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จากพี่คนนึง...ถึงฮักนะเชียงยืน
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นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระผมขอเล่านิทานชีวิต

เรื่องนึง ให้ทุกๆท่านได้ฟัง นิทานเรื่องนี้ไม่ใช่ใครอื่นใดที่ไหน 

แต่เป็นนิทานของเราเอง “ฮักนะเชียงยืน”
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โครงการปลูกใจรักษ์ โลก : ลดมลพิษ ฟื้น
ชีวิตดิน( ปี 1 )

 

	 อรุณเบิกฟ้า	 พาดผ่านตาให้ชวนเห็น	 ลมร้อนเเละลมหนาวสลับสับ

เปลี่ยนผ่านเป็นฤดูกาลใหม่	 เสียงดังสงัดเริ่มขึ้นก้องในหู	 บ่งบอกถึงเวลาที่

สมควร	   เวลาที่ต้องเข้าอีกสังคมหนึ่งที่สำาคัญ	 “ถึงเวลาเเล้วหลังจากการพัก

ผ่อนมานานเเรมเดือน”	ชายคนหนึ่งพูดกับตนเองด้วยถ้อยคำาง่ายๆเเล้วลุกขึ้น

จากที่นอนเพื่อเตรียมเดินทางไปโรงเรียนโดยรถรับจ้างรายเดือน	ขมุกขมัวอยู่

ในการทำาภารกิจส่วนตัวก่อนไปโรงเรียนอยู่ครู่ใหญ่ๆ	อยู่ในกาลเวลาที่ล่วงเลย

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว	“สายเเล้วหรือนี่”	เขาหันมามองดูนาฬิกาอยู่ครู่หนึ่งเเล้ว

รีบจัดของเพื่อไปโรงเรียนโดยรถยนต์รับจ้างประจำาเดือน	 พอเดินทางมาถึง

รถยนต์ที่นั่ง	ก็ถูกรายรอบไปด้วยสายตาที่เป็นอวัจนภาษาที่สื่อสารได้ชัดเจน	

ที่สื่อสารออกมาว่า	 “เขามาสาย”	 หลังจากนั้นจึงขึ้นรถเเล้วออกเดินทางสู่

โรงเรียน	“วันนี้เป็นวันลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งเเรก	เเล้ววันนี้เราจะได้ขึ้นชั้น
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ม.๔อย่างเต็มตัว	เราจะได้ขึ้นม.ปลายเเล้วนะ”	เขาบอกกับตนเอง	“วันนี้ได้อยู่

ห้องใหม่ๆ	เพื่อนใหม่ๆจะมีใครบ้างนะ”	ด้วยความรู้สึกตื่นเต้น	!	หลังจากนั้น

สักพักหนึ่งก็ได้ยินได้เห็น	เพื่อนกลุ่มหนึ่งในชุมชนเเห่งหนึ่งเขาได้พูดคุยกันใน

เรื่องของการทำางานเมื่อช่วงดึกดื่นในยามวิกาล	ได้ยินเสียงเขาพูดล้อกันเล่นๆ

ว่า	 “เมื่อคืนนี้ฉันไปเซิงเเตง	   	 ฉันก็เซิงเเตงเหมือนกันๆ	 ฉันก็เซิงๆ	 ฮา..ฮา”	

ทำาให้เขาเริ่มนึกสงสัยว่าคำาว่า	 “เซิงเเตง”	 ที่เขาพูดถึงกันนั้นมันคืออะไรกัน	

เเล้วมันเป็นอย่างไร	เเล้วทำาไมต้องทำาในยามวิกาลเช่นนั้น

 

	 สักพักหนึ่งของช่วงวันเขาบางคนในกลุ่มเพื่อนในชุมชนนั้น	 เริ่มมีอา

การหาวเเละง่วงนอน		ทำาให้ของสังเกตุลึกเข้าไปอีกโดยสรุปในความคิดตนเอง

ได้ว่า	 ทำางานในยามวิกาลทำาให้เขาง่วงนอนไปตามๆกัน	หลังจากนั้นเขาสอบ

ถามเพื่อนๆ	 ว่า	 “เซิงเเตง”	 มันคืออะไร	 เพื่อนคนหนึ่งตอบเขาว่า	 “เซิงเเตง

เป็นการผสมพันธ์เเตงไง	 ที่เขามักผสมในช่วงเวลากลางคืน	 เเล้วเขาทำาอย่าง

นี้มานานเเล้วตั้งเเต่ฉันเห็นอยู่	 ม.1	 โน้น	 ได้เงินดีนะ”	 หลังจากที่ได้ฟังเพื่อน

ตอบคำาถามเช่นนั้นทำาให้เขาครุ่นคิดอย่างในใจอยู่พักใหญ่	 ว่านั่นเป็นโอกาส

ท่ีเขาได้รับหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของพวกเขา	 ครุ ่นคิดอยู ่นานเเสนนาน

อยู่ลำาพังหลังจากนั้นไม่นานครูผู ้เป็นดั่งคนท่ีมากล้นด้วยกิจกรรม	 (ครูเพ็ญ

ศรี	 ใจกล้า)	 ก็บอกให้เพื่อนคนหนึ่งมาชักชวนผมเเล้วผมก็ชักชวนกลุ่มเพื่อน

ของตนเอง	เเล้วเดินทางไปเป็นกลุ่มเล็กซึ่งตอนนั้นประมาณ	9	คน	พอมาถึง

ครูพูดว่า	 มีโครงการดีดีที่อยากนำาเสนอที่เป็นโครงการในระดับประเทศโดย

มูลนิธิกองทุนไทยได้จัดข้ึนเพื่ออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม	หลังจากนั้นคุยกันในกลุ่ม

อยู่ครู่หนึ่งว่าปัญหาในชุมชนเราที่เป็นปัญหาสิ่งเเวดล้อมนั้นมีอะไรบ้าง	 จึง

สรุปรวมกันได้ว่า”ให้ทุกคนไปมองชุมชนของตนเองที่เป็นปัญหาส่ิงเเวดล้อม	

เเล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งตามนัดหมาย”	 ด้วยเขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง

สักเท่าไหร่ในเรื่องของการจัดทำาโครงการเเละไม่รู ้จริงๆว่าโครงการนั้นจะ
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เดินไปอย่างไร	 เพียงรู้ในระดับเบ้ืองต้นก็เท่านั้น	 	ซึ่งตอนนั้นสิ่งที่เขารู้ดี	 คือ	

โครงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	 LLEN	 มหาสารคาม	 	เขาชอบโครงงานประดิ

ษฐิ์เป็นชีวิตจิตใจเเต่เขามีพื้นฐานน้อยมากในเรื่องของงานการประดิษฐิ์ครั้งใด

ใด	ก็ได้เพียงจินตนาการในทางของตนเองเเล้วหาข้อมูลเองจากอินเตอร์เน็ต		 

ตอนนั้นเขาก็นึกสงสัยอยู่ว่าสิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหาในชุมชนนั้มีอะไรบ้างโดยที่

ปัญหาส่ิงเเวดล้อมอาจจำาเเนกได้เป็น	ดิน		นำ้า	 	ป่า		อากาศ		ขยะ	ฯ	เขาคิด

เขาจินตนาการไปว่า	“ในเมืองท่ีมีความวุ่ยวายมีรถรามากมายที่คับคั่งไปด้วย

ฝุ่นละออง”	 ถ้าเราสามารถหยุดควันท่อไปเสียนั้นได้ไหมหนอ	 	ที่จะสามารถ

ช่วยลดมลพิษในอากาศลงเเล้วเขายังจินตนาการไปถึงว่าเราจะสามารถสร้าง

เครื่องบำาบัดอากาศขนาดใหญ่ได้ไหมหนอ	 ด้วยการประยุกต์การทำางานข

องเเอร์ปรับอากาศมาปรับเครื่องใหม่เพื่อบำาบัดอากาศโดยเฉพาะ	 “เเต่ถ้า

เราจะทำาจริงๆเเล้วเครื่องใหญ่ขนาดนั้นเราคงไม่สามารถทำาได้	 เเต่จะทำาได้

เพียงเครื่องกรองมลพิษที่ติดอยู่กับท่อไอเสียในรถยนต์ต่างๆโดยเป็นท่อกรอง

คาร์บอนมอนอกไซด์ออกให้มากที่สุดก่อนที่เข้าเข้าไปสู่อากาศในชุมชน”	เหตุ

ที่เขาคิดเช่นนี้อาจเพราะเขาเป็นคนชอบฝันชอบจินตนาการ	 เป็นคนที่ยึดติด

อยู่ในโครงงานประดิษฐิ์ที่เขาได้ทำามาก่อนหน้านั้น	พอถึงเวลากำาหนดทุกๆคน

มีประเด็นมีเร่ืองปัญหาในชุมชนท่ีจะมาคุยกัน	 คงจะมีเพียงเขาคนเดียวที่ไม่มี

ประเด็นที่ได้พูดคุย	เพราะตอนนั้นเขารู้สึกกลัวนิดๆไปเองว่า	ถ้าได้พูดประเด็น

นี้ไปก็ไม่ทำาให้เกิดอะไรข้ึน	

	 จากที่ระดมสมองพูดคุยกันของเเต่ละคนมีหลายหัวข้อหลายเรื่อง

ราวด้วยกัน	 อาทิ	 	นำ้าท่วมขัง	 	ยาเสพติด	 	ชุมชนไม่มีท่อระบายนำ้า	 	ขยะใน

โรงเรียน	ฯ	 เเละปัญหาอื่นๆ	ทำาให้สรุปรวมได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจ	คือ	ปัญหานำ้า

ท่วมขังในชุมชนที่เราทุกคนจะมาเเก้ไขไปด้วยกันเเล้วเริ่มลงพื้นที่จริงสำารวจ

ดูสภาพพื้นที่ที่เกิดบริเวณนำ้าท่วมขังเเล้วเก็บข้อมูลอย่างเข้าใจง่าย	 เเละมีวีธี
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การเเก้ไขบำาบัดนำ้าเสียที่คุยกันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียว	 ต่อจากนั้นมีการเขียน

เค้าโครงงานซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท่ีเขานี้สามารถทำาได้ในระดับเด็กๆ	 ในครั้งนั้น

เขาเเละเพื่อนๆประมาณ	 6	 คนนั่งเขียนเค้าโครงงานส่งทางมูลนิธิให้ทันเวลา

จนถึงประมาณ	5	ทุ่มเศษๆ	เสร็จเเละส่งได้ทันเวลาพอดีกับเวลาที่เขาจะปิดรับ

โครงการ	“ยิ่งเร่งทำาในตทนดึงสมองยิ่งล้าทำาให้เชื่องช้าเเละยาวนาน”	เเต่ก็ส่ง

ได้ทันตามที่กำาหนด”อย่างพอดี”	หลังจากนั้นเพียงไม่นาน	การประกาศผลก็

เริ่มขึ้นเขาเเละเพ่ือนๆของเขาทุกๆคน	“ลุ้น	อย่างต่ืนเต้นในผลการประกาศ” 

เมื่อประกาศผลออกมาเเล้วปรากฏว่า	ได้เข้ารอบ	เเล้วเตรียมเข้างานการพัฒนา

โครงการในรอบต่อไป	เพื่อนๆทุกคนต่างเเสดงท่าท่างดีใจกันยกใหญ่ว่ากลุ่มที่

ตนเองได้ส่งเข้าไปนั้นผ่านเเล้ว	 เพราะเมื่อได้ทำา	 เขาได้ลงมือเองได้ทำาเอง	 ซ่ึง

ตอนนั้นครูกำาลังนอนเล่นอยู่บ้านอย่างเย็นสบายโดยให้เด็กลงลุยด้วยตนเอง	

เม่ือผลออกมาเขาจึงดีใจอย่างบอกอะไรไม่ถูก		ไม่นานนักก็มีมีจดหมายมาจาก

มูลนิธิกองทุนไทยให้เข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงการในคร้ังแรก	เราจึงได้เข้าไปใน

ค่ายพัฒนาโครงการ
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จากที่ได้ประเด็นปัญหาในเรื่องของ	 “นำ้าท่วมขัง”	 ในชุมชนมูลนิธิ

กองทุนไทย	 ได้จัดดค่ายพัฒนาโครงการขึ้นเพื่อปรับเเนวคิดของเยาวชน

ให้ทำาโครงการได้อย่างมีคุณภาพ	 เมื่อครั้งประมาณเดือนกันยายน	 พ.ศ.	

2555	 ซึ่งในขณะนั้นมีครูที่เลี้ยง	 1คนเเละเเกนนำาอีก	 3	 คนที่ได้เข้าร่วม

ค่ายพัฒนาโครงการทุกคนทุกกลุ่มชนคนอาสาจากเหนือใต้	 ออก	 ตก	 พบ

พบกันที่ประเด็นปัญหาของเเต่ละกลุ่มจะต่างกันออกไปตามบริบทของเเต่

ละพื้นที่	 เวลาในกิจกรรมนี้เป็นเวลาประมาณ	 3	 วันด้วยกัน	 ณ	 อาศรมวงศ์

สนิท..	 กระบวนการเเละเครื่องมือในการทำาโครงการอย่างมีคุณภาพนั้นมี

มากมายอยู่หลายเครื่องมือด้วยกัน	 ที่ทางมูลนิธิถ่ายทอดให้อาทิ		 แผนผัง

ชุมชน		 ผังใยมงมุม		 ภูเขานำ้าเเข็ง	ผังไข่ดาว	ปัจจัยเเห่งความสำาเร็จ	ฯ 

จากการวิเคราะห์โครงการด้วยเครื่องมีการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพในข้าง

ต้น	ถือว่าเป็นหลักคิดท่ียากพอสมควรสำาหรับผู้เริ่มพัฒนาทักษะการคิดใหม่ๆ	

“โครงการบำาบัดนำ้าบำารุงสุข”	 ที่เน้นการเเก้ไขปัญหาในบริเวณนำ้าท่วมขังใน

“ค่ายเเรกแห่งก้าวเดิน”
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ชุมชน	ถ้าลองมาวิเคราะห์ดูจริงๆเเล้ว	เป็นปัญหาในส่วนบุคคลเพราะเป็นพื้นที่

ของบุคคลเดียว	ไม่ใช่เป็นพื้นที่ของชุมชนโดยส่วนรวม	จึงถือว่าประเด็นนี้ท่ีได้

เลือกน้ันเป็นปัญหาส่วนบุคคลเเต่ไม่ได้เป็นปัญหาในชุมชน	ทำาให้เเกนนำาที่ได้

เข้าร่วมค่ายน้ี	 กลับได้มาย้อนมองดูประเด็นของตนเองกันใหม่ต้ังเเต่เริ่มต้น

จนถึงขั้น	 “ปวดหัวไปตามๆกัน”	 เนื่องเพราะการกำาหนดประเด็นปัญหาส่วน

ย่อย	มิใช่ส่วนรวม	จึงเป็นอีกข้อหนึ่งท่ีได้เรียนรู้สำาคัญๆ	คือ	ในการต้ังประเด็น

หรือเลือกประเด็นปัญหาในครั้งใดใด	ควรย้อนมองดูอย่างใคร่ครวญว่าปัญหา

ที่ได้เลือกน้ันเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวม

  	   	   	   	หลังจากที่กลับมาจากค่ายพัฒนาโครงการ	สิ่งเเรกที่ได้ทำา	คือ	การ

ถ่ายทอดเครื่องมือการคิดต่างๆที่ทางมูลนิธิกองทุนไทยได้ถ่ายทอดให้จาก	 3	
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คน	ถ่ายทอดให้อีกประมาณ	6	คน	ณ	บ้านหลังคาเเดง(ชื่อ	อาศรมพอเพียงใน

ขณะนั้น)	 ซึ่งในครั้งนั้นเป็นการถ่ายทอดจากเพื่อนสู่เพื่อนให้ได้รู้ร่วมกันเเล้ว

รวมไปถึงการวิเคราะห์งานร่วมกันใหม่ทั้งหมด	 ผลที่ได้ออกมา	 คือ	 ประเด็น

ปัญหานี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่พื้นที่ส่วนรวม  	 จากนั้นไม่นานมีการตั้ง

ประเด็นปัญหาใหม่อีกครั้งโดยให้ทุกคนไปมองชุมชนของตนเองเเละชุมชนโดย

รอบว่ามีปัญหาอะไรเเล้วเป็นอย่างไรบ้าง ทำาให้เด็กคนหนึ่งมุ่งเป้ามาที่ประเด็น

ปัญหาในหมู่บ้านของตนเองที่ชื่อ	หมู่บ้าน	ผือ	ที่ผือในปัจจุบันในหมู่บ้านนั้น

สูญหายไปนานนับนาน  	 พอได้ปัญหาทุกคนมาคุยกันอีกครั้งให้ได้ประเด็น

ปัญหาที่จะทำา	ทุกคนถกประเด็นเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่พักใหญ่ๆ	ใน

ตอนนั้นมีคนนึงพูดขึ้นในเรื่องของหมู่บ้านเเบก	ทำาให้เพื่อนอีกหลายคนนึกขึ้น

ได้ว่าเพื่อนของตนเองชอบหลับในเวลาเรียนมีภูมิลำานำาอยู่ในหมู่บ้านเเบกเขา

อาจจะมีปัญหาก็เป็นได้ในชุมชนของเขา  แต่ยังไม่ได้ลงไปศึกษาจริงๆแต่

ประการใด	 เราจึง	 “ลงพื้นที่ เพื่อหาคำาตอบ ในวันต่อมา” 

เมื่อลองไปสอบถามเเล้วศึกษาจริงๆเเล้วจากชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านของ
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เพื่อนๆเรานี่ล่ะ	 ไปถามพ่อแม่ผู้ปกครองของเพื่อนๆ	ระหว่างการเดินทางนั้น

เราก็ได้เห็นสิ่งที่แปลกตาออกไปก่อนเข้าหมู่บ้านเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นการ

เอาถุงพลาสติกไปปูเป็นแนวแปลงยาวๆ	ทำาให้เรานึกๆว่าเขาทำาเกษตรแน่นอน

แต่ปลูกอะไรนั้น

	 ยงัไมท่ราบชดัเจนจงึไปถามดว้ยคำาถาม	คอื	ปลกูอะไรบา้ง	เปน็อยา่งไร	

พบว่า	หมู่บ้านเเบกนี้ทำาการเกษตรทฝี่ใช้สารเคมีในการเกษตรทุกขั้นตอน	ถาม

ไปถามมา	ก็กลายมาเชื่อมโยงกับประเด็นของเรา	คือ	เพื่อนนอนหลับในเวลา

เรียน	เราถามคุณยายต่อไปอีกว่า	ทำาเกษตรแบบนี้ใช้สารเคมีหรือเปล่า	ใช้สาร

อะไรบ้าง	 ปลูกมานานหรือยังคุณยายท่านหนึ่งให้ข้อมูลกับฮักนะเชียงยืนว่า	

“ปลูกมาตั้งนานเเล้วล่ะลูก	 ตั้งเเต่สมัยที่เเม่เป็นสาวโน้นล่ะ	สิ่งที่ปลูกเป็นส่วน

มากเเล้วเป็นส่วนมากของหมู่บ้านของเรา	คือ	แตงต่างๆ	มีบริษัทเข้ามารับซื้อ

นะ	  สารเคมีก็ได้มาจากบริษัทน่ะ”	 เเล้วคุณยายทิ้งประโยคท้ายว่า	“ใช้สาร

เคมีตั้งเเต่คลุกเมล็ดถึงส่งออกขายเลยล่ะ”	 จากคำาตอบดังกล่าวข้างต้นจะ

ชัดเจนว่า	สารเคมีนี้เเต่ก่อนไม่มีเริ่มมีเข้ามาตั้งเเต่ในสมัยช่วงวัยกลางคนของ

คุณยาย	เเล้วส่วนมากที่ปลูกเป็นการเพาะปลูกพืชประเภทเเตง	โดยลงสำารวจ

เเล้วส่วนใหญ่จะเป็นเเตงประเภทเเตงเเคนตาลุป	เเตงโม	เเละเเตงอื่นๆ	ซึ่งสิ่ง

นี้จะเห็นได้ว่าเป็นอาชีพที่ฝังเเน่นกับชาวบ้าน	โดยการเกษตรที่ใช้สารเคมีเป็น

ส่วนใหญ่นี้มีบริษัทนายทุนเข้ามาตั้งเเต่ประมาณ	30	กว่าปีที่เเล้ว	ทางบริษัท

ให้สารเคมีเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อเร่งผลผลิตทุกขั้นตอน	 มีการควบคุม

เเละเเจกเมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้าน	“นายทุนให้ทุกอย่าง”	ทำาให้ชาวบ้านใช้อย่าง

เต็มที่	อาทิ	ปุ๋ยปรับหน้าดิน	 ปุ๋ยเร่งผลผลิต	ปุ๋ยทางใบ	ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ช่วยให้

อาหารกับดินที่ปลูก	ตลอดไปจนยาฆ่าเเมลงต่างๆนานา	ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถ

ปฏิเสธได้เพราะสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับตนเอง	เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

ในการหาเลี้ยงดูครอบครัว	 เเล้วยังทำาให้ครอบครัวอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อม

ตากัน	 พ่อกับเเม่ไม่ได้จากไปทำางานในเมืองกรุงเหมือนชุมชนอื่นๆ	 จึงกลาย
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เป็นวิถีในการดำาเนินชีวิตในมิติของครอบครัวที่ถือว่าอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อม

ตา	ในการทำาการเกษตรเช่นนี้	ต้องมีช่วงเวลาในในผสมพันธุ์เเตงโดยที่เป็นการ

นำาเกสรตัวผู้เเละเกสรตัวเมียมาผสมกัน	ที่เป็นเกษตรกรจับผสม	ในยามผสม

จะผสมได้ต้องมีอากาศที่เหมาะสม	 ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น	 ถึงจะผสมได้

ติดตามที่ต้องการ	 โดยช่วงเวลาที่อากาศเย็นๆที่เหมาะสม	 คือ	 ช่วงเวลา

ประมาณตี	2	ถึง	ตี	4	หรืออาจถึงตี	5	เลยทีเดียว	ถ้าพ่อเเละเเม่ทำางานเพียง

สองคนอาจทำาให้ล่าช้าไม่ทันเวลาได้	จึงต้องมีผู้ช่วยเข้ามาช่วยโดยผู้ช่วยในที่

นี้เป็นลูกหลานของตนเอง	จึงมีการนำาลูกหลานให้มาช่วยกันในฤดูกาลที่ผสม

เเตง	ตั้งเเต่ตี	2	ถึง	ตี	4	ทำาให้เพื่อนๆในชั้นเรียนชอบนอนหลับในเวลาเรียน

นั่นเอง	 	เนื่องด้วยสารเคมีที่ชาวบ้านใช้ในเเปลงเป็นระยะเวลายาวนาน	ตลอด

จนยาฆ่าเเมลงต่างๆ	 ฮอร์โมนเร่งต่างๆ	 ที่ถูกฉีดพ่นอยู่เป็นประจำา	 ทำาให้เกิด

สารตกค้างขึ้น	เมื่อได้คลุกคลีกับแปลงที่ตกค้างสารเคมีจะทำาให้เกิดการสำาผัส

เพราะชาวบ้านมักไม่สวมถุงมือ	ทำาให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย	จนเกิดสาร

เคมีในระยะสะสมในร่างกาย	ในที่สุดวิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนเเปลงไปจาก

อดีต	 ซึ่งฮักนะเชียงยืนศึกษาดูจริงๆเเล้วจึงพบว่า	 การเกษตรประภทนี้	 คือ	

“พันธะสัญญา”	นั่นเอง	โดยบริษัทนายทุนเข้ามาตั้งเเต่สมัย	30	กว่าปีที่เเล้ว	

เข้ามาในชุมชนนี้	เพราะชุมชนนี้ในตอนนั้นมีระบบคลองชลประทานจากทาง

ภาครัฐตัดผ่านชุมชนพอดี	ทำาให้นายทุนเห็นดังนั้นจึงเริ่มเข้ามาให้ชาวบ้านได้

ลองทำา	 โดยการปลูกพืชประเภทเเตงต่างๆ	 ที่เน้นการปลูกเอาเมล็ดเเต่ไม่ได้

เอาเนื้อ	ฉะนั้นเเล้วการใช้สารเคมีในการเกษตรจึงเป็นการใช้สารเคมีในผลหรือ

เนื้อของเเตงหรือในดิน	 เเล้วอาจส่งผลให้สะสมอยู่ในเมล็ดบ้างจำานวนหนึ่ง	

เมล็ดนี้	นายทุนจะรับซื้อในราคาดี	จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่า	“มีเก็บ

ฤดูกาลละประมาณ	1	เเสนบาท”	ซึ่งปีหนึ่งมีสามฤดู	ชาวบ้านจะได้ประมาณ	

3	แสนบาท	ต่อปี	ซึ่งเป็นเงินที่ถือว่ามากพอสมควรเเล้วได้อยู่พร้อมหน้าพร้อม

ตากับครอบครัว	 หลายครั้งที่ชาวบ้านบางครอบครัวนำาผลผลิตนี้ออกขายตาม

ท้องตลาดในระเเวกอำาเภอ	โดยขายลูกละประมาณ	5	บาท	ถึง	10	บาท	บาง
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ครั้งมีนายทุนอีกทีที่เข้ามาติดต่อรับซื้อเพื่อไปจำาหน่ายตามชุมชนต่างๆวิถีชีวิต

ของชาวบ้านเปลี่ยนเเปลงไปจากเดิมที่ตื่นเช้ามาได้ใส่บาตรพระ	ไปทำาบุญ	 มี

การเข้าร่วมประเพณีในชุมชนอย่างสนุกสนานเเละเข้าถึงโดยที่ทุกคนร่วมด้วย

ช่วยกัน	เเต่ในทุกๆวันนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนเเปลงไปเยอะมากจากงาน

บุญประเพณีต่างๆทุกคนเริ่มสนใจไร่สวนของตนเองมากที่สุดจนทำาให้ชาวบ้า

นรุ่วมงานบุญประเพณีน้อยมาก	 อยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบเหงา	เพราะส่วน

ใหญ่ชาวบ้านจะอยู่ตามท้องไร่ท้องนา	โดยไม่ค่อยมองที่ชุมชนเเละบ้านเรือน

ของตนเอง	มีเวลาน้อยที่อยู่ในบ้าน	มีเวลามากอยู่ในไร่เกษตร	 ส่วนใหญ่	มัก

ฉีดพ่นสารเคมีในไร่เกษตรเพราะต้องการรายได้เข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวให้มาก

ที่สุด	“สารเคมีที่ได้รับอยู่ในทุกๆวันนั้นอาจส่งผลออกมาเมื่อไร	 เราไม่สามารถ

ล่วงรู้ได้”	 เพราะเป็นอาชีพ	   เพราะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว	

 เพราะเป็นวิถีชีวิต	 เพราะรายได้ดี
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ข้อมูลที่ได้สอบถามจากชาวบ้านเป็นเพียงส่วนหนึ่ง	เเละต้องมีข้อมูล

จากเเหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย	 โดย

ข้อมูลจาก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลเพียงในระดับ

เบื้องต้น	 ฮักนะเชียงยืนสอบถามในเรื่องของประวัติการเจ็บป่วยของชาวบ้าน

จากการให้สารเคมี	ปรากฏว่า	ในสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์จึงลำาบากต่อการ

ดูข้อมูล	 เเล้วข้อมูลในตอนนั้นนานมากทำาให้หลายๆข้อมูลสำาคัญสูญหาย	มี

เฉพาะประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบันซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นปกติเเต่ข้อมูลใน

ตอนนั้นที่ได้มา	คือ	โรคเบาหวาน	มีเยอะมากจากเดิมเเล้วมีเเนวโน้มที่จะเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ	 ทำาให้เป็นข้อสังเกตุอีกข้อที่ชวนให้สงสัย	 “ในมุมมองของเด็กๆ”	

สำาหรับการลงพื้นที่เป็นครั้งเเรกเเละครั้งต่อๆมา	 เป็นการสร้างความคุ้นเคย

ให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีทุนสำาคัญในครั้งนั้น	คือ	ความเป็นเด็ก	ความเป็นลูก

เป็นหลาน	ทำาให้ชาวบ้านรู้สึกว่า	ตนเองจะปลอดภัย	เเละไม่ระเเวง	จากการ

ลงพื้นที่ครั้งแรกและครั้งต่างๆนั้น	 เราก็ยัง	“ไม่เก๊ท”	 เรื่องวิธีการทำางาน	ซึ่ง

เราก็มา“ระดมสมอง”กันเกือนทุกๆครั้ง	เพื่อกำาหนดวิธีการ	ทุกๆคน

ระดมสมองช่วยกันคิดทิศทางของงานที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองเเละ

เหมาะสมกับบริบทของปัญหาในชุมใชน	   	 การวางทิศทางของงานนี้เป็นขั้น

ตอนที่สำาคัญ	เพราะหากเราวางเเผนงาน	หรือ	กำาหนดทิศทางของงานไม่ดีอาจ

ทำาให้	“ลำาบากพอสมควรที่จะขับเคลื่อนงานเเละลำาบากพอสมควรที่จะทำาให้

งานสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”	การวางทิศทางของงานจึงเป็นสิ่งสำาคัญเเล้วเป็น

สิ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในมิติของโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	 ในครั้ง

เเรกที่ได้วางทิศทางของงานนั้น	หลายคนที่รู้ดีว่าสิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากชุมชน

นั้นเป็นสิ่งที่เราจะมาขับเคลื่อนงานให้เดินต่อไปได้	มีสองสามคนพูดถึงในเรื่อง

ของกิจกรรม	 “เราจะเดินด้วยกิจกรรม”	ซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่	 คิดเพียงว่าจะ

ต้องมีกิจกรรม	ที่เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาชุมชนขึ้นมา	“เพราะเราผ่านกิจกรรม

มาเยอะ”	 ทำาให้คำาว่า	 “กิจกรรมหรือค่าย”	 เป็นคำาหลักๆที่พูดถึงเเละถก
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ประเด็นกัน	 โดยคำานึงถึงเป้าหมายตลอดเวลาโดยที่เป้าหมายในตอนนั้น

เป็นการสร้างความรู้	 	ความเข้าใจ	 เเละความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชน

 	 	 	 	 	 กระบวนการทางโครงงานที่เคยได้ทำามามีหลักคิดสำาคัญที่จะนำามา

พัฒนาเป็นโครงการในระดับเยาวชนอยู่	3	คำาหลักๆ	ด้วยกัน	คือ	ขั้นตอนใน

การเริ่มงาน	 ขั้นตอนในการดำาเนินงาน	เเละขั้นตอนในการสรุปงาน	ซึ่งในตอน

นั้นเด็กคนหนึ่งครุ่นคิดไปถึงเมื่อตอนที่ครูทำาโครงงาน	LLEN	ที่นึกว่าตอนนั้น

ครูทำาอย่างไร	ซึ่งในครั้งนั้นสิ่งที่ครูได้ทำาเป็นอันดับเเรกๆ	คือ	การสร้างเเรงบัน

ดาลใจให้รู้สึกอยากทำาที่เป็นขั้นตอนการเริ่มงานให้เด็กได้ทำาโครงงาน	เเล้วขั้น

ตอนที่สองครูมีการติดตามงานที่ให้นักเรียนมานำาเสนอ	 เเล้วสุดท้ายครูมีการ

สรุปที่นำาสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษามาถ่ายทอด	มาสื่อสารให้ภายนอกได้รับรู้	 การ

ระดมสมองวางทิศทางของงานในระยะเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่คิดออกเพียงเเค่

กิจกรรม	 ๆ	 โดยไม่ได้มองอย่างรอบคอบว่ากิจกรรมนั้นคืออะไร	 เเล้วจะใช้

อย่างไร	 เมื่อได้เข้ามาพบกับ	3	คำานี้ในความคิดทำาให้เริ่มเข้าใจการทำาโครงการ

มากยิ่งขั้นในระดับหนึ่งที่มีขั้นตอนอย่างเข้าใจง่ายๆ	 “ในเเบบเด็กๆ”	 สักพัก

หนึ่งที่ได้ระดมความคิดมาวางเป็นขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อเเก้ไขปัญหาใน

ชุมชนเริ่มมีการคิดออกเรื่อยๆ	 โดยมีโจทย์เล็กที่ว่า	 “จะเริ่มอย่างไร”	 เเละ	

“ก่อนที่เราจะไปบอกเขาว่าสารเคมีนั้นไม่ดีเรารู้เเล้วหรือยัง”	 จึงเริ่มมีคนพูด

ว่าเราต้องศึกษาสิ่งนั้นให้ดีก่อนที่เราจะถ่ายทอดให้ชาวบ้าน	 “ฉะนั้นขั้นตอน

เเรกเราต้องศึกษาให้ดีก่อน”	 เเล้วเมื่อได้ศึกษาดีเเล้วจะถ่ายทอดให้ใน	“การ

อบรมชาวบ้านเเละการอบรมเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้”	 เเล้วควรบอกกับชาว

บ้านให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	เเละความตระหนักเพิ่มมากขึ้นในการใช้สารเคมี

ในการเกษตร	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นเเห่งประกายของความคิดในการทำาโครงการ

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

 	 	 	 	 	การวางทิศทางของงานนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสภาพ

ปัญหาจริงของพื้นที่เเละศักยภาพที่มีในตัวฮักนะเชียงยืนทุกๆคน	แผนงาน
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เป็นสิ่งที่จะทำาให้เรามีเป้าหมายในการดำาเนินงานให้ทำางานได้อย่างมี

คุณภาพ	เเต่ต้องไม่ยึดติดกับเเผนงานมากจนเกินไป	เพราะแผนนี้สามารถ

ยืดหยุ่นได้	 แผนนี้เป็นงานของฮักนะเชียงยืน	เป็นงานของเยาวชนที่

สามารถยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาเเต่ต้องคำานึงถึงความเหมาะสมต่อชุมชนเเละ

เหมาะสมต่อสมาชิกทุกๆคนในกลุ่ม

 	 	 	 	 การระดมทุนทั้งหมดทั้งในตัวของชุมชน	 ในตัวฮักนะเชียงยืน	ในตัว

หน่วยงานต่างๆที่จะสามารถช่วยงานโครงการได้	เป็นสิ่งสำาคัญเพราะทุน

เป็นปัจจัยเเห่งความสำาเร็จที่จะทำาให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

พลัง	อาทิ	ทุนในโรงเรียน	 ทุนในชุมชน	 ทุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 ทุนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 ทุนในกลุ่มวิจัยชาวบ้าน	 ทุนในระดับผู้

ปกครองชุมชน	ซึ่งการระดมทุนนี้ได้มาจากการระดมสมองของทุกคนที่คิด

ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด	โดยจับทุนนี้มาใส่ในวิธีการดำาเนินงาน

ที่สรุปได้ประเด็นไว้ซึ่ง	คือ	การศึกษางาน	การดำาเนินงาน	 เเละการสรุปงาน	

ออกมาเป็นวิถีทางในการดำาเนินงานตามหลักคิดในระดับเยาวชนแบบฮักนะ

เชียงยืน 
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ฟันเฟืองโมเดลเป็นหลักคิดเเบบฟันเฟืองที่ว่า	 “สิ่งนั้นๆจะหมุนไป

ด้วยกัน”	ถ้าฟันเฟืองตัวเเรกเริ่มขับเคลื่อนจะทำาให้ตัวที่สองเเละตัวถัดมาขับ

เคลื่อนต่อไปด้วยกัน	เเต่การที่จะทำาให้ตัวหนึ่งมาเคลื่อนด้วยหนึ่งได้นั้นจำาต้อง

มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีส่วนร่วมให้มากที่สุด 

ฟันเฟืองโมเดล : ฉบับฮักนะเชียงยืน
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ก่อนที่จะขับเคลื่อนฟันเฟืองนี้ไปได้เราจะต้องมีเเรงผลักดันซึ่ง	หมาย

ถึง	 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามชาวบ้าน	   สอบถามรพ.สต.	 สอบถามผู้ใหญ่

บ้าน	 สอบถามอสม.	สอบถามกลุ่มวิจัยชาวบ้าน	เเละอื่นๆ	 ต้องศึกษาวีถีชีวิต

ของชาวบ้าน	ความเป็นมาเเละเป็นไป	ความเป็นอาชีพ	 ช่วงเวลาในเเต่ละวัน	

  เกษตรพันธะสัญญา	 ผลต่อเเต่ละครอบครัว	 ที่ต้องสอบถาม	 เเละสำาภาษณ์

เชิงลึกกับตัวเกษตรกรโดยตรงเเละผู้ใหญ่บ้านของเเต่ละหมู่ในชุมชน

 	 	 	 	ฟันเฟืองตัวเเรกเป็นกลุ่มฮักนะเชียงยืนจะต้องศึกษา	คือ	การสำารวจ

ปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง	 เเล้วศึกษาเรื่องของสารเคมีที่จะ

ถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน	ศึกษาดิน	ศึกษาสารเคมี	 ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ใน

ดิน	 เเล้วประสานงานกับชุมชนเองผ่านตัวผู้นำาชุมชนว่า	ฮักนะเชียงยืนจะทำา

โครงการนี้เพื่อเฝ้าระวังสารเคมีที่เกิดขึ้นในการเกษตรของชุมชน	 เเล้วยัง

ประสานงานไปยังทุกหน่าวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไป

ได้ง่าย

ฟันเฟืองตัวที่สอง	คือ	การสร้างกลุ่มเครือข่ายให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่

จะสามารถเป็นพลังสำาคัญที่จะพัฒนางานได้โดยง่ายถ้ามีเด็กในชุมชนเข้ามา

ทำางานนี้ด้วยตนเอง	เเล้วยังเป็นการปลูกจิตสำานึกรักษ์บ้านเกิดให้กับเพื่อนๆ	

พี่ๆ	น้องๆ	ในโรงเรียนอีกด้วย	จึงจัดในรูปแบบของค่ายกิจกรรมที่ชื่อว่า	“เพื่อน

บอกเพื่อน”	โดยใช้ทุนในกลุ่ม	คือ	ความเป็นเพื่อนเข้ามาร่วมดึงความคิดรักษ์

บ้านเกิดให้ออกมาจากด้วยเพื่อนด้วยกัน	 โดยการระดมความคิดว่า	 สารเคมี

นั้นเป็นอย่างไร	 ดีอย่างไร	 ส่งผลอย่างไร	ต่อตนเองเเละต่อชุมชน	มีการวาด

แผนภาพชุมชนของตนเองเพื่อสำารวจปัญหาที่เกิดขึ้น	 มีการให้รับชมผลกระ

ทบของสารเคมีผ่านสารคดีชีวิตต่างๆ	เเล้วดึงความคิดของเพื่อนๆออกมาด้วย

การเขียนสิ่งที่ตนเองได้รับรู้เเละสิ่งที่ตนเองรู้สึก	 เเล้วจบลงด้วยการสรุปของ

เเต่ละกลุ่มให้เเต่ละกลุ่มมาสรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเเล้วคิดว่า
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จะเเก้ไขปัญหานั้นอย่างไร	ทั้งนี้กิจกรรมนี้มีเป้าหมาย	คือ	การถ่ายทอดความ

รู้เเละการเเลกเปลี่ยนความคิดกันเเล้วเพื่อนๆกลุ่มเครือข่ายจะนำาสิ่งนี้ไปพูด

คุยกับผู้ปกครองในครอบครัวของตนเองกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

 	 	 	 	 ฟันเฟืองตัวที่สาม	คือ	การสร้างกลุ่มเยาวชนให้มีสำานึกรักษ์บ้านเกิด

ที่นอกจากฮักนะเชียงยืนจะสร้างกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนเเล้วต้องสร้างกลุ่มเด็ก

เยาวชนในชุมชนที่เป็นเด็กประถมศึกษา	   ที่จะคอยเป็นพลังเสริมขึ้นให้งาน

อีกทั้งนี้มีหลักคิดที่ว่า	“ไม้อ่อนดัดง่ายไม้เเก่ดัดยาก”	ซึ่งการพัฒนาที่เยาวชน

ก่อนจะสามารถพัฒนาหลักคิดได้ง่ายกว่าชาวบ้านในชุมชน	 เลือกพัฒนาที่ตัว

เด็กก่อนเพราะสักวันหนึ่งเขาจะเติบออกมาเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะพัฒนาชุมชน

ของตนเองให้ดีขึ้น	กิจกรรมนี้ชื่อว่า	“รักบ้านเกิด”	เป็นค่ายที่พาน้องคิด	พา

น้องๆเข้าใจ	เเละพาน้องๆตระหนัก	ในเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรโดย

การดึงความคิดของเยาวชนเช่นเดียวกับการสร้างกลุ่มเครือข่ายเเต่จะปรับลด

ความยากลงให้มีความง่ายที่เด็กพอจะสามารถทำาได้	 เเล้วมีการนำากลุ่มเครือ

ข่ายให้มาช่วยพาน้องคิด	กลุ่มเครือข่ายซึ่งเป็นพี่จะเป็นพี่เลี้ยงของเเต่ละกลุ่ม

พาน้องฝึกคิด	 ด้วยความมีส่วนร่วมจากพี่เเละน้องจะเป็นเครื่องมือที่คอยย้ำา

เตือนพี่เเละจะเป็นเครื่องมือการพัฒนาหลักคิดของน้องตามไปด้วย	เเล้วยังมี

การสอดเเทรกวัฒนธรรมภูมิปัญญาเดิมเป็นฐานความรู้ให้เด็กได้รู้	เเละเข้าใจ	

กับวิถีชีวิตในอดีตของชุมชนตนเอง

 	 	 	 	 	ฟันเฟืองตัวที่สี่	คือ	ถ่ายทอดงานสู่กลุ่มชาวบ้านโดยจะเป็นการคืน

ข้อมูลที่ได้ศึกษามาทั้งหมดตลอดโครงการให้ลงสู่ชาวบ้านที่มีหลักคิดที่ว่า	“ถ้า

สื่อสารโดยตรงจะทำาให้ชาวบ้านไม่สนใจเลย”	 เพราะมีความน่าเบื่อสูงเเล้วมี

น้ำาหนักไปทางทฤษฎีที่สามารถเข้าใจ	 เข้าถึงได้ยาก	จึงต้องมีเครื่องมือในการ

ดึงดูดความสนใจชาวบ้านโดยมีละครเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยให้ชาวบ้าน

สนใจเเล้วเข้ามาดู	เมื่อละครจบจะเป็นช่วงเวลาในการเสวนาเเลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นกันเเบบชาวบ้าน	 ที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม	กิจกรรมนี้ชื่อ

วา่	:	กจิกรรมปลกูรกัษบ์า้นเกดิ	ทีเ่ปน็การคนืขอ้มลูสูช่าวบา้นจากสิง่ทีไ่ดศ้กึษา

จากฟันเฟืองตัวเเรก	เเละขั้นตอนการศึกษาตัวต่อๆมา

 	 	 	 	 	ฟันเฟืองตัวที่ห้า	คือ	ความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นโดยสิ่งที่ฮักนะเชียงยืน

ฝันสูงสุด	คือ	การมีตลาดเขียนเกิดขึ้นในชุมชนที่เป็นตลาดขายผักปลอดสาร

พิษ	โดยมีความคาดหวังในโครงการรุ่นต่อๆไปที่จะมาสานต่อเพราะเพียง	1	ป	ี

ไม่สามารถสร้างตลาดเขียนให้เกิดขึ้นมาได้”ปัญหาสิ่งเเวดล้อมนั้นต้องใช้ระยะ

เวลาถ้ายิ่งเป็นเกษตรเเบบพันธะสัญญา	  ความเป็นไปได้ที่จะเเก้ปัญหา	 

นั้นยากเกินกว่าระดับเยาวชน”	(นอกชุมชน)

  	 	 	 	จึงต้องสร้าง	 ต้องปรับความคิดจากเด็กในชุมชนให้ออกมาเป็นผู้พัฒนา

ชุมชนด้วยตนเองเพราะเป็นชุมชนของตนเอง	 ด้วยกิจกรรมต่างๆด้วยเครื่อง

มือต่างๆ	 ด้วยทุนต่างๆที่มีทั้งหมดของโครงการ

 	 	 	 	ฟันเฟืองตัวที่หก	คือ	ทุนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่เป็นทุนสำาคัญ

ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายโดยมี	 ดังนี้	 คือ	 โรงเรียนเชียงยืน

พิทยาคม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสูขภาพตำาบล	 โรงเรียนบ้านเเบก	 กองทุนไทย	 สำานักงานที่ดิน	ฯ	ที่

จะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ด้วยการะระดมสมองของฮักนะ

เชียงยืน

 	 	 	 	 เป้าหมายที่ได้เลือกไว้	คือ	ชาวบ้านมีความรู้	 ความเข้าใจ	เเละความ

ตระหนัก	 เกิดขึ้นกลายเป็นขั้นตอนที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยหลักคิด	

3	คำา	คือ	การศึกษา	 การดำาเนิน	 เเละการสรุป	โดยมีฟันเฟืองโมเดลเป็นเเบบ

แผนของการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงความเป็นไปได้	  คำานึงถึงปัญหา	 คำานึง

ถึงศักยภาพของกลุ่มเเละศักยภาพของทุนเป็นหลัก	 “มองเเง่บวกเป็นหลัก”	
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แล้วจดหมายอีกฉบับก็พัดมาเราให้เดินทางไปยังธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อ“นำ�เสนอง�น”แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคำาวิจารณ์ของคณะ

กรรมการ

การปรับเเผนใหม่ทั้งหมดจากการเปลี่ยนประเด็นใหม่	 ปัญหาใหม่	

เป็นสิ่งที่ฮักนะเชียงยืนได้เลือกความเหมาะสมจากการระดมสมองของทุกๆ	

คนโดยมองว่าเมื่อได้ทำาสิ่งนั้นๆ	ไป	เเก้ไขปัญหาสิ่งนั้นๆไป	คนที่ได้ประโยชน์

ไม่ใช่ชุมชนเเต่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  การเปลี่ยนประเด็นปัญหามาที่ 	

“การเกษตรพันธะสัญญา”	ถือว่าเป็นโจทย์ปัญหา	“ที่หินที่สุด”	นับตั้งเเต่ที่

เคยพบเจอมาในชีวิต	 เลือกที่จะปรับพฤติกรรมด้านการทำาเกษตรของชุมชน  	

เลือกที่จะปรับทัศคติของชุมชน	เลือกที่จะพัฒนาเยาวชนในชุมชน เลือกที่จะ

อนุรักษ์ทรัพยากรดินในชุมชน	 เเละเลือกที่จะต่อสู้กับระบบเกษตรพันธะ

สัญญาด้วยเยาวชน	 การเปลี่ยนประเด็นปัญหา	 ต้องมีการชี้ให้ทางมูลนิธิ
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กองทุนไทยรับรู้ว่า	เราจะทำาอะไร 	จะทำาอย่างไร	ซึ่งทางมูลนิธิเปรียบเหมือน

เป็นพี่เลี้ยงสำาคัญที่คอยติดตามตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ 	ตอนนั้นนำาเสนอ

งานที่ธนาคารไทยพาณิชย์	หรือ	SCB	โดยฮักนะเชียงยืนออกเดินทางไปอย่าง

ครบครัน	ด้วยรถตู้ของโรงเรียน 	พอเดินทางมาถึงที่	SCB	“ด้วยความที่คิดว่า

ไม่เคยมา	 ไม่เคยเห็น”	 การถ่ายรูปอยู่ทุกๆมุมนั้นจึงเป็นสิ่งธรรมดา	 “ที่เด็ก

บ้านนอกพึงกระทำา”	 เเกนนำาที่ได้นำาเสนองานนั้นมีประมาณ	 3	 คนด้วยกัน	

ได้แก่	 เปรี้ยว	 แสน	 และมิ้นจากที่หลายๆกลุ่มได้นำาเสนอได้ดี	 “จึงคิดกดดัน

ตนเองอยู่นิดๆ”	 เพราะไม่ค่อยคุ้นชินกับการนำาเสนอในระดับนี้	 เเต่การนำา

เสนอเป็นเพียงการบอกกล่าวให้ภายนอกได้รับรู้ในสิ่งที่เราพึงกระทำาใน

โครงการ	เป็นขั้นของการคุยกันก่อนการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 

 	 	 	 	การนำาเสนอเพื่อการเเลกเปลี่ยนเเล้วน้อมรับข้อเสนอเเนะ	เพื่อที่จะไป

พัฒนางานของตนเองให้ตรงตามเป้าประสงค์ที่มองไว้มากที่สุด	ในครั้งนั้น	เมื่อ

ฮักนะเชียงยืนนำาเสนอไปสักระยะหนึ่งพอขึ้นมาถึงฟันเฟืองโมเดล	 อ.ศศิน	

  เฉลิมลาภพูดขึ้นมาว่า	 “ฟันเฟืองนี้ใครทำาให้	   ไม่ได้ทำาเองใช่ไหม”	 ซึ่งเป็น

คำาถามที่ถือว่า	 “รุนเเรง”	 เป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้ได้มาจากการระดมสมอง

ของทุกๆ	คน	เด็กคนหนึ่งตอบไปว่า	“ฟันเฟืองนี้เพื่อนๆ	คิดเองครับ	ครูเป็น

ผู้ผลักดันเเละเเนะนำา”	เเล้ว	อ.ศศิน	บอกอีกว่า	“โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยาก	เเล้

วจะคอยดู”	เเล้วยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกไว้ว่า	“ควรให้งานนี้เป็นรูปธรรม

มากยิ่ งขึ้นด้วยการเอาตัวเลขต่างๆมาใช้ ให้ชี้ชัดเข้าไปอีกว่ามันเป็น

อย่างไร”หลังจากการนำาเสนอ	คณะกรรมการทุกท่านมีคำาถามเล็กน้อย	จึงมา

ใคร่ครวญย้อนหลังว่า	สิ่งที่คณะกรรมการมีคำาถามน้อยนั้นมี	2	กรณีด้วยกัน	

คือ	 เข้าใจดี	 และไม่เข้าใจ	 เข้าใจดีเพราะอธิบายได้อย่างครอบคลุมไม่กำากวม	

ไม่เข้าใจเพราะอธิบายได้ไม่เข้าใจ	 เเต่ถึงอย่างไรในเรื่องของข้อเสนอเเนะที่มี

นั้นต้องไประดมสมองช่วยกันอีกว่าสิ่งนั้นเหมาะสมไหม	เหมาะสมอย่างไร	อีก

ครั้งหนึ่ง
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เสื้อตัวที่ 	 3	 ของฮักนะเชียงยืนที่มีตราฮักนะเชียงยืนอย่างเป็น

ทางการ	 บ่งบอกว่า	 “เราพร้อมเเล ้ว	 พร ้อมที่จะพัฒนางาน”	 ซึ่งเด็ก

คนหนึ่งในกลุ ่มได้วาดไว้ในโปรเเกรมในระดับง ่าย	 ซึ่งจากสัญลักษณ์นี้

จะเห็นได ้ว ่ามีเด็กคนหนึ่งกำาลังรดนำ้าพรวนดินต ้นโลกให ้เจริญเติบโต	

หมายความว่า	 “เราพร้อมท่ีจะปลูกโลกใบใหม่	 	ใบสีเขียวนี้ขึ้นมา”	 พร้อม

ท้ังคอยปลูกใจคนทั้งหลายให้หันมารักษ์โลกของเรานี้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

ข้อคิดเห็นที่ไม่ว่าจะเป็นทัศนะในเเง่บวกหรือทัศนะในเเง่ลบนั้น	 ล้วนจำาเป็น

ต่อการพัฒนางานท้ังสิ้น	 เพราะทุกข้อคิดเห็นนั้น	 ทุกข้อเสนอเเนะนั้นนับได้

เป็นเป็นปัจจัยภายนอกที่เขาเห็นเราได้อย่างชัดเจน	 อาจเปรียบได้กับเมื่อเรา

มองคนอื่นๆเราจะมองเห็นเขาได้หมดทั้งตัวเเต่เมื่อเราได้มามองดูตนเองเเล้ว

เราไม่สามารถมองเห็นตนเองได้หมดทั้งตัวได้	 ข้อเสนอเเนะจากภายนอกนั้น

ยิ่งสำาคัญที่เราต้องพึงคิดปรับให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา	การพัฒนาจะขาดข้อ

เสนอเเนะไม่ได้เพราะการพัฒนากับข้อเสนอเเนะเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน	การที่เรา

จะพัฒนาสิ่งใดนั้นได้เพราะสิ่งนั้นมีจุดด้อย	จุดด้อยนี้จึงเป็น	ข้อเสนอเเนะที่จะ

ทำาให้เราพัฒนาไปตลอดเวลา	ข้อเสนอเเนะน้ีเป็นเเสงนำาทางให้ก้าวเดิน	ไม่ว่า
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จะเป็นข้อเสนอในกลุ่มเเละนอกกลุ่มล้วนสำาคัญทั้งหมด	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

โครงการเเละต่อฮักนะเชียงยืน	โดยเรานำาข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นมาคิดๆ

กันดูหลายๆคร้ัง	แล้วจึงมาดำาเนินงานตามแผนงาน	ในขั้นแรกเลยก็	คือ	การ

ศึกษาเรียนรู้ข้อมูล
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เส้นทางของการทำาโครงการที่ยึดหลักแบบเด็กๆที่ว่า	 “ก่อนที่เราจะ

ถ่ายทอดให้เขารู้นั้น	เราจะต้องรู้ก่อน”	การศึกษาที่เป็นการค้นหาคำาตอบเริ่ม

ขึ้นด้วยเเรงพยายามของฮักนะเชียงยืนทุกๆคน	 เมื่อเราไม่รู้เราจะไม่สามารถ

บอกเขาได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร	 เป็นมาอย่างไร	ถึงต้องศึกษาเพื่อ

ที่จะพัฒนาโครงการที่มีค่ายกิจกรรมเป็นหลักในการพัฒนาแบบเด็กเยาวชน	

 ถ้าศึกษาในอินเตอร์เน็ตนั้นสิ่งที่ได้อาจไม่เพียงพอ	หรืออาจไม่ครอบคลุม	จึง

ต้องมีการลงเข้าไปสัมผัสจริง	จากผู้รู้จริง	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 นับได้ว่าเป็นการเดินตามทางตนเองโดยมองผู้รู้เป็นหลัก	เพราะ

ถ้าไม่รู้จะไม่สามารถทำาได้เลย	 เหมือนกับสามเหลี่ยมเคลื่อนภูเขาที่มีผู้ให้ทุน	

  ผู้รู้	 เเละผู้ทำางาน	 ซึ่งตอนนั้นผู้ให้ทุน	 คือ	 ทางมูลนิธิกองทุนไทย	   ผู้รู้	 คือ							

เเหล่งเรียนรู้ต่างๆ	เเละผู้ทำา	คือ	ฮักนะเชียงยืน	การที่เราจะยกภูเขาปัญหาขึ้น

ได้เราต้องมีผู้ให้ทุน	ผู้รู้	   เเละผู้ทำางาน	“เราจะขาดผู้รู้ไม่ได้”	ผู้รู้จึงเป็นส่วน

สำาคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะคอยส่งเสริมให้ผู้ทำางานดำาเนินงานได้อย่างราบรื่นขึ้น

“ฟันเฟืองเริ่มทำางาน”
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ไปอีกขั้น	

การเข้าศึกษาในครั้งเเรกเป็นการศึกษาในเรื่องของดิน	เเละชั้นต่างๆ

ของดิน	ที่ศึกษาจาก	ท่าน	ดร.	ปิยะดา	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มฮักนะเชียงยืนให้ลงที่กลุ่มเยาวชนในรูปแบบ

ของกิจกรรมที่ได้วางทิศทางกันไว้	 ณ	ครั้งนั้นสิ่งที่ได้รับ	เป็นความรู้ในประเด็น

ของดิน	ชั้นของดินซึ่งตรงตามเป้าประสงค์อีกกรอบหนึ่งที่ได้ตั้งเป้าไว้	เมื่อครั้ง

ที่เดินทางนั้นมีเพื่อนๆเเละน้องๆกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในชุมชนที่จะพัฒนา	โดยมีการ

ให้เด็กๆเหล่านี้มาเรียนรู้ไปพร้อมกัน	เพราะดินนี้เป็นดินของชุมชน เป็นดินที่

ควรเก็บรักษาให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นอดีตของเรา	“เราจะเรียนรู้”	ไปพร้อม

กัน	เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน”	เด็กคนนึงพูดกับตนเองยู่เนืองๆ	  

ความรู้ไม่ได้อยู่เพียงเเค่ในหนังสือ	 ความรู้ไม่ได้อยู่เพียงในตัวอักษร	

เเต่อีกความรู้ที่สำาคัญ	คือ	การสำาผัสกับความรู้นั้นด้วยตนเอง	จะทำาให้ตนเอง

มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งๆนั้นเป็นอย่างไร	

ในการเรียนรู ้ในครั้งเเรก	 เมื่อไปลองวิเคราะห์ทบทวนดูอีกทีจาก

การระดมสมองเเล้วเป็นประเด็นข้อมูลที่ถือว่ายังไม่ตรงกับเป้าหมายของ
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กิจกรรมโดยตรง	 จึงต้องมีการไปเรียนรู้ครั้งที่สอง	 จากท่าน	 ผศ.ขณิษฐา	 ซึ่ง

เป็นการเจาะเป้าประเด็นตรงไปท่ีสารเคมีในดิน	 เพื่อมีเป้าหมายในครั้งนั้น

ว่าจะตรวจสารเคมีในดินเพื่อจะคืนข้อมูลจากการตรวจดินนี้ให้ชุมชนได้รับ

รู้อย่างเข้าใจ	 	ถ้าลองศึกษาดูอย่างจริงๆเเล้วเราจะพบว่า	 ส่วนใหญ่สารเคมี

ที่ในชุมชนได้ใช้นั้นบางสารเป็นสารเคมีท่ีกฏหมายห้ามให้ใช้	 เเต่ชาวบ้านก	็		

เเสวงหามาใช้เพราะไม่มีทางเลืกท่ีดีกว่าน้ี	 สารเคมีส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ	

ออร์กาโนฟอสเฟต	 หรือ	 ออร์การ์โนฟอสฟอรัส	 ที่ทางเกษตรกรได้ใช้กัน	 ซึ่ง

เป็นสารชนิดที่ถือว่าสามารถตกค้างในดินได้เป็น	 10	 ปีเลยทีเดียว	 ถ้าสาร

เคมีชนิดนี้ตกค้างในเกษตรกรจะเป็นอันตรายในระยะสะสมเเละเฉียบพลัน	

หากไม่ป้องกันให้ดีจะทำาให้สารเคมีนี้เข้าสู ่ร่างกายได้ง่าย	 เเล้วนอกจากที่

จะอยู่ในดินที่เพาะปลูกเเล้ว	 จะอยู่ในผล	 	อยู่ในถุงพลาสติกคลุมราก	 (ขยะ

มีพิษ)	 อยู่ในอากาศ	 	อยู่ในนำ้า	 	อยู่ในพืชผัก	 	อยู่ในหญ้า	 	ผู้ในผู้บริโภค	 อยู่

ในตัวเกษตรกร	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารเคมีอยู ่ในทุกๆสิ่งซึ่งถ้าปล่อยให้เป็น

อย่างน้ีต่อไป	อนาคตอาจมีผู้คนเเละสัตว์เป็นโรคต่างๆมากขึ้นก็อาจเป็นได้	 	 

	 จากการศึกษาผลเลือดพบว่า	 เกษตรกรผู้ปลูกมีอัตราเสี่ยงน้อยกว่า

ผู้บริโภค	 ผู้บริโภคผลลิตนี้กลับกลายเป็นผู้ที่มีอัตราเส่ียงมากกว่า	 ทำาให้เป็น

ข้อสังเกตุได้อีกข้อว่า	 “ถ้ากินผลผลิตนี้เข้าไปเรื่อยๆจะเส่ียงต่อชีวิตมากกว่า

คนที่กินน้อย”	เกษตรกรท่ีปลูกบางครั้งก็นำาผลผลิตนี้ส่งออกขาย	บางครั้งจะ

มีนายทุนเข้ามาติดต่อรับซื้อเพื่อเร่ขายตามหมู่บ้าน	 	เหตุที่ชาวบ้านต้องต้อง

ขายเพราะ	ชาวบ้านปลูกผลนี้เพื่อเอาเพียงเมล็ดออกขายให้บริษัทของตนเอง

ที่ทำาสัญญา	 ส่ิงที่เหลือจากเมล็ด	คือ	เนื้อซึ่งเนื้อของผลนี้ถ้าปล่อยไว้จะทำาให้

สูญเปล่า	ใช้ประโยชน์ไม่ได้	ชาวบ้านหลายบ้านจึงเลือกที่จะนำาผลนี้ออกขาย

ลูกละ	5	บาท	ถึง	10	บาท	คนท่ัวไปมองว่าผลผลิตเช่นนี้ถูก	เเล้วลูกใหญ่	จะ

ซื้อตามท้องตลาดทั่วไป	ฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นปัญหาเพียงปัญหาของชุมชนเดียว

เเต่กับกลายเป็นปัญหาในระดับอำาเภอท่ีเกิดเพียงชุมชนเล็กๆ
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จากการที่ศึกษาช้ันของดินเเล้วน้ันพบว่า	ดินตัวอย่างของชาวบ้านที่ได้

เก็บมาน้ันมีการแปรผลออกมา	คือ	ดินตัวอย่างจากการสุ่มเก็บนี้	30	ตัวอย่าง	

มีค่าสารอินทรีย์ในดินนั้นนั้นตำ่ามาก	เพราะดินชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นใช้สารเคมี

ในปริมาณมากทำาให้สารอินทรีย์ในดินนั้นถูกลดลงจึงทำาให้น้อยลงในทุกขณะ	

ชาวบ้านใช้สารเเทนมูลสัตว์	จึงทำาให้การเเปรผลออกมานั้นพบได้อย่างชัดเจน

ชาวบ้านรู้ดีว่าสารเคมีนั้นดี	 หรือไม่ดีอย่างไร	 หรืออาจรู้ดีกว่าฮักนะ

เชียงยืนในหลายๆครั้ง	เเต่ยังต้องทำาเพราะเป็นวิถีชีวิต	เป็นอาชีพ		เป็นรายได	้

	เป็นส่ิงที่จะทำาให้อยู่ได้พร้อมหน้าพร้อมตากันท้ังครอบครัว	 สิ่งที่เราทำาได้จึง

เป็นเพียงการยำ้าเตือน		คอยเฝ้าระวังให้เด็กในชุมชนตลอดทั้งชาวบ้านป้องกัน

ตัวเองจากการใช้สารเคมีนี้เพิ่มมากยิ่งข้ึน	 “อยากให้ชาวบ้านป้องกันมากยิ่ง

ข้ึน”	 เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาเองเเละคนในครอบครัว	 	สิ่งที่ได้

กำาหนดการทำางานไว้ท่ีนำามาซึ่งการศึกษาต่างๆ	 ได้เเก่	 ศึกษาดิน	 	สารเคม	ี

	สารเคมีในดิน	 	ผลตรวจเลือด	 	ผลตรวจดิน	 เเละการสอบถามจากชาวบ้าน

ในชุมชน	เป็นเพียงข้อศึกษาในระยะเริ่มต้นที่ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเพ่ือความ

เหมาะสม	จากการได้ศึกษาแล้วนั้นเราไม่รอช้าท่ีจะถ่ายทอดข้อมูลที่ได้ศึกษา

มา	ด้วยวิธีการของค่ายกิจกรรมท่ีมีช่ือว่า “ค่ายเพือ่นบอกเพือ่น”
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 เ มื่ อ ไ ด ้ ศึ ก ษ า ม า เ เ ล ้ ว สิ่ ง ท่ี สำ า คั ญ 	 คื อ 	 ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น	 

“เรารู้ว่าสิ่งน้ันจะทำาให้เกิดผลเสีย”	 โจทย์ท่ีใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วนเป็นการ

ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายรู้ได้	รู้วิธีการ	ถึงจะสามารถทำาให้เขาได้รับรู้ในสิ่งที่

เราอยากจะส่ือสารได้มากท่ีสุด	ซึ่งถือว่า	“เป็นโจทย์หิน”	พอสมควรที่สำาคัญ

เยาวชนที่เริ่มทำาค่ายกิจกรรมใหม่	 “จะออกเเบบกิจกรรมอย่างไรให้เหมาะ

สม”	 ซึ่งครุ่นคิดไปในครั้งเมื่อเราได้อบรม	 	ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ	 เมื่อ

ครั้งที่เราเป็นเด็ก	 แล้วมาประมวลเเต่ละสิ่งเเต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะ

สมกับเด็กในระดับมัธยม	 ที่คิดเพียงว่า	 “จะทำาอย่างไรให้เพื่อนได้เข้าใจ”	 

กับสิ่งที่เรารู้	 โดยอยากให้ออกมาจากความคิด”ระเบิดออกมาจากด้านใน”	

มากที่สุด	 จึงเป็นขั้นตอนที่ถือว่ายากพอสมควรในกิจกรรมที่ได้ออกเเบบ	

“ค่ายเพื่อนบอกเพื่อน”
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“เพื่อนบอกเพื่อน”	 	เพื่อนในท่ีน้ีหมายถึงกลุ่มเพื่อนๆในโรงเรียนที่เรียนอยู่

โรงเรียนเดียวกัน	 ท่ีมีภูมิลำาเนาอยู่ในหมู่บ้านท่ีประสบกับปัญหา	 โดยค่ายนี้

ชักชวนให้มาเรียนรู้ร่วมกัน	 พูดคุยเเลกเปลี่ยนกัน	 เเล้วจากกิจกรรมเน้นไปที่

การดึงใจให้	ตัวเขาเองออกมารักษ์บ้านเกิดด้วยตนเอง	โดยที่เพื่อนบอกเพื่อน	

เน้นจุดที่	 “การดึงความคิดเเล้วมาพูดคุยกัน”	 หลายคนหลากมุมมอง	 ร่วม

สะท้อนชุมชนของตนเองอย่างที่ตนเองเคยรู้จัก	กิจกรรมเพ่ือนบอกเพ่ือนนี้ยัง

เน้นยำ้าไปถึงการอยากให้กลุ่มเครือข่ายจำานวนนี้	ไปพูดคุยกันในครอบครัวของ

ตนเองในประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน		ไปพูดคุยกับพ่อ	 เเม่	 เเละคนในครอบครัว	

ช่วยกันหาทางออก	ให้รู้จักการป้องกันมากยิ่งข้ึนในการทำาเกษตรกรรม

								“เพ่ือนบอกเพื่อน”	เป็นค่ายท่ีจัดข้ึนให้เพื่อน	เป็นค่ายที่จัดขึ้นให้	พี่ๆ	

น้อง	ๆ	ในโรงเรียน	ได้มีความรู้		มีความเข้าใจ	เเล้วอาจจะส่งผลไปจนทำาให้มี

ความตระหนักในเวลาต่อมา	พี่ๆ	เพื่อนๆ	น้องๆ	ทุกคนอยู่ในชุมชนเดียวกัน	มา

อยู่	ณ	ที่เเห่งนี้เปรียบเหมือนกับเป็นเพื่อนกัน	หากเขารวมตัวกันได้อาจจะคอย

รักษาดินบ้านเกิดของเราไว้ให้นานที่สุด	รักษาสุขภาพของคนในครอบครัวไว้ให้

นานที่สุด	รักษาวัฒนธรรมเดิมที่กำาลังจะลดเลือนไปจากวิถีชีวิตไปให้มากที่สุด		 

“เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า”	เรามองว่า	หากเราเลือกพัฒนาเด็ก	หากเรา

เลือกพัฒนาเพ่ือน	ผลท่ีออกมานั้นจะคุ้มค่ายิ่งกว่า	เพราะถ้าเราไปบอกกล่าว

กับชาวบ้านโดยตรงนั้น	“ชาวบ้านเลิกไม่ได้”	เพราะสิ่งนั้นเป็นวิถีชีวิตของเขา

มาช้านาน	 สิ่งที่จะทำาได้	 คือ	 การเลือกที่จะพัฒนาเด็กๆให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่

พร้อมจะรักษ์บ้านเกิดของตนเอง	สิ่งท่ีพอจะสามารถทำาได้ในระดับผู้ใหญ่นั้น	

เป็นการเน้นยำ้าให้ชาวบ้านได้ตระหนักในการใช้สารเคมี	 เเละป้องกันตนเอง	

	ชาวบ้านสามารถป้องกันได้	 ชาวบ้านสามารถลดได้	หากมีเครื่องมือที่สำาคัญ

ที่จะนำาไปเป็นกลไกการพัฒนา	 เเล้วสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของค่ายกิจกรรมต่อไป 
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กิจกรรมค่�ย “เพื่อนบอกเพื่อน”	มีรายละเอียดกิจกรรมย่อยดังนี้

-	BAR

-	กิจกรรมสร้างคุณค่าในตนเอง

-	ความรู้เกี่ยวกับดิน	การเก็บตัวอย่างดิน

-	ฆาตกรเงียบ	(สะท้อนความคิดเห็น	)

-	ผังการปลูกแตงเเคนตาลุป

-	วาดภาพ	ชุมชนของฉัน

-	 AAR
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 	 	 	 	 	 BAR	หรือ	การคุยงานกันก่อทำาถือว่าเป็นวิถีทางเเห่งความสำาเร็จใน

อีกมุมมองหนึ่งที่สำาคัญ	 ที่เนื่องเพราะการที่เราจะทำางานสิ่งใดใดนั้น	 การคุย

งานกันก่อนทำาเป็นสิ่งกำานดทิศทางของงานอย่างชัดเจน	เเล้วทำาให้รู้งานนั้นๆ

ร่วมกัน	 โดยในครั้งนั้นการคุยงานกันก่อนทำาเน้นไปที่	 เครือข่าย	 /	ความรู้	 /	

ความตระหนัก	/	พูดคุยกับครอบครัว	โดยเป็นการระดมความคิดเเบบเด็กกัน

ว่า	จะทำาอย่างไรให้	4	คำานี้ออกมาเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม 	ที่สามารถเรียบ

เรียงได้ว่า	เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ 	ดึงความตระหนัก	สร้างเครือข่าย	เเล้ว

มีความคาดหวังว่าเครือข่ายที่ได้สร้างนี้จะเข้าไปพูดคุยกับครอบครัว	 จึงเป็น

เเนวทางในการวางกิจกรรมให้เหมาะสมกับคำาสำาคัญที่ได้จากการพูดคุย

 	 	 	 	 	  กิจกรรมสร้างคุณค่าในตนเอง	เป็นกิจกรรมที่คอยกระตุ้นหรือเน้น

ย้ำาเตือนตนเองให้รู้จักคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้น	 โดยให้เขาเขียนออกมาว่า

ตนเองมีคุณค่าอย่างไร	   ครอบครัวมีคุณค่าอย่างไร	 ซึ่งจะสามารถทำาให้เห็น

ภาพได้อย่างชัดเจนว่าเขามีคุณค่าอย่างไร	โดยคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกมองเห็น

คุณค่าในตนเองได้ชัดเจนขึ้น	 เขาจะสามารถมองเห็นคุณค่าของครอบครัวได้

ชัดเจนขึ้น	มีความคาดหวังสูงสุด	คือ	เมื่อเขาได้มองเห็นคุณค่าในตนเอง	เขา

จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าอย่างไร	 เเล้วสะท้อนผลไปอย่างเนืองๆว่า	 เงินที่เรา

เสี่ยงอยู่กับสารเคมีอยู่ในทุกๆวันนั้นมีความคุ้มค่ากันไหม	 เงินที่เราได้กับ

สุขภาพที่เราได้มีความคุ้มค่ากันไหม..

 	 	 	 	 	 	ความรู้เกี่ยวกับดิน	เป็นประเด็นที่ชัดเจนที่เราอยากจะถ่ายทอด	เเต่

โจทย์สำาคัญ	คือ	จะถ่ายทอดอย่างไรให้เพื่อนๆทุกๆคนมีส่วนร่วมมากที่สุด	ณ	

ตอนนั้นจึงนำามาซึ่ง	 กิจกรรมการตั้งประเด็นคำาถามในเรื่องของดินโดยมีของ

รางวัลเพื่อเป็นทุนหลักในการดึงความคิดให้ออกมา	เเล้วเมื่อมีการตอบคำาถาม	

จึงต้องมีการสอดเเทรกความรู้ในระหว่างคำาถาม	“หรือการให้คำาถามนั้นเป็น

เครื่องมือในการเเสดงออกนั่นเอง”	 ให้คำาถามเป็นจุดสนใจที่จะทำาให้เพื่อน

ผ่อนคลายในระยะเริ่มต้น	“เป็นเเนวทางการคิดเเบบเด็กทั่วไป”
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 	 	 	 	 	 	 การเก็บตัวอย่างดิน	เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการที่ให้กลุ่มฮัก

นะเชียงยืน	 ที่ได้ศึกษามาจากผู้รู้เเล้วมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเพื่อนๆ	 โดยการ

อธิบาย	“เล่าสู่เพื่อนฟัง”	แบบเป็นกันเอง	เพื่อที่คาดหวังว่า	กลุ่มเครือข่ายนี้

จะเป็นคนที่จะพาน้องร่วมทำางานในกิจกรรมฟันเฟืองตัวต่อมา

 	 	 	 	 	  ฆาตกรเงียบ	(สะท้อนความคิดเห็น	)	 เป็นวิดีโอที่ฉายขึ้นเพื่อให้

เพื่อนๆทุกๆคนได้รับชม	 ผลเสีย	 เเละผลกระทบของสารเคมีมากยิ่งขึ้น	 โดย

เน้นไปที่การถอดองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้รับในเรื่องราวที่ได้รับชม	เป็นกิจกรรม

ที่เน้นการดึงความคิดที่อยู่ภายในให้ออกมาด้วยการนำา	วิดีโอมาเป็นเครื่องมือ	

เเล้วจากการดึงความคิดออกมาเเล้วจะเป็นการเขียนสิ่งที่ได้รับนั้นลงในกระ

ดาษเเล้วนำาสิ่งนั้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างกันอย่างเปิดใจ

 	 	 	 	 	  ผังการปลูกแตงเเคนตาลุป	เป็นเครื่องมือการเน้นการดึงความคิด

ของเขาให้เขาเขียนเเผนผังว่า	 เรามีวิธีการปลูกอย่างไร	 เราปลูกอะไร	 ใช้สาร

เยอะไหม	 เเล้วเป็นอย่างไร	 โดยเน้นให้เขามองที่ไร่นาของตนเอง	 มองที่

ครอบครัวของตนเอง	   มองที่วิธีการปลูกของตนเองเเล้วจัดเป็นกลุ่มเพื่อ

ถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมากจากความคิดเพื่อที่จะพูดคุยกันในประเด็นปัญหาที่เกิด

ขึ้น	จากกิจกรรมนี้เน้นไปที่การให้เขาได้เห็นภาพไปอย่างชัดเจนขึ้นอีกว่า	เขา

ใช้สารเคมีมากหรือน้อยเพียงใด	 ซึ่งจะสอดคล้องกับวิดีโอที่ได้รับชมไปในผล

เสียที่เกิดขึ้นกับตนเอง	 กับครอบครัว	 และชุมชน	 เเล้วเป็นการสำารวจอีกนัย

ยะหนึ่งว่าชีวิตเด็ก	ชีวิตเพื่อนๆที่ปลูกนั้น	เขาปลูกอย่างไร	ได้ชัดเจนขึ้น

 	 	 	 	 	 	 วาดภาพ	ชุมชนของฉัน	เป็นเครื่องมือสำาคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะดึงความ

คิดของเขาให้ออกมาโดยการวาดภาพชุมชน	 ให้เขามองเห็นบริบทของชุมชน

ตนเองโดยรอบเข้าลึกไปอีกว่า	ตอนนี้ชุมชนของเรากำาลังเกิดอะไรขึ้น	ตอนนี้

ไร่นาที่ทำาการเกษตรนั้นในหมู่บ้านของเรานั้นเป็นอย่างไร	 เเล้วเมื่อเป็นอย่าง

นี้เเล้วเราจะเเก้ไขปัญหาอย่างไร	 ซึ่งเเต่ละกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทในการ
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สะท้อนความคิดเห็นเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเเบบเพื่อน	 เเบบเด็ก

เยาวชน

 	 	 	 	 	 	AAR	เป็นขั้นตอนในการประเมินงานที่ได้ทำาในหลังจากที่ทำากิจกรรม

เสร็จ	ว่างานที่เราได้ทำานี้มีข้อดี	ข้อเสีย	มีสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างไร	โยในการ

รับปรุงนั้นหลักๆเน้นไปที่การบริหารจัดการเวลาในการทำากิจกรรมให้มีความ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น	เเล้วสิ่งที่จะทำาต่อไปเป็นค่ายของเด็กๆที่เราจะพัฒนา

 	 	 	 	 	 	เครื่องมือต่างๆเน้นไปที่การดึงความคิด	สำานึกรักษ์	บ้านเกิดของ

ตนเองกลับมาเพียงทั้งสิ้น	 โดยเมื่อมีความคิดที่จะสำานึกรักษ์	 เป็นที่ฮักนะ

เชียงยืนมองว่า	 สิ่งนั้น	 “เป็นความตระหนัก”	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทัศนคติ

ของเพื่อนทุกๆคน	 ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นกันเอง	 สร้างเครือข่ายอย่างเป็น

กันเอง	เมื่อมีความรู้สึกเป็นกันเองจะสามารถทำาให้ดึงความคิดจากภายในออก

มาได้ง่าย	 อีกปัจจัยที่หนุนเสริม	 อาจเป็นความเป็นเพื่อนที่สร้างความคุ้นชิน

เเล้วทำาให้เพื่อนนั้นสามารถปรับใจได้อย่าง	“พอดี”	 

 	 	 	 	 	 	จากการที่ฮักนะเชียงยืนที่กำาหนดคำาเอาไว้ซึ่งมี เครือข่าย	/	ความรู้	

/	ความตระหนัก	/	พูดคุยกับครอบครัว	ที่นำามาออกแบบเป็นกิจกรรมมีผลอ

อกมา	คือ	เป็นการสร้างเครือข่ายจากกิจรรมที่เป็นเครื่องมือ	ซึ่งเป็นค่ายเพื่อน

บอกเพื่อนที่ได้กระทำา	 ความรู้นำามาสู่ประเด็นการตอบคำาถามเเล้วสอดเเทรก

ในสิ่งที่กลุ่มถ่ายทอดจากการศึกษาเเละเป็นการเล่าสู่กันฟังแบบเพื่อนๆ	 ความ

ตระหนักเป็นโจทย์	 “หิน”	 โดยใช้เครื่องมือทางการคิดมาดึงความคิดให้ออก

มาจากเพื่อนๆ	 เเล้วพูดคุยกัน	 ที่มีเครื่องมือ	 ดังนี้	   กิจกรรมสร้างคุณค่าใน

ตนเอง	 ความรู้เกี่ยวกับดิน	การเก็บตัวอย่างดิน	  ฆาตกรเงียบ	(สะท้อนความ

คิดเห็น	)	 ผังการปลูกแตงเเคนตาลุป	เเละ วาดภาพ	ชุมชนของฉัน	สุดท้าย

เป็นการพูดคุยกับครอบครัวซึ่งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนะของเพื่อนๆเเต่ละคน	

เพราะสิ่งนี้อยู่ภายใน	ฮักนะเชียงยืนถ่ายทอดให้ได้เพียงภายนอก	เพียงติดตาม
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เท่านั้น

 	 	 	 	 	 การตั้งเป้าหมายของงานที่ทำาในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นค่ายเเรกที่ฮัก

นะเชียงยืนได้จัดขึ้น	ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายเเล้วนำามาซึ่งการออกเเบเป็น

กิจกรรมในทัศนะของฮักนะเชียงยืน...	 จากการได้ตั้งเป้าหมาย	 มาสู่การอ

อกเเบบกิจกรรม	จากการออกเเบกิจกรรมมาสู่	การดำาเนินกิจกรรม	 จากการ

ดำาเนินกิจกรรม	นำามาสู่การพูดคุยกันหลังงานที่ได้ทำาว่า	 เป็นอย่างไร	 เเล้วมี

ข้อดีข้อเสียอย่างไร	เเล้วควรจะทำาอย่างไรต่อไป	 	 	 

												ส่ิงที่ได้เรียนรู้สำาคัญๆในกิจกรรมนี้เป็นการบริหารจัดการเวลาให้มี

ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนโดยการเน้นประมาณเวลาให้กระชับขึ้น	กิจกรรมควร

ตรงเวลาให้มากที่สุด	ไม่ควรเล่นจนเกินไป	ไม่ควรคิดจนเกินไป	เเต่ต้องมีความ

พอดี	 เม่ือได้เครียด	ให้คลายเครียด	 เมื่อไม่เครียด	ทำาคิด	ให้ดึงความคิดออก

มา		เเล้วส่ิงสำาคัญท่ีถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีลดความตึงเครียดทางการคิดได้เป็น

อย่างดี	คือ	การให้ชมอะไรบ้างสิ่งบางอย่างท่ีแปลกตา	ไม่เคยได้รับชมเด็กใน

วันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า		เด็กเป็นวัยท่ีง่ายต่อการพัฒนา	ทัศนะของ

เด็กที่สะท้อนมา		เป็นมุมมองท่ีทรงคุณค่าท่ีผู้ใหญ่ควรรับฟัง		ต้นกล้าเล็กๆที่

พร้อมเจริญเติบโตด้วยความเเข็งเเรง	 พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองขึ้น	 	พร้อมที่

จะรักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนอยู่	 เพราะเด็กในตอนนี้คือผู้ใหญ่ในครั้งหน้า	

	เด็กมักอ่อนโยนประดุจต้นกล้าอ่อน	 “หมั่นเริ่มต้นตั้งเเต่เล็กๆ	 หมั่นปลูกฝัง

ตั้งเเต่เล็กๆ”	 จะทำาใหเต้นกล้าอ่อนเหล่านี้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ	 	เลือกที่

จะพัฒนาต้นกล้าอ่อน	 เพราะการพัฒนาต้นไม้ท่ีเติบโตไปแล้วนั้นมักจะเป็น

ไม้เเข็งที่พัฒนาได้ยาก	 เข้าถึงได้ยาก	 	การพัฒนาต้นกล้าอ่อนเป็นสิ่งที่ฮักนะ

เชียงยืนสามารถทำาได้	สามารถเข้าถึงได้ง่าย	ประเด็นนี้จึงนับได้ว่าเป็นประเด็น

ที่	2	ของฟันเฟืองตัวที่	2	ที่มีการพูดคุยงานกันในระยะเร่ิมต้นเเล้วออกเเบบมา

เป็นกิจกรรมขึ้น		หลังจากประเด็นเเรกเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่าย	ประเด็นถัด
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มาเป็นเหมือนลักษณะของประเด็นเเรก	คือ	ค่ายกิจกรรม	โดยในครั้งเเรกนั้น

เราได้กลุ่มเครือข่ายท่ีเป็นแกนนำาร่วมกันในระดับ	 “เด็กโต”	 ไปแล้ว	 	เมื่อได้

เพียงเด็กในระดับมัธยมจึงถือว่ามีพลังยังน้อย	ต้องมีเด็กที่ต้องมาคอยเสริม	มา

คอยรักษ์ที่เป็นอีกเเรงหนึ่งท่ีจะคอยช่วยกันให้งานมีพลังมากยิ่งขึ้น			ในชุมชน

มีทั้งเด็กโตเเละเด็กเล็ก	เมื่อเราได้พัฒนาเด็กโตไปแล้วนั้นสิ่งสำาคัญอีกประการ	

คือ	เด็กเล็กๆที่เราจะต้องพัฒนา		“ถ้าได้มุ่งเป้าท่ีการพัฒนาเด็กก็ให้บริการที่

จุดเดียว”	ให้ได้หลักที่มั่นคงในการดำาเนินงาน	โดยมุ่งเป้าไปท่ีตัวเด็ก	ดึงความ

คิดสำานึกรักษ์บ้านเกิดให้ออกมาให้มากที่สุด	 ค่ายนี้จึงจัดในรูปแบบของค่าย

ที่ผ่านมาเเต่จะปรับให้มีความเหมาะสมกับเด็ก	 เพราะบางสิ่งสามารถใช้กับ

วัยเด็กโตได้ผลเเต่บางสิ่งสามารถใช้กับเด็กเล็กไม่ได้ผล	ซ่ึงการปรับเพื่อความ

เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับการระดมความคิดกันของฮักนะเชียงยืน	ที่อยากปลูกฝัง

ให้เด็กลุกขึ้นมารักษาบ้านเกิด	“ค่�ยนี้จึงชื่อว่� ค่�ยรักษ์บ้�นเกิด”
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	 เป็นค่ายที่จะคอยดึงใจให้รักษ์บ้านเกิดออกมาในเด็กระดับประถม

ศึกษาโดย	ณ	คร้ังนั้น	เน้นไปท่ีกิจกรรมท่ีมองว่าจะสามารถทำาให้เด็กสามารถ

ลุกขึ้นมาเเสดงออกว่า	 “บ้านเกิดของตนเอง	 ตนเองต้องรักษา”	 โดยมีการ

ชวนคิดจากฮักนะเชียงยืนเเล้วมีกลุ่มเครือข่ายเข้ามาช่วยในกิจกรรม	ชวนคิด

โดยเครื่องมือการคิด	 มีฐานความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ควรอนุกรักษ์ไว้

ช่ัวลูกหลาน	นำามาสรรค์สร้างให้กลายเป็นกิจกรรมโดยมีหลักคิด	คือ	การนำา

วัฒนธรรมเดิมมาให้เด็กๆได้มองเห็น	 	นำาประเด็นผลเสียเรื่องสารเคมีมาให้

เด็กๆได้มองเห็น	 	เเล้วมีการลงเก็บตัวอย่างดินให้เด็กๆได้เห็น	 เพราะเมื่อได้

เห็นเเล้วมักจะเข้าใจง่าย	“เพราะมองเห็นภาพ”	มองเห็นบริบทที่เเท้จริง	หลัก

คิดทั้งสามประการนี้มี	วัฒนธรรมเดิม		สารเคมี		เเละการเก็บตัวอย่างดิน	เป็น

หลักที่สำาคัญที่จะนำามาออกเเบบกิจกรรม	 “ค่ายรักษ์บ้านเกิด”	 โดยคำานึงถึง

หลักที่ได้ตั้งเป้าไว้ข้างต้นเป็นหลัก

“ค่ายรักษ์บ้านเกิด”
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กิจกรรมค่�ยรักษ์บ้�นเกิด มีกิจกรรมย่อย	ดังนี ้

-	BAR

-	กิจกรรมสร้างคุณค่าในตนเอง

-	หนังสิ่งมีชีวิตในดิน	(สะท้อนความคิดเห็น)

-	วิเคราะห์ผลดี	ผลเสียของสารเคมี

-	วิธีการทำาเกษตร

-	ฐานภูมิปัญญา

-	พี่ชวนน้องเก็บตัวอย่างดิน	(วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดิน)

BAR	เป็นการคุยงานกันก่อนทำา	โดย	ณ	ครั้งนั้น	การคุยงานกันก่อน

ทำามุ่งเป้าประเด็นไปที่	สารเคมี	 วัฒนธรรมเดิม	 การเก็บตัวอย่างดิน	เพื่อนำา

มาสร้างเป็นกิจกรรมที่เน้นการให้เด็กได้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากที่สุด	



41นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

  คาดหวังว่าสามารถดึงความคิดของเด็กๆออกมาได้อย่างมีความกล้าเเสดง

ออกมากที่สุด	 เน้นย้ำาให้เด็กมาพูดคุยกันมากที่สุด	เพื่อที่จะดึงสำานึกรักษ์บ้าน

เกิดของเด็กๆให้ออกมาจากภายในมากที่สุด

 	 	 	 	 กิจกรรมการสร้างคุณค่าในตนเองเป็นกิจกรรมที่จะทำาให้เรามองเห็น

ภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นในคุณค่าของตนเอง	 โดยการการตั้งประเด็นคำาถามที่

ว่า	 เรามีคุณค่าอย่างไร	   เรามีคุณค่าต่อครอบครัวอย่างไร	 เเล้วครอบครัวมี

คุณค่าต่อตัวเราอย่างไร	 โดยเป็นการให้เด็กเขียนออกมาจากความคิดของเเต่

ละคน	เเล้วมีการเลือกเด็กหลายๆคนมาคอยเล่าให้เพื่อนฟังว่าตนเองมีคุณค่า

อย่างไร	 จากกิจกรรมนี้	 จะทำาให้ตนเองรู้สึกว่า	 เรามีคุณค่า	 เรามีคุณค่าต่อ

ครอบครัว	 ครอบครัวเรามีคุณค่า	 เเล้วหวังว่าจะเกิดเเรงจุดประกายเล็กๆว่า

เมื่อเรามีคุณค่าเเลวนั้น	เราต้องรักษาคุณค่าในตนเองไว้ให้ได้นานที่สุด

 	 	 	 	 หนังสิ่งมีชีวิตในดิน	(สะท้อนความคิดเห็น)	เป็นหนังสั้นที่เหมาะสมให้

เเก่เด็กๆใได้ชม	 เพราะอยู่ในลักษณะหนังสะท้อนมุมมองประเด็นสารเคมีที่

เป็นการ์ตูน	 ซึ่งมีความเหมาะสมกับเด็กๆ	 สามารถเข้าใจง่ายเพราะหนังสั้น

การ์ตูนสามารถถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน	“มีเสียงหัวเราะ”	เกิดขึ้น	ทำาให้รู้ว่า

เด็กกำาลังมีการสนใจกับสิ่งที่ได้รับชม	โดยเมื่อได้รับการ์ตูนนี้ไปแล้วมีการถอด

องค์ความรู้ที่ได้จากการ์ตูน	ให้เด็กได้เเลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนความคิดเห็น	

พูดกันกันเเบบเด็กๆ	ให้เกิดที่ตัวเด็กมากที่สุด

 	 	 	 	  วิเคราะห์ผลดี	ผลเสียของสารเคมี	เป็นเครื่องมือในการคิดอย่างง่าย

ที่มีความเหมาะสมกับเด็กๆ	ที่มีหลักคิดง่ายๆ	คือ	ข้อดี	 เเละข้อเสียโดยเเบ่ง	

กลุ่มให้ช่วยกันคิด	ทุกๆกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายคอยกระตุ้นความ

คิด	คอยเเนะนำาน้องๆ	คำาถามหลักมีอยู่	2	คำาด้วยกัน	คือ	สารเคมีนั้นดีอย่างไร	

เเล้วสารเคมีนั้นเสียอย่างไร	ซึ่งในครั้งนั้น	ผลจากการวิเคราะห์ของเด็กๆที่ออก

มานั้นมุ่งที่ผลเสียเป็นหลัก	 ทำาให้มองเห็นภาพได้ในอีกมุมหนึ่งว่าเด็กรู้พอ
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สมควรในประเด็นของสารเคมี	ความคาดหวังในกิจกรรมนี้	คือ	อยากให้เด็กๆ

มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าสารเคมีนั้นมีผลดี	มีผล้สียอย่างไรบ้าง	ซึ่งเมื่อ

เเต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์ออกมาเเล้วจะเป็นการพูดคุยเเลกเปลี่ยนซึ่งกันเเละกัน	

มีการนำาเสนอให้กันฟัง	ในมุมมองที่เเตกต่าง	เเล้วมีการสรุปโดยนำาของทุกคน

มารวมกันให้ทุกคนได้เข้าใจได้ชัดขึ้น

										วิธีการทำาเกษตร	เป็นเครื่องมือที่จะดึงความคิดของเด็กๆให้ออกมาเเล้ว

มาพูดคุยกันโดย	 เป็นการเขียนวิธีในการทำาเกษตรตามเเต่ละกลุ่มเเล้วมานำา

เสนอเเลกเปลี่ยนซึ่งกันเเละกัน	 จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นว่า	 ส่ิงที่เราได้

ปลูกน้ันเราใช้สารเคมีมากน้อยเพียงใด	 โดยมีความคาดหวังในกิจกรรมนี้	 คือ	

การให้เด็กได้มองเห็นวิธีในการทำาการเกษตรของตนเองเเต่ละครอบครัวมาก

ยิ่งขึ้น	 เพื่อที่จะเน้นยำ้าอีกครั้งหนึ่งว่าสารที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันนั้นจะมีผลเสีย

ต่อเราอย่างไร	 ซึ่งเด็กๆสะท้อนในเเบบของเด็กๆ	 ที่ถือว่าเด็กสามารถรับรู้สิ่ง

ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเองมากมากพอสมควร	 เด็กมีความเข้าในในวิธี

การเกษตรอยู่พอสมควร	 เด็กๆมองภาพเเล้วสามารถสะท้อนออกมาได้อย่า

งกล้าเเสดงออกพอสมควร	สิ่งท่ีมองเห็นสำาคัญๆของการพูดคุย	คือ	ปกติเเล้ว

เด็กในช่วงวัยนี้จะไม่ค่อยกล้าเเสดงออก	 เมื่อมีคนหนึ่งๆออกมาเเสดงออกซึ่ง

เป็นเพื่อนๆกันเเล้วจะสามารถทำาให้เขามีความกล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้นใน

การพูดคุย	ในการนำาเสนอให้เพื่อนได้รับฟัง

 	 	 	 	  ฐานภูมิปัญญา	 เป็นฐานที่เน้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมู่บ้านที่ให้เด็ก

มาเรียนรู้ในสิ่งที่เริ่มจะสูญหายไปจากชุมชนเพราะวิถีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลง

ไป	โดยฐานการเรียนรู้ในครั้งนั้นมีอยู่	2	ฐานด้วยกัน	คือ	ฐานอักษรธรรมอีสาน	

เเละ	 ฐานมวยไทย	 ซึ่งในครั้งเก่าก่อนหมู่บ้านนี้มีอักษรธรรมที่ควรค่าเเก่การ

สืบต่อ	 มีมวยไทยที่ควรค่าเเก่การสืบต่อ	ทุกๆวันนี้เริ่มลดเลือนหายไปจากวิถี

ชีวิตเรื่อยๆ	 ทำาให้เด็กยุคใหม่	 ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไร	 ทั้งสองฐานการเรียนรู้

จึงเป็นฐานที่จะทำาให้เด็กๆมองเห็นภาพว่าชึมชนเรานี้มีอะไรที่เป็นวัฒนธรรม
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ภูมิปัญญาดั้งเดิม	 เเล้วจะคอยเป็นเเรงกระตุ้นเล็กๆ	 ให้มองเห็นคุณค่าของ

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเมื่อครั้งอดีตมากยิ่งขึ้น	เมื่อมองเห็นคุณค่าของชุมชน

มากยิ่งขึ้นจึงมีความคาดหวังว่าเด็กๆจะเกิดเเรงบันดาลใจในการรักษ์หมู่บ้าน

มากยิ่งขึ้น

  	   	   	   	   	พี่ชวนน้องเก็บตัวอย่างดิน	 เป็นกิจกรรมสำาคัญที่พาน้องๆเข้าเก็บ

ตัวอย่างดินในไร่นาเเปลงเกษตรของชาวบ้านที่ได้รับอนุญาติเเล้ว	 โดยฮักนะ

เชียงยืนลงพาน้องเก็บตัวอย่างดิน	เมื่อได้สอนน้องๆในเรื่องของการเก็บตัวอย่า

งดินเเล้วขั้นต่อไปจึง	“เป็นการลุย”	ลงพื้นที่จริงให้น้องๆเห็นภาพอย่างชัดเจน

ขึ้นว่า	วิธีในการเก็บดินขึ้นส่งตรวจนั้นเป็นอย่างไร	โดยมีความคาดหวังว่าเด็ก

จะสามารถนำาความรู้เหล่านี้ไปส่งตรวจเองหรือไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้รับ

ฟังต่อไป
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 	 	 	 	 	 จากการดำาเนินงานมาทั้งหมดทั้งกิจกรรม	สิ่งที่ถือว่าได้รัรู้มากที่สุด	

คือ	 เด็กมีความเข้าใจในประเด็นเรื่องของการทำาเกษตรของครอบครัวพอ

สมควรเพราะในหลายๆครั้งหรือในทุกๆครั้งเด็กๆมักจะเข้าไปช่วยเหลือผู้

ปกครองอยู่เป็นนิจเพราะนั่นเป็นอาชีพของครอบครัวเปรียบเหมือนกับธุรกิจ

ในระดับครอบครัวที่ต้องช่วยกัน	 ฮักนะเชียงยืนเลือกที่จะพัฒนาความคิดตั้ง

เเต่เด็กๆ	 เพราะคาดหวังว่าเด็กจะป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น	 เด็กจะไปพูดคุย

กับครอบครัวของตนเองมากยิ่งขึ้น	กิจกรรมทั้งหมดนั้นเน้นเข้าไปที่การดึงใจ

ให้รักษ์บ้านเกิด	 เมื่อมีใจรักษ์บ้านเกิดเเล้วนั้น	ความตระหนักย่อมบังเกิดขึ้น

ในทัศนคติ	 “เเววตาของเด็กๆที่น่าใคร่ครวญ”	เเววตาที่เด็กคนหนึ่งในฮักนะ

เชียงยืนเชื่อว่าสักวันหนึ่งเด็กๆกลุ่มนี้จะต้องลุกขึ้นมารักษาบ้านเกิดเมืองนอน

ของตนเอง	 หวังว่าเขาจะลุกขึ้นมาอย่างเป็นต้นกล้าที่เข้มเเข็ง	 หวังว่าสักวัน

หนึ่งเมื่อเขาได้ลุกขึ้นมาเเล้วนั้นเขาจะมองเห็นชุมชนเเล้วพัฒนาชุมชนของ

ตนเองให้เหมาะสมจากภายใน	ฟันเฟืองของฮักนะเชียงยืนยังคงดำาเนินต่อไป

ตามกลไกของฟันเฟืองการเดินทางที่เดินเท้ามาด้วยตนเองจนถึงครึ่งค่อนทาง

เเห่งโมเดลการดำาเนินงานเป็นช่วงของการติดตามงานของทาง	 มูลนิธิ

กองทุนไทย
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	 โดยที่มาคอยดูเเล	ยำ้าเตือน	ให้เด็กๆไม่หลงทางที่ตนเองกำาลังเดินอยู่	

เเละในครั้งนั้นเป็นการถ่ายทอดทักษะการละครจากพี่ๆทางมูลนิธิมาสู่น้องฮัก

นะเชียงยืนเพื่อที่น้องจะนำาทักษะการละครเหล่านี้มาช่วยให้การเเสดงละคร

น้ันเป็นไปได้ง่ายขึ้น	 กิจกรรมเเรกท่ีฮักนะเชียงยืนได้ทำาเป็นการยำ้าเตือนเป้า

หมายเดิมของเเต่ละคนมาสู่เป้าหมายของโครงการโดยที่เเต่ละคนเขียนเป้า

หมายของโครงการ	 เเล้วมานั่งช่วยกันคิดช่วยกันรวบยอดความคิดมาเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน	เเต่สิ่งที่ได้รับรู้ในขณะนั้น	คือ	เมื่อเราได้ปฏิบัติงานตามกรอบ

ที่ได้ตั้งเป้าไว้	ในหลายครั้งหลายที	เราก็อาจหลงทางเองเพราะเราไม่ได้มองเป้า

หมายที่เราได้กำาหนด	 การมองเป้าหมายอยู้เสมอจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้

เราไม่หลงทางอยู่กลางดง

“มูลนิธิกองทุนไทยมาเยี่ยมเยือน”
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  	   	   	   การเยี่ยมเยือนใรครานั้นพี่ทางมูลนิธิมีการย้ำาเตือนทุกสิ่งที่ได้ทำาใน

โครงการโดยให้มานั่งวิเคราะห์เครื่องมือกันใหม่	 โดยมีความหวังว่าเมื่อได้

วิเคราะห์กันใหม่เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเเล้วสามารถปรับสิ่งที่เกิด

ขึ้นให้มีความเหมาะสมได้ในตลอดเวลา	ดูโมเดลอีกครั้ง	ดูสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกครั้ง	

ดูเป้าหมายอีกครั้ง	 ฯ	 ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมทุกคนให้มีเเนวคิดเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน	 พร้อมด้วยการดูงานใหม่อีกครั้งเพื่อปรับให้เข้ากับศักยภาพของฮัก

นะเชียงยืน
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	 จากกิจกรรมของการละครมีการมุ่งเป้าไปที่	สมาธิ	ความเชื่อใจตนเอง

เเละเชื่อใจเพื่อน	มีจินตนาการโดยกนะบวนการกลุ่ม	เเล้วมีการร่วมกันเขียน

เรื่องราวของละครโดยที่มีวัฒนธรรมของหมู่บ้านเป็นส่วนสำาคัญของละคร

“จินตนาการ”  คือ	 กิจกรรมกลุ่มซึ่งจะเเยกเป็นกลุ่มๆ	 โดยที่เเต่ละ

กลุ่มจะต้องรับฟังคำาสั่งของผู้ดำาเนินกิจกรรมว่า	จะสร้างเป็นอะไร	เช่น	เครื่อง

ถ่ายเอกสาร	เมื่อได้รู้ว่าเป็นเรื่องถ่ายเอกสารก็ต้องรีบคุยกันในกลุ่มของตนเอง

ว่าจะทำาอย่างไรให้ทุกๆคนกลายเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องหนึ่งภายในเวลา

ที่จำากัด	พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนไหวได้	จึงเป็นกิจกรรมของจินตนาการที่แฝง

ด้วยอัตภาพของเเต่ละบุคคล

“ความเชื่อ”	 เป็นความเชื่อว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริง	 เชื่อในตนเองเเละเชื่อ

ในตัวของเพื่อน	คือ	กิจกรรมนวดที่เป็นการให้เพื่อนคนหนึ่งได้นอนราบลงกับ

ทักษะการละครจากมูลนิธิกองทุนไทย
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พื้นเเล้วให้เพื่อนอีก	2	คนนวดตามจุดบริเวรที่ผู้ดำาเนินกิจกรรมมีคำาสั่ง	ในช่วง

เเรก	“อดขำาไม่ได้เพราะจั๊กจี้”	เเต่พอนวดไปเรื่อยๆ	ผู้ถูกนวดถูกนวดไปเรื่อยๆ

ก็จะรู้สึกผ่อนคลายจากการวางใจเพื่อน	ผู้นวดก็ต้องไม่ทำาให้เพื่อน	“ขำา”	ขึ้น

มาอีกเช่นเดียวกัน	 เเละยังมีอีกกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมของความเชื่อโดยที่

สมมติอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาให้ทุกคนได้เชื่อว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงๆ	 เช่น	

สมมติว่าสิ่งที่ถืออยู่นี้	คือ	พิซซาถาดใหญ่ๆ	เเยกออกมีจำานวน	10	ชิ้นด้วยกัน	

ให้ทุกๆคนได้ชิมความอร่อยของรสชาติ	ให้กินโดยการเชื่อ	ให้เคี้ยวโดยการเชื่อ	

ให้รู้สึกอิ่มท้องโดยการเชื่อ	(กิจกรรมนี้จะเชื่อได้มาก	ณ	เวลาหิว) 

 	 	 	 	 “สมาธิ”	คือ	กิจกรรมกระจกเงา	 กิจกรรมฟังเสียง	 กิจกรรมเดินตาม

ฝ่ามือ	 กิจกรรมพยุงขวด

ซึ่งกิจกรรมกระจกเงาเป็นการสมมติกระจกเงาขึ้นโดยคนหนึ่งเป็นคน

ธรรมดา	 เเล้วอีกคนหนึ่งเป็นเงาของอีกคนหนึ่งโดยที่ผู้กำานดการเคลื่อนไหว

จะเป็นคนธรรมดา	 ส่วนผู้เป็นเงาจะต้องทำากริยาอาการตามที่คนหนึ่งได้

กำาหนด

กิจกรรมฟังเสียง	เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้หนึ่งหลับตาเเล้วให้อีกผู้หนึ่งส่ง

สัญาณเสียง	อาจส่งเสียงด้วยการปรบมือ	 ดีดนิ้ว	หรือเคาะไม้	เเล้วให้อีกคน

หนึ่งหลับตาลงแล้วเดินตามเสียงนั้นไปจากการได้ยินเสียงที่อีกคนหนึ่งได้ส่ง

ออกมา

กิจกรรมเดินตามฝ่ามือ	 เป็นกิจกรรมที่ให้คนหนึ่งเอาใบหน้าไปตาม

ทิศทางของฝ่ามืออีกคนหนึ่งโดยที่กำาหนดบังคับทิศทางคือ	ฝ่ามือของเพื่อนที่

จะนำาใบหน้าเเละร่างกายของเราไปยังบริเวณต่างๆ

กิจกรรมพยุงขวด	เป็นกิจกรรมที่ให้คนหนึ่งนำานิ้วชี้ไปกดที่บนขวดเเล้

วอีกคนหนึ่งนำานิ้วชี้มาดันที่ก้นขวดซึ่งจะทำาให้ขวดสามารถลอยขึ้นมาได้	จาก
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นั้นพยุงขวดไปยังที่ต่างๆในห้องโดยสลับไปมาโดยที่ห้ามให้ขวดกลง	 จึงเป็น

อีกกิจกรรมง่ายๆที่สามารถเรียกสมาธิได้

“ภาพ”	 เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ทุกคนสามารถจดจำาเรื่องราวของ

ละครได้ง่ายๆ	โดยเริ่มที่การสร้างเรื่อง	3	ภาพ	ได้เเก่	จุดเริ่มต้น	 จุดขัดเเย้ง	

 จุดสิ้นสุด	เมื่อได้เรื่องทั้ง	3	ภาพเเล้วจะขยายอีก	2	ภาพคือ	วิธีการเเก้ไข	เเละ

ภาพฝัน	รวมเป็น	5	ภาพใหญ่	กลายเป็นละคร	1	 เรื่อง	 เเต่ทว่า	“ละคร”	1	

เรื่องที่กว่าจะได้มานั้นต้องมีการซ้อม	ๆ 	เเละ	ปรับ	ๆ 	ซ้อมเเละปรับ	จนมีความ

เหมาะสมมากที่สุดเพื่อที่จะลงสู่ชุมชนได้

“การเขียนเรื่องราว”	เป็นการเขียนปัญหาของชาวบ้านเเล้วถ่ายทอด

ให้ชาวบ้านได้เห็นโดยมองที่เรื่องใกล้ตัวเป็นหลัก	เเล้วนำาวัฒนธรรมเดิมมาเป็น

อีกส่วนของละครซึ่งจะสามารถทำาให้ละครมีความเหมาะสมกับชาวบ้านมาก

ยิ่งขึ้น	 โดยมีเครื่องมือ	คือ	5	ภาพที่ได้เรียนรู้ไปก่อนหน้านี้	ณ	ตอนนั้นเรื่อง

ราวที่ได้วางเป็นเเนวทาง	 คือ	 สะท้อนวิถีชีวิตโดยเน้นที่ชีวิตของนักเรียนการ

มาโรงเรียนเเล้วกลับมายังบ้านของตนเอง	 สะท้อนให้ชาวบ้านเห็นว่าสิ่งที่

เปลี่ยนเเปลงไปนั้น	อะไรที่เปลี่ยนเเปลงไป	โดยผ่านละครที่เขียนขึ้น

ทักษะการละครเป็นความต้องการของฮักนะเชียงยืนที่จะนำาทักษะ

เหล่านี้มาทำาให้การเเสดงละครนั้นง่ายยิ่งขึ้น	การละครนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้อง

ใช้ระยะเวลา	 สิ่งที่ทางมูลนิธิให้มานั้น	 ควรให้ระยะเวลาในคิดทบทวน 

การเยี่ยมเยือนของทางพี่ๆในครานี้	เป็นการย้ำาเตือนสิ่งที่กำาลังทำาอยู่	“ให้ตรง

ตามกรอบของเป้าหมาย”	มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่พี่ๆได้เรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำาคัญเเต่สิ่งที่น้องได้เรียนรู้จากพี่ๆนั้น

สำาคัญยิ่งกว่า	 ได้เรียนรู้ว่า	 ขณะเมื่อเดินทางจำาต้องหยุดพักเพื่อมองเส้นทาง

ของตนอีกครั้งเพราะถ้าไม่ได้มองอาจทำาให้หลงทางอยู่กลางดงก็เป็นได้	พร้อม
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ด้วยทักษะการละครที่ถูกถ่ายทอดที่มอบ	จินตนาการ	 ความเชื่อ	 สมาธิ	บท

ละคร	 เเละภาพ	 ให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นต้นทุนทางความรู้ที่

สำาคัญที่เราจะนำาไปนำาไปสร้างเป็นละครเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน

แต่ก่อนจะถึงฟันเฟืองตัวถัดไปนั้นก็ถึงคราวที่เราเดินทางไปเรียนรู้

อีกครั้งหนึ่งของค่ายปลูกใจรักษ์โลก	 

ที่ชื่อว่า	 
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	 เป็นค่ายติดตามโครงการที่ทางมูลนิธิกองทุนไทยได้จัดทำาขึ้นในรูป

แบบของค่ายกิจกรรม	ณ	วีเทรน	ดอนเมือง	เด็กสามคนพร้อมออกเดินทางไป

กับครูอีก	1	คน	ด้วยรถประจำากลุ่ม	“คันสีดำา”	อีกเช่นเคย	เดินทางจากอีสาน

บ้านเกิดเมืองนอนมานอนเมืองกรุง	พอเข้ามาร่วมค่าย	เป็นมุมมองที่แปลกตา

ของเด็กคนหนึ่ง	ที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาเหนือ	อีสาน	กลาง	เเละใต้	มาผสมรวม

กันทั้งค่ายรวมเป็นค่ายเดียว	“ได้เเลกเปลี่ยนภาษาระหว่างกันเป็นกิจกรรมที่

สนุก”	ค่ายนี้ถือว่าเป็นค่ายเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	ไม่ว่าจะเป็นการคุย

กันเรื่องปัญหา	วิธีการเเก้ไขเป็นกลุ่ม	 รูปเเบบการดำาเนินงาน	ซึ่งเเต่ละกลุ่ม

จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันหรืออาจเหมือนกัน	ที่ได้ทำามาเเล้วครึ่งทางนั้น

เป็นอย่างไร	 ได้ผลอย่างไร	 เเล้วจึงมาบอกต่อเเบบคุยกันเป็นวงเสวนาเล็กๆ	

เเล้วขยายเป็นวงเสาวนาใหญ่ทั้งหมด	“สามารถลดความปวดหัวไปได้ถนัดตา”	

เเล้วในค่ายยังมีกิจกรรมที่เเสดงของดีในเเต่ละชุมชนให้ถ่ายทอดออกมาเป็น

ละคร	   เเล้วยังมีการเเลกเปลี่ยนกิจกรรมสัญทนาการร่วมกันเพื่อละลาย

ความเครียดกับค่ายได้เป็นอย่างดี

	เวลาค่ายติดตามโครงการเป็นห้วงเวลาของการเเลกเปลี่ยนความคิด

“ค่ายเรียนรู้ครึ่งโครงการ”



52 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

ที่ได้ดำาเนินโครงการมาตลอดระยะเวลาครึ่งทางในค่ายนี้มีเครื่องมือที่น่าสนใจ

ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เเปลกในทรรศนะของเด็กคนหนึ่งทีเดียว	คือ	ศิลปะ	เป็นการ

นำาศิลปะมาช่วยในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราอยากจะอธิบายถ่ายทอด	 โดยการ

วาดภาพ	 การปั้นดินน้ำามัน	 การประดิษฐิ์สิ่งของ	ซึ่งศิลปะดังกล่าวจะช่วยใน

เด็กที่อธิบายไม่เก่ง	 ได้เเสดงออกว่าตนเองอยากจะสื่อสารอะไรได้ชัดเจนขึ้น	

สามารถอธิบายได้ง่ายขึ้นจากศิลปะเเบบเด็กๆ 

การเเลกเปลี่ยนจะเป็นในลักษณะของการจัดเป็นประเภทๆ	 เพราะ

จะได้ง่ายต่อการคุยกันเเละเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน	 ตลอดจนเป็นการ

ศึกษากันเเละกันในประเภทเดียวกัน	 ซึ่งเเต่ละกลุ่มจะเเบ่งเป็น	 ดิน	 น้ำา	 ป่า	

ขยะเเละมลภาวะ	ซึ่งการการจัดกลุ่มนี้เป็นเเนวทางศึกษาเเละเเลกเปลี่ยนซึ่ง

กันเเละกันอย่างเป็นกันเอง	 เเล้วเมื่อศึกษาเเล้วอาจเเนะนำา	 ส่งเสริมกันเเละ

กันในประเด็นปัญหาประเภทเดียวกัน	 เมื่อได้คุยในวงเเคบเเล้วจะขยายออก

สู่วงกว้างเเล้วทำาเช้นนี้อยู่เป็นครั้งๆ	 ไป	จึงถือว่าเป็นการเเลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า	

เเละพอดี

  	   	   	   	   	 เครื่องมือง่ายๆที่น่าสนใจ	 คือ	 ให้วาดตนเองลงในกระดาษเเน

วนอนเเล้วเเบ่งครึ่งให้เขียนว่าตนเองเมื่อก่อนทำาโครงการเเละหลังทำาโครงการ

นั้นเปลี่ยนแปลงไปไหม	เปลี่ยนเเปลงไปอย่างไรในด้านของความคิด	 ความรู	้

 พฤติกรรม	โดยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องย้ำาเตือนอย่างชัดเจนที่ได้จากการเปรียบ

เทียบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง	เป็นการทบทวนตนเอง

กิจกรรมสัญทนาการที่มาเเลกเปลี่ยนซึ่งกันเเละกันจากเหนือ	ใต้	ออก	

ตก	 มารวมกันในค่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการละลายพฤติกรรม	 กิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์	 เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก	 เเต่ในความสนุกสนานเหล่านั้นมัก

จะเเฝงไปด้วยเเง่คิดทางอ้อมอยู่เสมอ	นอกจากที่จะได้เรียนรู้จากเพื่อนเเต่ละ
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กลุ่มเเล้วนั้นพี่ๆทางกลุ่มไม้ขีดไฟก็มาให้ความรู้ในเรื่องของกิจกรรมเช่น

เดียวกัน	ซึ่งสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

 	 	 	 	 -	การทำากิจกรรมนั้นจะต้องมีจุดหมายของกิจกรรมอยู่เสมอๆ

 	 	 	 	 -	ความรู้สึกของคนเราก็เหมือนกับพาราโบลาที่เมื่อขึ้นไปอยู่ที่จุดสูง

สุดเเล้วจะตกลงมา	 เมื่อสนุกไปได้สักพักหนึ่งเเล้วจะเบื่อ	   ต้อเล่นอย่างพอดี	

พอดี	สัก	3	-	5	เป็นการสมควรกับอารมณ์

 	 	 	 	 -	การเล่นกิจกรรมทุกๆครั้งไม่ควรทำาให้ผู้เล่นรู้สึกอาย	เพราะจะทำาให้

ไม่สนุก	เเล้วไม่ควรนำากิจกรรมที่เกี่ยวกับทางเพศมาเล่นเพราะจะทำาให้ผู้เล่น

นั้นรู้สึกไม่ดีในหลายๆ	คน

 	 	 	 	 -	จุดยืนของผู้ดำาเนินสัญทนาการควรยืนในจุดที่เด่นที่สุด	เพราะผู้

เล่นจะคอยมองที่ผู้ดำาเนินกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา

 	 	 	 	 -	ในการเล่นสัญทนาการนั้นผู้ดำาเนินกิจกรรม	จะต้องอธิบายอย่าง

เข้าใจก่อน	1	รอบ	เเล้วมาสาธิตให้ชม	2	รอบ	(เน้นการสาธิตไม่เน้นการ

อธิบาย)	เพราะการสาธิตนั้นจะสามารถทำาให้เข้าใจได้ง่ายเเละชัดเจน

 	 	 	 	 -	ในการดำาเนินกิจกรรมนั้น	คำาที่ไม่ควรพูดที่จะทำาให้ผู้ร่วมกิจกรรม

น่าเบื่อ	ได้เเก่	พร้อมไหม	พร้อมกันหรือยัง	จะทำาได้ไหม	ให้ใช้คำาว่า	ลองทำา

ดูเเทน

 	 	 	 	 	เมื่อเป็นค่ายทุกๆคนจะมีความรู้สึกผูกพันธ์ฉันท์ค่าย	ด้วยความรู้สึก

นี้เองที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเกิดเป็นกิจกรรมกลุ่มสำาคัญเกิดขึ้น	 ให้กลาย

เป็นเครื่องมือที่คอยหล่อหลอม	 คอยกระตุ้น	 คอยเเลกเปลี่ยนความคิด	คอย

สื่อสารให้ทุกๆคนได้เเสดงออก	ได้คุยกัน	ได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น	เพื่อที่จะนำาข้อเเลกเปลี่ยนนี้มาปรับใช้กับตนเองตามศักยภาพที่ม	ี
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 	 	 	 	 	เรียนรู้จากิจกรรมนี้ไปอีกมุมหนึ่งว่ากิจกรรมที่ใช้ใจนั้นต้องให้ระยะ

เวลา	 ในระยะทางแห่งกาลเวลาเราเดินทางไปยัง	กทม.อีกครั้งเพื่อไปร่วมงาน

ที่ทาง	RECOPE	มูลนิธิสยามกัมมาจลฯ	ร่วมกันจัดขึ้นที่มีชื่องาน	ว่า	
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ช่วงเวลาหนึ่งของทำางานเป็นช่วงของการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์	บ่มเพาะ

ต้นกล้า	ฮักนะเชียงยืนอยู่ระหว่างความเข้มข้นในการชงกิจกรรมโครงการ	ใน

ดินเเดนถิ่นเกิด	 ขณะนั้นลมร้อนได้พัดพากระเเสของงาน	“เยาวชนต้นกล้า”	

มายังถิ่นอีสาน	 ที่จัดขึ้น	 ณ	 อุทยานการเรียนรู้	 PK	 PARK	 เซนต์ทรัลเวิลดิ์	

กรุงเทพมหานคร	 ทำาให้ฮักนะเชียงยืนได้สรรจร	 เข้ามาสู่การสัมผัสกับอีกรู

ปเเบบหนึ่งของกิจกรรม	ในช่วงเวลาของค่ายเยาวชนต้นกล้าล้วนเป็นปัจจัยที่

เพาะต้นกล้าเพียงทั้งสิ้น	มีผู้คนที่เข้าร่วมมาจากทุกสารทิศเหนือใต้	ออก	ตก	

จากทั่วประเทศที่ทำางานอาสา	มาร่วมด้วยช่วยกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นออก

สู่สังคม	ให้สังคมได้รู้ความหมายในการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม	โดยเยาชนต้นกล้า

ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกัน	ปลูกฝังเยาวชน	ให้ลุก

ขึ้นมารักษาบ้านเกิด	ลุกขึ้นมาร่วมสะท้อนปัญหาบ้านเกิดเเล้วลุกขึ้นมารักษา

“เยาวชนต้นกล้า”
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บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองที่เกิดมา

“เยาวชนต้นกล้า”	 เป็นค่ายที่สอนเด็กรักษ์บ้านเกิด	 เป็นค่ายที่บ่ม

เพาะจิตสำานึกเด็กให้รักษ์บ้านเกิดโดยที่กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นไปที่กิจกรรม

กลุ่ม	 เเล้วร่วมสะท้อนปัญหาร่วมกัน	 เเล้วสื่อสารกับผู้คนภายนอกให้รักษ์ใน

สิ่งเเวดล้อม	โดยมีหลักคิดหลายๆอย่างที่ทรงคุณค่า	ซึ่งหนึ่งในเเนวคิดนั้น	คือ	

การทำางานเป็นทีม	 ที่ต้องพยายามบินให้เหมือนนก	 ที่นกจะบินไปพร้อมกัน

อย่างเป็นทีม	เเล้วทุกคนที่บนเป็นผู้นำาทั้งหมดเเค่เพียงเป็นผู้นำา	ในช่วงที่ต่าง

กัน	ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการทำางานเป็นทีมที่ต้องไปพร้อมกัน	ทุกคนสามารถ

เป็นผู้นำาได้ในทุกขณะเพราะทุกคนมีความสามารถเเละความถนัดนั้น	 ไม่

เหมือนกันจึงสามารถเป็นผู้นำาได้ในทุกคน	   ในช่วงเวลาของกิจกรรม	 พาลง

สำารวจพื้นที่คลองของชุมชนเเห่งหนึ่งที่เกิดปัญหาน้ำาในคลองเกิดเน่าเสียขึ้น	
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นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สำาคัญของชุมชนซึ่งถ้าไม่ร่วมกันเเก้ไขปัญหานี้	อาจเกิด

ส่งผลทำาให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชน	 เเละสิ่งเเวดล้อมธรรมชาติ	 สามา

รถเเก้ไขปัญหาได้ยาก	 วิธีการเดียวที่พอจะสามารถทำาได้อย่างเหมาะสม	 คือ	

การคอยบำาบัดน้ำาด้วยวิธีการที่นุ่มนวล	คอยปลูกใจชาวบ้านไปเรื่อยๆ	ให้ชาว

บ้านลุกขึ้นมาช่วยกันบำาบัดอยู่เป็นกิจวัตรจึงจะสามารถบรรเทาอาการของ

ปัญหานี้ลงไปได้	 จากค่ายต้นกล้านี้	 ยังเป็นการรู้จักกับเครือข่ายภายนอก	

เป็นการเรียนรู้ในสังคมที่กว้างขวางขึ้น	 เรียนรู้ว่านอกจากเราๆเเล้วยังมีกลุ่ม

ที่ทำางานจิตอาสาอีกมากมายทั่วประเทศ	ที่ลุกขึ้นมาด้วยเเนวคิดเดียวกันที่จะ

รักษาบ้านเกิดเมืองนอน..

ฮักนะเชียงยืนได้เรียนรู้การทำางานกลุ่ม	โดยการทำางานกลุ่มจำาต้อง

บินเหมือนนกที่บินรูปตัว	V	ที่ต้องทำางานกันเป็นทีม	ที่ทุกๆตัวสามารถเป็น

ผู้นำา	เพราะเเต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน

ได้เรียนรู้วิถีการทำางานอีกมิติหนึ่งของจิตอาสา	ได้เรียนรู้ว่าเราไม่ได้

อยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคมเเต่ยังมีกลุ่มคนมากมายที่มีเเนวคิดเดียวกัน	ไม่ว่า

จะอยู่ในไทย	หรือต่างชาติ	 

ได้เรียนรู้ทักษะการละครในอีกรูปเเบบหนึ่งที่เรียกว่าละครใบ้	ที่

เป็นทักษะที่ใช้ร่างกายเเสดงออกมาเป็นภาพเเทนคำาพูด	เเต่ภาพที่เเสดง

ออกมาให้เห็นได้นั้น	ได้มากกว่าคละครที่เน้นบทพูด	อาจเรียกว่า	“การใช้

ภาพสื่อความหมาย”	ก็อาจสามารถเรียกได้

เราที่อยู่ในยุคสมัยนี้เราเห็นป่าไม้เป็นเรื่องธรรมดา	 เราเห็นเเหล่งน้ำา

ที่สะอาดเป็นเรื่องธรรมดา	   เเละเราเห็นการเพาะปลูกเป็นวัฒนธรรมเข้ามา

เกี่ยวข้องเป็นเรื่องธรรมดา	 เเต่ในยุคนี้สิ่งที่เราเห็นเป็นปัญหา	 คือ	 ความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรณ์ด้วยน้ำามือของคนเราเอง	 ซึ่งถ้ามีการเสื่อมโทรม
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เช่นนี้ไปเรื่อยๆ	จนลูกหลานได้เห็นจนเกิดความ	“ชินตา”	เมื่อนั้นลูกหลานใน

ยุคต่อๆไปที่เกิดความ	“ชินตา”	จะมองไม่เห็นว่านั่นล่ะ	คือ	ปัญหา	ที่คนรุ่น

ก่อนได้ให้ความหมาย	สำาคัญที่รุ่นก่อน	ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างวัฒนธรรม

อันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้น	มาดีเเล้ว	ในครั้งนี้	ครั้งปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่น

นี้	โจทย์	ไม่ได้อยู่ที่บรรพบุรุษ	ไม่ได้อยู่ที่ลูกหลาย	เเต่อยู่ที่รุ่นนี้ที่จะคอยช่วย

กันรักษาไว้ให้นานที่สุด	 รุ่นสีเขียว	 เป็นอีกเยาวชนส่วนหนึ่งในยุคสมัยนี้ที่

ต้องการรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้คงอยู่	เป็นเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่ง

ที่มีเเนวคิดเดียวกัน	มีอุดมการณ์เดียวกัน	คือ	รักษ์	รักษ์	เเละ	รักษ์สิ่งเเวดล้

อมธรรมชาติ	ในบ้านเกิดเมืองนอน	ได้พลังใจมากจากค่ายนี้เต็มเปี่ยม

 	 	 	 	 	ก้าวมาถึงค่ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดของเราที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีคืน

ข้อมูลสู่ชุมชน	ที่เราเรียกชื่อว่า		“ค่�ยปลูกรักษ์บ้�นเกิด”
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 ถือกำาเนิดขึ้นอย่างมีความผสมสานวิธีการที่จะสื่อสารกับชุมชน	จาก

กิจกรรมเเรกที่ได้ทำา	 สิ่งที่ได้ศึกษาเเรกๆที่ได้ศึกษา	 รวบรวมมาถ่ายทอดให้

ชุมชน	โดยมีความหวังว่าชุมชนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่ได้ทำามาตลอดระยะ

เวลาหนึ่งปีเต็ม	 ออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่มีทั้งการเเสดงละคร	

 กิจกรรมฐาน	การเดินรณรงค์	 เวทีเสวนา	 นิทรรศการ	เเละเอกสารเเจ้งผล

การตรวจดินที่ได้ตรวจเเก่ชาวบ้านในกลุ่มตัวอย่างในชุมชน	 เป็นค่ายสรุป

โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน	ณ	โรงเรียนบ้านเเบกสมบูรณ์วิทย์	ในกิจกรรม

นี้มีน้องฮักนะเชียงยืนรุ่นที่	2	เข้ามาช่วย	มีพี่กลุ่มเครือข่ายเข้ามาช่วย	อีกทาง

หนึ่งเพื่อให้งานออกมาได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด	เเต่ชาวบ้านสามารถลดได้	

ด้วยการลดนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำาให้บรรลุเป้าหมายต่อไปในฮักนะเชียงยืน

รุ่นที่	2	ความฝันของรุ่นที่	1	ซึ่งถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย	คือ	ตลาดเขียว	ซึ่ง

“ค่ายปลูกรักษ์บ้านเกิด”
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คาดหวังว่าฮักนะเชียงยืนรุ่นต่อไปจะเข้ามาพัฒนางานต่อไป  

กิจกรรมค่ายปลูกรักษ์บ้านเกิดเป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยที่เรา

ศึกษามาเเล้ว	 เราดำาเนินมาเเล้ว	เราต้องมีการสรุปผล	มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน

ในสิ่งที่ได้ศึกษา	โดยปลูกรักษ์บ้านเกิดม่รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

การเดินรณรงค์	 เป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้ามา

ร่วมงาน	 ให้เข้ามาดูงานกิจกรรมเเห่งนี้มากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มเด็กเยาวชนที่เป็น

เครือข่ายของฮักนะเชียงยืน	 การเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป็นการเดินป้ายให้ชาว

บ้ า น ไ ด้ ม อ ง

เห็นว่าชุมชน

ของเรานั้นเป็น

อย่างไร	ตลอด

จ น ก า ร เ ชิ ญ

ชวนรณรงค์ให้

ชาวบ้านมาเข้า

ร่ วมกิจกรรม	

ณ	ครั้งนั้นกลุ่ม

เด็กๆตรงเวลา

เป็ นอย่ า งยิ่ ง	

พี่ๆนัดเวลาเช้าก็มาเช้าเหมือนมีนาฬิกาอยู่ในหัว	 “เเววตาของเเต่ละคนนั้น	

อ่อนโยนเหมือนต้นกล้า”	ที่พร้อมจะเจริญเติบโต

การเเสดงละคร	 เป็นการละครที่สะท้อนปัญหาให้ชาวบ้านได้มอง

ตนเอง	มองชุมชน	มองลูกหลาน	ในผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ	ชื่อละคร

ว่า	 เบิกฟ้าเบิกอรุณ	 ซึ่งเบิกฟ้านี้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนที่เป็นต้น

กำาเนดิ	จนกลายมาเปน็วฒันธรรมทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องชาวจงัหวกัมหาสารคาม	
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คือ	บุญเบิกฟ้า	ส่วนเบิกอรุณ	เปรียบเหมือนกับเช้าของวันใหม่ที่สดใส	ฟ้าใหม่

ที่สดชื่น	 งดงาม	 เบิกฟ้าเบิกอรุณจึงเป็นการละครที่สะท้อนวัฒนธรรมความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนในสังคมปัจจุบันที่ทำาเกษตรเเบบพันธะสัญญา	ที่

ได้เรียนรู้กระบวนการละครเมื่อครั้งที่พวกพี่ๆกองทุนไทยมาถ่ายทอด	“เสียง

หัวเราะ”	ของชาวบ้านในชุมชนเเสดงถึงว่าชาวบ้านมีความสนใจฟังเเละสนใจ

ชม	 ถ้าเกิดว่าเด็กในชุมชนนั้นมาเเสดงเองอาจทำาให้ชาวบ้านออกมาชมเเละ

สนใจมากยิ่งขึ้น

เวทีเสวนา	เป็นเวทีของชาวบ้านท่ีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเเละ

กันโดยมีผู้ใหญ่บ้าน	มีชาวบ้าน	มีครู		มีรพ.สต.	เข้ามาร่วมการพูดคุยกัน	เป็น

วงเปิดใจเปิดความคิด	 เเลกเปลี่ยนซึ่งกันเเละกัน	 เวทีนี้ถือเป็นเวทีเเรกที่เรา

ได้เรียนรู้ว่า	 เวทีเสาวนานั้นจะต้องมีคนคอยถามเเละคนคอยต้อน	 ซึ่งต้องมี

ทักษะไหวพริบมากพอสมควร	จึงจะสามารถประคองเวทีนี้ได้	 	ชาวบ้านที่มา

ส่วนใหญ่เป็นคนเเก่คนเฒ่า		ท่ีเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ทำาเเล้ว	จึงถือว่าไม่ได้ตรงตาม

เป้าหมายที่คาดไว้	 	ชาวบ้านเข้ามาร่วมถือว่ายังน้อยอยู่	 เป้าหมายท่ีได้คาด

หวังไว้น้ัน	“ไม่ตรงตามเป้าสักเท่าไร”	จึงเป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ที่สำาคัญๆ	คือ	

การประชาสัมพันธ์ควรให้เข้าถึงมากนี้นี้	การให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์นั้น

ไม่เพียงพอ	จะต้องลงไปท่ีเเต่ละครัวเรือนย่อย	เพื่อเน้นยำ้าอีกครั้ง

กิจกรรมฐาน	เป้นกิจกรรมที่นำาเด็กกลุ่มเยาวชน	มาเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

กิจกรรม	ในช่วงเวลาของผู้ใหญ่	โดยให้เด็กเเยกออกมาอีกแห่งเพื่อทำากิจกรรม

ร่วมกัน	โดยเเต่ละฐานนั้นมีฐาน	ดิน	 ฐานสารเคมี	 ผลตรวจเลือด	-	ผลตรวจ

ดิน	ฯ	ซึ่งมีประมาณ	3	-	4	ฐาน	เป็นฐานที่ให้เด็กสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่สอด

เเทรกไปด้วยความรู้อ้อมๆ	ตามเเบบเด็กๆ

นิทรรศการ	 เเละเอกสารเเจ้งผลการตรวจดิน	 นั้นอยู่ในรูปแบบของ

บอร์ดที่ให้ความรู้ในเรื่องของดิน	สารเคมี	ผลกระทบของสารเคมี	สิ่งมีชีวิตใน
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ดิน	 เเล้วยังมีการคืนข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างดินของชาวบ้านบางส่วนมา

ตรวจเพื่อถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน	 โดยมีกลุ่มเด็กฮักนะเชียงยืนเข้าไปอธิบาย

เป็นรายบุคคลกับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมเพื่อที่จะได้เข้าใจเเละเข้าถึงมากยิ่งขึ้น	

สิ่งที่เป็นข้อสังเกตุอีกสิ่งหนึ่ง	 คือ	 ชาวบ้านหลายๆคนเข้ามาเอาผลตรวจดิน

ของตนเองเเล้วก็เดินออกไปจึงเป็นมุมสะท้อนอีกมุมหนึ่งว่า	 ชาวบ้านยังมี

ความสนใจในดินของตนอยู่ถึงเเม้ว่าจะไม่มีความสนใจในกิจกรรมก็ตาม	เมื่อ

มีความสนใจในดินของตนอยู่เเสดงว่าชาวบ้านก็อยากรู้เช่นเดียวกันว่าดินของ

ตนเองเป็นอย่างไร	 เมื่อมีความสนใจเเล้วนั้นในอีกมุมหนึ่งเเสดงว่าชาวบ้านรู้

ดีว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมาติดตาม	หรือชาวบ้านยังรักษ์ดินตนเองอยู่	 หรืออีกมุม

หนึ่งชาวบ้านอาจมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเเล้วจะนำาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปปรับปรุงดิน	

ฯ 

ในช่วงเวลาของกิจกรรมมีคนอาสาต่างๆเข้ามาช่วยทำาให้งานสามารถ

เคลื่อนไปได้อย่างยืดหยุ่น	ทุกๆคนมีบทบาทมีหน้าที่	เเต่ไม่ยึดติดกับบทบาท

หน้าที่ของตนเองจนเกินไป	“รอยยิ้ม”	ที่ได้เห็นจากพี่ๆ	 เพื่อนๆ	น้องๆ	เป็น

รอยยิ้ม	“ที่วิเศษที่สุด”	เป็นรอยยิ้มเเห่งนักพัฒนา	เเววตาของน้องทำาให้พี่มีเเร

งบันดาลใจต่อไป	   1	 ปีเต็มที่ได้เคลื่อนฟันเฟืองมา	 ระยะเวลาไม่ใช่เครื่อง

กำาหนดเพียงอย่างเดียวยังมีสิ่งหนึ่งที่กำาหนด	คือ	 ระยะทางเเห่งการเดินทาง	

 การเดินทางที่ถึงหลักกิโลนี้เป็นเพียงหลักกิโลเเรกที่ถึง	เป็นเเพียงประตูเเรก

ที่ถึง	เเต่งานพัฒนาต้องมีประตูถัดไป	มีหลักกิโลต่อไป	อย่างไม่มีวันสิ้นสุด	แต่

ก่อนที่จะถึงหลักกิโลต่อไปนั้น	 เราเดินทางอีกครั้งนึง	 เพื่อไปสรุปงานของเรา

ในปลูกใจรักษ์โลก	ที่มีชื่อค่ายว่า
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มาถึงจุดที่ตกตะกอน	 ดำาเนินมาถึงคราวสุดท้ายของโครงการ	 ที่ได้

ดำาเนินโครงการมาเเรมปี	อาจเป็นเพียงหลักกิโลเเรกของหลายๆกลุ่ม	อาจเป็น

เพียงหลักกิโลที่สาม	หรือสี่ของหลายๆกลุ่ม	โครงการปลูกใจรักษ์โลก	ให้ความ

เป็นกันเองเป็นอย่างยิ่ง	ให้ความคิดที่อิสระ	เเละคอยพยุงความคิดที่อิสระนั้น

อยู่ตลอดระยะเวลา	ภายในโครงการปลูกใจรักษ์โลกมีโครงการอีกมากมายที่

เยาวชนมีความเป็นเจ้าของโครงการอย่างเเท้จริง	โครงการเเต่ละกลุ่มมากจาก

คนละพื้นที่	มาจากคนละถิ่นกำาเนิด	เหนือ	ใต้	ออก	ตก	ที่มีภาษามีช่วงอายุที่

เท่าๆกัน	 เเละไม่เท่ากัน	 เเต่เมื่อได้เข้ามารวมกัน	 อยู่รวมกันเเล้วนั้น	 “กลับ

เหมือนได้รู้จักกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี”	เพราะทุกๆคนนั้นล้วนมีความผูก

พันธ์	มีนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเเละกัน	ทุกๆคนส่วนใหญ่ดำาเนินโครงการเสร็จ

ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงของการระดมสมอง	“รอยยิ้ม”	ของทุกๆคนที่

ยิ้มอย่างชื่นบานออกมาสะท้อนในมุมมองที่ว่า	“สบายใจ”	เเละมีกำาลังใจเต็ม

“ค่ายสรุปโครงการ/ถอดบทเรียน”
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เปี่ยม	เพราะได้ประสบกับเรื่องราวต่างๆนานา	มากมายในโครงการ	เมื่อได้ทำา

งานที่เเสนจะเข้มข้นนั้นออกมาอย่างลุล่วงเเล้ว	 ก็มักรู้สึก	 “สบายใจ”	 เป็น

ธรรมดา	ค่ายสรุปโครงการนี้จัดขึ้น	ณ	ริมทะเล	จังหวัดระยอง	เมื่อได้สบายใจ

จากโครงการของเเต่ละกลุ่มที่พึ่งทำาเสร็จ	ก็เข้ามาในค่ายสรุปโครงการที่เปรียบ

เหมือนค่ายที่มาพักผ่อน	 มาถ่ายทอดให้กันเเละกันได้รับฟังว่า	 ในสิ่งที่เราได้

ทำาไปนั้นเกิดผลอย่างไร	ต่อชุมชน	ต่อสังคม	เเล้วคิดว่าจะทำาต่อไปอย่างไร	“จึง

นับได้ว่าเป็นอีกค่ายที่ไม่เครียด”	

 	 	 	 	 	ในช่วงเวลาของกิจกรรมค่ายสรุปโครงการนี้เน้นไปที่เเนวคิด	การสรุป

โครงการ	ที่มีการทบทวนโครงการ	ทบทวนตนเอง	 ทบทวนงานที่ได้ทำาทั้งหมด

การระดมทุนในชุมชน	เเล้วเปิดวงเสาวนาย่อย	ๆ	เเล้วจึงขยายใหญ่เพื่อเเลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเเละกันอย่างคุ้มค่ามากที่สุด	ซึ่งค่ายนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง

ค่ายที่เรามาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	ซึ่งผลจากการได้ร่วมเสวนาในครั้ง

นั้นได้บทเรียนมากมายในการเข้าถึงชุมชนของเเต่ละกลุ่ม	 โดยมีบางกลุ่มที่

เข้าหาชุมชนเเบบการร่วมวงกินข้าวร่วมกัน	   บางกลุ่มนำาดนตรีเเละการจัด

รายการวิทยุนำามาสร้างความน่าสนใจให้เด็กๆ	เเละชาวบ้านได้สนใจ	บางกลุ่ม

สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านโดยการพึ่งพาหน่วยงานจากทางภาครัฐที่อยู่ใน

ท้องถิ่น	เเล้วยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมามีสถานที่เป็นหลักเเหล่ง	มี

ที่ทำางานในชุมชนให้ชุมชนได้รู้จักคุ้นชิน	 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบทเรียนสำาคัญในวง

เสวนาเเลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันเเละกัน	ซึ่งสามารถสรุปบทเรียนในครั้งนี้	คือ	

บันได	5	ขั้นจัดตั้งองค์กร	(เเล้วยังเป็นวิถีทางในการเข้าสู่ชุมชน)	อันได้เเก่	การ

สำารวจตรวจสอบ	สร้างจุดสนใจ	   สร้างความเชื่อมั่น	 เเละจัดตั้งองค์กร	 จาก

ช่วงหนึ่งของกิจกรรมนี้เป็น	“งานวัดยามค่ำาคืน”	ที่เเสนสนุกริมทะเล	จัดเเบบ

เรียบง่าย	เเต่ทุกๆคนมีความสนุกสนานเพราะมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	ใน

งานวัดริมทะเลที่ได้จัดขึ้นมานี้กำาหนดว่าทุกๆคนต้องสวมใส่ชุดพื้นบ้าน	พื้น

เมืองของตนเอง	 เมื่อมาถึงเวลาของงาน	 “สัญญาที่บอกว่าต้องใส่ชุดพื้นบ้าน
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มานั้นกลับมีคนใส่มาน้อย”	ทำาให้เด้กคนหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่อย่างนิดๆ	เเต่

ก็มั่นใจในบ้านเกิดของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์	เมื่อท่านประธาน	กล่าว	“เปิด

งาน” กิจกรรมงานวัดที่จัดขึ้นนั้นมีซุ้มบีนป่ายเสา	มีซุ้มบ้านผีสิง	มีซุ้มโยนห่วง	

ฯ	ซึ่งในเเต่ละซุ้มนั้นล้วนเเล้วเเต่	“เล่นกันเอง	สนุกกันเอง”	เเล้วนอกจากนั้น

ยังมีการเเสดงของกลุ่มต่างๆที่อยากเเสดงให้ผู้อื่นได้รับชม	ที่มีมวยจากทางใต	้

คือ	 ปันจักสีลัต  ฟ้อนจากทางอีสานละครจากทางภาคกลาง	 มีรางวัลขวัญใจ

ค่าย	มีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย	ทำาให้ยิ่งรู้สึกมีความผูกพันธ์	กับเพื่อนๆพี่น้องๆ

ทุกๆคน	 มาในครานี้ได้ใส่เสื้อของทางมูลนิธิได้มอบให้	คือ	Active	citizen	ที่

นับว่าเป็นเสื้อที่มีความภาคภูมิในทุกครั้งที่ได้สวมใส่เสื้อตัวนี้	เพราะการที่จะ

เป็น  Active	citizen	ได้นั้นค่อนข้างยาก	จำาต้องผ่านกระบวนการ	ผ่านปัญหา	

ผ่านเรื่องราวต่างๆ	เเลวอยู่กับสิ่งนั้นจนทำาให้สามารถพัฒนาเเล้วอยู่กับสิ่งนั้น

ได้	 พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง	 พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ทุกขณะ...	 เราได้

ดำาเนินโครงการมาเสร็จ	เเต่เรายังไม่ได้ดำาเนินโครงการสำาเร็จตามเป้าหมายที่

ได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้..	 จำาต้องทำาต่อๆไปให้	 สำาเร็จมากขึ้นไปเเต่ต้องใช้ระยะ

เวลาที่เหมาะสม	เครื่องมือที่เหมาะสม	โอกาสที่เหมาะสม	ทุกสิ่งมีความเหมาะ

สมเเกนนำาทุกๆคนที่มาร่วมในโครงการนั้นเป็น	“กองกำาลังหน้า	เเต่กองกำาลัง

หนุนเสริมนั้นมีเยอะนัก”	จากกค่ายเเรกๆที่เเกนนำาได้ไปสร้างเครือข่ายมานั้น	

ในเเต่ละโครงการล้วนมีเครือข่ายจึงทำาให้งานเสร็จไปได้ด้วยดี	 เยาวปลุกใจ

รักษ์โลกได้สร้างเครือข่ายทั้งหมดทุกโครงการนั้นไว้มากมาย	 ซึ่งเครือข่ายที่

เป็นพลังหนุนเสริมนี้	 จะเป็นกำาลังสำาคัญที่จะทำาให้บ้านเกิดเมืองนอนนั้นอยู่

อย่างรู้จัก	 ความหมายของการรักษาธรรมชาติ	 ที่จะส่งผลโดยรวมทำาให้

ประเทศชาติรู้จัก	ความหมายของการรักษาธรรมชาติ	ด้วยเช่นเดียวกัน

 	 	 	 	 	ความประทับใจสำาคัญเป็นโอกาสทุกๆโอกาสที่ทางมูลนิธิได้มอบให	้

ที่โรงเรียนได้มอบให้	 ที่ทางสื่อสารมวลชนได้มอบให้	 ที่ครูได้มอบให้	 เเล้วที่

สำาคัญที่สุด	 คือ	 ประทับใจกับโอกาสที่ได้มอบให้ตนเอง	 เเต่ในหลายๆครั้ง
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โอกาสที่มอบให้ตนเองอาจมีพลังที่ไม่เพียงพอ	 ยังต้องคอยมีผู้ให้โอกาสจาก

ภายนอกเข้ามา	“ขอเพียงโอกาส”	โอกาสเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้	เราทุกคนมีโอกาส

ไม่เหมือนกัน	เราถือว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสครั้งสำาคัญ	“เมื่อได้โอกาสเเล้ว	

อย่าทอดทอ้งมันไปไหน	 เเต่จงทำาให้เหมาะสมกับโอกาสที่เราได้รับ”	 การ

เป็น Active	citizen	นั้นยังคงต้องเป็นต่อไป	ใส่เสื้อนี้ต่อไป	ใส่ต่อไปจะถอด

ออกเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนมีใจรักษ์	 เช่นเดียวกันกับฮักนะเชียงยืน	 เราไม่

สามารถยืนหยัดอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้	เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากทุน

ยังน้อยอยู่	ฮักนะเชียงยืนในรุ่นเเรกถ้ามองอีกมิติหนึ่ง	จึงเป็นการสร้างทุนขึ้น

มาใหม่เพราะเนื่องจากทุนเดิมที่ทีนั้น	 “ยังไม่เพียงพอที่จะปลูกใจรักษ์บาน

เกิด”	 รุ่นเเรกจึงเน้นไปที่ทุนที่มองเห็นว่าสำาคัญอย่างยิ่ง	 คือ	 “คนในชุมชน”	

โดยที่เป็นการดึงขิจสำานึกรักษ์บ้านเกิดของเด็กในชุมชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนเเป

ลงชุมชนของตนเองโดยในครั้งนั้นอยู่ในรูปเเบบของกิจกรรมที่	 “เน้นย้ำาการ

สร้างความตระหนัก”	 ให้เกิดในทัศนคติของเด็กทั้งกลุ่มเครือข่ายที่เป็นเด็ก

มัธยม	เเละกลุ่มเยาวชนที่เป็นเด็กประถม ฮักนะเชียงยืนในรุ่นที่หนึ่งได้ดำาเนิน

งานตามเเผนงาน	ผ่านพ้นไป	ในระยะเวลาปีเศษๆ	ผลเกิดขึ้นที่สำาคัญของการ

สร้างทุนของฮักนะเชียงยืนในรุ่นที่หนึ่งนี้เองจึงทำาให้เด็กกลุ่มเครือข่ายกลุ่ม

หนึ่ง	มีเเนวคิดที่จะรักษ์บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง	ซึ่งถ้ามองในมิติของการ

สร้างทุนเเล้วนั้น	ถือว่าทุนนี้เป็นสิ่งที่สร้างยากพอสมควร	เมื่อสร้างได้เเล้วนั้น

จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง	เพราะคือเด็กในชุมชน	สิ่งที่ได้ทำานี้ถือว่าเป็นการ

ลงทุนที่คุ้มค่า	 สิ่งที่ฮักนะเชียงยืนรุ่นที่หนึ่งถือว่าพัฒนาเเล้วบังเกิดผลเป็น

เหมือน	“ต้นกล้าเล็กๆ	ที่พร้อมเจริญเติบโต” 
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จากที่ฮักนะเชียงยืนรุ่นเเรกมีสมาชิกเเกนนำาทั้งหมด	10	คน	พอมา

ถึงรุ่นที่สองก็ได้	10	คนเช่นเดียวกัน	 เป้าที่ฮักนะเชียงยืนรุ่นที่หนึ่งมอง	คือ	

ชาวบ้านลดการใช้สารเคมีในการเกษตร	ฮักนะเชียงยืนรุ่นที่	2	ได้ปรับเป้า

หมายนั้นให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นโดยมองเป้า

หมาย	คือ	ชาวบ้าน	20	ครัวเรือนลดการใช้สารเคมีลง	การระดมสมองของ

ฮักนะเชียงยืนรุ่นที่	2	เกิดทุกขณะที่นัดมาพบคุยงานกัน	ประเด็นหลักๆที่ได้

คุยกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโมเดลการทำางาน	พอได้พูดคุยไปเรื่อยๆเเล้วนั้น	

เห็นข้อสังเกตุได้อย่างชัดเจนว่า	“เด็กในชุมชนเป็นทุนที่สำาคัญจริงๆ”	เพราะ

ด้วยน้องในชุมชนมีข้อคิดเห็น	เเล้วเป็นคนที่รู้เรื่องบริบทของชุมชนเป็น

อย่างดี	ทำาให้ง่ายต่อการทำากิจกรรมต่างอย่าง	“พอดี” 

 	 	 	 	 เด็กๆฮักนะเชียงยืนในรุ่นที่	2	นี้ที่มีทุนที่	“พอดี”	ทำาให้งานง่ายขึ้น	

ด้วยการมีทุนที่สำาคัญ	ฮักนะเชียงยืนในรุ่นนี้มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ	10	คน

ด้วยกันซึ่งมีประมาณ	3	คนที่เป็นเด็กนอกชุมชน	ซึ่งเด็กเเต่ละคนนี้จะมีความ

ถนัดที่ไม่เหมือนกัน	บางคนชอบพูด	บางคนชอบอ่านนิยาย	บางคนชอบเอาใจ

“โครงการปลูกใจรักษ์ โลก (ปี 2)”...
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ใส่เพื่อนๆ	ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นฮักนะเชียงยืนเช่นเดียวกัน	เนื่องจากฮักนะ

เชียงยืนรุ่นที่สองนี้ในระยะเเรกๆมีการปรับเเผนงานกันอยู่ทุกขณะเพื่อความ

เหมาะสมลงตัว	 เหมาะสมกับชุมชน	 เเละเหมาะสมกับตัวเรา	 โดยที่เป็นการ

คุยกันในช่วงเวลาว่างตอนพักเที่ยง	เเละเวลาเลิกเรียน	เมื่อสร้างเป็นโมเดลขึ้น

มาได้ในระยะหนึ่ง	

การเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงการก็เวียนมาถึง	ซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายที่เเกนนำาฮักนะ

เชียงยืนจำานวน	3	คนเเละพี่เลี้ยงเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้
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 ออกเดินทางสู่ค่ายการเรียนรู้สู่การพัฒนาโครงการ	ของมูลนิธิกองทุน

ไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่	23	–	26	ตุลาคม	2556	ที่วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส	์

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งล้อรถเลื่อนจากมหาสารคามเป็นวันที่	2	ตุลาคม	ซึ่งเป็น

วันกีฬาสีวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนเลิกช้าเพราะต้องประกาศผลรางวัล

ทางกีฬาต่างๆนานาโดยที่ล้อรถเลื่อนเวลาประมาณ	3	ทุ่มทุกคนมากันพร้อม	

“เพราะมีใจ”	 ต่อการตรงเวลาของการร่วมกิจกรรมกับค่ายปลูกใจรักษ์โลก

เป็นครั้งแรก “พี่ถามเขาว่า 	เขารู้สึกอย่าไร 	เขาตอบว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่าง

ยิ่งในครั้งแรกที่ได้มาแล้วรู้สึกกลัวๆนิดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม”	เนื่องเพราะ

เด็กบางคนมีความคิดมุมมองตัวเองดีมากแต่เขามีกลัวที่จะแสดงมุมมองนั้นไป	

วันแรกของกิจกรรมน้องๆมีความตื่นเต้นต่างๆในครั้งแรกของตนเอง	 แต่เมื่อ

ได้เข้าสู่กระบวนการของโครงการปลูกใจรักษ์โลก	 ความรู้สึกกลัวต่างๆนานา

เหล่านั้นกลับลดทอนลงไปเรื่อยๆทำาให้ความกล้าผุดขึ้นมาเรื่อยๆ	เขามีความ

กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น

“ ค่ายพัฒนาโครงการ”
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ความคิดของแกนนำาแต่ละคนสะท้อนมุมของตนเองออกมาได้อย่างด	ี

  สะท้อนการวางทิศทางของงานได้หลายมุมมอง	 ทั้งนี้เนื่องเพราะการได้คุย

งานกันก่อนจะทำาให้ทุกคนมองเห็นภาพของงานแล้ววิเคราะห์งานได้อย่าง

เหมาะสมกับปัญหาแล้วมีการยอมรับและสรุปทิศทางของงานเป็นแนวทาง

เดียวกัน

เครื่องมือการคิดต่างๆที่ถูกปรับปรุงทำาให้ง่ายต่อการวิเคราะห์แล้วผล

จากการพูดคุยงานกันก่อนทำาให้สามารถดึงแนวทางของการทำางานได้ค่อยข้าง

รวดเร็ว	แล้วได้ตั้งเป้าหมายของการดำาเนินงานแล้วทิศทางของการดำาเนินงาน 	

“สามารถเก็บตก” 	งานของรุ่นพี่ขึ้นมาพัฒนาต่อยอด

หลังจากกลับมาจากการเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงการแล้วต้องมีการ

พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะการพูดคุยนั้นสำาคัญอย่างยิ่งจึงก่อเกิดเป็นอีกค่าย

กิจกรรมเล็กๆ	ณ	อาศรมพอเพียงอีกครั้งโดยเป็นการถ่ายทอดเครื่องมือให้กับ

สมาชิกในกลุ่มทุกคนให้ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมแล้วยังเป็นการวาง

ทิศทางของงานร่วมกันโดยเครื่องมือต่างๆนานาที่มูลนิธิกองทุนไทยได้ให้หลัก

คิดมานั้นจะถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มทั้งหมด	 โดยให้กลุ่มลองวิเคราะห์กัน

อีกครั้ง	ทบทวนในสิ่งที่จะทำาอยู่เรื่อยๆ	เรื่อยๆ	น้องก็มีการพูดคุยกัน	ซึ่งในอีก

ด้านหนึ่งพี่เลี้ยงซึ่งเป็นฮักนะเชียงยืนรุ่นที่	1	เเละครูก็คอยหาทุนมาคอยเสริม

ให้งานนี้ออกผลมาได้	 เน้นย้ำาให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยทุนที่เข้ามาใหม่ๆ	

คือ	การละคร	เเละ	ศิลปะ	ซึ่งนำาทั้งสองสิ่งนี้มาใช้ในงานที่ทำา	โดยปรับเข้ากับ

เเผนงาน	ที่มีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา	โดยไม่ยึดติดกับรูปเเบบจนเกินไป

หลังจากท่ีได้หยุดพักสักพักหน่ึงในหลักกิโลเเรก	ก็ถึงเวลาท่ีจะเดินทางต่อ

ไป	เดินไปกับเด็กๆ	เดินไปกับครู	เดินไปกับชุมชน	ฯ “เตรียมออกเดินทางกันเลย”
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เดินๆ มาถึงจุดนี้ก็ปี 2 แล้ว การดำาเนินงานจากผลของรุ่น

ที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 ที่ได้จากการะดมสมองกัน 

 

 

 



72 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

ระดมความคิด	 เเลกเปลี่ยนความคิด	ปรึกษาผู้รู้	 อยู่พักใหญ่	 จนก่อ

เกิดมาเป็นเเนวทางในการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนชุมชน	 กับการเกษตร

เเบบพันธะสัญญา	โดยในครั้งเเรกๆนั้นมองว่าจะดันประตูพันธะสัญญานี้ออก

ไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน	เเต่เป็นสิ่งที่สามารถทำาได้ยากมากหรือไม่สามารถ

ทำาได้เลย	เพราะในตอนนี้ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า	เเละผลกระทบต่อชาวบ้าน

เองในเเง่ของโรคภัยไข้เจ็บ	ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสะสมทำาให้ชาวบ้านยัง

ต้องทำาอยู่	ทั้งๆที่รู้ว่าผลเสียที่เกิดขึ้น	เป็นอย่างไร	เพราะเป็นอาชีพที่ได้ทำาอยู่

กับบ้าน	 อยู่กับครอบครัว	 เเล้วยังมีรายได้ที่ดี	 ทำาให้ฮักนะเชียงยืนรุ่นที่สอง

“โมเดลรุ่นที่ 2”....
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มองในมุมที่ว่า	 ในตอนนี้นั้นเราไม่สามารถผลักประตูนี้ออกไปได้	 เพราะสิ่งนี้

นั้นต้องใช้ระยะเวลา	เเล้วเครื่องมือที่สำาคัญพอสมควร	เมื่อไม่สามารถดันออก

ได้	ก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้น	อยู่กับพันธะสัญญา	จึงเป็นการอยู่ร่วมกันของชาวบ้าน

ที่ทำาเกษตรกับพันธะสัญญา	 โดยที่รุ่นที่สองได้มุ่งเป้าไปที่	 ชาวบ้านกลุ่มเป้า

หมาย	20	คน	ซึ่งต้องเริ่มมาจากจุดเล็กๆ	เเล้วค่อนขยายขึ้นไปเรื่อยๆ	เหมือน	

“น้ำาที่ซึมซับ”	ฮักนะเชียงยืนใช้เเนวทางการซึมซับนี้ผ่านทางกิจกรรมค่ายซึ่ง

ในรุ่นที่สองนี้นำาผลจากรุ่นที่หนึ่งมาพัฒนาต่อ	 ที่เหมือนกับ	 “การต่อยอดไป

อย่างไม่มีสิ้นสุด”	จนกว่าจะทำาให้ชาวบ้านอยู่กับเกษตรพันธะสัญญาได้

โมเดลของรุ่นเเรกผ่านไป	โมเดลรุ่นที่สองได้ถือกำาเนิดขึ้นไม่นานมานี้	

โดยวันหนึ่งเข้าไปถามผู้รู้	ท่านเเนะนำาบอกว่า	“ให้มองครบ	4	มิติ	ให้เริ่มจาาก

จุดเล็กๆ	 “	ซึ่งเป็นคำาเเนะนำาที่เป็นเเนวคิดที่จุดประกายเสริมโเดล	นี้เองขึ้น

มาให้ง่ายต่อการทำา	เเล้วทำาอย่างพอดีกับศักยภาพของฮักนะเชียงยืน	เมื่อเรา

นำาพันธะสัญญาออกไปไม่ได้	 เราก็ต้องอยู่ร่วมกัน	 อย่างคอยเฝ้าระวัง	 โดยมี

เป้าหมาย	คือ	ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย	ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร	ที่ไม่ใช่

เพียงในพันธะสัญญา	 เเต่เป็นการลดสารเคมีในการเพาะปลูกต่างๆ	 พืชสวน	

พืชไร่	ตามท้องนาของชาวบ้าน	พันธะสัญญานี้เป็นการปลุกแตงต่างๆ	โดยเขา

ให้สารเคมีต่างๆให้มาใช้	 โดยชาวบ้านก็ต้องใช้สารเพราะทางเลือกที่เป็นการ

ใช้อินทรีย์นั้น	ผลที่ออกมาเเล้วรายได้	จะไม่ดีเท่ากับผลที่ใช้สารเคมี	ในตอน

นี้การลดสารเคมีที่ปลูกพืชในระบบพันธะสัญญา	ฮักนะเชียงยืนจึงทำาได้เพียง	

การผสมปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปในปริมาณหนึ่ง	 เเล้วยังมีการใช้สารอินทรีย์ในพืช

สวนมากยิ่งขึ้นในไร่นาของเเต่ละครัวเรือน	ซึ่งโมเดลรุ่นที่สองนี้	มีรายละเอียด

ดังนี้
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ข้อค้นพบฮักนะเชียงยืนรุ่นเเรก	ได้เเก่

-ชุมชนยังไม่ลดการใช้สารเคมี

-สารเคมีตกค้างในดินมีสูง

-วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนเเปลงไป

-สุขภาพเสี่ยง	(จากผลการตรวจเลือด)

-เเมลงดื้อยา

-เมล็ดพันธ์	เป็นเมล็ดตัดเเต่งพันธุกรรม

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนำามาวึ่งการพัฒนาข้อค้นพบนั้นต่อไป	เป็น

เเนวคิดหลัก	ให้งานได้ต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน	ซึ่งประเด็นที่กล่าวมา

ข้างต้นนี้	นำามาวิเคราะห์ด้วยหลักคิดสำาคัญ	คือ	ลดสารเคมีลงในกลุ่มเป้า

หมาย	สู่การอยู่ร่วมกันกับระบบเกษตรพันธะสัญญา

ละคร	 “เมล็ดพันธ์หายไปไหน”	 เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เป็น

เครื่องมือในการเปิดประเด็นเวทีเสาวนาชาวบ้าน	 ร่วมกันโดยมีการออกเร่

ละคร									สามครั้งด้วยกัน	คือ	ครั้งที่	๑	อยู่ที่โรงเรียน	ครั้งที่๒	อยู่ที่ชุมชน	

เเละครั้งที่	๓	อยู่ที่ชุมชน	โดยในครั้งที่สามนี้เองที่เป็นการเปิดเวทีเสาวนาให้

เกิดขึ้นเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน

กลุ่มเยาวชน	กลุ่มเครือข่าย	กลุ่มผู้ปกครอง	เป็นเป้าหมายหลักที่เรา

จะให้	 เขาได้ตระหนักมากยิ่งขึ้น	 เเล้วความฝันเป็น	 การอยู่ร่วมกันกับเกาต

รพันธะสัญญาได้	จากกิจกรรมที่ฮักนะเชียงยืนได้จัดขึ้น

ฮักเเพงบ้านเกิด	 เป็นกิจกรรมที่ยำ้าเตือนความตระหนัก	 เน้นยำ้าให้
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ชุมชนได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุด	ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	กลุ่มเด็กๆมีส่วนร่วม	 โดย

มีรายอะเอียดกิจกรรมย่อย	คือ	 แผนท่ีการเจ็บป่วยของตระกูล	 การพาน้อง

ศึกษาโครงสร้างของดิน	เกษตรอินทรีย์	เเละนำ้าหมักชีวภาพ		สอนทักษะการ

ละคร	 เเละการสอนเด็กกับผู ้ปกครองกลุ่มเป้าหมายให้ทำาปุ ๋ยหมักชีวภาพ

ประจำาครัวเรือน

หนงัสัน้	เปน็การใชภ้าพสือ่สะทอ้นมมุมองในอกีมมุหนึง่ของวถิชีวีติ	ของ

ชาวบา้นเเละของเดก้ๆในชมุชน	เพือ่เป็นการสรา้งความตระหนกัใหย้้ำาลกึเขา้ไป

อีก	ในความคิดของเด็กๆเเละชาวบ้าน

Amazing	 ban	 bag	 เป็นเวทีการสรุปข้อมูลโดยในวันนั้นจะจัดตลาด

นดัชวีภาพให้เกดิขึน้ในชุมชน	โดยนำ้าชวีภาพนีไ้ด้มาจากจากกิจกรรมฮกัเเพงบ้า

นบ้านเกิดที่พอน้องๆเเละผู้ปกครองทำาเเล้วใช้กับไร่นา	 ไร่สวนของตนเอง	 เเล้ว

มาเเลกเปลี่ยนกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองจนเกิดเป็นตลาดนัดชีวภาพเกิด

ขึ้น	ละครเร่น้ีเป็นผลมาจากการไปสน้องๆในชุมชน	 ให้ทำาละครในค่ายฮักบ้าน

เกดิ	โดยเป็นละครท่ีเดก็คดิเเละทำาเอง	โดยท่ีฮกันะเชยีงยนืเป็นตัวจดุประกายให้

เกดิขึน้	เเล้วสดุท้ายเป็นการฉายหนงัสัน้ทีไ่ด้ทำาไว้ในระยะการดำาเนนิโครงการ	ที่

เหมือนการฉายหนังกลางเเแปลง	ทีเ่ราได้เคยเหน็	โดยเป็นหนงัทีส่ะท้อนมมุมอง

ให้ชาวบ้านได้รับชม	เป็นวิธีการย้พเตือนความตระหนักไปในอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพฝัน	คือ	ตลาดเขียวนี้	ฮักนะเชียงยืนรุ่นนี้ถือว่า	เดินเข้าสู่บันไดขั้น

เเรกของตลาดเขียว	คือ	ตลาดนัดชีวภาพ	โดยเป็นการริเริ่มทำาให้ชาวบ้านได้เห็น

ว่า	 ควรใช้อินทรีย์สารเพิ่มขึ้น	 ในการเกษตร	 เมื่อใช้อินทรีย์สารเพ่ิมข้ึนเเล้วนั้น	

ผลผลิตที่ได้	 ก็จะมีผลเป็นผักสีเขียวซึ่งก็จะสามารถสร้างเป็นตลาดนัดสีเขียวได้

นั่นเอง	เเต่การที่จะไปถึงจุดนั้น	ถือว่ายังยากนัก	ฮักนะเชียงยืนยังคงต้องดำาเนิน

งานต่อไป	เพื่อที่จะให้ชาวบ้านลดใช้สารเคมีลงให้มากที่สุด	“ให้ชาวบ้านอยู่กับ

พันธะสัญญาได้”
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ในระหว่างก่อนการดำาเนินงานอยู่นั้น จดหมายข่าวจากมูลนิธิ

สยามกัมมาจลก็มาถึง เชิญชวนให้เข้าร่วม ซึ่งเราในฐานะนักเรียนรู้

เราก็ไปศึกษาด้วย งานนี้มีชื่อว่า ... 

 

“ค่�ยต้นกล้�ศิลปะ”
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	 โอกาสดดี	ีทีเ่ป็นทนุทีส่ำาคญัอกีทนุหนึง่โดยทนุนี	้เป็นอกีส่ิงทีค่วรศกึษา	

น่านำามาใช้ในงาน	 เป็นสิ่งท่ีทุกๆคน	 ทุกช่วงอายุสามารถทำาได้	 โดยโอกาสใน

คร้ังนี้ฮักเชียงยืนกลุ่มพี่เลี้ยงเเละครูได้เดินทางอีกคร้ัง	ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ียาว

ไกล	จากอีสานถึงเหนือ	ใน	วันที่16	-	18	ธันวาคม	2556	เป็นวันค่าย	“ต้นกล้า

ศิลปะรักส่ิงเเวดล้อม”	ณ	อุทยานเเห่งชาติศรีน่าน	อ.เวียงสา	จ.น่าน	เป็นวัน

ของการรักษ์สิ่งเเวดล้อมในมุมของศิลปะ		เป็นวันที่จะนำาศิลปะให้มาพันผูกกับ

ธรรมชาติที่งดงามอีกครั้งโดยหลักๆ	คือ	“ครูเป้		สีนำ้า”	เป็นผู้ดำาเนินกิจกรรม	

เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมเเล้วรู้สึกว่า	“ธรรมชาติของเราๆนี้มีความงดงาม	มีความ

อบอุ่น”	เป็นส่ิงที่น่าค้นหา	น่าสัมผัส	น่ารักษาให้คงอยู่	ครูเป้พูดว่า	“พวกหนู

เป็นต้นกล้า	ต้นกล้าเเห่งความงดงามท่ีพร้อมจะรักษาธรรมชาติที่งดงาม”	ครู

เป้สอนให้วาดรูป	ครูเป้สอนให้ร้องเพลง		ครูเป้สอนให้มองสิ่งเเวดล้อม	“สิ่งที่

ครูเป้สอนนั้นจะนำาไปใช้อย่างไรนะ”	 เด็กคนหนึ่งพึมพำาอยู่ในความคิด”	 เเต่

เม่ือได้เข้าหลักคิดของการวาดภาพ	 หลักคิดของการร้องเพลง	 	หลักคิดของ

 

“ค่ายต้นกล้าศิลปะ”
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การมอง	 ทำาให้รู้สึกว่าศิลปะที่งดงามนั้น	 คือ	 ธรรมชาติของเรานี่เอง	 สิ่งที่ได้

เรียนรู้	คือ	ศิลปะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีจะดึงความคิด	รักษ์สิ่งเเวดล้อมให้

ออกมาได้	 โดยที่เมื่อเราได้วาดรูปต้นไม้ต้นหนึ่ง	ณ	ป่าเเห่งหนึ่ง	 เราวาดเเล้ว

เราจะมีความสุขที่อยากจะวาดภาพฝันของตนเองอีกครั้ง	 เเต่เมื่อสักวันที่เขา

รู้สึกว่าต้นไม้เหล่านี้กำาลังจะถูกตัดลง	 เด็กคนนั้นที่มีความรู้สึกอย่างนุ่มนวล

ย่อมจะลุกขึ้นมารักษ์สิ่งเเวดล้อมของตนเอง	 เพราะนั่นเป็นภาพวาดของเรา	

นั่นเป็นศิลปะของเรา	“เราวาดภาพต้นไม้ต้นนี้เเล้วเรามีความสุข”	เมื่อต้นไม้

กำาลังจะหายไปย่อมเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของจิตรกรน้อยๆทุกคน	“ศิลปะไม่

ได้ออกมาจากกาย	แต่ศิลปะนั้นออกมาจากใจ”	ออกมาจากส่ิงที่เราชอบ		ส่ิงที่

ฝัน		ส่ิงที่เรารัก	ศิลปะท่ีออกมาจากกายย่อมไม่ไม่สวยงามเท่าศิลปะที่ออกมา

จากใจ	“ค่ายต้นกล้าศิลปะ”	สอนให้ได้มองท่ีใจ	ให้ใช้ใจมอง	ให้ใช้ความรู้สึก

จากภายในถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน	 สอนให้ฟังเสียง	 	สอนให้มองอย่างมี

วุฒิภาวะ		สอนให้มองออกไปในสังคม	มองออกไปให้เห็นถึงส่ิงเเวดล้อมต่างๆ

รอบตัว	สอนให้รู้จักคำาว่า	“ความหมาย”	อย่างเข้าใจ

การทำาโครงการ	 ก่อนที่จะดำาเนินงานโครงการนั้นสิ่งเเรกๆที่ต้องคิด

คือ	เรารู้หรือยัง	รู้สิ่งที่เราต้องพัฒนาเขาหรือยัง	ซึ่งเป็นโจทย์ที่ทำาคัญของทุกๆ

สิง่ทีต่อ้งทำากอ่นดำาเนนิงานหรอืทำาในขณะทำาเนนิงานหรอืหลงัดำาเนนิงาน	จาก

โมเดลที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันเเล้วนั้นนำามาสู่การดำาเนินงานโดยขั้นเเรกๆเป็นการ

เรียนรู้เพื่อไปถ่ายทอด	ศึกษาเพื่อนำาข้อมูลคืนลงสู่ชุมชน	โดยโมเดลที่ได้ตั้งไว้

ฮักนะเชียงยืนเดินอยู่ในวิถีของเกษตรที่ไฃใช้สารเคมีน้อยที่สุด	 โดยที่เราไม่

สามารถดันประตูหิน	“เกษตรพันธะสัญญา”	ออกไปได้	ก็ต้องอยู่ร่วมกัน	โดย

ที่วีธีในการอยู่ร่วมกันนี้มุ่งเป้าให้ใช้สารเคมีน้อยที่สุดในการทำาเกษตร	โดยใช้

วิธีการทางเกษตรอินทรีย์เข้ามาผสมผสาน	เเล้วค่อยๆลดการใช้สารเคมีลง	โดย

เน้นที่กลุ่มเป้าหมายก่อนในชุมชน	   เมื่อมุ่งหวังให้ชาวบ้านให้เกษตรอินทรีย์

มากยิ่งขึ้น	เมื่อเรายังไม่รู้	สิ่งที่เราต้องทำาจึงเป็นการศึกษาเรียนรู้	ณ	เเหล่งที่
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สามารถให้ความรู้ได้อย่างชัดเจน	 ตรงกับวัตุประสงค์ที่อยากศึกษา	   ฮักนะ

เชียงยืนจึงต้องสรรหาหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้ได้	โดยในครั้งนี้หน่วยงาน

ที่“ถ่�ยทอดคว�มรู้”	คือ	สำานักงานเกษตรจังหวัดขอนเเก่น	โดยก่อนที่

จะไปศึกษานั้น	พี่เลี้ยงฝึกหัดเเละครู	พากันไปติดต่อประสานงานด้วยตนเอง

เพราะ	เป็นมารยาทที่พึงปฏิบัติในการประสานงาน	เเล้วยังเป็นเครื่องย้ำาเตือน

ด้วยว่า	เรามีตัวตน	เเล้วเราจะมาเรียนรู้จริงๆ	พอหลังจากนั้นไม่นานที่ประสาน

งานนัดวันที่จะไปเรียนรู้	 ฮักนะเชียงยืน	 ทั้งกลุ่มก็เดินไปเรียนรู้ซึ่งก็ถือว่าไม่

ไกลนักจากโรงเรียน	   เดินทางมาถึงสำานักงาน	 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	

ฮักนะเชียงยืนยิ้มเเย้มอย่างมีกำาลังใจ	 ฟังการบรรยายอย่างเป็นกันเอง

ของ”ครู”คนหนึ่ง	ท่านบอกว่าทุกวันนี้ชาวบ้านเราใช้สารเคมีกันเยอะมาก	ซึ่ง

สารเคมีที่เราใช้กันในทุกๆวันเหล่านี้จะไปทำาให้ธรรมชาติที่เกิดความสมดุลใน

ตัวมันเองอยู่เเล้ว	ขาดความสมดุลนั้นไป	โดยสักเกตุว่า	 เมื่อเเมลงตัวหนึ่งไป

กัดกินพืชชนิดหนึ่ง	 เมื่อพืชชนิดหนึ่งนั้นถูกกัดกิน	 พืชต้นนี้เองก็จะสร้างสาร

บางสิ่งบางอย่างออกมา	เมื่อเเมลงได้กินอีกครั้งก็จะรู้สึกว่า	ไม่อยากกิน	หรือ	

ไม่อร่อย	ฯ	

ถ้าเราฉีดสารเคมีใส่ในเเปลงสวนของเราเอง	ก็จะทำาให้เเมลงที่เป็นทั้ง

เเมลงดีเเละเเมลงร้ายนั้นตายไปด้วยธรรมชาติถ้าอยู่เพียงตนเองจะมีระบบ

รักษาสมดุลของตนเอง	ถ้าใช้สารเคมีลงไปจะทำาให้สมดุลนั้นตัดขาดลงจนเกิด

เป็นปัญหาต่างๆ	เช่น	แมลงศัตรูพืชมากัดกินผักในสวนจำานวนมาก 	แมลงวัน

มีจำานวนมาก 	ตั๊กแตนมีจำานวนมาก	ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของการทำาเกษตรที่

เกิดขึ้น	 เมื่อวิธีการของสารเคมีหลายๆสิ่งทำาให้สมดุลของตัดขาดลงไป  	 วีถี

อินทรีย์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะทำาให้ธรรมชาติสมดุลมากยิ่งขึ้น 	โดย

มีปุ๋ยหมักชีวภาพ 	น้ำาหมักชีวภาพ 	ปุ๋ยดินปลูก 	สารสกัดจากธรรมชาติในการ

ป้องกันศัตรูพืช	ฯ  	ฮักนะเชียงยืนมาเรียนรู้ในครานี้ 	หลายๆคนมีวัตถุประสงค์

แตกต่างกันออกไป	แต่จุดร่วมของทุกคนที่เหมือนๆกัน	คือ	เกษตรอินทรีย์	วิธี
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การทำาเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี	 หลังจากฟังการบรรยายฟังใหญ่	ก็ถึงเวลามา

ลงมือปฏิบัติ 	“ทำาทันที”	เพื่อที่จะสามารถนำาไปใช้ได้	ซึ่งสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัต	ิ

เป็นความรู้นอกห้องเรียนที่สามารถนำามาถ่ายทอดให้กับชุมชน

ไหลเเดง	เป็นพืชที่สามารถนำามาสกัดเป็นสารควบคุมเเมลงกำาจัดศัตรู

พืช	โดยมีสารที่สำาคัญ	ได้เเก่	สารโรติโนน	เเละดีกิวลิน	ซึ่งจะไปส่งผลต่อระบบ

หายใจ	 ของสัตว์เลือดเย็น	 ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะ	 เเมลงกับปลา	 โดยวิการ	 คือ	

การนำาเอาไหลเเดง	มาผสมกันน้ำาเปล่า	เขย่าให้น้ำาขุ่น	เเล้วเอาน้ำายาล้างจาน

ผสมเข้านิดหน่อย	เเล้วจะสามารถฉีดไล่เเมลงได้	ด้วยวิธีการธรรมชาติ

ตะไคร้หอม	 เป็นสิ่งที่สามารถนำามาควบคุมเเมลงศัตรูพืชได้	โดยเป็น

เป็นการสกัดเอาน้ำาตระไคร้หอม	ด้วยวิธีการควบเเน่น	สารมารถไล่เพลี้ยอ่อน	

หนอไยผัก	 เพลี้ยต่างๆ	 เเละเเมลงต่างๆ	 รวมทั้งยุง	 เมื่อได้ผลลิตออกมาจาก

การควบเเน่นเเล้ว	สามารถนำามาฉีดใช้ได้เลยตามความเหมาะสม

เชื้อราไตรโคเดอร์มา	เป็นเชื้อราสีเขียวที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดิน	

โดยที่เชื้อราชนิดนี้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพืชได้เป็นอย่างดี	 หรือ

วิธีการรากำาจัดราด้วยกันเอง	 โดยสามารถขยายเชื้อรานี้ได้ง่ายๆโดยการนำา

ข้าวสุกมาให้ราเจริญเติบโต	 ประมาณระยะเวลาช่วงสั้นๆ	 จากนั้นเมื่อรากิน

ข้าวเสร็จเเล้ว	ก็สามารถใช้ผสมน้ำานำามาฉีดได้เลย	ฉีดเป็นระยะๆ

ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการของเกษตรอินทรีย์	ที่ส่วนมากจะทำาให้

เเมลงไม่ตายไปเลยทีเดียว	เเต่จะเป็นการทำาให้เเมลงอยู่ไม่ได้	หรือค่อยทำาให้

เเมลงตายลงอย่างช้าๆ	ส่งผลทำาให้พืชผักต่างๆปลอดสารเคมี	ทำาให้เราๆ	กิน

ผักได้อย่างสบายใจ	 	วิธีการที่ได้เรียนรู้เหล่านี้เป็นวิถีอินทรีย์ที่ฮักนะเชียงยืน

ได้เรียนรู้	 เเล้วจะนำาไปปรับใช้ในงานต่อไป	 ที่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือตลาด

ชีวภาพ	 วิถีอินทรีย์ไม่ได้มีเพียงการกำาจัดศัตรูพืช	เเต่การทำาปุ๋ยชีวภาพ	เตรียม
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ดินปลูก	ก็เป็นอีกวิถีที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่างใจ

	 จากการได้เตรียมตัวมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เดินมาถึงอีกงาน	

 งานนี้นับว่าเป็นงานสำาคัญ	เป็นงานปิดประเด็นเเล้วคุยกันในเเบบชาวบ้าน	

เป็นครั้งที่	2	ในการเร่สู่ชุมชนครั้งที่แล้วคุยกันแค่แป๊ปเดียว	แต่ครั้งนี้คุยกัน

เพื่อหาทางออกของบ้านเรา	ซึ่งงานนี้ชื่อว่า	“ง�นละครเปิดประเด็น” 
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“งานละครเปิดประเด็น”	 ที่มีความคาดหวังหลัก	 คือ	 การได้พูดคุย

กับชาวบ้าน	 ชาวบ้านร่วมมือ	 กับเด็กๆ	 เเล้วพัฒนาที่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย

เล็กๆเสียก่อนค่อยๆไปขยายเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น	ละครที่ซ้อมกันมา	คอยปรับ

กันมาเป็นระยะเวลาพักใหญ่ต้องออกเร่อีกครั้งโดยครั้งนี้มีการปรับให้เข้ากับ

บริบทของชุมชน	เเล้วหลังจากละครเสร็จเเล้วก็นำาละครมาเชื่อมโยงสู่ประเด็น

ในการเสวนาพูดคุยเเลกเปลี่ยนกัน	งานนี้จัดขึ้นในวันที่	5	กุมภาพันธ์	2557	

ซึ่งวันนี้ของปีนี้ก็นับว่าเป็นวันเตรียมการบุญเบิกฟ้าของชาวบ้านพอดี	   ก่อน

ที่จะได้มาซึ่งงานในวันนี้มีการซ้อมละครเเละเตรียมการละครอยู่หลายรอบ	

ปรับเพื่อให้ผู้ชม	“ดูไม่งง”	เเล้วดูรู้เรื่อง	มีพี่ๆ	จาก	มมส.	มาคอยช่วยดูอีกเเรง

หนึ่ง	มีการเสริมบทอีกหลายคำา	เเล้วซ้อมๆกันหลายรอบในเวลาว่างหลังเลิก

เรียน	นอกจากจะซ้อมละครเเล้วในการเตรียมการนั้นต้องมีการประสานงาน

เพิ่มขึ้นร่วมด้วยกัน	มีการประสานงานกับคุณป้าเกษตรอำาเภอ	 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	   หมอดินชุมชน	   ครูก็พาไป	 “เเล้วทิ้งให้ประสานงาน

“งานละครเปิดประเด็น” 
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เอง”	(เป็นเเนวคิดที่ดีของครู)	หลังจากพอซ้อมละคร	พอประสานงานเสร็จเเล้

วตะวันเริ่มคล้อย	ใกล้เข้ามาทุกขณะ	มาถึงตอนเย็น(ค่ำา)	ละครก็ถือว่าได้เเล้ว	

เเต่ต้องมาคุยสิ่งสำาคัญที่สุด	 คือ	 เวทีเสวนา	 มาเตรียมพิธีกรเสวนาอีกครั้งใน

ตอนดึก	 โดยเน้นย้ำาว่า	 พีธีกรเสวนานั้น	 ต้องไม่ตอบคำาถามเอง	 ต้องเป็นตัว

เชื่อม	ที่เหมือนกับน้ำา	 โดยที่ประเด็นนั้นอะไรก่อนหลังไม่สำาคัญ	สำาคัญเพียง	

การเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ให้ได้	จำาต้องคิดเป็นการใหญ่	คิดๆ	เเล้วก็นอนเพื่อ

เตรียมตัวในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันงาน	 เริ่มออกเดินทางไปยังชุมชน	 เมื่อถึงชุมชนเเล้วมีการเตรี

ยมงาน	ขนของไปจัดเตรียม	ฝ่ายบริการ	ฝ่ายเตรียมสถานที่(ปูเสื่อ)	ฝ่ายต้อนรับ	

ฝ่ายพิธีกร	ฝ่ายละคร	ทำางานร่วมด้วยกัน	พอจัดเตรียมไปได้สักพัก	ใกล้ถึงเวลา

เเล้วชาวบ้านก็ยังไม่มา	มีการพูดคุยว่าถ้าชาวบ้านไม่มาเเล้วเราจะทำาอย่างไร	

สิ่งที่คิดๆได้มี	 3	 อย่างด้วยกัน	 คือ	 เดินออกประชาสัมพันธ์เหมือนเดิม	   ให้

ผู้ใหญ่บ้านประกาศอีกครั้ง	เเละชาวบ้านมาเเค่ไหนก็เอาเเค่นั้น	ผลที่ได้คือ	ให้

ผู้ใหญ่ประกาศอีกครั้ง	หลังจากที่ผู้ใหญ่กำาลังประกาศนั้นชาวบ้านหลายคนก็

เดินทางมาถึง	 เเล้วก็มานั่งพูดคุยกัน	 ท่านอาจารย์จาก	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคามก็เดินทางมาถึง	พี่ตุ้มเเละพี่เเบงค์ซึ่งพี่เขาทำาเกษตรอินทรีย์อยู่ที่

กาฬสินธ์เดินทางมาถึง(ด้วยรถจักรยานยนต์)	ท่านคุณหมอก็มาถึง	ชาวบ้านก็

เริ่มทยอยมากัน	 ในช่วงเวลานี้ต้องซ้อมต้องวอมเสียง	 มีการซ้อมเล็กๆกันอีก

รอบด้านหลังเวที	เเล้ววอมเสียงกันอีกครั้ง...

ระหว่างที่ใกล้เริ่มงานชาวบ้านก็เริ่มทยอยเเล้ว	เมื่อชาวบ้านมานั่งก็มี

การพูดคุยกันกับอีกหลายๆท่าน	 การพูดคุยนั้นยิ่งคุยก็ยิ่งเข้าประเด็นทำาให้

ก่อนเล่นละครมีการคุยกันอยู่พักหนึ่ง	 เมื่อที่เเบงค์เเละพี่ตุ้มได้พูดถึงเกษตร

อินทรีย์ที่พี่เขาทำา	 ชาวบ้านก็รู้สึกสนใจ	 เเล้วพี่ๆก็พูดไปเรื่อยๆในเรื่องของ

อาหารของโลก	 อุตสหกรรมการเกษตร	เเล้วพูดถึงการฉีดสาร	ขณะนั้นชาว

บ้านคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า	“ป้าดๆ	คือ	อ่านออกเเถะว่ะ”	ในขณะนั้นพี่ตุ้มก็ได้
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พูดถึงเกษตรของตนเอง	 ชาวบ้านก็รู้สึกสนใจ	 หลังจากพูดจนพี่ตุ้มก็ถามชาว

บ้านว่า	ทำาไมต้องใช้สารเคมี	ชาวบ้านบอกว่า	“มันทันใจ	 ไม่ใช่ไม่มีกิน	 เเล้ว

ชาวบ้านก้ณู้ด้วยว่าเมล็ดนั้นที่เขาเอามาให้ถูกตัดเเต่งพันธุกรรมไปเรียบร้อย

เเล้ว	เเล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมเอาไว้	เพราะว่าเมล็ดประป๋อง

นั้นหาซื้อได้ง่าย”	ทันใดนั้น	พี่ตุ้มบอกไว้ว่า	ยา	กับ	เมล็ดนั้นเป็นของคู่กัน	ชาว

บ้านก็บอกว่า	 “รู้ดีอยู่เเล้ว”	 จากนั้นพี่ตุ้มก็พูดต่อไปอีกว่า	 ยุโรปเขาเป็นคน

ผลิตสารเคมีมา	เเต่เขาไม่ใช่	เขาให้เรามาใช้เเทน”	หลังจากชาวบ้านได้ยินดัง

ขั้นก็หัวเราะขึ้น	เเล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกไว้ว่า	“ฮ่าๆ	นี่เเหละ	คนที่จะพา

เราไปดูงาน”	 เเล้วชาวบ้านก็เริ่มสนใจเริ่มซักถามพี่ตุ้มเเละพี่เเบงค์เกษตร

อินทรีย์	 พอถามไปได้ช่วงเวลาเล็กๆ	 ก็ให้มาชมละครก่อน	 เพื่อเป็นเครื่อง

สื่อสารให้ชัดเจนขึ้น	เเล้วละครของเด้กฮักนะเชียงยืนก็เริ่มต้นขึ้น

ละครเรื่องวิถีอินทรีย์เริ่มต้นขึ้นในฉากเเรกที่	จ่อยซึ่งเป็นลูกบ่นกับพ่อ	

ว่าจะรีบไปผสมพันธุ์เเตง	ชาวบ้านยิ้มเเละหัวเราะ	ในขณะที่เเสดงอยู่นั้น	ชาว
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บ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า	“เเสดงคือเเถะ”	เมื่อฉากต่อมา	เเบงงค์ทำาท่าฉีดยา	

ชาวบ้านก็รู้ว่ากำาลังฉีดยาอยู่	   เเล้วชาวบ้านก็หัวเราะขึ้นมาอีกในเพลง	 บ้าน

ของเราทำาสวน	ๆ	ปลูกเเบบอินทรีย์	 ส่วนครอบครัวทางนี้	 ใส่เคมีทุกวี่ทุกวัน	

หัวเราะกิริยาท่าทางของผู้เเสดง	หลังจากที่เร่ละครเสร็จ	ชาวบ้านบอกว่า	“คือ

เข้ากับเฮาเเท้”	 เมื่อตอนที่เเสดงสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 ยายของเกมส์

ร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้ง	เเล้วยายอีกหลายหคนก็น้ำาตาซึมท่ามกลางเสียงหัวเราะ

จากนั้นพิธีกรถามชาวบ้านว่า	:	“มักตอนใด๋น้อ...ครับ	เข้าใจบ่ครับ	“

ชาวบ้านบอกว่า	:	มักตอนนายทุนเข้ามา	เพราะว่ามันตรงกับเราดี	เข้าใจอยู	่

เปรียบเทียบกับเราได้ดี	มันตรงกับชีวิตเรา 

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า	 :	 สารเคมีมันก็เป็นอันตราย	 ทีเเรกๆนั้นเราใช้เเบบอ่อนๆ	

เเต่พออ่อนๆ	 มันใช้ไม่อยู่	 ก็ต้องเอาเเบบเเรงๆมาชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อย

ป้องกันตนเอง	 จนทำาให้เกิดสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย	 มีอาการผื่นคัน	 ผื่นเเดงๆ	

พอไปหาหมอ	หมอก็บอกว่าเพราะสารเคมีเเน่นอนอาการของเราเริ่มต้นนั้นก็

เหมือนกับละครที่มีอาการปวดหัว	อาเจียน	เหมือนๆ	กับละคร 

พิธีกรถามต่อไปว่า	 เมื่อสารเคมีมีผลในระยะสั้นเป็นอย่างนี้เเล้วผลระยะยาว

จะส่งผลอย่างไรครับ	คุณหมอ

คุณหมอ	:	ผลระยะยาวมีหลายอย่างที่น่ากลัวเพราะสารเคมีเข้าได้	3	ทางด้วย

กัน	 คือ	ทางจมูก	  ทางการกิน	 เเละทางการสัมผัส	 เเล้วทุกวันนี้ใครที่ลงหน

องเเบกนั้น	80	เปอร์เซนต์จะเป็นโรคภูมิเเพ้	เเล้วทุกวันนี้อาหารมันก็ไม่เหมือน

เดิม	น่าเป็นหว่งที่ตำาบลเรา	98	เปอร์เซนต์ที่อยู่ในช่วงอายุ	45	ปีขึ้นไปมักเป็น

โรคมะเร็ง	ซึ่งก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมทางการกิน	เเละชาวบ้านกลัวการมา

หาหมอ
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ชาวบ้าน	 :	 หมอพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อเหมือนกัน	 เพราะคนใกล้ตัวเราก็เป็น

เหมือนกัน

ครูเพ็ญศรี	:	เป็นไปได้ไหมที่คนที่คลุกคลีกับสารเคมีเยอะๆ	จะทำาให้ปอดหาย

ไปข้างหนึ่งได้

คุณหมอ	 :	 ปอดหายไปข้างหนึ่งนั้นก็ต้องตายเท่านั้นล่ะ	 ขนาดปอดเเฟบยัง

หอบจวนจะตายเลย

อ.ฤทธิไกร	:	ที่บอกว่าใครเป็นอะไร	เป็นมะเร็งอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อย 

ชาวบ้าน	:	ยายกุล	หมอตรวจพบว่าเป็นมะเร้งเต้านม	ตอนนั้นน่าจะอายุ	45	

ปี	 อาชีพโดยตรงของยาย	คือ	ปลูกผักส่งตลาด	 เป็นเเม่ค้าที่ตลาดมีการปลูก

อย่างหมุนเวียนตลอด	 เมื่อตัดมะเร็งออกเเล้ว	 ยายก็ดำาเนินชีวิตปรกติ	 เมื่อ

ปรกติก็กลับมาทำาใหม่	เเกใส่เสื้อ	3	ชั้น	ทำามาอีก	2	ปี	อาการก็กำาเริบขึ้นอีก

หมอบอกว่าได้รับสารเคมีมีเข้ามาทำาให้อาการกำาเริบขึ้นอีกครั้ง	 ในครอบครัว

เเกเป็นคนเดียวเเล้วญาติของเเกก็ไม่มีใครเป็นมะเร็ง

ผู้ใหญ่บ้าน	:	บริษัทเขาก็มีให้อยู่	เขามีกำาหนดอยู่ชุดป้องกัน

ชาวบ้าน	:	ตอนเราทำา	มือเราก็จับ	เรามีการสูดดม	เรามีการสัมผัส	ถามว่าคุ้ม

ไหม	มันก็ไม่คุ้มหรอก	เเล้วยายกุลก็ตายเเล้ว	เเต่ลุกก็ปลูกแตงอยู่	*เเสดงให้

รู้ว่าถึงเเม้ว่าคนครอบครัวจะตายลงไป	 การดำาเนินชีวิตที่ถึงเเม้ว่าจะเห็น

ตัวอย่างที่เป็นยายของตนเองที่ตายไปเเล้ว	ก็ยังทำาอยู่	เพราะไม่ทำา	ไม่มีกิน

พิธีกร	:	ตอนนี้ฟังเสียงผู้ใหญ่เเล้วก็ยอากฟังเสียงเด็กน้อย	ด้วย	เกมส์ลองพูด

สิว่าเรารู้สึกยังไง 

เกมส์	:	พ่อ	เเม่ผมก็ทำาเหมือนกัน	ทำาตั้งเเต่ผมเกิด	(เกมส์ร้องไห้)	ไม่ทำาก็ไม่ได้	
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อยากให้พอ่เเม่เลิกใช้	 หลังจากที่ชาวบ้านได้เห็นดังนั้นส่วนใหญ่เริ่มน้ำาตาซึม	

เเล้วร้องไห้ไปพร้อมกับเด้ก	 ยิ่งเป็นยายของเกมส์เองยิ่งร้องไห้	 เพราะความ

จำาเป็น	เพราะไม่ทำาไม่ได้กิน 

เกษตรอำาเภอ	 :	 สิ่งที่มีประโยชน์มันก็ต้องมีโทษเหมือนกัน	 ชาวบ้านตอบว่า	

“เเม่น..ถูกต้อง”	 เราเคยจำาได้ไหมว่าเเต่ก่อนเราทำาเกษตรเเบบไม่ใช้สารเเล้ว

ทำาไมเราอยู่ได้	เเล้วทำาไมตอนนี้เราอยู่ไม่ได้	วันนี้ไม่ได้มาบอกให้เลิกเลย	การ

เลิกใช้สารเลยนั้นมันเป็นไปไม่ได้	ค่อยเป็นค่อยไป	เขาหวังเพียงการลด	เพียง

ลดสารเคมีนั้นลง	เพียงรู้จักปกกันให้มิดชิดมากยิ่งขึ้น 

ชาวบ้าน	:	(เริ่มกล้าพูด)	การทำาเกษตรเเบบนี้ก็ป้องกันอยู่	รู้ว่ามันอันตรราย

อยู่	เเต่เพราะลูกจึงต้องทำา	สมัยยนี้เราก็ไม่มีขี้วัวขี้ควายลงใส่นาของเราเหมือน

เดิมเนอะ	ตอนนี้ก็มีความคิดอยู่	 ไม่ใช่ไม่คิดนะ	 เเต่คิดอยู่	ตอนนี้	ก็มีผลกระ

ทบหลายอย่าง	 หอยเชอรี่ก็กิน	 สารชีวภาพก็กำาจัดไม่ได้	 สารชีวภาพกำาจัด

หญ้าไม่ได้	 ปลูกเเตงไม่ใช้สารเคมีไม่ได้ผล	 พอ่เเม่ต้องการหาเงินส่งลูก	ต้องหา

เงินจุนเจือครอบครัว

เกษตรอำาเภอ	:	ลูกก็ต้องการให้พ่อเเม่	ไม่ให้ตายเร็ว	 พ่อเเม่ก็ต้องการให้ลุก

อยู่สุขสบาย	 วันนี้ไม่ได้มาบอกให้เลิกเเต่วันนี้มาบอกให้ลด	 เราไม่ใช้สารเคมี

เพียงอย่างเดียวเราก็อยู่ได้	   เด็กพวกนี้เขามีเเนวคิดใหม่	 เขามีหัวพัฒนา	 จง

ภูมิใจไว้เถิด	เราเป็นพ่อเป็นเเม่	 เราก็ต้องช่วยเขา	อาจเเบ่งที่ให้เขาทำาเกษตร

ปลอดภัยก็ได้ 

พี่ตุ้ม	:	สิ่งที่ตุ้มทำาอยู่บ้านในทุกๆวันนี้ก็ไม่ใช้สารเคมีนะ	เเต่ตุ้มก็อยู่ได้	 เพราะ

ตุ้มมีความพอ	ชาวบ้านเราก็พอได้	 สวนของตุ้มอยากให้พ่อๆ	เเม่ๆ	ไปดูเหมือน

กันว่ามันเป็นอย่างไร 

พิธีกร	:	พ่อๆ	เเม่ๆ	คนไหนที่อยากไปก็เชิญลงชื่อได้เลยนะครับ



88 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

เกษตรอำาเภอ	:	เกษตรปลอดภัยนี่ก็ดีเหมือนกัน	ลองดูๆ	ถึงสนใจหรือไม่สนใจ

ก็ลองไปดูก่อน

หลังจากนั้นชาวบ้านก็ลงชื่อ	เเล้วผู้ที่สนใจก็อยู่รอฟังพี่ตุ้มที่เป็นคนปลูกเกษตร

อินทรีย์...หลังจากเสร็จงานเเล้วก็ถามน้องๆว่า	เป็นอย่างไรบ้าง	ส่วนหนึ่งบอก

ว่า	ยังไม่เต็มที่ละครยังไม่เต็มที่	ยังเอื่อย	อยู่เลย	 คนหนึ่งบอกว่า	คนเเก่สนใจ

เราอยู่นะ	วันนี้ดูเหมือนคุณป้าเกษตรอำาเภอ	เเละ	อ.ฤทธิไกรเชื่อมเเทนเรา	ก

คนหนึ่งบอกว่า	การที่จะบอกให้ชาวบ้านเชื่อได้ก็คือวุฒิภาวะ...

สิ่งที่ได้เห็น-ได้เรียนรู้

1.ชาวบ้านเริ่มพูดคุย	เริ่มเปิดใจมากยิ่งขึ้น	เเล้วมีเเนวโน้มที่จะให้

ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

2.เมื่อเด็กร้องไห้	ทำาให้ผู้ปกครองก็ห้องไห้ตามไปด้วย	ทำาให้รู้ว่าทุน

ของเราเองเเบบเด็กๆก็ไม่ควรมองข้าม	อีกมุมหนึ่งบอกว่า	เด้กทำาให้ผู้

ปกครองเปิดใจกล้าพูดมากยิ่งขึ้น

3.การพูดนั้นถ้าจะพูดให้น่าเชื่อถือจำาต้องใช้เครื่องช่วย	คือ	ผู้รู้	โยน

ไปให้ผู้รู้นั่นเอง

4.การใช้ภาษาเเบบชาวบ้านเข้าถึงได้ง่ายกว่า	การใช้ภาษาอ้อมค้อม...

(เหมาะสำาหรับผู้ใหญ่)..ส่วนเด็กใช้ภาษาที่ถ่อมตน	จากที่ได้เปิดละคร	เพื่อเปิด

ประเด็นในการเสวนากันเเล้วนั้น	สิ่งสำาคัญๆ	ที่มองเห็น	คือ	ชาวบ้านเริ่มเปิด

ใจ	เเล้วมีความอยากไปดูเเปลงเกษตรอินทรีย์ของพี่ตุ้ม	ซึ่งอาจทำาให้ชาวบ้าน

สนใจ	 เเล้วมีใจที่จะปลูกเกษตรเเบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งทั้งนี้ชาวบ้านมี

การกล้าพูด	 กล้าที่จะคุยกันมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นกันเองที่อาจส่งผลมาจาก	
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เกมส์ระบายความรู้สึกที่มีในตนเอง	หรือ	คุณป้าเกษตรอิทรีย์พูดอย่างตรงไป

ตรงมาภาษาชาวบ้านทำาให้ขเาถึง	 หรือพี่ตุ้มพูดถึงเกษตรของตนเอง	 หรือ

พยาบาลย้ำาเตือนในเรื่องโรคมะเร็ง	ฯ	มีหลายๆอย่างที่ทำาให้ชาวบ้านกล้าพูด	

กล้าคุยมากยิ่งขึ้น	จากงานที่จัดขึ้นในครั้งนั้น	5	ก.พ.	2557	ที่มีการเเสดงละคร	

เเละเวทีเสวนา	ในช่วงเวลาครึ่งวัน	ก่อเกิดเครือข่ายสำาคัญๆ	อย่างยิ่งที่จะเป็น

ทุนขับเคลื่อนในพื้นที่	ที่อยู่ในลักษณะของเครือข่าย	ดังนี้

เกษตรอำาเภอ	นับว่าเป็นการพบกับคุณป้าผู้ที่มีประสบการณ์ในชุมชน	

ครั้งหนึ่งเคยถามท่านว่า	 ท่านเคยทำางานมาด้านนี้ไหม	 ท่านตอบว่า	 เคยทำา

มาเเต่ผมยังไม่เกิด	 “จนเดี๋ยวนี้ยังไฟเเรงอยู่”	 โดยที่ท่านมีโครงการที่จะลงสู่

ชุมชนเเห่งนี้อยู่เเล้ว	จึงเป็นการดี	เป็นเครือข่ายที่สำาคัญ	โดยท่านบอกว่าเรา

ยังต้องทำางานด้วยกันอีกเยอะ

ผู้ ใหญ่บ้าน	 เป็นเครือข่ายสำาคัญในชุมชนที่ เป็นผู้นำา	 สามารถ

ประชาสัมพันธ์ได้	ชาวบ้านเชื่อ	ที่มี	3	หมู่	พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือฮักนะ

เชียงยืนอย่างเต็มที่ 

มมส.	เป็นเครือข่ายที่มี	อ.ฤทธิไกร	เป็นหลัก	โดยจะเป็นเครือข่ายของ

ผู้รู้ผู้เเนะนำา	 บางครั้งเหมือนกับผู้ให้เเสงสว่างเมื่อจเอกับทางตัน	 เป็นผู้รู้ที่

สำาคัญ 

พี่ตุ้มเเละพี่เเบงค์	 เป็นเครือข่ายที่ทำาเกษตรเเบบอินทรีย์ซึ่งเป็น

ตัวอย่างที่ดีที่จะทำาให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมเกษตรปลอดภัย	 มีเเหล่งเรียนรู้

เกษตรอินทรีย์ที่พร้อมให้ชาวบ้านมาดูงาน 

ชาวบ้านที่จะไปดูงาน	นับว่าเป็นเครือข่ายเล็กๆ	ที่จะก้าวสู่เครือข่าย

ใหญ่ๆ	เริ่มจากจุดเล็ก	โดยที่การดูงานนี้ดูงานเกษตรอินทรีย์ของพี่ตุ้ม	ซึ่งอาจ

ได้เเรงบันดาลใจเข้ามา	เเล้วมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัยในที่สุด	ซึ่งได้จาก

“ค่ายเรียนรู้ครึ่งโครงการ”
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ชาวบ้านผู้อยากรู้	ที่เข้าร่วมเวทีเสวนา

ผู้ปกครองของฮักนะเชียงยืน	 เป็นเครือข่ายสำาคัญที่ต้องเริ่มจากจุด

เล็กๆ	ซึ่งต้องมีการคุยกับผู้ปกครองในรายครอบครัวกันอีกครั้งซึ่งอาจใช้เครือ

ข่ายป้าเกษตรอินทรีย์เเละผู้นำาของชุมชนเข้าร่วมด้วย	 เเล้วไม่ว่าจะเป็นชาว

บ้านที่จะไปดูงานหรือผู้ปกครองของฮักนะเชียงยืน	 ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ฮักนะเชียงยืนที่จะพัฒนาเพียงทั้งสิ้น

หมอดิน	เป็นเเรงช่วยเสริมอีกเเรง	ซึ่งหมอดินเเต่ก่อนในชุมชนมีเพียง

คนเดียว	เเต่เดี๋ยวนี้มีด้วยกันทั้ง	3	คนทำาให้เป็นอีกเเรงหนึ่งที่จะคอยเสริม	เป็น

ทุนสำาคัญในค่ายต่อไปที่จะพาชาวบ้านทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ยิ่งทำางานเจาะลึกไปเรื่อยๆ	 ยิ่งรู้สึกว่ามีกำาลังใจเพิ่มขึ้น	 เพราะสิ่งที่

เรากำาลังทำาอยู่นี้	เราไม่ได้ทำาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย	เเต่ยังมีอีกหลายๆคน	

ที่จะมาคอยช่วยเสริม	 โดยเฉพาะคุณป้าเกษตรอำาเภอที่พร้อมช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลา	“มีปัญหาโทรมาได้”	เป็นคำาที่ท่านพูด	เเล้วท่านทิ้งท้ายว่า	“ป้าไม่

ชอบทฤษฎีนะ	เเต่ป้าเป็นนักปฏิบัติ”	เครือข่ายในพื้นที่	เครือข่ายในชุมชนได้

ริเริ่มขึ้นเเล้ว
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ในครั้งนี้มากัน	20	คน	ณ	ไร่เปรมสุข	(บ้านพี่แบงค์และพี่ตุ้ม)	บ้านไร่

ดงมูล	หนองกุงศรี	จังหวัดกาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2557	ที่ผ่านมา	เดิน

ทางด้วยรถโรงเรียน	 เดินทางไป	 ไม่ไกลนักจากเชียงยืน	ขับรถประมาณ	ครึ่ง

ชั่วโมงกว่าๆก็ถึง เดินทางมารอบๆบ้านเห็นดินบริเวณนี้เเห้งเเล้งมาก	ส่วนใหญ่

จะทำาไร่มันสำาปะหลังเเละปลูกอ้อยกัน	มาถึงสวนพี่เเบงค์	เป็นสวนเล็กๆ	มีที่

เพียง	ไม่กี่ไร่	จากบริเวณเวณโดยรอบนั้นร้อนมาก	มาถึงไร่พี่เเบงค์	กลับรู้สึก

ว่าเย็นขึ้น	เพราะมีต้นไม้ปลูกไว้โดยรอบ	รู้สึกเย็นกว่ารอบข้างที่ทำาไร่มันเยอะ	

  เดินเข้ามา	 เห็นการปันส่วนที่ดินจัดสรร	 บริเวณเพาะปลูกได้ดีมาก	 มีถนน

เล็กๆเข้าไปยังบริเวณต่างๆ	มีบริเวณที่ปลูกกล้วย	ปลูกผัก	ปลูกผลไม้	อยู่อย่าง

เรียบง่าย

 	 	 	 	เเต่ก่อนนั้นจากการฟังชีวิตพี่ตุ้ม	เล่าว่า	เเต่เริ่มเเรกก่อนที่จะ

“ไร่เปรมสุข”
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หันมาทำาไร่อินทรีย์ เเบบนี้   ริ เริ่มมาจากความคิดเล็กๆเพราะพี่ก็ เรียน

นิเทศศาสตร์	   	 ตอนเเรกๆมีผู้คนมาบอกว่าจะทำาไปทำาไม	 ทำาเเล้วก็ไม่มีเงิน

เยอะ	ทำาเเล้วก็ลำาบากตนเองเปล่า	เเต่ด้วยความคิดที่มั่นใจในตนเองถึงมีวันนี้

ได้	 ที่พี่เเบงค์น้อยๆ	เเต่สามารถจัดสรรได้มีคุ้มค่า	ปลูกพืชไว้ขายสลับกัน	เช่น	

ฤดูนี้ปลูกผัก	ฤดูนี้ปลูกตระไคร้	ปลูกข่า	ได้เงินเล็กๆน้อย	จากชาวบ้านมาซื้อ	

จากคนมาซื้อ	ด้วยที่บ้านเพราะเป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลย	ทำาให้

รายได้เล็กๆน้อยๆมีอยู่เกือบทุกๆวัน  

 	 	 	 	ถึงขั้นตอนของกิจกรรม	พี่เเบงค์เเละพี่ตุ้มเจ้าของไร่	ได้มีการ

สร้างฐานเล็กๆ	 ไว้รอ	 คือ	 ฐานการวางเเผน	 ซึ่งก็ได้วางเเผนชีวิตว่าต้องทำา

อย่างไรในชีวิตของเราบ้าง	อายุเท่าไหร่เราจะเรียนจบ	เราจะเรียนอะไร	อายุ

เท่าไหร่จะเเต่งงานเเละมีลูก	เเล้วเราจะออมเท่าไหร่	ข้อดีของเรา	เเละข้อเสีย

ของเรานั้น	คืออะไร	 ฐานที่สองเป็นฐานของเกษตรอินทรีย์	ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญ	

คือ	 เกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีเเต่อย่างใด	 ก่อนจะถึงเกษตร

อินทรีย์ได้	ต้องถึงเกษตรปลอดสาร(อยู่ในระยะปลอดภัย)	เสียก่อน	ซึ่งหลายๆ

คนก็อาจเข้าใจผิดเหมือนผมว่า	 เกษตรปลอดสาร	 คือ	 เกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี	

เเต่ในความจริงเเล้ว	คำาว่าเกษตรปลอดสาร	ใช้สารเคมีอยู่เเต่ใช้เมื่อยามจำาเป็น

เพียงเท่านั้น	เเม่ค้าที่ขายผักตามท้องตลาดก็อาจเข้าใจ	หรือไม่เข้าใจ	หรือตั้งใจ	

ก็เป็นได้ที่ขึ้นป้ายขายของให้เราๆ	เเต่เกษตรปลอดสารนั้นยังหายากในตลาด

ผัก	ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรเคมี	ตามท้องตลาด

หลักการของเกษตรอินทรีย์	มีอยู่เพียง	3	ข้อ

 	 	 	 	การหมุนเวียนธาตุอาหาร เช่น	ถ้าเราปลูกข้าว	ข้าวจะดึงธาตุ

อาหารหลักในดินไปที่ลำาต้นเเละผล	 ทำาให้ธาตุอาหารอยู่ที่ลำาต้น	 ถ้าเราเผา	

หรือเอาตอซังข้าวออก	ก็จะทำาให้ดินมีธาตุอาหารลดลน้อยลง	ส่งผลทำาให้เราๆ

ต้องใส่ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกๆฤดูกาลปลูก
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 	 	 	 	การสร้างความสมบูรณ์ในดิน	เป็นการบำารุงดินด้วยใบไม้หรือ

วัตถุธรรมชาติ	 ซึ่งดินนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์	 เพราะถ้าเราปลูก

ดินได้	เราก็จะปลูกต้นไม้	ปลูกผักได้ 

 	 	 	 	ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เป็นหนทางในการคอยควบคุม

ผลผลิตของเราด้วยธรรมชาติ	เช่น	ตอนนี้ผลผลิตของเรามีเเมลงวันเยอะ	อาจ

เลี้ยงต่อเพื่อให้ต่อมาควบคุมเเมลงวัน	 ตอนนี้ผลผลิตเรามีหนอนเยอะอาจปลูก

ผลไม้หวานๆมาล่อนก	เพื่อให้นกมากินหนอนหรือเเมลงศัตรูพืช 

	 	 	ความสุขใจเล็กๆในครอบครัวเล็กๆที่พอใจในตนเอง	ทำาให้เราเอง

รู้สึกอบอุ่นร่วมตามไปด้วย	การดูงานในครั้งนี้ไม่ได้หวังผลอะไรมากมาย	หวัง

เพียงให้เด็กได้เเรงบันดาลใจในการปลูกเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตร

ปลอดภัยที่เราพูดคุยกัน	ดูมาเเล้ว	ศึกษามาเเล้ว	ที่เหลือก็เพียง	“ทำา” 
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จดหมายปลูกใจรักษ์โลกก็มาอีกแล้ว	ครั้งนี้เป็นค่ายติดตามงาน	ที่

มีชื่อว่า	“ค่�ยเรียนรู้ครึ่งโครงก�ร” ฮักนะเชียงยืนเดินเข้ามาถึงครึ่ง

ทาง	เมื่อวันที่	30มีนาคม	-	2	เมษายน	2557	ที่ผ่านมา	เดินทางไปกับน้อง

เเละครู	ณ	วีเทรน	ดอนเมือง	เเห่งเดิม	ในครั้งนี้กิจกรรมของการเเรียนรู้ครึ่ง

โครงการ	เป็นไปโดยมีการเรียนรู้จากเเหล่งเรียนรู้เรื่องดิน	น้ำา	ป่า	เเละการ

จัดการขยะ 

เรียนรู้สภาพปัญหาจากชุมชนต่างๆที่เขาลุกขึ้นมาจัดการชุมชนของ

ตนเองด้วยตนเอง	ชุมชนคลองลัดมะยม	ที่มีลุงคนหนึ่งเห็นคลองบ้านใน

ชุมชนของตนเองมีผักตบชวาปกคลุมเยอะมาก	มีขยะอยู่ในคลอง	น้ำาเน่าเสีย	

จึงเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเพียงคนเดียวที่หน้าบ้านของตนเอง	เก็บมาเรื่อยๆ	

“ค่ายเรียนรู้ครึ่งโครงการ”
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เเล้วมีคนเห็นคนจึงเริ่มเกรงใจ	ไม่ค่อยทิ้งขยะลงในคลอง	เเล้วก็มาช่วยกัน

เก็บขยะในคลองน้ำาบ้านตนเอง	เเล้วคลองก็สะอาดขึ้น	พอคลองสะอาด	ลุง

เเกก็ชวนชาวบ้านมาสร้างตลาดน้ำาขึ้น	เเล้วจตลาดน้ำาบังเกิดได้ในที่สุด

มาเรียนรู้อีกชุมชน	 ชุมชนบางปู	 ที่เป็นระบบนิเวศป่าชายเลน	 ที่อยู่

ปลายน้ำาที่ได้รับผลกระทบใหญ่	คือ	ขยะที่คนกลางน้ำาเเละคนต้นน้ำาทิ้งลงมา	

มาติดอยู่ป่าชายเลนซึ่งเป็นกำาเเพงธรรมชาติอยู่เเล้ว	 ที่เป็นที่ดักจับขยะจาก

ลำาน้ำาให้อยู่ในรากของต้นเเสมเเลต้นไม้ต่างๆ	 จนเกิดเป็นปัญหา	 เเต่ภายใต้

ปัญหาก็มีข้อดี	คือ	ขยะจะได้ไม่ไหลลงทะเล	มากจนเกินไป	เพราะมีปลาหลาย

ตัวที่กินเข้าไปเเล้วตายในที่สุด	นอกจากปัญหาขยะในบางปูเเล้วที่อาจถือเป็น

ปัญหา	 หรือไม่เป็นปัญหา	 เเล้วยังมีการจัดการป่าชายเลนที่เป็นการรักษา

สมดุลทางธรรมชาติ	   คือการรักษาพื้นที่เพื่อไม่ให้มีป่าชายเลนมากเกินไป	

เพราะนกนางนวลอพยพจะได้มีที่ลง	จากที่บินมาไกล	เเละยังมีนกอื่นๆ	สัตว์

อื่นๆอีกมาก	 นอกจากน้ำาจะพาขยะมาเเล้วยังพาเเร่ธาตุมาด้วย	 ทำาให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์สูงมาก 

จากเเหล่งเรียนรู้	ที่ต่างๆสื่อให้เราเห็นถึงว่า	ดิน	น้ำา	เเละป่า	นั้นมัค

วามสัมพันธ์กัน	 เมื่อระบบนิเวศหนึ่งเสื่อมโทรม	 ย่อมส่งผลให้ระบบนิเวศอื่น

เสื่อมโทรมมาไปด้วย	 ทุกสิ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน  กิจกรรมที่เรียกว่า

เกมธรรมชาติ	เป็นเกมที่สามารถนำาไปปรับใช้กับบริบทของเเต่ละพื้นที่ที่เป็น

ป่าได้ดี

ในครั้งนี้ได้ทบทวนเป้าหมายของตนเองอีกครั้ง	เพราะที่ได้เดินมา	ใน

รุ่นที่2ของฮักนะเชียงยืนนี้	 ตั้งเป้าไหมายไว้	 คือ	 ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายลด

ใช้สารเคมีลง	เรายังไม่ได้ดำาเนินงานในเป้าหมายหลักเลย	เราวุ่นอยู่กับดำาเนิน

งานในเป้าหมายรอง	ทำางานตาม	“ฉันทะ”	ทำาให้ความหย่อนคล้อยดึงงาน	ให้

ช้า	มาในคราวนี้มาทบทวนเป้าหมาย	ทีเเรกเกิดความท้อขึ้น	ว่าจะเปลี่ยนเป้า
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หมายใหม่	เเต่ก็ได้กำาลังใจจากพี่อ้อ ที่บอกว่า	“เป้าหมายของตนเองนั้นเรายัง

ทำาไม่สุดเลย	เเล้วเราจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปทำาไม”	สะท้อนมายังหัวใจของ

เราอีกครั้งในเป้าหมายเดิม	 ก็นึกขึ้นได้ว่า	 ถ้าเป้าหมายของเรานั้นเราทำาไม่

สำาเร็จ	 ก็อย่าเปลี่ยนเป้าหมาย	 เเต่ให้เปลี่ยนวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย	 ลอง

ทำาให้สุด	ลองขึ้นไปบนยอดเขา	เเล้วเราจะรู้ว่า	บนเนินเขานั้นมันมีทุ่งหญ้าที่

เขียวขจี	หรือไม่มีอะไรอยู่เลย	“ลองทำาดู”

	 เดินงานมาจวนจะจบ	ปี	2	 เเล้ว	สำาหรับฮักนะเชียงยืน	 เดินมาตามเส้นทาง

ของความปลอดภัย	เพราะตอนนี้เราไม่ได้ยืนอยู่ข้างการห้ามให้ชาวบ้านให้สาร

เคมี	 เเต่ตอนนี้เรามายินอยู่ในเส้นทางที่จะช่วยให้ชาวบ้านปลอดภัยจากสาร

เคมีมากยิ่งขึ้นในการทำาเกษตร	“ค่�ย Amazing”
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	 จัดขึ้น	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2557	เป็นค่ายที่มุงหวังให้ชาวบ้าน

ปลอดภัยจากสารเคมี	โดยคราวนี้เรามีทางเลือก	ให้กับพ่อๆเเม่	คือ	เส้นทาง

ของเกษตรอินทรีย์ที่เข้ามา	 ช่วยที่มุ่งหวังให้ไทบ้าน	 เกิดความปลอดภัยมาก

ที่สุด	เท่าที่ลูกๆจะสามารถขับเคลื่อนได้

 	 	 	  กว่าจะมาเป็นกิจกรรมในวันนี้มีการประชุมวางเเผนงาน	ครั้งเเล้วครั้ง

เล่าจนมาถึงงานนี้	โดยมีเป้าหมายหลัก	คือ	ชาวบ้านมีชุดป้องกันตนเองที่ถูก

วิธีในการฉีดพ่นสาร	 เเละมีการเรียนรู้เเนวทางการทำาปุ๋ย	 ทำายาไล่เเมลง	 ทำา

จุลินทรีย์	การเพาะเชื้อราเเบบง่ายๆ	ฯ	เมื่อวางเเผนกันได้สักพัก	ก็ดำาเนินงาน

เลย	โดยเด็กเเต่ละคนจะได้โจทย์ไปคิด	โจทย์ที่ว่า	คือ	ปุ๋ยหมักบำารุ่งดิน	ยาไล่

เเมลง	ยาไล่เพลี้ย	จุลินทรีย์	เชื้อราไตโคเดอร์มา	เเละ	ชารางจืด	ซึ่งหลายคน

“ค่าย Amazing”



98 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

ที่เขาทำามาก่อนเเล้ว	เเล้วไปศึกษาใหม่ให้นุ่มลึกในเชิงวิชาการกว่าเดิม	ฯ	ซึ่ง

แผนงานมีดังนี้	-	ลงทะเบียน

-	ประธานเปิดงาน

-	เปิดสารคดี	เรื่อง	สุขจริงหรือ	?

-	ช็อปปิ้งร้านค้าอินทรีย์	อันได้เเก่

-	ร้านดินปลูกสูตรเเม่โจ้	(เเสน)

-	ร้านจุลินทรีย์หน่อกล้วย	(เเซม)

-	ร้านเหล้าขาวไล่เเมลง	(ก๊อต)

-	ร้านน้ำาหมักไล่เเมลงศัตรูพืช	(เกมส์)

-	ร้านเชื้อราไตโคเดอร์มา	(เเอน)

-	ร้านชารางจืด	(นิวเเละเเฟ้ม)	*น้องใหม่ฮักนะเชียงยืน*

*	เเต่ละร้านจะมีผู้ปกครองเอาผลิตผลทางการเกษตรมาเเลกเปลี่ยนกันกับปุ๋ย

หมักต่างๆ	ในระหว่างเข้าฐาน	เเล้วเมื่อชาวบ้านเข้าฐานครบ	ก็จะต้องนำาบัตร

ป้ายที่ชื่อประทับตราทุกฐานมาเเลกถุงมือ

-	เวทีชาวบ้าน	เเละเเจกชุดป้องกัน	3	ชุด

-	ผู้ใหญ่เเละเกษตรอำาเภอ	กล่าวปิดงาน	ในขณะที่เด็กๆกำาลังทำาปุ๋ยของตนเอง	

ส่วนหนึ่งก็ไปติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่	 เเล้วไปติดต่อชุดป้องกันสาร

เคมีที่ปลอดภัย	ปัญหาที่พบในตอนนี้	คือ	ในการติดต่อชุดป้องกันนั้นทีเเรกๆ	

คิดว่าจะไปติดต่อกับบริษัทที่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่	ทำาสัญญาด้วย	 
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	 เเต่ก็มาย้อนมองดูอีกว่า	ถ้าเราไปติดต่อกับบริษัท	ให้บริษัทลงมาให้

ชุดกับชาวบ้าน	ถ้ามองในมุมหนึ่งก็เปรียบเหมือนเราเลือกข้าง	โดยที่เราดำาเนิน

งานมาเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท	 จึงต้องตัดสิ่งนี้ออกไปเพื่อเเสดง

ความจริงใจว่า	เราอยู่ข้างชาวบ้าน	เเต่อีกมุมหนึ่ง	คือ	ให้ติดต่อกับบริษัทต่างๆ

ที่เข้ามายังกลุ่มเป้าหมายให้เอาชุดมาให้ทั้งหมด	 เเต่บริษัทต่างๆนั้น	 ก็มีที่ตั้ง

อยู่ไกลกันมาก	 เเล้วไม่รู้ว่าเขาจะให้ชุดได้ไหมกับชาวบ้าน	 เมื่อบริษัทหนึ่งให้

ชุดมา	 เเล้วอีกบริษัทหนึ่งไม่ให้ชุด	 ก็เหมือนจะกลายเป็นว่า	 ชาวบ้านจะเริ่ม

มองเลือกข้างบริษัท	 หรืออาจผิดใจกันในชุมชนเเละตัวเเทนบริษัทที่เข้ามาก็

เป็นได้	 จึงทำาให้เราต้องเลือกที่จะซื้อชุดเองในราคาที่พอซื้อได้	 ซื้อได้	 3	 ชุด	

เเละถุงมืออยู่จำานวนหนึ่ง

	 	เเละเเล้ววันงานก็มาถึง		รุ่งเช้าๆของวันที่	19	นิวเเละแฟ้ม	ออกมา

จัดการสถานที่	 เตรียมสถานที่ไว้รอชาวบ้าน	งานนี้นัดชาวบ้านมา	8	 โมงเช้า	

เเล้วก่อน	8	โมงเช้า	ทีม	ฮักนะก็เคลื่อนพลจากบ้านที่ไม่ไกลนัก	ไปที่โรงเรียน

บ้านเเบก	 (เเบกสมบูรณ์วิทย์)	 ฝ่ายๆต่างๆก็เตรียมสถานที่ของตนเองต่างคน

ก็ต่างมีหน้าที่	เวลาผ่านไป	ถึง	8	โมงเช้า	ชาวบ้านยังไม่มา	ซึ่งเราก็กำาลังครุ่นคิด

กันอยู่ว่า	ถ้าชาวบ้านไม่มาเเล้วเราจะทำาอย่างไร	วันนี้ตรงกับตลาดนัด	9	อีก

เเล้ว	เเละเเน่นอนว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งไปตลาดกันที่ในตัวเมือง	เเต่ในระหว่าง

ที่รอ	พ่อๆเเม่ๆ	ก็เริ่มมีคนเข้ามาเเละเข้ามา	ในเป้าหมายเรา	20	ครัวเรือน	ชาว

บ้านมาทั้งหมดประมาณ	11	ครัวเรื่อน	ซึ่งก็เกินครึ่ง	ก็ถือว่าพอดี

		 งานเริ่มต้นขึ้นในช่วงเเรกให้ชาวบ้านมานั่งรอ	ชาวบ้านคนอื่นๆที่กำาลัง

มาอยู่	ขณะนั้น	เอ็มเเละป๊อป	ที่เป็นพิธีกรก็กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมเป็นระ

ยะๆ	กล่าวไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรจะพูด	เลยต้องให้ชาวบ้าน	ชมลูกหลานออก

ทีวีจนจบ	 เเล้วเอ็มก็ชวนถามต่อว่ามีใครบ้าง	 เเล้วกำาลังทำาอะไรอยู่	 จนเกิด

ปัญหาขึ้นอีกครั้ง	คือ	ท่านปลัดอาวุโสประธานในงาน	ยังไม่มา	โดยเราต้องรีบ

ติดต่อประสานงานเป็นการด่วน	 เเล้วในขณะที่เรากำาลังประสานงานกับท่าน



100 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

ปลัดอาวุโสนั้น	รถคันสีครีมเเห่งกรมการปกครองก็มาถึง	เเล้วท่านก็เดินไปบน

แท่นประธานเลย	 ขณะนั้นพิธีกรก็เชิญท่านประมานขึ้นอัตโนมัติ	 เเล้ว

เกมส์(ประธานฮักนะ	รุ่น	2)	กล่าวรายงาน	ขึ้นต้นว่า	“เรียนท่านปลัดอาวุโส	

ประธานในพิธี”	 เเล้วก็พูดจบลง	 เเล้วท่านประธานในพิธีก็กล่าวขึ้นหลังจาก

ทักทายชาวบ้านไม่นานว่า	 “ผมนายอำาเภอครับ”	 งานนี้เอาล่ะสิ	 ท่านนาย

อำาเภอมาเองเลย	 ซึ่งในตอนนั้นทุกๆคนก็กำาลังเกิดมาวะหยุดนิ่ง	 บางคนรู้ว่า

เป็น	นายอำาเภอ	 เเต่เกมส์เรายังไม่ทราบ	 เเต่ท่านก็ใจดี	ท่านไม่ได้ถือตัว	 เเล้

วงานก็เปิดขึ้น	ไม่นานนักสารคดีเเบบเด็กๆก็ปรากฏขึ้น	ที่ชื่อว่า	สุขจริง	?	ซึ่ง

สิ่งที่อยากจะสือ	คือ	ความห่วงใยของเด็กๆที่มีต่อพ่อกับเเม่	 เเต่ตอนนี้ยังสื่อ

ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่	ต้องปรับอีกเยอะ	(เพราะเราเป็นนักทำาหนังสารคดีฝึกหัด)	

เมื่อชาวบ้านดูจบ	เอ็มก็ชวนคุย	ว่ามีใครอยู่ในสารดคีบ้าง	เขาทำาอะไรอยู่	คิด

ว่าสารเคมี	มีผลกระทบอย่างไร	->ทางเลือกความปลอดภัยของชุมชน

 	 	 	  เเล้วหลังจากนั้น	ก็เเบ่งกลุ่มช็อปปิ้งตามร้านค้าอินทรีย์	6	ร้าน	อันได้

เเก่	 ร้านดินปลูกสูตรเเม่โจ้	 ร้านจุลินทรีย์หน่อกล้วย	 ร้านเหล้าขาวไล่เเมลง	

ร้านน้ำาหมักไล่เเมลงศัตรูพืช	 ร้านเชื้อราไตโคเดอร์มา	 ร้านชารางจืด	 ซึ่งเเบ่ง

ชาวบ้านได้ประมาณ	ร้านละ	2-3	คน	เเล้วเวียนร้านที่ช็อปปิ้งในระหว่างที่ช็อป

ปิ้ง	ชาวบ้านส่วนใหญ่สนใจยาไล่เพลี้ยเป็นพิเศษเเล้วรองลงมา	คือ	จุลินทรีย์

หน่อกล้วย	 มีชาวบ้านหลายๆคนเอาดาษกับปากกามาจดเอาสูตรปุ๋ยต่างๆ	

ปัญหาที่พบ	คือ	ชาวบ้านนำาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อมาเเลกเปลี่ยน	เพียง	

คนเดียว	 ซึ่งอาจเพราะการประสาสัมพันธ์เรายังไม่เข้าถึงเท่าที่ควร	 เเละชาว

บ้านยังมีผลิตผลทางการเกษตรออกมาน้อย

 	 	 	  จากนั้นไม่นานการเเจกชุดเริ่มขึ้น	เเต่เรามีคำาถามในตอนเเจกชุด	ดังนี้

1.	ถามชาวบ้านว่าใครที่คิดว่า	ชุดไหน	ถูกวิธี	ระหว่างมี	2	ชุดให้เลือก
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2.	 ถามชาวบ้านว่าใครอยากได้	 อันนี้ทุกๆคนอยากได้หมด	 เลยต้อง

เปลี่ยนวิธีการ	คือ	ให้สวมชุดเเข่งกัน	เเต่อันนี้ก็ไม่ได้ผลกับชาวบ้านเพราะชาว

บ้านไม่มีกิริยาโต้ตอบอะไรเลย	จึงต้องมาจับฉลากกัน	เเล้วจึงได้ผู้โชคดี

3.ให้คนที่มาก่อนเพื่อนในวันนี้ได้ไปเลย

จากนั้นก็กล่าวปิดนิดหน่อยจากท่านคุณป้าเเดง	จากเกษตรอำาเภอเชียงยืน  

ผลพวงจ�กก�ร AAR เเละบทเรียน มีนัยว่า

1.ปีนี้ชาวบ้านให้ความสนใจมากขึ้น	 เเละไม่ค่อยระเเวงว่าเด็กฮักนะ

เชียงยืน	จะมาทำาให้เขาเสียหาย	(รายได้)

2.กิจกรรมนี้ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างดี	 เพราะมีของเเจกฟรี	ที่

เด้กทำาเองเเละทำาง่าย

3.จากการสอบถามพบว่า	 ชาวบ้านทุกๆคนมีชุดป้องกันตนเองอยู่เเล้ว	

ในราคาที่ถูกกว่า	ที่เราเอามาให้
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4.ในการทีใ่หเ้ดก็เรยีนรูก้บัพอ่เเมน่ัน้	ตอนนีเ้รายงัไมม่กีญุเเจท่ียดึโยงระ

หว่างพ่อเเม่	กับลูก	ให้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเด่นชัด

5.วิธีการประชาสัมพันธ์ที่ว่าให้ชาวบ้านเอาผลิตผลทางการเกษตร

มาเเลกเปลี่ยนกันนั้น	ชาวบ้านเอามา	เพียงคนเดียว	เเสดงว่าวิธีการเรายังเข้าไม่

ถึงเท่าที่ควร

2	ปีเต็ม	ตั้งเเต่รุ่นที่	1	ถึงตอนนี้มีรุ่นที่	2	เเล้ว	รุ่นที่	1เราเป็นประธาน

โครงการ	รุน่ที	่2	หนัมาเป็น	พีเ่ลีย้งโครงการ	อาจเรยีกได้วา่ผมเปน็หนึง่ในพีเ่ลีย้ง	

เพราะพีเ่ลีย้งโครงการเรามดีว้ยกนัตัง้	8	คนทีค่อยชว่ยกนั	ได้เเก่	เเสน	 เอ็ม	 ก๊อ

ต	 เเซม	 ส้ม	ครูเพ็ญศรี	ครูสุกัญญา	ครูกฤษดากร	เดินมาตลอดระยะเวลา	2	

ปีเต็มนั้น	ในปีนี้ก็ถึงเวลาในการเข้า“ค่�ยสรุปโครงก�ร”
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 	วันที่	27-29	กรกฎาคม	2557	โดยสมาชิกนั้นไปด้วยกัน	5	คน	ได้

เเก่	ครูเพ็ญศรี	 เเสน	 ก๊อต	 เกมส์	 เเละเเอน	ที่ในคราวนี้	เราเองในฐานะพี่

เลี้ยงคนหนึ่งที่อยู่กับเขามา	 2	 ปีเต็ม	 ก็ได้เห็นสิ่งที่เขาเปลี่ยนเเปลงไปในตัว

ของเขาเองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยทักษะที่เพิ่มขึ้นนั้น	มีความกล้าเเสดงออก

มากยิง่ขึน้	 มทีกัษะการพดูทีพ่ดูคลอ่งไดม้ากยิง่ขึน้	 มกีทกัษะดา้นกระบวนการ

คิดในการจับประเด็นเเละสรุปข้อมูลที่ได้มา	มากยิ่งขึ้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงานมากที่เห็นได้ชัดเจน	คือ	เวลาไม่ตรง

กัน	ปัญในเรืองของการสื่อสารไม่ตรงกันในบางครั้ง	 ปัญหาการไม่มีเวลาเพราะ

ภาระในการเรียนตามหลักสูตร	ซึ่งจะส่งผลต่องานอย่างยิ่ง	เเต่เราก็ใช้ใจเคลื่อน	

ใจเคลื่อนเท่านั้น	ในบางครั้ง	เขาอาจต้องการเวลาคิดส่วนตัว	เราก็ต้องยืดหยุ่น	

เพื่อพัฒนาคน	ให้เวลาเขาได้คิดทบทวนตนเองด้วยตนเอง	 ในเวลาที่เขาทำาได้

ดี	เราต้องชม	เมื่อเขาทำาไม่เหมาะสม	ต้องชวนให้คิด	เเล้วให้เวลาเขาได้ทบทวน

“ค่ายสรุปโครงการ”
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ตนเอง 	ปีนี้ในการมาค่ายสรุปโครงการเเล้วถอดบทเรียน	นั้น	เด็กบอกว่าถอด

บทเรียนดึงออกมาง่าย	 เพราะเราได้มีการถอดบทเรียนตนเองอยู่เป็นระยะๆ	

เมื่อดำาเนินงานมา	เเล้วอาจลืมเป้าหมายเเละบทเรียน	โดยในการคุยงานกลุ่ม

เราก็อาศัยการถอดบทเรียนตนเอง	 เเละข้อเรียนรู้ระหว่างทางหรือเป้าหมาย

ลายทางไปด้วยกัน	 เช่นในเรื่องของการเปลี่ยนเเปลงตนเอง	 ฯ	 ค่ายนี้เด็กฮัก

นะ	เช่น	เกมส์	เเละ	เเอน	มีความกล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้น	เช่น	ในเรื่องของ

การพูดอธิบาย	 อธิบายให้คนฟังมีความต่อเนื่องเเละสอดคล้องด้วยตรรกกะ	

มากยิ่งขึ้น 

ในมุมมองของพี่เลี้ยงที่เราได้ในคราวนี้	คือ	หลักคิดในการมอง

ตนเอง	เเละพาน้องมองตนเอง	อันได้เเต่	หันมามอง	ความรู้สึก	 ความ

ต้องการ	 ความคิด	 เเละการกระทำาของตนเอง	ให้มองตนเองอย่างมีวุฒิ

ภาวะมากยิ่งขึ้น	โดยในการมองนั้นเราก็มองตามความเป็นจริง	ตามความ

ต้องการของเราจริงๆ	เช่น	จากการพูดของเรา	เราอยากให้เขารู้สึกอย่างไร	

 เเล้วเราต้องการอะไร	 เรามีความคิดว่าอย่างไรในความต้องการนั้น	 เเล้ว

เรากระทำาอย่างไรในการสื่อสาร	ฯ	ซึ่งอันนี้ก็กำาลังมองตนเองอยู่เป็นระยะ 
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 นอกจากที่ฮักนะเชียงยืนจะได้ดำาเนินงานภายใต้โครงการปลูกใจ

รักษ์โลกแล้ว	เรายังมีโครงการอีกหลายโครงการแห่งการพัฒนาที่เราได้ทำา	

เหตุที่เป็นละครเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ทักษะในการคืนข้อมูลลงสู่

ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น	อีกประการคือเราอยากที่จะพัฒนาทักษะ	และการคิด

ของแกนนำาเราด้วย	จึงมีความสนใจในละครเร่และแล้วก็เดินมาพบพานกับ

ทุนที่สำาคัญ	ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สำาคัญ	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การทำางานของฮักนะเชียงยืนรุ่น	2	โดยเป็นค่าย “ละครเร่”

จัดขึ้นวันที่	22	-	24	พฤศจิกายน	2556	ฮักนะเชียงยืนได้มีโอกาสเข้า

ร่วมโครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา	 ที่เป็นค่ายการพัฒนาโดย

การละคร	 ซึ่งการละครนี้เป็นกระบวนการกลุ่มที่เน้นการสื่อสารโดยตรงกับ

ชุมชนกับผู้อื่นให้ได้เข้าใจโดยสร้างความสนใจให้ผู้ดูให้คล้อยตามเเล้ย้อนมอง

ตนเอง”ละครเร่เป็นสิ่งที่ยากแต่สนุก”	 ความยากของละครเร่นั้น	 คือ	 การ

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง/
เยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา
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ทำางานเป็นทีมที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจด้วยการเห็นภาพเพราะการที่เราจะ

สามารถจดจำาได้ร่วมกันนั้นต้องเห็นภาพก่อนจะให้ให้สามารถจดจำาได้ง่าย	

หรือ	“จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้”	นั่นเอง  	จากกระบวนการต่างๆนานา

ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องมือเเละมีพี่คอยส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาทำาให้สามารถ

เข้าถึงละครอย่างเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ละครเร่เป็นละครที่สะท้อนให้ผู้คนเห็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของทุกๆคน	จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีเป้า

หมายกับตนเอง	คือ	การนำาทักษะของละครเร่มาพัฒนางานของฮักนะเชียงยืน

ต่อไป	 เเค่ต้องมาปรับใช้ตามความเหมาะสมที่ได้จากการคิดใคร่ครวญเป็น

อย่างดีด้วยกระบวนการกลุ่มอีกครั้ง

กิจกรรมเเรกๆทีเ่ข้ามาเป็นการทดสอบจินตนาการโดยกจิกรรมที่เรียก

ว่า	“ท่าใหญ”	เป็นการเดินทางจังหวะเสียงเเล้วหยุดเป็นท่วงท่าเเล้วหยุดนิ่ง

ที่เป็นการเน้นประกายความคิดเเละจินตนาการให้เกิดภายในตัวทุกคนโดยทุก

คนมีความคิดอย่างอิสระที่จะเป็นสิ่งใดก็ได้ตามประเภทของสิ่งนั้นจากคำาสั่ง

เสียง	 เเล้วทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะถ่ายทอดท่ายากนั้นออกไปสู่

ภายนอกให้ผู้อื่นได้เข้าใจ	 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำาจินตนาการที่ต้องมีในละครจาก

กิจกรรมนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้	คือ	จินตนาการเป็นสิ่งที่สามารถทำาให้เกิดภาพให้ผู้

อื่นได้เข้าในที่ถูกถ่ายทอดจากภายในออกมาสู่ภายนอก

กิจกรรมต่อมาเปรียบเหมือนการสร้างความเชื่อให้กับนักการละคร

ฝึกหัดทุกๆคนที่ต้องมีความเชื่อซึ่งความเชื่อนี้เองเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดขอ

งการเเสดงละครเพราะหากเราไม่เชื่อในบทบาทที่เราถ่ายทอดไปเเล้วนั้นย่อม

ส่งผลให้ผู้ชมย่อมไม่สามารถเข้าถึงเเละไม่เชื่อเช่นเดียวกัน	 “การที่เราจะ

ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้อินไปกับเรา 	เราต้องอินกับสิ่งนั้นๆก่อน”	ซึ่งการที่เราจะ	

“อิน”	 ได้นั้นเราต้องมีความเชื่อเป็นหลักสำาคัญ..การที่เราจะมีความเชื่อได้ดี

ที่สุด	คือ	ความเชื่อนั้นได้ถูกสั่งสมมาจากประสบการณ์ของเราเอง	หรือ	 เรา

เคยผ่านเรื่องนั้นๆมาก่อนทำาให้เรารับรู้ได้ว่า	ความรู้สึกเช่นนั้นเป็นอย่างไร	ที่
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อยู่ในฉากละครนี้เป็นบริบทที่คล้ายๆกัน	 ทำาให้เราถ่ายทอดเรื่องนั้นออกมา

อย่าง	 “อิน”	 หรือเราสามารถเชื่อได้ง่ายเพราะเราเห็นภาพนั้นมาจากภายใน

ตัวตน 	ความเชื่อจึงเป็นสิ่งสำาคัญมากในการเเสดงละคร 	ซึ่งกิจกรรมนี้ชื่อว่า	

“ดินน้ำามัน”	โดยเป็นก้อนอากาศให้ทุกคนเชื่อว่าดินน้ำามันที่เป็นก้อนอากศนี้

เป็นดินน้ำามันจริงๆเเล้วสามารถปั้นเเล้วเล่นกับสิ่งนั้นได้โดยที่เราจะปั้นอะไร

ก็ได้เเต่สื่อเป็นท่าทางหรือ	 อวัจนะภาษา	 ให้คนเห็นเเล้วคนเข้าใจในสิ่งที่เรา

ปั้นโดยไม่มีการสื่อสารด้วยการพูดใดใด	จึงเป็นภาษากายในการสื่อสาร...จาก

กิจกรรมนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้	 คือ	ความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อเเล้วเราเเสดงความ

เชื่อนั้นออกมาจะทำาให้ผู้รับสารรู้สึกเข้าถึงหรือรู้สึกอินร่วมกับตัวละครด้วย..

สมาธิเป็นสิ่งสำาคัญของการสื่อสารออกไปให้ผู้ชมได้เข้าใจ	ซึ่งนอกจาก

ที่เราจะสื่อสารกับตนเอง	 แล้วอยู่ในบทของตนเองแล้ว	 เรายังต้องสื่อสารให้

คนอื่นได้เข้าใจอย่างมีสมาธิ	ซึ่งกิจจกรรมนี้ชื่อว่า	“มองตา”	เป็นการรวบรวม

สมาธิของการเล่นละครโดยการจับคู่แล้วมองตา 	เมื่อได้ตาเพื่อนได้สักพักจะ

รู้สึกขำา	 เมื่อรู้สึกขำาครั้งใดให้คนนั้นหลับตาลงแล้วรวบรวมสมาธิใหม่	 แล้ว

พยายามอ่านสายตาเพื่อนให้ได้ว่าตอนนี้เพื่อนอยากจะให้เรารับรู้อะไร	 แล้ว

ในขณะเดียวกันเราต้องสื่อสารด้วยสายตาส่งไปให้เพื่อนได้เข้าใจว่าเรากำาลัง

สื่ออะไร  	 ซึ่งอาจยากในขั้นเริ่มต้น	 กว่าจะทำาให้ตนเองไม่ขำา  	 กว่าจะทำาให้

ตนเองมีสมาธิ  	และ	กว่าจะทำาให้ตนเองคาดเดาสายตาเพื่อนออกนั้น	“ยาก

มาก” 	จากกิจกรรมนี้สิ่งที่รับ	คือ	สมาธิของการเล่นละคร	โดยการเล่นละคร

นั้นสมาธิเป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะทำาให้เราจดจ้องที่บทบาทของเราที่ได้รับ	 แล้ว

ต้องสื่อสารทางภาษาตาให้คนอื่นได้เข้าใจ	 ซึ่งยังต้องฝึกหัดอีกมากเพื่อความ

เข้าถึงการสื่อสารด้วยตามากยิ่งขึ้น	 จากทักษะต่างๆในค่ายนี้เรานำาไปสร้าง

เป็นละครเร่ขึ้นมา	1	เรื่อง	เพื่อเตรียมคืนข้อมูลลงสู่ชุมชน	จนในที่สุดหลังจาก

ซ้อมมานับร่วม	2	เดือนก็ถึงคราว“ออกเร่ สู่สังคม”
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ฮักนะเชียงยืนได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่ได้ทำา	 ละครเร่	

เป็นอีกส่วนหนึ่งในเเผนงาน	เป็นส่วนเเรกที่จะดำาเนินงาน	โดยที่ฮักนะเชียงยืน

นำาละครเร่นี้มาเป้นเครื่องมือสื่อสารให้กับชาวบ้านได้มองดูตนเอง	ที่ผ่านการ

มองดูละคร	 โดยที่ละครจะเน้นย้ำาไปที่วิถีชีวิตเดิมที่เปลี่ยนเเปลงไปของชาว

บ้าน	 ด้วยนักเเสดงที่สำาคัญ	 คือ	 เป็นลูกหลานในชุมชน	 ทำาให้เป็นทุนอีกทุน

หนึ่งที่สำาคัญที่จะทำาให้ชาวบ้านได้เข้าถึงละครที่เเสดงโดยลูกหลานได้มากยิ่ง

ขึ้น	   	 ละครเร่เรื่องวิถีอินทรีย์สารผ่านการซ้อม	 การวิจารณ์	 มาในช่วงระยะ

เวลาหนึ่ง	เมื่อผ่านกระบวนการเหล่านั้นมาเเล้วก็ถึงคราวต้อง	เเสดงจริง	ลงโรง

เรียนจริง	ลงชุมชนจริง	ซึ่งละครนี้เด็กก็ช่วยกันคิดเอง	เด็กช่วยกันทำาเอง	โดย

มีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาชี้เเนะให้	มีครูจากทางโรงเรียนมาชี้เเนะ

“ออกเร่ สู่สังคม”
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ให้	 มีพี่เลี้ยงที่ฝึกหัดชี้เเนะให้	 เเล้วเขายังมีการชี้เเนะตนเองในสิ่งที่เขาได้ทำา

อยู่	 สมาชิกการละครเร่	ของกลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืนมีทั้งหมด	11	คน	ที่

เป็นนักเเสดง	พี่ใหญ่จากรุ่นที่เเล้วหนึ่งคนเเล้วที่เหลือเป็นน้องๆในชุมชน	“มี

พี่เข้ามาช่วย	มีพี่ลงมาช่วยทำาให้สามารถเเรกพลังจากน้องๆได้มากเลยทีเดียว” 

ละครเร่เรื่องวิถีอินทรีย์นั้นมีประเด็นที่สำาคัญ	คือ	สิ่งที่เปลี่ยนเเปลง

ไปกับชุมชนของเราเอง	โดยที่ในช่วงเเรกๆนั้นเน้นไปที่วิถีเดิม	ประเพณี	การ

ทำามาหากิน	ต่อมาเป็นสิ่งที่เข้ามา	ที่เป็นบริษัทเข้ามาหาชาวบ้าน	ต่อมาเป็น

ชาวบ้านใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท	เเล้วต่อมาก็เกิดผลเสียเกิดขึ้นกับสุขภาพ	

เเต่ชาวบ้านก็นึกขึ้นได้ว่า	เรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอยู่	โดยที่เราไม่จำาเป็นต้อง

พึ่งเคมีไปตลอด ละครผ่านการซ้อม	การขัดเกลา	ซึ่งเป็นวิถีทางเดียวที่จะทำาให้

ละครเร่เรื่องนี้ออกมาอย่างเหมาะสมมากที่สุด	 	 ในช่วงเวลาที่ทำาการซ้อมนั้น

สิ่งที่ เกิดขึ้นที่พบซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคด่านเเรก	 คือ	 สมาธิ	 ความเชื่อ	

จินตนาการ	ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะให้ผู้ชมได้เข้าถึง	เมื่อซ้อม

ไปได้สักพัก	เพื่อนคนหนึ่งที่รับบทที่ตลกก็เล่นให้ตลก	เพื่อนที่อยู่ในบทอื่นๆก็

หัวเราะออกมา	เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เล่นละคร	เเต่เมื่อได้ซ้อม

ไปสักหลายๆรอบเเล้วนั้นเสียงหัวเราะจากผู้เเสดงเองก้เริ่มหมดไป	ทำาให้เห็น

อย่างชัดขึ้นว่า	นักเเสดงเราเริ่มมีสมาธิมากยิ่งขึ้น	 	จินตนาการเป็นสิ่งที่ซ้อม

กันในระยะเเรกนั้น	ผู้เเสดงเองยังทำาท่าเล็กๆอยู่	ที่ทีฉากหนึ่งที่เป็นการฟ้อน

ขบวนเเห่	 ซึ่งถ้าฟ้อนมีท่าทางเล็กๆ	 จะทำาให้ผู้ชมเองดูไม่ออกว่าเรากำาลังทำา

อะไรอยู่	จึงจำาต้องมีท่าใหญ่	มีจินตนาการของผู้เเสดงเอง	จึงต้องซ้อม	ๆ 	ๆ 	เเล้

วอีกสิ่งหนึ่งที่ฝึกกันยากมาก	คือ	ความเชือ	ที่นักเเสดงจะต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นมี

อยู่จริงที่ถึงเเม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงอากาศที่อยู่ในกำามือ	 ฉากหนึ่งมีการจับ

ปลาในหนอง	โดยที่ผุ้เเสดงเองจะต้องเชื่อจริงๆว่าสิ่งทีเรากำาลังจับอยู่นั้นเป็น

ปลาจริงๆ	ปลาดิ้นได้จริงๆ	เราอยู่กลางน้ำา	มีโคลนในหนองน้ำาจริงๆ	เเล้วก็มี

ฉากหนึ่งที่ผู้เเสดงเป็นต้นไม้	 ที่ต้องเชื่อว่าเรานี้เองในตอนนี้เป็นต้นไม้จริงๆ	
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ต้นไม้มีลำาต้นที่เเข็งเเรงเเต่ใบถูกลมพัดตลอดเวลา	มีเสียงลมที่กระทบกับใบไม้

ทำาให้เกิดเสียง	“ฟี้วๆ”	ซึ่งในตอนซ้อมกันในระยะเเรกๆนั้น สมาธิ	ความเชื่อ	

จินตนาการ	เป็นประตูด่านสำาคัญที่ต้องดันเข้าไปให้ได้	 เเต่การที่จะดันได้นั้น

ต้องผ่านการซ้อม	การเรียกสมาธิ	 ซ้อมออกมาจากความรู้สึกจากภายใน	ซึ่ง

ในการซ้อมของฮักนะเชียงยืนนั้นเป็นการซ้อมที่หลายครั้ง	 ที่ต้องปรับเพื่อ

ความเหมาะสมตลอดเวลา	ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการละครเร่ที่ต้องมีการ

ปรับเพื่อความเหมาะสม	ออกเร่สู่สังคมครั้งเเรกนั้น	เร่ในโรงเรียนซึ่งใช้เวลาใน

ตอนเที่ยงวันของโรงเรียน	โดยการเร่ในโรงเรียนในครั้งนี้	ได้ยินเสียงเด็กบอก

ว่า	“รู้สึกตื่นเต้น”	ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา	ของการขึ้นเวทีครั้งเเรก	 เมื่อมาถึง

เวลาที่จะเเสดงมีการเรียกผู้ชม	ด้วยการเล่นสันทนาการกลุ่ม	มีการ	“เตรียม

เสียง”	ที่สามารถทำาให้ผู้ชม	สนใจ	เเล้วเข้ามาดูว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่	เเสดง

ไปได้สักพักหนึ่ง	 “เสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนดังขึ้น”	 เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า

ต้องเข้าเเถวตอนพักเที่ยงเเล้ว	 ซึ่งการที่เพลงมาร์ชาดังขึ้นมาในครั้งนี้	 เป็น

สัญญาณที่ถือว่าเป็นการรบกวนสมาธิของผู้เเสดงเป็นอย่างสูง	 เเล้วทำาให้ไม่

ได้ยินเสียงผู้เเสดง	สมาธิของเด็กบางคนน้อยๆลง	ทำาให้ไม่อยู่ในบท	 เเต่ก็สา

มารถเเสดงต่อไปได้	ด้วย	ภูมิคุ้มกัน	ที่ได้ฝึกมา	พอหลังจากเเสดงเสร็จ	มีเสียง

ของเด็กหลายๆคนสะท้อนออกมาว่า	“ละครเรื่องนี้สนุก	สนาน”	เเต่เนื่องด้วย

เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นทำาให้ผู้เเสดงต้องมานั่งทบทวนตนเองสักพักหนึ่ง	 เเล้ว

ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเเสดงอีกครั้ง	โดยในครั้งนี้จะทำาให้ดีที่สุด	เเล้วหลังจาก

นั้นเอง	ละครเร่รอบที่สองก็เรื่มขึ้นโดยในการเร่ครั้งที่สองนี้	 มีผู้ชมการเเสดง	

คือ	 กลุ่มเด็ก	 ม.๓	 ที่เข้ามาชม	 โดยที่ในครั้งนี้ฮักนะเชียงยืนทำาได้ดีขึ้น	 ทั้งนี้

เพราะด้วยมองเห็นความพลาดของตนเองจึงนำามาซึ่งการปรับปรุงตนเองให้ดี

ขึ้น	 พอหลังจากเเสดงเสร็จในรอบที่สองเเล้วนั้น	   มีเสียงจากผู้ชมซึ่งเป็นพี่ๆ

บอกว่า	“ท่าจบยังไม่สวยเท่าไหร่”	คำากล่าวนี้เองจึงนำามาซึ่งการปรับเพื่อความ

เหมาะสมอีกครั้ง	โดยในครั้งนี้เป็นการปรับฉากจบให้ลงตัวกับบริบทของละคร	

ซึ่งก็ซ้อมกันอีกหลายครั้ง	ในช่วงบ่ายของวันนั้นเอง	เพราะช่วงค่ำาจะได้ไปเร่ที่
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ชุมชนกลุ่มเป้าหมายของฮักนะเชียงยืน	ซ้อมกันไป	คุยกันไป	จนได้ฉากสุดท้าย	

คือ	ชาวบ้านมีความสุขกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 มีความสุขกับผลิตผลการเกษตร	

มีความสุขกับชีวิตของตนเอง	จึงได้มาซึ่งละคร	เรื่อง	วิถีอินทรีย์สารที่หลังจาก

ออกสู่โรงเรียนเเล้ว	ก็พร้อมออกสู่ชุมชน	เพื่อความเหมาะสมกับชาวบ้านมาก

ที่สุด

ออกเร่สู่ชุมชน	โดยในการออกเร่สู่ชุมชนในครั้งนี้	ถือว่าเป็นละครเรื่อง

ที่สองที่ฮักนะเชียงยืนทำาการเเสดงออกสู่ชุมชนเป้าหมาย	โดยที่ในครั้งเเรกนั้น	

ออกเเสดงเมื่อครั้งกิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิดซึ่งเป็นเวทีคืนข้อมูลให้กับชาว

บ้านในชุมชน	   พอฮักนะเชียงยืนเดินทางมาถึงชุมชนในช่วงเวลาบ่ายสามโม

งกว่าๆ	ก่อนที่จะมีการเเสดงในช่วงเวลา	ห้าโมงเย็น	ก็มีการเดินออกเชิญชวน

ชาวบ้าน	คนเฒ่าคนเเก่	เเละเด็กๆให้ออกมาชมละครของฮักนะเชียงยืน	ด้วย

เด็กในชุมชนเเละเด็กที่มีอัธยาศัยดี	พอถึงเวลาห้าโมงก็ถึงครา	เร่ละคร	เเต่ใน

ช่วงห้าโมงนี้	ผู้ปกครองยังมาน้อยอยู่	ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในระดับประถมศึกษา	

เเละมัธยมต้น	ซึ่งฮักนะเชียงยืน	ตัดสินใจที่จะเเสดงให้เด็กๆได้ชมก่อน	ซึ่งเมื่อ

เสดงให้เด็กๆได้ชมก่อนนั้นถือเป็นการดีอีกวิถีทางที่จะดึงความสนใจในระยะ

เริ่มต้น	ให้ผู้คนเข้ามาชมมากยิ่งขึ้น	พอละครรอบเเรกในชุมชนจบลงไปเเล้วนั้น	

ชาวบ้านเริ่มเข้ามาเรื่อยๆ	 จนถึงคราวที่จะเเสดงในรอบที่สองซึ่งรอบนี้เน้นที่

ชาวบ้านเป้นส่วนหลัก	 ซึ่งพอเเสดงในรอบสองไปได้สักระยะ	 มีเสียงของชาว

บ้านพูดในเชิงว่า	 “เด็กพูดไม่เหมาะสม”	 เมื่อละครในรอบที่สองนี้เล่นจบลง

ไป	 จึงต้องมีการคุยกันในขณะทำางานกันใหญ่	 ซึ่งคำาพูดนั้นต้องการการ

ปรับปรุงโดยเร็ว	 เพื่อที่จะได้เเสดงในรอบที่สาม	 ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้

ปกครองของเด็กโดยตรง	 เมื่อมีการพูดคุยกันสักระยะก็มีการปรับปรุงละคร

เกิดขึ้น	เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงการเร่ในรอบที่สาม	ซึ่งก็หากจากรอบที่สองไม่

นาน	 รอบที่สามเริ่มขึ้นด้วยจำานวนของผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมา

สมควร	จึงเริ่มขึ้น	โดยรอบนี้	สิ่งที่ได้ปรับปรุงไป	ฮักนะเชียงยืนมีการนำามาใช	้
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ทุกคนเเสดงได้สมบทบาทมากยิ่งขึ้น	ทำาให้ถึงเเม้ว่าชาวบ้านบางคนจะได้ดูทั้ง

สามรอบเเล้วยังมีเสียงหัวเราะ	ออกมาให้เห็น	ซึ่งเเสดงให้เห็นว่าชาวบ้านรู้สึก

เข้าถึงละคร	เพราะนักเเสดงเข้าถึงละคร	 เมือ่จบการเร่ในรอบสุดท้ายของชุม

ชนเเล้วนั้น	พี่เลี้ยงฝึกหัดได้ถามชาวบ้านว่า	“พอ่	เเม่	เห็นเด้กคนไหนที่เเสดง

สมบทบาทมากที่สุดครับ”	 ผู้ปกครองตอบว่า	 “เเม่ผู้ใหญ่ที่สมบทบาทมาก

ที่สุด”	เพราะเเม่ผู้ใหญ่	เเสดงโดย	“เเบงค์”	ซึ่งเเบงค์ก้เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่ง

ของฮักนะเชียงยืนที่ผ่านเวทีมามากมาย	โดยเฉพาะการเเสดงตลก	ทำาให้เเบงค์

สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้มากที่สุด	... 

หลังจากที่เร่ละครจบลง	ทำาให้เด็กๆรู้สึกว่าตนเองเหนื่อย	 เพราะวัน

นี้ทั้งวันนั้น	เร่ละครมาเเล้วทั้งหมด	๕	รอบ	ซึ่งเร่สองรอบในโรงเรียน	เเละเร่

อีกสามรอบในชุมชน	เเล้วในรอบที่ซ้อมก็ยังมีอีกหลายๆรอบตลอดทั้งวัน	เเต่

พลังของฮักนะเชียงยืนนั้น	เป็นพลังของเด็ก	จึงทำาให้เด็กทำาได้อย่างเต็มที่	รู้จัก

ยอมรับเเละปรับตัว	ไม่ยึดตัวตน

ซึ่งหลังจากเร่ละครเสร็จมีการคุยงานกันหลังทำาว่า	 ในรอบเเรกกับ

รอบสุดท้ายนั้นความรู้สึกของเราเป็นอย่างไร	ซึ่งเด็กลายคนสะท้อนออกมาว่า	

ในครั้งเเรกนั้น	รู้สึกตื่นเต้น	เเต่พอได้เเสดงมาเรื่อยๆนั้น	ความรู้สึกตื่นเต้นเห

ล่านนั้นก็หมดไปเรื่อยๆ	 จนทำาให้มาถึงรอบสุดท้ายเเสดงออกมาได้อย่างเต็ม

ที่	 	เด็กนอกชุมชนสะท้อนว่า	เเสดงอยู่ที่โรงเรียนรู้สึกตื่นเต้นน้อยกว่าเเสดง

อยู่ที่ชุมชน	 เเต่เด็กชุมชนกลับสะท้อนว่าเเสดงอยู่ที่โรงเรียนมีความรู้สึกตื่น

เต้นมากกว่า	อยู่ที่ชุมชนของตนเอง	 

ถามต่อไปอีกว่าวันนี้เราได้อะไร?	เด็กหลายๆคนสะท้อนออกมาว่า	ได้

เรียนรู้ว่าการซ้อมเป็นสิ่งสำาคัญ	เเละหลายคนสะท้อนว่าได้เรียนรู้การปะคอง

สมาธิ	เรียนรู้ทักษะการละคร	 
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ถามต่อไปอีกว่าวันนี้เราประทับใจอะไร?	ซึ่งเด็กหลายคนสะท้อนออก

มาว่า	ประทับใจกลุ่ม	ประทับใจการทำางานเป็นทีม	 เเล้วอีกหลายคนบอกว่า	

ประทับใจเพื่อนๆ	ประทับใจตนเองทีทำาได้

ถามต่อไปอีกว่าวันนี้เราพลาดตรงไหน?	 เเล้วจะปรับปรุงเเก้ไขสิ่งที่

พลาดในวันนี้เพื่อการพัฒนาต่อในวันข้างหน้าอย่างไร	เด็กหลายคนสะท้อนว่า	

วันนี้พลาดตรงที่ลืมบทบ้างในบางครั้งเเล้วจะพยายามเเก้ไขด้วยการเตือน

ความจำาของตนเองให้มากขึ้น	 เด้กบางคนสะท้อนว่าวันนี้พลาดตรงที่ตนเอง

ไม่มีสมาธิซึ่งจะพยายามทำาให้ตนเองมีสมาธิต่อไป	 เเล้วในอีกบางคนสะท้อน

ว่าวันนี้พลาดตรงที่ตนเองยังมีความเชื่อน้อยอยู่	ซึ่งจะพยายามทำาให้ตนเองได้

เชื่อจริงๆ	ได้เเสดงด้วยความเชื่อจริงๆ	ในการเร่ครั้งต่อไป

สิ่งเรียนรู้ที่สำ�คัญ

การซ้อมนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญจริงๆ	ที่จะสามารถช่วยให้มีความเชื่อมาก

ยิ่งขึ้น	มีจินตนาการมากยิ่งขึ้น	เเละมีสมาธิมากยิ่งขึ้น	ในรอบเเรกๆนั้นมีการ

ตื่นเต้นเป็นธรรมดา	 เเต่พอได้เเสดงในรอบต่อว่าจะทำาให้ผู้เเสดงเองมีความ

เเม่นยำาขึ้นในบทบาทของตนเองที่ได้รับ	 

การเเสดงในชุมชนของตนเองเป็นสิ่งที่รู้สึกตื่นเต้นน้อยมากเพราะเป็น

ชุมชนของตนเองที่อยู่ในทกๆวัน	เเสดงในเห็นอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อเเสดงออกใน

พื้นที่ของตนเองเเล้วนั้น	จะทำาให้กล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้น

ขณะเล่นนั้น	 การฟังเสียงของชาวบ้านเป็นสิ่งสำาคัญที่จะเป็นสิ่งที่

สำาคัญในการปรับปรุงละคร	 โดยที่เสียงของชาวบ้านนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญ

เพราะ	ชาวบ้านเป็นกลุ่มเป้าหมาย	เมื่อรู้สึกว่าไม่เหมาะสมทำาให้ใจเริ่มหนีออก
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ห่างจากละคร	   เเต่เมื่อละครมีความเหมาะสมเเล้วนั้น	 ทำาให้ใจเข้าไปอยู่ใน

ละคร	และเด็กในชุมชนสามารถเรียกความสนใจให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนได้มาก

พอสมควรเพราะรู้จักคุ้นเคยกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีประกอบด้วยความ

เป็นลูกเป็นหลานที่เเสดงละครเเละมาเชิญชวนทำาให้ชาวบ้านสนใจเเล้วอยาก

มาดู

พอเสร็จจากการเร่ในชุมชนไปแล้วไปเท่าไร	 การซ้อมครั้งใหญ่ก็เริ่ม

ขึ้นเพราะคณะละครเรานี้ต้องร่วมไปเร่ในเทศกาลละครเมืองคามร่วมด้วย	จึง

มีกิจกรรมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับปรุงละครเพื่อความเหมาะสมกับการออก

สู่สังคมใหญ่	“ซ้อมใหญ่”
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 หลังจากที่ได้ซ้อมเเบบกันเองในวงของตนเอง	ก็ถึงเวลา	ถึงคราที่จตะ

มาซ้อมใหญ่ด้วยกัน	 โดยการซ้อมในครั้งนี้เป็นการซ้อมครั้งใหญ่ก่อนที่จะถึง

เทศกาลละครเมืองคามในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2557	ที่จะมาถึงมีหลายกลุ่ม

หลายพื้นที่ที่มีเเวนคิดเดียวกันเข้ามาซ้อมมาเรียนรู้ไปด้วยกันอีกขั้งซึ่งหลายๆ

กลุ่มได้ลงเร่ที่ชุมชนที่พื้นที่ไปบ้างเเล้วสามรอบ	หลายกลุ่มก็รอบเดียว	หลาย

กกลุ่มก็สี่ห้ารอบ	 เเล้วยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่มีรอบเดียว	 การซ้อมใหญ่ในครั้ง

นี้นอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมในวันงานเทศกาลละครเมืองคามเเล้วยัง

เปน็การวจิารณล์ะครของกนัเเละกนัในเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่ทีพ่รอ้มจะนำาไปปรบั

ปรุงเเก้ไข	 หรือต่อยอดต่อไป	 พร้อมที่จะออกสู่ชุมชนของตนในระยะเวลาที่

เหลือ	 เเละพร้อมที่จะออกสู่งานในเทศกาลละครเมืองคามที่กำาลังจะมาถึง	

กลุ่มที่มากันมีมาจากหลายโรงเรียน	หลายกลุ่มด้วยกัน	อาทิ	 นาดูน	 บ้านส่อง	

 มมส.	เป็นต้น	โดยมีพี่ๆจากกลุ่มมะขามป้อมมาช่วยดูให้มีความลงตัวมากยิ่ง

ขึ้น

การเดินทางในครั้งนี้ออกเดินทางด้วยรถตู้ของโรงเรียนเหมือนกับ

หลายๆครั้ง	 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พอเดินทางมาถึงสถานที่	 ก็ลง

ทะเบียน	หลังจากลงทะเบียนเสร็จเเล้วก็มาซ้อมเล็กๆกันใหม่	“เพื่อความชัวร์”	

เพราะมีการปรับบทใหม่ชั่วครู่เพื่อเน้นดึงจิตใจของผู้งชมได้มากยิ่งขึ้น	ซ้อมๆ

กันไปสักพักก็ถึงเวลาในการเเสดงจริง	ฮักนะเชียงยืนได้ลำาดับในการเเสดงช่วง

บ่ายๆ	 กิจกรรมเเรกๆที่คุ้มเคยกัน	 ก็เป็นกิจกรรมของการละครที่ชื่อว่า	 “ท่า

ใหญ๋”	 เเล้วมาเเนะนำาชื่อซึ่งกันเเละกันเช่นเคย	 ในช่วงเช้าชมละครจากกลุ่ม

ต่างๆอย่างเพลิน	หลายๆกลุ่มที่เเสดงออกมาเขามีการเตรียมตัวดีมาก	ไม่หลุด

จากบท	เเละหลุดก็หลุดน้อยมาก	สิ่งที่ได้เห็นในหลายกลุ่มที่ประทับใจ

กลุ่มท้าวเเสนปม(เน้นให้เห็นถึงพิษภัยของสารเคมี)	ของกลุ่มพวกพี่ๆ

ม	มมส.	ที่เมื่อได้เเสดงให้ชมเเล้วนั้นมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องราวดีมาก	โดย
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ฉากเเรกๆของพี่นั้น	 เจ้าเมือง	 มีเมืองปกครองมีลูกสาว	 เมืองนี้เป็นเมืองที่มี

ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข	 วันหนึ่งชายคนหนึ่งเข้ามาขายสารเคมี	 พระราชาก็ถูก

เป่าหู	ยินยอมให้นายทุนมาขอบสารให้กับประชาชน	เจ้าหยิงที่ทีท้าวเเสนปม

เป็นเเฟนโดยท้าวเเสนปมนั้นก็ปลูกเกษตรเเบบไม่ใช้สารเคมี	ทำาให้เกิดการต่อ

สู่ระหว่างเคมีกับอินทรีย์เเบบเนียนๆ	เเล้วสุดท้ายประชาชนก้เกิดโรคภัยทำาให้

บ้านเมืองเริ่มสั่นคลอนจากภาวะสุขภาพจากนั้นพระราชาก็ได้เห็นดังนั้นเเล้ว

จึงจับนายทุนไปลงโทษ	เเล้วทุกคนก็อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์	ทุกๆคนยอมรับ

ท้าวเเสนปมที่น่าเกลียด	 การเชิ่อมฉากมีเพลงประกอบ	ส่วนใหญ่มักเป็นการ

เดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง	โดยการเปลี่ยนนั้นก็รีบเปลี่ยนขึ้นมาทันทีไม่

รีรอ	ทำาให้ไม่เกิดช่วงเวลาที่หยุดชะงัดเกิดขึ้น

กลุ่มบ้านส่อง	 เป็นกลุ่มเด็กๆประถม	 เด็กประถมกลุ่มนี้	 เเม้อายุจะ

เพียงเล็กๆเเต่ความคิดนั้นไม่เล็ก	น้องๆรู้จักใช้ความเป็นเด็กให้เกิดประโยชน์

มีความน่ารัก	ฉากเเรกๆเป็นการละเล่นของเราเมื่อเก่าก่อน	เเล้วฉากต่อๆมา

ก็มีเด้กคนหนึ่งอยากได้โทรศัพท์ยี่ห้อดังเพื่อที่จะเข้าสังคมได้(ความคิดของเขา)	

จากที่เขาให้ของสิ่งนั้นเป็นเวลานานๆ	เพื่อนๆก็เริ่มเหินห่างลงทุกทีๆ	จนเพื่อน

ไปบอกครู	โดยเด็กกลุ่มนี้เล่นประโยคเด่น	“เรื่องนี้ถึงหูครูอังคนาเเน่”	ทำาให้

ผู้ชมยิ่งดูเพลิน	จากนะเนพอดูรู้	ครูก็อบรมเป็นการใหญ่	 เเล้วสดท้ายเด็กคน

นั้นก็เข้ากับเพื่อนได้ในที่สุด	เด็กๆกลุ่มนี้ใช้ความเป็นเด็กอย่างคุ้มค่ามาก

กลุ่มพี่	 มมส.	 คณะนิเทศศาสตร์	 เล่นในประเด็นของมุมการสะท้อน

ในเรื่องของประชาธิปไตย	 โดยที่เรื่องารวจะเหมือนว่า	 มีหมู่บ้านเเห่งหนึ่ง

เเบ่งเเยกเป็น	2	หมู่	ตอนที่ชาวบ้านกำาลังทำางานอยู่นั้นก็มีท้าว	2	ท้าวเข้ามาเเย่

งกันเป็นผู้นำาของหมู่บ้าน	ท้าวคนหนึ่งเน้นที่คุ้มเหนือ	ท้าวคนหนึ่งเน้นที่คุ้มใต	้

ผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่า	ทั้งสองฝ่ายได้คะเเนนเสมอกัน	หลังจากนั้น

ส่งผลทำาให้ชาวบ้านก็ไม่ถูกใจกัน	 หลังจากนนั้นชาวบ้านคิดได้	 เเล้วก็เข้ามา

คุณกัน	การเชิ่อมฉาก	กิริยาท่าทางของพี่ๆเขาชัดเจนมาก	ทำาให้รู้ว่าสิ่งที่กำาลัง
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ทำา	กำาลังพูดอยู่นั้นมันคืออะไร

เมื่อหลายๆกลุ่มได้เเสดงผ่านพ้นไป	ก็ถึงคราวที่ฮักนะเชียงยืนได้เเสดง	เมื่อเเส

ดงไปสักพัก	ถึงช่วงที่มีการพูดคุยกันยาว	ทำาให้ผู้ชมสส่วนหนึ่งสะท้อนบอกว่า

ฟังไม่รู้เรื่อง	 หลังจากที่เเสดงเสร็จ	 ทุกๆกลุ่มเเสดงเสร็จก็ถึงคราวที่ต้องมา	

“คอมเมนต์”	ซึ่งกันเเละกัน	ละครจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้	เป็นการวิจารณ์เพื่อต่อย

อด	กลุ่มๆอื่นๆก็ได้รับคำาวิจารณ์ที่เเตกต่างกันไปโดยมีกระบวนการ	คือ	วิจา

รณ์กันเเละกันกลุ่มต่อกลุ่มพลัดกันคิดเห็นซึ่งกันเเละกันในวงเล็กๆ	เเล้วมาฟัง

ข้อคิดเห็นที่พี่ๆกลุ่มมะขามป้อมมาเล่าให้ฟังเพื่อต่อยอด	ฮักนะเชียงยืนในครั้ง

นี้	เร่ละครในเรื่อง	วิถีอินทรีย์	ที่มีเเกนเรื่องสำาคัญๆ	คือ	เเต่ก่อนเรามีวิถีชีวิต	

มีวัฒนธรรมที่คลุกคลีอยู่กับไร่นาของเรา	 เมื่อนายทุนเข้ามาก็ทำาให้ทุกสิ่ง

เปลี่ยนไป	เกิดกลายเป็นผลกระทบที่มีทั้งด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่	 มีด้านจิต

วิญาณ	เเละด้านอื่นๆ	เเต่ภายใต้ชาวบ้านที่ตามนายทุนนั้นก็ยังมีหมอดินของ
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ชาวบ้านที่ไม่เอาด้วย	หมอดินก็ทำาเกษตรอย่างที่ตนพอสามารถทำาได้	เเล้วใน

สุดท้ายชาวบ้านก็เห็นผลกระทบเเล้วหันมาใช้เกษตรเเบบมีสารเคมีน้อยที่สุด	

เน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างเคมีกับอินทรีย์	คือ	 เกษตรเเบบปลอดภัย	นั่นเอง	

...	ได้รับคำาวิจารณ์	ที่สำาคัญ	คือ	ฟังไม่รู้เรื่องเพราะพูดเร็วเกินไป	 เสียงปรบ

มือในการเชื่อมฉากบางฉากนั้นจะทำาให้ผู้ชมที่ชมมีความรู้สึกร่วมลดน้อยลง	

 ควรลดคำาให้น้อยลง	ข้อคิดเห็นดังกล่าวจำาต้องมาคิด	มาเสริมกันอีก	เพื่อจะ

ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต 

ซ้อมๆ	ละครเร่ต้องซ้อมๆ	ซ้อมเเล้วก็วิจารณ์	วิจารณ์เเล้วก็ซ้อม	คอย	

check	เเละ	Do	อยู่เป็นวงคจรของละครเร่	หลังจากที่ได้ซุ่มซ้อมอยู่เป็นเวลา

นับสองเดือนเเล้วได้ลงชุมชนนับเป็นเวลาหลายๆครั้ง	มีการปรับบทใหม่อยู่ตอ

ลดเพื่อให้ความความเหมาะสม	 ถ้าลองนึกย้อนมองดูจริงๆเเล้วนั้น	 ละครเร่

เรื่องวีถีอินทรีย์ก็มีประวัติอันยาวนานร่วมสองเดือนที่ได้ซ้อมกัน	ในครั้งเเรกๆ

มองว่าจะสท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว	 เเล้วก็จัเน้นย้ำาไปที่การ

จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ในชุมชนให้เกิดขึ้น	พอเอาไปเอามา	คิดไปคิดมา	

ก็มาเน้นที่เกษตรปลอดภัย	 กลายมาเป็นละครเร่เรื่องวิถีอินทรีย์ในที่สุด	 พี่ๆ

มมส.เเละพี่กลุม่มะข้ามปอ้มมาชว่ยดูให้	มเีเกนนำามาถา่ยทอดจนเกดิเป็นละคร

เรื่องนี้ขึ้นมา	   งานในวันนี้เป็นงานที่จะนำาผลผลิตของหลายๆกลุ่มออกมาเเส

ดงให้ผู้คน	มาเเสดงให้สังคมภายนอกได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน	
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	 จดัขึน้วนัที	่15	กมุภาพนัธ	์พ.ศ.2557	ณ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มา

ถึงงานในวันนี้	นอกจกาที่ฮักนะเชียงยืนจะมาเเสดงทั้งกลุ่มเเล้วยังมีท่านผู้ชม	

ซึ่งเป็นเพื่อนๆในชุมชนของชุมชนเป้าหมายมาร่วมด้วย	 ด้วยการออกไปเชิญ

ชวนถามความสมัครใจ	 เดินทางมาด้วยรถของโรงเรียน	 ทั้งผู้ชม	 เเละฮักนะ

เชียงยืนมาถึง	 มมส.ในเวลาประมาณสี่โมงเย็น  ก่อนที่จะออกไปเเสดงจริงใน

ครั้งนี้มีการซ้อมกันเล็กๆอีกครั้ง	 เพราะว่ามีการปรับบทใหม่	 เพิ่มฉากใหม่ที่

ซ้อมกันยังไม่ลงตัวมากนัก	 มาซ้อมกันในช่วงเวลาเเรกๆที่เดินทางมาถึง	เพราะ

ช่วงเวลานี้เด็กไม่มีเวลาเพราะเป็นฤดูกาลของการผสมพันธ์เเตง	วันนี้ถามเด็ก

หลายๆคนว่าพร้อมกันหรือยัง	เขาบอกว่า	“พร้อมครับ”	 

เเละเเล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเเสดง	ถึงเวลาที่ต้องเเสดงความสามารถออก

สู่สังคมหลังจากที่เราซ้อมกันมาเป็นเวลานาน	 หลายๆกลุ่มเเสดงออกมาได้ดี	

พอมาถึงฮักนะเชียงยืน	 ก็ขึ้นไปเเสดงตามลำาดับ	 ในช่วงเวลาที่เเสดงอยู่นั้น	

กระผมเองซึ่งผู้หลังวเทีรู้สึกว่าเเสดงออกมาได้เต็มที่	เสียงได้ยินชัดเจน	มีการ

ลืมบทกัน	เเต่ก็สามารถ	“เล่นสด”	ต่อไปได้	เเสดงว่า	อาจเป็นผลมาจากการ

“งานเทศกาลละครเมืองคาม”
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ฝึกซ้อมเยอะ	ทำาให้รู้เเนวทางการพูด	รู้จักการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	พอเเส

ดงเสร็จ	ก็ถึงช่วงเวลาเเห่งการประกาศผล	ผลที่ออกมา	คือ	 เราได้รางวัลบท

ละครยอดเยี่ยม	ซึ่งถือว่าเป็นกำาลังใจอีกขั้นของทุกๆคน	ในการทำางานต่อๆไป	

ได้รับรางวัลที่มอบโดยพี่นินจา	โดยก่อนมอบพี่นินจาบอกว่า	กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม

ที่พยายามมาก	 ซ้อมอยู่หลายครั้งมาก	 ขอให้ทำาต่อไปนะ	 หลังจากลงเวทีเเล้

วก็มานั่งดูเวทีเสวนา

จากที่ได้เเสดงละครของในระดับมัธยมได้เสร็จสิ้นลงเเล้ว	 เวทีต่อมา

เป็นเวทีของการเสวนาความรู้	การเรียนรู้ในเรื่องของละคร	ซึ่งในครั้งนี้กระผม

เองก็ได้รับเกียรติ	เป็นอย่างสูงที่ได้ขึ้นร่วมเสวนาในครั้งนี้	รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย	

ใจความสำาคัญเเห่งการเสวนาพูดในเรื่องของ	 การละครจะนำาไปสู่การเรียนรู้

ได้	การละครสามารถนำามาเข้าได้กับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่	21	ได้	ละครเป็น	

การเรียนรู้อยู่บนสภาพปัญหา	 เเล้วสามารถเรียนรู้อยู่บนฐานของงาน	 ของ

โครงการได้	ทำาให้สามารเข้าได้กับการเรียนรู้ในยุคนี้	 5	ฉากของละครสามารถ

เข้าได้กับรายวิชาที่สอน	 IS	 ได้พอดี	 ภาพเเรก็เหมือนกันสภาพปัญหาทั่วไป	

ภาพที่สองก็เหมือนกับความขัดเเย้ง	 ปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไร	   ภาพที่สาม

เป็นเเล้วจะส่งผลอย่างไรต่อใคร	ต่ออะไร	 ภาพที่สี่เป็นวิธีการเเก้ไขหรือวิธีการ

ดำาเนินงาน	 ส่วนภาพที่ห้าเป็นความฝันหรือจากที่เราจะเเก้ไขปัญหาเเล้วนั้น

เราอยากให้เกิดอะไรในทางที่ดีขึ้นกับปัญหา	 หรืออยากให้ชุมชนดีขึ้นมา

อย่างไรหรืออาจเปรียบเป็นเป้าหมายที่เป็นความฝันที่อยากไต้ภูเขาไปให้ถึง	

เเล้วละครยังเป็นการเรียนรู้ที่จะทำาให้ผู้เรียนได้คิดเป็นได้วิเคราะห์เป็นด้วย

ตนเอง	ยงัทำาใหรู้จ้กักบัตนเองมากยิง่ขึน้	ซึง่การรูจ้กักบัตนเองนีเ้ปน็สิง่ทีส่ำาคญั

ที่จะทำาให้เขาเรียนเเล้วทำางานอย่างมีความสุข	 ละครยังทำาให้ได้เรียนรู้	สมาธิ

ของตน	จินตนาการของตน	 เเละความเชื่อของตน	เเล้วยังทำาให้ผู้คนได้มองดู

ตัวตนของตนเองซึ่งเป็นผลจากการละครเร่	ที่เร่ออกสู่ชุมชน 

ละครเมืองคามเปรียบเหมือน	เราเป็นมด	มดที่จะคอยช่วยกันให้สังคม
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เปลี่ยนเเปลงไปในทางที่ดี	 ทุกๆกลุ่มที่มาเเสดงร่วมกันล้วนมีประสบการณ์

มาเเล้วทั้งสิ้น	ประสบการณ์ละครในครั้งนี้เป็นปีเเรก	เเต่ไม่ใช่ปีที่สิ้นสุด	การ

ละครเร่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดี	 เป็นเครื่องมือที่จะให้ชุมชนได้ย้อนมองดู

ตนเอง	 ปีนี้เป็นปีเเรกเเห่งก้าวเดิน	เป็นปีเเรกที่มดกำาลังสร้างรัง	การเรียนรู้คู่

กับการละครยังคงอยู่ต่อไปเคียงคู่สังคมที่เปลี่ยนเเปลง	   ความประทับใจใน

ครั้งนี้ประทับใจที่พี่ๆ	 ที่เป็นกรรมการเเต่งตัวเเบบเด็ก	 เเล้วเล่นเเบบเด็กๆ

ทำาให้รู้สึกว่าคณะกรรมการเป็นเพียงท่านผู้ชมเพียงเท่านั้น	ลดช่องว่างระหว่าง

ผู้เเสดงเเละกรรมการไปโดยปริยาย	เเล้วยังประทับใจในความเป็นกันเอง	ของ

พี่ๆทุกๆนไม่ว่าจะเป็นพิธีกร	 พี่ๆมมส.	ละครเมืองคามเป็นงานที่มองดูเเล้วอ

บอุ่น	น่าเรียนรู้	คู่กับละคร.
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 ได้ชื่อว่าเป็นเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญาเเล้วนั้น	เราเป็นนัก

ละครที่ใช้ปัญญาในการสะท้อนให้ภายนอกได้รับรู้สิ่งที่เป็นไปในสังคม	ในคราว

นี้เรามาสะท้อนปัญญาในวงทำางาน	เพื่อที่จะเกิดประโยชน์อันดีต่อการสะทอ้

นออกไปสู่ภายนอกอีกครั้งตามบริบทของเเต่ละที่	 จากภายใน(ในวงทำางาน)	

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	16	มีนาคม	2557	ณ	มหาวิทยาลัยมหาสาราคาม	มีกลุ่ม

การละครเข้ามาร่วมที่เป็นตัวเเทนของเเต่ละกลุ่มาพูดคุยกัน	ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อ

การประเมินตนเองด้วย	การมาเรียนรู้วิธีการของเพื่อนด้วย	กิจกรรมนี้จัดขึ้น

ทั้งวัน	 มีกิจกรรมหนึ่ง	 ที่บอกว่าได้เรียนรู้อะไร	 ซึ่งการละครเร่ในครั้งนี้ทำาให้

เราได้เรียนรู้	 ตนเอง	 ทำาให้เราคิด	 ได้ย้อนมองดูตนเอง	 ช่วยให้ชุมชนได้เห็น

ตนเองโดยการบอกอย่างอ้อมๆให้เห็นภาพที่เป็นเครื่องมือราคาถูก	   เป็น

กิจกรรมที่เสริมสร้างการทำางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี	เเล้วยังเป็นกิจกรรมยาม

ว่างที่จะทำาให้เด็กสะท้อนในสิ่งที่เขาอยากเป็นออกมาจากภายในสู่ภายนอก

“วันเเห่งการสะท้อนปัญญา”
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 	 	 	 	จากที่ได้เเลกเปลี่ยนกัน	ในเรื่องของการละคร หลายกลุ่มสะท้อนปัญญา

ว่า  ละครสามารถเปลี่ยนเเปลงตนเองได้	   สามารถเปลี่ยนคนใลก้ชิดได้	 อาจ

เปลี่ยนไปถึงสังคมใหญ่ได้	 เพราะเป็นอีกเครื่องมือในการพัฒนาคน	 เเล้วยัง

เเลกเปลี่ยนกันในเทคนิคการทำาละครของตนเองให้สะท้อนปัญญาออกสู่

ภายนอกความความเป็นตัวของเราเอง	 ตลอดทั้งยังเป็นมุนสำาคัญที่จะทำาให้

ละครเรานั้น	อินเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้มีครูท่านหนึ่งสอนว่า	

เราสอนให้ลูกเราดีในสังคมนี้ไม่ได้เพียงครอบครัวเดัยว	เพราะเราอยู่ในสังคม

เดียวกัน	เราสอนลูกเราดีเเล้ว	ลูกเราไปเล่นกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมไม่ดีก็เท่า

เดิม	เราจึงต้องสอนลูกหลานเราด้วย	สอนลูกเราด้วย	ทุกสิ่งถึงจะดีไปด้วยกัน	

การเเลกเปลี่ยนปัญาในคราวนี้เป็นการเเลกเปลี่ยนที่ถือว่าคุ้มค่า
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	จากนั้นเป็นเวลาไม่กี่เดือนเวทีใหญ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การละครก็เริ่มต้นขึ้น		

	 เมื่อวันที่	5-6	กรกฏาคม	2557	ที่ผ่านมาเเล้วนั้น	 เนื่องในโครงการ

ละครสร้างปัญญา	ของมะขามป้อม	ที่ได้ทุนมาจาก	สสส.	ได้จัดกิจกรรมสรุป

บทเรียนตนเองขึ้น	โดยเป็นการระดมเอา	Node	ภาคต่างๆ	เหนือ	 ใต้	 ออก	

กลาง	 เเละอีสาน	มาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนซึ่งกันเเละกัน	ในครั้งนี้	คณะ

ของพี่โจ้	 กิตติรัตน์	   ปลื้มจิต	 มาเป็นกระบวนกรในการถอดองค์ความรู้	 ซึ่ง

กิจกรรมนี้	ใน	Node	มหาสารคาม	มีสมาชิกไปด้วยกัน	4	คน	ได้เเก่	อ.บั๊ม	 พี่

อี๊ด	 เเสน	 เเละน้องป๊อป	 จากกลุ่มฮักนะเชียงยืน	2	คน	ที่ทางผู้ใหญ่ได้มอบ

โอกาสให้ไปถอดบทเรียนร่วมกัน 

โครงการโรงเรียนวันสุข : 
ฮักแพงร่วมใจลดใช้สารเคมี
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 	 	 	  ซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้บทเรียนร่วมกันของเเต่ละคน	โดยละครสามารถ

ทำาให้เกิดการเรียนรู้ดังข้อต่อไปนี้

1.เเง่ของเยาวชน

-ละครสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเเละกระบวนการ

คิดของเยาวชนได้

-ละครสามารถเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับการเเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของเยาวชนได้หรือสามารถเป็น	PBL	ของนักเรียนได้

-ละครสามารถเป็นกระบวนการคิดในการให้เยาวชนฝึกจับประเด็น

ได้	ตามหลัก	5	ภาพ 

-กระบวนการละครฝึกการคิดให้กับเยาวชนด้วยกระบวนการกลุ่ม	

ให้คิดอย่างเป็นระบบ	 คิดอย่างใคร่ครวญ	ด้วยปัญญา

-ละครฝึกทักษะทางใจ	 ทางกาย	 เเละทางการคิด

-ละครฝึกทัศนะคติในการมองผู้อื่นให้หลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้น

-ละครทำาให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเองเเละเรียนรู้ชุมชน	ทำาให้เข้าใจ

ตนเอง	เเละเข้าใจสังคมมากยิ่งขึ้น

-ละครฝึกทักษะในการ	 ประสานงาน	   เทคนิคการสื่อสาร	 เเละมี

ทักษะการคิดในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตน

-ละครทำาให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตนเอง	ไม่อาย

ใคร	ในถื่นที่ตนเองเกิดมา

-ละครสอนให้ยอมรับตนเอง	ในความหลากหลายในสังคมที่เกิดขึ้น
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-ละครสอน	Process	 ในการ	ตก	 Knowledge 

2.เเง่ของชุมชน

-ละครเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่าย

-ละครเป็นเครื่องมือที่ทุกๆเพศทุกๆวัยสามารถดูได้ร่วมกันทั้งหมด

-ละครสามารถสะท้อนให้ชาวบ้านในชุมชนได้หันมามองตนเองได้

-ละครสามารภสร้างจุดสนใจให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา

ได้

-ละครสามารถเป็นพลังเริ่มต้นที่จะทำาให้ผู้ใหญ่ในชุมชนเเละหน่วย

งานของรัฐในระดับท้องถิ่น	หันมาร่วมมือในการพัฒนางานกับเราได้

คำ�ถ�มของ สสส.	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ละครสร้�งปัญญ�ได้อย่างไร

-เมื่อเราเข้าไปลงในชุมชนเเล้วนั้น	 ชุมชนคนส่วนใหญ่จะกลืนเรา	

ซึ่งเราจะทำาอย่างไร	ให้ชุมชนไม่กลืนเรา	(ซึ่งเราควรจะมีการเข้มเเข็งทางความ

คิด)

-มีวิธีการอย่างไรที่จะไปปรับเปลี่ยนการคิดนำาไปสู่ปัญญา

-จะทำาอย่างไรให้ละครทำาให้คนยอมรับตนเองเเละปรับปรุงตนเอง

-จะทำาอย่างไรให้ครูที่เรียนรู้เเล้ว	ไปสร้างปัญญาในห้องเรียน
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-PLC	เกิดจริงหรือไม่

บทเรียนของละครในครั้งนี้นั้นเป็นบทเรียนที่ได้จากการมองละคร

เร่	มองชุมชน	เเละมองตนเอง	พี่ก๋วย	พฤหัส	จาก	มะข้ามป้อมได้บอกเอาไว้

ว่า	ละครนั้น	ถ้ามีเพียงละคร	ละครจะกลายเป็นเรื่องบันเทิง	คำาว่าละครในที่

นี้เป็นละครเพื่อการเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ได้มีเพียงเเค่ละครเพียงอย่างเดียว	ใน

การพัฒนาจะต้องมี	 	 ละคร	 	การเรียนรู้	 	เเละการพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน	

 จึงจะก่อเกิดสุขภาวะทางปัญญา

นับย้อนมาเป็นเวลาหลายเดือน	เป็นโอกาสสำาคัญอีกโอกาสหนึ่งที่ทาง	

พี่ๆ	 มะขามป้อมได้มอบโอกาสให้	 ฮักนะเชียงยืนได้มีบทบาทเเสดงละคร	 ใน

ห้องเล็กการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่	27	-	28	

สิงหาคมที่ผ่านมา	ฮักนะเชียงยืนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน	“ร้อยพลังสร้�ง

สุข”
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ที่ทาง	 สสส.	 จัดขึ้น	 เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เเละเรียนรู้ร่วมกันใน

ระหว่างท้องที่/ภูมิภาคต่างๆที่เป็นงานของ	สสส.	ฮักนะเชียงยืนได้มีส่วนร่วม

ในการเล่นละคร	ร่วมเสวนา	เเละเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆที่เป็นองค์

ความรู้ที่ทรงคุณค่าจากบทเรียนในระดับ Best	practices 

 	  	   	    กว่าที่ฮักนะเชียงยืนจะมาเล่นละครในวันนี้ได้ต้องซ้อมกันอย่างหนัก	

เพราะซ้อมกันเพียง	4-5	วัน	ก็มาเล่น	อีกอย่างประกอบด้วย	คือ	เด็กกลุ่มมี

หลายๆคนไม่มีสาธิในการเล่นเลย	ช่วงเเรกๆ	จะไม่อยู่ในบทของตนเองเลย	ซึ่ง

เราก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่เด็กอยู่	 ต้องคำานึกถึงช่วงวัยด้วย	 ครั้งนี้มีพี่ๆ	 ฮักนะ

เชียงยืน	ทุกๆคนมาร่วมพัฒนาน้อง	โดยวันที่ไปงานร้อยพลังในครั้งนี้	มีครูเพ็ญ

ศรี	เเสน	เจมส์	เเย๊ค	เเละน้องๆ	ทั้งม.1	เเละ	ป.6	ส่วนพี่ๆคนอื่นๆของฮักนะ

เชียงยืน	ก็พาน้องดำาเนินงานปลูกแปลงเกษตรปลอดภัย	ซึ่งมี	เอ็ม	เเซม	 ก๊อ

ต	 ส้ม	พาน้องดำาเนินงาน	ให้เเล้วเสร็จในระดับหนึ่ง

“ร้อยพลังสร้างสุข”
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ในครั้งนี้เป็นเวทีที่มีคนมาเป็นพัน	มาจากทั่วสารทิศจากประเทศ	ส่วน

ใหญ่ที่เห็นจะเป็น	สภาตำาบล	หมู่บ้าน	ผู้นำาชุมชน	NGO	ฯ	ส่วนที่เป็นโรงเรียน

เห็นน้อยมาก  ก็นับว่าเป็นการเปิดหูเปิดตา	 สู่อีกรูปแแบบหนึ่งที่ยิ่งใหญ่	 ให้

เด็กๆได้มาสัมผัสกับเมืองกรุง	มาสัมผัสกับเวทีใหญ๋ร้อยพลัง	เเละเวทีย่อย	ที่

เเบ่งเป็น	 ๖	 ห้อง	 เช่นห้องเศรษฐกิจพอเพียง	 ห้องนตวัตกรรมชุมชน	 ห้อง

เยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง	เป็นต้น	มีบูธต่างๆ	มากมาย	ที่แปลกตาออกไป	

มีควาสวยงามที่ไม่เคยเห็น	งานในครั้งนี้ที่เราไป	จึงคุ่มค่ายิ่ง

ในครั้งนี้ได้เรียนรู้

1.การใช้คำาที่ฮิตๆในสังคมสามารถเรียกเสียงฮาของผู้ชมได้อย่าง

ง่ายดาย

2.การสร้างบรรยากาศในการ	AAR	กับเด็กๆที่ต้องอาจ	AAR	โดย

ไม่รู้ตัว	โดยบสร้างบรรยากาศให้มีความสนุก	น่าตอบคำาถาม	โดยพูดเล่นๆ	

ไป	ให้สะท้อนเเต่ละคนบ้าง	ให้เสียงหัวเราะเกิดขึ้นบ้าง(บางกรณี)

ในครั้งนี้ฮ ักนะเชียงยืนมีส่วนอยู่	3	ส่วนด้วยกันที่สำาคัญในงาน	ได้เเก่

1.การเเสดงละครครั้งนี้	มีเด็กม.1	เเละป.6	บ้านเเบก	จำานวน	7	คน	

เล่นละครเพื่อโชว์เเบบเด็กๆในช่วงเเลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาของเยาวชน	ช่วง

เเรกๆเด็กกลุ่มนี้มีสมาธิน้อยมากๆ	 พอได้ซ้อมๆ	 กันไปก็เริ่มที่จะนิ่ง	 เมื่อถึง

คราวที่จะเล่นเเล้ว	ใจก็ไม่ค่อยจดจ่อกับบทของตนเองเพียงเท่าไหร่	เเละมีการ

ทำาทำาที่ว่า	“ปากยาก	ปากเปียก”	เพราะเด็กกลุ่มนี้	“มึน”	เเต่พอเล่นไปเเล้ว	

ก็เล่นดี	ไม่ลืมบทอะไร	มา	AAR	หลังการเเสดงว่า	เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้าง	โดย
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กำาหนดไป	2	ประเด็นได้เเก่

-	 เรื่องงานใหญ่	 :	 เด็กส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรม	 การพูดคุย	

การทำาซูชิ	 การอาศัยอยู่ในโรงเเรมที่มีหลายปัจจัยในการอาศัยอยู่	 การเห็น

ละครของรุ่นพี่	การกินข้าวในโรงเเรม	เป็นต้น

-	 เรื่องละคร	 :	 ซึ่งเป็นการคุยเชิงเล่นๆเพื่อให้เด็กๆไม่รู้ว่า	 กำาลัง	AAR	

อันนี้ครูเพ็ญศรี	เเนะนำามา	เราก็ชวนมองเห็นจุดที่ด้อยอยู่ของเเต่ละคน	บาง

คนไม่เห็น	เราก็ให้	บิวชี้ตัว	ซึ่งอันนี้ผมว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจไม่ได้ผล	เเต่ถ้าเป็น

เด็กกลุ่มนี้ในช่วงนี้	จะสนุก	เเละชอบ	มีเสียงด้วยว่า	ถามอีกๆ	อาจเป็นเพราะ

บรรยากาศเหมาะสมกับอายุ

2.ตัวเเทนในบทบาทเยาวชนที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการละคร(แสน)	

ในครั้งนี้ในการเสวนา	เราก็ได้เปิดตาในมุมของการพัฒนาที่ใช่เครื่องมืออะไร

ก็ได้	 เเต่บางอย่างอาจต้องอาศัยความต้องการในการพัฒนา	 เครื่องมือที่เห็น	
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เช่น	ดนตรี	ละคร	โครงงาน	กิจกรรม	ค่ายอาสา	ต่างๆ	ที่เป็นเคร่องพัฒนาคน

ทั้งนั้น	 ครั้งนี้เราก็เเลกเปลี่ยนว่า	 ในละครนั้นมีอยู่	 3	 แก่นด้วยกัน	 ได้เเก่	

กระบวนการคิด	 การพัฒนาบริบท	 เเละทักษะที่เกิดขึ้น	 โดยมีกงล้อธรรมอยู่	

3	อย่างที่ขับเคลื่อน	ได้เเก่	กาย	ใจ	เเละการคิด	เมื่อคิดได้เเล้วจึงเกิดปัญญา	

เมื่ อ เกิดปัญญา	 เ เล้วจึ ง เกิดภาวะของปัญญา	 (มุมมองของผมเอง) 

3.การได้อักเสียงเพลงกลุ่ม	 ซึ่งโดยครั้งนี้เราก็	 เพลงของเราเอง ที่ชื่อว่า 

“ฮักนะเชียงยืน” ที่ต้องขอขอบคุณ triple H music เป็นอย่าง

สูง

4.การได้เข้าไปเรียนรู้กับการขมวดบทเรียนจากทาง	 สสส.	 สำานัก	 6	

ในเเต่ละภูมิภาค	ที่เราเองก็ได้เห็นกงล้อการทำางานให้มีคุณภาพจากบทเรียน

ของกลุ่มต่างๆได้ดังนี้การพัฒนาตามความต้องการของชาวบ้าน	มีความถนัด	

มีประสบการณ์	มองงานเราในเเง่บวก	สร้างโครงสร้างให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม	

ใช้ข้อมูลความรู้ในการพัฒนา	

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น	และการสื่อสารสู่สาธารณะ	
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	จกหมายจากมูลนิธิมาถึงอีกครั้ง	ครั้งนี้เป็นครั้งสำาคัญ	เพราะอยู่ในแผนงาน

ของเราด้วย	โครงการเล่าเรื่องเมืองเราในครั้งนี้	จัดขึ้นเมื่อวันที่	26-29	มีนาคม	

2557	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล	 ณ	 บ้านกานนิสา	

จ.นนทบุรี	มีจุดประสงค์	คือ	การให้เด็กลุกขึ้นมาเล่าเรื่องเมืองของตนเองผ่าน

สื่อที่เรียกว่า	ภาพยนต์สารคดี	 ครั้งนี้ฮักนะเชียงยืนเรามากัน	3	คน	กับครู	1	

คน	ด้วยความใหม่เเละความไม่เคยทำา	ไม่รู้อะไรเลย	มาถึงค่ายนี้ก็พยายามซึม

ซับเเก่นของภาพยนต์สารคดีอย่างเต็มที่	โดยกระผมเองก็มีความคาดหวังลึกๆ

ว่า	 เราจะได้รู้ความหมายของภาพยนต์	 รวมกับ	 สารคดี	 ในความหมายของ

ตนเอง	ว่าภาพยนต์กับสารคดีนั้นเมื่อรวมกันขึ้นมาจะเป็นอย่างไร 	ครั้งนี้มีพี่ๆ

ที่ถนัดในหนังสั้น	เเละสารคดีสั้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้	คือ	กลุ่ม	ยังฟิล์ม	มีหลาย

กลุ่มทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมเล่าเรื่องเมืองของตนเองด้วย	บางกลุ่มทำาหนังสั้น

โครงการเล่าเรื่องเมืองเรา
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มานานเเล้ว	บางกลุ่มถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ	บางกลุ่มไม่รู้อะไรเลยเหมือนฮัก

นะเชียงยืน	 หลากภาษาหลากเรื่องราวของทุกๆคนเเละความเป็นกันเองของ

พี่เลี้ยงที่เอื้อต่อการเรียนรู้(ในบริบทนี้)

  	   	   	   	กิจกรรมทั้งหมดพี่เลี้ยงมิได้ให้คำาตอบเเต่ประการใด	เเต่ให้เราหาคำา

ตอบด้วยตนเอง	ไม่ได้สรุปให้ว่ามันเป็นอย่างไร	เเต่ให้เข้าใจด้วยตนเอง	ค่ายนี้

ไม่เน้นวิชาการ	 เเต่เน้นการปฏิบัติ	 ลงทำาสารคดีจริงเลยในระยะเวลาสั้น	

  กิจกรรมทั้งหมดได้เเนวคิด	หนังสารคดีนั้นเป็นสื่อที่ตั้งอยู่บนฐานของความ

จริง	 บริบทของความความจริง	 นักสารคดีต้องเป็นคนซื่อสัตย์เลือกถ่ายทอด

ความจริง	เเก่ชนโดยรวม	เริ่มจาการสังเกตุ	เเล้วมาสำารวจข้อมูล	ใช้ความคิด

สร้างสรรค์	 เเล้วเชื่อมโยง	 จนเกิดเป็นลักษระของนักสารคดีซึ่งเรามีอยู่ในตัว

กันทุกๆคนอยู่เเล้ว	ขอเเต่เพียงการฝึกฝนตนเองเพิ่มเติม	  หนังสารคดีมีองค์

ประกอบหลักๆ	คือ	เเนวคิด	อารมณ์	เเละรูปเเบบในการนำาเสนอ	ซึ่งเเนวคิด

นั้นเรามีกันทุกๆคนอยู่เเล้ว	เพียงเเต่เราจะสื่อออกมาในอารมณ์เเละรูปแแบบ

ใดก็เพียงเท่านั้น	ซึ่งรูปแแบบการนำาเสนอเสนอเราอาจใช้คำาตรงข้ามกับภาพ

ที่ทำา	 ใช้สัญลักษณ์เเทน(สื่อความหมาย)	การบรรยาย	การสัมภาษณ์(ทำาให้า

สนใจเเละน่าเชื่อถือ)	 การใช้ตนตรีเล่าเรื่อง	การสื่อด้วยภาพ	เทคนิคมุมกล้อง

ที่ให้ความรู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่กับผู้เเสดง	 เเละการตัดต่อที่เร้าอารมณ์เป็นต้น	

ซึ่งต้องยึดตามความจริง	ตามเหตุการณ์ที่พาไป	  ภาพจะทำาให้เรารู้ว่ามันเป็น

อย่างไร	 เเล้วดำาเนินไปอย่างไร	 จบอย่างไร	 เสียงจะทำาให้เข้าใจเเละเข้าถึง	

อารมณ์	เเละเเนวคิดมากยิ่งขึ้น	บทเรียนต่างๆในค่ายนำามาซึ่งการทำาภาพยนต์

สารคดีของฮักนะเชียงยืน	ที่มีชื่อเรื่องว่า	สุข	?	โดยมีเส้นเรื่อง	คือ	การสื่อให้

เห็นว่าจากที่เราทำาเกษตรอยู่นั้น	 เรามีความสุขจริงหรือไม่	แต่ไม่ได้มีคำาตอบ	

บทสรุปสุดท้ายตั้งคำาถามให้กับผู้ชมว่าสุขแท้จริงหรือเปล่า	 หรือเป็นอย่างไร	

ดำาเนินงานทำาสารคดีชิ้นนี้	 เสร็จ	ในระยะเวลา	2	เดือนด้วยกัน	จึงมาถึงค่าย

สรุปบทเรียนที่มีชื่อว่า	 “ค่�ยถอดบทเรียนหนังส�รคดีสั้น” 
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เมื่อวันที่	26	-27	กรกฏาคม	2557	ที่ผ่านมา	เป็นกิจกรรมถอดบทเรียนของ

โครงการเล่าเรื่องเมืองเรา	 ที่อำานวยโดย	 มูลนิธิสยามกัมมาจล	 เเละ	 Young	

flimaker	 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นให้เด็กที่ทำางานในชุมชนลุกขึ้นมาเล่าเรื่อง

ชุมชนตนเองให้สังคมได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาในชุมชนของตนเองเเละสิ่งที่ดีงาม

ของชุมชนตนเอง	โดยมีกิจกรรมปรับฐานการคิดเมื่อประมาณ	5	เดือนที่เเล้ว	

มาถึงตอนนี้เป็นการถอดบอเรียนเเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน

 	 	 	 	จากที่ได้ดำาเนินงานมาในการทำาหนังสารคดี	บัดนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจความ

“ค่ายถอดบทเรียนหนัง
ส า ร ค ดี สั้ น ” 
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หมาย	ของคำาว่าหนัง+สารคดีเเล้ว	คือ	เป็นสื่อที่ต้องคำานึงถึง	ข้อมูลที่เเท้จริง	

  บริบทของชุมชน/ปัญหา	   เเละความบันเทิง	 ซึ่งหนังสารคดีนั้น	 ต้องรักษา

ระดับของ	 3	 สิ่งนี้ให้มีความสมดุลกัน	 เพื่อที่จะสื่อสารออกไปให้เข้าถึงผู้รับ

สารมากที่สุด	   ฮักนะเชียงยืนในคราวนี้	 เราเองได้มีบทบาทผู้กำากับเเบบ	

อนุบาล	ซึ่งความรู้ก็มีเพียงเบื้องต้น	ขั้นเเรกก่อนที่จะทำางาน	คือ	การวางเส้น

เรื่อง	 เเล้วเเตกเป็นฉากละเอียด	 ต่อจากนั้นก็เขียนบท	 เเบ่งหน้าที่ตามความ

ถนัดเเละความอยากจะทำา	ฯ	จากนั้นลงมือดำาเนินงาน	โดยวางแผนว่าเราจะ

ถ่ายฉากนี้กี่นาทีๆ	เเล้วจะถ่ายใครบ้าง	จะต้องมีการประสานงานติดต่อคนที่

เราจะสัมภาษณ์ใครบ้าง	ซึ่งบทบาทนี้	 เราหลายๆ	คนก็เป็นผู้จัดการกองถ่าย

ในคนเดียวกัน	จากนั้นถ่ายทำา 

 	 	 	  ปัญหาที่เห็นชัดเจนในการถ่ายทำาได้เเก่	ปัญหาในเรื่องของคนที่เราจะ

สัมภาษณ์ท่านอาจมีธุระ	ในข้อนี้เราก็ใช้ชาวงเวลานี้ในการคุยงานเรื่องการถ่าย

กันเล็กๆ	เเละถ่ายคนอื่นก่อน	(ในการถ่ายให้ถ่ายไว้ให้มากที่สุด)	ปัญหาที่เห็น

ได้ชัดในด้านเทคนิค	 ได้เเก่	 ปัญหาด้านไม่มีอุปกรณ์ซึ่งในข้อนี้เราก็ประยุกต์

เอาสิ่งที่มีมาใช้เเทน	 (พอเพียง)	 เเละ	 ปัญหาทางด้านการตัดต่อ	 ซึ่งเทคนิค

ทางการตัดเสียงต่างๆที่ไม่รู้ก็ศึกษาจากYoutube	การ	Save	งานที่ไม่สามารถ

เซฟได้เลย	อันนี้เราก็ใช้วิธีการลองผิดลองถูก	จนกระทั่งเซฟได้	(อันนี้ใช้เวลา

อยู่	3	วันด้วยกัน)	เเล้วก็ส่งลุล่วงไป
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	 ในวันถอดองค์ความรู้นั้น	 มีกลุ่มต่างๆที่ส่งสารคดีเพื่อเเลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้วยกัน	ประมาณ	8	กลุ่มด้วยกัน	ซึ่งเเต่ละกลุ่มเมื่อฉายเเล้วก็จะมีคอม

เมนต์	จากทุกๆคน	พี่	ปรัชญา	  ปิ่นเเก้ว	 เเละพี่ประจวบ	  ผลิตผลการพิมพ	์

  โดยยึดหลักที่ว่า	รู้สึกอย่างไร	   เข้าใจว่าอย่างไร	  ซึ่งมันตรงกับ	สิ่งที่ผู้สร้าง

อยากจะสื่อออกไปไหม	หรือไม่	อย่างไร ช่วงที่เป็นการถอดบทเรียน	อันนี้เรา

เองชอบเป็นการส่วนตัวที่สามารถนำารูปภาพมาติด	 จากหนังสือนิตสารต่างๆ

ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่า	จากที่เราก่อนมาค่าย	 เรารู้สึกอย่างไร	   ในค่ายครั้ง

เเรกเรารู้สึกอย่างไร	 เมื่อกลับไปจากค่ายเเล้วเรารู้สึกอย่างไร	 เเละเมื่อกำาลัง

เตรียมที่จะทำาหนังเเล้วนั้นเรารู้สึกอย่างไร	ซึ่งก่อรมาค่ายเราก็รู้สึกงงๆ	เพราะ

ไม่เคยทำาสารคดีหนังสั้นมาก่อนเลย	ไม่รู้ว่ามันคืออะไร	 เมื่อตอนอยู่ในค่ายก็

รู้สึกพอใจที่ได้เรียนรู้	 เมื่อกลับไปจากค่ายรู้สึกมีกำาลังใจ	 เมื่อตอนก่อนจะทำา	

รู้สึกมั่นใจ	ต้องการอยากที่จะทำา	เเล้วยังได้ถอดอีกเครื่องมือหนึ่ง	ที่จะเป็นการ

ถอด	 การคิดในการเลือกประเด็น 	กระบวนการ	 ปัญหาเเละการจัดการ	เเละ
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ข้อเรียนรู้ทางด้าน	ทักษะเเละการจัดการที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเหตุที่เราเลือกประเด็น	

ความสุขของคนในชุมชน	ก็เพราะว่า	ฮักนะเชียงยืนมีแผนงานว่าจะทำาอยู่เเล้ว	

ที่เป็นการนำาศิลปะมาประยุกต์เข้ากับการทำางาน	 อีกอย่าง	 คือ	 จากการเปิด

เวทีเสวนากับชาวบ้าน	พบว่า	ชาวบ้านในชุมชนที่ได้เงินสูงเเค่ยังเป็นหนี้น้อย

อยู่	เเละสุขภาพของคนในชุมชน	ไม่ดี	เลยนำามาเป็นประเด็นในการเลือกหัวข้อ

ที่จะทำาสารคดี	  ผลที่เกิดขึ้นเมื่อฉายในชุมชน	พบว่า	สามารถเป็นสื่อในการ

พูดคุยกับชาวบ้านก่อนเปิดการพูดคุยได้ 

 	 	 	 	หนังสารคดี	เป็นศิลปะอีกรูปเเบบหนึ่งที่สามารถใช้ในงานเพื่อสื่อสาร

กับชุมชนได้	 เเต่เราควรระวังว่า	 ในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนั้น	 เราต้องคำานึง

ถึงว่าชุมชนเรานั้นจะเสียหายหรือเปล่า	 เพราะถ้าเราเลือกถ่ายถุอดประเด็น

เเรงๆ	 ภายนอกอาจเข้าถึงเเละมีอารมณ์ร่วมด้วย	 เเต่ภายในชุมชน	 ชาวบ้าน

อาจไม่เห็นด้วย	ไม่ควรถ่ายทอดออกไป	 	ความรู้ในเชิงวิธีการถ่ายทอดนั้นหรือ

ทักษะในการเล่าเรื่อง	สามารถจับของผู้อื่นๆที่เขาทำาดีมาปรับใช้กับเราได้เเต่

เราต้องไม่ลืมความเป็นเเบบของตัวเองตั้งอยู่บนฐานของความเป็นสากล	เมื่อ

ทำาสารคดีเสร็จก็นำาผลงานมาคอมเมนต์กันในกลุ่ม	อาจใช้โอกาสช่วงนี้ในการ

ฝึกกระบวนการคิดก็อาจเป็นไปได้	....	รูปแบบของหนังสารคดีสั้น	ไม่ได้มีเพียง

ข้อมูล	เเต่ต้องมี	ข้อมูล	 บริบทชุมชน	 เเละความบันเทิงร่วมอยู่ด้วย	ให้มีความ

สมดุลกันเพื่อผู้รับสารทั้งในเเละนอกชุมชนจะเข้าใจตรงกันมากที่สุด 
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“เสนอโครงก�ร เเห่งคว�มสุข”

 

 นี่เป็นอีกโครงกี่หนึ่งที่ฮักนะเชียงยืนได้เข้าร่วมแล้วได้ดำาเนินงานครั้ง

สำาคัญโดยจากที่ของโครงการปลูกใจรักษ์โลกเราเน้นที่ผู้ปกครอง	 มาใน

โครงการนี้เราเน้นที่เด็กๆในชุมชนที่เราให้ชื่อโครงการของเราว่า	โครงการฮัก

แพงร่วมใจลดใช้สารเคมี	

		 เพื่อพัฒนาเด็กให้มีสุขภาวะทางปัญญา	เเห่งกลุ่มเป้าหมายเเละเครือ

ข่าย	 เมื่อ	 25-26	 มีนาคมที่ผ่านมา	 มีโอกาสได้ไปปรับโครงการเพื่อเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาโครงการ	เเละอนุมัติโครงการ	ของโครงการโรงเรียนวัน

สุข	สร้างสุขภาวะด้วยปัญญา	ที่จะหนุนเสริม	ทุนของฮักนะเชียงยืน	ซึ่งเป็น

โครงการโรงเรียนวันสุข : ฮักแพงร่วมใจ
ลดใช้สารเคมี
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ทุนจากภายนอก	ครั้งนี้ก้ได้มาที่	วีเทรน	ดอนเมืองเช่นเคย	เเต่ครั้งนี้เป็นครั้ง

เเรกที่ได้มาเข้าร่วมโครงการกับ	สสส.	เดินทางมากัน	2	คน	คือครูเพ็ญศรี	เเละ

กระผมเอง	เดินทางมาวันเเรกก็ได้ปวดหัวกันเลย	เพราะต้องปรับโครงการกัน

ยกใหญ่	ทุกๆโครงการที่มาได้ปรับทั้งหมดเพราะจะได้จับต้องได้	เราสามารถ

จับเป้าหมายเราอยู่ได้

 	 	 	 	ครั้งนี้นี้พี่คนหนึ่งชื่อพี่กระรอก	ได้ให้คำาเเนะนำาอย่างเต็มที่	เขาเน้นที่	

การจับเป้าหมายให้ได้	โดยไม่ได้เน้นที่วิธีการที่จะนำาไปสู่เป้าหมาย	เพราะเเต่

ละทีมมีทุนที่จะนำาไปสู่เป้าหมายของตนเองอยู่เเล้ว	 ในการพัฒนาคนจะต้อง

พัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	 เมื่อเรียนรู้เเล้วก็ต้องเกิดการใช้การเรียนรู้

นั้นโดยการฝึกทำา	ทำาซ้ำาๆ	ใคร่ครวญ	เเละอื่นๆ	อันจะนำาไปสู่ความสุข	ที่เรา

ได้มีจุดหายร่วมกัน	โดยมีปัญญาเป็นมาตรฐานเพื่อความสุขภาวะทางปัญญา	

เเล้วจะนำาไปสู่การพึ่งตนเองในที่สุด	 ตามฐานของเเต่ละท้องถิ่น	 4	 เสาหลัก

ของเรา	คือ	เเสวงหาความรู้	 เกิดการเเก้ไขปัญหา	 เกิดวิธีการจัดการตนเอง

ทำากิจ/ทำาจิต	 เเละปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเเวดล้อม	 มีความมุงหวังในอีกมิติหนึ่ง

ว่า	เพื่อไม่ได้เยาวชนเรามีความสันโดดจนเกินไป	 

 	 	 	 	กิจกรรมในครั้งนี้	ถือว่าต้องปรับเเก้เป็นการใหญ่เลยทีเดียว	นั่งอยู่หน้า

จอคอม	2	วันเต็มๆ	ตลอดช่วงวันอยู่กับพี่เลี้ยงโครงการ	พี่เลี้ยงคอยให้คำาเเนะ

นำา	 อย่างใกล้ชิด	 ซึ่งก็ได้โมเดลถาวรออกมาเลย	 คือ	 นิ้วที่1	 เเกนนำาสร้าง

หลักสูตรร่วมกัน	นิ้วที่2	การปรับฐานคิดของกลุ่มเป้าหมายเเละเครือข่าย	นิ้ว

ที่3การเรียนรู้บนสภาพปัญหาด้วยละครเร่เป็นเครื่องมือ	 นิ้วที่4เป็นค่ายโชว์

เเละเเชร์เเลกเปลี่ยนประสบการเเละสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน	 เป็นโมเดล

ถาวรที่สามารถยืดหยุ่นได้	 เเต่ยืดมากเกินไปก็จะทำาให้ไม่เป้าหมายเป้าก็เป็น

ได้  จากที่ได้ร่างวิธีการต่างๆนานาจากการออกแบบร่วมกันแล้วค่อยมานำา

เสนอในเวทีแห่งนี้	จึงดำาเนินงาน	ในค่ายแรกเป็นค่ายที่ทำาเพื่อปรับฐานคิดของ

เด็กให้มีความคิดอย่างมีภูมิคุ้มกัน
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 	 	 	  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฮักเเพงร่วมใจลดใช้สารเคมีที่ฮัก

นะเชียงยืนได้ร่วมกับ	 สสส.(โครงการโรงเรียนวันสุข)จากการที่ได้สร้าง

หลักสูตรร่วมกันนำามาซึ่งกิจกรรมนี้ที่มีชื่อว่า	 ค่ายเรียนรู้ร่วมกัน	 ซึ่งเป็นค่าย

กิจกรรมที่ปรับฐานการคิดของเด็กๆกลุ่มเป้าหมายเเละเครือข่ายให้มีฐานคิด	

เเบบโครงงานบนฐานชีวิตจริง	 เเละหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่ม

เป้าหมายในที่นี้ของเรา	คือ	เด็กน้อยประถมบ้านเเบก	10	คน	เด็กน้อยมัธยม

บ้านเเบก	20	คน	เเละเด็กน้อยประถมบ้านหนองกุง	10	คน	รวมเป็น	40	คน	

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเรา	คือ	เด็กบ้านเเบกที่จะเน้นลดการใช้สารเคมีลง	ให้

มีความต่อเนื่องจากโครงการปลูกใจรักษ์โลก	ของมูลนิธิกองทุนไทย	คราวนี้มี

ค่ายเรียนรู้ร่วมกัน “ฮักเเพงร่วมใจ
ลดใช้สารเคมี”
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ฮักนะเชียงยืน	 ในชุมนุมรวมทั้งสิ้น	 30	 กว่าชีวิต	 ถือว่าปีนี้พลังเด็กเริ่มขึ้น

มาเเล้ว	เเละคณะพี่ๆจำานวนนับ	10	ชีวิตที่มาช่วยกันพัฒนาน้องๆ	คณะพี่ๆได้

เเก่	เเสน	เเซม	ก๊อต	ส้ม	เจมส์	เเอน	ป๊อป	เกมส์	ก๊อต	ฯ

ค่ายกิจกรรมนี้เป็นค่ายเเรกของโครงการฮักเเพงร่วมใจลดดใช้สารเคมี

ที่มีความมุ่งหวังว่าอยากให้เด็กๆ	ไปเรียนรู้ที่ชุมชนของตนเอง	เเล้วเอาข้อเรียน

รู้นั้นมาพัฒนาเพื่อเเก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง	ค่ายนี้พามามองปัญหาใน

ชุมชนให้ลึกลงไปอีกขั้น 

ค่ายกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่	 30	พฤษภาคม	 -	 1	มิถุนายน	2557	

เป็นเวลา	3	วัน	2	คืนด้วยกัน	จัดขึ้น	ณ	หอประชุมดงทองโรงเรียนเชียงยืน

พิทยาคม ซึง่กิจกรรมหลักๆมีดังนี้	ได้เเก่

	 -	กิจกรรมทำาความรู้จัก	ตามฉบับฮักนะเชียงยืน	เริ่มต้นด้วย	เเตะอะไร

ดีจ๊ะ	เเล้วก็มาเเนะนำาชื่อ	หลังจากนั้นมาละลายพฤติกรรมเข้าหากัน	ด้วยเกม

ต่างๆ

	 -	การตั้งกฏร่วมกัน	ซึ่งในค่ายเราก็ต้องมีกติการ่วมกันในการอยู่ค่าย

เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อทุกๆคน	/	อันนี้ขาดอยู่นิดนึง	คือ	การทวนกฏกัน

เมื่อตื่นนอนหรือเมื่อจะนอน 

-	กิจกรรมแผนภาพชุมชน	ที่เป็นการวาดแผนที่หมู่บ้านของตนเองลงไป	เเล้ว

บอกว่า

1.ในชุมชนของเรานั้นมีรูปร่างยังไงบ้าง	 /	 ถ้าเด็กไม่รู้จะเริ่มยังไงให้บอกว่า	

“วาดถนนเป็นโครงร่างก่อนเเล้วค่อยเเยกเป็นรายละเอียด”

2.ในชุมชนเรามีสถานที่สำาคัญอะไรบ้าง
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3.ในชุมชนของเรามีทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติอะไรบ้าง

4.บุคคลสำาคัญในชุมชนของเรานั้น	มีใครบ้างเเล้วเขาเป็นใครบ้าง	เเละ	เขามี

จุดไหนของชุมชน

 	 	 	  จากการเปิดตลาดนัด	พบว่าอันนี้เด็กสะท้อนชุมชนของตนเองได้ค่อน

ข้างเหมือนกัน	เพราะอยู่ในชุมชนเดียกัน	เเต่ข้อมูลยังไม่ลึกเท่าที่ควร	เเต่วิธี

การของตลาดนัด	เด็กมีความสนใจมากยิ่งขึ้นที่จะเข้าไปถาม

ปล.ถ้าเด็กไม่รู้จะวาดยังไง	ให้เราบอกว่า	“สิ่งนั้นอยู่จุดๆไหนของชุมชน”

	 -	กิจกรรมประวัติชุมชน	เป็นเครื่องมือที่ให้เห็นความเป็นมาในชุมชน

ของตนเอง	ในด้านต่างๆทั้งก่อนเเละปัจจุบันอันได้เเก่	เศรษฐกิจชุมชน	บุคคล

สำาคัญ	วัฒนธรรม	สังคม	ฯ	หรือให้เด็กได้เห็นมิติ	4	มิติ	ในหมู่บ้านของตนเอง	

อันนี้เช่นเดียวกับเเผนภาพชุมชนที่เด็กที่เด็กยังไม่เห็นภาพ	เพราะยังไม่ได้ลง

ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่อย่างจริงจัง	สิ่งที่เด็กๆสะท้อนออกมาที่จะเห็นได้ชัดที่สุด	

คือ	 มิติทางวัฒนธรรมที่เขาเคยร่วมได้เห็นในหมู่บ้านเหตุที่ให้ก่อนเพราะให้

เด็กๆมองเห็นหัวข้อที่จะลงไปศึกษา	ในวันพรุ่งนี้
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	 -	กิจกรรมเสริมพลังกลุ่ม(ลวดไฟฟ้า)	อันนี้ถือว่ายาก	เพราะในระดับ

ของเด็กนี้	 ทำายาก	 เเต่เป็นกิจกรรมที่เสริมพลังกลุ่มได้ดีอย่างยิ่ง	 เพราะได้

เเรงเเห่ง	ศีล	หรือกาย	เยอะ	เมื่อกายเยอะก็จะพ่วง	สมาธิ	คือ	ใจไปด้วยกัน	

กายเเละใจไปด้วยกัน	ส่วนปัญญา	จะมาเมื่อได้คิดร่วมกัน	จึงเป็นกิจกรรมที่

เสริมพลังกลุ่มได้เป็นอย่างดี	 เด็กบอกว่ารู้สึกมีความท้อมากที่สุด	คือ	ตอนที่

ทำาไท่ผ่านเเล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่	มีกำาลังใจที่สุด	คือ	ตอนที่ข้ามไปได้เเล้ว	เเล้ว

สิ่งที่ทำาให้ข้ามไปได้	คือ	ความเชื่อใจกัน	ความสามัคคี	ความให้เกีตริกันเเละ

กัน	ฯ

	 -	กิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน	อันนี้อยากจะให้น้องๆที่เขินอายกล้าเเส

ดงออกมากยิ่งขึ้นโดยการให้ร้องเพลงร่วมกันทั้งหมดโดยเพลงที่มาให้ร้องนี้	

ได้เเก่	 เด็กดั่งดวงดาว	 รักน้อง	 ฮักนะเชียงยืน	เเละฮักเเพงฮักสูข(เเต่งเอง)	

ผล	คือ	น้องๆกล้าที่จะออกเสียงมาพร้อมกัน	พร้อมทำาท่าที่พี่พาทำาด้วย	 เเส

ดงว่าการร้องเพลงร่วมกันช่วยเสริมให้น้องๆกล่าที่จะร้องเพลงมากยิ่งขึ้น	โดย

อันนี้	 ก่อนที่จะร้องเราเน้นย้ำาว่า	 เสียงของทุกๆคนนั้นเรพาะหมด	 เเต่เพราะ

คนละเเบบ	ร้องออกมาเลย 

	 -	กิจกรรมลงพื้นที่เป็นกิจกรรมในเช้าวันที่	2	ของค่ายกิจกรรม	โดย	

เเบ่งเป็น	 3	 ทีมคละกัน	 ทุกๆคน	 เเล้วเเบ่งทีมออกไปลงพื้นที่บ้านเเบก	 เพื่อ

ทดลองเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำามาถ่ายทอดเเละวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง	 โดย

หัวข้อในการลงพื้นที่ครั้งนี้	 ได้เเก่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 สุขภาพของ

คนในชุมชน	ฯ	เมื่อเด็กๆลงเก็บข้อมูลเเล้ว	ก็มาสะท้อนกันด้วย	ประวัติชุมชน

อีกครั้ง	คราวนี้ชัดกว่าเดิมเเต่เก็บข้อมูลได้ไม่ลึก
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- 
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กิจกรรมทบทวนงานมองปัญหาเเล้วเราเอาปัญหานั้นมามองด้วย	หลัก	ปศพพ.	

โดยมีพี่ๆคอยเป็นพี่เลี้ยงเเนะนำาให้ว่าเราจะถอองคืความรู้พอเพียงอย่างไรเป็น

กิจกรรมที่เอาปัญหาของน้องๆเเต่ละกลุ่มมาเขียนเป็นโครงการ	 โดยให้เลือก

ปัญหา	 1	 อย่างมาจากแผนภาพชุมชนที่คิดว่าเราสามารถเเก้ไขได้	 เเล้วเอา

ปัญหานั้นมาวิเคราะห์ด้วย	 เครื่องมือต้นไม้ปัญหา	 ที่มี	 ปัญหา	 สาเหตุ	 เเละ

ผลกระทบ	ซึ่งได้ประเด็นปัญหา	ดังนี้ในเเต่ละกลุ่ม

-กลุ่มดาก้อนบอลซิตตี้ปัญหา	เพื่อนติดเกมส์

-กลุ่มนาฬิกาเด็กเชียงยืนพิท	ปัญหา	การใช้สารเคมีในแคนตาลูป

-กลุ่มอ้วนดำานครแบก	ปัญหา	ขยะสารพิษ

-กลุ่มสายเขียวรักษ์โลก	ปัญหา	ท้องก่อนวัยอันควร

-กลุ่มลมพัดตึ่งเด็กหลังห้อง	ปัญหา	เงินไม่พอใช้จ่าย

 

 

เมื่อได้ปัญหาเเล้ว	เราก็พาน้องๆเขียนโครงการ	โดยเอา

ปัญห�	-->เป้าหมาย

ส�เหตุ	-->วัตถุประสงค์	-->ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ม�เเละคว�มสำ�คัญ

-	ย่อหน้าที่	1	=	เขียนจากเครื่องมือแผนภาพชุมชนของเรา	ที่

บอกถึงบริบททั้งหมดของชุมชน

-	ย่อหน้าที่	2	=	เขียนจากเครื่องมือแผนภาพต้นไม้ของเรา	บอก
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ถึงสาเหตุ	เเละผลกระทบ

-	ย่อหน้าที่	3	=	เขียนจากตัวของเรา	บอกถึงว่าเราเป็นใคร	อยู่

จดใดของชุมชน	ที่เห็นปัญหานี้

 	 	 	  ในช่วงนี้เด็กงงๆ	อยู่พักใหญ่	เเต่พอพี่เเนะไปเรื่อย	ก็เริ่มที่จะเข้าใจใน

หลายๆคนในการเขียนเค้าโครงงาน	เเต่ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรที่จะดึง

ความคิดออกมาได้	 ในช่วงจะปิดค่ายวันที่	3	เด็กๆเเต่ล่ะกลุ่มเเละพี่เลี้ยงก็

มานั่งวิเคราห์ช่วยกันเพื่อนำาไปเขียนโครงการจริง	 หลังจากค่ายนี้เเล้ว	พี่

เลี้ยงทุกโครงการต้องติดตามโครงการของเด็กเพื่อนำาพัฒนาโครงการต่อไป	

 ทีนี้ที่ต้องทำาต่อไป	คือ	การติดตาม	เพื่อพัฒนาโครงการ  
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จากที่ได้จุดประกายปรับฐานคิด	เรียนรู้ร่วมกันไปแล้วเมื่อค่ายเรียน

รู้ร่วมกันในครั้งที่แล้ว	มาถึงจุดนี้	เป็นค่ายที่	2	ที่เป็นค่ายสำาคัญ	เพราะเรา

ใช้กระบวนการทางละครในการปลูกใจให้เขาตระหนักในปัญหาบ้านเกิดของ

ตนเอง	เด็กมาเรียนรู้เรื่องละครอย่างสนุกสนาน	

“ค่�ยละครฮักเเพง”
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 	 	 	  เมื่อประมาณวันที่	5-7	กรกฎาคม	2557	ที่ผ่านมา	กลุ่มเยาวชนฮักนะ

เชียงยืนได้จจัดค่ายละครเร่ขึ้น	 ที่ถ่ายถอดให้ยังกลุ่มเป้าหมาย	 40	 คนที่เป็น

เยาวชน	ณ	หมู่เเบกเเบก	อ.เชียงยืน	เเละ	บ้านหนองกุง	อ.ชื่นชมขึ้น	โดยละคร

นี้เป็นค่ายที่	2	ที่เป็นผลมาจากการลงศึกษาข้อมูล	ลงพื้นที่สอบถามผู้ใหญ่ใน

ชุมชนตนเอง	 เเล้วนำาข้อมูลนั้นมาคิดวิเคราะห์	 เเล้วสังเคราห์	 เเล้วประยุกต์	

ให้เกิดเป็นละคร	 เเล้วสื่อสารออกไปยังชุมชนตนเองในประเด็นปัญหาที่เกิด

ขึ้น	 ซึ่งก่อนหน้าที่จะจัดค่ายนี้ขึ้นเยาวชนก็ได้ลงสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้าน

ตนเองโดยมีพี่เลี้ยงคอยเเนะนำาเเละพาน้องลงพื้นที่	ในหลายๆครั้ง

ในค่ายนี้กำาหนดไว้อยู่	3	วันด้วยกัน	โดยมี	ประเด็นในการดำาเนินกิจกรรมอยู	่

4	อย่างด้วยกัน	ได้เเก่

“ค่ายละครฮักเเพง”
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การฝึกทักษะพื้นฐานของละคร	 ได้เเก่	 จินตนาการ(ท่าใหญ่)	 สมาธิ(จ้องตา/

กระจกเงา)	เเละความเชื่อ	(ปั้นดินน้ำามัน)

การฝึกการคิดวิเคราะห์	การจับภาพ	5	ภาพเพื่อมาทำาละคร

การให้ทำาละครเร่ด้วยตนเอง	โดยมีพี่เลี้ยงให้คำาเเนะนำา	ซ้อมมีผู้ชมเเละวิจารณ์

ต่อยอด	ให้เกิดปัญญา

การเผยเเพร่ผลงานการละคร	 หรือผลงานการดำาเนินงานกลุ่มตนเองสู่

สาธารณชนด้วยการตัดต่อวิดิโอลง	ยูทูป

 	 	 	  โดยธรรมดาในละครนั้นย่อมมีพื้นฐานทักษะเพื่อจะเร่ให้ผู้ชมให้ผู้ชมได้

รู้สึกอย่ากเปลี่ยนเเปลงตนเอง	 เเต่ทว่าจะถึงขั้นนั้นเราต้องผ่านด่านอรหันต์

เสียก่อน	 ค่ายนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการละคร	 ที่เป็นเพียงการปูพื้นฐาน

ละครในเริ่มต้น	หรือบันไดขั้นที่	1	ซึ่งในขั้นต่อไปเราจะต้อง	ซ้อม	เเละเร่	เเล้ว

พาน้องๆถอดตนเอง	เพราะในเป้าหมายเรานั้นหวังพัฒนาเยาวชน	การพัฒนา
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เยาวชนเป็นเป้าหมายหลัก	ในบทบาทพี่เลี้ยงนั้น	เราต้องคอยให้คำาถามกระตุ้น

การคิด	ให้กำาลังใจ	เเละมีคติคำาคม	เรียกใจหรือความคิดน้อง	เป็นต้น 

 	 	 	  เเม่ว่ากระผมเองจะไม่ได้อยู่เข้าร่วมกับค่ายนี้ใน	2	วันเเรก	นั้น	จากผล

ในการ	AAR	ก็ได้เห็นการเติบโตที่เกิดขึ้นเล็กน้อยกับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม	

โดยเห็นความกล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้น	จากค่ายเเรกที่ไม่กล้าจับไมค์	มาค่าย

นี้เริ่มที่การกล้าจับไมค์เเล้วพูด	 ถึงเเม้ว่าจะพูดเพียงประโยคสั้นๆ	 เเต่ก็เห็น

ทักษะความกล้าที่เกิดขึ้นในตัว	เห็น	Feedback	ในเฟสบุ๊คที่สะท้อนกลับมา

ว่า	“ผมมีความกล้ามากยิ่งขึ้น”	เเล้วเห็นเสียงสะท้อนออกมาว่า	“ค่ายหน้าจะ

สนุกอย่างนี้ไหมหนอ”	เเสดงว่าเขาเริ่มมีการลุ้นติดตามในงานเราเเล้ว	เเละมี

ความสนุกสนาน	เเต่เราก็ไม่ควรที่จะลืมเป้าหมายที่อยากให้น้องเกิดการเรียน

รู้ได้ด้วยตนเอง

 	 	 	  เสียงจากคุณครู	เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น	คือ	ในช่วงของละครนั้น

เเละกระบวนการคิดนั้น	พี่ไม่ควรเป็นนักตัดสินเเทนน้อง	เเละไม่ควรเอาความ

คิดตนครอบงำาความคิดน้อง	 เราต้องมองว่า	 น้องมีวุฒิภาวะในการเเรียนรู้ได้

เพียงเท่านี้	 ก็ให้เขาได้เท่านี้	 เพราะการเเรียนรู้จะต้องคู่ไปกับกระบวนกการ

คิดของน้องที่เกิดขึ้น	ในค่ายนี้จากการ	AAR	ผมก็เห็นทักษะในเเง่ของการพูด

เป็นพิธีกรของ	 เกมส์	 เเละป๊อป	 โดยเฉพาะเกมส์มราสามารถนำาเพื่อน	 ทำา

กิจกรรม	Check	in	ได้ที่มีความกล้ามากยิ่งขึ้น	เเต่สิ่งที่ควรเสริมอยู่นิดนึง	คือ	

การเว้นจังหวะในการพูด	เเละการวางเเผนว่าในการ	เช็ดอินนั้น	เราจะพูดอะไร

ก่อนเเละหลัง	เช่น	เช้านี้รู้สึกอย่างไร	เมื่อวานนี้มีกิจกรรมที่เราประทับใจอะไร	

เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราประทับใจนั้น	ฯ
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สิ่งที่ควรเสริมเข้าไปให้กับพี่เลี้ยงเพื่อพี่เลี้ยงจะไปเสริมน้อง	ได้เเก่

	 -	ความเป็นตัวของตัวเอง	โดยเน้นย้ำาว่า	เป็นงานของน้องเอง	นี่เป็น

งานของตนเรา	ลองใส่สิ่งที่อราอยากให้เกิดขึ้นในละคร	ลองใส่จินตนาการ	ของ

เราลงไป	งานที่ออกมาจะได้มีเรา	เเล้วเราอยากถ่ายทอดออกไป	โดยออกจาก

ตัวของน้องเอง	ทั้งจินตนาการ	สมาธิ	เเละความเชื่อ	พี่จะรับบทบาทเป็น	โค๊ช	

ที่คอยดูอยู่ใกล้ๆ	 ที่ในบางครั้งอาจช่วยน้องทำาได้	 ในหลายๆครั้งอาจพาน้อง

คิดด้วยหลักคิดที่ไม่ว่าจะเป็น	ปศพพ.	หรือหลักคิด	5	ภาพละคร	หรือหลักคิด	

หลักทรงงาน	ของในหลวง	หรือหลักคิดเเง่หลักธรรมคำาสอนเเต่จะไม่ทำาเเทน

น้อง	น้องมีภาวะทางปัญหาที่สามารถเกิดได้เเค่นี้	เรายอมรับว่าน้องในตอนนี้

มีภาวะทางปัญญาได้เท่านี้	ซึ่งเราก็ต้องคอยป้อนให้เขาเป็นระยะ	ตามอายุของ

กล้าที่เจริญเติบโต
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	 -	 ความเชื่อมโยงในละคร	 โดยเสวริมน้องในเเง่ที่ว่า	 ละครเรานั้นมี

ความเชื่อมโยงกันอย่างไร	เช่น	จากที่เกิดปัญหานี้ขึ้น	เเล้วอะไรที่มันส่งผลต่อ

เรา	ซึ่งอาจส่งผลออกมาเป็นทอดๆ	 เป็นสายตรรกกะยามๆจนส่งผลมาถึงเรา

ก็เป็นได้	โดยอาจใช้คำาว่า	เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกันอย่างไร	กับเรา	หรือกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น(เชื่อมโยงในเเง่ของการฝึกการคิด)	ในการเชื่อมโยงในเเง่ของการการ

เติมเต็มให้งานออกมาเป็นร้อน	คือ	การนำาภูมิปัญญามาเป็นเส้นเรื่องที่ชัดเจน

ควบคู่กับปัญหาที่เราเลือกเเก้ไข	 โดยในการเชื่อมโยงสิ่งนี้นั้นเราเองต้องชวน

น้องในการเลือกปัญญา	 1	 อย่าง	 ขึ้นเพื่อเพื่อเป็นเส้นเรื่องเเล้วค่อยเติมเเละ

สอดเเทรกปัญหาของเราเข้าไปให้ชัดเจน	 โดยไม่เป็นการยัดเยียดข้อมูลให้ผู้

ชมเเต่ให้ผู้ชมรู้ได้้วยตนเอง	 เช่น	 ไม่บอกคำาว่า	 ควันจากการเผาอ้อยเป็น

อันตรายต่อปอด	 เเต่ให้เขารู้ได้ด้วยการกระทำาหรือคำาพูดอ้อมๆที่เราสื่อออก

มา

หลังจากค่ายแล้วนั้น	มีสิ่งที่สำาคัญกว่าค่ายครั้งนี้	คือการเฝ้ารดน้ำาพรวนดิน

ให้กับเด็ก	ๆ	โดยเป็นการติดตามละครของเด็กๆ	ให้สื่อสารออกมาได้ดี	และ

เกิดการเรียนรู้และทักษะขึ้นให้มากที่สุด
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 	 	 	  ในโครงการฮักแพงร่วมใจลดใช้สารเคมีที่ฮักนะเชียงยืน	มี	สกช.	เเละ	

สสส.	ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อน	สุขภาวะทางปัญญาให้เกิดแก่เยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย	 โดยในกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้	 เป็นเด็ก	 ในบ้านเเบก	 จำานวน	

40	คน	เเละเด็ก	บ้านหนองกุง	จำานวน	10	คน	ซึ่ง	เน้นการพัฒนากระบวนการ

คิดของเด็กด้วยกระบวนการทางละคร	ที่มีเครื่องมือทางละครที่นำาไปสู่ปัญญา	

จนอาจก่อเกิด	เป็น	ภาวะ	ได้เเก่ 

1.กระบวนการทางละคร	   ซึ่งกระบวนการทางละครเป็นหลักคิดใน

การวอเคราะห์เเล้วเเยกเเยะออกมาเป็นละคร	1	เรื่องที่มี	5	ภาพด้วยกัน	คือ	

ที่มา	 ปัญหา	 ผล	 วิธีการ	 เเละเป้าหมาย	 ซึ่งจะเรียงภาพใดขึ้นก่อนก็ได้	เเต่

ต้องเน้นย้ำาเด็กลงไปอีกว่า	 “จะเเสดงออกมาเเล้วจะทำาอย่างไรให้คนดูรู้เรื่อง

กับเรา”	อันนี้ผมมองว่าเป็นการฝึกภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็กอีก	1	ชั้น	

“การติดตามงานครั้งสำาคัญ”
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ซึ่งก็ต้องพัฒนากันต่อไป	 ประการหนึ่งเป็นมุมของเส้นเรื่อง	ซึ่งเมื่อเรามีเส้น

เรื่องที่ชัดเจนเเล้ว	มีเรื่องราวที่ชัดเจน	เเล้ว	ก็ไม่จำาเป็นที่จะต้องไปยึดติดกับ

ฉาก	5	ภาพที่ได้ตั้ง	ไว้ในการเขียนเรื่องราว	 	กระบวนการทางละครเป็นการ

ฝึกให้เด็กคิดเชื่อมโยงโดยมองความเป็นจริงของข้อมูลร่วมด้วยเเละสิ่งที่อยาก

จะสื่อสารร่วมด้วย	ซึ่งเราเองในฐานะพี่เลี้ยง	เราควรรักษาระดับของหลักคิด

ในกระบวนการนี้	ซึ่งมีดังนี้	คือ	 ข้อมูลที่เเท้จริงและสิ่งที่อยากจะสื่อ	ซึ่งเรา

ต้องคอยชวนน้องคิดเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน

2.ซ้อม	 เป็นการเเสดงออกภายในกลุ่ม	โดยเป็นการฝึกให้เด็กมีความ

กล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้น	กล้าสื่อสารออกไปสู่ผู้ชม	 ทักษะการสื่อสาร	 ซึ่งเขา

จะเร่ในชุมชนของเขาเอง	ซึ่งกว่าที่จะมาเป็นละคร	1	เรื่องได้นั้น	ในช่วงนี้ต้อง

เกิดการซ้อมเเละคอมเมนต์เพื่อต่อยอด	 อาจเกิดทักษะการทำางานเป็นทีม	

 ทักษะการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 ทักษะการคิด	ฯ	ในช่วงนี้เราเองใน

ฐานะพี่เลี้ยงควรรักษา	ระดับ	ดังนี้	คือ	ความบันเทิง	 การพัฒนา	 เเละการ

เรียนรู้	 ให้อยู่อย่างสมดุลกัน	คอยใช้คำาถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	เกิดขึ้น	

ใช้จินตนาการในการสร้างความบันเทิงที่ไม่ใช้ผู้ชมไม่รู้สึกว่าโดยยัดความคิด

ให้	เเละพยายามตั้งคำาถามให้น้องว่า	“คิดว่าชุมชนเราจะเกิดอะไรขึ้นหากเรา

ทำาสำาเร็จ”	หรือ	“คิดว่าถ้าให้เราเเก้ไขปัญหาในชุมชน	 เราจะแก้อย่างไร	จะ

ชวนใครมาทำาร่วมกันบ้าง”	ฯ 

3.เร่ละคร	   เป็นการเเสดงออกสู่ภายนอก	 เป็นการคอยปลูกให้เขามี

ประสบการณ์จริงจากคิดของเขาเองในการมองชุมชนที่อาศัยอยู่	ในช่วงนี้เด็ก

อาจเห็น	Feedback	จากผู้ปกครองซึ่งเขาอาจเกิดการเรียนรู้เล็กๆเกิดขึ้น	เมื่อ

เขาเร่ออกไปเเล้วโดยธรรมชาติของคนเราจะมีความภาคภูมิใจ	จะมีคนชม	เเต่

เราในฐานะพี่เลี้ยง	 ก็ต้องให้กำาลังใจ	 เเต่ก็ไม่ควรที่จะให้เด็ก	มองตนเองด้าน

เดียวจนเกินไป	อาจลองชวนคิดให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปอีกว่า	“ถ้ามีโอกาสต่อย

อดเราจะต่อยอดต่อไปอย่างไร”	 หรือ	 “ตัวเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างจาก



155นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

การเล่นละคร” 

 	 	 	 	จากการลงพื้นที่บ้านหนองกุง	ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มดราก้อน

บอล	(ปัญหาเด็กติดเกมส์)	 เเละ	กลุ่มหนองกุงซิตี้	(ปัญหามลพิษจากควันการ

เผาอ้อย)	ในวันเเรก	พาน้องเขียนเรื่อง	5	ภาพ	ทบทวนปัญหาใหม่ทั้ง	2	กลุ่ม	

โดยสิ่งที่เห็น	คือ	เด็กบางคนอาจเงียบไปบ้าง	เด็กบางคนอาจหยอกล้อกันไป

มา	เด็กบางคนก็เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี	ซึ่งเราเองก็เข้าใจว่าเด็ก	ป.6	มี

วุฒิภาวะทางการเรียนรู้ได้เพียงเท่านี้	 ซึ่งต้องคอยรดน้ำาพรวนดินให้ต่อไป	 วัน

ที่สอง	เป็นการเล่นละครตามภาพที่เราได้เขียวร่วมกันเอาไว้	 ตัวบ่งชี้อีกอย่าง

หนึ่งที่ทำาให้มองเห็นปัญหาในความคิดของเด็ก	คือ	เด็กในกลุ่มดราด้อนบอล	

ที่เป็นเด็กที่เล่นเกมส์เเล้วทำาปัญหาเด็กติดเกมส์	สะท้อนออกมาเป็นละคร	มี

ฉากการฆ่ากันในเรื่องด้วย	เลยเห็นความรุนเเรงของเกมส์ที่เขาได้สั่งสมมา	ซึ่ง

เราก็ต้องคอยพัฒนาเเละเฝ้าดูว่าละครจะสามารถให้เด็กพวกนี้เปลี่ยนแป

ลงเเนวคิดได้มากน้อเพียงใด

.

  	   	   ครั้งที่เเล้วเป็นการติดตามงานการละครให้เด็กโรงเรียนบ้านหนองกุง	

จำานวน	10	คน	2	กลุ่ม	มาในคราวนี้เป็นการติดตามงานของเด็กไทบ้านเเบก	

ในวันที่	31	กรกฏาคม	-	3	สิงหาคม	2557	ที่ทั้งติดตามของ	เด็กน้อยประถม

โรงเรียนบ้านเเบก	 เเละติดตามของเด็กใหญ่มัธยมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

ที่อยู่บ้านเเบกเช่นเดียวกัน	โดยการติดตามนี้จะพาน้องคิดเเละทำา	 	โดยเด็ก

น้อยบ้านมี	1	กลุ่ม	10	คน	ชื่อกลุ่มว่า	กลุ่มอ้วนดำานะครเเบก	 	ส่วนกลุ่มเด็ก

ใหญ่บ้านเเบกมีกลุ่มนาฬิกาเด็กเชียงยืนพิท	กลุ่มสายเขียวรักษ์โลก	เเละกลุ่ม

อื่นๆ	 มาถึงตอนนี้ความคิดที่อยู่หัวหัว	คือ	“การที่เราจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได	้

 เราตอ้งปลกูคนในชมุชน	ใหล้กุขึน้มาเทา่นัน้	เพราะถา้เเมว้า่จะบรรลเุปา้หมาย

ไป	เเต่ไม่ยั่งยืน	ก็ไม่มีความหมายอะไร”	การละครสามารถอาจทำาให้คนเปลี่ยน
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เเปลงได้	ซึ่งผลของการเปลี่ยนเเปลงนั้นการที่จะให้เขาลุกขึ้นมานำาชุมชนของ

ตนเองเลย	 อันนี้ ก็ ถื อว่ ายากอย่ างยิ่ ง เ เต่ เราต้องคอยปลูกใจกันไป	 

 

 

	 โดยการติดตามในครั้งนี้เเละครั้งที่เเล้วมีกระบวนการที่เหมือนๆ

กัน ตามลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

	 1.การพาน้องทบทวนปัญหาหรือทบทวนประเด็นของตนเองว่าเเท้

จริงเเล้วประเด็นของตนเองนั้นคืออะไร	เป็นอย่างไร

	 2.พาน้องทบทวนเรื่องราวของปัญหาโดยเเตกเป็น	 5	 ภาพตาม

กระบวนการละคร	เอาปัญหาขึ้นก่อน(ภาพที่2)	เเล้วต่อด้วยสาเหตุ(ภาพที่1)	
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ต่อมาเป็นผลกระทบ(ภาพที่3)	กิจกรรมที่ทำา(ภาพที่4)	เเละเป้าหมาย(ภาพที่5)	

ในเครื่องมือการคิดนี้	 หากเราคิดติดในเชิงตรรกกะมากเกินไปจะทำาให้ละคร

ไม่น่าดูเลย	ถ้าใช้เครื่องมือนี้เเล้วคิดไม่ออก	เเตกเป็นฉากไม่ได้	ควรใช้วิธีการ	

ได้เเก่

	 	 2.1	นำานิทานหรือปัญญาพื้นบ้านมาเป็นเส้นเรื่องโดย  	วาง

เรื่องราวของเราไว้ตามทิทานเลย	เเล้วค่อยเเทรกประเด็นเอา	อาจทำาให้ละคร

เราน่าสนุกน่าดู

	 	 2.2	ไม่ต้องไปยึดติดกับ	5	ภาพ	เมื่อคิดไม่ออกจริงๆ	ให้เขียน

ไปตามจินตนาการไปก่อน	 เเล้วเอาตรรกกะเชื่อมเข้าทีหลัง	 ถ้ากลัวว่ามันจะ

ไม่ตรงประเด็น	ให้มองดูเป้าหมายตนเองในขณะเขียน	หรือ	การใช้การเทียบ

เคียงสัญลักษณ์เเทน	หรืออาจเขียนบทอย่างอ้อมๆ

	 3.	 พาน้องเขียนบล็อกเเละจัดคนลงในกระดาษโดยการจัดคนนี้เป็น

ขั้นตอนในการจัด	ภาพว่า	เราจะเอาอะไรอยู่ส่วนใด	อาจมีมีฉากหลัง	มีต้นไม้	

 มีตึก	มีบ้านไหม	หรืออย่างไร	เพื่อให้ละครเราดูสมจริงมากยิ่งขึ้น

	 4.พาน้องเขียนบท	ซึ่งบทในที่นี้สามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตามความคิด

เห็นของเขา	 เเต่ถ้าเมื่อบทใดที่ไม่เหมาะสมเราก็คอยกระตุ้นว่า	 บทนี้ไม่ควร

ออกสื่อ	 ซึ่งเราอาจใช้คำาถามกระตุ้นการคิด	 หรือถ้าใช้คำาถามเเล้วเด็กยัง

ต้องการที่จะให้ออกสื่อไป	เราอาจใช้การสอนการเเนะนำาเข้ามาเเทนก็ได้	 การ

เขียนบทถ้าคำาตรงๆมันเเรงไปอาจใช้คำาอ้อมๆเเทนจะดีมาก	 อาจมีเพลงหรือ

กลอนเด็ดๆที่นำาเข้าเเต่ละฉาก	ฯ

	 5.พาน้องกำาหนดคนเเสดงเเละพาน้องเข้าใจกับตัวละครที่ตนเองเเส

ดง	อาจใช้วิธีการดึงใจให้เขามีความสนุก	ให้เขาอยากที่จะทำา	อยากที่จะเล่น	

เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่การเล่นละครต่อไป
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	 6.พาน้องเล่นละครเลย	โดยยึดฉากเเรกที่ว่า	ตอนเเรกเราทำาอะไรก่อน	

จะต้องอยู่ในจุดไหนของเวที	ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยสมาธิ	 ความ

เชื่อ	   เเละจินตนาการเป็นอย่างสูง	 ซึ่งเราต้องรักษาระดับอารมณ์ของเด็กให	้

ไม่เล่นจนเกินไป	เเละไม่เครียดจนเกินไป	ให้มันพอดี	เเล้วเมื่อซ้อมเสร็จเเล้ว	

ก็ให้คอมเมนต์เพื่อปรับปรุงเเละอาจเล่าเรื่องราวให้น้องฟังในกลุ่มละครที่เขา

ทำาได้ดี	ฯ

	 7.คอมเมนต์เพื่อปรับปรุง	 โดยจุดๆนี้ถ้าเป็นการใช้	 ปิยะวาจา	 จะดี

มาก	เเละให้กำาลังใจ	เพื่อให้น้องมีเเรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง 

 	 	 	 	ในเเง่ของเด็กประถมที่	6	ซึ่งเขาอาจคิดไม่ออกเพราะประสบการณ์เเละ

การส่งสมยังไม่เยอะซึ่งเราอาจคิดช่วยน้องได้	 อาจเเนะนำาในทางที่จะทำาให้

ละครเเละผู้เล่นละครได้สนุกกับการเล่น 

 	 	 	 	ในเเต่ละกลุ่มจะมีประเด็นที่ส่วนมหญ่เหมือนกัน	คือ	ประเด็นสารเคมี

ในชุมชน	ซึ่ง	เเต่ละกลุ่มจะมีวิธีการเล่าเรื่องราวต่างกัน	ซึ่งหลายๆกลุ่มนำาความ

เชื่อ	เช่น	เทวดาเข้ามา	เป็นต้น	โดยในช่วงนี้เป็นการติดตามที่ถือว่าเป็นช่วงที่

สำาคัญที่สุดที่เด็กจะเกิดการเเรียนรู้	 เราเองในบทบาทของพี่ลี้ยงต้องเป็นโค๊ช	

ตามบริบทของเด็ก	 (เพราะเด็กมีวัยที่เเตกต่างกัน	 จึงมีวิธีการโค๊ชที่ต่างกัน)	

  ความคาดหวังเล็กๆของกระผมเองที่เป็นหนึ่งในคณะพี่เลี้ยงมีความหวังว่า	

จากกระบวนการนี้	อาจทำาให้เขามีความกล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้น	 กล้าที่จะ

เป็นผผู้นำาเพื่อนในสังคมของเขา	 มีทักษะทางการคิดตาม	5	ภาพ	 มีหลักคิด

ในการทำาละครเมื่อเขาอยากจะทำาให้ชั้นเรียน	  หวังผลสูงสุด	คือ	มีความคิด

ว่าอยากให้เขาตระหนักในปัญหาบ้านเกิดของตนเอง	(ปลูกใจ) 
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ในที่สุดจากที่ได้ซ้อมกันมาร่วม 2 เดือนก็ถึงคราวที่จะเร่แล้ว เรา

แบ่งเวทีในการเร่ละครออกเป็น 2 เวทีด้วยกัน ได้แก่ เวทีโรงเรียนบ้าน

หนองกุง และเวทีที่บ้านแบก ครั้งนี้เป็นเวทีแรก คือ เวทีโรงเรียนบ้าน

หนองกุง เราขอนำาเสนอๆๆๆๆๆๆ
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 	 	 	  เด็กๆกลุ่มดราก้อนบอลซิตี้	โรงเรียนบ้านหนองกุง	อำาเภอชื่นชม	จังหวัด

มหาสารคาม	 เร่ละครของตนเอง	  จากที่ได้ซ้อมๆกันมาร่วม	2	 เดือนในวันนี้

เป็นวันเร่ครั้งเเรกของพวกเขา	 เเล้วสำาหรับเด็กๆกลุ่มกลุ่มดราก้อนบอลซิตี้	

เรื่อง	“เด็กติดเกมส์”	ช่วงเวลาลำาดับการณ์มีดังนี้

1.การเล่น	 สนุกกันด้วยกิจกรรมสันทนาการ	 เเบบนั่งอยู่กับที่	 (ทั้งผู้

ชมเเละผู้เเสดง)

2.การเร่ละครของเด็กๆ	อันนี้เราเเสดงให้ดู	2	รอบ	รอบที่สอง	ดูเพื่อ

ความเข้าใจ	หลังจากดูเสร็จมีคำาถาม	ได้เเก่

-	จากที่ได้ดูเเล้ว	เขาบอกอะไรกับเรา

-	ประทับใจใครมากที่สุด	เพราะอะไร

-	ละครเรื่องนี้สอนอะไรให้เรารู้บ้างเอ่ย

“เร่ละครของเด็กกลุ่มดราก้อนบอลซิตี้ 
“เรื่องเด็กติดเกมส์”
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3.การพูดคุยกันเรื่อง	 การติดเกมส์เเบบเด็กๆ	 ที่มีประเด็นอยู่	 3	

ประเด็นด้วยกัน	ได้เเก่

-	เล่นเกมส์สนุกอย่างไร	เป็นอย่างไร	อะไรที่สนุก

-	เล่นเกมส์มีข้อดี	ข้อเสียอย่างไร

-	เราจะแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ด้วยวิธีอะไร	เป็นอย่างไร	...

 	 	 	  นับย้อยหลังไปเมื่อประมาณ	2	เดือนที่เเล้ว	เด็กๆกลุ่มนี้ได้ซ้อมๆกัน	

เหมือนลิง	ต้องจับใส่กัน	ฮ่าๆๆ	ยากมาก	วันนี้เขาได้เร่ละครของเขาซึ่งเป็นงาน

ของเขาเอง	 เเม้จะเป็นเพียงชั้นประถมศึกษา	 เเต่ความสามารถของหลายคน

ที่เหนือกว่าชั้นประถมศึกษา	เขาเล่นะลครในปัญหาของเขาเอง	คือ	ปัญหาเด็ก

ติดเกมส์	ซึ่งเป็นปัญหาของคนเล่นเองนี่ล่ะ

พบเห็น

 	 	 	  วันนี้	เป็นวันเร่ละคร	วันที่	5	กันยายน	2557	โดยมีกิจกรรมที่ทางฮัก

นะเชียงยืนดำาเนินอยู่	3	ช่วงด้วยกัน	ได้เเก่

1.ช่วงของการเล่นอยู่กับที่	 คลายเครียดกันก่อนเล็กๆน้อยๆ	 เรียก

ความสนุก	ว่าพี่ๆ	มานะน้อง	ในช่วงนี้รอบเเรกเราก็พาเล่นเกมส์ที่ยากสำาหรับ

เด็กประถมเลย	ที่เป็นการทบสอบอภิสติ	คือ	เกม	แกะ-แพะ	เกมเสียงปริศนา	

เด็กๆ	ก็งงๆ	ไปตามๆกัน	สุดท้ายไม่มีใครก็ก็เลยต้องเฉลย	(แต่เกมนี้ทำาให้เด็กๆ

จับกลุ่มคุยกันใหญ่เลยเพราะจะเเก้ปริศนานี้ให้ได้)

2.ช่วงของการเล่นละคร	ซึ่งช่วงนี้	เป็นการเข้าเเก่นของเรื่อง	จากที่

ได้ซ้อมมานับ	2	เดือนมาเร่เพียง	4	นาที	เด็กๆก็หัวเราะพี่ๆกันใหญ่เลย	หลายๆ

ช่วงที่เงียบฟัง	 (คนดูมีมารยาทมาก)	มีการชี้ว่าใครเป็นใครด้วย	 เล่น	2	 รอบ	
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รอบที่	2	ฮากว่ารอบเเรก	เพราะคนดูอาจใจจดจ่ออยู่กับละคร

2.1	มาถึงช่วงของการให้คำาถามจากละคร	ซึ่งคำาถามมีดังนี้	ได้เเก่

-	ละครเรื่องนี้บอกอะไรกับเราบ้าง	?เด็กๆที่ดูบอกว่า	“การเล่น

เกมส์มันไม่ดี”	“การเล่นเกมส์ทำาให้เกิดการขโมยเงินพอ่เเม่”

-	ประทับใจหรือชอบใครมากที่สุดในเรื่อง	เพราะอะไร	?เด็กๆก็

พูดบอกว่า	ประทับใจ	บักจอบ	เเละพ่อกับเเม่	เพราะว่าเเสดงได้เต็มบทบาท	

ให้เต็ม	100	เปอร์เซ็นเลย

-	ละครเรื่องนี้สอนเราว่าอย่างไร	?เด็กๆ	ก็บอกว่า	“สอนว่าการ

เล่นเกมส์จนติด	มันไม่ดี”	“ทำาให้พ่อเเม่มีเงินลดลง”

3.ช่วงของการคุยกันเรื่องของเด็กติดเกมส์	 (จกาที่ทิ้งท้ายว่าละคร

สอนอะไรเราเเล้วนั้น	ก็นำามาสู่คำาถามต่อไปเลย	ได้เเก่

-	มีใครในนี้ที่เล่นเกมส์บ้าง	?เด็กๆก็ยกมือกันประมาณ	80	เปอร์

เซ็นของคนที่นั่งเเละเเสดง

-	การเล่นเกมส์นี้มันสนุกอย่างไร	?เด็กๆก็ตอบว่า	“เพราะมันมันส	์

เพราะคลายเครียด”

-	 การเล่นเกมส์นี้มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร	 ?เด็กๆก็ตอบว่า	 ข้อ

เสีย	คือ	ทำาให้ไม่มีเวลาว่าง	ไม่ทำาการบ้าน	ไม่ได้ช่วยพ่อเเม่	มีเงินลดลง	ฯ	ข้อด	ี

คือ	มันสนุก

-	เราจะมีวิธีเเก้ไขปัญหานี้อย่างไร	เด็กๆก็ตอบว่า	วิธีการเเก้ไข	มี

ดังนี้	ได้เเก่	การเล่นกีฬา	การทำางานบ้าน	การดูการ์ตูน	การนวดให้คุณตาคุณ

ยายที่บ้าน	การเล่นเฟส
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-	สุดท้ายเราก็ชวนสรุปว่า	“จากที่เมื่อก่อนเร่ละคร	จนมาถึงวัน

นี้	พี่ป.6	ของเรานั้นในการซ้อมมีสาธิมากขึ้น	คิดว่าที่ให้ทำาละครนี้เพราะอะไร	

น้องเเป๋มตอบว่า	เพราะให้กล้าเเสดงออก	น้องคนนึงบอกว่าต้องการไม่ให้ติด

เกมส์	 ฯ	 อันนี้	 คือ	 สิ่งที่น้องๆได้ในเรื่องของความกล้าเเสดงออกเเล้ว	 เเต่ใน

เรื่องของการเเก้ไขปัญหาการติดเกมส์	 มันเป็นเรืองใหญ่	 เรามีวิธีการของเรา

เเละเพื่อนๆ	 เราก็ใช้วิธีการของเราในการลดการติดเกมส์ของเราเอง	วันนี้จะ

ไม่มีความหมายอะไรเลยหากน้องๆทุกๆคนไม่ได้นำา	บทเรียนในวันนี้ไปปฏิบัติ”	

(อันดราช่วงดราม่า)	สุดท้ายเราก็ทิ้งท้าย	คือ	การปรบมือให้กัน	เเละให้ทุกๆ

คนพูดว่า	“พวกเราโรงเรียนบ้านนหองกุงสู้ๆ	เอ้!!!”

คิดเห็น

 	 	 	  ในความคิดของเรานั้นมีมุมมองที่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้นั้นเป็นเด็กที่ยังไม่มีวุฒิ

ภาวะสักเท่าไรเพราะเป็นเพียงชั้นประถามศึกษา	เเต่หากว่าถ้าเกมส์เข้าไปตั้ง

เเต่น้อยในความคิดของเขา	 ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้น	 2	 ทางด้วยกัน	 ได้เเก่	

ทางเเรก	คือ	โตมาเเล้วยังเล่นเกมส์จนนำามาสู่การไม่จบพร้อมเพื่อนๆเหมือน

เพือนเราหลายคน	ทางที่สอง	คือ	โตมาเเล้วเขาจะมีหลักในการคิดเเบบเกมส	์

มีการวางแผน	ให้เกมส์สอนเขาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	เเต่บริบทนี้ช่วงนี้	เป็น

ภาวะของการเล่นเเล้วติด	 เเล้วทำาให้เกิดความเดือดร้อนเเก่ผู้ปกครอง	 เเละ

ทางโรงเรียน	จึงเป็นปัญหาเกิดขึ้น	หาก	เราเล่นพอประมาณก็อาจจะดีขึ้นมา

ได้...	 จากปัญหานี้เเต่ก่อนที่จะมาเร่ละครเด็กกลุ่มนี้บอกว่าจะเเก้ไขปัญหา

เพื่อนโดยการพาเพื่อนไปเตะบอล	 เพื่อลดวเวลาการไปเล่นเกมส์	 โดยให้เขา

มองไปที่การเเก้ไขปัญหาเพื่อนเป็นหลัก	 ที่เหมือนในละครที่เเก้ปัญหาเพื่อน

เเต่ตนเองที่อาจยังไม่เลิกเล่น	 เเต่พอเห็นเพื่อนๆลกการเล่นเกมส์เเล้วนั้น	 ก็

อาจเกิดความคิดว่า	 “เมื่อเราบอกเพื่อนเเล้ว	 ทำาไมเรายังไม่เลิกเล่น”	 (อันนี้
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เป็นความคิดที่เราอยากเห็นมากที่สุด	คือ	การตั้งคำาถามกับตนเองด้วยตนเอง)

จากการซ้อมครั้งเเรกที่เหมือนลิง	มาถึงครั้งสุดท้ายของเมื่อวานนี้	 เด็กๆมีสา

มาธิในการซ้อมเยอะขึ้น	ที่อาจเกิดเป็นเพราะ

1.เด็กๆเริ่มชินกับการซ้อมที่ต้องทำาให้สมบูรณ์ไม่หลุดบทของตนเอง

2.เด็กๆเริ่มมีความเกรงใจเพื่อนเเละเกรงใจพี่ที่ถ้าตนเองเล่นจนเกิน

ไปอาจทำาให้เพื่อนล่าล้ากับตนเอง

3.เด็กๆเริ่มเข้าใจบทบาทของตนเอง	คือ	รู้ว่าตนเองกำาลังเเสดงอะไร

อยู่	(สมาธินั่นเอง)

4.เด็กๆมีเเรงบันดาลใจในการเล่น	เพราะว่าจะได้เล่นให้น้องๆดู	เเละ

เป็นเวทีที่ไม่อาย	 ...ซึ่งเราเองมีความคิดว่าทั้ง	 4	 ปัจจัยนี้น่าจะเป็นผลทำาให้

เด็กในการซ้อมครั้งสุดท้ายมีสมาธิมากยิ่งขึ้น

จากที่เด็กๆได้กล่าวมาเเล้วนั้นว่าการเเก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร	 เด็กๆ

สามารถบอกได้	 เเต่ไม่ไม่ได้ทำา	 เเสดงว่าเด็กรู้เเต่ไม่ตระหนัก	ละครที่เราเห็น

เป็นการเปลี่ยนเเปลง	ตัวผู้เล่นโดยตรง	เเล้วเรามาดูกันต่อไปว่า	เด็กกลุ่มนี้จะ

เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด	 โดยลองให้เขาถอดตนเองดูเมื่อค่ายเเลก

เปลี่ยนเรียนรู้ของฮักนะเชียงยืน

รู้เห็น

 	 	 	  ในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้กับเด็กๆที่สำาคัญ	อยู่	2	ประการด้วยกัน	ได้เเก่

1.ในการลงซ้อมกับเด็กควรจะมีหลักในการเสริมใจการการซ้อม	 คือ	

อาจบอกว่าอีก	2	รอบ(ซ้อม)	เมื่อถึง	2	รอบเเล้วอาจบอกว่าอีก	1	รอบ	เเละ
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รอบสุดท้าย	เป็นต้น	เพราะหากเราให้ความหวังว่ารอบสุดท้ายไปเรื่อยๆ	เด็ก

จะเกิดการเบื่อเกิดขึ้น

2.การส้างบรรยากาศ	เป็นเวทีที่เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยโดยมีครูน้อย

ที่สุด	มีเเต่เด็กๆเเละพี่ๆฮักนะอยู่ด้วย	เด็กถึงจะกล้าเเสดงอย่างเต็มที่มากที่สุด	

เเละกล้าที่จะบอกว่าผมเป็นเด็กติดเกมส์

.
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เร่ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงไปเพียงไม่นาน เวทีที่สองก็เริ่มต้น

ขึ้นโดยเวทีนี้ เป็นเวทีที่สำาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเป้าหมายของเรา เด็ก

บ้านแบก เชิญทุกท่านรับชมได้ ณ บัดนี้ๆๆๆๆ
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 	 	 	 	  วันนี้	4	กันยายน	2557ฮักนะเชียงยืน	ได้เปิด	กิจกรรม	“เทศกาล

ละครฮักเเพงขึ้น”	ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการฮักเเพงร่วมใจลดใช้สารเคมี	ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการโรงเรียนวันสุข	(สสส.	กชส.)	โดยได้ดำาเนินงานด้วย

กระบวนการทางละคร	ที่โฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมาย	คือ	เด็กน้อยบ้าน

เเบกเเละบ้านหนองกุง	โดยในครั้งที่เเล้วนั้นเราได้เปิดเร่ให้กับทางเด็กน้อย

บ้านหนองกุงไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว	ครั้งนี้มาเปิดของกลุ่มโฟกัส	หลัก	คือ	

เด็กน้อยบ้านเเบก	ที่มีละคร	5	เรื่อง	3	ประเด็นหลักด้วยกัน	ได้เเก่	ประเด็น

ท้องก่อนวัย	คือ	เรื่องใคร	ประเด็นรายรับรายจ่าย	คือ	เรื่องบัญชีรายรับราย

จ่ายในครัวเรือน	เเละประเด็นสารเคมี	คือ	เรื่อง	ลูกผู้ชายพันธ์ดี	เมล็ดพันธ์

เทวดา	เเละเมล็ดพันธ์วิเศษ	ซึ่งหลังจากดูละครเสร็จเเล้ว	ก็เข้าวงพูดคุยกัน

เพื่อหาวิธีการป้องกันเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	เพื่อ	“เซฟตี้”	ลูก

หลานเราอย่างเเข็งเเกร่ง

“เทศกาลละครฮักเเพง”
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 	 	 	 	  กลุ่มเป้าหมาย	คือ	พ่อเเม่	ในคราวนี้เราก็ต้องผิดหวังอีกตามเคยเพ

ราะมีเเต่คุณยายมา	มีอายุกลางคนเพียง	2	คน	ที่เข้ามาเเลกเปลี่ยนกัน	เหตุ

เพราะพ่อๆเเม่ๆ	ไปทำาแปลง	ลงนากันเสียหมด	จึงเหลือเเต่ยายเเละหลานอยู่

บ้าน

 	

 	 	 	  พอดูๆละครไป	ผู้ชมทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่ก็ต่าง	“ฮา”	เพราะมีมุขตลกๆ	

ในหลายเรื่อง	ยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ตัว	เป็น,ลูกหลานตนเอง	ยิ่ง	ฮา	เข้าไปใหญ่

 	 	 	 	  หลังจากดูละครเสร็จเเล้วนั้น	ก็ถึงคราวที่จะพูดคุยกัน	โดยมีประเด็น	

ได้เเก่	 การท้องก่อนวัยอันควร	 การทำาบัญชีครัวเรือน	 เมล็ดพันธ์ดั้งเดิมบ้าน

เรา	เเละตลาดเขียว	ซึ่งสิ่งที่ได้เเลกเปลี่ยนสรุปได้	ดังนี้

 	 	 	 	  1.ประเด็นท้องก่อนวัยอันควร	ซึ่งจากดูละครเสร็จ	สตางค์(ผู้เเสดง)	

ก็ถามชาวบ้านตอนสุดท้ายทันทีว่า	ถ้าลูกหลานท่านเป็นเช่นนี้เเล้ว	ท่านจะทำา

อย่างไร	 ยายท่านหนึ่งตอบทันทีว่า	 “ฆ่าให้มันตายไปเลย”	 พอพูดไปพูดมา	

ยายท่านหนึ่งก็พูดขึ้นว่า	ในเรื่องท้องอันนี้	มีวิธีการ	ดังนี้	-	ต้องพูดคุยกับเขา
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อย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ	-	ต้องให้เขาพกถุงยางอนามัยเป็นกิจลักษณะ	เเละ

ต้อง	ให้เขากินยาหรือหาวิธีการควบคุมด้วย

 	 	 	 	  2.ประด็น	บัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน	ซึ่งอันนี้นั้น	ยายท่านนี้ก็

บอกอีกไว้ว่า	 เคยทำามาเเล้ว	 เเต่ต้องลิมเลิกไป	 เพราะคิดว่าหากทำาไปก็ไม่ได้

ประโยชน์อะไร	รายจ่ายก็มากกว่ารายรับเหมือนๆเดิม	ผมถามคุณยายต่อไป

ว่า	ตอนทำานั้นได้เเบ่งเป็นประเภทไหม	ยายตอบว่า	 ไม่ได้เเบ่ง	ยายทำารวมๆ

กันเลย	อันนี้ผมเเลกเปลี่ยนว่า	หากเราจะทำาบัญชีเเล้วให้ลูกหลานเราทำา	จะ

พอได้ไหมคุณยาย	 ยายตอบว่า	 มันจะทำาให้ไหมล่ะ	 เด็กมันไม่ค่อยเอาใจใส่

หรอก	 ผมเเลกเปลี่ยนต่อไปว่า	 หากเราสามารถให้เด็กทำาจริงๆเเล้วนั้น	 อาจ

สร้างความตระหนักให้กับเด็กๆเรื่องการใช้เงินได้	ลองดูยาย

 	 	 	 	  3.ประเด็นเมล็ดพันธ์ดั้งเดิม	ซึ่งในประเด็นนี้	ยายท่านหนึ่งตอบว่า	

เมล็ดพันธ์ดั้งเดิมของเรามันไม่มีหรอก	เพราะเราจะเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ไปเรื่อยๆ	

2	ปีเปลี่ยน	ที่จะเห็นก็มีเเต่เมล็ดพันธ์ตามท้องตลากที่เราเอามากล้าเอง	 เเต่

ไม่ใช้สารเคมีนะ	เพราะปลูกกินเอง	(ประเด็นนี้จึง	“ตัน”	เป็นวิธีการที่ชาวบ้าน

ไม่มีเลย”)

 	 	 	 	  4.ประเด็นตลาดเขียว	ซึ่งเนื่องจากคุณยายท่านต่างๆ	พูดถึงเรื่องมีผัก

ที่ปลูกกินเอง	ซึ่งเราก็โยงเข้ามาถึงประเด็นนี้เสียเลย	เพราะชาวบ้านที่เข้ามา

พูดคุยนั้นถึงเเม้ว่าจะเป็นคนชรา	 เเต่คนชรานี่ล่ะที่ยิ่งห่วงสุขภาพของตนเอง	

ที่ปลูกผักกินเอง	ที่ไม่ได้มากเเต่ปลูกอยู่เรื่อยๆ	บางครั้งเหลือก็ให้เพื่อนบ้านไว้

กิน	 ซึ่งผมเเลกเปลี่ยนว่า	 หากเรามีตลาดเขียวเพื่อเป็นตลาดรองรับสินค้าผัก

ปลอดสารเคมี	ยายจะปลูกให้ไหม	ขึ้นเชื่อบ้านเราด้วยนะ	ยายๆ	ก็ต่างพูดคุย

กันพักเล็กๆ	 เเล้วก็ให้คำาตอบว่า	 มันก็ดีอยู่	 ถ้าทำาอย่างนั้นได้ก็จะดีมากเลย	

เเล้วผมก็พูดว่าหากมีการขับเคลื่อนตลาดเขียวอย่างไรนั้น	 ผมเเละเพื่อนๆจะ

ลงมาอีกทีเพื่อประสานงานนะครับ	
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วันนี้ผมตั้งคำาถามกับตนเองว่า	“ผมเห็นอะไร”

 	 	 	 	  1.ผมเห็นความเปิดใจของคณะคุณยายที่เข้ามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้

 	 	 	 	  2.ผมเห็นพลังของเด็กๆลุกหลานที่ถึงเเม้จะเเสดงอย่า่งอนุบาล	เเต่

ก็เเสดงอย่างจริงใจต่อผู้ชม

 	 	 	 	  3.ผมเห็นจุดเเข็งของ	“หัวใจ”	พี่ๆ	ฮักนะเชียงยืน	โดยเฉพาะ	เอ็ม	

เเซม	ก๊อต	เเละเจมส์	ฯ

 	 	 	 	  ครั้งนี้เราได้รู้ซึ้งถึงคำาว่า	ต้องพัฒนาตามความต้องการ	เสริมสิ่งที่ขาด

หายไป	ในสิ่งที่ดี	ของชาวบ้าน	ซึ่งก็หมายถึงว่า	หากชาวบ้านขาดอะไร	เราก็

เติมเต็มให้	ค่อยๆเป็นค่อยๆไป	หากขาดความรู้เรื่องการทำาปุ๋ย	เราก็จะลงไป

เติมเต็มให้	หากขาดตลาดรับซื้อผักปลอดสาร	เราก็จะสร้างตลาดให้	เป็นต้น

.
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กระบวนการ

ข้อเรียนรู้/กระบวนการคิด

1.เทคนิคก�รโค้ช ได้เรียนรู้จ�กค่�ยเรียนรู้ครึ่งโครงก�รของ
โครงก�รปลูกใจรักษ์โลก

 
จากการระดมสมองในการ	AAR	ของพี่เลี้ยงที่มีเทคคนิค	ในการชงต่างๆกัน

จากการ	AAR	ของ	AAR	ของพี่เลี้ยงเเต่ละโครงการ	ทำาให้เห็นถึงการ

ชงของพี่เลี้ยงเเต่ละคนในอีกมุมหนึ่ง 

การให้ลงทำาจริงเเละการเรียนรู้จากความพลาด	 เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น

มาตรฐานสำาคัญที่พี่เลี้ยงทุกๆคนได้ทำา	โดยให้เด็กได้เรียนรู้เอง	เเล้วเขาจะมอง

ภาพออกว่ามันเป็นอย่างไร	ให้เด็กๆได้ลงทำาทำาเองเเล้วเขาจะรู้ว่าความพลาด

เป็นอย่างไร	 เเล้วต่อยอดต่อไปในศักยภาพของตนเอง	 โดยพี่เลี้ยงคอย	 AAR	



172 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

เพื่อต่อยอดเเล้วทบทวนตนเอง	หรือเขาอาจทบทวนตนเอง

การดูงานให้ให้ชมของจริง	 ว่าเป็นอย่างไร	 หรือศึกษาดูงานเพิ่มเติม

เพื่อเรียนรู้อีกมุมหนึ่งของการจัดการปัญปัญหา	 หรือได้เเรงบันดาลใจ	 ถือว่า

เป็นการเรียนรู้เเละเป็นการสร้างเเรงบันดาลใจไปได้ในอีกมุมหนึ่ง

การใชิปิยจาวาพูดกับเขาดีดี	 ทำาให้เขามีเเรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้น	

ค่อยๆพูด	พูดอย่างเย็นๆ	ในขณะที่กำาลังร้อนๆ	พูดเชิงให้กำาลังใจ	ให้ความเชื่อ

มั่นในตนเองว่า	“เธอทำาได้”	เป็นต้น

การสร้างความเชื่อมั่น	 อันนี้ถือว่าสร้างยากพอสมควร	 คนที่เป็นพี่

เลี้ยงต้องทำาให้เห็น	 ต้องทำาการบ้านตนเองอย่างยิ่ง	 พร้อมทั้งต้องเป็นคนที่

สร้างให้ผู้คนนับถือตนเองได้	 หรือมีลำาดับขั้นทางอายุหรือทางประสบการณ์

ความสามารถ	หรือทางภูมิรู้	ของตนเอง	ซึ่งข้อนี้ทำาให้เด็กมีความมั่นใจยิ่งขึ้น

ในพลังของกลุ่ม

การมีคำาถามกระตุ้นความคิด	 อันนี้ถือเป็นหัวใจของ	 “โคช”	 ที่มี

คำาถามชวนให้เขาคิดในเรื่องของงานตนเองหรืองานอื่นๆในเรื่องส่วนตัวของ

ตนเองอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งคำาถามนั้นเเล้วเเต่บริบท	 การที่เราจะถามว่า	 รู้สึก

อย่างไร	ประทับใจอะไร	ได้เรียนรู้อะไร	จะต่อยอดอย่างไร	บางครั้งมันก็อาจ

ใช้ไม่ได้กับหลายๆคน	หลายๆบริบท	พี่เลี้ยงต้องประดิษฐิ์คำาถามเองในหลายๆ

ครั้ง 

การได้รับรางวัลหรือได้ผลงานในเชิงประจักษ์	หมายถึง	การที่เขาได้

เป็นเจ้าของโปรเจคของตนเอง	ที่เป็นผลงานที่เขาจะภูมิใจออกมาเป็นชิ้นเป็น

อัน	เเล้วการให้เเรงบันดาลใจเขาในด้านของรางวัล	เช่น	เกียรติบัตร	 ทุนการ

ศึกษา	 ตุ๊กตา	 หรือรางวัลเล็กๆน้อยๆ	 จะทำาให้รู้สึกถึงความภูมิใจจากความ

สำาเร็จเล็กๆที่ได้รับรางวัล	ส่งผลไปถึงครอบครัวให้เข้าใจลูกมากยิ่งขึ้นด้วย 
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ความใจเย็นๆเเละคอยอยู่กับเขา	 อันนี้อยู่ในลักษณะของความเป็น

เพื่อนร่วมงานกับเขาด้วย	ทำาให้เขาไม่รู้สึกว่าตนเองอยู่โดดเดี่ยว	เเต่ตนเองมี

เพื่อนอยู่ซึ่ง	 คือ	 พี่เลี้ยง	 อยู่กับเขาในยามที่เขาไม่สบายใจ	 คอยปลอบเขาใน

ยามที่เขาเสียใจ	คอยให้กำาลังใจเขาในยามที่เขารู้สึกว่าท้อเเท้ 

ความอดทนเเละความเชื่อใจ	เป็นสิ่งสำาคัญ	อันนี้พี่เลี้ยงทุกๆคนมีอยู่

เเล้ว	 ความอดทนนั้นเมื่อเราอยู่กับเด้กเราต้องยิ่งอดทนรอเพื่อการเติบโตของ

เขา	 ไม่บอกคำาตอบเเต่จะคอยเฝ้าดูเขา	รวมทั้งสิ่งที่เขาทำานั้นที่เป็นงาน	การ

เชื่อมั่นในตัวเขาเป็นสิ่งที่สำาคัญ	 บางครั้งก็ต้องยอมเสียหน้าเพื่อพัฒนาคน	

 เพราะเราเชื่อใจเขาว่าเราทุกๆคนย่อมมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอยู่เเล้วจากการสั่งสม

การทำาเป็นตัวอย่าง	เป็นอีกมุมหนึ่งที่เหมาะสมกับ	เด็กที่ไม่รู้ว่าจะทำา

อย่างไรเลย	 การทำาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนจะทำาให้เขามองเห็นภาพได้อย่าง

ชัดเจนว่าทำาอย่างไร	   เพราะในบางครั้งบางที	 เด็กทำาไม่เป็น	 เราก็ต้องให้เขา

เห็นด้วยตัวอย่างจากเราทำาให้เขาดู

ครบทุกรสชาติ	 อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคอยรักษาระดับของความคิดของ

เด็ก	ที่มีการให้กำาลังใจบ้าง	พูดคุยกันบ้าง	 เปิดใจปรับความเข้าใจกันบ้าง	สิ่ง

ที่ไม่ดีอาจบอกเขาให้เขารู้ตัวบ้าง	 อาจเป็นกระจกส่องกับความพลาดของเขา

บ้าง	มีทั้งเเง่บวกเเละลบ	 เพราะถ้ายอเขาเกินไปเขาจะเห็นเพียงด้านเดียวใน

ตัวตนของเขา	ต้องรักษาระดับของรสชาติในความรู้สึกต่างๆ

การเปิดโอกาสให้เสมอ	ข้อนี้สำาคัญ	ที่จะทำาให้เขาได้มีความส่วน

ร่วมมากที่สุด	เปิดโอกาสโดยให้ทุกๆคนได้พูดคุยกัน	เปิดโอกาสให้เขาลงมือ

ทำาเองโดยที่เราไม่ได้ไปตีกรอบให้เขามากเกินไป	เปิดโอกาสให้เเต่ละคนได้มี

บทบาทขึ้นมาเป็นผู้นำาได้เหมือนกัน	ฯ 

เทคนิคนี้ก่อมาจากประสบการณ์ของพี่เลี้ยงเเต่ละคน	บางอย่างใช้ได้
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เเละใช้ไม่ได้	ก็ขึ้นอยู่กับบริบท	เเละจังหวะของความรู้สึกของเด็กๆ

ในครั้งนี้ได้ทบทวนเป้าหมายของตนเองอีกครั้ง	เพราะที่ได้เดินมา	ใน

รุ่นที่2ของฮักนะเชียงยืนนี้	 ตั้งเป้าไหมายไว้	 คือ	 ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายลด

ใช้สารเคมีลง	เรายังไม่ได้ดำาเนินงานในเป้าหมายหลักเลย	เราวุ่นอยู่กับดำาเนิน

งานในเป้าหมายรอง	ทำางานตาม	“ฉันทะ”	ทำาให้ความหย่อนคล้อยดึงงาน	ให้

ช้า	มาในคราวนี้มาทบทวนเป้าหมาย	ทีเเรกเกิดความท้อขึ้น	ว่าจะเปลี่ยนเป้า

หมายใหม่	เเต่ก็ได้กำาลังใจจากพี่อ้อ ที่บอกว่า	“เป้าหมายของตนเองนั้นเรายัง

ทำาไม่สุดเลย	เเล้วเราจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปทำาไม”	สะท้อนมายังหัวใจของ

เราอีกครั้งในเป้าหมายเดิม	 ก็นึกขึ้นได้ว่า	 ถ้าเป้าหมายของเรานั้นเราทำาไม่

สำาเร็จ	 ก็อย่าเปลี่ยนเป้าหมาย	 เเต่ให้เปลี่ยนวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย	 ลอง

ทำาให้สุด	ลองขึ้นไปบนยอดเขา	เเล้วเราจะรู้ว่า	บนเนินเขานั้นมันมีทุ่งหญ้าที่

เขียวขจี	หรือไม่มีอะไรอยู่เลย	...	“ลองทำาดู”
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2.เทคนิคก�รละคร

 
การสร้างละครเร่ผู้เล่นจะต้องมีสิ่งที่อยู่ภายใน	ดังนี้

1.จินตนาการ	 –	 เป็นความคิดที่ออกมาจากภายในที่สร้างสรรค์มี

ประโยชน์ต่อการละคร	คือ	การใช้ความคิด	 ใช้จินตนาการ	ในการจดจำาและ

การมองเห็นภาพของละครจะทำาให้สามารถถ่ายทอดละครออกมาอย่างเข้าถึง

ละครมากยิ่งขึ้น

2.ความเชื่อ	 –	 เป็นสิ่งสำาคัญของการละครเร่	 ที่ต้องอาศัยความเชื่อ	

เพราะถ้าผู้แสดงมีความเชื่อมั่นในบทบาทนั้นๆของตัวละครจะสามารถ

ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ 	การที่เราจะถ่ายทอดจากความเชื่อได้

ออกมาอย่างเข้าใจ 	เราต้องรู้สึก	หรือเคยรู้สึกอย่างที่ตัวละครนั้นเป็นมาก่อน

จะทำาให้เราเข้าถึงตัวละครได้เปรียบดุจตัวตนที่แท้จริง

3.สมาธิ	 –	 เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เราจดจ้องอยู่ในบทบาทที่ตนเอง

ได้รับโดยหลุดน้อยที่สุด	สมาธิจึงต้องฝึกอยู่เป็นประจำา 	ยิ่งฝึกมากยิ่งสามารถ

จดจ้องกับบทได้มาก

จินตนาการ 	ความเชื่อ 	และสมาธิ	เป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ง่ายสำาหรับนัก

แสดงฝึกหัดที่ต้องฝึกอยู่เป็นประจำาจะทำาให้สามารถเข้าถึงบทละครนั้นๆได้

มากเท่านั้น  	 ในการเร่ละคร	 สิ่งแรกๆที่ต้องมี	 คือ	 ความคิดและจินตนาการ	

แล้วจะทำาให้เราเชื่อความคิดและจินตนาการนั้นๆแล้วเมื่อได้จินตนาการได้

เชื่อในสิ่งนั้นๆเราจะถ่ายทอดออกมาอย่างมีสมาธิ	ได้เปรียบดุจตัวตนที่แท้จริง
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 	 	 	 	จากกระบวนการต่างๆนานาของละครเร่นำามารวมกันเป็นละครหนึ่ง

เรื่อง	 การที่เราจะถ่ายทอดให้ผู้รับสารรู้สึกอินได้เราจำาต้องอินก่อน	 แต่การ	

“อิน”	นี้ยากมากจำาต้องมีเครื่องมือต่างๆเข้าช่วย	การเล่นละครไม่ใช่เพียงเล่น

แล้วเสร็จไป	แต่แก่นกระบวนการของละครจริงๆเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด	คือ	

การสร้างบท 	ซ้อมขัดเกลา 	แสดง 	การประเมิน	และการปรับปรุง	วนเวียน

อยู่เช่นนี้กลายเป็นวงจรของกระบวนการทางละครขึ้นมาที่เปรียบเหมือนกับ

หลักคิดของ	“วงจรเดมิ่ง”	หรือ	PDCA	สิ่งที่นักแสดงจำาต้องยอมรับแล้วนำาไป

ปรับใช้อยู่ตลอดเวลา	 คือ	 คำาแนะนำาแล้วนำาคำาแนะนำานั้นไปปรับปรุงตาม

ศักยภาพ

 	 	 	 	องค์ประกอบละครเร่มีอยู่	3	องค์ประกอบด้วยกัน	คือ	บท 	แสดง 	และ

การกำากับ	ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุด	คือ	การแสดงที่จะสื่อออกมาใช้ผู้รับสารได้เข้าใจ

จากการชมภายนอกสะท้อนเข้ามาสู่ภายใน	ซึ่งจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ทัศนะ

ของข้าพเจ้าได้ชัดขึ้นในการทำาละครเพื่อสะท้อนปัญหาโดยเป็นประสร้างละคร

อยู่บนความเชื่อและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจะทำาให้ชาวบ้านรู้สึกเข้าถึงสิ่ง

ที่อยากจะสื่อและมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในทิศทางของการแสดง 	ได้สังเคราะห์
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ออกมาเป็นวงจรการแสดงละครที่น่ามีมีคุณภาพโดยเน้นหลักที่การสื่อด้วย

ภาพ 	เปลี่ยนฉากด้วยจุดเด่น 	เน้น	Eye	contact	   Act	จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 	

เปล่งออกมาสู่โปรเจคเสียง 	โดยเทียบเคียงความเป็นจริง 	สิ่งสำาคัญอิงความ

เชื่อ 	ตัวจางเจือเป็นลูกเล่น	ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำาคัญของการเล่นละครให้มีคุณภาพ

และสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย

สื่อด้วยภาพ	–	เป็นการเน้นการใช้ร่างกายหรืออวัจนะภาษาที่สามารถ

ทำาให้ผู้รับสารสามารภรับรู้ได้ง่ายและเข้าใจมากกว่าประโยคคำาพูดหลายๆคำา	

แล้วยังสามารถสะท้อนภาพของปัญหาออกมาได้อย่างชัดเจน	โดยการสื่อด้วย

ภาพนี้เป็นการใช้การจัดบล็อกของผู้แสดงให้มีความ	smooth	ในภาพมากยิ่ง

ขึ้นรวมทั้งการจัดฉากและการแสดงให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม

เปลี่ยนฉากด้วยจุดเด่น	–	การเปลี่ยนฉากด้วยจุดเด่นนี้เปรียบเหมือน

การใช้วิธีการเปลี่ยนฉากที่แนบเนียนโดยไม่ต้องใช้คำาพูดหรือการปรบมือ	เช่น

การใช้ฉากเดิมมาเปลี่ยนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถเปลี่ยนฉากได้ 	การ

เปลียนฉากด้วยเพลง 	ด้วยการหมุน 	ด้วยกิริยาอาการ 	ด้วยการพูดย้ำาเตือน 	

ด้วยการเลียนแบบเสียงสิ่งรอบข้าง	เป็นต้น

เน้นEye	 contact	 –	 เป็นการสื่อสารด้วยสายตาเป็นการสื่อสารที่

สามารถสื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจ	 และสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวละครได้

เป็นอย่างดี	 โดยเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้แสดงออกมาทางสายตาแล้ว

สื่อสารออกไปทางสายตา

ACT	จากสิ่งที่ได้เรียนรู้–	การแสดงจากประสบการณ์และความรู้สึกที่

ผูแ้สดงเคยประสบกบัเหตกุารณแ์ละความรูส้กึนัน้ๆมากอ่นแลว้ในบทละครอาจ

ตกอยู่ในภวังค์เดียวกัน	 จะทำาให้ผู้แสดงสามารถดึงอารมณ์ออกมาได้ง่าย	 และ

แสดงกิริยาอาการนั้นๆออกมาได้ง่ายเพราะผ่านการเห็นภาพมาจากภายใน



178 นิทานชีวิต  ฮัก นะเชียงยืน

เปล่งออกมาสู่โปรเจคเสียง	–	การใช้เสียงในระดับที่เหมาะสมต่อการ

แสดงแล้วต้องอาศัยของเสียงในการแสดงเพราะการแสดงจริงไม่มีเครื่องช่วย

ขยายเสียงผู้เสียงต้องใช้ร่างกายของตน	เสียงที่เปล่งออกมานั้นเป็นเสียงที่ออก

มาจากท้องซึ่งจะเสียงดังหนักแน่นและผู้รับสารได้ยินชัดเจน	 (ไม่ใช่การ

ตะคอก)

โดยเทียบเคียงความเป็นจริง	–	การเทียบเคียงความเป็นจริงเป็นการ

สมมติว่าตัวละครนี้เปรียบเหมือนอะไร	เหตุการณ์นี้เปรียบเหมือนสิ่งใดใด	จะ

สามารถทำาให้เราเข้าใจในบทบาทได้ง่ายแล้วสื่อออกไปตามสารที่ผู้ส่งสาร

อยากจะสื่อสาร	เช่น	คนนี้เปรียบเหมือนบุคคลใด 	เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือน

กับเรื่องราวใด	ฯ	แล้วยังเป็นเครื่องมือการคิดที่ยึดเหนี่ยวเราอยู่ตลอดเวลาไม่

ให้เราหลุกประเด็น

สิ่งสำาคัญอิงความเชื่อ	–	ความเชื่อเป็นสิ่งสำาคัญของนักแสดง	 โดยที่

แค่เพียงนักแสดงมีความเชื่อจะสามารถแสดงออกไปอย่างเชื่อมั่นแล้วจะส่งผล

ให้ผู้ชมเชื่อตาม	ความเชื่อนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวละครดังกล่าว

จะสามารถดึงอารมณ์ออกมาได้ง่ายเพราะได้มองเห็นภาพนั้นมาก่อน 	ความ

เชื่อเป็นหลักสำาคัญในการแสดงละครถ้าขาดความเชื่อไปแล้วนั้นผู้รับสารจะ

สามารถเข้าถึงละครได้ยาก

ตัวจางเจือเป็นลูกเล่น	 –	ลูกเล่นในการแสดงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วย

นักแสดงให้สื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น	อาทิ	พูดพร้อมกัน  	พูด

ซ้ำา 	จังหวะ	slow/speed	เป็นต้น	ที่จะคอยเสริมละครเราให้มีจุดสนใจแล้ว

ดึงผู้ชมเข้ามารับชมได้มากยิ่งขึ้น	 และลูกเล่นนี้ยังรวมไปถึง	 ภาษา  	 และ	

วัฒนธรรม	ที่ใช้เพื่อเน้นการเข้าถึงชาวบ้านเป็นหลักสำาคัญ
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การสร้างละครในชุมชน 

 	 	 	 	 	การทำาละครในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งที่ถือว่ามีควงามยากพอ

สมควรที่จะสื่อสารกับชาวบ้านได้อย่างเข้าใจ	 เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้

สูงวัย  	 และวันรุ่น  	 และเด็ก	 ซึ่งทั้งสามช่วงอายุนี้สนใจละครที่ไม่เหมือนกัน	

วัยเด็กจะสนใจการ์ตูนและหนังซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเป็นส่วนใหญ่ 	วัยรุ่นจะสนใจ

หนังรักๆ	ซึ้งๆ	และละครตอนดึก	เป็นส่วนใหญ่ 	ส่วนวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงวัย

จะมักไม่ค่อยดูละครเพราะอยู่ในวัยทำางานหรือไม่ดูเลย 	ทั้งสามช่วงวัยมีความ

ต่างกันออกไปแล้วสามารถเข้าถึงละครที่ต่างกันออกไปแต่ถ้าเราสะท้อนวิถี

ชีวิตที่ทั้งสามวัยดำารงอยู่ในชุมชนเดียวกันจะสามารถช่วยให้เข้าถึงได้	 การ

สะท้อนวิถีชีวิต 	สะท้อนวัฒนธรรม 	สะท้อนความเชื่อที่เขาทั้งสามช่วงอายุรู้

ดีว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร	 ซึ่งถ้าเรานำาประเด็นเหล่านี้มาเป็นหัวข้อในการเล่น

ละครเร่	จะทำาให้เขามีความสนใจมากขึ้นที่อยากจะมาชมการแสดงของเรา

 คำาสำาคัญของการสร้างละครสะท้อนปัญหาในชุมชน	คือ	ปัญญา	กับ	ปัญหา

ปัญญา	–	ภูมิปัญญาดั้งเดิม  	วัฒนธรรม  	ความเชื่อ 	วิถีชีวิต 	ผู้คนในชุมชน 	

อาชีพในชุมชน
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ปัญหา	–	ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้

 	 	 	 	 การสร้างละครบนฐานความเชื่อของชาวบ้านจึงเป็นทุนที่สำาคัญที่จะ

ช่วยให้สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้เเละชาวบ้านทั้งสามช่วงวัยมีความเข้าใจใน

วิถีนั้นๆ...	สิ่งใกล้ตัวๆสามารถเป็นสิ่งสำาคัญที่จะคอยดึงดูดให้ชาวบ้านได้รู้สึก

ว่าตนเองได้เข้าไปมีร่วมร่วมมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกๆวัน	 วิถี

ชีวิต	อาชีพ	วัฒนธรรม	ซึ่งสามารถปรับตามความเหมาะสม	ได้ตามทัศนะของ

เราทุกๆคน	ฮักนะเชียงยืนยังต้องฝึกทักษะการละครอีกมาก...	จากที่เเกนนำา

ได้อบรมมานี้	 จำาต้องมีการถ่ายทอดสู่น้องๆฮักนะเชียงยืน	 ณ	 “บ้านหลัง

คาเเดง”
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3.เทคนิคก�รพัฒน�ละครสู่ก�รเรียนรู้ของเย�วชน(จ�กกิจกรรมถอดบท
เรียนละครเพื่อก�รเปลี่ยนแปลง มมส.) 
น�ฬิก�ละครเร่(เทคนิคภ�ยนอก) จ�กก�รเเลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น

จากที่ได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน	 สังเคราะห์ออกมาเป็น

โมเดลนาฬิกาเรือนนี้	ดังนี้

1	นาฬิกา	คือ	การชักชวนเพื่อนๆให้เข้ามาสู่กระบวนการทางละคร

เพื่อที่จะเกิดผลในทางดีต่อตัวเขา	เเละชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	รวมทั้งทำาให้เรา

มีเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นที่จะคอยมาทำางานกับเราให้งานนั้นๆง่ายยิ่งด้วยพลังของ

พันธมิตรที่ดี

2	นาฬิกา	คือ	การชวนเพื่อนที่เจาะจงเลยว่า	จะต้องเป็นตัวหลักที่จะ

คอยเคลื่อนละคร	ไปสู่สังคมกับเรา	โดยเลือกตามทุนสำาคัญ	คือ	เลือกคนที่มี

ใจมา	มิใช่เลือกคนที่เเสดงดีเเต่ไม่มีใจ	เรพาะเราไม่ได้เอาเพียงกายเเสดง	เรา

เอาใจเเสดงด้วย	 เเล้วนอกจากที่จะเลือกคนที่มีใจเเล้วนั้น	 การเลือกคนใน

ชุมชนกลุ่มเป้าหมายของเรามาเเสดงด้วยซึ่งจะเกิดผลหลายอย่าง	คือ	ผู้ใหญ่

อาจมีดูลูกหลานของตนหรือมาดูเพื่อนของตนเองมากยิ่งขึ้น	 เเละเสียงจาก
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ชุมชนจะได้ไม่บอกว่า	เธอเป็นใคร	เเล้วมาทำาอะไรอย่างนี้	ทำาทำาไม	...

3	 นาฬิกา	 เมื่อได้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายเเล้วก็จำาต้องเลือกว่าจะเอา

ประเด็นใดของปัญหาให้ชี้ชัดปัญญาเพื่อที่ละครเราจะได้มีประเด็นที่ชัดเจน

เเล้วสื่อสารได้ง่ายเลือกจากบริบทของความจริง	เเล้วอาจมาดูหนังดูละครว่า

เขามีเทคนิคอย่างไร	มีเเง่คิดอย่างไร	เพื่อที่เขาจะมาปรับเข้าสู่ละครของเราได้

ให้ชุมชนมีความสนุกเเรกเเง่คิดมากยิ่งขึ้น

4	นาฬิกา	คือ	เมื่อมีการทำาบทเเล้วนั้น	สิ่งสำาคัย	คือ	การท่องจำาบท

อย่างเข้าใจ	 จำาให้เข้าใจ	 มิใช่การจำาเพื่อท่อง	 เด็กมีการอ่านบทละครทั้งหมด

เพราะเขาจะได้รู้เรื่อง	ในบริบทของตัวละครว่าเขาเป็นอย่างไร	ตัวละครอยู่ใน

สังคมอย่างไร	เมื่อคนพูดมาเเบบนี้เเล้วตัวละครจะทำากริยาท่าทางอย่างไร 

5	นาฬิกา	คือ	การให้เขาตัวคำาพูดนี้เป็นของเขาเอง	 เพื่อที่เขาจะได้

จำาจำาได้ง่าย	รวมทั้งเขาจะรู้สึกว่าเข้ามีส่วนร่วม	เเละเป็นเจ้าของละครคนหนึ่ง	

ตัดให้เป็นความเป็นตัวเขา	จะสามารถเเสดงออกมาได้ง่ายไม่เกร็ง	เพราะเป็น

ตัวตน

6	นาฬิกา	คือ	การเล่นเเทนคนอื่นๆได้	ซึ่งจากที่เราได้อ่านบทตัวละคร

ทุกๆตัวเเล้วนั้น	มักจะจำาได้	เมื่อคนหนึ่งไม่อยู่ในวันซ้อมครั้งใดใด	การให้อีก

คนหนึ่งมารับเเสดงเเทนนั้นถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี	 เมื่อยามถึงคราวจริงจะได้

พลาดน้อยที่สุด

7	นาฬิกา	คือ	ทุกๆมีโจทย์ให้คิด	ซึ่งนอกจากที่เราจะเเสดงละครเเล้ว	

ทุกๆคนก็ต้องมีโจทยืกลับไปคิดในบทของตนเองว่า	ตอนนี้เราเต็มที่หรือยัง	ทำา

อย่างไรจะเต็มที่	เป็นการทบทวนตนเอง	เเละมบทวนการละคร	เช่น	ละครเรา

สื่อสารเป็นอย่างไร	 ควรปรับปรุงอย่างไร	 ซึ่งเด็กเเต่ละคนนั้นย่อมได้คิดเป็น

เเน่เเท้
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8	 นาฬิกา	 คือ	 การซ้อมยามว่าง	 อันนี้สำาคัญ	 การหาเวลาที่ตรงกัน	

ย่อมจะเห็นความพอดี	 เเต่ปัญหาที่เกิดขึ้น	 เป็นว่าเวลาไม่ตรงกัน	 เมื่อเวลาที่

ตรงกันจะทำาให้การซ้อมลำาบากมากยิ่งขึ้น 

9	นาฬิกา	คือ	ซ้อมไปด้วยสอนไปด้วย	อันนี้จะอยู่ในมิติของโคชที่ให้

ข้อเเนะนำาในการเเสดง	ที่จะคำาเเนะนำาเด็กเเล้วเด็กไปสอนตนเองอีกครั้งหนึ่ง	

เมื่อสอนตนเองเเล้วก็มารับคำาเเนะนำาอีก	เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด

10	 นาฬิกา	 คือ	 ระดับของภาษาในการสื่อสาร	 อันนี้สำาคัญ	 เราทำา

ละครเพื่อการสื่อสารกับสังคม	 เราต้องดูบริบทของสังคมว่า	ภาษาใดที่สังคม

นั้นใช้อยู่	ภาษานั้นล่ะที่จะเข้าถึงสังคมนั้น	เช่น	สังคมอีสาน	ภาษาอีสานย่อม

เข้าถึงกว่า	สังคมใต้	ภาษาใต้ย่อมเข้าถึงกว่า	เเล้วภาษานี้นอกจากจะคำานึงถึง

เเต่ละท้องถื่นเเล้วจำาต้องคำานึงว่า	ต้องเข้าได้ทุกเพศทุกวัย	เพราะคนที่มาดูเรา

นั้นมีหลายช่วงอายุ	หรือถ้าโฟกัสไปที่ผู้ใหญ่ก็อาจใช้ภาษาลูกหลาน	หรือภาษา

ผู้ใหญ่	(เเล้วเเต่บริบท)

่11	นาฬิกา	คือ	การซ้อมการเร่เเละการประมเิน	อันนี้เป็นหัวใจหลัก

ของละครเร่	ที่ต้องซ้อม	ต้องเร่เเสดงสู่สังคม	เเละประเมินตนเองอยู่เป็นนิตย์	

เราจะขาดการประเมินตนเองมิได้เลย	 เพราะจะทำาให้เราได้พัฒนาเอง	 นัก

ละครจะเเสวงหาคำาวิจารณ์เพื่อพัฒนาตนเอง

12	 นาฬิกา	 คือ	 การเผยเเพร่	 ซึ่งนอกจากที่เราจะเเสดงละครไปยัง

กลุ่มเป้าหมายของเราเเล้วนั้น	ถ้าเราเเสดงเพียงกลุ่มเดียว	จะไม่คุ้มค่ากัน	การ

เผยเเพร่ข้อมูลทำาให้ให้คุ้มค่าโดยอาจลงสังคมเเห่งวิดิโอ	เพื่อที่ผู้คนจะได้ดูได้

เห็นกับเราด้วย	เเล้วหลายๆครั้งนั้นการเผยเเพร่นี้เองที่เป็นกำาลังใจให้เราด้วย 

ครั้งนี้มีครูท่านหนึ่งสอนว่า	 เราสอนให้ลูกเราดีในสังคมนี้ไม่ได้เพียง

ครอบครัวเดัยว	เพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกัน	เราสอนลูกเราดีเเล้ว	ลูกเราไป
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เล่นกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมไม่ดีก็เท่าเดิม	 เราจึงต้องสอนลูกหลานเราด้วย	

สอนลูกเราด้วย	 ทุกสิ่งถึงจะดีไปด้วยกัน	 การเเลกเปลี่ยนปัญาในคราวนี้เป็น

การเเลกเปลี่ยนที่ถือว่าคุ้มค่า 
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4.เกร็ดคว�มรู้ก�รทำ�ภ�พยนต์ส�รคดีสั้น (จ�กโครงก�รเล่�เรื่องเมืองเร�)

หนังสารคดีนั้นเป็นสื่อที่ตั้งอยู่บนฐานของความจริง	บริบทของความ

ความจริง	 นักสารคดีต้องเป็นคนซื่อสัตย์เลือกถ่ายทอดความจริง	 เเก่ชนโดย

รวม	เริ่มจาการสังเกตุ	เเล้วมาสำารวจข้อมูล	ใช้ความคิดสร้างสรรค์	เเล้วเชื่อม

โยง	 จนเกิดเป็นลักษระของนักสารคดีซึ่งเรามีอยู่ในตัวกันทุกๆคนอยู่เเล้ว	

ขอเเต่เพียงการฝึกฝนตนเองเพิ่มเติม	   หนังสารคดีมีองค์ประกอบหลักๆ	 คือ	

เเนวคิด	อารมณ์	 เเละรูปเเบบในการนำาเสนอ	ซึ่งเเนวคิดนั้นเรามีกันทุกๆคน

อยู่เเล้ว	เพียงเเต่เราจะสื่อออกมาในอารมณ์เเละรูปแแบบใดก็เพียงเท่านั้น	ซึ่ง

รูปแแบบการนำาเสนอเสนอเราอาจใช้คำาตรงข้ามกับภาพที่ทำา	 ใช้สัญลักษณ์

เเทน(สื่อความหมาย)	การบรรยาย	การสัมภาษณ์(ทำาให้่าสนใจเเละน่าเชื่อถือ)	

 การใช้ตนตรีเล่าเรื่อง	การสื่อด้วยภาพ	เทคนิคมุมกล้องที่ให้ความรู้สึกว่าเรา

เข้าไปอยู่กับผู้เเสดง	เเละการตัดต่อที่เร้าอารมณ์เป็นต้น	ซึ่งต้องยึดตามความ

จริง	ตามเหตุการณ์ที่พาไป	  ภาพจะทำาให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างไร	เเล้วดำาเนิน

ไปอย่างไร	จบอย่างไร	เสียงจะทำาให้เข้าใจเเละเข้าถึง	อารมณ์	เเละเเนวคิดมาก

ยิ่งขึ้น 

ในการทำาหนังสารคดีนั้น	สิ่งเเรกๆเลย	คือ	เราต้องคิก	Logline	ของ

เรื่องสารคดีของเรา	โดยเป็นประโยคที่สรุปทั้งหมดของเรื่อง	เเล้วมาวิเคราะห์

ข้อดีเเละข้อเสียว่ามันเป็นอย่างไร	 เเล้วมีความเปลี่ยนเเปลงอะไร	 หรือเกิด

อะไรขึ้นบ้างกับผู้เเสดง	 

การทำาบทสารดคีก็เหมือนกับละครเร่ที่มี	3	ภาพหลักได้เเก่	การปูตัว

ละคร	 ว่ามันเป็นอย่างไร	 วิธีการเเก้ไข	 เเละตอนจบหรือความสำาเร็จ

มุมกล้องก็เป็นส่วนสำาคัญ	 ได้เเก่	 การถ่านเสยทำาให้รู้สึกว่ามีอำานาจ	

  การถ่ายกดทำาให้รู้สึกว่าถูกกดขี่	   การถ่ายเสย(ก้มหน้า)ทำาให้รู้สึกว่ากำาลัง

เหยียดหยาม	 การมีเส้นนำาทางในความมืดสื่อให้เห็นว่ามันลึกลงไปหรือใหญ	่
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การถ่านเงาที่ทอดยาวทำาให้รู้สึกถึงความน่ากลัว	 การที่จัดให้คนหนึ่งอยู่ริมๆ

ฉากทำาให้รู้สึกว่าไม่เเน่นอน 

ขณะเดียวกันสีก็เป็นส่วนสำาคัญได้เเก่	โทนสีร้อน	กับ	โทนสีเย็น	สื่อ

ให้เห็นว่าเป็นคู่เเข่งกัน	 สีดำาสื่อให้เห็นว่ามันลึกมาก(บางบริบท)	 สีขาวสื่อให้

เห็นว่า	มันกว้างใหญ่ 

พี่คนหนึ่งที่ให้เเนวคิดอีกว่า	ความสนุกของคนเรานั้นมีกันอยู่เเล้วซึ่ง

ความสนุกนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราทุกๆคน	ขึ้นอยู่กับว่าสื่อของเรา

จะไปกระตุ้นความสนุกนั้นมากน้อยเพียงใด	 การหาจุดร่วมมนความสนุกที่มี

อยู่ในทุกคนเป็นส่วนใหญ่เเล้วจับประเด็นมาทพสารคดี	ตอบตนเองว่า	คุณค่า

ของสารคดีเรานั้น	 คืออะไร	 เเล้วในการทำาสารคดีนั้นจำาต้องมาจากฐานของ

ความจริงเพราะเราไม่ได้โน้มน้าวคนเเต่เราให้คนมามองตนเอง	เราอาจไม่สม

บูรณ์เเบบ	เเต่ให้รู้ไว้ว่าความสมบูรณ์เเบบมาจากความไม่สมบูรณ์เเบบ	ให้มอง

เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา	เเล้วอย่าลืม	อย่างทิ้งความสด	อย่าทิ้งความ

เกรียนของตัวเองไป	เพราะนั่น	คือ	ตัวของเราเอง
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5.เทคนิคการดำาเนินงาน/การจับประเด็น	(สังเคราะห์จากกิจกรรม
เสนอโครงการโรงเรียนวันสุข)

						เคร่ืองมือน้ีให้ชื่อว่า	5	นิ้วประเด็น	ได้เรียนรู้	เเล้วยำ้าเตือนสิ่งที่เรารู้ลงไป

อีก	 คือ	 การวิพากย์งาน	 งานตนเองท่ีจะทำาให้งานเรามีเป้าหมายที่จับต้องได	้

ไม่ดำาเนินไปอย่างเลื่อยลอย	ซึ่งมีดังนี้	คือ	

 	 	 	 	นิ้วโป้ง	คือ	ประเด็นของเรา	ปัญหาของเรา	ว่าประเด็นหรือปัญหาของ

เรานั้นคืออะไร	 เป็นอย่างไร	 อาจมีปรัเด็นหลายๆอย่างที่รวมอยู่ในประเด็น

เดียว	ซึ่งต้องจับประเด็นให้ได้	จับให้เเคบพอเราสามารถทำาได้	จับให้เเคบตรง

กับที่เราคิดว่ามันเป็นใจความสำาคัญของเรื่องนั้น	จับไห้ได้เป็นรูปธรรม 
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 	 	 	 	นิ้วชี้	คือ	ชี้ชัดให้ได้ว่าเป้าหมายเรา	คือ	อะไร	จะปัญหาเรา	มันจะนำา

ไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างไร	เหตุและผลอยู่บนฐานความจริงไหม	หรือเป็น

เพียงจินตนาการ	 เป้าหมายเราเกี่ยวข้องปกับประเด็นเราอย่างไร	 เเล้วเป้า

หมายเราเป็นใคร	ได้อะไร	ผลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากวิธีการของเรา	เป้าหมาย

ใหญ่เกินไปก็ไม่ควรที่จะตั้งไว้เพาะมันจะทำาให้โครงการเราเลื่อยลอย	ตั้งไว้สูง

ก็ลดให้เเคบลง	 เเคบจนเราสามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม	 ในระยะเวลาของ

โครงการ 

 	 	 	 	นิ้วกลาง	คือ	กลั่นกรองวิธีการว่าได้ผลมาเพียงใด	กลั่นกรองว่าจากเป้า

หมายของเรานั้น	 มีเป้าหมายหลักเเละเป้าหมายรองอย่างไร	 เเล้วใครที่เป็น

เป้าหมายหลักเเละเป้าหมายรองของเรา	 เเล้วเขาจะได้รับอะไร	มันคุ้มค่ากัน

อย่างไร	 หลักคือเน้นกว่ารอง	 หลักอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะพัฒนาอยู่

เเล้ว	 ส่วนรองอาจเป็นเครือข่ายที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับเรา	 เเละกลั่นกรองว่า

ในเป้าหมายหลักเเละเป้าหมายรองของเรานั้นอาจมีวิชาสามัญที่เราจะสอน

โดยตรง	เเละมีชารองซึ่งเราจะสอนเสริมอีกก็ได้

 	 	 	 	นิ้วนาง	คือ	นำาวัตถุประสงค์ของเราไปสู่ความชัดเจน	เเต่การนำาในที่นี้

หมายถึงการนำาว่ามันตรงประเด็นไหม	เเล้วมันชัดเจนไหม	พอไปสู่เป้าหมาย

ของเราได้หรือไม่	นับโดยเทียบเคียงว่ามันชัดเจนหรือเปล่า	ในวิธีการของเรา	

สู่เป้าหมาย

 	 	 	 	นิ้วก้อย	คือ	การวัดผล	ที่จะต้องวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม	สามารถจับ

ต้องได้	ไม่ได้ไปวัดอะไรให้ยุ่งยาก	เพียงเราร่วมติดตามเเละมีการบันทึกข้อมูล

ก็เป็นการติดตามการวัดผลในอีกทางหนึ่ง	การวัดผลต้องสามารถจับต้องได้

6.บทเรียนจ�ก หม่อมร�ชวงศ์ ดิศนัด� ดิสกุล (จ�กเวทีร้อยพลัง
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สร้�งสุข สสส.)

การได้เข้าไปเรียนรู้กับการขมวดบทเรียนจากทาง	 สสส.	 สำานัก	 6	

ในเเต่ละภูมิภาค	ที่เราเองก็ได้เห็นกงล้อการทำางานให้มีคุณภาพจากบทเรียน

ของกลุ่มต่างๆได้ดังนี้

1.การพัฒนาตามความต้องการของชาวบ้าน	 หรือที่ในหลวงตรัสว่า	

พัฒนาโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ชาวบ้านว่าอย่างไร	เราก็ว่าไปตามนั้น	

มีของเก่าที่มีโดยที่เราไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ไหม”อันนี้	 หม่อมราชวงศ์	 ดิศนัดา	

ดิสกุล	พูดไว้ชัดเจน”

2.มีความถนัด	มีประสบการณ์	มีอำานาจหน้าที่	ซึ่งหมายความว่า	ใน

การก่อนที่จะทำางานนั้นๆ	เราหันมามองตนเองว่า	เรามีความรู้	ความถนัด	หรือ

ยัง	 มีผู้มีประสบการณ์ไหม	 เเละมีผู้ที่มีอำานาจในการสั่งการให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือไม่ในบริบทนั้นๆ

3.มองงานเราในเเง่บวก	ที่ต้องมองว่าอาจจะเกิดผลต่อสิ่งใดบ้าง	ใคร

บ้าง	ฯ

4.สร้างโครงสร้างหรือระบบให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม	เช่นสภา	องค์กร	

ชุมชนุม

5.ใช้ข้อมูลความรู้ในการพัฒนา	โดยเราจะขาดความรู้ไม่ได้	เพราะเรา

จะพลาดในการทำางานใหญ่กับชุมชนไม่ได้	หรือพลาดน้อยที่สุด

6.สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น	โดยสร้างเครือข่าย	กัลยาณมิตร

ต่างๆให้เข้ามาช่วยกันทำางาน

7.การสื่อสารสู่สาธารณะ	โดยให้งานเรานั้นออกไปสู่สังคมให้สังคมได้
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รับรู้	 โดยเป็นการสร้างกระเเสที่ดี	 ที่อาจทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด

ให้คนดูเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้
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7.ดุลภ�พเเห่งปัญญ�ที่จะเกิดขึ้นด้วยคว�มสมดุล ในบริบทของ
ก�รทำ�ง�นกับชุมชน

 	 	 	  ในการทำางานกับชุมชนนั้น	เราย่อมมีข้อเรียนรู้ต่างๆ	มีทักษะต่างๆที่

เกิดขึ้นในตนเอง	 ซึ่งในการทำางานนี้นั้น	 ก็ไม่ได้มีเพียงการพัฒนาชุมชนเพียง

อย่างเดียว	เเต่มีทักษะที่เกิดขึ้นในตนเอง	มีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างทาง

ทั้งเป็นความรู้ที่เห็นด้วยตนเอง	 หรือเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกันหรือ
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เป็นการศึกษาข้อมูลในหลายๆด้าน	อาทิ	ข้อมูลเชิงวัตถุ	 เชิงสังคม	 เชิงสิ่งเเว

ดล้อม	   ชเิงวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 จนก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าดุลยภาพเเห่ง

ปัญญา	คือ	การที่	ทักษะ	 การพัฒนา	 เเละ	การเรียนรู้	มาบรรจบกัน

 	 	 	 	ในมุมมองของพี่เลี้ยงนั้นในการที่เด็กได้ลงทำางานกับชุมชน	เราอาจหวัง

อย่างเเรก	 ซึ่ง	 การอยากเห็นเขาได้เติบโต	 อยากให้เขาได้เรียนรู้ชุมชนของ

ตนเอง	 เเล้วอยากให้เขามีทักษะด้านการคิด	ด้านจิตใจ	เเละด้านปฏิบัติเพิ่ม

มากขึ้น	เเล้วผลที่คาดหวังอีกอย่าง	คือ	อยากให้ชุมชนเขาได้พัฒนาขึ้น	เพราะ

ถ้าสังคมที่เขาอยู่นั้น	มีบริบทที่ดี	ก็จะทำาให้ลูกหลานเขาเเละตัวของเขาดีตาม

ไปด้วย	ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเเนวความคิดของพี่เลี้ยง	เเต่ทุกๆมีจุดร่วมจุดเดียวกัน	

คือ	ต้องการอยากให้เด็กเกิด	Skil	l(ทักษะ)	เกิด	Development	(การพัฒนา

ชุมชน)	เเละเกิด	Learn	(การเรียนรู้ในเชิงมิติต่างๆ)	ถ้าในการทำางานของเรา

นั้นมีทั้ง	3	อย่างนี้	อาจทำาให้เด็กเกิดคำาที่เราต้องการมากที่สุด	คือ	“วุฒิภาวะ”	

ทั้งในเเง่ของการมองโลก	 การทำางาน	 เเละการปฏิบัติ	 เเต่กว่าจะถึงขั้นนั้น	

ในทางปฏิบัตินั้นยากมาก	จะต้องคอย Coaching	and	Mentoring	อยู่อย่าง

มีสมานัตตา	 อาจยึดอัถจริยา	 อาจใช้ปิยะวาจา	หรืออาจทานอยู่เป็นนิจ	อัน

นี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเเต่ละบุคคล

ภาวะดุลภาพเเห่งปัญญา	ประด้วย	3	อย่างดังต่อไปนี้ 

1.Skill	คือ	ทักษะที่เกิดขึ้น	โดยทักษะนั้น	อาจเป็นทักษะที่เกิดขึ้นทั้ง	

3	ทาง	ได้เเก่	ทางการคิด	ที่เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	คิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์	เเละประยุกต์ใช้	หรือมีหลักในการคิดเบบต่างๆ	 ทางใจ	เป็นทักษะ

ที่เกิดขึ้นด้วยการฝึกใจ	เช่น	มีขันติ	 มีการยอมรับผู้อื่น	 มีการเห็นอกเห็นใจผู้

อื่น	มีสมาธิ	 ฯ	 ทักษะทางกาย	เป็นทักษะในการทางปฏิบัติ	 เช่น	การพูด	 กา

รกล้าเเสดงออก	 การควบคุมอารมณ์	 การมีสมาธิเมื่อเป็นผู้นำากิจกรรมต่างๆ	

  ฯ	 เเล้วนอกจากนั้นยังมีทักษๆในมิติอื่นๆอีก	 เช่น	 ทักษะในการดำาเนินชีวิต	
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 ทักษะในการทำางาน	 ทักษะในการจัดการตนเอง	 ทักษะในการสื่อสาร	 เเละ

ทักษะในการเเสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.Learn	คือ	การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในต้นทาง ระหว่างทาง	เเละปลาย

ทาง	การดำาเนินงาน	โดบในการเรียนรู้นั้น	 เราก็อาจเเบ่งได้หลายๆอย่างจาก

การเกิดภาวะนี้ขึ้น	คือ	การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง	 เเละการเรียนรู้ที่ได้

มาจากมีคนบอกคนสอน	 ที่ท่าน	 ศ.นพ.วิจารณ์	   พาณิชย์	   กล่าวเอาไว้	 คือ	

“การเรียนรู้ที่เเท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง”	 ฯ  	 เเล้วเมื่อทั้งเห็นด้วย

ตนเอง	หรือเห็นด้วยผู้อื่นนั้น	ก็จะนำามาซึ่งการมองตนเองเพื่อปฏิบัติจริง	 ใน

การเรียนรู้  ในบริบทนี้นั้น	 เราก็อาจเเบ่งประเภทของความรู้ได้	 2	อย่างด้วย

กัน	คือ	วิชาการ	กับวิชาคน	...	วิชาการ	คือ	ความรู้ในเเง่เเนวทางการศึกษา

ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการ	เช่น	ข้อมูล	เชิงวัตถุ	 เชิงสังคม	 สังสิ่งเเวดล้อม	เเละ

เชิงวัฒนธรรม	อันจะเกิดประโยชน์ต่องานที่ทำา	 	ส่วนวิชาคน	คือ	ความรู้ในเเง่

ของการพัฒนาตนเอง	เช่นจากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เเล้วได้ข้อเรียนรู้	หรือ

จากการ	AAR	ที่เป็นข้อปฏิบัติ	เเละนำาไปปฏิบัติ

3.Developmentคือ	การพัฒนาชุมชน	โดยในการทำางานของเรานั้น

จุดหมายสำาคัญที่เด็กจะเห็น	คือ	การพัฒนาชุมชนของตนเองตามเเผนงานที่

วาดเอาไว้ร่วมกัน	ซึ่งแผนงานนั้นจะเป็อันหนึ่งอันเดียวกัน	โดยในการพัฒนา

ชุมชนนี้อาจเกิดผลต่อ	 ชุมชนมากหรือน้อยนั้น	 อันนี้ขึ้นอยู่กับ	 ทุนในชุมชน	

เเละการระเบิดมาจากด้านในชุมชนเป็นสำาคัญ	 อาจเกิดผลน้อย	 หรือไม่อาจ

เกิดผลเลย	 ก็สามารถเป็นไปได้หมด	 เเต่เมื่อเกิดผลเเละไม่เกิดผล	 เด็กสามารถ

เรียนรู้ในข้อนี้	เเล้วพัฒนาทักษะการคิด	เเละการเรียนรู้ของเขาได้

 	 	 	 	ดลุยภาพเเหง่ปญัญาจะเกดิขึน้ไดด้ว้ย	การเฝา้ดูเเลของผู้ดูเเล	ใหก้ล้าเจริญ

เติบโต	เด็กที่มี	“หลักดุลยภาพเเห่งปัญญา”อันได้เเก่	มีทักษะ	มีการเรียนรู้เเละ

มีการพฒันาสงัคม	อาจทำาใหเ้กดิภมูคิุม้กนัอนัเเขง็เเกร่งต่อตัวเขาเองต่อสังคม	ฯ 
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จากวันนั้นที่เราเคยทำาตัวเหมือนกับคนทั้วๆไป	 ทำาตัวตีกรอบให้กับ

ตนเองในด้านการเรียน	พอมาถึงวันนี้	ความคิดของผมนั้นเปลี่ยนไป	จากที่เคย

มองโลกวัตถุนิยมว่าสวยงาม	มาในคราวนี้เริ่มมองใหม่ว่ามันเป็นเพียงวัตถุนิยม

แล้ว 	จากที่เคยมองว่าเราต้องเรียนๆ	ต้องเน้นที่การเรียนให้ห้อง	มาในคราว

นี้ก็มานั่งนึกเล่นๆว่า	 เรามีเรียนรู้อยู่ให้ห้องเรียนแห่งชีวิตจริง	 ได้เรียนรู้เยอะ

กว่าเรียนอยู่ในห้องเรียนเสียอีก  	 ที่เขาว่ากันว่าเด็กกิจกรรมทำาให้ความรู้ลด

น้อยลง	เกรดลดน้อยลง 	ผมเองก็มองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพราะการเป็นเด็ก

กิจกรรมนี่ล่ะ	ที่ทำาให้เราขยันขึ้น

หลายๆครั้งที่มักพบเจอกับคำาพูดที่คอยย้ำาอยู่ตลอดเวลาว่า	 “ทำาไป

ความรู้สึก
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ทำาไม	 ทำาเเล้วได้อะไร”	 ซึ่งเป็นคำาถามที่ถือว่า	 “กระเเทกใจ”	 ในความรู้สึก

เเบบเด็กๆเป็นอย่างมาก	 ในขณะที่เรากำาลังทำางานที่อยู่ในช่วงของกิจกรรรม

อยู่นั้น	มีครูหลายๆคนเข้ามาถามว่า	“เธอทำาอะไร	ทำาไปทำาไม	ทำาเเล้วได้อะไร”	

เมื่อได้ฟังคำาถามเหล่านี้เเล้วเราควรคิด	ไปคิดว่าสิ่งที่เราทำานั้น	ถูกต้องไหม	เรา

ทำาเหมาะสมไหม	 เเล้วทำาเเล้วเราได้อะไร	 ซึ่งคำาของครูดังกล่าวทำาให้ได้ย้อน

มองถึงตนเองอีกครั้ง	ในที่สุดหลังจากพอได้คิดอย่างดีเเล้ว	ทบทวนตนเองอย่า

งดีเเล้วก็ได้คำาตอบที่เเท้จริงว่าเราทำาไปทำาไม	เราทำาเเล้วเราได้อะไร	ซึ่งคำาตอบ

นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน	เเต่อยู่ที่เรา

คำาถามดังกล่าวของผู้ใหญ่หลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นครู	หรือพ่อเเละเเม	่

ล้วนเเต่ถามคำาถามเดียวกัน	 ในบางครั้งบางทีความรู้สึกที่ได้จากการถามเช่น

นี้ก็อาจทำาให้เด็กบางคนร้องไห้ขึ้นมาได้เลยทีเดียว	 ในช่วงเวลาของโครงการ

ที่ทำานั้น	หลายครั้ง	หลายทีที่ต้องมีการคุยงานกันที่ต้องประชุม	อาจกลับค่ำา

บ้าง	กลับช้าบ้าง	หลายๆครั้งครอบครัวก็ไม่เข้าใจ	เมื่อมาที่โรงเรียน	ในหลายๆ

ครั้งครูก็ไม่เข้าใจ	 จึงเป็นเเรงบีบทั้งครอบครัวเเละโรงเรียนที่ไม่เข้าใจจาก

ภายนอก	เเต่ภายในยังมีพลังใจที่จะทำา	ยังมีจิตวิญญาณ	ที่จะทำา	ทุกครั้งก็ต้อง

บริหารจัดการเวลาให้ดี	ให้เหมาะสม	ซึ่งเป็น	“โจทย์หลัก”	ของเด็กที่ทำางาน

จิตอาสาในเวลาเรียน  	 หลายช่วงเวลาที่ต้องหยุดบ้างให้มีเวลาได้อยู่บ้านกับ

ครอบครัว 	หลายช่วงเวลาที่ต้องบริหารในเรื่องเวลาเรียนให้ทันบ้าง	เเละหลาย

ช่วงเวลาก็ต้องคุยกับครูผู้สอนบางราบวิชาให้ท่านได้เข้าใจบ้าง	 มีหลายสิ่ง	

หลายอย่างที่ต้องทำาให้มีความเหมาะสม  	ส่งผลทำาให้ครูหลายท่านเริ่มเข้าใจ	

ส่งผลทำาให้ผู้ปกครองในครอบครัวได้เข้าใจ	เมื่อทั้งสองปัจจัยได้เข้าใจเเล้วจะ

สามารถดำาเนินงานต่อไปได้อย่างสะดวก	ด้วยเหตุ	คือ	สังคมนี้	บ้านเกิดเมือง

นอนนี้ไม่ช่วยกันดูเเล	เเล้วใครจะมาดูเเล 

จากวันนั้นที่เราชอบอยู่ในมุมแคบๆ	แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเรากล้าเป็นผู้นำา	

เรากล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น	 เราคิดมากขึ้น	 เราเรียนรู้	 เรายอมรับตัวตนของ
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ตนเองในแง่ลบที่คนอื่นวิจารณ์ได้ดี	 และพยายามแก้ไขแง่ลบนั้นให้ดีขึ้นตาม

ความเป็นตัวของเรา	การยอมรับและปรับตัวเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรกระทำา

อยู่เป็นนิจ	แล้วนอกการการยอมรับกันและกันแล้วในการคุยกันแต่ละครั้งควร

ระงับอารมณ์ที่จะนำาไปซึ่งความขัดแย้งหรือที่เรียกว่าการห้อยแชวนความรู้สึก

ไว้	 จากวันนั้นถึงวันนี้ชี้ชัดความฝันของผมเองให้ตนเองได้เห็นชัดเจนมากยิ่ง

ขึ้น

ภาพฝันเล็กๆที่อยู่ในใจ	คือ	การที่ชุมชน	การที่ชาวบ้านลดการใช้สาร

เคมีลง	 เพื่อที่จะเกิดผลดีต่อสุขภาพและดิน	 ช่วยฟื้นฟูให้ดินมีความอุดม

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ความฝันสูงสุด	 คือ	 อยากให้ชาวบ้านหันมาปลูกผัก

ปลอดภัยหรือปลอดสารเคมีเพื่อกินเอง	 ผู้ใหญ่จะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆ	

แต่ภายให้ความฝันนั้น	เรายังต้องผ่านความจริงไปอีกเยอะที่ตอนนี้กำาลัง	สร้าง

ความเข้าใจให้ชาวบ้านใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีแล้วป้องกันอย่างถูกวิธี	พร้อมทั้ง

กำาลังชวนลูกๆและพ่อๆแม่ๆในชุมชนหันมาทำาเกษตรแบบปลอดภัย	ปลูกผัก

ปลอดสารกินเอง	แต่กว่าจะถึงฝั่งฝันนั้นยากพอสมควร	ทุนที่มีอยู่ในชุมชนนั้น

จะช่วยให้งานเรายั่งยืนอยู่ได้มากกว่าทุนภายนอก	 

งานสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นงานที่ไม่เสร็จเพราะเป็นงานที่ต้องต่อสู้กับ

ทัศนคติของคน	แต่ของเราไม่ได้ต่อสู้กับทัศนคติธรรมดา	คราวนี้เรากำาลังสู้กับ

อาชีพ	 สู้กับรายได้ของคน	 จึงเป็นโจทย์ชีวิตจริงที่ยากพอสมควรในมุมแบบ

เด็กๆ	ฝันเล็กๆของเราอาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง	อันนี้คนรุ่นหลัง	น้องๆรุ่น

ต่อไปคงต้องมารับหน้าที่นี้ต่อไป	 น้องในชุมชนนี้เองยังต้องใคร่ครวญกันอีก

ต่อไป	 

สิ่งที่เราต้องคิดเป็นหลัก	คือ	การฟื้นฟูความคิดคน	เมื่อฟื้นฟูความคิด
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คนได้	 เราก็จะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางธรรมชาติ	 ทางสังวัฒนธรรม	 ทาง

เศรษฐกิจ	ฯ	 เด็กๆและผู้ใหญ่ควรเห็นค่าในประเด็นนี้	 เพราะเราล้วนเป็นคน

บ้านเดียวกัน	มาร่วมกันมอบโอกาส	มาร่วมกันแก้ไขปัญหา	มาร่วมกันเรียนรู้

ในห้องเรียนของชีวิตจริง




