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โครงการส่งเสริมการจดัการความรู้ของเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน (๔ ภาค) โดยความร่วมมือของ

สถาบันสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพฒันา และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

(ธนาคารไทยพาณิชย)์ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีขีดความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมี

คุณค่า มีศกัด์ิศรี  สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และมีศกัยภาพท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั

ในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง อีกประการท่ีส าคญัคือ เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบาย

และแผนงานท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาเด็ก เยาวชน ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิดเครือข่ายการ

จดัการความรู้ในเร่ืองการพฒันาเด็กและเยาวชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บา้น 

วดั  โรงเรียน สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

“ตลาดนดัความรู้” เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองราวดีๆ ท่ีผ่านการปฏิบติัมาแล้ว

อยา่งไดผ้ล และสามารถกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดแรงบนัดาลใจ มีทิศทาง และวิธีการท่ีสามารถน ากลบัไปใช้

จริงได ้ 

ทางโครงการฯ จึงไดจ้ดั “ตลาดนดัความรู้เยาวชนภาคอีสาน” เพื่อกระตุน้การเรียนรู้และการพฒันา

ของเยาวนชนในพื้นท่ีเป้าหมาย ขณะเดียวกนัก็มีความมุ่งหวงัท่ีจะกระตุน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

องค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เห็นความส าคญั มีทิศทาง นโยบายและเคร่ืองมือในการพฒันาเด็กและเยาวชน

อยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัเช่ือมโยงการท างานกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมพลงัการพฒันาเยาวชนกนัต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุน้การเรียนรู้และการพฒันาของเยาวชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
2. เพื่อกระตุน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ห็นความส าคญั มีทิศทาง 

นโยบาย และเคร่ืองมือในการพฒันาเด็กและเยาวชน 
3. เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีท างานดา้นเด็กและเยาวชน และขยายผลในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เยาวชนในพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายมีแผนการด าเนินงาน มีโครงการเรียนรู้และพฒันาตนเองท่ีชดัเจนมาก
ข้ึน 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญั มีแผน นโยบาย 
และแนวทางพฒันาเด็กและเยาวชน 

3. เครือข่ายท่ีท างานดา้นเด็กและเยาวชน ทั้งกลุ่ม องคก์รภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และและ
สถาบนัการศึกษามีแนวทางความร่วมมือในการพฒันาเด็กและเยาวชนร่วมกนั 

 

องค์กรผู้จัด 

 สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภายใตมู้ลนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา ร่วมกบั

มูลนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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วนัเร่ิมต้นแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีพลงัของเยำวชน  

วนัที่ 29 พฤศจกิำยน 2552 

 

 ตลาดนดัความรู้เยาวชนภาคอีสาน ท่ีพวกเราตั้งช่ืองานวา่ “พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน” เราวาง
ก าหนดการไว ้2 วนั ในวนัแรกจะเป็นการเรียนรู้จากกรณีเด่น และวนัท่ี 2 จะให้เวลากบัการวิเคราะห์ 
ใคร่ครวญ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และเช่ือมโยงสู่การปฏิบติั ดว้ยระยะเวลาท่ีวางไว ้2 วนั ก าหนดการของเราจึงเป็น
แบบสบายๆ ไม่เร่งรัดมากนกั และมีช่วงเวลาของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีวางไวใ้นช่วงกลางคืน จึงเป็น
เวลาท่ีทุกคนรอคอยและเป็นช่วงท่ีท าให้งานท่ีดูเหมือนจะเคร่งเครียดไดผ้อ่นคลายลงไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์น่ี
คงเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณท่ีไดคิ้ดคน้เร่ืองของวฒันธรรมข้ึนมาโดยมีเจตนาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ของ
คนในชุมชน และในงานตลาดนดัความรู้น้ีก็เช่นเดียวกนั มีความพยายามท่ีจะท าให้เห็นวา่ ความรู้ไม่ไดล้อย
อยูโ่ดดๆ แต่มนัอิงแอบอยูก่บับริบทและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งอยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้

 เชา้วนัน้ีถา้ไม่นบัรวมกบัหนงัสือเล่มเล็กท่ีทีมก าลงัเดินทางไปเอาท่ีร้านถ่ายเอกสาร และวีซีดีท่ีทาง
ทีมตดัต่อก าลงัทดสอบกนัอยูแ่ลว้ละก็ ถือวา่ค่อนขา้งพร้อมอยู่พอสมควร การตกแต่งสถานท่ีแมที้มงานจะ
รู้สึกกงัวลวา่มนัไม่ไดต้ามแผนท่ีวางไวใ้นช่วงกลางคืน แต่ในช่วงเชา้ก็เสร็จทนัเวลาอยา่งลงตวัหาท่ีติไม่ได้
เลย (ขอบคุณยุย้กบัพร) ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมท่ีอยูไ่กล เช่น จากจงัหวดัสุรินทร์ อุบลราชธานี ก็เดินทางเขา้ท่ี
พกัแลว้ตั้งแต่เม่ือคืน การเร่ิมงานในภาคเชา้น้ีจึงเป็นไปตามก าหนดการ แต่ก็มาสดุดเอาตอนท่ีจะฉายวีซีดีน้ี
แหละ ท่ีเทคโนโลยี (เคร่ืองฉายและคอมพิวเตอร์) ไม่ไดด้งัใจสักเท่าไหร่ ท าให้เสียเวลากบัการติดตั้งอยู่
พอสมควร แต่ในระหวา่งนั้นก็มีพิธีการเปิดแบบง่ายๆ คือ อาจารยท์รงพล และพี่แอ๋มไดก้ล่าวเปิดแบบสั้นๆ 
เช่น  

 อาจารยท์รงพล บอกวา่ หน้าท่ีของทางโครงการฯ คือ พาพวกเราคิด พวกเราท ามีอยู่  2-3เร่ือง หน้าท่ี
แรกก็คือ การกระตุ้นให้น้องๆได้คิด ได้ท าในส่ิงท่ีตัวเอง
คิด ส่ิงท่ีตัวเองอยากจะท า แล้วก็ประคองให้พวกเราได้ท า
ต่อ ท าไปแล้วช่วยให้เราได้เรียนรู้กับส่ิงท่ีเราท า ไม่มีการ
เรียนรู้ท่ีไหนท่ีจะส าคัญเท่ากับการลงมือท า การเรียนรู้ท่ีเอา
ชีวิตและส่ิงรอบตัวเป็นตัวตั้ง เป็นการเรียนรู้ท่ีวิเศษท่ีสุด ก็
คงคิดว่าน้องๆ ได้มีโอกาสท่ีจะได้ท ามาพอสมควร เป็น
โอกาสท่ีเราจะได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  

อาจารยท์รงพลเล่าต่อว่า โครงการท่ีสถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) รับมาจากมูลนิธิ เม่ือคราท่ีแล้วไปท่ีภาคเหนือ อาทิตย์นีจั้ดท่ีภาคอีสาน คร้ัง
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ต่อไปจัดท่ีภาคใต้ และภาคกลาง ตามล าดับ คร้ังสุดท้ายถ้ามีโอกาส เรากจ็ะเอาส่ีภาคมารวมกัน น้องๆอาจจะ
มีโอกาสได้ไปร่วม และได้เจอท้ังส่ีภาค กข็อให้พวกเราได้เปิดใจแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน คล้ายๆ กับ
การจัดตลาดนัดความรู้ท่ีจะให้พวกเราในหลายๆ พืน้ท่ีได้มาเจอกัน ได้มาพูดคุยกัน เอกสารเก่ียวกับกิจกรรม
ในกลุ่มย่อย มีรายละเอียดท้ังหลายเก่ียวกับมูลนิธิและสถาบันทางทีมได้เตรียมมาอย่างดีมาก ก็ให้กลับไป
แล้วได้อ่าน ไปอ่านต่อ จะได้ไม่เสียเวลา  

 

 จากนั้นพี่วิโรจน์ แกนน าเยาวชนจากบา้นท่ามะไฟหวาน จงัหวดัชยัภูมิ ก็มาชวนผูเ้ขา้ร่วมทุกคนทั้ง
นอ้งๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ใจดีไดเ้ล่นเร่ิมจากกิจกรรมท่ีพี่วิโรจน์เรียกวา่ “ฝึกสมองสองซีก” ดว้ยการสลบัน้ิว
ทางซ้ายกบัทางขวา เป็นกิจกรรมง่ายๆ ท่ีนกัวิชาการเล่นไม่ไดเ้ท่านั้นเอง จากนั้นพี่วิโรจน์ก็พาเล่นกิจกรรม 
“จ า จ  า จ  า บอกใหจ้ าท าไมถึงลืม ลืม ลืม ลืม บอกให้ลืมท าไมถึงจ า โอช่้างน่าข า บอกให้จ  าท าไมถึงลืม บอก
ให้ลืม ท าไมถึงจ า” อนัน้ีเป็นแค่เน้ือร้อง ท่ีหลายๆ คนคงจะเคยได้ร้อง แต่พี่วิโรจน์ไม่พอแค่นั้น ได้เติม
เทคนิคต่างๆ เขา้ไปใหไ้ดส้นุกสนาน เช่น ท าเสียงเล็ก เรียกวา่ “จ าเล็ก” แลว้ท าเสียงใหญ่ เรียกวา่ “จ าใหญ่” ก็
เรียกเสียงเฮฮากนัไดไ้ม่นอ้ย  

จากนั้นก็ฉายวิดีทศัน์ฝีมือพี่เอกและพี่แอน ซ่ึงใชเ้วลาทั้งการถ่ายท า เขียนบท และตดัต่อประมาณ 1 
สัปดาห์ ทุกคนต่างก็ลุน้วา่หนา้ตาจะออกมาอย่างไร ปรากฏว่าสามารถตรึงคนดูให้เงียบสนิท เป็นท่ีประทบั
ตาประทบัใจของคนดู พอหลงัจากฉายเสร็จก็มีคนจ านวนมากมาขอวิดีทศัน์ชุดน้ี ทั้งพี่เอกและพี่แอนต่างก็
หนา้บานไปตามๆ กนั 

อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีใช้ในการเปิดงานคร้ังน้ีคือ ละคร
ของน้องๆ จากกลุ่มส่ือใสวยัทีน ซ่ึงเป็นละครสั้นๆ 
ประมาณ 10 นาที ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาของ
วยัรุ่นท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา และก่อให้เกิดปัญหา
อ่ืนๆ ตามมา และเป็นละครท่ีสะทอ้นให้คิดวา่ “ใคร
หละคือคนผิด” ก็เป็นกิจกรรมเปิดงานท่ีไดรั้บความ
ช่ืนชมอยา่งมาก ส่งผลใหค้นในหอ้งยอ่ยของกลุ่มส่ือ
ใสวยัทีน เรียกสมาชิกไดต้รึมเลยหละ 

เสร็จจากการฉายวีดิทศัน์พี่ออ้ยและพี่หยิกก็ช่วยกนัแนะน า และโฆษณาหนงัสือเล่มเล็ก ซ่ึงจดัท า
ออกมามีทั้งท่ีท ารูปเล่มอยา่งสวยงาม และบางส่วนท่ียงัเป็นถ่ายเอกสารแบบยงัไม่มีปกอยู ่ก็เป็นบทเรียนหน่ึง
ของการท าเอกสารวา่ ถา้หากมายุง่กบัเอกสารในตอนใกลว้นัก็จะท าใหมี้เวลาในการจดัการเร่ืองอ่ืนๆ ไดน้อ้ย 
และเอกสารควรกระจายใหค้นท าหลายๆ คน ไม่ควรอยูก่บัคนเดียวมาก เพราะแมจ้ะมีเวลา แต่ถา้ไม่ไดจ้ดจ่อ
กบัมนัมากนกั มนัก็ไม่เสร็จอยูดี่ 
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เรียนรู้จำกกรณเีด่นในห้องย่อย 

 หลงัจากพกัเบรกกลบัมาแลว้ พี่หยิกกบัพี่ออ้ยก็ไดแ้นะน ากระบวนการไปเรียนรู้ในห้องยอ่ย พร้อม
กบัช้ีแจงเร่ืองสถานท่ีส าหรับแต่ละห้องย่อย แลว้ก็ให้แต่ละห้องยอ่ยไดโ้ฆษณาสินคา้ของตนเองสักหน่อย 
แต่ละคนจึงไดว้าดลวดลายของตนเองอยา่งเตม็ท่ี หอ้งยอ่ยต่างๆ  มีดงัน้ี 

กลุ่มย่อย ๑  ห้องเรียนละครกับการพัฒนาเยาวชน กลุ่มส่ือใสวยัทีน จังหวดัอุบลราชธานีชวนคิด

ชวนคุยโดย คุณสมโภชน์ นาคกล่อม 

กลุ่มย่อย ๒  ห้องเรียนกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนท่ีน าไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเองและท้องถ่ิน 

สถาบันชุมชนชาวนา จังหวัดมหาสารคาม ชวนคิดชวนคุยโดย อาจารย์นิรันดร ค านุ และ

คุณประเสริฐ วงศ์ภูธร 

กลุ่มย่อย ๓  ห้องเรียนเยาวชนรู้จักชีวิต รู้จักอาชีพ รู้จักชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน อ.ภูเวียง จ.

ขอนแก่น ชวนคิดชวนคุยโดย คุณทวีศักด์ิ สุวรรณชะนะ 

กลุ่มย่อย ๔   ห้องเรียนผู้ใหญ่ใส่ใจลูกหลาน 

 องค์กรส่วนท้องถ่ินดูแลลูกหลานได้อย่างไร โดย อบต.กันตวจระมวล จ.สุรินทร์ 
และเทศบาลนครขอนแก่น 

 องค์กรชุมชนสอนการออมกับลูกหลาน โดย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนอง
สองห้อง จ ากัด 

 บทบาทส่ือกับการพัฒนา
เยาวชน โดยคุณสุมาลี 
สุวรรณกร บรรณาธิการ
ข่าวประจ าศูนย์ข่าวเครือ
เนช่ัน ภาคอีสาน และ
ประธานสโมสรนักเขียน
ภาคอีสาน 

ชวนคิดชวนคุยโดย อาจารย์วิมลพรรณ กุลัตนามถ์ 

กลุ่มย่อย ๕ ห้องเรียนรู้เส้นทางชีวิตของแกนน าเยาวชนผู้หลงใหลในท้องถ่ิน 

 นายรัชวฒิุ ลิโป้ (ครูต้อง) “ครู ศรช. กับการสร้างศูนย์เรียนรู้ท่ีกินได้” 
 นายจาตุรณ วิศิลา (โจ้) “ยวุเกษตรกรฉายาหมไูม่กลัวน า้ร้อน” 
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 นายวิโรจน์ วงศ์เสนา “การเรียนรู้นอกระบบท่ีน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีแท้” 
 นายประชา  สุขโข “บทเรียนการรวมพลังเยาวชนรักถ่ิน” 
 นายอนุพงศ์ แก้วหาวงศ์ (อ้น)“ศิลปินวยัหนุ่มกับการร่นระยะทางในการตามหา

ความฝันเม่ือรู้เป้าหมายชีวิต” 
 นายอานัฐ หาญชนะ “อยู่ในท้องถ่ินแล้วคิดให้ต่างได้อย่างไร” 
 นางสาววรรินทร์ โสภา (โอเล่)” ฉันท าอย่างไรกับโลกภายในและโลกภายนอกใน

ขณะท่ีก าลังตามหาความฝัน”  
ชวนคิดชวนคุยโดย คุณวราภรณ์ หลวงมณี 

 

ห้องย่อยที ่1 ห้องเรียนละครกบัการพฒันาเยาวชน กลุ่มส่ือใสวัยทนี 

หอ้งน้ีเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบั การฝึกกระบวนการเรียนรู้ (เยาวชน) โดยการใชล้ะครเป็นส่ือกลางการ

เรียนรู้ของกลุ่มส่ือใสวยัทีน กิจกรรมในช่วงแรก  มีการเล่นเกมเพื่อละลายพฤติกรรมและเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์สนิทสนมคุย้เคยกนัในกลุ่ม นัน่คือเกมแนะน าตวั โดยผูเ้ขา้ร่วมนัง่ลอ้มกนัเป็นวงกลม โดยให้

บอกช่ือของตนเองและคนขา้งๆ อีกสองคนซ ้ าเช่น ช่ือ จุย้...(พดูคนแรก) คนท่ีสองตอ้งพูดวา่ ช่ือเท่...จุย้ ส่วน

ท่ีสาม ก็จะพูดว่า ช่ือส้มโอ..เท่..จุย้ ...ท าอย่างน้ีจนครบทุกคน ซ่ึงการเล่นเกมถามช่ือน้ีก็สร้างความ

สนุกสนานและเพิ่มบรรยากาศใหดู้ครึกคร้ืนดี 

เมื่อเร่ิมเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกรได้เปิด

โอกาสให้ทุกๆ คนไดมี้โอกาสซักถามโดยท่ีมีขอ้ตกลง

ร่วมกนันัน่ก็คือ ทุกคนตอ้งไดพ้ดูซกัถามกลุ่มส่ือใสวยัที

นทุกคน คนละค าถามยกตวัอย่างค าถามของเด็กทาง

กลุ่มหนองเรือ..แรงบันดาลใจในการแสดงละคร และ

เทคนิคการแสดงเป็นอย่างไรบ้าง บุคคลท่ีให้ค  าตอบเรา

ท่ีดีท่ีสุดก็คือกลุ่มส่ือใสวยัทีน พี่เปเล่เป็นผูจ้ดักระบวนการใหก้ลุ่มส่ือใสวยัทีนไดเ้ปิดเวทีต่างๆ ให้เยาวชนได้

มีกิจกรรมใหไ้ดร่้วมไม่วา่จะเป็นการจดัรายการวิทยุชุมชนรณรงคเ์ร่ืองบุหร่ี การประกวดต่างๆ ซ่ึงจะเนน้ส่ิง

ท่ีเยาวชนถนัดจึงไดห้ยิบยกศกัยภาพของเยาวชนข้ึนมาน าเสนอให้ทุกคนไดรู้้จกั เป็นการเรียนรู้และการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวใชล้ะครเป็นส่ือการน าเสนอส่ิงท่ีดีเผยแพร่ มีการรวมกลุ่ม ประชุม และสรุปงาน มีการฝึก

ทกัษะ เด็กรู้เท่าทนัส่ือ ขยายผลใหเ้กิดการต่อยอดโดยแสดงใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดี 
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ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจใหแ้สดงละครของกลุ่มส่ือใสวยัทีน คือ เจอเพื่อนแลว้สนุก แปลกน่าสนใจ มีการ

ชกัชวนเขา้กลุ่ม ดูงาน เขา้ค่าย ท าใหเ้ป็นผูน้ า สร้างผูน้ าใหเ้กิดข้ึน อยากไดป้ระสบการณ์เพิ่มเติม และมีการ

ลงพื้นท่ี ชวนเด็กท ากิจกรรม 

 ละครน่าสนใจอย่างไร ค าตอบท่ีได้คือ ดูจากตวัเรา..ตวัจริงของเรา..แล้วสะทอ้นตวัเราท าให้

เป ล่ี ยนแปลงชีวิต  ได้ ฝึกการจับประเ ด็นของภัย ส่ิ ง เสพติด  เ ช่น เหล้า  บุห ร่ี เ ป็นต้น 

 ไดฝึ้กฝนการจดัรายการวิทยุไปในตวั ชกัชวนเด็กกลุ่มต่างๆให้เขา้ร่วมกิจกรรม เช่น เด็กขายพวงมาลยั  ส่ิง

ส าคญั คือการลงพื้นท่ีเพื่อดูปัญหาวา่แต่ละชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 

ส่ิงจูงใจให้ท าละคร น้องๆ ในกลุ่มส่ือใสวยัทีนช่วยกนัตอบว่า ท าให้กลา้แสดงออกมากข้ึน ไดใ้ช้

ความคิดมากข้ึน ไดป้ลดปล่อยตวัเราเอง มีประสบการการท างานเป็นกลุ่ม หลีกเล่ียงจากสุราและของมึนเมา 

หนัมาท าค่าย การเรียนไม่ทิ้งท างานควบคู่กนัไป นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้การจดัการในทีม การแบ่งเวลาในการ

ท ากิจกรรมกบัการเรียน เรียนเป็นหลกั การเล่นละครเป็นกิจกรรมเสริมไม่เสียการเรียน การรับผิดชอบต่อ

ตนเองและผูอ่ื้น และการใชกิ้จกรรมนนัทนาการเช่ือมโยงกบักระบวนการเรียนรู้ 

คุณอ านวยในกลุ่มได้ถามน้องๆ 

จากกลุ่มส่ือใสวยัทีนว่า ได้อะไรจากการ

เรียนรู้ แลกเปล่ียน การใช้ละครเป็น

ส่ือกลางในการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน 

พวกเขาบอกวา่ ท าใหก้ลา้แสดงออก เรียนรู้

การส่ือสารกบัเพื่อนในกลุ่ม การแบ่งเวลา 

การท างานเป็นทีม กระบวนการท างานท่ี

น่าสนใจคือ ก่อนจะท ากิจกรรมน้ีร่วมกนั ก็

คือการไดค้น้หาตนเอง เหมือนละคนสะทอ้นมองตนเอง การจดัการเวลา หรือการแบ่งเวลาท ากิจกรรม ถือ

การเรียนเป็นหลกักิจกรรมก็ไม่ละทิ้งนัน่คือท าทั้งสองส่ิงควบคู่กนัไปไดโ้ดยไม่รบกวนเวลาทั้งสอง คือ การ

แบ่งเวลาใหเ้ป็นเช่นการท ากิจกรรมหลงัเลิกเรียน 

กิจกรรมท่ีกลุ่มส่ือใสวยัทีนท า เช่น ศิลปะเด็ก เป็นกิจกรรมท่ีท ากบัเด็กดอ้ยโอกาส การป้ันดิน

เหนียว วาดภาพระบายสี เฟรมภาพ การป้ันปูนปลาสเตอร์ การท าผา้มดัยอ้มและสมุดท ามือฯลฯจุดประสงคก์็
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เพื่อตอ้งการสร้างรอยยิม้การแบ่งปันความสุขใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส หรือบุคคลทัว่ไปใหไ้ดเ้รียนรู้และ

สนุกสนานร่วมกนั 

เทคนิคของกลุ่มส่ือใสวยัทีนจากกิจกรรม ไดแ้ก่ การสร้างรอยยิ้มให้กบักลุ่มเด็กดอ้ยโอกาส การ

ท างานด้วยใจโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนสร้างเสียงหัวเราะและก าลังใจให้กับทุกๆ คน ได้เห็นบทบาท

ภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ เห็นความส าคญัของตนเอง ท าแลว้ผูค้นยอมรับ  เรียนรู้แล้วเขา้ใจว่าส่ิงท่ี

ตอ้งการส่ือใหค้นไดเ้ห็นและสะทอ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ "ดูละครยอ้นดูตวัเอง" 

กลุ่มส่ือใสวยัทีนไดใ้ชกิ้จกรรม เกมต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์และการชกัชวนคนให้มาเขา้

ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ไม่วา่จะเป็นการเล่นเกม การฝึกทกัษะการออกเสียง การใชภ้าษากาย เทคนิค

การใชร่้างกายการฝึกสมาธิต่างๆ ท าใหบ้รรยากาศในกลุ่มยอ่ยวนัน้ีสนุกสนานและไดค้วามรู้มากมายไม่วา่จะ

เป็นน้องท่ีมาจากสถาบนัชาวนาเองเขาก็ก าลงัใชส่ื้อละครน้ีเหมือนกนัในการจดักระบวนการเรียนรู้ซ่ึงนอ้ง

เขาก็บอกวา่ไดเ้ทคนิคต่างๆจากเพื่อนๆ กลุ่มส่ือใสวยัทีนเพิ่มข้ึน 

กิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ก็มีการเล่มเกมจบัคู่แต่งงาน..เกมภูเขาไฟระเบิด.. การสอนเทคนิคการ

ออกเสียงการใชภ้าษากาย ซ่ึงเป็นกิจกรรมในช่วงทา้ยๆ น้ีก่อนท่ีจะเขา้สู่กลุ่มใหญ่ในหอ้งประชุม 

ห้องย่อยท่ี 2 กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนท่ีน าไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเองและท้องถ่ิน สถาบันชุมชน
ชาวนา 

       “สถาบนัชุมชนชาวนา”  เป็นองค์กรท่ีตั้ งข้ึนภายใต้

ความเช่ือและศรัทธาในคุณค่าของสถาบนัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บา้น ว ั ด 

และโรงเรียน แต่เน่ืองจากสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 

สถาบนัหลกัเหล่าน้ีท าหน้าท่ีในชุมชนไดไ้ม่พอเพียง เด็ก ๆ ท่ี

ก าลงัจะเติบโตข้ึนมา มีความจ าเป็นตอ้งรู้เท่าทนัความเป็นไป ของ

สังคม และปรับตวัให้เขา้กบัความเป็นอยู่ให้ได ้ โรงเรียนชุมชนชาวนาจึงตั้งข้ึนเพื่อพฒันากระบวนการ

ถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้ ทั้งแก่ผูใ้หญ่และเด็กในชุมชนชาวนา ซ่ึงเร่ืองราวท่ีน ามาบ่มเพาะแก่ผูเ้รียน คือ

การน าเอาคุณค่า ความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาเป็นเน้ือหาหลกัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ให้

ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้และเท่าทันตนเอง เท่าทันสถานการณ์ภายนอก  เพื่อการจัดวางตนเองบน

ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม   
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แนวทางการท างานของกลุ่มน้ี คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงถือว่าเป็น

กระบวนการเรียนรู้หลกัของโรงเรียนชุมชนชาวนา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  เสริมสร้างความเขา้ใจในหลกั

ของการเรียนรู้ (ตนเองเขา้ใจ) เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการเขา้ถึงคุณค่าของตนเอง (ตนเองตระหนกั) และ 

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม (ความสัมพนัธ์กบัสังคม)  ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนรู้

หลากหลาย โดยจดัให้มีการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้ระดบัชุมชน กิจกรรม

ค่ายพกัแรม และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม   มีการสรุปความรู้สึก และการเรียนรู้ร่วมกนัอยูเ่สมอ ๆ 

อยา่งต่อเน่ือง และใกลชิ้ด  

       กระบวนการถ่ายทอดอุดมการณ์ชาวนา   มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดครูชุมชน ท่ีเป็นคนใน

ท้องถ่ินท่ีมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีตนเองมีความรู้ให้กับ

เยาวชน  เช่น เร่ืองผา้มดัยอ้ม การเล่นดนตรีพื้นบา้น การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชนชาวนา ซ่ึงระหวา่ง

การถ่ายทอดความรู้ ครูเองก็ตอ้งมีกระบวนการเตรียมตวั ซ่ึงเป็นการทบทวนความรู้และจดัการกบัความรู้ ให้

เหมาะกบัการถ่ายทอด ท าให้คนเป็นครูเกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง และท้องถ่ิน ในขณะเดียวกนัท่ี

กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนก็จะถูกปลูกฝัง และซึมซับคุณค่าและประโยชน์ของเร่ืองราวนั้น ๆ ไปใน

ขณะเดียวกนั 

        กิจกรรมท านารวม  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ส่งเสริมคุณธรรมการอยูร่วมกนั และเป็น

ภาคปฏิบติัจริงในการถ่ายทอดเร่ืองราวของชีวิตชาวนา  ทั้งการลง

แรง  การใชแ้รงงานควาย  ใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วพื้นบา้น  การใชปุ๋้ย

ชีวภาพ    การด านา การเก็บเก่ียว ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความ

เสียสละ ความร่วมไมร่้วมมือกนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการ

ถ่ายทอดอุดมการณ์ผ่านการปฏิบติัร่วมกนั    นอกจากน้ียงัมีการ

ส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารกินและใช้ในครัวเรือน เช่น การปลูก

ผกั  การเล้ียงกบ  รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นทุนในชุมชนและตอ้งร้ือฟ้ืนจดัให้เกิดการสืบสานและให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ ใหชุ้มชนไดร่้วมกนัศึกษาเรียนรู้เขา้ใจคุณค่าของชุมชน และวางแผนอนาคตไดอ้ยา่งเป็น

ระบบผา่นกระบวนการวจิยัทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก สกว.ภาค  

การปกป้องและพิทกัษ์สิทธิชาวนา  คือ กระบวนการส่งเสริมสิทธิในการก าหนดชะตาชีวิตของ

ชาวนาเอง  โดยมีการเรียนรู้ผ่านเร่ืองของการจดัสรรผลประโยชน์ของกิจกรรมภายในชุมชน  การจดั
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สวสัดิการชุมชนโดยสมาชิกร่วมกนัคิดรูปแบบเอง และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพื่อจดัสรรผลประโยชน์จากภาครัฐ   และสุดทา้ยเปิดโอกาสให้มีการก าหนดตนเองผ่านการน าเสนอแผน

ชุมชน 

กระบวนการปฏิบติัธรรมเพื่อการเจริญสติ   เป็นกระบวนการท่ีพฒันาคนได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด 

เพราะการปฏิบติัธรรมเป็นการท าให้ผูป้ฏิบติัเขา้ถึงและการเรียนรู้ตนเองเป็นหลกั และ กระบวนการท าให้ผู ้

ปฏิบติัต่อสู้กบักิเลส ความอยาก ต่อสู้กบัความไม่รู้ (อวิชชา) ให้เป็นผูรู้้ได้ สถาบนัชุมชนชาวนาเล็งเห็น

ความส าคญัของการปฏิบติัธรรมเพื่อการเจริญสติ วา่จะส่งผลต่อสภาวะภายในของคนเพื่อยกระดบัจิตใจให้

สามารถด าเนินชีวติอยา่งมีสติได ้     

จากแนวคิดท่ีใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมมาเป็นหลักในการท ากิจกรรมของ
สถาบนัชุมชนชาวนา การจดักระบวนการเรียนรู้
ในกลุ่มย่อย วิทยากรโดย คุณธีรดา นามให หรือ 
พี่แล่ม และพี่หน่อย ไดช้วนนอ้งๆ เร่ิมตน้ดว้ยการ
ละลายพฤติกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ร่วมกันใน
คร้ังน้ี เกิดบรรยากาศของความรักและความเขา้ใจ
มากยิ่งข้ึน เช่น มีกำรเล่น ร้องเพลงประกอบ
ท่ำทำง (สวสัดี) จากนั้นเล่นเกมโยนผา้ และเพิ่มเง่ือนไขมากข้ึนเร่ือยๆ 
 

จากนั้นก็ช่วยกนัก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์ารด าเนินกิจกรรมร่วมกนั โดยการเล่นเกมโยน
ผ้ำโดยการตั้งค  าถามวา่ “มำอยำกได้อะไร” เพื่อหาวตัถุประสงคไ์ปในตวัดว้ย พร้อมทั้งมีการสรุป
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
 กจิกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม) โดยมีการแจก กระดาษชาร์ต และสีเทียน แลว้ใหเ้ยาวชน
เขียนวาดรูปวงกลมกลางกระดาษโดยในวงกลมนั้นเขียนค าวา่ “บา้นชาวนา” จากนั้นก็ใหเ้ขียนองคป์ระกอบ
วา่บา้นชาวนานั้นมีอะไรบา้ง (ใหเ้วลาประมาณ 10 นาที) จากนั้นก็น าเสนอ  
 เลือกค าส าคญั คนละ 3 ค าเพื่อท าการจดัล าดบัโดยการ ให้คะแนนภายในกลุ่ม 
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 ผลการให้คะแนนท่ีไดข้องแต่ละกลุ่มได ้10 ค าหลกั คือ ขา้ว (๑๕1) ควาย (๙) อาหารหลกั (๑๐) ดิน 
(๔) เคียว (๒) สันหลงัของชาติ (๙) น ้ า (๑๐) คน (๔) ความยากล าบาก (๑๑)   จากผลการให้คะแนนท่ีได ้คือ 
ข้าว น ้ า ความยากล าบาก อาหารหลัก เม่ือได้ประเด็นแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นโดยให้สมาชิก
จินตนาการแลว้เขียนเร่ือง ผลกระทบ และประเด็น ความสัมพนัธ์ของแต่ละประเด็น จากนั้นให้คนในกลุ่ม
สรุป  
 วตัถุประสงค ์

 เพื่อหาประเด็นขององคป์ระกอบหลกัของบา้นชาวนา  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิชีวติกบักิจกรรมท านา 
 สร้างความยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้น 

 จากนั้นแจกกระดาษคลิปชาร์ตอีกแผน่ ใหค้นท ำสัญลกัษณ์ กว่ำจะได้มำ อร่อย อิม่ ทั้งน้ีเพื่อใหมี้การ
จดักลุ่มของประเด็นท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม เม่ือเยาวชนจ าแนกเสร็จแลว้ก็ใหน้ าเสนอแต่ทั้งน้ีพี่แล่มไดบ้อกวา่ขอ
โทษเพราะก าหนดกรอบการจ าแนกไว ้ 
 วตัถปุระสงค์ 

 สรุปความสัมพนัธ์ของประเด็นใหเ้ห็นเป็นหมวดหมู่ 
 จากนั้นก็ถามความรู้สึกของแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ ก่อนเร่ิมเขา้กลุ่ม เขียน
วงกลม ก่อนเขียนประเด็นเขา้วงกลม ตอนเขียน แลว้ยา้ยไปกลุ่มอ่ืนๆ 
 ตอนบ่ำย เร่ิมท่ีศาลากลางน ้าเป็นการคุยกนั โดยใหกิ้จกรรมตั้งค  าถามแลว้ใหเ้ยาวชนเขียนวา่รู้สึกถึง
อะไร และคิดอะไรในค านั้นๆ วตัถปุระสงค์เพื่อกระตุน้ใหมี้การจินตนาการ และเปิดโลกทศัน์ 
 เกมข้ามแม่น า้พิษ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม แลว้ใหต้ั้งช่ือหมู่บา้นแลว้ใหข้า้มไปดว้ยกนัโดย

ไม่ใหป้ล่อยมือ เม่ือเล่นเกมเสร็จ แลว้พี่แล่มสรุปโดยการตั้ง
ค  าถามวา่ท าไมกลุ่มขา้มไม่ส าเร็จ จากนั้นเยาวชนก็เล่าถึง
ปัญหาต่างๆ ข้ึนมาแลว้มีประเด็นเร่ืองการวางแผน และความ
สามคัคีข้ึนมา แลว้พี่แล่มสรุปวา่เพราะประเด็นเหล่าน้ีเองท่ีท า
ใหผ้า่นไม่ได ้(พี่แล่มไดพ้ดูถึงเร่ืองเป้าหมายร่วม) ตอนนั้นมี

                                                           

1 ผลการVote ท่ีเกิดภายสมาชิกกลุ่มทั้งหมด โดยให้แต่ละคนไปลงคะแนนใน ๑๐ ตวัเลือกนั้น (๑ คนสามารถเลือกได ้๔ ตวัเลือก โดยการขีดเส้น
ใตค้  าบนกระดานกลาง)  
*หมายเหตุ:  

1. คนส่วนใหญ่พดูถึงในเร่ืองรูปธรรม แต่เม่ือมีกลุ่มหน่ึงพดูถึงเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาก็ช่วยให้กลุ่มอ่ืนๆ ฉุดประเดน็ความคิด
ดงักล่าวข้ึนมาดว้ย 

2. การเขียนในกระดาษคลิปชาร์ตนั้นไม่วา่ใคร หรือกลุ่มไหนเป็นคนเขียนเพ่ิมเติม ดงันั้นควรมีสีประจ ากลุ่ม ของแต่ละกลุ่ม 
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เด็กด้ือ ๒ คนเล่นกนั พี่แล่มไดใ้ชว้ธีิการแยกคนหน่ึงอยูข่า้งในกลุ่มแลว้อีกคนอยูก่บัพี่แล่มขา้งหนา้เวที 
 วตัถปุระสงค์ 

 การยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 ความสามคัคีในหมู่คณะ 

 จากนั้นพี่แล่มก็จบกระบวนการ โดยพี่ปลา (ประเสริฐ วงศภู์ธร) ในฐานะคุณอ านวยก็ชวนคุยต่อโดย
การตั้งค  าถามถึงวา่กระบวนการท างานท่ีผา่นมาคือ กลุ่มของพี่แล่มเองเร่ิมจากพี่แล่มกลบัมาจากเยอรมนัแลว้
แลว้พบวา่ ความทนัสมยัท่ีเขา้มาในชุมชนอย่างรวดเร็ว และน่ากลวัมากแลว้คนในชุมชน หรือลูกหลานใน
บา้นเราจะรู้เท่าทนักบัเร่ืองน้ีหรือเปล่า พี่แล่มใช้เวลานั่งทบทวนเป็นเวลา ๒ เดือน จากนั้นก็เร่ิมตน้จาก
กิจกรรมสอนพิเศษภาษาองักฤษฟรี เม่ือคนเยอะจนเกินก าลงั จากการสอนพิเศษน้ีเองท าให้พี่แล่มรู้ถึงความ
ลม้เหลวในกระบวนการเรียนการสอนในบา้นเรา จากนั้นพี่แล่มไดท้  ากิจกรรมงานวดักบัเยาวชน และไดทุ้น
จนเกิดกิจกรรมต่อเน่ืองถึงพอ่ และแม่ของเยาวชน จนเกิดกิจกรรมมากมาย 
 พี่ปลาตั้งค  าถามเร่ืองวถีิชีวิตกบัเยาวชนวา่วถีิชีวติคืออะไร พี่แล่มบอกวา่ มนัคือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเรา
จากเชา้จรดเยน็ จากนั้นหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิชีวติ กบัชาวนา 
 เยาวชนถามพี่แล่มวา่มีปัญหาหรือเปล่ากบัการดึงเยาวชนมาร่วมท ากิจกรรม พี่แล่มพดูวา่ก็มีปัญหา
เช่นกนัในบางคร้ัง บทส่งทา้ย เยาวชนนัง่ลอ้มวงกล่าวความรู้สึกแลว้ ท าการสรุปสาระท่ีไดท้  ากิจกรรม
ร่วมกนัมาตั้งแต่ตอนเชา้ 

 
 

ห้องย่อย 3  ห้องเรียนเยาวชนรู้จักชีวิต รู้จักอาชีพ รู้จักชุมชน  ศนูย์การเรียนรู้ชาวดิน อ.ภเูวียง 

 

กระบวนการท่ีใชใ้นห้องยอ่ยคร้ังน้ี เร่ิมจากการแนะน าส้ินคา้ ของแต่ละห้องการเรียนรู้ผา่นไป 

ผูเ้ขา้ร่วมก็ต่างแยกยา้ยกนัไปหอ้งท่ีตวัเองชอบ และอยากจะร่วมเรียนรู้ดว้ย โดยห้องการเรียนรู้มีทั้งหมด 5 

หอ้ง ซ่ึงหอ้งศูนย์เรียนรู้ชำวดินก็เป็นหน่ึงในนั้นดว้ยเหมือนกนั คุณอ านวยของห้องน้ีคือพี่หยกิ และเยาวชน

ท่ีเป็นเจา้ภาพของห้องศูนย์เรียนรู้ชำวดิน มี นอ้งศกัดา นอ้งเสือ และนอ้งปริม ท่ีจะมาเป็นผูแ้ลกเปล่ียน

ประสบการณ์ของตวัเอง  

เม่ือคิดว่าทุกคนคงมากนัครบหมดแล้ว 

เท่าท่ีนบัดูมีทั้งหมด ประมาณ 20 คน ดูหนา้ค่าตา

แล้วก็มีทั้ง เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ กิจกรรมแรกท่ีท า

ร่วมกนัก็คือ เกมสันทนาการ โดยมีพี่หยิกเป็นคน
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ท่ีน า มีเกมนบัเลขห้ามซ ้ ากนั เกมปลาทูกบัเข่ง เกมกระรอกกระแต จากนั้นก็การนัง่สมาธิ เพื่อเป็นการท า

จิตใจใหส้งบก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้..หลงัจากการนัง่สมาธิคู่หน่ึงแลว้นั้น ก็เป็นการแนะน าตวัของ

ผูเ้ขา้ร่วมหอ้งการเรียนรู้ชาวดิน วา่มีใครมาจากท่ีไหนกนับา้ง โดยท่ีมีโจทยอ์ยูว่า่ ให้บอกช่ือจริง ช่ือเล่น มาก

ไหนแลว้เคยเขา้ค่ายอะไรมาบา้ง ก็ใชเ้วลานานอยูเ่หมือนกนักวา่ท่ีจะเสร็จ  

จากนั้นพี่หยกิก็ใหผู้เ้ขา้ร่วมท ากิจกรรมผา่นประสบการณ์ คือเล่น เกมปมมนุษย์  บรรยากาศของการ

ท ากิจกรรมก็เป็นไปดว้ยความสนุกสนาน มีการแสดงความคิดเห็นบา้ง บางคนก็ไม่ไดพ้ดูอะไรสักค าเลยก็มี 

คงอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ค่อยสนิทกนัมาก แต่เวลาผา่นไปไดร้ะยะหน่ึง ปมท่ีเห็นยุง่ๆ กนัตอนแรกเร่ิม

ใกลจ้ะคลายเป็นวงกลมไดเ้หมือนเดิมแลว้ ส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้หมือนง่ายนั้น คงเป็นเพราะท่ีจ านวนผูเ้ล่นไม่

มากก็เลยใชเ้วลาไปไม่มาก  

เม่ือทุกคนคลายปมออกเป็นวงกลมเหมือนเดิมไดแ้ลว้ก็มานัง่แลกเปล่ียนกนัความรู้สึกกนั โดยมีพี่

หยกิเป็นคนตั้งค  าถามวา่  

 ขั้นตอนการท างานของพวกเราเป็นกอยา่งไร  
 ปัญหาอุปสรรคของเกมน้ีคืออะไร 
  เราไดเ้รียนรู้อะไรจากเกมน้ี 

จากนั้นพี่หยกิก็ไดพ้ดูเร่ืองการท างานร่วมกัน วงจรการท างานแบบมีส่วนร่วม และเช่ือมไปเร่ืองของ

ไตรสิกขา ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้อยา่งสมดุล คือ 

มีทั้งการปฏิบติั (การลงมือท า) ปริยติั (ทฤษฎี หลกัการ) 

และปฏิเวธ ว่ามนัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร ช่วงเช้าก็

คงจบลงกันเพียงแค่น้ี ก่อนท่ีจะปรับประท่านอาหาร

กลางวนัก็ไดทิ้้งทา้ยวา่ “เม่ือรับประท่านอาหารเสร็จแลว้

ให้รีบมา เราจะไดน้อนกลางวนักนั พบกนัเวลาบ่ายโมง

ตรง” 

 กิจกรรมแรกของช่วงบ่าย อยา่งท่ีสัญญาไว ้ก็คือ ผ่อนพักตระหนักรู้หรือการนอนสมาธินัน่เอง โดย

มีนอ้งปริมเป็นผูอ่้านบทภาวนาใหผู้เ้ขา้ร่วมไดฟั้งและจิตรนาการตามไปดว้ยในขณะท่ีนอน บทภาวนาก็มี

สั้นๆ ช่ือวา่ ภาวนาแสงสวา่ง + The Light of Spirit by Kitaro ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 

ขอให้ทุกคนนึกถึงแสงสว่างท่ีอยู่ข้างหน้าของเรา น าแสงสว่างเข้ามาทาง 
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หน้าผาก เข้ามาในบริเวณศรีษะของเรา ให้ศรีษะของเราเตม็ไปด้วยแสงสว่าง เม่ือ 
แสงสว่างอยู่ ท่ีไหน ความมืดย่อมอยู่ไม่ได้ เราจะคิดแต่ส่ิงท่ีดี คิดแต่ส่ิงท่ีมี 
ประโยชน์ ความคิดของเราเตม็ไปด้วยความรักและความเมตตา.. 

น าแสงสว่างลงมาท่ีหัวใจของเรา คิดว่าท่ีหัวใจมีดอกบัว เม่ือกระทบกับแสง 
สว่าง ดอกบัวกจ็ะค่อยๆบานออก สวยงาม เช่นเดียวกับจิตใจของเราท่ีเตม็ไปด้วย 
ความเบิกบาน เตม็ไปด้วยความสงบสุข เตม็ไปด้วยความรักและความเมตตา... 

น าแสงสว่างมาท่ีแขนและมือของเรา ให้มือท้ังสองข้างเตม็ไปด้วยแสงสว่าง เราจะ 
ท าแต่ส่ิงท่ีดี รับใช้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนเสมอ... 

น าแสงสว่างลงมาท่ีขาและเท้าของเรา ให้เท้าท้ังสองข้างเตม็ไปด้วยแสงสว่าง 
เราจะก้าวเดินไปในทางท่ีดี ไปในสถานท่ีดีๆ ไปพบกับคนดีๆ... 

น าแสงสว่างกลับขึน้มาใหม่ ผ่านร่างกายของเรา มาท่ีปากและลิน้ของเรา ให้ 
ปากและลิน้ของเราเตม็ไปด้วยแสงสว่าง เราจะพูดแต่ส่ิงท่ีดี พูดแต่ความจริง พูด 
ด้วยค าพูดท่ีไพเราะ สุภาพ 

น าแสงสว่างมาท่ีหูของเรา หูท้ังสองข้างของเราเตม็ไปด้วยแสงสว่าง เราจะฟัง 
แต่ส่งท่ีดี ได้ยินได้ฟังแต่ความดีของผู้ อ่ืนอยู่ เสมอ... 

น าแสงสว่างมาท่ีตาของเรา ตาท้ังสองข้างเตม็ไปด้วยแสงสว่าง เราจะมองแต่ 
ส่ิงท่ีดี เห็นความดีในทุกส่ิงทุกอย่าง เห็นความดีในทุกๆคน... 

น าแสงสว่างกลับขึน้มาท่ีศีรษะของเรา ให้ศีรษะของเราเตม็ไปด้วยแสงสว่าง 
....กระจายแสงสว่างออกไป น าไปมอบให้กับคุณพ่อและคุณแม่ผู้ ท่ีให้ก าเนิดและ 
เลีย้งดูเรามา...น าแสงสว่างไปมอบให้กับครูอาจารย์ผู้อบรมส่ังสอนให้ความรู้แก่ 
เรา กระจายแสงสว่างออกไป ไปมอบให้กับญาติพ่ีน้องของเรา เพ่ือนของเราทุกๆ 
คน กระจายแสงสว่างออกไปให้แผ่ปกคลุมไปท่ัวโลก ไปยงัส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังหลาย 

ขอให้ทุกชีวิตจงอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข กระจายแสงสว่างออกไปให้ท่ัว 
จักรวาล ให้ทุกหนทุกแห่งเตม็ไปด้วยแสงสว่าง...เราอยู่ในแสงสว่าง...แสงสว่าง 
อยู่ในตัวเรา....เราคือแสงสว่าง (สงบน่ิงประมาณ ๑-๒ นาที) .....ในตอนนีข้อให้ 
น าแสงสว่างมาบรรจุไว้ท่ีหัวใจของเรา และเราจะเกบ็รักษาแสงสว่างนีไ้ว้กับเรา.. 
ตลอดไป....... ค่อยๆลืมตา__ 

จากนั้นก็เป็นการถอดความรู้ โดยคุณอ านวยจะเป็นตั้งค  าถามนอ้งๆเจา้ภาพเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมไดร่้วม

เรียนรู้วา่ ได้ท าอะไรกันบ้าง ส่ิงท่ีท ามนัดีอย่างไร เราได้เรียนรู้อะไรกับมัน ได้น าอะไรกลับไปใช้ท่ีบ้านบ้าง 

ปัญหาอุปสรรค ฯลฯ และก็เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมไดถ้ามเร่ืองท่ีตวัเองสงสัยและเร่ืองท่ีตวัเองอยากจะเรียนรู้

เพิ่มเติม และเล่าเร่ืองของพื้นท่ีตวัเองวา่ท าอะไรกนับา้ง 
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 บรรยากาศ ก็เป็นบรรยากาศท่ีสบายๆ มีง่วงหง่าวหาวนอนบา้ง เป็นกนัทุกคนเม่ือหนงัทอ้งตึงหนงั

ตามนัก็เร่ิมหยอ่น จากท่ีนัง่คุยกนั ก็มีบางคนท่ีนอน แต่ก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้นอนตามสบาย ใครอยากนอนก็

นอนได ้ไม่ไดบ้งัคบั เพราะห้องน้ีเป็นหอ้งท่ีสบายๆอยูแ่ลว้  

การพดูคุยแลกเปล่ียนกนั ก็ใชเ้วลามาจนถึงประมาณ ๔ โมงเยน็ ก็ไดส้ิ้นสุดลง ทุกคนต่างก็แยกยา้ย

กนัไปพกัผอ่นตาม อธัยาศยั และเตรียมพร้อมกบัการแสดงในค ่าคืนน้ี 
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ห้องย่อยท่ี 4   ห้องเรียนผู้ใหญ่ใส่ใจลูกหลาน ประกอบด้วย องค์กรส่วนท้องถ่ินดูแลลกูหลาน

ได้อย่างไร โดย อบต.กันตวจระมวล จ.สุรินทร์ องค์กรชุมชนสอนการออมกับลูกหลาน โดย 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ ากัด บทบาทส่ือกับการพัฒนาเยาวชน โดยคุณ

สุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการข่าวประจ าศูนย์ข่าวเครือเนช่ัน ภาคอีสาน และประธานสโมสร

นักเขียนภาคอีสาน 

 เร่ิมจากคุณหน่อย เล่าว่าตนเองท างานด้านส่ือ ท าให้ได้สัมผสัว่าส่ือในเมืองไทยนั้น มี

บทบาทสูงในการก าหนดหรือช้ีน าความรู้สึกนึก

คิ ด ของป ระช า ชนได้ม า ก    ส่ื อ จึ ง ต้อ ง มี

จรรยาบรรณและรักษาจุดยืนของความเป็นกลาง

ให้ได้ น่ีคือความยาก   คุณหน่อยเองเลือกค่าย

เนชั่นเพราะเห็นว่าค่อนข้างเป็นกลาง กลบัมาท่ี

เร่ืองของส่ือกบัเยาวชน เล่าว่าเนชัน่นั้นผลิตส่ือท่ี

เป็นทางเลือกใหเ้ยาวชน เช่น หนงัสือพิมพเ์นชัน่ จูเนียร์ การสนบัสนุนให้มีค่าย ติวเขม้ให้นกัเรียนท่ีจะสอบ 

Admission โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในภาคอีสานก็จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นกัเขียนนอ้ย เป็นตน้  ถามวา่มี

หลกั ๆ ง่ายอยา่งไรในการเลือกส่ือใหเ้ด็ก  คุณหน่อยก็ไม่ไดพ้ดูชดันกั แต่เล่าไปถึงส่ือกบับทบาทของคนเป็น

แม่ท่ีตนเองประสบมา วา่กระแสการโฆษณาชวนเช่ือเขา้มาทุกดา้น เปิดทีวีก็เจอขนมหลอกเด็ก ไปห้างก็เจอ

ตูเ้กมส์  อินเตอร์เน็ตก็มี หนา้โรงเรียนมีของเล่นวางขาย  โรงเรียนไม่ใส่ใจให้พ่อคา้หนงัสือน าหนงัสือมาขาย

ให้เด็กถึงในห้องเรียน  ประมาณน้ี ท าให้ตวัเองตอ้งระมดัระวงัอย่างมากในการกวดขนัลูก ๆ ใชว้ิธีดุ ว่าลูก 

บางทีก็เขม้งวดกบัลูกจนเกินไป เพราะความท่ีเป็นคนท างานด้านส่ือ   ทิ้งทา้ยไวท่ี้ส่ือไม่ค่อยจะหยิบเอา

นิทานพื้นบา้น ต านาน ซ่ึงเป็นส่ือทอ้งถ่ินท่ีมีเสน่ห์ อยูม่าสร้างเป็นส่ือสีขาวใหเ้ด็กเยาวชนไดเ้รียนรู้เท่าใดนกั  

คุณวาสนา เล่าวา่ตนเองเร่ิมท างานดา้นสังคมจากองคก์ารแพลน ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก 

แล้วก็ท  างานด้านพฒันา NGO ในหมู่บา้นมาเร่ือย มารวมกลุ่มจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์เติบโตเป็นสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน ระดมเงินออมในชุมชนไดม้าก ท างานภาคประชาชนมาหลายโครงการ ท าให้มีเครือข่ายเยอะ 

เง่ือนไขความส าเร็จท่ีผ่านมา คือความเป็นเครือญาติกนัของคนในชุมชน  ตวัเองก็พยายามปฏิบติัตวัเป็น

แบบอย่างดว้ย   ค  าถามว่าการท างานของเครดิตยูเน่ียนโยงเขา้ไปในโรงเรียนไดอ้ย่างไร  คุณวาสนา เล่าว่า

เกิดจากความคิดท่ีวา่เราจะสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัเรียนเร่ือง วินยัในการออมไดอ้ยา่งไร  “กินอ่ิม นอนอุ่น 

มีออม” น่ีคือเป้าหมายของการสร้างวินยัการออมให้เด็กนกัเรียน  ก็ตอ้งเร่ิมจากการเขา้ไปคุยกบัผูบ้ริหาร ครู 
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นกัเรียน ถึงเป้าหมายการท างานร่วมกนั ซ่ึงก็ท  าไดร้ะดบัหน่ึง คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ได ้ ระดมเงินฝากให้นกัเรียน เขา้ไปฝึกให้นกัเรียนหัดท าบญัชีรับ-จ่าย เป็นตน้ คุณวาสนาก็บอกว่า

ในโรงเรียนนั้นก็ถือวา่ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนกั ตอ้งค่อย ๆ ท าไป ซ่ึงกลไกของผูบ้ริหาร ครู ก็เป็น

ตวัแปรส าคญั   

นายกสุวรรณี  ก็เล่าไปแลว้วา่รู้จกั สรส.ได้

อยา่งไร สรส.เขา้มาท าอะไรท่ีกนัตวจฯ บา้ง ไปต่อสู้

กบัสภาเพื่อให้ได้งบมาพฒันาแกนน าอย่างไร  พอ

ท าแล้วแกนน าบางคนเปล่ียนแปลง เช่น แกนน า

ดา้นเยาวชน เด็ก เร่ืองสุขภาพ  เป็นตน้ เร่ืองเด็กและ

เยาวชน ก็เล่าเร่ืองกิจกรรมบา้นถนนชยัของประชา

ท่ีพาเด็กไปเก่ียวข้าว แข่งฟุตบอล จัดงานลอย

กระทง ฯลฯ  อบต.เป็นฝ่ายสนบัสนุนงบประมาณ อยากให้แกนน าแต่ละหมู่คิดงานไดเ้องเหมือนบางหมู่ท่ี

เป็นอยู ่ ซ่ึงบางหมู่นอกจากไม่เป็นแกนน าให้แลว้ยงัตอ้งไปแกปั้ญหาเด็กเกเรอีก  ก็เล่าไปเร่ือย ๆ แลว้ก็พูด

เร่ืองจะยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล 

ช่วงหลงัเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปล่ียน ก็ประเด็นของคุณวาสนา มีคนสนใจพูดคุย

เพิ่มข้ึน ส่วนประเด็นของนายกฯ สุวรรณี มีสมาชิกบางคนเป็นไปให้ความสนใจเร่ืองการยกฐานะเป็น

เทศบาล (ประมาณวา่เป็นแลว้ดีไม่ดีอยา่งไร ไม่ไดแ้ลกกนัเร่ืองเด็กเท่าไหร่เลย พดูเร่ืองการเมืองซะมากกวา่)   

 

ห้องย่อยท่ี 5 ห้องเรียนรู้เส้นทางชีวิตของแกนน าเยาวชนผู้หลงใหลในท้องถ่ิน 

 กระบวนการในห้องน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการท ากิจกรรมสันทนาการเพื่อท าความรู้จกักนั พี่วโิรจน์ก็ใช้

กิจกรรม “เม่ือน้ิวโป้งมาเจอกนั ถามวา่ไปไหนมา หมุนน้ิวขอลา แลว้ค่อยมาเจอกนัๆ” มีท่าทางประกอบดว้ย 

แลว้ก็ไล่ไปทีละน้ิว เม่ือน้ิวครบก็ไล่อวยัวะส่วนต่างๆ พร้อมกบัใหเ้ปล่ียนคู่และท าความรู้จกักนัไปดว้ย ก็

เป็นกิจกรรมผอ่นคลายก่อนเร่ิมกระบวนการ วทิยากรกลุ่มน้ีประกอบดว้ย 

 นายรัชวฒิุ ลิโป้ (ครูต้อง) “ครู ศรช. กับการสร้างศูนย์เรียนรู้ท่ีกินได้” 
 นายจาตุรณ วิศิลา (โจ้) “ยวุเกษตรกรฉายาหมไูม่กลัวน า้ร้อน” 
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 นายวิโรจน์ วงศ์เสนา “การเรียนรู้นอกระบบท่ีน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีแท้” 
 นายประชา  สุขโส “บทเรียนการรวมพลังเยาวชนรักถ่ิน” 
 นายอานัฐ หาญชนะ “อยู่ในท้องถ่ินแล้วคิดให้ต่างได้อย่างไร” 
 นางสาววรรินทร์ โสภา (โอเล่)” ฉันท าอย่างไรกับโลกภายในและโลกภายนอกในขณะท่ีก าลัง

ตามหาความฝัน” 
ในช่วงแรกก็ให้วิทยากรได้แนะน าตัว 

พร้อมกับเล่าถึงแรงบันดาลใจของตนเองในการ

กลบัมาอยูใ่นทอ้งถ่ินกนัคนละ 1 รอบก่อน จากนั้น

ก็ถามถึงเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน นอกจาก

เป้าหมายชีวิตของวิทยากรแลว้ คุณอ านวยในกลุ่มก็

ไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนไดพู้ดถึงเป้าหมายในชีวิตของ

ตนเองดว้ย กระบวนการในช่วงเชา้ก็พกัไวเ้พียงแค่น้ีก่อน เพราะถึงเวลาท่ีตอ้งรับประทานอาหารกลางวนักนั

แลว้ 

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวนั เราเร่ิมกิจกรรมอีกคร้ังในเวลาบ่ายโมง น้องๆ จาก

อุบลราชธานีก็ออกมาน าเพื่อนๆ เล่นกิจกรรม “จบัอะไรดีจะ๊ จบัอะไรดีหล่ะ จบั....” คนน าเล่นสนุกก็เลยมีต่อ

อีกประมาณ 2 กิจกรรม จากนั้นก็เร่ิมให้วิทยากรแต่ละคนไดเ้ล่าเร่ืองราวของตนเอง โดยคุณอ านวยให้โจทย์

กวา้งๆ วา่  

ใหเ้ล่าเหตุการณ์หรือช่วงเวลาท่ีเราประทบัใจ 
ประสบการณ์เรียนรู้ในวยัเด็ก 
จุดหกัเหของชีวติ จุดเปล่ียนท่ีท าใหเ้ราหนัมามองเร่ืองชุมชน 
ในมุมมองของเราคิดวา่ทุนในชุมชนมีอะไรบา้ง 
มีอะไรท่ีอยากฝากบอกนอ้งๆ 

 จุดเด่นของวทิยากรแต่ละคน คือ  

โจ ้เป็นเด็กหนุ่มในวยัเบญจเพส แมจ้ะยงัเรียนไม่จบ แต่โจก้็ท  าอาชีพของตนเองมากมาย โดยไม่ตอ้ง
รอว่าจะตอ้งมีปริญญาก่อนแลว้ค่อยท า โจมี้จุดเด่นท่ีชอบเป็นคน “ทดลอง” ทดลองท าดว้ยตนเอง แมจ้ะผิด
หรือจะถูกก็ไม่เคยทอ้ เพราะโจถื้อวา่มนัเป็นการเรียนรู้ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยืนหยดัดว้ยล าแขง้ของตนเอง 
น่าเสียดายท่ีโจอ้ยูก่บัเราไดแ้ค่ช่วงเชา้เท่านั้น  
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ครูตอ้ง มีการตั้งค  าถามกบัชีวติ อยา่งเช่น ตอนไปท างานรับจา้ง เป็นมนุษยเ์งินเดือนและเช่ือวา่มนัจะ
มีความสุข ต่ืนเช้าไปท างาน ตอนเย็นกลบับา้น รับเงินเดือนทุกเดือน ก็เร่ิมตั้งค  าถามกบัตนเองว่า “มนัใช่
ตนเองหรือเปล่า” ครูตอ้งจึงลาออกจากการเป็นพนกังานบริษทั แลว้มาเป็นครู กศน. และเห็นโอกาสจากการ
เป็นครู กศน. ท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพของประชาชน ครูต้องแม้จะจบสาขาทาง
อุตสาหกรรม แต่ก็ไม่ไดย้ึดติดกบัวิชาท่ีเรียน หันมาเรียนรู้ทางดา้นการเกษตรไปพร้อมๆ กบัชาวบา้น และ
เม่ือเป็นครู กศน. ครูตอ้งก็ตั้งค  าถามกบัตนเองวา่ “ท าอยา่งไรชาวบา้นจึงจะหนัมาพึ่งตนเอง” ครูตอ้งจึงลงมือ
สร้างศูนยเ์รียนรู้ท่ีจะเป็นตน้แบบให้กบัชาวบา้นเก่ียวกบัการพึ่งตนเอง ก็นบัวา่เป็นการใชโ้อกาสและตน้ทุน
ท่ีมีอยู่อยา่งเต็มท่ี โดยไม่ตามกระแสวา่ ครู กศน. 
มีหนา้ท่ีสอนก็สอนไปเท่านั้น 

อานฐั เรียนจบแค่ชั้น ป.5 แต่การเรียนรู้
จากประสบการณ์ของอานัฐมีมากมาย ไม่ว่าจะ
เกิดจากกลุ่มเด็กรักนก บา้นสายรุ้ง จากวดั หรือ
การไปท างานร่วมกับองค์กรพฒันาเอกชนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอีกมากมาย อานฐับอกว่าเคล็ดลบัว่า 
ก่อนท่ีจะไปถึงฝันเราตอ้งท า ตอ้งเรียนรู้อะไรอีก
มากมาย ไม่ใช่รอเวลาและมุ่งไปสู่ฝันได้เลย อย่างเช่นอานัฐตั้งค  าถามกับตนเองว่า “ท าอย่างไรเราจะ
พึ่งตนเองได”้ อานฐัตั้งค  าถามกบัตนเองตั้งแต่ยงัเล็ก และเร่ิมสะสม บ่มเพาะวิธีการพึ่งตนเองมาเร่ือยๆ ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั การใชชี้วิต อานฐับอกวา่ “มนัไม่ใช่วา่จะตอ้งรอให้โตก่อนแลว้ค่อยพึ่งตนเอง 
เป็นกระบวนการท่ีตอ้งบ่มเพาะ” 

วิโรจน์ อีกหน่ึงหนุ่มท่ีมีกระบวนการเรียนรู้นอกระบบมา วิโรจน์มีหลักยึดท่ีส าคัญคือ “เม่ือ
ตดัสินใจเลือกแลว้ ตอ้งพิสูจน์ตนเอง”  วิโรจน์ก็ทดลองท ามาหลายอย่างมากมาย วิโรจน์บอกว่า “ช่วงของ
การแสวงหาจะตอ้งไดชิ้มหลายๆ อยา่ง” ส่ิงส าคญัท่ีท าใหค้น้พบตนเองในขณะของการแสวงหาคือ “การรู้จกั
สังเกตตนเอง” สังเกตวา่ท าอะไรไดดี้ และท าอะไรแลว้มีความสุข วิโรจน์บอกวา่ ส่ิงท่ีท าให้ตนเองไม่ออก
นอกลู่นอกทางในขณะท่ีออกมาเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ การมีเบา้หลอมท่ีดี ไม่วา่จะเป็นพระอาจารย ์หรือบา้น
สายรุ้งท่ีมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นนอ้งอยา่งเป็นระบบ 

ประชา ประกาศตนเองอย่างชดัเจนว่า “ผมเป็นคนบา้นนอก” ประชาและน้องๆ ชอบกีฬาฟุตบอล
เป็นชีวิตจิตใจ จึงตั้ ง “สโมสรถนนชัยเอฟซี” และจากสโมสรก็ขยายพาน้องๆ ท ากิจกรรมในชุมชนอีก
มากมาย จากการฟังประชาเล่าเร่ืองแบบเล่าไปเร่ือยๆ แลว้พอสรุปใจความหลกัท่ีท าให้กลุ่มเยาวชนของบา้น
ถนนชยัเหนียวแน่น ประกอบดว้ย มีการบริหารจดัการท่ีดี เช่น การแบ่งเงินรางวลัออกเป็น 3 ส่วน คือ เก็บไว้
เป็นกองทุนสโมสร เก็บไวท้  ากิจกรรมจิตอาสา และเพื่อการฉลองส าหรับกลุ่ม เป็นตน้ มีกิจกรรมท่ีท าเพื่อ
ผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา ท าให้รักถ่ินและท ากิจกรรมร่วมกนัได ้คิดแลว้ไดท้  า ไม่ตอ้งรองบประมาณหรือรอใครๆ 
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นอกจากน้ียงัมีการต่อยอดกิจกรรม ท าเร่ืองใหม่ๆ ไปเร่ือยๆ และท าให้สนุก อีกทั้งการท่ีเป็นคนในชุมชน ไม่
มียศ ไม่มีต าแหน่ง ท าให้ท าไปเร่ือยๆ ได ้โดยไม่ตอ้งเร่งสร้างผลงาน และการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่ม ซ่ึง
ใครหรือองคใ์ดจะเขา้มาก็ตอ้งเขา้มาตามความตอ้งการของกลุ่ม ไม่ใช่เขา้มาเป็นผูก้  าหนด 

ส่วนโอเล่ แมจ้ะยงับอกไม่ไดช้ดัเจนวา่ตนเองชอบอะไร อยากท าอะไร แต่ในขณะท่ีก าลงัแสวงหา
อยูน่ั้น โอเล่ก็ใชว้ธีิการท าและเขา้ไปเรียนรู้หลายๆ อยา่ง และท่ีส าคญั ตอ้งท าซ ้ าๆ และลงลึกกบัมนั เพื่อท่ีจะ
ตอบตนเองใหไ้ดอ้ยา่งชดัเจนวา่มนัใช่ตนเองหรือไม่ หรือเป็นเพียงการคิดเอา 

ดว้ยวิทยากรท่ีมีหลายคน ท าให้ไม่มีเวลาให้ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปล่ียนดว้ย เหมือนกบัท่ีตั้งใจไว ้แต่ก็
เช่ือวา่ ทุกประเด็นท่ีเกิดข้ึนในวนัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมอยา่งแน่นอน 

 

สะท้อนส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ในห้องย่อย 

 หลงัจากเขา้ห้องย่อยและพกัเบรกในช่วงบ่ายเสร็จแลว้ พี่ปานก็เชิญตวัแทนนอ้งๆ ท่ีอยูใ่นห้องยอ่ย
มาเล่าใหเ้พื่อนในกลุ่มใหญ่ฟังวา่ ตนเองและสมาชิกในกลุ่มไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง 

 

กลุ่มผู้ใหญ่ใส่ใจลูกหลำน 

 เร่ืองเด่นของการออมร่วมกบัโรงเรียน โดยสหกรณ์ร่วมเป็นพี่เล้ียงให้ ส่วน อบต. เร่ืองเด่นก็จะเป็น
การพฒันาคน โดยใชโ้มเดลประเทศ สนบัสนุนการพฒันาของเยาวชน ในช่วงของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ก็มี
การเปิดใจแลกเปล่ียนกนัวา่จะพฒันาเยาวชน ทุก อบต. ท่ีมา และทุกกลุ่มท่ีมา ก็น่าจะเป็นตน้ทุนท่ีดีในการ
ส่งเสริมเยาวชน 

 

กลุ่มเยำวชนศูนย์กำรเรียนรู้ชำวดิน 

 ในกลุ่มของเราก็จะเป็นการเรียนรู้กนัแบบง่ายๆ สบายๆ เพราะมีหลากหลายวยั ทั้งท่ีเป็นพี่ๆ อบต. 
และกลุ่มเด็กเล็กๆ ตอนเชา้ให้ทุกคนเปิดใจผา่นการนัง่สมาธิ ไม่ให้ตึงเครียดหรือกดดนั และไดเ้ล่นกิจกรรม
ผา่นประสบการณ์ คือ ปมมนุษย ์ก็ใหทุ้กคนไดเ้ล่น ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปมท่ีตอ้งช่วยกนัแก ้พอเล่นผา่น
กนัก็มานั่งถอดบทเรียนว่า แต่ละคนรู้สึกอย่างไร ไดเ้รียนรู้อะไร ก็จะมีการแลกเปล่ียนกนั ถ้าคนหน่ึงไม่
ร่วมมือก็จะไม่สามารถผา่นปัญหาอุปสรรคไปได ้ก็สืบเน่ืองไปถึงกิจกรรมของกลุ่มศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินวา่ 
ถา้หากคนหน่ึงไม่ใหค้วามร่วมมือ ก็ไม่สามารถท่ีจะผา่นปัญหาไปได ้ก็จะโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่การน าไปปรับ
ใช ้
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 ในช่วงบ่ายก็จะเป็นการผอ่นคลายดว้ยกิจกรรมผอ่นพกัตระหนกัรู้ ก็เป็นการนอนฟังเสียงดนตรีและ
ฟังเสียงใสๆ จากนอ้งๆ ชาวดินท่ีไดบ้รรยายถึงแสงสวา่งท่ีบอกให้เราจินตนาการให้แสงสวา่งไปอยูท่ี่มือ อยู่
ท่ีหน้าผาก เป็นตน้ เราก็จะไม่กังวลอะไร เราก็จะรู้สึกสบายๆ ฟังเสียงเพลงและเสียงบรรยายไปเร่ือยๆ 
จากนั้นก็เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ของนอ้งๆ ชาวดิน คือ น้องเสือ นอ้งศกัดา และนอ้งปริม เล่าให้ฟังว่า 
กวา่จะมาถึงจุดน้ี เขาไดเ้รียนรู้อะไร ไดท้  าอะไรมาบา้ง ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมท่ีท าในชุมชน แลว้ก็จะมีการ
ถอดบทเรียนหลงัท า นอกจากน้ีก็มีการเขา้ค่ายท่ีท าให้ไดแ้ลกเปล่ียนกบันอ้งๆ คนอ่ืนๆ ดว้ย ประทบัใจนอ้ง
ศกัดาท่ีเขาบอกวา่ เขาไดต้ดัสินใจท่ีจะไม่ไปเรียนในระบบ แรงในการรักบา้นเกิดของเขา ท าให้เขาไม่อยาก
จากไปไหน แต่ก็สามารถไดป้ริญญาดว้ย จากนั้นทุกคนก็ช่วยกนัซกัถาม ก็ประทบัใจนอ้งๆ มาก 

 

กลุ่มสถำบันชำวนำ 

 บรรยากาศครึกคร้ืน สบายๆ เป็นการเรียนใตร่้มไม ้ตอนแรกเป็นสนามหญา้ แต่พอแดดไล่ก็ไปอยู่
ในโรงเรียน ผูเ้ขา้ร่วมมีตั้งแต่ชั้น ป.4 เป็นตน้ไป ส่ิง
ท่ีเราไดเ้รียนรู้คือการท านา มีชาวนา มีนก มีหุ่นไล่
กา มีอะไรอีกมากมาย เราไดเ้พื่อนใหม่ด้วย แรกๆ 
เราไม่แน่ใจว่าเราจะมีเพื่อนหรือไม่ แต่ก็สามารถ
ปรับตวัเขา้หากนัได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้คร้ังน้ี
มนัท าให้เราตระหนักถึงอาชีพชาวนามากข้ึน บาง
คนแม้พ่อแม่จะเป็นชาวนา แต่ก็ไม่เคยท านา ได้
เรียนรู้ว่าเม็ดขา้วทุกเม็ดจะตอ้งทานให้หมด เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดร่วมกนั เรา
ไดเ้รียนรู้วา่น ้ามีความหมายอยา่งไร ความยากล าบากในแต่ละขั้นตอนของการท านา ไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชน บางคนไม่เคยใส่ผา้ซ่ิน ไม่เคยใส่โสร่งก็อยากใส่บา้ง บางคนก็อยากไปใช้ชีวิตในเมืองดูบา้ง กล้า
แสดงออก แสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีความสามคัคีเปิดใจ รับเพื่อนใหม่มากข้ึน 

 

กลุ่มเยำวชนหลงใหลในท้องถิ่น 

 ช่วงแรกเป็นการแนะน าตวัให้รู้จกักนั จากนั้นก็จะเป็นการเล่าชีวิตประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
อย่างเช่นพี่ประชาจากสุรินทร์ การรวมกลุ่มเด็กในหมู่บา้นก็เร่ิมจากการเล่นฟุตบอล มีแรงบนัดาลใจท่ีจะ
สร้างเยาวชนในหมู่บา้น นอกจากน้ีก็ยงัมีการอนุรักษ์ทอ้งถ่ิน ท ากิจกรรมจิตอาสาในหมู่บา้นในเทศกาล
ส าคญั คนท่ี 2 คือ พี่อานฐัมาจากชยัภูมิ ก็จะเรียนรู้จากส่ิงรอบขา้ง พืชผกัพื้นบา้นจ าหน่ายในหมู่บา้น มีการ
แลกเปล่ียนกนัโดยเร่ิมตน้จากตนเองไปแลกกบัคนขา้งๆ มีโครงการท่ีจะท าตลาดสีเขียว พี่วิโรจน์ตดัสินใจ
ไม่เรียน ทวนกระแสออกมาเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีบา้นสายรุ้งเรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองชอบ เช่น การวาดรูปนก หรือ
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การเรียนรู้ชีวติชุมชนในต่างพื้นท่ี ก็จะไปโดยการโบกรถไป พอออกไปนอกชุมชนก็คิดวา่ตนเองควรกลบัมา
ท าอะไรให้กบัชุมชน และครอบครัว จึงกลบัมาท่ีบา้น โอเล่ก็มาจากศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน ท่ีตดัสินใจเรียน
อยูท่ี่ชุมชน เขาคิดวา่การอยูก่บัชุมชนเขาก็คิดวา่จะท าอะไรเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง เช่น ท าน ้ าเตา้หู้ และ
ก็ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน เช่น ปลูกเห็ด ปลูกผกั 

 ส่วนท่ีประทบัใจคือ พี่ตอ้ง ครู กศน. เขาไม่ไดท้  าหน้าท่ีครูอย่างเดียว แต่เขา้ไปเรียนรู้กบัชาวบา้น 
และมีการปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอยา่งใหก้บัชาวบา้นดว้ย 

 

ตัวแทนกลุ่มเรียนรู้ส่ือใสวยัทนี 

 เป็นกลุ่มท่ีใช้ละครเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร่วมกนัคือ การกล้าแสดงออก การ
ส่ือสารกบัเพื่อนในกลุ่ม การพฒันาตนเอง 

 การแบ่งเวลา การท ากิจกรรมโดยการใชเ้วลา มีการแบ่งเวลา ให้ความส าคญักบัการเรียน แต่ท าทั้ง 2 
อยา่งไปดว้ยได ้มีตวัอยา่งจากน้องเต ้เขาติดเกมและไม่เขา้ไปเรียน พอหลงัจากมาเขา้กลุ่มละคร มนัเหมือน
เป็นตวัตนของเขา มนัสะทอ้นอะไรหลายๆ อยา่งให้ไดเ้ห็น ทั้งแง่ดีและร้าย สามารถท่ีจะกลบัมาเรียนได ้ใน
กลุ่มก็จะมีการคอยเตือนกนั ท าใหก้ารเรียนของเขาดีข้ึน 

 ประทบัใจเร่ืองการท างานเป็นทีม การแบ่งเวลา การซ้อมละคร คนท่ีติดธุระจริงๆ มาไม่ได ้เพื่อนก็
จะช่วยสรุปงานใหเ้ขาไดต้ามทนั 

  

แลกเปลีย่นวฒันธรรมท้องถิน่ 

 ช่วงเวลาท่ีทุกคนรอคอยก็มาถึงจนได ้การแสดงของแต่ละพื้นท่ีท่ีตระเตรียมกนัมาอยา่งดี บรรยากาศ

ในเยน็ๆ ในช่วงหนา้หนาว พวกเราใชล้านกลางแจง้เบ้ืองหลงัเป็นน ้ าตกท่ีทางรีสอร์ทจดัไวอ้ยา่งดี พร้อมกบั

แสงไฟกระจ่างตา ทั้งน้องๆ และผูใ้หญ่ใจดีต่างทยอยมาตกัอาหาร จะหงุดหงิดสักหน่อยก็ตรงท่ีเจา้ของรี

สอร์ทมาคอยก ากบัอาหารและนบัจานน่ีแหละ 

 งานน้ีไดอ้าจารยอ์๊อดข้ึนมาเป็นพิธีกร รู้สึกว่าเลือกคน

ไม่ผดิเลยแหละ เพราะทั้งเรียกแขก และเรียกทิปจากแขกไดไ้ม่

อั้น การแสดงชุดแรกเป็นของแกนน าเยาวชนจากหนองสอง

ห้อง คือ น้องอน้ ผูท่ี้มีความสามารถทั้งในด้านการแต่งเพลง 

การเล่นดนตรี และการตดัแต่งเสียงต่างๆ พร้อมกบัมีห้องอดั  



 23 

เป็นของตนเองตั้งแต่เยาวว์ยั นอ้งอน้ยงัไดแ้ต่งเพลง “เสียงจากบา้นดิน” ให้กบันอ้งๆ ศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน 

วนัน้ีนอ้งอน้โชวเ์พลง “อีสานบา้นเฮา” ซ่ึงเป็นเพลงท่ีแต่งใหก้บัศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินอีกเช่นเดียวกนั 

การแสดงชุดต่อมาได้รับเสียงปรบมือกันเกรียวกราวด้วย

ความอลงัการกบัชุดระยิบระยบัตา แต่ละคนเดินข้ึนมาบน

เวทีจ ากนัแทบไม่ได ้น่ีหละนะท่ีเขาบอกว่า “ผูห้ญิงกบัแป้ง

และแสงไฟ” มนัท าให้คนเปล่ียนเป็นคนละคนไปเลย น่ีเป็น

การแสดงหมอล าของน้องๆ จากศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน เร่ิม

ดว้ยการเตน้โชวด์ว้ยเพลงจงัหวะ “โจ๊ะพรึมๆ สาวกนัตรึมยุค

ใหม”่ เรียกเสียงกร๊ีดจากพี่นอ้งชาวสุรินทร์ไดไ้ม่นอ้ย ต่อดว้ยหมอล าเร่ืองต่อกลอนและจบลงดว้ยเพลงเสียง

จากบา้นดิน ใครจะเช่ือวา่พวกเขาท าได ้ในยามปกติพวกเธอก็ตวัด าๆ ปลูกผกั ท านา เรียนหนงัสือกนั แต่เม่ือ

อยูบ่นเวทีก็กลายเป็นนกัแสดงเตม็ขั้นกนัเลยทีเดียว 

 จากนั้นก็เป็นการแสดงของพี่วิโรจน์และนอ้งๆ ชาว

ค่าย ดว้ยบทเพลงน่ารักๆ แต่ขดักบัหน้าตาอย่างยิ่ง ทั้งเพลง

มด และเพลงปลูกดอกไม ้แต่ก็เรียกเสียงกร๊ีดจากน้องๆ ท่ี

เคยเขา้ค่ายฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ินฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การแสดงท่ียิ่งใหญ่อีกชุดหน่ึงของน้องๆ จาก

ดินแดนอีสานใต ้ช่ือชุด “ร าโจลมม็วด” หรือพิธีการเขา้ทรงหรือการเป็นความเช่ือของชาวสุรินทร์ ท่ีเป็น

กลุ่มชนเขมรมาตั้ งแต่สมยัปู่ ย่า ตายาย เป็นภูมิ

ปัญญาของคนสุรินทร์ ซ่ึงสมยัก่อน ชาวบ้านมี

ความเป็นอยูแ่บบพึ่งตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนั เวลามีคนเจ็บป่วยหรือเป็นไข ้ดว้ยความเช่ือ

และศรัทธาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิว่า สามารถคุม้ครอง

ชาวบา้นได ้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิน้ียงัสามารถรับรู้ได้

ว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของชาวบ้านมาจาก

สาเหตุใด โดยมีผูเ้ขา้ทรงท่ีเรียกวา่พอ่หมอหรือแม่หมอเป็นผูส่ื้อสารกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สามารถสัมผสัและรับรู้

ไดด้ว้ยวธีิการเขา้ทรงและท าการรักษาดว้ยวิธีการเขา้ทรง ก่อนจบการแสดงพ่อหมอยงัไดใ้บห้วยให้กบัท่าน

ผูช้มอีกดว้ย ไม่รู้มีใครไดพ้ิสูจน์กนับา้งหรือเปล่าวา่ พอ่หมอแม่นขนาดไหน 
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 อีกชุดหน่ึงจากกลุ่มส่ือใสวยัทีน คือละครใบ ้หรือละครหนา้ขาว ท่ีไม่มีบทพูดเลย แต่ดว้ยการแสดง

ท่าทางก็สามารถส่ือสารกบัท่านผูช้มไดอ้ยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง  

 หลงัจากนั้นก็เป็นช่วงของการ “ปล่อยผี” มีพี่ปานเป็นหัวหน้าทีม น้องๆ จากทุกพื้นท่ีออกมาโชว์

เสียงเพลง และวาดลวดลายกนัแบบไม่ย ั้ง “ไผเป็นไผ” ก็เห็นกนังานน้ีแหละ ผูใ้หญ่บางส่วนก็ทยอยกนัไป

พกัผอ่น อีกนยัหน่ึงก็เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ ไดเ้ต็มท่ีโดยไม่ตอ้งเกรงอกเกรงใจสายตาผูใ้หญ่ แต่ก็ไดพ้ี่ปาน

น้ีแหละคอยดูแลนอ้งๆ ให ้แบบสู้ยบิตา!!! 
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เร่ิมเช้ำวนัใหม่ด้วยใจทีเ่บิกบำน (วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2551) 

 ในช่วงเช้าของวนัท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยบรรยากาศท่ีแช่มช่ืน แลดูผ่อนคลายกว่าวนัแรกเป็นไหนๆ คง

เพราะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดทั้งวนัของเม่ือวาน และเวทีและเปล่ียนวฒันธรรมผนวกกบัการ

ปลดปล่อยหรือเรียกแบบชาวบา้นว่าปล่อยผีในช่วงทา้ยของภาคกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นก าแพงหรือภูเขา

น ้ าแข็งก็ตอ้งทลายลงด้วยความสัมพนัธ์ท่ีก่อตวัข้ึนอย่างเรียบง่าย โดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

อยา่งเช่นท่ีหลายๆ คนในสังคมเช่ือและใช้เป็นขอ้อา้งวา่เพื่อสร้างความสัมพนัธ์เลย เชา้วนัน้ีแต่ละคนจึงเขา้

หอ้งประชุมดว้ยใบหนา้ท่ีเบิกบาน ไม่มีอาการเมาคา้งอยา่งแน่นอน... 

 พี่ปานก็มีอาการเดียวกนักบันอ้งๆ เพราะเป็นหวัหนา้ก๊วนชวนเล่น ชวนด้ินกนัเวทีกระเจิง ช่วงเชา้น้ี

พี่ปานจึงชวนทบทวนบรรยากาศเม่ือคืนได้อย่างเขา้อกเขา้ใจ พร้อมกบัให้น้องๆ จากบา้นดินทั้งพระเอก 

(น้องเสือ) และนางร้าย (น้องมดั) ท่ีดูยงัไงก็ดูไม่ออกว่าเป็นคนเดียวกนักบัเม่ือคืน น่ีแหละนะท่ีเขาบอกว่า 

“ผูห้ญิงกบัแป้งและแสงไฟ” มนัปรุงแต่งสร้างภาพไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือเลยจริงๆ น้องทั้ง ๒ ไดม้าน าสันทนา

การในช่วงเชา้เพื่อเรียกสติสตงัของผูเ้ขา้ร่วมท่ีก าลงักระเจิดกระเจิงกบับรรยากาศเม่ือคืนน้ีอยู ่

 หลงัจากท่ีมัน่ใจแล้วว่าทั้งน้องๆ และพี่ๆ ผูใ้หญ่ใจดี

ขวญักลบัมาอยูก่บัเน้ือกบัตวักนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พี่หยิกก็ให้

แบ่งกลุ่มยอ่ยตามพื้นท่ีท่ีมาดว้ยกนั ให้หามุมเพื่อคุยกนัในกลุ่ม

ว่า “ในกลุ่มพื้นท่ีได้เรียนรู้อะไร และจะมีแผนด าเนินงาน

อย่างไรต่อ เพื่อให้ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ใน 2 วนัน้ี ไดน้ ากลบัไปใช้

ประโยชน์และสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบักลุ่ม” พร้อม

กบันดัหมายให้กลบัมาเจอกนัแบบพร้อมหน้าอีกทีในเวลา 10.30 น. เพื่อน าเสนอแผนท่ีเกิดจากการพูดคุย

ของสมาชิกในกลุ่มแลว้ และพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติัไดท้นัที 
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น ำเสนอแผนกำรเรียนรู้สู่กำรปฏบัิติ 

 หลงัจากพกัรับประทานอาหารวา่งกนัเรียบร้อยแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็เขา้มานัง่

กนัพร้อมหน้าพร้อมตา กระบวนกรในช่วงน้ีคือพี่หยิก ไดข้อให้ผูเ้ขา้ร่วมท่ีมาจากพื้นท่ีเดียวกนันัง่ใกลก้นั 

แลว้ก็เชิญตวัแทนกลุ่มออกมาเล่าถึงส่ิงท่ีพูดคุยกนัเก่ียวกบัแผนท่ีจะน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช้ทั้งท่ีกบัตนเอง 

และกลุ่ม โดยเร่ิมจากพื้นท่ีต าบลกนัตวจระมวล ในฐานะท่ีนัง่อยูใ่กลห้นา้เวทีท่ีสุด จากนั้นก็เวยีนไปตามกลุ่ม

ทางซา้ยมือของกลุ่มแรก  

 อบต. กนัตวจระมวล  ....ส่ง พี่ส าลี บุญมาก ส.อบต.หญิงคนเก่งท่ีลุกข้ึนมาเป็นพี่เล้ียงดูแลเยาวชนใน

ต าบลของตนเอง วนัน้ีก็ไดข้ึ้นมาเป็นตวัแทนเยาวชนชุมชนต าบลกนัตรวจละมวล พี่ส าลีเล่าให้ฟังวา่ จากการ

เรียนรู้กรีเด่นทั้ง 5 ห้อง นอ้งๆ ท่ีแบ่งกนัไปเรียนรู้ตามห้องต่างๆ บอกวา่ ไดเ้รียนรู้ทั้งจากตวัเอง และจากคน

อ่ืน ได้เรียนรู้รากเง้าของตวัเอง ได้เรียนรู้ถึงความส าคญัของกระดูกสันหลงัของชาติ ก็คือชาวนาของเรา

นั้นเอง ชาวนามีความส าคญัและล าบากขนาดไหนกวา่จะท่ีไดข้า้วมาให้คนทั้งโลกไดกิ้นกนั ถึงแมว้า่ชาวนา

จะมองดูแลว้วา่เป็นอาชีพท่ีไม่ ไม่มีคุณค่าแต่แทจ้ริงแลว้อาชีพการท านาคือส่ิงท่ีมีคุณกบัทุกคนและรวมทั้ง

คนทั้งโลกด้วย และน้องๆ ก็ได้เรียนรู้กบัวิธีการอยู่กบัชุมชนทอ้งถ่ินของเราอย่างไรให้มีความสุข และท่ี

ส าคญัคือ ไดเ้รียนรู้วิธีการปรับวิธีคิด จากการคิดแบบเดิมให้มีการปรับวิธีคิดเป็นการคิดแบบใหม่ เพื่อท่ีจะ

น าไปพฒันาชุมชนของตวัเอง ส าหรับการน ามาปรับใช้ในตวัเองและก็ชุมชน เม่ือไดเ้รียนรู้จากตวัเองแลว้ก็

ลงมือท าวา่ ตวัเองชอบอะไร และก็ท าตามความตอ้งการของตวัเอง  

 เม่ือรู้แลว้ว่าการอยูก่บัชุมชนมีความสุขขนาดไหนเราก็มาลงมือท า อยา่งเราอยูใ่นชุมชนเราตอ้งซ้ือ

อะไรเราตอ้งกินอะไรเราก็มาลงมือท า ปลูกทุกอยา่งท่ีกิน กินทุกอยา่งท่ีปลูก เดินทางตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นการพึ่งตนเอง เป็นหนทางการด าเนินชีวิตท่ีย ัง่ยืนของคนในชุมชน และท่ีส าคญัคือการท่ีได้

เรียนรู้การปรับวิธีคิด ก็เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้กบัเราแมว้่าเราจะเจออุปสรรคแบบไหน ปัญหาแบบ

ไหนเราก็สามารถท่ีหลบหลีกหรือหลุดพน้ไปไม่สามารถกระทบกระเทือนเราได ้อนัน้ีก็ถือวา่เป็นจุดเด่นใน

การเรียนรู้ในการปรับแนวคิดหรือวธีิคิดใหม่ 

 ส าหรับก้าวท่ีจะเดินต่อไปของชาวชุมชนกันตรวจระมวลก็คือ จะโชว์ของดีแต่ละหมู่บ้านเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กบัคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนของเราเองเห็นคุณค่าวา่ ชุมชนของเรามีอะไรดี มี

ทุนอะไรอยู่ในชุมชน แลว้เราก็จะน าเอาทั้ง 8 หมู่บา้น มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัท่ีใดท่ีหน่ึง เช่น องค์การ

บริหารส่วนต าบล เป็นตน้ แต่ละหมู่บา้นมีอะไรดี อยา่งเช่นหมู่ 1 มีนอ้งๆ ร าเก่ง หมู่ 2 สีซอเก่ง หมู่ 3 ตีกลอง
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เก่งหรือว่าหมู่ 8 เล่นกีฬาเก่งเราก็จะจดัในชุมชนของเรา เพื่อเป็นจุดเล็กๆ ก่อน ก่อนท่ีจะขยายใหญ่ข้ึน 

เพื่อใหน้อ้งในชุมชนเราเขา้ถึงอยา่งแทจ้ริง 

ต่อมาก็คือ สร้างเครือข่ายพี่สอนนอ้ง ท่ี อบต. การสอนไม่แค่วา่การสอนหนงัสือหรือสอนอะไร เรา

สอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาท สอนให้เล่นกีฬา สอนให้ร้องเพลงสอนให้ร า ก็คือเราน าทุนท่ีมีอยู ่

บุคลากรท่ีมีอยู่ในชุมชนแลน ามาแลกเปล่ียน แลว้ก็จะไดเ้ป็นเรือข่ายพี่สอนน้อง แต่ถา้เกินก าลงัเรา เราก็จะ

ของบประมาณสนบัสนุนหรือให้ทาง อบต. ช่วยอีกทีหน่ึงเพื่อจดัหาวิทยากร อนัน้ีก็คือเส้นทางท่ีเราชาวกนั

ตรวจระมวลจะเดินต่อไป 

ศูนย์เรียนรู้ชำวดิน มีน้องปริมกบัน้องมัดข้ึนมาน าเสนอดว้ยท่าทีกระตืนรือร้นจนสามารถปลุกคนท่ี

คิดจะหลบัใหห้นัมาฟังเธอ นอ้งปริมบอกเล่าถึงส่ิงท่ีนอ้งๆ จากศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินพูดคุยกนั นอกจาก

นอ้งๆ แลว้ยงัมีผูใ้หญ่ท่ีร่วมแลกเปล่ียนดว้ย ไม่วา่จะเป็นก านนั อบต. และผูใ้หญ่บา้น รวมถึงผูใ้หญ่ใจดีอยา่ง

พี่ส าเนียง และพี่หยกิก็เขา้ร่วมดว้ย ส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้ มีดงัน้ี  

 การสร้างแหล่งอาหารเอง แต่ละพื้นท่ีก็จะมีการสร้างแหล่งอาหารเอง เช่นการปลูกผกั การ

เล้ียงปลา 

 มีการทบทวนตัวเอง การมองย้อนท่ี

ตวัเอง ก็คือ เวลาเราท าอะไรเราก็มอง

ยอ้นกลบัมาท่ีตวัเองว่าเราเป็นอย่างไร 

แลว้สามารถน าส่ิงท่ีตวัเองท าคร้ังก่อน

มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบนัได้

อยา่งไร 

 กระบวนการท างานกนัเป็นกลุ่ม แต่ละ

กลุ่มก็มีกระบวนการท่ีแตกต่างกนั พวกเราก็จะน ากระบวนการท่ีแตกต่างกนัไปประยกุตใ์ช้

กบักลุ่มพวกเรา 

 การท าในส่ิงท่ีตวัเองชอบ มีอิสระในการท างาน  

 น าส่ิงท่ีตวัเองไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ชก้บัตงัเองและกลุ่ม อยา่งเช่น เร่ืองของการท าเกษตร 

หรือการปลูกผกั เราก็สามารถน าเอาเทคนิคหรือท่ีวธีิการต่างๆท่ีเราไดเ้รียนรู้ไปปรับใชท่ี้
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บา้นดินของเรา หรือแมจ้ะเป็นวธีิการแสดงละครเทคนิคการแสดงละคร ของกลุ่มส่ือใสวยั

ทีน พวกเราก็จะน าเทคนิคตรงน้ีไปใชก้บัการแสดงหมอล าของเรา เช่น ระดบัเสียง เป็นตน้ 

 ถา้เรามีสมาธิในการท างาน งานก็จะออกมาดี 

 การตรงต่อเวลา 

 การสร้างรายไดโ้ดยหลายวธีิการ มนัจะมีทั้งเร่ืองของการท าตลาดนดัขายผกั เราสามารถหา

รายไดม้าสร้างกลุ่มเราไดห้ลายวธีิ ไม่วา่จะเป็นของหนองสองหอ้งก็คือการปลูกผกั แลว้ก็

การเอาเงินจากการขายผกัมาซ้ือเคร่ืองดนตรีใชท้  าในกลุ่มของเรา ไม่วา่จะเป็นละครอยา่งน้ี

เราก็จะเอาไป แสดงละครหารายไดช่้วยนอ้งก็ได ้

 การท าอะไรเพื่อคนอ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทน เห็นไดช้ดัจากเม่ือวาน แต่ละกลุ่มท าดว้ยใจ

เอาใจมาก่อน ส่ิงท่ีแมเ้ป็นเพียงรอยยิม้และเสียงหวัเราะเขาก็มีความสุข 

 วธีิการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน อยา่งเช่น สถาบนัชาวนา ไปลงแขกช่วยกนัเก่ียวขา้ว

กบับา้นนั้นบา้นน้ีก็สามารถเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนไดดี้เหมือนกนั เราไปช่วย

เราก็ไม่ไดห้วงัผลอะไรเราห่อขา้วไปกินเอง โดยเจา้ภาพจะมีศรัทธาจะเล้ียงเราอยา่งไรก็ได ้

ก็เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

 การพฒันาคนก็คือ การพฒันาคนควบคู่กบัการพฒันาวตัถุ คือ คนกบัวตัถุกบัชุมชนตอ้งไป

พร้อมกนั  

 เห็นประโยชน์ของการจดักระบวนการเรียนรู้ ก็อยา่งเช่นการท่ีเรามารวมอบรมในคร้ังน้ีก็

จะเป็นฐานใหเ้รากลา้พดูกลา้แสดงออก 

 การใชล้ะครเป็นส่ือกลาง เราไม่จ  าเป็นตอ้งเอาหนงัสือหรือวชีีดีแต่เราสามารถเอาละครมา

เป็นส่ือกลางคือมนัมีหลายวธีิ เหมือนกบัละครใบเ้ม่ือคืนมนัไม่ไดพ้ดูอะไร ปล่อยใหคิ้ดเอง

เขาก าลงัท าอะไรอยูเ่ขาสอนอะไรเราอยู ่

ส าหรับส่ิงท่ีจะน าไปต่อยอดพฒันาตวัเองและกลุ่มของเยาวชนจากศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน พวกเขา

บอกวา่  

 เร่ืองแรกคือการฝึกวินยัตวัเองในเร่ืองของการตรงต่อเวลา 

 ฝึกสมาธิเพื่อใหต้วัเองจดจ่อกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดน้านข้ึน อยา่งเช่นการแสดงละครเราตอ้งใช้

สมาธิมาก ากบัเพื่อไม่ใหอ้ารมณ์ไปตามผูช้ม 
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 การคิดอยา่งมีระบบ คือการท่ีเราจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของเรา คือเราตอ้งคิด

เรียบเรียงใหเ้ป็นระบบวา่เราจะท าอะไรก่อนหลงั วางแผนใหก้บัตวัเอง 

 อยากจริงจงักบัทุกเร่ืองท่ีเขา้มาในชีวติ 

 การพดู 

 การจดัล าดบัความส าคญัในการท ากิจกรรมของชีวติประจ าวนั 

 การเจาะลึกลงลึกกบักิจกรรมท่ีท า ก็คือ ถา้เราท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแบบไม่คิดไม่เจาะลึก เรา

อาจจะไม่รู้ความส าคญัของส่ิงนั้นท่ีเราท าลงไป อยา่งเช่นนอ้งลกัษเ์ล้ียงปลา ปลามนัมีโรค

อะไรบา้ง หนา้หนาวมนักินอาหารเยอะไหม หนา้ร้อนมนัเป็นอยา่งไร เราเจาะลึกหรือจะ

เรียกวา่ถอดองคค์วามรู้หรือท าขอ้มูลกบัเร่ืองนั้นๆ ใหเ้รามีความรู้กบัเร่ืองท่ีเราท ามากข้ึน 

 อยากเอาเร่ืองละครไปสอนนอ้งท่ีชุมชน คือท่ีชุมชนของเราทุกวนัเสาร์ เราจะมีการสอน

หนงัสือนอ้งท่ีศูนยฯ์ หรือไม่ก็ท่ีวดั ก็คือเราจะเอาละครไปประยกุตใ์ชใ้นการสอน ตอนแรก

เราเอานิทานเป็นส่ือ แต่ต่อไปเราอาจใชล้ะครเป็นส่ือควบคู่ไปกนักบัการเล่านิทานก็ได ้

 อยากเอาการออมไปพฒันาคน เร่ืองการออมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั คือถา้คนขาดในเร่ืองการออม

ก็ไม่รู้วา่จะท าอะไรกิน อออมเพื่ออนาคตของตวัเอง ปลูกฝังใหค้นรู้จกัการออมมากข้ึนวา่

มนัส าคญัอยา่งไรกบัชีวิต 

 ท างานจิตอาสาช่วยชุมชนให้มากข้ึน พวกเราท างานกบัชุมชนอยูเ่หมือนกนั แต่พอมาได้

พดูคุยแลกเปล่ียนกนัก็รู้สึกวา่มนัยงันอ้ยอยู ่จะกลบัไปท าอะไรใหก้บัชุมชนเราใหไ้ด้

มากกวา่น้ี 

 อยากท าศูนยเ์รียนรู้ใหมี้ทุกหมู่บา้นของเราในต าบลของเรา คือเราอยากท่ีจะสร้างเครือข่าย

ใหทุ้กหมู่บา้นซ่ึงเราเอาจะเป็นพี่เล้ียงใหก้บัหมู่บา้นอ่ืน  

 จดัหลกัสูตรอบรมพระเณร ก็คือ หมู่บา้นจะไม่มีพระท่ีเป็นคนในหมู่บา้นของเราเองจะเป็น

พระท่ีมาจากขา้งนอกแลว้ก็ไม่รู้วา่ชุมชนเรามนัเป็นอยูอ่ยา่งไร พอเราเขา้ค่ายหรือร่วม

แลกเปล่ียนกนัอยา่งน้ีเราก็อยากใหพ้ระท่านไดรั้บรู้มาเห็นร่วมแลกเปล่ียนกบัเรา คือจะวา่

ไปแลว้การท างานในชุมชน พระก็เป็นหลกัหน่ึงท่ีส าคญัเหมือนกนัท่ีจะท าใหง้านเราเคล่ือน

ตวัได ้

 การรวมกลุ่มกนัท านา พวกเรามีแนวคิดวา่กลบัไปน้ีจะไปท านาปรังในพื้นท่ีของลุงส าเนียง 

ก็คือปกติเราไปท่ีศูนยเ์รียนรู้ฯลุงกบัป้าก็จะเป็นคนท ากบัขา้วใหกิ้น ขา้วท่ีเรากินก็จะมาจาก
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ส่วนตวัของท่าน หรือตอ้งซ้ือมา ทีน้ีพอพวกเรากินๆๆ มนัก็จะหมดๆๆ  พวกเราก็ยงัไม่ทนั

ไดท้  าอะไรตอบแทนก็เลยวา่กลบัไปน้ีก็จะไปท านาปรัง 

 

สถำบันชำวนำ...น ำเสนอโดยน้องสำ ด้วยส ำเนียงอีสำนแท้ๆ...น้องสามาพร้อมกบัแผ่นใหญ่ท่ีทั้ง

เขียนทั้งวาดมา นอ้งสาบอกวา่ ส่วนแรกก็จะขอพูดถึงความรู้สึก อารมณ์ และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นะค่ะ มนัอาจจะ

แปลกตาไม่เหมือนกบักลุ่มอ่ืนท่ีท ามา คือวา่โรงเรียนพวกเราเด่นการท างานแบบมีส่วนรวม ซ่ึงความคิดเห็น

ท่ีแสดงออกมาน้ีไม่ใชค้นเดียวเขียน แต่เป็นการใหทุ้กคนเขียนความรู้สึกของตวัเองลงบนกระดาษแผน่น้ี ซ่ึง

มีการสรุปยอ่ๆดงัต่อไปน้ี 

ส่ิงท่ีพวกเราไดเ้รียนรู้ไดเ้ห็นและอารมณ์ความรู้สึก 

 ไดรู้้จกัเพื่อนเยอะข้ึน ก็คือวา่ ถา้เราท างานอยูท่ี่บา้นเราก็รู้จกัแต่เพื่อนท่ีอยูท่ี่บา้น แต่เม่ือเรา

ออกมาท างานเป็นเครือข่ายแบบมีระบบ แลว้ก็มีการเขา้ค่ายแบบน้ี เรารู้จกัเพื่อนเยอะข้ึน 

 ไดรู้้จกัผูค้นมากข้ึน คือ วนัแรกเรายงัไม่รู้จกัใคร

แต่เม่ือไดเ้ขา้กลุ่มยอ่ยก็ไดรู้้จกัผูค้นมากข้ึน 

 ไดเ้ทคนิควิธีการของการเป็นชาวนาของแต่ละ

ท่าน อาชีพของแต่ระท่าน คือว่า แต่ละคนก็

ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่พ่อแม่ เดียวกันไม่ใช่

สายเลือดเดียวกนั การด ารงชีวิตก็ไม่เหมือนกนั

แต่ว่าพวกเราก็สามารถไดม้าแลกเปล่ียนกนัใน

เม่ือวานและก็วนัน้ี 

 ไดท้  ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั โดยการแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 

 ไดค้วามรู้เร่ืองละคร 

 ไดเ้ตน้และปลดปล่อยอารมณ์ 

 ไดเ้รียนรู้ชีวิตของพี่ๆ เพื่อนๆ และนอ้งๆ ทุกคน วา่ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไรบา้ง แลว้พวกเราก็

ไดม้าแลกเปล่ียนกนัแลว้ก็ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 ไดเ้รียนรู้ในการใชส่ื้อในการท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่ม คือวา่ถา้เราออกมาพดูเฉยๆ คนก็จะ

เบ่ือหน่าย ก็เลยเลือกการใชส่ื้อเป็นการสอนไปในตวั 
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 ไดรู้้จกัพี่ๆนอ้งๆรุ่นใหม่ท่ีมีความตั้งใจในการพฒันาตนเอง ชุมชน แลว้ก็ประเทศ ซ่ึงก็ตอ้ง

เร่ิมท่ีตวัเราก่อนท่ีเราจะไปพฒันาคนอ่ืน 

 เห็นความสามคัคีของพี่ๆ นอ้งๆ ในแต่ละสถานท่ี วา่ทุกคนลว้นแต่ตั้งใจท่ีจะมางานน้ีเป็น

การเตรียมตวัหลายๆ อยา่งเพื่อท่ีจะมาแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัและกนั 

 เห็นความเขม้แขง็ เห็นพลงัในการขนัเคล่ือนการท างานของพี่ๆ นอ้งๆ 

 เด็กกลา้แสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค ์การท างานกบัพื้นท่ีโรงเรียนชาวนาของพวกเราจะ

ใหค้วามส าคญักบัเด็กประถมมากกวา่ เพราะวา่เด็กประถมจะอยูใ่นพื้นท่ีนาน และไม่ออก

จากพื้นท่ีเร็วเกินไป 

 แลว้ก็พวกเราไดพ้าเด็กๆออกมานอกพื้นท่ี ท าใหก้ลุ่มพี่เล้ียงไดเ้ห็นส่ิงท่ีซอ้นเร้นในตวัของ

พวกเรา ก็ไม่รู้วา่เป็นอะไร... 

 ไดค้วามรู้ในการนัง่สมาธิ ไดเ้ล่นเกมหอยระเบิด 

 การมีอิสระในการท ากิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 

นอ้งสาบอกวา่ ท่ีพดูไปทั้งหมดน้ีเป็นอารมณ์ความรู้สึก ส่ิงท่ีพวกเราไดเ้รียนรู้ และส่ิงท่ีเห็น การ

น าเสนอต่อไปน้ีจะเป็นส่ิงท่ีพวกเราจะน ากลบัไปพฒันาของพวกเราสืบทอดกนัต่อไป  

 ไดเ้พลงกลบัไปเล่นไปร้อง ก็มีกิจกรรมอยูท่ี่บา้นมีการน าสันทนาการ พอมาเขา้ค่ายคร้ังน้ี

พวกเราก็ไดเ้พลงเพิ่มข้ึน 

 จะน าความรู้เร่ืองต่างๆ ท่ีไดไ้ปใชก้บัการแสดงละคร 

 เร่ืองของเวลา ก็ไดถ้ามพวกพี่เขาแลว้ ซ่ึงปัญหาของพวกเราในขณะน้ีเป็นปัญหาเร่ืองการ

แบ่งเวลา คือถา้มีการประชุมแลว้คนหน่ึงขาดหรือคนหน่ึงไม่มา ก็จะลงความเห็นไปวา่ถา้

คนน้ีไม่มาก็จะไม่มาเหมือนกนั มาไม่ครบงานก็จะเดินต่อไปไม่ได ้พี่ๆเขาก็เลยบอกวา่ การ

ท่ีพวกเรานดัประชุมกนัตอ้งหาเวลาวา่ง ตอ้งถามกนัดูก่อนวา่วา่งกนัเวลาไหนพอจะนดักนั

ไดเ้วลาไหนแลว้ก็ถา้สมมุติขาดกนัไปคนหน่ึงไม่ใช่วา่งานมนัจะลม้ เราก็ยงัสามารถท างาน

กนัไปได ้แต่วา่คนท่ีมาทีหลงัเราค่อยไปพดูใหเ้ขาฟังวา่งานเราไปถึงไหนกนัแลว้ 

 การใชส้ติและสมาธิ 

 การท ากิจกรรมกบักลุ่มเป้าหมายเนน้การพฒันาภายใน คือวา่เร่ืองของจิตใจเป็นหลกั 

 การท ากิจกรรมกบัเด็กกบัธรรมชาติ คือวา่พวกเราจะใชธ้รรมชาติเป็นครูแลว้ก็เป็นสถานท่ี

เรียนรู้ของพวกเราดว้ย ซ่ึงสถานท่ีทุกสถานท่ีหรือวา่ส่ิงของต่างๆหรือวา่ส่ิงมีชีวติทุกอยา่ง
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สามารถเป็นครูสอนเราไดส้อนเราไดทุ้กอยา่ง คนเราเกิดมาไม่มีใครท าอะไรเป็นมานตั้งแต่

เกิด เราใชก้ารเรียนรู้แลว้ก็ประสบการณ์จริงในชีวิตเป็นครูของพวกเรา สอนให้เราท าอะไร

เป็นในชีวิตน้ี   

 การท างานท ากิจกรรมตอ้งมีความต่อเน่ือง ถา้ขาดๆ หลุดๆ งานของพวกเรามนัก็อาจจะ

บกพร่องได ้

 กลุ่มเป้าหมายของพวกเราตอ้งชดัเจน ถา้มีคนไปบา้งมาบา้ง การท างานของพวกเรามนัก็

ลุล่วงไปไดไ้ม่ดี ก็ควรท่ีจะหาเป้าหมายหรือวา่แกนน าท่ีชดัเจน 

 จะน าความรู้ต่างๆท่ีไดท้  ากิจกรรมจากสองวนัน้ีและส่ือต่างๆไปปรับใชใ้นการท ากิจกรรม

คร้ังต่อไปของพวกเรา 

 ในการท ากิจกรรมตอ้งมีการท าตามขั้นตอนแลก้็กระบวนการท่ีวางไว ้ถา้เรามีกระบวนการ

ดีการท างานของเราก็จะสมบูรณ์  

 จะน าไปใชป้ระโยชน์หลายอยา่ง เช่นละคร การแสดงบนเวที แลว้ก็ความกลา้แสดงออก 

 

นอ้งสาน าเสนออยา่งรวดเร็ว ไม่มีจงัหวะหายใจเลย  หลงัจากน าเสนอเสร็จกระบวนกรก็แซววา่ 

“เหน่ือยไหมครับ”  

 

กลุ่มส่ือใส่วยัทนี....สองหนุ่มข้ึนมาดว้ยลีลาเร้าใจ เรียกเสียงปรบมือไดเ้ป็นอยา่งดี (เพราะเขาเป็น

พระเอกข้ีเมาจากละครท่ีแสดงในช่วงเชา้เม่ือวาน) พวกเขาพลดักนัเล่า พลดักนัซกักนัเอง เหมือนก าลงัดู

ทอร์คโชวเ์ลย พวกเขาบอกวา่ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากกรณีเด่นจากกลุ่มยอ่ย มีดงัน้ี 

 อุปสรรคของพี่ๆ แต่ละคนในกลุ่มยอ่ยเยาวชนหลงใหลในทอ้งถ่ิน ก็คือ การด ารงชีวิตสวน

กระแส แต่การสวนกระแสของพี่ๆแต่ละคนท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นหมู่บา้น และการด ารงชีวิต

อยูใ่นสังคมใหญ่ๆหรือวา่การอยูร่วมกนัคนกลุ่มใหญ่ วา่จะท าอยา่งไรถึงจะอยูไ่ด ้อยู่อยา่ง

ภาคภูมิใจแลว้ก็มีเกียรติ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งด้ินรนให้ตวัเองมีหน้ามีตาในสังคม แลว้ก็ส่ิงท่ี

ส าคญัคือการเป็นตวัของตวัเอง บางคนก็เลือกทางเดินเอง ทางเดินท่ีเป็นตวัของตวัเอง 

อยา่งเช่น ลาออกจากโรงเรียนแลว้มาแอบดูนก อะไรประมาณน้ี 
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 ต่อไปเป็นของกลุ่มโรงเรียนชาวนา คือการด ารงวถีิชีวติแลว้ก็การเรียนรู้ถึงความยากล าบาก

เห็นความส าคญั และมีความภาคภูมิใจท่ีมีพอ่แม่มีอาชีพชาวไร่ชาวนา ลูกก็ภาคภูมิใจ 

 ภูมิใจในส่ิงท่ีตวัเองมี เป็นคนท่ีเพียงพอ พอใชใ้นส่ิงท่ีตวัเองมีเหมือนกนั 

 รู้จกัการแกปั้ญหาชีวิต 

 ความสามคัคีในการท างาน 

 ส่ิงท่ีจะน าใชก้็คือหลกัธรรม ไตรสิกขา ก็คือ ความประพฤติ จิตใจแลว้ก็สมอง แลว้ก็กล

ยทุธ์ในการท างาน คือ ปฏิบติัก่อน แลว้ก็ทบทวน แลว้ก็สรุปมาประยกุตแ์ลว้ก็ค่อยมา

ปฏิบติัอีกคร้ังหน่ึง 

ส่ิงท่ีพวกเราพดูมาทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีพวกเราไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนกบัหลายกลุ่มหลายคนนะครับ 

ก็เป็นความรู้ท่ีแปลกใหม่ ก็ไดเ้ห็นความเป็นมาของการท านาจริงๆ การอยูก่บัชุมชนจริงๆ จะไม่เป็นเหมือน

คนในเมืองนะครับ ทางพวกเราเวลาท านา ก็ท  าพอใหม้นัเสร็จๆไม่ไดอ้ยูก่บัมนัจริงๆ 

 ส่ิงท่ีจะน าไปต่อยอด ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเราไดรู้้ก็จะน าไปเผยแพร่ใหก้บัผูค้นวา่ กลุ่มพวกเราท า

อะไรบา้ง ผา่นส่ือต่างๆไม่วา่จะเป็นวทิยหุรือโทรทศัน์ถา้มีโอกาสนะครับหรือกระบอกเสียง ใหเ้ขาไดรู้้วา่

เยาวชนภาคอีสาน ไดท้  าในท่ีสร้างสรรคแ์ลว้ก็ยดึถือวถีิชีวิตดั้งเดิม 

 ก็จะน าไปใช้กบัละครของพวกเรา เร่ืองใดท่ีมนัโดน

ประเด็นท่ีมนัดี อย่างเช่นเร่ืองวิถีชีวิตชาวนา หรือกลุ่มต่างๆ

หลายๆกลุ่มก็จะเอาประเด็นต่างๆ ท่ีถือวา่เป็นจุดเด่น 

 แลว้ก็การน าไปพฒันาตวัเองคือกลุ่มเรามีกระบวนการ

ท างานอยู่แต่วา่กระบวนการท างานมีความแตกต่างกนัไปการ

จะน าไปประยุกตใ์ชก้็จะน าท่ีมนัถือวา่เป็นประโยชน์แลว้ก็เอา

ไปปรับปรุงใช้กบักลุ่มพวกเรา คือน าเอากระบวนการท างานของแต่ละกลุ่มไปปรับใช้กบักลุ่มของตวัเอง 

แลว้อีกอย่างก็คือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตวัเองบางอย่าง ยกตวัอย่างเช่น เวลาอยู่ดว้ยกนัเสียงจะดงั

เป็นพิเศษ จนไม่มีใครท่ีจะกลา้เขา้ไปหา 
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หนองเรือ...สาวๆ จากหนองเรือก็ไม่ยอมนอ้ยหนา้เหมือนกนั เธอเล่าวา่ กลุ่มของหนองเรือมากนั

ประมาณ 20 คน แต่ไปเรียนรู้แค่สองกลุ่ม คือกลุ่มของพี่ตอ้ง กลุ่มเยาวชนผูห้ลงใหลในทอ้งถ่ิน (...แอบไป

เชียร์กนัเองน่ีเอง) และกลุ่มของส่ือใส่วยัทีน เธอเร่ิมเล่าถึงส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มไดเ้รียนรู้วา่ 

 การกลา้แสดงออกมากข้ึน คืออนัน้ีเป็นของกลุ่มท่ีไปส่ือใส่วยัทีน เขาจะมีการท าละคร ก็เขาก็มี
ความกลา้แสดงมากข้ึนท่ีพี่ๆ เขาพาท า 

 ได้เรียนรู้เร่ืองการฝึกสมาธิและระดบัเสียง พวกพี่ๆ  เขาจะพาท าเสียงให้ชดัเจนข้ึน อย่างเช่น 
เสียงเอ เสียงอา เสียงอี แลว้ก็ฝึกการใช้อวจันภาษา คือ ภาษาใบภ้าษามือโดยไม่พูด และภาษา
ร่างกาย และก็มีความเช่ือแลว้ก็จินตนาการ คือถา้เราไม่มีตรงน้ี เวลาเราดูอะไรท่ีพี่ๆเขาใชภ้าษา
ท่ีเราไม่สามารถฟังได้ เราก็จะดูจากท่าทางเอาคือใช้จินตนาการดู แล้วก็ได้ออกก าลังกาย
เพื่อท่ีจะไดเ้อาไปปรบใชก้บัการแสดงถา้ทางในการแสดงดว้ย 

 แลว้ก็มัน่ใจในตวัเอง กลา้ท าในส่ิงท่ีตวัเองคิด  
 การรับผดิชอบในหนา้ท่ีๆไดรั้บ ถา้ขาดตรงน้ีไปงานเราก็จะสะดุด อยา่งเช่น เราไม่มีสมาธิเรา

หวัเราะ เราก็จะท าใหค้นดูไม่เขา้ใจ การรู้จกัรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองก็คือถา้เกิดวา่ ใน
เม่ือเราไดรั้บบทบาทน้ีมา พอเราแสดงแลว้เราหลุดเพื่อนก็จะหลุดดว้ย ฉะนั้นเราก็ตอ้งรีบกลบั
เขา้มาในบทบาทต่อไป 

 กลุ่มของครูตอ้งนอ้งๆ เขาบอกวา่ไดเ้ห็น ไดรู้้
ประวติัและวิถีชีวิตของ จากครูชาวบา้นอย่า
เช่นครูตอ้ง ถึงแมจ้ะจบออกมาก็สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนชีวิต คือมีการเรียนรู้ในชุมชน
ตวัเอง มีการท าเกษตร พาชาวบา้นท าเกษตร 
เพื่อท่ีตัวเองจะได้อยู่กับชุมชนของตัวเอง  
 แลว้ก็รู้ฉายาหมูไม่กลวัน ้ าร้อนของครูโจ ้
ค รู โ จ้บ อกว่ า  ท า อ ะ ไ รไม่ เ ค ยประสบ
ความส าเร็จในชีวิตแต่ก็ไม่กลวั คือกลา้ท่ีจะเรียนรู้มนัต่อไป พยายามหาอย่างอ่ืนมาท าเร่ือยๆ
จนกระทัง่เรารู้ว่าอนัน้ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ   เป็นการเอาส่ิงท่ีไม่ดีมาเป็นประสบการณ์ในชีวิต 
การท าเกษตรแบบพอเพียงไปใชใ้นชีวิตของตวัเอง ดีกวา่ไปแสวงหางานท าในต่างจงัหวดัหรือ
วา่ในเมืองท่ีมีชุมชนแออดั เราก็หันมาท าเกษตรพอเพียงหรือวา่การใชชี้วิตท่ีพอเพียงแทน เพื่อ
จะเป็นการเพิ่มทุนให้กลบัตวัเองดว้ย เพื่อเราจะไดอ้ยู่ท่ีบา้นอยู่กบัครอบครัว จะไดไ้ม่ตอ้งไป
ไหนไกลๆ 
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ส่วนท่ีจะน าไปปรับใชใ้นกลุ่มและชุมชนไดแ้ก่ 

 อยา่งแรกก็จะเป็นการน าเอากระบวนการท างานของพวกพี่ๆท่ีเราไดท้ราบไดเ้รียนรู้มาเม่ือ

วานน้ี กลบัไปใชก้บักลุ่มพวกเราใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 กลบัไปตั้งกฎระเบียบใหช้ดัเจน เพื่อเป็นการสร้างกฎระเบียบใหเ้ด็ดขาดข้ึนเพื่อท่ีทุกคนจะ

ไดรั้บทราบรวมกนัและจะไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง 

 เพิ่มกิจกรรม อาจจะเป็นกิจกรรมสันทนาการหรือจะเป็นกิจกรรมวชิาการใหเ้พิ่มมากข้ึน  

ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมดว้ยกนั 

 การฝึกพฒันากลุ่มในดา้นสมาธิและการฟัง ก็เน่ืองจากวา่กลุ่มของพวกเรามีปัญหาในเร่ือง

การฟัง เราก็เลยคิดวา่เราจะน าความรู้ตรงน้ีกลบัไปพฒันานอ้งในกลุ่มใหมี้สมาธิมากข้ึน

และรู้จกัใหเ้กียติคนอ่ืนในการฟัง 

 เป็นแบบอยา่งใหเ้พื่อนๆ ในชุมชน... วา่การท่ีเราท าอะไร เราก็ตอ้งรู้จกัตวัเองก่อน 

 กลบัไปท างานใหส้ามคัคีกนักวา่น้ีรับฟังกนัมากกวา่น้ี 

 การตรงต่อเวลา 

เครือข่ำยเยำวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อมนครขอนแก่น กลุ่มนีม้ำกนัแค่ 3 คน กเ็ลยมำช่วยกนัน ำเสนอทั้ง 3 

คน เขาออกตวัวา่จริงๆ มีมากวา่น้ี แต่วนัน้ีมากนัแค่เพียงบางส่วน พวกเขารู้สึกวา่ เวทีน้ีมีคุณค่ามากและก็ได้

ประสบการณ์ไดก้ารเรียนรู้กบัพี่นอ้งอยา่งมาก ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มีดงัน้ี 

 เยาวชนกบัการใชชี้วติท่ีส่วนกระแสสังคมในปัจจุบนั อยา่งท่ีเรารู้กนัแลว้วา่ เยาวชนใชชี้วิต

ท่ีเห็นคุณค่าของเงินและวตัถุมาก่อน วิถีชีวิตก็เลยแปรปรวนไปกบัสังคมในปัจจุบนั เราก็

เลยมองว่า การมาคร้ังน้ีเราดีใจท่ีเราเห็นพี่

น้องเพื่อนเยาวชนจากหลายพื้นท่ี แลว้ก็ใช้

ชีวติท่ีสวนกระแสปัจจุบนัเลย ไม่ตามสังคม

ปัจจุบนัท่ีส่วนใหญ่ไปในทางท่ีไม่ดี เราเห็น

ในเร่ืองของการเกิดแนวคิดใหม่ เห็นคุณค่า

ทางจิตใจมากกว่าวตัถุของพวกเราท่ีนั่งอยู่

ตรงน้ี  รวมไปถึงการรวมกลุ่มท าประโยชน์

เพื่อคนอ่ืนวนัน้ีแทบจะหาไดย้าก มีท่ีไหนท่ีรวมกลุ่มกนัท าประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อบา้นเกิด
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ของตวัเอง รวมไปถึงคุณลกัษณะเด่นท่ีเราเห็นก็คือ เห็นเยาวชนจากหายพื้นท่ีเขา้ใจผูอ่ื้น

อยา่งเอ้ืออาทร ก็คือเร่ิมไปท างานกบัพี่นอ้งในพื้นท่ีต่างๆ ก็เกิดความห่วงใยเอ้ืออาทรพี่นอ้ง

ในทอ้งถ่ิน 

 เห็นคุณค่าและความงดงามของชุมชนดั้งเดิม สังเกตวา่หลายๆ กลุ่มหลายๆ พื้นท่ี จะมีแต่

คนส านึกรักษท์อ้งถ่ินไม่อายท่ีจะอยูใ่นทอ้งถ่ิน ขอให้อยูอ่ยา่งมีความสุข ตวัอยา่งนอ้งโอเล่ 

ไปเรียนในเมืองแล้วรู้สึกว่ามนัไม่ใช่ รู้สึกว่าจะต้องอยู่บา้นตวัเอง แมจ้ะท าน ้ าเตา้หู้ แต่

ความสุขใจมนัเกิดข้ึน 

 เห็นคุณค่าของความงดงานดั้งเดิมก็มีทั้งทางเร่ืองวฒันธรรม โดยเฉพาะเม่ือคืนน้ีแสดงออก

ธาตุแทม้าหมดเลย วฒันธรรมอีสานงดงาน นัง่กินขา้วกนัคนละกลุ่มละ แต่เม่ือเสียงหมอร า

เตย้ข้ึนก็กลายเป็นกลายกลุ่มกอ้นเดียวกนั ก็เห็นศิลปะเห็นอาชีพท่ีดั้งเดิมท่ีคนในชุมชนเร่ิม

มองขา้ม ไม่รู้วา่อะไรท่ีท าให้เยาวชนในวนัน้ียิ่งเรียนสูงตอ้งไม่ท าเกษตรกรรม ยิ่งเรียนสูง

ตอ้งไปเป็นลูกจา้งในโรงงาน หรือเป็นขา้ราชการ 

 นอกจากนั้นเห็นคุณค่าของตนเอง ตรงน้ีมนักลบัมาท าๆ ไปเรียนรู้ไปส านึกทอ้งถ่ินยงัไม่

พอ สุดทา้ยพอ่แม่ชุมชนก็ใหก้ารยอมรับ พี่ประชาน้ีแหละคือสุดยอดของชุมชนคนหน่ึง จะ

พาลูกหลานเขาไปไหนไปเลยมัน่ใจ น่ีคือชุมชนสังคมก็ให้ความศรัทธา สุดท้ายเราก็

ยอ้นกลบัมายิง่เห็นคุณค่าของตวัเอง เราก็จะยิ่งสรรคส์ร้างส่ิงดีงามให้เกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ไม่

ดูถูกตัวเองภูมิใจในตัวเองและเห็นศักยภาพของตนเอง น่ี คือเราดีใจเราเห็นกลุ่มแรก

ประเด็นแรกคือสวนกระแสสังคมในปัจจุบนั เยีย่มยอดครับ 

 อีกอนัหน่ึงเราเห็นพลงัชุมชน เราเช่ือวา่ส่ิงท่ีพวกเรามีกลุ่มและมีเยาวชนท่ีมีหนา้ตาแบบน้ี มี

พลงัแบบน้ีส่วนหน่ึงตอ้งให้เครดิตชุมชนของเรา ท่ีชุมชนของเรามีทุนทางสังคมท่ีดี ไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองทรัพยากร มีหลายท่ีท านาท าเกษตร เรามีกินเรามีป่าไมแ้ละเรามีพื้นท่ีในการ

เรียนรู้เยอะ เรามีคนท่ีใหโ้อกาสเยาวชนไดม้าเรียนรู้ร่วมกนั เรามีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลว้เราก็

มีศิลปวฒันธรรม ตรงน้ีแหละท่ีหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ อีกอนัหน่ึงเราเช่ือวา่กระกวน

การเรียนรู้ท าใหเ้กิดคนแบบน้ี คือการเรียนรู้ร่วมกนั 

 อีกอนัหน่ึงคือการปฏิบติัจริง อยา่งหลายกลุ่มท่ีเราไปเห็นก็คือ ลงมือปฏิบติั อยา่งกลุ่มละคร 

เขาเรียนรู้จากการสังเกต คือท าไปเลยแลว้มาเรียนรู้จากชีวิตจิตใจ เรียนรู้อารมณ์ เรียนรู้การ

ดูแลกนั การช่วยเหลือกนั  แลว้ก็เรียนรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมคือความเป็นชุมชน หลงัจากท่ี
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เรียนรู้เสร็จก็มีการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน ภายในน้ีไม่ใช้แค่ตบัไตไส้พุงอย่างเดียว ถา้เรา

เรียนรู้ภายในคือเร่ืองจิตใจมุมมองและความคิด 

 ตาม concept ท่ีเรามาเขา้ค่ายคร้ังน้ีก็จะเป็น “พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน” ก็จะเป็น

เหมือนกบัส่ิงต่างๆ ท่ีแต่ละกลุ่มไดท้  างานมาเป็นส่ิงท่ีส่งผลใหพ้ลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน ซ่ึงพวก

เรายงัคงความเป็นทอ้งถ่ินของเรา ไม่ลืมบา้นเกิดของเราว่าเราเกิดมาจากไหน มีส านึกรัก

บา้นเกิดอยูใ่นตวั แลว้ก็จะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง เม่ือเราท า

แลว้ชุมชนก็ไดเ้ห็นไดเ้รียนรู้วา่ ชุมชนน้ีมนัไม่ไดต้ามกระแสอยา่งเดียว เรายงัสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงให้กลบัมาเป็นชุมชนดั้งเดิมอีกคร้ังโดยท่ีเราไม่ทอดทิ้งให้หลุดรอยไปตาม

กระแส  แล้วก็จะเป็นชุมนยอมรับเยาวชนมากข้ึน จากท่ีเห็นจากท่ีได้สัมผสัแต่ละกลุ่ม 

เร่ิมแรกท่ีจะตั้งกลุ่มตอ้งมีปัญหาแน่นอน ผลสัมฤทธ์ิของแต่ละกลุ่มท่ีเกิดข้ึนมนัก็สร้าง

ความเช่ือมัน่ สร้างความยอมรับให้เกิดกบัชุมชนวา่ เยาวชนเด๋ียวน้ีไม่ใช่แค่ตามกระแสไป

เป็นเด็กท่ีมีปัญหาสังคม เป็นเด็กท่ีมีคุณค่าได้เหมือนกนั จากท่ีเราทั้งหลายได้ท า และก็

ชุมชนยงัคงวิถีเดิมอยู่ได้อย่างท่ีได้กล่าวไปแลว้ เรายงัมีความเป็นทอ้งถ่ินของเรา และท่ี

ส าคญัการท่ีเราไดท้  าอยา่งน้ีทา้ยท่ีสุดแลว้ เราก็จะเป็นตน้แบบ แบบอยา่งท่ีดีท่ีชุมชนอ่ืนเขา้

มาเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชนเรา เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีแต่ละชุมชนไดส้ร้างข้ึนมา 

ส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้และจะน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไร เราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี   

 เร่ืองแรกเป็นเร่ือง ตนเอง เราจะกลบัไปประยกุตใ์ชก้บัตนเองอยา่งไร เม่ือวานฟังพี่ๆ หลาย

คนพดูไปตวัเองก็นัง่คิดไป (1) มนัท าใหเ้ราไดท้บทวนตวัเองวา่วนัน้ีเรายงัอยูก่บักระแส

ปัจจุบนัหรือทวนกระแส (2) มนัท าใหเ้ราไดคิ้ดต่อวา่...เราจะท าอะไรต่อดี (3) ท าใหก้ระตุน้

และเตือนตวัเองให้อยูอ่ยา่งพอเพียง เพราะบางคร้ังก็เผลอ เพราะกระแสสังคมวนัน้ีแรง

จริงๆ  

 กลุ่มท่ีขอนแก่นเป็นกลุ่มส่ิงแวดลอ้ม ท างานร่วมกนักบัองคก์รทอ้งถ่ิน เราจะไปต่อยอด

เสริมสร้างกลุ่มใหเ้ขม้แขง็ โดยใชก้ระบวนการท่ีเราไดคุ้ยกนั กระบวนการไม่แตกต่างกนั 

และก็เช่ือมัน่วา่กระบวนการแบบน้ีสร้างคนไดจ้ริงๆ เราจะสร้างคนเราจะต้อนเยาวชนคน

รุ่นใหม่เพื่อเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ลกัษณะน้ีใหต่้อเน่ืองท่ีขอนแก่น  และเราจะน ากิจกรรม
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และเทคนิคท่ีเราไดม้า ท่ีเราแอบฟังแอบเรียนรู้กบัเพื่อนๆ ท่ีประสบผลส าเร็จมาหลายอยา่ง

เราจะน าเทคนิคเหล่าน้ีไปใช ้

 เร่ืองสุดทา้ยเราจะน าไปใชก้บัชุมชนนครขอนแก่น คือ นครขอนแก่นเป็นชุมชนเมืองแบบ

ใหม่ท่ีก าลงักา้วไปสู่กระแสหลกั ทั้งผูบ้ริหารและกลุ่มก าลงัขบัเคล่ือนในเร่ืองของการท่ีเรา

จะยอ้นสังคมปัจจุบนักลบัสู่วิถีดั้งเดิม ไม่มากก็นอ้ย  เราจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมกนัใหน่้าอยูเ่อ้ืออาทร อยา่งย ัง่ยนื น่ีคือส่ิงท่ีเราอยากจะกลบัไปท า 

และทั้งหมดทั้งมวลท่ีเราไดแ้อบฟังแอบตั้งใจเรียนรู้กบัพี่นอ้ง เราไดข้อ้สรุปวา่กระบวนการของพี่

นอ้งทั้งหมดทั้งมวลเราก็เลยสรุปออกมาประมาณน้ี คือ ทุกกลุ่มทุกพื้นท่ีจะมีกระบวนการเร่ืองแรกในเร่ือง

ของการเช่ือมคนให้ติด ผกูมิตรใหม้ัน่ สร้างสรรคเ์รียนรู้ มุ่งสู่การพฒันาคน... 

กลุ่มหนองสองห้อง นอ้งอุม้ ซ่ึงเป็นแกนน าเยาวชนท่ีพยายามรวมกลุ่มกบันอ้งๆ ท ากิจกรรมดีๆ อุม้
และนอ้งๆ บอกวา่ 

 เราไดเ้รียนรู้ การใชล้ะครเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้กบักลุ่มเยาวชน  
 การบริหารเวลา การแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมโดยไม่เสียการเรียน 
 การรวมกลุ่มการร่วมปรึกษาหารือ เพื่อคิด

ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกนั และแกปั้ญหา 
 การฝึกอาชีพแบบสร้างสรรคแ์ละสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้
 การออมเป็นแนวทางท่ีท าใหเ้รารู้จกัการใช้

เงินระมดัระวงัและใชเ้งินอยา่งถูกวธีิ 
 การอยูร่อดดว้ยตนเองการพึ่งพาตนเองดว้ยการท าเกษตร อาทิ การปลูกผกั การเล้ียงปลา 

การท าปุ๋ยมกัอยา่งน้ีนะค่ะ คือวธีิของครูตอ้งนอ้งๆเขาสนใจ มนัช่วยใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีช่วย
ใหช้าวบา้นไดท้  ากิจกรรมเรากนั 

 การรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งตระหนกัรู้และเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นการท าลาย 
 การท าอาชีพท่ีตวัเองสนใจอยา่งเช่น การท าน ้าเตา้หู้อยา่งท่ีนอ้งโอเล่เขาท าอยู ่มีนอ้งๆ ใน

กลุ่มสนใจเยอะ 
 มีการขายผกัพื้นบา้นท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ   
 การสร้างความสามคัคีโดยการใชกิ้จกรรมหรือใชเ้กมส์การละเล่นร่วมกนั  
 วธีิการท าความรู้จกักบัเพื่อน การสร้างความสนิทสนมความคุน้เคย  
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 ความกลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็น ท่ีท าใหเ้รารู้จกัความทุกขย์ากของชาวนามาก
ข้ึน 

 การฝึกจิตโดยการผอ่นพกัตระหนกัรู้ เป็นการฝึกสมาธิฝึกปัญญาไปในตวั 
 การสร้างรอยยิม้และความสุขใหค้นในชุมชนหรือคนทัว่ไป อนัน้ีไดแ้นวคิดมาจากนอ้งๆ

ส่ือใสวยัทีน คือเคา้ท าดว้ยความเตม็ใจดว้ยความท่ีมีจิตอาสาคือเขาท าเขาอยากใหค้นใน
ชุมชนมีความสุข โดยการท่ีเขาแบ่งปันรอยยิม้ใหก้บัคนอ่ืนๆ 

 การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 การฝึกความอดทนความตั้งใจในการรวมกลุ่มกนัท างาน 

สรุปส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้มาน้ี เราจะน ากลบัไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดกบัการท างานนั้นก็คือ 
 การใชล้ะครเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ร่วมกนั คือในกลุ่มของหนองสองห้อง.. คือตอนน้ี

เป็นกลุ่มเกษตร ท าการเกษตรเพื่อท่ีจะต่อเน่ืองไปถึงการท ากลุ่มดนตรีในหมู่บา้น คือเด็กๆ
ในกลุ่มจะมีความสามารถในเร่ืองการเล่นดนตรี ก็จะเป็นดนตรีพื้นบา้นอยา่งเช่น พิณ แคน 
โหวด อยา่งน้ีเป็นตน้ นอ้งหลายคนเขามีความสามารถในดา้นน้ี ก็คือเรายงัขาดงบประมาณ
ในการหาเคร่ืองดนตรี ก็เลยใชว้ธีิการร่วมกลุ่มกนัท าการเกษตร แลว้เราก็เอารายไดท่ี้ได ้ถึง
จะไม่มากก็นอ้ยเราก็จะเก็บดว้ยการออม เพื่อท่ีจะไปซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองดนตรีมาใหน้อ้งๆ 

 การท าเกษตรแบบพอเพียง เป็นระบบท่ีพึ่งพาอาศยักนั 
 ใชกิ้จกรรมเป็นส่ือในการเรียนรู้ร่วมกนั ก็คืออยา่งการละเล่นมีเกมนนัทนาการ สันทนาการ 

ก็จะน าไปปรับใชก้บักลุ่มดว้ย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ 
 

กลุ่มอ ำเภอพล น้องวิรัตน์เป็นนกัเรียนวิทยาลยัเกษตรออกมาน าเสนอพร้อม

กบันอ้งตวัเล็กๆ คือนอ้งรุ้ง เขาบอกวา่เขาเป็นตวัแทนอ าเภอพลครับ กลุ่มน้ีมาพร้อม

กบัอาจารยเ์ช่ียวชาญ ชามะรัตน์ เป็นอาจารยส์อนท่ีวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ขอนแก่น และเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเกษตรของศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินอยู ่ในส่วนของ

อาจารยเ์องก็ไดแ้รงบนัดาลใจมากเหมือนกนัจากการเขา้รวมกิจกรรมเม่ือวาน แลว้ก็

คิดอยากจะไปท ากลุ่มเด็ก อยากจะไปท าศูนยเ์รียนรู้ร่วมกบัเด็กๆ ท่ีอ าเภอพลส่ิงท่ี

นอ้งๆ ไดเ้รียนรู้จากรณีเด่น คือ  

 จากท่ีผมพานอ้งๆ มา 4 คน นอ้งก็ไม่กลา้ไปกลุ่มอ่ืนก็เลยไปท่ีศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน นอ้งๆ ก็ไดเ้รียนรู้

จากพี่ๆ ชาวดินไดพ้ดูความเป็นมา วา่มีสมาชิกเท่าไร มีการท าอะไรบา้ง แลว้ก็นอ้งก็ไดเ้ล่นเกม การเป็นผูน้ า 

 



 40 

การกลา้แสดงออก ไดดู้การแสดงละคร ไดฝึ้กนัง่สมาธิและท่ีเด็กชอบก็คือนอนสมาธิ และน้องก็ไดเ้พื่อนท่ี

รักทอ้งถ่ินดว้ยกนั 

เราจะน าอะไรบา้งไปประยกุตใ์ช ้ผมก็เรียนเกษตรอยูแ่ลว้นะครับกลบัไปบา้นผมก็จะกลบัไปเล่าให้

พ่อแม่และเพื่อนๆ ฟังว่าผมมาเข้าค่ายน้ีผมได้อะไรบ้าง และก็จะพาน้องๆ และเพื่อนๆ ท าเกษตรแบบ

ผสมผสาน ตอนน้ีท่ีอ าเภอพลก็ท าเกษตรแบบผสมผสานเป็นหัวนาโมเดล กลับไปผมจะพาเด็กๆไปท า

กิจกรรมสมาธิ การเป็นผูน้ า การพาเด็กๆ เล่นเกมส์แลว้ก็ฝึกนอ้งแสดงละคร ก็จะหานอ้งๆเพื่อนๆในหมู่บา้น  

กลุ่มตระแสง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มน้ีมีแต่หนุ่มๆ 6 คน เป็นหนุ่มท่ีผา่นการท างานในเมืองหลวงมา
พอสมควร และเห็นทุกข์มาพอสมควร และได้หันกลบัมาท างานท่ีบา้นของตนเอง จากท่ีมีฝีมือด้านการ
ตกแต่งภายใน พวกเขาก็ท างานเฟอร์นิเจอร์ไปด้วย ท าเกษตรช่วยพ่อแม่ไปด้วย การน าเสนอด้วยภาษา
ทอ้งถ่ินเขมร จึงตอ้งมีล่ามแปลดว้ย พวกเขาบอกวา่  

 ได้แรงบันดาลใจกลับไปท าสร้างกลุ่มเยาวชน ได้ไปดูบ้านดิน เขาใช้บ้านนิดเป็นจุด
รวบรวมกลุ่มเยาวชนมาท ากิจกรรมร่วมกนั ก็มัน่คงดีก็จะน ากลบัไปใชดู้  

 พวกเราจะน าความรู้ท่ีไดเ้อากลบัไปปรับปรุงกบัตวัเองเพื่อให้กลา้แสดงออก จากการอบรม
ท าใหเ้รากระแสดงออกมากข้ึนและก็จะน าไปปฏิบติักบัชุมชนและทอ้งถ่ินของตวัเอง 

 จะน าศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินของบา้นเราท่ี
มีอยูแ่ลว้ แต่ว่าทุกวนัน้ีท่ีหายไปก็จะเอามาสืบ
สานใหค้งอยูต่่อไป 

 จะน าเอาความรู้ท่ีได้เข้าไปชุมชน จะเอาไป
สานต่อกบัคนในชุมชนแบบว่าไปนัง่นอนนั่ง
กินเพื่อความหนกัแน่น 

 เม่ือก่อน เม่ือได้ยินค าว่าสุรินทร์แล้ว น้องๆ
เยาวชนส่วนมากจะเนน้การด่ืมสุราเป็นส่วนมาก เม่ือไดเ้ขา้การอบรมแลว้นอ้งก็มีการปรับ
ความคิดวา่สุราเป็นส่ิงไม่ดี ก็จะเป็นความคิดตวัเองวา่พยายามลดละเลิกค่อยๆเป็นไป เป็น
การปรับเปล่ียนวธีิคิด 

 

กลุ่มชัยภูมิ มากนั 2 หนุ่ม คือ พี่อานฐั กบัพี่วิโรจน์ เป็นแกนน าเยาวชนท่ีพยายามท่ีจะอยูใ่นชุมชน

ใหไ้ดท้ั้งในดา้นของอาชีพ และการท าประโยชน์เพื่อชุมชน ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้อยูท่ี่น้ีก็คือไดเ้ห็นพลงัของทุกคน

วา่มีแนวคิดท่ีดี ทั้งของผูใ้หญ่และเด็กๆ ซ่ึงผมมาผมก็ไม่มีโอกาสไปแลกเปล่ียนกบักลุ่มอ่ืน เพราะตอ้งเป็น

วทิยากรในกลุ่มเยาวชนผูห้ลงใหลในทอ้งถ่ิน แต่ส่ิงท่ีไดฟั้งจากทุกคนก็ถือวา่มีแนวคิดเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงท่ีชยัภูมิ
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ก็มีคนท่ีท างานอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ แต่วา่การแลกเปล่ียนแนวความคิดมนัแตกต่างกนัมนัคนละระบบกนั แลว้ก็ส่ิง

หน่ึงท่ีเห็นเยาวชนเม่ือคืนน้ี เห็นการแสดงแล้วรู้สึกว่า 

เป็นส่ิงท่ีประทบัใจมาก และก็อีกอยา่งหน่ึงท่ีจะน าไปใช้

และส่ิงท่ีจะท าก็คือวา่ตอนน้ีเร่ืองตลาดสีเขียว และท ากบั

กลุ่มเด็กเร่ืองส่ือพื้นบา้น ก็จะเอาเร่ืองท่ีทุกคนเล่าตรงน้ี

ไปท าเป็นรูปแบบมากข้ึน 

 

ทั้งหมดน้ีคือส่ิงดีๆ ท่ีนอ้งๆ ไดเ้รียนรู้ และตั้งใจจะน าไปปฏิบติั ส่ิงส าคญัก็อยูท่ี่การฝึกฝนตนเอง ทั้ง

เร่ืองความมัน่คงภายใน ความเอ้ืออารีต่อผูอ่ื้น และการฝึกฝนดา้นอาชีพไปพร้อมๆ กบัการสร้างกลุ่มและ

พฒันากลุ่มใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม พร้อมกบัมีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและความหมายในส่ิง

ท่ีท าควบคู่กนัไป 

 

ห้องเรียนพีเ่ลีย้ง 

 ในช่วงบ่ายของวนัท่ี 2 น้ี อาจารยท์รงพลได้ปรับ

กระบวนการเพื่อใช้โอกาสน้ี ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

กลุ่มพี่เล้ียงหรือผูใ้หญ่ใจดีทั้งหลาย ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญั

ในการขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง จึงได้แยกกลุ่ม

ผูใ้หญ่ใจดีออกมาตั้งวงคุย ส่วนน้องๆ เยาวชน ก็ให้พี่หยิก

รับดูแลไป ก็ได้ข่าวว่าสนุกสนานกนัน่าดู เพราะพี่หยิกให้

โจทยก์บันอ้งๆ ในแต่ละพื้นท่ีวา่ ให้หากิจกรรมสันทนาการ หรือเกมต่างๆ มาพาเพื่อนเกือบ 100 ชีวิตน้ี ให้

ไดเ้ล่น และไดเ้รียนรู้ไปดว้ย กลุ่มเด็กจึงสนุกสนานกนัจนศาลากลางน ้าแทบพงั 

 ส่วนกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีอาจารยท์รงพลเร่ิมดว้ยการเปิดประเด็นวา่ ผมคิดว่าตัวพ่ีเลีย้งเป็นตัวจักรส าคัญ

มาก และพ่ีเลี้ยงในขณะนี้ต้องท างานกับตัวเด็กและท างานกับผู้ปกครอง แล้วท างานกับคนรอบๆเด็ก 

เพราะว่าเดก็เขาไม่ได้อยู่ เฉพาะในโรงเรียน และในชุมชน ตรงนีก้ารพัฒนาเดก็มันจึงอยู่ ท่ีเราจัดส่ิงแวดล้อม 

รอบตัวเดก็ ทุกวินาที ถ้าเราสามารถช่วงชิงเวลาท่ีหลายคน พอไปโรงเรียน พอกลับมาบ้านกไ็ม่รู้จะท าอะไร 
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พอไม่รู้จะท าอะไรกด็ูทีวี หรือไม่กไ็ปโน้นไปนีก้ับเพ่ือนฝูง เดก็มันไม่ถูกชวนท าในเร่ืองท่ีสร้างสรรค์ ค าว่า 

ชวนท า ใครละ ซ่ึงก็คือ ตัวพ่ีเลีย้งนั้นแหละ ขณะนีบ้างพืน้ท่ีมีพ่ีเลีย้ง บางท่ีส่วนใหญ่ขาดพ่ีเลีย้ง อันนีก้ฝ็าก

คิดกันต่อว่า “ถ้าเราจะช่วยกันสรรหา แล้วพี่เลี้ยงมาคุยร่วมกัน ว่า การท าหน้าที่พี่เลี้ยงมันยากเย็นแสนเข็ญ

อย่างไร มันต้องมีความรู้อะไร  มันต้องคุยกับเด็กอย่างไร เราจะโค้ชเด็กอย่างไร ขณะเดียวกันพี่เลี้ยงต้องไป

คุยกบัผู้ปกครองเด็กอย่างไร ไปคุยกบัโรงเรียน กบัอบต.อย่างไร” 

เพราะวา่ถา้เราจะท าเฉพาะเศษเส้ียวหรือกิจกรรมของเรา ส่วนใหญ่แลว้มนัไม่ย ัง่ยืน เพราะวา่เด็กมนั
ไม่ไดอ้ยูก่บัเราส่วนเดียว เขาอยูก่บัเราแค่นิดเดียว แลว้ท่ีเหลือมากกวา่หา้สิบเปอร์เซ็นต ์ท่ีถูกอิทธิพลจากดา้น
อ่ืนกลืน ส่ิงท่ีเราอุตส่าห์ ลงทุน บ่มเพาะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะลองแลกเปล่ียนดูวา่ ตวัพี่เล้ียง มีความส าคญั 
ตวัโครงการเองพยายามเขา้ไปท างานกบัพื้นท่ีท่ีมีพี่เล้ียงแลว้ ถา้บางพื้นท่ียงัไม่มีพี่เล้ียงก็ลองคุยกนั วา่เราจะ
สรรหาและสร้างพี่เล้ียงไดอ้ยา่งไร แต่วา่ตวัพี่เล้ียงเองตอ้งรู้เรา รู้เขา รู้สถานการณ์ ถา้เราไม่รู้ก็จะมีปัญหา อนั
แรกท่ีสุดก็คือ สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ในพื้นท่ีเรา ซ่ึงผมเช่ือวา่ ถามใครก็รู้หมดวา่ เด็กมีปัญหาอะไร
ในชุมชน อนัน้ีแทบไม่ตอ้งพดูถึงเลย แต่ท่ีเราอยากจะคุยกบัมากๆ ก็คือ แล้วมันจะออกไปจากปัญหาอย่างไร
มากกวา่  

ข้อมูลพืน้ฐำนของเยำวชนกับครอบครัวเป็นส่ิงส ำคัญ บางทีเราสนใจแต่ตวัเด็ก แต่เราไม่ไดส้นใจ
พ่อแม่ผูป้กครองของเขา ท าอย่างไรท่ีเราจะจบัเข่าคุยกบัพ่อแม่ผูป้กครอง เพื่อให้รู้ค่านิยมของผูป้กครอง 
ผูป้กครองไม่เขา้ใจอยากให้ลูกเรียนสูงๆ แต่ไม่รู้วา่หรอกวา่กำรปลูกฝังให้เป็นคนดีคนเก่งมันหมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร รู้แต่วา่ให้เรียนหนงัสือ แต่ไม่เขา้ใจเร่ืองการศึกษา ตอนน้ีพ่อแม่เด็กไม่เขา้ใจเร่ืองการจดัการศึกษา 
อยา่งวโิรจน์เอย ใครเอย ท าใหเ้ห็นวา่การศึกษามนัไม่ไดอ้ยูเ่ฉพาะในโรงเรียน บางพื้นท่ีลองพาผูป้กครองท า 
ชวน อบต. และเอาผูป้กครองมาคุยกนั เพราะเราเช่ือวา่จะท าแต่เด็กอยา่งเดียวไม่ได ้ เสร็จแลว้เราก็ถามต่อวา่
เขำอยำกให้ลูกเขำเป็นอย่ำงไร เขาตอบมาเป็นเสียงเดียวกนัหมดเลยวา่ เขาอยากใหลู้กเขาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง 
เอาตวัรอด มีฐานะท่ีมัน่คงอะไรต่างๆ เราตอ้งมีกระบวนการพาเขามองต่อ 

เด็กสมยัน้ีไม่มีความอดทน อดกลั้น ไม่มีความเพียร เด็กจะเอาแต่เร็ว หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่ใคร
หละท่ีท าให้เด็กเป็นอยา่งนั้น ก็เน่ืองจากการไม่มีเวลา
ของพ่อแม่ผู ้ปกครอง ความท่ีตัวเอง รู้ไม่ เท่ าทัน
สถานการณ์ ตวัเองก็ไปมีส่วนท่ีท าให้ลูกตวัเองเส่ียง
เหมือนกนั ถา้เราไม่พาเขาคุยตรงน้ี เขาก็จะไม่รู้วา่เขา
มีส่วน ท่ีจะท าให้ลูกของเขาไปผิดทิศ ผิดทาง และ
ค่านิยมท่ีไม่เอาเกษตรเหมือนกนั เกษตรล าบาก ให้มนั
เข้าไปในตัวเมือง ให้มันไปรับราชการ ให้มันไป
ท างานอุตสาหกรรม ท้ายท่ีสุดอุตสาหกรรมล้ม 
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โรงงานปิด คนตกงานเป็นแสน รากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของคนก็คือ เร่ืองอาหารการกิน เร่ืองของความมัน่คง
ของชีวิต มนัมาจากความมัน่คงของอาหาร มีกิน ไม่อดตาย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค แต่
เด๋ียวน้ีเราไม่สนใจปัจจยัส่ี แต่เราสนใจปัจจยัห้าก็คือ มอเตอร์ไซด์ มือถือ แต่อาหารไม่ท า เป็นเร่ืองท่ีเราถูก
กระแสมนักลืนไป จนเราไม่รู้เท่าทนัมนั ตกไปอยูใ่นกระแส และรู้สึกวา่มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น 

ค่านิยมของพอ่แม่ท่ีพี่เล้ียงตอ้งรับมือใหไ้ด ้เพราะวา่นอ้งบางคนบอกวา่ ทะเลาะกบัพ่อแม่ เพราะพ่อ
แม่ไม่เข้าใจส่ิงท่ีเขาท า แล้วใครจะไปช่วยคุยกับผูใ้หญ่ เราตอ้งมีกุศโลบายท่ีตอ้งไปคุยกบัพ่อแม่ ถ้าเรา
จะตอ้งไปคุยเราก็ตอ้งรู้หัวอกของพ่อแม่เหมือนกนั พ่อแม่ห่วงใยอะไร อะไรที่ท ำให้เขำยังไม่เช่ือมั่น ยังไม่
ศรัทธำ ไม่วำงใจ คิดว่าเด็กท าไม่ได้หรอก หลายคนก็พูดว่าพี่เลี้ยงต้องท ำให้เห็น มีผลงำน ค  าว่ามีผลงาน 
ไม่ไดห้มายความวา่ท าเร่ืองใหญ่นะ ท าเร่ืองเล็กๆ พอ่แม่ก็จะเห็นวา่มนัเขา้ท่า มนัรู้จกัคิด รู้จกัช่วยเหลือพ่อแม่
เล็กๆ นอ้ยๆ  ผมวา่ส่ิงน้ีแหละ เราอยา่ไปคิดอะไรใหญ่ ท าให้พ่อแม่เขาเห็นวา่นิสัยของเขาเร่ิมดีข้ึน อนัน้ีเป็น
เร่ืองของความละเอียดอ่อน ท่ีจริงก็มีความรู้อยู ่อยา่งท่ีเร่ืองของบา้นดินท า หลายๆ พื้นท่ี กระบวนการท่ีจะท า
ให้เด็กมนัเปล่ียนความคิด เด็กมนัมีศกัยภาพอย่างท่ีหลายคนพูด แต่มนัตอ้งการการประคอง ตอ้งการการ
กระตุน้  แลว้ใครจะกระตุน้ จะประคอง พ่อแม่ก็กระตุน้ไม่ได ้ประคองไม่ได ้ถา้กระตุน้ให้คิด แลว้ก็แหยใ่ห้
เขาท า ท าแลว้ใหเ้ขาประสบกบัชยัชนะ ความส าเร็จเล็กๆ ไปเร่ือยๆ ท าให้เขามีก าลงัใจท่ีจะท า ไปเร่ือยๆ ใน
ขณะเดียวกนัการเติบโตของเขาก็จะอยูใ่นสายตาของผูใ้หญ่ 

ดงันั้นผมคิดว่ากระบวนการมนัตอ้งมีความชัดเจนในการก้าวย่าง ขยบั ในการท่ีเรียกศรัทธาของ
ผูใ้หญ่ให้มีต่อเด็ก เด็กมนัดีอยูแ่ลว้ แต่วา่เจอผูใ้หญ่ท่ีมีวิธีมอง วิธีคิด ในลกัษณะท่ีมองขา้ม อนัน้ีก็เป็นโจทย์
ของเรา อีกตวัหน่ึงก็คือ  ขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งเรียนรู้ เราก็พบว่าแหล่งเรียนเยอะมำกในชุมชน ทั้งคน ทั้ง
กิจกรรมท่ีอยูใ่นชุมชน สามารถเอามาให้เด็กไดเ้รียนรู้เยอะแยะเลย ถา้ตวัพี่เล้ียงท่ีจดักระบวนการเรียนรู้เป็น 
ถา้ไปเจออนัน้ีเด็กได้เรียนรู้เร่ืองอะไร ถ้าไปเจออนัน้ีได้เรียนรู้อะไร เราพบว่าในชุมชน ทุกชุมชน แหล่ง
เรียนรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน มีเยอะ แต่วธีิพาเด็กเรียนรู้เป็นปัญหา เพราะฉะนั้นตอ้งมีอีกตวัหน่ึง  

ข้อมูลพืน้ฐำนของ อบต. เราก็ตอ้งเขา้ใจวา่นโยบายของ อบต. แผนของอบต. บางทีถา้เราไม่รู้เรา รู้
เขา เราไม่เขา้ไปคุยกบัเขา จริงๆ แลว้ มนัไม่แตกต่างกนั เพราะวา่ในแผนของ อบต.ก็มีเร่ืองพฒันาคน พฒันา
อาชีพ พฒันาวฒันธรรม เพียงแต่วา่เวลาเราท างาน เรามกัจะเอาเราเป็นตวัตั้ง เอา อบต.มาช่วยหน่อยสิ จริงๆ 
แลว้เราช่วย อบต. เสียดว้ย ไม่ใช่ อบต. มาช่วยเรา เราไปช่วย อบต.ท างาน เพราะวา่อบต. มีหนา้ท่ีตอ้งพฒันา
ส่ิงเหล่าน้ีใหก้บัชุมชน เราก าลงัท าส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมา มนัเป็นเร่ืองท่ีบอกวา่ ถา้เราเป็นพี่เล้ียง เราก็จะมีวิธีในการ
คุยกบัตวั อบต. เหมือนกนั ส าหรับ อบต. สุดทา้ยก็คือ ฐานเสียงของมวลชน ถา้เราไปแลว้บอกวา่ส่ิงท่ีเราเขา้
ไปท าน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัชาวบา้น และตกถึง อบต. ดว้ย อนัน้ีผมพดูคร่าวๆ แต่วา่มนัมีรายละเอียดอยู ่

มนัมีรายละเอียดอยู ่อนันั้นมีเร่ืองขอ้มูลพื้นฐาน รู้เรำ รู้เขำ และรู้สถำนกำรณ์ ถา้เราไม่รู้แลว้ลงมือท า 
จะเกิดค าถามวา่ แลว้เราจะไปคุยกบัพ่อแม่ของเขาอย่างไรให้พ่อแม่ของเขาเขา้ใจ  ถา้เราไม่ฟังเขาก่อน ไม่
เขา้ใจเขาก่อนวา่ ส่ิงท่ีเขาเขา้ใจ ส่ิงท่ีเขามีค่านิยม เราจะต่อสู้กบัค่านิยมของเขาอยา่งไร ตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้ง
มีทกัษะ และมีกุศโลบายเหมือนกนั ทีน้ีกำรสร้ำงวิสัยทัศน์กับ อบต. ตอ้งมีการชวน อบต. มองไปขา้งหน้า 
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มองภาพอนาคต ทีน้ีภาพอนาคตจะเห็นวา่ ชวนให้เขาเห็นแนวโนม้ของปัญหา การท่ีเราไม่ท าอะไรหรือท า
อะไรก็ตาม ปัญหาจะรุนแรงข้ึนอยา่งไร ปัญหาเยาวชนรุนแรงข้ึนแน่นอน ทุกคนก็สัมผสัได ้แต่วา่มนัรุนแรง
มากข้ึนอยา่งไร ขณะเดียวกนัช้ีใหเ้ห็นวา่ เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได ้เพราะถา้ อบต. เป็นรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน อีกสิบปี ยีสิ่บปี ใครเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ เราอยากจะไดอ้ยา่งน้ีใช่ไหม เยาวชนท่ีมา
งานเราใช่ไหม ท่ีจะเป็นประชาชนของประเทศเล็กๆเหล่านั้น เป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพ เป็นประชาชนท่ีคิด
เป็น ท าเป็น  กลา้พูด กลา้แสดงความคิดเห็นต่างๆใช่หรือเปล่า อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีถา้ อบต. เห็น อบต. สามารถ
เปล่ียนพวกน้ีได ้ก็เป็นเร่ืองท่ีพี่เล้ียงทั้งหลายมานัง่ขบคิด วธีิการส่ือ  

ส่ือก็มีหลายรูปแบบ ละครก็ส่ือได้ ส่ือทางออ้ม บางทีส่ือทางตรงก็ล าบาก ปัญหาในอนาคตของ
ชุมชนเป็นอยา่งไร จะอยูก่นัอยา่งไร ใครจะเป็นคนรุ่นหลงัท่ีจะมารับไมจ้ากเรา  มีหรือเปล่า อนัน้ีจะเป็นเร่ือง
ท่ีชุมชนจะไดคิ้ด ถา้อบต.ไม่ไดเ้ขา้มาโดยผลประโยชน์จริงๆ บางทีไม่มีใครชวนเขาคิด ไม่มีใครชวนเขามอง 
ยกเวน้ว่าเขามาเพื่อผลประโยชน์จริงๆ เราแลว้ไม่สนใจเร่ืองการพฒันาอย่างแทจ้ริง อนันั้นก็จบ อนัน้ีเป็น
เร่ืองของการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัอบต. 

ประเด็นท่ีสาม การท่ีเราเขา้ไปสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกบั อบต.ได ้การท่ีเราจะเร่ิมกิจกรรม เร่ิมอยา่งไร 
ตอนน้ีเราจะเห็นวา่ กิจกรรมท่ีเราเร่ิมน้ีเร่ิมจำกหน่อเล็กๆ ในชุมชน ตำมควำมสมัครใจ สะสมกันมำเป็นเวลำ
หลำยปี วิโรจน์น้ีก่ีปี ท่ีเราเห็นกนัวนัน้ีมนัไม่ใช่สร้างข้ึนมาไดเ้พียงวนัสองวนั ใช่ไหม แต่ละคนมีทุนสะสม
มา เราอยา่คิดวา่ พอเราเห็นปุ๊บ เราจะสร้างมนัไดเ้ลย  มนัไม่ไดอ้ยา่งท่ีคิด อยา่งประชาสะสมมาก่ีปี เรามาเห็น
ตอนท่ีเขาเก่งแลว้  เขาสะสมประสบการณ์ชีวิตเขามาเยอะแลว้ แต่วา่ถา้เราจะท าในเชิงท่ีขยายกวา้ง เรามีทุน
อยา่งน้ีดีอยู่แลว้  ทุนท่ีเขามีประสบการณ์จริง มีตวัอย่างจริง มีประสบการณ์จริง มีรูปแบบจริง คนเรียนรู้จะ
เรียนได้จากของจริง  ไม่ใช่เรียนรู้จากทฤษฎีท่ีท่านว่า  มนัตอ้งเรียนรู้จากของจริง ตวัจริง ของจริง ไปท า
ดว้ยกนั อย่างนั้นมนัเกิด ทีน้ีเวลาเราท าตรงน้ี ท าอย่างไรจัดกระบวนกำรให้เด็กวิเครำะห์ตัวเอง วิเครำะห์
ชุมชน อนัน้ีตอ้งสร้างเหมือนกนั และตอ้งใชเ้วลา ถา้เด็กรู้จกัตวัเอง จุดอ่อน จุดแข็งอะไร ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไร ใจร้อน ใจเยน็ อนัน้ีเป็นจุดแรกเลยท่ีเด็กตอ้งวิเคราะห์ตวัเอง คน้พบตวัเอง เสียก่อน แลว้ก็วิเคราะห์
ตวัเองให้เห็นความโยงใยกบัครอบครัว เร่ืองการท าบญัชีครัวเรือน เด็กบางท่ี บางพื้นท่ีบญัชีครัวเรือน หรือ
การออม เป็นเคร่ืองมือ เพราะเด็กไม่รู้วา่พ่อแม่ใชจ่้ายอยา่งไร แต่พอมาลงบญัชีครัวเรือน เด็กรู้เลยวา่พ่อแม่
ตอ้งซ้ือเส้ือผา้ใหก้บัตวัเอง แม่จะตอ้งไปเสียค่าเทอม บางทีเด็กมนัก็ไม่รู้ กระบวนการท่ีจะให้เด็กรู้ความจริง
ของพ่อแม่ แล้วท าให้ลูกรู้ความทุกข์ของพ่อแม่ เป็นอย่างไร แล้วพอรู้เด็กมนัก็เปล่ียนได้ ท าอย่างไรให้รู้
ความทุกขข์องพ่อแม่ แต่บางทีเด็กมนัก็ไม่ไดคิ้ด พ่อแม่ขายววัขายควายส่งมนัไปเรียน อีกหลายเร่ือง เราไม่
ลงรายละเอียด 

กำรเลอืกท ำในส่ิงทีต่ัวเองสนใจ ทุกคนเร่ิมจากความสนใจของตวัเอง เด็กพอเราจดักระบวนการเสร็จ
ในทา้ยท่ีสุด ให้เขาวิเคราะห์ เราคน้พบว่าเขาอยากท าอะไร ทดลองท าอะไร เพราะว่าเด็กอยู่บา้น พ่อแม่ก็
บงัคบั ไปโรงเรียนครูก็บงัคบัอีก ถามว่ามีเด็กคนไหนบา้งมีความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง มีน้อยมาก ตอ้งท า
ตามความรู้สึกของคนอ่ืนตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่ไดก้ลา้คิด กลา้ท า เด๋ียวครูก็วา่ผิด เด๋ียวพ่อแม่ก็ว่า
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ผิด เพราะฉะนั้นการกระตุน้ให้เด็กกลา้คิด เร่ิมจากท่ีรู้ว่าตวัเองสนใจอะไร ตอนน้ีเด็กพอเราถามอยากเป็น
อะไร เขาไม่รู้วา่อยากท าอะไร ไม่รู้ ไม่รู้หมดเลย สังเกตดูเถอะ เด็กเราเป็นคนท่ีไม่กลา้มีจินตนาการ ไม่กลา้
ฝัน เพราะว่าส่ิงรอบตวัมนัไม่เอ้ือให้เขาเป็นคนท่ีบอกตวัเองไดว้่าตวัเองสนใจ พอสนใจป๊ับ พ่อแม่บอกว่า
อย่าไปท าเลย แทนท่ีจะบอกว่า...ลองรีบบ่มเพาะให้เขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ท าอย่างไรถา้เด็กเกิดสนใจเร่ืองกบ 
หนุนใหเ้ขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองกบไปเลย  เร่ืองไมผ้ล เร่ืองอะไรต่างๆ ขอให้มนัเก่งจริง ถา้มนัเก่งจริงมนัอยู่
ได ้ 

ในส่วนท่ีไม่ไดท้  าต่อ ส่วนใหญ่แลว้มนัไม่ไดท้  าจากใจของเขา บางทีผูใ้หญ่ไปให้ท า แต่ทา้ยท่ีสุด 
ผูใ้หญ่ตอ้งพาเขาเรียนรู้จากส่ิงท่ีเขาท า จนเขาเห็นว่าเขา้ท่า และมนัดี ตรงน้ีเป็นความส าคญัตรงท่ีวา่เด็กมนั
ไม่ไดเ้ร่ิมจากอยากหรือไม่อยาก แต่เม่ือเร่ิมลงมือท าแลว้ขอให้เด็กมีกระบวนการสร้างทกัษะ ตวัน้ีไม่ใช่จาก
การสอนเขา แต่ตั้งค  าถามกบัเขา ให้คิดส่ิงท่ีเขาอยากจะท าออกมา ให้ควำมส ำคัญกับกำรแสวงหำควำมรู้ 
ตอนน้ีเด็กท าอะไรมนัลม้เหลว เพราะวา่มนัไม่ไดแ้สวงความรู้  มนัท าเพราะวา่ใจมนัอยากจะท า มนัสนุก พอ
หมดสนุกมนัก็ไม่ท า มนัก็เหมือนผูใ้หญ่ โครงการทั้งหลายมนัลม้เหลว เพราะวา่โครงการเขาให้เงินมา แต่วา่
มนัไม่ไดต่้อเน่ืองและไม่ไดย้ ัง่ยืน ถา้เราอยากจะสนบัสนุน ให้เขามีนิสัยอยากจะท าแลว้ เป็นคนท่ีหาขอ้มูล 
ไปคุยกบัผูรู้้ แลว้ท า มีวิธีท่ีจะแสวงหาขอ้มูล ความรู้ ถา้เด็กจะท าเกษตรกรในอีกสิบปีขา้งหน้า เขาจะเป็น
เกษตรกรท าไม เป็นเกษตรกรท่ีไม่ไดทุ้กขย์ากเหมือนพอ่แม่ เป็นเกษตรกรท่ีเอาตวัรอดจากการจดัการความรู้ 
แสวงหาความรู้ได ้ตอนน้ีมนัเป็นทัว่ประเทศไปหมดเลย เกษตรกรอยูข่า้งมหาวิทยาลยัเกษตรก าแพงแสน แต่
ไม่ เคย เข้ามหาวิทยาลัย เกษตรก าแพงแสนเลย  อย่างข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ไม่ เคย เข้า
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเลย แหล่งเรียนรู้มีอยู ่แต่การเช่ือมท่ีจะไปดึงความรู้มา เพื่อเอามาใชจ้ริงๆ มนัแทบไม่มี 
เพราะฉะนั้นตรงน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีเราจะตอ้งพิจารณา   

พอเราจดัเวทีเสร็จ เด็กอยากท าอะไรบา้ง ก็หนุน หนุนเสร็จแลว้ก็คิดให้ชดั ส่ิงหน่ึงที่ควำมรู้ไม่ถูก
แปลงไปสู่กำรปฏิบัติ เพรำะมันคิดหลวมๆ มันไม่ได้คิดลงไปให้ชัดลึกว่ำ ใครจะต้องท ำอะไร จำกที่ไหน 
อย่ำงไร เมื่อไหร่ และเพื่อจะให้ได้อะไร แล้วถ้ำจะท ำมันต้องใช้อะไร  ส่วนใหญ่แลว้มนัคิดแบบหลวมๆ คิด
อยากจะท าแลว้ พอกลบัไปไม่ไดท้  า แลว้ไม่ไดส้านต่อส่ิงท่ีเราคิดดีในตอนน้ี  มนัก็กลายเป็นแบบวบูข้ึนมา 
พอกลบัไปแลว้ก็ลืม บรรยากาศเดิม สภาพแวดลอ้มเดิม ของเรามนัเป็นตวัท่ีขดัขวางท่ีท าให้เราไม่ค่อยไดท้  า
อะไร เสียส่วนใหญ่ ถ้าเราไม่ได้ท  าตรงน้ีให้เป็นแผนท่ีออกมาชัดเจน ใครต้องท าอะไร กับใคร ท่ีไหน 
อยา่งไร เม่ือไหร่ อนัน้ีโดยประสบการณ์พบวา่ จดัเวทีเยอะมาก เอามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ บางทีตามไปดูแลว้
ไม่ค่อยไดท้  า ท่ีไม่ค่อยไดท้  า  

ถา้มีพี่เล้ียงก็ฝากพี่เล้ียงไปหนุนต่อ เราไม่สามารถท าภาคปฏิบติัไดม้ากอย่างท่ีท่านตอ้งการหรอก 
เพราะเวทีน้ีมีวตัถุประสงค์แค่กระตุน้แรงบนัดาลใจว่า มีเด็กท าดีๆ นะ มีผูใ้หญ่ใจดีนะ มาแล้วได้ขอ้คิด
อยากจะท า กลบัไปพี่เล้ียงจะตอ้งไปตีเหล็กเม่ือร้อน ให้เด็กไดมี้ความรู้สึกวา่ เป็นส่ิงท่ีตวัเองคิดน้ี เอาไปคิด
ให้ชดั พอคิดชดัแลว้ ไดข้อ้มูล ไดค้วามรู้ เด็กเร่ิมมีเหตุผล เราเอาเด็กมาน าเสนอให้ผูใ้หญ่ฟัง แค่ขั้นตอนน้ี
ผูใ้หญ่ก็ท่ึงเด็กแล้ว ท่ีเราพบเราท ากบัเด็ก พอเด็กวิเคราะห์ชุมชน เขียนรูป เขียนการ์ตูน เอาปัญหาชุมชน  
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อยากจะท าอะไร ให้มาน าเสนอหนา้ชั้น พ่อแม่ไม่เคยเห็นลูกน าเสนอ พ่อแม่ไม่เคยเห็นลูกพูดเป็นเน้ือเป็น
หนงั แต่เราเป็นพี่เล้ียง เราตอ้งช่วยให้เด็กคิดให้ชัดก่อน ท าไปแล้วมนัดีกบัตวัเองอย่างไร ดีกบัครอบครัว
อยา่งไร  ท าแลว้จะจริงหรือเปล่า ดีกบัชุมชนอยา่งไร เราไม่ตอ้งไปบอกเขา เราตั้งค  าถามให้เด็กคิด เราเนน้ใน
เร่ืองของการฝึกเด็ก เอากิจกรรมมาเป็นแบบฝึกหดัในการฝึกเด็ก ส่ิงท่ีเราอยากไดม้ากท่ีสุดคือ คิดเป็น ท าเป็น 
การแกปั้ญหาเด็ก ไม่ใช่คอยรับแต่ปัญหา เพราะฉะนั้นอย่าไปหวงัผลท่ีกิจกรรมเพียงอย่างเดียว ตอ้งถาม
ตนเองวา่ กิจกรรมน้ีฝึกเด็กคิดไดไ้หม ฝึกเด็กพดูไดไ้หม ฝึกเด็กใหส้ามารถท่ีจะคิดใหดี้กวา่เดิมไดไ้หม หวัใจ
มนัอยูต่รงนั้น ถา้เราสามารถเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เด็กพอกลบัไปท าแลว้ กลบัมาอีกเด็กจะมีความมัน่ใจมากข้ึน 

ท่ีตากฟ้าไปนัง่คุยกบัเด็กผูห้ญิงกลุ่มหน่ึงว่า เขาอยากจะท าอะไร เขาบอกว่า บา้นเขาท าอาหารขาย 
เขาอยากจะท าเบเกอร่ีขายดว้ย เราก็หนุน แต่ก็คุยกบัเขาวา่เบเกอร่ีมนัหลายอย่างนะ เขาก็คุยกบัเพื่อน ท าไป
ท ามา เขาก็บอกวา่อยากจะท าคุกก้ี เราถามต่อวา่ถา้จะท าคุกก้ีแลว้รู้หรือยงัวา่ สูตรท าคุกก้ีจะไปหาท่ีไหน เขา
บอกวา่มีอยูใ่นชุมชน แลว้คนอ่ืนก็เขา้อินเตอร์เน็ทได ้ผมให้เขาคิดก่อนวา่จะท าคุกก้ี ขั้นตอนมนัมีอะไรบา้ง 
และอนัไหนท่ีเรารู้ อนัไหนท่ีเรายงัไม่รู้ ท่ียงัไม่รู้ก็ไปหามา เสร็จแลว้พอผา่นไปหน่ึงเดือน เขาก็เอามาให้ผมดู 
วิธีการท าคุก้ก้ี  วิธีท  า สัดส่วน แล้ววสัดุอุปกรณ์ละหาท่ีไหน กศน. เขาก็บอกว่าเขามี แต่ท่ีไม่เสนอก่อน 
เพราะอยากรู้วา่เด็กอยากจริงหรือเปล่า ทีน้ีเขาบอกวา่ถา้อยากท าจริงไปเอามาอีกสิบห้าคน ยี่สิบคนแลว้เขาก็
สนับสนุน แล้วผมก็ถาม อบต.ท่ีนั่งอยู่ ถ้าเด็กเรียนเสร็จ รสชาติเขา้ท่าดีแล้ว อบต.ช่วยซ้ือหน่อยได้ไหม 
ประชุมทุกเดือน เบรกก็ซ้ือจากของเด็กไดไ้หม เบรกกินของเด็ก ไม่ตอ้งซ้ือขา้งนอก อนัน้ีก็คือการเช่ือมโยง
ทุนท่ีอยูใ่นชุมชน เพราะวา่รัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งสร้างงานในชุมชน ใหก้บัเยาวชน  

การท่ีเราช่วยใหเ้ด็กมีความมัน่ใจ ชดัเจนในวิธีคิดของตวัเอง การท่ีเขามัน่ใจ เพราะวา่มีพี่เล้ียงลงไป
คอยตั้งค  าถาม ท าให้เขาคิดชัด เวลาเขาคุยกบัใคร เขามีความละเอียด มีความรอบคอบ ตอบไดทุ้กค าถาม 
คนเรามนัเกิดความมัน่ใจในทนัที ไม่ถูกตีตกมา้ตาย พอเขาไดฝึ้กตรงน้ีเสร็จแลว้ ไดน้ าเสนอ ความมัน่ใจก็จะ
มา ทีน้ีก็ให้เขาลงมือท าตามท่ีเขาสนใจ ส่ิงท่ีเราอยากฝึกมากก็คือ การบนัทึกร่องรอย เพราะวา่การเขียนเป็น
ส่วนหน่ึงของการพฒันาเด็ก สุจิปุลิ สมยัก่อน เพราะวา่กวา่จะเขียนไดม้นัตอ้งคิดให้ชดั อย่างพวกเราน้ีเช่ือ
ไหม วา่ฟังอะไรเยอะแยะเลย แต่เราไม่ไดเ้ขียน พอไม่ไดเ้ขียน เราพบวา่ขอ้มูลมนัเยอะ แต่มนักระจดักระจาย 
พอจดัเวทีชวนใหเ้ด็กคิดวา่อยากจะท าอะไร แลว้ใหเ้ด็กไปคิดต่อ ในขณะเดียวกนักลบัไปเขียนจดหมายมาวา่
เขา้เวทีน้ีแลว้ รู้สึกอยา่งไรบา้ง ส่งมาให้ท่ี อบต. ใครเขียนดีก็จะมีรางวลัให้ เรากระตุน้บรรยากาศเพื่อให้เด็ก
มนัฝึกคิดฝึกเขียน บอกวา่ไม่กลวัอะไร มนัเหมือนการเขียนจดหมายมาเล่าให้เพื่อฟัง มาเวทีน้ีเขาประทบัใจ
อะไรบา้ง เขียนอะไรก็ได ้ขอใหม้นัเขียนมา ดงันั้นต่อไปเด็กไทยก็อ่านเป็นและก็เขียนได ้ไม่เหมือนสมยัน้ีท่ี
นกัเรียนมธัยมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้เพราะพวกน้ีเป็นทกัษะท่ีตอ้งท าบ่อยๆ  

ตวักิจกรรมท่ีพวกเราท าจะช่วยเด็กไดเ้ยอะ การเรียนรู้นอกพื้นท่ี เราก็จะเสริมใหเ้ขาไดม้าแลกเปล่ียน
เรียนรู้นอกพื้นท่ี ซ่ึงการออกนอกพื้นท่ีเด็กจะต่ืนตาต่ืนใจ ผูใ้หญ่ก็ต่ืนตาต่ืนใจ ท าอยา่งไรให้เด็กรู้จกัการถอด
บทเรียนวา่ส่ิงท่ีเด็กท าไปนั้น  มนัเกิดผลอะไร อนัน้ีพี่ปานพาไปเขียนบล็อก เขียนจดหมายลงคอมพิวเตอร์ 
เพราะวา่มูลนิธิมีหอ้งๆ หน่ึงท่ียุให้เด็กเขียน อนัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีเรากระตุน้เด็ก รวมทั้งหนงัสือเด็กท่ีออ้ยท า
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ให้เด็กเขียนเร่ืองเล่าของตวัเอง และเม่ือเขาท าไปแล้ว ท าอย่างไรให้เขาได้มีโอกาสได้น าเสนอภาพของ
ความส าเร็จและความกา้วหนา้ของตวัเอง หมายถึง รูปธรรมของผลงาน ถา้เขาคิดอยากจะไปช่วยงานของพ่อ
แม่ ท าอยา่งไรใหเ้ขามีโอกาสไดม้าเล่า ส่ิงท่ีเขาท า เพื่อท าให้เขาเห็นวา่ส่ิงท่ีเขาท ามนัมีคนท่ีสนใจจริงๆ แลว้
ช่ืนชม ยกยอ่ง ประคบัประคอง อีกอนัก็คือ คุณภาพของตวัเขา งานส าเร็จเด็กมีความสุข  

จริงๆ แล้วส่ิงท่ีเราอยากเห็นก็คือ เด็กมนัมีพลงั ซ่ึงเด็กมนัมีอยู่โดยธรรมชาติ ตอนน้ีเด็กมนัตอ้ง
ห่อหุม้ดว้ยส่ิงดีๆ เพราะส่ิงท่ีไม่ดีท่ีมนัมาจากส่ือ มาจากส่ิงท่ีอยูใ่นชุมชนมนัเยอะแลว้ ท าอยา่งไรเราจึงจะดึง
ออกมา แลว้ห่อหุ้มด้วยส่ิงดี เพราะฉะนั้นเร่ืองแรงบนัดาลใจ ท่ีบอกเด็กๆหลายคนบอกว่าฟังแล้วได้แรง
บนัดาลใจ ไดค้วามคิด ไดว้ิธีการ ส่ิงท่ีเรากลวัก็คือ กลบัไปแลว้ไม่ท า ไดแ้รงบนัดาลใจ ไดข้อ้คิด ไดว้ิธีการ 
แต่ไปมีเง่ือนไขวา่ไม่ท า หน่ึงไม่มีพี่เล้ียง ไม่มีใครไปนวัเนียกบัเขาจริงๆ ไปจบัเข่าคุยกบัเขาใหช้ดัเจนในส่ิงท่ี
เขาอยากจะท าจริงๆ  เพราะฉะนั้นกลไกพี่เล้ียงเป็นกลไกท่ีส าคญัมากท่ีสุด  

อนัน้ีเป็นสิบขั้นตอนท่ีเราท าอยูใ่นกระบวนการท างาน โดยเฉพาะการท างานกบั อบต. มีโครงการ
หลายๆโครงการ ท างานดี ท างานเยอะ ท าส่ิงท่ีสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้กบัสังคม แต่พอถามเร่ืองความ
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน มนัตอบยากมากเลย ความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ถา้มนัไม่ไดส้นบัสนุนจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ิน ต่อไปน้ีงบประมาณส่วนต่างๆ มนัจะโอนมา งบประมาณส่วนต่างๆ
ของกระทรวงก็จะเล็กลง  แล้วเงินทั้งหลาย งานทั้งหลาย จะโอนมาท่ีอบต. ถ้าอบต. ไม่เตรียมคนท่ีมี
ความสามารถรองรับไว ้ลองหลบัตานึกดูว่าอะไรมนัจะเกิดอะไรข้ึน แต่ถามว่าคนในชุมชนมีไหม ท ากบั
ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ก็ท ายาก ท าเกษตรกบัเยาวชนในขณะน้ีจะเป็นจุดคานงดัท่ีน่าสนใจ เด็กเยาวชนจ านวนไม่นอ้ย 
ท่ีพากนัปฏิเสธเมือง ท่ีบอกวา่ไม่เอา สร้างทางเลือกใหชี้วติฉนัไดไ้หม ไม่ตอ้งบงัคบัใหฉ้นัเขา้ไปในเมือง ฉนั
อยากจะอยูก่บัธรรมชาติ กบัเศรษฐกิจพอเพียง ใหท้างเลือกกบัฉนัไดไ้หม ขณะน้ีเยาวชนไม่ไดส้ร้างทางเลือก
ให้กบัเยาวชน มีแต่บีบเด็กออกนอกชุมชน เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราก าลงัท าก็คือว่า เราไม่ไดห้้ามเด็กออกนอก
ชุมชน แต่เราสร้างทางเลือกให้กบัเด็ก ถา้เขาอยากอยูใ่นชุมชน เขาสามารถอยู่ได ้อยู่อย่างมีศกัด์ิศรี อย่างมี
คุณค่า มีความหมาย อยูอ่ยา่งท่ีเขารู้สึกวา่เขายดืได ้เพราะวา่เขาผลิตอาหารเองได ้เผลอๆเขาขายอาหารให้กบั
ชุมชนและชุมชนขา้งเคียง อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีโครงการน้ีก าลงัท าอยู ่โดยการหนุนหน่อดีๆ ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี  

ขณะเดียวกนัมองไกลท่ีถึงเร่ืองว่าส่ิงดีๆ เหล่าน้ีท่ีมนัมีอยู่ ท  าให้มนัย ัง่ยืน  ท าให้มนัต่อเน่ือง ความ
ชดัเจนและต่อเน่ืองอยา่งแทจ้ริง มนัอยู่ท่ีการสร้างพี่เล้ียง เพราะวา่พี่เล้ียง เป็นคนในพื้นท่ี หนุนพี่เล้ียง สอง
อบต.ตอ้งเขา้มา สนบัสนุนพี่เล้ียง แลว้ก็ช่วยกนัพฒันา ประชาชนของประเทศตวัเองในอนาคต ตอนน้ีเด็ก
ผูใ้หญ่นั้นพฒันาไดอ้ยู่  เพราะฉะนั้นตวัเด็กและเยาวชนก็เป็นความฝันของทุกท่ี ไม่ใช่เฉพาะของชุมชน ถา้
เราไม่หาจุดคานงดั จุดคานงดัก็คือ ยุทธศาสตร์ จุดท่ีดูภาพรวมแลว้ เป็นจุดท่ีท าแลว้มนัส่งผลต่อภาพรวมได้
มากท่ีสุด ท านอ้ยไดม้าก แลว้เร่ืองเด็กและเยาวชน เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะถา้เราท าเด็กในชุมชนทั้งหมด มนั
เท่ากบัว่าเอาใจพ่อแม่ทั้งหมดในชุมชนมาอยูก่บัเรา ท าแลว้ลูกเขาดีข้ึน ท าแลว้ลูกเขามีความคิดความอ่าน มี
ทกัษะชีวิตมากข้ึน มีจิตสาธารณะมากข้ึน ตระหนกัท่ีจะสร้างฐานเศรษฐกิจ สร้างอาชีพของตวัเองได ้อนัน้ี
คือ ทางออกของประเทศจริงๆ ประเทศเราไม่สามารถท่ีจะอยูไ่ดใ้นระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั เราตามฝร่ัง พอ
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ฝร่ังมนัเจ๊ง เราก็เจ๊งเป็นระนาว แต่ท าไมประเทศทรัพยากรมนัอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ท าเร่ืองอุตสาหกรรม
อาหาร ไม่ท าอุตสาหกรรมสมุนไพร แต่ไปท าเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต์ ซ่ึงเราตอ้งไปซ้ือเคร่ืองมือสองจาก
ต่างประเทศมา เราไม่รู้จกัทุนท่ีแทจ้ริงของเรา เราไม่รู้วา่ทุนท่ีเราหยบิข้ึนมา แลว้จะต่อยอดมนัจริงๆ คืออะไร 
อนัน้ีเราหลงทิศ หลงทางหรือเปล่า  

ขณะน้ีทุกคนก็ทราบวา่ ขา้งบนพยายามให้ไทยเป็นครัวโลก เป็นครัวโลกไดอ้ยา่งไร ขา้งบนก็เพอ้
ฝันไป เพราะฉะนั้นถา้จะท าได ้แต่ละต าบล ค่าใชจ่้ายเร่ืองอาหารไม่ต ากวา่ยี่สิบลา้นบาทต่อต าบล ท่ีตอ้งซ้ือ
อาหารกิน แลว้เราจะปล่อยให้ยี่สิบลา้นบาทให้มนัหลุดลอยไปท าไม แหล่งน ้ ามีไหม อาจจะมีปัญหาบา้ง แต่
เราก็มีวธีิการจดัการ แหล่งเรียนรู้มีไหม วทิยาลยัเกษตร  มหาลยัวทิยาลยัเกษตร  แต่วา่ตรงน้ีมนัไม่ไดถู้กปลุก
ข้ึน ตอนน้ีชาวบา้นเขาบอกวา่ อยา่เป็นเกษตรกรเลย ไปรับจา้งดีกวา่ ไปรับจา้งอยา่งนอ้ยวนัหน่ึงร้อยสองร้อย
ไดแ้น่นอน แต่ว่าเกษตรมนัไม่แน่นอน เด๋ียวราคาไม่แน่นอน ดินฟ้าอากาศไม่แน่นอน แต่นัน่ก็เป็นเพราะว่า
เราท าเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะขาย สมยัก่อน เขาจะท าเพื่อมัน่คงของอาหารจริงๆ เพื่อตวัเองจริงๆ มนัจึงอยูไ่ด ้ถา้ท า
แลว้เพื่อเอาตวัรอดเร่ืองอาหารแลว้มนัอยูไ่ด ้แลว้ตอ้งท าหลายอยา่ง แต่ปัจจุบนัไม่ท า แต่ถูกระบบเศรษฐกิจ
มนัหลอกเรา ปลูกเหมือนกนัหมด แลว้ส่งเขา้ตวัเมือง แทนท่ีจะแบ่งปันกนัท าแลว้ก็มาแลกเปล่ียนกนั หรือ
ซ้ือขายกนัในต าบล ในหมู่บา้น เศรษฐกิจมนัก็จะเขม้แข็ง ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัน้ีชุมชนไม่มีทางท่ีจะเอาตวั
รอดได ้ชาวบา้นไม่มีทางหลุดพน้จากความยากจนได ้ 

ถา้ลองเห็นภาพน้ีก็จะเห็นว่าทุนมีอยู่ คนมีอยู่ แต่ท่ีต าบลขาดก็คือ การจดัการ เพราะฉะนั้นตรงน้ี
เยาวชนคือ กองทพั มีพลงั มีก าลงั ชวนท าอะไรก็ท า รับรู้และเรียนรู้ แต่ขอให้พาเรียนรู้ดว้ยความสนุก แต่
อย่าเอาความเครียดแบบผูใ้หญ่น า ถา้เอาความเครียดแบบผูใ้หญ่น า เขาก็ไม่เอา แต่จะท าอย่างน้ีได ้แต่ละ
พื้นท่ีก็ตอ้งมีพี่เล้ียง เพราะฉะนั้นโครงการคิดว่า เราจะมีวิธีช่วยพฒันาพี่เล้ียงแต่ละพื้นท่ีได้อย่างไร เด็กมี
ศกัยภาพอยูแ่ลว้อยา่งท่ีทุกคนวา่ ท าอยา่งไรใหพ้ี่เล้ียง มีเคร่ืองมือเยอะๆ ในการท า ถา้เป็นละครนึกถึงเลย ส่ือ
ใสวยัทีน  เร่ืองนิทาน เร่ืองการอ่าน เราอยากเห็นเครือข่าย เพราะวา่ไม่มีใครช านิช านาญทุกเร่ืองไดห้มด แต่
ถา้เราเป็นเครือข่ายถึงเวลาแลว้เราช่วยกนั โยงไป ท าให้เขาเห็นเร่ืองละคร บา้นดินอาจจะเก่งเร่ืองเด็กเรียนรู้
ภายใน ซ่ึงผมเช่ือวา่ยงัมีอีก แต่ตอ้งท าตวัเครือข่ายใหช้ดัเจนในเชิงของตวัละคร ตวัละครมีก่ีตวั แลว้แต่ละตวั
จะเล่นบทอะไร แลว้พลงัการขบัเคล่ือนมนัก็จะชดัเจน ถา้จ าเป็นตอ้งมีพี่เล้ียง ใครหละจะเป็นพี่เลีย้ง แล้วพี่
เลีย้งหละจะต้องมีควำมสำมำรถอะไรบ้ำง ควำมสำมำรถเบือ้งต้นก็คือ อยู่กับเด็กได้ ชวนคุยชวยคิดได้ แล้วก็
ฝึกฝนตัวเองไปด้วยในกำรพำเด็กเล่นและเรียน  ขณะเดียวกนัถ้าท าอะไรเหลือบ่ากว่าแรงก็ดึงเครือข่ายมา
ช่วยกนั  

อีกอยา่งหน่ึงก็คือ พยายามเปิดเวทีตั้งเป้าวา่สร้างผลงานให้ชดัเจน ให้เป็นรูปธรรม พี่เล้ียงตอ้งดูชดัๆ
วา่อะไรคือรูปธรรมท่ีเราตอ้งน าเสนอต่อชุมชน เราไม่ไดไ้ปงอ้ชุมชน แต่เราก าลงัแสดงศกัยภาพให้ชุมชนหนั
กลบัมาดูเด็กดว้ยสายตาท่ีเล่ือมใส ศรัทธา โอ.้..มนัท าได ้ไม่คิดวา่มนัจะท าได ้มนัเอาถ่าน ถา้พี่เล้ียงช่วยเด็ก
ท าได ้เผลอๆ เด็กมนัเก่งกวา่ผูใ้หญ่ เด็กถา้เราฝึกให้เขามีนิสัยอดทนอดกลั้นในการท าเกษตร การเกษตรจะ
เป็นเร่ืองท่ีฝึกเด็กไดดี้ท่ีสุด ฝึกไดห้ลายอยา่ง ตอนน้ีผูใ้หญ่ข้ีเกียจหมดแลว้ ท าเกษตรก็ไม่ไดล้งทุนลงแรง จา้ง
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หมด ท าให้เขาเห็นความช้า ความละเอียดของเชิงกระบวนการ แต่เราท าไดเ้พราะวา่เราเน้นเร่ืองการเรียนรู้  
เราไม่ได้เน้นเร่ืองการเอาเงินเอาทอง เพราะฉะนั้นเด็กมนัช้าได้ แต่ผูใ้หญ่มนัช้าไม่ได้ เพราะว่าผูใ้หญ่มี
หน้ีสินเยอะ ตอ้งรีบเคลียร์หน้ีสิน ใจเยน็ไม่ได ้แต่เด็กไม่มีหน้ีสิน ความชา้ก็ฝึกได ้แลว้เร่ืองเกษตรมนัดีมากๆ 
ถา้เรากบัครูแลว้ครูพาท าวิจยัในชั้นเรียน แลว้อีกลุ่มหน่ึงก็คุยกบัผูป้กครอง ครู ผูป้กครอง ซ่ึงอยูก่บัเด็ก เรา
จ าเป็นตอ้งส่ือ ถา้ไม่ส่ือเราก็จะเจอปัญหาวา่ ผูป้กครองไม่เขา้ใจวา่เด็กมนัท าอะไรอยา่งไร ครูก็เช่นเดียวกนั 
แลว้เราจะพาเด็กท าอะไร ผมเขา้ใจว่า ความเขา้ใจของผูใ้หญ่เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะฉะนั้นท ากบัเด็กอย่าง
เดียว ทา้ยท่ีสุดแลว้บางทีเด็กก็ทะเลาะกบัผูใ้หญ่  

อยากจะฝาก ถา้มีอะไรท่ีทางโครงการสามารถท่ีจะเป็นเพื่อนๆร่วมกนัท าส่ิงดีๆไดก้็ยินดี แลว้ก็อยาก

ใหเ้ราในฐานะท่ีเป็นพี่เล้ียงเด็กทั้งหลาย ไดมี้เครือข่าย ไดเ้กาะกลุ่มกนั การท่ีเราจะช่วยกนัพฒันาพี่เล้ียงมนัมี

วธีิไหนบา้ง ซ่ึงผมคิดวา่มนัส าคญั แลว้พอพฒันาพี่เล้ียงเสร็จ คุยกบัเด็กอยา่งไร จะโคช้เด็กอยา่งไร ถา้เจอเด็ก

มีปัญหาอยา่งน้ีจะท าอยา่งไร  ผมวา่ตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในต าราไม่มีหรอก เรียนรู้จากชีวิตจริง 

เรียนรู้จากการท าจริง เพียงแต่ว่าพวกเราท่ีมีประสบการณ์เยอะๆจะไดมี้โอกาสมาพูดคุยแลกเปล่ียนกนั ใน

ฐานะของความเป็นพี่เล้ียงเด็ก เพราะเวทีน้ีไม่ไดห้มายถึงเด็กอยา่งเดียว เด็กมีศกัยภาพ ดงันั้นเด็กจะถูกเสริม

ต่อหรือยกระดบัไดอ้ยา่งไร ก็มีแต่พี่เล้ียงนั้นแหละท่ีจะช่วยได ้

หลงัจากอาจารยท์รงพลเปิดประเด็นเก่ียวกบัความส าคญัของพี่เล้ียงประกอบกบักระบวนการท างาน

กบัเยาวชนแลว้ อาจารยท์รงพลไดโ้ยนค าถามมาท่ีผูเ้ขา้ร่วมให้แลกเปล่ียนกนัวา่ “ท ำอย่ำงไรควำมคิดดีๆ ที่

เกดิขึน้ในเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้เช่นนี ้จะถูกแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ” 

ลุงน้อยจำกหนองสองห้องร่วมแลกเปล่ียนว่า...คือว่า

เด็กตอนน้ีรู้ว่าจะท าอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง อย่าเช่นเกษตร

พอเพียงทฤษฎีของนายหลวงเด็กรู้ แต่ในชุมชนจริงๆ ผูน้ ามี

พื้นฐานจริงๆ หรือเปล่าหรือมีแต่กระดาษ มนัมีจุดนั้นท่ีแทจ้ริง

ไหม ท่ีเด็กจะไปถอดความรู้จากจุดนั้น เพื่อท่ีจะเป็นหลกัยึดใน

ชุมชนนั้นในหมู่บา้นนั้น สรุปก็คือวา่ผมอยากให้แต่ละหมู่บา้น

มีองคค์วามรู้อยูใ่นนั้นแลว้เด็กก็จะไดไ้ปศึกษาแต่ละท่ี ท่ีอยูใ่นละแวกนั้นอยูใ่กลก้นัเขาจะน าไปสู่ครอบครัว

เขาให้ไดม้นัมีตวัอย่าง แต่ละชุมชน แต่ละทอ้งมีตวัอย่างท่ีแทจ้ริงและชดัเจนดว้ย ในเร่ืองท่ีจะน าไปสู่องค์

ความรู้ในระดบัสูงต่อไป 
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ผู้เข้ำร่วม...ประเด็นแรกผมมองเร่ืองตวัของเด็กเอง เวลาเด็กไปเขา้ค่ายและจะไปคิดงานรวมกนัมา

เวลากลบัไปชุมชนแลว้จะท าไม่ได ้ส่วนหน่ึงผมวา่เป็นแรงขบัภายในของตวัเด็กเอง ไม่วา่จะเป็นความสนใจ 

แรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึนจริงๆ บางคร้ังอาจจะเกิดข้ึนในค่ายแต่กลบัไปก็จะอ่อนลงเป็นเพราะวา่แรงบนัดาลใจ

อาจจะไม่มากพอ ประเด็นท่ีสองผมคิดวา่มุมมองของคนในชุมชน โดยเฉพาะพวกผมอยูข่อนแก่นผูป้กครอง

เองก็คิดวา่มนัยงัไม่ใช่การศึกษา ยงัคิดวา่น้ีเป็นกิจกรรมท่ีท าเวลาวา่ง เม่ือกบัไปสู่กระแสหลกัเด็กก็จะถูกกลืน

ไปสู่กระแสหลกั ไปเรียนพิเศษบา้ง ไปท าส่ิงท่ีท าใหค้ะแนนมนัสูง  ก็เลยมองวา่ตรงน้ีมนัไม่ใช่การศึกษา ก็

เลยยิง่แรงผลกัดนัเด็กของตวัเองก็มีนอ้ยอยูแ่ลว้ ผูใ้หญ่ไม่มานุ่นแต่กลบัมาตอ้งตั้งใจเรียนนะไปเรียนอยา่ง

เดียวนะ อยา่มามวัท าแต่กิจกรรม และก็เป็นเร่ืองลดก าลงัเด็กลง และก็ไม่ไดท้  าอะไรในท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วม…ผมมาวนัน้ีผมคิดว่าเด็กท่ีมาคงไดอ้ะไรกลบัไปตั้งเยอะ และก็ไดฟั้งประสบการณ์และ

การท างานของเด็กๆ และเพื่อนๆ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหเ้ด็กมีความคิดท่ีแตกออกไปจากเพื่อน มาท าส่ิงท่ีดีในชุมชน 

วนัน้ีเขาเหมือนสร้างแรงจูงใจ  มีหลายคร้ังท่ีเด็ก ยกตวัอยา่งท่ีบา้นผมรับแนวคิดดีๆ แต่ยงัขาดแกนน าท่ีพาท า 

อยา่งบางท่ีไม่มีผูใ้หญ่ดูแล เพราะการท างานจริงๆแลว้ตอ้งผูใ้หญ่ มีทั้งครอบครัว ผมคิดวา่ตรงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ี

ท าใหเ้ห็นอะไรไดช้ดั 

พีส่ ำเนียง…เร่ืองท่ีเด็กมาเขา้ค่ายมีความรู้แต่เวลาออกไปแลว้ไม่ค่อยมีโอกาสท าส่ิงหน่ึงก็คือ เวทีให้

เขามีนอ้ย แลว้ก็ขาดผูน้ าท่ีมีเวลาให้เขาจริงๆ หรือเป็นเวลาบางคร้ังคิดจะท าในส่ิงท่ีใหญ่ๆ แต่เวลาจะไปท า

เขาก็มองว่ามนัเป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับเขาก็เลยไม่มีโอกาสท่ีจะท า คลา้ยกบัวา่ขาดความไวว้างใจส าหรับเขา 

มองวา่เขาคิดใหญ่เกินไป เด็กๆ อยูใ่นบา้นดินท่ีอยูภู่เวียงเวทีกบัชุมชนก็ยงันอ้ยอยู ่แต่เร่ืองการพฒันาของตวั

เขามนัก็อยูใ่นระดบัหน่ึง มนัจะมีความหลากหลายมนัจะเด็กเรียนก็มี เด็กท่ีไม่ชอบเรียนก็มี แต่เวทีจะสร้าง

ใหเ้ขามาเป็นผูน้ าระดบัของหมู่บา้นจริงๆยงัมีนอ้ย 

ผู้เข้ำร่วม…เร่ืองท่ีเยาวชนไปปฏิบติั ผมวา่มนัไปอบรมนั้น มนัเป็นอบรมแต่เร่ืองทฤษฎี ถา้มนัมีการ

ปฏิบติัพร้อมผมวา่มนัก็จะเกิดผล ใหม้นัมีทฤษฎีไปพร้อมปฏิบติัไปพร้อมใหม้นัมีโครงสร้าง โครงสร้างแบบ

มีทฤษฎีและมีปฏิบติัไปพร้อมกัน ถ้าไปตามเวทีมนัก็จะมีแต่ทฤษฎีความรู้แต่ว่าไม่มีการปฏิบติั ได้แต่

ทฤษฎีๆไปมนัก็ไม่เกิดผล  

ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนหนองผักแว่น…ส าหรับเด็กท่ีมาจากชาวดิน ความรู้ท่ีเขาไดน้ าไปผมก็ประทบัใจอยู่

เหมือนกนั เด็กขนาดนั้นแลว้มาเขา้ค่ายแต่ละคร้ังเขาก็ไดค้วามรู้อยูเ่หมือนกนั เป็นท่ีจบัตามองอยูเ่ด็กชาวดิน

ผมเองก็อยู่บา้นท่ีติดๆ กนัก็คิดอยูว่่าจะสร้างบา้นดินข้ึนใหม่หรือมาร่วมกนักบัพี่ส าเนียง เด็กของผมก็สวน
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กระแสก็มีมากอยูพ่อสมควร แต่ท่ีมาเป็นสมาชิกอยูช่าวดินก็มีอยูท่ี่ไม่มาก็มีอยูแ่บบท่ีอยูเ่ฉยแบบใชเ้วลาวา่ง

ยงัไม่เป็น ครับเดียวน้ีผมก็ก าลงัหาอยู…่ 

อุ้มหนองสองห้อง…ปัญหาหลกัเลย คือวา่ เด็กยงัไม่กลา้ท่ีจะไปคุยกบัผูใ้หญ่ เพราะวา่ผูใ้หญ่เด๋ียวน้ี

จะให้ความส าคญักบักลุ่มท่ีเป็นกองทุนหมู่บ้านเขาจะให้ความส าคญัมากว่าเร่ืองของเด็ก แต่เขาก็ไม่ได้

ทอดทิ้งคือมนัเหมือนเรายงัไม่เปิดใจใหเ้ขา้หากนั ก็ยงัมีปัญหาอยูท่ี่ตรงน้ี กบัถา้เป็นท่ีตวัเราก็คือเรายงัไม่กลา้

ท่ีจะเขา้คุยมาก เหมือนกบัท่ีหนูเขา้ไปคุยอยา่งน้ี ผูใ้หญ่รับรู้ค่ะ คือเขาเห็นวา่มนัเป็นส่ิงท่ีดี เขาสนบัสนุนเรา 

แต่จริงๆ แลว้ มนัเป็นเหมือนแค่บอกไม่ไดม้าดูแลไม่ไดเ้ขามาใส่ใจเราเท่าไหร่ 

ก ำนันอำจ…ส าหรับชุมชนผมนะครับคือยงัไม่เช่ือมัน่ในตวัเด็ก อย่างกองทุนเงินล้านท่ีมีอยู่ใน

หมู่บา้นผมพยายามแล้วครับท่ีจะเอาเด็กเข้ามาร่วม เพื่อเป็นให้บุคลากรในหมู่บ้านท่ีจะด าเนินการเร่ือง

กองทุนต่อไป แต่ผูใ้หญ่บางคนก็วา่มนัจะไปไหวไหม มนัจะท าใหก้องทุนแตกไหม ผมค่อนขา้งอยูเ่บ้ืองหลงั

เด็กท่ีอยูใ่นชุมชน ผมก็เป็นก านนัในชุมชนผมเชิญทุกหมู่บา้นเขา้ท่ีศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน อยากให้ผูใ้หญ่ส่งเด็ก

เขา้มาท่ีศูนยเ์รียนรู้ชาวดินของเรา แต่ก็ไดรั้บการปฏิเสธ ผมก็พูดแลว้เขาก็ไม่ยอมไปผมก็ไดใ้ห้เหตุผลของ

ตวัเองว่ามนัเป็นโอกาสดีนะ ท่ีมีศูนยอ์ย่างน้ีอยู่ในชุมชนเรา พ่อแม่ควรให้เด็กเขา้มาร่วม ผูใ้หญ่ผมก็บอก 

เวลาประชุมอ าเภอผมก็พูดเร่ืองบา้นดินนายอ าเภอก็รู้ นายอ าเภอพูดอยูเ่สมอวา่มนัเป็นส่ิงท่ีดีกบัเยาวชนผม

เห็นผา่นหนงัสือหรือส่ือแว่วๆ ผมไม่รู้อยูว่า่หมู่บา้นไหน แต่รู้อยูว่่าอยูอ่  าเภอภูเวียง นายอ าเภอพูด แต่ผมพึ่ง

มารู้วนัน้ีเองว่าเป็นของก านนัต าบลหวา้ทอง แต่ผมก็พยายามอยูห่ลายคร้ังท่ีให้ชาวบา้นไดรู้้ว่าเด็กในชุมชน

เรามีศกัยภาพสร้างข้ึนมาน้ี บางคร้ังก็ให้นอ้งชาวดินไปประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายในเร่ืองของเยาวชนใน

ส่วนท่ีผมท า จะท าอยา่งไรให้ครอบครัวยอมรับ จะท าอยา่งไรให้ชุมชนยอมรับวา่แลว้มนัจะมาช่วยกองทุน

อยา่งไร จะมาช่วยในดา้นใด คลา้ยๆ จะไม่เช่ือมัน่ ในส่วนน้ีผมก็จะพยายามต่อไปครับ 

หนูแดง…ฟังประเด็นท่ีคุยกนัก็ ในส่วนท่ีหนองเรือ  ส าหรับเร่ืองของเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มท่ีพึ่ง

เร่ิมตน้และก็พึ่งไดท้  ากิจกรรมหลายๆ อยา่ง ถา้ไดอ่้านในเล่มเล็กแลว้พอจะไดเ้ห็นคร่าวๆ แลว้นะคะวา่ เรามี

กิจกรรมในช่วงเร่ิมต้นในช่วงของการสร้างกลุ่ม พื้นท่ีน้ีจะมีจุดแง่ในเร่ืองของผูน้ าท่ีเปิด เป็นชุมชนท่ี

ค่อนขา้งเปิด เพราะวา่ตวัแดงเองนอกจากบทบาทท่ีเป็นพี่เล้ียงแลว้ แดงก็จะเป็นเลขานายกดว้ย แลว้ก็ไดน้ า

เร่ืองการท างานของเด็กรายงานต่อท่านนายกอยูเ่ป็นระยะ และมีแผนวา่จะเช่ือมกนัอยูต่ลอด  แต่วา่ตวัปัญหา

ของช่วงน้ีก็คือเด็กและกลุ่มเอง ตอ้งมีการพฒันาตวัเองท่ีจะตอ้งเป็นแกนน าให้ได ้เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ให้ผูใ้หญ่

เห็นวา่เขาก าลงัท าอะไรอยูแ่ละไดป้ระโยชน์อะไรกบัตวัเขาบา้งก็คือผลท่ีเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของตวั
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เขาท่ีเกิดข้ึน จะเป็นตวัช้ีวดัท่ีท าให้ผูใ้หญ่เห็นว่า เขามารถท าไดแ้ละสามารถขยายผลได ้แลว้ในส่วนของ

พื้นท่ีนอกจากลุ่มตน้แบบท่ีบา้นหนองแสงแล้ว เราก็ได้มีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย อย่างเช่น

ล่าสุดน้ีเราก็จะมีของมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีเขามาคุยกนัในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนในพื้นท่ี 

เวทีล่าสุดน้ีก็ไดท้ราบปัญหาของทุกๆ หมู่บา้นในต าบล ก็คือ เราจะเชิญ อบต. แกนน าทุกหมู่บา้นในต าบลมา

คุยเร่ืองเด็กและเยาวชนและก็มีทั้ งส่วนของโรงเรียนมาคุยกันแล้วก็ได้พี่อ้อยไปร่วมคุยด้วย ก็คิดว่าได้

ประโยชน์ อยูพ่อสมควรและก็ไดตี้แผปั่ญหาของสังคม ตรงจุดน้ีคิดวา่น่าจะเปิดให้เขาคิดและก็เห็นทิศทางท่ี

จะท างานเก่ียวกบัเด็ก ส าหรับพื้นท่ีของหนูก็จะขอแลกเปล่ียนแค่น้ีก่อนค่ะ 

ผู้เข้ำร่วม…ในความรู้สึกก็คืออยา่งต าบลกนัตวจระมวล เด็กยงัคน้หาตวัเองยงัไม่เจอเพราะวา่เราพึ่ง

เปิดเวทีให้เก็ดแลว้ก็ค่อยๆ ให้เด็กเขา้มาสัมผสักบักิจกรรมตรงน้ี ท่ีส าคญัก็คือคนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคอยกระตุน้

คอยเป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าปรึกษากบัเด็กวา่ในกิจกรรมของเด็กนั้น เด็กอยากท าอะไรมากท่ีสุดเพราะวา่ตอนน้ี

เด็กก็คน้หาตวัเองยงัไม่เจอวา่ตวัเองอยากท าอะไร ตอ้งการอะไร ตรงน้ีท่ีส าคญัก็คือผูน้ าในหมู่บา้นของแต่ละ

หมู่บา้น และผูป้กครองเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งให้ค  าแนะน ากบับุตรหลาน ณ ตรงน้ีก็คือผูป้กครองเองก็ยงัไม่

เขา้ใจจุดประสงค์ว่าการท่ีจะให้ลูกเราไป มนัมีผลดีอย่างไรผลเสียอย่างไร คือตรงน้ีเราจะตอ้งร่วมมือกนั

ระหวา่งผูป้กครองแลว้ก็ผูน้  าแลว้ก็เด็กซ่ึงอยากให้เขาไดมี้เวทีแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัให้มากข้ึน และเขาก็

จะคน้พบตวัเองวา่เขาชอบอะไรและก็กิจกรรมท่ีเขาจะท ามนัมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

นำยก อบต.กันตวจระมวล…ในส่วนตรงน้ีก็เป็นสภาพสังคมดว้ย แนวคิดมุมมองหรือทศันคติของ

ครอบครัว ในดา้นทกัษะชีวติแลว้ เขายงัไม่เห็นความส าคญัเขายงัไม่เห็นคุณค่า แลว้ประสบการณ์เขาก็ยงัไม่

เห็นตอนน้ีวา่เขาก็คงไปตามกระแสท่ีมนัเขา้มา   ในทางหน่ึงก็คือครอบครัวเขาเองยงัไม่เคยไดฝึ้กทกัษะชีวิต

ใหไ้ม่วา่ในเร่ืองของการใชชี้วิตซ่ึงมีครอบครัวเป็นเกษตรกร เขาก็จะหนัไปมอองวา่ท านาอยา่งเดียว ในเร่ือง

ของการเกษตรนั้นไม่วา่จะปลูกพืชปลูกผกัแค่ร่ัวบา้นก็เป็นทกัษะเขาแลว้ เขามาเห็นกระแสของการเขา้ร่วม

เสวนา เขาก็จะเห็นว่าน้ีมนัดีนะ เด็กส่วนหน่ึงเขาก็จะมีทกัษะบา้งอยูแ่ลว้เขาก็เขา้ไดลึ้ก เขาก็เขา้ใจเขา้ไดถึ้ง 

อีกขั้นตอนหน่ึงเขาก็พฒันาใหม้นัดีข้ึนทกัษะท่ีเขามีบา้ง ไม่มีบา้ง แต่อีกส่วนหน่ึงท่ีไปแลว้ไม่ไดใ้ชก้็คือ เขา

ยงัเขา้ไม่ถึง ไม่เขา้ใจกรอบแนวคิดว่ามนักวา้งนะมนัสุดนะ ซ่ึงตรงน้ีคิดว่าเราตอ้งช่วยกนัย  ้า ช่วยกนัเตือน

เพิ่มข้ึน แลว้ก็ตวัผูใ้หญ่เองก็ตอ้งพาท า ตอ้งแวะเวียนเกาะติดเขา ให้เขาพอเห็นเรา เราเคยอยูเ่วทีน้ีดว้ยกนันะ

เราเคยพูดอะไรกนัไวน้ะ อย่างน้อยก็เป็นการทวงสัญญากนักลายๆ ส่วนส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงก็คือการเปิด

โอกาสใหเ้ด็กเรา ตวัเราเองตอ้งสร้างเวทีสร้างบรรยากาศท่ีจะดึงของดีๆ และส่ิงท่ีเราให้โจทยไ์ปให้การบา้น

ไป ให้พอกระตุน้ให้พอไดคิ้ดบา้ง แต่คิดวา่เวทีน้ีมนัก็ไดไ้ปแลว้จะท าทุกคนไม เป็นไปไม่ได ้เป็นเวทีท่ีจะ
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กรองไปเร่ือยๆ คงจะไดค้นท่ีสนใจ อยา่งคนมาสิบกวา่คน เราก็ไดค้นท าจริงๆแค่สองสามคน อยา่งนอ้ยเราก็

ไดบ้อกวธีิคิดเขา อยา่งนอ้ยเวลาเราบอกเราพูดเขาอาจไม่ไดต้ั้งใจฟัง เพราะเขาคิดวา่มนัไม่ใช่ชีวิตเขา เขาไม่

ชอบแบบน้ีไม่ไดฝ้ากอนาคตไวอ้ยา่งน้ี เพราะฉะนั้นเราคิดวา่เราควรจะมีเวทีน้ีอยา่งต่อเน่ือง แลว้ก็เยี่ยมเยียน

เกาะติด แลว้ก็ส าคญัท่ีสุดคือสภาพสังคมสภาพครอบครัวซ่ึงเป็นสภาพม่ีเขาตอ้งอยู ่

คุณเปเล่ ส่ือใสวัยทีน…มาเวทีคร้ังน้ีเห็นความหลากหลายของเยาวชน แลว้ก็เห็นความหลากหลาย

ของผูใ้หญ่ใจดี มีทั้งองคก์รบริหารทอ้งถ่ินมีทั้งก านนัมีทั้งอบต.เขา้มาดว้ย คือเห็นตรงน้ีแลว้มองงวา่กิจกรรม

ท่ีมนัจะลงเขา้ไปในชุชน เห็นแน่ๆวา่มนัอาจมีความย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ต่างกนักบักลุ่มส่ือใสวยัทีนท่ีมนั

เป็นองคก์รโดดๆ ท่ีท างานกบักลุ่มเป้าหมายเด็กๆ แต่เราก็เช่ือมไปถึงกบัคนท่ีจะเป็นกลไกรท่ีจะท างานต่อ

อยา่งยงัยนื อยา่งเช่นครูในโรงเรียนหรือเป็นผูป้กครอง  ท่ีน้ีมาค าถามท่ีบอกวา่..ท าไมเวลาเด็กมาอบบรมแลว้

กลบัไปไม่เห็นเกิดรูปธรรม เห็นดว้ยกบัหลายๆ ท่านท่ีเสนอความคิดเห็นมา แลว้ก็เห็นดว้ยหลายประเด็น 

อยา่งเช่นวา่ ตวัเด็กเองเขาไม่ไดเ้ข่าใจอย่างถ่องแท ้เราก็ตอ้งให้โอกาสเด็กอยา่งหน่ึงวา่ การเรียนรู้มีอยู่ทุกท่ี

และเสมอ และก็ต่อเน่ืองแลว้เด็กก็ตอ้งสะสมความรู้แลว้ก็ตอ้งสะสมประสบการณ์ มนัอาจจะยงัไม่เกิดวนัน้ี

วนัพรุ่งน้ี แต่บางเร่ืองท่ีมนัอยูใ่นความคิดอาจจะไดใ้ชใ้นสิบปีขา้งหนา้ยี่สิบปีขา้งหนา้ ก็อาจะเป็นได ้และอีก

ตวัหน่ึงคือการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพราะว่าถา้เกิดมาแลว้ก็หายไปๆ ถา้เด็กไม่ต่อเน่ือง งานท่ีมนัเป็น

รูปธรรมมนัก็จะไม่เกิดและส่วน ผูใ้หญ่ก็เป็นองคป์ระกอบไดเ้ช่นเดียวกนัหลายท่านบอกวา่ผูใ้หญ่ขาดความ

เช่ือมัน่ในตวัเด็กและเยาชนขาดความไวว้างใจ เพราะว่าเขา้ใจในบริบทบางท่ีอาจจะมีกรอบหรือมีเง่ือนไข 

หรือวา่อยา่งท่ีเด็กจะเขา้ไปบริหารกรองทุนมนัก็เป็นเร่ืองท่ีเส่ียง แต่ถา้วา่เราเป็นพี่เล้ียงท่ีดีหรือวา่เปิดโอกาส

ให้เด็กได้เรียนรู้จากผิดจากพลาดก็ช่างมนั แต่ตอ้งสรุปบทเรียนให้เด็กเห็นได้ว่ามนัเกิดอะไรข้ึน และได้

เรียนรู้อะไรอนันั้นเราจะยอมหรือเปล่าอนันั้นก็อีกเร่ืองหน่ึงนะครับ  

แล้วก็ในเวทีน้ีเราคิดว่าเราคงตกประเด็นกนัท่ีว่า…จริงๆ แล้วเด็กเขามีศกัยภาพแต่ว่าเรามองขา้ม

ประเด็นน้ีไปแลว้แต่ผมเช่ือวา่ถา้ผูใ้หญ่เปิดโอกาสใหเ้ขาท าอะไร เราก็จะคน้พบวา่เด็กเขามีศกัยภาพและก็ถา้

มีเวทีดีหรือวา่มีเวทีสร้างสรรค์ เด็กสามารถท าไดเ้ด็กสามารถเติบโตข้ึนไปไดเ้ราเช่ืออยา่งนั้นใช่ไมครับ ถา้

เกิดเราเช่ืออยา่งนั้นแลว้เราก็ไม่ตอ้งไปกงัวลวา่เด็กมนัจะท าไดไ้ม่ได ้ประเด็นผมวา่เราน่าจะตกมนัไปไดถ้า้

เราเขา้ใจมนั 

อำจำรย์เช่ียวชำญ…ความเป็นเสือ เหลืออะไรในวนัน้ี มีแต่หน้ีทัว่เมืองเป็นเร่ืองเศร้า กลบัมาฟ้ืน

พื้นดินทอ้งถ่ินเรา ท่ีอบัเฉาใหเ้รืองรองทองธานี ใหร้วงขา้วพราวพาดกลางทอ้งทุ่ง…  
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 วนัน้ีผมไดม้าร่วมกิจกรรมของงานน้ี มนัมีประกายเกิดข้ึนในหวัใจผมหลายอย่าง โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งท่ีผมมองไปท่ีเยาวชนซ่ึงปัญหาท่ีเรารับทราบแลว้ ท าไมผมเอาเด็กๆ ตวัเต้ียชั้น ป.6 เอาเขาเขา้มาและเอา

เด็ก ปวช.2 เขา้มาอีกคนหน่ึง ท่ีจริงผมอยากเอาเด็กท่ีถูกคดัออกหรือออกกลางคนัเขา้มาร่วม ปรากฏวา่ชวน

แลว้เขาไม่มา เพราะฉะนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งเอาเด็กพวกน้ีมาก่อนเป็นตวัน า ท่ีน้ีก่อนอ่ืนผมขอเล่าประสบการณ์

ใหฟั้งก่อนนิดหน่ึง เม่ือปี พ.ศ.2548 ผมไดท้  าโครงการชีวิถีเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีบา้นหวันา ต าบลโนน

ข่า อ าเภอพล โครงงานชีววิถีน้ีต่อมาเรียกวา่หวันาโมเดล ผมใชท่ี้สาธารณะประโยชน์ให้กบัชาวบา้นกวา่ 80 

ครัวเรือน โดยแบ่งพื้นท่ีใหค้รัวเรือนละ 10 ตารางเมตร ใน 10 ตารางเมตรมนัจะมีบ่อปลา เล้ียงปลาดุกไดค้ร้ัง

ละ 400 ตวั และบ่อกบแลว้ก็ปลูกผกั ท่ีน้ีการปลูกผกัเราไม่ไดป้ลูกตลอดปี ในฤดูฝนน้ีปลูกยากมากยกเวน้ผกั

พื้นเมืองบางชนิดท่ีข้ึนได้ แต่เราก็ต้องมีวิธีจดัการว่า ถ้าเป็นฤดูฝนหรือตน้ฤดูฝน ฝนมามากผกัตาย เรา

เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนได ้ผมไดเ้พาะกบ เพาะกบขายลูกอ๊อด ขายกบน้อย ท่ีน้ีพอหมดฤดูฝนเราลงผกัปลูกผกั

กนั แต่เราเนน้ในเร่ืองของการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ เราไม่เนน้ให้ชาวบา้นใชปุ๋้ยเคมีใชส้ารเคมี แต่วา่

จะตอ้งใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพ ซ่ึงทุกอออยา่งจะตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้

ท่ีเราท าอยูอ่ยา่งน้ีละครับท่ีผมท ากบัชาวบา้น ทีน้ีผมมามองวา่ใน 80 แปลง 80 ครัวเรือนท่ีผมให้ชาวบา้นท า 

มนัก็มีบางครัวเรือนท่ีทิ้งถ่ินไปก็เลยท าให้แปลงท่ีนั้นวา่ง ผมก็เลยมองวา่แปลงท่ีมนัวา่งท่ีมนัไม่ไดท้  าอะไร 

ผมจะเอาเด็กมาท า มาเปรียบเทียบวา่ ถา้เป็นแปลงขนาดน้ีอาจจะใช้เด็ก4-5 คนเพื่อท่ีจะให้เด็กมีก าลงัท าได ้

อนัน้ีคือประกายท่ีผมคิดจะท าตอนน้ี ทีน้ีในส่วนของตวัผมเอง ผมก็ท านาประมาณ 35 ไร่ แล้วท าเกษตร

ผสมผสาน คือผมมองวา่ผมลาออกมาแลว้จากการสอน จะมาเป็นชาวนาอยา่งสมาร์ตไม่เป็นชาวนาท่ีหนา้ด า

คร ่ าเครียด ท าไมถึงวา่อยา่งนั้น ผมท านาเหมือนไม่ท า ผมเล้ียงปลาเหมือนไม่เล้ียง หลายคนถามวา่อาจารย์

เช่ียวชาญใชอ้ะไรมาช่วย ใชข้องดีอะไรถึงมีถึงมีตน้ไมม้ากมาย ผมบอกไดว้า่หลวงพ่อคูณมาผิดรุ่น คนถาม

วา่อาจารยไ์ดรุ่้นไหน ผมบอกวา่ไดรุ่้นกทู  าเอง คือเวลาท่ีผมบริหารตวัเอง เวลาดึกๆ ค ่าๆ ไม่มีใครรู้หรอกครับ

วา่ท า ตีส่ีตีหา้ผมใหอ้าหารปลา ตกสายมาผมนอนพกัผอ่น เพราะวา่กลวัผิวเสีย ครับอนัน้ีคือส่ิงท่ีผมอยากจะ

สอนใหช้าวบา้นชาวนาไดรู้้วา่การบริหารเวลาแลว้ก็การเปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาส  

ผมเคยยกตวัอย่าง ยกตวัอยา่งเช่นวิทยาลยัของผม บ่นทุกปีๆวา่ช่วงตุลาคมน ้ าท่วมเวลาจบัปลาปลา

หาย คุณควรเปล่ียนวธีิคิดใหม่ หลงัจากเวลาน ้าท่วมเสร็จลา้งบ่อ เอาปลามาเล้ียงเดือนธนัวาคมไปจบัเอาเดือน

สิงหา กนัยามนัก็จบครับปลาไม่มิสิทธ์ิท่ีจะออกมนัแค่น้ีเองคือชาวบา้นเราท ามาอยา่งไง ก็ท  าอยา่งนั้นไม่รู้จกั

ปรับเปล่ียน บางคนบอกว่าท าไมอาจารยถึ์งท าบ่อปลาหลายบ่อไม่กลวัเสียท่ีนาหรือ? ท่ีนาผมมนัก็ยงัอยู่

เหมือนเดิมครับเพียงแต่มนัยุบลงไป ปลากิโลหน่ึงมนัก็ 40-50 บาท แต่ขา้วหอมมะลิอย่างดีปีท่ีแลว้ประกนั
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ราคาอยูท่ี่ 18 บาท เพราะฉะนั้นเราเปล่ียนความคิดใหม่ท่ีว่าเอาทฤษฎีของในหลวงมาใช ้30% ของน ้ า 30%

ของขา้ว 30% ของไมผ้ลอีก 10% ปลูกผกัปลูกท่ีอยูอ่าศยัปลูกไมด้อกไมป้ระดบั อยา่งน้ีละครับคือท่องไดแ้ต่

ปฏิบติัไม่ได ้เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา่กลบัไปน้ี ผมก็คงจะตอ้งลุยเหมือนกนัเพราะผมท าตวัเองให้วา่ง ผมยินดี

นะครับท่ีทุกท่านจะไปเยี่ยมผา่นดูเมืองพลก็เชิญนะครับช่วงน้ีก็หวัวนาโมเดลก็ซบเซานิดหน่ึงเพราะวา่เป็น

ช่วงฝนตกมาก แลว้ก็ชาวนาท่ีเขาเสร็จจากไร่จากนาก็จะใหเ้ขาเอามาท าใหม่  

พี่ส ำเนียง....ส่ิงท่ีผมอยากจะเรียนรู้อยากจะแลกเปล่ียนกบัท่ีอ่ืนบา้ง ถา้มีปัญหาอย่างน้ีแกไ้ขปัญหา

อย่างไรกนับา้ง คือเด็กบางคน ยกตวัอย่าง เช่น เสือมนัยา้ยโรงเรียน 3 ท่ี มนัไม่มีท่ีเรียน เพราะว่ามีเร่ือง

ทะเลาะเบาะแวงกบัคนอ่ืนพอมาอยูก่บัเราเขาก็มีวิธีคิดวิธีท่ีจะเปล่ียนตวัเพื่อเขา้สู่ระบบได ้อีกปัญหาหน่ึงท่ีมี

อยู่ในชุมชนคือเด็กไม่ชอบเรียนท่ีเกรดเฉล่ียติดศูนย ์แต่มีอีกวิชาหน่ึงท่ีเขาเก่งมากผมให้เกรดส่ีเลย คือวิชา

มาร วิชาขอเงินพ่อแม่ วนัน้ีไปท ารายงานนะแม่ขอเท่าไหร่แม่ก็ให้เพราะภูมิใจท่ีลูกไปเรียน อนัน้ีผมก็

อยากจะชวนเขามาคุยกนัส่ิงลึกๆ ท่ีอยูใ่นใจเขาคิดอยา่งไรกนัอยูห่รือเขามองสังคมท่ีเราท าเขาคิดอยา่งไรกนั

อยูอ่ยากจะเรียนรู้กบัท่ีอ่ืนบา้งมีอยา่งน้ีบา้งไม ครับ 

ผู้เข้ำร่วม… ครับในการเรียนรู้ของเยาวชนในวนัน้ีก็ไดเ้รียนรู้มากมายหลายอยา่ง การศึกษาเรียนรู้น้ี

ไดเ้ยอะครับแต่การปฏิบติัไดน้้อยครับ คือ ความข้ีเกียจ ถา้ข้ีววัข้ีควายเอาใส่ผกัก็งาม แต่ถา้เป็นข้ีเกียจละก็

อะไรก็ไม่ส าเร็จ ไม่วา่จะเรียนรู้มาจากไหนก็ตาม อยา่งอาจารยมี์โครงการท าเอง ผมก็มีความยินดว้ยครับ คือ

วา่แต่ละคนก็คิดวา่จะท าแต่ว่าภารกิจมากคือวา่อาจจะไปท าเกษตรส่วนตวัก็ มีปัญหาเร่ืองน ้ าเร่ืองท่ีดิน การ

ไปขุดบ่อปลาก็กลวัว่าจะเสียท่ีนา อยากจะผลิตอยา่งเดียว คิดวา่ถา้คนเรามีวิธีการคิด เอาในหลวงท่านมาท า

เป็นตวัอย่าง อย่างเกษตรพอเพียง ไม่ท าเชิงเดียวหรือท านาอย่างเดียว เสร็จจากหน้านาก็ไปป่าออ้ย ไปหา

รายได้วนัละ 200 อันน้ีก็มีทุกวนัและก็มีเหมือนเดิม จะมาแก้ปัญหาฟ้ืนฟูเหมือนพระเจ้าอยู่หัวก็ยาก

เหมือนกนัครับ ไม่กลา้ท ากลวัเสียท่ีนาความรู้นอ้ย 

ผู้เข้ำร่วม…เวทีน้ีเราคุยอยากจะชวนแซวอาจารยนิ์ดหน่ึง จริงๆแลว้เราคุยกนัแลว้เราจะมีทางร่วมกนั

วา่ใครท าอะไร ท่ีไหนอยา่งไร กบัพี่เล้ียงของเด็กกลุ่มน้ีกบัพี่เล้ียงท่ีพาเด็กมาวนัน้ี ให้พูดถึงหลกัการOM ท่ีจะ

มีความย ัง่ยนืเพราะวา่ทา้ยสุดเราก็ไม่ต่างกบัเด็กไดเ้รียนรู้อะไรกลบัไปแลว้มนัไม่เกิดรูปประธรรม จริงๆแลว้

วงน้ีตอ้งการอะไร หลงัจากน้ีมนัมีกิจกรรมรองรับหรือเปล่า อนัน้ีคือค าถามครับ และส่วนประเด็นท่ีน่าสนใจ

ก็คือวา่ เด็กเขามีพฤติกรรมเด็กเขาคิดอะไรท าไมเขาถึงมีวิธีการไปหลอกลวงเงินพ่อเงินแม่วา่อยา่งนั้น อยา่ง

ประสบการณ์ในกลุ่มก็เจออยูเ่หมือนกนัอยา่งนอ้งท่ีเคยเล่าหลายเวทีแลว้ละ คือนอ้งเขาติดเกมส์สามเดือนเขา
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ไม่ไปโรงเรียนเลย ออกจากบา้นแม่เขาก็เขา้ใจวา่ไปโรงเรียน ท่ีน้ีทางโรงเรียนก็พยายามติดต่อกบัผูป้กครอง

มาท่ีโรงเรียน ก็ตามหาลูกไม่เจอ สุดทา้ยก็ไปเจอท่ีร้านเกมส์ไปเจอท่ีร้านเกมส์พ่อแม่ก็รู้สึกเสียใจมาก ทางครู

ก็พยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยู ่แต่พอหลงัท่ีเราเขา้ไปท ากิจกรรมกบัโรงเรียนก็ชวนเขามา เด็กเขาก็มาท า

กิจกรรมกบัเรา ในระยะเร่ิมแรกพ่อแม่เขายงัไม่ไวว้างใจว่าลูกเขาจะไปอย่างไรลูกเขาจะมาท ากิจกรรมจริง

หรือเปล่า ล าดบัแรกน้ีพอ่แม่ยงัจะไม่ไวว้า่งใจวา่มนัจะไปจริงหรือไม่ หรือจะแวะไปร้านเกมส์เหมือนเดิมอนั

น้ีเราก็ตอ้งให้โอกาส  ทีน้ีพอระยะเวลามนัได้ พิสูจน์ ว่าเด็กมาอยู่กบัเรามนัได้การเปล่ียนแปลงเกิดการ

ปรับเปล่ียน ไดคุ้ยกบัผูป้กครองนอ้งเขาแลว้วา่ลูกเขามีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน มีความรับผิดชอบมาก

ข้ึน หรือมีวิธีคิดหรือวิธีคุยท่ีเปล่ียนไป ในระยะเร่ิมแรกท่ีมาท ากิจกรรมกับเราผูป้กครองก็โทรฯ มา

ตรวจสอบอยูเ่หมือนกนัวา่ลูกเขามาท่ีนัน่จริงหรือเปล่า นอ้งเขาไดไ้ปจริงไหม นอ้งเขาไดไ้ปประชุมจริงหรือ

เปล่า นอ้งเขาไดไ้ปท ากิจกรรมจริงไหม ก็ไดโ้อกาสคุยกบัผูป้กครองมากข้ึน ทีน้ีพอท ากิจกรรมผลท่ีนอ้งได้

ปรับเปล่ียนเร่ืองวธีิคิด เหมือนนอ้งไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึนก็ส่งผลในมุมมองท่ีดีข้ึน จริงๆ แลว้ผมมองวา่ การท างาน

กบัเด็กเราตอ้งท างานกบัผูป้กครองควบคู่กนัไปดว้ย แลว้ตอ้งมีตวัช้ีวดัท่ีมนัปรับเปล่ียนหรือมีแนวโน้มท่ี

มนัดีข้ึน 

อำจำรย์หนุ่ม พีเ่ลีย้งหนองเรือ…ผมขอพดูนิดหน่ึงครับ พอดีพี่ทรงพลชวนคุย…ผมก็แวบ้คิดถึงเร่ือง

พี่เล้ียงท่ีหนองเรือ เพราะว่าท่ีหนองเรือมีพี่เล้ียงหลายคน คนหน่ึงก็คือครูตอ้งท่ีมาเม่ือวานและก็มีหนูแดง 

และก็มีพี่โชคและก็มีผม ปัญหาของพี่เล้ียงท่ีผมเคยเห็นก็คือวา่พี่เล้ียงหนองเรือคือพี่เล้ียงโดยธรรมชาติท่ีมา

ท างานจากใจ ก็คืออย่างพี่โชคเป็นช่างเยบ็ผา้แลว้ก็ขายกบัขา้ว แกเคยบอกว่าอยากจะมาช่วยงานของกลุ่ม

เยาวชนมากๆ แต่ก็เน่ืองดว้ยเวลา อยา่งวนัน้ีแกก็มาไม่ไดเ้พราะวา่ถา้เกิดแกมา แกก็จะขาดรายไดจ้ากการเยบ็

ผา้จากการขายอาหารตามสั่ง ท่ีผมพดูอยา่งน้ีไม่ใช่บงัคบัขอเงินเดือนจาก สรส. นะ จะโยงค าถามเขา้อีกทีดว้ย

กบัเร่ืองกรณีอยา่งน้ีวา่ มีพี่เล้ียงในลกัษณะน้ีแลว้เราจะแกปั้ญหาในเร่ืองของตรงน้ีอย่างไร ในเร่ืองของเวลา

ในเร่ืองของผลตอบแทนอะไรบางอยา่ง แต่ก็จ  าเป็นเพราะวา่บางคนก็ไม่ไดมี้หน้าท่ีในการงาน ในอบต.ก็มี

เงินเดือนใช้ใช่ไหมครับ อย่างหนูแดงก็เป็นเลขา อบต. ก็เงินเดือนอยู่ได้ อย่างผมก็มีเงินเดือน ผูน้ าก็เป็น

ธรรมชาติของเขาตอ้งเสียสละเวลา 

 ขอ้สังเกตของกิจกรรมช่วงน้ี นับว่าเป็นการปรับเปล่ียนแผนท่ีลงตวั เพราะหากน าเด็กมาคุยเร่ือง

เหล่าน้ีดว้ย นอ้งๆ คงจะรู้สึกเครียด รู้สึกอึดอดัเป็นแน่แท ้แต่ถา้หากไม่คุยเอาเสียเลย ผูใ้หญ่ใจดีทั้งหลายก็คง

กลับไปด้วยอาการโหวงๆ เหมือนกัน การได้พูดคุยกันคร้ังน้ีเป็นเหมือนการให้แนวคิด ทิศทาง และ

กระบวนการท างานกบัเด็กและเยาวชน เป็นการวางลู่ทางเดินไปดว้ยกนั  
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 ส่วนนอ้งๆ เยาวชน ก็ไดโ้อกาสดีในการแสดงศกัยภาพของตนเองไปพร้อมกบัการสร้างมิตรภาพกบั

เพือ่นใหม่ไปดว้ย ส าหรับเยาวชนแลว้ ส่ิงท่ีติดตาตรึงใจเขาไดม้ากท่ีสุดก็คงเป็นบรรยากาศท่ีดี และเพื่อนท่ีดี 

เราจะสังเกตไดว้า่ เม่ือให้ทบทวนอดีตในแต่ละเร่ืองส่ิงท่ีลอยข้ึนมาก่อนอ่ืนใดก็คือบรรยากาศของช่วงนั้น 

แล้วค่อยสืบสาวไปสู่เน้ือหาสาระท่ีได้ กระบวนการของวนัน้ีจึงค่อนขา้งราบร่ืนและเป็นการเรียนรู้ท่ีมี

ความสุขกนัถว้นหนา้ 

  

ช่วงท้ำย...ก่อนจำก 

หลงัจากท่ีผูใ้หญ่คุยกนัเร่ืองเครียดๆ เสร็จก็เป็นเวลาพกัเบรกในช่วงบ่ายพอดี นอ้งๆ เยาวชนก็ได้

เวลาพกัเบรกเช่นเดียวกนั จากนั้นทั้งหมดก็เขา้มาในหอ้งประชุม เพื่อกล่าวค าอ าลากนั พี่หยกิก็ไดเ้ชิญพี่แอ๋ม 

ซ่ึงเป็นตวัแทนมูลนิธิสยามกมัมาจลข้ึนมากล่าวปิด 

พี่แอ๋มบอกว่ำ...รู้สึกวา่วนัน้ีพี่เสียดายโอกาส คือพอพี่

เป็นผูใ้หญ่แล้ว เวลาเขาแยกกลุ่มเด็กกลุ่มผูใ้หญ่ พี่ตอ้งมาอยู่

กลุ่มผูใ้หญ่ตลอด จริงๆ แลว้พี่ก็อยากเรียนรู้นะ เพราะวา่บางที

บางคร้ังท่ีพี่ไปท างาน บางท่ีพี่ก็จะท าสันทนาการด้วย พี่เห็น

วนัน้ีสันทนาการเยอะมาก พี่ เสียดายมากๆ เลยท่ีไม่ได้ไป

เรียนรู้ แต่ก็ไม่เป็นไร อยากให้น้องมาเรียนรู้อย่างมีความสุข 

และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ นอ้งๆ คงไดรั้บความรู้จากเพื่อนๆดว้ยกนั และจากพี่ๆ ดว้ย น าไปประยุกตใ์ชอี้กคร้ัง

หน่ึงนะคะ หรือวา่ถา้ใครรู้สึกวา่การเรียนรู้วนัน้ีมนัยงัไม่เพียงพอส าหรับเรา อยากเรียนรู้อะไรมากๆ ก็ติดต่อ

เจา้ภาพ พี่หยกิพี่ออ้ยแลว้ก็พวกพี่เล้ียง เขาก็จะช่วยใหพ้วกเราเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมากข้ึน  

แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้นัน้ีเราไดเ้รียนรู้แลว้ ถึงแมว้า่วนัน้ีเราจะเรียนรู้เร่ืองปลายทางของเพื่อน แต่

วา่เส้นทางระหวา่งทางกวา่เพื่อนจะมาวนัน้ีได ้ตรงนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีอยากจะให้นอ้งไดเ้รียนรู้ แลว้ก็ฝ่าฟัน

มนัใหไ้ด ้ขอใหน้อ้งกลา้ท่ีจะลุกข้ึนท าอะไรดีๆ เพื่อตวัเอง ชุมชนสังคม อนัน้ีก็เป็นส่ิงท่ีพี่มุ่งหวงัวา่นอ้งๆ ทุก

คนท าได ้แมแ้ต่ตวันอ้ยๆอยา่งน้ี ก็ยงัมีความรู้ความสามารถ เล็กพริกข้ีหนูใช่ไหมนอ้งปล้ืม พี่ก็คงฝากรอยยิม้

และความสุขให้กบัทุกๆ คนนะคะ ถึงพี่จะไม่สวย แต่พี่ยิ้มแล้วก็เป็นแบบสยามเมืองยิ้มจริงๆคะ  ก็ขอจบ

เพียงแค่น้ีคะ่ 

พี่หยกิ...ขอบคุณพี่แอ๋มมากนะครับ ต่อไปเด่ียวเชิญพี่ออ้ยมาสรุปปิดเวทีเลยนะครับ 
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พี่ออ้ยบอกวา่...มาถึงวนัน้ีก็มีแต่ความสุข...จริงๆ มีความสุขตั้งแต่เม่ือวานแลว้แหละ แต่วา่ก่อนหนา้

นั้นก็ทุกขส์าหัสเหมือนกนั จะเห็นไดว้า่เม่ือวานน้ีอะไรมนัก็ร้อนไปหมดเลย แมแ้ต่เส้ือท่ีใส่มนัก็รู้สึกอุ่นๆ 

ความคิดดีๆ มนัมกัจะเกิดตอนทา้ยไง มนัก็เลยตอ้งร้อนๆ มีความสุข เห็นนอ้งๆ มีความสุข พี่ก็เห็นวา่มนัเกิน

คาดท่ีเราวางไวด้ว้ยซ ้ าไป ผูใ้หญ่ก็มาดูแลมาช่ืนชมนอ้งๆ และนอ้งๆ ก็ใชเ้วลาใชโ้อกาสตรงน้ีอยา่งเต็มท่ีดว้ย 

ท าให้ผูใ้หญ่มีพลงัท่ีจะเติมต่ออะไรกบัพวกเราดว้ย  ก็คิดว่าส่ิงท่ีพวกเราพูดกนัเม่ือเช้าน้ี น าเสนอช่วงเช้าน้ี 

กลบัไปแลว้อยากจะไปท าอะไรต่อ พี่คิดว่าผูใ้หญ่ในท่ีน้ีไดย้ินกนัทุกคน แลว้ก็จะช่วยเติมฝันของพวกเรา 

และท่ีส าคญัก็คิดวา่พวกเราเองก็ตอ้งกลบัไปเติมฝันให้กบัตวัเองดว้ย ถา้เราเช่ือมต่อกบัผูใ้หญ่ได ้เราอย่ารอ

ใหผู้ใ้หญ่เดินมาหาเรา เราตอ้งรุกเขา้ไปหาเขาดว้ยอีกดา้นหน่ึง 

 แรกๆ เรามีอยู่สามจงัหวดัท่ีเช่ือมร้อยกนัอยู่ แต่วนัน้ีเราไดถึ้งห้าจงัหวดั พอมนัมาเติมกนั พี่ว่ามนั

เป็นพลงัท่ีมหาศาลมาก ก็คิดว่าอีกหกเดือนต่อไป หรือหน่ึงปีขา้งหน้าเราจะมีเวทีอย่างน้ีอีก รวมทั้งเดือน 

มกราคม เราจะมีระดบัประเทศอีก ท่ีเราจะไปเจอกนัแบบน้ี แต่ว่าอาจจะไม่ไดไ้ปกนัทุกคน แต่ก็คิดว่าจะ

พยายามให้ได้มากท่ีสุด ท่ีจะไปเติมฝันกนัอีกนะคะ แต่ว่าการท่ีจะไปเติมฝันได้ เราก็ตอ้งมีฝันท่ีมนัเป็น

ตน้ทุนของเราอยู่แลว้ ฝันท่ีเป็นจริง เราตอ้งกลบัไปสร้างมนั มนัตอ้งมีตน้ทุนก่อนมนัถึงจะไปเติมได ้แต่ถา้

เราไม่ไดไ้ปสร้างตน้ทุนตรงนั้นเลย มนัก็จะลอยๆ มนัก็จะไม่ค่อยมีพลงัเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นอีกหกเดือน 

ระหวา่งหกเดือนน้ี พี่คิดวา่พวกเราคงไปสร้างอะไรไดอี้กเยอะ แลว้ก็มาแลกกนัใหม่ 

 ก็ต้องขอขอบคุณ

น้องๆ ทุกๆ คน แล้วก็ตอ้ง

ข อ ข อบ คุ ณผู้ ใ ห ญ่ ใ จ ดี

ทั้งหลาย ทั้งมูลนิธิสยามกมั

มาจล ธนาคารไทยพานิชย์

ท่ีท  าให้เรามีวนัน้ี แลว้ก็ทาง 

สรส. สถาบนัเสริมสร้างเพื่อชุมชนเป็นสุข ท่ีมีแนวคิดดีๆ ท่ีให้พวกเราได้ท ากนัวนัน้ี แล้วก็พี่ๆท่ีมาช่วย

ท างานในวนัน้ี ก็จะมี พี่หยกิ พี่หน่อง พี่หน่องก็จะอยูเ่บ้ืองหลงัของเรา แต่วา่ก็เป็นก าลงัท่ีส าคญัมาก และก็จะ

มีพี่พร คนท่ีสวยบา้งไม่สวยบา้งท่ีอยู่ดา้นหลงัของพวกเรา ถา้ไม่มีพี่พร พวกเรากินขา้วไม่อ่ิมแน่ แลว้ก็พี่ยุย้ 

เวทีสวยๆ เน่ีย พี่ยุย้พยายามท าให้เหมาะสมกบัหน้าตาของตวัเอง ก็ไดม้าแค่น้ีแหละ อนัน้ีพวกพี่เขามาช่วย

ตั้งแต่วนัก่อนเร่ิมงาน แลว้ก็มีพี่ปาน ท่ีอยูข่า้งหลงัพวกเรา พี่ปานก็เป็นก าลงัส าคญัให้กบัพวกเรา และก็ทาง 

อบต.กนัตวจระมวล เป็นท่ีน่าช่ืนใจมาก มาไกลกวา่เพื่อนแต่ก็มาเยอะท่ีสุดเลย ก็ตอ้งขอขอบคุณ มากๆ  ทาง
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ส่ือใส่วยัทีนก็อยู่ด้วยจนครบ สถาบนัชุมชนชาวนาแล้วก็ น้องๆ มาจากเทศบาลเมืองนครขอนแก่น ก็เป็น

กลุ่มใหม่ท่ีเราไดส้ัมพนัธ์...จริงๆ เคยรู้จกักนัมานานแลว้ แต่วา่ก็หายหน้าหายตากนัไป แลว้ก็พึ่งกลบัมา ก็

เห็นพฒันากนัไปไกลมากแล้ว ทางอาจารย์เช่ียวชาญก็อยู่กับเราจนครบ ทีแรกบอกว่าจะอยู่วนัเดียว แต่

อาจารยก์็อยูจ่นถึงช่วงสุดทา้ยเลย นอ้งๆ จากตระแสง ก็อุตส่าห์มาแมก้ าลงัเก่ียวขา้วอยู ่แลว้ก็พี่ส าเนียง ท่ีช่วย

ฝึกซอ้มเด็กๆ มาหลายวนัหลายคืน เตรียมเด็กท่ีจะมาแสดงวนัน้ีก็ขอบคุณมากๆ เป็นหน้ีบุญคุณของทุกคนๆ 

ท่ีมีส่วนร่วมในวนัน้ี  พี่วิโรจน์ พี่อานฐั ก็มาช่วยเตรียมงานเป็นอาทิตย ์และก็ขอบคุณทุกคน และก็ขอบคุณ

นอ้งๆ ท่ีมาร่วม ขอบคุณมากๆ ค่ะ และก็ขอบคุณพี่ทรงพล ขอบคุณค่ะ 

 ก่อนจากกนัอาจารยท์รงพลก็ไดฉ้ายภาพเหตุการณ์ทั้ง 2 วนั ท่ีอาจารยไ์ดบ้นัทึกภาพดว้ยตนเอง เป็น

การปิดห้องเรียน เพื่อประทบัภาพลงในความทรงจ าของทุกคนอีกคร้ังหน่ึง 
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สรุปบทเรียนหลงัการปฏิบติังาน 

 

 หลงัจากปิดงาน ล ่าลากนัเสร็จเรียบร้อย คณะท างานก็ยงัรีๆ รอๆ กนัอยูโ่ดยไม่ไดน้ดัหมาย ดูเหมือน

มนักลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัไปเสียแลว้ ในการสรุปบทเรียนหลงัการปฏิบติังาน เราจึงใหค้นอยูไ่กลอยา่ง

อาจารยอ์อ๊ดเร่ิมก่อน เผือ่จะไดรี้บไป  

 อาจารยอ์อ๊ดบอกวา่...สถานท่ีเหมาะสม แมจ้ะกุกๆกกัๆบา้ง ก็เป็นเร่ืองการบริการ ไดเ้รียนรู้เป็น

บทเรียน ไม่ถือวา่เป็นปัญหามาก แค่กวนใจเล็กนอ้ย แต่ถา้เทียบกบับรรยากาศการมีส่วนร่วมพี่วา่ ก็โอเคเลย

นะ กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมเยอะเลย แมก้ระทัง่ลูกเรามาเล็กๆ นะ ก็คิดวา่เขาจะไม่มีบทบาท ไม่

มีส่วนร่วมใดๆ แต่ก็สามารถกลมกลืนเขา้ไปได ้แลว้เห็นวา่มนัมีอะไร...ท่ีเขาสามารถเขา้ไปได ้แลว้ก็ อนัน้ีก็

ไม่เห็นของภาคอ่ืน พดูไปแลว้เด๋ียวก็จะวา่เขา้ขา้ง วา่ภาคอีสานเร่ืองมนัเยอะ ส้ินคา้มนัเยอะ มนัหลายจงัหวดั 

อยา่งขอนแก่นก็มีกนัหลายท่ี สุรินทร์ก็มีสองท่ี แลว้ส่วนของตวัเองท่ีมาท าหนา้ท่ีคุณอ านวย เป็นการฝึกปรือ 

สะสมแตม้ โอกาสหนา้ก็ตอ้งปรับกระบวนท่าใหไ้ดเ้ยอะกวา่น้ี ก็ไม่ไดเ้รียนรู้กบัห้องอ่ืนก็ไม่เป็นไร มนัก็มี

วธีิการเรียนรู้ได ้แต่ก็คิด คิดยอ้นหลงัไป คนจดัคงเหน่ือยหนา้ดู แต่เราก็จะกลบัไปท าบา้ง แมม้นัจะเป็นอีก

บริบทหน่ึงก็ตาม แต่รายละเอียดก็คงจะคิดเยอะอยูเ่หมือนกนั เหน่ือยแต่วา่คุม้ค่าพอมาถึงวนัน้ี ก็ไม่เห็นวา่

อะไรมนัจะมีปัญหามาก ตอนน้ียงัไม่เห็น แต่อาจจะไดคุ้ยกนัลึกๆวา่มีใครเห็นอะไรหรือเปล่า ส่วนตวัก็เห็น

วา่ดี เด็กๆ บรรยากาศรอบขา้ง คนใกลชิ้ดดว้ยเขาสนุก รอบแรกพอแค่น้ีก่อน 

 อานฐับอกวา่...มีโอกาสดีท่ีไดม้าท่ีน่ี ไดย้นิวิโรจน์เขาเล่าใหฟั้งนานแลว้ เร่ืองตลาดนดั มาคร้ังน้ีก็

รู้สึกวา่ดีใจ ดีใจท่ีเห็นคนท างานและก็เห็นเยาวชน ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความสามารถ ท่ีเป็นแหล่งความรู้ใหก้นั ก็

เป็นตวัท่ีจะเสริมสร้างให้ตนเอง อยา่งท่ีชยัภูมิก็จะท ากิจกรรม ซ่ึงจะมองเร่ืองของเด็ก แต่ก่อนท าแต่ของ

ตวัเอง ทีน้ีก็จะมาท าส่วนรวม จุดน้ีก็ คิดวา่คร้ังหนา้จะเอาเด็กท่ีพื้นท่ีของตวัเองมานัง่คุยแลกเปล่ียน มา

ร่วมกบัเพื่อนๆ  

ตอนน้ีผมก็ท าเร่ืองของตลาด ซ่ึงก็ขายของมาประมาณ ๒ ปีได้ ก็เห็นการเปล่ียนแปลงของการ

บริโภคเหมือนกนั ก็คิดว่าจะท าไปถึงระดบัครอบครัวของเด็กดว้ย แลว้ก็จะท าเร่ืองเก่ียวกบัเด็ก ซ่ึงน้ีก็เป็น

แนวทางท่ีเห็น แลว้ก็มีชอบ...เร่ืองสุดทา้ยท่ีไดคุ้ยกบัอาจารยแ์ลว้ก็ทุกๆ คน มนัเป็นแนวทางซ่ึงผมก็เป็นคน

ในชุมชน ซ่ึงไดรั้บจากหลายๆ ส่วน คิดวา่ดีคร้ังหนา้จะมาอีก ซ่ึงตอนน้ีอีกอยา่งท่ีจะท า คุยกบันอ้งเคา้วา่ ถา้
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จะท ากบัเด็กให้ผูใ้หญ่เขายอมรับ ซ่ึงก็จะเป็นแผนท่ีชุมชน แผนท่ีชุมชนคือแผนท่ีสุขภาพ จะยกตวัอย่าง

หมู่บา้นหน่ึง หรือคุม้หน่ึง หรือครอบครัวเด็กท่ีเขา้มาร่วม จะดูว่าบา้นนั้นมีอะไรบา้ง ก็จะให้เด็กไดเ้ขียนว่า

ในบา้นนั้นบา้นน้ีมีอะไรบา้ง แลว้ก็เอาแผนท่ีตรงน้ีไปติดประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงแต่ละครอบครัวก็จะมาดูวา่ เกิด

ค าถามเกิดการเปรียบเทียบ ความคิดกบัตวัเองว่า “เราไปซ้ือเขากินเราไม่ไดป้ลูกเอง เราตอ้งปลูกกินบา้ง” ก็

จะเกิดแรงกระตุน้เพื่อท่ีจะปลูกอยูใ่นบา้นตวัเอง คลา้ยๆ กบัวา่แต่ก่อนมนัมีร้ัวกินได ้แต่วา่ตอนน้ีร้ัวท่ีกินได ้

ออ้ยพดูเสริมวา่...อานฐัปลูกผกัพื้นบา้นขายเสร็จแลว้มนัมีตลาดทุกเยน็ เขาก็เร่ิมจากการท่ีเขาขายไม่

หมด เขาเอาแลกกบัเพื่อน ตอนน้ีก็กลายเป็นวฒันธรรม คือของมนัไม่มีตน้ทุนก็กลา้แลก ตน้ทุนมนัต ่า 

วโิรจนบ์อกวา่... บรรยากาศคร้ังน้ีก็รู้สึกดี บรรยากาศของคนเขา้ร่วม ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ มนั

กลมกลืน บางช่วงมนัก็มีการท ากิจกรรมร่วมกนั บางช่วงก็แยกออกจากกนั อยา่งผูใ้หญ่มาเล่นเกมกบัเด็กๆ

เป็นบรรยากาศท่ีสบายๆ รู้สึกสบายในการมาแลกเปล่ียนในวนัน้ี บรรยากาศวนัแรกก็เร่ิมดี การท ากิจกรรม

ระหวา่งผูใ้หญ่กบัเด็กๆ รู้สึกประทบัใจ ผมไม่คอยไดเ้ล่นเกมท่ีผูเ้ขา้ร่วมอายุต่างกนัขนาดน้ี ยิ่งการแสดงวนั

แรกมนัก็หลากหลายเหมือนกนั อิจฉาจงัหวดัอ่ืนๆ ชยัภูมิไม่มีการแสดงเลย ตอ้งกลบัไปหา...ตอ้งไปสร้าง...

มาคร้ังน้ีมนัก็ไดแ้รงบนัดาลใจเพิ่ม เพราะวา่ทุกคร้ังท่ีมางานของ สรส. ทุกคร้ังท่ีจดัข้ึนมา ส่วนมากชยัภูมิก็

จะมีแต่ผมมาคนเดียว แต่วา่คร้ังน้ีผมไดช้วนพี่มาดว้ยเพิ่มเป็นสองคน ในอนาคตมนัเป็นสัญญาณท่ีดี จากสอง

คนเพิ่มเป็นสามคน เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ก็พอมาอยา่งน้ีมนัก็ไดพ้ดูคุยกนัอยา่งกลางคืนอยา่งน้ี ตอนท่ีคุยกนัมนัก็ได้

เตรียมกนั มนัก็ไดคุ้ยเร่ืองท่ีมนัแตกออกไปวา่มนัจะท าอยา่งไร..มาวนัน้ีมนัก็เห็นแต่ละพื้นท่ีก็มีการท างานท่ี

หลากหลาย.ถา้มาคนเดียวมนัก็กลบัไปคุยกนัล าบาก แต่ถา้มาเห็นดว้ยกนัสองคนแลว้ความเห็นของเรามนั

ตรงกนั ค่อนขา้งท่ีคุยกนัรู้เร่ือง กลบัไปก็น่าจะท าอะไรไดดี้กวา่น้ี มาคร้ังน้ีก็เลยคิดวา่กลบัไปมนัตอ้งมีพลงัท่ี

จะท า ซ่ึงมนัก็ไม่ใช่ผมคนเดียวท่ีอยากจะท า ตอนน้ีมนัก็มีสองคนท่ีอยากจะท าร่วมกนั ในอนาคตผมคิดว่า

มนัน่าจะเกิดในพื้นท่ีชยัภูมิ อาจจะเร่ิมจากเล็กๆไม่ก่ีคน  

ลุงทรงพล...ตอนน้ีกิจกรรมในชุมชนมีอะไรบา้ง 

พี่อานฐั...มีอยูเ่หมือนกนัครับ แต่ก่อนน้ีมี กิจกรรมชมรมเด็กรักษน์ก แลว้ก็หลงัๆ มาอาจารยอิ์ศราก็

มาท าเร่ืองเด็ก มาเขียนหนังสือ แล้วก็ท  าเร่ืองบา้นดิน เว็บไซต์ แล้วก็มีเพื่อนท่ีไปท าบา้นสายรุ้ง เป็นรุ่น

เดียวกนักบัผมสืบทอดชมรมเด็กรักษน์กไป แลว้ท่ีน้ีก็ผมก็ออกมาอยูใ่นหมู่บา้น  

ลุงทรงพล...แลว้เดียวน้ียงัมีชมรมอยูห่รือเปล่า ? 
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พี่วโิรจน์...ก็ยงัมีอยู ่ก็คือแต่ละคนท่ีเรียนดว้ยกนั คลา้ยๆ กบัวา่เขาก็แยกออกไปท าของแต่ละคน 

อยา่งพี่อีกคนท่ีสืบต่อเด็กรักนก พี่อานฐัก็มาท าเร่ืองของตวัเอง  

ลุงทรงพล...ตอนน้ีมีกนัสักก่ีคนของเด็กรักนก? 

พี่วิโรจน์... ตอนน้ีเหลือนอ้ยเขาเล่นเร่ืองป่าชะเยอะ ท่ีท างานกนัจริงๆ มีกนัประมาณ 5-6 คน แต่ว่า

เวลาท าก็ประสานกนัทางวดั เป็นกิจกรรมท่ีปลูกป่า หรือวา่กิจกรรมท่ีท ากบัเด็กก็เป็นธรรมยาตรากบัชาวบา้น 

แต่ก่อนท าเร่ืองบา้นดิน แลว้พอท าไปท ามาจุดน้ีมนัน่าจะไปสอนชาวบา้นได ้คือก่อนท่ีจะไปบอกกเขาตอ้ง

ท าใหเ้ขาดู ก็เลยหนัมามองวา่ ถา้เขามีบา้นดีแลว้ก็มีแนวความคิดเร่ืองสุขภาพท่ีดี แลว้เขา้ใจเร่ืองเยาวชนเร่ือง

ลูกหลาน เขาน่าจะอยูข่องเขาได ้ซ่ึงจะค่อยแทรกซึมเขา้ไป ในการเร่ิมตน้ก็คือ เขามีการเป็นอยูท่ี่ดี 

พี่อานฐั...ท่ีพระอาจารยไ์พศาลรณรงคเ์ร่ืองสารเคมีท่ีเดินธรรมยาตรา คือคนท่ีใชส้ารเคมีแลว้ท่ีน้ี

พวกผกัท่ีมนัเป็นธรรมชาติ ผกัหนาม ผกัท่ีมนัอยูต่ามธรรมชาติมนัถูกท าลายกนัหมด 

พี่วโิรจน์...คือมนัมีหมู่บา้นขา้งๆ ดว้ยท่ีผมไปช่วยท างาน ก็ไดไ้ปช่วยพระตอนท่ีท าปลูกป่า 

พี่หนูแดง...ก่อนอ่ืนก็ขอโทษพี่ออ้ยแลว้กนั เพราะวา่ช่วยพี่ออ้ยไดไ้ม่เตม็ท่ีเหมือนกบัท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่

ตอนแรก เพราะวา่มนัมีเหตุหลายอยา่งเกิดข้ึน อยา่งวนัเตรียมงานก็เกิดไฟไหม ไฟไหมฟาร์มไก่เด็กก็ตอ้งไป

ดูแลเขาไปช่วยเขา ผูป้กครองเขาก็เสียใจ คือมนัวอดวายไปทั้งหลงัในชัว่พริบตาเดียวก็เลยไดไ้ปช่วย วนั

เตรียมงานก่อนหน่ึงวนัก็เลยไม่ไดม้าหาพี่ออ้ยเลย  

ในส่วนของเวทีคร้ังน้ี แดงว่ามนัไดห้ลายอย่าง แลว้ก็ค่อนขา้งท่ีเห็นชดัโดยเฉพาะเร่ือง อบต. ท่ีพี่

ออ้ยใหแ้ดงประสาน แต่วา่เสียใจท่ี อบต.ท่ีประสานไม่มาเขา้ร่วม แต่ดีใจท่ีบา้นผือ มีโรงเรียน ๓ โรงเรียน ท่ี

เราประสานมา เขามาอยู ่ท  าให้เราสามารถท่ีจะคุยกบัเขาได ้แลว้ก็คิดวา่โอกาสขา้งหนา้น่าจะเขา้ไปเช่ือมต่อ

ในโรงเรียน เพื่อท่ีจะให้เขามาท างาน แลว้ก็เห็นการท างานเร่ืองเด็กและเยาวชนพฒันาเร่ืองปัญหาพวกน้ีให้

เยอะมากข้ึนนะคะ ก็ดีอยูต่รงจุดน้ีท่ีเขาเขา้มาร่วม แต่เสียดายท่ี อบต. ท่ีคาดหวงัวา่เขาจะมา เขากลบัไม่มา แต่

ถ้ากบันายกของบา้นผือ แดงคิดว่าคงต่องานกบัเขาได้อยู่ เพราะว่าเขาก็ฟังแดงอยู่ พกัหลงัๆเขาเห็นแดง

ท างานแลว้ก็รู้สึกจริงจงักบัเขามากข้ึน หลงัจากท่ีผา่นกระบวนการถึงพวกนายกพวกรองฯ พี่จ๋อยท่ีเคยท างาน

เครือข่ายเกษตรทางเลือก คะก็ค่อนขา้งท่ีจะคุยกบัแกไดรู้้เร่ืองอยู ่แลว้ก็ตั้งเป้ากนัท่ีจะท างานพฒันาเด็ก แลว้ก็

สร้างสภาเด็กให้เกิดข้ึนในต าบลต่ออยู่ แลว้ก็ตอนน้ีก็เช่ือม มหาลยัขอนแก่นมาช่วยในเร่ืองของโครงการ 
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ปัญหา สถานการณ์ และทิศทางการพฒันาเด็กและเยาวชนในต าบล แลว้ก็คิดว่าในวนัท่ี 12 ธนัวาคม จะท า

แผนยทุธศาสตร์ ก็คือพยายามดึงอาจารยสุ์จินตล์งไป 

แลว้นอ้งท่ีประสานงานเขาก็ยงัไม่รู้ ไม่มีพื้นท่ีท่ีท างานท่ีจะเปิดประเด็นได ้อะไรอยา่งน้ีคะ พอดีเขา

มาปรึกษาทางเราก็เลยบอกวา่ เอาประเด็นเร่ืองเด็กและเยาวชนนะ เพื่อใหม้นัเขา้ทางงานเราดว้ย ก็เลยคิดวา่

จะอาศยัตรงน้ี แลว้ก็เช่ือมๆ หลายหน่วยงานมาช่วยเหลือ 

พี่หนุ่ม...ผมมีอยูส่ามส่ีเร่ือง เร่ืองแรกท่ีผมเห็นในงานคร้ังน้ี แลว้คิดวา่เป็นประโยชน์ส าหรับผมเอง 

หรือเร่ืองกลยุทธการขายของ ท่ีผมเดินดูสองสามกลุ่ม เขาใช้รูปแบบการน าเสนอเร่ืองราวของตวัเองไม่

เหมือนกนั อย่างกลุ่มท่ีผมไปอยู่ผมไม่ไดท้  าหน้าท่ีอะไรเลย ก็คือตวักลุ่มของเขาเองจดัการ การขายความรู้

ของเขาเอง พี่แล่มท่ีกลุ่มของสถาบนัชุมชนชาวนา จะมีเทคนิควิธีการส่ือสารของแกให้กบัเด็กวา่เรียนรู้จาก

เร่ืองชาวนาโดยผา่นตวัเด็กเอง ไม่ไดเ้ล่าใหฟั้งเป็นเร่ืองเป็นราว แต่ใหเ้ด็กจินตนาการเอาจากคียเ์วิร์ดสองสาม

ค า เร่ืองชาวนาเร่ืองความอยากจน แลว้ใหเ้ด็กคิดออกมาเอง ตรงน้ีมนัเป็นกลยุทธ์เร่ืองการถ่ายทอดอยา่งหน่ึง

ท่ีน่าจะเก็บไวเ้หมือนกนั อาจจะมีหลายๆ วธีิจากหลายๆ กลุ่มท่ีใชว้ธีิการน าเสนอไม่เหมือนกนั  

อนัท่ีสองคือเร่ืองท่ีคุณเปเล่พดูถึงเร่ืองเครือข่ายคนท างานตอนช่วงทา้ยๆ ผมคิดวา่เขาตอ้งการถามหา

เร่ืองเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม เพราะว่าเขาอยู่นอกวงการท างานของสยามกมัมาจล ของ สรส. ท่ีเขาถามหา

กระบวนการท่ีจะมาท างานร่วมกนัจริงๆ หรือว่าจะเอ้ือประโยชน์ให้กนัจริงๆ มนัจะท าไดไ้หม เคยคุยกนั

นอกวงตั้งแต่ก่อนหนา้น้ีแลว้ พวกกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีอีสานจริงๆ มนัมีเยอะมาก นอกจากกลุ่มเด็กท่ีมาใน

วนัน้ี มีกลุ่มอ่ืนๆ เตม็ไปหมดเลย แลว้ในเชิงทกัษะเคร่ืองมือก็ใชไ้ม่เหมือนกนั ตรงน้ีมนัจะแลกเปล่ียนเรียนรู้

ไดอ้ยา่งไร แลว้ตวัตลาดนดัมนัท าให้เด็กไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กนั แต่วา่คนท่ีท างาน ตวัพี่เล้ียงเองน่ี ยงัไม่ได้

คุยกนัเร่ืองเคร่ืองมือวา่แต่ละคนใช้อะไรอย่างไรบา้ง ยงัไม่ไดแ้ลกเปล่ียนกนัเท่าท่ีควร อย่างผมอยากจะเอา

เร่ืองละครใช้ ก็ไม่ได้คุยกนัเต็มท่ีเท่าไร ก็คือเป็นเวทีของเด็ก จะท าอย่างไรในโอกาสต่อไปให้พี่เล้ียงได้

เรียนรู้ดว้ย 

เร่ืองของหนงัสือ คือเป็นคนหน่ึงท่ีไดช่้วยพี่ออ้ยเขียนหนงัสือ ก็ก าลงันึกเหมือนกนัวา่มนัมีผลตอบ

กลบัท่ีเขาเล่าถึงเร่ืองหนงัส่ือวา่ ควรท่ีจะเป็นภาษาง่ายๆ เป็นภาษาท่ีไม่ใช่วชิาการ เพื่อท่ีใหเ้ด็กจะไดอ่้านดว้ย 

บางทีเด็กเปิดดูแลว้จะดว้ยเน้ือหา จะดว้ยรูปแบบ จะดว้ยวิธีการเขียนแลว้ บางทีเด็กดูแลว้ไม่อยากอ่าน โจทย์

ก็คือวา่จ าท าอยา่งไร เป็นหนงัสือท่ีเด็กอยากอ่าน มีภาพการ์ตูน มีอะไรประกอบ มีเน้ือ มีวธีิการเขียนท่ีมนัจูง

ใจใหเ้ด็กอยากอ่าน นอกจากคนท างานนอกจากผูใ้หญ่จะอ่าน ใหเ้ด็กตวัเล็กๆไดอ่้านดว้ย  
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พี่หยิก...สองวนัน้ีก็ เห็นเด็ก เห็นพลงัของเด็กค่อนขา้งเยอะ ในแง่เร่ืองของการแสดงออก แลว้เด็ก

ใหม่ๆ ท่ีไม่ค่อยกลา้แสดงออกเหมือนกบัว่ามีแรงบนัดาลใจท่ีอยากจะพฒันาตวัเองมากข้ึน อยากจะเรียนรู้

หรือวา่แสวงหาความรู้เพิ่มกบัการพฒันาตวัเองมากข้ึน ดูจากเวลากลุ่มหน่ึงออกมา อยา่งกลุ่มอุบลฯ ออกมา

ขา้งหน้ามนัท่ึงมากกว่า “เขาท าไดอ้ย่างไร” มนัเกิดค าถามอย่างน้ี มนัท าให้เหมือนกบัว่าเด็กเองไดก้ลบัมา

ทบทวนตวัเอง ไดก้ลบัมามองยอ้นดูตวัเองไดว้่าน่าจะท าอะไรไดบ้า้ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีเมืองพล หรือว่า

กลุ่มท่ีหนองสองหอ้ง หรือแมแ้ต่เด็กหนองเรือเองก็เหมือนกบัวา่อยากพฒันาตวัเองเพิ่มมากข้ึน มีแรงบนัดาล

ใจมากข้ึนเพราะเห็นตวัอยา่งจากคนอ่ืนแลว้ เด็กใหม่ๆ อยา่งของชาวนาฯ เองเขาก็เห็นแบบหลากหลาย จึงท า

ใหรู้้สึกวา่อยากลุกข้ึนมาท าอะไรใหม้นัค่อนขา้งเยอะกวา่น้ี  

แลว้กระบวนการท่ีท าให้เด็กมนัแลกกนัเองโดย อตัโนมติั มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งตอนบ่ายผมให้

โจทยเ์ขา “ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าสันทนาการกลุ่มละสิบนาที โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมนัสร้างสรรคท่ี์จะท าให้

เพื่อนๆ ทุกคนมีส่วนร่วม คือทุกกลุ่มท าได ้ให้เวลาแป๊บเดียวท าไดห้มด ขนาดของหนองสองห้องยงัท าได้

เลยนะ ไปขุดเอามาจากไหนก็ไม่รู้ แต่วา่เขาท าได ้ซ่ึงมนัเหมือนกบัวา่มีแรงฮึด...ท่ีจะสร้างสรรคอ์ะไรใหม่

ข้ึนมา นอ้งๆ ท่ีสุรินทร์ก็ท าไดดี้ ซ่ึงกลุ่มท่ีมนัสร้างสีสันในคราวน้ีมากก็คือกลุ่มของอุบลฯ ก็เหมือนกบัวา่เขา

ใส่พลงัแบบเต็มท่ีเลยไม่ว่าจะท ากิจกรรมอะไรมนัจะแบบ...พอมนัใส่พลงัเต็มท่ีมนัไปกระตุน้คนอ่ืนๆได้

หมดเลย ท าให้เด็กเขารู้สึกสนุกมากเลย ตอนบ่ายผมก็ไดน้ัง่ดู ก็ให้โจทยไ์ปเขาก็ท ากนัเอง แลกกนัเอง แลว้

ตอนทา้ยก็ใหคุ้ยกนัวา่ จะช่ืนชมกบัใครก็ไดคุ้ยกนัเอง แลว้ก็กอดคอกนั อะไรอยา่งน้ี แลว้ก็ชวนไปถ่ายรูปกนั 

คือเขาจดัการกนัเสร็จสรรพ ท าให้เห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ในหมู่เด็กค่อนขา้งดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดข้ึน 

สนุก แลว้ก็อยากกบัมาเจอกนัอีก มนัเป็นเสียงท่ีเขาเรียกร้องใหม้า ส่วนตวักระบวนการสองวนัน้ีก็ล่ืนใหลไป

ตามสภาพ 

พี่ปาน...ของผมก็ ถา้เป็นครูท่ีค่อนขา้งกดคะแนนหน่อยก็ให้ 80 แต่ถา้เป็นครูท่ีค่อนขา้งใจดีหน่อยก็

ให ้90 ก็ดูแลว้ของท่ีน่ี ก็จะเด่นกวา่ภาคอ่ืนทั้งตวัเด็กและตวัทีมงาน เพราะวา่ทีมงานดูแลว้เขาก็เป็นเครือข่าย

กนัมาก่อน แลว้เร่ืองกระบวนการน้ีมนัก็อยูใ่นทีมเดียวกนั มนัเขา้ใจกนัแค่บอกวา่วิโรจน์เอาอยา่งน้ีหน่อยนะ 

แค่พยกัหน้าคร้ังเดียวก็ต่อกนัไดเ้ลย ซ่ึงตรงน้ีเป็นจุดเด่นของท่ีน้ี แลว้ถา้โดยสรุปแล้วน้ีกระบวนการโอเค 

เน้ือหาประเด็นโอเค แลว้ก็เร่ืองผลท่ีไดก้็โอเค ก็ผา่นหมดทั้งสามอนั ส่วนตวัความรู้เร่ืองเล่มเล็กมนัก็ไม่เป็น

เร่ืองวชิาการ ไดอ่้านของส่ือใสวยัทีนมนัก็สนุกดี อยา่งเปเล่เจา้ของเร่ืองเขาก็เขียนแบบคลา้ยๆ เชิงนิยายหรือ

สารคดีหรืออะไรประมาณนั้น เขาก็ยงัโอเคอ่านง่าย จริงแลว้มนัน่าจะมีคุณค่ามากข้ึนถา้กลบัไปท าต่อแลว้ให้

มนัออกมาเป็นเล่มเหมือนกบัเล่มสองเล่มท่ีพี่หยกิและพี่ออ้ยท า สองเล่มนั้นผมวา่น่าสนใจอยู ่
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แลว้ก็เร่ืองอ่ืนๆ ก็ไม่มีอะไร แต่วา่ท่ีเห็นชดัคือ พลงัของเด็กท่ีน่ีมนัออกมาชดักวา่ของภาคเหนือท่ีจดั

ไปแลว้ อาจจะเน่ืองดว้ยวา่เด็กทางเหนือมนัใหม่อยูเ่ยอะมาก แต่มนัดีตรงท่ีวา่ Best มนัเด่นมนัเลยเป็นโมเดล

ใหรุ่้นหลงัๆ ได ้แลว้ก็เห็นประโยชน์การท่ีมนัมีเด็กหลายกลุ่มเขา้มา คือถา้เด็กมนัเด่นมาเลยแลกกนัมนัก็ยาก 

แตถ้า้มนัมีเด็กท่ีเด่นมากๆ แลว้มีเด็กอยา่งท่ีหนูแดงพามา ก็เห็นวา่ช่วยยกเด็กอีกกลุ่มหน่ึงข้ึนมา ช่วยดึงกนั

ข้ึนมา ผมวา่ตรงน้ีก็เป็นสีสันและเป็นส่ิงท่ีดี ก็ไม่จ  าเป็นวา่มนัตอ้งดีทั้งหมดหรืออะไรต่ออะไรท่ีเขา้มาเหล่าน้ี

หรือส่ิงท่ีมาเรียนรู้อยา่งน้ีครับ 

ส่วนเร่ืองของอบต.หน่วยงานหรือขา้ราชการ เราก็คุยกนัอยูว่า่มนัแข็งตวั ก็อาจจะค่อยๆไดต้วับุคคล

มา อนัน้ีก็คงเป็นโจทยข์องเราอยู่นั้นแหละทุกพื้นท่ี โดยภาพรวมก็พอใจ ก็ปล้ืม ปล้ืมกบัเด็ก ปล้ืมกบัตวั

กระบวนการ ก็ตั้งแต่เร่ิมแรก ตั้งแต่เปิดวชีีดีจนจบก็ดี ก็เสียดายท่ีนอ้งทางใตอี้กห้าคนไม่ไดม้าจริงๆน่าให้เขา

ล าบากเร่ืองการเดินทางหน่อย น่าจะให้มา ผมวา่น่าเสียดายมาก ก็เลยว่าถา้ไดว้ีชีดีไป ไดเ้ล่มเล็กไป ไดภ้าพ

ไปใหเ้ขาไดดู้ดว้ยมนัน่าจะโอเคมากเลย ก็เร็วๆ แค่น้ีแลว้กนัครับผม 

พี่แอ๋มบอกว่า...ในส่วนของแอ๋มอาจจะมองเร่ืองกลุ่มเป้าหมายกบัตวัพี่เล้ียงแลว้ก็ตวักระบวนการ 

ท่ีน่ีกลุ่มเป้าหมายคือน้องเยาวชน ก็พอดีว่าได้คุยกบัออ้ยก็เลยแลว้ว่ามนัมีความหลากหลายอยู่ช่วงวยัและ

ระดบัศกัยภาพของตวันอ้งเองทุนเดิมของนอ้งเอง ซ่ึงก็คิดวา่การดีไซน์คร้ังน้ีคงจะล าบากพอสมควร เพราะวา่

หลายระดบัมาก 

ในส่วนของตวัการะบวนการ มองวา่ในเครือข่ายของพี่เล้ียงดว้ยกนัเอง จากท่ีไดไ้ปท่ีเชียงรายและมา

ท่ีขอนแก่นน่ีคะ แอ๋มยงัรู้สึกวา่เรายงัตอ้งการพฒันาศกัยภาพตวัเองเหมือนกนั คืออาจจะเป็นลกัษณะวา่..ไม่

ใชว้า่เราจดักระบวนการออกแบบอะไรไม่ไดน้ะ แต่บางคร้ังดว้ยความหลากหลายของนอ้งยา่งน้ี มนัตอ้งการ

เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ มนัตอ้งการอะไรท่ีมาเติมให้มนัเต็มประมาณนั้น แลว้ก็พี่เล้ียงอย่างท่ีเป็นออ้ยเป็นหยิก

อยา่งน้ีหรือวิโรจน์ อาจจะท าทุกอยา่งไดเ้บ็ดเสร็จในตวั แต่วา่บางท่านอาจจะตอ้งการอยู ่คือตอ้งการวา่มนัมี

อะไรท่ีเราจะไปท ากบันอ้งได ้ โดยท่ีสองวนัน้ีน้องเองคงไดต้วักระบวนการแทนพี่เล้ียงไปบา้ง ถา้ในเร่ือง

สันทนาการหรือวิธีการแลกเปล่ียนอะไรอยา่งน้ี มนัก็เหมือนนอ้งเขาเรียนทางลดัอีกที ทีน้ีพี่ตอ้งเรียนให้ทนั

นอ้ง และเสริมศกัยภาพตวัเองข้ึนอีก ตรงน้ีไม่ใช่อีสานนะ ดูจากเหนือดว้ย เพราะวา่แอ๋มก าลงัมองในส่วนท่ี

แอ๋มไปท างานดา้นอ่ืนๆ ดว้ยคะ แอ๋มก็เห็นตวัพี่เล้ียง เวลาไปค่ายอยา่งน้ีคะเราจะเห็นชดัวา่เด็กมนัหลากหลาย

มาก เหมือนการออกแบบมนัก็ส าคญั 
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แต่แอ๋มช่ืนชมท่ีน้ีนะ ออกแบบไดดี้ คือมีทั้งเรียนและเล่นใหน้อ้งไดแ้ลกเปล่ียน อยา่งแอ๋มไปอยูว่ง

ผูใ้หญ่แอ๋มไม่ห่วงเลย ผูใ้หญ่เขามีเร่ืองราวเยอะแยะ เขารู้เขาตอ้งจดัการตวัเองอยา่งไร เขาก็แลกกนัไดน้ะ เขา

ก็ยอมท่ีจะเล่นกบันอ้งๆ คือเราคิดวา่ผูใ้หญ่โอเค แต่พอกลุ่มเด็กน้ีคะบางที เราใหคุ้ยอะไรเป็นเร่ืองเป็นราวก็

จะเร่ิมเครียดกนันิดหน่อย แต่วา่พอมีเกมแลว้โยงไปแลว้เขารับไดอ้ยา่งน่ี ก็เลยมองวา่การออกแบบระหวา่ง

ผูใ้หญ่กบัเด็กมนัก็มีเร่ืองความแตกต่างกนั 

ส่วนเร่ืองตวัสถานท่ีก็โอเค ไม่รวมเร่ืองการใหบ้ริการ คือจะดีกวา่ท่ีเชียงราย ท่ีเชียงรายจะติดเสาจะมี

อะไรมากมาย ซ่ึงจะมีส่ิงท่ีเขาดีไซน์ออกมาจึงท าให้ไมค่อยสะดวก แต่ในส่วนของมูลนิธิเองนะคะ คือตวั

แอ๋มเองน้ีรับงานเยอะท าหลายอยา่ง แลว้ก็ไม่ไดล้งมาดูพื้นท่ีเลยวา่นอ้งเป็นอยา่งไร ตอนมาน้ีแอ๋มไม่มีขอ้มูล

เด็กเลยนะ ไม่รู้วา่นอ้งแต่ละคนเป็นอะไรอยา่งไร คือยงัไม่เขา้ใจจนไดม้าคุยกบัออ้ยกบัปานก็เลยเขา้ใจแลว้วา่

อะไรเป็นอะไร อย่างน้ี ก็เลยคิดว่าสงสัยตอ้งท าแผนผงัขอ้มูลเด็ก ว่าน้องๆแต่ละคนมีระดบัพื้นฐานเป็น

อยา่งไรรวมทั้งพี่เล้ียงดว้ย เพื่อท่ีเราจะไดเ้ติมเต็มไม่ใช่วา่มองเป็นจุดอ่อนจุดดอ้ย คือแต่ละคนมนัมีใจมีพลงั

อยูแ่ลว้ แลว้ก็เป็นเร่ืองท่ีเราสนใจอยูแ่ลว้ เราอยากท านะ แต่บางคร้ังเราท าๆไปสถานการณ์มนัเปล่ียน มนัเจอ

อะไรเปล่ียน เราก็อยากไดค้วามรู้ อยากไดเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมืออย่างน้ีค่ะ แมก้ระทั้งการจูนความคิดระหว่าง

โปรเจคตวัโครงการใหญ่กบัส่ิงท่ีเราไดท้  าในพื้นท่ี แอ๋มว่าบางทีเราก็ตอ้งท ามนัให้ชดัว่ามนัอะไร อย่างบาง

พื้นท่ีอาจจะเจาะ อบต. ได ้แต่บางพื้นท่ีอาจจะเจาะยงัไม่ได ้คือบางทีมนัตอ้งจูนกนัวา่ลกัษณะอยา่งน้ี รูปแบบ

วธีิการเราอาจจะต่างกนั แต่วา่ท าอยา่งไรเราจะเห็นธงอนัเดียวกนั ซ่ึงแอ๋มก็ไม่รู้วา่แต่ละคนเห็นธงอนัเดียวกนั

หรือเปล่า อนัน้ีคือโดยความรู้สึกของตวัเองนะ ก็ยงัไม่มัน่ใจเท่าไร  

พอดีภาคกลางก็ไดต้ามอาจารยไ์ปบา้งก็จะรู้วา่อาจารยเ์ป็นอีกแนวหน่ึง แต่ภาคใตก้็จะอีกแนวหน่ึง 

เพราะวา่ยงัเหลืออยูอี่กตั้งสองภาค แลว้พอเดือนธนัวาท่ีจะนดัเจอกนัน่ีแอ๋มวา่มนัเป็นโอกาสท่ีดี แอ๋มก็วา่เรา

น่าจะถอดบทเรียนกนัแลว้ก็อาจจะขยบัดูวา่ แต่ละพื้นท่ีเราตอ้งเป็นอยา่งไร แต่ตอนแรกแอ๋มมีความเขา้ใจวา่

มนัมีปัญหาเร่ืองโครงการเหมือนกนั เพราะวา่โครงการมนัเด่นเร่ืองการมีส่วนร่วมวา่เรามองรัฐบาลทอ้งถ่ิน 

แต่พอเราเขา้มาท างานในพื้นท่ีจริงๆ การท่ีจะดึงศกัยภาพน้องเขามา บางทีมนัจะโดดเขา้ไปหา อบต.เลย

ไม่ได ้มนัก็เลยมีหลายเร่ืองท่ีมนัตอ้งจูนเราท าความเขา้ใจ แลว้ก็มาดูวา่เส้นทางท่ีเราจะขยบักนัแต่ละกา้ว กบั

นอ้งท่ีต่างระดบักนัและพี่เล้ียงท่ีต่างสถานะภาพหรือวา่วิธีการ วิธีคิดท างาน ก็เลยน่าจะมาจูนกนัอีกคร้ังหน่ึง 

ก็ถือวา่เป็นเวทีนั้นแลว้กนัท่ีจะไดเ้จอกนั 

อาจารย์ทรงพล... ถ้าพูดถึงภาพโครงงานนะ พวกเราพูดไปแล้วมนัก็ออกมาดีนะ ท่ีเราคิดต่อว่า

โครงการเรามนัจะต่างจากโครงการอ่ืนอยา่งไร ก็พยายามดูวา่มนัต่างกนัอยา่งไร พี่มองวา่องค์ประกอบของ
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ทกัษะความสามารถท่ีมนัจ าเป็นตอ้งใช้ในงานลกัษณะอย่างน้ีมนัมีอยู่สามตวัใหญ่ๆ อนัแรกก็คือเร่ืองการ

จดัการ อนัท่ีสองเชิงกระบวนการ อนัท่ีสามเชิงวชิาการ สามตวัน้ีนะ ซ่ึงงานพฒันาส่วนใหญ่จะไม่มีครบสาม

ตวั ใช่ไหมครับ งานท่ีเราเห็นทัว่ไปจะไม่ครบสามตวั โดยเฉพาะมนัจะไปเนน้เชิงกิจกรรมเชิงกระบวนการ 

ท่ีน้ีของเรา ถา้สังเกตดู ถา้เอาสามเร่ืองน้ีมาจบัทางอีสานนะ เชิงกระบวนการเพราะวา่ไดห้ยิก ทางวิชาการก็มี

หนุ่ม มีออ้ยช่วยอยู ่เชิงทีมเวร์ิกเชิงการจดัการก็มี เพียงแต่วา่ตรงน้ีเราจะใหม้นัยกระดบัและเขม้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

เหมือนอยา่งท่ีแอ๋มตั้งประเด็นก็คือวา่ ขณะท่ีเราท าไปแลว้น่ี หนา้ท่ีเราก็คือหมุนเกลียวยกระดบั แต่เราก็ถาม

วา่มนัจะหมุนจากไหนไปไหน มนัหลากหลายมากใช่ไหม เพราะฉะนั้นงานวิชาการมนัตอ้งเขา้มาเสริม เขา้

เสริมในเชิงขอ้มูล อยา่งขอ้มูลเช่นพื้นท่ีไหน แฟ้มขอ้มูลของเด็กของพี่เล้ียงเดิมเขาเป็นอยา่งไร และเม่ือผา่น

ไปหน่ึงปีเราจะบอกไดอ้ยา่งไรวา่เขาไต่ระดบั อยา่งน้ีซ่ึงมนัจ าเป็นตอ้งเขา้มาเสริม ถา้ไมเ้ขา้เสริมแลว้น้ีความ

หลากหลายของตวัผูเ้ขา้ร่วม ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผูใ้หญ่ คือมนัจดัการไม่ใช่ง่ายนะ แลว้มนัก็ตั้งค  าถามวา่เรา

จะตั้งยทุธศาสตร์ของเรา เราจะวางอยา่งไร วางเชิงในพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง แลว้ก็ไม่ค  านึงถึงวยั เพราะฉะนั้นกลไก

ท่ีมนัจะเขา้ไปจดัการ ท่ีเอาสถานท่ีแลว้ก็บ่มเพาะเด็กตั้งแต่เด็กทุกเพศทุกวยัแลว้มาเช่ือมกนั อนัน้ีก็เป็นอีก

ภาพหน่ึง กบัอีกภาพหน่ึงอยา่งสมมุติแต่ก่อนมูลนิธิก็มุงไปท่ีเยาวชน เยาวชนน้ีอายุตั้งแต่ 17 หรือ 15 จนถึง 

20  ข้ึนไป อะไรอยา่งน้ี ซ่ึงอนัน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งเอามาทบทวนแลว้ก็ตอ้งวางยุทธศาสตร์ ซ่ึงพี่หมายความ

วา่ส่ิงท่ีมูลนิธิเคยมองแต่เยาวชน  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว พี่วา่ถา้ท าในเชิงพื้นท่ีมนัท าไม่ได ้แลว้ความเป็น

จริงมนัตอ้งใชบ้ริบทของพื้นท่ีและในความเป็นจริงมนัตอ้งเป็นพี่ดูแลนอ้ง  

เพียงแต่วา่มนัตั้งสร้างกลไกการจดัการท่ีเขม้แขง็มาก แลว้ตวัพี่เล้ียงเองจะตอ้งมีความเขา้ใจตั้งแต่เด็ก

เล็กไปจนเด็กโต ถา้เราเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง ก็แสดงวา่ทกัษะของพี่เล้ียงมนัตอ้งการรอบดา้นเยอะข้ึน จากทกัษะ

ท่ีท าเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการ อย่างเขาท าเร่ืองละครเขาก็เก่งเร่ืองละคร แต่ถา้เราพื้นท่ีเป็นตวัตั้งมนัทั้ง

พื้นท่ี ทั้งเน้ือหา ทั้งกระบวนการใช่ไหม แลว้ทั้งการจดัการผูค้นในพื้นท่ีดว้ย ก็คือการจดัการสังคมนั้นแหละ 

อนัน้ีก็เป็นโจทยท่ี์พี่คิดวา่เราอาจะตอ้งท าให้ชดัข้ึนในเชิงของยุทธศาสตร์ อยา่งเช่นพื้นท่ีท่ีมีพี่เล้ียงแลว้ แลว้

มนัควรจะขยบัอยา่งไรต่อ พื้นท่ีท่ีไม่มีพี่เล้ียงจะท าอยา่งไร อนัน้ีตอ้งท าให้ชดั หรือวา่บางพื้นท่ีอยา่งของหนู

แดงซ่ึงเป็นเลขานายก อบต. ถ้าหากว่าส่ือเขาได้จะใช้พื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีน าร่องในกรณีท่ี อบต.เข้ามา

เก่ียวขอ้งค่อนขา้งเยอะ อยา่งเช่นของกนัตวจฯ หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คือมนัตอ้งมองพื้นท่ีทั้งหลายให้เป็นโมเดล 

แต่ละโมเดลท่ีแตกต่างกนันะ คือถา้ท างานในเชิงวิจยัก็คือวา่ทุกจุดมนัเป็นห้องทดลองทางสังคม ซ่ึงมีบริบท

ท่ีแตกต่างกนั แลว้มนัตอ้งโตตามบริบทของมนันั้นแหละ แต่ว่าบริบทอย่างน้ีมนัตอ้งโตอยา่งไร เราจะขาย

ไอเดียอะไรของตรงน้ี อนัน้ีเราก็ตอ้งท าให้มนัชดัข้ึน แลว้ถา้ตรงน้ีมนัชดัข้ึนวา่จุดเด่นของเขาแลว้ รู้วา่เราจะ
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ขายอะไร แลว้ก็เหมือนกบัวา่เราจะสนบัสนุนเขาผลิตส้ินคา้อะไรไปขาย ไอต้วัน้ีก็ตอ้งท าให้มนัชดั ซ่ึงอนัน้ี

มนัก็ตอ้งการงานเชิงการสังเคราะห์ งานวิเคราะห์ ซ่ึงตวัน้ีก็คงจะเป็นเร่ืองของทุกภาคนั้นแหละวา่ งานท่ีเรา

ท า ท่ีเราจะเอาทุกมิติ เราจะสร้างทีมให้ในเขม้แข็งข้ึนไดอ้ยา่งไร แต่ถา้สร้างไม่ไดม้นัก็จะเด่นบางเร่ืองมนัก็

จะอ่อนบางเร่ืองไปตามสถานการณ์จริงของมนั ซ่ึงอยา่งท่ีแอ๋มวา่เดือนธนัวาคมก็ตอ้งมาทบทวนยุทธศาสตร์

ของโครงการเหมือนกนั หลงัจากท่ีเราท าแลว้ เพราะวา่ตอนท่ีเราเขียน เราเขียนไปบนภาพของพี่เอง วา่พอท า

จริงแล้วมนัก็ไปอยู่บนประสบการณ์ไปอยู่บนความสามารถของผูป้ระสานงานและพี่เล้ียงแต่ละพื้นท่ี 

เพียงแต่วา่อยา่งเราไดส้ังเคราะห์ ไดดู้วา่ ถา้พื้นท่ีเรา ถา้ภาคอีสาน ถา้เราจะท าเราจะไปยงัไง ใตจ้ะไปอยา่งไร 

เหนือจะไปอยา่งไร  

ซ่ึงถา้เราเห็นส่วนต่างและเห็นตวัร่วม แลว้เราจะคุยกบัมูลนิธิอยา่งไร เพราะภาพเดิมคือมูลนิธิเขาวา่ 

เราจะไปขบัเคล่ือนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช่ไหม ให้มนัเขา้มาเก้ือหนูน แต่วา่จากฐานจากทุนของเรา

มนัไม่เท่ากนั แลว้ก็จากเง่ือนไขของแต่ละพื้นท่ีมนัไม่เท่ากนั แต่กิจกรรมอย่างน้ีมนัมีความงามความดีของ

มนันั้นแหละ แต่มนัถามหาอนาคต ถามหาอนาคตว่ามนัจะย ัง่ยืนอยา่งไร มนัจะไปอยา่งไรต่อถา้ไม่มีมูลนิธิ

เขาไม่มาสนบัสนุน ซ่ึงมูลนิธิเขาก็ปักธงน้ีแต่ไหนแต่ไร ว่ามนัจะย ัง่ยืนแลว้ก็ต่อเน่ืองดว้ยเง่ือนไขของอะไร 

ซ่ึงเราก็ตอ้งลองหาค าตอบ ซ่ึงค าตอบบางทีมนัไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเดียวหรอกนะ แค่

ระดมทุนลึกข้ึนมาท าเกษตร ระดมทุนไดเ้อง ใช้ทุนตวัเอง จดัการตวัเอง การออมทรัพยอ์ยา่งน้ีก็ได ้มนัไม่

จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปหา อบต. เสมอ เพียงแต่วา่เรามีโมเดลช้ีใหเ้ขาเห็นวา่หมุนดว้ยตวัของมนัเองไดอ้ยา่งไร 

พี่แอ๋ม...แต่ก็ขอช่ืนชมนะ ว่าสองภาคแลว้ตวัอย่างท่ีดีไดดี้มาก ท่ีมนัสร้างแรงบนัดาลใจไดม้ากเลย   

ท่ีหามาทั้งหมดแอ๋มก็โอเคไง เพราะวา่จริงๆแลว้เด็กสมยัน้ีเขาตอ้งการไดต้วัอยา่งท่ีดี ทั้งวธีิคิดและวธีิท างาน 

อาจารยท์รงพล...โยงมาท่ีหนงัสือนะ หนุ่มก็ให้ขอ้คิดดี ก็คืออนัน้ีมนัเป็นตวัเร่ิมตน้ พอเร่ิมตน้เสร็จ

แลว้น่ีมนัอาจจะท าเวอร์ชัน่เพิ่มเตม็ โดยเฉพาะเด็กท่ีชอบวาดรูป เอาพวกน้ีไปถอดเป็นส่ือ ถา้ทางน้ีจะใชเ้ด็ก

เล็กๆเหล่าน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปหรือว่าแต่ละพื้นท่ี หนงัสือท ามือหนงัสือการ์ตูน ให้เด็กหดัท าหนงัสือ

การ์ตูนเอง แล้วเอาเร่ืองราวเหล่าน้ีมาบซึมซับถ่ายทอด โดยตามวยัของเด็ก เด๋ียวน้ีมนัก็มีหนังสือการ์ตูน

มูลนิธิเด็กอุดมสุข ใช่ไหม ท่ีท าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีข่ีจกัรยานไปคุยกบัชาวบา้น อนัน้ีจะเป็นตวัเร่ิมตน้ 

ท่ีน้ีพอมนัไดม้าป๊ับน่ี ตรงน้ีมนัจะยากหน่อยท่ีวา่เราใช้ตวัน้ีเพื่ออะไร อนัแรกก็คือ เพื่อให้มูลนิธิเห็นวา่มนัมี

ผลงาน อนัท่ีสองน่ีใช้ในลกัษณะกระตุน้ พวกเรามีเร่ืองอยู่ในเล่มก็ภูมิใจใช่ไหม รู้สึกว่ามนัมีคุณค่ามนัมี

ความหมาย แต่ถา้จะใชป้ระโยชน์ต่อ คือจดัการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมนัท าไดห้ลายเวอร์ชัน่ สนบัสนุนเด็กอ่าน

แลว้ก็แปลงเป็นการ์ตูน เขียนการ์ตูน กิจกรรมท่ีให้เด็กท ามนัมีอีกเยอะ และถา้ให้ดีพยายามท ากิจกรรมท่ีมนั



 69 

ต่อเน่ือง คืออยา่ไปสร้างเชิงปริมาเยอะ แต่เอาให้มนัลงลึก สมมุตวา่เราสร้างอนัน้ีมาแลว้ใช่ไหม ต่อยอดจาก

ส่ิงท่ีเราสร้าง เวลาอธิบายมนัจะต่างจากท่ีอ่ืน อยา่งเช่นเราท าหนงัสือเล่มเล็กข้ึนมา แลว้เราเอาไปให้เด็กเขียน

การ์ตูน เอาไปจดักิจกรรมรักการอ่านต่อ คือกิจกรรมอย่างน้ีคนไม่ค่อยได้ท ากนั ท่ีน้ีถ้าเชิงปริมาณแล้ว 

คลายๆมนัตอ้งรับศึกหลายดา้น พอหลายดา้นแลว้มนัไม่ไดดี้สักดา้น ส่วนใหญ่ท่ีมนัจะเปล่ียน มนัจะเปล่ียน

จากการลงลึก ลงลึกอย่างน้ีและเช่ือมโยง ตรงน้ีมนัจะท าให้คนเปล่ียนได้ จดจ่อ ลงลึก แลว้มนัจะเร่ิมเห็น

ความเช่ือมโยง  

ตวัพฒันาการอนัหน่ึง พี่อยากให้ดูตวัช้ีวดั เด๋ียวอาจจะตอ้งคุยกบัทุกภาคก็คือ การช้ีมาให้เห็นเร่ือง

ของสามตวันั้นนะ เร่ืองของใจ เร่ืองของความรู้ และเร่ืองของทกัษะ ช้ีให้ดูวา่แต่ก่อนใจเขาทอ้แทไ้ม่เอานู้น

ไม่เอาน่ีแลว้หนัมารักดี อนัท่ีสองเร่ืองความรู้ เด่ียวน้ีมนัเก่งมนัรู้เร่ืองอะไร อยา่งเช่นท าเกษตรมนัก็รู้เร่ืองกบ

เร่ืองปลา อนัหน่ึงก็คือการฟัง การพูด การแลกเปล่ียน มีความคิดกลา้พูดกลา้ท าการแสดงออก ไอต้รงน้ีมนั

เป็นหวัใจของคุณภาพคน กิจกรรมอ่ืนๆ เพียงแต่เอามาล่อให้เด็กมนัสนใจ มนัอยาก แลว้เราก็พามนัฝึกตรงน้ี 

ฝึกแลว้มนัจะช่วยแกปั้ญหาในระบบท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกเขียนไม่ได ้แลว้ก็นิสัยใฝ่รู้เรียนรู้น่ี ท่ีเรามีปัญหา

มาก ครูไม่สามารถปลูกระดมเร่ืองการใฝ่รู้เรียนรู้ให้กบัเด็กได ้เพราะวา่ดว้ยวิธีกระบวนการมนัไม่ไดล่้อดว้ย

ความอยาก ไม่ใช่แค่พาเด็กมาท าอยา่งน้ีแลว้เกิดแรงบนัดาลใจอยากจะท าข้ึนมา แต่ส่ิงท่ีตามมาก็คือพี่เล้ียงจะ

ท าอย่างไร ประคองเด็กให้ท าได้จริง ตรงน้ีท่ีมนัเป็นประเด็นใหญ่อยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเราจดัแต่ละเวที 

โครงการบอกอยากจะท านูน้อยากจะท าน่ี ขอใหเ้อาสักเร่ืองเดียวพอ ไม่ตอ้งเอาหลายเร่ือง ของแค่ให้ท าจริงก็

พอ ขอให้แต่ละพื้นท่ีพาเอาส่ิงเหล่าน้ีไปท า อย่างนอ้งท่ีสุดมาคร้ังหน้า มาพูดดว้ยความภาคภูมิใจวา่ มนัต่อ

ยอดจากคร้ังท่ีแลว้อยา่งไร 

อนัน้ีเป็นประสบการณ์ของเรา ท่ีเราจดัตลาดนัดความรู้แล้วเรายงัท าไม่ค่อยได้คือตอนจดัเวทีดู

เหมือนดี แต่พอกลบัไปไม่ท าเพราะวา่เง่ือนไข การท่ีจะเกาะติด แลว้ก็เอาสักอยา่งเดียว เอาให้มนัท าจริงท าจงั

นะ แต่คนมนัจะคิดง่ายไง คิดมนัไม่มีขอ้จ ากดั แต่วา่เวลาท ามนัเร่ิมมีขอ้จ ากดั เพราะฉะนั้นจากหลายเร่ือง ก็

เอาสักเร่ืองหน่ึงแลว้ก็ท าใหไ้ดจ้ริง แลว้มนัจะมีก าลงัใจ แต่ถา้คิดหลายเร่ือง แลว้ไม่ท าสักเร่ือง มนัก็เร่ิม...มนั

มาอีกก็คุยอีก แลว้เราก็จะไม่เห็นการยกระดบั แต่ถา้เขาบอกวา่ เขาเอาไปท า ท าแลว้เขาบอกวา่มนัเกิดอะไร

ข้ึนอย่างน้ี เราก็จะง่ายใช่ไหม ในแง่ของการท่ีจะจบัและอธิบายคนอ่ืน ว่าเห็นไหมมนัเปล่ียนแปลงอย่างไร 

ระบบติดตามประเมินผลของพวกเรากนัเอง ท่ีจะประเมินเฝ้าดูวา่เด็กเปล่ียน หวัใจของเราคือเราอยากเห็นการ

เปล่ียนแปลงของเด็ก ก็อาจจะคุยกนัมากข้ึนตอนท่ีเรามาพดูคุยถึงเวทีพี่เล้ียง 
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หนุ่ม...มีอีกเร่ืองนิดหน่ึงเร่ืองพี่เล้ียง ผมคิดอีกวิธีหน่ึงก็คือวา่ แทนท่ีวา่คนๆ เดียวจะท าทุกอยา่งได้

ทั้งกระบวนการ ทั้งสันทนาการ แต่วา่ อยา่งท่ีพื้นท่ีผม ถา้เรามองแต่ละคน แต่ละคนจะไม่เหมือนกนั บา้งคน

ออกมาเล่นกบัเด็กได ้เล่นเกมไดอ้ะไรอยา่งน้ี บางคร้ังก็ให้แง่คิด บางคนก็มองในเร่ืองกระบวนการ คือถา้ใน

เร่ืองตรงน้ีมนัเติมเต็ม ดึงเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาใส่ในทีมไดม้นัก็จะโอเค เพราะบางทีบุคลิกภาพของแต่

ละคนมนัไม่เหมือนกนั อย่างผมให้ไปน าสันทนาการผมก็ไม่ไหวเหมือนกนั ผมท าไม่ได ้แต่มนัก็ตอ้งมีคน

ท าเร่ืองพวกน้ีอยู ่ตอ้งท ากนัเป็นทีม ตอ้งดูวา่มีใครอยูบ่า้ง มีบุคลากรอยูต่รงไหนบา้งแลว้ดึงเขามาใช ้ชวนเขา

มาท างาน 

ออ้ย...ต่อประเด็นของหนุ่มก็คือวา่มนั ไม่จ  าเป็นวา่ตอ้งท าได ้แต่มนัเขา้ใจไง เขา้ใจเร่ืองกระบวนการ

เรียนรู้ของเด็กวา่มนัจะตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้งมนัเป็นความเขา้ใจพื้นฐานแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งท าได ้คิดวา่

ตรงน้ีน่าจะส าคญั แต่ในกลุ่มก็ตอ้งมีคนท่ีท าได ้

 พี่แอ๋ม... จริงพี่สนใจเร่ืองเครือข่ายพี่เล้ียง ตอนแรกพี่ก็ไม่มียุทธศาสตร์น้ี ก็ตอ้งไปเติม ท่ีสนใจก็คือ

เด๋ียวน้ี นอ้งท่ีท ากระบวนการข่ายเขาก็เร่ิมตนัเหมือนกนั วธีิท าเป็นภาคี คือดึงไปช่วยกนั อยา่งสมมุติวา่แอ๋มมี

ค่ายอย่างน้ีคนน้ีเก่งเร่ืองสันทนาการใช่ไหม คนน้ีเก่งอีกเร่ือง ก็ดึงมาช่วยอย่างน้ีคะ แลว้พอจะท าเร่ืองพลงั

กลุ่ม อนัน้ีได้ๆ  พอดึงกนัมามากๆ ทีมเขาขาดไง แลว้ก็พอลงไปดูนอ้ง นอ้งท่ีต่อจากเขา คือว่าตอนน้ีมนัจะ

เป็นรุ่นพี่ท่ีโตแลว้ แต่รุ่นน้องท่ีต่อจากเราแล้วไปต่อน้องอีกที ก็เร่ิมไม่เป็นแล้ว คือถ้าน้องไม่มีพี่น้องก็ท า

ไม่ได ้แต่ถา้สันทนาการก็ท าไดเ้พราะนอ้งอยูใ่นวยัท่ีนอ้งเขาท าได ้เขาก็เลยเร่ิมมองกนัวา่ บา้นเราก็มีพี่ๆนะ 

โตไปอีกนะ อยา่งรุ่นพี่ทรงพล รุ่นพี่ใหญ่ รุ่นพี่เล็กเสมอะไรอยา่งน้ี หรือรุ่นหยิกอะไรอยา่งน้ี เขาก็เร่ิมมองวา่

มันมีพี่ รุ่นโตอีกนะ เราก็เลยคิดว่ามันต้องเร่ิมมีเครือข่ายพี่ เ ล้ียง เพื่อพัฒนาเขาส่วนหน่ึงเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นเขาไปต่อยอดแลว้ก็ขยายคนไปช่วยงานแบบน้ีไม่ได ้เพราะตอนน้ี ถามจริง เด็กมหาวิทยาลยัแต่

ก่อนท่ีเคยเขา้กิจกรรม มนัน้อยลงนะไม่ไดเ้ยอะข้ึน ก็เลยบอกว่ามนัตอ้งสร้างไง เขาจะไม่เหมือนรุ่นเราท่ี

เติบโตมาแลว้ คือนอ้ยแลว้คะเด่ียวน้ี แลว้ก็จะออ้นแอน้หมดแลว้คะ 

 อาจารยอ์อ๊ด...ก็พอมาท างานตรงน้ีมนัก็ยิ่งเห็นองคก์รของตวัเองชดัข้ึนอนัน้ีส่วนของตวัเอง แต่ก่อน

มนัก็สงสัย มนัตั้งค  าถามอยู่ตลอดเลยว่า องคก์รพฒันาเอกชนมนัคืออะไร ส่วนท่ีไดก้็คือ ไดว้ฒันธรรมการ

ท างาน พอกลบัไปเหมือนกบัอาจารยท่ี์ตั้งค  าถามวา่ พอมาแลว้มนัเหมือนฟู เวลากลบัไปท่ีองคก์รแลว้มนัไม่มี

เพื่อนจะคุยดว้ย เหมือนวิโรจน์ว่าเลย เรามาคนเดียวเราจะคุยกบัใคร ตรงน้ีจะชดัมากเลยในตวัเอง แต่ก็พอ

ความชดัตรงน้ีมนัก็เลยตอ้งท าให้เราไปปรับความสมดุลในตวัเองมากเลยวา่ แลว้เราจะอยูบ่นความต่างน้ีได้

อย่างไร เพราะว่าเราหนีมนัออกมาไม่ได ้ในส่วนตวัเองคิดว่าตรงน้ีมนัเป็นเคร่ืองมือท่ีขดัเกลาเยอะมาก ครู 
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กศน.ไม่เกิด มาเกิดแถวๆ น้ีก็ไม่เป็นไร เกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตวัเองคิดวา่มนัเปล่ียนตวัเอง เปล่ียนในแง่ของ

โอกาส เพราะวา่เขาไม่ไดเ้ห็นเหมือนเรา เม่ือไม่เห็นเหมือนเราเขาก็ไม่เห็นโอกาสนั้นก็ไม่เป็นไร  

 พออาจารยพ์ดูค าวา่พี่เล้ียง เลยกลบัมาท่ีตวัเองวา่ เราก็เป็นพี่เล้ียงใหลู้กนะ แต่เป็นพี่เล้ียงท่ีมีหมวก

เป็นแม่ แต่วา่กระบวนการพี่เล้ียงมนัใชไ้ด ้อยา่งลูกเขากลบัไปจากบา้นดินอยา่งน่ี เขาอยากคุย แต่ถา้เราไม่

สนใจไม่เกาะติดอยา่งท่ีท่ีอาจารยว์า่ ก็เหมือนเราไปท างานในพื้นท่ี เด็กกนัตวจก าลงัฟูๆอยูอ่ยา่งน่ี ถา้คุณ

ประชาไม่เอาต่อ เหมาไม่เอาต่ออยา่งน่ี มนัก็จะแฟ้บลงๆจนในท่ีสุดมนัก็ไปอยูท่ี่เดิม ลูกเราก็เหมือนกนั พอ

เขาเร่ิมจะไปโรงเรียนไปเจอเพื่อน พอเราบอกวา่มีอยา่งน้ีเขาก็อยากมา เราก็ตอ้งเสริมเขาทนัที หนูวา่มนั

ไม่ไดต่้างกนัเพียงแต่วา่มนัจุดเล็กกบัจุดใหญ่เท่านั้นเอง 

 ท่ีน้ีวา่พอตวัเองมาท าพี่เล้ียงตรงน้ี ก็ในแง่ของทุนดีก็คือ อบต.กนัตวจ แต่ถา้ไม่มีนายกสุวรรณีก็คิด

ไม่ออกเหมือนกนัวา่ ถา้โจทยม์นัเปล่ียนแลว้เราจะท าอยา่งไร ท าใหเ้ราตอ้งคิดไปถึงอนาคตเหมือนกนั ความ

ย ัง่ยนืตรงน้ี แมก้ระทัง่ตวันายกเอง บางทีท่านก็หลุด ตกร่องบา้ง ไม่ตกร่องบา้ง คิดวา่ยงัดีกวา่ท่ีอ่ืน เพราะวา่

มนัตรงไปตรงมาได ้พอมาอยา่งน้ีคิดถึงขอ้จ ากดัในเร่ืองกลไกบางทีมนัไม่เอ้ือเลย แต่พื้นท่ีมนัเอ้ืออยา่งน้ี มนั

ตอ้งจดัการกบัตวัเองเยอะมาก  

 ตรงน้ีถือวา่ มนัก็ท าใหเ้รา...ทุกคร้ังท่ีกลบัไป...คุยกบัหยกิมนัก็ไดแ้นวคิดวา่ ทุกคร้ังท่ีเราเรียนรู้มนั

ตอ้งกลบัไปหาตวัเอง กลบัไปหาตวัเอง มนัก็วิง่จะกลบัไปกลบัมาถา้หาตวัเองบ่อยๆ เวลาไปเจอขา้งนอกมนัก็

จะท าหนา้ท่ีโดยอตัโนมติั  

 พวกเราใชเ้วลาในการ AAR ประมาณ 1 ชัว่ แมเ้วลาจะล่วงเลยถึง 6 โมงเยน็ แต่ก็ดูเหมือนวา่ หลาย

คนก็ยงัอยากจะคุยต่อ พอดีไดจ้งัหวะเจา้ตวัเล็กวิง่มาโวยวายเสียก่อน วงก็เลยแตก พอเดินออกมา เหล่าพวกท่ี

รอกลบัต่างๆ ก็บอกวา่ ขอบคุณกอไผท่ี่ช่วยใหไ้ดก้ลบัเร็วข้ึน เพราะเราหิวกนัแลว้...
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อกีคร้ังที่ฉันได้ฝึกฝน… 

 

วนัท่ี    28   เดือนพฤศจิกายน    พุทธศกัราช  2551  ก็ถือเป็นวนัท่ีวุ่นวายอีกวนัหน่ึงส าหรับกลุ่ม

เยาวชนท่ีไดเ้รียกตวัเองวา่ เด็กบา้นดิน  หรือท่ีฉนัและเพื่อนคนอ่ืนๆ ชอบเรียกสังกดัน้ีวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ชาว

ดิน มีท่ีตั้งอยู ่ณ บานโคกกลาง ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ท่ีวุน่วายเพราะวา่ทุกๆคน  ตอ้ง

เตรียมตวัและเตรียมใจท่ีมุ่งมัน่เพื่อท่ีจะไปแลกเปล่ียนความรู้กบัเยาวชนพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีเดินทางกนัมาเขา้ร่วม

ในการจดัตลาดนดัความรู้ภาคอีสานน้ีกนัอยา่งลน้เหลือ และยงัจะเร่ืองของการแสดงหมอล าท่ีกลุ่มของฉนัได้

จดัเตรียมกนัมาเป็นเดือนๆ ก็เพื่อการน้ีโดยเฉพาะ วุน่วายกนัตั้งแต่หวัค ่าของวนัก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัตลาด

นดัความรู้ของภาคอีสาน ท่ีไดจ้ดัข้ึน ณ รีสอร์ทสุดหรู  แห่งหน่ึงท่ีอ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่นน่ีเอง  

 ถา้จดัข้ึนท่ีภาคอีสาน เจา้ภาพท่ีส าคญัก็คงไม่รอดกลุ่มศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดินน่ีล่ะ เพราะฉะนั้น ฉัน

ซ่ึงเป็นสมาชิกเด็กบา้นดินอีกคนหน่ึงก็ตอ้งวิง่โน่นวิง่น่ีคอยจดัเตรียมในเร่ืองอ านวยความสะดวกในบางอยา่ง

ช่วยพวกพี่ๆ ตอนแรกฉันไม่นึกว่าผูเ้ขา้ร่วมจะมากเท่าไหร่ ฉันคิดว่าก็คงจะมีแค่เครือข่ายของเด็กบา้นดิน 

หนองเรือ และสุรินทร์เท่านั้น แต่เม่ือฉันไดเ้ขา้ไปในสถานท่ีจดังาน ฉันเห็นผูค้นเดินพลุกพล่านไปทัว่ ฉัน

เอามือเกาหวัตวัเอง แลว้พึมพ ากบัตวัเองวา่ “อา้ว มนัมาเยอะขนาดน้ีเลยเหรอ” จากอาการท่ีฉนัเป็นมนัท าให้

ฉนัคิดวา่งานน้ีสนุกแน่นอน!!  

 หลงัจากท่ีทุกๆ พื้นท่ีไดพ้ากนัเดินทางมาจนครบ ทุกคนก็ไดท้ยอยเดินทางเขา้ไปในห้องประชุม ฉนั

เดินอยา่งสงบเสง่ียมและเจียมตวัเขา้ไปในห้องประชุม ไม่ใช่อะไรหรอก เพราะวา่วนันั้นเด็กบา้นดินทุกคน

จะตอ้งใส่ผา้ถุงเขา้ไปในงาน เพราะฉะนั้นฉนัจึงตอ้งเดินไปอยา่งเรียบร้อยท่ีสุดเพื่อประคองไม่ให้ผา้ถุงของ

ฉนัหลุด  555+ เม่ือทุกคนไดน้ัง่ยงัเกา้อ้ีท่ีทางพี่เล้ียงเป็นคนจดัไวใ้ห้ ก็ท  าการกล่าวเปิดงานโดยทางผูใ้หญ่ท่ี

ให้การสนับสนุนงบการจดัค่ายในคร้ังน้ี โดยมีพี่ออ้ยและพี่หยิกร่วมด้วยพี่ปานเป็นผูด้  าเนินรายการ เม่ือ

ประธานงานกล่าวเสร็จ พวกเราก็เลยสร้างความสนิทสนมและความสนุกสนานง่ายๆจากกิจกรรมสันทนา

การของพี่วโิรจน์  สนุกสนานกนัพอสมควรเหล่าคุณอ านวย ก็เขา้มาช้ีแจงให้กบัผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายฟังวา่ การ

จดัค่ายคร้ังน้ี จ  านวนคนก็เยอะ เพื่อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงก็เลยแบ่งเป็นห้องเรียนรู้ เป็น 5 ห้อง 

ส าหรับหอ้ง 5 หอ้งนั้น ก็มี  
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กลุ่มย่อย ๑  ห้องเรียนละครกับการพัฒนาเยาวชน กลุ่มส่ือใสวยัทีน จังหวดั

อุบลราชธานี 

กลุ่มย่อย ๒  ห้องเรียนกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนท่ีน าไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเอง

และท้องถ่ิน สถาบันชุมชนชาวนา จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มย่อย ๓  ห้องเรียนเยาวชนรู้จักชีวิต รู้จักอาชีพ รู้จักชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน อ.

ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

กลุ่มย่อย ๔   ห้องเรียนผู้ใหญ่ใส่ใจลูกหลาน 

 องค์กรส่วนท้องถ่ินดูแลลูกหลานได้อย่างไร โดย อบต.กันตวจระ
มวล จ.สุรินทร์ และเทศบาลนครขอนแก่น 

 องค์กรชุมชนสอนการออมกับลูกหลาน โดย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
อ าเภอหนองสองห้อง จ ากัด 

 บทบาทส่ือกับการพัฒนาเยาวชน โดยคุณสุมาลี สุวรรณกร 
บรรณาธิการข่าวประจ าศูนย์ข่าวเครือเนช่ัน ภาคอีสาน และประธาน
สโมสรนักเขียนภาคอีสาน 

กลุ่มย่อย ๕ ห้องเรียนรู้เส้นทางชีวิตของแกนน าเยาวชนผู้หลงใหลในท้องถ่ิน 

 นายรัชวฒิุ ลิโป้ (ครูต้อง) “ครู ศรช. กับการสร้างศูนย์เรียนรู้ท่ี
กินได้” 

 นายจาตุรณ วิศิลา (โจ้) “ยวุเกษตรกรฉายาหมไูม่กลัวน า้ร้อน” 
 นายวิโรจน์ วงศ์เสนา “การเรียนรู้นอกระบบท่ีน าไปสู่ความเป็น

มนุษย์ท่ีแท้” 
 นายประชา  สุขโส “บทเรียนการรวมพลังเยาวชนรักถ่ิน” 
 นายอนุพงศ์ แก้วหาวงศ์ (อ้น) “ศิลปินวยัหนุ่มกับการร่นระยะทางใน

การตามหาความฝันเม่ือรู้เป้าหมายชีวิต” 
 นายอานัฐ หาญชนะ “อยู่ในท้องถ่ินแล้วคิดให้ต่างได้อย่างไร” 
 นางสาววรรินทร์ โสภา (โอเล่)” ฉันท าอย่างไรกับโลกภายในและ

โลกภายนอกในขณะท่ีก าลังตามหาความฝัน”  
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เม่ือพี่ออ้ยไดแ้นะน าทั้ง 5 หอ้งเสร็จแลว้ก็ไดใ้หต้วัแทนของแต่ละห้องการเรียนรู้มาโฆษณาห้องของ

ตนเองวา่มีดีอยา่งไร? มีการเรียนรู้ยงัไง ? แลว้ก็ชกัชวนผูเ้ขา้ร่วมเขา้ไปร่วมเรียนรู้ ( ใครพูดเก่งก็ควา้คนเขา้

ร่วมไปเยอะซะงั้น ) ...   

 ส าหรับฉันเองก็ไดรั้บค าสั่งมาจากเบ้ืองบนให้ฉันไปประจ าการ ณ ท่ีห้องของกลุ่มศูนยก์ารเรียนรู้

ชาวดิน โดยร่วมดว้ยพี่ๆ สังกดัเดียวกนั นัน่ก็คือ พี่หยิก พี่ศกัดา พี่เสือ และฉนัเอง จากการท่ีฉนัไดมี้โอกาส

เขา้ไปท ากิจกรรมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีทั้งผูใ้หญ่ (ท่ีหลายคนสูงอายแุลว้) และเด็กเป็นคร้ังแรกนั้น ฉนัยงัจ าไดดี้

วา่ ตอนนั้นฉนัรู้สึกอยา่งไร ตอนนั้นฉนัรู้สึกกลวัและก็กงัวลเป็นอยา่งมาก เพราะอะไรนะเหรอ ก็เพราะตอน

นั้นฉนัไม่ไดมี้ความมัน่ใจในตวัเองเลยนะสิ แต่ฉนัก็ท าใจดีสู้เสือเอาไว ้แลว้พูดกบัตวัเองในใจวา่ ถือวา่การท่ี

ฉนัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในคร้ังน้ีเป็นการฝึกศกัยภาพในตวัของฉนัเอง ใหฉ้นัเป็นคนท่ีเก่งกวา่เดิม มีความสามารถ

กว่าเดิม และท่ีส าคญัมีประสบการณ์ชีวิตมากข้ึนกวา่เดิม  มนัจึงท าให้ฉนัรู้สึกดีกบัการท่ีฉันไดมี้โอกาสท า

หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยของพี่หยิกในการร่วมจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายแหล่ท่ีแห่กนัเขา้มายงั

หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน.... 

 กิจกรรมแรกของห้องการเรียนรู้แห่งน้ีเป็นกิจกรรมท่ีท าความรู้จกัง่ายๆ โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมทุกๆ คน

แนะน าตวัเองสั้นๆ แลว้ก็บอกวา่ตวัเองมาจากไหน  มนัเป็นการแนะน าตวัท่ีสั้นๆไม่ไดมี้อะไรมากมาย แต่ท่ี

จะต้ืนเตน้มากๆ เขา้ไปอีกก็คงจะเป็นกิจกรรมต่อไปท่ีฉันและพี่ๆมาร่วมดว้ยช่วยกนัวางแผนกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีจะจดัให้กบัผูเ้ขา้ร่วม กิจกรรมท่ีฉันรู้สึกต่ืนเตน้เม่ือก่อนหน้านั้น มีช่ือท่ีเรียกอย่างสยองๆว่า “ปม

มนุษย”์  ถึงช่ือมนัจะสยองแต่รับรองกิจรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมผูเ้ขา้ร่วมท่ีไม่เคยรู้จกักนัเกิดความ

สนิทสนมกนัไดเ้ลยแหละ และท่ีส าคญัมนัเน้นในเร่ืองของการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย ก่อนท่ีจะ

เร่ิมท ากิจกรรมพี่หยิกก็เป็นคนท่ีช้ีแจงโจทยใ์ห้กบัผูเ้ขา้ร่วมฟังวา่ “ทุกคนจะตอ้งจบัมือกนัเป็นวงกลม แลว้ก็

จ  าให้ไดว้า่คนไหนท่ีจบัมือขา้งซ้าย คนไหนท่ีจบัมือขา้งขวา จากนั้นก็ให้ปล่อยมือแลว้ให้เดินไปท่ีไหนก็ได้

...” แลว้พี่หยกิก็อธิบายโจทยใ์หฟั้งอยา่งละเอียด และก็ท าตามขั้นตอนของกิจกรรมน้ี  

ในการเล่นกิจกรรมน้ีฉนัก็ไดมี้โอกาสเล่นกบัผูเ้ขา้ร่วมดว้ยเช่นกนั ฉนัจ าไดอ้ย่างแม่นย  าเลยวา่ มนั

เป็นคร้ังแรกท่ีฉนัเล่นกิจกรรมปมมนุษย ์(ตอนท่ีฉนัเขา้ค่ายเคยเล่นมาหลายคร้ังแลว้) แลว้ฉนัรู้สึกเสียวท่ีสุด

ในชีวติ เพราะอะไรน่ะเหรอ ก็อยา่งท่ีฉนัไดพู้ดไปก่อนหนา้นั้นวา่ concept ของงานเด็กบา้นดินตอ้งใส่ผา้ถุง 

การเล่นเกมน้ีทุกคนจะตอ้งจบัมือกนัเป็นวงกลม แลว้มือของแต่ละคนมนัไขวห้น้าไขวห้ลงัอย่างเดาไม่ถูก 

ทุกคนจะตอ้งขา้มนัน่ขา้มน่ีเพื่อให้ปมมนัหลุดออกจากกนั แลว้ดูฉันสิ มนัน่าเวทนานกัท่ีตอ้งใส่ผา้ถุงแล้ว

ตอ้งขา้มนัน่ขา้มน่ีไปกบัพวกเขาดว้ย!!! 
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 หลงัจากท่ีพวกเราไดท้  ากิจกรรมดว้ยกนัซ่ึงเต็มไปดว้ยความสนุกสนานทั้งเด็กและผูใ้หญ่แลว้นั้น พี่

หยกิก็ใหทุ้กคนกลบัมานัง่เป็นวงกลมการเรียนรู้ดงัเช่นเดิม ฉนัยงัไม่ไดบ้อกใช่ไหมวา่ห้องของเราเป็นการจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ี เน้นในเร่ือง ของการ “ท ากิจกรรมผ่านประสบการณ์” ก็คือหลงัจากท่ีเราท ากิจกรรม

อะไรเสร็จก็จะมานัง่สรุปบทเรียนและทบทวนตวัเองจากกิจกรรมว่าตวัเองไดเ้รียนรู้อะไรจากกิจกรรมท่ีได้

ผา่นมา และกระบวนการอย่างน้ีแหละพวกเราก็ท ากนัทุกคร้ังท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชาวดิน  หลงัจากท่ีผูเ้ขา้ร่วม

ทุกคนนัง่กนัครบเรียบร้อยกนัทุกคนแลว้ พี่หยกิซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการ ก็ท  าการเจาะผูเ้ขา้ร่วมแต่ละ

คนเลยจากค าถามท่ีว่า “รู้สึกอย่างไรบ้างจากกิจกรรมเม่ือสักครู่” “แล้วคิดว่าตวัเองได้เรียนรู้อะไรจาก

กิจกรรม” “แล้วคิดว่าเราจะน าส่ิงท่ีเราได้เรียนรู้น้ีไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร” ขณะท่ีพี่หยิกไล่ถาม

ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนนั้น ฉนัก็มานัง่คิดส่ิงท่ีตวัเองไดเ้รียนรู้เช่นเดียวกนั จากกิจกรรม ปมมนุษย ์นั้นฉันคิดว่า

การท่ีเราจะสามารถท าให้ปมท่ีพวกเราไดส้ร้างกลบัมาเป็นวงกลมเช่นดงัเดิมนั้นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การ

ซ่ือสัตยก์บัตวัเอง ถา้เราไม่เปล่ียนมือมนัก็จะท าให้เราแกป้มออกไดโ้ดยง่าย แต่ในทางกลบักนัถา้เราสลบัมือ

หรือเปล่ียนมือมนัก็จะท าใหป้มยุง่เหยงิตลอดเวลาและไม่สามารถกลบัมาเป็นวงกลมได ้และเร่ืองท่ีส าคญัอีก

เร่ืองหน่ึงก็คือเร่ืองของการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การท่ีปมจะกลบัมาเป็นวงกลมกนันั้นเราตอ้งขา้ม

โน่นขา้มน่ีตลอด เพราะฉะนั้นเราจึงตอ้งหัดฟังค าของคนท่ีรวบรวมก าลงักลุ่มไวจ้ากคนท่ีแสดงความเป็น

ผูน้ าออกมา 

 จากกิจกรรมท่ีผ่านมามนัท าให้ฉันเอาไปเช่ือมโยงถึงการใชชี้วิตในสังคม ว่าเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้

เราอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งสุขสันติและเกิดความเขา้ใจกนันั้น เคร่ืองมือท่ีส าคญัก็คือการฟังและยอมท่ีจะ

ยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือเราอยูร่่วมกบัสังคมไดแ้ลว้ส่ิงหน่ึงท่ีจะท าให้เราเกิดความสุขและความ

สบายใจก็คือความซ่ือสัตยก์บัตนเอง 

กิจกรรมภาคเช้านั้นผ่านไปด้วยความเรียบง่ายและเต็มไปด้วยส่ิงท่ีฉันไดเ้รียนรู้ เม่ือทุกๆคนเกิด

ความหิวโหยเพราะเวลาก็วิ่งมาเกือบคร่ึงวนัแล้ว ดงันั้นทุกคนก็เลยเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า ควรตอ้งเพิ่มพลงั

ใหก้บับ่ายน้ีเสียแลว้ จากนั้นทุกคนก็เลยแยกยา้ยกนัไปรับประทานอาหารกลางวนั.... 

 เม่ือฉนัรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จฉนัและพี่ๆทีมงานทุกคนก็ตอ้งเดินทางมายงัห้องการเรียนรู้

ห้องเดิม เพื่อท่ีจะไดม้าพูดกนัถึงเร่ืองของกระบวนการท่ีจะจดัให้กบัผูเ้ขา้ร่วมในบ่ายน้ี ... เวลาก็ล่วงเลยมา

พอสมควรเม่ือผูเ้ขา้ร่วมทั้งหลายไดท้ยอยเดินทางกนัเขา้มาในห้องดว้ยอาการท่ีอ่อนเพลียยงัไงชอบกล เหล่า

กระบวนกรและยวุกระบวนกรก็เลยจดักิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมทุกๆคนเกิดอาการดีใจและเห็นพอ้งตอ้งดว้ยท่ีสุด 

(มั้ง!!!!) นัน่ก็คือ “การผ่อนพกัตระหนกัรู้” หรือท่ีคนทัว่ไปจะพูดกนัอย่างง่ายๆ ก็คือ การนอนกลางวนัดีๆ
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น่ีเอง ไม่ใช่ว่าเพราะพวกเราข้ีเกียจท ากิจกรรมหรอกนะก็เลยนอน แต่เพราะว่าช่วงบ่ายๆ หลงัจากท่ีทุกคน

รับประทานอาหารมาดว้ยอาการท่ีหนงัทอ้งมนัตึงเต็มท่ี ก็เกิดอาการท่ีหนงัตามนัเร่ิมท่ีจะหยอ่น และพวกเรา

ก็มองวา่อาการต่างๆเหล่าน้ีมนัยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แน่นอน ถา้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดอาการง่วง!!! อาการ

ง่วงมนัก็จะส่งผลใหร่้างกายไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้  แต่ถา้เราใหร่้างกายมนัไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีมนัจะส่งผลให้

เราพร้อมท่ีจะเรียนรู้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมองว่ามนัจะเป็นการดีท่ีเราให้ผูเ้ข้าร่วมได้ท า

กิจกรรม “ผอ่นพกัตระหนกัรู้” 

 แลว้ทุกคนก็ใหร้างวลักบัชีวติในอีกหน่ึงวนัดว้ยการ นอน.......................... 

 หลงัจากท่ีถึงเวลาท่ีควรแก่การเร่ิมท่ีจะเรียนรู้กนัแลว้ พี่หยิกก็ให้ทุกคนมานัง่เป็นวงกลม แลว้พี่หยิก

ก็ท าการสัมภาษณ์พวกเราทั้ง 3 คน ใหก้บัพวกเขาฟัง ดว้ยค าถามต่างๆ เหล่าน้ี “บา้นดินมนัมีความเป็นมากนั

อย่างไร” “แลว้มารวมตวักนัได้อย่างไร” “ท่ีบา้นดินมีกิจกรรมอะไรบา้ง” “แล้วกิจกรรมเหล่าน้ีมนัท าให้

ตวัเองเกิดการเรียนรู้อย่างไร” “แลว้เห็นตวัเองเปล่ียนแปลงยงัไงบา้ง” ฉันก็จ  าค  าถามย่อยๆไม่ค่อยจะได้

หรอก เพราะวา่พี่หยิกยิงค าถามใส่พวกเราเยอะมาก จนหลายคร้ังตอนท่ีสัมภาษณ์อยูน่ั้นฉนัเกิดความสับสน

กนัค าถามท่ีพี่หยกิไดถ้ามมา แต่ฉนัมองความรู้สึกของตนเองในตอนนั้น ฉนัไม่ไดรู้้สึกต่ืนเตน้หรือกลวัวา่ฉนั

จะตอบไม่ได ้แต่ฉนัรู้สึกวา่ฉนัมีความกระตือรือร้นท่ีจะไดต้อบค าถามของพี่หยิกมากกวา่ ไม่ใช่อะไรหรอก 

แต่ฉันเพียงอยากจะยอ้นถามตวัเองในเร่ืองท่ีพี่หยิกถามเหมือนกนั  ว่าท่ีผ่านมานั้นตวัเองเป็นอย่างไรบา้ง 

เพราะว่าทุกค าถามมนัเป็นการทบทวนตวัของฉันเองทั้งส้ิน มนัท าให้ฉนัชดัเจนในส่ิงท่ีฉนัก าลงัท าอยูว่่า ท่ี

จริงแลว้ฉนัรู้สึกอยา่งไร และการท่ีฉนัไดท้บทวนให้กบัตวัเองอีกคร้ังมนัก็ยิ่งท าให้ฉันชดัเจนกบัตวัเองมาก

ข้ึนกวา่เดิมดว้ยซ ้ า วา่ฉันมีความสุขเท่าไหร่กบัการท่ีไดรู้้อะไรในส่ิงใหม่ท่ีฉนัไม่เคยสัมผสั เพราะว่าทุกส่ิง

ทุกอยา่งท่ีฉนัไดพ้บไดเ้จอมาดว้ยตวัเองนั้นมนัท าให้ฉนัเกิดการเรียนรู้ในหลายๆเร่ือง และท่ีส าคญัมนัท าให้

ฉันเกิดการพฒันาศักยภาพของตวัเองในด้านท่ีดีข้ึน ฉันรู้ว่าหลายๆคน เพื่อนๆ ฉัน คนท่ีฉันรู้จกั หรือ

แม้กระทัง่คนท่ีอยู่รอบๆ ตวัของฉันเองไม่ได้มีโอกาสท่ีจะร่วมเรียนรู้อย่างน้ี แต่ฉันก็ไม่ได้มองว่าฉันมี

ความสามารถมากกวา่บุคคลเหล่านั้น เพียงแต่วา่ฉนัมีโอกาสท่ีจะรู้จกัตวัเองมากกวา่คนเหล่านั้นเท่านั้นเอง... 

 ทุกคนนัง่ฟังพวกเราถอดบทเรียนตวัเองอยา่งตั้งใจ และเม่ือพี่หยิกไดท้  าการสัมภาษณ์พวกเราเสร็จ 

ผูเ้ขา้ร่วมก็ซักถามพวกเราเก่ียวกบัเร่ืองของบา้นดินดว้ยความสนใจ จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งแยกยา้ยกนั

กลบัไปยงัท่ีพกัของตนเอง และน่ีก็เป็นหน่ึงวนัท่ีพวกเราใชเ้วลาเกือบทั้งหมดในหอ้งของการเรียนรู้ชาวดิน 
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 วนัต่อมาทุกคนต่ืนเช้าข้ึนมาดว้ยความสดช่ืนและแจ่มใส (มั้ง!!!) หลงัจากท่ีตอนค ่าของเม่ือวานได้

ชมการแสดงสุดอลงัการจากหลายๆพื้นท่ี ท่ีไดต้ระเตรียมกนัมาอยา่งเต็มท่ี ทุกคนก็เต็มอ่ิมไปกบัความสนุกท่ี

ไดรั้บ และก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในวนัต่อมา วนัน้ีก็เป็นอีกวนัท่ีสนุกเหมือนกนัเม่ือทุกคนไดเ้ขา้มารวมตวักนั

อีกคร้ังในห้องประชุมใหญ่  เหล่าคุณอ านวยทั้งหลายท่านก็เลยให้ตวัแทนของแต่ละพื้นมาพูดถึงส่ิงท่ีตวัเอง

ได้เรียนรู้จากเม่ือวานและให้บอกว่าจะน าเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในพื้นท่ีของตนเองอย่างไร?  เป็นการ

น าเสนอท่ีสนุกเหมือนกนัเม่ือแต่ละพื้นท่ีก็งดัเอาความสามารถของตงัเองออกมาใช ้ บา้งก็ตลกขบขนั บา้งก็

ซีเรียส บา้งก็เร็วจนผูฟั้งฟังไม่ทนั แต่มองดูภาพรวมแลว้ทุกคนก็มีความสุขและสนุกสนานกนัถว้นหนา้เลย

หละ  แลว้หลงัจากท่ีจบจากการน าเสนอเหล่าผูด้  าเนินรายการก็มีกิจกรรมเล็กๆนอ้ยๆให้ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดท า

ร่วมกนั  จนเวลาล่วงเลยถึงเวลาท่ีท่านประธานการจดัค่ายตลาดนัดความรู้ในคร้ังน้ีกล่าวปิดงาน และได้

ถ่ายภาพร่วมกนัเป็นท่ีระลึกแลว้ จากนั้น....................ทุกคนก็เดินทางกลบับา้นอยา่งสวสัดิภาพ  

                          (ไม่อยากจะบอกวา่ฉนัไดเ้พื่อนใหม่เยอะแยะเลย) 

ปริม 

เด็กบา้นดิน 

 


