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EDITOR's NOTE

วริ ศ ลิ ขิตอนุสรณ์
บรรณาธิการ

สิ่งสรางในนามของ..

.."ความรัก"

หากคุณเกิดมาเป็ นเด็กกําพร้ าเพราะพ่อแม่เลือกทีจ� ะทิ �งคุณเอาไว้ ในสถานเลี �ยงเด็กตังแต่
� เกิด คุณเกิดมาเพียงเพราะความใคร่ของพ่อแม่และพวกเขาก็ไม่สามารถดูแลคุณได้ จึงเลือกที�จะทิ �งคุณไว้ คณ
ุ มีชีวิตต่อไป และเติ บ โตขึ น� มาโดยปราศจาก
การสนั บ สนุ น ใดๆจากพ่ อ แม่ วั น หนึ� ง เมื� อ คุ ณ โตเป็ นผู้ ใหญ่ แ ล้ วบั ง เอิ ญ พบกับพ่อแม่ของคุณอีกครัง� คุณยังจะบอกรัก
พ่อแม่แล้ วเข้ าไปโอบกอดด้ วยความตื �นตันหรื อไม่?
หรื อในทางที�เป็ นไปได้ กว่านันพ่
� อแม่ตดั สินใจคลอด
คุณออกมา เพื�อวางแผนไว้ ให้ คณ
ุ ดูแลเขาในบัน� ปลายชีวิต
เขาทุม่ เงินจํานวนมากให้ คณ
ุ เข้ าเรี ยน โรงเรี ยนดี ๆ เรี ยน
พิเศษมาก ๆ เพื�อจะได้ สอบเข้ า มหาวิทยาลัยที�มีชื�อเสียง
สรรหาโอกาสทุกอย่าง ที�ชว่ ยให้ คณ
ุ ได้ ทํางานที�มีรายได้ สงู
ทังหมดนี
�
� ก็เพื�อว่าเมื�อคุณ มีรายได้ ดีจะได้ นํามาใช้ จา่ ยเลี �ยงดู
เขาในยามที�เขาเจ็บไข้ ได้ อย่างไม่ขดั สน หรื อพูดอีกอย่างก็คือ
ทังหมดที
�
�เขาทําไป ก็คือการมองว่าคุณคือ “การลงทุน”
และหวังว่าได้ รับ ทุนคืนพร้ อมกําไรอย่างคุ้มค่าในอนาคตโดย
ตลอดเวลา ที�ลงทุนไปกับคุณนันก็
� กล่อมคุณว่า ”เขาทําไป
ในนามของความรัก” หากรู้เช่นนี � คุณยังจะบอกรักพวกเขา
ได้ อย่างสนิทใจหรื อไม่?
สิ� ง เหล่ า นี ต� อบยากยิ� ง ขึ น� เมื� อ ความรั ก ในสัง คม
ของเรา ถูกใช้ เพื�อกําหนดมาตรฐานทางศีลธรรมเพื�อใช้ ใน
การจําแนก คนดี และ คนเลว ศีลธรรมในนามความรัก
ลัก ษณะนี จ� ึ ง ทํ า ให้ สัง คมไม่ มี ที� เ หลื อ สํ า หรั บ ใครก็ ต ามใน
การพูดออกมาว่า“ผมไม่รักพ่อ” “ผมไม่รักแม่” หากลูก คนใด
พู ด ออกมาแบบนั น� สั ง คมก็ พ ร้ อมจะตราหน้ า ทั น ที ว่ า
ลูก คนนัน� อกตัญ �ูห รื อ เนรคุณ โดยไม่ ต้ อ งฟั ง เหตุผ ลของ
“ลูกผู้อกตัญ�ู” แต่อย่างใด ทังนี
� �ไม่ต้องคิดไปถึงต้ นตอหรื อ
ที�มาของความรัก เหล่านี �ด้ วยซํ �าว่ามันถูกสร้ างให้ เป็ นสิง� สวยงามหรื อ ความรั ก ที� บ ริ สุ ท ธิ� ไ ด้ อย่ า งไร เพราะแค่ ไ ม่ รั ก
ก็ถือว่าผิดแล้ ว
มาถึงตรงนี �ผมพอคาดเดาความรู้สกึ ของหลายๆคน
ที� อ าจมองว่ า ผมกํ าลั ง พู ด ทํ า ร้ ายจิ ต ใจคนที� เ ทิ ด ทู น
สถาบั น ครอบครั ว แต่ อ ย่ า เพิ� ง ด่ ว นตั ด สิ น ผมผิ ด ไป
ผมไม่ ไ ด้ กํ าลั ง ชวนให้ ท่ า นผู้ อ่ า นบทความนี เ� กลี ย ด
พ่อหรื อแม่ของท่านอย่างแน่นอน สิง� ที�ผมต้ องการ คือการแชร์
ทั ศ น ค ติ ข อ ง ต น เ อ ง เ ท่ า นั �น เ พ ร า ะ ค ว า ม รั ก แ ล ะ
ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ ต อ บ แ ท น ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม รั ก
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เ ป็ น สิ� ง ที� ถู ก ส ร้ า ง แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย โ ด ย ม นุ ษ ย์
ความหมายและการเรี ย กร้ องก็ แ ตกต่ า งกั น ออกไปตาม
วัฒนธรรมและตามความจําเป็ น ดังเช่น “sinocide”
ซึ�ง ก็ คื อ การจงใจปล่อ ยให้ ผ้ ูสูง อายุข องครอบครั ว หรื อ ของ
สัง คมให้ ต ายไป เพราะว่า ผู้สูง อายุนัน� ไม่ส ามารถทํ า
ประโยชน์ให้ แก่สงั คมได้ อีกต่อไปแล้ วหรื อเพราะเหตุผลอื�น ๆ
ที�สงั คมนันๆเห็
� นสมควร สังคมที�มีการกระทํา แบบนี � ได้ แก่
เอสกีโม[1] ญี�ปนในอดี
ุ่
ต[2] อินเดีย[3] และอื�นๆอีก
ในสังคมเหล่านี � “sinocide” ไม่ถือว่าเป็ นสิง� เลวร้ าย
แต่เป็ นสิง� ที�ยอมรับได้ ตามความจําเป็ น “sinocide” จะถูก
มองว่าเป็ น “การเนรคุณ” ก็ตอ่ เมื�อมองผ่าน “แว่นตา”
วัฒนธรรมอื�น ดังเช่น ณ ขณะนี � ผู้อา่ นบทความนี �บางท่าน
อาจกําลังรู้สกึ ไม่พอใจ “sinocide” อยู่ นัน� ก็เพราะท่านกําลัง
ตัดสินด้ วย “แว่นตา” ความกตัญ�ูแบบไทยในยุคสมัย
ปั จจุบนั นัน� เอง
น่าสนใจยิ�งขึ �น หากเราลองเปรี ยบเทียบการรณรงค์
สายสัมพันธ์แม่-ลูก และ โฆษณาสินค้ าต่าง ๆ ในเทศกาล
วันแม่ ในประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ตะวันตก จะพบว่า เทศกาลวันแม่ไทย มีเนื �อหาและเรื� องราว
ที�เรี ยกร้ องให้ ทดแทนคุณ ลําเลิกความดีในอดีตนําเสนอภาพ
ถึงความลําบาก ที�ต้องอุ้มท้ องของแม่ ประคับประคองลูก
น้ อยให้ หดั เดิน และช่วงเวลาซึ �งใจต่าง ๆ นานามากกว่
าการรณรงค์ และโฆษณาในต่างประเทศอย่างเห็นได้ ชดั
ทังนี
� �ผมตังข้
� อสังเกตว่าเนื �อหาของการรณรงค์ และโฆษณา
วันแม่ในไทยมีลกั ษณะคล้ ายคลึง กับเรื� องราวใน “เพลงแหล่”
ในพิธีกรรมทําขวัญนาค ก่อนบวชพระในศาสนาพุทธ อาจ
กล่าวได้ วา่ พิธีกรรมแหล่สอนนาคน่าจะมีอิทธิพล ต่อเนื �อหา
โฆษณาวั น แม่ ข องไทยอยู่ ไ ม่ ม ากก็ น้ อย ในขณะที� ใ น
วั ฒ นธรรมอื� น โดยเฉพาะตะวั น ตกซึ� ง ไม่ มี พิ ธี ก รรม
ทําขวัญนาค จึงมี theme เทศกาลวันแม่ที�แตกต่างออกไป

“มันยอมไมใชเรื่องผิด ที่เราจะบอกรักใคร
หรือ ไมบอกรักใคร”
อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า พิ ธี ก รรมแหล่ ส อนนาคน่ า จะมี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ เ นื อ� ห า โ ฆ ษ ณ า วั น แ ม่ ข อ ง ไ ท ย อ ยู่ ไ ม่ ม า ก ก็ น้ อ ย
ในขณะทีใ� นวัฒนธรรมอืน�
โดยเฉพาะตะวันตกซึง� ไม่มพี ธิ กี รรม
ทําขวัญนาค จึงมี theme เทศกาลวันแม่ที�แตกต่างออกไป

เป็ นพ่อแม่ของเราจริ ง ๆ ก็ดจู ะเป็ นเรื� องแปลก ๆ อยูส่ กั หน่อย
แต่การแกมบัง คับให้ คนอื� น ให้ หลงรั กหลงไหลตามไปด้ ว ย
ไม่เหลือพื �นที�ให้ ใครรู้สกึ ไม่รัก หรื อ รู้สกึ เฉย ๆ แต่ก็ไม่ได้
เกลียด ต่างหาก ที�แปลกมาก

ทังนี
� � ผมไม่ได้ กําลังเห็นดีเห็นงามกับ “sinocide”
และก็ ไ ม่ ไ ด้ กํ า ลั ง บอกว่ า การรณรงค์ เ ทศกาลวั น แม่ ข อง
ต่ า งประเทศน่ า ชื� น ชมกว่ า ของไทยแต่ ผ มยกสองตัว อย่ า ง
นี ข� ึ น� มาเพื� อ ชี ใ� ห้ เห็ น ว่ า แนวความคิ ด เรื� อ ง ความรั ก
การตอบแทน กตเวทิ ต า เป็ นสิ� ง ที� ม นุ ษ ย์ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ น�
ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย แ ก่ มั น แ ล ะ ก ล่ อ ม เ ก ล า ค น ใ น สั ง ค ม
ให้ คล้ อยคิ ด ตาม ประดิ ษ ฐกรรมนี แ� ตกต่ า งกั น ไปตาม
แต่ละสังคม เพราะฉะนั น�
ความรั ก และการเร่ ง เร้ า
ให้ ตอบแทนนั น� จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื� องของธรรมชาติ ไ ม่ ใ ช่
สั ญ ชาตญาณที� ติ ด ตั ว เราทุ ก คนมาตั ง� แต่ เ กิ ด ดั ง ที� มั ก จะ
เข้ าใจและกล่าวอ้ างกัน

เพราะทัง� การเรี ย กร้ องให้ รั ก -เร่ ง เร้ าให้ ต อบแทน
และ ทังพ่
� อแม่จินตกรรมเหล่านัน� ต่างก็เป็ นประดิษฐกรรม
ทางสังคมทังสิ
� �น

ถึง กระนัน� พวกเราไม่ไ ด้ มี พ่อ แม่แ ค่เ พี ย งคู่เ ดี ย ว
ในระดับ ที�ใหญ่ไปกว่าสถาบันครอบครัว เรามีพอ่ แม่ที�สงั คม
สร้ าง ขึ �นมาให้ เราด้ วย ผมกําลังพูดถึงบุคคลที�เป็ น “บิดา”
ประจําสถาบันการศึกษา , ประจําชุมชน , ประจําชาติพนั ธุ์
และอื�น ๆ พ่อแม่จินตกรรมเหล่านีไ� ม่ใช่เรื� องแปลกเลย
เพราะทุกประเทศทุกสังคมก็มีกนั ทังนั
� น� ดังเช่น George
Washington ประธานาธิ บดีคนแรกของสหรั ฐอเมริ กา
ที�ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น Founding Father หรื อ
บิดาผู้ก่อตัง� ประเทศ อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี ต� ่างจาก
พ่อแม่จริ ง ๆ ของเรา เพราะเราไม่ร้ ูจกั พวกเขารอบด้ าน
ไ ม่ เ ค ย สั ม ผั ส ใ ก ล้ ชิ ด ไ ม่ เ ค ย ใ ช้ ชี วิ ต ร่ ว ม กั น ด้ ว ย
พูด อี ก อย่า งก็ คื อ พ่อ แม่ป ระเภทนี เ� ป็ นบุค คลที� ห่า งไกลจาก
เรามาก พวกเราเพียงแค่เรี ยนรู้ จกั พวกเขาผ่าน หนังสือเรี ยน
สารคดี รู ป ปั น� รู ป เคารพ[4] และเมื� อ ถึ ง วาระการ
ระลึกถึงพวกเขาก็จะจัดพิธีการหรื อ เทศกาลเป็ นครั ง� คราว
ไปซึง� โดยมากจะกล่าวถึงแต่ คุณงาม ความดีของพวกเขา
เท่านัน� แน่นอน หากจะอาศัยเพียงแค่ข้อมูลจาก หนังสือเรี ยน
สารคดี และ พิ ธี รํ า ลึก แล้ ว เรารู้ สึก รั ก ลึก ซึ ง� ผูก พัน ราวกับ

เรื� อง : ตาวัน รัตนประภาพร 43891 AC 126
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เรื่อง : จิปาถะ

“ เฮ้ ย มึงจะเข้ าคณะอะไรวะ หน้ าอย่ างมึงน่ าจะเข้ าหมอแน่ เลย ”
“ โตขึน� อยากเป็ นอะไรจ๊ ะ ค้ นหาตัวเองพบรึยัง ”
เมื�อมาถึงจุดจุดหนึง� ของชีวิตผมได้ เจอกับคํา
ถามลักษณะนี � คําถามคล้ ายกันนี �เชื�อว่าต่อให้ ไม่เคย
ถามตัวเองแต่ก็คงมีคนมาถามเราอยูด่ ี คําถามนี �บาง
ครัง� ก็ถามเพราะความคาดหวัง บางครัง� ก็ถามเพราะ
ความสับสน บางครัง� กลายเป็ นการกดดัน หรื ออะไรก็
แล้ วแต่ และไม่วา่ คําตอบของคําถามเหล่านั �นจะเป็ น
แบบไหน เป็ นคําตอบที�คดิ เอง คิดไปเอง รู้สกึ เอง หรื อ
มีคนยัดเยียดให้ ตั �งแต่เด็กจนตอนนี �ผมยังไม่ร้ ูเลยด้ วย
ซํ �าว่าตัวเองจะเรี ยนอะไร การเจอกับคําถามพวกนี �กระตุ้นให้ เราได้ ฉกุ คิด “เฮ้ ยถึงเวลาแล้ วเหรอวะ” และมัน
ทําให้ ผมย้ อนกลับไปดูวา่ ที�ผา่ นมาชีวิตเราเป็ นยังไงไป
แล้ วบ้ าง
สมมติให้ เยาวชนคนหนึง� ชื�อ นาย “เนียนรัก”
ในปี ๆหนึง� นายเนียนรักตื�นเช้ ามาโรงเรี ยน เรี ยนบ้ าง
คุยบ้ าง นัง� หลับบ้ าง กินข้ าวกลางวัน กลับเข้ าไปเรี ยน
ต่อ หลังเลิกเรี ยนก็ เล่นกับเพื� อนหรื อเข้ ากลุ่มในโรงเรี ยนที�สงั กัดอยู่ กลับบ้ าน อาจจะอ่านหนังสือ เล่นเกม
ทําการบ้ าน ตื�นเช้ ามาโรงเรี ยนลอกการบ้ านถ้ ามี เป็ น
แบบนี �ไปเรื� อยๆจนถึงวันศุกร์ และในวันเสาร์ -อาทิตย์
ก็ไปเรี ยนพิเศษ นัดเพื�อนไปเที�ยว ปิ ดเทอมก็นงั� ชิวอยู่
บ้ าน หลังจากนั �นเปิ ดเทอมขึ �นชั �นใหม่ เป็ นแบบนี �เรื�อยๆ
เป็ นวัฏจักร ชีวิตของเนียนรักมีอะไรให้ เจอน้ อยมาก
ชี วิตใครหลายๆ คนก็อาจเป็ นแบบนี � จนน่าสงสัยว่า
อยากเป็ นนัน� อยากเป็ นนี�กนั ได้ ยงั ไง ทั �งๆที�ทกุ วันก็เจอ
แต่อะไรเหมือนเดิมยังไม่ร้ ูจกั อะไรจริงๆ สักอย่างเอาเวลา
ที�ไหนไปสัมผัสแรงบันดาลใจข้ างนอก แต่สงิ� แวดล้ อม
รอบตัวของแต่ละคน ไม่ใช่ทุกคนที� จะเหมื อนกัน
(อย่างน้ อยก็ผมละคนหนึง� )
ผมใช้ ชีวิตเรื� อยเปื� อยกับเพื�อน คิดว่ามันยังไม่
ถึงเวลาต้ องคิดอะไรมาก เพราะคิดว่ายังไม่ถงึ เวลา แต่
ความเป็ นจริ งก็คือสิง� ต่างๆ มันจะถึงเวลาก็ตอ่ เมื�อเรา
8

เริ� มต้ นคิด มันจะถึงเวลาเมื�อเราอนุญาตให้ ถงึ เวลา แต่
ด้ วยใต้ กรอบความคิดที�ว่าเป็ นนักเรี ยนหน้ าที�หลักคือ
ต้ องเรี ยนหนังสือ อย่างอื�นไม่ต้องไปสนใจมันมาก ทํา
ให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ไม่ได้ สนใจหาแรงบันดาลใจอะไร
นัก มีแค่เรี ยนๆเล่นๆ มีกิจกรรมที�สนใจทําบ้ างตามโอกาสเท่านั �น แต่ถ้าลองนัง� นิ�งๆคิดดูวา่ มีอะไรเข้ ามาบ้ าง
และเราพบอะไรบ้ างในชีวิต ทั �งตัวเรา คนรอบข้ างและ
ชีวิตแบบนี � สักวันหนึง� มันจะต้ องเปลี�ยนไป สิง� ต่างๆจะ
เข้ ามาหาเราเมื�อโตขึ �นโดยไม่ได้ สนใจว่าเราพร้ อมหรื อ
เปล่า อย่างการเข้ ามหาลัยหรื อคนรอบข้ างที�ปฏิบตั ติ อ่
เราต่างไปจากเดิมเพราะอายุที�มากขึ �น แน่นอนว่าเรา
ต้ องคิด ต้ องปรับตัวอยูต่ ลอดเวลาเพื�อจะอยูต่ อ่ ไปและ
อยูเ่ พื�อเป็ น เพื�อทําอะไร
เป็ นนักเรี ยนมาสิบเอ็ดปี กว่าผมไม่เคยคิดอะไรมากเลยนอกจากการใช้ ชีวิตแบบวันต่อวัน เป็ นวัฏจักรเรื� อยเปื� อยไปเรื� อยในทุกๆปี แบบที�นายเนียนรัก
เป็ น จนมีคนพูดใส่วา่ “โตเป็ นผู้ใหญ่แล้ วนะ ไม่ใช่เด็ก
แล้ ว” ถึงกลับมาคิด การใช้ ชีวิตเรื� อยเปื� อย ... จริ งอยูท่ ี�
มันไม่ได้ แย่ ถ้ าไม่ได้ คดิ อะไรมาก และคิดว่าตัวเองยัง
เด็กอยูม่ นั ก็ไม่มีอะไรต้ องรับผิดชอบ ก็ชีวิตนักเรี ยนมัน
มีอะไรบ้ างละ ... เรื� อยเปื� อย มันก็มีอยูแ่ ค่นี �แหละมั �ง
แต่ชีวิตควรจะมีอะไรที�มนั มากกว่านี �รึเปล่า? มันคงจะ
ดีกว่านี �มากถ้ าเราได้ คิดถึงสิง� ที�เราเป็ น อยากเป็ น หรื อ
กําลังจะเป็ น ณ ตอนนี � ใช้ ชีวิตในแต่ละวันให้ มนั มี
ความหมายมากขึ �น มากกว่าการอยูไ่ ปเรื� อยๆ และโต
เป็ นผู้ใหญ่โดยที�ไม่ร้ ูอะไรเลย เริ� มทําอะไรบางอย่างที�
สร้ างสรรค์ภายใต้ ความปรารถนาของตัวเองและเจียด
เวลาในชีวิตเรื� อยเปื� อยในวันเรี ยนและปิ ดเทอมสักเล็ก
น้ อยไปกับมันก็ได้ โดยที�ไม่ต้องคิดว่ามันเร็ วเกินไป
และมันจะทําให้ เราถามตัวเองอีกครัง� ว่า ทําไมต้ องรอ
จนคนอื�นบอกว่าเราเป็ นผู้ใหญ่.

" ตอนสรางอยูมีคนงานเสียชีวิต 2
เด็กกับผูหญิง ... ปที่เราเรียน ม.6
ตึกใหมเสร็จแลวก็เปดใหใชปแรกพอดี "
" พี่บอกกอนนะ เรื่องที่เลาทั้งหมด
คือเรื่องจริง ไมไดแตงเติมใด ๆ "
" เฮย พวกมึง
ปกติแลวรูปปนนักบุญหลุยสยืนทาไหนวะ "
" คุณพอกอลมเบตกับบราเดอรฮีแลร
มีคนเจอเยอะแลว หาใครเลาใหฟงก็ได
แตที่จะเลาใหฟงตอไปนี้ ... ไมใช "
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อยาปดไฟ !

คําเตือน เรื่องเลาบางเรื่อง อาจทําโรงเรียนของคุณอยูยากขึ้น
เรียบเรียง :: วริศ ลิขิตอนุสรณ ภาพ:: พริษฐ พฤทธิสาริกร , ฤทธิภูมิ วัชระชัยสุรพล , ฐานพัฒน อิฐวรากร

ในสถานที�หนึ�งสถานที� มักจะมีเรื� องเล่าอยู่มากมายเกี�ยวกับสิ�งที�เราไม่เห็น ไม่ร้ ู จกั และไม่อาจเข้ าใจได้
หลายต่อหลายเรื� องถูกเล่าสืบต่อกันมาจนไม่ร้ ูเรื� องไหนจริ ง เรื� องไหนไม่จริ ง บางเรื� องถูกเล่าอย่างเต็มใจ แต่กลับถูก
ฟั งอย่างไม่เต็มใจ บางเรื� องถูกฟั งอย่างตังใจ
� แต่เรื� องเล่านันกลั
� บไม่จริ งใจกับคนฟั ง ... ไม่วา่ เรื� องนัน� ๆ จะจริ งหรื อ
ไม่จริ ง สิง� ที�เราไม่ร้ ูจกั ย่อมเชิญชวนให้ เราเข้ าไปค้ นหา วันนี �เราได้ รวบรวมและคัดเลือก สิง� ที�ไม่ร้ ูวา่ จะจริ งหรื อไม่จริ ง
มาให้ ทา่ นได้ ลองค้ นหากันตามใจชอบ แต่เราขอไม่รับผิดชอบความรู้สกึ หรื อสิง� ที�ทา่ นจะได้ เจอหลังการค้ นหา สัญญา
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พี�บอกก่อนนะ เรื� องที�เล่าทังหมด
�
คือเรื� องจริ ง ไม่
ได้ แต่งเติมใด ๆ มันเกิดขึ �นตอนรับน้ องฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ปีพี�
ตอนนันพี
� �เป็ นรุ่นน้ อง เป็ นคนโดนรับ การรับน้ องคือ พวก
รุ่นพี�เขาจะไปซ่อนตัวอยูต่ ามที�ตา่ ง ๆ ในโรงเรี ยน แล้ วรุ่นน้ องจะต้ องเป็ นฝ่ ายหารุ่นพี�ให้ เจอครบทุกคน ซึง� พวกรุ่นน้ อง
ที�โดนรับในตอนนัน� รวมตัวพี� มีกนั อยู่ 6 คน กติกาคือพวก
รุ่นน้ องจะถูกปล่อยตัวไปทีละ 2 คน เป็ นคู่ ๆ โดยที�ระหว่าง
เล่นรับน้ อง ก็จะต้ องหลบยามไปด้ วย เพราะเขาไม่ให้ เล่น
อะไรแผลง ๆ ในโรงเรี ยนตอนกลางคืน พี�เป็ นคูท่ ี� 2 ที�โดน
ปล่อย พวกพี�เดินไปที�ตกึ ฟ.ฮีแลร์ เป็ นที�แรก เอาจริ ง ๆ คือ
เรากลัว ก็เลยเดินไปหาคูท่ ี�ถกู ปล่อยมาก่อน และรอเพื�อนคู่
ที�จะถูกปล่อยมาทีหลัง พอรวมกันครบ คูแ่ รกก็เดินนําร่อง
ไปก่อน แล้ วกลับมาบอกว่าเจอรุ่ นพี�ใส่ผ้าคลุมเดินถือไฟฉายอยูท่ ี�ชนั � 5 ชัน� 5 หรื อ 4 นี�แหละ แต่จําได้ วา่ เป็ นชัน�
บนสุด แล้ วพวกพี�ก็แบ่งเป็ น 3 ทีมเพื�อไปดักรุ่นพี�คนนี �จาก
ทุกทาง เพราะมันมีแค่ 3 ทางเท่านัน� และตรงที�พี�วางแผนคือ
ถ้ ามีคนเดินลงมา ก็จะต้ องมาเจอพี�ก่อน ก็เลยวิ�งไปดัก 3
ทาง พอแยกกันแล้ ว ทุกคนวิ�งมาตามทาง ของตัวเอง แต่
สุดท้ ายทุกคนมาจบกันตรงกลาง ก็พบว่ามันไม่มีใครอยูต่ รง
นัน� ไม่มีที�ไหนให้ ซอ่ นด้ วย แต่ก็ยงั คิดในแง่ดีวา่ รุ่นพี�อาจมี
กุญแจ ไขเข้ าไปในห้ องซักห้ อง ก็เลยถอดใจ ปล่อยไปก่อน
พอเดินลงมาชัน� 3 ซึง� จะตรงไปทางเชื�อม ก็จะมีห้องแม่บ้าน
นึกภาพบันไดตึก ฟ. ริ มสุดฝั� งติดกับอาคารแยก จะมีห้อง
เก็บของของแม่บ้าน เป็ นห้ องเล็ก ๆ ห้ องเดียวที�เปิ ดไฟใน

เวลานัน� พวกพี�ก็คดิ ว่า ต้ องมีรุ่นพี�อยูใ่ นนี �แน่นอน แต่มนั
ล็อคจากข้ างนอก ก็เลยลองถีบเบา ๆ ทุบเบา ๆ ก็ไม่เจอใคร
เลยมองลอดช่องเข้ าไปก็ไม่มีใคร เลยเดินออกมาจะไปตรง
ทางเชื�อมตึก แต่พอเดินออกมาไม่กี�ก้าวเท่านันแหละ
�
กลอน
ประตูก็สนั� รัว ๆ กึก ๆๆๆๆๆๆ พวกพี�ก็วิ�งเลย พอถึงทางเชื�อม
พวกพี�ก็เลยตกลงกันว่าแยกกลับเป็ น 3 คูเ่ หมือนเดิม เพราะ
กลัวรุ่นพี�จะว่า คูแ่ รกเดินนําไปก่อนที�ชนั � 2 ตึก 2003 เจอ
เด็กผู้หญิงนัง� ร้ องไห้ อยูห่ น้ าลิฟท์ แต่จดุ พีคคือมีคนนึง อยู่
ดี ๆ ก็ไม่มีสติขึ �นมา พยายามจะเข้ าไปหาเด็กผู้หญิงคนนัน�
ให้ ได้ จนเพื�อนที�เดินด้ วยต้ องฉุดกระชากลากถู และตบหน้ า
ถึงได้ สติกลับมา แล้ วเด็กผู้หญิงคนนันก็
� หายไป แล้ วคูน่ ี �ก็
เดินนําขึ �นไปชันบน
�
ๆ คราวนี �กลับมาที�คพู่ ี�ก่อนนะ ที�ชนั � 4
บันไดหนีไฟ หน้ าห้ องดนตรี ไทย กับชมรมละครตอนนี �แหละ
คูพ่ ี�ตอนเดินชัน� 2-3 ไม่เจออะไร แต่พอมาชัน� 4 ประตู
บันไดหนีไฟมันเปิ ดไว้ พี�เหมือนเห็นคนคนหนึง� อยูห่ ลังบันได
ประตู ก็ใจกล้ า ๆ กลัว ๆ แต่เห็นมันขยับจริ ง เลยไปดู
สรุปเจอรุ่นพี�ฝ่ายคอมคนนึง แล้ วก็พดู คุยกัน เขาบอกว่า
ข้ างบนมีรุ่นพี�อยูเ่ ต็มเลย ซ่อนตามระเบียง ฯลฯ แต่วา่ จํา
เรื� องตรงนี �ไว้ ก่อนนะ แล้ วกลับมาย้ อนอ่านใหม่ เสร็ จแล้ ว
พี�ก็เดินออกจากบันไดหนีไฟ และพี�คนนันก็
� วิ�งลงไป และ
หายไป คือสมัยนัน� ชัน� 4 ยังเป็ นห้ องคอมอยู่ มีคอมตัว
นึงเปิ ดคอมทิ �งไว้ มีไฟหน้ าจอเปิ ดอย่างเห็นได้ ชดั และเก้ าอี �
(เป็ นเก้ าอี �ล้ อเลื�อน) พึง� หมุนขยับ เหมือนมีคนเพิ�งลุกหนีไป
พวกพี�พยายามส่องเข้ าไป แต่ก็มองยากเพราะโต๊ ะเยอะมาก
และทุกห้ องล็อค แต่พวกพี�ยงั เชื�อว่าเป็ นฝี มือรุ่นพี�อยู่ ก็ไม่ได้
สนใจอะไร เสร็ จแล้ วพวกพี�ก็เดินไปฝั� งห้ องชีวะ ตอนพี�อยู่
หน้ าห้ องนํ �า อยูด่ ี ๆ มีคนปาขวดนํ �าขวดใหญ่ออกมาจาก
บัน ไดหนี ไ ฟ พวกพี� ก็ แ บบ เอาหล่ะ พวกรุ่ น พี� แ กล้ ง แน่ ๆ

อยูดี ๆ ก็ไมมีสติขึ้นมา
พยายามจะเขาไปหา
เด็กผูหญิงคนนั้นใหได
จนเพื่อนที่เดินดวยตอง
ฉุดกระชากลากถู และ
ตบหนา ถึงไดสติกลับมา
เสร็ จแล้ วประตูไม้ ใหญ่ ๆ ห้ องชีวะก็ปิดดัง ตู๊มมม พวกพี�
ก็แบบ แหม เล่นกันหลอนดีนะ เดินผ่านห้ องชีวะไปก็ไม่
เจอใคร ก็คดิ ว่ารุ่นพี�คงซ่อนตัวอยู่ ไม่หาแล้ ว ก็เลยหนีขึ �นชัน�
5 พอขึ �นชัน� 5 ก็เริ� มเจอพวกรุ่นพี�แล้ ว ก็แกล้ งกันต่าง ๆ นานา
พอชัน� 7 เท่านันแหละ
�
พี�เห็นคนคนนึงวิ�งเข้ าห้ องนํ �า พวกพี�
ก็วิ�งตามเข้ าไป ห้ องนํ �าห้ องซ้ ายสุด เป็ นห้ องเดียวที�ปิด (หลัง
จากนันอี
� กเกือบปี ห้ องนํ �าห้ องนันก็
� ยงั ปิ ดมาตลอดโดยที�ไม่
มีใครเปิ ดตอนหลัง) แล้ วพวกพี�ได้ ยินเสียงกดชักโครกดังมา
จากห้ องนัน� (ชักโครกเป็ นแบบส้ วมซึม) พวกพี�ก็คดิ ว่ารุ่นพี�ต้องอยูใ่ นห้ องนี �แน่นอน เลยสาดนํ �าเข้ าไปเยอะมาก พอ
สาดไปสักพักพี�กบั เพื�อนก็สงสัย ทําไมรุ่นพี�ไม่ออกมาซักที
หรื อไม่โวยวาย ก็เลยลองปี นขึ �นไปดู ปรากฏว่าห้ องนันไม่
�
มีใครอยู่ พวกพี�เผ่นเลย ขอย้ อนกลับมาที�คแู่ รกเหมือนเดิม
เขานําหน้ าพวกพี�มาที�ห้องนํ �าชัน� 7 เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ห้อง
ซ้ ายสุดนะ เป็ นห้ องกลาง ๆ หน่อย แต่คราวนี �ในห้ องนัน�
มีรุ่นพี�เข้ าไปจริ งอยู่ 2 คน คือรุ่นพี� 2 คนนี �วิ�งหนีพวก
พี�เข้ าไปหลบในห้ องนํ �า เพื�อนพี�ปีนห้ องนํ �าขึ �นมาดู ปรากฏว่า
คือ หน้ าเขากับรุ่นพี� ห่างกันแค่ประมาณ 1 แขน แต่เพื�อน
พี�มองไม่เห็นรุ่นพี� แต่รุ่นพี�เขาเห็นเพื�อนพี�ชดั มาก แล้ วเพื�อน
พี�ก็เดินออกไปเพราะคิดว่าไม่เจอรุ่นพี� จนพวกรุ่นพี�ต้องออก
มาจากห้ องนํ �า แล้ วเรี ยกมาคุยว่า ไม่เห็นจริ ง ๆ หรอ กลับ
มาที�คขู่ องพี�ตอ่ หลังจากพวกพี�ออกจากห้ องนํ �า ก็เข้ าบันได
หนีไฟ ปรากฏว่าไปเจอรุ่นพี�อีกคน หลบอยูท่ ี�บนั ไดหนีไฟ
พอเขาเจอพี� เขาก็วิ�งหนี พี�ก็วิ�งไล่ตามจนไปถึงปรากฏว่า
มีรุ่นพี�อยูแ่ ค่คนเดียว พวกพี�ขึ �นมาถึงชัน� 8 เจอรุ่นพี�คนนึง
กําลังเดินหันหลังอยู่ พวกพี�ก็เรี ยกตะโกนเสียงดังมาก แต่
เขาเหมือนไม่ได้ ยิน เดินเข้ าไปในซอก พอพวกพี�ตามเข้ าไป
ปรากฏว่าพี�ทุกคนอยู่เป็ นกลุ่มตรงนัน� กันหมด แต่ทุกคน

บอกว่าไม่ได้ ยินเลย และพี�คนเมื�อกี�ก็ไมได้ เดินออกจากซอก
นัน� ด้ วย พวกพี�ที�มีวอ เริ� มวอหากันว่าเลิกเล่นเถอะ ไม่ไหว
แล้ ว พวกเราก็เลยจบเกม เดินลงข้ างล่าง ต้ องผ่านตรงทาง
เชื�อมที�สมัยนันยามจะเฝ
�
้ าอยูใ่ ต้ ตกึ 2003 พวกพี�ก็จะต้ อง
หมอบคลานไม่ให้ ยามเห็น เพื�อไม่ให้ ร้ ู ว่าพวกเรากําลังทํา
อะไรกันอยู่ มีพวกรุ่นพี�กลุม่ นึงรอรับอยูอ่ ีกฝั� ง ตอนที�หมอบ
คลาน มีรุ่นพี�คนนึงตะโกนว่า “เห้ ย มึงหมอบสิวะ เดี�ยว
ยามเห็น หมอบ ๆ” พวกพี�ก็งง แต่ก็หมอบต่อไป พอถึงที�
เขาบอกว่ า มั น มี ค นนึ ง ที� ไ ม่ ห มอบแล้ วเดิ น ตรงมาเลย
พอมาถึงอยูด่ ี ๆ คนนันก็
� ทําท่าหมอบ แล้ วหายไปในกลุม่ พี�
ซึ�งในตอนนันก็
� ไม่มีใครทําอะไรแบบนัน� พอกลับถึงที�ห้อง
เชียร์ ทุกคนก็เล่าเรื� องที�ตวั เองเจอ ว่าเกิดอะไรขึ �นบ้ าง เสร็ จ
แล้ วรุ่นพี�ที�พี�เจอที�บนั ไดหนีไฟชัน� 4 ก็มาคุยกับพี� “ทําไมกู
ไม่เจอมึงเลยวะ กูอยูช่ นั � 7 ตังนาน
�
รอหลบตรงระเบียง
ตังแต่
� เริ� มเล่น มึงไม่เดินขึ �นชัน� 7 หรอ” พี�ก็ย้อนกลับไป
“อย่ามาล้ อเล่นนะพี� พี�เจอพวกผมตอนอยูช่ นั � 4 พี�ยงั คุยกับ
พวกผมอยูเ่ ลย แล้ วพวกพี�ก็เปิ ดคอม ปิ ดประตูไม้ ห้องชีวะ
ดัง ๆ แถวปาขวดนํ �าใส่พวกผมด้ วย” พวกรุ่นพี�นิ�ง แล้ วมอง
หน้ ากันอย่างตกใจ รุ่นพี�อีกคนนึงพูดขึ �นมาว่า “กูบอกพวก
มึงอย่างนึง พวกกูนดั และตกลงกันว่าจะเล่นแค่ชนั � 5-8 ตึก
2003 เท่านัน� เพราะตึก ฟ. หรื อตึก 2003 ชัน� 2-4 มัน
เฮี �ยนมาก พวกกูไม่กล้ าเล่น และพวกกูไม่มีอปุ กรณ์อะไร
นอกจากตัว ที�ไปแกล้ งให้ พวกมึงตกใจแค่นนเอง
ั�
พวกกู
สาบานว่า ที�เจอ ตึก ฟ. คนปาชวดนํ �า หรื อปิ ดประตู ไม่ใช่
พวกกู เพราะพวกกูอยูก่ นั เป็ นกลุม่ พวกกูก็กลัว เพราะ
ตอนรับน้ องพวกกู พวกกูก็โดน เลยไม่มีใครอยูค่ นเดียว และ
ชัน� 2-4 คนเล่ากันเยอะมาก พวกพี�ไม่มีใครกล้ าเล่นซักคน”
11
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ผมทักใหเพื่อนอีกคนหันไปดูวา
มึงวางแบบนั้นหรอ มันบอกไม
สักพัก เสียงกรุงกริ๊ง ๆ ก็ดังขึ้นอีก
แตมีหลายเสียงมาก ...

วันนันเป็
� นคืนวันลอยกระทง พวกผมทํากระทงกัน
และขายให้ ชาวต่างชาติจนเกือบหมด ตอนนันเวลาประ�
มาณห้ าทุม่ เพื�อนส่วนใหญ่กลับบ้ านกันแล้ ว ผมต้ องขึ �นไป
ชัน� 8 เพื�อเอาใบตอง ตะปู กระธง และธูปเทียนที�เหลือ
ไปเก็บที�ห้องพักครู ม.4 พวกผมขนของขึ �นลิฟต์ครูมา ลิฟต์
ขึ �นมาถึงชัน� 8 ผมสามคนเดินออกจากลิฟต์ กด Hold
ลิฟต์ไว้ ให้ มีแสงส่องทางเดิน ขนของออก ผมเปิ ดไฟทุกดวง
ที�เปิ ดได้ พวกเราเดินไปที�ห้องพักครู ม.4 ห้ องล็อค ก็เลย
วางของทุกอย่างทิ �งไว้ หน้ าห้ องแล้ วเดินกลับ “ตบหัวกูทําไม
วะ” เพื�อนคนนึงถามอย่างหัวเสีย ผมไม่ได้ ตบมัน ส่วนอีก
คนก็บอกว่าไม่ได้ ตบเหมือนกัน “อย่าเล่นอะไรแบบนี �ดิวะ
มันไม่ใช่เวลา” ผมพูดในขณะที�กําลังเดินกันต่อจนมาถึง
หน้ าโถงลิฟต์ ปรากฏว่าลิฟต์ที�กด Hold ไว้ กลายเป็ นปิ ด
คือลิฟต์ปิดไปเลย ไม่มีไฟ พวกผมเลยนัง� รอหน้ าลิฟต์กนั
สามคน นึกว่ายามหรื อคนอื�นคงกด Hold ที�ชนอื
ั � �น เพื�อ
ขนของหรื ออะไรบางอย่าง ก็เลยรอ สักพัก ผมก็ร้ ูสกึ ว่า
ตั ว เองโดนตบหั ว “เห้ ย เล่ น อะไรวะ” ผมถาม “อะไร”
เพื� อ นทัง� สองคนถามเป็ นเสี ย งเดี ย วกัน ด้ ว ยสี ห น้ า ตกใจ
“พวกมึงอะ เล่นอะไร มันไม่ใช่เรื� องนะเว่ย” “เห้ ย กูไมได้ เล่น”
เพื�อนคนหนึง� ตอบ “เสียงอะไรวะ” เพื�อนอีกคนลุกขึ �นแล้ ว
โผล่หน้ าออกไปทางขวา ตรงหน้ าต่างนอกโถงลิฟต์ “กูได้
ยินเสียงกรุ๊งกริ� งๆ” “เออหวะ” ผมคิดว่าน่าจะเป็ นเสียงกุญแจของยาม “ยามเปล่าวะ มึงตะโกนดิ�” “พี�ยาม !” ผมตะโกน
“พี�ยามๆ ลิฟต์ปิด !” เพื�อนผมตะโกนซํ �า แต่ไม่มีเสียงตอบ
กลับ รวมทังเสี
� ยงกระดิง� ก็หายไป ผมกับมันเลยเดินไปดู
ตรงบันได แล้ วพอเดินกลับมาก็เห็นเพื�อนอีกคนนัง� กอดเข่า
มันกอดเข่าแน่นมาก แกะไม่ออก ผมเดินเข้ าไปสะกิดมัน
แรงๆ “เห้ ย มึงอะไรวะ” แล้ วเพื�อนผมมันก็ร้องไห้ แบบ
ที�หน้ ายังซุกอยูใ่ นขาทังสองข้
�
าง ดังมาก ผมสองคนเลยช่วย
กัน เขย่า เรี ย กชื� อ มัน พยายามสวดมนต์ มั�ว อะไรสารพัด

เท่าที�จะทําได้ จนจู่ ๆ มันก็ได้ สติคืนมา แล้ วก็ถามว่า
ทําไมวะ มีอะไร เหมือนไม่ร้ ูเรื� องอะไรเลย ผมเลยเล่าให้ มนั
ฟั งว่าเมื�อกี �มันทําอะไร ตอนนี �ผมสามคนจิตตกมาก ยังดีที�
ไฟตึกกับไฟโถงลิฟต์ยงั เปิ ดอยู่ เพื�อนคนนึงออกความเห็นว่า
ให้ ลงบันได วิ�งลงกันสามคนแปบเดียวก็ถงึ แต่ผมกลัวว่า
บันไดข้ างล่างมันจะล็อค ลงไปก็ยิ�งติด เลยโทรไปหามิส
มิสบอกว่าจะโทรหายามให้ พวกผมก็ไปนัง� รอกันตรงหน้ า
ห้ องพักครู ม.4 เพราะตรงนันมั
� นสว่าง เพื�อนผมคนที�มนั
กอดเข่าร้ องไห้ มนั เกิดหายใจไม่คอ่ ยออก เลยพามาที�มีหน้ า
ต่างหายใจสะดวก พวกผมนัง� รอกันยังไม่ถึงนาที ผมหันไป
มองที�กองใบตอง ตะปูกบั กระทงที�วางเอาไว้ ก่อนหน้ านี � มัน
กลายเป็ นเละเทะไปหมด ทังที
� �ก่อนหน้ านี �ก็วางกันไว้ เรี ยบร้ อยดี ผมทักให้ เพื�อนอีกคนหันไปดูวา่ มึงวางแบบนันหรอ
�
มันบอกไม่ สักพัก เสียงกรุ๊งกริ� ง ๆ ก็ดงั ขึ �นอีก แต่มีหลาย
เสียงมาก ผมกับเพื�อนกลัว นัง� ตัวติดกันหลับตาจนยาม
ขึ �นมารับ แล้ วยามก็ขึ �นมา พวกเราก็ชว่ ยกันเก็บของที�กระจัดกระจายให้ เรี ยบร้ อย ยามพูดขึ �นมาว่า “อย่าเล่นของ
พี�เค้ านะน้ องนะ จะไปแล้ ว ๆ ” แล้ วยามก็บอกว่าให้ รีบลง
พอเดินมาถึงโถงลิฟต์ ผมเห็นธูปเทียนที�จําได้ วา่ เพิ�งเก็บรวม
กับกระทงเมื�อกี�มนั วางระเกะระกะอยูห่ น้ าลิฟต์ ผมขาอ่อน
เลย แต่พี�ยามบอกว่าไม่ต้องสนใจ เดินไปเลย พวกผมก็เข้ า
ลิฟต์ทงั � ๆ ที�ธปู เทียนยังเลอะเทอะอยูข่ ้ างหน้ าลิฟต์นนั� ลง
ไปถึงชัน� 4 ลิฟต์ค้าง ไฟดับ พี�ยามบอกให้ พวกผมยกมือ
ขึ �นสวดมนต์ ต่างคนต่างบ่นสิง� ที�ตวั เองพอจะนึกขึ �นได้ ตอน
นัน� ผมนี�นงั� ลงในลิฟต์เลย ไม่นานลิฟท์ก็มีเสียง ไฟติด และ
ลงไปถึงชัน� 1 เท่านันแหละรี
�
บวิ�งออกไปนอกโรงเรี ยน วัน
รุ่งขึ �น ไอเพื�อนคนที�ร้องไห้ หน้ าลิฟต์มนั ไม่มาโรงเรี ยน โทรไป
ถาม แม่มนั บอกว่าปลุกยังไงก็ไม่ตื�น แต่มนั ไปตื�นเอาอีกวัน
เป็ นประสบการณ์ที�ขอให้ ได้ เจอครัง� เดียวพอแล้ วครับ เรื� อง
แบบนี �ไม่เจอกับตัวไม่มีวนั เข้ าใจจริ ง ๆ ครับ
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ก่อนจะสร้ างตึกใหม่ ที�ตรงนันเคยเป็
�
นตึกสุวรรณสมโภชมาก่อนตัวตึกเองมี 3 ชัน� ชันล่
� างเป็ นพิพิธภัณฑ์ พวก
สัตว์สตาฟที�เราเคยเห็นกันอยูต่ ามโถงลิฟต์ครูบางชัน� ก็เคย
อยูท่ ี�นนั� มาก่อน ตึกสุวรรณสมโภชที�วา่ นี � ชัน� 2 เป็ นห้ อง
ประชุมเพดานสูง แล้ วชัน� 3 ก็เป็ นห้ องของ AC Band ตัวตึก
จะมีบนั ไดเชื�อมกับทังตึ
� ก ฟ.ฮีแลร์ แล้ วก็ตกึ กอลมเบต์ ตรง
ทางเชื�อมไปทางตึกกอลมเบต์ ด้ านล่างจะเป็ นห้ องนํ �าเก่า
อยู่ เรื� องเล่าเกิดขึ �นนี� เป็ นเรื� องของชมรมการละครซึง� โดนยุบ
ไปก่อนจะถึงรุ่นปั จจุบนั นี �แหละ ในครัง� นัน� ชมรมการละคร
จะแสดงบนหอประชุมชัน� 2 เค้ าก็ต้องเตรี ยมฉากกันถึงดึก
ดื�น ในวันนัน� มีคนอยูท่ ําฉากกันได้ ถงึ ดึก ๆ เลยแค่ 3 คน
แล้ วระหว่างทํา เพื�อนคนนึงก็อยากเข้ าห้ องนํ �าขึ �นมา หลัง
จากพยายามชวนให้ เพื�อน ๆ ไปด้ วยกัน เพื�อนอีกสองคน
ที�เหลือก็ไม่ยอมไปด้ วย เจ้ าตัวเลยต้ องจําใจเดินไปห้ องนํ �า
คนเดียว ระหว่างที�เดินออกไปทางสะพานเชื�อมตึก เค้ าก็เจอ
ว่าบนทางเชื�อมนันมี
� บราเดอร์ ทา่ นนึงยืนหันหลังให้ อยู่ เจ้ า
ตัวก็เห็นว่าเป็ นบราเดอร์ ก็รีบไหว้ สวัสดี พร้ อมกับรู้สกึ แปลก
ๆ ตอนที�ก้มตัวลงไหว้ วา่ ทําไมบราเดอร์ เค้ าใส่ชดุ สีดํานะ
ไม่ใช่ชดุ คลุมสีขาว พอเงยหน้ าขึ �นมา บราเดอร์ องค์ที�วา่ ก็
เลยหันหน้ ากลับมาหา ปรากฏว่าเป็ น บราเดอร์ ฟ.ฮี แลร์

เลย แล้ วองค์บราเดอร์ เองก็จางหายไป เหมือนกับเป็ นหมอก
คนที�เจอก็ไม่เข้ าแล้ วห้ องนํ �า วิ�งกลับไปหาเพื�อน แล้ วก็พากัน
กลับ วันถัดมา กลุม่ เดิมก็ต้องมาทําฉากกันต่อ เพราะยัง
ไม่เสร็ จ พอช่วงจะดึก ๆ หน่อย เพื�อนในกลุม่ ก็อยากเข้ า
ห้ องนํ �าอีก รอบนี �เลยไม่เดินผ่านทางเชื�อมแล้ ว เลือกเดินลง
ชัน� 1 ของตึกแทน แล้ วเดินออกหน้ าตึกไปห้ องนํ �าพร้ อมกัน
ทัง� 3 คน ก็โอเค ไม่มีใครเจออะไร 3 คน ก็เดินกลับขึ �น
หอประชุมกัน บันไดเดินขึ �นหอประชุมเนี�ย มันเป็ นบันได
เดียวใหญ่ ๆ พอเดินขึ �นมาก็จะเจอขันพั
� กใหญ่ ๆ มีรูปปั น�
นักบุญหลุยส์ตงอยู
ั � ่ ก่อนที�ตวั บันไดจะแยกออกเป็ นสองทาง
ให้ เดินแยกไปขึ �นหอประชุมสามคนก็เดิน ๆ ขึ �นบันไดไป คน
ที�หนึง� คนที�สอง พอคนที�สามมาถึงขันพั
� ก จู่ ๆ ก็ร้อง
เรี ยกเพื�อนสองคนที�เหลือ แล้ วก็ถามขึ �นมาว่า "เฮ้ ย พวกมึง
ปกติแล้ วรูปปั น� นักบุญหลุยส์ยืนท่าไหนวะ" เพื�อนที�เดินนํา
ไปก่อนก็เดินกลับลงมาแล้ วตอบว่า ก็มือนึงถือไม้ กางเขน
อีกมือนึงชูขึ �นฟ้าไง แล้ วก็เลยได้ เห็นพร้ อมกันว่าวันนันรู
� ป
ปั น� นักบุญฯ ท่านยืนตรง มือสองข้ างแนบข้ างลําตัวเลย
เป็ นอันว่าสามคนก็วิ�งกลับบ้ านกันอีกรอบ ปั จจุบนั รูปปั น�
ที�วา่ นี � คือรูปปั น� นักบุญหลุยส์ ที�ตงอยู
ั � ห่ น้ าห้ องประชุมใหญ่
ชัน� 6 นี�แหละ

ตรงข้ า มกับ โถงทางเข้ า ลิฟ ต์ ค รู ข องตึก 2003
อยูต่ ดิ ยูเอฟโอ (ที�จอดรถและทางเข็นของขึ �น) มีห้องอยูห่ ้ อง
หนึง� ที�ประตูจะปิ ดอยูต่ ลอดเวลา และเปิ ดเข้ าเวลาที�จําเป็ น
มากเท่านัน� คือห้ องไฟฟ้า นอกจากเครื� องไฟแล้ วห้ องนันจะ
�
ใช้ เก็บของจําพวกกระดาษแฟ็ กซ์ หรื อของที�ไม่มีที�จะเอาไว้
ผู้หญิงคนงานที�เล่ากันว่าเกิดอุบตั ิเหตุแล้ วเสียชีวิตในตอน
สร้ างตึก เขาเสียชีวิตตรงนีแ� หละ ตรงนีเ� ลย เหล็กตกลงมา
ทับหรื อแทง ก็เล่ากันกันไป วันเกิดเหตุ ศพถูกยกออกจาก

บริ เวณนัน� และขนออกนอกโรงเรี ยนผ่านยูเอฟโอ มีเพียง
ไม่กี�คนที�ได้ เห็นเหตุการณ์แล้ วข่าวก็เงียบไป ... ทุก ๆ ครัง�
ที�มีคนเข้ าไปในห้ องไฟฟ้า จะได้ ยินเสียงผู้หญิงถามว่า “มา
ทํ า อะไรหรอคะ” เป็ นประจํ า ทัง� ๆ ที� ใ นห้ อ งไม่ มี ใ คร
ถ้ าไม่จําเป็ น ก็ไม่มีใครอยากจะเปิ ดเข้ าไปหรอก หรื อบางที
ตรงห้ องครุภณ
ั ฑ์ที�สมัยก่อนเป็ นห้ องการเงิน ก็จะมีคนเห็น
ผู้หญิ งในชุดก่อนสร้ าง ยืนหันหน้ าเข้ าหากํ าแพงอยู่เป็ น
ประจํา โซนนัน� ตอนดึก ๆ ถ้ าไม่จําเป็ นก็จะไม่เดินเลย
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นองแบงคเลาวาเมื่อกี้เห็นมีเงาดํา
เหมือนคนวิ่งในหองสมุด
แตเอฟก็ไมรูสึกกลัวอะไร
กลับบอกไปวานาจะไมมีอะไรมั้ง

วันนัน� เป็ นวันพุธครับ พวกเราต้ องไปตัดผมเพื�อ
ไปเรี ยนรด.ในวันถัดไป พวกเรา 3 คน ต้ องรี บออกไปตัดผม
ก่อน เพราะร้ านจะปิ ดตอน 2 ทุม่ จึงเอาข้ าวของ กระเป๋ า
ทังหมดไว้
�
ในห้ องละคร ชัน� 4 ของตึก 2003 เพราะไม่อยาก
แบกไปด้ วยหลายรอบ มันหนัก แล้ วเรา 3 คนก็มงุ่ หน้ า
ไปที�ร้านตัดผม ซอยโอชายะ วันนันเหลื
� อช่างคนเดียว ตัด
เสร็ จก็นนู่ 4 ทุม่ ครึ�ง เจได้ โทรไปถามบอยระหว่างรอตัดผม
แล้ ว ก็เข้ าใจว่าจะยังมีเพื�อนอยูร่ อกันที�ชนั � 4 แต่วา่ เรื� อง
ไม่เป็ นเช่นนัน� ทุกคนกลับบ้ านหมดแล้ ว เรา 3 คน กลับ
มาถึงที�โรงเรี ยนเวลา 4 ทุม่ กว่า ๆ พวกเราขอให้ ยามเปิ ด
ประตูชน�ให้
ั�
แต่ยามบอก "ไม่ได้ !" เอฟ จึงบอกให้ อีก 2 คน
ลองขึ �นไปเอากระเป๋ ากัน ตอนนันเป็
� นเอฟคนเดียวที�ไม่ร้ ูสกึ
กลัวอะไรเลย 2 คนเกาะเอฟแน่น เพราะบรรยากาศมัน
วังเวง แต่บรรยากาศก็น่ากลัวมากขึ �นเพราะความบ้ าของ
เอฟ เอฟบอก 2 คนว่า "อย่าเปิ ดไฟ เดี�ยวยามเห็นแล้ ว
จะมาว่าเอา" พวกเราก็เดินเข้ าไปกันมืด ๆ มีแค่แสงไฟเล็ก ๆ
จากมือถือของเจส่องนําทาง พอไปอยูห่ น้ าห้ องละคร ชัน� 4
ห้ องล็อค ของยังอยูท่ ี�เดิมครบถ้ วน เจโทรหาเล็ก ในขณะ
เดียวกัน พ่อน้ องแบงค์ ก็โทรตามกลับบ้ าน เจพยายาม
โทรหาทุกคนที�คดิ ว่าน่าจะช่วยเปิ ดห้ องได้ ตังแต่
� พี�หมูยนั มิส
น้ องแบงค์ต้องรี บกลับก่อน เพราะพ่อตาม พวกเราจึงพา
กันลงไปชัน� 1 หน้ าโรงเรี ยน เอฟให้ เงินน้ องเขากลับบ้ าน
เพราะกระเป๋ าตังค์น้องเขาอยูใ่ นห้ อง ตอนที�อยูข่ ้ างล่าง น้ อง
แบงค์เล่าว่า เมื�อกี �เห็นมีเงาดําเหมือนคนวิ�งในห้ องสมุด แต่
เอฟก็ไม่ร้ ู สึกกลัวอะไร กลับบอกไปว่าน่าจะไม่มีอะไรมัง�
น้ องแบงค์กลับไปอีกคน เหลือเอฟกับเจ ต่อมาเจโทรหามิส
มิสเลยโทรหายามและขอให้ เปิ ดประตูห้องให้ ตอนที�เอฟ
กับเจอยูด่ ้ านล่าง ยามก็มาบอกว่าเดี�ยวขึ �นไปเปิ ดให้ เอฟ
เลยบอกให้ เจขึ �นไปรอข้ างบนชัน� 4 รอบนี �ดีหน่อย เอฟเปิ ด
ไฟทังชั
� นรอ
�
เพราะเดี�ยวยามมาเปิ ดประตู เจก็โทรหาพี�หมู
บ้ าง เล็กบ้ าง ไป ๆ มา ๆ เพื�อคลายความน่ากลัว ระหว่างรอ
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เอฟได้ ยินเสียงเหมือนแท่งเหล็กยาวที�เอาไว้ ปิดพวกรัว� ประตู
หรื อบันได กุ๊งกิ�ง ๆ ใกล้ เข้ ามา แล้ วเสียงก็เดินมาหยุดอยูท่ ี�
หน้ าห้ องละคร เอฟหันมามองเจ เพื�อยืนยันว่าได้ ยินเหมือน
กันรึเปล่า เอฟคิดว่าน่าจะเป็ นยามเดินขึ �นมาเปิ ด เอฟเลย
ออกไปเปิ ดประตูตรงทางหนีไฟ ประตูที�ใกล้ ๆห้ องละคร
เพราะเสียงมาจากทางนัน� เอฟเปิ ดไฟเดินออกไปดู คนเดียว
ที�ชนั � 3 ว่าใช่รึเปล่า เมื�อไม่เจออะไร เอฟเลยกลับมารอกับเจ
โดยเปิ ดไฟตรงทางหนี ไ ฟค้ า งไว้ เ ผื� อ ยามขึน มาจะได้ เ ห็น
พอเอฟกลับมารอก็ถกเถียงกับเจว่าเป็ นเสียงอะไรกันแน่ เจ
บอกว่ า "เสี ย งเหมื อ นเด็ ก วิ� ง แล้ ว มี ก ระดิ� ง สั�น ไปมา"
แต่เอฟก็เถียงกลับว่าไม่ใช่หรอกยามแน่ ๆ แต่เราก็หาข้ อสรุปไม่ได้ เพราะยามไม่ขึ �นมา ตอนนันเล็
� กโทรมาพอดี
เล็กบอกให้ เรา 2 คนไปรอข้ างล่างดีกว่า เรา 2 คนก็ลงไป
พอถึงชัน� 1 ประตูลฟิ ท์เปิ ดออก ยามที�จะมาเปิ ดประตูนี�หว่า
... เพิ�งมา ? เอฟ เจ ยาม ขึ �นไปเปิ ดห้ องเอาของด้ วยกัน
เจอาสาเก็บของน้ องแบงค์ไว้ เพราะว่าเรี ยน รด. ศูนย์เดียว
กันหลังจากที� เอฟเช็คของเสร็ จก็ ลงไปด้ วยกัน เอฟกับเจ
แยกกัน พอเอฟถึงบ้ าน เจก็โทรมาหาเอฟว่าเจเจออะไร
เห็นร่าง เป็ นเด็กตัวเล็ก ๆ ใส่ชดุ สีแดง แต่วา่ ตอนที�เจอ เจ
ไม่ได้ บอก ก็เลยได้ ข้อสรุปกันว่า อ่อ ที�เจอกันมันไม่ใช่คน
เจเอาเรื� องไปเล่าให้ คนในชมรมทางไลน์อา่ น วันรุ่งขึ �น พอ
มาเจอกัน ทุกคนก็พดู ถึงแต่เรื� องนี � และเรื� องเล่าก็ถกู เล่ารอบ
แล้ วรอบเล่า ในคืนเดียวกันนัน� บอย และมิส ฝั นว่า ศรี ษะ
ครูในห้ องชมรมมีสีหน้ าที�ไม่พอใจ มิสจึงเอาของมาไหว้ ครู
ในวันนัน� แต่เรื� องมันยังไม่จบแค่นนั � พวกเราก็ซ้อมละครกัน
ปกติ หลัง จากที� ว อร์ ม เสร็ จ ทุ ก คนก็ เ ห็ น ว่ า เจมี อ าการ
แปลก ๆ เจบอกว่าไม่เป็ นอะไร แต่ก็ลงจากเวทีไปอย่าง
ไม่มเี หตุผล ไปชกหน้ าคนด้ วย เดินไปเดินมา ทําอะไรแปลก ๆ
แล้ วสักพัก ก็ลงไปชัก หลายคนช่วยกันหามเจไปนอนพัก
พยายามรักษาด้ วยวิธีการปฐมพยาบาลทังหลาย
�
แต่ไม่เวิร์ค

ผมจะขอเล่าเรื� องนี �ต่อ เพราะน้ องเอฟต้ องกลับไป
ซ้ อมละคร ไม่ได้ อยูเ่ ห็นเหตุการณ์ที�เหลือ แต่คนที�เหลืออยู่
จนเจหายอาการเป็ นปกติ มีแค่ผมกับคนอีกไม่กี�คนเท่านัน�
ในขณะที�มีกลุม่ หนึง� กําลังพยายามวินิจฉัยอาการของเจ ว่า
เป็ นโรคอะไรกันแน่ และจะหามไปส่งโรงพยาบาลกันเลยดี
ไหม ผมเองก็คดิ อยูห่ ้ าสิบห้ าสิบ เพราะก็สงั เกตอาการแปลก
ๆ ก่อนหน้ านี � และเรื� องเล่าที�ได้ ฟังมาเมื�อวาน เหมือนว่า
ทุกคนก็คดิ เรื� องผีเข้ าเหมือนกันแหละ แต่ไม่มีใครกล้ าพูด
เพราะกลัวหน้ าแตก ระหว่างกําลังวุน่ ๆกันอยู่ นิ�ค ที�เป็ น
นักแสดงรุ่นเดียวกัน เรี ยกไปถามว่า “แก เห็นตาเจมัย”
�
แล้ วผมก็เลยยิ�งรู้สกึ ว่า ยังไงก็ใช่แล้ วแหละ เลยตัดสินใจ
ออกความเห็นให้ คนที�อยูต่ รงนันไม่
� กี�คน ช่วยกันหามเจลง
ไปที�ห้องชัน� 4 ที�มีเศียรครู เผื�อจะช่วยอะไรได้ บ้าง ถึงจะ
เป็ นอาการทางจิต มันก็คงทําให้ สบายใจได้ บ้าง ถ้ าเป็ นเรื� อง
เหนือธรรมชาติจริ ง ก็จะช่วยกันทําตามที�เขาทํากันแล้ วหาย
มันก็คงหาย โดยคนแบกคือพี�หมูที�เป็ นโอแมค หามขึ �นหลัง

ระหว่างนันเจก็
� ร้องไห้ ไปตลอดทาง พอเข้ าไปในลิฟต์ เจร้ องไห้ หนักขึ �นมาก แล้ วเริ� มดิ �น ยิ�งออกจากลิฟต์ เข้ าไปใกล้
ห้ องละครที�มีเศียรครู เจก็ร้องโหมหนักขึ �นเรื� อย ๆ พอเปิ ด
ประตูเข้ ามาในห้ องละครเท่านันแหละ
�
ร้ องโหยหวนอย่างสุด
เสี ย ง แถมยั ง ดิ น� แรง จนต้ องให้ คนประมาณ 4-5
คนช่วยกันจับลงจากหลังพี�หมู ให้ ลงมานอนอยู่กับที�บน
เบาะ ตอนนี �พูดจาไม่ร้ ูเรื� องแล้ ว มีคนพยายามคุย แต่ก็คยุ
ไม่ร้ ูเรื� อง ร้ องไห้ อย่างเดียว เจนนี�ที�ตามมาด้ วยกัน ถามว่า
“แกแน่ใ จหรอว่า ใช่” ผมพยักหน้ า ว่า ค่อนข้ า งแน่ใ จแล้ ว
แหละ มาถึงขนาดนี �แล้ ว เจนนี�เลยตะโกนเสียงดังมาก “ออก
ไปจากน้ องชันเดี
� �ยวนี �นะ” แต่ก็เหมือนเด็กโดนดุ ได้ แต่ร้องไห้ ไม่หยุด หนักกว่าเดิม สักพัก ทุกคนก็ลองอุทิศส่วนกุศล
ให้ เจพร้ อมๆกัน เป็ นภาษาไทย เพราะไม่ร้ ูจะทํายังไง หลังจากนัน� เจก็สงบลงทันที ตื�นขึ �นมาก็หิว และกินไม่หยุด ไม่ร้ ู
ตัวเลยว่าที�ผา่ นมาตัวเองทําอะไรลงไป

Actors : ชนะชัย เพชรกรจักร , ธนโชติ ปิ ติพงศกร
ขอบคุณเรื� องเล่าจาก อ.ณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์ AC 118 , พี�เชน AC 123 , เอฟ AC 129
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เพื� อ นคนแรกของผมเป็ น

เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง
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วนัศกุร= วนัสขุ
แลววนัจนัทร=วนั...

ใน วนัเรยีนปกตมิบีางครง้ัทผ่ีมไดยนิคำพดู

ประมาณวา
“อดทนหนอยอกีไมกว่ีนัจะถงึวนัศกุร
แลว” หรอื“เมอ่ืไหรจะถงึวนัศกุรวะ”คำพดูเหลานเ้ีปน
คำพดูทบ่ีงบอกถงึความพเิศษของวนัศกุร หลงัจาก
การทำกจิกรรมตางๆ และเรยีนหนงัสอืมาตลอดทง้ั
สปัดาห เมอ่ืถงึวนัศกุรซง่ึเปนวนัทใ่ีครหลายคนรอ
คอยเพราะเปนวนัสุดทายของการเรยีนและการทำงาน
ในแตละสปัดาห แมวามนัจะไมใชวนัหยดุอยางวนั
อาทติย กต็ามแตกเ็ปนวนัทห่ีลายๆคนชอบและเปนวนั
ทค่ีนวยัทำงาน(มนษุยเงนิเดอืน)และเดก็นกัเรยีนสวน
มากจะหากจิกรรมผอนคลายจากการ ทำงานและ
การเรยีน
ถงึแมวาจะเราจะสามารถไปเทย่ีวกบัเพอ่ืนหลงั
เลกิเรียนในวนัจนัทรถงึพฤหสัไดแตกม็ขีอจำกดัตรงท่ี
วนัตอไปตองตน่ืมาเรยีนแตเชา บางครง้ัมกีารบาน
ตองสง เดย๋ีวตืน่มาลอกไมทนัทำไมทนั ซง่ึ ในวนัศกุร
เรากไ็มจำเปนตองกงัวลกบัเรอ่ืงตางๆเหลาน้ี และยงั
รสูกึดทีม่ีวีนัหยดุอกีสองวนั

บางคนใหนยิามวาวนัศกุรคอืวนัสขุสวนวนัจนัทรคอื..
เออ มนัเปนวนัทผ
่ี มรสูกึเบอ่ือาจเปนเพราะตองตน่ืแตเชา
กด็ี รถตดิกด็ี เปนวนัสงการบานหลงัวนัหยดุกด็ี เนอ่ืง
จาก ผมไมเคยเปนพนกังานเงนิเดอืนมากอนดงันน้ัจงึไมรู
วาพวกเขาคดิอยางไรแตคดิวาคงไมตางกบันกัเรยีนมาก
แตเอาเขาจรงิๆวนัจนัทรกไ็มไดเลวรายขนาดนน้ั ไมไดมแีต
วนัจนัทรวนัเดยีวทต่ีองตน่ืแตเชา รถตดิ ตองสงการบาน
ความนาเบอ่ืในหองเรยีน เรอ่ืงเหลานม้ีอียแูทบทกุวนั
ดงันน้ัสำหรบัผมแลววนัจนัทรเปนแควนัเรยีนปกตวินัหนง่ึ
เทานน้ั แตการใชชวีติของแตละคนไมเหมอืนกนัดงันน้ั
นยิามของวนัแตละวนัจงึตางกนัออกไป ถาวนัศกุรคอืวนั
สขุแลววนัจนัทรคอื.. มนักข็น้ึอยกูบัวาแตละคนจะมองมนั
แบบไหน และในขณะทผ
่ี มกำลงันง่ัเขยีนบทความนอ้ีกีไมก่ี
วนักจ็ะไดเหน็สเตตสัวนัจนัทรใน facebook อกีครง้ั...
จปิาถะ : เขยีน

ในวนัอาทติยตอนเยน็ทกุอาทติย ผมมกัจะเหน็
สเตตัสเกย่ีวกบัวนัจนัทร (ในแงไหนคงไมตองบอกนะ
ครับ)มนัคงเปนหนง่ึในความมหศัจรรยของ“วนัหยดุ”
ทน่ีอกจากจะทำใหผ
 คูนทง้ัในวยัทำงานและวยัเรยีน
รสูกึผอนคลายไดพ
 กัผอนแลวยงัทำใหไมอยากไปทำ
งาน/ไปโรงเรยีนตอในวนัรงุขน้ึ
“วนัหยดุ” เปนคำทฟ
่ี งแลวใหความรสูกึดนีะครบั
แตในความเปนจรงิแลวใครหลายคนกไ็มได ‘หยดุ’
หรอือยางนอยทส่ีดุกไ็มไดพ
 กัผอนในวนัหยดุเสาร
อาทติยอยางทค่ีวรจะเปน สาเหตไุมวาจะเปน ลกัษณะ
งานทท่ีำ โอที เรยีนพเิศษ บางคนใชชวีติไดชนดิทว่ีา
เรื ่ อ ง
แทบจะไมแพวนัเรยีนหรอืวนัทำงานตามปกตเิลย และ
จากหลงัจบวนัอาทติยกเ็ขาสวูนัจนัทรอกีครง้ัเป น็
วฎัจกัร
20

..วนัจนัทร. ์.
มนัขน้ึอยแูตละคน
วาจะมองมนั
แบบไหน?

: ถั ง

SUPER

SASITHON
เรือ่ ง : พัธรพงศ์
ภาพ : วรวิชญ์

พ่อแม่สมัยนี ้ ไม่ไว้ใจลูกเลย ไม่เชื่อว่าลูกโตแล้ว
ไม่เชื่อว่าลูกกินข้าวได้นะ ไปโรงเรียนได้เอง
ทุกอย่างพ่อแม่เข้ามาคอนโทรลลูก โดยทีเ่ ขายังไม่รู้เลยว่า
ลูกไม่ใช่ ร่างจําลองของเขา
22

จ

ะมีครู สักกี่คนที่สามารถใส่โจงกระเบนเดินไปเดินมาในโรงเรียนได้ หรือถ้าพู ดให้ง่ายคงจะมีเพียงแต่
มิสศศิธร นวลจันทร์ คนเดียวที่ชุดปฏิบัติหน้าที่ครู สอนวิชานาฏศิลป์ ทําให้นักเรียนซึ่ งแม้จะไม่เคยรู ้จักก็ยังเดา
ออกว่าเธอสอนวิชาอะไร แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผู ้หญิงคนนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่รักษาศิลปะไทยไว้เท่านัน้ แต่เธอ
ยังเป็นที่ปรึกษาชมรมการละครอัสสัมชั ญ หัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมละครเวทีท่ตี ้องแสดงต่อหน้า
ผู ้ชมหลายพันคน แน่ใจหรือว่าคุณรู ้จักเธอดีแล้ว? ลองอ่านสิ่งที่ AC Echo มีโอกาสได้คุยกับเธอสิ

เข้ามาทํางานทีน่ ไี่ ด้ยังไง ?
ทํางานตัง� แต่ปี 47 คุณบุศริ นเค้ าก็
โทรมาตาม บอกว่าเค้ ารั บสมัครครู
ใหม่ ส อนโขนพระ โรงเรี ย นที� ฉั น
สมัค รสอนเป็ นผู้ช ายหมดเลย ฉัน
สอนไม่ ไ ด้ เขาก็ บ อกว่ า มาสมัค ร
เถอะ ถ้ า มิ ส ไม่ ไ ด้ เ นี� ย เขาก็ จ ะได้
ลาออก แต่ ถ้ ามิ ส ได้ เขาก็ อ ยู่ ต่ อ
เป็ นเงื�อนไขของเพื�อนรัก ก็เลยตาม
เพื�อนรักมา เพราะว่าว่าง แล้ วก็คิด
ว่า คงไม่ไ ด้ ก็ ม าสมัค ร เข้ า ไปก็ รํ า
นิดนึงก็ออกมา แล้ วก็สวัสดีผ้ ูหลักผู้ใหญ่ แล้ วเขาก็เรียกตัวมาทํางานค่ะ

สอนอะไรบ้าง ?
เริ� มสอนจากวิชานาฏศิลป์ไทย ต้ อง
บอกว่าไทยจ๋า ๆ เลย แล้ วก็มาสอน
เด็กผู้ชายก็งงมาก ไม่ร้ ู จะสอนอะไร
แต่ตอนนี �ก็คือ ก็ดหู ลักสูตร แล้ วก็ทํา
ปรับไปเรื� อย ๆ ทํามาเรื� อย ๆ จนตอน
หลัง เรามาจับ ประเด็ น ในส่ว นของ
การแสดง ก็ คื อ ละครเวที เพราะ
ว่ า อัน นี ก� ็ ค งจะ ไม่ ขัด กับ จริ ต เด็ ก
ผู้ชายมากนัก พอไหว

อะไรเป็ นสิ่ ง ที่ ทํ าให้ มิ ส เลื อ ก
เรียน ต่อนาฏศิลป์ ?
จุ ด เปลี� ย นตอน ม.6 ใจเราไม่ ไ ด้

อยากไปเรี ยนมหาวิทยาลัยอยู่แล้ ว
คิ ด ว่ า เราจะเรี ย นสายตรงจนจบ
เลยมาเรี ยนสายศิลปิ น ก็ร้ ูสกึ ว่าแบบ
มี ค วามสุข ได้ ทํ า งาน เหมื อ นอยู่
ในโลกส่วนตัว โลกคนบ้ า ที�เจอเด็ก
ช่างศิลป์ก็แบบ ติสต์อะ่ งานของเขา
ก็ แ บบหนึ� ง ของเราก็ แ บบหนึ� ง
แต่ทุก คนมุ่ง ตามสายการหลักของ
ตัว เอง แฮปปี � แต่ พ อจบมาก็ คื อ
ทุ่ ม เท ทุ่ ม เทกั บ การสอนเหมื อ น
ทุ่ ม เทกั บ การเรี ยน ก็ เ ต็ ม ที� กั บ
เวลาสอน ใส่ใจเด็กๆ เนื�องจากเป็ น
เพื�อนกันด้ วย กับมิสบุศริ น มองตา
ก็ร้ ู ใจ เริ� มรู้ ทางกันว่าจะทํายังไงกับ
เด็ก ๆ แรก ๆ ก็หาวิธีแกล้ งเด็ก เล่น ๆ
ขํา ๆ อันที�จริ งหาวิธีปราบ

ทําไมเด็กถึงต้องเรียนนาฏศิลป์ ?
เมื� อ ก่ อ นก็ ไ ม่ ค่ อ ยคิ ด อะไร มั น มี
ตามหลัก สูต ร แต่ ต อนนี � สอนมา
นานแล้ ว ก็ ทํ า ให้ คิ ด ว่ า เด็ ก รุ่ น
หลังที� มิสสอน ทํ าให้ มิสเอะใจแล้ ว
ว่า นาฏศิลป์หายไปจริ ง ๆ หลายคน
ไม่ ร้ ู เลย ว่ า นาฏศิ ล ป์ คื อ อะไร
อย่าว่าแต่นักเรี ยนเลย ผู้ปกครอง
หลายท่ า นดูไ ม่ เ ป็ น ไม่ เ ห็ น คุณ ค่า
แต่ อ ย่ า งมิ ส ที� เ กี� ย วกั บ อั ส สั ม ชั ญ
เท่าที�มิสจําความได้ ตอนเด็ก ๆ เวลา

ดู ข่ า วในพระราชสํ า นั ก เจ้ าฟ้ าเจ้ า แผ่น ดิ นก็ จะเสด็จ มาทอดพระเนตรโขนที� โ รงเรี ย นอัส สัม ชัญ ชื� อ
นี ไ� ด้ ยินติดหูโดยที�แบบว่า อ๋อ เป็ น
โรงเรี ย นที� มี โ ขนบ่ อ ยมาก พระมหากษั ต ริ ย์ เชื อ� พระวงศ์ ม าเยอะ
แต่ พ อถึ ง รุ่ น ที� มิ ส มาสอนเอง มั น
ดูไม่มีใครสนใจ ดูแบบครู พยายาม
ยัดเยียดมากกว่า

ไม่เรียนได้ไหม วิชานาฏศิลป์
ในโรงเรียน ?
ไม่เรี ยนก็ได้ นะคะ ในโรงเรี ยนตอนนี �
แค่บอกให้ ฟังว่านาฏศิลป์หน้ าตามัน
เป็ นยัง ไงเฉย ๆ ให้ แยกประเภท
เหมื อ นเอาภาพขึ น� มาแปะตาม
ภาพที� ก ระทรวงเขามองเห็ น ว่ า
ใส่ชุด มี ช ฎาเป็ นนาฏศิ ล ป์ ไทย ถ้ า
โพกผ้ าก็ เ ป็ นนาฏศิ ล ป์ พม่ า ถ้ า
มี ด อกไม้ เยอะ ๆ ก็ อ าจจะเป็ น
นาฏศิลป์อินโดนีเซีย ถ้ าเป็ นอินเดีย
ก็อาจจะตาถลนนิดนึง ก็แค่นัน� แต่
ก็ ร้ ู สึกว่าอยากสอนนะ แต่ (เงี ยบ)
ไม่มีก็ได้ นะ นาฏศิลป์น่ะ เพราะยุค
นี ม� ัน ต้ อ งดํ า รงชี พ ก่ อ น อาจตกยุค
แล้ วเก็บเข้ าพิพิธภัณฑ์
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ตอนเด็กๆ เวลาดูข่าวในพระราชสํานัก
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรโขน
ทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญ ชื่ อนีไ้ ด้ยินติดหู
โดยเป็นโรงเรียนทีม่ ีโขนบ่อยมาก พระมหากษัตริย์
เชื ้อพระวงศ์มาเยอะ แต่พอถึงรุ ่นทีม่ ิสมาสอนเอง
มันดูไม่มีใครสนใจ

กํ า ลั ง จะนิ ย ามว่ า เป็ น สนามเด็ ก เล่ นให้ เ ด็ ก มาผ่ อ นคลาย
เวลาเด็กเรียนแล้วเครียด?

คิ ด ว่ า ความทุ่ ม เทของมิ ส กั บ
หน่วยกิต 0.5 เนีย่ คุ้มกันไหม?
ไม่ เ คยคิ ด ว่ า คุ้ มหรื อ ไม่ ค้ ุ มนะคะ
พยายามตัง� ใจสอน ทํ า ตามหน้ า ที�
ของเรา ไม่ค่อยไปคิดแทนชาวบ้ าน
ไม่ค่อยเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับ
ชาวบ้ าน

นาฏศิลป์ เป็ นวิชาที่วัดผลไม่ได้
หน่ ว ยกิ ต 0.5 ของมิ ส ช่ วย
ให้เด็กทําอะไรได้ในอนาคต?
อยากทํ า อะไรก็ ทํ า ค่ ะ เป็ นวิ ช าที�
เด็ก ๆ มีความสุขพอ ๆ กับการไม่ได้
เรี ยนหนังสือ เพราะว่าเด็ก ๆ เขา
รู้ สึ ก แฮปปี � เขาอยากทํ า อะไรเขา
ก็ทํา (หัวเราะ) แต่สิ�งที�เห็นเลยเนี�ย
คือเขาเป็ นกันเองกันเองกับครู ส่วน
ด้ า นกายภาพที� ส ามารถสัง เกตได้
คือ บุคลิก คาแรคเตอร์ ที�ดีขึ �นเมื�อ
นัก เรี ย นยอมรั บ การพัฒ นา ยํ า� ว่ า
ดีขึ �นเมื�อนักเรี ยนยอมรับการพัฒนา
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ถูก แต่ พัก หลัง ๆ เด็ ก เริ� ม เครี ย ด
(หัวเราะ) จริ ง ๆ ในความสบาย ๆ
ของมิสมันก็ ไม่สบายบ้ างนะ มิสจะ
ซี เ รี ย สกั บ พฤติ ก รรมเด็ ก มากกว่ า
โดยเฉพาะเรื� องความเป็ นคน สิทธิ
กั บ หน้ าที� เหมื อ นพวกที� ช อบพู ด
อ้ างสิทธิ� เรื� องของเราทํ า อะไรก็ ไ ด้
เป็ นวิ ธี ข องเรา แต่ ไ ม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง
เลยว่า ชาวบ้ านเค้ าเดื อดร้ อนหรื อ
เปล่า มิสรู้ สึกว่านี� คือความเป็ นคน
ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็แล้ วแต่ไม่ควรเบ่ง
สิทธิ� ของตนเองเบี ยดบังคนอื� น ถึง
เขาจะไม่พดู หรือยอมได้ กอ็ ย่าได้ ใจไป

9 ปี กบั ทีน่ ี่ มีอะไรทีผ่ ดิ หวังบ้าง?
เมื� อ ก่ อ นน่ ะ ผิ ด หวั ง คื อ กั บ คน
แต่ ไ ด้ เรี ย นรู้ มาแล้ ว ว่ า เราไปคิ ด
แทนคนอื� น ไม่ ไ ด้ แล้ ว เราไปคาด
หวั ง อะไรกั บ ใครไม่ ไ ด้ เลย คนที�
เราคาดหวัง ได้ ในความรู้ สึ ก ของ
มิ ส ก็ คื อ นั ก เรี ย น อยากได้ อะไร
เราก็ ต้ อ งให้ สิ� ง นั น� กั บ เขาไป เช่ น
เ ร า อ ย า ก ไ ด้ ค น ที� รู้ จั ก เ อื อ� เ ฟื � อ
เป็ นคนที� มี นํ า� ใจ คนประเภทนี �

หาแทบไม่ได้ แล้ ว ก็ได้ กลับมา เช่น
ลูก ศิ ษ ย์ เ ก่ า นัก เรี ย นรุ่ น หนึ� ง มิ ส
สอนไปห้ าร้ อยคน เขาอาจจะจํามิส
ไม่ ไ ด้ เ ลยทัง� ห้ าร้ อยคน แต่ ว่ า มัน
อาจจะมี สัก คนนึง ที� จํ า ได้ ว่า เออ
มีครูฮา ๆ รั�ว ๆ อยู่

คิดว่าเลือกถูกไหม กับการทีเ่ ข้า
มาเป็นครูสอนทีน่ ี่ ?
เลือกถูกนะคะ เลือกเป็ นครูที�สดุ ท้ าย
ในชีวิต แต่ก็ไม่ได้ คิดอยู่จนเกษี ยณ
เพราะว่ามิสใส่ใจจริ งๆ แต่ที�มนั สอน
ยากมากเลยก็ คื อ สามั ญ สํ า นึ ก
ความเป็ นคน คุณค่า การเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ความมีนํ �าใจอะไรพวกนี �
มัน ต้ อ งเห็ น ประโยชน์ กับ การลด
ความเห็นแก่ตวั นี�เกิดประโยชน์มาก
แต่ มิ ส คงไม่ ก ล้ า อวดอ้ า งนะคะว่ า
เห้ ย คนนี ล� ูก ศิ ษ ย์ ฉัน มิ ส ไม่ ริ บ เด็ ก
นักเรี ยนเด็ดขาด เพราะว่าคนหนึ�ง
คนมันต้ องได้ รับคําสอน ได้ รับแบบอย่ า งมาค่ อ นข้ า งเยอะ ถึ ง ใกล้ ชิ ด
มิ ส ก็ จ ริ ง แต่ ว่ า ก่ อ นหน้ า นี ค� ุณ ก็
ทํ า งานได้ ดี อ ยู่แ ล้ ว แต่ ว่ า สิ� ง ที� เ รา
ได้ อยู่ ใ กล้ กั น คื อ ทั ศ นคติ เราได้
เปลี�ยนแปลงกันไปกันมา นักเรี ยน
บางที ไ ม่ ต้ อ งเก่ ง มาก แต่เ ป็ นคนดี

" มิสคงไม่กล้าอวดอ้างนะคะว่า เห้ยคนนีล้ ูกศิษย์ฉัน
มิสไม่ริบเด็กนักเรียนเด็ดขาด
เพราะว่าคนหนึง่ คนมันต้องได้รับคําสอน
ได้รับแบบอย่างมาค่อนข้างเยอะ "

ในสายตาของมิส 9 ปี ทีม่ ิสอยู ่
เห็นความเปลีย่ นแปลงอะไรไหม
ทั ้ ง ของเด็ ก ของโรงเรี ย น
บุ ค ลากร เพราะมิ ส ก็ อ าจจะ
เปลีย่ นไปเหมือนกัน ?
มิสเปลี�ยนไปเยอะนะ มิสลดความ
สตริ� กลงทุกอย่าง เอาง่าย ๆ ก็ คือ
หย่อนยานลงเยอะ คื อ มาตรฐาน
ของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ถูกไหมคะ
แล้ ว ก็ ม าตรฐานในการตรวจงาน
มาตรฐานในการทํางาน ความยืดหยุน่

พู ดจาหยาบคายกับเด็กตัง้ แต่
เมือ่ ไหร่ ?
น่าจะประมาณ 3-4 ปี ที�แล้ ว

ทําไมล่ะ?
รู้ สึ ก ว่ า เอาชนะ รู้ สึ ก ว่ า เด็ ก ชอบ
พูดจาหยาบคาย เมื�อก่อน ก็ต้องการ
ที�จะทํายังไงก็ให้ เด็กฟั ง เด็กอยู่กับ
เรา เป็ นพวกเดียวกัน แต่เรารู้ สึกว่า
คํ า หยาบคาย ก็ ไ ม่ เ คยพู ด จริ ง
ในชีวิต ก็อยู่ที�สภาพการณ์ ของนักเรี ย นแต่ล ะคน แต่เ นื� อ งจากอยู่กับ

นั ก เรี ย นเยอะ ๆ เด็ ก หลายคนที�
มั น น่ า สงสารจริ ง ๆ บางที เ ราก็
ประชดเด็กที�ไม่ตงใจเรี
ั � ยนไปแบบว่า
“เนี� ย อยู่ บ้ านกั บ ใคร อยู่ แ ต่ กั บ
คนรั บ ใช้ แล้ วก็ ค นขั บ รถใช่ ไ หม
ทําไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี �” คําตอบ
คื อ เป็ นแบบนัน� นั�น คื อ ความจริ ง
ก็เลยรู้ สกึ ผิดมาก ทําให้ ลดวาทะอัน
ร้ อนแรงของตัว เองลง เฉี ย บพลัน
ทันที ไม่อยากจะพูดจาให้ นักเรี ยน
เสียใจและเจ็บใจ เต็มที�ก็ เออ มึงมาพาโวยกัน ฮา ๆ ความเปลี�ยนแปลง
ของเรา อยู่ด้ ว ยกัน เรี ย นรู้ กับ เด็ ก
ด้ ว ยกัน ถามว่า เด็ก เปลี� ย นไปไหม
เด็ ก ก็ เ ปลี� ย น เด็ ก เป็ นเด็ ก มากขึน�

กําลังจะบอกว่าวัยรุ่นเดีย๋ วนีไ้ ม่
มีคุณภาพ?
จะพู ด อย่ า งนั น� ก็ ไ ม่ เ ชิ ง ต้ อ งย้ อน
กลั บ ไปที� ส ารตั ง� ต้ น คื อ วิ ธี ก าร
เลี �ยงดู จากการสังเกต เด็กรุ่ นเก่า ๆ
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็ ใ ส่ ใ จ แต่ มี ที� ว่ า ง
แล้ วคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็ ไว้ ใจลู ก ว่ า

ลู ก ทํ า ได้ ลู ก เรี ย นได้ แต่ มิ ส รู้ สึ ก
ว่ า พ่ อ แม่ ส มั ย นี � ไม่ ไ ว้ ใจลู ก เลย
ไม่วางใจ เหมือนกับแบบว่าไม่ได้ ให้
เกียรติลกู ไม่เชื�อว่าลูกโตแล้ ว ไม่เชื�อ
ว่าลูกกินข้ าวได้ นะ ไปโรงเรี ยนได้ เอง
ทุกอย่างพ่อแม่เข้ ามาคอนโทรลลูก
โดยที�เขายังไม่ร้ ู เลยว่า ลูกไม่ใช่ร่าง
จําลองของเขา พ่อแม่ทุกคนมีสิทธิ�
คาดหวัง ครู ก็ มี สิ ท ธิ� ค าดหวัง แต่
เราตัง� ความหวังไว้ แล้ วเราค่อย ๆ
ให้ เด็กเขาพัฒนาขึน� แต่เด็กสมัยนี �
เขาดูเ ล็ก ลง คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความคิด ความอ่าน ลองคุยกับเด็ก
รุ่ นใหม่สิ เขาจะมี ความสุขกับชี วิต
ไปวัน ๆ เช้ าแม่มาส่ง เย็นแม่มารับ
จริ ง ๆ เด็กเก่งนะ ด้ วยตัวศักยภาพ
ของเขาเอง แต่อาจจะมีบารมี ออร่ า
ของพ่ อ แม่ ครอบเสี ย จนเขาไม่ ไ ด้
แสดงออร่ า ของเขาเอง พวกที� เ ป็ น
ตัวเองเกิน ก็สงั เกตว่าในสายตาครู
คือ นักเรี ยนก้ าวร้ าว ไม่นา่ รัก
00
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์ ิพากษาเขา
" เราไม่มีสิทธิพ
ด้วยการชี ้หน้าว่า
นํา้ หน้าอย่างเธอเนีย่
ทําอะไรไม่ได้หรอก หรือ
นํา้ หน้าอย่างเธอก็เป็นได้แค่นี ้ "
โลกสมั ย นี ้มั น รุ น แรง พ่ อ แม่
เลยอยากให้ลูกกลับบ้านดีกว่า
หรือเปล่า ?
แล้ วจริ งๆแล้ ว การกลับบ้ านของลูก
ลูกก็อยูใ่ นโลกที�โหดร้ ายด้ วยนะ การ
ที�เขานัง� อยูก่ บั คอม คอมไม่ได้ ตอบโต้
อยู่กบั เกม บางอย่างมันก็แย่นะ อีก
อย่างหนึ�งที�มิสก็ปะทะกับผู้ปกครอง
บ่ อ ยมาก ก็ คื อ เรื� อ งของการเรี ย น
พิเศษ ติว ลงคอร์ ส พอตัวเองมาเป็ น
แม่ แล้ วลูกเข้ า ป.1 ที�อสั สัมชัญ ก็
เลยรั บ รู้ ว่ า เขาลงคอร์ ส ไว้ ให้ ลู ก
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลานี �เรี ยนที�โรงเรี ยน
ต่ อ จากโรงเรี ยนแล้ วไปไหนต่ อ
แล้ ววันเสาร์ ลูกต้ องทํากิจกรรมอะไร
วันอาทิตย์ ลูกต้ องทํากิจกรรมอะไร
นี� เป็ นความเคยชินของแม่ ตามมา
จนถึ ง ลูก อยู่ ม.6 ลูก คนไหนที� มี
พื น� ที� ส่ว นตัว ก็ อิ ส ระเสรี ลัล� ลาไป
แต่ เ ขาก็ ไ ม่ รั บ รู้ อะไร แค่ ร้ ู สึ ก ว่ า
เขาต้ องได้ ในสิง� ที�เขาได้ เช่น เครื� องมือสนองความต้ องการของเขา

ถ้ า อย่ า งนั น้ ให้ เ ด็ ก มาทํ า ละคร
แทนจะดีไหม ?
ก็ ดี น ะ แต่ ต้ องใช้ เวลามาก ต้ อง
ทุ่มเทที�สุด เหมือนเด็กบางคนที�มิส
รู้ สึ ก ว่ า ได้ คื น มา ได้ ค วามเป็ นคน
ความสุขของเขา คือรู้ สึกว่าเหมือน
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เขาจะเบีย� วไปแล้ ว แต่เขากลับมา
มิสก็ดีใจ คงไม่ต้องไปทําวิจยั หรอก
เพราะมิ ส ไม่ ส ามารถทํ า เอกสาร
ไม่ถนัดเรื� อง copy และ paste แต่
การสอนนักเรี ยนต้ องตอบกับตัวหลัก
สูตรจริ งจัง ใครอาจจะดูถกู ว่าหมวด
นี � ทํ า งานดูไ ม่มี ค วามเป็ นวิ ช าการ
ดูไม่อะไร แต่ครูหมวดนี �ใส่ใจเด็กนะคะ

5 ปี กว่ากับ Ac Drama Club ?
ดราม่ า หรอ จริ ง ๆ มัน เป็ นพื น� ที�
กิจกรรมที�ไม่ใช่คนทุกคนที�อยากจะ
เข้ ามาทํ า มั น ก็ เ หมื อ นกิ จ กรรม
เชียร์ และแปรอักษรทีม� คี นบางสไตล์ที�
อยากจะทํา คนทีส� นใจ เหมือนดนตรี
การรวมวง ก็มีเด็กแค่บางคน ต้ อง
บอกว่าโรงเรี ยนนีม� ีกิจกรรมที�สนอง
ความต้ องการของนักเรี ยนเยอะมาก
แต่พกั หลัง ๆ รู้สกึ เหมือนแบบแก่งแย่ง
อะไรกันก็ไม่ร้ ู เด็กเธอ เด็กฉัน มันไม่ใช่
แต่เป็ นเด็กนักเรียนของเรา แต่ร้ ูสกึ ว่า
ถ้ าเด็กนักเรียนทํากิจกรรมหนึง� กิจกรรม
จะถูกยัดเยียดไปเลยว่า เด็กของเธอ
อะไรอย่างนี � ซึง� จริง ๆ มันไม่ใช่

ลูกศิษย์ ฉัน แต่เมื�อไหร่ ที� “ห้ องเธอ
น่ะ วันนี แ� อบเข้ าห้ องนํ า� ครู ” ก็โยน
มาเป็ นเด็กของมิส แล้ วก็ครู บางคน
จะไม่อบรมเด็กเมื�อเด็กทําผิด แต่จะ
เดินมาอบรมเราก่อน “ฝากไปอบรม
นักเรี ยนของคุณด้ วยนะว่า...” อ้ าว
มิสก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า นักเรี ยน
อัสสัมชัญเนี�ย เราเป็ นครู เราก็มีสทิ ธิ�
ที� จะอบรมตักเตื อนทัง� นัน� ไม่ใช่ว่า
ต้ องมาฝาก ห้ องเธอห้ องฉัน ทําผิดก็
คื อ ต้ องตั ก เตื อ นปั จจุ บั น ทั น ด่ ว น
ต้ อ งทํ า เลย เพราะว่ า เด็ ก รุ่ น ใหม่
ต้ องทันเหตุการณ์

แล้ ว คิ ด ว่ า ทํ าไมเขาถึ ง ชอบใช้
คําพู ดแบบนี ้ ?

คิดอย่างไรกับการตอบโต้ของ
เด็กทีเ่ ริม่ ตัง้ คําถามกับผู ใ้ หญ่ ?

ไม่ ช อบเหมื อ นกั น รู้ สึ ก ว่ า ถ้ าเด็ ก
ทํ า ค ว า ม ดี จ ะ รู้ สึ ก ว่ า เ ด็ ก ฉั น

มั น เป็ นความจริ ง ที� ห ลาย ๆ คน
ไม่ ย อมรั บ เรามัก จะให้ โ อกาสเด็ ก

ที� นี ก� ็ ผ้ ูห ลัก ผู้ใ หญ่ ทัง� หลาย ทัง� คน
ที�เป็ นพ่อแม่ แต่เราไม่ค่อยสะท้ อน
กลับด้ วยตัวเอง ว่าสรุ ปแล้ วเราทํ า
ถูกหรื อเปล่า เราให้ สิทธิและโอกาส
เขาในการเลือก แต่เราไม่เคารพการ
ตัดสินใจของเขา เหมือนเวลาเราให้
เด็ ก แสดงความคิ ด เห็ น ณ เวลา
ที�ให้ เด็กแสดงความคิดเห็น ไม่ควร
จะโกรธเด็ก มิสอยากให้ ครู ฟัง เด็ก
อาจจะด่ามิสก็ได้ วา่ ไอส** มึงทําไม
อย่างนัน� ก็ต้องให้ เขาแสดงความคิด
เห็นมา แล้ วเราเป็ นผู้ใหญ่ กว่า เรา
ก็คอ่ ยพูดกับเขา ก็อธิบาย แต่ไม่ควร

วิ เ คราะห์ ผ้ ูเ รี ย นเป็ นรายบุค คล มี
เอกสารหนาเตอะ คุณวิเคราะห์เด็ก
ได้ จ ริ ง หรื อ เปล่า คุณ สัม ผัส เด็ก ได้
จริ งไหม มิสจําชื�อเด็กไม่ได้ แต่มิสรู้
ว่าเด็กที�นั�งตรงนี � วันนีเ� ขาดูเศร้ าไป
เขาดูผิดปกติ เกิดอะไรขึน� ก็จะคุย
จะพูด แล้ ว ถามว่ า เอาเอกสารมา
เทียบอะไรได้ แล้ วเราใช้ เอกสารเพื�อ
วิเคราะห์ เด็ก เพื� อยื นยันว่าหน่วยงานมาตรวจเราได้ ทําจริ ง เราต้ อง
บอกเด็กไหมว่า ฉันวิเคราะห์เธอแล้ ว
นะ แกต้ องเป็ นแบบนี � ๆ จริ ง ๆ มัน
ก็เป็ นการตัดสินเด็กโดยภาพมุมมอง

" เด็กอาจจะด่ามิสก็ได้ว่า ไอส** มึงทําไมอย่างนัน้
ก็ต้องให้เขาแสดงความคิดเห็นมา แล้วเราเป็นผู ้ใหญ่กว่า
เราก็ค่อยพู ดกับเขา แต่ไม่ควรจากกันไปด้วยการด่ากัน
แล้วสรุ ปว่าแกเป็นเด็ก แกต้องฟั งฉัน นั่นไม่มีเหตุผล
แล้วก็ไม่ยอมรับความคิดเห็น ถ้าฟั งก็ต้องฟั ง
แล้วก็ต้องใจเย็นพอทีจ่ ะอธิบาย "
จากกันไปด้ วยการด่ากัน แล้ วสรุ ป
ว่ า แกเป็ นเด็ ก แกต้ อ งฟั ง ฉั น นั�น
ไม่มีเหตุผล แล้ วก็ ไม่ยอมรั บความ
คิดเห็น ถ้ าฟั งก็ ต้องฟั ง แล้ วก็ ต้อง
ใจเย็นพอที�จะอธิบาย ตัวเขาเอง เขา
ได้ ความรู้มาค่อนข้ างเยอะ ครูก็สอน
พ่ อ แม่ ก็ ส อน แต่บ างครั ง� เขาไม่ ไ ด้
ใช้ อ าวุธ ของเขาเอง บางอย่า งเขา
ก็ทําไปตามโปรแกรม ทําไปอย่างนัน�

ของเราแต่มุมเดียวเอง เด็กบางคน
อาจจะไม่ ช อบวิ ช ามิ ส เลย เขาก็
แสดงอีกแบบนึง ถ้ าเขาชอบคณิ ตศาสตร์ เขาก็จะแสดงกับครู อีกแบบ
นึ ง เราจะไปฟั น ธงเลยได้ ไหมว่ า
เด็กคนนี �แย่มาก มันก็ไม่ได้ มัน ไม่มี
อะไร และที� สําคัญคื อเราไม่มีสิทธิ�

ฐานะที� มิ ส สอนวิ ช าการแสดงด้ า น
นาฏศิลป์ ผู้ใหญ่ หลายคนทํ าหรื อ
หยุ ด ทํ า อะไรด้ วยแค่ คํ า ว่ า ไม่ มี
อารมณ์ แล้ วจะเป็ นตัวอย่างกับเด็ก
ได้ ยัง ไงว่ า มัน ไม่ ใ ช่ ใ ช้ อ ารมณ์ ทํ า
แล้ วจะพรํ� า สอนเด็ ก ได้ ยั ง ไง นั� น
หน่ ะ คื อ ปั ญหา คื อ เด็ ก อยู่ ใ นวิ ถี
ที�อนั ตรายตรงที�คนข้ าง ๆ เด็กยังไม่
เฉลียวใจเลยว่ามันอันตรายนะ

มีอะไรทิง้ ท้ายสําหรับ
Ac Drama Club ?
AC Drama Club เป็ นพื �นที�ของการ
แสดงความคิ ด เห็ น เวลาเราซ้ อ ม
ละครกั น เราจะเห็ น ว่ า ก็ เ ถี ย งกั น
แบบจนจะฆ่ า กั น แต่ นั� น คื อ การ
แสดงความคิดเห็นออกมาในพื น� ที�
ที� เ หมาะสม และครู ต้ องอยู่ ด้ วย
ตลอดเวลานะ เอาความจริ ง ใจ
ออกมา กล้ าที� จ ะต่ อ ว่ า ชื� น ชม
ให้ กํ า ลั ง ใจจริ ง ๆ ไม่ เ ฟค สร้ าง
สังคมที�ดีจากจุดเล็ก ๆ ไปจุดใหญ่
มิ สเชื� อลึก ๆ ว่าเด็กอัสสัมชัญต้ อง
เป็ นคนที� อ ยู่ แ นวหน้ า เป็ นผู้ นํ า
หากผู้นําเป็ นคนน่ารัก คนที�อยู่ภาย
ใต้ ร่ ม เงาก็ มี ค วามสุ ข มี คํ า ที� ต้ อง
ใช้ จริ งใน Ac Drama Club คือ ฟั ง
ไว้ ใจ เชื�อใจ สําคัญมาก

พิพากษาเขาด้ วยการชีห� น้ าว่า “นํา�
หน้ าอย่างเธอเนีย� ทําอะไรไม่ได้ หรอก
หรื อนํ �าหน้ าอย่างเธอก็เป็ น ได้ แค่นี �”

เด็กอาจจะไม่ชอบเรียนหนังสือ
เพราะสไตล์การสอนของครู แต่
ละคน ?

อะไรเป็นปั ญหาในการเติบโตของ
เด็กสมัยนี ้ ?

สไตล์ของครู แต่ละคนก็เหมือนสไตล์
ของเด็ก เด็กบางคนเขาไม่ชอบครู ที�
พูดมาก ครูหลาย ๆ วิชาที�ชอบพูดว่า

ความคาดหวังของสังคม ถ้ าดูแผนการศึกษาของระดับชาติ หนูจะรู้ สกึ
ว่ า โห เพ้ อเจ้ อ เป็ นไปไม่ ไ ด้ ใน
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‘ชมรมการละครอัสสัมชัญ’ เชื่ อว่าชื่ อนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก หลายคนในโรงเรียนเคยผ่านตากับผลงานของคนในชมรมนี้มาแล้ว
แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้ 26 เรื่องราวกับ A-Z ที่เราอยากให้คุณรู ้จักเรามากยิ่งขึ้น

IS THE

A is AC Drama Club
ชมรมการละครอัสสัมชัญ ก่อตังขึ
� �นอย่างเป็ นทางการเมือ� ปี 2551โดย
ความร่วมมือของมิสศศิธร นวลจันทร์ กับ มิสบุศริ น ตังถาวรสกุ
�
ล
พร้ อมเด็กนักเรี ยนชัน� ม.5 - ม.6 ในตอนนัน� (รุ่น 123 - 124)
และบุคลากรภายในโรงเรี ยน รวมถึงวิทยากรที�เข้ ามาช่วยผลักดัน
ให้ กิจกรรมละครเวทีบงั เกิดผลสําเร็จ โดยละครเวทีเรื�องแรกทีถ� อื เป็ น
ละครเปิ ดตัว ชมรมของเราคือเรื� อง อสช The Unintended ครัง�
แรกที� ละครเวทีโรงเรี ยนอัสสัมชัญมียอดคนดูสองรอบรวมกัน เป็ น
จํานวนกว่าสามพันคน!

หลังจากละครเวทีเรื�อง อสช The Unintended
ชมรมการละครยังคงตังใจที
� �จะผลิตผลงานละครเวทีเพื�อพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรี ยนให้ เป็ นที�ประจักษ์ แก่บุคลากรทังภายในและภายนอก
�
โดยในปี การศึกษา 2553
ได้ จดั การแสดงละครใหญ่ประจําปี เรื� อง ‘Academia’s Ark : แสงแห่งอคาเดเมีย’
ต่อมาในปี การศึกษา 2555 ได้ จดั กิจกรรมเทศกาลละครสันขึ
� �นโดยได้ ส่งการแสดง
จํานวนสองเรื� องคือ Full Moon Of Siam และ Friend @ Heart รวม
ทังได้
� รับเชิญให้ ไปแสดงเรื� อง ‘ชันที
� �เจ็ด’ และ ‘ตํานานเสาไห้ ’ ที� TK Park ในงาน
มหกรรมเยาวชนพลังบวก
ในปี 2556 นี � ชมรมการละครอัสสัมชัญ
ได้ มีละครเวทีประจําปี ขึ �นอีกเป็ นครัง� ที�สาม โดยในระหว่างกระบวนการทํางาน ได้ จดั
แสดงละครเร่ เรื� อง ‘ผีเสื �อสมุทร’ ให้ เด็กนักเรี ยน ม.ต้ น ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญได้ ดู
และที�เพิ�งจบไปอย่างสดๆร้ อนๆ คือละครเวทีเรื� อง ‘A Courage’ จัดแสดงทังหมด
�
4
รอบ เป็ นการพิสจู น์ศกั ยภาพของเด็กชมรมการละคร และเด็กโรงเรี ยนอัสสัมชัญต่อ
หน้ าผู้ชมหลายพันคนอีกครัง� หนึ�ง

B is Bussarin

C is (A) Courage

ละครเวทีประจําปี เรื� องล่าสุดของโรงเรี ยนอัสสัมชัญประจําปี 2556
เรื� องราวของชายสอง หญิงหนึง� ที�เป็ นเพื�อนรักกัน ที�ต้องเติบโตมา
ด้ วยกันและได้ กลับมาเจอกันอีกครัง� หนึง� แต่ด้วยจิตใจที�เปลี�ยนไป
ย่อมนําความเปลีย� นแปลงมาสูพ่ วกเขาทังสามอย่
�
างหลีกเลีย� งไม่ได้
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มิสบุศริ น หรื อมิสบุม๋ เพื�อนซี �คูห่ คู ฮุ่ าของมิสศศิธร มิสทังสองเป็
�
น
ผู้ริเริ� มในการจัดการเรี ยนการสอนละครเวทีในวิชานาฏศิลป์ที�เริ� ม
มาตังแต่
� ปี 2548 และกลายมาเป็ น ชมรม Ac Drama Club จน
ถึงทุกวันนี � มิสบุม๋ เป็ นสาวนาฏศิลป์ที�พกพาความสวยมาเมื�อแรก
เห็น แต่ของแถม คือความโหดที�คําพูดสไตล์ตรง ๆ ของมิสทําให้
คุณล้ มตึง ได้ ตลอดเวลา ด้ วยภาระหน้ าที�ของมิสบุม๋ ทําให้ มิสไม่
สามารถปฏิบตั ภิ าระกิจครูทโี� รงเรียนอัสสัมชัญได้ตอ่ เราหวังว่าคงจะมี
วันหนึง� ทีม� สิ จะกลับมาร่วมงานกันอีก ในนามของชมรมการละครของเรา

‘A Courage’ เป็ นละครใหญ่เรื� องที� 3
ของชมรมการละครอัสสัมชัญ ที�เกิดจากความร่ วมมือกันระหว่างนักเรี ยนปั จจุบนั ศิษย์เก่า และครู ที�ปรึ กษา รวมถึงวิทยากรและผู้สนับสนุนทุก ๆ คน ถือได้ ว่าเป็ นละคร
เวทีระดับมัธยมศึกษาที�มีขนาดโปรดักชัน� ใหญ่เป็ นลําดับต้ นๆของประเทศเลยก็ว่าได้
A Courage มาจากไหน ?
ในการผลิตละครเวทีหนึ�งเรื� อง มีหลายๆอย่างที�คนทัว� ไปคิดว่าเป็ นเรื� องง่าย แต่อนั ที�
จริงเป็ นเรื�องทีย� ากมากสําหรับคนทํางาน หนึง� ในนันคื
� อการตังชื
� อ� เรื�องละคร ! A Courage
เป็ นความตัง� ใจที�จะตัง� ชื� อให้ เชื� อมโยงกับเนื อ� หาของเรื� อง และเชื� อมโยงกับโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ตามจุดประสงค์ของมิสศศิธรที�ยึดเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนเป็ นหลักในการ
ทํางาน A Courage จึงเล่นกับตัวอักษร AC ที�เป็ นอักษรย่อภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และมีความหมายถึงความกล้ าหาญในการตัดสินใจและเปลี�ยนแปลง
ของตัวละครในเรื� อง

D is Director

ผู้กํากับเป็ นตําแหน่งที�สําคัญที�สดุ ตําแหน่งหนึง� ในการทําละครหนึง�
เรื� อง เพราะมีหน้ าเป็ นหัวเรื อใหญ่ในการขับเคลื�อนฝั� งการแสดงให้
ไปด้ วยกัน และไปไกลที�สดุ ที�ผา่ นมาชมรมการละครอัสสัมชัญได้
ผลิตผู้กํากับมาแล้ วทังสิ
� �น 5 คน (นับจากงานที�ออกในนามอย่าง
เป็ นทางการ) สองในห้ าได้ ศกึ ษาต่อด้ านละครในมหาวิทยาลัย โดย
สุชล ( อสช 123) ได้ ศกึ ษาต่อด้ านการเขียนบทละครที�มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ส่วนณภัทร (อสช 125) ศึกษาต่อด้ านการแสดงและกํากับ
การแสดงที� มศว ถือได้ วา่ ชมรมการละครอัสสัมชัญ ผลิตบุคลากร
ป้อนเข้ าสูว่ งการละครอย่างต่อเนื�อง

E is Ensemble

อ่านว่า อองซอม (มาจากภาษาฝรั�งเศส) ที�แปลว่าทําร่วมกัน เป็ น
ชื�อเรี ยกของเหล่าหมูม่ วลที�ร่วมแสดงอยูบ่ นเวที หลายคนมักดูถกู ดู
แคลนนักแสดงเหล่านี �ว่าเป็ นเพียงแค่ “ตัวประกอบ” แต่ชมรมของ
เราเชื�อในศักยภาพของนักแสดงทุกคน ว่าเมื�ออยูบ่ นเวทีแล้ ว นักแสดงแต่ละคนจะทําหน้ าที�ของตัวเองได้ ดีที�สดุ ละครเวทีใหญ่ทกุ
ครังที
� ผ� า่ นมา มีผ้ ทู ไ�ี ด้ รบั บทบาทเป็ น ‘อองซอม’ อยูใ่ นทุกเรื�อง และผล
ตอบรับดีที�ก็เป็ นเครื� องพิสจู น์ความสามารถของนักเรี ยนทุก ๆ คน

G is Girls
“ใช้ ผ้ หู ญิงเล่นจริ งๆหรื อเปล่า ? ” เป็ นคําถามที�คนในชมรมถูกคน
ภายนอกถามทุกครัง� (จริ ง ๆ คนในชมรมก็มีถามกันเองบ้ าง) เนื�อง
ด้ วยโรงเรี ยนที�เป็ นชายล้ วน และบางครัง� การที�ชายแต่งหญิงกอด
กับผู้ชายด้ วยกัน ก็ต้องใช้ ทกั ษะในการแสดงสูงมากเพื�อให้ คนดู
ก้ าวข้ ามเรื� องเพศสภาวะนันไป
�
เราจึงตัดสินใจที�จะเปิ ดรับสมัคร
นักแสดงหญิงให้ เข้ ามาร่วมกิจกรรมกับเราตังแต่
� เวทีแรก ธรรมชาติ
ของนักแสดงหญิงทังสามเวที
�
ที�มีเหมือนกันคือ ความสวยที�ซ่อน
ความโก๊ ะอยู่ภายใน ถ้ าจะให้ สาธยายวีรกรรมของพวกเธอแต่ละ
คน คงต้ องเขียนพ็อกเก็ตบุคสักเล่มถึงจะพอ แต่ยงั ไงพวกเราก็ดีใจ
ที�มีโอกาสได้ ร่วมงานกับ สตางค์ ป๋ วย เมจิ เปี ย (จาก อสช The
Unintended) กระต๊ อบ หญิง แตงกวา (จาก Academia’s Ark)
และ ปิ� ง พี ปุ๊ ปปั� ป หมวย (จาก A Courage ) นะครับ

F& Friend
is Full Moon of Siam
@ Heart
หลังละครเวทีเรื� อง Academia’s Ark ชมรมของเรามีความคิด
ที�จะปรับปรุงและพัฒนานักเรี ยนเพือ� เตรี ยมความพร้ อมสูล่ ะครใหญ่
ในปี ต่อไป จึงมีการจัดเทศกาลละครสัน� ครัง� ที� 1 ขึ �นมาเพื�อ ฝึ กฝน
ทักษะการแสดงและการทํางานร่วมกันเป็ นทีมภายในระยะเวลา 3
เดือน โดยมีการวัดผลการเรี ยนรู้จากละครสันเรื
� � อง 2 เรื� องคือ Full
Moon of Siam และ Friend @ Heart รวมทังหมด
�
3 รอบการแสดง
ที�ห้อง 901 ตึกอัสสัมชัญ 2003 เทศกาลละครสันฯ
� นี �เป็ นเวทีแจ้ ง
เกิดนักแสดงของชมรมเราหลายต่อหลายคน ที�หลังจากเวทีนี � พวก
เขามีโอกาสได้ แสดงตามงานต่าง ๆ อีกมากมาย
เทศกาลละครสันอั
� สสัมชัญครัง� ที� 1 เป็ น โปรเจ็กต์
เล็ก ๆ ที�เกิดขึ �นระหว่างกิจกรรมละครใหญ่ ซึ�งจะจัดขึ �นเป็ นประจําทุก ๆ 2 ปี
บุคลากรในชมรม ทังครู
� ที�ปรึ กษา ศิษย์เก่า และวิทยากรลงความเห็นว่าเราเสียเวลา
รอมากเกินไประหว่างละครใหญ่ 1 เรื� อง แต่เราก็ไม่อยากทํางานในขนาดที�ใหญ่เกิน
ไป ฉะนันกิ
� จกรรมละครสันจึ
� งเกิดขึ �นเพื�อรวบรวมคนที�สนใจในกิจกรรมละครเวทีมา
ฝึ กฝนและหาประสบการณ์ ก่อนที�จะก้ าวเข้ าสู่ละครใหญ่ในครัง� ต่อไป
น่าแปลกที�ผลการตอบรับที�ได้ มานันไปในทางที
�
�ดี
เริ� มจากนักเรี ยนที�เข้ ามาสมัครนันมี
� ปริ มาณค่อนข้ างมาก (ประมาณ 50 คน เทียบกับ
โปรเจ็กต์เล็ก ๆ แบบนี �) ทุกคนผ่านการเวิร์คช็อปในเบื �องต้ นและส่งผลงานโชว์เคส
เรื� อง เพื�อนยาก และ ราโชมอน หลังจากนันจึ
� งเข้ าสู่กระบวนการฝึ กซ้ อมละครสันที
� �
จะแสดงในวันจริ ง โดยเฉพาะบทที�เขียนขึ �นใหม่โดยนักเรี ยนเองทัง� 2 เรื� อง ผลการ
ตอบรับจากคนดูวดั ได้ จากเก้ าอี �ของคนดูที�ต้องเสริ มทุกรอบ มีแขกบางคนที�ไม่สามารถ
เข้ าชมได้ เพราะไม่ได้ สํารองที�นงั� ไว้ และโรงละครก็เต็มจนไม่สามารถรับผู้ชมได้ อีกแล้ ว
เมล็ดพันธุ์แห่งการแสดงที�ถูกเพาะขึ �นจากงานนี �
ส่งผลให้ พวกเขามีโอกาสได้ ไปแสดงความสามารถในกิจกรรมละครเวทีต่าง ๆ มาก
มาย เช่น การแสดงเรื� อง ชันที
� � 7 และ ตํานานเสาไห้ ในค่ายมหกรรมเยาวชน ละคร
เร่ เรื� องผีเสื �อสมุทรในงานวันสุนทรภู่ และกําลังนักแสดงหลักในละครเวทีใหญ่ประจําปี นี �
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H is History

แม้ วา่ ชมรมการละครของเรา จะเพิ�งก่อตังมาได้
�
เพียง 5 ปี กว่า แต่
เราก็ได้ ค้นพบว่า อันที�จริ งแล้ ว โรงเรี ยนอัสสัมชัญมีกิจกรรมละครเวทีมาเกือบร้ อยปี แล้ ว ! เอกสารสําคัญที�พบคือจดหมายเชิญจาก
คุณพ่อ ฟ.ฮีแลร์ ที�เขียนเชิญแขกผู้มีเกียรติชมละครเวทีในโอกาสที�
โรงเรี ยนครบรอบ 50 ปี นอกจากนันรุ
� ่นพี�อสั สัมชัญนิกหลายคนยัง
เคยบอกว่าสมัยก่อนจะมีการแสดงละครปิ ดปี การศึกษา โดยแสดง
ในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั�งเศส (ตามสายที�เรี ยน) ถึงแม้ ชมรม
ของเราจะเหมือนเด็กอายุ 5 ขวบ แต่ความเก๋าก็สงั� สมมาตังแต่
� รุ่น
ปู่ แล้ วนะเนี�ย!

I is Illusion

JAcademia’s
is Journey of
Ark
ละครเวทีเรื� อง Academia’s Ark เป็ นละครเวทีประจําปี เรื� องที�สอง
ต่อจาก ‘อสช The Unintended’ เรื� องราวของวัยรุ่นสามคนที�
ต้ องออกตามหาลูกสาวเจ้ าเมือง ผู้กมุ พลังลับและชะตากรรมชีวิต
ของคนทังเมื
� องไว้ การเดินทางเพื�อแสวงหาคําตอบของทังสาม
�
เป็ น
เหมื อนการค้ นหาตัวตนเพื� อที� จะโตขึน� เป็ นผู้ใหญ่ ในวันข้ างหน้ า
ละครแฟนตาซีเรื� องนี � ตรึงใจคนดูด้วยเนื �อหาที�งา่ ยแต่ลํ �าลึก และ
ฉากต่อสู้ตระการตาที�ระดมเทคนิคพิเศษเพื�อสร้ างเมืองแห่งอคาเดเมียให้ สมจริ ง

เซเลเบรตัม อคาเดเมีย ! สโลแกนแห่งการ
เฉลิมฉลองประจําเมือง ละครเวทีที�มีวาระในการครอบรอบ 125 ปี ของการก่อตัง�
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั บทละครเรื� อง Academia’s Ark โดย
ใช้ สไตล์ละครแบบแฟนตาซีมาช่วยเล่าเรื� องราวให้ นา่ สนจากยิ�งขึ �น ละครเวทีเรื� องนี � นอก
จากจะเป็ นการแสดงที�เฉลิมฉลองให้ กบั โรงเรี ยนที�เป็ นเหมือนบ้ านเราแล้ ว ยังเป็ นการ
มีหลายคนให้ คําถึงนิยามชมรมการละครแตกต่างกันไป บ้ างก็วา่ เฉลิมฉลองให้ กบั ก้ าวเดินทีม� นั� คงมากยิง� ขึ �นของชมรมการละครอัสสัมชัญ เพราะผู้ชมต่าง
เป็ นชมรมที�ไร้ สาระ ปั ญญาอ่อน บ้ างก็บอกว่าเป็ นชมรมที�เด็กทํา ทึง� ในความสามารถของเด็กมัธยมทีจ� ดั การแสดงได้ ยง�ิ ใหญ่เทียบเท่ากับละครมหาวิทยาลัย

งานเก่งและมีมารยาท เป็ นเรื� องยากที�จะทําให้ ทกุ ๆ มีความเข้ าใจ
เกี�ยวกับชมรมของเราไปในทางเดียวกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางครัง�
สิง� ที�คณ
ุ เข้ าใจอาจเป็ นเพียงแค่มายาคติที�ถกู สร้ างขึ �นก็ได้

K is Killer

คิลเลอร์ เป็ นทังเวิ
� ร์คช็อปสําหรับการแสดง และกิจกรรมที�ทํากันใน
ยามว่าง กติกาการเล่นคิลเลอร์ มีไม่ยาก คือการให้ ผ้ เู ล่นทังหมด
�
หลับตา และมีคนดําเนินเกมหนึง� คนเลือกนักฆ่า มีแต่นกั ฆ่าเท่านัน�
ที�สามารถลืมตาและฆ่าคนในวงได้ เมื�อทุกคนลืมตา จะมีผ้ เู สียชีวิต
คนทีร� อดจะต้ องโหวตกันเองว่าใครคือนักฆ่า ความสนุกอยูท่ ผี� ้ บู ริสทุ ธิ�
มักถูกกล่าวหาว่าเป็ นฆาตกร และเมื�อนักฆ่ายังมีชีวิตอยู่ เกมจึง
ดําเนินต่อไป อันที�จริ งคิลเลอร์ มีทงแบบหลั
ั�
บตา ลืมตา และเดิน แต่
คนในชมรมชอบเล่นแบบหลับตามากกว่า

L is Long Run

ใครว่าละครเวทีหนึง� เรื� องทําได้ งา่ ย ๆ ถ้ ามาอยูใ่ นชมรมนี � คุณจะพบ
ว่าเราวางแผนกันก่อนเปิ ดโปรดักชัน� เป็ นเวลาหลายเดือน ! สําหรับ
ละครเวทีใหญ่ เราใช้ ระยะเวลาทําทังหมดประมาณ
�
7-10 เดือน
ตามสถานการณ์ของแต่ปี แบ่งให้ เข้ าใจง่าย ๆ คือ Pre-Production
คือการวางแผนเตรี ยมงาน การรวบรวมบุคลากรและวิทยากรเพื�อ
กําหนดยุทธศาสตร์ ของละครแต่ละปี หลังจากนันคื
� อช่วง Production จะเป็ นช่วงที�ยาวที�สดุ เพราะต้ องรับสมัคร ฝึ กซ้ อม เตรี ยมงาน
เพื�อจัดการแสดง สุดท้ ายคือ Post-Production หลัก ๆ ของช่วง
นี �คือการเก็บงาน และสรุปกิจกรรมเป็ นเอกสารวิชาการเพื�อเผยแพร่
แบบเป็ นรูปธรรม มีคนเคยพูดติดตลกว่าถ้ าเราทําละครกันทุกปี หลัง
จากสรุ ปกิ จกรรมของปี นี เ� สร็ จ ก็ เริ� ม วางแผนกิ จกรรมสํ า หรั บ ปี
ต่อไปได้ เลย…
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M is Management

คนทัว� ไปอาจมองว่าละครเวทีเป็ นเรื� องของการแสดง แต่อย่าลืมว่า
การจัดการก็เป็ นส่วนสําคัญสําหรับการแสดงเช่นกัน ฝ่ ายบริ หารจึง
มีหน้ าที�ใหญ่ หลวงในการดูแลสารทุกสุขดิบของคนในชมรมทัง� หมด เราอาจจะไม่ได้ เห็นพวกเขาบนเวที แต่กว่าจะมีการแสดงบน
เวทีได้ พวกเขาต้ องจัดการหาเงินสนับสนุน ทําจดหมาย จัดตาราง
เวลา ขอใช้ สถานที� ต้ อนรับแขก และอื�น ๆ อีกมากมาย หากการ
แสดงทีเ� ราเห็นบนเวทีดจู ะต้ องใช้ เวลาฝึ กฝนอยูน่ าน ฝ่ ายบริหารและ
การจัดการก็ทําหน้ าที�หนักไม่แพ้ กนั

N is Ninart

คุณนินาท บุญโพธิ�ทอง หรือทีค� นในชมรมเรียกว่าพีจ� ๊ บุ เป็ นวิทยากร
ที�เข้ ามาให้ ความรู้และฝึ กสอนการแสดง พร้ อมทังเป็
� นที�ปรึกษาชัน�
ดีของชมรมเรา พี�จ๊ บุ อยูก่ บั การละครอัสสัมชัญมาตังแต่
� ละครเวที
เรื� องแรกจนถึงเรื� องปั จจุบนั หลายคนที�เคยเรี ยนการแสดงกับพี�จ๊ บุ
คงจะรู้ดีวา่ ชายผู้นี �มีความหัศจรรย์มากเพียงไหน
พี� จ๊ ุ บเป็ นหนึ� ง ในผู้ ก่ อ ตัง� กลุ่ม คณะละคร
หน้ ากากเปลือย คณะละครเล็ก ๆ ที�ม่งุ มัน� ในการสร้ างผลงานละครเวทีมากว่า 10 ปี
นอกจากนี �พี�จ๊ ุบยังมีโปรเจค Ninart Studio ที�เป็ นงานละครส่วนตัวของเขาอีกด้ วย
พี�จ๊ ุบเป็ นศิลปิ นคนหนึ�งที�เชื�อมั�นในกระบวนการละครกับการพัฒนาศักยภาพของคน
เพราะนอกจากงานละครส่วนตัวแล้ ว พี�จ๊ ุบยังเป็ นวิทยากรและผู้ฝึกสอนการแสดงให้
กับโรงเรี ยนมัธยมหลายแห่งทัว� ประเทศ จนดูเหมือนว่าชีวิตของพี�จ๊ ุบแต่เรื� องละคร
และไม่มีวนั ไหนเลยที�เขาจะหยุดทํางาน พี�จ๊ ุบยังเป็ นหัวเรื อหลักในการจัดค่าย Youth
Drama Plus เพื�อรวมเด็กมัธยมที�ทําละครของแต่ละโรงเรี ยนมาทํากิจกรรมร่ วมกัน
ถ้ าคุณรู้ สึกว่ากระแสการทําละครในโรงเรี ยนมาแรงในตอนนี � เชื�อสิว่าส่วนหนึ�งในนัน�
มากจากพี�จ๊ ุบแน่นอน

P is Producer

O
is Old Man
Acdrama Club

วัฒนธรรมองค์กรที�ดีอย่างหนึง� ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญคือมีศิษย์เก่า
ที�กลับเข้ ามาช่วยในการทํากิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ กบั
น้ อง ๆ รุ่นต่อไป ชมรมการละครก็ได้ รับอิทธิพลนี �เช่นเดียวกัน ในแต่
ละปี จะมีพี� ๆ ศิษย์เก่ากลับเข้ ามาหาน้ องตามแต่ละโอกาสที�สะดวก
พี�คนไหนพอมีเวลาก็เข้ ามาสอนน้ องและติดตามการทํางาน แต่ถ้า
พี�คนไหนติดเรี ยนหรื อทํางาน ก็จะเข้ ามาหาน้ องเมื�อมีโอกาสเพื�อให้
กําลังใจและอาจจะมีของกินติดไม้ ตดิ มือมาฝากด้ วย

จะมีสกั กี�ที� ที�เด็กได้ มีโอกาสทํางานครบวงจรตังแต่
� คอยดูแลเงิน ทํา
จดหมาย จัดตารางงาน ติดต่อประสานงาน กระทัง� วิเคราะห์ตลาด
เอง ทัว� ไปแล้ วจะเป็ นครู หรื อผู้ใหญ่ที�ได้ จบั งานใหญ่ขนาดนี � หน้ าที�
โปรดิวเซอร์ คือคอยขับเคลื�อนให้ งานดําเนินต่อไปได้ โดยแบ่งรับแบ่งสู้กนั กับฝ่ ายศิลป์และการแสดง เพื�อให้ พวกเขาสามารถมุง่ มัน�
ทํางานศิลป์ได้ สําเร็ จ โดยไม่ต้องกังวลเรื� ององค์ประกอบอื�น ๆ
ท่ามกลางทีมหนุม่ เซอร์ สาวมัน� โปรดิวเซอร์ ต้ องมีแผน เนี�ยบเข้ าไว้
และพร้ อมแก้ ปั ญ หาอย่ า งเฉี ย บคมเสมอแม้ ต้ อ งแปลงร่ า งจาก
โปรดิวเซอร์ เป็ นกรรมกร ทังหมดนี
�
�ก็ทําเพื�อให้ งานมันสําเร็ จนะ !
ฉะนัน� ถึงแม้ วา่ คุณอยากเป็ นพ่อค้ ามากกว่าศิลปิ น หรื อคุณจะ
เป็ นเด็กขี อ� ายที� อยากพัฒนาตัวเอง ชมรมละครก็ มีพืน� ที� ให้ คุณ
เสมอ งานนี �แหละที�จะทําให้ คณ
ุ รู้จกั ชีวิตวัยทํางานก่อนวัยอันควร !

Q is Queer

“ชมรมนี �มีแต่ต๊ ดุ ” วาทะเด็ดทีเ� พือ� นมักจะห้ ามเพือ� นไม่ให้ เข้ าชมรมนี �
ชมรมการละครอัสสัมชัญเหมือนกลุ่มสังคมทัว� ไปที�มีความหลาก
หลายของรสนิยมทางเพศ (ถึงแม้ จะเป็ นชายล้ วนก็ตาม) เราไม่เคย
กีดกันหรื อแสดงความรังเกียจต่อสมาชิกทุกคนที�เดินเข้ ามาในชมรม
นี � การสรุปรวบยอดว่าชมรมนี �มีแต่ต๊ ดุ ดูจะง่ายไป เหมือนบอกว่า
เด็กอัสสัมมีแต่ต๊ ดุ ต้ องไม่ลืมว่าความหลากหลายในสังคมเป็ นเรื� อง
ธรรมดา สิง� ที�ทําง่ายกว่าการคิดไปเองคือการเดินเข้ ามาดูให้ เห็นกับ
ตาว่าชมรมเรามีแต่ต๊ ดุ จริ งหรื อเปล่า
เจนนี� คือคนที�ใครๆก็ร้ ู ว่าเป็ น ‘ตุ๊ด’ ถึงแม้ ว่าเธอจะอยู่เฉย ๆ เธออยู่ในชมรมนี �มาสองปี อะไรที่คิดว่าตุ๊ดทําได้ดีท่ีสุด ?
และดูเหมือนว่าเธอจะไม่แคร์ กบั เรื� องนี �สักเท่าไหร่ อะไรถึงทําให้ เธอเป็ นแบบนี � และ ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็ นความกล้ าแสดงออก แต่มนั มีทงแง่
ั � ดีและแง่ลบ บาง
ความเป็ น ‘ตุ๊ด’ ของเธอนันให้
� อะไรกับชีวิตเธอบ้ าง
คนที�เยอะ ๆ เขาก็เกลียดเรา แต่บางคนที�มองว่าฮาดี ตลกดีเขาก็ชอบเรา
รู้ว่าตัวเองเป็ นตุ๊ดตัง้ แต่เมื่อไหร่ ?
ตังแต่
� จําความได้ เลยค่ะ คือตอนนันยั
� งไม่ร้ ู ว่าตัวเองเป็ นตุ๊ด แต่ก็ใส่ส้นสูงเล่น

มีคนพู ดว่าไม่เข้าใจว่าทําไมโลกนี้ต้องมีตุ๊ด เกิดมาทําไม ?
หนูก็ไม่ร้ ู สิคะ หนูก็ไม่สามารถเลือกได้ ว่าจะเกิดมาเป็ นอะไร อยู่ที�สภาพแวดล้ อมด้ วย ตัวเราเอง เพื�อนด้ วย ต่าง ๆ นานา เพราะฉะนันเราเลื
�
อก
ทําไมถึงเลือกเป็ นตุ๊ด ?
ไม่ได้ อยู่แล้ ว แต่ ยกเว้ น บางคนที�ฝืนตัวเอง ต้ องแอ๊ บแมน ต้ องแอ๊ บเกย์
อาจจะเป็ นเพราะว่าสภาพแวดล้ อมมีแต่ผ้ หู ญิง เราติดแม่ด้วย แล้ วก็มีแต่พี�น้องผู้หญิง เพื�อจะอยู่ในสังคม แต่สําหรับหนู หนูว่าไม่ใช่ หนูคิดว่าถ้ าเราเป็ นคนดี
ทังบ้
� าน ยกเว้ นพ่อคนเดียว
จริ ง คนรอบข้ างต้ องรักเราอยู่แล้ ว
อยากให้คนมองเราว่าเราไม่ตลกไหม ?
จําเป็ นไหมที่จะต้องเปลี่ยนความคิดของคนที่เกลียดตุ๊ด ?
หนูก็เคยคิดนะว่าอยากสื�อสารให้ คนรู้ บ้ างว่าความจริ งแล้ วตุ๊ดมันก็ไม่ได้ กรี� ดกร๊ าดทัง� พยายามค่ะ แต่ว่าไม่ได้ ไปบังคับเขา แต่ทําให้ เขาเห็นมากกว่า เช่น เวลา
วัน ไม่ได้ มีความสุข บางทีเรายิ �ม แต่จริ ง ๆ แล้ วในใจเราอาจจะไม่ได้ ยิ �มก็ได้
เราเล่น กับผู้ชาย ก็ไม่ได้ เข้ าไปลูบไล้ เข้ าไปแต๊ ะอัง� ตุ๊ดทุกคนไม่ได้ เป็ น
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อย่างนัน� เดี�ยวนี �ตุ๊ด ส่วนใหญ่มารยาทดีกว่าผู้หญิงอีก แต่ติดที�ว่าหนูเป็ นตุ๊ดไงก็เลย
ดูแย่ เหมือนเมื�อก่อนพวกผู้ชายอาจจะปลูกฝั งกับคําว่าตุ๊ดว่า ถ้ าตุ๊ดมาเราต้ องห่วง
ตูด บ้ าหรื อเปล่า หนูเป็ นตุ๊ด หนูต้องกลัวมันสิ อาจจะมีบางคนที�เขาเข้ าใจ แต่ไม่
เข้ าใจทังหมดอยู
�
่แล้ ว
การพิสูจน์เป็ นสิ่งที่ผู้หญิงและผู ้ชายไม่ต้องทําก็ได้ ลําบากไปไหม ?
เราเป็ นเพศที�ไม่ถูกยอมรับ เราจึงต้ องหาข้ อพิสจู น์อยู่ตลอดเวลา ถามว่าเราลําบาก
ไหม บางจุดมันลําบาก แต่บางทีเราก็ร้ ู สึกว่าอยากทําอย่างนี �ด้ วย
โลกนี้ไม่มีตุ๊ดได้ไหม ?
เป็ นไปไม่ได้ คะ่ มันต้ องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่ชายและหญิง ตังแต่
� สมัยก่อนถึงปั จจุบนั ค่ะ
เกิดใหม่อยากเป็ นตุ๊ดหรือเป็ นผู ้ชาย ?
หนูว่าหนูอยากเป็ นตุ๊ดนะ หนูคิดว่าหนูมีความสุข อยู่อย่างนี �แล้ วสนุกสนาน

R is Respect

U is Unforgettable
Guest

ละครใหญ่ 3 เรื� องที�ผา่ นมา มีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณครูในโรงเรี ยนที�ให้ เกียรติมาร่วมงานกับเรา ได้ แก่ มิสเสาวนีย์ กําเนิดงาม
(จาก อสช The Unintended) มิสดอกรัก บุญชมภู (จาก อสช The
Unintended และ Academia’s Ark) และ ม.ณรงค์ วีระประจักษ์
(จาก A Courage) ทําให้ ละครของเรามีสีสนั มากขึ �น และได้ สร้ าง
บรรยากาศแห่งความอบอุน่ ให้ กบั ละครเวทีของเราได้ เป็ นอย่างดี

ชมรมเรามีรุ่ นพี�รุ่ นน้ อง แต่ชมรมเราไม่เคยบอกว่ารุ่ นพี�ต้องถูกเสมอ
การทํา ละครเป็ นสิ�งที� ต้องรั บฟั งความคิดเห็นของคนรอบข้ างอยู่
ตลอดเวลา ฉะนัน� การเคารพกันจึงไม่ใช่เรื� องอายุหรื อเลขรุ่ น แต่
คือการเคารพความคิดของคน เคารพความเป็ นคนของผู้อื�น ที�นี�เรา
อยู่แบบให้ เกียรติซึ�งกันและกัน อยากทําอะไรก็ทํา แต่ต้องเคารพ
ซึ�งกันและกันด้ วย

S is Script

องค์ประกอบของละครหนึ�งเรื� องมีสามอย่างคือ นักแสดง คนดู และเรื� องราว
บทละคร จึงเป็ นสิ�งสําคัญสิ�งหนึ�งสําหรับละครแต่ละเรื� องว่าแนวทางของละคร
เรื� องนันจะเป็
�
น อย่างไร เพราะการแสดง เสื �อผ้ า ฉาก และอื�น ๆ ต้ อง
อาศัยบริ บทจากบทละคร ด้ วยกันทังสิ
� �น ที�ชมรมของเรามีการอบรมเขียนบทละครเป็ นประจําทุกปี โดยพี�เลี �ยง และวิทยากรที�เคี�ยวเข็ญนักเรี ยนที�สนใจ และ
พัฒนาบทนันให้
� เป็ นบทละครไว้ ใช้ สําหรับ การแสดง ละครทุกเรื� องที�เราเล่นจึง
เป็ นละครที�เล่นที�นี�เป็ นที�แรก เพราะเป็ นบทที�เรา เขียนขึ �นเองทังหมด
�

T is Tolerant

ที�ชมรมหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็ นสองฝ่ ายใหญ่ ๆ คือฝ่ ายการแสดง
และฝ่ ายบริ หาร แต่ละฝ่ ายก็จะแยกย่อยกันลงไปอีกตามหน้ าที�
การทํางานในชมรมจึงถือเป็ นทํางานร่ วมกันระหว่างคนอย่างแท้
จริ ง บ่อยครัง� ที�การสื�อสารมีปัญหาและนําไปสูค่ วามเข้ าใจผิดที�ไม่มี
ใครอยากให้ เกิดขึ �น คนในชมรมจึงถูกปลูกฝั งให้ มีสติและมีเหตุผล
ในการทํางานอยูเ่ สมอ ความอดทนอดกลันเป็
� นสิง� จําเป็ นสําหรับ
การทํางานร่วมกัน เราไม่ได้ อดทนเพื�อไประเบิดทีหลัง แต่เราจะ
อดทนฟั งสิง� ที�เราอาจจะไม่เห็นด้ วยจนจบ เผื�อเราอาจจะเข้ าใจคน
อื�นมากขึ �นก็ได้
คุยกับนัท : คิดยังไงมาทําละคร ?
จริ ง ๆ ก็ชอบดูละครมาตัง� แต่ ม.ปลาย แล้ ว แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเรี ยนสายวิทย์มา ก็ลองสอบอะไรที�เกี�ยวกับวิทย์ดีไหม จนตอน ม.5 ได้ เข้ ามาทําละคร
ในชมรมเรื�อง Academia’s Ark ก็เลยรู้สกึ ชอบและมาสอบที� มศว พอติดก็เอาเลย
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V is Versus

“การทํางานใหญ่ไม่ใช่เรื� องง่าย” เป็ นประโยคที�เราคิดอยูก่ ่อนแล้ ว
ว่าการทํางานต้ องเจออุปสรรค แต่ไม่คดิ ว่าอุปสรรคทีไ� ด้ เจอมาจริง ๆ
มันจะมากมายและเน่าหนอนเสียขนาดนี � ห้ าปี กว่าของชมรมการ
ละคร เราชนกับหลาย ๆ องค์กรทังภายในและภายนอก
�
ถ้ าให้ เลือก
ได้ เราก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใคร แต่บางครัง� ชมรมเล็ก ๆ น้ องใหม่อย่างเราก็ต้องเรี ยกร้ องสิทธิเพื�อให้ ได้ มาในสิง� ที�เราควรจะได้

W is Walnuth

วอลนัท หรื อ นัท หรื อ ณภัทร (มีหลายชื�อ แล้ วแต่จะเรี ยก) ผู้กํากับละครเวทีเรื� อง Academia’s Ark เด็กห้ องวิทย์ที�เบนเข็มชีวิต
ตัวเองมาทํางานศิลปะจนหลงไหล และตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง เอกการแสดงและ
กํากับการแสดง มศว นัทเป็ นคนหนึง� ที�สนใจเอาดีตอ่ ด้ านการแสดง
และด้ วยผลงานที�ผา่ น ๆ มา เชื�อสิวา่ เราจะได้ ยินชื�อนี �ในวงการ
ละครเวทีไทยในอนาคตอย่างแน่นอน

ความสําคัญของการทําละครคือ ?
นัทไม่ค่อยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ เลย ไม่ได้ ใส่ใจว่ามันจะออกมาเป็ นยังไง แต่ให้ ความ
สําคัญกับกระบวนการมากกว่า เพราะนัทรู้ สึกว่าคําว่าละครมันให้ ความผูกพัน ความ
เข้ าใจกันมากกว่า เราได้ เรี ยนรู้ คน เอาง่าย ๆ คือทําละครเรื� องนึงเหมือนได้ เรี ยน
จิตวิทยา เราได้ ร้ ู ว่าคนมีหลายประเภท เมื�อเราโตขึ �นเราจะได้ เข้ าใจเหตุผลของการ
กระทําในแต่ละคนมากยิ�งขึ �น

ครัง้ แรกในชี วิตก็ได้เป็ นถึงผู ้กํากับเลย ?
ครั บ จริ ง ๆ ที�เคยดูละครมา ไม่ได้ ชอบการเล่นเลย แต่ชอบเพราะอยากทํา
ละครเวที อยากเป็ นผู้กํากับละครเวที เข้ ามาในชมรมเนี�ยก็เพราะอยากเป็ น ถ้ามีน้องเดินมาบอกว่าอยากทําละคร ?
ผู้กํากับ แล้ วได้ เป็ น ผู้กํากับจริ ง ๆ เหมือนเราได้ ลองงาน แล้ วรู้ สึกว่าเราผูก- นัทสนับสนุนนะ แต่อยากให้ คิดดี ๆ ก่อน เพราะอยากจะให้ เรี ยนในสิ�งที�ชอบ จะได้
พัน เรารักการทําละครเวที ถ้ าไม่ได้ เป็ นผู้กํากับก็อาจจะไม่ได้ มาถึงตรงนี �ก็ได้ ไม่มีปัญหากับตัวเองและคนรอบข้ าง ถ้ าใครอยากเรี ยนก็พร้ อมให้ คําปรึ กษา

X is X-perimental Space
Y is Youth Drama Plus
นอกจากชมรมการละครจะเหมือนสนามเด็กเล่นแล้ ว ยังเป็ นเหมือน
ห้ องทดลองของนักเรี ยนอีกด้ วย ที�นี�มีฝ่ายกํากับ การแสดง ฉาก
เสื �อผ้ า ทําเพลง หาเงิน บริ หารงาน กราฟฟิ ก แล้ วก็อีกหลาย ๆ ฝ่ าย
ที�ให้ นกั เรี ยนได้ เลือกอย่างเสรี ความผิดพลาดมีให้ พบเห็นได้ ทกุ วัน
แต่ไม่มีใครโดนไล่ออก ไม่มีใครโดนปรับเงิน ไม่มีใครโดนหักคะแนน
มีแต่คําว่า เริ� มใหม่ แก้ ไข ปรับปรุง เท่านัน� ที�นี�บอกให้ ทกุ คนลอง
ใช้ ชีวิต เพื�อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ ตวั เองเมื�อถึงเวลาที�ต้องออกไปเผชิญ
โลกแห่งความจริ ง

ค่ายมหกรรมละครเยาวชน เป็ นกิจกรรมที�รวบรวมเอาเด็กระดับ
มัธยมมาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทําละคร จัดโดยพี�จ๊ บุ และ
พี� ๆ สตาฟของแต่ละโรงเรี ยน โดยเริ� มมาตังแต่
� ปี 2555 รูปแบบ
กิจกรรมคือจะจัดเป็ นค่าย 3 วัน 2 คืนเพื�อเรี ยนรู้กระบวนการ
ละครของแต่ละที� หลังจากนัน� เด็กของแต่ละโรงเรี ยนจะนํ าเอา
ความรู้กลับไปส่งต่อกับเพื�อนในโรงเรี ยนของตัวเองและทําละครมา
แสดงกันโรงเรี ยนละ 1 เรื� อง ถือว่าเป็ นโครงการที�ใช้ ระยะเพื�อวัด
ความสามารถและพัฒนาการของเยาวชนโดยกระบวนการละครได้
น่าสนใจเลยทีเดียว

Z is Zero to Hero
ทุกคนในชมรมพูดได้ เต็มปากว่าเราเริ� มจากศูนย์ เราเริ� มจากครูที�
ปรึกษาสองคนที�เชื�อในความสามารถของนักเรี ยน เราเริ� มจากนักเรี ยนที�มนั� ใจในครูที�ปรึกษาและพร้ อมก้ าวไปด้ วยกัน เราเริ� มจาก
วิทยากรที�พร้ อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ กับศิลปะการละครอัน
เป็ นที�รัก หลายคนลงมือทําโดยไม่ร้ ูด้วยซํ �าว่าสุดท้ ายแล้ วละครของ
เราจะออกมาเป็ นอย่างไร เหมือนจุดเทียนปี นภูเขาโดยที�ไม่ร้ ูวา่
ยอดเขาจะอีกไกลไหมและจะสวยงามเหมือนที�เราคิดหรื อเปล่า
ความสํ า เร็ จ ที� ทุ ก คนเห็ น เป็ นเพี ย งการยื น บนยอดเขาเท่ า นั น�
ในระหว่างทางมีคนบาดเจ็บ มีคนเหนื�อย มีคนท้ อ มีคนหายไป
การขึ �นไปถึงยอดเขาไม่ใช่เรื� องง่าย หากแต่มนั พิสจู น์วา่ เด็กนักเรี ยน
ตัวเล็กกลุม่ หนึง� ก็ทําได้ เหมือนกัน
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ภาพ : ประมวลภาพ! การชุมนุมครัง� ใหญ่ msn.com
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เรื� อง : Sansmith
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สัมภาษณ์ : วริศ ลิขิตอนุสรณ์
ภาพ : ณัชพล แซ่ ตัน๊
ทังที
� ม� คี นอยากเรียนต่อสายนิเทศ สถาปั ตย์ อยูม่ ากมาย แต่คนทีเ� ลือกเรียนศิลป์ออกแบบ ซึง� ดูจะใกล้ เคียง
สายเหล่านันที
� ส� ดุ กลับมีอยูไ่ ม่มากในแต่ละปี ศิลป์ออกแบบจะถูกบรรจุอยูใ่ นห้ องเบอร์ "9" ทีม� เี พือ� นร่วมห้ อง
เป็ นสายศิลป์กีฬา ถือว่าเป็ นมุมอับมุมแปลกของอัสสัมชัญอีกมุมหนึง� ศิลป์ออกแบบมีชื�อเสียงด้ านความเซอร์
ติสแตก อินดี � อาจจะแลดูเป็ นสายทีไ� ร้ สาระไปวัน ๆ แต่เชื�อไหมว่าก็ยงั ไม่เคยเห็นว่ามีใคร "ไปไม่รอด" ในสังคมนะ
วันนี �เราได้ มโี อกาสพูดคุยกับ ม.โจ้ มาสเตอรสมโภช โพธิ�สนิ สมวงศ์ (ลาออกเมือ� ปี 2012) อดีตครูผ้ ดู แู ลศิลป์ออกแบบ
ใกล้ ชดิ มาตังแต่
� ต้น ครูประจําชันห้
� อง 4/9 หลายปี ซ้อน หมายความว่าเขามักจะเป็ นด่านแรกของเด็กศิลป์ออกแบบเสมอ
ไม่กี�หน้ ากับบทสนทนา อาจจะทําให้ คณ
ุ อยากเก็บศิลป์ออกแบบในใจขึ �นมามองอีกครัง�
36

มาสเตอร์ไม่ว่าเลยถ้ามันติสจริง แล้วคุณคิดว่าสิ่งนัน้
มันใช่ คุณจริงไม่ใช่ เพราะตามคนอื่น ถ้าคุณดีจ้ ริง
มันมีศาสตร์ของมันรับรองอยู ่
มาสเตอร์เป็ นคนก่อตัง้
ศิลป์ ออกแบบใช่ ไหมครับ ?
ไม่ใช่ คนที�เป็ นคนเขียน คือ มาสเตอร์ อดิสรณ์ กสาบสัน เป็ นคนเขียนหลักสูต รศิ ล ป์ ออกแบบ ขึ น� มาคนแรก เรา
ต้ องการทางเลือกให้ เด็กสายศิลป์มากขึ �น เป็ นความต้ องการของวิชาการ กับ
หมวดคอมเนี� ย แหละที� เ ขามองว่ า คื อ
เรื� องของ การใช้ คอมพิวเตอร์ อาร์ ท มัน
น่ า จะต้ อ งการ มากขึ น� หลัง จากนัน�
มาสเตอร์ อดิสรณ์ ก็ร่าง และก็ปรับแก้
มา หลัง จากนัน� ก็ เ ป็ นมาสเตอร์ แ ล้ ว แหละ มาสเตอร์ ช่ ว ยสอน ในรุ่ น ที� 1
แรก ๆ พอมัน เริ� ม มี 2 รุ่ น มาสเตอร์ ก็
เริ� มเข้ ามาสอนละ ก็สอนมาตัง� แต่รุ่ นที�
1,2,3 รุ่ น 1 เนี�ย มีเยอะสุด คือ 30 กว่าคน ก็ยงั มีนกั กีฬาอยู่ครึ� งห้ องเหมือนกัน
ทําไมศิลป์ ออกแบบ
ถึงอยู ่กับศิลป์ กีฬา ?
ด้ วยความที�ว่าอัตราส่วนมันครึ� งๆ รุ่ นที�
2 เกิดกรณีศิลป์ออกแบบมี 8 คน เลยมี
ความคิดที�จะยุบ เพราะ ไม่ถกู เลือกโดย
นักเรี ยน ในห้ องนัน� เลยต้ องมี 3 สาย
เด็กยืนยันว่าจะเลือกศิลป์คํานวณ เลยกลายเป็ นว่าห้ องนันต้
� องมีถึง 3 สายเลย
ถึ ง เวลา แยกเรี ย น เลยเดิ น กระจุ ย กระจายทั�วโรงเรี ยน(หัวเราะ)
ศิลป์ ออกแบบนี่ถือว่า
ติสแตกมัย้ ครับ
โดยส่วนตัว เท่าที�สมั ผัส เด็กศิลป์ออกแบบมานะ ไม่ถึง 5 เปอร์ เซ็นต์ ที�เด็กจะ
เลือกโดยความอาร์ ทของตัวเอง เขากลับ

มองว่าเขาเลือกเพราะว่าเลือกอย่างอื�น
ไม่ไ ด้ มัน ตํ� า กว่า ศิ ล ป์ คํ า นวณ ซึ�ง ใน
ความเป็ นจริ งแล้ ว มันไม่ใช่ เราไมได้
อยากให้ เด็กมองว่า คะแนนคุณตํ�าคุณ
ถึงเลือก เราแค่อยากให้ คุณมองว่าคุณ
อยากเรี ยน คอมอาร์ ทไหม นี�คือสิ�งที�
มาสเตอร์ อยากให้ มีศิลป์ออกแบบ แต่
ช่วยไม่ได้ ในเมื�อ เขาออกกติกามา มัน
ตํ�ากว่าศิลป์คํานวณ เราก็ต้องให้ เป็ นไป
ตามนัน�

ก็อย่างที�บอกอะ วิชาเลข ต้ องสะสม
หน่วยกิตให้ ครบ เพื�อที�จะ ให้ มันกลาย
เป็ น part หนึ�งของศิลป์คํานวณ แต่
ถามว่า มาสเตอร์ ไม่ร้ ู มาสเตอร์ ไม่ได้ จบ
หลักสูตร สามารถลดวิชาอื�น เพื�อให้ มนั
เพิ�มมาเป็ น อาร์ ทได้ ไหม ดูมนั ลดไม่ได้
แล้ ว แต่ใจมาสเตอร์ แล้ วจริ ง ๆ แล้ วนะ
มันน่าจะมี วิชาไหนที�มนั ลดได้ หรื อ แม้
กระทั�ง อาจจะ เป็ นเลข แต่ ด้ ว ยข้ อ
กฎหมายประเทศไทย

ถ้าเอาเด็กมาสอบ drawing
สอบทําโปสเตอร์ จะช่ วยให้
อะไรดีขึน้ ไหมครับ ?
ต้ องยอมรับว่า โรงเรี ยน อยู่ได้ ด้วยเงิน
ถ้ าทําอย่างนัน� เราต้ องคัดเด็ก เข้ า ม.4
ออกอีกบานเลย ซึง� ถ้ าเป็ นอย่างนัน� เราก็จะไม่มีเงินเดือนครู (หัวเราะ)

สมมติโรงเรียน *** เขาต้องการ
สร้างนักดนตรีไทย เขาก็เปิ ด
โควต้า นักดนตรีไทย แล้วพวกคุณ
ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้ แต่ต้องเล่น
ดนตรีไทยให้โรงเรียน แปลว่าเขา
ต้ อ งการผลิ ต นั ก ดนตรี ไ ทย และ
เอาภาระการเรี ย นอื่น ๆ ออกไป
แต่ศิลป์ ออกแบบไม่กล้าตัดอะไรออก
ไม่มีศิลปะเพิ่ม และไม่มีปฏิบัติ
ตอนสอบเข้าด้วย จริง ๆ แล้วโรงเรียน
เราอยากผลิตนักออกแบบไหมครับ ?
อยากผลิต นักออกแบบไหม คือ อยาก
บอกแค่ว่า เขาคงจะสะกิดต่อมให้ ท�ีเด็ก
อยากเรี ยนคอมอาร์ ท ออกมายื�นในจุด
ที�เขาควรจะยืนใช้ ประโยคนีด� ีกว่า อย่า
ไปบอกว่า เราจะสามารถ ผลิตได้ ใน
หน่วยกิต 3 คาบ ต่อสัปดาห์ เราสะกิด
ต่อม แล้ วดึง ความเป็ นพรสวรรค์ ของ
แต่ละคนออกมา ใจมาสเตอร์ อะ จริ งๆ
แล้ ว ก็ควรจะมีอาร์ ท แน่นอนต้ องมี
แล้ วมาสเตอร์ ก็เคยคุยกับ หมวดศิลปะ
ว่ามันไม่ควร ที�จะมาอยู่ในคอม อย่างเดี ย ว ควรจะอยู่ ใ น ศิ ล ปะด้ วย แต่

ศิลป์ ออกแบบเรียนเลขเท่า
ศิลป์ คํานวณครับ ?
จริ ง ๆ แล้ ว คือ ข้ างนอกยังไม่มีใครรับรู้
ว่ามีสายศิลป์นี �ในโลกนี � เวลาที�เราเลือก
เข้ ามหาลัย เราไม่มี ให้ เลือก Button ที�เป็ นศิลป์ออกแบบ เราต้ องเลือกศิลป์คํานวณ เพราะว่า เราเป็ นหลักสูตรของ
ศิลป์คํานวณ มันก็เลย ต้ องเรี ยนเลขให้
เท่าศิลป์คํานวณ ไม่งนั � เดี�ยวข้ างนอกก็
จะไม่รับรองว่า เราเป็ นลักษณะนึงของ
ศิลป์คํานวณ
เรียนเลขเท่ากับศิลป์ คํานวณ
แต่ไม่มีศิลปะเพิม่ เติม แถมยังตัด
การงานอาชี พออกไปด้วย ?
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ครู ผ้ สู อนศิลปะบอกว่า ที�เราสอนอยู่นะดีแล้ ว ใจมาสเตอร์
จริ งๆ อะ อยากได้ หน่วยกิตเพิ�ม ศิลป์ออกแบบ ทําไมถึงไม่
เลือกศิลป์คํานวณ เพราะว่าเขาอยากเรี ยนอาร์ ท เขาอยาก
เรี ยนเลขให้ น้อยลง เพื�อที�จะทําเกรดเรื� องอาร์ ทให้ ดีขึ �น
เด็กศิลป์ ออกแบบ ถูกทําให้เป็ นเด็กชายขอบ
โดยบรรยากาศของสายเองทีอ่ าํ นวยไปหรือเปล่าครับ ?
ใช่ บอกอย่างหนึ�งก่อนว่า โรงเรี ยนไม่กล้ า รับรองว่า เด็ก
โรงเรี ยนนี �จบศิลป์ออกแบบ ไม่ตดั วิชานู้นวิชานี � มันทําไม่ได้ ในระบบของโรงเรี ยนนี � แต่ข้างนอกเนี� ย คนที� จะเป็ น
ดีไซน์เนอร์ มันต้ องอยู่กบั งานดีไซน์ทงชี
ั � วิต วันหนึ�งหลาย
ชั�ว โมงมากต่อ วัน หนึ�ง แต่เ ราอยู่ไ ด้ แ ค่ 4 คาบเท่า นัน� เอง
(หัวเราะ) แล้ วเวลาที� ครู ให้ งานมันก็ คือ ศึกษานอกห้ องเรี ยนซึ�งเรามักจะไม่ได้ งาน จากนักเรี ยนห้ อง 9 (หัวเราะ)
เราเป็ นประเทศที�เรี ยนหนังสือเยอะที�สดุ ไม่ร้ ู ว่าวิจยั นี �ถูก
หรื อเปล่า มันก็ไม่ควรที�จะไม่มีวิชาไหนที�บอกว่า ลดไม่ได้
ถูกมัย� มันต้ องมีวิชาไหนที�ลดได้ บ้าง
lifestyle และ วิธีการควบคุม กับ ศิลป์ ออกแบบ
เป็ นยังไง ?
วิธีการควบคุม ค่อนข้ างไปในแนวทางเดียวกัน แต่ความรุ นแรง จะมากขึน� ตังแต่
� รุ่ น 1 ไล่มานะ (หัวเราะ) เท่าที�
มาสเตอร์ เจอนะ ความไม่อยากเรี ยน ความไม่สนใจเรี ยน
มันมีมากขึ �น แล้ วก็ความอดทน จะตํ�าลง เรื� อย ๆ เพราะว่า
ต้ องยอมรับอย่างหนึ�ง งานศิลป์เนี�ย มันเป็ นอะไรที�เราต้ อง
อยู่กบั มันนานๆ การที�เรา ไม่มีความอดทน หรื อ สมาธิสนั �
แล้ วเราไปอยู่กบั เขานานไม่ได้ เนี�ย งานมันก็จะออกมาไม่ดี
แล้ วถ้ าเกิด ให้ คณ
ุ กลับไปทําต่อที�บ้าน ก็เวลามันหมดอะ
แล้ วคุณก็ไม่ทํา หรื อ คุณทํา หรื อ คุณงานมันก็ไม่ต่อเนื�อง
อารมณ์ที�มนั พุ่งๆอยู่มนั ก็ไปต่อไม่ได้ มาสเตอร์ ร้ ู สกึ ว่า มันก็อาจจะไม่ work เท่าไหร่ ยิ�งรุ่ นๆ ต่อๆ ไป ถามว่า มันเป็ น
เฉพาะศิลป์ออกแบบมัย� คิดว่า คงจะเป็ นปั ญหาระดับชาติ
สายอื�นก็ต้องมี เด็กสมาธิสนั �
มีคนไหนทีจ่ บสายนีไ้ ปแล้วเอามาโม้ได้ไหมครับ ?
ตอนนี � ... จริ งๆ ก็ยงั ไม่มีคน ที�จบมาจริ งๆแล้ วทํางานด้ านนี �นะ แต่ถามว่าคนที�กําลังเรี ยนอยู่แล้ วมีผลงานดีๆ มี คนที�
กําลังเรี ยนอยู่ ทํางานไปด้ วย ได้ เงินตังแต่
� ตอนเรี ยนมัธยม
ด้ วยซํ �านะ จะบอกว่าเป็ นผลงานของโรงเรี ยนก็คงไม่ใช่นะ
เพราะว่ า เขาเป็ น พรสวรรค์ ของเขาด้ ว ยส่ ว นนึ ง ไม่ ใ ช่
ส่วนนึง ส่วนใหญ่ เลยหละ ชื�ออะไรน้ า Csharp รุ่ น 3
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ลักษณะของ logic กับลักษณะ
คนทีถ่ นัดเรียนภาษา กับ
มันคนละเรือ่ งกัน เพราะฉะนัน้
เด็กสายศิลป์ มันแย่กว่า

ของภาษามันคนละด้าน
คนทีถ่ นัดเรียนวิทย์
คุณจะเอามาเทียบว่า
เด็กสายวิทย์มันไม่ได้

เรี ยก Csharp นัน� เขาจะอาร์ ทมาก เขาจะวาดรู ปเหมือน
ผู้หญิ ง เพราะเขาบอก เขาวาดรู ปผู้ชายไม่เหมือน พอจบจากที�นี�ไป ก็เริ� มลงสี ใช้ สีโน่นสีนี� และก็ เริ� มเห็นมีผ้ ชู าย
บ้ างละ รู้ สกึ เขามีพฒ
ั นาการ ทางด้ านผู้ชายมากขึ �น แต่
อย่างหนึ�งคนที�มีพรสวรรค์หรื อเลือกที�จะมาสายอาร์ ทนี�นะ
มันจะมีความ เป็ นปั จเจก คือ กูมีแนวคิดของกูอย่างเนี�ยะ
แล้ วกูก็จะยืนยัน แนวคิดของกูอย่างเนี�ยะ ซึ�งบางทีข้อดีก็
คือว่า นี�แหละ คือ อาร์ ทติส ถ้ าคุณไม่คิดแบบนี � คุณก็เป็ น
อาร์ ทติสไม่ได้ แต่ประเด็นคือ คนที�เป็ นอาร์ ทติสหัวเอียง
ขนาดนัน� บางทีอาจจะอยู่ในโลกลําบาก
หลายโรงเรียนไม่มีศิลป์ ออกแบบ ก็สามารถมี
ภาพประกอบสวย ๆ มีสมุ ดดี ๆ กระเป๋ าดี ๆ
ขาย ชนะประกวด และมีชื่อเสียงด้านงานศิลปะ ?
อาจจะเพราะเราไม่ได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมบางงานที�มาสเตอร์
รับผิดชอบได้ มาสเตอร์ ก็เอาไปให้ เด็กทํา แล้ วก็คดั อันที�ดี
ที�สดุ ไปทําเป็ นงานจริ ง อย่างผลงานที�ใต้ ตึก ฟ.ฮีแลร์ ตอน
ตึกครบรอบ 40 ปี ด้ วยความที� มันต้ องใช้ เยอะ บางทีมัน
ไม่ถึงมาตรฐานที�เราต้ องการ เราก็ต้องเอาไปโชว์ก่อน
มาสเตอร์คิดยังไงกับวาทกรรม
“ พวกห้อง 9 ห้อง 10 ” ?
ที�คนอื�นเขาว่าใช่ไหม คือ ต้ องเข้ าใจว่า มันยากกว่า ห้ อง
1 2 3 แต่ถามว่าเราโทษเด็กอย่างเดียวไหม มันก็โทษไม่ได้
ในเมื�อเราไม่ได้ ปลูกฝั งความคิดว่าให้ เด็กเลือกสายตามที�
ฉันอยากเรี ยน นึกออกไหม มันยังเลือก ด้ วยระบบเกรดเฉลี�ยเท่านันหรื
� อเปล่า เกรดเฉลี�ยเท่านี �หรื อเปล่า มันก็เลย
เป็ นที�รวบรวมของเด็ก ที�ถกู ตัดสินจากแค่ เกรด มันก็เลย
กลายเป็ นลักษณะนัน� ถ้ าถามว่าเด็กพวกนี �มีส�ิงที�เด็กสายวิทย์ทําไม่ได้ ไหม มันก็มีนะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กสายวิทย์บางคนดีไซน์ เก่ง ก็มี แต่ถามว่า ความอาร์ ทของคนที�
เรี ยนด้ วยหลักเหตุผล มันสมองคนละซีกอะ มันก็ส้ ูเรา
ไม่ได้ หรอก ลักษณะของ logic กับลักษณะของภาษามันคนละด้ านกับคนที�ถนัดเรี ยนภาษากับคนที�ถนัดเรี ยนวิทย์
มันคนละเรื� องกัน เพราะฉะนัน� คุณจะเอามาเทียบว่าเด็ก
สายศิลป์มันแย่กว่าเด็กสายวิทย์มนั ไม่ได้
เด็กศิลป์ ออกแบบออกไปในสังคมแล้วรอดไหมครับ ?
รอด ยังไม่เคยเห็น เด็กสายศิลป์ออกแบบคนไหน ที�ลาออก
กลางหลักสูตร ไม่เรียน ก็ไม่เรียนจนจบอะ เขาก็พยายามเรียนต่อ
แต่อาจจะมีย้ายสายบ้ าง มาสเตอร์ เท่าที�ร้ ู จกั คนที�ย้ายสาย
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แต่ก็ยังอยู่ในสายงานออกแบบ เพียงแต่ย้ายสถาบัน ย้ ายคณะ
เหล้าบุ หรี่กับนักเรียน คิดยังไงครับ
แยกเหล้ากับบุ หรี่ก็ได้ ?
มาสเตอร์ ไม่แยกเรื� องเหล้ ากับบุหรี� แต่จะแยกในฐานะ ความเป็ นคนในสังคม
กับความเป็ นครู ถ้ าความเป็ นครู ก็คือ
มันไม่เหมาะสม มาสเตอร์ จบั เด็กที�สบู บุหรี� เด็กคนหนึ�งที�มาสเตอร์ จบั ได้ ก็เป็ น
ศิลป์ออกแบบ ประโยคหนึ�งที�มาสเตอร์

พูดอยู่เสมอ คื อ มาสเตอร์ บอกว่า
มาสเตอร์ ไม่เคยพูดว่าคนที�สบู บุหรี� เป็ น
คนเลว คนที�เป็ นคนเชิดหน้ าชูตาในวงการเศรษฐกิจ เป็ นนายกรั ฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ก็เป็ นคนกินเหล้ าสูบบุหรี�
เพียงแต่เขามีวฒ
ุ ิภาวะมากพอหรื อรู้ จกั
ที�จะแยกแยะว่า สูบที�ไหน สูบเมื�อไหร่
แต่ในโรงเรี ยนเป็ นพื �นที�ปลอดบุหรี� และ
เด็กยังไม่มีวฒ
ุ ิภาวะมากพอ เราจึงห้ าม
ไม่ให้ สบู บุหรี� คุณเลยต้ อง ปฏิบตั ิตาม
กฎให้ ได้
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มาสเตอร์เป็ นครู ฝ่ายปกครองด้วย
เป็ นครู คอม ที่ สอนศิลปะด้วย
เล่นดนตรีด้วย มึนมัย้ ครับ ?
มาสเตอร์ บอกว่ามาสเตอร์ เป็ นคนหนึ�ง
ที�เป็ นเป็ ด คือ มาสเตอร์ ไม่เก่งด้ านใดด้ านหนึ�งจนสุดโต่ง บอกก่อน มาสเตอร์
เป็ นเด็กที�เรี ยน สายวิทย์ ที�เล่นดนตรี
แล้ วก็ไม่ทิ �งอาร์ ท เพราะฉะนัน� เวลาที�
มาสเตอร์ เ รี ย น เป็ นความงี� เ ง่ า ของ
มาสเตอร์ เ อง ที� ทํ า ไม เรี ย นวิ ท ย์ ค อม
ทัง� ๆ ที�บางที น่าจะไปเรี ยนคอมอาร์ ท

อาร์ ท ในเมื�อ เราเรี ยนสายวิทย์ ระบบ
Entrance สมัยมาสเตอร์ มันทําให้ ต้อง
เลือกอย่างนี � ซึ�งการเรี ยนคอมต้ องเป็ น
เด็กสายวิทย์ เพิ�งจะมียุคหลัง ๆ นะ ที�
สายศิลป์มีสิทธิ� เรี ยนคอม ด้ วยความที�
ว่าคอมพิวเตอร์ คืออะไร ทุกคนจะคิดว่า
มันเป็ น logic ทุกคนจะคิดว่ามัน คือ
programmer มัน ก็ เ ลยต้ อ ง คนที� ไ ป
เรี ยนเลข คนที�มี logic คนที�ต้องเรี ยน
สายวิทย์ เท่านัน� ที� จะเรี ยนคอม แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ วมันเป็ นคอมพิวเตอร์ -

ประยุกต์ เนี� ย มันไม่ใช่ programmer
อย่างเดียวไง ถ้ ามันเป็ นคอมพิวเตอร์ ประยุกต์มนั ไม่ควรถูกจํากัดเฉพาะสายวิทย์อย่างเดียวไง
คิดว่า สามารถมีวิธีไหนที่แก้ปัญหา
ได้ไหมครับ ?
เขาถึงตังโรงเรี
�
ยนอาชีวะ กลับมาใหม่
ซึ�งมาสเตอร์ ก็เห็นด้ วย เขาก็เริ� มมองใหม่ว่า จะทํายังไงไม่ให้ เด็กตีกนั

คิดยังไงกับคําว่า อินดี ้ ?
มาสเตอร์ ไม่ว่าเลย ถ้ ามันติสจริ ง แล้ ว
คุณคิดว่า สิ�งนัน� มันใช่คุณจริ ง ไม่ใช่
เพราะตามคนอื�น ถ้ าคุณดี �จริ ง มันมี
ศาสตร์ ของมันรับรองอยู่ มันก็เป็ นศิลปะ
ที�แบบว่า เป็ นชุดของการดํารงชีวิตอีกแบบหนึ�งแต่ใครจะบัญญัติอินดีใ� นโลก
นี � ขออย่างนึง คือ ต้ องสร้ างสรรค์ ไม่ใช่
ว่าไปอินดี �ให้ เขาเดือดร้ อน

ผมไปทํางานสาย เรียกว่าอินดีม้ ัย้ ?
มาสเตอร์ ไปฝึ กงาน เขาเป็ น studio คือ
ถ้ าวันนี �คุณทํางานดึกพรุ่ งนี �คุณต้ องเข้ างานสาย เขาไม่เคร่ งเรื� องเวลาเข้ า ถ้ า
แบบนี �ก็สายได้
แสดงว่าชาวอินดี ้ ต้องหาทีล่ ง ?
เออ ที�เหมาะสมกับตัวเขาเอง ไม่ใช่ว่า
คุณก็ เนี�ย style กู แต่กูไปอยู่ในทหาร
อย่างงี �

มันเป็ นสิ�งที�เราต้ องรั กษาไว้ ในฐานะ
ของครู ออกแบบ ถ้ าต้ องการความติส
ในคําตอบ ยังบอกได้ คําเดียวว่า พืน� ฐานเด็ก ควรมีวินัย วินัยจะทําให้ ทุกอย่างบนโลกนีก� ารดํารงชีวิตจะสงบสุข
เด็ ก ต้ อ งมี ค วามอดทน จบ ม.ปลาย
แล้ วอีกเรื� องนึง
พู ดถึงศิลป์ ออกแบบหน่อยครับ
ศิลป์ออกแบบ เราสร้ างหลักสูตรศิลป์ออกแบบมา และ ก็ พ ยายามปรั บ มา

ให้ มีหลากหลาย เพื�อที�เด็กจะได้ มีทางเลือก เด็กที�อยากเรี ยนพวกนีเ� ชื�อว่าใน
100 มันมีอยู่แล้ ว แล้ วเราจะทํายังไงให้
เด็กเขาไปถูกทางก็คือ ต้ องมีช้อยส์ ให้
เขาเลือก แต่ถ้าเราไปปิ ดกันที
� �ว่า เด็ก
เลือกมีแต่เด็กกากๆ คือเด็กไม่อยากอยู่
เพราะว่ามันไปรวมกับศิลป์พละ มันไม่ใช่เหตุผลที�จะให้ มีสายนี � มึงอยากปิ ด
ก็ปิดไปเหอะถ้ างัน� (หัวเราะ) เด็กนักกีฬาที�ดีๆ ก็มี เด็กที�เขาเรี ยนหนังสือไม่ได้ แต่เขารู้ ว่า อะไรควรจะทําแล้ วก็จะ

มาสเตอร์ไม่เคยพู ดว่าคนที่สูบบุ หรี่เป็ นคนเลว
คนที่เป็ นคนเชิ ดหน้าชู ตาในวงการเศรษฐกิจ เป็ นนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีก็เป็ นคนกินเหล้าสูบบุ หรี่ เพียงแต่เขามี
วุ ฒิภาวะมากพอ หรือ รู้จักที่จะแยกแยะว่า
สูบที่ไหน สูบเมื่อไหร

ดีไซน์ที่ดี สามารถนิยามได้ไหมครับ
มาสเตอร์ ?
ถ้ าคําว่าดีของมาสเตอร์ นะ ลูกค้ าพอใจ
ตอบโจทย์ ลูกค้ าได้ หมด นั�นคือคําว่าดี
ของดีไซน์เนอร์
ในฐานะที่มาสเตอร์เป็ นครู ออกแบบ
มาสเตอร์ว่า ชุ ดนักเรียนทีถ่ ูกออกแบบมามีผลอะไรกับผู ้ใส่บ้างครับ ?
ในฐานะที�เป็ นครู ปกครอง (หัวเราะ) ว่า
กติ ก า มัน มี ม าตัง� แต่ ส มัย ดัง� เดิ ม แล้ ว

2-3 ปี คิ ด ว่ า เป็ นหลัก สูต รที� ดี แ ล้ ว
สามารถครอบคุมข้ างนอกได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นตัดต่อเสียง ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพนิ� ง ภาพเคลื� อ นไหว จนถึ ง จั ด
presentation คือนิทรรศการในตอนจบ
เราคิดว่ามันน่าจะ cover หมดแล้ ว แต่
สิ�งหนึ�งที�เราอยากได้ คือ ศิลปะอันนี �เป็ น
สิ�งหนึ�งที�ศิลป์ออกแบบควรจะมีแต่ก็ยงั
ไม่ได้ ใจมาสเตอร์ ถามว่าอยากให้ มีต่อไปไหม ไม่ได้ อยากให้ มีเพราะมาสเตอร์
เป็ นรุ่ นบุกเบิก ไม่ใช่ แต่มาสเตอร์ อยาก

ทําตัวอย่างไรกับครู ในฐานะที�เขาเรี ยน
หนังสือไม่เก่งก็มี
เรือ่ งทีล่ ืมไม่ลงตอนเป็ นครู ทีอ่ ัสสัมฯ
มาสเตอร์ แ ทบจะร้ องไห้ อ ยู่อัน หนึ�ง ที�
มาสเตอร์ จดั ค่ายทักษะชีวิตมาสเตอร์ ก็
มีแบบสอบถามตอนจบให้ เขาทํา เป็ น
ใบงานให้ แปะรู ป รู ปกูก็ถ่ายให้ มันเนี�ย
(หัวเราะ) มันก็แปะแล้ วก็เขียนมา เรา
เห็นแล้ วเรานํ �าตาจะไหลมึงเนี�ยนะเรี ยน
หนังสือ ตกทุกวิชา แล้ ว เขาเขียนว่า
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ในฐานะที่ครู ออกไปซื ้ อไม่ได้มันออกไปซื ้ อข้าวกล่อง
ข้าวผัดมาให้มาสเตอร์ โดยที่มันไม่ถามเลยว่ามาสเตอร์จะกินรึเปล่า
นํา้ ตาพราก ก็รู้สึกว่ามันโอเค ก็รู้สึกว่าเด็กมันก็รักเรา
ก็พอแล้วแค่นัน้ แหละพอ
อยากให้ มาสเตอร์ เป็ นครู ประจําชัน� ผม
ทุกปี อยากไปค่ายกับมาสเตอร์ อีก อะไร
ลักษณะนี � ที�เข้ ามาแล้ วมันเป็ นการเติม
กําลังใจอะ เรารู้ สึกว่า นี�แหละคือที�สดุ ละ ของการเป็ นครู ประจําชัน� แค่นีก� ็พอ
ละ ไอเด็กที�มนั เติมกําลังใจให้ กับครู ได้
เนี�ยนะมันคือ “เด็กสายศิลป์” ห้ อง 3
หรื อห้ อง 4 มาสเตอร์ ไม่แน่ใจ เป็ นห้ อง
ที�ดีมากเลยนะ ปรากฏว่า วันสุดท้ าย
มาสเตอร์ บอกให้ ส่งงาน ส่งแฟ้ม มันก็
ส่งๆๆๆๆ ส่งจนถึง 2-3 ทุ่ม มาสเตอร์
บอกว่า ไม่เอาแล้ ว เป็ นโรคกระเพาะ
มาสเตอร์ ต้องกินข้ าว ตังแต่
� ทุ่มนึงต้ อง
กินแล้ ว คือ มันไม่หยุดส่ง นึกออกมะ
คือเราบอกว่า วันนี ว� ันสุดท้ าย แต่เรา
ไม่ได้ บอกว่าถึงกี�โมง เราก็เลยต้ องนั�งรอมัน ไออันนีม� ึงยังไม่ครบ มึงต้ องเอามาให้ ครบ ไม่งัน� เกรดมึงจะไม่ถึง ท้ ายที� สุด ไอคนที� ส่งแล้ วอะ "มึงไม่เข้ าใจ
มาสเตอร์ หรื อไงวะ" มันก็กระแทกประตู
ห้ องมาสเตอร์ ออกไป เอ่า ชิบหาย คนที�
โกรธควรจะเป็ นกูปะ มึงส่งงานแล้ วปะ
ในที� สุด มัน กลับ มาพร้ อมอะไรรู้ มะ
ข้ าวกล่อง ในฐานะที�ครู ออกไปซื �อไม่ได้
มัน ออกไปซื อ� ข้ า วกล่อ งข้ า วผัด มาให้
มาสเตอร์ โดยที� มันไม่ถามเลยว่า
มาสเตอร์ จะกินรึ เปล่า นํ �าตาพราก ก็
รู้ สึกว่ามันโอเคก็ร้ ู สึกว่า เด็กมันก็รักเรา
ก็พอแล้ ว แค่นนแหละพอ
ั�
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ฝากอะไรให้เด็กศิลป์ ออกแบบ ?
มาสเตอร์ มั�น ใจว่า เด็ก ศิ ล ป์ ออกแบบ
ทุกคนจะต้ องมีทางเลือกของเขา เพราะ
หลักสูตร ที�โรงเรี ยนนี �จัดให้ มนั ก็กว้ าง
มากพอที�จะกลายเป็ นคอมอาร์ ทนะ ก็คือ คุณน่าจะเรี ยนคอมพิวเตอร์ แล้ วไป
เลือก major เอาที�มหาวิทยาลัยว่าอะไร
จะเป็ นสิ�งที�ดีที�สุด สําหรั บเขาแล้ วก็ไป
ประกอบอาชีพได้ ขอให้ ทกุ คนที�จบออก
ไปประสบความสําเร็ จ ก็ยงั มีคนยังไม่
จบวิ ช ามาสเตอร์ แต่เ ขาก็ ไ ด้ ดิ บ ได้ ดี
ก็คือ ศิลป์ออกแบบรุ่ น 2 ก็ไม่เป็ นไร ก็ขอให้ เขาเป็ นคนที�ดีในสังคมก็แล้ วกัน
แล้ วก็ อย่าลืมโรงเรี ยน มาสเตอร์ เชื� อ
อย่างหนึ�งว่า สิ�งที�ทําให้ อัสสัมชัญยิ�งใหญ่ ทําให้ คนเป็ นใหญ่ เป็ นโตได้ ก็คือ
“ความกตัญ�ู” การที�เขาเลี �ยงดูพ่อแม่
การที�เขาไม่ลืมโรงเรี ยนนี � นั�นแหละ จะ
ทําให้ เขายิ�งใหญ่

ฝากอะไรกับอัสสัมชั ญไหมครับ ?
สิ� ง มี ชี วิ ต ในอัส สัม ชัญ ก็ ข อให้ รั ก ใน
อัสสัมชัญ เพราะสิ�งนี �เป็ นสิ�งที�มาสเตอร์
ไม่มีโอกาสมีเลือดในอัสสัมชัญ แต่ก็ยงั
ทําให้ มาสเตอร์ รักได้ แต่เธอมีเลือดของ
อัสสัมชัญแท้ ๆ ทําไมเธอถึงจะไม่รักมัน
เพราะฉะนัน� สิ�งที�เธอจะตอบแทนสิ�งที�
ไม่มีชีวิตในโรงเรี ยนได้ ก็อย่าทําให้ มัน
น่าปวดหัวมากนัก แล้ วก็ช่วยกันสร้ าง
ชื�อเสียง แน่นอนอยู่แล้ วว่าสิ�งไม่มีชีวิต
มัน สร้ างชื� อ เสี ย งด้ ว ยตัว มัน เอง ไม่ ไ ด้
แล้ วก็กลับมาช่วยเหลือโรงเรี ยน ช่วยเหลือครู อย่าลืมครู อย่าลืมจ่ายค่าเทอม
(หัวเราะรัว ๆ )

" รอด ยังไม่เคยเห็นเด็กสาย
ศิลป์ ออกแบบคนไหนที่ลาออก
กลางหลักสูตร ... ไม่เรียน
ก็ไม่เรียนจนจบอะ "
assumpjournal - เพจเอซี เอคโค่ สิง่ ทีท่ ําแล้วไม่ลงหนังสือ ก็มาลงทีน่ แี่ หละ
assump128 - เพจ AC128 ช่ วงนีห้ นักไปทางข้อมู ลรับตรง เอนทรานซ์ ตามได้
assump129 - เพจ AC128 กู๊ดมอร์นงิ่ ทุกเช้า ไลค์เพจสิ ได้เพือ่ นเพิม่
assump130 - เพจ AC130 น้องใหม่่ไฟแรง เข้าไปตามข่าวสารรุ ่นกัน
acxmas2013 - เพจ PR อัพเดทงานคริสต์มาสแฟร์และแคตตาล็อกออนไลน์
AssumptionCollege1885 - เพจทางการของโรงเรียน ต้องการคอนเฟิ ร์มอะไร เช็ค
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