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กราบเรียนท่านอาจารย์อรรถสิทธิแ์ ละบูรพาจารย์แห่งรามาธิบดี สวัสดี
พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ และลูกเด็กเล็กแดงชาวรามาธิบดี
ผมรู้สึกได้รับเกียรติอย่างสูงจากอาจารย์ที่เคารพรักและจากผู้บริหาร
สถาบันแห่งนี้ ที่ได้ชวนผมมาเล่าเรื่องชีวิตที่ผ่านมาในช่วงสามสิบปีที่แล้วให้
ท่านอาจารย์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้ฟัง
การมีปาฐกถา อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ บ่งบอกถึงความเคารพรักที่พวก
เราชาวรามาธิบดีมีต่อท่านอาจารย์ และการได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายครั้งนี้ก็
บ่งบอกถึงความไว้วางใจรักใคร่เอ็นดูที่ท่านมีต่อลูกศิษย์คนนี้
การบรรยายของผมในวันนี้ จะเล่าประสบการณ์ตรงในการทำ�งาน
วิชาการของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิชาการรุ่นน้องได้ศึกษา สำ�หรับ
กำ�หนดเส้นทางชีวิต ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของตนเองในอนาคต
ผมจะบรรยายในสามหัวข้อใหญ่ คือ
เรื่องแรก พัฒนาทางวิชาการ จากการหาจุดยืน สร้างผลงาน สร้าง
สถาบั น หรื อ institutionalization และ การเป็ น สถาบั น พี่ เ ลี้ ย งหรื อ
mentoring institution
เรื่องที่สอง คือ การเป็นครูและพัฒนาระบบการศึกษาในสภาวะ
โลกาภิวัฒน์
เรื่องสุดท้าย เป็นงานที่ทำ�เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้
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จุดอ่อนในการทำ�งานของผม คือ ไม่ค่อยได้จดบันทึกประสบการณ์
ทำ�ให้การถ่ายทอดต้องใช้วิธีบรรยายเป็นสำ�คัญ ผมถือโอกาสที่จะมาบรรยาย
ครั้งนี้เรียบเรียงประสบการณ์การทำ�งานวิชาการโดยการเขียนลงในเอกสาร
ประกอบการบรรยาย เนือ้ หาในเอกสารจะมากกว่าเนือ้ หาทีบ่ รรยายเนือ่ งจาก
ข้อจำ�กัดด้านเวลา ท่านที่สนใจอาจจะติดต่อขอเอกสารนี้จากทางสมาคม
ศิษย์เก่ารามาธิบดีได้ ผมหวังว่าทางสมาคมฯ จะได้พมิ พ์เอกสารนีแ้ จกหรือขาย
ในราคาถูก เพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้อ่านอย่างทั่วถึงและช่วยการพัฒนาวงการ
วิชาการของเราต่อไป
ต้องขออนุญาตท่านผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายและผู้อ่านว่า ผมถนัด
ที่จะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในทำ�นองเป็นกันเองมากกว่าเป็นวิชาการ เนื้อหา
ส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์สว่ นตัวในเงือ่ นไขและสถานการณ์ตา่ ง ๆ อาจจะ
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ไม่ตรงกับทฤษฎีทางวิชาการ และไม่มีข้อมูลสถิติประกอบมากนัก อีกประการ
หนึง่ ผมลำ�ดับเหตุการณ์ทเี่ ล่าเฉพาะแต่ละหัวข้อ เมือ่ ขึน้ หัวข้อใหม่อาจจะต้อง
ย้ อ นเหตุ ก ารณ์ ก ลั บ สู่ อ ดี ต ผมใช้ ปี พุ ท ธศั ก ราช เวลาเล่ า เหตุ ก ารณ์ ใ น
ประเทศไทย และใช้คริสตศักราชเมื่อเล่าเรื่องนานาชาติ
ท้าวความเดิม
ผมเคยมาเล่าเรือ่ งการผจญภัยในยุคเดือนตุลาให้พวกเราฟังในปาฐกถา
‘รจิต บุรี’ เมื่อปี พ.ศ. 2545 หรือแปดปีที่แล้ว ท่านที่ไม่ได้ฟังอาจจะหาอ่าน
ได้จากหนังสือที่บันทึกเรื่องเล่าของผมครั้งนั้นซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมศิษย์เก่า
รามาธิบดีสองครั้ง และโดยเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ลูกหาอีกหนึ่งครั้ง ถ้าสนใจ
อยากได้หนังสือเล่มนั้น หรืออยากนำ�ไปเผยแพร่ก็แจ้งให้ผมทราบได้นะครับ
ผมจบแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีเมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 4 ระหว่างเรียน ทำ�กิจกรรม
ปลุกระดมนักศึกษาต่อต้านเผด็จการทหารและเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปรับใช้
ประชาชน ต่อมาเป็นแพทย์ฝกึ หัดอยูโ่ รงพยาบาลนครราชสีมา ผมได้น�ำ คนงาน
โรงพยาบาลประท้วงขอขึ้นค่าแรงได้สำ�เร็จ เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์
อำ�เภอด่านขุนทดในปี พ.ศ. 2518 สร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้าน จนเป็นที่รัก
ของทุกคน กลับเข้ามาเรียนทีอ่ ายุรศาสตร์เขตร้อนอยูห่ กเดือนในปี พ.ศ. 2520
และเข้าป่าร่วมขบวนการปฏิวตั ขิ องกระบวนการนักศึกษา กรรมกร และชาวนา
ในปีนนั้ โดยเป็นแพทย์ประจำ�เขตจรยุทธภูซางรอยต่อจังหวัดอุดรธานี เลย และ
หนองคาย ต่อมาปี พ.ศ. 2523 ภรรยาตัง้ ท้องสภาพยากลำ�บากมากจึงออกจาก
ป่ากลับบ้านที่หาดใหญ่ ทำ�งานโรงพยาบาลเอกชนได้หนึ่งปี สมัครเข้าเป็น
อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2525
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การแสวงหาจุดยืนทางวิชาการของตนเอง
ตอนเริ่มกลับเข้ารับราชการในหน่วยเวชศาสตร์ชุมชนนั้น เพื่อน ๆ ที่
จบแพทย์รนุ่ เดียวกันทีอ่ ยูต่ อ่ ในโรงเรียนแพทย์จบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
กันหมดแล้ว เวลาเดินทางเข้าไปโรงเรียนแพทย์แต่ละครัง้ จะเห็นสายตาคนรูจ้ กั
มองผมเหมือนสงสัยว่าจะมาสมัครเรียนแพทย์เฉพาะทางต่อในสาขาใด
ปี พ.ศ. 2525 ครบรอบ 200 ปี รัตนโกสินทร์ อาจารย์วิจารณ์ พานิช
ซึ่งเป็นคณบดีมอบหมายให้ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์โดยปราบพยาธิในอำ�เภอ
หาดใหญ่ 20 หมู่บ้าน ผมนำ�ทีมออกไปตรวจอุจจาระแล้วเก็บข้อมูลลงในแบบ
ฟอร์มแจงนับด้วยมือ พบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิปากขอไม่แตกต่างในสอง
วัฒนธรรม แต่การติดเชื้อพยาธิไส้เดือนและพยาธิแส้ม้าในวัฒนธรรมหนึ่งพบ
มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยเมื่อยี่สิบปีก่อนหน้านั้น
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ทีอ่ าจารย์จ�ำ ลอง หรินสุต สำ�รวจพยาธิภาคใต้ ก็พบว่าพยาธิไส้เดือน และพยาธิ
แส้ม้า ซึ่งเข้าร่างกายทางปากลดลงมาก แต่พยาธิปากขอซึ่งเข้าร่างกายทาง
ผิวหนังไม่ลดลง ผมอภิปรายว่าเมื่อสังคมเจริญทางวัตถุมากขึ้น ความสะอาด
เรือ่ งมือเพิม่ ขึน้ ก่อนความสะอาดเรือ่ งสุขาภิบาลอย่างอืน่ เรือ่ งนีเ้ ป็นงานตีพมิ พ์
ชิน้ แรกทีผ่ มรูส้ กึ สนุกมาก และรูว้ า่ จุดยืนทางวิชาการของเราน่าจะอยูท่ กี่ ารหา
ข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์หาข้อสรุป และอภิปรายให้คนอื่นฟังในรูปแบบของ
วิชาการ เมื่อผมไปเรียนวิชาระบาดวิทยาที่ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2527 จึงรู้ว่า
ใช่เลย นี่คือตัวตนทางวิชาการของเรา

เรื่องนี้เป็นงานตีพิมพ์ชิ้นแรกที่ผมรู้สึกสนุกมาก และรู้ว่า
จุดยืนทางวิชาการของเราน่าจะอยู่ที่การหาข้อมูลในพื้นที่
มาวิเคราะห์หาข้อสรุป และอภิปรายให้คนอื่นฟังในรูปแบบ
ของวิชาการ
การเรียนทีอ่ อสเตรเลียเป็นเพียงจุดเริม่ ต้นกระตุน้ จุดประกาย ผมศึกษา
เพิม่ เติมด้วยตนเองในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั อย่างต่อเนือ่ งตลอดสามสิบปี โดย
วิจัยพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักในห้าปีแรก หลังจากนั้นจึงจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกและทำ�ให้หน่วยงานที่
สร้างขึ้นเป็น mentoring institute สร้าง statistical package และจัดการ
เรี ย นการสอนทางไกลนานาชาติ และใช้ ฐ านความสำ � เร็ จ เหล่ า นี้ พั ฒ นา
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ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพในการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในเอเชียและ
ในภาคใต้ของเรา
การทำ�งานในพื้นที่
แนวความคิดที่สำ�คัญอย่างหนึ่งซึ่งได้จากกิจกรรมนักศึกษาในสมัยที่
เป็นนักศึกษาแพทย์ คือ การเข้าหา เรียนรู้ และร่วมทำ�งานและแก้ปัญหากับ
มวลชน ความคิดนี้ทำ�ให้ผมทำ�งานด่านขุนทด เข้าป่าลงเขตจรยุทธ และเมื่อ
กลับมาทำ�งานในเมืองอีกครั้งก็ต้องการลงพื้นที่ การรู้จักพื้นที่เป็นเรื่องสนุก
เพลิดเพลิน ถึงแม้จะให้ผลตอบแทนในระยะต้นเป็นตัวเงินน้อยกว่าการทำ�งาน
ด้านคลินิก แต่ก็เป็นทุนของชีวิตและเป็นองค์ประกอบของความสำ�เร็จระยะ
ยาว ผู้ใหญ่ในสังคมตะวันตกส่งเสริมให้ลูกหลานออกเผชิญชีวิตในโลกกำ�ลัง
พัฒนา ขณะนี้ผู้ใหญ่ในเมืองไทยเน้นให้ลูกหลานเรียนสูง ๆ จบไว ๆ จะได้ทำ�
มาหากินสร้างความมัง่ คัง่ ในเวลาอันสัน้ ความรับรูโ้ ลกและฐานความคิดของคน
รุ่นใหม่ของเราจึงค่อนข้างแคบ
เมือ่ อยูด่ า่ นขุนทด ผมหัดขับรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ในช่วงวันหยุด
ผมจะลงเยีย่ มสถานีอนามัยและชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ นทะลุปรุโปร่ง จากเขตติดต่อ
พรมแดนภาคกลาง อำ�เภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี จนถึงด่านใน ด่านนอก
ติดอำ�เภอโนนไทย ขามทะเลสอ และสีคิ้ว
เมือ่ กลับมาภาคใต้ ผมก็ชกั ชวนคณาจารย์แพทย์ลงเยีย่ มลูกศิษย์ตงั้ แต่
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร ซึง่ ติดเขตประจวบคีรขี นั ธ์ของภาคกลางไปจรดอำ�เภอตากใบ
และสุไหงโก-ลก ชายแดนมาเลเซีย ความคุ้นเคยกับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ และผู้คน
เป็นฐานการทำ�งานทางวิชาการทีส่ �ำ คัญ ทัศนคติแบบนีเ้ ป็นพลังขับเคลือ่ นทำ�ให้
ผมทำ�งานนานาชาติในช่วงต่อมา

MY SECOND 30 YEARS : ACADEMIC LIFE

9

พืน้ ทีซ่ ง่ึ ท้าทายทีส่ ดุ คือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมกับคนไทยในภาคอืน่ ในช่วงต้นทีเ่ ป็นอาจารย์แพทย์ เย็นวันหนึง่
ประมาณปี พ.ศ 2528 ผมนำ�คณะนักศึกษาแพทย์กลับจากการดูงานศูนย์
วิชาการสาธารณสุขต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา รถบัสของเราคันใหญ่ ถนนแคบ
บังเอิญไปเฉีย่ วชาวบ้านมะลายูผสู้ งู อายุทขี่ จี่ กั รยานข้างทางล้มลง คนขับรถซึง่
เป็นไทยพุทธตกใจมาก ผมลงไปเจรจากับญาติ นำ�ผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล
เข็นผูป้ ว่ ยผ่านห้องฉุกเฉินไปเอ็กซเรย์จนแพทย์รบั ไว้รกั ษาในหอผูป้ ว่ ยเรียบร้อย
แล้ว ผมจึงได้ไปประกันคนขับรถออกจากสถานีต�ำ รวจ กว่าจะกลับถึงหาดใหญ่
ก็หลังเที่ยงคืน แต่ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดี ชาวบ้านให้อภัย คนรถทั้งหลายก็
สนิทสนมกับเรามากขึน้ ประสบการณ์ท�ำ นองเดียวกันทีน่ า่ กลัวกว่า เกิดขึน้ สมัย
ทำ�งานทีด่ า่ นขุนทดในปี พ.ศ. 2518 ผูป้ ว่ ยทำ�หมันชาย มีเลือดออกในถุงอัณฑะ
ขนาดเท่าผลมะนาว เนือ่ งจากผมห้ามเลือดได้ไม่สนิท จึงจัดการแก้ปญ
ั หาพูดคุย
กับผูป้ ว่ ยและให้เขาพักอยูก่ บั ผมในบ้านพักแพทย์ ต่อมาไม่ชา้ ทุกอย่างก็ดปี รกติ
เขาเอาผลไม้มาให้และนำ�เพื่อนบ้านมาทำ�หมันอีก บทเรียนเหล่านี้บอกเราว่า
ถ้าเราผิดพลาดต้องยอมรับผิดแต่เนิน่ ๆ ทำ�งานรับใช้ประชาชนอย่างดีทสี่ ดุ คน
ทั่วไปจะให้อภัย และเราจะทำ�งานต่อไปได้

บทเรียนเหล่านี้บอกเราว่า ถ้าเราผิดพลาดต้องยอมรับผิด
แต่เนิ่น ๆ ทำ�งานรับใช้ประชาชนอย่างดีที่สุด คนทั่วไปจะ
ให้อภัย และเราจะทำ�งานต่อไปได้

10

30 ปีที่สอง : ชีวิตวิชาการ

ทัศนคติทำ�นองนีข้ องผมมีพฒ
ั นาการย้อนถอยหลังกลับไปไกลกว่านัน้
สมัยเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ปีหนึ่ง ผมได้อ่านหนังสือในห้องสมุด สโมสร
นักศึกษา ชื่อ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน เขียนโดย เดล คาร์เนกี้ เขาบอกว่าเมื่อ
เราผิด เราต้องยอมรับโดยสงบ ขอโทษ และรับผิดชอบแก้ไข หนักก็จะกลาย
เป็นเบา ตอนออกมาจากป่าใหม่ ๆ ผมดูหนังทีวจี นี เรือ่ งจอมยุทธจักรจางซานฟง
ซึง่ คนนีเ้ ป็นผูค้ น้ คิดมวยไท้เก๊ก อาจารย์สงั่ ให้เขาฝึกวิชาโดยการโยนเต้าหูไ้ ปบน
อากาศแล้วกระโดดคว้าโดยไม่ให้เต้าหูแ้ ตก วิชานีจ้ งึ เน้นการควบคุมเป้าหมาย
ด้วยความนุ่มนวล ต่อมาเมื่อฝึกวิชาได้สำ�เร็จสามารถใช้กิ่งหลิวต่อสู้กับคู่ต่อสู้
ผู้มีดาบ กิ่งหลิวต้องหลบคมดาบตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกัน จางซานฟงก็
สามารถบังคับให้ปลายกิ่งหลิวลดเลี้ยวไปตวัดข้อมือคู่ต่อสู้จนดาบหลุดมือได้
เรือ่ งนีเ้ ป็นเพียงนิยาย แต่สอื่ ปรัชญาเต๋าทีว่ า่ ความอ่อนโยน ถ่อมตนเป็นยุทธวิธี
ที่ดีในการควบคุมสถานการณ์
การเลือกทางเดินแบบนิม่ นวลนี้ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาฐานวิชาการ
ของผมและของหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบ ในตอนหลังเมื่อผมอายุห้าสิบกว่าปี
ได้อ่านงานบางส่วนของเล่าจื๊อปรมาจารย์ลัทธิเต๋าจึงพบว่า ยุทธศาสตร์ในการ
สร้างสถาบันของผมตรงกับหลักรัฐศาสตร์อู๋เหวย อู๋ แปลว่าปราศจาก เหวย
แปลว่าเป้าหมาย หลักการของอูเ๋ หวย คือ ผูน้ ำ�จะใช้วธิ นี มุ่ นวลทำ�ให้ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชารู้สึกว่าไม่ถูกครอบงำ�ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผู้นำ�กำ�หนดขึ้น พวกเขาจะมี
พลังสร้างสรรค์ ความเจริญงอกงามจะเกิดได้ดีกว่าวิธีการใช้อำ�นาจบีบบังคับ
ให้คนทำ�งาน ผมใช้แนวคิดนี้ในการสอนนักศึกษา และสร้างสถาบัน จิตใจของ
ผู้จัดการแบบอู๋เหวยยังเป็นจิตที่ลดอัตตา หรือตัวตนแห่งอำ�นาจลง ทำ�ให้การ
เข้าสู่และออกจากความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นไปอย่างสงบ
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การสร้างสถาบัน
ในต้นทศวรรษ 1980 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์เริ่มส่งเสริมระบาดวิทยา
คลินิก โดยเลือกโรงเรียนแพทย์ที่มีความสำ�คัญทางยุทธศาสตร์สามแห่ง คือ
ศิริราช จุฬา และ ขอนแก่น มีทุนไปเรียนวิชานี้ต่อเนื่องกันถึงสิบกว่าปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่อยูใ่ นสายตา จะพยายามแทรกตัวเข้าไปขอรับ
การสนับสนุนเท่าไรก็ไม่สำ�เร็จ แต่การไม่ได้เข้าอยู่ในเครือข่ายนั้นก็อาจจะเป็น
โชคดี เพราะเครือข่ายนี้มีวิธีคิดที่เป็นระบบค่อนข้างแข็ง สร้างการแข่งขัน
ภายในเครือข่ายสูง ฝรัง่ สร้างวิธคี ดิ ค่อนข้างเป็นสูตรสำ�เร็จ ใช้ในการตรวจสอบ
วินิจฉัยความถูกผิดทางวิทยาศาสตร์ คนเอเซียอยากพัฒนาก็ต้องไปเรียนแล้ว
นำ�มาปรับใช้ วิธีคิดของทุกคนก็จะเป็นสูตรสำ�เร็จคล้าย ๆ กันหมด การไม่เข้า
เครือข่ายนีไ้ ม่ได้มโี อกาสรับการสนับสนุนอย่างเป็นชิน้ เป็นอัน แต่กท็ �ำ ให้ไม่ถกู
ครอบงำ�และไม่ถกู ปลุกปัน้ ให้ ต้องพยายาม “เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน”
ทำ�เช่นนี้ตรงข้ามกับวิธีการของอู๋เหวย
การไม่ ไ ด้ ทุ น สนั บ สนุ น แบบระยะยาวที่ ม.อ. ทำ � ให้ ผ มต้ อ ง
กระเหม็ดกระแหม่ เสาะแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนมาสร้างหน่วยงานด้วย
ตนเอง ต้องมีความคิดและจุดขายที่เป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งต้องสร้างองค์กร

ว่าไปแล้วการแข่งขันเป็นการถูกกำ�หนดให้ต้องวิ่งหรือ
เคลื่อนไหวอยู่ในลู่ แต่การสร้างสรรค์มักจะต้องทำ�งาน
ออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งหลุดพ้นออกจากลู่ของการแข่งขัน
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จากความไม่มี ว่าไปแล้วการแข่งขันเป็นการถูกกำ�หนดให้ตอ้ งวิง่ หรือเคลือ่ นไหว
อยูใ่ นลู่ แต่การสร้างสรรค์มกั จะต้องทำ�งานออกนอกลูน่ อกทาง ซึง่ หลุดพ้นออก
จากลู่ของการแข่งขัน
ไม่รู้ว่าเก่งหรือเฮง ในปี 1986 ผมได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฟอร์ดซึ่ง
ตอนนั้นผู้บริหารเป็นหนุ่มชาวออสเตรเลีย ที่อยู่อินโดนีเซียนาน เขาเข้าใจเรื่อง
วัฒนธรรมของอุษาคเณย์ดีกว่ากลุ่มนักวิชาการจากตะวันตกทั่วไป เขาเชื่อว่า
ต้องส่งเสริมงานวิจัยที่เน้นชุมชนจึงจะเกิดผลกระทบทางสังคมสูง หลังจากคุย
กันจนถูกคอ เขาเชื่อใจและให้ทุนสนับสนุนโดยเกือบไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยใน
เรื่องการดำ�เนินงาน ซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีการของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ที่กล่าว
มาแล้ว
เมื่อได้แหล่งทุนให้ทุนโดยไม่ลงมายุ่งมาก ผมก็มีโอกาสพัฒนาวิธีการ
ของตนเอง แนวทางมวลชนในยุคเดือนตุลาทำ�ให้ผมชักชวนนักวิชาการสาขา
ต่าง ๆ ไปทำ�งานในชุมชน โดยเฉพาะในกับผู้ด้อยโอกาสและในพื้นที่ต่าง
วัฒนธรรม ผมสร้างทีมโดยไม่รจู้ กั นักวิชาการเหล่านีม้ าก่อน ผมเข้าหาผูบ้ ริหาร
ในขณะนัน้ ก็คอื รองอธิการบดีวทิ ยาเขตปัตตานี ขอให้ชว่ ยเลือกพืน้ ทีซ่ งึ่ ยากจน
และล้าหลังที่สุด และช่วยหานักวิชาการด้านสังคมไปลงพื้นที่ด้วยกัน
การมีโอกาสทำ�งานเต็มเวลาเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ขณะทีห่ น่วยระบาดวิทยา
คลินกิ ทีม่ ลู นิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเล่อร์จดั ตัง้ ในสถาบันต่าง ๆ มีอาจารย์แพทย์ part-time
จำ�นวนมาก หน่วยระบาดวิทยาของเรามีอาจารย์ คือ ผม อยู่คนเดียวหลายปี
แต่เป็นคนเดียวที่ทำ�งานเต็มเวลาและมีอิสระ
ผมวางเดิมพันอนาคตไว้กับการคงอยู่ของหน่วยนี้ เราจะไม่ขอการ
สนับสนุนทางการเงินจากคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเพือ่ จะได้มอี สิ ระ
เต็มที่ ต้องมีผลงาน ต้องสร้างสิ่งใหม่ และต้องมีประสิทธิภาพทางการเงิน ถ้า

MY SECOND 30 YEARS : ACADEMIC LIFE

13

แนวคิดเชิงวิวัฒนาการอยู่ในใจผมตลอดเวลาว่า เรา
ต้องการสิ่งใหม่ จริงอยู่สิ่งใหม่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ไม่ได้ใน
สิ่งแวดล้อมเดิม แต่เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปสิ่งใหม่ที่
พัฒนาได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะอยู่และแพร่พันธุ์ได้

หน่ ว ยงานไม่ ดี จ ริ ง ก็ จ ะแข่ ง กั บ หน่ ว ยงานในระบบราชการไม่ได้ เมื่อไม่มี
ผู้สนับสนุนทางการเงินหน่วยงานนั้นก็จะดับสูญไปโดยอัตโนมัติ แนวคิดเชิง
วิวฒ
ั นาการอยูใ่ นใจผมตลอดเวลาว่า เราต้องการสิง่ ใหม่ จริงอยูส่ งิ่ ใหม่สว่ นใหญ่
มักจะอยู่ไม่ได้ในสิ่งแวดล้อมเดิม แต่เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปสิ่งใหม่ที่พัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมเท่านัน้ ทีจ่ ะอยูแ่ ละแพร่พนั ธุไ์ ด้ ถ้าแนวคิดและวิธกี ารทำ�งาน
เราถูกต้อง เราต้องพึง่ ตนเองและดำ�รงตนอยูไ่ ด้ เวลาจะพิสจู น์วา่ นีเ่ ป็นแนวคิด
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่และจะมีคนนำ�แนวคิดการพัฒนาแบบนี้ไปใช้
นอกจากอุ ด มการณ์ ทำ � งานชุ ม ชนแล้ ว เทคนิ ค วิ ชาการเป็นอาวุธ
ยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ ระบาดวิทยาเป็นเรื่องของตรรกะของสุขภาพในระดับ
ประชากรซึ่งต้องใช้ทฤษฎีและความชำ�นาญทางวิชาสถิติซึ่งผมถนัด การรับรู้
สัมผัสกับโลกในแง่มุมต่าง ๆ จากอดีตที่ผ่านมาทำ�ให้ผมสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับรูปธรรม การผ่านโลกมาหลายรูปแบบทำ�ให้มอง
สิ่งต่าง ๆ อย่างสงบอย่างที่มันเป็น จิตมีสมาธิ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
สังเคราะห์วธิ กี ารใหม่ ๆ นอกจากนีบ้ รรยากาศทีส่ งบของทีท่ �ำ งานในตอนกลาง
คื น และบ้ า นพั ก ในแมกไม้ ตี น เขาคอหงส์ ยั ง ทำ � ให้ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข และมี
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ประสิทธิภาพทางวิชาการมาก บ้านพักอยูไ่ ม่ไกลจากทีท่ �ำ งาน ใช้เวลาประมาณ
15 นาที ถ้าเดิน 5 นาที ถ้าขี่จักรยานเพราะเป็นทางลงเขา และ 2 นาทีถ้าขับ
รถยนต์และไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งทีจ่ อดรถ เนือ่ งจากไม่เปิดคลินกิ ส่วนตัว ในตอนเช้า
ผมมีเวลาวิ่งชมทิวทัศน์ในวิทยาเขตกว่าครึ่งชั่วโมง กลับมารับประทานอาหาร
อาบนํา้ แล้วไปทำ�งานก็ยงั ถึงทีท่ �ำ งานก่อนแปดนาฬิกา เพือ่ น ๆ ทีอ่ ยูก่ รุงเทพฯ
มีรายได้สูงกว่าผมหลายเท่า แต่มีเวลาส่วนตัวและวิชาการน้อยกว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยไม่ใหญ่มาก
คณะต่าง ๆ อยู่ไม่ไกลจากกัน ผมไปมาหาสู่กับหลาย ๆ คณะ ทำ�งานวิชาการ
ต่าง ๆ ด้วยกัน ผมเริ่มต้นมีฐานะเป็นน้องอาจารย์คณะอื่น ๆ ต่อมากลายเป็น
เพื่อน เป็นพี่ และกำ�ลังจะเป็นอา หรือ ลุง เราพบปะกันได้สะดวกทั้งในเรื่อง
วิ ช าการและการทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ต้ น ทุ น ในการจั ด การจะตํ่ า กว่ า
มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ผมทำ�วิจัยร่วมกับอาจารย์คณะต่าง ๆ เกือบครบทุกคณะ
สร้างทุนทางสังคมสำ�หรับการทำ�งานระยะยาว
ระยะแรกผมคิดแต่ว่าองค์กรของเราควรมีขนาดเล็กคล่องตัวจัดการ
ง่าย ไม่มีลูกน้องให้ต้องรับผิดชอบมากนัก ถ้าเราหาทุนวิจัยมาเลี้ยงหน่วยงาน
ไม่ได้ ทำ�ให้ลกู น้องตกงานจะเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียใจกว่าทีเ่ รามีลกู น้องไม่พอตัง้ แต่
แรก ต่อมาภายหลังยุทธศาสตร์ “Small is beautiful” ค่อย ๆ เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์
เมือ่ ทำ�งานวิจยั กับเครือข่ายในมหาวิทยาลัยและชุมชนได้หา้ ปี องค์การ
อนามัยโลกก็แนะนำ�ให้เปิดหลักสูตรหลังปริญญาที่ ม.อ. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการต่อประเทศกำ�ลังพัฒนาในแถบนี้ ด้วยเหตุทเี่ ขาเชือ่ ใจผมว่าสามารถ
พัฒนาคนอื่นได้ดีเท่ากันด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า และเชื่อว่าการเรียนในประเทศ
เพือ่ นบ้านทำ�ให้ผเู้ รียนปรับตัวทางวัฒนธรรมได้ดกี ว่าไปเรียนในประเทศตะวันตก
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หลักสูตรนี้ได้รับความยอมรับจากในและต่างประเทศ แต่มีอาจารย์ประจำ�อยู่
เพียงสองสามคนอยู่หลายปี เนื่องจากเราไม่มีตำ�แหน่งทางราชการ อาจารย์
ท่านอื่น ๆ ผ่านมาทำ�งานคนละปีสองปีก็จากไป เข้าใจว่าตอนนี้ผมยังใจไม่ถึง
คงจะจ่ายเงินเดือนให้อาจารย์เหล่านั้นน้อยไป
มีอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะดี รัฐบาลยอมให้ตั้งภาควิชาได้ คณบดีในตอนนั้น
คืออาจารย์หมอธาดา ยิบอินซอย เอาหน่วยระบาดวิทยาไปเข้าคิวเผือ่ เป็นภาค
วิชาด้วยเหมือนกัน ท่านคงคิดว่าหน่วยนี้มันจะได้มั่นคงไม่ต้องขึ้นกับวีระศักดิ์
ซึง่ เป็น one-man show โชคดีตอนนัน้ ไม่ได้เป็นภาควิชา และยังคงความอิสระ
จนถึงขณะนี้ ตอนนั้นใคร ๆ คิดว่าเป็นภาควิชามั่นคง ไม่ถูกยุบง่าย เป็นหน่วย
วิจยั เงินหมดก็หมดกัน แต่เวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบนั หลายมหาวิทยาลัยเริม่ ปรับ
องค์กรใหม่ให้กระทัดรัด ภาควิชาหลายแห่งถูกยุบไปรวมกัน ขณะทีข่ นาดของ
หน่วยระบาดวิทยาใหญ่ขึ้นตามลำ�ดับ
นั ก วิ ช าการทั้ ง ไทยและเทศถามผมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายปีว่าทำ �ไม
ไม่สร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ คำ�ตอบก็คือ ผมออกจะเห็นแก่ตัวสักหน่อย
ผมกลัวว่าไม่สามารถดึงดูดคนเก่งมาทำ�งานด้วยได้ ในที่สุดก็จะได้คณะที่
อ่อนแอเป็นภาระกับตัวเอง ผมเลยตัดช่องน้อยแต่พอตัว ใครอยากทำ�ให้เขา
ทำ�ไป ผมเองอยากทำ�อะไรทีค่ วบคุม (อย่างอูเ๋ หวย) ได้งา่ ยหน่อย มีอสิ ระคล่องตัว
แสวงหารูปแบบใหม่ง่าย
เมื่อผมอายุใกล้ ๆ ห้าสิบปี อาจารย์ผู้ใหญ่จึงทักว่าต้องสร้างทายาท
ทางวิชาการมารับช่วง ผมชักจะเห็นด้วย ต่อมาเมื่อเห็นมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ
ของโลกที่ พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งนั บ ร้ อ ย ๆ ปี จึ ง ซาบซึ้ ง ว่ า ความสามารถของ
ปัจเจกบุคคลมีอายุใช้งานจำ�กัดนัก การมีสถาบันที่มั่นคงสามารถช่วยสังคมได้
ยาวนานและกว้างขวางกว่า นักวิชาการแต่ละคนอย่างผมมีอายุใช้งานจำ�กัด
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ผมยังคิดเสมอว่า สถาบันยืนยงกว่าคน แต่อุดมการณ์
ต้องยืนยงกว่าสถาบัน ถ้าสถาบันไม่เข้มแข็งวันหนึ่งก็จาก
ไปได้ แต่อุดมการณ์ที่ดีไม่ควรจะจากไปง่าย ๆ
อย่างเก่งที่สุดก็สาม-สี่สิบปี สถาบันเป็นมวลวิชาการขนาดใหญ่ ถ้าขับเคลื่อน
ได้ดีจะมีพลังและยาวนาน อย่างไรก็ตาม ผมยังคิดเสมอว่า สถาบันยืนยงกว่า
คน แต่อุดมการณ์ต้องยืนยงกว่าสถาบัน ถ้าสถาบันไม่เข้มแข็งวันหนึ่งก็จากไป
ได้ แต่อุดมการณ์ที่ดีไม่ควรจะจากไปง่าย ๆ
จนผมอายุเข้าห้าสิบกว่าต้น ๆ ลูกศิษย์ลูกหาที่เก่ง ๆ เริ่มมากขึ้น ผม
ก็ยงั ทนบอกตัวเองและคนอืน่ ตลอดเวลาว่าให้เขาไปพัฒนาทีอ่ นื่ ๆ ให้กว้างขวาง
แต่ในทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารและลูกศิษย์ลกู หาก็เกลีย้ กล่อมผมได้ส�ำ เร็จ อาจารย์บญ
ุ สม
ศิรบิ �ำ รุงสุข รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนซึง่ ต่อมาเป็นอธิการบดีของ ม.อ. มีแผน
ที่จะสร้างสาขาความเป็นเลิศด้านระบาดวิทยา เอาทรัพยากรมาอัดฉีด ผมก็
บอกว่ามีพอแล้วไม่ต้องการ ท่านถามว่างั้นต้องการอะไร ผมว่าเอาตำ�แหน่ง
อาจารย์มาให้ผมบ่มเพาะก็แล้วกัน ท่านก็เลยเทตำ�แหน่งอาจารย์มาให้สิบ
ตำ�แหน่ง ลูกศิษย์และรุ่นน้องที่มีคุณธรรม ความสามารถสูงค่อย ๆ ทะยอยขอ
มาอยู่ ด้ ว ยกั น สิ่ ง ที่ ยั ง ทำ � ไม่ สำ � เร็ จ คื อ เพิ่ ม จำ � นวนอาจารย์ ใ ห้ ไ ด้ ต ามเป้ า
ที่มหาวิทยาลัยต้องการ หน่วยระบาดวิทยามีเงินทุนสะสมจากกิจกรรมต่าง ๆ
มากพอที่จะทำ�ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำ�งานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความ
มัน่ คงไปอีกนาน เครือ่ งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อาคาร ห้องเรียน ระบบ
ไอที ล้วนเป็นสิ่งสมมติ ทำ�อย่างไรเราจึงจะสามารถเปลี่ยนมูลค่าที่เป็นตัวเงิน
เหล่านี้ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ สร้างวิชาการเพื่อพัฒนามนุษยชาติต่อไป
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เวลามีคนมาประเมิน เราก็ให้ดูรายงานพวกนี้ และก็ได้
รับคำ�ชมเชยทุกครั้ง ทีมประเมินจากสำ�นักงานมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) สรุปว่าหน่วยระบาดวิทยาเป็น Best
Practice หรือเป็นตัวอย่างที่มีการปฏิบัติดีด้านบัณฑิต
ศึกษา

ระหว่างผมอายุ 55-60 ปี หน่วยระบาดวิทยาขยายตัวไปอย่างมาก มี
อาจารย์ฝีมือดีในสาขาต่าง ๆ หลากหลายไม่ใช่ one-man show เหมือนเดิม
อาจารย์แต่ละท่านมีเครือข่ายของตนเองตามความสนใจและความถนัดที่ไม่
เหมือนกัน งานใจกลางร่วมกันของหน่วยนี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผา่ น
หลักสูตรปริญญาโท-เอก ของเราซึง่ เป็นแม่เหล็กทำ�ให้เรามีกจิ กรรมแกนกลาง
ร่วมกัน การประเมินผลงานค่อนข้างง่าย ทุกหกเดือน เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการศึกษา
จะแจ้งยอดว่ามีนักศึกษาเข้าใหม่ เรียนจบมากน้อยเพียงไร มีกลุ่มที่จบช้ากว่า
เป้าหมายกีค่ น เลขานุการฝ่ายบุคลากรจะตรวจสอบผลงานตีพมิ พ์ของอาจารย์
และนักศึกษาของเราในฐานข้อมูลนานาชาติ เจ้าหน้าที่การเงินจะรวบรวมทุน
วิจยั ทีพ่ วกเราหาได้ และแจ้งฐานะทางการเงินและการหมุนเวียนของเงินให้ผม
ทราบและส่งต่อไปยังคณบดี เวลามีคนมาประเมิน เราก็ให้ดรู ายงานพวกนี้ และ
ก็ได้รบั คำ�ชมเชยทุกครัง้ ทีมประเมินจากสำ�นักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
สรุปว่าหน่วยระบาดวิทยาเป็น Best Practice หรือเป็นตัวอย่างที่มีการปฏิบัติ
ดีด้านบัณฑิตศึกษา ตามข้อตกลงในการต่ออายุราชการ ผมยังคงต้องไปหา
นักศึกษาใหม่มาป้อนหลักสูตรอยู่ แต่กม็ แี นวโน้มว่านักศึกษาจากสถาบันไกล ๆ
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เริ่มสมัครมาเรียนเอง และแหล่งทุนก็มีแนวโน้มที่จะให้หน่วยระบาดวิทยา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเซียตามพันธกิจที่พวกเราตั้งกันไว้มากขึ้น การ
เป็นที่ปรึกษาเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่ภาระของผมคนเดียวแล้ว อาจารย์
รุ่นใหม่ทะยอยกันเข้าสู่สนามความร่วมมือนานาชาติมากขึ้นอย่างเป็นระบบ
สรุปในระยะสองทศวรรษแรก กระบวนการสร้างสถาบันจากความ
สำ�เร็จส่วนบุคคล หรือทีเ่ รียกว่า institutionalization ต่างกับการจัดตัง้ สถาบัน
ที่ทำ�กันอยู่ทั่วไป สถาบันแบบที่ผมจัดตั้งขึ้นพัฒนาอย่างอู๋เหวย ขั้นตอน คือ
สร้างความแจ่มชัดด้านอุดมการณ์ ซึง่ ต้องแสดงออกทางรูปธรรมด้วยงาน และ
หาเงินเพื่อสนับสนุนให้งานเดินไปได้ ถ้าอุดมการณ์ผิดพลาด ที่ตามมาน่าจะ
ไม่มีความหมาย ถ้ามีแต่อุดมการณ์ไม่มีการจัดการ กิจกรรม และผลงานที่เป็น
รูปธรรม อุดมการณ์ก็เป็นเพียงความฝัน การทำ�งานต้องมีทรัพยากรหรือเงิน
มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร งานจึงจะบรรลุและ
อุดมการณ์จงึ เป็นรูปธรรมทีค่ นทัง้ หลายจับต้องได้ อย่าลืมนะครับ “อุดมการณ์
งาน เงิน” เมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้ว อย่าลืมกลับไปตรวจสอบและแสวงหา
อุดมการณ์กันใหม่ เพื่อเข้าวงจรในรอบต่อไป

การทำ�งานต้องมีทรัพยากรหรือเงิน มีธรรมาภิบาล มี
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร งานจึงจะบรรลุและ
อุดมการณ์จึงเป็นรูปธรรมที่คนทั้งหลายจับต้องได้ อย่าลืม
นะครับ “อุดมการณ์ งาน เงิน”
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วิชาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การพัฒนาทางวิชาการของผมกว่าครึ่งทำ�ควบคู่ไปกับงานวิชาการ
ระหว่างประเทศ การเล่าเรื่องวันนี้จึงเล่าส่วนนี้มากหน่อย
หาดใหญ่เป็นเมืองใกล้พรมแดนมาเลเซีย แต่มาเลเซียเป็นประเทศเจริญ
แล้ว มีรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อประชากรประมาณสองเท่าของประเทศไทย
มาเลเซียหรือสิงคโปร์จึงไม่ต้องการผม
ผมมีกิจกรรมร่วมกับประเทศอินโดนีเซียมากและยาวนานกว่ากับทุก
ประเทศ ในครึ่งทศวรรษแรกของการทำ�งานมหาวิทยาลัย ผมเข้าไปประเทศ
นั้นเกือบสิบครั้ง ทุนที่ผมได้รับและลงหลักปักฐานตั้งหน่วยระบาดวิทยาก็มา
จากการทีผ่ มเดินทางไปพบกับแหล่งทุนทีม่ ฐี านปฏิบตั กิ ารอยู่ ณ ประเทศนี้ เขา
ให้ทุนส่งผมเดินทางไปเยี่ยมเยียนหน่วยงานการวิจัย เพื่อเรียนรู้สภาพของเขา
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ติดต่อกันเป็นแรมเดือน และนำ�มาปรับหน่วยงานของเรา ทำ�งานร่วมกันด้าน
การจัดอบรมและผมเองก็ไปรับการอบรมระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพอยูใ่ นนัน้
หนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นผมก็จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับออสเตรเลีย
และอินโดนีเซียอีกสองสามครั้ง อินโดนีเซียเป็นสนามฝึกทำ�ให้ผมปรับตัวเข้า
กับสภาพที่แตกต่างไปจากไทย ผมเดินตามตรอกซอกซอย กินอาหาร (ร้อน ๆ)
ตามรถเข็น เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของชาวบ้าน โดยเฉพาะที่จาการ์ต้าซึ่งมี
ประชากรหนาแน่นกว่ากรุงเทพฯ ผมเรียนรู้นิสัยคนอินโดนีเซีย เห็นข้อดีของ
เขา ถึงแม้ผมจะใช้ภาษาของเขาได้ไม่มาก แต่อินโดนีเซียเหมือนเป็นบ้านทาง
วิชาการแห่งที่สองต่อจากประเทศไทย
ในทศวรรษที่สองของผม จุดหนักเน้นอยู่ที่จังหวัดสุมาตราเหนือ ผม
เยี่ยมเยียนให้คำ�ปรึกษาที่ University of North Sumatra ต่อเนื่องกันเกือบ
สิบปี มีนักศึกษาเรียนจบปริญญาโทไปสามคน คนอินโดฯ มีข้อดีหลายอย่าง
เขามองโลกในด้านบวก นักศึกษาอินโดนีเซียคนแรกของผมชือ่ Dr. Masrul คนนี้
เป็นคนมุสลิมที่เคร่งครัด และโอบอ้อมอารีต่อคนอื่นมาก เขาเสียสละความ
สะดวกสบายส่วนตัวช่วยนักศึกษาจากอีกประเทศหนึ่งให้ผ่านพ้นวิกฤตความ
ยากลำ�บากไปได้ ห้องนอนของเขาในหอพักแคบนิดเดียว แต่เมือ่ เพือ่ นนักศึกษา
มีอาการทางจิตเวชต้องการความช่วยเหลือ Dr. Masrul ก็แบ่งห้องให้พัก และ
ชวนกันไปกินข้าวกับผัดผักบุ้งด้วยกันทุกมื้อ จนทั้งสองคนเรียนจบหลักสูตร
และแยกย้ า ยกลั บ ประเทศกั น ไป ตอนนี้ Dr. Masrul เป็ น คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Andalas ความดีของเขาประทับใจผมมาก ใน
ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าผมเป็นครูที่ดีมาก เขาก็เป็นครู ตั้งใจทำ �งานมาก
เหมือนกัน แต่เขาไม่สามารถเป็นครูทดี่ ไี ด้อย่างผม ผมจะเล่าเรือ่ งประสบการณ์
เทคนิคความเป็นครูในตอนต่อไปหลังจากจบเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตอนนี้
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ประเทศที่สองที่จะเล่าคือเวียดนาม ในช่วงทศวรรษ 1990 หลังไฟ
สงครามเวียดนามดับมอดสนิท สนามรบเริม่ แปรสภาพมาเป็นสนามการค้า ผม
มีความสัมพันธ์กบั เวียดนามค่อนข้างมาก โดยองค์การอนามัยโลกส่งไปช่วยงาน
วิจัยและรับนักศึกษาเวียดนามมาเรียนตั้งแต่ปี 1992 ตอนนั้นร่องรอยของ
บาดแผลสงครามยังไม่หายดี คนไทยเข้าออกประเทศนัน้ ลำ�บากมาก เวียดนาม
ในยุคนั้นเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านช่องห้องหับในฮานอยยังอยู่กันอย่างลำ�บาก
แต่ผคู้ นขยัน ล่ามประจำ�ตัวของผมในฮานอยพาไปเยีย่ มงานส่วนตัวภาคคํา่ ของเขา
คือ การสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เป็นห้องเล็ก ๆ ในแฟลต แขวนไฟฟ้าหลอด
ไส้ ห้อยจากเพดานดวงเดียว นักเรียนตั้งใจเรียนมาก นักเรียนเวียดนามเรียน
เก่ง พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดี ทนความยากลำ�บากได้ดี
นักเรียนคนแรกจากเวียดนามอายุมากกว่าผม เป็นหมอของฝ่ายที่แพ้
สงครามซึ่งโดนส่งไปเข้าค่ายรับการศึกษาใหม่ (re-education camp) ชีวิต
ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความขมขื่น แต่ในที่สุดเวลาก็เยียวยาบาดแผลของ
ทุกฝ่าย เขาเป็นผู้นำ�ด้านการวิจัยของเวียดนามใต้ ที่มีผลงานวิจัยมากที่สุดคน
หนึ่ง ปัจจุบันเกษียณแล้วแต่ยังมาร่วมงานวิจัยอยู่ หมอเวียดนามคนที่สองมา
จากฮานอยเป็นทหาร เคยติดตามกองทัพยาตราเข้าประเทศกัมพูชาปลดปล่อย
ประชาชนออกจากการปกครองของเขมรแดง การผ่านชีวิตทหารทำ�ให้เขา
อดทน ครั้งหนึ่งผมพาเขาไปฝึกภาคสนามที่ภูเก็ตด้วยกันเราต้องนอนในบ้าน
พัก สสจ. เก่า ๆ ทีไ่ ม่มคี นอยูม่ านานแล้ว มุง้ ลวดขาด เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
อาจารย์ผมชินกับยุงพวกนี้แล้ว สมัยสงครามติดตามไปในกองทัพลำ�บากกว่า
นี้มาก เวียดนามเหนือกับใต้สมัยนั้นไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กัน แต่ทั้งสองคนมา
เรียนที่เรามีความสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องทีเดียว
เวียดนามในช่วงฟืน้ ฟูจากสงครามยังมีความยากจนอยูท่ วั่ ไป ผมเข้าไป
เป็นที่ปรึกษาแล้วจับประเด็นได้ว่าประเทศนี้มีอัตราการทำ�แท้งสูงมากที่สุดใน
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โลกประเทศหนึ่ง เนื่องจากในช่วงสงครามบริการด้านการวางแผนครอบครัว
ทำ�ได้ยาก หยูกยาหายาก ถูกสหรัฐฯ ปิดล้อม ตอนหลังทะเลาะกับจีนเรื่อง
กัมพูชา และสหภาพโซเวียดลูกพีใ่ หญ่ลม่ สลาย เวียดนามจึงต้องการความช่วย
เหลื อ มาก ผมแนะนำ � ให้ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง เวี ย ดนามเหนื อ และใต้ ทำ � เรื่ อ งผล
กระทบของการทำ�แท้ง พบว่าทำ�ให้เกิดการตัง้ ครรภ์นอกมดลูกซึง่ เป็นอันตราย
มาก นอกจากนี้ยังพบว่าการทำ�แท้งโดยวิธีปรับประจำ�เดือนร้อยละ 20 ทำ�ไป
โดยไม่มกี ารตัง้ ครรภ์จริง นโยบายการทำ�แท้งจึงเป็นนโยบายทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ต่อมาลูกศิษย์ชาวเวียดนามของผมพวกนีม้ สี ว่ นในการปรับนโยบายของประเทศ
ให้เหมาะสมขึน้ คนทีอ่ ยูฮ่ านอยได้เป็นรองผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ต้องติดตาม
สามีไปทำ�งาน ที่สวิทเซอร์แลนด์ ต่อมาได้ตำ�แหน่งเป็น Medical Officer คน
เดียวใน Data Processing Unit ขององค์การอนามัยโลกที่เจนีวา จากความ
ชำ�นาญทีเ่ ขาศึกษาไปจากเรา อีกคนหนึง่ ทีเ่ วียดนามใต้ (ไม่ใช่คนแรกทีเ่ รา) อายุ
น้อยกว่า แต่ได้เป็นผู้อำ�นวยการในสถาบันวิจัยที่ไซ่ง่อน ทำ�วิจัยได้ผลมากมาย
จนกลายเป็น success story ขององค์การอนามัยโลกทีส่ ามารถประสานความ
ร่วมมือให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทย ช่วยเวียดนามพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัยได้ เราก็พลอยดีใจไปด้วย
ประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ทผี่ มมีความสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งถึง 15 ปี อีกแห่ง
หนึ่ง คือ ประเทศมองโกเลีย ในปี 1990 สหภาพโซเวียตล่มสลาย มองโกเลีย
ประสบปัญหาหนัก ทัง้ เศรษฐกิจ สังคมและอุดมการณ์ ประชาชนตัดสินใจเลือก
ระบอบประชาธิปไตย และเปลีย่ นถ่ายการนำ� จากผูน้ �ำ อาวุโสรุน่ เก่ามาเป็นคน
หนุ่มสาวอายุน้อยรุ่นใหม่ รัฐบาลมองโกเลียออกแสวงหาความช่วยเหลือใน
เอเซีย พบว่าคนไทยใจดี เขาจึงส่งหมอจากมองโกเลียมาเรียนในช่วงปี 1992
หลังจากนัน้ ในปี 1994 องค์การอนามัยโลกส่งผมร่วมไปกับทีมผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
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อังกฤษและสิงคโปร์ ช่วยกันวางแผนพัฒนาศักยภาพงานวิจยั ต่อมาผมไปช่วย
จัดอบรมพัฒนาโครงร่างวิจัยหลายครั้ง และรับนักศึกษาจากสถาบันวิจัยแม่
และเด็กมาเรียนต่อเนื่องกัน จนถึงปัจจุบันเป็นคนที่เก้า คนที่เจ็ดซึ่งเพิ่งจบ
ปริญญาเอกไปไม่นานเป็นคนรุน่ ใหม่ทฝี่ มี อื ดีทสี่ ดุ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกของเธอปรับระบบฝากครรภ์ท�ำ ให้ปอ้ งกันการติดเชือ้ ซิฟลิ สิ ของเด็กในครรภ์
ได้ผลดีมาก เมือ่ ไปนำ�เสนอ ณ ทีใ่ ดจะได้รบั คำ�ชมเชยในเรือ่ งความเข้มแข็งของ
ระเบียบวิธีวิจัยของงานชิ้นนี้เสมอ หน่วยงานของเธอเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
องค์การอนามัยโลกถือว่าเป็น success story ประเทศไทยก็มสี ว่ นร่วมในความ
สำ�เร็จนี้ไม่น้อย
ประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งคือ จีน ประเทศนี้ได้รับความช่วย
เหลือจากองค์การอนามัยโลกพร้อม ๆ กับอินโดนีเซียและไทย คือประมาณ
ทศวรรษ 1970-1980 ผมจึงดูเหมือนเข้าไปเมื่อตลาดวายแล้ว คือ องค์การ
อนามัยโลกส่งนักศึกษามาเรียนเพียงช่วงสั้นคือปี 1994-1996 หลังจากนั้นก็
ไม่มที นุ เข้ามาอีก ทว่าจีนคือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นานาชาติของผม เพราะ
จีนเป็นประเทศใหญ่ที่น่าสนใจมาก ผมพูดภาษาจีนได้ อ่านได้นิดหน่อย น่าจะ
ใช้ทุนเดิมเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ ช่วงปี 1994-2000 ปักกิ่งเป็นเพียงทางผ่าน
ของผมเข้าสู่มองโกเลีย ผมมีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับระบบมหาวิทยาลัยจีนเมื่อ
ปี 2000 โดยท่านอธิการบดีมอบหมายให้ไปเปิดตลาดจีน เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยไทยจีนทีเ่ มืองคุนหมิง ฝ่ายไทยตัง้ ใจว่าจะให้จนี ส่งนักเรียนมาเรียน
ไทย แต่จากการประชุมจีนบอกว่ามหาวิทยาลัยจีนออกนอกระบบราชการไป
แล้ว รัฐไม่ให้เงินสนับสนุน แต่จัดระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาทรัพย์สินนี้ร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจีนทำ�ได้ดีกว่าไทยมาก มหาวิทยาลัย
ใหญ่ ๆ ของจีนมีทรัพย์สินทางปัญญาจากการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจน
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รํ่ารวย อธิการบดีต้องกลายเป็นซีอีโอ คอยบริหารทรัพย์สินเหล่านี้ในขณะที่
อธิการบดีไทยต้องคอยวิ่งเต้นขอความเห็นใจจากสำ�นักงบประมาณและต้อง
ทนให้นกั การเมืองโขกสับขูเ่ ข็ญเพือ่ ให้งบประมาณลดเลีย้ วต่อท่อให้ถงึ เงินไหล
สู่ฐานเสียงของตน
เวลาไปโร้ดโชว์ตา่ งประเทศมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่จะจัดนิทรรศการ
เชิญชวนให้คนมาเรียน แต่รูปแบบทางการตลาดของผมแตกต่างออกไป
หลักสูตรของเราขนาดเล็กไม่ตอ้ งการคนมาเรียนมากนัก วิธขี ายของผม คือ การ
เข้าไปเจรจาโดยตรง โดยอาศัยความสามารถด้านภาษาจีนที่มีอยู่บ้างและการ
เล่าถึงประสบการณ์ท�ำ งาน ตลอดจนการบรรยายทางวิชาการเป็นภาษาจีนปน
อังกฤษ ซึง่ สอดแทรกปรัชญาวิธคี ดิ แบบจีนควบคูไ่ ปกับเทคนิคด้านระบาดวิทยา
ยกตัวอย่าง เช่น ในเมืองจีนมีจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นประตูสวรรค์ซึ่งถ้า
ปลาคราฟท์กระโดดผ่านแล้วจะกลายเป็นมังกร เวลาผมบรรยายเรือ่ งการเขียน
บทความวิชาการลงวารสารนานาชาติ ผมก็บอกว่านักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ ของจีน
เหมือนปลาคราฟท์ทมี่ จี �ำ นวนมหาศาล การตีพมิ พ์วารสารนานาชาติเป็นเหมือน
ประตูที่ปลาคราฟท์เหล่านี้ต้องกระโดดผ่านให้กลายเป็นมังกร ผู้ฟังก็ชอบใจ
ใหญ่ อีกหนึ่งปีต่อมาก็ได้ทราบว่ารัฐบาลจีนอัดฉีดให้ปลาคราฟท์เหล่านี้เป็น

อธิการบดีต้องกลายเป็นซีอีโอ คอยบริหารทรัพย์สินเหล่า
นี้ในขณะที่อธิการบดีไทยต้องคอยวิ่งเต้นขอความเห็นใจ
จากสำ�นักงบประมาณ
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มังกรให้มากทีส่ ดุ ใครตีพมิ พ์ได้ส�ำ เร็จจะมีคา่ ตอบแทนสูง ดูเหมือนมหาวิทยาลัย
ต่ า ง ๆ ในโลกรวมทั้ ง ของไทยเรามองเห็ น ประตู ส วรรค์ แ ห่ ง การตี พิ ม พ์
แบบนีเ้ ป็นสรณะ ใคร ๆ ก็อยากเป็นมังกร เป็นได้แล้วไม่รวู้ า่ จะช่วยปลาคราฟท์
อื่น ๆ จำ�นวนมากได้หรือไม่
ความสนใจพิเศษของผมเกี่ยวกับประเทศจีนในตอนนั้น คือ พื้นที่
สิบสองปันนา ด้วยเหตุสองประการ ประการแรกคือ เสน่หแ์ ห่งชนชาติไท-ลาว
วัฒนธรรมทีอ่ อ่ นโยนและอุดมสมบูรณ์ ซึง่ ผมได้สมั ผัสระหว่างกิจกรรมนักศึกษา
แพทย์ และจากการเผชิญชีวติ เสีย่ งเป็นเสีย่ งตายกับชาวอีสานเหนือ ข้อแตกต่าง
ที่สำ�คัญ คือ ชนชาติไทลื้อ อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ ไม่ได้รับอิทธิพลจาก
มหาอำ�นาจทางการค้าอย่างจีน อินเดีย และยุโรป อย่างชาวไทยน้อยเช่นพวก
เรา ถ้าได้เข้าใจไทลื้อจะช่วยให้เราเข้าใจชนชาติไท-ลาวโดยภาพรวมได้ดีขึ้น
ประการที่สอง คือ พื้นที่ตะเข็บรอยต่อไทย-ลาว-จีน เคยเป็น “แนวหลัง” ของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึง่ ผมเกือบจะต้องส่งภรรยาไปอยูเ่ มือ่ ตอน
ตั้งครรภ์ครั้งแรก แต่ไม่ได้ไปเพราะแท้งเสียก่อน
ผมสนใจงานของศาสตราจารย์ยรรยง จีระนคร ซึง่ เป็นชาวหาดใหญ่ที่
ไปอยู่กับไทลื้อหลายปี และได้รับเชิญมาเป็นศาสตราภิชาญที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นศาสตราจารย์สองแผ่นดินทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งผมก็ได้เป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
คุนหมิงด้วย จึงถือว่าเป็นศาสตราจารย์สองแผ่นดินเหมือนกัน และมาจาก
หาดใหญ่เหมือนกันด้วย ตอนหลังผมได้พบปะกับท่านหลายรอบ สนทนากัน
อยูน่ านในแต่ละครัง้ และได้เชิญท่านมาบรรยายทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปรียบเทียบการดูแลคนกลุ่มน้อยของไทยกับจีน เรายังติดต่อไปมาหาสู่กัน
เสมอ
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ผมวางยุทธศาสตร์ระยะกลางว่าการทีจ่ ะเข้าไปเรียนรูส้ บิ สองปันนาได้
ต้องผ่านด่านคุนหมิงเท่านั้น ถ้าได้รับความยอมรับที่คุนหมิงก็มีโอกาสได้เข้า
สิบสองปันนา แต่ทว่าการได้นกั เรียนจากคุนหมิงในต้นสหัสวรรษ 2000 ไม่งา่ ย
ทีเดียว แต่ละคนที่ติดต่อหายสาบสูญไปอยู่อเมริกากันหมด ผมต้องไปคุนหมิง
สามรอบจึงจะได้นักศึกษาคนแรกจากที่นั่น เขาเป็นหัวหน้าภาควิชาระบาด
วิทยา ผมต้องเจรจาหว่านล้อมกับรองคณบดีของเขา คิดถึงเล่าปี่ต้องไป
นั่งคุกเข่าที่ปลายเท้าขงเบ้งถึงสามรอบกว่าจะได้ตัวมา ในที่สุดก็สมใจ ผมดูแล
นักศึกษาคนนี้อย่างดี เราสนิทกันมาก
งานวิจยั ของเราอยูท่ ส่ี บิ สองปันนา ผมลงภาคสนามกับเขาทีเ่ มืองเชียงรุง้
หรือจิ่งหง ตั้งใจขอเข้าชมโรงพยาบาลเผื่อจะพบคนไข้หรือหมอไทลื้อบ้างแต่ก็
ไม่ได้รับอนุญาต ตกบ่ายแก่ ๆ หลังเลิกงาน ผมไปเดินดูวัดใกล้ ๆ โรงแรม
พบพระสงฆ์ก�ำ ลังตัดหญ้ากวาดลานวัดอยู่ งานจรยุทธในวัยหนุม่ สอนผมว่าการ
ใช้แรงงานช่วยเหลือคนเป็นยุทธวิธเี ข้าหามวลชนได้ดที สี่ ดุ ผมจึงไปช่วยตัดหญ้า
กวาดขยะด้วย หลังจากนั้นจึงได้พูดคุยกับพระและเข้าไปหลังวัดพบเณรกำ�ลัง
ฉันมาม่าอยู่ (ในพื้นที่ไทลื้อและล้านนาบางส่วนถือว่าการฉันอาหารเย็นไม่ขัด
ต่อวิกาลโภชนาเวรมณี ซึ่งเป็นศีลข้อที่หก) หลังจากพูดคุยก็ทราบว่าบ้านเณร
คนหนึ่งอยู่ใกล้ ๆ จึงขอให้เณรพาไปหาพ่อแม่เพื่อจะคุยด้วย เดินเข้าหมู่บ้าน
ไปสักกิโลเมตรหนึ่งก็ถึง โยมพ่อของเณรกับพี่น้องของเขากำ�ลังขนข้าวเข้ายุ้ง
ผมจึงนำ�ลูกศิษย์จีนฮั่นคนนี้ไปช่วยเขาขนข้าวทำ�ให้งานแล้วเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งใช้
เวลาชั่วโมงเศษ เจ้าของบ้านก็เลยชวนกินข้าวเย็น จากนั้นจึงพาไปเข้าชมการ
แสดงทางวัฒนธรรมสำ�หรับนักท่องเทีย่ วซึง่ เขามีบตั รลดเพราะเขาเป็นตัวละคร
เอก เลิกการแสดงแล้วเราคุยกันจนถึงเที่ยงคืนจึงกลับที่พัก
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งานวิจัยของลูกศิษย์คนแรกเป็นไปได้ดี เขาจบปริญญาเอกและย้ายที่
ทำ�งานแล้ว แต่ได้แนะนำ�ปากต่อปากทำ�ให้ผมได้ลูกศิษย์จากคุนหมิงต่อเนื่อง
มาตลอดทศวรรษนี้ ภายในสิบปีนับตั้งแต่ผมเริ่มงานที่คุนหมิง ผมมีงานตีพิมพ์
นานาชาติร่วมกับลูกศิษย์เหล่านี้สิบกว่าชิ้น มีงานเกี่ยวกับสุขภาพของชาว
สิบสองปันนาตีพิมพ์แล้วสี่ชิ้น ปัจจุบันลูกศิษย์คนหนึ่งทำ�วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
การแพทย์ชาติพันธุ์เผ่าไทลื้อ ผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับแพทย์ชนเผ่าเหล่า
นั้น ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งวิจัยเพิ่มศักยภาพหมอเท้าเปล่าในแถบพื้นที่ชายแดน
จีน-พม่า ความใฝ่ฝันของผมที่จะเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้เป็นจริงแล้ว ผมน่าที่จะ
ทำ�ประโยชน์ทางวิชาการให้กับพี่น้องชนเผ่าแถบนั้นให้มากขึ้นไปอีก
ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา นักศึกษาจีนเป็นหนึง่ ในสามของนักศึกษาทัง้ หมด
มีจำ�นวนรองจากนักศึกษาไทย การที่สถาบันเหล่านี้ส่งคนมาเรียนทำ�ให้เขาได้
งานตีพิมพ์นานาชาติเพิ่มความยอมรับในประเทศ ลูกศิษย์ที่จบไปแล้วกลับได้
ดิบได้ดีเป็นศาสตราจารย์ถึงห้าคน หัวหน้าสถาบันที่ส่งมาเรียนก็เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาประจำ�พื้นที่ได้ชื่ออยู่ในการตีพิมพ์ทำ�ให้ได้ดีไปด้วย นอกจากสอน
วิชาการให้แล้ว ผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาพวกนี้อยู่เนือง ๆ
นักศึกษาหลายคนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อนมาเรียน บางคนเข้า
พรรคหลังเรียนจบเพื่อความเจริญก้าวหน้า เขาพูดกันในหมู่นักศึกษาว่าผมมี
ความเป็นคอมมิวนิสต์มากกว่าสมาชิกพรรคในประเทศเขา ผมพยายามกระตุน้
ให้เขามองหาการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมจีนใหม่ให้ดีขึ้น งานวิจัยของเขาที่ทำ�
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสะท้อนให้เห็นปัญหาเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจน วันหนึง่
ข้างหน้า ชาวจีนที่ยากจนจะได้หลุดพ้นจากภาวะล้มละลายจากการรักษา
พยาบาลซึ่งพบบ่อยมากในขณะนี้
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การเดินทางครั้งนั้นผมได้พยายามฝึกความอดทนเรื่องการ
ดื่มนำ�้ วินัยเรื่องการกินและดื่มทำ�ให้ยี่สิบกว่าปีของการ
เดินทางไปในที่ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขอนามัย ผมไม่เคยป่วย
จากอาหารหรือนำ�้เลย
คราวนี้ขอเล่าประเทศในเอเซียใต้บ้าง นักศึกษาที่จบปริญญาเอก
คนแรกจากผมซึ่งก็เป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยเป็นชาว
เนปาล เธอเป็นพยาบาลทหาร ฉลาดหลักแหลม สุขุม เธอได้ทุนจากกรมวิเทศ
สหการ มาเรียนปริญญาโทในปี 1993 แล้วต่อปริญญาเอกในปี 1996 เมือง
ทีเ่ ราไปเก็บข้อมูล ชือ่ จุมล่า อยูไ่ ปทางตะวันตกของประเทศ ทีมเก็บข้อมูลต้อง
รอวันทีอ่ ากาศดีจงึ เดินทางออกจากกัตมาณฑุ บินไปค้างทีเ่ มืองเนปาลกุน แล้ว
จึงบินเครื่องบินเล็กไปลงจุมล่า จุมล่าเป็นเขตล้าหลังที่สุดของเนปาลเนื่องจาก
ปัญหาทางคมนาคม หลังค้างหนึ่งคืน เราเดินเท้าต่อไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย
ออกจากทีพ่ กั แต่เช้า ลูกศิษย์คนนีเ้ ก่งเรือ่ งงานภาคสนามมากเนือ่ งจากเธอเป็น
พยาบาลทหาร การติดต่อกับมวลชนทำ�ได้คล่องแคล่วน่าประทับใจ ทางเดินไป
สู่หมู่บ้านเป็นไหล่เขา ทิวทัศน์สวยแบบ alpine อากาศดี เสียอย่างเดียวเวลา
เข้าใกล้หมู่บ้านจะได้กลิ่นอุจจาระ การเดินทางยาวนานเช่นนี้น�ำ ้ดื่มเป็นเรื่อง
สำ�คัญ ผมต้องหาและจดจำ�ร้านขายชาข้างทางซึง่ อยูห่ า่ ง ๆ กันเป็นชัว่ โมง เพือ่
ที่จะจัดสรรทรัพยากรนำ�้ในขากลับ หม้อต้มชาก้นดำ� ถ้วยชาทำ�ด้วยสเตนเลส
ผ้าเช็ดถ้วยดำ�เหมือนผ้าขัดรองเท้า แต่ก็ปลอดภัยกว่านำ�้ในลำ�ธาร เดินทางไป
จนดวงอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา จะต้องเดินขึ้นเขาชันอีกครึ่งชั่วโมง การเดินทาง

MY SECOND 30 YEARS : ACADEMIC LIFE

29

ครั้งนั้นผมได้พยายามฝึกความอดทนเรื่องการดื่มนำ�้ วินัยเรื่องการกินและดื่ม
ทำ�ให้ยี่สิบกว่าปีของการเดินทางไปในที่ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขอนามัย ผมไม่เคย
ป่วยจากอาหารหรือนำ�้เลย หลังงานวิจัยสิ้นสุด ไม่ทันได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
ก็เกิดสงครามกลางเมืองในเนปาล กบฎลัทธิเหมาใช้ยทุ ธศาสตร์ชนบทล้อมเมือง
จุมล่ากลายเป็นเขตปลดปล่อยเข้าไม่ได้ ต่อมาสงครามสงบลงบ้าง มีการเลือก
ตั้ง พรรคลัทธิเหมาได้ชัยชนะ เรายังไม่มีโอกาสเข้าจุมล่าอีก ลูกศิษย์คนเก่ง
ของผมก็ยังเป็นนายทหารอยู่ในกองทัพเนปาลจนถึงปัจจุบัน
ผมมีลกู ศิษย์เนปาลรวมเจ็ดคน สามคนแรกมาในยุคต้น คือ 1992-1997
สีค่ นสุดท้ายมาจากวิทยาลัยสาธารณสุขของสหกรณ์รอบสถูปใหญ่ในเมืองหลวง
ระหว่าง 2006 ถึงปัจจุบัน พันธกิจในยุคหลังของเราไม่ใช่เพื่อฝึกอบรมเท่านั้น
เขาขอให้เราช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัยให้กับวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็น
เรื่องท้าทายมาก การสอนลูกศิษย์ให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้เป็นเรื่องที่
น่าตืน่ เต้น เมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว ณ ทศวรรษ 2010 สิง่ ทีท่ า้ ทายในการเป็นสถาบัน
พีเ่ ลีย้ ง คือ เราพัฒนาระบบการจัดการงานวิจยั ของเขาได้อย่างไร การทีส่ ถาบัน
หนึ่ง ๆ ได้รับทุนการศึกษาเพื่อให้อาจารย์ไปรับการฝึกอบรมเป็นเรื่องดี แต่ไม่
ได้เป็นหลักประกันว่าจะทำ�ให้สถาบันเติบโตด้านการวิจยั ได้ เขายังต้องการการ
พัฒนาการจัดการ ซึง่ เราจะต้องช่วยอย่างต่อเนือ่ งต่อไป นีค่ อื ความท้าทายใหม่
ประเทศเอเซียใต้ที่ผมสัมพันธ์ด้วยมากที่สุด คือ บังคลาเทศ ในช่วง
1994-1996 องค์การอนามัยโลกส่งหมอมาเรียน 3 ราย มีอยูร่ ายหนึง่ เป็นคุณย่า
อายุกว่า 50 ปี Dr. Masrul ลูกศิษย์ชาวอินโดนีเซียที่เล่ามาแล้วเรียกเธอว่า
Mother of Epidemiology เธอเรียนภาคทฤษฏีด้วยความยากลำ�บาก แต่
จุดเด่นของเธอคือความสามารถทางมนุษยสัมพันธ์ เวลาไปฝึกภาคสนาม เธอ
จะชวนเชิญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอบแบบสอบถามได้มากที่สุด ผมมอง
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นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะมีความอดทนด้านมนุษยสัมพันธ์
น้อย หวังแต่จะได้ข้อมูลไปวิเคราะห์และเขียนงานวิจัย
ทำ�ให้ข้อมูลคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
เห็นความสามารถพิเศษนี้ของเธอ ซึ่งหาได้ยาก นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะมีความ
อดทนด้านมนุษยสัมพันธ์น้อย หวังแต่จะได้ข้อมูลไปวิเคราะห์และเขียนงาน
วิจัยทำ�ให้ข้อมูลคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร งานวิจัยของเธอคนนี้เป็นเรื่องความ
พิการจากการคลอดบุตร โดยสำ�รวจในสลัม เธอตรวจภายในหญิงเหล่านั้นได้
หลายร้อยคน เสียดายที่ว่างานชิ้นนั้นไม่ได้ตีพิมพ์ เพื่อนร่วมชาติของเธอที่เป็น
นักศึกษาของผมอีกคนหนึง่ เป็นหมอหนุม่ ว่องไว สถาบันทีส่ ง่ สองคนนีม้ ปี ญ
ั หา
ต้องล่มสลายเพราะผู้อำ�นวยการลาออก หมอหนุ่มคนนี้ออกหางานทำ� มี
โครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอพกินส์ เรื่องวิตามินเอในภาคเหนือ
ของบังคลาเทศ ต้องการนักวิจัยประจำ�การ มีผู้สมัครที่เด่นที่โครงการต้อง
คัดเลือกอยู่สองคน คนหนึ่งคือลูกศิษย์หนุ่มของผมคนนี้ อีกคนจบจากจอห์นส
ฮอพกินส์โดยตรง ผลการประเมินปรากฏว่าลูกศิษย์ผมได้ ผูป้ ระเมินบอกว่าการ
ศึกษาที่เขาได้รับดีมากทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อปรากฏเรื่องแบบนี้บ่อย
เข้าชื่อเสียงหลักสูตรก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ลูกศิษย์ชาวบังคลาเทศทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ไม่ใช่หมอ เขาเรียนหมอไม่ได้เนือ่ งจาก
การบาดเจ็บทางสายตาในวัยเด็กจากการเล่นระเบิดทีห่ ลงเหลือในยุคสงคราม
ระหว่างก่อนบังคลาเทศจะแยกออกจากปากีสถาน หนุม่ คนนีค้ น้ คว้าด้วยตนเอง
เก่งมาก ความคิดดี ผมประเมินว่าการทบทวนวรรณกรรมของเขาทำ�ได้ดีกว่า
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แพทย์ส่วนใหญ่ เมื่อเขาจบไป ผมมีโครงการวิจัยร่วมระหว่างผมกับลูกศิษย์
ข้อมูลจากบังคลาเทศเป็นข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ เนือ่ งจากคุณป้าทีเ่ ป็นลูกศิษย์
ผมคนนั้นตั้งใจเก็บข้อมูลมาก ทำ�งานอย่างละเอียด ถึงแม้เธอจะอายุมากแล้ว
เธอก็ยังอุตส่าห์ไปนอนรอเก็บข้อมูลในโรงพยาบาล ข้อมูลที่เก็บได้นำ �มาให้
ลูกศิษย์ผู้ชายคนเก่งของผมคนนี้จัดการลงคอมพิวเตอร์ คุณภาพข้อมูลจึงมี
คุณภาพดีมาก ต่อมาลูกศิษย์ผชู้ ายย้ายไปทำ�งานที่ International Center for
Diarrheal Disease Research หรือ ICDDR,B ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนานาชาติ
ทีม่ ชี อื่ เสียงในบังคลาเทศ เขาตีพมิ พ์งานวิจยั โดยเป็นชือ่ แรกในวารสาร Lancet
และตอนหลังได้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอพกินส์
คนที่ ICDDR,B บอกว่าเขาคงไม่กลับมาแล้ว แต่ผมเชือ่ ว่าถ้าลูกศิษย์คนนีไ้ ด้แรง
ดลใจจากผมเพียงพอ และเงื่อนไขไม่เลวร้ายเกินไปเขาน่าจะกลับบังคลาเทศ
นอกจากลูกศิษย์สองสามคนนี้แล้ว ผมยังมีงานเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ธนาคารโลก ควบคุมโรคนำ�โดยแมลง ได้ลงพืน้ ทีใ่ นชนบทสองสามแห่งเพือ่ วิจยั
โรค kala asar (กาฬาอาซ่าร์) คำ�ว่า kala ก็คือ กาฬ หรือ สีดำ� ส่วน อาซ่าร์
เป็นภาษาอาหรับแปลว่าการเจ็บป่วย โรคนีผ้ ปู้ ว่ ยจะมีผวิ ดำ� นำ�โรคโดยริน้ ฝอย
ทราย ผมช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยจิตากองวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการ
ใช้ยาเหน็บทวารให้ชาวบ้านรักษาไข้มาเลเรียขึ้นสมองในพื้นที่ห่างไกลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และวิจยั โรคจากสารหนูในปลายทศวรรษ 1990 ปัจจุบนั
ได้ลูกศิษย์สองคนทำ�งานในโรงพยาบาลเรือสัญจรในแม่นํ้า ความสัมพันธ์กับ
ประเทศนี้จึงดีทีเดียว ผมจำ�ได้ว่าผมเคยให้กำ�ลังใจจากนักวิชาการอาวุโสด้าน
กาฬาอาซ่าร์ว่า วันหนึ่งประเทศนี้ต้องหลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ ตลอด
ระยะเวลาสิบห้าปีทที่ ำ�งานร่วมกับบังคลาเทศ ผมเห็นพัฒนาการทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ย ๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการและนักบริหารมืออาชีพ ทำ�ให้กำ�ลังใจของผม
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กำ�ลังเป็นจริงมากขึ้นทุกที บทเรียนของผมจากประเทศนี้ ก็คือ ถึงประเทศจะ
อ่อนแอเพียงไรก็ยังมีความหวัง ในกลุ่มคนจำ�นวนมากย่อมมีคนเก่ง และความ
เก่งมีหลายมิติ ถ้าเราหาคนเก่งและความเก่งเจอ งานยาก ๆ ก็อาจจะประสบ
ความสำ�เร็จ
ประเทศที่ผมไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จในการเจาะตลาดวิชาการ คือ
เกาหลีเหนือ ผมไปเป็นวิทยากรในประเทศนั้นสามครั้งตั้งแต่ปี 2001 ครั้งแรก
สนุกที่สุด เรื่องค่อนข้างวุ่นวาย เมื่อผมออกจากโรงแรมในวันแรกเพื่อเดินไป
สำ�รวจพื้นที่รอบ ๆ ซึ่งเป็นนิสัยของผมไม่ว่าไปอยู่ ณ ที่ใด ผมไม่ได้บอกไกด์
และล่าม เขาตามหาผมจ้าละหวั่นเพราะผิดกฎเกณฑ์ หลังจากนั้นผมก็ออกไป
เดินกับเขาทุกวัน ฟังล่ามเล่าเรือ่ งอุดมการณ์ของประเทศของเขาจนชิน ผมบอก
ให้เขาจัดนักวิชาการชัน้ แนวหน้าทางด้านสุขภาพมาเข้าอบรมสีก่ ลุม่ คือ แพทย์
จากโรงพยาบาลตติยภูมิ นักสถิติ นักสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
พวกนีต้ ง้ั ใจเรียนหิวกระหายความรูม้ าก นักสถิตมิ กั ถามคำ�ถามทางทฤษฎีลกึ ๆ
ซึ่งผมก็ตอบให้ทุกคนในพื้นฐานที่แตกต่างกันฟังได้เข้าใจ
ผมสอนการประมวลผลข้อมูลโดยบอกว่าต้องลงเก็บข้อมูลในภาคสนาม
ต่อรองอยู่พักใหญ่เขารู้ว่าผมเป็นมิตรจึงตกลง ผมได้เข้าไปโรงพยาบาลชุมชน

บทเรียนของผมจากประเทศนี้ ก็คือ ถึงประเทศจะอ่อนแอ
เพียงไรก็ยังมีความหวัง ในกลุ่มคนจำ�นวนมากย่อมมีคน
เก่ง และความเก่งมีหลายมิติ ถ้าเราหาคนเก่งและความ
เก่งเจอ งานยาก ๆ ก็อาจจะประสบความสำ�เร็จ
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คุยกับพวกแพทย์ซงึ่ เล่าว่าขาดแคลนยามาก และนำ�ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเก็บข้อมูล
เรื่องความดันโลหิตของชาวบ้านโดยรอบ จากนั้นได้ถือโอกาสเข้าบริเวณที่พัก
เพือ่ พูดคุยกับผูอ้ ยูอ่ าศัยบนแฟลตซึง่ โครงสร้างไม่แตกต่างกับแฟลตในประเทศ
จีน เวียดนาม และ มองโกเลียในสมัยนั้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการ

แม้ผมจะไม่ได้นักเรียนจากประเทศเกาหลีเหนือเลยสักคน
ผมก็ได้บทเรียนว่าความรู้และเทคนิคที่มีอยู่ เป็นประโยชน์
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทักษะในการวิจัย
ชุมชนทำ�ให้เราสามารถเข้าถึงสิ่งที่คนอื่นไม่มีโอกาสเข้าถึง
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เมืองกับเจ้าของบ้าน กลับมาแล้วจึงนำ�ข้อมูลที่เก็บได้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
วิเคราะห์ ผลพบว่าชาวบ้านความดันโลหิตสูงกันมาก กลุ่มที่เติมเกลือระหว่าง
รับประทานอาหารมีความดันโลหิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เติมเฉลี่ย 10 มม.ปรอท
ท่ามกลางความขาดแคลนหยูกยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีอาจจะช่วย
บรรเทาปัญหาความเสี่ยงทางสุขภาพได้
เมื่อสิ้นสุดการอบรมสามสัปดาห์ ในที่ประชุมครั้งสุดท้ายผมได้รับคำ�
ยกย่องจากผูน้ �ำ ของเขาในเรือ่ งวิธกี ารจัดการเรียนการสอน เขาบอกนักวิชาการ
ของเขาว่าให้ดูผมเป็นแบบอย่าง แล้วทุกคนมาส่งผมที่รถเป็นการลาจาก ผม
กลับไปจัดอบรมอีกสองครั้ง สองรอบหลังนี้ได้ทำ�งานกับนักวิชาการไทยสอง
คน คือ คุณหมอวสันต์ ภิญโญวิวัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกอยู่
ที่นั่น และคุณหมอลักขณา ไทยเครือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
ไปด้วยกัน ถึงแม้ผมจะไม่ได้นกั เรียนจากประเทศเกาหลีเหนือเลยสักคน ผมก็ได้
บทเรียนว่าความรู้และเทคนิคที่มีอยู่ เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ ตี อ่ กัน ทักษะในการวิจยั ชุมชนทำ�ให้เราสามารถเข้าถึงสิง่ ทีค่ นอืน่ ไม่มโี อกาส
เข้าถึง ผมคงต้องรอคอยโอกาสต่อไปที่จะช่วยมีส่วนสร้างความเจริญทาง
วิชาการให้กับประเทศปิดแบบนี้อีก
สถาบันพี่เลี้ยง (Mentoring institution)
ในระยะหลัง งานความสำ�เร็จส่วนบุคคลจากความเป็นครูและทีป่ รึกษา
เป็ น ความสำ � เร็ จ ของหน่ ว ยระบาดวิ ท ยาทั้ ง หน่ ว ยในฐานะสถาบั น พี่ เ ลี้ ย ง
เนื่องจากอาจารย์ของเรามีจำ�นวนมากขึ้นและอาจารย์รุ่นน้องก็มีคุณภาพสูง
เราจึงได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างประเทศและแหล่งทุน ยกให้เราเป็น
สถาบันพี่เลี้ยงอย่างเป็นทางการ ทุก ๆ ปีจะมีสัญญาจากองค์การอนามัยโลก
ขอให้เราไปเยีย่ มจัดอบรม ติดตามความก้าวหน้าของสถาบันรุน่ น้องในประเทศ
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อาจารย์ของเรามีจำ�นวนมากขึ้นและอาจารย์รุ่นน้องก็มี
คุณภาพสูง เราจึงได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่าง
ประเทศและแหล่งทุน ยกให้เราเป็นสถาบันพี่เลี้ยงอย่าง
เป็นทางการ ทุก ๆ ปีจะมีสัญญาจากองค์การอนามัย
โลกขอให้เราไปเยี่ยมจัดอบรม ติดตามความก้าวหน้าของ
สถาบันรุ่นน้อง

least developed countries เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ภูฏาณ ผมไม่ใช่เป็น
ผูเ้ ดินทางหลักอีกต่อไป ทีมงานเราออกไปในหน้าทีต่ า่ ง ๆ เช่น ช่วยพัฒนาโครง
ร่างวิจัย จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
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ในเรื่องการรับคนมาเรียนเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้ว แต่
การส่งออกเป็นเรื่องใหม่ ผมตั้งคณะกรรมการประกอบ
ด้วยอาจารย์อาวุโสคณะต่าง ๆ ให้ช่วยกันตั้งเกณฑ์และ
คัดเลือกส่งนักศึกษาหรือบัณฑิตของเราไปประเทศอื่น ผม
ให้หลักการแก่กรรมการว่า เราต้องมีคนรุ่นใหม่ทั้งพุทธ
และมุสลิม และต้องมีชาย-หญิง ในสัดส่วนที่เหมาะสม
นอกจากทุนจากองค์การอนามัยโลกแล้ว หน่วยระบาดวิทยาได้ทนุ จาก
แหล่งอื่น ๆ ในการพัฒนาสถาบันรุ่นน้องในประเทศอื่นอย่างเป็นระบบ โดย
เฉพาะทุน FK จากรัฐบาลนอร์เวย์ ประเทศนี้มีรายได้ต่อประชากรสูงที่สุดใน
โลกและให้ความช่วยเหลือประเทศกำ�ลังพัฒนาในสัดส่วนทีม่ ากทีส่ ดุ ในโลกด้วย
คือ สูงถึงร้อยละหนึ่งของรายได้ประชาชาติ ทุนที่ทางนอร์เวย์ให้เราเป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกำ�ลังพัฒนาด้วยกันเอง หรือที่เรียกว่า
south-south collaboration จากชือ่ เสียงทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้ทนุ นีม้ าติดต่อหน่วย
ระบาดวิทยาให้เป็นผู้ประสานงานในปี 2006 ในที่สุดสมาชิกกลุ่มในเครือข่าย
เลือกให้เราเป็น lead partner หรือผู้นำ� พวกเราทุกคนได้เรียนรู้หลักการ การ
แลกเปลีย่ นและได้ประโยชน์จากการแลกเปลีย่ นสูงสุด เนือ่ งจากความเข้มแข็ง
ทางวิชาการหน่วยระบาดวิทยาเป็นทีซ่ งึ่ สถาบันในเครือข่ายอยากส่งคนมาเรียน
มากที่สุด และอยากรับคนของเราไปร่วมงานมากที่สุดด้วย
ในเรื่องการรับคนมาเรียนเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้ว แต่การส่งออก
เป็นเรื่องใหม่ ผมตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์อาวุโสคณะต่าง ๆ ให้
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ช่วยกันตัง้ เกณฑ์และคัดเลือกส่งนักศึกษาหรือบัณฑิตของเราไปประเทศอืน่ ผม
ให้หลักการแก่กรรมการว่า เราต้องมีคนรุ่นใหม่ทั้งพุทธและมุสลิม และต้องมี
ชาย-หญิง ในสัดส่วนที่เหมาะสม อย่างเช่นที่ปักกิ่ง ในปีแรกกรรมการคัดเลือก
ส่งนักไอทีหนุ่มสาวจบใหม่ไปสองคน ทำ�งานร่วมกับไอทีของจีนและนอร์เวย์
เมือ่ กลับมาทำ�งานในประเทศไทย ทำ�งานครบหนึง่ ปีตามสัญญา คนหนึง่ ในนัน้
ซึ่งเรียนรู้ภาษาจีนได้ดีมากกลับไปทำ�งานในปักกิ่ง และต่อไปประเทศนอร์เวย์
อีกคนหนึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในหน่วยระบาดวิทยา ปีต่อมาเราส่งนักศึกษาหญิง
จบใหม่จากปัตตานีไปเรียนรู้การทำ�งานที่นั่น สามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการภาษาจีนได้ คนสุดท้ายที่ส่งไป คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี
แซ่ลิ่ม ซึ่งเป็นลูกศิษย์ทำ�งานที่หน่วยระบาดฯ สิบปีก่อนไปเป็นอาจารย์ที่ ม.อ.
ปัตตานี เราสามารถสร้างความเชื่อมโยงไปจัดอบรมซอฟต์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้น
ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และช่วยสอนอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีก
สองแห่งใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าววิเคราะห์ขอ้ มูล มีผลงานวิชาการร่วมกัน ในทีส่ ดุ
พรรคพวกของเราในปักกิง่ สรุปว่า การแลกเปลีย่ น south-south แบบนีด้ กี ว่า
การแลกเปลีย่ นแบบ north-south ทีเ่ ขาเคยประสบ ในปีหน้าสถาบันในปักกิง่
จะออกค่าใช้จ่ายเชิญคนของเราไปทำ�งานระยะสั้นด้วยทุนของเขาเอง
นอกจากไปจีน การส่งคนรุ่นใหม่ไปทำ�งานในประเทศที่พัฒนาน้อย
ที่สุดอย่างบังคลาเทศและเนปาล เป็นการหล่อหลอมพัฒนาโลกทัศน์และ
ประสบการณ์ทำ�งานของเขาอย่างมาก ในปีหน้า 2011 เราจะส่งคนเก่งอีกสอง
คนไปสองประเทศนีเ้ พือ่ พัฒนาระบบการจัดการงานวิจยั หลังจากทีเ่ ราได้ชว่ ย
เขาผลิตนักวิจยั แล้ว ทัง้ นีเ้ พราะว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้อยูท่ กี่ ารฝึก
อบรมเท่านัน้ การบริหารจัดการก็เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ถ้าฝึกอบรม
อย่างเดียวสถาบันจัดการไม่ดี นักวิจยั ก็อาจจะหนีไปทำ�งานทีอ่ นื่ หรือถึงจำ�เป็น
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การบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญไม่น้อยไปกว่ากัน ถ้า
ฝึกอบรมอย่างเดียวสถาบันจัดการไม่ดี นักวิจัยก็อาจจะ
หนีไปทำ�งานที่อื่น หรือถึงจำ�เป็นต้องอยู่ทำ�งานในสถาบัน
นั้นก็ไม่มีความสุขและสร้างผลงานไม่ได้

ต้องอยู่ทำ�งานในสถาบันนั้นก็ไม่มีความสุขและสร้างผลงานไม่ได้ การบริหาร
จัดการที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งภายในสถาบัน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยให้ทุนกับหน่วยบริการสาธารณสุขและประชาชน
เป้าหมายของการพัฒนาจะทำ�ให้นักวิจัยทำ�งานได้สนุก
ในฐานะที่เราเป็นสถาบันพี่เลี้ยงเราต้องเสาะแสวงหาประสบการณ์
นำ�มาทำ�ให้เป็นวิชาการที่สถาบันใหม่ ๆ สามารถนำ�ไปใช้ได้ ความท้าทายจึง
ไม่ได้จ�ำ กัดอยูท่ ก่ี ารทำ�สถาบันของเราให้เข้มแข็งอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว เป้าหมาย
คือสถาบันน้อง ๆ ในประเทศต่าง ๆ เราต้องช่วยลดช่องว่างระหว่างมนุษย์และ
พัฒนาคุณธรรมและความสามารถของทีมงานคนรุน่ ใหม่ในเอเซียในทิศทางใหม่
ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน มหาวิทยาลัยไม่ได้มเี ฉพาะ “หน้าที”่ (คือ สิง่ ทีเ่ ราถูกกำ�หนด
ว่าต้องทำ�) สอน วิจัย บริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนะธรรมเท่านั้น
มหาวิทยาลัยยังมี “น่าที่” (คือสิ่งที่เราเห็นว่าควรจะทำ�) พัฒนายกระดับ
อุดมการณ์ของตนเองและคนในสังคมให้หลุดพ้นจากตัวตน เรียนรูแ้ ละทำ�ความ
เข้าใจและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต่างชาติพันธุ์ ที่ยังลำ�บากกว่าเราด้วย
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มหาวิทยาลัยไม่ได้มีเฉพาะ “หน้าที่” (คือ สิ่งที่เราถูก
กำ�หนดว่าต้องทำ�) สอน วิจัย บริการวิชาการและทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒนะธรรมเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังมี “น่าที่”
(คือสิ่งที่เราเห็นว่าควรจะทำ�) พัฒนายกระดับอุดมการณ์
ของตนเองและคนในสังคมให้หลุดพ้นจากตัวตน เรียนรู้
และทำ�ความเข้าใจและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต่าง
ชาติพันธุ์ ที่ยังลำ�บากกว่าเราด้วย
ว่าด้วยการเป็นครู
ลูกศิษย์ของผมฝากมาบอกว่า ให้พูดถึงเคล็ดลับของการเป็นครูที่ดีใน
การบรรยายครั้งนี้ ผมคิดถึงครูที่สอนผมมาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย
ก่อนที่จะนึกถึงตนเอง ครูต้องเก่งไหม จึงจะสอนลูกศิษย์ได้ดี ผมคิดว่าอาจจะ
ไม่ใช่ สิ่งที่ครูที่ดีมี คือ ความรักเมตตาต่อศิษย์ เห็นความสำ�คัญและศักยภาพ
ของศิษย์
ผมคิดว่าการสอนเทคนิคที่สำ�คัญที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ
(inspiration) ให้ลูกศิษย์ บางคนบอกว่าแรงบันดาลใจที่สำ�คัญ คือ ความ
สามารถของครูทที่ �ำ ให้เห็นเป็นตัวอย่าง สำ�หรับผมคิดว่าแรงบันดาลใจต้องเริม่
จากความศรัทธาของครู ความรักและความเมตตา แรงบันดาลใจจะช่วย
สนับสนุนให้ศิษย์เรียนรู้และปรับฐานแนวคิดแนวทางการดำ�เนินชีวิตทีละขั้น
จนประสบความสำ�เร็จ
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ผมคิดว่าการสอนเทคนิคที่สำ�คัญที่สุด คือ การสร้างแรง
บันดาลใจ (inspiration) ให้ลูกศิษย์ บางคนบอกว่าแรง
บันดาลใจที่สำ�คัญ คือ ความสามารถของครูที่ทำ�ให้เห็น
เป็นตัวอย่าง สำ�หรับผมคิดว่าแรงบันดาลใจต้องเริ่มจาก
ความศรัทธาของครู ความรักและความเมตตา แรง
บันดาลใจจะช่วยสนับสนุนให้ศิษย์เรียนรู้และปรับฐาน
แนวคิดแนวทางการดำ�เนินชีวิตทีละขั้นจนประสบความ
สำ�เร็จ
ถ้าเราต้องอาศัยครูเก่งมาสร้างแบบอย่าง เราต้องเร่งสร้างครูให้เก่งซึ่ง
สร้างยากมาก และสร้างได้จำ�นวนน้อย ผลกระทบน้อย แต่ถ้าเราอาศัยครูที่มี
เมตตาธรรมสูง คนธรรมดา ๆ ก็เป็นครูได้ แต่เราจะสร้างคนให้มีเมตตาธรรม
สูงได้อย่างไร ยากหรือง่ายกว่าสร้างคนเก่ง เราสร้างทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กัน
ได้หรือไม่
เทคนิคการปฏิบัติที่มีเมตตาธรรมต่อศิษย์ไม่ยากนัก ผมไปเรียนวิชา
ระบาดวิทยาคลินิกที่ออสเตรเลียได้เทคนิคความเป็นครูจาก Professor Dick
Heller มามากกว่าได้วิชาระบาดวิทยาจากท่าน เทคนิคของท่านที่สำ�คัญ ดู
เหมือนมีอย่างเดียว คือ ให้อารมณ์ดี และพูดคำ�ว่า very good, excellent
ก่อนคำ�อืน่ หมด ถ้าเราทำ�งานได้ผลระดับหนึง่ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็จะเฉย ๆ ผม
ใช้เทคนิคนี้เป็นประจำ� นักเรียนทำ�อะไรสำ�เร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมก็จะชม ทำ�ผิด
จะไม่ตำ�หนิ แต่คุยกันให้เขาหาหนทางแก้ไข
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ผมไปเรียนวิชาระบาดวิทยาคลินิกที่ออสเตรเลียได้เทคนิค
ความเป็นครูจาก Professor Dick Heller มามากกว่า
ได้วิชาระบาดวิทยาจากท่าน เทคนิคของท่านที่สำ�คัญ ดู
เหมือนมีอย่างเดียว คือ ให้อารมณ์ดี และพูดคำ�ว่า very
good, excellent ก่อนคำ�อื่นหมด ถ้าเราทำ�งานได้ผล
ระดับหนึ่ง ถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็จะเฉย ๆ ผมใช้เทคนิคนี้
เป็นประจำ� นักเรียนทำ�อะไรสำ�เร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมก็
จะชม ทำ�ผิดจะไม่ตำ�หนิ แต่คุยกันให้เขาหาหนทางแก้ไข
ผมพกเครื่องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เล็ก ๆ ติดตัวเป็นประจำ�มาสิบกว่าปี
ในนั้นจะมีคำ�สอนสำ�คัญ ๆ ของ พระพุทธเจ้า ซึ่งผมจะอ่านทบทวนตรวจสอบ
ความคิดตัวเองในยามว่าง บททีช่ อบเปิดอ่านให้ลกู ศิษย์ฟงั บ่อยทีส่ ดุ คือ ทิศหก
โดยเฉพาะ ทิศที่สอง คือ ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ท่านว่า
ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ดังนี้
๑. ฝึกฝนแนะนำ�ให้เป็นคนดี
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
๔. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
๕. สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศ คือ สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง นำ�
วิชาไปเลี้ยงชีพทำ�การงานได้

42

30 ปีที่สอง : ชีวิตวิชาการ

ท่านไม่ได้ระบุว่า ทั้งห้าข้อจัดเรียงตามลำ�ดับความสำ�คัญหรือไม่ แต่
การฝึกฝนแนะนำ�ให้เป็นคนดี เป็นอันดับแรก ข้อสอง สาม และ ห้า เป็นเรื่อง
ทางเทคนิค ส่วนข้อสีเ่ รือ่ งการยกย่องลูกศิษย์ น่าจะเหมือนกับเทคนิคทีผ่ มกล่าว
มาแล้ว คือ ให้กำ�ลังใจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจในการทำ�งาน
ว่ากันตามคำ�พูดคำ�ต่อคำ� ครูต้องฝึกฝน และแนะนำ� จึงจะทำ�ให้ศิษย์เป็นคนดี
ดูเหมือนว่าจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
วิชาสถิติขั้นสูงวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรหลายระดับ หรือ multilevel modeling ถือว่าครูเป็นตัวแปรระดับบริบท (contextual level) ซึ่ง
ศิษย์ทั้งหลายต้องประสบร่วมกัน ส่วนความสามารถพื้นฐานของศิษย์เป็น
ตัวแปรระดับปัจเจก (individual level) ปฏิสัมพัทธ์ระหว่างอิทธิพลของครู
กับของศิษย์ออกมาได้ผลลัพธ์สองอย่าง ครูกลุม่ แรกเรียกว่า กลุม่ เมอริโตเครติค
(meritocratic) ทำ�ให้เด็กเก่งได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ เด็กทีเ่ ก่งอยูแ่ ล้วจะเก่งยิง่ ขึน้
แต่เด็กที่อ่อนจะไม่ค่อยรับการเหลียวแล ครูกลุ่มที่สองคือ กลุ่มอีกาลิตาเลียน
(egalitarian) ช่วยเด็กที่อ่อนให้ดีขึ้น ส่วนเด็กเก่งอยู่แล้วอาจจะได้ประโยชน์
ไม่มาก เด็กเก่งผมย่อมอยากไปเรียนกับครูประเภทแรก เด็กอ่อนย่อมชอบครู
ประเภทที่สอง โลกให้เกียรติกับสถาบันการศึกษาประเภทแรก แต่ผมคิดว่า
สถาบันประเภทหลังอาจจะสร้างความสุขให้กับมนุษยชาติได้มากกว่า ผมไม่
แน่ใจว่าตนเองอยูใ่ นกลุม่ ไหน ผมอยากให้ลกู ศิษย์ทอี่ อ่ นเห็นผมเป็นครูประเภท
ทีส่ อง และให้ลกู ศิษย์ทเี่ ก่งเห็นผมเป็นครูประเภทแรก เพราะฉะนัน้ ผมจึงมีทา่ ที
ต่อลูกศิษย์ต่างกัน คงต้องกลับไปถามลูกศิษย์ร้อยกว่าคนที่ผมคลุกคลีว่าเขา
เห็นว่าผมเป็นครูประเภทใดแน่
ความเป็นครูตา่ งกับความเป็นนักการศึกษา ครู หมายถึงผูส้ งั่ สอนศิษย์
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ส่วนการศึกษาในภาษาไทยและภาษาสันกฤต
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หมายถึงการเล่าเรียน ฝึกฝน บางครัง้ ผมก็เห็นว่าวิธคี ดิ ทัง้ สองอย่างไม่ลกึ ซึง้ พอ
และทำ�ให้ความเป็นครูและการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมไม่มาก ถ้าถือตามนี้ ครูต้องมีความรู้ และต้องมีศิษย์ หน้าที่ของครู
คือ ถ่ายทอดความรูท้ มี่ อี ยูใ่ ห้ศษิ ย์ ถ้าไม่มศี ษิ ย์ ครูกจ็ ะไม่เป็นครู ส่วนการศึกษา
แบบที่ว่านี้เป็นการเล่าเรียน คือ รับความรู้จากผู้สอน หรือฝึกฝน คือพัฒนา
ทักษะให้ได้ตามมาตรฐาน แต่ละองค์ประกอบของนิยามความเป็นครูและนิยาม
ของการศึกษาแบบนี้ ล้วนมีขอบเขตที่จำ�กัด เราน่าจะทบทวนนิยามของ
คำ�ว่าการศึกษากันใหม่
มีอีกคำ�หนึ่งที่วงการวิชาชีพแพทย์ใช้กันอยู่ประจำ�ซึ่งผมคิดว่าน่าจะ
ทบทวนในหลักการให้ดี คือ คำ�ว่า training เราใช้ภาษาอังกฤษคำ�นี้จนติดปาก
คำ�ว่า train มาจากภาษาลาติน คือ ลากตามกันมา คนอังกฤษเรียกรถไฟว่า
train เพราะรถที่ลากตามกันมา training ก็คือทำ�ให้คนรุ่นหลังทำ�ตามคนรุ่น
ก่อนในวิชาชีพเดียวกัน คำ�นี้คงไม่เสียหาย แต่แสดงว่าการศึกษาในระดับ
specialization ล้วนแต่สอนในทำ�ตามกัน ที่จริงเราสามารถ train กล้ามเนื้อ
บางมัดให้ทำ�งานได้ดี หรือ train สัตว์ให้ทำ�งานบางอย่างได้ เราอาจจะใช้
คำ�นีก้ บั ต้นไม้หรือเส้นผม คือทำ�ให้อยูใ่ นรูปทรงทีต่ อ้ งการ ในระบบคอมพิวเตอร์
เรามีโปรแกรม neural network ซึ่งสามารถ train ให้ทำ�งานได้
คำ�ว่า “training” ใช้กับสิ่งที่ primitive เช่น สิ่งไม่มีชีวิตอย่างเส้นผม
ต้นไม้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัตว์ หรือ กล้ามเนื้อ หรือ สูงสุดก็เป็นเพียงคน
ที่ทำ�ตามเทคนิค ฟังดูแล้วแคบจัง เราใช้เวลามากมา train ให้ลูกศิษย์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องเทคนิค ศักยภาพด้านอื่น ๆ ของคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้รับการ
พัฒนา เป็นไปได้ไหมครับทีเ่ ราจะทำ�ให้ระบบการศึกษาแพทย์หลังปริญญาของ
เราเป็น education ด้วย ไม่ใช่ training อย่างเดียว เพื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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รุน่ ใหม่ ๆ จะได้มโี ลกทัศน์ทกี่ ว้างขึน้ สร้างความสุขให้กบั ผูอ้ นื่ และตนเองในมิติ
อีกหลายมิติ ไม่เฉพาะการรักษาพยาบาลเท่านั้น
ผมชอบคำ�พูดของฝรั่งที่ว่า to educate is to develop the innate
capacity แปลว่า การศึกษา คือการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถภายใน
ตัวมนุษย์ คำ�ว่า education จึงใช้กับสิ่งที่มีปัญญาสูงเท่านั้น เราไม่สามารถ
educate สิ่งที่ primitive ได้ นิยามการศึกษาแบบนี้อยู่บนความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของมนุษย์ เน้นที่จุดประสงค์ ไม่จำ�กัดขอบเขตและวิธีการ ถ้าจะเป็น
ครูที่ดีต้องทำ�ให้ศิษย์ได้รับการศึกษา พัฒนาศักยภาพภายใน ไม่ใช่รับแต่การ
ถ่ายทอดจากครู ถ้าจะเป็นนักการศึกษาต้องจัดให้มวลประชามีกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพภายใน รูปแบบวิธีการจัดการสำ�คัญน้อยกว่าปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ ตอนต่อไปทีผ่ มจะเล่า คือ สิง่ ทีผ่ มได้ท�ำ ในทศวรรษทีห่ า้ ของชีวติ
คือ การพัฒนาเทคนิควิชาการและการจัดระบบการศึกษาเป็นไปในแนวทางที่
ผมคิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาฐานวิชาการทางสถิตแิ ละการจัดระบบการศึกษา
สำ�หรับโลกาภิวัฒน์

education จึงใช้กับสิ่งที่มีปัญญาสูงเท่านั้น เราไม่
สามารถ educate สิ่งที่ primitive ได้ นิยามการศึกษา
แบบนี้อยู่บนความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เน้นที่จุด
ประสงค์ ไม่จำ�กัดขอบเขตและวิธีการ ถ้าจะเป็นครูที่ดีต้อง
ทำ�ให้ศิษย์ได้รับการศึกษา พัฒนาศักยภาพภายใน

MY SECOND 30 YEARS : ACADEMIC LIFE

45

ทำ�งานวิชาการมาสามทศวรรษ ผมเห็นว่า คุณค่าทางวิชาการมีสาม
มิติ มิติแรก คือความลุ่มลึก แตกฉาน มิติที่สอง คือ นวภาพ และมิติที่สาม คือ
อรรถประโยชน์
ผมชอบคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยตรรกะที่ต้องใช้สมาธิใน
การติดตามค้นคิด ผมฝึกฝนพัฒนาการใช้งานสถิติ จนทำ�ให้มองโลกที่เป็นอยู่
ด้วยสายตาทางสถิติ อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของสถิติขั้นสูงคือ พีชคณิตเชิงเส้น
(linear algebra) ซึง่ เงือ่ นไขชีวติ ของผมไม่ได้อยูต่ รงนัน้ ทำ�ให้ผมมีขอ้ จำ�กัดไป
ได้ไม่สุด ขุดได้ไม่ถึงอย่างที่ต้องการ มิติความลึกจึงยังไม่ถึงระดับสากล
มิติที่ผมพยายามพัฒนาเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาด คือ นวภาพ ในระยะสิบปี
แรกทีท่ �ำ งานผมพยายามสอนแบบใหม่ให้เข้าใจง่าย การเรียนสถิตสิ มัยก่อนเน้น
การจำ�และแทนค่าสูตรเพือ่ คำ�นวณหาคำ�ตอบ ทำ�ให้ผเู้ รียนเบือ่ และมองไม่เห็น
แนวคิด ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแพร่หลาย
จึงเป็นโอกาสให้เกิดนวภาพทางการสอน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการวิจยั วิชา
ทางตรรกะต้องการการลงทุนทางสมาธิไม่ใช่วัตถุ จึงเป็นโอกาสให้หน่วย
วิชาการเล็กในหัวเมืองสามารถทำ�งานไล่ตามต่างประเทศได้ สถาบันเล็ก ๆ ใน
หัวเมืองถ้าได้รับการพัฒนาในระดับหนึ่ง สามารถจัดการสอนวิชาเหล่านี้ด้วย
ต้นทุนที่ถูกกว่า

ทำ�งานวิชาการมาสามทศวรรษ ผมเห็นว่า คุณค่าทาง
วิชาการมีสามมิติ มิติแรก คือความลุ่มลึก แตกฉาน มิติ
ที่สอง คือ นวภาพ และมิติที่สาม คือ อรรถประโยชน์
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ทศวรรษที่ 1980 เปิดยุคของคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล ทำ�ให้นกั วิชาการ
ทั่วไปเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น โอกาสไล่ตามสถาบันในประเทศที่พัฒนา
แล้วจึงมีมากขึ้น ผมซื้อ PC และใช้ซอฟต์แวร์สถิติตั้งแต่ปี 1986 เมื่อตั้งหน่วย
ระบาดวิทยาใหม่ ๆ ผมร่วมกับอาจารย์สถิตชิ าวออสเตรเลียจัดอบรมนักวิจยั ที่
หาดใหญ่และยอกจาการ์ต้า เราตั้งงบประมาณจากมูลนิธิฟอร์ดซื้อซอฟต์แวร์
ชุดละพันกว่าเหรียญแจกมหาวิทยาลัยไทยและอินโดนีเซียทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย แต่
ซอฟต์แวร์นี้ล็อคด้วย key diskette ซึ่งต้องมีเสียบไว้ใน disk drive เสมอเพื่อ
ป้องกันการ copy เพือ่ นชาวอินโดนีเซียของผมก็ซอื้ เครือ่ ง copy key diskette
ทำ�ให้ทุกคนมีซอฟต์แวร์นี้ใช้ ความขัดแย้งระหว่างบริษัทซอฟต์แวร์กับผู้ใช้ใน
ประเทศกำ�ลังพัฒนาซึ่งขาดกำ�ลังซื้อเป็นปัญหาที่สำ�คัญที่ทำ�ให้วงการวิชาการ
พัฒนาได้ชา้ ต่อมาซอฟต์แวร์สถิตนิ เี้ ลิกราไป คงจะเป็นเพราะขาดทุนเนือ่ งจาก
ต้นทุนเกือบครึ่งอยู่ที่การป้องกันการ copy ซึ่งก็ไม่ได้ผล
ศตวรรษที่ 1990 มีซอฟต์แวร์สถิตทิ เี่ กิดใหม่ ไม่ลงทุนป้องกันการ copy
ผมซือ้ มาประกอบการสอนนักศึกษาเป็นสถาบันแรกในเมืองไทย ทุก ๆ สองสาม
ปี เราต้องปรับรุ่นหรือเวอร์ชั่นใหม่ เรียนคำ�สั่งใหม่ และ เสียเงินคราวละ
ประมาณพันเหรียญ ผมคิดว่าเราควรพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานเรา
มากขึ้น ช่วงปลายทศวรรษ 1990 ผมจึงสมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกลเรื่อง
การใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงโดยเรียนทางอีเมล์ ผมเรียนรู้วิธีดัดแปลงคำ �สั่งของ
ซอฟต์แวร์นี้ได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ทำ�ได้ยากมาก ความชำ�นาญในการใช้และ
ปลุกปลํา้ ดัดแปลงซอฟต์แวร์ในครัง้ นัน้ สำ�เร็จระดับหนึง่ หลังจากนัน้ ผมใช้เวลา
ถอดบทเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนเป็นตำ�ราโดยใช้ความชำ�นาญด้าน
ซอฟต์แวร์นั้นเป็นเครื่องช่วย ในยุคนั้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเริ่มจะแพร่หลาย
ผมนำ�โน้ตบุคติดตัวไปทุกหนแห่ง เมื่อมีเวลาว่างยามใดก็จะสรุปบทเรียนลงใน
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ตำ�รา ทำ�งานอย่างนี้ต่อเนื่องอยู่สามปีทั้งในประเทศไทยและระหว่างการเดิน
ทางและทำ�งานในต่างประเทศ เขียนตำ�ราการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างทีต่ อ้ งการ
ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมาหนังสือนี้เป็นที่สนใจของนักศึกษาปริญญาโท/เอก
ทัว่ ประเทศ เขาใช้อา่ นประกอบการเรียนวิชาสถิตขิ นั้ สูง มาจนถึงปัจจุบนั หลาย
คนเรียนการแปลสถิติด้วยตนเองจากตำ�ราเล่มนี้ ซึ่งทำ�ให้เขาอ่านผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการนานาชาติได้เข้าใจมากขึน้ ตำ�ราเล่มนีไ้ ด้รบั รางวัลตำ�ราดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดั ง กล่ า วแล้ ว ว่ า หลั ก สู ต รของเราเป็ น หลั ก สู ต รแรกที่ เ น้ น การใช้
ซอฟต์แวร์วเิ คราะห์ขอ้ มูล ลูกศิษย์ลกู หาของผมมาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย
ต่างก็ copy ซอฟต์แวร์นี้กลับไปใช้ในประเทศของตน เมื่อจบไปแล้วกลับมา
พบหน้ากันในโอกาสต่อมา พวกเขาก็ขอ copy เวอร์ชั่นใหม่ หมายเลข
ซอฟต์แวร์หรือ serial number ของเราเลยปรากฏไปทั่วเอเซีย เรากลายเป็น
แหล่งเผยแพร่ซอฟต์แวร์ทผ่ี ดิ กฎหมายของภูมภิ าคนีข้ องโลกด้วยความอึดอัดใจ
โอกาสของนวภาพเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเปลี่ ย นสหั ส วรรษ ซอฟต์ แวร์
โอเพ่นซอร์สเริ่มแพร่หลาย โอเพ่นซอร์สเป็นระบบเปิดโล่งให้ผู้สนใจศึกษาได้
ว่าซอฟต์แวร์นั้นทำ�งานได้อย่างไร ใครจะนำ�ไปใช้ทำ�อะไรก็ได้ ไม่ต้องจ่ายค่า
ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ประเภทนีใ้ ช้ยาก แต่สามารถพัฒนาชุดคำ�สัง่ ใหม่ได้งา่ ย ในปี
2002 ซึง่ ตอนนัน้ ผมอายุได้หา้ สิบสองปี ผมเริม่ ศึกษาและพัฒนาชุดคำ�สัง่ สำ�หรับ
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ชื่อ R เพื่อใช้แทนซอฟต์แวร์ทางการค้าที่ต้องเสียเงิน
ด้วยพื้นฐานเดิมทางสถิติ
โปรแกรม R เป็นโปรแกรมสถิติที่ผู้ใช้สามารถสร้างคำ�สั่งเก็บไว้ใช้เอง
ได้ ผมจึงหัดเขียนคำ�สั่งทดแทนคำ�สั่งง่าย ๆ ในซอฟต์แวร์ที่เคยใช้อยู่ ก็ปรากฏ
ว่าได้คำ�ตอบตรงกัน ทำ�ให้เกิดฉันทะ ผมจึงตั้งเป้าเขียนคำ�สั่งที่ยากขึ้นไปก็ได้
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คำ�ตอบที่ตรงกันอีก ฉันทะก็มากขึ้น ผมจึงเกิดวิริยะ ฝึกฝนตนเองเขียนคำ�สั่ง
อย่างจริงจังเก่งขึ้นไปอีก และแล้วจิตใจของผมก็จดจ่อแต่เรื่องการเขียนคำ�สั่ง
ไม่ว่าทำ�อะไรผมก็จะรู้สึกว่าสมองของผมกำ�ลังคิดเรื่องคำ�สั่งโดยทำ�งานเป็น
background job อยู่ตลอดเวลา เวลาว่างของผมเกือบทุกเสี้ยววินาทีถูกใช้ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งเวลานอนหลับไปก็รู้สึกว่าสมองผมกำ �ลังหา
ทางออก พอตื่นมาก็คิดได้หันเข้าหาคอมพิวเตอร์ทำ�งานต่อ เมื่อได้คำ�สั่งนี้แล้ว
ก็พฒ
ั นาคำ�สัง่ ใหม่ จนในทีส่ ดุ ได้ค�ำ สัง่ ทีใ่ ช้ท�ำ งานแทนซอฟต์แวร์เก่าได้คอ่ นข้าง
สมบูรณ์
เมือ่ เราผลิตสิง่ ใหม่ ไม่ควรคิดเพียงผลิดเพือ่ ทดแทน ถ้าจะจูงใจให้คนใช้
คำ�สั่งที่ผมค้นคิดขึ้น ต้องทำ�ให้เขาใช้เพราะ “ดี” ไม่ใช่เป็นเพียงการใช้เพราะ
“ฟรี” นวภาพ และจินตนาการ ผมต้องทำ�ให้ชุดคำ�สั่งมีคุณสมบัติพิเศษซึ่ง
ซอฟต์แวร์ทางการค้าหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ยังไม่มี
ตัวอย่างที่สำ�คัญ ได้แก่ การแสดงกราฟคู่กับผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข
ทุกครัง้ ถ้าเหมาะสม ซึง่ ช่วยในการสำ�รวจข้อมูลมาก คนเราส่วนใหญ่สนใจภาพ
มากกว่าตัวเลข ภาพที่ดี ๆ สื่อทางสถิติเข้าไปในสมองได้ง่ายกว่าการสื่อด้วย
ตัวเลข สมมติว่าข้อมูลชุดหนึ่งเก็บมาจากผู้ป่วย 30 คน เมื่อผู้ใช้สั่งซอฟต์แวร์

ถ้าจะจูงใจให้คนใช้คำ�สั่งที่ผมค้นคิดขึ้น ต้องทำ�ให้เขาใช้
เพราะ “ดี” ไม่ใช่เป็นเพียงการใช้เพราะ “ฟรี” นวภาพ
และจินตนาการ ผมต้องทำ�ให้ชุดคำ�สั่งมีคุณสมบัติพิเศษ
ซึ่งซอฟต์แวร์ทางการค้าหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ยังไม่มี
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ส่วนใหญ่ให้แสดงค่าทางสถิตขิ องตัวแปร เช่น อายุ ผลทีไ่ ด้กม็ กั จะเป็นค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติอื่น ๆ ของคน 30 คนนั้น แต่ถ้าใช้คำ�สั่งของ
ผม นอกจากได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันแล้ว ยังได้กราฟแสดงตำ�แหน่งอายุของคน
แต่ละคนทั้ง 30 คน ทำ�ให้เราเห็นว่าช่วงอายุใดที่มีผู้ป่วยมาก ช่วงใดมีน้อย
ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ทวั่ ไปแจงนับเพศของผูป้ ว่ ย ก็จะได้ค�ำ ตอบว่ามีชาย
กี่คนหญิงกี่คน แต่คำ�สั่งที่ผมสร้างนอกจากจะให้ค่าเหล่านั้นแล้วยังได้แผนภูมิ
กราฟแท่งที่มีสีสรรโดยอัตโนมัติซึ่งทำ�ให้ผู้ถามคำ�ถามเห็นแต่ไกลได้ทันทีว่า
ข้อมูลกระจายอย่างไร ภาพเหล่านี้สามารถก๊อปปี้ไปลง Powerpoint และ
Word ได้ในทันที ทำ�ให้ออกรายงานได้เร็วมาก
นอกจากช่วยให้นกั วิเคราะห์ส�ำ รวจข้อมูลได้ดกี ว่าแล้ว ผมยังเขียนฟังก์ชน่ั
ที่นักวิจัยทั่วไปต้องการ (need) อย่างมาก แต่ไม่เคยคิดว่ามีซอฟต์แวร์ที่ให้
บริการได้อย่างนี้ กล่าวคือร้อยละเก้าสิบขึ้นไปของรายงานทางสังคมและการ
แพทย์ต้องใช้ตารางแจงนับคุณสมบัติของบุคคลหลาย ๆ ด้าน เช่น ถ้าทดลอง
เปรียบเทียบยา A กับยา B ต้องแสดงว่าแต่ละฝ่ายมีคนกีค่ น อายุ นํา้ หนัก ส่วนสูง
โรคประจำ�ตัวของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร และเมื่อรักษาไปแล้วฝ่ายไหนหายได้
ดีกว่ากัน ผูว้ เิ คราะห์ดว้ ยซอฟต์แวร์อนื่ ต้องไปถามนักสถิตวิ า่ จะใช้สถิตติ วั ใดจึง
จะเหมาะ นักสถิติต้องตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลก่อนว่าเป็นอย่างไร ก่อน
ทีจ่ ะให้ตดั สินใจได้วา่ ควรใช้สถิตแิ บบไหน แล้วจึงไปคำ�นวณและส่งคำ�ตอบ ออก
ลงบนจอ ส่วนผู้ใช้ต้องบรรจงลอกคำ�ตอบนั้นลงรายงานโดยเลือกตำ�แหน่ง
ทศนิยมและปัดจุดให้เหมาะสม ถ้าข้อมูลเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย กว่าจะแก้
แต่ละตารางหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนต้องใช้เวลาหลายวัน ถ้าใช้คำ�สั่งที่ผมสร้าง
การตรวจสอบว่าควรเลือกใช้สถิติตัวใด การแสดงผลทางสถิติและการเลือก
จำ�นวนเลขหลังจุดทศนิยมเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผูว้ จิ ยั สร้างผลการวิเคราะห์เอง
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ได้ ไม่ต้องอาศัยนักสถิติ และใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีก็ได้ตารางออกไปรายงาน
แล้ว
คำ�สั่งต่าง ๆ เหล่านี้แพทย์นักวิจัยชอบมาก เพราะเขาทำ�งานได้เลย
ไม่ต้องรอต่อคิวนัดหมายพบนักสถิติ เมื่อปี 2009 อินเดียส่งนักวิจัยระดับ
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มารับการอบรมที่ ม.อ. สิบกว่าคน ทุกคน
ชอบมาก เขากลับไปแล้วสร้างผลงานทางวิชาการได้เร็วกว่าเก่า
สรุปว่า ผมมีสมาธิใจจดใจจ่อในการเขียนชุดโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถพัฒนาชุดคำ�สั่งใน R ใช้แทนซอฟต์แวร์เก่าได้ทั้งหมด ในปี 2004
ผมตัดสินใจหย่าขาดจากซอฟต์แวร์เดิมทั้ง ๆ ที่ยังมีสิทธิ์ใช้ตามกฎหมายอยู่
หน่วยงานของเราทัง้ หน่วยหันมาใช้ R และคำ�สัง่ ทีผ่ มสร้างขึน้ สำ�หรับการเรียน
การสอนและการวิจยั และชุดคำ�สัง่ ทีผ่ มพัฒนาขึน้ แทนโดยสิน้ เชิง การทำ�อย่าง
นัน้ มีความเสีย่ งอยูร่ ะดับหนึง่ เพราะทำ�ให้หลักสูตรของเราเรียนยากขึน้ คนอาจ
จะนิยมน้อยลง แต่ผมเห็นว่าการยึดในหลักการให้คนเรียนรู้และใช้ความ
พยายามสูงจะได้คนเก่งและลึกซึง้ เรือ่ งนีเ้ หมือนตอนทีห่ ลักสูตรปริญญาโททาง
ด้านสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ลดเวลาลงจากสองปี เป็นสิบแปดเดือน
แล้วลดต่อจนเหลือสิบสองเดือน เพือ่ ตอบสนองความต้องการของแหล่งทุนและ
ผูเ้ รียนทีอ่ ยากจบเร็ว หลักสูตรของเรายืนยันไม่ลดเวลาเรียนเพือ่ รักษามาตรฐาน

หลักสูตรของเรายืนยันไม่ลดเวลาเรียนเพื่อรักษามาตรฐาน
เพราะเราเชื่อว่าเรียนน้อยเกินไปไม่สามารถสร้างพุทธิ
ปัญญาและทักษะทางระบาดวิทยาได้
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เพราะเราเชื่อว่าเรียนน้อยเกินไปไม่สามารถสร้างพุทธิปัญญาและทักษะทาง
ระบาดวิทยาได้ การยืนยันทีจ่ ะต้องใช้เวลาสองปีเต็มและใช้ซอฟต์แวร์ทยี่ ากแต่
มีพลังสูงไม่ได้ทำ�ให้เรามีนักเรียนลดลงทั้งจากไทยและต่างประเทศ แต่ทำ�ให้
เรามีผลงานวิชาการตีพิมพ์มากขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีเวลามากพอ และมี
ซอฟต์แวร์และชุดคำ�สั่งที่สร้างบทความวิชาการได้เร็ว
ณ จุดนีจ้ ะเห็นได้วา่ เราต้องตัง้ ใจทำ�งานสูค้ วามยากลำ�บาก เพือ่ พัฒนา
ตนเองและผลงานให้มีคุณภาพในระยะยาว พูดมาถึงตอนนี้ผมอยากบอกว่า
ตลอดเวลาของการทำ�งาน ผมคิดถึงครูสอนภาษาไทยระหว่างผมเรียนชัน้ มัธยม
ท่านนำ�เอากลอนบาทหนึ่งในพาลีสอนน้องมาให้เราคัดไทย
“อย่ารู้มาก บากหนี แต่ที่ง่าย
ที่ไหนหนัก หักกายเข้าหาบหาม ....”
ฉันทลักษณ์ดี ๆ แบบนี้มีผลเหมือนซอฟต์แวร์อันทรงพลัง ซึ่งครูบ้าน
นอกคนหนึง่ เขียนโปรแกรมให้แก่นกั เรียนอย่างผมในเวลาไม่กนี่ าที วิชาคัดไทย
ไม่ได้ฝึกแต่เพียงลายมือ แต่ทำ�ให้ใจสงบเป็นสมาธิ สามารถจดจำ�และดื่มดํ่า
เนื้อหาส่งถ่ายความคิดลงไปยังปลายนิ้วและผ่านกระดาษ โปรแกรมซึ่งเป็น
ฉันทลักษณ์บทนีส้ ร้างวิธคี ดิ วิธที ำ�งานของผมไปตลอดชีวติ ดังนัน้ การเรียนรูใ้ น
วัยเด็กสำ�คัญเหลือเกิน การเรียนทางวิทยาศาสตร์ท�ำ ให้แสวงหาข้อเท็จจริงและ
พัฒนาตรรกะ ส่วนศิลปศาสตร์กล่อมเกลาให้จิตใจอ่อนโยน เห็นความดีความ
งาม สร้างจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้แก่ผู้เรียน
กลับมาพูดเรื่องชุดคำ�สั่งที่ผมพัฒนาอีกครั้ง ผลงานนี้ยังคงอยู่ภายใน
แวดวงแคบ ๆ ของหลักสูตรเราเท่านัน้ ทำ�อย่างไรนักวิจยั ทัว่ ไปจะได้ประโยชน์
ด้วย ระหว่างทีพ่ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ผมเขียนบทเรียนด้วยตนเองให้นกั เรียนทดลอง
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ใช้ เพื่อผมไม่ต้องสอนในชั้นเรียน และสิ่งที่พัฒนามีปริมาณเนื้อหามากกว่าที่
จะสอนในชั้นเรียนได้ เนื่องจากหลักสูตรของเราใช้ภาษาอังกฤษ ผมจึงเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ ซึง่ ในทีส่ ดุ สร้างประโยชน์ตอ่ นักวิจยั รุน่ ใหม่ได้ทวั่ โลก ในการ
ประชุมนานาชาติระบาดวิทยาที่กรุงเทพ ฯ ปี 2005 ผมตระเวนสาธิตให้คนที่
รูจ้ กั ทีเ่ ข้ามาประชุมได้เห็นศักยภาพของโปรแกรมทีผ่ มเขียน และหาผูส้ นับสนุน
ทางการเงินจัดพิมพ์หนังสือ ในที่สุดโครงการวิจัยโรคเมืองร้อน (TDR) ของ
องค์การอนามัยโลกก็ยื่นมือเข้าสนับสนุน เขาเห็นว่างานของผมจะมีประโยชน์
มากต่อในงานวิจัยในประเทศกำ�ลังพัฒนาที่ไม่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิด
กฎหมาย เขาสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือโดยมีเงื่อนไขว่าต้องขายราคาถูก
หรือฟรี และทำ�ให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือนีไ้ ด้จากเว็บไซต์ของ
องค์การอนามัยโลก
แต่การแขวนหนังสือของเราอยูบ่ นหลืบซอกเล็ก ๆ ขององค์การอนามัย
โลกไม่ได้เป็นวิธเี ผยแพร่ทดี่ นี กั ผูท้ จี่ ะเข้าไปดาวน์โหลดต้องตัง้ ใจค้นหาจากฐาน
ข้อมูลอันซับซ้อนขององค์การอนามัยโลก หรือจาก search engine ที่เก่ง ๆ
เท่านั้น ช่องทางการเผยแพร่ที่ดีกว่า คือ เว็บไซต์ที่เป็นประชาคมผู้ใช้และ
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบโอเพ่นซอร์สนี้ ในปี 2005 ผมใฝ่ฝันว่าจะพัฒนาชุด
คำ�สัง่ ให้เป็นแพ็คเกจมาตรฐาน หลังจากทำ�งานหนักอีกหลายเดือน ในปี 2006
โดยคำ�แนะนำ�ของอาจารย์หัชชา ศรีปลั่ง ซึ่งเป็นรุ่นน้องในที่ทำ�งาน และเพื่อน
นักสถิติชาวอังกฤษชื่อ Martyn Plummer ซึ่งเป็นหนึ่งใน R Core Team ผม
ก็พฒ
ั นา package ชือ่ epicalc และ upload ขึน้ ไปบนเว็บไซต์ของประชาคม
ผู้พัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ R ได้สำ�เร็จ ซึ่งเป็นนักวิจัยเอเซียคนแรก ๆ ที่ทำ�เช่น
นั้นได้ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นนักสถิติโดยตรง เว็บไซต์นี้มีระบบ mirroring ส่งผ่านไป
ยังเว็บไซต์ในเครือข่ายอีกเจ็ดสิบกว่าแห่งทั่วโลก หนังสือแบบเรียนด้วยตนเอง
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ก็เผยแพร่ไปในเครือข่ายนี้ด้วย
จาก open-source package และ open-book ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี
ทั้งคู่ TDR ยังสนับสนุนการจัด open-course ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนฟรีทาง
อินเตอร์เนต ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้ จะมีคุณวุฒิอะไรหรือไม่มีคุณวุฒิ
อะไรเลยก็ได้ ขอให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นอันเรียนได้ ผูร้ ว่ มงานหลักของผมคือ
Mr. Edward McNeil นักสถิติหนุ่มจากออสเตรเลียที่ตกล่องปล่องชิ้นกับ
อาจารย์สาวชาวไทยลูกศิษย์ของผมที่ ม.อ. ปัตตานี Edward เป็นบรรณาธิการ
หนังสือภาษาอังกฤษทีผ่ มเขียน เขาเหมือนผม กลางวันสอนนักศึกษาภาคปรกติ
ทำ�งานวิจัยและพัฒนาตามปรกติ กลางคืนเราเข้าไปดูในชั้นเรียนบนเว็บไซต์
ว่าลูกศิษย์ทางไกลของเราเป็นใครบ้าง ทำ�อย่างไรจึงจะสร้างโจทย์กระตุ้นเขา
ให้ ส นุ ก กั บ การเรี ย น เราช่ ว ยกั น ตรวจการบ้ า นและหาโจทย์ เ พิ่ ม เติ ม เป็ น
นันทนาการทางวิชาการสำ�หรับนักวิจัยที่เรียนรู้จากเรา
ในขณะนี้ ลูกศิษย์ในภาคปรกติของผมมาจาก 14 ประเทศ สองทวีป
(เอเซียและอัฟริกา) จบหลักสูตร ป.โท 56 คน จบ ป.เอก 61 คน ตีพิมพ์งาน
วิจัยร่วมกับผมในวารสารนานาชาติกว่าร้อยเรื่อง แต่ลูกศิษย์ทางอินเตอร์เน็ต
มีจำ�นวนมากกว่าและมาจากทุกทวีป ที่มากหน่อยก็เป็นเอเซีย แอฟริกา และ
ลาตินอเมริกา ผมยังมีอาจารย์พเิ ศษในหลักสูตรนีซ้ งึ่ เป็นลูกศิษย์ทใี่ ช้ซอฟต์แวร์
และแพ็คเกจทีผ่ มเขียนอย่างชํา่ ชอง และเชีย่ วชาญในการสอนและแนะนำ�ผูอ้ นื่
เขาชื่อ Samuel Nguah เป็นแพทย์ชาว Ghana ทวีปแอฟริกา เนื่องจากเวลา
เราต่างกันเขาจึงช่วยตอบคำ�ถามที่นักเรียนทางแอฟริกาและลาตินอเมริกา
ตั้งขึ้นได้เร็วกว่าเรา ยิ่งไปกว่านั้นคือเขาทำ�ด้วยจิตอาสา ไม่ได้คิดค่าบริการ
ทัง้ ทีเ่ ราเสนอไป ผมไม่เคยไปแอฟริกาได้แต่หวังว่าสักวันหนึง่ จะพบปะสนทนา
กับเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์คนนี้
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หนังสือแบบเรียนด้วยตนเองของผมมีลกู ศิษย์น�ำ ไปแปลขายในประเทศ
จี น โดยตี พิ ม พ์ ใ นสำ � นั ก พิ ม พ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ วิ ช าการทาง
สาธารณสุข และเริ่มมีการแปลเป็นภาษาพม่า มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยใน
ญีป่ นุ่ นำ�ไปใช้สอนนักศึกษาของเขา มีนกั สถิตชิ าวสเปนขออนุญาตแปลเผยแพร่
แต่ยังไม่เห็นผลงาน
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ผมถามน้อง ๆ อาจารย์ทางคณะศึกษาศาสตร์ของหลาย
มหาวิทยาลัยว่า วิชาครุศาสตร์ ต่างกับวิชาศึกษาศาสตร์
อย่างไร ทุกคนตอบว่าเหมือนกัน แต่ผมคิดว่าไม่
ประมาณเดือนละสองสามครั้ง ผมจะมีผู้ใช้แพ็คเกจของผมเขียน
จดหมายมาขอบคุณและสอบถามวิธใี ช้งานเพิม่ เติม เขานำ�ไปแก้ปญ
ั หางานวิจยั
ของเขาซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of
Medicine โดยระบุวา่ ใช้แพ็คเกจ epicalc ของเรา มีนกั ศึกษาแพทย์ชาวไต้หวัน
ซึ่งสนใจเรียนด้วยตนเองโดยสามารถใช้แพ็คเกจนี้วิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข
ของบ้านเขาได้อย่างมืออาชีพ
สหัสวรรษใหม่ เปิดแนวคิดและช่องทางใหม่ส�ำ หรับวิชาการ ผมถาม
น้อง ๆ อาจารย์ทางคณะศึกษาศาสตร์ของหลายมหาวิทยาลัยว่า วิชาครุศาสตร์
ต่างกับวิชาศึกษาศาสตร์อย่างไร ทุกคนตอบว่าเหมือนกัน แต่ผมคิดว่าไม่ ใน
สองทศวรรษแรกในมหาวิทยาลัย ผมทำ�หน้าทีเ่ ป็นครู สอนนักศึกษาแพทย์ แล้ว
ก็สอนบัณฑิตศึกษา การสอน คือ การถ่ายทอดหรือฝึกหัดให้ผู้เรียนทำ�ได้ตาม
มาตรฐานหรือตามวัตถุประสงค์ ในทศวรรษทีส่ าม งานผมเป็นการจัดการศึกษา
คือ ทำ�ให้คนได้พัฒนาศักยภาพภายในของตนให้งอกงามเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ผู้จัดการศึกษากับผู้ศึกษาไม่จำ�เป็นต้องพบกัน เสมือนผู้สร้าง
งานศิลปะไม่จำ�เป็นต้องพบกับผู้เสพงานศิลปะชิ้นนั้น ผมเห็นว่านี่คือมิติที่สอง
และที่สามของวิชาการ นวภาพ และอรรถประโยชน์
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งานวิชาการเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
ขณะที่เรากำ�ลังชุมนุมทางวิชาการในหอประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้
พี่น้องชาวใต้ของเราส่วนหนึ่งกำ�ลังระทมทุกข์เรื้อรังจากไฟใต้
ตอนนี้กลับมาเล่าเรื่องในเมืองไทยแล้ว ผมขอใช้ระบบปี พ.ศ. อีกครั้ง
หนึ่ง ในปี พ.ศ.2546 ผมได้รับการติดต่อจากคุณหมอสุภกร บัวสาย ผู้จัดการ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่านเห็นว่าผมทำ�งาน
ในภาคใต้ ม านานและประสบความสำ � เร็ จ ทางวิ ช าการสู ง ขอให้ ช่ ว ยนำ �
นักวิชาการในพืน้ ทีท่ �ำ งานร่วมกับประชาคม โดยจัดตัง้ สถาบันขึน้ เพือ่ การนีโ้ ดย
เฉพาะ ในปี พ.ศ. 2547 ผมเริ่มสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ หรือ
ชื่อย่อว่า วพส. ในวันปีใหม่ ช่วงแรกของการทำ�งานคือการระดมสมัครพรรค
พวกมาช่วยกัน
เปิดสำ�นักงานใหม่ได้ไม่กวี่ นั ในวันที่ 4 มกราคม มีการโจมตีคา่ ยทหาร
ปล้นปืนที่อำ�เภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส ตามด้วยการไล่ล่าฆ่าประชาชน
กลางชุมชนด้วยมีดดาบและปืน สถานการณ์สับสนอลหม่าน ความหวาดกลัว
หวาดระแวงเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า
สถานการณ์หน้าสิว่ หน้าขวานแบบนี้ ทุนทางสังคมและทุนทางวิชาการ
จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไร ถ้าเราจะต้องเสียหาย ทำ�อย่างไรเราจึง
จะเสียหายน้อยทีส่ ดุ และทำ�อย่างไรเราจึงมีโอกาสพลิกฟืน้ สถานการณ์ ผมปรับ
งาน วพส. ให้รับกับสถานการณ์ทันที ยุทธศาสตร์ คือการสร้างขวัญและกำ�ลัง
ของประชาคมวิชาการให้หนั เข้าสู้ พัฒนาศักยภาพของสถาบันแก้ปญ
ั หาในพืน้ ที่
ปลายเดือนมกราคมเราจัดประชุมวิชาการ เชิญนักวิชาการจากไทยและ
มาเลเซียมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายว่าใครเป็นผู้
ทำ�การเหล่านั้น เพื่อจุดประสงค์อะไร ข้อสรุปตอนนั้นยังไม่ชัดเจน ในเดือน
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เมษายน กลุ่มก่อการพร้อมใจกันประกาศศึกกับรัฐยอมตายในศาสนสถาน
โบราณเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ สร้างความหวาดกลัววิตกกังวล
ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ความแตกแยกหวาดระแวงร้าวลึกมากขึน้ ผูค้ นจำ�นวน
หนึ่งต้องอพยพหนีไฟใต้ ไฟนี้ลามเลียเข้ามหาวิทยาลัย มีการขู่วางระเบิด
นักศึกษา ม.อ. ปัตตานีถูกฆาตกรรมทางการเมือง โรงพยาบาลของเราเองใน
หาดใหญ่ก็ได้รับโทรศัพท์ขู่วางระเบิดต้องมีตำ�รวจมาทำ�ลายวัตถุต้องสงสัย
อาจารย์ส่วนหนึ่งของ ม.อ. ปัตตานีขอย้ายจากพื้นที่ ส่วนหนึ่งลาออก
ผมเตือนพรรคพวกว่าอย่ากลัวจนเกินไป
“อย่ารู้มาก บากหนี แต่ที่ง่าย
ที่ไหนหนัก หักกาย เข้าหาบหาม”
เราจะต้องเรียกขวัญกำ�ลังใจของพวกเรากลับมา ใช้วิชาการแก้ปัญหา
โครงสร้างความรุนแรงในระยะยาว งานของเราทำ�มานานแล้ว เรามีตน้ ทุนทาง
สังคมสูงพอที่จะฟื้นฟูความเสียหายและผลักดันการพัฒนาต่อไปได้ ต้นทุนที่
เข้มแข็งในสภาพนีม้ สี องส่วน ส่วนหนึง่ คือระบบสาธารณสุขซึง่ ผมทำ�งานมาด้วย
ระยะยาว อีกส่วนหนึ่งคือระบบสถาบันวิชาการที่ผมทำ�งานอยู่ ผมมีลูกศิษย์
ลูกหาอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ามจังหวัดในทัง้ สองระบบ ลูกศิษย์ของผมก็มลี กู ศิษย์ซงึ่ เป็น
คนในพื้นที่ทั้งนั้น ในทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวเมืองหาดใหญ่สามารถเป็นจุดพักพล
ที่ปลอดภัยในระดับหนึ่ง เราต้องทำ�งานเป็นมิดฟิลด์ ต่อเชื่อมแนวหน้าในสาม
จังหวัดกับแนวหลังที่ส่วนกลางของประเทศ ตลอดจนต้นทุนนานาชาติที่เรามี
อยู่ ทีส่ �ำ คัญ เราต้องพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายแนวหน้าของเราเข้มแข็ง ปัญหา
มีอยู่ว่าแนวหน้าของเราจะทำ�อะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าเดินแต้มผิด
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เรามีต้นทุนทางสังคมสูงพอที่จะฟื้นฟูความเสียหายและ
ผลักดันการพัฒนาต่อไปได้ ต้นทุนที่เข้มแข็งในสภาพนี้มี
สองส่วน ส่วนหนึ่งคือระบบสาธารณสุขซึ่งผมทำ�งานมา
ด้วยระยะยาว อีกส่วนหนึ่งคือระบบสถาบันวิชาการที่ผม
ทำ�งานอยู่ ผมมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดในทั้ง
สองระบบ ลูกศิษย์ของผมก็มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทั้ง
นั้น
เราก็กลายเป็นเป้านิม่ (soft target) ของความรุนแรง ถ้าอยูน่ งิ่ เราจะเป็นเพียง
ฝ่ายถูกกระทำ� ทางเลือกที่เราใช้ คือเลือกทำ�งานเย็นที่ทุกคนรับได้
กลางปี พ.ศ. 2548 อาจารย์ประเวศ วะสี ซึง่ เป็นรองประธานกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันท์ (กอส.) และทางผมจัดประชุมร่วมกันที่ปัตตานี ตั้ง
คำ�ถามวิจัยพื้นฐานว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร และได้รับการ
เยียวยาจากรัฐทั่วถึงหรือไม่ เราต้องให้ได้คำ�ตอบในสามเดือนเพื่อจะช่วยผู้ได้
รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมงานจาก ม.อ. ปัตตานี ซึ่งเป็น
ลูกศิษย์ของผมอาสาทำ�งานนี้ ใช้วิธีวิเคราะห์ฐานข้อมูลหลาย ๆ ฐาน ทั้งหน่วย
งานทหาร ตำ�รวจ และฝ่ายให้ความช่วยเหลือ สรุปได้ว่าความช่วยเหลือ
ครอบคลุมได้รอ้ ยละ 70 สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื ทีมงานวิจยั ทีจ่ ะดูแลฐานข้อมูลระยะ
ยาว และที ม เยี ย วยาซึ่ ง มี ที ม เอ็ น จี โ อในพื้ น ที่ เ ป็ น แกน เราขอเงิ น จาก
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. มาสมทบกับ
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วพส. รวบรวมทีมงานในปัตตานีทงั้ สองวัฒนธรรมจัดตัง้ หน่วยงานวิชาการใหม่
ชือ่ ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศวชต. ในปีต่อมา เราได้ขยายเครือข่ายไปยัง
จังหวัดนราธิวาส โดยผนึกกำ�ลังคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์กบั เอ็นจีโอในพืน้ ที่ ตัง้ เป็น ศวชต.นราธิวาส และวิทยาลัยพยาบาล
ที่จังหวัดยะลาตั้ง ศวชต. ยะลา เราจึงมีทีมกองหน้าด้านเยียวยาและสันติภาพ
อยู่ในพื้นที่ ศวชต.จะประชุมกันทุกเดือนโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ และผมจะ
เป็นประธานในที่ประชุมทุกครั้ง
ศวชต. แต่ละแห่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจร เช่น หา
บ้านพักฉุกเฉินสำ�หรับครอบครัวที่รู้สึกไม่ปลอดภัย ช่วยจัดการนำ�เด็กย้าย
โรงเรียน ส่งเสริมอาชีพตามความถนัด ในระยะหลังกลุม่ แม่บา้ นเหล่านีส้ ามารถ
รวมตัวกันสร้างผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว และช่วยเหลือ
แม่บ้านที่รับผลกระทบรายใหม่ นอกจากเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบและให้
ความช่วยเหลือแล้ว ยังรวมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ต่างกันแต่มีความทุกข์เหมือนกันได้พบปะทำ�งานแก้ปัญหาร่วมกัน เราได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์กรเอ็นจีโอในส่วนกลางช่วยในการพัฒนาผลผลิต

สรุปว่าท่ามกลางความทุกข์มืดมน สังคมเรายังมีพลัง
ฟื้นฟูตนเอง สิ่งที่เราต้องช่วยกันทำ� คือ ปลุกขวัญกำ�ลังใจ
รวบรวมคนที่มีคุณธรรมความสามารถ ให้ช่วยกันพลิกฟื้น
สถานการณ์
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ปัจจุบัน ศวชต. ปัตตานี และ นราธิวาส ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
สหภาพยุโรป วพส. จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินน้อยลง แต่ผมยังเป็น
ประธานการประชุมเครือข่ายนี้ทุกเดือน
สรุปว่าท่ามกลางความทุกข์มืดมน สังคมเรายังมีพลังฟื้นฟูตนเอง สิ่งที่
เราต้องช่วยกันทำ� คือ ปลุกขวัญกำ�ลังใจรวบรวมคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมความสามารถ
ให้ช่วยกันพลิกฟื้นสถานการณ์
การฟืน้ ฟูเยียวยาเป็นงานเย็นทีท่ กุ คนรับได้ แต่กเ็ ป็นการแก้ไขทีป่ ลาย
ทาง เราน่าจะทำ�งานต้นทางได้บ้าง การแก้ไขปัญหาระยะยาวอยู่ที่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ ผู้คนสำ�คัญกว่าอำ�นาจรัฐ ถ้าเราสามารถสร้างคนที่มี
คุณภาพทำ�งานกันเป็นเครือข่าย ไม่วา่ สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ดินแดนส่วนนี้
จะอยู่ในอำ�นาจรัฐฝ่ายไหน กำ�ลังคนที่เป็นเครือข่ายถ้ามีคุณภาพและจำ�นวน
มากพอ ก็จะสามารถช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในที่สุด
ทุนมนุษย์ที่ยังสามารถพัฒนาได้ยังมีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน ผมวิเคราะห์ว่า ม.อ. ปัตตานีตั้งอยู่ในพื้นที่สามสิบปีมาแล้ว เป็นที่พึ่ง
ให้ลกู หลานของคนในพืน้ ทีไ่ ด้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ไกลบ้าน ไม่วา่
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร สามจังหวัดเป็นบ้านของนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ส่วน
ใหญ่ความสัมพันธ์อาจารย์ลูกศิษย์เป็นต้นทุนที่สำ�คัญที่ต้องนำ�มาใช้แก้ปัญหา
อีกประการหนึง่ บัณฑิตในพื้นทีซ่ งึ่ จบปริญญาตรีไป มักชอบหางานทำ�ในพืน้ ที่
เนื่องจากไม่ค่อยสะดวกที่จะต้องไปหางานทำ�ไกล ๆ ในสังคมซึ่งคนส่วนใหญ่
ไม่ใช่มุสลิม ถ้าเราสามารถพัฒนาคนเหล่านี้ให้พัฒนาสังคมได้ พวกเขาจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ฟื้นฟูสันติภาพในที่สุด
เมื่อครั้งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผมมีเพื่อนในสาขาสังคมศาสตร์
จำ�นวนมาก เราฝันที่จะทำ�งานพัฒนาชนบทด้วยกัน หลายคนออกชนบทเป็น
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ครู บางคนเป็นบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งโดย
อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ อาจารย์เชือ่ ว่าบัณฑิตควรออกไปเรียนรูว้ า่ สังคมชนบท
อยู่กันอย่างไร ผมคิดว่าชื่อนี้ดี เราน่าจะตั้งบัณฑิตอาสาของ ม.อ. ได้ แต่
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ตอ้ งไม่เหมือนของอาจารย์ปว๋ ย เพราะบัณฑิตของ
เราเป็นคนชนบทอยู่แล้ว สิ่งที่ควรจะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ หนึ่ง
พัฒนาตัวบัณฑิตเองให้มีคุณธรรมความสามารถ สอง ให้บัณฑิตมีส่วนในการ
พัฒนาชุมชน และ สามให้บัณฑิตเป็นคนเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน เพื่อทำ�ให้มหาวิทยาลัยต้องปรับบทบาทของตัวเองไปด้วย โดยวิธีนี้
โครงการบัณฑิตอาสาของเราจะช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้ได้ในระยะยาว
โครงการนี้เรียกชื่อย่อว่า บอ. ม.อ. ได้รับการตอบสนองอย่างดีจาก
ชุมชน สามารถเกาะติดพืน้ ทีไ่ ด้ดี และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ตอบสนองอย่าง
ดี ต่อมาเมื่อเกิดมหาภัยสึนามิ บอ. ม.อ. ส่วนหนึ่งขึ้นไปช่วยชาวบ้าน ทำ�งาน
และอยู่อาศัยในเต้นท์เหมือนชาวบ้านตลอดหกเดือน ทำ�ให้เราได้คิดว่าควร
ขยายพืน้ ทีฝ่ กึ อบรมให้เต็มภาคใต้ และรับบัณฑิตทีอ่ ยูน่ อกสามจังหวัดชายแดน
ด้วย ปัจจุบัน บอ. ม.อ. จบไปแล้วห้ารุ่น จำ�นวนรวมร้อยกว่าคน ทำ�งานต่าง ๆ
ในภาคใต้ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนค่อนข้างมาก การที่บัณฑิตอาสา
ของพวกเราใช้เวลาฝึกอบรมเพิ่มเติมหนึ่งปี ได้พัฒนาความสามารถด้านชุมชน
ทำ�ให้เป็นที่ต้องการของหน่วยราชการและองค์กรพัฒนาอย่างมาก ต่างกับคน
ที่จบจากมหาวิทยาลัยโดยเรียนจากห้องเรียนอย่างเดียว โครงการ บอ. ม.อ.
เริ่มได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจลเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 นี้ หวังว่า
จะได้ทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมในอนาคต
การเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและบัณฑิตอาสา เป็นสองในสามเส้าของ
วพส. เส้าที่สาม คือการพัฒนาวงการวิชาการในพื้นที่ให้สามารถตอบสนอง
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ความต้องการของชุมชน นักวิชาการก็มคี วามต้องการเหมือนคนทัว่ ไป คือ เมือ่
บรรลุความต้องการพื้นฐานทางสรีระแล้ว ก็ต้องการความสำ �เร็จและความ
ยอมรับ ถ้าเราทำ�ให้เขาได้รับความยอมรับและความสำ�เร็จจากการทำ�งาน
ชุมชน เขาก็จะรักงานชุมชน
ผมอาศัยความเป็นนักวิชาการอาวุโสชักชวนน้อง ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ
มาช่วยกันสร้างทีมและสร้างกระแส ในระดับบนเราจัดสัมมนาเรือ่ งนี้ เรียกร้อง
ให้ ม.อ. และสำ�นักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) จัดให้นักวิชาการใน
เครือข่ายสามารถเข้าสู่ตำ�แหน่งวิชาการได้โดยอาศัยงานวิชาการในชุมชน
เนือ่ งจากผมมีผลงานทางวิชาการประเภทตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติมากและ
มีตำ�แหน่งวิชาการสูงอยู่แล้ว การที่ผมเป็นผู้นำ�เรียกร้องครั้งนี้ จึงได้รับความ
สนใจจากหลายฝ่าย แต่เรื่องก็เงียบไปเนื่องจากทาง สกอ. จัดระบบเข้าสู่
ตำ�แหน่งวิชาการใหม่ซึ่งไม่เหมาะสมโดยให้อาจารย์ต้องระบุระดับความเป็น
เจ้าของผลงานเป็นค่าร้อยละซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกปฏิบัติ ระบบของ สกอ.
นอกจากไม่ได้คำ�นึงถึงว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์โดยตรงอะไรจากการ
ปูนบำ�เหน็จนักวิชาการแล้ว ยังทำ�ให้อาจารย์เห็นแก่ตัว
ปัจจุบนั เริม่ มีการเคลือ่ นไหวของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ประธาน คือ อาจารย์วิจารณ์ พานิช เห็นด้วยว่าร้อยละ 80 ของงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นงานวิจยั ทีน่ ำ�ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง คงต้องตามดูกนั
ต่อไปว่ามวลสารขนาดใหญ่ของวงการวิชาการจะขยับตัวตอบรับความต้องการ
ของสังคมได้มากน้อยเพียงไร
สำ�หรับนักวิชาการที่มาร่วมกระบวนการนั้น ผมบอกทุกคนว่าให้มี
ยุทธศาสตร์สามอย่าง คือ หนึง่ ทำ�งานเป็นทีม สอง ทำ�งานเพือ่ ชุมชน และสาม
ทำ�งานให้นำ�ไปสู่ผลงานวิชาการเพื่อตัวเองได้ประโยชน์ด้วย กระบวนการให้
ทุนของเราจะเน้นทั้งสามอย่าง การทำ�งานเป็นทีมที่สำ�คัญ คือ มีธรรมาภิบาล
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สำ�หรับนักวิชาการที่มาร่วมกระบวนการนั้น ผมบอกทุก
คนว่าให้มียุทธศาสตร์สามอย่าง คือ หนึ่ง ทำ�งานเป็นทีม
สอง ทำ�งานเพื่อชุมชน และสาม ทำ�งานให้นำ�ไปสู่ผลงาน
วิชาการเพื่อตัวเองได้ประโยชน์ด้วย
สร้างการมีสว่ นร่วมทุกระดับ โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ เรามีการ
อบรมทัง้ อาจารย์และเจ้าหน้าทีใ่ ห้งานธุรการและการเงินในโครงการย่อยทีร่ บั
ทุนไปจากเรามีมาตรฐานพร้อมรับการตรวจสอบ
ผมมีข้อแนะนำ�ด้านการสร้างทีม คือ พยายามสร้างทีมที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม มีทั้งสองเพศ และมีหลายวัย สำ�นักงานที่มีความหลาก
หลายเช่นนี้เท่านั้น จึงจะสามารถแก้ปมปัญหาทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนได้
นอกจากนีน้ โยบายทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ คือ เข้าหากลุม่ ทีม่ โี อกาสน้อยกว่า ผมให้
ความสำ�คัญกับสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ วิทยาลัยต่าง ๆ เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สถาบั น พละศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พยาบาล วิ ท ยาลั ย
เกษตรกรรม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของความขัดแย้ง เราทำ�งานร่วมกันกับเขา พัฒนา
หน่วยงานเหล่านัน้ ให้มสี มรรถนะทางวิชาการและสมรรถนะทางวัฒนธรรม เขา
ช่วยชาวบ้านได้มากกว่าเรา เพราะเขาอยูก่ บั ชาวบ้านโดยตรง ยิง่ เขาช่วยได้มาก
เท่าไรสังคมในพืน้ ทีย่ งิ่ ร่มเย็นลงเท่านัน้ คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะทีผ่ มทำ�งาน
ด้านนี้ด้วยมากที่สุด เขามีหน้าที่ผลิตครู และครูก็เป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีบ่อย
เนื่องจากถูกเห็นว่าเป็นสัญญลักษณ์ของการรุกรานทางวัฒนธรรมที่ชาวสยาม
ต้องการครอบงำ�ชาวมลายู
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โครงการหนึง่ ของคณะศึกษาศาสตร์ทไี่ ด้ผลดี คือ ชุดโครงการการศึกษา
เชิงพหุวัฒนธรรม มีกลุ่มอาจารย์เข้าร่วมสร้างเทคนิคการเรียนการสอนต่าง ๆ
เช่น ดนตรี นิทาน และงานศิลปะ ให้เด็กนักเรียนสองวัฒนธรรมเรียนในโรงเรียน
เดียวกันได้ ชุดโครงการนี้ทำ�ให้ได้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เมื่อได้ผลงาน
เราก็จดั อบรมการเขียนรายงานลงวารสาร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้นำ�ผล
การศึกษาเหล่านี้ไปตีพิมพ์และนำ�เสนอที่ต่างประเทศ เป็นที่สนใจของวงการ
ศึกษาที่ใช้พหุวัฒนธรรมสร้างสันติภาพ และที่สำ�คัญกว่านั้น คือ ทางคณะ ฯ
จัดอบรมครูภายในพืน้ ที่นบั ร้อยโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่าง ๆ ถ้าโครงการเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้ผล ไฟใต้น่าจะ
เย็นลงบ้าง
เรือ่ งสุดท้ายทีจ่ ะเล่าสูก่ นั ฟังทีเ่ กีย่ วกับไฟใต้และก็เกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้วย คือ โครงการอาเจะห์ จังหวัดอาเจะห์เป็นจังหวัดตะวัน
ตกสุดของประเทศอินโดนีเซีย มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์ การเมืองและ
เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นจุดขึ้นบกจุดแรกของเรือสินค้าจากมหาสมุทรอินเดีย
ไปจีน ดังกล่าวในตอนต้นแล้วว่าอินโดนีเซียมีชาติพันธุ์มากมายเนื่องจากเป็น
เกาะ อาเจะห์กม็ ชี าติพนั ธุห์ ลากหลายเหมือนกันเนือ่ งจากเป็นทางผ่านของคน
หลายชาติ แต่ปรากฏว่าคนเหล่านีม้ กี ระบวนการสร้างผูน้ �ำ ทำ�ให้พนื้ ทีน่ มี้ คี วาม
เป็นท้องถิน่ นิยมสูง (คล้าย ๆ คนปักษ์ใต้) อาเจะห์เป็นเมืองขึน้ ของดัทช์อยูน่ าน
แต่กต็ อ่ สูด้ นิ้ รนอย่างมาก ในทีส่ ดุ ก็เข้าร่วมกับอินโดนีเซียทำ�สงครามขับไล่ดทั ช์
พอมีสงครามโลกครั้งที่สองก็ด้วยการรบกับญี่ปุ่น หลังสงครามสงบ อาเจะห์
เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย ความไม่พอใจเกิดขึ้นมากในยุครัฐบาลเผด็จการ
ทหาร เมือ่ อินโดนีเซียให้สมั ปทานการขุดเจาะแก๊สทีอ่ าเจะห์คนื ให้เจ้าของพืน้ ที่
น้อยมาก ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กับปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรทำ�ให้เกิด
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สงครามขนาดใหญ่ตั้งปี พ.ศ. 2541 มีคนตายจากสงครามราว 12,000 คน
ในปี 2547 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามด้วยคลื่นสึนามิ มีคนตายอีกราวสอง
แสนคน คู่สู้รบทั้งสองฝ่ายจึงหันมาเจรจาปรองดองกันได้สำ�เร็จ
เนื่องจากผมคุ้นเคยเข้าออกอินโดนีเซียบ่อย ปัญหาของอินโดนีเซียที่
จังหวัดรอบนอก เช่น อาเจะห์ ปาปัว และติมอร์ตะวันออก ต้องการแยกตัว
ออกไปเป็นปัญหาที่น่าสนใจ รัฐต่าง ๆ ในโลก มักจะถูกมารวมกันด้วยอำ�นาจ
ทางการทหาร และแยกตัวออกไปด้วยกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมือง
ปี 1990 สหภาพโซเวียตแตกกระสานซ่านเซ็นและรัฐเล็กรัฐน้อยกลับมารบกับ
รัสเซีย ในทางตรงกันข้ามยุโรปตะวันตกกลับพยายามรวมกันเป็นสหภาพยุโรป
เพือ่ แข่งกับสหรัฐและญีป่ นุ่ นอกจากอินโดนีเซียแล้ว เพือ่ นบ้านฝัง่ ตะวันตกของ
เรา คือพม่าก็มีปัญหาเรื้อรังเรื่องคนกลุ่มน้อย ของเราเองก็มีปัญหาเรื่อง
สามจังหวัดนี่แหละ
คนที่เข้าป่าในยุคเดือนตุลาก็จะรู้ว่าเรามีอ้ายน้องลาว อ้ายน้องเวียด
และจีนหนุนหลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ช่วยฝึกทหารให้

ขณะที่รัฐบาลทหารของไทยส่งทหารไปช่วยอเมริกันรบใน
เวียดนามเพื่อรักษาสภาพรัฐบาลหุ่นเชิด เพื่อนบ้านที่ตก
อยู่ในสภาพเดียวกันก็ต้องช่วยกัน ถ้าทฤษฎีนี้ถูกต้อง
กองกำ�ลังอาเจะห์ต่อต้านอินโดนีเซียกับกองกำ�ลังต่อต้าน
รัฐสยามในปัตตานีก็ต้องร่วมมือกัน
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กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (ทปท.) และเวียดนามก็ใช้พื้นที่
จรยุทธของ ทปท. เข้าจารกรรมล้วงความลับฐานทัพอเมริกันในไทย ขณะที่
รัฐบาลทหารของไทยส่งทหารไปช่วยอเมริกันรบในเวียดนามเพื่อรักษาสภาพ
รัฐบาลหุ่นเชิด เพื่อนบ้านที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันก็ต้องช่วยกัน ถ้าทฤษฎีนี้
ถูกต้อง กองกำ�ลังอาเจะห์ต่อต้านอินโดนีเซียกับกองกำ�ลังต่อต้านรัฐสยาม
ในปัตตานีก็ต้องร่วมมือกัน
การเปลี่ยนแปลงของสงครามในอาเจะห์เป็นโอกาสอย่างหนึ่งของ
กระบวนการสร้างสันติภาพของสามจังหวัดไทย ผมติดต่อตัวแทนมูลนิธิร็อกกี้
เฟลเล่อร์ซงึ่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอินโดนีเซีย ขอความช่วยเหลือให้เขาหาคนช่วย
ให้ผมเข้าไปสร้างเครือข่ายในอาเจะห์ให้ได้ กลางเดือนธันวาคม 2548 ก่อนครบ
รอบหนึง่ ปีสนึ ามิ ในวันทำ�พิธสี งบศึกตัดปืนในอาเจะห์ กองทัพไทยร่วมกับกอง
กำ�ลังรักษาสันติภาพซึง่ นำ�โดยฟินแลนด์อยูท่ นี่ นั่ ผมและพรรคพวกคือ อาจารย์
อุไร หัตถกิจ จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. และอาจารย์มสั ลัน มาหะมัด จาก
วิทยาลัยอิสลามยะลา ก็ถึงอาเจะห์เป็นครั้งแรก
อาจารย์อุไรเคยสอนนักศึกษาพยาบาลจากอาเจะห์ก่อนที่จะเกิด
สงครามกลางเมื อ ง อาจารย์ มั ส ลั น เป็ น ชาวมะลายู มุ ส ลิ ม บ้ า นอยู่ จั ง หวั ด
นราธิวาส ผ่านการศึกษาขั้นสูงทั้งในระบบของไทยและในระบบอาหรับและ
อยากเห็นสันติภาพในชายแดนใต้ พอไปกินข้าวด้วยกันพ่อค้าขายข้าวผัดรู้ว่า
พวกเรามาจากปัตตานีก็ทักทายและบอกว่าเขาเคยเข้าไปขนอาวุธแถวนั้น ถ้า
อาจารย์มัสลันไม่ได้ไปด้วยไหนเลยเราจะเจอความจริงจากปากของชาวบ้าน
อาเจะห์ เมื่อรู้ว่าทฤษฎีช่วยเหลือกันทางการทหารของผมถูกต้อง ผมยิ่งมั่นใจ
ว่าการช่วยกันสร้างสันติภาพก็น่าจะทำ�ได้
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คืนแรกเราพักในโรงแรมทีเ่ พิง่ ซ่อมแซมความเสียหายจากคลืน่ ยักษ์ ยัง
ไม่เรียบร้อย สภาพทุลักทุเลมาก วันรุ่งขึ้นเราก็ได้พบกับศิษย์เก่าของอาจารย์
อุไรที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซียะกัวล่าห์ สองสามวันหลังจาก
สำ�รวจสภาพความเสียหายของอาเจะห์ ผมก็เริ่มเขียนโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยแห่งนั้นที่พื้นบ้านของพยาบาลศิษย์เก่า ม.อ.
คนนั้น จากนั้นก็ส่งไปขอทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ได้สำ�เร็จ กิจกรรมความ
ร่วมมือมีสามด้าน ประการแรก คือ การสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยน
เยีย่ มเยียนไปมาทัง้ สองฝ่ายในหลาย ๆ ระดับ ประการทีส่ อง คือ ทุนการศึกษา
ให้อาจารย์พยาบาลจากอาเจะห์มาเรียนใน ม.อ. ประการทีส่ าม คือ การพัฒนา
ชุมชนชนบทในอาเจะห์โดยอาศัยบัณฑิตพยาบาลคล้าย ๆ กับ บอ. มอ. ของ
เราที่เล่ามาแล้ว ต่อมาผมได้ทุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิโรเบิร์ต-วูด-จอห์นสันเพิ่ม
เติมอีกเพื่อขยายกิจกรรมความร่วมมือที่มีอยู่
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สี่ห้าปีที่ผ่านมานี้โครงการอาเจะห์เป็นไปด้วยดีมาก มีการแลกเปลี่ยน
ตัง้ แต่ระดับอธิการบดี อาจารย์ วิทยากรจากต่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต
อาสา จนถึงปราชญ์ชาวบ้านทั้งสองฝ่าย ชาวอาเจะห์เข้ามาเยี่ยมเรา ได้เข้า
ชุมชนเห็นกิจกรรมบัณฑิตอาสาและ ศวชต. ตลอดจนเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่บาด
เจ็บจากความรุนแรง เขาเห็นว่าประเทศไทยดูแลผู้ได้รับผลกระทบดีมาก ทาง
เราก็เข้าใจอาเจะห์ดี ความหวาดระแวงต่าง ๆ ค่อย ๆ หายไป ในปีนี้ทาง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาเจะห์ขอให้ทาง ม.อ. ช่วยเหลือพัฒนาจังหวัดนัน้ เป็นการใหญ่
เมื่อเริ่มโครงการนักศึกษาพยาบาลอาเจะห์มาเรียน ม.อ. โดยทุนที่ผมหามา
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ปัจจุบนั เขามาด้วยทุนของอาเจะห์เอง ความสำ�เร็จของโครงการนีท้ �ำ ให้พวกเรา
มีกำ�ลังใจในการทำ�งานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นไปอีก
ท่านอาจารย์และท่านผู้ฟังการบรรยายครับ ผมได้บรรยายครบสาม
เรือ่ งตามทีส่ ญ
ั ญาไว้ จากการสร้างตนเองทางวิชาการเป็นการสร้างสถาบัน และ
เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในระดับนานาชาติ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในยุค
โลกาภิวัฒน์ และการแก้ปัญหาระยะยาวของจังหวัดชายแดนใต้ อยากจะ
ทบทวนความเห็นของผมอีกครั้งว่าความสำ�เร็จหลายอย่างที่เล่ามานี้ น่าจะมา
จากการยึดกุมหลักคิดประยุกต์ในการทำ�งาน การบริหารแบบอู๋เหวยทำ�ให้
อำ�นาจเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ส�ำ คัญ การทำ�งานทีท่ า้ ทายและยากลำ�บากเป็นการพัฒนา
คุณค่าในชีวิต ทำ�ให้รู้ว่าจะอยู่เพื่ออะไรและจะเสี่ยงเพื่ออะไร การเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นสมรรถนะที่อยากฝากให้น้อง ๆ ฝึกฝนไว้
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำ�ให้ผมมีความสุขตลอดสามสิบปีที่สองของชีวิต ซึ่งเป็น
สามสิบปีแห่งวิชาการ
สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อรรถสิทธิอ์ กี ครัง้ ทีไ่ ด้ชวน
ผมมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟัง ผมขอบคุณและขอประกาศกิตติกรรมว่า
ผลงานต่าง ๆ เป็นผลงานร่วมกันของทีมงานหลายทีม ซึ่งผมเข้าไปทำ�งานด้วย
ในช่วงเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ขอให้พวกเราผู้ฟังและผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จงมี
ความสุข สร้างสันติในใจตนเองเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต

