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ค ำ าน ิยม
จากคนปล ูกต ้น ไม ้ แห ่ งภ ูหลง

      มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาความสุข การดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมท้ังหมด
ของเราล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหาความสุข แต่คนส่วนใหญ่น้ันเข้าใจว่าท่ีมา
แห่งความสุขน้ันอยู่นอกตัว ต่อเม่ือมีเงินทอง ได้เสพรสอร่อย ได้ครอบครองโภค-
ทรัพย์ ได้รับคำาสรรเสริญ จึงจะมีความสุข ดังน้ันจึงพยายามด้ินรนแสวงหาส่ิง
เหล่าน้ันให้ได้มากท่ีสุด แต่เม่ือได้สมปรารถนาแล้วก็มีความสุขเพียงช่ัวครู่ช่ัวยาม 
จากน้ันก็ต้องเร่ิมต้นไล่ล่าหาใหม่อีก ระหว่างน้ันจิตใจก็เร่าร้อนเป็นทุกข์ ยังไม่
ต้องพูดถึงความทุกข์ในกรณีท่ีได้ไม่สมอยากหรือได้ไม่ทันอยาก

      กล่าวได้ว่าความทุกข์ของคนทุกวันนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการดิ้นรนแสวงหา
ความสุขท่ีคิดว่าอยู่นอกตัว ท้ังๆ ท่ีในความจริงแล้วความสุขมีอยู่แล้วท่ีใจเราน้ีเอง 
เราสามารถสัมผัสกับความสุขดังกล่าวได้หากเพียงแต่ทำาใจให้น่ิงสงบ ปลอด
จากความคิดฟุ้งซ่าน ความสุขยังเกิดข้ึนกลางใจในยามท่ีเราทำาความดี ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อผู้อื่น รวมทั้งในยามที่ทำาสิ่งยากให้สำาเร็จ โดยไม่จำาต้องมีสิ่งใหม่มา
ปรนเปรอตน เราก็มีความสุขได้ไม่ยากหากรู้จักชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่เรามีอยู่ จะว่า
ไปแล้วแม้ประสบความทุกข์ยากลำาบาก ใจก็ยังเป็นสุขได้หากรู้จักมอง เช่น นึกถึง
คนท่ีเดือดร้อนกว่าเราหรือยอมรับว่ามันเป็นธรรมดา กล่าวอีกนัยหน่ึง ความสุข
น้ันอยู่ท่ีทัศนคติและการวางใจของเราย่ิงกว่าอะไรอ่ืน

      โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิกา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดสุขภาวะทางปัญญา คือการเข้าถึงความสุขจากการมีทัศนคติท่ีถูกต้องและ
ตรงตามความเป็นจริง ท้ังน้ีโดยเห็นว่าทัศนคติอันเป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในปัจจุบัน
ได้แก่ ๑) การคิดถึงผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง ๒)การไม่พ่ึงพิงความสุขทางวัตถุอย่าง
เดียว ๓) ความเช่ือม่ันในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอยคอยโชค และ ๔) 
การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เก้ือกูล อันท่ีจริงทัศนคติท้ัง ๔ มีท่ีมา
จากหลักธรรมทางพุทธศาสนาน้ันเอง อีกท้ังเป็นส่ิงท่ีเรามักได้ยินได้ฟังจากคำาสอน
ของครู พระสงฆ์ นักบวชและผู้รู้ทางศาสนามาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม คำาถาม
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หน่ึงท่ีเกิดข้ึนก็คือ ท้ัง ๆ ท่ีมีการสอนเร่ืองน้ีมาช้านาน แต่เหตุใดทัศนคติดังกล่าว
จึงไม่ซึมซับลงไปในจิตใจของผู้คนหรือก่อให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่าง
แท้จริง ดังจะเห็นได้ว่าผู้คนก็ยังไขว่คว้าหาความสุขจากวัตถุ จนถึงกับแข่งขัน
แย่งชิงกัน จนละเลยความสุขท่ีมีอยู่แล้วในใจตน

      คำาตอบส่วนหน่ึงน่าจะอยู่ท่ีทุกวันน้ีเราเน้น “การสอน” มากกว่าการส่งเสริม
“การเรียนรู้” ผลก็คือทั้งๆ ที่มีการพรำ่าสอนมากมายแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน เยาวชน และคนท่ัวไปน้อยมาก ดังน้ันจึงไม่มีการเปล่ียนแปลงทางทัศน-
คติและพฤติกรรมเลย ตราบใดท่ีเรายังคงละเลยกระบวนการเรียนรู้ การสอน
หรือการศึกษาท้ังหลายย่อมสัมฤทธิผลได้ยาก จุดเน้นหนักของโครงการสุขแท้
ด้วยปัญญา จึงมิได้อยู่ท่ีการพยายามเผยแพร่ทัศนคติท้ัง ๔ ประการผ่านการสอน
การบรรยายหรือผ่านส่ือดังท่ีนิยมกระทำากัน แต่ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้จนประจักษ์ด้วยตนเองถึงคุณค่าของทัศนคติ ๔ประการ จะทำา
เช่นน้ันได้ “กระบวนการเรียนรู้”เป็นส่ิงสำาคัญมาก

      ตลอด ๓ ปีท่ีผ่านมา โครงการสุขแท้ด้วยปัญญาได้พยายามพัฒนาและนำา
เสนอกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติดังกล่าว โดยมีโครงการมากกว่า 
๑๕๐ โครงการท่ัวประเทศมาร่วมเรียนรู้และทดลองกับเราด้วย โครงการเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่เป็นโครงการเล็กๆ ทำางานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย อาทิ เยาวชน 
คนพิการ ชาวบ้าน หลายโครงการพบว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
ผ่านประสบการณ์จริง รวมท้ังการทำางานแบบจิตอาสา โดยมีกระบวนการกลุ่ม
เป็นตัวรองรับ และมีการถอดบทเรียนท่ีเอ้ือให้มีการย้อนมองตนและทบทวนส่ิง
ท่ีได้เรียนรู้มาน้ัน สามารถเสริมสร้างทัศนคติท้ัง ๔ ประการและก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ แม้ประสบการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะ
หลากหลาย แต่ส่ิงหน่ึงท่ีมีเหมือนกันก็คือ แต่ละคนมีความสุขมากข้ึนและเป็น
สุขท่ีเกิดข้ึนจากใจของตน

      ประสบการณ์ของ ๑๕๐ โครงการตลอด ๓ ปี เป็นประสบการณ์ท่ีลำ้าค่ามาก 
ท่ีไม่เพียงเป็นแบบอย่างท่ีดีสำาหรับผู้สนใจเท่าน้ัน หากยังอุดมด้วยวัตถุดิบท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียน-
แปลงตนเองและเข้าถึงความสุขภายใน ตลอด ๓ ปีท่ีผ่านมาได้มีการเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง ผลก็คือหนังสือเล่มน้ี ซ่ึงเช่ือว่าจะเป็นคู่มือ
สำาหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์สำาหรับผู้คนในแวดวงต่าง ๆ
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      หนังสือเล่มน้ีเป็นคู่มือท่ีไม่เหมือนกับคู่มือท่ัว ๆ ไป เพราะนำาพาผู้อ่านไป
รู้จักกับการปลูกต้นไม้ทุกแง่ทุกมุม ราวกับจะเป็นคู่มือปลูกต้นไม้ ท่ีเป็นเช่นน้ัน
ก็เพราะว่า การปลูกทัศนคติอันเป็นท่ีมาแห่งความสุขใจน้ัน ไม่ได้ต่างจากการ
ปลูกต้นไม้เลย เพราะเป็นกระบวนการท่ีอิงกฎธรรมชาติเหมือนกัน แม้เหตุปัจจัย
จะต่างกันแต่ก็อาศัยกระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็นผลคล้ายๆ กัน ใช่แต่เท่าน้ัน การ
อุปมาโดยมีการปลูกต้นไม้เป็นตัวเปรียบ ยังช่วยให้เข้าใจกระบวนการปลูกทัศน-
คติและความสุขได้ง่ายข้ึน ขณะเดียวกันก็เช่ือว่าผู้ท่ีอ่านและใช้คู่มือเล่มน้ี จะมี
ฉันทะในการปลูกต้นไม้มากข้ึนเป็นผลพลอยได้ ซ่ึงย่อมช่วยให้ผู้ปลูกมีความสุข
และช่วยให้โลกน้ีงดงามข้ึนด้วย

      คุณสุวรรณนภา คำาไร เป็นผู้ท่ีเกาะติดอยู่กับโครงการสุขแท้ด้วยปัญญามา
ตลอด ๓ ปี ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของโครงการทุกข้ันตอน ต้ังแต่
การอบรม ติดตามผล เป็นพ่ีเล้ียง ถอดบทเรียน และประเมินผลในภาพรวม อีก
ท้ังได้สัมผัสความเป็นจริงในพ้ืนท่ีหลายจังหวัดท่ีดำาเนินโครงการย่อยต่าง ๆ เธอ
ได้มีโอกาสสนทนาและเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เข้าร่วมเป็นจำานวน
ไม่น้อย ข้อมูลมากมายท่ีเธอเก็บเก่ียวน้ันช่วยให้หนังสือเล่มน้ีมีตัวอย่างท่ีเห็น
ได้ชัด ขณะเดียวกันวิธีการต่างๆ ท่ีนำาเสนอในคู่มือก็มีรายละเอียดท่ีปฏิบัติได้
และเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมทุกข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้ไปต้ังแต่เร่ิม
วางแผนจนถึงการติดตามผลและหนุนเสริมให้เกิดผลท่ีย่ังยืน ท่ีสำาคัญไม่น้อย
กว่ากันก็คือ เธอเป็นคนรักต้นไม้และเป็นนักวาด จึงทำาให้หนังสือเล่มน้ีมีเอกลักษณ์
ท่ีไม่เหมือนใคร และสามารถเป็นคู่มือท่ีใช้จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลง
ตนเองสำาหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย

      นอกจากหนังสือเล่มน้ีแล้ว โครงการสุขแท้ด้วยปัญญายังได้จัดทำาหนังสือ
อีกเล่มหนึ่งควบคู่กัน คือ เปลี่ยนเป็นสุข : ประสบการณ์ ๓๐ ชีวิตบนเส้นทาง
สุขแท้ด้วยปัญญา ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้
ท่ีโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาให้การสนับสนุนในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมา หากท่านอยากรู้
เพ่ิมเติมว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีพูดถึงในหนังสือปลูกความสุขกลางใจ ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างไรแก่ผู้เข้าร่วม เปล่ียนเป็นสุข สามารถให้คำาตอบแก่ท่านได้

ปล ูกความส ุ ขกลาง ใจ • ๕

พระไพศาล วิสาโล
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



      ผู้เขียนเช่ือว่ามีประชากรบนใบโลกน้ี จำานวนเกินกว่าคร่ึงท่ีเคยปลูกต้นไม้ 
แต่มีจำานวนไม่ถึงคร่ึงท่ีจะคอยดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต และย่ิงน้อยลงไปอีก 
ท่ีจะมองเห็นและสัมผัสได้ถึงความสุขจากการเติบโตไปพร้อมๆ กัน

      การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงของโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา 
ก็ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ คนทำางานก็ไม่ต่างจากคนปลูกต้นไม้ ท่ีต้องอาศัย
การจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติ
ปัญญา เพ่ือท่ีต้นไม้จะได้ผลิดอกออกผล ยังประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมต่อไป

      หลายต่อหลายคร้ัง เราพบว่าความผันผวนของดิน ฟ้า อากาศ ส่งผลต่อการ
เติบโตของต้นไม้และหลายต่อหลายคร้ังท่ีแม้ว่าเหล่าต้นกล้าน้อยๆ จะได้รับการ
จัดสรรให้อยู่ในระบบนิเวศที่เหมาะสม แต่ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
เต็มท่ี ทำาไมจึงเป็นเช่นน้ัน?

       คู่มือฯ เล่มน้ีไม่มีคำาตอบให้หรอก!

       เพราะหน้ากระดาษอันจำากัดน้ีไม่สามารถบรรจุคำาตอบท่ีมีท้ังหมดได้ แต่
จะขอหยิบยกหัวเช้ือประสบการณ์อันมีค่าของบรรดาคนปลูกต้นไม้ มาหมักบ่ม
และกลั่นกรอง เมื่อได้ที่แล้วก็จะขอแบ่งปันกลับคืนให้คนปลูกต้นไม้นำาไป
พิจารณาเลือกใช้ ตามบริบทและเง่ือนไขของแต่ละคนต่อไป

      ท้ายน้ี ผู้เขียนหวังว่า ในขณะท่ีเราเป็นคนปลูกและทะนุบำารุงต้นไม้ เราเอง
ก็จะเป็นต้นไม้ท่ีได้รับการทะนุบำารุงให้เติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย แล้วโลกของ
เราก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ท่ีหลากหลายและงดงาม

เพ่ือโลกอันสมดุลและชุ่มเย็น
คนบำารุงดิน

ฤดูเก็บเก่ียว, ๒๕๕๔

ค ำ าน ำ า
กว ่ าจ ะ เป ็น . . .

คนปล ูกต ้น ไม ้
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      หนังสือเล่มน้ีสำาหรับใคร?

      แล้ว...คนปลูกต้นไม้ท่ีว่าน้ีหมายถึงใคร?

      แน่นอนว่า คนปลูกต้นไม้ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึง คุณลุงชาวสวนทุเรียนท่ีปลูก
เฉพาะทุเรียน หรือคุณพ่ีชาวสวนผักกาดท่ีปลูกเฉพาะผักกาด

      แต่คนปลูกต้นไม้ในท่ีน่ี หมายถึง คนจัดกระบวนการ กระบวนกร วิทยากร
กระบวนการ ครูอาจารย์ท่ีสนใจด้านการจัดกระบวนการในช้ันเรียน หมอ/พยาบาล
ที่สนใจการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางกาย เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักเรียน/นักศึกษา นักวิชาการ 
พนักงานบริษัทเอกชน เอ็นจีโอ หรือแม้กระท่ังแม่ค้าขายไข่ป้ิง

      สรุปคือ ทุกคนสามารถเป็นคนปลูกต้นไม้ได้ พ้ืนท่ีตรงน้ีไม่จำากัดเพศ วัย 
การศึกษา และอาชีพ ขอเพียงแต่มีใจและสนใจเร่ืองการจัดกระบวนการเพ่ือสร้าง
สุขภาวะทางปัญญาก็พอ ส่วนท่ีเหลือเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันได้

      แต่ถ้าคุณยังไม่คิดว่าจะเป็นคนปลูกต้นไม้ในตอนนี้ ก็อย่าลังเลที่จะวาง
หนังสือเล่มน้ีลง แต่อย่าได้วางไว้ไกลเกินไปนัก เพราะเรายังหวังว่าสักวันคุณคง
จะได้ใช้มัน เพ่ือสร้างความสุขให้กับคนท่ีอยู่รอบข้าง

. . . แล ้ ว ใคร
จะ เป ็นคนปล ูกต ้น ไม ้

ค ำ าตาม
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      หากเรามีความสุขท่ีแท้จริงแล้ว โครงการน้ีก็ไม่อาจเกิดข้ึน คนทำางานก็คง
ไปหาอย่างอ่ืนทำา แต่ท่ีเราได้มาพบกันคร้ังน้ีก็เพราะ โลกน้ียังคงมีความทุกข์อยู่ 
และการท่ีเราเคยทุกข์ก็ไม่ใช่ส่ิงผิด หรือแม้จะเคยเห็นแก่ตัวไม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย

      เพราะถ้าผืนแผ่นดินในหัวใจของเราไม่เคยถูกความทุกข์แผดเผาเสียจนแห้ง
แล้ง เราก็คงไม่แสวงหาร่มเงาและแหล่งนำ้า และแน่นอนว่าคงจะไม่มีคนปลูกต้นไม้

      แต่การมีแค่ความทุกข์ก็ไม่อาจทำาให้เรามาพบกันได้ ถ้าไม่มีคนท่ีเห็นทุกข์ 
แล้วสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้แห่งความสุขข้ึนมาในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น 
สำานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายพุทธิกา ทีมงาน
สุขแท้ด้วยปัญญาท้ัง ๓ ปี ซ่ึงรวมท้ังทีมประเมิน ทีมพ่ีเล้ียงอาสา คนส่งข้าวส่งนำ้า
ผู้อยู่เบ้ืองหลังทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเสมสิกขาลัยและศูนย์จิตตปัญญาศึกษาท่ี
ได้บ่มเพาะความคิดและรดนำ้าแง่งามของชีวิตเรื่อยมา และที่สำาคัญที่จะขาด
ไม่ได้เลย คือ คนปลูกต้นไม้และคนท่ีเก่ียวข้องทุกๆ คน ท่ีต้ังใจทุ่มเทเพ่ือท่ีจะ
สร้างความสุขให้เกิดข้ึนในสังคม

      ทุกเร่ืองราว ทุกเร่ืองเล่า ทุกบทเรียนท่ีเกิดข้ึน มีคุณค่าต่อการสร้างความสุข
ท่ีแท้จริงต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด

      หากคู่มือเล่มน้ีจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบความดีความชอบ
ให้กับพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ บุคคลสำาคัญในชีวิต ทีมงาน และคนต้นเร่ืองทุกๆ คน 
โดยเฉพาะพระไพศาล  วิสาโล ท่ีได้กรุณาต้ังช่ือคู่มือเล่มน้ีและเขียนคำาปรารภ
ให้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ขอบค ุณ
ท ี ่ โลกน ี ้ ม ี ค ว ามท ุกข ์ . . .

ค ำ า ขอบค ุณ
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• แผนท่ีความคิด เป็นการฉายภาพความคิดโดยรวมของเน้ือหาในบทน้ันๆ
• เน้ือหา เป็นการอธิบายแนวความคิดประกอบกับวิธีการปฏิบัติ
• หลักการ/แนวความคิด
     - รู้จักความสุข
     - รู้จักธรรมชาติของผู้คน
     - รู้จักองค์ประกอบกับการเรียนรู้
• วิธีปฏิบัติ
     - ออกแบบ/วางแผน
     - ทดลองทำา
     - ลงมือทำาจริง
     - ถอดบทเรียน
• ข้อมูลเพ่ิมเติม
     - ชมสวนเพ่ือนบ้าน
     - เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ
     - ปุ๋ยบำารุงดิน
• ส่วนล้อมกรอบ เป็นการให้รายละเอียดปลีกย่อยเพ่ิมเติม
• แผนภาพ ขยายความแนวคิดเพ่ือให้เข้าใจง่ายข้ึน
• เลขหน้า ช่ือบท เพ่ือช่วยในการค้นหาจากสารบัญ

      ถ้าหากเราทำาความเข้าใจในส่วนเน้ือหาแล้ว การเปิดคู่มือในคร้ังต่อๆ ไป

ก็อาจจะเป็นแค่การค้นหาเพ่ือเลือกหยิบเคร่ืองมือบางช้ินไปใช้ก็ได้

      การจัดทำาหนังสือคู่มือเล่มน้ี ผู้เขียนได้ให้นำ้าหนักกับการขยายแนวความคิด
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการทำาความรู้จักกับความสุข ทำาความรู้จักกับธรรมชาติ
ของผู้คน องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ก่อนท่ีจะนำาเข้าสู่วิธีปฏิบัติ เหมือน
กับการท่ีคนปลูกต้นไม้ต้องทำาความรู้จักกับธรรมชาติของต้นไม้แต่ละชนิดและ
ระบบนิเวศโดยรอบ ก่อนท่ีจะลงมือปลูกและดูแลต้นไม้น่ันเอง

      เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการทำาความเข้าใจและนำาไปใช้งาน ในแต่ละบท
ของเน้ือหาผู้เขียนได้แยกส่วนประกอบเสริมต่างๆ ออกมา ซ่ึงได้แก่

ค ำ าแนะน ำ าการ ใช ้หน ั งส ื อ

      หากเรามีความสุขท่ีแท้จริงแล้ว โครงการน้ีก็ไม่อาจเกิดข้ึน คนทำางานก็คง
ไปหาอย่างอ่ืนทำา แต่ท่ีเราได้มาพบกันคร้ังน้ีก็เพราะ โลกน้ียังคงมีความทุกข์อยู่ 
และการท่ีเราเคยทุกข์ก็ไม่ใช่ส่ิงผิด หรือแม้จะเคยเห็นแก่ตัวไม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย

      เพราะถ้าผืนแผ่นดินในหัวใจของเราไม่เคยถูกความทุกข์แผดเผาเสียจนแห้ง
แล้ง เราก็คงไม่แสวงหาร่มเงาและแหล่งนำ้า และแน่นอนว่าคงจะไม่มีคนปลูกต้นไม้

      แต่การมีแค่ความทุกข์ก็ไม่อาจทำาให้เรามาพบกันได้ ถ้าไม่มีคนท่ีเห็นทุกข์ 
แล้วสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้แห่งความสุขข้ึนมาในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น 
สำานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายพุทธิกา ทีมงาน
สุขแท้ด้วยปัญญาท้ัง ๓ ปี ซ่ึงรวมท้ังทีมประเมิน ทีมพ่ีเล้ียงอาสา คนส่งข้าวส่งนำ้า
ผู้อยู่เบ้ืองหลังทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเสมสิกขาลัยและศูนย์จิตตปัญญาศึกษาท่ี
ได้บ่มเพาะความคิดและรดนำ้าแง่งามของชีวิตเรื่อยมา และที่สำาคัญที่จะขาด
ไม่ได้เลย คือ คนปลูกต้นไม้และคนท่ีเก่ียวข้องทุกๆ คน ท่ีต้ังใจทุ่มเทเพ่ือท่ีจะ
สร้างความสุขให้เกิดข้ึนในสังคม

      ทุกเร่ืองราว ทุกเร่ืองเล่า ทุกบทเรียนท่ีเกิดข้ึน มีคุณค่าต่อการสร้างความสุข
ท่ีแท้จริงต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด

      หากคู่มือเล่มน้ีจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบความดีความชอบ
ให้กับพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ บุคคลสำาคัญในชีวิต ทีมงาน และคนต้นเร่ืองทุกๆ คน 
โดยเฉพาะพระไพศาล  วิสาโล ท่ีได้กรุณาต้ังช่ือคู่มือเล่มน้ีและเขียนคำาปรารภ
ให้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ด ูแผนภาพ
อธ ิบาย
เพ ิ ่ ม เต ิม

ในหน ้ าถ ัด ไป
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ก่อนลงมือปลูกต้นไม้มีหลายอย่างท่ีคนปลูกต้นไม้พึงกระทำา 
จะว่าไปแล้วการขุดหลุมแล้วหย่อนต้นไม้ลงไปน้ัน เป็นเร่ืองท่ี
อยู่กลางๆ เสียด้วยซำ้า แต่ส่ิงท่ีคนปลูกต้นไม้ควรทำาเป็นอันดับ
แรกก็คือ การลับคมเคร่ืองมือให้พร้อม ซ่ึงในท่ีน้ีผู้เขียนหมายถึง 
การลับคมความคิดน่ันเอง

เมล็ดพันธุ์ความสุขในใจของแต่ละคนอาจจะมีหลากหลาย
สายพันธุ์แตกต่างกันไป บางคนอาจจะมีความสุขจากความ
สำาเร็จท้ังด้านการเรียน การงาน หรือการครองเรือน บางคน
อาจจะมีความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติ มีอำานาจ มีบ้านหลัง
ใหญ่ มีรถยนต์หรูหรา ได้กินอาหารดีๆ รสชาติอร่อย ได้เสพ
ความบันเทิงมากเท่าท่ีต้องการ ในขณะท่ีบางคนอาจจะขอแค่
มีปัจจัย ๔ กับครอบครัวท่ีอบอุ่น หรือบางคนอาจจะพอใจกับ
ส่ิงท่ีมี ยินดีส่ิงท่ีได้ แม้จะไม่สมบูรณ์พร้อมก็ตาม

แต่...ในท่ามกลางกระแสสังคมท่ีมุ่งเร่ืองการแข่งขันและแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนี้ 
เราจะม่ันใจได้อย่างไรว่า ต้นไม้แห่งความสุขของเราจะไม่ถูก
พัดพาเข้าไปสู่วังวนของกระแสดังกล่าววันใดวันหน่ึงหรือ! ถ้า
อย่างนั้น ความสุขสายพันธุ์ไหนล่ะที่จะทำาให้เราหยัดยืนบน
แนวทางแห่งความสุขท่ีแท้จริงได้อย่างม่ันคง?

คำาตอบอาจมีมากมาย แต่สำาหรับคนปลูกต้นไม้อย่างเราก็
มีเมล็ดพันธุ์ความสุขอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ความสุขที่แท้” 
ขยายพันธุ์ได้ง่าย โดยเริ่มเพาะด้วยสองมือ รดนำ้าที่กลางใจ 
และเติบโตงอกงามท่ีปัญญา แต่ไม่จำาเป็นต้องซ้ือหาเมล็ดพันธ์ุ
มาจากท่ีไหน เพียงแค่เปิดใจให้ “เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุข” ท่ี
หลับใหลอยู่ใต้แผ่นดินหัวใจของเราได้รับแดดอุ่นและหยาดฝน 
ไม่ช้าไม่นานต้นกล้าน้อยๆ ก็จะเติบโตงอกงามทวนกระแส
บริโภคนิยมได้อย่างม่ันคง

ใช่! ก็ต้องเร่ิมปลูกท่ีใจของเราเสียก่อน ก่อนท่ีจะไปปลูกให้ใคร
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เพาะ เมล ็ดพ ันธ ุ ์
(ท ำ า ไมต ้องปล ูกต ้น ไม ้ ? )

    บางทีคำาถามน้ีอาจจะไม่จำาเป็นต้องถามกันอีกแล้วก็ได้ เพราะผู้เขียนเช่ือว่า
คนปลูกต้นไม้ทุกคนย่อมรู้ว่า เราไม่อาจปล่อยให้สภาวะโลกร้อนและแห้งแล้ง
เกิดข้ึนมากกว่าท่ีเป็นอยู่ได้แล้ว โดยเฉพาะความแห้งแล้งท่ีกำาลังขยายอาณาเขต
ลุกลามเข้ามาถึงหัวใจของผู้คน

    หัวใจท่ีแห้งแล้งมักจะไม่สามารถคิดถึงคนอ่ืนหรือทำาเพ่ือคนอ่ืนได้ ในทางตรงข้าม
หัวใจท่ีแห้งแล้งมักจะสอดส่องหาช่องทางท่ีจะทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะเหตุน้ีเอง เราจึงต้องรีบปลูกต้นไม้เพ่ือโลกและสังคม
ท่ีร่มเย็นและผาสุก ซ่ึงเร่ืองน้ีผู้เขียนจะพูดถึงอีกคร้ังในหัวข้อ มิติของความสุขต่อไป

เพา ะ เมล ็ดพ ันธ ุ ์  • ๑๗
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     การท่ีเราจะรู้ว่าคนๆ หน่ึงเกิดเรียนรู้หรือไม่
อย่างไรน้ัน ค่อนข้างเป็นนามธรรมและระบุให้
ชัดได้ยาก โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านใน การใช้
แบบทดสอบอาจช่วยได้เพียงระดับหน่ึงเท่าน้ัน

แล ้ วการ เต ิบ โตของต ้น ไม ้
เก ีี ่ ย วก ับการ เร ีียนร ู ้ หร ื อ
การ เปล ีี ่ ยนแปลงอย ่ า ง ไร?

               เคร่ืองมือท่ีจะช่วยจับระดับการเรียนรู้ท่ีเป็นนามธรรม
         ให้ชัดเจนขึ้น คือ การเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้กับ
         การเติบโตของต้นไม้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๕ ระยะ ดังน้ี   

๑๘ • เพา ะ เมล ็ดพ ันธ ุ ์

     อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือชนิดน้ีก็ไม่สามารถแยกการเรียนรู้แต่ละระดับให้ขาด
จากกันได้เลยทีเดียว การเหล่ือมซ้อนกันเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีเราจะ
ต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่า จะนำาผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมานั้นไปทำาอะไรต่อไป

ดูได้จากการท่ี
กลุ่มเป้าหมาย
ของเรารู้ว่าเขา
สามารถบ่มเพาะ

ความสุขข้ึนมา
จากภายในใจ
ได้โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาความสุข
จากภายนอก

ดูได้จากการ
คิดวิเคราะห์
บทเรียนที่
เกิดข้ึน และ
นำาไปปรับ
ใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้

ร ับร ู ้
เ ข ้ า ใจ

ดูได้จากการที่กลุ่ม
เป้าหมายสามารถ
อธิบายได้ว่าเดิมมี
ความคิดอย่างไรได้
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร

และตั้งใจทำาอะไร
จากความคิดใหม่

ปร ับเปล ีี ่ยนท ัศนคต ิ ปร ับเปล ีี ่ยน
พฤต ิกรรม

ดูได้จากการเปล่ียน-
แปลงพฤติกรรมหรือ
การกระทำาท่ีเร่ิมด้วย
ตัวเอง และเช่ือมโยง
สัมพันธ์ไปยังคนอื่น
ท่ีอยู่รอบข้างด้วย

ดูได้จากการ
ริเริ่มขยายผล
การเรียนรู้สู่คน
รอบข้างในรูป-
แบบต่าง  ๆไม่ว่า
จะเป็นการรวม
กลุ่มทำากิจกรรม
จิตอาสา การรณ-
รงค์ การบอกต่อ 
หรือการทำาตัว
เป็นแบบอย่าง

ผู ้น ำ าความ
เปล ีี ่ยนแปลง

การเจร ิญเต ิบโต
๕ ระยะ 
เพ ื ่อว ัดระด ับการเร ีียนร ู ้

ร ะยะท ีี ่๑
เพาะ เมล ็ด

(ข ั ้นร ับร ู ้ )

ร ะยะท ีี ่๒
หย ั ่ งราก
(ข ั ้น เข ้ า ใจ)

ระยะท ีี ่๓
ผล ัดใบ

(ข ั ้นปร ับเปล ีี ่ยน
ท ัศนคต ิ )

ร ะยะท ีี ่๔
ผล ิดอก
(ข ั ้นปร ับเปล ีี ่ยน

พฤต ิกรรม)

ระยะท ีี ่๕
ออกผล

(ผู ้น ำ าการ
เปล ีี ่ยนแปลง)
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เพาะ
เมล ็ด

     หลังจากที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขแล้ว 
พัฒนาการข้ันต่อมาก็คือ การหย่ังรากของเมล็ดพันธ์ุ ซ่ึงเป็นวิถีของ
ธรรมชาติท่ีในขณะหย่ังรากลงเบ้ืองล่าง ก็ย่อมต้องมีการแทงยอด
ข้ึนสู่เบ้ืองบนด้วยเช่นกัน หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมโยง
บทเรียนท่ีเกิดข้ึนด้วยหลักของเหตุและผลให้เข้ากับชีวิตประจำาวันได้ 
ถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราสามารถคิดวิเคราะห์ หาคำาตอบได้ว่า เกิด
การเรียนรู้อะไรบ้าง บทเรียนท่ีเกิดข้ึนมีประโยชน์อย่างไร สามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไรบ้าง ก็ถือว่าเกิดความ
เข้าใจแล้ว เป็นการคิดถึงความสุขอย่างมีเหตุมีผล

     ตัวอย่างเช่น น้องแตงโมสามารถเช่ือมโยงได้ว่าการท่ีตัวเองอยาก
ได้โทรศัพท์มือถือเคร่ืองใหม่ ท้ังท่ีเคร่ืองเดิมยังใช้ได้ดีน้ัน ทำาให้
พ่อแม่ต้องทำางานหนัก สุขภาพยำ่าแย่ เครียด และไม่มีเวลาให้แตงโมกับน้องๆ 
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทำาให้อากาศแปรปรวน นำ้าท่วม แดดร้อน ฝนแล้ง 
เพราะโรงงานอุตสาหกรรมต้องดึงทรัพยากร (โดยเฉพาะจากประเทศโลกทีสาม) 
มาผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของแตงโมน่ันเอง

หย ั ่ ง
ราก

    เราต่างมีเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขอยู่ในหัวใจ แต่น้อยคนท่ีจะรับรู้
ถึงการมีอยู่ของมัน หรือบางคนอาจทำาให้มันตายไปก่อนท่ีจะงอก 
บางคนก็อาจจะกลบฝังมันไว้ก้นบ้ึงของหัวใจ ดังน้ัน ในการทำางาน
ของคนปลูกต้นไม้  ถ้าเพียงแค่เราทำาให้เจ้าของหัวใจรับรู้ถึงการมีอยู่
ของเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบของความรู้สึกหรือ
เน้ือหาสาระ ก็ถือว่าเกิดการรับรู้แล้ว แม้ว่าส่ิงท่ีเขาส่ือออกมาจะ
เป็นเพียงการท่องจำาก็ตาม

    ตัวอย่างเช่น หลังจากเข้าร่วมกระบวนการของค่าย “เพ่ือวิถีท่ี
พอเพียง” น้องแตงโมสามารถตอบได้ว่าวิถีชีวิตแบบพอเพียงเป็น
อย่างไร เช่น สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ลดค่าใช้จ่ายท่ีเกินจำาเป็น หรือท่อง
ตามสโลแกนท่ีว่า กินส่ิงท่ีปลูก ปลูกส่ิงท่ีกิน ก็ถือว่าเป็นการรับรู้ได้

เพา ะ เมล ็ดพ ันธ ุ ์  • ๑๙

ระยะท ีี ่  ๑  เพาะ เมล ็ด

ร ับร ู ้

ร ะยะท ีี ่  ๒ หย ั ่ งราก

เข ้ า ใจ
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    หากการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลหมายถึงการเติบโตของชีวิต 
การผลิดอกของต้นไม้ก็หมายถึงการฝ่าด่านทดสอบต่างๆ จน
กระท่ังแปรเปล่ียนความยากลำาบากเป็นคุณค่าใหม่ให้ชีวิตได้ การ
ผลิบานทางการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงจึงหมายถึง การท่ีกลุ่ม
เป้าหมายเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
(เป้าหมาย) ท่ีต้ังไว้ ท้ังระหว่างกระบวนการและหลังกลับไปสู่ชีวิต
ประจำาวันแล้ว ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 
หรือเปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ การเปล่ียนแปลงเล็กๆ น้อยๆ 
ก็คือสัญญาณท่ีดีและมีคุณค่าเช่นกัน
    ตัวอย่างเช่น น้องแตงโมเปล่ียนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำาวัน เช่น 
เร่ิมเห็นคุณค่าของตัวเองมากข้ึน โดยไม่จำาเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ พอ
กลับไปบ้านก็ไม่เรียกร้องให้พ่อแม่ซ้ือมือถือหรือสินค้าแบรนด์เนมอีกเลย นอกจาก
น้ัน ระหว่างอยู่ในค่าย น้องแตงโมยังให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมต่างๆ เป็น
อย่างดี และช่วยสมาชิกคนอ่ืนล้างจาน ทำาความสะอาดห้องน้ำา จากท่ีไม่เคยช่วยเลย

    เม่ือความเข้าใจหย่ังรากลึกจนม่ันคงและลำาต้นเติบโตแข็งแรง
แล้ว ก็ถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์ที่สื่อถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีอย่างหน่ึงก็คือ การผลัดใบ เม่ือเทียบกับการเรียนรู้
ของคนเราก็คือ การปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม 
ให้สอดคล้องกับความเช่ือใหม่ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงทัศนคติ ๔ ประการ 
ซ่ึงถ้าผู้เข้าร่วมสามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายถึงชุดความคิดเดิม
กับแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้ หรือมีการต้ังปณิธานให้ชีวิตถึง
การเปล่ียนแปลง ก็ถือว่าเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติแล้ว

    ตัวอย่างเช่น เดิมทีท่ีน้องแตงโมคิดว่าการใช้มือถือรุ่นใหม่ ราคา
แพงๆ เป็นส่ิงท่ีดี ทันสมัย เพ่ือนๆ จะช่ืนชมยกย่อง แต่พอหลังจาก

ระยะท ีี ่  ๓  ผล ัดใบ

ระยะท ีี ่  ๔ ผล ิดอก

๒๐ • เพา ะ เมล ็ดพ ันธ ุ ์

ปร ับเปล ีี ่ยน
ท ัศนคต ิ

ปร ับเปล ีี ่ยน
พฤต ิกรรม

เข้าร่วมกระบวนการแล้ว มีความเข้าใจว่าความต้องการของตัวเองน้ันเกินความ
จำาเป็นและส่งผลกระทบมากมาย และแตงโมยังเห็นคุณค่าของตัวเองจากภายใน
มากข้ึน ทำาให้มีความคิด/ความต้ังใจว่า กลับไปน้ีจะใช้ส่ิงของเท่าท่ีจำาเป็น ราคา
ไม่แพงมาก เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
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    เม่ือต้นไม้เติบโตเต็มท่ีแล้ว ย่อมมีวิธีในการเผ่ือแผ่แบ่งปันแก่
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เสมอ และท่ีสำาคัญ ต้นไม้ไม่ได้ออกผลเพ่ือเก็บไว้
สำาหรับตัวเอง แต่เพ่ือผู้อ่ืน เม่ือกลุ่มเป้าหมายของเราเกิดการเรียนรู้
ข้ึนกับตัวเองหรือกลุ่มแล้ว ได้ขยายผลส่ิงท่ีทำาและเช่ือสู่คนรอบข้าง
ในลักษณะต่าง  ๆไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เผยแพร่ การจัดกระบวนการ
ส่งต่อความรู้ ฯลฯ หรือการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างและบอกต่อให้
กับคนรอบข้าง ก็ถือว่าได้เร่ิมเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงแล้ว

     ตัวอย่างเช่น หลังจากกลับจากค่าย “เพ่ือวิถีท่ีพอเพียง” แล้ว 
น้องแตงโมกับเพ่ือนๆ ท่ีไปเข้าค่ายด้วยกันได้รวมกลุ่มกัน ชักชวน
เพ่ือนๆ ท่ีไม่ได้ไปค่ายให้มาช่วยกันจัดกิจกรรมในโรงเรียน เช่น จัด
วันสำารวจส่ิงของท่ีเหลือใช้เพ่ือนำามาบริจาคและนำาส่ิงของท่ีได้ไป
จัดกิจกรรมวันเด็กหรือแบ่งปันให้กับคนท่ีด้อยโอกาสต่อไป เป็นต้น

เพา ะ เมล ็ดพ ันธ ุ ์  • ๒๑

ระยะท ีี ่  ๕ ออกผล

เข้าร่วมกระบวนการแล้ว มีความเข้าใจว่าความต้องการของตัวเองน้ันเกินความ
จำาเป็นและส่งผลกระทบมากมาย และแตงโมยังเห็นคุณค่าของตัวเองจากภายใน
มากข้ึน ทำาให้มีความคิด/ความต้ังใจว่า กลับไปน้ีจะใช้ส่ิงของเท่าท่ีจำาเป็น ราคา
ไม่แพงมาก เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

     เพราะเม่ือคนปลูกต้นไม้หว่านพืชก็ย่อมต้องหวังผล
เป็นธรรมดา แม้กระท่ังเวลาใส่ปุ๋ย เราก็อยากรู้ว่าปุ๋ยสูตรน้ีเหมาะ
กับต้นไม้ของเราหรือไม่ อะไรท่ีมากเกินไป อะไรท่ีน้อยเกินไป ดังน้ัน
ในการจัดกระบวนการ เราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์ท่ีออก
มาเป็นอย่างไร บรรลุเป้าหมายก่ีมากน้อย ซ่ึงการแบ่งการเรียนรู้เป็น
ระดับต่างๆ น้ีจะช่วยทำาให้ประเด็นต่างๆ ชัดเจนมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
      ๑) ช่วยให้เรากำาหนดเป้าหมายได้ง่ายข้ึน เช่น การจัดกระบวนการ
          คร้ังน้ี เราคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ในระดับใด ควรใส่
          เน้ือหา หรือกิจกรรมลักษณะใด
      ๒) ช่วยให้เราสามารถประเมินผลการทำางานได้ชัดเจนมากข้ึน ผู้เข้าร่วม
          เกิดการเรียนรู้ได้ตามความคาดหวังท่ีเราต้ังไว้หรือไม่ ได้ในระดับใด 
          และเป็นข้อมูลต้ังต้นในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการทำางานคร้ังต่อไป
      ๓) ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์การเรียนรู้ของตัวเอง และอธิบายผล
          ท่ีเกิดได้ง่ายข้ึน รวมถึงยังสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
                                   ระดับท่ีดีข้ึนได้อีกด้วย

ท ำ า ไมจ ึ งต ้องแบ ่ ง เป ็นร ะด ับต ่ า งๆ ?

ผู ้น ำ าการ
เปล ีี ่ยนแปลง
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ลุยโคลน

ภาคสอง

๒๒ • ภาคสอง ล ุย โคลน
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เป็นธรรมดาที่เนื้อตัวของคนปลูกต้นไม้ต้องเปรอะเปื้อนด้วย
ดินโคลน มีร่องรอยหม่นไหม้บนใบหน้า ท้ังน้ี ก็เพราะเราต้อง
ทำางานกับดิน นำ้า และลมฟ้าอากาศ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ี
ควบคุมและคาดเดาได้ยาก

แต่กระนั้น เราก็ต้องเรียนรู้เหตุแห่งความแปรผันของปัจจัย
เหล่าน้ี เพราะความเช่ือมโยงสัมพันธ์ของดิน นำ้า ลม ฟ้า และ
อากาศ นำามาซ่ึงการเจริญเติบโตของต้นไม้น่ันเอง

ในระหว่างท่ีรดน้ำาพรวนดิน คนปลูกต้นไม้ก็ได้เรียนรู้ท่ีจะทำาให้
ต้นไม้เติบโต

เช่นเดียวกัน ในระหว่างท่ีจัดกระบวนการ กระบวนกรก็ได้เรียนรู้
ท่ีจะทำาให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

เป็นการเรียนรู้ท่ีจะจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ ต้ังแต่การศึกษาหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยรอบ การ
วางแผนงาน การลงมือปฏิบัติการ และการใคร่ครวญบทเรียน
ที่เกิดขึ้น กระบวนการทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้
ผ่านการลงมือทำา ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่า เราจะต้องเผชิญกับเหตุ
ปัจจัยท่ีทำาให้เน้ือตัวเปรอะเป้ือนและใบหน้าหม่นไหม้

ฉะน้ัน คุณสมบัติท่ีสำ�คัญท่ีท้ังคนปลูกต้นไม้และกระบวนกร
จำ�เป็นต้องมีเหมือนๆ กันอย่�งหน่ึง ก็คือ คว�มอ่อนน้อมต่อ
ปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนตรงหน้� เปิดใจกว้�งท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
ไม่ว่�เร่ืองน้ันจะส่งผลต่อเน้ือตัวและใบหน้�เร�อย่�งไรก็ต�ม

และหากผู้อ่านทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปลุยโคลน
กันได้เลย!

 ภาคสอง ล ุย โคลน • ๒๓
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เตรีียมดิน
(เร ีียนร ู ้ม ิต ิและท ีี ่มาของความส ุข)

บททีี่
๒

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เตร ีียมด ิน
(ท ำ า ไมต ้องปล ูกต ้น ไม ้ ? )

     บ่อยคร้ังท่ีเราเร่ิมกระบวนการช่วงแรกๆ ด้วยการ “แบ่งปันความสุข” เพราะ
เป็นเรื่องที่พูดได้ง่าย แล้วก็ทำาให้หัวใจพองฟูได้ไม่ยาก แม้จะเป็นการแบ่งปัน
กับคนท่ีเพ่ิงรู้จักกันก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ท้ังท่ีความสุขเป็นเร่ืองท่ีพูดกันบ่อย 
แต่เราก็มักจะไม่ค่อยมองความสุขกันอย่างพิถีพิถันสักเท่าไรนัก

      ดังนั้น ในบทนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องความสุขว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร และ
ทำาอย่างไรจึงจะเกิดความสุขข้ึนภายในจิตใจของเราได้

เตร ีียมด ิน • ๒๕

เตร ีียมด ิน

แผนท ีี ่ ค ว ามค ิด
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ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย งส ุ ข ภ า ว ะ ม ิ ต ิ ต ่ า ง ๆ 
ก ั บ ส ุ ข ภ า ว ะ ท า งป ั ญญ า

     สำาหรับคนปลูกต้นไม้แห่งความสุข เป็นเร่ืองท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้เลยท่ีจะต้องรู้จักหน้าค่าตาความสุข
หรือสุขภาวะกันให้ชัดๆ ซ่ึงความสุขท่ีว่าน้ี พระไพศาล 
วิสาโลได้จำาแนกไว้ ๔ ด้านด้วยกัน คือ สุขภาวะทาง
กาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยแต่ละด้านต่าง
เช่ือมโยงสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก

ม ิต ิของความส ุข

๒๖ • เตร ีียมด ิน
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คือ การมีสุขภาพท่ีดี มีปัจจัย ๔ ได้แก่ 
เส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย อาหาร 
และยารักษาโรคท่ีพอเพียง อยู่ในสภาพ
แวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพ ซ่ึงท่ีผ่านมากิจ-
กรรมท่ีสนับสนุนการมีสุขภาวะทางกาย 
เช่น การจัดมหกรรมออกกำาลังกายทุกเย็น
วันศุกร์ การงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 
(ได้มิติทางสังคมและทางจิต) 
การจัดคอร์สอบรมเพ่ือสุขภาพ 
การเดินทางไปป่ันจักรยานตาม
ชนบทหรือป่าเขา การจัดคอร์ส
ทำาอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เป็นต้น

คือ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบ ราบร่ืน 
มีมิตรไมตรี เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
มีสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และได้รับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่วนใหญ่
กิจกรรมท่ีทำาให้เกิดสุขภาวะทางสังคมจะ
เป็นการรณรงค์ส่งเสริม เช่น การรณรงค์
        ให้คนในสังคมรับรู้และเข้าใจสิทธิ
           เสรีภาพ การจัดกิจกรรมดูแล
           เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุหรือด้อย
           โอกาสในชุมชน การบริจาค
           ส่ิงของ เงินทองให้ผู้ประสบภัย
                           หรือผู้ด้อยโอกาส 
                                     เป็นต้น

คือ การมีจิตใจสดช่ืน เบิกบาน มีความ
สุขสงบ มีกำาลังใจที่มั่นคงภายใน มี
เมตตากรุณา อ่อนโยน และเข้าถึงความ
สุขประณีตได้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมท่ีส่ง-
เสริมสุขภาวะทางจิตโดยท่ัวไป ก็จะเป็น
การปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิบำาเพ็ญประ-
โยชน์ การทำางานศิลปะ ฟังหรือสนทนา
ธรรม การได้อยู่น่ิงๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

คือ การมีความรู้ ความคิดท่ีถูกต้องดีงาม
ท่ีช่วยให้ดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
รู้จักคิดพิจารณาด้วยเหตุผล ซ่ึงจะช่วย
หาทางออกให้กับปัญหาและหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ตลอดจนรู้จักดำาเนินการให้
สำาเร็จด้วยวิธีแห่งปัญญา เป็นท่ีพ่ึงของ
ตนเองได้ โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาวะทางปัญญา จะครอบคลุมกิจกรรม
ท้ังหมดท่ีกล่าวมาใน ๓ มิติ แต่จะเพ่ิม
หลักการและข้อปฏิบัติบางอย่างเข้าไป
ด้วย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ท่ีจะคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและถูกต้องดีงาม
ทำาให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

ส ุขภาวะทางกาย ส ุขภาวะทางส ังคม

ส ุขภาวะทางจ ิต สุขภาวะทางปัญญา

ส ุขภาวะ
ในม ิต ิต ่ างๆ
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     แต่ในช่ัวโมงแห่งความสุข เราก็มักจะเปิดการรับรู้เพียงบางด้านเท่าน้ัน เช่น 
การท่ีเราเดินบนทางเท้าท่ีสะอาดร่มร่ืน มีดอกไม้ส่งกล่ินหอมละมุน เรารู้สึกสบาย
(กาย) และรื่นรมย์ (ใจ) แต่ไม่ได้คิดเชื่อมโยงไปถึงคนที่ทำาหน้าที่กวาดถนน 
ปลูกต้นไม้ ไม่ได้นึกถึงความปลอดภัยที่เกิดจากผู้คนในสังคมที่มีจิตใจดีงาม 
(สังคม) + (ปัญญา)

      ท้ังท่ีในความเป็นจริง ทุกส่ิงล้วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และไม่ว่าเราจะมอง
เห็นหรือไม่ก็ตาม โยงใยน้ีก็ยังคงทำาหน้าท่ีอยู่อย่างสมำ่าเสมอ 

     และสำาหรับคนปลูกต้นไม้แห่งความสุข เร่ืองน้ีถือเป็นศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีจะ
ต้องมองให้ทะลุปรุโปร่ง

      หลายคนอาจมองว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะคิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง แต่บ่อย
คร้ังท่ีเราทำาเพ่ือคนอ่ืนมากกว่าตัวเราเอง โดยไม่ทันได้คิดด้วยซำ้าไป ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ตอนท่ีเราน่ังรถประจำาทาง มีคนข้ึนมาทีหลังแล้วไม่มีท่ีน่ัง เราพร้อมท่ีจะ
สละท่ีน่ังด้วยความยินดี โดยเฉพาะกับคนท่ีลำาบากกว่าเราอย่างคนแก่หรือเด็ก
นักเรียนท่ีแบกกระเป๋ามาหนักๆ หรือทันทีท่ีรู้ข่าวว่ามีผู้ประสบภัยพิบัติ เราก็จะ
พยายามหาทางเพ่ือช่วยเหลือท้ังให้กำาลังใจ กำาลังทรัพย์ กำาลังกาย และกำาลังสติ
ปัญญา โดยไม่คำานึงถึงความเหน็ดเหน่ือยหรือยากลำาบากแต่อย่างใด และท่ี
สำาคัญคือเป็นคนท่ีเราไม่รู้จักมาก่อน

ท ีี ่ ม าของ
ความส ุ ข

      การเกิดและมีอยู่ของความสุขในใจเราน้ัน เป็นเร่ืองท่ี
เรา-เจ้าของหัวใจสามารถสัมผัสได้ แม้บางคร้ังจะอธิบาย
ได้ยากย่ิงก็ตาม ซ่ึงความสุขท่ีว่าน้ีรวมถึงสุขภาวะท้ัง ๔ มิติ 
(กาย สังคม จิต ปัญญา) ที่เราได้พูดถึงไปแล้วด้วย หาก
มองอย่างละเอียด เราจะเห็นที่มาของความสุขนั้น ดั่งที่
พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่า ความสุขท่ีปรากฏแก่เรา
น้ันมีท่ีมาจากการมีทัศนคติ ๔ ประการ ซ่ึงได้แก่

๑. การค ิดถ ึ งผ ู ้ อ ื ่ นมากกว ่ าต ั ว เอง
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      ท่ีมาของความทุกข์ท่ีสำาคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือ การสร้างค่านิยมให้กับวัตถุ 
แล้วก็ยึดม่ันถือม่ันกับค่านิยมน้ันๆ จนแน่นเหนียว แรกๆ ก็อาจจะทำาให้มีความ
สุขหรือพอใจดีอยู่ แต่พอนานไปกลับกลายเป็นความทุกข์ท่ีต้องไล่ตามค่านิยม
ให้ทัน ดังน้ัน ทุกข์จึงเกิดจากการอยากมีแล้วไม่มี และเม่ือมีแล้วก็ไม่พอน่ันเอง 

      ดังน้ัน การท่ีเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงน้ันก็ต้องไม่ยึดติดในวัตถุนิยม 
ไม่พ่ึงพิงแต่วัตถุภายนอกในการสร้างความสุข และรวมถึงการเห็นว่ามีความสุข
ท่ีย่ังยืนกว่า อย่างเช่น ความสุขท่ีเกิดจากการเป็นผู้ให้ การได้ทำาความดี การมี
ความสัมพันธ์ท่ีดี หรือการดำารงชีวิตโดยการพ่ึงพาตัวเองและธรรมชาติ

ที่ผู้เขียนเชื่อว่� แม้วันเวล�จะผ่�นม�เกือบ ๓ ปี (ต.ค. ๒๕๕๔) วันนี้เข�ก็ยัง
คงจดจำ�คว�มสุขท่ีเกิดข้ึนตอนน้ันอย่�งแจ่มชัด

      ทุกคร้ังท่ีเราได้ช่วยเหลือหรือแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน แม้จะไม่หวังส่ิงใดตอบแทน (ซ่ึง
ปกติก็เป็นอย่างน้ันอยู่แล้ว) แต่ก็มักจะมีส่ิงหน่ึงท่ีเราได้รับกลับมาเสมอ น่ันคือ 
คว�มสุขใจ

      ดังน้ัน สำาหรับคนปลูกต้นไม้อย่างเรา การสร้างพ้ืนท่ีหรือกระบวนการ เพ่ือ
ให้ผู้เข้าร่วมของเราได้สัมผัสกับประสบการณ์ความสุขใจด้วยตัวเองจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้เพ่ือแปรเปล่ียนในทางสร้างสรรค์ได้ไม่ยากนัก ซ่ึงเราจะได้พูดถึง
เร่ืองน้ีกันอีกคร้ังในบทต่อๆ ไป 

    คร้ังหน่ึง ทีมคนปลูกต้นไม้จ�กม.มหิดลพ�
น้องๆ นักศึกษ�น่ังรถไฟจ�กกรุงเทพฯ ไปจ.ลำ�พูน 
โดยซื้อตั๋วนั่งชั้น ๓ ด้วยก�รเดินท�งกว่� ๑๔ 
ช่ัวโมง นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ท่ีจะเสียสละ
ท่ีน่ังให้คนท่ีซ้ือต๋ัวยืน โดยเฉพ�ะคนแก่ ผู้หญิง 
และเด็ก ส่วนตัวเองก็สลับกันน่ังกับเพ่ือน ก�รท่ี
พวกเข�ได้เรียนรู้ก�รให้ เรียนรู้ท่ีจะเห็นอกเห็นใจ
คนอ่ืน ผ่�นคว�มย�กลำ�บ�ก เป็นประสบก�รณ์

๒. เม ื ่อ เรา ไม ่พ ึ ่ งพ ิงความส ุขทางว ัตถ ุแต ่ เพ ีียงอย ่ างเด ีียว

เตร ีียมด ิน • ๒๙

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



      โดยเฉพ�ะคว�มสุขจ�กก�รเป็นผู้ให้ มีหล�ยกิจกรรมท่ีกลุ่มเป้�หม�ยได้
สัมผัสประสบก�รณ์ของคว�มสุข คว�มอ่ิมเอิบใจจ�กก�รเป็นผู้ให้ เช่น เม่ือคร�ว
ท่ีน้องๆ ในจังหวัดแพร่ลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือไปนวดให้ช�วบ้�นแบบเค�ะประตูบ้�น 
แรกๆ ก็ไม่มีใครกล้�เปิดประตูรับ จนกระท่ังผู้ใหญ่บ้�นประก�ศถึงก�รม�ของ
เด็กๆ จึงเร่ิมมีคนเช้ือเชิญให้เข้�ไปนวดม�กข้ึนจนบ่�ยคล้อย ก็ยังมีคนท่ีรอนวด
อยู่อีกหล�ยบ้�น พอเด็กๆ เดินกลับม�ท่ีรถ บ�งคนหอบห้ิวผลหม�กร�กไม้กลับ
ม�จนตัวแอ่นพร้อมกับบอกว่� “คุณย�ยให้เอ�ม�ฝ�กเพื่อนๆ ด้วย ตอนแรก
คุณย�ย จะให้เงิน แต่ผมไม่รับ คุณย�ยเลยให้กล้วยม�เป็นก�รขอบคุณ”

      บางคร้ังความสุขก็เหมือนมะม่วง มีคนช้ีชวนให้เราสอยลงมา หรือบางคน
หวังดีมากๆ ก็สอยลงมาใส่ถาดให้เราพร้อมสรรพ แต่ถ้าเราไม่กลืนกินมะม่วง
ผลน้ันด้วยตัวเราเอง เราก็จะไม่มีวันรู้ว่ามะม่วงมีรสเป็นอย่างไร หรือถ้าเรายืน
รอให้มะม่วงหล่นลงมาเอง ก็ไม่รู้ว่าเม่ือไรจะได้กิน

      บางคนกว่าจะได้กินมะม่วงต้องปีนป่ายฝ่าฝูงมดแดง ถูกรุมกัดบ้าง เจอ
ก่ิงไม้ผุบ้าง เจ็บเน้ือเจ็บตัวหลายคร้ังหลายครา แต่เช่ือหรือไม่ว่าย่ิงยากลำาบาก
มะม่วงก็ย่ิงอร่อย!

๓. เม ื ่อ เราเช ื ่ อม ั ่น ในความเพ ีียรของต ัว เราเอง 
   และไม ่หว ั งลาภลอย คอยโชค

๓๐ • เตร ีียมด ิน
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      แต่ก็ยังมีมะม่วงท่ีอร่อยกว่าน้ันอีก น่ันคือมะม่วงท่ีเราปลูกเอง ค่อยๆ รดนำ้า
พรวนดินเอง เม่ือออกดอกออกผลก็มีมากพอท่ีจะแบ่งปันให้กับคนอ่ืนๆ      

      การท่ีเราจะกิน จะปลูก หรือจะปันมะม่วงแห่งความสุขได้น้ันจะต้องเร่ิมต้น
จากความปรารถนาและความมุ่งม่ันจากภายในเสียก่อน จากน้ันจึงจะเป็นการ
เรียนรู้เพ่ือท่ีจะปลูกความสุขให้เกิดข้ึนด้วยตัวของเราเอง ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะเป็น
วิธีท่ีต้องอาศัยความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก และเม่ือน้ันเราจึง
จะสามารถแบ่งปันความสุขท่ีบ่มเพาะจากภายในให้แก่คนอ่ืนได้

      สำาหรับเรา-คนปลูกต้นไม้ การจัดกระบวนการหน่ึงๆ 
ก็เหมือนกับการปลูกมะม่วงแห่งความสุข ท้ังในใจของเราและ
ในใจของผู้เข้าร่วม จำาเป็นท่ีเราจะต้องริดรอนก่ิงก้านหรือนำา
มดแดงมาปล่อยไว้บ้าง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมของเราได้ล้ิมรสความสุขและบทเรียน 
จากการรอคอยและฝ่าฟันความยากลำาบาก 

      เหมือนกับก�รเดินธรรมย�ตร�ของคนปลูกต้นไม้และเจ้�ของหัวใจจ�ก อ.เชียง
ด�ว จ.เชียงใหม่ ถึงอ่�วไทย เป็นก�รเดินเลียบแม่นำ้�ปิงและเจ้�พระย� ผ่�นชุมชน 
ต่�งๆ โดยเดินวันละประม�ณ ๒๐ กิโลเมตร ตกค่ำ�ก็อ�ศัยนอนวัดบ้�งโรงเรียนบ้�ง 
เช้�ม�ก็เดินต่อไป รวมระยะท�งประม�ณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตร ใช้เวล�ประม�ณ ๔ 
เดือน (พ.ย.๕๓ – ก.พ.๕๔) ผ่�น ๑๔ จังหวัด

เตร ีียมด ิน • ๓๑
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เหนื่อย ไม่สบ�ย ลำ�บ�ก 
เป็นคำ�ท่ีผุดข้ึนม�เป็นระยะ
แต่ไม่มีคำ�ว่� เมื่อไรจะถึง 
เพร�ะพวกเข�รู้ว่�ก�รบำ�เพ็ญ
เพียรคร้ังน้ีมีคว�มหม�ยและ
มีคุณค่� คว�มสุขไม่ได้อยู่ท่ี
ก�รได้กินของอร่อย นอนหลับ
สบ�ย แต่อยู่ท่ีร่มไม้ระหว่�ง
ท�ง แววต�และคำ�อวยพร
จ�กคนท่ีอยู่ข้�งท�งท่ีพวกเข�
ได้พบเจอ

       เมื่อใดที่มีคนเห็นก้อนเมฆบนหน้ากระดาษ เมื่อนั้นก็หวังได้ว่าโลกจะ
สามารถคืนสู่ดุลยภาพได้ และถ้าหากเราซ่ึงเป็นคนปลูกต้นไม้ยังไม่สามารถมอง
เห็นก้อนเมฆบนหน้ากระดาษได้ เราก็ย่ิงต้องฝึกฝนตัวเองให้มากข้ึน

      ในทัศนคติ ๔ ประการ การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นหัวข้อท่ีจัดกระบวนการให้
เกิดการเรียนรู้ได้ยาก และย่ิงต้องเป็นความคิดท่ีเกิดประโยชน์เก้ือกูลด้วยแล้ว 
ยิ่งยากยกกำาลังสิบ เพราะเด็กไทยและอดีตเด็กไทย (ผู้ใหญ่ในวันนี้) ไม่ค่อย
ได้รับการฝึกให้คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแต่ไหนแต่ไร เม่ือถึงเวลาท่ีต้อง
คิดจึงหนีไม่พ้นการยกเมฆ ท้ังท่ีเรามีคำาสอนเร่ืองการคิดท่ีมีคุณค่ามาก น่ันคือ 
การคิดอย่างแยบคาย หรือ โยนิโสมนสิการ แต่ขอไม่เอ่ยถึงในท่ีน้ี 

      กลับมาท่ีก้อนเมฆบนหน้ากระดาษ มีกิจกรรมหน่ึงท่ีส่ือสารคล้ายกัน แล้ว
ก็น่ารักมาก เป็นกิจกรรมที่จัดตอนกลางคืน โดยให้เด็กๆ จุดเทียนไขเข้าฐาน
ต่างๆ เป็นระยะทางเกือบ ๑ กิโลเมตร เด็กๆ จะต้องทำาภารกิจให้สำาเร็จ ซ่ึงก็คือ
การก่อไฟให้ติดแล้วก็ย่างกุ้ง ๔ ตัวให้สุก (ในรายงานไม่ได้บอกว่าเป็นกุ้งฝอย
หรือกุ้งมังกร!) แล้วต้องมีแสงสว่างเพ่ือเดินทางกลับด้วย

      ฟังดูน่าสนุกและท้าทายสำาหรับเด็กๆ ย่ิงเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนในอุทยาน
แห่งชาติด้วย ย่ิงน่าต่ืนเต้นเข้าไปใหญ่ แต่บทเรียนท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีผู้ใหญ่ยังต้องลุ้น

๔. เม ื ่อ เราร ู ้ จ ักค ิดอย ่ างม ีี เหต ุผลและเป ็นประโยชน ์ เก ื ้ อก ูล 

๓๒ • เตร ีียมด ิน

เช ื ่ อ ได ้ ว ่ าหล ังจากน ั ้นพวกเขาจะจดจ ำ า เร ื ่ องราวความส ุข 
ท ีี ่ เก ิดข ึ ้นระหว ่ างทางได ้อย ่ างแม ่นย ำ า

ภาพโดย บุญตาล  สิงห์คำา
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๔. เม ื ่อ เราร ู ้ จ ักค ิดอย ่ างม ีี เหต ุผลและเป ็นประโยชน ์ เก ื ้ อก ูล 

      ผลจากการถอดบทเรียน เด็กๆ สามารถคิดได้ว่า การท่ีเราจะเผากุ้งแค่ ๔ 
ตัวน้ัน เราต้องวางแผนและใช้ทรัพยากรมากมายขนาดไหน ท้ังเทียนไข ก่ิงไม้ 
ถ่าน และน้ำาในการดับไฟ และย่ิงถ้าแจกแจงท่ีมาของทรัพยากรแต่ละอย่างด้วย
แล้ว ก็จะทำาให้เราคิดเช่ือมโยงได้ว่า ทำาไมจึงมีก้อนเมฆบนหน้ากระดาษของเรา 
และทำาไมเราจึงควรใช้กระดาษอย่างประหยัด

ก ้อน เมฆบนหน ้ ากระดาษ หมายถ ึ ง  อะ ไร?

เตร ีียมด ิน • ๓๓

ส ้อมพรวน
ชวนค ิด

      ท่านติช นัท ฮันห์ ได้ยกตัวอย่างความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงผ่านการ
พิจารณากระดาษแผ่นเดียวไว้ว่า หากเรามองกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางอยู่
ตรงหน้าจะเห็นก้อนเมฆ เม่ือก้อนเมฆรวมตัวกลายเป็นฝนตกลงมาต้นไม้
ก็งอกงาม นอกจากฝนแล้วต้นไม้ยังต้องการแสงอาทิตย์ด้วย
      จากน้ันคนตัดไม้ก็เข้ามาตัดไม้ไปส่งโรงงานพอเห็นคนตัดไม้  เราก็
จะเห็นทุ่งข้าวสาลี ท่ีนำาไปทำาขนมปังหล่อเล้ียงชีวิตคนตัดไม้ เห็นพ่อแม่
ของคนตัดไม้ เพราะถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีคนตัดไม้
        และถ้ามองให้ลึกซ้ึง ก็จะเห็นตัวเราอยู่ในกระดาษแผ่นน้ีด้วยเช่นกัน 
     ซ่ึงน่ันหมายถึง การเห็นความเช่ือมโยงของสรรพส่ิง เห็นสายใยท่ีเช่ือม
        ร้อยการอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งที่มองจากภายนอกไม่มีอะไรที่
        เก่ียวข้องกันเลย (ท่ีมาจาก หนังสือ เธอคือศานติ เขียนโดย ติช นัท ฮันห์ 

                                    แปลโดย สันติสุข โสภณศิริ สำานักพิมพ์โกมลคีมทอง) 
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เรียนรู้ระบบนิเวศ

บทที่่
๓

ศ ึ กษ าป ั จ จ ั ย/องค ์ ป ร ะ กอบ
ท ี ่่ เ อ ื ้ อ ต ่่ อ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้
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เรียนรู้ระบบนิเวศ
(ศ ึกษาป ัจจ ัย/องค ์ประกอบท ี ่ เอ ื ้ อต ่อการเร ียนร ู ้)

      การเติบโตของต้นไม้ต้องอาศัยการหล่อเล้ียงของธาตุดิน น้ำา ลม ไฟ ท่ีไหล
เวียนอย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับธาตุท้ังส่ี และส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่
แวดล้อมน้ี เราเรียกว่าระบบนิเวศ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก็แตกต่างกันออกไป

      การจัดกระบวนการเรียนรู้ ณ เวลาและสถานท่ีหน่ึงๆ ก็ไม่ต่างกัน คือต้อง
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซ่ึงระบบในท่ีน้ี
ไม่ได้หมายถึง ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ท่ีตายตัวแต่อย่างใด ตรงกันข้าม 
ในบางคร้ังความไม่เป็นระเบียบก็ถือเป็นระบบๆ หน่ึงได้เหมือนกัน

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๓๕

แผนท ี ่ความค ิดแสงแดด

ด ิน

น ํ ้ า

คน

เมฆ
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ในบทท ี ่่๓ 
ม ีอะ ไร

๓๖ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

      ในบทท่ี ๓ น้ี เป็นการรวบรวมและประมวลปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการจัดกระบวนการ ดังน้ัน เน้ือหาในบทน้ีจึงค่อนข้างยาว 
และมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก การเร่ิมต้นด้วยการพิจารณา
แผนที่ความคิดข้างต้น จะช่วยทำาให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น 
จากน้ันผู้อ่านสามารถเลือกอ่านทีละหัวข้อตามความสนใจได้
โดยไม่จำาเป็นต้องอ่านเรียงลำาดับรวดเดียว ซ่ึงปัจจัยท่ีสำาคัญต่อ
การจัดกระบวนการท่ีควรคำานึงถึง มีอย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่

แสงแดด

ความสอดคล ้ อ ง ขององค ์ ป ร ะกอบต ่ า งๆ 
      ถ้าเราข้ึนไปยืนอยู่บนดวงอาทิตย์แล้วมองมายังโลก ก็จะเห็นโลกในมุม
ท่ีกว้างไกลและครอบคลุม ด้วยหลักการเดียวกันน้ี ในจุดเร่ิมต้น ส่ิงท่ีคนปลูก
ต้นไม้ควรทำาก็คือ นำาข้อมูลท่ีมีอยู่ท้ังหมดข้ึนมาวางบนโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นคน
ท่ีเก่ียวข้อง เน้ือหา กิจกรรม สถานท่ี ช่วงเวลา ฯลฯ เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเช่ือม
โยงสัมพันธ์ขององค์ประกอบท้ังหมด ก่อนจะจัดสรรนำ้าหนักแต่ละส่วนไม่ให้
มากหรือน้อยเกินไป

      การจะจัดจังหวะจะโคนขององค์ประกอบเหล่าน้ีให้พอเหมาะพอดี ต้อง
อาศัยทักษะท้ังศาสตร์และศิลป์ในคราวเดียวกัน ซ่ึงเราจะพูดถึงเร่ืองน้ีอีกคร้ัง
ในบทต่อๆ ไป

( หล ั กก า ร แล ะภ าพร วม )

     การมาเยือนของดวงอาทิตย์ ถือเป็นสัญญาณของการเร่ิมต้นและเป็น
แหล่งพลังงานของชีวิต ซ่ึงก็เหมือนกับการวางหลักการและภาพรวมท่ีเป็น
ท้ังจุดเร่ิมต้นและทิศทางในการดำาเนินงาน ส่วนกิจกรรมต่างๆ ก็เหมือนกับ
ดอกทานตะวันท่ีเบ่งบานรับแสงแดดยามเช้าและหันหน้าตามเส้นทางการ
โคจรของดวงอาทิตย์ไปตลอดท้ังวัน

     การจัดสรรแสงแดดแก่ต้นไม้ในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยให้ต้นไม้
สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เต็มท่ี โอกาสท่ีจะเกิดเช้ือราก็น้อยลง 
และก็เช่นกัน การกำาหนดหลักการและภาพรวมท่ีดีก็จะช่วยให้กระบวนการ
สามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างมีพลังและผิดพลาดน้อยลง ซ่ึงข้อท่ีเราควร
คำานึงถึงในการออกแบบโครงสร้างก็คือ...
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เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๓๗

   เน่ืองจากว่า องค์ประกอบในการจัดกระบวนการ
แต่ละคร้ังน้ันมีมากมายหลายอย่าง วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้
เรามองความสอดคล้องสัมพันธ์ทั้งหมดได้ชัดขึ้นก็คือ การทำา
แผนภาพความคิด (Mind Mapping) โดยมีหัวข้อดังน้ี

๑. ทำาไม (why): ท่ีมาหรือเป้าหมายโครงการ/งานท่ีอยากทำา
๒. อย่างไร (how): แนวทางหรือยุทธศาสตร์
๓. ทำาอะไร (what): ส่ิงท่ีเราทำา (กระบวนการ/กิจกรรม)  
    ส่ิงท่ีตอบสนองแนวทางน้ันๆ
๔. ใคร (who): กระบวนการท่ีว่าน้ีทำากับใคร (เหมาะ/สอดคล้องกันไหม)
๕. ท่ีไหน (where): พ้ืนท่ี/สถานท่ี
๖. เม่ือไร (when): ช่วงเวลาสอดคล้องกับองค์ประกอบอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร

            ท้ังน้ี ลำาดับข้ันขององค์ประกอบเหล่าน้ีสามารถขยับปรับเปล่ียนได้ 
       ขึ้นอยู่กับความถนัดในการคิดวิเคราะห์ของคนปลูกต้นไม้แต่ละคน 
       เช่น บางคนอาจจะคุ้นเคยกับการคิดที่เริ่มจากปัญหาที่เกิดกับคนใน
       พื้นที่ บางคนอาจจะเริ่มจากความปรารถนาที่จะทำากระบวนการ
       ลักษณะนี้ก่อนแล้วค่อยไปหาองค์ประกอบอื่นๆ ทีหลัง หรือบางคน
       อาจจะอยากทำาอะไรสักอย่างในพื้นที่แห่งนี้แล้วค่อยดูว่าจะทำาอะไร
          หรือกับใครได้บ้าง เป็นต้น จากนั้นเราก็มาพิจารณากันว่า ราย
             ละเอียดที่เรานำามาเติมลงในและหัวข้อนั้นมีความสอดคล้อง
                                         และสนับสนุนกันหรือเปล่า

ท ำ า แผนภ าพค ว ามค ิ ด  (m i n d  mapp i ng ) ส ้อมพรวนชวนท ํา

ด ิน
       ใต้ผืนดินอันสงบนิ่ง มีความเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆ กระบวนการ
แปรเปล่ียนก้อนหินแข็งกระด้างให้เป็นผืนดินท่ีอ่อนนุ่มเกิดข้ึนท่ีน่ี กระบวน-
การดูดซับน้ำาฝนเพ่ือละลายแร่ธาตุต่างๆก็เกิดข้ึนท่ีน่ี ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ย่อย
สลายเศษใบไม้ใบหญ้าก็อยู่ท่ีน่ี

( หล ั กก า ร แล ะภ าพร วม )เคร
อืข
่ายพ
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      กระบวนการเป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ว่ามีความเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลาต้ังแต่แรกก่อกำาเนิด หล่อเล้ียง ดำารงอยู่ และย่อยสลายไป และการ
ย่อยสลายของส่ิงหน่ึงก็ไปหล่อเล้ียงการก่อกำาเนิดของอีกส่ิงหน่ึงเสมอ เป็นจังหวะ 
เป็นท่วงทำานองท่ีสอดคล้องประสานกัน

      นอกจากน้ันแล้ว ผืนแผ่นดินยังเป็นท่ีท่ีคนปลูกต้นไม้สามารถใส่ปุ๋ย เพ่ือให้
ต้นไม้ดูดซับไปใช้ได้ กระบวนการก็เช่นกัน เราสามารถใส่เน้ือหา ปัจจัย เง่ือนไข
ต่างๆ ลงไป เพ่ือให้ต้นไม้ในใจของผู้เข้าร่วมได้ใคร่ครวญ ซึมซับ และนำาไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้ 

      และเป็นท่ีแน่นอนว่า ปุ๋ยของคนปลูกต้นไม้แต่ละคนสำาหรับต้นไม้แต่ละต้น 
ย่อมแตกต่างกัน และไม่มีสูตรสำาเร็จ แต่ก่อนจะขุดหลุมหรือใส่ปุ๋ยลงในดิน คน
ปลูกต้นไม้จำาเป็นท่ีจะต้องรู้จักองค์ประกอบและบริบทแวดล้อมของดินเสียก่อน 
ซ่ึงมีอยู่ ๘ อย่างด้วยกัน คือ

ท ี ่ น ี ่ ม ี ค ว าม เคล ื ่ อน ไหวอย ู ่ ตลอดเวลา

      นับจากพ้ืนผิวดินลึกลงไปหลายพันเมตร ดินได้ถูกแบ่งออกเป็นช้ันๆ ตาม
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ กระน้ันรอยต่อระหว่างดินแต่ละช้ันก็ไม่ได้แยก
ออกจากกันโดยส้ินเชิง พรมแดนระหว่างช้ันดินสามารถผสมกลมกลืนด้วยกลไก
ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กระแสน้ำา แรงบีบอัดใต้ดิน การชอนไชของรากไม้
และไส้เดือน หรือแม้แต่การย่อยสลายของซากอินทรีย์ (ฮิวมัส) ส่ิงเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมต่อดินแต่ละช้ันเข้าด้วยกัน

     การเช่ือมโยงดินแต่ละช้ันก็เหมือนกับการร้อยเรียงกระบวนการ คือ แม้จะ
มีการแบ่งกระบวนการออกเป็นช่วงๆ แต่ละส่วนต่างก็เช่ือมโยงส่งผลซ่ึงกันและ
กัน ถ้าเราสังเกตและทำาความเข้าใจกลไกของธรรมชาติดังกล่าว ก็จะช่วยให้
การจัดกระบวนการสอดคล้องกลมกลืนข้ึน หรืออย่างท่ีเราเรียกว่า “เนียน” น่ันเอง

     ช ั ้ นด ิน – การร ้ อย เร ียงกระบวนการ๑. 
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อย ่ า ง ไรท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  “ เน ียน” ?      กระบวนการเป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ว่ามีความเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลาต้ังแต่แรกก่อกำาเนิด หล่อเล้ียง ดำารงอยู่ และย่อยสลายไป และการ
ย่อยสลายของส่ิงหน่ึงก็ไปหล่อเล้ียงการก่อกำาเนิดของอีกส่ิงหน่ึงเสมอ เป็นจังหวะ 
เป็นท่วงทำานองท่ีสอดคล้องประสานกัน

      นอกจากน้ันแล้ว ผืนแผ่นดินยังเป็นท่ีท่ีคนปลูกต้นไม้สามารถใส่ปุ๋ย เพ่ือให้
ต้นไม้ดูดซับไปใช้ได้ กระบวนการก็เช่นกัน เราสามารถใส่เน้ือหา ปัจจัย เง่ือนไข
ต่างๆ ลงไป เพ่ือให้ต้นไม้ในใจของผู้เข้าร่วมได้ใคร่ครวญ ซึมซับ และนำาไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้ 

      และเป็นท่ีแน่นอนว่า ปุ๋ยของคนปลูกต้นไม้แต่ละคนสำาหรับต้นไม้แต่ละต้น 
ย่อมแตกต่างกัน และไม่มีสูตรสำาเร็จ แต่ก่อนจะขุดหลุมหรือใส่ปุ๋ยลงในดิน คน
ปลูกต้นไม้จำาเป็นท่ีจะต้องรู้จักองค์ประกอบและบริบทแวดล้อมของดินเสียก่อน 
ซ่ึงมีอยู่ ๘ อย่างด้วยกัน คือ

      นับจากพ้ืนผิวดินลึกลงไปหลายพันเมตร ดินได้ถูกแบ่งออกเป็นช้ันๆ ตาม
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ กระน้ันรอยต่อระหว่างดินแต่ละช้ันก็ไม่ได้แยก
ออกจากกันโดยส้ินเชิง พรมแดนระหว่างช้ันดินสามารถผสมกลมกลืนด้วยกลไก
ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กระแสน้ำา แรงบีบอัดใต้ดิน การชอนไชของรากไม้
และไส้เดือน หรือแม้แต่การย่อยสลายของซากอินทรีย์ (ฮิวมัส) ส่ิงเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมต่อดินแต่ละช้ันเข้าด้วยกัน

     การเช่ือมโยงดินแต่ละช้ันก็เหมือนกับการร้อยเรียงกระบวนการ คือ แม้จะ
มีการแบ่งกระบวนการออกเป็นช่วงๆ แต่ละส่วนต่างก็เช่ือมโยงส่งผลซ่ึงกันและ
กัน ถ้าเราสังเกตและทำาความเข้าใจกลไกของธรรมชาติดังกล่าว ก็จะช่วยให้
การจัดกระบวนการสอดคล้องกลมกลืนข้ึน หรืออย่างท่ีเราเรียกว่า “เนียน” น่ันเอง

     “เนียน” ในท่ีน้ีมาจากคำาว่า แนบเนียน
     การจัดกระบวนการท่ีแนบเนียนก็คือ การดำาเนินกระบวนการท่ีไหล
ล่ืนต่อเน่ืองกัน กระบวนการแต่ละช่วงมีความเช่ือมโยงหรือส่งผลซ่ึงกัน
และกันอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะท่าทีของเรา 

     แม้ว่าบางคร้ังเราอาจจะใส่เง่ือนไขแปลกปลอมเข้าไปเพ่ือเร้าความ
รู้สึกหรือเหตุการณ์ ก็อยู่ในช่วงจังหวะท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์
     คร้ังหน่ึง ในการจัดกระบวนการกับเยาวชนกลุ่มเส่ียง (วัยรุ่นท่ีเร่ิม
ใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่น อยู่หอพัก บ้านเช่า มีพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง 
ท้าทายข้อห้ามต่างๆ) เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มน้ีเกิดการเข้าใจตัวเอง เข้าใจ
ส่ิงท่ีกำาลังทำาอยู่ จนนำาไปสู่การลดพฤติกรรมเส่ียง

     โดยทีมคนปลูกต้นไม้ได้เลือกใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงมีแนวทาง
ในการร้อยเรียงกระบวนการ โดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อม ทำา
กิจกรรมเพ่ือเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอ่ืนเข้าใจความสุข มองเห็นความฝัน
เป้าหมายของชีวิต แล้วจึงขยายความเข้าใจและการปฏิบัติสู่สังคมเล็กๆ
  ท่ีอยู่รอบข้าง โดยกิจกรรมท้ายท่ีสุดคือการสรุปบทเรียนร่วมกัน

ส ้อมพรวนชวนค ิด

     ท้ังน้ี ระหว่างท่ีจัดกระบวนการ กิจกรรมหรือเกมท่ีเลือกมาใช้ 
จะมีลักษณะท่ีค่อยๆ เพ่ิมระดับการเรียนรู้จากพ้ืนท่ีปลอดภัยใกล้ตัว 
แล้วค่อยๆ ขยับห่างออกไป สอดแทรกไปกับเกมสันทนาการเพื่อ
ผ่อนคลายบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์เป็นระยะ
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      แผ่นดินหัวใจของแต่ละคนหล่อหลอมมาจากเน้ือดินท่ีแตกต่างกัน ย่อมโอบ
อุ้มเมล็ดพันธ์ุ ด้วยลักษณาการท่ีแตกต่างกัน 
      ในวันแรกท่ีก้าวเข้ามาสู่ค่ายหรือการอบรม หมายถึง การท่ีต้องมาพบเจอ
กับคนแปลกหน้า อยู่ในสถานท่ีแปลกใหม่ หรือการท่ีต้องจากบ้านท่ีคุ้นเคยมา 
ทำาให้มีเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ผุดขึ้นมาในใจเต็มไปหมด ทั้งความกลัว ความลังเล
สงสัย ความง่วง ความขี้เกียจ ความตื่นเต้น ความหงุดหงิด ความกังวล ฯลฯ 
แทบจะไม่มีพ้ืนท่ีว่างสำาหรับการขุดหลุมหย่อนเมล็ดพันธ์ุความสุขเอาเสียเลย
      ดังน้ัน จึงจำาเป็นท่ีเราจะต้องเร่ิมต้นด้วยการปรับสภาพหน้าดิน เตรียมความ
พร้อม เพ่ือปรับให้ผู้เข้าร่วมเกิดความผ่อนคลาย ปล่อยวางจากความกังวล เพ่ือ
สร้างความต่ืนตัวและเปิดใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้
      ส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีใช้กันมักจะเน้นความสนุกสนาน และการเคล่ือนไหว
ร่างกายมากกว่าจะใช้ความคิด เรามักจะเรียกช่วงเวลาน้ีว่า ละลายพฤติกรรม 
สร้างความสัมพันธ์ ทลายกำาแพงหรือสันทนาการ น่ันเอง
      ในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเราจะได้อ่านพลังและหย่ังท่าทีของผู้เข้าร่วมด้วย

     ผ ิ วด ิน – กระบวนการ เตร ียมความพร ้อม

     การจัดสรรช่วงเวลาสำาหรับการละลายพฤติกรรมกับ
เน้ือหาหลัก เป็นเร่ืองท่ีเรามักมองข้าม เพราะคิดว่าเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ความจริงกิจกรรมช่วงละลายพฤติกรรมส่งผล
ต่อเน่ืองถึงกิจกรรมหลักอย่างมีนัยยะสำาคัญ เช่น ถ้าเราให้เวลาช่วง
แรกน้อยเกินไป ผู้เข้าร่วมก็จะขาดมิติความสัมพันธ์ หรือยังรู้สึกไม่
ไว้วางใจ ทำาให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนความรู้สึกเชิงลึกได้
          ตรงกันข้าม ถ้าใช้เวลาละลายพฤติกรรมมากเกินไป ทำาให้เบียดบัง
      เวลาในการทำากิจกรรมหลัก ยิ่งถ้าเป็นเกมที่สนุกสุดเหวี่ยงด้วยแล้ว 
      สมาธิก็จะกระเจิดกระเจิง ครั้นจะดึงกลับมาสู่กิจกรรมหลักและถอด
      บทเรียนก็จะทำาได้ยาก ความสามารถคิดวิเคราะห์ก็จะลดน้อยลงด้วย
               ดังนั้น ในการออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรม เราจึงควร
                                   พิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาและ
                                      อารมณ์ของกิจกรรมในช่วงถัดไปด้วย

จ ั ด ส ร ร เ ว ล า ส ำ า ห ร ั บ  “ล ะล ายพฤต ิ ก ร รม”  อย ่ า ง ไ รด ี ส ้อมพรวนชวนค ิด

๔๐ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ
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      ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล เกิดจากการยึดเกาะกันของดินเม็ดเล็กๆ 
และดินแต่ละเม็ดก็ล้วนแล้วแต่ประกอบข้ึนมาจากอนุภาคท่ีแตกต่างกัน มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

      ผืนแผ่นดินหน่ึงๆ ก็เหมือนกับพ้ืนท่ีในการจัดกระบวนการหน่ีงๆ ท่ีประกอบ
ด้วยผู้คนท่ีแตกต่างหลากหลาย ไม่มีใครเหมือนใคร แต่ท้ังหมดถูกยึดโยงด้วย
กระบวนการภายใต้ปัจจัยเง่ือนไขเดียวกัน ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นการยึดเกาะกันแบบ
หลวมๆ อย่างดินทราย บ้างก็ใกล้กันพอประมาณอย่างดินร่วน หรือบางคร้ังก็เป็น
ความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างดินเหนียว

      แต่ไม่ว่าจะเป็นการยึดเกาะกันแบบใด ก็ไม่มีใครหรือดินเม็ดใดท่ีอยากแปลก
แยกอยู่นอกวง เหมือนอย่างท่ีมาสโลว์เคยจำาแนกความต้องการของคนเราเป็น
บันได ๕ ข้ัน โดยความต้องการการยอมรับจากสังคมน้ัน อยู่บันไดข้ันท่ี ๓ ถัด
จากความต้องการด้านร่างกายและความปลอดภัย หมายความว่า เราต่างก็
ต้องการท่ีจะเป็น ใครสักคน (somebody) ท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมหน่ึงๆ 
เช่น เม่ือเพ่ือนๆ ในกลุ่มใส่เส้ือเบอร์เอส (ขนาดเล็ก) ไว้ผมทรงหนามทุเรียน ใส่
เหล็กดัดฟัน แตงโมก็ต้องใส่เส้ือไซส์เอสและไว้ผมทรงน้ันด้วย เพ่ือท่ีจะได้เป็น
สมาชิกของกลุ่มไม่ว่าแตงโมจะชอบหรือไม่ก็ตาม ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าแตงโม
หรือคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ไม่มีใครปรารถนาตำาแหน่ง ไร้ตัวตน (nobody) น่ันเอง

      ในการจัดกระบวนการก็เหมือนกัน ทุกคนต่างต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ (ด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน) ดังน้ัน การเปิดพ้ืนท่ีให้ทุกคนสามารถเข้า
มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการด้วยความรู้สึกเท่าเทียมกัน จึงมีความสำาคัญมาก

      ในการจัดค่ายคร้ังหน่ึง เพ่ือนนักปลูกต้นไม้ของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์
ท่ีมีผู้เข้าร่วมก่อการประท้วง! จากข้อมูลท่ีได้รับ ผู้เขียนคาดว่าเป็นเพราะพวกเขา
รู้สึกไม่คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีตรงน้ัน กิจกรรมหลายอย่างไม่เคยทำามาก่อน มิหนำาซำ้า
ไม่มีกิจกรรมไหนท่ีตรงกับความคาดหวังเลย ทำาให้รู้สึกอึดอัด รู้สึกแปลกแยก 
หลายคนอยากกลับบ้าน และจะกลับให้ได้ด้วย

      คราวน้ัน น้องๆ ผู้เข้าร่วมจึงรวมตัวกันแล้วส่งตัวแทนมาเจรจาขอปรับเปล่ียน
กิจกรรมเพ่ือนนักปลูกต้นไม้ของเรา จึงตัดสินใจพักกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ก่อน 
แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันคิดว่าอยากทำาอะไร

     อน ุภาคของด ิน – การม ีส ่ วนร ่ วม๓. 
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      เม่ือพวกเขาได้มีพ้ืนท่ีท่ีคุ้นเคย มีกิจกรรมท่ีทำาได้และได้ทำาแล้วทีมคนปลูก
ต้นไม้จึงได้ปรับกระบวนการโดยการประสานกิจกรรมใหม่ และปรับความเข้มข้น
ของกิจกรรมเดิม (แต่คงไว้ซ่ึงหลักการ) ผลปรากฏว่า ช่วงเวลาท่ีเหลือของค่าย
ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
      ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนแกนนำา ท่ีเคยผ่านการ
เข้าค่ายมาอย่างโชกโชนแล้วน่ันเอง

เ คล ็ ดล ั บก า รส ร ้ า ง ค ว าม เ ป ็ น  “ ส ่ ว นหน ึ ่ ง ” ส ้อมพรวนชวนค ิด     จัดเวลาในช่วงแรกให้ผู้เข้าร่วมและทีมงานได้ช่วยกัน
ออกแบบกติกาหรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ผู้เข้าร่วม
เร่ิมออกความคิดเห็นก่อน แล้วเราจึงค่อยๆ นำาเสนอในเชิงถาม
ความคิดเห็นว่า “จะดีไหมถ้าเรามีข้อ...น้ีเพ่ิมเข้ามาด้วย”
     หรือในกรณีที่มีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดกิจกรรม เช่น เวลาท่ีใช้ในการทำากิจกรรมยาวนานกว่า
ท่ีกำาหนดไว้ จนเลยเวลารับประทานอาหารหรือเวลาพักส่วนตัว
เราก็สามารถนำาประเด็นน้ีมาหารือกับผู้เข้าร่วมได้ โดยอาจจะให้ผู้เข้าร่วม
ได้มีส่วนช่วยออกความคิดว่าจะทำากิจกรรมต่อจนเสร็จ หรือจะพักก่อนแล้ว
ค่อยมาทำาต่อในช่วงถัดไป
     หรือในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมมีท่าทีแยกตัวจากกระบวนการ โดยอาจจะไม่ให้
ความร่วมมือทำาท่าเหนื่อยหน่าย เชื่องช้า ไม่แสดงความคิดเห็น ฯลฯ เรา
ก็สามารถดึงพลังกลุ่มเพื่อให้กำาลังใจให้การรับฟังและรอคอยเขาได้ เมื่อ
เขารู้สึกตัวว่ามีคนให้ความสำาคัญ หรือรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เขาจะ
        ค่อยๆ พยายามปรับตัวเข้าหากลุ่มทีละน้อยๆ เอง ในทางตรงข้าม 
        ถ้าเราใช้พลังกลุ่มในการบังคับหรือบีบค้ันจนเกินไป เขาก็จะย่ิงแยก 
        ตัวมากข้ึน
              สถานการณ์เช่นน้ี ต้องการความเข้าใจและอดทนรอคอยจาก
                                                เรา-คนปลูกต้นไม้เป็นอย่างมาก
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     การพ ัดพา – กระบวนการกล ่ ุ ม

เร ียนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๔๓

      กระแสนำ้า เป็นนักเดินทางท่ีย่ิงใหญ่ แม้แต่ขุนผาท่ีแข็งแกร่งก็มาอาจขวาง
ก้ันเอาไว้ได้
      การเดินทางของกระแสนำ้าได้พัดพาอนุภาคของดินให้ไปตกตะกอนรวมกัน 
ณ ท่ีหน่ึงๆ ก่อเกิดเป็นดินดอนหรือเนินตะกอน ซ่ึงมักจะมีความสำาคัญในการ
เพาะปลูกเป็นอย่างมาก
      นอกจากน้ัน กระแสนำ้ายังพัดพาเมล็ดพันธ์ุจากท่ีต่างๆ มาบ่มเพาะบนผืน
แผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์น้ันด้วย
      เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขในใจของผู้เข้าร่วมก็เช่นกัน ได้ถูกกระแสนำ้าของกาล
เวลาพัดพามารวมอยู่ผืนแผ่นดินแห่งการเรียนรู้เดียวกัน แต่แม้ว่าจะมีเมล็ดพันธ์ุ
และผืนดินท่ีสมบูรณ์แล้วก็ใช่ว่าเมล็ดพันธ์ุจะสามารถงอกงามเติบโตได้โดยลำาพัง 
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมและการเก้ือกูลจากเมล็ดพันธ์ุชนิดอ่ืนๆ ด้วย
      ต้นไม้บางต้นในใจเราก็ต้องอาศัยการเกื้อกูลจากต้นไม้บางต้นในใจของ
คนอ่ืนๆ ด้วย น่ันเป็นเพราะในใจของคนเราไม่ได้มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์พร้อม
มาแต่แรก เราต้องการปุ๋ย ต้องการการพัดพาเมล็ดพันธ์ุชนิดอ่ืนให้มางอกงาม
ในใจของเราด้วย ระบบนิเวศจึงจะไหลเวียนเป็นพลวัต
       ในการจัดกระบวนการ เราเรียกพลังพลวัตของระบบนิเวศว่า “พลังกลุ่ม” 
ความสำาคัญของพลังกลุ่มอยู่ท่ีบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตร ซ่ึงไม่ได้หมาย
ความว่าจะต้องทำาให้ผู้เข้าร่วมเห็นพ้องหรือคล้อยตามเป็นทิศทางเดียวกันหมด 
แต่หมายถึงพลังท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย การ
อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความแตกต่างอย่างเก้ือกูลน้ี ถือเป็นแนวทางท่ีจะนำา
ไปสู่การคิดถึงผู้อ่ืน (สังคม) มากกว่าความคิดความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียว 
หรือพูดอีกนัยหน่ึงก็คือ “พลังกลุ่ม” เป็นส่ือในการสร้างมณฑลแห่งการเรียนรู้
ภายในของคนหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
ให้กับ “อัตตา” หรือตัวตนภายในของเราน่ันเอง

     กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การลงมือทำากิจกรรมหน่ึงๆ 
ร่วมกัน ทั้งกลุ่มใหญ่ (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด) กลุ่มย่อย (กลุ่ม
ขนาดเล็กท่ีถูกแบ่งจากกลุ่มใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์ การระดมสมองแก้โจทย์ปัญหา/คำาส่ังร่วมกัน

ล ักษณะของ
กระบวนการกล ุ ่ม

     จัดเวลาในช่วงแรกให้ผู้เข้าร่วมและทีมงานได้ช่วยกัน
ออกแบบกติกาหรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ผู้เข้าร่วม
เร่ิมออกความคิดเห็นก่อน แล้วเราจึงค่อยๆ นำาเสนอในเชิงถาม
ความคิดเห็นว่า “จะดีไหมถ้าเรามีข้อ...น้ีเพ่ิมเข้ามาด้วย”
     หรือในกรณีที่มีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดกิจกรรม เช่น เวลาท่ีใช้ในการทำากิจกรรมยาวนานกว่า
ท่ีกำาหนดไว้ จนเลยเวลารับประทานอาหารหรือเวลาพักส่วนตัว
เราก็สามารถนำาประเด็นน้ีมาหารือกับผู้เข้าร่วมได้ โดยอาจจะให้ผู้เข้าร่วม
ได้มีส่วนช่วยออกความคิดว่าจะทำากิจกรรมต่อจนเสร็จ หรือจะพักก่อนแล้ว
ค่อยมาทำาต่อในช่วงถัดไป
     หรือในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมมีท่าทีแยกตัวจากกระบวนการ โดยอาจจะไม่ให้
ความร่วมมือทำาท่าเหนื่อยหน่าย เชื่องช้า ไม่แสดงความคิดเห็น ฯลฯ เรา
ก็สามารถดึงพลังกลุ่มเพื่อให้กำาลังใจให้การรับฟังและรอคอยเขาได้ เมื่อ
เขารู้สึกตัวว่ามีคนให้ความสำาคัญ หรือรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เขาจะ
        ค่อยๆ พยายามปรับตัวเข้าหากลุ่มทีละน้อยๆ เอง ในทางตรงข้าม 
        ถ้าเราใช้พลังกลุ่มในการบังคับหรือบีบค้ันจนเกินไป เขาก็จะย่ิงแยก 
        ตัวมากข้ึน
              สถานการณ์เช่นน้ี ต้องการความเข้าใจและอดทนรอคอยจาก
                                                เรา-คนปลูกต้นไม้เป็นอย่างมาก

๔. 
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      กิจกรรมส่วนใหญ่มักจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมเผชิญความยากลำาบากหรือปัญหา
ร่วมกัน เพ่ือท้ายท่ีสุดจะได้ช่ืนชมกับความสำาเร็จ/บทเรียนท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน เช่น 
การสร้างฝายชะลอนำ้า การบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนหรือศาสนสถาน การใช้ชีวิต
ในชนบทท่ีกันดาร การตระเวนแสดงละครเวทีตามหมู่บ้านต่างๆ ฯลฯ

      เกมพลังกลุ่มยอดฮิต ได้แก่ เป็ดเจ้าปัญหา (เป็ดชิงพื้นที่) แม่นำ้าพิษ 
พับหนังสือพิมพ์ เส่ือมหัศจรรย์/พลิกเส่ือ

๔๔ • เร ียนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

     ส่ิงท่ีเราควรคำานึงถึงในการจัดกระบวนการกลุ่ม
คือ การจัดสัดส่วนของการเรียนรู้ระดับกลุ่มและปัจเจกให้
เหมาะสม เม่ือเกิดการเรียนรู้ระดับกลุ่มแล้ว อย่าลืมให้
ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสมองย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในของตัวเอง
ด้วย เพราะการอยู่กับกลุ่มมากเกินไป (การเรียนรู้ภายนอก) 
อาจจะทำาให้พลาดโอกาสท่ีสำาคัญในการเช่ือมโยงกลับเข้า
มาสู่ตัวตนภายในได้ (การเรียนรู้ภายใน)

ก า ร จ ั ดก ร ะบ วนกลุ่ ม ค ว รค ำ า น ึ ง ถ ึ ง อ ะ ไ ร ส ้อมพรวนชวนค ิด

      แผ่นหินท่ีแข็งกระด้าง แทบไม่มีพืชชนิดไหนจะเจริญเติบโตได้ กว่าจะแปร
สภาพมาเป็นผืนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้น้ัน ย่อมต้องผ่านกระบวนการกร่อน
โดยกระแสนำ้าและลมมาอย่างยาวนาน

      ในการจัดกระบวนการเพ่ือกระเทาะแผ่นหินในหัวใจของผู้เข้าร่วม บางคร้ัง
เราก็จำาเป็นต้องสร้างกระแสน้ำาหรือกระแสลมให้เกิดข้ึนมา ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง 
เง่ือนไข ข้อจำากัด หรือกติกาน่ันเอง

      โดยธรรมชาติ มนุษย์มีสัญชาตญาณของการเอาชนะอยู่ลึกๆ ในอดีตเราอาจ
จะต้องการเป็นผู้ชนะเพ่ือความอยู่รอด หรือเพราะความกลัว แต่ในปัจจุบันเรา
ต้องการเป็นผู้ชนะเพ่ือท่ีจะได้รับการยอมรับ หรือคำาช่ืนชม

     การกร ่อน – เง ื ่ อนไข/ข ้อจ ำ าก ัด๕. 
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เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๔๕

     ส่ิงท่ีเราควรคำานึงถึงในการจัดกระบวนการกลุ่ม
คือ การจัดสัดส่วนของการเรียนรู้ระดับกลุ่มและปัจเจกให้
เหมาะสม เม่ือเกิดการเรียนรู้ระดับกลุ่มแล้ว อย่าลืมให้
ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสมองย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในของตัวเอง
ด้วย เพราะการอยู่กับกลุ่มมากเกินไป (การเรียนรู้ภายนอก) 
อาจจะทำาให้พลาดโอกาสท่ีสำาคัญในการเช่ือมโยงกลับเข้า
มาสู่ตัวตนภายในได้ (การเรียนรู้ภายใน)

      ดังน้ัน ถ้าเราใส่เง่ือนไขบางอย่างลงไปในกระบวนการเพ่ือกระตุ้นสัญชาต-
ญาณดังกล่าว ก็จะเป็นการเร้าให้ผู้เข้าร่วมมีพลังในการทำากิจกรรมมากข้ึน แต่
ทั้งนี้ ก็ต้องดูความเหมาะสมของบริบทในขณะนั้นๆ ด้วย และระมัดระวังการ
ตอกยำ้าสภาวะการแข่งขันแบบแพ้คัดออกด้วย ซ่ึงภาวะน้ีถือได้ว่าเป็นปฏิปักษ์
กับการเป็นส่วนหน่ึงอย่างท่ีเราได้พูดถึงมาก่อนหน้าน้ี

       การจะปรับเปล่ียนวิธีคิดหรือวิถีปฏิบัติของใคร
ได้น้ัน เราจะต้องรู้จักและเข้าใจวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ
เดิมของคนๆ นั้นให้ถ่องแท้เสียก่อน เหมือนกับที่
ชาวสวนมะม่วงย่อมรู้ว่า ควรงดให้นำ้าก่อนที่มะม่วงจะออกดอก และควรเพิ่ม
ปริมาณนำ้าให้มากข้ึนหลังจากท่ีติดผลแล้ว ซ่ึงธรรมชาติของมะม่วงจะมีระยะของ
การพักตัวและสะสมอาหาร ถ้าชาวสวนเผลอไปรดนำ้าช่วงนี้ มีหวังได้กินยอด
มะม่วงแทนผลมะม่วงอย่างแน่นอน

      เราเองก็ต้องศึกษาธรรมชาติของผู้เข้าร่วมให้กระจ่างแจ้งเสียก่อน ท้ังด้าน
พฤติกรรม ค่านิยม ความเช่ือ และความคิด จึงจะสามารถสร้างหรือผูกเง่ือนไข
หน่ึงๆ ข้ึนมาได้ ซ่ึงเง่ือนไขท่ีว่าน้ีแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ

การสร ้ าง เง ื ่ อนไข : 
ศาสตร ์แห ่งการผ ูก 
ศ ิลป ์แห ่งการแก ้

เ ง ื ่ อน ไขท ี ่ เ ร ้ าพล ั งด ้ านลบ

     ได้แก่ การกระตุ้นให้อยากทำาส่ิงท่ีดีหรือพัฒนาตัวเอง

     ส่วนใหญ่จะเป็นร่องพฤติกรรมหรือความคุ้นชินบางอย่างท่ีทำาให้เกิดความ 
ทุกข์ท้ังกับตัวเองและคนอ่ืนๆ เช่น การตัดสิน (เพ่งโทษ) ตัวเอง และคนอ่ืนการ
เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตัวเอง การมองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น

      เม่ือมีการผูกเง่ือนไขข้ึนมาแล้ว ในกระบวนการคล่ีคลาย เราไม่จำาเป็นต้อง
เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ทีละคน แต่เราสามารถใช้การถอดบทเรียนเพ่ือให้แต่ละ
คนเช่ือมโยงกลับเข้าไปภายในของตัวเอง แล้วคิดวิเคราะห์บทเรียนท่ีเกิดข้ึนเองได้

เ ง ื ่ อน ไขท ี ่ เ ร ้ าพล ั งด ้ านบวก
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๑. หมายเลข ๑ เป็นคนท่ีเห็นต้นแบบ: ไม่
สามารถมาหากลุ่มได้
๒. หมายเลข ๒ เป็นคนถ่ายทอด:ไม่เห็นแบบ 
และห้ามลงมือทำา
๓. หมายเลข ๓ เป็นคนสังเกตการณ์: ต้องเอา
มือไขว้หลังตลอด ห้ามพูดหรือส่งสัญญาณใดๆ 
พยักหน้า/ส่ายหน้าได้เท่าน้ัน
๔. หมายเลข ๔ – ๖ เป็นคนลงมือทำา: ต่อตัว
ต่อให้ได้ตามแบบ

เน ื ้ อหา
เป็มเกมที่เน้นเรื่องพลังกลุ่ม สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
และบุคลิกท่ีแตกต่างของสมาชิกใน
กลุ่ม ผ่านการสถานการณ์จำาลอง

กระบวนการ
๑. แบ่งกลุ่มเป็น ๘ กลุ่มๆ ละ ๕ – ๖ คน 
โดยแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีต่างกัน (ดูราย-
ละเอียดหัวข้อ บทบาท และภาพประกอบ)
๒. แต่ละกลุ่มต้องช่วยกันต่อตัวต่อให้เหมือน
กับแบบตัวอย่างทุกประการ ท้ังสี รูปร่างและ
ขนาด ภายใน ๔๕ นาที
๓. ถอดบทเรียน

๑. หมายเลข ๒ จะว่ิงไปคุยกับ
หมายเลข ๑ ก่ีรอบก็ได้
๒. หมายเลข ๒ จะว่ิงมาบอก
หมายเลข ๔–๖ ท่ีอยู่ในห้อง
ก่ีรอบก็ได้
๓. หมายเลข ๔-๖ ต้องน่ังอยู่
ในกลุ่มเท่าน้ัน

กต ิกา/เง ื ่ อนไข

บทบาท

ต ัวอย ่ าง: เกมต ัวต ่อมหาสน ุก

๑ ๒

๓

๔ ๕ ๖

    บ่อยคร้ังท่ีเง่ือนไขท่ีเราใส่เข้าไปในกระบวนการ เป็น
การสร้างความกดดัน บีบค้ันหรืออัดอ้ัน ซ่ึงมักจะเป็นภาวะ
ท่ีเรามักไม่คุ้นชิน ท้ังท่ีพบเจออยู่ในชีวิตประจำาวันอยู่เสมอ 
แต่เรามักจะมองข้าม หรือหลีกเล่ียงท่ีจะเผชิญหน้า

            อย่างไรก็ตาม ถ้าเง่ือนไขท่ีเราใส่เข้าไปทำาหน้าท่ีสร้าง
      สภาวะดังกล่าวแล้ว อย่าลืมถอดบทเรียนด้วย เพราะการ
      ถอดบทเรียนจะช่วยคลี่คลายบทเรียนที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน 
      และสะท้อนกลับสู่การใคร่ครวญภายในได้ง่ายข้ึน

ส ้อมพรวนชวนค ิด

๔๖ • เร ียนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ
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เป็มเกมที่เน้นเรื่องพลังกลุ่ม สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
และบุคลิกท่ีแตกต่างของสมาชิกใน
กลุ่ม ผ่านการสถานการณ์จำาลอง

     น ้ ำ า ใต ้ด ิ น – ประสบการณ ์ตรง
      เมื่อฝนตกลงมา ดินจะทำาหน้าที่ดูดซับนำ้าฝนลงไปกักเก็บไว้ในชั้นต่างๆ 
บางส่วนไหลผ่านช้ันดินไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในขณะท่ีบางส่วนถูกราก
พืชดูดซึมขึ้นมาใช้หล่อเลี้ยงลำาต้น ซึ่งนอกเหนือจากอนุภาคของนำ้าแล้ว สิ่งที่
รากดูดซึมข้ึนมาด้วย คือ แร่ธาตุต่างๆ ท่ีละลายปะปนอยู่ในน้ันด้วย

      กิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง หรือลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองน้ัน ก็เหมือนกับนำ้าใต้ดินท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ีจำาเป็นต่อการเติบโตของ
ต้นไม้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องเผชิญกับความยากลำาบาก (ทั้งทางอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด และการกระทำา) ย่ิงนำาไปสู่การเรียนรู้ท่ีลงลึกได้มากข้ึน เหมือน
กับดินในฤดูแล้งท่ีปริมาณความช้ืนลดลง ต้นไม้จะต้องแผ่ขยายรากลงสู่ช้ันดิน
ท่ีลึกมากข้ึน เพ่ือแสวงหานำ้าในช้ันใต้ดิน ผลท่ีตามมาอย่างหน่ึงก็คือ ระบบการ
ยึดเกาะของรากท่ีม่ันคงมากข้ึน

      ถือได้ว่านำ้าใต้ดินมีความสำาคัญในการหล่อเล้ียงต้นไม้ให้เจริญเติบโตข้ึน
มาอย่างม่ันคง ดังน้ัน การทำากิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง ก็มีความสำาคัญ
ต่อการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง

๖. 

      ๑. การใช้ชีวิตหรือทำากิจกรรมร่วมกับคนอื่น 
(ต่างคน) เราได้พูดถึงเรื่องพลังกลุ่มกันมาบ้างแล้ว 
ในท่ีน้ีจึงขอขยายความต่อถึงลักษณะของสมาชิกภายใน
กลุ่ม หมายถึง การนำาผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกันมากๆ 
ซ่ึงอาจหมายถึง กลุ่มคนท่ีเป็นท่ีคู่ตรงข้ามกัน หรือกลุ่ม

คนท่ีมักไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กัน มาเรียนรู้หรือทำากิจกรรมร่วมกัน เช่น คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง/อยู่บ้านพักคนชรา เด็กเรียน เด็กหลังห้อง ฯลฯ

      ท้ังน้ี ความหลากหลายท่ีแต่ละคนได้ผ่านมาจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างกันได้เอง เช่น การพาเด็กๆ ไปเยี่ยมเยียนเรียนรู้กับคนแก่ที่บ้านพัก
คนชรา หรือศูนย์ปราชญ์ การจัดกระบวนการระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาควิชาสังคมหรือกฎหมายกับผู้ด้อยโอกาส (หรือคนพิการ/ แรงงานต่างด้าว/ 
คนชายขอบ) เป็นต้น

แนวค ิดในการ
จ ัดกระบวนการ
เพ ื ่อ ให ้ เก ิด
ประสบการณ ์ตรง

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๔๗
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      ๒. การใช้ชีวิตหรือทำากิจกรรมในสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย (ต่างสถานท่ี)
สถานท่ีหน่ึงๆ มีอิทธิพลในการหล่อหลอมบุคคลท่ีใช้ชีวิตอยู่ท่่ีน้ัน ให้มีอัตลักษณ์ 
หรือลักษณะเฉพาะต่างกันไป หัวข้อน้ีจึงให้ความสำาคัญกับเร่ืองสถานท่ีค่อนข้าง
มาก ท่ีผ่านมา เรามักพบว่าผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้มากมาย โดยไม่จำาเป็นต้องจัด
กระบวนการท่ีลึกลับซับซ้อน เช่น การพาผู้เข้าร่วมไปทำากิจกรรมท่ีสถานรับเล้ียง
เด็กกำาพร้า อาจเป็นการป้อนอาหาร ป้อนนม หรือเล่นกับเด็กๆ ซ่ึงไม่ว่าเป็นผู้เข้า
ร่วมกลุ่มใดก็ตาม ย่อมเกิดภาวะบางอย่างภายในท่ีนำาไปสู่การเรียนรู้ได้

      ๓. การใช้ชีวิตหรือทำากิจกรรมท่ีคุ้นเคย แต่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีจำากัด 
หรือบทบาทท่ีไม่เคยทำามาก่อน (ต่างบริบท/เง่ือนไข) ส่วนใหญ่การจัดกระ-
บวนการลักษณะน้ี มักมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้ “ตกร่อง” ความคุ้นชินเดิมๆ 
เพ่ือนำาสู่การใคร่ครวญและปรับเปล่ียนความคิดหรือพฤติกรรม ในท่ีสุด เช่น การ
ให้ผู้เข้าร่วมไปเดินห้างสรรพสินค้า (ตีความอยากให้ฟู) แต่ไม่ให้นำาเงินติดตัวไป
หรือให้จำานวนจำากัด (เง่ือนไข) แล้วให้ผู้เข้าร่วมเฝ้าดูความคิดความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
หรืออีกวิธีหน่ึง คือ การให้ผู้เข้าร่วมไปอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีคุ้นเคย แต่เป็นบทบาทท่ีไม่
เคยทำามาก่อน เช่น จากการท่ีเคยเป็นคนรับบริการในร้านอาหาร ก็ให้ไปเป็น
ผู้บริการในร้านอาหาร หรือเป็นคนกวาดขยะริมทางเท้า เป็นต้น

    มีหมอคนหน่ึงช่ือ กิบส์ ชุดท่ีเขามักจะใส่ไม่ใช่ชุดกราวน์ 
แต่เป็นชุดทำางานบ้านแล้วก็สวมหมวกฟางเก่าๆ เขามีความ
พยายามในการปลูกต้นไม้บนเน้ือท่ีเกือบ ๑๐ ไร่มาก เพราะหวัง
ว่ามันจะกลายเป็นป่าในท่ีสุด คุณหมอมีแนวคิดในการปลูกต้นไม้ว่า 
“ไม่ลำาบากย่อมไม่สำาเร็จ” เขาไม่เคยรดนำ้าต้นไม้ท่ีเพ่ิงปลูกลงดินเลย 
ด้วยเหตุผลที่ว่า การรดนำ้าทำาให้ต้นไม้รากตื้น ต้นไม้ที่ไม่ได้นำ้า
ต้องหย่ังรากลึกลงไปในผืนดิน เขาปลูกต้นโอ๊ก แล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ม้วนๆ 
ฟาดที่ต้นไม้แทนการรดนำ้าตอนเช้า พร้อมกับบอกว่านี่เป็นวิธีเรียกความ
    สนใจจากต้นไม้  ๒๕ ปีผ่านไป ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตและแข็งแรงมาก 
    พอลมหนาวพัดผ่านมา ต้นไม้คนอ่ืนส่ันคลอนจนก่ิงก้านหักราน ในขณะท่ี
      ต้นไม้ของหมอกิบส์ยังคงยืนหยัดม่ันคง (ท่ีมา: Philip Gulley จาก Front 
       Porch Tales “บทเรียนจากเพ่ือนบ้าน” รีดเดอร์สไดเจสท์  ฉบับเดือน
                          พฤศจิกายน ๒๕๔๑)

ส ้อมพรวนชวนค ิด

พล ั ง ข อ งค ว ามท ุ ก ข ์ ย าก

๔๘ • เร ียนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ
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     การย ่อยสลาย – ก ่อประ โยชน ์ต ่ อส ่ วนรวมอย ่ า ง เป ็นร ูปธรรม
      อินทรีย์วัตถุท่ีเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ ถ้าเทียบกับปริมาณ
ของเนื้อดินแล้วอาจจะน้อยมาก แต่ก็มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของดินเป็นอย่าง
มาก (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น) 
      เหมือนอย่างท่ี ท่านติช นัท ฮันห์ เคยกล่าวไว้ว่า “ต้นไม้ใช้ทรัพยากรหล่อ
เลี้ยงชีวิตเพียงน้อยนิด แต่บรรณาการกลับคืนสู่โลกและมวลมนุษยชาติอย่าง
มากมายมหาศาล ท้ังยังไม่เรียกร้องการตอบแทนจากใครแม้แต่น้อย แม้กระท่ัง
วาระสุดท้าย ต้นไม้ก็ยังให้ร่มเงาแก่คนท่ีกำาลังตัดไม้”
      พลังของการ “แบ่งปัน” มหัศจรรย์แค่ไหน มีเพียงคนท่ีเคยเป็นผู้ “ให้” และ 
“รับ” เท่าน้ันท่ีจะรู้ได้ (โดยเฉพาะคนท่ี “ให้” โดยไม่หวังผลตอบแทน) และด้วย
ความตระหนักรู้ในพลังน้ีเอง ท่ีทำาให้เราจำาเป็นต้องบรรจุ “กิจกรรมจิตอาสา” 
เข้าเป็นส่วนหน่ึงในสายธารกระบวนการด้วย 

๗. 

    ข้ันแรก เร่ิมจากการทำางานปลูกต้นไม้ของเรา เป็นงานท่ีไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ ใช่...เรามีความคาดหวังว่าจะเกิดสุขสงบใน
สังคม ผู้คนมีจิตใจท่ีดีงาม ฯลฯ น่ันคือแรงบันดาลใจ ซ่ึงต่างจาก
ผลตอบแทนท่ีหมายถึง ช่ือเสียง เงินทอง หรือแม้แต่การเติบโต
ของอัตตา
    ขั้นต่อมา คือ การที่เราได้จัดกระบวนการเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการทำาประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม
โดยไม่หวังผลตอบแทน

จ ิตอาสา

      เคยมีน้องวัยรุ่น ๒ คน เล่าให้ฟังว่า “เรามีความรู้สึกว่าหัวใจมันพองฟูจน
แน่นในอกอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน” ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีพวกเขา
ไปแอบดูเด็กๆ ในโรงเรียนประถมแห่งหน่ึง เล่นเคร่ืองเล่นท่ีพวกเขาไปสร้างให้ 
เม่ือช่วงปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา 
      พวกเขาไม่ได้เดินออกไปแสดงตัวว่าเป็นคนสร้างมันข้ึนมา แต่เดินกลับ
ออกมาเงียบๆ ต้นไม้แห่งความสุขเบ่งบานเต็มหัวใจ จนล้นออกมาทอประกาย
ท่ีแววตา แม้ว่าเวลาท่ีเราพูดคุยกันจะผ่านเหตุการณ์น้ันมานานแล้วก็ตาม

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๔๙

“การทำาเพ่ือผู้อ่ืน” หรือ “จิตอาสา” ในท่ีน้ีมี ๒ รูปแบบ คือ 
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      หลังจากวัฏจักรของฤดูกาลเวียนผ่านไป ต้นไม้ย่อมมีการเปล่ียนแปลงและ
เติบโต ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ต้นไม้มีการเติบโตทุกขณะ กระบวนการจดจำา
และแปรความหมายของผู้เข้าร่วมก็เช่นกัน มีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
น่ีคือธรรมชาติของชีวิตท่ีคนปลูกต้นไม้รู้อยู่แล้ว แต่ส่ิงท่ีเราอยากรู้มากไปกว่าน้ี
ก็คือ เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขท่ีเราเพียรบ่มเพาะลงไปน้ัน ได้ผลิดอกออกผลบ้าง
หรือไม่ และงดงามเพียงใด

      ในการเปล่ียนผ่านของฤดูกาล จะมีช่วงเวลาท่ีต้นไม้ (รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ) 
ปรับสภาพตัวเองเพ่ือเตรียมรับการเปล่ียนแปลงท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน ต้นซากุระก็
เช่นกัน เติบโตตามวัฏจักรของธรรมชาติหมุนเวียนกันไปตลอดระยะเวลา ๓๖๐ 
วัน แต่จะมีเพียง ๕ วันเท่าน้ันท่ีซากุระจะเบ่งบานเต็มท่ีท่ัวทุกก่ิงก้าน ก่อนท่ีจะ
ร่วงโรยไป ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีงดงามและมหัศจรรย์มาก

      เช่นเดียวกับบทเรียนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการจัดกระบวนการ ผู้เข้าร่วมแต่ละคน
ต่างมีการสั่งสมประสบการณ์มาเท่ากับเวลาชีวิตของตัวเอง ก่อนที่จะมาผ่าน
กระบวนการต่างๆ แล้วแย้มบานในท้ายท่ีสุด (บางต้นก็กลับไปเบ่งบานท่ีอ่ืนใน
ภายหลัง) ช่วงเวลาแห่งการเบ่งบานน้ีเองท่ีคนปลูกต้นไม้มักจะพลาดไป เรามัก
จะไปช่ืนชมยินดีกับใบอ่อน หน่อตูมตามก่ิงก้าน แล้วก็พลาดการเก็บเก่ียวช่ัวขณะ
ท่ีมหัศจรรย์อย่างน่าเสียดาย 

     การ เก ็บ เก ี ่ ย ว  – ถอดบทเร ียน๘. 

๕๐ • เร ียนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

ส ้อมพรวนชวนค ิด
ค ว ามส ุ ข เ ป ็ น เ ร ื ่ อ งท ี ่ ต ้ อ งป ร ะก าศ เ ส ี ย งด ั ง ๆ

 ความสุข เป็นเร่ืองท่ีต้องประกาศเสียงดังๆ ไม่ควรเก็บไว้
กับตัว หลังจากทำากิจกรรมหน่ึงๆ ร่วมกันแล้ว ก็อย่าลืมรดนำ้า
ความสุขและแบ่งปันดอกไม้ในหัวใจให้แก่กันและกันด้วยนะ
     การล้อมวงแลกเปล่ียนในบรรยากาศท่ีสบายๆ (สุนทรีย
     สนทนา) เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้การแบ่งปันความสุข
     เป็นไปอย่างมีพลังและมีชีวิตชีวา
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      ภารกิจท่ีคนปลูกต้นไม้ควรทำาหลังฤดูเก็บเก่ียว คือ การบำารุงดิน ซ่ึงวิธีหน่ึง
ก็คือ การคลุมดิน เพ่ือรักษาอุณหภูมิและความช้ืนให้คงท่ี เป็นท้ังการบำารุงดิน
และปรับสภาพต้นไม้ให้พร้อม ก่อนท่ีจะเปล่ียนผ่านจากฤดูหน่ึงสู่อีกฤดูหน่ึง

      จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ผู้เขียนมักจะพบว่า ช่วงเวลาท่ีผู้เข้าร่วมอยู่ใน
กระบวนการจะมีบรรยากาศหรือพลังบางอย่างท่ีทำาให้ “ดอกไม้ความสุขในใจ”
เบ่งบานอย่างเต็มที่ แทบทุกครั้งที่เราจะได้สัมผัสถึงแววตาที่มุ่งมั่นและพันธะ
 

      การถอดบทเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เราได้เก็บเก่ียวช่ัวขณะท่ีดอกไม้
พากันผลิบานเอาไว้ได้ เคร่ืองมือชนิดน้ีเองท่ีจะช่วยเช่ือมโยงบทเรียนจากช่วงเวลา 
๓๖๐ วัน (หรือมากกว่านั้น) ที่ผ่านมาของชีวิตเข้ากับช่วงเวลา ๕ วันแห่งการ
เรียนรู้อันงดงามน้ี

      ต้นไม้แต่ละต้นมี ๓๖๐ วันของตัวเอง เราจึงควรท่ีจะเปิดพ้ืนท่ีเพ่ือให้เขาได้
ใคร่ครวญบทเรียนที่เกิดขึ้นกับตัวเองก่อน แล้วจึงนำาดอกไม้ของแต่ละคนมา
แบ่งปันซ่ึงกันและกัน

      อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่สามารถรับประกันได้ว่า หลังจากผ่านการถอด
บทเรียนแล้ว จะมีดอกซากุระเบ่งบานตลอด ๓๖๕ วัน หรือไม่ หากเพียงหวังว่า 
แต่ละวันท่ีมีดอกไม้ร่วงโรยก็จะมีดอกใหม่ผลิบานข้ึนมาแทนท่ี ไม่จำาเป็นต้อง
บานพร้อมกันทุกก่ิงก้าน เพราะดอกไม้ดอกหน่ึงก็งดงามและมหัศจรรย์ได้เช่นกัน

      หลังจากวัฏจักรของฤดูกาลเวียนผ่านไป ต้นไม้ย่อมมีการเปล่ียนแปลงและ
เติบโต ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ต้นไม้มีการเติบโตทุกขณะ กระบวนการจดจำา
และแปรความหมายของผู้เข้าร่วมก็เช่นกัน มีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
น่ีคือธรรมชาติของชีวิตท่ีคนปลูกต้นไม้รู้อยู่แล้ว แต่ส่ิงท่ีเราอยากรู้มากไปกว่าน้ี
ก็คือ เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขท่ีเราเพียรบ่มเพาะลงไปน้ัน ได้ผลิดอกออกผลบ้าง
หรือไม่ และงดงามเพียงใด

      ในการเปล่ียนผ่านของฤดูกาล จะมีช่วงเวลาท่ีต้นไม้ (รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ) 
ปรับสภาพตัวเองเพ่ือเตรียมรับการเปล่ียนแปลงท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน ต้นซากุระก็
เช่นกัน เติบโตตามวัฏจักรของธรรมชาติหมุนเวียนกันไปตลอดระยะเวลา ๓๖๐ 
วัน แต่จะมีเพียง ๕ วันเท่าน้ันท่ีซากุระจะเบ่งบานเต็มท่ีท่ัวทุกก่ิงก้าน ก่อนท่ีจะ
ร่วงโรยไป ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีงดงามและมหัศจรรย์มาก

      เช่นเดียวกับบทเรียนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการจัดกระบวนการ ผู้เข้าร่วมแต่ละคน
ต่างมีการสั่งสมประสบการณ์มาเท่ากับเวลาชีวิตของตัวเอง ก่อนที่จะมาผ่าน
กระบวนการต่างๆ แล้วแย้มบานในท้ายท่ีสุด (บางต้นก็กลับไปเบ่งบานท่ีอ่ืนใน
ภายหลัง) ช่วงเวลาแห่งการเบ่งบานน้ีเองท่ีคนปลูกต้นไม้มักจะพลาดไป เรามัก
จะไปช่ืนชมยินดีกับใบอ่อน หน่อตูมตามก่ิงก้าน แล้วก็พลาดการเก็บเก่ียวช่ัวขณะ
ท่ีมหัศจรรย์อย่างน่าเสียดาย 

ส ้อมพรวนชวนใส ่่ ใจ
อย ่ า ร ี บ ร ้ อ น ถอดบท เ ร ี ย น จน เก ิ น ไ ป

      ใช่ว่าพอถึงฤดูกาลแล้วดอกไม้จะเบ่งบานเสมอไป!
ผู้เขียนพบว่าหลายต่อหลายคร้ังท่ีพอเราจัดกระบวนการหน่ึงๆ 
ครบถ้วนแล้ว เราก็มักจะรีบร้อนถอดบทเรียนจนเกินไป หรือถ้า
    ย่ิงถูกบีบค้ันด้วยเวลาแล้ว บทเรียนย่ิงไม่ออก ลงท้ายกลาย
    เป็นว่าเราสรุปบทเรียนให้แทน เหมือนกับนำาดอกไม้พลาสติก
       ไปแปะบนต้นไม้ ซ่ึงดูอย่างไรก็ไม่ใช่ของจริง

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๕๑
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สัญญาต่างๆ มากมาย แรกๆ ก็ทำาให้เราต้ืนตันใจจนกล้ันนำ้าตาไม่อยู่ ย่ิงถ้าได้
รู้ว่าหลังกลับไปสู่ชีวิตประจำาวันแล้ว ต้นไม้ท่ีเราเฝ้ารดนำ้าพรวนดินในหัวใจของ
พวกเขา มีแนวโน้มจะหยัดยืนทวนกระแสลมแรงได้ หัวใจของเราก็จะพองฟูราว
กับผู้พิชิตเลยทีเดียว
      แต่ก็มีไม่น้อยที่เริ่มด้วยหัวใจพองฟู แล้วลงท้ายด้วยหัวใจฝ่อแฟบ เพราะ
กระแสลมข้างนอกน้ันรุนแรงกว่าท่ีเราคิด และมาจากหลายทิศหลายทางจนไม่
อาจคาดเดา ไม่ใช่ว่าเราจะยอมแพ้หรอกนะ แต่เราต้องกลับมาน่ังทบทวนกัน
ว่า ทำาไมถึงเป็นเช่นน้ัน?
      ทำาไมพอหลังจากท่ีเราถอดกำาบังลมออกแล้ว ต้นไม้ของเราจึงไหวเอน หรือ
บางคราวก็ล้มระเนระนาดไม่เป็นท่า?

๕๒ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

      เพราะกระแสลมแรง หรือต้นไม้อ่อนแอ ?
      หลายคร้ังท่ีเราพบว่าคำาม่ันสัญญาท่ีผู้เข้าร่วมให้ไว้ใน
วันปิดค่าย มักถูกท้ิงไว้ในค่าย แม้บางคนจะเก็บติดตัวไปด้วยก็มักจะ
ถูกท้ิงไว้ท่ีธรณีประตูบ้าน ริมร้ัวโรงเรียน หรือหน้าร้านเกมออนไลน์
      “ผมจะกลับไปขอโทษแม่” “หนูจะกลับไปบอกรักยาย ไม่ด้ือกับ
ยาย แล้วก็จะนวดให้ยายด้วย” “ผมจะไม่โดดเรียนไปร้านเกมอีกแล้ว”
“หนูจะกลับไปแยกขยะ” ฯลฯ
      แม้ว่าจะรับรู้และเห็นคุณค่าของตัวเอง จนพร้อมจะปรับเปล่ียนความคิด
หรือพฤติกรรมให้ดีขึ้นแล้ว แต่เท่านั้นยังไม่พอที่จะทำาให้ผู้เข้าร่วมของเรา
หยัดยืนในการเปล่ียนแปลงได้ เว้นเสียแต่ว่าเขาจะมีหัวใจท่ีเข้มแข็งและมุ่งม่ัน
มากพอ จึงจะไม่หวั่นไหวต่อแรงเสียดทาน  แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าท่ีแรงเสียดทานส่วนใหญ่ มาจากคนรอบตัวของผู้เข้าร่วม
น่ันเอง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนๆ ครู และสังคมแวดล้อม
           คงอาจจะถึงเวลาท่ีเราต้องกลับมาทบทวนกันใหม่แล้วว่า ทำาอย่างไร
      จึงจะทำาให้ผู้เข้าร่วมของเราเก็บคำาม่ันสัญญากลับไป แล้วลงมือปฏิบัติ
      ได้จริงท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน ชุมชน และสังคมท่ีใหญ่ข้ึน 
                              หรือว่าเราต้องทำางานร่วมกับผู้คนเหล่าน้ันด้วย?!

เ พ ร า ะ ก ร ะ แสลมแร ง  หร ื อต ้ น ไ ม ้ อ ่ อ น แอ ? ส ้อมพรวนชวนค ิด
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เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๕๓

      ขอให้ลองนึกภาพว่า ตอนนี้เรากำาลังยืนอยู่กลางป่าหรือทุ่งหญ้าที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติแล้วกางแขนออกไปแล้วหมุนรอบตัว เช่ือได้ว่าพ้ืนท่ีวงกลมเล็กๆ 
รอบตัวเราน้ีจะมีต้นไม้อยู่รวมกันมากกว่า ๑๐ ชนิด โดยท่ียังไม่นับรวมพืชตระกูล
รา-ไลเคนและสัตว์ชนิดต่างๆ

      หากเปรียบพื้นที่วงกลมรอบตัวเรา เป็นพื้นที่ในการจัดกระบวนการหนึ่งๆ 
ก็จะประกอบด้วยผู้คนที่แตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนใคร แม้จะเป็นสายพันธุ์
เดียวกันก็ตาม ไม้แต่ละต้นต่างมีกระบวนการหล่อเล้ียงชีวิตในแบบของตัวเอง
และในขณะท่ีเรา-คนปลูกต้นไม้เป็นจุดหมุน เราเองก็นับเป็นต้นไม้ต้นหน่ึงท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีวงกลมน้ันด้วยเหมือนกัน

      อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีการจัดกระบวนการหน่ึง แม้ว่าจะประกอบด้วยบุคคล
ท่ีแตกต่างกันในแง่ของความเป็นปัจเจก แต่หากจะมองท่ีบทบาทมีบุคคลในท่ีน้ี
เพียง ๔ กลุ่มเท่าน้ัน คือ

      ๑. เจ้าของท่ีดิน หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ
      ๒. คนปลูกต้นไม้ หมายถึง กระบวนกร/ วิทยากรกระบวนการ
      ๓. เจ้าของหัวใจ หมายถึง ผู้เข้าร่วมกระบวนการ/ กลุ่มเป้าหมาย
      ๔. คนพรวนดิน หมายถึง คนท่ีทำาหน้าท่ีสนับสนุนการจัดกระบวนการ
ในด้านต่างๆ

คน (บ ุ คคลท ี ่ เก ี ่ ย ว ข ้ อ ง )
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      ความปรารถนาดีเป็นแรงบันดาลใจท่ีมีพลังมาก แต่มักจะเป็นพลังท่ีอยู่ได้
ไม่นาน (หากจิตใจไม่มุ่งม่ันมากพอ) เพราะความปรารถนาดีต้องการแรงสนับ-
สนุนหลายด้าน จึงจะมีพลังมากพอที่จะสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนแปลงสังคมได้
      โดยเฉพาะคนท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน การท่ีเราจะพลิกฟ้ืนผืนดินท่ีรกร้างว่างเปล่า 
หรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัชพืชให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เจ้าของที่ดิน
ต้องการการสนับสนุนจากหลายทาง เช่น
      ๑) พลังใจ มีรากฐานมาจากพลังความปรารถนาท่ีดี
      ๒) พลังกาย การมีร่างกายท่ีแข็งแรง โดยการพักผ่อนอย่างเต็มท่ี ออกกำาลัง
กาย รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์
     ๓) พลังสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ รวมถึงปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
     ๔) พลังสนับสนุนจากทีมงาน การมีทีมงานท่ีเข้าใจกัน ทำางานร่วมกันด้วย
ความเป็นกัลยาณมิตร

• เจ ้ า ของท ี ่ ด ิ น  (ผ ู ้ ร ั บผ ิดชอบโครงการ)
     เจ้าของท่ีดิน ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของงานท้ังหมดเป็นจุด
เริ่มต้นที่เกิดจากการขับดันของพลัง ๒ ด้าน คือ ๑) พลัง
ด้านบวก ได้แก่ การริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีๆ ให้เกิดข้ึน หรือ 
๒) พลังด้านลบ คือ การมองเห็นปัญหาความทุกข์ของคน
ในพ้ืนท่ีน้ันๆ แล้ว อยากจะช่วยปรับเปล่ียนแก้ไข หรือพัฒนา
ให้ดีข้ึน

๕๔ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

บทบาทหน ้ าท ี ่ ของ เจ ้ า ของท ี ่ ด ิ น
      แต่ละแห่งมีรายละเอียดต่างกันไป แต่มีภารกิจหลักๆ อยู่ ๔ อย่าง คือ
      ๑) วางแผนการใช้พ้ืนท่ี เป็นต้นธารของความคิดริเร่ิมในการจัดการอบรม/
ค่าย/กระบวนการข้ึนมา
      ๒) ลงมือขุดดิน ปรับดิน ประสานงาน จัดการสวัสดิการ และดูแลอำานวย
ความสะดวก 
      ๓) ปลูกต้นไม้ หรือ หาผู้เช่ียวชาญมาช่วยปลูกต้นไม้ จัดกระบวนการ
      ๔) เก็บเก่ียว สรุปบทเรียน จัดทำารายงาน จัดการเอกสารการเงิน
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     เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขอาจล่องลอยมากับสายลม มา
กับแม่นำ้า มากับบุรุษไปรษณีย์ หรือเสียงโทรศัพท์ แล้วมา
แฝงฝังอยู่ในใจของคนเรา ก่อนจะค่อยๆ งอกงามเม่ืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแต่ใครเลยจะรู้ได้ว่า เมล็ดพันธ์ุ
ความสุขที่เติบโตขึ้นมานั้น จะมั่นคงแข็งแรง แคระแกร็น 
และไม่งอกข้ึนมาเป็นต้นไม้แห่งความทุกข์ในภายหลัง

      ความปรารถนาดีเป็นแรงบันดาลใจท่ีมีพลังมาก แต่มักจะเป็นพลังท่ีอยู่ได้
ไม่นาน (หากจิตใจไม่มุ่งม่ันมากพอ) เพราะความปรารถนาดีต้องการแรงสนับ-
สนุนหลายด้าน จึงจะมีพลังมากพอที่จะสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนแปลงสังคมได้
      โดยเฉพาะคนท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน การท่ีเราจะพลิกฟ้ืนผืนดินท่ีรกร้างว่างเปล่า 
หรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัชพืชให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เจ้าของที่ดิน
ต้องการการสนับสนุนจากหลายทาง เช่น
      ๑) พลังใจ มีรากฐานมาจากพลังความปรารถนาท่ีดี
      ๒) พลังกาย การมีร่างกายท่ีแข็งแรง โดยการพักผ่อนอย่างเต็มท่ี ออกกำาลัง
กาย รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์
     ๓) พลังสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ รวมถึงปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
     ๔) พลังสนับสนุนจากทีมงาน การมีทีมงานท่ีเข้าใจกัน ทำางานร่วมกันด้วย
ความเป็นกัลยาณมิตร

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๕๕

      การจะทำาให้ท่ีดินแปลงหน่ึงมีต้นไม้งอกงามข้ึนมาอย่างตรงตามธรรมชาติ
ของสายพันธ์ุ เราต้องการคนปลูกต้นไม้ เพราะคนปลูกต้นไม้จะเป็นบุคคลท่ีรู้จัก
วิธีการท่ีจะทำาให้ต้นไม้งอกงามดีท่ีสุด 

      คนปลูกต้นไม้มีมือและหัวใจท่ีจะคอยเช่ือมโยงจัดสรรพลังของสรรพส่ิงท่ีอยู่
รอบๆ ให้เกิดการเล่ือนไหลเป็นพลวัต เอ้ือต่อการเติบโตของเมล็ดพันธ์ุแห่งความ
สุขและการเรียนรู้

       ส่ิงท่ีเรา-คนปลูกต้นไม้ไม่อาจลืมได้เลย คือ เมล็ดพันธ์ุแต่ละเมล็ดท่ีเรา
หว่านลงบนหัวใจของผู้เข้าร่วมนั้น ย่อมส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของพวกเขา
อย่างแน่นอน ฉะน้ัน เรา-คนปลูกต้นไม้จึงจำาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อต้นไม้
ท่ีเราปลูก ซ่ึงความรับผิดชอบน้ีมีความรักและหวังดีเป็นรากเหง้าอันม่ันคงเสมอ

• คนปล ูกต ้น ไม ้  (กระบวนกร)

      แต่ละแห่งมีรายละเอียดต่างกันไป แต่มีภารกิจหลักๆ อยู่ ๔ อย่าง คือ
      ๑) วางแผนการใช้พ้ืนท่ี เป็นต้นธารของความคิดริเร่ิมในการจัดการอบรม/
ค่าย/กระบวนการข้ึนมา
      ๒) ลงมือขุดดิน ปรับดิน ประสานงาน จัดการสวัสดิการ และดูแลอำานวย
ความสะดวก 
      ๓) ปลูกต้นไม้ หรือ หาผู้เช่ียวชาญมาช่วยปลูกต้นไม้ จัดกระบวนการ
      ๔) เก็บเก่ียว สรุปบทเรียน จัดทำารายงาน จัดการเอกสารการเงิน

      ๑) มีพลังใจ ท่ีเต็มเป่ียมด้วยความรักและความปรารถนาดี
      ๒) มีพลังสติปัญญา สติปัญญามีความหมายท่ีกว้างขวางมาก แต่ในท่ีน้ี
มุ่งเน้นเร่ืองความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาหรือประเด็นท่ีทำา รวมถึงการมีทักษะ
ในการจัดกระบวนการ โดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การฟังด้วยใจ การจับ
ประเด็น การต้ังคำาถาม การคิดวิเคราะห์ และท้ายท่ีสุดคือการมีไหวพริบปฏิภาณ 
ความม่ันคงภายใน ในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
      ๓) มีพลังกาย ร่างกายท่ีแข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
      ๔) มีความหลากหลายในทีม ในการจัดกระบวนการหน่ึงๆ ประกอบด้วย
คนที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ คนปลูกต้นไม้ร่าเริง (สันทนาการ) 

ค ุณสมบ ัต ิท ี ่ ส ำ าค ัญของคนปล ูกต ้น ไม ้
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      ในการจัดกระบวนการ บางคร้ังผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นคนประสานงาน
เร่ืองต่างๆ ด้วยตัวเอง ท้ังเร่ืองสถานท่ี องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังยังต้อง
เตรียมอุปกรณ์อาหารหลัก อาหารว่าง การเดินทางของผู้เข้าร่วม ฯลฯ และหาก
ต้องมาจัดกระบวนการเองอาจจะทำาให้มีเร่ืองต้องห่วงหน้าพะวงหลัง และพลาด
ด้านใดด้านหน่ึงในท่ีสุด ดังน้ัน กรณีอย่างน้ีจึงจำาเป็นต้องมีทีมงานท่ีสามารถจัด
กระบวนการและจัดการแทนกันได้เข้ามาช่วยในแต่ละช่วง และต้องอาศัยการส่ือสาร
ท่ีชัดเจนตรงกันเป็นอย่างมาก ไม่อย่างน้ันจุดแข็งก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้

      แต่ถ้าเจ้าของท่ีดินเป็นคนละคนกับคนปลูกต้นไม้ ปัญหาการห่วงหน้าพะวง
หลังก็อาจจะหมดไป เจ้าของท่ีดินก็จะได้ให้ความใส่ใจกับงานจัดการอย่างเต็มท่ี 
ในขณะท่ีคนปลูกต้นไม้ก็สามารถอยู่กับกระบวนการได้ตลอด แต่ก็มีข้อควรคำานึง
ถึงอยู่ว่า ท้ัง ๒ ฝ่ายต้องมีการส่ือสารเพ่ือทำาความเข้าใจให้ตรงกันอย่างชัดเจน
ต้ังแต่แรก ท้ังเร่ืองเน้ือหา วัตถุประสงค์ และกระบวนการ เพ่ือท่ีแต่ละฝ่ายจะได้
เป็นส่วนสนับสนุนซ่ึงกันและกันอย่างเต็มท่ี

คนปลูกต้นไม้วิชาการ (คุมประเด็นเน้ือหา) คนปลูกต้นไม้ใคร่ครวญ (นำาสู่การ
ใคร่ครวญ ทบทวนตัวเอง) เป็นต้น
      ๕) มีเจตคติในการเปิดกว้างทางความคิด ปล่อยวางตัวตน และเคารพ
ความเป็นมนุษย์ของทุกคน การเปิดกว้างทางความคิดจะช่วยให้เรา-คนปลูก
ต้นไม้ ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าร่วมและเพ่ือนร่วมทีม และยังช่วยให้บรรยา-
กาศของการเรียนรู้เป็นไปอย่างผ่อนคลายด้วย

    ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินเป็นคนๆ เดียวกันกับคนปลูก
ต้นไม้ จะทำาให้ย่ิงมีความเข้าใจในเร่ืองแนวคิด หลักการ 
รูปแบบกระบวนการ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน รู้ว่าควรทำาอย่างไรกับผืนดิน แสงแดด และสาย
นำ้า จึงจะทำาให้เมล็ดพันธ์ุเจริญงอกงามข้ึนมาได้ แต่ก็
มีข้อท่ีควรคำานึงด้วยว่า หากเจ้าของท่ีดินมัวแต่ไปพะวง
อยู่กับการจัดท่ีจัดทางจนลืมรดนำ้าใส่ปุ๋ยเมล็ดพันธ์ุ 
ต้นไม้ก็ไม่อาจเติบโตได้อย่างเต็มท่ี

กรณ ี  “ เจ ้ า ของท ี ่ ด ิ น” ก ับ “คนปล ูกต ้น ไม ้  เป ็ นคนเด ียวก ัน*

๕๖ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ
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     เป็นคำาพูดของตำารวจคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่า
เป็น คนบ้า บ้าเพราะปลูกต้นไม้บนผืนแผ่นดินที่
รกร้างว่างเปล่าทุกวัน เป็นเวลากว่า ๒๐ ปี
     ก่อนหน้าน้ีราวๆ ๑๐ ปี แทบจะไม่มีใครรู้จักกับ
ตำารวจยศจ่าที่ชื่อ วิชัย สุริยุทธ นอกจากชาวบ้าน
อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ท่ีเรียกเขาว่า คนบ้า แต่ไม่ก่ีปีให้หลัง คนท่ัวประเทศ
ได้ยกย่องและชื่นชมในสิ่งที่ดาบตำารวจวิชัยทำา ซึ่งแม้ว่าจะกลายเป็นคนที่มี
ชื่อเสียง มีผู้คนมากมายวิ่งเข้าไปหา แต่เขาก็ยังคงควบมอเตอร์ไซค์คันเก่า
ตระเวนปลูกต้นไม้ตามท่ีสาธารณะอยู่ทุกวัน ด้วยปณิธานท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง1

เ ร ื ่ อ ง เ ล ่ า ข อ งคนปล ู กต ้ ่ น ไ ม ้
“การปลูกต้นไม้เป็นการทำาบุญท่ีย่ังยืนกว่า และช่วยเหลือ
ทุกคนได้ช่ัวลูกช่ัวหลาน…เราจะคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เก้ือกูลอาศัย
ซ่ึงกันและกัน ความสุขท่ีแท้จริงคือการอยู่ร่วม รู้จักเคารพธรรมชาติ 
ต้นไม้ผมเป็นคนปลูก ปลูกไปเร่ือยๆ ปลูกไปจนกว่าจะตาย…”

ส ้อมพรวนชวนค ิด

      ในการจัดกระบวนการ บางคร้ังผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นคนประสานงาน
เร่ืองต่างๆ ด้วยตัวเอง ท้ังเร่ืองสถานท่ี องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังยังต้อง
เตรียมอุปกรณ์อาหารหลัก อาหารว่าง การเดินทางของผู้เข้าร่วม ฯลฯ และหาก
ต้องมาจัดกระบวนการเองอาจจะทำาให้มีเร่ืองต้องห่วงหน้าพะวงหลัง และพลาด
ด้านใดด้านหน่ึงในท่ีสุด ดังน้ัน กรณีอย่างน้ีจึงจำาเป็นต้องมีทีมงานท่ีสามารถจัด
กระบวนการและจัดการแทนกันได้เข้ามาช่วยในแต่ละช่วง และต้องอาศัยการส่ือสาร
ท่ีชัดเจนตรงกันเป็นอย่างมาก ไม่อย่างน้ันจุดแข็งก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้

      แต่ถ้าเจ้าของท่ีดินเป็นคนละคนกับคนปลูกต้นไม้ ปัญหาการห่วงหน้าพะวง
หลังก็อาจจะหมดไป เจ้าของท่ีดินก็จะได้ให้ความใส่ใจกับงานจัดการอย่างเต็มท่ี 
ในขณะท่ีคนปลูกต้นไม้ก็สามารถอยู่กับกระบวนการได้ตลอด แต่ก็มีข้อควรคำานึง
ถึงอยู่ว่า ท้ัง ๒ ฝ่ายต้องมีการส่ือสารเพ่ือทำาความเข้าใจให้ตรงกันอย่างชัดเจน
ต้ังแต่แรก ท้ังเร่ืองเน้ือหา วัตถุประสงค์ และกระบวนการ เพ่ือท่ีแต่ละฝ่ายจะได้
เป็นส่วนสนับสนุนซ่ึงกันและกันอย่างเต็มท่ี

คนปลูกต้นไม้วิชาการ (คุมประเด็นเน้ือหา) คนปลูกต้นไม้ใคร่ครวญ (นำาสู่การ
ใคร่ครวญ ทบทวนตัวเอง) เป็นต้น
      ๕) มีเจตคติในการเปิดกว้างทางความคิด ปล่อยวางตัวตน และเคารพ
ความเป็นมนุษย์ของทุกคน การเปิดกว้างทางความคิดจะช่วยให้เรา-คนปลูก
ต้นไม้ ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าร่วมและเพ่ือนร่วมทีม และยังช่วยให้บรรยา-
กาศของการเรียนรู้เป็นไปอย่างผ่อนคลายด้วย

    ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินเป็นคนๆ เดียวกันกับคนปลูก
ต้นไม้ จะทำาให้ย่ิงมีความเข้าใจในเร่ืองแนวคิด หลักการ 
รูปแบบกระบวนการ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน รู้ว่าควรทำาอย่างไรกับผืนดิน แสงแดด และสาย
นำ้า จึงจะทำาให้เมล็ดพันธ์ุเจริญงอกงามข้ึนมาได้ แต่ก็
มีข้อท่ีควรคำานึงด้วยว่า หากเจ้าของท่ีดินมัวแต่ไปพะวง
อยู่กับการจัดท่ีจัดทางจนลืมรดนำ้าใส่ปุ๋ยเมล็ดพันธ์ุ 
ต้นไม้ก็ไม่อาจเติบโตได้อย่างเต็มท่ี

กรณ ี  “ เจ ้ า ของท ี ่ ด ิ น” ก ับ “คนปล ูกต ้น ไม ้  เป ็ นคนเด ียวก ัน

    ห่างออกไปนับพันกิโลเมตร เร่ืองราว
คล้ายๆ กันน้ีเกิดข้ึนท่ีเทือกเขาไท่หัง เมือง
สือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือ
ของประเทศจีน   
    คุณลุงหม่าซานเสี่ยว วัย ๖๒ ปี ได้

ปลูกต้นไม้ท่ีเทือกเขาแห่งน้ีมาเป็นเวลานับสิบปีแล้ว และท่ีสำาคัญคือ คุณลุง
หม่าปฏิบัติภารกิจน้ีบนไม้คำ้ายัน เพราะปราศจากขาท้ัง ๒ ข้าง!
      ทุกๆ วัน คุณลุงหม่าจะเดินไปพร้อมกับไม้เท้าคู่ชีพเพ่ือปลูกต้นไม้บนเขา 
บ่อยคร้ังท่ีคุณลุงต้องเจอกับอุปสรรค เช่น เทือกเขาสูงชันจนไม่สามารถใช้ไม้
คำ้าได้ คุณลุงก็จะใช้วิธีสวมถุงมือแล้วคลานข้ึนไปแทน บางคร้ังก็ถึงข้ันประสบ
อุบัติเหตุตกเขา แต่กระน้ัน คุณลุงก็ยังไม่หยุดปลูกต้นไม้          
           อะไรท่ีทำาให้คุณลุงยังคงปลูกต้นไม้ ท้ังท่ีต้องเผชิญกับความยากลำาบาก
      มากมายขนาด?
           น่ันเป็นเพราะ คุณลุงเช่ือว่าต้นไม้คือส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดในชีวิต ต่อให้
       ไม่มีเงินในธนาคารเลย คุณลุงก็คิดว่าตัวเองรำ่ารวยมาก เพราะยังมีผืนป่า
       สีเขียวที่มีค่าอยู่ และยังหวังด้วยว่าต้นไม้ที่ปลูกนี้ จะช่วยแก้ปัญหาสิ่ง
        แวดล้อมในปัจจุบันได้บ้าง    และเช่นกัน คุณลุงก็จะเป็นอีกคนหน่ึง ท่ีจะ

ปลูกต้นไม้ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะไม่มีแรง2

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๕๗
1 ข้อมูลและภาพจาก www.sarakadee.com และ www.businessthai.co.th
2 ข้อมูลและภาพจาก http://hilight.kapook.com/view/58638
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๕๘ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

ถึงเวลาท่ีต้องหว่านเมล็ดลงไปใหม่ ด้วยลักษณาการท่ีแตกต่างกันน้ีเอง จึงเป็น
หน้าท่ีโดยตรงของเรา-คนปลูกต้นไม้ท่ีจะต้องจัดสภาพแวดล้อม (ดิน นำ้า ลม 
แดด ปุ๋ย) ให้เหมาะสมแก่การงอกงาม ซ่ึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้า
ร่วมน้ี เป็นได้ท้ังบทเรียนและอุปสรรค

      นอกจากการจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แล้ว เรายังต้อง
มีเคร่ืองมือตรวจจับคล่ืนสัญญาณบางอย่างท่ีผู้เข้าร่วมส่ือออกมาในรูปแบบต่างๆ 
อีกด้วย สัญญาณท่ีว่าน้ีมักจะส่งมาในรูปแบบของความเงียบ (วิธียอดนิยม) การ
หลบตา เข้าห้องช้า การพูดจาไร้สาระ เสียงดัง แซวคนอื่นๆ จับกลุ่มอยู่มุมใด
มุมหน่ึงของห้อง หรือคำาพูดบางคำา (Keyword) ท่ีบ่งบอกสภาวะของเขาในขณะน้ัน
รวมถึงภาษากายท่ีสะท้อนความเบ่ือ ง่วง ความไม่ไว้วางใจ และการต่อต้าน

      ดังน้ัน การเปิดรับสัญญาณและตอบสนองด้วยท่าทีท่ีเหมาะสม เป็นมิตร 
ไม่ตำาหนิ ไม่ตัดสิน จะช่วยให้เราคล่ีคลายสถานการณ์ให้ดีข้ึนได้

• เจ ้ า ของห ั ว ใ จ (ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วม)
      ในแปลงนาท่ีเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวขจี ยอดข้าวสูงเสมอ
กัน ราบเรียบราวกับผืนพรม แต่ไม่มีข้าวสักต้นท่ีเหมือนกัน
แม้จะถูกเรียกว่าเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขเหมือนๆ กัน แต่ก็
บ่มเพาะมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บางต้นอาจ
งอกงามจากท่ีอ่ืนมาก่อนแล้ว บางต้นอาจจะแคระแกร็น บ้าง
ก็ยังเป็นเป็นเมล็ดน่ิงเฉย บ้างก็ถูกแมลงกัดแทะจนหมดส้ิน 

เก ี ่ยวก ับผ ู ้ เข ้ าร ่ วม
      ๑. การได้คนท่ีพร้อม หากต้องการผู้เข้าร่วมท่ีพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ เราควร
มีกระบวนการคัดกรองเฉพาะคนที่สนใจจริงๆ เช่น อาจคัดเลือกจากใบสมัคร 
การเขียนเรียงความ การสัมภาษณ์ ฯลฯ แต่วิธีน้ีมีข้อจำากัด คือเราอาจได้เด็กดี 
เรียนรู้เร็ว ตอบคำาถามตรงใจ แต่จะกีดกันโอกาสเข้าถึงบทเรียนของคนอ่ืนๆ ได้

      ๒. การเปิดกว้าง ในทางตรงข้าม หากต้องการเปิดกว้างสำาหรับคนท่ัวๆ ไป 
เราก็ต้องพร้อมเผชิญความแตกต่าง ซ่ึงจะมีต้ังแต่เจตนาในการเข้าร่วม บุคลิก
ลักษณะ ความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ จนถึงความสามารถในการเรียนรู้
ที่แตกต่างหลากหลาย การออกแบบกระบวนการต้องมีลักษณะที่เป็นกลางๆ 
ไม่เน้นสันทนาการสร้างความสัมพันธ์หรือเน้ือหามากเกินไป 
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เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๕๙

ถึงเวลาท่ีต้องหว่านเมล็ดลงไปใหม่ ด้วยลักษณาการท่ีแตกต่างกันน้ีเอง จึงเป็น
หน้าท่ีโดยตรงของเรา-คนปลูกต้นไม้ท่ีจะต้องจัดสภาพแวดล้อม (ดิน นำ้า ลม 
แดด ปุ๋ย) ให้เหมาะสมแก่การงอกงาม ซ่ึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้า
ร่วมน้ี เป็นได้ท้ังบทเรียนและอุปสรรค

      นอกจากการจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แล้ว เรายังต้อง
มีเคร่ืองมือตรวจจับคล่ืนสัญญาณบางอย่างท่ีผู้เข้าร่วมส่ือออกมาในรูปแบบต่างๆ 
อีกด้วย สัญญาณท่ีว่าน้ีมักจะส่งมาในรูปแบบของความเงียบ (วิธียอดนิยม) การ
หลบตา เข้าห้องช้า การพูดจาไร้สาระ เสียงดัง แซวคนอื่นๆ จับกลุ่มอยู่มุมใด
มุมหน่ึงของห้อง หรือคำาพูดบางคำา (Keyword) ท่ีบ่งบอกสภาวะของเขาในขณะน้ัน
รวมถึงภาษากายท่ีสะท้อนความเบ่ือ ง่วง ความไม่ไว้วางใจ และการต่อต้าน

      ดังน้ัน การเปิดรับสัญญาณและตอบสนองด้วยท่าทีท่ีเหมาะสม เป็นมิตร 
ไม่ตำาหนิ ไม่ตัดสิน จะช่วยให้เราคล่ีคลายสถานการณ์ให้ดีข้ึนได้

      ในแปลงนาท่ีเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวขจี ยอดข้าวสูงเสมอ
กัน ราบเรียบราวกับผืนพรม แต่ไม่มีข้าวสักต้นท่ีเหมือนกัน
แม้จะถูกเรียกว่าเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขเหมือนๆ กัน แต่ก็
บ่มเพาะมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บางต้นอาจ
งอกงามจากท่ีอ่ืนมาก่อนแล้ว บางต้นอาจจะแคระแกร็น บ้าง
ก็ยังเป็นเป็นเมล็ดน่ิงเฉย บ้างก็ถูกแมลงกัดแทะจนหมดส้ิน 

      ๓. คนเฉพาะเร่ือง การกำาหนดกลุ่มเป้าหมายสำาหรับเรียนรู้เน้ือหาท่ีจัดไว้
โดยเฉพาะการจัดกระบวนการสำาหรับกลุ่มเป้าหมายลักษณะน้ี เราต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาเข้ากับบุคลิกท่ี
เฉพาะได้ เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา(ออทิสติก)
เยาวชนสถานพินิจ เด็กพิการ เด็กหลังห้อง เด็กด้อยโอกาส เด็กแว้นส์-สก๊อย เป็นต้น

      ๔. คนท่ีแตกต่าง การนำาผู้เข้าร่วมท่ีมีความแตกต่างกันมากๆ มาทำากิจกรรม
ร่วมกัน โดยออกแบบกระบวนการหรือใส่เง่ือนไขบางอย่าง เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้จากความแตกต่างของกันและกัน เช่น เด็กเมือง-ชาวบ้านในชนบท 
เด็กจากชุมชนก่ึงเมือง-ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง เด็กท่ีอยู่ในสถานพินิจ-เด็กอ่อนท่ี
ถูกทอดท้ิง วัยรุ่น-เด็กด้อยโอกาส นักศึกษา-เด็กพิการ นักศึกษาสายสาธารณสุข-
ผู้ป่วยฟอกไต เป็นต้น (ดูเพ่ิมเติมหัวข้อ ๒.๖ พรวนดิน)

      การสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยหรือบรรยากาศความไว้วางใจ 
เป็นกระบวนการท่ีสำาคัญมาก โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ ซ่ึงแอนนา ไวส์ ได้ทำาการวิจัยเก่ียวกับคล่ืนสมอง
พบว่าคล่ืนสมองคนเรา มีแบบแผนท่ีค่อนข้างชัดเจน ในรายงานการ
วิจัยกล่าวไว้ด้วยว่า คนเราจะมีศักยภาพเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเม่ืออยู่ในภาวะ
ของคล่ืนอัลฟา ซ่ึงตรงกับช่วงเวลาท่ีเรารู้สึกผ่อนคลาย แต่ถ้าเราอยู่ใน
ภาวะท่ีต้องรีบเร่ง หวาดระแวง สมองเกิดความตึงเครียด เรียกว่า ช่วง
คล่ืนเบต้า จะเป็นช่วงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและปิดโหมดการเรียนรู้

      ถ้าผู้เข้าร่วมอยู่ในภาวะเครียด มีเร่ืองกังวลค่ังค้างมาจากบ้าน มิหนำาซำ้า
ยังต้องเร่งรีบทำากิจกรรมติดๆ กัน หรือมีความระแวงแคลงใจ ก็จะไม่สามารถ
เกิดการเรียนรู้ได้ เรา-คนปลูกต้นไม้มีบทบาทสำาคัญในการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัย โดย

    - เปิดกว้างทางความคิด รับฟังทุกความคิดเห็นอย่างใส่ใจ ไม่ตัดสินถูกผิด
    - สร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ/เป็นกันเอง ท้ังท่าทางและคำาพูด 
เช่น กินข้าวร่วมโต๊ะ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ใช้สรรพนามท่ีไม่เป็นทางการ เป็นต้น
    - มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ชื่นชมเมื่อผู้เข้าร่วมทำาดี และให้กำาลังใจผู้
เข้าร่วมที่ยังทำาได้ไม่ดี หรือกำาลังพยายามอยู่ ถ้าผู้เข้าร่วมต้องทำากิจกรรมที่
     ไม่อยากทำา เช่น ต่ืนนอนตอนเช้าตรู่ ทำาวัตรสวดมนต์ กวาดลานวัด ทำา
     ความสะอาดห้องนำ้าท่ีสกปรกมากๆ เขียนบทกวี ฯลฯ เราอาจใช้วิธีเชิญชวน 
     และช่ืนชมการให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วม โดยไม่บังคับและไม่คาดโทษ
           - ยืดหยุ่น ผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางอย่าง แต่ต้องเป็นข้อตกลงท่ีเห็นพ้อง
                            ต้องกันท้ังสองฝ่าย

ส ้อมพรวนชวนค ิด
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๖๐ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

      ในการปลูกต้นไม้แห่งความสุข เรามักให้ความสนใจกับการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าของหัวใจ) เป็นอันดับต้นๆ ถัดมาเป็นเร่ือง
เน้ือหากระบวนการ และคนจัดกระบวนการ ในขณะท่ีคนกลุ่มหน่ึงมักจะเป็นคน
ท่ีถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ น่ันคือ คนพรวนดิน ท่ีทำาหน้าท่ีคอยสนับสนุนให้คนท่ีอยู่
ข้างหน้าได้ทำางานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงในการจัดกระบวนการโดยท่ัวไป คนกลุ่มน้ี
มักหมายถึง..

• คนพรวนด ิน (ท ีมสน ับสน ุน )
     โดยธรรมชาติ ต้นไม้จะแทงยอดข้ึนสู่ท้องฟ้าเสมอ 
ภาพท่ีปรากฏแก่สายตาผู้คนท่ัวไป จึงเป็นภาพของ
พุ่มใบท่ีเขียวชะอุ่ม กลีบดอกสีสวยสดส่ิงท่ีมักจะถูก
มองข้ามคือ ฝอยราก ท่ีทำาหน้าดูดซึมนำ้าและแร่ธาตุ
อยู่ใต้ดิน รวมถึงส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ท่ีคอยพรวนดินอย่าง
ขะมักเขม้นอย่าง ไส้เดือนด้วย
      

“คนพรวนด ิน” หมายถ ึ ง ใครบ ่ ้ า ง . . .
      ๑. คนจดบันทึก ทำาหน้าท่ีจดบันทึกกระบวนการ การแสดงความคิดเห็น
หรือสะท้อนบทเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
      ๒. คนข้ึนกระดาน ในกรณีท่ีทำาการอบรม และมีการจับประเด็นข้ึนกระดาน
      ๓. คนเตรียมอุปกรณ์/สถานท่ี ทำาหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง เคร่ือง
เขียน ฯลฯ
      ๔. คนประสานงาน เป็นส่ือกลางในการติดต่อระหว่างทีมงาน กับคนกลุ่ม
ต่างๆ เช่นหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เจ้าของสถานท่ี รวมถึงการเดินทางด้วย
      ๕. คนดูแลสวัสดิการ เป็นคนท่ีมักนอนทีหลังต่ืนก่อน โดยมีหน้าท่ีหลักๆ 
คือ การดูแลเร่ืองสวัสดิการ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และอาหารการกินของ
สมาชิกทุกคน แต่ในกรณีท่ีเราจัดกระบวนการในพ้ืนท่ีท่ีมีการให้บริการเร่ืองน้ี
อยู่แล้ว เช่น โรงแรม รีสอร์ท หรือค่ายพักแรม คนท่ีทำาหน้าท่ีน้ีก็อาจจะตัดออกไป 
หรือดูแลเพียงแค่บางส่วนเท่าน้ัน
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      ในการปลูกต้นไม้แห่งความสุข เรามักให้ความสนใจกับการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าของหัวใจ) เป็นอันดับต้นๆ ถัดมาเป็นเร่ือง
เน้ือหากระบวนการ และคนจัดกระบวนการ ในขณะท่ีคนกลุ่มหน่ึงมักจะเป็นคน
ท่ีถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ น่ันคือ คนพรวนดิน ท่ีทำาหน้าท่ีคอยสนับสนุนให้คนท่ีอยู่
ข้างหน้าได้ทำางานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงในการจัดกระบวนการโดยท่ัวไป คนกลุ่มน้ี
มักหมายถึง..

      ๑. คนจดบันทึก ทำาหน้าท่ีจดบันทึกกระบวนการ การแสดงความคิดเห็น
หรือสะท้อนบทเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
      ๒. คนข้ึนกระดาน ในกรณีท่ีทำาการอบรม และมีการจับประเด็นข้ึนกระดาน
      ๓. คนเตรียมอุปกรณ์/สถานท่ี ทำาหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง เคร่ือง
เขียน ฯลฯ
      ๔. คนประสานงาน เป็นส่ือกลางในการติดต่อระหว่างทีมงาน กับคนกลุ่ม
ต่างๆ เช่นหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เจ้าของสถานท่ี รวมถึงการเดินทางด้วย
      ๕. คนดูแลสวัสดิการ เป็นคนท่ีมักนอนทีหลังต่ืนก่อน โดยมีหน้าท่ีหลักๆ 
คือ การดูแลเร่ืองสวัสดิการ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และอาหารการกินของ
สมาชิกทุกคน แต่ในกรณีท่ีเราจัดกระบวนการในพ้ืนท่ีท่ีมีการให้บริการเร่ืองน้ี
อยู่แล้ว เช่น โรงแรม รีสอร์ท หรือค่ายพักแรม คนท่ีทำาหน้าท่ีน้ีก็อาจจะตัดออกไป 
หรือดูแลเพียงแค่บางส่วนเท่าน้ัน

      หยดนำ้าเป็นหน่วยเล็กๆ ท่ีนำาพาและหล่อเล้ียงต้นไม้ตลอดชีวิตต้ังแต่นำา
ความชื้นมากระเทาะเปลือกเมล็ดพันธุ์ทำาให้ดินอ่อนนุ่ม เพื่อที่รากอ่อนๆ จะ
สามารถหย่ังลงสู่พ้ืนดิน นำาความอ่อนโยนมาละลายแร่ธาตุในดิน จนเม่ือต้นไม้
เติบโตข้ึนมา นำ้าก็ยังมีอิทธิพลต่อการผลิดอกออกผลของต้นไม้

      เรามักมองไม่เห็นการมีอยู่ของนำ้า จะมองเห็นก็แต่ดินที่ชุ่ม หรือต้นไม้ที่
ผลิใบอ่อนสะพร่ัง เราจะรู้ถึงความสำาคัญของนำ้าก็ต่อเม่ือต้นไม้เห่ียวเฉา ใบแห้ง
กรอบ หรือยืนต้นตายไปแล้ว 

      ในการจัดกระบวนการก็มีบริบทแวดล้อม เป็นเสมือนสายนำ้าคอยหล่อเล้ียง
และนำาพาไปสู่การเรียนรู้ ซ่ึงมักจะเป็นส่ิงท่ีเราให้ความสำาคัญ หลังจากท่ีต้อง
เจอปัญหาหรืออุปสรรคไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีคับแคบ อาหารไม่เพียงพอ 
อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป ฝนตก ยุงชุม ชาวบ้านไม่มาร่วมกิจกรรม ฯลฯ

      ดังน้ัน ไม่ใช่แค่การมีนำ้าอยู่ แล้วจะทำาให้ต้นไม้เติบโตได้ แต่เรา-คนปลูก
ต้นไม้จะต้องเป็นคนจัดสรรให้ นำ้าหล่อเล้ียงต้นไม้ในปริมาณท่ีเหมาะสมด้วย

น ํ ้ า ( บ ร ิ บทแ วดล ้ อม )

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๖๑
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      เราไม่อาจห้ามฝนและส่ังดวงอาทิตย์ได้ แต่เราสามารถเลือกช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมได้ ย่ิงสภาพอากาศในปัจจุบันคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากมากข้ึน 
เราย่ิงต้องพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะอยู่เสมอ

      นอกจากจะเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมแล้ว เราก็ควรจะมีแผน
สำารองเตรียมไว้เผ่ือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย เช่น ในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีเตรียมไว้
เกิดนำ้าท่วมฉับพลัน การประสานงานเพ่ือเปล่ียนสถานท่ีในเวลากระช้ันชิดอาจมี
ความยุ่งยากต่างๆ ตามมา ดังน้ัน ในการวางแผนจึงควรคิดเผ่ือแผนสำารองไว้ด้วย

      สถานการณ์ทางธรรมชาติส่วนใหญ่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น ฝนตกติดต่อกัน
ตลอดช่วงเวลาการจัดกระบวนการ ทำาให้การเดินทางหรือการทำากิจกรรมกลาง
แจ้งต้องงดไป หรือหนักกว่าน้ันก็อาจจะเป็นน้ำาท่วม และอีกกรณีหน่ึงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได้เช่นกันคือ อากาศท่ีหนาวจัด บางคร้ังก็เป็นอุปสรรคต่อการจัดกระบวน-
การด้วยเช่นกัน

      นอกเหนือจากฤดูกาลทางธรรมชาติแล้ว ช่วงเวลาการดำานินชีวิตของกลุ่ม
เป้าหมายก็เป็นเร่ืองท่ีเราควรให้ความใส่ใจด้วย เช่น การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับชุมชน ไม่ควรจัดในช่วงฤดูทำานาหรือเก็บเก่ียว เพราะจะไม่มีใครมา หรือการ
จัดกิจกรรมกับเด็กๆ ก็ไม่ควรเป็นช่วงที่ใกล้สอบ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควร
ประสานงานเพ่ือเตรียมกลุ่มเป้าหมายรองไว้อีกทางหน่ึงด้วย

• น ้ ำ าฝน ( เ วลา/ฤด ูกาล)

ส ้อมพรวนชวนค ิด
หม ั ่ น  “ ล ั บม ี ดล ั บพร ้ า ”  ใ ห ้ คมอย ู ่ เ ส มอ
      ในช่วงท่ีว่างเว้นจากการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลทางธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คนปลูกต้นไม้ก็
ควรท่ีจะลับคมมีดคมพร้าอยู่เสมอ เช่นเดียวกันคนจัด
กระบวนการเองก็ต้องหม่ันฝึกฝนตนเองและเปิดโอกาส
ให้ตัวเองได้เรียนรู้อยู่เสมอด้วย

๖๒ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ
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      เราไม่อาจห้ามฝนและส่ังดวงอาทิตย์ได้ แต่เราสามารถเลือกช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมได้ ย่ิงสภาพอากาศในปัจจุบันคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากมากข้ึน 
เราย่ิงต้องพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะอยู่เสมอ

      นอกจากจะเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมแล้ว เราก็ควรจะมีแผน
สำารองเตรียมไว้เผ่ือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย เช่น ในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีเตรียมไว้
เกิดนำ้าท่วมฉับพลัน การประสานงานเพ่ือเปล่ียนสถานท่ีในเวลากระช้ันชิดอาจมี
ความยุ่งยากต่างๆ ตามมา ดังน้ัน ในการวางแผนจึงควรคิดเผ่ือแผนสำารองไว้ด้วย

      สถานการณ์ทางธรรมชาติส่วนใหญ่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น ฝนตกติดต่อกัน
ตลอดช่วงเวลาการจัดกระบวนการ ทำาให้การเดินทางหรือการทำากิจกรรมกลาง
แจ้งต้องงดไป หรือหนักกว่าน้ันก็อาจจะเป็นน้ำาท่วม และอีกกรณีหน่ึงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได้เช่นกันคือ อากาศท่ีหนาวจัด บางคร้ังก็เป็นอุปสรรคต่อการจัดกระบวน-
การด้วยเช่นกัน

      นอกเหนือจากฤดูกาลทางธรรมชาติแล้ว ช่วงเวลาการดำานินชีวิตของกลุ่ม
เป้าหมายก็เป็นเร่ืองท่ีเราควรให้ความใส่ใจด้วย เช่น การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับชุมชน ไม่ควรจัดในช่วงฤดูทำานาหรือเก็บเก่ียว เพราะจะไม่มีใครมา หรือการ
จัดกิจกรรมกับเด็กๆ ก็ไม่ควรเป็นช่วงที่ใกล้สอบ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควร
ประสานงานเพ่ือเตรียมกลุ่มเป้าหมายรองไว้อีกทางหน่ึงด้วย

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๖๓

      เช่นเดียวกับการจัดกระบวนการหน่ึงๆ เรามักจะคำานึงถึงคนท่ีเป็นกลุ่มเป้า-
หมายตรงหน้า แต่ไม่ค่อยมองไกลออกไปถึงท่ีมาของกลุ่มเป้าหมาย ถ้าเราทำา
ความเข้าใจกับวัฒนธรรมหรือประเพณีของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะช่วยให้การจัด
กระบวนการเป็นไปอย่างมีพลังมากย่ิงข้ึน 

      เหมือนกับการท่ีเรารู้ว่าต้นกระบองเพชรเป็นพรรณไม้แถบทะเลทราย เรา
จึงเลือกปลูกในดินทราย ให้นำ้าน้อย และต้ังไว้กลางแจ้ง

      หลายคร้ังท่ีเราเลือกท่ีจะเดินทวนกระแสกลับคืนสู่ตานำ้า โดยหยิบยกประเพณี
หรือวิถีชุมชนท่ีหายไปข้ึนมาเป็นเน้ือหาในการจัดกระบวนการ ซ่ึงก็มักจะได้รับ
ความร่วมมือจากผู้คนท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี เช่น การฟ้ืนประเพณีบุญผะเหวด
ในชุมชนแถบภาคอีสาน การนำาประเพณีตานต๊อด (การให้ทานโดยท่ีผู้รับไม่รู้ว่า
ใครเป็นคนให้) มาปรับใช้ในกิจกรรมจิตอาสาทางภาคเหนือ หรือเร่ืองของเล่น
และการละเล่นพ้ืนบ้านแถบภาคใต้ และอีกมากมาย

• ตาน ำ ้ า  ( ว ัฒนธรรม/พ ื ้ น เพของช ุมชน)

• ละอองน ำ ้ า  (บรรยากาศ)

      แม่นำ้าสายใหญ่ล้วนแล้วแต่มีท่ีมาจากตานำ้า
เล็กๆ ในหุบเขา เรามักจะมองเห็นและใช้ประโยชน์
จากแม่นำ้า แต่ลืมนึกถึงจุดกำาเนิดเล็กๆ ท่ีอยู่ไกลออกไป

      ในอากาศมีละอองนำ้าเล็กๆ ล่องลอยอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจากการหายใจเข้าออก ท้ังจากเราและส่ิงมีชีวิตรอบๆ ตัวเราด้วย

      บรรยากาศในกระบวนการก็เหมือนกับละอองนำ้า ไม่ว่าจะเป็นมิติทางกายภาพ
หรือความสัมพันธ์ หากในห้องๆ หน่ึงเต็มไปด้วยละอองนำ้าท่ีเบียดเสียดเยียดยัดกัน 
ก็อาจจะทำาให้เรารู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่ท่ัวท้อง หรือวงสนทนาท่ีเต็มไปด้วย
กรอบความคิดและการช้ีนำา แม้จะด้วยพ้ืนฐานของความปรารถนาดี ก็อาจทำาให้
เรารู้สึกอึดอัดได้ จึงเป็นหน้าท่ีของเรา-คนปลูกต้นไม้ท่ีจะต้องทำาให้มีละอองนำ้า
ในบรรยากาศในปริมาณท่ีเหมาะสม

      การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการจัดสรรสถานท่ีให้สอด-
คล้องกับเน้ือหา กระบวนการ และผู้เข้าร่วม โดยอาจทำาได้หลายวิธี เช่น การพา
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ผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้จากสถานท่ีจริง หรือการจัดสถานการณ์จำาลองภายในพ้ืนท่ี
โครงการ นอกจากน้ี การจัดสภาพแวดล้อมยังรวมถึงการจัดอาคารสถานท่ีให้
โปร่งโล่ง สะดวกต่อการทำากิจกรรม การจัดแสงและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อม
ท่ีจะใช้งานการจัดบรรยากาศอีกมิติหน่ึงก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ในแบบท่ี
ไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ มีความเป็นกัลยาณมิตร ไม่ตัดสินถูก
ผิด โดยเฉพาะกระบวนการท่ีต้องการให้ผู้เข้าร่วมขุดค้นประสบการณ์ด้านลบ
ในชีวิต เรา-คนปลูกต้นไม้ย่อมต้องมีความม่ันใจว่า มีการสร้างความไว้วางใจ
และพ้ืนท่ีปลอดภัยเพียงพอ

      การเดินทางของสายนำ้ามีแม่นำ้าเป็นถนน เป็นการเดินทางท่ีสร้างความชุ่ม
เย็นไปตลอดทาง การเรียนรู้ของเราก็เช่นกัน ในระหว่างการเดินทางอาจมีบท
เรียนท่ีมีค่าเกิดข้ึนมากมาย แต่หากมัวใช้เวลาอยู่ระหว่างทางมากเกินไป เราก็
อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้ แม้ไปถึงก็อาจจะล่าช้ามากๆ โดยเฉพาะการจัด
กระบวนการหน่ึงๆ ท่ีมีเวลาค่อนข้างจำากัด

      การจัดกิจกรรมนอกพ้ืนท่ีมักจะนำาพาความต่ืนเต้นดีใจมาให้ผู้เข้าร่วมเสมอ 
โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เดินทางออกนอกพ้ืนท่ี การเดิน
ทางจึงถือเป็นส่ือของการเปิดโลกทัศน์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึง เช่น การพาเด็กๆ 
จากในเมืองนั่งรถไฟไปเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกับชาวเขา หรือการพาเด็กจากภาค
อีสานไปเรียนรู้ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีป่าชายเลน เป็นต้น

• แม ่น ำ ้ า  (การ เด ินทาง)

๖๔ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

ส ้อมพรวนชวนค ิด
    ไม่ใช่ว่าเราจะต้องจัดบรรยากาศให้ปลอดโปร่งโล่ง
สบายทุกครั้งไป บางครั้งการพาผู้เข้าร่วมไปเผชิญ
กับภาวะท่ีคับขันหรือกดดัน ก็สามารถทำาให้เกิดการเรียนรู้ 
(ระดับลึก) ได้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเน้ือหาและเป้าหมายของเราด้วย
        แต่มีส่ิงสำาคัญท่ีเราพึงระลึกไว้เสมอก็คือ การจัดกระบวนการ
    ลักษณะน้ีต้องมีการประเมินความเส่ียงไว้ด้วย เพ่ือท่ีเราจะ
    สามารถเตรียมการณ์เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
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      การเดินทางของสายนำ้ามีแม่นำ้าเป็นถนน เป็นการเดินทางท่ีสร้างความชุ่ม
เย็นไปตลอดทาง การเรียนรู้ของเราก็เช่นกัน ในระหว่างการเดินทางอาจมีบท
เรียนท่ีมีค่าเกิดข้ึนมากมาย แต่หากมัวใช้เวลาอยู่ระหว่างทางมากเกินไป เราก็
อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้ แม้ไปถึงก็อาจจะล่าช้ามากๆ โดยเฉพาะการจัด
กระบวนการหน่ึงๆ ท่ีมีเวลาค่อนข้างจำากัด

      การจัดกิจกรรมนอกพ้ืนท่ีมักจะนำาพาความต่ืนเต้นดีใจมาให้ผู้เข้าร่วมเสมอ 
โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เดินทางออกนอกพ้ืนท่ี การเดิน
ทางจึงถือเป็นส่ือของการเปิดโลกทัศน์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึง เช่น การพาเด็กๆ 
จากในเมืองนั่งรถไฟไปเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกับชาวเขา หรือการพาเด็กจากภาค
อีสานไปเรียนรู้ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีป่าชายเลน เป็นต้น

      แต่ถ้าต้องเดินทางไกลเกินไป แบบข้ามวันข้ามคืน ก็อาจจะทำาให้ผู้เข้าร่วม
เหน่ือยล้าหรือไม่สบายได้ ซ่ึงเป็นสภาพท่ีไม่พร้อมสำาหรับการเรียนรู้ นอกจากน้ัน 
ยังส้ินเปลืองงบประมาณจำานวนมากอีกด้วย

      แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราสามารถจัดกระบวนการบางอย่างระหว่างการ
เดินทางได้ เช่น ทำากิจกรรมสันทนาการขณะท่ีอยู่บนรถ แวะช่ืนชมบรรยากาศ
หรือสถานท่ีท่ีน่าสนใจข้างทาง (กรณีน้ีต้องดูความเหมาะสมของเวลาและการ
จัดการด้วย) เช่น ระหว่างการเดินทางไปจัดค่ายเรียนรู้ท่ีชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัด
ท่ีไกลออกไป เราอาจจะแวะเรียนรู้ท่ีศูนย์ปราชญ์ท่ีอยู่ระหว่างทางได้

      หรือกรณีท่ีใช้การเดินทางเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ไปด้วย อย่างเช่น การ
เดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ จากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดลำาพูน อย่างท่ีได้พูดถึงใน
บทท่ี ๒ หัวข้อ ท่ีมาของความสุขแล้วน่ันเอง

เมฆ  (ก า รบร ิ ห า ร จ ั ดก า ร )

เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ • ๖๕

      เมฆเกิดจากการรวมตัวของไอนำ้าเล็กๆ มีกระแสลมทำาให้มวลของเมฆ
แปรเปลี่ยนเวียนไหลอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับความสัมพันธ์ของทีมงาน ที่มี
ความยืดหยุ่นหนุนเสริมบทบาทซ่ึงกันและกัน เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ท่ี
ไม่เป็นทางการ ซึ่งช่วยให้การทำางานมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ก็ควรมีการ
ทำาความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีหลักของแต่ละคนอย่างชัดเจนไว้ด้วย มิเช่นน้ัน 
ก็อาจจะเกิดความคลุมเครือและสับสนได้

• เมฆบาง (การประสานงาน)
      เมฆบางๆ เกิดจากการเชื่อมโยงของละอองนำ้าแบบหลวมๆ พระอาทิตย์
สามารถทอแสงทะลุผ่านได้ เราจึงเห็นท้องฟ้าสีคราม เห็นต้นไม้ใบหญ้า เห็น
สรรพส่ิงอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ร้อนจนเกินไปนัก

      แนวคิดในการประสานงานก็เหมือนกัน คือ เป็นการเชื่อมโยงบุคคลที่มี
บทบาทหน้าท่ีต่างๆ เข้าด้วยกัน ซ่ึงมีอยู่ ๒ ระดับ คือ
      ๑) การประสานงานภายในทีมงาน
      ๒) การประสานงานกับบุคคลภายนอก

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๖๖ • เร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ

      การประสานงานภายในทีมส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นทางการ สามารถส่ือสาร
ตอบโต้กันได้ตลอดเวลา แต่การประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
มีข้อควรคำานึงถึงหลายข้อ เช่น

      • ศึกษาข้อมูล เก่ียวกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะประสานงานด้วย ว่ามีแนว
ทางหรือวิถีการทำางานอย่างไร เพ่ือท่ีจะสามารถประสานงานได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสม เช่น การติดต่อขอความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน สามารถติดต่อ
ขอเข้าพบได้เลย แต่ถ้าหากจะติดต่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน หรือโรงพยาบาล จะต้องมีการศึกษา
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและหน่วยงานย่อยหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบโดยตรง และหาก
ประเด็นท่ีเรานำาเสนอมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานน้ันๆ ก็จะย่ิง
ได้รับความร่วมมือมากข้ึน

      • ติดต่อล่วงหน้า โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ต้องส่งหนังสือไปยังหน่วย
งานน้ันๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน หลังจากน้ันก็ต้องประสานงานเพ่ือติดตาม
ผล เม่ือได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถดำาเนินการต่อได้

      • ติดตามเป็นระยะ หลังจากท่ีส่งเอกสารหรือโทรศัพท์ประสานงานคร้ังแรก
ไปแล้วก่อนถึงวันจัดกระบวนการ ให้ประสานงานเพ่ือยืนยันอีกคร้ังหน่ึง เพราะ
หากเกิดการเปล่ียนแปลงก็จะสามารถแก้ไขได้ทัน

• เมฆหล ั งฝน (การจ ัดการ เร ื ่ อ ง เอกสาร)
      ก่อนฝนตก เมฆจะอุ้มนำ้าเป็นสีเทามืดครึ้ม บางครั้งอาจจะมีลมพัดแรง 
อากาศเย็นช้ืนจนเมฆไม่สามารถอุ้มหยดนำ้าต่อไปได้อีก จึงโปรยปรายเป็นหยาด
ฝนลงมา ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเรื่องนำ้ากับการเติบโตของต้นไม้กันมาแล้ว 
ทีน้ีเราจะพูดถึงเร่ืองเมฆหลังฝนตก ถ้าหลังฝนตกมีแดดออก เราก็จะได้เห็นรุ้ง
กินนำ้า ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ความชุ่มฉำ่ากับความงามของรุ้งกินนำ้า เรามักจะ
มองไม่เห็นสีเทาท่ีเป็นฉากหลัง หลังจากส้ินสุดกระบวนการก็เหมือนกัน เรามัก
จะมองเห็นความสำาเร็จ มองเห็นการเรียนรู้หรือการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้า
หมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี

      แต่พอมองเห็นสีเทาๆ ของการทำารายงาน ท้ังรายงานการเงิน และรายงาน
การดำาเนินงาน เราก็มักจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะลงมือเขียนมันข้ึนมา 
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เ ร ี ยนร ู ้ ร ะบบน ิ เ วศ •  ๖๗

      การประสานงานภายในทีมส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นทางการ สามารถส่ือสาร
ตอบโต้กันได้ตลอดเวลา แต่การประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
มีข้อควรคำานึงถึงหลายข้อ เช่น

      • ศึกษาข้อมูล เก่ียวกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะประสานงานด้วย ว่ามีแนว
ทางหรือวิถีการทำางานอย่างไร เพ่ือท่ีจะสามารถประสานงานได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสม เช่น การติดต่อขอความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน สามารถติดต่อ
ขอเข้าพบได้เลย แต่ถ้าหากจะติดต่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน หรือโรงพยาบาล จะต้องมีการศึกษา
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและหน่วยงานย่อยหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบโดยตรง และหาก
ประเด็นท่ีเรานำาเสนอมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานน้ันๆ ก็จะย่ิง
ได้รับความร่วมมือมากข้ึน

      • ติดต่อล่วงหน้า โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ต้องส่งหนังสือไปยังหน่วย
งานน้ันๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน หลังจากน้ันก็ต้องประสานงานเพ่ือติดตาม
ผล เม่ือได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถดำาเนินการต่อได้

      • ติดตามเป็นระยะ หลังจากท่ีส่งเอกสารหรือโทรศัพท์ประสานงานคร้ังแรก
ไปแล้วก่อนถึงวันจัดกระบวนการ ให้ประสานงานเพ่ือยืนยันอีกคร้ังหน่ึง เพราะ
หากเกิดการเปล่ียนแปลงก็จะสามารถแก้ไขได้ทัน

ทั้งที่อีกด้านหนึ่งของการทำารายงาน คือ การได้ทบทวนความสุข ความสนุก 
ความอ่ิมเอมใจท่ีเกิดข้ึน และในวันท่ีโปร่งโล่ง มีสมาธิดีๆ เราก็อาจจะได้มองเห็น
บทเรียนท่ีมีคุณค่า ท่ีช่วงเวลาจัดกระบวนการมองไม่เห็นก็ได้

      หากเราปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อเมฆสีเทาได้ บางคร้ังเราอาจจะพบว่า...

      รุ้งกินนำ้าคงไม่สวยเท่าไร ถ้าไม่มีฉากหลังสีเทาๆ

      ในหัวข้อท่ีว่าด้วยเร่ือง “คน” เราได้พูดถึงกลุ่มคนท่ี
เป็น “คนพรวนดิน” ท่ีทำางานอยู่เบ้ืองหลังกันไปแล้ว และใน
การทำารายงานการดำาเนินงาน (อันเป็นยาขม) น้ี ข้อมูลท่ีได้
จากคนท่ีทำาหน้าท่ีจดบันทึกจะมีคุณค่าอย่างย่ิง
     แต่เท่าที่พบ ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยให้ความสำาคัญ
ตำาแหน่งหน้าที่นี้ เพราะว่ามีหน้าที่อื่นๆ ที่สนุกและน่าสนใจ
มากกว่าการจดบันทึก ทำาให้หลายต่อหลายคร้ังท่ีเราต้อง “จุดเทียน” 
    เขียนรายงาน หรือจะให้ทันสมัยขึ้น ก็ใช้วิธีดูภาพถ่ายแล้วเขียน
    รายงาน (ตามความทรงจำา) ซ่ึงอาจทำาให้บทเรียนท่ีน่าสนใจขาดหายไป
          ดังน้ัน ในการวางแผนการจัดกระบวนการคร้ังต่อไป คนปลูกต้นไม้
      อาจต้องให้ความสำาคัญและให้พ้ืนท่ีกับคนพรวนดินมากข้ึนแล้วล่ะ

อย ่ า ล ื ม ใ ห ้ ค ว ามส ำ า ค ั ญก ั บ  “คนพร วนด ิ น” ส ้อมพรวนชวนค ิด

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



บททีี่่
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เมื่อโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
(การออกแบบกระบวนการ)
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เ ม ื ่่ อ โ ลกหม ุ น รอบดว งอ าท ิ ตย ์
(การออกแบบกระบวนการ)

      โลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วย จึงปรากฏ
เป็นฤดูกาลต่างๆ หมุนเวียนบนพ้ืนโลก

      การเติบโตของต้นไม้ นอกจากเราจะดูท่ีความสูงและลักษณะภายนอกแล้ว 
ยังมีวงปีภายในให้นับระยะการเติบโตด้วย ซ่ึงวงปีท่ีว่าน้ีเกิดข้ึนจากการหมุนเวียน
ของฤดูกาลต่างๆ น่ันเอง

      การได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้หน่ึงๆ ก็เหมือนกับการเข้าสู่การทดสอบ
จากฤดูกาลด้วยเหมือนกัน ส่วนมากต้นไม้ท่ีมีวงปีเพ่ิมมากข้ึน จะเป็นต้นไม้ท่ี
แข็งแรงและม่ันคงเพ่ิมมากข้ึนไปด้วย เพราะแต่ละฤดูกาลท่ีผ่านไป จะนำาพาก่ิงก้าน

เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  • ๖๙
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๗๐ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์
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เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  •  ๗๑

ท่ีอ่อนแอให้หักรานลง หรือไม่ก็กระตุ้นให้ต้นไม้ปรับเปล่ียนตัวเองเพ่ือการอยู่รอด 
เช่น ต้นไม้ท่ีอยู่ในเขตเกิดไฟป่าซำ้าๆ จะมีการสร้างเปลือกให้หนานุ่มเพ่ือเป็น
ฉนวนในการป้องกันเปลวไฟและความร้อน หรือต้นไม้ในเขตป่าเบญจพรรณ
เรียนรู้ท่ีจะท้ิงใบ เพ่ือลดการคายนำ้าในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น

       สำาหรับเรา-คนปลูกต้นไม้ หลังจากได้รู้จักปัจจัยต่างๆ ท่ีประกอบกันข้ึนมา
เป็นระบบนิเวศของกระบวนการแล้ว ข้ันตอนต่อมาก็คือ การนำาปัจจัยเหล่าน้ัน
มาร้อยเรียงเช่ือมโยงให้เกิดเป็นฤดูกาลแห่งชีวิต สำาหรับบ่มเพาะและขัดเกลา
ต้นไม้แห่งความสุขในใจผู้เข้าร่วมของเราต่อไป

      เม่ือโลกเร่ิมหมุนรอบดวงอาทิตย์ ฤดูกาลต่างๆ ก็เร่ิมสร้างปรากฏการณ์ให้
หมุนเปล่ียนเวียนผ่านตามกลไกของจักรวาล ข้ันตอนในการออกแบบกระบวนการ
ก็คล้ายกับการหมุนเวียนของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝน ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงเวลาของการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ให้ก่อเกิดข้ึนมา

      หากยังจำากันได้ ในหัวข้อ ปัจจัยที่ ๓ ว่าด้วยเรื่อง “คน” เราได้พูดถึงแรง
บันดาลใจของเจ้าของท่ีดินท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของงานท้ังหมด ในบทน้ี ผู้เขียนจะ
ขอขยายความถึงข้ันตอนและวิธีการแปรแรงบันดาลใจออกมาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ ซ่ึงจะมีลำาดับข้ันตอน ดังแผนภาพด้านซ้าย

      อย่างไรก็ตาม เราไม่จำาเป็นต้องทำาตามข้ันตอน
เหล่าน้ีอย่างเคร่งครัดก็ได้ ผู้เขียนเพียงเสนอเป็นแนวทาง
ในการออกแบบกระบวนการเท่านั้น เมื่อคนปลูกต้นไม้
เข้าใจในหลักการแล้ว ก็สามารถปรับเปล่ียนกระบวนวิธีตาม
ความถนัดได้เลยเหมือนอย่างที่ปราชญ์โบราณท่านหนึ่งเคย
กล่าวไว้ว่า “ซามูไรท่ีไร้ดาบ ก็เหมือนกับซามูไรท่ีมีดาบ เพียง
แต่ไม่มีดาบเท่าน้ัน” หากเราฝึกฝนจนถึงข้ันท่ีอะไรท่ีอยู่ในมือ
ก็สามารถเป็นอาวุธได้ ข้ันตอนท้ัง ๘ น้ีก็สามารถวางลงได้เลย

ส ้อมพรวนชวนค ิด
ถ ้ า เ ข ้ า ใ จหล ักการแล ้ ว . . .อ ะ ไ รก ็ปร ับ ใช ้ ได ้
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ตะว ั นทอแสง-ว ิ เครา ะห ์หาหล ักการและ เหต ุผล
      เช้าวันท่ีดวงอาทิตย์ทอแสงจางๆ อากาศอบอุ่น เป็นเสมือนช่วงเวลาแห่งการ
สะสมพลังงาน ก่อนท่ีชีวิตจะเร่ิมขับเคล่ือนอีกคร้ัง

      คล้ายกับการเร่ิมต้นของกระบวนการ คือ เร่ิมจากการสะสม หลอมรวมความ
คิด ความสนใจ และความปรารถนาดีของใครคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง แล้วค่อยๆ 
แผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้าง ชุมชน หรือสังคมต่อไป

      การนำาส่วนประกอบต่างๆ ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในช่วงเร่ิมต้นมาคิดวิเคราะห์
เพ่ือประมวลออกมาเป็นหลักการและเหตุผลน้ัน คนปลูกต้นไม้แต่ละคนต่างก็มี
วิธีการหรือแนวทางในการคิดท่ีแตกต่างกันไป แต่ในท่ีน้ีจะขอนำาเสนอเค้าโครง
ในการคิด โดยใช้หลักอริยสัจจ์ ๔ ข้อท่ีว่าด้วยทุกข์และสมุทัยเป็นแนวทาง

     ในทางปฏิบัติ การสะท้อนสภาพปัญหา ควรเขียนลงไปให้ได้มากท่ีสุดเท่า
ท่ีจะทำาได้ หลังจากน้ันจึงค่อยประมวลประเด็นปัญหาท่ีมีความสัมพันธ์กัน หรือ
มีรากเหง้ามาจากสาเหตุเดียวกัน แล้วเลือกประเด็นท่ีเราให้ความสำาคัญเป็น
พิเศษจำานวน ๑ – ๒ เรื่อง เพราะถ้ามีประเด็นมากเกินไปอาจ
ส่งผลถึงเอกภาพของการวางเป้าหมายและกระบวนการได้ เช่น

ขั ้นที ่ ๑

๗๒ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์

หลักคิด นิยาม/
ความหมาย

เช่ือมโยงกับ
กระบวนการ ตัวอย่าง

ทุกข์ ปรากฏ-
การณ์/
ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน

การสะท้อน
สภาพปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน

คนรุ่นใหม่ในสังคมมีความเป็นอยู่
ท่ีค่อนข้างแยกตัว มีพ้ืนท่ีส่วนตัวสูง
มาก ใส่ใจผู้คนรอบข้างน้อยลง แม้
กระท่ังคนในครอบครัว มีแนวโน้ม
ท่ีจะเห็นแก่ตัวมากข้ึน หันไปยึดติด
กับวัตถุ ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วย

คือ การสะท้อนภาพปรากฏการณ์หรือต้นเหตุของ
สภาพปัญหาตามข้อเท็จจริงท่ีกำาลังปรากฏข้ึนในขณะน้ันๆ

คือ การสะท้อนภาพปรากฏการณ์หรือต้นเหตุของ
สภาพปัญหาตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนขณะน้ันๆท ุกข ์
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หลักคิด นิยาม/
ความหมาย

เช่ือมโยงกับ
กระบวนการ ตัวอย่าง

ค่านิยมท่ีว่า ธรรมชาติเป็นเพียง
ทรัพยากรท่ีใช้ในการตอบสนอง
ความต้องการของตนเองเท่าน้ัน 
ทำาให้ใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  •  ๗๓

      จากน้ันจึงนำาประเด็นปัญหาท่ีเลือกไว้มาเป็นตัวต้ัง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
ท่ีทำาให้เกิดปัญหาน้ันๆ เช่นเดียวกัน ให้เขียนลงไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ 
โดยจะเขียนเป็นรายการหางว่าวหรือใช้แผนท่ีความคิด 
(Mind Mapping) ก็ไม่ได้มีข้อห้ามใด

หลักคิด นิยาม/
ความหมาย

เช่ือมโยงกับ
กระบวนการ

ตัวอย่าง

สมุทัย สาเหตุ/
ปัจจัยท่ี
ทำาให้เกิด
ปัญหา

การวิเคราะห์
เพ่ือหาสาเหตุ
ท่ีทำาให้เกิด
ปัญหาน้ันๆ

จากปัญหาข้างต้น การท่ีคนรุ่นใหม่
มีพฤติกรรมและค่านิยมอย่างน้ัน มี
สาเหตุหลักๆ มาจากพฤติกรรมการ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับส่ืออิเลคทรอ-
นิค เช่น อินเตอร์เน็ต เกมออนไลน์ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค ฯลฯ จนทำาให้แทบ
จะไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนหรือ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่รอบตัว นอกจากน้ี สา-
เหตุทางอ้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ดังกล่าว ก็คือ ระบบการศึกษาท่ีเน้น
การส่ือสารและการเรียนการสอนผ่าน
ส่ืออิเลคทรอนิค แทนระบบคนกับคน

คือการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทำาให้เกิดปัญหา
น้ันๆ ข้ึน ท้ังทางตรงและทางอ้อมสม ุท ัย

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ท ้องฟ ้ าปลอดโปร ่่ ง-ต ั ้ ง เป ้ าหมาย

      วันท่ีท้องฟ้าเป็นสีครามปราศจากหมู่เมฆ มักจะเป็นวันท่ีแสงแดดแจ่มจ้า ซ่ึง
สภาพอากาศอย่างน้ี ไม่ว่าเราจะขับรถหรือเคร่ืองบิน ย่อมทำาให้มีทัศนวิสัยท่ีมอง
เห็นได้ไกลและคมชัด

      เช่นเดียวกัน หากเรามีเป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล ไม่ว่าจะจัดกระบวนการในลักษณะใด ก็สามารถนำาพาผู้เข้าร่วมไปถึง
จุดหมายปลายทางได้ ท้ังน้ี เน่ืองจากเป้าหมายจะช่วยให้เราไม่หลงทิศทางใน
ระหว่างการเดินทาง บ่อยคร้ังท่ีเรามักจะต้ังคำาถามกับตัวเองและเพ่ือนร่วมงานว่า 
ตอนน้ีเราอยู่ตรงไหนของแผนท่ี และกำาลังจะไปไหนกันการมีเป้าหมายท่ีชัดเจน
จะช่วยตอบคำาถามน้ีให้เราได้

ขั ้นทีี ่่ ๒

๗๔ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์

หลักคิด นิยาม/
ความหมาย

เช่ือมโยงกับ
กระบวนการ ตัวอย่าง

เป้าหมาย การกำาหนด
เป้าหมาย

คนรุ่นใหม่มีการปรับเปล่ียนทัศนคติ
เก่ียวกับค่านิยมในการดำารงชีวิตและ
บริโภค โดยลดกำาแพงของการแยก
ตัวจากสรรพส่ิงลง ลดการปฏิสัมพันธ์
กับเครื่องจักรกล ลดการแสวงหา
วัตถุส่ิงของเพ่ือตอบสนองความต้อง
การ เห็นคุณค่าของชีวิตท่ีเช่ือมโยง
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงปรับ
เปล่ียนพฤติกรรม ให้เป็นไปในทาง
ท่ีเก้ือกูลมากข้ึน ท้ังต่อตัวเอง สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

การสร ้ าง เง ื ่่ อนไข : 
ศาสตร ์แห ่งการผ ูก 
ศ ิลป ์แห ่่งการแก ้

ตามหลักอริยสัจจ์ ๔ การกำาหนดเป้าหมาย
จะสอดคล้องกับ นิโรธ น่ันเองน ิ โ รธ

นิโรธ

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ส ้อมพรวนชวนค ิด
ท ้ ายท ีี ่่ ส ุด เร าจ ะ ไปพบก ัน . . .
ไม่ว่าเป้าหมายของการจัดกระบวนการของแต่ละคน
จะเป็นอย่างไร แต่ผู้เขียนก็เช่ือม่ันว่าท้ายท่ีสุดเราจะ
ไปพบกันตรงท่ี “ความสุขท่ีแท้จริง”

      สายลมเป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ยามท่ีพัด
มาสัมผัสกับผิวกายของเรา บนท้องฟ้าสายลมพัดพาปุยเมฆมารวมตัวกัน และ
พัดพาเมล็ดพันธ์ุให้ออกเดินทางไปสู่แผ่นดินใหม่ บนพ้ืนดินสายลมพัดพาก่ิงไม้
ใบหญ้ามารวมตัวกัน แต่บางคร้ังก็พัดพาให้ห่างออกจากกัน ท้ายท่ีสุด เรามักพบ
ว่าส่ิงต่างๆ ท่ีสายลมพัดพามาน้ัน ได้จัดวางอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมกับตัวมันเองเสมอ

      การพัดพาของสายลม ก็เหมือนกับการนำาต้นทุนท่ีมีอยู่ท้ังหมดของเรามา
ประมวลรวมกัน ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นบาทแรกของมรรคาวิถีแห่งหลักอริย-
สัจจ์ ๔ ด้วยเช่นกัน เม่ือส่ิงท่ีเรามีอยู่ท้ังหมดถูกนำามาวางไว้ตรงหน้าแล้ว ข้ันตอน
ต่อมาก็คือการจำาแนกแจกแจงถึงส่ิงท่ีดีพร้อมใช้งาน และส่ิงท่ีต้องปรับปรุงหรือ
หามาเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ความรู้/ข้อมูล อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และอ่ืนๆ ตามแต่เหตุปัจจัยของกระบวนการของแต่ละคน

      วิธีท่ีดีในการวิเคราะห์ต้นทุน คือ การระดมความคิดเห็นจากทีมงานท่ีเก่ียว
ข้องท้ังหมด เพราะแต่ละคนจะรู้ดีว่าในส่วนท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู่น้ัน มีต้นทุน
อะไรอยู่แล้ว และยังขาดในเร่ืองใดบ้าง ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก็แตกต่างกันออกไป แต่
ส่วนใหญ่มักจะมีประเด็นหลักๆ ดังน้ี

๑. ระดมองค์ความรู้เก่ียวกับเน้ือหาน้ันๆ ท่ีเรามีอยู่ เช่น
    • ความรู้ท่ีเป็นข้อมูล จากท้ังตัวบุคคลและเอกสาร
    • ความรู้ท่ีเป็นทักษะ โดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการ

สายลมโชยพ ัด-ว ิ เครา ะห ์ต ้ นท ุนขั ้นที ่ ๓

เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  •  ๗๕

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๒. ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
    • คนท่ีมีองค์ความรู้ดังกล่าว เช่น กระบวนกร ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
    • ทีมงาน เป็นการพิจารณาถึงศักยภาพของผู้ดำาเนินงานว่า มีความแตกต่าง
หลากหลายครอบคลุมเน้ืองานท่ีมีอยู่หรือไม่ เช่น งานด้านการจัดการเอกสาร 
การเงิน สวัสดิการการประสานงาน ด้านเน้ือหา ฯลฯ
    • กลุ่มเป้าหมาย (หลัก/รอง) วิธีการได้มาซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมายด้วย
    • ภาคีเครือข่าย

๓. งบประมาณ การวิเคราะห์เร่ืองงบประมาณข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละกระ-
    บวนการ เพราะบางกรณีต้ังต้นจากงบประมาณท่ีมีอยู่แล้ว แล้วจึงออกแบบ
    กระบวนการมารองรับ ในขณะท่ีบางกรณีต้ังต้นจากการออกแบบกระบวนการ 
    แล้วจึงหางบประมาณมาสนับสนุนภายหลัง หรือท้ัง ๒ กรณีรวมกัน คือ มีงบ
    ประมาณอยู่แล้วจำานวนหนึ่ง แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงต้องหา
    งบประมาณจากส่วนอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติม

๔. บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น
     • สถานท่ี เป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องของเน้ือหาและสถานท่ี รวมถึง
ข้อจำากัดอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ ระยะทาง ความพร้อมของผู้เข้าร่วม ฯลฯ
    • ชุมชน การศึกษาข้อมูลของพื้นที่ (โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหา)
    • พาหนะ ท้ังพาหนะท่ีใช้ในการจัดการ ประสานงาน และพาหนะท่ีใช้ในการ
เดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วม ฯลฯ
    • สื่อ ในบางกรณี เราพบว่าการมีสื่อสามารถช่วยให้กระบวนการบรรลุผล
ได้ดีย่ิงข้ึน เช่น การส่ือสารผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือเสียง
ตามสายในโรงเรียน เป็นต้น ท้ังน้ี ก็ต้องข้ึนอยู่กับเน้ือหาและกระบวนการด้วย
ว่ามีความจำาเป็นต้องใช้ส่ือดังกล่าวหรือไม่

     กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การลงมือทำากิจกรรมหน่ึงๆ 
ร่วมกัน ทั้งกลุ่มใหญ่ (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด) กลุ่มย่อย (กลุ่ม
ขนาดเล็กท่ีถูกแบ่งจากกลุ่มใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์ การระดมสมองแก้โจทย์ปัญหา/คำาส่ังร่วมกัน

๗๖ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์

ปร ะ เด ็นหล ักๆ ในการว ิ เครา ะห ์ต ้ นท ุน

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๒. ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
    • คนท่ีมีองค์ความรู้ดังกล่าว เช่น กระบวนกร ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
    • ทีมงาน เป็นการพิจารณาถึงศักยภาพของผู้ดำาเนินงานว่า มีความแตกต่าง
หลากหลายครอบคลุมเน้ืองานท่ีมีอยู่หรือไม่ เช่น งานด้านการจัดการเอกสาร 
การเงิน สวัสดิการการประสานงาน ด้านเน้ือหา ฯลฯ
    • กลุ่มเป้าหมาย (หลัก/รอง) วิธีการได้มาซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมายด้วย
    • ภาคีเครือข่าย

๓. งบประมาณ การวิเคราะห์เร่ืองงบประมาณข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละกระ-
    บวนการ เพราะบางกรณีต้ังต้นจากงบประมาณท่ีมีอยู่แล้ว แล้วจึงออกแบบ
    กระบวนการมารองรับ ในขณะท่ีบางกรณีต้ังต้นจากการออกแบบกระบวนการ 
    แล้วจึงหางบประมาณมาสนับสนุนภายหลัง หรือท้ัง ๒ กรณีรวมกัน คือ มีงบ
    ประมาณอยู่แล้วจำานวนหนึ่ง แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงต้องหา
    งบประมาณจากส่วนอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติม

๔. บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น
     • สถานท่ี เป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องของเน้ือหาและสถานท่ี รวมถึง
ข้อจำากัดอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ ระยะทาง ความพร้อมของผู้เข้าร่วม ฯลฯ
    • ชุมชน การศึกษาข้อมูลของพื้นที่ (โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหา)
    • พาหนะ ท้ังพาหนะท่ีใช้ในการจัดการ ประสานงาน และพาหนะท่ีใช้ในการ
เดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วม ฯลฯ
    • สื่อ ในบางกรณี เราพบว่าการมีสื่อสามารถช่วยให้กระบวนการบรรลุผล
ได้ดีย่ิงข้ึน เช่น การส่ือสารผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือเสียง
ตามสายในโรงเรียน เป็นต้น ท้ังน้ี ก็ต้องข้ึนอยู่กับเน้ือหาและกระบวนการด้วย
ว่ามีความจำาเป็นต้องใช้ส่ือดังกล่าวหรือไม่

เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  •  ๗๗

ขั ้นทีี ่่ ๔

หลักคิด นิยาม/
ความหมาย

เช่ือมโยงกับ
กระบวนการ ตัวอย่าง

หนทาง
ในการ
ออกจาก
ทุกข์หรือ
ปัญหา

การกำาหนด
ขอบเขตของ
เน้ือหาท่ี
สอดคล้อง
กับหลักการ
เหตุผล และ
เป้าหมาย

การเรียนรู้พฤติกรรมและค่านิยม
ในการดำารงชีวิตและบริโภคของท้ัง
ตัวเองและคนรอบข้างโดยผ่านกิจ-
กรรมท่ีเน้นการปฏิสัมพันธ์กับส่ิงมี
ชีวิตในมิติต่างๆ รอบตัว เช่น การ
ฝึกสมาธิกับธรรมชาติ (ต้นไม้และ
สัตว์เล้ียง) การทำากิจกรรมร่วมกับ
ผู้คนในสถานภาพท่ีแตกต่างกัน เช่น 
การทำางานจิตอาสา การเล่นกีฬา 
เพ่ือให้เกิดการทบทวน/เปรียบเทียบ
กับความคิดและพฤติกรรมท่ีผ่านมา

เช่ือมโยงกับการกำาหนดขอบเขตเน้ือหาท่ี
สอดคล้องกับหลักการ เหตุผล และเป้าหมายมรรค

มรรค๑
เน้ือหา

ฝนต ั ้ ง เค ้ า-ก ำ าหนดขอบเขตของ เน ื ้ อหา
      วันท่ีท้องฟ้าเป็นสีครามปราศจากหมู่เมฆ มักจะเป็นวันท่ีแสงแดดแจ่มจ้า 
ซ่ึงสภาพอากาศอย่างน้ี ไม่ว่าเราจะขับรถหรือเคร่ืองบิน ย่อมทำาให้มีทัศนวิสัย
ท่ีมองเห็นได้ไกลและคมชัด

      พ้ืนท่ีสีเทาผืนใหญ่เป็นเหมือนกับพ้ืนท่ีของ “หลักการ เหตุผล และเป้าหมาย” 
ท่ีเราได้พูดถึงก่อนหน้าน้ี แต่พ้ืนท่ีท่ีฝนตกหรือ “เน้ือหา” ท่ีเรากำาลังจะพูดถึงน้ี 
จะมีขอบเขตท่ีเล็กลงมาอีก หมายความว่า หลังจากท่ีเรากำาหนดหลักการและ
เหตุผล และต้ังเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อมาก็คือ การวิเคราะห์เพ่ือวาง
ขอบเขตเน้ือหาท่ีสามารถรองรับเป้าหมายได้
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      ขอบเขตของเน้ือหาควรสอดคล้องกับต้นทุนท่ีเรา
มีอยู่ด้วย เพราะถ้าเรากำาหนดเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีอยากจะทำาไว้
กว้างใหญ่เกินไป ในขณะท่ีเรามีต้นทุน (ความรู้ เวลา ทรัพยากร) 
ท่ีค่อนข้างจำากัด อาจจะกลายเป็นภาระท่ีต้องแบกรับจนเกินกำาลัง 
และอาจนำามาซ่ึงความเครียดและความทุกข์ก็เป็นได้
            หรือในบางกรณีเราอาจจะพลัดหลงไปในวังวนของ
      กระบวนการ จนลืมเลือนเป้าหมายและเน้ือหาท่ีกำาหนดไว้
      ไปช่ัวขณะ ซ่ึงในความเป็นจริงก็สามารถทำาได้ แต่น่ันหมายความว่า 
      เราได้เล็งเห็นแล้วว่าผู้เข้าร่วมจะเกิดการเรียนรู้จากการออกนอก
                             แผนท่ีวางไว้ได้เช่นกัน

ขอบ เ ขตขอ ง เ น ื ้ อ ห าต ้ อ ง สอดคล ้ อ งก ั บ “ต ้ นท ุ น” ส ้อมพรวนชวนค ิด

๗๘ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์

      เม่ือฤดูฝนมาเยือน ส่ิงมีชีวิตล้วนแสดงอาการต้อนรับท่ีแตกต่างกันออกไป 
สิ่งที่ชัดเจนและแรกสุด คือ เสียงกบเขียดที่พากันร้องเพลงประสานเสียงระงม 
ถัดมาเมล็ดพันธุ์ก็พากันแทงรากทะลุเปลือก ปลาช่อนหัวโตออกจากที่จำาศีล 
ต้นไม้ใหญ่สลัดก่ิงก้านท่ีผุพัง ฯลฯ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นเหมือนกับการส่ง
สัญญาณแห่งการเร่ิมต้น หลังจากท่ีได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะมาแล้ว

      หลังจากท่ีเรา-คนปลูกต้นไม้ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์ จนมีชุดข้อมูลเก่ียวกับ
กระบวนการท่ีจะจัดอยู่ในมือแล้ว เราก็จะมาออกแบบกระบวนการ ซ่ึงการออก
แบบกระบวนการในท่ีน้ีมีอยู่ ๒ ระดับ ก็คือ ๑) การออกแบบวิธีการทำาหรือเล่น
ในกิจกรรมหน่ึงๆ และ ๒) การจัดลำาดับการทำากิจกรรม/กระบวนการย่อย หรือ
ท่ีเราเรียกว่า การร้อยเรียงกระบวนการน่ันเอง

      ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีเราคิดข้ึนมาใหม่หรือนำาเข้ามาจากท่ีอ่ืน เราจะ
ต้องเคยผ่านการเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อน เพ่ือท่ีเราจะได้เข้าใจถึงสภาวะของผู้เข้าร่วม
ได้อย่างแท้จริง และความเข้าใจน้ีจะช่วยให้การถอดบทเรียนลึกซ้ึงย่ิงข้ึน

ขั ้นที ่ ๕ ฝนโปรยปราย-ออกแบบกระบวนการ
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หลักคิด นิยาม/
ความหมาย

เช่ือมโยงกับ
กระบวนการ ตัวอย่าง

หนทางใน
การออก
จากทุกข์
หรือปัญหา

การออกแบบ
กิจกรรมท่ี
นำาไปสู่การ
เรียนรู้ตาม
เน้ือหาท่ี
กำาหนดไว้

กิจกรรมเตรียมความพร้อม
  • เขียนสมุดเงาแห่งชีวิต
  • ฟังเสียงธรรมชาติ
  • เกมสันทนาการ

กิจกรรมหลัก
  • เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
  • พักพิงพ่ึงพา
  • จัดแจกันดอกไม้
  • ลงพ้ืนท่ีชุมชนคนอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ เช่น ประมงพื้นบ้าน 
เกษตรธรรมชาติ (อาจเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีกำาลังถูกรุกลำ้าด้วยโรงงานอุต-
สาหกรรม)
  • ลงพ้ืนท่ีชุมชน (อาจเป็นพ้ืนท่ีเดียว
กัน) เดินป่า/สถานท่ีทางธรรมชาติ 
(ท่ีเส่ือมโทรม) + บำาเพ็ญประโยชน์ 

ถอดบทเรียน (รวม)
  • แบ่งกลุ่มนำาเสนอบทเรียน 
โดยอาจจะแสดงละคร/ เล่านิทาน 
(ท่ีแต่งข้ึนเอง)/ แต่งเพลงหรือ
ร้องเพลงประกอบท่าทาง ฯลฯ
  • เขียนจดหมาย/วาดภาพ แล้ว
แบ่งปันภายในกลุ่มย่อย ด้วย
สุนทรียสนทนา

เช่ือมโยงกับการออกแบบกิจกรรมท่ีนำาไปสู่
การเรียนรู้ตามเน้ือหาท่ีกำาหนดไว้มรรค

มรรค๒
กิจกรรม

เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  •  ๗๙
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ก ิ จกรรม ใหม ่่ แกะกล ่่อง

      พื้นที่ตรงนี้ เริ่มต้นจากความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์เป็นพ้ืนฐาน เป็น
พื้นที่ที่เรามีอิสระในการรังสรรค์ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ อย่างเต็มท่ี แต่การจะคิดกิจ-
กรรมใหม่ๆ ให้โดนใจและเกิดการเรียนรู้
ได้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เราจะต้อง
เข้าใจในบริบทแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วม (เข้าใจลักษณะนิสัย 
พฤติกรรม ความคิด ฯลฯ) เนื้อหา และ
เป้าหมาย

      การคิดค้นและออกแบบกิจกรรม

ใหม่ๆ นั้น มีข้อดีคือ เราจะได้กระบวน-
การที่ตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการสื่อ ทั้ง
ยังสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของเราด้วย

     ส่ิงสำาคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีเรา-คนปลูกต้นไม้
จะลืมไม่ได้เลยก็คือ หลังจากท่ีเราคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ 
ออกมาแล้ว จะต้องมีการทดลองทำาภายในกลุ่มเล็กๆ ก่อน อาจจะเป็นกลุ่ม
เพ่ือนๆ หรือกลุ่มคนท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายก็ได้

      หลังทดลองทำากิจกรรมน้ันแล้ว เราก็มาประมวลผลและวิเคราะห์เหตุปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ เพ่ือเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อน ด้วยคำาถามในลักษณะท่ีว่า

๘๐ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์

กิจกรรมน้ีทำาให้เกิดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ท่ีต้ังไว้หรือไม่?

ถ้าจะปรับปรุงให้ดีข้ึน เราควรทำาอย่างไร? ฯลฯ

เง่ือนไขหรือเหตุปัจจัยอะไรท่ีทำาให้เป็นอย่างน้ัน?

เคร
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เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  • ๘๑

ก ิ จกรรม เก ่ าคมปลาบ
      กิจกรรม “เก่า” ในท่ีน้ี ไม่ได้หมายความว่ามีมานานแล้ว แต่หมายถึง กิจ-
กรรมท่ีเรา-คนปลูกต้นไม้ได้เคยผ่านการเป็นผู้เข้าร่วมมาแล้ว ย่ิงเคยทำาบ่อยคร้ัง
แค่ไหน เราก็จะย่ิงเข้าใจมากข้ึน บางคนอาจจะมองว่าแค่คร้ังเดียวก็เกินพอ แต่
ในความจริงแล้ว การทำากิจกรรมแต่ละคร้ังไม่เหมือนกันเลย ไม่ว่าเราจะอยู่ใน
ฐานะของกระบวนกรหรือผู้เข้าร่วมก็ตาม

      เราไม่สามารถข้ามแม่นํ้าสายเดิมได้ เป็นสัจธรรมท่ีตรงกับหัวข้อน้ีท่ีสุด

      เราอาจจะรู้ว่าใต้ท้องนำ้าตรงจุดน้ี มีก้อนหิน มีตะไคร้นำ้า เราเรียนรู้ว่าควร
จะเหยียบและหลบตรงไหน แต่แน่นอนว่าไม่ใช้สายนำ้าสายเดิม

      “เป็ดอีกแล้ว” หรือ “จัดดอกไม้อีกแล้ว” มักจะแว่วมาให้ได้ยินอยู่เสมอๆ 
ถ้าเราอยู่กับกระบวนการจริงๆ จะเห็นว่า การเล่นซำ้าแต่ละคร้ังให้บทเรียนท่ีสด
ใหม่เสมอ ดังน้ัน ในฐานะท่ีเราเป็นคนออกแบบกระบวนการ การบรรจุกิจกรรม
เหล่าน้ีเข้าไปย่อมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เสมอ

      แต่ส่ิงสำาคัญท่ีเราจะลืมไม่ได้เลยก็คือ บริบทแวดล้อมทุกอย่างไม่เหมือน
เดิม เราไม่สามารถยกกิจกรรมหน่ึงๆ มาวางไว้ในตารางกำาหนดการ แล้วทำา
ตามข้ันตอนทุกกระเบียดน้ิว การปรับรายละเอียดหรือเง่ือนไขบางอย่าง เพ่ือให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือบริบทแวดล้อม เป็นส่ิงท่ีเราควรคำานึงถึง และ
น่ีเองท่ีผู้เขียนเรียกว่าเป็นการฝึกฝนหรือลับคม

      เราจะมองเห็นรุ้งกินนำ้าได้ก็ต่อเม่ือฝนหยุดตก ขณะเดียวกัน
พระอาทิตย์ก็ต้องทอแสงด้วย เม่ือเหตุปัจจัยท้ัง ๒ ส่วนมาบรรจบกัน
ในตำาแหน่งท่ีเหมาะสม เราจึงจะได้เห็นโค้งรุ้งท่ีสวยงาม
      หลังจากที่เรากำาหนดขอบเขตเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมแล้ว สิ่งที่จะ
ปรากฏตามมา คือ การทดลองทำากิจกรรม โดยจะเป็นการทดลองทำากิจกรรมหลัก
ทุกช่วงตามท่ีเราได้ร้อยเรียงไว้ ซ่ึงอาจจะเป็นการทดลองกับสมาชิกในทีม หรือ

ขั ้นที ่ ๖ ร ุ ้ งก ิ นน ้ ำ า-ทดลองท ำ าก ิ จกรรมเคร
อืข
่ายพ
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      ในการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลท่ีจะมาเป็นกระบวนกร
โดยเฉพาะ (หรือคนปลูกต้นไม้ในท่ีน้ี) เราเรียกการอบรม
ลักษณะน้ีว่า TOT (Training of the Trainer) 
     หลังจากท่ี (ว่าท่ี) กระบวนกรได้ผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ 
ในฐานะผู้เข้าร่วมมาพอสมควรแล้ว กระบวนกรผู้ฝึกก็จะให้
(ว่าท่ี) กระบวนกรได้ฝึกทักษะท่ีเก่ียวข้องผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
เช่น ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกฟังอย่างลึกซ้ึง ฝึกต้ังคำาถาม ฝึกพูด ฯลฯ
     แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวทีของการทดลอง ตั้งแต่การวางเป้าหมาย 
กำาหนดกลุ่มเป้าหมายออกแบบข้ันตอนและวิธีการทำากิจกรรม/เล่นเกม 
และออกแบบวิธีการถอดบทเรียน จากนั้นก็ทดลองฝึกกับเพื่อนๆ ที่อยู่
ในกลุ่ม แล้วเพ่ือนๆ ก็จะช่วยสะท้อนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน รวมถึงส่ิงท่ีทำาได้ดี 
และส่ิงท่ีควรปรับปรุง
     ซ่ึงการอบรมท่ีว่าน้ีใช้เวลาคอร์สหน่ึงๆ นับปีเลยทีเดียว

ส ้อมพรวนชวนค ิด
การทดลองน ั ้ นส ำ าค ัญ ไฉน?

๘๒ • เม ื ่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์

กลุ่มคนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายก็ได้ จากน้ันเราก็มาช่วยกันประ-
มวลผลท่ีเกิดจากการจัดกระบวนการ และวิเคราะห์เหตุปัจจัยแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงจะได้พูดถึงในหัวข้อต่อไป

หมายเหตุ: ปัจจุบันหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการอบรมTOT เป็นหลัก ได้แก่ 
เสมสิกขาลัย และ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล

ขั ้นทีี ่่ ๗ ฝนท ิ ้ ง ช ่ ว ง-ถอดบทเร ียนการท ำ าก ิ จกรรม
      หลังจากท่ีฤดูฝนมาเยือนระยะหน่ึง แล้วก็ท้ิงช่วงหายไป ถือเป็นเร่ืองปกติ และ
ถ้าช่วงน้ีมีอากาศร้อนอบอ้าวเพ่ิมเข้ามาด้วย ก็เป็นอันหวังได้ว่าจะมีเห็ดหลากหลาย
ชนิดผุดข้ึนมาตามพ้ืนดินและรากไม้ ให้ผู้คนได้เก็บอยู่เก็บกินกันถ้วนหน้า
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เม ื ่่ อ โลกหม ุนรอบดวงอาท ิตย ์  •  ๘๓

      กระบวนการบ่มเช้ือเห็ด ก็คล้ายๆ กับช่วงเวลาท่ีเราได้กลับมาถอดบทเรียน
ท่ีเกิดจากการทดลองทำากิจกรรมของเราเหมือนกัน คล้ายตรงท่ีว่า พอเราผ่าน
การทดลองทำากิจกรรมเหมือนดินผ่านฝนต้นฤดู มาสู่กระบวนการบ่มเพาะเช้ือ
จากการไตร่ตรองบทเรียนท่ีเกิดข้ึน และเม่ือถึงเวลาท่ีฝนมาเยือนอีกคร้ัง เราก็
พร้อมท่ีจะโผล่พ้นผืนดินยังประโยชน์แก่ผู้คนอีกคร้ัง
      ท้ังน้ี ประเด็นหลักๆ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เหตุปัจจัยท่ี (อาจจะ) นำาไปสู่
การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม รวมถึงปัจจัยอุปสรรคด้วย โดยมีแนวคำาถามคล้ายๆ กับ
การถอดบทเรียนการทำากิจกรรมใหม่แกะกล่อง แต่ต่างกันตรงท่ีจะมีประเด็น
เร่ืองความเช่ือมโยงและสอดคล้องของกิจกรรมในแต่ละช่วงเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย 
ลองพลิกกลับไปดูเพ่ิมเติมท่ีบทท่ี ๓ ปัจจัยท่ี ๑ เร่ืองแดด อีกคร้ัง

     อย่างไรก็ตาม การทดลองก็เป็นเพียงการคาดคะเน
ความน่าจะเป็นท่ีอาจจะหรืออยากจะให้เกิดข้ึน เพ่ือช่วยให้
ทีมงานเห็นภาพแนวทางการจัดกระบวนการโดยรวมร่วมกัน
     การถอดบทเรียนหลังการทดลอง จะช่วยให้เรารู้ว่าอะไร
ควรเติมและอะไรควรตัด หรืออะไรควรปรับ ท่ีผ่านมาผู้เขียน 
      ยังไม่เคยเห็นการทำาลองที่ไหนที่จะให้ผลสมบูรณ์แบบ
      จนสามารถยกออกมาใช้ท้ังกะบิได้เลย
           ดังน้ัน ในการลงมือปฏิบัติการจริงๆ เราจึงควรมีช่องว่างระหว่างทาง 
       สำาหรับเติมคำาว่า “อะไรก็เกิดข้ึนได้” เอาไว้ในใจด้วย

ขอบ เ ขตขอ ง เ น ื ้ อ ห าต ้ อ ง สอดคล ้ อ งก ั บ “ต ้ นท ุ น” ส ้อมพรวนชวนค ิด

      มาถึงหัวข้อน้ี มีข้อเสนอแนะเพียงส้ันๆ ว่า “ถอดกำาบังลมออก แล้วปล่อย
ให้สายลมได้ทดสอบเรา!”

ขั ้นทีี ่่ ๘ ล ุยมรส ุม-น ำ า ไป ใช ้ จร ิ ง
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ถึงเวลาปลูกต้นไม้แล้ว
(การจ ัดกระบวนการ)

บททีี่่
๕

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ถ ึ ง เ ว ล าปล ู กต ้ น ไ ม ้ แ ล ้ ว
(การจ ัดกระบวนการ)

      หลังจากท่ีเราได้รับรู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้ว ก็ถึงเวลา
ท่ีจะต้องลงมือปลูกต้นไม้แห่งความสุขกันเสียที ซ่ึงในการปลูกต้นไม้ก็มีข้ันตอน
หลักๆ อยู่ ๔ ข้ันตอนดังน้ี

ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว  • ๘๕

ต ้น ไม ้ แห ่ งความส ุ ข
ม ีหล ักการปล ูก
อย ู ่  ๔ ข ั ้ น  ด ั งน ี ้

๑ ๒ ๓ ๔
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      ก่อนท่ีคนปลูกต้นไม้จะหว่านเมล็ดพันธ์ุ
แห่งความสุขลงไปบนหัวใจของผู้เข้าร่วมนั้น 
จำาเป็นที่จะต้องมีการ “ปรับหน้าดิน” หรือ 
“เตรียมความพร้อม” เสียก่อน (ย้อนกลับไป
ดูรายละเอียดในบทที่ ๓ หัวข้อ ๒.๒ ผิวดิน
อีกคร้ังก็ได้)

      การท่ีเราต้องเตรียมความพร้อม ก็เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย 
สำาหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช่วงต่อๆ ไป 
อีกท้ังยังเป็นการสอบอารมณ์ (Check in) เพ่ือ
ดูว่าผู้เข้าร่วมมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมมากน้อย
เพียงใด และอะไรท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ เช่น ความง่วง ความอ่อนเพลียจากการ
เดินทางไกล ความกังวลเก่ียวกับงานหรือครอบ-
ครัว ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลบางส่วนจากช่วงสอบ
อารมณ์แล้ว เราสามารถปรับระดับของกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับช่วงน้ีได้

     ส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีใช้ในช่วงน้ีมักจะเน้น
การเคล่ือนไหวร่างกาย (ฐานกาย) และอาจจะ
ผสมกับสร้างความสัมพันธ์ไปด้วยก็ได้ แต่ควร
มีความสนุกสนานเป็นพ้ืนฐาน ในขณะเดียวกัน
ช่วงเวลานี้เราสามารถออกแบบเงื่อนไขเพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมจดจำาข้อมูลของเพ่ือนๆ เข้าไปด้วย
ก็ได้ ซ่ึงกระบวนการในช่วงน้ี เรามักจะเรียกว่า 
ช่วงสันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความ
สัมพันธ์หรือสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยน่ันเอง

ขั ้นที ่ ๑ ไถพรวน – เตร ียมความพร ้อม/ช ่ ว ง เร ิ ่ มต ้น

๘๖ • ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว

อ ันด ับแรก
ปร ับหน ้ าด ิน
หร ือ เตร ีียม
ความพร ้อม
ก ันก ่่อน
เคร
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ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว  • ๘๗

     ในการพบกันวันแรกระหว่างเรากับผู้เข้าร่วม ส่ิง
เล็กๆ ท่ีไม่ควรละเลยก็คือ การแต่งตัวให้สอดคล้องกับกลุ่ม
เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นความประทับใจแรก และส่งผลต่อการ
เป็น “ส่วนหน่ึง” ของกันและกันได้ง่ายข้ึน
     ขั้นแรกของการปรับดินเรามักเริ่มด้วยการนั่งล้อมเป็น
วงกลม การท่ีต้องน่ังเป็นวงกลมก็เพ่ือให้ทุกคนสามารถมอง
เห็นกันได้อย่างถ้วนท่ัว จากน้ันก็เกร่ินนำาถึงท่ีมาของการจัด
กระบวนการหรือค่ายในคร้ังน้ี แล้วจึงแนะนำาตัวง่ายๆ เช่น ช่ือ ท่ีมา ความ
รู้สึกตอนน้ี เป็นต้น
     เมื่อครบวงแล้ว เราอาจจะต่อด้วยการชวนผู้เข้าร่วม มาช่วยกันคิด
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน แล้วจึงทำากิจกรรมสันทนาการ ซ่ึงการเลือก
เกมสันทนาการมาใช้น้ัน ก็ต้องข้ึนอยู่กับเราว่าต้องการผลลัพธ์อย่างไร 
เพราะเกมสันทนาการเองก็มีหลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่น
     • สันทนาการเพ่ือละลายพฤติกรรม เน้นท่ีความสนุกสนานและการ
เคล่ือนไหวร่างกายเป็นหลัก นอกจากน้ัน บางเกมยังสามารถใช้ในการ
จับกลุ่มแบบคละได้อีกด้วย เช่น เกมลมเพลมพัด รวมเหรียญ ผ้ึงแตกรัง 
ตัวระบาด อวนจับปลา เสือกินวัว ไฟเขียวไฟแดง เป็นต้น
     • สันทนาการเพ่ือเรียกสติ ส่วนใหญ่เราใช้ในช่วงบ่ายหรือหลังจาก
พักเบรก ซ่ึงเป็นเวลาท่ีมักจะง่วง หรือเม่ือผู้เข้าร่วมเร่ิมเบนความสนใจ
ออกจากกิจกรรม หันไปพูดคุยหยอกล้อกับเพ่ือนๆ หรือเร่ิมเบ่ือ เกมท่ี
เรามักจะใช้ก็คือ เกมแต๊บ นับเลข บก-นำ้า-อากาศ อุลตร้าแมน เกม
แยกประสาทสัมผัสซ้ายขวา ฯลฯ
        • สันทนาการเพ่ือสร้างพลังกลุ่ม เป็นเกมท่ีมุ่งให้ผู้เข้าร่วมช่วยกัน
     ฝ่าฟันอุปสรรค ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาหลักด้วย 
     เช่น เกมกู้ระเบิด กวางน้อย ตาข่ายไฟฟ้า เทวดาตกสวรรค์ เรือบก 
        ปฏิมากรรม ปมมนุษย์ เป็นต้น

ว ิ ธ ั ีี ปร ับหน ้ าด ิน ในช ่่ ว ง เร ิ ่่ มต ้น ส ้อมพรวนชวนท ำ า
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๘๘ • ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว

      ช่วงน้ีเมล็ดพันธ์ุท่ีเราหว่านไว้จะค่อยๆ 
เติบโต ผ่านฤดูกาลท่ีหมุนเวียนเข้ามาบาง
ฤดูก็ผ่านมาเพ่ือทะนุบำารุง ในขณะท่ีบางฤดู
ก็ทดสอบความแข็งแรง ต้นไม้บางต้นอาจ
เติบโตพร้อมกิ่งก้านที่หักราน เหมือนกับ
กระบวนการแต่ละช่วงท่ีผู้เข้าร่วมจะต้องได้
ผ่าน มีท้ังการเสริมพลังด้านดีและการขุดค้น
พลังด้านลบ เพ่ือให้ได้ตระหนักถึงการมีอยู่
ของมัน แล้วเรียนรู้ท่ีจะปรับเปล่ียนตัวเองใน
ทางท่ีเข้าถึงความสุขท่ีแท้จริงมากข้ึน

     กิจกรรมหลักในท่ีน้ี หมายถึง กิจกรรม
ท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ซ่ึงในการร้อยเรียงกระบวนการสามารถวาง
กิจกรรมหลักแต่ละช่วงได้หลายรูปแบบ เช่น

ขั ้นทีี ่่ ๒ เพา ะปล ูก – ช ่ ว งท ำ าก ิ จกรรมหล ัก

      เร่ิมจากกิจกรรมเบาๆ แล้วค่อยไต่ระดับความเข้มข้นข้ึนเร่ือยๆ ปิดท้ายด้วย
กิจกรรมท่ีโอบอุ้ม ปิดบาดแผล หรือเยียวยาความรู้สึก ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม
ท่ีใช้กับเน้ือหาท่ีค่อนข้างสุ่มเส่ียงต่อการกระทบกระเทือนความรู้สึกลึกๆ เช่น ปม
ปัญหาชีวิต ความลับ/ปัญหาท่ียังค้างคาใจหรือความขัดแย้ง เป็นต้น

      ท้ังน้ี ระหว่างกิจกรรมแต่ละช่วงควรมีช่องว่างสำาหรับการซึมซับ
ใคร่ครวญไว้ด้วย หลังจากรู้จักและเข้าใจตัวเองแล้ว เราก็จะสามารถ
เช่ือมโยงผู้เข้าร่วมสู่การรู้จักและเข้าใจผู้อ่ืนหรือสังคมต่อไปได้ 
(ดูแผนภาพ ตัวอย่างกิจกรรม คล่ีคลายปมปัญหาในชีวิต)

แบบท ี ่  ๑
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ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว  • ๘๙

เร่ิมจากกิจกรรมเบาๆ (warm up) ท่ีเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาหลัก 
จากน้ันก็เพ่ิมระดับการเรียนรู้ท่ีละเอียด/ลึกซ้ึงมากข้ึน 
(ดูแผนภาพ ตัวอย่างกิจกรรม รู้จักรัก เข้าใจโลก)

แบบท ีี ่่  ๒

แผนภาพ ต ั วอย ่ า งก ิ จกรรม คล ี ่ คลายปมป ัญหา ในช ี ว ิต

แผนภาพ ต ั วอย ่ า งก ิ จกรรม ร ู ้ จ ั ก  เ ข ้ า ใ จ โลก
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๙๐ • ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว

เริ่มต้นด้วยการละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย แล้ว
สามารถนำาเข้าสู่กิจกรรมหลักเลย กรณีน้ีส่วนใหญ่เป็นเน้ือหา
ท่ีเป็นวาระของสังคมอยู่แล้ว เช่น เร่ืองส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง วัฒนธรรมประเพณี หรือปัญหาเยาวชนด้านต่างๆ

แบบท ี ่  ๓

แผนภาพ ต ั วอย ่ า งก ิ จกรรม เร ียนร ู ้ ช ุ มชน (ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วม เป ็น เยาวชน ในช ุมชน)

      ในการจัดกระบวนการแต่ละครั้ง จะประกอบไปด้วยคนที่ทำาหน้าที่เป็น
กระบวนกรหลัก กระบวนกรรอง และทีมสนับสนุน (คนข้ึนกระดาน จดบันทึก 
เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง เตรียมพาหนะ) ซ่ึงหน้าท่ีน้ีสามารถผลัดเปล่ียนหมุน
เวียนกันได้ ข้ึนกับว่ากระบวนการน้ันๆ ใครเป็นคนรับผิดชอบหรือถนัดในเร่ืองใด

      ระหว่างการจัดกระบวนการหน่ึงๆ ส่ิงท่ีเราควรคำานึงถึงก็คือ การจัดสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบท่ีเราได้วางแผนไว้กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยท่ัวไป
เรามักจะประชุมเพ่ือหารือและปรับแผนกันหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการในแต่
ละวัน ซ่ึงประเด็นท่ีเรามักจะหยิบยกข้ึนมาหารือกัน ได้แก่
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      ๑. แลกเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการระดมความ
คิดเห็นหรือมุมมองจากทีมงานที่มีต่อกิจกรรมที่เพิ่งทำาไป ในขณะเดียวกันก็
สามารถประเมินการทำางานไปด้วยก็ได้ โดยอาจจะใช้การตั้งคำาถาม เช่น
      - การทำากิจกรรมวันน้ีมีอะไรท่ีทีมงานคิดว่าตัวเองทำาได้ดี และอะไรท่ีรู้สึก
ว่ายังไม่ดี? เพราะอะไร?
      - แล้ววันพรุ่งน้ีเราจะปรับปรุงอย่างไร?

      ๒. ทบทวนแผนการดำาเนินงาน ซ่ึงได้แก่ เป้าหมาย เน้ือหา และกระบวน-
การ ว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกำาลังเกิดข้ึนอยู่หรือไม่ หากไม่สอด
คล้องควรปรับแก้ในทิศทางใด?

      ๓. สมดุลของฐานการเรียนรู้ เราอาจเร่ิมด้วยการต้ังคำาถามว่า
      - กิจกรรมท่ีผ่านมามีการใช้ฐานกาย ฐานใจ และฐานหัว เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมายแล้วหรือยัง? ถ้ายังควรปรับตรงไหนเพ่ิมหรือลด?
     - เราเล่นเกมเฮฮามากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่า?
     - ผู้เข้าร่วมรู้สึกไว้วางใจเราบ้างหรือยัง? ถ้ายัง ควรปรับแผนวันต่อไปอย่างไร?

      ๔. ขนาดของกลุ่ม ได้แก่ การจัดพ้ืนท่ีสำาหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม หรือเล่น
เกมท่ีเสริมพลังกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็ควรจัดพ้ืนท่ีสำาหรับการใคร่ครวญตาม
ลำาพังด้วยแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ ส่ิงสำาคัญที่
เราพึงจดจำาไว้เสมอก็คือ การจัดกระบวนการทุกครั้ง เราให้ความสำาคัญกับ
บทเรียนท่ีเกิดข้ึนมากกว่าความสำาเร็จเชิงปริมาณ

     หากในข้ันตอนออกแบบกระบวนการ มีการร้อยเรียง
และกำาหนดกิจกรรมแต่ละช่วงไว้ชัดเจนดีแล้ว เรา-คนปลูกต้นไม้
ก็สามารถดำาเนินการตามที่วางแผนไว้ได้เลย แต่เมื่อถึงเวลา
ลงมือทำาจริงๆ ก็มักมีเหตุให้เราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
กระทันหัน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ ความขัดข้องจากการ
ประสานงาน หรือสภาวะ (ความพร้อม) ของผู้เข้าร่วม
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ขั ้นที ่ ๓ เก ็บ เก ี ่ ย ว  – ใคร ่ครวญและถอดบทเร ียน
      ก่อนหน้าน้ีเราได้พูดถึงช่ัวขณะอันงดงามและมหัศจรรย์ของต้นซากุระ ซ่ึง
คล้ายกับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมมาแล้ว

      แต่ก่อนจะถึงช่วงเวลาดังกล่าว ท้ังต้นซากุระและผู้เข้าร่วมต่างก็ต้องการการ
หยุดน่ิงเพ่ือพักตัวและใคร่ครวญ โดยท่ีเรา-คนปลูกต้นไม้อาจใช้การต้ังคำาถาม
ช่วยให้การทบทวนมีทิศทางมากข้ึนก็ได้ จากน้ันจึงค่อยนำาบทเรียนท่ีเกิดข้ึนมา
แลกเปล่ียนกัน

      โดยเฉพาะกรณีหลัง เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีต้องอาศัยทักษะการอ่านกลุ่มและไหวพริบเป็นสำาคัญ

      ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ายแห่งหนึ่ง เช้าวันแรก
หลังจากท่ีทำาการสอบอารมณ์แล้ว กระบวนกรจึงได้พบว่าเด็กๆ ท่ีโรงเรียน
คัดเลือกมาส่วนใหญ่ไม่ตรงกับท่ีต้องการ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้
เดิมเป็นกลุ่มเด็กเกเรหลังห้อง แต่ครูท่ีประสานงานกลับเลือกเด็กท่ีเรียนดี
นิสัยเรียบร้อยมาแทน เพราะเกรงว่าจะกระทบกับช่ือเสียงของโรงเรียน

     ช่วงพักเบรก ทีมงานจึงได้ประชุมเพ่ือปรับแก้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน สรุป
ได้ว่า วันแรกพวกเขาเน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นหลัก จากน้ันจึง
ช่วยกันประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะ โดย
ที่ยังคงเป้าหมายหลักไว้ดังเดิม ซึ่งก็คือการที่ผู้เข้าร่วมได้เห็นคุณค่าที่
แท้จริงภายในของตัวเอง แทนท่ีจะยึดติดกับภาพลักษณ์หรือวัตถุภายนอก 
และส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามมา

            ในวันถัดมา กระบวนกรจึงได้ปรับประเด็นที่ใช้สื่อสารกับกลุ่ม
       เป้าหมายให้เป็นกลางๆ ไม่จำาเพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น เรื่อง
       ความสุข ความฝัน และครอบครัว เป็นต้น โดยเน้นกิจกรรมสร้าง
       ความสัมพันธ์ในทางท่ีเก้ือกูลและร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์ จากน้ัน
                               จึงค่อยทำาการถอดบทเรียน
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      นอกเหนือจากการตั้งคำาถามและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว การถอดบทเรียนยัง
มีวิธีอื่นๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวาด
ภาพ เขียนบันทึก จดหมาย บทกวี นิทาน เพลง 
บทบาทสมมติ การจัดวางสิ่งของ ฯลฯ และจะ
แลกเปล่ียนกันหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากนำาผลผลิต
ท่ีได้มาแบ่งปันซ่ึงกันและกัน ก็จะช่วยให้ย่ิงเป็น
การแตกหน่อต่อยอดการเรียนรู้ให้ขยายกว้าง
ออกไปได้อีก

      อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการถอดบทเรียนจะช่วยให้เราได้มีเวลาใคร่ครวญ
บทเรียนท่ีเกิดข้ึน แต่ก็ไม่จำาเป็นต้องทำาหลังจบกิจกรรมทุกคร้ังไป โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่มีการร้อยเรียงต่อเนื่องกันมา เราอาจจะหยอดคำาถามชวนคิดเป็น
ระยะๆ แล้วค่อยไปขมวดบทเรียนในช่วงท้ายทีเดียวเลยก็ย่อมทำาได้ ซ่ึงเราจะได้
พูดถึงเทคนิควิธีการเหล่าน้ีกันอีกคร้ังในบทต่อไป

     ในคู่มือฉบับน้ีได้ให้พ้ืนท่ีกับถึงเร่ืองการถอดบทเรียน
ถึง ๓ หัวข้อ คือ ช่วงท่ีว่าด้วยเร่ืองหลักการ ช่วงจัดกระบวนการ 
และช่วงท่ีเป็นการถอดบทเรียนโดยเฉพาะ

     อะไรจะมากมายขนาดนั้น? บางคนอาจมองว่าการจัด
กระบวนการท่ีผ่านมา ไม่เห็นต้องมีกระบวนการถอดบทเรียน
เลย ผู้เข้าร่วมก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ 

     ซ่ึงก็เป็นความจริงท่ีผู้เข้าร่วมจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำาเป็น
ต้องมีกระบวนการถอดบทเรียน แต่ก็มีแง่มุมท่ีน่าคิดต่อว่า เรา-คนปลูก
ต้นไม้จะต้องมีศักยภาพในการจัดสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ ให้เอื้อ

ถอดบทเร ียนน ั ้ นส ำ าค ัญ ไฉน ส ้อมพรวนชวนค ิด
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ต่อการเรียนรู้ ภายใต้ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่ถึง
อย่างไรก็ควรต้องมีพ้ืนท่ีสำาหรับการแลกเปล่ียน เพ่ือไม่ให้บทเรียนท่ีเกิดข้ึน
จำากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคล

     อีกกรณีหน่ึงก็คือ ไม่มีการจัดกระบวนการถอดบทเรียนอย่างเป็นกิจจะ
ลักษณะ หรือไม่บรรจุคำาว่า “ถอดบทเรียน” ลงไปในแผนการดำาเนินงาน 
แต่โดยธรรมชาติของคนจัดกระบวนการย่อมมีความสนใจใคร่รู้ว่า ผู้เข้า
ร่วมของเราเกิดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงต่างก็มีวิธีการและช่ือเรียกเฉพาะ
ตนออกไป แต่ในท้ายท่ีสุดก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนอีกวิธีหน่ึงน่ันเอง

           กระบวนการต่างๆ ก็คล้ายกับแม่นํ้าสาขาที่รินไหลมาจากต้น
       กําเนิดแห่งศรัทธาเดียวกัน แล้วแยกย้ายไปสร้างความอุดมสมบูรณ์
       ในแต่ละถิ่นที่ ท้ายที่สุดก็ย่อมต้องไปบรรจบที่ปากแม่นํ้าแห่งการ
       ใคร่ครวญ ก่อนจะหลอมรวมเป็นห้วงมหาสมุทรเดียวกันน่ันเอง

     ช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง ๓ ขั้นตอน เป็น
เหมือนการบ่มเพาะต้นไม้ภายในโรงเรือน
เป็นพ้ืนท่ีท่ีเราสามารถออกแบบและจัดสรร
ระบบนิเวศให้เหมาะสมได้ กระท่ังฤดูกาล
เราก็สามารถสร้างท่ีกำาบังเพ่ือลดแรงเสียด-
ทานลงได้ โอกาสท่ีเมล็ดพันธ์ุความสุขจะ
งอกและเติบโตจึงมีสูง แต่ถึงอย่างไร โรง-
เรือนก็ไม่ใช่ท่ีท่ีต้นไม้ควรอยู่ตลอดไป

     โลกแห่งความจริงนอกโรงเรือนมีเหตุ
ปัจจัยมากมายท่ีเราไม่สามารถควบคุมได้ 
แม้กระท่ังคาดการณ์ล่วงหน้าก็ยังยากลำาบาก 

ขั ้นทีี ่่ ๔ แต ่่ ง เต ิม – ต ิดตามสน ับสน ุน เสร ิมแรง 
สร ้ า งช ุมชน/เคร ือข ่ าย

๙๔ • ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



จำานนต่อข้อจำากัด ไม่สามารถติดตามแต่งก่ิง เติมปุ๋ยต้นไม้ของเราได้ แต่ก็มีคน
ปลูกต้นไม้อีกไม่น้อยท่ีไม่ยอมจำานน ยังเพียรติดตามเสริมความเข้มแข็งให้กับ
ต้นไม้อยู่เป็นระยะ ส่วนใหญ่เป็นคนปลูกต้นไม้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ห่างกันมากนัก

      แต่ก็ไม่ใช่ว่าการลงพ้ืนท่ีติดตามสนับสนุนการเติบโตของต้นไม้ของเราจะ
ราบร่ืนไปเสียทีเดียว เพราะอย่างท่ีผู้เขียนได้บอกไว้ต้ังแต่ต้นแล้วว่า โลกความ
จริงนอกโรงเรือนน้ันมีเหตุปัจจัยแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะปัจจัยสำาคัญและ
ใกล้ตัวผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด คือ คนในครอบครัวและคนท่ีโรงเรียน บ่อยคร้ังท่ีเรา
ได้รับรู้ถึงความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนตัวเองในทางท่ีดีข้ึนของผู้เข้าร่วม แต่พอ
กลับไปถึงบ้าน ก็มีคนยืนรอพร้อมด้วยคำาด่าอยู่แล้ว ต้นไม้ความสุขจึงห่อเห่ียว
ลงทันที ราวกับถูกราดรดด้วยนำ้าร้อนเลยทีเดียว

      หากการติดตามจัดกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่แวดล้อมผู้
เข้าร่วมของเราเป็นเร่ืองยากเกินไป การสร้างความเช่ือม่ันให้กับตัวผู้ร่วมดูจะเป็น
ทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งในการนี้เราต้องมีการออกแบบกระบวนการ 
เพ่ือเสริมแรงท้ังทางด้านความคิดและพลังใจ และควรจะเป็นในลักษณะท่ีเป็น
รูปธรรมส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างชัดเจน ซ่ึงจะเป็นท้ังการสร้างความเช่ือม่ันให้
กับผู้เข้าร่วมของเราและคนท่ีรอบข้างอีกด้วย

      กระบวนการเช่นนี้ต้องอาศัยทั้งความอดทนอดกลั้นและความพยายาม
อย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือผู้เข้าร่วมของเราก็ตาม

      หากเอ่ยถึงคำาว่า “รูปธรรม” ในท่ีน้ีก็คงไม่พ้นการ 
“ลงมือทำา” น่ันเอง ช่วงเวลาท่ีผู้เข้าร่วมได้ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ จนเกิดการเรียนรู้ในระดับต่างๆ และกลับไปสู่ชีวิต
ประจำาวันแล้ว เรา-คนปลูกต้นไม้สามารถจัดกระบวนการ
เสริมพลังเพ่ือติดตามและสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของผู้เข้าร่วมได้

กระบวนการ เสร ิมพล ั งทางความค ิด
และทาง ใจอย ่ า ง เป ็นร ูปธรรม

ส ้อมพรวนชวนท ำ า

ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว  • ๙๕
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     ในเบ้ืองต้นอาจใช้วิธีการนัดหมาย เพ่ือสนทนาแลกเปล่ียนประสบ-
การณ์ในบรรยากาศท่ีสบายๆ หยิบยกความพยายามหรือสภาพปัญหาท่ี
พบเจอขึ้นมาแลกเปลี่ยนและให้กำาลังใจกันเปิดให้มีการติดต่อสื่อสาร
หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค 
กระดานข้อความ ฯลฯ

     หลังจากน้ัน เราก็นัดหมายผู้เข้าร่วมเพ่ือทำากิจกรรมเล็กๆ ด้วยกัน ซ่ึง
อาจจะเป็นกิจกรรมท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้ โดยกิจกรรมท่ีง่ายและ
เสริมพลังได้เป็นอย่างดีก็คือ กิจกรรมจิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์น่ันเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะในสวนสาธารณะ การทำาความสะอาด ศาสนสถาน 
การดูแลเด็กอ่อนท่ีถูกทอดท้ิง การช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล ฯลฯ

      ยกตัวอย่าง หลังจากท่ีน้องๆ เยาวชนได้เข้าร่วมกระบวนการของพ่ีๆ 
พยาบาลจากโรงพยาบาลมะการักษ์แล้ว ก็รวมตัวกันไปเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล โดยผนวกเข้ากับกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์
ของโรงเรียน หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ น้องๆ จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา
ได้รวมตัวกันไปเล่นดนตรีเพ่ือหาเงินไปจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆ ท่ีอยู่
บนดอยท่ีห่างไกล และไม่ไกลกันนัก กับโครงการฟ้ืนฟุวัฒนธรรมปาเก่อ-
ญอด้วยการสอนให้ผู้เข้าร่วมเรียนเขียนอ่านภาษาปาเก่อญอ รวมถึงวิถี
ปฏิบัติอ่ืนๆ ด้วย หลังจากส้ินสุดโครงการไปแล้ว ผู้นำาในพ้ืนท่ีได้เข้ามา
มีบทบาทในการสืบต่อกิจกรรมน้ีต่อไป เป็นต้น

            นอกเหนือจากคำาสัญญาและบทเรียนที่พวกเขาสามารถนำา
        ติดตัวไปแล้ว ยังมีประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนร่วมเติบโตไป
                                 พร้อมๆ กับพวกเขาด้วย

๙๖ • ถ ึ ง เ วลาปล ูกต ้น ไม ้ แล ้ ว
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วันน้ีเราปลูกต้นไม้
วันต่อไปเราจะมีร่มเงา

-ขงเบ้ง-
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บททีี่่
๖

ฤดูเก็บเกีี่่ยว
(การถอดบทเร ีียน)
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ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๙๙

      ไม่มีคนปลูกต้นไม้คนไหนท่ีหว่านเมล็ดพันธ์ุแล้วไม่หวังผล ไม่ว่าจะเป็นผล
เชิงรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เพราะผลท่ีเราคาดหวังไว้แต่ต้น (เป้าหมาย) 
จะช่วยช้ีนำาแนวทางในการปฏิบัติต่อต้นไม้ของเราได้ เช่น หากเราคาดหวังดอกไม้ 
เราก็จะดูแลให้น้ำาให้ปุ๋ยบำารุงดอก แต่ถ้าเราคาดหวังผลไม้ เราก็จะดูแลให้นำ้า
ให้ปุ๋ยบำารุงดอกในระยะแรก แล้วบำารุงผลในระยะต่อมา

      การที่ต้นไม้เริ่มติดดอกออกผล เราสามารถสังเกตหรือมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ในขณะท่ีการเติบโตของต้นไม้ภายในใจน้ัน สังเกตจากภายนอกได้ยาก 
แต่ก็ใช่ว่าจะทำาไม่ได้เลย คนปลูกต้นไม้บนดินมีเคร่ืองมือช่วยในการเก็บเก่ียว
ผลผลิตฉันใด คนปลูกต้นไม้กลางใจก็ย่อมต้องมีเคร่ืองมือช่วยในการเก็บเก่ียว
ดอกผลฉันน้ัน ซ่ึงหน่ึงในน้ันก็คือ การถอดบทเรียน

แผนท ี ่ความค ิด

ฤด ู เก ็ บ เกีี ่่ย ว
(การถอดบทเร ีียน)
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๑๐๐ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

      การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
บทเรียนท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน ท้ังในส่วนกระบวนกรและผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือถอดสาระประโยชน์หรือบทเรียนท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการคิด
ใคร่ครวญ หลังจากผ่านการลงมือปฏิบัติ ก่อให้เกิดการต่อยอดชุดความรู้หรือ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิม แล้วเช่ือมโยงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เหมือนกับ
วงจรของการเรียนรู้ท่ีไหลเวียนไม่มีวันส้ินสุด (ดูภาพประกอบ)

ในบทน้ีผู้เขียนขอนำาเสนอข้อควรเรียนรู้ในการถอดบทเรียน
หรือเก็บเก่ียวดอกผล ซ่ึงมีสาระสำาคัญ ๒ ส่วน 

ได้แก่  ๑. วิธีเก็บเก่ียว (รูปแบบ/วิธีการถอดบทเรียน)
         ๒. เคร่ืองมือเก็บเก่ียว (ทักษะพ้ืนฐาน)

แผนภาพ วงจรการ เร ีียนร ู ้ ก ับการถอดบทเร ีียน

ในบทน ี ้ . . .ม ีอะ ไร
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ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๐๑

ว ิ ธ ี เก ็บ เก ี ่ ย ว  (ร ูปแบบ/ว ิ ธ ี ก ารถอดบทเร ียน)๑.
      การเก็บเกี่ยวดอกผลที่เกิดจากการปลูก
ต้นไม้ สามารถทำาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิด
ของต้นไม้ที่เราปลูก เช่น การเด็ด ตัด ขุด และ
ลอกเปลือก รวมท้ังการคำานึงถึงบริบทแวดล้อม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพพ้ืนท่ี สภาพอากาศ และ
การนำาไปใช้งานด้วย
      การถอดบทเรียนก็เช่นกัน สามารถทำาได้
หลายวิธี ข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพ้ืนท่ี 
เช่น วัตถุประสงค์ กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย 
หรือระดับการเรียนรู้ท่ีต้องการ ซ่ึงวิธีท่ีมักใช้โดย
ท่ัวไป ได้แก่

      การเก็บเกี่ยวด้วยการตัดนั้น เป็นวิธีที่เรียบง่ายอีกวิธีหนึ่ง ไม่มีขั้นตอนที่
ซับซ้อนยุ่งยาก หากแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนวิธีการใช้เคร่ืองมือ และเคร่ืองมือท่ี
ใช้ควรมีความแหลมคมจึงจะได้ผลลัพธ์ท่ีดี

      การถอดบทเรียนโดยการเขียนก็เช่นกัน ผู้เข้าร่วมควรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดในระดับหน่ึง จึงจะสามารถส่ือสารความรู้สึกหรือส่ิงท่ีได้เรียนรู้ออก
มาได้ โดยการถ่ายทอดท่ีว่าน้ี อาจทำาได้หลายวิธี เช่น การเขียนบันทึก บทกวี 
บทเพลง หรือจดหมาย ซึ่งการเขียนจะทำาให้ผู้เข้าร่วมได้อยู่กับภาวะที่เกิดขึ้น 
ค่อยๆ ใคร่ครวญ เรียบเรียงความคิด อารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะภาวะท่ีเกิด
ความรู้สึกท่ีค่อนข้างรุนแรงหรืออ่อนไหว ไม่สามารถพูดคุยได้

      การเขียนจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คล่ีคลายความรู้สึกท่ีอัดอ้ันอยู่ภายในได้
อย่างปลอดภัย เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวและพอบรรยากาศเริ่มคลี่คลาย 
กระบวนกรอาจเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่บันทึกหรือบทเรียนที่
เกิดข้ึนได้ตามความสมัครใจ

การต ัด (การ เข ีียน)๑.๑ 
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คือ การสะท้อนภาพปรากฏการณ์หรือต้นเหตุของ
สภาพปัญหาตามข้อเท็จจริงท่ีกำาลังปรากฏข้ึนในขณะน้ันๆ

๑๐๒ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

     ผู้เขียนมีความเช่ืออย่างหน่ึงว่า ทุกคนมีความเป็น
กวีอยู่ในตัว แต่ไม่เคยรับรู้และเปิดโอกาสให้ความเป็นกวี
ได้เปิดเผยตัวเอง เรามักเขินอายถ้าต้องพูดหรือเขียนใน
ส่ิงท่ีงดงาม
     ถ้าคนปลูกต้นไม้มองเห็นและหยิบเคร่ืองมือชนิดน้ีข้ึนมา
ใช้ถอดบทเรียน อาจเข้าใจในส่ิงท่ีผู้เขียนกำาลังพยายามบอกอยู่น้ีก็ได้

     คร้ังหน่ึงผู้เขียนได้รับหน้าท่ีถอดบทเรียนการดำาเนินงานและเสริมพลัง
ให้กับน้องๆ แกนนำาจากโรงเรียนเสลภูมิวิทยา ส่วนหน่ึงของกระบวนการ 
ผู้เขียนเลือกใช้การเขียนบันทึก

     โดยให้น้องๆ ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติภายนอก แล้ว
เขียนบันทึก โดยมีโจทย์ว่า ให้เปรียบเทียบส่ิงท่ีอยู่ในธรรมชาติกับตัวเอง 
(ณ ขณะน้ี-หลังจากทำาโครงการแล้ว) และคนรอบข้าง ผลปรากฏว่าการ
อธิบายความหมายของน้องๆ ในวันน้ัน ทำาให้ผู้เขียนรู้สึกท่ึงและต้ืนตันใจ
มาจนถึงทุกวันน้ี เช่น บทบันทึกของน้องผ้ึงท่ีว่า...

     “เปรียบตัวเองเหมือนต้นกล้าในแปลงผัก ซ่ึงต้นกล้าต้นน้ีเป็นต้นกล้า
ท่ีเพ่ิงจะเกิด ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ต้องอาศัยนำ้าและปุ๋ยจากคนรอบข้าง 
ท่ีจะมาเติมให้เราเจริญเติบโตได้ นำ้าเปรียบเสมือนจิตใจของเรา ถ้าเรา
หม่ันเติม รดนำ้าจิตใจอยู่บ่อยๆ ก็จะทำาให้จิตใจของเราเข้มแข็งและถ้าจิตใจ
เข้มแข็งต้นกล้าก็จะเจริญเติบโต

     “คนรอบข้างเปรียบเสมือนปุ๋ยและแมลงศัตรูพืช ก็จะมีท้ังดีและไม่ดี 
ปุ๋ยก็เหมือนเพ่ือนท่ีดี ท่ีจะมาช่วยเติมให้เราเจริญเติบโตข้ึนไป ทำาให้เติบโต
ได้ดีข้ึน เหมือนกับการได้รับความรักและความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง 
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ส่วนแมลงศัตรูพืช เปรียบเสมือนส่ิงแวดล้อมหรือคนรอบ
ข้างท่ีไม่ดี ท่ีจะมาทำาร้ายเรา ทำาให้เราเจริญเติบโตได้ช้า และถ้าไม่รดนำ้า
เราก็อาจจะตายได้

พล ั งของการ เข ีียน ส ้อมพรวนชวนท ำ า
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ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๐๓

     “แปลงผักน้ีก็เปรียบเสมือนขอบเขต หรือกรอบการใช้ชีวิตของเรา ซ่ึง
ถ้าเราอยู่ใน กรอบน้ีแล้ว ถ้าวันหน่ึงเราเจริญเติบโตพอท่ีจะสามารถดูแล
ตัวเองได้ โดยไม่พ่ึงพาคนอ่ืน ก็จะสามารถออกไปอยู่ในโลกกว้างได้ 
สามารถดูแลตัวเองได้ ทำาประโยชน์ให้กับตนเอง และเป็นต้นไม้ท่ี
เติบโต ให้ร่มเงากับผู้อ่ืน และให้ประโยชน์กับคนอ่ืนได้”

     หลังจากน้ัน คนปลูกต้นไม้ก็ต้องมาทำาการบ้านต่อว่า ส่ิงท่ี
น้องๆ ได้สื่อมาถึงเรานั้น มีนัยยะความหมายอะไรเพื่อให้การ
ดำาเนินงานร่วมกันในอนาคต เป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและมีพลัง

      การเก็บเก่ียวโดยใช้วิธีขุดน้ี ใช้กับพืชท่ีสะสมอาหารไว้ในหัวใต้ดิน คนปลูก
ต้นไม้จะไม่รู้ว่าผลผลิตท่ีได้จะเป็นอย่างไร จนกว่าจะได้ขุดมันข้ึนมา จนเม่ือเรา
ได้นำาไปล้างนำ้าชำาระดินโคลนแล้วนั่นแหละ จึงจะได้เห็นว่า ผลที่ได้มีความ
สมบูรณ์หรือถูกแมลงกัดแทะจนแหว่งว่ิน หรือบางทีก็แหว่งว่ินเพราะคมจอบคม
เสียมของเราเอง

      คนปลูกต้นไม้ท่ีมีทักษะในการขุดเพ่ือนำาผลผลิตข้ึนมาจากดิน โดยปราศ-
จากรอยแผล ก็เหมือนกับกระบวนกรท่ีดี ท่ีมีทักษะในการต้ังคำาถาม สามารถ
นำาไปสู่การเรียนรู้จนเกิดการเปล่ียนแปลงได้ โดยคำาถามท่ีว่าน้ีจะเป็นตัวช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมฉุกคิด ใคร่ครวญและหาทางออกได้
      กระบวนกรสามารถต้ังคำาถามกับผู้เข้าร่วมในระดับต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มใหญ่ (ท้ังหมด) กลุ่มย่อย หรือเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้ได้คิดใคร่ครวญ
เพียงลำาพัง หรือช่วยกันคิดแบบระดมสมอง

      โดยอาจจะเร่ิมจากคำาถามกว้างๆ แล้วค่อยๆ เช่ือมโยงสู่เหตุปัจจัยท่ีเก่ียว
ข้องให้ผู้เข้าร่วมได้คิดวิเคราะห์บทเรียนท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเช่ือมโยงกับประสบการณ์
ในอดีตและหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยอาจจะมีข้อสรุปใน
ตอนท้ายหรือไม่ก็ได้ (ดูหัวข้อ เคร่ืองมือเก็บเก่ียวเพ่ิมเติม)

การข ุด (การต ั ้ งค ำ าถ าม ให ้ค ิด/แลกเปล ี ่ ยน)๑.๒
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การสร ้ าง เง ื ่ อนไข : 
ศาสตร ์แห ่งการผ ูก 
ศ ิลป ์แห ่งการแก ้

๑๐๔ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

      การเก็บเก่ียวโดยใช้มือเด็ด ถือเป็นวิธีท่ีด้ังเดิมและธรรมดาท่ีสุด แต่ถ้าหาก
พิจารณาอย่างลึกซ้ึงแล้ว การใช้มือในการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ัน ต้องอาศัยการ
ฝึกฝนและความเข้าใจในธรรมชาติของต้นไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างดี บางชนิดต้อง
เด็ดท่ีข้อ บางชนิดต้องหักกลางปล้อง บางชนิดต้องใช้น้ิวช้ีรองแล้วใช้น้ิวหัวแม่มือ
เด็ด เหล่าน้ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่ีคนปลูกต้นไม้ต้องหม่ันสังเกตและเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงเป็นสำาคัญ 

      นอกจากน้ัน ในต้นไม้ต้นเดียวกัน การเด็ดยอดอ่อน ใบแก่ ข้ัวผล หรือช่อ
ดอกยังมีความแตกต่างกันอีก การใช้ศิลปะเพ่ือถอดบทเรียนคนๆ หน่ึง หรือคน
กลุ่มหน่ึง ย่อมแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย

      คำาว่า ศิลปะ ในท่ีน้ี ไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะการวาดภาพเท่าน้ัน แต่ยังหมาย
รวมถึง การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงท่าทาง การจัดวาง/จัดแจกันดอกไม้ 
การป้ัน การปะติด และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีสามารถสะท้อนบทเรียน
หรือความรู้สึกท่ีอยู่นอกเหนือจากคำาพูดได้เป็นอย่างดี

      ยกตัวอย่างเช่น คร้ังหน่ึง ทีมคนปลูกต้นไม้ได้เชิญชวนน้องๆ ท่ีอยู่บ้านปรานี
ทบทวนบทเรียนหรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนผ่านการป้ันดิน หลังจากไปทำากิจกรรม
จิตอาสาท่ีบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ซ่ึงน้องๆ ท่ีปกติไม่คุ้นเคยกับการแลกเปล่ียน
ความคิด/ความรู้สึก ในวันน้ันพวกเขาสามารถอธิบายความหมายของส่ิงท่ีป้ัน
ออกมาได้เป็นอย่างดี ดังภาพด้านขวามือ

      (ภาพบน) “เป็นภาพของแม่ที่คอยดูแลเด็กๆ ถ้าแม่ไม่อยู่ พอมีลมพัดมา
เด็กๆ ก็ปลิว ก็พังได้ ถ้ามีแม่อยู่ หรืออยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ก็จะปลอดภัย 
ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าจะปลิวไปทางไหน ใจคนก็เหมือนกับลูกบอล ก็กลิ้งไปมา 
ถ้าไม่มีแม่สักคนก็คงเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้”

      (ภาพล่าง) “คิดถึงตอนป้อนข้าวให้เด็ก เด็กก็เหมือนลูกเต๋า เราไม่สามารถ
เจอเขาได้อีก เราไม่สามารถกำาหนดลูกเต๋าได้ว่าจะให้หมุนไปหยุดท่ีเลขอะไร 
อยากจับลูกเต๋าต้ังไว้ตรงน้ี หยุดตรงน้ัน เหมือนตอนท่ีป้อนคำาสุดท้าย เราจะไป
แล้ว แต่เขาไม่ยอมกลืน ก็อมไว้ แล้วก็คายออกมา แล้วเราก็กอดเขา บอกให้
กินนะ คำาสุดท้าย แล้วก็ไปอาบนำ้า แต่ถึงจะไม่เจอกันก็ยังรักเขาอยู่”

การ เด ็ด (การ ใช ้ ศ ิ ลปะ )๑.๓
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ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๐๕
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     กระบวนการกลุ่ม หมายถึง การลงมือทำากิจกรรมหน่ึงๆ 
ร่วมกัน ทั้งกลุ่มใหญ่ (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด) กลุ่มย่อย (กลุ่ม
ขนาดเล็กท่ีถูกแบ่งจากกลุ่มใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นเกม กิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์ การระดมสมองแก้โจทย์ปัญหา/คำาส่ังร่วมกัน

๑๐๖ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

      เปลือกไม้และเปลือกราก เป็นช่องทางลำาเลียงนำ้าและสารอาหารไปหล่อ
เลี้ยงลำาต้น อีกทั้งยังปกป้องลำาต้นจากความร้อนของไฟป่าอีกด้วย คนปลูก
ต้นไม้ย่อมรู้ว่าไม้ชนิดใดใช้ประโยชน์จากเปลือกได้บ้าง ควรเก็บอย่างไรต้นไม้
จึงจะอยู่รอด และสร้างเปลือกใหม่ข้ึนมาห่อหุ้มลำาต้นได้อีก

      เร่ืองเล่าก็เหมือนเปลือกไม้ เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีถูกนำามาร้อยเรียง บาง
ส่วนเป็นท่อลำาเลียงหล่อเล้ียงความเศร้า บางส่วนหล่อเล้ียงความสุข

      การถอดบทเรียนผ่านการเล่าเร่ือง ไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ การให้ผู้
เข้าร่วมเล่าถึงเร่ืองราว (เหตุการณ์) การเรียนรู้ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีนำามาสนับสนุนการเล่าเร่ืองด้วย 
เช่น การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ผ่อนคลาย และท่ีสำาคัญคือการสร้างพ้ืนท่ี
ปลอดภัย เพราะเร่ืองเล่าถือเป็นเร่ืองส่วนตัว การท่ีใครคนหน่ึงจะพร้อมเล่าเร่ือง
ส่วนตัวกับคนแปลกหน้าน้ัน จะต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีเขามีความไว้วางใจในระดับหน่ึง 

      การเล่าเร่ืองจึงจะมีพลังในการลอกเปลือกไม้ คนปลูกต้นไม้ย่อมรู้ดีว่า มีด
ท่ีใช้จะต้องมีความคมกริบ การลงมีดแต่ละคร้ังต้องมีความชัดเจน แม่นยำา และ
รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดบาดแผลและความช้ำาน้อยท่ีสุด

      ในเร่ืองเล่ามีบทเรียน กระบวนกรจะต้องมีทักษะในการฟังและการจับประเด็น
เพ่ือท่ีจะต้ังคำาถามหรือถอดบทเรียนท่ีแฝงอยู่ในเร่ืองเล่าออกมาให้ได้

การลอกเปล ือก (การ เล ่่ า เ ร ื ่่ อ ง )๑ .๔

การ เก ีี ่่ ย ว  (การสนทนา)๑.๕
      เม่ือเอ่ยถึงการเก่ียว เรามักจะนึกถึงการเก่ียวต้นพืชจำาพวก ข้าวหรือหญ้าคา
เป็นอันดับต้นๆ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก่ียว คือ เคียว ซ่ึงมีลักษณะเด่นอยู่
ท่ีวงโค้งอย่างพระจันทร์เส้ียว ทำาหน้าท่ีเหน่ียวรวงข้าวมารวมกันให้เป็นกำา ก่อน
ท่ีจะตัดให้ขาด

      ทุกวันน้ี กรรมวิธีท่ีใช้แรงงานคนในการเก่ียวข้าว กลายเป็นเร่ืองท่ีหาได้ยาก
ย่ิง ท้ังน้ีเพราะว่า มีรถเก่ียวข้าวท่ีท้ังสะดวกและรวดเร็วเข้ามาแทนท่ีน่ันเอง

      แม้ว่าวงสนทนาจะหาไม่ยากเท่ากับคนเก่ียวข้าว แต่วงสนทนาท่ีดีก็หาได้
ยากไม่แพ้กัน เพราะวงสนทนาส่วนใหญ่จะดำาเนินไปเพ่ือความบันเทิง หรือการ
แลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูล มากกว่าท่ีจะเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
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     การล้อมวงสนทนาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
สนทนาในชีวิตประจำาวัน หัวข้อการพูดคุยเล่ือนไหลไปตาม
กระแสของกลุ่ม กระบวนกรมีหน้าท่ีคอยช่วยให้พลังของการ
สนทนาเกิดการถ่ายเทอย่างสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
     ความแตกต่างหลากหลายในวงสุนทรียสนทนา ถือเป็น
ความงดงามอย่างหน่ึง หากเราเลือกจะใช้วิธีน้ีในการถอดบทเรียน ก็ต้อง
พร้อมเปิดใจรับความหลากหลายทางความคิดท่ีไม่พึงควบคุมน้ันให้ได้
• ขนาดของวงสนทนา กับ ความลึกซ้ึงของเน้ือหา
     จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ผู้เขียนพบว่า เม่ือขนาดกลุ่มเล็กลง (กลุ่ม
ย่อย ประมาณ ๔-๗ คน) ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อย่างทั่วถึง คนที่ไม่ค่อยพูดก็จะกล้ามากขึ้น ถือเป็นการสร้างความ
ม่ันใจได้อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะประเด็นแลกเปล่ียนท่ีเป็นประสบการณ์
ส่วนบุคคล จะสามารถทำาได้ในระดับท่ีลึกซ้ึงกว่าวงใหญ่

ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๐๗

      การสนทนาท่ีดีในท่ีน้ีหมายถึง กระบวนการท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมได้มีการ
สนทนาแลกเปล่ียนกันภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นมิตร เปิดใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยปราศจากการตัดสินหรือเพ่งโทษ โดยกระบวนกรมีหน้าท่ีในการสร้างบรร-
ยากาศดังกล่าวให้เกิดข้ึน และทำาให้พลังในการแลกเปล่ียนเกิดการไหลเวียน
ไปรอบๆ วง ไม่กระจุกอยู่ท่ีใครคนใดคนหน่ึง

      อาจกล่าวได้ว่าการจัดกระบวนการสนทนาคร้ังหน่ึงๆ กระบวนกรต้องนำา
ทักษะท่ีมีอยู่แทบท้ังหมดมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการฟังอย่างลึกซ้ึง 
การจับประเด็น การต้ังคำาถาม (ประเด็นท่ีน่าสนใจ) และการคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง 

      ท้ายท่ีสุด กระบวนกรจะต้องสามารถเก็บความคิดท่ีกระจัดกระจายมาเช่ือม
โยงเข้าด้วยกัน แล้วใช้ความแหลมคมในการคิดวิเคราะห์ ขมวดให้เห็นบทเรียน
ท่ีเกิดข้ึน โดยมีข้อควรระวังอย่างหน่ึง คือ การกรองเฉพาะประเด็นท่ีสนใจหรือ
ตรงตามเป้าหมายนั้น จะทำาให้ประเด็นที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย ลอด
ตะแกรงหายไปอย่างน่าเสียดาย

ส ้อมพรวนชวนค ิด
ส ุ นทร ียสนทนา (D ia logue) ค ือ?
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๑๐๘ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

เคร ื ่ อ งม ือ เก ็บ เก ี ่ ย ว  (ท ักษะพ ื ้ นฐ าน)๒.

      มีดท่ีมีความคมกริบ เวลาตัดจะสร้างบาดแผล
เพียงเล็กน้อย ไม่ช้าไม่นานต้นไม้ก็จะสมานแผล
ให้หายได้ ในทางตรงข้ามถ้ามีดท่ืหรือมีสนิมเกาะ 
นอกจากจะทำาให้รอยตัดชำ้าแล้ว ยังอาจทำาให้เกิด
เช้ือโรคลุกลามได้ จึงจำาเป็นท่ีคนปลูกต้นไม้ต้อง
หม่ันลับคมมีดอยู่เสมอ และหลังจากใช้งานแล้ว ก็
ควรล้างให้สะอาด และชโลมนำ้ามันกันสนิมทุกคร้ัง

๒.๑ ม ีด (การฟ ั ง )

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ มัก
จะมีความคมเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐาน ส่วนรูปร่าง
ก็แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการถอดบทเรียน ก็จำาเป็น
ต้องมีความคมด้วยเหมือนกัน และหินลับความ
คิดให้แหลมคมท่ีดีก็คือ การหม่ันฝึกฝน ซ่ึง
สามารถทำาได้แม้กระท่ังในชีวิตประจำาวัน ไม่
ต้องรอให้ถึงเวลาจัดกระบวนการ

     ในการฝึกฝนช่วงแรกๆ เราอาจทำาตามแบบแผน (pattern) ซ่ึงจะทำาให้ดู
แข็งๆ ฝืนๆ แต่เม่ือฝึกทำาบ่อยๆ ก็จะสามารถทำาได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือท่ี
เรียกว่า “เนียน” น่ันเอง
      อุปกรณ์สำาคัญในการเก็บเก่ียวของคนปลูกต้นไม้ มีอยู่ ๓ อย่าง คือ
๑. มีด (การฟัง)
๒. จอบ (การต้ังคำาถาม)
๓. เคียว (การคิด)
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      • ก่อนฟัง ก่อนท่ีคนปลูกต้นไม้จะลงมือตัดข้ัวดอกหรือผลน้ัน ย่อมจะเช็ด
นํ้ามันท่ีชโลมไว้หลังจากการใช้งานคร้ังท่ีแล้วเสียก่อน กระบวนกรเองก็ต้องมี
การเตรียมความพร้อมสําหรับการฟังด้วยเช่นกัน โดยการต้ังสติ วางอคติ ความ
คิด หรือประสบการณ์เดิมของตัวเองลงก่อน แล้วเปิดใจรับฟัง

      • ระหว่างฟัง ในการปฏิบัติงานโดยใช้มีด ต้องอาศัยความคม เร็ว และ
สงบน่ิง ในขณะท่ีฟัง กระบวนกรพึงใช้สายตาท่ีแหลมคมแต่สงบน่ิง สังเกตปฏิ-
กิริยาของผู้พูด ดูภาพรวม สบสายตา สังเกตริมฝีปาก จับประเด็น คิดตามว่า
ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย่างไร มีอารมณ์ร่วม ไม่ถามแทรก ไม่ตัดสิน หากเผลอ
คิดเรื่องอื่นก็ให้ดึงสติกลับมา ตั้งใจฟังเรื่องของผู้พูด หรืออาจจับความรู้สึก 
ความต้องการของผู้พูดด้วย

      อย่างไรก็ตาม การพล้ังเผลอไปคิดเร่ืองอ่ืน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ แต่หากเรา
เผลอบ่อยๆ โอกาสท่ีจะทําให้เกิดบาดแผลท้ัง ๒ ฝ่ายก็มีมากข้ึนตามไปด้วย

      • หลังฟัง หลังเสร็จส้ินภารกิจแล้ว คนปลูกต้นไม้พึงล้างทําความสะอาด
ใบมีดและชโลมนํ้ามันกันสนิม หลังจากเร่ืองท่ีฟังจบลงแล้ว หากมีประเด็นใน
การสะท้อนกลับ กระบวนกรควรพูดด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน และเมตตา 
และล้างตะกอนความคิดความรู้สึกท่ีเกิดจากการฟังด้วย โดยเฉพาะการฟังเร่ือง
ท่ีเศร้าหรือเป็นความเจ็บปวดท่ีฝังใจมานาน หากมิได้รับการชําระล้าง อาจเกิด
สนิมเกาะกินใจของกระบวนกรได้

      การฟังก็มีวิถีปฏิบัติที่คล้ายกัน โดยเฉพาะการฟังที่ลึกซึ้งและจับประเด็น 
เพราะเป็นการฟังที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทั้งกระบวนกรและผู้เข้าร่วมเกิดการ
รับฟังอย่างแท้จริง ซ่ึงนอกจากถ้อยคำาแล้ว ยังเป็นการฟังเพ่ือรับรู้ความรู้สึก ความ
ต้องการ ความคาดหวัง และเจตนาท่ีแท้จริงภายใน ท่ีผู้พูดส่ือสารออกมาด้วย
อวัจนะภาษาด้วย

      การฟังรูปแบบน้ีจะช่วยให้ผู้ฟังหรือกระบวนกร ได้ยินถึงความคิดและสาระ
ท่ีผู้พูด (ผู้เข้าร่วม) ต้องการส่ือ อีกท้ังยังเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้เกิดการใคร่ครวญ

ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๐๙

ล ำ าด ับข ั ้ น ของการฟ ั งอย ่ า งล ึกซ ึ ้ ง
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      การใช้มีดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นไม้แต่ละชนิดย่อมต่างกัน ซึ่งคนปลูก
ต้นไม้รู้ว่าควรใช้มีดและวิธีการตัดแบบใดกับต้นไม้ชนิดนั้นๆ ในการฟังอย่าง
ลึกซ้ึงและจับประเด็น ก็มีวิธีการท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงกระบวนกรจะเป็นผู้เลือก
หยิบมาใช้ให้เหมาะสมตามเหตุปัจจัย ซ่ึงวิธีหรือแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย

      ๑) การฟังเพ่ือจับเน้ือหาสาระ เป็นการจับใจความสำาคัญ แยกประเด็นหลัก
และประเด็นรอง อาจสังเกตจากนำ้าเสียงผู้พูด การลงนำ้าเสียงหนักๆ อาจหมายถึง 
ข้อความสำาคัญ คำาท่ีพูดซ้ำาๆ หรือการขยายความ บางคนอาจพูดวกไปวนมา 
แล้วก็กลับมาเร่ืองเดิมอีก ซ่ึงบ่งบอกว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเขาให้ความสำาคัญมาก

      ท้ังน้ี เน้ือหาสาระอาจจะไม่มีความสำาคัญเท่ากับส่ิงท่ีอยู่ในใจผู้พูด ซ่ึงอาจ
จะเป็นเร่ืองของความคิด ความเช่ือพ้ืนฐาน (ท่ีไม่ได้ส่ือออกมาตรงๆ) การฟังจะ
ช่วยให้เรารู้ได้ว่า ควรใส่เง่ือนไขอะไรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้

      ๒) การฟังแบบเปิดใจ ปล่อยวางคำาตอบ เป็นการฟังแบบไม่ตัดสินว่าถูก
หรือผิด โดยปล่อยใจให้ว่าง เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พูดให้หมด พยายามไม่แทรก
แซง เพราะการพูดแทรกอาจจะทำาให้เราไม่ได้ยินส่ิงท่ีอยู่ข้างใน เม่ือฟังครบถ้วน
แล้วจึงค่อยถามกลับเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจได้

      ๓) สร้างความรู้สึกร่วมกัน อาจทำาได้หลายวิธี เช่น การพูดคุยด้วยภาษา
หรือสำาเนียงเดียวกัน หรือการมีชุดประสบการณ์หรือความรู้ร่วมกัน เป็นการลด
ช่องว่างหรือความแปลกหน้าลง รู้สึกถึงการเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ทำาให้สามารถ
รับฟังและยอมรับกันได้ง่ายข้ึน ดังน้ัน ถ้ากระบวนกรมีความรู้กว้างและลึกซ้ึงใน
หลายๆ ด้าน ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจและจับประเด็นได้ง่ายข้ึน

      ๔) เปิดใจ เป็นการเปิดใจรับเสียงท่ีเข้ามาอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเสียงท่ี
เบา หรือเสียงที่เป็นคนละสำาเนียงภาษา กระบวนกรจึงควรมองภาพรวมของ
เร่ืองราวท้ังหมดด้วยใจท่ีเปิดกว้าง เก่ียวร้อยเร่ืองเล็กๆ ของเสียงเบาๆ ให้เข้ามา
อยู่ในวงแลกเปล่ียนด้วย

แนวทางการฟ ั งอย ่ า งล ึกซ ึ ้ ง และจ ับประ เด ็น

๑๑๐ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว
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      การใช้มีดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นไม้แต่ละชนิดย่อมต่างกัน ซึ่งคนปลูก
ต้นไม้รู้ว่าควรใช้มีดและวิธีการตัดแบบใดกับต้นไม้ชนิดนั้นๆ ในการฟังอย่าง
ลึกซ้ึงและจับประเด็น ก็มีวิธีการท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงกระบวนกรจะเป็นผู้เลือก
หยิบมาใช้ให้เหมาะสมตามเหตุปัจจัย ซ่ึงวิธีหรือแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย

      ๑) การฟังเพ่ือจับเน้ือหาสาระ เป็นการจับใจความสำาคัญ แยกประเด็นหลัก
และประเด็นรอง อาจสังเกตจากนำ้าเสียงผู้พูด การลงนำ้าเสียงหนักๆ อาจหมายถึง 
ข้อความสำาคัญ คำาท่ีพูดซ้ำาๆ หรือการขยายความ บางคนอาจพูดวกไปวนมา 
แล้วก็กลับมาเร่ืองเดิมอีก ซ่ึงบ่งบอกว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเขาให้ความสำาคัญมาก

      ท้ังน้ี เน้ือหาสาระอาจจะไม่มีความสำาคัญเท่ากับส่ิงท่ีอยู่ในใจผู้พูด ซ่ึงอาจ
จะเป็นเร่ืองของความคิด ความเช่ือพ้ืนฐาน (ท่ีไม่ได้ส่ือออกมาตรงๆ) การฟังจะ
ช่วยให้เรารู้ได้ว่า ควรใส่เง่ือนไขอะไรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้

      ๒) การฟังแบบเปิดใจ ปล่อยวางคำาตอบ เป็นการฟังแบบไม่ตัดสินว่าถูก
หรือผิด โดยปล่อยใจให้ว่าง เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พูดให้หมด พยายามไม่แทรก
แซง เพราะการพูดแทรกอาจจะทำาให้เราไม่ได้ยินส่ิงท่ีอยู่ข้างใน เม่ือฟังครบถ้วน
แล้วจึงค่อยถามกลับเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจได้

      ๓) สร้างความรู้สึกร่วมกัน อาจทำาได้หลายวิธี เช่น การพูดคุยด้วยภาษา
หรือสำาเนียงเดียวกัน หรือการมีชุดประสบการณ์หรือความรู้ร่วมกัน เป็นการลด
ช่องว่างหรือความแปลกหน้าลง รู้สึกถึงการเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ทำาให้สามารถ
รับฟังและยอมรับกันได้ง่ายข้ึน ดังน้ัน ถ้ากระบวนกรมีความรู้กว้างและลึกซ้ึงใน
หลายๆ ด้าน ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจและจับประเด็นได้ง่ายข้ึน

      ๔) เปิดใจ เป็นการเปิดใจรับเสียงท่ีเข้ามาอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเสียงท่ี
เบา หรือเสียงที่เป็นคนละสำาเนียงภาษา กระบวนกรจึงควรมองภาพรวมของ
เร่ืองราวท้ังหมดด้วยใจท่ีเปิดกว้าง เก่ียวร้อยเร่ืองเล็กๆ ของเสียงเบาๆ ให้เข้ามา
อยู่ในวงแลกเปล่ียนด้วย

      ๕) การฟังเรื่องเศร้า/ความทุกข์และให้กำาลังใจ กระบวนกรสามารถ
รู้สึกร่วมไปกับเร่ืองของผู้เข้าร่วมได้ แต่ไม่ควรจ่อมจมตามไป ให้ดึงสติกลับมา
อยู่ท่ีเร่ืองท่ีผู้เข้าร่วมกำาลังพูด ว่าเป็นเร่ืองอะไร แล้วเช่ือมโยงกับภาวะท่ีเป็นอยู่ 
เม่ือเห็นว่าความรู้สึกกำาลังจะจมด่ิงไปกับผู้เข้าร่วม ให้หายใจเข้าออกลึกๆ ต้ัง
สติข้ึนมาอีกคร้ัง

      ขณะเดียวกันก็ไม่ควรกันตัวเองออกไปจากเร่ืองท่ีฟัง เพราะจะทำาให้ผู้เข้า

ร่วมสัมผัสได้ถึงความห่างเหิน แล้วค่อยๆ สร้างกำาแพงข้ึนมาปกป้องตัวเอง ซ่ึง
การฟังลักษณะน้ีเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝน

      ๖) การคิดตามแบบมีเข็มทิศ การมีระบบการจัดการความคิดภายใน ขณะ
ท่ีกำาลังรับฟัง จะช่วยให้เราสามารถจับประเด็นหลักๆ ได้ดีข้ึน เช่น การวาดภาพ
แผนท่ีความคิดภายในหัว หรือการคิดเป็นภาพการ์ตูนช่อง ช่องแรกเป็นวัยเด็ก 
ช่องถัดมาเป็นกิจกรรมท่ีวัด และอีกช่องเป็นวัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นต้น

      เม่ือต้องต้ังคำาถามทวนย้อน ก็ให้ดึงข้อมูลจากแผนภาพท่ีคิดเอาไว้ข้ึนมา 
น่ันหมายความว่า กระบวนกรต้องสามารถดึงข้อมูลภาพท่ีเก็บไว้ข้ึนมาใช้ได้ด้วย 
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียกข้อมูล คือ สติ น่ันเอง

       ๗) ปล่อยวางคำาตอบตายตัว ในขณะที่รับฟังให้วางความคิดหรือการ

ตัดสินลงก่อน เปิดใจฟังด้วยความเช่ือท่ีว่า ทุกคนมีมุมมองความคิดท่ีต่างกันได้ 
แต่ละคนอาจมีวิธีตีความหรือให้คุณค่าในส่ิงท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ี กระบวนกรจะ
ต้องมองหาช่องทางท่ีจะประมวลความคิดท่ีแตกต่างน้ี เพ่ือเช่ือมโยงให้เกิดเป็น
บทเรียนข้ึนมา โดยไม่พยายามดึงประเด็นเข้าสู่ลู่ทางท่ีกำาหนดไว้ตายตัว จนไม่
สามารถรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้

      ๘) เรียนรู้จากเรื่องที่ฟัง นอกเหนือจากการรับฟังเพื่อถอดบทเรียนจาก

คนอ่ืนแล้วกระบวนกรเองก็ต้องให้เวลาตัวเองเพ่ือนำาบทเรียนท่ีเกิดข้ึน ย้อนกลับ
มาใคร่ครวญภายในด้วยเช่นกัน ซ่ึงนับเป็นวิธีในการลับคมความคิดอย่างหน่ึง

ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๑๑
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ส ้อมพรวนชวนท ำ า
ฟ ัง เส ียงความ เง ียบ (Dead a i r )

     กระบวนกรส่วนใหญ่มักทนกับภาวะ น่ิงและเงียบของ
ผู้เข้าร่วมไม่ได้ หลังจากท่ีพยายามกระตุ้นให้พูดไปสักพัก ก็ไม่
เป็นผล ท้ายท่ีสุด จึงมักลงเอยด้วยการเฉลยบทเรียนด้วยตัวเอง 
     ดังน้ัน ผู้เขียนจึงอยากเชิญชวนให้มาทดลองฝึกอยู่กับความ
เงียบ และมองความเงียบในมุมใหม่ว่าเป็นวิธีส่ือสารของผู้เข้าร่วม
อย่างหน่ึง ซ่ึงอาจหมายถึงความไม่พร้อม ไม่ม่ันใจ ต้องการขอเวลา
ทบทวนเร่ืองท่ีจะพูดภายในหัวอีกสักนิด หรือช่วยกระตุ้นอีกสักหน่อย
     เม่ือเราเปิดรับสัญญาณท่ีว่าน้ีได้แล้ว ผู้เขียนเช่ือว่าเราจะสามารถ
อดทนรอคอยได้ บรรยากาศในการแลกเปล่ียนก็จะผ่อนคลาย และ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความม่ันใจท่ีจะแลกเปล่ียนมากข้ึน

     จอบ ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ 
ใบมีด ด้าม และล่ิม หน้าท่ีหลักของจอบ คือ การ
ถากบริเวณผิวหน้าดินและขุดลึกลงไปในเนื้อดิน
     การที่คนปลูกต้นไม้ทำางานโดยใช้จอบ ก็ไม่
ต่างจากกระบวนกรใช้ทำางานกับคำาถามน่ันคือ การ
เปิดทางเข้าไปสู่การขบคิด ใคร่ครวญบทเรียนที่
เกิดข้ึน โดยเฉพาะบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือ

๒.๒ จอบ (การต ั ้ งค ำ าถ าม)

ปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์ตรง การต้ังคำาถามท่ีดีสามารถนำาไปสู่การคิดและ
การเปล่ียนแปลงในระดับต่างๆ ได้

      คำาถามท่ีดีมีลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิด ไม่กว้างหรือแคบเกินไป เปิด
พ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมอธิบายขยายความ โดยอาจเร่ิมจากคำาถามง่ายไปหายาก ไม่
ซับซ้อน ถามทีละประเด็น ตรงประเด็น กระชับและชัดเจน ไม่ช้ีนำา ไม่รุกเร้า ไม่
คาดเดาคำาตอบ กระตุ้นให้คิดต่อ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
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     จอบ ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ 
ใบมีด ด้าม และล่ิม หน้าท่ีหลักของจอบ คือ การ
ถากบริเวณผิวหน้าดินและขุดลึกลงไปในเนื้อดิน
     การที่คนปลูกต้นไม้ทำางานโดยใช้จอบ ก็ไม่
ต่างจากกระบวนกรใช้ทำางานกับคำาถามน่ันคือ การ
เปิดทางเข้าไปสู่การขบคิด ใคร่ครวญบทเรียนที่
เกิดข้ึน โดยเฉพาะบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือ

ปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์ตรง การต้ังคำาถามท่ีดีสามารถนำาไปสู่การคิดและ
การเปล่ียนแปลงในระดับต่างๆ ได้

      คำาถามท่ีดีมีลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิด ไม่กว้างหรือแคบเกินไป เปิด
พ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมอธิบายขยายความ โดยอาจเร่ิมจากคำาถามง่ายไปหายาก ไม่
ซับซ้อน ถามทีละประเด็น ตรงประเด็น กระชับและชัดเจน ไม่ช้ีนำา ไม่รุกเร้า ไม่
คาดเดาคำาตอบ กระตุ้นให้คิดต่อ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

      ความสั้นยาวของด้ามจอบ มีผลต่อพื้นที่และการออกแรงขุด เหมือนกับ
ลักษณะของใบจอบ ซ่ึงคนปลูกต้นไม้รู้ดีว่า ควรหยิบจอบชนิดไหนสำาหรับดาย
หญ้า และชนิดไหนสำาหรับการขุดเพ่ือนำาหัวเผือกหัวมันข้ึนมา
      การตั้งคำาถามแต่ละวิธีก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการคำาตอบ
แบบใดและเพ่ืออะไร ซ่ึงวิธีการต้ังคำาถามหลักๆ มีอยู่ ๖ แบบ คือ

      ๑) ถามแบบลงลึกต่อเนื่อง (เชื่อมโยง) เป็นการถามในประเด็นเดียว 
เพ่ือเก็บรายละเอียดโดยรอบ แล้วจึงค่อยลงลึกไปเร่ือยๆ ถามเร่ืองเดิมต่อเน่ือง
กันไป หรือนำาคำาตอบท่ีได้มากลับเป็นคำาถามต่อไป เช่น
      - หลังจากทำากิจกรรมแล้วรู้สึกอย่างไร?
      - ชีวิตประจำาวันเหมือนหรือแตกต่างจากกิจกรรม อย่างไรบ้าง?
      - การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวันทำาอย่างไร?
      - ช่วยยกตัวอย่าง วิธีการนำาบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมไปใช้ในการแก้
ปัญหาชีวิตประจำาวันได้ไหม? ทำาอย่างไร?
      - นอกจากน้ี ยังมีบทเรียนอ่ืนท่ีเกิดจากการทำากิจกรรมอีกหรือไม่ อย่างไร?

      ๒) ถามแบบทแยงไปข้างๆ เป็นการถามจากเร่ืองท่ี ๑ เช่ือมต่อไปถึงเร่ือง
ท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๓ และเช่ือมต่อออกไปเร่ือยๆ เช่น
      - การกินอาหารอย่างน้ี มีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร?
      - (เช่ือมจากเร่ืองการกินไปเร่ืองสุขภาพ) ถ้าสุขภาพแย่ลง เรามีวิธีดูแล
ตัวเองอย่างไร?
      - (เชื่อมเรื่องการดูแลสุขภาพกับการออกกำาลังกาย) อุปสรรคในการไป
ออกกำาลังกายของเรามีอะไรบ้าง? (โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ)
      - (ชวนคิดต่อ) ดังน้ันจะดีกว่าไหม ถ้าเราเลือกกกินอาหารดี มีประโยชน์ แล้ว
ให้การออกกำาลังกายเป็นการสร้างเสริมความแข็งแรง แทนท่ีจะเป็นการซ่อมแซม

      ๓) ถามแบบโยงกลับ เพ่ือให้ใคร่ครวญด้านใน เป็นการต้ังคำาถามแบบใช้จอบ
ถากเปิดหน้าดิน แล้วจึงขุดลึกลงไป เช่น ถามเร่ืองการกิน ไล่ลำาดับต่อเน่ืองกันไป
      - อาหารดีต่อสุขภาพของเราอย่างไร?
      - เม่ือสุขภาพดีแล้ว สภาพโดยรวมของชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง?
      - การที่เราทำาอย่างนี้ มีผลต่อชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก การดำาเนินชีวิต
อย่างไรบ้าง?

แนวทางการต ั ้ งค ำ าถ าม
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      ๔) ถามให้ได้รายละเอียดครอบคลุม เป็นการเร่ิมต้นด้วยคำาถามปลายเปิด
กว้างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นให้ได้มากท่ีสุด แล้วจึงนำา
ความคิดเห็นท้ังหมดมาจัดการหรือประมวลรวมกัน เช่น

      - ปัจจัยท่ีทำาให้เรามีสุขภาพดีมีอะไรบ้าง?
      - อาหารท่ีดีมีประโยชน์เป็นอย่างไร? มีความสำาคัญอย่างไร?
      - แล้วความสำาคัญท่ีว่าน้ี ช่วยให้การดำารงชีวิตของเราดีข้ึนอย่างไร?

      ๕) การคิดคำาถามหลัก เป็นลักษณะคำาถามแบบก้างปลา คำาถามหลักท่ี ๑, 
๒ และ ๓ ถ้ากระบวนกรสนใจประเด็นท่ีเกิดข้ึนจากคำาถามหลักใด ก็สามารถแตก
ออกเป็นข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ แล้วค่อยกลับมาคำาถามท่ี ๒ แต่กระบวนกรต้องรู้ว่า 
คำาตอบท่ีได้มาถูกจัดวางไว้ตรงไหน เป็นไปตามเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายรอง 
      แต่ถ้าคำาตอบไม่ตรงกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ กระบวนกรก็ต้องสามารถปรับ
เปล่ียนสถานการณ์ไปตามเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนได้ ท้ังน้ี คำาถามหลักท่ีวางไว้มักมา
จากเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) แล้วนำาประเด็นเน้ือหาเข้ามาเช่ือมโยงไปสู่คำาถาม 
เพ่ือบรรลุส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ได้

      ๖) คำาถามอยู่ท่ีผู้เข้าร่วมและเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ การต้ังคำาถามลักษณะน้ีจะให้
ผู้เข้าร่วมเป็นตัวต้ัง โดยกระบวนกรอาจต้ังคำาถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจ หรือกระตุ้นให้เกิดการคิดพิจารณาก่อน แล้วจึงเติมบทเรียนเร่ืองน้ันเข้าไป

      ท้ังน้ี ต้องอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และแตกต่างกันได้ 
หน้าท่ีของกระบวนกร คือ การพิจารณาความพร้อมของผู้เข้าร่วมกับบทเรียนท่ี
ต้องการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน

๑๑๔ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

ส ้อมพรวนชวนใส ่่ ใจ
ส ั ง เกตภาพรวมของกลุ ่ ม

     ในการต้ังคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
อย่าลืมพิจารณาพลังของกลุ่มโดยรวมด้วย เทียบเคียงเน้ือหากับ
เวลา แล้วหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น หากมีคนที่อยากพูดมากๆ 
กระบวนกรก็ควรให้พูด (แต่ภายในกำาหนดเวลา) ในขณะเดียวกัน
     ก็ต้องพิจารณาคนท่ีรู้สึกว่าเหน่ือยล้า (พลังตก) ไม่พร้อมท่ีจะรับฟัง
     แล้วด้วย ให้พิจารณาสถานการณ์ แล้วอาจจะนำามาเป็นประเด็นเพ่ือ
       หาข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำาเนินกิจกรรมต่อหรือว่าหยุดพักก่อน
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เข ็มท ิศการต ั ้ งค ำ าถ าม เพ ื ่ อถอดบทเร ียน

      ๑. หลักอริยสัจจ์ ๔ เป็นการต้ังคำาถาม โดยลำาดับการเรียนรู้ตามหลักของ
เหตุปัจจัย เร่ิมจากการอธิบายสถานการณ์ (สภาพท่ีเป็นปัญหาใกล้เคียงกับชีวิต
ประจำาวัน) ผนวกกับเง่ือนไขท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ หลังจากน้ันจึงร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นั้นๆ เพื่อเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายตามที่
ต้ังไว้ แล้วจึงหาวิธีการในการปฏิบัติได้จริง

การต้ังคำาถามตามหลักอริยสัจจ์ ๔ ประเด็นเร่ือง 
พฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆต ั วอย ่่ า ง

N

หลักคิด แนวคิด/วิเคราะห์ ตัวอย่างคำาถาม

ทุกข์

สมุทัย

สถานการณ์ สภาพปัญหา 
ข้อเท็จจริงที่ผู้เข้าร่วมเผชิญ
อยู่ เพ่ือให้นึกถึงปรากฏการณ์
หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจน

การวิเคราะห์หาสาเหตุ เม่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพูดถึง
สาเหตุแล้ว เราจะพบว่ามี
สาเหตุหลักๆ อยู่จำานวนหน่ึง 
เช่น การเกิดกิเลส/ความอยาก
ของมนุษย์ หรือความไม่พอใจ
ในส่ิงท่ีมีอยู่

• แนวคำาถาม
 - เกิดอะไรข้ึนบ้าง?
 - มีความรู้สึกอย่างไร?
• ตัวอย่าง
 - ภายในรอบ ๓ ปี เราซ้ือ
   โทรศัพท์ใหม่หรือเปล่ียน
   โทรศัพท์มือถือไปแล้วก่ีเคร่ือง?
• แนวคำาถาม
- ทำาไมจึงเป็นอย่างน้ัน?
- เราต้องการ/ทำาอย่างน้ี 
  เพราะหรือเพ่ืออะไร?
• ตัวอย่าง
- ทำาไมจึงต้องเปล่ียนมือถือบ่อยๆ?
- อะไรเป็นแรงจูงใจในการเปล่ียน
  โทรศัพท์ของเรา (รูปทรง สีสัน 
  ฟังก์ช่ันการใช้งาน โฆษณา ฯลฯ)?
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๑๑๖ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

หลักคิด แนวคิด/วิเคราะห์ ตัวอย่างคำาถาม

นิโรธ

มรรค

การวาง/กำาหนดขอบเขต
เป้าหมายให้สอดคล้องกับ
เน้ือหาและบริบทแวดล้อม 
ซ่ึงก็คือ การนำาแนวคิดมา
ปรับใช้ในชีวิตลดพฤติกรรม
การบริโภค ไม่พ่ึงพิงความ
สุขทางวัตถุอย่างเดียว รู้เท่า
ทันกิเลสตนเอง

วิธีการต้ังคำาถามให้เกิดสติ 
ใช้จ่ายน้อยลง ซ่ึงกระบวนกร
ควรถามคำาถามย่อยเพ่ือให้
เห็นรายละเอียดของวิธีการ

• แนวคำาถาม
- มีแนวทางในการปรับเปล่ียน/
  แก้ไขปัญหาน้ีอย่างไรบ้าง?
• ตัวอย่าง
- ทำาอย่างไรจึงจะสามารถลด
  พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์มือถือ
  เคร่ืองใหม่ลงได้?

• แนวคำาถาม
- เราจะปรับเปล่ียน/แก้ไขปัญหา
  ท่ีว่าน้ีด้วยวิธีใดได้บ้าง?
- ถ้าไม่ทำาเช่นน้ี จะมีวิธีอ่ืนหรือไม่ 
  อย่างไร?
• ตัวอย่าง
- นอกจากโทรศัพท์มือถือ เรายังมี
  ความต้องการลักษณะน้ีกับส่ิงของ
  อ่ืนๆ อีกหรือไม่ อะไรบ้าง?
- เรามีวิธีหักห้ามความรู้สึกอยาก
  ซ้ืออย่างไรบ้าง?

      ๒. ข้อดี-ข้อเสีย-ทางออก มักเป็นการต้ังคำาถามเพ่ือทบทวนส่ิงท่ีได้ทำา
ไปแล้ว หรือพิจารณาผลการจัดกระบวนการ ซ่ึงมีความจำาเป็นต้องวิเคราะห์หา
เหตุปัจจัยหรือท่ีมาของข้อดี –ข้อเสียเหล่าน้ัน เพ่ือหาทางแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ และ
ป้องกันการเกิดปัญหาซำ้าในคร้ังต่อไป

      ท้ังน้ี กระบวนกรส่วนใหญ่มักจะคิดว่า เม่ือวิเคราะห์ถึงข้ันตอนน้ี คือ ข้อดี 
ข้อเสียและทางออกแล้วก็ถือว่าเสร็จส้ินกระบวนการ เม่ือต้องทำากิจกรรมอีกคร้ัง 
ก็เกิดผลคล้ายคลึงกับท่ีผ่านมา เน่ืองจากไม่ได้วิเคราะห์ลงลึกถึงเหตุปัจจัยแต่ละ

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๑๗

การต้ังคำาถามตามหลักข้อดี – ข้อเสีย – ทางออก 
ประเด็นเร่ืองพฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆต ั วอย ่่ า ง

หลักคิด แนวคิด/วิเคราะห์ ตัวอย่างคำาถาม

ข้อดี

ข้อเสีย

 ทางออก

เป็นการคิดวิเคราะห์เพ่ือหา
แง่มุมด้านบวกหรือจุดเด่น

เป็นการคิดวิเคราะห์เพ่ือหา
แง่มุมด้านลบหรือข้อด้อย 
หรืออุปสรรค

เป็นการคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง
ระหว่างข้อดี- ข้อเสีย และหา
แนวทางในการแก้ไข

• ข้อดีของการมีโทรศัพท์มือถือ
รุ่นใหม่ๆ มีอะไรบ้าง?
• ถ้าเทียบกับรุ่นท่ีมีอยู่เดิม 
แตกต่างกันอย่างไร?
• ข้อเสียของการซ้ือโทรศัพท์
มือถือรุ่นใหม่บ่อยๆ มีอะไรบ้าง?
• ข้อเสียดังกล่าว ส่งผลกระทบ
ต่อเราอย่างไรบ้าง?
• เรามีวิธีท่ีจะลดความต้องการ
ในการซ้ือโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ 
โดยไม่จำาเป็นอย่างไรบ้าง?
• นอกจากการซ้ือโทรศัพท์แล้ว 
เรามีความต้องการในลักษณะ
เดียวกันนี้กับอะไรบ้าง? แล้ว
จะลดความต้องการนั้นๆ ลง
ได้อย่างไร?

      ๓. อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เป็นการต้ังคำาถามท่ีเร่ิมต้นจากกิจกรรมท่ีเพ่ิง
ผ่านไป เป็นสถานการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยถามให้ผู้เข้าร่วม
ได้คิดย้อนกลับไปอดีต จากน้ันเช่ือมโยงคำาตอบหรือประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

ด้าน ทำาให้ไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง การวิเคราะห์
ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน พร้อมท้ังหาสาเหตุและทางออก หรือวิธีการแก้ปัญหาน้ี จะทำาให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทำางานหรือจัดกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน
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๑๑๘ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

การต้ังคำาถามตามหลักอดีต – ปัจจุบัน – อนาคต 
ประเด็นเร่ือง พฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆต ั วอย ่่ า ง

หลักคิด แนวคิด/วิเคราะห์ ตัวอย่างคำาถาม

ปัจจุบัน

อดีต

การถามเพ่ือสะท้อน สภาพ
ปัญหา ข้อเท็จจริง ท่ีผู้เข้าร่วม
กำาลังเผชิญอยู่ เพ่ือให้นึกถึง
ปรากฏการณ์ หรือสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน

การเช่ือมโยงกลับไปท่ีอดีต
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวน
เหตุการณ์/พฤติกรรมท่ีเคย
เกิดข้ึน รวมถึงการวิเคราะห์
หาสาเหตุของเหตุการณ์/
พฤติกรรมน้ันๆ

• ภายในรอบ ๓ ปี เราซ้ือโทรศัพท์
ใหม่หรือเปล่ียนโทรศัพท์มือถือ
ไปแล้วก่ีเคร่ือง?
• การเปล่ียนโทรศัพท์แต่ละคร้ัง
ใช้ระยะเวลานานแค่ไหน?

• ก่อนท่ีจะมีโทรศัพท์มือถือ เรา
ติดต่อส่ือสารกันอย่างไร?
• การท่ีเราเปล่ียนโทรศัพท์บ่อยๆ 
เป็นเพราะอะไร?

แผนภาพ แสดงแนวทา งก ารต ั ้ ง ค ำ า ถ าม เ ช ื ่ อ ม โยง  อด ีต-ป ั จ จ ุ บ ั น-อนาคต

ไปสู่อนาคต เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นถึงท่ีมาของความคิดหรือพฤติ-
กรรมที่เกิดขึ้น (ซึ่งอาจเป็นสภาพปัญหาที่กำาลังเผชิญอยู่) ในปัจจุบัน และได้
พิจารณาถึงแนวทางในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมในอนาคต ดังแผนภาพ
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ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๑๙

การต้ังคำาถามตามหลักเหตุและผล ประเด็นเร่ือง 
พฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆต ั วอย ่่ า ง

หลักคิด แนวคิด/วิเคราะห์ ตัวอย่างคำาถาม

เหตุ

ผล

การคิดวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุท่ีมาของเหตุการณ์
หรือพฤติกรรม (คำาถาม
มักข้ึนต้นด้วยคำาว่า ทำาไม/
เพราะอะไร/เพราะเหตุใด)

การหาผลลัพธ์/บทเรียนท่ี
เกิดข้ึนจากเหตุปัจจัยต่างๆ 
อย่างรอบด้าน

• ทำาไมเรามักเปล่ียนโทรศัพท์ 
มือถือบ่อยๆ ทั้งที่เครื่องเดิมก็ยัง
คงใช้งานได้ดีอยู่?
• เพราะเหตุใดเราจึงต้องมีโทรศัพท์
ท่ีทำาได้หลายอย่างในเคร่ืองเดียว?

• หลังจากซ้ือโทรศัพท์มือถือเคร่ือง
ใหม่แล้ว เรารู้สึกอย่างไรบ้าง?
• ความรู้สึกน้ันอยู่กับเรานานแค่ไหน?
• นอกจากความรู้สึกน้ันแล้ว ยังส่ง
ผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้าง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ อย่างไร?

      ๔. หลักของเหตุและผล เป็นการวิเคราะห์หาเหตุและผล คล้ายกับอริยสัจจ์ ๔
ซ่ึงข้ึนอยู่กับเป้าหมายของกระบวนการว่า กระบวนกรต้องการให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
ในแต่ละกิจกรรมถึงระดับใด โดยอาจพิจารณาเช่ือมโยงถึงกระบวนการถัดไปด้วย
เช่น ช่วงท่ีหน่ึง วิเคราะห์หาสาเหตุว่าบทเรียน/ปรากฏการณ์น้ีเกิดจากอะไร ช่วง
ท่ีสอง วิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุจากตัวบุคคลและส่ิงแวดล้อมภายนอก

หลักคิด แนวคิด/วิเคราะห์ ตัวอย่างคำาถาม

อนาคต การตั ้งคำาถามเพื ่อหา
แนวทางวิธีการในการปรับ
เปล่ียนหรือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิด เช่ือมโยงกลับไปท่ี
ชีวิตจริง

• แนวโน้มในอนาคต ถ้ามีโทร-
ศัพท์รุ่นใหม่ท่ีมีฟังก์ช่ันการใช้งาน
ทันสมัยข้ึน เราจะทำาอย่างไร?
• ทำาอย่างไรเราจึงเท่าทันต่อความ
ต้องการของตัวเอง เม่ือรู้ว่ามีโทร-
ศัพท์รุ่นใหม่ๆ ออกวางขาย?
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๑๒๐ • ฤด ู เก ็บ เก ี ่ ย ว

      ๕. การแตกองค์ประกอบ เป็นการต้ังคำาถามเพ่ือให้เห็นรายละเอียด มัก
ใช้ประกอบการต้ังคำาถามแนวทางอ่ืนๆ เช่น เรามีความทุกข์ในเร่ืองอะไรบ้าง?
จากน้ันนำาคำาตอบท่ีได้ มาแยกย่อยลงไปอีก เช่น ทุกข์จากการไม่มีเงิน หน้าตา
ไม่สวย/หล่อ เรียนไม่เก่ง พ่อแม่ดุด่า แฟนท้ิง เป็นต้น ซ่ึงการถามวิธีน้ีสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่ต้นเหตุหรือรากเหง้าของความทุกข์ได้ แล้วหาวิธีแก้ไขท่ีต้นเหตุน้ัน

ส ้อมพรวน
ชวนใส ่่ ใจ

เม ื ่ อจอบท ื ่ อ เ จอด ินแข ็ ง
      ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนก็คือ แรงสะท้อนท่ีกระเด้งกลับมา 
ถ้าแรงมากก็อาจจะทำาให้เราล้มไปเลย แต่ถ้าไม่แรงมาก
ก็อาจจะแค่ทำาให้แขนของเราสะท้าน
     เม่ือไรท่ีเราต้ังคำาถามออกไป ย่อมต้องรู้และเข้าใจเน้ือหา
เร่ืองน้ันๆ ในระดับหน่ึง มิใช่หวังท่ีจะหาคำาตอบจากผู้เข้าร่วม
ข้างหน้า โดยเฉพาะบทเรียนท่ีเป็นประสบการณ์ด้านใน เพราะมีความ
      เป็นไปได้ว่า ถ้าเราไม่รู้หรือเข้าใจเน้ือหาอย่างชัดเจน คำาถามท่ีต้ัง
      ออกไปก็จะไม่แหลมคม ทำาให้ผู้เข้าร่วมไม่เข้าใจและถามกลับมาได้

     ผู้เขียนได้พูดถึงเร่ืองเคียว ในหัวข้อการเก่ียวไป
บ้างแล้ว ซ่ึงหลักใหญ่ใจความท่ีอยากนำามาเสนอ
อีกคร้ังก็คือ การเหน่ียวรวงข้าวมาไว้เป็นกำา ก่อน
ท่ีจะตัดให้ขาดในคราวเดียว เทียบกับกระบวนการ
คิดได้ว่าเป็นการคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงประเด็นต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นอย่างแยบคาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจาก
การตั้งคำาถามหรือวงแลกเปลี่ยนสนทนา แล้ว
สามารถนำาพาไปสู่การปะทะสังสรรค์ได้อย่าง
แหลมคมและมีพลัง

๒.๓ เค ียว (การค ิด)
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     ในการถอดบทเรียนคร้ังหน่ึงๆ น้ัน สามารถ
บูรณาการกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือเพ่ิมเง่ือนไข
เข้าไปก็ได้ ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงการเลือกวิธี
ถอดบทเรียน ไม่มีหลักสูตรหรือรูปแบบท่ีตายตัวสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์
     แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและวิธีเก็บเกี่ยว
ท่ีเหมาะสมแล้ว แต่ส่ิงสำาคัญท่ีคนปลูกต้นไม้ไม่ควรละเลย
อีกอย่างก็คือ การเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
     คร้ังหน่ึง ทีมกระบวนกรได้กำาหนดช่วงเวลาการถอดบทเรียนไว้หลัง
จากจบกิจกรรมในแต่ละวัน เพราะเห็นว่าเป็นบทเรียนท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน จะมี
ความสดใหม่ และเร้าพลังการเรียนรู้ในช่วงต่อๆ ไปได้ดี
     แต่มีอยู่วันหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องบำาเพ็ญประโยชน์ด้วยการสร้างฝาย
ชะลอนำ้าเหน็ดเหน่ือยมาตลอดท้ังวัน แต่กระบวนกรก็ยังคงกิจกรรมการ
ถอดบทเรียนไว้ตามแผนเดิม ในขณะท่ีผู้เข้าร่วมเหน่ือยล้าจนไม่สามารถ  
      ใคร่ครวญบทเรียนท่ีเกิดข้ึนได้ กระบวนกรเองก็ต้องเหน่ือยกับการ 
      พยายามถอดบทเรียนท่ีเกิดข้ึนออกมาให้ได้ เป็นสภาพท่ีว่า ต่างคน 
      ต่างหมดแรง
            บทเรียนท่ีเกิดในคืนน้ัน จึงสรุปได้ว่า ไม่ควรถอดบทเรียนใน
                            ช่วงเวลาท่ีหมดแรง

ฤด ู เก ็บ เก ีี ่่ ย ว  • ๑๒๑

      ๕. การแตกองค์ประกอบ เป็นการต้ังคำาถามเพ่ือให้เห็นรายละเอียด มัก
ใช้ประกอบการต้ังคำาถามแนวทางอ่ืนๆ เช่น เรามีความทุกข์ในเร่ืองอะไรบ้าง?
จากน้ันนำาคำาตอบท่ีได้ มาแยกย่อยลงไปอีก เช่น ทุกข์จากการไม่มีเงิน หน้าตา
ไม่สวย/หล่อ เรียนไม่เก่ง พ่อแม่ดุด่า แฟนท้ิง เป็นต้น ซ่ึงการถามวิธีน้ีสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่ต้นเหตุหรือรากเหง้าของความทุกข์ได้ แล้วหาวิธีแก้ไขท่ีต้นเหตุน้ัน

      อาจกล่าวได้ว่า ทักษะในการวิเคราะห์เป็นส่ิงจำาเป็นต่อการจัดกระบวนการ
อย่างย่ิง โดยเฉพาะในการถอดบทเรียน หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมได้ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ข้างต้นมาแล้ว ข้ันต่อมาคือการนำาข้อมูลหรือบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ
ของข้อค้นพบ เช่ือมโยงกับเหตุปัจจัยท่ีทำาให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะเหตุปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงในระดับต่างๆ ซ่ึงแนวทางในการคิดวิเคราะห์น้ัน 
มีความคล้ายคลึงกับแนวทางในการต้ังคำาถามน่ันเอง

ส ้อมพรวนชวนค ิด
ช ่ ว ง เ วลาท ี ่ เหมา ะสมในการถอดบทเร ียน
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บททีี่่
๗

แต่่ ่่งกิ ่่ง เติมปุ๋ย
(ก า รต ิ ดต ามแบบ เ ส ร ิ มพล ั ง )
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แผนท ี ่ความค ิด

แต ่่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย  • ๑๒๓

      ต้นไม้สะสมแร่ธาตและสารอาหารจากธรรมชาติเพ่ือการเจริญเติบโต จน
เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีโตเต็มท่ี ต้นไม้ก็จะแปรสภาพสารอาหารท่ีสะสมมา ให้ออกมา
ในรูปของดอกและผล เพ่ือแพร่กระจายเผ่าพันธ์ุต่อไป

      หากเป็นพืชล้มลุก หลังจากให้ผลแล้ว ลำาต้นก็จะแห้งเห่ียวล้มตายไป คน
ปลูกต้นไม้รู้ดีว่า ควรปล่อยให้ซากพืชเหล่านั้นได้คลุมดินจนย่อยสลายไปเอง 
ถือเป็นการรักษาสภาพดินให้เหมาะสำาหรับการงอกของเมล็ดพันธ์ุรุ่นต่อไป
      และถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ หลังจากผ่านฤดูกาลของการให้ดอกให้ผลแล้ว ก็
ถึงเวลาท่ีคนปลูกต้นไม้จะได้แต่งก่ิงและเติมปุ๋ย เพ่ือให้ต้นไม้ได้มีเวลาพักฟ้ืน
และปรับสภาพตัวเอง เตรียมพร้อมสำาหรับการมาเยือนของฤดูกาลใหม่

      ท้ังน้ี การจัดกระบวนการโดยมาก มักจะส้ินสุดลงหลังจากทำากิจกรรมครบ
และถอดบทเรียนโครงการ ปล่อยผู้เข้าร่วมกลับไปสู่ชีวิตประจำาวัน พร้อมกับ
ต้นไม้แห่งความสุขในหัวใจ ในขณะท่ีคนปลูกต้นไม้เองก็ได้เก็บดอกเก็บผลมา
ใส่ไว้ในตะกร้า ต้ังไว้บนห้ิง แล้วทุกอย่างก็จบลงเพียงเท่าน้ัน

แต ่่ ง กิ่่ง  เ ต ิ มปุ๋ ย
(การต ิดตามแบบเสร ิมพล ั ง )

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



     หากมนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซงระบบนิเวศภายในป่า ต้นไม้
ก็สามารถปรับสภาพเพื่อการอยู่รอดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี
ปัจจัยในการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์
     แต่สายใยของระบบนิเวศภายในป่า ต่างจากความสัมพันธ์
ของมนุษย์ ท่ีมีความซับซ้อน และบางคร้ังก็ไม่ได้เป็นไปอย่างเก้ือกูล ผืนดิน
ในหัวใจของบางคนอาจเต็มไปด้วยทะเลทราย หรือก้อนหินท่ีแหลมคม
และแข็งกระด้าง ยากท่ีต้นไม้ชนิดไหนจะเติบโตข้ึนมาได้
           ด้วยเหตุน้ีเอง เราจึงจำาเป็นต้องมีคนปลูกต้นไม้ และมีการดูแล
       ต้นไม้ จนเม่ือระบบนิเวศในสังคมเกิดความสมบูรณ์และสมดุลแล้ว
       น่ันแหละ คนปลูกต้นไม้จึงควรไปทำาอย่างอ่ืน

๑๒๔ • แต ่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ไม่มีจุดจบ
ตรงที่การ (มีแนวโน้มว่าจะ) เปลี่ยนแปลง(อันแสนสั้น) เช่นนี้ 
เราจึงควรมีปฏิบัติการท่ีเรียกว่า การติดตามแบบเสริมพลังหรือ
การดูแลต้นไม้หลังเก็บเก่ียว ซ่ึงมีแนวทางหลักอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. การแต่งก่ิง (การสนับสนุนช่วงปรับตัว)
๒. การเติมปุ๋ย (การเสริมพลังหลังเปล่ียนแปลง)

ในบทน ีี ้ . . .ม ีีอะ ไร

      อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกช่วงเวลาของการปรับตัวและการเปล่ียนแปลง 
ไม่ได้มีเคร่ืองมือวัดท่ีชัดเจน แนวทางดังกล่าวจึงไม่สามารถือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว
ได้ ผู้เขียนเพียงแต่แยกเป็นประเด็นไว้ เพ่ือให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจเท่าน้ัน

      ท้ังน้ี อาจจะมีวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ี ซ่ึงคนปลูกต้นไม้สามารถนำามา
บูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี

ส ้อมพรวนชวนค ิด
 ต ้นไม ้ ในป ่่ า เต ิบโตได ้ โดยไม ่่ต ้องต ัดหร ือเต ิมอะไร
เข ้ า ไป แล ้วท ำ า ไมต ้นไม ้ ในใจจ ึงต ้องแต ่งก ิ ่ งและใส ่ป ุ ๋ย
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เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ไม่มีจุดจบ
ตรงที่การ (มีแนวโน้มว่าจะ) เปลี่ยนแปลง(อันแสนสั้น) เช่นนี้ 
เราจึงควรมีปฏิบัติการท่ีเรียกว่า การติดตามแบบเสริมพลังหรือ
การดูแลต้นไม้หลังเก็บเก่ียว ซ่ึงมีแนวทางหลักอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. การแต่งก่ิง (การสนับสนุนช่วงปรับตัว)
๒. การเติมปุ๋ย (การเสริมพลังหลังเปล่ียนแปลง)

      ก่อนท่ีคนปลูกต้นไม้จะนำา
กรรไกรตัดกิ่งหรือกระสอบปุ๋ย
ออกจากบ้านน้ัน ก็ย่อมต้องมีการ
ตระเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็น
การลับคมและการตรวจสภาพความพร้อมในการ
ใช้งาน เพราะการลงพื้นที่แต่ละครั้งย่อมมีคุณค่า
และมูลค่าตามมาด้วยเสมอ
      การเตรียมความพร้อมในที่นี้ หมายถึงการ
ทบทวนชุดข้อมูลท่ีมีอยู่ท้ังหมดร่วมกับทีมทำางาน 
ซ่ึงได้แก่
     • เป้าหมายของโครงการ
     • เน้ือหาและกิจกรรมท่ีเราได้ทำาไป
     • ข้อเรียนรู้จากการถอดบทเรียน
     • แผนอนาคต พันธะสัญญา ปณิธาน เง่ือนไข
หรือข้อตกลง หลังจากจบกิจกรรมคร้ังก่อน (ระหว่าง
เรากับผู้เข้าร่วม)
     • ทบทวนแผนการดำาเนินงาน

     อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงย่อม
จะมีเหตุปัจจัยอ่ืนท่ีเราคาดไม่ถึงเข้ามา และอาจเป็น
สาเหตุท่ีทำาให้คนปลูกต้นไม้ทดท้อได้ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีเคยเกิดข้ึนกับคนปลูกต้นไม้หลายๆ คนมาแล้ว

      ดังน้ัน นอกจากการตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้พร้อมแล้ว เรายังต้องเสริมพลังใจให้กับตัวเอง
และทีมงานด้วย

แต ่่ งก ิ ่่ ง  เต ิมป ุ ๋ ย  • ๑๒๕

      อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกช่วงเวลาของการปรับตัวและการเปล่ียนแปลง 
ไม่ได้มีเคร่ืองมือวัดท่ีชัดเจน แนวทางดังกล่าวจึงไม่สามารถือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว
ได้ ผู้เขียนเพียงแต่แยกเป็นประเด็นไว้ เพ่ือให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจเท่าน้ัน

      ท้ังน้ี อาจจะมีวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ี ซ่ึงคนปลูกต้นไม้สามารถนำามา
บูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี

การ เตร ี ยมต ั ว

ก ่อนออกเด ินทาง ขอ ให ้คนปล ูกต ้น ไม ้ ได ้ เป ิดกล ับ ไปท ี ่
หน ้ า  ๒๒ (ภาคสอง : ล ุย โคลน) อ ีกคร ั ้ ง
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     หลังจากที่เพิ่งผ่านฤดูการเก็บเกี่ยว ต้นไม้
ก็ต้องมีการปรับสภาพ เหมือนกับผู้เข้าร่วมท่ีผ่าน
กระบวนการมาแล้ว ก็ต้องปรับความคิดหรือ
ความเช่ือท่ีมีมาแต่เดิม เพ่ือเปิดรับความคิดใหม่ๆ 
เข้ามาสู่ชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต่างจาก
สถานการณ์ภายในค่าย/การอบรม ท่ีมีการจัดสรร
อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี รวมถึงการปรับพฤติกรรม
หรือการกระทำาด้วย แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้หมายความ
ว่าต้องเปล่ียนใหม่ท้ังหมดเสียทีเดียว

      ช่วงเวลาเช่นน้ี ผู้เข้าร่วมต้องการการสนับสนุนจากทีมคนปลูกต้นไม้อย่างย่ิง 
ซ่ึงส่ิงท่ีเราพึงกระทำาในช่วงน้ี คือ การติดตามสนับสนุน ซ่ึงมีแนวทาง ดังน้ี

๑๒๖ • แต ่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย

ก ารแต ่่ งก ิ ่่ ง  (สน ับสน ุนช ่ ว งปร ับต ั ว )๑ .

      หลังจากต้นไม้ได้ผ่านฤดูกาลต่างๆ มาแล้ว ก่ิงไม้บางก่ิงอาจถูกด้วงชอนไช
จนแห้งเห่ียวคาต้น รอเวลาผุพังลงมา หากท้ิงไว้นานเข้า อาจเป็นแหล่งสะสมของ
ความช้ืนและเช้ือรา ลุกลามไปจนอาจทำาให้ต้นไม้ตายได้ คนปลูกต้นไม้จึงควร
ลิดก่ิงท่ีมีลักษณะดังกล่าวลง

      เช่นเดียวกับการท่ีคนปลูกต้นไม้ในหัวใจ จะต้องหม่ันหาข้อมูลและสังเกต
ผู้เข้าร่วม ถึงวิถีชีวิตก่อนท่ีจะมาเข้าร่วมกระบวนการ ท้ังในแง่ของความคิด ความ
เช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรม หากมีประเด็นไหนท่ีคาดว่าจะสุ่มเส่ียงต่อการเกิด
ความทุกข์หรือความเสียหาย ก็ควรหาแนวทางในการตัดทอนวิถีเหล่าน้ันลง อาจ
จะทำาได้ท้ังแบบฉับพลันทันทีและค่อยเป็นค่อยไป ข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อม

      การลิดก่ิงสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น
• การทบทวนปณิธานท่ีผู้เข้าร่วมได้ต้ังไว้บวกกับการขอร้อง
• ท้าทายให้มีพลังในการเอาชนะความอ่อนแอภายใน หรือยับย้ังความอยาก
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ช่ืนชม ให้กำาลังใจในความพยายาม แม้จะยังทำาได้ไม่ดีนัก

ล ิดก ิ ่ ง  (ต ัดทอนว ิ ถ ีท ี ่ ส ุ ่ ม เส ี ่ ยง )๑.๑ 
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     หลังจากที่เพิ่งผ่านฤดูการเก็บเกี่ยว ต้นไม้
ก็ต้องมีการปรับสภาพ เหมือนกับผู้เข้าร่วมท่ีผ่าน
กระบวนการมาแล้ว ก็ต้องปรับความคิดหรือ
ความเช่ือท่ีมีมาแต่เดิม เพ่ือเปิดรับความคิดใหม่ๆ 
เข้ามาสู่ชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต่างจาก
สถานการณ์ภายในค่าย/การอบรม ท่ีมีการจัดสรร
อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี รวมถึงการปรับพฤติกรรม
หรือการกระทำาด้วย แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้หมายความ
ว่าต้องเปล่ียนใหม่ท้ังหมดเสียทีเดียว

      ช่วงเวลาเช่นน้ี ผู้เข้าร่วมต้องการการสนับสนุนจากทีมคนปลูกต้นไม้อย่างย่ิง 
ซ่ึงส่ิงท่ีเราพึงกระทำาในช่วงน้ี คือ การติดตามสนับสนุน ซ่ึงมีแนวทาง ดังน้ี

แต ่่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย  • ๑๒๗

      หลังจากต้นไม้ได้ผ่านฤดูกาลต่างๆ มาแล้ว ก่ิงไม้บางก่ิงอาจถูกด้วงชอนไช
จนแห้งเห่ียวคาต้น รอเวลาผุพังลงมา หากท้ิงไว้นานเข้า อาจเป็นแหล่งสะสมของ
ความช้ืนและเช้ือรา ลุกลามไปจนอาจทำาให้ต้นไม้ตายได้ คนปลูกต้นไม้จึงควร
ลิดก่ิงท่ีมีลักษณะดังกล่าวลง

      เช่นเดียวกับการท่ีคนปลูกต้นไม้ในหัวใจ จะต้องหม่ันหาข้อมูลและสังเกต
ผู้เข้าร่วม ถึงวิถีชีวิตก่อนท่ีจะมาเข้าร่วมกระบวนการ ท้ังในแง่ของความคิด ความ
เช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรม หากมีประเด็นไหนท่ีคาดว่าจะสุ่มเส่ียงต่อการเกิด
ความทุกข์หรือความเสียหาย ก็ควรหาแนวทางในการตัดทอนวิถีเหล่าน้ันลง อาจ
จะทำาได้ท้ังแบบฉับพลันทันทีและค่อยเป็นค่อยไป ข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อม

      การลิดก่ิงสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น
• การทบทวนปณิธานท่ีผู้เข้าร่วมได้ต้ังไว้บวกกับการขอร้อง
• ท้าทายให้มีพลังในการเอาชนะความอ่อนแอภายใน หรือยับย้ังความอยาก
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ช่ืนชม ให้กำาลังใจในความพยายาม แม้จะยังทำาได้ไม่ดีนัก

• ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม หรือมอบหมายหน้าท่ีให้รับผิดชอบ เพ่ือสร้างความ
  ภาคภูมิใจ (คุณค่า) ในตัวเอง
• สร้างชุมชนของกัลยาณมิตรหรือกลุ่มเพ่ือน ให้กำาลังใจหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน
•  และอ่ืนๆ

      ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ เม่ือออกจากกระบวนการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติท่ีบ้าน
หรือโรงเรียนแล้ว ก็มักกลับไปมีความคิดหรือพฤติกรรมตามความคุ้นเคยแบบ
เดิมๆ โดยอาจมาจากปัจจัยภายในและแรงเร้าจากสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้

      ยกตัวอย่าง น้องวัยรุ่นชายคนหน่ึงท่ีเดิมมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี ด่ืมเหล้า และ
ทะเลาะวิวาทแทบทุกวัน ในวันสุดท้ายของกระบวนการ เขาตั้งปณิธานว่า พอ
กลับไปส่ิงแรกท่ีจะทำา คือ การขอโทษแม่ และจะพยายามลดการสูบบุหร่ีและ
ด่ืมเหล้าลง เขาเช่ือว่าจะสามารถเลิกได้ในท่ีสุด

      แต่จากการลงพ้ืนท่ีติดตาม หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ ๒๐ วัน พบว่า 
น้องวัยรุ่นคนน้ีกลับไปมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ผู้เขียนยังไม่ทันได้ทวงถามสัญญา
ว่าเขาได้กลับไปขอโทษแม่หรือไม่ ก็เหมือนจะมีคำาตอบกลับมาให้ในทำานอง
ท่ีว่า “ยังไม่ทันท่ีผมจะก้าวเข้าบ้านเลย แม่ก็ตะโกนด่ามาแล้ว”

      กับกรณีเช่นนี้ เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนถึงขอบเขตการทำางานกัน
อีกคร้ังว่า ควรกว้างไกลไปจนถึงพ้ืนท่ีส่วนใดของผู้เข้าร่วม ซ่ึงเร่ืองน้ี ผู้เขียนจะ
ได้พูดถึงในหัวข้อต่อๆ ไป

      ต้นไม้ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขามากมาย ผู้เขียนเชื่อว่า ในจำานวนมากมาย
น้ัน ย่อมจะมีก่ิงท่ีดีอยู่มากกว่าก่ิงท่ีผุพัง แต่เรามักจะไปสนใจก่ิงท่ีผุพังเน่าเสีย
เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้หันมาดูแลก่ิงท่ีดีอยู่แล้วสักเท่าไร ท้ังท่ีก่ิงท่ีดีเหล่าน้ี 
สามารถให้ดอกให้ผลได้

      ในขณะท่ีเราตัดทอนก่ิงท่ีเป็นเช้ือราลง เราก็ควรท่ีจะตัดแต่งก่ิงท่ีดี เพ่ือให้
แข็งแรงสมบูรณ์ย่ิงข้ึนด้วย เหมือนกับการลงพ้ืนท่ีติดตามสนับสนุนการปรับเปล่ียน
ของผู้เข้าร่วม ด้วยวิธีเดียวกับการลิดก่ิง คือ การเก็บข้อมูลและสังเกต เม่ือเรา
สามารถค้นพบความคิด ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมท่ีดีและสร้างสรรค์ ก็ควร
ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ซ่ึงมีแนวทางคล้ายกับการลิดก่ิงน่ันเอง คือ

๑.๒ แต ่ งก ้ าน (ต ัดแต ่ ง ว ิ ถ ี ท ี ่ ด ี อย ู ่ แล ้ ว )
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• การทบทวนปณิธานท่ีผู้เข้าร่วมได้ต้ังไว้ พร้อมกับการยืนยันในส่ิงท่ีทำา
• ท้าทายให้มีพลังพัฒนาตัวเองให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงเผ่ือแผ่ไปยังผู้อ่ืนด้วย
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ช่ืนชม ให้กำาลังใจในความพยายาม แม้จะยังทำาได้ไม่ดีนัก
• ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม หรือมอบหมายบทบาทหน้าท่ีให้รับผิดชอบ เพ่ือ
  สร้างความภาคภูมิใจ(คุณค่า)ในตัวเอง
• สร้างชุมชนของกัลยาณมิตรหรือกลุ่มเพ่ือน ให้กำาลังใจ หนุนเสริมซ่ึงกันและกัน
• และอ่ืนๆ

      ทั้งนี้ ภายในต้นไม้ต้นเดียว คนปลูกต้นไม้ย่อมต้องทำาทั้ง ๒ อย่าง ไม่มี
ต้นไม้ต้นใดท่ีมีแต่ก่ิงท่ีเน่าเสีย และไม่มีต้นไม้ต้นใดท่ีมีแต่ก่ิงท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
ทุกต้นต่างมีทั้งกิ่งที่ดีและกิ่งที่เสียปะปนกันไป

     กว่าต้นไม้จะเติบโต หยัดยืนด้วยตัวเอง มิต้องประคบ
ประหงมกันไปอีกนานเลยหรือ เราเองก็ต้องทำาอย่างอ่ืนด้วยนะ...
     เรื่องนี้ผู้เขียนเห็นด้วย เราไม่สามารถดูแลผู้เข้าร่วม
ตลอดไปได้ ย่อมต้องมีวันท่ีพวกเขาจะเติบโต เป็นไม้ใหญ่ 
แผ่ร่มเงาให้กับผู้อ่ืนต่อไป เพียงแต่ก่อนท่ีจะถึงวันน้ัน เรา
ต้องพร้อมท่ีจะดูแลประคับประคองให้เขาเติบโตข้ึนมาให้ได้
        ด้วยความทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจ (บางคร้ัง
รวมถึงทุนทรัพย์ส่วนตัว) เท่าน้ัน จึงจะสามารถเป็นฟันเฟืองตัวแรก
ในการท่ีจะไปผลักดันให้ฟันเฟืองตัวอ่ืนๆ ในสังคม ร่วมขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงสู่สุขภาวะทางปัญญาอย่างแท้จริงและย่ังยืนได้
       ซ่ึงในการลงมือปฏิบัติการจริงๆ บ่อยคร้ังเราเองก็ต้อง ทบทวน 
       ยืนยัน ท้าทาย ช่ืนชมและสร้างชุมชนกัลยาณมิตรด้วยเหมือนกัน

ส ้อมพรวนชวนค ิด

๑๒๘ • แต ่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย

พ ี ่ เล ี ้ ย งท ุก เ วท ี . . . ?
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      หลังจากท่ีคนปลูกต้นไม้ได้ลิดบางก่ิงลงและแต่ง
บางกิ่งให้โล่งปล่อยต้นไม้ให้พักฟื้นและปรับสภาพ 
จากนั้นก็ถึงเวลาที่จะได้ใส่ปุ๋ยบำารุงส่วนต่างๆ ซึ่งมี
วิธีการท่ีแตกต่างหลากหลายตามลักษณะของปุ๋ยและ
ผลผลิตท่ีต้องการ
       ในการให้ปุ๋ยต้นไม้ในหัวใจของผู้เข้าร่วมก็มีหลาย
วิธีเช่นเดียวกันซ่ึงคนปลูกต้นไม้สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีลำาดับข้ันหรือกฎเกณฑ์ตายตัว 
นอกจากน้ัน การลงพ้ืนท่ีติดตามคร้ังหน่ึงๆ ยังสามารถ
นำาวิธีการต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันได้วิธีการให้ปุ๋ย
ในแบบต่างๆ ได้แก่

• การทบทวนปณิธานท่ีผู้เข้าร่วมได้ต้ังไว้ พร้อมกับการยืนยันในส่ิงท่ีทำา
• ท้าทายให้มีพลังพัฒนาตัวเองให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงเผ่ือแผ่ไปยังผู้อ่ืนด้วย
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ช่ืนชม ให้กำาลังใจในความพยายาม แม้จะยังทำาได้ไม่ดีนัก
• ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม หรือมอบหมายบทบาทหน้าท่ีให้รับผิดชอบ เพ่ือ
  สร้างความภาคภูมิใจ(คุณค่า)ในตัวเอง
• สร้างชุมชนของกัลยาณมิตรหรือกลุ่มเพ่ือน ให้กำาลังใจ หนุนเสริมซ่ึงกันและกัน
• และอ่ืนๆ

เต ิมปุ๋ย  ( เสร ิมพล ั งหล ั ง เปล ีี ่่ ยนแปลง)๒.

      ในทางการเกษตร เราไม่ควรการนำาก่ิงไม้ ใบไม้ท่ีเกิดเช้ือรา (บางชนิด)
มาหมักเป็นปุ๋ย เน่ืองจาก จะทำาให้เช้ือราแพร่กระจายทำาความเสียหาย
มากย่ิงข้ึน แต่การปลูกต้นไม้ในหัวใจ ไม่มีข้อยกเว้นเช่นน้ัน เราสามารถ
นำาความทุกข์หรือความผิดพลาดในอดีตมาหมักบ่ม เป็นปุ๋ยแห่งประสบ-
การณ์ห่มคลุมผืนดิน เพ่ือให้ต้นไม้ได้ดูดซึมไปสร้างความแข็งแรงต่อไป
      ในทางปฏิบัติ เราอาจเร่ิมต้นด้วยการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัย ภายใต้บรร-
ยากาศท่ีสบายๆ ผ่อนคลาย (เพราะประสบการณ์ความผิดพลาดในชีวิต 
ถือเป็นบาดแผลท่ีเราควรระมัดระวัง) จากน้ัน ถอดบทเรียนท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง แล้วนำาบทเรียนที่เกิดขึ้นมาเชื่อมโยงกับแนวทางในการ
เสริมพลัง (แบบเดียวกับการแต่งก้าน)

การหม ักคล ุมด ิน ( เสร ิมพล ั งด ้ วยการ
แปร เปล ี ่ ยนความท ุกข ์/ความผ ิดพลาด)

๒.๑ 

แต ่่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย  • ๑๒๙
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การพ ่่น ใบ ( เสร ิมพล ั งด ้ วยการลงม ือท ำ า/ย ำ ้ าปร ะสบการณ ์ตรง)๒.๒
      การให้ปุ๋ยด้วยการฉีดพ่นเป็นละอองฝอยน้ี สารอาหารจะไปจับอยู่ท่ีส่วนต่างๆ 
ของต้น โดยเฉพาะท่ีใบ จากน้ันใบจะดูดซึมสารอาหารไปใช้งานผ่านทางปากใบ 
เป็นวิธีท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว แต่มีข้อควรใส่ใจอยู่ประการหน่ึง คือ คนปลูก
ต้นไม้จะต้องดูทิศทางลมให้ดีเสียก่อน ก่อนท่ีจะฉีดพ่น 

      การชักชวนผู้เข้าร่วมให้มาทำากิจกรรมต่างๆ หลังส้ินสุดกระบวนการหลัก
ไปแล้ว ถือเป็นวิธีท่ีจะสร้างและเสริมพลังในการปรับเปล่ียนตัวเองได้ดี เพราะ
จะเป็นการยำ้าลงไปในความเช่ือแบบใหม่ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน ท้ังน้ี ในการออกแบบกิจกรรมช่วงแรกๆ ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องหรือสนับสนุนบทเรียนท่ีผู้เข้าร่วมได้เคยผ่านมาแล้ว

๑๓๐ • แต ่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย

     การล้อมวงสนทนาถึงปัญหาอุปสรรคท่ีแต่ละคน
พบเจอ จากการพยายามปรับเปล่ียนตัวเอง โดยเฉพาะ
อุปสรรคท่ีเกิดจากคนใกล้ตัวถือเป็นการเสริมพลังอย่างหน่ึง 
เพราะเป็นการสร้างความรู้สึกร่วม หรือประสบการณ์ร่วม ทำาให้
รู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเด่ียวหรือมีความทุกข์เพียงคนเดียว มีคนท่ี
ลำาบากเหมือนกัน บางคนอาจจะแย่ย่ิงกว่าเราด้วยซ้ำาไป 

     เช่น บางคนรู้สึกน้อยใจท่ีพ่อแม่ไม่ชม เวลาท่ีต้ังใจเรียนหรือช่วยทำางาน
บ้าน (จากเดิมที่มักจะเที่ยวเตร่และไม่สนใจเข้าเรียน) เพื่อนคนหนึ่งจึง
แลกเปล่ียนกลับมาว่า พ่อแม่อาจจะรับรู้และช่ืนชมอยู่ในใจ แต่อาจเขินท่ีจะ
พูดออกมาก็ได้ และให้กำาลังใจว่า เพ่ือนโชคดีแล้วท่ีมีพ่อแม่อยู่ด้วย เพราะ
ตัวเขาเองน้ันไม่มีพ่อแม่ให้ทำาดีอวด อยู่กับญาติท่ีสนใจแต่ลูกของตัวเอง 
ไม่ว่าจะปรับเปล่ียนตัวเองให้ดีข้ึนแค่ไหน ญาติคนน้ันก็ไม่เคยสนใจเลย

         ในบรรยากาศการแบ่งปันเช่นนี้ สมาชิกภายในวงมักทำาหน้าที่
      ให้กำาลังใจซ่ึงกันและกันไปโดยอัตโนมัติ หรือบางคร้ังก็ช่วยหาทาง
                          ออกให้ด้วย

ส ้อมพรวนชวนค ิด
แบ ่ งท ุกข ์  ป ั นส ุ ข
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      การให้ปุ๋ยด้วยการฉีดพ่นเป็นละอองฝอยน้ี สารอาหารจะไปจับอยู่ท่ีส่วนต่างๆ 
ของต้น โดยเฉพาะท่ีใบ จากน้ันใบจะดูดซึมสารอาหารไปใช้งานผ่านทางปากใบ 
เป็นวิธีท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว แต่มีข้อควรใส่ใจอยู่ประการหน่ึง คือ คนปลูก
ต้นไม้จะต้องดูทิศทางลมให้ดีเสียก่อน ก่อนท่ีจะฉีดพ่น 

      การชักชวนผู้เข้าร่วมให้มาทำากิจกรรมต่างๆ หลังส้ินสุดกระบวนการหลัก
ไปแล้ว ถือเป็นวิธีท่ีจะสร้างและเสริมพลังในการปรับเปล่ียนตัวเองได้ดี เพราะ
จะเป็นการยำ้าลงไปในความเช่ือแบบใหม่ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน ท้ังน้ี ในการออกแบบกิจกรรมช่วงแรกๆ ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องหรือสนับสนุนบทเรียนท่ีผู้เข้าร่วมได้เคยผ่านมาแล้ว

แต ่่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย  • ๑๓๑

      ลักษณะของกิจกรรม ไม่จำาเป็นต้องมีข้ันตอน
มากมาย หรือใช้เวลาข้ามวันข้ามคืน อาจจะเป็น
กิจกรรมเล็กๆ ท่ีสามารถทำาร่วมกันได้ในวัน
หยุดสุดสัปดาห์ เช่น การชวนผู้เข้าร่วมไป
เป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด ในวันพระที่
ตรงกับวันหยุด การปั่นจักรยานเก็บขยะ
ข้างทาง หรือการไปลงแขกดำานา/เก่ียวข้าว 
ให้กับคนท่ียากจนหรือสุขภาพไม่ดี เป็นต้น

      ในการทำากิจกรรมร่วมกันแต่ละครั้ง 
ควรจะมีการถอดบทเรียนเพ่ือเสริมพลังด้วย และเคร่ืองมือในการถอดบทเรียน
ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ วงสุนทรียสนทนาและการเขียนบันทึก ซึ่งควรจะเป็นสมุด
บันทึกท่ีผู้เข้าร่วมสามารถเก็บไว้กับตัวได้ และไม่จำาเป็นต้องเขียนบันทึกอย่าง
เดียว ผู้เข้าร่วมสามารถวาดการ์ตูน ระบายสี หรือทำาอย่างไรกับสมุดบันทึกของ
ตัวเองก็ได้

      อย่างไรก็ตาม เรื่องที่คนปลูกต้นไม้พึงใส่ใจเวลาที่ใช้เครื่องฉีดพ่น ก็เป็น
เร่ืองเดียวกับท่ีเราพึงใส่ใจด้วยเหมือนกัน น่ันคือ การดูทิศทางลม

      การดูทิศทางลมในท่ีน้ี หมายถึง การพิจารณาบริบทแวดล้อมผู้เข้าร่วม ไม่
ว่าจะเป็นช่วงเวลา (ใกล้สอบ/เบียดบังเวลาช่วยงานทางบ้าน) ท่าที/ความเข้าใจ
ของผู้ปกครอง ท่าทีของเพ่ือนๆ ท่ีไม่ได้มาร่วม สุขภาพของผู้เข้าร่วม ระยะทาง 
ความเส่ียง/อันตรายในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

      ปุ๋ยท่ีให้ทางโคนต้นลักษณะน้ี มักจะเป็นปุ๋ยเม็ด หลังจากหว่านลงไปแล้วก็
ต้องคอยรดนำ้า เพ่ือให้ปุ๋ยค่อยๆ ละลายซึมลงไปในดิน ดังน้ัน คนปลูกต้นไม้จึง
ต้องหม่ันรดนำ้าอย่างสมำ่าเสมอ ในปริมาณท่ีเหมาะสม

      เช่นเดียวกับการใช้ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงถึงกัน ท้ังในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น ให้กำาลังใจรวมถึงการนัดหมายเพ่ือทำากิจกรรม
ร่วมกัน ซ่ึงประโยชน์ท่ีสำาคัญของการส่ือสารถึงกันเป็นระยะ ก็คือ การรับรู้ความ
เป็นไปของกันและกัน สามารถให้กำาลังใจ ช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงที

การละลายท ี ่ โคนต ้น ( เสร ิมพล ั งด ้ วยการส ื ่ อสาร เช ื ่ อม โยง)๒.๓เคร
อืข
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      อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารข้างต้น ถือเป็นการสื่อสารแบบ
เสมือนจริง คือ ไม่ใช่การพบปะพูดคุยกันแบบเจอตัวจริงๆ ซ่ึงคนปลูกต้นไม้
ควรพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากช่องทางเหล่าน้ีในการ
เสริมพลังด้วย เพราะความสะดวกรวดเร็วมักเป็นดาบสองคมเสมอ

๑๓๒ • แต ่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย

     การรดนำ้าใจ เพราะเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ ก็
สามารถรินรดนำ้าใจให้กันและกันได้แล้ว แต่มีข้อแม้
ว่า อย่ายกบ่อยจนเกินไปนัก เพราะปริมาณนำ้าท่ีมาก
เกินไปอาจจะทำาให้รากเน่าได้

ส ้อมพรวนชวนท ำ า
ว ิ ธ ี เ สร ิมพล ั งท ี ่ เ ร ็ ว และง ่ ายท ี ่ ส ุดค ือ . . . ?

• โทรศัพท์ (สะดวก รวดเร็ว ง่าย แต่มีค่าใช้จ่าย)
• จดหมาย/ไปรษณียบัตร (ราคาถูก แต่ช้า ข้อความจำากัด)
• จดหมายอิเลคทรอนิคหรืออีเมล์ (E-mail) (ราคา
  ไม่แพง รวดเร็ว ไม่จำากัดข้อความ/รูปภาพ แต่ถ้าไม่มี
   อินเตอร์เน็ต ก็ไม่สะดวก)
• ระบบชุมชนออนไลน์ (Social Network) เช่น ทวิสเตอร์ 
  เอ็มเอสเอ็น แชต และเฟสบุ๊ค (ราคาไม่แพง รวดเร็ว 
  ไม่จำากัดข้อความ/รูปภาพ สามารถส่ือสารแบบเรียลไทม์ 
  แต่ถ้าไม่มีอินเตอร์เน็ต ก็ไม่สะดวก)

      ว ิ ธ ี ก ารหร ือช ่ องทาง ในการต ิดต ่อส ื ่ อสาร ม ีหลายร ูปแบบ เช ่ น
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แต ่่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย  • ๑๓๓

     กลไกหลักในการลำาเลียงอาหารและ
นำ้าของต้นไม้คือการดูดซึมผ่านขนราก
และเย่ือเจริญส่งมาตามระบบท่อลำาเลียง
ซ่ึงผู้เขียนมองว่าเป็นระบบท่ีน่าอัศจรรย์มาก
การท่ีท่อลำาเลียงเส้นเล็กๆ สามารถนำานำ้า
จากใต้ดินต้านแรงโน้มถ่วงของโลกข้ึนมา
เป็นระยะหลายเมตร นอกเหนือจากนำ้า ยังมี
แร่ธาตุที่จำาเป็นต่อการเจิรญเติบโตอีก
หลายชนิด

การด ูดซ ึมทางราก ( เสร ิมพล ั งด ้ วยการสร ้ างสรรค ์บร ิบทแวดล ้อม)๒.๔

      ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติข้อน้ี คนปลูกต้นไม้จึงเรียนรู้ท่ีจะนำาปุ๋ยมาละลาย
ในนำ้า แล้วรดลงไปรอบๆ โคนต้น ให้ปุ๋ยได้ซึมลงดินในการติดตามเสริมพลังก็
เช่นกัน นอกเหนือจากตัวของผู้เข้าร่วมแล้ว ผู้คนท่ีอยู่แวดล้อมผู้เข้าร่วม ก็นับเป็น
เป้าหมายหน่ึงของเราด้วย ซ่ึงได้แก่

      • คนในครอบครัว (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง)
      • คนในโรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพ่ือน(ร่วมช้ัน/ร่วมโรงเรียน)
      • คนในชุมชน (นับจากเพ่ือนบ้าน ขยายไปจนครอบคลุมท้ังชุมชน/หมู่บ้าน)
      • คนในสังคม (เร่ิมนับจากคนในชุมชน ขยายออกไปจนจรดสังคมโลก)

      หลังจากท่ีเห็นผู้คนท่ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแล้ว ผู้เขียนเช่ือว่า หลาย
คนอาจจะเกิดคำาถาม (ก่ึงลังเลสงสัย) ว่า “เราเป็นแค่คนตัวเล็กๆ จะทำาอะไร
ท่ีมีขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่างน้ันได้อย่างไร?”

      อาจจะไม่ใช่ผู้คนทั้งหมดที่เราจะต้องทำางานด้วย แต่การทำางานกับผู้คน
กลุ่มเล็กๆ ย่อมส่งผลถึงคนกลุ่มใหญ่ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ดังน้ัน คนท่ีเราจะทำางาน
ด้วย (ในท่ีน้ี) ก็คือ คนกลุ่มท่ี ๑ และ ๒ และอาจขยายไปถึงกลุ่มท่ี ๓ ก็ได้
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๑๓๔ • แต ่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย

คนในครอบคร ั ว
                         คนในครอบครัวถือเป็นคนท่ีใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อการ
                     เปล่ียนแปลงของผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ีทำางานด้วย
                     ยากท่ีสุด! ซ่ึงหากจะให้เขียนแนวทางการทำางานร่วมกับคนใน
ครอบครัวของผู้เข้าร่วมแล้ว สามารถแยกออกเป็นหนังสือเล่มใหม่ได้อีกเล่มเลย
ทีเดียว ดังน้ัน ผู้เขียนจึงขอสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติส้ันๆ ดังต่อไปน้ี

      • จุดเร่ิมต้นท่ีดี คือ การสร้างความคุ้นเคย/พ้ืนท่ีไว้วางใจ สร้างความเช่ือใจ
ท่ีอยู่บนฐานเดียวกัน คือ ความปรารถนาดีท่ีจะเห็นผู้เข้าร่วมท่ีเป็นลูกหลานของ
เขาเองเติบโตเป็นคนดี มีความสุข รู้จักคิด มีภูมิคุ้มกันชีวิต (หลักการคล้ายคลึง
กับการสร้างความไว้วางใจท่ัวๆ ไป)

      • แสวงหาข้อมูล เก่ียวกับทัศนคติ ความคิด หรือความกังวลใจ สถานการณ์
ภายในครอบครัว ด้วยการรับฟังด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

     • แสวงหาแนวทางในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมร่วมกัน 
ซ่ึงแต่ละครอบครัวก็จะมีแนวทางท่ีแตกต่างกันออกไป

     • ติดตามเสริมพลังท้ังระดับครอบครัวและตัวผู้เข้าร่วม

     • เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพ/ความสามารถ
ของลูกหลาน และเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ ท้ังน้ี วิธีท่ีจะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองได้ดีข้ึน คือการประสานงานผ่านโรงเรียน

                           บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและผู้เข้าร่วมหลักๆ 
                     ได้แก่ ครูและเพื่อน ทั้งเพื่อนที่ร่วมชั้นเรียนและร่วมโรงเรียน 
                     ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีผู้เข้าร่วมใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วย ดังน้ัน จึง
                     ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก 
                     (ต่างจากผลกระทบท่ีครอบครัวมีต่อผู้เข้าร่วม)

      การทำางานหรือการขอความร่วมมือจากครู มักเป็นการทำางานผ่านระบบ 
(ราชการ) ซ่ึงถือเป็นท้ังโอกาสและอุปสรรค เพราะบางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือ
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                         คนในครอบครัวถือเป็นคนท่ีใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อการ
                     เปล่ียนแปลงของผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ีทำางานด้วย
                     ยากท่ีสุด! ซ่ึงหากจะให้เขียนแนวทางการทำางานร่วมกับคนใน
ครอบครัวของผู้เข้าร่วมแล้ว สามารถแยกออกเป็นหนังสือเล่มใหม่ได้อีกเล่มเลย
ทีเดียว ดังน้ัน ผู้เขียนจึงขอสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติส้ันๆ ดังต่อไปน้ี

      • จุดเร่ิมต้นท่ีดี คือ การสร้างความคุ้นเคย/พ้ืนท่ีไว้วางใจ สร้างความเช่ือใจ
ท่ีอยู่บนฐานเดียวกัน คือ ความปรารถนาดีท่ีจะเห็นผู้เข้าร่วมท่ีเป็นลูกหลานของ
เขาเองเติบโตเป็นคนดี มีความสุข รู้จักคิด มีภูมิคุ้มกันชีวิต (หลักการคล้ายคลึง
กับการสร้างความไว้วางใจท่ัวๆ ไป)

      • แสวงหาข้อมูล เก่ียวกับทัศนคติ ความคิด หรือความกังวลใจ สถานการณ์
ภายในครอบครัว ด้วยการรับฟังด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

     • แสวงหาแนวทางในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมร่วมกัน 
ซ่ึงแต่ละครอบครัวก็จะมีแนวทางท่ีแตกต่างกันออกไป

     • ติดตามเสริมพลังท้ังระดับครอบครัวและตัวผู้เข้าร่วม

     • เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพ/ความสามารถ
ของลูกหลาน และเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ ท้ังน้ี วิธีท่ีจะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองได้ดีข้ึน คือการประสานงานผ่านโรงเรียน

                           บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและผู้เข้าร่วมหลักๆ 
                     ได้แก่ ครูและเพื่อน ทั้งเพื่อนที่ร่วมชั้นเรียนและร่วมโรงเรียน 
                     ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีผู้เข้าร่วมใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วย ดังน้ัน จึง
                     ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก 
                     (ต่างจากผลกระทบท่ีครอบครัวมีต่อผู้เข้าร่วม)

      การทำางานหรือการขอความร่วมมือจากครู มักเป็นการทำางานผ่านระบบ 
(ราชการ) ซ่ึงถือเป็นท้ังโอกาสและอุปสรรค เพราะบางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี แต่กับบางโรงเรียนก็ไม่รับความร่วมมือใดๆ เลยก็มี ซ่ึงมาจากหลาย
เหตุปัจจัย เช่น
      • การเห็นความสำาคัญและให้การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา ถือ
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีดี เน่ืองจาก จะทำาให้ครูให้ความสำาคัญตามมาด้วย (แต่
พบเป็นส่วนน้อย)
      • ครูมีความกระตือรือร้นในการสนับสนุน (ส่วนใหญ่มักทำากิจกรรมเพื่อ
สังคมนอกเวลาราชการ-พบไม่มากนัก)

แนวทางในการติดตามเสริมพลังร่วมกับครูและเพ่ือนของผู้เข้าร่วม มีดังน้ี

      • การทำาความเข้าใจระบบการทำางานของครูและโรงเรียน (ระบบราชการ) 
โดยเฉพาะการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือในช่วงแรกๆ จะช่วยให้เราประ-
มาณการได้ว่าครูคนไหน โรงเรียนอะไร ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท้ังน้ี เรา
อาจจะถามข้อมูลจากตัวผู้เข้าร่วมโดยตรงก็ได้ว่า หากจะติดต่อประสานงานกับ
ทางโรงเรียนจะสะดวกไหม และควรติดต่อผ่านใคร (หรืออาจจะเป็นครูคนท่ีพา
ผู้เข้าร่วมมาร่วมกิจกรรมในคร้ังแรก)

      • เราสามารถเช่ือมโยงแนวทางการเสริมพลังผู้เข้าร่วม เข้ากับหลักสูตรการ
เรียนการสอน/กิจกรรมภายในโรงเรียนได้ ด้วยหลักคิดท่ีว่า ทุกฝ่ายต่างได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน

      • ทำาความเข้าใจสถานการณ์การทำางานของครู เช่น ภาระการสอน งาน
อ่ืนๆ ในหน้าท่ี เพ่ือหาวิธีในการติดต่อประสานงานให้สอดคล้องกับแต่ละคน

      • ในการประสานงานกับเพื่อนๆ ของผู้เข้าร่วม ควรเริ่มจากเพื่อนที่สนิท
ภายในกลุ่มเดียวกัน แล้วชักชวนให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน

      • ในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในครั้งแรก เราอาจใส่เงื่อนไข
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมเร่ืองการให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมเพ่ือ
เสริมพลัง (กิจกรรมต่อเน่ือง) เข้าไปด้วยก็ได้
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     ในการติดตามการดำาเนินโครงการของครูภาพ โรงเรียน
ห้องสอนศึกษา, ครูสุมาลี โรงเรียนเสลภูมิวิทยา, ครูพจน์ 
โรงเรียนเรียนรู้กายใจ และครูอีกมากมายท่ีเอ่ยไม่หมดในท่ีน้ี
ผู้เขียนกลับมาด้วยความอ่ิมเอิบใจทุกคร้ัง ไม่ใช่จากคำาส่ังสอน
ของพวกท่าน ตรงกันข้ามพวกท่านแทบจะไม่ได้เอ่ยปากส่ังสอน
ผู้เขียนเลย พวกท่านสอนจากการกระทำา จากส่ิงท่ีทำาเพ่ือลูกศิษย์ของท่าน

     ครูคนหน่ึง เปิดบ้านให้ลูกศิษย์ท่ีบ้านอยู่ไกลได้มาพัก ดูแลท้ังการ
อยู่การกินและการเล่าเรียน ส่วนอีกคน (กับสามีท่ีเป็นครูด้วยกัน) ขับรถ
ไปรับไปส่งเด็กๆ ดึกๆ ด่ืนๆ เวลาท่ีต้องมาทำากิจกรรม หรือแม้กระท่ัง
เวลาเดือดร้อน ต้องข้ึนโรงข้ึนศาล ก็มาขอความช่วยเหลือจากครู ดึกด่ืน
แค่ไหนครูก็ช่วย ไกลแค่ไหนครูก็ไป และอีกคนหน่ึง มักหาเวลา (ท่ีไม่
ค่อยมี) มาจัดกระบวนการส่งเสริม ผลักดันเด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ให้ได้
เรียนรู้ โดยเฉพาะการเท่าทันสภาวะภายใน ท่ีแม้จะไม่มีงบประมาณ ครู
ก็พยายามสรรหามาจนได้การทำาเช่นน้ี ไม่ได้ทำาให้เงินเดือนของครูเพ่ิม
ข้ึนเลย บางทีอาจจะลดลงด้วยซ้ำา แต่แน่นอนว่า ความสุขของครูเพ่ิมข้ึน

ส ้อมพรวน
ชวนค ิด

คร ู เป ็ น เพ ื ่ อน ก ับ เพ ื ่ อน เป ็นคร ู

คร ู เป ็ น เพ ื ่ อน

เพ ื ่ อน เป ็นคร ู
     ในการทำากิจกรรมร่วมกับน้องเยาวชนที่คุมประพฤติหรือต้องโทษ
สาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้ต้องโทษ คือ การทำาตามเพ่ือน หรือทำาเพ่ือเพ่ือน
     น้องวัยรุ่นหญิงคนหน่ึง เล่าให้ฟังว่า ความผิดพลาดอย่างแรกของเธอ 
คือ การเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ความผิดพลาดอย่างท่ีสอง คือ การคบ
เพ่ือนคนน้ี และความผิดพลาดท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ การช่วยเหลือเพ่ือนคนน้ี
            การแบกรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว ทำาให้เธอรู้ซ้ึงถึงคำาว่า
       ”เพ่ือน” เพราะคนท่ีเธอเรียกว่า “เพ่ือน” น้ัน กลับบอกกับใครต่อใคร
        ว่าไม่รู้จักเธอมาก่อน
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                           นอกเหนือจากบ้านและโรงเรียนแล้ว ยังมีเพ่ือนบ้านท่ีอยู่
                     ไม่ใกล้ไม่ไกลจากผู้เข้าร่วม แม้จะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเปล่ียน
                     แปลงของผู้เข้าร่วมโดยตรง แต่ในทางอ้อมย่อมส่งผลไม่มาก
                     ก็น้อย จะยกเว้นก็แต่เพ่ือนบ้านในกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน

      ในต่างจังหวัด มีผู้ปกครองไม่น้อยท่ีเพ่ือนบ้านหรือคนในชุมชน มีอิทธิพล
ต่อบรรยากาศภายในครอบครัวมากกว่าคนในครอบครัวเสียเอง ไล่ไปตั้งแต่
เร่ืองเล้ียงหมาเล้ียงแมว จนกระท่ังถึงอนาคตของลูก

      นอกเหนือจากคนในชุมชนแล้ว นิยามของชุมชนยังหมายรวมถึงองค์กรที่
ทำาหน้าท่ีบริหารจัดการภายในชุมชนน้ันๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับต่างๆ เช่น หมู่บ้าน อบต. เทศบาล กระท่ังระบบอาวุโสหรือจารีต
ประเพณี ก็ถือว่าเป็นการปกครองท่ีได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนอีกรูปแบบหน่ึง     

      ดังน้ัน ถ้าหากเราสามารถหาช่องทางทำางานร่วมกับกลไกการปกครองของ
ชุมชนดังกล่าวได้ ก็จะเป็นการเสริมพลังท่ีนำาไปสู่ความย่ังยืนในอนาคตได้ เพราะ
น่ันหมายถึงการส่งไม้ต่อให้กับคนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ในการดูแลและสร้างเสริมความ
ม่ันคงในการเปล่ียนแปลงตัวเองของผู้เข้าร่วม ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความ
พร้อมในหลายด้าน ท้ังงบประมาณ สถานท่ี เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ รวมถึงอำานาจ
ในการขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

      อย่างไรก็ตาม การติดตามเสริมพลังท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนน้ี ถือได้ว่าเป็นการ
ทำางานในระดับท่ีใหญ่และมีความซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงอาจแยกออกเป็นอีกส่วน
หน่ึงต่างหากเลยก็ได้ แต่การท่ีผู้เขียนนำามาบรรจุไว้ในหัวข้อน้ี ก็เพ่ือจะให้เห็น
ถึงบริบทที่อยู่แวดล้อมผู้เข้าร่วมเท่านั้น หากคนปลูกต้นไม้มีความสนใจที่จะ
ทำางานร่วมกับคนหรือองค์กรในชุมชน ก็ต้องทำาการศึกษารายละเอียดต่างๆ 
ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน ซ่ึงผู้เขียนจะขอไม่กล่าวถึงในท่ีน้ี

แต ่่ งกิ่่ง  เต ิมปุ๋ ย  • ๑๓๗
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หากจะประเมินแสนยานุภาพของกองทัพ ให้ดูท่ีกุนซือ อย่าดู
ท่ีจำานวนพลทหารหรืออาวุธ

หากจะประเมินความสามารถของคนปลูกต้นไม้ ให้ดูท่ีต้นไม้
กับของเหลือใช้ในสวน อย่าดูท่ีห้องเก็บอุปกรณ์

และ...หากจะประเมินความสามารถของกระบวนกร ให้ดูที่
ความเนียนและความน่ิง อย่าดูท่ีเคร่ืองมือ

ท่ีกล่าวเช่นน้ี ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่า เคร่ืองมือไม่สำาคัญ 
แต่เป็นเพราะผู้เขียนให้ความสำาคัญกับการใช้เคร่ืองมือมากกว่า
หากยังจำาได้ ผู้เขียนได้เคยหยิบยกภาษิตท่ีปราชญ์โบราณท่าน
หน่ึงได้กล่าวไว้ว่า ซามูไรท่ีไร้ดาบ ก็เหมือนกับซามูไรท่ีมีดาบ 
เพียงแต่ไม่มีดาบเท่าน้ัน

คนปลูกต้นไม้หรือกระบวนกร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด
ก็ตาม ย่อมปรับเปลี่ยนพลิกแพลงสิ่งที่อยู่รอบตัว ให้มาเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพได้เสมอ เป็นสภาวะท่ีล่วงพ้นจากการ
ยึดติดกับรูปแบบ หรือเคร่ืองมือเพียงไม่ก่ีอย่าง แต่กว่าจะเป็น
ซามูไรผู้ไร้ดาบได้ ก็ย่อมต้องผ่านการเป็นซามูไรผู้มีดาบเสียก่อน

เน้ือหาในภาคท่ีสามน้ี เป็นการรวบรวมเร่ืองราวการปลูกต้นไม้
ของเพ่ือนบ้าน และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือบางส่วน เพ่ือให้ผู้อ่าน
ได้หยิบฉวยไปใช้ในการฝึกฝนตนเอง จนกว่าจะถึงวันที่ไม่
จำาเป็นต้องมีดาบและคู่มือฯเล่มน้ี!

 ภาคสาม แลคล ั ง  • ๑๓๙
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บททีี่่
๘

ชมสวนเพื่อนบ้าน
(ต ัวอย ่ างกรณ ีศ ึกษา)
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แผนท ี ่ความค ิด

 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๔๑

      การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
แสวงหาความรู้ เพราะเราไม่สามารถลงมือทำาและถอดบทเรียนเองได้ทุกเร่ือง 
เหมือนอย่างท่ีนางอินทิรา คานธี อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้เคยกล่าวไว้ว่า

      ถ้าคนสองคนมีเงินคนละ ๑ รูปี เม่ือนำาเงินมาแลกกัน เขาก็จะมีเงินคนละ 
๑ รูปีกลับบ้าน แต่หากคน ๒ คน มีความรู้คนละเร่ือง และนำาความรู้มาแลกกัน 
เม่ือกลับบ้านเขาท้ังสองจะมีความรู้คนละ ๒ เร่ืองกลับไป

      บทท่ี ๘ น้ี ผู้เขียนได้นำาเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของเพ่ือนๆ นักปลูกต้นไม้กลาง
ใจมาแบ่งปัน หากไม่เหน่ือยล้าไปเสียก่อน ผู้อ่านก็จะมีเร่ืองราวหรือบทเรียนท่ี
น่าสนใจกลับบ้านคนละ ๗ เร่ืองด้วยกัน (บวกเร่ืองของเราอีก ๑)

ชมส วน เพื่อ นบ ้ า น
(ต ั วอย ่ า งกรณ ีศ ึกษา)
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     เพ่ือให้การเรียนรู้บทเรียนของเพ่ือนนักปลูกต้นไม้ เกิด
มรรคผลมากย่ิงข้ึน ผู้เขียนขอเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันหา
ขุมทรัพย์ท่ีเรียกว่า ส่ิงท่ีน่าสนใจ (Key Message) ในแต่ละเร่ือง/
โครงการ ซ่ึงอาจจะมีมากกว่า ๑ เร่ืองก็ได้ โดยจะมีพ้ืนท่ีว่าง
ท้ายเร่ือง ให้ผู้อ่านได้บันทึกส่ิงท่ีน่าสนใจน้ันด้วยตัวเอง

         กติกามีเพียง ๑ ข้อ คือ ห้ามลอกคำาตอบของคนอ่ืน เพราะไม่มี
    คำาตอบใดถูกหรือผิด มีแต่คำาตอบท่ีต่างกันเท่าน้ัน หรือถ้าหาไม่เจอ 
    จะสร้างขุมทรัพย์อันใหม่เลย ก็ไม่ถือว่าผิดกติกา

         หากผู้อ่านเตรียมปากกาพร้อมแล้ว เราไปเร่ิมเร่ืองท่ีหน่ึงกันเลย!

๑๔๒ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

บทเร ียนน ่ าสนใจ

ส ้อมพรวนชวนท ำ า

      ท้ังน้ี เร่ืองท่ีผู้เขียนหยิบยกข้ึนมานำาเสนอ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกใดๆ ท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์แบบ 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีบรรลุเป้าหมาย หรือแม้แต่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ผู้เขียนมีเพียงเหตุผลเดียว คือ การมีแง่มุมท่ีน่าสนใจ 
ซึ่งความจริงแล้วทุกโครงการต่างก็มีแง่มุมนี้ด้วยกันทั้งนั้น แต่
ผู้เขียนไม่สามารถนำาเร่ืองท้ังหมดมาใส่ไว้ในพ้ืนท่ีอันจำากัดน้ีได้
 จึงขอหยิบยกมาเพียง ๖ เร่ืองเท่าน้ัน ซ่ึงได้แก่

๑. โครงการ ศิลปะติดดิน ศิลปินหลังห้อง
๒. โครงการ ค่ายชีวิตไตรสิกขา เด็กปัญญาทำาได้
๓. โครงการ เพ่ือนต่างวัย
๔. โครงการ ค่ายเยาวชนกับสิทธิมนุษยชน
๕. โครงการ เยาวชนค้นธรรม นำาทางสู่ความสุขด้วยปัญญา
๖. โครงการ ศรัทธาแห่งสายนำ้า (โครงการย่อยท่ี ๓ ฟ้ืนฟูชีวิต 
   จิตวิญญาณ ความศรัทธาต่อสายนำ้า อ.ฮอด จ.เชียงใหม่)

เกมหาข ุมทร ัพย ์ !
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โครงการศ ิลปะต ิดด ิน ศ ิลป ินหล ั งห ้ อง

 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๔๓

      ท้ังน้ี เร่ืองท่ีผู้เขียนหยิบยกข้ึนมานำาเสนอ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกใดๆ ท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์แบบ 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีบรรลุเป้าหมาย หรือแม้แต่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ผู้เขียนมีเพียงเหตุผลเดียว คือ การมีแง่มุมท่ีน่าสนใจ 
ซึ่งความจริงแล้วทุกโครงการต่างก็มีแง่มุมนี้ด้วยกันทั้งนั้น แต่
ผู้เขียนไม่สามารถนำาเร่ืองท้ังหมดมาใส่ไว้ในพ้ืนท่ีอันจำากัดน้ีได้
 จึงขอหยิบยกมาเพียง ๖ เร่ืองเท่าน้ัน ซ่ึงได้แก่

๑. โครงการ ศิลปะติดดิน ศิลปินหลังห้อง
๒. โครงการ ค่ายชีวิตไตรสิกขา เด็กปัญญาทำาได้
๓. โครงการ เพ่ือนต่างวัย
๔. โครงการ ค่ายเยาวชนกับสิทธิมนุษยชน
๕. โครงการ เยาวชนค้นธรรม นำาทางสู่ความสุขด้วยปัญญา
๖. โครงการ ศรัทธาแห่งสายนำ้า (โครงการย่อยท่ี ๓ ฟ้ืนฟูชีวิต 
   จิตวิญญาณ ความศรัทธาต่อสายนำ้า อ.ฮอด จ.เชียงใหม่)

ด ำ า เน ิ นการ โดย กล ุ ่ มก ิ ่ งก ้ าน ใบ จ .อ ุตรด ิตถ ์  (สน ับสน ุนช ่ ว งปร ับต ั ว )

      เพียงเห็นชื่อโครงการก็คาดเดาได้แล้วว่า กระบวนการหลักต้องเป็นเรื่อง
เก่ียวกับศิลปะอย่างแน่นอน และเพียงแค่เห็นคำาว่า “ศิลปะ” หลายคนอาจจะตา
เป็นประกาย ในขณะท่ีบางคนกลับรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ เพราะไม่ค่อยถูกโรคกับ
การขีดๆ เขียนๆ สักเท่าไร

      ย่ิงกับเยาวชนกลุ่มเส่ียง หรือในท่ีน้ีเราเรียกว่า “เด็กหลังห้อง” น้ัน ย่ิงมอง
ไม่เห็นจุดที่จะมาบรรจบกันได้เลย แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว 
ภายใต้ความมุ่งหวังว่ากระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะน้ีจะช่วยลดพฤติกรรมเส่ียง 
และทำาให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้

      เคร่ืองมือทางศิลปะท่ีทีมคนปลูกต้นไม้เลือกใช้ มีความแตกต่างหลากหลาย
มาก ไม่ว่าจะเป็น การป้ัน การวาด การเขียน การแสดงละคร ดนตรี หรืออะไร
ท่ีนอกเหนือจากน้ีก็ได้ ตามแต่ความสนใจของผู้เข้าร่วม ไม่มีการจำากัดรูปแบบ 
และท่ีสำาคัญคือ ไม่ต้องสวยงาม

      นอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและหลักการท่ีละลายความเกร็งแล้ว 
ทีมคนปลูกต้นไม้ยังได้ร้อยเรียงเน้ือหาไว้สอดคล้องกับวิธีการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
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• กิจกรรมเตรียมความพร้อม เช่น การ
  วาดภาพหน้าเพ่ือนด้วยเส้นเดียว การ
  จัดองค์ประกอบภาพด้วยการต่อตัว

• กิจกรรมทบทวนตัวเอง เช่น การวาด
  แผนท่ีชีวิต การสร้างสรรค์งานจากวัสดุ
  ธรรมชาติ (สำารวจตัวเองและความ
  สัมพันธ์กับกลุ่ม/สังคม)

๑๔๔ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

การจ ัดค ่ ายคร ั ้ งท ี ่๑ ค ่ ายศ ิลปะ
สะท ้อนต ัวตน ค ้นพบป ัญญา  ประกอบด ้วย.. .

• เรียนรู้นิยามของความสุข ผ่านการ
  แสดงละคร หัวข้อ “ความสุขคืออะไร?”

• กิจกรรมป้ันฝัน เพ่ือค้นหาความใฝ่ฝัน
  ที่อยู่ในใจ เพื่อการมองเห็น/มองหา
  เป้าหมายของชีวิต

• กิจกรรมภาพสะท้อนการอยู่ร่วมกัน
  ในสังคม เป็นการเขียนถ่ายทอดแง่คิด
  การใช้ชีวิตในอนาคตด้วยวิธีใดก็ได้ 
  เช่น เร่ืองเล่า นิทาน กลอน เพลง ฯลฯ
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      ท้ังน้ี ในระหว่างจัดกระบวนการ ทีมคนปลูกต้นไม้ได้วางกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
พลังกลุ่มและสันทนาการค่ันเป็นระยะๆ โดยลักษณะของกิจกรรมมีความสอด
คล้อง หรือส่งไม้ต่อให้กับกิจกรรมทางศิลปะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลักไปในตัวด้วย

    ส่วนการจัดค่ายคร้ัง ๒ เป็นการนำา
บทเรียนและทักษะต่างๆ ไปต่อยอด
ทางความคิดและให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
ถึงการแบ่งปันไปด้วย โดยการให้ผู้
เข้าร่วม ช่วยกันคิดออกแบบการจัด
กิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ ท่ีอยู่โรง-
เรียน ในอ.ลับแล ซ่ึงไกลออกไปอีก

      กิจกรรมคร้ังท่ี ๓ เป็นการจัดนิทรรศการ (ปล่อยของ-เพ่ือให้เกิดความภูมิใจ) 

      กิจกรรมคร้ังท่ี ๔ เป็นการถอดบทเรียนท้ังในระดับผู้เข้าร่วม และคนทำางาน

      ท้ังน้ี ข้อสังเกตท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงท่ีผู้เขียนเห็นว่าส่งผลต่อการให้ความร่วม
มือในการทำางานศิลปะของผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง คือ การสัมผัสได้ถึงความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีมีท่ีมาจากหลายส่วนประกอบกัน ไม่ว่า
จะเป็นท่าทางของคนปลูกต้นไม้ (ท่ีค่อนข้างเป็นศิลปินและเป็นกันเอง) ความ
สามารถเฉพาะตัว (สร้างความช่ืนชมและยอมรับ) ความยืดหยุ่นผ่อนคลาย และ
ท่ีสำาคัญ คือ การเปิดกว้างทางความคิด โดยไม่มีการตัดสินถูกผิดน่ันเอง

 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๔๕

การจ ัดก ิจกรรมคร ั ้ งท ี ่๒, ๓, ๔.. .

บ ั นท ึกลายแทงข ุมทร ัพย ์
เคร

อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



       การท่ีคนปลูกต้นไม้ของโครงการน้ีเป็น ครู อาจจะไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีครูจะ
มาจัดกระบวนการให้กับศิษย์ แต่ศิษย์ในท่ีน้ีต่างจากศิษย์ท่ัวๆ ไปตรงท่ีว่า พวก
เขาส่วนใหญ่มีไอคิวอยู่ระหว่าง ๕๐-๗๐ ในขณะที่คนปกติจะมีไอคิวระหว่าง 
๙๐-๑๑๐ นอกจากน้ันยังมี เด็กออทิสติกและเด็กดาว์นซินโดรมด้วย ซ่ึงในท่ีน้ี
เราจะเรียกพวกเขาว่า เด็กปัญญา

      องค์ประกอบหลักของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมท่ีเป็นเด็กปัญญา กับ กระบวนกร
ท่ีเป็นพระ!
      ปกติเพียงแค่ให้พวกเขาน่ังน่ิงๆ สัก ๒ - ๓ นาทีก็ถือว่าเป็นเร่ืองยากอยู่แล้ว 
แล้วการท่ีพระกระบวนกรนำาเน้ือหาธรรมะ (หลักไตรสิกขา) มาจัดกระบวนการ
ให้กับผู้เข้าร่วมท่ีพิเศษอย่างน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

      หลักการสำาคัญท่ีถือได้ว่าเป็นหัวใจในการจัดกระบวนการคร้ังน้ี คือ ความ
เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม ซ่ึงได้แก่ การเรียนซ้ำาไปซ้ำามา (Repeti-
tion) เพ่ือให้เกิดเป็นทักษะ ภายใต้บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย (Relaxation) ไม่
ตึงเครียด แต่ต้องเร้าความอยากรู้อยากเห็น นอกจากน้ัน เร่ืองท่ีเรียนต้องสอด
คล้องกับชีวิตประจำาวัน และนำาไปใช้ได้ (Routine)

๑๔๖ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

โครงการค ่ ายช ี ว ิต ไตรส ิกขา เด ็กป ัญญาท ำ า ได ้
ด ำ า เน ิ นการ โดย คร ู โต ้ ง  พรมก ุล และคณะ ร .ร .ฉ ะ เช ิ ง เทราป ัญญาน ุก ูล จ .ฉ ะ เช ิ ง เทรา
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การเตรียมความพร้อม เป็นการทำาความรู้จักคุ้นเคย ระหว่างผู้เข้าร่วม 
พระ กระบวนกร ครูผู้ดูแล เช่น การแนะนำาตัว การสนทนากลุ่มย่อย 
เกมตามหาหัวใจ (ต่อจ๊ิกซอว์รูปหัวใจ) เป็นต้น

การฝึกสติในชีวิตประจำาวัน เป็นกิจกรรมฝึกสติอย่างง่ายประกอบกับ
การบรรยายธรรมท่ีกระชับและเข้าใจง่าย เช่น การสวดมนต์ประกอบ
ท่าทาง การเคล่ือนไหวอย่างมีสติ การบรรยายธรรมเก่ียวกับมารยาท
คนดี นิทานชาดก

การสร้างความสัมพันธ์ท่ีเอ้ืออาทร เป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนความเช่ือม
โยงระหว่างผู้เข้าร่วมกับคนท่ีใกล้ชิดในชีวิตประจำาวัน เช่น พ่อแม่ เพ่ือน 
ครู โดยใช้คำาถามเกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน ให้ช่วยกันคิดในกลุ่มย่อย 
และออกมาเล่าให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นฟัง หรือสื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์
แม่-ลูก แล้วให้ผู้เข้าร่วมออกมาพูดสารภาพส่ิงท่ีไม่ดีท่ีทำากับแม่

       การท่ีคนปลูกต้นไม้ของโครงการน้ีเป็น ครู อาจจะไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีครูจะ
มาจัดกระบวนการให้กับศิษย์ แต่ศิษย์ในท่ีน้ีต่างจากศิษย์ท่ัวๆ ไปตรงท่ีว่า พวก
เขาส่วนใหญ่มีไอคิวอยู่ระหว่าง ๕๐-๗๐ ในขณะที่คนปกติจะมีไอคิวระหว่าง 
๙๐-๑๑๐ นอกจากน้ันยังมี เด็กออทิสติกและเด็กดาว์นซินโดรมด้วย ซ่ึงในท่ีน้ี
เราจะเรียกพวกเขาว่า เด็กปัญญา

      องค์ประกอบหลักของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมท่ีเป็นเด็กปัญญา กับ กระบวนกร
ท่ีเป็นพระ!
      ปกติเพียงแค่ให้พวกเขาน่ังน่ิงๆ สัก ๒ - ๓ นาทีก็ถือว่าเป็นเร่ืองยากอยู่แล้ว 
แล้วการท่ีพระกระบวนกรนำาเน้ือหาธรรมะ (หลักไตรสิกขา) มาจัดกระบวนการ
ให้กับผู้เข้าร่วมท่ีพิเศษอย่างน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

      หลักการสำาคัญท่ีถือได้ว่าเป็นหัวใจในการจัดกระบวนการคร้ังน้ี คือ ความ
เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม ซ่ึงได้แก่ การเรียนซ้ำาไปซ้ำามา (Repeti-
tion) เพ่ือให้เกิดเป็นทักษะ ภายใต้บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย (Relaxation) ไม่
ตึงเครียด แต่ต้องเร้าความอยากรู้อยากเห็น นอกจากน้ัน เร่ืองท่ีเรียนต้องสอด
คล้องกับชีวิตประจำาวัน และนำาไปใช้ได้ (Routine)

      จากหลักการข้างต้น ผนวกกับเน้ือหาธรรมะแบบลงมือปฏิบัติ เช่น การเดิน
จงกรม การสวดมนต์หรือพระคาถาประกอบท่าทาง การทำาท่าโยคะหรือการ
เคล่ือนไหวอย่างมีสติ และการบำาเพ็ญประโยชน์ ซ่ึงทีมคนปลูกต้นไม้ได้มีการ
วางโครงสร้างการจัดกระบวนการไว้ ๕ ช่วงหลักๆ ได้แก่

 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๔๗

ช ่วงท ี ่๑

ช ่ วงท ี ่๒

ช ่ วงท ี ่๓

ด ำ า เน ิ นการ โดย คร ู โต ้ ง  พรมก ุล และคณะ ร .ร .ฉ ะ เช ิ ง เทราป ัญญาน ุก ูล จ .ฉ ะ เช ิ ง เทรา
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๑๔๘ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

สร้างความเคยชินท่ีดี เป็นการสร้างพฤติกรรมหรือการกระทำาท่ีดี ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ หรือการบำาเพ็ญประโยชน์ เช่น การทำาความสะอาด
ด้วยการล้างห้องนำ้า ขัดล้างพ้ืนโบสถ์ กวาดถนน เก็บขยะ การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุด้วยการประคองเดิน การช่วยถือของ เป็นต้น

การสรุปบทเรียนและเน้นยำา้การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เป็นการ
เน้นยำ้าถึงหลักการและวิธีปฏิบัติท่ีได้เรียนรู้มา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมนำาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำาวันหลังจากส้ินสุดโครงการ โดยการจัดบรรยากาศ
ก่ึงพิธีกรรม มีการผูกข้อมือ พระกระบวนกรกล่าวให้พรและพูดความ
รู้สึก และขอให้ผู้เข้าร่วมให้คำาสัญญาในการท่ีจะประพฤติตัวเป็นเด็กดี
ตามท่ีได้ฝึกมา

ช ่ วงท ี ่๔

ช ่ วงท ี ่๕

     การจัดกระบวนการกับผู้เข้าร่วมท่ีเป็นเด็กปัญญาน้ี 
มีรายละเอียดในการดูแลเอาใจใส่หลายอย่าง ซ่ึงต้องอาศัยความ
เข้าใจและการทุ่มเทจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้เขียนสัมผัสได้ เม่ือเห็นการทำางานของทีมพระกระบวนกร
    และครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลท่ีพร้อมจะให้เวลา ท้ัง
    ตอนท่ีทำากิจกรรมและการทำากิจวัตรประจำาวัน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ 
       ท่ีค่อนข้างใกล้ชิด เพราะเด็กบางคนจำาเป็นต้องกินยาเพ่ือลดความ
                        ก้าวร้าว หรืออาการไม่อยู่น่ิง

ส ้อมพรวนชวนใส ่ ใจ
ขอ เ วลาอ ีกส ักน ิด

บ ันท ึกลายแทงข ุมทร ัพย ์เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๔๙

สร้างความเคยชินท่ีดี เป็นการสร้างพฤติกรรมหรือการกระทำาท่ีดี ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ หรือการบำาเพ็ญประโยชน์ เช่น การทำาความสะอาด
ด้วยการล้างห้องนำ้า ขัดล้างพ้ืนโบสถ์ กวาดถนน เก็บขยะ การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุด้วยการประคองเดิน การช่วยถือของ เป็นต้น

การสรุปบทเรียนและเน้นยำา้การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เป็นการ
เน้นยำ้าถึงหลักการและวิธีปฏิบัติท่ีได้เรียนรู้มา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมนำาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำาวันหลังจากส้ินสุดโครงการ โดยการจัดบรรยากาศ
ก่ึงพิธีกรรม มีการผูกข้อมือ พระกระบวนกรกล่าวให้พรและพูดความ
รู้สึก และขอให้ผู้เข้าร่วมให้คำาสัญญาในการท่ีจะประพฤติตัวเป็นเด็กดี
ตามท่ีได้ฝึกมา

โครงการ เพ ื ่ อนต ่ า งว ั ย
ด ำ า เน ินการโดย กล ุ ่มผ ู ้ น ำ า เยาวชนบ ั วขาว ร.ร .บ ั วขาว ต.บ ั วขาว อ.ก ุฉ ินารายณ ์  จ .กาฬส ินธ ุ ์

      เพ่ือนผู้มีวัยแตกต่างกันในท่ีน้ี หมายถึง น้องๆ เยาวชนกับผู้สูงอายุท่ีด้อย
โอกาสในชุมชน ซ่ึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

      ทีมคนปลูกต้นไม้มีความมุ่งหวังว่า จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
ท้ัง ๒ วัยผ่านการเย่ียมบ้านและทำากิจรรมต่างๆ ร่วมกันทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ
เวลา ๑ เดือน

      แต่ก่อนท่ีผู้เยาว์วัยจะออกเย่ียมบ้านน้ัน ทีมคนปลูกต้นไม้ก็มีกระบวนการ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ด้วย ซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารกับผู้สูงอายุ 
รวมถึงทักษะในการทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ การอ่านหนังสือ การนวด
ผ่อนคลาย การทำาอาหาร การทำาขนมอย่างง่าย การเย็บถุงผ้า การปลูกผักสวน
ครัว การพับถุงกระดาษ และการบรรยายข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีสำาคัญ เพ่ือพา
ผู้สูงวัยน่ังรถสามล้อเคร่ืองไหว้พระชมเมือง

      หลังจากน้ัน ก็ถึงเวลาท่ีเพ่ือนท้ัง ๒ วัยจะได้มาพบกัน โดยทีมคนปลูกต้นไม้
ได้มีการจัดกิจกรรมแรกพบเพ่ือนต่างวัย เพ่ือทำาความรู้จักและคุ้นเคยกันก่อน
แล้วจึงให้ผู้เข้าร่วมท่ีเป็นเยาวชนลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนผู้สูงอายุตามบ้าน โดยเยาวชน
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    จากที่ได้พบปะกันทุกสัปดาห ์ ทำาให้ทั้ง 
๒ ฝ่ายต่างรอคอยที่จะได้พบเจอกัน ซึ่งถือ
เป็นกฎข้อหน่ึงของความผูกพัน ดังน้ัน ภาพ
น้องๆ เยาวชนคอยดูแลประคองผู้สูงอายุใน
กิจกรรมสุดท้าย คือ การนั่งสามล้อเครื่อง
ไหว้พระชมเมือง จึงเป็นภาพที่ไม่แปลกไป
จากความคาดหมายเลย

     ในกระบวนการเก็บเก่ียว ทีมคนปลูกต้นไม้
ได้จัดกระบวนการในลักษณะการบายศรีสู่
ขวัญเวทีผู้สูงอายุ แสดงมุทิตาจิต (กล่าวขอ
ขมาลาโทษ) และทางผู้สูงอายุก็ได้นำาส่ิงของ
มารับขวัญหลาน ซ่ึงแม้จะเป็นส่ิงเล็กๆ น้อยๆ 
ไม่มีราคาค่างวดอะไร แต่ก็เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
ทางจิตใจอย่างไม่อาจประเมินราคาได้

๒ คน ต่อผู้สูงวัย ๑ คน และใช้เวลาทำา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันคร้ังละ ๑-๒ ช่ัวโมง 
ซ่ึงบางคร้ังเราพบว่า ผู้สูงวัยบางคนมีความรู้
เร่ืองการรำาไทเก๊กด้วย แล้วท่านก็ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเพ่ือนผู้เยาว์วัยเป็นการตอบ
แทนกลับมา

๑๕๐ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน
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๒ คน ต่อผู้สูงวัย ๑ คน และใช้เวลาทำา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันคร้ังละ ๑-๒ ช่ัวโมง 
ซ่ึงบางคร้ังเราพบว่า ผู้สูงวัยบางคนมีความรู้
เร่ืองการรำาไทเก๊กด้วย แล้วท่านก็ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเพ่ือนผู้เยาว์วัยเป็นการตอบ
แทนกลับมา

 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๕๑

โครงการค ่ าย เยาวชนก ับส ิทธ ิมน ุษยชน
ด ำ า เน ิ นการ โดย กล ุ ่ มอาสาสม ัครลางร ิน กร ุ ง เทพมหานคร

      ผู้อ่านหลายคนอาจจะต้ังคำาถามว่า เร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็น
ทางสังคมท่ีค่อนข้างร้อน จะเก่ียวกับการปลูกต้นไม้แห่งความสุขได้อย่างไร
      หากย้อนกลับไปบทท่ี ๒ หัวข้อ “ท่ีมาของความสุข” ข้อท่ีว่าด้วย การคิดถึง
ผู้อื่นมากกว่าตัวเอง และ การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล 
อาจทำาให้เรามองภาพความเช่ือมโยงได้ชัดข้ึน

      การท่ีเราได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย มีปัจจัย ๔ ในการดำารงชีวิต เป็นเร่ือง
ท่ีธรรมดามาก แต่สำาหรับใครหลายๆ คน แค่การมีบัตรประจำาตัวประชาชนหรือ
การมีข้าวกินครบ ๓ ม้ือ ถือเป็นเร่ืองท่ีพิเศษมากๆ ผู้เขียนไม่ได้หมายความเพียง
แค่ให้เราแบ่งปันข้าวของท่ีเรามีเท่าน้ัน แต่หมายถึงการปฏิบัติต่อผู้คนเหล่าน้ัน
อย่างท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน
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๑๕๒ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

      โดยหลักการน้ี กลุ่มคนหนุ่มสาวอดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ท่ีเรียกตัวเองว่า “อาสาสมัครลางริน” ได้จัดกระบวนการกับน้องๆ เยาวชนคน
รุ่นใหม่ เพื่อเปิดและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม 
แต่การที่จะหล่อหลอมความคิดดังกล่าวภายในเวลา ๕ วัน ๔ คืน เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยาก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย

      กระบวนการท่ีช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดอย่างหน่ึง คือ การ
ลงพ้ืนท่ีจริงและการลงมือปฏิบัติจริง ดังน้ัน การท่ีจะเข้าใจสภาวะของคนท่ีถูก
ละเมิดหรือด้อยโอกาสได้ ก็ต้องไปหาผู้คนเหล่าน้ัน ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ ลองกิน
ลองอยู่อย่างท่ีพวกเขาเป็น

      ทีมคนปลูกต้นไม้จึงได้ออกแบบกระบวนการ โดยเร่ิมจากกิจกรรมสันทนา-
การเพ่ือเตรียมความพร้อม แลกเปล่ียนทัศนคติ (เดิม) ท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติ 
จากนั้นก็พาผู้เข้าร่วมลงพื้นที่โรงงานและย่านที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้ใช้แรงงาน ทำากิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชน และเข้าพักในสถานท่ีท่ีไม่ค่อยสะดวกสบายหลังจากท่ีผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
ผ่านการมอง การฟัง และการสัมผัสในพ้ืนท่ีจริงแล้ว ทีมคนปลูกต้นไม้ก็พาผู้เข้า
ร่วม มาขยายขอบเขตการเรียนรู้ในอีกมิติหน่ึง ซ่ึงก็คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
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 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๕๓

      โดยหลักการน้ี กลุ่มคนหนุ่มสาวอดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ท่ีเรียกตัวเองว่า “อาสาสมัครลางริน” ได้จัดกระบวนการกับน้องๆ เยาวชนคน
รุ่นใหม่ เพื่อเปิดและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม 
แต่การที่จะหล่อหลอมความคิดดังกล่าวภายในเวลา ๕ วัน ๔ คืน เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยาก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย

      กระบวนการท่ีช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดอย่างหน่ึง คือ การ
ลงพ้ืนท่ีจริงและการลงมือปฏิบัติจริง ดังน้ัน การท่ีจะเข้าใจสภาวะของคนท่ีถูก
ละเมิดหรือด้อยโอกาสได้ ก็ต้องไปหาผู้คนเหล่าน้ัน ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ ลองกิน
ลองอยู่อย่างท่ีพวกเขาเป็น

      ทีมคนปลูกต้นไม้จึงได้ออกแบบกระบวนการ โดยเร่ิมจากกิจกรรมสันทนา-
การเพ่ือเตรียมความพร้อม แลกเปล่ียนทัศนคติ (เดิม) ท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติ 
จากนั้นก็พาผู้เข้าร่วมลงพื้นที่โรงงานและย่านที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้ใช้แรงงาน ทำากิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชน และเข้าพักในสถานท่ีท่ีไม่ค่อยสะดวกสบายหลังจากท่ีผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
ผ่านการมอง การฟัง และการสัมผัสในพ้ืนท่ีจริงแล้ว ทีมคนปลูกต้นไม้ก็พาผู้เข้า
ร่วม มาขยายขอบเขตการเรียนรู้ในอีกมิติหน่ึง ซ่ึงก็คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือ

ปฏิบัติจริง หมายความว่า ฝึกเป็นผู้ท่ีถูกจำากัดหรือถูกละเมิดสิทธิผ่านเกมหรือ
สถานการณ์จำาลอง ถือเป็นการจัดสรรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๓ มิติ คือ ฐานคิด 
ฐานใจ และฐานกาย ได้อย่างครบถ้วน

      อย่างไรก็ตาม การจัดกระบวนการสำาหรับเน้ือหาท่ีค่อนข้างลึกซ้ึงหรือซับซ้อน 
ให้เป็นเร่ืองท่ีง่ายและสนุกสนานได้น้ัน ทีมคนปลูกต้นไม้จะต้องมีความเข้าใจ
เน้ือหาและบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่างถ่องแท้ และสามารถนำามาคล่ีคลาย
ผ่านคำาพูดหรือกิจกรรมท่ีเข้าใจได้ง่าย ผู้เข้าร่วมจึงจะเกิดการเรียนรู้และนำาไป
ปรับใช้ได้จริง
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๑๕๔ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

      ในชุมชนหน่ึงๆ ไม่ได้มีแต่เด็กหรือเยาวชนท่ีต่ืนเช้า แล้วแบกกระเป๋าไปโรง-
เรียนเท่าน้ัน แต่ยังมีเยาวชนท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.เดิม) 
รวมถึงเยาวชนท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ และท่ีเรียนจบไปแล้วด้วย

      แต่ “เยาวชน” ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน้าท่ีใด ก็ยังคงหมายถึง บุคคลผู้มี
อายุไม่เกิน ๒๕ ปีท้ังน้ัน และด้วยเหตุน้ีเอง กลุ่มเป้าหมายหลักของทีมคนปลูก
ต้นไม้แห่งกุดข้าวปุ้น จึงประกอบด้วยน้องๆ เยาวชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย

      ลึกลงไปในความหลากหลาย งานน้ีมีเยาวชนชายท่ีเป็นคู่อริกันมาร่วมขบวนด้วย!

      หากพิจารณาถึงรูปแบบการจัดกระบวนการของโครงการ ไม่ได้มีกิจกรรม
ท่ีแปลกใหม่แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพ่ือละลายพฤติกรรมและสร้าง
ภาวะผู้นำา การบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การเดินทางไปเรียนรู้/ทดลองใช้ชีวิต
ในชุมชนท่ีพ่ึงพาตัวเอง การปฏิบัติธรรม และการถอดบทเรียน
    

โครงการเยาวชนค ้นธรรม น ำาทางส ู ่ความส ุขด ้วยป ัญญา
ด ำ า เน ิ นการ โดย คณะบ ุคคล ต.ก ุดข ้ า วป ุ ้ น  อ .ก ุดข ้ า วป ุ ้ น  จ .อ ุบลราชธาน ี
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 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๕๕

      แต่ในรอยต่อระหว่างกิจกรรมเหล่านั้น มีพื้นที่ว่างที่คนปลูกต้นไม้เปิดไว้ 
เพ่ือให้สายลมได้พัดผ่าน โดยเฉพาะสายลมของการให้โอกาสและความเข้าใจ 
เป็นโอกาสที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังทุกความคิดเห็นโดย
ปราศจากการตัดสิน โดยเฉพาะการเปิดพ้ืนท่ีสำาหรับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
หรือไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ให้มาร่วมเรียนรู้กับคนอ่ืนๆ และเปิดพ้ืนท่ีให้ได้
ทำากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพ่ือคนอ่ืนในสังคม โดยให้สังคมหรือชุมชนได้รับรู้และ
มีโอกาสในการสนับสนุน ถือเป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกของ
ท้ัง ๒ ฝ่าย เพ่ือนำาไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีย่ังยืนต่อไป

      ส่วน ความเข้าใจ เป็นคำาท่ีมีขอบเขตกว้างมาก ในการจัดกระบวนการหน่ึงๆ
ทีมคนปลูกต้นไม้ต้องมีความเข้าใจในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเนื้อหา 
ข้ันตอนวิธีการ สถานท่ี สังคมวัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ และในท่ีน้ี คน
ปลูกต้นไม้ได้ทำาความเข้าใจกับธรรมชาติของผู้เข้าร่วมท่ีแตกต่างหลากหลาย 

      ในชุมชนหน่ึงๆ ไม่ได้มีแต่เด็กหรือเยาวชนท่ีต่ืนเช้า แล้วแบกกระเป๋าไปโรง-
เรียนเท่าน้ัน แต่ยังมีเยาวชนท่ีเรียนในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.เดิม) 
รวมถึงเยาวชนท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ และท่ีเรียนจบไปแล้วด้วย

      แต่ “เยาวชน” ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน้าท่ีใด ก็ยังคงหมายถึง บุคคลผู้มี
อายุไม่เกิน ๒๕ ปีท้ังน้ัน และด้วยเหตุน้ีเอง กลุ่มเป้าหมายหลักของทีมคนปลูก
ต้นไม้แห่งกุดข้าวปุ้น จึงประกอบด้วยน้องๆ เยาวชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย

      ลึกลงไปในความหลากหลาย งานน้ีมีเยาวชนชายท่ีเป็นคู่อริกันมาร่วมขบวนด้วย!

      หากพิจารณาถึงรูปแบบการจัดกระบวนการของโครงการ ไม่ได้มีกิจกรรม
ท่ีแปลกใหม่แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพ่ือละลายพฤติกรรมและสร้าง
ภาวะผู้นำา การบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การเดินทางไปเรียนรู้/ทดลองใช้ชีวิต
ในชุมชนท่ีพ่ึงพาตัวเอง การปฏิบัติธรรม และการถอดบทเรียน
    

ด ำ า เน ิ นการ โดย คณะบ ุคคล ต.ก ุดข ้ า วป ุ ้ น  อ .ก ุดข ้ า วป ุ ้ น  จ .อ ุบลราชธาน ี
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๑๕๖ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

และได้หยิบยกข้ึนมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ เช่น ผู้เข้าร่วมกลุ่มเส่ียง จะมีระบบ
หัวหน้ากลุ่ม/แก๊งค์ปกครองอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ี หากเราสามารถเข้าถึงหรือได้รับ
การยอมรับจากหัวหน้ากลุ่ม ก็จะสามารถชักชวนหรือโน้มน้าวสมาชิกคนอ่ืนๆ
ให้เข้ามาร่วมกระบวนการได้ และเม่ือเกิดปัญหาท่าทีข้ึนระหว่างจัดกระบวนการ 
ก็สามารถให้หัวหน้ากลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการไกล่เกล่ียได้

      นอกจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ข้างต้นแล้ว การติดตามและเสริมพลังก็เป็น
อีกกลไกหน่ึงท่ีจะสร้างความม่ันคงเข้มแข็งให้กับผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะกรณีท่ีคน
ปลูกต้นไม้เป็นคนในชุมชนเดียวกัน และมีต้นทุนทางสังคมท่ีดี ในการผลักดัน
และเกาะติดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม ตัวอย่างเช่น การท่ีคนปลูก
ต้นไม้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทำาให้มีโอกาสติดตาม และ
สร้างเครือข่ายหรือกลุ่มข้ึนมาเพ่ือทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้เป็นระยะ เช่น การ
เป็นอาสาสมัครช่วยอำานวยการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ จากเดิม
อาจใช้เวลาในการเท่ียวเตร่หรือเฉลิมฉลองจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น

บ ันท ึกลายแทงข ุมทร ัพย ์เคร
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 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๕๗

และได้หยิบยกข้ึนมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ เช่น ผู้เข้าร่วมกลุ่มเส่ียง จะมีระบบ
หัวหน้ากลุ่ม/แก๊งค์ปกครองอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ี หากเราสามารถเข้าถึงหรือได้รับ
การยอมรับจากหัวหน้ากลุ่ม ก็จะสามารถชักชวนหรือโน้มน้าวสมาชิกคนอ่ืนๆ
ให้เข้ามาร่วมกระบวนการได้ และเม่ือเกิดปัญหาท่าทีข้ึนระหว่างจัดกระบวนการ 
ก็สามารถให้หัวหน้ากลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการไกล่เกล่ียได้

      นอกจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ข้างต้นแล้ว การติดตามและเสริมพลังก็เป็น
อีกกลไกหน่ึงท่ีจะสร้างความม่ันคงเข้มแข็งให้กับผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะกรณีท่ีคน
ปลูกต้นไม้เป็นคนในชุมชนเดียวกัน และมีต้นทุนทางสังคมท่ีดี ในการผลักดัน
และเกาะติดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม ตัวอย่างเช่น การท่ีคนปลูก
ต้นไม้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทำาให้มีโอกาสติดตาม และ
สร้างเครือข่ายหรือกลุ่มข้ึนมาเพ่ือทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้เป็นระยะ เช่น การ
เป็นอาสาสมัครช่วยอำานวยการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ จากเดิม
อาจใช้เวลาในการเท่ียวเตร่หรือเฉลิมฉลองจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น

      เด็กและเยาวชนในชนบท กำาลังได้รับผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงท่ี
ไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงท่ีมาจากกระแสบริโภค
นิยม ทำาให้ไม่ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน และด้วยการท่ีคน
ปลูกต้นไม้ได้เข้าไปใช้ชีวิตในชุมชนดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้มีพ้ืนท่ีในการเรียนรู้และทำากิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง

      คนปลูกต้นไม้ได้ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกระบวน-
การสร้างความม่ันคงภายใน เข้ากับการจัดการความสัมพันธ์กับชุมชนและระบบ
นิเวศธรรมชาติภายนอก โดยมีหลักการและแนวทางในการจัดกระบวนการ
สำาคัญ ๔ ช่วง ได้แก่

โครงการศร ัทธาแห ่ งสายน ำ ้ า 
ตอน ฟ ื ้ นฟ ู ช ี ว ิต จ ิตว ิญญาณ ความศร ัทธาต ่อสายน ้ ำ า  อ .ฮอด จ . เช ี ยง ใหม ่ 
ด ำ า เน ิ นการ โดย สถาบ ันป ัญญาป ีต ิ
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๑๕๘ • ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน

เปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการจัดกระบวนการเพ่ือเปิดมุมมองและ
สร้างความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดย
ผ่านการทำากิจกรรม เช่น ค่ายเรียนรู้และสำารวจพ้ืนท่ีต้นน้ำา

สร้างการเรียนรู้ด้านในและพัฒนาศักยภาพ หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมเกิด
ความสนใจหรือเห็นความสำาคัญของการเข้าร่วมกระบวนการแล้ว คน
ปลูกต้นไม้ก็ได้จัดกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านในและ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง ท้ังเรียนรู้เร่ืองพลังกลุ่ม การฝึกคิดวิเคราะห์
เช่ือมโยง และฝึกการส่ือสาร (การฟัง/การต้ังคำาถาม) และแน่นอนว่า 
ต้องเป็นการฝึกท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตและธรรมชาติในชุมชนด้วย

ช ่ วงท ี ่๑

ช ่ วงท ี ่๒

ช ่ วงท ี ่๓ เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการและเช่ือมโยงกับคนในชุมชน เป็นการลงมือปฏิบัติ
โดยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรออกแบบวิธีการ ซ่ึงได้แก่ การชักชวน
คนในครอบครัวมาร่วมบวชป่า หรือลดขยะภายในครัวเรือน การกำาหนด
ปฏิทินกิจกรรมและนัดหมายเป็นระยะ เช่น การสำารวจและจัดทำาภูมิ
ประเทศจำาลอง บวชป่า ทำาแนวกันไฟ เพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ ทำาฝาย
ก้ันนำ้า ทำาประปาภูเขา สำารวจและจัดทำาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น
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 ชมสวนเพ ื ่ อนบ ้ าน • ๑๕๙

บ ันท ึกลายแทงข ุมทร ัพย ์
เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการและเช่ือมโยงกับคนในชุมชน เป็นการลงมือปฏิบัติ
โดยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรออกแบบวิธีการ ซ่ึงได้แก่ การชักชวน
คนในครอบครัวมาร่วมบวชป่า หรือลดขยะภายในครัวเรือน การกำาหนด
ปฏิทินกิจกรรมและนัดหมายเป็นระยะ เช่น การสำารวจและจัดทำาภูมิ
ประเทศจำาลอง บวชป่า ทำาแนวกันไฟ เพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ ทำาฝาย
ก้ันนำ้า ทำาประปาภูเขา สำารวจและจัดทำาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

      การเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่างการจัดการวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนกับระบบนิเวศในธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ท่ีคู่ขนานไปกับการเติบโต
ภายใน ซ่ึงต้องใช้เวลาและความต่อเน่ือง และย่ิงถ้าเรามุ่งหวังให้เกิดการรวมกลุ่ม
ท่ีย่ังยืน เพ่ือมาทดแทนคนปลูกต้นไม้รุ่นเก่าแล้ว ก็แทบจะเรียกได้ว่า ต้องเป็น
การเรียนรู้ท่ีคลุกคลีและเติบโตไปพร้อมๆ กัน ท้ังคนปลูกต้นไม้รุ่นเก่าและ (ว่าท่ี)
คนปลูกต้นไม้รุ่นใหม่

ถอดบทเรียนเพ่ือนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นกระบวนการประมวล
บทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด เช่ือมโยงกลับไปสู่แนวทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันคิดหา
วิธีท่ีสอดคล้องกับบริบทของตัวเอง เช่น การลดความฟุ่มเฟือย โดยการ
ปลูกผักกินเอง อดออม กินขนมให้น้อยลง ใช้นำ้าอย่างประหยัด เป็นต้น

ช ่ วงท ี ่๔
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๙

เคร ื ่ อง ไม ้ เคร ื ่ องม ือ
(ต ัวอย ่ าง เกม/ก ิจกรรม)
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แผนท ี ่ความค ิด

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๖๑

      การท่ีจะเป็นคนปลูกต้นไม้ท่ีดีน้ัน การมีวินัยและความใฝ่รู้เป็นคุณสมบัติ
อันดับต้นๆ ท่ีพึงมี ส่ิงหน่ึงท่ีจะสะท้อนความมีวินัยและความใฝ่รู้ได้ก็ คือ ห้อง
หรือล้ินชักท่ีเราใช้เก็บเคร่ืองมือในการปลูกต้นไม้น่ันเอง

      แต่ท้ังน้ี ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่า การสะสมเคร่ืองมือมากๆ หรือการจัด
ห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะหมายถึงการเป็นคนปลูกต้นไม้ท่ีดี

      วินัย ท่ีผู้เขียนหมายถึงน้ัน คือการหม่ันนำาเคร่ืองมือออกมาใช้และลับคม
อยู่เสมอ หลังจากใช้เสร็จแล้วก็ควรท่ีจะทำาความสะอาด อันไหนหักบ่ินก็ซ่อมแซม
หรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คนปลูกต้นไม้ท่ีหยิบเคร่ืองมือช้ินเดิมไปใช้
ตลอด โดยไม่ซ่อมแซมเลย สักวันก็คงท่ือบ่ิน ใช้การไม่ได้

เ ค รื่อ ง ไ ม ้ เ ค รื่อ ง ม ื อ
(ต ั วอย ่ า ง เกม/ก ิ จกรรม)
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๑๖๒ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

ในบทน ี ้ . . .ม ีอะ ไร
      ในบทน้ี ผู้เขียนได้นำาตัวอย่างเกมหรือกิจกรรมบาง
ส่วนมาแบ่งปัน เพื่อที่คนปลูกต้นไม้จะได้นำาไปต่อยอด
หรือปรับใช้ต่อไป 

      อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอยำ้าอีกคร้ังว่า เกมหรือกิจ-
กรรมเหล่าน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีตัดทอนมาจากสายธาร
ของกระบวนการเท่าน้ัน การนำาไปปรับใช้จึงควรพิจารณา
ถึงบริบทโดยรอบให้เหมาะสมด้วย และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดกระบวนการท่ีผู้เขียนได้นำาเสนอในบท
ก่อนๆ จึงแบ่งเกม/กิจกรรมตามลำาดับข้ันและลักษณะการ
ดำาเนินงานออกเป็น ๒ หมวด ดังน้ี

๑. เตรียมความพร้อม
๒. กิจกรรมหลัก

      ท้ังน้ี ผู้เขียนไม่ได้นำาตัวอย่างกิจกรรมท่ีใช้ในการถอด
บทเรียนและการติดตามผลแบบเสริมพลังมาไว้ในท่ีน้ีด้วย 
เน่ืองจากเห็นว่า ได้กล่าวถึงรูปแบบและแนวทางในการ
ดำาเนินกิจกรรมไว้ในบทท่ี ๖ และ ๗ แล้ว

      ส่วน ความใฝ่รู้ น้ัน ผู้เขียนหมายถึง การใส่ใจเสาะแสวงหาเพ่ือฝึกฝนการ
ใช้เคร่ืองมือใหม่ๆ อยู่เป็นนิจ แม้กระท่ัง ก่ิงไม้ท่ีตกอยู่ข้างทางก็สามารถนำามา
ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดังน้ัน ไม่ว่าห้องเก็บของของเราจะมี
เคร่ืองมือมากมายสักเพียงใด ก็ขอให้เว้นท่ีว่างเอาไว้อยู่เสมอ

หมายเหตุ
      ในการอธิบายกิจกรรม ผู้เขียนได้ใช้คำาว่า “กระบวนกร” แทน “คน
ปลูกต้นไม้” หรือ “ผู้ดำาเนินกระบวนการ” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” 
และใช้คำาว่า “ผู้เข้าร่วม” แทน “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ” หรือ 
“เจ้าของหัวใจ”
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อ ุปกรณ ์พ ื ้ น ฐ าน

      ในบทน้ี ผู้เขียนได้นำาตัวอย่างเกมหรือกิจกรรมบาง
ส่วนมาแบ่งปัน เพื่อที่คนปลูกต้นไม้จะได้นำาไปต่อยอด
หรือปรับใช้ต่อไป 

      อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอยำ้าอีกคร้ังว่า เกมหรือกิจ-
กรรมเหล่าน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีตัดทอนมาจากสายธาร
ของกระบวนการเท่าน้ัน การนำาไปปรับใช้จึงควรพิจารณา
ถึงบริบทโดยรอบให้เหมาะสมด้วย และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดกระบวนการท่ีผู้เขียนได้นำาเสนอในบท
ก่อนๆ จึงแบ่งเกม/กิจกรรมตามลำาดับข้ันและลักษณะการ
ดำาเนินงานออกเป็น ๒ หมวด ดังน้ี

๑. เตรียมความพร้อม
๒. กิจกรรมหลัก

      ท้ังน้ี ผู้เขียนไม่ได้นำาตัวอย่างกิจกรรมท่ีใช้ในการถอด
บทเรียนและการติดตามผลแบบเสริมพลังมาไว้ในท่ีน้ีด้วย 
เน่ืองจากเห็นว่า ได้กล่าวถึงรูปแบบและแนวทางในการ
ดำาเนินกิจกรรมไว้ในบทท่ี ๖ และ ๗ แล้ว

ในการจัดกระบวนการแต่ละคร้ัง อุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีมักจะต้องมีติดไว้อยู่เสมอ 
ได้แก่ ๑. ระฆังญ่ีปุ่น
 ๒. นาิกาจับเวลา
 ๓. กระดาษฟลิปชาร์ต (Flipchart)
 ๔. กระดาษ เอ ๔
 ๕. สีชอล์กหรือปากกาเคมี

      ส่วน ความใฝ่รู้ น้ัน ผู้เขียนหมายถึง การใส่ใจเสาะแสวงหาเพ่ือฝึกฝนการ
ใช้เคร่ืองมือใหม่ๆ อยู่เป็นนิจ แม้กระท่ัง ก่ิงไม้ท่ีตกอยู่ข้างทางก็สามารถนำามา
ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดังน้ัน ไม่ว่าห้องเก็บของของเราจะมี
เคร่ืองมือมากมายสักเพียงใด ก็ขอให้เว้นท่ีว่างเอาไว้อยู่เสมอ

ตารางด ั ชน ี  เกม/ก ิ จกรรม
ประเภท เกม/กิจกรรม

๑.เตรียมความพร้อม

๑.๑ 
แนะนำาตัวเอง/จดจำาช่ือเพ่ือน

แบบท่ี ๑ แนะนำาตัวเอง
แบบท่ี ๒  เกมเรียกช่ือ+ปรบมือ
แบบท่ี ๓ แนะนำาตัวเองผ่านป้ายช่ือ

๑.๒ 
สอบอารมณ์ (check in)

แบบท่ี ๑ ท่าทางบอกอารมณ์
แบบท่ี ๒ พูดถึงตัวเองและเพ่ือน
แบบท่ี ๓ แทนความรู้สึกด้วย...
แบบท่ี ๔ ประมวลความรู้สึก
แบบท่ี ๕ ต้นไม้ความกังวล-ความหวัง

๑.๓ 
ละลายพฤติกรรม

เกม มดตาย
เกม นักสืบ
เกม แมวจับหนู
เกม นักฆ่า (Killer)
เกม ยอดมนุษย์
เกม ตบพ้ืน

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๖๓

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



ประเภท เกม/กิจกรรม

๑.๓ 
ละลายพฤติกรรม (ต่อ)

เกม มังกรลอดถำ้า
เกม จ่ายตลาด
เกม ตัวระบาด (เช้ือโรค)
เกม หอยเปล่ียนฝา
เกม ปลาร้า ปลาทู
เกม ทำาอะไรดีจ๊ะ?
เกม เสร็จฉันละเธอ
เกม ขนมไทย

๑.๔
เตรียมเข้าสู่กิจกรรมหลัก

เกม ขับรถ
เกม เหย่ียวต้อนลูกไก่
เกม อวนจับปลา
เกม ตุ๊กแก ๒ วิญญาณ/กาวดักหนู
เกม เรียงลำาดับ

๒.
 ก

ิจก
รรม

หล
ัก

ฝึกภาวนาแบบ นับเลขในใจ (Heart Math)
การภาวนาด้วยก้อนกรวดตามวิถีของ
  ท่านติช นัท ฮันห์
การผ่อนพักตระหนักรู้

๑.๕
การภาวนาแบบต่างๆ

กิจกรรม แม่นำ้าพิษ
กิจกรรม เป็ดเจ้าปัญหา/ เป็ดชิงพ้ืนท่ี
กิจกรรม ตัวต่อมหาสนุก

๒.๑
พลังกลุ่ม

๒.๒ 
เรืยนรู้เร่ืองอำานาจ/
ความรุนแรง-สันติวิธี

กิจกรรม แม่เหล็ก
กิจกรรม ชิงเมือง/ตีเมือง
กิจกรรม ความรุนแรง

๑๖๔ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



กิจกรรม แม่นำ้าพิษ
กิจกรรม เป็ดเจ้าปัญหา/ เป็ดชิงพ้ืนท่ี
กิจกรรม ตัวต่อมหาสนุก

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๖๕

ประเภท เกม/กิจกรรม

๒. กิจกรรมหลัก

๒.๓
เข้าใจตัวเอง ผู้อ่ืน และธรรมชาติ

กิจกรรม ภาพสะท้อนชีวิต
กิจกรรม ๔ ช่องสะท้อนตัวตน
กิจกรรม เดินเส่ียง
กิจกรรม สายธารชีวิต
กิจกรรม เม่ือฉันพิการ
กิจกรรม จัดดอกไม้ (เยียวยาภายใน)

๒.๔
ความสัมพันธ์/ความเช่ือมโยง

กิจกรรม เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
(สามเหล่ียมด้านเท่า)

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



      เกมหรือกิจกรรมในหมวดนี้ มักใช้ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยท้ังระหว่าง
ทีมงานกับผู้เข้าร่วม และระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง เป็นการเตรียมความพร้อม
ของผู้เข้าร่วมก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการหลักต่อไป

๑. เกม/ก ิ จกรรมเตร ียมความพร ้อม

๑.๑ แนะน ำ าต ั ว เอง/จดช ื ่ อ เพ ื ่ อน

วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. ให้ผู้เข้าร่วมแนะนำาตัวเองคร่าวๆ ตามหัวข้อดังต่อไปน้ี
   • ช่ือ-นามสกุล
   • ช่ือเล่น
   • ท่ีมา เช่น โรงเรียน อำาเภอ/จังหวัด (ในกรณีท่ีมาจากต่างท่ี)
   • แรงจูงใจสำาคัญในการเข้าร่วมโครงการ
   • ความคาดหวังหลังจากจบโครงการ

กรณีท่ีผู้เข้าร่วมไม่รู้จักกันหรือไม่สนิทกันมาก่อน ควรทำา
ป้ายช่ือก่อนทำากิจกรรม

๑๖๖ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

แบบท ี ่  ๑

แนะน ำ า
ต ั ว เอง

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. ให้บอกช่ือเล่นจนรอบวง โดยมีวิธีการบอก ดังน้ี
   • เร่ิมด้วยการปรบมือ ๒ ที ตบเข่า ๒ ที
   • ดีดน้ิวซ้าย-ขวา (หรือขวา-ซ้ายตามถนัด) โดยจังหวะท่ีดีด
     คร้ังแรกให้พูดช่ือตัวเอง และจังหวะ ๒ พูดช่ือเพ่ือนท่ีน่ังขวามือ
   • บอกต่อๆ กันไปเร่ือยๆ
๓. ถ้าใครทำาพลาดต้องมาน่ังด้านหน้า

เกม
เร ียกช ื ่อ
+ปรบม ือ

แบบท ี ่  ๒เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



อุปกรณ์
๑. กระดาษการ์ด ๒๐๐ แกรมข้ึนไป
๒. อุปกรณ์ตกแต่งเท่าท่ีหาได้ เช่น สีชอล์ก สีไม้ สีนำ้า ไหมพรม 
    กระดาษสี กระดาษห่อของขวัญ กระดาษสา กระดาษลูกฟูก 
    กากเพชร ด้ายสีต่างๆ สำาลี เศษผ้า เศษวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ
๓. กรรไกร และ กาว

วิธีการ
๑. กระบวนกรนำาอุปกรณ์ทำาป้ายช่ือมาวางกระจายไว้กลางห้อง
๒. ให้ผู้เข้าร่วมทำาป้ายช่ือด้วยตัวเอง โดยไม่จำากัดรูปแบบและ
    ขนาด แต่ขอให้สะท้อนความเป็นตัวตนของเรา
๓. ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที
๔. แบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือเล่าถึงตัวเราผ่านป้ายช่ือ

๑.๒ สอบอารมณ ์  ( check in )
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบสภาวะอารมณ์ผู้เข้าร่วมและเร่ิมสร้างความคุ้นเคย
วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. ให้ผู้เข้าร่วมลุกข้ึนยืนทีละคน เพ่ือแนะนำาตัวเองตามหัวข้อ
    ดังต่อไปน้ี
   • ให้บอกช่ือเล่น
   • ต้ังแต่ช่วงเช้าท่ีเร่ิมออกเดินทางมา มีความรู้สึกอย่างไร
     โดยให้แสดงท่าทางแทนคำาพูด

วัตถุประสงค์
เพ่ือสะท้อนความรู้สึกและความคิดของผู้เข้าร่วมในช่วง
ท่ีผ่านมา และทำาให้รู้จักกันมากข้ึน
วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม

      เกมหรือกิจกรรมในหมวดนี้ มักใช้ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยท้ังระหว่าง
ทีมงานกับผู้เข้าร่วม และระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง เป็นการเตรียมความพร้อม
ของผู้เข้าร่วมก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการหลักต่อไป

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๖๗

พ ูดถ ึง
ต ั ว เอง
และเพ ื ่อน

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. ให้บอกช่ือเล่นจนรอบวง โดยมีวิธีการบอก ดังน้ี
   • เร่ิมด้วยการปรบมือ ๒ ที ตบเข่า ๒ ที
   • ดีดน้ิวซ้าย-ขวา (หรือขวา-ซ้ายตามถนัด) โดยจังหวะท่ีดีด
     คร้ังแรกให้พูดช่ือตัวเอง และจังหวะ ๒ พูดช่ือเพ่ือนท่ีน่ังขวามือ
   • บอกต่อๆ กันไปเร่ือยๆ
๓. ถ้าใครทำาพลาดต้องมาน่ังด้านหน้า

แนะน ำ าต ั ว
ผ ่ าน
ป ้ ายช ื ่อ

แบบท ี ่  ๓

ท ่ าทาง
บอก
อารมณ ์

แบบท ี ่  ๑

แบบท ี ่  ๒

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๒. ให้ผู้เข้าร่วมแนะนำาตัวเองตามหัวข้อดังต่อไปน้ี
   • บอกช่ือเล่น พูดถึงตัวเองส้ันๆ ว่าชีวิตช่วงน้ีเป็นอย่างไรบ้าง
   • พูดถึงด้านดีของเพ่ือนท่ีอยู่ขวามือ

การสอบอารมณ์วิธีน้ี ใช้ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมได้ผ่านการทำากิจ-
กรรมร่วมกันมาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง พอหลังจากกลับไปสู่
ชีวิตประจำาวันแล้วก็กลับมาทำากิจกรรมร่วมกันอีก

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบสภาวะอารมณ์ของผู้เข้าร่วมโดยรวม เพื่อ
พิจารณาต่อว่าจะดำาเนินกระบวนการตามแผนท่ีวางไว้ต่อไป 
หรือควรมีกิจกรรมอ่ืนเข้ามาปรับสภาพให้พร้อมก่อน

วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. กระบวนกรเช้ือเชิญผู้เข้าร่วมให้กลับมาอยู่กับตัวเอง
๓. จากน้ัน ให้ผู้เข้าร่วมเทียบเคียงว่า สัตว์ชนิดไหนท่ีจะแทน
   สภาวะของตัวเรา ณ ขณะน้ีได้? พร้อมกับบอกเหตุผล

นอกจากแทนความรู้สึกด้วยชนิดของสัตว์แล้ว ยังสามารถปรับ
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนได้ เช่น การพยากรณ์อากาศ (เช่น ตอนน้ี
ในใจของเรา มีเมฆคลุมเครือ เหมือนฝนจะตก) หรือแทนด้วย
ชนิดของดอกไม้ เป็นต้น

๑๖๘ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

แทน
ความร ู ้ส ึก
ด ้วย.. .

แบบท ี ่  ๓

ประมวล
ความร ู ้ส ึก

แบบท ี ่  ๔
วัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบความรู้สึก การเรียนรู้ สภาวะภายในของผู้เข้าร่วม 
(เทียบเคียงกับความรู้สึก/ความคาดหวังท่ีมีในช่วงแรก)
วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. ให้ผู้เข้าร่วมบอกความรู้สึกท่ีมีต้ังแต่เร่ิมกระบวนการ-ปัจจุบัน 
   โดยสรุปย่อออกมาเป็น ๑ คำา
๓. มีเง่ือนไขว่า ไม่ให้ซำ้ากับคนอ่ืน

เป็นการสอบอารมณ์ช่วงแรกของวันท่ี ๒ เป็นต้นไป

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนานท่ีเน้นการใช้ฐานกาย
วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมยืนกระจายไปท่ัวห้อง
๒. กระบวนกรสาธิตท่าประกอบคำาส่ังท้ัง ๔ ท่า ได้แก่
   • “มดตาย” ให้ลงไปนอนด้ินเหมือนมดตาย
   • “มอเตอร์ไซค์” ให้ ๒ คน จับคู่ เกาะไหล่แล้วว่ิงไปด้วยกัน
   • “ไฟเขียวไฟแดง” ให้จับกลุ่ม ๓ คน คนหน่ึงน่ัง คนหน่ึง
      คุกเข่า และอีกคนยืนเป็น ๓ ระดับ แล้วทำามือกระพริบๆ

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๖๙

๑.๓ ละลายพฤต ิกรรม

เกม
มดตาย

วัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบความรู้สึก การเรียนรู้ สภาวะภายในของผู้เข้าร่วม 
(เทียบเคียงกับความรู้สึก/ความคาดหวังท่ีมีในช่วงแรก)
วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม
๒. ให้ผู้เข้าร่วมบอกความรู้สึกท่ีมีต้ังแต่เร่ิมกระบวนการ-ปัจจุบัน 
   โดยสรุปย่อออกมาเป็น ๑ คำา
๓. มีเง่ือนไขว่า ไม่ให้ซำ้ากับคนอ่ืน

เป็นการสอบอารมณ์ช่วงแรกของวันท่ี ๒ เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วม และดูความ
คาดหวังของผู้เข้าร่วม

อุปกรณ์
๑. กระดาษ post it สีชมพูและสีเขียว อย่างละห่อ
๒. ปากกา
๓. กระดาษฟลิปชาร์ต ๒ แผ่น โดยวาดเป็นรูปต้นไม้ความ
    กังวล และต้นไม้ความหวัง แผ่นละต้น

วิธีการ
๑. แจกกระดาษ post it ให้ผู้เข้าร่วมคนละ ๒ ใบๆ ละสี
   • สีชมพู เขียนความกังวล กลัว ความรู้สึกไม่ดี ลงในกระดาษ 
     (เป็นอุบายให้ส่ิงท่ีเราไม่อยากมีในตัว ให้ออกไป)
   • สีเขียว เขียนความหวัง อาจจะต่อตัวเอง การอบรม สังคม 
   ประเทศชาติ ฯลฯ
๒. ไม่ต้องลงช่ือ
๓. นำากระดาษ post it ท่ีเขียนแล้วไปแปะบนต้นไม้

ต ้นไม ้
ความก ังวล
   -ความหว ัง

แบบท ี ่  ๔

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เกม
น ักส ืบ

• “วงหมอลำา” ให้จับกลุ่ม ๔ คน มี ๑ คนยืนอยู่ข้างหน้า
   เป็นนักร้อง และอีก ๓ คนเป็นคนเต้นอยู่ข้างหลัง
๓. กระบวนกรออกคำาส่ังให้ทำาท่าต่างๆ ติดๆ กัน
๔. เม่ือผู้เข้าร่วมเร่ิมเหน่ือย ให้ส่ังท่าสุดท้ายเป็น มดตาย 
    แล้วให้นอนลงไปเลย

เกมน้ีผู้เขียนเคยเล่นกับท้ังเด็กประถมและผู้สูงอายุวัย ๖๐ 
กว่าปี ปรากฏว่าระดับความสนุกไม่แตกต่างกัน เพียงแต่
ความกระช้ันในการออกคำาส่ังแตกต่างกันเล็กน้อยเท่าน้ัน

๑๗๐ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

วัตถุประสงค์
    เพ่ือความสนุก ลุ้น และฝึกการสังเกตฝ่ายตรงข้าม

อุปกรณ์
๑. กระดาษแผ่นเล็ก สำาหรับเขียนช่ือ
๒. ปากกา

วิธีการ
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น ๒ ฝ่ายเท่าๆ กัน
๒. มีคนท่ีน่ังอยู่ตรงกลาง ๑ คน
๓. ให้ผู้เข้าร่วมเขียนช่ือของตัวเองลงในกระดาษ
๔. รวบรวมช่ือท่ีได้สลับกับกลุ่มตรงข้าม
๕. ผู้เข้าร่วมจากกลุ่ม๑ ถือช่ือของคนท่ีอยู่กลุ่ม ๒ ไปหาคน
   กลาง ๑ ช่ือ (โดยกลุ่มท่ี ๒ ไม่รู้ว่าช่ือท่ีอยู่ในกระดาษเป็น
   ใคร คนในกลุ่มต้องช่วยกันเดา หรือดูท่าทีกลุ่ม ๑ เอง)
๖. จากน้ันให้คนท่ีอยู่ในกลุ่ม ๒ เป็นฝ่ายถือช่ือของคนท่ีอยู่
   ในกลุ่ม ๑ ออกไป ๑ ช่ือ และถ้าคนท่ีอยู่กลุ่ม ๒ เป็นคนเดียว
   กับช่ือท่ีกลุ่ม๑ เพ่ิงถือออกไป ก็จะถูกยิง เช่น ตะวันอยู่กลุ่ม
   ๑ ถือช่ือของกุหลาบออกไปหาคนกลาง แล้วถ้าคนในกลุ่ม
   ๒ เลือกกุหลาบให้เป็นคนถือช่ือออกไป กุหลาบก็จะถูกยิง 
   แต่ถ้าเลือกคนอ่ืนท่ีไม่ใช่กุหลาบก็จะรอดไป
๗. สลับกันเดินออกไปจนกว่ากระดาษรายช่ือจะหมด ทีมไหน
   เหลือสมาชิกเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๗๑

วัตถุประสงค์
    เพ่ือความสนุก ลุ้น และฝึกการสังเกตฝ่ายตรงข้าม

อุปกรณ์
๑. กระดาษแผ่นเล็ก สำาหรับเขียนช่ือ
๒. ปากกา

วิธีการ
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น ๒ ฝ่ายเท่าๆ กัน
๒. มีคนท่ีน่ังอยู่ตรงกลาง ๑ คน
๓. ให้ผู้เข้าร่วมเขียนช่ือของตัวเองลงในกระดาษ
๔. รวบรวมช่ือท่ีได้สลับกับกลุ่มตรงข้าม
๕. ผู้เข้าร่วมจากกลุ่ม๑ ถือช่ือของคนท่ีอยู่กลุ่ม ๒ ไปหาคน
   กลาง ๑ ช่ือ (โดยกลุ่มท่ี ๒ ไม่รู้ว่าช่ือท่ีอยู่ในกระดาษเป็น
   ใคร คนในกลุ่มต้องช่วยกันเดา หรือดูท่าทีกลุ่ม ๑ เอง)
๖. จากน้ันให้คนท่ีอยู่ในกลุ่ม ๒ เป็นฝ่ายถือช่ือของคนท่ีอยู่
   ในกลุ่ม ๑ ออกไป ๑ ช่ือ และถ้าคนท่ีอยู่กลุ่ม ๒ เป็นคนเดียว
   กับช่ือท่ีกลุ่ม๑ เพ่ิงถือออกไป ก็จะถูกยิง เช่น ตะวันอยู่กลุ่ม
   ๑ ถือช่ือของกุหลาบออกไปหาคนกลาง แล้วถ้าคนในกลุ่ม
   ๒ เลือกกุหลาบให้เป็นคนถือช่ือออกไป กุหลาบก็จะถูกยิง 
   แต่ถ้าเลือกคนอ่ืนท่ีไม่ใช่กุหลาบก็จะรอดไป
๗. สลับกันเดินออกไปจนกว่ากระดาษรายช่ือจะหมด ทีมไหน
   เหลือสมาชิกเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนานท่ีใช้ฐานกาย

กติกา
๑. ให้ผู้เข้าร่วมเรียงแถวตอน 
    กระจายออกเป็นรัศมี (ดังรูป)
๒. คนท่ียืนอยู่หน้าสุดเป็นหนูจะต้อง
    ว่ิงหนีแมวไปต่อท้ายแถวอ่ืน และต้องสะกิดคนในแถว
    ให้รู้ตัว เพ่ือท่ีคนหน้าสุดจะได้ว่ิงหนีแมวไปต่อแถวอ่ืน
๓. ถ้าแมวจับหนูได้ จะกลายมาเป็นหนู แล้วหนูตัวน้ันก็จะ
    กลายเป็นแมวต่อไป

เกม
แมวจ ับหน ู แมว

วัตถุประสงค์
     เพ่ือความสนุกสนาน (แบบลุ้นและกดดัน) ขณะเดียวกัน
ก็สามารถเป็นเกมท่ีนำาเข้าสู่เน้ือหาได้ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิธี
เล่นของแต่ละคน การหลบหลีก การเผชิญหน้า และฝึกสังเกต

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมยืนล้อมวงกัน ให้ทุกคนหลับตา
๒. กระบวนกรจะเดินไปรอบๆ แตะท่ีหลังบางคน ซ่ึงหมาย
    ความว่าคนๆ น้ันคือ นักฆ่าซ่ึงส่วนใหญ่จะมี ๓ คน
๓. เม่ือพร้อมแล้วให้ทุกคนลืมตา นักฆ่าก็จะเร่ิมทำางาน
๔. วิธีการฆ่า คือ เม่ือนักฆ่ากระพริบตาข้างเดียวใส่ใคร 
    ให้คนๆ น้ันนับ ๑ - ๓ ในใจแล้วร้องว่า “โอ้ย! ตายแล้ว”
๕. นักฆ่ามีเป้าหมาย คือ ฆ่าให้หมดทุกคน
๖. คนธรรมดาต้องช่วยกันจับนักฆ่า
    ให้ได้ โดยคนธรรมดา ๒ คนท่ี
    สังเกตเห็นนักฆ่าให้ยกมือ นับ 
    ๑-๓ แล้วยิงไปท่ีนักฆ่าพร้อมๆ กัน ถ้าเป็นนักฆ่าจริง 
    นักฆ่าจะตาย แต่ถ้าไม่ใช่ คนยิงจะต้องตาย
๗. ห้ามพูดคุยกัน

เกม
น ักฆ ่ า

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือเรียกสติ สร้างความต่ืนตัว โดยไม่ต้องขยับตัว สามารถ
ใช้เป็นเกมท่ีเบรกเปล่ียนบรรยากาศได้ 
โดยเฉพาะช่วงบ่ายท่ีผู้เข้าร่วมรู้สึกง่วง

อุปกรณ์
๑. ปากกาเคมี ๑ ด้าม

วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวง โดยให้หัวเข่าชิดกัน
๒. วางมือสองข้างลงบนพ้ืน ในลักษณะไขว้มือกับคนข้างๆ 
๓. ยกมือตบพ้ืนทีละมือ เร่ิมจากคนแรกไล่ไปรอบวงโดยให้ดู
    ท่ีลำาดับของมือ ไม่ใช่ท่ีคน
๔. ถ้ามีคนตบมือ ๒ คร้ัง จะต้องย้อนกลับ
๕. ถ้ามีคนตบมือพลาด จะใช้ปากกาขีดท่ีหลังมือ
๖. พอจบเกม นับจำานวนเพ่ือหาคนท่ีพลาดเยอะท่ีสุด

๑๗๒ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

เกม
ตบพ ื ้ น

เกม
ยอดมน ุษย ์

วัตถุประสงค์
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมยืนล้อมเป็นวงกลม
๒. กระบวนกรสาธิตท่ายอดมนุษย์ท้ัง ๓ ท่า (ดังภาพ)
๓. จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมซ้อมทำาท่าจนคล่อง โดยเวลาท่ีทำา 
    ท่าต้องทำาเสียงปล่อยพลัง อ๊ึช!! ออกมาด้วย
๔. กระบวนกรเชิญอาจารย์เจ้าสำานักมาตรวจสอบ โดย
    อาจารย์จะเดินไปรอบๆ วง ถ้าอาจารย์ไปหยุดท่ีใครแล้ว
    ทำาท่าใด ลูกศิษย์ต้องทำาท่าท่ีต่างไป แต่ถ้าเผลอทำาท่า
    เดียวกับอาจารย์ก็ต้องออกมาเป็นคนตรวจสอบแทน
๕. จากน้ันให้เพ่ิมจำานวนอาจารย์ออกเป็น ๒ คน

เพ่ือให้การตรวจสอบเข้มข้นย่ิงข้ึน คนท่ีเป็นอาจารย์ควรมี
เทคนิคในการหลอกล่อให้ยอมมนุษย์ตายใจ พอเผลอก็
กระโดดไปทำาท่าตรงหน้า ด้วยความตกใจ ตั้งตัวไม่ทัน 
หลายคนก็มักทำาท่าเดียวกับอาจารย์

ท่าท่ี๑ ท่าท่ี๒ ท่าท่ี๓

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนาน แบบเบาๆ

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวงกลม ทุกคนจะต้องมีเบาะน่ัง 
    ยกเว้น ๑ คนที่จะต้องเป็นคนซื้อของ (มีเบาะเท่ากับ
    จำานวนคนท่ีน่ังอยู่)
   • คนท่ีน่ังอยู่ถามว่า “เธอจะไปไหน?”
   • คนท่ีเดินซ้ือของตอบว่า “ฉันจะไปตลาด”

วัตถุประสงค์
เพ่ือเรียกสติ สร้างความต่ืนตัว โดยไม่ต้องขยับตัว สามารถ
ใช้เป็นเกมท่ีเบรกเปล่ียนบรรยากาศได้ 
โดยเฉพาะช่วงบ่ายท่ีผู้เข้าร่วมรู้สึกง่วง

อุปกรณ์
๑. ปากกาเคมี ๑ ด้าม

วิธีการ
๑. กระบวนกรและผู้เข้าร่วมน่ังล้อมเป็นวง โดยให้หัวเข่าชิดกัน
๒. วางมือสองข้างลงบนพ้ืน ในลักษณะไขว้มือกับคนข้างๆ 
๓. ยกมือตบพ้ืนทีละมือ เร่ิมจากคนแรกไล่ไปรอบวงโดยให้ดู
    ท่ีลำาดับของมือ ไม่ใช่ท่ีคน
๔. ถ้ามีคนตบมือ ๒ คร้ัง จะต้องย้อนกลับ
๕. ถ้ามีคนตบมือพลาด จะใช้ปากกาขีดท่ีหลังมือ
๖. พอจบเกม นับจำานวนเพ่ือหาคนท่ีพลาดเยอะท่ีสุด

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๗๓

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นทีม และความสนุกสนาน

วิธีการ
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น ๓ แถวเท่าๆ กัน และให้ยืนเป็นแถว
    ตอนลึกจับมือกันไว้
๒. ให้ผู้เข้าร่วมนับเลข โดยเร่ิมนับจากหัวแถว และจำาหมาย
    เลขประจำาตัวของตัวเองไว้
๓. กระบวนกรจะเรียกทีละ ๒ หมายเลขท่ีติดกัน
๔. ให้หมายเลขคู่น้ันยกมือข้ึน เพ่ือให้คนหัวแถวและหางแถว
    ว่ิงมาลอด (จะต้องจับมือกันตลอด) เช่น หมายเลข ๓-๔ 
    ก็ให้หมายเลข ๓ และ ๔ ยกมือท่ีจับกันข้ึน ให้คนอ่ืนลอด

เกมน้ีจะต้องมีผู้เล่นมากกว่า ๓๐ คนข้ึนไป เน่ืองจากในแต่ละ
แถวจะต้องมีคนมากกว่า ๑๐ คน เพ่ือความสนุกในการหา
หมายเลขและการแข่งขันว่าแถวไหนจะทำาได้เร็วกว่ากัน (ย่ิง
ผู้เข้าร่วมมีจำานวนเยอะเท่าไรก็ย่ิงสนุกมากข้ึน)

เกม
ม ั งกรลอดถ ำ ้ า

เกม
จ ่ ายตลาด

วัตถุประสงค์
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมยืนล้อมเป็นวงกลม
๒. กระบวนกรสาธิตท่ายอดมนุษย์ท้ัง ๓ ท่า (ดังภาพ)
๓. จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมซ้อมทำาท่าจนคล่อง โดยเวลาท่ีทำา 
    ท่าต้องทำาเสียงปล่อยพลัง อ๊ึช!! ออกมาด้วย
๔. กระบวนกรเชิญอาจารย์เจ้าสำานักมาตรวจสอบ โดย
    อาจารย์จะเดินไปรอบๆ วง ถ้าอาจารย์ไปหยุดท่ีใครแล้ว
    ทำาท่าใด ลูกศิษย์ต้องทำาท่าท่ีต่างไป แต่ถ้าเผลอทำาท่า
    เดียวกับอาจารย์ก็ต้องออกมาเป็นคนตรวจสอบแทน
๕. จากน้ันให้เพ่ิมจำานวนอาจารย์ออกเป็น ๒ คน

เพ่ือให้การตรวจสอบเข้มข้นย่ิงข้ึน คนท่ีเป็นอาจารย์ควรมี
เทคนิคในการหลอกล่อให้ยอมมนุษย์ตายใจ พอเผลอก็
กระโดดไปทำาท่าตรงหน้า ด้วยความตกใจ ตั้งตัวไม่ทัน 
หลายคนก็มักทำาท่าเดียวกับอาจารย์

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนาน 
และได้เคล่ือนไหวฐานกาย

วิธีการ
๑. สมมติให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นประชากร
    ดาวต๊ิด ซ่ึงจะมีท่าเดินในแบบเฉพาะ คือ 
    เท้าต่อกัน มือแบะออก และมีเสียง ต๊ิดๆๆ (ดังภาพท่ี ๑)
๒. อยู่มาวันหนึ่ง ก็มีตัวเชื้อโรคเกิดขึ้นมาบนดาวติ๊ด ซึ่งตัว
    เชื้อโรคนี้ก็จะมีท่าเดินเหมือนกับประชากรดาวติ๊ดด้วย
    เหมือนกัน แต่ต่างตรงท่ี พอตัวเช้ือโรคน้ีไปแตะท่ีใคร 
    คนน้ันจะต้องตัวแข็งทันที
๓. หลังจากน้ัน เพ่ือนท่ีปกติดีก็ต้องเข้ามาช่วย โดยมีวิธีการ 
    คือ คนปกติ ๒ คน เข้ามาจับมือกัน (ดังภาพท่ี ๒) แล้วก็
    ต้องบอกว่า “เธอเป็นอิสระแล้วๆๆ” ๓ รอบ โดยท่ีต้องส่าย
    สะโพกและย่อเข่าลงด้วย

วิธีเลือกตัวเช้ือโรค ให้ขออาสาสมัคร 
(ท่ีมีท่าทางจะเดินได้เร็ว) แต่ถ้าประชากร
มีจำานวนมาก และเดินได้เร็ว ให้เพ่ิม
จำานวนตัวเช้ือโรคเข้าไปอีก

   • คนท่ีน่ังอยู่ถามว่า “เธอจะไปซ้ืออะไร?”
   • คนท่ีเดินซ้ือของตอบว่า “ฉันจะไปซ้ือ...”
๒. แล้วให้แต่ละคนนึกถึงย่ีห้อของสินค้าชนิดน้ันๆ แล้วหันไป
    กระซิบกับคนซ้ายมือ (เพ่ือเป็นพยาน)
๓. เม่ือคนซ้ือบอกย่ีห้อท่ีตรงกับใครก็ให้ออกไปเดินต่อแถวด้าน
    หลังคนซ้ือไปเร่ือยๆ จน คนซ้ือตะโกนว่า “ตลาดวาย” ให้
    ทุกคนรีบว่ิงหาท่ีน่ังให้เร็วท่ีสุด
๔. เหลือ ๑ คน เป็นคนซ้ือของต่อไป

๑๗๔ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

เกม
ต ั วร ะบาด
( เช ื ้ อ โ รค)

ประชากร
ดาวต ิ ๊ ด

ว ิ ธ ี ช ่ วย
ประชากรดาวต ิ ๊ ด

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
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วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนาน 
และได้เคล่ือนไหวฐานกาย

วิธีการ
๑. สมมติให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นประชากร
    ดาวต๊ิด ซ่ึงจะมีท่าเดินในแบบเฉพาะ คือ 
    เท้าต่อกัน มือแบะออก และมีเสียง ต๊ิดๆๆ (ดังภาพท่ี ๑)
๒. อยู่มาวันหนึ่ง ก็มีตัวเชื้อโรคเกิดขึ้นมาบนดาวติ๊ด ซึ่งตัว
    เชื้อโรคนี้ก็จะมีท่าเดินเหมือนกับประชากรดาวติ๊ดด้วย
    เหมือนกัน แต่ต่างตรงท่ี พอตัวเช้ือโรคน้ีไปแตะท่ีใคร 
    คนน้ันจะต้องตัวแข็งทันที
๓. หลังจากน้ัน เพ่ือนท่ีปกติดีก็ต้องเข้ามาช่วย โดยมีวิธีการ 
    คือ คนปกติ ๒ คน เข้ามาจับมือกัน (ดังภาพท่ี ๒) แล้วก็
    ต้องบอกว่า “เธอเป็นอิสระแล้วๆๆ” ๓ รอบ โดยท่ีต้องส่าย
    สะโพกและย่อเข่าลงด้วย

วิธีเลือกตัวเช้ือโรค ให้ขออาสาสมัคร 
(ท่ีมีท่าทางจะเดินได้เร็ว) แต่ถ้าประชากร
มีจำานวนมาก และเดินได้เร็ว ให้เพ่ิม
จำานวนตัวเช้ือโรคเข้าไปอีก

   • คนท่ีน่ังอยู่ถามว่า “เธอจะไปซ้ืออะไร?”
   • คนท่ีเดินซ้ือของตอบว่า “ฉันจะไปซ้ือ...”
๒. แล้วให้แต่ละคนนึกถึงย่ีห้อของสินค้าชนิดน้ันๆ แล้วหันไป
    กระซิบกับคนซ้ายมือ (เพ่ือเป็นพยาน)
๓. เม่ือคนซ้ือบอกย่ีห้อท่ีตรงกับใครก็ให้ออกไปเดินต่อแถวด้าน
    หลังคนซ้ือไปเร่ือยๆ จน คนซ้ือตะโกนว่า “ตลาดวาย” ให้
    ทุกคนรีบว่ิงหาท่ีน่ังให้เร็วท่ีสุด
๔. เหลือ ๑ คน เป็นคนซ้ือของต่อไป

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๗๕

วัตถุประสงค์
เพ่ือแบ่งกลุ่มและสัมผัสสร้างความคุ้นเคยกันเล็กน้อย

วิธีการ
๑. กระบวนกรร้องเพลงถามผู้เข้าร่วมว่า “ทำาอะไรดีจ๊ะ?” 
    ให้ผู้เข้าร่วมตอบว่า “ทำาอะไรดีล่ะ?”
๒. จากน้ันกระบวนกรจะบอกว่าให้ทำาอะไร เช่น ให้คน ๓ คน
    หันหลังชนกัน, ให้คน ๖ คน เอาน้ิวหัวแม่เท้าชนกัน ฯลฯ 
    จนคำาส่ังสุดท้าย ให้คน ๕ คน เอาแขนคล้องกัน

วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนานและแบ่งกลุ่มไปด้วยในตัว

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่ม ๓ คน โดย ๒ คนจับมือกัน (เป็นฝา)
    ล้อมคนท่ี ๓ ท่ีอยู่ตรงกลาง (เป็นหอย) ไว้
๒. เม่ือกระบวนกรบอกว่า “หอยเปล่ียนฝา” ให้หอยว่ิงไป
    หาฝาใหม่
๓. เม่ือกระบวนกรบอกว่า “ฝาเปล่ียนหอย” ให้ฝาท้ัง ๒ คน 
    จับมือกันย้ายไปหาหอยตัวใหม่
๔. เม่ือกระบวนกรบอกว่า “๓ ฝา ๑ หอย” ให้จับมือกัน
    เป็นฝา ๓ คน และมีหอยอยู่ตรงกลาง ๑ คน
๕. เม่ือกระบวนกรบอกว่า “หอยระเบิด” ให้ทุกคนตะโกน
    ว่า “ตูม!” แล้วจับมือเป็นฝาเป็นหอยกันใหม่
๖. จนท้ายที่สุด กระบวนกรบอกว่า “๒ ฝา ๒ หอย” เมื่อ
    จับมือกันครบแล้วก็ให้น่ังลง (จำานวนฝากับหอยสามารถ
    ปรับเปล่ียนได้ตามขนาดของกลุ่มท่ีต้องการ)

เกมน้ีถือเป็นเกมคลาสสิคอีกเกมหน่ึง ในแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมี
การปรับเปล่ียนวิธีเรียกไปต่างๆกัน ซ่ึงเท่าท่ีผู้เขียนได้ยินมา
มีวิธีเรียกดังน้ี ผ้ึงเปล่ียนรัง กระรอกเปล่ียนรัง ข้ีเปล่ียนหลุม 
ปลาร้าเปล่ียนไห ผีเปล่ียนหลุม

เกม
หอย
เปล ี ่ ยนฝา

เกม
ท ำ าอ ะ ไรด ี
จ ๊ ะ ?
เคร
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วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความสนุกสนาน

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมเดินไปท่ัวห้อง เม่ือ
    กระบวนกรให้สัญญาณ “หยุด” 
    ให้ผู้เข้าร่วมหยุดอยู่กับท่ี แล้วจับคู่กับคนท่ีอยู่ใกล้ๆ
๒. กระบวนกรให้คำาส่ัง รอบละหน่ึงคำาส่ัง เช่น 
    (๑) บอกช่ือจังหวัดท่ีมีตัวสะกด “ร” อยู่ด้วย 
    (๒) ช่ือดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอม ฯลฯ
๓. เม่ือกระบวนกรให้คำาส่ังเสร็จแล้ว ให้สลับกันตอบ เม่ือ
    กระบวนกรเคาะระฆังแล้วใครท่ียังไม่ได้พูด (หรือกำาลัง
    จะพูด) ให้ถือว่าแพ้
๔. กระบวนกรบอกให้คนแพ้เอามือไขว้หลัง คนชนะอาจจะ
    เข่ียคาง จ้ีเอว ฯลฯ
๕. เล่นจำานวน ๕ รอบ โดยคร้ังสุดท้ายให้ผลัดกันนวด

วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้สนุกสนานและถูก
เน้ือตัวกันนิดหน่อยเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยระหว่างกัน

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กัน จากน้ัน
    ให้น่ังหันหน้าเข้าหากัน วางมือ
    ท้ังสองไว้ระดับอกสลับกัน (ดังภาพ) ให้ตกลงกันเองว่า 
    ใครจะเป็นปลาร้าและใครจะเป็นปลาทู
๒. จากน้ันกระบวนกรเล่าเร่ืองไปเท่ียวตลาด เม่ือได้ยินคำาว่า 
    “ปลาร้า” ให้คนท่ีเป็นปลาร้าตีมือปลาทู ซ่ึงพยายามจะ
    หลบไม่ให้ถูกตี และเม่ือใดได้ยินคำาว่า “ปลาทู” ให้ปลาทู
    ตีมือคนท่ีเป็นปลาร้า ซ่ึงพยายามจะหลบไม่ให้ถูกตี

เกม
ปลาร ้ า
ปลาท ู

๑๗๖ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ
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วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกันมากข้ึน 
โดยสามารถนำาไปสู่กิจกรรมหลัก
เร่ืองความไว้วางใจได้ด้วย

อุปกรณ์
๑. ผ้าปิดตา จำานวนคร่ึงหน่ึงของจำานวนผู้เข้าร่วมท้ังหมด
๒. ซีดีเพลงบรรเลงท่ีมีจังหวะสนุกๆ

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กัน
๒. กระบวนกรแจกผ้าปิดตาคู่ละ ๑ อัน (คนท่ีปิดตา คือ คนท่ี
    ยืนอยู่ข้างหน้า และ คนท่ีไม่ปิดตา คือ คนท่ียืนอยู่ข้างหลัง)
๓. ให้ยืนหันหน้าไปทางเดียวกัน
๔. ไม่พูดคุยกัน ให้คนท่ีปิดตาสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
๕. ให้คนท่ีอยู่ข้างหลังจับไหล่เพ่ือนแน่นๆ แล้วพาเพ่ือนออกเดิน
    ไปรอบๆ ห้อง โดยขอให้เพ่ือนปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความสนุกสนาน

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมเดินไปท่ัวห้อง เม่ือ
    กระบวนกรให้สัญญาณ “หยุด” 
    ให้ผู้เข้าร่วมหยุดอยู่กับท่ี แล้วจับคู่กับคนท่ีอยู่ใกล้ๆ
๒. กระบวนกรให้คำาส่ัง รอบละหน่ึงคำาส่ัง เช่น 
    (๑) บอกช่ือจังหวัดท่ีมีตัวสะกด “ร” อยู่ด้วย 
    (๒) ช่ือดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอม ฯลฯ
๓. เม่ือกระบวนกรให้คำาส่ังเสร็จแล้ว ให้สลับกันตอบ เม่ือ
    กระบวนกรเคาะระฆังแล้วใครท่ียังไม่ได้พูด (หรือกำาลัง
    จะพูด) ให้ถือว่าแพ้
๔. กระบวนกรบอกให้คนแพ้เอามือไขว้หลัง คนชนะอาจจะ
    เข่ียคาง จ้ีเอว ฯลฯ
๕. เล่นจำานวน ๕ รอบ โดยคร้ังสุดท้ายให้ผลัดกันนวด

วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้สนุกสนานและถูก
เน้ือตัวกันนิดหน่อยเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยระหว่างกัน

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กัน จากน้ัน
    ให้น่ังหันหน้าเข้าหากัน วางมือ
    ท้ังสองไว้ระดับอกสลับกัน (ดังภาพ) ให้ตกลงกันเองว่า 
    ใครจะเป็นปลาร้าและใครจะเป็นปลาทู
๒. จากน้ันกระบวนกรเล่าเร่ืองไปเท่ียวตลาด เม่ือได้ยินคำาว่า 
    “ปลาร้า” ให้คนท่ีเป็นปลาร้าตีมือปลาทู ซ่ึงพยายามจะ
    หลบไม่ให้ถูกตี และเม่ือใดได้ยินคำาว่า “ปลาทู” ให้ปลาทู
    ตีมือคนท่ีเป็นปลาร้า ซ่ึงพยายามจะหลบไม่ให้ถูกตี

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๗๗

วัตถุประสงค์
เพ่ือแบ่งกลุ่มและสัมผัสสร้างความคุ้นเคย

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มกันตามคำาส่ัง ดังน้ี
   ถ้าได้ยินว่า... 

           ปาท่องโก๋ ให้ ๒ คนคล้องแขนกัน

           แซนวิช ให้ ๓ คนประกบกัน

           ขนมช้ัน ให้ ๔ คนเรียงกัน

           รวมมิตร ให้ ๕ คนจับมือกันเป็นวงกลม

๒. รอบสุดท้าย ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มเป็นขนมช้ัน 
   (กลุ่มละ ๔ คน)

เกม
ขนมไทย

๑.๔ เตร ียม เข ้ าส ู ่ ก ิ จกรรมหล ัก

เกม
ข ับรถ

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
นอกจากความสนุกสนานและการได้ใช้ฐานกายอย่างเต็มท่ี
ยังสามารถนำาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องที่เกี่ยวกับอำานาจ หรือการ
ปกป้องเยาวชนจากการคุกคามของส่ือท่ีไม่เหมาะสมได้ด้วย

วิธีการ
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๔ คน
๒. ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นหมายเลข ๑ ๒ ๓ ๔
๓. ให้ ๒ ๓ ๔ จับมือกันเป็นวงกลม แล้ว ๑ ออกไปนอกวง
๔. ให้ ๑ ทำาอย่างไรก็ได้ แตะให้โดนหมายเลข 
     ๒ ดังน้ัน ๓ ๔ จะต้องช่วยกันป้องกัน
๕. จากน้ันให้สลับบทบาท
๖. แลกเปล่ียนความรู้สึกและบทเรียน

๖. ส่วนคนท่ีปิดตา ให้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเพ่ือน ไป
    ตามจังหวะเพลง
๗. กลับมาอยู่กับลมหายใจ ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้!
๘. กระบวนกรหาส่ิงของท่ีจะเป็นอุปสรรคมาวางขวางทางเดิน 
   เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ก่ิงไม้ เป็นต้น
๙. แลกเปล่ียนความรู้สึกและบทเรียน

กระบวนกรสามารถกระตุ้น/ท้าทายให้ผู้เข้าร่วมเพ่ิมความเร็ว
ข้ึนเร่ือยๆ ได้

เกม
เหย ี ่ ย ว
ต ้อนล ูก ไก ่

๑๗๘ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

วัตถุประสงค์
เพ่ือความสนุกสนาน และเตรียมเข้าสู่
กิจกรรมหลักท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับอำานาจได้

วิธีการ
๑. สมมติให้ผู้เข้าร่วมท้ังหมดเป็นปลา 
    โดยกำาหนดขอบเขตของห้องประชุมเป็นท้องทะเล
๒. ขออาสาสมัคร ๑ คน มาแหวกว่ายเป็นอวน
๓. กติกามีอยู่ว่า ถ้าปลายมือท้ัง ๒ ด้านของอวนไปแตะปลา
    ตัวไหน ให้ปลาตัวน้ันกลายเป็นอวน โดยจับมือต่อจากอวน

เกม
อวน
จ ับปลา
เคร

อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๖. ส่วนคนท่ีปิดตา ให้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเพ่ือน ไป
    ตามจังหวะเพลง
๗. กลับมาอยู่กับลมหายใจ ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้!
๘. กระบวนกรหาส่ิงของท่ีจะเป็นอุปสรรคมาวางขวางทางเดิน 
   เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ก่ิงไม้ เป็นต้น
๙. แลกเปล่ียนความรู้สึกและบทเรียน

กระบวนกรสามารถกระตุ้น/ท้าทายให้ผู้เข้าร่วมเพ่ิมความเร็ว
ข้ึนเร่ือยๆ ได้

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๗๙

วัตถุประสงค์
เพ่ืออุ่นเคร่ืองจินตนาการ และเตรียมตัวเข้าสู่กิจกรรมหลัก
ท่ีเก่ียวกับจินตนาการ/ศิลปะ

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมหาพ้ืนท่ีส่วนตั วเพ่ือสร้างกล่องแก้วท่ีสามารถ
    กันตัวเองออกจากคนอ่ืนได้ ให้อยู่กับลมหายใจของตัวเอง
๒. เลือกมือข้างท่ีถนัดน้อยกว่าอีกข้าง วางกดลงไปกับพ้ืน
    ให้แน่นท่ีสุด ให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีกาวติดมือเรากับพ้ืน 
    ให้สังเกตความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
๓. ใช้มือข้างท่ีถนัดดึงมือท่ีติดกาวข้ึนมา ราวกับมีคน ๒ คน
    กำาลังต่อสู้กันอยู่ ให้มีแรงต้านเกิดข้ึนจริงๆ ใช้กลยุทธ์ทุก
    รูปแบบท่ีทำาให้ดึงมืออีกข้างข้ึนให้ได้ สังเกตความรู้สึก
๔. สลับมือ แล้วสังเกตความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะน้ันด้วย
๕. ย้ายพ้ืนท่ีมาเป็นผนังห้อง ยืนในท่าท่ีสบายๆ วางมือท้ัง 
    สองข้างบนผนังเสมือนถูกติดกาว ให้รู้สึกว่ามือทั้งสอง
    เป็นส่วนเดียวกับผนัง ให้ร่างกายส่วนอ่ืนๆ พยายามดึง
    มือออกจากผนัง สังเกตความรู้สึก
๖. แนบตัวกับผนังห้อง ให้รู้สึกเหมือนว่ามีกาวติดอยู่ด้านหลัง 
    ตอนแรกยังไม่รู้สึกตัว (ทำาความคุ้นเคยกับผนัง)
๗. ให้รู้สึกว่าเรากำาลังพยายามดึงตัวออกมาจากผนัง ให้
    รับรู้ถึงความยืดและหนืด ก่อนท่ีจะดีดกลับเข้าไปใหม่
๘. จากน้ันเราจะเร่ิมมีพลังมากกว่าแรงดึงดูด ค่อยๆ ออกมา
    ได้ไกลข้ึน แม้จะยังดีดกลับไป แต่เราก็มาได้ไกลข้ึนเร่ือยๆ 
    แบ่งระดับตามระยะทางได้เป็น ๑-๕ ระดับ
๙. เขียนบันทึกความรู้สึก/บทเรียน เป็นเวลา ๕ นาที

๔. แต่ช่องว่างระหว่างอวนจะไม่สามารถจับปลาได้ จะมี
    เพียงปลายมือแต่ละด้านของอวนเท่านั้นที่จับปลาได้
๕. ให้อวนออกล่าปลาให้ได้มากท่ีสุด ปลาตัวไหนท่ีหนีรอด
    ได้นานท่ีสุดจะถือว่าชนะ
๖. ถ้าอวนขาด ถือว่าเกมจบ

เกม
ต ุ ๊ กแก
๒ ว ิญญาณ
(กาวด ักหน ู )

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ความรู้สึกร่วม เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
บางอย่างของผู้เข้าร่วม เช่น ช่วงอายุ งานอดิเรก ความสนใจ 

วิธีการ
ให้ผู้เข้าร่วมเข้าแถวเรียงลำาดับตามโจทย์อย่างรวดเร็ว

โจทย์
๑. ลำาดับช่ือ โดยใช้พยัญชนะตัวสุดท้ายของช่ือจริง จาก ก–ฮ
๒. เรียงลำาดับตามจำานวนพยางค์ของช่ือเล่น ช่ือจริง และ
    นามสกุลจากน้อยไปมาก (หากพยางค์เท่ากัน ให้ดูจำานวน
    สละเสียงส้ันยาว หรืออาจใช้ความรู้สึกวัดความส้ันยาวก็ได้)
๓. เรียงลำาดับตามวัน-เดือนเกิด
๔. เรียงลำาดับตามอายุ จากน้อยไปมาก

กระบวนกรสามารถปรับโจทย์ให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือ
ประเด็นท่ีต้องการได้ เช่น หากเน้ือหาเก่ียวกับเยาวชนท่ีติด
เกมคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะปรับโจทย์เป็น เรียงลำาดับจำานวน
ช่ัวโมงท่ีเล่นเกมใน ๑ วันจากน้อยไปมากก็ได้

วัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความสงบและผ่อนคลายได้เร็วข้ึน 
และพร้อมสำาหรับการทำา

วิธีการ
๑. ให้ผู้เข้าร่วมน่ังในท่าท่ีสบายๆ
๒. ให้กำาหนดตัวเลขข้ึนภายในใจ ๒ ชุดๆ ละ ๒ ตัว 
    เช่น หายใจเข้า ๑-๒, หายใจออก ๓-๔
๓. ชุดตัวเลขดังกล่าวหมายถึงระยะความส้ันยาวของ
    ลมหายใจ ซ่ึงจะช่วยกำาหนดให้ลมหายใจเข้า-ออก
    มีความยาวท่ีใกล้เคียงกัน

เกม
เร ียงล ำ าด ับ

๑๘๐ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

๑ .๕ ก ารภ า วน าแบบต ่ า งๆ

ฝ ึกภาวนา
แบบน ับ เลข ใน ใจ 

(Hear t  Math)เค
รอืข

่ายพ
ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ความรู้สึกร่วม เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
บางอย่างของผู้เข้าร่วม เช่น ช่วงอายุ งานอดิเรก ความสนใจ 

วิธีการ
ให้ผู้เข้าร่วมเข้าแถวเรียงลำาดับตามโจทย์อย่างรวดเร็ว

โจทย์
๑. ลำาดับช่ือ โดยใช้พยัญชนะตัวสุดท้ายของช่ือจริง จาก ก–ฮ
๒. เรียงลำาดับตามจำานวนพยางค์ของช่ือเล่น ช่ือจริง และ
    นามสกุลจากน้อยไปมาก (หากพยางค์เท่ากัน ให้ดูจำานวน
    สละเสียงส้ันยาว หรืออาจใช้ความรู้สึกวัดความส้ันยาวก็ได้)
๓. เรียงลำาดับตามวัน-เดือนเกิด
๔. เรียงลำาดับตามอายุ จากน้อยไปมาก

กระบวนกรสามารถปรับโจทย์ให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือ
ประเด็นท่ีต้องการได้ เช่น หากเน้ือหาเก่ียวกับเยาวชนท่ีติด
เกมคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะปรับโจทย์เป็น เรียงลำาดับจำานวน
ช่ัวโมงท่ีเล่นเกมใน ๑ วันจากน้อยไปมากก็ได้

การภาวนาด้วยก้อนกรวดโดยเฉพาะในตอนเช้า เป็นการเร่ิมต้น
วันใหม่ที่ดีกับตัวเอง ทั้งนี้ เคยมีการใช้การภาวนากับคนไข้
เบาหวาน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก

การภาวนาด ้วยก ้อนกรวดตามว ิถ ี ของท ่ าน ต ิช น ัท ฮ ันห ์

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๘๑

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความสงบภายในของผู้เข้าร่วมและบรรยากาศภายนอกโดยรวม อีกท้ัง
เป็นการดึงพลังชีวิตข้ึนมาโดยผ่านการเช่ือมโยงกับธรรมชาติด้วย

อุปกรณ์
๑. ระฆังญ่ีปุ่น
๒. ก้อนกรวดกลม (จำานวนคน x 4)

วิธีการ
๑. วางก้อนหินไว้ตรงหน้าผู้เข้าร่วมคนละ ๔ ก้อน
๒. กระบวนกรนำาภาวนา

๓. ก้อนที่ ๑ ฉันเป็นดั่งดอกไม้ ฉันสดชื่น ให้เราจินตนาการว่ามีสวนดอกไม้
    ทะเลสาบภูเขาใหญ่ เบ้ืองบนเป็นท้องฟ้ากว้าง ฟ้าสีคราม ฉันเป็นด่ังดอกไม้ 
    ฉันสดช่ืน หายใจเข้า-ดอกไม้ หายใจออก-สดช่ืน
๔. ก้อนท่ี ๒ ฉันเป็นด่ังขุนเขา ฉันม่ันคง หายใจเข้า-ขุนเขา หายใจออก-ม่ันคง
๕. ก้อนท่ี ๓ ฉันเป็นด่ังนำ้าใส ฉันสงบน่ิง หายใจเข้า-น้ำาใส หายใจออก-สงบน่ิง
๖. ก้อนท่ี ๔ ฉันเป็นด่ังความว่าง ฉันเป็นอิสระ หายใจเข้า-ความว่าง หายใจออก
    -อิสระแล้วปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ เบา สบาย

ก ้อนท ี ่ ๑ ก ้ อนท ี ่๒ ก ้อนท ี ่๓ ก ้อนท ี ่๔เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีช่วงเวลาท่ีได้พักผ่อนและผ่อนคลาย
อย่างเต็มท่ี อีกท้ังยังเป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้
พร้อมสำาหรับกิจกรรมในช่วงต่อไป

อุปกรณ์
๑. ระฆังญ่ีปุ่น
๒. เส่ือหรือผ้าสำาหรับปูนอน
๓. นาิกา
๔. เคร่ืองเสียงและแผ่นซีดีเพลงบรรเลง

วิธีการ
๑. กระบวนกรนำาผ่อนพัก โดยการพูดช้าๆ มีเสียงดนตรี
    คลอเบาๆ ท้ังน้ีกระบวนกรไม่จำาเป็นต้องพูดตลอดเวลา 
    ๔๐ นาที อาจจะนำาผ่อนพักเพียง ๑๐ นาทีแรก หากผู้
    เข้าร่วมคนไหนรู้สึกผ่อนคลายจนง่วงก็สามารถหลับได้
     เลย ใครไม่ง่วงก็ให้ฝึกตระหนักรู้อยู่กับความผ่อนคลายน้ัน
๒. เม่ือครบ ๔๐ นาที กระบวนกรปลุกผู้เข้าร่วมให้รู้สึกต่ืน
    ตัวและสดช่ืน
๓. หลังจากน้ันอาจจะนวด หรือทำาโยคะเพ่ือยืดเส้นยืดสาย
    เล็กน้อย

การผ ่อนพ ัก
ตระหน ักร ู ้

๑๘๒ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

      ท่าท่ีเรานอนสบายท่ีสุด คือ ท่าโยคะ ท่าศพ แต่ถ้าใครรู้สึกอึดอัด อยากนอน
ตะแคงก็สามารถนอนตะแคงขวาได้ (การนอนตะแคงซ้ายจะกดทับหัวใจ) ให้รู้สึก
ว่าแผ่นหลังของเราสัมผัสพ้ืน หงายฝ่ามือ ขณะน้ีร่างกายของเราค่อยหนักข้ึนๆ 
คล้ายกับว่ากำาลังจะจมลงไปในพ้ืนในช่วงเวลาน้ีขอให้ปล่อยร่างกาย ปล่อยความ
คิด ความรู้สึกต่างๆ ไว้กับผืนแผ่นดินก่อน ฝากไว้กับผืนแผ่นดินท่ีเป็นเหมือนแม่
ของเรา ปล่อยให้แม่โอบกอดร่างกายของเราไว้ ไม่มีส่ิงใดท่ีต้องกังวล เม่ือเราอยู่
ในอ้อมกอดของแม่ แม่ท่ีย่ิงใหญ่ แม่ของโลกใบน้ี ปล่อยให้ทุกอย่างดำาเนินไป
ตามทางของมัน เราใช้ร่างกายของเรามานาน ให้เวลาน้ีเป็นเวลาท่ีร่างกายของ

• ต ั วอย ่ า งบทน ำ าผ ่อนพ ักตระหน ักร ู ้
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อืข
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ุทธ
กิา



เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๘๓

เราได้พัก ผ่อนคลาย ค่อยๆ เคล่ือนความรู้สึกไปไว้ท่ีเท้า ผ่อนคลายปลายเท้า
ปล่อยคลายฝ่าเท้าท้ังสองข้าง น้ิวเท้า หน้าแข้ง น่อง ขาท้ังสองข้าง ให้รู้สึกผ่อน
คลาย ผ่อนคลายสะโพก ช่องท้อง ส่งความรัก ความปรารถนาดีมาท่ีกระเพาะ
อาหารท่ีกำาลังทำางานอย่างหนักในขณะน้ี ให้เขาได้ทำางานอย่างเต็มท่ี ผ่อนคลาย
บริเวณหน้าอก สีข้าง และผ่อนคลายท่ัวท้ังแผ่นหลัง ผ่อนคลายหัวไหล่ท่ีแบกรับ
ภาระ ความตึงเครียดต่างๆ ปล่อยวาง ผ่อนคลายแขน ฝ่ามือ และน้ิวมือท้ังสอง
ข้าง ค่อยเคลื่อนความรู้สึกผ่านลำาคอที่บริเวณใบหน้า ผ่อนคลายทั่วทั้งศีรษะ 
ท่ัวท้ังร่างกาย 

      ให้เราลองจินตนาการว่า เรากำาลังเป็นก้อนหินเล็กๆ ก้อนหน่ึงท่ีกำาลังจะ
จมลงไปในแม่นำ้าท่ีกว้างใหญ่ ก้อนหินค่อยๆ ด่ิงลงไปในแม่นำ้าท่ีกว้าง ลึกๆๆๆ 
ลงไปหยุดน่ิงใต้ผืนทราย ใต้แม่นำ้าน้ัน สายนำ้าน่ิงสงบ ทรายขาวละเอียด เราหยุด
น่ิงบนผืนทราย ไร้นำ้าหนัก มีแต่ความเย็นสบาย ปล่อยให้สายนำ้าค่อยๆ ซึมซับ
เข้าผิวร่างกายของเรา รู้สึกเย็นสบาย ปล่อยให้ความเหน่ือยล้าท้ังกายและใจซึม
ไปกับสายนำ้า คงเหลือไว้แต่ความเย็นสบาย ปล่อยให้สายน้ำาโอบอุ้มตัวเราไว้
เม่ือเราอยู่ในอ้อมกอดของสายนำ้า เย็นสบาย ผ่อนคลาย ไร้นำ้าหนัก ให้สายนำ้า
คอยดูแลเรา

      ใครรู้ตัวว่าร่างกายของเราต้องการพักผ่อน ก็ขอให้หลับลงไปเลย ไม่มีส่ิงใด
ที่ต้องเป็นกังวล ถ้าใครไม่รู้สึกง่วง ให้อยู่กับความรู้สึกในใจของเรา บ้านที่อยู่
ภายในใจของเรา

(เม่ือเวลาผ่านไปประมาณ ๔๐ นาที กระบวนกรปลุกผู้เข้าร่วมให้ต่ืนตัวส้ันๆ)

      ให้รู้สึกว่าเราเป็นหน่ึงเดียวกับสายนำ้า รู้สึกว่าเรากำาลังมีแรงกายแรงใจเพ่ือ
จะเรียนรู้ต่อไปในยามบ่ายน้ี กะพริบเปลือกตาช้าๆ ดึงความรู้สึกกลับคืนมา บิด
ข้ีเกียจไปทางซ้ายทางขวาค่อยๆ ตะแคงตัวลุกข้ึนในท่าน่ัง

หมายเหตุ
๑. การผ่อนพักตระหนักรู้ มักจะทำาช่วงบ่ายก่อนเร่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ
๒. ท่ีมาของบทนำาผ่อนพักตระหนักรู้: เสมสิกขาลัย
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๑๘๔ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

      กิจกรรมในหมวดนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการเรียนรู้ ตามเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ ส่วนใหญ่การร้อยเรียงกระบวนการมักวางกิจกรรมหลัก
ไว้ในแต่ละช่วงอย่างเช่ือมโยงกัน ดังน้ัน กิจกรรมท่ีผู้เขียนยกมาเป็นตัวอย่างน้ี 
จึงไม่ใช่กิจกรรมท่ีบรรลุผลสมบูรณ์ด้วยตัวเองจะต้องมีบริบทอ่ืนๆ แวดล้อมด้วย

๒. ก ิ จกรรมหล ัก

๒.๑ พล ั งกล ุ ่ ม

อุปกรณ์
๑. แผ่นพลาสติกหรือกระดาษ ขนาด เอ ๔ (ส่วนใหญ่ใช้เส่ือนำ้ามัน เน่ืองจากมี
    ความทนทาน) จำานวนเท่ากับ จำานวนผู้เข้าร่วม/๒ + ๑ เช่น มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 
    ๓๒ คน ก็จะใช้แผ่นพลาสติกจำานวน ๓๒/๒ + ๑ = ๑๗ แผ่น
๒. เชือก ๒ เส้น เพ่ือทำาแนวแม่นำ้า โดยแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากับ จำานวน
    ผู้เข้าร่วม x๒ เมตร (ช่วงก้าวยาวๆ) + ๒ เมตร (๑ ช่วงก้าว)
๓. นาิกา
๔. ปากกาเคมี ๑ ด้าม
๕. ระฆัง เพ่ือให้สัญญาณก่อนปล่อยนำ้าจากเข่ือน

ก ิ จกรรม 
แม ่น ้ ำ าพ ิ ษ

วัตถุประสงค์
      เพ่ือสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับพลังกลุ่ม และเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม เรียนรู้บทบาทของ
ตัวเองท่ีมีต่อทีม และบทบาทท่ีทีมมีต่อตัวเอง และหาก
ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มท่ีมาจากโรงเรียนหรือองค์กรเดียวกัน 
ก็สามารถเช่ือมโยงกลับไปถึงบทบาทของแต่ละคนท่ีมี
ต่อความเป็นกลุ่ม/ทีมในชีวิตจริงได้
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โจทย์/กติกา
๑. ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเดินผ่านแม่นำ้าพิษ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสุดท้ายอย่าง
    ปลอดภัย โดยต้องมีส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายท่ีชิดกันตลอดต่อเน่ือง จน
    กระท่ังคนสุดท้ายข้ามพ้นเส้นชัย
๒. หากหลุดจากกันต้องเร่ิมต้นใหม่
๓. มีหิน (แผ่นพลาสติก) ให้จำานวนตามสูตรข้างต้น

๔. ถ้าส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายออกนอกก้อนหินจะกลายเป็นคนพิการ 
    (กระบวนกรใช้ปากกาเคมีขีดส่วนน้ัน) แล้วส่วนน้ันจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป
๕. ถ้าผู้เข้าร่วมใช้เวลาในการข้ามแม่นำ้านานเกินไป เหนือแม่นำ้ามีเข่ือนท่ีพร้อม
    จะปล่อยนำ้า ซ่ึงจะถือว่าเกมยุติ แต่จะมีสัญญาณเตือนก่อนล่วงหน้า
๖. ถ้าหินลอยอยู่เฉยๆ โดยไม่มีคนถือไว้ จะโดนจระเข้ (กระบวนกร) แย่งไป

หมายเหตุ
      ในระหว่างท่ีผู้เข้าร่วมทำากิจกรรม กระบวนกรควรสังเกตบรรยากาศ สถาน-
การณ์ ท่าทีและบทบาทของแต่ละคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการชวนคุย

      การกำาหนดเวลาปล่อยนำ้าจากเขื่อนไว้ในตอนต้น จะเป็นเงื่อนไขที่ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมต้องช่วยกันหาทางออก และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมบางคนแสดง
บทบาทผู้นำาโดยธรรมชาติ ซ่ึงสามารถนำาประเด็นน้ีมาชวนคุยได้

      จากประสบการณ์ของผู้เขียน มีหลายคร้ังท่ีผู้เข้าร่วมขอต่อเวลาเพ่ือท่ีจะไป
ให้ถึงเส้นชัยให้ได้ ในกรณีเช่นน้ี ข้ึนอยู่กับสถานการณ์/บริบทแวดล้อม ณ ขณะ
น้ันๆ ว่าการยืดเวลาออกไปจะทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างท่ีต้ังใจไว้หรือไม่

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๘๕

      กิจกรรมในหมวดนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการเรียนรู้ ตามเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ ส่วนใหญ่การร้อยเรียงกระบวนการมักวางกิจกรรมหลัก
ไว้ในแต่ละช่วงอย่างเช่ือมโยงกัน ดังน้ัน กิจกรรมท่ีผู้เขียนยกมาเป็นตัวอย่างน้ี 
จึงไม่ใช่กิจกรรมท่ีบรรลุผลสมบูรณ์ด้วยตัวเองจะต้องมีบริบทอ่ืนๆ แวดล้อมด้วย

อุปกรณ์
๑. แผ่นพลาสติกหรือกระดาษ ขนาด เอ ๔ (ส่วนใหญ่ใช้เส่ือนำ้ามัน เน่ืองจากมี
    ความทนทาน) จำานวนเท่ากับ จำานวนผู้เข้าร่วม/๒ + ๑ เช่น มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 
    ๓๒ คน ก็จะใช้แผ่นพลาสติกจำานวน ๓๒/๒ + ๑ = ๑๗ แผ่น
๒. เชือก ๒ เส้น เพ่ือทำาแนวแม่นำ้า โดยแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากับ จำานวน
    ผู้เข้าร่วม x๒ เมตร (ช่วงก้าวยาวๆ) + ๒ เมตร (๑ ช่วงก้าว)
๓. นาิกา
๔. ปากกาเคมี ๑ ด้าม
๕. ระฆัง เพ่ือให้สัญญาณก่อนปล่อยนำ้าจากเข่ือน

จ ุด เร ิ ่ มต ้น เส ้ นช ัย

วัตถุประสงค์
      เพ่ือสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับพลังกลุ่ม และเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม เรียนรู้บทบาทของ
ตัวเองท่ีมีต่อทีม และบทบาทท่ีทีมมีต่อตัวเอง และหาก
ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มท่ีมาจากโรงเรียนหรือองค์กรเดียวกัน 
ก็สามารถเช่ือมโยงกลับไปถึงบทบาทของแต่ละคนท่ีมี
ต่อความเป็นกลุ่ม/ทีมในชีวิตจริงได้
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วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. สมมติให้แผ่นกระดาษ/เบาะรองน่ังเป็นรัง โดยวางกระจายไปท่ัวห้อง แล้ว
   ให้แต่ละคนยืนอยู่บนรัง
๒. จะมีรังว่างอยู่ ๑ รัง
๓. จะมีเป็ดตัวหน่ึง เดินด้วยความเร็วคงท่ีเพ่ือแย่งชิงรังว่างน้ัน
๔. สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันปิดพ้ืนท่ีว่างให้นานท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้
๕. ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
๖. ห้ามย้ายรัง
๗. ห้ามก๊ัก ยืนขาละรัง
๘. ห้ามขวางก้ันหรือทำาร้ายเป็ด
๙. บันทึกเวลาท่ีปกป้องท่ีว่างได้นานท่ีสุดในแต่ละรอบ และช่ือคนท่ีเสียพ้ืนท่ี
๑๐. แลกเปล่ียนความรู้สึก/บทเรียนท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ
      ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมมีการประสานความร่วมมือหรือวางแผนได้ดีมาก สามารถ
ป้องกันที่ว่างได้นาน กระบวนกรอาจจะเพิ่มจำานวนเป็ดขึ้นมาได้ โดยการขอ
อาสาสมัครจากผู้เข้าร่วม

๑๘๖ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

วัตถุประสงค์
     เพื่อทดสอบพลังกลุ่ม และเรียนรู้ถึง
บุคลิกของตัวเองในการทำางานหรือแก้ไข
สถานการณ์ร่วมกับคนอ่ืน ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น
ด้วย เพราะมีศัตรูคนเดียวกัน คือ เป็ด

อุปกรณ์
๑. เบาะรองน่ังหรือกระดาษ เอ ๔ 
    จำานวนเท่ากับจำานวนผู้เข้าร่วม + ๑
๒. กระดาษกาว (ในกรณีท่ีใช้กระดาษ)
๓. ระฆัง
๔. นาิกาจับเวลา

ก ิ จกรรม 
เป ็ด เจ ้ าป ัญหา

( เป ็ดช ิ งพ ื ้ นท ี ่ )

เป ็ด

ท ี ่ ว ่ า ง

รอบท ี ่ เ วลา (ว ิ น าท ี ) คน เส ียพ ื ้ นท ี ่

ต ารางสร ุปผล
ก ิ จกรรมฯ
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อุปกรณ์
๑. ชุดตัวต่อเลโก้ต้นแบบ ซ่ึงกระบวนกรจะต้องต่อไว้ก่อน โดยไม่ให้ผู้เข้าร่วมเห็น
๒. ตัวต่อเลโก้สำาหรับแต่ละกลุ่ม
๓. เชือก ใช้ขึงทำาเขต

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น ๘ กลุ่มๆ ละ ๕ – ๖ คน โดยแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ี
    ต่างกัน (ดูรายละเอียดหัวข้อ บทบาท และภาพประกอบ)
๒. สมาชิกภายในกลุ่มทุกคน ต้องช่วยกันต่อตัวต่อให้เหมือนกับต้นแบบทุก
    ประการ ท้ังสี รูปร่างและขนาด
๓. เม่ือหมดเวลาแล้ว นำาผลงานของแต่ละกลุ่มมาเทียบกับต้นแบบ
๔. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน
๕. ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที

๑ ๒

๓

๔ ๕ ๖

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๘๗

ก ิ จกรรม 
ต ั วต ่อมหาสน ุก

วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค
หรือข้อจำากัดในการทำางานร่วมกัน และได้เรียนรู้
สภาวะภายในของตัวเองขณะทำางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำากัดที่เป็นอุปสรรค ซึ่ง
สามารถเช่ือมโยงสู่สถานการณ์ในชีวิตประจำาวันได้

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



บทบาท
๑. หมายเลข ๑ เป็นคนท่ีเห็นต้นแบบ: ไม่สามารถมาหากลุ่มได้
๒. หมายเลข ๒ เป็นคนรับสารจากหมายเลข ๑ มาถ่ายทอดกับกลุ่ม: ไม่เห็น
    ต้นแบบและห้ามลงมือทำา ท้ังน้ี หมายเลข ๒ จะว่ิงไปคุยกับหมายเลข ๑ ก่ี
    รอบก็ได้ และจะว่ิงมาบอกหมายเลข ๔ – ๖ ท่ีอยู่ในห้องก่ีรอบก็ได้
๓. หมายเลข ๓ เป็นคนสังเกตการณ์: ต้องเอามือไขว้หลังตลอดเวลา ห้ามพูด
    หรือส่งสัญญาณใดๆ ทำาได้เพียงพยักหน้าและส่ายหน้าเท่าน้ัน แต่สามารถ
    เดินไปได้ทุกท่ี
๔. หมายเลข ๔ – ๖ เป็นคนลงมือทำา: ต่อตัวต่อให้ได้ตามแบบ โดยไม่สามารถ
   ลุกไปไหนได้

หมายเหตุ
      การจัดเตรียมสถานท่ี ควรให้แต่ละเขตอยู่ห่างกันพอสมควร หรืออาจจะอยู่
คนละห้องก็ได้ และควรมีกระบวนกรประจำาอยู่แต่ละจุด เช่น จุดท่ีหมายเลข ๑ 
และ ๒ มาพบกัน และภายในห้องท่ีหมายเลข ๔-๖ น่ังต่อตัวต่อ

      ในกรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ท่ีเป็นชุดตัวต่อเลโก้ เราสามารถใช้การวาดภาพแทน
ได้ โดยท่ีกระบวนกรวาดภาพต้นแบบ (ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเรขาคณิต) แล้วให้
ผู้เข้าร่วมช่วยกันวาดให้เหมือนกับต้นแบบ โดยแต่ละบทบาททำาหน้าท่ีเหมือน
กับการต่อเลโก้

๑๘๘ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

๑ ถ่ายทอด
ให้ ๒

๒ รับไปบอกต่อ
๔-๖ ฟังจาก ๒
แล้วลงมือทำา

๓ ทำาหน้าท่ี
สังเกตการณ์

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



บทบาท
๑. หมายเลข ๑ เป็นคนท่ีเห็นต้นแบบ: ไม่สามารถมาหากลุ่มได้
๒. หมายเลข ๒ เป็นคนรับสารจากหมายเลข ๑ มาถ่ายทอดกับกลุ่ม: ไม่เห็น
    ต้นแบบและห้ามลงมือทำา ท้ังน้ี หมายเลข ๒ จะว่ิงไปคุยกับหมายเลข ๑ ก่ี
    รอบก็ได้ และจะว่ิงมาบอกหมายเลข ๔ – ๖ ท่ีอยู่ในห้องก่ีรอบก็ได้
๓. หมายเลข ๓ เป็นคนสังเกตการณ์: ต้องเอามือไขว้หลังตลอดเวลา ห้ามพูด
    หรือส่งสัญญาณใดๆ ทำาได้เพียงพยักหน้าและส่ายหน้าเท่าน้ัน แต่สามารถ
    เดินไปได้ทุกท่ี
๔. หมายเลข ๔ – ๖ เป็นคนลงมือทำา: ต่อตัวต่อให้ได้ตามแบบ โดยไม่สามารถ
   ลุกไปไหนได้

หมายเหตุ
      การจัดเตรียมสถานท่ี ควรให้แต่ละเขตอยู่ห่างกันพอสมควร หรืออาจจะอยู่
คนละห้องก็ได้ และควรมีกระบวนกรประจำาอยู่แต่ละจุด เช่น จุดท่ีหมายเลข ๑ 
และ ๒ มาพบกัน และภายในห้องท่ีหมายเลข ๔-๖ น่ังต่อตัวต่อ

      ในกรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ท่ีเป็นชุดตัวต่อเลโก้ เราสามารถใช้การวาดภาพแทน
ได้ โดยท่ีกระบวนกรวาดภาพต้นแบบ (ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเรขาคณิต) แล้วให้
ผู้เข้าร่วมช่วยกันวาดให้เหมือนกับต้นแบบ โดยแต่ละบทบาททำาหน้าท่ีเหมือน
กับการต่อเลโก้

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๘๙

๒.๒.๑ อ ำ านาจ

ก ิ จกรรม 
แม ่ เหล ็ก

วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงเร่ืองอำานาจ ท้ังในด้าน
ท่ีเป็นผู้มีอำานาจและเป็นผู้ถูกส่ังการโดยผู้มีอำานาจ

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่ม ๓ คน แล้วนับเลข ๑,๒,๓ และ
    จำาหมายเลขประจำาตัวของตัวเองไว้
๒. รอบท่ี ๑ ให้ฝ่ามือของคนท่ีนับ ๑ เป็นแม่เหล็ก และ
    หน้าของคนท่ีเหลือเป็นเหล็ก ไม่ว่าฝ่ามือของหมายเลข 
    ๑ จะพาไปไหน ใบหน้าของหมายเลข ๒ และ ๓ ต้อง
    ตามไปด้วย
๓. สลับหมายเลข ๒ และ ๓ เป็นแม่เหล็กในรอบต่อไป
๔. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

๒.๒.๒ ความร ุนแรง-ส ันต ิ ว ิ ธ ี

ก ิ จกรรม 
ความร ุนแรง

วัตถุประสงค์
     เพ่ือสร้างการเรียนรู้เร่ืองท่ีมาของความรุนแรง ท่ีมา
จากภายในของแต่ละคน รวมถึงวิธีท่ีหลากหลายในการ
ใช้ความรุนแรงและสันติวิธี

อุปกรณ์
เชือกหรือกระดาษกาว เพ่ือขึงทำาเส้นแบ่งเขต

วิธีการ
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น ๒ ฝ่าย โดยคนท่ีอยู่ตรงข้ามกัน
   ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกัน
๒. ทำาอย่างไรก็ได้ ให้คนท่ีฟากตรงข้ามมาอยู่ฟากเรา
   ให้ได้มากท่ีสุด
๓. การข้ามฟากแต่ละคร้ังนับเป็น ๑ แต้ม

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



๑๙๐ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

ก ิ จกรรม 
ต ี เม ื อง/ช ิ ง เม ื อง

วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงเร่ืองความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีมา
จากความคุ้นชินหรือสัญชาตญาณภายในของแต่ละคน ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น
(ตระหนัก) ถึงธรรมชาติภายในท่ีมักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
ท่ีจะได้แสวงหาทางในการสร้างสันติวิธีจากภายในต่อไป

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๕ คนข้ึนไป (จำานวนกลุ่มและสมาชิกต่อกลุ่ม 
    ข้ึนอยู่กับจำานวนผู้เข้าร่วม)
๒. ให้แต่ละกลุ่มอยู่คนละมุมห้อง สมมติให้แต่ละกลุ่มเป็นเมืองๆ หน่ึง และต้ังช่ือ
๓. กระบวนกรอธิบายสถานการณ์ว่า ช่วงน้ีได้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติ ทำาให้ข้าว  
    ยากหมากแพง ประชาชนกำาลังจะอดตาย ดังน้ัน เราต้องไปตีเมืองอ่ืนเพ่ือเอา
    ทรัพยากรมาเล้ียงประชาชนของเรา และเอาตัวเชลยมาเป็นแรงงานในเมือง
    ของเรา (กระบวนกรสามารถแต่งหรือปรับเปล่ียนเร่ืองตามความเหมาะสม)
๔. พอกระบวนกรบอกว่า “ให้เมือง...ไปตีเมือง...” ให้สมาชิกของเมืองน้ันไปแย่ง
    ชิงพลเมืองๆ น้ันมาให้ได้มากท่ีสุด ภายในเวลา ๑๐ วินาที
๕. เม่ือกระบวนกรเคาะระฆัง จะถือว่าส้ินสุดต่อรอบ ให้กลับเมืองของตัวเอง
๖. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ  
      ก่อนทำากิจกรรม ขอให้ผู้เข้าร่วมถอดเคร่ืองประดับท่ีมีค่าหรืออาจจะทำาให้
ได้รับบาดเจ็บออกก่อน

แบ ่ งกล ุ ่ มและ
ต ั ้ ง ช ื ่ อ เม ื องสมมต ิ
เตร ียมฟ ั งอธ ิบาย

สถานการณ ์
จ ากกระบวนกร

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๙๑

วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงเร่ืองความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีมา
จากความคุ้นชินหรือสัญชาตญาณภายในของแต่ละคน ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น
(ตระหนัก) ถึงธรรมชาติภายในท่ีมักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
ท่ีจะได้แสวงหาทางในการสร้างสันติวิธีจากภายในต่อไป

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๕ คนข้ึนไป (จำานวนกลุ่มและสมาชิกต่อกลุ่ม 
    ข้ึนอยู่กับจำานวนผู้เข้าร่วม)
๒. ให้แต่ละกลุ่มอยู่คนละมุมห้อง สมมติให้แต่ละกลุ่มเป็นเมืองๆ หน่ึง และต้ังช่ือ
๓. กระบวนกรอธิบายสถานการณ์ว่า ช่วงน้ีได้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติ ทำาให้ข้าว  
    ยากหมากแพง ประชาชนกำาลังจะอดตาย ดังน้ัน เราต้องไปตีเมืองอ่ืนเพ่ือเอา
    ทรัพยากรมาเล้ียงประชาชนของเรา และเอาตัวเชลยมาเป็นแรงงานในเมือง
    ของเรา (กระบวนกรสามารถแต่งหรือปรับเปล่ียนเร่ืองตามความเหมาะสม)
๔. พอกระบวนกรบอกว่า “ให้เมือง...ไปตีเมือง...” ให้สมาชิกของเมืองน้ันไปแย่ง
    ชิงพลเมืองๆ น้ันมาให้ได้มากท่ีสุด ภายในเวลา ๑๐ วินาที
๕. เม่ือกระบวนกรเคาะระฆัง จะถือว่าส้ินสุดต่อรอบ ให้กลับเมืองของตัวเอง
๖. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ  
      ก่อนทำากิจกรรม ขอให้ผู้เข้าร่วมถอดเคร่ืองประดับท่ีมีค่าหรืออาจจะทำาให้
ได้รับบาดเจ็บออกก่อน

๒.๓ เข ้ า ใ จต ั ว เอง ผ ู ้ อ ื ่ น  และธรรมชาต ิ

ก ิ จกรรม 
ภาพสะท ้อนช ี ว ิต

วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีช่วงเวลาท่ีได้ใคร่ครวญตัวเอง และ
ทำาความเข้าใจสภาวะของตัวเอง ณ ขณะปัจจุบัน นอกจาก
น้ัน ยังเป็นการผ่อนคลายภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นธรรม-
ชาติอีกด้วย

อุปกรณ์
๑. กระดาษา เอ ๔ หรือสมุดบันทึก
๒. ปากกา

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. ให้ผู้เข้าร่วมเขียนเร่ืองราวท่ีสะท้อนภาพชีวิต โดยใช้
    สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว ณ ขณะนั้น (เลือกมาเพียง ๑ 
    อย่าง) เป็นส่ือแทนภาวะชีวิต
๒. ก่อนลงมือเขียน ขอให้ผู้เข้าร่วมอยู่กับส่ิงท่ีเลือกมาน้ัน
    สักครู่ก่อน แล้วลงมือเขียนโดยไม่ต้องกังวลเร่ืองของ
    ภาษาหรือรูปประโยคท่ีใช้
๓. ผู้เข้าร่วมสามารถเดินไปเขียนท่ีไหนก็ได้
๔. ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
๕. แบ่งปันบทบันทึกร่วมกัน

หมายเหตุ
      ส่วนใหญ่สถานที่ที่ใช้ในการทำากิจกรรมจะเป็น
สถานท่ีทางธรรมชาติท่ีร่มร่ืน มีพ้ืนท่ีท่ีผู้เข้าร่วมรู้สึกถึง
ความเป็นส่วนตัวและผ่อนคลาย หลายคร้ังท่ีเราจะได้พบ
ว่า ทุกคนมีความเป็นกวีอยู่ในตัว เร่ืองน้ี แม้แต่ตัวผู้เข้า
ร่วมเองก็ไม่รู้มาก่อน จนกว่าจะได้ผ่านการลงมือทำา
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๑๙๒ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

ก ิ จกรรม 
ช ่ องสะท ้อนต ั วตน

วัตถุประสงค์
    เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นและเข้าใจความแตกต่าง
ของคน ซ่ึงนำาไปสู่การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
น้ันๆ โดยเฉพาะความต่างท่ีมักทำาให้ไม่พอใจหรือเกิด
ความขัดแย้ง

อุปกรณ์
๑. กระดาษ เอ ๔
๒. ปากกา

กระบวนการดำาเนินกิจกรรม
๑. แจกกระดาษ เอ ๔ ให้ผู้เข้าร่วมคนละแผ่น แล้วให้พับเป็น๔ ช่องเท่าๆ กัน
    • ช่องท่ี ๒ ให้เขียนพฤติกรรมท่ีทำาให้โกรธ ไม่พอใจ ขุ่นเคืองมาก (อาจเป็น
       คนใกล้ชิดก็ได้)
    • ช่องท่ี ๓ ให้เขียนพฤติกรรมท่ีควรจะเป็นในเชิงบวกท่ีตรงข้ามกับช่องท่ี ๒ 
      (ข้อดีในตัวเอง)
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มละ ๖-๗ คน
๓. แลกเปล่ียนภายในกลุ่ม ให้ช่องท่ี ๑ และ ๔ เป็นมุมมองท่ีคนอ่ืนมองเข้ามา 
    โดย  •  ช่องท่ี ๑ เป็นมุมมองท่ีเป็นบวกของเจ้าของอารมณ์น้ันๆ
           •  ช่องท่ี ๔ เป็นมุมมองท่ีเป็นลบท่ีคนอ่ืนมองเรา

เคร
อืข
่ายพ

ุทธ
กิา



เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๙๓

กระบวนการดำาเนินกิจกรรม
๑. แจกกระดาษ เอ ๔ ให้ผู้เข้าร่วมคนละแผ่น แล้วให้พับเป็น๔ ช่องเท่าๆ กัน
    • ช่องท่ี ๒ ให้เขียนพฤติกรรมท่ีทำาให้โกรธ ไม่พอใจ ขุ่นเคืองมาก (อาจเป็น
       คนใกล้ชิดก็ได้)
    • ช่องท่ี ๓ ให้เขียนพฤติกรรมท่ีควรจะเป็นในเชิงบวกท่ีตรงข้ามกับช่องท่ี ๒ 
      (ข้อดีในตัวเอง)
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มละ ๖-๗ คน
๓. แลกเปล่ียนภายในกลุ่ม ให้ช่องท่ี ๑ และ ๔ เป็นมุมมองท่ีคนอ่ืนมองเข้ามา 
    โดย  •  ช่องท่ี ๑ เป็นมุมมองท่ีเป็นบวกของเจ้าของอารมณ์น้ันๆ
           •  ช่องท่ี ๔ เป็นมุมมองท่ีเป็นลบท่ีคนอ่ืนมองเรา

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. ให้ผู้เข้าร่วมมารวมกันท่ีลานกว้างๆ ยืนตำาแหน่งใดก็ได้ ไม่ใส่รองเท้า
๒. หลังจากน้ัน ให้ผู้เข้าร่วมค่อยๆ หลับตาลง แล้วออกเดินไปตามจำานวนก้าว
    ท่ีกระบวนกรบอก ซ่ึงจะเดินท่าไหน ทิศไหนก็ได้
๓. เร่ิมจาก ๑ ก้าว ...๓ ก้าว ...๔ ก้าว ...๗ ก้าว ...๑๒ ก้าว ...๑๗ ก้าว …
๔. ถ้ามีใครชนกันให้น่ังลงและลืมตาได้ ส่วนคนท่ียังไม่ชนกับใครก็ให้ฟังคำาส่ัง
    และเดินไปเร่ือยๆ
๕. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ
      กระบวนกรสามารถเช่ือมโยงบทเรียนท่ีเกิดข้ึนเข้ากับเน้ือหาท่ีทำาอยู่ได้ เช่น 
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดปัญหาการกระทบกระท่ังภายในกลุ่มเพ่ือน หรือองค์กร 
กล่าวคือ ในขณะท่ีเราระมัดระวังตัวเองอย่างท่ีสุดแล้ว แต่ก็ยังมีคนท่ีมาชนเรา
จนได้ หรือในแง่ของการใช้ชีวิต ถ้าขาดการยับย้ังใคร่ครวญ ก็อาจจะไปชนคนอ่ืน
ได้ง่ายๆ เป็นต้น

ก ิ จกรรม 
เด ิน เส ี ่ ยง วัตถุประสงค์

     เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงภาวะของความเส่ียง
ต่อเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะระวังตัวเอง
แค่ไหนก็ตาม
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๑๙๔ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

ก ิ จกรรม 
สายธารช ี ว ิต

วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ใคร่ครวญชีวิตในช่วงท่ีผ่านมาท้ังเร่ืองท่ีทำาให้มีความสุข
และเร่ืองท่ีทำาให้ทุกข์ และเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตัวเองให้มากพอท่ีกล้าจะเปิดเผย
เร่ืองราวของตัวเองกับผู้อ่ืน
      นอกจากน้ัน ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ท่ีจะรับฟังและเข้าใจคนอ่ืนด้วย และเป็น
การสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยข้ึนภายในกลุ่ม

อุปกรณ์
เคร่ืองเสียงและแผ่นซีดีเพลงบรรเลงเบาๆ

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มละประมาณ ๔ - ๕ คน
๒. กระบวนกรช้ีแจงกติกา โดยเฉพาะการรับฟังด้วยใจ ไม่ตัดสิน และให้เคารพ
    ซ่ึงกันและกัน โดยการไม่นำาเร่ืองราวท่ีได้ยินออกไปเล่าท่ีอ่ืน
๓. ให้ผู้เข้าร่วมน่ังในท่าท่ีผ่อนคลาย ค่อยๆ หลับตาลงเบาๆ จากน้ัน กระบวนกร
    นำาเข้าสู่การทบทวนช่วงชีวิตในวัยเด็ก เหตุการณ์ท่ีกระทบความรู้สึกหรือยัง
    ฝังใจอยู่จนทุกวันน้ี
๔. เม่ือพลังภายในกลุ่มพร้อมแล้ว ให้แต่ละคนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต
๕. ใช้เวลาคนละประมาณ ๕ - ๗ นาที

หมายเหตุ  
      ในช่วงท่ีทบทวนชีวิต กระบวนกรอาจให้ผู้เข้าร่วมจับมือกันก็ได้ กรณีน้ีจะช่วย
สร้างพลังภายในกลุ่มผู้เข้าร่วมท่ีเป็นผู้ใหญ่ได้ดี เพราะผ่านประสบการณ์ในชีวิต
มามากมาย อาจจะมีเร่ืองท่ีสะสมไว้ภายในจำานวนมาก

แลกเปล ี ่ ยนประสบการณ ์
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อุปกรณ์
๑. ผ้าปิดตา  
๒. เก้าอ้ีล้อเข็น  
๓. เคร่ืองอุดหู (ears plug)

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรอธิบายทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญ
    ของกิจกรรม และขอความร่วมมือ (หรือท้าทาย) เพ่ือ
    ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
๒. จากน้ัน ให้ผู้เข้าร่วมจับสลากประเภทของการพิการ 
    เช่น ตาบอด ไม่มีขา หูหนวก มีแขนข้างเดียว เป็นใบ้ 
    เป็นต้น ท้ังน้ี อาจจะใช้เกมในการเลือกก็ได้
๓. ให้ผู้เข้าร่วมดำารงบทบาทน้ันในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
    หรือตลอดท้ังวัน หรือตลอดการอบรม ท้ังตอนท่ีทำา
    ภารกิจส่วนตัว และตอนท่ีทำากิจกรรมอ่ืนๆ (กระบวน-
    กรเป็นผู้พิจารณาเพ่ือกำาหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้สอด
    คล้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้)
๔. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ
    ในระหว่างท่ีทำากิจกรรม ผู้เข้าร่วมอาจรู้สึกหงุดหงิด
คับข้องใจ หรืออยากเลิกบทบาทของตัวเอง กระบวนกร
ต้องสังเกตและจับสัญญาณดังกล่าวอย่างทันท่วงที

เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๙๕

ก ิ จกรรม 
เม ื ่ อฉ ั นพ ิการ

วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตและ
ความรู้สึกของคนพิการ ซึ่งสามารถนำาไปสู่การปรับ
เปล่ียนทัศนคติและการปฏิบัติตัวต่อคนพิการได้

วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ใคร่ครวญชีวิตในช่วงท่ีผ่านมาท้ังเร่ืองท่ีทำาให้มีความสุข
และเร่ืองท่ีทำาให้ทุกข์ และเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตัวเองให้มากพอท่ีกล้าจะเปิดเผย
เร่ืองราวของตัวเองกับผู้อ่ืน
      นอกจากน้ัน ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ท่ีจะรับฟังและเข้าใจคนอ่ืนด้วย และเป็น
การสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยข้ึนภายในกลุ่ม

อุปกรณ์
เคร่ืองเสียงและแผ่นซีดีเพลงบรรเลงเบาๆ

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มละประมาณ ๔ - ๕ คน
๒. กระบวนกรช้ีแจงกติกา โดยเฉพาะการรับฟังด้วยใจ ไม่ตัดสิน และให้เคารพ
    ซ่ึงกันและกัน โดยการไม่นำาเร่ืองราวท่ีได้ยินออกไปเล่าท่ีอ่ืน
๓. ให้ผู้เข้าร่วมน่ังในท่าท่ีผ่อนคลาย ค่อยๆ หลับตาลงเบาๆ จากน้ัน กระบวนกร
    นำาเข้าสู่การทบทวนช่วงชีวิตในวัยเด็ก เหตุการณ์ท่ีกระทบความรู้สึกหรือยัง
    ฝังใจอยู่จนทุกวันน้ี
๔. เม่ือพลังภายในกลุ่มพร้อมแล้ว ให้แต่ละคนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต
๕. ใช้เวลาคนละประมาณ ๕ - ๗ นาที

หมายเหตุ  
      ในช่วงท่ีทบทวนชีวิต กระบวนกรอาจให้ผู้เข้าร่วมจับมือกันก็ได้ กรณีน้ีจะช่วย
สร้างพลังภายในกลุ่มผู้เข้าร่วมท่ีเป็นผู้ใหญ่ได้ดี เพราะผ่านประสบการณ์ในชีวิต
มามากมาย อาจจะมีเร่ืองท่ีสะสมไว้ภายในจำานวนมาก
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๑๙๖ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรเชิญให้ผู้เข้าร่วมนั่งในท่าที่สบาย ผ่อนคลาย จากนั้นนำาสู่การ
    ภาวนา ให้นึกถึงความงามของธรรมชาติ นำาสู่การเปิดใจรับฟังเสียงจากธรรม
    ชาติและเสียงท่ีมาจากภายในของตัวเอง สัมผัสถึงการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน ใช้
    เวลาช่วงน้ีประมาณ ๑๕-๒๐ นาที

๒. จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมออกไปเดินเก็บดอกไม้ (ซ่ึงหมายรวมถึงก่ิงไม้ ใบหญ้า 
    ก้อนกรวด ฯลฯ) โดยไม่พูดคุยกัน ขอให้ผู้เข้าร่วมได้อยู่กับตัวเองและธรรมชาติ 
    ใช้เวลาช่วงน้ีอีกประมาณ ๒๐ นาที

๓. เม่ือกลับมา ให้นำาดอกไม้และส่ิงท่ีเก็บมาท้ังหมด วางไว้บนผืนผ้ากลางห้อง 
     ดอกไม้เหล่าน้ีจะไม่มีเจ้าของอีกต่อไป ทุกคนสามารถเลือกหยิบมาจัดแจกันได้

ข้ันตอนการจัดดอกไม้
       เดิมมี ๑๔ ข้ันตอน แต่ในท่ีน้ีผู้เขียนจะขอย่นย่อมาบางส่วนเท่าน้ัน คือ
๑. ผู้เข้าร่วมสามารถจัดดอกไม้ได้ทุกท่ีท่ีอยู่บริเวณน้ี (ตามสภาพ) เดินหาท่ีท่ีเรา
    อยากจะให้ตรงน้ันมันสวย (ใช้ใจรู้สึก) เดินหาไปรอบๆ
๒. เม่ือเลือกสถานท่ีแล้วให้ทำาความสะอาด ยืนทำาใจให้สงบ บอกกับตรงน้ัน
    ว่า เรากำาลังจะมาทำาให้พ้ืนท่ีตรงน้ีสวยงามและคนท่ีเดินผ่านมาได้มองเห็น 
    บอกกับตัวเราเองว่าพร้อมท่ีจะจัดแล้ว ทำาใจให้สงบ

ก ิ จกรรม 
จ ัดดอกไม ้

วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมคล่ีคลายหรือได้รับการเยียวยาภายใน 
โดยพลังของธรรมชาติและความสงบ รวมถึงเรียนรู้ท่ีจะอยู่
กับตัวเองอย่างช้าๆ ฝึกสังเกตความรู้สึกต่างๆ ท่ีผุดข้ึนมา

อุปกรณ์
๑. แจกันที่มีรูปทรงและขนาดแตกต่างหลากหลาย แต่
    ไม่จำาเป็นต้องซ้ือมาทุกอันสามารถใช้ขวดโหล แก้วนำ้า 
    หรือวัสดุอ่ืนๆ ร่วมได้ จำานวนมากกว่าผู้เข้าร่วม
๒. ถังใส่นำ้า ๒ ใบ (ใบหน่ึงใส่นำ้า สำาหรับล้างดอกไม้และ
    แจกัน ส่วนอีกใบใส่นำ้า เพ่ือใส่แจกัน)
๓. ผ้าปูพ้ืนขนาดประมาณ ๒x๓ เมตร สำาหรับวางดอกไม้
๔. ระฆังญ่ีปุ่น
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เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๙๗

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรเชิญให้ผู้เข้าร่วมนั่งในท่าที่สบาย ผ่อนคลาย จากนั้นนำาสู่การ
    ภาวนา ให้นึกถึงความงามของธรรมชาติ นำาสู่การเปิดใจรับฟังเสียงจากธรรม
    ชาติและเสียงท่ีมาจากภายในของตัวเอง สัมผัสถึงการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน ใช้
    เวลาช่วงน้ีประมาณ ๑๕-๒๐ นาที

๒. จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมออกไปเดินเก็บดอกไม้ (ซ่ึงหมายรวมถึงก่ิงไม้ ใบหญ้า 
    ก้อนกรวด ฯลฯ) โดยไม่พูดคุยกัน ขอให้ผู้เข้าร่วมได้อยู่กับตัวเองและธรรมชาติ 
    ใช้เวลาช่วงน้ีอีกประมาณ ๒๐ นาที

๓. เม่ือกลับมา ให้นำาดอกไม้และส่ิงท่ีเก็บมาท้ังหมด วางไว้บนผืนผ้ากลางห้อง 
     ดอกไม้เหล่าน้ีจะไม่มีเจ้าของอีกต่อไป ทุกคนสามารถเลือกหยิบมาจัดแจกันได้

ข้ันตอนการจัดดอกไม้
       เดิมมี ๑๔ ข้ันตอน แต่ในท่ีน้ีผู้เขียนจะขอย่นย่อมาบางส่วนเท่าน้ัน คือ
๑. ผู้เข้าร่วมสามารถจัดดอกไม้ได้ทุกท่ีท่ีอยู่บริเวณน้ี (ตามสภาพ) เดินหาท่ีท่ีเรา
    อยากจะให้ตรงน้ันมันสวย (ใช้ใจรู้สึก) เดินหาไปรอบๆ
๒. เม่ือเลือกสถานท่ีแล้วให้ทำาความสะอาด ยืนทำาใจให้สงบ บอกกับตรงน้ัน
    ว่า เรากำาลังจะมาทำาให้พ้ืนท่ีตรงน้ีสวยงามและคนท่ีเดินผ่านมาได้มองเห็น 
    บอกกับตัวเราเองว่าพร้อมท่ีจะจัดแล้ว ทำาใจให้สงบ

๓. เดินมาท่ีดอกไม้ เลือกดอกไม้ท่ีรู้สึกว่าดึงดูดใจเรามากท่ีสุด เลือกทีละ ๑ อย่าง
    อยู่กับปัจจุบันขณะ อย่าคาดหวังว่าอยากจะจัดอะไร แบบไหน ดูให้ชอบ ให้
    เขาได้โชว์ความงามเต็มท่ี ได้แล้วนำามาวางในท่ีท่ีเราจะจัด ให้เขาอยู่ตรงน้ี 
    ก่อนท่ีจะจัด ให้พิจารณาดอกไม้ก่อน เขามีเกสรเล็กๆ มีกลีบสีเหลือง หยัก 
    กลีบใบ รูปร่างเป็นอย่างไร พิศดูข้างหน้า ข้างๆ ข้างหลัง ช่ังนำ้าหนักว่าประมาณ
    เท่าไร มองให้ละเอียดตอนน้ีเรากำาลังจะจัดเขาแล้ว ให้เขาได้เผยความงาม
    ให้เต็มท่ี พิจารณาแล้วให้วางลง

๔. เลือกแจกัน พิจารณาดูว่าเราจะเลือกอันไหนท่ีสวยถูกใจ ลืมดอกไม้ไปก่อน 
    ให้อยู่กับแจกันท่ีเราจะเลือก ดูให้ท่ัว เลือกได้แล้วหยิบแจกันวางในท่ีท่ีเราจะจัด

๕. พิจารณาดูว่าให้ด้านหน้าโชว์ความงามให้เห็น เรายืนอยู่ตรงไหนของแจกัน
    แล้วสวยให้ยืนมุมน้ัน แล้วปักดอกไม้ ค่อยๆ ปัก ค่อยๆ ปล่อย สวยอย่างท่ีใจ
    ต้องการหรือยัง

๖. ถ้ายังยกข้ึนมาปักใหม่ ถอยออกมาดู ถ้ารู้สึกว่าขาดอะไรไปให้หยิบข้ึนมาเพ่ิม
    ท่ีละดอก ทีละใบ (วนกลับไปสู่การพิจารณาเหมือนกัน ทำาความสะอาดดอก
    ใบเหล่าน้ันด้วยก็ได้)

๗. เล็งว่าจะเติมตรงไหนลงไป จะตัดหรือหักก็ได้ แล้วก็ปักลงไป ถอยออกมาดู 
    ถ้าไม่สวยท่ีดอกแรก ก็ต้องถอดดอกท่ีสองก่อนแล้วค่อยถอดอันแรก แล้วปัก
    ลงไปใหม่ ทำาตามลำาดับ เพราะทุกการกระทำามีความหมาย เราจะละเลย
    การจัดดอกอ่ืนๆ ไม่ได้ เช่น เม่ือนำาดอกไม้ดอกท่ี ๕ มาปัก แล้วรู้สึกว่าไม่สวย
    อยากจะขยับดอกท่ี ๒ ก็ต้องถอดดอกท่ี ๕ ดอกท่ี ๔ ดอกท่ี ๓ ออกก่อนแล้ว
    จึงถอดดอกท่ี ๒ จัดให้ตรงใจ แล้วจึงค่อยปักดอกท่ี ๓ ดอกท่ี ๔ แล้วก็ดอกท่ี 
    ๕ ลงไปตามลำาดับ

๘. ดูว่าให้สวยท่ีสุดในใจของเราก็พอแล้ว ได้แค่ไหนก็แค่น้ัน

๙. จากน้ันนำากระดาษและปากกามาเขียนบันทึก ซ่ึงอาจจะเป็นบทกวี จดหมาย
    บทเพลง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน หรือวาดภาพก็ได้

๑๐. แบ่งปันความรู้สึก/บทเรียนท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ
      คนท่ีจะเป็นกระบวนกรนำากิจกรรมน้ี ควร (จำาเป็น) ท่ีจะต้องผ่านการทำา
กิจกรรมน้ีมาก่อน
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๑๙๘ • เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ

๒.๔ ความส ัมพ ันธ ์/ความ เช ื ่ อม โยง

ก ิ จกรรม เด ็ดดอกไม ้
ส ะ เท ื อนถ ึ งดวงดาว

วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงสายใยความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการดำาเนินกิจกรรม

๑. ให้ผู้เข้าร่วมยืนเป็นวงกลม มองหน้าเพ่ือน แล้วเลือกเพ่ือนไว้ในใจ ๒ คน

๒. เราจะรักษาความสมดุล เป็นปกติ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป (เพราะถ้า

    ใกล้เกินไปจะทำาให้รู้สึกถูกแทรกแซง ไกลเกินไปก็เป็นความเหินห่าง)

๓. ให้ผู้เข้าร่วมเดินไปรอบๆ ห้อง ในขระเดียวกันก็ต้องรักษาสมดุล โดยเว้นระยะ

    ห่างจากคนท่ี ๑ และ ๒ เท่ากัน และระยะจากเรากับ ๑ และ ๒ เท่ากัน โดย

    อาจจะเป็นสามเหล่ียมด้านเท่า หรือ เส้นตรงก็ได้ ดังภาพ

๔. ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเปล่ียนคนท่ีอยู่ในใจระหว่างทาง

๕. ไม่สามารถพูดคุยกันได้

๖. ให้สังเกตความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายใน

๗. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

เรา

ระยะห่าง
จากเพ่ือน
คนท่ี ๑

ระยะห่าง
จากเพ่ือน

คนท่ี ๒

แบบท ี ่  ๑
เรา

แบบท ี ่  ๒

ระยะห่าง
จากเพ่ือน
คนท่ี ๑

ระยะห่าง
จากเพ่ือน
คนท่ี ๒
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เคร ื ่ อ ง ไม ้ เคร ื ่ อ งม ือ • ๑๙๗

วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงสายใยความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการดำาเนินกิจกรรม

๑. ให้ผู้เข้าร่วมยืนเป็นวงกลม มองหน้าเพ่ือน แล้วเลือกเพ่ือนไว้ในใจ ๒ คน

๒. เราจะรักษาความสมดุล เป็นปกติ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป (เพราะถ้า

    ใกล้เกินไปจะทำาให้รู้สึกถูกแทรกแซง ไกลเกินไปก็เป็นความเหินห่าง)

๓. ให้ผู้เข้าร่วมเดินไปรอบๆ ห้อง ในขระเดียวกันก็ต้องรักษาสมดุล โดยเว้นระยะ

    ห่างจากคนท่ี ๑ และ ๒ เท่ากัน และระยะจากเรากับ ๑ และ ๒ เท่ากัน โดย

    อาจจะเป็นสามเหล่ียมด้านเท่า หรือ เส้นตรงก็ได้ ดังภาพ

๔. ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเปล่ียนคนท่ีอยู่ในใจระหว่างทาง

๕. ไม่สามารถพูดคุยกันได้

๖. ให้สังเกตความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายใน

๗. แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกิดข้ึน

มีเพียงชีวิตเพ่ือผู้อ่ืนเท่าน้ัน
ท่ีมีคุณค่าแก่การมีชีวิต

-ไอน์สไตน์-
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ป ุ ๋ยบ ำ �ร ุ งด ิน
(แหล ่งข ้อม ูลประกอบก�รเข ียน)
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ปุ ๋ยบ ำ � ร ุ งด ิน • ๒๐๑

• การพัฒนาท่ีย่ังยืน. ป.อ.ปยุตโต. มูลนิธิโกมลคีมทอง. ๒๕๔๙
• ความสุขคืออะไร. ออสการ์ เบรอนีฟิเย. (นฤมล พลฤทธ์ิ และ
   อิสระพร บวรเกิด แปล). สำานักพิมพ์อมรินทร์. ๒๕๕๒
• ความสุขในโลก. ระวี ภาวิไล. สำานักพิมพ์ผีเส้ือ. ๒๕๔๒
• คู่มือกระบวนกร: ศาสตร์และศิลป์แห่งการหันหน้าเข้าหากัน. วิศิษฐ์ วังวิญญู, 
   วิธาน ฐานะวุฑฒ์ และณัฐฬส วังวิญญู. สำานักพิมพ์วงนำ้าชา. ๒๕๕๐
• มีเธอจึงมีฉัน: คำาประกาศแห่งการพ่ึงพา. สาทิศ กุมาร. (ทาคินีแปล). 
   สำานักพิมพ์สวนเงินมีมา. ๒๕๔๗
• นพลักษณ์: แผนท่ีเข้าถึงคนเข้าถึงตน. คาร์เรน เวบบ์. (ทีมนพลักษณ์ไทย แปล). 
   มูลนิธิโกมลคีมทอง. ๒๕๕๒
• สุนทรียสนทนา. วิศิษฐ์ วังวิญญู. สำานักพิมพ์สวนเงินมีมา. ๒๕๕๒
• หันหน้าเข้าหากัน: บทสนทนาเรียบง่ายกอบกู้ความหวังในการก้าวไปสู่อนาคต.  
   มาร์กาเล็ต เจ.วีตเลย์. (บุลยา แปล). สำานักพิมพ์สวนเงินมีมา. ๒๕๔๙

• การจัดการความรู้: กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และ
   ความสุข. ประเวศ วะสี. สำานักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ. ๒๕๕๐
• การเรียนรู้ท่ีทำาให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงหลากหลายมิติ. ปรีดา เรืองวิชาธร. รวม
   บทความการประชุมวิชาการ ประจำาปี ๒๕๕๑ จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษา
   เพ่ือการพัฒนามนุษย์ โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
• คำาแนะนำาจากนักปลูกต้นไม้อารมณ์ดี. ลิซา เบนดาลล์. สรรสาระ (Reader’s 
   Digest). ฉ.กันยายน ๒๕๔๙
• จิตผลิบาน. กลุ่มจิตวิวัฒน์. สำานักพิมพ์อมรินทร์. ๒๕๔๘
• ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา เล่ม ๖. โครงการวิจัย
   เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
• นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน. ศุภวัลย์ พลายน้อย. บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จำากัด. 
   ๒๕๕๑
• บทเรียนจากเพ่ือนบ้าน. ฟิลลิป กัลเลย์. สรรสาระ (Reader’s Digest). ฉ.
   พฤศจิกายน ๒๕๔๑

หน ั งส ื อ/เอกส�รท ี ่ น ่ �สน ใจ

หน ั งส ื อ/เอกส�รประกอบก�ร เข ียน
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๒๐๒ • ปุ ๋ ยบ ำ � ร ุ งด ิน

• บันทึกการอบรม การพัฒนากระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา คร้ังท่ี ๑-๗. 
   เสมสิกขาลัย. ๒๕๕๑- ๒๕๕๒
• ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น. คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์. ๒๕๔๑
• พฤกษศาสตร์. ปริศนา สิริอาชา. สุวีริยาสาส์น. ๒๕๔๘
• ไม้เล้ือยประดับ. อรชร พงษ์ไสว. สำานักพิมพ์บ้านและสวน. ๒๕๔๔
• รายงานสรุป การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ฝึกทักษะการถอดบทเรียน โครงการ
   สุขแท้ด้วยปัญญาปี ๒. เครือข่ายพุทธิกา. ๒๕๕๓
• วิถีมนุษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑: สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา. ประเวศ วะสี. 
   มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์. ๒๕๔๕
• วิทยาการหลังเก็บเก่ียวของพืช. สังคม เตชะวงค์เสถียร. ภาควิชาพืชสวน 
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ๒๕๔๒
• วิทยาศาสตร์มีชีวิต. จานิส ลอบบ์. (มีนา โอวรารินทร์ และ รัตนา ใจซ่ือสมบูรณ์ 
   แปล). นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน. ๒๕๔๘
• ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตต
   ปัญญา. ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๒
• สุขแท้ด้วยปัญญา: วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา. ไพศาล วิสาโล. เครือข่ายพุทธิกา. 
   ๒๕๕๒
• อัจฉริยะสร้างสุข: คู่มือดูแลสมองให้ฉลาดและมีความสุข. วนิษา เรซ. บริษัท 
   อัจฉริยะสร้างได้จำากัด. ๒๕๕๒

• กระดาษแผ่นเดียว บอกได้ถึงการพ่ึงพิงอาศัยกันและกันของสรรพส่ิง. ธนภณ 
   สมหวัง. โพสต์โดย โป้โยคี. http://www.naturethai.org/forum/forum
   _posts.asp?TID=1934&get=last
• การเก็บเก่ียว. http://www.dsc.ac.th/inweb/student_job/samunpai/
   kankabkaiw.htm
• การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแนวทฤษฎีใหม่. http://www2.swu.ac.th/royal/
   book1/b1c3t8.html
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• กระดาษแผ่นเดียว บอกได้ถึงการพ่ึงพิงอาศัยกันและกันของสรรพส่ิง. ธนภณ 
   สมหวัง. โพสต์โดย โป้โยคี. http://www.naturethai.org/forum/forum
   _posts.asp?TID=1934&get=last
• การเก็บเก่ียว. http://www.dsc.ac.th/inweb/student_job/samunpai/
   kankabkaiw.htm
• การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแนวทฤษฎีใหม่. http://www2.swu.ac.th/royal/
   book1/b1c3t8.html

• การปลูกมะม่วง. กรมวิชาการเกษตร. http://www.dsc.ac.th/inweb/student
   _job/samunpai/kankabkaiw.htm
• การลำาเลียงนำ้าของพืช. http://203.113.101.214/biology/BioText/Student/
   BE2542/STUD2542/s643/m14/s643g146.htm
• ดอกทานตะวัน. http://www.the-than.com/FLower/F8.html
• ดิน. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
• ดินกับการเจริญเติบโตของพืช. http://www2.swu.ac.th/royal/book1/b1
   c3t2.html
• ดินและการเกิดดิน. http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/survey
   _1/soils.htm
• ทราบหรือไม่ ว่าดินมีหน้าท่ีอะไร. http://www.farmkaset.org/contents/
   default.aspx?content=00133
• ทานตะวัน. โพสต์โดย ณัฐ. http://www.siamsouth.com/smf/index.php
   ?topic=22923.0
• นำ้าบาดาลและระดับน้ำาใต้ดิน. http://202.129.59.73/tn/groundwater/
   ground%20water.htm
• แนวพระราชดำาริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน. http://www2.swu.
   ac.th/royal/book1/b1c3t7.html
• เมฆ. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
• เมฆ หมอก และหยาดนำ้าฟ้า. http://www.rmutphysics.com/charud/
   specialnews/6/clound/cloud_precip.htm
• เมฆชนิดต่างๆ. http://www.thaiglider.com/th/story/29-cloud.html
• เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุข. ติช นัท ฮันห์ (ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์ แปล). http://
   www.bloggang.com/viewblog.php?id=nanasaranae&date=07-
   03-2005&group=1&gblog=8
• ยกย่องชายชราชาวจีนไร้ขา เดินหน้าปลูกป่านับ ๑๐ ปี. กระปุกดอทคอม. http://
   hilight.kapook.com/view/58638
• ลักษณะของนำ้าใต้ดิน. http://www.rmutphysics.com/charud/naturemy
   stery/sci3/geology/8/index_ch_8-2.htm
• วันน้ีของนายดาบตำารวจวิชัย สุริยุทธ. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. http://www.
   sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=view
   article&artid=327
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• How to be Happy: And have fun changing the World. Michael 
   Anthony. http://www.HowToBeHappy.org.
• How to Grow A Tree or Shrub From Seed. http://www.treehelp.
   com/howto/howto-growa-tree-from-seed.asp
• Plant a tree seed, save a planet. http://wwf.panda.org/how_you_
   can_help/campaign/plant_seed/
• The Perfect Garden. Brigitte Norland. Message post to http://www.
   resurgence.org/magazine/article2710-the-perfect-garden.html
• When is the Best Time to See Cherry Blossom in Japan?. Shizuko 
  Mishima. http://www.bbg.org/discover/cherries/collection/

ภ�ษ�อ ั งกฤษ

๒๐๔ • ปุ ๋ ยบ ำ � ร ุ งด ิน

เสมส ิกข�ล ัย
หน่วยงานการกุศลท่ีจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
ซ่ึงเอ้ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิต

ที่อยู่: สำานักงานรามคำาแหง เลขที่ ๒๙/๑๕ ถ.รามคำาแหง ซรามคำาแหง ๒๑ 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
http://www.semsikkha.org

ศ ูนย ์ จ ิตตป ัญญ�ศ ึกษ�
หน่วยงานท่ีขับเคล่ือนการศึกษาท่ีทำาให้เข้าใจและเข้าถึงภาวะความเป็นมนุษย์
ท่ีแท้จริง ซ่ึงจะนำาไปสู่การเปล่ียนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู้อ่ืนในทางท่ีเก้ือกูล

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
http://www.ce.mahidol.ac.th
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    สำาหรับเธอ การปลูกต้นไม้ลงบนดินกับการปลูกต้นไม้กลางใจคน 
ถือเป็นงานแห่งชีวิตท้ัง ๒ อย่าง
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ต่อความจริง ความดี และความงาม

เก ี ่ ย วก ับผ ู ้ เ ข ี ยน

นางสาวส ุ วรรณนภา ค ำ า ไ ร
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แด่...คนปลูกต้นไม้

ขอเพียงเธอ “รัก” ในส่ิงท่ีทำา
ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ย่อม “งดงาม” เสมอ
เพราะความรัก จะทำาให้เธอรักในส่ิงท่ีตามมาด้วย
และเม่ือเธอรักในส่ิงท่ีตามมา 
ความงดงามย่อมปรากฏ

อุปสรรคและความล้มเหลว
อาจทำาให้เธอท้อแท้และเหน่ือยล้า
แต่จะไม่ทำาให้ “รัก” ท่ีมีอยู่ลดน้อยลง
และเม่ือเธอพักผ่อนอย่างเต็มท่ีแล้ว 
เธอก็พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นใหม่อีกคร้ัง...และอีกคร้ัง

เพ่ือนเอ๋ย...ทางสายน้ีช่างโดดเด่ียวนัก
เธออาจจำาต้องร้องไห้เพียงลำาพัง
ท่ามกลางกระแสลมอันแหลมคม
เธออาจเจ็บปวดและยากเข็ญ

แต่ฉันก็เช่ือม่ันอย่างเต็มหัวใจ
ว่า “รัก” จะยังคงอยู่ในใจของเธอ
เธออาจสงสัยว่าทำาไม
น่ันเป็นเพราะฉัน “รัก” ใน “รัก” ของเธอ

ขอเพียงเธอ “รัก” ในส่ิงท่ีทำา
ต้นไม้แห่งความสุข          ก็จะผลิบานงดงาม
ขอเพียงเธอ “รัก” ในส่ิงท่ีทำา
ความโดดเด่ียวจะไม่ทำาให้เธอเดียวดายอีกต่อไป
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“...หนังสือเล่มน้ีเป็นคู่มือท่ีไม่เหมือนกับคู่มือท่ัว ๆ ไป เพราะนำาพา

ผู้อ่านไปรู้จักกับการปลูกต้นไม้ทุกแง่ทุกมุม ราวกับจะเป็นคู่มือปลูก

ต้นไม้  ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า การปลูกทัศนคติอันเป็นที่มาแห่ง

ความสุขใจนั้น ไม่ได้ต่างจากการปลูกต้นไม้เลย เพราะเป็นกระ-

บวนการที่อิงกฎธรรมชาติเหมือนกัน แม้เหตุปัจจัยจะต่างกันแต่ก็

อาศัยกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลคล้าย ๆ กัน ใช่แต่เท่านั้นการ

อุปมาโดยมีการปลูกต้นไม้เป็นตัวเปรียบ ยังช่วยให้เข้าใจกระบวนการ

ปลูกทัศนคติและความสุขได้ง่ายข้ึน ขณะเดียวกันก็เช่ือว่าผู้ท่ีอ่านและ

ใช้คู่มือเล่มน้ี จะมีฉันทะในการปลูกต้นไม้มากข้ึนเป็นผลพลอยได้ ซ่ึง

ย่อมช่วยให้ผู้ปลูกมีความสุขและช่วยให้โลกน้ีงดงามข้ึนด้วย...”

    พระไพศาล  วิสาโล

“ความสุขของคนเรามีอยู่รายรอบตัว แต่เรามักเข้าไม่ถึง หนังสือเล่มน้ี

จะพาคุณไปสำารวจและค้นหา    วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงท่ี               ช่วยให้เข้าถึงความสุขท่ีลึกซ้ึงด้วยตัว

คุณเอง  ผู้เขียนใช้กระบวนการปลูกต้นไม้อุปมาให้เห็นข้ันตอนการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างอ่อนโยน ลุ่มลึก และเข้าใจง่าย ซึ่ง

ใครๆ ก็สามารถทำาได้เพียงแค่เราใส่ใจ จริงใจ และตั้งใจลงมือทำา

ด้วยความเพียร”

    วรรณา จารุสมบูรณ์
เคร

อืข
่ายพ

ุทธ
กิา
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