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สิ่งสรางในนามของ...."ความรัก"

 หรือในทางที�เป็นไปได้กวา่นั �นพอ่แมต่ดัสนิใจคลอด 

คณุออกมา เพื�อวางแผนไว้ให้คณุดแูลเขาในบั �น ปลายชีวิต 

เขาทุม่เงินจํานวนมากให้คณุเข้าเรียน โรงเรียนดี ๆ เรียน 

พิเศษมาก ๆ เพื�อจะได้สอบเข้า มหาวิทยาลยัที�มีชื�อเสียง 

สรรหาโอกาสทกุอยา่ง ที�ชว่ยให้คณุได้ทํางานที�มีรายได้สงู 

ทั �งหมดนี � ก็เพื�อวา่เมื�อคณุ มีรายได้ดีจะได้นํามาใช้จา่ยเลี �ยงด ู

เขาในยามที�เขาเจ็บไข้ได้อยา่งไมข่ดัสน หรือพดูอีกอยา่งก็คือ 

ทั �งหมดที�เขาทําไป ก็คือการมองวา่คณุคือ “การลงทนุ” 

และหวงัวา่ได้รับ ทนุคืนพร้อมกําไรอยา่งคุ้มคา่ในอนาคตโดย 

ตลอดเวลา ที�ลงทนุไปกบัคณุนั �นก็กลอ่มคณุวา่ ”เขาทําไป 

ในนามของความรัก” หากรู้เชน่นี � คณุยงัจะบอกรักพวกเขา 

ได้อยา่งสนิทใจหรือไม?่   

 สิ�งเหล่านี �ตอบยากยิ�งขึ �นเมื�อความรักในสังคม 

ของเรา ถกูใช้เพื�อกําหนดมาตรฐานทางศีลธรรมเพื�อใช้ใน 

การจําแนก คนดี และ คนเลว ศีลธรรมในนามความรัก 

ลักษณะนี �จึงทําให้สังคมไม่มีที�เหลือสําหรับใครก็ตามใน 

การพดูออกมาวา่“ผมไมรั่กพอ่”  “ผมไมรั่กแม”่ หากลกู คนใด 

พูดออกมาแบบนั �นสังคมก็พร้อมจะตราหน้า ทันทีว่า 

ลูกคนนั �นอกตัญ�ูหรือเนรคุณโดยไม่ต้องฟังเหตุผลของ 

“ลกูผู้อกตญั�”ู แตอ่ยา่งใด ทั �งนี �ไมต้่องคดิไปถงึต้นตอหรือ 

ที�มาของความรัก เหลา่นี �ด้วยซํ �าวา่มนัถกูสร้างให้เป็นสิ�งสวย- 

งามหรือความรักที�บริสุทธิ� ได้อย่างไร เพราะแค่ไม่ รัก 

ก็ถือวา่ผิดแล้ว     

 มาถึงตรงนี �ผมพอคาดเดาความรู้สกึของหลายๆคน 

ที� อ าจมองว่ าผม กํ าลังพูด ทํ า ร้ าย จิ ตใจคนที� เ ทิ ดทูน 

สถาบันครอบค รัว  แต่อย่ า เ พิ� งด่ วนตัดสินผมผิดไป 

ผ ม ไ ม่ ไ ด้ กํ า ลัง ช ว น ใ ห้ ท่ า น ผู้ อ่ า น บ ท ค ว า ม นี �เ ก ลี ย ด 

พอ่หรือแมข่องทา่นอยา่งแนน่อน สิ�งที�ผมต้องการ 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

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 

ความหมายและการเรียกร้องก็แตกต่างกันออกไปตาม 

วฒันธรรมและตามความจําเป็น ดงัเช่น “sinocide” 

ซึ�งก็คือการจงใจปล่อยให้ผู้ สูงอายุของครอบครัวหรือของ 

สังคมให้ตายไป เพราะว่า ผู้ สูงอายุนั �นไม่สามารถทํา 

ประโยชน์ให้แก่สงัคมได้อีกตอ่ไปแล้วหรือเพราะเหตผุลอื�น ๆ 

ที�สงัคมนั �นๆเหน็สมควร สงัคมที�มีการกระทํา แบบนี � ได้แก่ 

เอสกีโม[1] ญี�ปุ่ นในอดีต[2] อินเดีย[3] และอื�นๆอีก 

ในสงัคมเหลา่นี � “sinocide” ไมถื่อวา่เป็นสิ�งเลวร้าย 

แตเ่ป็นสิ�งที�ยอมรับได้ตามความจําเป็น “sinocide” จะถกู 

มองวา่เป็น “การเนรคณุ” ก็ตอ่เมื�อมองผา่น “แวน่ตา” 

วฒันธรรมอื�น ดงัเชน่ ณ ขณะนี � ผู้อา่นบทความนี �บางทา่น 

อาจกําลงัรู้สกึไมพ่อใจ “sinocide” อยู ่นั�นก็เพราะทา่นกําลงั 

ตดัสนิด้วย “แวน่ตา” ความกตญั�แูบบไทยในยคุสมยั 

ปัจจบุนันั�น เอง   

 นา่สนใจยิ�งขึ �น หากเราลองเปรียบเทียบการรณรงค์ 

สายสมัพนัธ์แม-่ลกู และ โฆษณาสนิค้าตา่ง ๆ ในเทศกาล 

วนัแม ่ ในประเทศไทยกบัตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศ 

ตะวนัตก จะพบวา่ เทศกาลวนัแมไ่ทย มีเนื �อหาและเรื�องราว 

ที�เรียกร้องให้ทดแทนคณุ ลําเลกิความดีในอดีตนําเสนอภาพ 

ถงึความลําบาก ที�ต้องอุ้มท้องของแม ่ ประคบัประคองลกู 

น้อยให้หดัเดนิ และชว่งเวลาซึ �งใจตา่ง ๆ นานามากกว ่

าการรณรงค์ และโฆษณาในตา่งประเทศอยา่งเหน็ได้ชดั 

ทั �งนี �ผมตั �งข้อสงัเกตวา่เนื �อหาของการรณรงค์ และโฆษณา 

วนัแมใ่นไทยมีลกัษณะคล้ายคลงึ กบัเรื�องราวใน “เพลงแหล”่ 

ในพิธีกรรมทําขวญันาค ก่อนบวชพระในศาสนาพทุธ อาจ 

กลา่วได้วา่พิธีกรรมแหลส่อนนาคนา่จะมีอิทธิพล ตอ่เนื �อหา 

โฆษณาวันแม่ของไทยอยู่ ไม่มากก็น้อย ในขณะที� ใน 

วัฒนธรรมอื�น  โดยเฉพาะตะวันตกซึ� ง ไม่ มี พิ ธีกรรม 

ทําขวญันาค จึงมี theme เทศกาลวนัแม่ที�แตกต่างออกไป 

 หากคณุเกิดมาเป็นเดก็กําพร้าเพราะพอ่แมเ่ลอืกที�จะทิ �งคณุเอาไว้ในสถานเลี �ยงเดก็ตั �งแตเ่กิด คณุเกิดมาเพียงเพราะความ- 

ใคร่ของพอ่แมแ่ละพวกเขาก็ไมส่ามารถดแูลคณุได้ จงึเลือกที�จะทิ �งคณุไว้คณุมีชีวิตต่อไป และเติบโตขึ �นมาโดยปราศจาก 

การสนับสนุนใดๆจากพ่อแม่ วันหนึ�งเมื�อคุณโตเป็นผู้ ใหญ่แล้วบังเอิญ พบกบัพอ่แมข่องคณุอีกครั �ง คณุยงัจะบอกรัก 

พ่อแม่แล้วเข้าไปโอบกอดด้วยความตื �นตนัหรือไม?่                            

6



เป็นพอ่แมข่องเราจริง ๆ ก็ดจูะเป็นเรื�องแปลก ๆ อยูส่กัหนอ่ย 

แต่การแกมบังคับให้คนอื�นให้หลงรักหลงไหลตามไปด้วย 

ไมเ่หลือพื �นที�ให้ใครรู้สกึไมรั่ก หรือ รู้สกึเฉย ๆ แตก็่ไมไ่ด้ 

เกลียด ตา่งหาก ที�แปลกมาก 

 เพราะทั �งการเรียกร้องให้รัก-เร่งเร้าให้ตอบแทน 

และ ทั �งพอ่แมจิ่นตกรรมเหลา่นั �น ตา่งก็เป็นประดิษฐกรรม 

ทางสงัคมทั �งสิ �น 

อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า พิธีกรรมแหล่สอนนาคน่าจะมีอิทธิพล 

ต่ อ เ นื �อ ห า โ ฆ ษ ณ า วัน แ ม่ ข อ ง ไ ท ย อ ยู่ ไ ม่ ม า ก ก็ น้ อ ย 

ในขณะที�ในวฒันธรรมอื�น โดยเฉพาะตะวนัตกซึ�งไมมี่พิธีกรรม 

ทําขวญันาค จงึมี theme เทศกาลวนัแมที่�แตกตา่งออกไป        

 ทั �งนี � ผมไมไ่ด้กําลงัเหน็ดีเหน็งามกบั “sinocide” 

และก็ไม่ได้กําลังบอกว่าการรณรงค์เทศกาลวันแม่ของ 

ต่างประเทศน่าชื�นชมกว่าของไทยแต่ผมยกสองตัวอย่าง 

นี �ขึ �นมาเพื�อชี �ใ ห้ เห็นว่าแนวความคิดเ รื� อง ความรัก 

การตอบแทน กตเวทิตา เป็นสิ�งที�มนุษย์ประดิษฐ์ขึ �น 

ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย แ ก่ มัน แ ล ะ ก ล่ อ ม เ ก ล า ค น ใ น สั ง ค ม 

ให้คล้อยคิดตาม ประดิษฐกรรมนี �แตกต่างกันไปตาม 

แตล่ะสงัคม เพราะฉะนั �น ความรักและการเ ร่งเ ร้า 

ใ ห้ ต อ บ แ ท น นั �น  จึ ง ไ ม่ ใ ช่ เ รื� อ ง ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ไ ม่ ใ ช ่

สัญชาตญาณที�ติดตัวเราทุกคนมาตั �งแต่เกิดดังที�มักจะ 

เข้าใจและกลา่วอ้างกนั

 ถึงกระนั �น พวกเราไม่ได้มีพ่อแม่แค่เพียงคู่เดียว 

ในระดบั ที�ใหญ่ไปกวา่สถาบนัครอบครัว เรามีพอ่แมที่�สงัคม 

สร้าง ขึ �นมาให้เราด้วย ผมกําลงัพดูถงึบคุคลที�เป็น “บดิา” 

ประจําสถาบนัการศกึษา , ประจําชมุชน , ประจําชาตพินัธุ์ 

และอื�น ๆ พ่อแม่จินตกรรมเหล่านี �ไม่ใช่เรื�องแปลกเลย 

เพราะทกุประเทศทกุสงัคมก็มีกนัทั �งนั �น ดงัเชน่ George 

Washington ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา 

ที�ได้รับการขนานนามวา่เป็น Founding Father หรือ 

บิดาผู้ ก่อตั �งประเทศ อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี �ต่างจาก 

พอ่แมจ่ริง ๆ ของเรา เพราะเราไมรู้่จกัพวกเขารอบด้าน 

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 

พูดอีกอย่างก็คือพ่อแม่ประเภทนี �เป็นบุคคลที�ห่างไกลจาก 

เรามาก พวกเราเพียงแค่เรียนรู้จกัพวกเขาผ่าน หนงัสอืเรียน 

สารคดี รูปปั �นรูปเคารพ[4] และเมื�อถึง วาระการ 

ระลึกถึงพวกเขาก็จะจัดพิธีการหรือ เทศกาลเป็นครั �งคราว 

ไปซึ�งโดยมากจะกลา่วถงึแต ่ คณุงาม ความดีของพวกเขา 

เทา่นั �น แนน่อน หากจะอาศยัเพียงแคข้่อมลูจาก หนงัสือเรียน 

สารคดี และ พิธีรําลึก แล้วเรารู้สึกรักลึกซึ �งผูกพันราวกับ 

เรื�อง : ตาวนั รัตนประภาพร 43891 AC 126

บรรณาธิการบทความ ทศพล นพสวุรรณชยั

แหลง่อ้างอิงเพื�อการค้นคว้าเพิ�มเติม

[1] Leighton, A.H. & Hughes, C. C. (1955). Notes on Eskimo Patterns of Suicide. 

Southwestern Journal of Anthropology, 11.

[2] การกระทําดงักลา่ว เรียกวา่ “ubasute” อา่นเพิ�มเติมได้จาก http://en.wikipe-

dia.org/wiki/Ubasute

[3] KK, Shahina. (2010, November 20). Mother Shall I Put You to Sleep. Tehelka 

Magazine, 7 (46). เข้าถงึเมื�อวนัที� November 28, 2013, http://archive.tehelka.com/sto-

ry_main47.asp?filename=Ne201110Maariyamma.asp.

[4] นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2004). ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนสุาวรีย์: 

วา่ด้วยวฒันธรรม, รัฐ และรูปการจิตสํานกึ. กรุงเทพฯ: มติชน.

“มันยอมไมใชเรื่องผิด ที่เราจะบอกรักใคร 
หรือ ไมบอกรักใคร”  
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 เมื�อมาถงึจดุจดุหนึ�งของชีวิตผมได้เจอกบัคํา

ถามลกัษณะนี �    คําถามคล้ายกนันี �เชื�อวา่ตอ่ให้ไมเ่คย

ถามตวัเองแตก็่คงมีคนมาถามเราอยูดี่    คําถามนี �บาง

ครั �งก็ถามเพราะความคาดหวงั    บางครั �งก็ถามเพราะ

ความสบัสน  บางครั �งกลายเป็นการกดดนั  หรืออะไรก็

แล้วแต ่   และไมว่า่คําตอบของคําถามเหลา่นั �นจะเป็น

แบบไหน  เป็นคําตอบที�คดิเอง  คดิไปเอง รู้สกึเอง หรือ

มีคนยดัเยียดให้ ตั �งแตเ่ดก็จนตอนนี �ผมยงัไมรู้่เลยด้วย

ซํ �าวา่ตวัเองจะเรียนอะไร การเจอกบัคําถามพวกนี �กระ-

ตุ้นให้เราได้ฉกุคิด  “เฮ้ยถงึเวลาแล้วเหรอวะ”  และมนั

ทําให้ผมย้อนกลบัไปดวูา่ที�ผา่นมาชีวิตเราเป็นยงัไงไป

แล้วบ้าง

 สมมติให้เยาวชนคนหนึ�งชื�อ  นาย  “เนียนรัก”

ในปีๆหนึ�ง นายเนียนรักตื�นเช้ามาโรงเรียน เรียนบ้าง 

คยุบ้าง  นั�งหลบับ้าง  กินข้าวกลางวนั กลบัเข้าไปเรียน

ต่อ หลงัเลิกเรียนก็เล่นกับเพื�อนหรือเข้ากลุ่มในโรง-

เรียนที�สงักดัอยู ่กลบับ้าน อาจจะอา่นหนงัสือ เลน่เกม 

ทําการบ้าน  ตื�นเช้ามาโรงเรียนลอกการบ้านถ้ามี  เป็น

แบบนี �ไปเรื�อยๆจนถงึวนัศกุร์    และในวนัเสาร์-อาทิตย์

ก็ไปเรียนพิเศษ  นดัเพื�อนไปเที�ยว  ปิดเทอมก็นั�งชิวอยู่

บ้าน หลงัจากนั �นเปิดเทอมขึ �นชั �นใหม ่ เป็นแบบนี �เรื�อยๆ 

เป็นวฏัจกัร ชีวิตของเนียนรักมีอะไรให้เจอน้อยมาก  

ชีวิตใครหลายๆ คนก็อาจเป็นแบบนี � จนน่าสงสยัว่า

อยากเป็นนั�นอยากเป็นนี�กนัได้ยงัไง  ทั �งๆที�ทกุวนัก็เจอ

แตอ่ะไรเหมือนเดมิยงัไมรู้่จกัอะไรจริงๆ สกัอยา่งเอาเวลา 

ที�ไหนไปสมัผสัแรงบนัดาลใจข้างนอก แตส่ิ�งแวดล้อม 

รอบตัวของแต่ละคน ไม่ใช่ทุกคนที�จะเหมือนกัน 

(อยา่งน้อยก็ผมละคนหนึ�ง)

 ผมใช้ชีวิตเรื�อยเปื� อยกบัเพื�อน  คดิวา่มนัยงัไม่

ถงึเวลาต้องคดิอะไรมาก เพราะคดิวา่ยงัไมถ่งึเวลา แต่

ความเป็นจริงก็คือสิ�งตา่งๆ   มนัจะถงึเวลาก็ตอ่เมื�อเรา

เริ�มต้นคดิ มนัจะถงึเวลาเมื�อเราอนญุาตให้ถงึเวลา แต่

ด้วยใต้กรอบความคิดที�ว่าเป็นนกัเรียนหน้าที�หลกัคือ

ต้องเรียนหนงัสือ  อยา่งอื�นไมต้่องไปสนใจมนัมาก  ทํา

ให้นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ได้สนใจหาแรงบนัดาลใจอะไร

นกั  มีแคเ่รียนๆเลน่ๆ มีกิจกรรมที�สนใจทําบ้างตามโอ-

กาสเทา่นั �น แตถ้่าลองนั�งนิ�งๆคดิดวูา่มีอะไรเข้ามาบ้าง

และเราพบอะไรบ้างในชีวิต  ทั �งตวัเรา คนรอบข้างและ

ชีวิตแบบนี � สกัวนัหนึ�งมนัจะต้องเปลี�ยนไป สิ�งตา่งๆจะ

เข้ามาหาเราเมื�อโตขึ �นโดยไม่ได้สนใจว่าเราพร้อมหรือ

เปลา่ อยา่งการเข้ามหาลยัหรือคนรอบข้างที�ปฏิบตัติอ่

เราตา่งไปจากเดมิเพราะอายทีุ�มากขึ �น   แนน่อนวา่เรา

ต้องคดิ ต้องปรับตวัอยูต่ลอดเวลาเพื�อจะอยูต่อ่ไปและ

อยูเ่พื�อเป็น เพื�อทําอะไร

 เป็นนกัเรียนมาสบิเอด็ปีกวา่ผมไมเ่คยคดิอะ-

ไรมากเลยนอกจากการใช้ชีวิตแบบวนัตอ่วนั   เป็นวฏั-

จกัรเรื�อยเปื� อยไปเรื�อยในทกุๆปี     แบบที�นายเนียนรัก

เป็น จนมีคนพดูใสว่า่ “โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ  ไมใ่ชเ่ดก็

แล้ว”  ถงึกลบัมาคิด  การใช้ชีวิตเรื�อยเปื� อย ... จริงอยูที่�

มนัไมไ่ด้แย ่ ถ้าไมไ่ด้คดิอะไรมาก  และคดิวา่ตวัเองยงั

เดก็อยูม่นัก็ไมมี่อะไรต้องรับผิดชอบ ก็ชีวิตนกัเรียนมนั

มีอะไรบ้างละ ... เรื�อยเปื� อย มนัก็มีอยูแ่คนี่ �แหละมั �ง 

แตชี่วิตควรจะมีอะไรที�มนัมากกวา่นี �รึเปลา่?  มนัคงจะ

ดีกวา่นี �มากถ้าเราได้คิดถงึสิ�งที�เราเป็น อยากเป็น หรือ

กําลงัจะเป็น   ณ  ตอนนี �    ใช้ชีวิตในแตล่ะวนัให้มนัมี

ความหมายมากขึ �น  มากกวา่การอยูไ่ปเรื�อยๆ  และโต

เป็นผู้ใหญ่โดยที�ไมรู้่อะไรเลย   เริ�มทําอะไรบางอยา่งที�

สร้างสรรค์ภายใต้ความปรารถนาของตวัเองและเจียด

เวลาในชีวิตเรื�อยเปื� อยในวนัเรียนและปิดเทอมสกัเล็ก

น้อยไปกบัมนัก็ได้ โดยที�ไมต้่องคดิวา่มนัเร็วเกินไป 

และมนัจะทําให้เราถามตวัเองอีกครั �งวา่   ทําไมต้องรอ

จนคนอื�นบอกวา่เราเป็นผู้ใหญ่.

“ เฮ้ย มงึจะเข้าคณะอะไรวะ หน้าอย่างมงึน่าจะเข้าหมอแน่เลย ”

“ โตขึ �นอยากเป็นอะไรจ๊ะ ค้นหาตวัเองพบรึยัง ”

เรื่อง : จิปาถะ
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" ตอนสรางอยูมีคนงานเสียชีวิต 2 
เด็กกับผูหญิง ... ปที่เราเรียน ม.6 

ตึกใหมเสร็จแลวก็เปดใหใชปแรกพอดี "

" พี่บอกกอนนะ เรื่องที่เลาทั้งหมด 
คือเรื่องจริง ไมไดแตงเติมใด ๆ "

" เฮย พวกมึง 
ปกติแลวรูปปนนักบุญหลุยสยืนทาไหนวะ "

" คุณพอกอลมเบตกับบราเดอรฮีแลร
มีคนเจอเยอะแลว หาใครเลาใหฟงก็ได 

แตที่จะเลาใหฟงตอไปนี้ ... ไมใช "
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 พี�บอกก่อนนะ เรื�องที�เลา่ทั �งหมด คือเรื�องจริง ไม ่

ได้แตง่เติมใด ๆ มนัเกิดขึ �นตอนรับน้องฝ่ายคอมพิวเตอร์ปีพี� 

ตอนนั �นพี�เป็นรุ่นน้อง เป็นคนโดนรับ การรับน้องคือ พวก 

รุ่นพี�เขาจะไปซอ่นตวัอยูต่ามที�ตา่ง ๆ ในโรงเรียน แล้วรุ่น- 

น้องจะต้องเป็นฝ่ายหารุ่นพี�ให้เจอครบทกุคน ซึ�งพวกรุ่นน้อง 

ที�โดนรับในตอนนั �น รวมตวัพี� มีกนัอยู ่ 6 คน กติกาคือพวก 

รุ่นน้องจะถกูปลอ่ยตวัไปทีละ 2 คน เป็นคู ่ๆ โดยที�ระหวา่ง 

เลน่รับน้อง ก็จะต้องหลบยามไปด้วย เพราะเขาไมใ่ห้เลน่ 

อะไรแผลง ๆ ในโรงเรียนตอนกลางคืน พี�เป็นคูที่� 2 ที�โดน 

ปลอ่ย พวกพี�เดนิไปที�ตกึ ฟ.ฮีแลร์ เป็นที�แรก เอาจริง ๆ คือ 

เรากลวั ก็เลยเดนิไปหาคูที่�ถกูปลอ่ยมาก่อน และรอเพื�อนคู ่

ที�จะถกูปลอ่ยมาทีหลงั พอรวมกนัครบ คูแ่รกก็เดนินําร่อง 

ไปก่อน แล้วกลบัมาบอกว่าเจอรุ่นพี�ใส่ผ้าคลมุเดินถือไฟ- 

ฉายอยูที่�ชั �น 5 ชั �น 5 หรือ 4 นี�แหละ แตจํ่าได้วา่เป็นชั �น 

บนสดุ แล้วพวกพี�ก็แบง่เป็น 3 ทีมเพื�อไปดกัรุ่นพี�คนนี �จาก 

ทกุทาง เพราะมนัมีแค ่3 ทางเทา่นั �น และตรงที�พี�วางแผนคือ 

ถ้ามีคนเดินลงมา ก็จะต้องมาเจอพี�ก่อน ก็เลยวิ�งไปดกั 3 

ทาง พอแยกกนัแล้ว ทกุคนวิ�งมาตามทาง ของตวัเอง แต ่

สดุท้ายทกุคนมาจบกนัตรงกลาง ก็พบวา่มนัไมมี่ใครอยูต่รง 

นั �น ไมมี่ที�ไหนให้ซอ่นด้วย แตก็่ยงัคดิในแงดี่วา่รุ่นพี�อาจมี 

กญุแจ ไขเข้าไปในห้องซกัห้อง ก็เลยถอดใจ ปลอ่ยไปก่อน 

พอเดนิลงมาชั �น 3 ซึ�งจะตรงไปทางเชื�อม ก็จะมีห้องแมบ้่าน 

นกึภาพบนัไดตกึ ฟ. ริมสดุฝั�งตดิกบัอาคารแยก จะมีห้อง 

เก็บของของแม่บ้าน เป็นห้องเล็ก ๆ ห้องเดียวที�เปิดไฟใน 

เวลานั �น พวกพี�ก็คดิวา่ ต้องมีรุ่นพี�อยูใ่นนี �แนน่อน แตม่นั 

ลอ็คจากข้างนอก ก็เลยลองถีบเบา ๆ ทบุเบา ๆ ก็ไมเ่จอใคร 

เลยมองลอดชอ่งเข้าไปก็ไมมี่ใคร เลยเดินออกมาจะไปตรง 

ทางเชื�อมตกึ แตพ่อเดินออกมาไมกี่�ก้าวเทา่นั �นแหละ กลอน 

ประตก็ูสั�นรัว ๆ กกึ ๆๆๆๆๆๆ พวกพี�ก็วิ�งเลย พอถงึทางเชื�อม 

พวกพี�ก็เลยตกลงกนัวา่แยกกลบัเป็น 3 คูเ่หมือนเดิม เพราะ 

กลวัรุ่นพี�จะวา่ คูแ่รกเดนินําไปก่อนที�ชั �น 2 ตกึ 2003 เจอ 

เดก็ผู้หญิงนั�งร้องไห้อยูห่น้าลฟิท์ แตจ่ดุพีคคือมีคนนงึ อยู ่  

ดี ๆ ก็ไมมี่สตขิึ �นมา พยายามจะเข้าไปหาเดก็ผู้หญิงคนนั �น 

ให้ได้ จนเพื�อนที�เดนิด้วยต้องฉดุกระชากลากถ ูและตบหน้า 

ถงึได้สตกิลบัมา แล้วเดก็ผู้หญิงคนนั �นก็หายไป แล้วคูนี่ �ก็ 

เดนินําขึ �นไปชั �นบน ๆ คราวนี �กลบัมาที�คูพี่�ก่อนนะ ที�ชั �น 4 

บนัไดหนีไฟ หน้าห้องดนตรีไทย กบัชมรมละครตอนนี �แหละ 

คูพี่�ตอนเดนิชั �น 2-3 ไมเ่จออะไร แตพ่อมาชั �น 4 ประต ู

บนัไดหนีไฟมนัเปิดไว้ พี�เหมือนเหน็คนคนหนึ�งอยูห่ลงับนัได 

ประต ู ก็ใจกล้า ๆ กลวั ๆ แตเ่หน็มนัขยบัจริง เลยไปด ู

สรุปเจอรุ่นพี�ฝ่ายคอมคนนงึ แล้วก็พดูคยุกนั เขาบอกวา่ 

ข้างบนมีรุ่นพี�อยูเ่ตม็เลย ซอ่นตามระเบียง ฯลฯ แตว่า่ จํา 

เรื�องตรงนี �ไว้ก่อนนะ แล้วกลบัมาย้อนอา่นใหม ่ เสร็จแล้ว 

พี�ก็เดนิออกจากบนัไดหนีไฟ และพี�คนนั �นก็วิ�งลงไป และ 

หายไป คือสมยันั �น ชั �น 4 ยงัเป็นห้องคอมอยู ่ มีคอมตวั 

นงึเปิดคอมทิ �งไว้ มีไฟหน้าจอเปิดอยา่งเหน็ได้ชดั และเก้าอี � 

(เป็นเก้าอี �ล้อเลื�อน) พึ�งหมนุขยบั เหมือนมีคนเพิ�งลกุหนีไป 

พวกพี�พยายามสอ่งเข้าไป แตก็่มองยากเพราะโต๊ะเยอะมาก 

และทกุห้องลอ็ค แตพ่วกพี�ยงัเชื�อวา่เป็นฝีมือรุ่นพี�อยู ่ก็ไมไ่ด้ 

สนใจอะไร เสร็จแล้วพวกพี�ก็เดนิไปฝั�งห้องชีวะ ตอนพี�อยู ่

หน้าห้องนํ �า อยูดี่ ๆ มีคนปาขวดนํ �าขวดใหญ่ออกมาจาก 

บันไดหนีไฟ พวกพี�ก็แบบ เอาหล่ะ พวกรุ่นพี�แกล้งแน่ ๆ 

 ในสถานที�หนึ�งสถานที� มกัจะมีเรื�องเล่าอยู่มากมายเกี�ยวกบัสิ�งที�เราไม่เห็น ไม่รู้จกั และไม่อาจเข้าใจได้ 

หลายตอ่หลายเรื�องถกูเลา่สืบตอ่กนัมาจนไมรู้่เรื�องไหนจริง เรื�องไหนไมจ่ริง บางเรื�องถกูเลา่อยา่งเตม็ใจ แตก่ลบัถกู 

ฟังอยา่งไมเ่ตม็ใจ บางเรื�องถกูฟังอยา่งตั �งใจ แตเ่รื�องเลา่นั �นกลบัไมจ่ริงใจกบัคนฟัง ... ไมว่า่เรื�องนั �น ๆ จะจริงหรือ 

ไมจ่ริง สิ�งที�เราไมรู้่จกั ยอ่มเชิญชวนให้เราเข้าไปค้นหา วนันี �เราได้รวบรวมและคดัเลือก สิ�งที�ไมรู้่วา่จะจริงหรือไมจ่ริง 

มาให้ทา่นได้ลองค้นหากนัตามใจชอบ แตเ่ราขอไมรั่บผิดชอบความรู้สกึ หรือสิ�งที�ทา่นจะได้เจอหลงัการค้นหา สญัญา

คําเตือน เรื่องเลาบางเรื่อง อาจทําโรงเรียนของคุณอยูยากขึ้น
อยาปดไฟ !

เรียบเรียง :: วริศ ลิขิตอนุสรณ ภาพ:: พริษฐ พฤทธิสาริกร , ฤทธิภูมิ วัชระชัยสุรพล , ฐานพัฒน อิฐวรากร   
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อยูดี ๆ ก็ไมมีสติขึ้นมา 
พยายามจะเขาไปหา
เด็กผูหญิงคนนั้นใหได 
จนเพื่อนที่เดินดวยตอง 
ฉุดกระชากลากถู และ 
ตบหนา ถึงไดสติกลับมา

เสร็จแล้วประตไูม้ใหญ่ ๆ ห้องชีวะก็ปิดดงั ตู๊มมม พวกพี� 

ก็แบบ แหม เลน่กนัหลอนดีนะ เดนิผา่นห้องชีวะไปก็ไม ่

เจอใคร ก็คดิวา่รุ่นพี�คงซอ่นตวัอยู ่ไมห่าแล้ว ก็เลยหนีขึ �นชั �น 

5 พอขึ �นชั �น 5 ก็เริ�มเจอพวกรุ่นพี�แล้ว ก็แกล้งกนัตา่ง ๆ  นานา 

พอชั �น 7 เทา่นั �นแหละ พี�เหน็คนคนนงึวิ�งเข้าห้องนํ �า พวกพี� 

ก็วิ�งตามเข้าไป ห้องนํ �าห้องซ้ายสดุ เป็นห้องเดียวที�ปิด (หลงั 

จากนั �นอีกเกือบปี ห้องนํ �าห้องนั �นก็ยงัปิดมาตลอดโดยที�ไม ่

มีใครเปิดตอนหลงั) แล้วพวกพี�ได้ยินเสียงกดชกัโครกดงัมา 

จากห้องนั �น (ชกัโครกเป็นแบบส้วมซมึ) พวกพี�ก็คดิวา่รุ่น- 

พี�ต้องอยูใ่นห้องนี �แนน่อน เลยสาดนํ �าเข้าไปเยอะมาก พอ 

สาดไปสกัพกัพี�กบัเพื�อนก็สงสยั ทําไมรุ่นพี�ไมอ่อกมาซกัที 

หรือไมโ่วยวาย ก็เลยลองปีนขึ �นไปด ู ปรากฏวา่ห้องนั �นไม ่

มีใครอยู ่ พวกพี�เผน่เลย ขอย้อนกลบัมาที�คูแ่รกเหมือนเดมิ 

เขานําหน้าพวกพี�มาที�ห้องนํ �าชั �น 7 เหมือนกนั แตไ่มใ่ชห้่อง 

ซ้ายสดุนะ เป็นห้องกลาง ๆ หนอ่ย แตค่ราวนี �ในห้องนั �น 

มีรุ่นพี�เข้าไปจริงอยู ่ 2 คน คือรุ่นพี� 2 คนนี �วิ�งหนีพวก 

พี�เข้าไปหลบในห้องนํ �า เพื�อนพี�ปีนห้องนํ �าขึ �นมาด ูปรากฏวา่ 

คือ หน้าเขากบัรุ่นพี� หา่งกนัแคป่ระมาณ 1 แขน แตเ่พื�อน 

พี�มองไมเ่หน็รุ่นพี� แตรุ่่นพี�เขาเหน็เพื�อนพี�ชดัมาก แล้วเพื�อน 

พี�ก็เดนิออกไปเพราะคดิวา่ไมเ่จอรุ่นพี� จนพวกรุ่นพี�ต้องออก 

มาจากห้องนํ �า แล้วเรียกมาคยุวา่ ไมเ่หน็จริง ๆ หรอ กลบั 

มาที�คูข่องพี�ตอ่ หลงัจากพวกพี�ออกจากห้องนํ �า ก็เข้าบนัได 

หนีไฟ ปรากฏวา่ไปเจอรุ่นพี�อีกคน หลบอยูที่�บนัไดหนีไฟ 

พอเขาเจอพี� เขาก็วิ�งหนี พี�ก็วิ�งไลต่ามจนไปถงึปรากฏวา่ 

มีรุ่นพี�อยูแ่คค่นเดียว พวกพี�ขึ �นมาถงึชั �น 8 เจอรุ่นพี�คนนงึ 

กําลงัเดนิหนัหลงัอยู ่ พวกพี�ก็เรียกตะโกนเสียงดงัมาก แต ่

เขาเหมือนไม่ได้ยิน เดินเข้าไปในซอก พอพวกพี�ตามเข้าไป 

ปรากฏว่าพี�ทุกคนอยู่เป็นกลุ่มตรงนั �นกันหมด แต่ทุกคน 

บอกวา่ไมไ่ด้ยินเลย และพี�คนเมื�อกี�ก็ไมได้เดนิออกจากซอก 

นั�นด้วย พวกพี�ที�มีวอ เริ�มวอหากนัวา่เลกิเลน่เถอะ ไมไ่หว 

แล้ว พวกเราก็เลยจบเกม เดนิลงข้างลา่ง ต้องผา่นตรงทาง 

เชื�อมที�สมยันั �นยามจะเฝ้าอยูใ่ต้ตกึ 2003 พวกพี�ก็จะต้อง 

หมอบคลานไม่ให้ยามเห็น เพื�อไม่ให้รู้ว่าพวกเรากําลงัทํา 

อะไรกนัอยู ่ มีพวกรุ่นพี�กลุม่นงึรอรับอยูอี่กฝั�ง ตอนที�หมอบ 

คลาน มีรุ่นพี�คนนงึตะโกนวา่ “เห้ย มงึหมอบสวิะ เดี�ยว 

ยามเหน็ หมอบ ๆ” พวกพี�ก็งง แตก็่หมอบตอ่ไป พอถงึที� 

เขาบอกว่ามันมีคนนึงที� ไม่หมอบแล้วเดินตรงมาเลย 

พอมาถงึอยูดี่ ๆ คนนั �นก็ทําทา่หมอบ แล้วหายไปในกลุม่พี� 

ซึ�งในตอนนั �นก็ไม่มีใครทําอะไรแบบนั �น พอกลบัถึงที�ห้อง 

เชียร์ ทกุคนก็เลา่เรื�องที�ตวัเองเจอ วา่เกิดอะไรขึ �นบ้าง เสร็จ 

แล้วรุ่นพี�ที�พี�เจอที�บนัไดหนีไฟชั �น 4 ก็มาคยุกบัพี� “ทําไมก ู

ไมเ่จอมงึเลยวะ กอูยูช่ั �น 7 ตั �งนาน รอหลบตรงระเบียง 

ตั �งแต่เริ�มเล่น มึงไม่เดินขึ �นชั �น 7 หรอ” พี�ก็ย้อนกลบัไป 

“อยา่มาล้อเลน่นะพี� พี�เจอพวกผมตอนอยูช่ั �น 4 พี�ยงัคยุกบั 

พวกผมอยูเ่ลย แล้วพวกพี�ก็เปิดคอม ปิดประตไูม้ห้องชีวะ 

ดงั ๆ แถวปาขวดนํ �าใสพ่วกผมด้วย” พวกรุ่นพี�นิ�ง แล้วมอง 

หน้ากนัอยา่งตกใจ รุ่นพี�อีกคนนงึพดูขึ �นมาวา่ “กบูอกพวก 

มงึอยา่งนงึ พวกกนูดั และตกลงกนัวา่จะเลน่แคช่ั �น 5-8 ตกึ 

2003 เทา่นั �น เพราะตกึ ฟ. หรือตกึ 2003 ชั �น 2-4 มนั 

เฮี �ยนมาก พวกกไูมก่ล้าเลน่ และพวกกไูมมี่อปุกรณ์อะไร 

นอกจากตวั ที�ไปแกล้งให้พวกมงึตกใจแคน่ั �นเอง พวกก ู

สาบานวา่ ที�เจอ ตกึ ฟ. คนปาชวดนํ �า หรือปิดประต ู ไมใ่ช ่

พวกก ู เพราะพวกกอูยูก่นัเป็นกลุม่ พวกกก็ูกลวั เพราะ 

ตอนรับน้องพวกก ูพวกกก็ูโดน เลยไมมี่ใครอยูค่นเดียว และ 

ชั �น 2-4 คนเลา่กนัเยอะมาก พวกพี�ไมมี่ใครกล้าเลน่ซกัคน”
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เทา่ที�จะทําได้ จนจู ่ ๆ มนัก็ได้สตคืินมา แล้วก็ถามวา่ 

ทําไมวะ มีอะไร เหมือนไมรู้่เรื�องอะไรเลย ผมเลยเลา่ให้มนั 

ฟังวา่เมื�อกี �มนัทําอะไร ตอนนี �ผมสามคนจิตตกมาก ยงัดีที� 

ไฟตกึกบัไฟโถงลฟิต์ยงัเปิดอยู ่เพื�อนคนนงึออกความเหน็วา่ 

ให้ลงบนัได วิ�งลงกนัสามคนแปบเดียวก็ถงึ แตผ่มกลวัวา่ 

บนัไดข้างลา่งมนัจะลอ็ค ลงไปก็ยิ�งตดิ เลยโทรไปหามิส 

มิสบอกวา่จะโทรหายามให้ พวกผมก็ไปนั�งรอกนัตรงหน้า 

ห้องพกัครู ม.4 เพราะตรงนั �นมนัสวา่ง เพื�อนผมคนที�มนั 

กอดเขา่ร้องไห้มนัเกิดหายใจไมค่อ่ยออก เลยพามาที�มีหน้า 

ต่างหายใจสะดวก พวกผมนั�งรอกนัยงัไม่ถึงนาที ผมหนัไป 

มองที�กองใบตอง ตะปกูบักระทงที�วางเอาไว้ก่อนหน้านี � มนั 

กลายเป็นเละเทะไปหมด ทั �งที�ก่อนหน้านี �ก็วางกนัไว้เรียบ- 

ร้อยดี ผมทกัให้เพื�อนอีกคนหนัไปดวูา่มงึวางแบบนั �นหรอ 

มนับอกไม ่ สกัพกั เสียงกรุ๊งกริ�ง ๆ ก็ดงัขึ �นอีก แตมี่หลาย 

เสียงมาก ผมกบัเพื�อนกลวั นั�งตวัตดิกนัหลบัตาจนยาม 

ขึ �นมารับ แล้วยามก็ขึ �นมา พวกเราก็ชว่ยกนัเก็บของที�กระ- 

จดักระจายให้เรียบร้อย ยามพดูขึ �นมาวา่ “อยา่เลน่ของ 

พี�เค้านะน้องนะ จะไปแล้ว ๆ ” แล้วยามก็บอกวา่ให้รีบลง 

พอเดนิมาถงึโถงลฟิต์ ผมเหน็ธปูเทียนที�จําได้วา่เพิ�งเก็บรวม 

กบักระทงเมื�อกี�มนัวางระเกะระกะอยูห่น้าลฟิต์ ผมขาออ่น 

เลย แตพี่�ยามบอกวา่ไมต้่องสนใจ เดนิไปเลย พวกผมก็เข้า 

ลฟิต์ทั �ง ๆ ที�ธปูเทียนยงัเลอะเทอะอยูข้่างหน้าลฟิต์นั�น ลง 

ไปถงึชั �น 4 ลฟิต์ค้าง ไฟดบั พี�ยามบอกให้พวกผมยกมือ 

ขึ �นสวดมนต์ ตา่งคนตา่งบน่สิ�งที�ตวัเองพอจะนกึขึ �นได้ตอน 

นั �น ผมนี�นั�งลงในลฟิต์เลย ไมน่านลฟิท์ก็มีเสียง ไฟตดิ และ 

ลงไปถงึชั �น 1 เทา่นั �นแหละรีบวิ�งออกไปนอกโรงเรียน วนั 

รุ่งขึ �น ไอเพื�อนคนที�ร้องไห้หน้าลฟิต์มนัไมม่าโรงเรียน โทรไป 

ถาม แมม่นับอกวา่ปลกุยงัไงก็ไมตื่�น แตม่นัไปตื�นเอาอีกวนั 

เป็นประสบการณ์ที�ขอให้ได้เจอครั �งเดียวพอแล้วครับ เรื�อง 

แบบนี �ไมเ่จอกบัตวัไมมี่วนัเข้าใจจริง ๆ ครับ

 วนันั �นเป็นคืนวนัลอยกระทง พวกผมทํากระทงกนั 

และขายให้ชาวตา่งชาตจินเกือบหมด ตอนนั �นเวลาประ- 

มาณห้าทุม่ เพื�อนสว่นใหญ่กลบับ้านกนัแล้ว ผมต้องขึ �นไป 

ชั �น 8 เพื�อเอาใบตอง ตะป ู กระธง และธปูเทียนที�เหลือ 

ไปเก็บที�ห้องพกัครู ม.4 พวกผมขนของขึ �นลฟิต์ครูมา ลฟิต์ 

ขึ �นมาถงึชั �น 8 ผมสามคนเดนิออกจากลฟิต์ กด Hold 

ลฟิต์ไว้ให้มีแสงสอ่งทางเดนิ ขนของออก ผมเปิดไฟทกุดวง 

ที�เปิดได้ พวกเราเดนิไปที�ห้องพกัครู ม.4 ห้องลอ็ค ก็เลย 

วางของทกุอยา่งทิ �งไว้หน้าห้องแล้วเดนิกลบั “ตบหวักทํูาไม 

วะ” เพื�อนคนนงึถามอยา่งหวัเสีย ผมไมไ่ด้ตบมนั สว่นอีก 

คนก็บอกว่าไม่ได้ตบเหมือนกนั “อย่าเล่นอะไรแบบนี �ดิวะ 

มนัไม่ใช่เวลา” ผมพดูในขณะที�กําลงัเดินกนัต่อจนมาถึง 

หน้าโถงลฟิต์ ปรากฏวา่ลฟิต์ที�กด Hold ไว้กลายเป็นปิด 

คือลฟิต์ปิดไปเลย ไมมี่ไฟ พวกผมเลยนั�งรอหน้าลฟิต์กนั 

สามคน นกึวา่ยามหรือคนอื�นคงกด Hold ที�ชั �นอื�น เพื�อ 

ขนของหรืออะไรบางอยา่ง ก็เลยรอ สกัพกั ผมก็รู้สกึวา่ 

ตัวเองโดนตบหัว “เห้ย เล่นอะไรวะ” ผมถาม “อะไร”

เพื�อนทั �งสองคนถามเป็นเสียงเดียวกันด้วยสีหน้าตกใจ 

“พวกมงึอะ เลน่อะไร มนัไมใ่ชเ่รื�องนะเวย่” “เห้ย กไูมได้เลน่” 

เพื�อนคนหนึ�งตอบ “เสียงอะไรวะ” เพื�อนอีกคนลกุขึ �นแล้ว 

โผลห่น้าออกไปทางขวา ตรงหน้าตา่งนอกโถงลฟิต์ “กไูด้ 

ยินเสียงกรุ๊งกริ�งๆ” “เออหวะ” ผมคดิวา่นา่จะเป็นเสียงกญุ- 

แจของยาม “ยามเปลา่วะ มงึตะโกนดิ�” “พี�ยาม !” ผมตะโกน 

“พี�ยามๆ ลฟิต์ปิด !” เพื�อนผมตะโกนซํ �า แตไ่มมี่เสียงตอบ 

กลบั รวมทั �งเสียงกระดิ�งก็หายไป ผมกบัมนัเลยเดนิไปด ู

ตรงบนัได แล้วพอเดินกลบัมาก็เหน็เพื�อนอีกคนนั�งกอดเขา่ 

มนักอดเขา่แนน่มาก แกะไมอ่อก ผมเดนิเข้าไปสะกิดมนั 

แรงๆ “เห้ย มงึอะไรวะ” แล้วเพื�อนผมมนัก็ร้องไห้ แบบ 

ที�หน้ายงัซกุอยูใ่นขาทั �งสองข้าง ดงัมาก ผมสองคนเลยชว่ย 

กันเขย่า เรียกชื�อมัน พยายามสวดมนต์ มั�วอะไรสารพัด 

ผมทักใหเพื่อนอีกคนหันไปดูวา
มึงวางแบบนั้นหรอ มันบอกไม 

สักพัก เสียงกรุงกริ๊ง ๆ ก็ดังขึ้นอีก 
แตมีหลายเสียงมาก ...
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 ก่อนจะสร้างตกึใหม ่ ที�ตรงนั �นเคยเป็นตกึสวุรรณ- 

สมโภชมาก่อนตวัตกึเองมี 3 ชั �น ชั �นลา่งเป็นพิพิธภณัฑ์ พวก 

สตัว์สตาฟที�เราเคยเหน็กนัอยูต่ามโถงลฟิต์ครูบางชั �น ก็เคย 

อยูที่�นั�นมาก่อน ตกึสวุรรณสมโภชที�วา่นี � ชั �น 2 เป็นห้อง 

ประชมุเพดานสงู แล้วชั �น 3 ก็เป็นห้องของ AC Band ตวัตกึ 

จะมีบนัไดเชื�อมกบัทั �งตกึ ฟ.ฮีแลร์ แล้วก็ตกึ กอลมเบต์ ตรง 

ทางเชื�อมไปทางตกึกอลมเบต์ ด้านลา่งจะเป็นห้องนํ �าเก่า 

อยู ่เรื�องเลา่เกิดขึ �นนี� เป็นเรื�องของชมรมการละครซึ�งโดนยบุ 

ไปก่อนจะถงึรุ่นปัจจบุนันี �แหละ ในครั �งนั �น ชมรมการละคร 

จะแสดงบนหอประชมุชั �น 2 เค้าก็ต้องเตรียมฉากกนัถงึดกึ 

ดื�น ในวนันั �น มีคนอยูทํ่าฉากกนัได้ถงึดกึ ๆ เลยแค ่ 3 คน 

แล้วระหวา่งทํา  เพื�อนคนนงึก็อยากเข้าห้องนํ �าขึ �นมา หลงั 

จากพยายามชวนให้เพื�อน ๆ ไปด้วยกนั เพื�อนอีกสองคน 

ที�เหลือก็ไมย่อมไปด้วย เจ้าตวัเลยต้องจําใจเดนิไปห้องนํ �า 

คนเดียว ระหวา่งที�เดนิออกไปทางสะพานเชื�อมตกึ เค้าก็เจอ 

วา่บนทางเชื�อมนั �นมีบราเดอร์ทา่นนงึยืนหนัหลงัให้อยู ่ เจ้า 

ตวัก็เหน็วา่เป็นบราเดอร์ก็รีบไหว้ สวสัดี พร้อมกบัรู้สกึแปลก 

ๆ ตอนที�ก้มตวัลงไหว้วา่ ทําไมบราเดอร์เค้าใสช่ดุสีดํานะ 

ไมใ่ชช่ดุคลมุสีขาว พอเงยหน้าขึ �นมา บราเดอร์องค์ที�วา่ก็ 

เลยหันหน้ากลับมาหา ปรากฏว่าเป็น บราเดอร์ ฟ.ฮีแลร์ 

เลย แล้วองค์บราเดอร์เองก็จางหายไป เหมือนกบัเป็นหมอก

คนที�เจอก็ไมเ่ข้าแล้วห้องนํ �า วิ�งกลบัไปหาเพื�อน แล้วก็พากนั 

กลบั วนัถดัมา กลุม่เดมิก็ต้องมาทําฉากกนัตอ่ เพราะยงั 

ไมเ่สร็จ พอชว่งจะดกึ ๆ หนอ่ย เพื�อนในกลุม่ก็อยากเข้า 

ห้องนํ �าอีก รอบนี �เลยไมเ่ดนิผา่นทางเชื�อมแล้ว เลือกเดนิลง 

ชั �น 1 ของตกึแทน แล้วเดนิออกหน้าตกึไปห้องนํ �าพร้อมกนั 

ทั �ง 3 คน ก็โอเค ไมมี่ใครเจออะไร 3 คน ก็เดนิกลบัขึ �น 

หอประชมุกนั บนัไดเดนิขึ �นหอประชมุเนี�ย มนัเป็นบนัได 

เดียวใหญ่ ๆ พอเดนิขึ �นมาก็จะเจอขั �นพกัใหญ่ ๆ มีรูปปั �น 

นกับญุหลยุส์ตั �งอยู ่ ก่อนที�ตวับนัไดจะแยกออกเป็นสองทาง 

ให้เดนิแยกไปขึ �นหอประชมุสามคนก็เดิน ๆ ขึ �นบนัไดไป คน 

ที�หนึ�ง คนที�สอง พอคนที�สามมาถงึขั �นพกั จู ่ ๆ ก็ร้อง 

เรียกเพื�อนสองคนที�เหลือ แล้วก็ถามขึ �นมาวา่ "เฮ้ย พวกมงึ 

ปกตแิล้วรูปปั �นนกับญุหลยุส์ยืนทา่ไหนวะ" เพื�อนที�เดนินํา 

ไปก่อนก็เดินกลบัลงมาแล้วตอบวา่ ก็มือนงึถือไม้กางเขน 

อีกมือนงึชขูึ �นฟ้าไง แล้วก็เลยได้เหน็พร้อมกนัวา่วนันั �นรูป 

ปั �นนกับญุฯ ทา่นยืนตรง มือสองข้างแนบข้างลําตวัเลย 

เป็นอนัวา่สามคนก็วิ�งกลบับ้านกนัอีกรอบ ปัจจบุนั รูปปั �น 

ที�วา่นี � คือรูปปั �นนกับญุหลยุส์ ที�ตั �งอยูห่น้าห้องประชมุใหญ่ 

ชั �น 6 นี�แหละ

 ตรงข้ามกับโถงทางเข้าลิฟต์ครูของตึก 2003 

อยูต่ดิยเูอฟโอ (ที�จอดรถและทางเข็นของขึ �น) มีห้องอยูห้่อง 

หนึ�งที�ประตจูะปิดอยูต่ลอดเวลา และเปิดเข้าเวลาที�จําเป็น 

มากเทา่นั �น คือห้องไฟฟ้า นอกจากเครื�องไฟแล้วห้องนั �นจะ 

ใช้เก็บของจําพวกกระดาษแฟ็กซ์ หรือของที�ไมมี่ที�จะเอาไว้ 

ผู้หญิงคนงานที�เล่ากนัว่าเกิดอบุตัิเหตแุล้วเสียชีวิตในตอน 

สร้างตึก เขาเสียชีวิตตรงนี �แหละ ตรงนี �เลย เหล็กตกลงมา 

ทบัหรือแทง ก็เล่ากันกันไป วนัเกิดเหต ุศพถูกยกออกจาก 

บริเวณนั �น และขนออกนอกโรงเรียนผา่นยเูอฟโอ มีเพียง 

ไมกี่�คนที�ได้เหน็เหตกุารณ์แล้วขา่วก็เงียบไป ... ทกุ ๆ ครั �ง 

ที�มีคนเข้าไปในห้องไฟฟ้า จะได้ยินเสียงผู้หญิงถามวา่ “มา 

ทําอะไรหรอคะ” เป็นประจํา ทั �ง ๆ ที�ในห้องไม่มีใคร 

ถ้าไมจํ่าเป็น ก็ไมมี่ใครอยากจะเปิดเข้าไปหรอก หรือบางที 

ตรงห้องครุภณัฑ์ที�สมยัก่อนเป็นห้องการเงิน ก็จะมีคนเหน็ 

ผู้ หญิงในชุดก่อนสร้าง ยืนหันหน้าเข้าหากําแพงอยู่เป็น 

ประจํา โซนนั �น ตอนดกึ ๆ ถ้าไมจํ่าเป็นก็จะไมเ่ดนิเลย
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 วนันั �น เป็นวนัพธุครับ พวกเราต้องไปตดัผมเพื�อ 

ไปเรียนรด.ในวนัถดัไป พวกเรา 3 คน ต้องรีบออกไปตดัผม 

ก่อน เพราะร้านจะปิดตอน 2 ทุม่ จงึเอาข้าวของ กระเป๋า 

ทั �งหมดไว้ในห้องละคร ชั �น 4 ของตกึ 2003 เพราะไมอ่ยาก 

แบกไปด้วยหลายรอบ มนัหนกั แล้วเรา 3 คนก็มุง่หน้า 

ไปที�ร้านตดัผม ซอยโอชายะ วนันั �นเหลือชา่งคนเดียว ตดั 

เสร็จก็นูน่ 4 ทุม่ครึ�ง เจได้โทรไปถามบอยระหวา่งรอตดัผม 

แล้ว ก็เข้าใจวา่จะยงัมีเพื�อนอยูร่อกนัที�ชั �น 4 แตว่า่ เรื�อง 

ไมเ่ป็นเชน่นั �น ทกุคนกลบับ้านหมดแล้ว เรา 3 คน กลบั 

มาถงึที�โรงเรียนเวลา 4 ทุม่กวา่ ๆ พวกเราขอให้ยามเปิด 

ประตชูั �น�ให้ แตย่ามบอก "ไมไ่ด้!" เอฟ จงึบอกให้อีก 2 คน 

ลองขึ �นไปเอากระเป๋ากนั ตอนนั �นเป็นเอฟคนเดียวที�ไมรู้่สกึ 

กลวัอะไรเลย 2 คนเกาะเอฟแนน่ เพราะบรรยากาศมนั 

วงัเวง แต่บรรยากาศก็น่ากลวัมากขึ �นเพราะความบ้าของ 

เอฟ เอฟบอก 2 คนวา่ "อยา่เปิดไฟ เดี�ยวยามเหน็แล้ว 

จะมาวา่เอา" พวกเราก็เดินเข้าไปกนัมืด ๆ มีแคแ่สงไฟเลก็ ๆ 

จากมือถือของเจสอ่งนําทาง พอไปอยูห่น้าห้องละคร ชั �น 4 

ห้องลอ็ค ของยงัอยูที่�เดิมครบถ้วน เจโทรหาเลก็ ในขณะ 

เดียวกนั พอ่น้องแบงค์ ก็โทรตามกลบับ้าน เจพยายาม 

โทรหาทกุคนที�คดิวา่นา่จะชว่ยเปิดห้องได้ ตั �งแตพี่�หมยูนัมิส 

น้องแบงค์ต้องรีบกลบัก่อน เพราะพอ่ตาม พวกเราจงึพา 

กนัลงไปชั �น 1 หน้าโรงเรียน เอฟให้เงินน้องเขากลบับ้าน 

เพราะกระเป๋าตงัค์น้องเขาอยูใ่นห้อง ตอนที�อยูข้่างลา่ง น้อง 

แบงค์เลา่วา่ เมื�อกี �เหน็มีเงาดําเหมือนคนวิ�งในห้องสมดุ แต ่

เอฟก็ไม่รู้สึกกลวัอะไร กลบับอกไปว่าน่าจะไม่มีอะไรมั �ง 

น้องแบงค์กลบัไปอีกคน เหลือเอฟกบัเจ ตอ่มาเจโทรหามิส 

มิสเลยโทรหายามและขอให้เปิดประตหู้องให้ ตอนที�เอฟ 

กบัเจอยูด้่านลา่ง ยามก็มาบอกวา่เดี�ยวขึ �นไปเปิดให้ เอฟ 

เลยบอกให้เจขึ �นไปรอข้างบนชั �น 4 รอบนี �ดีหนอ่ย เอฟเปิด 

ไฟทั �งชั �นรอ เพราะเดี�ยวยามมาเปิดประต ู เจก็โทรหาพี�หม ู

บ้าง เลก็บ้าง ไป ๆ มา ๆ เพื�อคลายความนา่กลวั ระหวา่งรอ  

เอฟได้ยินเสียงเหมือนแทง่เหลก็ยาวที�เอาไว้ปิดพวกรั �วประต ู

หรือบนัได กุ๊งกิ�ง ๆ ใกล้เข้ามา แล้วเสียงก็เดนิมาหยดุอยูที่� 

หน้าห้องละคร เอฟหนัมามองเจ เพื�อยืนยนัวา่ได้ยินเหมือน 

กนัรึเปลา่ เอฟคดิวา่นา่จะเป็นยามเดนิขึ �นมาเปิด เอฟเลย 

ออกไปเปิดประตูตรงทางหนีไฟ ประตูที�ใกล้ๆห้องละคร 

เพราะเสียงมาจากทางนั �น เอฟเปิดไฟเดนิออกไปด ูคนเดียว 

ที�ชั �น 3 วา่ใชรึ่เปลา่ เมื�อไมเ่จออะไร เอฟเลยกลบัมารอกบัเจ 

โดยเปิดไฟตรงทางหนีไฟค้างไว้เผื�อยามขึนมาจะได้เห็น 

พอเอฟกลบัมารอก็ถกเถียงกบัเจวา่เป็นเสียงอะไรกนัแน ่ เจ 

บอกว่า "เสียงเหมือนเด็กวิ�ง แล้วมีกระดิ�งสั�นไปมา" 

แตเ่อฟก็เถียงกลบัวา่ไมใ่ชห่รอกยามแน ่ ๆ แตเ่ราก็หาข้อ- 

สรุปไมไ่ด้ เพราะยามไมข่ึ �นมา ตอนนั �นเลก็โทรมาพอดี 

เลก็บอกให้เรา 2 คนไปรอข้างลา่งดีกวา่ เรา 2 คนก็ลงไป 

พอถงึชั �น 1 ประตลูฟิท์เปิดออก ยามที�จะมาเปิดประตนีู�หวา่ 

... เพิ�งมา ? เอฟ เจ ยาม ขึ �นไปเปิดห้องเอาของด้วยกนั 

เจอาสาเก็บของน้องแบงค์ไว้ เพราะวา่เรียน รด. ศนูย์เดียว 

กันหลังจากที�เอฟเช็คของเสร็จก็ลงไปด้วยกัน เอฟกับเจ 

แยกกนั พอเอฟถงึบ้าน เจก็โทรมาหาเอฟวา่เจเจออะไร 

เหน็ร่าง เป็นเดก็ตวัเลก็ ๆ ใสช่ดุสีแดง แตว่า่ตอนที�เจอ เจ 

ไมไ่ด้บอก ก็เลยได้ข้อสรุปกนัวา่ ออ่ ที�เจอกนัมนัไมใ่ชค่น 

เจเอาเรื�องไปเลา่ให้คนในชมรมทางไลน์อา่น วนัรุ่งขึ �น พอ 

มาเจอกนั ทกุคนก็พดูถงึแตเ่รื�องนี � และเรื�องเลา่ก็ถกูเลา่รอบ 

แล้วรอบเลา่ ในคืนเดียวกนันั �น บอย และมิส ฝันวา่ ศรีษะ 

ครูในห้องชมรมมีสีหน้าที�ไมพ่อใจ มิสจงึเอาของมาไหว้ครู 

ในวนันั �น แตเ่รื�องมนัยงัไมจ่บแคน่ั �น พวกเราก็ซ้อมละครกนั 

ปกติ หลังจากที�วอร์มเสร็จ ทุกคนก็เห็นว่าเจมีอาการ

แปลก ๆ เจบอกวา่ไมเ่ป็นอะไร แตก็่ลงจากเวทีไปอยา่ง 

ไมมี่เหตผุล ไปชกหน้าคนด้วย เดนิไปเดนิมา ทําอะไรแปลก ๆ 

แล้วสกัพกั ก็ลงไปชกั หลายคนชว่ยกนัหามเจไปนอนพกั 

พยายามรักษาด้วยวิธีการปฐมพยาบาลทั �งหลาย แตไ่มเ่วิร์ค

นองแบงคเลาวาเมื่อกี้เห็นมีเงาดํา
เหมือนคนวิ่งในหองสมุด 

แตเอฟก็ไมรูสึกกลัวอะไร 
กลับบอกไปวานาจะไมมีอะไรมั้ง 
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Actors : ชนะชยั เพชรกรจกัร , ธนโชต ิปิตพิงศกร

ขอบคณุเรื�องเลา่จาก  อ.ณชัฌา พาณิชย์ชะวงศ์ AC 118 , พี�เชน AC 123 , เอฟ AC 129

 ผมจะขอเลา่เรื�องนี �ตอ่ เพราะน้องเอฟต้องกลบัไป 

ซ้อมละคร ไมไ่ด้อยูเ่หน็เหตกุารณ์ที�เหลือ แตค่นที�เหลืออยู ่

จนเจหายอาการเป็นปกต ิ มีแคผ่มกบัคนอีกไมกี่�คนเทา่นั �น 

ในขณะที�มีกลุม่หนึ�ง กําลงัพยายามวินิจฉยัอาการของเจ วา่ 

เป็นโรคอะไรกนัแน ่ และจะหามไปสง่โรงพยาบาลกนัเลยดี 

ไหม ผมเองก็คดิอยูห้่าสบิห้าสบิ เพราะก็สงัเกตอาการแปลก 

ๆ ก่อนหน้านี � และเรื�องเลา่ที�ได้ฟังมาเมื�อวาน เหมือนวา่ 

ทกุคนก็คดิเรื�องผีเข้าเหมือนกนัแหละ แตไ่มมี่ใครกล้าพดู 

เพราะกลวัหน้าแตก ระหวา่งกําลงัวุน่ๆกนัอยู ่ นิ�ค ที�เป็น 

นกัแสดงรุ่นเดียวกนั เรียกไปถามวา่ “แก เหน็ตาเจมั �ย” 

แล้วผมก็เลยยิ�งรู้สกึวา่ ยงัไงก็ใชแ่ล้วแหละ เลยตดัสนิใจ 

ออกความเหน็ให้คนที�อยูต่รงนั �นไมกี่�คน ชว่ยกนัหามเจลง 

ไปที�ห้องชั �น 4 ที�มีเศียรครู เผื�อจะชว่ยอะไรได้บ้าง ถงึจะ 

เป็นอาการทางจิต มนัก็คงทําให้สบายใจได้บ้าง ถ้าเป็นเรื�อง 

เหนือธรรมชาตจิริง ก็จะชว่ยกนัทําตามที�เขาทํากนัแล้วหาย 

มนัก็คงหาย โดยคนแบกคือพี�หมทีู�เป็นโอแมค หามขึ �นหลงั 

ระหวา่งนั �นเจก็ร้องไห้ไปตลอดทาง พอเข้าไปในลฟิต์ เจร้อง- 

ไห้หนกัขึ �นมาก แล้วเริ�มดิ �น ยิ�งออกจากลฟิต์ เข้าไปใกล้ 

ห้องละครที�มีเศียรครู เจก็ร้องโหมหนกัขึ �นเรื�อย ๆ พอเปิด 

ประตเูข้ามาในห้องละครเทา่นั �นแหละ ร้องโหยหวนอยา่งสดุ 

เสียง แถมยังดิ �นแรง จนต้องให้คนประมาณ 4-5 

คนช่วยกันจับลงจากหลงัพี�หมู ให้ลงมานอนอยู่กับที�บน 

เบาะ ตอนนี �พดูจาไมรู้่เรื�องแล้ว มีคนพยายามคยุ แตก็่คยุ 

ไมรู้่เรื�อง ร้องไห้อยา่งเดียว เจนนี�ที�ตามมาด้วยกนั ถามวา่ 

“แกแน่ใจหรอว่าใช่” ผมพยักหน้าว่าค่อนข้างแน่ใจแล้ว 

แหละ มาถงึขนาดนี �แล้ว เจนนี�เลยตะโกนเสียงดงัมาก “ออก 

ไปจากน้องชั �นเดี�ยวนี �นะ” แตก็่เหมือนเดก็โดนด ุ ได้แตร้่อง- 

ไห้ไมห่ยดุ หนกักวา่เดมิ สกัพกั ทกุคนก็ลองอทิุศสว่นกศุล 

ให้เจพร้อมๆกนั เป็นภาษาไทย เพราะไมรู้่จะทํายงัไง หลงั- 

จากนั �น เจก็สงบลงทนัที ตื�นขึ �นมาก็หิว และกินไมห่ยดุ ไมรู้่ 

ตวัเลยวา่ที�ผา่นมาตวัเองทําอะไรลงไป 

1713
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เพื�อนคนแรกของผมเป็น
เด็กผู ้หญิง
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เรื ่อง : ถัง

   
  ..อืครทนัจนัวนวสขุสนัวอืครกุศนัวาวมายินหในคงาบ     

 าชเตแน่ืตงอตะารพเนปเจาออ่ืบเกึสูรมผ่ีทนัวนปเนัม  ออเ
 งอ่ืนเ ีด็กดุยหนัวงัลหนาบรากงสนัวนปเ ีด็กดิตถร ีด็ก

 ูรมไงึจน้ันงัดนอกามนอืดเนิงเนางกันพนปเยคเมไมผ กาจ
  กามนยีรเกันบักงาตมไงคาวดิคตแรไงายอดิคาขเกวพาว
 ตแีมดไมไ น้ันดานขยารวลเดไมไ็กรทนัจนัวๆงิรจาขเาอเตแ
 นาบรากงสงอต ดิตถร าชเตแน่ืตงอต่ีทวยีดเนัวรทนัจนัว

 นัวกุทบทแูยอีม้ีนาลหเงอ่ืรเ นยีรเงอหนใอ่ืบเานมาวค
 ง่ึนหนัวิตกปนยีรเนัวคแนปเรทนัจนัววลแมผบัรหำสน้ันงัด

 น้ันงัดนักนอืมหเมไนคะลตแงอขติวีชชใรากตแ น้ันาทเ
 นัวอืครกุศนัวาถ ปไกออนักงาตงึจนัวะลตแนัวงอขมายิน
 นัมงอมะจนคะลตแาวบักูยอน้ึข็กนัม  ..อืครทนัจนัววลแขุส
 ่ีกมไกีอ้ีนมาวคทบนยีขเง่ันงัลำกมผ่ีทะณขนใะลแ นหไบบแ

...ง้ัรคกีอ koobecaf นใรทนัจนัวสัตตเสน็หเดไะจ็กนัว

 นยีขเ : ะถาปิจ                                         

ขุสนัว =รกุศนัว
...นัว=รทนัจนัววลแ

             
   ดูพำคนิยดไมผ่ีทง้ัรคงาบีมิตกปนยีรเนัว             

 รกุศนัวงึถะจนัว่ีกมไกีอยอนหนทดอ“    าวณามะรป
 นปเ้ีนาลหเดูพำค”ะวรกุศนัวงึถะจรหไอ่ืมเ“อืรห ”วลแ
 กาจงัลห  รกุศนัวงอขษศเิพมาวคงึถกอบงบ่ีทดูพำค
 ง้ัทดอลตามอืสงันหนยีรเะลแ   ๆงาตมรรกจิกำทราก

 อรนคยาลหรคใ่ีทนัวนปเง่ึซรกุศนัวงึถอ่ืมเ   หาดปัส
 นางำทรากะลแนยีรเรากงอขยาทดุสนัวนปเะารพเยอค

 นัวงายอดุยหนัวชใมไะจนัมาวมแ   หาดปัสะลตแนใ
 นัวนปเะลแบอชนคๆยาลห่ีทนัวนปเ็กตแมาต็ก ยติทาอ

นวสนยีรเกันก็ดเะลแ)นอืดเนิงเยษุนม(นางำทยัวนค่ีท
 ะลแนางำท รากกาจยาลคนอผมรรกจิกาหะจกาม

นยีรเราก

 งัลหนอ่ืพเบักวย่ีทเปไถรามาสะจารเะจาวมแงึถ      
่ีทงรตดักำจอขีม็กตแดไสัหฤพงึถรทนัจนัวนในยีรเกิลเ

 นาบรากีมง้ัรคงาบ าชเตแนยีรเามน่ืตงอตปไอตนัว
 รกุศนัวนใ ง่ึซ นัทมไำทนัทมไกอลามน่ืตวย๋ีดเ งสงอต
 งัยะลแ ้ีนาลหเๆงาตงอ่ืรเบักลวงักงอตนปเำจมไ็การเ

 นัวงอสกีอดุยหนัวีม่ีทีดกึสูร

 น็หเะจกัมมผ ยติทาอกุทน็ยเนอตยติทาอนัวนใ      
 ะนกอบงอตมไงคนหไงแนใ( รทนัจนัวบักวย่ีกเสัตตเส
 ”ดุยหนัว“งอขยรรจศัหมมาวคนใง่ึนหนปเงคนัม)บัรค

 นยีรเยัวะลแนางำทยัวนใง้ัทนคูผหใำทะจกาจกอน่ีท
 ำทปไกายอมไหใำทงัยวลแนอผกัพดไยาลคนอผกึสูร

น้ึขงุรนัวนใอตนยีรเงรโปไ/นาง

 บัรคะนีดกึสูรมาวคหใวลแงฟ่ีทำคนปเ ”ดุยหนัว“     
 ’ดุยห‘  ดไมไ็กนคยาลหรคใวลแงิรจนปเมาวคนใตแ

 ราสเดุยหนัวนในอผกัพดไมไ็กดุส่ีทยอนงายออืรห
 ะณษกัล นปเะจาวมไุตหเาส นปเะจรวค่ีทงายอยติทาอ

 าว่ีทดินชดไติวีชชในคงาบ ษศเิพนยีรเ ีทอโ ำท่ีทนาง
 ะลแ ยลเิตกปมาตนางำทนัวอืรหนยีรเนัวพแมไะจบทแ

  น็ ปเง้ัรคกีอรทนัจนัวูสาขเ็กยติทาอนัวบจงัลหกาจ
 รกัจฎัว

ใน

์..รทนัจนัว..
นคะลตแูยอน้ึขนัม

นัมงอมะจาว  
    แบบไหน?
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SUPER
SASITHON

เรือ่ง : พัธรพงศ์  
ภาพ : วรวิชญ์

พ่อแม่สมัยนี ้ไม่ไว้ใจลูกเลย ไม่เช่ือว่าลูกโตแล้ว 
ไม่เช่ือว่าลูกกินข้าวได้นะ ไปโรงเรียนได้เอง 

ทุกอย่างพ่อแม่เข้ามาคอนโทรลลูก โดยทีเ่ขายังไม่รู้เลยว่า 
ลูกไม่ใช่ร่างจําลองของเขา
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จะมีครูสักกี่คนที่สามารถใส่โจงกระเบนเดินไปเดินมาในโรงเรียนได้ หรือถ้าพูดให้ง่ายคงจะมีเพียงแต่ 

มิสศศิธร นวลจันทร์ คนเดียวที่ชุดปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชานาฏศิลป์ทําให้นักเรียนซ่ึงแม้จะไม่เคยรู้จักก็ยังเดา 

ออกว่าเธอสอนวิชาอะไร แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่รักษาศิลปะไทยไว้เท่านัน้ แต่เธอ 

ยังเป็นที่ปรึกษาชมรมการละครอัสสัมชัญ หัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมละครเวทีที่ต้องแสดงต่อหน้า 

ผู้ชมหลายพันคน แน่ใจหรือว่าคุณรู้จักเธอดีแล้ว? ลองอ่านสิ่งที่ AC Echo มีโอกาสได้คุยกับเธอสิ 

เข้ามาทํางานทีน่ีไ่ด้ยังไง ?

ทํางานตั �งแต่ปี 47 คุณบุศรินเค้าก็ 

โทรมาตาม บอกว่าเค้ารับสมคัรครู 

ใหม่สอนโขนพระ โรงเรียนที�ฉัน 

สมัครสอนเป็นผู้ ชายหมดเลย ฉัน 

สอนไม่ได้ เขาก็บอกว่ามาสมัคร 

เถอะ ถ้ามิสไม่ได้เนี�ย เขาก็จะได้ 

ลาออก แต่ถ้ามิสได้เขาก็อยู่ต่อ 

เป็นเงื�อนไขของเพื�อนรัก ก็เลยตาม 

เพื�อนรักมา เพราะว่าว่าง แล้วก็คิด 

ว่าคงไม่ได้ ก็มาสมัคร เข้าไปก็รํา 

นิดนึงก็ออกมา แล้วก็สวสัดีผู้หลกั- 

ผู้ใหญ่ แล้วเขาก็เรียกตวัมาทํางานคะ่

สอนอะไรบ้าง ?

เริ�มสอนจากวิชานาฏศิลป์ไทย ต้อง 

บอกว่าไทยจ๋า ๆ เลย แล้วก็มาสอน 

เด็กผู้ชายก็งงมาก ไม่รู้จะสอนอะไร 

แตต่อนนี �ก็คือ ก็ดหูลกัสตูร แล้วก็ทํา 

ปรับไปเรื�อย ๆ ทํามาเรื�อย ๆ จนตอน 

หลังเรามาจับประเด็นในส่วนของ 

การแสดง ก็คือ ละครเวที เพราะ 

ว่าอันนี �ก็คงจะ ไม่ขัดกับจริตเด็ก 

ผู้ชายมากนกั พอไหว 

อะไรเป็นสิ่ง ที่ทําให้มิส เลือก 

เรียน ต่อนาฏศิลป์ ?

จุดเปลี�ยนตอน ม.6 ใจเราไม่ได้ 

อยากไปเรียนมหาวิทยาลยัอยู่แล้ว 

คิดว่าเราจะเรียนสายตรงจนจบ 

เลยมาเรียนสายศลิปิน ก็รู้สกึวา่แบบ 

มีความสุข ได้ทํางาน เหมือนอยู ่

ในโลกส่วนตวั โลกคนบ้า ที�เจอเด็ก 

ช่างศิลป์ก็แบบ ติสต์อะ่ งานของเขา 

ก็แบบหนึ� ง  ของเราก็แบบหนึ� ง 

แต่ทุกคนมุ่งตามสายการหลักของ 

ตัวเอง แฮปปี� แต่พอจบมาก็คือ 

ทุ่มเท ทุ่มเทกับการสอนเหมือน 

ทุ่ ม เทกับการ เ รียน  ก็ เต็ม ที� กับ 

เวลาสอน ใส่ใจเด็กๆ เนื�องจากเป็น 

เพื�อนกันด้วย กับมิสบุศริน มองตา 

ก็รู้ใจ เริ�มรู้ทางกันว่าจะทํายงัไงกับ 

เดก็ ๆ แรก ๆ ก็หาวิธีแกล้งเดก็ เลน่ ๆ 

ขํา ๆ อนัที�จริงหาวิธีปราบ

ทาํไมเด็กถึงตอ้งเรยีนนาฏศิลป์ ?

เมื�อก่อนก็ไม่ค่อยคิดอะไร มันมี 

ตามหลักสูตร แต่ตอนนี � สอนมา 

นานแล้ว ก็ทําให้คิดว่า เด็ก รุ่น 

หลังที�มิสสอน ทําให้มิสเอะใจแล้ว 

วา่ นาฏศิลป์หายไปจริง ๆ หลายคน 

ไม่ รู้ เ ลย  ว่ านาฏศิล ป์ คืออะไร 

อย่าว่าแต่นักเรียนเลย  ผู้ปกครอง 

หลายท่านดูไม่เป็น ไม่เห็นคุณค่า 

แต่อย่างมิสที� เ กี�ยวกับอัสสัมชัญ 

เทา่ที�มิสจําความได้ ตอนเดก็ ๆ  เวลา

ดูข่าวในพระราชสํานัก เจ้าฟ้า- 

เจ้าแผ่นดินก็จะเสด็จมาทอดพระ- 

เนตรโขนที�โรงเรียนอัสสัมชัญ ชื�อ 

นี �ได้ยินติดหูโดยที�แบบว่า อ๋อ เป็น 

โรงเ รียนที� มีโขนบ่อยมาก พระ- 

มหากษัตริย์ เชื �อพระวงศ์มาเยอะ  

แต่พอถึงรุ่นที� มิสมาสอนเอง มัน 

ดูไม่มีใครสนใจ ดูแบบครูพยายาม 

ยดัเยียดมากกวา่

ไม่เรียนได้ไหม วิชานาฏศิลป์ 

ในโรงเรยีน ?

ไม่เรียนก็ได้นะคะ ในโรงเรียนตอนนี � 

แคบ่อกให้ฟังวา่นาฏศิลป์หน้าตามนั

เป็นยังไงเฉย ๆ ให้แยกประเภท 

เหมือนเอาภาพขึ �นมาแปะตาม 

ภาพที�กระทรวงเขามองเห็น ว่า 

ใส่ชุดมีชฎาเป็นนาฏศิลป์ไทย ถ้า 

โพกผ้าก็เ ป็นนาฏศิลป์พม่า  ถ้า 

มีดอกไม้เยอะ ๆ ก็อาจจะเป็น 

นาฏศิลป์อินโดนีเซีย ถ้าเป็นอินเดีย 

ก็อาจจะตาถลนนิดนึง ก็แค่นั �น แต ่

ก็รู้สึกว่าอยากสอนนะ แต่ (เงียบ) 

ไม่มีก็ได้นะ นาฏศิลป์น่ะ เพราะยุค 

นี �มันต้องดํารงชีพก่อน อาจตกยุค 

แล้วเก็บเข้าพิพิธภณัฑ์ 
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คิดว่าความทุ่มเทของมิสกับ 
หน่วยกิต 0.5 เนีย่ คุ้มกันไหม?

ไม่ เคยคิดว่าคุ้ มหรือไม่คุ้ มนะคะ 

พยายามตั �งใจสอน ทําตามหน้าที� 

ของเรา ไม่ค่อยไปคิดแทนชาวบ้าน 

ไม่ค่อยเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบั

ชาวบ้าน 

นาฏศิลป์เป็นวิชาที่วัดผลไม่ได้ 
หน่วยกิต 0.5 ของมิสช่วย 
ให้เด็กทําอะไรได้ในอนาคต?

อยากทําอะไรก็ทําค่ะ เป็นวิชาที�  

เดก็ ๆ มีความสขุพอ ๆ  กบัการไมไ่ด้ 

เรียนหนังสือ  เพราะว่าเด็ก ๆ เขา 

รู้สึกแฮปปี� เขาอยากทําอะไรเขา 

ก็ทํา (หวัเราะ) แต่สิ�งที�เห็นเลยเนี�ย 

คือเขาเป็นกนัเองกนัเองกบัครู ส่วน 

ด้านกายภาพที�สามารถสังเกตได้  

คือ บคุลิก คาแรคเตอร์  ที�ดีขึ �นเมื�อ 

นักเรียนยอมรับการพัฒนา ยํ �าว่า 

ดีขึ �นเมื�อนกัเรียนยอมรับการพฒันา

กําลังจะนิยามว่าเป็นสนาม- 
เด็กเล่นให้ เด็กมาผ่อนคลาย 
เวลาเด็กเรียนแล้วเครียด?

ถูก แต่พักหลัง ๆ เด็กเริ�มเครียด 

(หัวเราะ) จริง ๆ ในความสบาย ๆ 

ของมิสมนัก็ ไม่สบายบ้างนะ มิสจะ 

ซีเรียสกับพฤติกรรมเด็กมากกว่า 

โดยเฉพาะเรื�องความเป็นคน สิทธิ 

กับหน้าที�  เหมือนพวกที�ชอบพูด 

อ้างสิทธิ� เรื�องของเราทําอะไรก็ได้ 

เป็นวิธีของเรา แต่ไม่ได้คํานึงถึง 

เลยว่า ชาวบ้านเค้าเดือดร้อนหรือ 

เปล่า มิสรู้สึกว่านี�คือความเป็นคน 

ไมว่า่จะเป็นอะไรก็แล้วแตไ่มค่วรเบง่

สิทธิ�ของตนเองเบียดบังคนอื�น ถึง 

เขาจะไมพ่ดูหรือยอมได้ก็อยา่ได้ใจไป 

9 ปีกบัทีนี่ ่มีอะไรทีผิ่ดหวังบา้ง? 

เ มื� อ ก่อนน่ ะ ผิดหวัง  คือกับคน 

แต่ได้เรียนรู้มาแล้วว่า เราไปคิด 

แทนคนอื�นไม่ได้ แล้วเราไปคาด 

หวังอะไรกับใครไม่ได้เลย คนที� 

เราคาดหวังได้ ในความรู้สึกของ 

มิสก็คือ นักเรียน อยากได้อะไร 

เราก็ต้องให้สิ�งนั �นกับเขาไป เช่น 

เ ร า อ ย า ก ไ ด้ ค น ที� รู้ จั ก เ อื �อ เ ฟื� อ

เ ป็นคนที� มี นํ �า ใจ  คนประ เภทนี �  

หาแทบไม่ได้แล้ว ก็ได้กลบัมา เช่น 

ลูกศิษย์เก่า นักเรียนรุ่นหนึ�ง มิส 

สอนไปห้าร้อยคน เขาอาจจะจํามิส 

ไม่ได้เลยทั �งห้าร้อยคน แต่ว่ามัน 

อาจจะมีสักคนนึง ที�จําได้ว่า เออ 

มีครูฮา ๆ รั�ว ๆ อยู่

คดิวา่เลือกถกูไหม กบัการทีเ่ขา้ 
มาเป็นครูสอนทีนี่ ่?

เลือกถกูนะคะ เลือกเป็นครูที�สดุท้าย 

ในชีวิต แต่ก็ไม่ได้คิดอยู่จนเกษียณ 

เพราะวา่มิสใสใ่จจริงๆ แตที่�มนัสอน 

ยากมากเลยก็คือ สามัญสํานึก 

ความเป็นคน คณุค่า การเอาใจเขา 

มาใสใ่จเรา ความมีนํ �าใจอะไรพวกนี � 

มันต้องเห็นประโยชน์ กับการลด 

ความเห็นแก่ตวันี�เกิดประโยชน์มาก 

แต่มิสคงไม่กล้าอวดอ้างนะคะว่า 

เห้ยคนนี �ลูกศิษย์ฉัน มิสไม่ริบเด็ก 

นักเรียนเด็ดขาด เพราะว่าคนหนึ�ง 

คนมนัต้องได้รับคําสอน ได้รับแบบ- 

อย่างมาค่อนข้างเยอะ ถึงใกล้ชิด 

มิสก็จริง แต่ว่า ก่อนหน้านี �คุณก็ 

ทํางานได้ดีอยู่แล้ว แต่ว่าสิ�งที�เรา 

ได้อยู่ ใกล้กันคือทัศนคติ  เราได้ 

เปลี�ยนแปลงกันไปกันมา นักเรียน 

บางทีไม่ต้องเก่งมาก แต่เป็นคนดี

ตอนเด็กๆ เวลาดูข่าวในพระราชสํานัก 
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรโขน
ทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญ ช่ือนีไ้ด้ยินติดหู
โดยเปน็โรงเรียนทีม่ีโขนบ่อยมาก พระมหากษัตริย์ 
เช้ือพระวงศ์มาเยอะ แต่พอถึงรุ่นทีม่ิสมาสอนเอง 
มันดูไม่มีใครสนใจ
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" มิสคงไม่กล้าอวดอ้างนะคะว่า เห้ยคนนีลู้กศิษย์ฉัน 
มิสไม่ริบเด็กนักเรียนเด็ดขาด 

เพราะว่าคนหนึง่คนมันต้องได้รับคําสอน 
ได้รับแบบอย่างมาค่อนข้างเยอะ "

ในสายตาของมิส 9 ปีทีม่ิสอยู่ 
เห็นความเปลีย่นแปลงอะไรไหม 
ทั ้งของเด็ก ของโรงเรียน 
บุคลากร เพราะมิสก็อาจจะ 
เปลีย่นไปเหมือนกัน ?

มิสเปลี�ยนไปเยอะนะ มิสลดความ 

สตริ�กลงทุกอย่าง เอาง่าย ๆ ก็คือ 

หย่อนยานลงเยอะ คือ มาตรฐาน 

ของแตล่ะคนจะไมเ่ทา่กนั ถกูไหมคะ 

แล้วก็มาตรฐานในการตรวจงาน 

มาตรฐานในการทํางาน ความยืดหยุน่ 

พูดจาหยาบคายกับเด็กตัง้แต่ 
เมือ่ไหร่ ?

นา่จะประมาณ 3-4 ปีที�แล้ว 

ทําไมล่ะ?

รู้สึกว่าเอาชนะ รู้สึกว่าเด็กชอบ 

พดูจาหยาบคาย เมื�อก่อน ก็ต้องการ 

ที�จะทํายังไงก็ให้เด็กฟัง เด็กอยู่กับ 

เรา เป็นพวกเดียวกนั แต่เรารู้สึกว่า 

คําหยาบคาย ก็ไม่ เคยพูด จริง 

ในชีวิต ก็อยู่ที�สภาพการณ์ของนัก- 

เรียนแต่ละคน แต่เนื�องจากอยู่กับ 

นักเรียนเยอะ ๆ เด็กหลายคนที� 

มันน่าสงสารจริง ๆ บางทีเราก็ 

ประชดเด็กที�ไม่ตั �งใจเรียนไปแบบว่า 

“เนี�ย อยู่ บ้านกับใคร อยู่แต่กับ 

คนรับใช้ แล้วก็คนขับรถใช่ไหม 

ทําไมถงึมีพฤติกรรมแบบนี �” คําตอบ 

คือ เป็นแบบนั �น นั�นคือความจริง 

ก็เลยรู้สกึผิดมาก ทําให้ลดวาทะอนั 

ร้อนแรงของตัวเองลง เฉียบพลัน 

ทันที ไม่อยากจะพูดจาให้นักเรียน 

เสียใจและเจ็บใจ เตม็ที�ก็ เออ มงึมา- 

พาโวยกนั ฮา ๆ ความเปลี�ยนแปลง 

ของเรา อยู่ด้วยกัน เรียนรู้กับเด็ก 

ด้วยกัน ถามว่าเด็กเปลี�ยนไปไหม 

เด็กก็เปลี�ยน เด็กเป็นเด็ก มากขึ �น

กําลังจะบอกว่าวัยรุ่นเดีย๋วนีไ้ม่
มีคุณภาพ?

จะพูดอย่างนั �นก็ไม่เชิง ต้องย้อน 

กลับไปที�สารตั �ง ต้น คือ วิ ธีการ 

เลี �ยงด ูจากการสงัเกต เด็กรุ่นเก่า ๆ 

คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ใจ แต่มีที�ว่าง 

แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็  ไว้ใจลูก ว่า 

ลูกทําได้ ลูกเรียนได้ แต่มิสรู้สึก 

ว่าพ่อแม่สมัยนี � ไม่ไ ว้ใจลูกเลย 

ไม่วางใจ เหมือนกบัแบบว่าไม่ได้ให้ 

เกียรตลิกู ไมเ่ชื�อวา่ลกูโตแล้ว ไมเ่ชื�อ 

วา่ลกูกินข้าวได้นะ ไปโรงเรียนได้เอง 

ทุกอย่างพ่อแม่เข้ามาคอนโทรลลูก 

โดยที�เขายงัไม่รู้เลยว่า ลกูไม่ใช่ร่าง 

จําลองของเขา พ่อแม่ทุกคนมีสิทธิ� 

คาดหวัง ครูก็มีสิทธิ�คาดหวัง แต ่

เราตั �งความหวังไว้ แล้วเราค่อย ๆ 

ให้เด็กเขาพัฒนาขึ �น แต่เด็กสมัยนี � 

เขาดูเล็กลง คือ ความรับผิดชอบ 

ความคิด ความอ่าน ลองคยุกบัเด็ก 

รุ่นใหม่สิ เขาจะมีความสุขกับชีวิต 

ไปวนั ๆ เช้าแม่มาส่ง เย็นแม่มารับ 

จริง ๆ เด็กเก่งนะ ด้วยตวัศกัยภาพ 

ของเขาเอง แตอ่าจจะมีบารมี ออร่า 

ของพ่อแม่ ครอบเสียจนเขาไม่ได้ 

แสดงออร่าของเขาเอง พวกที�เป็น 

ตวัเองเกิน ก็สงัเกตว่าในสายตาครู 

คือ  นกัเรียนก้าวร้าว  ไมน่า่รัก
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" เราไม่มีสิทธิพ์ิพากษาเขา
ด้วยการช้ีหน้าว่า 
นํา้หน้าอย่างเธอเนีย่ 
ทําอะไรไม่ได้หรอก หรือ 
นํา้หน้าอย่างเธอก็เปน็ได้แค่นี ้"

โลกสมัยนี ้มันรุนแรง พ่อแม่ 
เลยอยากให้ลูกกลับบ้านดีกว่า 
หรือเปล่า ?

แล้วจริงๆแล้ว การกลบับ้านของลกู 

ลกูก็อยูใ่นโลกที�โหดร้ายด้วยนะ การ 

ที�เขานั�งอยูก่บัคอม คอมไมไ่ด้ตอบโต้ 

อยู่กบัเกม บางอย่างมนัก็แย่นะ อีก 

อย่างหนึ�งที�มิสก็ปะทะกบัผู้ปกครอง

บ่อยมาก ก็คือเรื� องของการเรียน 

พิเศษ ตวิ ลงคอร์ส พอตวัเองมาเป็น 

แม่ แล้วลูกเข้า ป.1 ที�อสัสมัชัญ ก็ 

เลยรับรู้ว่า เขาลงคอร์สไว้ให้ลูก 

จนัทร์ถึงศกุร์ เวลานี �เรียนที�โรงเรียน 

ต่อจากโรง เ รียนแล้วไปไหนต่อ 

แล้ววนัเสาร์ ลกูต้องทํากิจกรรมอะไร 

วนัอาทิตย์ ลกูต้องทํากิจกรรมอะไร 

นี�เป็นความเคยชินของแม่ ตามมา 

จนถึงลูกอยู่ ม.6 ลูกคนไหนที� มี 

พื �นที�ส่วนตัว ก็อิสระเสรี ลั �ลลาไป 

แต่ เขาก็ไม่ รับ รู้อะไร แค่ รู้สึกว่า 

เขาต้องได้ในสิ�งที�เขาได้ เช่น เครื�อง- 

มือสนองความต้องการของเขา

ถ้าอย่างนัน้ให้เด็กมาทําละคร 
แทนจะดีไหม ?

ก็ดีนะ แต่ต้องใช้เวลามาก ต้อง 

ทุ่มเทที�สุด เหมือนเด็กบางคนที�มิส 

รู้สึกว่าได้คืนมา ได้ความเป็นคน 

ความสุขของเขา คือรู้สึกว่าเหมือน 

เขาจะเบี �ยวไปแล้ว แต่เขากลับมา 

มิสก็ดีใจ คงไม่ต้องไปทําวิจยัหรอก 

เพราะมิสไม่สามารถทําเอกสาร 

ไม่ถนดัเรื�อง copy และ paste แต ่

การสอนนกัเรียนต้องตอบกบัตวัหลกั

สตูรจริงจงั ใครอาจจะดถูกูว่าหมวด 

นี � ทํางานดูไม่มีความเป็นวิชาการ 

ดไูมอ่ะไร แตค่รูหมวดนี �ใสใ่จเดก็นะคะ

5 ปีกว่ากับ Ac Drama Club ?

ดราม่าหรอ จริง ๆ มันเป็นพื �นที� 

กิจกรรมที�ไม่ใช่คนทุกคนที�อยากจะ 

เข้ามาทํา มันก็เหมือนกิจกรรม 

เชียร์และแปรอกัษรที�มีคนบางสไตล์ที�

อยากจะทํา คนที�สนใจ เหมือนดนตรี 

การรวมวง ก็มีเด็กแค่บางคน ต้อง 

บอกว่าโรงเรียนนี �มีกิจกรรมที�สนอง 

ความต้องการของนกัเรียนเยอะมาก 

แตพ่กัหลงั ๆ   รู้สกึเหมือนแบบแก่งแยง่ 

อะไรกนัก็ไมรู้่ เดก็เธอ เดก็ฉนั มนัไมใ่ช ่

แตเ่ป็นเดก็นกัเรียนของเรา แตรู้่สกึวา่ 

ถ้าเดก็นกัเรียนทํากิจกรรมหนึ�งกิจกรรม 

จะถกูยดัเยียดไปเลยวา่ เด็กของเธอ 

อะไรอยา่งนี �  ซึ�งจริง ๆ มนัไมใ่ช่

แล้วคิดว่าทําไมเขาถึงชอบใช้ 
คําพูดแบบนี ้?

ไม่ชอบเหมือนกัน รู้สึกว่าถ้าเด็ก 

ทํ า ค ว า ม ดี จ ะ รู้ สึ ก ว่ า เ ด็ ก ฉั น 

ลูกศิษย์ฉัน แต่เมื�อไหร่ที� “ห้องเธอ 

น่ะ วันนี �แอบเข้าห้องนํ �าครู” ก็โยน 

มาเป็นเด็กของมิส แล้วก็ครูบางคน 

จะไม่อบรมเด็กเมื�อเด็กทําผิด แตจ่ะ 

เดินมาอบรมเราก่อน “ฝากไปอบรม 

นักเรียนของคุณด้วยนะว่า...” อ้าว 

มิสก็สงสยัอยู่เหมือนกนัว่า นกัเรียน 

อสัสมัชญัเนี�ย เราเป็นครู เราก็มีสทิธิ� 

ที�จะอบรมตักเตือนทั �งนั �น ไม่ใช่ว่า 

ต้องมาฝาก ห้องเธอห้องฉนั ทําผิดก็ 

คือต้องตักเตือนปัจจุบันทันด่วน 

ต้องทําเลย เพราะว่าเด็กรุ่นใหม ่

ต้องทนัเหตกุารณ์

คิดอย่างไรกับการตอบโต้ของ 
เดก็ทีเ่ริม่ตัง้คาํถามกบัผูใ้หญ ่?

มันเป็นความจริงที�หลาย ๆ คน 

ไม่ยอมรับ เรามักจะให้โอกาสเด็ก 
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ที�นี �ก็ผู้ หลักผู้ ใหญ่ทั �งหลาย ทั �งคน 

ที�เป็นพ่อแม่ แต่เราไม่ค่อยสะท้อน 

กลับด้วยตัวเอง ว่าสรุปแล้วเราทํา 

ถกูหรือเปล่า เราให้สิทธิและโอกาส 

เขาในการเลือก แต่เราไม่เคารพการ 

ตดัสินใจของเขา เหมือนเวลาเราให้ 

เด็กแสดงความคิดเห็น ณ เวลา 

ที�ให้เด็กแสดงความคิดเห็น ไม่ควร 

จะโกรธเด็ก มิสอยากให้ครูฟัง เด็ก 

อาจจะดา่มิสก็ได้วา่ ไอส** มงึทําไม 

อยา่งนั �น ก็ต้องให้เขาแสดงความคดิ 

เห็นมา แล้วเราเป็นผู้ ใหญ่กว่า เรา 

ก็คอ่ยพดูกบัเขา ก็อธิบาย แตไ่มค่วร 

จากกันไปด้วยการด่ากัน แล้วสรุป 

ว่าแกเป็นเด็ก แกต้องฟังฉัน นั�น 

ไม่มีเหตุผล แล้วก็ไม่ยอมรับความ 

คิดเห็น ถ้าฟังก็ต้องฟัง แล้วก็ต้อง 

ใจเยน็พอที�จะอธิบาย ตวัเขาเอง เขา 

ได้ความรู้มาคอ่นข้างเยอะ ครูก็สอน 

พ่อแม่ก็สอน แต่บางครั �งเขาไม่ได้ 

ใช้อาวุธของเขาเอง บางอย่างเขา 

ก็ทําไปตามโปรแกรม ทําไปอยา่งนั �น

เด็กอาจจะไม่ชอบเรียนหนังสือ 
เพราะสไตล์การสอนของครูแต่
ละคน ?

สไตล์ของครูแตล่ะคนก็เหมือนสไตล์

ของเด็ก เด็กบางคนเขาไม่ชอบครูที� 

พดูมาก ครูหลาย ๆ วิชาที�ชอบพดูวา่ 

วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล มี 

เอกสารหนาเตอะ คณุวิเคราะห์เด็ก 

ได้จริงหรือเปล่า คุณสัมผัสเด็กได้ 

จริงไหม  มิสจําชื�อเด็กไมไ่ด้ แตมิ่สรู้ 

ว่าเด็กที�นั�งตรงนี � วนันี �เขาดูเศร้าไป 

เขาดูผิดปกติ เกิดอะไรขึ �น ก็จะคุย 

จะพูด แล้วถามว่าเอาเอกสารมา 

เทียบอะไรได้ แล้วเราใช้เอกสารเพื�อ 

วิเคราะห์เด็ก เพื�อยืนยันว่าหน่วย- 

งานมาตรวจเราได้ทําจริง เราต้อง 

บอกเดก็ไหมวา่ ฉนัวิเคราะห์เธอแล้ว 

นะ แกต้องเป็นแบบนี � ๆ จริง ๆ มนั 

ก็เป็นการตดัสนิเดก็โดยภาพมมุมอง

ของเราแต่มุมเดียวเอง เด็กบางคน 

อาจจะไม่ชอบวิชามิสเลย เขาก็ 

แสดงอีกแบบนึง ถ้าเขาชอบคณิต- 

ศาสตร์ เขาก็จะแสดงกบัครูอีกแบบ 

นึง เราจะไปฟันธงเลยได้ไหมว่า 

เดก็คนนี �แยม่าก มนัก็ไมไ่ด้ มนั ไมมี่ 

อะไร และที�สําคัญคือเราไม่มีสิทธิ� 

พิพากษาเขาด้วยการชี �หน้าว่า “นํ �า 

หน้าอยา่งเธอเนี�ย ทําอะไรไมไ่ด้หรอก 

หรือนํ �าหน้าอย่างเธอก็เป็น ได้แค่นี �”

อะไรเป็นปัญหาในการเตบิโตของ
เด็กสมัยนี ้?

ความคาดหวงัของสงัคม ถ้าดแูผน- 

การศึกษาของระดบัชาติ หนจูะรู้สกึ 

ว่า โห เพ้อเจ้อ เป็นไปไม่ได้  ใน 

ฐานะที�มิสสอนวิชาการแสดงด้าน 

นาฏศิลป์  ผู้ ใหญ่หลายคนทําหรือ 

หยุดทําอะไรด้วยแค่คําว่า  ไม่ มี 

อารมณ์ แล้วจะเป็นตวัอย่างกบัเด็ก 

ได้ยังไงว่า มันไม่ใช่ใช้อารมณ์ทํา 

แล้วจะพรํ� าสอนเด็กได้ยังไง นั�น 

หน่ะ คือปัญหา คือเด็กอยู่ในวิถี 

ที�อนัตรายตรงที�คนข้าง ๆ เด็กยงัไม ่

เฉลียวใจเลยว่ามนัอนัตรายนะ

มีอะไรทิง้ท้ายสําหรับ 
Ac Drama Club ?

AC Drama Club เป็นพื �นที�ของการ 

แสดงความคิดเห็น เวลาเราซ้อม  

ละครกันเราจะเห็นว่า ก็เถียงกัน 

แบบจนจะฆ่ากัน แต่นั�นคือการ 

แสดงความคิดเห็นออกมาในพื �นที�

ที� เหมาะสม และครูต้องอยู่ ด้วย 

ตลอดเวลานะ เอาความจริงใจ 

ออกมา กล้าที�จะต่อว่า  ชื�นชม 

ให้กําลังใจจริง ๆ ไม่เฟค สร้าง 

สงัคมที�ดีจากจุดเล็ก ๆ  ไปจุดใหญ่ 

มิสเชื�อลึก ๆ ว่าเด็กอัสสัมชัญต้อง 

เ ป็นคนที�อยู่ แนวหน้า เ ป็นผู้ นํา 

หากผู้ นําเป็นคนน่ารัก คนที�อยู่ภาย 

ใต้ร่มเงาก็มีความสุข มีคําที� ต้อง 

ใช้จริงใน Ac Drama Club คือ  ฟัง  

ไว้ใจ  เชื�อใจ  สําคญัมาก

" เด็กอาจจะด่ามิสก็ได้ว่า ไอส** มึงทําไมอย่างนัน้ 
ก็ต้องให้เขาแสดงความคิดเห็นมา แล้วเราเปน็ผู้ใหญ่กว่า 
เราก็ค่อยพูดกับเขา แต่ไม่ควรจากกันไปด้วยการด่ากัน 
แล้วสรุปว่าแกเปน็เด็ก แกต้องฟังฉัน นั่นไม่มีเหตุผล 

แล้วก็ไม่ยอมรับความคิดเห็น ถ้าฟังก็ต้องฟัง 
แล้วก็ต้องใจเย็นพอทีจ่ะอธิบาย "
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ชมรมการละครอสัสมัชญั ก่อตั �งขึ �นอยา่งเป็นทางการเมื�อปี 2551โดย 
ความร่วมมือของมิสศศธิร นวลจนัทร์ กบั มิสบศุริน ตั �งถาวรสกลุ 
พร้อมเดก็นกัเรียนชั �น ม.5 - ม.6 ในตอนนั �น (รุ่น 123 - 124) 
และบคุลากรภายในโรงเรียน รวมถึงวิทยากรที�เข้ามาช่วยผลกัดนั 
ให้กิจกรรมละครเวทีบงัเกิดผลสาํเร็จ โดยละครเวทีเรื�องแรกที�ถือเป็น 
ละครเปิดตวั ชมรมของเราคือเรื�อง อสช The Unintended ครั �ง 
แรกที� ละครเวทีโรงเรียนอสัสมัชญัมียอดคนดสูองรอบรวมกนั เป็น 
จํานวนกวา่สามพนัคน!

 หลงัจากละครเวทีเรื�อง อสช The Unintended 
ชมรมการละครยงัคงตั �งใจที�จะผลิตผลงานละครเวทีเพื�อพฒันาศกัยภาพของเด็กนกั- 
เรียนให้เป็นที�ประจกัษ์แก่บุคลากรทั �งภายในและภายนอก โดยในปีการศึกษา 2553 
ได้จดัการแสดงละครใหญ่ประจําปีเรื�อง ‘Academia’s Ark : แสงแห่งอคาเดเมีย’ 
ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้จดักิจกรรมเทศกาลละครสั �นขึ �นโดยได้ส่งการแสดง 
จํานวนสองเรื�องคือ Full Moon Of Siam และ Friend @ Heart รวม 
ทั �งได้รับเชิญให้ไปแสดงเรื�อง ‘ชั �นที�เจ็ด’ และ ‘ตํานานเสาไห้’ ที� TK Park ในงาน 
มหกรรมเยาวชนพลงับวก
 ในปี 2556 นี � ชมรมการละครอสัสมัชญั 
ได้มีละครเวทีประจําปีขึ �นอีกเป็นครั �งที�สาม โดยในระหว่างกระบวนการทํางาน ได้จดั 
แสดงละครเร่เรื�อง ‘ผีเสื �อสมทุร’ ให้เด็กนกัเรียน ม.ต้น ของโรงเรียนอสัสมัชญัได้ด ู
และที�เพิ�งจบไปอย่างสดๆร้อนๆ คือละครเวทีเรื�อง ‘A Courage’ จดัแสดงทั �งหมด 4 
รอบ เป็นการพิสจูน์ศกัยภาพของเด็กชมรมการละคร และเด็กโรงเรียนอสัสมัชญัต่อ 
หน้าผู้ชมหลายพนัคนอีกครั �งหนึ�ง

A is AC Drama Club
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IS THE

‘ชมรมการละครอัสสัมชัญ’ เช่ือว่าช่ือนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก หลายคนในโรงเรียนเคยผ่านตากับผลงานของคนในชมรมนี้มาแล้ว

แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้ 26 เรื่องราวกับ A-Z ที่เราอยากให้คุณรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

รวบรวมข้อมูล : AC Drama Club เรื่อง : พัธรพงศ์ บรรณาธิการบทความ : วริศ ลิขิตอนุสรณ์

B is Bussarin
มิสบศุริน หรือมิสบุม๋ เพื�อนซี �คูห่คูุฮ่าของมิสศศธิร มิสทั �งสองเป็น 
ผู้ ริเริ�มในการจดัการเรียนการสอนละครเวทีในวิชานาฏศิลป์ที�เริ�ม 
มาตั �งแตปี่ 2548 และกลายมาเป็น ชมรม Ac Drama Club จน 
ถงึทกุวนันี � มิสบุม๋เป็นสาวนาฏศลิป์ที�พกพาความสวยมาเมื�อแรก 
เหน็ แตข่องแถม คือความโหดที�คําพดูสไตล์ตรง ๆ ของมิสทําให้ 
คณุล้มตงึ ได้ตลอดเวลา ด้วยภาระหน้าที�ของมิสบุม๋ ทําให้มิสไม ่
สามารถปฏิบตัภิาระกิจครูที�โรงเรียนอสัสมัชญัได้ตอ่ เราหวงัวา่คงจะมี 
วนัหนึ�งที�มิสจะกลบัมาร่วมงานกนัอีก ในนามของชมรมการละครของเรา

ละครเวทีประจําปีเรื�องลา่สดุของโรงเรียนอสัสมัชญัประจําปี 2556 
เรื�องราวของชายสอง หญิงหนึ�ง ที�เป็นเพื�อนรักกนั ที�ต้องเตบิโตมา 
ด้วยกนัและได้กลบัมาเจอกนัอีกครั �งหนึ�ง แตด้่วยจิตใจที�เปลี�ยนไป 
ยอ่มนําความเปลี�ยนแปลงมาสูพ่วกเขาทั �งสามอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ด้ 

C is (A) Courage
 ‘A Courage’ เป็นละครใหญ่เรื�องที� 3 
ของชมรมการละครอสัสมัชญั ที�เกิดจากความร่วมมือกนัระหวา่งนกัเรียนปัจจบุนั ศิษย์- 
เก่า และครูที�ปรึกษา รวมถึงวิทยากรและผู้สนบัสนุนทุก ๆ คน ถือได้ว่าเป็นละคร 
เวทีระดบัมธัยมศึกษาที�มีขนาดโปรดกัชั�นใหญ่เป็นลําดบัต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้

A Courage มาจากไหน ?
ในการผลิตละครเวทีหนึ�งเรื�อง มีหลายๆอย่างที�คนทั�วไปคิดว่าเป็นเรื�องง่าย แต่อนัที� 
จริงเป็นเรื�องที�ยากมากสาํหรับคนทํางาน หนึ�งในนั �นคือการตั �งชื�อเรื�องละคร !  A Courage 
เป็นความตั �งใจที�จะตั �งชื�อให้เชื�อมโยงกับเนื �อหาของเรื�อง และเชื�อมโยงกับโรงเรียน 
อสัสมัชญั ตามจุดประสงค์ของมิสศศิธรที�ยึดเด็กนกัเรียนในโรงเรียนเป็นหลกัในการ 
ทํางาน A Courage จึงเล่นกบัตวัอกัษร AC ที�เป็นอกัษรย่อภาษาองักฤษของโรง- 
เรียนอสัสมัชญั และมีความหมายถึงความกล้าหาญในการตดัสินใจและเปลี�ยนแปลง 
ของตวัละครในเรื�อง
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“ใช้ผู้หญิงเลน่จริงๆหรือเปลา่ ? ” เป็นคําถามที�คนในชมรมถกูคน 
ภายนอกถามทกุครั �ง (จริง ๆ คนในชมรมก็มีถามกนัเองบ้าง) เนื�อง 
ด้วยโรงเรียนที�เป็นชายล้วน และบางครั �งการที�ชายแตง่หญิงกอด 
กบัผู้ชายด้วยกนั ก็ต้องใช้ทกัษะในการแสดงสงูมากเพื�อให้คนด ู
ก้าวข้ามเรื�องเพศสภาวะนั �นไป เราจึงตดัสินใจที�จะเปิดรับสมคัร 
นกัแสดงหญิงให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกบัเราตั �งแตเ่วทีแรก ธรรมชาต ิ
ของนกัแสดงหญิงทั �งสามเวทีที�มีเหมือนกนัคือ ความสวยที�ซ่อน 
ความโก๊ะอยู่ภายใน ถ้าจะให้สาธยายวีรกรรมของพวกเธอแต่ละ 
คน คงต้องเขียนพอ็กเก็ตบคุสกัเลม่ถงึจะพอ แตย่งัไงพวกเราก็ดีใจ 
ที�มีโอกาสได้ร่วมงานกบั สตางค์ ป๋วย เมจิ เปีย (จาก อสช The 
Unintended) กระต๊อบ หญิง แตงกวา (จาก Academia’s Ark) 
และ ปิ� ง พี ปุ๊ ปปั�ป หมวย (จาก A Courage ) นะครับ

G is Girls

อา่นวา่ อองซอม (มาจากภาษาฝรั�งเศส) ที�แปลวา่ทําร่วมกนั เป็น 
ชื�อเรียกของเหลา่หมูม่วลที�ร่วมแสดงอยูบ่นเวที หลายคนมกัดถูกูด ู
แคลนนกัแสดงเหลา่นี �วา่เป็นเพียงแค ่ “ตวัประกอบ” แตช่มรมของ 
เราเชื�อในศกัยภาพของนกัแสดงทกุคน วา่เมื�ออยูบ่นเวทีแล้ว นกั- 
แสดงแตล่ะคนจะทําหน้าที�ของตวัเองได้ดีที�สดุ ละครเวทีใหญ่ทกุ 
ครั �งที�ผา่นมา มีผู้ที�ได้รับบทบาทเป็น ‘อองซอม’ อยูใ่นทกุเรื�อง และผล 
ตอบรับดีที�ก็เป็นเครื�องพิสจูน์ความสามารถของนกัเรียนทกุ ๆ คน

E is Ensemble

ผู้ กํากบัเป็นตําแหนง่ที�สําคญัที�สดุตําแหนง่หนึ�งในการทําละครหนึ�ง
เรื�อง เพราะมีหน้าเป็นหวัเรือใหญ่ในการขบัเคลื�อนฝั�งการแสดงให้ 
ไปด้วยกนั และไปไกลที�สดุ ที�ผา่นมาชมรมการละครอสัสมัชญัได้ 
ผลติผู้ กํากบัมาแล้วทั �งสิ �น 5 คน (นบัจากงานที�ออกในนามอยา่ง 
เป็นทางการ) สองในห้าได้ศกึษาตอ่ด้านละครในมหาวิทยาลยั โดย 
สชุล ( อสช 123) ได้ศกึษาตอ่ด้านการเขียนบทละครที�มหาวิทยาลยั 
กรุงเทพ สว่นณภทัร (อสช 125) ศกึษาตอ่ด้านการแสดงและกํากบั 
การแสดงที� มศว ถือได้วา่ชมรมการละครอสัสมัชญั ผลติบคุลากร 
ป้อนเข้าสูว่งการละครอยา่งตอ่เนื�อง

D is Director

หลงัละครเวทีเรื�อง Academia’s Ark ชมรมของเรามีความคดิ 
ที�จะปรับปรุงและพฒันานกัเรียนเพื�อเตรียมความพร้อมสูล่ะครใหญ่ 
ในปีตอ่ไป จงึมีการจดัเทศกาลละครสั �น ครั �งที� 1 ขึ �นมาเพื�อ ฝึกฝน 
ทกัษะการแสดงและการทํางานร่วมกนัเป็นทีมภายในระยะเวลา 3 
เดือน โดยมีการวดัผลการเรียนรู้จากละครสั �นเรื�อง 2 เรื�องคือ Full 
Moon of Siam และ Friend @ Heart รวมทั �งหมด 3 รอบการแสดง 
ที�ห้อง 901 ตกึอสัสมัชญั 2003 เทศกาลละครสั �นฯ นี �เป็นเวทีแจ้ง 
เกิดนกัแสดงของชมรมเราหลายตอ่หลายคน ที�หลงัจากเวทีนี � พวก 
เขามีโอกาสได้แสดงตามงานตา่ง ๆ อีกมากมาย

F is Full Moon of Siam 
& Friend @ Heart

                                                       เทศกาลละครสั �นอสัสมัชญัครั �งที� 1 เป็น โปรเจ็กต์ 
เล็ก ๆ ที�เกิดขึ �นระหว่างกิจกรรมละครใหญ่ ซึ�งจะจดัขึ �นเป็นประจําทุก ๆ 2 ปี 
บุคลากรในชมรม ทั �งครูที�ปรึกษา ศิษย์เก่า และวิทยากรลงความเห็นว่าเราเสียเวลา 
รอมากเกินไประหว่างละครใหญ่ 1 เรื�อง แต่เราก็ไม่อยากทํางานในขนาดที�ใหญ่เกิน 
ไป ฉะนั �นกิจกรรมละครสั �นจึงเกิดขึ �นเพื�อรวบรวมคนที�สนใจในกิจกรรมละครเวทีมา 
ฝึกฝนและหาประสบการณ์ ก่อนที�จะก้าวเข้าสู่ละครใหญ่ในครั �งต่อไป
                       น่าแปลกที�ผลการตอบรับที�ได้มานั �นไปในทางที�ดี 
เริ�มจากนกัเรียนที�เข้ามาสมคัรนั �นมีปริมาณค่อนข้างมาก (ประมาณ 50 คน เทียบกบั 
โปรเจ็กต์เล็ก ๆ แบบนี �) ทุกคนผ่านการเวิร์คช็อปในเบื �องต้นและส่งผลงานโชว์เคส 
เรื�อง เพื�อนยาก และ ราโชมอน หลงัจากนั �นจึงเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมละครสั �นที� 
จะแสดงในวนัจริง โดยเฉพาะบทที�เขียนขึ �นใหม่โดยนกัเรียนเองทั �ง 2 เรื�อง ผลการ 
ตอบรับจากคนดวูดัได้จากเก้าอี �ของคนดทีู�ต้องเสริมทกุรอบ มีแขกบางคนที�ไม่สามารถ 
เข้าชมได้เพราะไม่ได้สํารองที�นั�งไว้ และโรงละครก็เต็มจนไม่สามารถรับผู้ชมได้อีกแล้ว
                        เมล็ดพนัธุ์แห่งการแสดงที�ถูกเพาะขึ �นจากงานนี � 
ส่งผลให้พวกเขามีโอกาสได้ไปแสดงความสามารถในกิจกรรมละครเวทีต่าง ๆ มาก 
มาย เช่น การแสดงเรื�อง ชั �นที� 7 และ ตํานานเสาไห้ในค่ายมหกรรมเยาวชน ละคร 
เร่เรื�องผีเสื �อสมทุรในงานวนัสนุทรภู่ และกําลงันกัแสดงหลกัในละครเวทีใหญ่ประจําปีนี �



ใครวา่ละครเวทีหนึ�งเรื�องทําได้งา่ย ๆ  ถ้ามาอยูใ่นชมรมนี � คณุจะพบ 
วา่เราวางแผนกนัก่อนเปิดโปรดกัชั�นเป็นเวลาหลายเดือน ! สําหรับ 
ละครเวทีใหญ่ เราใช้ระยะเวลาทําทั �งหมดประมาณ 7-10 เดือน 
ตามสถานการณ์ของแตปี่ แบง่ให้เข้าใจงา่ย ๆ คือ Pre-Production 
คือการวางแผนเตรียมงาน การรวบรวมบคุลากรและวิทยากรเพื�อ 
กําหนดยทุธศาสตร์ของละครแตล่ะปี หลงัจากนั �นคือชว่ง Produc-
tion จะเป็นชว่งที�ยาวที�สดุ เพราะต้องรับสมคัร ฝึกซ้อม เตรียมงาน 
เพื�อจดัการแสดง สดุท้ายคือ Post-Production หลกั ๆ ของชว่ง 
นี �คือการเก็บงาน และสรุปกิจกรรมเป็นเอกสารวิชาการเพื�อเผยแพร่ 
แบบเป็นรูปธรรม มีคนเคยพดูตดิตลกวา่ถ้าเราทําละครกนัทกุปี หลงั 
จากสรุปกิจกรรมของปีนี �เสร็จ ก็เริ�มวางแผนกิจกรรมสําหรับปี 
ตอ่ไปได้เลย…

L is Long Run

คลิเลอร์เป็นทั �งเวิร์คช็อปสําหรับการแสดง และกิจกรรมที�ทํากนัใน 
ยามวา่ง กตกิาการเลน่คลิเลอร์มีไมย่าก คือการให้ผู้ เลน่ทั �งหมด 
หลบัตา และมีคนดําเนินเกมหนึ�งคนเลือกนกัฆา่ มีแตน่กัฆา่เทา่นั �น 
ที�สามารถลืมตาและฆา่คนในวงได้ เมื�อทกุคนลืมตา จะมีผู้ เสียชีวิต 
คนที�รอดจะต้องโหวตกนัเองวา่ใครคือนกัฆา่ ความสนกุอยูที่�ผู้บริสทุธิ� 
มกัถกูกลา่วหาวา่เป็นฆาตกร และเมื�อนกัฆา่ยงัมีชีวิตอยู ่ เกมจงึ 
ดําเนินตอ่ไป อนัที�จริงคลิเลอร์มีทั �งแบบหลบัตา ลืมตา และเดนิ แต ่
คนในชมรมชอบเลน่แบบหลบัตามากกวา่

K is Killer

มีหลายคนให้คําถงึนิยามชมรมการละครแตกตา่งกนัไป บ้างก็วา่ 
เป็นชมรมที�ไร้สาระ ปัญญาออ่น บ้างก็บอกวา่เป็นชมรมที�เดก็ทํา 
งานเก่งและมีมารยาท เป็นเรื�องยากที�จะทําให้ทกุ ๆ มีความเข้าใจ 
เกี�ยวกบัชมรมของเราไปในทางเดียวกนั แตก็่ต้องยอมรับวา่บางครั �ง 
สิ�งที�คณุเข้าใจอาจเป็นเพียงแคม่ายาคตทีิ�ถกูสร้างขึ �นก็ได้

I is Illusion

แม้วา่ชมรมการละครของเรา จะเพิ�งก่อตั �งมาได้เพียง 5 ปีกวา่ แต ่
เราก็ได้ค้นพบวา่ อนัที�จริงแล้ว โรงเรียนอสัสมัชญัมีกิจกรรมละคร- 
เวทีมาเกือบร้อยปีแล้ว ! เอกสารสําคญัที�พบคือจดหมายเชิญจาก 
คณุพอ่ ฟ.ฮีแลร์ ที�เขียนเชิญแขกผู้ มีเกียรตชิมละครเวทีในโอกาสที� 
โรงเรียนครบรอบ 50 ปี นอกจากนั �นรุ่นพี�อสัสมัชญันิกหลายคนยงั 
เคยบอกวา่สมยัก่อนจะมีการแสดงละครปิดปีการศกึษา โดยแสดง 
ในภาษาองักฤษและภาษาฝรั�งเศส (ตามสายที�เรียน) ถงึแม้ชมรม 
ของเราจะเหมือนเดก็อาย ุ 5 ขวบ แตค่วามเก๋าก็สั�งสมมาตั �งแตรุ่่น 
ปู่ แล้วนะเนี�ย!

H is History

ละครเวทีเรื�อง Academia’s Ark เป็นละครเวทีประจําปีเรื�องที�สอง 
ตอ่จาก ‘อสช The Unintended’ เรื�องราวของวยัรุ่นสามคนที� 
ต้องออกตามหาลกูสาวเจ้าเมือง ผู้กมุพลงัลบัและชะตากรรมชีวิต 
ของคนทั �งเมืองไว้ การเดนิทางเพื�อแสวงหาคําตอบของทั �งสาม เป็น 
เหมือนการค้นหาตัวตนเพื�อที�จะโตขึ �นเป็นผู้ ใหญ่ในวันข้างหน้า 
ละครแฟนตาซีเรื�องนี � ตรึงใจคนดดู้วยเนื �อหาที�งา่ยแตล่ํ �าลกึ และ 
ฉากตอ่สู้ตระการตาที�ระดมเทคนิคพิเศษเพื�อสร้างเมืองแหง่อคาเด-
เมียให้สมจริง

J is Journey of 
Academia’s Ark

 เซเลเบรตมั อคาเดเมีย ! สโลแกนแห่งการ 
เฉลิมฉลองประจําเมือง ละครเวทีที�มีวาระในการครอบรอบ 125 ปีของการก่อตั �ง 
โรงเรียนอสัสมัชญั กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบับทละครเรื�อง Academia’s Ark โดย 
ใช้สไตล์ละครแบบแฟนตาซีมาชว่ยเลา่เรื�องราวให้นา่สนจากยิ�งขึ �น ละครเวทีเรื�องนี � นอก 
จากจะเป็นการแสดงที�เฉลิมฉลองให้กบัโรงเรียนที�เป็นเหมือนบ้านเราแล้ว ยงัเป็นการ 
เฉลมิฉลองให้กบัก้าวเดนิที�มั�นคงมากยิ�งขึ �นของชมรมการละครอสัสมัชญั เพราะผู้ชมตา่ง 
ทึ�งในความสามารถของเดก็มธัยมที�จดัการแสดงได้ยิ�งใหญ่เทียบเทา่กบัละครมหาวิทยาลยั

M is Management
คนทั�วไปอาจมองวา่ละครเวทีเป็นเรื�องของการแสดง แตอ่ยา่ลืมวา่ 
การจดัการก็เป็นสว่นสําคญัสําหรับการแสดงเชน่กนั ฝ่ายบริหารจงึ 
มีหน้าที�ใหญ่หลวงในการดูแลสารทุกสุขดิบของคนในชมรมทั �ง- 
หมด เราอาจจะไมไ่ด้เหน็พวกเขาบนเวที แตก่วา่จะมีการแสดงบน 
เวทีได้พวกเขาต้องจดัการหาเงินสนบัสนนุ ทําจดหมาย จดัตาราง 
เวลา ขอใช้สถานที� ต้อนรับแขก และอื�น ๆ อีกมากมาย หากการ 
แสดงที�เราเหน็บนเวทีดจูะต้องใช้เวลาฝึกฝนอยูน่าน ฝ่ายบริหารและ 
การจดัการก็ทําหน้าที�หนกัไมแ่พ้กนั

30



31

จะมีสกักี�ที� ที�เดก็ได้มีโอกาสทํางานครบวงจรตั �งแตค่อยดแูลเงิน ทํา 
จดหมาย จดัตารางงาน ตดิตอ่ประสานงาน กระทั�งวิเคราะห์ตลาด 
เอง ทั�วไปแล้วจะเป็นครู หรือผู้ใหญ่ที�ได้จบังานใหญ่ขนาดนี � หน้าที� 
โปรดวิเซอร์คือคอยขบัเคลื�อนให้งานดําเนินตอ่ไปได้ โดยแบง่รับ- 
แบง่สู้กนักบัฝ่ายศลิป์และการแสดง เพื�อให้พวกเขาสามารถมุง่มั�น 
ทํางานศิลป์ได้สําเร็จ โดยไม่ต้องกังวลเรื�ององค์ประกอบอื�น ๆ 
ทา่มกลางทีมหนุม่ เซอร์สาวมั�น โปรดวิเซอร์ ต้องมีแผน เนี�ยบเข้าไว้ 
และพร้อมแก้ปัญหาอย่างเฉียบคมเสมอแม้ต้องแปลงร่างจาก 
โปรดวิเซอร์เป็นกรรมกร ทั �งหมดนี �ก็ทําเพื�อให้งานมนัสําเร็จนะ ! 
ฉะนั �น ถงึแม้วา่คณุอยากเป็นพอ่ค้ามากกวา่ศลิปิน หรือคณุจะ 
เป็นเด็กขี �อายที�อยากพัฒนาตัวเอง ชมรมละครก็มีพื �นที�ให้คุณ 
เสมอ งานนี �แหละที�จะทําให้คณุรู้จกัชีวิตวยัทํางานก่อนวยัอนัควร !

P is Producer

“ชมรมนี �มีแตตุ่๊ด” วาทะเดด็ที�เพื�อนมกัจะห้ามเพื�อนไมใ่ห้เข้าชมรมนี � 
ชมรมการละครอสัสมัชญัเหมือนกลุ่มสงัคมทั�วไปที�มีความหลาก 
หลายของรสนิยมทางเพศ (ถงึแม้จะเป็นชายล้วนก็ตาม) เราไมเ่คย 
กีดกนัหรือแสดงความรังเกียจตอ่สมาชิกทกุคนที�เดนิเข้ามาในชมรม
นี � การสรุปรวบยอดวา่ชมรมนี �มีแตตุ่๊ดดจูะงา่ยไป เหมือนบอกวา่ 
เดก็อสัสมัมีแตตุ่๊ด ต้องไมล่ืมวา่ความหลากหลายในสงัคมเป็นเรื�อง 
ธรรมดา สิ�งที�ทํางา่ยกวา่การคดิไปเองคือการเดนิเข้ามาดใูห้เหน็กบั 
ตาวา่ชมรมเรามีแตตุ่๊ดจริงหรือเปลา่ 

Q is Queer

วฒันธรรมองค์กรที�ดีอยา่งหนึ�งของโรงเรียนอสัสมัชญัคือมีศิษย์เก่า
ที�กลบัเข้ามาช่วยในการทํากิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั
น้อง ๆ รุ่นตอ่ไป ชมรมการละครก็ได้รับอิทธิพลนี �เชน่เดียวกนั ในแต ่
ละปีจะมีพี� ๆ ศษิย์เก่ากลบัเข้ามาหาน้องตามแตล่ะโอกาสที�สะดวก 
พี�คนไหนพอมีเวลาก็เข้ามาสอนน้องและตดิตามการทํางาน แตถ้่า 
พี�คนไหนติดเรียนหรือทํางาน ก็จะเข้ามาหาน้องเมื�อมีโอกาสเพื�อให้ 
กําลงัใจและอาจจะมีของกินติดไม้ตดิมือมาฝากด้วย

O is Old Man 
Acdrama Club

เจนนี� คือคนที�ใครๆก็รู้ว่าเป็น ‘ตุ๊ด’ ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่เฉย ๆ เธออยู่ในชมรมนี �มาสองปี 
และดเูหมือนว่าเธอจะไม่แคร์กบัเรื�องนี �สกัเท่าไหร่ อะไรถึงทําให้เธอเป็นแบบนี � และ 
ความเป็น ‘ตุ๊ด’ ของเธอนั �นให้อะไรกบัชีวิตเธอบ้าง

รู้ว่าตัวเองเป็นตุ๊ดตัง้แต่เมื่อไหร่ ?
ตั �งแต่จําความได้เลยค่ะ คือตอนนั �นยงัไม่รู้ว่าตวัเองเป็นตุ๊ด แต่ก็ใส่ส้นสงูเล่น

ทําไมถึงเลือกเป็นตุ๊ด ?
อาจจะเป็นเพราะวา่สภาพแวดล้อมมีแตผู่้หญิง เราติดแม่ด้วย แล้วก็มีแตพี่�น้องผู้หญิง 
ทั �งบ้าน ยกเว้นพ่อคนเดียว 

อยากให้คนมองเราว่าเราไม่ตลกไหม ?
หนูก็เคยคิดนะว่าอยากสื�อสารให้คนรู้บ้างว่าความจริงแล้วตุ๊ดมนัก็ไม่ได้กรี�ดกร๊าดทั �ง
วนั ไม่ได้มีความสขุ บางทีเรายิ �ม แต่จริง ๆ แล้วในใจเราอาจจะไม่ได้ยิ �มก็ได้ 

คณุนินาท บญุโพธิ�ทอง หรือที�คนในชมรมเรียกวา่พี�จุ๊บ เป็นวิทยากร 
ที�เข้ามาให้ความรู้และฝึกสอนการแสดง พร้อมทั �งเป็นที�ปรึกษาชั �น 
ดีของชมรมเรา พี�จุ๊บอยูก่บัการละครอสัสมัชญัมาตั �งแตล่ะครเวที 
เรื�องแรกจนถงึเรื�องปัจจบุนั หลายคนที�เคยเรียนการแสดงกบัพี�จุ๊บ 
คงจะรู้ดีวา่ชายผู้ นี �มีความหศัจรรย์มากเพียงไหน 

N is Ninart

 พี�จุ๊ บเป็นหนึ�งในผู้ ก่อตั �งกลุ่มคณะละคร 
หน้ากากเปลือย คณะละครเล็ก ๆ ที�มุ่งมั�นในการสร้างผลงานละครเวทีมากว่า 10 ปี 
นอกจากนี �พี�จุ๊บยงัมีโปรเจค Ninart Studio ที�เป็นงานละครส่วนตวัของเขาอีกด้วย 
พี�จุ๊บเป็นศิลปินคนหนึ�งที�เชื�อมั�นในกระบวนการละครกับการพฒันาศกัยภาพของคน 
เพราะนอกจากงานละครส่วนตวัแล้ว พี�จุ๊บยงัเป็นวิทยากรและผู้ ฝึกสอนการแสดงให้ 
กบัโรงเรียนมธัยมหลายแห่งทั�วประเทศ จนดเูหมือนว่าชีวิตของพี�จุ๊บแต่เรื�องละคร 
และไม่มีวนัไหนเลยที�เขาจะหยุดทํางาน พี�จุ๊บยงัเป็นหวัเรือหลกัในการจดัค่าย Youth 
Drama Plus เพื�อรวมเด็กมธัยมที�ทําละครของแต่ละโรงเรียนมาทํากิจกรรมร่วมกนั 
ถ้าคณุรู้สึกว่ากระแสการทําละครในโรงเรียนมาแรงในตอนนี � เชื�อสิว่าส่วนหนึ�งในนั �น 
มากจากพี�จุ๊บแน่นอน

อะไรที่คิดว่าตุ๊ดทําได้ดีท่ีสุด ?
ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นความกล้าแสดงออก แต่มนัมีทั �งแง่ดีและแง่ลบ บาง
คนที�เยอะ ๆ เขาก็เกลียดเรา แต่บางคนที�มองว่าฮาดี ตลกดีเขาก็ชอบเรา 

มีคนพูดว่าไม่เข้าใจว่าทําไมโลกนี้ต้องมีตุ๊ด เกิดมาทําไม ?
หนูก็ไม่รู้สิคะ หนูก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดมาเป็นอะไร อยู่ที�สภาพ-
แวดล้อมด้วย ตวัเราเอง เพื�อนด้วย ต่าง ๆ นานา เพราะฉะนั �นเราเลือก
ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ ยกเว้น บางคนที�ฝืนตวัเอง ต้องแอ๊บแมน ต้องแอ๊บเกย์ 
เพื�อจะอยู่ในสงัคม แต่สําหรับหนู หนูว่าไม่ใช่ หนูคิดว่าถ้าเราเป็นคนดี
จริง คนรอบข้างต้องรักเราอยู่แล้ว

จําเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนความคิดของคนที่เกลียดตุ๊ด ?
พยายามค่ะ แต่ว่าไม่ได้ไปบงัคบัเขา แต่ทําให้เขาเห็นมากกว่า เช่น เวลา
เราเล่น กบัผู้ชาย ก็ไม่ได้เข้าไปลบูไล้ เข้าไปแต๊ะอั�ง ตุ๊ดทุกคนไม่ได้เป็น
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“การทํางานใหญ่ไมใ่ชเ่รื�องงา่ย” เป็นประโยคที�เราคิดอยูก่่อนแล้ว 
วา่การทํางานต้องเจออปุสรรค แตไ่มค่ดิวา่อปุสรรคที�ได้เจอมาจริง ๆ 
มนัจะมากมายและเนา่หนอนเสียขนาดนี � ห้าปีกวา่ของชมรมการ 
ละคร เราชนกบัหลาย ๆ องค์กรทั �งภายในและภายนอก ถ้าให้เลือก 
ได้เราก็ไมอ่ยากจะมีปัญหากบัใคร แตบ่างครั �งชมรมเลก็ ๆ น้อง- 
ใหมอ่ยา่งเราก็ต้องเรียกร้องสทิธิเพื�อให้ได้มาในสิ�งที�เราควรจะได้ 

V is Versus

ที�ชมรมหลกั ๆ จะแบง่ออกเป็นสองฝ่ายใหญ่ ๆ คือฝ่ายการแสดง 
และฝ่ายบริหาร แต่ละฝ่ายก็จะแยกย่อยกันลงไปอีกตามหน้าที� 
การทํางานในชมรมจึงถือเป็นทํางานร่วมกันระหว่างคนอย่างแท้ 
จริง บอ่ยครั �งที�การสื�อสารมีปัญหาและนําไปสูค่วามเข้าใจผิดที�ไมมี่ 
ใครอยากให้เกิดขึ �น คนในชมรมจงึถกูปลกูฝังให้มีสตแิละมีเหตผุล 
ในการทํางานอยูเ่สมอ ความอดทนอดกลั �นเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับ 
การทํางานร่วมกนั เราไมไ่ด้อดทนเพื�อไประเบดิทีหลงั แตเ่ราจะ 
อดทนฟังสิ�งที�เราอาจจะไมเ่หน็ด้วยจนจบ เผื�อเราอาจจะเข้าใจคน 
อื�นมากขึ �นก็ได้

T is Tolerant

วอลนทั หรือ นทั หรือ ณภทัร (มีหลายชื�อ แล้วแตจ่ะเรียก) ผู้ - 
กํากบัละครเวทีเรื�อง Academia’s Ark เดก็ห้องวิทย์ที�เบนเข็มชีวิต 
ตวัเองมาทํางานศลิปะจนหลงไหล และตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ใน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศลิปะการแสดง เอกการแสดงและ 
กํากบัการแสดง มศว นทัเป็นคนหนึ�งที�สนใจเอาดีตอ่ด้านการแสดง 
และด้วยผลงานที�ผา่น ๆ มา เชื�อสวิา่เราจะได้ยินชื�อนี �ในวงการ 
ละครเวทีไทยในอนาคตอยา่งแนน่อน

W is Walnuth

คุยกับนัท : คิดยังไงมาทําละคร ?
จริง ๆ ก็ชอบดูละครมาตั �งแต่ ม.ปลาย แล้ว แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเรียนสาย-
วิทย์มา ก็ลองสอบอะไรที�เกี�ยวกบัวิทย์ดีไหม จนตอน ม.5 ได้เข้ามาทําละคร
ในชมรมเรื�อง Academia’s Ark ก็เลยรู้สกึชอบและมาสอบที� มศว พอตดิก็เอาเลย

ครัง้แรกในชีวิตก็ได้เป็นถึงผู้กํากับเลย ?
ครับ จริง ๆ ที�เคยดูละครมา ไม่ได้ชอบการเล่นเลย แต่ชอบเพราะอยากทํา
ละครเวที อยากเป็นผู้ กํากับละครเวที เข้ามาในชมรมเนี�ยก็เพราะอยากเป็น
ผู้ กํากับ แล้วได้เป็น ผู้ กํากับจริง ๆ เหมือนเราได้ลองงาน แล้วรู้สึกว่าเราผูก-
พนั เรารักการทําละครเวที ถ้าไม่ได้เป็นผู้ กํากบัก็อาจจะไม่ได้มาถึงตรงนี �ก็ได้ 

ความสําคัญของการทําละครคือ ?
นทัไม่ค่อยไม่ยึดติดกบัผลลพัธ์เลย ไม่ได้ใส่ใจว่ามนัจะออกมาเป็นยงัไง แต่ให้ความ 
สําคญักบักระบวนการมากกว่า เพราะนทัรู้สึกว่าคําว่าละครมนัให้ความผูกพนั ความ 
เข้าใจกนัมากกว่า เราได้เรียนรู้คน เอาง่าย ๆ คือทําละครเรื�องนึงเหมือนได้เรียน 
จิตวิทยา เราได้รู้ว่าคนมีหลายประเภท เมื�อเราโตขึ �นเราจะได้เข้าใจเหตผุลของการ 
กระทําในแต่ละคนมากยิ�งขึ �น

ถ้ามีน้องเดินมาบอกว่าอยากทําละคร ?
นทัสนบัสนุนนะ แต่อยากให้คิดดี ๆ ก่อน เพราะอยากจะให้เรียนในสิ�งที�ชอบ จะได้ 
ไม่มีปัญหากบัตวัเองและคนรอบข้าง ถ้าใครอยากเรียนก็พร้อมให้คําปรึกษา

S is Script
องค์ประกอบของละครหนึ�งเรื�องมีสามอย่างคือ นกัแสดง คนด ู และเรื�องราว 
บทละคร จึงเป็นสิ�งสําคญัสิ�งหนึ�งสําหรับละครแต่ละเรื�องว่าแนวทางของละคร 
เรื�องนั �นจะเป็น อย่างไร เพราะการแสดง เสื �อผ้า ฉาก และอื�น ๆ ต้อง 
อาศยับริบทจากบทละคร ด้วยกนัทั �งสิ �น ที�ชมรมของเรามีการอบรมเขียนบท- 
ละครเป็นประจําทุกปี โดยพี�เลี �ยง และวิทยากรที�เคี�ยวเข็ญนกัเรียนที�สนใจ และ 
พฒันาบทนั �นให้เป็นบทละครไว้ใช้สําหรับ การแสดง ละครทุกเรื�องที�เราเล่นจึง 
เป็นละครที�เล่นที�นี�เป็นที�แรก เพราะเป็นบทที�เรา เขียนขึ �นเองทั �งหมด

R is Respect
ชมรมเรามีรุ่นพี�รุ่นน้อง แต่ชมรมเราไม่เคยบอกว่ารุ่นพี�ต้องถูกเสมอ 
การทํา ละครเป็นสิ�งที�ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างอยู ่
ตลอดเวลา ฉะนั �น การเคารพกนัจึงไม่ใช่เรื�องอายุหรือเลขรุ่น แต ่
คือการเคารพความคิดของคน เคารพความเป็นคนของผู้ อื�น ที�นี�เรา 
อยู่แบบให้เกียรติซึ�งกนัและกนั อยากทําอะไรก็ทํา แต่ต้องเคารพ 
ซึ�งกนัและกนัด้วย

U is Unforgettable 
Guest
ละครใหญ่ 3 เรื�องที�ผา่นมา มีแขกรับเชิญพิเศษคือคณุครูในโรง- 
เรียนที�ให้เกียรตมิาร่วมงานกบัเรา ได้แก่ มิสเสาวนีย์ กําเนิดงาม 
(จาก อสช The Unintended) มิสดอกรัก บญุชมภ ู(จาก อสช The 
Unintended และ Academia’s Ark) และ ม.ณรงค์ วีระประจกัษ์ 
(จาก A Courage) ทําให้ละครของเรามีสีสนัมากขึ �น และได้สร้าง 
บรรยากาศแหง่ความอบอุน่ให้กบัละครเวทีของเราได้เป็นอยา่งดี

อย่างนั �น เดี�ยวนี �ตุ๊ด ส่วนใหญ่มารยาทดีกว่าผู้หญิงอีก แต่ติดที�ว่าหนูเป็นตุ๊ดไงก็เลย 
ดแูย่ เหมือนเมื�อก่อนพวกผู้ชายอาจจะปลกูฝังกบัคําว่าตุ๊ดว่า ถ้าตุ๊ดมาเราต้องห่วง 
ตดู บ้าหรือเปล่า หนูเป็นตุ๊ด หนูต้องกลวัมนัสิ อาจจะมีบางคนที�เขาเข้าใจ แต่ไม ่
เข้าใจทั �งหมดอยู่แล้ว

การพิสูจน์เป็นสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายไม่ต้องทําก็ได้ ลําบากไปไหม ?
เราเป็นเพศที�ไม่ถูกยอมรับ เราจึงต้องหาข้อพิสจูน์อยู่ตลอดเวลา ถามว่าเราลําบาก 
ไหม บางจุดมนัลําบาก แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าอยากทําอย่างนี �ด้วย 

โลกนี้ไม่มีตุ๊ดได้ไหม ?
เป็นไปไม่ได้คะ่ มนัต้องมีอะไรสกัอย่างไม่ใช่ชายและหญิง ตั �งแตส่มยัก่อนถึงปัจจบุนัคะ่

เกิดใหม่อยากเป็นตุ๊ดหรือเป็นผู้ชาย ?
หนูว่าหนูอยากเป็นตุ๊ดนะ หนูคิดว่าหนูมีความสขุ อยู่อย่างนี �แล้วสนุกสนาน
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ทกุคนในชมรมพดูได้เตม็ปากวา่เราเริ�มจากศนูย์ เราเริ�มจากครูที� 
ปรึกษาสองคนที�เชื�อในความสามารถของนกัเรียน เราเริ�มจากนกั- 
เรียนที�มั�นใจในครูที�ปรึกษาและพร้อมก้าวไปด้วยกนั เราเริ�มจาก 
วิทยากรที�พร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับศิลปะการละครอนั 
เป็นที�รัก หลายคนลงมือทําโดยไมรู้่ด้วยซํ �าวา่สดุท้ายแล้วละครของ 
เราจะออกมาเป็นอยา่งไร เหมือนจดุเทียนปีนภเูขาโดยที�ไมรู้่วา่ 
ยอดเขาจะอีกไกลไหมและจะสวยงามเหมือนที�เราคิดหรือเปล่า 
ความสําเร็จที�ทุกคนเห็นเป็นเพียงการยืนบนยอดเขาเท่านั �น 
ในระหวา่งทางมีคนบาดเจ็บ มีคนเหนื�อย มีคนท้อ มีคนหายไป 
การขึ �นไปถงึยอดเขาไมใ่ชเ่รื�องงา่ย หากแตม่นัพิสจูน์วา่เดก็นกัเรียน 
ตวัเลก็กลุม่หนึ�งก็ทําได้เหมือนกนั

Z is Zero to Hero

นอกจากชมรมการละครจะเหมือนสนามเดก็เลน่แล้ว ยงัเป็นเหมือน 
ห้องทดลองของนกัเรียนอีกด้วย ที�นี�มีฝ่ายกํากบั การแสดง ฉาก 
เสื �อผ้า ทําเพลง หาเงิน บริหารงาน กราฟฟิก แล้วก็อีกหลาย ๆ ฝ่าย 
ที�ให้นกัเรียนได้เลือกอยา่งเสรี ความผิดพลาดมีให้พบเหน็ได้ทกุวนั 
แตไ่มมี่ใครโดนไลอ่อก ไมมี่ใครโดนปรับเงิน ไมมี่ใครโดนหกัคะแนน 
มีแตคํ่าวา่ เริ�มใหม ่ แก้ไข ปรับปรุง เทา่นั �น ที�นี�บอกให้ทกุคนลอง 
ใช้ชีวิต เพื�อสร้างภมิูคุ้มกนัให้ตวัเองเมื�อถงึเวลาที�ต้องออกไปเผชิญ 
โลกแหง่ความจริง 

X is X-perimental Space

ค่ายมหกรรมละครเยาวชน เป็นกิจกรรมที�รวบรวมเอาเด็กระดบั 
มธัยมมาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทําละคร จดัโดยพี�จุ๊บและ 
พี� ๆ สตาฟของแตล่ะโรงเรียน โดยเริ�มมาตั �งแตปี่ 2555 รูปแบบ 
กิจกรรมคือจะจดัเป็นคา่ย 3 วนั 2 คืนเพื�อเรียนรู้กระบวนการ 
ละครของแต่ละที� หลงัจากนั �นเด็กของแต่ละโรงเรียนจะนําเอา 
ความรู้กลบัไปสง่ตอ่กบัเพื�อนในโรงเรียนของตวัเองและทําละครมา
แสดงกนัโรงเรียนละ 1 เรื�อง ถือวา่เป็นโครงการที�ใช้ระยะเพื�อวดั 
ความสามารถและพฒันาการของเยาวชนโดยกระบวนการละครได้
นา่สนใจเลยทีเดียว

Y is Youth Drama Plus



 : 

   

 

 

  

  

  

  

  

 

 : 

  

  

  . .  .   . . 

    

 

  

   

  .

 

   

 +  

   

     

. .    

    

ภาพ : ประมวลภาพ! การชมุนมุครั �งใหญ่ msn.com

34



  : 

  

  

  

    

     

  

  

     

   

   

 

 

    

  

 : 

     

.  

  

 

    

 

  

  

??  

เรื�อง : Sansmith

35



36

สัมภาษณ์ : วริศ ลิขิตอนุสรณ์

ภาพ : ณัชพล แซ่ตัน๊

ทั �งที�มีคนอยากเรียนตอ่สายนิเทศ สถาปัตย์ อยูม่ากมาย แตค่นที�เลอืกเรียนศลิป์ออกแบบ ซึ�งดจูะใกล้เคียง

สายเหลา่นั �นที�สดุกลบัมีอยูไ่มม่ากในแตล่ะปี ศลิป์ออกแบบจะถกูบรรจอุยูใ่นห้องเบอร์ "9" ที�มีเพื�อนร่วมห้อง

เป็นสายศลิป์กีฬา ถือวา่เป็นมมุอบัมมุแปลกของอสัสมัชญัอีกมมุหนึ�ง ศลิป์ออกแบบมีชื�อเสยีงด้านความเซอร์

ตสิแตก อินดี � อาจจะแลดเูป็นสายที�ไร้สาระไปวนั ๆ แตเ่ชื�อไหมวา่ก็ยงัไมเ่คยเหน็วา่มีใคร "ไปไมร่อด" ในสงัคมนะ

วนันี �เราได้มีโอกาสพดูคยุกบั ม.โจ้ มาสเตอรสมโภช โพธิ�สนิสมวงศ์ (ลาออกเมื�อปี 2012) อดีตครูผู้ดแูลศลิป์ออกแบบ

ใกล้ชิดมาตั �งแตต้่น ครูประจําชั �นห้อง 4/9 หลายปีซ้อน หมายความวา่เขามกัจะเป็นดา่นแรกของเดก็ศลิป์ออกแบบเสมอ

ไมกี่�หน้ากบับทสนทนา อาจจะทําให้คณุอยากเก็บศลิป์ออกแบบในใจขึ �นมามองอีกครั �ง
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มาสเตอร์เป็นคนก่อตัง้
ศิลป์ออกแบบใช่ไหมครับ ? 
ไม่ใช่ คนที�เป็นคนเขียน  คือ มาสเตอร์- 

อดิสรณ์  กสาบสนั  เป็นคนเขียนหลกั-

สูตรศิลป์ออกแบบ ขึ �นมาคนแรก เรา

ต้องการทางเลือกให้เด็กสายศิลป์มาก-

ขึ �น  เป็นความต้องการของวิชาการ กบั

หมวดคอมเนี�ยแหละที�เขามองว่า คือ 

เรื�องของ การใช้ คอมพิวเตอร์อาร์ท มนั

น่าจะต้องการ  มากขึ �น  หลังจากนั �น 

มาสเตอร์ อดิสรณ์  ก็ร่าง และก็ปรับแก้

มา หลังจากนั �น ก็เป็นมาสเตอร์แล้ว-

แหละ  มาสเตอร์ช่วยสอน ในรุ่นที�  1

แรก ๆ  พอมันเริ�มมี 2 รุ่น  มาสเตอร์ก็

เริ�มเข้ามาสอนละ  ก็สอนมาตั �งแต่รุ่นที� 

1,2,3 รุ่น 1 เนี�ย มีเยอะสดุ คือ 30 กว่า-

คน ก็ยงัมีนกักีฬาอยู่ครึ�งห้องเหมือนกนั

ทําไมศิลป์ออกแบบ 
ถึงอยู่กับศิลป์กีฬา ?
ด้วยความที�ว่าอตัราส่วนมนัครึ�งๆ  รุ่นที� 

2 เกิดกรณีศิลป์ออกแบบมี 8 คน เลยมี

ความคิดที�จะยบุ เพราะ ไม่ถกูเลือกโดย

นักเรียน  ในห้องนั �น  เลยต้องมี 3 สาย 

เด็กยืนยนัว่าจะเลือกศิลป์คํานวณ เลย-

กลายเป็นว่าห้องนั �นต้องมีถึง 3 สายเลย 

ถึงเวลา  แยกเรียน  เลยเดินกระจุย-

กระจายทั�วโรงเรียน(หัวเราะ)

ศิลป์ออกแบบนี่ถือว่า
ติสแตกมัย้ครับ
โดยส่วนตวั เท่าที�สมัผสั เด็กศิลป์ออก-

แบบมานะ ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ที�เด็กจะ

เลือกโดยความอาร์ทของตวัเอง เขากลบั

มองว่าเขาเลือกเพราะว่าเลือกอย่างอื�น

ไม่ได้  มันตํ�ากว่า ศิลป์คํานวณ  ซึ�งใน

ความเป็นจริงแล้ว   มนัไม่ใช่   เราไมได้

อยากให้เด็กมองว่า  คะแนนคณุตํ�าคณุ

ถึงเลือก เราแค่อยากให้คุณมองว่าคุณ

อยากเรียน   คอมอาร์ทไหม   นี�คือสิ�งที�

มาสเตอร์ อยากให้มีศิลป์ออกแบบ แต่

ช่วยไม่ได้ ในเมื�อ เขาออกกติกามา มนั

ตํ�ากว่าศิลป์คํานวณ เราก็ต้องให้เป็นไป

ตามนั �น

ถ้าเอาเด็กมาสอบ drawing 
สอบทําโปสเตอร์ จะช่วยให้
อะไรดีขึน้ไหมครับ ?
ต้องยอมรับว่า  โรงเรียน  อยู่ได้ด้วยเงิน 

ถ้าทําอย่างนั �น  เราต้องคดัเด็ก เข้า ม.4

ออกอีกบานเลย ซึ�งถ้าเป็นอย่างนั �น เรา-

ก็จะไม่มีเงินเดือนครู(หวัเราะ)

ศิลป์ออกแบบเรียนเลขเท่า
ศิลป์คํานวณครับ ?
จริง ๆ แล้ว คือ ข้างนอกยงัไม่มีใครรับรู้

ว่ามีสายศิลป์นี �ในโลกนี � เวลาที�เราเลือก

เข้ามหาลยั เราไม่มี ให้เลือก Button ที�-

เป็นศิลป์ออกแบบ   เราต้องเลือกศิลป์-

คํานวณ เพราะว่า เราเป็นหลกัสตูรของ

ศิลป์คํานวณ  มนัก็เลย ต้องเรียนเลขให้

เท่าศิลป์คํานวณ ไม่งั �น เดี�ยวข้างนอกก็

จะไม่รับรองว่า  เราเป็นลกัษณะนึงของ

ศิลป์คํานวณ

เรียนเลขเท่ากับศิลป์คํานวณ 
แต่ไม่มีศิลปะเพิม่เติม แถมยังตัด
การงานอาชีพออกไปด้วย ?

ก็อย่างที�บอกอะ   วิชาเลข   ต้องสะสม

หน่วยกิตให้ครบ เพื�อที�จะ ให้มันกลาย

เป็น  part  หนึ�งของศิลป์คํานวณ   แต่

ถามว่า มาสเตอร์ไม่รู้ มาสเตอร์ไม่ได้จบ

หลกัสตูร สามารถลดวิชาอื�น เพื�อให้มนั

เพิ�มมาเป็น อาร์ทได้ไหม  ดมูนัลดไม่ได้

แล้ว  แต่ใจมาสเตอร์แล้วจริง ๆ แล้วนะ

มนัน่าจะมี วิชาไหนที�มนัลดได้ หรือ แม้

กระทั�ง  อาจจะ เป็นเลข   แต่ด้วยข้อ

กฎหมายประเทศไทย

สมมติโรงเรียน *** เขาต้องการ 
สร้างนักดนตรีไทย เขาก็เปิด
โควต้า นักดนตรีไทย แล้วพวกคุณ
ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้ แต่ต้องเล่น
ดนตรีไทยให้โรงเรียน แปลว่าเขา
ต้องการผลิตนักดนตรีไทย  และ
เอาภาระการเรียนอื่น ๆ  ออกไป 
แต่ศิลป์ออกแบบไม่กล้าตัดอะไรออก 
ไม่มีศิลปะเพิ่ม และไม่มีปฏิบัติ
ตอนสอบเขา้ด้วย จริง ๆ แล้วโรงเรยีน
เราอยากผลิตนกัออกแบบไหมครับ ?
อยากผลิต นักออกแบบไหม คือ อยาก

บอกแค่ว่า เขาคงจะสะกิดต่อมให้ที�เด็ก

อยากเรียนคอมอาร์ท ออกมายื�นในจุด

ที�เขาควรจะยืนใช้ประโยคนี �ดีกว่า อย่า

ไปบอกว่า  เราจะสามารถ  ผลิตได้ใน

หน่วยกิต 3 คาบ ต่อสปัดาห์ เราสะกิด

ต่อม  แล้วดึง ความเป็นพรสวรรค์ ของ

แต่ละคนออกมา  ใจมาสเตอร์อะ จริงๆ 

แล้ว   ก็ควรจะมีอาร์ท   แน่นอนต้องมี

แล้วมาสเตอร์ ก็เคยคยุกบั หมวดศิลปะ 

ว่ามันไม่ควร ที�จะมาอยู่ในคอม อย่าง-

เ ดียว  ควรจะอยู่ ใน ศิลปะด้วย แต่

มาสเตอร์ไม่ว่าเลยถ้ามันติสจริง แล้วคุณคิดว่าสิ่งนัน้
มันใช่คุณจริงไม่ใช่เพราะตามคนอื่น ถ้าคุณดีจ้ริง

มันมีศาสตร์ของมันรับรองอยู่ 



38

ครูผู้สอนศิลปะบอกว่า ที�เราสอนอยู่นะดีแล้ว  ใจมาสเตอร์

จริงๆ อะ อยากได้หน่วยกิตเพิ�ม ศิลป์ออกแบบ ทําไมถึงไม่

เลือกศิลป์คํานวณ เพราะว่าเขาอยากเรียนอาร์ท เขาอยาก

เรียนเลขให้น้อยลง เพื�อที�จะทําเกรดเรื�องอาร์ทให้ดีขึ �น

เด็กศิลป์ออกแบบ ถูกทําให้เป็นเด็กชายขอบ 
โดยบรรยากาศของสายเองทีอ่าํนวยไปหรอืเปลา่ครบั ?
ใช่   บอกอย่างหนึ�งก่อนว่า โรงเรียนไม่กล้า รับรองว่า เด็ก

โรงเรียนนี �จบศิลป์ออกแบบ  ไม่ตดัวิชานู้นวิชานี � มนัทําไม่-

ได้ในระบบของโรงเรียนนี �   แต่ข้างนอกเนี�ย คนที�จะเป็น

ดีไซน์เนอร์ มนัต้องอยู่กบังานดีไซน์ทั �งชีวิต   วนัหนึ�งหลาย

ชั�วโมงมากต่อวันหนึ�ง แต่เราอยู่ได้แค่ 4 คาบเท่านั �นเอง

(หัวเราะ) แล้วเวลาที� ครูให้งานมันก็คือ ศึกษานอกห้อง-

เรียนซึ�งเรามกัจะไม่ได้งาน  จากนักเรียนห้อง 9 (หวัเราะ) 

เราเป็นประเทศที�เรียนหนงัสือเยอะที�สดุ   ไม่รู้ว่าวิจยันี �ถูก

หรือเปล่า  มนัก็ไม่ควรที�จะไม่มีวิชาไหนที�บอกว่า ลดไม่ได้

ถกูมั �ย  มนัต้องมีวิชาไหนที�ลดได้บ้าง

lifestyle และ วิธีการควบคุม กับ ศิลป์ออกแบบ 
เป็นยังไง ?
วิธีการควบคมุ  ค่อนข้างไปในแนวทางเดียวกนั  แต่ความ-

รุนแรง  จะมากขึ �น  ตั �งแต่รุ่น 1 ไล่มานะ (หวัเราะ)  เท่าที�

มาสเตอร์เจอนะ  ความไม่อยากเรียน  ความไม่สนใจเรียน

มนัมีมากขึ �น แล้วก็ความอดทน จะตํ�าลง เรื�อย ๆ เพราะว่า

ต้องยอมรับอย่างหนึ�ง งานศิลป์เนี�ย มนัเป็นอะไรที�เราต้อง

อยู่กบัมนันานๆ  การที�เรา ไม่มีความอดทน หรือ สมาธิสั �น 

แล้วเราไปอยู่กบัเขานานไม่ได้เนี�ย งานมนัก็จะออกมาไม่ดี

แล้วถ้าเกิด  ให้คณุกลบัไปทําต่อที�บ้าน  ก็เวลามนัหมดอะ 

แล้วคณุก็ไม่ทํา หรือ คณุทํา หรือ คณุงานมนัก็ไม่ต่อเนื�อง 

อารมณ์ที�มนัพุ่งๆอยู่มนัก็ไปต่อไม่ได้ มาสเตอร์รู้สกึว่า มนั-

ก็อาจจะไม่ work เท่าไหร่ ยิ�งรุ่นๆ ต่อๆ ไป ถามว่า มนัเป็น

เฉพาะศิลป์ออกแบบมั �ย คิดว่า คงจะเป็นปัญหาระดบัชาต ิ

สายอื�นก็ต้องมี เด็กสมาธิสั �น

มีคนไหนทีจ่บสายนีไ้ปแล้วเอามาโม้ได้ไหมครับ ?
ตอนนี � ... จริงๆ ก็ยงัไม่มีคน ที�จบมาจริงๆแล้วทํางานด้าน-

นี �นะ แต่ถามว่าคนที�กําลงัเรียนอยู่แล้วมีผลงานดีๆ มี คนที�

กําลงัเรียนอยู่ ทํางานไปด้วย ได้เงินตั �งแต่ตอนเรียนมธัยม

ด้วยซํ �านะ  จะบอกว่าเป็นผลงานของโรงเรียนก็คงไม่ใช่นะ  

เพราะว่า  เขาเป็น พรสวรรค์ ของเขาด้วยส่วนนึงไม่ใช่

ส่วนนึง  ส่วนใหญ่เลยหละ   ชื�ออะไรน้า  Csharp  รุ่น  3 

ลักษณะของ logic กับลักษณะ     ของภาษามันคนละด้าน
      คนทีถ่นัดเรียนภาษา กับ     คนทีถ่นัดเรียนวิทย์
 มันคนละเรือ่งกัน เพราะฉะนัน้     คุณจะเอามาเทียบว่า
      เด็กสายศิลป์ มันแย่กว่า     เด็กสายวิทย์มันไม่ได้



39

เรียก  Csharp  นั�นเขาจะอาร์ทมาก  เขาจะวาดรูปเหมือน

ผู้หญิง เพราะเขาบอก เขาวาดรูปผู้ชายไม่เหมือน พอจบ-

จากที�นี�ไป  ก็เริ�มลงสี  ใช้สีโน่นสีนี�  และก็  เริ�มเห็นมีผู้ชาย

บ้างละ  รู้สกึเขามีพฒันาการ  ทางด้านผู้ชายมากขึ �น  แต่

อย่างหนึ�งคนที�มีพรสวรรค์หรือเลือกที�จะมาสายอาร์ทนี�นะ

มนัจะมีความ เป็นปัจเจก คือ กูมีแนวคิดของกูอย่างเนี�ยะ 

แล้วกูก็จะยืนยนั แนวคิดของกูอย่างเนี�ยะ ซึ�งบางทีข้อดีก็

คือว่า นี�แหละ คือ อาร์ทติส ถ้าคณุไม่คิดแบบนี � คณุก็เป็น

อาร์ทติสไม่ได้  แต่ประเด็นคือ  คนที�เป็นอาร์ทติสหวัเอียง

ขนาดนั �น บางทีอาจจะอยู่ในโลกลําบาก

หลายโรงเรียนไม่มีศิลป์ออกแบบ ก็สามารถมี
ภาพประกอบสวย ๆ มีสมุดดี ๆ กระเป๋าดี ๆ 
ขาย ชนะประกวด และมีช่ือเสียงด้านงานศิลปะ ?
อาจจะเพราะเราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมบางงานที�มาสเตอร์

รับผิดชอบได้มาสเตอร์ก็เอาไปให้เด็กทํา  แล้วก็คดัอนัที�ดี

ที�สดุไปทําเป็นงานจริง อย่างผลงานที�ใต้ตึก ฟ.ฮีแลร์ ตอน

ตึกครบรอบ 40 ปี ด้วยความที� มันต้องใช้เยอะ บางทีมัน

ไม่ถึงมาตรฐานที�เราต้องการ เราก็ต้องเอาไปโชว์ก่อน

มาสเตอร์คิดยังไงกับวาทกรรม 
“ พวกห้อง 9 ห้อง 10 ” ?
ที�คนอื�นเขาว่าใช่ไหม คือ ต้องเข้าใจว่า มันยากกว่า ห้อง 

1 2 3 แต่ถามว่าเราโทษเด็กอย่างเดียวไหม มนัก็โทษไม่ได้ 

ในเมื�อเราไม่ได้ปลกูฝังความคิดว่าให้เด็กเลือกสายตามที�

ฉันอยากเรียน  นึกออกไหม  มนัยงัเลือก  ด้วยระบบเกรด-

เฉลี�ยเท่านั �นหรือเปล่า เกรดเฉลี�ยเท่านี �หรือเปล่า มนัก็เลย

เป็นที�รวบรวมของเด็ก  ที�ถกูตดัสินจากแค่ เกรด  มนัก็เลย

กลายเป็นลกัษณะนั �น ถ้าถามว่าเด็กพวกนี �มีสิ�งที�เด็กสาย-

วิทย์ทําไม่ได้ไหม  มนัก็มีนะ  แต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กสาย-

วิทย์บางคนดีไซน์เก่ง ก็มี แต่ถามว่า ความอาร์ทของคนที�

เรียนด้วยหลกัเหตุผล   มันสมองคนละซีกอะ   มันก็สู้ เรา

ไม่ได้หรอก ลกัษณะของ logic กบัลกัษณะของภาษามนั-

คนละด้านกับคนที�ถนัดเรียนภาษากับคนที�ถนัดเรียนวิทย์

มนัคนละเรื�องกนั  เพราะฉะนั �น  คณุจะเอามาเทียบว่าเด็ก

สายศิลป์มนัแย่กว่าเด็กสายวิทย์มนัไม่ได้ 

เด็กศิลป์ออกแบบออกไปในสังคมแล้วรอดไหมครับ ?
รอด ยงัไม่เคยเห็น เด็กสายศิลป์ออกแบบคนไหน ที�ลาออก 

กลางหลกัสตูร ไมเ่รียน ก็ไมเ่รียนจนจบอะ เขาก็พยายามเรียนตอ่ 

แต่อาจจะมีย้ายสายบ้าง มาสเตอร์เท่าที�รู้จกัคนที�ย้ายสาย
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แต่ก็ยังอยู่ในสายงานออกแบบ  เพียง-

แต่ย้ายสถาบนั ย้ายคณะ

เหล้าบุหรี่กับนักเรียน คิดยังไงครับ 
แยกเหล้ากับบุหรี่ก็ได้ ?
มาสเตอร์ไม่แยกเรื�องเหล้ากบับหุรี�   แต่-

จะแยกในฐานะ  ความเป็นคนในสงัคม

กบัความเป็นครู  ถ้าความเป็นครู  ก็คือ 

มนัไม่เหมาะสม  มาสเตอร์จบัเด็กที�สบู-

บหุรี�  เด็กคนหนึ�งที�มาสเตอร์จบัได้ก็เป็น

ศิลป์ออกแบบ  ประโยคหนึ�งที�มาสเตอร์

พูดอยู่เสมอ    คือ    มาสเตอร์บอกว่า 

มาสเตอร์ไม่เคยพูดว่าคนที�สบูบุหรี� เป็น

คนเลว  คนที�เป็นคนเชิดหน้าชตูาในวง-

การเศรษฐกิจ เป็นนายกรัฐมนตรี รอง-

นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนกินเหล้าสบูบหุรี� 

เพียงแต่เขามีวฒิุภาวะมากพอหรือรู้จกั

ที�จะแยกแยะว่า  สบูที�ไหน  สบูเมื�อไหร่ 

แต่ในโรงเรียนเป็นพื �นที�ปลอดบุหรี�  และ

เด็กยงัไม่มีวฒิุภาวะมากพอ เราจึงห้าม

ไม่ให้สบูบุหรี�   คณุเลยต้อง  ปฏิบตัิตาม

กฎให้ได้

มาสเตอร์เป็นครูฝ่ายปกครองด้วย 
เป็นครูคอม ที่ สอนศิลปะด้วย 
เล่นดนตรีด้วย มึนมัย้ครับ ?
มาสเตอร์บอกว่ามาสเตอร์เป็นคนหนึ�ง

ที�เป็นเป็ด  คือ  มาสเตอร์ไม่เก่งด้านใด-

ด้านหนึ�งจนสดุโต่ง บอกก่อน มาสเตอร์

เป็นเด็กที�เรียน  สายวิทย์  ที�เล่นดนตรี 

แล้วก็ไม่ทิ �งอาร์ท  เพราะฉะนั �น  เวลาที�

มาสเตอร์เรียน  เป็นความงี�เง่า  ของ

มาสเตอร์เอง  ที�ทําไม  เรียนวิทย์คอม

ทั �ง ๆ ที�บางที  น่าจะไปเรียนคอมอาร์ท 

อาร์ท  ในเมื�อ  เราเรียนสายวิทย์  ระบบ 

Entrance สมยัมาสเตอร์ มนัทําให้ต้อง

เลือกอย่างนี �  ซึ�งการเรียนคอมต้องเป็น

เด็กสายวิทย์  เพิ�งจะมียุคหลงั ๆ นะ  ที�

สายศิลป์มีสิทธิ�เรียนคอม  ด้วยความที�

ว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร ทกุคนจะคิดว่า

มันเป็น  logic  ทุกคนจะคิดว่ามัน  คือ 

programmer  มันก็เลยต้อง  คนที�ไป

เรียนเลข  คนที�มี  logic  คนที�ต้องเรียน

สายวิทย์ เท่านั �น ที�จะเรียนคอม แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วมนัเป็นคอมพิวเตอร์-

ประยุกต์เนี�ย  มันไม่ใช่  programmer 

อย่างเดียวไง   ถ้ามนัเป็นคอมพิวเตอร์-

ประยกุต์มนัไม่ควรถกูจํากดัเฉพาะสาย-

วิทย์อย่างเดียวไง

คิดว่า สามารถมีวิธีไหนที่แก้ปัญหา
ได้ไหมครับ ?
เขาถึงตั �งโรงเรียนอาชีวะ   กลบัมาใหม ่

ซึ�งมาสเตอร์ก็เห็นด้วย   เขาก็เริ�มมอง-

ใหม่ว่า  จะทํายงัไงไม่ให้เด็กตีกนั

คิดยังไงกับคําว่า อินดี ้?
มาสเตอร์ไม่ว่าเลย  ถ้ามนัติสจริง  แล้ว

คุณคิดว่า  สิ�งนั �น  มนัใช่คุณจริง  ไม่ใช่

เพราะตามคนอื�น   ถ้าคุณดี �จริง   มันมี

ศาสตร์ของมนัรับรองอยู่ มนัก็เป็นศิลปะ

ที�แบบว่า  เป็นชุดของการดํารงชีวิตอีก-

แบบหนึ�งแต่ใครจะบัญญัติอินดี �ในโลก

นี � ขออย่างนึง คือ ต้องสร้างสรรค์ ไม่ใช่

ว่าไปอินดี �ให้เขาเดือดร้อน
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ผมไปทํางานสาย เรียกว่าอินดีม้ัย้ ?
มาสเตอร์ไปฝึกงาน เขาเป็น studio คือ

ถ้าวนันี �คณุทํางานดกึพรุ่งนี �คณุต้องเข้า-

งานสาย  เขาไม่เคร่งเรื�องเวลาเข้า  ถ้า

แบบนี �ก็สายได้

แสดงว่าชาวอินดี ้ต้องหาทีล่ง ?
เออ  ที�เหมาะสมกบัตวัเขาเอง  ไม่ใช่ว่า

คณุก็  เนี�ย style กู  แต่กูไปอยู่ในทหาร

อย่างงี �

ดีไซน์ที่ดี สามารถนิยามได้ไหมครับ
มาสเตอร์ ?
ถ้าคําว่าดีของมาสเตอร์นะ ลกูค้าพอใจ 

ตอบโจทย์ลูกค้าได้หมด  นั�นคือคําว่าดี

ของดีไซน์เนอร์

ในฐานะที่มาสเตอร์เป็นครูออกแบบ
มาสเตอร์ว่า  ชุดนักเรียนทีถู่กออก-
แบบมามีผลอะไรกับผู้ใส่บ้างครับ ?
ในฐานะที�เป็นครูปกครอง (หวัเราะ) ว่า

กติกา  มันมีมาตั �งแต่สมัยดั �งเดิมแล้ว

มันเป็นสิ�งที�เราต้องรักษาไว้   ในฐานะ

ของครูออกแบบ   ถ้าต้องการความติส

ในคําตอบ  ยังบอกได้คําเดียวว่า  พื �น-

ฐานเด็ก  ควรมีวินัย  วินัยจะทําให้ทุก-

อย่างบนโลกนี �การดํารงชีวิตจะสงบสุข 

เด็กต้องมีความอดทน  จบ  ม.ปลาย

แล้วอีกเรื�องนึง

พูดถึงศิลป์ออกแบบหน่อยครับ
ศิลป์ออกแบบ  เราสร้างหลกัสตูรศิลป์-

ออกแบบมา  และ  ก็พยายามปรับมา

2-3  ปี  คิดว่า  เป็นหลักสูตรที� ดีแล้ว

สามารถครอบคมุข้างนอกได้   ไม่ว่าจะ

เป็นตดัต่อเสียง  ถ่ายภาพ  ตดัต่อภาพ-

นิ�ง    ภาพเคลื�อนไหว    จนถึง   จัด 

presentation คือนิทรรศการในตอนจบ 

เราคิดว่ามนัน่าจะ cover หมดแล้ว แต่

สิ�งหนึ�งที�เราอยากได้คือ ศิลปะอนันี �เป็น

สิ�งหนึ�งที�ศิลป์ออกแบบควรจะมีแต่ก็ยงั

ไม่ได้ ใจมาสเตอร์ถามว่าอยากให้มีต่อ-

ไปไหม ไม่ได้อยากให้มีเพราะมาสเตอร์

เป็นรุ่นบุกเบิก ไม่ใช่ แต่มาสเตอร์อยาก

ให้มีหลากหลาย  เพื�อที�เด็กจะได้มีทาง-

เลือก  เด็กที�อยากเรียนพวกนี �เชื�อว่าใน 

100 มนัมีอยู่แล้ว แล้วเราจะทํายงัไงให้

เด็กเขาไปถกูทางก็คือ  ต้องมีช้อยส์  ให้

เขาเลือก   แต่ถ้าเราไปปิดกั �นที�ว่า   เด็ก

เลือกมีแต่เด็กกากๆ คือเด็กไม่อยากอยู่

เพราะว่ามนัไปรวมกบัศิลป์พละ มนัไม่-

ใช่เหตุผลที�จะให้มีสายนี �   มึงอยากปิด

ก็ปิดไปเหอะถ้างั �น  (หวัเราะ)  เด็กนัก-

กีฬาที�ดีๆ ก็มี เด็กที�เขาเรียนหนงัสือไม่-

ได้  แต่เขารู้ว่า  อะไรควรจะทําแล้วก็จะ

ทําตัวอย่างไรกับครูในฐานะที�เขาเรียน

หนงัสือไม่เก่งก็มี

เรือ่งทีลื่มไม่ลงตอนเป็นครูทีอั่สสัมฯ
มาสเตอร์แทบจะร้องไห้อยู่อันหนึ�ง  ที�

มาสเตอร์จดัค่ายทกัษะชีวิตมาสเตอร์ก็

มีแบบสอบถามตอนจบให้เขาทํา  เป็น

ใบงานให้แปะรูป  รูปกูก็ถ่ายให้มันเนี�ย

(หวัเราะ)  มนัก็แปะแล้วก็เขียนมา  เรา

เห็นแล้วเรานํ �าตาจะไหลมึงเนี�ยนะเรียน

หนังสือ  ตกทุกวิชา   แล้ว  เขาเขียนว่า

มาสเตอร์ไม่เคยพูดว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นคนเลว
คนที่เป็นคนเชิดหน้าชูตาในวงการเศรษฐกิจ เป็นนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ เพียงแต่เขามี
วุฒิภาวะมากพอ หรือ รู้จักที่จะแยกแยะว่า

สูบที่ไหน  สูบเมื่อไหร
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ในฐานะที่ครูออกไปซ้ือไม่ได้มันออกไปซ้ือข้าวกล่อง
ข้าวผัดมาให้มาสเตอร์ โดยที่มันไม่ถามเลยว่ามาสเตอร์จะกินรึเปล่า

นํา้ตาพราก ก็รู้สึกว่ามันโอเค ก็รู้สึกว่าเด็กมันก็รักเรา
ก็พอแล้วแค่นัน้แหละพอ 

อยากให้มาสเตอร์ เป็นครูประจําชั �นผม

ทกุปีอยากไปค่ายกบัมาสเตอร์อีก อะไร

ลกัษณะนี � ที�เข้ามาแล้วมนัเป็นการเติม

กําลงัใจอะ เรารู้สึกว่า นี�แหละคือที�สดุ-

ละ ของการเป็นครูประจําชั �น แค่นี �ก็พอ

ละ  ไอเด็กที�มนัเติมกําลงัใจให้กับครูได้

เนี�ยนะมันคือ  “เด็กสายศิลป์”  ห้อง  3 

หรือห้อง 4 มาสเตอร์ไม่แน่ใจ เป็นห้อง

ที�ดีมากเลยนะ   ปรากฏว่า   วนัสดุท้าย 

มาสเตอร์บอกให้ส่งงาน  ส่งแฟ้ม  มนัก็

ส่งๆๆๆๆ  ส่งจนถึง  2-3  ทุ่ม  มาสเตอร์

บอกว่า   ไม่เอาแล้ว   เป็นโรคกระเพาะ 

มาสเตอร์ต้องกินข้าว ตั �งแต่ ทุ่มนึงต้อง

กินแล้ว  คือ  มนัไม่หยุดส่ง  นึกออกมะ 

คือเราบอกว่า  วันนี �วันสุดท้าย  แต่เรา

ไม่ได้บอกว่าถึงกี�โมง  เราก็เลยต้องนั�ง-

รอมนั ไออนันี �มึงยงัไม่ครบ มึงต้องเอา-

มาให้ครบ ไม่งั �นเกรดมึงจะไม่ถึง ท้าย-

ที�สุด  ไอคนที�ส่งแล้วอะ   "มึงไม่เข้าใจ

มาสเตอร์หรือไงวะ" มนัก็กระแทกประตู

ห้องมาสเตอร์ออกไป เอ่า ชิบหาย คนที�

โกรธควรจะเป็นกูปะ  มึงส่งงานแล้วปะ 

ในที�สุด   มันกลับมาพร้อมอะไรรู้มะ 

ข้าวกล่อง  ในฐานะที�ครูออกไปซื �อไม่ได้ 

มันออกไปซื �อ ข้าวกล่องข้าวผัด มาให้

มาสเตอร์    โดยที�    มันไม่ถามเลยว่า

มาสเตอร์จะกินรึเปล่า   นํ �าตาพราก   ก็

รู้สึกว่ามนัโอเคก็รู้สึกว่า เด็กมนัก็รักเรา 

ก็พอแล้ว แค่นั �นแหละพอ

ฝากอะไรให้เด็กศิลป์ออกแบบ ?
มาสเตอร์มั�นใจว่า  เด็กศิลป์ออกแบบ

ทกุคนจะต้องมีทางเลือกของเขา เพราะ

หลกัสตูร  ที�โรงเรียนนี �จดัให้มนั  ก็กว้าง

มากพอที�จะกลายเป็นคอมอาร์ทนะ  ก็-

คือ คณุน่าจะเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วไป

เลือก major เอาที�มหาวิทยาลยัว่าอะไร

จะเป็นสิ�งที�ดีที�สุด  สําหรับเขาแล้วก็ไป

ประกอบอาชีพได้ ขอให้ทกุคนที�จบออก

ไปประสบความสําเร็จ   ก็ยงัมีคนยงัไม่

จบวิชามาสเตอร์   แต่เขาก็ได้ดิบได้ดี 

ก็คือ ศิลป์ออกแบบรุ่น 2 ก็ไม่เป็นไร ก็-

ขอให้  เขาเป็นคนที�ดีในสงัคมก็แล้วกัน

แล้วก็อย่าลืมโรงเรียน    มาสเตอร์เชื�อ

อย่างหนึ�งว่า   สิ�งที�ทําให้อัสสมัชัญยิ�ง-

ใหญ่ ทําให้คนเป็นใหญ่เป็นโตได้ ก็คือ 

“ความกตญั�”ู  การที�เขาเลี �ยงดพู่อแม ่

การที�เขาไม่ลืมโรงเรียนนี � นั�นแหละ จะ

ทําให้เขายิ�งใหญ่
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ฝากอะไรกับอัสสัมชัญไหมครับ ?
สิ�งมีชีวิต  ในอัสสัมชัญ  ก็ขอให้รักใน

อสัสมัชญั เพราะสิ�งนี �เป็นสิ�งที�มาสเตอร์

ไม่มีโอกาสมีเลือดในอสัสมัชญั แต่ก็ยงั

ทําให้มาสเตอร์รักได้ แต่เธอมีเลือดของ

อสัสมัชญัแท้ ๆ  ทําไมเธอถึงจะไม่รักมนั

เพราะฉะนั �น  สิ�งที�เธอจะตอบแทนสิ�งที�

ไม่มีชีวิตในโรงเรียนได้  ก็อย่าทําให้มัน

น่าปวดหวัมากนัก   แล้วก็ช่วยกันสร้าง

ชื�อเสียง  แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ�งไม่มีชีวิต

มันสร้างชื�อเสียงด้วยตัวมันเอง ไม่ได้ 

แล้วก็กลบัมาช่วยเหลือโรงเรียน  ช่วย-

เหลือครูอย่าลืมครู อย่าลืมจ่ายค่าเทอม

(หวัเราะรัว ๆ )

" รอด ยังไม่เคยเห็นเด็กสาย
ศิลป์ออกแบบคนไหนที่ลาออก 
กลางหลักสูตร ... ไม่เรียน 
ก็ไม่เรียนจนจบอะ "

assumpjournal - เพจเอซีเอคโค่ สิง่ทีท่ําแล้วไม่ลงหนังสือ ก็มาลงทีน่ีแ่หละ

assump128 - เพจ AC128 ช่วงนีห้นักไปทางข้อมูลรับตรง เอนทรานซ ์ตามได้

assump129 - เพจ AC128 กู๊ดมอร์นิง่ทุกเช้า ไลค์เพจสิ ได้เพือ่นเพิม่

assump130 - เพจ AC130 น้องใหม่่ไฟแรง เข้าไปตามข่าวสารรุ่นกัน

acxmas2013 - เพจ PR อัพเดทงานคริสต์มาสแฟร์และแคตตาล็อกออนไลน์

AssumptionCollege1885 - เพจทางการของโรงเรียน ต้องการคอนเฟิร์มอะไร เชค็

facebook.com
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ความสําคัญของการทําละครคือ ?
นทัไม่ค่อยไม่ยึดติดกบัผลลพัธ์เลย ไม่ได้ใส่ใจว่ามนัจะออกมาเป็นยงัไง แต่ให้ความ 
สําคญักบักระบวนการมากกว่า เพราะนทัรู้สึกว่าคําว่าละครมนัให้ความผูกพนั ความ 
เข้าใจกนัมากกว่า เราได้เรียนรู้คน เอาง่าย ๆ คือทําละครเรื�องนึงเหมือนได้เรียน 
จิตวิทยา เราได้รู้ว่าคนมีหลายประเภท เมื�อเราโตขึ �นเราจะได้เข้าใจเหตผุลของการ 
กระทําในแต่ละคนมากยิ�งขึ �น

ถ้ามีน้องเดินมาบอกว่าอยากทําละคร ?
นทัสนบัสนุนนะ แต่อยากให้คิดดี ๆ ก่อน เพราะอยากจะให้เรียนในสิ�งที�ชอบ จะได้ 
ไม่มีปัญหากบัตวัเองและคนรอบข้าง ถ้าใครอยากเรียนก็พร้อมให้คําปรึกษา
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EBOLA / BETTER WEATHER  
YES SIR DAY / SIXTY MILES
PLAYGROUND / SLOT MACHINE
SCRUBB / ELETRIC NEON LAMP

การ์ตูนท้ายเล่ม AC Comic ฉบับนี ้ ตามอ่านได้ในเพจ facebook.com/assumpjournal




