Voice of Women
in Thailand
เสีียงของผู้้�หญิิง
สำำ�คััญแค่่ไหน
โลกปััจจุุบัันหมุุนรอบตััวเราโดยมีี ”Hyperlink” เป็็นปััจจััยใหม่่ในการดํํารงชีีวิิต เราหาข้้อมููล
ได้้รวดเร็็ว ง่่ายดาย สืืบค้้นเรื่่�องราวต่่างๆ โดยไม่่ต้้องพลิิกหน้้าหนัังสืือ ติิดต่่อธุุรกิิจด้้วยความเร็็ว
ระดัับ Milliseconds สัังสรรค์์กัับครอบครััวและเพื่่�อนๆ โดยอาจจะไม่่ต้้องพบหน้้ากัันจริิงๆ
ความหมายและหน้้าที่่�ของ Hyperlink นั้้�นช่่างกว้้างขวางจนเราอาจจะลืืมตั้้�งคํําถามง่่ายๆ…ว่่า
แล้้ว Hyperlink นั้้น� มััน “Link” เราเข้้าด้้วยกัันจริิงๆ หรืือ? Link เหล่่านั้้น� สามารถ “Connect”
พวกเราเข้้าด้้วยกัันได้้ไหม? เป็็นไปได้้ไหม ที่พ�่ วกเราจะรู้้�จักั กัันจริิงๆ ได้้พบปะ แลกเปลี่่�ยน แบ่่งปััน
สัังสรรค์์ เชื่่�อมพลัังที่่�พวกเรามีีให้้กลายเป็็นพลัังที่่�แข็็งแรงยิ่่�งขึ้้�นร่่วมผลัักดัันสัังคมโลกให้้ดีีขึ้้�น
งามขึ้้�น ยั่่�งยืืนขึ้้�นอย่่างที่่�เราหวัังสร้้าง Connection ใหม่่ๆ ที่่�อาจจะเรีียบง่่ายกว่่าที่่�เราคิิดไว้้และ
ลื่่�นไหลโดยไม่่มีี HTTP 404 errors มาขวางทางเราได้้ สถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ Facebook ออกแบบกิิจกรรมรููปแบบสร้้างสรรค์์เพื่่�อริิเริ่่�มและผลัักดััน
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการพััฒนาความสามารถในการเป็็นผู้้�นํําหญิิงในบริิบทของยุุค
ไทยแลนด์์ดิิจิิทััล 4.0 เพื่่�อสร้้างสัังคมร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มผู้้�หญิิง เพื่่�อสนัับสนุุนการร่่วมมืือ
และสร้้างการเชื่่�อมโยง และเพื่่�อผลัักดัันให้้ทุุกคนตระหนัักได้้ว่่าสามารถมีีส่่วนร่่วมในการสร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงประเทศไทยได้้ โดยในงานจะประกอบด้้วย 7 กิิจกรรมหลััก ๆ ได้้แก่่ Speed
Geeking, Building Our Connected World, Paths for Women Maze, Girls Who Dev
Workshop, Social Media Workshop, Abstract Face Art, and Four Boxes และ
ประกอบไปด้้วยผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมหลัักที่่�เป็็นผู้้�หญิิง จากกลุ่่�มต่่างๆ ได้้แก่่ สส. หญิิงจากทั้้�งฝ่่าย
รััฐบาลและฝ่่ายค้้าน (Thought Leadership) นัักธุุรกิิจหญิิง Entrepreneurs (Business
Leadership) นััก Developers หญิิง (Tech Leadership) ผู้้�นํํารุ่่�นเยาว์์ Young Leaders
(Youth Leadership) และพระภิิกษุุณีี (Religious Leaders) งานในวัันนั้้�น จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 6
กัันยายน 2562 ภายใต้้โครงการ Policy Market EP.9 : WOW Woman Leading our
Connected World หรืือเรีียกสั้้�นๆ แต่่มีีความหมายว่่า WOW

บทบรรณาธิิการ
E-Magazine ชุุด Women Li(fe)brary ฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อสรุุปรวบยอกิิจกรรม ภายใต้้โครงการ
โครงการ Woman Leading our Connected World Season 2 (WOW2) ต่่อจากกิิจกรรม
เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2562 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งกิิจกรรมในครั้้�งนั้้�นได้้รัับการตอบรัับอย่่างดีีมาก
เพราะเสีียงของผู้้�หญิิงในสัังคมไทยเริ่่มดั
� งั ขึ้้น� และผู้้�หญิิงก็็มีส่ี ว่ นในการร่่วมแสดงพลัังและความคิิดเห็็น
ตลอดจนมุุมมองต่่างๆ ที่่�พวกเธอเชื่่�อว่่าจะสามารถขัับเคลื่่�อนสัังคมไทยให้้ก้้าวหน้้าและได้้รัับ
การพััฒนามากขึ้้�นกว่่าเดิิมได้้ จากกิิจกรรมในวัันนั้้�น ทีีมงาน WOW เราได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของผู้้�หญิิ ง ทุุ ก คน เราเชื่่� อ มั่่� น ว่่ า ผู้้�หญิิ ง ธรรมดาก็็ ส ามารถขัั บ เคลื่่� อ นสัั ง คมได้้ จึึงเป็็ น ที่ ่ � ม า
ของโครงการ WOW2 และในปีีนี้้� สถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงได้้
ร่่วมมืือกัับ Facebook Thailand จััดทำำ�โครงการ Woman Leading our Connected World
Season 2 ภายใต้้ Theme: Ordinary Women and COVID-19 Impacts (ผู้้�หญิิงธรรมดากัับ
ผลกระทบช่่วงโควิิด-19) กล่่าวคืือ ในปีี 2562 จนถึึงต้้นปีี 2564 ประเทศไทยประสบการณ์์
ปััญหาเรื่่อ� งโรคระบาด เฉกเช่่นเดีียวกัับประเทศอื่่น� ๆ ทั่่�วโลก นั่่�นคืือ การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
COVID-19 และมีีความรุุนแรงอย่่างมาก ส่่งผลให้้รััฐบาลประกาศใช้้นโยบายควบคุุมโรค อาทิิ
มาตรการ Lockdown เคอร์์ฟิวิ ปิิดห้้างสรรพสิินค้้า ปิิดโรงเรีียน ห้้ามมิิให้้มีกี ารชุุมนุมข
ุ องกลุ่่�มคน
จำำ�นวนมาก ตลอดจนการออกคำำ�สั่่�งให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานที่บ้�่ า้ นได้้ เป็็นต้้น มาตรการเหล่่านี้้�
ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�หญิิงในแต่่ละช่่วงวััยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น
แม่่บ้า้ น พนัักงานออฟฟิิศ แม่่ค้า้ หรืือผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดเล็็ก พวกเธอย่่อมได้้รับั ผลกระทบ
โดยตรงต่่อรายได้้ กล่่าวคืือ ผู้้�หญิิงบางคนไม่่สามารถออกไปทำำ�งานนอกบ้้านได้้ ในขณะที่ใ�่ นหลายๆ
ครอบครััวยัังคงมีีค่่าใช้้จ่่ายอีีกมากที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน หรืือการที่่�ผู้้�หญิิงจะต้้อง
ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นทั้้ง� แม่่และเป็็นพนัักงานบริิษัทั ที่่จ� ะต้้องทำำ�งานออนไลน์์ขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งเลี้้ย� งลููกไปด้้วย
ทีีมงาน WOW2 ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของผู้้�หญิิงธรรมดาและผลกระทบที่่�พวกเธออาจได้้รัับ
ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคร้้าย ณ ปััจจุุบััน ดัังนั้้�น ทีีมงานจึึงพิิจารณาร่่วมกัันจััดทำำ�
โครงการนี้้ขึ้� น�้ มา โดย spotlight ไปที่่ผู้้�� หญิิงธรรมดาและผลกระทบช่่วงโควิิด-19 ควรค่่าแก่่การนำำ�มา
ถ่่ายทอดเรื่่�องราวชีีวิิตของผู้้�หญิิงในอีีกแง่่มุุมหนึ่่�งให้้สัังคมได้้รัับรู้้�และสร้้างความตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของพวกเธอเหล่่านี้้�ไปพร้้อมกััน
ทีีมงาน WOW2
8 มีีนาคม 2564

Women Leading Our
Connected World
ประมวลภาพกิิจกรรม
WOW1

Open Bag Challenge
#ผู้้ห
� ญิิงแบกความหวัังอะไรไว้้ในกระเป๋๋า

เราออกแบบแคมเปญนี้้� ขึ้้� น มาเพื่่� อ ให้้ ผู้้� หญิิ ง ได้้ แชร์์ ว่่ า พวกเธอจะต้้ อ งพกพาความหวัั ง
ความกัังวลอะไรออกจากบ้้านบ้้างในแต่่ละวััน ความตั้้�งใจแรกเราอยากให้้ผู้้�หญิิงออกมาร่่วมสนุุก
และแบ่่งปัันเรื่่�องราวของพวกเธอผ่่านสิ่่�งของที่่�พวกเธอใช้้ เพื่่�อที่่�เราจะได้้เห็็น common hope
and common fear ว่่าแท้้ที่่�จริิงแล้้วผู้้�หญิิงกัังวลอะไรอยู่่�กัันแน่่พวกเธอถึึงต้้องพกพาสิ่่�งเหล่่านี้้�
ติิดตััวไปด้้วยหากเป็็นผู้้�หญิิงแต่่ละช่่วงวััย และมีีบทบาทที่่�แตกต่่างกััน พวกเธออาจจะจำำ�เป็็นที่่�จะ
ต้้องพกพาอะไรไปกัับพวกเธอบ้้าง

นัักเรีียน – เด็็กหญิิงที่่�ต้้องแบกความฝัันและ
ความหวัังออกจากบ้้าน พวกเธอจะต้้องพกพา
อุุปกรณ์์ต่่างๆ สำำ�หรัับการเรีียน หนัังสืือเรีียน
หนัั ก ๆ หรืื อ นมกล่่ อ งเพื่่� อ ดื่่� ม ระหว่่ า งทาง
ที่่�จะไปโรงเรีียน

นัักกีีฬา – ผู้้�หญิิงที่่มี� คี วามคล่่องตััวสููง ในบางครั้้�ง
พวกเธออาจจะต้้องพกผ้้าอนามััยแบบสอด
เพราะเธอคืือนััดกีีฬาว่่ายน้ำำ�� หรืือพกยาคลาย
กล้้ามเนื้้อ� ต่่างๆ เพื่่อ� ที่่พ� วกเธอจะได้้รักั ษาตััวเองได้้
หากเกิิดอาการบาดเจ็็บจากการฝึึกซ้้อมกีีฬา

นัั ก เดิิ น ทาง – สำำ�หรัั บ การออกเดิิ น ทางใน
แต่่ละครั้้�ง การเตรีียมความพร้้อมเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ
สำำ�หรัับผู้้�หญิิง โดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่ช�่ อบเดิินทาง
ท่่ อ งโลกในกระเป๋๋ า ของพวกเธออาจจะพก
พาสปอร์์ ท ไว้้ ต ลอดเวลา ในขณะที่่ � บ างคน
แม้้แต่่โอกาสที่่�จะได้้ออกไปผจญโลกยัังไม่่มีี

นัักธุุรกิิจ - ผู้้�หญิิงสายธุุรกิิจ พวกเธอคืือเจ้้าแม่่
ด้้านความเนี้้�ยบ หรืือบางคนอาจจะไม่่เนี้้�ยบ
แต่่สิ่่�งที่่�เราเห็็นเหมืือนๆ กััน คืือ พวกเธอก็็คืือ
ผู้้�หญิิ ง ธรรมดาที่ ่ � พ กพาผ้้ า อนามัั ย ออกไป
ทำำ�งานด้้วย ช่่วงที่เ�่ ป็็นวัันนั้้น� ของเดืือน ในกรณีีนี้้�
เธอก็็ คื ื อ ผู้้�หญิิ ง ธรรมดาที่่ � ป ระกอบอาชีี พ
เป็็นนัักธุุรกิิจแค่่นั้้�น

แม่่บ้า้ น – อาชีีพที่่ต้� อ้ งใช้้แรงงาน ทว่่าพวกเธอ
กลัับเรีียบง่่าย พกพาเฉพาะสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น
จากกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งเราพบว่่ า แม่่ บ้ ้ า นกลุ่่�มนี้้�
พวกเธอมัั ก ที่่ � จ ะเสี่่� ย งโชคด้้ ว ยหวยรัั ฐ บาล
ด้้ ว ยความหวัั ง ว่่ า เธอจะเป็็ น ผู้้�โชคดีี สัั ก ครั้้� ง
ในขณะเดีียวกัันเวลาทำำ�งานพวกเธอก็็เต็็ มที่�่
มากๆ บางคนถึึงขั้้�นพกถุุงมืือทำำ�ความสะอาด
ติิดตััวไปด้้วย

ช่่างแต่่งหน้้า – กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เราเลืือกมา
พวกเธอมัักจะพกพากระเป๋๋าอยู่่� 2 ใบ ใบหนึ่่�ง
ใช้้สำำ�หรัับส่่วนตััว อีีกใบหนึ่่�งคืือเครื่่�องสำำ�อาง
เอาไว้้แต่่งหน้้าให้้ลูกู ค้้า อุุปกรณ์์ในการแต่่งหน้้า
สำำ�หรัับเธอจึึงมิิได้้ใช้้เพื่่�อความความสวยงาม
ให้้กัับตััวเองเท่่านั้้�น หากแต่่ยัังเป็็นอาชีีพเพื่่�อ
หาเลี้้�ยงชีีพของเธอด้้วย

คนส่่งอาหาร – ปััจจุุบันั อาชีีพ Food Delivery
กำำ�ลัั ง เป็็ น ที่ ่ � นิ ิ ย ม โดยเฉพาะในช่่ ว งวิิ ด -19
ที่่�โรคระบาดเป็็นโรคที่่�ติิดต่่อกัันได้้ง่่าย คน
ส่่ ว นใหญ่่ จึึ งอยู่่�บ้้ า น และสั่่� ง อาหารมารัั บ
ประทาน ผู้้�หญิิ ง บางกลุ่่�มก็็ อ อกมาทำำ�งาน
เป็็นคนส่่ งอาหารด้้ วย เพราะอาชีีพนี้้�ไม่่ได้้
จำำ�กััดเพศ เพีียงแต่่คุณ
ุ จะต้้องมีีโทรศััพท์์มือื ถืือ
ที่่ส� ามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้ และมีียานยนต์์
ที่่�จะสามารถนำำ�อาหารไปส่่งให้้ลููกค้้าได้้ คุุณก็็
ทำำ�งานนี้้ไ� ด้้แล้้ว ผู้้�หญิิงในกลุ่่�มนี้้ไ� ม่่มีคี วามซัับซ้อ้ น
พวกเธอจะพกพาแต่่ของที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น หรืือ
บางคนอาจจะพกถุุงใส่่ใส่่เงิินทอน เพื่่�อที่่�จะ
ทอนลููกค้้าได้้ง่่าย นั่่�นก็็คืืออาชีีพของเธอ

คุุณครูู – อาชีีพนี้้�เมื่่�อเทีียบกัับนัักเรีียน คุุณครูู
จะเริ่่�มพกยา มีีตารางสอน ใบเกรด เพื่่�อให้้
คะแนนเด็็ก และอื่่�นๆ แล้้วแต่่รสนิิยมการใช้้
ชีีวิตข
ิ องแต่่ละคน แต่่แค่่มีใี บเกรดอยู่่�ในกระเป๋๋า
พร้้อมกัับตารางสอน เราก็็สามารถอนุุมานได้้
แล้้วว่่า สตรีีท่่านนั้้�นต้้องมีีอาชีีพเป็็นครููบา
อาจารย์์อย่่างแน่่นอน

หญิิงชรา – จากกลุ่่�มตััวอย่่าง เราพบว่่าหญิิงชรา
มัักจะพกพายาเป็็นจำำ�นวนมาก บ้้างก็็สามารถ
ใช้้สมาร์์ทโฟนได้้ แต่่ส่ว่ นใหญ่่มักั จะใช้้เป็็นมืือถืือ
รุ่่�นปุ่่�มกด คุุณยายที่่�เราเข้้าไปคุุยด้้วย แจ้้งว่่า
เธอใช้้โทรศััพท์์เพีียงแค่่โทรคุุยกัับบุุตรหลาน
แค่่นั้้�น บางคนไม่่กล้้าจัับสมาร์์ทโฟนเพราะ
กลััวจะพัังเพราะใช้้ไม่่เป็็น

จะเห็็นได้้ว่่า แค่่สิ่่�งของในกระเป๋๋าไม่่กี่่�อย่่างก็็สามารถบ่่งบอกถึึงบุุคลิิก นิิสััย หรืือแม้้แต่่อาชีีพของ
ผู้้�หญิิงคนนั้้�นๆ ได้้ รวมถึึงบางสิ่่�งที่่�เธอเหล่่านั้้�นมีีร่่วมกััน ถึึงแม้้จะมีีช่่วงวััยหรืือบทบาทที่่�แตกต่่าง
กัันออกไปที่่�สะท้้อนภาพความคิิดความเชื่่�อ รวมถึึงมิิติิทางสัังคมที่่�เป็็นปััจจััยขัับเคลื่่�อน หากจะตั้้�ง
คำำ�ถามต่่อว่่า กิิจกรรมนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�หญิิงธรรมดาและโควิิด-19 อย่่างไร กลุ่่�มของพวกเราพบว่่า
ผู้้�หญิิงทุุกคนพกหน้้ากากอนามััย และส่่วนใหญ่่พกเจลแอลกอล์์ ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้� พวกเธอยอมรัับ
ว่่าไม่่คิิดที่่�จะสิ่่�งของสองสิ่่�งนี้้�เลย บ้้างก็็ตอบว่่าพวกเธอจะพกหน้้ากัันฝุ่่�นแค่่ในช่่วงที่่� PM 2.5 มีีค่่า
สููงมากๆ แค่่นั้้น� ปััจจุุบันั หน้้ากากอนามััยและเจลแอลกอฮอล์์ ถืือเป็็น item หลัักสำำ�หรัับเราทุุกคน
นั่่�นก็็สะท้้อนให้้เห็็นแล้้วว่่า COVID-19 มีี impact ต่่อการใช้้ชีีวิิตของเราอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ทุุกวัันนี้้�คนไทยก็็ออกบ้้านด้้วยการใส่่หน้้ากากอนามััยกัันจนเป็็นปกติิแล้้ว เช่่นเดีียวกัันกัับการ
ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์ในทุุกสถานที่่�ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะ เป็็นต้้น

Women Li(fe)brary
สารคดีีสั้้�นชุุด Women Li(fe)brary ถููกสร้้าง
และออกแบบขึ้้น� มาเพื่่อ� ตามติิดชีีวิตข
ิ องผู้้�หญิิง
9 คน 9 ช่่วงวััย โดยถ่่ายทำำ�บุุคคลต้้นเรื่่�องที่่�
คััดสรรมาแล้้วอย่่างดีี อายุุตั้้�งแต่่ 0-10 ไปจน
กระทั่่ง� 80 ถึึง 100 ปีี เพื่่อ� ติิดตามว่่าพวกเธอ
ใช้้ชีีวิิตอย่่างไรใน 1 วััน
ในขณะเดีียวกััน ระหว่่างที่่�ดำำ�เนิินการถ่่ายทำำ�
คืือ ช่่วงเวลาเดีียวกัันกัับที่่�มีีการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ดัังนั้้น� ภายในสารคดีีสั้้น� ชุุดนี้้�
จึึงสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการปรัับตััวของผู้้�หญิิง
ผ่่านมุุมมองของการใช้้ชีวิี ติ ที่แ�่ ตกต่่างกัันออกไป
ทั้้�งนี้้� บุุคคลต้้นเรื่่�องที่่�อายุุน้้อยที่่�สุุดของเรา
เป็็นเด็็กวััย 5 ขวบที่่�ต้้องการทำำ�ตามความฝััน
โดยมีีคุุณพ่่อคุุณแม่่คอยให้้กำำ�ลัังใจและให้้การ
สนัับสนุุน แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของ
สถาบัันครอบครััว
บุุคคลต้้นเรื่่�องคนที่่�สองก็็เช่่นกััน เธอเป็็นเด็็ก
วััยรุ่่�นที่่�มีีอายุุเพีียง 17 ปีี แต่่มีีความกล้้าที่่�จะ
คิิดนอกกรอบ และมีีความพยายามที่่�จะทำำ�ใน
สิ่่�งที่่�ตนเองรััก โดยมีีเป้้าหมาย คืือ การเป็็น
นัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์
จากความชอบมาสู่่�การสร้้างอาชีีพ บุุคคลต้้นเรื่่อ� ง
คนที่่�สามของเรา เป็็นผู้้�หญิิงธรรมดาคนหนึ่่�งที่่�
ชอบแต่่งตััว เธอเรีียนจบปริิญญาสายสถาปััตย์์
แต่่ ผั ั น ตัั ว มาเป็็ น แม่่ ค้ ้ า ออนไลน์์ โควิิ ด -19
ทำำ�ให้้กิิจการของเธอขายดีีขึ้้�น เธอจึึงไม่่เป็็น
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบมากนััก
เฉกเช่่ น เดีี ย วกัั น กัั บค นต้้ น เรื่่� อ งคนต่่ อ มา
เธอเป็็นข้้าราชการสาวโสด ที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์ที่่�
น่่าสนใจมาก เพราะเธอรัับหลานสาวมาเป็็น
บุุตรบุุญธรรมแบบถููกกฎหมาย ขณะที่่�เธอยััง
ไม่่แต่่งงาน ช่่วงโควิิด-19 หน้้าที่่�การงานของ
เธอจึึงไม่่ได้้รัับผลกระทบมากนััก หากแต่่ว่่า
เธอจะต้้ อ งระวัั ง เรื่่� อ งสุุ ข อนามัั ย เป็็ น พิิ เ ศษ
เพื่่อ� ที่จ�่ ะไม่่กระทบต่่อเด็็กน้้อยที่ต�่ นเองรัับมาเลี้้ย� ง

บุุคคลต้้นเรื่่�องคนที่่�ห้้า เธอมีีความน่่าสนใจ
เป็็นอย่่างมาก เพราะเธอคืือผู้้�พิิการทางสายตา
แต่่กำำ�เนิิด เธอคืือผู้้�หญิิงธรรมดาคนหนึ่่�งที่่�มีี
ความพยายาม ทั้้�งการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน และ
การอยู่่�รอดของครอบครัั ว ช่่ ว งโควิิ ด -19
ระบาดครั้้�งแรก เธอและสามีีที่่�เป็็นผู้้�พิิการทาง
สายตาเหมืือนกััน ได้้ลงทุุนเปิิดร้้านนวด แต่่ทว่า่
สถานการณ์์โควิิดไม่่คลี่่�คลาย พวกเขาจึึงขาด
รายได้้ในช่่วงนั่่น� แต่่สองสามีีภรรยาก็็ไม่่ยอมแพ้้
แม้้ จ ะเป็็ น ผู้้�พิิ ก ารทางสายตาแต่่ ห มอนวด
ตาบอดคนนี้้�เธอสามารถใช้้โทรศััพท์์ผ่่านเสีียง
และผัั น ตัั ว มาเป็็ น แม่่ ค้ ้ า ขายของออนไลน์์
ได้้อีีกด้้วย
คนต้้นเรื่่�องคนที่่�หก เธอคืือช่่างเสริิมสวยวััย
60 ปีี ผู้้�มีีสไตล์์เป็็นของตนเอง เธอคืืออีีกคน
ที่่�ทางทีีมงานรู้้�สึึกประทัับใจมาก เนื่่�องจาก
เหตุุการณ์์ที่ผ่�่ า่ น เธอเป็็นทั้้ง� เจ้้านายที่ใ�่ ส่่ใจลููกน้้อง
เป็็นช่่างที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญกับลู
ั กู ค้้า และเป็็นแม่่
ที่่�ดีีมากๆ คนหนึ่่�ง เนื่่�องจากเธอยอมสละไต
หนึ่่ง� ข้้าง เพื่่อ� ให้้ลูกู ของเธอจะได้้ใช้้ชีวิี ติ อยู่่�ต่อ่ ไป
เราเดิินทางมาถึึงคนต้้นเรื่่�องคนที่่�เจ็็ด เธอคืือ
แรงบัันดาลใจของเด็็กๆ ในสถานพิินิิจ เพราะ
เธอคืือครููสอนร้้องเพลงที่่�ได้้มีีโอกาสเข้้าไป
สอนเด็็กที่่�เคยหลงผิิด โดยใช้้เสีียงดนตรีีช่่วย
กล่่อมเกลาจิิตใจ นอกจากนี้้�เธอยัังทำำ�กิิจกรรม
ประเภทจิิ ต อาสาอีี ก มากมาย เธอจึึงเป็็ น
เสมืือนตััวแทนของผู้้�หญิิงธรรมดาที่่�มีีไฟใน
การช่่วยเหลืือสัังคมอย่่างแท้้จริิง
ในขณะเดีียวกััน คนต้้นเรื่่�องคนที่่�แปดของเรา
เธอก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งคนที่่�มีีใจรัักในงานจิิตอาสา
เพราะเธอคืืออาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน (อสม.) ผู้้�มีีวิิถีีชีีวิิตที่่�เรีียบง่่าย และรััก
ในงานของตนเอง ตลอดจนรัักที่จ�่ ะดููแลตััวเอง
ไม่่ให้้เจ็็บป่่วย และดููดีีเสมอแม้้จะอายุุมาก
แล้้วก็็ตาม
และคนต้้นเรื่่�องคนสุุดท้้าย เธอคืือคุุณยายวััย

93 ปีี ที่่�ยัังดููแข็็งแรงและมีีความสุุขกัับการใช้้
ชีีวิิตมากๆ เพราะคุุณยายใช้้ธรรมะในการนำำ�
ทางจิิตใจ อยู่่�กัับปััจจุุบัันขณะ และปล่่อยวาง
เราจะเห็็นได้้ว่่ากราฟชีีวิิตของผู้้�หญิิงทั้้�ง 9 คน
นี้้� มี ี ค วามเชื่่� อ มโยงกัั น อย่่ า งน่่ า อัั ศ จรรย์์ ใจ
กล่่าวคืือ เด็็กน้้อยวััย 5 ขวบที่่�เริ่่�มหาความฝััน
โดยการสนัับสนุุนของครอบครััว เติิบโตมา
เป็็นวััยรุ่่�นที่่�เริ่่�มหาแรงบัันดาลใจและทดลอง
ทำำ�ตามฝััน ต่่อมาพอเริ่่�มเข้้าสู่่�วััยทำำ�งานความ
ซัับซ้อ้ นของงานก็็จะเพิ่่�มมากขึ้้น� และสิ่่ง� ที่เ�่ พิ่่�ม
ขึ้้�นมานอกเหนืือจากงาน คืือ ภาระ หน้้าที่่�
และความรัับผิดิ ชอบ ในขณะเดีียวกััน เราทุุกคน
ต่่างก็็ดิ้้น� รนเพื่่อ� อยู่่�รอดด้้วยกัันทั้้ง� สิ้้น� จนบางครั้้�ง
เราอาจจะต้้องสละบางอย่่างเพื่่�อคนที่่�เรารััก
ดัังเช่่นคุุณแม่่วััย 60 ที่่�ยอมสละไตข้้างหนึ่่�ง
ของตนเองให้้ลูู กเพื่่� อที่่� ลูู กจะได้้มีี ชีี วิิ ตรอด
และอยู่่�เป็็นกำำ�ลัังใจแม่่ ขณะที่่บ� างคนก็็รักั ที่่จ� ะ
แบ่่งปัันและมอบโอกาสให้้กัับคนที่่�ด้้อยโอกาส
หรืือต้้องการความช่่วยเหลืือ บางคนก็็มีคี วามสุุข
จากการเป็็นผู้้�ให้้จนรู้้�สึึกอิ่่�มใจ และสุุดท้้ายก็็
กลัับมาใช้้ชีวิี ติ ในบัันปลายอย่่างเรีียบง่่าย เฉกเช่่น
ดัังคุุณยายวััย 93 ปีี ที่ต้�่ อ้ งการจากไปอย่่างสงบ
ด้้วยการใช้้ธรรมะหล่่อหลอมจิิตใจ เป็็นต้้น
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น้้ อง
อัั ยย์์
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เรื่่ � อ งราวของน้้ อ งอัั ย ย์์
เป็็นหนึ่่�งในตััวแทนของเด็็กน้้อย
นัั ก ฝัั นที่ ่ � มี ีทั้้� ง ความพยายาม
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คุุณยัังจำำ�ความรู้้�สึึกตอนเป็็นเด็็กได้้อยู่่�ไหม
ช่่วงเวลาแห่่งความสนุุกที่่�ได้้เริ่่�มทำำ�ความรู้้�จััก
กัับโลกใบใหญ่่ ได้้มีีจิินตนาการและการวาดฝััน
ที่่�ไม่่สิ้้�นสุดุ เหมืือนกัับ “น้้องอััยย์์” ธััญญ์รั์ ัตน์์
ปัั ญญ าสาวน้้ อ ย 5 ขวบ ที่่ � มี ี ใจรัั ก การ
ประกวดและชอบแต่่งกายด้้ ว ยชุุ ด ผ้้ า ไทย
น้้ อ งอัั ย ย์์ เ ล่่าเรื่่ � อ งราวของตัั ว เองให้้ เราฟัั ง
เธอเป็็นเด็็กกิิจกรรมเอนเนอร์์จีีเยอะที่่�ชอบ
เล่่นกีีฬา ว่่ายน้ำำ�� และเทควัันโด ทั้้ง� ยัังชอบเรีียนเต้้น
รำำ�ไทยและบััลเล่่ต์์ แต่่สิ่่�งที่่�เธอชอบทำำ�ที่่�สุุดคืือ
การได้้ขึ้้น� เวทีีประกวด ได้้แต่่งกายสวยๆ อย่่างเวทีี
หนููน้้อยนพมาศ เรีียกได้้ว่่าถ้้าน้้องอััยย์์ไปเยืือน
ที่่ไ� หนก็็ต้อ้ งกวาดรางวััลกลัับมา ได้้ทั้้ง� ใบประกาศ
ของเล่่น มงกุุฎ และสายสะพาย

*
*
ทุุ ก ครั้้�ง ที่่�น้้อ งอัั ย ย์์ ขึ้้�น เวทีีทั้้� ง ครอบครัั ว ก็็ จ ะ
พากัั น ยกกองไปเชีียร์์และเป็็นกำ�ลั
ำ ังใจสำำ�คััญ
ที่่�คอยอยู่่� ข้้ างๆเสมอ แม้้ บางครั้้� งที่่ � พลาด
รางวััล แต่่อััยย์์ก็็ไม่่เสีียใจและเลืือกเดิินหน้้า
ประกวดในเวทีีต่่อไป
เด็็กหญิิงกล่่าวด้้วยรอยยิ้้�ม “คุุณพ่่อคุุณแม่่
ให้้หนููทำำ�แบบที่่ห� นููอยากทำำ� หนููดีีใจที่่ห� นููได้้อยู่่�
กัับครอบครััวที่่�ดีี และอยากบอกพวกเขาว่่า
หนููจะต้้องใจเรีียนต่่อไปค่่ะ”

เรื่่ � อ งราวของน้้ อ งอัั ย ย์์ เ ป็็ น หนึ่่ � ง ในตัั ว แทน
ของเด็็กน้้อยนัักฝัันที่่�มีีทั้้�งความพยายามและ
ความมุุ ม านะ ยิ่่ � ง ไปกว่่านั้้� นคืื อการที่่ � เ ธอมี ี
ผู้้�สนัับสนุุนฝัันอย่่างเป็็นทางการ มีีครอบครััว
ที่่เ� ปิิดใจและช่ว่ ยผลัักดัันให้้เด็็กน้้อยกล้้าที่่จ� ะมีี
ความฝััน และกล้้าที่่�จะไล่่ตามความฝัันนั้้�น
จะมีีเด็็กสัักกี่่�คนที่่�โชคดีีแบบเด็็กน้้อยคนนี้้�
เพีียงแค่่ผู้้�ปกครองให้้โอกาส ให้้เด็็กได้้คิิด
ได้้ลงมืือทำำ� ได้้เรีียนรู้้�กัับความรู้้�สึึกผิิดหวััง
มีีความสุุข และสนุุกกัับสิ่่�งที่่�เขาชอบ ชวนให้้
เราได้้ ก ลัั บ มาตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของ
สถาบัันครอบครััว เพราะท้้ายที่่�สุุดแล้้วกำำ�ลััง
ใจจากคนในครอบครััวย่่อมส่่งผลต่่อความรู้้�สึึก
ของเด็็กอยู่่เ� สมอ ดัังนั้้น� เด็็กจะกล้้าคิิด กล้้าฝััน
และลงมืือทำำ� ในสิ่่� ง ที่่� ช อบได้้ ห รืือไม่่ก็็ขึ้้�นอยู่่�
กัั บ การเลี้้� ย งดููของผู้้�ป กครองเป็็ นสำ�คั
ำ ัญ

ทำำ�ไมคิิดแตกต่่าง
ถึึง เป็็น เรื่่� องที่่�

2003

:)

ผิิด

เป็็น ประโยคคำำ�ถาม
ที่่� ไม่่มีี ≠ คำำ�ตอบ

พอเราตััดเรื่่�องที่่�ว่่าคนอื่่�นคิิดยัังไงกัับเราออก
การที่่�เราเป็็นตััวของตััวเองแล้้วไม่่ได้้ทำำ �ให้้
ใครลำำ�บาก เราก็็เป็็นไปเลย มัันจะเกิิดสิ่่�งดีีๆ
ขึ้้�นอีีกเยอะ

สิ่่ � ง ที่่ � หนู ู ภู ู มิ ิ ใจที่่ � สุ ุ ด ตอนที่่ � ไ ปเข้้ า ค่่ า ยต่่ า งๆ
ไม่่ใช่่ตอนที่่ไ� ด้้รางวััล แต่่เป็็นการที่่เ� ราได้้เข้้าร่่วม
กิิจกรรมและได้้พูดู คุุยกัับคนอื่่น� มากขึ้้น� ความมั่่�นใจ
มัันเริ่่มม
� าเรื่อ�่ ยๆ แล้้วเราสามารถอยู่่�ในสัังคมและ
เป็็นตััวเองได้้ในเวลาเดีียวกััน นี่่คืื� อสิ่่ง� ที่่หนู
� ภูู มิู ใิ จค่่ะ

สาเหตุุของการเป็็นเด็็กขี้้�อาย

:)

ถ้้ า เปรีียบชีีวิิ ต เป็็ น เหมืือนเกม คุุ ณ คิิ ด ว่่ า
ช่่วงวััยไหนในชีีวิิตที่่�ผ่่านด่่านได้้ยากที่่�สุุด...
มีีหนัังสืือเล่่มหนึ่่�งชื่่�อว่่า “เพราะเป็็นวััยรุ่่�นจึึง
เจ็็บปวด” ก็็น่่าจะจริิง เพราะตามทฤษฎีี
จิิ ตวิิ ทย า แล้้ ววัั ยรุ่่� นเป็็ น ช่่ ว งวัั ย ของการ
เปลี่่ย� นแปลง ร่่างกายและจิิตใจเติิบโตจาก
เด็็กเป็็นผู้้�ใหญ่่ เริ่่มมีี
� ความคิิดเป็็นของตััวเอง
และต้้องการมีีตััวตนในสัังคม แต่่ถ้้าหากว่่าตััว
ตนนั้้�นแปลกแยกจากคนอื่่�น หล่่ะ

ชวนมาเรีียนรู้้�เรื่่�องราวบทหนึ่่�งของ “ไนน์์”
สิิริิวิิมล อำำ�พนนวรััตน์์ เด็็กสาววััย 17 ปีีคนนึึง
ที่่�เคยท้้อแท้้ และหมดความมั่่� นใจในตััวเอง
เมื่่อ� เธอรู้้�สึึกว่่าสัังคมไม่่ยอมรัับในตััวตนของเธอ
มาติิ ด ตามกัั น ว่่ า เธอสามารถก้้ า วผ่่ า นด่่ า น
ที่่�ยากลำำ�บากในช่่วงวััยรุ่่�นนี้้�ไปได้้อย่่างไร

“แกทำำ�อะไรของแก” ประโยคดููแคลนที่่�ไนน์์
มัักจะได้้ยิินกลายเป็็นบาดแผลในใจที่่�เกิิดขึ้้�น
เพราะถููกคนรอบข้้างตีีกรอบความคิิด “ไม่่แน่่ใจว่่า
เป็็นเพราะเราเรีียนไม่่เก่่งเท่่ากัับคนอื่่น� ๆ รึึเปล่่า
มัันเลยทำำ�ให้้เพื่่�อนไม่่เชื่่�อในตััวเรา” ไนน์์เล่่า
“ส่่วนหนึ่่�งหนููคิิดว่่ามัันเกิิดขึ้้�นจากวััฒนธรรม
ในสัังคมที่่หนู
� อู ยู่่�ซึ่ง�่ ค่่อนข้้างเคร่่งครััด แบบรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
(หรืือ หััวโบราณนั่่�นแหละ) คนที่่�มีีความคิิด
แปลกแยกกลายเป็็นการไม่่อนุุรักษ์
ั แ์ บบแผนเดิิม
มีีครั้้�งนึึงที่่�โรงเรีียนมีีกิิจกรรมทำำ�พวงมาลััย
งานลููกทุ่่�ง แล้้วหนูทำู �ำ พวงมาลััยแบบที่่สร้
� า้ งสรรค์์
ขึ้้น� มาใหม่่ ในความคิิดหนููคืือคนที่่จ� ะรัับพวงมาลััย
เค้้าน่่าจะอยากได้้อะไรที่่มั� นั โดดเด่่นกว่่าคนอื่่น�
แล้้วทีีนี้้�พวงมาลััยที่่�มีีรููปแบบเดิิมๆ มัันไม่่สวย
สำำ�หรับั หนูู หนููก็เ็ ลยทำำ�พวงมาลััยแบบใหม่่ขึ้น�้ มา
แต่่เพื่่�อนเขาไม่่ชอบแล้้วก็็แก้้ทำำ�ใหม่่หมดเลย
สุุดท้้ายสิ่ง� ่ ที่่หนู
� ทำู �ำ เอาไว้้ก็ไ็ ม่่ได้้เอาไปใช้้ในงานจริิง”

B
A
D

บางครั้้�งที่่�เธอเสนอไอเดีียที่่�แตกต่่าง ทั้้�งเพื่่�อน
และครูู จ ะไม่่ เ ห็็ น ด้้ วย กัั บ ความคิิ ด ของเธอ
จึึงไม่่แปลกเลยที่่�ไนน์์จะกลายเป็็นเด็็กขี้้�อาย
ไม่่กล้้าทำำ�อะไร “มีีครั้้�งนึึงที่่�หนููรู้้�สึึกว่่าชีีวิิต
มัันท้้อแท้้มาก ไม่่รู้้�ว่า่ ตััวเองเก่่งเรื่อ�่ งอะไร ไม่่รู้้�ว่า่
ตััวเองมีีความสามารถอะไร”
สัับสนจนต้้องถามอากู๋๋�

ตอนเด็็ กหนู ู คิ ิ ด ว่่ า การคิิ ด ไม่่ เ หมืือนคนอื่่ � น
มัันเป็็นสิ่ง�่ ที่่ผิ� ดิ เพราะหลายคนบอกว่่ามัันเป็็นเรื่อ�่ ง
ที่่ค� นส่่วนใหญ่่ไม่่ยอมรัับ ตอนแรกหนููก็ตั้้็ ง� คำำ�ถามนี้้�
ว่่าทำำ�ไมการที่่เ� ราแปลกมัันถึึงผิิด ก็็เลยลองไปหา
คำำ�ตอบจากแหล่่งต่่างๆ ทั้้ง� กููเกิ้้ล� ยููทูบู หรืือในหนัังสืือ
ตั้้ง� คำำ�ถามว่่า “ทำำ�ไมคิิดแตกต่่างถึึงเป็็นเรื่อ�่ งผิิด”
แต่่ว่่าหนููหาคำำ�ตอบไม่่เจอ มัันไม่่ขึ้้�นว่่า “ผิิด”
แต่่มัันให้้คำำ�ตอบเราว่่า “การคิิดแตกต่่างคืือ
การคิิดนอกกรอบ เป็็นการสร้้างสิ่ง�่ ใหม่่ๆ”เหมืือน
กัับที่่�ครููท่่านหนึ่่�งเคยบอกหนููไว้้ว่่า “ถ้้าทุุกคน
คิิดหััวข้้องานวิิจััยเหมืือนกัันหมด ก็็จะไม่่
เกิิดงานวิิจััย”
อ้้าว แตกต่่างไม่่ใช่่เรื่่�องผิิดนี่่�!

ครอบครััวจะบอกเราเสมอว่่า “อยากทำำ�อะไรทำำ�
เป็็นในแบบที่่�ไนน์์เป็็น” ซึ่่�งนั่่�นเป็็นหนึ่่�งใน
ความโชคดีีของไนน์์ที่มีีทีีมซั
�่
พั พอร์์ตที่่พ� ยายาม
เข้้าใจ นอกจากนั้้�นอีีกแรงผลัักดัันสำำ�คััญคืือ
พลัั ง แห่่งการเรีียนรู้้�ของเธอเอง
“มีีวัันนึึงคุุณแม่่ซื้้�อหนัังสืือมาให้้ เป็็นหนัังสืือ
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาตััวเองของต่่างประเทศ
ซึ่่�งสรุุปใจความได้้ว่่า ให้้คุุณเป็็นตััวของตััวเอง
โดดเด่่นในแบบของตััวเอง ลงมืือทำำ�ด้้วยกำำ�ลััง
ของตััวเอง และลองทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ ก้้าวออกจาก
คอมฟอร์์ตโซน จากจุุดนั้้�นแล้้วก็็จากสิ่่�งที่่�เรา
ค้้นคว้้าคำำ�ตอบจากหนัังสืือ เราคิิดว่่าการเป็็น
ตััวเรามัันไม่่ผิิดอะไรเลย แล้้วมัันก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้
ใครเดืือดร้้อนด้้วย”

จุุ ด เปลี่่� ย นที่่� ทำำ � ให้้ มั่่� น ใจ
ในตัั ว เองมากขึ้้� น

จากตอนเด็็กจนตอนนี้้�
เปลี่่�ยนไปยัังไงบ้้าง

เหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่ทำ� �ำ ให้้ไนน์์หลุดุ ออกจากกรอบ
เกิิ ด ขึ้้ � น ตอนที่่ � เ ธอได้้ ไ ปใช้้ ชีีวิ ิ ต อยู่่�ในสภาพ
แวดล้้อมใหม่่ ได้้พบเจอเพื่่�อนใหม่่และเรีียนรู้้�
โลกกว้้างในต่่างประเทศ

“พอเราตััดเรื่อ�่ งคนอื่่น� คิิดยัังไงกัับเราออก การที่่เ� รา
เป็็นตััวของตััวเองแล้้วไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้คนอื่่น� ลำำ�บาก
เราก็็เป็็นไปเลย มัันเกิิดสิ่่�งดีีๆ ขึ้้�นอีีก

“ตอนช่่วง ม.4 ไนน์์ไปเรีียนคอร์์สระยะสั้้�น
ที่่�ประเทศออสเตรเลีีย ซึ่่�งการเรีียนการสอน
จะเน้้นการถกเถีียงและแสดงความคิิดเห็็น
แล้้วเราก็็ได้้เป็็นตััวแทนของคนในคลาสเพื่่อ� ไปสู้้�
กัับกลุ่่�มอื่่น� โจทย์์คืือให้้ลองสร้้างนวััตกรรมขึ้้น� มา
เราก็็ลองทำำ�ดูู ตอนนั้้�นระหว่่างที่่�เริ่่�มผลััดกััน
ออกความคิิดเห็็นเราก็็แอบคิิดในใจว่่า ถ้้าเรา
คิิดนอกกรอบเค้้าจะยอมรัับเรารึึเปล่่า แต่่ปรากฎว่่า
เพื่่�อนรัับฟััง แต่่มัันไม่่ใช่่ว่่าสิ่่�งที่่�เราเสนอไป
เพื่่อ� นจะยอมรัับ 100% มัันต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของเหตุุผลด้้วย พอคนอื่่�นคิิดต่่างกัับเราก็็ต้้อง
ยอมรัับในสิ่ง�่ ที่่ค� นอื่่น� คิิดเหมืือนกัันแล้้วหลังั จาก
เราผ่่านกิิจกรรมแสดงความเห็็นกัับเพื่่�อนๆ
ได้้ลองทำำ�ตามไอเดีียของตััวเอง คราวนี้้�ผลลัพั ธ์์
ของงานที่่เ� ราทำำ�มันั ก็็ออกมาดีีมาก แล้้วกลายเป็็น
ผลงานดีีเด่่น ซึ่ง�่ สิ่ง�่ ที่่ทำ� �ำ ให้้เราภููมิใิ จไม่่ใช่่เป็็นเพราะ
การได้้รางวัั ล แต่่ เป็็นเพราะเราได้้เข้้าร่่วม
แล้้วได้้คุุยกัับคนมากขึ้้�น ความมั่่�นใจมัันเริ่่�มมา
มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เราสามารถอยู่่�ในสัังคมและ
เป็็นตััวเองได้้ในเวลาเดีียวกััน นี่่คืื� อสิ่่ง� ที่่หนู
� ภูู มิู ใิ จค่่ะ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่่� อ ยอมรัั บ และมั่่� น ใจในตัั ว เอง
ก็็กล้้าที่่�จะฝััน

ไนน์์เล่่าเรื่อ�่ งราวความฝัันของตััวเองด้้วยน้ำ��ำ เสีียง
ที่่มั่่� น� ใจ ทั้้ง� ยัังวางแผนเอาไว้้แล้้วเป็็นขั้้น� เป็็นตอน
“ความฝัันตอนเด็็กๆ อยากจะสร้้างหุ่่�นยนต์์
อยากเปลี่่�ยนโลก แล้้วเราก็็เห็็นถึึงปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้น�้ ในสัังคม เช่่น ความเหลื่่อ� มล้ำำ�� คนรวยกัับคนจน
เด็็กและคนแก่่ที่่�ลำำ�บาก เราอยากให้้พวกเขา
มีีความสุุข เราโตมากัับคุุณยายที่่�สอนให้้เรา
เป็็นผู้้�ให้้ ถ้้าเราให้้ความสุุขกัับใครแล้้วรอยยิ้้�ม
ของเค้้าก็็ส่่งพลัังความสุุขกลัับมาให้้เรา ตอนนี้้�
เรากำำ�ลัังอยู่่�ในขั้้�นตอนที่่กำ� ำ�ลัังศึึกษาหาความรู้้�
ไปเรื่่�อยๆ ขั้้�นต่่อไปก็็จะลงมืือทำำ�”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�
สููตรที่ช่
่� ว
่ ยให้้ผ่า่ นด่่านวััยรุ่่�นง่่ายขึ้้น

หนึ่่�งในตััวช่่วยของไนน์์คืือการศึึกษาเรื่อ�่ งจิิตวิทย
ิ า
“การเข้้าใจเรื่อ�่ งจิิตวิทย
ิ าเป็็นสิ่ง�่ ที่่ทุ� กุ คนควรจะรู้้�
เป็็นพื้้�นฐานในการศึึกษาเกี่่ยว
� กัับตััวเอง ว่่าเรา
เป็็นคนอย่่างไร แล้้วคนอื่่�นเป็็นยัังไง จิิตวิิทยา
สำำ�หรับั หนููคืือการปรัับตััวเข้้ากัับสัังคม ทำำ�ให้้เรา
สามารถคุุยกัับคนอื่่�นได้้ เข้้าใจคนอื่่�นมากขึ้้�น
ไม่่ใช่่เพีียงแค่่การรู้้�จัักเพีียงเปลืือกภายนอก”
ช่่วงโควิิด-19 ได้้กัก
ั ตััวฝึึกวิิชา

การเรีียนช่่วงโควิิดมัันเปลี่่ย� นเป็็นรููปแบบออนไลน์์
ซึ่่ง� ก็็มีีความเห็็นส่่วนหนึ่่�งที่่บ� อกว่่าเรีียนออนไลน์์
มีีประสิิทธิภิ าพน้้อยกว่่าแบบธรรมดา และมีีโอกาส
ที่่เ� ด็็กจะไม่่ตั้้ง� ใจเรีียน แต่่สำ�หรั
ำ บั มุุมมองของหนูู
หนููมองต่่าง เพราะว่่าการเรีียนออนไลน์์ช่วย
่ ให้้หนูู
ประหยััดเวลาการเดิินทางจากบ้้านไปโรงเรีียน
แล้้วก็็ทำำ�ให้้หนููกล้้าถามคำำ�ถามอาจารย์์ในคาบ
เรีียนมากขึ้้น� เพราะระหว่่างที่่เ� รีียนเพื่่อ� นส่่วนใหญ่่
ไม่่เปิิดกล้้องเราเลยรู้้�สึึกว่่าขนาดห้้องเรีียนมัันเล็็กลง
นั่่�งเรีียนอยู่่�กัับคนไม่่กี่่�คน เลยทำำ�ให้้เรากล้้า
ที่่�จะตั้้�งคำำ�ถามมากขึ้้�น
วิิถีีชีีวิติ ของหลายคนเปลี่่ย� นไปหลัังโควิิดเข้้ามา
หนึ่่�งเลยคืือทำำ�ให้้ใส่่ใจเรื่อ�่ งของสุุขอนามััยมากขึ้้น�
เช่่น การล้้างมืือเป็็นประจำำ� มัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
พื้้�นฐานอยู่่�แล้้ว อีีกอย่่างคืือช่่วงเวลาที่่�ต้้อง
เว้้นระยะห่่างนี้้� ยิ่่ง� ทำำ�ให้้เราอยู่่�กับั ตััวเองมากขึ้้น�
เจอคนน้้ อ ยลง มีีเวลาได้้ ศึึก ษาและโฟกัั ส
เรื่่�องของตััวเอง ทบทวนสิ่่�งที่่�ผ่่านมา ได้้รู้้�ว่่า
สิ่่�งที่่�เราชอบจริิงๆ คืืออะไร
แล้้ วสำ ำ �หรั ั บ คุุ ณ หล่่ ะ ช่่ ว งเวลาไหนในชีีวิิ ต
เป็็นด่่านที่่ย� ากที่่สุ� ดุ หวัังว่่าเรื่อ�่ งราวของเด็็กสาว
คนนึึงจะเป็็นกำำ�ลังั ใจให้้คุณ
ุ ผ่่านช่่วงเวลาที่่ย� าก
ลำำ�บากนั้้�นไปได้้ด้วยดีี
้
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วุ้้น
� เส้น
้
ปริิยากร รััตนคุุณกรณ์์ บััณฑิิตคณะมััณฑนศิิลป์์
� น
� ผ้้าออนไลน์์
ที่่ผั
ั ตััวไปเป็็นแม่่ค้า้ ขายเสื้้อ
หลัังเรีียนจบจนสร้้างแบรนด์์เป็็นของตััวเอง

“เมื่่อ� เผชิิญกัับปััญหาที่่ค� วบคุุมไม่่ได้้ ก็็ให้้ลองเปลี่่ย� น
มุุมมองยอมรัับและเข้้าใจมัันแล้้วทำำ�ส่่วนของเราให้้ดีี
ที่่สุ� ดก็
ุ พ็ อ”
“เคล็็ดลับั ความสำำ�เร็็จของเธอคืือการพััฒนาตััวเองอยู่่�
ตลอดเวลา คิิดสร้า้ งสรรค์์ผลงานใหม่่อยู่่เ� สมอเพื่่อ� ให้้
ลููกค้้าอยากกลัับมาซื้้อ� อีีกครั้้ง� “

ในช่่วงอายุุยี่่�สิิบต้้นๆ เรีียกได้้ว่่าเป็็นช่่วงวััย
ที่่ � เริ่่� ม เกิิ ดก ารเปลี่่ � ย นแปลงสำำ �คั ั ญ ในชีีวิิ ต
เมื่่�อหลายคนเริ่่�มก้้าวออกจากคอมฟอร์์ทโซน
ของตััวเอง ได้้ตัดสิ
ั นิ ใจลองผิิดลองถููกและเลืือก
ทางเดิิ น ชีีวิิ ต ในแบบที่่ � ตั ั ว เองอยากจะเป็็ น
ซึ่่�งสำำ�หรัับ “วุ้้�นเส้้น” ปริิยากร รััตนคุุณกรณ์์
ในวััย 24 ปีีนั้้น� จุุดเปลี่่ย� นสำำ�คัญ
ั ในชีีวิิตของเธอ
คืือช่่วงที่่ตั� ดสิ
ั นิ ใจทุ่่�มเททำำ�งานที่่ช� อบหลัังเรีียนจบ
แม้้ว่า่ งานนั้้น� จะไม่่ตรงกัับสายที่่เ� รีียนมาก็็ตามซึ่ง� ่ งาน
ที่่ว่� า่ นั้้น� ก็็คืือการเป็็น “แม่่ค้า้ ขายเสื้้อ� ผ้้าออนไลน์์”
ชวนผู้้�อ่่านมาติิดตามเหตุุผลและจุุดเริ่่�มต้้นที่่�
วุ้้�นเส้้นตััดสิินใจทำำ�อาชีีพนี้้�เป็็นมาอย่่างไร
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เริ่่ม
� ต้้นจากการเป็็นงานรายได้้เสริิม

วุ้้�นเส้้นเป็็นคนชอบการแต่่งตััวมาตั้้�งแต่่เด็็ก
ทำำ�ให้้เธอมีีเสื้้อ� จำำ�นวนมากจนอยากนำำ�มาขายต่่อ
แล้้วคิิดว่่านั่่�นเป็็นการหารายได้้เสริิมเท่่านั้้�น
“น่่าจะเริ่่ม� จากที่่ต� อนเด็็กคุณ
ุ แม่่ชอบแต่่งตััวให้้
เราก็็เลยชอบเลืือกเสื้้�อผ้้าให้้ตััวเอง แมตช์์ชุุด
เลืือกทุุกอย่่างเองตั้้�งแต่่หััวจรดเท้้า เราก็็เลย
มีีเสื้้�อผ้้าเยอะมากจนตััดสิินใจลองขายเสื้้�อผ้้า
ออนไลน์์ ครั้้�งแรกคืือตอนอยู่่� ม. 5 โพสต์์ขาย
บนเฟซบุ๊๊�กให้้กัับเด็็กในโรงเรีียน แต่่ตอนนั้้�น
ก็็ยัังไม่่ได้้คิิดว่่าเราจะมาถึึงจุุดนี้้�”
จากความชอบกลายมาเป็็นอาชีีพ

ในวััยที่่�ต้้องตััดสิินใจศึึกษาต่่อคุุณรู้้�แล้้วหรืือยััง
ว่่าโตขึ้้�นอยากเป็็นอะไรเชื่่�อว่่าในตอนนั้้�นมีี
เด็็กหลายคนที่่�หลงทางและยัังหาคำำ�ตอบของ

อนาคตตััวเองไม่่ได้้ เพราะการตีีกรอบและให้้
คุุณค่่าของอาชีีพในสัังคมไทยทำำ�ให้้เด็็กมีีตััวเลืือก
อาชีีพแค่่ไม่่กี่่�อย่่างเท่่านั้้�น หรืือกระทั่่�งไม่่เคย
“เอาจริิงๆ ตอนมััธยมปลายที่่ต้� อ้ งเลืือกเรีียนต่่อ
เรายัังไม่่รู้้�ว่า่ ตััวเองชอบอะไร หรืืออยากทำำ�อะไร
แต่่เรามีีความเป็็นศิิลปิินชอบศิิลปะเลยตััดสินิ ใจ
เลืือกเรีียนตามพ่่อที่่�คณะมััณฑนศิิลป์์ สาขา
ออกแบบตกแต่่งภายในมหาวิิทยาลััยศิิลปากร
เคยคิิดว่า่ เรีียนไปก็็เพื่่อ� จะไปช่่วยทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ที่่บ้� า้ นต่่อ”
“เราก็็ชอบคณะที่่�เรีียนนะ ไม่่ได้้รู้้�สึึกฝืืนอะไร
แต่่มัันก็็ยัังไม่่ใช่่ที่่�สุุดจนมาค้้นพบช่่วงที่่�เรีียน
จบปีี 2 ตอนเราทดลองไลฟ์์ สดข ายเสื้้� อ ผ้้ า
จุุดนั้้น� แหละทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่า่ เห้้ย ชอบมากเลยอะ
การได้้เป็็นแม่่ค้้าออนไลน์์”

หมายความว่่ า ระหว่่ า ง
ที่่�เรีียนก็็ทำำ�งานไปด้้วย

“ใช่่ค่่ะ ตอนแรกพอเข้้าปีี 1 เราตั้้�งใจว่่าอยาก
จะหยุุดขายออนไลน์์แล้้วตั้้ง� ใจเรีียนให้้มากที่่สุ� ดุ
แต่่สุุดท้้ายก็็กลัับมาเริ่่�มทำำ�อีีกครั้้�งพร้้อมๆกัับ
เรีียนไปด้้วย เริ่่ม� จากออกไปหาแหล่่งเสื้้อ� ผ้้าใหม่่
ในกรุุงเทพ จากเดิิมที่่เ� ราเคยคััดจากในเชีียงใหม่่
ก็็ลุุยทำำ�คนเดีียวหมดเลย”
“เราเป็็นเด็็กต่า่ งถิ่่น� ที่่ไ� ฝว้้มากนั่่�งรถเมล์์ไปตามหา
แหล่่งเสื้้อ� ผ้้าที่่มีี� คนรีีวิวิ เอาไว้้ แล้้วแบกของกลัับหอ
มาส่่งซัักรีีด ช่่วงแรกๆ ก็็ยังั ไม่่ค่อ่ ยหนัักมาก แต่่ช่ว่ ง
ที่่เ� รีียนปีีท้า้ ยๆ ต้้องทำำ�วิทิ ยานิิพนธ์์ตัวั จบไปด้้วย
เรีียกได้้ว่า่ หนัักหนาสาหััสเลยแหละ แล้้วตอนนั้้น�
ลููกค้้าก็็มีีเยอะขึ้้น� และกำำ�ลังั ติิดเราก็็ไม่่อยากทิ้้�ง”
แล้้วจััดการชีีวิิตตััวเองยัังไง

“ตอนนั้้�นคืือไลฟ์์ขายเสื้้�อผ้้าจนถึึงเที่่�ยงคืืน
แล้้วหลัังเที่่�ยงคืืนเราก็็นั่่�งทำำ�โปรเจ็็กต์์เตรีียม
นำำ�เสนออาจารย์์ ตอนบ่่ายกลัับมานอน แล้้ว
ตอนเย็็นก็็เริ่่ม� ไลฟ์์สดอีีก วนลููปแบบนี้้ไ� ปเรื่อ�่ ยๆ
จนถึึงจุุดที่่บ� อกกัับที่่บ้� า้ นว่่า หนููไม่่ไหวแล้้วหนููไม่่จบ
แล้้วแน่่ๆ แต่่สุดท้
ุ า้ ยก็็ผ่า่ นมัันมาได้้ พอเรีียนจบแล้้ว
ก็็เลยตััดสิินใจมาทำำ�งานนี้้�แบบเต็็มตััว”
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ทำำ�ธุุรกิิจส่่วนตััวเจออุุปสรรคยากๆ
อะไรบ้้าง ?

“บางครั้้ง� ก็็เจอนัักเลงคีีย์์บอร์์ดคุกุ คาม ในระหว่่าง
ที่่กำ� �ลั
ำ งั ไลฟ์์ขายของบางทีีก็็จะมีีข้้อความแปลกๆ
เข้้ามา อย่่างเช่่น “อยาก cf แม่่ค้้าได้้มั้้�ย”,
“สวยจััง”, “ขาว” บางครั้้ง� ก็็ทักั เข้้ามาในแชทส่่วนตััว
บางทีีก็็มีีสายโทรศััพท์์แปลกๆ โทรเข้้ามาตอน
ตีีสองหลัังไลฟ์์เสร็็จ แรกๆ เราก็็กลัวั มาก สุุดท้า้ ย
นานวัันเข้้าก็็เริ่่ม� ชิินแล้้วมองว่่าตััวเค้้าน่่าจะมีีปัญั หา
หรืือปมด้้อยอะไรบางอย่่าง ซึ่ง�่ เราแก้้ไขตรงนั้้น� ไม่่ได้้
เราก็็เข้้าใจและคิิดว่า่ ทำำ�ส่่วนของเราให้้ดีีที่สุ�่ ดก็
ุ พ็ อ”
รัับมืือกัับช่่วงโควิิด-19 อย่่างไร

ปีีที่่�ผ่่านมานี้้�เกิิดโรคระบาดครั้้�งใหญ่่โควิิด-19
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลกและใน
ประเทศไทยเองก็็ค่่อนข้้างเจ็็บหนััก แต่่กระนั้้�น
การระบาดครั้้ง� นี้้ก็� มีีทั้้
็ ง� ผลกระทบทางบวกและ
ทางลบกัับธุุรกิิจค้้าขายออนไลน์์
“ในช่่วงล็็อกดาวน์์ที่ปร
�่ ะกาศให้้คนอยู่่กั� บั บ้้านกััน
เลยเป็็นโอกาสทำำ�ให้้มีีลููกค้้าช็็อปปิ้้�งออนไลน์์

มากขึ้้�น แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็มีีคู่แ�่ ข่่งที่่เ� ริ่่มหั
� นั มา
ทำำ�อาชีีพนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นเหมืือนกััน ซึ่่�งมัันทำำ�ให้้เรา
ต้้องพััฒนาตััวเองอยู่่�ตลอดเวลา สร้้างจุุดแข็็ง
ให้้ตัวั เองคืือขายราคาถููก ด้้วยลัักษณะของการขาย
แบบไลฟ์์สดมันั จะมีีความรวดเร็็ว ซื้อ�้ ง่่ายขายคล่่อง
เราก็็จะเตรีียมหาของแบบใหม่่ๆมาเติิมตลอด
เพื่่�อให้้ลููกค้้ากลัับมาซื้�อ้ ของร้้านเราอีีก”
ตอนนี้้�มองอนาคตไว้้ยัังไงบ้้าง

เราเพิ่่�งขายเสื้้�อผ้้าแบรนด์์ตััวเองคอลเลคชั่่�น
แรกไป ซึ่่�งก็็ได้้รัับการตอบรัับจากลููกค้้าดีีมาก
ในอนาคตมีีแผนว่่ า จะสร้้ า งแบรนด์์ ตั ั ว เอง
ให้้แข็็งแรงขึ้้�นแล้้วกระจายสิินค้้าออกไปให้้
ตัั ว แทนจำำ � หน่่ า ยทำำ � งานแทนเราบ้้ า ง และ
อยากมีีหน้้าร้้านเป็็นของตััวเองค่่ะ
หากในอนาคตคุุณมีีโอกาสได้้ไปเจอหน้้าร้้าน
ของวุ้้�นเส้้นก็็อย่่าลืืมแวะเข้้าไปอุุดหนุุนกััน
หากว่่าเรื่อ�่ งราวของผู้้�หญิิงธรรมดาคนนี้้เ� คยเป็็น
แรงบัันดาลใจให้้คุุณกล้้าคิิด กล้้าทำำ�

เรีียนจบ
นิิติศ
ิ าสตร์์
แล้้ ว มารัั บ ราชการ
ตามที่่� พ่่ อแม่่ อ ยากให้้ เ ป็็ น

เคยมีีคนทัักว่่า
“ จบใหม่่ก็็ไฟแรงอย่่างงี้้�แหละ “

9

แต่่จริิงๆแล้้ว
เราทำำ � งานนี้้ �
มาเป็็นสิิบปีีแล้้ว
ก็็ ยั ั ง ไม่่ เ บิิ ร์ ์ น เอาต์์
ยัังมีีไฟและสนุุกกัับงานอยู่่�

ตอนนี้้�ชีีวิิตเราก็็เต็็ม ไม่่ได้้ขาดอะไร ไม่่ได้้รู้้�สึึก
แปลกอะไรเพราะว่่าเพื่่�อนก็็ไม่่มีี ในกลุ่่�มเพื่่�อน
ก็็มีีคนแต่่งงานแค่่คนเดีียว สัังคมที่เ�่ ราอยู่่�คืือมีีการ
แต่่งงานน้้อย บางคนคืือไม่่มีีแฟนเลยด้้วยซ้ำำ��

1981

“กานต์์”

(ฮา)

9
วัันนี้้�เราได้้มีีโอกาสพููดคุุยกัับพี่่�สาวอััธยาศััยดีี
“กานต์์”กานต์์เทวีี เกีียรติิกัันทวงศ์์ สาวโสด
ในวััย 39 ปีี ที่่มีี� เรื่อ�่ งราวน่่าสนใจและมุุมมองการใช้้
ชีีวิิตแสนเรีียบง่่ายที่่�ไม่่ธรรมดามาเล่่าสู่่�กัันฟััง
9

[
เริ่่�มที่่�แนะนำำ�ตััวกัันก่่อน

“กานต์์เป็็นพี่่ส� าว พ่่อแม่่มีีลููกสองคน ซึ่่ง� พวกเขา
คาดหวัังอยากให้้มีีลููกคนนึึงรัับข้้าราชการ เราโตมา
ในครอบครััวที่่�พ่่อทำำ�สวน ส่่วนแม่่เป็็นแม่่ค้้า
แล้้วเค้้าอยากให้้เราเรีียนสููงกว่่าเค้้า เพราะตััวเค้้าเอง
อยากเรีียนแต่่ไม่่ได้้เรีียนเพราะคุุณยายมีีลููก
หลายคน เค้้าเลยส่่งเสริิมให้้เราเรีียนมาตลอด
ทั้้ง� เรีียนพิิเศษ เรีียนว่่ายน้ำำ�� และอะไรอีีกหลายๆ อย่่าง
ซึ่่�งในช่่วงยี่่�สิิบสามสิิบปีีก่่อนการได้้เรีียนเสริิม
แบบนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย จนสุุดท้้ายเราก็็สอบเข้้า
มหาลััยติิด” กานต์์เล่่าถึึงวััยเด็็กและสาเหตุุ
ที่่�ทำำ�ให้้เลืือกรัับราชการ
“ต้้องบอกก่่อนว่่าพื้้น� ฐานเราเป็็นคนหััวดีีอยู่่�แล้้ว
คะแนนสอบเอนทรานซ์์ก็็ค่่อนข้้างสููง คุุณแม่่
เลยแนะนำำ�ว่่าให้้เลืือกเข้้าคณะนิิติิศาสตร์์ดููสิิ
ซึ่่� ง ตอนนั้้� น เราก็็ ไ ม่่ รู้ ้ � ห รอกว่่ า มัั น คืืออะไร
เรีียนเกี่่�ยวกัับอะไร แต่่พอแม่่บอกให้้ไปสมััคร
ก็็ไปตามที่่�เค้้าบอก”

[
[
ใช้้ชีีวิิตไปตามโอกาสที่่�เข้้ามา

กานต์์ไม่่ได้้ใช้้ชีวิี ิตอยู่่�บนความคาดหวัังของพ่่อ
กัับแม่่ เธอเดิินไปตามทางที่่�สามารถไปได้้และ
ทุุกอย่่างก็็เป็็นใจทำำ�ให้้ได้้มันั มาง่่ายๆ “พอใกล้้
เรีียนจบเรารู้้�ข่า่ วว่่าสำำ�นักั งานตรวจเงิินแผ่่นดิิน
เปิิดรัับสมััครอยู่่� ก็็เลยลองไปสอบปรากฏว่่า
สอบครั้้ง� เดีียวติิด แล้้วก็็ได้้มีีชื่อ�่ ขึ้้น� บััญชีไี ว้้รอเรีียก
เข้้าทำำ�งาน หลัังจากนั้้�นก็็เลยไปเรีียนเนติิบัณ
ั ฑิิต
ต่่อเข้้าทำำ�งานด้้านคดีีที่่�ศาล สัักพัักสำำ�นัักงานฯ
ก็็เรีียกเข้้าทำำ�งาน และเรื่่�อยมาจนปััจจุุบััน”

อาชีีพตรวจเงิินแผ่่นดิน
ิ ทำำ�งานอะไร

ชอบงานที่่� ทำำ � ไหม

ชีีวิิตส่่วนตััวเป็็นยัังไง

“งานของเราไม่่ได้้เป็็นงานกฎหมายธรรมดา
มัันคืืองานตรวจสอบการใช้้จ่่ายเงิินแผ่่นดิิน
เช่่น การสร้้างถนนที่่แ� ม่่ฮ่อ่ งสอนในป่่า การสร้้าง
เขื่่อ� นกั้้น� ระหว่่างประเทศ เวลาไปตรวจสอบงาน
เราก็็ต้้องไปนอนที่่�ไซต์์งานนั้้�นด้้วย”

“มัันเป็็นงานที่่มีี� เรื่่อ� งใหม่่ให้้เราเรีียนรู้้ไ� ด้้ตลอด
เช่่น ไปตรวจการประปา เราไม่่เคยรู้เ� ้ ลยว่่าน้ำำ�� ประปา
มาจากไหน เราก็็รู้�ว่้ า่ อ๋๋อมัันมาจากบ่่อแล้้วเค้้าก็็
ต้้องขุุดลึึกลงไป หรืืออย่่างตอนที่่�ตรวจสอบ
การจััดซื้้�อรถพยาบาล ก็็ต้้องศึึกษาดููว่่ารถจะ
ต้้องมีีอะไรบ้้าง เช่่น เครื่อ�่ งตรวจหััวใจ และอะไร
ที่จำ�่ �ำ เป็็น คืืองานตรวจสอบเป็็นอาชีพี ที่ต้�่ อ้ งเรีียนรู้�้
เรื่่�องใหม่่ทุุกวััน เพราะเราอาจจะต้้องไปเจอ
การใช้้จ่า่ ยเงิินที่ห� ่ ลากหลายมากเราก็็ต้อ้ งไปศึึกษามา
เพื่่อ� ที่่จ� ะตรวจสอบการใช้้จ่า่ ยเงิินตรงนั้้น� เราจะ
ทำำ�ยังั ไงให้้งบประมาณนำำ�ไปใช้้อย่่างมีีคุุณค่่าที่่สุุด
� ”

ในวััย 39 ปีี กานต์์ตัดสิ
ั นิ ใจรัับอุุปการะลููกของ
น้้องสาวเป็็นบุุญธรรมตามกฎหมาย “เหตุุผลหนึ่่ง�
ก็็เพื่่อ� ช่่วยเหลืือน้้อง เราก็็ไม่่ได้้จะทำำ�หน้้าที่แ�่ ทน
พ่่อแม่่ของเค้้าแต่่มองว่่าเป็็นหลานที่เ�่ ราอุุปการะ
คืือเรามองในมิิติิเรื่่�องของทรััพย์์สิิน เรามีีมาก
พอที่่�จะดููแลเค้้าได้้ ถึึงแม้้ว่่าในอนาคตเราจะ
แต่่งงานและมีีลููกเป็็นของตััวเองก็็ยัังเลี้้�ยงดูู
หลานคนนี้้�ได้้เหมืือนกััน”

เธอยกตััวอย่่างการทำำ�งานให้้เห็็นภาพ “ถ้้าถนน
ยาวสิิบกิิโลเราก็็ต้อ้ งเดิินสิิบกิิโล เพื่่อ� ดููว่่าถนนมัันทำำ�
ถููกมั้้�ย ยาวตามจริิงมั้้ย� ความหนาตามกำำ�หนดมั้้�ย
มีีเสาครบมั้้�ย ซึ่่�งการตรวจสอบพวกนี้้�ไม่่ได้้ใช้้
ความรู้้�แค่่ด้้านกฎหมายเท่่านั้้�น ยัังมีีทีีมฝ่่าย
วิิศวกร ฝ่่ายบััญชีี และผู้้�เชี่่�ยวชาญในสายงาน
ที่่�มาทำำ�งานร่่วมกััน แล้้วเราค่่อยตรวจสอบ”
เรีียกว่่างานบุุกป่า่ ฝ่่าดงสุุดๆ

“ระหว่่างทำำ�งานนั้้น� เราก็็ไปลงพื้้น� ที่จ�่ ริิง นอนในป่่า
นอนตามขอบชายแดน บางทีีเราไม่่รู้้�เลยว่่า
ข้้างหน้้ามีีอะไรรออยู่่� จะมีีข้้าวกิินมั้้�ย เราต้้อง
เตรีียมพร้้อมอยู่่�เสมอ มัันอาจจะไม่่มีีสััญญาณ
โทรศััพท์์ อาจจะไม่่มีีห้้องน้ำำ�� เพราะเราไปทำำ�
ประปาภููเขา ทำำ�เขื่่อ� นในป่่า เดิินทางตามจีีพีีเอส
หรืือจะเป็็นงานที่ทำ�่ �ำ ในออฟฟิิศก็็มีีคืือตรวจสอบ
ตามสำำ�นวนว่่าเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดถููกต้้องมั้้�ย
ครบมั้้ย� ตรวจในสิ่่ง� ที่เ�่ ค้้าเบิิกมา”

“งานนี้้ท้� า้ ทายเราทุุกวััน ได้้เจอสิ่่ง� ใหม่่และคนใหม่่ๆ
แล้้วเราสนุุกกัับการได้้ทำ�ำ ความรู้�จั้ กกั
ั บั คนเหล่่านั้้น�
ที่่�มีีความชำำ�นาญในงานของตััวเอง มัันรู้้�สึึก
แปลกใหม่่และอีีกอย่่างคืือเราได้้ทำ�ำ งานเพื่่อ� ประชาชน
มัันทำำ�ให้้เรารู้สึ�้ กดีี
ึ งานมัันนำำ�ความภููมิิใจมาให้้เรา”
เคยมีีคนทัักกานต์์ว่า่ “จบใหม่่ก็ไ็ ฟแรงอย่่างงี้แ�้ หละ
แต่่จริิงๆ แล้้วเราทำำ�งานนี้้�มาเป็็นสิิบปีีแล้้ว
ก็็ยัังไม่่เบิิร์์นเอาต์์ ยัังมีีไฟและสนุุกกัับงาน

ตั้้ง� แต่่ตอนเริ่่ม� ทำำ�งานเธอก็็เคยช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน
กัับหลานอีีกคน “เคยส่่งค่่าเทอมให้้เค้้าจนเรีียนจบ
ปริิญญาตรีี พอจบมามีีงานทำำ�เราก็็บอกเค้้าว่่า
ไม่่ต้อ้ งมาตอบแทนบุุญคุุณนะ ลููกไปได้้ลููกไปเลย”

Y
Y
Y

Work Hard, Play Harder

ไม่่คิิดจะแต่่งงานหรอ

“ตอนนี้้เ� ราไม่่มีีภาระหนี้้สิ� นิ อะไรเลย แล้้วก็็แบ่่งเงิิน
เลี้้�ยงดููพ่่อแม่่ได้้ ที่่�เหลืือก็็ใช้้เพื่่�อเป็็นของขวััญ
ให้้ตััวเอง ทำำ�ทุุกอย่่างที่่�เป็็นฟุ่่�มเฟืือยเข้้าสปา
ทำำ�ผมทำำ�หน้้า กิินข้้าวสัังสรรค์์กับั เพื่่อ� น วิิธีีใช้้เงิิน
ของเราคืือพยายามจะตัั ดค่่ าใช้้ จ่่ ายจำำ�เป็็ น
ออกไปก่่ อ นแล้้ ว ที่่ � เ หลืือค่่ อ ยเอามาใช้้ เ พื่่ � อ
ตััวเองไม่่งั้้�นคงใช้้หมด”

“ไม่่ได้้คิิดว่่าจะต้้องโสดหรืือแต่่งงาน ตอนนี้้�
เรายัังไม่่มีีใคร แต่่ถ้้าเจอคนที่่�อยากอยู่่�ด้้วย
ชีวิี ติ เราก็็คงไม่่เปลี่่ย� นไปมาก เค้้าก็็ต้อ้ งยอมรัับว่่า
เราก็็เป็็นแบบนี้้� ต้้องดููแลพ่่อแม่่และหลาน
เราคิิดไว้้แล้้วว่า่ อนาคตเราวางแผนตััวเองไว้้ยังั ไง”

มองอนาคตตััวเองยัังไงบ้้าง

“ตอนนี้้ชี� วิี ติ เราก็็เต็็ม ไม่่ได้้ขาดอะไร ไม่่ได้้รู้สึ�้ กึ
แปลกอะไรเพราะว่่าเพื่่�อนก็็ไม่่มีี นึึกออกป้้ะ
ในกลุ่่�มเพื่่�อนก็็มีีคนแต่่งงานเพีียงแค่่คนเดีียว
สัังคมที่เ�่ ราอยู่่�คืือมีีการแต่่งงานน้้อย บางคนคืือ
ไม่่มีีแฟนเลยด้้วยซ้ำำ��(ฮา)”

“จะใช้้ชีีวิิตให้้เหมาะสม คืือดููแลพ่่อแม่่บริิวาร
ข้้ อ ดีีของการเป็็ น ข้้ า ราชการคืือเราเติิ บ โต
และมั่่�นคง หลัังเกษีียณก็็มีีแผนการเงิินรองรัับ
ตอนนี้้�พอรัับเลี้้�ยงดููหลานก็็วางแผนว่่าจะต้้อง
ออมเงิินเพิ่่ม� เพื่่อ� เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยของเค้้า เราไม่่ได้้คิดิ
ว่่าจะต้้องร่ำำ��รวยซื้้�อบ้้านซื้้�อรถ แต่่แค่่อยู่่�อย่่าง
ไม่่ลำ�ำ บากในวัันที่่เ� ราไม่่ได้้ทำ�ำ งานแล้้ว ถ้้าห้้าสิิบแล้้ว
ก็็คงใช้้ชีวิี ติ แบบสบายๆ ปลููกผัักปลููกหญ้้าในสวน
ของพ่่อ(พ่่อเป็็นชาวสวนอยู่่�แล้้ว) เพื่่อ� ความบัันเทิิง”

ถ้้าเป็็นโสดคิิดว่่าตััวเอง
จะขาดอะไรมั้้�ย

“เรามองว่่าภาระที่เ�่ รามีีตอนนี้้มั� นั เป็็นความโชคดีี
เพราะเรามีีเรื่อ� ่ งที่ต้�่ อ้ งทำำ� มีีกิิจกรรมให้้ทำ�ำ ตลอดเวลา
กิิจกรรมแต่่ละวัันก็็แน่่นอยู่่� กลัับบ้้านเลี้้ย� งหลาน
พาเค้้าไปเรีียนพิิเศษ เราโชคดีีที่่�ได้้เลี้้�ยงเด็็ก
มาโดยตลอดมัันก็็เป็็นความสนุุกสนานของเรา”

ชีีวิิตช่่วงเกิิดวิิกฤตการณ์์โควิิด-19

“เราค่่อนข้้างโชคดีีที่่�องค์์กรที่่�เราทำำ�งานอยู่่�
เป็็นองค์์กรอิิสระ เค้้าก็็ให้้เรา WFH ได้้เลย
ซึ่่�งเราก็็สบายใจมากก็็เก็็บงานมาทำำ�ที่่�บ้้าน
แล้้วยิ่่ง� ส่่วนราชการเนี่่ย� เป็็นคนกลุ่่ม� เดีียวที่ไ�่ ม่่ได้้
รัับผลกระทบเลย ได้้รับั เงิินเดืือนเท่่าเดิิม ไม่่เหมืือน
กลุ่่ม� พ่่อค้้าแม่่ค้า้ หรืืออาชีพี บริิการที่ถููกสั่่
�่ ง� ปิิดตัวั ”
กานต์์เลืือกที่่�จะแบ่่งปัันเมื่่�อตนเองมีีพอแล้้ว
“ตอนที่่�เริ่่�มทำำ�งานที่่�บ้้านเราไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้
หน้้ากากอนามััยแล้้วก็็เลยนำำ�ทั้้ง� หมดที่มีี�่ ไปบริิจาค
ให้้กับั โรงพยาบาล จนช่่วงที่่ผ่� า่ นพ้้นการระบาด
ระลอกแรกไปได้้ ก็็เกิิดปัญั หาคนตกงาน เราก็็เลย
เปิิดที่่�บ้้านแจกข้้าวสารเดืือนละ 100 กิิโลกรััม
กระจายข่่าวออกไปให้้คนในหมู่่�บ้า้ นรู้�้ แล้้วจากเดิิม
ที่่�เราทำำ�บุุญวัันเกิิดกัับมููลนิิธิิก็็เปลี่่�ยนเป็็นทำำ�
ถุุงยัังชีีพแจกคนในหมู่่�บ้้าน”
“เรามองว่่าถ้้าเรามีีกำำ�ลัังดููแลสัังคมรอบตััวเรา
แล้้วคนอื่่น� ที่่มีีกำ
� �ลั
ำ งั ก็็ดููแลสัังคมของเค้้า มัันจะเป็็น
กำำ�ลัังสำำ�คััญของประเทศ ถ้้าเรารอดแล้้วเรา
ไม่่ได้้รับั ผลกระทบก็็ให้้คิดว่
ิ า่ มีีอะไรที่่เ� ราพอจะ
ทำำ�ให้้สัังคมได้้บ้้าง”
“พอเกิิดโควิิดขึ้้�นเรามองชีีวิิตเปลี่่�ยนไปเลย
จากที่เ�่ ราใช้้ชีวิี ติ ไปวัันๆ ตอนนี้้ก� ลายเป็็นมองว่่า
เรามีีสิ่่ง� ที่มีีค่
�่ า่ เราต้้องกลัับมาให้้ความสุุขกัับตััวเอง
วางแผนออกไปเที่่ � ย ว กลัั บ ไปหาเพื่่ � อ นเก่่ า
ที่่�ห่่างหายกัันไป ดููแลครอบครััว และที่่�สำำ�คััญ
คืือตััวเราเอง ต้้องรัักษาชีีวิิตของเราให้้รอด
ให้้แข็็งแรงก่่อน เพราะไม่่ว่่าอะไรจะเกิิดขึ้้�น
ถ้้าเราแข็็งแรงดีีก็็จะสามารถดููแลคนที่่�เรารััก
และไปช่่วยคนอื่่�นได้้”

ไ ป น ว ด กัั บ
คนตาไม่่เห็็น

?
1976

ถ้้าเขาจัับผิิดหรืือ
จัับถููกจะทำำ�ยัังไง

คนตาดีี

บางคนก็็ไม่่อยากเข้้าใกล้้คนตามองไม่่เห็็นเนาะ
เหมืือนกัับว่่าเขารัังเกีียจ บางทีีเราไปซื้้�อของ
เค้้าจะพููดว่่าคนตาบอดมาแล้้ว

คุุณเคยจิินตนาการถึึงโลกสีีดำ�ำ ไร้้แสงสว่่างของคน
ตามองไม่่เห็็นบ้้างไหม ถ้้าไม่่รู้้�ว่า่ มัันเป็็นอย่่างไร
แนะนำำ�ให้้ลองไปเปิิดใจเรีียนรู้้�และเปิิดประสบการณ์์
จากสถานจำำ�ลองที่่�เรีียกว่่า “Dialogue in
the dark” แล้้วคุุณจะเริ่่�มเข้้าใจว่่าผู้้�พิิการ
ทางสายตาใช้้ชีีวิิตด้้วยการผจญกัับอะไรบ้้าง
วัันนี้้�เราได้้นำำ�เรื่่�องราวของ “หนุุงหนิิง” นััยนา
สอนวง ผู้้�พิิการทางสายตาวััย 44 ปีี มาเล่่า
สู่่�กัันอ่่าน ให้้คุุณได้้ทำำ�ความรู้้�จัักแง่่มุุมหนึ่่�ง
ของชีีวิิตในโลกสีีดำำ�
หนุุงหนิิงเกิิดมาพร้้อมกัับความพิิการในการ
มองเห็็นต่่างจากทุุกคนในครอบครััว ในวััยเด็็ก
เธอจึึงถููกจำ�กั
ำ ดั ให้้อยู่่�แต่่กับั บ้้าน เพราะโลกข้้างนอก
เต็็มไปด้้วยอัันตรายสำำ�หรัับเด็็กที่่�มองไม่่เห็็น
ที่่�น่่าเศร้้ายิ่่�งไปกว่่านั้้�นคืือหนุุงหนิิงต้้องรัับฟััง
เสีียงแห่่งความเหิินห่่างของคนรอบตััวจนชิินชา

“คนตาดีีบางคนก็็ไม่่อยากเข้้าใกล้้คนตามอง
ไม่่เห็็นเนาะ เหมืือนกัับว่่าเขารัังเกีียจ บางทีี
เราไปซื้้�อของ เค้้าจะบอกว่่าคนตาบอดมาแล้้ว
เค้้าก็็ จะหนีีพวกเราไปหมดเลย แม้้ กระทั่่� ง
ญาติิพี่่�น้้องเรา บางคนก็็ยัังยอมรัับเราไม่่ได้้”
หนุุงหนิิงเล่่าถึึงเรื่่�องที่่�เสีียใจที่่�สุุด
ตััวเธอสามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้ตามปกติิเพีียงแต่่
การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ นั้้�นจะช้้ากว่่าคนทั่่�วไป
เท่่านั้้�น แม่่สอนให้้เธอดููแลตััวเองตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก
สอนทำำ�กัับข้้าว ซัักผ้้า รีีดผ้้า และเธอยัังปั่่�น
จัั กร ยานได้้ อี ี กด้ ้ ว ย ถึึ ง ตามองไม่่ เ ห็็ น เราก็็
ยัังเดิินทางไปได้้ เพีียงแต่่ต้อ้ งอาศััยคนตาดีีช่ว่ ย
อย่่างเวลาข้้ามถนนหรืือไปสถานที่่�ๆ ไม่่เคยไป

เมื่่อ� อายุุได้้ 15 ปีี หนุุงหนิิงไปสมััครเรีียนการใช้้
อัักษรเบลล์์ ทว่่าด้้วยความที่่�อายุุเยอะแล้้ว
ทำำ�ให้้ยากต่่อการเรีียนรู้้� จึึงหัันเหไปเรีียนดููดวง
จากวัันเกิิดแทนแล้้วทำำ�เป็็นอาชีีพอยู่่�ช่่วงหนึ่่�ง
ไม่่กี่่�ปีีจากนั้้�นเพื่่�อนของเธอก็็ชวนไปเรีียนนวด
แผนไทยที่่�เชีียงใหม่่ เมื่่�อเรีียนจบหลัักสููตร
แล้้วเธอก็็ยึึดเป็็นอาชีีพหลัักตั้้�งแต่่นั้้�นมา
พอเริ่่มทำ
� �ำ งานไม่่นานหนุุงหนิิงก็็ได้้พบกัับคนรััก
และแยกตััวออกมาร่่วมกัันสร้้างครอบครััว
ของตััวเอง “ตอนคลอดลููกคนแรกเพื่่�อนบ้้าน
มารุุมดูกัู นั เต็็มไปหมดเลย เค้้านึึกว่่าลููกจะเหมืือนเรา
มีีบางคนก็็พููดแซวว่่าลููกเกิิดมาหน้้าตาดีีนะ
เราดีีใจมากที่่�ลูกู เราไม่่เป็็นอะไร” หนุุงหนิิงเล่่า
อย่่างยิินดีีที่่�ลููกไม่่ต้้องลำำ�บากเหมืือนเธอ

เมื่่� อถึึ งเวลาสมควรให้้ ขยัั บขยาย หนุุ งหนิิ ง
ก็็ตััดสิินใจเปิิดร้้านนวดของตััวเอง “แต่่เดิิม
เราทำำ�งานร้้านนวดมาได้้ 17 ปีี พอลููกเริ่่�มโต
แล้้ ว ก็็ ม าเปิิ ด ร้้ า นเอง” แต่่ แ ล้้ ว ก็็ ต้ ้ อ งเจอ
มรสุุ ม จากโควิิ ด -19 ระบาด “พอเปิิ ด ร้้ า น
เองได้้ สองเดืือนครึ่่�ง ตอนแรกก็็รายได้้โอเค
แต่่พอโควิิดมาธุุรกิิจก็็ได้้รัับผลกระทบ แต่่ทำำ�
ยัังไงได้้ เราก็็ต้อ้ งสู้้�ๆ เนาะ เพื่่�ออนาคตของเรา
เราก็็คุุยกัับแฟนว่่า “เดี๋๋�ยวอะไรก็็คงจะดีีเอง”
หนุุงหนิิงพยายามมองเหตุุการณ์์ในทางบวก
ช่่วงที่่�ร้้านถููกปิิดเธอก็็ได้้ยิินจากในเฟซบุ๊๊�กว่่า
มีีคนเริ่่มม
� าขายของออนไลน์์กันั มากขึ้้�น จึึงเกิิด
ไอเดีียว่่าอยากจะขายของออนไลน์์บ้า้ ง เลยเริ่่ม�
จากการให้้ลูกค้
ู า้ พรีีออเดอร์์ทางไลน์์ ถามลููกค้า้ ว่่า
อยากได้้อะไรบ้้าง ต้้องการซื้้อ� อะไร จากนั้้�นเธอจึึง
ไปสั่่ง� ที่่ร้� า้ นค้้าแล้้วนำ�สิ
ำ นิ ค้้ามาถ่่ายรููปแพ็็คของส่่ง
ซึ่่� ง การขายของออนไลน์์ ข องหนุุ ง หนิิ ง นั้้� น
เธออาศัั ย ลูู กหรื ื อ คนตาดีี ที่่ � จ้ ้ า งมา ให้้ ช่ ่ ว ย
พาไปซื้้�อของและแพคของให้้ ส่่วนการสื่่�อสาร
กัับลููกค้า้ หนุุงหนิิงใช้้โทรศััพท์ที่่์ ส� ามารถสั่่�งการ
ด้้วยเสีียงในการติิดต่่อ ความเป็็นผู้้�พิกิ ารทางสายตา
ไม่่ได้้เป็็นอุุปสรรคในการใช้้ชีวิี ติ ของเธอ เพราะ
เธอเลืือกที่่�จะเรีียนรู้้� และอยู่่�กับั มัันอย่่างมีีความสุุข
เธอมัักจะมีีพลังั บวกในการใช้้ชีวิี ติ เสมอ เพราะเธอ
คืือนัักสู้้�ที่่�ไม่่ย่่อท้้อต่่ออุุปสรรคใดๆ
หากว่่าในอนาคตสถานการณ์์โควิิดจะยัังไม่่
คลี่่�คลายยัังไงเราก็็ต้้องสู้้� มีีอะไรที่่�พอจะทำำ�ได้้
ก็็ทำำ� รัับทั้้�งลููกค้้านวดและลููกค้้าที่่�สั่่�งซื้้�อของ
“สู้้�ๆ นะคะ อย่่าท้้อ เราก็็สู้้�ถึงึ ที่่สุ� ดุ บางทีีเราก็็ท้อ้
แต่่ก็็ให้้จำำ�ไว้้ว่่าเรายัังมีีกำำ�ลัังใจจากครอบครััว
และเพื่่� อ น” หนุุ ง หนิิ ง ทิ้้� ง ท้้ า ย ให้้ กำ ำ �ลั ั ง ใจ
ผู้้�อ่่านทุุกท่่าน

ช่่างทำำ�ผมประสบการณ์์กว่่า 30 ปีี
ที่่� มีี ลูู ก ค้้ า ประจำำ � มาตัั ด ผมด้้ ว ย
ตั้้� ง แต่่ เ ด็็ ก จนโต

ป้้ า ไหม
เวลาเราทำำ�งานก็็มองที่่ลู� กู ค้้าอย่่างเดีียว อยากให้้
เค้้าถููกใจที่่�สุุด ไม่่ได้้มองที่่�เม็็ดเงิิน ถ้้าเราคิิดถึึง
กำำ�ไรขาดทุุนมากเกิินไปบางทีีงานมัันก็็ไม่่เดิิน
หัั ว ใจสำำ � คัั ญ ของงานบริิ ก ารคืื อ “รัั ก ลูู ก ค้้ า
ให้้มากที่่�สุุดฟ” เทคแคร์์ ดููแล ใส่่ใจ แล้้ว
เค้้าจะกลัับมาหาเราเอง

1960

หากมีีคนตั้้�งคำำ�ถามว่่า “ใครรัักงานที่่�ตััวเอง
ทำำ�อยู่่�ตอนนี้้�บ้้าง” หนึ่่�งในคนที่่�ยกมืือตอบ
ก็็ ค งจะเป็็ น “ป้้ า ไหม” พิิ ศ มัั ย ธิิ ติ ิ ทวีีพั ั น ธ์์
ช่่างทำำ�ผมอายุุ 60 ปีีเต็็ม สาวสููงวััยลุุคสุุดคููล
เจ้้าของร้้านทำำ�ผมเจ้้าดัังที่่�อยู่่�คู่่�เมืืองเชีียงใหม่่
มานานกว่่า 30 ปีี

เส้้นทางสู่่�การเป็็นช่่างตััดผม

ป้้าไหมจบด้้านการตลาด จากเทคโนฯ ระดัับ ปวส. สมััยก่่อนยัังไม่่มีีมหาวิิทยาลััย จบมาปุ๊๊�ป
แฟนป้้าเป็็นช่่างทำำ�ผม ป้้าก็็เลยสนใจทางนี้้� พอดีีเจ้้าของร้้านเค้้าจะขยายสาขา เราก็็เลยใส่่ทุุน
ไปหุ้้�นกัับเขา พอฝึึกประสบการณ์์ได้้พักั นึึงแล้้วก็็แยกออกมาเปิิดร้้านเป็็นของเราเอง เริ่่ม� จากร้้านเล็็กๆ
ก็็ขยัับขยาย เติิบโตมาเรื่่�อยๆ
ถึึงจะเริ่่�มสนใจงานจากคนใกล้้ตััวแต่่ตััวเธอกลัับหลงรัักงานนี้้�มาก “ชอบมากเลย มัันสนุุก”
ป้้าไหมกล่่าว ตอนแรกเราอยู่่�ร้า้ นเดิิมเราก็็ทำ�ำ หน้้าที่่บ� ริิหารร้า้ นให้้เค้้า เราเลยเห็็นตั้ง�้ แต่่ขั้้น� ตอนแรก
ว่่าเวลาเริ่่�มเปิิดร้้านทำำ�ยัังไง พอมาเปิิดเองเราก็็รู้้�ว่่าต้้องเตรีียมอะไรบ้้าง

เคล็็บลัับธุุรกิิจยั่่�งยืืน

ตามวิิธีีการทำำ�งานของป้้าไหม เธอให้้คำ�ำ แนะนำำ�ว่่าต้อ้ ง “รัักลููกค้้าให้้มากที่่สุ� ดุ ” เทคแคร์์ ดููแล ใส่่ใจ
แล้้วก็็คิดิ ราคาไม่่แพง เราไม่่เน้้นกำำ�ไร รายได้้ดีีไม่่ดีีมันั ขึ้้น� อยู่่�กับั เราหมดเลย มัันเกี่่ย� วกัับฝีีมือื เราด้้วย
ทรงผมลููกค้้าเราเท่่ๆ ทั้้�งนั้้�น (ยิ้้�ม)
มีีลููกค้้าคนนึึงที่่�เราตััดผมให้้เค้้าตั้้�งแต่่ยัังเล็็กๆ แล้้วเค้้าก็็ตััดผมกัับเรามาตลอด บางคนก็็พาลููก
พาหลานมาให้้ เราตัั ด ด้้ ว ย
นอกจากการทำำ�ร้้านเสริิมสวยแล้้ว ป้้าไหมก็็มีีไอเดีียเปิิดเกสต์์เฮ้้าส์์รัับนัักท่่องเที่่�ยวเป็็นรายได้้
หนุุนธุุรกิจิ หลััก ช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าผ่อ่ นตึึก “เราก็็ตัดั ผมลููกค้้าแล้้วก็็มีีลููกค้้ามาเช็็คอินิ ด้้วยตััวเอง
สนุุกดีีค่่ะ ทำำ�ควบคู่่�กัันไป”

โควิิด-19 ทำำ�พิิ ษ

“ช่่วงโควิิดระบาด รััฐบาลได้้ประกาศปิิดร้้านไป 40 วััน ระหว่่างนั้้�นป้้าก็็ดููแลลููกค้้าเกสต์์เฮ้้าส์์
ที่่เ� หลืืออยู่่� ส่่วนลููกจ้้างในร้้านก็็แยกย้้ายกันั กลัับบ้้าน ต่่างคนต่่างไป เมื่่อ� กลัับมาเปิิดร้้านได้้อีีกครั้้�ง
ลููกค้้าที่่แ� วะเวีียนมาใช้้บริิการก็็ไม่่เหมืือนเดิิม เพราะส่่วนใหญ่่เค้้ายังั กลััวอยู่่�มาก ที่่เ� ป็็นผู้้�หลัักผู้้�ใหญ่่
ก็็ หายห มดเลย เราเองก็็ ก ลัั ว ” ป้้ า ไหมเป็็ น หนึ่่� ง ในผู้้�ประกอบการที่่ � ต้ ้ อ งขาดรายได้้ เ พราะ
โรคระบาดใหญ่่ที่่�มาเคาะประตููโดยไม่่ทัันตั้้�งตััว
อย่่างไรก็็ดีี พอรััฐบาลเริ่่�มคลายล็็อกดาวน์์ ธุุรกิิจก็็เริ่่�มฟื้้�นตััว ลููกค้้าเริ่่�มกลัับมาใช้้บริิการที่่�ร้้าน
เหมืือนเดิิมทั้้�งร้้านตััดผมและเกสต์์เฮ้้า เรีียกได้้ว่่าแผนมััดใจลููกค้้าของป้้าไหมที่่�ผ่่านมากลายเป็็น
ผลดีีในช่่วงขาลงแบบนี้้� “ธุุรกิิจเราได้้รีีวิิวจากลููกค้้าดีีตลอด ก็็เลยมีีลููกค้้าใหม่่เข้้ามาเรื่่�อยๆ”
“เวลาเราทำำ�งานก็็มองที่่�ลููกค้้าอย่่างเดีียว อยากให้้เค้้าถููกใจที่่�สุุด โดยที่่�ไม่่ได้้มองที่่�เม็็ดเงิิน
ถ้้าเราคิิดถึึงกำำ�ไรขาดทุุนมากเกิินไปบางทีีงานมัันก็็ไม่่เดิิน”

“

ป้้าไหม อายุุ 61 ปีี อาชีีพช่่างเสริิมสวย เปิิดร้้าน
เสริิมสวย มะซาลอน ตั้ง�้ แต่่ปีี 2529 จนกระทั่่�ง
ปีี 2542 ลููกสาวคนเล็็กของป้้าไหม อายุุ 7 ขวบ
ป่่วยเป็็นโรคไตวายระยะสุุดท้้าย ทางการแพทย์์
ลงความเห็็นว่่าให้้ครอบครััวทำำ�ใจ แต่่ป้้าไหม
ไม่่ยอมแพ้้ จึึงบริิจาคไตของตััวเองเพื่่�อรัักษา
ชีีวิิตให้้ลููกสาว ปััจจุุบัันลููกสาวคนเล็็กของป้้า
ไหมมีีสุุขภาพแข็็งแรงสมบููรณ์์ รวมไปถึึงตััว
ป้้าไหมเองด้้วย

“

ครููดนตรีีที่ใ่� ช้้เสีียงเพลงกล่่อม
เกลาจิิตใจและนำำ�ทางแก่่เหล่่า
เด็็กน้้อยที่่�หลงทาง

“สุุ ขจริิงแท้้ในชีี วิิ ตคน จะค้้นเจอได้้ไม่่ ไกล
อยู่่�ในใจของคนรู้้�จัักเพีียงพอ” มัันเป็็นเพลง
น่่ารัักมาก ใช้้ได้้ทุุกที่่� อย่่างอารมณ์์ของคนเรา
รััก โลภ โกรธ หลง บางทีีมัันก็็แค่่ต้้องพอดีีๆ
อย่่าไปปรุุงแต่่งมัันมากเกิินไป

ในวััย 61 ปีี สิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�ครููได้้เรีียนรู้้�คืือ

1959

“ปััจจุุบัันขณะ” เราเรีียนรู้้�ว่่าการที่่�เราอยู่่�กัับ
ปััจจุุบัันขณะและทำำ�สิ่่�งที่่�อยู่่�ตรงหน้้าเราให้้ดีี
ที่่�สุุดเนี่่�ยเป็็นสิ่่�งที่่�มหััศจรรย์์

“นลีี อิินทรนัันท์์” หรืือ “ครููเบลล่่า” ในวััย 61 ปีี
ยัังคงเป็็นผู้้ห� ญิงิ ที่เ�่ ปี่่ย� มล้้มด้้วยพลัังกายและใจ
พร้้อมจะทำำ�งานเพื่่�อสัังคม จากอาชีีพครููสอน
ร้้องเพลงโรงเรีียนดนตรีีสู่่�การทุ่่�มเททำำ�งานจิิตอาสา
เกืือบเต็็มตััวในช่่วงยี่่�สิิบกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา โดยใช้้
ดนตรีีที่เ�่ ป็็นอาวุุธถนััดในการเชื่่อ� มโยงกัับสังั คม
จุุดเริ่่�มต้้นทำำ�งานจิิตอาสา

ครููเบลล่่าได้้นิิยามคำำ�ว่่าจิิตอาสาว่่าคืือ “การที่่�
เราอุุทิิศเวลาของตััวเอง พลัังของตััวเอง กิิจกรรม
ที่่ � เราทำำ � ไปโดยที่ ่ � ไ ม่่ เรีี ย กร้้องค่่ า ตอบแทน
ไปช่่วยเค้้า ช่่วยทำำ�ให้้สิ่่�งนั้้�นสิ่่�งนี้้�ได้้เกิิดขึ้้�น
โดยไม่่เรีียกร้้องค่่าตอบแทน”
เมื่่�อ 18 ปีีที่่�แล้้ว ครููไปช่่วยพััฒนาเยาวชน
ที่่�วััดป่่าแดง พระท่่านมีีปััญหาในการชัักชวน
ให้้เด็็กมาเรีียนธรรมะ ครููเลยอาสาไปว่่าจะช่่วย
เอาดนตรีีเข้้าไปสอนด้้วย ให้้เด็็กได้้เรีียนธรรมะ
ตอนเช้้า แล้้วเรีียนดนตรีีตอนบ่่าย ก็็เข้้าท่่ามาก
มีีเด็็กสนใจมาเรีียนกััน
ครููสอนให้้เค้้าเล่่นกีีต้้าร์์ ตอนนั้้น� เราไฟแรงก็็ลงทุุน
ซื้้�อกีีตาร์์ใหม่่ประมาณ 7-8 ตััว ให้้เค้้าเอากลัับ
บ้้านไปซ้้อม แต่่มันั เกิิดปััญหาเพราะการทำำ�งาน
ของเราไม่่มีเี งื่่อ� นไข ไม่่มีเี บอร์์ติิดต่อ่ เป็็นความ
สััมพัันธ์์แบบเชื่่อ� ใจกัันอย่่างนั้้น� เอง ในที่สุ�่ ดุ แล้้ว
กีี ตาร์์ ครููก็็ หายหมด น้้องๆ ก็็ ไม่่ กลัับมาอีี ก
มัันก็็ทำ�ำ ให้้ครููรู้สึึ�้ กว่่าตััวเองทำำ�ไม่่ถููก เลยกลัับมา
นั่่�งคิิดว่่าจะทำำ�ยัังไงให้้ของเราไม่่หาย
ครููเลยคิิดถึึงที่่�นึึงขึ้้�นมาได้้ คืือ ที่่�คุุกเด็็ก หรืือ
สถานพิินิิจ จากนั้้น� เราเลยไปขออนุุญาตเจ้้าหน้้าที่�่
เพื่่อ� จะได้้ชั่่ว� โมงสอน แล้้วก็็เข้้าไปทำำ�งานกัับเด็็กๆ
ที่นั่่�่ น� แล้้วค้้นพบว่่าเด็็กก็็ต้้อนรัับอย่่างดีี แล้้วเรา
ก็็ รู้ ้ � สึึ กว่่ า มีี อ ะไรให้้ได้้ทำำ � เยอะมากๆ เลย
ผ่่านการเล่่นดนตรีีนี่่�ค่่ะ

สอนดนตรีี สอนให้้ใช้้ชีีวิิต

“แนวทางนึึงที่่�เราช่่วยเด็็กที่่�ก้้าวพลาดในชีีวิิต
ด้้วยการหลอกให้้มาเล่่นดนตรีี (ฮา) มัันทำำ�ให้้เรา
มีีโอกาสได้้อบรมเค้้า เป็็นเพื่่�อนเค้้า แนะแนว
ในทางดีีให้้เค้้าได้้”
หลัังจากที่่ล� องไปทำำ�งานอาสาที่่ส� ถานพิินิิจได้้ 2 ปีี
ได้้รู้้�จัักเยาวชนในนั้้�นหลายคน ครููได้้ตััดสิินใจ
อุุปการะต่่อหลัังจากที่่เ� ค้้าพ้้นโทษมาแล้้ว 2 คน
เพราะเค้้าไม่่มีีที่่�พึ่่�ง พ่่อแม่่เค้้าหนีีไปเพราะคดีี
ยาเสพติิด เราเห็็นว่่าเค้้าเคว้้งคว้้างเลยอุุปการะ
ให้้เค้้ามาอยู่่�ที่่�บ้้านครูู
ส่่งเสีียให้้เค้้าเรีียนมหาวิิทยาลััยจนจบ แล้้วเรา
ก็็ชวนกัันทำำ�ร้้านอาหารตั้้ง� ชื่่อ� ร้้านว่่า “ครููเบลล่่า”
ส่่วนอีีกคนมาจากชััยปราการ ซึ่่ง� คนนี้้มี� พี รสวรรค์์
ทางด้้านดนตรีี ตอนนี้้ทั้้� ง� สองคนก็็กลัับภููมิิลำ�ำ เนา
เดิิมของเค้้าไปแล้้ว ไปสร้้างศููนย์์เด็็กและเยาวชน
ที่่ � ห มู่่�บ้้านเค้้าเอง ด้้วยกำำ �ลั ั ง ทรัั พย์ ์ ข องครูู
และแนวทางในแบบที่่�ครููเคยทำำ�

โดยใช้้เพลงที่่�สื่่ �อสารเป็็นกุุศโลบายในชีีวิิ ต
ที่่�อยากให้้เค้้าเห็็น อย่่างเช่่น เพลง live and
learn-กมลา อยู่่�อย่่ า งพอเพีี ย ง-อี๊๊� ด ฟลาย
ซึ่่�งในหน่่วยงานที่่�เราเข้้าไปทำำ�งานด้้วยเนี่่�ย
เกี่่ย� วข้้องกัับคดีียาเสพติิด ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่แล้้วพวกเค้้า
เข้้ามายุ่่�งเกี่่�ยวเพราะหวัังที่่�จะรวย อยากมีีเงิิน
และมีีอย่่างคนอื่่�นในสัังคม แบบค่่านิิยมที่่�ผิิดๆ
ครููเชื่่อ� ว่่าความพอเพีียงมัันมีีอยู่่�ทุกุ ที่่� ทั้้ง� สิ่่ง� ที่่เ� ราทำำ�
ในชีีวิิต และในใจเราด้้วย เราใช้้เพลงนี้้บ่� อ่ ยมาก
“อยู่่�อย่่ า งพอเพีี ย ง ใกล้้ตัั ว ความสุุ ข ยัั ง มีี
อยู่่�อย่่างพอดีี ไม่่มีคี วามทุุกข์์ร้้อนในใจ สุุขจริิงแท้้
ในชีีวิิตคน จะค้้นเจอได้้ไม่่ไกล อยู่่�ในใจของ
คนรู้้�จัักเพีียงพอ”
“อยู่่�อย่่ า งพอเพีี ย ง ใกล้้ตัั ว ความสุุ ข ยัั ง มีี
อยู่่�อย่่างพอดีี ไม่่มีคี วามทุุกข์์ร้้อนในใจ สุุขจริิงแท้้
ในชีีวิิตคน จะค้้นเจอได้้ไม่่ไกล อยู่่�ในใจของ
คนรู้้�จัักเพีียงพอ”
มัันเป็็นเพลงน่่ารัักมาก ใช้้ได้้ทุุกที่�่ อย่่างอารมณ์์
ของคนเรา รััก โลภ โกรธ หลง บางทีีมันั ก็็แค่่ต้้อง
พอดีีๆ อย่่าไปปรุุงแต่่งมัันมากเกิินไป นั่่�นก็็คืือ
อิิทธิิพลของดนตรีีที่ค�่ รููนำำ�มาใช้้เสมืือนเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับเด็็กๆ ให้้เค้้าสร้้างสิ่ง� ่ ที่่ดี� งี ามและคิิดดีี

ทำำ�งานอาสาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

“มัันมาแบบจัับพลัดจั
ั บผลูู
ั ” ครููเบลล่่าเล่่า หลัังจากอุุปการะเด็็กสองคนนั้้น� แล้้ว เรารู้สึึ�้ กว่่าข้้างในจิิตใจ
ของพวกเขาต้้องได้้รัับการเยีียวยาเยอะมาก เพราะเค้้าเป็็นเด็็กที่่ถูู� กตีีตรามาแล้้ว เคยก้้าวพลาดมาแล้้ว
ความเป็็นธรรมชาติิของเค้้าแทบจะสููญหายไป
ครููเลยคิิดว่่าสิ่่ง� ที่เ�่ ราจะช่่วยเยีียวยาให้้เค้้าทางความคิิดและทััศนคติิของเค้้าได้้ ให้้เค้้ารู้้ว่� า่ ตััวเองมีีค่า่
มัันเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยการทำำ�งานจิิตอาสา ทำำ�ให้้เค้้าก็็เริ่่�มมีีพื้้�นที่่�ในสัังคมจากตรงนั้้�น มีีคนมาชื่่�นชม
สิ่่�งที่่�เค้้าทำำ� เค้้าก็็เริ่่�มเห็็นค่่าของตััวเอง และกลัับมาเริ่่�มรัักตััวเอง
ระหว่่างที่่�ทำำ�สิ่่�งแวดล้้อมก็็เริ่่�มเรีียนรู้้� และพบว่่างานด้้านสิ่่�งวดล้้อมมีีอะไรให้้ทำำ�อีีกเยอะมาก
ยิ่่ง� ช่่วงปีีที่ผ่�่ า่ นมา เชีียงใหม่่มีสถิิติิ
ี ฝุ่น่� PM 2.5 ที่แ�่ ย่่ที่สุ�่ ดุ ในโลกอยู่่�หลายวััน ซึ่่ง� มัันเป็็นปััญหาที่ห�่ นััก
และน่่าเป็็นห่่วงมากๆ ประจวบกัับที่่�มีีกลุ่่�ม NGO ที่่�ทำำ�งานด้้านนี้้� เค้้าเห็็นศัักยภาพของครูู
ในการเป็็นผู้้สร้้
� างแรงบัันดาลใจ ช่่วย motivate คนอื่่น� ชัักจููงให้้มาสนใจเรื่่อ� งนี้้ด้้ว
� ยได้้ ก็็เลยมาขอให้้ครููช่่วย
เราตั้้�งกลุ่่�มครั้้�งแรกชื่่�อว่่า “เชีียงใหม่่จะไม่่ทน” ก็็เป็็นกลุ่่�มของนัักวิิชาการจากมหาวิิทยาลััยต่่างๆ
และคนเก่่งหลายๆ ด้้านมารวมตััวกััน มาร่่วมกัันทำำ�งาน ตั้้�งชื่่�อเป็็น “สภาลมหายใจเชีียงใหม่่”
ที่่�แก้้ปััญหาเรื่่�องฝุ่่�น เค้้าก็็ยกให้้ครููเป็็นหััวหน้้าภาคเมืืองในการทำำ�งาน

เล่่าปััญหาเมืืองเชีียงใหม่่ ทั้้�งฝุ่่�น
ทั้้�งโควิิด-19

ครููพบว่่ามัันมีีสามเรื่่�องหลัักที่่�ครููอยากทุ่่�มเท
ทำำ�ให้้มัันเกิิดขึ้้น� อย่่างแรกเลยคืือการเพิ่่ม� พื้้�นที่�่
สีีเขีียว ซึ่่�งงานจะไปได้้ดีีมากในช่่วงหน้้าฝน
ต่่อไปคืือ โปรโมทให้้คนสนใจเรื่่อ� ง zero waste
(ไร้้เหลืือ) แยกขยะ เพราะเรื่่อ� งขยะเนี่่ย� เป็็นปััญหา
ใหญ่่มากของคนเชีียงใหม่่ สุุดท้้ายคืือเรื่่�องของ
การรณรงค์์ใช้้จัักรยานแทนการใช้้ยานยนต์์
“สำำ�หรัับครูู เราคิิดว่่าการแพร่่ระบาดของโรค
มัันเกิิดจากการที่่�มนุุษย์์ไม่่ได้้ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ดีี พ อ มัั น ถึึงเวลาที่่ � ธ รรมชาติิบอกเราว่่ า
เราอยู่่�ต่อ่ ไปแบบนี้้�ไม่่ได้้แล้้ว เราต้้องเปลี่่�ยนแปลง
ถ้้าเราไม่่เปลี่่�ยนมัันอาจจะแย่่กว่่านี้้�อีีก”
ช่่วงโควิิดเข้้ามาในเชีียงใหม่่เนี่่ย� มัันเป็็นช่่วงที่ไ�่ ฟป่่า
กำำ�ลังั โหมเลย เราก็็ยังั ไปช่่วยดัับไฟ ทำำ�แนวกัันไฟ
โดยต้้องใส่่มาส์์กและระวัังตััวเอง
การระบาดระลอกแรกทำำ�ให้้เชีียงใหม่่ได้้รัับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิิจรุุนแรงมาก ซึ่่ง� มัันก็็เป็็น
โอกาสของโปรเจ็็กต์์การใช้้จัักรยานเช่่นกััน
เพราะเรื่่อ� งที่่ย� ากที่่สุ� ดุ ของการให้้คนออกมาปั่่น�
จัักรยานกัันเป็็นเพราะความกลััวถนนใหญ่่ที่วุ่่��่ นวาย
แต่่ตอนโควิิดมีีรถวิ่่�งน้้อยลง ก็็เป็็นโอกาสให้้
เราได้้สร้้าง new normal ใหม่่
เราอยากทำำ�ให้้คนอื่่น� เห็็นว่่าถ้้าหัันมาปั่่น� กัันมากขึ้น�้
มัันสามารถช่่วยให้้อุุณหภููมิิและฝุ่่�นควัันลดลง
ผลัักดัันให้้รััฐบาลมองเห็็นความเป็็นไปได้้และ
อาจเกิิดการปรัับเปลี่่�ยน ทำำ�ยังั ไงก็็ได้้ให้้เชีียงใหม่่
มีีรถน้้อยลง เพิ่่ม� การขนส่่งสาธารณะ ทำำ� bike lane
ช่่วงนี้้มั� นั เป็็นช่่วงที่่ไ� ม่่มีใี ครมาเที่่ย� วบ้้านเราแล้้ว
มัันก็็เหมืือนเป็็นช่่วงให้้สะสางบ้้าน ทำำ�ให้้มัันดีีใหม่่
แล้้วตััวชุมุ ชนเองก็็ happy มาก เพราะการที่เ�่ รา
ปั่่�นจัักรยานไปที่่�ชุุมชนต่่างๆ ก็็ทำำ�ให้้พ่่อค้้า
แม่่ค้้าขายของให้้เราได้้

ทำำ � งานจิิตอาสาต้้ อ งปล่่ อ ยวาง
ให้้ เ ป็็ น

ครููเบลล่่ากล่่าวเตืือนอุุทาหรณ์์ระหว่่างที่ทำ�่ �ำ งาน
จิิตอาสา “ตอนทำำ�งานเกี่่ย� วกัับการเยีียวยาเด็็ก
ที่่�ก้้าวพลาดในชีีวิิต มีีเรื่่�องท้้อแท้้เยอะมาก
เราพยายามแล้้วแต่่ในที่่�สุุดเค้้าก็็กลัับไปเป็็น
อย่่างเดิิมอีีก ไปเมาหยำำ�เป เสพยาเหมืือนเดิิม
ครููเคยอยู่่�ในความเครีียดอย่่างงั้้น� จนป่่วยมีีเนื้้อ� งอก
ในมดลููกสามก้้อน ก็็ทำ�ำ ให้้เรารู้เ�้ ลยว่่ามัันเกิิดจาก
ความเครีียดที่่�เข้้าไปสะสม”
เราทุ่่�มเทแบบไม่่ปล่อ่ ยวาง เรามีีความคาดหวัังเยอะ
แล้้วเราก็็ผิิดหวัังกลายเป็็นความเครีียด อีีกอย่่างหนึ่่ง�
คืือ เราสงสารสามีี ซึ่่�งเค้้าไม่่ได้้ร่่วมหััวจมท้้าย
กัับเราในเรื่่อ� งนี้้� เพราะเค้้าเป็็นห่่วงความปลอดภััย
ของครอบครััว บ้้านเรามีีลููกสาวด้้วย มัันเป็็น
เรื่่�องที่่�คนธรรมดาเค้้าไม่่ทำำ�กััน ที่่�เรารัับเด็็ก
ผู้้�ชายมาเลี้้�ยง ซึ่่�งเคยติิดคุุกมาก่่อน
พอหลัังผ่่าตััด เราก็็เริ่ม�่ มาคิิดว่่า เอ้้อ เราทำำ�ไม่่ถููกนะ
เลยหัันมาสนใจธรรมะเพื่่�อเยีียวยาตััวเอง และ
ตั้้ง� สติิให้้ถููก เมื่่อ� เรามาทำำ�งานอย่่างงี้้เ� ราต้้องทำำ�
อย่่างเต็็มที่แ�่ ล้้วก็็ต้้องปล่่อยวางอย่่างเต็็มที่ด้้ว
�่ ย
เพราะการปล่่อยวางเนี่่�ย มัันเป็็นบางอ้้อเลย
ว่่าเป็็นเพราะเราปล่่อยวางไม่่เป็็นนี่่�เองมััน
ถึึงได้้เข้้าเนื้้�อเรา

ตั้้�งแต่่นั้้�นมาก็็ไปปฏิิบััติิธรรม มัันก็็ช่่วยให้้เรา
ทำำ�สมาธิิ ภาวนา ฝึึกหััวสมองให้้ไม่่คิิดฟุ้้�งซ่่าน
ก็็ทำ�ำ ให้้เราสบายใจขึ้้น� และเก่่งขึ้้น� ในการที่เ�่ รา
จะดููแลตััวเอง ไม่่ให้้สิ่่�งที่่�มัันเป็็นลบมากระทบ
เราได้้ พอหััวถึึงหมอนก็็หลัับสบาย ร่่างกาย
ก็็แข็็งแรงและจิิตใจเบิิกบาน
สิ่่� ง สำำ � คััญที่่� สุุ ด ที่่� ไ ด้้ เ รีี ย นรู้้�
ในวััยเลขหก

ครููเบลล่่าตอบคำำ�ถามอย่่างหนัักแน่่นด้้วยคำำ�ว่่า
“ปััจจุุบัันขณะ” เราเรีียนรู้้�ว่่าการที่่�เราอยู่่�กัับ
ปััจจุุบันั ขณะและทำำ�สิ่่ง� ที่อ�่ ยู่่�ตรงหน้้าเราให้้ดีีที่สุ�่ ดุ
เนี่่ย� เป็็นสิ่่ง� ที่ม�่ หััศจรรย์์มาก เราได้้เรีียนรู้้ทุ� กุ อณุุ
ของสิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััวเราได้้เยอะมากๆ แล้้วก็็
ทำำ�ให้้จิิตใจเราสงบ

คุุณยายน้้อย

(72ปีี)

“แม่่จัันทร์์หอม อิินทนนท์์”
(แม่่อุ้ย
้� วััย)

H2O

1948
H2O

เรามาสมัั ค รเป็็ น อาสาสมัั ค รที่่ � รั ั บ ใช้้
ชาวบ้้านพอเขาเปิิ ด รัั บ สมัั ค ร อสม. เราก็็
ไปสมัั ค ร ไปง่่ า ยๆ อย่่ า งงั้้� น เลย

ชวนมารู้้�จัักกัับ “แม่่จัันทร์์หอม อิินทนนท์์”
หรืื อ น้้ อ ย แม่่ อุ้ ้ � ย วัั ย 72 ปีี อาสาสมัั ค ร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) ชุุมชุุน
บ้้านแม่่แก้้ดหลวง ที่่ยั� งั คงความสาวกว่่าผู้้ห� ญิิง
ในวััยเดีียวกัันได้้เพราะเธอดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่าง
อิิสระ ได้้เป็็นตััวของตััวเอง และดููแลตััวเอง
เป็็นอย่่างดีี
ถ้้าถามว่่าเป็็นตััวของตััวเองยัังไง ตอนที่่เ� ราถาม
ถึึงชีีวิิตแต่่ งงาน แม่่ น้้ อยก็็ตอบกลัับมาว่่า
“แม่่ไม่่คิดิ ที่่�จะมีีครอบครััว แม่่เลืือกที่่�จะใช้้
ชีีวิิ ต ที่่� เ หลืื อ อยู่่�กัั บ น้้ อ งที่่� โ ตมาด้้ ว ยกัั น ”

ส่่วนมิิติิด้้านชีีวิิตการทำำ�งานแม่่น้้อยเลืือกมา
เป็็นอาสาสมััครประจำำ�หมู่่�บ้้านเพราะอยาก
ทำำ�ตัวั ให้้เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้�อื่่้ น� “พอเขาประกาศ
เปิิดรัับสมัั ครอาสา เราก็็ไปสมััคร ไปง่่ายๆ
อย่่างงั้้�นเลย ซึ่่�งเมื่่�อก่่อนใครมาเขาก็็รัับเข้้า
หมดเลย แต่่ ต อนนี้้� ไ ม่่ รั ั บ เพิ่่� ม แล้้ ว เพราะ
หมู่่�บ้้ า นเรามีีคนอาสาเยอะแล้้ ว ” แม่่ น้ ้ อ ย
ทำำ�งาน อสม. มานานกว่่า 30 ปีี มีีกิิ จวััตร
ไปเดิินตรวจลููกน้ำำ��ยุุงลายอาทิิตย์์ละครั้้�ง เสร็็จ
จากนั้้�นก็็มาทำำ�งานบ้้านนิิดๆ หน่่อยๆ กวาดบ้้าน
ถููบ้้าน ซัักผ้้า ปลููกผัักเล็็กๆ น้้อยๆ

“ก่่อนจะมาเป็็นอาสาสมััคร แม่่ทำำ�สวนทำำ�นา
อยู่่�กัับน้้อง สมััยยัังหนุ่่�มมีีเรี่่�ยวมีีแรง บางทีี
ก็็รัับจ้้างทั่่�วไป แต่่พออายุุเยอะแล้้วเราก็็พััก”
แม่่น้้อยเล่่าเท้้าความ
“เรามาสมััครเป็็นอาสาที่่�รัับใช้้ชาวบ้้าน ภููมิิใจ
ที่่�ได้้มาทำำ�งานนี้้� ได้้เป็็นประโยชน์์กัับผู้้�อื่่�น
หน้้าที่่�เราคืือกระจายข่่าวสาร ดููแลชาวบ้้าน
ไม่่ให้้มีีโรคภััยไข้้เจ็็บ ให้้คำ�ำ แนะนำำ� ไม่่ว่า่ จะเป็็น
เรื่่�องการกิิน การอยู่่� ดููแลผู้้�สููงอายุุ เราไปให้้
คำำ � แนะนำำ � เค้้ า ก็็ เ หมืื อ นเราได้้ บุุญ ได้้ กุุ ศล
จากเค้้ามา พอทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสุุขภาพเราก็็ได้้
ระวัังสุุขภาพตััวเองไปด้้วย ทั้้ง� เรื่่อ� งการกิินการอยู่่�”
แม่่น้้อยเล่่าด้้วยความภููมิิใจ
ในช่่วงที่่�โควิิด-19 ระบาด อสม. ก็็มีีหน้้าที่่�
สำำ�คััญในการช่่วยกระจายข่่าวสารแก่่ชาวบ้้าน
ให้้ป้อ้ งกัันและรัักษาสุุขภาพ “เราใส่่มาส์์กทุุกวันั
เลยเวลาออกไปไหน ทางเทศบาลเขาก็็มาช่่วย
แม่่ไม่่ได้้กังั วลเพราะในหมู่่�บ้า้ นเราไม่่มีีใครเสี่่ย� ง”

แม่่น้อ้ ยกล่่าวทิ้้งท้
� า้ ยว่่า “ขอบคุุณที่่ทำ� �ำ ให้้คนอื่่น�
รู้้�ว่่าแม่่ยัังมีีใจรัักความเป็็นอสม. อยากเป็็น
ไปตลอดชีีวิิต เพราะว่่าใจเรารััก ก็็อยากทำำ�ไป
ให้้ถึึงตลอดรอดฝั่่�ง”
เรื่่�องราวของแม่่น้้อยทำำ�ให้้เราได้้ย้้อนกลัับมา
คิิดถึึงรููปแบบการใช้้ชีีวิติ อย่่างเรีียบง่่าย สบายๆ
มีีความสุุขกัับการรัับรู้�คุุ้ ณค่่าของงานที่่ต� นเองทำำ�
รัักษาเนื้้�อรัักษาตััวให้้ดีี บางทีีชีีวิิตก็็คงง่่ายๆ
อย่่างงั้้� นเลย

1928

“พัังฮวย สุุวานิิชวงศ์์”

คุุณพัั งฮวย (93 ปีี)

เธอเลืือกที่่�จะยิ้้�ม หััวเราะและมีีความสงบ
สุุขกัับชีีวิิตในทุุกๆ วัันที่่�เหลืืออยู่่�

เมื่่อ� ชีีวิิตดำำ�เนิินมาจนถึึงบทสุุดท้า้ ย คุุณจะเลืือก
ดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างไร สำำ�หรัับคุุณยายอารมณ์์ดีี
“พัังฮวย สุุวานิิชวงศ์์” วััย 93 ปีี เธอเลืือก
ที่่�จะยิ้้�ม หััวเราะและมีีความสงบสุุขกัับชีีวิิต
ในทุุกๆ วัันที่่�เหลืืออยู่่�
คุุณยายบอกเล่่าที่่�มาของชื่่�อตััวเอง เพราะเธอ
เป็็นลููกคนจีีนเลยชื่่�อนี้้� “พัังฮวย ที่่�แปลว่่า
ดอกไม้้หอมค่่ะ”

กิิจวััตรประจำำ�วัันของคุุณยาย

ยายมัั ก จะตื่่� น มาตอนตีีห้้ า ออกกำำ �ลั ั ง กาย
ทำำ�ท่่าทางอยู่่บ� นเตีียง แล้้วก็็ลุกุ ขึ้้น� มาเตรีียมตััว
สวดมนต์์ บางทีียายก็็ได้้นำำ�สวด เราก็็ยกมืือ
แล้้วก็็ภาวนา ถอดรองเท้้าเดิินเหยีียบผืืนหญ้้า
ให้้เท้้าได้้สัมั ผััสดิิน หลัังจากนั้้น� ก็็ออกกำำ�ลังั กาย
เบาๆพร้้ อมกัั บทุุ กคนอีีกครั้้� ง จากนั้้� นก็็ขึ้้� น
ข้้างบนมาดื่่�มน้ำำ��อุ่่�นและน้ำำ��ผลไม้้ทุุกวััน
“สุุ ข ภาพยายไม่่ได้้ เ ป็็ น อะไรเลย ไม่่ต้้ อ ง
รบกวนใคร เด็็กๆ เค้้าทำำ�งานเราก็็ไม่่อยาก
รบกวนเค้้า” คุุณยายยัังคงดููแลตััวเองและ
ใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้เป็็นอย่่างดีี แน่่นอนว่่าเธอ
มีีความคิิดเหมืือนกัับผู้้�สููงวััยส่่วนใหญ่่ที่่ไ� ม่่อยาก
เป็็นภาระให้้กัับลููกหลาน

คิิ ดอย่่ างไรกัับความตาย

เราตั้้�งคำำ�ถามกัับคุุณยายว่่า “ไม่่เศร้้าบ้้างหรืือ
ที่่ลูู� กหลานบางคนจากไปก่่อน” เธอกลัับมีีคำำ�ตอบ
ที่่�เรีียกสติิคนฟััง “ก็็ไม่่เป็็นไรนี่่�คะ ลููกหลาน
จากไป ก็็เดี๋๋�ยวยายก็็ไปกัับเค้้าบ้้าง (หััวเราะ)
ยายไม่่กลััวความตายค่่ะ ไม่่ตกใจ ไม่่ได้้อะไร
ความตายเป็็นเรื่่�องธรรมดานี่่�คะ”
“ถึึงจะว้้าเหว่่แต่่ก็็ทำ�ำ ใจได้้ พอถึึงเวลาเราก็็ต้อ้ ง
ไปเหมืื อ นเค้้ า ก็็ ตั้้ � ง 93 แล้้ ว จะอยู่่ � ไ ปถึึ ง
ร้้อยเลยหรอ (ขำำ�)”
เมื่่อ� วาระสุุดท้า้ ยมาถึึงคุุณยายก็็เตรีียมเจตนารมณ์์
ของตััวเองพร้้อม “ยายสั่่�งไว้้เรีียบร้้อยแล้้ว
ว่่าไม่่ต้้องช่่วย ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจหรืือ
สายอาหาร ยายเขีียนเอาไว้้ ก็็ยายกลััว ถึึงจะยื้้อ�
ไว้้ได้้อีีกสองสามวัันปะเดี๋๋ย� วก็็ต้อ้ งไปเหมืือนกััน
สู้้� ไหนๆ จะไปก็็ไปเองเลย”

เผยเคล็็ดลัับอายุุยืืน

ได้้พููดคุุยกัับคนอายุุเกืือบร้้อยปีี เราก็็ไม่่พลาด
ที่่�จะถามเคล็็ดลัับการมีีอายุุยืืนจากคุุณยาย
ได้้คำ�ำ ตอบมา ดัังนี้้� “ยายออกกำำ�ลังั กายมาตลอด
สัักครึ่่ง� ชั่่ว� โมง ทานน้ำำ�อุ่่
� น� ทานน้ำำ�ผล
� ไม้้ กิินรสจืืด
กิินผััก กิินปลา อารมณ์์ดีี หััวเราะเก่่ง สุุดท้้าย
คืือการตั้้�งจิิตภาวนา”

ความตายกัับโควิิดอะไรน่่ากลััวกว่า่

สุุดท้้ายนี้้�เราก็็อยากให้้คุุณยายฝากข้้อคิิดคติิ
เตืือนใจแก่่ลููกหลาน “เขย่่าสติิ ให้้ รู้้�สึึกตััว
ตลอดเวลาค่่ะ พุุทธััง ธรรมััง สัังฆััง นิิพพานััง”

โควิิดน่่ากลัั ว กว่่า เพราะมัั น ติิดต่่อกัั น ได้้
แต่่ถึึงจะมีีโควิิดก็็ไม่่เป็็นไร เราก็็คุยกั
ุ บั ลููกหลาน
ทางโทรศััพท์์แทน ไม่่มีีปััญหา

คณะทำำ�งานโครงการ
WOW 2
หััวหน้้าโครงการ
น.ส.ลัักษณ์์ชยาภรณ์์ ตัันศิิริิ
ที่่�ปรึึกษาโครงการ
ผศ.ดร.อรอร ภู่่�เจิิรญ
ผศ.ดร.วรรณภา ลีีระศิิริิ
อ.ดร.พบสุุข ช่ำำ��ชอง
อ.ดร.วรธิิดา ไชยปะ
ผู้้�ประสานงานโครงการ
นายจามีีกร อำำ�นาจผููก
นางสาวธััญญารััตน์์ ไชยชนะ
นางสาวอรณีีย์์ ไชยจิิตร
นางสาวธีีราภรณ์์ คำำ�ใจเที่่�ยง
นางสาวพัันไมล์์ โรจนวิิภาต
ฝ่่าย Creative & Content
นายนิิรััติิกร แสงดีี
นายพััทธวีีร์์ หงษ์์เวีียงจัันทร์์
ฝ่่ายบััญชีแี ละการเงิิน
นางวชิิรา ชมภููศรีี ปััญสุุวรรณ
นางสาวแพรทิิพย์์ ใจใส

Hope/Fear
online survey

#ความหวัั ง ของคุุ ณ อยู่่�
ตรงไหน
ผ่่านมาเกืือบ 2 ปีี แล้้ว ที่่�พวกเราอยู่่�กัับ COVID-19 นัับตั้้�งแต่่ที่่�องค์์การอนามััยโลกประกาศการ
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 หรืือ COVID-19 วัันที่่� 11 มีีนาคม 2563

มีี ห วัั ง

มีี ห วัั ง มาก

หลายประเทศเตรีียมรัับมืือการแพร่่ระบาดด้้วยการออกมาตรการทางกฎหมายและมีีมาตรการ
ทางสัังคมเพื่่�อความคุุมโรค อย่่างไรก็็ดีี การระบาดของโรค COVID-19 แม้้จะเป็็นปััญหาด้้านสุุขภาพ
แต่่ผลกระทบของ COVID-19 ไม่่เพีียงแต่่จะเกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาด้้านสุุขภาพเท่่านั้้�น หากแต่่
COVID-19 ยัังกระทบต่่อความรู้้�สึึกของคนอัันเนื่่�องจากมาตรการการควบคุุมโรคของรััฐบาล
และความพยายามในการลดจำำ�นวนผู้้�ป่่วยผ่่านการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ซึ่่�งในแต่่ละพื้้�นที่่�ก็็มีี
ความรุุนแรงและความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างกัันไป
ยกตััวอย่่างเช่่น มาตรการการควบคุุมโรคของรััฐบาลไทย อาทิิ การปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย Lockdown
การปิิดเมืือง การหยุุดกิิจกรรมทางธุุรกิิจ เช่่น ร้้านค้้า โรงเรีียน และพื้้�นที่่�สาธรณะ ซึ่่�งมาตรการ
เหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คนในสัังคมไทยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ และส่่งผล
กระทบโดยตรงต่่อภาคธุุรกิิจและบริิการ รวมถึึงอาชีีพแม่่บ้้าน พนัักงานออฟฟิิศ พ่่อค้้าแม่่ขาย
หรืือผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดเล็็ก อีีกทั้้�งยัังส่่งผลโดยตรงต่่อรายได้้ของทุุกคน กล่่าวคืือ บางคน
ไม่่สามารถออกไปทำำ�งานนอกบ้้านได้้ ในขณะที่่�ในหลายๆ ครอบครััวยัังคงมีีค่่าใช้้จ่่ายอีีกมากมาย
ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
ดัังนั้้�น เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความรู้้�สึึกและความเป็็นอยู่่�ของประชาชนชาวไทยภายใต้้สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 การปรัับตััว ความกัังวล และความคาดหวัังของคนไทยที่่�มีี
ต่่อนโยบายของรััฐ ตลอดจนความคาดหวัังที่่�เกิิดจากตััวตนของตนเอง สถาบัันนโยบายสาธารณะ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมมืือกัับบริิษััท Inside the Sandbox ได้้ออกแบบแบบสอบถาม
ออนไลน์์ เพื่่�อสำำ�รวจมุุมมองของคนไทยต่่อสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ความกลััวและความต้้องการ
ในการปรัับตััวเพื่่�อให้้อยู่่�ร่ว่ มกัับ COVID-19 ได้้อย่่างปกติิสุขุ ดัังจะได้้รับรู้้�ร่
ั ว่ มกัันว่่าคนไทยคิิดเห็็น
อย่่างไร #เมื่่อ� โควิิดกลายเป็็นวัันธรรมดา และเราจะได้้ทราบร่่วมกัันว่่า #ความหวัังของคุุณอยู่่�ตรงไหน
ในแบบสอบถามชุุด ME: My Entity Survey (EP0: เมื่่�อโควิิดกลายเป็็นวัันธรรมดา)

เฉยๆ

สิ้้� น หวัั ง มาก

สิ้้� น หวัั ง

