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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๑) ท่ีมาและท่ีไป 

 

คํ่าวันนั้น ผมสนทนาอยู่กับคุณเอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ผมรับฟังเรื่องราวบอกเล่าจากปาก
คุณเอกท่ีมีนัยเชิงหารือปะปนมาด้วย 

คุณเอกผู้นั้นเล่าให้ฟังว่า เขาได้รับเชิญไปหารือร่วมกับ
หน่วยงานหนึ่ง ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึง
หน่วยงานท่ีว่านี้ ต้องการจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี เปิด
พลัง (Open will) "คุย คิด คลิก คลํา" คน พอช.) 

    ในหน่วยงานนี้มีเจ้าหน้าท่ีจํานวนมากท่ีเป็นท่ีทําหน้าท่ี
ประสานงานอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จะเรียกว่าเป็น 
“นักพัฒนา” ก็ไม่ผิดนัก 

   เรื่องของเรื่องก็คือ “นักพัฒนา” เหล่านี้ มีประสบการณ์ในการ
ทํางานภาคสนามมามาก พบปะเรื่องราวต่าง ๆ หลากหลาย มีบทเรียนท่ีเกิดจากการทํางานมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานท่ีทรงคุณค่ามากมาย แต่ปัญหาคือ ท้ังเรื่องราวและบทเรียนเหล่านั้นฝังแน่นอยู่ในตัวคน
แต่ละคน การแชร์แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นั้นก็ทําได้ค่อนข้างจํากัด ท่ีสําคัญมิได้ถูกนําไปเผยแพร่ขยาย
ผลอย่างกว้างขวาง 

   เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของหน่วยงาน นี้ กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้มีข้อจํากัดด้านการเขียน ทํางานเยอะ
จริงแต่ไม่เขียน ซ่ึงผมเข้าใจว่าข้อจํากัดนั้นมีท้ังเขียนไม่ได้และไม่อยากเขียน 

   ผมนั่งฟังเรื่องราวพร้อมกับนั่งทบทวนเองไปพร้อมกัน แล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นออกไปว่า 

   ผมเองก็ไม่ต่างไปจากสภาพท่ีกล่าวมาเม่ือสมัยยังเป็นนักพัฒนาใหม่ ๆ ทํางานเยอะแยะไปหมด พูด 
(เรื่องตัวเอง) ได้เป็นวรรคเป็นเวร แต่ให้เขียน เขียนไม่ได้ เขียนไม่ออก 

   สิ่งท่ีจําเป็นต้องเขียนคือรายงานผลการดําเนินงานท่ีต้องรายงานแหล่งทุน ก็เขียนแบบแห้งแล้ง ไร้
ชีวิตชีวา และโดยมากก็ลอกแบบท่ีมีอีกที การเขียนรายงานต่าง ๆ กว่าจะคิดกว่าจะเขียนได้สักบรรดทัด

สิ่ ง ท่ีผมต้ังใจอยากแบ่งปันคือ 
บทเรียนการก้าวผ่านข้อจํากัดนั้น
มา ผมผ่านมาได้อย่างไร จากคนท่ี
อาจเรียกว่ าไ ม่ มี พ้ืนฐาน ไ ม่ มี
ปัจจัยเสริมใด ๆ ท่ีจะเดินทางมา
จนถึงจุดนี้ได้ ซ่ึงผมเชื่อว่าอาจจะ
มีประโยชน์ บ้างไ ม่มากก็น้อย 
โดยเฉพาะผู้คนท่ี มี กําพืดและ
เส้นทางเดินแบบเดียวกับผม 
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สองบรรทัด นั่งจิ้มแล้วจิ้มอีก พิมพ์ไปลบไป โยกข้ึน โยกลง ใช้เวลานานแสนนาน เม่ือเขียนยากและใช้
ความพยายามสูงก็พาลไม่อยากเขียน เพราะเสียเวลา เอาเวลาไปทําอย่างอ่ืนดีกว่า 

    คุณสมบัติประการหนึ่งของนักพัฒนาไม่ว่ารุ่นพ่ี รุ่นผม และรุ่นน้อง คือ ผีเจาะปากมาพูดครับ ยุค
นั้นมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ่ียิบ การพูดคุยท้ังแลกเปลี่ยนและวิวาทะทําได้กันเป็นวัน ๆ ไม่รู้หาเรื่องจาก
ไหนมาพูดคุยกัน แต่อย่าให้เขียนนะครับ 

    เลยจากวันนั้นมาถึงวันนี้ อาจเรียกได้ว่าผมก้าวพ้นข้อจํากัดนั้นมาแล้ว วันนี้พอจะเขียนหนังสือได้
บ้างแม้ว่าจะห่างไกลจากคําว่ามืออาชีพ แต่การลงมือเขียนก็มิใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสากรรจ์เหมือนเม่ือ
เกือบสิบปีท่ีแล้ว 

     ผมถามตัวเองดัง ๆ ว่าตัวเองข้ามพ้นข้อจํากัดนั้นมาได้อย่างไร มิทันไรผมก็เอ่ยปากอาสาถอด
บทเรียนตัวเองเก่ียวกับเรื่องนี้ และจะเขียนบันทึกว่าด้วยบทเรียนนั้น ท้ังท่ียังมิทันรู้ว่าคุณเอกและ
หน่วยงานท่ีว่านั้นจะต้องการหรือไม่ 

    เรื่องราวต่อไปนี้ ผมมิต้ังใจจะอวดอ้างสรรพคุณตัวเองใด ๆ ท้ังสิ้น ผมตระหนักดีว่าขีด
ความสามารถของผมอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นท่ีจะเดินหน้าพัฒนาต่อไป ผมเองยังแสวงหาแนวท่ีเหมาะสม
และเป็นตัวของตัวเอง ท่ีสําคัญยังมิอาจเอ่ยอ้างได้เลยว่างานเขียนของผมมีคุณภาพ 

    สิ่งท่ีผมต้ังใจอยากแบ่งปันคือ บทเรียนการก้าวผ่านข้อจํากัดนั้นมา ผมผ่านมาได้อย่างไร จากคนท่ี
อาจเรียกว่าไม่มีพ้ืนฐาน ไม่มีปัจจัยเสริมใด ๆ ท่ีจะเดินทางมาจนถึงจุดนี้ได้ ซ่ึงผมเชื่อว่าอาจจะมีประโยชน์
บ้างไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะผู้คนท่ีมีกําพืดและเส้นทางเดินแบบเดียวกับผม 
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๒) ขอเล่าเร่ืองตัวเองสักหน่อย 

 

ผมเกิดในครอบครัวท่ีค่อนข้างลําบาก แม้มิใช่คน
ชั้นล่างซะทีเดียว เพราะท้ังพ่อและแม่ทํางานเป็น
ลูกจ้างประจําของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 

    พ่อและแม่มิได้เรียนหนังสือมากนัก พ่อจบ ป.๔ 
แม่จบ ป.๒ ท้ังชีวิตการทํางานของพ่อและแม่ เป็น
คนทํางานท่ีอยู่ระดับตํ่าสุดของหน่วยงาน เห็นความสุข
สบายของเจ้านายจึงอยากให้ลูกสุขสบาย วิธีการเดียวคือ
พยายามส่งลูกเรียนให้สูงท่ีสุด 

    ท้ังพ่อและแม่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ จึง
ส่งผมและน้อง ๆ เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีว่ากันว่าดีท่ีสุดของจังหวัด เป็นโรงเรียนเอกชน ลูกหลานคนมีเงิน
มักจะเรียนท่ีนี่ แม้มิต้องเสียค่าเทอม แต่การเรียนในโรงเรียนเอกชนก็มีค่าใช้จ่ายไม่น้อย ในช่วงท่ีเรียน
หนังสือพร้อมกันสามคนพ่ีน้อง ครอบครัวจึงเข้าข้ัน ขัดสน 

    ผมต้องเลื่อนเวลาเข้าเรียนออกไป ๑ ปี เพ่ือรอเข้าพร้อมน้องท่ีอายุห่างกันขวบเดียว ด้วยเหตุผล
ทางฐานะของครอบครัว ดินสอและยางลบจะถูกแบ่งกันคนละครึ่งกับน้อง กับข้าวม้ือหลางวันหากเป็นไข่
ต้มก็จะผ่าแบ่งกันคนละซีก โชคดีหน่อยหากได้กระดูกหมูทอดไปเป็นกับข้าวไปเรียน ได้เงินไปโรงเรียนวัน
ละบาทขณะท่ีเพ่ือน ๆ ได้ไปไม่ตํ่ากว่า ๕ บาท เสื้อผ้ามีเพียงสองชุด กลับจากโรงเรียนต้องรีบถอดแล้วซัก
ทันที ไม่เคยมีของเล่นท่ีซ้ือหาจากตลาด ฯลฯ 

    แม้ว่าพ่อแม่จะพยายามสนับสนุนให้ผมและน้อง ๆ ได้เล่าเรียนอย่างเต็มท่ี แต่ก็มิได้สร้างปัจจัย
เสริมท่ีจะทําให้ผมสามารถพัฒนาตนเองด้านการเรียนได้ เช่น การส่งเสริมให้รักการอ่านหนังสือ การสอน
การบ้าน การสอนเพ่ิมเติม การติดตามการเรียนรู้จากทางโรงเรียน ฯลฯ ผมจึงสอบได้ท่ีไม่เกินท่ี ๑๐ เม่ือ
นับจากท้ายของนักเรียนท้ังห้องราว ๔๐ คน ต้ังแต่ชั้น ป.เด็กเล็กจนกระท่ังถึง ม.๓ ระดับชั้นสูงสุดของ
โรงเรียน 

ท่ีเล่ามายืดยาวนี้ เพียงเพ่ือจะบอกว่า ผม

เองไม่ได้มีพ้ืนฐานใด ๆ เลยท่ีจะพัฒนา

ตนเองในด้านการเขียนหนังสือได้ จบ

ปริญญามาแล้วอย่าว่าจะเขียนบทความสัก

บทเลยครับ แค่เขียนบันทึกสั้น ๆ สัก

หน้ากระดาษนึงก็เป็นเรื่องสุดแสนจะ

สาหัส 
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    พ่อผมเคยบวชท่ีเดียวกันกับรองผู้อํานวยการโรงเรียนชายประจําจังหวัด เม่ือไปสมัครเข้าเรียนผม
จึงถูกจับยัดเข้าไปอยู่ในชั้น ม.๔ สายวิทย์ – คณิต ปีนั้นผมติดศูนย์วิทยาศาสตร์ทุกตัว ท้ังเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ 
ติดศูนย์คณิตศาสตร์ท้ังสองตัว รวมท้ังภาษาอังกฤษท้ังหลักและเสริม 

    ผมย้ายเข้าไปเรียน ปวช.พาณิชยการสายบัญชีท่ีกรุงเทพฯ ในปีถัดมา อยู่กรุงเทพฯปีเดียว เพราะ
เกเรมากจนพ่อต้องเอาตัวกลับ เดิมจะให้กลับไปอยู่บ้าน แต่ไม่มีท่ีเรียนจึงต้องระเห็ดมาเรียนต่อ ปวช.ปี ๒ 
ท่ี จ.พิษณุโลก 

    มาเรียนท่ีพิษณุโลก ก็ยังไม่ท้ิงลาย ตอนนั้นพอเล่นกีตาร์ได้บ้าง จึงสมัครเป็นนักดนตรีของโรงเรียน 
ได้สิทธิพิเศษทุก ๑๐ จาก ๑๐๐ คะแนนในทุกวิชาท่ีเรียน กระนั้นเม่ือจบ ปวช.ปี ๓ คะแนนท่ีได้เพ่ิม ๑๐ 
คะแนนทุกรายวิชา เม่ือรวมกับคะแนนจริงท่ีได้ เกรดเฉลี่ยยังไม่ถึง ๒.๐๐ ทําให้จบไม่ได้ ต้องลงเรียนรี
เกรดตอนปิดเทอมจึงรอดออกมาได้ 

    ไปเรียนต่อ ปวส. อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน แต่เรียนได้เทอมเดียวก็ออกมาอยู่บ้าน 

    ชีวิตการเล่าเรียนผมเริ่มอีกครั้งเม่ือบวช ผมมีเหตุต้องบวชต่ออีก ๓ พรรษาเพ่ือแก้บน พ้นพรรษา
แรกไปแล้วผมไปอยู่จําพรรษาท่ี จ.เชียงใหม่ และเริ่มต้นเรียนปริญญาตรีท่ีนั่น ผมสมัครเข้าเรียนใน
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏเชียงใหม่กับกรมประชาสงเคราะห์ ท่ีต้องการจัดการศึกษา
ให้กับพระธรรมจาริกท่ีปฏิบัติศาสนกิจอยู่ตามหมู่บ้านชาวเขาท่ัวภาคเหนือของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมพูน
คุณวุฒิและความรู้สมัยใหม่สําหรับการไปช่วยชาวบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ธรรม 

    ผมเข้าเรียนได้เพราะเป็นเด็กเส้น เนื่องจากพ่อรู้จักและเคยเป็นลูกน้องของหลวงพ่อรูปหนึ่งซ่ึงเป็น
อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมประชาสงเคราะห์ 

    พระธรรมจาริกท่ีมาเข้าโครงการศึกษาต่อนี้ มีพ้ืนฐานความรู้พอ ๆ กับผม คือไม่ค่อยจะรู้อะไรมาก 
ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ มีอย่างจํากัดจําเข่ีย ท้ังการคิด อ่าน เขียน ยกเว้น พูด 

    เก่ียวกับเรื่องการเขียน ผมได้พัฒนาทักษะนี้บ้างผ่านการเขียนโครงการ ซ่ึงในการเรียนจะต้องมี
การทําโครงการต่าง ๆ มากมาย แต่ก็อย่างว่า โครงการท่ีเขียนก็มักลอก ๆ เขามาอีกที ไม่ได้คิดเองเขียน
เองสักเท่าไร 

    ท่ีเล่ามายืดยาวนี้ เพียงเพ่ือจะบอกว่า ผมเองไม่ได้มีพ้ืนฐานใด ๆ เลยท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านการ
เขียนหนังสือได้ จบปริญญามาแล้วอย่าว่าจะเขียนบทความสักบทเลยครับ แค่เขียนบันทึกสั้น ๆ สัก
หน้ากระดาษนึงก็เป็นเรื่องสุดแสนจะสาหัส 
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    นอกจากนั้นแล้ว โดยพ้ืนฐานผมแม้จะมีดีกรีถึงปริญญา แต่ก็เป็นคนท่ีสติปัญญาค่อนข้างอับทึบ 
คิดอ่านการณ์ใดช้ามาก ๆ การรับรู้เรื่องราวความรู้ใด ๆ ในเรื่องเดียวกันต้องใช้ความพยายามมากกว่าคน
ท่ัวไปไม่น้อยทีเดียว ผมไม่อาจเข้าใจทันทีถึงเนื้อหาเหล่านั้น ในขณะฟังต้องจด จด จด และจด เพ่ือท่ีจะ
นํามาทบทวนและทําความเข้าใจในภายหลัง และหากงานนั้นผมไม่ได้จดและไม่ได้มาทวนซํ้า ม่ันใจได้ว่า
ความรู้เหล่านั้นไม่ได้เข้าไปสู่รอยหยักในสมองเลย 

    ดังนั้นจึงขอเป็นกําลังใจให้กับท่านท่ีจะเริ่มต้นฝึกฝนตนเองครับ 

    “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” เป็นจริงเสมอครับ 
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๓) การอ่านเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

 

โดยพ้ืนฐานผมอ่านหนังสือน้อยมาก ไม่ได้รับการ
ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านมาต้ังแต่เด็ก 

    แม้ตนเองไม่มีนิสัยรักการอ่าน แต่ก็เห็นคนอ่าน
หนังสือ “ดูดี” และ “เท่” 

    หลังจากท่ีผมอยู่เชียงใหม่ได้ราว ๑ ปี และเป็น
พระนักศึกษาแล้ว ผมขอย้ายตัวเองมาอยู่ท่ีอาศรมพระ
ธรรมจาริกดอยมูเซอ จ.ตาก ซ่ึงเป็นบ้านเกิด และต้องเดินทางไปเรียนท่ีเชียงใหม่เดือนละครั้ง ๆ ละ ๑ 
สัปดาห์ ชีวิตในช่วงนั้นเดินทางโดยรถทัวร์โดยสารบ่อยมาก สิ่งท่ีพบเห็นแล้วประทับใจคือคนอ่านหนังสือ
บนรถ ท่ีโดยมากเป็นฝรั่งและชาวญ่ีปุ่น ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปความ “ดูดี” และ “เท่” 

    เอ่ยได้อย่างไม่อายครับ ถึงแม้เป็นพระแต่ก็อยาก “ดูดี” และ “เท่” หลังจากนั้นก็จะหาซ้ือหนังสือ
มาอ่านบ้างบนรถ อ่านไปได้หน้าสองหน้าก็หลับ แต่ก็จะถือไว้ในม่ือเพ่ือให้ “ดูดี” และ “เท่” บ้าง 

    ท่ีเชียงใหม่มีร้านหนังสือใหญ่ ๆ อยู่หลายร้าน การบอกใครต่อใครว่าไปร้านหนังสือสําหรับผมตอน
นั้น “ดูดี” และ “เท่” ผมจึงชอบไปเดินดูหนังสือและซ้ือติดมือกลับมาครั้งละหลายเล่ม เพ่ือให้ “ดูดี” และ 
“เท่” 

    หนังสือท่ีซ้ือมาเกือบท้ังหมดไม่เคยได้อ่าน ยกเว้นถือไปถือมาระหว่างอยู่บนรถโดยสาร และ
เหลือบอ่านบ้างเป็นครั้งคราว แรก ๆ หนังสือท่ีซ้ือโดยมาเป็นหนังสือวิชาการ (ท่ีอ่านไม่รู้เรื่องสักแอะ) ซ้ือ
หนังสือมติชนรายสัปดาห์ทุกฉบับ บางฉบับไม่เคยได้อ่าน บางฉบับอ่านดูดวง (แหะ แหะ สาบานได้ว่าไม่
เคยอ่านคอลัมน์ของ อ.นิวัติ กองเพียร เลยครับ) 

    ระยะต่อมาซ้ือหนังสืออ่านสนุก ๆ บ้าง เช่น ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์, วิลาศ มณีวัติ หนังสือ
อ่านสนุก ๆ เหล่านี้ทําให้ผมเริ่มอ่านหนังสือ และอ่านมากข้ึน พัฒนาไปอ่านงานเขียนท่ียากได้มากข้ึน เริ่ม
ชอบ คอลัมน์ของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์, หนุ่มเมืองจันท์, ไมเคิล ไรท์ ในมติชนสุดสัปดาห์ 

จากบทเรียนของผม “การอ่าน” จะทําให้

เราสะสมคําต่าง ๆ ไว้จํานวนมากรอวันท่ี

จะหยิบออกมาใช้ กระท่ังการคัดลอก หยิบ

ยืม ปรับประยุกต์ แนวการเขียนมาเป็น

ของเรา 
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    ผมได้รับการฝึกให้อ่านอย่างจริงจัง จนกระท่ังเกือบจะเกลียดการอ่านไปเลยเม่ือเข้าเรียนต่อ
ปริญญาโท อาจารย์ท่านหนึ่งจะมอบหมายให้อ่านหนังสือสัปดาห์ละสองถึงสามเล่มเป็นอย่างน้อย พอถึง
ชั่วโมงเรียนก็จะพูดคุยเก่ียวกับเนื้อหาของหนังสือท่ีอ่านมา รวมท้ังเขียนตอบคําถามลงกระดาษเป็นคะแนน
สะสม ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีผมได้รับการฝึกให้อ่านงานวิชาการ แต่ก็ไม่มีความสุขกับการอ่านมากนัก 

    ระยะถัดมาผมพลัดหลงไปอ่านหนังสือของ อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เข้า ประทับใจมาก กระท่ัง
หาซ้ือมาเก็บและอ่านทุกเล่มเท่าท่ีหาซ้ือได้ นักเขียนคนต่อมาท่ีผมชอบคือ อ.นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ ท่ีผมอ่านใน
มติชนสุดสัปดาห์ ก็หาซ้ือมาเก็บและอ่านทุกเล่มเช่นกัน และเช่นเดียวกันหนังสือของหนุ่มเมืองจันท์ ท่ีผมก็
ตามเก็บและอ่านทุกเล่ม 

    แม้มิใช่นักอ่านท่ีเรียกว่า “หนอนหนังสือ” แต่ประสบการณ์การอ่านของผม ก็มีส่วนไม่น้อยใน
การพัฒนาตนเองด้านการขีดการเขียน มันทําให้ผมซึมซับเอาศัพท์แสง สํานวน โวหาร กระท่ังแนวการ
เขียนของนักเขียนคนท่ีผมชื่นชอบมาใช้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

    จากบทเรียนของผม “การอ่าน” จะทําให้เราสะสมคําต่าง ๆ ไว้จํานวนมากรอวันท่ีจะหยิบออกมา
ใช้ กระท่ังการคัดลอก หยิบยืม ปรับประยุกต์ แนวการเขียนมาเป็นของเรา 
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๔) ก้าว

แรกและก้าวต่อของการฝึกเขียน 

 

แม้ตนเองจะไม่ชอบเขียน แต่พ้ืนฐานลึก ๆ แล้ว
ชอบคนเขียนหนังสือ ชอบนักเขียน โดยส่วนตัวแล้ว
นักเขียน “ดูดี” และ “เท่”เวลามีคนแนะนําว่าเป็น
นักเขียน จะมีความรู้สึกท่ีดีให้ รวมท้ังถ้าได้เห็นงานเขียน
ของคนท่ีรู้จักก็ยิ่งชอบ และจะต้องอ่านอยู่ เสมอ         
เหตุประการนี้น่าจะสืบเนื่องมากจากการอ่านด้วย 

    แต่การชอบของผมก็ไม่มีอิทธิเพียงพอ หรือเป็นปัจจัยส่งผลพอท่ีจะทําให้ผมเริ่มลงมือเขียนและ
เขียนได้ 

    ในระหว่างดํารงเพศสมณะ ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในงานพัฒนาหลากหลาย เป็นเพราะพระสงฆ์ท่ีเข้า
ไปมีบทบาทในงานพัฒนานั้นมีไม่มากนัก ผมจึงมักได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ หลายต่อหลายชุด 
เช่น คณะทํางานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสังคมภาคเหนือ 
คณะทํางานภูมิภาคลูกโลกสีเขียว ภาคเหนือ เป็นต้น 

    ในการเป็นคณะทํางานภูมิภาคลูกโลกสีเขียวปีหนึ่งนั้น ผมมีโอกาสได้พบกับ พ่ีนนท์ - สุวิชานนท์ 
รัตนภิมล ซ่ึงงานเขียนของพ่ีนนท์ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน และได้รับเชิญ
ให้เข้ามาร่วมเป็นคณะทํางานฯ ด้วย 

    ในแต่ละปี คณะทํางานฯ จะต้องเดินทางไปลงหมู่บ้านสํารวจและคัดเลือกหมู่บ้านเพ่ือให้รางวัล ใช้
เวลายาวนานเป็นสัปดาห์ สัปดาห์นั้นผมจึงเดินทางร่วมมีโอกาสได้พูดคุยกับพ่ีนนท์ ตลอดท้ังสัปดาห์ 

ผ่านพ้นจากเดือนแรกผมก็เริ่มเขียนบันทึก

ใหม่ ๆ เข้าไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยนใน 

G2K บ่อยครั้งข้ึน ท้ังเรื่องราวจากการเดิน

ป่าเขาเจ็ดยอด (เดินป่าเขาเจ็ดยอด) 

เรื่องราวของการเลี้ยงลูกสาว (เฌวา) 

เรื่องราวจากการไปเรียนรู้ตามเวทีต่าง ๆ 

(เรียนรู้ KM) เรื่องราวของคนกลุ่มคนท่ีมี

จิตอาสา (จิตอาสา) ฯลฯ 
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    ผมได้รับแรงบันดาลใจเป็นอันมากจากการพูดคุย เป็นเพราะเป็นการพูดคุยกัน ผมจึงมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนและนําเสนอเรื่องราวท่ีผมรับรู้มา และได้รับการกระตุ้นให้เขียนเรื่องราวท่ีเล่าออกมา จําได้
แม่นว่าเรื่องราวของสมสมบูรณ์มาก มีท้ัง ฉาก ตัวละคร และเรื่องราว 

    ผมเก็บความประทับใจนั้นไว้นานหลายปี กว่าจะได้เริ่มลงมือเขียน 

    ผมมีโอกาสเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการเขียนครั้งหนึ่ง เป็นการฝึกอบรมนักข่าวภาคประชาชน 
จัดโดยสํานักข่าวประชาธรรม ตอนนั้น พ่ีดา–สุชาดา จักรพิสุทธ์ (อดีตผู้ก่อต้ังและผู้บริหารนิตยสารสารคดี) 
และทีมงานมาฝึกอบรมให้ ผมได้หัดเขียนจริง ๆ จัง ๆ จากเรื่องราวท่ีมีอยู่ งานเขียนคราวนั้นเป็นงานเขียน
ในลักษณะรายงานข่าว จําได้ว่าระยะเวลาอบรม ๓ วัน ได้เขียนข่าวไป ๒ ชิ้น 

    กล่าวได้ว่า การเข้าอบรมนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเขียนของผม ซ่ึงในขณะนั้นกองทุนเพ่ือสังคม ได้
สนับสนุนให้จัดทําหนังสือพิมพ์ผีปันน้ํา เป็นหนังสือพิมพ์รายเดือน นําเสนอข่าวภาคประชาชน และผมเอง
ก็ได้เขียนข่าวลงในหนังสือนั้นทุกเดือนต่อเนื่องกันมาราว ๑ ปี การเขียนข่าวของผมในระยะแรกได้รับการ
แก้ไขบ้างจากบรรณาธิการ คือ คุณสมโรจน์ สําราญชลารักษ์ (ผู้สื่อข่าวมติชนประจําจังหวัดแพร่) ระยะ
หลัง ๆ แทบไม่มีการแก้ไข นั่นแสดงว่าฝีไม้ลายมือด้านการเขียนผมพัฒนาข้ึนมาเป็นลําดับ 

    ปลาย ๆ เพศสมณะและท่ังลาสิกขา ผมเข้ามาช่วยงานเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันโพธิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันฯ นี้ทํางานกับพระสงฆ์นักพัฒนาใน
ภาคเหนือ ผมทําหน้าท่ีหลายอย่าง หน้าท่ีสําคัญประการหนึ่งคือเป็นกองบรรณาธิการจุลสารรายเดือน 
“โพธิยาลัย” 

    ในช่วงนี้ ผมมีโอกาสได้พบปะและร่วมงานกับครูมาลา คําจันทร์ ค่อนข้างบ่อย จนกระท่ังคุ้นเคย
และสนิทสนมกับท่าน ผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ ขอความรู้และคําแนะนําเก่ียวกับการเขียนจากท่านอยู่
เรื่อย ๆ ท่านก็มีเมตตาให้ผมทุกครั้งไป 

    ครูมาลา คําจันทร์ อ่านงานเขียนให้ผมทุกครั้ง ให้คําแนะนําทุกครั้ง เหนือกว่าสิ่งอ่ืนใด ท่านให้
กําลังใจทุกครั้งเม่ือผมเข้าหาและขอความรู้ ผมได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สําหรับงานเขียนจากท่าน 

    งานเขียนหนึ่งของผมท่ีเกิดจากการพูดคุยกับครูมาลา คือ “กลับบ้าน” เป็นเรื่องราวท่ีแต่งข้ึนจาก
ชีวิตน้าชาย ท่ีบวชเรียนเป็นพระ ลาสิกขาไปเป็นไกด์ แล้วจบชีวิตลงด้วยยาเสพติด ผมเขียนงานนั้นได้เพียง
ตอนกว่า ๆ เพราะเผชิญมรสุมชีวิต 
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    ในการทําหน้าท่ีกองบรรณาธิการจุลสารโพธิยาลัย ผมเริ่มพัฒนาแนวงานเขียนจากการเขียนข่าว
มาเป็นเขียนเล่าเรื่องราว ในช่วงนั้นผมเข้ารับการอบรมการเขียนสารคดีจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มี
นักเขียนสารคดีหลายท่านมาเป็นวิทยากร อาทิ คุณธีรภาพ โลหิตกุล คุณอรสม สุทธิสาคร รวมท้ัง อ.อคิน 
รพีพัฒน์ ฯลฯ จากการฝึกอบรมผมได้เขียนสารคดีเรื่อง “สามเณร : เด็กชายท่ีชายขอบสังคมไทย” (ตอนท่ี 
๑, ๒, ๓) 

    หลังจากผมลาสิกขาแล้ว มีหนังเรื่องหนึ่งชื่อ “โอเคเบตง” ซ่ึงช่วงนั้นผมติดตามและช่วยงาน
อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ผมได้รับความเมตตาจากท่านชวนผมไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกัน ดูหนังเสร็จก็นั่งคุยกัน 
คล้าย ๆ กับถอดบทเรียนหนังเรื่องนี้ ผลจากการพูดคุยกันนั้น ผมจดจําเรื่องราวไปเขียนเป็นบทวิจารณ์
หนังชื่อ “โอเคเบตง...โนเคสวนดอก...” เป็นงานเขียนท่ีผมภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิต และน่าเป็นงานท่ีดีท่ีสุด
เท่าท่ีผมเขียนมา ผมนํางานนี้ให้ครูมาลา คําจันทร์ อ่าน ท่านก็ได้ให้คําแนะนําท่ีมีประโยชน์มาก ๆ สําหรับ
การพัฒนาทักษะฝีมือในระยะต่อมา 

    ผมเริ่มเขียนงานจริง ๆ จัง มากข้ึน เม่ือเข้ามาเป็นทีมงานของโครงการชุมชนเป็นสุขภาคเหนือ
ตอนบน โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ จําได้ว่าเขียนบทความท่ีค่อนไปทาง
วิชาการ ราว ๕ ชิ้น 

    ผมรู้จักและสนิทสนมกับเพ่ือนรุ่นพ่ีอีกท่านหนึ่ง คือ อ.เธียรชัย อิศรเดช เป็นอาจารย์คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ีงมีความสามารถด้านการเขียนมาก ๆ เราทํางานร่วมกันท่ีโครงการสื่อพ้ืนบ้าน
สื่อสารสุขในช่วงสองปีแรกของโครงการ ในช่วงนี้ผมได้รับการพัฒนาเรื่องการเขียนข้ึนมาก จากการให้
คําแนะนําของเพ่ือนผู้พ่ีท่านนี้ มีงานเขียนท่ีผมผลิตข้ึนในช่วงนี้หลายชิ้น เช่น เดินทางไปบ้านเมืองน้อย 
ปาย,  ไร่หมุนเวียน : วิถีแห่งปกาเกอะญอ (ตอนท่ี ๑, ๒, ๓, ๔), บุญสัญจรท่ีวัดจันทร์ (ตอนท่ี ๑, ๒,), 
อ่อบ๊ือซอโข่ ตอนท่ี ๑, ๒, ๓, ๔), เรื่องเล่าของ “เตหน่า”, “ตะกะโป่” อาหารเพ่ือสุขภาพของชาวปกา
เกอะญอ ฯลฯ 

    เม่ือผมพอเขียนหนังสือได้บ้างแล้ว ก็ได้รับการทาบทามจากพ่ีบี – คุณอภิญญา ตันทวีวงศ์ ซ่ึง
ช่วยงาน KM ของ สสส. อยู่ อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นครั้งแรกท่ีผมเขียนหนังสือแล้วได้เงิน ผมได้รับมอบหมาย
ให้เขียนงานราว ๑๐ ชิ้น มีเรื่องหนึ่งท่ีผมนํามาลงไว้ใน G2K คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกกา : 
บทเรียนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนของ อบต. (ตอนท่ี ๑, ๒, ๓) 

    ชีวิตการเขียนหนังสือผมห่างหายไปเกือบ ๒ ปี เม่ือเข้าทํางานประจําท่ีหน่วยงานหนึ่ง และ
หลังจากลาออกจากงานประจํานั้นแล้วผมเข้าสมัครเป็นสมาชิก G2K 
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    ในระยะแรกของการเป็นสมาชิก ผมนําเอางานเขียนเดิม ๆ ท่ีมีอยู่ ปรับปรุงนิดหน่อยแล้วโพสต์ข้ึน
ไปอยู่ในบล็อคของผม รวมท้ังงานเขียนท่ีผมเขียนข้ึนก่อนหน้าไม่นานจากการลงไปช่วยชาวบ้านท่ีบ้านป่า
คา อ.แม่สอด จ.ตาก คือ บ้านป่าคา : เรื่องเล่าของคนกับป่า ประกอบด้วยบันทึกย่อย ๆ ได้แก่ ชาวปกา
เกอะญอ ลูกหลานท่านพะวอ, ถ่ินฐานบ้านเรือน, ในฐานะประชาชนไทย, ไร่หมุนเวียน : วิถีชีวิต วิถีทํามา
หากิน, ไร่เหล่า ไร่หมุนเวียน : ระบบนิเวศน์ท่ีมีมนุษย์, เปลี่ยนแปลง ปรับตัว รายได้ รายจ่าย และ ได้กิน
จากน้ําต้องรักษาน้ํา ได้กินจากป่าต้องรักษาป่า รวมท้ังบันทึกจารกการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลดนตรีชาติพันธุ์
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เรื่อง บ้านห้วยปลาหลด : ดนตรี วิถี ชาติพันธ์ (๑, ๒) 

   ผ่านพ้นจากเดือนแรกผมก็เริ่มเขียนบันทึกใหม่ ๆ เข้าไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยนใน G2K บ่อยครั้ง
ข้ึน ท้ังเรื่องราวจากการเดินป่าเขาเจ็ดยอด (เดินป่าเขาเจ็ดยอด) เรื่องราวของการเลี้ยงลูกสาว (เฌวา) 
เรื่องราวจากการไปเรียนรู้ตามเวทีต่าง ๆ (เรียนรู้ KM) เรื่องราวของคนกลุ่มคนท่ีมีจิตอาสา (จิตอาสา) ฯลฯ 
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๕) 

เวทีช่ืนชมผลงาน 

  

แรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือของผมประการหนึ่งคือ การเห็นงานเขียนตัวเอง
ปรากฏในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

    งานเขียนแรกท่ีปรากฏในสิ่งพิมพ์คือ ข่าว งานเขียนท่ีผมได้รับการฝึกหักจากการเข้าอบรมกับพ่ีดา 
– สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และ พ่ีตี๋ – สมโรจน์ สําราญชลารักษ์ ซ่ึงลงในหนังสือพิมพ์รายเดือน “ผีปันน้ํา” ยอด
พิมพ์เพียง ๑,๐๐๐ ฉบับ เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีแจกจ่ายไปตามเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคเหนือ
เป็นหลัก แต่เม่ือได้เห็นงานตัวเองปรากฏในนั้นก็สร้างความปลื้มปิติยินดีไม่น้อย ผมอ่านงานตัวเองในนั้นซํ้า
ไปซํ้ามาหลายรอบ และมีแรงท่ีจะเขียนสําหรับลงในฉบับต่อ ๆ ไป ในฉบับต่อ ๆ ไปความปลาบปลื้มก็มิได้
ลดลง ผมทําเช่นเดียวกับฉบับแรกคืออ่านซํ้าอีกอย่างไม่รู้เบ่ือ การเขียนอย่างต่อเนื่องราว ๑ ปี แม้จะเป็น
เพียงการเขียนข่าว แต่ผมก็พัฒนาตัวเองข้ึนมาก 

    ผมเริ่มพัฒนางานเขียนข่าวมาสู่การเขียนเรื่องเล่า เม่ือมารับผิดชอบเป็นกองบรรณาธิการ (จําเป็น) 
“จุลสารโพธิยาลัย” และผมเองต้องเขียนเรื่องลงจุลสารอย่างน้อยเดือนละ ๒ เรื่องลงในนั้น แม้เป็นจุลสาร
ท่ีทําเองกับมือเกือบทุกข้ันตอน แต่เม่ือเข้าโรงพิมพ์ออกมา ผมก็ต่ืนเต้นดีใจไม่น้อยเม่ือเห็นงานเขียนตัวเอง
ในนั้น แน่นอนว่าผมอ่านซํ้าไปมาในแต่ละฉบับหลายตลบ และงานเขียนมรจุลสารนี้เอง เป็นเหตุท่ีทําให้ผม
ได้พบและพัฒนาทักษะกับครูมาลา คําจันทร์ 

    ผมเล่าไว้ว่าหลังจากอบรมการเขียนสารคดีแล้ว ก็ฝึกหัดเขียนสารคดีเรื่อง “สามเณร : เด็กชายท่ี
ชายขอบสังคมไทย” (อ่าน ตอนท่ี ๑, ๒, ๓) จากนั้นครูมาลา คําจันทร์ ก็นําไปเผยแพร่ในวารสารพลเมือง
เหนือ ซ่ึงเป็นวารสารรายเดือนท่ีค่อนข้างขายดี มีวางจําหน่ายในเขตจังหวัดภาคเหนือ เม่ือเห็นงานตัวเอง
ปรากฏ ซ่ึงเรื่องราวของผมเป็นเรื่องเด่นประจําฉบับ มันทําหัวใจผมพองโตมากครับ มีกําลังใจท่ีจะเขียนอีก

แรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ

ของผมประการหนึ่งคือ การเห็นงานเขียน

ตัวเองปรากฏในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
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มากมายก่ายกอง งานนี้ผมได้รับคําชมและกําลังใจจากครูมาลา คําจันทร์ ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอีก
ทับถมทวีคูณ 

    ในเวลาไล่เรี่ยกัน ผมเขียนบทความวิจารณ์หนังเรื่องโอเคเบตง ชื่อ “โอเคเบตง...โนเคสวนดอก
...” อาจารย์ผู้ชักชวนผมไปดูหนังด้วย ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนมากมาย ท่านได้ส่งงาน
ของผมให้กับ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงได้รับการลัดคิวให้ลงทันทีในอีกสองวันถัดมา ผมเห็นงานเขียนใน
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ดีใจจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ท้ังวัน 

    วันรุ่งข้ึนผมเอางานไปให้ครูมาลา คําจันทร์ อ่าน ครูช่วยอ่านให้และให้ข้อแนะนําเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานให้ผมพัฒนาต่อยอด แล้วให้ผมปรับปรุงงานใหม่ และท่านนําไปลงเผยแพร่อีกครั้งในวารสาร
พลเมืองเหนือ 

    งานเขียนท่ีลงในวารสารพลเมืองเหนือ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่าง
มหาศาลแก่ผม และเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเขียนมาถึงทุกวันนี้ 

    หลังจากนั้นก็มีงานเขียนของผมไปรวมเล่ม พิมพ์ออกมาอีกสามเล่ม ท้ังสามเล่มแม้จะเป็นหนังสือ
แจกฟรี แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจแก่ผมได้ไม่น้อยเช่นกัน เป็นกําลังใจให้ผมเขียนมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีงาน
หลายต่อหลายชิ้นจะเขียนแล้วเก็บไว้มิได้เผยแพร่ท่ีไหนก็ตาม 
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๖) การพัฒนาแบบก้าวกระโดดใน G2K 

 

ผมลาออกจากงานประจํา มีเวลาอยู่บ้านต่อเนื่อง
ราว ๑ เดือน ผมใช้เวลานี้เข้าไปเป็นสมาชิกใน G2K 

   แรกเริ่มเป็นการเข้าไปอ่านบันทึกของมวลสมาชิก ท่ีมี
เนื้อหาหลายหลาก มีเรื่องราวท่ีชอบให้เลือกอ่านมากมาย 
นอกจากการอ่านแล้ว ผมได้นํางานเขียนเก่า ๆ มาปรับปรุง
และส่งข้ึนไปอยู่ในบล็อค 

    บันทึกแรกเป็นบันทึกเรื่องเล่าของเฌวา สร้าง
บันทึกนี้ในบล็อค เฌวา พร้อมกับ บันทึกย่อย ๆ ใน บ้าน
ป่าคา : เรื่องเล่าของคนกับป่า ในบล็อค เรื่องเล่าจาก
หมู่บ้าน เม่ือปลายเดือนสิงหาคม 

    บันทึกผมได้รับความเห็นจากสมาชิกรุ่นพ่ีใน G2K ในวันเดียวกัน หลังจากผมสร้างบันทึกลงใน
บล็อคไปไม่ก่ีชั่วโมง คงไม่ต้องบอกว่าต่ืนเต้นดีใจเพียงใด 

    ผมใช้เวลามากข้ึนในการเข้ามาเยี่ยมชมใน G2K ท้ังอ่านบันทึก เข้าไปแบ่งบันความเห็นในบันทึกท่ี
เข้าไปอ่าน รวมท้ังการตอบความเห็นบรรดาสมาชิกท่ีเข้ามาเยี่ยมชมและอ่านบันทึก บางวันอยู่ต้ังแต่เช้ายัน
เกือบเช้าของอีกวัน เป็นอย่างนี้ติดต่อกันหลายวัน จนแม่เฌวาแปลกใจ 

    ยังมิทันจะพ้นเดือนแรกของการเป็นสมาชิก งานเขียนเก่าท่ีหาเจอก็ใกล้หมดสต็อก ผมจึงเริ่มต้น
เขียนบันทึกใหม่ ๆ ข้ึนมา แล้วนําไปแบ่งบันในบล็อกของผม 

     ระยะหลังผมเริ่มเชี่ยวชาญในการท่องไปใน G2K มากข้ึน และสามารถทราบจํานวนของคนท่ีเข้า
มาอ่านบันทึก รวมท้ังจํานวนการเสนอความเห็นในแต่ละบันทึกได้ ผมก็ยิ่งต่ืนเต้นดีใจ เม่ือเห็นตัวเลขการ
เข้ามาอ่านในบันทึกรวมท้ังผู้ท่ีให้ความเห็นต่อบันทึกของผมจํานวนมาก และเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อย ๆ ยิ่งเป็น
แรงใจให้ผมเขียนบันทึกเพ่ิมมากข้ึน 

เอ่ยได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าผมใช้ G2K 

เป็นเวที เป็นพ้ืนท่ีแสดงออกถึงผลงาน

เขียนของตัวเอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีซึมซับเอา

ความรู้สึกดี ๆ (จากการเข้ามาอ่านบันทึก 

จากความคิดเห็น จากคําชม จากกําลังใจ

ท่ีได้จากแต่ละในบันทึก) มาสร้างแรง

บันดาลใจ รวมท้ังการกระตุ้นให้ตัวเอง

เขียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง 



ถอดบทเรียนตัวเองเรื่องการเขียน : เกียรติศักด์ิ มวงมิตร            ๑๕ 

 

    ได้เดินทางไปไหน ไปเรียนรู้อะไรมา ผมเก็บเอาเรื่องราวมาบันทึกเกือบทุกเรื่อง เรียกว่าผมเขียน
บันทึกเกือบทุกวันต้ังแต่วันนั้นเป็นต้นมา 

    ผมมาทบทวนตัวเองหลังจากคุยกับคุณเอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ว่า ในเรื่องการเขียน ตนเอง
ได้รับอะไรบ้างจากใน G2K 

    ประการแรก เป็นการสร้างกําลังใจ แรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เขียนอย่างต่อเนื่อง 

    เอ่ยได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าผมใช้ G2K เป็นเวที เป็นพ้ืนท่ีแสดงออกถึงผลงานเขียนของตัวเอง 
เป็นพ้ืนท่ีท่ีซึมซับเอาความรู้สึกดี ๆ (จากการเข้ามาอ่านบันทึก จากความคิดเห็น จากคําชม จากกําลังใจท่ี
ได้จากแต่ละในบันทึก) มาสร้างแรงบันดาลใจ รวมท้ังการกระตุ้นให้ตัวเองเขียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง 

    ประการท่ีสอง เป็นการซึมซับเอาทักษะ เทคนิคการเขียน 

    นอกจากการเขียนบันทึกใส่ลงในบล็อคแล้ว ผมใช้เวลาไม่น้อยในการท่องเท่ียวไปใน G2K เพ่ือ
อ่านเรื่องราวท่ีตัวเองสนใจ ซ่ึงมีอยู่มากมายมหาศาล เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ ท่ีมีขุมความรู้
มากมายเป็นภูเขาเลากา  การเข้าไปอ่านไม่เพียงทําให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ผมยังได้แอบเก็บคํา
บางคํา ศัพท์บางศัพท์ ประโยคบางประโยค รวมท้ังกลวิธีกลเม็ดการเขียนเข้ามาสต็อกไว้ และกล่าวได้
อย่างตรงไปตรงมา ผมได้ใช้ของในสต็อคไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง 

    ประการท่ีสาม การพัฒนาทักษะการเขียนอย่างก้าวกระโดด 

    ผมไม่อาจทราบได้ว่าคุณภาพงานเขียนของผมพัฒนาไปเพียงใด แต่ความรวดเร็วในการเขียนผม
พัฒนาข้ึนมาก ผมเขียนงานได้เร็วมากกว่าเดิมกว่าเท่าตัว การเขียนงานไม่ลื่นไหลมากข้ึน ปัญหาการเขียน
หนังสือของผมเปลี่ยนไปจากไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะไม่มีอะไรจะเขียน เปลี่ยนเป็นไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะ
เรื่องราวเยอะแยะไปหมด 
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๗) การเขียนแนวทางแบบผม 

 

ผมชอบเขียนบันทึกท่ีเกิดจากการฟังเรื่องเล่า
จากผู้คนครับ และรู้สึกว่าจะถนัดเขียนเรื่องทํานองนี้ 
รวมท้ังมีหลายคนชมว่าผมเขียนงานแบบนี้ได้ดี จึง
อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนนี้แบ่งปันครับ 

    เม่ือแรกได้ฟังเรื่องราวท่ีจะนํามาเขียนผมทํา
อย่างไร 

    ผมทําสองอย่างคู่กันไปครับ หนึ่ง จดยิบอย่าง
ละเอียดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และสอง บันทึกเสียงครับ 

    ผมเป็นคนความจําสั้น (แต่ความรักยาวนานครับ ฮิ ฮิ...) และจดจําได้เพียงระดับข้อมูล การ
ตีความและยกระดับข้อมูลต้องดําเนินการหลังจากนั้น หลังจากได้อ่านบันทึกเพ่ิมเติม ดังนั้นหากปราศจาก
การจดบันทึก มีแนวโน้มเกือบร้อยท้ังร้อยท่ีจะไม่ได้เขียนถึงเรื่องราวนั้น ๆ 

    ดังนั้นประการแรกคือการจดให้มากเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ซ่ึงในระหว่างการฟังและจดบันทึกจากการ
ฟังนั้น ผมจะจินตนาการตามไปด้วย และพยายามมองให้เห็นองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ ตัวละคร 
เห็นฉาก และเห็นเหตุการณ์ 

    ในบางช่วงบางตอนท่ีเป็นไฮไลท์ของเรื่อง ผมจะพยายามจินตนาการให้เห็นท้ัง ๓ องค์ประกอบ 
แล้วนําช่วงตอนนี้มาเป็นตัวนําเรื่องราวท่ีผมจะเขียนถึง 

    หากในการฟังเรื่องราวผมไม่สามารถจินตนาการไฮไลท์เรื่องราวได้ ผมจะกลับมาอ่านและทบทวน
บันทึก แล้วดึงเอาไฮไลท์ของเรื่องออกมา 

    ประการถัดมา เป็นข้ันตอนของการเขียน 

    งานเขียนทํานองนี้โดยมาก ผมจะเริ่มต้นจากไฮไลท์ของเรื่อง ซ่ึงแน่นอนว่ามีองค์ประกอบ ๓ 
ประการ ดังท่ีผมกล่าวมา จากนั้นก็เขียนเรื่องราวท่ีรับรู้รับฟังมาก 

ดังนั้นประการแรกคือการจดให้มากเท่าท่ี

จะเป็นไปได้ ซ่ึงในระหว่างการฟังและจด

บันทึกจากการฟังนั้น ผมจะจินตนาการ

ตามไปด้วย และพยายามมองให้เห็น

องค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ ตัวละคร 

เห็นฉาก และเห็นเหตุการณ์ 



ถอดบทเรียนตัวเองเรื่องการเขียน : เกียรติศักด์ิ มวงมิตร            ๑๗ 

 

    โดยส่วนตัวผมชอบคําพูดท่ีออกจากปากของผู้เล่า ในหลายกรณีผมจะโค้ดคําพูดของผู้เล่าลงไป 
ผมคิดของผมเองว่ามันทําให้งานเขียนหรือบันทึกนั้น ๆ มีสีสัน 

    เนื่องจากในข้ันตอนการจด ผมดําเนินการค่อนข้างละเอียด คําพูดต่าง ๆ ท่ีจดไว้จึงนํามาใช้ประ
โยชนืได้อย่างเต็มท่ี และในบางคราวหากดูจากบันทึกไม่หนําใจ ก็จะย้อนกลับไปฟังเสียงท่ีได้บันทึกไว้ 

    ผมเคยเล่าไว่ในบันทึกก่อนหน้านี้ว่า การอ่าน ทําให้เราสะสมคํา ศัพท์ ประโยค ลีลาการเขียนต่าง 
ๆ ไว้ หากเรื่องราวโฉบเฉ่ียวไปใกล้สต็อกเหล่านั้น ก็จะเอาสต็อกออกมาใช้อย่างไม่กลัวหมด และโดย
ส่วนตัวแล้วผมชอบท่ีจะใช้คําสวย ๆ ท่ีมักปรากฏในบทกวี บทกลอน นํามาใช้ในงานเขียนของผมเสมอ 

    อย่างไรงานเขียนของผมก็ยังมีจุดอ่อนครับ 

    ยังเป็นงานท่ีเล่าแบบตรงไปตรงมา เห็นอย่างไรเขียนไปอย่างนั้น ความรู้ท่ีปรากฏในงานเขียนเป็น
ความรู้ท่ีเกิดจากเรื่องเล่า มิใช่ความรู้ท่ีเกิดจากผมในฐานะคนเขียน ซ่ึงผมคิดว่างานเขียนท่ีดีควรยกระดับ
ความรู้ไปให้มากกว่านั้น มิใช่บังอาจยกตนไปเทียบนะครับ แต่งานเขียนคุณภาพเหล่านั้น ได้แก่ งานเขียน
ของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ หรือใน G2K ก็มีหลายท่าน เช่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ดร. แสวง รวยสูงเนิน, ครู
บาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์, ดร.รัตน์ คําศรีจันทร์, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ, อ.ธนิตย์ สุวรรณเจริญ, อ.พนัส 
ปรีวาสนา และ คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ฯลฯ 

 

 

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพ่ือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  
สร้าง: พ. 02 ธ.ค. 2552 @ 19:47 แก้ไข: พฤ. 03 ธ.ค. 2552 @ 11:58  
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ถอดบทเรียนตัวเองเร่ืองการเขียน : (๘) ส่งท้ายบทเรียน 

 

ถ้าให้ตอบว่าปัจจัยอะไรบ้างท่ีทําให้ผมก้าวผ่าน
ข้อจํากัด เขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่อยากเขียน มาสู่ 
ลื่นไหล เขียนได้ และอยากเขียน... 

    ตอบแบบฟันธง คําตอบนั้นประกอบได้ด้วย
หลายเหตุปัจจัยครับ 

    ประการแรก คือ ความชื่นชอบ ( ฉันทะ/
ศรัทธา) เก่ียวกับการเขียนครับ ชอบท้ังงานเขียนและ
คนเขียนหนังสือ ปัจจัยนี้มีมาแต่ไหนแต่ไร แต่ใน
ระยะแรกความแรงของฉันทะและศรัทธามีไม่เพียงพอ อีกท้ังปัจจัยด้านความเพียรก็ยังไม่เพียบพร้อม จึงไม่
สามารถเดินข้ามผ่านมาได้ 

    ถัดมา คือ สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเขียน หน้าท่ีการงานของผมเก่ียวข้องกับการเขียน
ค่อนข้างมาก ท้ังเขียนรายงานและเขียนเผยแพร่การทํางานของหน่วยงาน เพราะถูกบีบให้เขียนจึงต้อง
เขียน และด้วยเหตุท่ีมีฉันทะ/ศรัทธาอยู่บ้างแล้ว จึงเร่งบําเพ็ญเพียรในการเขียนให้มากข้ึน 

    ในขณะนั้น ผมก็เริ่มแก่กล้ามากข้ึนจาก “การอ่าน” ท่ีผมค่อยฝึกฝนมาเรื่อย ๆ จนสามารถอ่าน
หนังสือสะสมสต็อกคํา ศัพท์แสง วลี ประโยค ลูกเล่นลีลาทางภาษาต่าง ๆ ไว้ได้ คุณสมบัติข้อนี้มีส่วนช่วย
ให้ผมเขียนหนังสือได้ และเขียนดีข้ึนเป็นลําดับ 

    อย่างไรก็ตาม ปัจจัยประการข้างต้นอาจไม่ส่งผล หากผมมิได้รับโอกาสในการพัฒนาจากการ
ฝึกอบรม การให้คําแนะนําท่ีสร้างแรงบันดาลใจจากกัลยาณมิตร-ครูบาอาจารย์หลายท่าน ผนวกเข้ากับ
การช่วยเหลือเจือจานนําผลงานไปเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ ก็ยิ่งทําให้ฮึกเหิมและมีกําลังใจอยากเขียนยิ่ง ๆ ข้ึน
ไป 

ในส่วนการเข้ามาเป็นสมาชิก G2K ซ่ึงมี

ส่วนพัฒนาการเขียนของผมนั้น แม้มิอาจ

ตอบได้ชัดเจนในเชิงคุณภาพ แต่ผม

ค่อนข้างม่ันใจการพัฒนาในเชิงปริมาณ 

ผมเขียนงานได้เร็วมากข้ึน เขียนเรื่องได้

ง่ายข้ึน ข้อจํากัดทางทักษะเริ่มจางลงไป

เรื่อย ๆ 
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    สําหรับปัจจัยจากกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์นั้น ผมมิได้รอคอย ตรงกันข้ามผมเป็นผู้ออกไป
แสวงหา ไม่ว่าจะเป็นการขวนขวายไปฝึกอบรมท้ังเขียนข่าวและสารคดี การเข้าหาพร้อมมีงานติดมือไปขอ
คําสอน คําแนะนําจากครูมาลา คําจันทร์ เป็นต้น 

    ในส่วนการเข้ามาเป็นสมาชิก G2K ซ่ึงมีส่วนพัฒนาการเขียนของผมนั้น แม้มิอาจตอบได้ชัดเจนใน
เชิงคุณภาพ แต่ผมค่อนข้างม่ันใจการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผมเขียนงานได้เร็วมากข้ึน เขียนเรื่องได้ง่ายข้ึน 
ข้อจํากัดทางทักษะเริ่มจางลงไปเรื่อย ๆ 

    เท่าท่ีนึกออก ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยท่ีทําให้ผมก้าวข้ามข้อจํากัดด้านการเขียนมาได้ครับ 

 
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพ่ือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  
สร้าง: พ. 02 ธ.ค. 2552 @ 19:49 แก้ไข: พฤ. 03 ธ.ค. 2552 @ 11:59  
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[เก่ียวกับผู้เขียน] 

เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร 

 

เป็นลูกคร่ึงชาวลีซู ชีวิตวัยเด็กนอกเวลาเรียนต้องช่วยที่บา้นเลีย้งวัวและทาํไร่ พ่อแม่อยากให้เป็นเจ้าคนนายคนจึง
พยายามส่งเสียให้ไปเรียนในเมืองใหญ่ แม้จะต้องลงทุนสูงลิว่และยอมอดอยากหลายคร้ังคราว เพราะหลงไหลแสง
สีและมีทา่ทีจะไปไม่รอด ทางบา้นจึงหยุดส่งเรียนเม่ือข้ึน ปวส. ในที่สุดก็มาช่วยทีบ่้านทําไร่แทนที่จะได้เป็นเจา้คน

นายคนอยา่งที่พ่อแม่ตั้งใจ  กระทั่งอายุครบบวช จึงได้บวชตามธรรมเนียม และมีโอกาสได้เล่าเรียนอีกคร้ัง
จนกระทั่งจบครูจากราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และร่วมงานกับพระสงฆ์นักพัฒนาในแถบ

ภาคเหนือ มีส่วนร่วมในการก่อตั้งเครือข่ายพระนักพัฒนาภาคเหนือ  

จนได้รับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคม “อโชก้าเฟล์โลว์” 

ก่อนจะลาสิกขามาเปน็ NGOs ทํางานกับพระสงฆ์ และชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐย้ายภูมิลําเนาเข้า
ไปอาศัยอยู่ในเมืองหลวงหลังจากแต่งงาน กับ อ.ปรารถนา จันทรุพันธุ์ อาจารยป์ระจาํภาควิชามานษุยวิทยา 

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร วังท่าพระ  

มีลูกสาวที่หลายคนบอกน่ารักแต่ซนเหลือร้ายชื่อเฌวา (ด.ญ.ชมบุญ ม่วงมิตร) 

สําหรับประสบการณ์ด้านการทํางาน ได้รับการชักชวนให้มาชว่ยงานในองค์การมหาชนสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสัน้ ๆ หลังจากเป็น Freelance อยู่พักใหญ่ 

ปัจจุบนัใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางไปพบปะและช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผลกระทบจากนโยบายรัฐ ควบคู่กับการ

รับจ้างเดินทางไปหาเร่ืองราวดี ๆ นํามาเล่าสู่... 

 


