ ซ๊�งที่ำาได็้ในเวลาเพิ่ยง 915 ปี ด็้วยครอึ๊บคร้ว

สม้ียใหม่ีและการศ๊กษาสม้ียใหมี่ ก่อึ๊นที่่�กระบวนการต้ด็แต่ง

สมีอึ๊งจัะสิ�นสุด็ 

การจัะสรา้งร้ฐสว้สด็กิารข๊�นมีาช่วยเหล่อึ๊พ่ิอึ๊แมีใ่หส้ามีารถ

เล่�ยงล้กได็ ้และกว่าที่่�เราจัะปฏิิร้ปการศก๊ษาไที่ยให้ไปในที่างที่่�

ถ้กที่่�ควรได็้ เราจัำาเป็นต้อึ๊งมี่ร้ฐธิรรมีน้ญ ประชาธิิปไตย และ

การกระจัายอึ๊ำานาจัที่่�ด็่
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บ้ันำได้ 7 ขั้�นำ ส่้่ศึตัวรรษทีำ� 21
คำว�มสั่มพันำธ์ิระหว่�งพัฒนำ�ก�รเด็้กไทำย

กับ้ผล่ลั่พธ์ิทีำ�เกิด้กับ้ประเทำศึไทำยวันำนีำ�

ไมีว่า่จัะใชต้ำาราพ้ิฒนาการบุคลกิภาพิเล่มีใด็ ขวบปีแรกเป็นช่วง

เวลาวกิฤติที่่�สำาคญ้ที่่�สุด็ขอึ๊งการพ้ิฒนามีนุษย์ ซกิม้ีนด็ ์ฟรอึ๊ยด็์  

(Sigmund Freud, 18561939) เร่ยกว่า oral stage อึ๊่ริค  

อึ๊ร่คิส้น (Erik H. Erikson, 19021994) เร่ยกวา่ trust เมีลาน่ 

ไคลน์ (Melanie Klein, 18821960) ซ๊�งให้ความีสำาค้ญก้บ

เร่�อึ๊งการแยกต้วจัากมีารด็า เร่ยกว่า separation

ตอึ๊นที่่�เร่ยนแพิที่ย์ รวมีที่้�งเมี่�อึ๊คร้�งที่่�เร่ยนจัิตเวชศาสตร์ 

เวลาเร่ยนที่ฤษฎ่ีพ้ิฒนาบุคลิกภาพิเหล่าน่�เราเร่ยนแยกเป็น

คนๆ ได็ค้วามีร้้เป็นสว่นๆ น้กคดิ็แตล่ะคนใชค้ำาศพ้ิที่ต์า่งกน้ใน

การพิ้ด็ถ๊งเร่�อึ๊งเด็่ยวก้น และบางคร้�งคำาศ้พิที่์น้�นก็เป็นคำาศ้พิที่์

เฉพิาะที่างวชิาการขอึ๊งน้กคดิ็คนน้�น หร่อึ๊ในตำาราแพิที่ย์ แตพ่ิอ้ึ๊ง
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ก้บคำาศ้พิที่์ภาษาอึ๊้งกฤษที่้�วไป เช่น คำาว่า oral, trust, mother, 

attachment และ self เวลาฟังหร่อึ๊อึ๊า่นจัำาเป็นตอ้ึ๊งคอึ๊ยคิด็ตามี

และระแวด็ระว้งเสมีอึ๊ว่า ผ้พ้้ิด็หร่อึ๊ผ้เ้ข่ยนกำาล้งใช้คำาศพ้ิท์ี่คำาน้�น

ในความีหมีายไหน เพิ่�อึ๊บอึ๊กเร่�อึ๊งอึ๊ะไร 

หากจัะยกต้วอึ๊ย่างในปัจัจัุบ้น คำาว่า Executive Function 

หร่อึ๊ EF ที่่�พ้ิด็ก้นที่้�วไปมี่คำานิยามีหลายแบบซ๊�งย้งไมี่ต้�งม้ี�น 

(established) เวลาจัะบรรยายหร่อึ๊เข่ยนเร่�อึ๊ง EF จัำาเป็นต้อึ๊ง

ต้ด็สินใจัเล่อึ๊กคำานิยามีที่่�ใช้ได็้ด่็ก้บส้งคมีไที่ยมีากที่่�สุด็แล้ว

เกาะติด็เอึ๊าไว้ 

ปัญหาขอึ๊งการเร่ยนการสอึ๊นที่ฤษฎ่ีพ้ิฒนาการบคุลิกภาพิ

เหล่าน่�ค่อึ๊แต่ละที่ฤษฎี่แยกอึ๊อึ๊กจัากก้น เราจัะร้้ส๊กแปลกใจัไป

จันถง๊ต่อึ๊ไม่ีติด็ว่า เด็็กไที่ยคนหน๊�งหร่อึ๊ผ้้ปว่ยคนหน๊�งซ๊�งเกดิ็และ 

เตบิโตที่่�จัง้หว้ด็เช่ยงรายควรใช้ที่ฤษฎีไ่หน แล้วถ้าเกดิ็บนด็อึ๊ยส้ง 

เช่นที่่�บ้านแมี่สลอึ๊งนอึ๊ก เราควรใช้ที่ฤษฎี่ไหน

บ้านแมี่สลอึ๊งในอึ๊ย่้ใกล้อึ๊ำาเภอึ๊แมี่จั้น ซ๊�งใกล้อึ๊ำาเภอึ๊เม่ีอึ๊ง

เช่ยงราย และใกลก้รงุเที่พิมีหานครมีากกวา่ สว่นบา้นแมีส่ลอึ๊ง

นอึ๊กจัะต้อึ๊งอึ๊อึ๊กไปอึ๊ย่้ข้างนอึ๊ก การบ้ญญ้ติศ้พิที่์ในชนบที่ 

หลายที่่�เป็นต้วอึ๊ย่างขอึ๊งการบริหารบ้านเม่ีอึ๊งแบบเห็นตนเอึ๊ง

เป็นศ้นย์กลาง คล้ายๆ ก้บพ้ิฒนาการเด็็กที่่�เห็นตนเอึ๊งเป็น
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ศ้นย์กลาง ข้อึ๊แตกต่างค่อึ๊เด็็กจัะต้อึ๊งแยกต้วหร่อึ๊ separate 

จัากแมี่ได็้ส้กว้น แต่ประเที่ศขอึ๊งเราไมี่มี่ที่้อึ๊งที่่�ไหนที่่�สามีารถ

แยกต้วได็้ 

เราจึงพัฒนาต่อไม่ได้ เหมือนเด็กท้�ตัวิต้องติดกับแม่

ตลัอดไป

ปัญหาเร่�อึ๊งการที่ำาความีเข้าใจัพ้ิฒนาการเด็็กไที่ยที่่�เผชิญ

มี่ 2 ข้อึ๊ ค่อึ๊ (1) มี่ความีจัำาเป็นต้อึ๊งรวมีที่ฤษฎี่เหล่าน่�เป็นหน๊�ง 

และ (2) ที่ำาให้ใช้ได้็กบ้ผ้ป้ว่ยขอึ๊งเรา ไมีว่่าจัะเป็นคนไที่ย คน

เมี่อึ๊ง หร่อึ๊คนด็อึ๊ย เพิิ�มีเติมีปัญหาข้อึ๊ที่่� 3 ค่อึ๊เมี่�อึ๊เราเข้าส้่ยุค

ไอึ๊ที่่ โด็ยเฉพิาะอึ๊ย่างยิ�งหล้งปี 2010 ซ๊�งเด็็กเจัเนอึ๊เรช้�นอึ๊้ลฟ่า

ถอ่ึ๊กำาเนดิ็ เป็นปีแรกที่่�ไอึ๊แพิด็และอึ๊นิสตาแกรมีเปิด็ต้ว เวลาน้�น

พิ่อึ๊แมี่ที่้�วโลกรวมีที่้�งประเที่ศไที่ยมี่สมีาร์ที่โฟนในมี่อึ๊แล้ว เด็็ก

อึ๊้ลฟ่าเติบโตข๊�นภายใต้ไวไฟต้�งแต่แรกเกิด็ คำาถามีค่อึ๊ที่ฤษฎี่

พิ้ฒนาการบุคลิกภาพิเหล่าน่�ย้งใช้การได็้อึ๊ย้่หร่อึ๊เปล่า 

พูดง่ายๆ วิ่าแทนท้�เราจะห้ามเล่ันเกมออนไลัน์ เราควิร

เลั้�ยงเด็กให้อยู่กับเกมออนไลัน์ได้อย่างไร

ผ้้เข่ยนพิยายามีเร่ยบเร่ยงที่ฤษฎ่ีพ้ิฒนาการบุคลิกภาพิ

ข๊�นใหม่ีด็้วยการรวบรวมีเน่�อึ๊หาและคำาศ้พิท์ี่จัากน้กคิด็คน

สำาค้ญหลายคน ได้็แก่ ฟรอึ๊ยด์็, อึ๊่ริคส้น, ไคลน์, เพ่ิยเจัต์ 
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(Jean Piaget, 18961980) และโคห์ลเบิร์ก (Lawrence 

Kohlberg, 19271987) บวกแนวคิด็เร่�อึ๊ง EF และ ทักษะ

ศต่วรื่รื่ษที� 21 ที่่�เหล่อึ๊เป็นส่วนเล็กๆ น้อึ๊ยๆ จัากอึ๊่กหลาย

คน รวมีท้ี่�งไวกอึ๊ตสก่ (Lev Vygotsky, 18961934) และ

จัุง (Carl Gustav Jung, 18751961) หลอึ๊มีรวมีให้ต่อึ๊เน่�อึ๊ง

และเช่�อึ๊มีโยงก้น เร่ยกว่า บันี้ได็ 7 ขั�นี้ สู่ศต่วรื่รื่ษที� 21  

(ด้็ภาพิที่่� 4 หน้า 78) เพิ่�อึ๊อึ๊ธิิบายและแสด็งให้เห็นว่า การ

พ้ิฒนาที่ร้พิยากรมีนุษย์มีค่วามีจัำาเป็นตอ้ึ๊งเริ�มีต้�งแต่เด่็อึ๊นแรก

ขอึ๊งขวบปีแรกจัริงๆ 

ผ้เ้ข่ยนใช้โมีเด็ลบน้ได็ 7 ข้�น ส่้ศตวรรษที่่� 21 น่�บรรยายให้

คุณ์พิ่อึ๊คุณ์แมี่ฟังเป็นจัำานวนมีากมีานานหลายปี เข่ยนเอึ๊กสาร

และหน้งส่อึ๊ด็ว้ยภาษาไที่ยวงเล็บภาษาแพิที่ยท์ี่่�น่าจัะส่�อึ๊สารได็ด่้็

พิอึ๊สมีควรมีาหลายเลม่ี โด็ยที่้�วไปใชเ้วลาบรรยายโด็ยละเอึ๊ย่ด็ 

3 ช้�วโมีง ที่ำาให้พิอ่ึ๊แมีส่ม้ียใหมีเ่ช่�อึ๊ให้ได้็วา่ 3 เด่็อึ๊นแรกและขวบ

ปีแรกสำาค้ญที่่�สุด็ การศ๊กษา 7 ปีแรกเป็นเวลาวิกฤติที่่�จัำาเป็น

ตอ้ึ๊งที่ำาให้ถก้ตอ้ึ๊ง ด็ว้ยวิธิก่ารที่่�ถก้ตอ้ึ๊ง เราจัง๊จัะได็ท้ี่ร้พิยากร

มีนุษย์ชุด็ใหมี่ข๊�นมีาแที่นที่่�คนเดิ็มีๆ อึ๊ะไรๆ ในบ้านเราจั๊งจัะ 

ด็่ข๊�นส้กว้นหน๊�งใน 20 ปีข้างหน้า ซ๊�งมีิใช่เวลาที่่�นานเกินรอึ๊ 
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ผ้้เข่ยนบรรยายเร่�อึ๊งที่้�งหมีด็ให้ที่่�ประชุมีน่�ที่ราบ ด็้วย

เน่�อึ๊หาที่่�กระช้บอึ๊ย่างที่่�สุด็ โด็ยม่ีจุัด็ประสงค์ว่าที่่�ประชุมีน่�จัะ

ได้็นำาไปบอึ๊กต่อึ๊ หร่อึ๊ค้นหาหนที่างที่่�ความีร้้ความีเข้าใจัเร่�อึ๊ง

พ้ิฒนาการเด็็กและการศ๊กษาน่�จัะไปถ๊งชนช้�นกลางระด้็บล่าง 

ชนช้�นล่าง ชนช้�นแรงงาน และวิชาช่พิคร้ เพิราะที่่�แที่้แล้วอึ๊ะไร

ที่่�ผ้้เข่ยนพ้ิด็หร่อึ๊เข่ยนทุี่กว้นน่�จัะไปถง๊ได็แ้คช่นช้�นกลางระด้็บ

กลางหร่อึ๊ชนช้�นกลางระด็้บส้งเที่่าน้�น 

บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 1 ส่ร�้ง ‘แมที่ำ�มอี่ย่้จิรงิ’

เมีลาน่ ไคลน์ เข่ยนไว้ด็้งน่�

ที่ารกอึ๊ายุ 03 เด็่อึ๊น เร่ยกว่า รื่ะย่ะออทิสต่ิก (Autistic 

Phase) แมี่และล้กรวมีเป็นหน๊�ง

ที่ารกอึ๊ายุ 36 เด่็อึ๊น เร่ยกว่า รื่ะย่ะซิิมีไบโอต่กิ (Symbiotic  

Phase) แมีล้่กน้บเป็นสอึ๊งช่วติ แตย้่งแยกจัากกน้มีไิด็ ้ความีหมีาย 

คอ่ึ๊เมี่�อึ๊คนหน๊�งตาย อึ๊ก่คนหน๊�งจัะตายตามี อึ๊ย่างนอ้ึ๊ยกท็ี่างด็า้น

จัติใจั ผ้เ้ข่ยนจัง๊ม่ีคำาพ้ิด็ส่วนต้วก๊�งเลน่ก๊�งจัริงเสมีอึ๊ว่าชว่ง 6 เด่็อึ๊น

แรกขอึ๊งที่ารก ‘คุณ์แมี่ห้ามีตาย’ (ประโยคน่�ได็้จัากข้อึ๊ความี

ในนิยายวิที่ยาศาสตร์ แด่ยายด้วิยรัก ใน วชิรา ว้ชรว้ลลภ  

(แปล). (2538). แดนสนธยา 5. กรงุเที่พิมีหานคร: สำาน้กพิิมีพิ ์

หมี๊กจั่น)
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ที่ารกจัะสร้างแมีท่ี่่�ม่ีอึ๊ย่้จัรงิข๊�นมีาเม่ี�อึ๊อึ๊าย ุ6 เด่็อึ๊น ด็ว้ยแม่ี

ที่่�เล่�ยงล้กด้็วยต้วเอึ๊งมีากที่่�สุด็เที่า่ที่่�จัะมีากได้็ ลอึ๊งน๊กภาพิที่ารก

ร้อึ๊งไห้ เขาใช้การร้อึ๊งไห้ในการเร่ยกหาเต้านมี ผ้าห่มี พิ้ด็ลมี 

เปล่�ยนผ้าอึ๊อ้ึ๊มี เขาใช้การร้อึ๊งไห้ในการบอึ๊กว่ามีด็กด้็ ยงุกด้็ และ

เหงา ด็้วยกิริยาร้อึ๊งไห้เพ่ิยงอึ๊ย่างเด่็ยว มี่คุณ์ผ้้หญิงคนหน๊�ง 

เข้าใจัหมีด็ทีุ่กประการและตอึ๊บสนอึ๊งได็้ด็้�งใจั น่�ค่อึ๊ แมี่ที�มีีอยู่่

จรื่ิง และ เป็นี้แมี่ที�ไว้ใจได้็ เมี่�อึ๊ที่ารกไว้ใจัแมี่และร้บร้้ว่าแม่ี

มี่อึ๊ย่้จัริง เป็นบุคคลอึ๊ิสระอึ๊่กคนหน๊�งที่่�อึ๊ย่้ข้างต้ว เขาจัะสร้าง

แมี่ข๊�นมีาที่่ละน้อึ๊ยต้�งแต่แรกเกิด็ น่�ค่อึ๊ห้วนมี เต้านมี ที่รวงอึ๊ก 

อึ๊้อึ๊มีกอึ๊ด็ เส่ยงห้วใจั ที่่อึ๊นแขน เส่ยงร้อึ๊งเพิลง และสุด็ที่้าย

เมี่�อึ๊สายตาเขาจับ้ใบหน้าแมีไ่ด็ ้น่�คอ่ึ๊แมีท่ี่่�มีอ่ึ๊ย่้จัรงิและเป็นว้ตถ ุ

ชิ�นแรกขอึ๊งจั้กรวาล

แมี่ที่่�ม่ีอึ๊ย่้จัริงและเป็นว้ตถุชิ�นแรกขอึ๊งจั้กรวาลน่�จัะเป็น 

ต้นแบบขอึ๊งว้ตถุอึ๊่�นๆ ในจั้กรวาลติด็ตามีมีา งานส้งเกตการณ์์

ล่อึ๊ช่�อึ๊ขอึ๊งเพ่ิยเจัต์เมี่�อึ๊เอึ๊าผ้าไปคลุมีขอึ๊งเล่นที่่�เด็็กเล่นอึ๊ย่้  

เด็็กกอ่ึ๊น 8 เด่็อึ๊นจัะเลกิเลน่ เพิราะไมีเ่หน็คอ่ึ๊ไมีม่ี ่เด็็กหล้ง 8 เด่็อึ๊น 

จัะเปิด็ผ้าเพิ่�อึ๊เล่นต่อึ๊ ว้ตถุอึ๊่�นในจั้กรวาลเริ�มีม่ีอึ๊ย่้จัริงที่่�อึ๊ายุ

ประมีาณ์ 8 เด่็อึ๊น เพ่ิยเจัต์เร่ยกว่า object permanence ขณ์ะที่่� 

ไคลน์เร่ยกว่า object constancy
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บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 2 ส่ร�้งส่�ยสั่มพันำธ์ิ

แมีว้า่แมีม่ีอ่ึ๊ย่้จัรงิแลว้ แตล้่กย้งตอ้ึ๊งพ๊ิ�งพิิงแมีอ่ึ๊ย่้มีาก จัาก

ระยะ 6 เด็่อึ๊น ถ๊ง 3 ปี เป็นเวลาวิกฤติขอึ๊งการก่อึ๊ต้วขอึ๊งสิ�งที่่�

เร่ยกว่า สาย่สัมีพัันี้ธ์์ (attachment) เห็นได็้ช้ด็ที่่�ระยะ 1213 

เด็่อึ๊น เมี่�อึ๊เด็็กเด็ินได็้เป็นคร้�งแรก 

เขาจัะเด็ินจัากแมี่ไป 45 ก้าว เมี่�อึ๊หว้�นใจัว่าแมี่หายไป

จัง๊ห้นกล้บมีาด้็แมีท่ี่่�มีอ่ึ๊ย่้จัรงิ กอ่ึ๊นที่่�จัะห้นกล้บไป ถา้ไว้ใจั โลก

ขอึ๊งเขาจัะเด็ินต่อึ๊ไป ถ้าไมี่ไว้ใจั โลกขอึ๊งเขาจัะหยุด็เด็ิน แมี่ที่่�

ไว้ใจัได็้จั๊งจัะนำาไปส่้โลกที่่�ไว้ใจัได็้ หากโลกไมี่น่าไว้ใจัเพิราะ 

ที่่�บ้านไมี่มี่แมี่ พิ้ฒนาการก็จัะไมี่ไป ติด็ข้ด็ หร่อึ๊ล่าช้า 

เม่ี�อึ๊เด็็กเด็นิจัากไปอึ๊ก่ 510 กา้ว หว้�นใจัวา่แมีห่ายไปกจ็ัะ

ห้นกล้บมีาด็้แมี่ที่่�มี่อึ๊ย้่จัริงอึ๊่ก เมี่�อึ๊มี้�นใจัจั๊งห้นไป เมี่�อึ๊ไว้ใจัโลก 

จั๊งเด็ินต่อึ๊ไป เวลาที่่�ผ่านไป เด็็กๆ เติบโตข๊�น เขาจัะห้นกล้บมีา

ด้็แมีน่อ้ึ๊ยลงที่กุว้นและเดิ็นที่างจัากแมีไ่ปไกลข๊�นที่กุปี ระยะที่าง

ที่่�เพิิ�มีข๊�นทีุ่กขณ์ะม่ีสายใยที่่�มีอึ๊งไม่ีเห็นด็้วยตาเปล่าเช่�อึ๊มีโยง

แมี่ล้กไว้ เร่ยกว่า สายส้มีพิ้นธิ์

สายส้มีพ้ินธ์ิที่ำาหน้าที่่�เหน่�ยวร้�งให้ล้กห้นกล้บมีา เมี่�อึ๊จัะ

หล้บนอึ๊นโด็ยไม่ีได็เ้ตร่ยมีถุงยางอึ๊นาม้ีย เม่ี�อึ๊จัะข่�มีอึ๊เตอึ๊ร์ไซค์

ฝ่่าไฟแด็งตอึ๊นมี้ธิยมี 3 ซ๊�งมี่ใบข้บข่�เร่ยบร้อึ๊ยแล้ว เมี่�อึ๊เพิ่�อึ๊น
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ชวนใช้ยาเสพิติด็ เขาจัะห้นกล้บมีาด้็แมีท่ี่่�รอึ๊อึ๊ย่้ที่่�บา้นด้็วยสาย

ส้มีพิ้นธิ์ ความีร้้น่�เป็นจัิตวิเคราะห์และจัิตวิที่ยา 

ตลอึ๊ด็เส้นที่างขอึ๊งการเจัริญเติบโต ในระหว่างที่่�ความี

สามีารถในการควบคุมีตนเอึ๊งด้็วยสมีอึ๊งย้งพ้ิฒนาได้็ไม่ีเต็มีที่่� 

สายส้มีพิ้นธิ์เป็นเคร่�อึ๊งมี่อึ๊เด็่ยวที่่�คุณ์แมี่มี่ จัะส้บบุหร่� ด็่�มีเหล้า 

หร่อึ๊เล่นพิน้น สามีารถที่ำาได็้และเลิกได็้ เหตุเพิราะได็้ห้นกล้บ 

ไปด้็แมี่เป็นคร้�งๆ ในโลกสม้ียใหมี่ที่่�ทีุ่กสิ�งทีุ่กอึ๊ย่างอึ๊ย่้ใน 

สมีาร์ที่โฟนบนฝ่่าม่ีอึ๊ ความีร้้เร่�อึ๊งสายส้มีพ้ินธิ์และการสร้าง 

สายส้มีพ้ินธิเ์ป็นเร่�อึ๊งสำาคญ้ เพิราะเด็็กทุี่กคนจัะได้็เสพิทุี่กอึ๊ย่าง

และลอึ๊งทีุ่กเร่�อึ๊งอึ๊ย่างแน่นอึ๊น

บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 3 ส่ร�้งตััวตันำ

ปลายขวบปีที่่� 3 ไคลน์บรรยายเร่�อึ๊งน่�ต้�งแต่ที่่�ระยะ 30 

เด่็อึ๊น กระบวนการแยกต้วขอึ๊งเด็็กเล็กอึ๊อึ๊กจัากคุณ์แม่ีจัะ 

เริ�มีต้นข๊�น เราเร่ยกกระบวนการน่�ว่า separation-individuation 

บ้ด็น่�สอึ๊งช่วิตได้็แยกจัากก้น และพิรากจัากก้นได้็แล้วตามี

สมีควร เด็็กเป็นปัจัเจักโด็ยแที่้จัริง งานที่้�งหมีด็น่�ใช้เวลา 3 ปี

น้บแต่เกิด็เที่่าน้�น 
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ที่่�ปลายสดุ็ขอึ๊งสายส้มีพ้ินธ์ิมีสิ่�งที่่�เร่ยกว่า ต่วัต่นี้ หร่อึ๊ self 

เกิด็ข๊�น มีนุษย์สร้างต้วตนเช่นน่�เอึ๊ง เริ�มีจัากในครรภ์มีารด็า 

มีารด็าที่่�สมีบ้รณ์์ สายรกที่่�แข็งแรง จั๊งจัะเกิด็ที่ารกหน้ก 3 

กิโลกร้มีที่่�ครรภ์อึ๊ายุ 9 เด็่อึ๊น คร้�นถ๊งว้นคลอึ๊ด็ ส้ติแพิที่ย์ต้ด็

สายรกน้�นขาด็ มีนุษย์สรา้งตนเอึ๊งอึ๊ก่รอึ๊บด็ว้ยกระบวนการที่าง

จัิตวิที่ยา ค่อึ๊สร้าง ‘แมี่ที�มีีอยู่่จรื่ิง สาย่สัมีพัันี้ธ์์ และต่ัวต่นี้’ จัะ

เห็นว่าแมี่เป็นต้นที่างเสมีอึ๊

ที่่�อึ๊ายุ 3 เด่็อึ๊น มี่งานส้งเกตการณ์์สม้ียใหมี่ที่่�ใช้อึ๊ธิิบาย

สิ�งที่่�เร่ยกว่า proEF ค่อึ๊ EF ที่่�กำาล้งเริ�มีต้น ในขณ์ะที่่�เด็็กเล่น

โมีไบลบ์นเพิด็าน แมีเ่ดิ็นเขา้มีาด้็านขา้ง เด็็กจัะหยดุ็เลน่โมีไบล์

แล้วห้นไปด้็หน้าแม่ีเมี่�อึ๊แม่ีม่ีอึ๊ย่้จัริง ม่ีวงกลมีสอึ๊งวง และเส้น

รอึ๊ยยิ�มีวงพิระจ้ันที่ร์ ค่อึ๊ ใบหน้ี้ามีนีุ้ษย่์ (face recognition) 

และใบหน้ามีนุษย์ที่่�สำาค้ญที่่�สุด็ค่อึ๊ใบหน้าแม่ี กิริยาที่่�หยุด็ด้็

โมีไบล์แล้วห้นไปด็้หน้าแมี่น่�เป็นกิริยาพิ่�นฐาน 2 ข้�นตอึ๊นขอึ๊ง

มีนุษย์ เร่ยกว่าการหยุด็แล้วเปล่�ยน ค่อึ๊ response inhibition 

& shifting ซ๊�งจัะเป็นโมีเด็ลอึ๊ธิบิายความีสามีารถในการควบคมุี

ตนเอึ๊งหร่อึ๊ self control อึ๊้นเป็นปฐมีบที่ขอึ๊ง EF ในเวลาต่อึ๊ไป

หยุด็ด้็โมีไบล์ไปด้็หนา้แมี ่หยดุ็หาขอึ๊งเล่นบนผา้เปิด็ผา้

แล้วเล่นขอึ๊งเล่นใต้ผ้า หยุด็งอึ๊แงแล้วไปอึ๊าบนำ�า หยุด็เล่นบน
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โต๊ะกินข้าวแล้วน้�งกินให้เร่ยบร้อึ๊ย หยุด็เล่นเกมีไปที่ำาการบ้าน 

หยุด็เที่่�ยวเตร่กล้บบา้นที่อ่ึ๊งหน้งส่อึ๊ หยุด็ด็่�มีเหลา้ วางเหลา้แกว้

ที่่� 3 ลงแล้วไปนอึ๊นเพิราะพิรุ่งน่�ม่ีสอึ๊บ หยุด็นอึ๊นก่ายหน้าผาก

แล้วไปสม้ีครงาน หยุด็ใช้ยาบ้าแล้วกล้บไปที่ำางาน มีนุษย์ใช้

การควบคุมีตนเอึ๊งเพิ่�อึ๊หยุด็เร่�อึ๊งหน๊�งที่่�ง่ายกว่า สนุกกว่า ไป

ที่ำาอึ๊่กเร่�อึ๊งหน๊�งที่่�ยากกว่าและไมี่สนุกเลย กิริยาเหล่าน่�ก่อึ๊ร่าง

สร้างต้วเป็นวงจัรประสาที่ในสมีอึ๊งส่วนหน้าเพิ่�อึ๊รอึ๊งร้บ EF ที่่�

พิ้ฒนาด็่ข๊�นเร่�อึ๊ยๆ

แสด็งให้เห็นและอึ๊ธิบิายได้็ด็ว้ย การื่ทด็สอบมีารื่ช์ั้เมีลโลว์  

(Marshmallow Test) ขอึ๊ง วอึ๊ลเตอึ๊ร ์มีสิเชล (Walter Mischel, 

19302018)

จัะเห็นว่าแมี่เป็นต้นที่างขอึ๊งทีุ่กสิ�ง เป็นต้นที่างขอึ๊งแมี่นำ�า

ที่้�งสอึ๊งสาย ที่้�งจัติวทิี่ยาและช่ววทิี่ยา ที่้�งขอึ๊งสายส้มีพ้ินธิแ์ละ EF 

สายส้มีพ้ินธิเ์ป็นนำ�าหล่อึ๊เล่�ยงต้วตนที่างจัติวทิี่ยา และสง่ผลตอ่ึ๊

การควบคุมีตนเอึ๊งที่างช่ววทิี่ยาด็ว้ยวงจัรประสาที่ที่่�รอึ๊งร้บ EF

ถา้ ‘ต้วตน’ ควบคุมี ‘ต้วเอึ๊ง’ มีไิด้็ เด็็กและว้ยรุ่นขอึ๊งเราจัะ

เขา้ส่้อึ๊บายมุีขได้็งา่ยและอึ๊อึ๊กยาก ที่่�เราอึ๊ยากได้็คอ่ึ๊เขา้ยากอึ๊อึ๊ก

งา่ย ในโลกสม้ียใหมีพ่ิวกเขาจัะได้็เขา้ไปทุี่กๆ คนอึ๊ย่างแน่นอึ๊น 

อึ๊ย่้ที่่�ความีสามีารถขอึ๊งแต่ละบุคคลว่าจัะเข้าไปที่ำาอึ๊ะไร นาน
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เที่่าไร แต่ความีเส่ยหายร้ายแรงที่่�สุด็ย้งมิีใช่เร่�อึ๊งการควบคุมี

ตนเอึ๊ง แต่เป็นเร่�อึ๊งความีไมี่มี่ต้วตน (not exist)

จัิตแพิที่ย์เป็นสาขาที่่�ร้กษาบุคคลที่่�ไมี่มี่ต้วตนอึ๊ย่้เสมีอึ๊ 

ต้วอึ๊ย่างคลาสสิกค่อึ๊ว้ยรุ่นที่่�กร่ด็ข้อึ๊มี่อึ๊หร่อึ๊ที่้อึ๊งแขน สมี้ยใหมี่

สล้กช่�อึ๊บนที่้อึ๊งแขนอึ๊่กด้็วย ทีุ่กคนที่ำาได้็โด็ยไม่ีเจั็บเลย กว่า

จัะเจั็บก็เป็นแผลที่่� 20 หร่อึ๊ 30 ก่อึ๊นหน้าน้�นเขาสามีารถใช้ 

คต้เตอึ๊ร์กร่ด็ไปที่ล่ะเสน้ๆ ได้็เร่�อึ๊ยๆ พิวกเขาจัะหยดุ็กร่ด็ต่อึ๊เมี่�อึ๊ 

ร้ส๊้กเจับ็และเห็นเล่อึ๊ด็นอึ๊งเตม็ีโตะ๊ แสด็งถง๊ต้วตนที่่�กล้บคน่มีา 

จัะเหน็วา่ต้วตนเป็นเร่�อึ๊งที่างจัติวเิคราะหแ์ละจัติวทิี่ยา อึ๊ย่้เหน่อึ๊

คำาอึ๊ธิิบายที่างช่ววิที่ยา

บรรยายมีาย่ด็ยาว พิ่อึ๊อึ๊ย่้ไหน คำาตอึ๊บค่อึ๊อึ๊ย่้ข้างๆ แม่ี 

พ้ิด็ตรงก้นก้บแม่ี รวมีก้บแมี่เป็นหน๊�ง คำาว่า ‘แมี่ที่่�ม่ีอึ๊ย่้จัริง’ 

เปล่�ยนเป็น ‘พ่ิอึ๊และแม่ีที่่�ม่ีอึ๊ย่้จัริง’ ในกรณ่์ที่่�เด็็กขาด็พ่ิอึ๊แมี่

เพิราะเหตุใด็ก็ตามี เด็็กต้อึ๊งการมีนุษย์ 1 คน ที่ำาหน้าที่่�เป็น

เสาหล้กขอึ๊งพ้ิฒนาการแที่นแมี ่น้�นหมีายถ๊งต้อึ๊งร้บงานน่�อึ๊ยา่ง

จัริงจั้งเพิ่�อึ๊เป็น... 

แม่ท้� ม้อ ยู่จริงท้� ไ ว้ิ ใจได้ อันจะเป็นจุดเริ�มต้นข์อง 

สายสัมพันธ์ ตัวิตน แลัะ EF ในท้�สุด
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บรรยายย่ด็ยาวถ๊งตรงน่�เพิ่�อึ๊ถามีว่าแมี่เด็็กไที่ยไปไหน  

คำาตอึ๊บค่อึ๊ไปที่ำางาน เพ่ิ�อึ๊หาเงินมีาเล่�ยงล้ก การไมี่มี่เงินใน

ประเที่ศน่�เป็นเร่�อึ๊งที่กุข์อึ๊ย่างยิ�ง ไม่ีน้บว่ายิ�งยากจันยิ�งมีโ่อึ๊กาส

ได้็ร้บความีอึ๊ยุติธิรรมีจัากการใชก้ฎีหมีายส้งมีากยิ�งข๊�น ความีจัน 

เป็นเร่�อึ๊งน่ากล้วสำาหร้บประเที่ศน่� อึ๊่กที่้�งไมี่มี่ที่างอึ๊อึ๊ก

ถ้าพ้ิฒนาการขอึ๊งเด็็ก 3 ขวบปีแรกสำาค้ญเพ่ิยงน่� เป็น

ปัจัจั้ยกำาหนด็คุณ์ภาพิขอึ๊งที่ร้พิยากรมีนุษย์ในว้นข้างหน้า 

เช่นน้�นแล้วเราจัะที่ำาอึ๊ย่างไรเพิ่�อึ๊ประก้นว่าที่ารกและเด็็ก 3 

ขวบปีแรกม่ีแม่ีอึ๊ย่้ข้างๆ แน่ๆ ม่ีหน้งส่อึ๊นิที่านก่อึ๊นนอึ๊นฟร่

ให้คุณ์พ่ิอึ๊คุณ์แมี่ได็้นอึ๊นอึ๊่านทีุ่กค่นทีุ่กครอึ๊บคร้ว มีิใช่ที่ำาได้็

เพิ่ยงชนช้�นกลางหร่อึ๊ชนช้�นส้ง และที่ำาอึ๊ย่างไรให้มี่ห้อึ๊งสมีุด็

สาธิารณ์ะ สวนสาธิารณ์ะ ก้บสนามีเด็็กเล่นที่่�ได็้มีาตรฐานและ

ปลอึ๊ด็ภ้ยทีุ่กหย่อึ๊มีหญ้าที่้�งในเขตเมี่อึ๊งและชนบที่ 

แม่หนงัสอืท้�เล่ัน เป็นสิ�งพื�นฐานสามอย่างซิึ�งควิรให้แก่

ประชัาชันฟร้เหมือนหลัักประกันสุข์ภาพถ้้วินหน้า

เราร้้ว่าควรที่ำา และเราร้้วิธิ่ที่ำา ต้�งแต่เร่�อึ๊งว้นลาพิ่อึ๊แมี่ ไป

จันถ๊งการกระจัายอึ๊ำานาจัให้ส่วนที่้อึ๊งถิ�นอึ๊ย่างแที่้จัริง แต่เรา

ไมี่ที่ำา เราพิ้ด็เร่�อึ๊งน่�ซำ�าแล้วซำ�าเล่าหลายสิบปีโด็ยไมี่ที่ำาหร่อึ๊ไมี่

สามีารถที่ำา ผ้้เข่ยนเป็นแพิที่ย์ มีิใช่ผ้้เช่�ยวชาญด้็านการเม่ีอึ๊ง
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การปกครอึ๊ง แต่ด็้วยการอึ๊่านเที่่าที่่�อึ๊่านได็้ คำาตอึ๊บน่าจัะอึ๊ย้่ที่่� 

รื่ฐัธ์รื่รื่มีนี้ญู่ ปรื่ะชั้าธ์ปิไต่ย่ และการื่กรื่ะจาย่อำานี้าจ ซ๊�งที่้�งสามี

อึ๊ย่างต้อึ๊งการพิ้ฒนาการเหมี่อึ๊นที่ารกและเด็็กเล็ก 

ปิด็ที่้ายเร่�อึ๊งน่�ด้็วยเร่�อึ๊งพ่ิ�เล่�ยงเด็็กตามีศ้นย์เด็็กเล็กที่้�ว

ประเที่ศและสถานร้บเล่�ยงเด็็กกำาพิร้า คนทีุ่กคนเป็นแมี่ที่่�มี่อึ๊ย้่

จัริงได้็ แต่เราต้อึ๊งให้ความีสำาค้ญ คุณ์ค่า และที่ร้พิยากรแก่

บคุลากรเหลา่น่� ซ๊�งที่ำาได้็ด้็วยการกระจัายอึ๊ำานาจัอึ๊ก่เชน่กน้ ถา้

ป้ย่่าตายายและพ่ิอึ๊แม่ีไมีส่ามีารถปฏิิบติ้หนา้ที่่�ได้็ คร้พ่ิ�เล่�ยงเด็็ก

และเจั้าหน้าที่่�สถานร้บเล่�ยงเด็็กกำาพิร้าจัะเป็นบุคคลที่่�ม่ีความี

สำาค้ญส้ง เราจั๊งควรด็้แลพิวกเขาให้ด็่ๆ

เมี่�อึ๊แรกเกิด็ถ๊งอึ๊ายุ 12 เด็่อึ๊น ที่ารกมี่หน้าที่่�ไว้ใจัแมี่และ

สรา้งแม่ีที่่�ม่ีอึ๊ย่้จัริง จัากน้�นจัง๊สรา้งสายส้มีพ้ินธิแ์ละต้วตน ที่ารก

เริ�มีต้นด็ว้ยการเหน็ต่นี้เองเป็นี้ศนูี้ย่ก์ลาง (self-centered) เรา

เร่ยกระยะน่�ว่า trust 

ระหว่างอึ๊ายุ 23 ขวบ เด็็กพ้ิฒนาจัากศ้นย์กลางขอึ๊ง

รา่งกายอึ๊อึ๊กมีาที่่�กล้ามีเน่�อึ๊ใหญ ่มีก่ล้ามีเน่�อึ๊ใหญต้่นแขน ตน้ขา  

ปลายแขนและปลายขาแข็งแรง เด็็กจัะที่ด็ลอึ๊งพิล้งกล้ามีเน่�อึ๊

ขอึ๊งตนเอึ๊งและที่ด็สอึ๊บกฎี กติกา มีารยาที่ที่่�พ่ิอึ๊แมี่วางเอึ๊าไว้ 

เราเร่ยกระยะน่�ว่า autonomy 
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เมี่�อึ๊อึ๊ายุระหว่าง 37 ขวบ ค่อึ๊ว้ยอึ๊นุบาล พ้ิฒนาการ

เล่�อึ๊นอึ๊อึ๊กจัากศน้ยก์ลางตอ่ึ๊ไปถง๊กลา้มีเน่�อึ๊เลก็คอ่ึ๊นิ�วม่ีอึ๊ที่้�งสบิ

นิ�ว เด็็กจัะใช้นิ�วมี่อึ๊ในการประด็ิษฐ์ คิด็สร้างสรรค์ และริเริ�มีสิ�ง

ใหมี่ เราเร่ยกระยะน่�ว่า initiation ค่อึ๊ช่วงเวลาที่่�รุ่งโรจัน์และมี่

พ้ิฒนาการกา้วกระโด็ด็มีากที่่�สดุ็สำาหร้บเด็็กเลก็ น้�นคอ่ึ๊อึ๊นบุาล 

(preschool)

บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 4 ส่ร�้งเซล่ฟ์์เอ่ส่ตีัม

ว้ยอึ๊นุบาลเคยมี่ช่�อึ๊เร่ยกว่า ‘เตร่ยมีความีพิร้อึ๊มี’ เพิ่ยเจัต์

เร่ยกว่า pre-operation stage แปลว่าชว่งก่อึ๊นปฏิิบต้กิาร ความี

จัริงคอ่ึ๊เด็็กเลก็มีเ่ร่�อึ๊งตอ้ึ๊งเตร่ยมีความีพิรอ้ึ๊มีมีากมีายหลายเร่�อึ๊ง 

การล้ด็ข้�นตอึ๊นไม่ีเตร่ยมีความีพิร้อึ๊มี ไปส่้การบง้คบ้อ่ึ๊าน เข่ยน 

เร่ยนเลขในช่วงอึ๊นุบาลเป็นนโยบายที่่�ผิด็พิลาด็ และที่ำาลาย

ที่ร้พิยากรมีนุษย์ต้�งแต่ฐานราก

1. เต่รื่ีย่มีคำวามีพัรื่้อมีอะไรื่?

ตอึ๊บอึ๊ย่างส้�นค่อึ๊เตร่ยมีจัิตวิที่ยาพ้ิฒนาการให้พิร้อึ๊มี 

จัิตวิที่ยาพ้ิฒนาการที่่�สำาค้ญม่ีมีากมีายหลายเร่�อึ๊งและที่้�งหมีด็

น่�สำาค้ญมีากกว่าอึ๊่านเข่ยนเร่ยนเลขในช้�นอึ๊นุบาล

เตร่ยมีความีพิรอ้ึ๊มีกลุ่มีที่่� 1 คอ่ึ๊วธิิค่ดิ็ 4 แบบขอึ๊งเด็็กเลก็
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Animism หมีายถ๊ง อึ๊ะไรที่่�เคล่�อึ๊นไหวได็้ล้วนมี่ช่วิต ด็้วย

วิธิ่คิด็น่�ตุ๊กตาจั๊งมี่ช่วิตและเป็นส่วนสำาค้ญขอึ๊งพิ้ฒนาการ เด็็ก

ที่่�ติด็ตุ๊กตา ผ้าห่มี หร่อึ๊ขวด็นมี เพิราะเขาคิด็ว่ามี่ช่วิตในว้ตถุ

เหล่าน่� และว้ตถุเหล่าน่�เป็นต้วแที่นขอึ๊งแมี่ เร่ยกว่า imaginary 

companion คร้ปฐมีว้ยที่่�ร้้งานจั๊งไมี่ที่ำาลายว้ตถุเหล่าน่� แต่

อึ๊นุญาตให้เด็็กถ่อึ๊ไปไหนมีาไหนได็้จันกว่าจัะพิอึ๊ใจัและม้ี�นใจั

ว่าแมี่มี่อึ๊ย้่จัริง

Egocentrism หมีายถ๊ง การเห็นตนเอึ๊งเป็นศ้นย์กลาง

ขอึ๊งจัก้รวาล แลว้เริ�มีตน้พ้ิฒนาที่กุเร่�อึ๊งจัากศน้ยก์ลาง เริ�มีจัาก

กล้ามีเน่�อึ๊ข้บถา่ยตรงแกนกลางขอึ๊งร่างกาย ขย้บเล่�อึ๊นอึ๊อึ๊กมีา

ที่่�ต้นแขนต้นขา ตามีด็้วยปลายแขนปลายขา แล้วไปถ๊งปลาย

นิ�วม่ีอึ๊ ก่อึ๊นที่่�จัะหลุด็อึ๊อึ๊กจัากปลายนิ�วม่ีอึ๊ไปส่้โรงเร่ยนและ

ส้งคมีกว้างใหญ่

Magical Thinking หมีายถ๊ง การคิด็เชิงเวที่มีนตร์ ด็้วย

ข้อึ๊เที่็จัจัริงที่่�ว่าเวที่มีนตร์มีาก่อึ๊นตรรกะ magic มีาก่อึ๊น logic 

แมี้ว่าการคิด็เชิงเวที่มีนตร์จัะไมี่มี่เหตุผลในเชิงวิที่ยาศาสตร์ 

แต่เป็นกอึ๊งภ้เขาขอึ๊งความีคิด็ ความีฝัน และจัินตนาการที่่� 

ก่อึ๊ร่างสร้างต้วข๊�นในปฐมีว้ย เพิ่�อึ๊เป็นฐานและทีุ่นต่อึ๊วิธิ่คิด็เชิง

ระบบในภายภาคหน้า
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Phenomenistic Causality หมีายถง๊ เหตกุารณ์์สอึ๊งอึ๊ย่าง

ที่่�เกิด็พิร้อึ๊มีก้น เป็นเหตุเป็นผลซ๊�งก้นและก้น เร่ยกง่ายๆ ว่า

จั้บแพิะชนแกะ เป็นฐานขอึ๊งตรรกะช้�นส้งในเวลาต่อึ๊มีาเช่นก้น 

ประเด็็นคอ่ึ๊หากเราไม่ีอึ๊นญุาตให้เด็็กปฐมีว้ยจับ้แพิะชนแกะให้

นานพิอึ๊ วิธิ่คิด็น่�จัะไม่ีอึ๊ิ�มีต้วแล้วไม่ีเลิกรา ย้งคงติด็ค้างต่อึ๊ไป

จันถ๊งว้ยผ้้ใหญ่ว้นน่�

กลุ่มีที่่� 2 ค่อึ๊ความีร้บร้้อึ๊วกาศและเวลา ได็้แก่

Placement & Replacement หมีายถง๊ ความีคงที่่�ขอึ๊งว้ตถุ

เมี่�อึ๊จั้ด็วางและเคล่�อึ๊นย้าย เป็นพิ้ฒนาการต่อึ๊เน่�อึ๊งจัาก object 

constancy เมี่�อึ๊อึ๊ายุ 8 เด็่อึ๊น เช่น รถไฟ 3 ต้้ ส่เข่ยวเหล่อึ๊งแด็ง

เม่ี�อึ๊ลอึ๊ด็ผา่นอึ๊โุมีงคจ์ัะอึ๊อึ๊กมีาเป็นส่เข่ยวเหล่อึ๊งแด็งตามีลำาด้็บ

เชน่ขาเขา้อึ๊ยา่งแน่นอึ๊น อึ๊ก่ต้วอึ๊ยา่งหน๊�ง เชน่ ยางลบขอึ๊งเพิ่�อึ๊น

ที่่�โรงเร่ยนและยางลบที่่�บ้านเป็นก้อึ๊นเด็่ยวก้น เป็นต้น

Space & Time หมีายถ๊ง อึ๊วกาศรอึ๊บต้วและเวลาซ๊�ง

ขยายอึ๊อึ๊กมีาจัากร่างกายและจัติใจัขอึ๊งตนเอึ๊งที่่�ศน้ยก์ลางขอึ๊ง

จั้กรวาล ที่ารกร้บร้้โลก 1 มีิติในว้นแรก ก่อึ๊นจัะขยายเป็น 2 

มีิติ แล้วตามีด็้วย 3 มีิติ ก่อึ๊นจัะเข้าใจัมีิติที่่� 4 ค่อึ๊เวลาในเวลา

ตอ่ึ๊มีา ความีเขา้ใจัเร่�อึ๊งเวลาคอ่ึ๊ยๆ พ้ิฒนามีากข๊�นจัากที่่�ที่้�งหมีด็

รวมีเป็นหน๊�งแล้วจัง๊แยกอึ๊อึ๊กเป็นหลายปีกอ่ึ๊น ปีก่อึ๊น เด่็อึ๊นก่อึ๊น  
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ว้นก่อึ๊น ว้นน่� พิรุ่งน่� มีะร่นน่� และไปเร่�อึ๊ยๆ ถ๊งปีหน้า   

10 ปีข้างหน้า 30 ปีข้างหน้า และอึ๊นาคต

Spatial Relationship หมีายถ๊ง ความีสามีารถที่่�จัะจ้ัด็

วางว้ตถุลงในอึ๊วกาศรอึ๊บต้วแล้วสร้างความีส้มีพ้ินธิ์ระหว่าง

สรรพิสิ�ง เป็นหน๊�งในสติปัญญา (IQ) ที่่�สำาค้ญมีากที่่�สุด็ เกิด็

จัากการ อึ๊่านเล่นที่ำางาน ที่่�มีากพิอึ๊ แล้วขยายขอึ๊บเขตขอึ๊ง

สรรพิสิ�งจัากว้ตถุที่่�จ้ับต้อึ๊งได้็ไปส่้นามีธิรรมีที่่�มีอึ๊งไม่ีเห็นด็้วย

ตาเปล่า เช่น ความียากจันในว้นน่�เกิด็จัากร้ฐธิรรมีน้ญที่่�ย้งไมี่

ด็่พิอึ๊ เป็นต้น

กลุ่มีที่่� 3 ค่อึ๊เร่�อึ๊งจัำานวนน้บและการจั้ด็อึ๊้นด็้บ ได็้แก่

Numbering & Ordering ค่อึ๊ความีสามีารถในการน้บ

และการจ้ัด็เร่ยงลำาด้็บซ๊�งจัะพ้ิฒนาข๊�นได็้เอึ๊งในธิรรมีชาติโด็ย

ใช้นิ�วม่ีอึ๊เป็นฐาน เป็นคณิ์ตศาสตร์เบ่�อึ๊งต้นที่่�ไม่ีต้อึ๊งสอึ๊นใน

ห้อึ๊งเร่ยน แต่สร้างข๊�นได็้เอึ๊งบนกอึ๊งด็ินกอึ๊งที่รายและการเล่น

นอึ๊กห้อึ๊งเร่ยน 

Grouping & Classification ค่อึ๊ความีสามีารถในการค้ด็

แยกและแบ่งกลุ่มี ซ๊�งม่ีที่้�งที่่�เป็นร้ปธิรรมีและนามีธิรรมี เช่น 

การแบง่กลุ่มีส้ตวต์ามีส่ซ๊�งมีอึ๊งเหน็ได็ด้็ว้ยตาเปล่า เปร่ยบเที่ย่บ

ก้บการแบ่งกลุ่มีส้ตว์ตามีนิส้ย ซ๊�งมีอึ๊งเห็นได็้ยากข๊�น เป็นต้น
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Hierarchy Classification & Seriation ค่อึ๊ความีสามีารถ

ที่่�จัะแบ่งกลุ่มีสรรพิสิ�งตามีลำาด้็บช้�นและการกำาหนด็ต้วบ่งช่�

หร่อึ๊จั้ด็อึ๊นุกรมี เช่น การแบ่งวงศ์ส้ตว์และพิ่ชที่่�มี่ความีซำ�าซ้อึ๊น

และซบ้ซอ้ึ๊นอึ๊ย่างมีาก หร่อึ๊การจัด้็วางสนิค้าในหา้งสรรพิสนิคา้ 

รวมีที่้�งความีสามีารถในการค้นหาสนิคา้ที่่�ต้อึ๊งการในหา้งสรรพิ

สินค้าขนาด็ใหญ่ เป็นต้น

กลุ่มีที่่� 4 เป็นตอึ๊นที่า้ยขอึ๊งช้�นอึ๊นบุาล เป็นหมีดุ็หมีายขอึ๊ง

การเปล่�ยนผ่านส้่พิ้ฒนาการลำาด็้บถ้ด็ไป ประกอึ๊บด็้วย

Conservation ค่อึ๊การคงสภาพิสรรพิสิ�ง เริ�มีจัากสิ�งที่่�

มีอึ๊งเห็น เชน่ ต้วอึ๊ยา่งเร่�อึ๊งการเที่นำ�าจัากแก้วที่รงส้งลงบนจัาน  

เด็็กเล็กจัะว่านำ�าในแก้วที่รงส้งมี่มีากกว่าในจัาน เด็็กโตจัะว่ามี ่

เท่ี่ากน้ อึ๊น้จัะนำาไปส่้การคงสภาพิขอึ๊งสิ�งที่่�มีอึ๊งไม่ีเห็น เช่น นำ�าหน้ก  

ปริมีาตร มีวล หร่อึ๊พิล้งงาน เป็นต้น 

Decentration ค่อึ๊การคงสภาพิขอึ๊งอึ๊วกาศและมีิติ ยก

ต้วอึ๊ย่างเช่น เมี่�อึ๊วางไข่ 6 ฟอึ๊ง เร่ยงเป็นแถวยาว จัากน้�นย่ด็

แถวไข่ 6 ฟอึ๊งน้�นยาวอึ๊อึ๊กไปอึ๊่ก เด็็กเล็กจัะตอึ๊บว่าไข่ในแถวที่่�

ยาวกว่ามี่จัำานวนมีากกว่า ในขณ์ะที่่�เด็็กโตจัะตอึ๊บว่ามี่จัำานวน

เที่่าก้น เป็นต้น 
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พิ้ฒนาการเหล่าน่�ไมี่เกิด็จัากการบ้งค้บเร่ยน แต่เกิด็จัาก

การเล่นเสร่บนพ่ิ�นดิ็นหร่อึ๊ในสนามี และม่ีเวลาวิกฤติที่่�อึ๊ายุ 7 

ขวบปีแรก หล้งจัากน้�นจัะเป็นช้�นประถมีซ๊�งเด็็กๆ ม่ีงานด็้าน

จัิตวิที่ยาพิ้ฒนาการเร่�อึ๊งอึ๊่�นต้อึ๊งไปที่ำา

2. เมี่�อไมี่เต่รื่ีย่มีคำวามีพัรื่้อมีเกิด็อะไรื่?

เมี่�อึ๊ไมี่เตร่ยมีความีพิร้อึ๊มี พิ้ฒนาการจัะเป็นไปตามีหล้ก

การ epigenesis กล่าวค่อึ๊ เมี่�อึ๊ฐานไมี่ด่็ ยอึ๊ด็ย่อึ๊มีไม่ีด่็ เมี่�อึ๊

ฐานไมี่แข็งแรง ยอึ๊ด็ย่อึ๊มีไมี่แข็งแรง การคิด็วิเคราะห์ ความี

คิด็สร้างสรรค์ หร่อึ๊นว้ตกรรมีซ๊�งเป็นพ้ิฒนาการด้็านการคิด็

ข้�นส้งจัะไมี่เกิด็ข๊�น เราจั๊งได็้บ้ณ์ฑ์ิตที่่�ที่ำาได้็เพ่ิยงการที่ำาซำ�า 

(repetition) มีากกวา่น่�คอ่ึ๊ที่ำาซำ�าเพ่ิยงเพ่ิ�อึ๊ใหส้บายใจัวา่ที่ำาแลว้ 

(repetition compulsion) แต่เราไมี่มี่อึ๊ะไรที่่�เร่ยกว่าใหมี่เลย 

เพิราะเราไมี่มี่ที่ร้พิยากรมีนุษย์ที่่�ที่ำาได็้ต้�งแต่แรก

นอึ๊กเหน่อึ๊จัากเรามีิได็้มี่ที่ร้พิยากรมีนุษย์ที่่�ใช้การได็้แล้ว 

เราย้งสร้างบาด็แผลในพ้ิฒนาการขอึ๊งเด็็กๆ ที่้�วประเที่ศอึ๊ย่้

ตลอึ๊ด็เวลารุ่นแล้วรุ่นเล่าโด็ยไมี่ยอึ๊มีจับที่่�รุ่นเรา เมี่�อึ๊เราบ้งค้บ

เด็็กอึ๊นุบาลเร่ยนหน้งส่อึ๊ เด็็กเร่ยนเก่งส้ญเส่ยพ้ิฒนาการที่่�

สำาค้ญ เด็็กเร่ยนไม่ีเก่งหร่อึ๊เด็็กพิิเศษจัะเกิด็ปรากฏิการณ์์

ใหญ่ๆ 2 เร่�อึ๊ง
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เร่�อึ๊งที่่� 1 ค่อึ๊ fixation แปลว่าพิ้ฒนาการติด็ข้ด็ ไมี่ไปต่อึ๊ 

ความีติด็ข้ด็ขอึ๊งพ้ิฒนาการเที่่าก้บเปิด็โอึ๊กาสให้พ้ิฒนาการ

เริ�มีต้นเฉไฉอึ๊อึ๊กนอึ๊กที่ิศที่างแล้ว เปิด็ช่อึ๊งให้สิ�งแปลกปลอึ๊มี

และความีย้�วยวนเข้าโจัมีต่ เป็นผลเส่ยที่้�งต่อึ๊พิยาธิิสภาพิที่าง

จัิตและ EF

เร่�อึ๊งที่่� 2 ค่อึ๊ regression แปลว่าพิ้ฒนาการถด็ถอึ๊ย เมี่�อึ๊

เด็็กอึ๊นุบาลเร่ยนมีิได็้ พิ่อึ๊แม่ีกด็ด้็น คร้ด่็าซำ�าหร่อึ๊ต่ตราว่า

โง่ ปัญญาอึ๊่อึ๊น ควายมีาเกิด็ หร่อึ๊ที่ำาร้ายร่างกายเด็็ก เด็็กจัะ

ถด็ถอึ๊ยกล้บไปที่่�ช่วงเวลาก่อึ๊นหน้าน้�น ความีสามีารถที่่�เคยม่ี 

หายไป อึ๊ะไรที่่�เคยที่ำาได็้จัะที่ำามีิได็้ ควรอึ๊่านอึ๊อึ๊กเข่ยนได็้ด็้วย

ตนเอึ๊งเมี่�อึ๊ 7 ขวบ เนิ�นช้าอึ๊อึ๊กไปอึ๊่ก เพิราะเส่ยเวลาถอึ๊ยหล้ง 

ไปไกลกว่าจัะย้เที่ิร์นกล้บมีาเริ�มีต้นใหมี่แล้วสตาร์ที่การ 

เด็ินที่างใหมี่ หมีด็ไปอึ๊่กหลายปี อึ๊่านไมี่แตก เข่ยนไมี่เป็น และ

คิด็ไมี่ได็้ตลอึ๊ด็เส้นที่าง

การเลน่เป็นเร่�อึ๊งงา่ย เด็็กๆ ที่กุคนที่ำาได้็ เกดิ็ เซิลฟ์เอสต่มีี  

(self-esteem) ซ๊�งหมีายความีถ๊งความีสามีารถที่่�จัะร้บร้้ว่า

ตนเอึ๊งที่ำาอึ๊ะไรได็ ้ม่ีความีร้กต้วเอึ๊ง ภ้มีใิจัต้วเอึ๊งและม้ี�นใจัต้วเอึ๊ง  

เป็นพิล้งขอึ๊งพ้ิฒนาการส่้อึ๊นาคต ในที่างตรงขา้มี เด็็กแตล่ะคน 

เกิด็มีาพ้ิฒนาเร็วช้าต่างก้น ถ้าการศ๊กษาร้้จั้กรอึ๊ เด็็กทุี่กคน
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จัะที่ำาได็้ในที่่�สุด็ด็้วยจั้งหวะก้าวขอึ๊งเขาเอึ๊ง หร่อึ๊หากเป็นกรณ์ ่

เด็็กพิิเศษก็ด้็วยวิธิ่การเฉพิาะต้วขอึ๊งเขาเอึ๊ง แต่การศ๊กษา

ช้�นอึ๊นุบาลขอึ๊งเราเล่อึ๊กที่่�จัะปัด็เด็็กเร่ยนไม่ีเก่งตกข้างที่าง 

ทีุ่กเมี่�อึ๊เช่�อึ๊ว้น 

การเล่นมีิใช่เร่�อึ๊งเส่ยเวลาเปล่า การเล่นพ้ิฒนาคำาศ้พิที่์

ทีุ่กคำาที่่�กล่าวข้างต้น ซ๊�งค่อึ๊พ่ิ�นฐานขอึ๊งความีเป็นมีนุษย์ที่่�ม่ี

คุณ์ค่า หากพิ่อึ๊แมี่ไมี่มี่ทีุ่นรอึ๊นไปโรงเร่ยนที่างเล่อึ๊ก หร่อึ๊แนว

บร้ณ์าการ หร่อึ๊โฮมีสคล้ ลำาพ้ิงการเลน่เสร่อึ๊ย่างเด่็ยวกส็ามีารถ

พ้ิฒนาเด็็กได้็มีากกว่าการเร่ยนหน้งส่อึ๊ แต่ถา้พิอ่ึ๊แมีม่ีฐ่านะที่าง

ส้งคมีและที่นุส่งเขา้โรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กหร่อึ๊โรงเร่ยนนานาชาติที่่�

คุณ์ภาพิส้ง การเล่นก็ได้็ถ้กอึ๊อึ๊กแบบไว้ให้ส่งเสริมีการเร่ยนร้้ 

และพิ้ฒนาการอึ๊ย่างเป็นระบบอึ๊่กด็้วย 

นำาไปส่้คำาถามีว่า ที่ำาไมีเราจัง๊ปล่อึ๊ยใหป้ระเที่ศเปิด็โอึ๊กาส

เพ่ิยงล้กคนมีเ่งนิเขา้โรงเร่ยนคณุ์ภาพิส้ง ถา้โรงเร่ยนคณุ์ภาพิส้ง 

ค่าใช้จั่ายส้งน้�นด่็จัริง เพิราะอึ๊ะไรผ้้ด้็แลนโยบายการศ๊กษาจั๊ง

ไมีแ่ปรสภาพิโรงเร่ยนอึ๊นุบาล รวมีไปถง๊ประถมีและม้ีธิยมี เป็น

โรงเร่ยนที่างเล่อึ๊กที่่�มุ่ีงเนน้การเร่ยนร้ด้้็วยการลงม่ีอึ๊ที่ำา (active 

learning, learning by action) ด็้วยโจทย่์ปัญ่หาเป็นี้ฐานี้ หรื่่อ

โคำรื่งงานี้เป็นี้ฐานี้ (Problem-Based/Project-Based Learning  
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หร่อึ๊ PBL) การเร่ยนร้้รายวิชาเป็นเร่�อึ๊งพิ้นสมี้ยนานแล้ว

บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 5 คำวบ้ค่ำมตันำเอ่ง

เมี่�อึ๊ถง๊ว้ยประถมีคอ่ึ๊ช่วงอึ๊ายุ 712 ขวบ เด็็กม่ีหนา้ที่่�ที่าง

จัิตวิที่ยาพิ้ฒนาการค่อึ๊ industry ความีหมีายค่อึ๊สร้างผลผลิต 

อึ๊ธิิบายด็้งน่�

1. เด็็กลด็ความีเป็นศ้นย์กลางขอึ๊งตนเอึ๊ง จัากที่่�เคย 

ก้มีหน้าเล่นกบ้ต้วเอึ๊ง เล่นตุ๊กตาคนเด่็ยว เล่นบนกอึ๊งที่รายคนเด่็ยว  

เม่ี�อึ๊ลด็ความีเป็นศ้นย์กลางขอึ๊งตนเอึ๊ง เงยหน้าข๊�นพิบใบหน้า

มีนุษย์คนอึ๊่�นมีากมีาย ถ๊งเวลาลุกข๊�นแล้วอึ๊อึ๊กเด็ินที่างไปโลก

ค่อึ๊โรงเร่ยนเส่ยที่่ ไปที่ำาไมีและจัะเกิด็อึ๊ะไร?

2. เม่ี�อึ๊ไปถ๊งโรงเร่ยนพิบคนมีากหน้าหลายตา เด็็กๆ จัะ

เข้าส้่พิ้ฒนาการ 3 ข้�นตอึ๊นค่อึ๊ การแข่งข้น การประน่ประนอึ๊มี 

และการรว่มีม่ีอึ๊ พ้ิด็งา่ยๆ วา่ ไปต่ก้น ด่็กน้ เลน่ด็ว้ยกน้, ไปต่กน้  

ด็่ก้น ที่ำาการบ้านด็้วยก้น, ไปต่ก้น ด็่ก้น ที่ำาโครงงานด็้วยก้น  

อึ๊่ริคส้นเร่ยกว่า compete, compromise & coordinate 

3. เมี่�อึ๊ถ๊งช้�นประถมี เด็็กๆ ย้งคงม่ีพ้ิฒนาการเร็วช้า

ต่างๆ ก้น และถน้ด็คนละอึ๊ย่าง มีิใช่เด็็กทีุ่กคนจัะเร่ยนเก่ง

ตามีหล้กส้ตรแกนกลาง นอึ๊กจัากรายวิชาแล้วย้งมี่ด็นตร่ ก่ฬา 
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ศลิปะ งานอึ๊าช่พิ และงานอึ๊าสาสม้ีครมีากมีายที่่�สามีารถใชเ้ป็น

น้�งร้านแห่งการเร่ยนร้้ได็ ้(scaffolding) ตามีหล้กการ Zone of 

Proximal Development (ZPD) ขอึ๊งไวกอึ๊ตสก่ น้กจัิตวิที่ยา

และจัิตแพิที่ย์ชาวโซเว่ยต 

การน้�งเร่ยนในห้อึ๊งเร่ยน การกวด็วิชา การชิงเก้าอึ๊่�ที่่�ด่็

ที่่�สุด็ขอึ๊งโรงเร่ยนที่่�ม่ีช่�อึ๊เส่ยงที่่�สุด็ในช้�นม้ีธิยมี 1 จัะที่ำาให้เด็็กๆ 

จัำาเป็นตอ้ึ๊งปัด็ค้แ่ข่งที่ิ�งและเอึ๊าชนะแต่ผ้้เด่็ยว พิอ่ึ๊แม่ีที่่�รวยกว่า 

มีท่ี่นุสง่เร่ยนกวด็วิชามีากกว่า อึ๊าจัจัะเผอึ๊เรอึ๊สง่เสรมิีให้ล้กเป็น

คนเห็นแก่ส่วนต้วก่อึ๊นส่วนรวมี เพิราะการศ๊กษาที่่�ข้ด็แย้งก้บ

พิ้ฒนาการเช่นน่� เราจั๊งได็้ผ้้หล้กผ้้ใหญ่ที่่�ชนะสนามีการศ๊กษา

แล้วเป็นคนเก่งที่่�เห็นแก่ส่วนต้วก่อึ๊นส่วนรวมีเส่ยมีาก เพิราะ

พ้ิฒนาการเร่�อึ๊ง industry น่�ม่ีเวลาวิกฤติที่่�ช่วงช้�นประถมีค่อึ๊

อึ๊ายุ 712 ปี

PBL จึงเป็นี้คำำาต่อบ แล้ว PBL ที�ด็ีเป็นี้อย่่างไรื่?

PBL ที่่�ด็่จัะเปิด็โอึ๊กาสให้เด็็กทีุ่กคนไมี่ว่าจัะเร่ยนเก่งหร่อึ๊

ไมี่เก่ง ฉลาด็หร่อึ๊ไมี่ฉลาด็ เป็นเด็็กที่้�วไปหร่อึ๊เด็็กพิิเศษ (มีิใช่

ปกติหร่อึ๊ไม่ีปกติ เพิราะไม่ีมี่ใครส้กคนที่่�ควรถ้กเร่ยกว่าปกติ

หร่อึ๊ไมี่ปกติ) นิส้ยด่็หร่อึ๊เกเร ฐานะที่างบ้านหร่อึ๊สถานะที่าง

ส้งคมีขอึ๊งที่่�บ้าน เพิศสภาพิและเพิศวิถ่ ศาสนาและชาติพ้ินธิุ์ 
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ไม่ีว่าจัะเป็นอึ๊ย่างไรล้วนม่ีที่่�ที่างและพ่ิ�นที่่�ในกลุ่มีเร่ยนร้้ที่่�ใช้ 

PBL เป็นฐาน ด็้วยหล้กการที่่�ว่าเด็็กแต่ละคนมี่ความีสามีารถ

แตกต่างก้นและมี่พิ้ฒนาการเร็วช้าแตกต่างก้น 

การอึ๊อึ๊กแบบ PBL จั๊งมีิได็้มุ่ีงมีอึ๊บความีร้้ที่่�ตายต้ว แต่่

เป็นี้การื่จัด็การื่ให้เด็็กทุกคำนี้ทำาอะไรื่บางอย่่างสำาเรื่็จในี้ทุกวันี้ 

ด็้วยกลยุที่ธิ์น่�เด็็กทีุ่กคนจัะมี่เซลฟ์เอึ๊สต่มีที่่�จัะพุ่ิงไปข้างหน้า 

ไมีต่ดิ็ข้ด็หร่อึ๊ถด็ถอึ๊ย ได้็เร่ยนร้้สิ�งใหมีท่ี่กุว้น เพิราะการศก๊ษา

สม้ียใหมีมุ่่ีงมีอึ๊บที่ก้ษะเร่ยนร้แ้ละที่ก้ษะช่วติด็ว้ยเคร่�อึ๊งม่ีอึ๊ไอึ๊ที่่

สมี้ยใหมี่ มีิใช่การมีอึ๊บความีร้้อึ๊่กต่อึ๊ไป 

ยิ�งไปกวิ่านั�นกลัุ่ม PBL ท้�ออกแบบมาให้เด็กหลัากหลัาย

อยู่ร่วิมกนั เทา่กบัการปลูักฝังด้านประชัาสงัคม การอยู่ร่วิมกบั

ควิามแตกต่าง แลัะวิิถ้้ประชัาธิปไตยตั�งแต่เลั็ก

จัากเด็็กแรกเกิด็ ถ๊งเด็็กเล็กและเด็็กโต จัะเห็นว่าจัาก

ครรภ์มีารด็าเป็นต้นมีา เราจัำาเป็นต้อึ๊งปฏิิร้ปโครงสร้างการ

ที่ำางานขอึ๊งหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อึ๊ง ไมี่ว่า

จัะเป็นกระที่รวงหร่อึ๊อึ๊งค์กรอึ๊ิสระ ด็้วยเหตุผลที่่�ว่าหน่วยงาน 

เหล่าน่�ที่ำางานภายใต้ช้�นอึ๊ำานาจัที่่�แข็งต้ว ไมี่มี่เสร่ภาพิและ

ปัญญามีากพิอึ๊ที่่�จัะเริ�มีต้นใหมี่
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เมี่�อึ๊เข้าโรงเร่ยน การศ๊กษาที่่�มีุ่งเน้นเฉพิาะการเร่ยนและ

มี่ค่านิยมีเร่ยนเก่ง เพิ่�อึ๊ให้ได็้ที่่�น้�งที่่�ด่็ที่่�สุด็ในมีหาวิที่ยาล้ยที่่�ด่็

ที่่�สุด็ ที่ำาให้มี่เด็็กจัำานวนมีากกว่ามีากที่่�ไม่ีได็้มีาตรฐาน เมี่�อึ๊ 

ไมีไ่ด้็มีาตรฐานจัง๊เป็นสนิคา้ชำารุด็แลว้คด้็อึ๊อึ๊กจัากสายพิาน เป็น

ขยะที่่�รอึ๊ถ้กที่ำาลายหร่อึ๊เป็นพิิษต่อึ๊สิ�งแวด็ล้อึ๊มี 

โรงเร่ยนจัำานวนมีากย้งที่ำางานล้กษณ์ะน่� ค่อึ๊ค้ด็เด็็กเกเร 

ส้บบุหร่� และใช้ยาเสพิติด็อึ๊อึ๊ก ปีที่่�ผ่านมีาม่ีข่าวการค้ด็เด็็ก

น้กเร่ยนที่่�ไม่ีประพิฤติต้วตามีจัาร่ตประเพิณ่์อึ๊อึ๊กอึ๊่กด้็วย ปี

สงครามียาเสพิติด็ พิ.ศ. 2544 มี่การค้ด็ช่�อึ๊เด็็กอึ๊อึ๊กจัาก

โรงเร่ยนขนานใหญ ่เพิ่�อึ๊ใหต้้วช่�ว้ด็ขอึ๊งโรงเร่ยนเป็นไปในที่างที่่�

ด่็ ไม่ีน้บเร่�อึ๊งการคด้็เด็็กพิิเศษอึ๊อึ๊ก เพิ่�อึ๊ให้ต้วช่�ว้ด็ขอึ๊งโรงเร่ยน

เป็นไปในที่างที่่�ด็่ด็้วย

โรงเร่ยนเป็นที่่�สร้างคน คร้ม่ีหน้าที่่�พ้ิฒนาเด็็กโด็ยไม่ี

เล่อึ๊ก เช่นเด่็ยวก้บที่่�แพิที่ย์มี่หน้าที่่�ร้กษาผ้้ป่วยโด็ยห้ามีเล่อึ๊ก 

เป็นจัริยธิรรมีวิชาช่พิขอึ๊งคร้และแพิที่ย์ เด็็กเกเร เด็็กส้บบุหร่� 

เด็็กใช้ยาเสพิติด็ และเด็็กน้กเร่ยนที่่�ไม่ีประพิฤติต้วตามีจัาร่ต

ประเพิณ์่ เหล่าน่�เป็นงานขอึ๊งคร้ มีิใช่งานขอึ๊งหมีอึ๊หร่อึ๊ตำารวจั 

ครูม้หน้าท้�สร้างการเร้ยนรู้ มิใชั่การควิบคุม แลัะมิใชั่เมื�อ

ควิบคุมมิได้ก็คัดออก
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เมี่�อึ๊ถ๊งว้ยรุ่น พ้ิฒนาการสำาค้ญขอึ๊งว้ยรุ่นค่อึ๊การค้นหา 

อัต่ลักษณ์ (identity) วิธิ่การค้นหาใช้พิ่อึ๊แมี่เป็นต้วต้�ง แล้วใช้

ผ้้คนในส้งคมีเป็นต้วเติมี เพิ่�อึ๊ผลิตบุคคลใหมี่ที่่�ไม่ีเหม่ีอึ๊นใคร

อึ๊อึ๊กมีา (unique) 

วิยัรุ่นจะเป็นบคุคลัใหมท่้�ไม่เหมอืนใคร เป็นหนึ�งไม่ม้สอง 

แลัะเป็นบุคคลัอิสระได้ เมื�อไม่ฟังพ่อแม่แลัะไปไกลัๆ จากพ่อ

แม่ น้�เป็นพัฒนาการ

ตอึ๊นที่่�อึ๊ย่้ช้�นประถมี เด็็กไปโรงเร่ยนเพิ่�อึ๊ไปรวมีกลุ่มีก้บ

เพิ่�อึ๊น เพิ่�อึ๊ต่อึ๊ส้้แข่งข้น ประน่ประนอึ๊มี และร่วมีมี่อึ๊ก้นที่ำางาน 

เป็นพ้ิฒนาการขอึ๊งเด็็กประถมี เมี่�อึ๊ถง๊ช้�นม้ีธิยมีเด็็กไปโรงเร่ยน

ด็้วยพิ้ฒนาการอึ๊่�น ค่อึ๊ไปค้นหาอึ๊้ตล้กษณ์์ 

เด็็กม้ีธิยมีไปหาแก๊งหร่อึ๊ชมีรมีเพิ่�อึ๊เข้าส้งก้ด็ เพิ่�อึ๊ใช้

ห้วหนา้แกง๊และเพิ่�อึ๊นรว่มีแกง๊เป็นส่วนผสมีขอึ๊งอึ๊ต้ล้กษณ์์ใหมี่

ที่่�กำาล้งจัะสร้างข๊�น ประเด็็นค่อึ๊การเข้าชมีรมีหร่อึ๊แก๊งเป็นเร่�อึ๊ง

ช้�วคราว มี่ว้นหมีด็อึ๊ายุ เมี่�อึ๊ได็้อึ๊้ตล้กษณ์์แล้ว จัากน้�นจัะละที่ิ�ง

ห้วหน้าแก๊งไป พิ่อึ๊แม่ีที่่�ชาญฉลาด็จั๊งไม่ีก้งวลที่่�เด็็กจัะไปเข้า

แกง๊หร่อึ๊เชดิ็ช้บช้าห้วหน้าแกง๊ ด็ว้ยเร่�อึ๊งจัะผา่นไป ระหว่างน้�น 

พิอ่ึ๊แมีท่ี่่�ชาญฉลาด็จัะอึ๊ย่้บา้นรอึ๊เป็นที่่�ปร๊กษากพ็ิอึ๊ ไมีเ่ดิ็นตามี

และไมี่ก้าวก่าย
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เรื�องแก๊งเป็นเรื�องชัั�วิคราวิ แก๊งใดๆ ย่อมม้อุดมการณ์ 

แกง๊ซิ�งรถบนถนนเพ่ิ�อึ๊ความีเรว็ส้งสุด็และเส่ยงปรบม่ีอึ๊จัาก

ที่า่นผ้ช้มี แก๊งเร่ยนเกง่เพิ่�อึ๊ชงิที่่�น้�งที่่�ด่็ที่่�สดุ็ในมีหาวทิี่ยาล้ยที่่�ด่็

ที่่�สุด็ แก๊งแพิที่ย์ชนบที่เร่ยนหมีอึ๊เพิ่�อึ๊ไปช่วยคนจันที่่�บ้านนอึ๊ก 

เร่�อึ๊งเหล่าน่�ไมี่ต่างก้นค่อึ๊เป็นพิ้ฒนาการ เมี่�อึ๊ได็้อึ๊้ตล้กษณ์์แล้ว

แก๊งก็เล่อึ๊นหายไป หนำาซำ�าอึุ๊ด็มีการณ์์ย้งหายไปได็้ด็้วย 

อึุ๊ด็มีการณ์์ที่างการเม่ีอึ๊งก็เช่นก้น ห้วก้าวหน้ากลายเป็น

ขวาจั้ด็คล้�งชาติ ฝ่่ายขวากล้บตาสว่างเห็นความีทีุ่กข์ยาก

และความีเหล่�อึ๊มีลำ�าในส้งคมีตามีที่่�เป็นจัริง เมี่�อึ๊ถ๊งว้ยผ้้ใหญ่

พ้ิฒนาการจั๊งเริ�มีช้าลง จัากอึ๊ายุ 25 ถ๊งว้นตายม้ีกมี่การ

เปล่�ยนแปลงขอึ๊งพิ้ฒนาการไมี่มีากน้ก 

งานอึ๊าสาสม้ีครเป็นกลไกแก้ปัญหาว้ยรุ่นที่่�ได้็ผลมีากที่่�สุด็ 

เพิราะว้ยรุ่นม่ีปัญหาที่่�อึ๊ต้ล้กษณ์์ หลายคนม่ีพ้ิฒนาการติด็ข้ด็ที่่�

ความีไม่ีมี่ต่ัวต่นี้และคำุณคำ่า (self & value) การสร้างต้วตน 

ข๊�นมีาใหมีท่ี่ำาได้็ยากโด็ยพิอ่ึ๊แมี ่เพิราะพ่ิอึ๊แมีเ่ป็นผ้ส้รา้งปัญหา

ต้�งแตแ่รก ไปพิบจัติแพิที่ยก์ค็งขอึ๊ให้พิอ่ึ๊แมีใ่หเ้วลาแกล้่กว้ยรุ่น 

มีากๆ เป็นคำาขอึ๊ตามีแบบฉบ้บที่่�น้อึ๊ยคนจัะที่ำาได้็ เหตุหน๊�ง

เพิราะพิ่อึ๊แมี่เอึ๊งที่่�มี่พิยาธิิสภาพิที่างจัิต อึ๊่กเหตุหน๊�งค่อึ๊เมี่�อึ๊ล้ก

ย้งเล็กไมี่มี่เวลาให้ล้กเพิราะไปที่ำามีาหากินอึ๊ย่างไร เม่ี�อึ๊เป็น
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ว้ยรุ่น พิอ่ึ๊แมีท่ี่่�ที่ำามีาหากนิปากก้ด็ต่นถ่บกย้็งคงปากกด้็ต่นถบ่ 

อึ๊ย้่เช่นน้�น 

บ้านเม่ีอึ๊งขอึ๊งเรา คนช้�นล่างและคนช้�นกลางระด้็บล่าง

หร่อึ๊ระด้็บกลางสามีารถที่ำางานด้็วยความีขย้นข้นแข็งได็้ที่้�ง

ช่วิตแล้วย้งยากจันเที่่าเด็ิมี พิ่อึ๊แมี่ที่ำางานจันไมี่มี่เวลาด็้ล้กเล็ก 

แล้วเวลาผ่านไปจันกระที่้�งได็้เด็็กเกเรส้กคน ย่อึ๊มีไม่ีม่ีปัญญา

แก้ไขปัญหาน่�ได็้ด็้วยตนเอึ๊ง งานอึ๊าสาสม้ีครเป็นกลไกที่่�ที่ำา

หน้าที่่�น่�ได็้ด็่กว่า

งานอึ๊าสาสมี้ครมี้กมี่ล้กษณ์ะเด็่นค่อึ๊ ไมี่มี่คนที่ำาหร่อึ๊ไมี่มี่

คนอึ๊ยากที่ำา ที่ำาไมี่ยากและเห็นผลที่้นตา ที่ำาแล้วมี่คนช่�นชมี

และตนเอึ๊งก็ร้้ส๊กช่�นชมีตนเอึ๊งได็้ง่าย ด็้วยวิธิ่น่�ว้ยรุ่นเกเรจั๊ง

เหน็คณุ์คา่ขอึ๊ง ‘ตนเอึ๊ง’ เร่ยกว่า คำณุคำา่แหง่ต่นี้ (self-valued) 

แล้วมี่ ‘ตนเอึ๊ง’ หร่อึ๊ ‘ต้วตน’ ในที่่�สุด็

เมี่�อึ๊มี่ต้วตนเกิด็ข๊�นแล้วเขาจั๊งจัะพ้ิฒนาต่อึ๊ไปได็้ ความี

เกเรจั๊งมิีใช่ปัญหาในต้วเอึ๊งหร่อึ๊เป็นปัญหาที่่�แก้ไขไม่ีได้็ ที่่�แที่้

แลว้ความีเกเรเป็นพ้ิฒนาการ เป็นส้งคมีที่่�สรา้งข๊�นและควรเป็น

ส้งคมีที่่�อึ๊อึ๊กแบบระบบเพิ่�อึ๊ช่วยเหล่อึ๊ 

มิใช่ัเพื�อให้หายเกเร มิใช่ัเพื�อให้หยุดสูบบุหร้� หรือหยุด

ใชั้ยาเสพติด มิใชั่เพื�อให้ทำาตัวิอยู่ในกรอบจาร้ต แต่เพื�อให้
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พัฒนาการดำาเนินต่อไป

ปัญหาขอึ๊งงานอึ๊าสาสม้ีครเป็นปัญหาเชิงระบบ ได็้แก่ 

อึ๊งค์กรอึ๊าสาสม้ีครมี่น้อึ๊ยเกินไป พิ่อึ๊แมี่ไมี่สามีารถลางานพิา 

ว้ยรุ่นไปที่ำางานอึ๊าสาสม้ีครด้็วยกน้ ว้ยรุ่นลาเร่ยนหร่อึ๊ลาที่ำางาน

ไปที่ำางานอึ๊าสาสม้ีครยากหร่อึ๊ที่ำาไม่ีได้็ และงานอึ๊าสาสม้ีครมีใิช่

ว้ฒนธิรรมีขอึ๊งทีุ่กอึ๊งค์กร การลางานประจัำาไปที่ำางานอึ๊าสา

สม้ีครเป็นเร่�อึ๊งผดิ็ธิรรมีเน่ยมี จัะแกป้ัญหาว้ยรุ่นอึ๊ยา่งเป็นระบบ

จัง๊ต้อึ๊งวางระบบงานอึ๊าสาสม้ีครและสร้างคา่นยิมีการลางานไป

ที่ำางานอึ๊าสาสมี้ครก้นใหมี่

มี่คำาพ้ิด็ว่าปัญหาว้ยรุ่นเกิด็จัากการที่่�เราแช่แข็งพิวกเขา

ไวเ้ป็นเด็็กนานเกินไป ว้ยรุ่นไมีเ่คยมีอ่ึ๊ย่้จัรงิเพิราะเด็็กสามีารถ

กลายเป็นผ้้ใหญไ่ด้็ในช้�วขา้มีคน่ เป็นเราเอึ๊งที่่�ประด็ษิฐ์ว้ยรุ่นข๊�น

มีา เร่ยกว่า artificial infantilization of adolescents (Epstein, 

2010) ส้งคมีแช่แข็งว้ยรุ่นไว้ด้็วยการศ๊กษาที่่�ยาวนานเกินไป

และสินคา้บรโิภคนยิมีที่่�มีากเกนิไป วธิิแ่กป้ัญหาเหล่าน่�คอ่ึ๊ การ

ต้ด็วงจัรการศ๊กษาและสินค้าบริโภคนิยมีอึ๊อึ๊กไปบ้าง 

พูดง่ายๆ วิ่าให้วัิยรุ่นได้ไปทำางาน เค้ยงบ่าเค้ยงไหลั ่

วิัยผู้ใหญ่ แลัะได้ค่าตอบแทนเสมือนเป็นผู้ใหญ่ พัฒนาการ 

วิัยรุ่นจึงจะไปต่อไป
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บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 6 ส่ร�้ง EF

EF หร่อึ๊ Executive Function ค่อึ๊ความีสามีารถระด็้บส้ง

ขอึ๊งสมีอึ๊งที่่�ใช้ในการควบคุมีความีคดิ็ อึ๊ารมีณ์์ และการกระที่ำา

เพิ่�อึ๊ไปให้ถ๊งเป้าหมีาย ประกอึ๊บด็้วย 3 ส่วน ค่อึ๊ การื่คำวบคำุมี

ต่นี้เอง คำวามีจำาใชั้้งานี้ และการื่คิำด็ย่่ด็หยุ่่นี้ (self control, 

working memory & cognitive flexibility)

การื่คำวบคำมุีต่นี้เอง ประกอึ๊บด้็วย ความีสามีารถที่่�จัะต่ั�งใจมีั�นี้ 

ตอ่ึ๊งานตรงหนา้ โด็ยเฉพิาะอึ๊ย่างยิ�งงานที่่�ยาก นาน และนา่เบ่�อึ๊ 

ความีสามีารถที่่�จัะไมี่ว่อกแว่ก และความีสามีารถที่่�จัะปรื่ะวิง

คำวามีสุข (focus, not distract & delay of gratification)

สมีอึ๊งขอึ๊งคนเราม่ีเซลลป์ระสาที่ประมีาณ์ 1 แสนลา้นเซลล์ 

(Bertolero & Bassett, 2019) ประกอึ๊บก้นข๊�นเป็นจัุด็เช่�อึ๊มีต่อึ๊

ประสาที่ที่่�เร่ยกว่า synapses 100 ล้านล้านจัุด็ เซลล์ประสาที่  

1 เซลล์ จัะม่ีจัดุ็เช่�อึ๊มีตอ่ึ๊ประสาที่ 1,500 จัดุ็ในตอึ๊นแรกเกดิ็ กอ่ึ๊น

จัะเพิิ�มีเป็น 25,000 จัุด็ในเวลาต่อึ๊มีา ประมีาณ์ว่าใน 3 ปีแรก  

จัุด็เช่�อึ๊มีต่อึ๊สมีอึ๊งเพิิ�มีข๊�น 10,000 ถ๊ง 1,000,000 จัุด็ต่อึ๊

วินาที่่ ในขณ์ะเด่็ยวก้นก็ม่ีการสลายจัุด็เช่�อึ๊มีต่อึ๊ประสาที่ 

ที่่�ไมี่ได็้ใช้ไปพิร้อึ๊มีก้นด็้วย
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EF มีฐ่านปฏิิบติ้การที่่�สมีอึ๊งส่วนหนา้ (prefrontal cortex) 

แต่ใช้ข้อึ๊ม้ีลจัากสมีอึ๊งทุี่กส่วน บางส่วนขอึ๊งสมีอึ๊ง เชน่ สว่นมีอึ๊ง

เห็น ต้�งอึ๊ย่้ที่่�บรเิวณ์ด้็านหล้งสุด็ มีร่ะยะห่างจัากสมีอึ๊งสว่นหน้า

ประมีาณ์ 2025 เซนติเมีตร ซ๊�งเป็นระยะที่างที่่�ยาวมีาก ส่วน

การได้็ยินเด็นิที่างมีาจัากกล่บสมีอึ๊งด้็านขา้งเป็นระยะที่างหลาย

เซนติเมีตรเช่นก้น 

คำวามีจำาใชั้้งานี้ หมีายถ๊ง ความีจัำาพิร้อึ๊มีใช้ที่่�หน้างาน ซ๊�ง

จัะเด็นิที่างมีาถง๊สมีอึ๊งส่วนหนา้ ด็ว้ยความีเรว็ที่่�มีากพิอึ๊จัะลงม่ีอึ๊

ปฏิิบติ้การได้็อึ๊ยา่งด่็ที่่�สุด็เพิ่�อึ๊ไปใหถ้ง๊เปา้หมีาย ความีจัำาใช้งาน 

จั๊งข๊�นก้บความีเร็วขอึ๊งการส่งส้ญญาณ์ประสาที่จัากสมีอึ๊งทีุ่ก

ส่วนค่อึ๊ ตา ห้ จัมี้ก ลิ�น กาย และ ‘ใจั’ ผ่านเส้นประสาที่ที่่�ยาว

หลายเซนติเมีตรมีาประมีวลผลร่วมีก้น

เราเพิิ�มีความีเร็วขอึ๊งความีจัำาใช้งานได็ด้็ว้ย 2 กระบวนการ

กระบวนการที่่� 1 ค่อึ๊ การื่ต่ัด็แต่่งสมีอง (synaptic 

pruning) ระหว่างอึ๊ายุ 915 ปีเพิ่�อึ๊ให้ได้็วงจัรประสาที่ EF 

ที่่�ด่็ที่่�สุด็ ด็้วยเหตุที่่�สมีอึ๊งขอึ๊งคนเราม่ีความีย่ด็หยุ่นที่่�เร่ยกว่า 

plasticity ส้ง สมีอึ๊งขอึ๊งเด็็กจัะพิ้ฒนาตามีประสบการณ์์ที่่�พิบ

และพิฤติกรรมีที่่�ที่ำา สมีอึ๊งที่่�ที่่อึ๊ง จัำา ติว สอึ๊บ จัะที่ำาได็้เที่่าน้�น 

แต่สมีอึ๊งที่่� อึ๊่านเล่นที่ำางาน จัะได็้วงจัร EF ที่่�ด็่กว่าค่อึ๊ การ
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ควบคุมีตนเอึ๊ง ความีจัำาใช้งาน และการคิด็ย่ด็หยุ่น

ความีหมีายคอ่ึ๊ หากเราปล่อึ๊ยเด็็กไวก้บ้การศก๊ษาคบ้แคบ

ถง๊อึ๊าย ุ9 ปี คอ่ึ๊ประถมี 3 สมีอึ๊งจัะเริ�มีต้ด็แตง่ต้วเอึ๊งใหร้้เ้ที่า่น้�น 

และถ้าเราย้งชะล่าใจัปล่อึ๊ยเขาไว้ก้บการศ๊กษาค้บแคบถ๊งอึ๊ายุ 

15 ปี ค่อึ๊มี้ธิยมี 3 เขาจัะคิด็ย่ด็หยุ่นอึ๊ะไรไมี่ได็้อึ๊่กเลย 

ซิึ�งก็คือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเวิลัาน้�

กระบวนการที่่� 2 ค่อึ๊ การื่เพิั�มีปลอกไมีอีลินี้บนี้เส้นี้

ปรื่ะสาท (myelination) เพิ่�อึ๊เพิิ�มีความีเรว็ขอึ๊งการส่งส้ญญาณ์

ประสาที่ สารไมีอึ๊่ลินเริ�มีต้นด็้วยนมีแมี่และโภชนาการ ตามี

ด็ว้ยปฏิิส้มีพ้ินธ์ิกบ้แมีแ่ละที่ก้ษะการแกป้ัญหาซบ้ซอ้ึ๊นอึ๊ย่้เสมีอึ๊ 

น้�นค่อึ๊การอึ๊่านเล่นที่ำางานมีากที่่�สุด็ การก่ฬาและด็นตร่มี่

ประโยชน์ส้งต่อึ๊การเสริมีสร้างสารไมีอึ๊่ลิน การก่ฬาและด็นตร่

เป็นอึ๊ก่สอึ๊งอึ๊ย่างที่่�การศก๊ษาพ่ิ�นฐานบ้านเราไม่ีจัด้็ให้เด็็กทุี่กคน

อึ๊ย่างมี่คุณ์ภาพิมีากพิอึ๊และเสมีอึ๊ภาค

การื่คำดิ็ย่่ด็หยุ่่นี้ หมีายถง๊ ความีสามีารถที่่�จัะเปล่�ยนมุีมีมีอึ๊ง 

เป้าหมีาย แผนปฏิิบ้ติการ ปฏิิบ้ติการ ต้วช่�ว้ด็ วิธิ่ประเมีินผล  

ต้วแปร และกระบวนที่ศ้น ์การคดิ็ย่ด็หยุ่นมีร่ากฐานมีาจัากการ 

อึ๊า่นเล่นที่ำางาน ที่่�มีากพิอึ๊ก่อึ๊นอึ๊าย ุ9 ปี ภายใต้ขอ้ึ๊เที่จ็ัจัรงิที่่�ว่า 

ความีย่ด็หยุ่นเป็นความีต่อึ๊เน่�อึ๊ง (continuum) โลกมีิได็้แยก

181เล่�ยงล้กในโลกใหมี่  |  นายแพิที่ย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิิมีพิ์



อึ๊อึ๊กเป็นต้วเล่อึ๊กตามีข้อึ๊สอึ๊บปรน้ย ก ข ค ง ที่่�ค้บแคบ

บ้ันำได้ขั้�นำทีำ� 7 ทัำกษะศึตัวรรษทีำ� 21

ที่้กษะศตวรรษที่่� 21 (21st Century Skills) ประกอึ๊บ

ด็้วย ที่้กษะเร่ยนร้้ ที่้กษะช่วิต และที่้กษะไอึ๊ที่่

1. ทักษะเรื่ีย่นี้รืู่้ (Learning Skills) ประกอึ๊บด็้วย 

1.1 ที่้กษะคิด็เชิงวิพิากษ์ (critical thinking)

1.2 ที่้กษะส่�อึ๊สาร (communication)

1.3 ที่้กษะที่ำางานร่วมีก้น (collaboration)

1.4 ความีคิด็สร้างสรรค์และนว้ตกรรมี (creativity & 

innovation)

การศ๊กษาบ้านเราไม่ีอึ๊นุญาตให้เด็็กคิด็เชิงวิพิากษ์ นำา

ไปส่้ภาวะการไมี่ใฝ่่ร้้ขอึ๊งเด็็กไที่ยจัำานวนมีาก และการไร ้

ความีสามีารถในการต้�งคำาถามีในผ้้ใหญ่ว้นน่� เหตุเพิราะสมีอึ๊ง

ถ้กต้ด็แต่งไปเร่ยบร้อึ๊ยแล้ว 

การศ๊กษาบ้านเราไม่ีอึ๊นุญาตให้เด็็กพ้ิด็หร่อึ๊แสด็งอึ๊อึ๊ก

ด็้วยวิธิ่การอึ๊่�นใด็ ไมี่ว่าจัะเป็นการเข่ยน การแสด็งนิที่รรศการ 

การโต้วาที่่ การเล่นละคร การเด็ินรณ์รงค์หร่อึ๊การประท้ี่วง 
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การประชุมีราชการบ้านเราไมี่อึ๊นุญาตให้ข้าราชการหนุ่มีสาว

ที่่�ความีคิด็อึ๊่านด็่พิ้ด็เร่�อึ๊งที่่�สำาค้ญ

เมี่�อึ๊คนเราพ้ิด็หร่อึ๊ส่�อึ๊สารไม่ีได้็เส่ยแล้ว ย่อึ๊มีไม่ีสามีารถ

เกิด็การวิวาที่ะด็้วยสติปัญญา (intellectual debate) แต่ติด็

อึ๊ย่้ที่่�การววิาที่ะด็ว้ยอึ๊ารมีณ์์ (emotional debate) เส่ยมีาก ผล

จัากการไมี่มี่เสร่ภาพิที่่�จัะคิด็ พิ้ด็ เข่ยน หร่อึ๊แสด็งอึ๊อึ๊ก ย่อึ๊มี

ปิด็ก้�นหนที่างที่่�จัะเกดิ็ความีคดิ็สรา้งสรรคแ์ละนว้ตกรรมีใหมี่ๆ   

ในการร้งสรรค์ประเที่ศ 

ประเที่ศขอึ๊งเราจั๊งติด็ก้บด้็กรอึ๊คนเก่งและคนด่็เพ่ิยง 

คนเด็่ยวหร่อึ๊กลุ่มีเด็่ยวมีาเกิด็ และไมี่เช่�อึ๊เร่�อึ๊งการที่ำางานเป็น

ที่่มีที่่�ประกอึ๊บด็้วยความีเห็นต่างอึ๊้นหลากหลายและเสร่ภาพิ

ที่างวิชาการ เมี่�อึ๊การโต้เถ่ยงในที่่�ประชุมีราชการใด็ถ๊งข่ด็หน๊�ง

จัะถ้กปิด็ด้็วยผ้้บ้งค้บบ้ญชาที่่�ตอึ๊บสนอึ๊งส่วนกลางมีากกว่า

ส่วนประชาชนเสมีอึ๊ เฉพิาะเร่�อึ๊งที่้กษะเร่ยนร้้ เราจั๊งไมี่เคยไป

ถ๊งสุด็ที่าง

2. ทักษะชั้ีวิต่ (Life Skills) ประกอึ๊บด็้วย

2.1 ที่้กษะกำาหนด็เป้าหมีายและวางแผน (target & 

planning)
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2.2 ที่้กษะต้ด็สินใจัและลงมี่อึ๊ (making decision & act

ing)

2.3 ที่้กษะประเมีินผล (evaluation)

2.4 ที่้กษะร้บผิด็ร้บชอึ๊บ (accountability)

2.5 ความีย่ด็หยุ่น (resiliency)

ที่้กษะช่วิตไมี่ควรแปลว่าเป็นเด็็กด็่ มี่ศ่ลธิรรมี ถ่อึ๊ความี

ส้ตย์ หร่อึ๊มี่เมีตตากรุณ์า แต่หมีายถ๊งความีสามีารถขอึ๊งช่วิต

ที่่�จัะหมีุนวนไปเร่�อึ๊ยๆ ไม่ีสิ�นสุด็ เมี่�อึ๊ช่วิตม่ีอึุ๊ปสรรคสามีารถ

เปล่�ยนเปา้หมีาย เปล่�ยนแผน เปล่�ยนวธิิ ่เปล่�ยนต้วแปร เปล่�ยน

ต้วช่�ว้ด็ ไปจันถ๊งเปล่�ยนกระบวนที่้ศน์ ที่้�งหมีด็น่�ที่ำาไปด้็วย

ความีสามีารถที่่�เร่ยกว่า ‘ความีย่ด็หยุ่น’ ซ๊�งพ้ิฒนามีาจัาก ‘การ

คิด็ย่ด็หยุ่น’

บา้นเม่ีอึ๊งขอึ๊งเรามีป่ัญหาเร่�อึ๊งความีร้บผดิ็ร้บชอึ๊บมีาก ด้็ง

ที่่�เห็นว่าข้าราชการหร่อึ๊น้กการเม่ีอึ๊งที่่�ที่ำางานผิด็พิลาด็ไมี่เคย

ต้อึ๊งร้บผิด็ร้บชอึ๊บอึ๊ะไร เรายกต้วอึ๊ย่างเร่�อึ๊งน่�ได็้มีาก ไมี่ว่าจัะ

เป็นเร่�อึ๊งอึุ๊ที่กภ้ย ฝุ่่นคว้น PM2.5 มีาจันถ๊งการบริหารว้คซ่น 

และการปฏิิว้ติร้ฐประหาร

3. ทักษะไอที (IT Skills) ประกอึ๊บด็้วย

3.1 ที่้กษะการเสพิข้อึ๊มี้ล
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3.2 ที่้กษะการวิเคราะห์ข้อึ๊มี้ล

3.3 ที่้กษะการใช้เคร่�อึ๊งมี่อึ๊ไอึ๊ที่่

3.4 ที่้กษะการร้บมี่อึ๊ด็ิสร้ปช้�น (disruption)

ด้็งที่่� ที่ราบ ว่ายุคไอึ๊ที่่นำามีาซ๊� งข้ อึ๊ ม้ีลมีหาศาลใน

อึ๊ินเที่อึ๊ร์เน็ต เด็็กๆ ขอึ๊งเราจัะที่่อึ๊ง จัำา ติว สอึ๊บอึ๊ย่างไรก็

ไมี่ได็้ เพิราะไม่ีมี่เป้าหมีายต้�งแต่แรก ที่่�สำาค้ญกว่ามีากค่อึ๊

ความีสามีารถในการเสพิและวิเคราะห์ข้อึ๊ม้ีลจัำานวนมีากว่าจัะ 

คด้็สรรอึ๊ย่างไรและวเิคราะหอ์ึ๊ย่างไรในเวลาจัำากด้็ โด็ยที่้�งหมีด็

น่�ข๊�นกบ้ความีก้าวหนา้ขอึ๊งเที่คโนโลย่สารสนเที่ศหร่อึ๊ระบบไอึ๊ที่่

ในระด้็บประเที่ศว่าจัะส่งเสริมีไปจันถ๊งอึ๊ำานวยความีสะด็วกให้

เด็็กๆ พิ้ฒนาได็้อึ๊ย่างไร

แตก่ารศก๊ษาไที่ยย้งเป็นที่่�ได็ย้นิเสมีอึ๊วา่ตดิ็อึ๊ย่้ที่่�เร่�อึ๊งการ

คด้็ลอึ๊กและวาง (copy & paste) กบ้การจัด้็ร้ปเล่มีเพ่ิ�อึ๊นำาเสนอึ๊

ผลงานเส่ยมีาก (presentation)

แล้วสุด็ที่้ายค่อึ๊เร่�อึ๊งด็ิสร้ปช้�น ซ๊�งแปลง่ายๆ ว่าขอึ๊งที่่� 

ใหมี่กว่าจัะดิ็สร้ปต์ขอึ๊งที่่�เก่ากว่าด้็วยความีเร็วส้งข๊�นเร่�อึ๊ยๆ  

ด้็งที่่�พ้ิด็ก้นว่างานจัำานวนมีากว้นน่�จัะหายไป เอึ๊ไอึ๊จัะเข้ามีา

แที่นที่่�งานขอึ๊งมีนุษย์หลายสาขา ระหว่างน่�รุ่นน้อึ๊งที่่�จับใหมี่

ด็สิร้ปตรุ่์นพิ่�ได็ต้ลอึ๊ด็เวลา อึ๊ย่าวา่แตด่็สิร้ปตรุ่์นพิอ่ึ๊หร่อึ๊รุ่นป้ย่า่
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ตายายที่่�พิวกเขาที่ำาได็้สบายมีาก 

เราจั๊งได้็เห็นปรากฏิการณ์์คนรุ่นใหมี่ปฏิิเสธิปริญญาตร่

และมีหาวิที่ยาล้ยมีากข๊�น เห็นคนรุ่นใหม่ีปฏิิเสธิงานราชการหร่อึ๊

งานอึ๊อึ๊ฟฟิศมีากข๊�น ไมี่น้บว่าปฏิิเสธิงานฟร่แลนซ์และอึ๊าช่พิ

อึ๊ิสระมีากข๊�นด็้วย ถ้าเช่นน้�นพิวกเขาต้อึ๊งการอึ๊ะไร คำาตอึ๊บ 

ค่อึ๊ไมี่ที่ราบ เพิราะเรากำาล้งเล่�ยงพิวกเขาและให้การศ๊กษาแก่

พิวกเขาเพิ่�อึ๊ให้ไปใช้ความีร้้ที่่�ย้งไมี่มี่ในว้นน่� และเติบโตไป

ที่ำางานที่่�ย้งไม่ีเกดิ็ข๊�นในอึ๊นาคต น้�นคอ่ึ๊ร้บม่ีอึ๊ด็สิร้ปช้�น เพ่ิ�อึ๊มีใิห้ 

ถ้กด็ิสร้ปต์
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