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ค าน า 
 

โลกยุคปจัจุบัน กล่าวได้ว่าเป็น ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้
(Knowledge-Based Society and Economy) ทีข่บัเคลื่อนหรอืแข่งขนักนัด้วย 
"ความรู"้ เป็นปจัจยัส าคญั  การแข่งขนัหรอืพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อมุ่งไปสู่
ความอยู่ดกีนิด ีและมคีวามสขุ "ความรู้" ถอืเป็น "ต้นทุนทางปัญญา" ทีต่้องสรา้ง 
ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ จดัเกบ็  โดยใหเ้ขา้ถงึง่าย และน าไปใช้ไดง้่าย หรอื
เรยีกว่าต้องม ี"การจดัการความรู้" (Knowledge Management / KM) เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครอืข่าย บรรลุตามตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
อย่างมคีุณค่า มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
            สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าทีห่นุน
เสรมิการกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้ขีดีความสามารถในการน าแนวคดิ 
หลกัการ และเครื่องมอืการจดัการความรู้ไปใช ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันา
เดก็และเยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ของตนเอง  

เอกสารเล่มเลก็ชุด ตลาดนัดจดัการความรูเ้ยาวชน “พลงัเยาวชนพลิก
ฟ้ืนพลงัท้องถ่ิน” สรส.จดัท าขึน้เพื่อ (1) บนัทกึร่องรอยการเรยีนรูร้่วมกนัของเดก็ 
เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเดก็และเยาวชน  (2) น าเสนอ
บทเรยีน องคค์วามรู ้ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ ใหส้ามารถอยู่
ในชุมชนได้อย่างมีคุณค่า มีศกัดิศ์รี (3)  น าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรูข้องเดก็และเยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ท่ามกลางความหลากหลายของบรบิท
และเครือข่ายปฏิบตัิการ (๔) น าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) ที่เป็น
นวัตกรรมสังคมในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใต้การ
ด าเนินงานของโครงการและพืน้ทีเ่ครอืขา่ยอื่นๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคพีนัธมติร และผูท้ีม่สี่วนสนับสนุน
และเกีย่วขอ้งในการกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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แนะน ำโครงกำร 
 เอกสารเล่มเลก็ชุด “ตลาดนดัจดัการความรู้เยาวชน: พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืน
พลงัทอ้งถ่ิน” จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประชุม “ตลาดนัดจดัการ
ความรู้เยาวชน: พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน”  วนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2551 
ณ โรงแรมฟ้าฝางสปอร์ตรีสอร์ท จงัหวดัขอนแก่น  

คณะท างานพ้ืนท่ีภาคอีสานไดท้ าการคดัสรรโครงการและเร่ืองราวท่ีน่า
เรียนรู้จากการทบทวนสถานการณ์เด็กและเยาวชนภาคอีสาน (Situation  Analysis) 
และเร่ืองราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ดว้ยการเยี่ยมเยียนศึกษาพ้ืนท่ี   พูดคุย  
เพ่ือถอดบทเรียนเด่นจากโครงการหรือ เร่ืองราวท่ีไดค้ดัสรรแลว้  พร้อมกบัเขียน
ออกมาเป็นเอกสารเร่ืองเล่า เร้าพลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าความรู้ท่ีมีอยู่ใน
บุคคลและกลุ่มคนใหช้ดั พร้อมกบักระตุน้การเรียนรู้ของกลุ่มเด็กเยาวชนและภาค
ส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมศกัยภาพเยาวชน 

โครงการส่งเสริมการจดัการความรู้ของเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน (4 ภาค) 
ด าเนินงานภายใตค้วามร่วมมือของสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) มลูนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา มูลนิธิสยามกมัมาจล และธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนมีขีดความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี  สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน และมีศกัยภาพท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
อีกประการท่ีส าคญัคือ เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายและแผนงาน
ท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาเด็ก เยาวชน ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิด
เครือข่ายการจดัการความรู้ในเร่ืองการพฒันาเด็กและเยาวชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บ้าน วดั  โรงเรียน สถาบนัการศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี  
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สำรบัญ 
 

 เร่ือง       หนา้ 
เกร่ินน า รวมเร่ืองราว ช่วยกนัเล่า ช่วยกนัเรียน   6 
วราภรณ์ หลวงมณี ผู้ประสานงานภาคอีสาน 
ศิลปะกบัการเรียนรู้ภาวะภายใน     8 
วรรินทร์ โสภา (โอเล่) เยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน    
เม่ือฉนักลายเป็นแม่คา้     วรรินทร์ โสภา (โอเล่)   11 
เรียนรู้ขา้มพ้ืนท่ี:แลกเปล่ียนกบัเครือข่าย “เดก็บา้นดินและเดก็รักถ่ิน” 19 
สกลลุรัตน์ สร้อยค า (มดั) เยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
เกษตรบา้นดิน       25 
ศักดา เหลาเกต ุเยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
กา้วท่ีสอง !!สู่เสน้ทางแห่งยุวกระบวนกร    32 
วิชุดา ลนุหล้า (ปริม) เยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน    
เร่ืองเล่า เร่ืองราวชีวิต      41 
วิโรจน์ วงศ์เสนา เยาวชนบ้านท่ามะไฟหวาน จังหวัดชัยภูมิ 
บินเหนือ (เมฆ)!!  เดก็หญิงวิชุดา  ลนุหล้า (ปริม)   47 
ทอดน่องท่องตลาดสีเขียว จงัหวดัสุรินทร์ วิโรจน์ วงศ์เสนา  54 
เมลด็พนัธ์ุเมด็เลก็       63 
นางสาวสุพัตรา ค าเบ้า (เมย์)เยาวชนหนองเรือ 
เยน็วนัศุกร์และเชา้วนัเสาร์      66 
นางสาวพิลาวรรณ ธงสวัสด์ิ (แอ๋ม) เยาวชนหนองเรือ 
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สารบญั (ต่อ) 
 
Project “H” โครงการสร้างโรงเพาะเห็ด    70 
พิสูตย สองสี (สูตย) เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
ความในใจจากหน่ึงสุรินทร์ ศชศกัด์ิ เรืองยิ่ง    74 
เม่ือฉนัเป็นผูจ้ดบนัทึก เอือ้งฟ้า วงษ์พิมพ์ (หน่อง)   76 
เรียนรู้   10   วนักบัการเปล่ียนผา่นเป็น “ยวุกระบวนกร”  80 
เดก็ชายวีรศักด์ิ ปู่หลุ่น (กอล์ฟ) ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
ประสบการณ์คร้ังแรกเม่ือผมริอ่านท่ีจะเป็นกระบวนกรนอ้ย  89 
นายชาญณรงค์ เหลาเกต ุศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
เร่ืองเล่าของมดั สกลุรัตน์ สร้อยค า (มดั)    93 
เร่ือง  10  วนักบัการใชชี้วิตในค่าย     98 
นางสาวนันทนา  เหลาจ าปา     (ลกัษ์) ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
เขา้ค่าย 10 วนั เดก็ชายสุชาติ  เขียวหนู  (โจโจ้)   105 
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เกร่ินน ำ รวมเร่ืองรำว ช่วยกนัเล่ำ ช่วยกนัเรียน 
 
 
 
 
 งานเขียนชุดน้ีเกิดจากพลงัของเด็กเยาวชน พ่ีเล้ียง และผูป้ระสานงานท่ี
ช่วยกันตั้ งแต่การกระตุ้นให้เขียน ให้แนวทาง ช่วยกันอ่าน และเติมเต็มตาม
รูปแบบของแต่ละคนท่ีถนดั เร่ืองเล่าของบางคนท่ีอยู่ในเล่มน้ี เป็นงานเขียนคร้ัง
แรกของเขา แต่พลงัของการใชง้านเขียนในการสัมผสัรู้ภายในและภายนอกของ
ตนเอง มนัจึงมีความงดงามและมีคุณค่าอยู่ในตวัของมนัอยู่แลว้ การจดักิจกรรม
ในแต่ละคร้ัง กม็กัจะใหน้อ้งๆ เวียนกนับนัทึกกิจกรรม แต่ใหเ้ป็นการบนัทึกแบบ
มีส่วนร่วม นั่นคือให้มีตัวเองเข้าไปเล่นกับเหตุการณ์นั้นด้วย อาจเล่นเร่ือง
ความรู้สึก หรือส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้ในฐานะผูส้งัเกตการณ์  

การเรียนรู้เร่ืองการเขียน จึงไม่ใช่เพียงเร่ืองของการ “ลงมือเขียน” แต่มนั
ยงัมีปัจจยัแวดลอ้มอีกมากมาย ทั้งมุมมองท่ีมีต่อโลกต่อชีวิต เห็นว่าชีวิตคือการ
เรียนรู้ เขาก็จะเปิดใจเรียนรู้ผ่านงานเขียน ความรู้สึกไวว้างใจก็เป็นปัจจยัส าคญั 
มนัเป็นผลจากความรู้สึก “ปลอดภยั” เม่ือเขาเขียน หลายคนท่ีชอบอ่านหนงัสือ 
ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือประเภทไหน พวกเขาก็จะร ่ ารวยค าศพัทก์ว่าคนอ่ืน จะใชค้ า
ไดห้ลากหลายมากข้ึน ส าหรับคนท่ีช่างสังเกต ก็จะเป็นนกัเขียนท่ีมีความละเอียด 
ประณีต มีข้อมูลในการวิเคราะห์ ตีความ เช่ือมโยง จึง มีเร่ืองราวให้เขียนได้
มากมาย ไม่วา่จะจากขา้งในของตนเอง สภาพแวดลอ้ม และสังคมใกลต้วั ไกลตวั 
กห็ยิบมาเช่ือมร้อยไดท้ั้งนั้น เพียงแต่เราสมัผสัรู้ 
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ส าหรับผูป้ระสานงานท่ีตอ้งอ่านงานใหก้บันอ้งๆ ก็จะจบัความรู้สึกจาก
ตวัหนงัสือไปดว้ยว่า ตอนน้ีอารมณ์ของเขาอยู่ประมาณไหน ก าลงัสนุกกบัการ
เรียนรู้เร่ืองอะไร หรือก าลงัเบ่ือหน่าย จะช่วยแบ่งเบาหรือเติมเต็ม รวมทั้ งใช้
กระบวนการกลุ่มในการช่วยกนัอ่าน ช่วยกนัเขียน งานเขียนจึงมีพลงัแบบน้ีแหละ 

งานเขียนในเล่มน้ีของแต่ละคน ไม่ไดร้้อยเรียงกนั เพราะเขียนในวาระท่ี
แตกต่างกนั ตามแต่ว่าใครจะประทบัใจเร่ืองราวอะไร และก็เขียนส่ิงเหล่านั้น
ข้ึนมา การเขียนในช่วงเวลาท่ีพ่ึงผ่านเหตุการณ์นั้นมาไดไ้ม่นาน ตวัหนงัสือก็จะมี
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีเตน้พล้ิวอยู่ในนั้นดว้ย มนัจึงเป็นเสน่ห์ของการเขียนแบบ
เร่ืองเล่าน้ีเอง ท่ีเผยใหค้วามสดออกมาอยา่งชดัแจง้ผา่นอารมณ์ของตวัหนงัสือ 
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ศิลปะกบักำรเรียนรู้ภำวะภำยใน 
นางสาววรรินทร์ โสภา (โอเล่) 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 

 
ศิลปะ กบัความหมายของค าน้ีแลว้หลาย
คนคงจะนึกถึงความวิ จิตงดงามของ
รูปภาพ โบสถ์ ว ัดอารามหรือรูปป้ันท่ี
สวยงามจนจนหาท่ีติไม่ได ้แต่ถา้ถามถึง
ตวัของฉันแลว้รูปภาพหรืองานศิลปะ ฉัน
ไม่ค่อยคุน้เคยกบังานแบบน้ีเท่าไร 

ตอนฉันเรียนอยู่ชั้นมธัยมวิชาศิลปะ ถา้จะว่ากนัตรงๆ เป็นวิชาท่ีท าให้
ชีวิตของฉันตกต ่าท่ีสุด ฉันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยถา้เทียบงานของฉันกบัของ
เพ่ือนมนัช่างต่างกนัลิบลบั ทุกคร้ังท่ีมีการวาดรูปหรือท าอะไรสกัอยา่งท่ีครูจะเนน้
ค าวา่ “มนัตอ้งสวยงาม ถา้ไม่เช่นนั้นฉนัจะตดัคะแนนความเรียบร้อยและสวยงาม
ของพวกเธอ” ถา้ฟังแบบเผินๆคงเขา้ใจว่า ครูทุกคนก็คงอยากใหลู้กศิษยข์องตน
ไดดี้ แต่ส าหรับฉันแลว้มนัเป็นเหมือนค าขู่ท่ีท าให้ตวัของฉันเล็กลง คุณคงคิดว่า
ฉนัมีอคติกบังานศิลปะใช่ไหมละ ถา้ใหฉ้นัเป็นคนตอบฉนัเองก็ไม่รู้เหมือนกนัแต่
ท่ีแน่ๆฉันไม่ค่อยชอบงานศิลปะเท่าไรเพราะทุกคร้ังท่ีมีการวาดรูปมนัก็จะมีการ
เปรียบเทียบว่าของคนน้ีสวยคนน้ีไม่สวย ฉนัจดัอยู่อย่างหลงัมากกว่า ฉนัก็เลยไม่
ชอบการเปรียบเทียบเท่าไร เพราะเม่ือมีการเปรียบเทียบฉนัก็จะรู้สึกอึดอดั กงัวล
จนท าใหต้วัเองวกวนท าอะไรไม่ถูกและดูแย่มากในสายตาของตวัเองและอาจจะ
เป็นคนอ่ืนดว้ยกไ็ด ้ส่ิงเหล่าน้ีท าใหฉ้นักลวั ไม่กลา้ อาการท่ีฉนัเป็นอยู่ฉนัรู้ว่ามนั
ไม่ไดดี้กบัฉนัเลย  
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เม่ือตน้เดือนตุลาคมท่ีผ่านมาไดมี้ค่ายเก่ียวกบังานศิลปะมนัเป็นค่ายท่ี
ตอ้งขีดเขียนและป้ันแต่งแต่ส่ิงท่ีสวยงามลงไปบนกระดาษขาว ซ่ึงฉันเองคงท า
ไม่ไดแ้น่ น่ีเป็นเสียงภายในท่ีเขา้มาตอกย  ้าฉนัร ่ าไป น่ีเป็นความกงัวลก่อนการเร่ิม
ค่ายส าหรับฉนั  แต่พอถึงวนัเร่ิมค่าย จากกิจกรรมแรกคือกิจกรรมรายงานตวั  ป้ัน
ดิน และวาดรูปจะบอกว่าเป็นวฒันธรรมของทุกค่ายเลยก็ว่าไดก้ับการท่ีไดท้ า
ความรู้จกักนั แมพ้วกเราจะรู้จกักนัมาในระดบัหน่ึงแลว้แต่ว่า แต่ละค่ายท่ีพวกเรา
ไดอ้บรมกนัมาฉนัคิดวา่พวกเราคงไดเ้รียนรู้กนัและกนัมากข้ึน 

คนท่ีมาสอนเราท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินในวนัน้ี ท่านเป็นครูสอนศิลปะ 
นกัออกแบบและตอนน้ีก าลงัศึกษา
ป ริ ญ ญ า โ ท อ ยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดล น่ีเป็นเปลือก
นอกท่ีเรารู้จกักนัก่อนท่ีครูจะสอน
พวกเรา ครูมีช่ือเล่นว่า “ตู่” พวก

เราจึงเรียกว่าครูตู่ กิจกรรมแรกท่ีเราได้
เรียนก็คือการป้ัน ครูตู่สอนทุกอย่าง
ตั้งแต่การเลือกดินวา่ดินแบบไหนถึงจะ
ใชไ้ดแ้ละก่อนท่ีจะไดดิ้นมาใหพ้วกเรา
ป้ันแต่ละคร้ังดินเหนียวก็ต้องเอาไป
ตากให้แห้ง พอแห้งก็ทุบให้ดินแตก
กอ้นแลว้จึงเอาไปร่อนน ้าเพ่ือคดัเศษไม ้กอ้นหินหรือเศษแกว้ท่ีอาจท าอนัตรายกบั
เราไดใ้นยามท่ีเอามานวด จากนั้นก็น าเอาดินเหนียวท่ีผ่านการร่อนแลว้ไปตากจน
แห้ง แลว้เราก็เอาดินนั้นมาผสมกบัน ้ าแลว้นวดดินอีกรอบ รอบสุดทา้ยของการ
นวดดินก็คือดินอยู่ในมือของคนท่ีจะป้ันมนั ครูบอกว่าเวลาท่ีเรานวดดินต่อม
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ต่างๆท่ีอยูใ่นฝ่ามือของเราจะหลัง่สารท่ีช่ือ “อินโดฟีน” ออกมามนัเป็นสายท่ีพวก
เราทัว่ทั้งโลกใฝ่หา   

 
ครูเล่าวา่การนวดดินมนัเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีช่วยลดสภาวะทางจิตท่ีเกิดจาก

ความเครียด ความกงัวลต่างๆ ท่ีเกิดกบัคนท างานและท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ มีวยัรุ่น
อีกมากมายท่ีก าลงัเขา้รับการรักษาโดยการใช้ดินท่ีเป็นวิธีการบ าบดั ท าให้เรา
กลบัมาอยูก่บัตวัเอง ถา้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สติ” สติก็คือความระลึกรู้ 
รู้วา่ตอนน้ีเราก าลงัท าอะไร ก าลงันัง่ ก าลงักิน ก าลงันอน ก าลงัเดิน ฯลฯ และตอน
ท่ีพวกเราก าลงัลงมือป้ัน ครูก็จะบอกว่าให้พวกเรากลบัมาอยู่กบัตวัเอง คอยเฝ้า
มองสภาวะท่ีอยู่ภายในของเราว่า ตอนท่ีเราก าลงัป้ันมันเกิดอะไรข้ึนบ้างกับ
ภายในของเรา  เราใชเ้วลาเกือบสามชัว่โมงในตอนเชา้กบัเร่ืองราวของการป้ัน 
จากนั้นเราก็มานัง่คุยกนั เก่ียวกบัความรู้สึกหรือส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนในขณะนั้น หลาย
คนกรู้็สึกวา่สบาย ภูมิใจว่าถึงแมส่ิ้งท่ีตวัเองท าจะไม่สวยเหมือนคนขา้งๆ แต่เขาก็
ภูมิใจ  บางคนก็บอกว่าคนก็เหมือนกับดิน เราสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา ซ่ึงเขาไดเ้รียนรู้จากการท่ีเขาไดล้งมือป้ันดิน แลว้รู้สึกว่ามนัไม่ได้
ตามท่ีตอ้งการเขาก็เอาดินกลบัมานวดแลว้ก็เร่ิมป้ันมนัใหม่ จนกว่าท่ีเขาจะได
รูปทรงท่ีพอใจ เขาไดเ้รียนรู้ว่าความลม้เหลวและการท าอะไรท่ีมนัช ้ าๆ  จะท าให้
เราแกร่งและช านาญข้ึน  

ส่วนฉนัเร่ิมเขา้ใจแลว้วา่ศิลปะไม่ใช่การเปรียบเทียบ  วา่ใครวาดสวยไม่
สวยแต่มนัข้ึนอยูก่บัมุมมองและทศันคติภายในของเราเองต่างหาก ท่ีจะน างาน
ศิลปะมารับใชเ้ราในแง่มุมไหน ถา้เพ่ือสร้างความสุขท่ีเกิดจากการไดล้งมือท า มี
สติอยูก่บัส่ิงท่ีท า เรียนรู้กบัภาวะภายในท่ีมนัก าลงัเกิดข้ึนในขณะนั้น วนัน้ีฉนักท็ า
ไดส้ าเร็จแลว้ และท่ีส าคญัท่ีสุดของวนัน้ีคือ “กำรก้ำวผ่ำนควำมกลวัที่เรำสร้ำง
ขึน้มำเอง”
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เมือ่ฉันกลำยเป็นแม่ค้ำ 
วรรินทร์ โสภา (โอเล่) 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
 

คนเราทุกคนลว้นมีความฝัน 
และความฝันของแต่ละคนก็แตกต่าง
กนัออกไปตามเป้าหมายของชีวิต คน
ท่ีตามหาฝันเจอแลว้ก็ถือเอาโอกาสน้ี
แสดงความยินดว้ย และส าหรับคนท่ีก าลงัตามหาความฝันของตวัเองอยู่ก็คงเป็น
โอกาสดีท่ีจะท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้หลายส่ิงหลายอย่าง ท่ีคนหาความฝันของตนเอง
พบแลว้อาจไม่เคยไดส้มัผสั 

ทวา่ไปแลว้ฉนัเองก็มีความฝันเหมือนกนัมาตั้งแต่เด็กเลย แต่มนันานจน
จ าไม่ไดว้่าตอนนั้นตวัเองอยากจะท าอะไรหรือเป็นอะไร ตอนน้ีเร่ิมรู้แลว้ว่าฝัน
ของเราจะเป็นจริงหรือไม่ มนัข้ึนอยู่กบัเราต่างหากละ ว่าจะจมอยู่แต่ในความฝัน
หรือจะเลิกฝันแลว้มาลงมือท า ว่าอนัไหนมนัจะเกิดผลเร็วกว่ากนั  เม่ือเราโตข้ึน
ฝันของหลายคนก็อาจจะเปล่ียนไปและหลายคนก็อาจจะไม่เปล่ียน ฝันของบาง
คนก็อาจจะข้ึนอยู่กับพ่อแม่ หรือตามกระแสของสังคม ก็ว่ากันไปตาม
สภาพแวดลอ้ม  

ฉนัคิดว่าฉันก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ียงัไม่แน่นอนกบัเร่ืองของความฝันหรือ
ป้าหมายท่ีตวัเองอยากจะเป็นอะไรหรือท า  ฉนัก็เลยเลือกท่ีจะท าทุกอย่างท่ีเขา้มา
ในชีวิต แมอ้าจจะมีบางคร้ังท่ีเราก็รู้สึกว่ามนัไม่ไดเ้ขา้อะไรกบัเราเลย แต่การท่ี
ลองท าอะไรท่ีเราไม่ชอบ มนัก็ท าใหเ้ราไดฝึ้กฝนตวัเอง ในเร่ืองของความชดัเจน
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มากยิ่งข้ึน และอย่างน้อยเราก็จะไดรู้้ว่ามนัใช่จริงหรือเปล่า จะได้ตอบตวัเอง
ถกูตอ้ง  

ตอนน้ีฉนักก็ าลงัอยูใ่นขั้นตอนท่ีก าลงัหาค าตอบใหต้นเอง ฉนัจึงทั้งเรียน 
และก็มีกิจกรรมกบักลุ่มเยาชนในหมู่บา้น ต่างอ าเภอและจากต่างจงัหวดั  มีชวน
นอ้งอ่านหนงัสือในทุกวนัเสาร์ มีเล้ียงเด็กบา้ง และล่าสุดตอนน้ีก็ท าน ้ าเตา้หูข้าย
ในหมู่บา้น น่ีเป็นงานเดียวช้ินแรกท่ีฉนัเลือกท าเอง และคิดเอง ไม่น่าเช่ือมาก่อน
เลยวา่วนัหน่ึงฉนัจะไดม้าเป็นแม่คา้ขายน ้าเตา้หู ้ฉนัยงัจ าวนัแรกท่ีฉนัไดเ้ร่ิมท าน ้ า
เตา้หูไ้ด ้ 2๖ กนัยายน  2๕๕1 หลงัจากท่ีไดสู้ตรน ้าเตา้หูม้าจากเส้ือท่ีพ่ีพรผูใ้จดีส่ง
มาให้พวกเราเส้ือกบักางเกงเม่ือรวมกนัแลว้เกือบ 20 ตวั  แต่ผูช้ายคงไม่มีสิทธ์ิ 
เพราะส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้ผูห้ญิง พวกเราก็แบ่งกนัไปเกือบหมดทุกตวั เพราะมี
เส้ืออยู่ตวัหน่ึงท่ีไม่มีใครเอาฉนัก็เลยหยิบข้ึนมาดู มนัไม่มีใครเอาก็เพราะชายเส้ือ
ดา้ยมนัเร่ิมขาดท าใหช้ายเส้ือดูหลุดลุย้ มนัจึงไม่มีใครเลือกนอกจากฉัน พอกลบั
มาถึงบา้นฉนักเ็ร่ิมท าการตรวจคน้วา่น่าตาของมนัจะเป็นอยา่งไร ปรากฏว่าเส้ือยืด
สีเทาตัวน้ีด้านหน้าของมันได้สกรีนสูตรน ้ าเต้าหู้เอาไวแ้บบครบวงจร มีทั้ ง
อุปกรณ์ ขั้นตอนการท า และสูตรเด็ดเคล็ดลบั ของการท าน ้ าเตา้หู้ พอตวัเองได้
อ่าน สูตรการท ากคิ็ดวา่ไม่น่าจะยากถา้เราจะท า  

เยน็วนันั้นก็ปรึกษากนัแม่ ว่าอยากจะท าน ้ าเตา้หูข้าย แม่สนบัสนุนเต็มท่ี
แต่พ่อตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรกลัวจะไปกันไม่รอด แต่ในเม่ือสอง
มากกวา่หน่ึงแลว้เราจะไปกลวัอะไร พอรุ่งเชา้ฉนัก็ไปหาช้ืออุปกรณ์ในตลาด พอ
กลบัถึงบา้นก็เอาถัว่มาแช่น ้ าตามสูตรท่ีไดอ่้าน พอตกเยน็บา้นของฉันก็เร่ิมมีส่ิง
แปลกใหม่ข้ึนมานั้นเป็นเสียงของเคร่ืองบด และเป็นคร้ังแรกเหมือนกนัท่ีเคร่ือง
บดของเราไดท้ างานลงัจากท่ีช้ือไวน้านเหลือเกินส าหรับฉนั  พอ Start เคร่ืองก็เร่ิม
ท างานสกัพกัเคร่ืองเร่ิมอืดท่ีแรกก็คิดว่า เป็นเพราะตวัเคร่ืองก็เลยเปล่ียนไปบดอีก
โถหน่ึงแต่กเ็หมือนเดิม สกัพกัเร่ิมคิดไดว้่าถา้บดมนัแหง้ๆไม่ไดก้็บดตอนมนัมีน ้า
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น้ีแหละ (เขารู้กนัทัว่บา้นทัง่เมือง) และแลว้การบดถัว่ของเราก็ส าเร็จ จากนั้นก็
กรองเอาน ้าจากถัว่ไปตม้  

ในระหว่างท่ีท าเพ่ือนบา้นก็จะแวะเวียนมาถามไถ่อย่างไม่ขาดสาย เร่ือง
ของเร่ืองก็แม่ไปเรียกเพ่ือนบา้นชิม บรรยากาศในเยน็วนันั้นเต็มไปดว้ย รอยยิ้ม 

เสียงหวัเราะ และการ
สนทนา มีเพ่ือนบ้าน
หลายคนท่ีถามฉันว่า 
ไปเอาสูตรการท าน ้ า
เตา้หูม้าจากไหน?  ไป
เ รียนมาจากไหน ? 
และมีเด็กผู ้หญิงคน
ห น่ึ ง เ ธ อพู ด ข้ึ น ว่ า 

“แซบ” ประโยดต่อมาท่ีเธอพูดข้ึนอีกก็คือ พ่ีขายไหม…..หนูจะช้ือไปฝากแม่ ฉนั
ไม่ปฏิเสธท่ีจะขายใหเ้ธอ และหลงัจากนั้นก็มีคนทยอยเขา้มาซ้ือน ้าเตา้หู ้ฉนัสันนิ
ฐานวา่เขาตอ้งไปเล่าใหเ้พ่ือนบา้นของเขาฟังเป็นแน่ 

 ถุงละ 2 บาทน้ีเป็นราคาน ้าเตา้หูข้องฉนัท่ีตั้งข้ึนเอง เยน็วนันั้นฉนัขายน ้า
เตา้หูไ้ด ้3๔ บาท มนัไม่ใช่เงินท่ีมากมายอะไร แต่ท าไมฉนัถึงไดภู้มิใจจนบอกไม่
ถูกว่าอาการขา้งในมนัเป็นอย่างไร น่ีเป็นการหาเงินคร้ังแรกของฉันท่ีท าให้ฉัน
รู้สึกว่าท าไมมนัยากเยน็อย่างน้ี ฉนัเร่ิมเห็นค่าของเงินบาทข้ึนมาก็วนัน้ีเอง ค ่าวนั
นั้นก็คุยกบัแม่ว่าเราจะขายต่อไหม แม่ตอบตกลงแต่ก่อนท่ีบา้นไม่มีเตาแก็สพวก
เราใชถ่้าน เราคุยกนัวา่น่าจะขายตอนเชา้ แม่มีหนา้ท่ีจุดไฟ ส่วนฉนั ป่ัน คั้น กรอง 
ตม้ และพอเสร็จก็มากรอกใส่ถุงช่วยกนั 3 วนัแรก ยงัเก็บอาการของความเหน่ือย
หลา้ไดดี้ ช่วงแรกเราท ากนัไดว้นัละ สามสิบกวา่ถุง แต่ทุกคร้ังท่ีก่อนฉนัจะไปขาย 
ฉนัจบัความรู้สึกของความกลวั ความกงัวลท่ีมนัเกิดข้ึนกบัฉนั  
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ในช่วงแรกๆ บางวนัก็ขายหมดบางวนัก็ไม่หมดจากท่ีตอนแรกลงทุน
ประมาณ ๗1 บาท แลว้ทุกวนัฉันจะตอ้งท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย และแต่ละ
สัปดาห์ฉนัก็จะสรุปว่าอาทิตยน้ี์ขายไดเ้ท่าไร ซ้ืออุปกรณ์หมดเท่าไร ก็เอามาหัก
กบัรายได ้เหลือเงินเหลือเท่าไรน้ีก็เป็นเงินเก็บของฉันและถา้วนัไหนท่ีนอ้งต่ืน
ข้ึนมากรอกน ้าเตา้หูช่้วย ฉนัก็จะเก็บไวใ้หเ้ขาวนัละ 10 บาท และบนัทึกในแต่ละ
วนัท่ีฉันเจอ และอุปสรรคอีกอย่างหน่ึงก็คือความกลวั ยิ่งในช่วงแรกๆวนัไหนท่ี
ไม่หมด มนัจะกระทบไปถึงวนัพรุ่งน้ีท่ีฉนัจะตอ้งเอาไปขายดว้ยยิ่งวนัไหนท่ีมีค า
ติชม วนัเดียวกนัมีทั้งมนัหวานเกินและบอกให้ฉันลดน ้ าตาล และวนัน้ีมนัจืดจงั
เลยตอ้งเติมน ้าตาลอีก ร่างกายฉนัยิ้มรับทุกค าพูดแต่ภายในค าพูดเหล่าน้ีมนัท าให้
ฉันกลัว กลวัจนไม่กลา้เอาไปขายบ้านหลงันั้นอีกและฉันก็เร่ิมเอาค าติชมมา
ปรับปรุง  

ช่วงแรกของการขายฉนัเร่ิมเขา้ใจแลว้วา่มนัเป็นช่วงเวลาของการปรับตวั 
ของอาการภายในและภายนอก เขา้หากนั แต่ก็ยงัอดท่ีจะต านิตวัเองไม่ไดว้่ายงัเอา
ใจใส่กบัส่ิงท่ีตวัเองท าไม่พอ ช่วงแรกมนัเป็นช่วงของการปรับตวัจริงๆ เพราะการ
ต่ืนตีส่ีมนัยงัไม่ใช่วิถีชีวิตของฉนัแมน้าฬิกาปลุกใหต่ื้นแต่ถา้ไม่ใช่เสียงของแม่ฉนั
กย็งัไม่ต่ืน และเวลาประมาณน้ีตีส่ีท่ีคนในซอยยงัไม่คุน้เคยในช่วงแรกเพ่ือนบา้น
ก็จะลุกข้ึนมาไม่นานหลงัจากท่ีพวกเราต่ืน เพ่ือนบา้นต่ืนตอนตีส่ีเพ่ือท่ีจะมาน่ึง
ขา้วไวกิ้นตอนเจ็ดโมงเช้า และบางคนยงัไม่อยากลุกออกจากท่ีนอนก็ต้องลุก
เพราะเม่ือรู้สึกตวัแลว้มนัก็นอนต่อไม่หลบั แต่ทุกวนัน้ีเพ่ือนบา้นก็เร่ิมเคยชินกบั
เสียงน้ีแลว้ กเ็ลยเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ   

ทุกคร้ังท่ีต่ืนข้ึนมาอากาศในช่วงน้ีกจ็ะเยน็ๆ และบรรยากาศก็ดี บางคืนก็
มีดาวตกลงมาใหเ้ห็น ถา้วนัไหนท่ีพระจนัเต็มดวงเราก็จะมองเห็นทอ้งฟ้าท่ีสดใส 
และหมู่ดาวนอ้ยใหญ่อยู่บนฟ้า ดาว พระจนัทร์ กอ้นเมฆ ธรรมชาติเหล่าน้ีไม่เคย
ลืมท าหนา้ท่ีของเขาเลยสักคร้ัง แต่หลายคร้ังท่ีฉนัต่ืนข้ึนมาใหม่ๆ หนา้ของฉันก็
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จะมีบูดบ้ึงจากอาการง่วงนอนบา้ง แต่ฉันก็ไม่ไดลื้มท าหนา้ท่ีของตวัเอง และพอ
ถึงเวลาเอาไปขายความรู้สึกเหน่ือยมนัก็จะไม่มีอยู่ ช่วงแรกท่ีฉนัท าไม่เกินวนัละ 
30 – ๔0 ถุง ตลาดของฉันก็คือกลุ่มญาติพ่ีน้อง และรอบๆคุม้ตวัเอง ยงัไปท่ีอ่ืน
ไม่ไดเ้พราะใจของฉนัยงัไม่มัน่คงพอ ท่ีส าคญัไม่กลา้คุยกบัคนท่ีเรายงัไม่คุน้เคย 
แมต้อนนั้นจะหนกัเพียงไรแต่พอถึงเวลาเอาไปขายฉนัตอ้งไม่เก็บส่ิงพวกน้ีมาคิด
มาก ฉนัใช่จกัรยานคู่ใจท่ีพาฉนัออกไปพร้อมกบัการยิ้ม และค าพูดท่ีอ่อนนอ้ม ทั้ง
การไหวก้ล่าวขอบคุณทุกคร้ังท่ีหลงัจากการรับเงินและสุดทา้ยคือความช่ือสัตย ์ น้ี
เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีฉนัปฏิบติัทุกคร้ังเวลาฉนัออกไปขายน ้าเตา้หู ้จนตอนน้ี
ฉนัเร่ิมคุน้ชินกบัมนัไปแลว้  

ถา้วนัไหนท่ีท าไดม้ากฉันขายไม่หมด ฉันก็จะใหเ้ด็กท่ีเล่นอยู่ตามถนน
หรือยายเฒ่าท่ีคอยนัง่มองดูการเจริญเติบโตของฉนั ยายเฒ่ามีศกัด์ิเป็นพ่ีสาวของ
ตาฉนั แต่เราอยูก่นัคนละบา้น เม่ือไรท่ีฉนัคิดถึงตา ยายเฒ่าก็จะเป็นตาใหฉ้นั และ
ในระหว่างท่ีขายถา้มีพระมาบิณฑบาต ฉนัก็จะจอดรถและใส่บาตรก่อน  ฉะนั้น
ทุกคร้ังท่ีฉันขายฉันก็เลยไม่ค่อยกงัวลกบัเร่ืองท่ีว่าจะขายไม่หมด น้ีอาจจะเป็น
เคล็ดท่ีไม่ลบัของฉันอีกอย่างหน่ึงเลยก็ว่าได ้พอสักพกัเร่ิมมีคนรู้จกัว่าเราขายน ้ า
เตา้หู้เราก็ตอ้งเพ่ิมข้ึนมาเป็น ๔0-๕0 ถุงต่อวนั ขายบา้ง แถมบา้ง บางคร้ังก็ติดไว้
แลว้ค่อยจ่ายวนัถดัไป แต่ฉนัก็ไม่ไดก้งัวลมากมายอะไร แถมตอนน้ียงัเร่ิมมีลูกคา้
ประจ าเพ่ิมข้ึนดว้ย  

ถ้าถามว่ามีช่วงท่ีท้อมากจนอยากจะเลิกขายบ้างไหม มันก็ท้อตาม
สถานการณ์ท่ีต่างกนัอออกไป แต่ถา้ถามว่า “จะเลิกไหม” ไม่เกิดข้ึนในความคิด
ของฉันเลย เพราะถา้ฉันเลิกขายฉันก็จะไม่ได้ต่ืนเช้ามาทรมานความข้ีเกียจท่ี
เกิดข้ึนในร่างกาย และใจของฉัน พลาดโอกาสท่ีจะเห็นทอ้งฟ้าและบรรยากาศท่ี
คนเมืองใฝ่หา ไม่ไดต่ื้นเตน้เวลามีคนมาช้ือเยอะๆ ไม่ไดย้ิ้มรับค าปฏิเสธและคง
ไม่ไดพ้ดูคุยกบัผูท่ี้เดินบนทอ้งถนน ฉนัคงพลาดโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปเห็นวิถีของ
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แต่ละบา้นในตอนเชา้ และอีกหลายอย่างท่ีชีวิตฉันจะไดเ้จอและไดเ้รียนรู้ไปกบั
มนั บางคร้ังการท่ีเราถูกปฏิเสธก็ท าให้เรารู้ว่าชีวิตเราไม่อยู่เพียงล าพงัเราตอ้ง
พ่ึงพากนัและกนั ฉะนั้นทุกคร้ังท่ีฉนัออกไปขายน ้าเตา้หู ้การพูดคุยกบัผูใ้หญ่ดว้ย
ความอ่อนนอ้มและมีไมตรีจิตต่อกนัเป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงฉนัคิดว่ามนัจ าเป็นมากในการ
อยูร่่วมกนักบัคนอ่ืน  

คล่ืนแห่งความยุ่งยากมนัก็ยงัไม่หมดเพราะตอนตน้เดือนตุลาคมท่ีผ่าน
มาไดมี้ค่ายอบรมตั้งสองค่ายค่ายละสิบวนั หลงัจากท่ีเป็นพ่ีเล้ียงมาสองปีฉันก็มี
หนา้ท่ีใหม่อีกกคื็อการท าอาหารวา่งใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม ในเดือนนั้นภารกิจของฉนั
ก็คือท าน ้ าเตา้หูไ้ปส่งท่ีค่ายทุกเชา้ และเอาไปขายในหมู่บา้น พอกลบัมาก็ตอ้งมา
ท าอาหารวา่งของช่วงเชา้พอเสร็จจากช่วงเชา้กม็าท าของช่วงบ่าย  และปลายเดือน
น้ีฉนัก็มีสอบ คือทุกอย่างของเดือนน้ีมนัดูวุ่นวายเป็นอย่างมาก ถา้ไม่มีแม่ท าและ
เพ่ือนบา้นคอยช่วยฉันคงจะไม่รอดแน่นอน ส าหรับเดือนน้ี มีคนบอกกบัฉันว่า 
“ให้ชีวิตของเราไดพ้บเจอกบัอะไรท่ีมนัหนกับา้ง เราถึงจะไดเ้ติบโตไม่อย่างนั้น
เรากจ็ะสบายจนเกินความจ าเป็น” และท่ีท าใหฉ้นัไม่ละความพยายามก็เป็นผูห้ญิง
คนหน่ึงท่ีท าหนกัๆ มามากมายถา้เปรียบเทียบกนังานท่ีฉันว่ามนัหนกัแลว้ ของ
เธอยิ่งหนกัว่าของฉันเป็นหลายเท่า ฉันก็เลยคิดว่าส่ิงท่ีฉันก าลงัท าช่างน้อยนิด 
แลว้มนัก็เป็นการทดสอบตวัเองว่าส่ิงท่ีเราไดรั้บจากค่ายอบรมมา เราจะไดน้ าเอา
ไปใชอ้ยา่งไร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความอดทน ความพยายาม การมีวินยั พูดในท่ี
ชุมชน การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น การแบ่งป่ัน ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นทกัษะภายนอกละภาวะ
ภายในของเรา น้ีเป็นเป้าหมายอีกยา่งท่ีฉนัตั้งเอาไว ้ 

การท่ีเราท างานหนกัแน่นอนว่าเรา “ตอ้งเหน่ือย” เหน่ือยจนไม่รู้ว่าจะ
อธิบายอย่างไร คือในช่วงน้ีเราตอ้งไดแ้บ่งเวลาใหก้บังาน ใหก้บัการอ่านหนงัสือ 
(ท่ีเกิดข้ึนนอ้ยมาก) ฉนัพยายามจะท าทุกอย่างท่ีตวัเองคิดว่าท าไดแ้มรู้้ว่ามนัหนกั
แต่ถา้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงฉันก็ไม่ปฏิเสธท่ีจะท ามนั ถา้ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ฉันได้
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เติบโต ฉนัเคยอ่านหนงัสือเร่ืองหน่ึงท่ีช่ือว่า “กำรเดินทำงสู่อิสรภำพ” ผูเ้ขียนช่ือ 
ประมวล   จนัทร์เพง็  เป็นเร่ืองราวของความเป็นจริงท่ีผูเ้ขียน ในอดีตท่านเคยเป็น
อาจารย์สอนอยู่ท่ี ม.เชียงใหม่ แลว้วนัหน่ึงก็ไดล้าออกจากการเป็นอาจารยใ์น
มหาวิทยาลยั เพ่ือท่ีจะ “เดิน” กลบับา้นท่ีปักษใ์ต ้(เกาะสมุย) เป้าหมายอย่างแรก
คือกลบับา้นเกิดท่ีเกาะสมุย และเป้าหมายต่อมาก็คือการเผชิญหนา้กบัความกลวัท่ี
ไม่สามารถจะคาดคะเนอะไรไดเ้ลย ท่านไดเ้อามาถ่ายทอดเป็นตวัหนงัสือใหเ้รา
ไดอ่้านกนั และมีขอ้ความท่ีท าในหนงัสือท่ีท าใหฉ้ันยิ่งอยากจะคน้หาตวัเองมาก
ข้ึน เขาบอกวา่ คนเรามีการเกิดสองคร้ัง คร้ังแรกเป็นการเกิดจากทอ้งแม่ และคร้ัง
ท่ีสองเป็นการเกิดของ “จิตวิญญำณ” มนัอาจจะเป็นค าท่ีใหญ่และฉันเองก็ยงั
ไม่ไดเ้ขา้ใจค าว่าจิตวิญญาณดีเท่าไร แต่ถา้คนเรามนัมีการเกิดสองช่วงอย่างนั้น
จริงฉันก็อยากจะไดส้ัมผสักบัการเกิดคร้ังท่ีสองเหมือนกนั ซ่ึงฉันรู้ดีว่ามนัตอ้ง
แลกมาดว้ยการลงมือท าและท าใหค้วามกลวัมนัจางออกจากใจของฉนับา้ง เวลาท่ี
เจอกบัส่ิงท่ีตวัเองไม่คุน้เคย  

ฉนัเคยอ่านหนงัสือเล่มหน่ึง หนงัสือเล่มน้ีมีช่ือเร่ืองว่า “ควำมน่ำจะเป็น” 
เขียนโดย ปราบดา   หยุ่น ซ่ึงมีบทสนทนาบทหน่ึงเขาถามว่า “กอ้นหิน 1 กอ้น 
บวกกบักอ้นหินอีก 1 กอ้นไดก่ี้กอ้น?”  “กองทราย 1 กอง บวก กองทราย 1 กอง 
ไดก้องทรายก่ีกอง”  หลายคนก็คงจะคิดเหมือนกบัฉนัในตอนแรกว่า ค าตอบของ
ทั้ง 2 ขอ้ท่ีถามมา ค าตอบก็คือ 2 เพราะท่ีโรงเรียนเขา้ก็สอนกนัแบบน้ีทั้งนั้น มนั
จะเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได ้และบรรทดัต่อมามีคนตอบว่า ขอ้แรกค าตอบก็คือ “1 
กอ้นใหญ่” และค าตอบของขอ้สอง คือ “1 กองใหญ่”  เพียงแต่ขนาดของมนัใหญ่
ข้ึน น่ีคือค าตอบของเขา และมีขอ้หน่ึงท่ีเขาไม่ค่อยแน่ใจวา่จะตอบอะไรดีระหว่าง 
1 กบั 3 โจทย ์ 1+1= …..? เพราะถา้จะตอบว่า 1ใหญ่ ก็นึกถึง พ่อบวกแม่แลว้ได้
ลูก เขาก็เลยไม่แน่ใจในค าตอบของขอ้น้ี ว่าจะเป็น 1หรือ 3 พออ่านจบฉนัก็เลย
ลองมาคิดดูวา่ความน่าจะเป็นมนัมากนอ้ยแค่ไหน ก็เลยนึกไปถึงตอนท่ีเราไปเห็น
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รถสิบลอ้มาเททราย รอบแรกเทลงเป็นหน่ึงกอง รอบสองเทลงอีกก็เป็นหน่ึงกอง
ท่ีใหญ่ข้ึน พอเทครบ 5 รอบก็ไดดิ้นหน่ึงกองแต่ผิดกกนัท่ีขนาดมนัเพ่ิมข้ึนก็แค่
นั้นเอง ฉันว่าท่ีเขาไดค้  าตอบแบบน้ีมาก็คงเกิดจากการท าอะไรท่ีซ ้ าๆ กนัจนเขา
เร่ิมช านาญและเขา้ใจกบัส่ิงท่ีตวัเองท ามากข้ึน อีกอย่างการท่ีเรามีความคิดและ
มุมมองท่ีต่างออกไป เรากจ็ะไดแ้ง่มุมท่ีใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน  

วนัน้ีฉนัเร่ิมมีค าตอบใหก้บัตวัเองแลว้ว่า ความใฝ่ฝัน กบัความเป็นจริงท่ี
มนัว่างอยู่ดา้นหน่ึง ฉันจะเลือกอะไร ถา้เรามุ่งจะไปถึงแต่ฝันเราก็จะมองไม่เห็น
ดอกไมท่ี้ชูช่ออยู่ตามริมถนน และกอ้นหินหรือตอไมท่ี้เราอาจเดินสะดุด หรือ
เหยียบย  ่ามนั เราก็จะไม่รู้จักว่าความเจ็บปวดมนัเป็นอย่างไร ทีหลงัต้องระวงั
ตวัเองให้มากกว่าน้ี และถา้เราไม่ลองเดินเราก็จะไม่รู้ว่า การเดินทางมนัเหน่ือย
ยากขนาดไหน ถา้ไม่ลม้เรากจ็ะไม่รู้จกัวิธีลุก  3 ปีก่อน มีคนถามฉนัว่าการท่ีเราท า
อะไรซ ้าๆ มนัมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง?  3 ปีก่อนฉนัตอบว่า การท่ีคนเราท าอะไร
ท่ีซ ้ าๆมนัไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะท าก่ีคร้ังๆ มนัก็ต้องมีผลเท่าเดิม ทั้ ง
ซ ้ าซากจ าเจ เสียเวลา ทั้งท่ีคนถามพยายามจะอธิบายต่อไปใหต้วัฉันไดเ้ขา้ใจ แต่
ฉันก็ไม่ไดฟั้งเขาเลย แต่พอยอ้นนึกมาถึงวนัน้ี ฉันก็อยากจะบอกเขาว่า ฉันไดรู้้
แลว้วา่ส่ิงท่ีเขาจะอธิบายในวนันั้นคืออะไร  

แต่วนัน้ี การท าน ้าเตา้หูทุ้กวนั การถีบจกัรยาน และอีกเยอะแยะท่ีมีอยู่ ถา้
เราท ามนัซ ้าๆ ทุกคร้ังท่ีท าเรากจ็ะช านาญและชดัเจนมากยิ่งข้ึน แต่ละรอบท่ีท าผล
มนัก็จะต่างกนั และส่ิงท่ีฉันไดจ้ากการขายน ้ าเตา้หู้ก็ไม่ใช่แค่รายได ้ฉนัไดรู้้เพ่ิม
อีกว่า ชีวิตของเราเก้ือกูลกบัทุกส่ิงอย่างจริงๆ ส่ิงท่ีเขา้มาท าให้ชีวิตของเราได้
เรียนรู้มนัมีมากมาย มนัอยูท่ี่เราวา่พร้อมจะท ามนัหรือไม่ และหากถา้เลือกท่ีจะท า
มนัแลว้กข็อใหเ้ตม็ท่ีกบัส่ิงท่ีเราท าก็เพียงพอแลว้ “ก่อนที่จะตอบตัวเองว่าส่ิงที่ท า
น้ันมันใช่ฝันหรือความชอบของเราหรือเปล่า แต่ถ้าเรายงัไม่ได้ท าเต็มที่กับมันแล้ว
เราจะตอบตัวเองได้อย่างไร” 
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เรียนรู้ข้ำมพืน้ที:่ 
แลกเปลีย่นกบัเครือข่ำย  
“เด็กบ้ำนดินและเด็กรักถิ่น” 
เล่ำโดย : สกุลรัตน์ สร้อยค ำ (มัด) 

ศูนย์กำรเรียนรู้ชำวดิน 
 
กิจกรรมในศูนย์บา้นดินท่ีพวกเราเกือบ
ยี่สิบชีวิตน้อยๆ ท่ีไดร่้วมกนัสร้างมานับ
แรมปี วนัน้ีก็เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีพวกเราไดเ้ล่าเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวกบัศูนยช์าวดิน
แห่งน้ีใหเ้พ่ือนพ่ีนอ้งจากทางหนองเรือฟัง เพ่ือเรียกน ้าย่อยก่อนท่ีพวกเราจะพาไป
เดินส ารวจ โดยท่ีพวกเราทั้งหมดทุกคนผดักนัเล่าแต่ละเร่ืองท่ีพวกเราชาวดินได้
สร้างมนัข้ึน ส่วนเร่ืองท่ีเราเล่าเร่ืองแรกกจ็ะเป็น 

ศกัดาซ่ึงไดเ้ล่าถึงเร่ืองราวความเป็นมาเป็นไปเก่ียวกบัศูนยเ์รียนแห่งน้ีว่า
แต่ก่อนพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีเดิมท่ี สกว.เคยท างาน เขาก็พาเด็กในชุมชนไปศึกษาดู
งานเร่ืองบา้นดินจากท่ีอ่ืนจนไดม้าท าบา้นดินในพ้ืนท่ีของตวัเองตอนน้ีหลงันั้นอยู่
ท่ีวดั ท่ีน้ีโครงการนั้นกห็มดไปและพวกเราเองกไ็ม่ไดส้านต่ออะไรมากมายแต่พอ
ปิดเทอมใหญ่ก็มีค่ายฤดูร้อนปีท่ีผ่านมาพวกเราและน้องๆผูเ้ขา้อบรมก็มาสร้าง
บา้นดินดว้ยกนัเพ่ือหวงัว่าเราจะไดศู้นยเ์รียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ข้ึนมา คนท่ี
บริจาคพ้ืนท่ีแห่งน้ีใหพ้วกเราไดท้ าศูนยฯ์แห่งน้ีคือนา้ส าเนียง ท่ีเราท าศูนยเ์รียนรู้
จากดินกเ็พ่ือลดตน้ทุนของเราอีกอย่างท่ีพวกเราสร้างศูนยเ์รียนรู้ข้ึนมาก็เพ่ือว่าจะ
ไดเ้ป็นท่ีเรียนรู้เร่ืองต่างๆของชุมชน ของเราและชุมชนใกลเ้คียง และอยากจะใหท่ี้
แห่งน้ีเป็นศูนยท่ี์เยาวชนมาร่วมกนัท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น ค่ายการอ่านหนงัสือ 
สอนการบา้นนอ้ง ปลูกตน้ไม ้ฯลฯ แลว้ก็จะมีช่วงหน่ึงท่ีมีกระแสต่อตา้นเพราะ
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ผูป้กครองของเด็กกลวัว่าเราจะเอาลูกเขามาหลอกใชง้าน อีกอย่างบา้นดินของเรา
ก็ยงัไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกบัตอนน้ี พอมาถึงทุกวนัน้ีผูป้กครองก็เร่ิมเขา้ใจ
แลว้วา่ส่ิงท่ีพวกเราท าคืออะไรและบางคนก็ยอมใหลู้กหลานไดม้าร่วมกิจกรรมท่ี
พวกเราจดัข้ึน ผลตอบรับกนัคนในชุมชนเดียวน้ีก็ค่อนขา้งดี ยุคบุกเบิกช่วงแรกก็
มีประมาณสิบคนพวกเราก็ล  าบากพอสมควรกว่าท่ีจะมาถึงตรงจุดน้ี บา้นดินของ
เราไม่ใช่เป็นแค่ท่ีหลับนอน แต่มันเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็กๆได้มีการท า
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งเรากบันอ้งๆ ท่ีอยากจะเรียนรู้เหมือนพวกเรา 

โอ๋ซ่ึงเป็นพ่ีใหญ่ในศูนย ์ไดเ้ล่าถึงกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ท่ีพวกเรา
ชาวดินไดไ้ปสมัผสักนัมาซ่ึงตอ้งผา่นกิจกรรมท่ีทา้ทายประสบการณ์ ของพวกเรา
จากรุ่นสู่รุ่นค่ายแรกคือค่ายฤดูร้อนประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงตน้เมษายน เป็น
ค่ายยี่สิบวนัท่ีพวกเราทั้งสามสิบชีวิตตอ้งไดพ้รากจากคนท่ีบา้นมา ทั้งยี่สิบวนัน้ี
เราก็จะไดเ้รียนรู้เร่ืองของการท างานเป็นทีม การรู้จกัตวัเอง รู้จกัความรัก การ
ภาวนาทกัษะการตั้งค าถามการฟังและจบประเด็น หลงัจากค่ายใหญ่เราก็จะมีค่าย
ย่อยๆของแต่ละเดือนซ่ึงหัวขอ้ของแต่ละเดือนก็แตกต่างกนัไปเพราะเอาผูเ้รียน
เป็นหลกัเช่นเร่ืองการเขียน การเกษตร นพลกัษณ์และก็ค่ายยุวกระบวนกรค่ายน้ี
จะเป็นค่ายสิบวนัจดัประมาณตน้เดือนตุลาตมค่ายน้ีก็จะเป็นค่ายท่ีฝึกให้พวกเรา
เป็นกระบวนกรนอ้ยหรือผูด้  าเนินรายการนัน่เอง ซ่ึงพวกเราทุกคนตอ้งไดฝึ้กเป็น
ผูด้  าเนินรายการโดยเร่ิมจากการท ากบักลุ่มย่อยจนไปถึงกลุ่มใหญ่และก็ยงัไดไ้ป
ฝึกพูดในท่ีสาธารณะอย่างเดือนตุลาคมท่ีแลว้ก็เป็นกลางตลาด อ. ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช ส่ิงเหล่าน้ีก็ฝึกการกลา้คิด กลา้ท าและกลา้แสดงออกมนัไม่ใช่
ทฤษฎี มนัเป็นการท่ีเราไดล้งมือท าลงมือปฏิบติัซ่ึงในห้องเรียนก็คงหาไดย้าก 
และไดเ้รียนรู้หลกัธรรมท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจะวนัไดเ้ช่นความกรุณา เมตตา 
การอภยัใหก้นัและกนั การท างานเป็นทีม จนวนัน้ีพวกเรามีศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน มี
แปลงผกั ตน้ไมแ้ละโรงเห็ดท่ีมนัเกิดข้ึนมาจาการร่วมมือร่วมใจของเราทุกๆคน  
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ต่อมาเป็นกิจกรรมการท าสวนแปลงพกัในบา้นดินว่า ท าอะไรบา้ง ท า
เพ่ืออะไรแลว้ผลท่ีไดจ้ากการท าส่ิงเหล่าน้ีคืออะไร ผูเ้ล่าเร่ืองน้ีเป็นกอลฟ์กบัหลิน 
นอ้งเล่าวา่ เน่ืองจากโลกในปัจจุบนัน้ีดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก็เปล่ียนแปลง
ไปมาก จึงท าใหผู้ค้น เร่ิมข้ีเกียจ คิดแต่จะช้ือไม่คิดว่าจะผลิตข้ึนเอง ดว้ยเหตุน้ีเรา
จึงมองเห็นความส าคญัของการกินอยูข่องเราเม่ือเราท าศูนยบ์า้นดินเสร็จพวกเราก็
มาร่วมกนัคิดเก่ียวกบัการปลูกผกัในศูนยข์องเรา เร่ิมจากการทอดลองท าแปลง
เกษตรคนละแปลงสองแปลงแลว้ก็เร่ิมปลูกผกัท่ีเรากินและผกัพ้ืนบา้นท่ีเรามีเช่น 
ผกัชี ผกับุง้ ผกัแป้น กะเพรา โหรพา ฟักทอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากท่ีเรา
จะไดกิ้นผลผลิตท่ีท าเองและก็ยงัไม่มีสารพิษ เหลือจากตรงนั้นเรายงัแบ่งปันให้
ญาติพ่ีนอ้ง และน าไปขายเป็นเงินทุนเพ่ือการศึกษาไดด้ว้ย และท่ีส าคญัเรายงัได้
ฝึกคุณธรรมในดา้นต่างๆดว้ยอาทิ การรดน ้าทุกวนัก็สร้างวิยนัใหก้บัพวกเรา ดูแล
มนัและเอาใจใส่มนัอย่างสม ่าเสมออนัน้ีก็ฝึกเร่ืองความอดทน และรู้จกัการดูแล
รักษาของผกัแต่ละชนิดท่ีเราปลกูดว้ย 

มาถึงน้องคู่ เล็กสุดในศูนย์ของเราคือ น้องเตยตอนน้ีเรียนอยู่ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และนอ้งหมชูั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1คู่น้ีเล่าเร่ืองวิธีการท าน ้ าหมกั
ชีวภาพท่ีไดจ้ากการท่ีเราเอาเศษอาหารท่ีเรากินไม่หมด เอามาท้ิงลงในถงัเตรียม
หมกัแลว้ก็เทกากน ้ าตาลลงไปพร้อมทั้งคนให้เขา้กนัและหมกัท้ิงไว ้2-3 เดือน
เพราะตวักากน ้ าตาลจะท่ีเป็นตวัสร้างจุลินทรี ซ้ึงเจา้ตวัจุลินทรี ท่ีเป็นทั้งอาหาร
ของดินและผกัท่ีเราปลูก และอีกวิธีหน่ึงเราก็เอาขวดพลาสติกมาใส่น ้ าแลว้ก็เอา
เอากากน ้าตาลและน ้าหมกัใส่ลงไปในขวดเดียวกนัประมาณ 2 ซอ้นโต๊ะ ท่ีพวกเรา
ตอ้งลงมือท าเองก็เพ่ือลดการใชส้ารเคมี และลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมี เพ่ือใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดค้วามรู้ท่ีเกิดจากท่ีพวกเราไดล้งมือท ามนัเองจริงๆ 
 ต่อมาก็น้องปริมเด็กหลกัการและเหตุผล เธอไดเ้ล่าถึงเร่ืองการคน้หา
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองตน้ไมแ้ต่ละชนิดเธอเล่าวา่ นอกจากท่ีกลุ่มบา้นดินของเราจะ
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ท ากิจกรรมหลากหลายอย่างแลว้ พวกเรายงัไดพู้ดกนัถึงเร่ืองตน้ไมช้นิดต่างๆ ท่ี
ปลกูอยูท่ี่ศูนยฯ์ของพวกเราซ่ึงก็นบัว่าหลากหลายชนิดพอสมควร  สมาชิกทุกคน
ตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาตน้ไมเ้หล่านั้น  เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะตอ้งรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของตน้ไมแ้ต่ละชนิดเป็นอย่างดี อย่างเช่น  เวลา
ท่ีเราปลูกต้นชมพู่นั้ นต้องปลูกในดินท่ีมีลักษณะเป็นอย่างไรต้นชมพู่ จึงจะ
เจริญเติบโตดีท่ีสุด  ถา้ตน้ฝร่ังเกิดมีเพล้ียข้ึนมาเราจะมิวิธีก าจดัอย่างไร เพล้ียจึงจะ
ตายและไม่เป็นอนัตรายต่อตน้ฝร่ัง  เพราะฉะนั้น เร่ืองท่ีเราจะตอ้งใหค้วามส าคญั
อยา่งขาดไม่ไดก้คื็อเราควรท่ีจะศึกษารายละเอียดและความรู้เร่ืองต่างๆของตน้ไม้
เหล่าน้ี เพ่ือท่ีเราจะได้มีความรู้ในการดูแลรักษาให้ต้นไมเ้หล่าน้ีเจริญเติบโต
ออกมาอยา่งสมบูรณ์  

และเน่ืองด้วยต้นไมใ้นศูนย์ฯก็เยอะพอสมควรและมีหลายชนิดด้วย
เช่นกนั พวกเราจึงไดจ้ดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัและถามความเห็นของสมาชิกแต่ละ
คนว่าสนใจท่ีจะศึกษาต้นไม้ชนิดอะไรเป็นพิเศษแบบเจาะลึกให้รู้ถึงแก่น
สาระส าคญัของตน้ไมช้นิดนั้น  กใ็หไ้ปศึกษาตามความถนดัและความสะดวกของ
ตนเอง  เช่น  อาจจะคน้หาตามอินเทอร์เน็ต ดูตามหนงัสือบา้ง หรืออาจถามผูเ้ฒ่าผู ้
แก่ในหมู่บ้านท่ีรู้เร่ืองต้นไมช้นิดนั้นอย่างดีก็ได ้แลว้พอทุกคนหาความรู้เร่ือง
ต่างๆของตน้ไมท่ี้ตนเองศึกษาจนรู้รายละเอียดทุกอยา่งตามท่ีตนเองตอ้งการรู้หรือ
พอสมควรแลว้ ก็น าความรู้ท่ีหามาไดม้ารวบรวมจดัท าเป็นหนงัสือเล่มเล็กของ
ตน้ไมช้นิดนั้นแลว้สามารถน ามาเผยแพร่ใหค้นอ่ืนท่ีสนใจจะศึกษาหาความรู้เร่ือง
ตน้ไมช้นิดนั้นได ้
 จากการท าสมุดเล่มเลก็เก่ียวกบัตน้ไมแ้ต่ละชนิดนั้นก็ท าใหเ้ราไดท้ราบ
ถึงวิธีการต่างๆในการดูแลรักษาตน้ไมช้นิดนั้นอย่างลึกซ้ึงทั้งตนเองและคนท่ี
ตอ้งการศึกษาอีกดว้ย 
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 ก็อตและนาคู่น้ีไดเ้ล่าเร่ืองของตน้ไมใ้นศูนยฯ์ท่ีมีทั้งไมท่ี้ให้ร่มเงาและ
ไมท่ี้ออกผลเช่น ตน้มะขาม ตน้ชมพู่ ตน้มะม่วง ตน้มะพร้าว ตน้ตีนเป็ด และอ่ืนๆ
ท่ีไม่ไดก้ล่าวมา ปัจจยัหลกัท่ีปลกูตน้ไมก้เ็พ่ือ การลดภาวะโลกร้อน ความสวยงาม 
และท่ีส าคญัก็ปลูกเพ่ือเอาไวกิ้นและยงัช่วยลดตน้ทุนการใช้จ่ายภายในบา้น ท่ี
ส าคญัท่ีสุดมนัท าให้เราไดฝึ้กความอดทน และมีความพยายามมากข้ึน การท่ีเรา
ปลูกตน้ไมเ้ราก็จะไดผ้ลตอบแทนจากมนัเสมอ ก็คือให้อากาศแก่เราไดห้ายใจ 
ใหผ้ล ใหค้วามร่มร่ืนแก่เราทุกคน 
 ส่วนสาวกบัลกัษ์ก็เล่าเร่ืองบดัด้ี เน่ืองจากคนท่ีมาอยู่ในศูนยฯ์มีนิสัยท่ี
แตกต่างกันเราจึงต้องมีบัดด้ีคอยท าหน้าท่ีดูแลกันและกัน เช่น ดูแลกันเร่ือง
พฤติกรรมของการโดดเรียนวนัน้ีเขา้เรียนหรือขาดเรียนไหม ถา้บดัด้ีของใครขาด
หรือโดดเรียนบดัด้ีอีกคนหน่ึงกต็อ้งคอยบอกคอยถามไถ่ดูแลกนัและกนั พร้อมยงั
มีการสอนการบา้นใหน้อ้งคู่บดัด้ีของตนท าหนา้ท่ีเหมือกบัพ่ีท่ีคอยสอนนอ้ง และ
ถา้เหตุผลไม่เพียงพอกบัการโดดหรือขาดเรียนพวกเราก็มีบทสรุปร่วมกนัว่าคน
คนนั้นตอ้งน ้ าปุ๋ยคอกและตอ้งกรอกน ้ าหมกั ลา้งห้องน ้ า ท่ีท าแบบน้ีก็เพ่ือว่าจะ
สร้างวินยัใหก้บัพวกเราทุกคนและอีกอยา่งกท็ าใหเ้รารู้จกักนัมากข้ึน 
  
 หน่องคุยเก่ียวกบัเร่ืองเห็ดหน่องบอกวา่ อยา่งท่ีไดก้ล่าวไปว่าเรามีการท า
โรงเห็ดพวกเรากจ็ะมีการเกบ็เห็ด ขายเห็ด และรดน ้าเห็ด การท่ีเราไดม้าท าอย่างน้ี 
ก็จะท าให้เราไดเ้รียนรู้เร่ืองของการมีวินยัเพราะถา้เราไม่มีวินยัในตวัเองจะเป็น
อย่างไร ถา้เราต่ืนเก็บเห็ดสายเห็ดก็จะบานและขายไม่ไดแ้ลว้เห็ดนั้นก็จะเสียไป
อยา่งไร้ประโยชน ์
 อาร์มบอกว่าพวกเราได้ตั้ งกลุ่มกันได้ปรึกษาหาลือกันว่าตอนเย็นๆ
ประมาณหกโมงคร่ึงของทุกวนัพวกเราจะมารวมตวักนัท่ีศูนยฯ์เพ่ือท่ีมาพูดคุยกนั
ปรึกษาหาลือกนัเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆอาทิ การท าบญัชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวนั 
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การร้องหมอล า การบา้น ปัญหาส่วนตวับา้ง พวกเราทุกคนสนิทกนัมากยิ่งข้ึน
กว่าเดิม มาทานขา้วร่วมกนัศูนยฯ์ฯแห่งน้ีก็จะรวมเร่ืองราวการเรียนรู้ต่างๆ ของ
พวกเราแต่ละคนไว ้
 ต่อมานอ้งโจ คุยเร่ืองการท ารายรับรายจ่ายของพวกเรา โจบอกว่า เราได้
ท าบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและตวัเองเพ่ือท่ีเราจะไดรู้้ว่า เราไดใ้ชจ่้ายเงิน
ในครัวเรือนแต่ละวนัไปมาเท่าไร แบบน้ีเราก็จะรู้เท่าทนัการใชจ่้ายของเราท าให้
เงินในบา้นร่ัวไหลไปโดยไม่มีเหตุผล และป้องกนัการลืมของเราดว้ยเช่นกนัว่าใน
แต่ละวนั เราเอาเงินไปใชจ่้ายอะไรบา้งและพ่อกบัแม่ก็ตรวจสอบเราไดด้ว้ย ผลท่ี
ไดเ้ราก็มีความรู้มากข้ึนเก่ียวกบัการท าบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและใน
อนาคตเราอาจจะไดเ้ป็นนกัการบญัชีกอ็าจเป็นไปได ้
 กิจกรรมสุดทา้ย “มดั” คนน้ีเล่าเร่ืองกิจกรรมสอนนอ้งอ่านหนงัสือ ตอน
แรกเราก็ชวนกนัท าสอนนอ้งอ่านหนงัสือทุกวนัเสาร์ท่ีบา้นดินในวดัตวักิจกรรม
ของเราก็จะมี วาดภาพ สอนนอ้งอ่านหนงัสือ บอกการบา้นนอ้ง สอนบวกเลขคิด
เลข เขียนตามค าบอก เราท าอยู่ประมาณ 1-2 เดือนแลว้ก็พกัไปดว้ยเหตุปัจจัย
หลายอย่างแต่เราก็ไม่ไดท้ิ้งไปชะทั้งหมด เราก็เลยมีแนวความคิดว่าจะจดัท าข้ึน
ใหม่อีกท่ีห้องสมุดในบา้นดินของเรา แต่เราก็รอจงัหวะและโอกาสท่ีเหมาะสม
และความพร้อมของหอ้งสมุดก่อน 
 หลงัจากบอกเล่าเร่ืองราวเหล่าน้ี และมีการซกัถามกนัพอสมควร พวกเรา
กช็วนพ่ีนอ้งชาวหนองเรือไปเดินดูส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน หลงัจาก
นั้นกก็ลบัมาฟังนา้โชคท่ีหอบห้ิวชุดดนตรีมาจากหนองเรือ ไดบ้รรเลงเพลงก่อนท่ี
จะแยกยา้ยกนักลบับา้น แต่ดว้ยเวลาท่ีค ่าท าใหไ้ม่ไดส้รุปบทเรียนร่วมกนั แต่ทั้งผู ้
เยือนจากหนองเรือและเจา้ภาพอย่างพวกเรา ก็ตอ้งสรุปบทเรียนกนัหลงัเสร็จ
กิจกรรมอยูดี่ 
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 เกษตรบ้ำนดิน 
ศักดา เหลาเกต 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

 
 “เ ก ษ ต ร ใ น
บา้นดิน” เป็นกิจกรรม
ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใ น ช่ ว ง
หลังจากท่ีพวกเราได้
ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกบัการก่อร่างสร้างดิน ตั้งแต่อิฐกอ้นแรกมาจนถึงบา้นท่ี
พกัไดม้ากกวา่ 40 คน มีหอ้งสมุด และมีหอ้งประชุมท่ีพร้อมจะตอ้นรับคนท่ีสนใจ
เรียนรู้ได ้พวกเราใชเ้วลาเกือบ 2 ปี น่ียงัไม่รวมเวลาท่ีพวกเราเร่ิมเกาะเก่ียวกนั
เรียนรู้ชีวิตกว่าจะมาเป็นกอ้นดินอีกนะ ท่ีพูดมายาวๆ น่ีก็เพียงแต่เกร่ินน าเขา้มาสู่ 
“เกษตรในบา้นดิน” น่ีแหละ  

จากแรงบนัดาลใจของผมและเพ่ือนๆพ่ีๆนอ้งๆจากศูนยเ์รียนรู้ชาวดินทุก
คน ท่ีไดจ้ากไปเห็นคนอ่ืนท่ีเขาท าการเกษตรแลว้ประสบความส าเร็จแลว้นั้น ไม่
ว่าจะเป็นท่ีค าปลาหลายเราได้เรียนรู้เร่ืองการพัฒนาชุมชน การท าเกษตรท่ี
หลากหลาย และแนวคิดจากคนต่างประเทศอย่างมาร์ตินท่ีท าใหค้นไทยอย่างเรา
ต้องหันกลบัมาดูทุนของตนเอง หรือท่ีศูนย์เรียนรู้ชีววิถีท่ีเมืองพลเราได้แรง
บนัดาลใจในการสร้างแหล่งอาหาร เพราะเขาท ากนัง่ายมาก แต่มีความละเอียด
ประณีต 

ส่ิงเหล่าน้ีกลายมาเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กบา้นดินทุกคนมีเป้าหมายของ
ศูนยเ์รียนรู้ชาวดินแบบเดียวกนัว่า “จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการเกษตรอีกท่ี
หน่ึง เป็นท่ีท่ีสามารถให้ความรู้เร่ืองการเกษตร เป็นแปลงสาธิตการเกษตร เป็น
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แปลงท่ีท าเกษตรแบบผสมผสาน เป็นแปลงทดลองการท าเกษตร เป็นแหล่ง
อาหารท่ีปลอดสารพิษของน้องๆท่ีมาท ากิจกรรมร่วมกันทุกคน รวมถึงเป็นตลาด
สดให้กับคนในชุมชนด้วย” ( ฝันกนัไกลเสียจริง..)  
 การปลูกผกัเป็นส่ิงแรกท่ีไดท้ ากนั เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย ใกลต้วั 

โดยพวกเราบอกกนัว่าตอ้ง
ป ลู ก ผั ก ท่ี ตั ว เ อ ง แ ล ะ
ครอบครัวกินด้วยนะ ตัว
ของผมเองและน้องๆ ก็
ต่างพากนัจบัจองพ้ืนท่ีเป็น
ของตวัเอง แลว้ก็ลงมือขุด
แปลง ปัญหาแรกท่ีเราเจอ 
คือ ดินท่ีจะปลูกนั้ นเป็น

ดินร่วนท่ีมีดินทรายผสมอยู่มากเกินไป เราก็เลยมีวิธีแกโ้ดยการให้สมาชิกไปเอา
ปุ๋ยคอกมาใส่และโชคดีท่ีหมู่บา้นเราเล้ียงสตัวก์นัมาก ท าใหพ้วกเรามีปุ๋ยคอกอย่าง
เพียงพอ และเรายงัมีเศษอาหารท่ีมนัเหลือกินในช่วงจดัค่ายหรือมีกิจกรรมต่างๆ 
ในบา้นดิน พวกเราน าเศษอาหารเหล่านั้นมาหมกัเป็นน ้าหมกัชีวภาพ แลว้เอาไป
รดแปลงผกัใหดิ้นไดมี้สารอาหารเพียงพอต่อความตอ้งการของพืชได ้แรกๆ ผกัก็
ไม่ค่อยจะโตแต่พอผ่านไปไดส้ักหน่ึงเดือนก็ไดเ้ห็นความแตกต่างของดินท่ีอยู่ใน
แปลงและนอกแปลงเลยหละ  

ผกัท่ีนิยมปลูกในช่วงแรกก็เป็นผกับุง้และกาด เพราะเป็นผกัท่ีปลูกง่าย  
จากนั้นการปลกูผกักไ็ดเ้ร่ิมขยายไปเร่ือยๆ นอ้งๆท่ีมาใหม่กม็าร่วมปลกูผกัดว้ย ท า
ใหช่้วงแรกเตม็ไปดว้ยแปลงผกัท่ีนอ้งๆท าเองกบัมือ แต่เม่ือปลกูแลว้บางคนก็ดูแล
เอาใจใส่ผกัของตวัเป็นอย่างดี บางคนไม่ค่อยสนใจ ผลก็คือเห็นความแตกต่าง
ระหวา่งสองกลุ่มน้ีอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  
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ต่อมาความสนุกเร่ิมหมดไป เน่ืองจากผกับางคนเร่ิมไดเ้ก็บเก่ียว แต่บาง
คนก็แก่ตายแถมหญา้ก็เร่ิมข้ึนแลว้ ก็เลยไดน้ดัประชุมนอ้งๆ เพ่ือหาวิธีการต่อไป
วา่ “เราจะเอาอยา่งไรต่อไปกบัแปลงผกัท่ีวา่งของพวกเรา” ก็เลยใหน้อ้งๆ บอกช่ือ
ผกัท่ีตวัเองตอ้งการปลูก แลว้มีขอ้แมว้่า “ใครท่ีปลูกผกัชนิดใดแลว้ต้องไปหา
ขอ้มูลขอ้ผกัชนิดนั้นดว้ยแลว้เขียนออกมาเป็นขอ้มูลเพ่ือท่ีจะรวบรวมของแต่ละ
คนเป็นเล่มเดียวกนั” ตวัขอ้มูลท่ีให้ไปหา ช่ือของผกั ช่ือสากล ช่ือวิทยาศาสตร์ 
วิธีการดู วิธีการขยายพนัธ์ุฯ อย่างน้ีเป็นตน้ การท าแบบน้ีมนัท าให้พวกเราให้
ความส าคญักบัความรู้ และฝึกใหพ้วกเราจดจ่อและลงลึกกบัส่ิงท่ีเราสนใจ 

เ ม่ือทุกคนได้ช่ือผัก ท่ี
ตวัเองจะปลูกแลว้ก็เป็น
ลงแปลงปลูกโดยท่ีหา
เมล็ดเองบ้าง ขอจาก
พ้ืนบ้านบ้าง  ซ้ือจาก
ตลาดบ้า ง  ข้ึนอยู่ กับ
ชนิดผกัท่ีจะปลูกว่ามนั
จะหาไดจ้ากท่ีไหนบา้ง 

จากนั้นกแ็ยกยา้ยกนัไปท าหนา้ท่ีของตวัเอง บางคนก็ไปหาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต
บา้ง บางคนก็ไดจ้ากการสอบถามผูใ้หญ่ท่ีมีประสบการณ์บา้ง ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บา้ง  อีก
ส่ิงหน่ึงท่ีพวกเราไปหาขอ้มูลจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็คือ ขอ้มูลของตน้ไม ้นอ้งๆแต่ละคน
นอกจากจะหาขอ้มลูผกัท่ีตวัเองคิดจะปลกูแลว้ยงัตอ้งมีขอ้มูลของตน้ไมอ้ย่างนอ้ย
หน่ึงต้นท่ีมีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้แห่งน้ีและด้านนอกด้วยก็ได้ แลว้ก็น าข้อมูล
เหล่าน้ีมาท าขอ้มลูตน้ไมท่ี้มีอยูใ่นศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 
 เห็ดขอนขำวเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีท า แลว้ไดผ้ลเกินคาด แต่ไดผ้ลใน
ดา้นบุคคลไม่ใช่ไดผ้ลในดา้นปริมาณของเห็ด เพราะว่าการเพาะเห็ดต่างสอนให้
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เป็นคนท่ีตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย ์เอาใจใส่ อดทน มีความกลา้ ส่ิงเหล่าไดห้ล่อหลอม
ทุกคนเป็นอย่างดี เพราะถา้ขาดส่ิงใดไปผลก็คือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเห็ด 
ถึงแมก้ าไรท่ีไดจ้ากเห็ดจะเป็นก าไรท่ีนอ้ยนิดก็ตามแต่ส่ิงท่ีนอ้งๆทุกคนไดจ้าก
การเพาะเห็นน้ีสิ มนัมีค่ามหาศาลมากกว่าก าไรท่ีไดอี้ก เราไดเ้ขา้ใจว่าเห็ดขอน
ขาวมนัชอบอากาศท่ีร้อนอบอา้วมากกว่าอากาศท่ีเยน็  เพราะอากาศเยน็ท าใหเ้ห็ด
ไม่ออกดอก และการเพ่ิมผลผลิตโดยการใช้จุรินทรี EM ช่วย เทคนิค ความรู้ 
ความรับผิดชอบ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท่ีพฒันาในตวัของแต่ละคน ส่ิงน้ีซิถึงเรียกว่า
ก าไรท่ีแทจ้ริง   
 อีกกิกรรมหน่ึงท่ีท าอยูใ่นศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินคือ กำรเลีย้งปลำดุก เป็น

กิจกรรมท่ีก าลังท าอยู่ใน
ขณะ น้ี  ซ่ึ ง เ ล้ี ย งกันอ ยู่
ทั้งหมด 5 บ่อ แต่ละบ่อก็
จะมีคนท่ีรับผิดชอบเป็น
บ่อของตวัเอง บางบ่อก็มี
กนั 2 คน บางบ่อก็มีกนั 3 
คนท่ีร่วมกันรับผิดชอบ 
รายไดท่ี้ไดจ้ากการขายซ่ึง

หักออกจากตน้ทุนแลว้นั้นก็จะเป็นส่วนของผูรั้บผิดชอบในแต่ละบ่อ การเล้ียง
ปลาดุกต้องใช้ทุนเยอะเหมือนกัน พวกเราต่างก็คิดกนัว่าจะหาวิธีท่ีจะช่วยลด
ตน้ทุนของค่าอาหารปลาดุกเพ่ือไม่ให้ตน้ทุนเพ่ิมมากกว่าท่ีจ าเป็น (ว่าง่ายๆกลวั
ขาดทุน) จึงพากนัหาอาหารเสริมใหป้ลาเพ่ือท่ีจะลดตน้ทุน โดยการหาปลวก หา
หอยเชอร่ี แมลงท่ีได้จากการติดไฟเวลากลางคืน  อาหารท่ีดีอีกนั้นท่ีช่วยลด
ค่าอาหารคือ จอกหูหนู เพราะปลาดุกจะชอบกินรากของจอกหูหนู และจอกหูหนู
ยงัช่วยป้องกนัแสงแดดไม่ใหน้ ้าในบ่อเน่าเสียไดง่้ายอีกเสียดว้ย 
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 เม่ือพวกเราเรียนรู้เร่ืองการผลิตแลว้พวกเราก็มาเรียนรู้เร่ืองการขาย 
ในช่วงเกบ็เก่ียวผลผลิตพวกเรากต็อ้งแปลงร่างเป็นพ่อคา้หรือแม่คา้ตวันอ้ยๆ ท่ีถือ
ถุงเห็ดบา้ง ผกับา้ง ปลาดุกบา้ง เดินเขา้ไปในหมู่บา้น เพราะคุณภาพ หรือปริมาณ 

หรือความเอ็นดูพวก
เราก็ไม่ทราบ แต่เช่ือ
ไหมวา่ พวกเราไม่เคย
ได้ เ ดินไปไกล เลย 
สินค้าของพวกเราก็
หมดไปอย่างรวดเร็ว 
บางคนก็ตามลงมาซ้ือ
ถึงแปลงผัก เลยก็ มี 

เห็ดของพวกเราในบางช่วงก็ตอ้งมีการสั่งจองถึงจะได ้บางคนมาแลว้ไม่ไดก้็งอน
กลบัไปก็มี มนัจึงผลกัดนัให้พวกเราตอ้งเพ่ิมการผลิตมากข้ึนไปอีก จากวนัแรกๆ 
ท่ีพวกเราท่ียงัไม่เคยขายก็จะไม่กลา้ไปเดินขาย โดยเฉพาะน้องๆ ผูช้ายท่ีชอบ
ดีดกีตา้ร์หรือขบัมอเตอร์ไซค์อวดสาวๆ พวกน้ีจะหน้าบางเป็นพิเศษ แต่ตอนน้ี
บอกไดเ้ลยว่า พวกเราทุกคนกลา้ท่ีจะยืดอกเดินขายของในชุมชนดว้ยความภูมิใจ
น าเสนอ 
 นอกจากขายแลว้ พวกเรายงัมีขอ้ตกลงกนัในการแบ่งอาหารกลบัไปกิน
ท่ีบา้น อยา่งเช่น คนท่ีปลกูเห็ดสามารถน าเห็ดไปกินท่ีบา้นไดเ้ดือนละ 1 กิโลกรัม 
คิดดูสิวา่พวกเราประหยดัค่าอาหารไดเ้ดือนละ 70 บาทแน่ะ เห็นมั้ยว่า พ่อแม่เราก็
พลอยอ่ิมหน าส าราญไปดว้ย 
 การท าเกษตรของพวกเรา มนัเป็นพ้ืนท่ีจริงท่ีให้พวกเราไดน้ าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า การรู้จกัตนเอง หรือเร่ือง
อาชีพท่ีพวกเราไดรู้้ไดเ้ห็น น าส่ิงเหล่าน้ีมาประยุกต์ใชจ้ริงกบัพ้ืนท่ีแห่งน้ี การ
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ท างานเป็นทีมพวกเราเคยบอกวา่ ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การตดัสินใจ 
การลงมือท า และการสรุปบทเรียน แต่พอท าจริงมนัไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะท าให้
ทุกคนมีส่วนร่วม บางคร้ังพวกเราอาจทะเลาะกนับา้ง แต่มนัไม่ใช่เร่ืองใหญ่โต 
และมนัจบลงไดไ้ม่ยาก ผมเดาเอาว่ามนัอาจเกิดจากการท่ีเรามีฐานการเรียนรู้มา
เหมือนๆ กนั มนัท าใหเ้ราเขา้ใจกนั 
 ทั้งในตัวของผมเองและตัวของน้องๆหลงัจากท่ีได้ท ากิจกรรมต่างๆ
เหล่าน้ีแลว้ต่างกรู้็สึกวา่ตวัเองเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน และมี
หน้าท่ีรับผิดชอบมากข้ึนกว่าปกติท่ีเป็น และท่ีท าเหล่าน้ีมนัก็มีบ้างท่ีพวกเรา
เหน่ือยและท้อแต่เม่ือมาท ากนัพร้อมๆ หน้ากนักบัเพ่ือน ความเหน่ือยมนักลบั
เปล่ียนเป็นความสนุกข้ึนมาทนัที ผมบอกกบัตวัเองว่าถา้แค่น้ียงัท าไม่ไดแ้ลว้ เม่ือ
เราโตข้ึนเราจะท าอะไรได ้เราจะหาเล้ียงชีวิตไดอ้ยา่งไรในเม่ือแค่น้ียงัท าไม่ได ้
 และมนัก็เป็นรูปธรรมท่ีพิสูจน์ใหพ้วกผูใ้หญ่ใจดี และมีบางคนใจร้ายท่ี
คอยเฝ้ามองทั้งความส าเร็จ และความลม้เหลวของพวกเรา บางคนพร้อมจะว่ิงเขา้
มาดูแล บางคนก็พร้อมท่ีจะเขา้มาซ ้ าเติม เพราะหมู่บา้นของผมเป็นชุมชนท่ีใหญ่ 
มีคนหลายกลุ่มหลายตระกูล แต่พวกผมคิดว่างานเกษตรท่ีพวกผมท าน้ีมัน
สามารถอธิบายได ้และหลายคนก็เปล่ียนความคิด ท่ีจากเดิมคิดเพียงว่ามนัเป็นท่ี
ซ่องสุม เม่ือพวกเขาเห็นพวกผมเดินขายผกัขายปลาในชุมชน หลายคนเร่ิมฝากลูก
ฝากหลานเขา้มาเรียนรู้ดว้ย 
 ส าหรับผมเองแลว้ การเกษตรมนัมีความหมายท่ีลึกซ้ึงยิ่งกว่า เพราะมนั
เป็นส่ิงท่ีผมรัก และผมตั้งใจท่ีจะเรียนรู้จกัมนัอย่างเต็มท่ี นอกจากการเกษตรมนั
จะท าใหผ้มอยูใ่นชุมชนไดแ้ลว้ มนัยงัเป็นอาชีพท่ีอิสระ ผมค่อยๆ ท าๆ ทุกวนั ผม
เหน่ือยผมกพ็กั พ่อแม่เองก็ค่อนขา้งสบายใจท่ีผมเลือกท าเกษตร เพราะผมไม่ตอ้ง
ถูกคนอ่ืนบังคับให้ท างาน และผมมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงค่านิยมของคนใน
ชุมชนท่ีคิดว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพท่ีต ่าตอ้ย และเช่ือว่าการไดรั้บราชการหรือ
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ไปท างานในต่างจงัหวดัเป็นเร่ืองดี จนลงทุนติดหน้ียืมสินส่งลูกเรียน ทั้งๆ ท่ีพวก
เขากเ็ห็นวา่ลกูหลานในบา้นเราส่วนใหญ่แลว้ก็เป็นไดแ้ค่ลูกจา้ง เม่ืออายุมากข้ึนก็
ตอ้งกลบัมาท านาเหมือนเดิม 
 ผมเลือกเรียน มสธ. (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช) ส่วนหน่ึงก็
ตอ้งการให้คนในชุมชนเห็นว่า ผมไม่ตอ้งติดหน้ีไปเรียนผมก็มีความรู้และมีใบ
ปริญญาไดเ้หมือนกนั ขณะเดียวกนัผมก็สร้างฐานอาชีพให้กบัตวัเองไปไดด้ว้ย 
ในอย่างนอ้ย 4 ปีน้ี ผมเช่ือว่ามนัเป็นของผม ไม่ว่าจะเป็นตน้ไมท่ี้มนัเติบโตข้ึน 
หรือความรู้ความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบติัและเรียนรู้กบัมนัน้ี ไม่มีใครจะเอา
มนัไปไดห้รอก  ไม่ว่าผมจะท าอะไรหรืออยู่ท่ีไหน มนัก็สามารถน าไปใช้ได้
ทั้งส้ิน หรือแมผ้มจะไปท่ีอ่ืน แต่ผมก็เช่ือว่า “เม่ือบั้นปลายของชีวิตแลว้ คนท่ีเคย
อยูใ่นชุมชน กต็อ้งหวนกลบัมาหาชุมชนอยูดี่ เพราะมนัเป็นท่ีๆ เรามีความสุข” 
 

 

แปลงเกษตรของศักดำที่ขยำย
กำรปลูกจำกบ้ำนดินมำที่ บ้ำน
ของตนเอง 
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ก้ำวทีส่อง !!สู่เส้นทำงแห่งยุวกระบวนกร 
เดก็หญิงวิชุดา ลนุหล้า 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชาว

ดิน บ้านโคกกลาง ต าบลหวา้
ทอง อ า เภอภู เวี ยง  จังหวัด
ขอนแก่น หลงัการจดั ค่ำยฤดู
ร้อน ท่ีจดัข้ึนเม่ือเดือนเมษายนปี 2551 ก็จะมีการจดัค่าย ยุวกระบวนกร ข้ึนต่อ 
เป็นค่ายท่ีจดัข้ึนเพ่ือสานต่อบทเรียนเม่ือตอนค่ายฤดูร้อนใหจ้บหลกัสูตร และค่าย
ยวุกระบวนกรในปีน้ีกไ็ดจ้ดัข้ึนท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน ( ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีจดัข้ึน ) 
เม่ือตน้เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ท่ีผ่านมาน้ีเอง ซ่ึงการจดัค่ายในปีน้ี ก็ไดน้ าเอา
เยาวชนทัว่ประเทศมาเขา้ร่วม  กเ็ร่ิมตั้งแต่ภาคท่ีอยู่สูงท่ีสุดของประเทศไทย นัน่ก็
คือ ภาคเหนือ แลว้ก็เยื้องลงมาทางใตอี้กนิดหน่อย ซ่ึงเป็นราบสูงและเป็นภาคท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ท่ีคนมกัเรียกกนัวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้มาท่ี
เป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย คือ ภาคกลาง จากนั้นเดินทางไปท่ีใตสุ้ด
ของประเทศ เป็นดินแดนของสะตอ นัน่ก็คือ ภาคใต ้นัน่เอง หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า 
มากนัทั้งเหนือ อีสาน กลาง และใต ้นัน่แหละ (แลว้จะพดูยาวท าไมเน่ีย?)   

ขา้พเจา้หน่ึงในสมาชิกคนหน่ึง (แสบสุดขั้ว) ของศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 
(บา้นดิน) ขา้พเจา้มีนามว่า ปริม (เพราะไหมล่ะ ) ในการจดัค่ายยุวกระบวนกรใน
คร้ังน้ี ขา้พเจา้ก็ไดมี้โอกาสในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากๆ ในคร้ังน้ี นัน่ก็คือ 
การเป็นพ่ีเล้ียง โดยท่ีพ่ีออ้ยเป็นคนท่ีหยิบยื่นโอกาสอนัดีน้ีใหก้บัขา้พเจา้ และการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ก็นับว่ามนัเป็นหน้าท่ีท่ีค่อนข้างท่ีจะ
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หนกัหนาและสาหสัมากพอดู เพราะอะไรน่ะเหรอ ก็เพราะขา้พเจา้จะตอ้งน าเอา
สมองอนันอ้ยนิดของขา้พเจา้ยอ้นกลบัไปยงัเม่ือคร้ังท่ีขา้พเจา้ยงัเคยเป็นผูเ้ขา้ร่วม
ในค่ายยุวกระบวนกร ท่ีจดัข้ึนท่ีอ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือ ปี 2
๕๕0 ขา้พเจา้จะตอ้งเก็บเอาความรู้หรือทกัษะต่างๆ ท่ีขา้พเจา้เคยไดเ้รียนรู้มา ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของการอ่านกลุ่ม การตั้งค าถาม การโยนค าถาม การทวนค าตอบ 
การจบัประเด็น กระทัง่เร่ืองของการเล่นเกมสันทนาการ และอีกหลายทกัษะ
เช่นเดียวกนั  นบัวา่ทุกทกัษะท่ีขา้พเจา้เคยไดร้ ่ าและเรียนมาก็มีความส าคญัทั้งส้ิน
นัน่แหละ!! เพราะทกัษะต่างๆเหล่าน้ีจะตอ้งน าเอามาใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยเช่นกนั นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าปวดหวัมากส าหรับขา้พเจา้ ขา้พเจา้ใชเ้วลา
ในการร าลึกมากโข พลางขา้พเจา้กช่็วยสมาชิกชาวดินคนอ่ืนๆ ตระเตรียมสถานท่ี
ท่ีจะใชใ้นการอบรมและท่ีหลบัท่ีนอน ท่ีพกัท่ีอาศยั ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายแหล่
ท่ีพากนัแห่มาร่วมการเขา้ค่ายยวุกระบวนกรในคร้ังน้ี (ยิ่งกว่าคอนเสิร์ตของ เบิร์ด 
ธงไชย) ดว้ยความกระหายความรู้ (หรือเปล่า?) 

พอถึงค ่าคืนท่ีคณะผูเ้ขา้ร่วมต่างพากนัเร่ิมทยอยกนัเขา้มา ณ ศูนยก์าร
เรียนรู้ชาวดิน ขา้พเจา้เร่ิมเอามือกุมขมบัตนเอง..... เพระอะไร (หลายคนอาจจะ
ถามอยู่ในใจ) ก็เน่ืองจากเม่ือข้าพเจ้ามองเห็นใบหน้าของผูร่้วมค่ายทั้ งหลาย  
ขา้พเจา้ไม่รู้ว่าแต่ละคนนั้นอายุเท่าไหร่กนั แต่ขา้พเจา้พอจะมองออกว่าแต่ละคน
นั้นตอ้งผา่นการเขา้ค่ายมาอย่างโชกโชนน่าดู เล่นเอาขา้พเจา้แทบลมจบั (เวอร์ไป
ไหม) ขา้พเจ้าเข่าอ่อนอีกรอบเม่ือมารู้อีกว่าผูเ้ข้าร่วมแต่ละคนนั้นมีคุณวุฒิกัน
ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จนกระทัง่ถึงนกัศึกษามหาวิทยาลยัเลยทีเดียว!!!.
ในขณะท่ีขา้พเจา้อายุเพียงแค่  1๕ เท่านั้น ย  ้า! 1๕ เท่านั้น และขา้พเจา้ก็ยงัศึกษา
อยู่เพียงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จริง อยู่ท่ีขา้พเจา้ก็เคยเป็นพ่ีเล้ียงค่ายก็หลายคร้ัง
หลายครา แต่นัน่กเ็ป็นค่ายของเดก็ประถมกนัทั้งส้ิน หรือไม่ก็เป็นคนรุ่นราวคราว
เดียวกนั  ขา้พเจา้น าเอาร่างกายอนัสมบูรณ์ (อว้น) ของขา้พเจา้มานัง่พกัสงบสติ
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อารมณ์อยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่ของบา้นดินตน้หน่ึง พลางขบคิดถึงเร่ืองท่ีขา้พเจา้จะได้
เรียนรู้จากการท าหนา้ท่ีของพ่ีเล้ียงในคร้ังน้ี  ขา้พเจา้นัง่อยู่ในความสงบและน่ิง
เงียบ ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บอย่างยิ่ง อย่างหน่ึงล่ะท่ีส าคญั นัน่ก็คือ ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้จะไม่เคยไดรั้บหรือไดรู้้จกัจากค่ายไหนมาก่อน เพราะค่าย
แต่ละค่ายนั้นจะมีความพิเศษท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีไดรั้บก็ย่อมแตกต่างกนัทั้งส้ิน อีก

ทั้งจะยงัเร่ืองของความคิดความ
อ่านท่ีขา้พเจา้จะตอ้งเป็นทางการ
และเอาจริงเอาจังกับมนัมากข้ึน 
ซ่ึงกถื็อเป็นการฝึกพฒันาการของ
ตนเองในเร่ืองของความคิดความ
อ่านเช่นกัน แล้วยงัจะเร่ืองของ
การวางตัวและการสร้างมนุษย

สัมพนัธ์กับคนอ่ืนท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นคนท่ีมีอายุมากกว่าก็ส าคญัทีเดียว และอีก
หลายเร่ืองท่ีขา้พเจา้จะไดเ้รียนรู้จากค่ายยุวกระบวนกรในคร้ังน้ีเช่นเดียวกนั เม่ือ
ขา้พเจา้มองเห็นถึงผลพลอยได ้และประโยชนท่ี์ขา้พเจา้จะกอบและโกยไดใ้นคร้ัง
น้ี ข้าพเจ้าก็มีก าลงัใจและก าลงักายท่ีจะยืนหยดัด้วยความมัน่คงเพ่ือต่อสู้และ
ปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จเช่นเดียวกนั....  

ถา้พูดถึงหนา้ท่ี ของพ่ีเล้ียงนั้น...หวัใจส าคญัของพ่ีเล้ียง นัน่ก็คือ พี่เลีย้ง
จะต้องรักผู้เข้ำร่วมทุกคน เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยน าเอาประโยคน้ีมาพูดเล่น และไม่
แลเห็นถึงความส าคญัของประโยคน้ีเลย ขา้พเจา้คิดวา่ประโยคประโยคน้ีเป็นเพียง
ค าพูดท่ีขา้พเจา้และเพ่ือนๆ พูดเล่นและหยอกลอ้กนัในวงเท่านั้น จนลืมไปว่าท่ี
จริงประโยคน้ีเป็นหัวใจส าคัญของพ่ีเ ล้ียง กระทั่งเ ม่ือข้าพเจ้าต้องมาเจอ
สถานการณ์ท่ีกลืนไม่เขา้คลายไม่ออกอย่างน้ี ขา้พเจา้ถึงมองเห็นความส าคญัของ
มนั ว่ามนัไม่ใช่เพียงประโยคท่ีจะเอาไวพู้ดลอ้เล่นเหมือนอย่างเก่าอีกเลย นบัว่า
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เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากทีเดียว และท่ีส าคญัอย่างยิ่งคุณสมบติัท่ีพ่ีเล้ียงทุกคน
จ าเป็นจะตอ้งมีนั้น นัน่ก็คือ พ่ีเล้ียงจะตอ้งเป็นคนท่ีคอยเปิดโอกาสหรือให้พ้ืนท่ี
กบัผูเ้ขา้ร่วมไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ไม่เอียนเอียงไปหาผูเ้ขา้ร่วมคนใดคนหน่ึง หรือ
ใหพ้ื้นท่ีมากกวา่กนั ขา้พเจา้คิดวา่มนัเป็นเร่ืองท่ียากมากส าหรับขา้พเจา้ เพราะมนั
ก็คงเป็นการยากเช่นเดียวท่ีเราจะไม่คิดมีอคติกบัใครคนใดคนหน่ึง หรือไม่ชอบ

หน้าใครคนใดคนหน่ึงในค่าย 
และมนัก็ไดเ้กิดข้ึนแลว้กบัตัว
ของข้าพ เจ้า น้ี เองในค่ าย น้ี  
ข้าพเจ้านั่ง น่ิงและคิดถึงทุก
เหตุการณ์ หลายคร้ังหลายครา
ท่ีพ่ีออ้ยและพ่ีโต๋ (สองคนท่ีท า
หน้าท่ีเป็นวิทยากรหลัก) ให้

แบ่งคุยเป็นกลุ่ม โดยท่ีหน่ึงในหลายกลุ่มนั้นมีขา้พเจา้เป็นคุณอ านวยหรือด าเนิน
รายการ ขา้พเจา้ก็มกัท่ีจะให้โอกาสกบัคนท่ีขา้พเจา้สนิทสนมดว้ย  แต่ส าหรับ
บุคคลท่ีไม่ค่อยพดูจาและท่ีขา้พเจา้ไม่ค่อยสนิทดว้ยขา้พเจา้กไ็ม่พยายามหาโอกาส
ใหก้บัเขาคนนั้น ขา้พเจา้สังเกตเห็นจุดบกพร่องของตวัเองอีกขอ้หน่ึง เม่ือขา้พเจา้
กลบัมายอ้นคิดดูแลว้ขา้พเจา้รู้สึกละอายใจเป็นอยา่งมาก   

และอีกหลายคร้ังหลายคราในวงท่ีร่วมกนัแลกเปล่ียนก็จะมีบุคคลท่ีกลา้
แสดงออกเกินหนา้เกินตาชาวบา้นเขา หรือพูดมากเวลาท่ีคุยแลกเปล่ียนกนัในวง
จนเกิดการกินพ้ืนท่ีคนอ่ืนเขานั้น มนัเป็นหน้าท่ีของพ่ีเล้ียงท่ีจะตอ้งน าเอาพ้ืนท่ี
ของทุกคนออกมาอย่างเท่าเทียมกนั  แต่ขา้พเจา้ก็ไม่สามารถยื้อ หยุด ฉุด และร้ัง
ให้บุคคลเหล่านั้นหยุดพล่ามได้ เน่ืองจากเหตุผลส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ
ข้าพเจ้าไม่กลา้ นั่นเพราะผูเ้ข้าร่วมแต่ละคนมีคุณวุฒิท่ีสูงกว่าข้าพเจ้า ท าให้
ขา้พเจา้ไม่กลา้ท่ีจะหา้ม ขา้พเจา้ล าบากใจเหลือเกิน............ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้ไม่
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เหมาะท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงถา้ขา้พเจา้ไม่มีความกลา้เอาเสียเลย ตั้งแต่แรก
ขา้พเจา้ไม่ควรร่วมเรียนรู้  ขา้พเจา้ไม่ควรมาร่วมค่าย และท่ีส าคญัขา้พเจา้ไม่ควร
รับหน้าท่ีของพ่ีเล้ียง ช่วงเวลาน้ีนั้นขา้พเจา้เร่ิมท่ีจะด่าว่าทอตนเองและตอกย  ้า
ตัวเองมากข้ึน จนข้าพเจ้ารู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าไม่กลา้ท่ีจะบอก
ความรู้สึกน้ีใหใ้ครไดรั้บรู้  ขา้พเจา้เหมือนมีโรคท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกมาแซกซอ้น
หลายโรค นัน่กคื็อโรคของความกลวั ตอนน้ีขา้พเจา้เร่ิมท่ีจะกลวัไปหมดทุกส่ิงทุก
อยา่ง กลวัว่าเขาจะหมัน่ไส้เรา ท่ีเราเด็กกว่าแต่มา (เสนอหนา้) เป็นพ่ีเล้ียง กลวัว่า
เขาจะไม่ยอมรับเพราะเราก็ไม่ค่อยเก่ง กลวัว่าเราอาจท าเหตุการณ์อะไรท่ีตอ้งท า
ให้ตวัเองเสียหน้า ขา้พเจา้กลวัอีกหลายๆอย่างท่ีไม่สามารถบรรยายออกมาเป็น
ค าพดูได.้.......(เป็นคนข้ีกลวัซะแลว้) 

ค่ายด าเนินมายงัไม่ถึง ๕ วนัเสียดว้ยซ ้ า แต่ขา้พเจา้กลบัรู้สึกเหน่ือยทั้ง
กายและใจอย่างบอกไม่ถูก ขา้พเจา้ร่างปฏิทินของปลอมข้ึนมาอย่างลวกๆ แลว้
เอาไวดู้ต่างปฏิทินของจริงท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นย  ามากกว่า แลว้น าไปติดไว้
บนศีรษะเหนือท่ีนอนของขา้พเจา้ และขา้งๆนั้นยงัมีปากกาอีกดา้มหน่ึงท่ีขา้พเจา้
เอาไวขี้ดฆ่าตวัเลขท่ีอยู่ในปฏิทินรอนับวนัจบค่าย แต่ดว้ยท่ีขา้พเจา้เคยพูดกับ
ตวัเองว่า ขา้พเจา้จะตอ้งปฏิบติัภารกิจน้ีให้ส าเร็จ และนัน่ก็เป็นแรงก าลงัใจท่ีดี
เยี่ยมให้กบัขา้พเจา้ และอีกหน่ึงก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีขา้พเจา้ซาบซ้ึงเป็นอย่างมาก 
เพ่ือนๆ ชาวค่ายทั้งหลาย คอยเล่นดว้ยกบัเราและคอยพูดจาใหก้ าลงัใจเราในเร่ือง
หลายเร่ือง ท าใหข้า้พเจา้เร่ิมท่ีจะสนิทกบัเพ่ือนๆ หลายคน เวลาท าอะไรขา้พเจา้จึง
ไม่รู้สึกเกร็งเหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้เคยเป็น มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้จะปล่อยละเลย
จนไม่ขบคิดไม่ไดเ้ลยว่า การท่ีเราท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงนั้น แทท่ี้จริงแลว้ เราก็ไม่
จ าเป็นต้องวางกลา้มแลว้ใช้สิทธิและอ านาจ ใช้คนอ่ืนในนามของพ่ีเล้ียงเลย 
เพราะมนัท าให้ขา้พเจา้รู้สึกล าบากใจเป็นอย่างมาก แต่แค่เราคิดว่า เราก็เป็นผูท่ี้
ร่วมค่ายคนหน่ึง เราร่วมเรียนรู้ไปกบัเพ่ือนๆ ชาวค่ายอย่างพร้อมๆ กนั เราร่วม
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เรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดอีกทั้งวิถีความเป็นอยูใ่หก้นัไดเ้ห็น เราจะร่วมสร้าง
มิตรภาพท่ีดีต่อกนั และเราจะร่วมกนัเรียนรู้เพ่ือท่ีเราจะไดเ้ดินทางเพ่ือไปสู่เส้นชยั
ท่ีเราไดว้างเป้าหมายไวใ้หส้ าเร็จ 
 
“เรำร่วมเรียนรู้ เรำไม่แตกต่ำง เรำแลกเปลี่ยนควำมคิดและวิถีควำมเป็นอยู่ให้กัน
เห็น” 
  

น่ีคือคาถาท่ีขา้พเจา้ใชใ้นการเป็นแรงบนัดาลใจและสร้างก าลงัใจส าหรับ
ตวัของขา้พเจา้เอง ในการท าหนา้ท่ีให้ส าเร็จและลุล่วง และท่ีส าคญักว่านั้นอย่าง
ยิ่ง ก็คือ มนัท าให้ขา้พเจา้ใช้ชีวิตใน ระยะ 10 วนัน้ีอยู่ร่วมกบัผูร่้วมกบัชาวค่าย
ทั้งหลายอยา่งมีความสุข 

 
แต่ความสุขมันคงอยู่ได้ไม่
นาน เ ม่ือข้าพเจ้า เ ร่ิมท่ีจะมี
โรคของความทุกขเ์ขา้มาแซก
ซ้อนอีกแล้ว เ ม่ือหลายคร้ัง
และหลายคราอีกเช่นเดียวกนั
ท่ี ข้ า พ เ จ้ า เ ห็ น ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
ทั้ งหลายแหล่นั้ นต่างพากัน

แสดงความสามารถและศกัยภาพของตวัเองออกมา  จนขา้พเจา้เร่ิมรู้สึกว่าตวัเอง
ดอ้ยกวา่คนอ่ืน ทั้งในเร่ืองของความคิดความอ่าน และการกลา้แสดงออก ชาวค่าย
ทั้งหลาย (บางคน) ไม่ไดมี้ความกลวัหรือต่ืนเตน้เลยเวลาใหอ้อกมาท ากิจกรรมท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ในขณะท่ีขา้พเจา้ใจเตน้ตูมตามเหมือนจะระเบิดเวลาพาผูเ้ขา้ร่วม
เล่นเกมสันทนาการ ในขณะท่ีขา้พเจา้รู้สึกถึงมืออนัเยน็เฉียบของตวัเองเวลาข้ึน
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กระดาน  แต่ขา้พเจา้กอ็ดท่ีจะยอ้นถามตนเองไม่ไดว้า่ ท าไมเราถึงข้ีขลาด? และใน
ขณะนั้นเหมือนมีอะไรมาดลใจให้ขา้พเจา้หันไปมองพ่ีออ้ยและพ่ีโต๋อย่างพินิจ
และวิเคราะห์ (ปกติไม่เคยคิดตาม) พ่ีทั้งสองต่างพากนัท าหนา้ท่ีของกระบวนกร
อย่างท่ีพ่ีทั้งสองไม่ไดมี้ความเขินอายอะไรเลย มนัท าใหข้า้พเจา้เร่ิมท่ีจะคิดไดว้่า 
ท่ีพ่ีออ้ยและพ่ีโต๋ไม่ไดมี้ความเขินอายเลยในการท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรนั้น ก็เพราะ
เน่ืองจากพ่ีๆ ทั้งสองนั้นเคยท าการจดัค่ายมาหลายคร้ังหลายครา จนเกิดเป็นความ
เคยชิน และมีประสบการณ์ท่ีเหนียวแน่นมากกว่าคนอ่ืน (ขา้พเจ้าด้วยอีกคน) 
ประสบการณ์.... ขา้พเจา้รู้แลว้ว่าท าไมผูเ้ขา้ร่วมหลายๆ คนถึงไม่ไดมี้ความเขิน
อายเลยเวลาท่ีคุยกนัในวง นัน่ก็เพราะผูเ้ขา้ร่วมเหล่านั้นต่างมีประสบการณ์มาก 
เพราะผ่านการเขา้ค่ายมาอย่างโชกโชน และขอ้สังเกตขอ้น้ีแหละท่ีท าใหข้า้พเจา้
คิดได ้ว่า คนไหนท่ีมีประสบการณ์มากเท่าภูเขาคนนั้นก็มีความรู้เท่าภูเขา  ส่วน
คนไหนท่ีมีประสบการณ์เท่าเม็ดทรายก็มีความรู้เท่าเม็ดทราย ประสบการณ์มนั
เป็นเคร่ืองวดัความรู้โดยแท!้!! 

อยา่งท่ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หลายคนท่ีชอบพดูประโยคน้ีกบัลกูหลานค าท่ีวา่ 
“อาบน ้าร้อนมาก่อน ยอ่มรู้ดีกวา่” 
ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธความจริงในขอ้น้ีได ้ และขา้พเจา้ยงัคิดอีก

ว่ามันดี เ สีย อีก  ท่ีข้าพ เจ้าได้มีโอกาสร่วมเ รียน รู้กับผู ้คนหรือบุคคลท่ี มี
ความสามารถ ทั้งหลายนั้น และท่ีส าคญัอย่างยิ่งนั้นมนัยงัท าใหข้า้พเจา้มีโอกาสท่ี
จะน าเอาความรู้ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมาประยุกต์ใชก้บัขา้พเจา้เองดว้ย (ไดป้ระโยชน์
สองต่อเลย)  

ในการท่ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาสในการปฏิบติัหน้าท่ีของการเป็นพ่ีเล้ียงใน
คร้ังน้ีนั้น ขา้พเจา้ถือว่ามนัเป็นการน าเอาความรู้ท่ีขา้พเจา้เคยไดร้ ่ าเรียนมา มาใช้
ประโยชน์และมาใช้จริงๆ ในค่ายน้ีอย่างท่ีข้าพเจ้าใฝ่ฝันมานาน มนัเป็นการ
ทบทวนบทเรียนเก่าๆ ท่ีไม่เคยเก่าในตวัของขา้พเจา้อีกคร้ัง ถือว่ามนัเป็นกา้วท่ี
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สองของขา้พเจา้ท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเอาความรู้เหล่าน้ีมาใชจ้ริง และเกิดเป็นความรู้ท่ี
อยู่ในมุมมองใหม่ นั่นก็คือมุมมองของพ่ีเล้ียง และข้าพเจ้าก็ถือว่ามนัเป็นการ
ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีขา้พเจา้เคยไดเ้รียนรู้มาให้มีความชดัเจนและเช่ียวชาญมาก
กว่าเดิม และในการฝึกฝนตวัเองในคร้ังน้ียงัช่วยเพ่ิมความรู้ความสามารถและ
พฒันาศกัยภาพของขา้พเจา้เองใหเ้ก่งข้ึน มีความเช่ียวชาญมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่อีก
ดว้ย ถือวา่มนัเป็นค่ายท่ีเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัขา้พเจา้ไดอ้ยา่งมากโข  

และมนัยงัท าให้ขา้พเจา้รู้อีกหน่ึงเร่ืองท่ีซ่อนอยู่ตวัของขา้พเจา้มานาน 
นัน่ก็คือ ขา้พเจา้ชอบการเรียนรู้แบบน้ีมากๆ ค่ายยุวกระบวนกรในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดั

ข้ึนมา ถือ เ ป็น เค ร่ื อง ช้ี ว ัด
ความรู้สึกภายในของขา้พเจา้
ได้อย่ า งชัด เจนยิ่ ง ข้ึน  ว่ า
ตลอด 10 วนัท่ีขา้พเจา้ไดร่้วม
เ รี ยน รู้ ใน เ ร่ื อง ต่ า งๆ  นั้ น
ขา้พเจ้ามีความรู้สึกว่าหลาย
คร้ังท่ีขา้พเจา้เร่ิมรู้สึกทอ้และ

เหน่ือยเป็นอย่างมากนั้น แต่ขา้พเจา้ก็ไม่นึกท่ีจะอยากออกจากการจดัค่ายยุวกระ
บวนกรในคร้ังน้ีเลย และขา้พเจา้ก็ไดน้ าเอาขอ้บกพร่องหลายๆ เร่ืองท่ีขา้พเจา้
มองเห็นน้ีมาเป็นบทเรียนท่ีส าคญัของขา้พเจา้ เพ่ือท่ีขา้พเจา้จะไดน้ าเอาปรับปรุง
และแกไ้ขในการจดัค่ายคร้ังต่อไป  ขา้พเจา้รู้ วา่ขา้พเจา้มีความสนใจและชอบการ
เรียนรู้แบบน้ี ถา้ขา้พเจา้รู้สึกไม่ชอบป่านน้ีขา้พเจา้ก็คงออกจากการเป็นสมาชิก
ของศูนยเ์รียนรู้ชาวดินแห่งน้ีไปแลว้ (ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินจะมีการจดัค่ายอย่าง
น้ีใหข้า้พเจา้และสมาชิกชาวดินทุกคนฝึกฝนตวัเองทุกๆ เดือนท่ีมีโอกาส ) และท่ี
ส าคัญนั้นขา้พเจ้าจะไดน้ าความรู้ท่ีข้าพเจา้มีอยู่ทั้งหมดนั้น ไปถ่ายทอดให้กับ
บุคคลท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างขา้พเจา้และชาวดินทั้งหลาย 
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(ไม่ไดก้ล่าวถึงเลย ห่างหายไปนาน) ข้าพเจ้าคิดว่า การท าภารกิจในนามของ พี่
เลี้ยงในคร้ังน้ีน้ัน มันส าเร็จ กว่าที่ข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ไม่ใช่ส าเร็จเพียงเพราะค่ายจะจบ อยา่งท่ีขา้พเจา้เคยหวงัไว ้
ไม่ใช่ส าเร็จเพียงเพราะขา้พเจา้ไดค่้าเบ้ียเล้ียงท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นค่า

เล่าเรียนได ้
ไม่ใช่ส าเร็จเพียงเพราะขา้พเจา้จะไดพ้กัเสียที แต่ท่ีส าเร็จนั้นเพราะว่า

ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีเรียกไดว้่า มิตรภาพ มนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนท่ีเราทุกคน
จ าเป็นตอ้งมีในการท่ีเราจะใชชี้วิตอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน  แต่อีกเร่ืองท่ีส าคญักว่านั้น 
นัน่กคื็อ ประสบการณ์ ยงัไงล่ะ ประสบการณ์ท่ีนบัว่าเป็นอีกเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ชีวิตของขา้พเจ้า ท่ีจะสอนให้ข้าพเจ้ามีความเติบโตทั้ งภาวะภายในและภาวะ
ภายนอกของตนเองให้มีความมัน่คงมากข้ึน ขา้พเจา้มีประสบการณ์ท่ีส าคญัอีก
ประสบการณ์หน่ึงประดบัไวใ้นตูเ้ก็บความทรงจ าของขา้พเจา้อีกเร่ืองแลว้ล่ะ!!! 
^_^ (ดีใจดว้ย)  
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เร่ืองเล่ำ เร่ืองรำวชีวติ 
วิโรจน์ วงศ์เสนา 
เยาวชนบ้านท่ามะไฟหวาน จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
วนัเวลาท่ีผ่านมาในช่วงน้ีค่อนข้างผ่านไปเร็ว
เหลือเกิน(ในความรู้สึกส่วนตวั) แต่ละวนัยงัท า
อะไรไดไ้ม่เป็นช้ินเป็นอนัก็มาถึงเวลาค ่าคืนเสียแลว้ ยิ่งวนัไหนท่ีเร่งรีบมีงานคา้ง
ท่ีอยากท ามากมายหลายอย่างก็ยิ่งจะผ่านไปเร็ว  วนัๆ ใชเ้วลาท่ีผ่านไปผ่านมาให้
เป็นประโยชนน์อ้ยมาก ทั้งๆ ท่ีมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ียงัไม่ไดท้ าใหเ้รียบร้อยดี
นกั และยงัไม่ไดล้งมือท าก็อีกหลายอย่างมากมายก่ายกองท่วมหวั เป็นการท างาน 
ท่ีก่อตวัทีละเล็กทีละนอ้ยอย่างเช่ืองชา้ตามความเป็นจริงในปัจจุบนั ท่ีตวัของเรา
ไดพ้ยายามท าให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ถึงแมค้วามเป็นจริงท่ีท าอยู่จะไม่ค่อยถนดั
นกักพ็ยายามท าใหสุ้ดความสามารถท่ีคนเพียงคนเดียวพยายามท าเท่าท่ีจะท าไหว
ทั้งท่ีความรู้ในเร่ืองการท างานดา้นการเกษตร นอ้ยนิดส าหรับงานในปัจจุบนัและ
น่ีก็คงเป็นขอ้แกต้วัใหก้บัตวัเราเองในการอธิบายเป็นตวัหนงัสือไดเ้ท่าท่ีตอ้งการ 
ไดเ้ท่าท่ีความคิดจะโลดแล่นหาขอ้แกต้วัใหก้บัตวัเองไดดี้ท่ีสุดแลว้ 
 เร่ืองราวส าคญัท่ีผา่นมาในช่วงขวบเดือนมีขอ้คิดดีๆ ไดร่้วมเรียนรู้ได้
ร่วมสมัผสัประสบการณ์ ทั้งความประทบัใจในเร่ืองราวท่ีน่าจดจ า สมัผสั
บรรยากาศทางธรรมชาติท่ีปลอดโปร่งสดช่ืนแจ่มใสใหแ้ก่หวัใจดวงนอ้ยนิดดวง
น้ี ไดเ้ติมพลงั ไดเ้ติมเตม็ความคิด ไดเ้ติมไฟฝันกอี็กมาก  
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และเม่ือยอ้นนึกถึง วนั-เวลา-เหตุการณ์ ท่ีผา่นมาเหมือนจะนานมากทั้งๆ 
ท่ีความเป็นจริงผา่นมาแค่ไม่ก่ีเดือน-ไม่ก่ีอาทิตย-์ไม่ก่ีวนัเอง อยา่งเช่นคร้ังท่ีไดไ้ป
ร่วมเรียนรู้ใน “จงัหวดัล าพนู” กมี็ความประทบัใจในหลายๆ พ้ืนท่ีท่ีไดไ้ปร่วม
ศึกษาดูงานกนักบัพ่ีนอ้งผองเพ่ือนผูร่้วมเรียนรู้แลกเปล่ียนกนัในทุกภาค(ภาคละ
ไม่ก่ีคน) แมว้า่จงัหวดัล าพูนจะเป็นจงัหวดัท่ีเลก็ๆ แต่ก็มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจของ
เยาวชนอยา่งมากมายหลายกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นเยาวชนกลุ่ม “หริภุญชยัคลบั” ท่ีน า
การอนุรักษร์ถมอเตอร์ไซคเ์ก่าๆ น่ารักๆ มาเป็นประตูบานหน่ึงในการรวมกลุ่ม
กนัเพ่ือท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
ใหแ้ก่จงัหวดับา้นเกิดของตน อยา่ง
การลอยกระทงจากกะลามะพร้าว
(ลอยกะโล่ง) เป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรม เก่าๆ ใหก้ลบัมามี
ชีวิตชีวาอีกคร้ัง ถึงจะไม่ไดเ้ห็นหรือ

ร่วมกิจกรรมท่ีทางกลุ่มท าเพราะไม่ได้
จงัหวะท่ีเหมาะสม(ไม่ตรงช่วงวา่งั้น) แต่ก็
เป็นตวัอยา่งของการใชเ้วลาท่ีว่างใหเ้ป็น

ประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง 
และอีกกลุ่มท่ีน่าสนใจและก็

ประทบัใจสุดๆ กห็นีไม่พน้กลุ่มจากบา้น
จ าข้ีมดท่ีใชช่ื้อกลุ่มของตนวา่ “เยาวชนบา้นจ าข้ีมด” เป็นการรวมตวักนัของคนตวั
เลก็ๆ ไม่ก่ีคนในการท ากิจกรรมดีๆ ในชุมชนของตนเอง อยา่งการท าวงัปลาในล า
หว้ยของชุมชนใหก้ลบัมาเป็นวงัปลาท่ีสมบูรณ์อีกคร้ังจากการท่ีมีการขดุลอก
คลองใหใ้หญ่ ข้ึนจากการพฒันาของผูใ้หญ่ท่ีมีต าแหน่งบางกลุ่ม(ขอไม่แสดงช่ือ
องคก์ร)เพียงคิดวา่ขดุแลว้น ้าจะไดถ่้ายเทไดดี้ยิ่งข้ึนโดยไม่ไดค้  านึงถึงผลท่ีจะเกิด
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ตามมากน่็าเสียดายไม่นอ้ย จากการพฒันาน่ีเองท าใหเ้ยาวชนตวัเลก็ๆ ท่ีวา่ไดม้า
รวมกลุ่มกนัข้ึนเพ่ือมาท ากิจกรรมร่วมกนั และกเ็ป็นกิจกรรมหลกัท่ีน่าสนใจของ
กลุ่มเสียดว้ยซ ้าไปซ่ึงก็น่าประทบัใจเอามากๆ เพราะพ่ีใหญ่ท่ีน านอ้งๆ ท ากิจกรรม
เป็นเพียงหญิงตวัเลก็ๆ ท่ีมีปัญหาทางดา้นสายตาท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดตอนคร้ังเขา้
รับการรักษาของหมอเม่ือสองปีท่ีผา่นมาท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะมองเห็นไดช้ดัเจน
นกั(เห็นระยะใกล้ๆ ) ถึงแมจ้ะมีปัญหาทางดา้นสายตาแต่กไ็ม่เคยยอ่ทอ้ไม่เคยน า
เร่ืองของความพิกงพิการมาเป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรมท่ีดีๆ กบัตรงกนัขา้ม
ดว้ยซ ้าเม่ือหญิงตวัเลก็ๆ ท่ีมีปัญหาทางดา้นสายตามาท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
ในชุมชนของตนกย็ิ่งท าใหเ้ยาวชนท่ีคิดจะท าดียิ่งมีแม่แบบและเขา้มาช่วยงานมาก
ข้ึนดว้ยซ ้า กเ็ป็นกลุ่มท่ีน่านบัถืออยา่งมาก  

และอีกกลุ่มท่ีผา่นไปเม่ือไม่นานมานีกห็นีไม่พน้กลุ่มของนอ้งๆ จาก
บา้นโคกกลาง อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเพียงไม่ก่ีไร่ จากการ
ไดรั้บบริจาค “จากพ่ีส าเนียง วงษพิ์มพ”์ ท่ีเป็นผูใ้หญ่ใจดีท่ีฝันอยากเห็นการ

รวมกลุ่มท ากิจกรรมของเดก็และ
เยาวชนตวันอ้ยในชุมชนของตน เป็น

พ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนั หลงัจากไดบ้ริจาคท่ีดินแลว้พ่ี

ส าเนียงกย็งัไดบ้ริจาคเวลาท่ีนอ้ยนิด
(อยูแ่ลว้) ใหก้บัเด็ก โดยใชเ้วลาในแต่ละวนัมาดูแลเด็กๆ ในศูนยก์ารเรียนรู้บา้น
ดิน(ซะส่วนมาก)อีกดว้ย โดยมาเป็นทั้งผูป้กครองท่ีคอยดูแลใหค้ าปรึกษาแก่
ลกูหลาน เป็นครูสอนร้องหมอล าพ้ืนบา้น  เป็นพ่ีท่ีคอยดูแลนอ้งๆ หลานๆ ท่ีเขา้
มาเรียนรู้ในศูนยแ์ห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นเดก็ในชุมชน และเด็กท่ีมาจากต่างจงัหวดัเพ่ือ
มาร่วมเรียนรู้ภายในศูนยแ์ห่งน้ี กไ็ม่เคยเห็นปริปากบ่นใหไ้ดย้ินวา่ทอ้ใจหรือ
เสียใจเลยแมแ้ต่นอ้ย กลบัไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีซะอีก และครอบครัวของพ่ีเคา้
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กเ็ป็นครอบครัวท่ีสนใจในเร่ืองของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เพราะทั้งแม่บา้นของพ่ี
ส าเนียงท่ีไดม้าช่วยท าอาหารใหก้บัเด็กเยาวชนท่ีเขา้มาในศูนยไ์ดกิ้นกนัอยา่งอ่ิม
เอมทั้งกายและใจกนัถว้นหนา้และนอ้งหน่อง ลูกสาวกไ็ดเ้ขา้มาเรียนรู้ในศูนย์
แห่งน้ีอีกดว้ย ช่างเป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้เป็นครอบครัวท่ีสนใจในเร่ืองของ
การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

และพ้ืนท่ีแห่ง น้ีหลงัจาก
ไดรั้บบริจาคกไ็ดส้ร้าง เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้บา้นดิน เป็น พ้ืนท่ีส าหรับท า
กิจกรรมดีๆ เป็นพ้ืนท่ีท่ี ใหเ้ดก็ไดแ้สดง
ออกเป็นหอ้งเรียนท่ี ไม่ใช่หอ้งเรียน
ส่ีเหล่ียมแคบๆ ท่ีมีฝา หอ้งหนาๆ ไม่
มีแมก้ระทัง่กระดานด าท่ีคอยบรรจงตวัหนงัสือสวยๆ ใหเ้ดก็ลอกบนัทึกตามและ
คอยท่องจ า และไม่มีแมก้ระทัง่ครูท่ีเรียนสูงๆ จากมหาลยัดงัๆ ในเมืองหลวงหรือ
เมืองนอกเมืองนามาคอยสัง่สอนเดก็ๆ แห่งน้ี เพราะท่ีศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีเป็น
พ้ืนท่ีส าหรับเรียนรู้ร่วมกนัท่ีเนน้การเรียนแบบมีส่วนร่วมของเดก็ๆ ท่ีไม่ใช่การ
ท่องจ าเอาจากต ารับต าราอยา่งเดียว ไม่ใช่จากการสอนใหเ้ดก็ท่องจ าเอาจากผูส้อน
เพียงล าพงั เพราะท่ีศูนยบ์า้นดินแห่งน้ีผูส้อนกคื็อผูท่ี้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัดว้ย
(ในความรู้สึก)  

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหาเรียนไดน้อ้ยมากในปัจจุบนั ท่ีไดน้ าทั้งภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นตั้งแต่รุ่นคนเฒ่า คนแก่ มาเรียงร้อยเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกนัไดอ้ยา่งเป็น
ธรรมชาติ ไม่วา่จะน าการทอเส่ือไวส้ าหรับนัง่ส าหรับนอนท่ีทอกนัใน
ชีวิตประจ าวนั การสานกระติบขา้วเหนียวไวใ้ชเ้องท่ีเป็นอีกวิถีของการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของคนเฒ่าคนแก่ในภาคอีสานมาเป็นอีกวิชาหน่ึงในการเรียนรู้ เป็นวิถี
ของการเรียนรู้ท่ีเรียบง่าย การน ากลอนล า(หมอล า)ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากใน
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ยคุหน่ึง และปัจจุบนัใกลจ้ะหายไปพร้อมกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปเพราะความ
เจริญเติบโตทางสงัคมท่ีทนัสมยัข้ึน สงัคมท่ีตอ้งการพฒันาใหท้ดัเทียมกบันานา
ประเทศ ส่งผลใหว้ฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือทางศาสนา ความ
รักความเอ้ือเฝ้ือเผื่อแผ่กเ็ปล่ียนแปลงไปมากเร่ิมถกูกลืนไปจากสงัคมในชนบท
ต่างจงัหวดัอยา่งน้ีอยา่งชา้ๆ การน ากลบัมาร้องร าท าเพลงคร้ังน้ีท าใหก้ลบัมามี
ชีวิตชีวาอีกคร้ังโดยคร้ังน้ีไดม้าในยคุของเยาวชนแห่งศูนยก์ารเรียนรู้บา้นดิน 
อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น แห่งน้ี เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีมานาน
ไม่ใหห้ายไปจากชุมชน เพราะชุมชนแห่งน้ีเป็นชุมชนท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของวงหมอ
ล าท่ีมีถึงสองวงเลยทีเดียวเชียว  

เม่ือคร้ังท่ีไดไ้ปร่วมเรียนรู้ท่ีศูนยบ์า้นดินแห่งน้ีบ่อยๆ หลายคร้ัง กไ็ดเ้ห็น
ไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเด็กเยาวชนมากมายหลายคร้ังหลายคราหลายอยา่ง ไม่วา่จะ
เป็นการฝึกฝนภาวะดา้นใน(จิตใจ)ท่ีค่อนขา้งไดฝึ้กแลว้ไดน้ ากลบัมาใชไ้ดจ้ริงใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนั เพราะดา้นในของเราค่อนขา้งท่ีจะอ่อนไหวในความ
เขม้แขง็จากภายนอกท่ีเห็นเป็นรูปร่างท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ การฝึกคิดวิเคราะห์
หาเหตุและผล เรายงัท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร และจะตอ้งฝึกไปอีกมากมายควบคู่กบั 
ภาวะภายนอก(ร่างกาย)ท่ีเรารู้ไดว้า่เรายงัไม่สมบูรณ์มากนกั จะตอ้งเติมเตม็ไปอีก
มากจะตอ้งเรียนรู้ไปอีกหลายอยา่งหลายคร้ังไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนกต็าม ซ้ึงการท่ีได้
มาร่วมเรียนรู้ท่ี ศูนยเ์รียนรู้บา้นดิน ตวัของเรากค่็อนขา้งมีความสุขจากการมาใน
แต่ละคร้ัง และตวัของเรากต็อ้งมีการเรียนรู้ไปอีกมากมายหลายดา้น เรายงัไดเ้ห็น 
ไดรั้บรู้อีกวา่การเรียนรู้ไม่วา่ดา้นใดจะไม่มีค าวา่จบส้ิน ไม่หมดเวลาการเรียนรู้ ไม่
มีจบครบเทอมการเรียน เพราะการเรียนรู้ท่ีผา่นมาเป็นเพียงแค่บททดสอบจิตใจ
เร่ิมตน้ของเรา เราจะตอ้งเรียนรู้ไปอีกมากและอีกหลายดา้นดว้ย กวา่จะจบ
หลกัสูตร 
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และกย็งัมีอีกมากมายหลายอยา่งทั้งในศูนยบ์า้นดินแห่งน้ีและท่ีต่างๆท่ี
ไดเ้รียนรู้มา ท่ีไดไ้ปสมัผสัอีกมากมายหลายอยา่งท่ีอยากจะเล่าใหไ้ดร่้วมเรียนรู้อีก
กม็าก  ท่ีเขียนกไ็ม่สามารถเล่าจนหมดทุกอยา่งเท่าท่ีตวัเราไดไ้ป-มาบ่อยๆ หลาย
คร้ังจะสามารถถ่ายทอดเป็นตวัหนงัสือใหไ้ดอ่้านกนั 
 เม่ือยอ้นกลบัมามองตวัเองก็ท าใหเ้ราเกิดละอายกบัผูห้ญิงตวัเลก็ๆ 
ละอายกบัความสามารถของเด็กๆ ตวันอ้ยๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัการท ากิจกรรม
ใหก้บัชุมชน การท าประโยชนใ์หก้บับา้นเกิดเมืองนอน กรู้็สึกวา่เรายงัท าอะไร
ไม่ไดส้กัอยา่งเลย ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อตวัซะดว้ยซ ้าไป เพราะเราไดแ้ต่คิด คิด แลว้กคิ็ด 
เลยไม่ไดล้งมือท าซัก๊กะทีเพราะมวัแต่คิดวา่จะท าอะไรดี ถึงแมใ้นพ้ืนท่ีของตนจะ
มีอะไรมากมายหลายอยา่งท่ีน่าสนใจ แต่เรากห็าท่ีลงไม่ไดซ้ะทีวา่เราจะท าอะไรดี
ในชุมชนของตนเอง ยิ่งนึกยอ้นเวลาท่ีผา่นไปมากย็ิ่งน่าอายพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเล่ามา 
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บินเหนือ (เมฆ)!! 
เดก็หญิงวิชุดา  ลุนหลา้ (ปริม) 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 

 
วนัท่ี  10 กนัยายน 2551 นบัเป็นวนั
หน่ึงท่ีขา้พเจา้คิดว่าวุ่นวายมากๆ วนั
หน่ึง เพราะวนัน้ีเป็นวันท่ีข้าพเจ้า
ต้องเตรียมข้าวของ  เตรียมเส้ือผา้ 
เต รียมเ ดินทาง เตรียมตัว   และ
เตรียมใจให้พร้อมเพ่ือท่ีจะได้ออก
เดินทางไปยังจังหวัดล าพูน (ต่ืนเต้นจริงจริง ^0^!!) ก็ เ พ่ือท่ีจะไปสัมมนา
แลกเปล่ียนความรู้ของแต่ละพ้ืนท่ี  งานน้ีมากนัทัว่ประเทศ ทั้งเหนือ อีสาน กลาง 
และใต ้อยากบอกว่าช่วงระยะเวลาท่ีเดินทางของขา้พเจ้านั้นเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานและความต่ืนเตน้ เพ่ือนท่ีอยู่ทางหนองเรือไดเ้ดินทางไปรับขา้พเจา้
และพ่ีอีก 2 คน เดินทางจากศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินเพ่ือท่ีจะไปข้ึนรถทวัร์ท่ีจงัหวดั
ชยัภูมิ ขา้พเจา้และผองเพ่ือนทั้งหลายตอ้งเดินทางราวกบับินไปเลยแหละ (เร็ว
มาก) และยงัตอ้งผ่านพายุฝน ท่ีไดเ้ทกระหน ่าลงมาอย่างไม่เกรงใจว่ามีเด็กกลุ่ม
เลก็ๆ กลุ่มหน่ึง ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยความรีบร้อน แต่คณะก็ไดถึ้งจุดหมายกนัอย่าง
ปลอดภยัและเหตุการณ์ทั้งหมดก็เรียกรอยยิ้มไดจ้ากใบหนา้ของทุกคน เดินทางสู่
ล าพูนใชเ้วลาทั้งหมดร่วม  12  ชัว่โมง นบัว่าเป็นการเดินทางท่ีหนกัหนาเอาการ
ส าหรับขา้พเจา้  พวกเรามาถึงอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าพูน เม่ือเวลาประมาณ 05.30 
น.ในวนัท่ี  11 กนัยายน 2551 พวกเราไดต่้อรถแดง (รถโดยสาร) ไปยงัร้านอาหาร
โขงสาละวิน  Oh! ไดบ้รรยากาศมากมายเลยล่ะ อากาศดีมาก เร่ิมจากท่ีบา้นพกัท่ี
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เป็นบ้านไมท้ั้ งหลงั ไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นภาษาเขียนยงัไงดี รู้แต่ว่าถา้พูด
ออกมาในภาษาวยัรุ่นหน่อยกค็งจะเป็นค าวา่ “แจ่มเลย” 

อาหารเชา้เร่ิมดว้ยอาหารเพ่ือสุขภาพลว้นๆ ช่างอินกบัธรรมชาติมาก
จริงๆ 

กิจกรรมในวนัท่ี 11 กนัยายน 2551 เร่ิมประมาณตอนบ่ายโมง ผูเ้ขา้ร่วม
เร่ิมทยอยเดินทางมาเป็นกลุ่มๆกอ้นๆ โอ! ช่างน่าต่ืนเตน้มากๆส าหรับขา้พเจา้เลย
ทีเดียว เพราะอะไรนะเหรอ ! กเ็พราะขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดนะสิ  
กิจกรรมแรกพวกเราประเดิมดว้ยกิจกรรมสนัทนาการจากพ่ีวิโรจน ์ (ท่ีมาจาก
ชยัภูมิ) เล่นพอหอมปากหอมคอ ทุกคนเขา้มานัง่วงและพุดคุยกนัอยา่งเป็น
ทางการมากข้ึน (นิดหน่อย) พ่ีท่ีด าเนินกิจกรรม ใหไ้ดโ้จทยผ์ูเ้ขา้ร่วมแต่ละพ้ืนท่ี
ไดเ้ล่าถึงวา่ตอนน้ีท่ีพ้ืนท่ีของตนเองก าลงัท าอะไรอยูแ่ละก าลงัจะท าอะไรต่อไป 
ซ่ึงกมี็ผูเ้ขา้ร่วมมาจากหลากหลายท่ีดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ นัน่ก็คือ พ่ีๆจากจงัหวดั
ล าพนู เชียงใหม่ เชียงราย พ่ีจากมหาวิทยาลยัเกษตรพะเยา นครสวรรค ์
นครศรีธรรมราช  ชยัภูมิ เพ่ือนจากหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น และขา้พเจา้ร่วม
ดว้ย และพ่ีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัอีก 2 คน ท่ีมาจาก Chowdin Youth Club (ศูนย์
การเรียนรู้ชาวดิน อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น) พอมาเขา้ประเดน็น้ีทุกคนเร่ิมรู้สึกเคร่ง
เรียดและเร่ิมตระเตรียมเร่ืองราวของพ้ืนท่ีของตนเองไวอ้ยา่งเพียบพร้อม ซ่ึงต่าง
จากทีมของขา้พเจา้มากมายท่ีไม่ไดเ้ตรียมอะไรมาเลย!!! ทุกคนเร่ิมน าเสนอวา่ใน
เขตพ้ืนท่ีของตนเองก าลงัท าอะไรอยูอ่ยา่งขะมกัเขมน้ ท าใหข้า้พเจา้ไดข้อ้สงัเกต
จากการน าเสนอของแต่ละภูมิภาควา่ “ทุกคนลว้นพดูกนัถึงในเร่ืองของการท า
เกษตรแบบผสมผสาน ดว้ยการจดัรวมกลุ่มกนัท าข้ึน” ทุกพ้ืนท่ีต่างกไ็ดจ้ดัท า
การเกษตรในรูปแบบท่ีไม่ค่อยจะแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นการปลกูผกัในพ้ืนท่ี
ของตนเอง ปลูกขา้ว หรือแมก้ระทัง่การเล้ียงสตัวไ์วรั้บประทานเองในครอบครัว
เองเช่นเดียวกนั อาทิ การเล้ียงปลาดุก การเล้ียงกบ ท าใหข้า้พเจา้อดคิดในเร่ืองของ
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การเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไม่ได ้ ทุกคนท าการเกษตรเพ่ือท่ีตนเองจะไดมี้อาหารการ
กินไวบ้ริโภค หรือไวเ้พ่ือขายท ารายไดใ้หก้บัตนเองดว้ย ขา้พเจา้คิดอยา่งแน่น่ิงวา่
ขา้พเจา้จะสามารถน าเอาส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีนั้นไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ีของ
ขา้พเจา้เช่นไรกนัเพราะขา้พเจา้กต็อ้งดูก่อนวา่พืชแต่ละชนิดในภาคเหนือหรือ
ภาคใตจ้ะสามารถน าไปปลกูในภาคอีสานไดห้รือไม่? การน าเสนอไดล่้วงเลยไป
จนถึงช่วงเวลา 16.00 น. ไดเ้วลาพกัผอ่นตามอธัยาศยัและเร่ิมรับประทานอาหาร
เยน็ 

กิจกรรมในภาคค ่าของวนัท่ี  11 กนัยายน 2551 เป็นการพดูต่อในเร่ือง
ของเม่ือตอนบ่าย เพราะวา่การน าเสนอยงัไม่ส้ินสุด คราวน้ีถึงคราวท่ีขา้พเจา้และ
ทีมของขา้พเจา้ ตอ้งเร่ิมน าเสนอในเร่ืองท่ีตอนน้ีในเขตพ้ืนท่ีของขา้พเจา้ก าลงัท า
อะไรอยู ่ ขา้พเจา้กไ็ดพ้ดูถึงกิจกรรมท่ีขา้พเจา้ไดจ้ดัท าข้ึนในบา้นดินท่ีร่วมดว้ย
โดยเดก็ชาวดินท่ีน่ารักทุกคน ท าใหคื้นน้ีของขา้พเจา้ในการน าเสนองานในคร้ังน้ี
ไดจ้บดว้ย “กลอนล า” ของภาคอีสานท่ีขา้พเจา้ไม่ไดต้ระเตรียมมาเลย!!!!! เม่ือเลิก
กิจกรรมในค ่าคืนน้ี ทุกคนรวมทั้งขา้พเจา้ไดต้กลงปลงใจกนัว่าจะแยกยา้ยกลบัไป
พกัผอ่นตามหอ้งพกัของตนเอง วนัน้ีช่างแสนเหน่ือยส าหรับขา้พเจา้เสียจริงๆ 

(คืนน้ีขอพกัผอ่นใหเ้ต็มท่ีเลยละกนัทุกคน5555+) 
เร่ิมเชา้วนัใหม่ดว้ยอากาศท่ีสดใสข้ึนกวา่เดิม เน่ืองจากขา้พเจา้เร่ิมห่าง

หายจากการอ่อนลา้และเหน่ือยเพลียในการเดินทาง  วนัน้ีพอรับประทานอาหาร
เชา้เสร็จเรียบร้อย  พวกพ่ีๆ ไดป้ระเดิมกิจกรรมแรกท่ีเล่นเอาทั้งพ่ีๆ และนอ้งๆ ท่ี
เขา้ร่วมพร้อมท่ีจะสนุกสนานกนัอยา่งเตม็ท่ี เม่ือพวกพ่ีๆไดจ้ดัแบ่งกลุ่มในการ
พดูคุยกนัในภาคเชา้น้ี “เดก็คุยกบัเดก็ พ่ีเล้ียงกคุ็ยกบัพ่ีเล้ียงละกนั” น่ีคือประโยคท่ี
พ่ีปานพดูออกมาในเชา้น้ี เล่นเอาเดก็ๆทุกคนอมยิ้มดว้ยความสนุกสนาน ในขณะ
ท่ีกลุ่มของพ่ีเล้ียงเร่ิมท าหนา้ท่ีจะเคร่งเครียด (ในความคิดของขา้พเจา้) ประเดน็ท่ี
พ่ีเคา้ใหคุ้ยกนักคื็อ แลกเปล่ียนวา่ตนเองเขา้มาในพ้ืนท่ีแลว้เป็นอยา่งไร? เป้าหมาย
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คืออะไร? ไดท้ าอะไร? ทุกคนพดูออกมาในเร่ืองราวของตนเอง ซ่ึงมนักไ็ปคนละ
ทิศคนละทาง (จะตอบเหมือนกนัไดย้งัไง กใ็นเม่ือมนัคนละความคิดน่ีนา55+) 
บา้งบอกวา่เขา้มารวมกนักลุ่มเพ่ือตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เอาวิชาเกษตรกรกลบัไปใช้
ในชุมชน บา้งกบ็อกวา่อยากอยูร่่วมกบัเด็กๆ บางคนกอ้บอกวา่อยากเรียนรู้การใช้
ชีวิตร่วมกบัคนอ่ืน แต่ดูๆไปทุกคนมีเป้าหมายท่ีคลา้ยกนั นัน่กคื็อ การท างาน
ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ท าใหข้า้พเจา้ไดแ้ง่คิดและไดรู้้วา่แต่ละพ้ืนท่ีนั้นมีวิธีการ
อยา่งไรในการรวมกลุ่ม หรือการสร้างความคุน้เคยในกลุ่ม และนัน่กคื็อเหตุผล
หน่ึงท่ีท าใหข้า้พเจา้กลบัมาคิดยอ้นมองดูกลุ่มของขา้พเจา้เองเช่นกนั วา่วิธีการใช้
กนัในแต่ละพ้ืนท่ีนั้นกไ็ม่ไดแ้ตกต่างหรือแปลกไปจากกลุ่มของขา้พเจา้ ในเม่ือแต่
ละพ้ืนท่ีใชวิ้ธีการรวมกลุ่มดว้ยการจดัท าสวนผกั สวนเกษตรบา้ง เล้ียงสตัวบ์า้ง 
และกลุ่มของขา้พเจา้เองกใ็ชวิ้ธีการสร้างบา้นดินและการปลูกหรือจะเป็นการ
จดัการพดูคุยแลกเปล่ียนกนัทุกๆเยน็เพ่ือท่ีจะดึงความสนใจจากเยาวชนใน
หมู่บา้นมาร่วมกลุ่มกบัขา้พเจา้ เม่ือแลกเปล่ียนกนัหมดทุกคนในกลุ่ม แต่พวกพ่ี
เล้ียงยงัไม่กลบัลงมา (ไปพดูชั้น 2 กลุ่มเดก็พดูกนัในชั้นท่ีหน่ึงและเป็นหอ้ง
ประชุมดว้ย) ท าใหข้า้พเจา้และผองเพ่ือนเร่ิมท่ีจะออกนอกประเดน็  และพดูคุยกนั
ในเร่ืองท่ีไร้สาระมากข้ึนกวา่เดิมมาก!!!! แต่กส็ร้างความสนุกสนานใหก้บัทุกคน
ไดอ้ยา่งดีเยี่ยมและยงัท าใหทุ้กคนเร่ิมท่ีจะสนิทสนมคุน้เคยกนัมากข้ึนอีกดว้ย จน
เวลาล่วงเลยมาถึงตอนเท่ียงวนั  

กิจกรรมภาคบ่ายในวนัน้ี พ่ีปาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ด าเนินกิจกรรมไดใ้หก้ลุ่มแต่
ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาแลกเปล่ียนกนัวา่แต่ละกลุ่มพดูคุยกนัและแชร์ความรู้วา่
ไดพ้ดูอะไรกนับา้ง ซ่ึงงานน้ีกลุ่มพ่ีๆกเ็ลือกเอาขา้พเจา้ออกมาน าเสนอสรุปเร่ืองท่ี
ไดพ้ดูคุยกนั งานน้ีเล่นเอาขา้พเจา้หายใจไม่ทัว่ทอ้งและกงัวลอยา่งบอกไม่ถูก 
เพราะจะใหข้า้พเจา้สรุปยงัไงในเม่ือทุกคนต่างพดูกนัคนละเร่ืองกนัอยา่งน้ี แต่
โชคดีหน่อยท่ีขา้พเจา้กจ็ดไวใ้นสมุดจดของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั ท าใหง้านน้ีรอด
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ตวัไป.... พอเหล่าเยาวชนไดส้รุปงานเสร็จแลว้ทีน้ีกเ็ป็นคราวของพ่ีเล้ียงท่ีตอ้ง
แลกเปล่ียนบา้ง เป็นไปอย่างท่ีขา้พเจา้คาดการไวต้ั้งแต่แรกวา่งานน้ีกลุ่มของพ่ี
เล้ียงเครียดชวัร์... พวกพ่ีๆเคา้ไดพ้ดูถึงกนัในเร่ืองของเป้าหมายในแต่ละพ้ืนท่ี วา่
จะท าอยา่งไรกบักลุ่มของตนเอง งานน้ีขา้พเจา้ค่อนขา้งท่ีจะฟังยากนิดหน่อย
เน่ืองจากพวกพ่ีเคา้ใชศ้พัทวิ์ชาการกนัมากเกินไป ถึงแมว้า่ขา้พเจา้จะคลุกคลีกบั
การท างานร่วมกบัผูใ้หญ่ แต่งานน้ีกค่็อนขา้งยากส าหรับขา้พเจา้  พอร่วม
แลกเปล่ียนกนัเสร็จเรียบร้อยพ่ีปานกไ็ดเ้ปิด CD มดคนัไฟ เป็นการรวมลุ่มร่วมกนั
ท ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัล าพูน แผน่แรกเป็นกลุ่มของ หริภุญ
ชยั คลบั  ท่ีไดร้วบรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเวสป้า ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดต้ั้งข้ึนและพวกเคา้ได้
ร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสาธารณประโยชน ์  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
ช่วยเหลือสงัคมหรือเก่ียวกบัจิตอาสา พอขา้พเจา้ดูแลว้มนัท าใหข้า้เจา้รู้สึก
ประทบัใจมากท่ียงัมีกลุ่มเยาวชนท่ีจิตส านึกท่ีจะรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
ตนเอง แลว้พอดูของกลุ่มเวสป้าเสร็จ พ่ีปานกเ็ปิด CD ของหมู่บา้นจ าข้ีมด ซ่ึงเป็น
กลุ่มเยาวชนผูรั้กดีอีกกลุ่มหน่ึงของจงัหวดัล าพนู เป็นกลุ่มท่ีเป็นการร่วมมือของ
เยาวชนในหมู่บา้นช่วยในการหาทุนปัจจยัมาบ ารุงซ่อมแซมวดัในพ้ืนท่ีจนส าเร็จ
สมบูรณ์ เป็นเยาวชนท่ีรักทอ้งถ่ินของตนเองเสียจริง...  

น่ีเป็นวนัท่ี สองท่ีส้ินสุดลงไปดว้ยความประทบัใจ........... 
วนัท่ี 13 กนัยายน 2551 นบัเป็นวนัมหาฤกษอ์นัดีเพราะวนัน้ีพวกเราจะ

ออกนอกพ้ืนท่ี นัน่กคื็อไปดูงานท่ีหมู่บา้นจ าข้ีมด หมู่บา้นของกลุ่มเยาวชนผูรั้กดี
ตวัจริงและเสียงจริง (ไมคจ่์อปากคุย) พวกเคา้ไดเ้ล่าถึงวา่ กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้
จดัท าข้ึนในกลุ่มน้ีจะเป็นแนวสาธารณชน พานอ้งฟ้อนร า ท่ีเด่นกเ็ห็นจะเป็นการ
บูรณะวงัปลาในหมู่บา้น  เน่ืองจากเม่ือก่อนท่ีคลองในหมู่บา้นเคยมีวงัปลาเป็น
สิบๆวงั แต่เน่ืองดว้ย อบต. ไดจ้ดังบประมาณมาเพ่ือขดุลอกคลองใหน้ ้าไหล
สะดวกยิ่งข้ึน ท าใหว้งัปลาหายไปอยา่งน่าเสียดาย ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการรวมกลุ่มกนั
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ข้ึนเพ่ือมาฟ้ืนฟแูละปรับสภาพใหว้งัปลากลบัมาอยูใ่นสภาพท่ีเหมือนยา่งท่ีเคย
เป็นมากท่ีสุด และอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีส าคญักคื็อการระดมเงินทุนเพ่ือมาเสริมสร้าง
โบสถท่ี์สร้างยงัไม่เสร็จ โดยท่ีเงินทุนทั้งหมดหามาเอง หลกัๆกคื็อการเดินกล่องท่ี
ถนนคนเดินจงัหวดัล าพนู เร่ืองน้ีกลุ่มไดโ้ดนกระแสกดดนัทางผูใ้หญ่อยา่งหนกั 
เพราะวา่กลุ่มไม่ปรึกษาและหารือกบัทางผูใ้หญ่เร่ืองการหาเงินทุนมาเสริมสร้าง
วดั แต่กลุ่มกไ็ดร้วบรวมพลงัต่างๆในการท างานใหก้บัชุมชนเพ่ือเป็นเคร่ืองพิสูจน์
ท่ีส าคญัใหท้างกลุ่มผูใ้หญ่มองเห็นและเช่ือในกลุ่ม วา่กลุ่มสามารถท าประโยชน์
ใหก้บัหมู่บา้นและชุมชนของตวัเองได.้.....พอมาฟังอยา่งน้ีแลว้ขา้พเจา้รู้สึก
ประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีเห็นกลุ่มเยาวชนท่ียงัมีจิตใจรักษบ์า้นเกิดอยา่งแรงกลา้ 
ดว้ยการพฒันาพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินของตนเองใหค้งเหลืออยูซ่ึ่งส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดสื้บ
ทอดมาจนถึงปัจจุบนั นบัเป็นตวัอยา่งของกลุ่มเยาวชนท่ีดีโดยแทส้ าหรับ
สงัคมไทยในปัจจุบนั 

วนัน้ีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้อะไรอีกหลากหลายอยา่ง ในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้
มาสมัผสักบัวิถีความเป็นอยูข่องเยาวชนท่ีไม่เลก็ในหมู่บา้นจ าข้ีมด ท่ีตอ้งต่อสูก้บั
แรงกดดนักบัผูใ้หญ่ในหมู่บา้น จนผา่นพน้วิกฤตตรงนั้นมาเป็นลุ่มเยาวชน
หมู่บา้นจ าข้ีมดท่ีมัน่คงและแข็งแกร่งอยา่งในปัจจุบนั.....ขา้พเจา้และผองพ่ี
ทั้งหลาย (ผองเพ่ือนไม่ไดเ้พราะมีแต่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์มากมาย) ได้
เดินทางกลบัเขา้มาในอ าเภอเมืองดว้ยใจท่ีรู้สึกปราบปล้ืมและร่วมกบัรับประทาน
อาหารอยูท่ี่ตลาดอยา่งเอร็ดและอร่อย (คืนน้ีพวกพ่ีๆนัง่คุยกนัเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซะจนโตรุ่้ง!!!!) 

วนัท่ี 14 กนัยายน 2551 รีบต่ืนเชา้ข้ึนมาเพ่ือเกบ็กระเป๋าแลว้รีบกลบัลง
มายงัหอ้งประชุม  

“ตลอด 4 วนัท่ีขา้พเจา้ไดม้าเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้กนัในคร้ังน้ี แม้
ขา้พเจา้ไดเ้ป็นบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม มนัไม่ไดเ้ป็นปัญหาใหญ่อะไร
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มากมายส าหรับขา้พเจา้เสียเลย นบัวา่เป็นความโชคดีของขา้พเจา้ท่ีไดเ้ขา้มาร่วม
เรียนรู้กบัรุ่นพ่ีท่ีเป็นมืออาชีพหลายคน ทั้งในเร่ืองกระบวนการและเร่ืองการท า
เกษตร ท าใหข้า้พเจา้ใชโ้อกาสในความแตกต่างเร่ืองวยัน้ีเอง ไดส้งัเกตเห็นถึง
ความแตกต่างระหวา่งการร่วมเรียนรู้เดก็กบัเด็ก และเดก็กบัผูมี้ประสบการณ์  เดก็
กจ็ะมีการคิดท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั แต่ผูใ้หญ่ก็จะมีการคิดท่ีซบัซอ้นกวา่เดก็มาก 
ซ่ึงกน็บัเป็นการเรียนรู้ท่ียากส าหรับขา้พเจา้อีกคร้ังหน่ึง แต่ถึงจะยากมนัก็ท าให้
ขา้พเจา้ไดมี้ประสบการณ์ท่ีส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงในชีวิตของขา้พเจา้ และยงัท าให้
ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้อะไรอีกหลากหลายอยา่งท่ีขา้พเจา้ไม่เคยไดรู้้เช่นเดียวกนั (ถึงแม้
ขา้พเจา้ตอ้งขาดเรียนถึง 2 วนัก็ตาม 5555+)” 

นบัเป็นอีกความทรงจ าท่ีส าคญัส าหรับขา้พเจา้จริงๆ ทุกคนไดเ้ดินทาง
กลบัสู่ภูมิล  าเนาของตนเองโดยสวสัดิภาพท่ามกลางรอยยิม้ ^#^ 
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ทอดน่องท่องตลำดสีเขยีว 
จังหวดัสุรินทร์ 
วิโรจน์ วงศ์เสนา 
เยาวชนบ้านท่ามะไฟหวาน 
จังหวัดชัยภูมิ 
 
                                               
คร้ังแรกเม่ือไดย้ินค าว่า “ตลำดสี
เขียว” นึก จินตนำกำร ไปต่างๆ 

นานา คงจะเป็นตลาดท่ีขายผกัใบเขียวท่ีมีอยู่กนัทัว่ตลาด คงไม่แตกต่างจากตลาด
นดัทัว่ไป ท่ีจดัตามชุมชนใหญ่ๆ เม่ือนึกยอ้นกลบัมาเปรียบเทียบกบัตลาดนดัขาย
อาหารทัว่ไป ท่ีอยูใ่นชุมชนของตนเองก็ยิ่งจินตนาการไม่ออก ว่าตลาดสีเขียวขาย
อะไรกนับา้ง? มีการจดัการอย่างไร? และใครเป็นคนจดัตั้งเป็นคร้ังแรก? คิด
อยา่งไรในการจดัตั้งใหเ้ป็นตลาดสีเขียว? จะต่างจากตลาดนดัท่ีบา้นหรือเปล่า? ยิ่ง
คิดกย็ิ่งสงสยั ในสมองกมี็แต่ค าถามท่ียงัไม่มีค าตอบท่ีชดัเจนได ้
เม่ือรู้ว่าจะไดไ้ปดู ไดไ้ปสัมผสักบัตลาดสี
เขียวจริงๆดว้ยตวัเอง ก็ยิ่งท าให้ตวัของเรา
ท่ีอยากให้มีตลาดสุขภาพ เป็นตลาดท่ี
ส่งเสริมสุขภาพต่อผูผ้ลิต ห่วงใยสุขภาพ
ต่อผูบ้ริโภคสินค้า ต่ืนเต้นหัวใจพองโต
อยา่งบอกไม่ถกูเลยทีเดียวเชียว และจะเป็น
การไขขอ้สงสัยท่ีเรามีให้คลายสงสัย เกิด
ความเขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน และเป็นโอกาสดีท่ีจะไดไ้ปศึกษาเพ่ือเติมเต็มเป็นองค์
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ความรู้กบัตวัเอง เป็นการช่วยสร้างแรงบนัดาลใจดา้นใน การท่ีจะไดไ้ปสัมผสักบั
ตลาดท่ีมีการจดัการอย่างดี(จากท่ีไดรั้บรู้มา) แลว้เปรียบเทียบกบัตลาดท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนของตวัเอง  เพราะความฝันในอนาคตอยากเห็นตลาดอาหารเห็นการ

รวมกลุ่มเล็กๆ ของพ่อค้าแม่ค้าใน
ชุมชนของตน เป็นการโยงใยส่งผลให้
ผูผ้ลิตมีความสุข ผูบ้ริโภคมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีปลอดจากโรคภยัไขเ้จ็บท่ีเกิด
จากสารเคมีสะสมในร่างกายส่งผลท า
ให้เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ในปัจจุบัน 
เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งแต่อ่อนโยน เป็น

ชุมชนท่ีอนุรักษ์ วฒันธรรมการผลิตแบบดั้งเดิม ค้าขายดว้ยความเป็นธรรม 
ห่วงใยต่อผูซ้ื้อ ใส่ใจต่อธรรมชาติ น่ีเป็นความฝันเลก็ๆ ท่ีอยูใ่นใจเสมอมา 

บรรยากาศยามเชา้ช่วง ๖ โมงเชา้ ใน “ตลำดสีเขียว” ไดส้ัมผสัคร้ังแรก
เม่ือกา้วเทา้ลงจากรถยนต ์ส่ิงท่ีเห็นเป็นบรรยากาศท่ีร่มร่ืนใตเ้งาตน้ไมใ้หญ่ท่ีช่วย
บดบงัแสงอ่อนๆ ของดวงอาทิตยย์ามเชา้ๆ เลยคลอ้ยไปจนถึงช่วงบ่าย จดัเรียบง่าย
ในทางเดินเทา้อยูไ่ม่ห่างจากอนุสาวรีย ์“พระยาภกัดีสุรินทร์” เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ
เลก็ๆ ใน “สวนรักษ”์ ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ริมทางรถยนตท่ี์
ทั้งจอดชิดขอบถนนเพ่ือซ้ือของกินและว่ิงกนัขวกัไขว่ไปมาไม่ขาดสาย ดา้นหลงั
ยงัติดกบัคลองชลประทานท่ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของบุคคลทัว่ไปท่ีทั้งมา
นัง่พกัผอ่น บา้งกม็าปล่อยเต่าปล่อยปลา มีอาหารปลาถุงละสิบบาท คอยใหบ้ริการ
ผูท่ี้ผ่านไปมาตามทางเทา้ เพียงหย่อนกน้ลงนั่งกบัมา้นั่งหรือพ้ืนหญา้ไม่ก่ีนาที 
แม่คา้เดินเร่กถื็ออาหารปลามาประชิดตวัเสียแลว้ 

ช่วงเชา้มีคนเขา้มาซ้ือผกัซ้ืออาหารยงัไม่มากเพราะว่ายงัเช้าอยู่ ทั้งบาง
แผงยงัตั้งไม่เสร็จเรียบร้อยดีนกั พอสายหน่อยกมี็คนเขา้มาซ้ือของเพ่ือรับประทาน
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กนัอยา่งคึกคกัไม่ขาดสายเป็นระยะๆ  ตล า ด สี เ ขี ย ว ย า ม เ ช้ า ผู ้ค น ไ ม่
หนาแน่นมากนัก จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะได้ใช้เวลาในการเดินชมสินค้าก่อน
ตดัสินใจซ้ือหาจากพ่อคา้แม่คา้ท่ีน ามาวางขายบนแผงท่ีจดัเรียบง่ายบนทางเดินเทา้
ดูแลว้กส็บายตาสบายใจ เป็นโอกาสดีท่ีไม่ตอ้งเบียดเสียดกบัผูค้นเหมือนตลาดใน
เมืองใหญ่ๆ ทัว่ไปท่ีมีคนเบียดเสียดยดัเยียดกนัซ้ือสินคา้แบบ “รับของ-จ่ายตงัค์-
แลว้เดินจาก” ท่ีน่ีส าหรับคนท่ีตอ้งการเดินดูสินคา้ก่อนซ้ือหาก็สามารถท าได ้
เพราะพ่อคา้แม่คา้ กค่็อนขา้งเป็นกนัเองอย่างมาก สามารถพูดคุยสอบถาม ต่อรอง
ราคากนัแบบเป็นกนัเองไดก่้อนการตดัสินใจซ้ือ เป็นบรรยากาศท่ีดีของวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์ท่ีคงความเป็นตลาดชุมชน เป็นตลาดพ้ืนบา้นไดเ้ป็นอย่างดี ท่ีคน
ซ้ือ-คนขาย ไดไ้ถ่ถามสารทุกข์สุขดิบต่อกนั พ่อคา้แม่ขายก็ยิ้มแยม้แจ่มใสเป็น
กนัเอง และเป็นสัญลกัษณ์ของตลาดแห่งน้ีท่ีไม่ค่อยไดเ้ห็นบ่อยนักในมุมเมือง
ใหญ่ๆ ทัว่ไป ซ่ึงลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือหาส่วนใหญ่ก็เป็นคนในเมือง ขา้ราชการ คนท่ี
แวะเวียนผา่นไปมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเห็นพิษภยัของสารพิษสารเคมี  

ในตลำดสีเขียวลว้นมีแต่ของท่ีท าเอง ผลิตเอง ปลูกเอง เล้ียงเอง และ
ขนมพ้ืนบา้นหนา้ตาแปลกๆ ท่ีไดท้ าเองในครอบครัวไม่เคยเห็นจากท่ีอ่ืน เป็นของ
กินพ้ืนบา้นจ าหน่ายขายกนัอย่างคึกคกัเป็นกนัเองอย่างมาก พ่อคา้แม่คา้ท่ีมาตั้ง
แผงขายของก็ลว้นเป็นชาวบา้นตามชุมชนต่างๆ ท่ีมีพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตแบบ
ง่ายๆเหมือนในอดีต จากการพูดคุยกบัแม่คา้และพ่อคา้ท่ีมาขายของบอกว่า “ท่ี
ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมีความสนใจในการรักษาสุขภาพร่างกาย ใส่ใจ
ต่อสุขภาพของผู้ ซ้ือ ห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ” โดยแต่ละครอบครัวจะ
น าผกัพ้ืนบ้านท่ีปลูกเองภายในครอบครัว ผลไม้พ้ืนบ้านท่ีมีผลบิดเบ้ียวไม่
สวยงามเหมือนท่ีเห็นในหา้งดงัๆ และไม่มีโอกาสเห็นในตลาดตามหวัเมืองใหญ่ๆ 
มาขายร่วมกนัและรับรองว่าปลอดจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็น เพราะของท่ีน ามา
ขายลว้นเป็นผลผลิตท่ีมีในชุมชนจริงๆ ไม่ใชส้ารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก พ่อคา้
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แม่ค้าท่ีมาตั้ งแผงขายผกัผลไมก้็ต้องผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ แบบปลอดจาก
สารเคมี เพราะท่ีตลาดแห่งน้ียงัมีคณะกรรมการตลาด โดยคดัเลือกในหมู่สมาชิกท่ี
มาร่วมขายผักกันแบบเรียบง่าย ซ่ึงปัจจุบันได้มีกลุ่มเอ็นจีโอท่ีท างานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเกษตรอินทรียม์าขบัเคล่ือน คอยตรวจสอบผลผลิตของสมาชิก

จนถึงแปลงปลูกเลยทีเดียว และมาอบรม
ให้ความรู้ผูค้า้ผูผ้ลิตในตลาดสีเขียวอีกที 
กฎระเบียบท่ีค่อนข้างเคร่งครัด ความมี
วินัย ซ่ือสัตยต่์อตวัเองและผูบ้ริโภค ท า
ใหต้ลาดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์เติบโตและ
ค่อนขา้งแข็งแรงมัน่คงกว่าตลาดทัว่ไปท่ี

มีในชุมชนอ่ืนๆ และถา้พ่อคา้แม่คา้คนไหนมีการใชส้ารเคมีหรือท าผิดกฏระเบียบ
กจ็ะหา้มขายของเป็นเวลา 3 อาทิตย ์เป็นการลงโทษท่ีค่อนขา้งหนกัส าหรับพ่อคา้
แม่คา้ท่ีหาเชา้กินค ่า คนในนตลาดกจ็ะช่วยกนัเป็นหูเป็นตาช่วยกรรมการอีกทาง 

ตลำดสีเขียว เปิดขายตั้งแต่ “หกโมงเชา้ไปจนถึงช่วงบ่ายๆ” (แลว้แต่วนั
บางวนัก็ขายจนถึงบ่ายสามโมง) เฉพาะ “วนัเสาร์” เพียงอาทิตยล์ะหน่ึงคร้ังท่ีจะ
ไดม้าขายของร่วมกนัที โดยมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนมากว่า ๕ ปีแลว้ (ปี 2๕๔๖) จาก
ชาวบา้นกลุ่มเล็กๆ เพียง 10-20 คน ท่ีตอ้งการขายของพ้ืนบา้นท่ีมีอยู่ในชุมชน 
ต้องการสร้างตลาดท่ีขายของท่ีผลิตเอง ปลอดจากสารเคมีต่อผูบ้ริโภค และ
ปัจจุบนัมีผูส้นใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกวา่ ๖3 คน 

เม่ือคร้ังเร่ิมแรกในการจดัตั้งตลาดช่วงแรกๆ ก็วนขายตามท่ีต่างๆ ไป
เร่ือยๆ เพราะโดนไล่ท่ีเป็นประจ าจากเจา้หนา้ท่ี และพ้ืนท่ีในการตั้งร้านเป็นเขต
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุรินทร์ แต่ชาวบา้นก็ไม่ไดท้อ้ถอยยงัสู้ และยืนยนัท่ี
จะขายในท่ีเดิม และขอใช้พ้ืนท่ีในการขายของปลอดสารเพียงวนัเดียวเท่านั้น 
เพราะไม่มีพ้ืนท่ีในเมืองท่ีว่างพอจะให้ตั้งแผงขายของได ้จนสุดทา้ยเทศบาลท่ี
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รับผิดชอบกย็อมใหข้ายมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  
สมาชิกแต่ละคนก็จะมี “ธงสีเขียว”ปักอยูห่นา้ร้านเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์การ

เป็นสมาชิกของตลาดมีขอ้ความบนธง “ผลผลติเกษตรอนิทรีย์” ส าหรับคนท่ีปลกู
ผกัผลไมพ้ื้นบา้น “ผลผลติปลอดสำรพษิ” ส าหรับคนท่ีแปรรูปท าอาหารและท า
ขนมพ้ืนบา้น เพ่ือบ่งบอกการเป็นสมาชิกของกลุ่มตลาดสีเขียวต่อลูกคา้ท่ีเดินผา่น
หนา้ร้าน และการท่ีจะไดรั้บธงสีเขียวนั้นกต็อ้งมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
วา่ของท่ีมีการผลิตและน ามาขายนั้นเป็นของท่ีท าข้ึนมาเองในครอบครัว ท่ี
ปลอดภยัจากสารพิษสารเคมีจึงจะไดรั้บธง ไดรั้บการอนุญาติมาร่วมขายของ
ร่วมกนัในตลาดสีเขียวได ้ 

บรรยากาศการซ้ือขายนั้น แตกต่างจากตลาดสดท่ีเราคุน้เคยทัว่ๆ ไป 
เพราะวา่เป็นตลาดท่ีขายของอยา่งเป็นกนัเองพ่อคา้แม่คา้กย็ิม้แยม้แจ่มใส เป็น
ตลาดท่ีเนน้ความสุขของผูผ้ลิต และใส่ใจต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัใส่ใจ
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนอยา่งแทจ้ริงท่ีทุกภาคส่วนใหค้วามส าคญั
ในปัจจุบนั 

ตลาดสีเขียวขายของเฉพาะวนัเสาร์จึงไดเ้ห็นเด็กๆ ท่ีเป็นพ่อคา้แม่คา้ตวั
นอ้ยๆ มาช่วยพ่อแม่ขายของดว้ยความสนุกสนาน บา้งก็ขายของอยู่หนา้ร้าน บา้ง
ก็ช่วยงานอยู่หลงัร้านท่ีไม่มีก าแพงแบ่งกั้นมองเห็นไดท้ัว่ตลาด บางคนก็น าผกัท่ี
ตวัเองปลูกเองมาร่วมขายกบัพ่อแม่เป็นการสร้างรายไดเ้พ่ือเป็นทุนการศึกษาใน
การเรียนหนงัสือของตนเอง และลดค่าใชจ่้ายท่ีเป็นภาระต่อผูป้กครองอีกทาง 
อยา่งเช่น ด.ช.อภินันท์ อินแป้น อำยุ 1๔ ปี ท่ีไดน้ าผกัท่ีไดป้ลูกเองกะมือจากเวลา
ว่างเวน้จากการเรียนหนังสือประจ าวนัและวนัหยุดท่ีไม่ไดม้าขายของ มาขาย
ร่วมกบัแม่ การน ามาขายคร้ังน้ีไม่มากและก็ขายหมดไปตั้งแต่เชา้ จึงนัง่ยิ้มแป้น
ขายของช่วยแม่อยา่งอารมณ์ดี เป็นการใชเ้วลาวา่งท่ีเป็นประโยชนจ์ริงๆ หารายได้
เพ่ือเป็นค่าอาหารไปโรงเรียนดว้ยตวัเองโดยลดการพ่ึงพิงพ่อแม่ และสร้างรายได้
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อย่างดีให้กับตนเอง เป็นเด็กตัวอย่างท่ีมีให้เห็นน้อยนักในสังคมสมัยใหม่ท่ี
เจริญเติบโตเพ่ือทดัเทียมนานาประเทศอย่างน้ี (แต่เน่ืองดว้ยนอ้งอภินนัทค่์อนขา้ง
ข้ีอาย ถามอะไรกไ็ดแ้ต่ยิม้สูก้เ็ลยไม่ไดข้อ้มลูจากนอ้ง) และกไ็ดม้าสอบถามกบัแม่
ของนอ้ง อภินนัท ์แทน 

แม่จินดำ อินแป้น อำยุ ๔1 ปี จำกอ ำเภอปรำสำท ท่ีมาตั้งแผงขายผกั
ร่วมกบั แม่พนิิจ พรมพงษ์ อำยุ ๔3 ปี  ทั้งสองมีอาชีพหลกัคือการท านา การปลูก
ผกัผลไมเ้ป็นอาชีพเสริมเวลาท่ีว่างเวน้จากการท านา ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม “ตลาดสี

เขียว” ไดส้ามปีเศษ โดยวนัน้ีไดน้ าไก่
บา้นตวังามๆ จ านวน ๕ ตวัมาร่วมขาย 
(กรรมการก าหนดขายไดค้รอบครัวละ 
๗ ตวัเท่านั้น) มะพร้าวเผาปลอกพร้อม
เฉาะกินไดเ้ลยกบัมะพร้าวสดเป็นทะลาย
เตรียมยกไปได้ทันทีท่ีวางอยู่ข้างถนน

สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ผกัพ้ืนบา้นเก็บใหม่สดๆ ทุกวนัในราคาก าละ ๕-10 
บาท ท่ีหาท่ีไหนไดย้ากกบัผกัสดๆ ก าโตๆ แต่ขายในราคาท่ียุติธรรมเป็นมิตรต่อ
ผูบ้ริโภคอยา่งยิ่ง เช่น ผกับอล, ผกับุง้, ยอดแค, ยอดบวบ, อีออม และผกัต่างๆ อีก
มากมายท่ีปลกูเองทุกอยา่ง โดยแต่ละวนัจะเสียค่าธรรมเนียมในการวางแผงวนัละ
แค่ 10 บาท เป็นการบ ารุงสถานท่ีภายในกลุ่มต่อไป  
 แม่จินดา เล่าต่อว่าวนัไหนท่ีเก็บผกัไดน้อ้ยเพียงห้าก าสิบก าก็จะมาร่วม
ขายกบัเพ่ือนๆ เพราะวา่ไม่ไดห้วงัแค่ก าไรท่ีจะไดรั้บในแต่ละวนัท่ีมาขาย แต่มอง
ว่าถา้การท่ีไดม้าขายของร่วมกบัเพ่ือนเป็นการมาพบปะพูดคุยเร่ืองสาระทุกขสุ์ข
ดิบในชีวิตประจ าวนั แลกเปล่ียนเร่ืองราวของการปลูกพืชผกัของตนเอง เป็นการ
แลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีเป็นความรู้ร่วมกนักบัเพ่ือน วนัไหนท่ีไม่ไดม้าก็รู้สึกขาดอะไร
ไป เพราะในหน่ึงสปัดาห์จะไดข้ายแค่วนัเดียวเท่านั้น ไม่ติดธุระอะไรก็จะตอ้งมา

 



 60 

ขายของใหไ้ด ้เพ่ือมาเจอะเจอกบัเพ่ือนๆ ท่ีร่วมวางแผงขายผกัดว้ยกนั 
แม่สังวำลย์ สร้อยดอก  จำกอ ำเภอ
ล ำดวน  ต้องเดินทางไกลกว่า 26 
กิโลเมตร กเ็ป็นอีกคนท่ีมาร่วมขายของ 
โดยวนัน้ีไดน้ าน ้ า “ดอกอญัชนั” ท่ีมี
ประโยชน์สรรพคุณเป็นยาเพ่ือสุขภาพ
ท่ีทั้ งเจือจางกับน ้ าพร้อมด่ืม แช่ไวใ้น

ถงัเย็นๆ ด่ืมกินแก้ดับกระหายคลายร้อนอย่างดี ท่ียงัไม่เจือจางส าหรับคนท่ี
ตอ้งการน าไปเจือจางหรือผสมน ้ าตาลเองท่ีบา้นก็มีบริการ ราคาเป็นกนัเองเพียง
ขวดละสิบบาทเท่านั้น และขนมดอกอญัชญั, ขนมตม้, ขา้วตม้, กลว้ยฉาบท่ีท ามา
ไม่ก่ีถุง ฯลฯ ขนมพ้ืนบา้นต่างๆ ท่ีท าเองทั้ งหมดอย่างละนิดหน่อย แต่ละคร้ัง
กะท าแค่ขายในหน่ึงวนั ก่อนวนัเสาร์กจ็ะจดัเตรียมท าใหม่อีก เพ่ือจะไดข้ายของท่ี
มีคุณภาพ คนซ้ือกจ็ะไดรั้บประทานของท่ีสดใหม่ส าหรับวนันั้น  

แม่สังวาลยไ์ดเ้ขา้ร่วมขายของในตลาดสีเขียวแห่งน้ีมาตั้งแต่เปิดตลาด
ใหม่ๆ เม่ือ๕ ปีก่อน เป็นรุ่นก่อตั้งตลาดร่วมกบัเพ่ือนๆ อีกหลายคน  

 “ตลาดสีเขียว” เป็นการสร้างความเป็นจริงของการให้ การรับ การ
บริโภค ท่ีค านึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม ห่วงใยสุขภาพผูซ้ื้อ และใส่ใจต่อ
ความสุขของผูค้า้ ซ่ึงจะโยงใยไปถึงการดูแลความเป็นอยู่ของผูผ้ลิต รวมทั้งสร้าง
รอยยิม้ในวิถีแห่งการผลิตนั้นดว้ย  

ตามแนวทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน สร้างจิตส านึก
และความตระหนกัรู้ในพฤติกรรมของการบริโภคท่ีท าลายธรรมชาติ สร้างมลพิษ
ทางส่ิงแวดลอ้ม และท าลายวฒันธรรมการผลิตแบบธรรมชาติดั้ งเดิมท่ีดีงาม 
นอกจากน้ีตลาดสีเขียวยงัสนับสนุนให้เกิดการผลิตด้วยกระบวนการเกษตร
อินทรีย ์  สนบัสนุนใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีจ าหน่ายสินคา้ดว้ยความเป็น

 



 61 

ธรรม ซ่ึงหมายรวมถึงการสร้างผูบ้ริโภคท่ีมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมี
มิตรไมตรีท่ีดีงาม เป็นเสน่ห์ของ “ตลาดสีเขียว จงัหวดัสุรินทร์” ไดเ้ป็นอยา่งดี  

เม่ือยอ้นกลบัมาถึงชุมชนของตนเอง ขอ้สงสัยต่างๆ 
ท่ีเราไดมี้เก่ียวกบัค าว่า “ตลาดสีเขียว” ก็คลายสงสัย
ลง จากการได้ไปสัมผสัจริง แลว้กลบัมาสรุปเป็น
บทเรียนเพ่ือเปรียบเทียบกับการขายผกั(ในตลาด)
ทั่วไปตามชุมชน ท่ีขายอาหารส าเร็จรูปท่ีปรุงสุก
พร้อมรับประทานต่างๆ เกิดต่อยอดความฝันในการ
รวมกลุ่มขายผกัพ้ืนบ้านในชุมชนเพ่ือสืบสานการ

ผลิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็นการผลิตแบบ “คนพ่ึงธรรมชาติ ธรรมชาติใหป้ระโยชน์แก่
คน” เป็นการเก้ือกลูกนัเหมือนท่ีผ่านมาในอดีตอย่างลงตวั เป็นการผลิตแบบ “น า
ป่าอาหารมาไวบ้า้น” เพ่ือช่วยลดการท าลายป่าท่ีปัจจุบนัเร่ิมเหลือนอ้ยลดจ านวน
ลงอยา่งน่าตกใจในไม่ก่ีสิบปีท่ีผา่นมา จากคนท่ีเห็นแก่ตวัเห็นแก่ไดเ้พียงไม่ก่ีกลุ่ม 

การไดไ้ปดูไดไ้ปศึกษาไดไ้ปสัมผสักบั “ตลาดสีเขียว จงัหวดัสุรินทร์” 
ในคร้ังน้ีท าใหต้วัเราเกิดแรงบนัดาลใจ หวัใจพองโต เม่ือไดก้ลบัมาเล่าเร่ืองราวท่ี
ไดส้ัมผสัท่ีผ่านมาให้กบัเพ่ือนท่ีมีความคิด มีความฝันร่วมกนั(ไม่ก่ีคน) ก่อเกิด
ก าลงัใจในการขบัเคล่ือนการท างานท่ีเร่ิมก่อตวัทีละเล็ก ทีละนอ้ยอย่างชา้ๆ ใน
ชุมชนเพียงคนกลุ่มเล็กๆ ท่ีตอ้งการเห็นตลาดในชุมชนเป็น “ตลาดนดัสุขภาพ” 
เพ่ือผูบ้ริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผูผ้ลิตมีสุขภาวะดา้นในท่ีดี อาจส่งผลให้
เป็นชุมชนท่ีเข็มแข็ง เป็นชุมชนท่ีมีการพ่ึงพาพ่ึงอาศัยกนัและกนัภายในชุมชน 
เป็นชุมชนตน้แบบในการท าตลาดนดัเพ่ือสุขภาพในอนาคต 
ในความฝันเลก็ๆ น้ีกย็งัไม่รู้วา่การก่อตวัจะเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด แต่การท่ีได้
ฝันเล็กๆ ในใจก็ท าให้มีความสุขแลว้ ถึงจะเป็นไปไดย้ากยิ่งเพียงใดก็ตามที การ
ไดรั้บรู้ว่าความฝันท่ีอยากจะเห็นตลาดในชุมชนเป็นตลาดเพ่ือสุขภาพจากคนท่ีมี

 



 62 

ความฝันร่วมกนัมนัก็ท าให้มีความสุขในการท างาน ก่อเกิดความสุขในการใช้
ชีวิตประจ าวนัแลว้ ถึงจะเป็นไปไดย้ากยิ่งกบัชุมชนของตนเองในปัจจุบนัน้ี แต่
การท่ีจะรวบรวมพนัธ์ุผกัพ้ืนบา้นใหเ้ป็นป่าผกัพ้ืนบา้นในสวนในไร่ร่วมกนั ก็ยงัมี
การด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองช้าๆ (ก็ตาม) การท่ีได้มีความฝันร่วมกันมันก็มี
ความสุขยากยิ่งท่ีจะบรรยายออกมาแลว้ 
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เมลด็พนัธ์ุเมด็เลก็  
นางสาวสุพัตรา ค าเบ้า (เมย์) 
เยาวชนหนองเรือ 
 
           ปั จ จุ บั น สั ง ค ม ไ ด้
เปล่ียนแปลงไปตามค านิยมท่ีว่า
โลกาวิวฒัน์  เด็กและเยาวชน
รับวฒันธรรมมาหลากหลาย  จนท าใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีเคยด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม
สืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น  หลงลืมความเป็นอยูแ่บบชาวบา้น ส่วนใหญ่แลว้ปัญหาน้ี
พบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชนบทจนลืมความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายใชชี้วิต
พอเพียงของหมู่บา้นของตนเองและไม่สนใจท่ีจะอนุรักษวิ์ถีการด ารงชีวิตแบบพอ
เพียงแต่สร้างสุขใหก้บัเราได ้ ดงันั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงสะทอ้นใหผู้ใ้หญ่กลุ่มหน่ึง
ไดม้องเห็นปัญหาท่ีกระทบต่อสงัคม  จึงไดร่้วมกนัจดัตั้งกลุ่มเยาวชนข้ึนมาคือ   

“กลุ่มเยาวชนฮกัถ่ิน”  ซ่ึงเป็นการจับมือร่วมกันกับ สรส เพ่ือช่วยกัน
แกปั้ญหาดา้นเยาวชนข้ึน  จึงเป็นทีมาของกลุ่มเยาวชนของเราท่ีมีโอกาสเขา้มา
เรียนรู้ สร้างสรรคส่ิ์งดีๆสู่ชุมชน และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนในคร้ังน้ี
ข้ึนโดยเร่ิมจากกลุ่มเล็กๆเพ่ือนต่างวยัท่ีมีทั้งวยัรุ่นวุ่นรัก วยัซน มารวมกลุ่มกนั
โดยการชกัชวนจากเพ่ือนๆกลุ่มแกนน ามาท ากิจกรรมต่างๆ  มีการประชุมทุกเยน็
วนัศุกร์เพ่ือพบปะสังสรรคเ์ล่าเร่ืองราวสนุกๆสู่กนัฟัง  หรือไม่ว่าจะเป็นการสอน
การบา้นให้นอ้ง ๆ เม่ือไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนกนัแลว้นา้หนูแดงก็จะเร่ิมเขา้เน้ือหา
ประชุมแบบสบายๆเป็นกนัเองถึงกิจกรรมต่างๆ เพ่ือท่ีจะท าในวนัเสาร์ เม่ือทุกคน
ไดฟั้งกิจกรรมต่างๆท่ีจะไดท้ าร่วมกนัในวนัเสาร์ต่างกต่ื็นเตน้กนัใหญ่   
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เม่ือเชา้วนัเสาร์มาถึงเรากเ็ดินทางไปยงันิรินธรฟาร์ม  นา้หนูแดงไดแ้บ่ง
พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงใหก้ลุ่มของเราไดท้ ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยกนั  จากพ้ืนท่ีท่ี
แหง้แลง้ดินแขง็กระดา้ง เพ่ือนๆกม็าเร่ิมช่วยกนัท าเรือนเพาะช าขนาดเลก็
กะทดัรัดร่วมกนัอยา่งสนุกสนาน  เหน่ือยกพ็กัหิวกกิ็นขา้วท่ีเพ่ือนๆห่อขา้วจาก
บา้นมากินดว้ยกนัเพ่ิมพลงั  หลงัจากเพ่ิมพลงัเรียบร้อยแลว้ก็ถึงเวลาพกัผอ่น
สบายๆบา้ง  โดยมีนา้โชคและนอ้งยีนส์สลบัเปล่ียนมาเล่นกีตาร์ใหเ้พ่ือนร้องเพลง
ไปตามจงัหวะดนตรีใตต้น้ไมใ้หญ่ใกลส้ระน ้าท่ีแผร่่มเงาใหเ้ราไดพิ้งพกัพร้อมลม
เยน็ๆ พดัมาชวนใหง่้วงนอน  จากตอนเชา้ท่ีพากนัเหน่ือยเม่ือไดม้านัง่อยูก่บั
ธรรมชาติท่ีแสนสบายแบบน้ี  ท าใหเ้พ่ือนๆหายเหน่ือยปวดเม่ือยไปเลยทนัที   

หลงัจากท่ีเรือนเพาะช าเสร็จเรากม็าช่วยกนัคิดวา่จะหาเมลด็พนัธ์ุอะไร
มาเพาะช ากนัดี เม่ือลงความเห็นกนัแลว้เราก็จดัการเกบ็เมลด็ตน้แสบง ตน้แต ้ มา
เพาะช า ตามดว้ยตน้หมากและตน้ประดู่  ม่านบาหลี  จากนั้นเดก็กป็ลกูตน้หมากท่ี
นา้แดงเอามาจากท่ีบา้นปลูกรอบๆบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรของเรา  โดยใหเ้พ่ือนๆแต่
ละคนดูแลตน้หมากประจ าตวัของตนเองจนกระทัง่จะไดเ้ห็นมาเติบโต  เพ่ือนๆ
แต่ละคนจะจดัเวรและกลุ่มมาช่วยกนัดูแลรดน ้าเมลด็พนัธ์ุในเรือนเพาะช าทุกวนั  
เม่ือเรือนเพาช ามีพืชพนัธ์ุไมแ้ลว้  วนัเสาร์ต่อๆมาเพ่ือนๆกไ็ดม้าช่วยกนัท ากระชงั
เล้ียงปลา เยน็สบายกนัถว้นหนา้เพราะเดก็ๆต่างกล็งเล่นน ้ากนัอยา่งสนุกสนาน   
เม่ือมีปลาแลว้เรากค็วรจะมีผกั เราจึงชวยกนัจดัการพ้ืนท่ีอนัแหง้แลง้ใหเ้ป็นแปลง
ผกัจนได ้ คราวน้ีมีเดก็ตวัเลก็ๆ  มาช่วยกนัปลกูผกัดว้ย  แปลงผกัจะแบ่งกลุ่มๆละ
สองคนเพ่ือปลกูผกัไดต้ามใจชอบ  เดก็ๆต่างสนุกสนานในการลงแรงแข่งขนักนั
ปลกูผกั  เพราะดูจากเสียงตะโกนโหวกเหวกเรียกหาจอบหาเสียมมาขดุดินอยา่ง
ไม่เหน็ดเหน่ือย  เม่ือแปลงผกัของทุกกลุ่มเสร็จแลว้ เชา้และเยน็วนัต่อๆมาเดก็ก็
เอาใจใส่แปลงผกัของตนเองเป็นอยา่งดี  แมว้า่จะตอ้งป่ันจกัรยานมาไร่สิรินธร
สองถึงสามกิโลเพ่ือมารดน ้าผกั ดูวา่ผกัของตนเองแตกหน่อแตกใบหรือยงั  ผกั
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ของเราจะตอ้งงามกวา่เพ่ือนแน่ๆ  ความฝันเลก็ๆของเด็กๆท่ีอยากเห็นผกัของ
ตนเองงอกงาม    

กิจกรรมต่อมาท่ีรองจากกิจกรรมรวมคือกิจกรรมเด่ียวของกลุ่มแกนน า 
10 คนท่ีคิดโครงการของตนเองภายใตอ้าชีพท่ีสามารถจะน ามาเล้ียงตนเองใน
ชุมชนได้  ทุกคนเม่ือได้ฟังกิจกรรมเด่ียวแลว้ต่างครุ่นคิดกันอย่างต่ืนเต้นกับ
โครงการท่ีจะท า  หลายสัปดาห์ผ่านไปเพ่ือนๆก็ได้เสนอโครงการในฝันของ
ตนเอง  พ่ีแอ๋มกับพ่ีแป้งท าขนมกระต่ายท่ีไดสู้ตรมาจากคุณยาย  เร่ิมจะขยาย
กิจการท าขนมหลากหลายต่อไป  พ่ีกวางปลูกเห็ดขอนขาว  น้องเต๋าเพาะปลา
สวยงาม  นอ้งยีนส์เป็นช่างตดัผม  นอ้งพิมพซ่์อมผา้  นอ้งเอด็ด้ีเล้ียงปลาดุก ต๋อม
แต๋มขายผลไมท่ี้ปลูกในบา้น  และนอ้งเมยท์ าน ้ าเตา้หู ้ส่วนโครงการท่ีเหลือก็เร่ิม
ทยอยกนัมา  เม่ือเร่ิมท าโครงการไดส้กัระยะสองถึงสามสัปดาห์ ต่างคนก็ไดก้ าไร
บา้งขาดทุนบา้งหรือมีอุปสรรคหลายๆอยา่ง แต่ทุกคนกย็งัใจรักสูต่้อไป 

แม้ว่าจะเหน็ดเหน่ือยจากการท ากิจกรรมต่างๆแต่ทุกคนก็ได้เรียนรู้
หลายๆอย่าง  เพราะทุกๆกิจกรรมล้วนมีคุณค่าต่อจิตใจ  เช่นกลุ่มเพ่ือนๆไป
ช่วยกนัเก่ียวหญา้คามาไพหญา้มุงแฝก  แมว้่าจะล าบากแต่เม่ือไดเ้รียนรู้วิธีเก่ียว
หญา้ก็ดี  วิธีไพหญา้ก็ดี ส่ิงเหล่าน้ีต่างท าให้เด็กๆเกิดความสามคัคี เป็นเคร่ืองมือ
ให้เด็กๆไดเ้รียนรู้ว่า  อย่างนอ้ยเราก็เก่ียวหญา้เป็นนะ  เก่ียวหญา้กบัเก่ียวขา้วไม่
เหมือนกนันะ  เรากไ็พหญา้ใหคุ้ณพ่อคุณแม่มุงแฝกไดน้ะ  เราสอนนอ้งไดน้ะ   
           แมว้า่ต่างคนต่างความคิดในบางคร้ังท่ีเราไม่เขาใจหรือทอ้แท ้ แต่เรากป็รับ
เขา้หากนัไดที้ละนิด อยา่งไม่รู้ตวั  และยงัมีเพ่ือนๆท่ีอยากเห็นเพ่ือนอีกกลุ่มไม่ไป
ยุง่เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะพาตนไปสู่ความมืด และพยายามดึงเพ่ือนๆเขา้ร่วมกลุ่มท า
กิจกรรมดีๆดว้ยกนัใหเ้กิดความภูมิใจในตนเอง  ใหเ้ราสามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข ไม่ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อน  และมีความรู้มีประสบการณ์  เพ่ือใหก้ลุ่ม
เยาวชนไดก้า้วไปในแต่ละกา้วอยา่งมัน่คง 
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เยน็วนัศุกร์และเช้ำวนัเสำร์ 
นางสาวพิลาวรรณ ธงสวัสด์ิ (แอ๋ม) 
เยาวชนหนองเรือ 

 
            ทุก เย็นวันศุกร์และเช้าว ัน
เสาร์เป็นวนัท่ีมีกิจกรรมและมีสาระ
ท่ีเราทุกคนตั้งตารอ   เม่ือถึงทุกเย็น
วนัศุกร์เราก็จะนดักนัมาพบปะพูดคุยกนัในเร่ืองต่างๆ โดยมีนา้หนูแดง นา้หนุ่ม  
ครูตอ้งและนา้โชคเป็นพ่ีเล้ียงให้ในการพูดคุยกนั   ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ก็จะเป็น
กิจกรรมในวนัเสาร์             
         ในวนัศุกร์แรกเราก็พูดคุยกนัในเร่ืองการเขียนโครงการฝึกทกัษะอาชีพใน
ชุมชนท่ีจะท าใหต้วัเองด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได ้   โดยไดใ้หแ้ต่ละคนเลือกอาชีพ
ท่ีตวัเองสนใจ ต่อมาเราก็พูดคุยกนัเร่ืองการท ากิจกรรมกลุ่มในทุกวนัเสาร์ดว้ย 
และเราก็ช่วยกนัคิดว่าเราควรเพาะกลา้ไมท้ าเกษตรต่าง ๆ เช่น ปลูกผกั เล้ียงปลา  
และในการท าศูนยก์ารเรียนรู้ นา้หนูแดงกใ็จดีแบ่งพ้ืนท่ีในการท ากิจกรรม 
       ในเชา้วนัเสาร์เราก็มาพบกนัในท่ีนดัหมายตอนเชา้  จากนั้นเราก็แบ่งงานกนั
ท าตามความเหมาะสมโดยใหพ้วกพ่ีผูช้ายตวัโตๆไปตดัไมไ้ผ่มาท าเรือนเพราะช า  
ส่วนกลุ่มท่ีเหลือก็เขา้ป่าไปช่วยกนัเก็บเมล็ดพนัธ์ไวต้รียมปลูก  เมล็ดพนัธ์ท่ีเรา
ไปเก็บก็คือเมล็ด ประดู่ เมล็ดอินทนิล  หลงัจากช่วยกนัเก็บจนมากพอแลว้ก็มา
นัง่เล่นใตต้น้ไมโ้ดยมีนา้โชคเล่นดนตรีใหฟั้ง แลว้เราก็ทานขา้วเท่ียงกนั บ่ายโมง
กวา่ๆพวกพ่ีๆผูช้ายกข็อตวัออกไปแข่งบอล ก็เหลือแต่พวกผูห้ญิงกบันอ้งผูช้ายตวั
เล็กแต่ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคสักเท่าไรในการท าเรือนเพาะช า  เพราะเราเป็นหญิง
อึด เราจึงช่วยกนัขุดหลุมลงเสาท าเรือนเพาะช า ไม่นานความส าเร็จก็มาถึงเราทุก
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คนช่วยกนัขดุหลุมกนัส าเร็จ ละช่วยกนัหามเสามาลงหลุมในท่ีสุดในขั้นน้ีนา้โชค
สอนวีธีการวดัระดบัน ้าโดยใชส้ายยางใส่น ้าวดัจากเสาตน้หน่ึงไปอีกตน้ถา้ระดบั
น ้าตรงกนักเ็ป็นอนัวา่เรียบร้อย วนัน้ีเราช่วยกนัท าเรือนเพาะช าเกือบจะเสร็จแลว้ก็
เหลือมุงแสลน แต่เป็นเพราะยงัไม่ซ้ือแสลนมาขั้นตอนน้ีกเ็ลยเอาไวว้นัหลงั 
                ในวนัเสาร์ต่อมาเรากช่็วยกนัมุงแสลนการท าแสลนก็ใช่ว่าจะอยากแต่ก็
ไม่ง่าย (งงเลย!)  เราทุกคนช่วยกนัมุงแสลนกนัอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย ฝ่ายนอ้งๆก็
พากนัเล่ือยไมอ้ย่างสนุกสนาน  ประมาณแปดโมงกว่าเราก็รับประทานอาหาร
ร่วมกนักิจกรรมวนัน้ีเสร็จเรียบร้อยเร็วอย่างไม่น่าเช่ือ  เม่ือเราทานขา้วเสร็จก็
ช่วยกนัลา้งจาน เสร็จกม็านัง่เล่นโดยมีนา้โชคเล่นดนตรีใหฟั้ง  จากนั้นเราลงมติว่า
ควรจะไปเก่ียวหญา้ไดแ้ลว้  เม่ือมาถึงท่ีเก่ียวหญา้ เราทุกคนก็ลุยลงเก่ียวหญา้กนัมี
นอ้งๆหลายคนท่ีไม่เคยเก่ียวหญา้  ครูตอ้งก็มาช่วยสอนแต่ก็ใช่ว่าสอนแป๊ปเดียวก็
จะท าเป็น เพราะมีนอ้งหลายคนโดยหญา้บาดมือหรือหญา้ท่ิมเอาโดยมีนอ้งผูช้าย
คนหน่ึงใส่กางเกงขาสั้นมาขาก็เลยมีแผลเยอะท่ีสุด  ตอนประมาณแปดโมงกว่าๆ
เราก็ชวนกนัไปเล่นบนภูเขากนั หลายๆคนไม่มีโอกาสไดข้ึ้นไปเล่นพอเขา้ไปก็
ร้องดีใจต่ืนเตน้กนัใหญ่  ภูเขาท่ีเราเดินมาเล่นน้ีมนัก็ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะมนัอยู่
ห่างจากท่ีตั้งกิจกรรมเราอยู่ประมาณหน่ึงกิโลเมตรไดห้รืออาจจะไม่ถึงดว้ยซ ้ า  
พระอาทิตยเ์ล่ือนเคล่ือนตวัลงมาเราก็ทยอยออกมา เห็นนา้หนูแดงรออยู่ขา้งล่าง 
พอฉันเห็นกลว้ยท่ีวางอยู่ขา้งๆน้าหนูแดง ฉันก็เร่ิมกินทนัทีส่วนเด็กคนอ่ืนๆไม่
ตอ้งพดูถึงความหิวพอกนั  สรุปวา่วนัน้ีทั้งเหน่ือยทั้งสนุกจริงๆ คุม้มากๆกลบับา้น
ไปคงหมดแรงแน่เลย   
              วนัต่อมาทุกคนมาพร้อมกิจกรรม    เม่ือทุกมาถึงต่างก็รู้ว่าตวัเองตอ้งท า
อะไรท ายงัไง และวนัน้ีพ่ีตอ้งพาพวกผูช้ายลงเล่นน ้า (น่าอิจฉา) เพ่ือท่ีจะท ากระชงั
เล้ียงปลา  ส่วนฝ่ายเราช่วยกนักรอกดินเพาะตน้ประดู่ ช่วยบ่าย ๆ ฉนัเองรู้สึกร้อน
มาก ๆ กเ็ลยชวนเพ่ือนอีกคนหน่ึงเล่นน ้าแต่นา้โชคบอกวา่  แดดยงัร้อนอยูเ่ราก็เลย
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นัง่เล่นกนัไปก่อน  แต่ก็ยงัมีบางคนเล่นน ้าอยู่  ฉนัเร่ิมอดใจไม่ไหว  แกลง้เดินไป
ทางท่ีเตรียมท าแปลงผกั และแกลง้ผลกัเพ่ือนตกน ้ า เพ่ือนเองก็รู้ใจดึงฉันลงน ้ า
ดว้ย เอาเป็นว่าเราเปียกกนัทั้งสองคน  ต่อมาคนอ่ืนท่ีเห็นเราเล่นน ้ าก็ลงมาร่วม
แจมดว้ย  สรุปว่า มนัทั้งเปียกทั้งสนุกกนัจริง ๆ  พวกเราเล่นน ้ ากนัประมาณ 30 
นาที ฉนัก็เลยข้ึนจากน ้ า แลว้ไปหยิบจอบมาขุดแปลงผกั  แรก ๆ ฉันคิดว่าจะขุด
เล่น ๆ แต่พวกท่ีเล่นน ้าก็ข้ึนมาขุดดว้ย  เราเร่ิมท างานกนัอีกคร้ังโดยไม่ซีเรียสเลย  
เพราะเราขุดไปก็เล่นไป  บางคนขุดเสร็จก็กระโดดน ้ า แลว้ก็มาขุดต่อ  สรุปว่า
วนัน้ีเราไดเ้ปียกกลบับา้นกนัทุกคน   
                วนัศุกร์ท่ี 19 กนัยายน /2551 เราไดต้กลงกนัวา่ในวนัพรุ่งน้ีเราจะท างาน
คา้ง อาทิตยก่์อนให้เรียบร้อย  คือท าแปลงผกั กบัท ากระชัง  เช้าวนัเสาร์ เราก็
เร่ิมท าแปลงผกั  และมดักระชงัจนเสร็จเรียบร้อย  ก็ประมาณ เท่ียงกว่า ๆ นา้โชค
จึงกลบับา้นเอาเสบียงมาให้  วนัน้ีเราไดท้านอาหารอย่างพร้อมหนา้กนัคือ ขา้ว
เหนียวส้มต า  โดยนัง่ลอ้มวงกินกนัอย่างอร่อย   ตอนก่อนกลบับา้นเราก็ปลูกตน้
หมากกนัคนละตน้  ตลอดสัปดาห์ฝนไดต้กลงมาอย่างหนกั  วนัน้ีก็เช่นกนั พวก
เราพูดคุยกนัในการท ากิจกรรมผลปรากฏว่า  อุปสรรคในการปลูกผกันั้นเยอะซะ
เหลือเกิน  เราไดพ้ดูคุยกนัอยูบ่า้นนา้โชคไดไ้ม่นาน กแ็ยกยา้ยกนักลบับา้น 
                 วนัท่ี 3 ตุลา 51 เราไปสานต่อแปลงผกัของเราใหเ้สร็จ แต่พอเสร็จแลว้
พ่ีตอ้งก็บอกว่า  ยงัไม่ตอ้งหว่านเมล็ดผกั เพราะเด๋ียวฝนมาอีกจะเสียของไปเปล่า 
ๆ  เพราะแปลงผกัของเราท าข้ึนอยู่ระหว่างสระสองสระเป็นเนินเล็ก ๆ  ดงันั้น
เวลาฝนตกหนกั ๆ น ้ าก็จะท่วมจากสระหน่ึง ไหลไปพดัแปลงผกัของเราท่ียงัไม่
แขง็แรงนกั  เราจึงหากิจกรรมอ่ืนท าก่อนจนกว่าฝนจะหยุดตกจริง ๆ   ในวนัน้ีเรา
จึงช่วยกนัไปท าไพรหญา้ ไวมุ้งหลงัคาส าหรับท าศูนยก์ารเรียนรู้โดยมีแม่ของนา้
หนูแดงสอนท า  เพราะยงัไม่เคยมีใครท ามาก่อน เราท ากนัอย่างทุลกัทุเล   แต่
สุดทา้ยกอ็อกมาเป็นรูปร่างสวยงามในท่ีสุด   
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             ในท่ีสุดวนัท่ีเราต้องปลูกผกัลงแปลงอย่างจริงจังก็มาถึง  ในวนัน้ีเรา
ช่วยกนัน าเมลด็ผกัมาปลกูในแปลงท่ีเราไดเ้ตรียมกนัเอาไวต้ั้งแต่เชา้   บ่ายโมงกว่า 
ๆ เราก็ปลูกผกักนัเสร็จเรียบร้อย  โดยท่ีเราตกลงกนัเร่ืองการดูแลผกัคนละแปลง
สองแปลง  ตามความเหมาะสม  แต่ถึงแบ่งกนัยงัไงเราทุกคนก็ช่วยกนัรดกนัทุก
แปลงอยูดี่ 
                จากท่ีฉันไดเ้ขา้มาร่วมเรียนรู้ และเขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มน้ี  ฉันเองก็
รู้สึกภูมิใจและประทบัใจ ท่ีไดมี้โอกาสท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ให้กบัเด็กใน
ชุมชนของตวัฉนัเอง  ถึงแมว้่าในกลุ่มของฉนัจะเป็นกลุ่มเลก็ ๆ กลุ่มหน่ึง  แต่ฉนั
คิดวา่กลุ่มเรากส็ามารถพฒันาความเป็นอยูใ่นชุมชนใหดี้ข้ึนได ้ อย่างเช่น  ไดรู้้จกั
การประกอบอาชีพ  และด ารงอยู่ในชุมชนอย่างเขม้แข็งได ้  ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
กบัการท ากิจกรรมในทุกวนัเสาร์และวนัส าคญัต่าง ๆ  ส าหรับเด็กบางกลุ่มท่ีเคย
แยกยา้ยกนัไปเรียนท่ีอ่ืนก็ไดก้ลบัมาเจอกนัในเยน็วนัศุกร์และร่วมกิจกรรมกนัใน
เชา้วนัเสาร์  เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเด็กเหล่านั้นไดม้าสนิทสนมกนัมากข้ึน และยงัช่วย
สร้างความสามคัคีในกลุ่มและน าไปสู่ความเขม้แขง็ในชุมชนได ้
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Project “H” โครงกำรสร้ำง
โรงเพำะเห็ด 
พิสูตย สองสี (สูตย) 
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
 
Honor System ระบบเกยีรติศักดิ์1 

ในหมู่ นักรบส่ิงท่ีถือว่าเป็นของสูง ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นม่ิงขวัญอันควรแก่
การเคารพสักการะในจิตใจน่ันคือ “เกียรติ” 

เกียรติในทางทหารเล็งถึงภาวะทางจิตใจท่ีประกอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์ กล้าท่ีจะเผชิญกับความจริง การเคารพตนเอง ความยุติธรรมและ
ความเอือ้อารี 

ส าคัญอยู่ ท่ีความซ่ือสัตย์ กล้าท่ีจะเผชิญกับความจริง การเคารพ
ตนเอง ความยติุธรรม และความเอือ้อารี 

ส าคัญอยู่ ท่ีความซ่ือสัตย์ และมีหิริโอตับปะ 2 ต่อความคิดท่ีจะ
ปฏิบัติในส่ิงท่ีไม่ซ่ือตรง และไม่หลอกลวง 

ในสถาบันการศึกษา เกียรติเป็นเคร่ืองเสมือนฐานะของแหล่งน้ัน 
ให้เหนือกว่าสถาบันอ่ืนๆ ท่ีไร้ส่ิงนี ้

คัดจาก จ.ป.ร. มติชน/เชียงใหม่  
 
ท าไมตอ้งเป็นโรงเพาะเห็ด เคยไดย้ินมาก่อนจากหลายๆ ส่ือว่า ถา้ท า

ธุรกิจเก่ียวกบัของกินแลว้น่ี มนัไม่น่าจะเจ๊ง เพราะคนตอ้งกินทุกวนั และโรงเพาะ

                                         
1 พิสูตยบอกวา่ “มนัเป็นคติ หรือหลกัยดึของผม”  
2 หิริโอตปัปะ คือ ความเกรงกลวัและละอายต่อบาป 
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เห็ดยงัติดอยูใ่นใจเสมอ ตั้งแต่สมยัเรียนประถม ช่างตู่ ช่างหน่ึง คงจะพอจ าได ้จาก
ท่ีอาจารยจิ์รายทุธ์พาท าในหลายๆ อย่าง ปลูกขา้วโพด ฝร่ัง รอบสระน ้า สร้างโรง
เพาะเห็ด ท าอิฐตวัหนอน การกีฬารุ่นนั้นก็บูมมาก ช่วงนั้นอาจารยไ์ดน้ าตน้ฝร่ัง
พนัธ์ุแดงสยามมาจากไหนก็ไม่รู้ ทั้งใบ ทั้งตน้ ออกลูกมาก็เป็นสีเขม้ไปในทาง
เปลือกมงัคุด ประมาณ 3-4 ต้น เราก็ไดป้ลูกตน้หน่ึง ซ่ึงก็อศัจรรยใ์จไม่น้อย
ในช่วงนั้น ส่วนเร่ืองของโรงเพาะเห็ดยงัจ าอยู่ในใจ คิดไวว้่าถา้อยู่บ้านนอก
เม่ือไหร่กจ็ะท าแน่ 

หลงัจากแต่ละคนแยกยา้ย
ออกหาประสบการณ์ เรียน
บ้าง ท างานบ้างในเมือง
หลวง  ซ่ึ ง แ ต่ ละคนได้
ความรู้ ฝีมือ เข้าขั้ นเทพ
แล้ว ( เทพตกสวรรค์) ก็
ต่างระหกระเหินกลบัมาสู่
บ้านเกิดเพ่ือจะมาพัฒนา

ภูมิล  าเนาของตน (ไม่มีท่ีไป) ช่างหน่ึง ช่างเต๋า พาเราไปถกกนัหลายคร้ังในยาม
ว่างงาน ณ ร้านส้มต าว่า เราจะท าธุรกิจส่วนตวัอะไรดี เราเสนอไปว่า เราไม่ตอ้ง
คิดวางแผนอะไรมากหรอก กลบัไปมีท่ีว่างก็ไถไวเ้ลย เร่ิมท าเลย เด๋ียวความคิดก็
แล่นเอง แต่ส าหรับเรา จะท าอะไรสักอย่าง พฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ดี แลว้ส่งขาย
อาจจะโลตสั หรือ บ๊ิกซี มนัจะขายไดแ้พงข้ึน (ฝันกลางวนั) แต่ความคิดเหล่าน้ี ยงั
ไม่ไดถ้กูต่อยอดใหเ้ป็นรูปธรรมเท่าไหร่ 
 จนกระทัง่ “พ่ีออ้ย” ก็เดินเขา้มาในชีวิตของพวกเรา มาเติมเช้ือ เติมฟืน
ใหก้บัประกายความคิดของเราอย่างถูกท่ีถูกเวลา อาจเป็นบุญพาวาสนาส่งกระมงั 
เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีพวกเราชวนกนัไปท าบุญเล้ียงพระในช่วงเขา้พรรษา แลว้ก็
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ไดพ้บกบัพ่ีออ้ยกบัลูกชาย อาจารยน์งค ์และนอ้งโอเล่ หลงัจากคุยกนัวนันั้นแลว้ 
พวกเราก็เร่ิมถกกนัอีกว่า จะเร่ิมอย่างไร ความคิดก็ไม่จูนกนัสักที ดว้ยแนวคิดขั้น
เทพของแต่ละบุคคล บา้งออกแนวทางปัจเจกชนท าแบบเด่ียวๆ ให้ส าเร็จ บา้ง
อยากท าเป็นกลุ่ม บา้งกลวัแบ่งผลประโยชนไ์ม่ลงตวั  

การถกเถียงกนัใชเ้วลานาน
หลายวัน  กว่ า จะได้ข้อ
ส รุ ป ว่ า  เ ร า จ ะ ท า ง า น
ด้วยกันเป็นกลุ่มสักอย่าง
หน่ึง ใหเ้ป็นท่ีรวมพล รวม
จิต รวมใจ สักทีหน่ึง ดูว่า
พวกเราจะท าไดส้ าเร็จไหม 
แลว้ใครจะท าอะไรส่วนตวั

ท่ีบา้นไปพร้อมๆ กนักไ็ม่เป็นไร จึงไดเ้ร่ิมลงมือสร้างโรงเรือนกนั ในการสร้างใช้
เวลาไม่นานเท่าเวลาถกเถียงกนัเลย และเราก็ไดรู้้ว่า การท างานเป็นกลุ่มมนัเสร็จ
เร็วอยา่งน้ีเอง ในส่วนของโครงสร้างไม่มีปัญหาอะไร วสัดุท่ีตอ้งใชมี้อยู่เต็มสวน 
แต่หลงัคาหญา้คาตอ้งซ้ือ ซ่ึงงบประมาณไม่พอเพราะต่างคนต่างไม่ค่อยไดท้ างาน 
 จนกระทัง่นางฟ้ามาโปรดอีกแลว้ครับท่าน พ่ีออ้ยมาดูงานรอบสอง ให้
งบอดัฉีดมากอ้นหน่ึง จึงไดมี้การสานงานต่อ เม่ือสร้างโรงเรือนเสร็จแลว้ พ่ีออ้ย
ให้งบก้อนหน่ึงเพ่ือท่ีจะซ้ือก้อนเห็ด โดยการประสานของพ่ีออ้ย อาจารย์จ๋า 
อาจารยข์อง กศน. บอกใหเ้รารู้วา่ตอ้งซ้ือกอ้นเห็ดท่ีเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ 
พอเราไปดูอาจารยซ่ึ์งพานกัเรียนท ากอ้นเห็ดบอกว่า ท าไม่ทนั ถา้จะเอาตอ้งรอ
หน่อย เพราะวสัดุท่ีท ากอ้นเห็ดคือ ข้ีเล่ือยยางพารา ซ่ึงสั่งไปจากทางภาคใตพ่ึ้งมา
ส่ง จนถึงบดัน้ี เรากย็งัไม่ไดเ้ร่ิมเล้ียงเห็ดกนัเลย แต่คิดว่าคงอีกไม่ก่ีวนัก็คงไดแ้ลว้ 
เพราะฉะนั้น งบประมาณอดัฉีดจากพ่ีออ้ยคงไม่สูญเปล่าอยา่งแน่นอน 
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 นอกจากงานกลุ่มท่ีท าร่วมกนัคือโรงเห็ดแลว้ พวกเรายงัมีงานท่ีแยกกนั
ท าตามความสนใจ เช่น การปลูกกลว้ยไมเ้พ่ือประกอบในการร้อยพวงมาลยัขาย 
เพราะในหมู่บา้นของเราร้อยพวงมาลยัขายกนัแทบจะทุกครัวเรือน แต่ตอ้งซ้ือทั้ง
ดอกกลว้ยไม ้ดอกกุหลาบ และดอกดาวเรืองจากขา้งนอก เพ่ือนๆ บางคนจึงคิดท่ี
จะเพ่ิมรายไดจ้ากตรงน้ี 
 ส่ิงเหล่าน้ีแมจ้ะมองเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย แต่มนัก็ท าใหพ้วกเราอยู่ในชุมชน
ได ้โดยไม่ถูกผูใ้หญ่มองว่าไร้สาระ พวกเราจะค่อยๆ ก่อรูปใหพ้วกผูใ้หญ่เห็นว่า 
พวกเราท าได ้และหลงัจากสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเองไดแ้ลว้ เราก็จะค่อยๆ 
ชกัชวนรุ่นนอ้งใหเ้ขา้มาเป็นแนวร่วมเรียนรู้กบัพวกเรากนัต่อไป 
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ควำมในใจจำกหน่ึงสุรินทร์ 
คชศักด์ิ เรืองย่ิง (หน่ึง) 
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
ตลอดเวลาท่ีผา่นมานั้น การใชชี้วิตของตวัเองนั้นดูแลว้มนัไร้ค่ามาก 

ความไร้ค่านั้นวดัไดท่ี้เวลา เวลาท่ีตวัเองนั้นใชม้าแสนนาน แต่กย็งัไม่ไดท้ าให้
ชีวิตความเป็นอยูข่องตวัเองนั้นดีข้ึนเลย แต่กลบัปล่อยใหม้นัไปตาสถานการณ์ 
ไม่ไดด้ิ้นรน เปล่ียนแนวเปล่ียนเสน้ทางเปล่ียนแนวความคิดใหม่ๆ ใหม้นัเขา้มา
ในชีวิต 

บางคร้ังก็คิดอยู่ แต่ก็ได้แต่คิด แต่ก็ยงัไม่ได้ท่ีจะริเร่ิมลงมือท าให้มนั
เกิดผล การริเร่ิมส่ิงต่างๆ นั้น ถา้คนเดียวนะ 
จากการกระตุน้ทางความคิดของตวัเองนั้น มนัไม่ค่อยจะกดดนัให้เราด าเนินการ
ส่ิงต่างๆ ให้มนัเป็นรูปธรรม เร็วเท่ากบัการกระตุน้จากบุคคลคิดสนบัสนุนทาง
ความคิดเรา 

การไดแ้รงสนบัสนุนจากบุคคลท่ีมีความคิดคลา้ยๆ กนั ท าใหเ้รามีก าลงั 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามแผนการนั้นๆ ไดอ้ยา่งเตม็ความมัน่ใจ 

ส าหรับแนวร่วมทางความคิดนั้น มีทั้งเพ่ือนร่วมงาน ญาติพ่ีนอ้งคนบา้น
เดียวกนั กคื็อมีความคิดคลา้ยกนัท่ีวา่ จะท ายงัไงใหต้วัอยูบ่า้นโดยมีรายไดท่ี้พออยู่
พอกินแบบไม่เดือดร้อน แลว้ก็มีผลก าไรข้ึนเร่ือยๆ บางส่ิงท่ีเราคิดเหมือนกนันั้น 
มนักมี็อีกบางเร่ืองบางส่ิงท่ีเราคิดไม่เหมือนกนั คือ การด าเนินงาน การท างานนั้น
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มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรวมความคิดหรือว่างานกลุ่ม หรือศึกษาขอ้มูลแลว้ก็คิด
เองท าเอง 

การท างานเป็นกลุ่มนั้น มนัตอ้งมีการขดัแยง้กนัเป็นท่ีแน่นอนอยู่แลว้ 
เพราะความคิดไม่เหมือนกนั หากยงัไม่มีขอ้สรุปก็ยงัไม่มีการด าเนินงาน เพราะ
อยา่งนั้นมนัจึงมีแต่ความคิด  

จนวนัหน่ึง ตวัเองถึงไดเ้ขา้ใจว่า การท างานใหบ้รรลุความส าเร็จนั้น มนั
ตอ้งเร่ิมจากนอ้ยไปหามาก มนัตอ้งมีองคค์วามรู้ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ทั้ง
ความรู้เก่าความรู้ใหม่ ผสมกนัไปโดยท่ีเราไม่ยึดติดกบัอดีตเพียงอย่างเดียว แต่เรา
ตอ้งเสริมแนวความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ๆ เสริมดว้ย 

มนัจึงถือเป็นการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริง ส่ิงท่ีท าให้ผม
เปล่ียนแนวความคิดนั้นก็เพราะ ค าพูดจากปากพ่ีออ้ยท่ีไดอ้ธิบายให้ความรู้ ให้
แนวคิดต่างๆ 

ตอนน้ีก าลงัเร่ิมโครงการเพาะเห็ด กไ็ดเ้ร่ิมสร้างโรงเรือนและก็แลว้เสร็จ
แล้ว เหลือแต่จะเอาก้อนเห็ดเข้า  และก็ได้เ รียนรู้ข้อมูลต่างๆ การจัดการ 
กระบวนการต่างๆ ใหโ้ครงการของกลุ่มนั้นประสบความส าเร็จต่อไป  

กลุ่มของเราเร่ิมตน้ประมาณ 5 คน และต่อไปกจ็ะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ “และน่ีก็
คือการเร่ิมตน้” 
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เมือ่ฉันเป็นผู้จดบันทกึ 
เอือ้งฟ้า วงษ์พิมพ์ (หน่อง) 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
            
 
 

เม่ือใดท่ีกล่าวถึง  “ค่าย” เม่ือน้ันแหล่ะคือการเรียนรู้คร้ังใหม่ท่ีก าลังจะ
เกิดขึน้  
 เม่ือพดูถึงค าวา่  “ค่าย”  หลายคนคงจะคิดออกว่ามนัเป็นอย่างไร  และคง
จะเคยไดเ้ขา้ร่วมกนัมาบา้ง   ไม่ว่าจะเป็นค่ายวิชาการ  หรือจะเป็นค่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีใครๆ ไดจ้ดัข้ึน  ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีขา้พเจา้ก็เคยเขา้ร่วมเหมือนกนั  และจาก
การเขา้ร่วมค่ายในแต่ละคร้ังกไ็ดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัขา้พเจา้เป็นอย่างมาก 
จนรู้สึกอยากท่ีจะเขา้ร่วมอีกคร้ัง   ในค่ายนอกจากท่ีจะมีการเรียนรู้แลว้  ยงัมีทั้ง
เพ่ือนใหม่ๆ  มิตรภาพใหม่ๆ  มีความรักมามอบใหก้นัเสมอ  จากผูเ้ขา้ร่วมทุกคนท่ี
ไดม้าเขา้ร่วมเรียนรู้ทุกคน  

ส าหรับขา้พเจา้แลว้ก็ไดเ้ขา้มาร่วมเรียนรู้ในค่ายมาหลายค่ายเหมือนกนั 
ไม่วา่จะเป็นค่ายเลก็  ค่ายนอ้ย  ค่ายยอ่ย  ค่ายใหญ่  ก็ไดผ้่านมาบา้งแลว้เหมือนกนั  
และในแต่ละค่ายนั้นก็แตกต่างกนัออกไป  ไม่ว่าจะเป็น  หัวขอ้ของการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละคร้ัง  หรือเพ่ือนผูม้าเขา้ร่วมท่ีมาจากหลายท่ีหลายแห่ง  ทั้ง
ท่ีมาจากเหนือ  กลาง  อีสาน  ใต ้ แลว้ความแตกต่างนั่นเองท่ีเป็นตวัสร้างการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ใหก้นัขา้พเจา้และเพ่ือนท่ีมาเขา้ร่วมเหมือนกนั 
 “ค่ายยวุกระบวนกร”  และ   “ค่ายฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ินดว้ยการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนเพ่ือน าไปสู่การอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีศกัด์ิ”   ในระหว่างวนัท่ี  ๗ – 2
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๕  ตุลาคมท่ีผ่านมา  ข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมเช่นกัน  และค่ายน้ีก็ได้สร้างความ
เจริญเติบโตใหก้บัขา้พเจา้เป็นอย่างมาก เม่ือขา้พเจา้นั้นมีหนา้ท่ีท่ีแตกต่างไปจาก
เพ่ือนผูเ้ขา้ร่วมทุกคน  เม่ือตอนน้ีเราไดมี้หนา้ท่ีมาเป็น “ผู้จดบันทึกกำรเรียนรู้ของ
ผู้เข้ำร่วมทั้งหมด” ไม่วา่จะเป็นตั้งแต่เร่ืองความสมัพนัธ์ของผูเ้ขา้ร่วม  บรรยากาศ
การเรียนรู้ในแต่ละวนั  การท างานร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ   หรืออะไรต่างๆ 
มากมายท่ีก าลงัเกิดข้ึนในหมู่การเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วม   

เ ม่ื อหันกลับม า มอ ง
ตนเองในตอนน้ี  แต่
ก่ อ น นั้ น เ ร า ไ ด้ เ ค ย
เ รี ยน รู้ ต ร ง น้ี มาบ้ า ง
เหมือนกนั ไดเ้รียนรู้ใน
ส่ิงท่ีน้องๆ ในขณะน้ี
เขาก าลงัเรียนรู้กนั  ได้
เ ล่ น กิ จ ก ร ร ม ผ่ า น

ประสบการณ์แบบนอ้งๆ เขาก าลงัเล่นอยู่ ไดผ้่านการเรียนรู้หลายๆ อย่างท่ีนอ้ง
ก าลงัท า  เราไดผ้า่นตรงนั้นมาหมดแลว้  แลว้ตอนน้ีเรากไ็ดเ้ปล่ียนบทบาทมากข้ึน  
เม่ือก่อนท่ีเราไดเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วม  แต่ตอนน้ีมีบทบาทท่ีเติบโตข้ึน  

จากตอนแรกท่ีไดย้ินว่า  ขา้พเจา้นั้นจะไดเ้ป็น “ผู้จดบันทึกข้อมูล” นั้น   
ตอนแรกกรู้็สึกวา่  “โห! เราจะท าไดห้รือ  น่ีมนัไม่ใชง้านง่ายส าหรับตวัเองเลยนะ 
เราจะท าไดห้รือน่ี?”  น่ีคือความคิดแรกท่ีพุ่งข้ึนมาในสมองของเราตอนท่ีไกย้ิน  
พอถึงวนัจริงๆ  กส็ร้างความยากใหก้บัขา้พเจา้ไม่นอ้ยเลย   ทั้งตอนท่ีอยู่ในวงการ
แลกเปล่ียนความรู้  อยู่ในสถานการณ์ จ าลองท่ีเกิดข้ึน  จนบางคร้ังขา้พเจา้เองก็
รู้สึกงงกบัมนัเช่นกนั  แลว้ถา้กลุ่มมนัเป็นอย่างน้ี   เราจะบนัทึกว่าอย่างไร  เราจะ
เขียนว่าอย่างไรดีหละ?  ตอนแรกของการจดบันทึก ก็สับสนกับตนเองอยู่
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เหมือนกนั  แลว้อีกอย่างท่ีเราสับสนคงจะเป็นเพราะว่าเรานั้นยงัเขียนตวัหนงัสือ
ยงัชา้ไป กเ็ลยอาจจะท าใหส้บัสนกบัประเดน็อ่ืนอีก   

การเป็นผูจ้ดบนัทึกขอ้มูลนั้นมนัไม่ไดมี้เพียงแต่การเขียนตวัหนงัสือให้
เร็วเท่านั้น  มนัยงัตอ้งอาศยัทกัษะอ่ืนๆ อีกดว้ยเพ่ือท่ีจะจดใหท้นั และจดใหต้นเอง
อ่านแลว้สามารถท่ีจะเขา้ใจได ้ ไม่วา่จะเป็นทกัษะการฟัง  จบัประเด็น  หรือการมี
สมาธิ จดจ่ออยู่กบักลุ่มในการแลกเปล่ียนกนั และการสังเกตกลุ่มก็ส าคญั    ซ่ึง
ทกัษะท่ีกล่าวมานั้น  ขา้พเจา้ก็ไม่ไดมี้อะไรเลยท่ีเก่งเป็นพิเศษหรือพอไปได ้ มี 
“แต่งูๆ ปลาๆ” แลว้การจดบนัทึกคร้ังน้ีก็ไดใ้หห้ลายๆ อย่างแก่ขา้พเจา้เช่นกนั ถึง
จะจดมาหลายวนัแลว้ก็ตาม ก็ยงัรู้สึกงงกบัการท างานของตนเอง การเขียนของ
ตนเอง   เพราะมนัไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ส าหรับขา้พเจา้เลย 

ตั้ ง แ ต่ ว ัน แ ร ก จ น ถึ ง วัน
สุ ด ท้ า ย ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
ข้าพเจ้าก็ไม่ได้แตกต่าง ๆ 
กนัไปจากเดิม  เพราะวนัแรก
นั้นรู้สึกอย่างไร วนัสุดทา้ยก็
ยงัรู้สึกเหมือนเดิม  คิดหนัก
อย่ า งไร   ก็ย ัง คิดหนักอยู่

เหมือนเดิม  มีหลายคร้ังเหมือนกนัท่ีขา้พเจา้รู้สึกทอ้เพราะทั้งยากแลว้ก็เหน่ือยอีก
ดว้ย  ท่ีตนเองตอ้งเป็นทั้งพ่ีเล้ียงและผูจ้ดบนัทึกอีกคร้ัง  แลว้ยิ่งช่วงกลางๆ ของ
ค่ายแรกยิ่งเหน่ือยมากๆ เลย  จนไม่รู้ว่าตอ้งจะท าอย่างไรต่อ แต่ก็มีก าลงัใจข้ึนมา
เหมือนกนัตอนท่ีคนอ่ืนเขาสู้กนัต่อไป  แลว้ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนก็มีใบหน้ายิ้มแยม้
แจ่มใส  เพราะผูเ้ข้าร่วมเขาก็ท าการบ้านหนักเหมือนกัน   พอช่วงท่ีก าลงัท า
กิจกรรมผา่นประสบการณ์  ขา้พเจา้ยิ่งสบัสนในตนเองหนกัมากข้ึนอีก  แลว้ก็ไม่รู้
เลยว่าตนเองน้ีบนัทึก  จะจดว่าอย่างไรบา้ง  แลว้อีกส่วนหน่ึงก็ไม่กลา้ท่ีจะถามพ่ี
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ออ้ยเหมือนกนั   ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แลว้อีกอย่างเม่ือตนเองไดเ้ป็นผูจ้ดบนัทึกของ
ค่ายตั้ง 10 วนัน้ียิ่งคิดหนกัทวีคูณเพ่ิมไปอีก   ช่วงกลางๆ ค่ายรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่
ไหวแลว้  งงมากกบัตนเอง    

เม่ือจบค่ายไปแลว้ ผ่านช่วงเวลาท่ีทุกข์ทรมานในการฝึกฝนตนเอง แต่
มนักท็ าใหข้า้พเจา้เห็นวา่ ขา้พเจา้สามารถฟังคนอ่ืนไดม้ากข้ึน ไดน้านข้ึนโดยท่ีไม่
รู้สึกหงุดหงิดมากนัก และไดเ้ห็นว่า ถา้หากขา้พเจา้จบัประเด็นได ้ขา้พเจา้ก็ไม่
จ าเป็นตอ้งเขียนยาวๆ กไ็ด ้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ว่า เม่ือตอ้งฟังและสังเกตคนอ่ืนอย่าง
จริงจงั มนัก็ช่วยให้เราไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีแมเ้ราจะเคยผ่านมาแลว้ได้ลึกซ้ึงมากข้ึน 
เขา้ใจถึงความแตกต่างหลากหลายของคนมากข้ึน และไดเ้ขา้ใจอีกดว้ยว่า “ผูจ้ด
บนัทึกก็มีความส าคญัต่อกระบวนการเรียนรู้เช่นกนั เพราะมนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท า
ใหผู้เ้รียนและผูส้อนไดท้บทวนตนเอง” 
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เรียนรู้   10   วนักบักำรเปลีย่นผ่ำนเป็น 
“ยุวกระบวนกร” 
เดก็ชายวีรศักด์ิ ปู่หลุ่น (กอล์ฟ) 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 
 
           
 
 
 
 
 ในชีวิตของคนเรานั้นมีส่ิงต่างๆ มากมายท่ีเราตอ้งเรียนรู้    แต่อยูท่ี่ว่าใคร
กลา้ท่ีจะเปิดใจเรียนรู้กบัส่ิงเหล่านั้นหรือเปล่า? 
             หลายคนอาจจะมองว่าการเรียนรู้นั้นมนัเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือซ ้ าซาก     แต่
ในทางกลบักนัคนทุกคนลว้นแลว้แต่ไดเ้ติบโตมากบัการเรียนรู้ทั้งนั้น    แต่ก็อยู่ท่ี
แต่ละคนเปิดรับมากนอ้ยเพียงใดจึงท าใหก้ารเติบโตของแต่ละคนแตกต่างกนัไป    
และผมกคิ็ดวา่ตนเองก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีเติบโตดว้ยการเรียนรู้เช่นกนัและยงัคงจะ
เติบโตไปเร่ือยๆไม่หยุดย ั้ง ในความคิดของผมนั้นการเรียนรู้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ใน
หอ้งเรียนหรือในต าราเท่านั้น แต่ยงัมีอีกหลายส่ิง หลายอย่างรอบตวัเราท่ีรอใหเ้รา
ไดเ้รียนรู้มนัอยู่    แต่บางทีเราอาจจะมองขา้มส่ิงเหล่านั้นก็ได ้   ผมจึงไม่ปิดกั้น
ตวัเองเพ่ือท่ีจะเขา้ไปเรียนรู้กบัทุกอยา่งท่ีรออยู ่“ ค่ำย”  กเ็ป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีผม
ชอบ     และก็เป็นแหล่งจดักระบวนการเรียนรู้ใหผ้มเป็นอย่างดี      และอาจบอก
ได้เลยว่าผมก็เติบโตจากการเข้าร่วมท ากิจกรรมของค่ายนั้นมากพอสมควร
เหมือนกนั 
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            ผมไดเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรมของการเขา้ค่ายมาหลายต่อหลายค่ายพอสมควร
แลว้     จึงชอบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีพ่ีๆ จดัข้ึนให ้  ซ่ึงในหอ้งเรียนนั้นก็ไม่
เคยมีมาก่อน  เช่น     กิจกรรมของค่ายฝึกใหเ้รารู้จกักลา้แสดงออก    แสดงความ
คิดเห็น    เนน้การท างานแบบมีส่วนร่วม    การลงมือปฏิบติัซ่ึงสามารถน าไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง  ในขณะท่ีการเรียนแบบในหอ้งเรียนคือการเรียนตาม
หนงัสือ   ในห้องส่ีเหล่ียมซ่ึงนอ้ยมากท่ีนกัเรียนจะไดแ้สดงความคิดเห็นและได้
ลงมือปฏิบติั     ซ่ึงแตกต่างกนัมาก              ค่ายจึงส าคญัส าหรับผมมากและผมก็
พยายามสรรหาค่ายท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัตนเองไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆ ให้มาก
ยิ่งข้ึนกวา่เดิมและไม่พลาดท่ีจะเขา้ร่วมในการเขา้ค่ายแทบจะทุกค่าย     “ค่ำยยุวก
ระบวนกร” เป็นผลพวงมาจากค่ายฤดูร้อน     เน่ืองจากผมได้เข้าค่ายฤดูร้อน
มาแลว้และยงัติดใจกบับางเร่ือง จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ค่ายอีกคร้ัง      เพ่ือสานต่อความรู้เดิมท่ีมีอยู่ใหเ้พ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน    และหวงัว่าจะ
ไดส่ิ้งใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยรู้มาก่อน    
 ค่ำยยุวกระบวนกร      เม่ือผมไดย้ินช่ือน้ีแลว้ผมคิดว่ามนัคงเป็นค่ายท่ี

แฝงอะไรหลายๆ อย่างท่ี
น่าค้นหา         แถมยงัคง
ยุ่งยากมากแน่เลยส าหรับ
คนหั ว ส มอ ง อ ย่ า ง ผ ม    
ก่อนวันเข้าค่ายผมจึงจม
ป ลั ก อ ยู่ กั บ ก า ร คิ ด
จินตนาการเหตุการณ์ใน

ค่ายไปก่อนแลว้       และรู้สึกกงัวลมากพอสมควร    ค่ายน้ีจดัข้ึนในระยะเวลา   
10   วนั     ตั้งแต่วนัท่ี  7 – 16   ตุลาคม    ส าหรับผมถือว่าเป็นเวลาท่ีแสนสั้นมาก
ส าหรับการเรียนรู้ซ่ึงกว่าจะจดัข้ึนอีกทีก็คงนานโขอยู่    เม่ือไดเ้ขา้มาสัมผสัก็ตอ้ง
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ผิดหวงัเพราะเพ่ือนท่ีร่วมค่ายยุวโพธิชน (ค่ายฤดูร้อน) ส่วนใหญ่นั้นไม่ไดม้ากนั      
แต่กไ็ม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่าหลงัความผิดหวงัอาจมีอะไรท่ีดีๆ เกิดข้ึนก็ได ้   
และท่ีส าคญัผมมาค่ายน้ีก็เพ่ือมาเรียนรู้ จึงถือเอาโอกาสน้ีเป็นการเรียนรู้ในการ
ปรับตวัซะเลย ^^ ฉลาด ^^    ดงันั้นการเรียนรู้ในวนัแรกน้ีจึงผ่านพน้ไปไดอ้ย่าง
หวดุหวิด   ....รอดไป.!..   
          อรุณสวสัด์ิ!   เชา้วนัท่ี 8   ซ่ึงเป็นวนัท่ีสองท่ีค่ายจดัข้ึนและถือเป็นวนั
แรกส าหรับกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมภาคเชา้เป็นการสันทนาการ จากนั้นก็
เป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยจบัคู่แลว้พดูคุยกนัในประเด็น   เรำอยำก
ให้คนอืน่มองเห็นตวัเรำในมุมมองแบบไหนที่ไม่ใช่แค่ผิวเผิน     แลว้จ าส่ิงท่ีเพ่ือน
เล่าใหฟั้งไปเล่าต่อใหเ้พ่ือนคนอ่ืนๆ ฟังเร่ือยๆ   จากนั้นก็เป็นการจบักลุ่มพูดคุยใน
ประเดน็ท่ีพ่ีๆ ก าหนดให ้จึงเป็นการเร่ิมตน้การเรียนรู้ท่ีหนกัหนาเอาการอยู.่.. 
  กิจกรรมภาคบ่ายเป็นกิจกรรมทา้ทายกลุ่มท่ีผมชอบนัน่เองและลึกๆ 
แลว้ท่ีผมอยากจะมาเขา้ร่วมการเขา้ค่ายก็เพราะอยากมาร่วมท ากิจกรรมทา้ทาย
กลุ่มท่ีพวกพ่ีๆ จดัข้ึนดว้ย   แต่กิจกรรมน้ีคงไม่เด็กๆ เหมือนแต่ก่อนแลว้แหละ  
มนัช่ือวา่  หนอนอพยพ  ซ่ึงกติกามีอยูว่า่ใหผู้เ้ขา้ร่วมเอาผา้ปิดตาไว ้  แลว้พ่ีๆ ก็จะ
น าไปปล่อยไว ้ณ  ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงแลว้ให้หาทางเดินกลบัให้ไดแ้ละห้ามส่วน
ใดส่วนหน่ึงของร่างกายติดกนั   โดยในระหว่างทางใหเ้ก็บเอาส่ิงท่ีพ่ีๆ ก าหนดไว้
ให ้  ซ่ึงตอ้งใชไ้หวพริบ    การประสานงานในกลุ่ม   การแลกเปล่ียนความคิดเห็น   
จึงเป็นการยากท่ีจะช่วยกนัไปสู่จุดหมายใหส้ าเร็จ.............     
          วนัท่ี  9   ก็ไดร้ ามวยจีนเช่นเคย    กิจกรรมภาคเชา้ก็เร่ิมท่ีกิจกรรมสันทนา
การเช่นเคย    ต่อดว้ยกิจกรรมตั้งค าถามจากส่ิงของท่ีเห็นอยู่ขา้งหนา้ก็คือ  ช้าง   
และกิจกรรมตั้งค าถามปลายปิด – ปลายเปิด  ตั้งค ำถำมอย่ำงไรให้เกดิกระบวนกำร
เรียนรู้    กิจกรรมการฟังจบัประเด็นตั้งค าถามหลกั    ค าถามเจาะลึก   แลว้ทวน
คืน   ส าคญักิจกรรมน้ีผมค่อนขา้งท่ีจะฟังยากเพราะพวกพ่ีๆ เคา้ใชศ้พัท์วิชาการ



 83 

กนัมากพอสมควร   แลว้ก็เป็นไปตามท่ีผมคาดไวว้่าต้องปวดสมองทุกวนัเลย 
^^^^^    กิจกรรมภาคบ่ายก็เป็นกิจกรรมท้าทายเช่นเคย  มีช่ือว่า    เทวดาตก
สวรรค์     ฟังตอนแรกคงจะสนุกน่าดู  แต่พอฟังกติกาเสร็จ มนัไม่ง่ายแลว้ เพราะ
ตอ้งข้ึนไปยืนบนโต๊ะท่ีสูงพอสมควรแลว้ค่อยๆ โนม้ตวัลงมาโดยมีคนรองรับอยู ่  
กิจกรรมน้ีท าใหผ้มรู้วา่ตอ้งรวบรวมสติ   มีสมาธิ   ปลดปล่อยความกงัวลทุกอย่าง   
กลา้เผชิญกบัอุปสรรค   จึงจะท าใหก้ารท าส่ิงต่างๆ นั้นบรรลุผลดว้ยดี.............  
 ตอนเยน็กด็ูละครสั้นเร่ือง  ปราการแห่งทิฐิ    นบัเป็นละครสั้นอีกเร่ือง
ท่ีผมดูแลว้ประทบัใจแลว้ยงัสอนอะไรใหก้บัผมตั้งหลายอยา่ง  เช่น   คนเราควร
จะลดช่องวา่งส่วนตวัเพ่ือจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืน เร่ืองน่าเศร้ากจ็ะไม่
เกิดข้ึน ......... 
          วนัท่ี  10   วนัน้ีไม่ไดร้ ามวยจีนแต่เปล่ียนเป็นไปเดินสมาธิท่ีเข่ือนแทน    
กิจกรรมภาคเชา้เร่ิมท่ีสันทนาการเช่นเคย  เร่ิมเขา้สู่กระบวนการท่ีกิจกรรมรู้จกั

ตนเอง    การตามหา ส่ิง ท่ีตนเองละ ท้ิงไป  
บรรยากาศวนัน้ีไม่เครียดซกัเท่าไร.........กิจกรรม
ภาคบ่ายวันน้ีไม่ใช่ กิจกรรมท้าทายกลุ่มแต่
เปล่ียนเป็นการนั่งคุยสนทนากันในประเด็น   
การศึกษา 2  ระบบ ว่าแตกต่างกันอย่างไร    
เน่ืองจากมานั่งคุยท่ีใต้ร่มไม้บรรยากาศจึงไม่
เครียดสบายๆ....... ..... .   กิจกรรมภาคค ่าก็ดู
ภาพยนตร์เร่ือง  14   ตุลาคม   วันนองเลือด   
เน่ืองจากผมไม่เคยติดตามภาพยนตร์เร่ืองน้ีหรือ
ความรู้เก่ียวกับเร่ืองน้ีจึงไม่ค่อยรู้เ ร่ืองอีกทั้ ง
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ถอ้ยค าการบรรยายในภาพยนตร์นั้นค่อนขา้งท่ีจะซบัซอ้นฟังยาก    ผมจึงไม่เขา้ใจ
ตอ้งคอยซกัถามรุ่นพ่ีระหวา่งการดูตลอดทั้งเร่ือง.....งงงงงงงง.....          
           วนัท่ี  11     วนัน้ีก็ช่างเป็นวนัท่ีผมรอคอยและก็คิดหนกัเหมือนกนัเพราะ
เป็นวนัท่ีตอ้งไดพิ้สูจนต์วัเองดว้ยวา่จะกลา้หรือเปล่าซ่ึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายเลย
ส าหรับผม    ตอ้งเตรียมตวัหาประเดน็ท่ีจะพดู    เป็นคร้ังแรกท่ีผมตอ้งหาประเด็น
และชวนคุยเอง   ซ่ึงผมก็อยู่กบัตวัเองคิดหาประเด็นนานพอควรถึงคิดประเด็น
ข้ึนมาได้    พอถึงเวลาพูดโดยให้พูดทีละคน   ผมก็ยงัไม่กลา้ท่ีจะเร่ิมคนแรก
เพราะไม่มัน่ใจ    คราวน้ีแหล่ะถึงทีผมแลว้อย่างเล่ียงไม่ไดด้ว้ยความสั่น   อีกทั้ง
ยงัขาดความมัน่ใจสุดขีดเลยแหล่ะ   ถา้ใหผ้มลองประเมินตวัเองผมก็คงบอกเป็น
ภาษาของผมวา่   “มนัแปล๊กเลยแหล่ะ”  ซ่ึงกวา่จะแลว้เสร็จกท็ าเอาผมหนา้แดงก ่า  
มึนงงเป็นนานเชียวหละ  แต่กิจกรรมน้ีก็รอดตวัไปแบบทุลกัทุเล  แต่ผมก็ภูมิใจท่ี
เห็นตวัเองกลา้ข้ึนและหวงัวา่คราวต่อไปจะพยายามท าใหดี้ยิ่งข้ึนกวา่เดิม........   

ตอนเย็นก็ดูหนังสั้ น อีก
เ ร่ื อ ง ช่ื อ    เ สี ย ง กู่ จ า ก
ครูใหญ่      และแลว้ละคร
สั้นเร่ืองน้ีก็ถูกจารึกไวใ้น
ใจของผมอีกเร่ืองเพราะดู
แล้ว รู้สึกประทับใจมาก   
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครูใหญ่
คนหน่ึงเดินทางไปสอนท่ี

โรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีทุรกนัดารยิ่ง    ซ่ึงไม่มีครูคนไหนท่ีคิดจะกลา้เดินทางไปสอน
เลย    ดว้ยใจปรารถนาอนัแรงกลา้ของครูใหญ่ท่ีคิดจะช่วยฟ้ืนฟูโรงเรียนแห่งน้ี    
จึงเสียสละมอบแรงกาย  แรงใจของตนอุทิศให้กบัโรงเรียนแห่งนั้นจนนักเรียน  
ชาวบา้นมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีความสุข...........                
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           วนัท่ี  12    วนัน้ีเป็นวนัท่ีทุกคนดีใจเพราะจะไดพ้กัผ่อนโดยการไปเท่ียว
น ้าตกตาดฟ้าท่ีอุทยานแห่งชาติภูเวียง   พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์    และแวะซ้ือของท่ี
อ าเภอ   การเดินทางมีรถสองแถวเป็นพาหนะซ่ึงสร้างเสียงหัวเราะจากพวกเรา
เป็นอย่างดี   สีหน้าของทุกคนบ่งบอกไดถึ้งมีความสุข   แต่ผมคิดว่าวนัน้ีพามา
เท่ียวพรุ่งน้ีคงมีอะไรท่ีเคร่งเครียดแน่เลย   
           วนัท่ี  13     เชา้น้ีเป็นเชา้วนัหน่ึงท่ีแจ่มใสเพราะแลดูสีหนา้ทุกคนแลว้ดูเอิบ
อ่ิม   เชา้น้ีกย็งัไม่ไดอ้อกก าลงักายแต่อยา่งใด    กิจกรรมภาคเชา้วนัน้ีกส็ าคญัยิ่งคือ
การจบัคู่ด  าเนินรายการ   โดยใหจ้บัคู่แลว้ช่วยกนัคิดหาประเด็น  ตั้งค าถาม  ส่วน
ผมเลือกคู่กบัพ่ีก๊อต (เด็กบา้นดินเหมือนกนั) กว่าจะตกลงกนัไดก้็เกือบจะทะเลาะ
กนัอยูแ่ลว้   กิจกรรมน้ีแลดูอาจจะง่ายเพราะไดผ้่านมาแลว้คร้ังหน่ึง     แต่ส าหรับ
ผมแลว้มนัไม่ง่ายเลยเพราะคราวน้ีท าเป็นคู่ตอ้งอาศยัการฝึกซ้อมตกลงกนัเป็น
อยา่งดี   ผมจึงรู้วา่ไม่ควรยึดความคิดของตนเป็นใหญ่ ควรรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืนบา้ง   เม่ือถึงทีของคู่ของผมผมรู้สึกไม่สั่นเหมือนคร้ังก่อน  รู้สึกว่าตวัเอง
พดูดีข้ึนในระดบัหน่ึงและยงัมีความมัน่ใจเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิมจึงผ่านพน้ไปไดไ้ม่
ยากนกั  
 ผมนึกแลว้เชียววา่เม่ือวานพาไปพกัผอ่นวนัน้ีตอ้งมีส่ิงท่ีเครียดๆ รออยู่
แน่เลยกคื็อกิจกรรมภาคบ่ายเป็นการท ากิจกรรมทา้ทายมากเลยล่ะ   โดยตอ้งปิดตา
แลว้ใหเ้พ่ือนท่ีฝึกคู่ดว้ยกนัเป็นคู่ดว้ยกนัในช่วงเชา้พาเดินไปตามช่องทางแคบๆ
เลก็ๆ ท่ีก าหนดไวแ้ละเหนือจากนั้นยงัมีส่ิงท่ีโรยรอบเกล่ือนเตม็ไปหมดถา้คิดวา่
เป็นกลีบกุหลาบล่ะกค็งไม่ใช่หรอกเพราะมนัคือ  ตะปู  ทั้งแหลมแลว้ยงัคมอีก มี
ช่ือวา่กิจกรรม   ปิดตาเดนิตะปู   โอโ้ห!   บอกไวเ้ลยวา่ตอ้งอาศยัใจ  ความ
ไวว้างใจกนั   ควบคุมสติใหดี้   ถึงจะมีอุปสรรคมากแค่ไหนก็จะผา่นไปไดไ้ม่ยาก    
จากกิจกรรมน้ีกท็ าใหค้วามสัมพนัธ์นั้นยิ่งแน่นมากข้ึน   และผมกคิ็ดวา่ถา้หากมี
กิจกรรมไหนท่ียากยิ่งกวา่น้ีผมกไ็ม่กลวัเพราะจากกิจกรรมท่ีผ่านมา  6-7   วนัน้ี
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ช่วยสร้างความมัน่ใจใหผ้มตั้งเยอะเลยเชียว........... ในช่วงค ่าเป็นช่วงท่ีผมครุ่นคิด
อยูน่านนบัพอสมควร เพราะพรุ่งน้ีใหส้ร้างกิจกรรมทา้ทายกลุ่มเองแลว้ด าเนิน
รายการสรุปกิจกรรมท าใหว้นัน้ีตอ้งนอนดึกกวา่ทุกวนั ... 
           วนัท่ี 14     วนัน้ีผมต่ืนแต่เชา้เป็นพิเศษแลว้กรี็บว่ิงอยา่งไม่คิดชีวิตมาหา
เพ่ือนเพ่ือท่ีจะไดป้รึกษาหารือ   วางแผนร่วมกนั    เน่ืองจากผา่นกิจกรรมมานกัต่อ
นกัแลว้จึงไม่เหนือบ่ากวา่แรงก็ประชุมเรียบร้อย  พอเร่ิมกิจกรรมกลุ่มผมกไ็ด้
ล  าดบัท่ี 3  จึงไดท่ี้พอท่ีจะคดัลอกของกลุ่มอ่ืนมาปรับปรุงของตวัเองบา้ง    ฉะนั้น
กิจกรรมน้ีจึงผา่นไปไดด้ว้ยดีทีเดียว............. 
           วนัท่ี  15      วนัน้ีรู้สึกวา่บรรยากาศเงียบเหงากวา่ทุกวนัท่ีเขา้ใจมาคงเพราะ
เน่ืองจากเป็นวนัสุดทา้ยท่ีกระบวนการเรียนรู้คร้ังน้ีจดัข้ึน   กิจกรรมในช่วงเชา้
วนัน้ีกค็งไม่พน้การสรุปบทเรียน   และวนัน้ีพวกเราทุกคนกจ็ะไดจ้ดัเตรียมงาน

วนัส่งทา้ยและตอ้นรับนอ้งๆ
พ่ีๆ อีกรุ่นหน่ึงท่ีจะมาเขา้
ค่ายในวนัพรุ่งน้ีกนันัน่เอง   
ดงันั้นพ่ีเล้ียงและท่าน
วิทยากรจึงเปิดโอกาสให้
เตม็ท่ี   บรรยากาศในการ
ปรึกษากนันั้นค่อนขา้งท่ีจะ

วุน่วายเพราะต่างคนต่างเสนอความคิดของตนข้ึน  ไม่ยอมรับฟังกนัจนเกือบถึง
ขั้นออกปากเสียงกนั   ผมเกรงว่าจะลุกลามไปกวา่น้ีจึงน่ิงเสียไวเ้ป็นดี   ผมเลยอด
คิดไม่ไดว้า่ท าไมเราไม่เอากระบวนการท่ีเราไดเ้รียนรู้กนัมาตั้งมากมายมาใช ้  พอ
ถึงตอนเยน็จึงไม่ค่อยลงรอยกนัซกัเท่าไหรซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการประชุมท่ีไม่
เขา้ใจกนั   วนัน้ีเลยปิดฉากไดไ้ม่เนียนซกัเท่าไหร..................     
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            วนัท่ี 16     วนัน้ีเป็นเหมือนวนัแรกท่ีไม่มีกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนแต่ก็
ไม่เหมือนวนัแรกอีกแหละเพราะเปล่ียนจากค าวา่พบเป็นค าวา่พรากแทน 
ส่ิงที่สังเกตได้ถึงกำรพฒันำของตนเอง ทางดา้นกระบวนการพูด  รู้จกักลา้ท่ีจะเขา้
ไปพูดหรือสอบถามผูอ่ื้น  กลา้พูดต่อหน้าผูค้นในท่ีประชุม   ใช้ถอ้ยค าท่ีเป็น
ทางการมากข้ึน   พูดในเร่ืองท่ีมีสาระมากยิ่งข้ึน   สามารถชวนกลุ่มย่อยพูดคุยได้
ในระดบัหน่ึง ทางดา้นกระบวนการคิด   รู้จกัท่ีจะคิดในส่ิงท่ีสร้างสรรค์    คิด
รวดเร็วข้ึน   มีสาระมากข้ึน   คิดในส่ิงท่ีให้ประโยชน์เก้ือกลูมากยิ่งข้ึน ทางดา้น
กระบวนการเขียน    สามารถจดบนัทึกใหไ้ดใ้จความส าคญัดีข้ึนมาในระดบัหน่ึง    
เขียนเรียงความไดดี้ข้ึน ทางดา้นกระบวนการปฏิบัติ   เป็นผูน้ าและผูต้ามไดดี้    
และทางดา้นกระบวนการฟัง     ฟังจบัประเดน็ส าคญัได ้   เป็นผูฟั้งท่ีดี   ใหเ้กียรติ
ผูพ้ดู 

ในวันสุดท้ำยนีเ้อง ผมก็ได้มีโอกำสน ำส่ิงที่ได้ไปใช้ทันที เพราะหลงัจาก
การเขา้ค่ายร่วมท ากิจกรรมเสร็จไปครบทั้ง 10 วนัแลว้   ต่อเน่ืองกนัก็มีค่าย 10 วนั
เช่นกนั   ผูเ้ขา้ร่วมก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกนักบัผม คือ อายุระหว่าง 10 – 15 ปี   
ค่ายน้ีเป็นค่ายเก่ียวกับการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักและรู้จกัรักทอ้งถ่ินของ
ตนเองสามารถใชชี้วิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี   มีผูร่้วมประมาณ  30  คน  
คราวน้ีแหละผมไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมอยา่งเดียวแลว้นะยงัไดเ้ป็นพ่ีเล้ียงดว้ย   ผมได้
น าส่ิงท่ีได้จากค่ายอย่างสดๆ ร้อนๆ มาใช้ในค่ายน้ี เช่น  การชวนคุยในกลุ่ม     
การน าสนัทนาการ    เป็นตน้   ซ่ึงถา้เทียบส าหรับผมแลว้มนักค็งเป็นแหล่งฝึกงาน
ท่ีหลงัจากเรียนมาแลว้ก็ตอ้งมาฝึกงานแบบน้ีใหเ้ช่ียวชาญและรู้ลึกอย่างถ่องแท ้ก็
จะไดเ้ป็นหวัหนา้ซ่ึงถา้เปรียบไปแลว้กค็งเหมือนกระบวนกรเตม็ตวันัน่เอง               
          จากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมคร้ังน้ีท าให้ผมรู้สึกว่าตนเองเติบโตทางดา้น
กระบวนการต่างๆ มากยิ่งข้ึนกว่าเดิม  รู้สึกว่าตวัเองเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน    สามารถ
แยกแยะไดว้า่ส่ิงไหนถกูส่ิงไหนผิด    และสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใชใ้น



 88 

การด ารงชีวิตได ้    และยงัไดเ้รียนรู้เร่ืองการปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืน   ความกลา้
แสดงออกในส่ิงท่ีถูก   กลา้พูด  กลา้คิดริเร่ิมท่ีจะลงมือปฏิบติั     การเรียนใน  10  
วนัน้ีเหมือนเป็นแรงขบัดนัให้ผมกา้วเดินต่อไปเร่ือยๆ ไม่หยุดหย่อน   ท าให้ผม
เช่ือมัน่ในตวัเองมากข้ึนจากท่ีไม่เคยเช่ือมัน่ตวัเองเลยซกันิด   ถา้มีกิจกรรมแบบน้ี
อีกผมกจ็ะขอเขา้ร่วมดว้ยเพราะผมเช่ือวา่เราไม่ควรท่ีจะหยดุเรียนรู้   ควรท าในส่ิง
แปลกใหม่ท่ีตนไม่เคยท าและยึดหลกัว่าท าในส่ิงท่ีถูกท่ีควร    บางทีเราอาจจะรู้ว่า
ตนเองชอบอะไร    อะไรท่ีใช่ส าหรับตนเอง   และควรค้นหาส่ิงต่างๆ ท่ี
หลากหลายมากกวา่ท่ีเป็นอยูเ่พราะ กำรเรียนรู้ของคนเรำน้ันมนัไม่มทีี่ส้ินสุด 
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ประสบกำรณ์คร้ังแรกเมือ่ผมริอ่ำนทีจ่ะ
เป็นกระบวนกรน้อย 
นายชาญณรงค์ เหลาเกต ุ
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

 
จากท่ีผมไดเ้ขา้ค่าย ยุวกระบวนกรแลว้

นะครับ  ผมก็ได้เรียนรู้หลายเร่ืองเลยครับ  แต่
เร่ืองท่ียากท่ีสุดส าหรับผมก็คือ การได้เป็นผู ้
ด  าเนินรายการ มันเป็นอะไรท่ียากมาก  มีการ
เตรียมค าถามเพ่ือไปถามเพ่ือนในกลุ่ม  และมีการสรุปทบทวนค าตอบ  ตอนนั้น
ความรู้สึกของผมมนัท าอะไรไม่ถูกจริงๆ แต่พอผ่านไปแลว้ผมรู้สึกว่ามีความ
มัน่ใจมากยิ่งข้ึน  กลา้พูดมากข้ึน แต่ถึงแมผ้มจะกลา้พูด ผมก็พูดไม่ค่อยคล่อง
เหมือนเดิม คือใชค้  าไม่ถกูตอ้งซกัเท่าไร เพียงแต่วา่อาศยัความมัน่ใจเท่านั้นเอง 
            นอกจากไดเ้ป็นผูด้  าเนินการคนเดียวแลว้ ผมยงัไดด้ าเนินรายการสองคน
อีกดว้ย ผมรู้สึกว่ามนัยากกว่าท าคนเดียวซะอีก  เพราะไม่รู้ว่าจะพูดข้ึนตอนไหน
แต่ก็ไม่ค่อยอายเท่าไหร่  เพราะว่ายงัมีเพ่ือนอีกคนหน่ึงพอลดความอายลงไปได ้ 
แต่พอจบกิจกรรมน้ีไม่นานก็ไดท้ ากิจรรมคลา้ยๆ กนั  แต่ท าดว้ยกนัสามคน  มี
การคิดกิจกรรม  และใหผู้เ้ขา้ร่วมไดท้ ากิจกรรมดว้ย  สุดทา้ยมีการสรุปบทเรียน  
แต่กิจกรรมน้ี  ผมรู้สึกว่าผมท าไดดี้กว่ากิจกรรมอ่ืนท่ีผ่านมาอีกดว้ย  เพราะว่ามนั
มีความมัน่ใจมาก  และพดูไดดี้ยิ่งข้ึน 
               กิจกรรมด าเนินมาจนถึงวนัสุดท้าย  ก็มีการล ่าลาเป็นธรรมดา  และ
เพ่ือนๆ ก็แยกยา้ยกนักลบับา้นกนัหมดและแลว้ค่ายก็จบ  แต่ความสนุกยงัไม่จบ  
ยงัมีค่ายต่ออีกเป็นค่ายของเดก็มีตั้งแต่อาย ุ10-16 ปี และเป็นค่ายแรกท่ีผมไดเ้ป็นพ่ี
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เล้ียง  ผมจึงน าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากค่ายยุวกระบวนกรท่ีผ่านมาน ามาใช ้ และผมก็
รู้สึกว่าการท่ีไดเ้ป็นพ่ีเล้ียงนั้นมีทั้งดีและไม่ดี เพราะตอนกลางคืนไดมี้การสรุป
ขอ้สังเกตเด็กทุกๆ วนั ท าใหต้อ้งนอนดึก  แต่ดีอย่างหน่ึงเพราะว่ามนัไดน้อนต่ืน
สาย  แต่ผมก็รู้ว่าการท่ีได้เป็นพ่ีเล้ียงของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่  หรืออาจเป็น
เพราะวา่มนัเป็นค่ายแรกของการเป็นพ่ีเล้ียงของผมก็ได ้ ผมจึงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่  
ตอนนั้ นผมได้น าความรู้ท่ีได้จากค่ายยุวกระบวนกรท่ีผ่านมา มาใช้ในการ
ด าเนินงานกลุ่มท่ีผมได้เป็นพ่ีเล้ียง ตอนแรกกลุ่มของผมไม่ค่อยมีใครกลา้พูด
เท่าไหร่  แต่ผมมีความตั้งใจวา่ผมจะท าใหเ้ขาพดูกนัใหไ้ด ้
                กิจกรรมแรกท่ีไดท้ ากบันอ้งก็คือ  กิจกรรมแนะน าตวั ตอนแรกก็ไม่มี

ใครกลา้พูดแต่ช่วงหลงัๆ ก็เร่ิมมี
เสียงหัวเราะข้ึนมา  ก็เลยท าให้
บรรยากาศภายในกลุ่มดีข้ึนและมี
คนกลา้พูด  ต่อมาก็ไดพ้านอ้งท า
กิ จ ก ร ร ม   เ ป็ น เ ก ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ของคู่บัดด้ี  และ
เป็นเกมท่ีผมไดเ้คยเล่นจึงท าผม

ไดร้ าลึกความหลงัตอนท่ีไดเ้ขา้ค่ายยวุโพธิชน ตอนประมาณเดือนเมษายนอีกดว้ย  
และผมก็เห็นมุมๆ หน่ึงของการเป็นพ่ีเล้ียงของผม  ผมไดเ้ห็นถึง  อารมณ์และสี
หนา้ของนอ้งๆ ซ่ึงมนัไม่ต่างอะไรกบัผมเลย   ช่วงแรกผมเองก็รู้สึกสงสารนอ้ง
เขาเหมือนกันแต่พอนึกดูอีกคร้ัง เราไดเ้ป็นพ่ีเล้ียงแลว้  ท าไมไม่แกลง้น้องๆ 
เหมือนท่ีพวกพ่ีเล้ียงเคยท ากบัเราหละ ตอนนั้นความรู้สึกน้ีมนัผุดข้ึนมาไดอ้ย่างไร   
แต่ผมรู้สึกว่ามนัสนุกท่ีผมไดแ้กลง้เด็กๆ (แต่ท าไปเพ่ือให้นอ้งเกิดการเรียนรู้นะ 
พวกรุ่นพ่ีเขาบอก)    พอเสร็จกิจกรรมกมี็การสรุปบทเรียนกนัเช่นเคย แต่ผมไม่ได้
ท าอะไรไดแ้ต่นัง่ดูความส าเร็จของตวัเอง  (มนัช่างภาคภูมิใจซะเหลือเกิน) 
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            พอถึงตอนเยน็ทานขา้วเสร็จ ก็มีกิจกรรมภาคค ่าและพอเสร็จกิจกรรม  ก็มี
การพูดคุยกนัภายในกลุ่มฐานของตวัเอง แต่ก็ยงัเห็นบางคนท่ียงัไม่ค่อยพูดกบั

เพ่ือนซักเท่าไร่  ผมกบัพ่ีเล้ียง
อีกคนหน่ึงจึงคิดหาทางว่าจะ
ท ายงัไง เพ่ือจะท าใหเ้ดก็คนนั้น
ได้คุยกับเพ่ือนบ้าง แล้วตอน
นั้นก็มีวิทยากรใหค้ าถามเรามา  
แล้วผมกับพ่ีเล้ียงอีกคนหน่ึง
เลยคิดว่า ตอ้งให้เด็กคนนั้น
ตอบก่อนเลยเพ่ือท่ีจะใหเ้ด็กคน

นั้นพดูบา้ง แต่กไ็ม่ไดผ้ลแถมเด็กคนนั้นท าท่าจะร้องไหอี้ก จึงเลิกลม้ความคิดนั้น
ซะ (ปล่อยใหเ้ขาเป็นเดก็หลงัหอ้งต่อไป)                                                    
            หลายวนัต่อมามีการใหเ้ด็กๆ ท ากิจกรรม  และกิจกรรมน้ีมีช่ือว่า “เดินเทา้
ชิด” ซ่ึงผมกย็งัเคยเล่นอีกตามเคยและตอนนั้นผมก็ก็นึกสนุก  เพราะในฐานะท่ีผม
เป็นพ่ีเล้ียงผมจึงปฏิญาณกบัตบัเองเอาไวว้่า “ผมจะกลัน่แกลง้เพ่ือให้น้องได้
เรียนรู้ใหถึ้งท่ีสุด” และผมจึงท าทุกวิถีทางเพ่ือใหพ้วกเขาไดพ้บกบัอุปสรรค 
            และยงัมีกิจกรรมตอนบ่ายท่ีตอ้งท า กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมทา้ทายกลุ่ม
เช่นเคยและยงัเป็นกิจกรรมท่ีผมเคยเล่นอีก  กิจกรรมน้ี มีช่ือกิจกรรมว่า “ขา้มลวด
ไฟฟ้า ผมรู้ว่าอยากกลบัไปเป็นผูเ้ขา้ร่วมอีกเหมือนเดิม ท่ีอยากเพราะว่ามนัดูช่าง
อยากซะเหลือเกิน” 
                 และหลายวนัต่อมาไดมี้การไปศึกษานอกสถานท่ี  พวกเราไดไ้ปท่ีบา้น
ของคุณมาร์ติน   วิลเลอร์  อยูท่ี่  อ.อุบลรัตน ์เป็นท่ีๆ ผมเคยไปตอนค่ายยุวโพธิชน  
และมนัท าให้ผมได้คิดถึงความหลงัตอนเข้าค่าย   และท่ีนั่นยงัเหมือนเดิมไม่
เปล่ียนไปจากเดิมซกัเท่าไหร่   และผมยงัสงัเกตเดก็ๆ มีการพูดคุยกนัเพ่ือนต่างถ่ิน  
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และหลายคนกก็ลา้พูดมากข้ึน    พอตอนบ่ายก็ไดไ้ปท่ีเข่ือนอุบลรัตน์  พอไปถึงก็
มีการสรุปงานกัน ผมเห็นหลายคนกลา้พูดและพูดได้ดีกว่าวนัแรกท่ีได้มาท่ีน่ี   
ก่อนกลบัไดข้ึ้นไปเล่นไปกินลมชมวิวอยู่บนเข่ือนก็กลบัค่าย ตอนเยน็ก็มีการสรุป
บทเรียนเช่นเคย  และเด็กๆ ในกลุ่มของผมวนัน้ีผมรู้สึกว่าพวกเขาท าไดดี้กว่าทุก
วนั   ค  าถามทุกค าถามท่ีไดม้าพวกเขาตอบไดห้มดและตอบไดดี้ซะดว้ย  (ดีใจจงั) 
          วนัต่อมาไดไ้ปเดินป่าท่ีป่าชุมชน  บา้นพระบาท – บา้นห้วยบง มีการให้
ศึกษาพืชท่ีกินไดม้า และตอนเยน็ไดม้าเล่าใหเ้พ่ือนฟัง ตอนนั้นสนุกมากเลยครับ
ไม่ง่วงนอนเลยมีการให้เด็กแต่ละกลุ่มมาเล่า เราเรียกว่า “ตลาดขายผกัพ้ืนบา้น”  
มนัยงัเป็นการเพ่ิมความสมัพนัธ์ใหก้บัเด็กๆ อีก 

กิจกรรมด าเนินมาจนถึงวนัสุดทา้ยหลายคนร้องให ้ผมก็เขา้ใจเพราะผม
ก็เคยเจอตอนนั้นผมเองก็เกือบจะร้องให้เหมือนกนั     ถึงแมต้อนน้ีผมไดเ้ป็นพ่ี
เล้ียงแลว้ผมยงัอยากจะกลบัไปเป็นผูเ้ขา้ร่วมอีก เพราะมนัสนุกกว่าการเป็นพ่ีเล้ียง
เยอะมาก “แต่จะท าไงได้” 
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เร่ืองเล่ำของมดั 
นางสาวสกลุรัตน์ สร้อยค า (มดั) 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

 
การ ท่ี เราได้เข้ามา มี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ี
ศูนยเ์รียนชาวดินกบัเพ่ือนๆ ถือ
วา่โชคดีมากเป็นอะไรท่ีสนุกสนานมากเลย  ไดล้องท าอะไรหลายๆอย่างท่ีไม่เคย
ท า เช่น การปลูกเห็ด การปลูกผกั การเล้ียงปลาดุก  และอีกกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
เร่ืองของค่ายหรือกระบวนการต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้ งานแต่ละอย่างก็จะไดท่ี้แตกต่าง
กนัไป  การปลูกเห็ดก็จะไดใ้นเร่ืองของความอดทน การตรงต่อเวลา และการมี
วินยั เราตอ้งต่ืนข้ึนมาเกบ็เห็ดตั้งแต่เชา้ถา้มาสายเห็ดก็จะบานมากขายก็ไม่ค่อยจะ
ได ้บางทีเราก็ท างานหลายอย่างอีกทั้งตอ้งไปโรงเรียนก็เหน่ือยพอสมควร แต่ก็
ตอ้งอดทนเพราะมนัเป็นหนา้ท่ีของเรา 

การเขา้ค่ายเป็นผูเ้ขา้ร่วมเป็นอะไรท่ีสนุกแต่ก็เครียดบา้งนิดหน่อย ค่าย
มนัก็มีหลายค่าย เช่น ค่ายฤดูร้อน ค่ายกระบวนกร ค่ายนพลกัษณ์ และก็จะมีค่าย
ยอ่ยๆ อีกตามความสนใจของเรา  ถา้พูดถึงค่ายฤดูร้อนก็จะใชเ้วลา 20 วนั ในการ
อยู่ร่วมกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ ค่ายน้ีก็จะไดใ้นเร่ืองของการอยู่ร่วมกนัเราจะอยู่
ยงัไงให ้20 วนัน้ีมีแต่ความสุข เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เราก็ตอ้งมองตวัเองก่อนว่า
ตวัเราเป็นยงัไงแลว้กค่็อยๆ ปรับตวัเขา้หาเพ่ือน การเรียนรู้แบบน้ีถา้เราไม่ปรับตวั
เขา้กบัคนอ่ืนไม่ยอมเปิดตวัเองรับส่ิงใหม่ๆ เราก็จะไม่ไดอ้ะไรเลย แต่มดัโชคดี
หน่อย...เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้ายเพราะเป็นคนตลกชอบท าให้เพ่ือนๆ นอ้งๆ หวัเราะ
กัน  การท างานเป็นทีมเราจะท างานกันยังไงให้บรรลุ เ ป้ าหมายโดย ท่ี
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ความสัมพนัธ์เรายงัเหมือนเดิมหรือดีข้ึน หรือบางทีเราก็ไม่ไดมุ่้งไปท่ีเป้าอย่าง
เดียวคือ ถา้ทุคนมีส่วนร่วมดว้ยกนั เขา้ใจกนัหมดก็ถือว่าประสบผลส าเร็จไปอีก
รูปแบบหน่ึง   

ถา้พูดถึงตวัมดัเองในการท างานเป็นทีมมดัมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ไม่ว่า
จะเป็นการวางแผนร่วมกนั การตดัสินใจร่วมกนั การปฏิบติัร่วมกนัจนถึงสรุป
บทเรียนร่วมกนั  แต่บางขั้นตอนก็มีส่วนร่วมมากบา้ง นอ้ยบา้งตามสถานการณ์  
แต่มดัชอบขั้นตอนสุดทา้ยเพราะมนัไดรู้้ว่าในขณะนั้นๆ เองแต่ละคนรู้สึกยงัไง 
คิดอะไรอยู่ กดดนัมั้ย จดัการกบัมนัยงัไง แลว้ไดเ้รียนรู้อะไร แต่ละคนก็จะพูด
ออกมาแลกกนั  แลว้ถา้หากวา่เกิดผลดีเรากไ็ดรั้บร่วมกนั หรือถา้มนัเป็นผลเสียเรา
กร่็วมกนัรับผิดชอบ 

ส่วนกิจกรรม ๔ ทิศ เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีอยู่ในค่ายฤดูร้อน กิจกรรมน้ี
เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เรารู้จกัตวัเองว่าเรามีจุดเด่นจุดดอ้ยตรงไหน ควรจะปรับ
ตรงไหนบบา้ง ก็จะแบ่งสัตวอ์อกเป็นส่ีชนิด ส่วนตวัมดัเองอยู่ทิศใตเ้ป็นหนู ซ่ึง
ขอ้ดีของหนูก็มีอยู่ว่า เป็นคนสนุกสนาน ชอบท าใหค้นท่ีอยู่รอบขา้งหวัเราะ ดูแล
เอาใจใส่คนอ่ืน โกรธง่ายหายเร็ว   

ส่วนขอ้เสียก็ตรงกนัขา้มดูแลใส่ใจคนอ่ืนมากเกินไปจนลืมนึกถึงตวัเอง  
เกรงใจมากจนไม่ทวงสิทธิของตวัเอง ชอบอาสาท างาน  ก็จะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย
แตกต่างกนัไปซ่ึงมนักต็รงนะ เพราะบางทีเรากไ็ม่กลา้ท่ีจะทวงสิทธ์ของตวัเองคืน 
บางคร้ังก็เกรงใจจนไม่กลา้ปฏิเสธ เช่น ถา้มีงานเข้ามาอีกอยากให้เราท าเราก็
รับปากทั้งๆ ท่ีงานเก่ายงัไม่เสร็จ แต่หลงัจากเรารู้ว่าจุดอ่อนของตวัเองอยู่ท่ีไหน
เรากพ็ยายามปรับใหม้นัอยูใ่นความพอดี 

มีอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้เรารู้จักตัวเองก็คือนพลักษณ์ๆน้ี จะชัด
มากกว่าส่ีทิศเพราะจะดูภายในของตวัเองได ้ จะแบ่งออกเป็น ๙ ลกัษณ์ แต่ละ
ลกัษณ์ก็จะมีช่ือประจ าลกัษณ์ ส่วนมดัเป็นลกัษณ์ ๗ ลกัษณ์เจ็ดก็จะคลา้ยกนักบั
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ทิศหนูคือพอรับปากแลว้งานก็จะไม่ค่อยเสร็จ  ท าอะไรไม่ค่อยส าเร็จ เบ่ือง่าย  
ฯลฯ 

การรับฟัง ทักษะข้อน้ีเป็นอีกข้อหน่ึงท่ีท าให้เราอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างมี
ความสุข ถ้าพูดถึงการฟังใครก็ฟังเป็น แต่จะฟังยงัไงให้เข้าใจเพ่ือน เข้าใจ
ความรู้สึกขา้งใน  บางทีการท่ีเราท าอะไรใหค้นอ่ืนโดยท่ีไม่ถามความตอ้งการของ
เขาก่อน เขาก็ล  าบากใจเหมือนกนัจนเขาทนไม่ไดเ้ลยตอ้งบอกว่า...ไม่ไดต้อ้งการ
แบบน้ี  มีอยู่วนัหน่ึงวานใหพ่ี้มาเก็บผา้ในตอนเยน็เพราะเรามีธุระอาจมาตอนค ่า
มาก  แต่พอกลบัมาทุกอย่างยงัอยู่สภาพเดิมไม่เปล่ียนแปลง ความรู้สึกตอนนั้น
โมโหมาก  พอพ่ีกลบัมาก าลงัจะมาบอกอะไรซกัอย่างเราก็สวนข้ึนทนัทีเลยว่า...
ท าไมไม่มาเก็บผา้...แค่นั้นแหละพ่ีก็เหมือนกบัเสียความรู้สึกและบอกว่ากว่าจะ
ท างานท่ีนาเสร็จกมื็ดแลว้จะใหเ้อาเวลาไหนมาท า พอพ่ีพูดจบเราก็คิดไดท้นัทีเลย
วา่ไม่น่าพดูแบบนั้นออกไปเลย  แทนท่ีจะถามหาเหตุผลก่อนว่าท าไมไม่มาเก็บผา้
ให ้เราเลยรู้สึกไม่ดีกนัทั้งสองคน  แต่กข็อโทษพ่ีไปแลว้กเ็ลยไม่ไดง้อนกนั  ถา้เรา
รู้จกัฟังคนอ่ืนมากๆ  คิดวิเคราะห์หาเหตุผลเร่ืองแบบน้ีคงไม่มี... 

การท่ีเราอยูร่วมกนักบัเพ่ือนหรือคนอ่ืน ในแง่การท างานร่วมนั้น เราตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจกนัว่าแต่ละคนมีศกัยภาพไม่เท่ากนั บางคนถนดัคิด บางคนถนดั
พดูบางคนอายุนอ้ยไม่เปิดตวัเอง ไม่ท างานเหมือนคนอ่ืนๆ เราก็ตอ้งเขา้ไปพูดคุย
กนัดว้ยความเคารพซ่ึงกนัและกนั 

การท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการท างานกบัเพ่ือนๆ ท่ีศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน ถือ
ว่าเป็นโชคดีมาก ก็ไม่รู้ว่าตวัเองมาถึงจุดน้ีไดอ้ย่างไร ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
เพ่ือนๆ ช่วยผลกัดนัใหมี้แรงบนัดาลใจใหท้ ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ส่วนท่ีสองคือ
ครอบครัวเขา้ใจเราและเปิดโอกาสให้เราท าในส่ิงท่ีเราชอบ และส่วนท่ีสามท่ี
ส าคญัไม่แพก้นักคื็อ พวกพ่ีๆ ท่ีหยิบยื่นโอกาสดีๆ ใหแ้ก่พวกเรามาโดยตลอด ใน
ส่วนตัวของมัดเองและเพ่ือนๆ ก็ ไม่ได้เป็นเครือญาติกันแต่อย่างไร แต่ก็ยงั
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เสียสละทุกๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเวลา แทนท่ีจะไดอ้ยู่กบัลูกชาย ก็เอาเวลานั้นมา
ขลุกอยู่กบัพวกเราแทน ของใชต่้างๆ ท่ีไม่ใชแ้ลว้ก็เอามาเผือแผ่ให้พวกเราไดใ้ช้
กนั ถึงแมม้นัจะเป็นของเก่าในส่วนตวัของมดัเอง ก็คงเป็นของใหม่อยู่เสมอ และ
ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็อาจจะเป็นเงินทองท่ีพ่ีเคา้หยิบยื่นมาช่วยเหลือในเร่ืองของค่าเล่า
เรียนมาโดยตลอด แต่การท่ีจะไดม้ามนัก็มีอะไรตอบแทนเช่นกนั อย่างเช่น ขยนั
มากข้ึน ท างานในศูนยม์ากข้ึน ท างานเขียนส่งดว้ย และอีกหลายๆอย่างท่ีเราตอ้ง
ท าร่วมกนั คนท่ีไดก้็ไม่ใช่ใครอ่ืนเลย คือพวกเราเองท่ีได ้ไดท้ั้งข้ึนทั้งลงเลย เวน้
ซะแต่วา่ไม่ไดท้ าถึงจะไม่ไดอ้ะไรเลย  

ถา้พดูถึงบรรยากาศในการอยู่ร่วมกนัของพวกเรา เราก็อยู่กนัแบบพ่ีนอ้ง 
พ่อแม่ (ลุงกบัป้า) มีอะไรท่ีมนัเป็นปัญหาหรือไม่เขา้ใจกนั ก็พูดคุกนัปรึกษากนัว่า
คนน้ีมีพฤติกรรมเป็นแบบน้ีเป็นอย่างน้ี เราจะช่วยกนัแกไ้ขอย่างไร คนท่ีเป็นพ่ีก็
จะไปคุยกนักบัลุงกบัป้าแลว้ค่อยไปสู่กระบวนการพูดคุยตกัเตือนกบัคนๆนั้นว่า 
จะท าอยา่งไรใหม้นัดีข้ึน พดูคุยกบัพ่ีๆนอ้งๆ (แต่อายุจะเป็นพ่อแม่เราแลว้แต่เราก็
เรียกวา่เป็นพ่ีดว้ยความเคารพ) ถา้มีงานท่ีไหนดีๆ กจ็ะมาบอกกล่าวแลว้ก็จะพาเรา
ไปพบไปเจอกบัส่ิงท่ีจ าเป็นต่อชีวิตและอนาคตของพวกเรา 

ขอพดูถึงกอไผนิ่ดหน่ึง กอไผต่ดัผมไดห้ล่อมากตาโตๆ เหมือนแม่ พูดยงั
ไม่ค่อยชัดตกภาษาไทย ชอบเล่นซนจนคนท่ีเป็นพ่ีเล้ียงตอ้งเหน่ือยมากทีเดียว 
ตอนจะนอนก็กวา่จะนอนได ้แม่และพ่ีเล้ียงตอ้งหลบัก่อนทุกที กอไผ่เป็นไขบ่้อย
มากไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจเป็นเพราะเดินทางบ่อยมัง่ 

เขา้เร่ืองต่อ สถานท่ีท่ีพ่ีออ้ยพาไปดูงานหรือส่งไปนั้น มีแต่ท่ีดีๆ ทั้งนั้น 
เช่น ไปล าพูน มดัไปกบัศกัดา และนอ้งปริม ตอนไปล าพูนตอ้งขาดเรียนสองวนั 
ไปตอนแรกก็ยงักลวัๆอยู่ (อ๋อลืมไป พ่ีวิโรจน์กบัชาวหนองเรือก็ไปดว้ย) คิดภาพ
ไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร พอมาเจอพ่ีๆวิทยากรอย่างพ่ีปาน และพ่ีคนอ่ืนๆ อีก
หลายคนยิ่งท าให้กดดนัมาก กลวัพ่ีปานจะดุ แต่พอไดเ้ขา้วงสนทนากนัก็ยิ่ง...
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สนุกสนานกนัอย่างมากเลยทีเดียว ยิ่งอยู่ดว้ยกนันานวนัยิ่งเห็นอะไรต่อมิอะไร
โก๊ะๆ ของแต่ละคน ตอนไปกไ็ดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กนัว่าแต่ละภาคท าอะไรกนัอยู ่
อยา่งเช่น พะเยาก าลงัส ารวจตลาดตอนเชา้ว่าแต่ละฤดูมีผกัอะไร จะไดป้ลูกผกัให้
ถูกฤดูกบัความตอ้งการของตลาด ท่ีเชียงของก็มีการเล้ียงกบเล้ียงจ้ิงหรีด โดยการ
ท าคอนโดใหม้นัอยู่ ส่วนท่ีภาคใตพ่ี้ราเชนและพ่ีเดียว ก็เล้ียงปลาดุกแปรรูปปลา
สดเป็นปลาดุกร้าราคาดีมาก  แต่ละพ้ืนท่ีก็มีอะไรดีๆ มาแลกเปล่ียนกันลว้น
แลว้แต่เป็นส่ิงดีๆ ทั้งนั้น พ่ีราเชนก็ไดใ้ห้ค าแนะน าเร่ืองการเล้ียงปลาดุก แต่ละ
พ้ืนท่ีก็จะมีอะไรท่ีแตกต่างกันไป แต่ความรู้ท่ีไปแต่ละคร้ัง ความรู้สึกไม่เคย
ต่างกนัเลย ก็คือจะไดพ้ลงัและแรรงบนัดาลใจกลบัมาทุกคร้ัง ในการท่ีจะท างาน
ของเรา หรืจะเป็นเทคนิคต่างๆในการท างาน ข้อคิดดีๆ ให้การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข  

การท่ีเรามาท างานแบบน้ีเราต้องลดกิเลสต่างๆของตัวเราออกเยอะ
พอสมควร เพราะเราตอ้งอยู่ร่วมกนักบัเพ่ือนคนท างาน เราตอ้งแบ่งเวลาให้ได้
จริงๆ มิฉะนั้นเราก็จะเอาเหตุผลมาอา้งว่าเราไม่มีเวลา (แต่บางทีมนัก็ไม่มีจริงๆ) 
เราตอ้งท าให้มนัดีในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นครอบครัว สังคม แต่งานเราก็
ตอ้งไม่ขาดเหมือนกนั เราตอ้งดูทีวีใหน้อ้ยลง อ่านหนงัสือใหม้ากข้ึน เขียนใหม้าก
ข้ึน ท างานหนกัมากข้ึน เราถึงจะแตกต่างจากคนอ่ืน และเป็น “ผู้น ารุ่นใหม่ท่ีพึง
ปรารถนา” ดงัท่ีท่านพุทธทาสกล่าวไว ้

 
 



 98 

เร่ือง  10  วนักบักำรใช้ชีวิตในค่ำย 
นางสาวนันทนา  เหลาจ าปา     (ลกัษ์) 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

 
 
 
 
 
ถา้จะพดูถึงค่ายแลว้ละก ็ ส าหรับ

ลกัษเ์องกเ็คยเขา้มาบา้งแลว้ แต่กไ็ม่รู้วา่มนัจะเหมือนกบัค่ายน้ีหรือเปล่า แลว้แต่
ละค่ายท่ีผา่นมากเ็วลาไม่นาน ประมาณ 2-3 วนัเท่านั้นเอง  แต่น่ีเราตอ้งเขา้ตั้ง 10 
วนัแน่ะ และดูน้ีสิช่ือค่ายของเรา “ค่ายฟ้ืนฟพูลงัทอ้งถ่ิน ดว้ยการเรียนรู้ของเดก็
และเยาวชน เพ่ือในไปสู่การอยูใ่นชุมชนอยา่งมีศกัด์ิศรี” โอโ้ห อะไรกนัเน้ีย ช่ือ
ค่ายยาวเป็นกิโล ๆ ขนาดน้ี แถมยงัเขา้นานอีกต่างหาก แลว้ชีวิตความเป็นอยูข่อง
เราจะเป็นอยา่งไรละ ถา้อยากรู้กไ็ปดูกนัเลย. 
 

วนัแรก 
ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 
ท่ามกลางบรรยากาศการรอคอย  รถตูค้นัแรกว่ิงเขา้มาจอด “เอ้ียด”แลว้ก็

มีเดก็ ๆ ลงมาจากรถพร้อมดว้ยกระเป๋าใบใหญ่คนละใบสองใบ “มากนัแลว้เหรอ 
ท าไมมาเร็วกนัจงัเลย” เสียงเดก็ในค่ายพดูกนั “ใช่ เรายงัไม่เกบ็กระเป๋าเลย แลว้
เดก็พวกนั้นมาจากไหนกนั?”  เกิดค าถามข้ึนมาทนัที “อ๋อ สงสยัเป็นเดก็ท่ีมาจาก
สุรินทร์โนน้มั้ง” “อ๋อ ใช่ ๆ พาพวกเขาเขา้ท่ีพกักนัดีกวา่” 
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มีคนเสนอ “ไปกไ็ป” 
 เวลาต่อมา 
“เอ้ียด” เสียงรถยนตก์ระบะสีขาวมาจอด “สงสยัจะมากนัอีกแลว้ แลว้มา

จากไหนกนัอีกล่ะ?” ค าถามน้ีเกิดข้ึนอีกแลว้ “อ๋อ กม็าจากหนองสองหอ้งไงล่ะ” 
“เหรอมากนันอ้ยจงั 6 คนเอง” 

ตกเยน็  ทุกคนต่างพากนัอาบน ้าอาบท่ากนัมาเรียบร้อย กพ็ากนัลงมา
แนะน าตวัใหก้นัรู้จกัอยา่งเป็นทางการ แต่น่าเสียดายท่ีในวนัแรกลกัษไ์ม่สามารถ
ท่ีจะเขา้ร่วมได ้เพราะลกัษเ์องเตรียมตวัไม่ทนั  แต่ไม่เป็นไรพรุ่งน้ีเชา้เราค่อยรีบ
มาตั้งแต่เชา้... 

  
วนัที่สอง 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 
กิจกรรมวนัน้ีมีหลายอยา่ง  อนัดบัแรกคือเลือกคู่บดัด้ี   ซ่ึงคู่บดัด้ีกคื็อ 

นอ้งปล้ืม เป็นเดก็มาจากสุรินทร์ และมีอายนุอ้ยสุด คือ 10 ปี (เดก็มาก)  กิจกรรม
ท่ีท าร่วมในวนัน้ีคือ ปิดตาพาเดิน  ในตอนแรกเป็นคนถูกปิดตาก่อน รู้สึกต่ืนเตน้
มาก เพราะไม่รู้วา่จะตอ้งไดเ้จอกบัอุปสรรคอะไรบา้ง(จากพ่ีเล้ียง)  กคิ็ดวา่นอ้ง
ปล้ืมคงไม่แกลง้อะไรเรามากมาย (นอกซะจากพ่ีเล้ียงจะสัง่)  รู้สึกวา่ระยะทางท่ี
เดินไปนั้นทั้งทุลกัทุเล  เป็นดินโคลนเน่าเหมน็มาก  แต่ก็ตอ้งจ าใจเดินไป  และ
ตอ้งลอดพุ่มไมฝ่้าพุ่มหนามไปกวา่จะถึงจุดหมายกเ็ล่นเอาซะเหน่ือยหอบซะ
ทีเดียว ลกัษคิ์ดวา่ “เราทุกคนคงไดเ้รียนรู้กบัมนัวา่ เราตอ้งใชค้วามพยายาม ความ
อดทน และการดูแลกนัมากแค่ไหนกวา่ท่ีเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มาได”้ แต่
ความจริงในใจเราอยากไดคู้่บดัด้ีท่ีตวัโตมากกวา่น้ี เพราะเวลาเราจะแกลง้คืนจะ
ไดเ้อาใหห้นกั แต่ไม่เป็นไร ขนาดไม่ไดแ้กลง้นอ้ยปล้ืม (ซะเท่าไหร่) นอ้งเคา้ยงั
เลอะเทอะเปรอะเป้ือนทั้งตวั 
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ขนาดน้ี  กพ็ยายามจะดูแลนอ้งปล้ืมใหดี้  ไม่ใหไ้ดรั้บอนัตราย (นิด
หน่อย) และไม่ใหโ้ดนพ่ีเล้ียงแกลง้     กคิ็ดวา่กิจกรรมน้ีไม่ต่างจากการเขา้ค่าย
ลกูเสือซกัเท่าไหร่  เพราะมีการบุกป่า ผา่ดง ลุยน ้า ลุยโคลนกนัเตม็ท่ี  แต่พอเห็น
ใบหนา้ของทุกคนท่ีมีแต่รอยยิ้มกพ็ลอยท าใหเ้รามีความสุขไปดว้ย 
 พอตกเยน็ ทุกคนพากนัอาบน ้าเรียบร้อยแลว้กพ็ากนัมานัง่รวมตวักนัท่ี
หอประชุม  วนัน้ีจะมีการเลือกพ่อแม่บุญธรรมกนั  เป็นอะไรท่ีน่าต้ืนเตน้อีกแลว้ 
เพราะตอ้งคอยลุน้วา่จะไดพ้่อแม่บุญธรรมเป็นใคร  และผลปรากฏวา่ไดเ้ป็น
ลกูบุญธรรมของแม่ติก ซ่ึงเป็นคนท่ีอยูใ่กลบ้า้นของเราเอง   คิดอีกอยา่งหน่ึงก็
อยากไดค้นท่ีไม่สนิทกนัในชุมชน 
 หลงัจากเลือกพ่อแม่บุญธรรมกนัแลว้  กถึ็งเวลาท่ีตอ้งต่ืนเตน้คร้ังใหญ่  
คือการออกไปร้องหมอล าโชวใ์หพ้่อแม่บุญธรรมดู   โอโ้ห...  ตอนแรกนึกวา่จะ
ส่งตวัแทนออกไปร้องกจ็บ   แต่ท่ีไหนได ้ ร้องโชวก์นัคนละกลอนทุกคนเลย  
และยงัไดเ้งินติดผึ้ง (ทิป) กนัถว้นหนา้อีกดว้ย 
 

วนัที่สำม  
ณ ศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน 
กิจกรรมวนัน้ีเป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถของกลุ่มของเรามาก  

คือ กิจกรรมเดินเทา้ 
ชิด  กวา่กลุ่มของเราจะท าส าเร็จกต็อ้งท าอยูห่ลายรอบทีเดียว  แต่ส าหรับลกัษคิ์ด
วา่  การท่ีเราไดท้ าหลาย ๆ รอบ  จะท าใหเ้รามีประสบการณ์ในการท าคร้ังต่อไป  
เพราะเราไดเ้ห็นขอ้ผิดพลาดของกลุ่มเราและไดน้ ากลบัมาแกไ้ข ปรับปรุงและ
สุดทา้ยเรากท็ าส าเร็จจนได ้ เย.้. 
 ตอนบ่าย  กิจกรรมท่ีท าถือวา่ยากมากและตอ้งใชค้วามอดทน  ความ
พยายาม และอีกหลายๆ อยา่งประกอบกนั  นัน่กคื็อ  ลวดไฟฟ้า  คนท่ีน่าสงสารก็
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คือคนท่ีตอ้งแบกคนใหล้อดขา้มลวดไฟฟ้าน้ีไปใหไ้ด ้ ทั้งหนกัทั้งตอ้งระวงัไม่ให้
โดนลวด (ยากล าบากมาก)  แต่สุดทา้ยกลุ่มของเรากส็ามารถฝ่าอุปสรรคต่างๆ  
จากพ่ีเล้ียงไปได ้ เย.้. 
 
 วนัที่ส่ี 
 ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 
 ในวนัน้ีกลุ่มใหญ่ของเราไดแ้บ่งกลุ่มฐานซ่ึงเป็นกลุ่มยอ่ยออกเป็น 5 
กลุ่ม  ซ่ึงกลุ่มของเราประกอบไปดว้ยสมาชิกทั้งหมด  7    คน    ไดแ้ก่  ลกัษ ์ แอบ๊  
อัพ๊ป้ี  อาย  ปล้ืม  ต๋อมแต๋ม   และ    โจโจ ้   แต่จ าไม่ไดว้า่ในวนัน้ีเราท ากิจกรรม
อะไรกนับา้งตอ้งขอโทษดว้ย 
 
 วนัที่ห้ำ  
 ณ  บา้นค าปลาหลาย 
 วนัน้ีเป็นวนัท่ีเหน่ือยมาก  เราไดอ้อกไปเรียนรู้นอกสถานท่ี  คือเราไดพ้า
กนัไปดูการท าเกษตรท่ีบา้นค าปลาหลาย  ต าบลบา้นดง  อ  าเภออุบลรัตน์   ท าให้
เราไดเ้ขา้ใจความสุขทั้ง  4  ดา้นมากข้ึนกว่าเดิม  และเราก็ไดถ้ามค าถามต่าง ๆ ท่ี
เราไดเ้ตรียมไวม้ากมาย  หลงัจากนั้นก็เดินไปเท่ียวชมหมู่บา้น  ส่ิงท่ีเห็นแปลกตา
คือ บา้นของคนแถวนั้นแปลกจากบา้นเรา คือ ใชไ้มไ้ผ่สานท าเป็นฝาบา้น ซ่ึงก็
แตกต่างจากเราคือใชไ้มเ้ป็นฝาบา้น  และไดไ้ปดูบา้นของมาร์ติน วีลเลอร์  ซ่ึงเป็น
คนองักฤษแต่เลือกท่ีจะท าการเกษตรอยู่เมืองไทย  เป็นเร่ืองท่ีน่าแปลก เพราะคน
อ่ืนๆจะชอบคิดว่า  การท าเกษตรเป็นเร่ืองท่ีหนกั ก็ไม่อยากจะท า  แต่มาร์ตินไม่
คิดอยา่งนั้น  เขากลบับอกวา่ มนัดีกวา่ไปเป็นข้ีขา้ของคนในเมือง   ท าการเกษตรมี
อิสระกวา่ตั้งเยอะ 



 102 

 หลังจากนั้ นเราไปเ ท่ียวท่ีหัวเ ข่ือน  ไปดูน ้ า ท่ี เขาระบายออกมา  
ความรู้สึกตอนนั้นหวาดเสียวมาก ใจน้ีหวิวไปเลย มีละอองน ้าลอยข้ึนมากระทบ
กบัใบหนา้เป็นอะไรท่ีมีความสุขมาก  อยากใหไ้ปสมัผสัดว้ยตนเอง 
 
 วนัที่หก 
 ณ  พิพิธภณัฑช์าวบา้น 
 วนัน้ีไปดูพิพิธภณัฑช์าวบา้น  ท่ีบา้นพระบาทเห็นรอยเทา้ขนาดใหญ่มาก
แต่น่าเสียดายท่ีไม่ไดเ้ห็นของจริง  เพราะเขาไดเ้อาปูนมาราดฉาบไวเ้พ่ือไม่ใหสู้ญ
หาย  และนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์ท ามาหากินของชาวบา้นสมยัก่อนซ่ึงไดน้ ามา
อนุรักษไ์ว ้ ไม่ให้สูญหาย   หลงัจากนั้นมีโปรแกรมตอ้งไปดูป่าบุ่ง และศาลปู่ ตา 
แต่น่าเสียดายน ้าท่วมข้ึนมาสูงมาก  เรากไ็ม่สมารถท่ีจะขา้มไปดูได ้
 ณ  ป่าชุมชน 

ต่อมากไ็ปเดินป่าชุมชน โดยมีคนน าทางเป็นประธานอนุรักษป่์าแห่งน้ี
เอง  ระหวา่งทางเรากถ็ามอะไรต่าง ๆ มากมายเก่ียวกบัผกั พนัธ์ุไมใ้นป่า  คุณตา
คนน าทางบอกวา่   แต่ก่อนป่าถูกบุกรุก  ท าใหต้น้ไมต้ายเหลือนอ้ยมาก  ทั้ง
หมู่บา้นจึงออกความเห็นวา่จะรักษาป่าดว้ยการไม่บุกรุก  แต่เปล่ียนมาเป็นการ
ดูแลแทน  ป่าท่ีเห็นในวนันั้นเป็นป่าไมท่ี้ไม่รกมาก  เพราะชาวบา้นไดน้ าววั ควาย
มาเล้ียง  ท าใหห้ญา้ไม่มีมาก 
 เราเดินทางมาไกลมา เน่ืองจาก  (หลงทาง)  วนัน้ีถือวา่เป็นวนัท่ีเหน่ือย
มาก  แต่กส็นุกมากเลยทีเดียว  เย.้.. 
 
 วนัที่เจด็ 
 ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 



 103 

 ในวนัน้ีเราไดเ้ขา้ไปในหมู่บา้นเพ่ือสมัภาษณ์  คุณตาวรรณ   แสนวงษ ์ 
ซ่ึงเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือสงัคม  เวลามีงานบุญ  แกกจ็ะไปช่วยสานอะไรต่าง ๆ 
ท่ีแกสานได ้ เช่น ตะกร้า  กระดง้  เป็นตน้  วนัน้ีเป็นวนัท่ีปวดหวัมากทีเดียว 
เพราะเราตอ้งหาขอ้มลู นิทรรศการในวนัท่ี 24 ตอ้งจดัเตรียมตกแต่งช้ินงานต่างๆ  
แต่หนา้เสียดายท่ีไม่ไดช่้วยท าเพราะ ไม่สบายกเ็ลยเป็นก าลงัใจใหอ้ยูข่า้งๆ คนท่ี
ท า  ไม่เป็นไรเอาไวพ้รุ่งน้ีใหห้ายป่วยค่อยช่วยท าใหม่อีกคร้ัง 
  

วนัที่แปด 
 ณ  ชุมชนบา้นโคกกลาง 

วนัน้ีไดเ้ขา้ไปเรียนรู้ในหมู่บา้นโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่ม
แรกไปทอเส่ือ กลุ่มท่ีสองไปท าผา้มดัยอ้ม และกลุ่มสุดทา้ยไปสานกระติบขา้ว 
กลุ่มของเราไดไ้ปสานกระติบขา้ว ตอนแรกในความคิด คิดวา่กค็งจะท าง่ายๆ 
เพราะวา่เรากเ็ห็นยายของเราท าอยูทุ่กวนั  แต่พอไดไ้ปท าจริงๆ  โอโ้ฮ.....! ไม่
อยากจะพดู (แต่จะพดู) มนัเป็นอะไรท่ียากมาก เพราะกวา่ท่ีจะข้ึนท าโครงร่างของ
มนั แลว้ตอ้งสานต่ออีกทั้งสองขา้ง มนัจึงนานมากจึงท าใหเ้ราท าไม่เสร็จกนัเลย
สกัคนแต่ไม่เป็นไรเราอยูก่บับา้นเราค่อยไปเรียนกบัยายกไ็ด ้
 พดูถึงยายท่ีสอนทั้ง 2 คน กใ็จดีไม่ดุเลยสกัค า แมเ้ราท าผิดท่านกย็งั
อุตส่าห์แกใ้หถู้กจนได ้กอ็ยากจะขอบคุณท่านมากจริงๆ ถึงจะไม่เป็นเลยซะ
ทีเดียว แต่กไ็ดท้กัษะในการท าอยูบ่า้ง...เย ้
 

วนัที่เก้ำ 
 ณ  ศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน 

ในตอนเชา้เราไดจ้ดัเตรียมนิทรรศการขนาดเลก็เพ่ือไปจดัในหมู่บา้น
และเตรียมกิจกรรมสนุกๆไปเล่นกบัเด็กในชุมชนดว้ย 
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 ณ  วดัอมัพวนั (วดัของชุมชน) 
 พอเดินทางมาถึงกต็อ้งต่ืนเตน้ตกใจ เม่ือตอ้งเจอกบัภาพท่ีเห็นคือผูค้น
จ านวนมากท่ีเดินทางมาเช่นกนั ไม่คิดเลยวา่จะมามากขนาดน้ี 
 ในภาคเชา้เป็นการท ากิจกรรมร่วมกบัคนในชุมชน เป็นการเล่นเกมส์
พ้ืนบา้นต่างๆ แลว้กพ็กัรับประทานอาหารเท่ียงท่ีศาลาวดั ในตอนบ่าย ไดโ้ชว ์
การแสดงหมอล าใหช้าวบา้นดู แต่ท่ีน่าต่ืนเตน้ คือมีแคนเขา้มาเป่าดว้ย ซ่ึงเรายงัไม่
เคยหดัใส่แคนมาก่อน จึงท าใหเ้รายงัร้องไม่ถกูคีย ์ หลงัจากนั้นจึงไดข้ึ้นไปพดูใน
หวัขอ้ “จากการเรียนรู้ 10 วัน ฉันจะสร้างความสุขให้กับตัวเอง ครอบครัวและ
สังคมได้อย่างไร” หวัขอ้น้ีท าใหคิ้ดไม่ออกไปตามๆกนั แต่พอถึงคิวท่ีตอ้งข้ึนไป
พดู กคิ็ดวา่ตวัเองพดูไดดี้ แต่ก็ต่ืนเตน้นิดหน่อย เม่ือทุกคนพดูในหวัขอ้ของตนเอง
ท่ีไดรั้บเสร็จแลว้ กไ็ดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึกร่วมกนั เป็นอนัวา่จบงานในวนัน้ี  
 

วนัที่สิบ (วนัของการลาจาก) 
 ณ  ศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน 

ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเงียบสงบ ผูค้นกเ็งียบสงบไปตาม ทุกคนต่างก็นึก
ถึงวนัเก่าๆท่ีไดท้ ากิจกรรมร่วมกนัมาและส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท าใหค้วามสมัพนัธ์ของ
คนท่ีอยูต่่างถ่ินกนัไดส้นิทกนัมากข้ึน  ขณะท่ีเราร้องเพลง “ก าลงัใจ” ท าเอาบาง
คนถึงกบัน ้าตาไหลอออกมาไม่รู้ตวัในใจเราตอนนั้นคิดวา่ เราคงจะตอ้งไม่ร้องไห ้
แต่ท่ีไหนได ้พอมีคนเขา้มากอดแลว้บอกวา่ “พ่ีลกัษ ์ออร่ีไม่อยากกลบั” ท าเอาเรา
ตอ้งร้องไหต้ามเขา้ไปดว้ย ท าไมวนัเวลาตอ้งเดินทางมาถึงตรงน้ีดว้ย ไม่เขา้ใจเลย
จริงๆ 
 หลงัจากท่ีทุกคนกลบัไปกนัหมดแลว้ บรรยากาศของความเงียบเหงาคร้ัง
ใหญ่ก็แผเ่ขา้มาปกคลุมหวัใจดวงนอ้ยๆ ของทุกคนละแผรั่งสีกระจายไปทัว่ทุก
สารทิศ 
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10 วนัของกำรเปลีย่นผ่ำนสู่ควำมสุขใหม่ 
เดก็ชายสุชาติ  เขียวหนู  (โจโจ้) 
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

 
 
 
 
 

เม่ือใกล้ถึงเข้าค่ายประมาณ  3 วัน  ผม
ต่ืนเต้นมาก  เพราะผมไม่เคยเข้าค่าย  ผมรีบเกบ็เส้ือผ้าไว้ตั้งแต่วันท่ี  3  เป็นต้นมา  
เม่ือใกล้วันท่ีจะเข้าค่ายกต่ื็นเต้นมากกว่าเดิมอีกเป็นหลายเท่า   

 
สวสัดีครับผมช่ือ   “โจโจ”้  หรือเรียกอีกช่ือว่า “โจ”   ก่อนท่ีผมจะมาเขา้

ค่ายน้ีผมรู้สึกไม่อยากมาเขา้ค่ายน้ีเลย  เพราะในความคิดของผมว่าค่ายน้ีมนัคงไม่
สนุกและน่าเบ่ือดว้ย   มนัคงอึดอดัมากน่าดู  เม่ือผมไดเ้ดินเทา้เขา้มากา้วแรก  ผมก็
ต่ืนเตน้มากๆ  ท่ีจะเขา้ค่าย     เม่ือเขา้ค่ายไดป้ระมาน 1 วนั แลว้ แลว้ก็ไดจ้บับดัด้ี  
แลว้บดัด้ีของผมคือ  นอ้งปอน  จากจงัหวดัสุรินทร์   และบดัด้ีของผมก็หนา้ตาไม่
ช่ืนม่ืนกบัพวกท่ีมาดว้ยกนั   

 
 เม่ือผมรู้จกันอ้งเขามากข้ึน  และนอ้งเขาก็เป็นคนท่ีอารมณ์ดี   และเขา้

กบัผมและเพ่ือนๆไดดี้    และเม่ือมีกิจกรรมใดๆ ผมและนอ้งก็ผ่านไดอ้ย่างส าเร็จ 
ผมก็รู้สึกว่ามนัเป็นค่ายท่ีสนุกมากเลย  แต่ความรู้สึกหน่ึง  ผมก็อยากท่ีจะกลบั
บา้น  แต่มนักเ็ลก็นอ้ย  แต่ผมกรู้็สึกอีกวา่การอยูท่ี่น่ีมนักส็นุกมาก 
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และไดเ้จอเพ่ือนมากมายหลายจงัหวดั  และผ่านไปหลาย ๆ วนั  ผมรู้สึก

วา่ผมไม่อยากกลบับา้นเลย  และไม่อยากใหเ้พ่ือนๆ  ท่ีอยู่ค่ายน้ีกลบัเลย  และค่าย  
10  วนัน้ี  เป็นค่ายท่ีวนัเวลานอ้ยมากนะ  ยงัท่ีจะสนุกไม่พอเลย  ค่าย 10 วนั  สอน
ให้เรารู้เร่ืองต่าง ๆ  และสอนให้เรารักกนั  ไม่ทะเลาะกนั  อยู่ร่วมกนัและรักใคร่
สามคัคีกนั  เม่ือเพ่ือนเดือดร้อนอะไร  กม็าเล่าใหฟั้ง  และอีกขอ้หน่ึง   คือ สอนให้
เรากลา้แสดงออก และกลา้พูดเม่ือไปพูดท่ีไหนก็ใหก้ลา้พูดมากข้ึน   สอนใหเ้รา
รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ปล่อยเวลานั้นให้หายไป  ในช่วงปิดเทอม 
ผมกม็าแสวงหาความรู้อยูท่ี่ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวบา้นดินท่ีน่ี   

ผมไดเ้จออะไรมากมาย  ผม
ก็ไดค้วามรู้มากมายไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัของผม  และ
เม่ือมีกิจกรรมท่ีท้าทาย  ผม
และเพ่ือน ๆ ของผมก็ร่วม
แร ง ร่ ว มใ จกันจนท า ให้
กิจกรรมส าเร็จ   และผมมี

ความรู้สึกกว่า   กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีไม่ยากเกินความสามารถของผมและ
เพ่ือน ๆ ของผมจะท าส าเร็จ  ผมและเพ่ือนของผมก็ดีใจมากท่ีผ่านกิจกรรมได ้ 
และวนัเวลากน็อ้ยลงทุกวนั 

 ผมก็รู้สึกใจหายท่ีเพ่ือน ๆ จะใกลก้ลบับา้นแลว้  และเม่ือถึงวนัสุดทา้ย 
ผมและเพ่ือนของผมกเ็ร่ิมร้องไหก้นัทีละคน  แต่ผมกไ็ม่ร้องไห ้ แต่ในใจของผมก็
ยากจะร้อง  มนักร้็องไม่ออก  และค่ายตลอด 10  วนัน้ี  ผมไดเ้รียนรู้อะไรต่าง ๆ  ท่ี
ผมอยากจะรู้ ไม่ว่าจะเป็น  การอดทน  การกลา้แสดงออก  การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
การรู้จกัให ้ เป็นตน้  
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  ผมกอ็ยากใหมี้การเขา้ค่ายแบบน้ีมีอีก  เม่ือเพ่ือน ๆ  ของผมใกลก้ลบับา้น
แลว้  ผมก็รู้สึกรักเพ่ือน ๆ  ทุกคน  ท่ีอยู่ร่วมทุกข์  สุข  ร่วมกนัมาตลอด  10 วนั 
ผมคิดถึงเพ่ือนมากและค่ายตลอด 10 วนั สอนให้ผมรู้อีกอย่างหน่ึงว่า ใหมี้ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั และมีความรู้สึกดี ๆ ต่อกนัมาตลอด 10 วนั   

เม่ือถึงวนัสุดทา้ยเพ่ือนๆ ของผมตอ้ง เลิกรากนักลบับา้นใครบา้นมนัและ
ก่อนท่ีจะกลบับา้นก็มีกิจกรรมหน่ึงข้ึนมาอีกคือ  กิจกรรมวาดภาพความรู้สึก จาก
ค่ายตลอด  10   วนั   

เม่ือไดว้าดภาพร่วมกนัอยา่งสวยงามและเสร็จส้ินอย่างลุล่วงเวลาอนัใกล้
ท่ีจะส้ินสุดกนัมาทุกทีแลว้และเพ่ือนก็เร่ิมเก็บของกนัข้ึนรถตูแ้ลว้และข้ึนรถตูข้บั
ไปอย่างชา้ๆจนกระทัง่หายไปและเม่ือเพ่ือนๆไปแลว้ผมจึงคิดข้ึนไดว้่าการท่ีขาด
เพ่ือนท่ี ร่วมทุกข ์ร่วมสุข  กนัมาตลอด10 วนั  

จนมาถึงวนัท่ีตอ้งเลิกค่ายประมาณแค่  2 วนั เองผมก็คิดถึงเพ่ือนของผม
มาก ผมจึงตดัสินใจโทรไปหาเพ่ือนของผมอีกคร้ังหน่ึง เม่ือผมโทรไปแลว้ และ
ไดพู้ดอะไรมากมายกบัเพ่ือนคนนั้น  ผมไม่อยากจะวางสายโทรศพัท์ของผมเลย  
แต่มนักจ็ าเป็นตอ้งวางสาย  
                 และเม่ือผมออกจากค่ายน้ีประมาณ  5  วนั  แลว้ผมก็น าความรู้จากการ
ท่ีผมไปเข้าค่าย  มาปรับปรุงใช้กบัผมท่ีบา้น  เช่น การรู้จกัช่วยงานครอบครัว  
แบ่งเบาภาระจากครอบครัว  ช่วยครอบครัวท างาน เม่ือกลบัจากโรงเรียนแลว้ก็
กรอกน ้ าใส่ตูเ้ยน็  แลว้บางคร้ังก็ช่วยพ่ีหุงขา้ว เวลาพ่ีท าอาหารอยู่ก็ช่วยท า  และ
รู้จกัมีความรับผิดชอบต่อตวัเอง  เช่น  มาถึงบา้นแลว้ก็ท าการบา้นใหเ้สร็จแลว้ถึง
ไปเล่นกบัเพ่ือนๆ  ตั้งใจเรียนหนงัสือให้พ่อแม่ภูมิใจ  เป็นเด็กดีให้แก่สังคมทุก
อย่าง  ช่วยเหลืองานสังคมอย่างสม ่าเสมอและช่วยพาน้องอ่านหนังสือและเล่า
นิทานใหน้อ้งทุกวนัเสาร์ เพ่ือใหน้อ้งไดมี้ความรู้มากข้ึน ผมก็อ่านหนงัสือเก่งข้ึน 
และตวัผมรู้จกัใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชนอี์กดว้ย 
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