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เสวนา “เยาวชนกบัการท าอาชีพในชุมชน”  
โดย สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพือ่ชุมชนเป็นสุข 
สถานที่ อาคารหอจดหมายเหตุ ห้องวปัิสสนา 2 ช้ัน 2  

วนัที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 

 
 

ผู้ด าเนินรายการ:    1. ทวศีกัด์ิ   สุวรรณชะนะ 
2. ณฐัฐา    วรธร 
3. ชานนท ์  แกว้ละเอียด 

 
ผู้ร่วมเวนา 1. ศกัดา   เหลาเกตุ  ศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน จงัหวดัขอนแก่น 
 3. ชานนท ์ แกว้ละเอียด กลุ่มผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาไมห้อมเทพทาโรและกลุ่มพนัธ์ุไม้

งามถํ้าทะเล จงัหวดัตรัง 
4. สมพร   ทองเพิ่ม  เยาวชนเกษตรรักถ่ิน 

 
บทถอดเทปการเสนา 

ทวศัีกดิ์  สุวรรณชะนะ:   

ตอ้งกราบขออนุญาตท่านอาจารย ์พระภิกษุนะครับ และคุณพ่อคุณแม่หรือวา่คุณลุง คุณป้าท่ีนัง่อยู ่ขอ
อนุญาตครับ  
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ณฐัฐา วรธร:   

อยากจะเร่ิมดว้ยการแนะนาํองคก์ร ห้องเสวนาเยาวชนและอาชีพน้ีก็มีสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข หรือ สรส. เป็นองคก์รท่ีเช่ือมโยงดูแลอยู่และตวัเรา 2 คน ท่ีจะเป็นคนท่ีชวนคุยในห้องน้ี ช่ือออ้ย 
ณฐัฐา วรธร ทาํงานเครือข่ายสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข แต่จริงก็ทาํงานท่ีสถาบนัยุวโพธิชน 
ทาํงานดา้นเยาวชน 

ทวศัีกดิ์:   

ผมช่ือทวีศกัด์ิ สุวรรณชะนะ รู้สึกคุน้หน้ากบัหลายคนครับ ทาํงานเป็นอาสาสมคัรสถาบนัยุวโพธิชน
เหมือนกนัครับ สถาบนัยุวโพธิชนก่อตั้งข้ึนในวาระครบรอบ 100 ปี ท่านอาจารยพ์ุทธทาส และคาํขวญัในการ
ทาํงานของพวกเราคือ แนะนาํมนุษยแ์ละสร้างมนุษย ์

ณฐัฐา  วรธร:   

นอ้งๆ ท่ีมาร่วมบนเวทีแนะนาํตวัเองวา่ตวัเองเป็นใคร อาชีพท่ีเราทาํอยู ่ตอนน้ีทาํอะไรบา้ง  

ศักดา  เหลาเกตุ:  

กราบนมสัการพระคุณเจา้ สวสัดีครับผมช่ือ นายศกัดา เหลาเกตุ ช่ือเล่น ศกัดา มาจากขอนแก่นท่ีศูนย์
เรียนรู้ชาวดิน และตอนน้ีก็มีอาชีพเกษตร ทาํนา ช่วยพอ่แม่ทาํนา และก็เป็นเจา้หนา้ท่ีในศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน  

วนัเพญ็  กุดวงศ์แก้ว:   

นมสัการหลวงพ่อ และผูเ้ขา้ร่วม ดิฉัน นางสาววนัเพ็ญ กุดวงศ์แกว้ เป็นเยาวชนคนท่ีอยู่บา้น มีอาชีพ    
ทาํนา 

ณฐัฐา  วรธร:   

วนัเพญ็ เครือข่ายอินแปง ท่ีอาํเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร บางคนอาจจะรู้จกัพ่อเล็ก กุดวงศแ์กว้ น่ีคือ
ลูกสาวพอ่เล็ก กุดวงศแ์กว้ 
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ชานนท์  แก้วละเอยีด:   

กราบนมสัการพระคุณเจา้ และสวสัดีผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาทุกท่านครับ ผมชานนท ์แกว้ละเอียด ปัจจุบนั
เป็นประธานกลุ่มผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาไมห้อมเทพทาโรและกลุ่มพนัธ์ุไมง้ามถํ้ าทะเล จงัหวดัตรัง ท่ีจงัหวดัตรัง
กลุ่มพนัธ์ุไมง้ามกน้ทะเล เป็นกลุ่มชาวบา้นท่ีสนใจพนัธ์ุไมม้ารวมกลุ่มกนั พอมีพนัธ์ุไมก้็แลกเปล่ียนความรู้กนั 
มีการคืนสู่ป่าและมีการอนุรักษธ์รรมชาติ มีการคืนสู่ป่าปีละคร้ัง และมีการประกวดไมพ้นัธ์ุใหม่ มีไมพ้นัธ์ุใหม่
ในพื้นท่ี หรือใกล้เคียงก็มีการรวบรวมพนัธ์ุและส่งกลับสู่ธรรมชาติ  และกลุ่มผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาไมห้อม
เทพทาโร จะเป็นกลุ่มท่ีชาวบา้นท่ีทาํกิจกรรม มีการแกะสลกัไมห้อมเทพทาโรมารวมกลุ่มกนั เป็นการจาํหน่าย
พฒันาสินคา้ของชาวบา้นครับ 

สมพร  ทองเพิม่:   

กราบนมสัการพระคุณเจา้ ผูใ้หญ่ใจดีทุกๆ ท่านและก็นอ้งๆ เยาวชนครับ ผมสมพร ทองเพิ่ม ช่ือเล่นว่า
กุง้ ครับ ในนามของเยาวชนเกษตรรักถ่ิน แรกเร่ิมเดิมทีไม่มีอะไรกินก็คิดกลบัมาอยูบ่า้นทาํการเกษตร เรียกบา้น
ผมวา่ เด็กมนัหาเร่ืองนะพี่ เด็กมนัอยากทาํเหมือนท่ีเราทาํดว้ย เราก็อยากจะทาํอยูท่ี่บา้นอยู่แลว้ช่วยกนัส่งเสริม 
ช่วยกนัทาํส่ิงท่ีบา้น ใหม้นัเป็นรูปธรรมข้ึนมา ทาํมาสักระยะเวลาหน่ึงแลว้ก็พอจะตอบไดว้า่ คนน้ีทาํอาชีพอะไร 
จากเดิมท่ีไม่มีอะไรเลย ตอนน้ีก็เร่ิมท่ีจะตอบเตม็ปากเตม็คาํวา่ทาํอาชีพอะไร ครับ  

ณฐัฐา  วรธร:   

เรามกัจะเรียก สมพร กลว้ยหอม แต่พอถามไปว่านามสกุลอะไร นามสกุลกลว้ยหอมหรือว่าอะไร นึก
นามสกุลไม่ออก เพราะวา่จะเรียกสมพร กลว้ยหอมจนติดปาก  

ทวศัีกดิ์  สุวรรณชะนะ:   

เด๋ียวเราจะไดรู้้วา่ท่ีมาของ สมพรกลว้ยหอม เป็นมาอยา่งไร  

ณฐัฐา  วรธร:   

อยากจะเร่ิมบรรยากาศสบายๆ อยากใหน้อ้งๆ บนเวที ถา้เรานึกถึงเพลง หนงัสือ หนงั หรือละคร อะไรท่ี
มนัทาํให้เรารู้สึกวา่ไดฟั้งเพลงน้ี ไดดู้เร่ืองน้ี แลว้คิดถึงบา้น อยากอยูบ่า้น รักบา้นเกิดของตวัเองมากข้ึน บางคน
ถึงขั้นนํ้าตาซึมหรือนํ้าตาไหลได ้ 
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ศักดา  เหลาเกตุ:   

ผมจะมีเพลง ท่ีพี่คนหน่ึงแต่งให้กบัศูนยข์องพวกเรา ฟังแลว้รู้สึกชอบใจ พอเราอยูไ่ปเร่ือยแลว้มนัรู้สึก
วา่ ยิง่ชอบข้ึนๆ เพราะวา่เป็นเพลงท่ีแต่งใหก้บัวถีิชีวติของคนในชุมชนท่ีมนัเปล่ียนแปลงไป 

ณฐัฐา  วรธร:   

ศูนยข์องพวกเราน้ีคือศูนยอ์ะไร  

ศักดา  เหลาเกตุ:   

ศูนยช์าวดิน  

ณฐัฐา  วรธร:   

ช่วยร้องช่วงท่ีรู้สึกวา่โดน    

ศักดา  เหลาเกตุ:   

“ดินแดนอีสานท่ีขนานนามท่ีราบสูง เป็นถ่ินท้องนาบ้านทุ่ง เรืองรองสู่วัฒนธรรม มี 12 คลอง 14 
ประเพณีงดงาม”   ฟังแลว้รู้สึกวา่เวลาออกไปขา้งนอกเวลาเราไดฟั้งมนัรู้สึกวา่เป็นคลา้ยๆ กาํลงัใจให้เราอยาก
กลบัคืนสู้บา้น 

ณฐัฐา วรธร:   

เป็นเพลงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของเยาวชนเด็กคนรุ่นใหม่ท่ีมกัจะทิ้งถ่ินฐานให้หันกลบัมามองดูประเพณี 
วฒันธรรมของบา้นเรา  

วนัเพญ็  กุดวงศ์แก้ว:  

ส่วนเพ็ญก็ไม่ใช่เพลง เป็นคาํกล่าวคือ “ป่าคือบ้าน ภูพานคือชีวิต มวลมิตรคือพลัง พ่ึงตนเองคือ
ความหวงั ธรรมชาติยงัเพ่ือชุมชนและสังคมโลก” 

ณฐัฐา วรธร:   

มนัโดนอยา่งไร 
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วนัเพญ็  กุดวงศ์แก้ว:   

เป็นกาํลงัใจ แลว้ก็ทาํใหเ้รามองเห็นรากเหงา้ของตนเอง วา่ตนเองใชชี้วติอยูใ่นบา้นเราไดอ้ยา่งไร  

ณฐัฐา  วรธร:   

เผา่สะเลอ เป็นชนเผา่หน่ึงท่ีมาจากฮาลา แลว้ยา้ยมาอยูบ่นเทือกเขาภูพานแลว้ก็อยู่ร่วมกบัป่ามาช้านาน 
คาํๆ น้ีก็เลยเป็นเหมือนแรงบนัดาลใจใหก้บัเพญ็ได ้ 

ชานนท์  แก้วละเอยีด:  

ส่วนของผมเวลาท่ีทอ้ใจ หมดกาํลงัใจ เจอปัญหาอุปสรรค เพลงท่ีเป็นกาํลงัใจให้เวลาท่ีตอ้งการกาํลงัใจ
สุดๆ คือเพลง เพลง Live & Learn 

ณฐัฐา  วรธร:   

ร้องดว้ยค่ะ  

ชานนท์  แก้วละเอยีด:   

“อยู่ ท่ียอมรับมนั ตามความคิด สติเราให้ทัน อยู่กับส่ิงท่ีมี ไม่ใช่ส่ิงท่ีฝัน และท าส่ิงนั้นให้ดีท่ีสุด” และก็
ห่างไปไกลคิดถึงบา้นชอบเพลง so far ห่างไกลกนัเหลือเกิน ของบอย โกสิยะพงษ์ ร้องอีกสักคร้ังละกนั 
“อยากจะขอให้ได้พบ แค่เพียงขอให้ได้พบ อยากจะรู้ว่าเธอเองเป็นเช่นไร เธอจะคิดถึงฉันหรือเปล่า เธอจะเหงา
บ้างหรือเปล่า จะรู้สึกแตกต่างกับฉันบ้างไหม เพราะว่าเรา ห่างไกลกันเหลือเกิน” 

ณฐัฐา  วรธร:   

ขอเสียงปรบมือ  

สมพร  ทองเพิม่:   

ชอบเพลงท่ีพี่ร้องไป ตั้งแต่เด็กข้ึนมาจาํความไดน้ะครับ เป็นวิถีชีวิตท่ีอะไรท่ีบา้นนอกสุดๆ เลย จาํไดก้็
คือ ตาเฒ่า คือ ตาเอาววัควายไปนา ไปไถนา และก็เด็กๆ จะอยูก่บัท่าน มีคราดไถนา คอยเล่น คอยเหยียบ คอยยืน 
อยูก่บัคุณตาตลอด แต่ตอนนั้นเราไม่มีกาํลงั เราสนุกสนาน ซึมซบัแบบไม่รู้ตวั ความเป็นเกษตรกรท่ีย ัง่ยืนมนัเร่ิม
เขา้มาโดยเราไม่รู้ตวั พอเราเร่ิมมีกาํลงักายข้ึนมา พอเรียนจบประถมเราก็ไม่มีโอกาสไดศึ้กษาตอ้งไปบวชเรียน 

http://www.dseason.com/coolsong/coolsong_play.php?id=995
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ไม่มีโอกาสท่ีจะทาํ เหมือนท่ีคุณตาเราทาํ พ่อแม่เราทาํ เราก็ไม่มีโอกาสท่ีจะทาํ พอจบกลบัออกมา สึกออกมาเรา
ก็มีกาํลงัทาํเหมือนท่ีคุณตา พ่อแม่เราทาํ แลว้ตาเราเสียชีวิตแลว้ตอนนั้น เราเลยไม่อยากจะทิ้ง ไม่อยากทิ้งส่ิงท่ี
ท่านทาํ ท่ีบ่มเพาะเรามาตั้งแต่เด็ก ถา้ถามวา่เป็นเพลงไหมท่ีทาํให้เรากลบัมาทาํตรงน้ี มนัคงไม่ใช่ มนัคงเป็นจาก
ท่ีเราเห็นจากคุณตา แต่ถา้เป็นเพลงก็คงเป็นเพลงของพี่ตุด นาคอน แต่ไม่ขอร้องใหฟั้งเพราะเด๋ียวพี่ตุด นาคอนจะ
โกรธผม  

ณฐัฐา  วรธร:   

พดูก็ได ้ 

สมพร  ทองเพิม่:   

คือเล่าเร่ืองราวทุกอยา่งในเพลงเป็นวิถีชีวิต ตั้งแต่การทาํไร่ ไถนา เล้ียงสัตว ์วิถีชีวิตทุกอยา่งท่ีเกษตรกร
พึงมี พี่ตุด เอามาเรียงร้อยไวใ้นเพลง สรุปวา่ถา้อยากฟังใหห้าฟังกนัครับ  

ณฐัฐา  วรธร:   

ขอบคุณค่ะ ผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ มีเพลงท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ราได ้อยากลองแลกเปล่ียน  

ทวศัีกดิ์  สุวรรณชะนะ:   

พอถามกลบัไปทุกคนจะกม้หนา้  

ผู้เข้าร่วม:   

มนัไม่ตรงแต่ชอบ คนก็คนท านาประสาคน คนกับควายความหมายมันลึกล า้  ลึกล า้ท านามาเน่ินนาน 
แขง็ขนัการงานมาเน่ินนาน 

ณฐัฐา วรธร:   

คนกบัควาย  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

เพลงน้ีเป็นบทกวดีว้ย 
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ณฐัฐา วรธร:   

ตอ้นรับสู่การเสวนาท่ีมาของนอ้งๆ ทั้ง 4 ท่าน อยากจะเร่ิมจากใครก่อนดี อยากให้สมพรไดเ้ล่าเก่ียวกบั
อาชีพของตนเอง ทาํไมไดเ้ลือกทาํอาชีพน้ี แลว้เรามีตน้ทุนอะไรอยูท่ ั้งครอบครัวของเราและก็ชุมชนของเราท่ีทาํ
ใหเ้ราตดัสินใจเลือกทาํตรงน้ี  

สมพร ทองเพิม่:   

ถือโอกาสเท้าความตั้ งแต่สมัยท่ียงัใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ในชนบท ท่ีเราได้ซึมซับมา เกิดท่ีจังหวดั
นครศรีธรรมราช อาํเภอจุฬาภรณ์ ปัจจุบนัครอบครัวโดยพื้นฐานอาชีพเกษตรกรโดยกาํเนิด ตรวจ DNA เม่ือไหร่ 
คือเป็นเกษตรกร ซ่ึงตามความเป็นจริงมนัเปล่ียนแปลงตวัผมไม่ได้ แต่สภาวการณ์ ช่วงเวลาหน่ึงมนัพาให้
เปล่ียนไป โอกาสท่ีเราไดเ้รียนรู้ไดศึ้กษาหาความรู้ และจบมามีงานทาํ ซ่ึงงานท่ีเราทาํอยูถ่า้พูดถึงระดบัลูกชาวนา
คนหน่ึงน่าจะโอเคกบังานท่ีทาํอยู่  ตอนเรียนจบมีงาน มีเงินเดือน พ่อแม่ดีใจดว้ย ญาติพี่น้องก็โอเค อุตสาห์ส่ง
เสียให้ลูกเรียนจบมามีงานทาํ แต่พอเราทาํไปสักระยะหน่ึง รู้สึกว่ามนัไม่ใช่ตวัเรา เรามนัเป็น DNA ของ
เกษตรกร ในความรู้สึกตอนนั้นก็คือตอ้งเสียสละส่วนหน่ึงเพื่อส่วนหน่ึง เพื่อหลายๆ ส่วนท่ีบา้นเกิดของเรา คือ
เสียสละเงินเดือนตรงนั้นไป และเอาเวลาของผมคืนมา 30 วนัท่ีเป็นเวลาของผมเอง และผมจะกลบั ผมไม่มีอะไร
กลบับา้น มีเวลากลบั วนักลบัมาท่ีบา้นและก็มาทาํท่ีบา้น มาทาํเกษตรกรอยา่งจริงๆ จงัๆ ผมทาํเร่ืองราววุน่วาย 
เม่ือมีนอ้งๆ ในชุมชน ท่ีไม่รู้จะคิดเหมือนผมหรือไม่ว่าอยากจะออกไปขา้งนอก ไปเจอปัญหาอะไรมาก็แลว้แต่ 
แต่วา่ตอนน้ีคิดเหมือนกนั คือกลบัมาอยูบ่า้น ผมทาํไดร้ะยะหน่ึง ก็กลบัมาอยู ่มาบอกวา่จะทาํดว้ยไดไ้หม จะทาํ
อาชีพน้ีไดไ้หม ผมบอกดี ทาํเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ให้มาช่วย โดยเราใช้กระบวนการกลุ่มเขา้ไปสวม คือวยัรุ่นเรา
ตอ้งเรียนรู้ความเป็นวยัรุ่น เขา้ใจความเป็นวยัรุ่นธรรมชาติ ถา้จบัวางตามกระแส แต่พอเราเอากระบวนการกลุ่ม
เขา้ไปใส่ คือทาํให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน ให้เรียนรู้มากข้ึน เรียนรู้กนัไป ช่วยกนัไป ผมยึดวิธีการกลุ่มของ
ผูใ้หญ่ ท่ีบา้นเรียก ลงแขกครับ แต่เป็นของวยัรุ่น คือเอามาหมุนเวียนกนั อาทิตยล์ะ 2 คร้ัง หมุนเวียนกนั พอ
ครบรอบก็เร่ิมกนัใหม่ ของคุณจะเล้ียงไก่ยงัไม่มีโรงเรือน อาทิตยน้ี์ก็ทาํโรงเรือนคุณ ของคุณจะเพาะเห็ดไม่มี
โรงเรือนก็ไปทาํโรงเรือน จะเล้ียงปลาดุกยงัไม่ไดขุ้ดบ่อเราก็ช่วยกนัไป ดูแลกนั เยาวชนพวกน้ีหมุนเวียนกนั
ตลอด มนักลายเป็นวา่เพื่อนมาทาํให้เรา ของเพื่อนเราตอ้งไป พอรอบต่อไปเพื่อนก็ไดป้ล่อยไก่แลว้  ปล่อยปลา
แลว้ ของเรายงัไม่ไดอ้ะไรเลย มนัก็ตอ้ง Active อยูต่ลอด ซ่ึงเป็นกลไกท่ียึดเหน่ียวไวไ้ดพ้อสมควร ในตอนน้ีส่ิง
ท่ีทาํอยูใ่นเร่ืองท่ีเล่าใหฟั้งจะหนกัไปทางอาชีพก่อน และอีกหน่ึงกิจกรรมของกลุ่ม คือการพฒันาชุมชน การช่วย
ประชาสัมพนัธ์อะไรต่างๆ   

 



8 
 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

ฟังท่ีสมพร บอกวา่เวลาเล่ารู้สึกภูมิใจกบัความเป็นเกษตรกร อยากถามวา่ความรู้สึกแบบน้ี มนัเกิดข้ึนมา
ไดอ้ยา่งไร เพราะวา่หลายคนรู้สึกวา่อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีตํ่าตอ้ย       

สมพร ทองเพิม่:   

เจอนอ้งท่ีบา้น ไปสมคัรเรียน ใหก้รอกประวติั ถามวา่อาชีพอะไร พอ่แม่ทาํอาชีพอะไร ก็มานัง่คุยกนั คุย
กบัเพื่อนก็อาย อายท่ีจะบอกครูวา่พอ่แม่เป็นชาวนาเป็นเกษตรกร อายท่ีจะตอบ ซ่ึงผมฟังแลว้ผมหดหู่ใจมากครับ 
ผมอยากจะบอกว่า เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจท่ีสุด แต่มองไม่เห็น ส่ิงเหล่านั้นมองไม่เห็น ซ่ึงผม
อยากจะใหม้องกลบักนัครับ 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

เพราะอะไรท่ีเราคิดวา่เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจมากสาํหรับเรา 

มพร ทองเพิม่:  

ส่วนตวัผมเอง จะเป็นส่ิงท่ีซึมซบัมาตั้งแต่วิถีชีวิตเรามาตลอด จนเราลืมท่ีจะอายท่ีจะบอกใครวา่ผมเป็น
ชาวนา จริงๆ แลว้เป็นชาวนามนัไม่ไดง่้าย เรามีเกียรติ มีศกัด์ิศรีของเราไม่จาํเป็นตอ้งอายใคร  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

คาํถามก็คือวา่อาชีพเกษตรกรมีคุณค่าอยา่งไรในมุมมองของเรา 

สมพร ทองเพิม่:   

เราเล้ียงคนในครอบครัวเราได ้เราเล้ียงตวัเราได ้เราเล้ียงคนในประเทศชาติไดค้รับ ถา้เราทาํเกษตร แต่
ทุกวนัน้ีมีแต่ลดลง รุ่นปู่ หมดไปแลว้ รุ่นคุณตาคุณยายหมดไปแลว้ ตอนน้ีรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรายงัมีกาํลงั แต่ถา้สัก 
4- 5 ปีขา้งหนา้ คุณพ่อคุณแม่เราไม่มีกาํลงัแลว้ รุ่นเราอายท่ีจะบอกวา่เป็นเกษตรกรแลว้ต่อไปใครจะเล้ียงคนใน
ประเทศน้ี นั้นคือวา่คิดท่ีอยากใหม้นัมีต่อ และสืบต่อไปกบัเยาวชนรุ่นหลงัครับ แต่จะไดม้ากนอ้ยสักเพียงใดก็อยู่
ท่ีผูพ้ฒันาและการมีส่วนร่วม   
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ณฐัฐา วรธร:   

ถามเร่ืองอาชีพเกษตรกรท่ีพดูถึง มนัทาํให้อยูร่อดในดา้นของเศรษฐกิจ อยูไ่ดอ้ยา่งไร ท่ีบอกวา่เล้ียงบาง
คนได ้มนัเล้ียงไดอ้ยา่งไร ถา้มองดูทั้งประเทศไทย คนท่ีทาํอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นหน้ี แลว้อยา่งท่ีบอก
วา่อยูร่อดได ้มีวธีิจดัการอยา่งไรบา้ง 

สมพร ทองเพิม่:   

ในแง่ของเกษตรพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรดั้งเดิม จะทาํให้มีตวัช่วยเขา้มาก็คือ อยากให้ไม่อายท่ี
จะตอบวา่เป็นเกษตรกรก่อน และกลา้ท่ีจะทาํ กลา้ท่ีจะสู้ ดว้ย 2 มือท่ีกลา้หาญ ใหก้บัตนเอง ให้กบัครอบครัวและ
ก็เผื่อแผไ่ปยงัชุมชนได ้และในส่วนของผมเอง ทาํเอง ผมทาํสวนกลว้ยหอม เร่ิมจากปลูกยางแลว้คิดว่ามนัมีท่ี
ว่างๆ 1 ไร่ จะปลูกได ้40 ตน้ แต่จริงๆ มีเหลืออีก แลว้ไม่ไดท้าํอะไรเลย ผมมองว่าน่าจะมีพืชตวัไหนท่ีจะให้
ผลผลิตในระยะเวลาท่ีไม่นานมาก ก่อนท่ียางพารามนัจะปรกก่ิงในระยะ 5 – 6 ปี ผมก็เลือกท่ีจะปลูกกลว้ยหอม 
พอเราปลูกเราก็ตอ้งเจอปัญหาท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน พอไดผ้ลผลิตแลว้ไม่มีตลาด เราก็มาเรียนรู้ตลาด ออกไปขาย 
เปิดแผงขายในตลาด ตลาดสดก็ดีเราก็ไดข้าย มีอาชีพก็มีรายได ้อยูช่่วงระยะท่ียางพาราจะไดก้รีด ประเด็นน้ีท่ีได้
เขา้มาสัมผสั ไดม้าเห็น ไดเ้รียนรู้ ก็เลยขยาย ลองสนใจกลว้ยหอมบา้งไหม คือเอากลว้ยหอมไปช่วยปลูก ไปทาํ
ในสวน พ่อแม่ปลูกยางพาราอยูแ่ลว้ อะไรท่ีทาํไดเ้อง หรือวา่ตอนน้ีมีกลว้ยหอมท่ีออกมาขายตลาดไดเ้อง โดยท่ี
ไม่มีใครแบ่งส่วนต่างทางการตลาด ขายได ้100 บาท ก็เก็บได ้100 บาท คือเป็นงานท่ีตอ้งทาํได ้คือส่ิงท่ีผมกาํลงั
ทาํอยูต่อนน้ีครับ  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

มีหลายประเด็นน่าสนใจ เร่ิมจากทาํเอง ขายเอง แลว้ผมเขา้ใจวา่ทาํเองไม่ไดท้าํอย่างเดียว ปลูกยาง ทาํ
กลว้ยหอมและก็ไปทาํอยา่งอ่ืนดว้ย ท่ีสมพรเล่าใหฟั้ง 

ณฐัฐา วรธร:   

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ทาํนา เล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ ซ่ึงนอกจากเอาตวัเองรอดแลว้ คืออย่างสมพร เอาตวัเอง
รอดแล้ว มีน้องๆ เพื่อนๆ ซ่ึงเห็นว่าทาํแบบน้ีแลว้อยู่รอด น้องๆ ก็อยากจะทาํดว้ย และท่ีเล่าให้ฟัง จะเห็นว่า
พยายามท่ีจะดึงนอ้งๆ เขา้มาร่วมกิจกรรมดว้ย อาจจะเร่ิมจากการเอากลว้ยหอมกลบัไปปลูกและก็สร้างรายไดใ้ห้
กลบัตนเอง พอกลว้ยหอมมนัสร้างได ้ก็เกิดความมัน่ใจในอาชีพเกษตรกร ขยายไปทาํเร่ืองอ่ืนมากข้ึน ซ่ึงนอกจาก
กิจกรรมท่ีสร้างรายไดอ้าชีพใหก้บัตวัเองและกลุ่มใหอ้ยูร่อดได ้กลุ่มมีการทาํกิจกรรมอะไรในชุมชนบา้ง 
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สมพร ทองเพิม่:   

มีตลอดทั้งปีครับ ข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา ท่ีผ่านมาก็ได้ช่วยงานหล่อเทียนพรรษาช่วงเขา้พรรษา ช่วงวนั
สาํคญั วนัพอ่ วนัแม่แห่งชาติ ก็มารวมตวักนัแลว้ก็พฒันาหมู่บา้น พฒันาชุมชนทางเขา้หมู่บา้น วยัรุ่นเยาวชนนาํ
เคร่ืองตดัหญา้มาช่วยกนัพฒันาและวนัสําคญัทางพุทธศาสนา มาฆบูชา วิสาขบูชา จะข้ึนไปบนวดัไปตดัหญา้
ปรับภูมิทศัน์ไปช่วยกนั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจะรู้กนัวา่ถึงวนัสําคญัเหล่าน้ีจะพากนัไปท่ีกลุ่มคุยกนัวา่ เอาอยา่งไร ทาํ
มาตลอด แลว้อีกอยา่งก็คือ ให้กลุ่มสัจจะออมทรัพยเ์ดือนละ 100 บาท ตอนน้ีมีสมาชิก 30 คนแลว้ ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นวยัรุ่น นอ้งเล็กๆ จะมีเผื่อเป็นทุนการศึกษา เวลาเขา้ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา นอ้งเล็กไม่มีปัญญา
จ่าย เราก็ไปคุยกบัพอ่แม่ให ้เขา้ใจวา่ตอนน้ีลูกยงัเล็กอยู ่แต่เขา้อนุบาล เขา้ประถม คืออยา่งนอ้ยนอ้งมีเงินกอ้นหน่ึง
เป็นทุนการศึกษาก็ทาํไปไดเ้กือบปีแลว้ ประมาณ 50,000 กวา่บาทแลว้  

ณฐัฐา วรธร:   

ฟังเร่ืองราวของสมพรพอสมควร ต่อไปลองฟังนอ้งทางภาคอีสาน ฟังผูห้ญิงบา้ง วนัเพ็ญหรือนอ้งเพญ็ กุด
วงศแ์กว้ ลองเล่าเร่ืองราวอาชีพ ส่ิงท่ีตนเองทาํในชุมชน แรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึนและก็รวมไปถึง เราทาํไปแลว้เกิด
อะไรข้ึนกบัตวัเราเอง ครอบครัวและก็ชุมชน  

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

พ่อเป็นผูน้าํเกษตรกร ก็จะปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้ปลูกอยู่ ปลูกกิน พึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนให้มนัเป็นประโยชน์ ได้สอนมาเร่ือยๆ เราทาํตามท่ีแกว่า เกิดเป็นความชอบ ความผูกพนัในอาชีพ
เกษตรกร ก็เลยทาํอาชีพเกษตร เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในบา้นของตวัเอง เพญ็มีอาชีพท่ีเป็นอาชีพท่ีภูมิใจ คือสืบ
ทอดมาจากพอ่ เป็นอาชีพเพาะกลา้ไม ้เป็นกลา้ไมพ้ื้นบา้น มีหลายอยา่ง มีผกัพื้นฐาน มีผกัจ่ี ผกักูด ปลูกคร้ังเดียว
ไดต้ลอดปี เรียกไดว้า่เกิดความย ัง่ยนื เป็นพืชป่า พอ่บอกวา่ปลูกป่าในสวนของเราเหมือนเป็นธนาคารออมตน้ไม้
เอาไวใ้นสวนของเรา เผือ่อนาคตใหลู้กและใหต้วัเองและอาชีพ 

เพาะกลา้ไมแ้บ่งเป็นสามส่วน ส่วนหน่ึงเพาะกลา้เอาไวป้ลูกในสวนของตวัเอง ส่วนท่ีสองเอาไวแ้ลก
แจกแถมเพื่อน เพราะวา่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เอาไปแลกแจกเพื่อนซ่ึงเป็นคนถนดัเร่ืองเพาะกลา้ไม ้และก็ส่วนท่ี
สาม เอาไวข้าย เอาไวจ้าํหน่าย ปีหน่ึงก็ประมาณ 4-5 หม่ืนตน้ได้ ส่วนมากเน้นพื้นบา้น ส่วนท่ีสอง เพ็ญปลูก
คราม เอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนของเพ็ญ เป็นคนแรกในบา้นเพ็ญ เกษตรบอกว่าคนแรกในอาํเภอท่ีเป็น
เด็กผูห้ญิง ท่ีมีส่วนร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือการปลูกคราม ยอ้มคราม มีบางคนท่ีไม่รู้จกัคราม ผา้คราม 
เรียนรู้เร่ืองการปลูกคราม เก็บเน้ือครามและก็ยอ้มผา้คราม และมาจาํหน่ายเน้ือคราม ท่ีบา้นจะเป็นแหล่งการซ้ือ
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ครามไปเลย มีการนาํเอาผา้ครามมาแปรรูป คือ เย็บเส้ือแบบด้วยมือ และเป็นเอกลกัษณ์ของเรา มีลายท่ีเป็น
เอกลักษณ์ เอาความรู้สมยัเก่า ภูมิปัญญาสมยัเก่าเอามาประยุกต์ใช้กับสมยัใหม่ และการเย็บหญ้าแฝกขาย 
เพราะวา่ในหลวงเรา ส่งเสริมในการปลูกหญา้แฝกเพราะว่าปลูกหญา้แฝกแลว้ไม่มีการแปรรูป ไม่รู้จะปลูกไป
ทาํไม ก็เลยเกิดการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์เลยสนใจเร่ืองน้ีดว้ย เอาหญา้แฝกมาปลูก แปรรูปมาเป็นกระเป๋า เอาผา้
ครามมาเยบ็กบัหญา้แฝก ผสมผสานกลมกลืนกนั order ไดเ้ยอะมาก มีเร่ืองท่ีภูมิใจมาก คือเราถ่ายทอดให้คนอ่ืน
ไดรู้้วา่ ทรัพยากรของเรามนัมีเยอะแต่เราไม่นาํมาใช้ เรานาํมาใชเ้พื่อให้เห็นวา่ของดีมีทุกหน order แถวบา้นก็
เยอะ บริษทั ปตท. อยากไดเ้ยอะแต่เราไม่มีปัญญาทาํให้ได ้เพราะวา่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าและก็ไม่อยากจะทาํ เลยมี
บทบาทในการลงไปช่วยส่งเสริม และพูดวา่หญา้แฝกมนัสําคญั มนัเป็นการสร้างงาน สร้างรายไดใ้นครอบครัว 
และในชุมชนของเราดว้ย 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

จากท่ีสองคนคุยกนั นอกจากทาํเพื่อตวัเองแลว้ ยงัทาํเพื่อคนอ่ืนดว้ย อยากจะถามเพญ็ง่ายๆ ครับวา่ จาก
ส่ิงท่ีเราทาํอยู ่คิดวา่มีคุณค่าต่อชีวิตของเรา มีต่อชุมชนต่างๆ อยา่งไรครับ เพราะวา่ความเช่ือส่วนตวัคิดวา่ ถา้เรา
เห็นคุณค่าจะเกิดความย ัง่ยนืในตวัเรา 

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

คิดวา่เราสามารถพึ่งพาตนเองได ้และแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีใหก้บัครอบครัวเราได ้และก็เป็นการสร้างงาน 
และสามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองและชุมชนได ้คือการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นคนท่ีมีส่วนร่วม มีทั้งกลุ่มผูเ้ฒ่าผู ้
แก่ในชุมชน และมีเยาวชนจะมีบทบาทเยอะมาก เป็นคนประสาน เร่ืองการตลาด เร่ืองการจดัการ  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

ครอบครัว ชุมชน เอ้ือต่อการดาํเนินชีวติประกอบอาชีพเกษตรหรือวา่ทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งไรบา้ง 

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

ยากไป 

ณฐัฐา วรธร:  

คนท่ีเป็นตน้แบบ 
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วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

พ่อแกเป็นตน้แบบอยู่แลว้ พ่อแกสนบัสนุนให้เพ็ญ พ่อแกเสียสละทาํเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ห้าม
อะไร ใหเ้ราทาํแลว้ก็ส่งเสริม ใหก้าํลงัเรา วา่ท่ีเราทาํมนัเป็นส่ิงท่ีดีนะ ใหค้วามสุขกบัคนอ่ืนและก็เร่ืองของชุมชน
ยอมรับเราดว้ยสาํหรับในส่ิงท่ีเราทาํ  

ณฐัฐา วรธร:   

เพญ็อาจจะส่ือสารไม่เก่ง ถา้นึกถึงหนา้พอ่เล็ก อาจจะคนละแบบ พ่อเล็ก มีลูก 8 คน และปรัชญาของพ่อ
เล็กก็คือ ไม่ให้ลูกเรียนหนงัสือมากเกินกว่าระดบัท่ีรัฐบาลตั้งไวคื้อ ป.4 หรือ ป.6 แต่ว่าเพญ็ก็พยายามไปเรียน 
กศน.บา้ง และก็เรียน มศธ.จนจบปริญญาตรี และยงัพยายามท่ีจะออกไปทาํงานขา้งนอก ไปทาํงานท่ีตวัเมือง 
อยากใหเ้ล่าเพิ่มเติมวา่ขณะท่ีเราด้ินรน อะไรมนัดึงใหเ้รากลบัมาเดินตามรอยเทา้พอ่เหมือนท่ีเพญ็เขียนไว ้

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

ตอนท่ีเพญ็ไปทาํงาน คือความเช่ือมัน่มีแต่ไม่เตม็ร้อย ส่ิงท่ีพอ่ให ้ส่ิงท่ีพอ่บอกใหอ้ยูบ่า้นเราแต่เราไม่เช่ือ 
เราเลยมีคาํถามในตวัเองว่า ไปทาํงาน มีงาน มีสตางค์  สวย เท่ หรู มนัใช่หรือเปล่าประมาณนั้น ถึงออกไปขา้ง
นอก พอเห็นว่าการเรียนรู้ มนัไม่มีคาํวา่อิสระ มนัไม่มีความคิด มนัไม่มีศกัด์ิศรีในความคิดของเรา ก็เลยทาํให้
เพญ็เกิดมีพลงัข้ึนและมีความเช่ือมัน่ในวิถีการเกษตร เพราะวิถีพ่อจะแบบพอกิน พอเพียง เลยกลบัมาและมาสืบ
ทอดกิจกรรมของพอ่ท่ีพอ่ทาํไว ้ 

ณฐัฐา วรธร:   

มีรูปธรรมมากมาย ท่ีเพ็ญสืบทอดจากพ่อ พ่อเล็กจะมีวิธีการจดัการคือว่า แบ่งแปลงท่ีดินให้ลูกทุกคน 
ใหมี้ท่ีดินเป็นของตวัเอง แบ่งมรดกใหเ้ลย เพญ็ไดม้าเท่าไหร่  

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

4 ไร่ แต่วา่ถือวา่เยอะแลว้สาํหรับเพญ็  

ณฐัฐา วรธร:   

ทาํไมพอ่ถึงทาํแบบน้ี  
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วนัเพญ็  กุดวงศ์แก้ว:   

พอ่บอกวา่ อยากใหทุ้กคนมีมรดกเป็นของตวัเอง ปลูกแลว้มนัไดเ้ป็นของตวัเองจริงๆ คือถา้ใครอยากได้
อะไร อยากปลูกอะไร อยากกินอะไร ก็ปลูกไดเ้ลยค่ะ สามารถเป็นของตวัเองด้วย จะเน้นในเร่ืองการปลูกอยู ่
ปลูกกินเป็นผกัพื้นบา้นท่ีสามารถกินไดต้ลอดชีวติ แกบอกวา่เหมือนเป็นความย ัง่ยนืของตวัเอง  

ณฐัฐา  วรธร:   

พอ่เล็กบอกวา่ใครอยากไดอ้ะไร อยากกินอะไร ใหจ้ดัการเองในแปลงของตวัเอง คือพ่อให้ทุนความรู้กบั
ทุนท่ีดินมา การจดัการเป็นเร่ืองของลูกแลว้ ทุกคนทาํไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงมนัก็จะขดักบัความเช่ืออย่างหน่ึง คนอีสานก็
คือ รอให้พ่อแม่เสียชีวิตก่อน เพื่อท่ีจะให้ลูกไดเ้ล้ียงดูพ่อแม่จนแก่เฒ่าแต่วิถีชีวิตของพ่อเล็กสวนทางกนั เพื่อให้
ลูกไดเ้ติบโตในขณะท่ีพอ่ยงัสามารถดูแลได ้ 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

ถา้ใครไปเท่ียวทางอีสานอาจแวะไปเท่ียวบา้นเพญ็ได ้เครือข่ายอินแปงน่าสนใจมากครับ  

ณฐัฐา วรธร:   

ต่อไปจะฟังชานนทบ์า้ง หนุ่มใต ้หนา้เขม้ๆ รู้สึกบนเวทีมนัมืดไปหมด  

ชานนท์ แก้วละเอยีด:   

มาจากจงัหวดัตรังครับ เบ้ืองตน้ขอพูดถึงแรงจูงใจก่อน เม่ือก่อนทาํงานอยูใ่นองคก์รแลว้มีความเครียด 
นายจา้งหลายคนและทาํงานไม่เป็นเวลา บางทีทาํงานตั้งแต่เวลา 8 โมงเชา้ ถึงตี 2 กลางคืน เป็นแบบน้ีหลายวนั 
แล้วก็บางที 1 ชั่วโมง ทาํงานเกือบ 10 หน้าท่ี เลยมีความเครียด มนัไม่มีอิสระ เจา้นายเรียกใช้ ก็เลยตดัสินใจ
ลาออก ลาออกอยู่ 3 คร้ัง คร้ังสุดทา้ยนายไปทาํงานต่างประเทศ เลยออกมา และมาอยู่สักพกัพยายามคน้พบ
ตวัเอง พยายามหาตวัเองว่าอยากจะทาํอะไร อยากจะตั้งตน้อย่างไร อยากจะใช้ชีวิตอย่างไร พอดีด้วยว่าช่วง
จงัหวะนั้นเม่ือก่อนมนัจะมีกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํพวกไมห้อมเทพทาโรอยู่ก่อนแลว้ แล้วตวัเองไดม้าคลุกคลี แล้ว
ชาวบ้านได้ขอตั้งกลุ่มเพราะว่าโดนกดข่ี โดนเอาเปรียบ ก็อยากจะตั้งกลุ่มข้ึนมา เลยอาสาตรงน้ีมาทาํกลุ่ม
เทพทาโร โดยท่ีชาวบา้นแกะสลกัจะเอามารวมกลุ่มกนัเพื่อจาํหน่าย จะมีจุดจาํหน่ายอยูท่ี่ถ ํ้าเล เขากอบ ท่ีจงัหวดั
ตรัง และตวัเองถือหนา้ท่ีประสานและหาแหล่งจาํหน่ายออกงานต่างๆ  
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และอีกกลุ่มก็คือกลุ่มพรรณไมง้ามถํ้ าทะเลเป็นกลุ่มของชาวบา้นท่ีใจรัก คือตวัเอง รักธรรมชาติ รัก
ตน้ไม ้จะมีกลุ่มพรรคพวกท่ีชอบเร่ืองตน้ไมค้รับ มาคุยกนั บางทีถึงเท่ียงคืนตีสองก็ยงัมี เลยมารวมกลุ่มกนั มีตั้งแต่
เด็ก 10 ขวบ 12 ขวบ ตอนน้ีมีเครือข่ายของกลุ่มตน้ไม ้ประมาณ 100 กวา่คน จุดประสงคข์องกลุ่มตน้ไมก้็คือ การ
แลกเปล่ียนความรู้กัน ตรงโน้นมีอะไร ตรงน้ีมีอะไร แลกเปล่ียนความรู้กัน เพราะแต่ละคนมีไม่เท่ากัน 
แลกเปล่ียนความรู้กนั มีศูนยจ์าํหน่าย มีการสํารวจพนัธ์ุไม ้มีพนัธ์ุใหม่อะไร และคืนสู่ป่า ใจรักตั้งแต่เด็กๆ คือท่ี
บา้นจะมีสวนหยอ่ม มีสวนกลว้ยไม ้และก็มีสวนป่าและตอนน้ีคือปลูกตน้เทพทาโร หลกัๆ ทาํสวนยางพารา แลว้
เราปลูกตน้เทพทาโรดว้ย คนมาเห็นปลูกไวท้าํไม คือตอนน้ีเม่ือเราเล้ียงไมห้อมทั้งตน้ แต่วา่รากจะหอมสุด ยิ่งใช้
ไปนบัวนัๆ จะยิ่งหมด ถา้เก็บใช้เฉพาะประมาณ 20 ปี แต่ถา้เอามาปลูกไวป้ระมาณ 8 เดือนก็ใชไ้ดแ้ลว้ เอามาก
ลัน่เป็นธูป นํ้ายาดม ยาหม่องก็ใชไ้ดแ้ลว้ จะเนน้ในดา้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช ้จะทาํอย่างไรใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืน ใช้แลว้จะไดถึ้งลูกถึงหลาน นาํส่ิงท่ีไร้ประโยชน์มาสร้าง
ประโยชน์ คนโดยส่วนมากจะนาํส่ิงท่ีมีประโยชน์มาใชป้ระโยชน์ แต่ในทางกลบักนัส่ิงท่ีไร้ประโยชน์เราจะตอ้ง
ใช ้ผมเลยคิดวา่จะทาํอยา่งไรใหส่ิ้งท่ีไร้ประโยชน์เกิดข้ึนมา ตน้เทพทาโรมนัมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ียงัไม่ไดก้าร
คน้พบคน้ควา้ ตอนน้ีก็มีการวจิยัของทางป่าไมส้งขลา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และก็ทาง มหาวิทยาลยัสงขลานค
ริทร์ ว่านอกจากเกาะสลกัแลว้ในส่วนใบ ก่ิง ราก ดอก ผล เมล็ดจะเอาส่วนไหนมาใช้ประโยชน์สูงสุดไดบ้า้ง 
เพราะบางทีชาวบา้นท่ีแกะสลกัไม่ได้ แกะสลกัไม่เป็นจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะเอาส่วนต่างๆ ของตน้มาสร้าง
อาชีพใหค้นแกะสลกัไม่ได ้ 

ตอนน้ีท่ีผมทาํก็จะเป็นธูป ชาวบา้นเด็กๆ มาเอาส่วนผสมไป มาทาํๆ แล้วมาส่งจดัจาํหน่ายอีกที และ
อบรมเด็กๆ ชาวบา้นทาํพวกพิมเสนนํ้า ยาดม ธูป เอาส่วนท่ีไร้ประโยชน์มาใชป้ระโยชน์แลว้เศษท่ีเหลือจากการ
แกะสลกัตอ้งทิ้ง แต่ผมจะไม่ทิ้ง เอามาบด มาป่น มากลัน่และมาทาํเป็นสินคา้ไดอี้กทางหน่ึงในกลุ่มเทพทาโร 
และกลุ่มตน้ไมจ้ะเอาไมพ้ื้นบา้น ไมท่ี้ทิ้งไม่ให้ความสําคญัมาจาํหน่าย บางทีอยู่ตามสวนยางพาราก็ยงันาํมา
จาํหน่ายได ้บางคนไม่รู้จกัอยูแ่ลว้ ไมพ้ื้นถ่ินจะมี ยอดผกัเหลียง พวกวา่นคา้งคาวดาํก็ยงันาํมาจาํหน่ายได ้บางที
เคร่ืองปลูก ปลูกตน้ไม ้ปลูกกลว้ยไมห้าไดต้ามขา้งทาง  พวกเศษโฟม บางทีผมเดินไปเจอเศษโฟม คนก็ถามเอา
มาทาํไม ผมบอกเอามาปลูกกลว้ยไม ้ทาํหนา้งงมาก บางทีเศษท่ีทิ้ง เศษโฟม หรือวา่เปลือกไมต่้างๆ เปลือกไมส้น
ท่ีแหง้ตาย เอามาปลูกกลว้ยไมเ้อามาเป็นเคร่ืองปลูกนะครับ คือเอาไร้ประโยชน์ใหเ้กิดประโยชน์นะครับผม  

ทวศัีกดิ์  สุวรรณชะนะ:   

อยากถามชานนท ์วา่การท่ีเราทาํแบบน้ี เพื่อตนเองและเพื่อคนอ่ืนดว้ย เรามีกระบวนการพฒันาตวัเองหา
ความรู้อยา่งไรบา้ง 
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ชานนท์ แก้วละเอยีด:   

พฒันาตนเองครับ หน่ึงการรวมกลุ่ม 10 คน 10 ความคิด 100 คนก็ 100 ความคิด เป็นฟันเฟือนเล็กท่ีว่า
ร่วมกนั คนโนน้มีอยา่ง คนน้ีมีอยา่ง หลายๆ คนหลายๆ คิด พอรวมกนัก็เป็นภาพๆ เดียว มนัจะเป็นการแบ่งปัน
ความรู้ระหวา่งกนัและกนั มีการเสวนา มีการพดูคุยกนัและก็อีกอยา่งหน่ึงคือ แต่ละคนก็มีหลายภูมิปัญญา และมี
การเรียนรู้แตกต่างกนั อย่างของผมจะเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต หนงัสือและคน้ควา้ ผมจะมีหนงัสือกลว้ยไมเ้ป็น
ร้อยเล่มเพื่อใช้เป็นความรู้ เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมาก็ไปอบรมท่ีอาํเภอศาลายา อบรมกลว้ยไมเ้พราะปกติตนเองทาํ
กลว้ยไมอ้ยูด่ว้ย ของผมเป็นกลว้ยไมป่้าและจะมาเพาะอีกที มาขยายพนัธ์ุจาํหน่าย มีเกือบ 800 ชนิด ทาํเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีบา้น เป็นวงัเทพทาโร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวบา้นมาเรียนรู้ และแต่ละคนในกลุ่มมีคนฝ่ายวิชาการ
เป็นคนคอย support ในเร่ืองความรู้ท่ีเราไม่มี คือมีฝ่ายวชิาการแต่ละคนจะมีการแลกเปล่ียนกนัไดค้วามรู้ข้ึนมา  

ณฐัฐา วรธร:   

จะเด่นเร่ืองท่ีวา่ชานนท ์ดูทุนในชุมชนท่ีมีอยู ่นอกจากทุนในชุมชนยงัมีช่องทางดว้ย มีทุนพนัธ์ุไมท่ี้ทาํ
อยู ่แลว้ช่องทางของมนัคืออะไร อยา่งเช่น ส่ิงท่ีคนมองขา้ม ใบเทพทาโร แลว้เราจะเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มคุณค่า
ไดอ้ย่างไร แลว้อีกดา้นหน่ึงท่ีเห็นชดัเจนก็คือวา่ ความรู้ท่ีเรามีอยู่อาจจะไม่พอ ตอ้งแสวงหาจากท่ีอ่ืนดว้ย ท่ีชา
นนท ์บอกวา่คนในชุมชนมาขอใหช้านนท ์จดัตั้งกลุ่ม ถามวา่ทาํไมคนในชุมชนถึงไดม้าชวนให้เราหรือขอให้เรา
เป็นแกนนาํในการทาํเร่ืองราวพวกน้ี  

ชานนท์ แก้วละเอยีด:   

คือวา่เม่ือก่อนในกลุ่มเทพทาโรมีหลายกลุ่ม พอมีหลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํ คือหลายๆ กลุ่ม กด
ราคากนั และก็เอาเปรียบกนั เลยมาปรึกษาวา่จะทาํอยา่งไร เคยมาขอตั้งกลุ่ม ซ่ึงตรงน้ีอยูด่า้นในสุดของศูนย ์เป็น
แหล่งท่ีทาํจริง ราคาจะถูกกวา่ท่ีอ่ืน เหมือนวา่ท่ีเราราคา 60 บาท ท่ีอ่ืน 120 บาท 150 บาท เรามาตั้งกลุ่มตรงน้ีเพื่อ
วา่จะลดแรงเสียดทาน แรงกดดนั และชาวบา้นอยูไ่ดเ้ลยตั้งกลุ่มข้ึนมา  

ณฐัฐา วรธร:   

กิจกรรมของชานนท ์มีอีกมากมาย แต่ดูเพิ่มเติมจากในหนงัสือได ้และเราจะเปิดโอกาสให้พูดคุยซกัถาม
ได ้ต่อไปอยากฟังนอ้งทางอีสานอีกคน ศกัดา เหลาเกตุ จากศูนยเ์รียนรู้ชาวดิน  
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ศักดา เหลาเกตุ:   

ขอเล่าเร่ืองของแรงบนัดาลใจท่ีมีตอนน้ี ท่ีทุกท่านรู้ในหนงัสือมนัจะมีหัวขอ้ของผมว่า ตอนน้ีอยู่บา้น
ไม่ได ้ออกไปขา้งนอกไม่ไดเ้รียน คือแรงบนัดาลใจส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผมไดก้ลบัมาอยูบ่า้น คือหลงัจากท่ีจบ ม.6 
มนัก็มีคาํถามอยากจะไปทาํอะไร เราก็มีโครงของเราอยู่แลว้ เรารู้ ชอบ อยากเรียนรู้เร่ืองเกษตร อยากทาํเร่ือง
เกษตร อยากช่วยพอ่แม่ ทีน้ีพอดูฐานะของตวัเองแลว้ไม่เอ้ือท่ีเราจะไปเรียนต่อขา้งนอก ไม่เอ้ือต่อมหาวิทยาลยัท่ี
เราอยากไป ตดัสินใจเรามีโครงเร่ืองของชอบเกษตรอยูแ่ลว้ เราเลือกท่ีจะอยูบ่า้นดีกวา่ กลบัมาอยูบ่า้น มาเรียนรู้
เกษตรกบัพ่อแม่ ทีน้ีมนัไม่ใชท่ี้วา่เราเลือกเรียนแลว้นาํไปใช ้พอรู้สึกวา่เราเลือกท่ีจะอยูบ่า้น มีโอกาสมากกวา่ท่ี
เราไปอยูข่า้งนอก ไม่ไดมี้กรอบ ไม่ไดมี้อะไรท่ีใหเ้ราไปบ่นกบัระเบียบอะไรมากมาย เรารู้สึกวา่เราเป็นอิสระ เรา
อยากเรียนรู้อะไรก็ไดท่ี้ไม่ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นหอ้งส่ีเหล่ียม  

พอเราได้มาอยู่กบัครอบครัว รู้สึกว่าเป็นพลงั เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกบัการเปรียบเทียบ ผมรู้สึกมี
ความสุข ผมเปรียบเทียบเลยวา่ เพื่อนไปเรียนขา้งนอกกินแต่มาม่า กินแต่ปลากระป๋อง เราอยู่บา้น ไดอ้ยูกิ่นกบั
พอ่แม่ มีนอ้ง มีป่น มีแจ่ว รู้สึกวา่มีความสุข คุยใหเ้พื่อนฟัง ท่ีกินปลากระป๋อง กินมาม่ามนัอิจฉา เออ! คุณค่าของ
การเรียนรู้ไม่ไดอ้ยูแ่ค่ในห้องส่ีเหล่ียม แต่เราอยูบ่า้นเราก็เรียนได ้ยึดทาํอาชีพเกษตร เราพึ่งตวัเองได ้เราปลูกผกั 
เพาะเห็ด เล้ียงเป็ด เล้ียงปลา คิดวา่เรามีความสุขกบัการไดอ้ยู่ชุมชน ยิ่งผมอยู่นานผมยิ่งรู้สึกโกรธการเรียนรู้กบั
ระบบโรงเรียน เขา้มหาวทิยาลยั ผมยิง่รู้สึกไม่พอใจตรงน้ี เคยถามนอ้งหรือเคยถามหลายคน เด็กบางคนไม่อยาก
ทาํนา ไม่อยากช่วยพอ่แม่ทาํนา อา้งโน่นอา้งน่ี เด๋ียวไปทาํรายงาน เด๋ียวไปช่วยเพื่อนทาํงานคอมพิวเตอร์ อะไรก็
อา้งไปหมดไม่อยากไป บางท่ีมนัไม่เป็นเร่ืองจริงท่ีบอกพ่อแม่ พ่อแม่ก็เช่ือ สุดทา้ยผมประเมินไดเ้ลย ตอนน้ีเด็ก
ในชุมชนหมู่บา้นทาํงานไม่ค่อยเป็น และก็ไม่มีความรู้เร่ืองการทาํนา ผมรู้สึกวา่ยิง่เราคลุกคลีกบัการทาํนาหรือทาํ
เกษตร จะเห็นมุมมองของเด็กวยัรุ่นเด๋ียวน้ีว่าเร่ิมเปล่ียนไป การช่วยกนัทาํงาน การปลูกผกัหรือการทาํในเร่ือง
ของอาชีพเกษตร เร่ิมห่างไกลจากเด็กทั้งๆ ท่ีพ่อแม่เป็นชาวนา และอีกตวัแปรหน่ึงผมไม่ไดโ้ทษเหมือนกนั พ่อ
แม่ มีคาํพดูหน่ึงคือ ไม่อยากใหลู้กหลานเหน่ือยยากลาํบากเหมือนพ่อแม่ ผมรู้สึกวา่อาชีพชาวนาเป็นอาชีพสบาย
ท่ีสุด เป็นอาชีพท่ีถา้ลงแรงจริงๆ มนัอยู่แค่ 2 -3 เดือนนั้นท่ีได้ลงแรง สุดทา้ยเร่ืองท่ีพกั ฤดูท่ีไม่ใช่ฤดูทาํนาก็
พกัผอ่น สบาย แต่ถา้พอมาอาชีพท่ีอยูข่า้งนอก 365 วนั คุณทาํหมดเลย พกัแค่วนัอาทิตย ์หรือวนัเสาร์แค่นั้น ผม
รู้สึกวา่มนัเป็นเร่ืองของค่านิยมดว้ย ท่ีพูดถึงอาชีพท่ีเขา้ไปถึงชุมชนแลว้เร่ิมเปล่ียนแปลง แต่พอผมมาดูได ้เลือก
วา่ผมตดัสินใจท่ีอยากจะทาํนาอยูท่ี่บา้น ทาํในเร่ืองของกิจกรรมเด็กพฒันาชุมชนไปดว้ย  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:  

กิจกรรมท่ีทาํในชุมชนมีกิจกรรมใดบา้ง 
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ศักดา เหลาเกตุ:   

กิจกรรมท่ีรับผิดชอบจะมีในเร่ืองของตลาดชุมชน ซ่ึงเป็นตลาดท่ีทาํเร่ืองของสินคา้ในชุมชนน้ี เราเอา
ออกมาขาย ให้คนในชุมชนรู้จกัผลิตและก็เอามาขาย เป็นตลาดเล็กๆ พ่อคา้แม่คา้ไม่ค่อยเยอะ แต่รู้สึกวา่มีอยา่ง
หน่ึงคือ เห็นความเป็นชุมชน ทนัใดท่ีเห็นชุมชน ชุมชนเลือกรู้สึกนึกคิด เลือกผูบ้ริโภค เลือกไม่ได ้รู้สึกวา่ถา้ไป
ซ้ือขา้งนอก ตน้หอมทางบา้นของพวกผมตน้ละ 1 บาท ไม่รู้ทางอ่ืนเป็นหรือเปล่า จะถูกหรือแพง จะเป็นฤดูของ
มนัหรือเปล่าหรือไม่ใช่ฤดู แต่ก็ขายตน้ละบาทเหมือนเดิม แต่พอเราไดผ้ลิตเอง เราไดข้ายเอง รู้สึกวา่ส่วนตวัผมก็
ปลูกขาย ปลูกไปเลยนับไปเลย 3-4 ต้น 1 บาท มนัรู้สึกว่ามนัได้ รู้สึกว่าเราเป็นผูผ้ลิต สามารถกาํหนดและ
ช่วยเหลือคนในชุมชนเราได ้เช่น วา่โดนกดเฉพาะราคาและก็คุณภาพไม่ค่อยได ้คือของในชุมชนของป่าเอามา
ขายคนในชุมชนรู้สึกว่าตอบรับมาก ไม่ใช่ว่าเรากาํหนดว่าไม่ให้เอาของภายนอกมา แต่อยากให้เป็นของใน
ชุมชน ผลิตของในชุมชน คนในชุมชนเอามาขายดว้ยการสร้างตลาด เงินในชุมชนก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้น
ไม่ไดอ้อกไปขา้งนอก  

และทาํในเร่ืองของกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ทาํกลุ่มออมทรัพยข์องเด็กและเยาวชน ออมทรัพย์เพื่อ
สวสัดิการ ทาํในเร่ืองของการเปิดระบบกูใ้หด้ว้ย ช่วยเร่ืองของสวสัดิการเจ็บไขไ้ดป่้วย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็ก
เยาวชนท่ีมาเขา้ร่วมและทาํเร่ืองของกิจกรรมบุญประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเราทาํ พอมาดู
แลว้รู้สึกวา่ใน 12 เดือนใน 1 ปีทางอีสานจะเรียกวา่ ฮีต 12 ฮีต 12 ก็คือจะมีบุญแต่ละบุญท่ีจดัประจาํคลา้ยๆ กบั
เป็นงานบุญทุกเดือน เดือน 1 เดือนอา้ยก็จะมีบุญ จะเรียกบุญเขา้กรรม เป็นบุญคลา้ยๆ กบับุญชาํระบาปถา้เป็น
ของพระก็จะปวารณา คลา้ยๆ กบัแสดงอาบติั เดือนยี่เป็นบุญคุณลาน หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วจะเอาขา้วมาโฮมกนั
ทาํพิธี และเดือนสาม บุญขา้วจ่ี เดือนส่ี บุญพระเวส เดือนห้า บุญสงกรานต์ เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญซาํ
ฮะ เดือนแปดบุญเขา้พรรษา เดือนเกา้ บุญขา้วประดบัดิน  เดือนสิบ บุญขา้วสาก  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  
เดือนสิบสอง บุญกฐิน ก็จะมีกิจกรรมเยอะมาก คือมีกิจกรรมแลว้ผมรู้สึกวา่มนัเป็นเรา สามารถหยิบมนัมาเป็น
เคร่ืองมือในการทาํกิจกรรมของเด็กได ้เราใชกิ้จกรรมมาสอนเด็กมาให้เด็กเรียนรู้ อยา่งท่ีผมพูดไปคือ เด๋ียวน้ีเด็ก
ไม่ให้ความสนใจวฒันธรรมสังคม ไปสนใจอะไรอย่างอ่ืนมากกว่า ปล่อยไปมนัจะลืม เราก็จดักิจกรรมพวกน้ี
ข้ึนมาให ้

ทวศัีกดิ์  สุวรรณชะนะ:   

ท่ีศกัดาทาํแลว้มนัดีหรือไม่อยา่งไร 
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ศักดา  เหลาเกตุ:   

ผมรู้สึกว่าเบ้ืองหลงัคือการอยู่ร่วมกนั ผมรู้สึกวา่มนัทาํให้คนในชุมชนรักกนัมากข้ึน เขา้ใจกนัมากข้ึน 
เบ้ืองหลงัของการทาํไม่ใช่แค่ทาํสนุกแล้วผ่านไป จริงๆ และบุญจะสอนเร่ืองของการเห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกนั อยา่งท่ีพวกผมจดับุญขา้วจ่ี ป้ิงจ่ีขา้ว รู้จกัไหมครับ การจ่ีขา้วเอาขา้วเหนียวมาป้ันไปป้ิงยา่งไฟ ให้เด็กป้ิง 
ผูใ้หญ่ได้ป้ิง คนท่ีได้ป้ิงก็รู้จกัแบ่งปันกนักิน ไม่ใช่ว่าป้ิงแล้วกินคนเดียว คือว่าทุกบุญเราได้มาอยู่ร่วมกนั มา
พูดคุยเร่ืองราว เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กัน ใช้ชีวิตหวนคืนการอยู่ร่วมกัน ผมคิดว่ามนัสอนเร่ืองการอยู่
ร่วมกนั ยิ่งคนห่างไกลวฒันธรรมห่างไกลเร่ืองของประเพณี คนก็จะเปล่ียนไป ความสัมพนัธ์แมแ้ต่ความเป็น
ญาติพี่นอ้งก็จะห่างกนัมากข้ึน ประเพณีทาํใหใ้หค้วามสาํคญักบัคนมนัแน่นแฟ้นกนัมากข้ึนผมรู้สึกอยา่งนั้นครับ  

ณฐัฐา วรธร:   

บุญประเพณีตอนน้ีทาํถึงไหนแลว้  

ศักดา เหลาเกตุ:   

ตอนน้ีบุญสงกรานต ์ต่อไปก็บุญบั้งไฟครับ 

ณฐัฐา วรธร:   

ทาํให้งานบุญต่างๆ จะเป็นเด็กเยาวชน เช่น ศกัดาจะพาน้องเขา้มา เป็นคนจดัการ เป็นคนยุยง และ
เร่ืองราววฒันธรรมชุมชนเป็นตวัท่ีส่ือระหวา่งความคิดความเช่ือทางดา้นสังคม ทางดา้นศาสนาอยูเ่บ้ืองหลงั ซ่ึง
ความคิดความเช่ือตรงน้ีทาํให้ไม่เกิดความขดัแยง้เหมือนความคิดความเช่ือดา้นอ่ืน ถ้าด้านการเมืองหรือดา้น
ส่ิงแวดล้อมจะเกิดความขัดแย้งในชุมชน แต่ด้านวฒันธรรมมีด้านศาสนาอยู่เ บ้ืองหลัง สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี จะเห็นวา่ของศกัดา นอกจากเร่ืองราวท่ีทาํอาชีพในชุมชนมาทาํต่อยอดจาก
พ่อแม่ ตัวศักดาเองก็เป็นเด็กเรียนเหมือนกัน พอตัดสินใจท่ีจะอยู่ในชุมชนก็กลับมาเรียนรู้เร่ืองราวของ
การเกษตรใหม่และเห็นคุณค่าของมนัเพิ่มมากข้ึน แลว้ศกัดากา้วเขา้มาทาํอยา่งเป็นเยาวชนในชุมชนของตนเอง 
การฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีทาํไดเ้ยีย่มมากและรักชุมชนของตนเองมากข้ึน 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

จากท่ีไดฟั้งเร่ืองราวของทั้ง 4 คน หยบิประเด็นต่างๆ ท่ีน่าสนใจหลายๆ เร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของหลกั
คิดในการเลือกอาชีพ หรือแบบว่าท่ีเราเห็นอยู่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพท่ีเก่ียวกบัการเกษตร ทีน้ีอยากถามมี
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อาชีพอ่ืนๆ อีกไหม มีใครเป็นคนท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ อีก นอกจากอาชีพเกษตร  มีไหมครับ คา้ขาย อาชีพ
เกษตรมากบัการคา้ขายดว้ย  

ณฐัฐา วรธร:   

หรืออย่างของชานนท์ ท่ีทุกคนมีการผลิตสินคา้ของตวัเอง ซ่ึงการผลิตเช่ือว่าหลายๆ คนสามารถท่ีจะ
ผลิตไดแ้ต่มนัมีวธีิการจาํหน่าย หรือวา่ทาํใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีตอ้งการมนัทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

การตลาด 

ณฐัฐา วรธร:   

ของสมพร ปลูกไดข้ายเอง อาจจะรับคนอ่ืนมาบา้งมีการจดัการขาย ของชานนท ์มีงานฝีมืองานพวก เพญ็
ไดพ้ดูถึง order มากมาย ทาํอยา่งไรสินคา้ของเรามนัถึงเป็นความตอ้งการของคนอ่ืนได ้จะเร่ิมจากชานนทก่์อนก็
ได ้ 

ชานนท์ แก้วละเอยีด:  

ตลาดก็คือ หน่ึง ในชุมชน พอดีท่ีผมวางขายอยูจ่ะมีถํ้าเล เขากอบครับ เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัภาคใต ้
และตอนน้ีหมู่บา้น OTOP ท่องเท่ียว ส่วนน้ีเป็นส่วนผลกัดนัเป็นอย่างมากเพราะว่านกัท่องเท่ียวทาํให้สินคา้ 
OTOP ขายไดด้ว้ย ชาวบา้นไดจ้ากตรงน้ีมาก เพราะวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียว สอง คือการออกงานตามท่ีต่างๆ งาน
เมืองทองฯ หรือวา่ออกบูธอะไรต่างๆ เป็นส่วนหน่ึง  สาม คือผมจะประชาสัมพนัธ์ลง internet บา้ง ทาง e-mail 
บา้ง ผม e-mail ไป บางทีลูกคา้สนใจก็จะติดต่อกลบัมาสอบถามเร่ืองสินคา้ จะเป็นช่องทางหน่ึงนะครับ และบาง
ทีเป็นปากต่อปาก บางทีคนใชไ้ปติดใจถามมา  

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

อย่างของเพ็ญเป็นเร่ืองหญา้แฝกและเป็นผา้คราม การจดัการคือ ถา้เป็นหญา้แฝกจะมีเด็กและผูเ้ฒ่าท่ี
ไม่ไดท้าํอะไรให้มาช่วยจกัสาน ส่วนเด็กเป็นคนเยบ็และมารวมท่ีเพ็ญ เพ็ญจะมีหน้าท่ีขายคนเขา้มาเยี่ยมท่ีอิน
แปง เพญ็ใชป้ระโยชน์ตรงนั้น และมีการออกไปขา้งนอกกบัพอ่เวลามีสัมมนา มีบูธให้ออก จะเอาตรงนั้นไปขาย 
เอาผา้ครามไป เอาหญา้แฝกไป และมีเครือข่ายของพ่อดว้ย มีเส้น แกจะมีเครือข่ายหลายท่ี จะพูดเร่ืองของเรา 
สนใจสั่งเป็น order มา แต่ส่วนมากไม่ไดต้ามท่ีสั่ง คือไดเ้ท่าไรก็เอาเท่านั้น order เยอะมากจะประมาณน้ี  
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สมพร ทองเพิม่:   

ในส่วนของผม ตอ้งเรียนแบบน้ีครับ การเกษตรท่ีทาํใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัหรือวา่ท่ีเกษตรมองในดา้นความ
เบ่ือหน่ายผลิตออกมา กินพอดีแลว้มนัเหลือ เหลือแลว้มนัไม่มีทางไปในแง่ของตลาดครับ เราทาํไดแ้ต่เราขายไม่
เป็น เราควรมาเนน้ตรงน้ีวา่ผลิตไดข้ายเองครับ ก็คือผมจะพานอ้งๆ มาเรียนรู้การขายกบัผม ผมเห็นอาจารยโ์กวิท 
อาจารยผ์มมานัง่รวมดว้ย ผมจะพาน้องไปนัง่ขายท่ีแผง พอลูกคา้มาผมบอกขายของ จะลุกข้ึนไปแนะนาํลูกคา้ 
หวีเท่าน้ีครับ ปลูกเองไม่ใชส้ารเคมี โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของไป ผมทาํอยา่งน้ีอยู ่3 -4 ปี ส่ิงเหล่าน้ีซึมซบัอยู่
ในตวั ซ่ึงเราเป็นนกัขายโดยท่ีไม่รู้ตวั ก่ีคนก็ไดผ้มไม่อั้นไปขายของท่ีตลาดกบัผมขอให้คุณมีเวลาวา่งเท่านั้น กิน
ขา้วกินอะไรกินไปแต่อยากไดคื้อ ความเป็นนกัขาย ท่ีนาํไปต่อยอดในเร่ืองของการเป็นเกษตรกรได ้ซ่ึงผมมอง
วา่มนัคุม้ค่า และท่ีสาํคญัไม่ทาํใหค้นเหล่าน้ีเยาวชนรุ่นหลงั เบ่ือหน่าย ใหรู้้สึกวา่ทาํมนัข้ึนมาได ้และให้ผลผลิตท่ี
มีคุณค่า ผลิตได้ ขายได ้ผมอยู่ตอนน้ีท่ีตลาดมีทั้งกล้วยหอม ไก่ไข่ เป็ด สามารถนาํไปขายท่ีตลาดเองไดแ้ล้ว
ตอนน้ี  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

น้องบางคนในกลุ่มของสมพร พอปลูกเอง ขายเองแลว้เงินท่ีได้รับตอนขายเองจะรู้สึกภูมิใจและเห็น
คุณค่าของเงินมากๆ เพราะว่าอย่างกล้วยหอมใช้เวลา 8 เดือน และก็ไปขายเอง ขายด้วยตวัของตวัเองจะรู้สึก
ภูมิใจมาก 

ณฐัฐา วรธร:   

ศกัดาเล่าตอนเป็นนกัขายมือใหม่ 

ศักดา เหลาเกตุ:   

ผมคิดวา่การผลิตมนัง่าย แต่พอเอาไปขายทุกคนรู้สึกวา่อาย จะไปป่าวประกาศให้คนนั้นคนน้ีมาซ้ือ ถึง
จะมีคนท่ีอยากซ้ือก็มี คนท่ีไม่อยากซ้ือก็จะมีมากกวา่ พอเราถามบอกไม่เอา เราจะรู้สึกว่าไม่ตอ้งการ อาย รู้สึก
กลวั แต่ผมคิดวา่ถา้เรากา้วผา่น กา้วขา้ม อีสานออกมาแลว้ แลว้เรารู้สึกวา่พอเราทาํไปแลว้จะเห็นวา่ ถา้เรายงัอาย
อยู่จะไม่ใช่ ถา้เกษตรตอ้งขายเป็น อยา่งท่ีสมพรบอก ถา้คุณทาํออกมาได ้คุณผลิตออกมาได ้คุณก็ตอ้งขายเป็น 
เหมือนถา้เราทาํไปแลว้มนัลน้ มีคร้ังหน่ึงท่ีปลูกแลว้มนัลน้ออกมา ผลผลิตลน้เกินกวา่ความตอ้งการ ปล่อยไปมนั
ก็เน่าเฉยๆ มนัไม่คุม้ค่ากบับางอยา่งท่ีเราลงแรงไป ถึงแมจ้ะเหลือกินของเรา แต่ถา้เรามองวา่ปล่อยทิ้งมนัเสียดาย 
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รู้สึกวา่มนัเสียดายบางอยา่งท่ีเราปลูกไปแลว้ ถา้เราไม่แบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนหรือไม่เอาออกมาจาํหน่าย รู้สึกวา่โดย
ส่วนตวั รู้สึกนอ้ยใจท่ีเราตากตรํามาแลว้ ความนอ้ยใจเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

จากท่ีฟังทั้ง 4 คนเล่าเร่ืองการเกษตร ผมสรุป คือว่า ทาํเอง ทาํหลายๆ อยา่ง แลว้ไม่ทาํคนเดียว ทาํเป็น
กลุ่มดว้ย ทาํเสร็จและก็ขายเอง สร้างกลไกการตลาดข้ึนมาเอง กลไกตลาด สร้างตลาดข้ึนมาเองบางทีไม่ใช่เร่ือง
ไกลตวัยงัอยูใ่นชุมชน หรือคนท่ีมาเยี่ยมเราหรืออะไรต่างๆ อย่างของเพญ็ มีเครือข่าย การ สร้างตลาดในชุมชน
ข้ึนมา ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มเหมือนกนัเพื่อให้เป็นช่องทางในการระบายสินคา้ ซ่ึงเกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้
เร่ือง internet ก็เผยแพร่ทาง internet ขอ้มูลต่างๆ เป็นช่องทางท่ีเผยแผสิ่นคา้ได ้หรือว่าสมพร พาน้องเขา้ไปใน
ตลาดทุ่งสงไปขายเลย เปิดแผงขายอยูใ่นตลาดทุ่งสง และก็ฝึกนอ้งดว้ยการชวนนอ้งไปดว้ยไปนัง่ท่ีแผง พอลูกคา้
มาก็ใหน้อ้งขาย เวลานอ้งขายก็ตอ้งอธิบายวา่กลว้ยหอมน้ีมนัเป็นอยา่งไร ราคาเท่าไร มีการฝึกนอ้งไปดว้ยในตวั   

ณฐัฐา วรธร:   

เร่ิมทาํไดม้ากข้ึนเร่ือยๆ   

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

คือกระบวนการทั้งหมดน้ีจะทาํใหอ้าชีพเกษตรอยูร่อดได ้

ณฐัฐา วรธร:   

อยากจะถามนอ้งทั้ง 4 คน เพิ่ม เราอยูใ่นชุมชนดว้ยวยัท่ียงัเป็นวยัรุ่นอยู ่และเห็นเพื่อน เห็นใครต่อใคร
ออกนอกชุมชน บางคนไปเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือแมแ้ต่บางทีเราทาํไป เกิดความเช่ือมัน่มากข้ึน แต่ในบาง
คนก็เกิดความทอ้ ความเบ่ือ ความเหน่ือยหน่าย หรืออยากออกไปขา้งนอก เรามีวิธีการจดัการอารมณ์ของตวัเอง
ตอนนั้นอยา่งไร ถา้ใครเจอเร่ืองมนัเป็นอยา่งไรบา้ง  

สมพร ทองเพิม่:   

อาจจะเลยจุดนั้นมาแล้ว ถ้า 3 ปี ท่ีผ่านมา เร่ืองออกจากการเปล่ียนแปลงในหมู่บ้าน คิดว่าน่าจะมี
ช่องทางไหนท่ีเราออกไปทาํงานขา้งนอก กลบัไปเรียนรู้วิถีชีวิตเหมือนวยัรุ่น เพื่อนเราท่ีตกงาน ไม่มีอนาคต ไม่
มีงานให้ทาํ แต่พอเราผ่านเลยช่วงนั้นมาทาํเกษตรจริงๆ  เราเร่ิมมองเห็นว่ามนัเป็นลู่ทาง หรือวิธีการหน่ึงท่ีเรา
กลบัมาอยูบ่า้นไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีได ้แต่มนัอยูท่ี่วา่จะมองเห็นเหมือนเราไหม ซ่ึงก็ยากอยู ่แต่นอ้งๆ ท่ีอยูก่บัผม ผม
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พยายามจะแนะอยูต่ลอด เราไปทาํงานกนั เราไปแบกจอบ ไปขุดหลุมปลูกยางพารา มีคุณตา 70 กวา่ปี ขุดหลุม
ปลูกอยูด่ว้ย เราก็บอกนอ้ง อายุ 70 กวา่ปี นอ้งจะขุดหลุมปลูกยางพาราหรือวา่ขุดตอนน้ี แลว้ตอนนั้นนอ้งรอรับ
ผลผลิต คิดไดด้ว้ยตวัเอง บอกท่ีพี่บอกจริงๆ แต่ถา้ไม่เห็นส่ิงเหล่านั้นก็พยายามจะถีบตวัเองออกไปขา้งนอกอยู่
เร่ือยๆ คบเพื่อนไป กลบัมาบา้นอยู่บา้นมนัเหน่ือย แต่เราก็พยายามซึมซับ เด๋ียวน้ีเป็นตวัของเองโดยท่ีเป็นคน
ตดัสินใจเองวา่จะอยูก่บัชุมชนไดข้นาดน้ี  

ศักดา เหลาเกตุ:   

ส่วนของผม เป็นธรรมดาอยูแ่ลว้เวลาอยูบ่า้น เรารู้สึกวา่เราอยากออกไปขา้งนอกบา้ง แต่มีแนวทางหน่ึง
ท่ีผมรู้สึกวา่ผา่นไปได ้เพราะวา่ผมรู้สึกวา่ไดท้าํกิจกรรมกบัคนในชุมชน ไดเ้ล่นกบัเด็ก ผมรู้สึกวา่ผมไปเล่นกบั
เด็ก ป. 4 , ป.5 , ป.6 เป็นหวัหนา้เด็ก มนัมีความสุข พอเรารู้สึกวา่ไดเ้ล่นกบัเด็ก เราชวนทาํนัน่ ทาํน่ี รู้สึกว่ามนั
เกิดคุณค่ากบัตวัเราเอง เราจะรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ก็ต่อเม่ือเราอยูเ่ฉยๆ ไม่ไดท้าํอะไร ความคิดอยา่ง
นั้นจะเกิดข้ึน แต่เม่ือใดท่ีเราไดไ้ปออกแรง ไดไ้ปทาํกิจกรรมเพื่อคนอ่ืนหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนจะรู้สึกวา่ตนเอง
มีคุณค่าและอารมณ์แบบนั้นมนัก็จะหายไป  

ชานนท์ แก้วละเอยีด:   

เม่ือก่อนเคยทาํงานขา้งนอกครับ เป็นงานท่ีเพื่อนหาให้ พอออกมาก็ทอ้ไม่สบายใจ ไม่เคยเป็นอยา่งน้ีมา
ก่อน ทอ้และนอ้ยใจอยูบ่า้งแต่ตอ้งสู้ เร่ิมตน้ท่ีวา่คิด ไดท้าํอาชีพท่ีเราอยากทาํ มีความสุข ไดค้ลุกคลีทุกวนั ผมทาํ
ฟาร์มกลว้ยไมอ้ยู ่บางทีเครียดๆ ก็ไปดูกลว้ยไม ้พอดูไปดูมา เราเครียดเร่ืองอะไร และท่ีทาํมาเราทวนตวัเองว่า 
เราแกร่งข้ึน มาทาํกิจกรรมท่ีวา่คิดเอง สร้างเอง เราแกร่งข้ึน เม่ือเจอปัญหาเรากา้วขา้มเม่ือเรามีภูมิคุม้กนั เรากา้ว
ขา้มมนัไปได ้และพยายามเอาหลกัปรัชญาฯ มาใชค้รับ มนัทาํใหเ้รารู้สึกวา่ อยู ่ยนือยู ่คิดเป็น น้ีคือส่ิงท่ีเราไปได ้

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

แรกๆ ก็ทอ้ พอรู้สึกทอ้จะโทรคุยกบัเพื่อน เพื่อนก็มีทอ้เหมือนกนั เพื่อนทาํเกษตรจะคุยกนัรู้เร่ือง เราก็
ให้กาํลงัใจกนั คุยปรึกษาหารือกนั เราเลือกท่ีจะทาํและเราตอ้งยอมรับ เหน่ือยไม่เป็นไร ทอ้ไดแ้ต่เราไม่ถอย มี
บ้างการทาํงาน แต่ตอนน้ีเป็นเร่ืองถ้าวนัไหนไม่ได้ทาํงานเป็นวนัท่ีเบ่ือ รู้สึกว่าเวลามนัผ่านไปอย่างไม่มี
ความหมาย มนัไม่ค่อยเกิด ก็มีความสุขกบัทุกวนัท่ีเราทาํ  
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ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

ผลดีของการรวมกลุ่มกนัทาํ นอกจากไม่รู้สึกโดดเด่ียวแลว้ก็ยงัไดคุ้ยกนั ยงัให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัได ้
ท่ีน้ีจะมาถึงช่วงสาํคญัท่ีอยากจะถามนอ้งๆ ทั้ง 4 คนวา่ การท่ีเราเลือกใชชี้วติแบบน้ี เลือกดาํเนินชีวิตแบบน้ี มนัมี
ความคิดความเช่ือท่ีมนัอยูเ่บ้ืองหลงัของเรามนัคืออะไร อยากใหส้รุปใหฟั้ง  

ศักดา เหลาเกตุ:   

คลา้ยๆ กบัเป็นคติของผมก็มีอยู่คาํหน่ึงว่า “สุขใดไม่เท่าสุขใจท่ีไดอ้ยู่บา้น” ผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอด
ครับ  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

มีอิทธิพลต่อชีวติเรา 

ศักดา เหลาเกตุ:   

รับรู้ได้เวลาออกไปข้างออก ออกไปจากบ้านของเรา ผมจะมีความรู้สึกว่า อยากกลับ คิดถึงและมนั
ก่อให้เกิดความทุกขก์บัเรา ถึงแมม้าอยูก่รุงเทพฯ มาเห็นสภาพปัจจุบนัท่ีมนักาํลงัเปล่ียนไป เม่ือเชา้น้ีนัง่รถนาน
กว่าจะมาถึง รู้สึกว่ามนัวุ่นวาย เราไม่มีสถานท่ีรู้สึกว่ามนัมีความสุขเท่าบา้นของตวัเองแลว้ และก็ผมคิดว่าผม
เลือกทางเดินท่ีถูกตอ้งแลว้ครับ 

วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

ของเพญ็เป้าหมาย คือ การพึ่งพาตนเอง ถา้เราไม่พึ่งพาตนเองจะให้คนอ่ืนมาพึ่งพาไม่ได ้คือ เห็นสภาพ
บา้นกาํนนั ต่ืนเชา้มาจะมีการลงทะเบียนคนจน คนตกงาน รู้สึกว่าไม่คิดถึงตวัเอง ทาํไมช่วยเหลือตวัเอง ทาํไม
ตอ้งไปลงทะเบียนเป็นคนจน ลงทะเบียนคนตกงาน อยากให้คนอ่ืนช่วยตวัเอง หาเร่ืองลงทะเบียนให้คนอ่ืนมา
ช่วย คือวา่เราพึ่งพาตนเองดีกวา่เป็นความย ัง่ยนืมากกวา่ ส่ิงน้ีท่ีเราได ้ 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

ในใจของนอ้งๆ แต่ละคนเลือกทางเดินอยู ่อยากจะฝากอะไรถึงนอ้งๆ  
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วนัเพญ็ กุดวงศ์แก้ว:   

ตอ้งดูตวัเองวา่ชอบอะไร อยากทาํอะไร และมีพื้นฐานเร่ืองอะไร อยา่งเช่น เพญ็เป็นลูกเกษตรกร เพญ็วา่
ทางเลือกท่ีดีของเพญ็คือ การเป็นเกษตรกรสืบทอดส่ิงดีๆ จากพอ่ ก็คงตอ้งถามตวัเองวา่ตวัเองตอ้งการอะไร และ
ถนดัเร่ืองอะไร อยากทาํมากกวา่ เท่าน้ีค่ะ  

ชานนท์ แก้วละเอยีด:   

ส่วนคติของผมครับ “เอาชนะคนชัว่ง่ายกวา่เอาชนะคนดี แต่เอาชนะคนดีนั้นง่ายกวา่เอาชนะใจตวัเอง” 
ครับ ถามว่าทาํไม การเอาชนะใจตวัเองได้ มนัทาํให้เรารู้เขารู้เรา รู้ในส่ิงท่ีตนเองมีจุดบกพร่อง และทาํให้เรา
แก้ไขไปได ้เม่ือเราแก้ไขไปได้เท่ากบัเราเหนือตวัเองข้ึนไปโดยปริยาย ก็เหมือนการแข่งขนั บางทีต่อให้คุณ
เอาชนะคนอ่ืนไดเ้ป็น 100 คร้ัง แต่คุณเอาชนะใจตนเองไม่ไดแ้ค่คร้ังเดียวก็ป่วยการครับ และอีกอยา่งหน่ึงการท่ี
เรามีตุ่มนํ้ าอยู่ใบนึง คุณเลือกท่ีจะเอานํ้ าใส่ตุ่มหรือคุณเลือกท่ีจะอุดรูร่ัวของตุ่ม เม่ือทาํตนเองให้พร้อม อุดรูร่ัว
ตวัเองให้พร้อมหลายส่ิงหลายอย่างมนัก็จะบริบูรณ์ตามมาโดยปริยาย และอีกอย่างหน่ึงก็คือ ในการเลือกท่ีจะ
เดินเส้นทางสายน้ี พึ่งตนเองกลบัมายงัจุดท่ีเป็นธรรมชาติก็เพื่อท่ีว่าตอบแทนคุณให้พ่อท่ีเป็นพลงัแห่งแผ่นดิน
ครับ 

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

อยากฝากอะไรไวใ้หน้อ้งๆ แต่ละคนเลือกเส้นทางท่ีจะเดินอยู ่ 

ชานนท์ แก้วละเอยีด:  

การทาํงานมนัมีอยู ่2 แบบ คือ งานท่ีเราสร้างเอง กบังานท่ีเพื่อนสร้างให้ งานท่ีเราสร้างเองมนัยาก มนั
ตอ้งเจออุปสรรค มีแต่ขวากหนามมนัไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ว่าถา้เราทาํงานท่ีรัก เราคิดสู้ มนัจะทาํให้เรา
ผา่นไปได ้เม่ือคุณมีความมานะ มีแรงศรัทธาไม่ว่าเป็นภูเขาก่ีลูกๆ เราก็จะผ่านมนัไปไดค้รับ ถือว่าแรงศรัทธา
ของตวัเอง ถา้เรารักท่ีจะทาํงานตวัเอง หรือวา่จะพึ่งตวัเองตอ้งมีแรงศรัทธา 

สมพร ทองเพิม่:   

ส่วนของผม ถา้เราลืมบา้นเกิดของเราชุมชนท่ีเราอยู ่บา้นของเราเอง ถา้เราไม่ไดก้ลบัมาอยูแ่ลว้เราจะมา
พดูกลบัใครไม่ไดเ้ลยวา่ นอ้งกลบัมาอยูบ่า้น ดีนะมาช่วยกนัพฒันาหมู่บา้น ผมก็เลยเลือกวา่เราตอ้งเป็นคนลงทุน 
เป็นคนแรกท่ีกลบัมาอยูท่ี่บา้นเรา ท่ีเราอยูเ่ราก็ทาํ ทาํแลว้เราสามารถไปพูดกบันอ้งๆ ได ้บอกนอ้งๆ ได ้หรือแม้
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เราไม่ไดพ้ดูอะไรเลย แต่นอ้งๆ ก็เห็นวา่พี่ ทาํไมมาอยูไ่ด ้ทาํไมทาํได ้ซ่ึงเป็นประกายหน่ึง ใครคิดวา่เราก็สามารถ
มาอยู่ได ้ซ่ึงสังคมปัจจุบนัหรือว่าชุมชนท่ีบา้นผมท่ีเห็น มีเด็กโตข้ึนมาถึงชั้นมธัยมศึกษาก็ตอ้งไปในเมืองแลว้ 
ระดบัอุดมยิ่งแลว้ใหญ่ ยิ่งถา้เด็กเก่งๆ จบมาบริษทัอะไรต่างชาติจองตวัแลว้ จบไปทาํงานให้ โดยท่ีหมดสิทธ์ิ
กลบัมาพฒันาชุมชนบา้นเกิดของตนเอง ท่ีมีพ่อ มีแม่ ปู่ ยา่ ตายาย อยู ่คนในสังคมขา้งหลงัก็มาบ่น ทาํไมบา้นเรา
ไม่พฒันาอยูอ่ย่างน้ีก่ีปี ก่ีชาติ แต่ไม่กลบัไปมองว่าทาํไมส่งลูกหลานตวัเองท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาบา้นเกิดไป
ทาํงานใหค้นอ่ืนหมด แลว้เม่ือไรมนัจะพฒันา พี่ก็หวงัวา่นอ้งคงจะเห็นแนวเดียวกบัพี่ คิดไดว้า่เราควรจะกลบัมา
พฒันาบา้นเกิดของเราได ้ท่ีพี่ทาํอยูทุ่กวนัน้ีก็คือคิดแบบน้ีครับ  

ศักดา เหลาเกตุ:   

ขอฝากแลว้กนั เพราะวา่มาพดูเท่าน้ีไม่ไดบ้งัคบัใหเ้ราเลือกทาํเกษตรแต่มาเล่าให้ฟังวา่มนัดีอยา่งไรเฉยๆ 
ก็ข้ึนอยูก่บัพวกเราวา่ อยากจะทาํอะไร หรือตดัสินใจทาํอะไร เพียงแต่รู้สึกวา่เราชอบกบัมนัแลว้กนั รักกบัมนั 
อยากจะทาํมนัจริงๆ และก็ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และตวัเองไม่เดือดร้อนแค่นั้นก็พอ  

ณฐัฐา วรธร:   

เราจะเห็นวา่วชิาท่ีนอ้งเรียนกนัอยูต่อนน้ีเป็นวิชาชีพ พอเราเลือกวิชาชีพอะไร วิชาชีพมนัก็ผา่นการท่ีเรา
เลือกวถีิชีวตินั้นดว้ย  

ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

คนน้ีจะสืบทอดเป็นผูด้าํเนินรายการท่านต่อไป  

ณฐัฐา วรธร:   

วชิาชีพเป็นวชิาท่ีเราสามารถเรียนรู้ในครอบครัวในชุมชนของเราได ้เราคงจะเห็นวา่นอ้งๆ ทั้ง 4 คน ใช้
ทุนท่ีอยูใ่นครอบครัว ในชุมชนของตวัเองทั้งนั้น และพอเราเลือกวิชาชีพ ก็เหมือนกบัเราเลือกวิถีชีวิตไปดว้ย ถา้
เราเลือกวิถีเกษตรการใช้ชีวิตของเราในรูปแบบของการเกษตร อาจจะน่ิง อาจจะช้า ได้กลบัมาอยู่กบัตวัเอง 
กลบัมาอยูก่บัชุมชนมากข้ึน แต่ถา้อาชีพอยา่งอ่ืนท่ีมนัตอ้งออกนอกชุมชน อยา่งเช่น อยูโ่รงงานหรือไปอยูใ่นต่าง
ถ่ิน ความสัมพนัธ์กบัชุมชน กบัทอ้งถ่ิน กบัผูค้น จะเปล่ียนไปดว้ย อยากฝากนอ้งๆ เวลาเราตดัสินใจเลือกอาชีพ
อะไรตอ้งคาํนึงถึงหลายๆ ดา้น ความสุขในชีวติของเราแทจ้ริงมนัคืออะไร ผูเ้ขา้ร่วมท่ีจะร่วมแสดงความคิดเห็น 
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ผู้เข้าร่วม (ชายอายุประมาณ 50 ปี):   

พ่อแม่เป็นผูท้าํร้ายลูก ไม่ให้ลูกทาํงาน ไม่ใชลู้กทาํเกษตรให้ลูกเรียนสูงๆ จบปริญญาตรีแลว้หุงขา้วกิน
ไม่เป็น พ่อแม่ตอ้งหุงขา้วให้ จบปริญญาตรีแลว้ซกัเส้ือผา้ไม่ไดท้าํอะไรไม่เป็นเลย เอาหลานกลบัมา พ่อแม่ตอ้ง
เล้ียง พอ่แม่รังแกลูก แต่พอไดฟั้ง เด็กๆ ทั้งหลายเร่ิมจุดประกายตรงน้ี เหมือนอยา่งท่ีวา่ประเทศไทยยงัมีคนดี เรา
กาํลงัจะเอาขอ้มูลจากเกษตรตรงน้ีไปเผยแพร่ในชุมชนของเรา เพื่อจะให้เด็กในชุมชนไดเ้รียนรู้วา่ตนเองนั้นมี
ความสําคญั และต่อไปจะเป็นผูน้าํชุมชนท่ีดี ต่อไป ไม่ใช่ว่ามีงานทีไร วยัรุ่นก็ตีกนั มนัเป็นซากของประเพณี 
วนัน้ีตอ้งขอขอบคุณวิทยากรทั้งหลาย และก็เห็นแลว้น่าประทบัใจลูกเกษตรกรท่ีสามารถจะดาํรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดย
ไม่อายใคร และประกาศตวัเองยืดตวัเองวา่เราเป็นลูกเกษตรกร และจะเป็นคนสําคญัของชาติ ขอขอบคุณเวทีน้ี
ครับ  

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม (หญงิ 43 ปี):  

กราบนมสัการพระคุณเจา้ สวสัดีวิทยากรและแขกผูมี้เกียรติทุกท่าน ก่อนอ่ืนตอ้งขอขอบคุณอาจารยท่ี์
เขา้มาในงานวนัน้ีท่ีเป็นการไดเ้ปิดหูเปิดตาตวัเองอยา่งท่ีคาดไม่ถึง ตวัเองรู้สึกวา่ มีความประทบัใจอยา่งซาบซ้ึง
อยา่งบอกไม่ถูก ขอบอกเลยวา่นอ้งทั้ง 4 คนเป็นคนมีบุญ พดูแลว้จะร้องไห ้นอ้งทั้ง 4 คนเป็นคนมีบุญไดเ้สียสละ
ตวัเองทาํเพื่อแผ่นดินขอเสียงปรบมือดว้ยค่ะ จะมีคนไหนท่ีจะมีโอกาสไดท้าํ ดิฉนัอายุ 43 ปีอยากท่ีจะทาํ ไม่มี
โอกาส น้องๆ กลบัไปนัง่คุยเร่ืองท่ีผา่นมา ลูกๆ บอกว่าเรายงัไมถึงขั้นน้ีเลย ห่างไกลมา เราตอ้งหันกลบัไปอีก 
และในขณะท่ีตนเองนัง่ฟังแต่ละคน เราประทบัใจวา่ เสียสละตวัเอง พื้นฐานของมนุษยต์อ้งรักตวัเอง ความสุข
สบายก็คือความรักตวัเอง แต่เอาจิตใตส้ํานึกเอาสมองส่วนไหนคิดและกลัน่กรองออกมา ว่าเขาจะทาํส่ิงน้ี เพื่อ
ตวัเองเพื่อชุมชนเสียสละเพื่อแผ่นดิน ตน้หอม 1 บาท ทุกคนรู้ไหมวา่พ่อคา้คนกลางเอาเปรียบไปเท่าไหร่ ยอม
เสียสละตวัเองทั้งๆ ท่ีเป็นคนปลูก มาขาย 3 ตน้บาท ตลาดขายตน้ละบาทนอ้งขาย  3 ตน้บาท เพื่อท่ีจะให้คนท่ีมี
รายไดน้อ้ย คนท่ีไม่มีโอกาสไดป้ลูกหรือบางคนไม่มีท่ีจะปลูกกิน นอ้งไดห้ยิบยื่นส่ิงน้ีให้กบัสังคม เป็นอะไรท่ี
เราตอ้งเปิดหู เปิดตา เปิดสมอง เปิดใจ อยา่มองวา่ตํ่าตอ้ย เขามีบุญยิง่นกั มีบุญยิ่งกวา่เรา คนอยา่งเราไม่สามารถท่ี
จะทาํอยา่งน้ีไดเ้ลยนะค่ะ และโอกาสขา้งหนา้เราก็หวงัวา่เกษตรกรของประเทศเราน่าจะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บเกียรติ
อยา่งสูง แมแ้ต่คนท่ีทาํงานเพื่อสังคม วนัน้ีทาํดว้ยใจหลายๆ ท่าน ทั้งหมดท่ีมาในวนัน้ีส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีมา
ด้วยใจ อย่างน้อยก็เปิดใจแล้วท่ีเขา้มาฟัง แล้วมาเห็น มารับรู้ในจุดต่างๆ ความรู้ท่ีเราไม่เคยได้รู้ให้กอบโกย
กลบัไปให้มากๆ ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีขาย โอกาสน้ีเท่านั้น โอกาสจากท่านอาจารยเ์ราก็ไดม้าเห็นส่ิงดีงานท่ีเกิดจาก
เยาวชนเหล่าน้ี ก็ขอจบและขอเสียงปรบมือดงัๆ ใหแ้ก่นอ้งเยาวชนดว้ย ขอบคุณค่ะ 
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ผู้เข้าร่วมกจิกรรม (เยาวชนชาย):  

สวสัดีเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ทุกคนครับ คืออยากจะมาบอกเยาวชนทุกคนว่า แนวคิดเก่ียวกบัอาชีพการทาํ
นา ทาํไร่ คือเด็กบางคน การกรอกใบสมคัรเก่ียวกบัประวติัส่วนตวัว่าพ่อแม่ทาํงานอะไรถึงกบัปิด อายเพื่อนๆ 
ผมอยากจะบอกวา่มนัไม่ใชเ้ร่ืองน่าอาย เราจะอายทาํไมท่ีครอบครัวเราทาํนาทาํไร่ แต่รู้ไหมเราโตมาไดก้็เพราะ
การทาํนาทาํไร่ครับ และผมก็เป็นคนหน่ึงท่ีเกิดมาในครอบครัวทาํนาทาํไร่เพราะส่ิงเหล่านั้นท่ีทาํให้ผมไดม้ายืน
ตรงจุดๆ น้ีไดค้รับ ขอบคุณครับ 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม (หญงิ 35 ปี) :   

ช่ือ จนัเพญ็ ตวัแทนของ PDA และเยาวชนทางภาคใต ้จงัหวดักระบ่ี พงังา ไดถ้ามหลานวา่โตข้ึนหนูจะ
เป็นอะไร ส่ิงท่ีหลานตอบ อยากเป็นชาวนาค่ะ ความเครียดไม่ไดเ้กิดท่ีหลาน ความเครียดมาท่ีแม่ คาํถามแรกท่ี
ตอบไปวา่ ทาํไมอยากท่ีจะเป็นชาวนา กลวัลาํบาก มนัไม่มีทางเลือก เราเป็นมุมมองของคนทัว่ไป แต่พอเราผา่น
มาสักระยะ เราก็กลุม้ใจอีก ถามอีกเผือ่จะเปล่ียนใจ ก็ตอบอีก อยากเป็นชาวนาอีก ท่ีน้ีคาํตอบคือวา่ ในเม่ือเด็ก 10 
กว่าปีอยากเป็นชาวนา แต่พื้นท่ีท่ีเด็กจะเป็นชาวนามนัไม่รู้มีท่ีไหนและพื้นท่ีท่ีบา้นเป็นห้องแถวและท่ีดินอีก
ประมาณ 1 งาน ไม่รู้จะปลูกนาไดห้รือเปล่า และบา้นตวัเองรุ่นปู่ ทาํนา รุ่นพ่อทาํนา รุ่นตวัเองทาํไม่เป็น เลยสอน
หลานไม่ได ้แลว้วนัน้ีไดม้าฟังนอ้งๆ แต่ละคนรู้สึกวา่ต่อไปจะส่งพี่หนูมาอยูท่ี่จงัหวดันครศรีธรรมราช นอ้งสม
พร ฝากพี่หนูดว้ยอยากเป็นชาวนา รู้สึกว่าคาํถามท่ีเราเป็นผูใ้หญ่เรามองลูกหลานว่า เป็นมนุษยเ์งินเดือน คือ
ทางออกท่ีเราปลูกฝังวา่โตข้ึนตอ้งเป็นเจา้คนนายคน แต่ยุคน้ีสมยัน้ีไม่ใช่แลว้ยืนดว้ยตวัเอง ลาํแขง้ตวัเองแลว้เรา
ก็จะอยูไ่ด ้แลว้ในประเทศไทยเรารุ่นเราปลูกฝังให้เป็นมนุษยเ์งินเดือน เป็นเจา้คนนายคนแต่ชาวนาไม่เป็น วนัน้ี
รู้สึกขอสิโรราบและก็ขอคารวะน้องๆ ท่ีทาํงานดา้นน้ี ขอบคุณมากค่ะ และขอเสียงปรบมือให้กบัน้องๆ ทั้ง 4 
ท่าน  

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม (เยาวชนหญงิ) :   

กราบมนสัการหลวงพี่ และสวสัดีทุกคนค่ะ ดิฉันนางสาวกุลธิรา บุเรงรัง ช่ือเล่นช่ือฝน มาจากเยาวชน
บา้นเขาพระรวย ดิฉันก็เพิ่งมาท่ีน้ีเป็นคร้ังแรก ไดรั้บความรู้ในการเกษตรและการประกอบอาชีพต่างๆ การใช้
ความรู้ท่ีเรามีอยูป่ระกอบอาชีพของทอ้งถ่ิน และก็รู้จกัประกอบอาชีพในส่ิงท่ีเราถนดั รู้จกัเลือกดว้ยตวัเอง 
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ทวศัีกดิ์ สุวรรณชะนะ:   

เร่ืองราวชีวิตของทั้ง 4 คน คิดวา่เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัน้องๆ หลายๆ คน หรือวา่แมก้ระทัง่พี่ๆ ดว้ย 
อยา่งตวัผมเองก็ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการฟังเร่ืองราวหรือวา่การไดเ้ขา้ไปสัมผสัชีวติของนอ้งๆ บางคนดว้ย  

 

 

 

 

 

 


