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ค าน า 
 
โลกยคุปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู้" เป็นปัจจยั
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี
ความสุข "ความรู้" ถือเป็น "ต้นทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสร้าง ยกระดบั รวบรวม 
จดัระบบ จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง่้าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจัดการ
ความรู้" (Knowledge Management / KM) เพื่อให้การด าเนินงานของบุคคล องคก์ร 
และเครือข่าย บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหนา้ท่ีหนุนเสริมการ
กลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ให้มีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลกัการ 
และเคร่ืองมือการจัดการความรู้ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันา เด็กและ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  

เอกสารเล่มเลก็ชุด ตลาดนัดจดัการความรู้เยาวชน “พลงัเยาวชนพลกิฟ้ืนพลัง
ท้องถิ่น” สรส.จดัท าข้ึนเพ่ือ (1) บันทึกร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกันของเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน  (2) น าเสนอบทเรียน องค์
ความรู้ ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ให้สามารถอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่ง
มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี (3)  น าเสนอวธีิการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือข่ายปฏิบติัการ (4) 
น าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสังคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพนัธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุน
และเก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทุกท่าน 

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
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ความสุขเลก็ๆ จากเด็กตวัน้อยๆ 
 

เดก็ชายวีระศักด์ิ ปู่หลุ่น (กอล์ฟ)                 
  
 
 
 

ปีใหม่น้ีคงมีหลายคนท่ีก าลงัเฉลิม
ฉลองอยู่กบัครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง  
ณ    ท่ี แ ห่ ง ใด แ ห่ งห น่ึ ง ท่ี มี แ ต่
ความสุข    บ้า งก็จัดงาน ร่ืนเ ริ ง    
บ้า งก็ไป เ ท่ียวในท่ี ต่ างๆ  (ไ ม่ รู้
หรอก!เดา)    ท่ีหมู่บ้านของผมก็
เช่นกัน   ปี น้ีดูแล้วท่าทางคึกคัก

เชียว!  หลายครอบครัวกลบัจากท างานเพ่ือท่ีจะมาเยี่ยมพ่อแม่  ญาติพ่ีนอ้งท่ีบา้น  
พบปะสังสรรคก์นัอย่างร่ืนเริง  บา้งก็จุดพลุหลากสีสวยงาม  แต่ท่ีครอบครัวของ
ผมก็ไม่ได้จัดงานร่ืนเริงเหมือนครอบครัวอ่ืน  แต่ก่อนผมก็อาจจะน้อยใจแต่
เด๋ียวน้ีผมกลบัรู้สึกมีความสุขมาก   ผมก าลังนั่งดูพระจันทร์ยิ้มท่ีก าลังเปล่ง
ประกายอวดผูค้นท่ีออกมาสังสรรค์   ในคืนวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ให้ได้
ช่ืนชมตวัของมนั   ผมปรารถนาเพียงแค่ว่าขอใหทุ้กคนและสรรพส่ิงท่ีอาศยับน
โลกใบโตมหึมาใบน้ี มีแต่ความสุขเหมือนท่ีผมก าลงัมีอยูใ่นขณะน้ี 

ผมอาศยัอยูก่บัพ่อแม่และพ่ีชาย  ผมมีปู่ ย่า  ญาติพ่ีนอ้งมากมาย  พวกเคา้
รักผมมาก  และก็อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ท่ีอบอุ่น   มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน  
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เน่ืองดว้ยผมเป็นลูกคนสุดทอ้งจึงแต่คนเอาอกเอาใจ  ท าให้ผมมีนิสัยท่ีค่อนขา้ง
เอาแต่ใจ   ไม่ยอมท่ีจะฟังใครซักเท่าไหร่   ถา้ใครท าอะไรไม่ถูกใจผม  ผมก็จะ
โวยวายออกมาทนัที  และผมก็ไม่ชอบท่ีจะออกไปท าอะไรร่วมกบัผูอ่ื้นซกัเท่าไร   
เพราะผมคิดว่ามนัเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก ท าคนเดียวจะไม่ดีกว่าเหรอ เลยไม่เคยสนใจ
ว่าใครจะท าอะไร  จนกระทัง่มีวนัหน่ึง ลุงส าเนียงมาชวนผมใหไ้ปเขา้ค่าย  ตอน
แรกผมคิดในใจว่าจะไปท าไมตั้ง 20 วนั ไม่ใช่ธุระโกงการอะไรของเรา  แต่ผมก็
ตอบตกลงไปเพราะช่วงนั้นมีเร่ืองกบัพ่อกเ็ลยอยากหาท่ีหลบซกัพกั 

วนัหน่ึงผมไดมี้โอกาสมาร่วมกิจกรรมอย่างท่ีค่ายยุวโพธิชน (ค่ายฤดู
ร้อน) และค่ายยวุะกระบวนกร  ความคิดของผมจากท่ีเคยคิดวา่อยากมาหาท่ีพกัพิง
แค่นั้นก็เปล่ียนไป  ผมรู้สึกรักการเรียนรู้แบบน้ี   แบบท่ีในห้องเรียนไม่มีสอน  
ผมไดท้ าหลายอยา่ง  อยา่งท่ีผมไม่เคยท ามาก่อน  เช่น  เม่ืออยูใ่นค่ายอนัดบัแรกผม

ก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้หา
คนอ่ืน  ผมไดเ้จอเพ่ือนต่างวยั  
ผมกล้าในส่ิงท่ีผมไม่กล้าคือ 
ผมกลา้พูดท่ามกลางผูค้นห้อม
ลอ้มมากมายในท่ีสาธารณชน   
ผมได้คิด  วางแผน  วิเคราะห์  
และสรุป   ผมได้แสดงความ

คิดเห็นอย่างเต็มท่ี  ซ่ึงต่างจากในหอ้งเรียนท่ีนอ้ยนกัท่ีคุณครูจะเปิดโอกาสใหผ้ม
แสดงความคิดเห็น   และผมไดล้งมือปฏิบติัจริงผ่านกิจกรรมมากมาย ต่างจากใน
หอ้งเรียนท่ีมีแต่การปฏิบติัในสมุดและใบงานเท่านั้น  หลายกิจกรรมท าให้ผม
เขม้แขง็และเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน   และท่ีส าคญัผมไดมิ้ตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนร่วมค่าย   
จากพ่ีกระบวนกร และพ่ีเล้ียง   ผมเห็นพลงัของทุกคน   ท่ีไดร่้วมดว้ยช่วยกนัจุด
ข้ึน  พลงัท่ีจะช่วยกันขับเคล่ือนสร้างสรรค์ส่ิงดีๆพลังท่ีจะช่วยกันลดปัญหา
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เยาวชน  พลงัแห่งความดีท่ีจะไปขยายต่อไปเร่ือยๆ   ผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้
อย่างท่ีค่ายจดัข้ึนน้ี   จะช่วยเปล่ียนความคิดของผูค้นได ้ และหากเป็นไปไดก้็
อยากใหทุ้กคนไดมี้โอกาสมาร่วมกิจกรรมในค่ายแบบท่ีผมไดรั้บมา 

หลงัจากออกจากค่ายมาผมรู้สึกว่าตวัเองมีการเปล่ียนแปลงมาก เช่น  ผม
รู้วา่เวลาผมจะท าอะไรแลว้ผมนึกถึงคนอ่ืนมากข้ึน  ผมช่วยพ่อแม่ท างานบา้นมาก
ข้ึน  ผมรู้จกัท่ีจะช่วยเหลือและแบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนมากข้ึน  เช่น ผมแบ่งผกัท่ีผม
ตั้ งใจปลูกไว้ให้กับเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง  ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความอดทน  
รับผิดชอบ  มีความเป็นผูน้ าสูง  เช่น  ตอนไปค่ายลกูเสือผมเป็นหวัหนา้กองท่ีตอ้ง
คอยดูแลลกูกองทุกคน ซ่ึงถา้แต่ก่อนผมคงไม่กลา้ท่ีจะไปเป็นผูน้ าคน 

ตอนน้ีผมได้ร่วมท า
กิ จ ก ร รมม า กม า ย กับ ก ลุ่ ม
เยาวชนหรือท่ีเรียกกนัติดปาก
ว่า  เด็กบา้นดิน  ก็เพราะค่ายน่ี
แหละท่ีท าใหผ้มไดมี้โอกาสเขา้
มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกบั
เพ่ือนๆ พ่ีๆ ท่ีบา้นดิน  กิจกรรม

แรกท่ีผมไดร่้วมท ากบัเพ่ือนๆ คือ การสร้างบา้นดิน   มีวตัถุประสงคคื์อสร้างเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้  พวกเราช่วยกนัท า  โดยไม่มีใครปริปากบ่น (สงสัยคงบ่นอยู่ในใจ
เป็นแน่แท)้ พวกเราเร่งช่วยกนัท างานหนกัเขา้!  หนกัเขา้!  แลว้ก็หนกัเขา้  จะ
ไม่ให้หนกัไดไ้งล่ะก็ดินแต่ละกอ้นมนัก็สามคัคีกนันกั  จบักนัแน่นตั้งกอ้นละ 8 
กิโล  ถา้ขืนยกทุกวนันกักีฬาเพาะกายกน่็าจะเป็นไดไ้ม่ยาก 

พวกเราอยากจะสร้างสถานท่ีแห่งน้ีใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้  ท่ีท่ีใหผู้ค้นมา
เรียนรู้ได ้  ท่ีน่ีเนน้การเรียนรู้ไปใน  4  ทกัษะใหญ่ๆ คือ ทักษะอาชีพ ก็จะเป็นการ
สร้างฐานอาชีพไม่ว่าจะเป็นการปลูกผกั เล้ียงปลา เพาะพนัธ์ุตน้ไม ้ฯลฯ  ทักษะ
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ชีวิต ก็จะเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์  การพฒันาภาวะผูน้ าและอ่ืนๆอีกมากมาย  
ทักษะจิตอาสา  กคื็อการไปท างานเพ่ือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

ตอนหัวค ่ าของทุกวัน   ผมก็จะมาบ้านดินเพ่ือท่ีจะมาดูแลผัก  เขต
รับผิดชอบของตนเอง  และเพ่ือจะมาเล่นกับเพ่ือนๆ  ผมรู้สึกสนุกท่ีไดม้าเจอ
เพ่ือน  เจอผกัของตวัเองทุกวนั  ผมคิดว่ามนัคงรอให้ผมไดม้าทกัทายมนัเช่นกนั  
ผมลุน้แลว้ลุน้อีกท่ีจะเห็นมนัโตข้ึนทีละเล็ก ทีละน้อย  จนผมรู้สึกว่าผมมีความ
รับผิดชอบ  ดูแลเอาใจใส่มาก  เม่ือผกัโตผมก็เก็บไปใหแ้ม่ท าอาหารใหกิ้นท่ีบา้น  
ผมรู้สึกภูมิใจเวลาท่ีแม่ยิ้มใหผ้ม   มนัเป็นส่ิงท่ีท าใหผ้มมีก าลงัใจมากข้ึนเยอะเลย  
ผมยงัไดเ้ก็บไปให้ย่าบา้ง  อาบา้ง ผมไดเ้รียนรู้เร่ืองการแบ่งปันและมิตรภาพซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีงดงามและละเอียดอ่อน ผมไดรู้้วา่ส่ิงท่ีผมตั้งใจท าข้ึนมาท าใหห้ลายคน
นั้นมีความสุข  ถึงแมว้่ามนัจะไม่ไดม้ากมายอะไร  แต่ส าหรับผมมนัเป็นช่วงเวลา
ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเดก็ตวันอ้ยๆ อยา่งผม 

ทุกเย็นของทุกวนัผมและเพ่ือนก็จะมาท่ี
บา้นดิน  เพ่ือท่ีจะมาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ  และ
ส รุปบทเ รี ยนกัน    ท่ี ส าคัญ เร าได้ เ รี ยน วิช า
วฒันธรรมพ้ืนบา้น  คือ  หมอล า  โดยมีลุงส าเนียง
และป้าปราณีท่ีเป็นคุณครูสอน  ผมรู้สึกภูมิใจมากท่ี
ได้เป็นส่วนหน่ึงในการสืบสานศิลปวฒันธรรม
พ้ืนบา้น  และไดร่้วมเรียนรู้ถึงความละเอียดอ่อน  
ความงดงาม  ซ่ึงเวลาเล่นผมตอ้งควบคุมสติของผม
มากเพราะผมไม่ค่อยท่ีจะกลา้แสดงเท่าไหร่  พ่อแม่ 

ญาติพ่ีนอ้งผมกส็นบัสนุนเพราะท่านชอบ  หมอล านบัวนัยิ่งใกลจ้ะหมดไปเพราะ
คนรุ่นใหม่ไม่มีใครคิดจะสืบสานต่อ 
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มีวนัหน่ึง ตอนกลางคืนผมไปท่ีบา้นย่า  ย่าและเพ่ือนบา้นก าลงันัง่ลอ้มวงผิงไฟ 
ซ่ึงก็จะเห็นไดท้ัว่ไปในหมู่บา้น  ผมก็เขา้ไปร่วมดว้ยคน  ไปกินขา้วจ่ีและเมล็ด
มะขามคัว่ซ่ึงเป็นอาหารข้ึนช่ือของหมู่บา้น  ดว้ยความท่ีชาวบา้นชอบหมอล ามาก  
ก็เลยผลกัและดนัให้ผมร้องหมอล าให้ฟัง ผมละไม่อยากเลย (อายซิครับ) แต่พอ
เวลาผมล าเสร็จกลอนหน่ึง  ย่าและชาวบา้นก็ให้ทิปหรือภาษาบา้นๆเรียก ติดผึ้ง 
แก่ผม (โอ้โหครับพ่ีน้อง! ถา้บอกว่าจะให้ผมตั้ งแต่แรกคงล าแถมสักหลายๆ  
กลอนแลว้ละมั้งเน่ีย ! ) 

ยงัมีกิจกรรมมากมายท่ีพวกเราร่วมกนัคิดคน้   และท าข้ึน  แต่ถา้เล่าหมด
กค็งยาวเหยียดกวา่จะจบเป็นแน่    

การสอนนอ้งเล่านิทานอ่านหนงัสือ   เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมจิตอาสาท่ีผม
ไดร่้วมท ากบัเพ่ือนๆ  ผมไดเ้ล่านิทาน  และไดพ้านอ้งเล่นเกมเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีผม
ไดรั้บมาจากการเขา้ค่าย จุดประสงค์ของผมในกิจกรรมน้ีไม่ใช่ว่าเล่าดว้ยเสียง
ไพเราะหรือเล่นเกมดีๆ แต่ขอเพียงแค่ว่าให้ผมได้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุข
ใหก้บัเดก็ๆ แค่น้ีกท็ะลุเป้าหมายแลว้  และผมก็ดีใจท่ีไดเ้ป็นผูใ้หค้นอ่ืนบา้งโดยท่ี
ไม่หวงัส่ิงตอบแทน ไดท้ าดว้ยใจผมกมี็ความสุขมากแลว้ 

“ตลาดแลง”  หรือตลาดชุมชน  ก็เป็นกิจกรรมนอ้งใหม่ท่ีพวกเรากลุ่ม
เด็กบ้านดินได้ท าร่วมกับชุมชน  พวกเราตั้ งใจอยากให้เป็นตลาดพ้ืนบ้าน ท่ีมี
สินคา้ท่ีหาไดใ้นชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นผกัพ้ืนบา้น  อาหารพ้ืนบา้น ใหค้งความเป็น
วิถีชาวบา้น  เป็นตลาดม่วนช่ืน   ตลาดแห่งมิตรภาพ  การแบ่งปัน  รอยยิ้ม  อีก
อยา่งกเ็พ่ือท่ีจะกระตุน้ใหช้าวบา้นหาสินคา้พ้ืนบา้นมาขาย  ผกูสัมพนัธไมตรีของ
ชาวบา้นใหรั้กใคร่ปองดองกนั 

เม่ือถึงวนัท่ีจะมีตลาดคือทุกวนัเสาร์   ย่าไดช้วนผมไปขุดปูท่ีทุ่งนาถา้
เป็นเม่ือก่อน ผมกค็งบอกวา่ “ซ้ือกินไม่ดีกวา่เหรอ”   แต่วนัน้ีผมตอบว่า “ไปดว้ย”   
พอถึงทุ่งนายา่กรี็บขดุ  ผมกข็ดุตามกวา่ผมจะไดแ้ต่ละตวักท็ าเอาเหง่ือไหลท่วมตวั  
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บา้งกส็บัตวัปู   บา้งกห็ารูไม่เจอ  บา้งก็ขุดไม่ถึงตวัปู   อีกทั้งพระอาทิตยท่ี์ผมรู้สึก
ว่ามนัโตผิดปกติกว่าทุกวนัมนัสาดแสงออกมาอย่างเต็มท่ี   โดยไม่คิดสงสารเด็ก
ตวันอ้ยและย่าท่ีนบัวนัยิ่งอายุมากข้ึนทุกที   ประกอบกบัพ้ืนดินท่ีแหง้จนไม่มีพืช
ข้ึนแมแ้ต่ตน้เดียว  ถา้เป็นแต่ก่อนอีกเช่นกนัผมก็คงโบกมือลาย่าแลว้ปล่อยใหย้่า
ท าคนเดียว  แต่ท าไมวนัน้ีผมไม่ยอมหยุด ผมเพียงบอกตวัเองภายในใจว่า “ย่าท า
ได ้ เราก็ตอ้งท าไดเ้ช่นกนั”  ไม่นานก็ไดปู้หน่ึงถงั   คงพอท่ีจะประกอบอาหาร
และขายในตลาด 

เ ม่ือถึงบ้านผมกับย่าก็รีบล้างปู
เพ่ือจะท าแกงอ่อม   อีกขา้งแม่ก็
ก าลงัขูดมะพร้าวเพ่ือท่ีจะเตรียม
ของหวานให้ผมขาย  บางทีผมก็
ช่วยแม่  แล้วก็มาช่วยย่า  ใคร
เรียกผม  ผมก็ไปหาคนนั้น  เพียง
ไม่นานอาหารทั้งสองอย่างก็เสร็จ   

และถกูอดัใส่ถุงดว้ยฝีมือผมเอง (ไม่ไดโ้ม!้) แลว้ก็ใส่ตะกร้า  ผมกบัย่าก็ถือตะกร้า
รีบว่ิงอย่างไม่คิดชีวิตมาท่ีตลาด  ยงัไม่ถึงตลาดดว้ยซ ้ า แกงอ่อมปูของย่าก็หมด  
เหลือเพียงของหวานไม่ก่ีถุง  พอนัง่ลงไดไ้ม่นานของหวานก็หมดตาม ผมจึงไป
ขายช่วยเพ่ือนคนอ่ืนๆดว้ย 

วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ีผมภูมิใจ  ผมเห็นการเปล่ียนแปลงของตนมาก  ผมเห็น
ความอดทน  ความมุ่งมัน่ของตน  เห็นความยากล าบาก  เห็นความช่วยเหลือ  เห็น
ความตั้งใจของยา่และแม่  และท่ีส าคญั   เงินท่ีไดม้าก็ไม่ไดม้ากอะไรแต่ท าไมผม
ถึงรู้สึกวา่มนัมีค่ามากมายมหาศาล  การเรียนรู้ในวนัน้ีท าใหผ้มเขม้แขง็ข้ึน 

มีอีกหลายกิจกรรมนกัท่ีผมยงัไม่เอ่ย   ลว้นแลว้แต่เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีท า
ให้ผมไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง  กิจกรรมแต่ละกิจกรรมท าให้ผมไดเ้รียนรู้
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หลายอยา่ง  ไดเ้ห็นตวัเองในหลายแง่มุม  ไดเ้ห็นจุดบกพร่องของตนเองและน าไป
แกไ้ขต่อไป  ทั้งยงัท าใหค้วามสมัพนัธ์ในครอบครัวของผมและญาติพ่ีนอ้งดียิ่งข้ึน  
มีคนบอกกบัผมว่า “การเรียนรู้อยู่ท่ีตวัเรา  การท่ีเราลงมือกลา้ท่ีจะเรียนรู้กบัส่ิง
ต่างๆเราก็จะไดเ้รียนรู้กบัส่ิงนั้นยิ่งเราท ามากเท่าไหร่ เราก็จะไดม้ากกว่าคนอ่ืน” 
ผมประทบัใจค าน้ีมากและผมกไ็ดน้ ามาใชใ้นทุกวนัน้ี  

ความสุขท่ีผมได้รับท าให้ผมรู้ว่า  ความสุขท่ีแท้จริงไม่ใช่การท่ีเรามี
ฐานะดีๆ  มีช่ือเสียง  เรียนเก่งกว่าคนอ่ืน  ไดมี้ของใช้ท่ีทนัสมยั  แต่ความสุขท่ี
แทจ้ริงส าหรับผมแลว้   มนัคือความสุขท่ีใจเราสร้างข้ึนมา  ท่ีเราตั้งใจท าและมี
ความสุขกบัส่ิงท่ีเราท า  และจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีดีท่ีมีประโยชน์เก้ือกลูต่อคนอ่ืน  การ
ท่ีเราไดใ้หผู้อ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  การท่ีเราไดด้ าเนินชีวิตบนฐานท่ีพอเพียง   
ลว้นแลว้แต่เป็นความสุขท่ีแทจ้ริงส าหรับผม 

ผมไม่เคยเสียใจเลยท่ีผมไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ารเรียนรู้ชาว
ดินแห่งน้ี   

เปรียบเสมือนโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรท่ีแตกต่างจากโรงเรียนทัว่ไป 
เปรียบเสมือนบา้นหลงัใหญ่ท่ีมีแต่ความอบอุ่น  ท่ีมีพ่ีนอ้งร่วม  20  ชีวิต  

มีป้าปราณี   ลุงส าเนียง  พ่ีหยิกและพ่ีออ้ยท่ีเปรียบเสมือนทั้งคุณครูและพ่อแม่ท่ี
คอยสั่งสอน คอยหยิบยื่นส่ิงท่ีดีๆให้ผมไดท้ า ได้เรียนรู้  ผมคิดว่ามนัเป็นช่วง
ระยะเวลาท่ียิ่งใหญ่ส าหรับผม   ผมจะร่วมเดินไปพร้อมๆ กบัทุกคน  ทีละเลก็ทีละ
นอ้ยบนเส้นทางแห่ความดีงาม  ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีๆ  เป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้บั
อีกหลายๆ คน   เป็นเมล็ดพนัธ์ุเม็ดน้อยท่ีแฝงความดีงามอยู่ในตัวของมนั   ท่ี
พร้อมจะเพาะหว่านเป็นตน้กลา้แห่งความดีและเติบโตไปพร้อมๆ กบัเมล็ดพนัธ์ุ
อ่ืนๆ ท่ีจะร่วมเดินไปในเสน้ทางท่ีดีงามดว้ยกนั     
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บ้านหลงัที่ 2 ของศักดา 
ศักดา เหลาเกตุ 

 
 
 

หลังจากท่ีก้าวเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์
เรียนรู้ชาวดิน (เด็กบา้นดิน) ก็มีเร่ืองมากมายท่ี
เกิดข้ึนกบัชีวิตของผมโดยท่ีถา้เปรียบเทียบกบั
คนอ่ืนๆท่ีไม่ไดม้าเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีศูนยเ์รียนรู้

จดัข้ึน ผมคิดว่าผมไดเ้ปรียบพวกเขามาก ผมไดเ้ห็น ไดล้งมือท าไดล้งมือปฏิบติั 
ไดแ้รงบนัดาลใจ จนผมไดติ้ดสินใจเลือกท่ีจะอยู่ท่ีบา้นหลงัจากเรียนจบชั้น ม.6 
และเลือกท่ีจะศึกษาต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีเขาเปิดโอกาสใหศึ้กษา
อยูท่ี่บา้นได ้แต่มนัก็เป็นเร่ืองท่ีคนในชุมชนไม่เห็นดว้ยเท่าไหร่นกั เพราะมนัอาจ
เป็นค่านิยมเลยกว็่าได ้ท่ีเด็กทุกคนเม่ือเรียนจบ ม.6 แลว้ตอ้งไปเรียนต่อท่ีในเมือง 
หรือไม่กไ็ปท างานหาลูกหาเมียมาใหแ้ม่ท่ีอยู่ท่ีบา้นเล้ียง แต่ส าหรับครอบครัวผม
ไม่เป็นอย่างนั้น ครอบครัวผมให้ผมเลือกทางเดิน เลือกท่ีจะเดินตามฝันของผมท่ี
วางไว ้แต่ชุมชนกย็งัจบัตามองผมเป็นพิเศษวา่ “มนัจะไปไดส้กัก่ีน ้า” มนัก็เลยเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีผมจะตอ้งพิสูจน์อะไรบางอย่างเพ่ือให้คนในชุมชนเขา้ใจและเห็น
คุณค่ามนัอยา่งแทจ้ริง 
 การเร่ิมตน้ของผมเกิดข้ึนเม่ือมีเพ่ือนคนหน่ึงชวนไปเขา้ค่าย เพ่ือนคนนั้น
อา้งวา่มนัสนุกมากและผมก็เช่ือ จากนั้นเม่ือไดผ้่านค่ายแรกก็รู้สึกว่ามนัเป็นค่ายท่ี
ไม่เหมือนกบัค่ายท่ีเราเคยผ่านมามนัเป็นดงัค าท่ีเพ่ือนว่าจริงๆ มนัมีเสน่ห์ท่ีไม่
สามารถท่ีจะอธิบายได ้และท าใหผ้มติดใจตั้งแต่นั้นมาและเม่ือมีค่ายผมก็ไดเ้ขา้

 



 12 

ติดตามมาเร่ือยๆ จนไดมี้การสร้างบา้นดินเพ่ือเป็นศูนยเ์รียนรู้ผมก็ไดเ้ขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงทั้งการสร้างและการเรียนรู้ แต่เร่ืองมนัก็ไม่ไดร้าบร่ืนดงัท่ีท่านคิด พวก
เราทุกคนท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน ตอ้งเจอกบัส่ิงท่ีไม่คาดคิด
นั้นกคื็อเสียงจากชาวบา้นท่ีไม่เห็นดว้ย กบัการมาสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีไม่เคยเห็นมา
ก่อน และเรียกมนัว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ “บา้ชัดๆ” “พวกเขาคงหลอกไปสร้างให้
ฟรีๆ แลว้เขาก็ไล่พวกแกหนี เขาหลอกใชแ้กไม่รู้หรือ” “พวกเขาจะมาลา้งสมอง
พวกแก” “ไปใหเ้ขาหลอกใชเ้พ่ือเขาจะไดห้าเงินเขา้ตวัเอง” “เขาใหเ้งินเท่าไหร่”
ฯลฯ ค าเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีผมไดเ้จอมากบัตวั ทุกคนท่ีมาร่วมท ากิจกรรมโดน
ค าพูดเหล่าน้ีเกือบหมดทุกคน มนัก็เป็นค าพูดท่ีบัน่ทอนก าลงัใจอยู่บา้งเม่ือไดฟั้ง 
แต่มนัก็ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นพลงัท่ีท าผมและทุกๆ คนตอ้งพิสูจน์ให้คนในชุมชน
เห็นวา่ มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเราท าเพ่ือเล่นสนุกสนานเท่านั้นและเม่ือหายสนุกแลว้ก็
เลิกรากนัไปเหมือนแต่ก่อน แต่เด๋ียวน้ีมนัไม่ใช่อีกต่อไปแลว้ ผมและเพ่ือนๆจะ
แสดงใหค้นในชุมชนไดเ้ห็นส่ิงท่ีเยาวชนท า แลว้มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อตวั
เขาเอง ต่อครอบครัวและต่อชุมชนท่ีเขาอาศยัอยู ่

การก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่าง
ม าก ข้ึ น  ผมและ เ พ่ื อนๆ
น้องๆแต่ละคนก็มีบทบาท
มากข้ึน เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยือน
ห รื อ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ช่วยเหลือ ก็จะขาดไม่ไดเ้ลย
ท่ีผมกบัเพ่ือนๆนอ้งๆจะตอ้ง

เล่ารายระเอียดในการท าบา้นดิน การรวมกลุ่มกนั การท ากิจกรรม อะไรต่างๆ 
เหล่าน้ี ซ่ึงผมก็ไม่ไดเ้ขินอายเลยท่ีจะเล่าใหเ้ขาฟังเพ่ือเป็นการขอบคุณ เพราะทุก
ส่ิงท่ีผมไดเ้ล่ามนัเป็นการเรียนรู้ท่ีผมไดเ้รียนรู้มนัดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตวัของ
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ผมเอง ทุกค าถามท่ีเขาถามมาผมก็ตอบไดเ้พราะมนัไดผ้่านการท ามาจริงๆ ไม่ใช่
เอาเร่ืองของคนอ่ืนมาเล่าใหเ้ขาฟัง และมนัก็เป็นเวทีท่ีท าใหผ้มเร่ิมกลา้แสดงออก
มากข้ึน ไม่ใช่แค่คร้ังเดียวดว้ยท่ีเป็นอย่างน้ี หลายคร้ังท่ีมีเวทีอย่างน้ีให้ผมร่วม
แลกเปล่ียนกนั  การจดักิจกรรมเขา้ค่ายก็มีมาเร่ือยๆ สองวนับา้ง สามวนับา้ง สิบ
วนับา้ง และจากท่ีผมเคยไดเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมก็ไดก้ลายเป็นพ่ีเล้ียงค่าย ท่ีสามารถให้
ค าปรึกษานอ้งๆ ผูเ้ขา้ร่วมไดอี้กดว้ย และท่ีใหญ่ข้ึนมาอีกก็คือเป็นวิทยากรท่ีให้
ความรู้ (อนันอ้ยนิด)ใหน้อ้งๆท่ีมาเขา้ร่วม จากการท่ีเคยเป็นผูเ้ขา้ร่วมจนกลายเป็น
คนท่ีจัดกระบวนการ ตัวของผมเองก็มีการเปล่ียนแปลงพฒันาไปในทางท่ีดี
มากมายทั้ งภายในและภายนอก จากคนท่ีไม่เคยกล้าพูดต่อหน้าคนมากๆ ก็
กลายเป็นวา่เป็นเร่ืองท่ีง่ายไปเสียแลว้ ผมมีความสุขมากท่ีไดม้าเป็นส่วนหน่ึงของ
บา้นดิน 

แต่อีกดา้นหน่ึงของชีวิตผมท่ี
ตัดสินใจเลือกท่ีจะอยู่บ้าน 
เลือกท่ีจะท าตามความฝัน
ของตัว เอง  คือการอยู่ท า 
“อาชีพเกษตรกร” ซ่ึงผมเช่ือ
ว่า มนัเป็นอาชีพท่ีท าให้เรา
อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ศกัด์ิศรี แต่มนัก็เป็นโจทยท่ี์

ยากอยูพ่อสมควรเพราะผมตอ้งเอาจริงกบัมนัจริงๆ บางคร้ังผมก็รู้สึกทอ้อยู่บา้งไม่
รู้วา่เราจะท าตามฝันของเราไดห้รือเปล่า เพราะทุกคร้ังท่ีเราลงมือปฏิบติัมนัเหน่ือย
มากและตอ้งใชค้วามอดทนกบัมนัจริง ผมกไ็ดแ้ต่ถามตวัเองทุกคร้ังว่า “เม่ือตอนท่ี
เราคิดมนัช่างง่ายดายเสียน้ีกระไร แต่เม่ือลงมือท าแลว้มนัเป็นส่ิงท่ียากส าหรับเรา
จริงๆ”  แมแ้ต่ตวัอยา่งท่ีดีๆ ท่ีสามารถเป็นแรงบนัดาลใจใหผ้มได ้ไม่ว่าจะเป็นคน
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ท่ีเขาต่อสู้ชีวิตโดยการท าเกษตรจนประสบความส าเร็จ ตวัอย่างเช่น คุณมาร์ติน 
ฝร่ังท่ีมาท าเกษตรท่ีเมืองไทย หรือบุคคลอ่ืนท่ีผมเคยไดไ้ปสอบถามความรู้จาก
ท่าน ทุกคนก็ได้เล่าว่า ท่านจะประสบความส าเร็จอย่างทุกวนัน้ีท่านก็ไดผ้่าน
วิกฤติต่างๆ มามากมายและ ก็ตอ้งใชเ้วลาเป็นสิบๆ ปีท่ีกว่าจะมีวนัน้ี ค าเหล่าน้ีท่ี
เป็นส่ิงท่ีท าใหผ้มมีความหวงัอยู่ ตลอดเวลา เพราะว่าการท าเกษตรแบบน้ีมนัตอ้ง
ใชเ้วลา มนัไม่ใช่ลงมือท าวนัน้ีแลว้วนัพรุ่งน้ีก็เห็นผล อาจเป็นเพราะเหตุน้ีก็ไดท่ี้
คนส่วนใหญ่ไม่อยากประกอบอาชีพเกษตรกร 

 ถึงแมม้นัจะเป็นเร่ืองท่ีเหน่ือยหน่าย แต่ส าหรับผมแลว้มนัไม่ใช่ผมคิด
วา่มนัเป็นเร่ืองท่ีสนุกมากกว่า ผมคิดว่าเม่ือไหร่ท่ีเราไดท้ าเต็มท่ีกบัมนัแลว้ ผลจะ
ออกมาเป็นอยา่งไรกช่็างแต่ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะไม่มีวนัลืมกคื็อส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้กบัมนั
 กิจกรรมที่ผมได้ท าที่บ้านดิน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ด 
หรือการปลูกผัก กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่ิงที่ท าให้ผมได้ทดลองท า ก่อนที่ผมจะได้
ตัดสินใจจริงว่า เราน่าจะน ามาประกอบเป็นอาชีพได้หรือเปล่า และเรายังได้รู้ว่า
แต่ละกจิกรรมมนัมข้ีอด้อยอยู่อย่างไร เมื่อเราได้ท าคร้ังต่อไปเราจะปรับปรุงส่วน
ใดเพือ่ให้มนัดขีึน้ ส่ิงเหล่านีผ้มได้เรียนรู้มันจากการที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กับเพื่อนๆ
ที่บ้านดิน  ประสบการณ์มากมายท่ีผมคิดว่ามนัคงไม่เกิดข้ึนกบัผมแน่ๆ แต่แลว้
วนัท่ีผมไดก้า้วเขา้มาบา้นดิน ส่ิงเหล่าน้ีมนัก็ไดเ้กิดข้ึนกบัผมจริง และชีวิตก็ได้
เปล่ียนแปลงไปจากชีวิตท่ีเคยมีแต่เล่นไปวนัๆ กลายเป็นชีวิตท่ีมีคุณค่าทั้งต่อ
ตวัเองและผูอ่ื้น ผมเช่ืออยา่งนั้น... 
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ฉันเปลีย่นแปลงเมือ่
ฉันได้เรียนรู้ 

วิชุดา ลนุหล้า (ปริม) 
 

การท่ีเราจะรู้หรือจะเรียนใน
เร่ืองต่างๆจนให้กลายเป็นคน

ท่ีเก่ง มีความสามารถ และมีความมัน่คงในชีวิตไดน้ั้น ไม่ใช่ว่าเราจะตอ้งเคร่งครัด
อ่านแต่หนงัสือ หรือตอ้งนัง่อุดอูห้ลงัขดหลงัแข็งในห้องเรียนส่ีเหล่ียมทั้งวนั แต่
ฉันคิดว่าการเรียนรู้มนัมีหลากหลายรูปแบบ หลายส่ิงหลายอย่างท่ีฉันไม่เคยได้
รู้จกั หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีฉนัไม่เคยไดเ้ห็น และอีกหลายส่ิงหลายอย่างท่ีฉนัยงัไม่
เคยไดส้มัผสัเลย แต่ฉนักไ็ดมี้โอกาสท่ีดีท่ีฉนัไดเ้รียนรู้กบักระบวนการเหล่าน้ีเม่ือ
ฉันไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงกบัเยาวชนผูรั้กดีกลุ่มเล็กๆท่ีเรียกตวัเองภายใตช่ื้อท่ี
ภูมิใจกนัตั้งข้ึนมาอย่างสร้างสรรคว์่า เด็กบา้นดิน หรือท่ีหลายคนอาจจะรู้จกัช่ือท่ี
เป็นทางการว่า “เยาวชนกลุ่มศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน” นัน่เอง (เท่ห์มัย๊!!!) ฉันใช้
เวลาทั้ ง 2 ปี เกือบ 3 ปี ท่ีได้ย่างก้าวเข้ามาท าความรู้จักกับความรู้ท่ีอยู่นอก
ห้องเรียน และ “การท างานแบบมีส่วนร่วม” ก็เป็นอีกหน่ึงการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ี
เป็นตวัผลกัดนัท าใหฉ้นัเติบโตข้ึนพร้อมกบัเดก็บา้นดินหลายๆคน...  

ยอ้นอดีตไปเม่ือคร้ังท่ีฉนัยงัไม่เคยรู้จกักบัเด็กบา้นดิน ฉนัไม่เคยรู้จกักบั
การเขา้ค่าย ฉันเป็นเพียงเด็กคนหน่ึงท่ีเติบโตและร ่ าเรียนมาภายในหมู่บา้นโคก
กลาง ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่นแห่งน้ี เคยคิดอยู่เสมอว่าทุกส่ิง
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ทุกอยา่งท่ีอาจารยค์อยพร ่ าบ่นพร ่ าสอน พูดมากกบันกัเรียนจนปากเปียกปากแฉะ
นั้น เป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีจะช่วยท าใหฉ้นัประสบความส าเร็จในชีวิตของฉนัได ้จะ
สามารถท าใหฉ้ันเป็นเจา้คนนายคนได ้ทั้งท่ีฉนัไม่เคยไดคิ้ดเลยว่า ค าเป็นค าตาย
ของวิชาภาษาไทย สูตรการหาพ้ืนท่ีของวิชาคณิตศาสตร์ หรือจะเป็นการท า
ทดลองหาสมบติั กรด-เบส สารต่างๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ต่างๆเหล่าน้ี
ฉนัจะสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวิตประจ าวนัของฉนัไดอ้ยา่งไรบา้ง? นอกซะจาก
ว่าฉันไดน้ าเอาสมุดท่ีฉันไดจ้ดทุกค าพูดของอาจารยท่ี์ฉนัคิดว่าเป็นแนวและเป็น
ประโยชน์ในการท าขอ้สอบ แลว้น าไปท่องสอบเอาคะแนนเท่านั้นเอง ความรู้
ต่างๆ เหล่าน้ีจะท าใหฉ้นัเป็นเจา้คนนายคนไดห้รือไม่?ในเม่ือฉนัเรียนรู้วิชาต่างๆ
เหล่าน้ีจนเก่งและช านาญแลว้ แต่ฉันก็ยงัเป็นคนท่ีเอาแต่ใจ ไม่ฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ใช้อารมณ์อยู่เสมอ จนหลายคร้ังคนอ่ืนๆก็ชอบมองว่าฉันเป็นคนท่ี
กา้วร้าวทั้งๆ ท่ีฉนัเองกคิ็ดวา่ฉนัไม่ไดท้ าอะไรท่ีส่อแวววา่ตวัเองกา้วร้าวเลยสักนิด 
จนกระทัง่วนัหน่ึงท่ีฉนัไดไ้ปเจอะและเจอรุ่นพ่ีท่ีในหมู่บา้นโคกกลางน่ีเอง ท่ีเป็น
คนชกัชวนใหฉ้นัมาเขา้ค่าย ค่ายแรกในชีวิตของฉนั (ท่ีไม่ใช่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
หรือเก่ียวกบัโรงเรียน) ค่ายนพลกัษณ์ เป็นค่ายแรกท่ีจุดประกายใหฉ้นัเกิดไฟแห่ง
การเรียนรู้อย่างรุนแรง จนไดท้ าตวัเป็นสปายแทรกซึมเขา้มาในกลุ่มเด็กบา้นดิน
เพ่ือจุดประสงค์หลกัๆ คือมาหาความรู้ท่ีไม่ใช่ความรู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนนัน่เอง...( 
เวอร์ไปแลว้!!!!) 

มนัเป็นอะไรท่ีท าให้ฉันวุ่นวายและมีความคิดท่ีสับสนตีกนัไปตีกนัมา
อย่างรุนแรง เม่ือฉันไดม้าเขา้ค่ายเป็นคร้ังท่ี 2 ฉันไม่รู้หรอกว่าการแสดงความ
คิดเห็นออกมาในวงใหญ่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างไร? การท างานเป็นหมู่คณะหรือ
แบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นยงัไง? หรือจะเป็นเร่ืองของการสรุปบทเรียนในกิจกรรมท่ี
ผ่านมานั้นท าไมตอ้งท าอย่างนั้นดว้ย? เม่ือก่อนมนัเป็นค าถามท่ีฉนัไม่เคยเขา้ใจ
เลย ท าไมตอ้งถามดว้ย? ฉันชอบตั้งค าถามกบัตวัเองลกัษณะน้ีอยู่บ่อยคร้ัง แต่ก็
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เพราะว่าฉันอยากรู้  ฉนัก็เลยเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินน่ีเอง
จนฉนัไดมี้โอกาสเขา้ค่ายหลายค่ายดว้ยกนั มนัจึงท าใหฉ้นัตอบค าถามท่ีฉนัเคยได้
ถามตวัเองเอาไวจ้นเป็นท่ีหายขอ้งใจ ว่า การท่ีเราร่วมแสดงความคิดเห็นออกมา
ในวงใหญ่นั้นก็เพราะว่าเราจะไดรู้้แนวทางหรือส่ิงท่ีควรปฏิบติั ยิ่งระดมความ
คิดเห็นมากเท่าไรก็จะไดค้วามรู้มากเท่านั้น ส่วนการท างานเป็นหมู่คณะนั้นยิ่ง
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเลยเพราะวา่การท่ีเราจะร่วมท างานกบัคนอ่ืนไดน้ั้น หน่ึงล่ะก็คือ
เร่ืองของความสัมพนัธ์ เราจะท างานกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างราบร่ืนนั้นเร่ืองความสนิท
สนมและมีความเขา้ใจกนัก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง แลว้ถา้เรามีความเขา้ใจกนั
แล้วมันก็จะส่งผลให้เราอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหา
เช่นเดียวกนั และเร่ืองท่ีเราตอ้งมาสรุปบทเรียนต่างๆนั้น ก็เป็นการทบทวนตวัเอง
ในรูปหน่ึงเช่นเดียวกนั ว่าตวัเองมีความรู้สึกอย่างไร ภาวะภายในของตวัเองนั้น
เป็นยงัไง ฉนัคิดว่ามนัเป็นเร่ืองท่ีดีมากๆกบัการท่ีเราไดม้ามองตวัเองอีกคร้ังอย่าง
ละเอียดและเจาะลึกยิ่งกวา่เดิม และการท าเหล่าน้ีแหละท่ี มนัจะท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้
อะไรต่ออะไรอีกเยอะ แมว้า่เร่ืองนั้นจะเป็นเร่ืองเลก็ๆกต็ามที... 

และอีกคร้ังท่ีฉันไดมี้โอกาสในการเขา้ค่าย ฤดูร้อน ค่ายแรกท่ีเป็นค่าย
ใหญ่ของฉัน มีระยะเวลาท่ีฉันคิดว่า “เราไม่ไหวแน่!!!”  ก็จะไม่คิดไดไ้งเล่า 20 
วนัเชียวนะ!! กอ็ยา่งท่ีบอกไวเ้ม่ือก่อนหนา้นั้น ค่ายน้ีเป็นค่ายท่ี 2 ของฉนัเอง และ
ค่ายน้ีก็จัดข้ึน ณ วัดบ้านโคกกลางน่ีเอง มีเยาวชนท่ีเดินทางมาเข้าค่ายร่วม
ประมาณ 40 คน มีทั้งมธัยมตน้และมธัยมปลาย ฉนัอยู่ไดป้ระมาณ 3 วนั ฉนัรู้แลว้
ว่าการท่ีฉันจะอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนนั้นฉันจะมาใชนิ้สัยท่ีฉันชอบใชอ้ยู่ท่ีบา้นไม่ได ้
ฉนัจะมวัเอาแต่ใจตวัเองไม่ได ้ฉนัจะมวัแต่เอาความคิดของตวัเองเป็นหลกัไม่ได ้
หรือฉนัจะมวัแต่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินปัญหาอีกไม่ไดอี้กแลว้ ฉนัตอ้งท าในส่ิง
ท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกของตวัเองอย่างแรง เพ่ือท่ีจะไดป้รับตวัให้อยู่ร่วมกบัคน
ร่วมค่ายอย่างไม่มีปัญหา... ฉนัไม่เคยชินกบัการท่ีฉนัจะตอ้งเขา้ไปหาคนอ่ืนก่อน 
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แต่ฉันก็ต้องท าเม่ือฉันคิดอย่างรอบคอบแลว้ว่า  มนัเป็นการท่ีฉันจะเพ่ิมความ
สนิทสนมกบัคนอ่ืนได.้..ฉนัไม่ชอบท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนท่ีแตกต่าง
กบัฉัน ฉันยอมรับไม่ได้ แต่ฉันก็ต้องพยายามไม่ไต้เถียงและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเขาอยา่งเตม็ใจ... ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีฉนัไดก้ระท าลงไปนั้น มนัท าใหฉ้นั
ไดเ้รียนรู้ว่า การท่ีเราจะอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างสันตินั้น เราตอ้งรู้จกัปรับตวัให้
เขา้กบัคนอ่ืน รู้จกัเอาใจเขาใส่ใจเรา รู้จกัพยายามหกัหา้มใจในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้
เราท าอย่างน้ีไดม้นัก็จะท าให้เราเรียนรู้อย่างเต็มท่ีโดยท่ีเราไม่มวัแต่มีปัญหากบั
คนอ่ืนเช่นเดียวกนั... 

 ฉนัคิดวา่การเขา้ค่ายในคร้ังนั้นมนัเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีส าหรับฉนั ท่ีฉนัจะ
ไดเ้ร่ิมกา้วเดินเพ่ือท่ีจะเก็บรวบรวมเอาประสบการณ์ท่ีภาคภูมิใจ  แลว้ใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองใหดี้ข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่...ฉนัรู้สึกไดว้่าฉัน
เติบโตข้ึนจากเดิมมาก รู้จักคิดท่ีจะแยกแยะว่าอะไรถูก อะไรผิด ไม่เอาแต่ใช้
อารมณ์กบัคนอ่ืน รู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืนมากข้ึน และจากการท่ีฉันก็
ได้ผ่านการเข้าค่ายมานับไม่ถว้นแลว้น่ีแหละ ท าให้ฉันได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าเป็น การอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน การปรับตวั การรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน การพูด การตั้งค าถาม การทวนค าตอบ การจบัประเด็น อีกทั้งจะเป็นเร่ือง
ของการรู้จกัตนเองอีกดว้ย และท่ีส าคญัความรู้ต่างๆท่ีฉันไดเ้รียนรู้มานั้น ทุกๆ
ทกัษะ ฉนัสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของฉนัไดจ้ริง กระบวนการต่างๆท่ี
ฉนัไดไ้ปร ่ าเรียนมาอย่างเหน่ือยยากและล าบาก  หลายคร้ังท่ีพวกเราไดจ้ดัค่ายข้ึน 
ฉนัก็ไดรั้บเล่ือนต าแหน่งข้ึนมา นัน่ก็คือ การท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียง ฉนัชอบในการ
ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงน้ี ท่ีฉันชอบไม่ใช่ว่า การเป็นพ่ีเล้ียงจะมีอภิสิทธ์ิเหนือ
ผูเ้ขา้ร่วมค่ายคนอ่ืนๆ ไม่ใช่ว่าพ่ีเล้ียงเป็นคนท่ีมีเสียงคอยสั่งคนนั้นคนน้ีได ้แต่ท่ี
ฉันชอบเพราะว่าการเป็นพ่ีเล้ียงน่ีแหละ  เป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีฉันใช้พฒันา
ศกัยภาพในดา้นต่างๆของตวัฉนัเองใหเ้กิดความเช่ียวชาญและชดัเจนมากข้ึน ฉนั
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ชอบท่ีตรงน้ีมากกว่า ฉันคิดว่าการท่ีฉันไดท้ าหรือคิดอะไรซ ้ าๆบ่อยๆ มนัท าให้
ฉันไดท้บทวนและไดคิ้ดอย่างละเอียดอ่อน ฉันขอยกตวัอย่างง่ายๆ เช่น ตวัของ
ฉนัเองก็เป็นคนท่ีไม่ค่อยจะไดเ้ร่ืองนกัเวลาท่ีเขาใหฉ้นัท าหนา้ท่ีจดบนัทึกในการ
เขา้ค่าย และการจดบนัทึกนั้น ทกัษะท่ีส าคญัก็คือเร่ืองของการจบัประเด็น จบั
ประเดน็ในเร่ืองท่ีผูเ้ขา้ร่วมพดู วา่เขาตอ้งการท่ีจะพดูเร่ืองอะไรกบัเรา เขาตอ้งการ
ส่ือสารใหเ้ราเขา้ใจในเร่ืองอะไร และในการจดบนัทึกนั้นเราจะตอ้งสรุปใหไ้ดว้่า
เขาพูดอะไร แลว้ต้องเขียนออกมาให้ไดใ้จความท่ีกระชับ บอกตามตรงว่าฉัน
ไม่ไดมี้พรสวรรค์ในเร่ืองน้ีเลย ฉนัรู้สึกไม่มัน่ใจถา้พ่ีเล้ียงหลายคนมอบหนา้ท่ีน้ี
ให้กบัฉัน ฉันรู้ว่าฉันท าไม่ได ้ฉันจึงตอ้งการท่ีฝึกฝนตวัเองให้เช่ียวชาญและก็
คล่องในเร่ืองน้ี และเม่ือฉนัคิดได ้ ฉนัก็ไม่กลวัว่าท่ีฉนัจดไปนั้นจะถูกหรือผิดแต่
ฉนัขอแค่ฉนัไดฝึ้กและก็ท าหนา้ท่ีท่ีฉนัไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ี เม่ือฉนัไดท้ า
บ่อยๆ หดัฟังบ่อยๆ มนัก็ให้ฉนัรู้แนวทางและจบัประเด็นไดว้่าเขาเหล่านั้นก าลงั
พูดถึงเร่ืองอะไรท่ีแทจ้ริง ถึงแมว้่าฉันจะยงัไม่เก่ง แต่การท่ีฉันไดท้ าบ่อยๆอย่าง
นอ้ยๆมนักท็ าใหฉ้นัเก่งข้ึนกวา่เดิม...   

ฉนักพ็ดูเร่ืองของตวัเองมาก็มาก ช่วงน้ีฉนัก็ของน าเสนอกลุ่มของฉนัเอง 
“ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน”  ตอนแรกพวกเราก็ไม่ไดต้ั้งเป็นกลุ่มเป็นกอ้นอะไรกนั
ข้ึนมาหรอก แต่กเ็น่ืองดว้ยวา่ ฉนัอยูบ่า้นเฉยๆไม่ไดมี้อะไรท า ดูโทรทศัน์ เล่นเกม
คอมพิวเตอร์อะไรเทือกๆนั้น หรือไม่ถา้มีค่าย ก็ไปเขา้ค่ายกบัเขา ตอนนั้นชีวิตมนั
มีแค่นั้นจริงๆ ถึงแมจ้ะรู้จกัตวัเองและปรับปรุงตวัเองดีข้ึน แต่ฉันก็ยงัคิดว่าฉัน
ไม่ไดมี้ประโยชน์เท่าท่ีควรเลย นอกจากเอาทกัษะกระบวนการต่างๆมาใช้เป็น
บางคร้ังเท่านั้น พวกเราจึงมองเห็นปัญหาการว่างงานในขอ้น้ี จึงคิดว่า “ถา้เรามี
พ้ืนท่ีเป็นของตวัเอง แลว้ใชเ้ป็นท่ีรวบรวมกลุ่มหรือนดัประชุมท ากิจกรรมอะไรก็
ไดท่ี้มนัมีประโยชน์ก็คงจะดี กว่าจะไม่มีอะไรท า” ฉันและเด็กบา้นดินทั้งหลายก็
เลยสร้างบา้นดินข้ึน เพ่ือเป็นท่ีเรียนรู้ของกลุ่มข้ึน โดยท่ีมีลุงส าเนียงเป็นคนท่ี



 20 

บริจาคเน้ือท่ีส่วนน้ีใหก้บัการสร้าง ภายใตช่ื้อท่ีพวกเราภูมิใจกนันกัหนาว่า “ศูนย์
การเรียนรู้ชาวดิน”  

หลังจากท่ีฉันและเพ่ือนๆพากันมีพ้ืนท่ีเป็นของ
ตนเองแลว้ พวกเราก็ไดร้วมตวักนัข้ึนเพ่ือร่วมกนัท า
กิจกรรมท่ีดีและก็มีประโยชน์ อาทิ การปลูกผกั การ
ร้องหมอล า การเขา้ไปช่วยงานบุญในหมู่บา้น การ
สอนน้อ ง อ่ านหนัง สื อ  และ อีกหลา ยๆ เ ร่ื อ ง
เช่นเดียวกนั เราท ากิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีนั้น ก็ไม่ใช่
ว่าเราจะไม่ไดเ้รียนรู้อะไรจากมนั อย่างท่ีฉันเคยได้
กล่าวไวใ้นขา้งตน้แลว้ว่า แมจ้ะเป็นแค่เร่ืองเลก็ๆเรา

ก็สามารถท่ีจะเรียนรู้จากมนัไดอ้ยู่ดี ถา้เรามองว่ามนัเป็นเร่ืองของการเรียนรู้....
อยา่งเช่นเร่ืองของการปลูกผกันั้น มนัเป็นการท่ีช่วยเราประหยดัในเร่ืองค่าอาหาร
หรือช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว แต่ถา้เราลองมองยอ้นกลบัเขา้ไปขา้งในของเรา
ดูสิว่าท่ีแทจ้ริงแลว้ การปลูกผกัมนัสอนเร่ืองอะไรให้กบัเรา ฉนัก็มองตวัของฉัน
เองเช่นเดียวกัน ว่าการท่ีฉันปลูกผกันั้นมันสอนในเร่ืองของวินัยและความ
รับผิดชอบมากข้ึน เพราะวา่การปลกูผกัถา้เราอยากไดผ้กัท่ีมีความสวยงาม มีความ
อุดมสมบูรณ์ และไม่เห่ียวแหง้นั้น เรากต็อ้งมารดน ้ามนัใหต้รงเวลา และท่ีส าคญัก็
ตอ้งมารดน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอดว้ยเช่นกนั และการท าอย่างน้ีทุกๆวนัมนัจึงเป็น
การฝึกเร่ืองของวินยัและความรับผิดชอบของฉนัเองไปในตวั น่ีก็เป็นส่ิงท่ีฉนัได้
เรียนรู้จากการท ากิจกรรมเลก็ๆ อยา่งการปลกูผกั...  

ฉนัคิดว่าการท่ีฉนัไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้ชาว
ดินแห่งน้ีนั้น มนัเป็นเร่ืองท่ีโชคดีส าหรับฉันมากๆ ฉันไดมี้โอกาสรู้ในส่ิงท่ีคน
อ่ืนๆไม่รู้ ฉนัไดมี้โอกาสสัมผสักบัส่ิงท่ีไม่มีในหอ้งเรียนส่ีเหล่ียม ฉนัไดมี้โอกาส
ท่ีรู้วิธีการและแนวทางท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองใหเ้ป็นคนท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีเพ่ือนๆ
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ท่ีอยูโ่รงเรียนหรือใครหลายๆท่ีอยูร่อบขา้งฉนัไม่เคยไดมี้โอกาสสัมผสัและไม่เคย
ไดรู้้เลยดว้ยซ ้าว่ายงัมีการเรียนรู้แบบน้ีอยู่อีก นอกจากความรู้ท่ีหาไดใ้นหอ้งเรียน
เท่านั้น เพ่ือนๆไม่เคยรู้ว่ามีวิชารู้จกัตนเอง เพ่ือนๆไม่รู้ว่ามีวิชาปรับตวั เพ่ือนๆไม่
รู้ว่ามีวิชาการเขา้หาคนอ่ืน ทุกๆส่ิงทุกๆอย่างท่ีฉนัไดรู้้และร ่ าเรียนมา หลายอย่าง

มันเป็นตัวกระตุ้นท่ีท าให้ฉัน
กลายเป็นผูใ้หญ่ข้ึน ฉันรู้สึกว่า
ฉันเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้น 
ทั้งในเร่ืองของภาวะภายในและ
ภาวะภายนอก ฉันรู้ สึกว่าฉัน
เติบโตข้ึนกว่าเดิมเยอะเลย จากท่ี
ฉนัเคยมีนิสัยท่ีไม่ยอมใคร ฉนัว่า

ตอนน้ีฉันรู้จกัท่ีจะยืดหยุ่นและก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ฉันกลา้คิด
และกลา้ตดัสินใจ ตอนน้ีถา้มีใครๆถามฉันว่า “ท าไมถึงมาเขา้ค่ายและเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน?” ฉันก็สามารถตอบอย่างมัน่ใจและหนัก
แน่นไดว้า่  

ฉันชอบกระบวนการเรียนรู้แบบน้ี เพราะมนัท าให้ฉันสามารถมอง
กลบัมาดูตวัเองอยา่งลึกซ้ึงและปรับปรุงแกไ้ขในขอ้ผิดพลาดของฉนัใหดี้ข้ึนได ้  

ฉันชอบการท างานร่วมกบัคนอ่ืน เพราะมนัท าให้ฉันรู้จกัท่ีจะยืดหยุ่น 
เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย 

ฉันชอบท่ีจะเขา้ค่าย เพราะมนัท าให้ฉันพฒันาศกัยภาพของตวัเองใน
หลายๆดา้นใหเ้ก่งข้ึนดว้ยตวัของฉนัเอง 

และท่ีส าคญัมนัท าให้ฉันเปิดใจกบัคนอ่ืนมากข้ึนดว้ย ทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
ฉนัไดส้ัมผสัมา ฉันรู้สึกรักกระบวนการเรียนรู้แบบน้ี แต่ฉันก็ยงัคิดว่า การท่ีฉัน
ไดเ้รียนรู้มาเท่าน้ีมนัก็ไม่มากพอ ความทุกข์ ความหนกัใจ มนัยงัเทียบไม่ไดเ้ลย
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ดว้ยซ ้ ากบัอาจารยข์องฉนันัน่ก็คือ พ่ีหยิก พ่ีออ้ย และพ่ีๆอีกหลายๆคน ตอนน้ีฉนั
ก็ไม่รู้ว่าฉนัยงัตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรอีกบา้ง แต่ฉนัแค่รู้ว่ายงัมีอีกหลายเร่ืองหลาย
อย่างเลยท่ีฉันยงัไม่รู้ ยงัไม่เคยสัมผสั และมนัก็ยงัรอใหฉ้ันกา้วเขา้ไปหามนัทีละ
นิดๆ  ฉันจะท าตวัเป็นน ้ าท่ียงัไม่เต็มแก้ว เพ่ือท่ีฉันจะเดินทางไปเก็บเก่ียวเอา
ความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างและพฒันาชีวิตของฉันเอง และฉันก็ขอ
เป็นเยาวชนอีกคนหน่ึงท่ีจะช่วยให้สังคม คนรอบข้าง และตัวของฉันเอง 
ด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งมัน่คงและเตม็ไปดว้ยความสุข... 
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เร่ืองเล่าสดๆ จากพืน้ที่ขอนแก่น 
วราภรณ์ หลวงมณี 

ผู้ประสานงานภาคอีสาน 
 

  
 
วนัท่ี 12 สิงหาคม 2551 ก็เป็นวนัแม่แห่งชาติอีก
คร้ังหน่ึง แต่วนัแม่ของลูกก็คงมีทุกลมหายใจ 
ก่อนหนา้น้ี 1 สัปดาห์ แกนน าในพ้ืนท่ีหนองเรือ
คือ อาจารยห์นุ่มและภริยา (หนูแดง) ซ่ึงเป็นเลขานุการของนายก อบต.บา้นผือ ก็
โทรมาว่าอยากพาเยาวชนบา้นผือมาแลกเปล่ียนกบัเยาวชนท่ีภูเวียง ผูเ้ขียนจึงนดั
ดว้ยความรวดเร็ววา่เอาวนัท่ี 12 น่ีแหละ วนัดีแลว้!! 
 สืบเน่ืองยาวๆ มาจากเวทีท่ีนครสวรรค์นัน่แหละ ไดจุ้ดประกายไฟโชติ
ช่วงให้กบัอาจารยห์นุ่ม ซ่ึงไดร้้างเวทีงานพฒันามานานเพราะหันมาเป็นอาจารย์
และก าลงัเรียนด๊อกเตอร์อยู่ แต่ก็คิดอยู่เสมอถึงปัญหาเยาวชนแต่ก็ขาดเพ่ือนช่วย
กระตุกกระตุน้ ดว้ยเช้ือไฟท่ีมนัมีอยู่แลว้พอโดนลมพดัมาแผ่วๆ ก็เร่ิมลุกโชนได้
ไม่ยากนัก ส่วนหนูแดงนั้นไฟติดตั้งแต่วนัท่ีผูเ้ขียนพาไปร่วมงานพลพลงัของ
มลูนิธิสยามกมัมาจลจดัแลว้ การไดไ้ปเห็นหลายๆ คนคิดและท า รวมทั้งผูเ้ขียนก็
นั่ง เป่าหูในระหว่างท่ีรอรถไฟด้วยกัน จนอาจารย์หนุ่มบอกว่า  “หนูแดง
เปล่ียนไป” ส าหรับหนูแดงแลว้ ประเดน็ใหญ่ท่ีท าใหลุ้กข้ึนมาท าก็คงมาจากการท่ี
ตนเองเป็นคนท่ีอยูใ่นชุมชน เห็นทั้งปัญหาและศกัยภาพของเยาวชน และท่ีส าคญั
หนูแดงบอกวา่ “แดงกมี็ลกู แดงจึงสนใจงานเดก็” 

 



 24 

 วนัท่ีเดินทางกลบัจากการประชุมท่ีนครสวรรค์ ผูเ้ขียนไดช้วนอาจารย์
หนุ่มแวะทานอาหารเยน็ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินก่อน พวกเรามาถึงบา้นดินกนั
เม่ือเวลาเกือบทุ่มหน่ึงแลว้ อาจารยห์นุ่มไดเ้จอเด็กเกือบ 20 คน นัง่คุยกนับา้ง ท า
การบา้นบา้ง ฝึกร้องหมอล าบา้ง อาจารยห์นุ่มถามว่า “มากนัอย่างน้ีทุกวนัเลย
หรือ” เด็กๆ ตอบว่า “มาทุกวนั” อาจารยห์นุ่มบอกว่าแปลกใจมาก นึกว่าจะเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเงียบเหงา จะมีเด็กมาเฉพาะเสาร์อาทิตย ์หรือในช่วงท่ีมีกิจกรรม
เท่านั้น อาจารยห์นุ่มบอกวา่ “2 ปีท่ีผา่นมา ผมนึกวา่พ่ีออ้ยหายไปเล้ียงลกูอยู่ท่ีบา้น 
ท่ีไหนไดก้ลบัมาซุ่มอยูท่ี่น่ีๆเอง” 

เม่ือเดินทางกลบัออกมาจากบา้นดิน อาจารยห์นุ่มก็พูดข้ึนลอยๆ ว่า “ท่ี
ผ่านมาผมท าอะไรอยู่” และอาจารยห์นุ่มก็ตอบเองว่า “ผมมวัแต่นึกถึงตนเอง” 
อาจารยห์นุ่มเล่าวา่ ท่ีผา่นมาอาจารยห์นุ่มเล้ียงววัขนุ และท ากิจกรรมหลายๆ อย่าง
สารพัด มีทั้ งขาดทุนบ้าง อยู่ตัวบ้าง ได้ก าไรบ้าง หลังจากนั้ นพวกเราก็คุย
แลกเปล่ียนกนัถึงทิศทางการเคล่ือนงานของพ้ืนท่ีกนัอยา่งเมามนั 

ท่ีพ้ืนท่ีหนองเรือน้ีกมี็ตน้ทุนดีๆ อยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาจารยห์นุ่ม
และครอบครัวของภรรยาท่ีมีพ่อเป็นผูใ้หญ่บา้นหลายสมยั มีหลานชายท่ีเป็นครู 
กศน. สนใจงานเกษตร มีความรู้ทั้งเร่ืองการเล้ียงกบเล้ียงปลา เล้ียงววั และไดท้ า
พ้ืนท่ีของตนเองให้เป็นศูนยเ์รียนรู้ของ กศน. ดว้ย นอกจากน้ียงัมีนายก อบต.ท่ี
เป็นนกัพฒันามาก่อน และสนใจงานเยาวชนเช่นเดียวกนั ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมี
แกนน าอย่างพ่ีโชคท่ีสนใจท างานเยาวชนมานาน โดยการน าดนตรีท่ีตนเองถนดั
มาเป็นส่ือในการรวมกลุ่มเยาวชนท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ป่า ซ่ึง
หมู่บา้นน้ีอยูติ่ดเขตป่าอุทยานน ้าพอง และอยู่ติดเข่ือนอุบลรัตน์ จากการพูดคุยกบั
พ่ีโชค ซ่ึงสนใจงานเยาวชนเน่ืองจากมีลกูชาย 2 คน และลูกสาว 1 คนท่ีก าลงัเขา้สู่
วยัรุ่น และให้อิสระในการเรียนรู้ของลูกอย่างเต็มท่ี พ่ีโชคบอกว่า อยากท างาน
เยาวชน เพราะตอ้งการสร้างสังคมดีๆ ให้กบัลูก แต่พ่ีโชคก็ไม่ชอบการท างาน
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ร่วมกบั อบต. เอามากๆ เพราะเม่ือปีก่อน พ่ีโชคเคยท าแลว้รู้สึกว่า อบต. มีปัญหา
จุกจิกมากมายส่งผลให้การท างานยากข้ึนโดยไม่จ าเป็น น่ีแหละ ทุนดีๆ ท่ีเรา
มองเห็นจากชุมชนน้ี  

ขอยอ้นกลบัไปวนัท่ี 12 ต่อสักหน่อย เชา้วนัน้ีเด็กๆบา้นดินก็ดูคึกคกักนั
เป็นพิเศษ เพราะจะมีคนมาดูส่ิงท่ีพวกเขาท า เยาวชนบา้นดินตอนน้ีมี 2 รุ่น รุ่น
แรก (ขลงัหน่อย) มี 10 คน ในดา้นคุณภาพก็ยงัแบ่งไดห้ลายระดบัอยู่เหมือนกนั 
และรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาเม่ือ 3-4 เดือน อีก 8 คน ผูเ้ขียนจึงให้พวกเขาออกแบบ
กนัเองวา่ เม่ือแขกมาถึงจะท าอยา่งไร จะพาเขาเล่นอะไร จะน าเสนออะไร และจะ
ใหดู้อะไร 

ระยะทางจากอ าเภอหนองเรือมาท่ีบา้นดินประมาณ 70 กิโลเมตร ซ่ึงไม่
ไกลกันนัก ทีมหนองเรือ
จ านวนเกือบ 30 คน มาถึง
ตอนบ่าย (ถ้าอยู่ไกลจะ
มาถึงเชา้) เด็กบา้นดินก็ท า
การกวาดต้อนเด็กหนอง
เ รื อ ใ ห้ เ ข้ า ไ ป ใ นห้ อ ง
ประชุมก่อน และได้เล่า

ความเป็นมาของบา้นดินแบบสั้นๆ แลว้ก็ท ากิจกรรมแนะน าตวั และเล่นสันทนา
การพอให้ผ่อนคลาย จากนั้นเด็กบา้นดินก็ช่วยกนัเล่ากิจกรรมท่ีท าท่ีบา้นดินกนั
คนละกิจกรรม บางกิจกรรมกช่็วยกนัเล่า 2-3 คนๆละค าสองค า เดก็และเยาวชนยงั
ไม่ค่อยกลา้ซกัถามกนัมากนกั ส่วนใหญ่จะเป็นทีมพ่ีเล้ียงท่ีพามา ซกัถามถึงวิธีการ
เรียนรู้และการพฒันาตนเองของเยาวชน และทางพ้ืนท่ีหนองเรือกไ็ดเ้ล่าส่ิงท่ีก าลงั
ท าใหก้บัเดก็บา้นดินไดเ้รียนรู้ดว้ย 
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จากนั้นก็พาออกไปเดินดูกิจกรรม พร้อมกบัพูดคุยแลกเปล่ียนกนั แต่ก็
สังเกตไดว้่า ดว้ยความยงัไม่คุน้เคยกนันกั ทั้งเจา้ภาพและแขกบางกลุ่มก็ต่างคน
ต่างเดิน หนุ่มๆบางคนก็เลือกท่ีจะไม่เดิน อาจารยห์นุ่มบอกว่า เด็กท่ีมาคร้ังน้ีมีทั้ง
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง บางคนก็มาเพราะอยากมาเท่ียว
หรือมาดูก่อน หลงัจากเดินดูกนัสกัพกักก็ลบัมารวมกนัอีกคร้ัง เพ่ือซกัถามเพ่ิมเติม 
แต่กย็งัคงเงียบๆ เหมือนเดิม จะมีบางคนโดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงท่ีแสดงความสนใจ
ดว้ยการซักถาม และปิดทา้ยดว้ยดนตรีสนุกๆ จากพ่ีโชคและครอบครัว ซ่ึงเป็นพ่ี
เล้ียงของเยาวชนพ้ืนท่ีหนองเรือ ท่ีอุตส่าห์หอบห้ิวเคร่ืองดนตรี และเคร่ืองเสียง
ของตนเองมาดว้ย 

หลงัจากทีมหนองเรือกลบัไปแลว้ เด็กบา้นดินก็สรุปบทเรียน หรือท า 
AAR กนั โดยผูเ้ขียน
ให้เขาด าเนินรายการ
กนัเอง แต่ผูเ้ขียนก็นัง่
ฟังอยู่ด้วย  พวกเขา
ส่ ว น ใ ห ญ่ รู้ สึ ก พึ ง
พอใจกบัการน าเสนอ
ของตนเอง และต่อ
ด้วยการนินทาแขก

ท่ีมาเยือนว่า “ฟังไม่เป็น” เล่นและก็แซวกนัในขณะท่ีพวกเขาน าเสนอ ผูเ้ขียนได้
ช่องก็เลยถามต่อว่า “เม่ือมีคนไม่ฟังแลว้เขารู้สึกอย่างไร และจดัการกบัตรงนั้น
อยา่งไร” ปริมบอกวา่ “เม่ือเขาไม่ฟัง กไ็ม่อยากจะพดูต่อ กจ็ะใชวิ้ธีการหยุดพูดสัก
พกัเพ่ือให้เขาไดรู้้ตวั แต่เขาก็ไม่รู้ก็เลยตอ้งพูดต่อ (ฮา)” สุดทา้ยก็ชวนพวกเขา
สรุปว่า “การท่ีเขาน าเสนอไดดี้เพราะอะไร” พวกเขาบอกว่า ไดเ้ตรียมตวั, ผูฟั้ง
เป็นเยาวชนเหมือนกนั, พูดเป็นภาษาลาวเลยรู้สึกไม่เกร็ง และส่วนใหญ่บอกว่า 
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“เขาพูดในส่ิงท่ีเขาท าเขาเลยพูดได้” ส่วนทางทีมหนองเรือเขาก็กลบัไปสรุป
บทเรียนของเขาเช่นเดียวกนั และเกิดกิจกรรมอีกหลายอย่างท่ีต่อเน่ืองจากวนันั้น 
โปรดติดตามตอนต่อไป 

จากกิจกรรมคร้ังน้ี ผูเ้ขียนไดบ้ทเรียนส าคญั คือ เด็กเรียนรู้จากกนัได ้
และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่กนัไดเ้ป็นอย่างดี (สังเกตไดจ้ากการท่ีพ้ืนท่ี
หนองเรือกลบัไปท ากิจกรรมต่อ) และเราจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างวฒันธรรมการ
เรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชนใหเ้ขารู้จกัการสังเกต การซักถามพูดคุยแลกเปล่ียน 
การฟัง การจบัประเด็น และการบนัทึก เพ่ือใหเ้ขาสามารถควา้ความรู้ได ้ดว้ยการ
สร้างปัจจยัและเง่ือนไขใหพ้วกเขาไดฝึ้กฝนอยู่เสมอ เช่น การใหไ้ปหาความรู้จาก
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ และส่ือต่างๆ ในประเด็นท่ีเขาสนใจ และท าเป็นหนงัสือบนัทึกองค์
ความรู้ และท่ีส าคญัคงจะเป็นบรรยากาศของความคุน้เคย และความไวว้างใจท่ีจะ
เอ้ือใหก้ลา้แลกเปล่ียนกนั กค็งตอ้งให ้2 อ  าเภอน้ีไดพ้บกนับ่อยมากข้ึน  
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เยาวชนตระแสง จังหวดัสุรินทร์ 
วราภรณ์ หลวงมณี 

ผู้ประสานงานภาคอีสาน 
 
 
 
 เช้าของวนัฉ ่ าฝนในช่วงปลายฝนฤดู 
(วนัท่ี 13 กนัยายน 2551) ผูเ้ขียนหอบลูกข้ึนรถ
ตั้ งแ ต่ ตีห้าพร้อมกับข้าวของและ พ่ี เ ล้ียง ท่ี
พะรุงพะรังตามประสาคนมีลูก แต่สัมภาระของแม่ก็ไม่น้อยหนา้ลูกสักเท่าไหร่
หรอก ทั้งเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปร้ินเตอร์ก็เอาไปดว้ย จากประสบการณ์แลว้เวลา
ไม่เอาไปมนักม็กัจะตอ้งมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชทุ้กที  

พวกเรานดัหมายกบัพ่ีนงคท่ี์ กศน. จงัหวดัสุรินทร์ ก่อนออกเดินทางไป
วดัท่ีต าบลตระแสง วนัน้ีเขามีงานสาธิตการท าบุญ “แซนโฎนตาปลอดเหลา้” ซ่ึง
เป็นงานวิจยัศึกษาการปลอดเหลา้ในงานบุญประเพณี เม่ือไปถึงก็เห็นชาวบา้นมา
กนัเต็มศาลาวดั วดัทางแถบสุรินทร์น้ีมกัจะมีศาลาวดัขนาดใหญ่โตแรกๆ ท่ีเห็น
เรากนึ็กค่อนขอดในใจว่า “ท าใหใ้ครอยู่หลงัใหญ่โตขนาดน้ี” วนัน้ีก็ไดค้  าตอบว่า 
ชาวบา้นเขามาวดักนัมากมายขนาดน้ีมนัก็ตอ้งใช้ศาลาวดัขนาดใหญ่ มนัถึงจะ
บรรจุญาติโยมกนัไดห้มด  

ก่อนจะไดเ้จอกบัผูน้ ากลุ่มประสานงานรณรงคเ์พ่ือลดเหลา้ท่ียงัยุง่อยูก่บั
ประเพณีอยู ่พ่ีนงคก์แ็นะน าใหรู้้จกัเยาวชนบางคนท่ีเดินผา่นมา เรากเ็ลยชวนพ่ี
นงคว์า่ “เราชวนเยาวชนท่ีมางานน้ีมานัง่คุยกนัดีไหม” พ่ีนงคก์็ตามๆ ลกูศิษย ์
กศน. มาได ้6 คน ผูเ้ขียนกใ็หแ้นะน าตวัและบอกวา่ตอนน้ีก าลงัท าอะไรอยู ่
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หนุ่มๆ 4 คน เขากเ็ป็นเพ่ือนกนัอยูแ่ลว้ และท างานท่ีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ดว้ยกนั 
ส่วนเนียงลออ 2 คน หนา้ตายงัแลดูอ่อนเยาวแ์ต่กมี็ลกูแลว้ทั้งคู่ท าหนา้ท่ีเป็น
แม่บา้น 

คร้ังน้ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้การพดูคุยดว้ยการยกสถานการณ์ปัญหาทัว่ๆ ไปของ
เยาวชนใหน้อ้งๆ ฟังวา่ “ตอนน้ี
ชุมชนท้องถ่ินมักจะขาดคน
หนุ่มสาวอยูใ่นชุมชน เพราะถา้
หากไม่ไดเ้รียนหนงัสือแลว้ยงั
อยู่ในชุมชนก็มกัจะถูกตีตราว่า
เป็นพวกไม่ไดเ้ร่ือง ไม่รู้จกัหา
งานท า ท าให้ขาดการสืบทอด

ความรู้หลายๆ อย่างจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ และขาดการมีส่วนร่วมของผูน้ ารุ่นใหม่ดว้ย” 
พร้อมกบัถามต่อว่า “ท่ีน่ีเป็นอย่างน้ีหรือไม่” แต่ละคนก็พยกัหนา้เห็นดว้ยอย่าง
เต็มท่ี นิวฒัน์ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นพ่ีใหญ่ของกลุ่ม เล่าว่า “พวกผมก็ไม่ไดอ้ยากไป
ท างานขา้งนอกหรอก แต่ทางภาคอีสานเรา ถา้ไม่ท านาแลว้มนัก็ไม่มีอะไรท า เรา
ก็ตอ้งไปท างานขา้งนอกกนั ถา้ไม่ไปก็จะถูกค่อนแคะอย่างท่ีพ่ีว่านัน่แหละ ถา้มี
งานใหพ้วกผมท าก็อยู่ อย่างตอนน้ีก็มีงานเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าใหพ้อมีงานและท าให้
พวกเราอยู่ในชุมชนได”้ พิสูจน์ก็พูดเสริมข้ึนว่า “พ่ีมีงานอะไรมาใหพ้วกผมท า
บา้ง พวกผมจะไดอ้ยู่ในชุมชน” ผูเ้ขียนเลยบอกว่า “ไม่มีหรอก เพราะไม่รู้ว่าพวก
เราชอบอะไร พวกเราตอ้งคิดเองวา่ตนเองชอบอะไร ถนดัอะไร และมีทุนอะไรอยู ่
และอาจเร่ิมเลก็ๆ จากส่ิงท่ีพวกเรามีอยู”่  

จากนั้นก็ให้พวกเขาเล่าความฝันท่ีตนเองมีอยู่ให้ฟัง นิวฒัน์บอกว่า “ผม
อยากปลูกต้นไม้โตเร็ว, เล้ียงปลา, เล้ียงไก่พนัธ์ุพ้ืนบ้าน และเพาะเห็ดด้วย” 
ประเดิมหนุ่มคางแพะบอกว่า “ท่ีหมู่บา้นเราปลูกดอกมะลิกนัทุกหลงัคาเรือนเพ่ือ
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ร้อยเป็นมาลยัขายในตลาด แต่มนัขาดกลว้ยไมท่ี้จะน ามาร้อยมาลยัดว้ย” ประเดิมก็
เลยลองเพาะกล้วยไม้ และอยากพัฒนาความรู้ด้านน้ีอย่างจริงจัง ส่วนหน่ึง
พยกัพเยิดกบัประเดิมบอกวา่เหมือนกนัเพราะเป็นญาติกนั ท าดว้ยกนั พิสูจน์ดูเป็น
หนุ่มท่ีชอบใชห้วัมากเป็นพิเศษบอกว่า “ผมมีหลายโปรเจ็คมาก คิดและคุยกนัจน
ปวดหวั แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิม ตอนน้ีท่ีอยากท าท่ีสุดคือ ท่ีบา้นมีโรงสีเก่าอยู่ แต่มนัก็ตอ้ง
ซ่อมอยู่เหมือนกนั” ผูเ้ขียนเลยบอกว่า “ถา้ท าโรงสีขา้วกลอ้งเป็นไปไดห้รือไม่ 
แลว้เราท าเร่ืองสุขภาพกบัชาวบา้นไปดว้ย” พิสูจนบ์อกวา่ “เป็นไปได”้ ส่วนสาวๆ 
บอกวา่ยงันึกไม่ออกเพราะตอ้งเล้ียงลกู แต่กจ็ะร่วมท าดว้ย 

ผูเ้ขียนก็ถามต่อว่า “ถา้เราท าส่ิงเหล่าน้ีเราจะอยู่ในชุมชนได้หรือไม่” 
พวกเขาบอกวา่ “อยู่ได ้พวกผม
ก็อ ย า กท า ง านกับ เ ย า วชน
เหมือนกนั แต่ก่อนผมท าอยู่แต่
พออายมุากข้ึนกเ็ลิกท า” ผูเ้ขียน
จึงบอกว่า เราสร้างฐานอาชีพ
ของตนเอง และหาความรู้ให้
เ ร า เ ป็ นผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญโด ย มี

เป้าหมายเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัน้องๆ ไปดว้ย และพาเขาท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวมไปดว้ย จากการพูดคุยกบัหนุ่มสาวกลุ่มน้ีก็เห็นพลงัของวยัหนุ่มสาวอยู่
มาก ผูเ้ขียนจึงบอกว่าอยากไปดูเขาเพาะกลว้ยไม ้แต่ตอนน้ีต้องคุยกบัแกนน า
ชุมชนก่อน พวกเขาบอกวา่ “พวกผมจะไปรออยูบ่า้น” 

แกนน าชุมชนท่ีได้เจอวนัน้ีก็เป็นคนในชุมชนจริงๆ มีแม่นงค์ซ่ึงเป็น
ประธานองคก์รชุมชน มีครูวิชยั ซ่ึงเป็นครูในโรงเรียนน้ี และเป็นสามีของพ่ีนงค์
คนท่ีเป็นครู กศน. ประจ าพ้ืนท่ีน้ี และก าลงัพาชาวบา้นท าวิจยัเร่ืองลดเหลา้ในงาน
บุญประเพณีอยู ่มีก านนั ผูใ้หญ่บา้น 2 หมู่ อบต. แกนน าชุมชนท่ีไม่มีหมวก 2 คน 
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และท่านพระครู ซ่ึงเป็นเจา้คณะต าบล ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีรู้จกักบัแม่นงคเ์ดิมอยู่
แลว้ แม่นงคก์แ็นะน าผูเ้ขียนใหรู้้จกัทุกคน และแนะน าองคก์รใหเ้รียบร้อย ผูเ้ขียน
ก็เพียงแต่เล่าแนวความคิดและวตัถุประสงค์ในการท างานเยาวชนให้แกนน า
ชุมชนฟัง และทางแกนน าชุมชนก็เล่าสถานการณ์เยาวชนให้ฟัง แลดูเหมือนไม่
ค่อยมีความหวงักบัเยาวชน ผูเ้ขียนเลยเล่าให้ฟังว่าไดพ้บกบัเยาวชนแลว้ และได้
พูดคุยกนัในระดบัหน่ึง และเล่าความฝันของเยาวชนให้ฟัง  แกนน าเหล่าน้ีก็มี
อาการป๊ิงกบัการปลูกดอกกลว้ยไมก้นัมาก และหันมาฝากลูกหลานเขา้ร่วมกลุ่ม
กนัใหญ่ 

กา รพบผู ้น า ค ร้ั ง น้ี ก็ เ ป็ น
เหมือนกับการบอกเจา้ท่ีเจ้า
ทางให้รับรู้ว่าเราเข้ามาท า
อ ะ ไ ร  แ ต่ ใ น ด้ า น ก า ร
ด าเนินงานก็คงจะต่อเช่ือม
กับพ่ีนงค์ซ่ึงเป็นครู  กศน. 
เป็นหลกั  

เวลาบ่ายสองโมงกว่า เรายงัไม่ได้ทานขา้วเท่ียงกันเลย เพราะตอนท่ี
ชาวบา้นเขาทานกนัเรากม็วัแต่คุยกบัเดก็และเยาวชน แต่กไ็ดน้ดักบัพวกเขาไวแ้ลว้
ว่าจะไปเยี่ยมบา้น ก็เลยตอ้งทนหิวกนัหน่อย สักพกัก็มีเสียงเด็กร้องไห ้แต่ไม่ใช่
เสียงลูกชายเราแน่ สักพกัหน่ึงพ่ีเล้ียงก็เดินมาบอกว่า “กอไผ่ท าเขาร้องไหเ้พราะ
เขาไม่ใหเ้ล่นดว้ย กเ็ลยกระชากคอเส้ือเขา” เอาอีกแลว้ลกู ขนาดมาต่างถ่ินยงัไม่ละ
เวน้ (เยาวชนท่ีน่าเป็นห่วงในอนาคต) 

สกัพกั อ.วิชยั พ่ีนงค ์ผูเ้ขียนพ่วงดว้ยลูกชาย และโอเล่ท่ีมาช่วยดูแลนอ้ง
ให้ ก็เดินทางมาถึงบ้านของประเดิมท่ีมีบ้านหลังใหญ่โตจนเราตลึง มีเรือน
กล้วยไม้ขนาดย่อมท่ีก าลังออกดอก แปลงดอกดาวเรืองอยู่ข้างๆ และแปลง
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กุหลาบอยู่หนา้บา้น แม่ของประเดิมบอกว่า ปลูกไวร้้อยมาลยัแค่นั้นเอง เราพบ 4 
หนุ่มนั่งรออยู่แล้ว  พวกเขาก็พาเดินชมแนะน าให้พวกเราเดินรอบบ้านซ่ึงมี
บริเวณกวา้งขวาง มีรถเก่ียวขา้ว และรถไถจอดอยู่ ซ่ึงกลายเป็นของเล่นกอไผ่ใน
เวลาต่อมา ท าใหไ้ม่รบกวนแม่ท างาน 

ข้างๆ บ้านมีแปลงดอกมะลิอยู่ และเห็นมีไข่เสียบกับไมว้างห่างกัน
ประมาณ 1 เมตร ประเดิมอธิบายว่า ไวไ้ล่แมลงไดผ้ลมาก มนัไม่มาใกลเ้ลยแหละ 

เป็นความรู้ท่ีใครๆ จะไป
คาดคิดว่ามันไล่แมลงได้
อย่างไร เด็กๆ เหล่าน้ีก็ยงั
อธิบายไม่ได้ว่ามันไล่ได้
อย่างไร ก็น่าสนใจว่ามัน
ไล่แมลงกบัพืชชนิดอ่ืนได้
ห รื อ ไ ม่  ถัด จ า กแปล ง

ดอกไมไ้ปไม่มากก็มีบ่อซีเมนต์เล้ียงปลาดุกอยู่ 4 บ่อ ประเดิมบอกว่า แค่ให้
เพ่ือนๆ ท่ีมาเล่นดว้ยกไ็ม่พอกินแลว้ น่ีแหละชีวิตวยัหนุ่ม ประเดิมพาไปบา้นป้าท่ี
อยูติ่ดกนัท่ีก าลงัร้อยมาลยัอยู่ ป้าเล่าใหฟั้งว่า ป้าน้ีแหละท่ีเป็นคนแรกในการปลูก
ดอกมะลิร้อยมาลยัขาย  เคยออกทีวีช่อง 7  ดว้ย ตอนน้ีก็ปลูกกนัทั้งหมู่บา้น ร้อย
เสร็จก็เอาไปขายในตลาด ถา้ขายส่งก็พวงละ 7 บาท แต่ถา้ขายเองก็ 10 บาท ป้า
บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองตลาดหรอก เพียงแต่บางช่วงดอกมะลิหายากก็จะ
สั่งซ้ือจากโคราช กิโลกรัมละ 800 บาท ฟังราคาแลว้จากตาโตขนาดไข่เป็ดก็
กลายเป็นไข่ห่านทนัที  

4 หนุ่ม พ่ีสาวของประเดิม และผูเ้ขียนไดเ้ดินออกมาดูแปลงมะลิทางหลงั
บา้นป้าของประเดิม ซ่ึงมีทั้งตน้หมาก ตน้มะพร้าว ตน้ส้มโอขนาดใหญ่คลา้ยๆ 
กบัสวนโบราณ ความสนิทสนมท่ีมีมากข้ึนท าให้พวกเขาเร่ิมเล่าชีวิตของตนเอง 
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พวกเขาบอกว่า พวกเขาก็อยากอยู่ในชุมชน อยากท างานเพ่ือชุมชน แต่พอเขา้ไป
คิดเขา้ไปเสนออะไรก็ไม่ไดรั้บการยอมรับ ตอนน้ีก็เลยไปช่วยแต่เวลามีงานวดั
เท่านั้น พวกผูน้ าก็มีแต่นกัการเมืองอยู่เบ้ืองหลงั ไม่มีใครจริงใจเลยสักคน นิวฒัน์
บอกว่าเขาเคยเขา้ร่วมโครงการเยาวชนชา้งเผือก เขามีไปเรียนรู้ขา้งนอกกนับ่อย 
แต่เขาส่งจดหมายมาทีไร ผูใ้หญ่บา้นกจ็ะเกบ็ไว ้จนถึงวนัแลว้ค่อยเอามาใหทุ้กที  

พิสูจน์เล่าว่า พวกเขาคุยเร่ืองชีวิตกนัเยอะมาก คุยแลว้มนัก็วนๆ เลยยงั
ไม่ไดท้ าอะไรจริงจงัสักที พวกเขาบอกว่า “ทุนจริงๆ มีกนัอยู่ พอหาได ้ท่ีดินเราก็

มี ญาติพ่ีน้องเขาก็พร้อม
สนับสนุนว่าแต่อยากท า
อะไร เพียงแต่พวกเรายงั
ไม่ไดล้งมือท าสักที ถา้พ่ี
มาพาพวกผมคิด พาไป
เ รียนรู้  หาความรู้มาให ้
พวกผมคิดว่า พวกผมท า
ได”้ ผูเ้ขียนเลยพูดแหย่ไป

ว่า “ถา้มีคนอ่ืนในชุมชนอยากมาเขา้กลุ่มกบัพวกเราเป็นไปไดห้รือไม่” พวกเขา
บอกว่า “เป็นไปได ้เพียงแต่เวลาท าอาจแยกกนัท า แต่ว่ามาเรียนดว้ยกนั” ทุกคน
พยกัหนา้กนัหงึกหงกั รวมทั้งผูเ้ขียนดว้ย เพราะเยาวชนอีกส่วนหน่ึงท่ีขอมาร่วมก็
ยงัไม่ค่อยคุน้กนั หรือแมแ้ต่ 4 คนน้ีกย็งัชอบไม่ตรงกนั  

เราคุยแลกเปล่ียนความคิดกนัอยู่นานพอสมควร ก็รู้สึกสัมผสัไดถึ้งพลงั
ของคนหนุ่มสาวกลุ่มน้ี มีความคิด ความอ่าน และมีเป้าหมายชีวิตมากกว่าคน
หนุ่มสาวทัว่ๆ ไป แมพ้วกเขาจะบอกวา่ไม่ไดท้ าอะไรเป็นช้ินเป็นอนั แต่พวกเขาก็
ไม่ไดน่ิ้งเฉย ประเดิมทีแรกบอกว่าตนเองคิดไม่ออก แต่พอไปเห็นท่ีบา้นก็พบว่า
เขามีตน้ทุนอยู่เยอะมาก และท ามากกว่าคนทัว่ไปเสียอีก ผูเ้ขียนคิดว่า หนุ่มสาว
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กลุ่มน้ีอาจตอ้งใหเ้ขามีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนคนอ่ืนมากๆ และการใหคุ้ณค่ายกย่อง
ส่ิงท่ีเขาท าอยู่ ก็จะท าให้พวกเขาเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีท ามากข้ึน มีทศันคติท่ีกวา้งข้ึน 
และคิดวา่กระบวนการน้ีจะท าใหผู้น้  าในชุมชนใหค้วามเช่ือถือกบัเยาวชนมากข้ึน 

การพูดคุยกบัคนแปลกหนา้วนัน้ีค่อนขา้งสนุกไม่รู้สึกอึดอดัเหมือนกบั
ทุกคร้ังท่ีผา่นมา  เพราะมนัเหมือนเราก าลงันัง่คุยกบัตนเองในวยัเด็ก ท่ีมีความฝัน
มากมายและเราใชเ้วลาไม่นอ้ยกบัการใคร่ครวญว่ามนัคือความอยากตามคนอ่ืน
หรือกระแสสงัคม หรือมนัคือความฝันของตนเอง  จะอย่างไรก็ตามในวยันั้นเราก็
ตระหนกัดีว่า  ไม่มีช่วงวยัไหนท่ีเราท าผิดแลว้ไดรั้บการให้อภยัไดม้ากเท่ากบัวยั
เด็ก นัน่แหละมนัเป็นพ้ืนท่ีและโอกาสให้เราไดค้น้หาตนเองและตามหาฝัน ซ่ึง
อาจจะหลงทางบา้ง แต่มนัก็กลบัมาเร่ิมตน้ใหม่ไดไ้ม่ยาก ยิ่งวยัท่ีเพ่ิมพูนโอกาส
ในการคน้หาและลองผิดลองถกูกลบัลดลงเร่ือยๆ   
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เยาวชนกนัตวจระมวล 
วราภรณ์ หลวงมณี 

ผู้ประสานงานพืน้ท่ีภาคอีสาน 
 
 
 

 วนัน้ีผูเ้ขียนกบัอาจารยอ์๊อด กศน.
จงัหวดัสุรินทร์ ไดน้ดัหมายกบัครูศูนยเ์ด็ก
เลก็ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีร่วมเรียนรู้กบั สรส. มาได้
สักระยะหน่ึง และเร็วๆ น้ีพวกเขาก็ไดไ้ป
เยี่ยมครอบครัวของเด็กๆ กนัทุกคนตามโจทยท่ี์อาจารยท์รงพลใหไ้ว ้และไดน้ดั
หมายคุณประชา ซ่ึงเป็นผูท่ี้ดูแลเยาวชนในต าบล เรานดัเขาไวต้อน 9 โมงคร่ึงโดย
ผ่านท่านนายก อบต. แต่เราไปถึงกนัตอน 10 โมงกว่า  เน่ืองจากถูกลากตวัไปคุย
กบั ผอ.กศน.จงัหวดัสุรินทร์ เพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองการศึกษาดูงานและการจดั
ตลาดนัดความรู้ ซ่ึงอยู่ในชุดโครงการพฒันาศักยภาพแกนน าด้วยการจัดการ
ความรู้ อบต.กนัตวจระมวล จริงๆ ผูเ้ขียนก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัโครงการฯ น้ี
มากสักเท่าไหร่หรอก เพียงแต่เป็นคนท่ี ผอ.จงัหวดับอกว่า กลา้พูดกมึูงกบัมนัได้
แค่นั้นเอง เราก็ท าตวัเป็นนักตั้งค าถามกบัผูฟั้งแค่นั้นเอง ไม่ค่อยไดแ้สดงความ
คิดเห็นอะไรหรอก เพราะวา่ “ไม่มี” นัน่เอง 
 เม่ือปะหนา้คุณประชาก็ไดรั้บการต่อว่าท่ีท าให้เขารอนาน แต่กว่าจะได้
คุยกนัก็นาน เพราะตอ้งรอท่านนายกฯ เรียกคนนั้นคนน้ีให้มาร่วมสนทนา แต่ก็
นบัวา่เป็นขอ้ดีเพราะมนัช่วย ใหไ้ดข้อ้ตกลงเร็วข้ึน  
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ความเดิมจากการประชุมคราวท่ีแลว้ก็คือว่า  เราตกลงจะจดัค่ายเยาวชน
ในช่วงปิดเทอม โดยทางคุณประชาและ อบต.แสงจนัทร์จะรีบเช็ควนัว่าเด็กปิด
เรียนวนัไหน แต่ข่าวคราวก็เงียบหายไปหลายวนั ทางอาจารยอ์๊อดก็โทรศพัท์
ประสานกบั อบต.แสงจนัทร์ก็ยงัไม่ไดค้วามชดัเจน คร้ังน้ีเราก็เลยตั้งใจจะเอาให้
อยูห่มดั กน็บัวา่โชคดีคร้ังน้ีไดเ้จอทั้งคุณประชา อบต.แสงจนัทร์ ก านนั และนายก 
อบต. กนัพร้อมหนา้ ทุกคนกเ็ห็นดว้ยกบัการท่ีจะจดัค่าย โดยเฉพาะนายกท่ีมองว่า 
น่าจะเป็นจุดเร่ิมของสภาเยาวชน แต่พอหาวนัก็กลายเป็นเร่ืองยากเสียแลว้ เร่ิม
ตั้งแต่เดือนกนัยายนกจ็ะมีฟุตบอลเครือข่าย เดก็สอบ พอตน้เดือนจนถึงกลางเดือน
ตุลาคมก็งานกวนขา้วทิพยซ่ึ์งเด็กทุกคนจะตอ้งไปช่วยกนักวนขา้วทิพย ์เป็นงาน
เทศกาลท่ีทุกคนในชุมชนใหค้วามส าคญัมาก  กว่าจะลงตวัไดว้นัท่ี 4-6 ตุลาคม ก็
เล่นเอาทุกคนหืดข้ึนเหมือนกัน  หลังจากได้ว ันแล้วก็คุยกันต่อถึงสถานท่ี 
อาจารยอ์อ๊ดกโ็ทรศพัทป์ระสานเครือข่ายทนัที กต็กลงไดท่ี้ศูนยเ์น็ทสุรินทร์ 

การเจรจาคร้ังน้ีส า เร็จลงได้
ดว้ยก าลงัของหลายๆ ฝ่าย คุณ
ประชา  แม้ต า แหน่งจะไ ม่
ใหญ่โต แต่ก็มีก าลงัพลในมือ
คือเยาวชนและก็คงจะเป็น
คนท างานจริงจงั ท าให้หลายๆ 
ฝ่ายไม่กลา้หกัดิบหรือใชค้ าสั่ง 

น่ีก็คงจะเป็นข้อดีของการมีส่วนร่วมนั่นเอง ท่ีสามารถช่วยคานอ านาจการ
ตดัสินใจของคนใดคนหน่ึงได ้เสร็จไปหน่ึงประเดน็ 

จากนั้น อาจารยอ์อ๊ดกเ็ปิดประเดน็การศึกษาดูงานภายใตโ้ครงการพฒันา
ศักยภาพแกนน าฯ ซ่ึงก็จะมีประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับงานเด็กและเยาวชน 
อาจารยอ์อ๊ดกล่าวอา้งถึงอาจารยท์รงพลท่ีเสนอใหไ้ปดูงานท่ีขอนแก่น ซ่ึงจะมีทั้ง
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ประเดน็เกษตรท่ีบา้นค าปลาหลาย ประเดน็สุขภาพของหมออภิสิทธ์ิ และประเด็น
เดก็และเยาวชนท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน และของสมาคมไทสร้างสรรค ์ช่ือบุคคล
ท่ีกล่าวอา้งน้ีศกัด์ิสิทธ์ิจริงๆ ท าใหเ้ราไม่ตอ้งอธิบายมาก นอกจากผูเ้ขียนเล่าใหฟั้ง
วา่แต่ละท่ีเด่นเร่ืองอะไร แต่ในประเด็นเกษตรท่านนายกก็ไดอ้นุมติัใหก้ลุ่มก านนั
ผูใ้หญ่บา้นไปดูงานท่ีจงัหวดัปราจีน ท่านนายกจึงขอให้ผูเ้ขียนก าหนดโจทยใ์ห ้
เพ่ือใหก้ารดูงานไม่เล่ือนลอยมากนกั ดูเหมือนท่านนายกก็พยายามจดัการความรู้
และจดัการคนอยู่เหมือนกนั ประเด็นการศึกษาดูงานน้ีก็พูดคุยกนันานมากโข ก็
ขอเล่าลดัตดัตอนมาท่ีศูนยเ์ดก็เลก็เลยแลว้กนั 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนักนัตอนบ่ายสอง ท าใหผู้เ้ขียนปวด
ทอ้งอยา่งรุนแรง เพราะทั้งสามวนัของการลงพ้ืนท่ีสุรินทร์ ไม่เคยไดท้านขา้วตรง
เวลาสักคร้ัง แต่ก็สามารถดบัอาการไดด้ว้ยขม้ินชนัจึงท าให้ไปคุยกบัครูศูนยเ์ด็ก
เลก็ได ้

เราไปไดช่้วงท่ีเดก็ๆ นอนกลางวนัพอดี จึงเป็นโอกาสดีท่ีท าให ้ไดคุ้ยกบั
ครูพ่ีเล้ียงทุกคน ซ่ึงครูพ่ีเล้ียงกลุ่มน้ีก็ยงัอยู่ในวยัหนุ่มสาว และเป็นคนในพ้ืนท่ี
ต าบลกนัตรวจน้ีเอง ครูกลุ่มน้ีจึงถูกควา้มาเป็นแกนน าเยาวชนท่ีจะเป็นเหมือนท่ี
ปรึกษาเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กในชุมชนได ้ครูกลุ่มน้ีได ้เล่าให้
ฟังถึงการเยี่ยมครอบครัวของเดก็เลก็ทุกคน ท าใหเ้ห็นสภาพท่ีแทจ้ริงของเด็กและ
ไดส้ัมผสักบัปัญหาของเด็กอย่างแทจ้ริง และเพียงแต่การไปเยี่ยมเด็กท่ีบา้นก็เห็น
การเปล่ียนแปลงของเดก็มากข้ึน ทั้งท่ียงัไม่ไดท้ าอะไร เช่น เด็กท่ีเคยเก็บตวัก็กลา้
พดูกลา้คุยกบัครูมากข้ึน เดก็ท่ีเคยเอาแต่ใจกรั็บฟังเหตุผลมากข้ึน เป็นตน้ 

ปัญหาส าคญัท่ีพบจากการไปเยี่ยมบา้นคือ ผูป้กครองเดก็มกัจะต่อว่าครูพ่ี
เล้ียงว่าท าไมลูกหลานของเขาจึง อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกเหมือนกับไปเรียน
โรงเรียนเอกชนในตวัเมืองปราสาท แมค้รูจะอธิบายว่าวยัน้ีไม่ไดเ้นน้ท่ีการอ่าน
ออกเขียนได ้แต่ก็ดูเหมือนพ่อแม่จะไม่เขา้ใจ และเปรียบเทียบว่าท าไมโรงเรียน
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เอกชนท าได ้ซ่ึงพวกเรากเ็ห็นร่วมกนัวา่ การใชห้อ้งเรียนพ่อแม่ค่อยใหค้วามรู้และ
เปล่ียนทศันคติของพ่อแม่ และอาจตอ้งใชค้นนอกในการอธิบายดว้ย ในเบ้ืองตน้ 
เราเห็นร่วมกันว่า จะไปเรียนรู้กับสมาคมไทสร้างสรรค์ ท่ีจังหวดัขอนแก่น
เก่ียวกบัการใช้หนงัสือเป็นส่ือในการพฒันาเด็ก โดยใช้งบประมาณของ อบต. 
และยงัไดแ้ลกเปล่ียนเก่ียวกบัท่ีอ่ืนๆ ท่ีเขาท าเร่ืองศูนยเ์ด็กเล็ก เช่น มูลนิธิพฒันา
เด็ก ท าพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้กบัศูนยเ์ด็กเล็กท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงก็อยู่ใกล้ๆ  กบั
สุรินทร์น้ีเอง และครูเองก็อยากพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนให้กบัเด็ก
ดว้ย พวกเขาเสนอกนัว่า ถา้เราจดัอบรมแต่ละคร้ังเราก็เอาพ่อแม่และเด็กเขา้ร่วม
ปฏิบติัการเรียนรู้ไปดว้ยกนัเลย 

การพูดคุยคร้ังน้ี ค่อนขา้งจะลงตวั อาจเป็นเพราะการพูดคุยมีทุกส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งผูป้ฏิบติั ผูบ้ริหาร และผูท่ี้จดักระบวนการเรียนรู้ เห็นมั้ยว่า การมี
ส่วนร่วมนะดีดว้ย เร็วดว้ย! แต่เกิดข้ึนไดย้าก... 
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ฉันโตขึน้เพราะการเรียนรู้ 
วิชุดา ลนุหล้า (ปริม)  

 
 
 

นบัตั้งแต่ท่ีฉันไดเ้ขา้มาร่วมอย่างเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกันกับศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ตั้ งอยู่ ณ บ้าน
โคกกลาง ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูวียง จงัหวดัขอนแก่น 
ฉนักไ็ดมี้โอกาสหลายหนในการท่ีไดเ้ดินทางไปร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเยาวชน
กลุ่มอ่ืนๆ อยู่บ่อยๆ และในวนัท่ี 17-18 มกราคม2552 ท่ีผ่านมาน้ีเอง ก็ไดมี้ค่าย
แลกเปล่ียนความรู้ หรือท่ีพวกเราชอบเรียกและรู้จกัในนาม “ตลาดนดัความรู้” ท่ี
เขาจดัข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีว่า ให้เยาวชนแต่ละพ้ืนท่ีรวมตวักนัท ากิจกรรมดีๆ 
ทัว่ประเทศมาร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้กบัเยาวชนท่ีอยู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีเขาไดจ้ดั
ข้ึนอยูท่ี่จงัหวดันครปฐม นบัวา่เป็นค่ายท่ีใหญ่มากๆ ค่ายหน่ึงเชียวหละ 

น่ีก็เป็นอีกค่ายท่ีชาวดินทั้งหลายจะพลาดร่วมเรียนรู้กบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ทัว่
ประเทศไม่ได ้เม่ือฉันไดย้่างก้าวเขา้ไปในโรงแรมสุดหรูท่ีได้ใช้เป็นท่ีจดัค่าย
สมัมนาในคร้ังน้ี ฉนัรู้สึกต่ืนเตน้มากๆ เลยแหละ เพราะวา่ท่ีเขาวา่กนัว่าเยาวชนมา
ทัว่ประเทศนั้น กค็งจะมาทัว่ประเทศจริงๆ เพราะวา่โรงแรมนั้นหนาแน่นไปดว้ยผู ้
ท่ีเดินทางเขา้มาร่วมแลกเปล่ียนในคร้ังน้ี พากนัเดินทางมา ทั้งเหนือ อีสาน กลาง 
และใตน้ั้น เพ่ือให้ไดเ้กิดการเรียนรู้กนัอย่างทัว่ถึง เขาจึงไดจ้ดัให้มีห้องย่อย 4 
หอ้งใหผู้เ้ขา้ร่วมทั้งหลายนั้นแบ่งกนัไปร่วมเรียนรู้   

ส่ีห้องย่อยท่ีว่าก็จะมี ห้องท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นห้องท่ีแลกเปล่ียนแนวคิด
เก่ียวกบัเร่ืองของจิตอาสา ส่วนห้องท่ี 2 ก็เป็นห้องเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง 
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หอ้งท่ี 3 ก็เป็นหอ้งท่ีพูดถึงเร่ืองของวฒันธรรมทั้งส้ิน และหอ้งสุดทา้ยหอ้งท่ี 4 ก็
เป็นหอ้งท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพการเกษตร น่ีก็เป็นขอ้มูลคร่าวๆ ท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองของการแบ่งห้องย่อย ในฐานะท่ีฉนัก็เป็นสมาชิกบา้นดินคนหน่ึงซ่ึงเป็นผูท่ี้
กระหายการเรียนรู้และความรู้ใหม่ๆ นั้นก็ไดมี้โอกาสไปร่วมและแลกเปล่ียนและ
จดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมท่ีสนใจในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ซ่ึง
เป็นหอ้งเรียนท่ีทางบา้นดินจดัข้ึนโดยเฉพาะ นัน่ก็คือหอ้งเรียนท่ีสองท่ีมีช่ือ ท่ีว่า 
“เราเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง” เป็นห้องเรียนท่ีแนะน าเก่ียวกบัแนวทาง และ
วิธีการท่ีจะน าไปสู่การด ารงชีวิตของตนเองใหอ้ย่างมีความสุขอย่างแทจ้ริง โดยท่ี
เราไม่ตอ้งไปอาศยัเคร่ืองอ านวยความสะดวกหรือไปยึดติดกบัเร่ืองของเงินทอง 
แต่จะอาศยัในเร่ืองของการรู้จกัตนเองและการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างราบร่ืน
และมีความสุขมากกว่า หลงัจากท่ีฉันไดไ้ปท าการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
หอ้งเรียนของฉันเองใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายไดท้ราบถึงกระบวนการคร่าวๆ ให้
ฟัง ทุกคนกไ็ดแ้ยกยา้ยกนัไปยงัหอ้งเรียนต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว ้

หลงัจากท่ีได้แยกยา้ยกันแล้ว
ฉั น ก็ ไ ด้ เ ดิ น ต ร ง ม า เ ล ย ท่ี
ห้องเรียนรู้ของฉันเอง โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมเดินตามหลงัมาติดๆ 
ซ่ึงจ านวนผูเ้ข้าร่วมนั้นราวๆ 
50 คน นบัว่าก็เป็นจ านวนท่ีมา
กอยู่ พอสมควร  พอทุกคน

เดินทางมาถึงหอ้งเรียนพวกเราซ่ึงประกอบไปดว้ย พ่ีหยิก พ่ีออ้ย พ่ีวิโรจน์ พ่ี เสือ 
พ่ีมดั และสุดทา้ยเป็นฉันเอง ก็ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมมารวมกนั และนัง่กนัเป็นวงกลม 
เหมือนกบัการนั่งเขา้ค่ายท่ีฉันและพวกพ่ีๆ เคยจดันั่นแหละ หลงัจากนั้นพ่ีหยิก
ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นคุณอ านวย หรือผูด้  าเนินรายการก็ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมไดท้ าความรู้จกั
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กนัอยา่งง่ายโดยใหบ้อกช่ือ และจงัหวดัท่ีตนเองเดินทางมา นบัว่าเป็นการท าความ
รู้จกักนัท่ีสั้นมากๆ เท่าท่ีฉนัเคยไดส้ัมผสัมา แต่ถึงจะเป็นการแนะน าตวัสั้นๆ แต่
มนัก็กินเวลานานโขอยู่เหมือนกัน ก็อย่างท่ีฉันได้บอกไปเม่ือก่อนหน้านั้นว่า
จ านวนของผูเ้ขา้ร่วมนั้นไม่ใช่นอ้ยๆ พอใหรู้้จกักนัเลก็ๆนอ้ยๆ 

แลว้พวกเราก็ประเดิมกิจกรรมแรกเลยท่ีตรงกบัช่ือของห้องเรียนของ
พวกเราคือ การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ ดว้ยการใหท้ ากิจกรรมท่ีมีช่ือว่า “เป็ดยึด
พ้ืนท่ี” เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัในเร่ืองของความสมัพนัธ์และการวางแผน
อยู่มากพอดู ก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมนั้นพ่ีหยิกก็เป็นผูท่ี้อธิบายกติกาการเล่นใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมฟัง พออธิบายเสร็จพวกเราก็เร่ิมปฏิบติักนัเลยทนัที ดว้ยเหตุท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ไม่ไดส้นิทสนมกนั หรือรู้จกักนัมาก่อนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ท่ีคลา้ยๆ กบัผูเ้ขา้ร่วม
กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีฉนัเคยไดไ้ปจดักระบวนการมาวา่ เป็นการเล่นท่ีวุ่นวายกนัมากๆ ไม่มี
แมก้ระทัง่การวางแผนหรือปรึกษากนัก่อนเลย ทุกคนแทบจะไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองของ
แผนการท่ีจะไม่ใหเ้ป็ดนั้นยึดพ้ืนท่ีของตน ทุกคนว่ิงมัว่กนัอยา่งวุน่วาย  

เม่ือพวกเราเห็นท่าทางจะไป
ไ ม่รอด  พ่ีหยิ กก็ เ ลย เ ปิด
โอกาสให้ผู ้เข้า ร่วมทั้ ง 50 
คนท่ีประกอบไปด้วยทั้ ง
ผูห้ญิง ผูช้าย ผูใ้หญ่ วยัรุ่น 
มากันทุกช่วงอายุนั่นแหละ 
ใช้เวลาท่ีพ่ีหยิกให้ในการ
ปรึกษาและวางแผนกนั แต่

ถึงแมพ้วกเราจะใหเ้วลาในการพูดคุยกนัแลว้ แต่ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายนั้นก็ยงัไม่ยอม
ขยบัตวัออกจากพ้ืนท่ีของตนเอง พ่ีหยิกจึงช้ีแจงใหฟั้งว่า ใหเ้วลาปรึกษากนัจริงๆ 
ทุกคนจึงเร่ิมเดินออกจากพ้ืนท่ีของตนเองแลว้เดินมารวมกลุ่มกนัท่ีกลางหอ้ง แต่ก็
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เป็นไปอย่างท่ีฉันไดค้าดเดาไวต้ั้งแต่แรกว่าไม่มีใครพูดหรือปรึกษากนัเป็นกลุ่ม
ใหญ่เลย หรือไม่ก็คุยกนัเฉพาะกบักลุ่มท่ีมาดว้ยกนัเท่านั้น หลงัจากท่ีไดใ้ห้เวลา
ในการปรึกษาวางแผนกนัแลว้ก็ใหเ้ร่ิมกิจกรรมต่อ แต่เวลาท่ีเล่นนั้นมนัก็ไม่ไดดี้
ข้ึนเลย เม่ือถึงเวลาท่ีสมควรเลิกกิจกรรมแลว้นั้น พ่ีหยิกจึงไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมจบักลุ่ม
กนั 3 คนโดยท่ีต้องไม่อยู่ในจงัหวดัหรือภูมิภาคเดียวกนั แลว้ให้ช่วยกนัระดม
ความคิดเห็นกนัภายในกลุ่มว่าจากกิจกรรมท่ีไดท้ าร่วมกนัท่ีผ่านมานั้น กลุ่มของ
ผูเ้ขา้ร่วมมีจุดอ่อนและจุดแขง็กนัตรงไหน  

จากนั้นกใ็หแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดเห็นออกมายงักลุ่มใหญ่ มนั
ไม่ไดเ้ป็นไปอย่างท่ีฉนัคาดว่าทุกคนจะไม่กลา้พูดและไม่กลา้แสดงความคิดเห็น
ออกมากลุ่มใหญ่ แต่ทุกคนแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันพูดระดมแสดงความคิดเห็น
ออกมาอย่างไม่ไดมี้ความเขินอาย (แต่ก็อาจจะมีบางส่วนท่ียงัอายอยู่) ทุกคนร่วม
แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างกระตือรือร้น และเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน 
เป็นบรรยากาศท่ีฉันรู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้กับกิจกรรมตลอดเวลา  
หลงัจากท่ีทุกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันครบ พ่ีหยิกซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น
กระบวนกรก็อธิบายถึงหลกัการต่างๆ ท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการท ากิจกรรมเป็ดยึด
บา้น และการท่ีพ่ีหยิกไดพู้ดถึงหลกัการและสรุปประเด็นในการท ากิจกรรมเป็ด
ยึดพ้ืนท่ีนั้น มนัก็เลยท าให้ฉันกลบัมายอ้นคิดกับค าพูดของพ่ีหยิกท่ีว่า การท่ี
คนเราน้ันจะท างานหรือท ากิจกรรมให้เกิดความส าเร็จน้ัน เร่ืองของความสัมพันธ์
จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญอย่างย่ิงท่ีเราจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างานกับบุคคลอ่ืน
อย่างราบร่ืน ถ้ากลุ่มมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน กท็ าให้ทุกคนกล้าท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นหรือกล้าพูดคุยกันมากขึน้  ซ่ึงถ้าทุกคนมีความกล้าท่ีจะพูดแสดงความ
คิดเห็น กจ็ะท าให้เราได้แนวทาง วิธีการ อย่างหลากหลาย มันกจ็ะส่งผลให้งานท่ี
เราท าอยู่ น้ันเกิดความส าเร็จได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน  แล้วมันกจ็ะเช่ือมโยงไปถึง
เร่ืองของการพัฒนาตนเองในด้านของทักษะการเข้าหาคนอ่ืน การกล้าแสดงความ
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คิดเห็น และท่ีส าคัญมันกฝึ็กเราในเร่ืองของภาวะผู้น าด้วย มันกจ็ะเช่ือมโยงกัน
อย่างนี้ ส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรมเป็ดยึดพ้ืนท่ีน้ีมนัจึงท าให้ฉันกลบัมาคิดอีกว่า เร่ือง
ของความสมัพนัธ์กเ็ป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงเช่นเดียวกนัท่ีจะท าใหเ้ราอยู่และ
ใชชี้วิตร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข และน่ีก็เป็นอีกแนวคิดท่ีฉนัไดรั้บจากพ่ี
หยิกเช่นเดียวกนักบัผูเ้ขา้ร่วมทุกๆ คน  

หลงัจากท่ีเสร็จจากการถอดบทเรียนจากกิจกรรมกถึ็งเวลาท่ีพวกเราทุก
คนไดพ้กัรับประทานอาหารกลางวนั การท ากิจกรรมในช่วงเชา้น้ีฉนัไม่ไดรู้้สึกวา่
เหน็ดเหน่ือย หรือเบ่ือท่ีไดแ้ต่นัง่อุดอูอ้ยูใ่นแต่หอ้งส่ีเหล่ียมทั้งวนัเลย แต่ฉนักลบั
รู้สึกสนุกท่ีฉนัไดร่้วมท ากิจกรรมกบัผูเ้ขา้ร่วมท่ีฉนัไม่รู้จกัเลยสกัคนเดียว เพราะ
ฉนัรู้สึกวา่ไม่เพียงเพราะท่ีผูเ้ขา้ร่วมเท่านั้นท่ีไดเ้รียนรู้ แต่ฉนัก็ไดเ้รียนรู้ไม่ต่าง
จากคนอ่ืนๆ เลย ... 

เ ม่ือเสร็จจากการรับประทาน
อาหารกลางวนั ฉันและพ่ีๆ ท่ีได้
ร่ วมจัดกระบวนกา ร เ รี ยน รู้
ด้ว ยกันก็ เ ดินทา งกลับมายัง
หอ้งเรียนเดิม ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคน
ไดเ้ร่ิมทยอยกนัเขา้มาในห้อง แต่
ในช่วงบ่าย น้ีฉันคิดว่ าฉันคง

ไม่ไดคิ้ดไปเองท่ีว่าผูเ้ขา้มีจ านวนท่ีลดน้อยลง แต่ถึงแมจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมจะลด
นอ้ยลงแต่มนักไ็ม่ไดเ้ป็นปัญหาอะไรกบัเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ท่ีพวกเราได้
ตระเตรียมมา ในช่วงบ่ายน้ีพวกเราไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีฉนั
คิดวา่มีประโยชนท่ี์สุดในชีวิต นัน่กคื็อ “การผอ่นพกัตระหนกัรู้” หรือถา้พูดกนัใน
ภาษาชาวบา้นก็คือ การนอนกลางวนัน่ีเอง ช่วงแรกๆ มนัก็ไม่ใช่ว่ามนัจะเป็นไป
อยา่งราบร่ืนอยา่งท่ีฉนัคิดไวต้ั้งแต่แรก ก็เพราะว่ามนัมีเยาวชนตวัแสบนะสิท่ีคอย
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ป่วนไม่ใหค้นอ่ืนพกัผ่อนไดอ้ย่างสะดวก และบอกว่าไม่อยากนอน แต่พวกเราก็
ไม่ว่ากระไรปล่อยใหพู้ดคนเดียวจนในท่ีสุดก็ไม่มีใครทนความง่วงของตวัเองไว้
ได ้ฉนัรู้ดีทุกคนเร่ิมท่ีจะหลบัสนิทเม่ือฉนัไดย้ินเสียงกรนผ่านเขา้หูมาเป็นระยะๆ 
โดยท่ีมีพ่ีหยิกเป็นคนท่ีพูดบทภาวนาให้ฟัง พร้อมทั้งเปิดดนตรีบรรเลงท่ีสบายๆ 
กล่อม 

การท่ีให้ผูเ้ข้าร่วมได้นอนกลางวนัก่อนท่ีจะท ากิจกรรมต่อไปนั้น ก็
เพราะว่าช่วงบ่ายมนัจะเป็นช่วงท่ีคนรู้สึกง่วง และความง่วงน่ีแหละก็จะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ ดงันั้นพวกเราก็เลยให้ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนไดน้อนหลบักัน

เพ่ือท่ีช่วงบ่ายนั้น ทุกคน
จะต่ืนตัวและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี ให้
พักผ่อนกันประมาณซัก 
20 นาที ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนก็
ต่ืนข้ึนมาด้วยอาการง่วง
เ ห ง า ห า ว น อ น  แ ล ะ

สะลึมสะลือ เลยเปิดโอกาสให้ไปลา้งหนา้ลา้งตากนัเสร็จ ก็เขา้มานัง่เป็นวงกลม
เหมือนเดิม และปลุกให้เซลล์ในร่างกายต่ืนเต็มท่ีด้วยการเล่นเกมสันทนาการ
สนุกๆ จากพ่ีวิโรจน์ ทุกคนก็สนุกสนานและฉนัก็รู้สึกว่าทุกคนพร้อมท่ีจะเรียนรู้
แลว้ เม่ือฉนัเห็นผูเ้ขา้ร่วมทุกคนหายจากอาการสะลึมสะลือ... 
 เป็นช่วงบ่ายท่ีสนุกสนานเหลือเกินเม่ือเร่ิมดว้ยสมมติเก่ียวกบัการฟังใน 
3 รูปแบบให้กบัผูเ้ขา้ร่วมดู โดยมีพ่ีหยิกเจา้เดิมและพ่ีเสือเป็นผูส้าธิตในคร้ังน้ี 
รูปแบบแรกเป็นการฟังท่ีคอยซักถามผูพู้ดดว้ยค าพูดเชิงตดัสิน ไม่เช่ือในส่ิงท่ีเขา
เล่า จนท าเกิดอาการร าคาญและระอา ส่วนรูปแบบท่ี สองเป็นการฟังท่ีแสดงความ
คิดเห็นแต่เร่ืองของตนเอง โดยไม่ไดส้นใจว่าผูพู้ดจะพูดเร่ืองอะไร และรูปแบบท่ี
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สามเป็นการฟังท่ีคอยจดจ่ออยู่กบัเร่ืองท่ีผูพู้ดตอ้งการท่ีจะพูด และคอยตั้งค าถาม
เพ่ือใหค้วามคิดของผูพ้ดูชดัข้ึน จากการสาธิตท่ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมทั้งหลายดูนั้น ก็ท า
ใหบ้รรยากาศในวงเกิดทั้งความสนุกสนานข าขนัและเกิดการหมัน่ไส้ผูท่ี้เล่นเป็น
ผูฟั้งไปตามๆ กนั หลงัจากนั้นกระบวนกรก็เลยใหผู้เ้ขา้ร่วมจบัคู่กบัเพ่ือนท่ีมาจาก
ต่างภูมิภาคแลว้ให้พูดกนัในประเด็นท่ีว่า “ความภาคภูมิในชุมชนของตนเอง” 
โดยมีกติกาท่ีว่าถา้คนท่ีหน่ึงพูดก็ให้คนท่ีสองฟังอย่างเดียว และถา้คนท่ีสองพูด
คนท่ีหน่ึงก็ฟังอย่างเดียว ในการท ากิจกรรมน้ีฉันก็ไดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมเรียนรู้
กบัผูเ้ขา้ร่วมดว้ยเหมือนกนั  

จากกิจกรรมน้ีมันก็ท า ให้ฉัน
กลับมาย้อนคิดกับตัวเองอีกว่า 
การฟัง กเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญั
อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพนัธ์ เพราะไม่ว่าเราจะ
ท าอะไร หรืออยู่กบัใครเราก็ตอ้ง
รู้จักฟังผูอ่ื้น และใช่ว่าเราจะแค่

ฟังอยา่งเดียว แต่เราตอ้งรู้จกัฟังใหเ้ป็น ตั้งใจฟังในส่ิงท่ีผูพู้ดตอ้งการท่ีจะส่ือว่าเขา
จะพดูเร่ืองอะไรกบัเรา เขาตอ้งการอยากใหเ้รารับรู้เร่ืองอะไร ถา้เราฟังผูพู้ดอย่าง
ตั้งใจมนัก็จะส่งผลให้ผูพู้ดเกิดก าลงัใจท่ีจะพูดและมีความกลา้ท่ีจะพูดมากข้ึน 
และมนักจ็ะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งผูฟั้งและผูพ้ดู  แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เราไม่
ตั้งใจฟังผูพ้ดูมนักจ็ะส่งผลใหผู้พ้ดูเกิดความรู้สึกท่ีไม่อยากพูดและไม่กลา้ท่ีจะพูด
ในเร่ืองท่ีอยากจะพดู เพราะวา่จะกงัวลวา่ผูฟั้งตอ้งการท่ีจะฟังตวัเองอยู่หรือเปล่า? 
เพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็นเร่ืองส าคญัเช่นเดียวกนัในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนใน
สงัคม 
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 และน่ีก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงเหมือนกนัท่ีฉันรู้สึกว่าฉันไดรู้้เพ่ิมข้ึนในเร่ือง
ของการฟัง ฉนัคิดว่าการท่ีเราท าอะไรซ ้ าๆ หรือฟังอะไรซ ้ าๆ มนัก็เป็นผลท่ีดีกบั
ตวัของเราดว้ย เพราะมนัเป็นบททบทวนใหเ้ราชดัในเร่ืองนั้นๆมากข้ึนเหมือนกนั 
ในช่วงบ่ายน้ีบรรยากาศของผูเ้ขา้ร่วมนั้นเป็นกนัเองกนัมากข้ึน เพราะว่าผูเ้ขา้ร่วม
แต่ละคนรู้จกักนัมากข้ึน ฉนัก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีเขา้ไปร่วมท าความรู้จกักบัเขาดว้ย
เหมือนกนั ฉนัจึงรู้สึกวา่การท ากิจกรรมในช่วงบ่ายน้ีฉนัไม่ไดมี้ความเขินอายและ
เกร็งอยา่งช่วงเชา้เลย ถึงแมว้่าจะไม่รู้จกักนัหรือสนิทสนมกนัมากแต่การท าความ
รู้จกัแค่เขา้ไปถามช่ือนั้นกท็ าใหล้ดช่องวา่งระหวา่งกนัลงไปไดม้ากโข  

หลัง จ า ก ท่ี พ่ี ห ยิ ก ไ ด้ส รุ ป
ประเด็นในเร่ืองของการฟัง
แ ล้ว  พ่ี อ้อ ย ก็ ไ ด้ เ ปิ ด วี ซี ดี
เ ก่ี ย ว กับ ค่ า ย ฤ ดู ร้ อ น ข อ ง
โครงการยุวโพธิชน ท่ีได้จัด
ข้ึนในเดือนเมษายนเป็นประจ า
ทุกปีให้ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายดู ว่า

การท าค่ายอบรมนั้นกไ็ดใ้ชก้ระบวนการต่างๆเหล่าน้ีเหมือนกนั และกระบวนการ
น้ีก็ประกอบไปดว้ยทกัษะต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทกัษะในการอยู่ร่วมกบัคน
อ่ืน การปรับตวั การสร้างความสมัพนัธ์  ภาวะความเป็นผูน้ า  การฟัง การพูด หรือ
แมก้ระทัง่ทกัษะในดา้นของการจบัประเด็น และอีกหลายๆ ทกัษะเช่นเดียวกนั 
และทกัษะแต่ละทกัษะนั้นก็ลว้นเป็นเร่ืองท่ีเราสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
และการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดจ้ริงทั้งส้ิน  

หลังจากดูวีซีดีเสร็จ พ่ีอ้อยก็เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมได้ซักถามและ
แลกเปล่ียนโดยถามว่า “หลงัจากดูเร่ืองราวเก่ียวกบัค่ายฤดูร้อนแลว้แต่ละคนมี
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้สงัเกตอะไรบา้ง ท่ีอยากจะซกัถามหรือแลกเปล่ียน” จากนั้นก็มี
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การพูดคุยซกัถามแลกเปล่ียนกนัอย่างเต็มท่ี โดยมีพวกเราชาวดินช่วยกนัตอบ มี
ทั้งท่ีเก่ียวกบักระบวนการ วิธีการท่ีกลุ่มของศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินไดใ้ช้  การ
เรียนรู้แบบผา่นประสบการณ์ และการท างานร่วมกนัหรือเป็นหมู่คณะ เนน้ใหเ้กิด
การรู้จกัตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ การลงมือท า แลว้มาสรุปทบทวนบทเรียนกนั 
เป็นต้น หลังจากนั้ นก็เ ปิดโอกาสให้ผู ้เข้า ร่วมท่ีมาจากพ้ืนท่ีต่างๆ ได้เ ล่า
ประสบการณ์ของตนเองและกลุ่มแลกเปล่ียนกนั เช่น กลุ่มไสตน้ธงไดร้้องเพลง
ใหเ้พ่ือนฟัง บรรยากาศช่วงน้ีจึงสนุกสนานและเป็นกนัเองมาก 

 หลงัจากแลกเปล่ียนกันเสร็จ เหล่ากระบวนกร ยุวกระบวนกร และ
ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายก็ไดร่้วมกนัจบัมือกนัเป็นวงกลมแลว้ก็ใหพู้ดอะไรก็ไดท่ี้ตวัเอง
อยากจะพดูนบัวา่เป็นช่วงเวลาท่ีน่าประทบัใจอีกช่วงเวลาหน่ึงท่ีฉนัรู้สึกชอบมาก
ท่ีสุด........ 

ฉันว่ า ในการ ท่ี เ ร า จะอยู่
ร่ วมกับคน อ่ืนได้อย่ า ง มี
ความสุขและเกิดความเขา้ใจ
กันนั้ น หน่ึงล่ะท่ีเราจะลืม
หรือขาดไม่ไดก้็คือเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์ เพราะว่าการ
อยู่ ร่วมกันกับคนอ่ืนเ ร่ือง

ความสัมพนัธ์ก็เป็นเร่ืองเราทุกคนขาดเสียไม่ได้ เม่ืออยู่ด้วยกันเราก็ต้องรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และพ่ึงพาอาศยักนั คอยช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษาแก่กนั เพราะว่า
คงไม่มีใครอยู่คนเดียวไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งพ่ึงพาคนอ่ืน และเร่ืองท่ีสองก็คือเร่ืองของ
การฟัง เราตอ้งรู้จกัฟังคนอ่ืน ไม่ใช่ให้คนอ่ืนฟังเราอย่างเดียว เพราะการท่ีเราฟัง
มากๆ น่ีแหละท่ีจะท าใหเ้รายิ่งเกิดการเรียนรู้มากข้ึนดว้ย การฟังจึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ดว้ย 
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นบัวา่วนัน้ีกเ็ป็นวนัท่ีฉนัรู้สึกว่า การจดักระบวนการใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมอีก
คร้ังนั้น กเ็ป็นสนามฝึกใหอี้กสนามหน่ึงท่ีส าคญัท่ีฉนัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ใหก้บัตนเอง ใหต้วัเองเกิดความเช่ียวชาญและเกิดความชดัเจน
ในเร่ืองนั้นๆ มากข้ึน และการท่ีฉนัยิ่งไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัคนอ่ืนบ่อยๆ 
นั้น ฉนัไม่ไดรู้้สึกวา่ตวัเองเก่งข้ึนหรือมีความเช่ียวชาญในทกัษะต่างๆมากข้ึน 
ทุกๆ เวทีทุกๆ สนามท่ีฉนัไดมี้โอกาสลงไปสัมผสันั้น มนัท าใหฉ้นัรู้วา่ฉนัยงัตอ้ง
เรียนรู้อะไรอีกมากและยงัตอ้งพฒันาตวัเองในหลายๆ ใหม้ากข้ึนอีกเช่นเดียวกนั 
และการท่ีฉนัไดม้ามีโอกาสถ่ายทอดความรู้ร่วมแลกเปล่ียนใหก้บัหลายๆ คนท่ี
นบัวา่กเ็ป็นเยาวชนท่ีกระหายอยากท่ีจะเรียนรู้เหมือนฉนันั้น ก็เป็นอีกกา้วหน่ึงท่ี
ท าใหฉ้นัพฒันาตวัเองข้ึนอีกหลายดา้นเช่นกนั และฉนักห็วงัอยา่งยิ่งวา่ทุก
กระบวนการ ทุกทกัษะท่ีพ่ีๆ และฉนัไดส่ื้อใหผู้เ้ขา้ร่วมหรือบุคคลหลายๆ บุคคล
ไดดู้และเห็นนั้น จะเขา้ใจและเกบ็เก่ียวเอาความรู้ท่ีไดร่้วมแลกเปล่ียนกบัฉนันั้น
ไปปรับใชก้บัพ้ืนท่ีของตนเหมือนกบัท่ีฉนัและสมาชิกชาวดินทุกคนไดไ้ปเกบ็
เก่ียวเอาความรู้จากพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ือมาปรับใชก้บัพ้ืนท่ีของตนเองเช่นเดียวกนั... 
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 ผลการด าเนินกจิกรรมและสรุปบทเรียนที่ได้รับ 
วิมลัลี ค านุ 

พ่ีเลีย้งพืน้ท่ีหนองเรือ 
 

 
 
ในช่วงแรกของการท างาน
คณะท างานได้แก่คุณนิรันดร  
ค านุ  คุณโชคชยั  พรมสาเทศน์

คุณรัชวุฒิ  ลิโป้  และคุณวิมลัลี  ค านุ   ไดร่้วมกนัวางแผนงานและจดักิจกรรม
เพ่ือใหเ้ด็กไดส้ร้างการเรียนรู้ร่วมกนั  มีกิจกรรมร่วมกนัเพ่ือสร้างความรักความ
สามคัคีในหมู่คณะ  จึงตกลงกนัว่าน่าจะมีการเรียกเด็กๆมาคุยเพ่ือวางแผนการ
ท างานร่วมกนัก่อน  โดยเลือกเอาวนัศุกร์เพราะเป็นวนัท่ีเด็กๆจะไดพ้กัผ่อนสมอง
เตม็ท่ีก่อนจะท ากิจกรรมในวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์ และเม่ือมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือ
วางแผนงานเด็กๆ ก็เห็นดว้ยท่ีจะใชว้นัศุกร์เป็นวนัประชุมและวนัเสาร์เป็นวนัท า
กิจกรรมส่วนวนัอาทิตย์ขอเป็นวนัว่างเพ่ือเตรียมการเรียนในสัปดาห์ต่อไป    
ดงันั้นทุกเยน็วนัศุกร์จึงเป็นวนันดัพบของเดก็ๆในการสรุปกิจกรรมต่างๆท่ีผ่านมา
และวางแผนงานกิจกรรมต่างๆท่ีจะจดัข้ึนในวนัเสาร์หรือเทศกาลส าคญัอ่ืนๆ เช่น
วนัเขา้พรรษา  วนัลอยกระทงหรือวนัพ่อ  เป็นตน้  ซ่ึงกิจกรรมการประชุมจดัข้ึน
อย่างต่อเน่ือง   และในวนัเสาร์ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆตามแผน  เช่นการสร้าง
โรงเรือนเพาะช า  เพาะกลา้ไม ้  ส ารวจและเก็บเมลด็พนัธ์ุไมบ้นภูเขา   ปลูกผกั  
เก่ียวหญา้  ท าไพหญา้  เก่ียวขา้ว  ขนขา้ว  เรียนรู้การขดุปู ขดุหนู  เป็นตน้ 
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 กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนจะมีผูใ้หญ่ใจดีอย่างครูตอ้ง ( คุณรัชวุฒิ ลิโป้ ) นา้
โชค (คุณโชคชยั พรมสาเทศน์ ) นา้แดง (คุณวิมลัลี  ค านุ ) นา้หนุ่ม ( คุณนิรันดร  
ค านุ ) คอยดูแลและให้ค าแนะน าเด็กๆในการท ากิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ  ผลที่
เกดิขึน้จากการด าเนินกจิกรรม  ท าใหเ้ดก็ๆรักและสามคัคีกนัมากข้ึน  และมีเด็กๆ
ในชุมชนแวะเวียนเขา้ร่วมกิจกรรมและขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่มอยู่เสมอ  
ท าให้กลุ่มมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 10  คนเพ่ิมเป็น 35  คน และเร่ิมมี
ผูป้กครองถามถึงเร่ืองการด าเนินกิจกรรมและอยากให้ลูกหลานเขา้ร่วมกิจกรรม  
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนัของเด็กๆ ในการสร้างกลุ่ม แอ๋ม (นางสาวพิราวรรณ  ธง
สวสัดิ์ ) ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นวา่กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนเป็นประโยชน์ในแง่ของ
การสร้างสัมพนัธภาพและความสามคัคีให้เกิดข้ึนในหมู่บา้นอย่างน้อยๆ เด็กๆ 
จากต่างโรงเรียน เช่นโรงเรียนหนองแสง  กลัยาณวตัร  นครขอนแก่น  จระเข้
วิทยายน หนองเรือ  เม่ือก่อนไม่เคยรู้จกัไม่เคยสนิทกนัทั้งๆท่ีอยู่หมู่บา้นเดียวกนั  
แต่พอมีกิจกรรมอย่างน้ีและไดเ้ห็นหนา้กนัทุกอาทิตยท์ าใหส้นิทกนัและคิดอะไร
สนุกๆ และเป็นประโยชน์ไดห้ลายๆ อย่าง   ส่วนกวาง( นางสาวสุลัยรัตน์  โพธ์ิ
หล้า )  และแป้ง ( นางสาวอัมภิกา  ม่วงสนิท ) ไดเ้รียนรู้ถึงความสุขของการเป็น
ผูใ้หคื้อ เม่ือก่อนกวางและแป้งค่อนขา้งอยากสร้างกลุ่มท่ีค่อนขา้งเป็นกลุ่มปิดไม่
อยากรับใครก็ตามท่ีไม่เป็นไปตามความคิดคือ เกเรหรือด้ือร้ันเขา้กลุ่มและอยาก
ใหก้ลุ่มมีเฉพาะ 10 คนเท่านั้น  แต่เม่ือมีโอกาสไปร่วมประชุมแลกเปล่ียนแนวคิด
ท่ี จ.ล าพนู  ไดเ้ห็นตวัอยา่งกลุ่มจ าข้ีมด  กลุ่มเวสป้า แนวความคิดก็เปล่ียนไปและ
เห็นพลงัของการสร้างสรรค ์ การสร้างความสามคัคี และการใหโ้อกาส  ประตูใจ
ท่ีเคยปิดก็เร่ิมเปิดและอยากให้มีสมาชิกมาสร้างพลงัในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือ
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 ในช่วงแรกๆของการสร้างกลุ่ม  รุ่นพ่ีท่ีเป็นแกนหลกัต้องท างานและ
ต่อสูก้บัความคิดของตวัเองอยา่งหนกัในการเปิดใจรับนอ้งๆ ท่ีมีความหลากหลาย  
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ทั้งด้ือ เกเร พดูไม่ฟังกนั  มีบา้งท่ีทะเลาะและโมโหใหก้นั  แต่กิจกรรมทุกๆอย่างท่ี
ร่วมกันท าก็ผ่ านพ้นมาได้อย่ าง ดีบ้า ง   ไ ม่ ดีบ้า งแ ต่นั่น คือบทเ รียนและ
ประสบการณ์ท่ีจะท าใหเ้ดก็ๆทุกคนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัและเติบโตข้ึน 
 
กจิกรรมในภาพรวม 
 กิจกรรมท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเมล็ดพนัธ์ุเม็ดเล็กบา้นหนอง
แสงไดท้ าเพ่ือเรียนรู้เร่ืองการประกอบอาชีพร่วมกนัคือ การเลีย้งปลาดุกในกระชัง  
การเพาะพันธ์ุกล้าไม้  การปลูกผัก  ทั้งสามกิจกรรมถึงแมว้่าเป็นงานเกษตรท่ีเป็น
อาชีพของผู ้ปกครองเด็กๆ แต่เด็กๆ กลับให้ความสนใจและมีทักษะด้านน้ี
ค่อนข้างน้อย  สังเกตจาก
การให้เตรียมแปลงปลูก  
การหว่านเมล็ดผัก  การ
แบ่งเวรรับผิดชอบไม่ค่อย
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี  ผกัเห่ียว
เฉาไม่ได้ผล  ปลาดุกก็ไม่
ค่อยโต  ส่วนกลา้ไมบ้างวนั
ก็ แ ห้ ง บ า ง วั น ก็ เ ปี ย ก 
จ าเป็นตอ้งมีการกระตุน้บ่อยๆ คือการตกัเตือนวา่กล่าวกนั  ส่วนการปลูกต้นไม้ถือ
เป็นกิจกรรมหลกัท่ีทุกอาทิตยจ์ะตอ้งไปช่วยกนัรดน ้ าและท าระบบน ้ าซึมอย่าง
ง่ายๆนั่นคือการน าขวดพลาสติกใส่น ้ าให้เต็มแล้วคว  ่าขวดลงดินข้างๆต้นไม้
เพ่ือให้น ้ าซึมใหค้วามชุ่มช้ืนตลอดเวลา  ไม่เช่นนั้นตน้ไมอ้าจจะไม่รอดถึงฤดูฝน  
ส่วนกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานและมีช่วงระยะเวลาสั้ นๆในการท า
กิจกรรม เช่น เกี่ยวหญ้าคา  ท าไพหญ้า  เกี่ยวข้าว  ขนขา้ว เด็กๆ จะท าไดดี้และ
สนใจการเรียนรู้ทุกคนและทุกคนสามารถท าได ้ เช่น เดียวกนักบักิจกรรมการ
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แสดงละครซ้อมร้องเพลงในงานลอยกระทง  หรือพาน้องๆเล่นเกมส์หรือจัด
กิจกรรมในวันปีใหม่  ท่ีเด็กๆจะเอาจริงเอาจังและหมั่นฝึกซ้อม  ส่วนการท า
กิจกรรมดา้นอาหาร เช่น การหาปู  ขุดหนู  การท าอาหารพ้ืนบา้นเด็กๆ จะสนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม  ไม่สนใจทั้งหมด  และกิจกรรมการเก็บข้อมูลครู
ชาวบ้าน ( ร่วมกบั กศน. ) กค่็อนขา้งท าไดดี้  มีงานส่งทุกคนแต่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจว่า
เก็บเพ่ืออะไร  ท าไมตอ้งเก็บ  พ่ีเล้ียงตอ้งอธิบายว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บุคคล
ส าคญั  ส่ิงดีๆ ท่ีมีในชุมชน  และส่ิงใกลต้วัท่ีมีคุณค่าหากไม่มีการเก็บองคค์วามรู้
เหล่าน้ีไวห้ากบุคคลเหล่าน้ีสูญหายไป  ส่ิงดีๆ ท่ีมีคุณค่าก็จะเส่ือมสลายตามไป
ดว้ย 

การด าเนินกิจกรรมในภาพรวมในการท างานร่วมกบัเด็กและเยาวชนตอ้ง
หมัน่สังเกตในส่ิงท่ีคนท างานไดท้ าไปอยูต่ลอดเวลา  นอกจากการสงัเกต และยงัมี
การหมัน่ตั้งค าถามกบัตวัเอง  กบักิจกรรมท่ีท า  และพยายามหาค าตอบอยา่งไม่ยอ่
ทอ้  ในลกัษณะ “ท าไปเรียนรู้ไป” อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ตวัคนท างานเองก็
ตอ้งหมัน่เติมเตม็ความรู้  เป็นคนท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เร่ืองราวใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา ทกัษะ และกระบวนการในการท างานกบัเดก็และเยาวชน ไม่ไดมี้
ค าตอบส าเร็จรูปเพียงค าตอบเดียววา่จะท าในลกัษณะใด   ไม่มีวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดถกูตอ้งท่ีสุดเสมอไป ทุกอยา่งตอ้งปรับประยกุตใ์หส้อดรับกบัสถานการณ์
ของการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัและสงัคม 
 
การเรียนรู้ในกจิกรรมเดีย่ว 
 กิจกรรมเด่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความพร้อมและความตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู้เร่ืองการประกอบอาชีพของเดก็ๆ แต่ละคน โดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งเป็น
อาชีพท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้ได ้ เดก็ตอ้งท าไดท่ี้บา้น สืบคน้หาขอ้มลูเร่ือง



 53 

ต่างๆ เอง  มีการบนัทึกการเรียนรู้  มีระบบบญัชี  มีรายได ้ ท่ีผา่นมามีกิจกรรม
เด่ียวเกิดข้ึน  6  กิจกรรมคือ การเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์ การท าขนมไทยขาย  
การซ่อมผา้  การตดัผม  การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  ( เตา้ฮู ้ ) และการเพาะเห็ด 
 การเลีย้งปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดย ด.ช.ณัฐพล  วงคง ( เต๋า ) เต๋าเล่าว่า  
อาชีพการเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนตท์ าไดง่้ายเพียงแค่มีบ่อซีเมนต ์ ระบบน ้า  และ
อาหารปลา ก็สามารถเล้ียงไดแ้ลว้เต๋าทดลองเล้ียงปลาดุกในบ่อประมาณ 200  ตวั
ขนาดประมาณ 2 น้ิวคร่ึง ตวัละ 1 บาท หมดอาหารกระสอบคร่ึง  ราคา  600  บาท  
ตน้ทุนรวมบ่อ ( 350  บาท) คือ  1,150  บาท  เล้ียงสองเดือนปลาตวัโตขนาด 7 ตวั

ต่อกิโลกรัม  สรุปไดเ้น้ือปลาทั้งหมด  
25  กิโลกรัม ( มีปลาตายประมาณ 20  
ตัว  )    หากขายจะได้ เ งินทั้ ง ส้ิ น  
กิโลกรัมละ 50  รวม 1,250  บาท มี
ก าไร  100  บาท  ซ่ึงถา้จะเปรียบเทียบ
ในเชิงคา้ขายแลว้ยอ่มไม่คุม้ค่ากบัเวลา
ท่ีเสียไป  แต่เต๋าก็พอใจเพราะคิดว่า

เป็นงานอดิเรกเวลาว่างๆและส่วนใหญ่เต๋าจะน าปลามาประกอบอาหารเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือนและขายบา้งเพ่ือเกบ็เงินทุนไวเ้ล้ียงปลาต่อเพราะบ่อยงัอยู่และ
ในคร้ังต่อไปตน้ทุนเร่ืองบ่อซีเมนตก์จ็ะลดลง  เต๋าคาดว่าจะมีก าไรมากข้ึน และจะ
พยายามลดรายจ่ายค่าอาหารโดยหาหอยหรือแหล่งโปรตีนอ่ืนๆ มาลดต้นทุน
ค่าอาหาร   ส่ิงท่ีได้รับจากกิจกรรมคือความรับผิดชอบเพราะเต๋าต้องคอยให้
อาหารปลา  เชา้เยน็  คอยเปล่ียนน ้ าอาทิตยล์ะ  2  คร้ัง  กะปริมาณอาหารและ
บนัทึกการเจริญเติบโตเป็นการเรียนรู้ท่ีเต๋าไดรั้บ 

การท าขนมไทย (กระต่าย)  โดยนางสาวพริาวรรณ  ธงสวสัดิ์ (แอ๋ม) และ
นางสาวอมัภิกา  ม่วงสนิท  (แป้ง) แอ๋มกบัแป้งเล่าว่า  การท าขนมกระต่ายขายนั้น
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เป็นอาชีพเสริมท่ีน่าท าเพราะขายไดดี้  หากท าทุกวนัก็จะมีรายไดทุ้กวนั  เพราะ
บา้นหนองแสงเป็นหมู่บา้นใหญ่ท าวนัละหมอ้หรือหมอ้คร่ึงก็ขายหมด  ท่ีผ่านมา
แอ๋มกบัแป้งมีรายไดใ้นเชา้วนัหยดุโดยเฉล่ียวนัละประมาณ 100-150 บาท  การท า
ขนมกระต่ายนั้น ท าให้แป้งและแอ๋มเรียนรู้เร่ืองความอดทนในการคา้ขาย เช่น 
การพดูคุยกบัลกูคา้  การป้ิงขนมในเตาถ่านร้อนๆ  การเตรียมอุปกรณ์ตั้งแต่การน่ึง
ฟักทอง  ขดูมะพร้าว  ผา่มะพร้าว  การก่อไฟ  การแบ่งหนา้ท่ีกนั เช่น แอ๋มถนดัผ่า
มะพร้าวแหง้  แป้งถนดัขดูมะพร้าวแต่ผ่ามะพร้าวไม่เป็น  เป็นตน้  นอกจากน้ีทั้ง
สองคนยงัตอ้งอดทนและเรียนรู้เร่ืองเทคนิคการป้ิงขนมอยา่งไรไม่ใหติ้ดพิมพ ์ ซ่ึง
ถือเป็นเทคนิคส าคญัท่ีคนท่ีท าจนช านาญเท่านั้นถึงจะท าได ้ตอ้งรู้ขนาดความร้อน

ของไฟ การ เตรียมพิมพ์  การ
เตรียมแป้งผสมแป้งไม่ให้เหนียว
เกินไป  เพราะแต่ละวนัทั้งฟักทอง  
มะพร้าวมีความมันความหวาน
แตกต่างกนั  การผสมแป้งไม่ดีจะ
ท าใหติ้ดพิมพ ์ และนัน่หมายความ

ว่าวนันั้นขนมหมอ้นั้นอาจจะขาดทุนก็ได ้ เพราะแป้งติดพิมพ ์ เละ  ไม่สวยตอ้ง
ขายแบบลดราคา  แต่แอ๋มกบัแป้งสามารถเรียนรู้และท าไดจ้นถึงขั้นช านาญพลิก
แพลงสูตรและเสริมเนยเพ่ือความหอม  เป็นตน้ 
 การท าน ้าดื่มสมุนไพร (น ้าเต้าหู้) โดยนางสาวสุภัสตรา  ค าเบ้า (เมย์) 
เป็นอาชีพท่ีเมยเ์ลือกท า เพราะอยากให้คนในชุมชนเลิกด่ืมเหลา้และหันมาด่ืม
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  เมยจ์ะท าน ้ าเตา้หู้ในวนัหยุดและวนัท่ีนา้แดงมาสั่งซ้ือเพ่ือ
ไปใชใ้นการประชุมผูใ้หญ่  เช่น ประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น  การประชุมกลุ่ม
เดก็  และงานเทศกาล  เป็นตน้  เมยเ์รียนรู้สูตรการท าน ้าเตา้ฮูใ้นอินเตอร์เนท  และ
ทดลองท าจนส าเร็จ  แรกๆ เมยป์ระชาสัมพนัธ์โดยการท าแจก  ท าถวายพระและ
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อุบสกอุบาสิกาท่ีมาจ าศีลภาวนาในวนัพระ  และส่ิงท่ีเมยไ์ดเ้รียนรู้คือการพูดการ
คา้ขายเพราะปกติเมยจ์ะเป็นคนไม่ค่อยพูด  ไดเ้รียนรู้ความอดทนเพราะโดยปกติ
เมยจ์ะเป็นคนต่ืนสายแต่การเตรียมน ้ าเตา้ฮูท้  าให้เมยต่ื์นแต่เชา้เพ่ือแช่ถัว่  บดถัว่  
ตม้น ้ าเตา้หูเ้พ่ือให้ทนัขาย  ถึงก าไรจะไม่มากแต่เมยก์็พอใจเพราะถือว่าไดท้ าใน
ส่ิงท่ีอยากท า  และเรียนรู้จนท าได ้ และเมยไ์ดเ้สริมอีกว่าถา้จะท าให้เป็นอาชีพ
เสริมไดน้ั้นจะตอ้งท าสม ่าเสมอ มีความต่อเน่ือง ท าใหติ้ดตลาด  แต่เมยมี์ขอ้จ ากดั
เร่ืองเวลาเพราะตอ้งเรียนดว้ยจึงท าไดเ้ฉพาะวนัหยดุ 
 การเพาะเห็ดขอนขาวโดยนางสาวสุลัยรัตน์  โพธ์ิหล้า (กวาง) การเพาะ
เห็ดขอนขาวเป็นกิจกรรมท่ีกวางเลือกท าเพราะตอ้งการเรียนรู้การเพาะเห็ด  วงจร
ชีวิตเห็ด และการเสริมสร้างรายไดจ้ากเห็ด จึงคน้ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ทและเร่ิมลง
มือปฏิบัติ  แรกๆ กวางลงทุนสร้างโรงเรือนอย่างง่ายๆ (แรงงานคุณพ่อช่วย
ก่อสร้าง) ประมาณ 500  บาท ซ้ือกอ้นเช้ือเห็ดประมาณ  100  กอ้นราคากอ้นละ 9 
บาท (ซ่ึงแพงมาก) รวมตน้ทุน 1,400 บาทและคนขายชวนเช่ือวา่เห็ดแต่ละกอ้นจะ
ใหผ้ลผลิตกอ้นละ 2 ขีดซ่ึงกวางค านวณล่วงหนา้ว่าน่าจะไดผ้ลผลิตไม่ต ่ากว่า  20  
กิโลกรัมกิโลกรัมละ  70  บาท  คาดว่าน่าจะตีเป็นเงินได ้1,400  บาทและควร
ลงทุนซ้ือกอ้นเช้ือเห็ดปลูกต่อในโรงเรือนเดิมอีกเพ่ือเพ่ิมรายได ้ แต่ส่ิงท่ีหวงัไม่
เป็นดงัท่ีคิดเพราะกวางลืมไปว่าโดยนิสัยของเห็ดขอนขาวจะชอบอากาศร้อนช้ืน  
แต่กวางน ามาเพาะในช่วงปลายฝนตน้หนาว  ท าใหเ้ห็ดออกดอกไดไ้ม่ดี  ในสอง
สัปดาห์แรกๆ ไดเ้ห็ดประมาณ 2 กิโลกรัม  และต่อมาๆไดผ้ลผลิตอาทิตยล์ะขีด
สองขีด  ลดลงเร่ือยๆ จนไม่ออกเลย   กวางจึงไดแ้ต่น าเห็ดมาประกอบอาหารลด
รายจ่ายในครอบครัวแต่ก็ยงัไม่คุม้ทุน โดยกิจกรรมคร้ังน้ีได้ให้บทเรียนกวาง
เก่ียวกับการศึกษาว่าเห็ดแต่ละชนิดชอบฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงหากกวาง
ตดัสินใจน าเห็ดนางฟ้ามาปลูกอาจจะให้ผลลิตมากกว่าน้ี  และยืดระยะเวลาเก็บ
เห็ดไดม้ากกวา่น้ี   
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 อาชีพช่างตัดผม   โดยเด็กชายชนิตพล  พรมสาเทศน์ (ยีนส์) อาชีพช่าง
ตดัผมเป็นอาชีพท่ียีนส์เลือกท าเพราะสามารถท าไดท่ี้บา้น  เป็นอาชีพท่ีท าไดทุ้กท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                            
ทุกเวลาและจะติดตวัเราไปไดจ้นโต  
ยีนส์เร่ิมต้นโดยการปรึกษาพ่อเพ่ือ
ซ้ือกรรไกรบตัเตอร์เล่ียน และเตรียม
สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีเรียนตดัผมนัน่คือ
ท่ีบา้น  พ่อใหย้ีนส์ไปเรียนตดัผมกบั
ช่างเสริมสวยในหมู่บ้านและซ้ือ
กรรไกรบตัเตอร์เล่ียนราคาถูกให้  ยีนส์เรียนประมาณ  1 เดือนในช่วงหลงัเลิก
เรียน  ก็สามารถตดัผมไดโ้ดยเป็นผมลองทรงแบบง่ายๆ  แบบนกัเรียน  แรกๆ 
ยีนส์ทดลองตัดและประชาสัมพนัธ์โดยการรับบริการตัดผมฟรีและแจกขนม
ส าหรับเด็กๆ ท่ีมารับบริการ  ต่อมาจึงเร่ิมเก็บเงินราคาหวัละ  10  บาทซ่ึงถูกกว่า
ทอ้งตลาดทัว่ไป ปัจจุบนันอกจากเล่นดนตรีตอนเลิกเรียนแลว้ยีนส์ยงัรับบริการ
ตดัผมแก่ลกูคา้ทัว่ไปท่ีมารับบริการ 
 อาชีพช่างซ่อมผ้า  โดยเดก็หญิงกชกร  พรมสาเทศน์ ( พิมพ์ ) เป็นอาชีพ
ท่ีพิมพเ์ลือกท าเพราะเป็นอาชีพของพ่อ และตอ้งการเรียนรู้ในส่ิงท่ีพ่อท าเพ่ือเป็น
อาชีพท่ีเสริมสร้างรายไดไ้ดใ้นอนาคต  พิมพเ์ร่ิมเรียนรู้การเยบ็ผา้และซ่อมผา้จาก
พ่อรวมทั้งการปักผา้  ปัจจุบนัพิมพส์ามารถปักผา้ไดแ้ละช่วยพ่อท างานในตอน
เยน็หลงัเลิกเรียนและในวนัหยุด  ส่ิงท่ีพิมพไ์ดเ้รียนรู้จากอาชีพน้ีคือความเหน่ือย
ยากในการท างานของพ่อ ท่ีตอ้งมีความขยนั  อดทน  ละเอียดและมีสมาธิ  ซ่ึงหาก
เยบ็หรือปักผา้ไม่สวยลกูคา้ไม่พอใจกจ็ะตอ้งมาแกไ้ขใหม่ซ่ึงยากกวา่เดิมหลายเท่า 
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งานอาสาสมคัรและการมส่ีวนร่วมในชุมชน  (จติอาสา)  
 ส่ิงท่ีเดก็ๆ ไดร่้วมกนัท าในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมานอกจากกิจกรรมการ
สร้างกลุ่ม  กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่มแลว้   ยงัมีกิจกรรมส าคญัคืองาน
อาสาสมคัรในชุมชน  (จิตอาสา) ท่ีผา่นมามีกิจรรมปลกูตน้ไมใ้นวนัออกพรรษา
ในบริเวณวดั และกิจกรรมการปลกูตน้ไมท้ าดีเพ่ือพ่อในวนัพ่อท่ีสระหนองแสง
สระน ้าสาธารณะของหมู่บา้น  การเขา้ร่วมประเพณีลอยกระทง จดักิจกรรม
ส าหรับเดก็ๆในหมู่บา้น  เขา้ร่วมงานประเพณีสู่ขวญัขา้ว การเกบ็ขอ้มลูปราชญ์
และภูมิปัญญาชาวบา้นบา้นหนองแสงหมู่ 2-3 การใหก้ าลงัใจและช่วยงานเพ่ือนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากไฟไหมฟ้าร์มไก่   และล่าสุดจดังานปีใหม่ร่วมกบัเด็ก
และเยาวชนในหมู่บา้น 
 กิจกรรมเพ่ือชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีเด็กๆ คิดท่ีจะท าเพ่ือสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน  โดยในบางกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน เช่น   
วิทยาลยัการจดัการทางสังคม (วจส. )  ในการเก็บขอ้มูลปราชญแ์ละภูมิปัญญา
ชาวบา้น  ไดรั้บการสนับสนุนตน้ไมจ้ากศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นหนองแสง 
(ศรช.หนองแสง) ในกิจกรรมการปลูกตน้ไมว้นัพ่อ  วนัออกพรรษาและบางส่วน
จากตน้ไมท่ี้กลุ่มเดก็เพาะพนัธ์ุไวเ้อง  นอกจากน้ีผูน้ าและคนในหมู่บา้นเองเร่ิมให้
ความสนใจและให้การสนบัสนุน  สมทบงบประมาณการจดักิจกรรม  เช่น งาน
ลอยกระทง  งานสู่ขวญัขา้ว และงานปีใหม่  ส่วนเดก็ๆ กมี็รายไดบ้างส่วนจากการ
รับบริจาคจากการเดินกล่อง  ขายกระทง  มาใชใ้นกิจกรรมจดังานปีใหม่  เป็นตน้  
นอกจากน้ีในช่วงเวลาท่ีเพ่ือนในกลุ่มไดรั้บความเดือดร้อนเช่นไฟไหมฟ้าร์มของ
เมย ์ เด็กๆ ในกลุ่มก็ไดไ้ปช่วยเหลืองานในฟาร์ม  โดยช่วยกนัเก็บเศษวสัดุท่ีไฟ
ไหมไ้ปท้ิงเพ่ือท าความสะอาดซ่ึงสร้างความประทบัใจใหก้บัผูป้กครองของเมย์
และนอ้งมิกม่ี  เป็นอยา่งมาก 
กจิกรรมพฒันาตนเอง 
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ท่ีผา่นมามีกิจกรรมท่ีสร้างการเรียนรู้และการพฒันาตนเองของเดก็ๆ  
โดยกาสนบัสนุนของสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข  เช่นการเขา้
ค่ายเยาวชนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกบัเดก็บา้นดิน ภูเวียง การส่งตวัแทนร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มเด็กสถาบนัชาวนา มหาสารคาม กลุ่มส่ือใสวยัทีน จ.
อุบลราชธานี และกลุ่มเยาวชนกนั
ตรวจระมวล จ.สุรินทร์และการ เขา้
ร่วมประชุมและร่วมงานตลาดนดั
ความรู้ภาคต่างๆ  โดยกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีจดัข้ึนไดส้ร้างความประทบัใจและ
สร้างการเรียนรู้ใหก้บัเดก็ๆ อยา่ง
มากมาย  เดก็ๆ ไดมี้โอกาสเรียนรู้  
ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์  น าประสบการณ์และความรู้จากต่างถ่ินมาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นกลุ่ม เช่น การคิดหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคม  เช่นการ
ปลกูตน้ไมใ้นวนัส าคญั  การเดินกล่อง  การหารายไดร่้วมกนั  การจดักิจกรรมคิด
เกมส์การละเล่นใหเ้ด็กๆ ในหมู่บา้นไดเ้รียนรู้ผา่นเกมส์ในเทศกาลหรือวนัส าคญั
ต่างๆ  การแสดงละครหรือบทบาทสมมุติท่ีสะทอ้นถึงปัญหาสงัคมของวยัรุ่น  
เป็นตน้  โดยส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการคิดภายใตป้ระสบการณ์  ส่ิงท่ีพบเห็นซ่ึงเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากในการพฒันาตนเองของเดก็ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
 
บทเรียนคนท างาน 

ในปัจจุบนัเด็กและเยาวชนในหมู่บา้นรวมตวักนัไดย้าก  และผูใ้หญ่กไ็ม่
ค่อยใหค้วามส าคญักบังานเด็กและเยาวชน ผูใ้หญ่มองวา่เดก็ด้ือเดก็เกเรเกินไป  จึง
ไม่ใหค้วามส าคญั  ประกอบกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั เดก็มีความเป็นตวัของตวัเอง
สูง  มีหลายกลุ่ม บางทีก็มีการทะเลาะเบาะแวง้กนัเองในชุมชน  ความสนใจใน
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กิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชนค่์อนขา้งมีนอ้ยและสนใจเพียงชัว่ระยะเวลาสั้นๆ  
ฉะนั้นการท างานร่วมกบัเดก็ตอ้งจึงตั้งค าถามตลอดเวลาวา่  “เดก็มองเป็นแค่เร่ือง
สนุกสนานชัว่คราวหรือเปล่า” จะแกไ้ขด าเนินการอยา่งไรไดบ้า้ง หรือวา่ ตวัเรายงั
มีวิธีการท างาน เคร่ืองมือในการท างานกบัเดก็ท่ีไม่เพียงพอ... ซ่ึงกพ็ยายามหา
ค าตอบอยูเ่ช่นกนั  บทเรียนเบ้ืองตน้ท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานเยาวชนคือ 

1. เง่ือนไข เวลาของเดก็ในระบบเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะตอ้ง 
หา เวลา จดัสรรเวลาใหล้งตวั ใหเ้ดก็สามารถเขา้ร่วมได ้

2. วยัของเดก็เลก็ท่ียงัห่วงเล่น  ห่วงความสนุกสนาน ควรหา
กิจกรรมใหส้นุกเหมาะสมกบัวยักบัการเรียนรู้ของเดก็ ๆ  

3. อาจจะตอ้งต่อกิจกรรมกบัทางโรงเรียนในชุมชน  ใหค้รูใน
โรงเรียนเกิดความเขา้ใจ และต่อยอดกิจกรรมเขา้ไปใน
โรงเรียนดว้ย 

4. นิสยัเดก็ไม่เหมือนกนั เราตอ้งหมัน่สังเกต  เราอาจตอ้งรวม
เดก็ท่ีมีนิสยัคลา้ยๆ กนัมาท างานร่วมกนัก่อน 

5. เดก็ปัจจุบนัมองเร่ืองการท าเกษตรเป็นเร่ืองล าบาก เด็กติด
หวี  ติดกระจก แป้ง เป็นคนเจา้ส าอาง  จะปรับทศันคติจุด
น้ีอยา่งไร 

6. การท างานร่วมกบัเด็กและเยาวชนตอ้งหมัน่สังเกตในส่ิงท่ี
คนท างานไดท้ าไปอยูต่ลอดเวลา  นอกจากการสงัเกต และ
ยงัมีการหมัน่ตั้งค าถามกบัตวัเอง  กบักิจกรรมท่ีท า  และ
พยายามหาค าตอบอยา่งไม่ยอ่ทอ้  ในลกัษณะ “ท าไป
เรียนรู้ไป” อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี  ตวัคนท างานเอง ก็
ตอ้งหมัน่เติมเตม็ความรู้  เป็นคนท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ เร่ืองราวใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ทกัษะ และ
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กระบวนการในการท างานกบัเดก็และเยาวชน ไม่ไดมี้
ค าตอบส าเร็จรูปเพียงค าตอบเดียววา่จะท าในลกัษณะใด   
ไม่มีวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดถูกตอ้งท่ีสุดเสมอไป ทุกอยา่ง
ตอ้งปรับประยกุตใ์หส้อดรับกบัสถานการณ์ของการ
เปล่ียนแปลงของยคุสมยัและสังคม 

7. งานเดก็และเยาวชน เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งหาวิธีการเคล่ือน
งาน  เพราะสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทวีความรุนแรง
ข้ึนทุกวนั  ทั้งปัญหายาเสพติด  ปัญหาชูส้าว ควรจะหา
วิธีการ และเคร่ืองมือการท างานกบัเดก็และเยาวชนใหม่ๆ 
ขณะเดียวกนั ควรพร้อมจะถ่ายทอดบทเรียนท่ีเป็น
ประโยชนใ์หก้บักลุ่มเยาวชนอ่ืนๆ เก่ียวกบัประสบการณ์
ดีๆ ท่ีตนไดรั้บดว้ย 

8. เดก็ๆมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั  เดก็กลุ่มท่ีเป็นเดก็เรียนจะ
มองขา้มเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัเช่น การท ามาหากินเล้ียงปาก
ทอ้ง เช่น  การขดุปู ขดุหนู ขณะท่ีเดก็กลุ่มท่ีค่อนขา้งด้ือจะ
มีความแตกต่างท่ีสามารถหาอยู่หากินกบัส่ิงท่ีใกลต้วัได ้ 
การท างานกบัเดก็ท่ีหลากหลายจึงตอ้งค่อนขา้งใจเยน็ เปิด
และใหโ้อกาสเด็กตลอดเวลา 

9. คนท างานจะตอ้งรู้จกัการเช่ือมโยง ประสานงานเปิดเวที
หรือสร้างสถานการณ์ใหเ้ดก็และผูน้ าในชุมชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ร่วมกนั  มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนัและช่วยเหลือกนั 
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สรุปงานเยาวชนพืน้ที่กนัตวจระมวล 
 วราภรณ์ หลวงมณี 

 
 

 
 
วนัน้ีเป็นโอกาสอนัดีอย่างยิ่งท่ี
ได้ เ จอ พ่ี เ ล้ี ย ง เ ยาวชนต าบล
กันตวจระมวล ทั้ ง อบต.แสง

จันทร์ อบต.ส าลี และแกนน าเยาวชนท่ีเคยเข้าร่วมอบรมด้วยอย่างเฉลิม ผู ้
ประสานงานจึงใช้โอกาสน้ีในการซักถามถึงผลการเรียนรู้ของเด็กๆ ท่ีเคยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ี อบต.จดัใหใ้นรอบแรก ผูเ้ขียนจึงโยนค าถามไปว่า ตั้งแต่ท่ี
อบรมไป ท่ีวางแผนอะไรกนัไวเ้ยอะๆ ไดก้ลบัไปท าอะไรแลว้ บา้ง”  อบต.ส าลี
บอกว่า ท่ีวางแผนกนัตอนท่ีเขา้กระบวนการอบรมเด็กพวกเราก็ไดว้างแผนกนัว่า 
เราจะท าอะไรภายใน 3 เดือน  จนถึงปีใหม่น้ีเราก็มีการลงแขกเก่ียวขา้วกนั แลว้ก็
ท าประเพณีกวนขา้วทิพยค์ะ แล้วก็ประเพณีลอยกระทง ก็สามอย่างน้ีเราท ากนั
เสร็จไปแลว้ 

อบต.ส าลีเล่าต่อว่า ผลท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือท า ก็จะเห็นเด็กมีความ
กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบมากข้ึน เขาจะรู้หนา้ท่ีของเขามากข้ึน เหมือน
จากเม่ือก่อนมนัจะเป็นภาระของผูใ้หญ่มากกว่า เหมือนกบัว่าเด็กเขาอยากจะเขา้
มาช่วยแต่ไม่กลา้ท่ีจะเข้ามาเต็มตวัแบบน้ี แต่พอเขาผ่านการอบรม เด็กเขาก็มี
ความคิดวา่ เขาถนดัตรงนั้นนะเขามีความสามารถในจุดนั้นนะ เขาก็ช่วยเราได ้เรา
ก็ช่วยเป็นพ่ีเล้ียงให้เขาอย่างเดียว โดยท่ีเราไม่จ าเป็นต้องไปลงมือท าเหมือน
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เม่ือก่อน ไม่ว่าจะเป็นจบัผา้ ท ากระทง หรือสร้างเวที แต่พอเด็กเขาไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตวัเอง เขาก็ท าได ้ใครจบัผา้เป็นเขาก็มาท าหนา้ท่ีของเขา พอเสร็จก็ไม่ไดบ้อกว่า
นอ้งตอ้งรอเก็บของนะ เขาก็รู้ว่าเขาท ากระทงเขาก็รู้เร่ืองรับผิดชอบเก็บวสัดุท่ีท า
กระทง คนท่ีเกบ็ผา้เขากต็อ้งล้ือผา้มาเกบ็เขากรู้็บทบาทหนา้ท่ีของเขามากข้ึน 

ผูป้ระสานงานก็นึกถึงว่า อะไรท่ีท าให้เด็กเปล่ียนไดข้นาดนั้น จึงลอง
ถามต่อไปวา่ “ไดมี้การประชุมวางแผนกนัก่อนท าไหม” อบต.ส าลีก็บอกว่าพอถึง

งานพ่ีเล้ียงก็เรียกเด็กมาคุย
กนั พอจะถึงงานอย่างกวน
ข้าวทิพย์ มันต้องเตรียม
งานเป็นเดือนเราก็จะมีการ
คุยทั้งสามหมู่บา้นว่าเราจะ
เอาอย่างไรกบังานน้ี เราก็
จะวางแผนว่าวนัน้ีเราก็จะ
ไปเก็บของ   บิณฑบาต

มะพร้าว เราก็จะเรียกเด็กมาร่วมกนัแลว้เราก็เอารถไปคนัหน่ึง เด็กคนไหนท่ีปีน
ตน้มะพร้าวไดเ้รากจ็ะเอาเดก็ไปช่วยกนั จนกว่าเราจะไดม้ะพร้าวพอ ก็จะมีผูใ้หญ่
เขา้มาช่วยดว้ยเร่ืองการท ามะพร้าวการขดู การคัว่กะทิอะไรอยา่งน้ีคะ เดก็กจ็ะเป็น
คนขดูมะพร้าว เดือนหน่ึงกจ็ะอยูใ่นวดัดว้ยกนัตลอดเลย 

ผูป้ระสานงานถามเพ่ิมเติมวา่ การกวนขา้วทิพยปี์น้ีท่ีผา่นมามนัต่างจากปี
ท่ีแลว้อย่างไรบา้ง พ่ีแสงจนัทร์เล่าว่า  เด็กจะท าไดม้ากกว่าปีท่ีแลว้ เพราะว่าปีท่ี
แล้วผูใ้หญ่จะเป็นคนรับผิดชอบคั่วกะทิทั้ งคืนส่วนมากเด็กมันจะไม่อยู่กัน 
เม่ือก่อนมนัขูดเสร็จมนัก็ไปปล่อยให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่เป็นคนนอนเฝ้ากะทิ 
แต่ตอนน้ีเด็กเขา้จะเขา้มาเฝ้ากนั แต่เด็กผูห้ญิงก็จะกลบัก่อนตอนส่ีทุ่ม จะเหลือ
เฉพาะเดก็ผูช้าย 
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อบต.ส าลี ไดเ้ล่าถึงงานลอยกระทงท่ีผ่านมาว่า ปีน้ีมีการประชาสัมพนัธ์
มากกว่าปีก่อน บวกกบัว่าปีน้ีบา้นอ่ืนไม่มีการลอยกระทงมีเพียงวดัเราวดัเดียวท่ี
จะลอยกระทง ก็รู้สึกว่าคนก็มาร่วมงานกนัเยอะแลว้กระทงก็ไม่ใช้วสัดุท่ีท ามา
จากโฟม  เพราะวา่พวกเขาไดป้ระสบการณ์จากปีท่ีแลว้ว่าใชโ้ฟม พอลอยเสร็จใน
น ้ามีแต่โฟมตอนเชา้เราตอ้งท าความสะอาด โดยท่ีผูใ้หญ่เป็นท่ีมาท าความสะอาด 
แลว้เด็กไม่ได้มาดูแล แต่ว่าปีน้ีเขาก็เลยคิดได้ว่าปีน้ีเรามาท ากระทงจากวสัดุ
ธรรมชาติ ก็เลยตดัปัญหาเร่ืองของโฟมไป กระทงก็สวย เด็กเขาก็ท าเป็น ใบใหญ่
เขากข็ายใบละร้อยใบเลก็เขากข็ายใบละสิบบาทยี่สิบบาท แต่กต็อ้งทุลกัทุเลหน่อย
เร่ืองการท ากระทง เพราะว่าเด็กไม่ค่อยมีฝีมือเร่ืองน้ีตอ้งไปเชิญปราชญช์าวบา้น
ให้เขามาช่วยและเด็กก็ท าไปดว้ย เด็กเขามีความคิดว่า เขาจะท ากระทงใบใหญ่
ให้กบัผูน้ า อนัน้ีพิเศษส าหรับท่านนายก อนัน้ีพิเศษส าหรับท่านก านัน แลว้พอ
ผูใ้หญ่เขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ให้การสนบัสนุนจากกระทงใบละยี่สิบบาท บางคน
เขากใ็หร้้อยหน่ึงบา้งคนเขาก็ใหส้องร้อย จะเห็นไดว้่าเด็กกลา้ท า กลา้คิด ผูใ้หญ่ก็
ช่ืนชม 

เม่ือถามถึงผลของการ
ลงแขกเก่ียวข้าว อบต.
ส า ลีก็ เ ล่าว่า  มีเด็กเข้า
ร่ ว ม ด้ ว ย ป ร ะ ม า ณ
สามสิบกวา่คน ก็คือการ
ลงแขกเก่ียวขา้ว แต่มนั
มี ปั ญ ห า ท่ี ว่ า
ประสานงานกนัแลว้ท่ีน้ี

ฝนตกมนัก็เลยไดเ้ล่ือน มนัก็เล่ือนๆวนัน้ีพ่ีประชาไม่ยอมเล่ือน พอพูดว่าจะเล่ือน
เด็กก็แยกกนัเลย แต่พอสายหน่อยก็คุยกนัว่า ไหนๆ เราก็นดักนัแลว้ก็ไปท าเลย
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ดีกวา่ กเ็ลยไดไ้ปแค่ 30 คน กมี็คนติดต่อมาใหไ้ปช่วยเก่ียวกนัเยอะ แต่เด็กก็จะติด
เรียนกนั และเม่ือเป็นวนัหยุดเด็กก็ตอ้ไปช่วยพ่อแม่ของตนเอง ซ่ึงถา้หากเราได้
เร่ิมตั้งแต่ตน้คนท่ีมีขา้วสุกตอนแรกๆ เขาจะไดเ้ปรียบเพราะว่าเด็กเขาว่างช่วงปิด
เทมอพอดี เพราะวา่มนัจะเก่ียวทนั 

ผูป้ระสานงานกไ็ดถ้ามถึงผลการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นกบัเด็กอย่างชดัเจนมี
อะไรบา้ง? เฉลิมในฐานะท่ีเป็นแกนน าเยาวชนก็เร่ิมไดโ้อกาสไดพู้ดกบัเขาบา้ง 
เฉลิมพดูสั้นๆวา่ เด๋ียวน้ีมีงานอะไรก็ช่วยกนั มีการประสานงานกนั เร่ิมแรกก็ตอ้ง
ปรึกษากนัก่อน มีการเรียกประชุม ถา้มีงานอะไรก็มีการเรียกประชุม อย่างเช่นว่า 
มีการลอยกระทงเรากเ็ราก็ประชุมกนัว่าเราจะเอาอย่างไร ไม่ใช่แค่ว่ามีแต่เยาวชน
ท่ีไปเขา้ร่วมอบรมแต่มีเยาวชนคนอ่ืนๆ ดว้ยกใ็หค้วามร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 

ส่วน อบต.ส า ลี  บอกว่า 
เห็นเด็กมีความคิดมากข้ึน 
เขาคิดเป็น วางแผนเป็น 
เขาจะท าอะไรเขาก็จะคิด
เป็นมากข้ึน  ทุกปีเราจะมี
แต่ท าโดยท่ีไม่ได้ว่าแผน
กนั แต่ว่าปีน้ีเขามีความคิด
มากข้ึน ผูป้ระสานงานถาม

ต่อถึงการมีส่วนร่วมของเดก็เป็นอยา่งไรบา้ง ทั้งในช่วงของการวางแผนกบัช่วงลง
มือ อบต.แสงจนัทร์บอกว่า เด็กก็ท าไดส่้วนมากเด็กจะมาร่วมกนัแทบทุกคนเลย 
ส่วนนอ้ยท่ีเขาไม่มาเน่ืองจากติดภารกิจเขาจริงๆ แต่ส่วนมาท่ีดูเด็กเขาอยากจะให้
เราใช ้เดก็อยากใหบ้อก มีอะไรขอใหบ้อก แกจะไม่เป็นคนค่อยวางแผน เวลาบอก
แกจะท าเลยกรั็บผิดชอบไป อยา่งมีงาน งานหนกัๆ กจ็ะใหผู้ช้ายท า งานเบาๆ ก็จะ
เป็นผูห้ญิง มนัเป็นไปโดยอตัโนมติั 
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ผูป้ระสานงานชวนคิดต่อวา่ การท่ีเขารอใหเ้ราใชม้นัอาจจะเกิดจากการวางแผนท่ี
ไม่ละเอียดพอ อาจมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการคิดรายละเอียดของงาน มา
น าเสนอแลว้เราช่วยเติมใหเ้ขา บางถา้ทีการท่ีเขารอเราใชเ้ขา เขาก็จะไม่รู้ว่าจริงๆ 
วา่เขาจะตอ้งท าอะไรบา้ง 

เฉลิมเสริมข้ึนมาวา่ น่ีคือจุดท่ีจะตอ้งแก ้เดก็เวลาร่วมวางแผนจะไม่มีใคร
กลา้ออกเสียง สังเกตดูแลว้ จะนัง่ฟัง นัง่หยอกลอ้กบับา้งน่ีก็เป็นเร่ืองธรรมชาติ

ของเด็ก  มันจะไม่ค่อย
ตั้ งใจแต่พอเราสรุปงาน
เสร็จ แต่พอผูใ้หญ่ตกลง
จัดงาน เช่น งานวันพ่อ 
ว ันแม่ เราก็จัด  ว ันแม่ก็
ปลูกตน้ไมว้นัพ่อเราก็จุด
เทียนชยัตอนเยน็ บอกเด็ก
ให้ เต รียมสถานท่ี เขาก็

เตรียม แต่ตอนเป็นล าดบัการจะไม่มีใครเพราะไม่กลา้พูด ไม่กลา้ในเชิงเป็นพิธี
การ ผูป้ระสานงานจึงเสนอว่า ผูใ้หญ่ตอ้งเอาเขาข้ึนมาประกบ เราท าดว้ยและให้
เขาไดข้ึ้นมาท าดว้ย ไม่เช่นนั้นในช่วงท่ีเขาตอ้งเป็นผูน้ าเขากจ็ะท าไม่ได ้

ผูป้ระสานไดถ้ามถึงการการเปล่ียนแปลงในส่วนของตวัพ่ีเล้ียงเองใน
การท างานกบัเดก็ อบต.แสงจนัทร์บอกวา่ สนุก ท าแบบน้ีไดใ้จเดก็ เหมือนกบัวา่
ถา้เราอา้ปากเดก็กจ็ะมาเลย เขาผกูพนักบัเรา เรากผ็กูพนักบัเขา เฉลิมบอกวา่ ได้
รู้จกัเดก็มากข้ึน อยา่งเดก็ต่างหมู่บา้นกไ็ม่ไดคุ้น้เคยกบัมาก แต่พอไดร่้วมอบรม
กบัเดก็กรู้็จกัเด็กมากข้ึน 
ผูป้ระสานงานไดถ้ามถึงแผนงานมีต่ออย่างไรบา้ง อบต.ส าลีบอกว่า ของบา้น
ท านบจะใหเ้ดก็เรียนป่ีพาทย ์ส่วนบา้นถนนชยัจะรับเร่ืองของดนตรีกบักีฬาและก็
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จะเพาะพนัธ์ุตน้ไม ้แต่ว่าตอนน้ีก็ยงัไม่มีแปลง เพราะยงัไมมี้ลูกตอ้งรอใหลู้กมนั
ตกก่อน ลกูมนัจะตกช่วงหนา้แลง้ เรากไ็ปเกบ็มาเพาะเราจะไม่ฝืนธรรมชาติมาก  

อบต.แสงจนัทร์เล่าต่อวา่ การเพาะพนัธ์ุไมต้อนน้ีกท็ ากนัอยูแ่ลว้ และเล่า
เพ่ิมเติมวา่ ท่ีบา้นถนนชยั กิจกรรมจะเขม้แขง็กวา่หมู่บา้นอ่ืน เพราะวา่มีเยาวชนท่ี
เป็นแกนน าจริงๆ และจะมีรุ่นพ่ีอยา่งประชา แลว้กมี็เพ่ือนประชาเป็นรุ่นพ่ีท่ีเก่ง 
ช่วยกนัดี จะมีแรงสนบัสนุนเยอะ เป็นพวกอาศยัพละก าลงัดว้ย ท่ีน้ีเราใชแ้กนน า
เป็นก าลงัหลกัแต่ก่อน แลว้เอาเยาวชนเขา้มาเร่ือยๆ ตวัเยาวชนเห็นความสนุกเห็น
เพ่ือนมาเยอะกเ็ร่ิมขยบัเขา้มา ส่วนเดก็ประถมจะเยอะมาก เพราะวา่เยาวชนคนโต
เขาจะออกไปนอกบา้นอยูก่ไ็ม่ก่ีคน 

อบต.ส า ลี ก็ เ ล่าต่อเ ร่ือง
การเปล่ียนแปลงของเด็กท่ี
เห็นได้ชัด คือ ตอนเดือน
ธันวาคมจะมีนักศึกษามา
ท า กิจกรรม แล้วเขาก็มี
การให้คิดว่าจะประกวด
กั น เ ร่ื อ ง อ ะ ไ ร  เ ข า ก็
แบ่งเป็นซุม้ เดก็เขาก็คิดว่า

กันออกแบบเอาเศษวสัดุท่ีเหลือใช้มาแต่งเป็นแฟชั่น แล้วเขาก็กล้าท่ีจะเดิน
แบบอย่างมัน่ใจ พวกเรายงัอ้ึงเลยว่าท าไมเธอกลา้แสดงออกมากขนาดน้ี แลว้เด็ก
ท่ีแสดงบนเวทีก็เป็นเด็กท่ีผ่านกระบวนการเขา้ค่ายกนัมา เราก็เลยสงสัยว่า ท าไม
เขามีความมัน่ใจขนาดนั้น  

ไดฟั้งการท างานเยาวชนอย่างเขม้ขน้ของพ้ืนท่ีกนัตวจระมวลแลว้ก็ช่ืน
ใจ ท่ีมีกลไกของผูใ้หญ่ท่ีช่วยดูแลเดก็และเยาวชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นธรรมชาติ 
ประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งพึงระวงัคือ ผูใ้หญ่เองก็ตอ้งถอดออกมาสักกา้วเพ่ือใหเ้ด็กได้
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มีพ้ืนท่ีในการเรียนรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าในดา้นการคิด และตดัสินใจ ตั้งแต่เร่ือง
เลก็ๆ จนค่อยๆ ใหญ่ข้ึน เพราะกระบวนการคิดและการตดัสินใจก็เป็นการศึกษา
ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมกัไม่มีใหเ้ยาวชนไดฝึ้กฝนในโรงเรียน และในพ้ืนท่ีท่ีมีผูน้ า
เก่งๆ หรือผูน้ าเด่ียว 
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