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คานา
โลกยุคปั จจุบนั กล่าวได้วา่ เป็ น ยุคสั งคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (KnowledgeBased Society and Economy) ที่ขบั เคลื่อนหรื อแข่งขันกันด้วย "ความรู้ " เป็ นปั จจัย
สาคัญ การแข่งขันหรื อพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อมุ่งไปสู่ ความอยู่ดีกินดี และมี
ความสุ ข "ความรู้ " ถือเป็ น "ต้ นทุนทางปัญญา" ที่ ตอ้ งสร้าง ยกระดับ รวบรวม
จัดระบบ จัดเก็บ โดยให้เข้าถึงง่าย และนาไปใช้ได้ง่าย หรื อเรี ยกว่าต้องมี "การจัดการ
ความรู้ " (Knowledge Management / KM) เพื่อให้การดาเนิ นงานของบุคคล องค์กร
และเครื อข่าย บรรลุตามตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีคุณค่า มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
สถาบันเสริมสร้ างการเรียนรู้ เพื่อชุ มชนเป็ นสุ ข (สรส.) ทาหน้าที่หนุนเสริ มการ
กลไกการทางานของชุมชนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการนาแนวคิด หลักการ
และเครื่ องมื อ การจัดการความรู ้ ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
เอกสารเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรู้ เยาวชน “พลังเยาวชนพลิกฟื้ นพลัง
ท้ องถิ่น” สรส.จัดทาขึ้นเพื่อ (1) บันทึ กร่ องรอยการเรี ยนรู ้ร่วมกันของเด็ก เยาวชน
ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) นาเสนอบทเรี ยน องค์
ความรู ้ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถอยูใ่ นชุมชนได้อย่าง
มีคุณค่า มีศกั ดิ์ศรี (3) นาเสนอวิธีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถิ่นท่ ามกลางความหลากหลายของบริ บทและเครื อข่ายปฏิ บตั ิ การ (4)
นาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดี (best practice) ที่เป็ นนวัตกรรมสังคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใต้การดาเนินงานของโครงการและพื้นที่เครื อข่ายอื่นๆ
สรส. ขอขอบพระคุณแกนนาชุมชน ภาคีพนั ธมิตร และผูท้ ี่ มีส่วนสนับสนุ น
และเกี่ยวข้องในการกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันทุกท่าน
สถาบันเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
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ความสุ ขเล็กๆ จากเด็กตัวน้ อยๆ
เด็กชายวีระศักดิ์ ปู่หลุ่น (กอล์ ฟ)

ปี ใหม่ น้ ี คงมี หลายคนที่ กาลังเฉลิ ม
ฉลองอยู่กบั ครอบครัวหรื อเพื่อนฝูง
ณ ที่ แ ห่ ง ใ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ที่ มี แ ต่
ความสุ ข บ้ า งก็ จั ด งานรื่ นเริ ง
บ้ า งก็ ไ ปเที่ ย วในที่ ต่ า งๆ (ไม่ รู้
หรอก!เดา) ที่ ห มู่ บ้า นของผมก็
เช่ น กัน ปี นี้ ดู แ ล้ว ท่ า ทางคึ ก คัก
เชี ยว! หลายครอบครัวกลับจากทางานเพื่อที่จะมาเยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่นอ้ งที่ บา้ น
พบปะสังสรรค์กนั อย่างรื่ นเริ ง บ้างก็จุดพลุหลากสี สวยงาม แต่ที่ครอบครัวของ
ผมก็ไ ม่ ไ ด้จัด งานรื่ น เริ งเหมื อ นครอบครั วอื่ น แต่ ก่อนผมก็อ าจจะน้อยใจแต่
เดี๋ ย วนี้ ผ มกลับ รู ้ สึ กมี ค วามสุ ข มาก ผมกาลัง นั่ง ดู พ ระจัน ทร์ ยิ้ ม ที่ ก าลังเปล่ ง
ประกายอวดผูค้ นที่ ออกมาสังสรรค์ ในคื นวันส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ให้ได้
ชื่ นชมตัวของมัน ผมปรารถนาเพียงแค่ว่าขอให้ทุกคนและสรรพสิ่ งที่ อาศัยบน
โลกใบโตมหึ มาใบนี้ มีแต่ความสุ ขเหมือนที่ผมกาลังมีอยูใ่ นขณะนี้
ผมอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่และพี่ชาย ผมมีปู่ ย่า ญาติพี่นอ้ งมากมาย พวกเค้า
รั กผมมาก และก็อ ยู่กันแบบครอบครั วใหญ่ ที่อบอุ่ น มี อะไรก็ช่ วยเหลื อกัน
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เนื่ องด้วยผมเป็ นลูกคนสุ ดท้องจึ งแต่คนเอาอกเอาใจ ทาให้ผมมีนิสัยที่ ค่อนข้าง
เอาแต่ใจ ไม่ยอมที่ จะฟั งใครซักเท่ าไหร่ ถ้าใครทาอะไรไม่ถูกใจผม ผมก็จะ
โวยวายออกมาทันที และผมก็ไม่ชอบที่จะออกไปทาอะไรร่ วมกับผูอ้ ื่นซักเท่าไร
เพราะผมคิดว่ามันเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก ทาคนเดียวจะไม่ดีกว่าเหรอ เลยไม่เคยสนใจ
ว่าใครจะทาอะไร จนกระทัง่ มีวนั หนึ่ ง ลุงสาเนี ยงมาชวนผมให้ไปเข้าค่าย ตอน
แรกผมคิดในใจว่าจะไปทาไมตั้ง 20 วัน ไม่ใช่ ธุระโกงการอะไรของเรา แต่ผมก็
ตอบตกลงไปเพราะช่วงนั้นมีเรื่ องกับพ่อก็เลยอยากหาที่หลบซักพัก
วันหนึ่ งผมได้มีโอกาสมาร่ วมกิ จกรรมอย่างที่ ค่ ายยุวโพธิ ช น (ค่ ายฤดู
ร้อน) และค่ายยุวะกระบวนกร ความคิดของผมจากที่เคยคิดว่าอยากมาหาที่พกั พิง
แค่ น้ นั ก็เปลี่ ยนไป ผมรู ้สึกรั กการเรี ยนรู ้ แบบนี้ แบบที่ ในห้องเรี ยนไม่มีสอน
ผมได้ทาหลายอย่าง อย่างที่ผมไม่เคยทามาก่อน เช่น เมื่ออยูใ่ นค่ายอันดับแรกผม
ก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวเข้าหา
คนอื่ น ผมได้เจอเพื่ อนต่ างวัย
ผมกล้า ในสิ่ ง ที่ ผ มไม่ ก ล้า คื อ
ผมกล้าพูดท่ามกลางผูค้ นห้อม
ล้อมมากมายในที่ สาธารณชน
ผมได้คิด วางแผน วิเคราะห์
และสรุ ป ผมได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่ งต่างจากในห้องเรี ยนที่นอ้ ยนักที่คุณครู จะเปิ ดโอกาสให้ผม
แสดงความคิดเห็น และผมได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ งผ่านกิจกรรมมากมาย ต่างจากใน
ห้องเรี ยนที่ มีแต่การปฏิ บตั ิ ในสมุดและใบงานเท่านั้น หลายกิ จกรรมทาให้ผม
เข้มแข็งและเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น และที่สาคัญผมได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่ วมค่าย
จากพี่กระบวนกร และพี่เลี้ยง ผมเห็นพลังของทุกคน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจุด
ขึ้ น พลัง ที่ จะช่ ว ยกัน ขับ เคลื่ อ นสร้ า งสรรค์สิ่ ง ดี ๆ พลังที่ จะช่ ว ยกันลดปั ญ หา
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เยาวชน พลังแห่งความดีที่จะไปขยายต่อไปเรื่ อยๆ ผมคิดว่ากระบวนการเรี ยนรู ้
อย่างที่ ค่ายจัดขึ้ นนี้ จะช่ วยเปลี่ ยนความคิ ดของผูค้ นได้ และหากเป็ นไปได้ก็
อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่ วมกิจกรรมในค่ายแบบที่ผมได้รับมา
หลังจากออกจากค่ายมาผมรู ้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงมาก เช่น ผม
รู ้วา่ เวลาผมจะทาอะไรแล้วผมนึกถึงคนอื่นมากขึ้น ผมช่วยพ่อแม่ทางานบ้านมาก
ขึ้น ผมรู ้จกั ที่จะช่ วยเหลือและแบ่งปั นให้กบั คนอื่นมากขึ้ น เช่น ผมแบ่งผักที่ผม
ตั้ง ใจปลู ก ไว้ใ ห้ กับ เพื่ อ นและญาติ พี่ น้ อ ง ผมรู ้ สึ กว่ า ตัว เองมี ค วามอดทน
รับผิดชอบ มีความเป็ นผูน้ าสูง เช่น ตอนไปค่ายลูกเสื อผมเป็ นหัวหน้ากองที่ตอ้ ง
คอยดูแลลูกกองทุกคน ซึ่ งถ้าแต่ก่อนผมคงไม่กล้าที่จะไปเป็ นผูน้ าคน
ตอนนี้ ผมได้ ร่ วมท า
กิ จ ก ร ร ม ม า ก ม า ย กั บ ก ลุ่ ม
เยาวชนหรื อที่ เรี ยกกันติ ด ปาก
ว่า เด็กบ้านดิ น ก็เพราะค่ายนี่
แหละที่ทาให้ผมได้มีโอกาสเข้า
มาร่ วมสร้ างสรรค์กิจกรรมกับ
เพื่อนๆ พี่ๆ ที่บา้ นดิน กิจกรรม
แรกที่ผมได้ร่วมทากับเพื่อนๆ คือ การสร้างบ้านดิน มีวตั ถุประสงค์คือสร้างเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ พวกเราช่วยกันทา โดยไม่มีใครปริ ปากบ่น (สงสัยคงบ่นอยู่ในใจ
เป็ นแน่แท้) พวกเราเร่ งช่วยกันทางานหนักเข้า! หนักเข้า! แล้วก็หนักเข้า จะ
ไม่ให้หนักได้ไงล่ะก็ดินแต่ ละก้อนมันก็สามัคคี กนั นัก จับกันแน่ นตั้งก้อนละ 8
กิโล ถ้าขืนยกทุกวันนักกีฬาเพาะกายก็น่าจะเป็ นได้ไม่ยาก
พวกเราอยากจะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่ที่ให้ผคู ้ นมา
เรี ยนรู ้ได้ ที่นี่เน้นการเรี ยนรู ้ไปใน 4 ทักษะใหญ่ๆ คือ ทักษะอาชี พ ก็จะเป็ นการ
สร้างฐานอาชี พไม่ว่าจะเป็ นการปลูกผัก เลี้ยงปลา เพาะพันธุ์ตน้ ไม้ ฯลฯ ทั กษะ
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ชี วิต ก็จะเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ การพัฒนาภาวะผูน้ าและอื่นๆอีกมากมาย
ทักษะจิ ตอาสา ก็คือการไปทางานเพื่อผูอ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
ตอนหั ว ค่ า ของทุ ก วัน ผมก็ จ ะมาบ้า นดิ น เพื่ อ ที่ จ ะมาดู แ ลผัก เขต
รั บผิด ชอบของตนเอง และเพื่ อจะมาเล่ นกับเพื่ อนๆ ผมรู ้ สึ กสนุ กที่ ไ ด้มาเจอ
เพื่อน เจอผักของตัวเองทุกวัน ผมคิ ดว่ามันคงรอให้ผมได้มาทักทายมันเช่ นกัน
ผมลุน้ แล้วลุน้ อี กที่ จะเห็นมันโตขึ้ นที ละเล็ก ที ละน้อย จนผมรู ้สึกว่าผมมี ความ
รับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่ มาก เมื่อผักโตผมก็เก็บไปให้แม่ทาอาหารให้กินที่บา้ น
ผมรู ้สึกภูมิใจเวลาที่แม่ยิ้มให้ผม มันเป็ นสิ่ งที่ทาให้ผมมีกาลังใจมากขึ้นเยอะเลย
ผมยังได้เก็บไปให้ย่าบ้าง อาบ้าง ผมได้เรี ยนรู ้เรื่ องการแบ่งปั นและมิตรภาพซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่งดงามและละเอียดอ่อน ผมได้รู้วา่ สิ่ งที่ผมตั้งใจทาขึ้นมาทาให้หลายคน
นั้นมีความสุ ข ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายอะไร แต่สาหรับผมมันเป็ นช่วงเวลา
ที่ดีที่สุดสาหรับเด็กตัวน้อยๆ อย่างผม
ทุ กเย็น ของทุ กวันผมและเพื่ อนก็ จะมาที่
บ้านดิ น เพื่ อที่ จะมาถามไถ่ สารทุ กข์สุข ดิ บ และ
สรุ ปบทเรี ยนกั น ที่ ส าคั ญ เราได้ เ รี ยนวิ ช า
วัฒนธรรมพื้นบ้าน คื อ หมอลา โดยมีลุงสาเนี ยง
และป้ าปราณี ที่เป็ นคุณครู สอน ผมรู ้สึกภูมิใจมากที่
ได้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งในการสื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรม
พื้ นบ้า น และได้ร่ วมเรี ย นรู ้ ถึงความละเอี ย ดอ่ อน
ความงดงาม ซึ่ งเวลาเล่นผมต้องควบคุมสติของผม
มากเพราะผมไม่ค่อยที่จะกล้าแสดงเท่าไหร่ พ่อแม่
ญาติพี่นอ้ งผมก็สนับสนุนเพราะท่านชอบ หมอลานับวันยิ่งใกล้จะหมดไปเพราะ
คนรุ่ นใหม่ไม่มีใครคิดจะสื บสานต่อ
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มีวนั หนึ่ ง ตอนกลางคื นผมไปที่ บา้ นย่า ย่าและเพื่อนบ้านกาลังนัง่ ล้อมวงผิงไฟ
ซึ่ งก็จะเห็นได้ทวั่ ไปในหมู่บา้ น ผมก็เข้าไปร่ วมด้วยคน ไปกิ นข้าวจี่ และเมล็ด
มะขามคัว่ ซึ่ งเป็ นอาหารขึ้นชื่ อของหมู่บา้ น ด้วยความที่ชาวบ้านชอบหมอลามาก
ก็เลยผลักและดันให้ผมร้องหมอลาให้ฟัง ผมละไม่อยากเลย (อายซิ ครับ) แต่พอ
เวลาผมลาเสร็ จกลอนหนึ่ ง ย่าและชาวบ้านก็ให้ทิปหรื อภาษาบ้านๆเรี ยก ติ ดผึ้ง
แก่ ผ ม (โอ้โ หครั บ พี่ น้อง! ถ้า บอกว่า จะให้ผ มตั้งแต่ แ รกคงลาแถมสัก หลายๆ
กลอนแล้วละมั้งเนี่ย ! )
ยังมีกิจกรรมมากมายที่พวกเราร่ วมกันคิดค้น และทาขึ้น แต่ถา้ เล่าหมด
ก็คงยาวเหยียดกว่าจะจบเป็ นแน่
การสอนน้องเล่านิ ทานอ่านหนังสื อ เป็ นอีกหนึ่ งกิจกรรมจิ ตอาสาที่ผม
ได้ร่วมทากับเพื่อนๆ ผมได้เล่านิ ทาน และได้พาน้องเล่นเกมเล็กๆ น้อยๆ ที่ ผม
ได้รับมาจากการเข้าค่าย จุ ดประสงค์ของผมในกิ จกรรมนี้ ไม่ใช่ ว่าเล่าด้วยเสี ยง
ไพเราะหรื อเล่ นเกมดี ๆ แต่ ข อเพี ย งแค่ ว่า ให้ผ มได้ส ร้ างรอยยิ้มสร้ า งความสุ ข
ให้กบั เด็กๆ แค่น้ ีกท็ ะลุเป้ าหมายแล้ว และผมก็ดีใจที่ได้เป็ นผูใ้ ห้คนอื่นบ้างโดยที่
ไม่หวังสิ่ งตอบแทน ได้ทาด้วยใจผมก็มีความสุ ขมากแล้ว
“ตลาดแลง” หรื อตลาดชุ มชน ก็เป็ นกิ จกรรมน้องใหม่ที่พวกเรากลุ่ม
เด็กบ้า นดิ นได้ทาร่ วมกับชุ มชน พวกเราตั้งใจอยากให้เป็ นตลาดพื้ นบ้า น ที่ มี
สิ นค้าที่หาได้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นผักพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ให้คงความเป็ น
วิถีชาวบ้าน เป็ นตลาดม่วนชื่ น ตลาดแห่ งมิ ตรภาพ การแบ่งปั น รอยยิ้ม อี ก
อย่างก็เพื่อที่จะกระตุน้ ให้ชาวบ้านหาสิ นค้าพื้นบ้านมาขาย ผูกสัมพันธไมตรี ของ
ชาวบ้านให้รักใคร่ ปองดองกัน
เมื่ อถึ งวันที่ จะมี ตลาดคื อทุกวันเสาร์ ย่าได้ชวนผมไปขุดปูที่ทุ่งนาถ้า
เป็ นเมื่อก่อน ผมก็คงบอกว่า “ซื้ อกินไม่ดีกว่าเหรอ” แต่วนั นี้ ผมตอบว่า “ไปด้วย”
พอถึงทุ่งนาย่าก็รีบขุด ผมก็ขดุ ตามกว่าผมจะได้แต่ละตัวก็ทาเอาเหงื่อไหลท่วมตัว
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บ้างก็สบั ตัวปู บ้างก็หารู ไม่เจอ บ้างก็ขุดไม่ถึงตัวปู อีกทั้งพระอาทิตย์ที่ผมรู ้สึก
ว่ามันโตผิดปกติกว่าทุกวันมันสาดแสงออกมาอย่างเต็มที่ โดยไม่คิดสงสารเด็ก
ตัวน้อยและย่าที่นบั วันยิ่งอายุมากขึ้นทุกที ประกอบกับพื้นดินที่แห้งจนไม่มีพืช
ขึ้นแม้แต่ตน้ เดียว ถ้าเป็ นแต่ก่อนอีกเช่นกันผมก็คงโบกมือลาย่าแล้วปล่อยให้ย่า
ทาคนเดียว แต่ทาไมวันนี้ ผมไม่ยอมหยุด ผมเพียงบอกตัวเองภายในใจว่า “ย่าทา
ได้ เราก็ตอ้ งทาได้เช่ นกัน” ไม่นานก็ได้ปูหนึ่ งถัง คงพอที่ จะประกอบอาหาร
และขายในตลาด
เมื่ อ ถึ ง บ้า นผมกับ ย่ า ก็ รี บล้า งปู
เพื่ อจะทาแกงอ่อม อี กข้างแม่ก็
กาลังขูดมะพร้ าวเพื่ อที่ จะเตรี ยม
ของหวานให้ผมขาย บางที ผมก็
ช่ ว ยแม่ แล้ว ก็ ม าช่ ว ยย่ า ใคร
เรี ยกผม ผมก็ไปหาคนนั้น เพียง
ไม่นานอาหารทั้งสองอย่างก็เสร็ จ
และถูกอัดใส่ ถุงด้วยฝี มือผมเอง (ไม่ได้โม้!) แล้วก็ใส่ ตะกร้า ผมกับย่าก็ถือตะกร้า
รี บวิ่งอย่างไม่คิดชี วิตมาที่ ตลาด ยังไม่ถึงตลาดด้วยซ้ า แกงอ่อมปูของย่าก็หมด
เหลือเพียงของหวานไม่กี่ถุง พอนัง่ ลงได้ไม่นานของหวานก็หมดตาม ผมจึ งไป
ขายช่วยเพื่อนคนอื่นๆด้วย
วันนี้เป็ นอีกวันที่ผมภูมิใจ ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนมาก ผมเห็น
ความอดทน ความมุ่งมัน่ ของตน เห็นความยากลาบาก เห็นความช่วยเหลือ เห็น
ความตั้งใจของย่าและแม่ และที่สาคัญ เงินที่ได้มาก็ไม่ได้มากอะไรแต่ทาไมผม
ถึงรู ้สึกว่ามันมีค่ามากมายมหาศาล การเรี ยนรู ้ในวันนี้ทาให้ผมเข้มแข็งขึ้น
มีอีกหลายกิจกรรมนักที่ ผมยังไม่เอ่ย ล้วนแล้วแต่เป็ นกิจกรรมที่ดีที่ทา
ให้ผมได้แสดงศักยภาพของตนเอง กิ จกรรมแต่ละกิ จกรรมทาให้ผมได้เรี ยนรู ้
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หลายอย่าง ได้เห็นตัวเองในหลายแง่มุม ได้เห็นจุดบกพร่ องของตนเองและนาไป
แก้ไขต่อไป ทั้งยังทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของผมและญาติพี่นอ้ งดียิ่งขึ้น
มีคนบอกกับผมว่า “การเรี ยนรู ้อยู่ที่ตวั เรา การที่ เราลงมือกล้าที่ จะเรี ยนรู ้กบั สิ่ ง
ต่างๆเราก็จะได้เรี ยนรู ้กบั สิ่ งนั้นยิ่งเราทามากเท่าไหร่ เราก็จะได้มากกว่าคนอื่น”
ผมประทับใจคานี้มากและผมก็ได้นามาใช้ในทุกวันนี้
ความสุ ข ที่ ผมได้รับทาให้ผ มรู ้ ว่า ความสุ ข ที่ แท้จริ งไม่ ใช่ การที่ เ รามี
ฐานะดี ๆ มี ชื่อเสี ยง เรี ยนเก่งกว่าคนอื่น ได้มีของใช้ที่ทนั สมัย แต่ความสุ ขที่
แท้จริ งสาหรับผมแล้ว มันคื อความสุ ขที่ ใจเราสร้ างขึ้ นมา ที่ เราตั้งใจทาและมี
ความสุ ขกับสิ่ งที่เราทา และจะต้องเป็ นสิ่ งที่ดีที่มีประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่น การ
ที่เราได้ให้ผอู ้ ื่นโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน การที่เราได้ดาเนินชี วิตบนฐานที่พอเพียง
ล้วนแล้วแต่เป็ นความสุ ขที่แท้จริ งสาหรับผม
ผมไม่เคยเสี ยใจเลยที่ ผมได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของศูนย์การเรี ยนรู ้ชาว
ดินแห่งนี้
เปรี ยบเสมือนโรงเรี ยนที่มีหลักสูตรที่แตกต่างจากโรงเรี ยนทัว่ ไป
เปรี ยบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีแต่ความอบอุ่น ที่มีพี่นอ้ งร่ วม 20 ชี วิต
มีป้าปราณี ลุงสาเนี ยง พี่หยิกและพี่ออ้ ยที่เปรี ยบเสมือนทั้งคุณครู และพ่อแม่ที่
คอยสั่งสอน คอยหยิบยื่นสิ่ งที่ ดี ๆให้ผ มได้ทา ได้เรี ยนรู ้ ผมคิ ดว่ามันเป็ นช่ วง
ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่สาหรับผม ผมจะร่ วมเดินไปพร้อมๆ กับทุกคน ทีละเล็กทีละ
น้อยบนเส้นทางแห่ ความดีงาม ร่ วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั
อี กหลายๆ คน เป็ นเมล็ด พันธุ์เ ม็ด น้อยที่ แฝงความดี งามอยู่ในตัวของมัน ที่
พร้อมจะเพาะหว่านเป็ นต้นกล้าแห่ งความดีและเติบโตไปพร้อมๆ กับเมล็ดพันธุ์
อื่นๆ ที่จะร่ วมเดินไปในเส้นทางที่ดีงามด้วยกัน
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บ้ านหลังที่ 2 ของศักดา
ศักดา เหลาเกตุ

หลัง จากที่ ก้า วเข้า มาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของศู น ย์
เรี ยนรู ้ชาวดิ น (เด็กบ้านดิ น) ก็มีเรื่ องมากมายที่
เกิ ดขึ้ นกับชี วิตของผมโดยที่ ถา้ เปรี ยบเที ยบกับ
คนอื่นๆที่ไม่ได้มาเข้าร่ วมกิจกรรมที่ศูนย์เรี ยนรู ้
จัดขึ้ น ผมคิ ดว่าผมได้เปรี ยบพวกเขามาก ผมได้เห็น ได้ลงมือทาได้ลงมือปฏิ บตั ิ
ได้แรงบันดาลใจ จนผมได้ติดสิ นใจเลือกที่ จะอยู่ที่บา้ นหลังจากเรี ยนจบชั้น ม.6
และเลือกที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่เขาเปิ ดโอกาสให้ศึกษา
อยูท่ ี่บา้ นได้ แต่มนั ก็เป็ นเรื่ องที่คนในชุมชนไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ นกั เพราะมันอาจ
เป็ นค่านิยมเลยก็ว่าได้ ที่เด็กทุกคนเมื่อเรี ยนจบ ม.6 แล้วต้องไปเรี ยนต่อที่ในเมือง
หรื อไม่กไ็ ปทางานหาลูกหาเมียมาให้แม่ที่อยู่ที่บา้ นเลี้ยง แต่สาหรับครอบครัวผม
ไม่เป็ นอย่างนั้น ครอบครัวผมให้ผมเลือกทางเดิ น เลือกที่จะเดิ นตามฝันของผมที่
วางไว้ แต่ชุมชนก็ยงั จับตามองผมเป็ นพิเศษว่า “มันจะไปได้สกั กี่น้ า” มันก็เลยเป็ น
จุ ดเริ่ มต้นที่ ผมจะต้องพิ สูจน์อะไรบางอย่างเพื่ อให้ค นในชุ มชนเข้าใจและเห็ น
คุณค่ามันอย่างแท้จริ ง
การเริ่ มต้นของผมเกิดขึ้นเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งชวนไปเข้าค่าย เพื่อนคนนั้น
อ้างว่ามันสนุกมากและผมก็เชื่ อ จากนั้นเมื่อได้ผ่านค่ายแรกก็รู้สึกว่ามันเป็ นค่ายที่
ไม่เหมือนกับค่ายที่ เราเคยผ่านมามันเป็ นดังคาที่ เพื่ อนว่าจริ งๆ มันมี เสน่ ห์ที่ไม่
สามารถที่ จะอธิ บายได้ และทาให้ผมติ ดใจตั้งแต่น้ นั มาและเมื่อมีค่ายผมก็ได้เข้า
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ติดตามมาเรื่ อยๆ จนได้มีการสร้างบ้านดิ นเพื่อเป็ นศูน ย์เรี ยนรู ้ผมก็ได้เข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งทั้งการสร้างและการเรี ยนรู ้ แต่เรื่ องมันก็ไม่ได้ราบรื่ นดังที่ท่านคิด พวก
เราทุกคนที่เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของศูนย์เรี ยนรู ้ชาวดิน ต้องเจอกับสิ่ งที่ไม่คาดคิ ด
นั้นก็คือเสี ยงจากชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วย กับการมาสร้างสิ่ งก่อสร้างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อน และเรี ยกมันว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ “บ้าชัดๆ” “พวกเขาคงหลอกไปสร้างให้
ฟรี ๆ แล้วเขาก็ไล่พวกแกหนี เขาหลอกใช้แกไม่รู้หรื อ” “พวกเขาจะมาล้างสมอง
พวกแก” “ไปให้เขาหลอกใช้เพื่อเขาจะได้หาเงิ นเข้าตัวเอง” “เขาให้เงิ นเท่าไหร่ ”
ฯลฯ คาเหล่านี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ผมได้เจอมากับตัว ทุกคนที่มาร่ วมทากิจกรรมโดน
คาพูดเหล่านี้ เกือบหมดทุกคน มันก็เป็ นคาพูดที่บนั่ ทอนกาลังใจอยู่บา้ งเมื่อได้ฟัง
แต่มนั ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็ นพลังที่ ทาผมและทุ กๆ คนต้องพิสูจน์ให้คนในชุ มชน
เห็นว่า มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทาเพื่อเล่นสนุกสนานเท่านั้นและเมื่อหายสนุกแล้วก็
เลิกรากันไปเหมือนแต่ก่อน แต่เดี๋ ยวนี้ มนั ไม่ใช่ อีกต่ อไปแล้ว ผมและเพื่อนๆจะ
แสดงให้คนในชุมชนได้เห็นสิ่ งที่เยาวชนทา แล้วมีสาระและเป็ นประโยชน์ต่อตัว
เขาเอง ต่อครอบครัวและต่อชุมชนที่เขาอาศัยอยู่
การก่ อสร้ างเป็ นรู ปเป็ นร่ า ง
มา ก ขึ้ น ผ มแ ล ะ เ พื่ อ น ๆ
น้อ งๆแต่ ล ะคนก็ มี บ ทบาท
มากขึ้ น เมื่อมีผมู ้ าเยี่ยมเยือน
ห รื อ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ช่วยเหลือ ก็จะขาดไม่ได้เลย
ที่ผมกับเพื่อนๆน้องๆจะต้อง
เล่ารายระเอี ยดในการทาบ้านดิ น การรวมกลุ่มกัน การทากิ จกรรม อะไรต่ างๆ
เหล่านี้ ซึ่ งผมก็ไม่ได้เขินอายเลยที่จะเล่าให้เขาฟั งเพื่อเป็ นการขอบคุณ เพราะทุก
สิ่ งที่ผมได้เล่ามันเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผมได้เรี ยนรู ้มนั ด้วยการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตัวของ
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ผมเอง ทุกคาถามที่ เขาถามมาผมก็ตอบได้เพราะมันได้ผ่านการทามาจริ งๆ ไม่ใช่
เอาเรื่ องของคนอื่นมาเล่าให้เขาฟั ง และมันก็เป็ นเวทีที่ทาให้ผมเริ่ มกล้าแสดงออก
มากขึ้ น ไม่ใช่ แค่ ครั้ งเดี ยวด้วยที่ เป็ นอย่างนี้ หลายครั้งที่ มีเวที อย่างนี้ ให้ผมร่ วม
แลกเปลี่ยนกัน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายก็มีมาเรื่ อยๆ สองวันบ้าง สามวันบ้าง สิ บ
วันบ้าง และจากที่ ผมเคยได้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมก็ได้กลายเป็ นพี่เลี้ยงค่าย ที่สามารถให้
คาปรึ กษาน้องๆ ผูเ้ ข้าร่ วมได้อีกด้วย และที่ ใหญ่ข้ ึ นมาอีกก็คือเป็ นวิทยากรที่ ให้
ความรู ้ (อันน้อยนิด)ให้นอ้ งๆที่มาเข้าร่ วม จากการที่เคยเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมจนกลายเป็ น
คนที่ จัด กระบวนการ ตัว ของผมเองก็มี การเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาไปในทางที่ ดี
มากมายทั้ง ภายในและภายนอก จากคนที่ ไ ม่ เ คยกล้า พู ด ต่ อ หน้า คนมากๆ ก็
กลายเป็ นว่าเป็ นเรื่ องที่ง่ายไปเสี ยแล้ว ผมมีความสุ ขมากที่ได้มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
บ้านดิน
แต่อีกด้านหนึ่งของชี วิตผมที่
ตัด สิ น ใจเลื อ กที่ จ ะอยู่ บ้า น
เลื อ กที่ จ ะท าตามความฝั น
ของตั ว เอง คื อ การอยู่ ท า
“อาชี พเกษตรกร” ซึ่ งผมเชื่ อ
ว่า มันเป็ นอาชี พที่ ทาให้เรา
อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ศักดิ์ ศรี แต่มนั ก็เป็ นโจทย์ที่
ยากอยูพ่ อสมควรเพราะผมต้องเอาจริ งกับมันจริ งๆ บางครั้งผมก็รู้สึกท้ออยู่บา้ งไม่
รู ้วา่ เราจะทาตามฝันของเราได้หรื อเปล่า เพราะทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบตั ิมนั เหนื่ อย
มากและต้องใช้ความอดทนกับมันจริ ง ผมก็ได้แต่ถามตัวเองทุกครั้งว่า “เมื่อตอนที่
เราคิดมันช่างง่ายดายเสี ยนี้ กระไร แต่เมื่อลงมือทาแล้วมันเป็ นสิ่ งที่ยากสาหรับเรา
จริ งๆ” แม้แต่ตวั อย่างที่ดีๆ ที่สามารถเป็ นแรงบันดาลใจให้ผมได้ ไม่ว่าจะเป็ นคน
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ที่เขาต่อสู ้ชีวิตโดยการทาเกษตรจนประสบความสาเร็ จ ตัวอย่างเช่ น คุณมาร์ ติน
ฝรั่งที่ มาทาเกษตรที่ เมืองไทย หรื อบุคคลอื่นที่ ผมเคยได้ไปสอบถามความรู ้จาก
ท่ า น ทุ กคนก็ได้เ ล่า ว่า ท่ า นจะประสบความสาเร็ จอย่างทุ กวันนี้ ท่า นก็ไ ด้ผ่า น
วิกฤติต่างๆ มามากมายและ ก็ตอ้ งใช้เวลาเป็ นสิ บๆ ปี ที่ กว่าจะมีวนั นี้ คาเหล่านี้ ที่
เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผมมีความหวังอยู่ ตลอดเวลา เพราะว่าการทาเกษตรแบบนี้ มนั ต้อง
ใช้เวลา มันไม่ใช่ ลงมือทาวันนี้ แล้ววันพรุ่ งนี้ ก็เห็นผล อาจเป็ นเพราะเหตุน้ ี ก็ได้ที่
คนส่ วนใหญ่ไม่อยากประกอบอาชีพเกษตรกร
ถึงแม้มนั จะเป็ นเรื่ องที่ เหนื่ อยหน่ าย แต่สาหรับผมแล้วมันไม่ใช่ ผมคิ ด
ว่ามันเป็ นเรื่ องที่สนุกมากกว่า ผมคิดว่าเมื่อไหร่ ที่เราได้ทาเต็มที่กบั มันแล้ว ผลจะ
ออกมาเป็ นอย่างไรก็ช่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่มีวนั ลืมก็คือสิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้กบั มัน
กิจกรรมที่ผ มได้ ท าที่ บ้านดิน ไม่ ว่าจะเป็ นการเลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ ด
หรื อการปลูกผัก กิจกรรมเหล่ านี้เป็ นสิ่ งที่ทาให้ ผมได้ ทดลองทา ก่ อนที่ผมจะได้
ตัดสิ นใจจริ งว่ า เราน่ าจะนามาประกอบเป็ นอาชี พได้ หรื อเปล่ า และเรายังได้ ร้ ู ว่า
แต่ ละกิจกรรมมันมีข้อด้ อยอยู่อย่ างไร เมื่อเราได้ ทาครั้ งต่ อไปเราจะปรั บปรุ งส่ วน
ใดเพือ่ ให้ มนั ดีขนึ้ สิ่ งเหล่ านีผ้ มได้ เรี ยนรู้ มันจากการที่เข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ กับเพื่อนๆ
ที่บ้านดิน ประสบการณ์มากมายที่ ผมคิ ดว่ามันคงไม่เกิ ดขึ้ นกับผมแน่ ๆ แต่แล้ว
วันที่ ผมได้กา้ วเข้ามาบ้านดิ น สิ่ งเหล่านี้ มนั ก็ได้เกิ ดขึ้ นกับผมจริ ง และชี วิตก็ได้
เปลี่ ย นแปลงไปจากชี วิต ที่ เ คยมี แต่ เล่ นไปวันๆ กลายเป็ นชี วิตที่ มีคุ ณ ค่ า ทั้งต่ อ
ตัวเองและผูอ้ ื่น ผมเชื่ออย่างนั้น...
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ฉันเปลีย่ นแปลงเมือ่
ฉันได้ เรียนรู้
วิชุดา ลุนหล้ า (ปริ ม)
การที่ เราจะรู ้ หรื อจะเรี ยนใน
เรื่ องต่างๆจนให้กลายเป็ นคน
ที่เก่ง มีความสามารถ และมีความมัน่ คงในชีวิตได้น้ นั ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเคร่ งครัด
อ่านแต่หนังสื อ หรื อต้องนัง่ อุดอูห้ ลังขดหลังแข็งในห้องเรี ยนสี่ เหลี่ยมทั้งวัน แต่
ฉันคิ ดว่าการเรี ยนรู ้มนั มีหลากหลายรู ปแบบ หลายสิ่ งหลายอย่างที่ ฉันไม่เคยได้
รู ้จกั หลายสิ่ งหลายอย่างที่ฉนั ไม่เคยได้เห็น และอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่ฉนั ยังไม่
เคยได้สมั ผัสเลย แต่ฉนั ก็ได้มีโอกาสที่ดีที่ฉนั ได้เรี ยนรู ้กบั กระบวนการเหล่านี้ เมื่อ
ฉันได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งกับเยาวชนผูร้ ักดี กลุ่มเล็กๆที่ เรี ยกตัวเองภายใต้ชื่อที่
ภูมิใจกันตั้งขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์ว่า เด็กบ้านดิน หรื อที่หลายคนอาจจะรู ้จกั ชื่ อที่
เป็ นทางการว่า “เยาวชนกลุ่มศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวดิ น” นัน่ เอง (เท่ห์มยั๊ !!!) ฉันใช้
เวลาทั้ง 2 ปี เกื อ บ 3 ปี ที่ ไ ด้ย่ า งก้า วเข้า มาท าความรู ้ จัก กับ ความรู ้ ที่ อ ยู่น อก
ห้องเรี ยน และ “การทางานแบบมี ส่วนร่ วม” ก็เป็ นอี กหนึ่ งการเรี ยนรู ้ ที่สาคัญที่
เป็ นตัวผลักดันทาให้ฉนั เติบโตขึ้นพร้อมกับเด็กบ้านดินหลายๆคน...
ย้อนอดีตไปเมื่อครั้งที่ฉนั ยังไม่เคยรู ้จกั กับเด็กบ้านดิน ฉันไม่เคยรู ้จกั กับ
การเข้าค่าย ฉันเป็ นเพียงเด็กคนหนึ่ งที่ เติ บโตและร่ าเรี ยนมาภายในหมู่บา้ นโคก
กลาง ตาบลหว้าทอง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ เคยคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่ ง
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ทุกอย่างที่อาจารย์คอยพร่ าบ่นพร่ าสอน พูดมากกับนักเรี ยนจนปากเปี ยกปากแฉะ
นั้น เป็ นเพียงสิ่ งเดี ยวที่จะช่วยทาให้ฉนั ประสบความสาเร็ จในชี วิตของฉันได้ จะ
สามารถทาให้ฉันเป็ นเจ้าคนนายคนได้ ทั้งที่ฉนั ไม่เคยได้คิดเลยว่า คาเป็ นคาตาย
ของวิ ช าภาษาไทย สู ต รการหาพื้ นที่ ข องวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หรื อจะเป็ นการท า
ทดลองหาสมบัติ กรด-เบส สารต่างๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ ความรู ้ต่างๆเหล่านี้
ฉันจะสามารถนาไปปรับใช้กบั ชีวิตประจาวันของฉันได้อย่างไรบ้าง? นอกซะจาก
ว่าฉันได้นาเอาสมุดที่ฉันได้จดทุกคาพูดของอาจารย์ที่ฉนั คิดว่าเป็ นแนวและเป็ น
ประโยชน์ในการทาข้อสอบ แล้วนาไปท่ องสอบเอาคะแนนเท่ านั้นเอง ความรู ้
ต่างๆ เหล่านี้ จะทาให้ฉนั เป็ นเจ้าคนนายคนได้หรื อไม่?ในเมื่อฉันเรี ยนรู ้วิชาต่างๆ
เหล่านี้ จนเก่ งและชานาญแล้ว แต่ ฉันก็ยงั เป็ นคนที่ เอาแต่ใจ ไม่ฟังความคิ ดเห็ น
ของคนอื่ น ใช้อารมณ์ อยู่เสมอ จนหลายครั้ งคนอื่ นๆก็ชอบมองว่าฉันเป็ นคนที่
ก้าวร้าวทั้งๆ ที่ฉนั เองก็คิดว่าฉันไม่ได้ทาอะไรที่ส่อแววว่าตัวเองก้าวร้าวเลยสักนิ ด
จนกระทัง่ วันหนึ่งที่ฉนั ได้ไปเจอะและเจอรุ่ นพี่ที่ในหมู่บา้ นโคกกลางนี่ เอง ที่เป็ น
คนชักชวนให้ฉนั มาเข้าค่าย ค่ายแรกในชีวิตของฉัน (ที่ไม่ใช่ค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี
หรื อเกี่ยวกับโรงเรี ยน) ค่ายนพลักษณ์ เป็ นค่ายแรกที่จุดประกายให้ฉนั เกิดไฟแห่ ง
การเรี ยนรู ้อย่างรุ นแรง จนได้ทาตัวเป็ นสปายแทรกซึ มเข้ามาในกลุ่มเด็กบ้านดิ น
เพื่อจุดประสงค์หลักๆ คื อมาหาความรู ้ที่ไม่ใช่ ความรู ้ที่อยู่ในโรงเรี ยนนัน่ เอง...(
เวอร์ไปแล้ว!!!!)
มันเป็ นอะไรที่ ทาให้ฉันวุ่นวายและมีความคิ ดที่ สับสนตี กนั ไปตี กนั มา
อย่างรุ นแรง เมื่ อฉันได้มาเข้าค่ ายเป็ นครั้ งที่ 2 ฉันไม่รู้หรอกว่าการแสดงความ
คิดเห็นออกมาในวงใหญ่เป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างไร? การทางานเป็ นหมู่คณะหรื อ
แบบมีส่วนร่ วมนั้นเป็ นยังไง? หรื อจะเป็ นเรื่ องของการสรุ ปบทเรี ยนในกิจกรรมที่
ผ่านมานั้นทาไมต้องทาอย่างนั้นด้วย? เมื่อก่อนมันเป็ นคาถามที่ ฉนั ไม่เคยเข้าใจ
เลย ทาไมต้องถามด้วย? ฉันชอบตั้งคาถามกับตัวเองลักษณะนี้ อยู่บ่อยครั้ง แต่ก็
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เพราะว่าฉันอยากรู ้ ฉันก็เลยเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวดินนี่ เอง
จนฉันได้มีโอกาสเข้าค่ายหลายค่ายด้วยกัน มันจึงทาให้ฉนั ตอบคาถามที่ฉนั เคยได้
ถามตัวเองเอาไว้จนเป็ นที่หายข้องใจ ว่า การที่ เราร่ วมแสดงความคิดเห็นออกมา
ในวงใหญ่น้ นั ก็เพราะว่าเราจะได้รู้แนวทางหรื อสิ่ งที่ ควรปฏิ บตั ิ ยิ่งระดมความ
คิ ดเห็ นมากเท่ าไรก็จะได้ความรู ้มากเท่ านั้น ส่ วนการทางานเป็ นหมู่คณะนั้นยิ่ง
เป็ นเรื่ องที่สาคัญเลยเพราะว่าการที่เราจะร่ วมทางานกับคนอื่นได้น้ นั หนึ่ งล่ะก็คือ
เรื่ องของความสัมพันธ์ เราจะทางานกับคนอื่นได้อย่างราบรื่ นนั้นเรื่ องความสนิ ท
สนมและมีความเข้าใจกันก็เป็ นเรื่ องที่ สาคัญอย่างยิ่ง แล้วถ้าเรามีความเข้าใจกัน
แล้วมัน ก็จ ะส่ ง ผลให้เ ราอยู่ร่ ว มกับ คนอื่ นได้อย่ า งมี ค วามสุ ข และไม่ มี ปัญ หา
เช่นเดียวกัน และเรื่ องที่เราต้องมาสรุ ปบทเรี ยนต่างๆนั้น ก็เป็ นการทบทวนตัวเอง
ในรู ปหนึ่ งเช่นเดี ยวกัน ว่าตัวเองมีความรู ้สึกอย่างไร ภาวะภายในของตัวเองนั้น
เป็ นยังไง ฉันคิดว่ามันเป็ นเรื่ องที่ดีมากๆกับการที่เราได้มามองตัวเองอีกครั้งอย่าง
ละเอียดและเจาะลึกยิง่ กว่าเดิม และการทาเหล่านี้แหละที่ มันจะทาให้เราได้เรี ยนรู ้
อะไรต่ออะไรอีกเยอะ แม้วา่ เรื่ องนั้นจะเป็ นเรื่ องเล็กๆก็ตามที...
และอีกครั้งที่ ฉันได้มีโอกาสในการเข้าค่าย ฤดูร้อน ค่ายแรกที่ เป็ นค่าย
ใหญ่ของฉัน มี ระยะเวลาที่ ฉันคิ ดว่า “เราไม่ไหวแน่ !!!” ก็จะไม่คิดได้ไงเล่า 20
วันเชียวนะ!! ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อก่อนหน้านั้น ค่ายนี้ เป็ นค่ายที่ 2 ของฉันเอง และ
ค่ า ยนี้ ก็ จัด ขึ้ น ณ วัด บ้า นโคกกลางนี่ เ อง มี เ ยาวชนที่ เ ดิ น ทางมาเข้า ค่ า ยร่ ว ม
ประมาณ 40 คน มีท้ งั มัธยมต้นและมัธยมปลาย ฉันอยู่ได้ประมาณ 3 วัน ฉันรู ้แล้ว
ว่าการที่ ฉันจะอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นฉันจะมาใช้นิสัยที่ ฉันชอบใช้อยู่ที่บา้ นไม่ได้
ฉันจะมัวเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ ฉันจะมัวแต่เอาความคิดของตัวเองเป็ นหลักไม่ได้
หรื อฉันจะมัวแต่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นปั ญหาอีกไม่ได้อีกแล้ว ฉันต้องทาในสิ่ ง
ที่ ขดั แย้งกับความรู ้สึกของตัวเองอย่างแรง เพื่อที่ จะได้ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับคน
ร่ วมค่ายอย่างไม่มีปัญหา... ฉันไม่เคยชิ นกับการที่ฉนั จะต้องเข้าไปหาคนอื่นก่อน
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แต่ ฉันก็ต ้องทาเมื่ อฉันคิ ดอย่างรอบคอบแล้วว่า มันเป็ นการที่ ฉันจะเพิ่ มความ
สนิ ทสนมกับคนอื่นได้...ฉันไม่ชอบที่จะรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่าง
กับฉัน ฉันยอมรั บไม่ ไ ด้ แต่ ฉันก็ต ้องพยายามไม่ไ ต้เ ถี ย งและยอมรั บฟั งความ
คิดเห็นของเขาอย่างเต็มใจ... ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ฉนั ได้กระทาลงไปนั้น มันทาให้ฉนั
ได้เรี ยนรู ้ว่า การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสันติน้ นั เราต้องรู ้จกั ปรับตัวให้
เข้ากับคนอื่น รู ้จกั เอาใจเขาใส่ ใจเรา รู ้จกั พยายามหักห้ามใจในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ถ้า
เราทาอย่างนี้ ได้มนั ก็จะทาให้เราเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ โดยที่ เราไม่มวั แต่มีปัญหากับ
คนอื่นเช่นเดียวกัน...
ฉันคิดว่าการเข้าค่ายในครั้งนั้นมันเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีสาหรับฉัน ที่ฉนั จะ
ได้เริ่ มก้าวเดิ นเพื่ อที่ จะเก็บรวบรวมเอาประสบการณ์ ที่ภาคภูมิใจ แล้วใช้เป็ น
เครื่ องมือที่ จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีข้ ึ นกว่าที่เป็ นอยู่...ฉันรู ้สึกได้ว่าฉัน
เติ บโตขึ้ นจากเดิ มมาก รู ้ จักคิ ด ที่ จะแยกแยะว่า อะไรถูก อะไรผิด ไม่ เอาแต่ ใ ช้
อารมณ์กบั คนอื่น รู ้จกั ยอมรับฟั งความคิ ดเห็นคนอื่นมากขึ้ น และจากการที่ฉันก็
ได้ผ่า นการเข้า ค่ า ยมานับ ไม่ ถว้ นแล้วนี่ แ หละ ทาให้ฉัน ได้เ รี ย นรู ้ ทักษะต่ า งๆ
มากมาย ไม่ว่าเป็ น การอยู่ร่วมกับคนอื่น การปรับตัว การรับฟั งความคิดเห็นของ
คนอื่น การพูด การตั้งคาถาม การทวนคาตอบ การจับประเด็น อีกทั้งจะเป็ นเรื่ อง
ของการรู ้จกั ตนเองอี กด้วย และที่ สาคัญความรู ้ ต่างๆที่ ฉันได้เรี ยนรู ้ มานั้น ทุกๆ
ทักษะ ฉันสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันของฉันได้จริ ง กระบวนการต่างๆที่
ฉันได้ไปร่ าเรี ยนมาอย่างเหนื่ อยยากและลาบาก หลายครั้งที่พวกเราได้จดั ค่ายขึ้น
ฉันก็ได้รับเลื่อนตาแหน่งขึ้นมา นัน่ ก็คือ การทาหน้าที่ เป็ นพี่เลี้ยง ฉันชอบในการ
ท าหน้า ที่ เ ป็ นพี่ เ ลี้ ย งนี้ ที่ ฉัน ชอบไม่ ใ ช่ ว่ า การเป็ นพี่ เ ลี้ ย งจะมี อ ภิ สิ ท ธิ์ เหนื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมค่ายคนอื่นๆ ไม่ใช่ ว่าพี่เลี้ยงเป็ นคนที่มีเสี ยงคอยสั่งคนนั้นคนนี้ ได้ แต่ที่
ฉันชอบเพราะว่า การเป็ นพี่ เ ลี้ ย งนี่ แ หละ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญที่ ฉันใช้พ ฒ
ั นา
ศักยภาพในด้านต่างๆของตัวฉันเองให้เกิดความเชี่ ยวชาญและชัดเจนมากขึ้น ฉัน
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ชอบที่ ตรงนี้ มากกว่า ฉันคิ ดว่าการที่ ฉันได้ทาหรื อคิ ดอะไรซ้ าๆบ่อยๆ มันทาให้
ฉันได้ทบทวนและได้คิดอย่างละเอียดอ่อน ฉันขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่ น ตัวของ
ฉันเองก็เป็ นคนที่ไม่ค่อยจะได้เรื่ องนักเวลาที่เขาให้ฉนั ทาหน้าที่จดบันทึกในการ
เข้าค่ าย และการจดบันทึ กนั้น ทักษะที่ สาคัญก็คือเรื่ องของการจับประเด็น จับ
ประเด็นในเรื่ องที่ผเู ้ ข้าร่ วมพูด ว่าเขาต้องการที่จะพูดเรื่ องอะไรกับเรา เขาต้องการ
สื่ อสารให้เราเข้าใจในเรื่ องอะไร และในการจดบันทึกนั้นเราจะต้องสรุ ปให้ได้ว่า
เขาพูดอะไร แล้วต้องเขี ยนออกมาให้ได้ใจความที่ กระชับ บอกตามตรงว่าฉัน
ไม่ได้มีพรสวรรค์ในเรื่ องนี้ เลย ฉันรู ้สึกไม่มนั่ ใจถ้าพี่เลี้ยงหลายคนมอบหน้าที่ น้ ี
ให้กบั ฉัน ฉันรู ้ ว่าฉันทาไม่ได้ ฉันจึ งต้อ งการที่ ฝึกฝนตัวเองให้เชี่ ยวชาญและก็
คล่องในเรื่ องนี้ และเมื่อฉันคิดได้ ฉันก็ไม่กลัวว่าที่ฉนั จดไปนั้นจะถูกหรื อผิดแต่
ฉันขอแค่ฉนั ได้ฝึกและก็ทาหน้าที่ที่ฉนั ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เมื่อฉันได้ทา
บ่อยๆ หัดฟั งบ่อยๆ มันก็ให้ฉนั รู ้แนวทางและจับประเด็นได้ว่าเขาเหล่านั้นกาลัง
พูดถึงเรื่ องอะไรที่ แท้จริ ง ถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่เก่ง แต่การที่ ฉันได้ทาบ่อยๆอย่าง
น้อยๆมันก็ทาให้ฉนั เก่งขึ้นกว่าเดิม...
ฉันก็พดู เรื่ องของตัวเองมาก็มาก ช่วงนี้ ฉนั ก็ของนาเสนอกลุ่มของฉันเอง
“ศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวดิน” ตอนแรกพวกเราก็ไม่ได้ต้ งั เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนอะไรกัน
ขึ้นมาหรอก แต่กเ็ นื่องด้วยว่า ฉันอยูบ่ า้ นเฉยๆไม่ได้มีอะไรทา ดูโทรทัศน์ เล่นเกม
คอมพิวเตอร์อะไรเทือกๆนั้น หรื อไม่ถา้ มีค่าย ก็ไปเข้าค่ายกับเขา ตอนนั้นชี วิตมัน
มีแค่น้ นั จริ งๆ ถึงแม้จะรู ้ จกั ตัวเองและปรับปรุ งตัวเองดี ข้ ึ น แต่ฉันก็ยงั คิ ดว่าฉัน
ไม่ได้มีประโยชน์เท่ าที่ ควรเลย นอกจากเอาทักษะกระบวนการต่ างๆมาใช้เป็ น
บางครั้งเท่านั้น พวกเราจึ งมองเห็นปั ญหาการว่างงานในข้อนี้ จึ งคิ ดว่า “ถ้าเรามี
พื้นที่เป็ นของตัวเอง แล้วใช้เป็ นที่รวบรวมกลุ่มหรื อนัดประชุมทากิจกรรมอะไรก็
ได้ที่มนั มีประโยชน์ก็คงจะดี กว่าจะไม่มีอะไรทา” ฉันและเด็กบ้านดินทั้งหลายก็
เลยสร้ างบ้านดิ นขึ้ น เพื่ อเป็ นที่ เรี ยนรู ้ ของกลุ่มขึ้ น โดยที่ มีลุงส าเนี ยงเป็ นคนที่
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บริ จาคเนื้อที่ส่วนนี้ ให้กบั การสร้าง ภายใต้ชื่อที่พวกเราภูมิใจกันนักหนาว่า “ศูนย์
การเรี ยนรู ้ชาวดิน”
หลัง จากที่ ฉั น และเพื่ อ นๆพากัน มี พ้ื น ที่ เ ป็ นของ
ตนเองแล้ว พวกเราก็ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อร่ วมกันทา
กิจกรรมที่ดีและก็มีประโยชน์ อาทิ การปลูกผัก การ
ร้องหมอลา การเข้าไปช่ วยงานบุ ญในหมู่บา้ น การ
สอ นน้ อ ง อ่ า น หนั ง สื อ แล ะ อี กห ลา ย ๆเ รื่ อ ง
เช่ นเดียวกัน เราทากิ จกรรมต่างๆเหล่านี้ น้ นั ก็ไม่ใช่
ว่าเราจะไม่ได้เรี ยนรู ้อะไรจากมัน อย่างที่ ฉันเคยได้
กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่า แม้จะเป็ นแค่เรื่ องเล็กๆเรา
ก็สามารถที่ จะเรี ยนรู ้จากมันได้อยู่ดี ถ้าเรามองว่ามันเป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้ ....
อย่างเช่นเรื่ องของการปลูกผักนั้น มันเป็ นการที่ช่วยเราประหยัดในเรื่ องค่าอาหาร
หรื อช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว แต่ถา้ เราลองมองย้อนกลับเข้าไปข้างในของเรา
ดูสิว่าที่ แท้จริ งแล้ว การปลูกผักมันสอนเรื่ องอะไรให้กบั เรา ฉันก็มองตัวของฉัน
เองเช่ น เดี ย วกัน ว่ า การที่ ฉั น ปลู ก ผัก นั้น มัน สอนในเรื่ องของวิ นัย และความ
รับผิดชอบมากขึ้น เพราะว่าการปลูกผักถ้าเราอยากได้ผกั ที่มีความสวยงาม มีความ
อุดมสมบูรณ์ และไม่เหี่ ยวแห้งนั้น เราก็ตอ้ งมารดน้ ามันให้ตรงเวลา และที่สาคัญก็
ต้องมารดน้ ามันอย่างสม่าเสมอด้วยเช่นกัน และการทาอย่างนี้ ทุกๆวันมันจึ งเป็ น
การฝึ กเรื่ องของวินยั และความรับผิดชอบของฉันเองไปในตัว นี่ ก็เป็ นสิ่ งที่ฉนั ได้
เรี ยนรู ้จากการทากิจกรรมเล็กๆ อย่างการปลูกผัก...
ฉันคิดว่าการที่ฉนั ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของสมาชิ กศูนย์การเรี ยนรู ้ชาว
ดิ นแห่ งนี้ น้ นั มันเป็ นเรื่ องที่ โชคดี สาหรับฉันมากๆ ฉันได้มีโอกาสรู ้ ในสิ่ งที่ คน
อื่นๆไม่รู้ ฉันได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่ งที่ไม่มีในห้องเรี ยนสี่ เหลี่ยม ฉันได้มีโอกาส
ที่รู้วิธีการและแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็ นคนที่ดีข้ ึน ในขณะที่เพื่อนๆ
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ที่อยูโ่ รงเรี ยนหรื อใครหลายๆที่อยูร่ อบข้างฉันไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสและไม่เคย
ได้รู้เลยด้วยซ้ าว่ายังมีการเรี ยนรู ้แบบนี้ อยู่อีก นอกจากความรู ้ที่หาได้ในห้องเรี ยน
เท่านั้น เพื่อนๆไม่เคยรู ้ว่ามีวิชารู ้จกั ตนเอง เพื่อนๆไม่รู้ว่ามีวิชาปรับตัว เพื่อนๆไม่
รู ้ว่ามีวิชาการเข้าหาคนอื่น ทุกๆสิ่ งทุกๆอย่างที่ ฉนั ได้รู้และร่ าเรี ยนมา หลายอย่าง
มัน เป็ นตั ว กระตุ ้ น ที่ ท าให้ ฉั น
กลายเป็ นผูใ้ หญ่ ข้ ึ น ฉัน รู ้ สึ ก ว่ า
ฉันเปลี่ ยนแปลงในหลายๆ ด้าน
ทั้งในเรื่ องของภาวะภายในและ
ภาวะภายนอก ฉั น รู ้ สึ กว่ า ฉั น
เติบโตขึ้ นกว่าเดิ มเยอะเลย จากที่
ฉันเคยมีนิสัยที่ไม่ยอมใคร ฉันว่า
ตอนนี้ ฉันรู ้ จกั ที่ จะยืดหยุ่นและก็ยอมรั บฟั งความคิ ดเห็ นของคนอื่ น ฉันกล้าคิ ด
และกล้าตัดสิ นใจ ตอนนี้ ถา้ มีใครๆถามฉันว่า “ทาไมถึงมาเข้าค่ายและเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวดิ น?” ฉันก็สามารถตอบอย่างมัน่ ใจและหนัก
แน่นได้วา่
ฉัน ชอบกระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบนี้ เพราะมัน ทาให้ฉันสามารถมอง
กลับมาดูตวั เองอย่างลึกซึ้ งและปรับปรุ งแก้ไขในข้อผิดพลาดของฉันให้ดีข้ ึนได้
ฉันชอบการทางานร่ วมกับคนอื่น เพราะมันทาให้ฉันรู ้ จกั ที่ จะยืดหยุ่น
เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
ฉันชอบที่ จะเข้าค่ าย เพราะมันทาให้ฉันพัฒนาศักยภาพของตัวเองใน
หลายๆด้านให้เก่งขึ้นด้วยตัวของฉันเอง
และที่ สาคัญมันทาให้ฉันเปิ ดใจกับคนอื่นมากขึ้ นด้วย ทุกสิ่ งทุกอย่างที่
ฉันได้สัมผัสมา ฉันรู ้ สึกรักกระบวนการเรี ยนรู ้แบบนี้ แต่ฉันก็ยงั คิ ดว่า การที่ ฉัน
ได้เรี ยนรู ้มาเท่านี้ มนั ก็ไม่มากพอ ความทุกข์ ความหนักใจ มันยังเที ยบไม่ได้เลย
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ด้วยซ้ ากับอาจารย์ของฉันนัน่ ก็คือ พี่หยิก พี่ออ้ ย และพี่ๆอีกหลายๆคน ตอนนี้ ฉนั
ก็ไม่รู้ว่าฉันยังต้องเรี ยนรู ้เรื่ องอะไรอีกบ้าง แต่ฉนั แค่รู้ว่ายังมีอีกหลายเรื่ องหลาย
อย่างเลยที่ฉันยังไม่รู้ ยังไม่เคยสัมผัส และมันก็ยงั รอให้ฉันก้าวเข้าไปหามันทีละ
นิ ด ๆ ฉันจะทาตัวเป็ นน้ า ที่ ยงั ไม่ เต็มแก้ว เพื่ อ ที่ ฉันจะเดิ นทางไปเก็บเกี่ ย วเอา
ความรู ้ และประสบการณ์ มาเสริ มสร้างและพัฒนาชี วิตของฉันเอง และฉันก็ขอ
เป็ นเยาวชนอี ก คนหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ สั ง คม คนรอบข้า ง และตัว ของฉั น เอง
ดารงชีวิตอยูอ่ ย่างมัน่ คงและเต็มไปด้วยความสุ ข...
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เรื่องเล่ าสดๆ จากพืน้ ที่ขอนแก่ น
วราภรณ์ หลวงมณี
ผู้ประสานงานภาคอีสาน

วันที่ 12 สิ งหาคม 2551 ก็เป็ นวันแม่แห่ งชาติอีก
ครั้ งหนึ่ ง แต่ ว นั แม่ ข องลูกก็ค งมี ทุ กลมหายใจ
ก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์ แกนนาในพื้นที่หนองเรื อ
คือ อาจารย์หนุ่มและภริ ยา (หนูแดง) ซึ่ งเป็ นเลขานุการของนายก อบต.บ้านผือ ก็
โทรมาว่าอยากพาเยาวชนบ้านผือมาแลกเปลี่ยนกับเยาวชนที่ภูเวียง ผูเ้ ขียนจึงนัด
ด้วยความรวดเร็ วว่าเอาวันที่ 12 นี่แหละ วันดีแล้ว!!
สื บเนื่ องยาวๆ มาจากเวทีที่นครสวรรค์นนั่ แหละ ได้จุดประกายไฟโชติ
ช่วงให้กบั อาจารย์หนุ่ม ซึ่ งได้ร้างเวที งานพัฒนามานานเพราะหันมาเป็ นอาจารย์
และกาลังเรี ยนด๊อกเตอร์ อยู่ แต่ก็คิดอยู่เสมอถึงปั ญหาเยาวชนแต่ก็ขาดเพื่อนช่วย
กระตุกกระตุน้ ด้วยเชื้ อไฟที่มนั มีอยู่แล้วพอโดนลมพัดมาแผ่วๆ ก็เริ่ มลุกโชนได้
ไม่ยากนัก ส่ วนหนู แ ดงนั้นไฟติ ดตั้งแต่ วนั ที่ ผูเ้ ขี ยนพาไปร่ วมงานพลพลังของ
มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดแล้ว การได้ไปเห็นหลายๆ คนคิดและทา รวมทั้งผูเ้ ขียนก็
นั่ ง เป่ าหู ใ นระหว่ า งที่ ร อรถไฟด้ว ยกัน จนอาจารย์ ห นุ่ ม บอกว่ า “หนู แ ดง
เปลี่ยนไป” สาหรับหนูแดงแล้ว ประเด็นใหญ่ที่ทาให้ลุกขึ้นมาทาก็คงมาจากการที่
ตนเองเป็ นคนที่อยูใ่ นชุมชน เห็นทั้งปั ญหาและศักยภาพของเยาวชน และที่สาคัญ
หนูแดงบอกว่า “แดงก็มีลกู แดงจึงสนใจงานเด็ก”
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วันที่ เดิ นทางกลับจากการประชุ มที่ นครสวรรค์ ผูเ้ ขี ยนได้ชวนอาจารย์
หนุ่ มแวะทานอาหารเย็นที่ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวดิ นก่อน พวกเรามาถึงบ้านดิ นกัน
เมื่อเวลาเกือบทุ่มหนึ่ งแล้ว อาจารย์หนุ่มได้เจอเด็กเกือบ 20 คน นัง่ คุยกันบ้าง ทา
การบ้า นบ้าง ฝึ กร้ อ งหมอลาบ้าง อาจารย์หนุ่ มถามว่า “มากันอย่างนี้ ทุกวันเลย
หรื อ” เด็กๆ ตอบว่า “มาทุกวัน” อาจารย์หนุ่ มบอกว่าแปลกใจมาก นึ กว่าจะเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่เงียบเหงา จะมีเด็กมาเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ หรื อในช่วงที่มีกิจกรรม
เท่านั้น อาจารย์หนุ่มบอกว่า “2 ปี ที่ผา่ นมา ผมนึกว่าพี่ออ้ ยหายไปเลี้ยงลูกอยู่ที่บา้ น
ที่ไหนได้กลับมาซุ่มอยูท่ ี่นี่ๆเอง”
เมื่อเดิ นทางกลับออกมาจากบ้านดิ น อาจารย์หนุ่ มก็พูดขึ้นลอยๆ ว่า “ที่
ผ่านมาผมทาอะไรอยู่” และอาจารย์หนุ่ มก็ตอบเองว่า “ผมมัวแต่ นึกถึ งตนเอง”
อาจารย์หนุ่มเล่าว่า ที่ผา่ นมาอาจารย์หนุ่มเลี้ยงวัวขุน และทากิจกรรมหลายๆ อย่าง
สารพัด มี ท้ ัง ขาดทุ น บ้า ง อยู่ ต ัว บ้า ง ได้ก าไรบ้า ง หลัง จากนั้น พวกเราก็ คุ ย
แลกเปลี่ยนกันถึงทิศทางการเคลื่อนงานของพื้นที่กนั อย่างเมามัน
ที่พ้ืนที่หนองเรื อนี้กม็ ีตน้ ทุนดีๆ อยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นอาจารย์หนุ่ม
และครอบครัวของภรรยาที่ มีพ่อเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นหลายสมัย มีหลานชายที่ เป็ นครู
กศน. สนใจงานเกษตร มีความรู ้ท้ งั เรื่ องการเลี้ยงกบเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และได้ทา
พื้นที่ ของตนเองให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ของ กศน. ด้วย นอกจากนี้ ยงั มีนายก อบต.ที่
เป็ นนักพัฒนามาก่อน และสนใจงานเยาวชนเช่ นเดี ยวกัน ในหมู่บา้ นแห่ งนี้ ยงั มี
แกนนาอย่างพี่โชคที่สนใจทางานเยาวชนมานาน โดยการนาดนตรี ที่ตนเองถนัด
มาเป็ นสื่ อ ในการรวมกลุ่ มเยาวชนท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น การอนุ รั ก ษ์ป่ า ซึ่ ง
หมู่บา้ นนี้อยูต่ ิดเขตป่ าอุทยานน้ าพอง และอยู่ติดเขื่อนอุบลรัตน์ จากการพูดคุยกับ
พี่โชค ซึ่ งสนใจงานเยาวชนเนื่องจากมีลกู ชาย 2 คน และลูกสาว 1 คนที่กาลังเข้าสู่
วัยรุ่ น และให้อิสระในการเรี ยนรู ้ของลูกอย่างเต็มที่ พี่โชคบอกว่า อยากทางาน
เยาวชน เพราะต้องการสร้ างสังคมดี ๆ ให้กบั ลูก แต่ พี่โชคก็ไม่ชอบการทางาน
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ร่ วมกับ อบต. เอามากๆ เพราะเมื่อปี ก่อน พี่โชคเคยทาแล้วรู ้สึกว่า อบต. มีปัญหา
จุ กจิ กมากมายส่ งผลให้การทางานยากขึ้ นโดยไม่ จาเป็ น นี่ แ หละ ทุ นดี ๆ ที่ เ รา
มองเห็นจากชุมชนนี้
ขอย้อนกลับไปวันที่ 12 ต่อสักหน่อย เช้าวันนี้ เด็กๆบ้านดินก็ดูคึกคักกัน
เป็ นพิเศษ เพราะจะมีคนมาดูสิ่งที่ พวกเขาทา เยาวชนบ้านดิ นตอนนี้ มี 2 รุ่ น รุ่ น
แรก (ขลังหน่ อย) มี 10 คน ในด้านคุณภาพก็ยงั แบ่งได้หลายระดับอยู่เหมือนกัน
และรุ่ นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่ อ 3-4 เดื อน อี ก 8 คน ผูเ้ ขี ยนจึ งให้พวกเขาออกแบบ
กันเองว่า เมื่อแขกมาถึงจะทาอย่างไร จะพาเขาเล่นอะไร จะนาเสนออะไร และจะ
ให้ดูอะไร
ระยะทางจากอาเภอหนองเรื อมาที่ บา้ นดินประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่ งไม่
ไกลกัน นัก ที ม หนองเรื อ
จานวนเกื อบ 30 คน มาถึ ง
ตอนบ่ า ย (ถ้า อยู่ ไ กลจะ
มาถึงเช้า) เด็กบ้านดินก็ทา
การกวาดต้อ นเด็ ก หนอง
เ รื อ ใ ห้ เ ข้ า ไ ป ใ น ห้ อ ง
ประชุ ม ก่ อ น และได้เ ล่ า
ความเป็ นมาของบ้านดิ นแบบสั้นๆ แล้วก็ทากิ จกรรมแนะนาตัว และเล่นสันทนา
การพอให้ผ่อนคลาย จากนั้นเด็กบ้านดิ นก็ช่วยกันเล่ากิ จกรรมที่ ทาที่ บา้ นดิ นกัน
คนละกิจกรรม บางกิจกรรมก็ช่วยกันเล่า 2-3 คนๆละคาสองคา เด็กและเยาวชนยัง
ไม่ค่อยกล้าซักถามกันมากนัก ส่ วนใหญ่จะเป็ นทีมพี่เลี้ยงที่พามา ซักถามถึงวิธีการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเองของเยาวชน และทางพื้นที่หนองเรื อก็ได้เล่าสิ่ งที่กาลัง
ทาให้กบั เด็กบ้านดินได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
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จากนั้นก็พาออกไปเดิ นดูกิจกรรม พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แต่ ก็
สังเกตได้ว่า ด้วยความยังไม่คุน้ เคยกันนัก ทั้งเจ้าภาพและแขกบางกลุ่มก็ต่างคน
ต่างเดิน หนุ่มๆบางคนก็เลือกที่จะไม่เดิน อาจารย์หนุ่มบอกว่า เด็กที่มาครั้งนี้ มีท้ งั
ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้ าหมายรอง บางคนก็มาเพราะอยากมาเที่ ยว
หรื อมาดูก่อน หลังจากเดินดูกนั สักพักก็กลับมารวมกันอีกครั้ง เพื่อซักถามเพิ่มเติม
แต่กย็ งั คงเงียบๆ เหมือนเดิม จะมีบางคนโดยเฉพาะเด็กผูห้ ญิงที่แสดงความสนใจ
ด้วยการซักถาม และปิ ดท้ายด้วยดนตรี สนุกๆ จากพี่โชคและครอบครัว ซึ่ งเป็ นพี่
เลี้ยงของเยาวชนพื้นที่ หนองเรื อ ที่ อุตส่ าห์หอบหิ้ วเครื่ องดนตรี และเครื่ องเสี ยง
ของตนเองมาด้วย
หลังจากที มหนองเรื อกลับไปแล้ว เด็กบ้านดิ นก็สรุ ปบทเรี ยน หรื อทา
AAR กัน โดยผูเ้ ขี ยน
ให้เขาด าเนิ นรายการ
กันเอง แต่ผเู ้ ขี ยนก็นงั่
ฟั ง อยู่ ด ้ ว ย พวกเขา
ส่ ว น ใ ห ญ่ รู ้ สึ ก พึ ง
พอใจกับการนาเสนอ
ของตนเอง และต่ อ
ด้ ว ยการนิ น ทาแขก
ที่มาเยือนว่า “ฟั งไม่เป็ น” เล่นและก็แซวกันในขณะที่พวกเขานาเสนอ ผูเ้ ขี ยนได้
ช่ องก็เลยถามต่อว่า “เมื่อมี คนไม่ฟังแล้วเขารู ้สึกอย่างไร และจัดการกับตรงนั้น
อย่างไร” ปริ มบอกว่า “เมื่อเขาไม่ฟัง ก็ไม่อยากจะพูดต่อ ก็จะใช้วิธีการหยุดพูดสัก
พักเพื่อให้เขาได้รู้ตวั แต่เขาก็ไม่รู้ก็เลยต้องพูดต่อ (ฮา)” สุ ดท้ายก็ชวนพวกเขา
สรุ ปว่า “การที่ เขานาเสนอได้ดีเพราะอะไร” พวกเขาบอกว่า ได้เตรี ยมตัว, ผูฟ้ ั ง
เป็ นเยาวชนเหมื อนกัน, พูดเป็ นภาษาลาวเลยรู ้ สึกไม่เกร็ ง และส่ วนใหญ่บอกว่า
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“เขาพูด ในสิ่ งที่ เ ขาทาเขาเลยพูด ได้” ส่ วนทางที มหนองเรื อเขาก็กลับ ไปสรุ ป
บทเรี ยนของเขาเช่นเดียวกัน และเกิดกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ ต่อเนื่ องจากวันนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป
จากกิ จกรรมครั้ งนี้ ผูเ้ ขี ยนได้บทเรี ยนสาคัญ คื อ เด็กเรี ยนรู ้ จากกันได้
และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กนั ได้เป็ นอย่างดี (สังเกตได้จากการที่พ้ืนที่
หนองเรื อกลับไปทากิ จกรรมต่ อ) และเราจาเป็ นที่ จะต้องสร้ างวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู ้ให้กบั เด็กและเยาวชนให้เขารู ้จกั การสังเกต การซักถามพูดคุยแลกเปลี่ยน
การฟัง การจับประเด็น และการบันทึก เพื่อให้เขาสามารถคว้าความรู ้ได้ ด้วยการ
สร้างปัจจัยและเงื่อนไขให้พวกเขาได้ฝึกฝนอยู่เสมอ เช่น การให้ไปหาความรู ้จาก
ผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ และสื่ อต่ างๆ ในประเด็นที่ เขาสนใจ และทาเป็ นหนังสื อบันทึ กองค์
ความรู ้ และที่สาคัญคงจะเป็ นบรรยากาศของความคุน้ เคย และความไว้วางใจที่จะ
เอื้อให้กล้าแลกเปลี่ยนกัน ก็คงต้องให้ 2 อาเภอนี้ได้พบกันบ่อยมากขึ้น
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เยาวชนตระแสง จังหวัดสุ รินทร์
วราภรณ์ หลวงมณี
ผู้ประสานงานภาคอีสาน

เช้า ของวัน ฉ่ า ฝนในช่ ว งปลายฝนฤดู
(วันที่ 13 กันยายน 2551) ผูเ้ ขี ยนหอบลูกขึ้ นรถ
ตั้ งแต่ ตี ห้ า พร้ อ มกั บ ข้ า วของและพี่ เ ลี้ ยงที่
พะรุ งพะรังตามประสาคนมีลูก แต่สัมภาระของแม่ก็ไม่น้อยหน้าลูกสักเท่าไหร่
หรอก ทั้งเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้ นเตอร์ ก็เอาไปด้วย จากประสบการณ์แล้วเวลา
ไม่เอาไปมันก็มกั จะต้องมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ทุกที
พวกเรานัดหมายกับพี่นงค์ที่ กศน. จังหวัดสุ รินทร์ ก่อนออกเดิ นทางไป
วัดที่ตาบลตระแสง วันนี้ เขามีงานสาธิ ตการทาบุญ “แซนโฎนตาปลอดเหล้า” ซึ่ ง
เป็ นงานวิจยั ศึกษาการปลอดเหล้าในงานบุญประเพณี เมื่อไปถึงก็เห็นชาวบ้านมา
กันเต็มศาลาวัด วัดทางแถบสุ รินทร์ น้ ี มกั จะมีศาลาวัดขนาดใหญ่โตแรกๆ ที่ เห็น
เราก็นึกค่อนขอดในใจว่า “ทาให้ใครอยู่หลังใหญ่โตขนาดนี้ ” วันนี้ ก็ได้คาตอบว่า
ชาวบ้านเขามาวัดกันมากมายขนาดนี้ มนั ก็ตอ้ งใช้ศาลาวัดขนาดใหญ่ มันถึ งจะ
บรรจุญาติโยมกันได้หมด
ก่อนจะได้เจอกับผูน้ ากลุ่มประสานงานรณรงค์เพื่อลดเหล้าที่ยงั ยุง่ อยูก่ บั
ประเพณี อยู่ พี่นงค์กแ็ นะนาให้รู้จกั เยาวชนบางคนที่เดินผ่านมา เราก็เลยชวนพี่
นงค์วา่ “เราชวนเยาวชนที่มางานนี้มานัง่ คุยกันดีไหม” พี่นงค์ก็ตามๆ ลูกศิษย์
กศน. มาได้ 6 คน ผูเ้ ขียนก็ให้แนะนาตัวและบอกว่าตอนนี้ กาลังทาอะไรอยู่
28

หนุ่มๆ 4 คน เขาก็เป็ นเพื่อนกันอยูแ่ ล้ว และทางานที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยกัน
ส่ วนเนียงลออ 2 คน หน้าตายังแลดูอ่อนเยาว์แต่กม็ ีลกู แล้วทั้งคู่ทาหน้าที่เป็ น
แม่บา้ น
ครั้งนี้ผเู ้ ขียนเริ่ มต้นการพูดคุยด้วยการยกสถานการณ์ปัญหาทัว่ ๆ ไปของ
เยาวชนให้นอ้ งๆ ฟังว่า “ตอนนี้
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มัก จะขาดคน
หนุ่มสาวอยูใ่ นชุมชน เพราะถ้า
หากไม่ได้เรี ยนหนังสื อแล้วยัง
อยู่ในชุมชนก็มกั จะถูกตีตราว่า
เป็ นพวกไม่ได้เรื่ อง ไม่รู้จกั หา
งานทา ทาให้ขาดการสื บทอด
ความรู ้หลายๆ อย่างจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ และขาดการมีส่วนร่ วมของผูน้ ารุ่ นใหม่ดว้ ย”
พร้อมกับถามต่ อว่า “ที่ นี่เป็ นอย่างนี้ หรื อไม่” แต่ละคนก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่าง
เต็มที่ นิ วฒั น์ซ่ ึ งดูเหมือนจะเป็ นพี่ใหญ่ของกลุ่ม เล่าว่า “พวกผมก็ไม่ได้อยากไป
ทางานข้างนอกหรอก แต่ทางภาคอีสานเรา ถ้าไม่ทานาแล้วมันก็ไม่มีอะไรทา เรา
ก็ตอ้ งไปทางานข้างนอกกัน ถ้าไม่ไปก็จะถูกค่อนแคะอย่างที่พี่ว่านัน่ แหละ ถ้ามี
งานให้พวกผมทาก็อยู่ อย่างตอนนี้ ก็มีงานเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาให้พอมีงานและทาให้
พวกเราอยู่ในชุ มชนได้” พิสูจน์ก็พูดเสริ มขึ้ นว่า “พี่มีงานอะไรมาให้พวกผมทา
บ้าง พวกผมจะได้อยู่ในชุมชน” ผูเ้ ขียนเลยบอกว่า “ไม่มีหรอก เพราะไม่รู้ว่าพวก
เราชอบอะไร พวกเราต้องคิดเองว่าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร และมีทุนอะไรอยู่
และอาจเริ่ มเล็กๆ จากสิ่ งที่พวกเรามีอยู”่
จากนั้นก็ให้พวกเขาเล่าความฝั นที่ ตนเองมีอยู่ให้ฟัง นิ วฒั น์บอกว่า “ผม
อยากปลู ก ต้น ไม้โ ตเร็ ว , เลี้ ย งปลา, เลี้ ย งไก่ พ นั ธุ์ พ้ื น บ้า น และเพาะเห็ ด ด้ว ย”
ประเดิมหนุ่มคางแพะบอกว่า “ที่หมู่บา้ นเราปลูกดอกมะลิกนั ทุกหลังคาเรื อนเพื่อ
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ร้อยเป็ นมาลัยขายในตลาด แต่มนั ขาดกล้วยไม้ที่จะนามาร้อยมาลัยด้วย” ประเดิมก็
เลยลองเพาะกล้ว ยไม้ และอยากพัฒ นาความรู ้ ด ้า นนี้ อย่ า งจริ งจัง ส่ ว นหนึ่ ง
พยักพเยิดกับประเดิมบอกว่าเหมือนกันเพราะเป็ นญาติกนั ทาด้วยกัน พิสูจน์ดูเป็ น
หนุ่มที่ชอบใช้หวั มากเป็ นพิเศษบอกว่า “ผมมีหลายโปรเจ็คมาก คิดและคุยกันจน
ปวดหัว แต่ยงั ไม่ได้เริ่ ม ตอนนี้ที่อยากทาที่สุดคือ ที่บา้ นมีโรงสี เก่าอยู่ แต่มนั ก็ตอ้ ง
ซ่ อมอยู่เหมื อนกัน” ผูเ้ ขี ยนเลยบอกว่า “ถ้าทาโรงสี ขา้ วกล้องเป็ นไปได้หรื อ ไม่
แล้วเราทาเรื่ องสุ ขภาพกับชาวบ้านไปด้วย” พิสูจน์บอกว่า “เป็ นไปได้” ส่ วนสาวๆ
บอกว่ายังนึกไม่ออกเพราะต้องเลี้ยงลูก แต่กจ็ ะร่ วมทาด้วย
ผูเ้ ขี ยนก็ถามต่ อว่า “ถ้าเราทาสิ่ งเหล่ านี้ เ ราจะอยู่ในชุ มชนได้หรื อไม่ ”
พวกเขาบอกว่า “อยู่ได้ พวกผม
ก็ อ ยา กท าง านกั บ เย าว ช น
เหมือนกัน แต่ก่อนผมทาอยู่แต่
พออายุมากขึ้นก็เลิกทา” ผูเ้ ขียน
จึ งบอกว่า เราสร้ า งฐานอาชี พ
ของตนเอง และหาความรู ้ ใ ห้
เ ร า เ ป็ น ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ โ ด ย มี
เป้ าหมายเพื่ อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั น้องๆ ไปด้วย และพาเขาทากิ จกรรมเพื่ อ
ส่ วนรวมไปด้วย จากการพูดคุยกับหนุ่ มสาวกลุ่มนี้ ก็เห็นพลังของวัยหนุ่ มสาวอยู่
มาก ผูเ้ ขี ย นจึ งบอกว่าอยากไปดูเขาเพาะกล้วยไม้ แต่ ต อนนี้ ต ้องคุ ยกับแกนนา
ชุมชนก่อน พวกเขาบอกว่า “พวกผมจะไปรออยูบ่ า้ น”
แกนนาชุ มชนที่ ได้เจอวันนี้ ก็เป็ นคนในชุ มชนจริ งๆ มี แม่ นงค์ซ่ ึ งเป็ น
ประธานองค์กรชุมชน มีครู วิชยั ซึ่ งเป็ นครู ในโรงเรี ยนนี้ และเป็ นสามีของพี่นงค์
คนที่เป็ นครู กศน. ประจาพื้นที่น้ ี และกาลังพาชาวบ้านทาวิจยั เรื่ องลดเหล้าในงาน
บุญประเพณี อยู่ มีกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น 2 หมู่ อบต. แกนนาชุมชนที่ไม่มีหมวก 2 คน
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และท่านพระครู ซึ่ งเป็ นเจ้าคณะตาบล ด้วยความสัมพันธ์ที่รู้จกั กับแม่นงค์เดิมอยู่
แล้ว แม่นงค์กแ็ นะนาผูเ้ ขียนให้รู้จกั ทุกคน และแนะนาองค์กรให้เรี ยบร้อย ผูเ้ ขียน
ก็เ พี ย งแต่ เ ล่ า แนวความคิ ด และวัต ถุ ประสงค์ในการทางานเยาวชนให้แ กนนา
ชุ มชนฟั ง และทางแกนนาชุ มชนก็เล่าสถานการณ์เยาวชนให้ฟัง แลดูเหมือนไม่
ค่อยมีความหวังกับเยาวชน ผูเ้ ขี ยนเลยเล่าให้ฟังว่าได้พบกับเยาวชนแล้ว และได้
พูดคุ ยกันในระดับหนึ่ ง และเล่าความฝั นของเยาวชนให้ฟัง แกนนาเหล่านี้ ก็มี
อาการปิ๊ งกับการปลูกดอกกล้วยไม้กนั มาก และหันมาฝากลูกหลานเข้าร่ วมกลุ่ม
กันใหญ่
กา ร พ บ ผู ้ น า ค รั้ ง นี้ ก็ เ ป็ น
เหมื อนกับ การบอกเจ้า ที่ เ จ้า
ทางให้ รั บ รู ้ ว่ า เราเข้า มาท า
อ ะ ไ ร แ ต่ ใ น ด้ า น ก า ร
ด าเนิ น งานก็ ค งจะต่ อ เชื่ อ ม
กับ พี่ น งค์ ซ่ ึ งเป็ นครู กศน.
เป็ นหลัก
เวลาบ่ ายสองโมงกว่า เรายังไม่ไ ด้ทานข้า วเที่ ย งกันเลย เพราะตอนที่
ชาวบ้านเขาทานกันเราก็มวั แต่คุยกับเด็กและเยาวชน แต่กไ็ ด้นดั กับพวกเขาไว้แล้ว
ว่าจะไปเยี่ยมบ้าน ก็เลยต้องทนหิ วกันหน่อย สักพักก็มีเสี ยงเด็กร้องไห้ แต่ไม่ใช่
เสี ยงลูกชายเราแน่ สักพักหนึ่ งพี่เลี้ยงก็เดินมาบอกว่า “กอไผ่ทาเขาร้องไห้เพราะ
เขาไม่ให้เล่นด้วย ก็เลยกระชากคอเสื้ อเขา” เอาอีกแล้วลูก ขนาดมาต่างถิ่นยังไม่ละ
เว้น (เยาวชนที่น่าเป็ นห่วงในอนาคต)
สักพัก อ.วิชยั พี่นงค์ ผูเ้ ขียนพ่วงด้วยลูกชาย และโอเล่ที่มาช่วยดูแลน้อง
ให้ ก็ เ ดิ น ทางมาถึ ง บ้า นของประเดิ ม ที่ มี บ้า นหลัง ใหญ่ โ ตจนเราตลึ ง มี เ รื อ น
กล้ว ยไม้ข นาดย่ อ มที่ ก าลัง ออกดอก แปลงดอกดาวเรื อ งอยู่ข ้า งๆ และแปลง
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กุหลาบอยู่หน้าบ้าน แม่ของประเดิมบอกว่า ปลูกไว้ร้อยมาลัยแค่น้ นั เอง เราพบ 4
หนุ่ มนั่งรออยู่แ ล้ว พวกเขาก็พ าเดิ น ชมแนะนาให้พ วกเราเดิ น รอบบ้า นซึ่ งมี
บริ เวณกว้างขวาง มีรถเกี่ยวข้าว และรถไถจอดอยู่ ซึ่ งกลายเป็ นของเล่นกอไผ่ใน
เวลาต่อมา ทาให้ไม่รบกวนแม่ทางาน
ข้า งๆ บ้า นมี แ ปลงดอกมะลิ อ ยู่ และเห็ นมี ไ ข่ เ สี ย บกับไม้ว างห่ า งกัน
ประมาณ 1 เมตร ประเดิมอธิ บายว่า ไว้ไล่แมลงได้ผลมาก มันไม่มาใกล้เลยแหละ
เป็ นความรู ้ ที่ใ ครๆ จะไป
คาดคิ ด ว่ า มัน ไล่ แ มลงได้
อย่างไร เด็กๆ เหล่า นี้ ก็ย งั
อธิ บ ายไม่ ไ ด้ว่ า มัน ไล่ ไ ด้
อย่ า งไร ก็ น่ า สนใจว่ า มัน
ไล่แมลงกับพืชชนิ ดอื่นได้
ห รื อ ไ ม่ ถั ด จ า ก แ ป ล ง
ดอกไม้ไ ปไม่ ม ากก็มี บ่อ ซี เ มนต์เ ลี้ ย งปลาดุ กอยู่ 4 บ่ อ ประเดิ ม บอกว่ า แค่ ใ ห้
เพื่อนๆ ที่มาเล่นด้วยก็ไม่พอกินแล้ว นี่ แหละชี วิตวัยหนุ่ม ประเดิมพาไปบ้านป้ าที่
อยูต่ ิดกันที่กาลังร้อยมาลัยอยู่ ป้ าเล่าให้ฟังว่า ป้ านี้ แหละที่เป็ นคนแรกในการปลูก
ดอกมะลิร้อยมาลัยขาย เคยออกทีวีช่อง 7 ด้วย ตอนนี้ ก็ปลูกกันทั้งหมู่บา้ น ร้อย
เสร็ จก็เอาไปขายในตลาด ถ้าขายส่ งก็พวงละ 7 บาท แต่ถา้ ขายเองก็ 10 บาท ป้ า
บอกว่าไม่ค่ อยมี ปั ญหาเรื่ อ งตลาดหรอก เพี ยงแต่ บางช่ วงดอกมะลิ หายากก็จะ
สั่งซื้ อ จากโคราช กิ โ ลกรั มละ 800 บาท ฟั งราคาแล้วจากตาโตขนาดไข่ เ ป็ ดก็
กลายเป็ นไข่ห่านทันที
4 หนุ่ม พี่สาวของประเดิม และผูเ้ ขียนได้เดินออกมาดูแปลงมะลิทางหลัง
บ้านป้ าของประเดิ ม ซึ่ งมี ท้ งั ต้นหมาก ต้นมะพร้าว ต้นส้มโอขนาดใหญ่คล้ายๆ
กับสวนโบราณ ความสนิ ทสนมที่มีมากขึ้ นทาให้พวกเขาเริ่ มเล่าชี วิตของตนเอง
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พวกเขาบอกว่า พวกเขาก็อยากอยู่ในชุมชน อยากทางานเพื่อชุ มชน แต่พอเข้าไป
คิ ดเข้าไปเสนออะไรก็ไม่ได้รับการยอมรับ ตอนนี้ ก็เลยไปช่ วยแต่เวลามีงานวัด
เท่านั้น พวกผูน้ าก็มีแต่นกั การเมืองอยู่เบื้องหลัง ไม่มีใครจริ งใจเลยสักคน นิ วฒั น์
บอกว่าเขาเคยเข้าร่ วมโครงการเยาวชนช้างเผือก เขามีไปเรี ยนรู ้ขา้ งนอกกันบ่อย
แต่เขาส่ งจดหมายมาทีไร ผูใ้ หญ่บา้ นก็จะเก็บไว้ จนถึงวันแล้วค่อยเอามาให้ทุกที
พิสูจน์เล่าว่า พวกเขาคุยเรื่ องชี วิตกันเยอะมาก คุยแล้วมันก็วนๆ เลยยัง
ไม่ได้ทาอะไรจริ งจังสักที พวกเขาบอกว่า “ทุนจริ งๆ มีกนั อยู่ พอหาได้ ที่ดินเราก็
มี ญาติ พี่ น้อ งเขาก็ พ ร้ อ ม
สนับ สนุ น ว่ า แต่ อ ยากท า
อะไร เพี ย งแต่ พ วกเรายัง
ไม่ได้ลงมือทาสักที ถ้าพี่
มาพาพวกผมคิ ด พาไป
เรี ยนรู ้ หาความรู ้ ม าให้
พวกผมคิ ด ว่ า พวกผมท า
ได้” ผูเ้ ขี ยนเลยพูดแหย่ไป
ว่า “ถ้ามีคนอื่นในชุมชนอยากมาเข้ากลุ่มกับพวกเราเป็ นไปได้หรื อไม่” พวกเขา
บอกว่า “เป็ นไปได้ เพียงแต่เวลาทาอาจแยกกันทา แต่ว่ามาเรี ยนด้วยกัน” ทุกคน
พยักหน้ากันหงึกหงัก รวมทั้งผูเ้ ขียนด้วย เพราะเยาวชนอีกส่ วนหนึ่ งที่ขอมาร่ วมก็
ยังไม่ค่อยคุน้ กัน หรื อแม้แต่ 4 คนนี้กย็ งั ชอบไม่ตรงกัน
เราคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่นานพอสมควร ก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงพลัง
ของคนหนุ่ มสาวกลุ่มนี้ มี ความคิ ด ความอ่ าน และมี เป้ าหมายชี วิตมากกว่าคน
หนุ่มสาวทัว่ ๆ ไป แม้พวกเขาจะบอกว่าไม่ได้ทาอะไรเป็ นชิ้นเป็ นอัน แต่พวกเขาก็
ไม่ได้นิ่งเฉย ประเดิ มทีแรกบอกว่าตนเองคิดไม่ออก แต่พอไปเห็นที่บา้ นก็พบว่า
เขามีตน้ ทุนอยู่เยอะมาก และทามากกว่าคนทัว่ ไปเสี ยอีก ผูเ้ ขี ยนคิ ดว่า หนุ่ มสาว
33

กลุ่มนี้อาจต้องให้เขามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนคนอื่นมากๆ และการให้คุณค่ายกย่อง
สิ่ งที่ เขาทาอยู่ ก็จะทาให้พวกเขาเชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่ ทามากขึ้ น มีทศั นคติ ที่กว้างขึ้ น
และคิดว่ากระบวนการนี้จะทาให้ผนู ้ าในชุมชนให้ความเชื่อถือกับเยาวชนมากขึ้น
การพูดคุยกับคนแปลกหน้าวันนี้ ค่อนข้างสนุ กไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนกับ
ทุกครั้งที่ผา่ นมา เพราะมันเหมือนเรากาลังนัง่ คุยกับตนเองในวัยเด็ก ที่มีความฝัน
มากมายและเราใช้เวลาไม่นอ้ ยกับการใคร่ ครวญว่ามันคื อความอยากตามคนอื่น
หรื อกระแสสังคม หรื อมันคือความฝันของตนเอง จะอย่างไรก็ตามในวัยนั้นเราก็
ตระหนักดีว่า ไม่มีช่วงวัยไหนที่ เราทาผิดแล้วได้รับการให้อภัยได้มากเท่ากับวัย
เด็ก นัน่ แหละมันเป็ นพื้นที่ และโอกาสให้เราได้คน้ หาตนเองและตามหาฝั น ซึ่ ง
อาจจะหลงทางบ้าง แต่มนั ก็กลับมาเริ่ มต้นใหม่ได้ไม่ยาก ยิ่งวัยที่ เพิ่มพูนโอกาส
ในการค้นหาและลองผิดลองถูกกลับลดลงเรื่ อยๆ
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เยาวชนกันตวจระมวล
วราภรณ์ หลวงมณี
ผู้ประสานงานพืน้ ที่ ภาคอีสาน

วันนี้ ผเู ้ ขี ยนกับอาจารย์อ๊อด กศน.
จังหวัดสุ รินทร์ ได้นดั หมายกับครู ศูนย์เด็ก
เล็กซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ร่วมเรี ยนรู ้กบั สรส. มาได้
สักระยะหนึ่ ง และเร็ วๆ นี้ พวกเขาก็ได้ไ ป
เยี่ยมครอบครัวของเด็กๆ กันทุกคนตามโจทย์ที่อาจารย์ทรงพลให้ไว้ และได้นดั
หมายคุณประชา ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ดูแลเยาวชนในตาบล เรานัดเขาไว้ตอน 9 โมงครึ่ งโดย
ผ่านท่านนายก อบต. แต่เราไปถึงกันตอน 10 โมงกว่า เนื่ องจากถูกลากตัวไปคุย
กับ ผอ.กศน.จังหวัดสุ รินทร์ เพื่อปรึ กษาหารื อเรื่ องการศึ กษาดูงานและการจัด
ตลาดนัดความรู ้ ซึ่ งอยู่ใ นชุ ด โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้วยการจัด การ
ความรู ้ อบต.กันตวจระมวล จริ งๆ ผูเ้ ขี ยนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโครงการฯ นี้
มากสักเท่าไหร่ หรอก เพียงแต่เป็ นคนที่ ผอ.จังหวัดบอกว่า กล้าพูดกูมึงกับมันได้
แค่น้ นั เอง เราก็ทาตัวเป็ นนักตั้งคาถามกับผูฟ้ ั งแค่น้ นั เอง ไม่ค่อยได้แสดงความ
คิดเห็นอะไรหรอก เพราะว่า “ไม่มี” นัน่ เอง
เมื่อปะหน้าคุณประชาก็ได้รับการต่อว่าที่ทาให้เขารอนาน แต่กว่าจะได้
คุยกันก็นาน เพราะต้องรอท่านนายกฯ เรี ยกคนนั้นคนนี้ ให้มาร่ วมสนทนา แต่ ก็
นับว่าเป็ นข้อดีเพราะมันช่วย ให้ได้ขอ้ ตกลงเร็ วขึ้น
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ความเดิมจากการประชุมคราวที่ แล้วก็คือว่า เราตกลงจะจัดค่ายเยาวชน
ในช่ วงปิ ดเทอม โดยทางคุ ณประชาและ อบต.แสงจันทร์ จะรี บเช็ควันว่าเด็กปิ ด
เรี ยนวันไหน แต่ ข่า วคราวก็เ งี ยบหายไปหลายวัน ทางอาจารย์อ๊อดก็โทรศัพ ท์
ประสานกับ อบต.แสงจันทร์ ก็ยงั ไม่ได้ความชัดเจน ครั้งนี้ เราก็เลยตั้งใจจะเอาให้
อยูห่ มัด ก็นบั ว่าโชคดีครั้งนี้ได้เจอทั้งคุณประชา อบต.แสงจันทร์ กานัน และนายก
อบต. กันพร้อมหน้า ทุกคนก็เห็นด้วยกับการที่จะจัดค่าย โดยเฉพาะนายกที่มองว่า
น่ าจะเป็ นจุ ดเริ่ มของสภาเยาวชน แต่พอหาวันก็กลายเป็ นเรื่ องยากเสี ยแล้ว เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนกันยายนก็จะมีฟุตบอลเครื อข่าย เด็กสอบ พอต้นเดือนจนถึงกลางเดือน
ตุลาคมก็งานกวนข้าวทิพย์ซ่ ึ งเด็กทุกคนจะต้องไปช่วยกันกวนข้าวทิพย์ เป็ นงาน
เทศกาลที่ทุกคนในชุมชนให้ความสาคัญมาก กว่าจะลงตัวได้วนั ที่ 4-6 ตุลาคม ก็
เล่ น เอาทุ ก คนหื ด ขึ้ นเหมื อ นกัน หลัง จากได้ว ัน แล้ว ก็ คุ ย กัน ต่ อ ถึ ง สถานที่
อาจารย์ออ๊ ดก็โทรศัพท์ประสานเครื อข่ายทันที ก็ตกลงได้ที่ศูนย์เน็ทสุ รินทร์
การเจรจาครั้ งนี้ ส าเร็ จ ลงได้
ด้วยกาลังของหลายๆ ฝ่ าย คุณ
ประชา แม้ ต าแหน่ งจะไม่
ใหญ่ โต แต่ ก็มีกาลังพลในมื อ
คื อ เยาวชนและก็ ค งจะเป็ น
คนทางานจริ งจัง ทาให้หลายๆ
ฝ่ ายไม่กล้าหักดิบหรื อใช้คาสั่ง
นี่ ก็ ค งจะเป็ นข้อ ดี ข องการมี ส่ ว นร่ ว มนั่น เอง ที่ ส ามารถช่ ว ยคานอ านาจการ
ตัดสิ นใจของคนใดคนหนึ่งได้ เสร็ จไปหนึ่งประเด็น
จากนั้น อาจารย์ออ๊ ดก็เปิ ดประเด็นการศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนา
ศัก ยภาพแกนน าฯ ซึ่ งก็ จ ะมี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน กับ งานเด็ ก และเยาวชน
อาจารย์ออ๊ ดกล่าวอ้างถึงอาจารย์ทรงพลที่เสนอให้ไปดูงานที่ขอนแก่น ซึ่ งจะมีท้ งั
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ประเด็นเกษตรที่บา้ นคาปลาหลาย ประเด็นสุ ขภาพของหมออภิสิทธิ์ และประเด็น
เด็กและเยาวชนที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวดิน และของสมาคมไทสร้างสรรค์ ชื่ อบุคคล
ที่กล่าวอ้างนี้ศกั ดิ์สิทธิ์ จริ งๆ ทาให้เราไม่ตอ้ งอธิ บายมาก นอกจากผูเ้ ขียนเล่าให้ฟัง
ว่าแต่ละที่เด่นเรื่ องอะไร แต่ในประเด็นเกษตรท่านนายกก็ได้อนุมตั ิให้กลุ่มกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นไปดูงานที่ จงั หวัดปราจี น ท่านนายกจึ งขอให้ผเู ้ ขี ยนกาหนดโจทย์ให้
เพื่อให้การดูงานไม่เลื่อนลอยมากนัก ดูเหมือนท่านนายกก็พยายามจัดการความรู ้
และจัดการคนอยู่เหมือนกัน ประเด็นการศึ กษาดูงานนี้ ก็พูดคุยกันนานมากโข ก็
ขอเล่าลัดตัดตอนมาที่ศูนย์เด็กเล็กเลยแล้วกัน
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันตอนบ่ายสอง ทาให้ผเู ้ ขียนปวด
ท้องอย่างรุ นแรง เพราะทั้งสามวันของการลงพื้นที่สุรินทร์ ไม่เคยได้ทานข้าวตรง
เวลาสักครั้ง แต่ก็สามารถดับอาการได้ดว้ ยขมิ้นชันจึ งทาให้ไปคุยกับครู ศูนย์เด็ก
เล็กได้
เราไปได้ช่วงที่เด็กๆ นอนกลางวันพอดี จึงเป็ นโอกาสดีที่ทาให้ ได้คุยกับ
ครู พี่เลี้ ยงทุ กคน ซึ่ งครู พี่เลี้ยงกลุ่มนี้ ก็ยงั อยู่ในวัยหนุ่ มสาว และเป็ นคนในพื้ นที่
ตาบลกันตรวจนี้ เอง ครู กลุ่มนี้ จึงถูกคว้ามาเป็ นแกนนาเยาวชนที่จะเป็ นเหมือนที่
ปรึ กษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กในชุมชนได้ ครู กลุ่มนี้ ได้ เล่าให้
ฟังถึงการเยี่ยมครอบครัวของเด็กเล็กทุกคน ทาให้เห็นสภาพที่แท้จริ งของเด็กและ
ได้สัมผัสกับปั ญหาของเด็กอย่างแท้จริ ง และเพียงแต่การไปเยี่ยมเด็กที่บา้ นก็เห็น
การเปลี่ยนแปลงของเด็กมากขึ้น ทั้งที่ยงั ไม่ได้ทาอะไร เช่น เด็กที่เคยเก็บตัวก็กล้า
พูดกล้าคุยกับครู มากขึ้น เด็กที่เคยเอาแต่ใจก็รับฟังเหตุผลมากขึ้น เป็ นต้น
ปัญหาสาคัญที่พบจากการไปเยี่ยมบ้านคือ ผูป้ กครองเด็กมักจะต่อว่าครู พี่
เลี้ ย งว่ า ท าไมลูก หลานของเขาจึ ง อ่ า นไม่ ไ ด้เ ขี ย นไม่ อ อกเหมื อ นกับไปเรี ย น
โรงเรี ยนเอกชนในตัวเมืองปราสาท แม้ครู จะอธิ บายว่าวัยนี้ ไม่ได้เน้นที่ การอ่าน
ออกเขียนได้ แต่ก็ดูเหมือนพ่อแม่จะไม่เข้าใจ และเปรี ยบเที ยบว่าทาไมโรงเรี ยน
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เอกชนทาได้ ซึ่ งพวกเราก็เห็นร่ วมกันว่า การใช้หอ้ งเรี ยนพ่อแม่ค่อยให้ความรู ้และ
เปลี่ยนทัศนคติ ของพ่อแม่ และอาจต้องใช้คนนอกในการอธิ บายด้วย ในเบื้องต้น
เราเห็ น ร่ ว มกัน ว่ า จะไปเรี ย นรู ้ กับสมาคมไทสร้ า งสรรค์ ที่ จัง หวัด ขอนแก่ น
เกี่ ยวกับการใช้หนังสื อเป็ นสื่ อในการพัฒนาเด็ก โดยใช้งบประมาณของ อบต.
และยังได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับที่ อื่นๆ ที่เขาทาเรื่ องศูนย์เด็กเล็ก เช่ น มูลนิ ธิพฒั นา
เด็ก ทาพื้นที่ สร้างสรรค์ให้กบั ศูนย์เด็กเล็กที่ จงั หวัดศรี สะเกษ ซึ่ งก็อยู่ใกล้ๆ กับ
สุ รินทร์ น้ ี เอง และครู เองก็อยากพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็ก
ด้วย พวกเขาเสนอกันว่า ถ้าเราจัดอบรมแต่ละครั้งเราก็เอาพ่อแม่และเด็กเข้าร่ วม
ปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ไปด้วยกันเลย
การพูดคุยครั้งนี้ ค่อนข้างจะลงตัว อาจเป็ นเพราะการพูดคุยมีทุกส่ วนที่
เกี่ ยวข้อง ทั้งผูป้ ฏิ บตั ิ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ เห็ นมั้ยว่า การมี
ส่ วนร่ วมนะดีดว้ ย เร็ วด้วย! แต่เกิดขึ้นได้ยาก...
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ฉันโตขึน้ เพราะการเรียนรู้
วิชุดา ลุนหล้ า (ปริ ม)

นับตั้งแต่ที่ฉันได้เข้ามาร่ วมอย่างเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดี ย วกันกับ ศู นย์การเรี ย นรู ้ ช าวดิ น ตั้งอยู่ ณ บ้า น
โคกกลาง ตาบลหว้าทอง อาเภอภูวียง จังหวัดขอนแก่น
ฉันก็ได้มีโอกาสหลายหนในการที่ได้เดินทางไปร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เยาวชน
กลุ่มอื่นๆ อยู่บ่อยๆ และในวันที่ 17-18 มกราคม2552 ที่ ผ่านมานี้ เอง ก็ได้มีค่าย
แลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อที่พวกเราชอบเรี ยกและรู ้จกั ในนาม “ตลาดนัดความรู ้” ที่
เขาจัดขึ้ นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ว่า ให้เยาวชนแต่ละพื้นที่ รวมตัวกันทากิ จกรรมดี ๆ
ทัว่ ประเทศมาร่ วมกันแลกเปลี่ยนความรู ้กบั เยาวชนที่ อยู่ภูมิภาคอื่นๆ ที่ เขาได้จดั
ขึ้นอยูท่ ี่จงั หวัดนครปฐม นับว่าเป็ นค่ายที่ใหญ่มากๆ ค่ายหนึ่งเชียวหละ
นี่ ก็เป็ นอี กค่ายที่ ชาวดิ นทั้งหลายจะพลาดร่ วมเรี ยนรู ้ กบั พื้นที่ อื่นๆ ทัว่
ประเทศไม่ไ ด้ เมื่ อฉันได้ย่างก้าวเข้า ไปในโรงแรมสุ ดหรู ที่ได้ใช้เป็ นที่ จดั ค่ า ย
สัมมนาในครั้งนี้ ฉันรู ้สึกตื่นเต้นมากๆ เลยแหละ เพราะว่าที่เขาว่ากันว่าเยาวชนมา
ทัว่ ประเทศนั้น ก็คงจะมาทัว่ ประเทศจริ งๆ เพราะว่าโรงแรมนั้นหนาแน่นไปด้วยผู ้
ที่เดินทางเข้ามาร่ วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ พากันเดินทางมา ทั้งเหนื อ อีสาน กลาง
และใต้น้ นั เพื่ อให้ไ ด้เกิ ดการเรี ยนรู ้ กนั อย่างทัว่ ถึ ง เขาจึ งได้จดั ให้มีห้องย่อย 4
ห้องให้ผเู ้ ข้าร่ วมทั้งหลายนั้นแบ่งกันไปร่ วมเรี ยนรู ้
สี่ ห้ อ งย่ อ ยที่ ว่ า ก็ จ ะมี ห้ อ งที่ ห นึ่ งซึ่ งเป็ นห้ อ งที่ แ ลกเปลี่ ย นแนวคิ ด
เกี่ ยวกับเรื่ องของจิ ตอาสา ส่ วนห้องที่ 2 ก็เป็ นห้องเรี ยนรู ้ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
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ห้องที่ 3 ก็เป็ นห้องที่พูดถึงเรื่ องของวัฒนธรรมทั้งสิ้ น และห้องสุ ดท้ายห้องที่ 4 ก็
เป็ นห้องที่เกี่ยวกับการประกอบอาชี พการเกษตร นี่ ก็เป็ นข้อมูลคร่ าวๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่ องของการแบ่งห้องย่อย ในฐานะที่ ฉนั ก็เป็ นสมาชิ กบ้านดินคนหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
กระหายการเรี ยนรู ้และความรู ้ใหม่ๆ นั้นก็ได้มีโอกาสไปร่ วมและแลกเปลี่ยนและ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมที่สนใจในการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ ซึ่ ง
เป็ นห้องเรี ยนที่ทางบ้านดินจัดขึ้นโดยเฉพาะ นัน่ ก็คือห้องเรี ยนที่สองที่ มีชื่อ ที่ว่า
“เราเรี ยนรู ้ เพื่ อการเปลี่ยนแปลง” เป็ นห้องเรี ยนที่ แนะนาเกี่ ยวกับแนวทาง และ
วิธีการที่จะนาไปสู่การดารงชี วิตของตนเองให้อย่างมีความสุ ขอย่างแท้จริ ง โดยที่
เราไม่ตอ้ งไปอาศัยเครื่ องอานวยความสะดวกหรื อไปยึดติ ดกับเรื่ องของเงินทอง
แต่จะอาศัยในเรื่ องของการรู ้จกั ตนเองและการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่ น
และมี ความสุ ขมากกว่า หลังจากที่ ฉันได้ไปทาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ห้องเรี ยนของฉันเองให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหลายได้ทราบถึงกระบวนการคร่ าวๆ ให้
ฟัง ทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปยังห้องเรี ยนต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
หลัง จากที่ ไ ด้แ ยกย้า ยกัน แล้ว
ฉั น ก็ ไ ด้ เ ดิ น ต ร ง ม า เ ล ย ที่
ห้อ งเรี ย นรู ้ ข องฉันเอง โดยมี
ผูเ้ ข้า ร่ วมเดิ นตามหลังมาติ ด ๆ
ซึ่ งจ านวนผูเ้ ข้า ร่ ว มนั้น ราวๆ
50 คน นับว่าก็เป็ นจานวนที่มา
กอยู่ พ อสมควร พอทุ กคน
เดินทางมาถึงห้องเรี ยนพวกเราซึ่ งประกอบไปด้วย พี่หยิก พี่ออ้ ย พี่วิโรจน์ พี่ เสื อ
พี่มดั และสุ ดท้ายเป็ นฉันเอง ก็ได้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมมารวมกัน และนัง่ กันเป็ นวงกลม
เหมื อนกับการนั่งเข้าค่ ายที่ ฉันและพวกพี่ ๆ เคยจัดนั่นแหละ หลังจากนั้นพี่ หยิก
ผูท้ าหน้าที่ เป็ นคุณอานวย หรื อผูด้ าเนิ นรายการก็ได้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้ทาความรู ้จกั
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กันอย่างง่ายโดยให้บอกชื่อ และจังหวัดที่ตนเองเดินทางมา นับว่าเป็ นการทาความ
รู ้จกั กันที่ ส้ นั มากๆ เท่าที่ฉนั เคยได้สัมผัสมา แต่ถึงจะเป็ นการแนะนาตัวสั้นๆ แต่
มันก็กินเวลานานโขอยู่เ หมื อ นกัน ก็อ ย่า งที่ ฉันได้บอกไปเมื่ อก่ อนหน้า นั้นว่า
จานวนของผูเ้ ข้าร่ วมนั้นไม่ใช่นอ้ ยๆ พอให้รู้จกั กันเล็กๆน้อยๆ
แล้วพวกเราก็ประเดิ มกิ จกรรมแรกเลยที่ ตรงกับชื่ อของห้องเรี ยนของ
พวกเราคือ การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ ด้วยการให้ทากิจกรรมที่มีชื่อว่า “เป็ ดยึด
พื้นที่” เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตอ้ งอาศัยในเรื่ องของความสัมพันธ์และการวางแผน
อยู่มากพอดู ก่อนที่จะเริ่ มกิ จกรรมนั้นพี่หยิกก็เป็ นผูท้ ี่ อธิ บายกติกาการเล่นให้กบั
ผูเ้ ข้าร่ วมฟั ง พออธิ บายเสร็ จพวกเราก็เริ่ มปฏิ บตั ิ กนั เลยทันที ด้วยเหตุที่ผเู ้ ข้าร่ วม
ไม่ได้สนิ ทสนมกัน หรื อรู ้จกั กันมาก่อนนั้นก็เกิ ดเหตุการณ์ที่คล้ายๆ กับผูเ้ ข้าร่ วม
กลุ่มอื่นๆ ที่ฉนั เคยได้ไปจัดกระบวนการมาว่า เป็ นการเล่นที่วุ่นวายกันมากๆ ไม่มี
แม้กระทัง่ การวางแผนหรื อปรึ กษากันก่อนเลย ทุกคนแทบจะไม่ได้พดู ถึงเรื่ องของ
แผนการที่จะไม่ให้เป็ ดนั้นยึดพื้นที่ของตน ทุกคนวิง่ มัว่ กันอย่างวุน่ วาย
เมื่อพวกเราเห็นท่าทางจะไป
ไม่ ร อด พี่ ห ยิ ก ก็ เ ลยเปิ ด
โอกาสให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มทั้ง 50
คนที่ ป ระกอบไปด้ ว ยทั้ ง
ผูห้ ญิ ง ผูช้ าย ผูใ้ หญ่ วัย รุ่ น
มากันทุ กช่ วงอายุนั่นแหละ
ใช้ เ วลาที่ พี่ ห ยิ ก ให้ ใ นการ
ปรึ กษาและวางแผนกัน แต่
ถึงแม้พวกเราจะให้เวลาในการพูดคุยกันแล้ว แต่ผเู ้ ข้าร่ วมทั้งหลายนั้นก็ยงั ไม่ยอม
ขยับตัวออกจากพื้นที่ของตนเอง พี่หยิกจึงชี้ แจงให้ฟังว่า ให้เวลาปรึ กษากันจริ งๆ
ทุกคนจึงเริ่ มเดินออกจากพื้นที่ของตนเองแล้วเดินมารวมกลุ่มกันที่กลางห้อง แต่ก็
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เป็ นไปอย่างที่ ฉันได้คาดเดาไว้ต้ งั แต่แรกว่าไม่มีใครพูดหรื อปรึ กษากันเป็ นกลุ่ม
ใหญ่เลย หรื อไม่ก็คุยกันเฉพาะกับกลุ่มที่ มาด้วยกันเท่านั้น หลังจากที่ ได้ให้เวลา
ในการปรึ กษาวางแผนกันแล้วก็ให้เริ่ มกิ จกรรมต่อ แต่เวลาที่ เล่นนั้นมันก็ไม่ได้ดี
ขึ้นเลย เมื่อถึงเวลาที่สมควรเลิกกิจกรรมแล้วนั้น พี่หยิกจึงได้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับกลุ่ม
กัน 3 คนโดยที่ ต ้องไม่อยู่ในจังหวัดหรื อภูมิภาคเดี ย วกัน แล้วให้ช่วยกันระดม
ความคิดเห็นกันภายในกลุ่มว่าจากกิ จกรรมที่ได้ทาร่ วมกันที่ ผ่านมานั้น กลุ่มของ
ผูเ้ ข้าร่ วมมีจุดอ่อนและจุดแข็งกันตรงไหน
จากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเห็นออกมายังกลุ่มใหญ่ มัน
ไม่ได้เป็ นไปอย่างที่ฉนั คาดว่าทุกคนจะไม่กล้าพูดและไม่กล้าแสดงความคิ ดเห็น
ออกมากลุ่มใหญ่ แต่ ทุกคนแต่ ละกลุ่ มนั้นช่ วยกันพูดระดมแสดงความคิ ดเห็ น
ออกมาอย่างไม่ได้มีความเขินอาย (แต่ก็อาจจะมีบางส่ วนที่ยงั อายอยู่) ทุกคนร่ วม
แสดงความคิ ดเห็นออกมาอย่างกระตื อรื อร้น และเต็มไปด้วยความสนุ กสนาน
เป็ นบรรยากาศที่ ฉันรู ้ สึ ก ว่า ทุ กคนก็ พ ร้ อมที่ จ ะเรี ย นรู ้ กับกิ จกรรมตลอดเวลา
หลัง จากที่ ทุ กกลุ่ มได้ร่ วมแสดงความคิ ด เห็ น กันครบ พี่ ห ยิ ก ซึ่ งท าหน้า ที่ เ ป็ น
กระบวนกรก็อธิ บายถึงหลักการต่างๆ ที่จะต้องนามาใช้ในการทากิจกรรมเป็ ดยึด
บ้าน และการที่พี่หยิกได้พูดถึงหลักการและสรุ ปประเด็นในการทากิจกรรมเป็ ด
ยึ ด พื้ น ที่ น้ ัน มันก็เ ลยทาให้ฉัน กลับมาย้อ นคิ ด กับค าพู ด ของพี่ หยิ ก ที่ ว่า การที่
คนเรานั้นจะทางานหรื อทากิจกรรมให้ เกิดความสาเร็ จนั้น เรื่ องของความสั มพันธ์
จึ งเป็ นเรื่ องที่ สาคั ญอย่ างยิ่ งที่ เราจะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการทางานกับบุคคลอื่ น
อย่ างราบรื่ น ถ้ ากลุ่มมีความสั มพันธ์ ที่ดีต่อกัน ก็ทาให้ ทุกคนกล้ าที่ จะแสดงความ
คิ ดเห็ นหรื อกล้ าพู ด คุ ยกันมากขึ น้ ซึ่ งถ้ าทุ กคนมี ความกล้ าที่ จะพู ดแสดงความ
คิ ดเห็น ก็จะทาให้ เราได้ แนวทาง วิธีการ อย่ างหลากหลาย มันก็จะส่ งผลให้ งานที่
เราทาอยู่นั้นเกิดความสาเร็ จได้ โดยง่ ายเช่ นเดี ยวกัน แล้ วมันก็จะเชื่ อมโยงไปถึง
เรื่ องของการพัฒนาตนเองในด้ านของทักษะการเข้ าหาคนอื่ น การกล้ าแสดงความ
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คิ ดเห็น และที่ สาคั ญมันก็ฝึกเราในเรื่ องของภาวะผู้นาด้ วย มันก็จะเชื่ อมโยงกัน
อย่ างนี ้ สิ่ งที่ ได้จากกิ จกรรมเป็ ดยึดพื้นที่ น้ ี มนั จึ งทาให้ฉันกลับมาคิ ดอี กว่า เรื่ อง
ของความสัมพันธ์กเ็ ป็ นเรื่ องที่สาคัญอีกเรื่ องหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะทาให้เราอยู่และ
ใช้ชีวิตร่ วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุ ข และนี่ ก็เป็ นอีกแนวคิดที่ ฉนั ได้รับจากพี่
หยิกเช่นเดียวกันกับผูเ้ ข้าร่ วมทุกๆ คน
หลังจากที่เสร็ จจากการถอดบทเรี ยนจากกิจกรรมก็ถึงเวลาที่พวกเราทุก
คนได้พกั รับประทานอาหารกลางวัน การทากิจกรรมในช่วงเช้านี้ฉนั ไม่ได้รู้สึกว่า
เหน็ดเหนื่อย หรื อเบื่อที่ได้แต่นงั่ อุดอูอ้ ยูใ่ นแต่หอ้ งสี่ เหลี่ยมทั้งวันเลย แต่ฉนั กลับ
รู ้สึกสนุกที่ฉนั ได้ร่วมทากิจกรรมกับผูเ้ ข้าร่ วมที่ฉนั ไม่รู้จกั เลยสักคนเดียว เพราะ
ฉันรู ้สึกว่าไม่เพียงเพราะที่ผเู ้ ข้าร่ วมเท่านั้นที่ได้เรี ยนรู ้ แต่ฉนั ก็ได้เรี ยนรู ้ไม่ต่าง
จากคนอื่นๆ เลย ...
เมื่ อ เสร็ จ จากการรั บ ประทาน
อาหารกลางวัน ฉันและพี่ๆ ที่ ได้
ร่ ว มจั ด กระ บ วน กา รเ รี ย นรู ้
ด้ ว ยกั น ก็ เ ดิ นทางกลั บ มายั ง
ห้องเรี ยนเดิ ม ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคน
ได้เริ่ มทยอยกันเข้ามาในห้อง แต่
ในช่ ว งบ่ า ยนี้ ฉั น คิ ด ว่ า ฉั น คง
ไม่ได้คิดไปเองที่ ว่าผูเ้ ข้ามี จานวนที่ ลดน้อยลง แต่ ถึงแม้จานวนผูเ้ ข้าร่ วมจะลด
น้อยลงแต่มนั ก็ไม่ได้เป็ นปัญหาอะไรกับเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พวกเราได้
ตระเตรี ยมมา ในช่วงบ่ายนี้ พวกเราได้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนร่ วมกันทากิจกรรมที่ฉนั
คิดว่ามีประโยชน์ที่สุดในชีวิต นัน่ ก็คือ “การผ่อนพักตระหนักรู ้” หรื อถ้าพูดกันใน
ภาษาชาวบ้านก็คือ การนอนกลางวันนี่ เอง ช่วงแรกๆ มันก็ไม่ใช่ ว่ามันจะเป็ นไป
อย่างราบรื่ นอย่างที่ฉนั คิดไว้ต้ งั แต่แรก ก็เพราะว่ามันมีเยาวชนตัวแสบนะสิ ที่คอย
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ป่ วนไม่ให้คนอื่นพักผ่อนได้อย่างสะดวก และบอกว่าไม่อยากนอน แต่พวกเราก็
ไม่ว่ากระไรปล่อยให้พูดคนเดียวจนในที่ สุดก็ไม่มีใครทนความง่วงของตัวเองไว้
ได้ ฉันรู ้ดีทุกคนเริ่ มที่จะหลับสนิ ทเมื่อฉันได้ยินเสี ยงกรนผ่านเข้าหูมาเป็ นระยะๆ
โดยที่มีพี่หยิกเป็ นคนที่พูดบทภาวนาให้ฟัง พร้อมทั้งเปิ ดดนตรี บรรเลงที่ สบายๆ
กล่อม
การที่ ใ ห้ผูเ้ ข้า ร่ ว มได้นอนกลางวัน ก่ อ นที่ จ ะท ากิ จ กรรมต่ อไปนั้น ก็
เพราะว่า ช่ ว งบ่ า ยมันจะเป็ นช่ ว งที่ ค นรู ้ สึ กง่ วง และความง่ วงนี่ แ หละก็จะเป็ น
อุปสรรคต่ อการเรี ย นรู ้ ดังนั้นพวกเราก็เลยให้ผูเ้ ข้าร่ วมทุ กคนได้นอนหลับกัน
เพื่ อที่ ช่ วงบ่ ายนั้น ทุ กคน
จะตื่ น ตัว และพร้ อ มที่ จ ะ
เรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่ า งเต็ ม ที่ ให้
พัก ผ่ อ นกัน ประมาณซั ก
20 นาที ผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนก็
ตื่ น ขึ้ น มาด้ว ยอาการง่ ว ง
เหงาหาวนอน และ
สะลึมสะลือ เลยเปิ ดโอกาสให้ไปล้างหน้าล้างตากันเสร็ จ ก็เข้ามานัง่ เป็ นวงกลม
เหมื อนเดิ ม และปลุ กให้เซลล์ใ นร่ า งกายตื่ นเต็มที่ ด ้วยการเล่นเกมสันทนาการ
สนุกๆ จากพี่วิโรจน์ ทุกคนก็สนุกสนานและฉันก็รู้สึกว่าทุกคนพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
แล้ว เมื่อฉันเห็นผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนหายจากอาการสะลึมสะลือ...
เป็ นช่ วงบ่ายที่สนุกสนานเหลือเกินเมื่อเริ่ มด้วยสมมติเกี่ ยวกับการฟั งใน
3 รู ปแบบให้กบั ผูเ้ ข้าร่ ว มดู โดยมี พี่หยิ กเจ้าเดิ มและพี่ เสื อเป็ นผูส้ าธิ ต ในครั้ งนี้
รู ปแบบแรกเป็ นการฟั งที่คอยซักถามผูพ้ ูดด้วยคาพูดเชิ งตัดสิ น ไม่เชื่ อในสิ่ งที่เขา
เล่า จนทาเกิดอาการราคาญและระอา ส่ วนรู ปแบบที่ สองเป็ นการฟั งที่แสดงความ
คิดเห็นแต่เรื่ องของตนเอง โดยไม่ได้สนใจว่าผูพ้ ูดจะพูดเรื่ องอะไร และรู ปแบบที่
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สามเป็ นการฟั งที่ คอยจดจ่ออยู่กบั เรื่ องที่ผพู ้ ูดต้องการที่ จะพูด และคอยตั้งคาถาม
เพื่อให้ความคิดของผูพ้ ดู ชัดขึ้น จากการสาธิ ตที่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมทั้งหลายดูน้ นั ก็ทา
ให้บรรยากาศในวงเกิดทั้งความสนุกสนานขาขันและเกิดการหมัน่ ไส้ผทู ้ ี่เล่นเป็ น
ผูฟ้ ังไปตามๆ กัน หลังจากนั้นกระบวนกรก็เลยให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับคู่กบั เพื่อนที่มาจาก
ต่างภูมิภาคแล้วให้พูดกันในประเด็นที่ ว่า “ความภาคภูมิในชุ มชนของตนเอง”
โดยมีกติ กาที่ ว่าถ้าคนที่ หนึ่ งพูดก็ให้คนที่ สองฟั งอย่างเดี ยว และถ้าคนที่ สองพูด
คนที่ หนึ่ งก็ฟังอย่างเดี ยว ในการทากิ จกรรมนี้ ฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่ วมเรี ยนรู ้
กับผูเ้ ข้าร่ วมด้วยเหมือนกัน
จากกิ จ กรรมนี้ มั น ก็ ท าให้ ฉั น
กลับ มาย้อ นคิ ด กับ ตัว เองอี ก ว่ า
การฟัง ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่สาคัญ
อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ เพราะไม่ว่าเราจะ
ทาอะไร หรื ออยู่กบั ใครเราก็ตอ้ ง
รู ้ จัก ฟั ง ผูอ้ ื่ น และใช่ ว่ า เราจะแค่
ฟังอย่างเดียว แต่เราต้องรู ้จกั ฟังให้เป็ น ตั้งใจฟังในสิ่ งที่ผพู ้ ูดต้องการที่จะสื่ อว่าเขา
จะพูดเรื่ องอะไรกับเรา เขาต้องการอยากให้เรารับรู ้เรื่ องอะไร ถ้าเราฟั งผูพ้ ูดอย่าง
ตั้งใจมันก็จะส่ งผลให้ผูพ้ ูดเกิ ด กาลังใจที่ จะพูด และมี ความกล้าที่ จะพูดมากขึ้ น
และมันก็จะเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้งผูฟ้ ังและผูพ้ ดู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่
ตั้งใจฟังผูพ้ ดู มันก็จะส่ งผลให้ผพู ้ ดู เกิดความรู ้สึกที่ไม่อยากพูดและไม่กล้าที่จะพูด
ในเรื่ องที่อยากจะพูด เพราะว่าจะกังวลว่าผูฟ้ ั งต้องการที่จะฟั งตัวเองอยู่หรื อเปล่า?
เพราะฉะนั้นการฟั งจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญเช่ นเดี ยวกันในการอยู่ร่วมกับคนอื่ นใน
สังคม
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และนี่ ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งเหมื อนกันที่ ฉันรู ้ สึกว่าฉันได้รู้เพิ่มขึ้ นในเรื่ อง
ของการฟั ง ฉันคิ ดว่าการที่เราทาอะไรซ้ าๆ หรื อฟั งอะไรซ้ าๆ มันก็เป็ นผลที่ดีกบั
ตัวของเราด้วย เพราะมันเป็ นบททบทวนให้เราชัดในเรื่ องนั้นๆมากขึ้นเหมือนกัน
ในช่วงบ่ายนี้บรรยากาศของผูเ้ ข้าร่ วมนั้นเป็ นกันเองกันมากขึ้น เพราะว่าผูเ้ ข้าร่ วม
แต่ละคนรู ้จกั กันมากขึ้น ฉันก็เป็ นอีกคนหนึ่ งที่เข้าไปร่ วมทาความรู ้จกั กับเขาด้วย
เหมือนกัน ฉันจึงรู ้สึกว่าการทากิจกรรมในช่วงบ่ายนี้ ฉนั ไม่ได้มีความเขินอายและ
เกร็ งอย่างช่วงเช้าเลย ถึงแม้ว่าจะไม่รู้จกั กันหรื อสนิ ทสนมกันมากแต่การทาความ
รู ้จกั แค่เข้าไปถามชื่อนั้นก็ทาให้ลดช่องว่างระหว่างกันลงไปได้มากโข
ห ลั ง จ า ก ที่ พี่ ห ยิ ก ไ ด้ ส รุ ป
ประเด็ น ในเรื่ องของการฟั ง
แ ล้ ว พี่ อ้ อ ย ก็ ไ ด้ เ ปิ ด วี ซี ดี
เ กี่ ย ว กั บ ค่ า ย ฤ ดู ร้ อ น ข อ ง
โครงการยุ ว โพธิ ช น ที่ ไ ด้จัด
ขึ้นในเดือนเมษายนเป็ นประจา
ทุกปี ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทั้งหลายดู ว่า
การทาค่ายอบรมนั้นก็ได้ใช้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เหมือนกัน และกระบวนการ
นี้ ก็ประกอบไปด้วยทักษะต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นทักษะในการอยู่ร่วมกับคน
อื่น การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ ภาวะความเป็ นผูน้ า การฟัง การพูด หรื อ
แม้กระทัง่ ทักษะในด้านของการจับประเด็น และอีกหลายๆ ทักษะเช่ นเดี ยวกัน
และทักษะแต่ละทักษะนั้นก็ลว้ นเป็ นเรื่ องที่เราสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน
และการอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้จริ งทั้งสิ้ น
หลัง จากดู วี ซี ดี เ สร็ จ พี่ อ ้อ ยก็ เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มได้ซัก ถามและ
แลกเปลี่ ยนโดยถามว่า “หลังจากดูเรื่ องราวเกี่ ยวกับค่ ายฤดูร้อนแล้วแต่ ละคนมี
ข้อคิดเห็นหรื อข้อสังเกตอะไรบ้าง ที่ อยากจะซักถามหรื อแลกเปลี่ยน” จากนั้นก็มี
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การพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่ โดยมีพวกเราชาวดินช่ วยกันตอบ มี
ทั้งที่ เกี่ ยวกับกระบวนการ วิธีการที่ กลุ่มของศูนย์การเรี ยนรู ้ ชาวดิ นได้ใช้ การ
เรี ยนรู ้แบบผ่านประสบการณ์ และการทางานร่ วมกันหรื อเป็ นหมู่คณะ เน้นให้เกิด
การรู ้จกั ตนเองผ่านกิ จกรรมต่างๆ การลงมือทา แล้วมาสรุ ปทบทวนบทเรี ยนกัน
เป็ นต้ น หลัง จากนั้ นก็ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้เ ข้า ร่ วมที่ ม าจากพื้ น ที่ ต่ า งๆ ได้เ ล่ า
ประสบการณ์ของตนเองและกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน เช่ น กลุ่มไสต้นธงได้ร้องเพลง
ให้เพื่อนฟัง บรรยากาศช่วงนี้จึงสนุกสนานและเป็ นกันเองมาก
หลังจากแลกเปลี่ ย นกันเสร็ จ เหล่ า กระบวนกร ยุวกระบวนกร และ
ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหลายก็ได้ร่วมกันจับมือกันเป็ นวงกลมแล้วก็ให้พูดอะไรก็ได้ที่ตวั เอง
อยากจะพูดนับว่าเป็ นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอีกช่วงเวลาหนึ่ งที่ฉนั รู ้สึกชอบมาก
ที่สุด........
ฉั น ว่ า ในการที่ เราจะอยู่
ร่ วมกั บ คนอื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุ ขและเกิดความเข้าใจ
กัน นั้น หนึ่ งล่ ะ ที่ เ ราจะลื ม
หรื อขาดไม่ได้ก็คือเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ เพราะว่าการ
อยู่ ร่ วมกั น กั บ คนอื่ น เรื่ อง
ความสัมพันธ์ ก็เ ป็ นเรื่ องเราทุ กคนขาดเสี ย ไม่ ไ ด้ เมื่ ออยู่ด ้วยกันเราก็ต ้องรู ้ จัก
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และพึ่งพาอาศัยกัน คอยช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่กนั เพราะว่า
คงไม่มีใครอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาคนอื่น และเรื่ องที่สองก็คือเรื่ องของ
การฟั ง เราต้องรู ้จกั ฟั งคนอื่น ไม่ใช่ ให้คนอื่นฟั งเราอย่างเดี ยว เพราะการที่ เราฟั ง
มากๆ นี่ แหละที่ จะทาให้เรายิ่งเกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้ นด้วย การฟั งจึ งเป็ นเครื่ องมือ
ในการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
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นับว่าวันนี้กเ็ ป็ นวันที่ฉนั รู ้สึกว่า การจัดกระบวนการให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมอีก
ครั้งนั้น ก็เป็ นสนามฝึ กให้อีกสนามหนึ่ งที่สาคัญที่ฉนั ใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ฝึ กฝนทักษะต่างๆ ให้กบั ตนเอง ให้ตวั เองเกิดความเชี่ยวชาญและเกิดความชัดเจน
ในเรื่ องนั้นๆ มากขึ้น และการที่ฉนั ยิ่งได้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั คนอื่นบ่อยๆ
นั้น ฉันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นหรื อมีความเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้น
ทุกๆ เวทีทุกๆ สนามที่ฉนั ได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนั้น มันทาให้ฉนั รู ้วา่ ฉันยังต้อง
เรี ยนรู ้อะไรอีกมากและยังต้องพัฒนาตัวเองในหลายๆ ให้มากขึ้นอีกเช่นเดียวกัน
และการที่ฉนั ได้มามีโอกาสถ่ายทอดความรู ้ร่วมแลกเปลี่ยนให้กบั หลายๆ คนที่
นับว่าก็เป็ นเยาวชนที่กระหายอยากที่จะเรี ยนรู ้เหมือนฉันนั้น ก็เป็ นอีกก้าวหนึ่งที่
ทาให้ฉนั พัฒนาตัวเองขึ้นอีกหลายด้านเช่นกัน และฉันก็หวังอย่างยิ่งว่าทุก
กระบวนการ ทุกทักษะที่พี่ๆ และฉันได้สื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมหรื อบุคคลหลายๆ บุคคล
ได้ดูและเห็นนั้น จะเข้าใจและเก็บเกี่ยวเอาความรู ้ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับฉันนั้น
ไปปรับใช้กบั พื้นที่ของตนเหมือนกับที่ฉนั และสมาชิกชาวดินทุกคนได้ไปเก็บ
เกี่ยวเอาความรู ้จากพื้นที่อื่นเพื่อมาปรับใช้กบั พื้นที่ของตนเองเช่นเดียวกัน...
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ผลการดาเนินกิจกรรมและสรุปบทเรียนที่ได้ รับ
วิมลั ลี คานุ
พี่เลีย้ งพืน้ ที่ หนองเรื อ

ในช่ ว งแรกของการท างาน
คณะท างานได้แ ก่ คุ ณ นิ รั นดร
คานุ คุณโชคชัย พรมสาเทศน์
คุณรัชวุฒิ ลิโป้ และคุ ณวิ มลั ลี คานุ ได้ร่วมกันวางแผนงานและจัดกิ จกรรม
เพื่อให้เด็กได้สร้างการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีกิจกรรมร่ วมกันเพื่อสร้างความรักความ
สามัคคี ในหมู่คณะ จึ งตกลงกันว่าน่ าจะมี การเรี ยกเด็กๆมาคุ ยเพื่ อวางแผนการ
ทางานร่ วมกันก่อน โดยเลือกเอาวันศุกร์ เพราะเป็ นวันที่เด็กๆจะได้พกั ผ่อนสมอง
เต็มที่ก่อนจะทากิจกรรมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และเมื่อมีการประชุมร่ วมกันเพื่อ
วางแผนงานเด็กๆ ก็เห็นด้วยที่จะใช้วนั ศุกร์ เป็ นวันประชุมและวันเสาร์ เป็ นวันทา
กิ จ กรรมส่ ว นวัน อาทิ ต ย์ข อเป็ นวัน ว่ า งเพื่ อ เตรี ย มการเรี ย นในสั ป ดาห์ ต่ อ ไป
ดังนั้นทุกเย็นวันศุกร์จึงเป็ นวันนัดพบของเด็กๆในการสรุ ปกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา
และวางแผนงานกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ หรื อเทศกาลสาคัญอื่นๆ เช่น
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทงหรื อวันพ่อ เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมการประชุมจัดขึ้ น
อย่างต่ อเนื่ อง และในวันเสาร์ ก็จะเป็ นกิ จกรรมต่ างๆตามแผน เช่ นการสร้ า ง
โรงเรื อนเพาะชา เพาะกล้าไม้ สารวจและเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้บนภูเขา ปลูกผัก
เกี่ยวหญ้า ทาไพหญ้า เกี่ยวข้าว ขนข้าว เรี ยนรู ้การขุดปู ขุดหนู เป็ นต้น
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กิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นจะมีผใู ้ หญ่ใจดีอย่างครู ตอ้ ง ( คุณรัชวุฒิ ลิโป้ ) น้า
โชค (คุณโชคชัย พรมสาเทศน์ ) น้าแดง (คุณวิมลั ลี คานุ ) น้าหนุ่ม ( คุณนิ รันดร
คานุ ) คอยดูแ ลและให้คาแนะนาเด็กๆในการทากิ จกรรมต่ างๆอยู่เ สมอ ผลที่
เกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรม ทาให้เด็กๆรักและสามัคคีกนั มากขึ้น และมีเด็กๆ
ในชุมชนแวะเวียนเข้าร่ วมกิจกรรมและขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กในกลุ่มอยู่เสมอ
ทาให้กลุ่มมีสมาชิ กเพิ่มมากขึ้ นจากเดิ ม 10 คนเพิ่ มเป็ น 35 คน และเริ่ มมี
ผูป้ กครองถามถึงเรื่ องการดาเนิ นกิ จกรรมและอยากให้ลูกหลานเข้าร่ วมกิ จกรรม
สิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ร่วมกันของเด็กๆ ในการสร้างกลุ่ม แอ๋ ม (นางสาวพิราวรรณ ธง
สวัสดิ์ ) ได้สะท้อนความคิดเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นเป็ นประโยชน์ในแง่ของ
การสร้างสัมพันธภาพและความสามัคคี ให้เกิ ดขึ้ นในหมู่บา้ นอย่างน้อยๆ เด็กๆ
จากต่ างโรงเรี ยน เช่ นโรงเรี ยนหนองแสง กัลยาณวัตร นครขอนแก่ น จระเข้
วิทยายน หนองเรื อ เมื่อก่อนไม่เคยรู ้จกั ไม่เคยสนิ ทกันทั้งๆที่อยู่หมู่บา้ นเดียวกัน
แต่พอมีกิจกรรมอย่างนี้ และได้เห็นหน้ากันทุกอาทิตย์ทาให้สนิ ทกันและคิดอะไร
สนุ กๆ และเป็ นประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง ส่ วนกวาง( นางสาวสุ ลัยรั ตน์ โพธิ์
หล้ า ) และแป้ ง ( นางสาวอัมภิกา ม่ วงสนิท ) ได้เรี ยนรู ้ถึงความสุ ขของการเป็ น
ผูใ้ ห้คือ เมื่อก่อนกวางและแป้ งค่อนข้างอยากสร้างกลุ่มที่ ค่อนข้างเป็ นกลุ่มปิ ดไม่
อยากรับใครก็ตามที่ไม่เป็ นไปตามความคิดคื อ เกเรหรื อดื้ อรั้นเข้ากลุ่มและอยาก
ให้กลุ่มมีเฉพาะ 10 คนเท่านั้น แต่เมื่อมีโอกาสไปร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด
ที่ จ.ลาพูน ได้เห็นตัวอย่างกลุ่มจาขี้มด กลุ่มเวสป้ า แนวความคิดก็เปลี่ยนไปและ
เห็นพลังของการสร้างสรรค์ การสร้างความสามัคคี และการให้โอกาส ประตูใจ
ที่เคยปิ ดก็เริ่ มเปิ ดและอยากให้มีสมาชิ กมาสร้างพลังในกิ จกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ในช่ วงแรกๆของการสร้ างกลุ่ม รุ่ นพี่ ที่เ ป็ นแกนหลักต้องทางานและ
ต่อสูก้ บั ความคิดของตัวเองอย่างหนักในการเปิ ดใจรับน้องๆ ที่มีความหลากหลาย
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ทั้งดื้อ เกเร พูดไม่ฟังกัน มีบา้ งที่ทะเลาะและโมโหให้กนั แต่กิจกรรมทุกๆอย่างที่
ร่ วมกั น ท าก็ ผ่ า นพ้ น มาได้ อ ย่ า งดี บ้ า ง ไม่ ดี บ้ า งแต่ นั่ น คื อ บทเรี ยนและ
ประสบการณ์ที่จะทาให้เด็กๆทุกคนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันและเติบโตขึ้น
กิจกรรมในภาพรวม
กิ จกรรมที่ กลุ่มเด็กและเยาวชนหรื อกลุ่มเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กบ้านหนอง
แสงได้ทาเพื่อเรี ยนรู ้เรื่ องการประกอบอาชีพร่ วมกันคือ การเลีย้ งปลาดุกในกระชัง
การเพาะพันธุ์กล้ าไม้ การปลูกผัก ทั้งสามกิจกรรมถึงแม้ว่าเป็ นงานเกษตรที่เป็ น
อาชี พ ของผู ้ป กครองเด็ ก ๆ แต่ เ ด็ ก ๆ กลับ ให้ค วามสนใจและมี ทัก ษะด้า นนี้
ค่ อ นข้า งน้อย สั ง เกตจาก
การให้ เ ตรี ยมแปลงปลู ก
การหว่ า นเมล็ ด ผัก การ
แบ่ งเวรรั บผิ ดชอบไม่ ค่อ ย
ปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ ผักเหี่ ยว
เฉาไม่ ไ ด้ผ ล ปลาดุ กก็ไ ม่
ค่อยโต ส่ วนกล้าไม้บางวัน
ก็ แ ห้ ง บ า ง วั น ก็ เ ปี ย ก
จาเป็ นต้องมีการกระตุน้ บ่อยๆ คือการตักเตือนว่ากล่าวกัน ส่ วนการปลูกต้ นไม้ ถือ
เป็ นกิ จกรรมหลักที่ ทุกอาทิ ตย์จะต้องไปช่ วยกันรดน้ าและทาระบบน้ าซึ มอย่าง
ง่ า ยๆนั่นคื อ การนาขวดพลาสติ ก ใส่ น้ า ให้เ ต็ มแล้วคว่ า ขวดลงดิ น ข้า งๆต้นไม้
เพื่อให้น้ าซึ มให้ความชุ่มชื้ นตลอดเวลา ไม่เช่ นนั้นต้นไม้อาจจะไม่รอดถึงฤดูฝน
ส่ วนกิ จกรรมที่ เ ป็ นกิ จกรรมที่ ส นุ กสนานและมี ช่ วงระยะเวลาสั้นๆในการทา
กิจกรรม เช่น เกี่ยวหญ้ าคา ทาไพหญ้ า เกี่ยวข้ าว ขนข้าว เด็กๆ จะทาได้ดีและ
สนใจการเรี ยนรู ้ ทุกคนและทุกคนสามารถทาได้ เช่ น เดี ยวกันกับกิ จกรรมการ
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แสดงละครซ้อมร้ องเพลงในงานลอยกระทง หรื อพาน้องๆเล่ นเกมส์ หรื อจัด
กิ จกรรมในวันปี ใหม่ ที่ เ ด็กๆจะเอาจริ งเอาจังและหมั่นฝึ กซ้อม ส่ วนการท า
กิจกรรมด้านอาหาร เช่น การหาปู ขุดหนู การทาอาหารพื้นบ้านเด็กๆ จะสนใจ
เข้าร่ วมกิ จกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่สนใจทั้งหมด และกิจกรรมการเก็บข้ อมูลครู
ชาวบ้ าน ( ร่ วมกับ กศน. ) ก็ค่อนข้างทาได้ดี มีงานส่ งทุกคนแต่ยงั ไม่ค่อยเข้าใจว่า
เก็บเพื่ออะไร ทาไมต้องเก็บ พี่เลี้ยงต้องอธิ บายว่าเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้บุคคล
สาคัญ สิ่ งดีๆ ที่มีในชุมชน และสิ่ งใกล้ตวั ที่มีคุณค่าหากไม่มีการเก็บองค์ความรู ้
เหล่านี้ ไว้หากบุคคลเหล่านี้ สูญหายไป สิ่ งดี ๆ ที่ มีคุณค่าก็จะเสื่ อมสลายตามไป
ด้วย
การดาเนินกิจกรรมในภาพรวมในการทางานร่ วมกับเด็กและเยาวชนต้อง
หมัน่ สังเกตในสิ่ งที่คนทางานได้ทาไปอยูต่ ลอดเวลา นอกจากการสังเกต และยังมี
การหมัน่ ตั้งคาถามกับตัวเอง กับกิจกรรมที่ทา และพยายามหาคาตอบอย่างไม่ยอ่
ท้อ ในลักษณะ “ทาไปเรี ยนรู ้ไป” อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตัวคนทางานเองก็
ต้องหมัน่ เติมเต็มความรู ้ เป็ นคนที่พร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ เรื่ องราวใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา ทักษะ และกระบวนการในการทางานกับเด็กและเยาวชน ไม่ได้มี
คาตอบสาเร็ จรู ปเพียงคาตอบเดียวว่าจะทาในลักษณะใด ไม่มีวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดถูกต้องที่สุดเสมอไป ทุกอย่างต้องปรับประยุกต์ให้สอดรับกับสถานการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคม
การเรียนรู้ ในกิจกรรมเดีย่ ว
กิจกรรมเดี่ยวเป็ นกิจกรรมที่เกิดจากความพร้อมและความต้องการที่จะ
เรี ยนรู ้เรื่ องการประกอบอาชีพของเด็กๆ แต่ละคน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็ น
อาชีพที่สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ได้ เด็กต้องทาได้ที่บา้ น สื บค้นหาข้อมูลเรื่ อง
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ต่างๆ เอง มีการบันทึกการเรี ยนรู ้ มีระบบบัญชี มีรายได้ ที่ผา่ นมามีกิจกรรม
เดี่ยวเกิดขึ้น 6 กิจกรรมคือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ การทาขนมไทยขาย
การซ่อมผ้า การตัดผม การทาน้ าดื่มสมุนไพร ( เต้าฮู ้ ) และการเพาะเห็ด
การเลีย้ งปลาดุกในบ่ อซี เมนต์ โดย ด.ช.ณัฐพล วงคง ( เต๋ า ) เต๋ าเล่าว่า
อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ทาได้ง่ายเพียงแค่มีบ่อซี เมนต์ ระบบน้ า และ
อาหารปลา ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วเต๋ าทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อประมาณ 200 ตัว
ขนาดประมาณ 2 นิ้วครึ่ ง ตัวละ 1 บาท หมดอาหารกระสอบครึ่ ง ราคา 600 บาท
ต้นทุนรวมบ่อ ( 350 บาท) คือ 1,150 บาท เลี้ยงสองเดือนปลาตัวโตขนาด 7 ตัว
ต่อกิ โลกรั ม สรุ ปได้เนื้ อปลาทั้งหมด
25 กิโลกรัม ( มีปลาตายประมาณ 20
ตั ว ) หาก ขายจะได้ เ งิ นทั้ งสิ้ น
กิโลกรัมละ 50 รวม 1,250 บาท มี
กาไร 100 บาท ซึ่ งถ้าจะเปรี ยบเทียบ
ในเชิงค้าขายแล้วย่อมไม่คุม้ ค่ากับเวลา
ที่ เ สี ย ไป แต่ เ ต๋ า ก็พ อใจเพราะคิ ด ว่ า
เป็ นงานอดิ เรกเวลาว่างๆและส่ วนใหญ่เต๋ าจะนาปลามาประกอบอาหารเพื่ อลด
รายจ่ายในครัวเรื อนและขายบ้างเพื่อเก็บเงินทุนไว้เลี้ยงปลาต่อเพราะบ่อยังอยู่และ
ในครั้งต่อไปต้นทุนเรื่ องบ่อซี เมนต์กจ็ ะลดลง เต๋ าคาดว่าจะมีกาไรมากขึ้น และจะ
พยายามลดรายจ่ ายค่ า อาหารโดยหาหอยหรื อแหล่งโปรตี น อื่ นๆ มาลดต้นทุ น
ค่ า อาหาร สิ่ งที่ ไ ด้รั บจากกิ จกรรมคื อ ความรั บผิ ด ชอบเพราะเต๋ า ต้องคอยให้
อาหารปลา เช้าเย็น คอยเปลี่ยนน้ าอาทิตย์ละ 2 ครั้ง กะปริ มาณอาหารและ
บันทึกการเจริ ญเติบโตเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เต๋ าได้รับ
การทาขนมไทย (กระต่ าย) โดยนางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ (แอ๋ ม) และ
นางสาวอัมภิกา ม่ วงสนิท (แป้ ง) แอ๋ มกับแป้ งเล่าว่า การทาขนมกระต่ายขายนั้น
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เป็ นอาชี พเสริ มที่น่าทาเพราะขายได้ดี หากทาทุกวันก็จะมีรายได้ทุกวัน เพราะ
บ้านหนองแสงเป็ นหมู่บา้ นใหญ่ทาวันละหม้อหรื อหม้อครึ่ งก็ขายหมด ที่ผ่านมา
แอ๋ มกับแป้ งมีรายได้ในเช้าวันหยุดโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 100-150 บาท การทา
ขนมกระต่ายนั้น ทาให้แป้ งและแอ๋ มเรี ยนรู ้ เรื่ องความอดทนในการค้าขาย เช่ น
การพูดคุยกับลูกค้า การปิ้ งขนมในเตาถ่านร้อนๆ การเตรี ยมอุปกรณ์ต้ งั แต่การนึ่ ง
ฟักทอง ขูดมะพร้าว ผ่ามะพร้าว การก่อไฟ การแบ่งหน้าที่กนั เช่น แอ๋ มถนัดผ่า
มะพร้าวแห้ง แป้ งถนัดขูดมะพร้าวแต่ผ่ามะพร้าวไม่เป็ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ท้ งั
สองคนยังต้องอดทนและเรี ยนรู ้เรื่ องเทคนิคการปิ้ งขนมอย่างไรไม่ให้ติดพิมพ์ ซึ่ ง
ถือเป็ นเทคนิคสาคัญที่คนที่ทาจนชานาญเท่านั้นถึงจะทาได้ ต้องรู ้ขนาดความร้อน
ของไฟ การเตรี ยมพิ ม พ์ การ
เตรี ย มแป้ งผสมแป้ งไม่ ให้เ หนี ย ว
เกินไป เพราะแต่ละวันทั้งฟั กทอง
มะพร้ า วมี ค วามมัน ความหวาน
แตกต่ างกัน การผสมแป้ งไม่ดีจะ
ทาให้ติดพิมพ์ และนัน่ หมายความ
ว่าวันนั้นขนมหม้อนั้นอาจจะขาดทุนก็ได้ เพราะแป้ งติ ดพิมพ์ เละ ไม่สวยต้อง
ขายแบบลดราคา แต่แอ๋ มกับแป้ งสามารถเรี ยนรู ้และทาได้จนถึงขั้นชานาญพลิก
แพลงสูตรและเสริ มเนยเพื่อความหอม เป็ นต้น
การทาน้าดื่มสมุนไพร (น้าเต้ าหู้ ) โดยนางสาวสุ ภัสตรา คาเบ้ า (เมย์ )
เป็ นอาชี พที่ เมย์เลื อกทา เพราะอยากให้คนในชุ มชนเลิ กดื่ มเหล้าและหันมาดื่ ม
สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ เมย์จะทาน้ าเต้าหู ้ในวันหยุดและวันที่นา้ แดงมาสั่งซื้ อเพื่อ
ไปใช้ในการประชุมผูใ้ หญ่ เช่น ประชุมคณะกรรมการหมู่บา้ น การประชุมกลุ่ม
เด็ก และงานเทศกาล เป็ นต้น เมย์เรี ยนรู ้สูตรการทาน้ าเต้าฮูใ้ นอินเตอร์ เนท และ
ทดลองทาจนสาเร็ จ แรกๆ เมย์ประชาสัมพันธ์โดยการทาแจก ทาถวายพระและ
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อุบสกอุบาสิ กาที่ มาจาศี ลภาวนาในวันพระ และสิ่ งที่เมย์ได้เรี ยนรู ้คือการพูดการ
ค้าขายเพราะปกติเมย์จะเป็ นคนไม่ค่อยพูด ได้เรี ยนรู ้ความอดทนเพราะโดยปกติ
เมย์จะเป็ นคนตื่ นสายแต่การเตรี ยมน้ าเต้าฮูท้ าให้เมย์ตื่นแต่เช้าเพื่อแช่ ถวั่ บดถัว่
ต้มน้ าเต้าหูเ้ พื่อให้ทนั ขาย ถึงกาไรจะไม่มากแต่เมย์ก็พอใจเพราะถือว่าได้ทาใน
สิ่ งที่ อยากทา และเรี ยนรู ้จนทาได้ และเมย์ได้เสริ มอีกว่าถ้าจะทาให้เป็ นอาชี พ
เสริ มได้น้ นั จะต้องทาสม่าเสมอ มีความต่อเนื่ อง ทาให้ติดตลาด แต่เมย์มีขอ้ จากัด
เรื่ องเวลาเพราะต้องเรี ยนด้วยจึงทาได้เฉพาะวันหยุด
การเพาะเห็ดขอนขาวโดยนางสาวสุ ลัยรั ตน์ โพธิ์หล้ า (กวาง) การเพาะ
เห็ดขอนขาวเป็ นกิจกรรมที่กวางเลือกทาเพราะต้องการเรี ยนรู ้การเพาะเห็ด วงจร
ชีวิตเห็ด และการเสริ มสร้างรายได้จากเห็ด จึงค้นข้อมูลในอินเตอร์ เน็ทและเริ่ มลง
มื อปฏิ บ ัติ แรกๆ กวางลงทุ นสร้ า งโรงเรื อ นอย่า งง่ า ยๆ (แรงงานคุ ณ พ่ อ ช่ ว ย
ก่อสร้าง) ประมาณ 500 บาท ซื้ อก้อนเชื้ อเห็ดประมาณ 100 ก้อนราคาก้อนละ 9
บาท (ซึ่ งแพงมาก) รวมต้นทุน 1,400 บาทและคนขายชวนเชื่อว่าเห็ดแต่ละก้อนจะ
ให้ผลผลิตก้อนละ 2 ขีดซึ่ งกวางคานวณล่วงหน้าว่าน่าจะได้ผลผลิตไม่ต่ากว่า 20
กิโลกรัมกิ โลกรัมละ 70 บาท คาดว่าน่ าจะตีเป็ นเงินได้ 1,400 บาทและควร
ลงทุนซื้ อก้อนเชื้ อเห็ดปลูกต่อในโรงเรื อนเดิ มอีกเพื่อเพิ่มรายได้ แต่สิ่งที่หวังไม่
เป็ นดังที่คิดเพราะกวางลืมไปว่าโดยนิ สัยของเห็ดขอนขาวจะชอบอากาศร้อนชื้ น
แต่กวางนามาเพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว ทาให้เห็ดออกดอกได้ไม่ดี ในสอง
สัปดาห์แรกๆ ได้เห็ดประมาณ 2 กิ โลกรัม และต่อมาๆได้ผลผลิตอาทิตย์ละขี ด
สองขีด ลดลงเรื่ อยๆ จนไม่ออกเลย กวางจึงได้แต่นาเห็ดมาประกอบอาหารลด
รายจ่ ายในครอบครั วแต่ ก็ยงั ไม่ คุม้ ทุ น โดยกิ จกรรมครั้ งนี้ ได้ให้บทเรี ยนกวาง
เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาว่า เห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ชอบฤดู ก าลที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งหากกวาง
ตัดสิ นใจนาเห็ดนางฟ้ ามาปลูกอาจจะให้ผลลิตมากกว่านี้ และยืดระยะเวลาเก็บ
เห็ดได้มากกว่านี้
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อาชี พช่ างตัดผม โดยเด็กชายชนิตพล พรมสาเทศน์ (ยีนส์ ) อาชี พช่าง
ตัดผมเป็ นอาชีพที่ยีนส์เลือกทาเพราะสามารถทาได้ที่บา้ น เป็ นอาชี พที่ทาได้ทุกที่
ทุกเวลาและจะติดตัวเราไปได้จนโต
ยีนส์ เ ริ่ มต้นโดยการปรึ กษาพ่ อเพื่ อ
ซื้ อกรรไกรบัตเตอร์ เลี่ยน และเตรี ยม
สถานที่ ที่ใช้เป็ นที่เรี ยนตัดผมนัน่ คื อ
ที่บา้ น พ่อให้ยีนส์ไปเรี ยนตัดผมกับ
ช่ า งเสริ มสวยในหมู่ บ้า นและซื้ อ
กรรไกรบัตเตอร์ เลี่ยนราคาถูกให้ ยีนส์เรี ยนประมาณ 1 เดื อนในช่ วงหลังเลิ ก
เรี ยน ก็สามารถตัดผมได้โดยเป็ นผมลองทรงแบบง่ ายๆ แบบนักเรี ยน แรกๆ
ยีนส์ ทดลองตัด และประชาสัมพันธ์ โดยการรั บบริ การตัด ผมฟรี และแจกขนม
สาหรับเด็กๆ ที่มารับบริ การ ต่อมาจึงเริ่ มเก็บเงินราคาหัวละ 10 บาทซึ่ งถูกกว่า
ท้องตลาดทัว่ ไป ปั จจุบนั นอกจากเล่นดนตรี ตอนเลิกเรี ยนแล้วยีนส์ยงั รับบริ การ
ตัดผมแก่ลกู ค้าทัว่ ไปที่มารับบริ การ
อาชีพช่ างซ่ อมผ้ า โดยเด็กหญิงกชกร พรมสาเทศน์ ( พิมพ์ ) เป็ นอาชี พ
ที่พิมพ์เลือกทาเพราะเป็ นอาชี พของพ่อ และต้องการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่พ่อทาเพื่อเป็ น
อาชีพที่เสริ มสร้างรายได้ได้ในอนาคต พิมพ์เริ่ มเรี ยนรู ้การเย็บผ้าและซ่ อมผ้าจาก
พ่อรวมทั้งการปั กผ้า ปั จจุบนั พิมพ์สามารถปั กผ้าได้และช่ วยพ่อทางานในตอน
เย็นหลังเลิกเรี ยนและในวันหยุด สิ่ งที่พิมพ์ได้เรี ยนรู ้จากอาชี พนี้ คือความเหนื่ อย
ยากในการทางานของพ่อ ที่ตอ้ งมีความขยัน อดทน ละเอียดและมีสมาธิ ซึ่ งหาก
เย็บหรื อปักผ้าไม่สวยลูกค้าไม่พอใจก็จะต้องมาแก้ไขใหม่ซ่ ึ งยากกว่าเดิมหลายเท่า
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งานอาสาสมัครและการมีส่วนร่ วมในชุ มชน (จิตอาสา)
สิ่ งที่เด็กๆ ได้ร่วมกันทาในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมานอกจากกิจกรรมการ
สร้างกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มแล้ว
ยังมีกิจกรรมสาคัญคืองาน
อาสาสมัครในชุมชน (จิตอาสา) ที่ผา่ นมามีกิจรรมปลูกต้นไม้ในวันออกพรรษา
ในบริ เวณวัด และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทาดีเพื่อพ่อในวันพ่อที่สระหนองแสง
สระน้ าสาธารณะของหมู่บา้ น
การเข้าร่ วมประเพณี ลอยกระทง จัดกิจกรรม
สาหรับเด็กๆในหมู่บา้ น เข้าร่ วมงานประเพณี สู่ขวัญข้าว การเก็บข้อมูลปราชญ์
และภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านหนองแสงหมู่ 2-3 การให้กาลังใจและช่วยงานเพื่อนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้ฟาร์มไก่ และล่าสุ ดจัดงานปี ใหม่ร่วมกับเด็ก
และเยาวชนในหมู่บา้ น
กิ จกรรมเพื่อชุ มชนเป็ นกิ จกรรมที่ เด็กๆ คิ ดที่ จะทาเพื่อสร้างประโยชน์
ให้ กับ ชุ ม ชน โดยในบางกิ จ กรรมได้รั บ การสนับ สนุ น จากหน่ ว ยงาน เช่ น
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส. ) ในการเก็บข้อมูลปราชญ์และภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ได้รับการสนับสนุ นต้นไม้จากศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนบ้านหนองแสง
(ศรช.หนองแสง) ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้วนั พ่อ วันออกพรรษาและบางส่ วน
จากต้นไม้ที่กลุ่มเด็กเพาะพันธุ์ไว้เอง นอกจากนี้ ผนู ้ าและคนในหมู่บา้ นเองเริ่ มให้
ความสนใจและให้การสนับสนุน สมทบงบประมาณการจัดกิ จกรรม เช่น งาน
ลอยกระทง งานสู่ขวัญข้าว และงานปี ใหม่ ส่ วนเด็กๆ ก็มีรายได้บางส่ วนจากการ
รับบริ จาคจากการเดินกล่อง ขายกระทง มาใช้ในกิจกรรมจัดงานปี ใหม่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่เพื่อนในกลุ่มได้รับความเดือดร้อนเช่นไฟไหม้ฟาร์ มของ
เมย์ เด็กๆ ในกลุ่มก็ได้ไปช่ วยเหลืองานในฟาร์ ม โดยช่ วยกันเก็บเศษวัสดุที่ไฟ
ไหม้ไปทิ้งเพื่อทาความสะอาดซึ่ งสร้างความประทับใจให้กบั ผูป้ กครองของเมย์
และน้องมิกมี่ เป็ นอย่างมาก
กิจกรรมพัฒนาตนเอง
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ที่ผา่ นมามีกิจกรรมที่สร้างการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเองของเด็กๆ
โดยกาสนับสนุนของสถาบันเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อชุมชนเป็ นสุ ข เช่นการเข้า
ค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกับเด็กบ้านดิน ภูเวียง การส่ งตัวแทนร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเด็กสถาบันชาวนา มหาสารคาม กลุ่มสื่ อใสวัยทีน จ.
อุบลราชธานี และกลุ่มเยาวชนกัน
ตรวจระมวล จ.สุ รินทร์และการ เข้า
ร่ วมประชุมและร่ วมงานตลาดนัด
ความรู ้ภาคต่างๆ โดยกิจกรรมต่างๆ
ที่จดั ขึ้นได้สร้างความประทับใจและ
สร้างการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กๆ อย่าง
มากมาย เด็กๆ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้
ร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นาประสบการณ์และความรู ้จากต่างถิ่นมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในกลุ่ม เช่น การคิดหากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่สงั คม เช่นการ
ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ การเดินกล่อง การหารายได้ร่วมกัน การจัดกิจกรรมคิด
เกมส์การละเล่นให้เด็กๆ ในหมู่บา้ นได้เรี ยนรู ้ผา่ นเกมส์ในเทศกาลหรื อวันสาคัญ
ต่างๆ
การแสดงละครหรื อบทบาทสมมุติที่สะท้อนถึงปั ญหาสังคมของวัยรุ่ น
เป็ นต้น โดยสิ่ งต่างๆ เหล่านี้เป็ นการคิดภายใต้ประสบการณ์ สิ่ งที่พบเห็นซึ่ งเป็ น
ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาตนเองของเด็กทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต
บทเรียนคนทางาน
ในปัจจุบนั เด็กและเยาวชนในหมู่บา้ นรวมตัวกันได้ยาก และผูใ้ หญ่กไ็ ม่
ค่อยให้ความสาคัญกับงานเด็กและเยาวชน ผูใ้ หญ่มองว่าเด็กดื้อเด็กเกเรเกินไป จึง
ไม่ให้ความสาคัญ ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบนั เด็กมีความเป็ นตัวของตัวเอง
สูง มีหลายกลุ่ม บางทีก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเองในชุมชน ความสนใจใน
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กิจกรรมต่างๆที่เป็ นประโยชน์ค่อนข้างมีนอ้ ยและสนใจเพียงชัว่ ระยะเวลาสั้นๆ
ฉะนั้นการทางานร่ วมกับเด็กต้องจึงตั้งคาถามตลอดเวลาว่า “เด็กมองเป็ นแค่เรื่ อง
สนุกสนานชัว่ คราวหรื อเปล่า” จะแก้ไขดาเนินการอย่างไรได้บา้ ง หรื อว่า ตัวเรายัง
มีวิธีการทางาน เครื่ องมือในการทางานกับเด็กที่ไม่เพียงพอ... ซึ่ งก็พยายามหา
คาตอบอยูเ่ ช่นกัน บทเรี ยนเบื้องต้นที่ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับงานเยาวชนคือ
1. เงื่อนไข เวลาของเด็กในระบบเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะต้อง
หา เวลา จัดสรรเวลาให้ลงตัว ให้เด็กสามารถเข้าร่ วมได้
2. วัยของเด็กเล็กที่ยงั ห่วงเล่น ห่ วงความสนุกสนาน ควรหา
กิจกรรมให้สนุกเหมาะสมกับวัยกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก ๆ
3. อาจจะต้องต่อกิจกรรมกับทางโรงเรี ยนในชุมชน ให้ครู ใน
โรงเรี ยนเกิดความเข้าใจ และต่อยอดกิจกรรมเข้าไปใน
โรงเรี ยนด้วย
4. นิสยั เด็กไม่เหมือนกัน เราต้องหมัน่ สังเกต เราอาจต้องรวม
เด็กที่มีนิสยั คล้ายๆ กันมาทางานร่ วมกันก่อน
5. เด็กปัจจุบนั มองเรื่ องการทาเกษตรเป็ นเรื่ องลาบาก เด็กติด
หวี ติดกระจก แป้ ง เป็ นคนเจ้าสาอาง จะปรับทัศนคติจุด
นี้อย่างไร
6. การทางานร่ วมกับเด็กและเยาวชนต้องหมัน่ สังเกตในสิ่ งที่
คนทางานได้ทาไปอยูต่ ลอดเวลา นอกจากการสังเกต และ
ยังมีการหมัน่ ตั้งคาถามกับตัวเอง กับกิจกรรมที่ทา และ
พยายามหาคาตอบอย่างไม่ยอ่ ท้อ ในลักษณะ “ทาไป
เรี ยนรู ้ไป” อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตัวคนทางานเอง ก็
ต้องหมัน่ เติมเต็มความรู ้ เป็ นคนที่พร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ เรื่ องราวใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทักษะ และ
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กระบวนการในการทางานกับเด็กและเยาวชน ไม่ได้มี
คาตอบสาเร็ จรู ปเพียงคาตอบเดียวว่าจะทาในลักษณะใด
ไม่มีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดเสมอไป ทุกอย่าง
ต้องปรับประยุกต์ให้สอดรับกับสถานการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคม
7. งานเด็กและเยาวชน เป็ นงานที่จาเป็ นต้องหาวิธีการเคลื่อน
งาน เพราะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทวีความรุ นแรง
ขึ้นทุกวัน ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาชูส้ าว ควรจะหา
วิธีการ และเครื่ องมือการทางานกับเด็กและเยาวชนใหม่ๆ
ขณะเดียวกัน
ควรพร้อมจะถ่ายทอดบทเรี ยนที่เป็ น
ประโยชน์ให้กบั กลุ่มเยาวชนอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ดีๆ ที่ตนได้รับด้วย
8. เด็กๆมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เด็กกลุ่มที่เป็ นเด็กเรี ยนจะ
มองข้ามเรื่ องที่อยูใ่ กล้ตวั เช่น การทามาหากินเลี้ยงปาก
ท้อง เช่น การขุดปู ขุดหนู ขณะที่เด็กกลุ่มที่ค่อนข้างดื้อจะ
มีความแตกต่างที่สามารถหาอยู่หากินกับสิ่ งที่ใกล้ตวั ได้
การทางานกับเด็กที่หลากหลายจึงต้องค่อนข้างใจเย็น เปิ ด
และให้โอกาสเด็กตลอดเวลา
9. คนทางานจะต้องรู ้จกั การเชื่อมโยง ประสานงานเปิ ดเวที
หรื อสร้างสถานการณ์ให้เด็กและผูน้ าในชุมชนมีโอกาสได้
เรี ยนรู ้ร่วมกัน มีโอกาสทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับซึ่ งกันและกันและช่วยเหลือกัน
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สรุปงานเยาวชนพืน้ ที่กนั ตวจระมวล
วราภรณ์ หลวงมณี

วันนี้ เ ป็ นโอกาสอัน ดี อย่า งยิ่ งที่
ได้ เ จอพี่ เ ลี้ ยงเยาวชนต าบล
กัน ตวจระมวล ทั้ง อบต.แสง
จัน ทร์ อบต.ส าลี และแกนน าเยาวชนที่ เ คยเข้า ร่ ว มอบรมด้ว ยอย่ า งเฉลิ ม ผู ้
ประสานงานจึ งใช้โอกาสนี้ ในการซักถามถึ งผลการเรี ยนรู ้ ของเด็กๆ ที่ เคยผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ อบต.จัดให้ในรอบแรก ผูเ้ ขียนจึงโยนคาถามไปว่า ตั้งแต่ที่
อบรมไป ที่ วางแผนอะไรกันไว้เยอะๆ ได้กลับไปทาอะไรแล้ว บ้าง” อบต.สาลี
บอกว่า ที่วางแผนกันตอนที่เข้ากระบวนการอบรมเด็กพวกเราก็ได้วางแผนกันว่า
เราจะทาอะไรภายใน 3 เดือน จนถึงปี ใหม่น้ ี เราก็มีการลงแขกเกี่ยวข้าวกัน แล้วก็
ทาประเพณี กวนข้าวทิ พย์คะ แล้วก็ประเพณี ลอยกระทง ก็สามอย่างนี้ เราทากัน
เสร็ จไปแล้ว
อบต.ส าลี เล่า ต่ อว่า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการลงมื อทา ก็จะเห็ นเด็กมี ค วาม
กระตือรื อร้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น เขาจะรู ้หน้าที่ของเขามากขึ้น เหมือน
จากเมื่อก่อนมันจะเป็ นภาระของผูใ้ หญ่มากกว่า เหมือนกับว่าเด็กเขาอยากจะเข้า
มาช่ ว ยแต่ ไม่กล้าที่ จะเข้ามาเต็มตัวแบบนี้ แต่ พ อเขาผ่า นการอบรม เด็กเขาก็มี
ความคิดว่า เขาถนัดตรงนั้นนะเขามีความสามารถในจุดนั้นนะ เขาก็ช่วยเราได้ เรา
ก็ช่ ว ยเป็ นพี่ เ ลี้ ย งให้เ ขาอย่า งเดี ย ว โดยที่ เ ราไม่ จาเป็ นต้องไปลงมื อทาเหมื อ น
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เมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็ นจับผ้า ทากระทง หรื อสร้างเวที แต่พอเด็กเขาได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตัวเอง เขาก็ทาได้ ใครจับผ้าเป็ นเขาก็มาทาหน้าที่ ของเขา พอเสร็ จก็ไม่ได้บอกว่า
น้องต้องรอเก็บของนะ เขาก็รู้ว่าเขาทากระทงเขาก็รู้เรื่ องรับผิดชอบเก็บวัสดุที่ทา
กระทง คนที่เก็บผ้าเขาก็ตอ้ งลื้อผ้ามาเก็บเขาก็รู้บทบาทหน้าที่ของเขามากขึ้น
ผูป้ ระสานงานก็นึกถึงว่า อะไรที่ ทาให้เด็กเปลี่ ยนได้ขนาดนั้น จึ งลอง
ถามต่อไปว่า “ได้มีการประชุมวางแผนกันก่อนทาไหม” อบต.สาลีก็บอกว่าพอถึง
งานพี่เลี้ยงก็เรี ยกเด็กมาคุย
กัน พอจะถึงงานอย่างกวน
ข้า วทิ พ ย์ มัน ต้อ งเตรี ยม
งานเป็ นเดือนเราก็จะมีการ
คุยทั้งสามหมู่บา้ นว่าเราจะ
เอาอย่างไรกับงานนี้ เราก็
จะวางแผนว่าวันนี้ เราก็จะ
ไปเก็ บ ของ บิ ณ ฑบาต
มะพร้าว เราก็จะเรี ยกเด็กมาร่ วมกันแล้วเราก็เอารถไปคันหนึ่ ง เด็กคนไหนที่ ปีน
ต้นมะพร้าวได้เราก็จะเอาเด็กไปช่วยกัน จนกว่าเราจะได้มะพร้าวพอ ก็จะมีผใู ้ หญ่
เข้ามาช่วยด้วยเรื่ องการทามะพร้าวการขูด การคัว่ กะทิอะไรอย่างนี้คะ เด็กก็จะเป็ น
คนขูดมะพร้าว เดือนหนึ่งก็จะอยูใ่ นวัดด้วยกันตลอดเลย
ผูป้ ระสานงานถามเพิ่มเติมว่า การกวนข้าวทิพย์ปีนี้ที่ผา่ นมามันต่างจากปี
ที่แล้วอย่างไรบ้าง พี่แสงจันทร์ เล่าว่า เด็กจะทาได้มากกว่าปี ที่แล้ว เพราะว่าปี ที่
แล้ว ผูใ้ หญ่ จ ะเป็ นคนรั บ ผิ ด ชอบคั่ว กะทิ ท้ ัง คื น ส่ ว นมากเด็ ก มัน จะไม่ อ ยู่ กัน
เมื่อก่อนมันขูดเสร็ จมันก็ไปปล่อยให้เป็ นหน้าที่ ของผูใ้ หญ่เป็ นคนนอนเฝ้ ากะทิ
แต่ตอนนี้ เด็กเข้าจะเข้ามาเฝ้ ากัน แต่เด็กผูห้ ญิงก็จะกลับก่อนตอนสี่ ทุ่ม จะเหลื อ
เฉพาะเด็กผูช้ าย
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อบต.สาลี ได้เล่าถึงงานลอยกระทงที่ผ่านมาว่า ปี นี้ มีการประชาสัมพันธ์
มากกว่าปี ก่อน บวกกับว่าปี นี้ บา้ นอื่นไม่มีการลอยกระทงมีเพียงวัดเราวัดเดี ยวที่
จะลอยกระทง ก็รู้สึกว่าคนก็มาร่ วมงานกันเยอะแล้วกระทงก็ไม่ใช้วสั ดุ ที่ทามา
จากโฟม เพราะว่าพวกเขาได้ประสบการณ์จากปี ที่แล้วว่าใช้โฟม พอลอยเสร็ จใน
น้ ามีแต่โฟมตอนเช้าเราต้องทาความสะอาด โดยที่ผใู ้ หญ่เป็ นที่มาทาความสะอาด
แล้ว เด็กไม่ ไ ด้มาดู แ ล แต่ ว่า ปี นี้ เ ขาก็เ ลยคิ ด ได้ว่า ปี นี้ เ รามาทากระทงจากวัส ดุ
ธรรมชาติ ก็เลยตัดปั ญหาเรื่ องของโฟมไป กระทงก็สวย เด็กเขาก็ทาเป็ น ใบใหญ่
เขาก็ขายใบละร้อยใบเล็กเขาก็ขายใบละสิ บบาทยี่สิบบาท แต่กต็ อ้ งทุลกั ทุเลหน่อย
เรื่ องการทากระทง เพราะว่าเด็กไม่ค่อยมีฝีมือเรื่ องนี้ ตอ้ งไปเชิ ญปราชญ์ชาวบ้าน
ให้เขามาช่ วยและเด็กก็ทาไปด้วย เด็กเขามีความคิ ดว่า เขาจะทากระทงใบใหญ่
ให้กบั ผูน้ า อันนี้ พิเศษสาหรั บท่ านนายก อันนี้ พิเศษสาหรั บท่ านกานัน แล้วพอ
ผูใ้ หญ่เขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ให้การสนับสนุนจากกระทงใบละยี่สิบบาท บางคน
เขาก็ให้ร้อยหนึ่ งบ้างคนเขาก็ให้สองร้อย จะเห็นได้ว่าเด็กกล้าทา กล้าคิด ผูใ้ หญ่ก็
ชื่นชม
เมื่ อ ถามถึ ง ผลของการ
ลงแขกเกี่ ย วข้า ว อบต.
ส าลี ก็ เ ล่ า ว่ า มี เ ด็ ก เข้ า
ร่ ว ม ด้ ว ย ป ร ะ ม า ณ
สามสิ บกว่าคน ก็คือการ
ลงแขกเกี่ ยวข้าว แต่ มนั
มี ปั ญ ห า ที่ ว่ า
ประสานงานกันแล้วที่น้ ี
ฝนตกมันก็เลยได้เลื่อน มันก็เลื่อนๆวันนี้ พี่ประชาไม่ยอมเลื่อน พอพูดว่าจะเลื่อน
เด็กก็แยกกันเลย แต่ พอสายหน่ อยก็คุยกันว่า ไหนๆ เราก็นดั กันแล้วก็ไปทาเลย
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ดีกว่า ก็เลยได้ไปแค่ 30 คน ก็มีคนติดต่อมาให้ไปช่วยเกี่ยวกันเยอะ แต่เด็กก็จะติด
เรี ยนกัน และเมื่ อเป็ นวันหยุดเด็กก็ตอ้ ไปช่ วยพ่อแม่ของตนเอง ซึ่ งถ้าหากเราได้
เริ่ มตั้งแต่ตน้ คนที่มีขา้ วสุ กตอนแรกๆ เขาจะได้เปรี ยบเพราะว่าเด็กเขาว่างช่วงปิ ด
เทมอพอดี เพราะว่ามันจะเกี่ยวทัน
ผูป้ ระสานงานก็ได้ถามถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นกับเด็กอย่างชัดเจนมี
อะไรบ้าง? เฉลิมในฐานะที่เป็ นแกนนาเยาวชนก็เริ่ มได้โอกาสได้พูดกับเขาบ้าง
เฉลิมพูดสั้นๆว่า เดี๋ยวนี้ มีงานอะไรก็ช่วยกัน มีการประสานงานกัน เริ่ มแรกก็ตอ้ ง
ปรึ กษากันก่อน มีการเรี ยกประชุม ถ้ามีงานอะไรก็มีการเรี ยกประชุม อย่างเช่นว่า
มีการลอยกระทงเราก็เราก็ประชุมกันว่าเราจะเอาอย่างไร ไม่ใช่แค่ว่ามีแต่เยาวชน
ที่ไปเข้าร่ วมอบรมแต่มีเยาวชนคนอื่นๆ ด้วยก็ให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี
ส่ ว น อบต.ส าลี บอกว่ า
เห็ นเด็กมี ความคิ ดมากขึ้ น
เขาคิ ด เป็ น วางแผนเป็ น
เขาจะทาอะไรเขาก็จะคิ ด
เป็ นมากขึ้ น ทุ กปี เราจะมี
แต่ ท าโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ว่ า แผน
กัน แต่ว่าปี นี้ เขามีความคิ ด
มากขึ้น ผูป้ ระสานงานถาม
ต่อถึงการมีส่วนร่ วมของเด็กเป็ นอย่างไรบ้าง ทั้งในช่วงของการวางแผนกับช่วงลง
มือ อบต.แสงจันทร์ บอกว่า เด็กก็ทาได้ส่วนมากเด็กจะมาร่ วมกันแทบทุกคนเลย
ส่ วนน้อยที่เขาไม่มาเนื่ องจากติดภารกิจเขาจริ งๆ แต่ส่วนมาที่ดูเด็กเขาอยากจะให้
เราใช้ เด็กอยากให้บอก มีอะไรขอให้บอก แกจะไม่เป็ นคนค่อยวางแผน เวลาบอก
แกจะทาเลยก็รับผิดชอบไป อย่างมีงาน งานหนักๆ ก็จะให้ผชู ้ ายทา งานเบาๆ ก็จะ
เป็ นผูห้ ญิง มันเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
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ผูป้ ระสานงานชวนคิดต่อว่า การที่เขารอให้เราใช้มนั อาจจะเกิดจากการวางแผนที่
ไม่ละเอียดพอ อาจมอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการคิ ดรายละเอียดของงาน มา
นาเสนอแล้วเราช่วยเติมให้เขา บางถ้าทีการที่เขารอเราใช้เขา เขาก็จะไม่รู้ว่าจริ งๆ
ว่าเขาจะต้องทาอะไรบ้าง
เฉลิมเสริ มขึ้นมาว่า นี่คือจุดที่จะต้องแก้ เด็กเวลาร่ วมวางแผนจะไม่มีใคร
กล้าออกเสี ยง สังเกตดูแล้ว จะนัง่ ฟั ง นัง่ หยอกล้อกับบ้างนี่ ก็เป็ นเรื่ องธรรมชาติ
ของเด็ ก มั น จะไม่ ค่ อ ย
ตั้ง ใจแต่ พ อเราสรุ ป งาน
เสร็ จ แต่ พ อผูใ้ หญ่ ต กลง
จัด งาน เช่ น งานวัน พ่ อ
วัน แม่ เ ราก็ จั ด วั น แม่ ก็
ปลูกต้นไม้วนั พ่อเราก็จุด
เทียนชัยตอนเย็น บอกเด็ก
ให้ เ ตรี ยมสถานที่ เ ขาก็
เตรี ยม แต่ตอนเป็ นลาดับการจะไม่มีใครเพราะไม่กล้าพูด ไม่กล้าในเชิ งเป็ นพิ ธี
การ ผูป้ ระสานงานจึ งเสนอว่า ผูใ้ หญ่ตอ้ งเอาเขาขึ้นมาประกบ เราทาด้วยและให้
เขาได้ข้ ึนมาทาด้วย ไม่เช่นนั้นในช่วงที่เขาต้องเป็ นผูน้ าเขาก็จะทาไม่ได้
ผูป้ ระสานได้ถามถึงการการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของตัวพี่เลี้ยงเองใน
การทางานกับเด็ก อบต.แสงจันทร์บอกว่า สนุก ทาแบบนี้ได้ใจเด็ก เหมือนกับว่า
ถ้าเราอ้าปากเด็กก็จะมาเลย เขาผูกพันกับเรา เราก็ผกู พันกับเขา เฉลิมบอกว่า ได้
รู ้จกั เด็กมากขึ้น อย่างเด็กต่างหมู่บา้ นก็ไม่ได้คุน้ เคยกับมาก แต่พอได้ร่วมอบรม
กับเด็กก็รู้จกั เด็กมากขึ้น
ผูป้ ระสานงานได้ถามถึ งแผนงานมี ต่ออย่างไรบ้าง อบต.สาลี บอกว่า ของบ้า น
ทานบจะให้เด็กเรี ยนปี่ พาทย์ ส่ วนบ้านถนนชัยจะรับเรื่ องของดนตรี กบั กีฬาและก็
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จะเพาะพันธุ์ตน้ ไม้ แต่ว่าตอนนี้ ก็ยงั ไม่มีแปลง เพราะยังไม้มีลูกต้องรอให้ลูกมัน
ตกก่อน ลูกมันจะตกช่วงหน้าแล้ง เราก็ไปเก็บมาเพาะเราจะไม่ฝืนธรรมชาติมาก
อบต.แสงจันทร์เล่าต่อว่า การเพาะพันธุ์ไม้ตอนนี้ กท็ ากันอยูแ่ ล้ว และเล่า
เพิ่มเติมว่า ที่บา้ นถนนชัย กิจกรรมจะเข้มแข็งกว่าหมู่บา้ นอื่น เพราะว่ามีเยาวชนที่
เป็ นแกนนาจริ งๆ และจะมีรุ่นพี่อย่างประชา แล้วก็มีเพื่อนประชาเป็ นรุ่ นพี่ที่เก่ง
ช่วยกันดี จะมีแรงสนับสนุนเยอะ เป็ นพวกอาศัยพละกาลังด้วย ที่น้ ีเราใช้แกนนา
เป็ นกาลังหลักแต่ก่อน แล้วเอาเยาวชนเข้ามาเรื่ อยๆ ตัวเยาวชนเห็นความสนุกเห็น
เพื่อนมาเยอะก็เริ่ มขยับเข้ามา ส่วนเด็กประถมจะเยอะมาก เพราะว่าเยาวชนคนโต
เขาจะออกไปนอกบ้านอยูก่ ไ็ ม่กี่คน
อบต.ส าลี ก็ เ ล่ า ต่ อ เรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่
เห็ นได้ชัด คื อ ตอนเดื อน
ธันวาคมจะมี นักศึ กษามา
ท ากิ จ กรรม แล้ว เขาก็ มี
การให้คิ ด ว่ า จะประกวด
กั น เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร เ ข า ก็
แบ่งเป็ นซุม้ เด็กเขาก็คิดว่า
กัน ออกแบบเอาเศษวัส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ม าแต่ งเป็ นแฟชั่น แล้ว เขาก็ ก ล้า ที่ จ ะเดิ น
แบบอย่างมัน่ ใจ พวกเรายังอึ้งเลยว่าทาไมเธอกล้าแสดงออกมากขนาดนี้ แล้วเด็ก
ที่แสดงบนเวทีก็เป็ นเด็กที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายกันมา เราก็เลยสงสัยว่า ทาไม
เขามีความมัน่ ใจขนาดนั้น
ได้ฟังการทางานเยาวชนอย่างเข้มข้นของพื้นที่กนั ตวจระมวลแล้วก็ชื่น
ใจ ที่มีกลไกของผูใ้ หญ่ที่ช่วยดูแลเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นธรรมชาติ
ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งพึงระวังคือ ผูใ้ หญ่เองก็ตอ้ งถอดออกมาสักก้าวเพื่อให้เด็กได้
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มีพ้ืนที่ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าในด้านการคิด และตัดสิ นใจ ตั้งแต่เรื่ อง
เล็กๆ จนค่อยๆ ใหญ่ข้ ึน เพราะกระบวนการคิดและการตัดสิ นใจก็เป็ นการศึกษา
ในอีกรู ปแบบหนึ่งที่มกั ไม่มีให้เยาวชนได้ฝึกฝนในโรงเรี ยน และในพื้นที่ที่มีผนู ้ า
เก่งๆ หรื อผูน้ าเดี่ยว
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