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แนะน�ำตัว
 ลุงอ๋อย  วันนี้ถึงพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้จักกับกลุ่มคนประหลาด (หัวเราะ) เขา

บอกลุงมาอย่างนั้นนะ กลุ่มคนประหลาดๆ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  สติไม่ค่อยดีค่ะ

 ลุงอ๋อย  ที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาท�ากิจกรรม จะเป็นกิจกรรมอะไร เดี๋ยวเรา

ก็คงฟังเอาเองนะครับ แต่ลุงจะแนะน�าก็คือว่า ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วก็มาท�า

อะไรทีไ่ม่ใช่ธรุกจิ มาท�ากบัเยาวชนกบัเดก็กบัชมุชน แล้วกม็าสร้างคอมมวินติี้

ตวัเองให้ชาวบ้านได้เหน็รปูแบบอะไรอย่างนีอ้ยู ่กม็ตีัง้แต่เอาตวัเองมาท�างาน

แล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะที่เราเห็น อะไรเกิดขึ้น หลังจากที่เขามาอยู่

แล้ว กฟั็งจากเขานะครบั ท�าไมเขาถงึมาอยูก่ฟั็งจากเขาอกีทนีงึ ลงุท�าได้อย่าง

เดียวคือให้พวกเราแนะน�าตัวก่อน ให้เจ้าบ้านรู้จักก่อนนะ เริ่มจากหนูก่อน

 ป่าน  สวัสดีค่ะ ป่านค่ะ มาจากการโรงแรม ศิลปากร ปี 2 ค่ะ

 เก่ง  สวสัดคีรบั ชือ่เก่งครบั เรยีนชวีวทิยาเชงิอนรุกัษ์ มหาลยัมหดิลครบั ปี 2

 บบัเบิล้  สวสัดค่ีะ ชือ่บบัเบิล้ค่ะ เรยีนเทคโนโลยชีวีภาพ ชัน้ปี 2 จากสถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ

 แก้ว  สวัสดีค่ะ ชื่อแก้วค่ะ มาจากคณะ ICT ค่ะ สาขานิเทศศาสตร์ ปี 3 

ค่ะ มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ

 ฟีน  ลืมเอกไปรึเปล่า (หัวเราะ)

 แก้ว  มันยาวค่ะๆ

 จูน  สวัสดีค่ะ ชื่อจูนนะคะ มาจากคณะ ICT ศิลปากร สาขานิเทศ เอก

วารสาร ปี 3 ค่ะ

 ดิว  สวัสดีค่ะ ชื่อดิวค่ะ มาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยาค่ะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

 ฟีน  สวัสดีครับ ชื่อฟีนครับ มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอเิลค็ทรอนคิส์และระบบคอมพวิเตอร์ครบั

 เต่า  สวัสดีครับ ชื่อเต่าครับ พฤกษศาสตร์ มหิดล ครับ

 แม้ว  สวัสดีค่ะ ชื่อแม้วค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

 เนด็  สวสัดค่ีะ ชือ่เนด็ค่ะ มาจากคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ค่ะ

 ท็อป  สวัสดีครับ เรียนการทูตอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครับ

 หยิน  สวัสดีค่ะ ชื่อหยินค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์ มหิดล สาขาชีววิทยาค่ะ

 จิ๋ง  จิ๋งค่ะ เรียนนิติศาสตร์ รามค�าแหงค่ะ

 กี ้ สวสัดค่ีะ ชือ่กี ้เรยีนคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ค่ะ

 ดรีม  สวัสดีครับ ชื่อดรีมครับ เรียนภาควิชาศิลปะการละคร อักษร จุฬาฯ 

ปี 2 ครับ

 เต้  สวัสดีครับ ชื่อเต้ เรียนทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม ม.กรุงเทพครับ ปี 

4 ครับ

 ลุงอ๋อย  ทีนี้พี่ พี่ฝ้าย

 พี่ฝ้าย  สวัสดีค่ะ ชื่อฝ้ายค่ะ เป็นพี่เลี้ยงโครงการนี้ค่ะ

 พี่ซัง  สวัสดีค่ะ ชื่อซัง เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของมูลนิธิฯ ค่ะ

 พี่ปัด  สวัสดีค่ะ ชื่อปัดนะคะ เป็นสตาฟเหมือนกันค่ะ

 พี่แอม  ชื่อแอมค่ะ เป็นฝ่ายผลิตสื่อของมูลนิธิฯ ค่ะ

 พี่เอม  เอมค่ะ เป็นผู้จัดการโครงการคีแคมป์ค่ะ

 พี่หนิง  หนิงค่ะ ผู้จัดการโครงการ Hatch-U ค่ะ

 พี่ฝน  ฝนค่ะ ด�าเนินกิจกรรมคีแคมป์ค่ะ

 พี่แบด  สวัสดีค่ะ ชื่อแบดค่ะ ก็เป็นสตาฟด้วยค่ะ

 พี่จ๋า  สวัสดีค่ะ จ๋าค่ะ เป็นสตาฟค่ะ

 พี่หมวย  ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ อาจจะจ�าชื่อไม่หมด แต่ยังไงๆ ก็จะ

พยายาม พี่หมวยนะคะ พี่เป็นผู้จัดการของมูลนิธิฯ ค่ะ ท�าทุกอย่างค่ะ ทั้ง

ที่ศูนย์เชียงดาวแล้วก็ที่กรุงเทพฯ

 พี่ปุ้ย  พี่ปุ้ยค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์เชียงดาว จะมีท�างานชุมชนค่ะ

(community / ชุมชน)
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 พี่มน  ชื่อมนค่ะ เป็นฝ่าย document อยู่ที่ศูนย์เชียงดาวค่ะ

 พี่หมวย  ค่ะ ก็เริ่มเลยเนอะ

 พี่ปุ้ย  เขินนะเนี่ย (หัวเราะ)

 พี่หมวย  เขินนะเนี่ย จริงๆ แล้ว เมื่อวานนี้ พยายามให้น้องเขาตัดตัวงานที่

เกิดขึ้นที่ศูนย์ฯ อย่างที่ลุงอ๋อยแนะน�าไปว่า พวกเราเป็นพวกกลุ่มคนที่

แปลกๆ บ้าๆ บ๊องๆ คือตรงนั้นเดี๋ยวคงคุยกันว่า ท�าไมอยากมาอยู่ที่นี่อะไร

อย่างนี้ พี่คิดว่าคงมีค�าถามมาก ค�าว่า “แปลก” คือยังไงอะไร ให้ดูกิจกรรม

ก่อนแล้วกัน กิจกรรมที่พี่จะให้ดูอันแรก คงจะเป็นเอาใกล้เคียงที่เราก�าลัง

จะขึน้ชมุชนก่อนเนาะ แล้วกจ็ะแนะน�าให้เหน็ภาพของปางแดงก่อน ซึง่ปาง

แดงเป็นพื้นที่ที่พี่ปุ้ยเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนท�ากิจกรรมกับน้องๆ แล้วก็

ชาวบ้านในชุมชนตรงนั้นด้วย

สมยัก่อน ปางแดงเป็นพืน้ทีท่ีเ่คยเจอปัญหาเรือ่งการโดนจบักมุมา

หลายครั้ง แล้วศาลก็พิพากษาว่า คือคดีของเขา...ถ้าพูดให้มันอัพเดทหน่อย

กค็อืพวกไม่มสีญัชาต ิพวกไร้สญัชาต ิพวกอพยพเข้ามา ตอนนีก้�าลงัทอ็ปฮติ

เรือ่งสญัชาต ิเขากเ็หมอืนกบัโดนชวนเข้ามาเพือ่มาใช้แรงงาน มาเป็นลกูจ้าง 

แล้วก็โดนทิ้งอยู่ในที่ของชาวบ้านที่มีสิทธิครอบครอง แต่ว่าเขาก็โดนข้อหา

กรณีบุกรุกเขตป่าสงวน แล้วก็โดนจับกุมตอนเมื่อปี 41

 พี่ปุ้ย  โดนจับกุม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปี 32 ครั้งที่ 2 ปี 41 แล้วก็ครั้งสุดท้าย

เมื่อปี 47 จับกุมในลักษณะล้อมหมู่บ้านจับ ตอนเช้าตีห้า ต�ารวจ ทหาร 

อส.อะไรเต็มไปหมดเลย ล้อมหมู่บ้าน จับผู้ชายเข้าคุกไปอะไรแบบนั้น อย่า

เพิ่งหดหู่ ใจเย็นๆ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  แล้วช่วงหลัง พอมะขามป้อมย้ายมาที่นี่ เราได้ไปท�ากิจกรรมกับ

เด็กๆ ได้ไปตอนที่เขาโดนจับกุมตอนปี 41 พี่กับพี่จ๋อนได้มาร่วมงานกับเขา 

เขาจะเปดิเวทีเสวนา เวทปีระชาคมนีแ่หละ เกีย่วกับเรื่องกรณีตรงนี ้พีก่บัพี่

จ๋อนมาร่วมกเ็ลยรูส้กึว่า อยากท�าอะไรสกัอย่างนงึเพือ่เขา แล้วพอดปีระจวบ

เหมาะอย่างนึง ตรงที่เรามาซื้อที่ตรงนี้ เราก็เลยมาตั้งกลุ่มของเรา แล้วเรา

ก็ไปท�างานกับเขาด้วย ท�างานตรงนั้นเราก็พยายามช่วย ก็หลายส่วนหลาย

ภาคีมีการร่วมมือร่วมใจกัน หลังสุด ศาลตัดสินออกมาว่าคดีตรงนี้ไม่มีทาง

ชนะ หนึง่เขาไม่มสีญัชาต ิสองถ้าเกดิมกีารจบักมุอกีเขากต้็องโดนแน่ เพราะ

เข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นเขตป่าจริงๆ เลยยื่นข้อเสนอมาว่าน่าจะมีการเช่าซื้อใช่

ไหม เช่าซือ้ทีด่นิผนืนงึเพือ่ให้เขาย้ายไปตัง้เป็นชมุชน ขณะเดยีวกนัเมือ่เราซือ้

ทีต่รงนีแ้ล้วกย้็ายชมุชนไปแล้ว กม็กีารด�าเนนิการเรือ่งสญัชาตใิห้กบัเขาด้วย 

พดูกนัไปเรากห็วงัว่าระยะยาวต่อไปในอนาคต กพ็ยายามท�าเรือ่งสญัชาตใิห้

ได้ให้มากทีส่ดุ มกีารระดมทนุแล้วกไ็ปซือ้ทีท่ีเ่ราจะไปวนันีน่้ะค่ะ มกีารจดัตัง้

หมู่บ้าน ณ ปัจจุบันนี้ เดี๋ยวจะฉายให้ดูก่อนว่าเป็นยังไง สภาพหมู่บ้านเขา

เป็นยังไง เป็นรายการพันแสงรุ้ง ที่มาท�าเกี่ยวกับเรื่องดาระอั้ง

 พี่ปุ้ย  เผ่าที่เราจะได้ดูเนี่ยชื่อว่าเผ่าดาระอั้ง เคยได้ยินกันรึเปล่าสวยมาก 

(ดูวีดีโอจากรายการพันแสงรุ้ง ชีวิตและความหวัง ดาระอั้ง ปางแดง)

 พี่หมวย  ก็ประมาณนึงเนอะ คร่าวๆ ก่อนเดี๋ยวจะไปสัมผัสของจริง

 พี่ปุ้ย  มีค�าถามอะไรไหมคะ ...นิ่ง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็ไปสัมผัสของจริงนะ

 พี่หมวย  ไปสัมผัสของจริง

 ลงุอ๋อย  ก่อนไป ลงุอยากจะสือ่สารกบัพวกเรานดินงึ เมือ่เช้าเรากไ็ปดชูนเผ่า

เหมอืนกนั แต่เขาอาจเป็นชนเผ่าทีไ่ม่ได้เจอความเจบ็ปวด แต่อนันีเ้ขาเจอมา 

อันแรกคือถูกไล่มาจากพม่าใช่ไหม แล้วก็มาเจอสถานการณ์ข้างในที่เขาคิด

ว่าน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัย ก็อาจจะสับสนแหละ โดยส่วนตัวของลุงเอง การ

ไปดูต้องเข้าใจนิดนึง ไม่ใช่เราไปดูเขาเหมือนสิ่งของนะ เราต้องมีอะไรอยู่ใน

ใจสักอย่าง เหมือนเราไปเยี่ยมญาติ ไม่ใช่ว่าเขาถูกจับกุมขังแล้วเราไปเยี่ยม

เขา ไม่ใช่อย่างนัน้นะ (หวัเราะ) อะไรสกัอย่างนงึทีบ่อกตวัเองว่าไม่ใช่เรามาดู 

เพราะหลายครัง้ทีล่งุเหน็การไปเยีย่มไปดมูนัไม่ค่อยดน่ีะ เหมอืนอย่างความ

พยายามของฝ่ายปกครองอยากแก้ปัญหาเรื่องของเยาวชน พาเยาวชนไปดู

เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ พวกที่อยู่ในสถานที่นั้นก็มีโอกาสคุยกับลุง ลุง

ก็ถามเขาว่าอาการแบบนี้ เดี๋ยวก็มาๆ แล้วรู้สึกยังไง เขาบอก “พี่ ผมไม่ใช่
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สัตว์” เขาบอกอย่างนี้ ใช่ไหม แล้วมันจะยังไงล่ะ เขาก็บอก เขาก็คุยกันเอง

น่ะเหมอืนเป็นสิง่นงึถกูใครมากนัเยอะเลยนะ มาด ูอนันีด้้วยความปรารถนา

ดขีองฝ่ายปกครองอยากจะให้เยาวชนส่วนหนึง่ไม่เป็นแบบนี ้แต่เอากลบัไป 

ดูอย่างนี้แล้วคนที่ถูกดูจะเป็นยังไง เขาบอกว่า “พี่ ผมชักว่าวให้มันดูเลย” 

เขาพูดกับเราอย่างนี้ เรารู้เลยว่าเขาเจ็บ เจ็บแล้วเจ็บอีกๆ การที่เขาไปเป็น

คนที่ตกอยู่ในสภาพที่ต้องถูกจับกุม ก็คงไม่มีใครปรารถนาที่จะให้ชีวิตมัน

เลวร้ายขนาดนัน้อะนะ แต่ด้วยปัจจยัอะไรกไ็ม่รูไ้ด้ทีท่�าให้เป็นแต่ว่าเป็นแล้ว

เนี่ยเหมือนกับด้วยความอะไรก็ไม่รู้แหละ เหมือนถูกซ�้าเติมอีกทีนึง โดยฝั่ง

ที่เป็นฝ่ายอยากจะแก้ปัญหาเขาคิดแบบนี้ ลุงเอาประโยคนี้ไปคุยให้เขาฟัง 

เขาก็เลยเลิกพาเด็กไปดู พาเยาวชนไปดูเยาวชนที่อยู่ข้างใน แต่ว่าเขาก็ไม่

เคยคิดเหมือนกันว่า เขาก็เลยเป็นคนที่รู้สึกผิด ซึ่งมันลบไม่ได้แล้วใช่ไหม

เล่าให้ฟัง เพราะว่าเวลาเราไปดอูะไรสกัอย่าง เราควรจะวางท่าท ีลงุไม่มคี�าที่

จะอธบิายความรูส้กึนัน้หรอก แต่เล่าเหตกุารณ์ให้ฟังว่าไม่ใช่ไปดหูลนิปิงอะ

ไรอย่างนั้นนะ (หัวเราะ) เขาเป็นคนนี่แหละ ทีนี้เราอาจจะไปเยี่ยมเยียนนะ 

ต้องท�าความรูจ้กักบัตวัเองนะเวลาไปน่ะ บางทด้ีวยพฤตกิรรมของเราเหมอืน

นักท่องเที่ยว บางทีเราไปก็ เอ้ย เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกดู หรือบางทีเรา

ดูเขาแบบดูผ่านเหมือนสินค้า มันเป็นไปได้เพราะว่าเรามีพฤติกรรมคุ้นชิน

กับแบบนี้ ไม่ทันระวังตัว แต่พอดีเป็นเรื่องของชีวิตแล้ว เป็นชีวิตที่เคยเจ็บ

มากมาก่อน ก็ต้องฝากพวกเราระวังเรื่องนี้นะครับ พฤติกรรมไม่รู้จะยังไง

นะ โดยภาพก็เหมือนเราไปดู แต่อาจจะโดยค�าพูดหรือเปล่าไม่รู้ ที่จะช่วย

ให้ความรู้สึกมันดีขึ้น โดยทัศนะของตัวเอง แต่ไม่รู้จริงๆ เขาจะเป็นยังไงก็

ไม่ทราบได้นะ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ที่ข้างบนใช่ไหมคะ

 ลุงอ๋อย  ครับ

 พี่หมวย  จริงๆ เขาก็เหมือนพวกเรานี่แหละค่ะ ทุกกลุ่มที่ขึ้นไป แล้วเราจะ

ให้ดูอันนี้ก่อน คือให้รู้ถึงข้อมูล แต่ไม่ได้ให้ไปเก็บข้อมูลไปอะไรต่อ เหมือน

กบัเราเป็นคนเมอืงทีเ่ราอยากจะรูจ้กัดาระอัง้มากกว่า เราเป็นเพือ่นเขาน่ะค่ะ 

เหมอืนเพือ่นไปเยีย่มเยยีน คนทีต่กทกุข์ได้ยากมาก่อนตรงนี ้แล้วกเ็หมอืนมี

คนกลุม่ทีข่ึน้ไปเพือ่เป็นเพือ่น เป็นก�าลงัใจให้กบัเขาต่อตรงนัน้ ทนีี ้จะขึน้ไป 

วธิกีารให้ก�าลงัใจของเรากค็อืเรากม็กีจิกรรม คอืเขามคีรภูมูปัิญญาอยู ่ถ้าเกดิ

อย่างคนเมืองไปเรียนศิลปะของเขา เขาจะรู้สึกดีใจมาก รู้สึกภูมิใจ รู้สึกว่ามี

คนสนใจเขาด้วย สิง่ทีเ่ขาท�าอยูม่คีณุค่า เหมอืนกบัเราไปเพิม่คณุค่าให้กบัเขา

ตรงนั้น คือถ้าขึ้นไป อยากให้เป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานขึ้นไปเยี่ยมเยียน 

หรือเป็นพี่ของเด็กตัวเล็กๆ จะมีอยู่เยอะมากเลย เดี๋ยวขึ้นไปตรงนั้น ไปเดิน

เที่ยวในหมู่บ้านไปทักทายไปอะไร

 พี่ปุ้ย  สบายๆ ค่ะ

 ลุงอ๋อย  ให้ลองนึกภาพนะ แล้วอีกอันที่ลุงอยากจะสื่อสารกับพวกเราด้วย

ว่า เรื่องของป่าไม้พอเรามีกฎหมายป้องกันหรือจัดการกับป่าไม้ใช่ไหม เหตุ

ที่ท�าให้เกิดการเข้าไปในพื้นที่ที่บอกว่าต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย มีหลายเหตุ

ด้วยกัน แต่อันนี้ตัวเองก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าการที่เข้าไปอยู่ตรงนั้น กลายเป็นผู้

บุกรุก ถูกบอกให้เป็นตามที่กฎหมายก�าหนด ก็เป็นประเด็นนึงที่เราลองเอา

ไปเป็นข้อมลูเอาไว้นะ มหีลายกรณใีนบ้านเราทีก่ลายเป็นผูบ้กุรกุไป แล้วฝ่าย

เจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามหน่วยเหนือขึ้นไป เขาก็ท�าตามนั้น เพราะ

ฉะนัน้กฎหมายมนักเ็ลยเป็นกฎหมายนะครบั ไม่ใช่เป็นจรยิธรรมอะไรพวกนี้ 

มนักต็ดัสนิคนไปแล้วแต่ กเ็ป็นกรอบนงึทีเ่ราหาทางออกอืน่ไม่ได้ กต้็องตาม

นั้นไป เอาเป็นว่าเราก็จะมีอีกแหล่งนึงที่เราจะรับรู้หรือจะไปเรียนรู้นะครับ

 ลุงอ๋อย  เราแบ่งกันเลยไหม

 พี่หมวย  หรือแบ่งกันเลยไหม

 พี่ปุ้ย  เราจะมีอยู่ 3 อย่างให้เรียนค่ะ อันที่หนึ่งคือ ร�าดาบ อันที่สองเป็น 

ร้องเพลง อันที่สามเป็น สานตะแหลว ไม่รู้เคยเห็นรึเปล่าที่กันผีเป็นไม้ไผ่ที่

กลมๆ ใครชอบอะไรก็เลือกเอาแบ่งเป็น 3 กลุ่มเลย

 ลุงอ๋อย  เราจะมีเวลาอยู่ประมาณ 1 ชม.นะ

 พี่ปุ้ย  เขาก็จะมีครูสอนค่ะ
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หมู่บ้ำนปำงแดงนอก
สมาชกิ Hatch-U คยุกบัชาวดาระอัง้ บ้านปางแดงนอก พดูคยุกนั

เรื่องสัญลักษณ์ เครื่องแต่งกายของเผ่าดาระอั้ง

 ชาวดาระอัง้  เขาเรยีกว่าอะไร นาย

พรานจับนางดอยเงินเอาไว้ แล้ว

เขาก็เอาไปตกอัน...วงบาก (บ่วง) 

นั่นก็จับไว้

 พี่ปัด  แสดงว่ามีความเชื่อเรื่อง

กินรีสิ

 ชาวดาระอ้ัง  ใช่ค่ะ เพราะว่าเชื่อ

ว่าตัวเองเป็นนางดอยเงิน

 Hatch-U  อืม

 ชาวดาระอ้ัง  ค่ะ เป็นกินรี

 พีห่นงิ  แล้วมปีระวตัคิวามเชือ่เรือ่ง

นี้ยังไงบ้าง

 ชาวดาระอ้ัง  ก็แบบว่ามัน..ความ

เชื่อของตัวเอง ตอนนี้ก็ก�าลังจะท�า

ให้หลายๆ คนเห็นว่า ความเชื่อ

ของตัวเองท�าให้ตัวเองมีความสุข 

แล้วที่เราจะได้อีกอันก็ได้เผยแพร่

ให้คนอื่น เราก็มีความสุขที่แบบว่า 

ในตัวเองนะมีความสุข ที่ตัวเองได้

เสนอไป ชื่อของตัวเองจริงๆ แล้วก็

ประวัติศาสตร์ของตัวเอง ภูมิใจมาก

 พีปุ่ย้  ช่วยเล่าให้ฟังว่าเสือ้ผ้าเนีย่มนัแปลว่าอะไร นอกจากหวายทีเ่อว แปล

ว่าบ่วงนายพรานแล้ว แต่ละเสื้อผ้ามีความหมายหมดเลยนะ ต้องดูๆ คุณ

นางฟ้าเชิญอธิบายค่ะ (หัวเราะ)

 ชาวดาระอั้ง  อันนี้จะเป็นปีกนะคะ ความจริงจะยาวแต่ว่านี่เป็นชุดที่เรา

ท�าไร่ท�านาก็เลยท�าให้สั้น ไม่ค่อยสะดวกในการท�างานน่ะค่ะ ที่เราท�าเป็น

ของทีร่ะลกึ ทีเ่ราจะมงีาน มนัจะยาวจะหนกัด้วย ผ้าโพกหวักย็าวเหมอืนกนั

 พี่หนิง  อ๋อ จริงๆ มีผ้าโพกหัวอีก

 ชาวดาระอั้ง  ค่ะ จะประมาณ 2 

เมตรกว่า แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น

 พี่ปุ้ย  จุดๆ

 ชาวดาระอ้ัง  ตรงนีจ้ะเป็นดวงดาว

แล้วก็ตรงข้างๆ เนี่ยค่ะ หลายๆ สี

 พี่หนิง  เป็นปักเงินอยู่

 ชาวดาระอั้ง  ค่ะ ที่จะเป็นรอย

ด้ายนะคะ

 พี่หนิง  อ๋อ เป็นเส้นๆ ค่ะ

 ชาวดาระอ้ัง  ค่ะ เขาเรียกว่าเมฆ 

 Hatch-U  หมายถึงก้อนเมฆใช่

ไหมคะ

 ชาวดาระอั้ง  เป็นเมฆ เป็นอะไร

ล่ะ เป็นท้องฟ้า

 Hatch-U  อ๋อ

 ชาวดาระอั้ง  ตรงนี้ก็เหมือนกัน

 พีปุ่ย้  ตรงสดี�าๆ นีเ่ป็นฟ้า มฟ้ีา มดี

วงดาว แล้วแถบๆ นี้เป็นแบบเขา

เรียกว่าอะไร เหมือนขอบฟ้า

 ชาวดาระอั้ง  เส้นขอบฟ้า แล้วก็

จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นมงกุฎที่ผู้

หญิงที่จะเป็นนางดอยเงิน เมื่อก่อนจะเป็นมงกุฎที่ใส่หัว แต่ว่าพอดีตัวเอง

ไปอาบน�้าถูกนายพรานจับเอาไว้ ก็เลยไม่ได้ใส่ ก็ถอดเสื้อได้ ก็เหมือนแบบ

ว่าของเมื่อก่อนจะเป็นปีก แต่ว่าของสมัยเรานี้เป็นแค่เสื้อผ้า

 พี่หนิง  ค่ะ แต่ละส่วนก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์แทน
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 ชาวดาระอ้ัง  ค่ะ

 พี่หนิง  แล้วอันที่เป็นเงินๆ ที่เอวล่ะคะ

 ชาวดาระอ้ัง  ตัวนี้ก็ต้องเป็นเงินน่ะค่ะ เพราะว่าตัวนี้

เป็นหวาย เอ่อ ห่วงของนายพรานจะเป็นตัวนี้ แต่ว่า

อันนี้เป็นที่เราถือเพราะว่าเราเป็นนางดอยเงิน เราต้อง

ประดับตัวเองเป็นเฉพาะเงิน ค่ะ

 พี่ปุ้ย  เขาจะมีถ้าชุดเต็มยศนะ โอ้โห มีเงินเต็มตัวเลย

 ชาวดาระอ้ัง  เป็นเงินทั้งตัว

 พี่ปุ้ย  มีอะไรแบบเต็มไปหมดเลย

 พี่ฝน  แล้วสีผ้าถุงที่ใส่ เห็นผู้หญิงจะสีคล้ายๆ กัน

 ชาวดาระอ้ัง  ค่ะ

 พี่ฝน  อันนี้คือมี...

 ชาวดาระอ้ัง  ก็อันนี้เขาเรียกว่าดาระอั้งแดงน่ะค่ะ

 พี่ปุ้ย  ดาระอั้งแดง ดาระอั้งนี่มีหลายอย่างนะ มีแดง 

มีด�า มีหลายๆ อย่าง

 ชาวดาระอ้ัง  ดาระอั้งด�า

 พีฝ่น  แล้วถ้าอย่างผูห้ญงิทีแ่ต่งงานแล้วกบัไม่แต่งงาน

ก็ไม่ได้ต่างกัน

 ชาวดาระอ้ัง  ไม่ต่างกันค่ะ อย่างเดียวกัน

 พี่ปุ้ย  จริงๆ แล้วผู้หญิงดาระอั้ง เขาจะใส่ผ้าซิ่นถึงอก 

เหมือนอย่างพี่คนนี่ เหมือนป้าคนนี้ค่ะ ใส่ผ้าซิ่นถึงอก 

เพราะว่าตอนที่นายพรานจับ เขาว่ายน�้าอยู่

 Hatch-U  อ๋อ

 พี่ปุ้ย  เขานุ่งกระโจมอกไว้ ไม่ธรรมดานะ อ้า เปรี้ยว

ไหม (หัวเราะ) อันนี้นะ

 เน็ด  อันนี้คนแต่งงานแล้วเหรอ ใส่น่ะ

 ชาวดาระอ้ัง  เมื่อก่อนเป็นของคนแก่ที่ใส่ เพราะว่า

นายพรานน่ะ มนัเป็นสิง่ทีน่ายพรานจบัเราไว้ เป็นหวาย 

แล้วเรากท็�าแบบโดยไม่ขาดทีน่ายพรานจบัเราไว้ เพราะ

ว่าในการทีเ่ราท�ามนัท�ายาก แล้วใช้เวลานานพอสมควร

ก็เลย...

 พี่ปุ้ย  ไอ้นี่ต้องแช่ไว้ปีนึงถึงจะได้สีแดง

 ชาวดาระอั้ง  12 เดือนถึงจะได้

 พี่ฝน  อันนี้ไม่ได้ย้อมสี

 ชาวดาระอั้ง  ไม่ได้ย้อมสีเลยค่ะ

 พี่ปุ้ย  คือเอาหวายมา แล้วก็เส้นๆ ตอกพันๆ แล้วก็

แช่ในสมุนไพรหลายอย่าง แช่ไว้ปีนึงถึงจะได้สีนี้เนอะ

 ชาวดาระอ้ัง  พอ 2 เดือนก็เอามาต้ม ต้มแล้วก็ต้อง

ไปหารากไม้มาอีก

 พี่ฝน  ขนาดห่วงแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะ

 ชาวดาระอ้ัง  แล้วแต่ว่า

 เน็ด  ถ้าอ้วนขึ้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่

 ชาวดาระอั้ง  ค่ะ (หัวเราะ)

 เน็ด  แล้วผ้าสีขาวละคะ

 ชาวดาระอั้ง  ผ้า เป็นผ้ามัดเอวค่ะ มันจะเป็นเข็มขัด

ของนางฟ้าน่ะค่ะ ต้องเอาผ้ายาวๆ

 พี่หนิง  จริงๆ ต้องยาวกว่านี้

 ชาวดาระอ้ัง  ค่ะ ยาวกว่านี้

 พี่หนิง  เป็นเหมือนต้องยาวออกไป

 ชาวดาระอั้ง  คนโบราณจริงๆ เขาใส่ประมาณ 3 เมตร 

แต่ว่าเราเหน็ว่าเราใส่นดิหน่อยกไ็ด้ กเ็ลยประดบัลงมา

น้อย หวายค่ะ ทีเ่หน็เป็นร้อยๆ ต่อเอา พนัตอนทีเ่ราเอา

มาต้ม พอเราเอามาต้มมันจะ...

 เน็ด  มันจะลายออกมาเลย
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 ชาวดาระอ้ัง  เพราะว่าตอนที่เราแช่มันยังไม่แดง เรา

ต้องไปหารากไม้มา

 ลุงอ๋อย  แล้วอันด�าๆ นั่นคืออะไร

 ชาวดาระอ้ัง  นี่ก็เป็นหวายเหมือนกันค่ะ

 ลุงอ๋อย  แล้วทาด้วยอะไร

 ชาวดาระอ้ัง  ยางค่ะ ยางรัก

 ลงุอ๋อย  แล้วต้นรกัเอามาจากทีไ่หน เอายางมาจากไหน

 ชาวดาระอ้ัง  ก็ตามบริเวณแถวนี้ก็มี

 ลุงอ๋อย  มีใช่ไหม แท้ๆ เลย แล้วมีคันบ้างรึเปล่า

 ชาวดาระอ้ัง  บางคนก็แพ้ แต่ว่าคนที่หามาให้เราต้อง

เป็นคนที่ไม่แพ้

 ลุงอ๋อย  แต่เรามาท�าอย่างนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลยเหรอ

 ชาวดาระอ้ัง  ไม่เป็นอะไรค่ะ

 ชาวดาระอ้ัง  มันจะมีที่บางคนเขาตั้งครรภ์หรือว่าเป็น

มีเด็กเล็ก เขาจะไม่ให้อยู่ใกล้ๆ เพราะว่าจะแพ้

 ลุงอ๋อย  แล้วอย่างนี้นี่เราตอนจะนอนก็ถอดออกเหรอ

 ชาวดาระอ้ัง  อืม ไม่ถอดนะคะ

 ลุงอ๋อย  ไว้อย่างนี้เลย

 ชาวดาระอ้ัง  นอนแบบนี้ค่ะ

 ลุงอ๋อย  เหรอ

 พี่ฝน  แล้วไม่นอนทับบี้แบนหมดเหรอ

 ชาวดาระอ้ัง  ก็นอนทับก็ได้ค่ะ มันไม่เป็นไร

 พี่ฝน  มันไม่เป็นไรเหรอ ด้านในมันบุอะไรไว้ เป็นไม้

เหรอคะ

 ชาวดาระอ้ัง  เป็นไม้ไผ่ค่ะ

 เน็ด  แล้วเริ่มใส่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

 ลุงอ๋อย  ก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องถอดเลยน่ะซิ

 บับเบิ้ล  แล้วอาบน�้าก็อาบไปเลยเหรอคะ

 ชาวดาระอั้ง  บางคนก็เอาออก บางคนก็ไม่เอาออก 

คือถ้าสมมติว่าเรารีบเราก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้

 ลุงอ๋อย  คือผมขอดูข้างในไม้ไผ่ได้ไหมครับ

 ชาวดาระอ้ัง  ได้ค่ะ

 พี่ฝน  นี่พี่ใส่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

 ชาวดาระอั้ง  เท่าที่พี่จ�าได้ก็ประมาณ 5 ขวบ

 พี่ฝน  5 ขวบ

 ลุงอ๋อย  อ้าว ก็ต้องเปลี่ยนสิอย่างนี้

 ชาวดาระอั้ง  ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆ จนกระทั่งเราโต

 เน็ด  แล้วนี่นอนก็ใส่เหรอคะ

 ชาวดาระอั้ง  นอนก็ใส่ด้วย

 พีปุ่ย้  ถ้าเกดิถอดเดีย๋วจะบนิหนกีลบัไปสวรรค์ เพราะ

ว่าเป็นนางฟ้า (หัวเราะ)

 พี่แบด  แล้วเกิดเป็นช่วงที่มีน้องล่ะคะ

 พี่ปุ้ย  มีลูก มีลูกแต่งยังไง

 พี่ฝน  ถ้าท้องล่ะคะ

 ชาวดาระอัง้  กใ็ส่นะคะ ถงึจะมท้ีองใหญ่เรากใ็ส่ เพราะ

ว่าเรากจ็ะปรบัระดบัออกมานดินงึ ขยายได้ ตรงนีข้ยาย

ได้น่ะค่ะ เราก็จะเขยิบออกมาแล้วก็ขยาย ส่วนมากผู้

หญิงจะมีสองระดับ ปรับที่มันพอดีกับตัวเรา แล้วถ้า

สมมติอย่างคนที่ยังไม่มีลูก ถ้าจะแต่งงานก็จะเตรียม

ไว้สักชุดหนึ่งเผื่อว่าตัวเองตั้งท้อง จะได้เอามาปิดท้อง

ของตัวเอง ยิ่งท้องเนี่ยยิ่งจะใส่เยอะค่ะ (หัวเราะ) เขา

จะปิดท้องค่ะ

 พี่แบด  เหรอคะ อ๋อ ให้ปิดท้องเลยน่ะเหรอคะ

 ชาวดาระอั้ง  ค่ะ ปิดท้อง

 พี่แบด  อืม ปิดพุงเต็มๆ

 พี่ฝ้าย  หนักไหมคะ
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 ชาวดาระอ้ัง  บางคนที่ตั้งท้อง เรายังไม่รู้เลยว่าเขาท้อง เพราะว่าเขาจะ

ใส่ไว้เยอะ 

 พี่หนิง  บัง

 ชาวดาระอ้ัง  บังหมด

 พี่หนิง  แล้วชุดอย่างนี้เราเย็บเองท�าเองไหมคะ

 ชาวดาระอ้ัง  ท�าเองหมดค่ะ

 พี่หนิง  อ๋อ อย่างพี่ก็เย็บเอง

 ชาวดาระอ้ัง  เย็บเองค่ะ

 เน็ด  แต่ว่าซื้อผ้ามา

 ชาวดาระอ้ัง  ซื้อผ้ามา มาเย็บเอง มาตัดเอาเอง

 พี่หนิง  แต่ว่าอย่างของคุณป้าเป็นสีน�้าเงินสีชมพู เป็นสีอย่างนี้ก็ได้

 ชาวดาระอ้ัง  เสื้อเหรอคะ

 พี่หนิง  เสื้อ สีเสื้อสีพื้น

 ชาวดาระอ้ัง  เสื้อ แล้วแต่ว่าตัวเองจะชอบสีอะไร

 พี่หนิง  อ๋อ ไม่ได้จ�ากัด

 ชาวดาระอ้ัง  ไม่ได้จ�ากัดค่ะ

 พี่แบด  เรื่องตรงแขนหรือว่าเรื่องลายอะไรอย่างเนี่ยไม่ได้ มีผลว่าบอกเผ่า

อะไรอย่างนี้ไหมคะ

 ชาวดาระอั้ง  ไม่มีค่ะ ที่นี้ก็อย่างตัวของป้าเนอะ ป้าเขาไม่มีที่แว็บๆ สีที่

ดวงดาว เขาเห็นว่าตัวเองแก่ไปแล้ว ไม่ต้องใส่ดวงดาว แต่สมมติเรารู้ว่าตัว

เราเองยังวัยรุ่นอยู่ (หัวเราะ) ก็ใส่ก็ได้ แล้วแต่ว่าตัวเองชอบยังไง

 พี่หนิง  มีภาพที่ใส่เต็มๆ ชุดไหม อยากดู อยากเห็น

 ชาวดาระอั้ง  มีค่ะ

 พี่หนิง  เพราะเห็นพี่บอกว่ามีใส่มงกุฏด้วย พอมีไหมคะ ถ้าไม่ล�าบากไม่

ไกลนะ ไกลรึเปล่าคะ

 ชาวดาระอั้ง  ไม่ไกลค่ะ ข้างหลังนี้เอง

(จากนั้น แยกย้ายกันไปท�ากิจกรรมตามกลุ่มที่ได้จัดไว้)



รำ ดาบ

ร้องเพลง

สานตะแหลว



24 25

คุยกันหลังกลับจากไปเยี่ยมเยียน
หมู่บ้ำนปำงแดงนอก
 พี่ปุ้ย  กินข้าวเสร็จยังนั่งท�าอยู่เลย

 พี่หมวย  อ๋อ เหรอ ถ้าจะโชว์ เดี๋ยวมีเวทีให้โชว์นะคะ (หัวเราะ) ก็อันนี้ก็เป็น

ส่วนของชุมชน เป็นงานส่วนนึงที่มะขามป้อมที่มาตั้งอยู่ที่นี่ มาตั้งศูนย์อยู่ที่

นี่ ตรงนี้ก็เป็นชุมชน จริงๆ นอกจากที่ปางแดงแล้ว เรายังมีท�าในเมืองด้วย 

คือที่บ้านทุ่งหลุก ก็จะมีกลุ่มของเยาวชนปกาเกอะญอ แต่ปีนี้เราพยายาม

เฟดตวัออกมาแล้วกใ็ห้เขาจดักจิกรรมกนัเองในพืน้ทีต่รงนัน้ ส่วนในทุง่หลกุ

เรากจ็ะเป็นกจิกรรมทีเ่ข้าไปท�าเป็นบางช่วง แต่ว่าจะไปได้ท�ายาวตลอด มทีี่

ปางแดงทีเ่ป็นรปูธรรมเพราะว่าเขาเพิง่จะเริม่ก่อสร้างท�าหมูบ้่านใหม่ ต้องมี

การจัดระบบ เซ็ตอัพหลายอย่างตรงนั้น เรื่องโครงสร้างของชุมชน มะขาม

ป้อมก็เลยลงไปเยอะหน่อย

คราวนี้ กิจกรรมที่เราท�า มีอะไรบ้างกับทุ่งหลุกกับชุมชนรอบข้าง 

รอบๆ ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหลุก บ้านดงหรือว่าแม้แต่ในเมืองตรงนี้ หรือ

โรงเรียนเราท�าทั้งหมด ปีนี้เราจะมีเรื่องรักการอ่าน น�าร่องประมาณ 9 โรง 

ที่เราเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน แล้วก็ไปผลักดันให้ 3 โรงที่เป็นคล้ายๆ 

โรงเรียนแกนน�าที่จะจัดกิจกรรมรักการอ่านของเขาเอง ที่ถ้าผ่านไปผ่านมา

จะเห็นรถบุ๊คไบต์นะคะ เป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ แล้วก็จะมีการไปจัด

กิจกรรมเองในชุมชน แล้วก็ไปผลักดันให้โรงเรียนจัดเองด้วย ชุมชนจัดเอง

ด้วย ในตรงนั้นก็มีละครโรงเล็กกับเด็กเชียงดาว อันนี้เราจัดทุกเดือน เดือน

ละหนึ่งครั้ง ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน พาเขาเข้ามารู้จักในศูนย์เรา เพราะ

ฉะนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในศูนย์แค่ครึ่งวันเท่านั้น แล้วก็จะมีสันทนาการ

แล้วก็มีฐานต่างๆ เป็นฐานศิลปะอะไรแล้วแต่ธีมของเดือนนั้น ว่าเราจะจับ

ประเดน็เรือ่งอะไร เช่น เรือ่งผกั กจิกรรมทีม่าส่งเสรมิทีม่าสนบัสนนุกจ็ะเป็น

เรื่อง การเอาผักมาท�าของเล่นบ้าง ท�ากินบ้างแล้วแต่ เกี่ยวกับผักทั้งหมด 

เป็นกจิกรรมสร้างสรรค์นะคะ กม็บีุค๊ไบต์แล้ว ละครโรงเลก็แล้ว กม็ห้ีองเรยีน

ชุมชนที่วันนี้เราไปสัมผัสมาเองแล้ว ตรงนั้นบนปางแดงจะเป็น 3 ตัวใหญ่ๆ 

นอกนั้นเป็นงานบริการชุมชนทั่วไป อย่างวันนี้เราไปร่วมงานเอดส์โลกหรือ

ว่าแม้แต่อบรมต�ารวจบ้านจิว๋ทีพ่วกต�ารวจเป็นคนจดัเอง เอาเดก็ๆ มาอบรม

การฝึกเป็นผู้ช่วยสังเกตการณ์ให้กับต�ารวจ เหมือนกับสายสืบ เวลาเห็น

เหตุการณ์อะไรในชุมชนไม่ดีโทรแจ้ง เราก็ไปจัดกิจกรรมให้ ตรงนั้นก็เป็น

งานบริการชุมชน

แล้วก็จะมีงานเหมือนงานระดมทุน เป็นโปรแกรมที่เราคิด แล้วก็

จัดขึ้นเองในศูนย์ เช่นพวกการ study tour ให้พวกฝรั่งตามมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ที่สนใจอยากมาเรียนรู้เรื่องชุมชนของไทย ก็ซื้อคอร์สมา เราก็จัด

กระบวนการ มีอบรมละคร ลงไปเก็บข้อมูล ไปสัมผัสชุมชน ไปอยู่กับชาว

บ้าน เก็บข้อมูลเสร็จกลับมาก็พัฒนาเป็นละคร แล้วก็กลับลงไปแสดงตรง

นั้น ก็ประมาณนี้ มีเวิร์คช็อปมีอินเตอร์เยอะ เดี๋ยวลองดูในรูปแล้วกัน เป็น

สั้นๆ ช่วงสัก 5 นาทีนะคะ แต่ว่าจะเอามาเป็นตัวใหญ่ๆ อันใหญ่ๆ อันนี้เป็น

ในส่วนของศูนย์เชียงดาวก่อนนะคะ

(ดูภาพกิจกรรมของมะขามป้อม ศูนย์เชียงดาว)

 พี่หมวย  อันนี้เป็นส่วนที่พยายามรวบรวมมานะคะ เป็นกิจกรรมที่เราจัด

ขึ้น เป็นงานของศูนย์เชียงดาว ส่วนใหญ่ตรงนี้ เอาแค่ศูนย์เชียงดาวก่อนดี

กว่า  น้องๆ มีค�าถามอะไรไหม แล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงกรุงเทพฯ

 ลุงอ๋อย  ใครไม่มีค�าถามบ้าง (หัวเราะ) ก็ถ้าใครมีค�าถามมันถามบ่อยแล้ว

 พี่หมวย  ใครไม่มีค�าถามบ้าง

 ลุงอ๋อย  ใครไม่มีค�าถามบ้าง แสดงว่ามีใช่ไหม (หัวเราะ)

 พี่แบด  อ้าว

 ลุงอ๋อย  ก็ไม่มีใครยกมือนิ

 ป่าน  ใครไม่มีค�าถามบ้างก็ต้องยกมือขึ้นสิถ้าเกิดว่าไม่มีค�าถาม

 ลุงอ๋อย  ก็หนูไม่มี หนูก็ยกใช่ไหม แต่คนที่ไม่ยกแสดงว่าเขามีค�าถาม ถูกรึ

เปล่า
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 ป่าน  อ้าว (หัวเราะ)

 บับเบิ้ล  อันนี้มีปัญหา

 พี่หมวย  อันนี้มีปัญหาค่ะ

 ลุงอ๋อย  อ๋อ ไม่มีค�าถามแต่มีปัญหา (หัวเราะ)

 พี่หมวย  อาจจะไม่ได้ถามเกี่ยวกับกิจกรรมก็ได้นะ แบบที่ลุงบอกว่ากลุ่มนี้

มันแปลกๆ แล้วก็มาตั้งรวมกันอยู่ ท�าไมถึงมาอะไรอย่างนี้ก็ได้ ไม่ถามเดี๋ยว

พี่ไปของพี่เรื่อยเปื่อยนะ

ท�าไมมะขามป้อมมสีาขาเชยีงดาว
 บับเบิ้ล  ถามค่ะ ท�าไมถึงเลือกมาที่เชียงดาวคะ

 พี่หมวย  ท�าไมถึงเลือกมาที่เชียงดาว เพราะว่าเราชอบเชียงดาว

 บับเบิ้ล  คือโดยส่วนตัวเองมาแล้วชอบก็เลยแบบว่า...

 พี่หมวย  คือจุดเริ่มต้นของที่นี่ จริงๆ แล้วความฝันของมะขามป้อม เราฝัน

ว่าอยากมโีรงละครของเราเอง แล้วกจ็ดักจิกรรมเกีย่วกบัละคร เพราะมะขาม

ป้อมเป็นสื่อละครไง คราวนี้อยู่ในกรุงเทพฯ มันยากกับการที่จะมีที่หนึ่งที่

เพื่อที่จะมาท�าเป็นโรงละครของเราเอง ที่เราสามารถบริหารจัดการเองแล้ว

ก็เป็นที่ของเรา เพราะว่ามันแพงมาก พอเราได้มาเชียงดาว ก็ได้มาท�า

กิจกรรมกับนี่ค่ะ ข้างบ้าน เขาเชิญมาท�ากิจกรรม แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้เขา

จะขาย แต่เขากลัวว่ารีสอร์ทจะกว้านซื้อ เขาอยากให้แบบคนท�างานเชิง

สงัคมเชงิชมุชนเหมอืนกนั มาอยูใ่กล้ๆ กนั เรากเ็ลยตดัสนิใจ มพีี ่พีจ๋่อน แล้ว

ก็มีพี่ก๋วย น้องๆ บางคนอาจจะรู้จัก คือก็จะมีคนกลุ่มนึงที่รู ้สึกว่าเมื่อ

บั้นปลายชีวิตแล้ว พูดเหมือนแก่กันเลยเนาะ (หัวเราะ) ช่วงอายุที่แก่แล้ว 

บัน้ปลายชวีติเรากอ็ยากออกมาอยูน่อกเมอืง ได้มาท�าอะไรในสิง่ทีต่วัเองฝัน

แล้วก็รักที่จะท�ามัน

อย่างพี่กับพี่จ๋อนส่วนใหญ่ชอบงานชุมชน แล้วอยู่ที่นี่เราสามารถ

ท�าได้ แล้วเราก็เป็นส่วนนึงของชุมชนด้วย เราอยากมีชุมชนของเราเอง แต่

ว่าไม่ได้เป็นชุมชนที่แปลกแยกจากชุมชนทีเ่ขาอยู่อยู่แล้ว แต่เป็นชุมชนทาง

เลือกของคนกลุ่มนึงที่จะอยู่ยังไงกับชุมชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมตรงนั้น เลย

ตัดสินใจกันว่าซื้อที่ตรงนี้ แล้วก็ท�าเป็นโรงละครเล็กๆ ของเรา จัดกิจกรรมก็

มาปลกูบ้านกนัตรงนี ้แล้วกท็�างานกบัชมุชนได้ด้วย เป็นความฝันน่ะค่ะ เป็น

ฝันทีพ่ยายามท�าให้เป็นจรงิอยู ่(หวัเราะ) คนอืน่เสรมิได้นะ ท�าไมถงึมาทีน่ีน่่ะ

ที่มาของ “มะขามป้อม” และคน
มะขามป้อม
 ฟีน  แล้วค�าว่ามะขามป้อมมันได้ยังไงครับ

 พี่หมวย  มะขามป้อมมาได้ยังไง มะขามป้อมเกิดมานานแล้วค่ะ สมัยก่อน

เราใช้ชื่อสื่อชาวบ้าน ทีนี้เวลาเราไปเล่นละครตามชุมชนหมู่บ้าน พอบอกว่า

จากกลุ่มสื่อชาวบ้าน ชาวบ้านเขาจะท�าหน้างงไปงงมา เป็นชื่อที่รุ่นพี่เก่าๆ 

ตั้ง แล้วเขาก็รู้สึกว่าชื่อสื่อชาวบ้าน นี่มันยากมากส�าหรับชาวบ้าน ที่เขาจะ

เข้าใจ ท�าไมล่ะ กเ็ลยเวลาเล่นละคร น่าจะมชีือ่ทีท่กุคนฟังง่าย เข้าใจง่าย แล้ว

ก็รู้จัก เขาก็เลยนึกถึงมะขามป้อมขึ้นมา เพราะมะขามป้อมจริงๆ แล้วเป็น

ยาด้วย เป็นยาสมุนไพร เวลากินเข้าไปครั้งแรกจะรู้สึกยังไงคะ เคยกินไหม

 Hatch-U  เคยค่ะ ฝาดๆ

 พี่หมวย  แล้วเวลาเราดื่มน�้าตามจะหวานใช่ไหม เหมือนพวกเราน่ะค่ะ 

(หัวเราะ) พวกเราจะเป็นพวกเจอครั้งแรกเวลาเข้าไปชุมชน คนเขาจะมอง 

อี้ เหมือนๆ ความขม อีพวกนี้มันเป็นใคร มาจากไหน แต่งตัวก็เลอะ กระ

เซอะกระเซงิ มาแบบแบกของแบกอะไรมา ดไูม่ค่อยน่าเชือ่ถอืเท่าไหร่ แต่พอ

เราท�ากิจกรรมไปสักพักนึงหรือว่าเล่นละครจบแล้ว ชาวบ้านจะได้รับความ

หวานเหล่านั้น คือเริ่มรับความหวานแล้วก็จะเริ่มเข้ามาหาเรา เหมือนสิ่งที่

เราให้จรงิๆ ประโยชน์ของมะขามป้อมมนัเยอะมาก วติามนิซสีงูอะไรอย่างนี้ 

แล้วความหวานตรงนัน้ เลยตัง้ชือ่มะขามป้อมดกีว่า มนัง่าย ชาวบ้านกเ็รยีก

มะขามป้อมเหมอืนกนั จะเพีย้นเสยีงตามแต่ละภาคไป มะขามป้อม มะขาม

ป้อม มะขามอะไรก็แล้วแต่ มันเพี้ยนเสียงแต่ว่ามันใช้ความหมายเดียวก็คือ
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มะขามป้อม เขากเ็ลยตดัสนิใจใช้ชือ่มะขามป้อม อนันีเ้ป็นรุน่พีเ่ก่าๆ ทีเ่ขาตัง้

นะ สมัยรุ่นก่อตั้ง แต่ไหนแต่ไรแล้ว แล้วเราก็สืบต่อกันมาตรงนี้

 จิ๋ง  รุ่นพี่สมัยก่อนที่ว่านี่เป็นกลุ่มกิจกรรมอะไร จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

หรือว่ายังไงคะ

 พี่หมวย  เป็นพวกคอมมิวนิสต์ค่ะ (หัวเราะ) รุ่นพี่เก่าๆ เป็นพวกแบบหนี

เข้าป่า เป็นพวกนักศึกษาสมัยตุลา

 แก้ว  16 ตุลา

 พี่หมวย  16 ตุลา

 จิ๋ง  แล้วก็มาท�าเป็นกลุ่มสื่อชาวบ้านนี่เหรอคะ

 พี่หมวย  สมัยก่อนมะขามป้อมใช้ชื่อ “โครงการสื่อชาวบ้าน” ยังเป็นแค่

โครงการอยู่ แล้วเมื่อก่อนเรายังไม่ได้เป็นกลุ่มเหนียวแน่น แต่เขาจะรวม

ตัวกัน พวกที่เป็นสหายกันเขาจะรู้จักกัน อยู่ในป่ามาด้วยกันบางส่วน แล้ว

ก็ออกมา มีเพื่อนๆ คนอื่น คือออกมาจากป่า เขาไปจับ แล้วก็กลับไปเรียน

บางคนก็ไปเรียนต่อ ก็มีเพื่อนๆ แล้วก็ดึงกันเข้ามา

รุ่นก่อตั้งก็มีอยู่ประมาณ 5 คน 5 คนที่แบบเป็นพวกหัวๆ ตรงนั้น

นะคะ รุน่แรกนีอ่าจารย์โคทมชวนมาก่อน  เขาเป็นพวกท�าละครอยูแ่ล้ว ตอน

อยูใ่นป่าเขากท็�าละครกนั แล้วเขากอ็อกมา ออกมาเสรจ็อาจารย์โคทมกเ็ลย

ชวนว่า มีทุนอยู่ก้อนนึง สมัยก่อนไปอิงกับพวกคริสเตียน ก็ไปอิงกับเขาแล้ว

ก็ไปเอาทุนตรงนั้นมาท�า สมัยก่อนไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้หรอก แต่ว่าเราก็ท�า

ไปเรือ่ย เช่น อบรมครเูกีย่วกบัเรือ่งสือ่ละคร ท�าละครไปรณรงค์ให้เดก็กนิผกั

บ้าง อย่าใช้ยาฆ่าแมลงแล้วแต่ กเ็ป็นเรือ่งการให้ความรูต้รงนัน้ รปูแบบกป็รบั

มาเรื่อยๆ แต่เขาก็เกิดมาตั้งแต่เป็นกลุ่มละคร ละครเร่ สมัยก่อน รุ่นพี่แรกๆ 

อ่ะนะ พี่ก็ไม่รู้มากกว่านั้นเพราะว่าพี่ไม่ทันยุคนั้น (หัวเราะ) มีอีกไหมคะ

ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัคร
 ดวิ  พอมาตัง้ทีน่ีแ่ล้ว คนทีจ่ะมาร่วมการเดนิทางหรอืว่าการทีจ่ะมาอยู ่ต้อง

เฉพาะคนในละแวกนี้รึเปล่าคะ หรือว่าถ้าคนในต่างที่จะมาร่วม...

 พี่หมวย  กิจกรรมเหรอคะ มะขามป้อมขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครค่ะ ทุก

กิจกรรมที่เห็นในรูปเนี่ย เราจะมีทั้งอาสาสมัครทั้งที่อยู่ในชุมชนเอง อย่าง

เมื่อกี้ดูละคร ละครโรงเล็ก คนที่เล่นเป็นลุงเต่า เขาก็เป็นไกด์อยู่ในนี้ แล้ว

เขาก็สนใจเพราะลูกเขามาร่วมกิจกรรมบุ๊คไบต์บ่อยๆ เวลาเราไปออกห้อง

สมดุเคลือ่นที ่เขากจ็ะตามมา เขาเหน็แล้วกร็ูส้กึว่าเป็นกจิกรรมทีอ่ยากทีจ่ะ

เข้ามาร่วมด้วย ก็มาเป็นอาสาสมัครในบางครั้ง ถ้าว่างเขาก็จะมา อยากเล่น

ละครอยากอะไรกม็าได้ กม็บีางส่วนทีเ่ป็นนกัศกึษาฝึกงาน น้องๆ พวกนีเ้ป็น

นกัศกึษาทีข่อมาฝึกงานทีน่ี ่อยากตกระก�าล�าบาก (หวัเราะ) ไม่รูว่้าเราจะใช้

ขนาดนี้ก็มี จากกรุงเทพฯ ก็มีอาสาสมัคร ฉะนั้นว่างแค่ไหนอะไรยังไงก็คุย

กันได้ สนใจกิจกรรมช่วงไหน แต่มาเราพยายามเน้นให้รับผิดชอบตัวเองนะ

คะ ไม่ใช่มาแล้วมาเป็นภาระของคนท�างานที่นี่ อันนี้ก็ล�าบากหน่อย

 ลุงอ๋อย  มาเป็นภาระ ก็เห็นให้เขาเดินไปทางนี้ไม่ใช่เหรอ ออกไปเรื่อยๆ ให้

เดินออกไปเรื่อยๆ (หัวเราะ) ลุยน�้าไป

 พี่หมวย  ถ้าเป็นภาระ

 ลุงอ๋อย  อ้าว ก�าลังนึกค�าถามใช่ไหม (หัวเราะ) แม้ว ไม่ให้นึกละ

 แม้ว  อยากทราบว่าอย่างพี่รุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาท�าน่ะค่ะ มีแรงบันดาลใจ

อะไร ที่มาท�างานตรงนี้

 พี่หมวย  โอเค อ่ะ รุ่นใหม่ๆ

 ลุงอ๋อย  สบายแล้วนะหมวย พอบอกรุ่นใหม่ๆ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ให้รุ่นใหม่ๆ ตอบบ้าง นี่พี่ต้อมนี่ก็อยู่รุ่นกลาง

 พี่ต้อม  แก่แล้ว ไม่ใหม่มาก (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  พี่ต้อมนะตั้งแต่ตัวอ้วนๆ นะเหลือตัวนิดนึงอะ ท�างาน

 พี่หมวย  ไม่ต้องท�าหลบ มานี่ มาช่วยกันตอบ รุ่นใหม่ๆ ค่ะ

(รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา)
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 พี่ก๊ัก  ครับ รุ่นใหม่ๆ ตอนแรกเป็นนักศึกษาฝึกงาน แล้วก็รู้จักมะขามป้อม

จากการดูละครเหมือนกัน ตอนแรกเรียนอยู่รังสิตแล้วไปช่วยมะขามป้อม

เป็นระยะๆ ทีนี้เลือกฝึกงานก็ไม่อยากฝึกกรุงเทพฯ เลยดีดตัวเองออกมา

เจอชุมชนที่นี่ ก็ชอบครับ ชอบ ติดใจแล้วก็ฝึกงานไปเรื่อยๆ แล้วก็ขออยู่ 

เพราะชอบ บรรยากาศ แล้วก็ท�างานเกี่ยวกับเด็กด้วย เออ คิดว่าคงเจอ

ทางแล้ว เจอแล้วยังไงก็ขอเขาอาศัยอยู่ด้วยอย่างนี้ครับ แรกๆ เขาก็ไม่รับ 

(หัวเราะ) ก็เลยฝึกงานไปเรื่อยๆ จนใจอ่อน ก็รับฮะ คงเป็นเรื่องงานด้วยที่

พอท�าแล้ว มันก็สนุก ได้เพื่อนได้อะไรเยอะ แล้วก็เรื่องสถานที่ บรรยากาศ

ด้วย ก็เลยได้มาท�าที่นี่ฮะ

 พี่หมวย  จริงๆ พื้นเพเป็นเด็กชนบทเหมือนกัน (หัวเราะ)

 พี่ก๊ัก  เป็นคนอีสานครับ อยู่อีสานครับ จริงๆ อยู่สุรินทร์ครับ

 พี่หมวย  ปุ้ยละ แลกเปลี่ยนกันน้องๆ เขาจะได้รู้ไว้บ้าง

 พีปุ่ย้  เราไม่ได้มาจากอาสาสมคัรของมะขามป้อมก่อนนะ ไม่ได้รูจ้กัมะขาม

ป้อมเลยตอนมา แต่ว่ามาท�างานชุมชน มาเก็บข้อมูลวิจัย เพราะก่อนที่

มะขามป้อมจะมาท�างาน เขาต้องรีเสิร์ชต้องเก็บข้อมูลชุมชนรอบๆ นี้ก่อน 

ตอนแรกก็มาอยู่แค่ 3 เดือน ไม่คิดอะไรมาก คิดว่าจะอยู่แป๊บเดียว อยู่มา 4 

ปีแล้ว (หัวเราะ) โดนเขาหลอก คิดว่าชอบปรัชญาการท�างานของมะขาม

ป้อมเพราะว่าสนุกๆ อยู่กันสนุกๆ อยู่กันสบาย เหมือนเล่นๆ เหมือนแบบ

สนุกสนาน เออ วัฒนธรรมการท�างานเป็นวัฒนธรรมสนุกสนาน แล้วเขา

เรียกว่าอะไร...มันบาลานซ์ระหว่างศิลปะกับเนื้อหา งานศิลปะกับงานแบบ

เนื้อหา วัฒนธรรมมันตอบโจทย์ของเรา เมื่อก่อนเราเป็นเอ็นจีโอสายม็อบ 

แบบนั้นเลยอ่ะ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ชูธง

 พี่ปุ้ย  เป็นหัวหน้าม็อบ ขึ้นไมค์คว้า อย่างนั้นเลยนะเว้ย (หัวเราะ) แต่ว่า

พอมาอยู่นี้แล้วเรารู้สึกว่างานวัฒนธรรมมันตอบส�าหรับโลกสมัยใหม่ โอ้โห 

ดูจริงจังเนอะ

 พี่ซัง  ก็เลยขึ้นไปเล่นละครแทนพูด

 พี่ปุ้ย  ถูก (หัวเราะ) รู้สึกมันตอบโจทย์กับสังคมกับการเคลื่อนไหวของภาค

ประชาชน อืม อยู่ตรงนี้ก็เลยชอบ จบ

 พี่หมวย  ใครอยากแลกเปลี่ยนไหม

 พี่ปุ้ย  พี่โบว์ดีกว่า

 พี่หมวย  โบว์ อันนี้รุ่น

 พี่โบว์  ไม่มีที่ไปเลยมาที่นี่ (หัวเราะ) ก็ไม่ถึงกับว่า...

 พี่ปุ้ย  คนนี้เป็นนางเอกลิเกค่ะ (หัวเราะ)

 พี่โบว์  ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีที่ไป ตั้งใจมาที่นี่แหละ มาฝึกงานพร้อมกับกั๊ก มา

เป็นนกัศกึษาฝึกงานอยู ่4 เดอืน แล้วรูส้กึชอบ บรรยากาศการท�างาน เหมอืน

เราเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึง มีป้า มีเจ๊ มีลุงเฮีย มีหลานตัวเล็กๆ มี

น้ามีลุง เหมือนเป็นครอบครัว สามารถคุยกันได้ พอเราเจอปัญหาอะไรสัก

อย่าง เราเข้าไปคุยกับพี่ปุ้ย พี่ขอค�าปรึกษาอะไรหน่อย แล้วบวกกับเนื้อหา

งาน คดิว่ามนัใช่ คอืการให้ ให้จรงิๆ เราไม่ได้คดิว่าทีจ่ะไปจะหาผลประโยชน์

จากชาวบ้านหรือหาผลประโยชน์จากครู นักเรียนหรืออาจารย์ เราไม่ได้คิด

อย่างนั้น เราลงไปเพื่อที่จะให้อย่างเดียวแล้วสบายใจ อย่างขึ้นไปปางแดงที

ไรรู้สึกมันอิ่มเอมใจ สบายใจ เห็นพี่น้องเป็นอย่างนั้น เดินกอดคอกันไปมา

เหมือนที่พวกเราเห็นมา เอ๊ะ ท�าไมมันสนิทกันจัง เล่นกับเด็กไปมา สนุกดี 

แล้วก็อีกอย่างคืออยากค้นหาด้วยแหละ เพิ่งจบมาก็อยากค้นหาอยากเรียน

รู้ไปเรื่อยๆ ได้ คิดว่าที่แห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่เพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงลูกอ๊อด 

ที่จะไปโตในที่อื่น ก็ยอมรับพวกเจ๊ เขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าที่ตรงนี้เป็นที่

สร้างคนที่จะไปโตที่อื่น หรือว่าจะฝังรากอยู่ที่นี่ก็ไม่ว่ากัน

 พี่ปุ้ย  เป็นสถานที่เพาะเชื้อบ้า (หัวเราะ)

 พี่โบว์  อ่ะ พูดดีล่ะซิ (หัวเราะ) เป็นนางเอกทีเดียว พูดดีเลย

 พีปุ่ย้  เมือ่ก่อนฝันว่าเป็นนกัฟตุบอลทมีชาต ิตอนนีเ้ป็นนางเอกลเิก (หวัเราะ)

 พี่ต้อม  กลายเป็นนางเอกลิเก

 พี่โบว์  นักฟุตบอล มืออาชีพๆ

 พี่ปุ้ย  นักฟุตบอลมืออาชีพเลยเหรอ

 พี่หมวย  หมดหรือยัง
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ทุนบริหารจัดการ
 ลุงอ๋อย  เมื่อกี้บับเบิ้ลจะถามอะไรครับ

 บับเบิ้ล  ใช้งบจากตรงไหนในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งหมดคะ

 พี่หมวย  เราไปขโมยเขามา (หัวเราะ) เราขายยาบ้า (หัวเราะ) งบก็คง

คล้ายๆ กระต่าย คือต้องเขียนโปรเจ็คต์เสนอขอทุน ไม่รู้ทางกระต่ายเป็น

อย่างนั้นรึเปล่า

 จูน  ของลุง บ้านลุงอ๋อยรวย (หัวเราะ)

 พี่หมวย  มะขามป้อมเขียนโปรเจ็คต์เสนอขอทุน ซึ่งเราก็ต้องรู้จักแหล่งทุน

พอสมควรนะ แล้วมะขามป้อมท�างานมาเป็นระยะเวลาจะเข้าปีที ่30 ปีหน้า

ก็ 30 ปีของมะขามป้อม ก็ค่อนข้างมีเพื่อนฝูงหรือว่ากัลยาณมิตรเยอะ เขาก็

จะบอกช่องทาง แต่ว่าเรากป็ระสบปัญหาเรือ่งทนุนะ ช่วงประมาณ 2 ปีก่อน 

มปัีญหามาก ครึง่ปีแล้ว เรายงัไม่มเีงนิสกับาทนงึเลย เราใช้เงนิเก่าอย่างเดยีว

เลย เงินที่สะสมที่ออม มันเป็นช่วงกลียุคที่เราก็เลยต้องกลับมาทบทวนตัว

เองว่าการที่จะพึ่งทุนอย่างเดียว ไปเขียนโครงการขอเขาอย่างเดียว มันไม่

ได้ยั่งยืนเลย แล้วเราจะท�ายังไงให้เราอยู่ได้ แล้วยั่งยืน

ศูนย์เชียงดาวเป็นที่นึงที่ไปตอบโจทย์อันนั้น เราใช้เป็นเหมือน

แหล่งเรียนรู้ พร้อมกับเป็นที่ที่จะระดมทุน เพื่อเข้ามาใช้จ่ายในมูลนิธิฯ ใช้

ในการท�ากิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมที่ศูนย์จัดเอง อย่างพวก study 

tour อบรมให้โรงเรยีนอนิเตอร์ต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่งละครหุน่ ตรงนีก้จ็ะใช้วธิี

การจดัการบรหิารงบประมาณทัง้สิน้ หกัค่าใช้จ่ายแล้ว เราจะแบ่งเป็นส่วนๆ 

ส่วนนึงคือ 30% เราจะเอามาเพื่อพัฒนาศูนย์ตรงนี้ เช่น ท�าห้องน�้าเพิ่ม ท�า

อะไรเพื่ออ�านวยความสะดวก อีก 20% เราจะตัดเข้าเพื่อเป็นกิจกรรมที่จะ

ท�าในบริเวณรอบรอบๆ เชียงดาว เป็นโครงการต่างๆ นอกจากขอทุนแล้ว 

เราจะมส่ีวนตรงนีเ้ป็นเงนิส�ารอง ส่วนทีเ่หลอืจรงิๆ เราจะกนัเข้าเป็นเหมอืน

บัญชีบริหารส�าหรับทีมจัดการ เช่น พวกเงินเดือนน้องๆ พวกนี้ เราก็จะ

กันเอาไว้ตรงนี้ เพราะฉะนั้น เงิน 1 ส่วน ตรงนั้นนี้ เราก็ต้องมีวิธีการจัดการ

กับมัน แต่ว่าก้อนใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็ยังมาจากเขียนขอทุน ยังเป็นไปไม่ได้

จรงิๆ เรากพ็ยายามทีจ่ะให้ยัง่ยนืด้วยตวัของเราเอง มโีปรแกรมทีเ่กดิขึน้เป็น

ประจ�าๆ ประมาณนี้น่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  บับเบิ้ลถามเหมือนบับเบิ้ลจะหาให้หรือว่า... (หัวเราะ)

 พี่หมวย  หรือเบิ้ลจะบริจาค (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมะขามป้อมอีกไหมครับ

ชุมชนปางแดง
 เก่ง  อยากรู้ครับ ชุมชนปางแดงใช่ไหมครับ

 พี่หมวย  ค่ะ

 เก่ง  เป้าหมายของกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือ จะเข้าไปช่วยอีกสักประมาณ

สักกี่ปี จึงจะถึงเป้าหมายที่เรียกว่าเราไม่ต้องเข้าไปแล้ว ชุมชนอยู่ได้ด้วย

ตัวเองครับ

 พี่หมวย  เรามีแผนมีกลยุทธ ประมาณ 3 ปี แต่ละปี ก็มีเป้าของเราว่าชุมชน

จะต้องคืบไปถึงไหน ตอนนี้ปีที่ 2 แล้ว ปีที่ 2 คือชุมชนจะต้องเซ็ตระบบ

โครงสร้างของชมุชนเอง จดัการภายในชมุชนของเขาเอง แล้วปีที ่3 เราจะเริม่

เฟดออกมาจากตรงนัน้ แต่ว่าไม่ได้ทิง้นะ คอืออกมาแต่นานๆ จะเข้าไปสกัที

หัวหน้าชุมชนมาแล้วค่ะ (หัวเราะ)
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พบกับผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชน
 พี่ปุ้ย  ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนมาแล้วค่ะ

 พี่หมวย  หัวหน้าชุมชน (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  บิดมอเตอร์ไซค์มาค่ะ

 พี่จ๋อน  เอาลูกไปนอน

 พี่หมวย  รุ่นเก่ามาทางนี้เร็ว ลุงอ๋อยบอกรุ่นเก่ามาทางนี้ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ยังวัยรุ่นอยู่ ไม่กล้าไปนั่งข้างลุงอ๋อย กลัว (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ดาราแล้วยังอั้งอีกนะ (หัวเราะ)

 พี่ปุ้ย  มีดาราทั้งหมู่บ้าน

 ลุงอ๋อย  ให้รุ่นหลานๆ เขาได้เห็นหน้าหน่อยซิ

 พี่ต้อม  น้องๆ ขอฝากตัวได้นะคะ

 ลุงอ๋อย  นี่รุ่นเท่าไหร่ครับ

 พี่หมวย  จ๋อน นี่รุ่นที่ 7 อืม 7 ปี เกินมั้ง (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  รุ่นใหม่จะ เป็นคนรุ่นใหม่ (หัวเราะ) มีไฟฉายมาด้วยอยู่บ้านนอก

 พี่หมวย  ที่มะขามป้อมเราจะมีรุ่นแต่ละรุ่น รุ่นปีเป็นอาสาสมัครเข้ามาเป็น

อาสาสมัครปีไหนๆ ของจ๋อนนี่ประมาณ 33

 พี่จ๋อน  32

 พี่หมวย  ปี 32

 พี่ฝน  เกิดกันรึยัง (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ปีเกิดพวกเราใช่ไหม (หัวเราะ)

 พี่หมวย  บางรุ่นก็จะมีพวกรุ่นเนียน คือเข้ามาแบบรุ่นกลางรุ่น เรียกพวก

รุ่นเนียนที่ไม่เคยผ่านกระบวนการมาเลย ของต้อมนี่อะไรนะ

 พี่ต้อม  39 ค่ะ รุ่นนี้ไม่ 4 ค่ะ 3 (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  รุ่นพี่ตอนนั้นเยอะมากเลยนะตอนสมัครมะขามป้อมตอนนั้น 100 

กว่าคน คนแย่งกันเข้ามาสมัคร สมัยก่อนไม่มีกิจกรรมอะไรไง (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  เหตุผล พี่จ๋อนเล่าเหตุผลที่มาสมัครมะขามของตัวเองเหตุผลคือ

อะไรคะ

 พี่จ๋อน  อ้อ อยากเป็นดารา (หัวเราะ)

 พี่ฝน  อับอายค่ะ

 ลุงอ๋อย  เติมอั้งเข้าไปที่ข้างหลัง (หัวเราะ) เป็นดาราอั้ง

 พี่จ๋อน  (หัวเราะ) ช่วงหลังก็เลยมาเป็นดาราอั้งเลย อยู่กับดาราอั้ง

 พี่หมวย  ดาราอั้ง

 พี่จ๋อน  สมัยตอนพี่เข้ามามะขามป้อมตอนนั้นเป็นช่วงยุคแบบคนหนุ่มสาว 

ก็จะแบบแสวงหาอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆ เพราะ

ฉะนั้นมะขามป้อมก็เป็นอะไรที่...

 พี่หมวย  ฮือฮา

 พี่จ๋อน  ฮือฮา ก็แบบว่าแย่งกันเข้า แย่งกันมาสมัครอะไรต่างๆ แต่ว่าก็ท�า

กิจกรรมไปทั้งหมดปีนึง จาก 150 คน ก็เหลือ 2 คน (หัวเราะ) เหลือพี่กับ

อีกคนนึง เป้ง ตอนนี้ท�าอยู่ไทยพีบีเอส ตอนนั้นเหลืออยู่ 2 คนทั้งปี คือไม่ใช่

เขาเกลียดแล้วเขาก็ไปกันนะคะ คือแต่ละคนพอเข้ามาแล้ว มันก็เก็บเกี่ยว

ตรงไหนได้ เขากจ็ะกลบัเอาไปท�าในชวีติประจ�าวนัของเขา แต่พีเ่ป็นคนไม่มี

อนาคตไง (หัวเราะ) ก็เลยอยู่มาต่อเรื่อยๆ

 พีห่มวย  อย่าพดูเลย น้องๆ ดบัไปแล้วตอนนี ้(หวัเราะ) ความฝันมนัดบัไปละ

 ลุงอ๋อย  ก็ด้วยอยากเป็นดารา (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  อยากเป็นดารา ตอนนั้นอยากเป็นมาก แล้วก็แบบ...

 พี่ต้อม  ไม่ได้พูดเล่นนะ พูดจริงนะ (หัวเราะ)

 พี่ปุ้ย  จริงจังนะ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ก็คล้ายๆ เรา หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหม แล้วเราจะไปเป็นที่ไหน 

เผอิญพี่มาเรียนรามฯ แล้วเขามีติดป้ายรับสมัครว่า ละครเพื่อการพัฒนา

เยาวชนใครสนใจอยากเล่นละคร ไม่ต้องหน้าตาดีหรืออะไรอย่างเนี่ย เขามี

วงเลบ็ไว้ด้วยนะ (หวัเราะ) กใ็ห้ไปสมคัรได้ พีเ่หน็แล้วแบบว่า โห รบีโทรศพัท์

ใหญ่เลยตอนนัน้ เหน็ป้ายประกาศในตูโ้ทรศพัท์ กโ็ทรไปเลย พีค่ะ หนสูนใจ

มาก แล้วยังถามย�า้อีกนะ แต่ว่าหน้าตาหนูมันไปไม่ค่อยได้ จะเล่นได้ไหม 

เพราะว่าช่วงนัน้ถ้าคนท�าละครมนัต้องหน้าตาดใีช่ไหมคะ เรากเ็หน็แต่ละคร

ทีวีใช่ไหม แล้วเราจะไปเล่นเป็นอะไรได้ เขาก็บอกน้องมาเลยเพราะว่าพวก
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พี่ก็คิดว่าหน้าตาพวกพี่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าน้องหรอก (หัวเราะ) รู้สึกอุ่นใจ ก็เลย

เข้าไปที่มะขามป้อมจนได้

พี่ก็ไป ตอนนั้นเขาอยู่แถวโคลีเซี่ยม โคลีเซี่ยมก็จะเป็นถิ่นแบบว่า

อะโกโก้ (หัวเราะ) ช่วงนั้นมีบาร์เยอะมาก พี่ไปครั้งแรกไม่แน่ใจว่าใช่รึเปล่า 

(หวัเราะ) เลยไม่แน่ใจว่า เอ้ เราโดนหลอกรเึปล่า แล้วพวกทีม่าเป็นรุน่พีท่ีม่า

รับเราก็แปลกๆ มีความแปลกเฉพาะตัวมาก มีหนวดเครารุงรัง ตอนไปช่วง

นั้น เขาเล่นละครเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ก็จะยืมชุดพวกหญิงบริการอะไรข้างๆ มา

ใส่แสดงกัน ที่ออฟฟิสก็จะตากชุดพวกนี้ไว้เต็มเลย พี่ก็ยิ่งไม่แน่ใจใหญ่เลย 

(หัวเราะ) ตกลงแล้วกูมาที่ไหนกันเนี่ย ใช่ ไม่ใช่ แล้วเป็นเด็กบ้านนอกด้วย 

โอ้ย ตลก นึกไปนึกมาเนอะ แต่ด้วยความที่เราไม่ทิ้งไง เราชอบอะไรแล้วก็

ไม่ทิ้ง ยิ่งรู้สึกว่าแปลก เราก็ต้องยิ่งค้นหาว่ามันคืออะไร แล้วก็เขยิบเข้าไป

ใกล้เรื่อยๆ จนถึงในที่สุด ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกไอ้พวกพี่พวกนี้

นะ ก็เลยร่วมหัวขบวนมาตั้งแต่บัดนั้น

 พี่หมวย  เราอาจจะดูแปลกๆ แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราแปลกจริงๆ

 พี่จ๋อน  เราแปลกจริง (หัวเราะ) เนอะลุงอ๋อยเนอะ (หัวเราะ) แต่ลุงอ๋อย

แปลกกว่า (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  แปลกที่สุด

 พี่หมวย  พวกเรา ขนาดพ่อแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ จนถึงทุกวันนี้พ่อแม่

ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันท�าอะไร

 พี่จ๋อน  พวกเรามีปัญหากับพ่อแม่บ้างไหม

 พี่หมวย  กับพ่อแม่ เรามีปัญหากับครอบครัว ทุกคน (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  เราสนใจกิจกรรมลักษณะนี้ไหม

 พี่หมวย  เราเคยมานั่งคุยกัน มะขามป้อมจริงๆ บางคนเขาบอกว่า อย่างที่

เอ้บอกทีบ่่มเพาะเนือ้เยือ่หรอือะไร (หวัเราะ) ฟังดดูมีากเลย มน้ีองคนนงึเขา

บอกว่า แต่หนูว่าเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่รวมคนที่ไม่ค่อยปกติ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ของสังคม

 พี่หมวย  สังคมที่เขาไม่เอาแล้ว ที่บ้านมีปัญหาแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน อยู่กับ

ที่บ้านไม่ได้ (หัวเราะ)

 พีจ๋่อน  จะมลีกัษณะร่วมบางอย่างของคนทีอ่ยูม่ะขามป้อม อย่างเช่นหน้าตา

ไม่ดี (หัวเราะ) หน้าตาไปไหนไม่ค่อยได้

 พี่ปุ้ย  ไม่จริงๆ

 พีจ๋่อน  พีปุ่ย้เถยีงตลอด (หวัเราะ) เพราะแกคดิว่าแกหน้าตาดทีีส่ดุ (หวัเราะ) 

เรือ่งแบบลกัษณะหน้าตาทีด่อูอกจะเพีย้นๆ เรือ่งฐานะ พวกทีม่าอยูด่เูหมอืน

ร�า่รวยแต่จรงิๆ ยากจนกนัมาทัง้นัน้ (หวัเราะ) พวกเดก็บ้านนอกบ้านนา แต่

อันนี้แบบว่าคล้ายๆ พยายามกลบไง

 พี่ต้อม  ชุบทองแล้ว

 พี่จ๋อน  ชุบทองแล้วๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กบ้านนอกที่แบบได้มีโอกาสนะ 

มาเรยีน แล้วในทีส่ดุกจ็ะมาอยูร่วมๆ กนั เป็นพวกทีช่อบงานศลิปะ งานละคร 

งานกจิกรรมสร้างสรรค์ แล้วกเ็ป็นพวกทีช่อบอยูก่บัชมุชน ชอบชาวบ้าน คอื

อาจเป็นเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่มาจากลกูชาวบ้าน เรากจ็ะชอบชาวบ้าน 

เราถงึย้ายมาอยูท่ีน่ี ่เพราะเรารูส้กึเหมอืนได้กลบัมาสูบ้่านของตวัเองอกีครัง้ 

แล้วกจ็ะเป็นพวกทีค่านสงัคม ชอบประเดน็ทางสงัคมคอืไม่ได้ไปตามกระแส 

แต่จะมีค�าถาม หรือมีอะไรที่อึดอัดคับข้องใจกับสังคมปัจจุบัน เป็นลักษณะ

ร่วมของพวกที่อยู่แถวๆ นี้ ไปอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องมาอยู่รวมกันตรงนี้ ได้

ประโยชน์มั่งไหมเนี่ย กูว่ากูกลับบ้านดีกว่า (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ตรงนี้ก็งานชุมชน บางคนก็สนใจเรื่องด้านการศึกษาไปเลย อย่าง

พี่ก๋วยสนใจเรื่องการศึกษา ฉะนั้นก็จะกว้างขวางมาก ด้านอบรมครูอบรม

เด็ก พี่ต้อมก็สนใจเรื่องการศึกษา เขาท�าโครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ ก็ท�าอยู่

ในโรงเรียนคุณครู แล้ว...อะไรนะ

 พี่ต้อม  ไม่ได้สนใจเท่าไหร่

 พีห่มวย  ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ กม็บีางคนสนใจในเรือ่งการแสดงเลย ส่วนใหญ่

จะอยูท่ีก่รงุเทพฯ เขามสีตดูโิอ ฟังดเูหมอืนรวย แต่อนันัน้กเ็ช่าเขาเหมอืนกนั

ไม่ใช่ของเรา ก็ไม่รู้ว่าจะรอดรึเปล่า ค่าเช่า

 พี่จ๋อน  ใครยังไม่เคยไปรีบไปซะนะ เพราะเดี๋ยวเราจะปิดแล้ว (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  ไม่ทันแล้วแหละจะปิดอยู่พรุ่งนี้แล้ว

 พีห่มวย  เปน็โรงละครเลก็ๆ เป็นมินิเธียเตอร ์จไุดป้ระมาณ 50 คน ก็อดักนั
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เข้าไปอยู่ในนั้น มีละครเล็กๆ เป็นละครอาสาสมัครที่สนใจอยากพัฒนาทาง

เรือ่งการแสดง อยากฝึกการเป็นผูก้�ากบักค็ดิเรือ่งละครเลก็ๆ แล้วกไ็ปเล่นใน

สตูดิโอ ก็ขายบัตร 50, 20 แล้วแต่หรือว่าฟรีแล้วก็บริจาคเอา

 พี่จ๋อน  อย่างที่สตูดิโอ โดยหลักแล้ว เราเน้นเรามองว่า จริงๆ งานศิลปะ

เป็นเครือ่งมอื เป็นกระจกในการสะท้อนสงัคมได้ ถ้าเป็นไปได้ เรากอ็ยากให้

มีพื้นที่ทางศิลปะที่ไม่ใช่เป็นศิลปะแค่ความบันเทิงหรือเพื่อธุรกิจอย่างนั้น 

พวกเรากไ็ม่ได้มเีงนิร�่ารวยกนั เพยีงแต่เหน็ความส�าคญัตรงนี ้แล้วรูส้กึว่ายงั

ไงก็น่าจะต้องสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมา เลยเอาเงินตัวเอง ควักออกกันท�าเป็น

สตูดิโอเล็กๆ เพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ในสังคมกรุงเทพฯ แต่ว่าไม่ใช่แค่มะขาม

ป้อมอย่างเดียวนะคะ รวมกับพวกคณะละคร ประมาณ 4-5-6 คณะ ก็กรีด

เลือดตัวเองกันทุกคน แล้วก็ตั้งเปิดโรงละครพร้อมกันเลยนะคะ 8 โรงใน

กรุงเทพฯ ตามหัวเมือง เป็นโรงละครเล็กๆ เคยได้ยินไหมเป็นแบบจุคนได้ 

30-40 คน พร้อมๆ กัน แล้วก็จะปิดพร้อมๆ กันด้วย (หัวเราะ) เปิดได้มา

ประมาณปีกวา่ เราเคยเสนอไปทางนโยบาย กทม. ทางกระทรวงวฒันธรรม 

เราก็พูดถึงเรื่องสังคมเมือง พื้นที่ในสังคมเมืองซึ่งน่าจะมีพื้นที่ทางปัญญา 

หรอืพืน้ทีต่รงอืน่ทีไ่ม่ใช่ในแง่ธรุกจิอย่างเดยีว มกีารคยุเยอะแต่ว่าถงึในทีส่ดุ

แล้ว ราชการก็ไม่เคลื่อนไปซะที มาเอาข้อมูลระดมพวกเราอยู่นั่นแหละ 

จนถงึทีส่ดุ กไูม่ไหวละกเูปิดเองกนัเลย (หวัเราะ) เราคดิว่าพอเราเปิดเองแล้ว 

เขากจ็ะมาสนใจ แต่เขาเลยไม่สนใจอกี เหมอืนเดมิ เรากเ็ลยเดีย๋วเรากจ็ะปิด

ไปดีกว่า (หัวเราะ) เราไม่ไหวแล้วเหมือนกัน (หัวเราะ) ยังๆ นะคะ ก็ยังคง

อยู่นะ พวกเราก็ให้ที่อยู่ไว้ ถ้าเกิดมีโอกาส พี่ว่าได้เข้าไปเยี่ยมเยียนกันนะ

 ลุงอ๋อย  ตกลงได้เป็นดารารึเปล่าครับ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ยังติดใจประเด็นนี้อยู่

 พี่ปุ้ย  ตอนนี้ยิ่งกว่าดาราอีกค่ะลุงอ๋อย

 พี่จ๋อน  ยิ่งกว่าอีกค่ะ เพราะว่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผ่านไปปีนึง ได้เล่น

ละครครัง้แรกคอืทีข้่างถนน (หวัเราะ) ละครเรือ่งแรกทีพ่ีเ่ล่น เล่นข้างถนนที่

อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิพีจ่�าได้ ก่อนทีจ่ะเล่นกใ็ห้ไปยนืกนัต�ารวจก่อน (หวัเราะ) 

คือเมื่อก่อนจะไปแสดงอะไรที่ไหน ก็จะมีพวกต�ารวจเทศกิจมาไล่ เรื่องแรก

เลยเล่นเรือ่ง “หาบเร่แผงเลย” จากความฝันทีจ่ะเป็นดาราในทวีเีลยนะ เรือ่ง

แรกก็มาเล่นข้างถนนอนุสาวรีย์ชัย (หัวเราะ) ไปยืนคอยกันต�ารวจไว้ก่อน 

คอยดักดูแบบจะมีการ์ดอยู่ 5-6 คน เพื่อนที่เล่นก็เล่นไป ถ้าเกิดต�ารวจมา

เรากจ็ะเป่านกหวดีป๊ีด ทกุคนกจ็ะรบีหน ีเมือ่ก่อนสถานการณ์การเมอืงยงัไม่

ได้ผ่อนคลายอย่างนี้ มันมียุคเผด็จการณ์ช่วงนั้น เขาก็จะเคร่งเกี่ยวกับเรื่อง

พวกนี้มาก เพราะฉะนั้น วิธีการแสดงเรา ถ้าเราไปแสดงที่แบบนั่น เราก็จะ

ต้องแต่งเนื้อแต่งตัว เขาเรียกละครจรยุทธ ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้กลมกลืน

กบัสภาพแวดล้อมทีส่ดุ เพราะว่าถ้าหากต�ารวจเขามาป๊ับ เรากส็ามารถทีจ่ะ

กลืนไปกับฝูงชนได้เลย (หัวเราะ)

ฉะนั้นอย่าไปหวือหวาแต่งกันมากมาย (หัวเราะ) พวกมึงจะโดน

จับเอาง่ายๆ (หัวเราะ) ทุกคนก็จะธรรมดา พี่เล่นเป็นแม่ค้าหาบเร่แผงลอย

ซึ่งมีเยอะมากแถวนั้น พอต�ารวจมาเราก็วิ่งไปรวมกับแม่ค้า (หัวเราะ) ก็เป็น

อะไรที่ ตื่นเต้น รู้สึกสัมผัสงานศิลปะแปลกๆ ครั้งแรก ก็ไม่ได้นึกว่ามันจะมี

ลักษณะนี้ด้วยเหรอ เคยเห็นแต่แบบว่ามันต้องไปเป็นในทีวงทีวีใช่รึเปล่า ก็

เลยตดิใจ ค่อยๆ ตดิใจน่ะ พอมาเรือ่งที ่2 ไปเล่นทีส่นามหลวง เล่นบนหลงัคา

รถบรรทุก เล่นเรื่อง “สลัม” (หัวเราะ) ตอนนั้นเขามีการไล่ที่สลัม ซอยไผ่

สิงโต ทันรึเปล่า ที่เขาเผาซอยไผ่สิงโต

 บับเบิ้ล  สายน�้าผึ้งค่ะ

 พี่จ๋อน  สายน�้าผึ้งใช่ไหม เออ อยู่แถวนั้น เขาก็เผาไล่ที่สลัม คนสลัมเขาก็

ไม่มทีีอ่ยูก่นัเลยตอนนัน้ มะขามป้อมกท็�าละครไปเล่น เล่นเป็นจรยทุธเหมอืน

กนั คอืรถบรรทกุทีม่นัจะเปิดได้นกึออกไหม เปิดออกแล้วเรากเ็ล่นกนัละคร

กันบนรถบรรทุก แล้วก็มีชาวสลัมประท้วงกันอยู่ เป็นเรื่องที่ 2 หลังจากนั้น

ก็เลยไม่คิดฝันว่าจะเข้าไปอยู่ในทีวีอีก รู้สึกว่าเล่นตามนี้เป็นอะไรที่มีคุณค่า

กว่า แล้วเรารูส้กึว่าเราเล่นแล้วเรากม็คีวามสขุมากกว่า ไม่ได้เล่นละครอย่าง

เดียวแต่เราได้สัมผัสคนมากมายด้วย

อย่างเล่นเรื่อง “สลัม” เราได้ไปคุยกับคนสลัม ได้ไปสัมภาษณ์เขา

ไปอยู่กับเขานานมาก เรื่องที่ 3 พี่เล่นประเด็นเรื่องโสเภณี ก็ต้องไปอยู่พัฒน์
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พงษ์ เกอืบ 3 เดอืน ไปออฟเซร์ิฟทกุอย่างเลยว่าเขามวีธิอีะไรยงัไง ไปหาเรือ่ง

ราวจากพี่ๆ  ทีเ่ขาขายบรกิาร กเ็ลยเปิดผ่านถ่างโลกทศัน์เรือ่งการแสดงเรือ่ง

สังคมของเราให้กว้างขึ้น เรารู้สึก โอ้โห ไม่ไปไหนแล้ว กูอยู่ที่นี่แหละ รู้สึก

ว่าได้ค้นพบตวัเอง ได้เจอตวัเองแล้วว่าสิง่ทีอ่ยากท�าคอือะไร เลยยงัไม่ได้เป็น

ดาราสักที ก็เป็นดาราชาวบ้านไป

 พี่ปุ้ย  ดาราอั้ง

 ลุงอ๋อย  ดาราอั้ง

 พี่จ๋อน  ดาราอั้ง (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ตอนนี้เราก็มีออกหน้าทีวีเนอะ ตอนโดนจับแล้วก็ออกข่าว 

(หัวเราะ)

 พี่ต้อม  หนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับ ดังกว่า

 พี่จ๋อน  ใครสนใจอยากจะมาร่วมกับพวกเราก็ได้นะคะ

 ลุงอ๋อย  ยังรับอยู่

 พี่จ๋อน  ยังรับอยู่ เรารับอยู่เรื่อยๆ ค่ะ

 พี่ต้อม  เพราะว่าเราจะไปกันอยู่แล้วค่ะ (หัวเราะ)

 พีจ๋่อน  เราต้องคายน�า้ลายกระสอืก่อน จะเป็นอย่างนี ้รุน่พีเ่ก่าจะออกกต้็อง

คายน�า้ลายกระสอืให้พวกเราก่อน พีน่ีเ่ป็นรุน่ 7 (หวัเราะ) เพราะฉะนัน้พวก

เราก็ต้องถ่ายน�้าลายของลุงอ๋อยไว้ก่อน ลุงอ๋อยถึงจะไปไหนได้ ที่ลุงอ๋อยให้

พวกเรามาเพื่ออะไร พี่จะบอกความจริงให้ (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  ที่กินน�้าเข้าไปน่ะ

 พี่จ๋อน  ใช่ๆ

 พี่ต้อม  ใส่ไว้หมดแล้ว

 พี่จ๋อน  ไม่รู้เรื่องกันเล้ย พวกเอ็งเนี่ย (หัวเราะ) ไม่รู้เรื่อง มาซื่อกันเลย ยุค

นี้ซื่อแบบนี้ไม่ได้ ใช่ไหมลุงอ๋อย (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  ลุงอ๋อยคิดถูกไหม พามานี่น่ะ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ได้สาระอะไรกันบ้างไหม จบแล้วเนอะ

 ลุงอ๋อย  จบดีกว่า (หัวเราะ)

 พี่หมวย  มีใครมีค�าถามอีกไหมคะ

 จิ๋ง  ถามใครก็ได้ค่ะ ทราบมาว่าพวกพี่ท�างานกับชุมชนที่กรุงเทพฯ ด้วยรึ

เปล่า

 พี่หมวย  ใช่ค่ะ

 จิง๋  อยากรูว่้าการท�างานกบัชมุชนอย่างนัน้มคีวามยากง่ายกว่าทีน่ีย้งัไงบ้าง

 พี่จ๋อน  เรามีประสบการณ์การท�างานกับชุมชนเมืองค่อนข้างเยอะ แต่เป็น

ประสบการณ์ทีล้่มเหลวเกอืบทัง้หมด (หวัเราะ) ของมะขามป้อม ไม่อยากจะ

คยุ พวกเราเป็นพวกทีเ่รยีนรูจ้ากความล้มเหลว (หวัเราะ) เราไม่ใช่พวกเรยีนรู้

จากความส�าเรจ็เลยนะ เราเคยท�าทีช่มุชนทรพัย์นกุลู ตอนนัน้เรากค็ลัง่ความ

เป็นชมุชนมาก เป็นนกัศกึษาด้วย แล้วกท็�ากจิกรรมทีม่ะขามป้อมด้วย เราก็

ไปท�า พวกเรากจ็ะเป็นพวกเรยีบง่าย เหน็ไหม กจ็ะใส่อะไรง่ายๆ เหมอืนพวก

เราอย่างนีแ้หละ เวลาเราไปลงชมุชนเรากจ็ะต้องท�าอะไรง่ายๆ ชาวบ้านเขา

ทอดกล้วยทอด เราก็ไปทอดกล้วยทอดกับเขา พอเขาใส่ผ้าถุงเราก็ใส่ผ้าถุง 

คือมีความเป็นกันเองม๊ากมากกับชาวบ้านกับชุมชน เสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้

มีความเก่งกล้า ไม่ได้รู้เรื่องแนวการท�างานกับชุมชนเยอะนะคะ เราก็เข้าไป 

แล้วเรากจ็ดักจิกรรมทีจ่ะมเีดก็ผูห้ญงิเดก็ผูช้ายท�ากจิกรรมด้วยกนั ทนีี ้ปราก

ฎว่าพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไร ความที่เราไม่ได้คิดอะไร หญิงชายเท่าเทียมกัน 

เสมอภาค ยุติธรรมอะไรของเรา นึกออกไหม เราก็มีอุดมการณ์ในลักษณะ

นัน้ แต่เวลาท�ากบัชมุชนต้องไปดวู่าวฒันธรรมของชมุชนนัน้ คอือะไรใช่ไหม

คะ เขายึดถืออะไรอยู่ ทีนี้ความเป็นผู้หญิงผู้ชายในชุมชนยังค่อนข้างล�าบาก 

เราก็ให้เด็กเล่นกิจกรรมจับมือจับไม้ข�ากันอะไรไปมา ชุมชนก็รู้สึกไม่แฮปปี้

 พี่ต้อม  รู้สึกตอนนั้นเราปิดประตูเนอะ

 พี่จ๋อน  ใช่

 พี่ต้อม  เพราะว่าเราท�าละคร

 พี่จ๋อน  ทีนี้ก็มีบางอันที่เราต้องการความเงียบ ต้องการแบบว่า...

 พี่หมวย  สมาธิ

 พีจ๋่อน  สมาธ ิเรากเ็อ้าปิดประตกูนัให้หมดเลย อยูใ่นหอประชมุนะ อยูก่ลาง

ชมุชนเลย เรากส็ัง่ให้ปิดประตปิูดหน้าต่าง ชาวบ้านเขารูส้กึงง ไอ้นีม้าแปลก 

คือไม่ได้มาอบรมก็มาในสภาพที่หลุดลุ่ยมาก เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดูแบบว่าก็ไม่
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ได้น่าเชื่อถืออะไรเลย บุคลิกภาพก็แบบแถแถกเขาไปทั่วชุมชน (หัวเราะ) 

กิจกรรมก็ให้ลูกหลานมาท�าอะไรกัน หลายสิ่งก็เป็นข้อสงสัย คลางแคลงใจ

แก่ชุมชน ก็มีการ...เราปิดประตูไปได้สักพักนะ

 พี่หมวย  มีคนเมามา

 พี่จ๋อน  มีคนเมามาเคาะประตู

 พี่หมวย  มาขอตังค์ลูก (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  มาขอตังค์ลูกเสร็จ เปิดประตูเห็นพวกเราก�าลังเล่นเกม มีผู้หญิง

ผู้ชายจับมือกัน ก็เป็นเรื่องเลย เขาก็ไปบอกชาวบ้าน ชาวบ้านก็มาเลยปิด

ล้อมพวกเรา โอ้โห จริง

 พี่หมวย  ไล่ออกจากชุมชน

 พี่จ๋อน  เออ ไล่ออกจากชุมชน (หัวเราะ) จะจดจ�า (หัวเราะ) เข้าไปในชีวิต 

กลับมาเรียนเรื่องชุมชนกันใหญ่เลย ท�างานชุมชน แม่ง ต้องท�ายังไงวะ ท�า

วธิไีหนวะ เปิดต�าราอะไรต่างๆ พีว่่าเป็นประสบการณ์ทีด่นีะคะ กเ็รยีนรูจ้าก

การปฏิบัติจริง แต่ว่าพวกเราก็เหมือนกับพวกอ่อนด้อยประสบการณ์ด้วย 

ครัง้นัน้กเ็ลยถกูไล่ออกจากชมุชนมา หลงัจากนัน้กเ็ป็นแรงขบัให้พวกเรา คอื

การท�างานพวกนี้ต้องเรียนรู้นะ ไม่ใช่จะท�าตามความรู้สึก แล้วก็คุณก็ลงไป

ท�าอย่างเดยีวใช่ไหมคะ แต่งานทีเ่กีย่วข้องกบัคนเยอะๆ โดยเฉพาะ เราลงไป

ท�ากบัลกูหลานเขา เรากต้็องรูว่้าถ้าจะท�า รูร้ากฐาน รูค้วามเชือ่ รูอ้ะไรต่างๆ 

ของเขา แล้วเราก็จะต้องท�าให้สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนเป็นอยู่ ถึงแม้ว่าบาง

ประเด็น พี่ไม่ได้บอกว่าชุมชนดีทั้งหมดนะคะ บางประเด็นตัวชุมชนเองก็

มีสนิมในที่จะต้องเคาะหรือว่าจะต้องจัดการ แต่ว่าการเข้าไปครั้งแรกของ

เราไม่ควรเข้าไปแล้วก็เปิดแผลเลย ไม่ใช่วิธีนี้ แบบไปถึงปั๊บ คุณมีปัญหานะ 

อย่างโน่นอย่างนี้อย่างนั้น ก็ไม่มีชุมชนไหนที่จะยอมรับเราได้ แล้วอันนั้นก็

เป็นบทเรียนส�าคัญของมะขามป้อม

ฉะนั้น ตอนที่เรามาท�าที่เชียงดาว วิธีการท�างานของเราคือเป็น

กิจกรรมเชิงบวกเกือบทั้งหมด เพราะว่าเราก็เหมือนคนใหม่ที่เข้ามาอยู่ใน

ชุมชน จริงๆ เรามาอยู่แค่ 4 ปีเอง กับชุมชนที่เขามีความเป็นมาเป็นร้อยๆ 

ปี เราก็ยังเป็นคนใหม่อยู่ดี วิธีการของเราก็คือท�ากิจกรรมเชิงบวก เลิฟลี่ๆ 

รกัการอ่าน ละครโรงเลก็กบัเดก็เชยีงดาว แค่ให้ชมุชนได้รูจ้กัหน้าค่าตาแล้ว

เข้ามาเจอพวกเราก่อน ได้เห็นว่าพวกเราท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อลูก

หลานเขาเชิงบวกก่อน แล้วเรื่องต่อไปที่เราจะเข้าไปสะกิดสะเกาชุมชน เรา

ค่อยๆ แคะ ต้องท�าให้เขารักก่อน ตอนนี้เขายังไม่รักเราเลย เขายังดูว่าเรา

เป็นคนข้างนอกอยู ่คอืแนวทางของมะขามป้อมทีท่�าอยูต่อนนี ้วธิกีารท�างาน

ชุมชน พี่ตอบยาวไปไหม

ิ ลุงอ๋อย  ตกลงจ�าค�าถามได้รึเปล่า (หัวเราะ)

 พี่หมวย  งานชุมชนเมือง จริงๆ ที่ต่างจังหวัดเราก็เคยเจอปัญหานะ โดน

แบบพวกอิทธิพลยาเสพติด ขู่ยิงอะไรอย่างนี้

 พี่ปุ้ย  ขู่ฆ่า

 พีห่มวย  มแีถวภาคอสีาน เราไปอบรมเยาวชนเรือ่งประเดน็ยาเสพตดิ เขาก็

มาขูเ่ลยในลานวดั มาขูย่งิมาขูฆ่่า ซึง่กเ็ป็นบทเรยีนของเราเหมอืนกนั ว่าเวลา

ลงไปท�า จบัประเดน็แรงๆ อาจจะต้องดใูห้ดก่ีอน มทีบัเส้นรเึปล่า หรอืเราจะ

เข้าแบบไหน ตอนนัน้เป็นบทเรยีนทีเ่รากส็ะสมมาส�าหรบัการท�างานชมุชน ณ 

ปัจจุบัน เมื่อก่อนเรามักจะเข้าไปตรงๆ ไง ไปโจมตีตรงๆ ก็โดนไล่ยิงออกมา

 พี่จ๋อน  ไม่มีศิลปะเลย

 พี่หมวย  ไม่มีเลย ไม่มีงานศิลปะ เลยคิดว่าถ้าเข้าไปตรงๆ เลย อันตราย

มาก เป็นบทเรยีนว่าเราควรจะต้องปรบั เวลาเข้าไปท�ายงัไงให้มแีนวร่วมก่อน

ในชุมชน ให้เขารักเราแล้วก็เราก็ค่อยๆ คืบไปเรื่อยๆ ไปช้าๆ แต่ว่ามั่นคงดี

กว่าไปเร็วๆ แล้วตาย (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  นรกก็ไม่เอาพวกเราหรอกนะ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  เขาไม่เอาไงก็เลยได้มาอยู่กองกันที่นี่ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มีใครมีค�าถามอะไรอีกไหม เพราะเดี๋ยวพี่จ๋อนจะต้องไปเบิกโลก

ทั้ง 7

 พี่ต้อม  กล่อมลูก (หัวเราะ)

 พีจ๋่อน  พระอปุคตุนะคะ กเ็สดจ็ลงมาแล้ว (หวัเราะ) นีเ่ราบอกข่าวดกีบัพวก

เราด้วย ถ้ามาดแม้นว่าพวกเราสนใจกัน วันนี้เนี่ยเป็นวันเป็งปุ๊ดใช่ไหม เออ 
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เป็งปุด๊กค็อืวนัพธุแล้วกเ็ดอืนเตม็ดวง คอืดวงเพญ็ กเ็ดอืนเพญ็ทางเหนอืเขา

ก็จะมีความเชื่อว่าจะเป็นวันที่พระอุปคุตจะขึ้นมาบิณฑบาตรบนโลก ปกติ

ท่านจ�าศีลอยู่สะดือทะเลกลางมหาสมุทรนะคะ

 พี่ต้อม  สะดือโลก (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  มีวิมานแก้ว พี่เพิ่งไปอ่านในอินเตอร์เน็ตเมื่อกี้นี้เอง (หัวเราะ) คือ

ไปหาข้อมูล คือมาคุยบอก...ลุงอ๋อยถามไปมา กูเริ่มไม่แน่ใจว่าคืออะไร เมื่อ

กี้มาบอกลุงอ๋อย วันนี้มีพระอุปคุตโน่นนี่ เริ่มซักไปเรื่อย เริ่มไม่แน่ใจ ไม่รู้

ข้อมูล เมื่อกี้เลยไปอ่านอินเตอร์เน็ต ตอนนี้เลยรู้หมดแล้วนะคะ (หัวเราะ) 

ท่านประดิษฐานอยู่ที่สะดือมหาสมุทรนะคะ แล้วก็จะขึ้นมาบิณฑบาตรบน

โลกมนุษย์ ทางเหนือหรือว่าทางพม่าทางมอญ จะเชื่อเกี่ยวกับพวกนี้มาก 

เขาบอกว่าถ้าใครได้ตักบาตรให้พระอุปคุต ตอนช่วงกลางคืนก็จะมีโชคลาภ

มีสติปัญญาที่ดีนะ ความทรงจ�าที่เลอะเลือนก็จะกลับมา

 พี่ต้อม  และจะได้เป็นดารา (หัวเราะ)

 พีจ๋่อน  ฉะนัน้ถ้าใครอยากจะไปตกับาตร เดีย๋วตอนเทีย่งคนืพีจ่ะไป ทีว่ดัทุง่

หลุก พูดจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะ นี่คิดว่าพูดเล่นเหรอเนี่ย (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ตักด้วยอะไรยังไง

 พี่ฝน  แล้วพระอยู่ที่ไหน

 พี่จ๋อน  เขาเชิญมาแล้ว เขาเชิญแบบเป็นเหมือนทรงไง

 จูน  พี่คะ แล้วตักเป็นอาหารแห้งหรืออาหารอะไรละคะ

 พี่จ๋อน  คือพี่ ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยจะ พี่ก็เขาก็เพิ่งมาบอกมาอีกทีนึง

เหมือนกัน (หัวเราะ) พี่ก็เพิ่งหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตไปเมื่อตะกี้ คืนนี้ก็ว่า

จะไปนั่นแหละ 

 พี่หมวย  ข้าวสารอาหารแห้ง

 พี่จ๋อน  ข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าจะเป็นสตางค์ ได้ทั้งหมด หรือว่าโดย

จิตโดยใจเราไปนั่งแล้วตั้งจิต ก็ได้  แบบนั่งสมาธิดีทั้งนั้นแหละ พี่ว่า ถ้าใคร

ต้องการโชคลาภ ลอ็ตเตอรี ่(หวัเราะ) จะมทีมีทีไ่ปตอนประมาณเทีย่งคนื จะ

มีพี่แล้วก็ลุงเหียแล้วก็อาจจะมีพี่ต้อมนะคะ แล้วจะมีทีมเช้ามืดก็จะมีพวกพี่

ตอน ตห้ีา คอืท่านอปุคตุพอเกดิแสงเงนิแสงทองจบัขอบฟ้า ท่านกจ็ะไปแล้ว 

มาเฉพาะกลางคืน เก๋ไหม โรแมนติกๆ นะ

 พี่ต้อม  ใครจะอยู่ทีมพี่ฝากเงินไว้ก่อนไป (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  พี่ก็ว่าจะไป ยังไงก็ไปซะหน่อยคืนนี้ คืนนี้เขาก็จะบอกว่ามันก็จะ

ผีเผอเยอะนะ

 จูน  อ้าว

 พี่จ๋อน  คล้ายๆ มันเปิดหมด 3-4 โลก (หัวเราะ)

 จูน  อ้าว

 ดิว  จริงเหรอ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  เรื่องจริงๆ

 พี่จ๋อน  เรื่องจริง ดูหน้าคนข้างๆ ไว้ดีๆ เหอะ ไม่งั้นนอนๆ ไป (หัวเราะ)

(ตื่นเต้นกันทุกคน)

 พี่ปุ้ย  เขาท�าตะแหลวมาแล้ว 1 อัน (หัวเราะ)

 เก่ง  ขออันนึงดิ (หัวเราะ) ถ้าร้องเพลงนี่สู้ได้ไหม ร้องเพลงใส่

 แก้ว  ร�าดาบใส่ (หัวเราะ)

 พี่ปุ้ย  ใช่ พวกร�าดาบกับร้องเพลงนี่แย่เลยนะ

 ลุงอ๋อย  อ้าว ตกลงว่ามี 2 รอบนะ พระอุปคุต (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ใช่ ใครสนใจนะ

 ลุงอ๋อย  6 ทุ่มกับตี 5 ถ้าใครสนใจนะครับ ก็ติดต่อซื้อบัตรได้ที่พี่จ๋อนนะ

 พี่จ๋อน  ได้ที่พี่จ๋อนนะ พวกพี่มะขามป้อมนี่ก็อย่างนี้แหละ ไม่มีสติปัญญา

อะไร หนักไปทางไสยศาสตร์ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ทุกวันนี้เวลาขอทุนก็ยังต้องพึ่งไสยศาสตร์ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  พอส่งโครงการที ก็เจ้าพระคู้ณณณ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  บนๆ

 พี่ต้อม  งบบริหารจัดการมีค่าหัวหมูกับเหล้าขาวด้วย (หัวเราะ)

 พี่ฝน  ค่าหัวหมู (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ก็เราอยู่ในชุมชนไง นี่เป็นวิถีชุมชนไง ใช่ไหม เป็นความเชื่อ เราก็

ต้องแบบว่า ได้ผลนะ พี่ขอบอก (หัวเราะ)
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 พี่เอม  กระต่ายฯ คงต้องเอาบ้างแล้วล่ะ (หัวเราะ)

 จูน  พี่คะ แล้วเดือนนึงมีกี่ครั้งคะ

 พี่จ๋อน  หมายถึง

 ป่าน  พระอุปคุต

 เก่ง  นานๆ ที

 พี่จ๋อน  ครั้งเดียว ปีละครั้งเดียวนะ

 พี่หมวย  (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ใช่

 พี่ปุ้ย  แล้วไม่ใช่ปีละครั้งด้วยนะ น้านๆ หลายๆ ปี

 พี่จ๋อน  ใช่ ที่เป็นวันพุธแล้วก็เป็นเดือนเพ็ญน่ะ

 เก่ง  เดือนนึงมีเพ็ญกี่วัน

 พี่จ๋อน  แล้ววันนี้พระจันทร์สวยมากเลย เขาบอกอะไรนะ เหมือนศุกร์ 13 

ใช่ไหม เหมอืนศกุร์ 13 ของฝรัง่ อมื วนันีเ้ป็นเหมอืนวนัศกุร์ 13ไทย (หวัเราะ

หึ หึ ) ถึงให้ไปสานตะแหลวกันไง

 พี่ปุ้ย  ขอกลับบ้านอันนึงดิ

 พี่ต้อม  กลัวกันใหญ่เลย

 พี่จ๋อน  กลัวสุดๆ เลย ถ้ายังไงไปเป็นเพื่อนกันหน่อยนะ กลัว (หัวเราะ) แล้ว

ในอนิเตอร์เนต็เขาบอกเลยนะว่า พระอปุคตุจะมาในรปูของเณรน้อย จะเดนิ

บิณฑบาตรไปทั่วทางสามแพร่งสี่แพร่งเลย แล้วทางที่เราจะไปวัดทุ่งหลุกมี

หลายแพร่ง ช่วยไปด้วยกันนะ (หัวเราะ) กลัวเจอ (หัวเราะ)

 พี่ปุ้ย  (หันไปบอกพี่ๆ) เฮ้ย เดี๋ยวพวกเรากลับบ้านพร้อมกันนะ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  นี่ถามพวกพี่ๆ เขาบ้างก็ได้นะ พวกรุ่นๆ เดียวกันน่ะ (หันมาหาลุง

อ๋อย) อ้าว พอไหม

 ลุงอ๋อย  อ้าว ถ้าไม่มีอะไรก็ 2 รอบนะครับ (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  โฆษณาอีก ยังไม่หมด

 ลุงอ๋อย  2 รอบ หกทุ่มและตีห้า

 พี่จ๋อน  ใช่ค่ะ

 จูน  เขาท�าพิธีนานไหมคะ (หัวเราะ)

 พี่ปุ้ย  สนใจนะเนี่ย

 ลุงอ๋อย  เริ่มละ

 พี่จ๋อน  เดี๋ยวไปด้วยกันไปรอบแรกเลย เจ้ว่าถ้าติดใจจะได้ไปรอบสองได้

อีก (หัวเราะ)

 จนู  อยากรูว่้าท�าพธินีานรเึปล่า เพราะว่าไม่เคยเหน็เขาตกับาตรกลางคนืกนั

 พี่จ๋อน  คือไม่รู้เลยเหมือนกัน (หัวเราะ) พวกทางเหนือมีใครรู้บ้าง ว่าไง

 ค�าตอบ  เขาใส่บาตรอาหารแห้งเหมือนปกติธรรมดา แล้วก็มีบาตร บาตร

วันเกิดน่ะค่ะ

 พี่หมวย  เขาก็หย่อนใส่ๆ  ใส่เสร็จก็กลับ ก็เสร็จแล้ว เพราะว่าเมื่อเช้าตลาด

ก็ประกาศเหมือนกัน

 ลุงอ๋อย  ตอนกลับนั่นแหละ

 พี่ต้อม  ตอนกลับนั่นแหละ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ตอนกลับนั่นแหละ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  เพราะท่านอุปคุตเป็นอรหันต์หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไป

แล้ว 218 ปี เมื่อกี้ข้อมูล (หัวเราะ)

 นิว  ข้อมูลแน่นนะเนี่ย

 ลุงอ๋อย  เอาออกมาให้หมดเลยไหม (หัวเราะ) ค่อยๆ ออกมาอยู่นั่นแหละ

 พี่จ๋อน  สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพระอรหันต์ที่ขึ้นมาคุ้มครองพุทธ

ศาสนาตอนช่วงนั้น พี่เป็นคนที่ชอบพระเจ้าอโศกมหาราชมาก ก็เลยจ�าเป็น

ต้องเดินทางไปบูชาพระอุปคุต

 พี่ต้อม  ชอบเพราะอะไรๆ

 พี่หมวย  เพราะอะไร

 พี่ต้อม  ชอบเพราะว่าอะไร

 พี่จ๋อน  เพราะว่าหล่อมาก ดูหนัง.. (หัวเราะ) หนังอินเดียๆ เรื่องอโศก

มหาราช หล่อมากกก (หัวเราะ) พระเอกอินเดียหล่อมาก (หัวเราะ) อ้าว 

พระเจ้าอโศกใช่ไหม ทีท่�าให้พทุธศาสนามาถงึประเทศไทย เพราะว่ายคุท่าน

เป็นยุคที่น�าศาสนาไปเผยแพร่ที่อื่น
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 ลุงอ๋อย  มันต้องอ้างอิงขนาดนั้นเลยเหรอ หล่อก็ก็พอแล้ว (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ไม่ได้ๆ จะได้ดูมีสาระ

 ลุงอ๋อย  หล่อก็พอแล้ว (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ถ้าใครอยากดูหนังเรื่องนี้พี่มีนะคะ (หัวเราะ) พี่เอาไว้ดูตอนหัวใจ

แห้งแล้ง (หัวเราะ)

เร็วๆ สั้นๆ มะขามป้อมเป็นยังไง
 ลุงอ๋อย  เอาล่ะ ลุงมีค�าถามถ้าให้พูดเร็วๆ นะ บอกมะขามป้อมเป็นยังไง 

บับเบิ้ลจะพูดว่ายังไง

 บับเบิ้ล  มะขามป้อมเป็นยังไง ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันในเรื่อง

ของศิลปะแล้วก็ชุมชนค่ะ

 แก้ว  ของหนูที่รู้มาก็เป็นพวกละครเวทีน่ะค่ะ

 จูน  ละครเวทีเหมือนกันค่ะ เพราะว่าอาจารย์ชอบให้ไปดูของกลุ่มมะขาม

ป้อม

 ลุงอ๋อย  นี่บังคับหรือว่า (หัวเราะ)

 จูน  บังคับดูค่ะ

 ลุงอ๋อย  ไปท�าอะไรกับอาจารย์ไว้รึเปล่า ไปมี...

 พี่ต้อม  อาจารย์อะไรคะ

 จูน  อาจารย์ภาสกรค่ะ สอนการแสดง

 ลุงอ๋อย  จ๋อน วิธีการของจ๋อนรึเปล่า อ้าว แม้วลูก

 แม้ว  ที่รู ้มาคือละครเวที แต่ตอนนี้รู ้เพิ่มว่าเป็นพวกแปลกๆ ด้วยค่ะ 

(หัวเราะ)

 เก่ง  เป็นลูกกลมๆ มั้งครับ (หัวเราะ) ก็ละครครับ เกี่ยวกับงานชุมชน แล้ว

ตอนไปลาว เห็นจิ๋งพูดว่าอยากมาเจอกลุ่มนี้ก็เลย อยากมาเจอดูเหมือนกัน

 ฟีน  คงจะขมก่อนหวานน่ะครับ

 พี่ๆ มะขามป้อม  โอ้ยยย (แซวๆ)

 พี่จ๋อน  ชิมรึยังๆ (หัวเราะ) หน้าตาคล้ายพระเจ้าอโศกนะเนี่ย (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  น้องเขานิ่งไปเลย

 พี่จ๋อน  ตายๆ (หัวเราะ) ไม่เป็นไรพี่หยอกเล่นๆ (หัวเราะ)

 พี่หมวย  นี่แหละ ยังไม่ทันกลับก็เจอซะแล้ว (หัวเราะ)

 เก่ง  อ๋อ เจอเนื้อคู่ (หัวเราะ)

 จูน  เออ ถูกๆ เจอเนื้อคู่ทางเหนือไง (หัวเราะ)

 พี่เอม  เขาดูดวงกันมาค่ะ
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 เก่ง  พอเจอเนื้อคู่ถึงกับถอดแว่นเลย

 พี่จ๋อน  อ๋อ ดูดวงมา ชอบโคแก่เหรอจ้ะ (หัวเราะ)

 เต้  เอาจริงนะเนี่ย ถอดแว่นละ

 ฟีน  ไม่อยากมองไง เลยถอดแว่น (หัวเราะ)

 พี่ฝน  แรงอ่ะ

 พี่จ๋อน  ต่อๆ เลย ไปคนอื่นเลยลุงอ๋อย

 ลุงอ๋อย  เต้

 เต้  ก็ละคร เพราะว่าก็รู้จากเพื่อนๆ เพื่อนเล่นละครอยู่เหมือนกัน แต่ว่า

ของ ม.กรุงเทพ ก็เคยแนะน�า รู้สึกว่าเขาจะเคยท�าละครเวทีร่วมกับมะขาม

ป้อมด้วยครับ เคยมาดูเขาเล่น แต่ว่าก็จ�าไม่ได้แล้วเหมือนตอนนั้นว่าเรื่อง

อะไร แล้วก็เพิ่งมารู้ตอนตะกี้ก็เกี่ยวกับพวกงานสังคมครับ

 ลุงอ๋อย  ข้างบนเลยลูก ดิว

 ดิว  คงเป็นกลุ่มคนที่ต้องการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงกับชุมชน แล้วก็ชอบที่

เป็นคนสนุกสนานค่ะ

 พี่จ๋อน  มีสาระบ้างไหมคะ

 ดิว  มีค่ะ มี (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แม้วลูก

 แม้ว  กลุ่มคนที่ท�างานเพื่อชุมชนค่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าท�าเพื่อความสนุกของตัว

เองด้วยหรือเปล่า (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  ถูก

 ลุงอ๋อย  ป่าน

 ป่าน  ไม่เคยรู้จักมะขามป้อมมาก่อนเลยค่ะ เพิ่งรู้จักวันนี้แล้วก็เป็นคน

อารมณ์ดีแล้วก็ท�าเพื่อคนอื่น ดีค่ะ ชอบ

 ลุงอ๋อย  ดรีม

 ดรีม  ครับ รู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีปรัชญาการท�างานที่น่าสนใจดีครับ

 เต้  โดยเฉพาะใคร (เพื่อนๆ แซว)

 ดรีม  ไม่มีอะไรครับ

 เต้  แต่เราได้ยินแว่วๆ ตอนเย็นนะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อ้าว จิ๋ง

 พี่จ๋อน  แสดงว่ามีอะไรเลยอะ (หัวเราะ)

 จิ๋ง  ส่วนของจิ๋งก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสามารถเอาศิลปะกับเรื่องทางสังคมมา

รวมกันได้อย่างลงตัวน่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  อืม

 จิ๋ง  ก็สนุกแล้วก็ได้สาระด้วยค่ะ

 ลุงอ๋อย  กี้

 กี ้ คดิว่าเป็นกลุม่ทีเ่ป็นการผลติสือ่ของชาวบ้าน แล้วกช็อบทีจ่ะหาสิง่ใหม่ๆ 

ให้ตัวเอง ชอบที่จะหาความเสี่ยงตัวเอง (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  ความเสี่ยง (หัวเราะ)

 หยิน  ก็คิดว่าเป็นคนที่ท�าสื่อผ่านละครน่ะค่ะ รู้จักจาก สสส. เพราะว่าเคย

ไปช่วยงานก็เลยรู้จักมะขามป้อมค่ะ

 ลุงอ๋อย  แล้วจากวันนั้นที่รู้จักแล้วถึงวันนี้ยังรู้จักอันเดิมรึเปล่า (หัวเราะ)

 หยิน  เปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ทางนี้ก็จะเป็นเอาออกมาจากมหาวิทยาลัยหมดแล้ว (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ท่าทางยังอ่อนอยู่เลยนะ (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  ทีพ่ามาวนันีก้จ็ะพามาพระอปุคตุนีแ่หละ (หวัเราะ) เรามคีวามเหน็

อะไร พูดเร็วๆ แบบรู้สึกเร็วๆ กับมะขามป้อมเท่าที่รู้จัก

 พี่จ๋า  รู้จักมะขามป้อมผ่านตัวหนังสือน่ะค่ะ แล้วก็รู้ว่าเขาท�าเกี่ยวกับด้าน

ละครเวที แล้วก็ได้มาสัมผัสกับวันนี้รู้สึกว่าสนุกดี อยู่กันสนุกดี (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  นีค่นรุน่ใหม่นะ ซึง่เราถอืว่าเขาน่าจะมคีวามบรสิทุธิใ์จในการจ�ากดั

ความ (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  ลุงอ๋อยหัวเราะด้วย ดูเสียงหัวเราะสิ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มีไหม เราอยากแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกดีกว่า เอาความรู้สึก

 พี่ฝน  ให้น้องก่อนก็ได้ค่ะ

 ลุงอ๋อย  น้องหมดแล้ว

 พี่ฝน  นี่ค่ะ น้องแบด

 ลุงอ๋อย  อ๋อ น้องแบด (หัวเราะ)
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 พี่แบด  เคยได้ยินแต่ชื่อน่ะค่ะ ยังไม่เคยได้ดูผลงานของมะขามป้อม แต่

เคยได้ไปที่สตูดิโอนะคะ พอมาวันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่รักสนุกน่ะค่ะ 

(หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ดูเสเพลมากเลยนะ (หัวเราะ)

 พี่แบด  แล้วก็แบ่งปันความสนุกของตัวเองให้คนอื่นด้วยน่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  ฝนไหม อ้าว

 พี่ฝน  ก็คงเป็นคนประเภทเดียวกันน่ะค่ะที่อยู่ด้วยกันได้ มะขามป้อมกับ

กระต่ายฯ ก็คงรู้กันอยู่ว่าประมาณไหน (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  รู้กันอยู่แก่ใจ

 พี่ฝน  รู้กันอยู่แก่ใจ

 ลุงอ๋อย  ไอ้พวกหน้าเดิมๆ เนี่ยนะ

 พี่จ๋อน  ใช่ เจอกันไปก็เจอกันมา (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย   เอาคนใหม่ๆ บ้างละกัน นู่น ฝ้าย ปัด ให้จ�ากัดความมะขามป้อม

 พี่ฝ้าย  รู้จักมะขามป้อม เพราะว่าทราบว่าเขาก็เล่นละคร ก็มีหลายกลุ่ม

ที่เล่นละคร แล้วก็แต่ว่าเพิ่งมาทราบว่าท�างานเรื่องพัฒนาชุมชนซึ่งก็น่า

สนใจ แล้วก็นับถือแล้วก็ยกย่องเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างอุดมการณ์

อันแรงกล้า เพราะยิ่งพอเราโตมากขึ้นเรื่อยๆ อุดมการณ์ที่เราเคยมีในสมัย

มหาวิทยาลัยมันก็หายไป แต่ว่ารู้สึกว่ากลุ่มนี้ยังมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าอยู่

น่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  อือหืม (ปรบมือ)

 มีเสียงแซว  ดีนะที่มีฝ้าย (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  เรื่องจริง (หัวเราะ) ข้างหน้าดูสวยหรู

 ลุงอ๋อย  อ้าว ปัด

 พี่ปัด  เอ่อ ถ้าเป็นกลุ่มมะขามป้อม ชื่อมะขามป้อมจริงๆ เป็นชื่อของหมา

ที่บ้านน่ะค่ะ (หัวเราะ)

 พี่จ๋อน  ไม่ต้องบอกก็ได้นะ

 พี่ปัด  ไม่เคยรู้จักมะขามป้อมเลยว่าหน้าตาเป็นยังไง รสชาติเป็นยังไง แต่

ว่าไปตัง้ชือ่หมาไป (หวัเราะ) แต่ส�าหรบักลุม่นีเ้คยได้ยนิชือ่มาจากกระต่ายฯ 

ที่เดียวเลยค่ะ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้สัมผัสกับทางด้าน

พวกทีเ่กีย่วกบัชมุชนหรอืว่ามลูนธิฯิ อย่างนีม้ากมายนกั ทราบว่าแค่ท�าละคร

เวท ีแล้ววนันีพ้อมาได้เจอกเ็หมอืนแบบรูซ้ึง้ว่าท�าอะไร แล้วกป็ระทบัใจมาก 

เอ่อ เจ๋งมากทีท่�างานศลิปะกบัเรือ่งของชมุชนมาท�าให้เกดิประโยชน์ได้ พอดี

ปัดเป็นคนที่ชอบศิลปะ ปัดท�างานศิลปะอยู่แล้วน่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าของตัวเอง

มนัจะไปสร้างประโยชน์อะไรให้ใครได้บ้างรเึปล่า กร็ูส้กึเจ๋งมากประมาณนีค่้ะ

 ลุงอ๋อย  นะ เจ๋ง จ�าได้มั่งไหมพูดอะไร (หัวเราะ) ที่พี่ๆ ป้าๆ พูดมาทั้งหมด 

ไม่เห็นได้พูดอะไรเลยใช่ไหม แสดงอดีตหมดเลย (หัวเราะ)

 พี่หมวย  ใช่

 ลุงอ๋อย  เอาล่ะ ไม่รู้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะใสซื่อนะครับ ก็ถ่ายทอดความรู้สึก

ที่จริงๆ ให้เราได้

 พี่หมวย  ลุงอ๋อยพยายามเน้นนะ (หัวเราะ) ใสซื่อๆ

 ลุงอ๋อย  อ้าว เราก็ต้องให้ความบริสุทธิ์ใจ ใช่ไหม (หัวเราะ) จะรีบไปอุปคุต

ด้วยใช่ไหม (หัวเราะ) อย่าลืมเอาพระเจ้าอโศกไปด้วยนะ (หัวเราะ)

 แก้ว  อายๆๆ (แซวฟีน)

 พี่จ๋อน  ตะแหลวก็เอาพี่ไม่อยู่นะ (หัวเราะ) บอกไว้ก่อน

 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวคงจะมีคุยต่อนิดหน่อยนะครับ เพราะวันนี้ก็ได้รู้จักมะขาม

ป้อมอย่างเร็วๆ ว่ามีท�างานอะไรบ้างนะ ส�าหรับทริปนี้ คงเกี่ยวกับศิลปะ

วฒันธรรมหรอืบคุคล กลุม่บคุคลทีพ่บมาในช่วง 3-4 วนันี ้กก็ลุม่มะขามป้อม

ก็เป็นกลุ่มที่ปิดจุก พรุ่งนี้เราเดินทางเข้าไปอยู่กับความรู้สึกคุ้นชินที่สถาบัน

ต่อไป (หัวเราะ) ดูมีอนาคต

 พี่จ๋อน  เศร้าใจเนอะ

 ลุงอ๋อย  อ้าว (หัวเราะ) เราก็ค่อยหาเวลาเบรกออกมาอีกทีนึง วันนี้เขาให้

ที่เรานอนที่น่ารักๆ นะ สถานที่โล่งๆ นะครับ เลี้ยงแตนไว้ตัวนึงแล้วก็มา

ต่อย (หัวเราะ) 

 พี่จ๋อน  ใครโดนๆ คะ เรามีมนต์นะ (หัวเราะ)

 พี่ปุ้ย  บอกแล้วบ้านเราอยู่กันแบบไสยศาสตร์ตลอดน้อง (หัวเราะ)

 จูน  ชอบค่ะชอบ ชอบมาก
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 ลุงอ๋อย  อยากให้พวกเราเป็นก�าลังอีกหนึ่งก�าลัง แล้วก็ขอบคุณพี่ๆ ทุก

คนที่ท�าอาหารไว้ให้เราทานกัน พาเราไปดูชนเผ่านะครับ แล้วก็มาเล่าเรื่อง

ไสยศาสตร์ให้ฟัง (หวัเราะ) แล้วกม็าชวนเราไปตอนหกทุม่หรอืตห้ีา (หวัเราะ) 

นะครับ เอาล่ะ เดี๋ยวพวกเราขอบคุณพี่ๆ เขานิดนึง

 Hatch-U  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

 พี่จ๋อน  ขอบคุณค่ะ
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คุยกับพี่ต้อม มะขามป้อม
 ลุงอ๋อย  คนนี้น่ะชอบบินเดี่ยว

 พี่จ๋อน  ฉายเดี่ยว

 ลุงอ๋อย  ฉายเดี่ยว

 พี่จ๋อน  นี่พี่ส่องฟอลโล่ให้เลย (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  บังคับ พี่ต้อมตอนนี้ท�างานกับโรงเรียนนะครับ ระดับมัธยม แล้ว

ก็ไปท�ากิจกรรมการเรียนรู้นี่แหละ ห้องทั้งห้องกับตัวคนเดียว ท�าอะไรบ้าง

แล้วก็จะท�าอีกนานไหม เล่าให้น้องฟังสักนิดนึง

 พี่ต้อม  ก็ท�าไปจนตาย โอ้โห พี่ดูแลโปรเจ็คต์นึงที่มะขามป้อมชื่อโปรเจ็คต์

ว่า “วัยมันส์เท่าทันสื่อ” วัยมันส์เท่าทันสื่อถ้าพูดอย่างนี้น่าจะ

 เก่ง  อย่างนี้วัยมันส์ไหม

 พี่ต้อม  ต้องชิมก่อน (หัวเราะ) ถ้าพูดอย่างนี้น่าจะนึกถึงอะไร ถ้าพูดถึงวัย

มันส์เท่าทันสื่อ พวกเราน่าจะนึกถึงอะไร

 เก่ง  เยาวชน

 พี่ต้อม  เยาวชน ท�าอะไร

 เก่ง  ที่อยู่กับสื่อครับ

 พี่ต้อม  ที่อยู่กับสื่อตลอด (หัวเราะ)

 บับเบิ้ล  ที่บริโภคสื่อ

 พี่ต้อม  ที่บริโภคสื่อ แล้วยังไงล่ะคะ

 เต้  ข้ามหน้า ข้ามตา ข้ามหัวตลอด เนี่ยเขาเรียกข้ามหัว

 บบัเบิล้  กเ็หมอืนน�าเสนอข้อเทจ็จรงิให้มองแบบมมุทีเ่กดิขึน้จรงิ ไม่ใช่แบบ

คล้อยตามกับสิ่งที่ได้รับ

 พี่ต้อม  อันนั้นแหละ สิ่งที่พี่ท�า แต่หมายถึงว่าอาจจะเปิดมุมมองอีกด้านนึง 

ทีเ่รารบัมนัมาอย่างเดยีว เราอาจจะต้องไปรูข้้อมลูว่ามเีบือ้งหลงัทีม่าของมนั

ด้วยว่าเป็นยังไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่สอน สิ่งที่พี่ไปท�ากิจกรรมหรือว่าพูดใน

โครงการนี้ก็เป็นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลย

โครงการนีม้ขีึน้ทีม่ะขามป้อม 4 ปีมาแล้ว ปีนีเ้ป็นปีที ่4 พีท่�าตัง้แต่
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ปีแรก ปีแรกก็เหมือนกับพวกพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ ธรรมดาก็ไม่ได้เสพสื่ออยู่

แล้ว โทรทศัน์กไ็ม่ค่อยด ูเรากร็ูส้กึว่าไม่ได้มผีลอะไรต่อเรามาก แต่ว่าเวลาไป

ท�าแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราน่ะไม่โดน ไม่ได้อยู่ ไม่ได้ตามกระแส แต่ใน

ความเป็นจรงิ เรากย็งัอยูก่บัมนัอยูด่นีัน่แหละ ทนีีค้นทีอ่ยูด้่วยตลอดเวลา มนั

จะเป็นยงัไง กเ็ลยตัง้ค�าถามขึน้มา ตอนแรกเรากห็าข้อมลูกนัว่าเป็นยงัไงบ้าง 

ต้องไปรูว่้าคนท�าโฆษณา เขาท�าโฆษณากว่าเขาจะขายสนิค้าสกัอนันงึ เขาพดู

แต่ข้อดว่ีะ แล้วข้อเสยีมนัมไีหม จรงิๆ แล้วมนักม็ ีเพยีงแต่เขาไม่พดูถงึเท่านัน้

เอง แล้วเวลาเราดู เราก็จะรู้แต่ข้อดี เวลาได้ยินเยอะๆ ได้ยินบ่อยๆ ถึงแม้ว่า

เราจะไม่ใช้มัน แต่วันนึงเราไปเดินดู เอ้ย ยี่ห้อนี้คุ้นๆ เอ้ย มันดีนี่ ลองใช้ซะ

หน่อย ก็เป็นแบบนี้ เลยท�าให้เริ่มต้นจากตรงนั้น ค่อยๆ เรียนรู้กันเองเพื่อที่

จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ตอนนั้นเลือกเป็นโรงเรียนมัธยม ปี

แรกกท็ดลองสร้างกระบวนการเรยีนรู ้แล้วทดลองในโรงเรยีนในกรงุเทพฯ 5 

โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน อย่างเช่นเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ปฐมอโศกรู้จักใช่ไหม สันติอโศก รู้จักไหมคะ

 Hatch-U  หึ (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  (หัวเราะ) รู้จักไหม สันติอโศก ลุงอ๋อยช่วยอธิบายสันติอโศกให้ฟัง

หน่อยได้ไหมคะ

 ลุงอ๋อย  อโศก พระเจ้าอโศก ไม่เกี่ยวกัน (หัวเราะ) แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศา

นา แต่ว่าไม่ได้ท�ากับพระ แต่เขาท�ากับกลุ่มคน เหมือนสร้างสังคมหรือสร้าง

ชมุชนของตวัเองขึน้มา พยายามใช้ของหรอืว่าบรโิภคแบบตามทีศ่าสนาเสนอ

เอาไว้ ยังคงมีเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ พวกนี้เขาก็อาจจะไม่ดูสื่อเลย

 พี่ต้อม  ในความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะไม่ แต่ว่าในความเป็นจริงก็เหมือน

กับเราแหละคะ พี่เข้าไปท�าในโรงเรียน เด็กทุกคนต้องแต่งยูนิฟอร์มเหมือน

กันคือใส่เสื้อสีน�้าเงินพวกเราเคยเห็นไหม แล้วก็ทานมังสวิรัติแล้วก็ไม่ใส่

รองเท้า แล้วกเ็ขาจะอยูโ่รงเรยีนประจ�า แต่เวลาปิดเทอมกจ็ะกลบัไปอยูบ้่าน 

สินค้าที่ใช้ก็จะเป็นสินค้าที่ปลอดสารทั้งหมด เป็นสินค้าที่ท�าเอง แชมพู สบู่

รวมไปถึงแปรงสีฟันก็จะเป็นอันที่เขาผลิตเอง แต่เวลาเขากลับไปบ้าน พี่ว่า

เขาก็เป็นคนเป็นวัยรุ่นปกติที่เขาก็อาจอยากจะดูว่าในโทรทัศน์มีอะไร เวลา

กลับไปบ้าน ก็มีเข้ามา เวลาท�าไปแล้วรู้สึกว่าไม่แตกต่างจากที่เราอยู่ปกตินี่

แหละ เขากย็งัจะต้องการแล้วกย็งัคล้อยตาม เหมอืนกนั ในความเป็นเดก็ใน

ความเป็นวัยรุ่นหรือในความเป็นคน อย่างเราก็ยังอยู่ในกระแสนี้เหมือนกัน

ในปีแรก ก็มีโรงเรียนวิถีพุทธอันนี้เป็นโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิง

ล้วน โรงเรียนที่รวยแล้วก็โรงเรียนปกติ แต่ก็เป็นเด็กเมืองเด็กในกรุงเทพฯ 

ทั้งหมดค่ะ ก็รู้ว่าถึงจะแตกต่างกัน แต่ว่าก็มีผลกระทบจากเรื่องสื่อไม่น้อย

ไปกว่ากันเลย

เด็กที่อยู่รอบๆ กรุงเทพฯ อย่างเช่นบางมด แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อของ

มียี่ห้อในห้าง แต่ก็ซื้อของในตลาดนัด ซึ่งไม่รู้เลยว่าในผลิตภัณฑ์หรือส่วน

ผสมนั้นมันยิ่งอนัตรายเพราะว่ามนัไม่ได้ผ่าน อย.เลย ก็เป็นอันทีเ่ขารู้ไม่เท่า

ทันเท่านั้นเอง พอท�าไปปีแรกก็ได้หลักสูตรมา ออกมาเป็นเล่มเป็นกิจกรรม

ค่าย เอาเดก็ๆ มาเข้าค่าย 3 วนั 2 คนื ผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เหมอืนตดิ

อาวธุทางความคดิ พอเขากลบัไปแล้ว อย่างน้อยดโูฆษณาอย่างลกึซึง้มากยิง่

ขึน้ ไม่ได้ดแูค่ให้ผ่านๆ ไป อาจจะไปจบัผดิมนั หรอืว่าเวลาไปซือ้ของกอ็าจจะ

ดมูากขึน้ ว่ามสีว่นผสมอะไร ผลิตเมื่อไหร ่นา่จะมปีระโยชน์จรงิรึเปลา่ เรือ่ง

กินเรื่องอะไร ในปีที่ 2 เอาหลักสูตรที่ได้ในปีแรกมาท�าซ�้าก็เปลี่ยนโรงเรียน

ไป แต่ก็ยังคงอยู่ในกรุงเทพฯ อยู่ดี ได้หลักสูตร 2 ปี ซึ่งปรับปรุงใหม่เพราะ

ว่าในปีแรกก็เยอะมากเลย เราก็อยากได้ทุกอย่าง พอมาปีที่ 2 ก็เริ่มตัดทอน

ว่าอะไรที่ใช่ที่สุด ก็มาเป็นหลักสูตรปีที่ 2 ปีที่ 3 ก็เริ่มท�า แต่ว่าปี 3 ขยาย

ไปทั่วประเทศเลย ก็ไปท�าตามหัวเมืองอย่างเช่นหาดใหญ่ ไปขอนแก่น มา

ที่เชียงใหม่ ก็รู้ว่าแม้ว่าอยู่ต่างจังหวัดก็มีผลกระทบเหมือนกันแหละ ท�ามา 

3 ปี กิจกรรมที่เป็นค่าย ก็ค่อนข้างอยู่ตัว หมายความว่าถ้าเกิดใครได้ผ่าน

กระบวนการในกิจกรรมในเล่ม ก็จะสามารถมีเหมือนติดอาวุธทางความคิด

ไปนิด อย่างน้อยก็พิจารณา คิดก่อนซื้อได้พอสมควร

แต่ตวัพีเ่องพีรู่ส้กึว่าเรือ่งนีไ้ม่ใช่แค่เรือ่งว่า เราจะดโูฆษณาให้มนัลกึ

ซึง้ แต่ว่าเป็นเรือ่งทีเ่ป็นสทิธทิีเ่ราโต ทีเ่ราอยูบ่นโลกสมยัใหม่เราควรจะต้อง

รู ้แล้วกเ็หมอืนเป็นทกัษะชวีตินงึทีค่นจะต้องเรยีนรูเ้รือ่งของสือ่ แล้วกค็ดิว่า

เรือ่งนีค้วรเป็นเรือ่งนงึทีจ่ะต้องไปอยูใ่นโรงเรยีน เป็นเรือ่งทีท่กุโรงเรยีนต้อง
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สอน เหมอืนกบัแต่ก่อนเราพดูเรือ่งทกัษะชวีติ เราจะพดูเรือ่งท�ามาหากนิท�า

ยังไงให้ได้เงิน คือสมัยก่อนก็เป็นเรื่องแบบนี้ แต่ว่าสมัยนี้ต้องพูดเรื่องนี้ การ

ใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบนี้จะต้องท�ายังไง ต้องรู้อะไรบ้าง ก็ตั้งค�าถาม เพราะ

ฉะนั้น สิ่งที่พี่อยากท�าคือว่ามันจะสามารถเอาหลักสูตรหรือว่าเอาวิธีการ

เรยีนรูเ้ข้าไปอยูใ่นโรงเรยีนได้จรงิรเึปล่า พีอ่บรมครอูบรมเดก็ มาท�ากจิกรรม

กับครูกับเด็กแต่ว่าไม่เคยสอนในโรงเรียน หรือว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในบริบท

โรงเรียนเลย แล้วเป็นสิ่งที่เราคิดเอง เฮ่ย มันเอาไปได้ว่ะ เวลาเชิญครูมา

เวิร์คช็อป แล้วให้ครูกลับเอาไปท�า แล้วท�าไมท�าไม่ได้ มีบริบทอะไร ท�าไม

มันยากเย็นแท้เหรอ เราก็คิดในฐานะที่เราเป็นนักกิจกรรม เอาวะ ลองไป

สอนเองดีกว่าจะได้รู้ว่าถ้าจะเอาไปอยู่ในโรงเรียน จะต้องท�ายังไงเพราะเรา

ไม่รู ้ยงันกึไม่ออกกเ็ลยเป็นโปรเจค็ต์ปีนี ้พฒันาหลกัสตูรการเรยีนรูเ้รือ่งเท่า

ทันสื่อระดับเยาวชนในโรงเรียน

พี่ลงไปสอนกับคุณครูในโครงการ แต่ในความเป็นจริงเวลาไป

สอนไปสอนคนเดียว เพราะว่าครูงานเยอะมากร้อยแปด สุดยอด แบบโอ้ย 

เข้าไปปวดกบาลมาก สุดท้ายตอนนี้เป็นพี่สอนคนเดียว 2 โรงเรียน คือท�า

แค่ 2 โรงเรียน ท�าน้อยๆ เพราะว่าเราท�าคนเดียวเป็นโรงเรียนในเชียงใหม่ 

1 โรงเรียนเป็นโรงเรียนในเมือง แล้วก็เป็นโรงเรียนที่นี้ โรงเรียนเชียงดาว

วิทยาคมอีก 1โรงเรียน เลือก 2 โรงเรียนนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีบริบท

แตกต่างกนั เป็นโรงเรยีนไกลเมอืงกบัโรงเรยีนในเมอืง โรงเรยีนนีม้ชีนเผ่าอยู่

ด้วย โรงเรยีนโน่นกม็ชีนเผ่าอยูด้่วย แต่ว่าลกัษณะเมอืงกแ็ตกต่างกนัออกไป 

เหมือนกับเป็นวิจัยกลายๆ ว่ามีผลแตกต่างกันยังไง ไปสอนตอนนี้สอนอยู่

ผ่านไปแล้ว 1 เทอม สอนเด็ก ม.4 ม.5 ม.6 ที่โรงเรียนนี้ 45 คน แล้วที่หอ

พระ 23 คน ซึ่งเทอมที่แล้ว พูดเรื่องคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลย หมายถึงเด็กพอ

จะรู้แล้วว่าต้องพิจารณายังไง หรือว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งที่เราควรจะรู้ เทอมนี้พี่

สอนละครในห้องเรยีนเพือ่ทีเ่ดก็ทีส่อนเขาจะเอาความรูใ้นเทอมแรกมาใส่ใน

ละคร แล้วเขาจะต้องเล่นละครให้เพือ่นๆ ในโรงเรยีนทัง้หมดด ูเพือ่เป็นการ

เผยแพร่ความรู้ที่เขาเรียนในห้องผ่านละครอีกที เป็น 2 เทอม ที่พี่จะต้อง

สอนอยู่ ตอนนี้ก็ก�าลังสอนอยู่เทอม 2 แล้วท�าละครอยู่

 ลุงอ๋อย  พี่ต้อมจริงๆ แล้วท�างานค่อนข้างหนักนะ แล้วก็ใจก็ใหญ่เกินตัว 

บางทหีายไป 2-3 เดอืนไปสงบสตติวัเองอยูอ่นิเดยี นีก่เ็ตรยีมจะไปอกีทแีล้ว

 พี่ต้อม  จะไปแล้ว

 ลงุอ๋อย  กท็�างานคนเดยีว บางทกีต้็องมช่ีวงเวลาทีเ่ป็นเวลาของตวัเองจรงิๆ 

ทีล่งุอยากให้พีต้่อมคยุให้ฟังกเ็นือ่งจากว่า จะได้เป็นข้อมลูทางด้านบคุคลสกั

คนนงึทีเ่ขากม็วีธิคีดิของเขา เขากม็วีธิที�าของเขา เขากม็วีถิทีางเดนิของเขาไป

นะครับ แล้วเป็นข้อมูลให้กับเรา เราซึ่งก�าลังจะจบ หรือว่าใกล้จะจบก็ตาม

แต่ จะได้มีเป็นข้อมูลเอาไว้สักตัวอย่างนึง การท�าเรื่องของการศึกษาหรือ

กระบวนการศึกษา จะท�าค่ายท�าอะไรก็ตาม คงเป็นเรื่องของกระบวนการ

การเรยีนรู ้เราทีผ่่านมา เราไปท�าสารนูน่นีน่ัน่อะไรกต็ามแต่ สงัเกตมัย้ว่าเรา

มีความรู้สึกว่าผู้ที่สอนเรา คือผู้ที่ให้ความรู้กับเราในสถาบันมีความเหมือน

หรือความต่างกันยังไง   ลุงฝากเอาไว้เป็นโจทย์ซึ่งก็คงไม่ต้องมาตอบกับลุง

เราก็มีหน้าที่ โดยความรู้สึกของคนที่ท�ากระบวนการการเรียนรู้ ก็จะต้อง

บอกกับตัวเองว่ามัน “ชุ่ย” ไม่ได้ แต่จะท�าให้ดีที่สุดถูกที่สุดยังไง ก็ไม่ใช่ว่า

จะสูตรส�าเร็จ ก็ท�าไป อย่างเหมือนบรรพบุรุษก็พี่จ๋อน เริ่มมีอายุมากขึ้น ก็

เริ่มมีรุ่นนี้ เขาก็เริ่มขึ้นมาก็สืบทอดกันไปเรื่อยๆ

 พี่ต้อม  อยากเป็นดาราด้วย (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  (หวัเราะ) กเ็ป็นอนันงึทีอ่ยากจะฝากให้พวกเราได้รบัรูเ้อาไว้นะครบั 

ไม่ได้ว่าจะต้องเอาเป็นตัวอย่างนะ แต่กลุ่มคนอย่างนี้อย่างเช่นคนเมืองก็มา

อยู่อย่างนี้ อยากท�านู่นอยากท�านี่ เงินทองได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อยู่ได้ ก็เป็น

ข้อมูลให้พวกเรานะครับ ให้ก�าลังใจผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้หน่อย

 พี่ต้อม  ให้ก�าลังใจกันและกัน

 เก่ง  เอาใจผมไป

 เพื่อนๆ  นี่ (หัวเราะ)

 พี่ต้อม  เสียดายมากเลย นี่อยากไปร่วมด้วยมากเลยนะเนี่ย เสียดาย

 ลุงอ๋อย  ตอนที่ท�ากิจกรรมแรกๆ ของกระต่าย ก็มีพี่ต้อมเข้ามาช่วย 3 วัน 

4 วันอะไรอย่างนี้ ก็ด้วยประสบการณ์ของมะขามป้อมจากรุ่นแล้วรุ่นเล่า

สบืทอดต่อกนัมา กระต่ายอายนุ้อยกว่ามะขามป้อมนะครบั เรากด็ ูแล้วพวก
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ที่ดูแล้วก็ปรับมาใช้บ้างอย่างพี่ฝน พี่เอม พวกนี้ก็จะมีร่วมงานกันอยู่ ก็สักปี 

2 ปีที่แล้ว พรุ่งนี้ต้องเข้าโรงเรียนอีกใช่ไหม

 พี่ต้อม  ใช่ค่ะ ตอนบ่าย

 ลุงอ๋อย  ก็เป็นคนกรุงเทพฯ เลยรึเปล่า

 พี่ต้อม  ต้อมเหรอ ไม่ใช่ค่ะ เกิดที่กรุงเทพฯ ค่ะ แต่ไปโตที่นครปฐมเป็น

เด็กริมทุ่งนา เลยชอบทุ่งนา จะอยู่ที่นี่แล้วค่ะ ไม่ย้ายไปไหนแล้วค่ะ หมาย

ถึงว่ามีบ้านที่นี่เลย พี่ต้อมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนต้นปี เพราะว่าเลือกพื้นที่

มาท�าที่เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ทดลองด้วยที่จริงก็มีเหตุผลคือมะขามป้อมอยู่ที่

นี่ด้วย แล้วก็คุ้นกับที่นี่

 ลุงอ๋อย  เผื่อว่าบางคนอาจจะนึกอยากจะไปท�ากระบวนการการเรียนรู้ ก็

ลองนึกถึงหน้าของพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยที่เขาสอนเรา แววตาของเขา เขาไม่ได้มา

บังคับขู่เข็ญอะไรเรานะ เขาไม่ได้มาตรวจสอบอะไรหรอก เขาเต็มไปด้วย

ไมตรีและความปรารถนาที่อยากจะให้เราได้รู ้ได้อะไรพวกนี้ อันนี้เป็น

วญิญาณของผูท้ีอ่ยาก ผูป้รารถนาดอียากให้เราได้ความรูน้ะครบั ลองเทยีบ

เคียงกันดู มีกี่คนนะในที่เราผ่านพบมา หรือในอนาคตหรือในวันนึงที่เราจะ

ไปทดลองชีวิตบ้างนะ กับคนกับอะไรต่างๆ

 จิ๋ง  โครงการที่พี่ท�าตั้งแต่ปีแรกก็คือท�ามาต่อเนื่องใช่ไหมค่ะ หมายถึงยังมี

สอนที่ เอ่อ ยังมีหลักสูตรที่แบบว่าปีที่ 3 ที่บอกว่าไปสอนตามหัวเมืองปีนี้ก็

ยังมีอยู่รึเปล่าคะ

 พี่ต้อม  พอไปท�าที่โรงเรียนแล้วก็ไปผลักดันให้โรงเรียนท�าต่อเนื่องกันเอง 

แต่เราก็ไม่ได้ไปตาม แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเรามีโครงการไป พอหมดโครงการ

โรงเรียนก็มักจะหยุดเพราะว่ามีกิจกรรมโน่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมด นอก

เสียจากว่าแบบ ผอ.หรือครูเห็นควรจริงๆ ว่าควรจะมี บางโรงเรียนก็น่าจะ

ยังมีอยู่แต่ว่าหลายๆ โรงเรียนก็จะเป็นแบบนั้น เลยพยายามจะผลักดันให้

เข้าไปอยู่ในหลักสูตรให้ได้ แต่ว่าถึงตอนนี้ พี่กับหลักสูตรกับโครงสร้างมัน

ล่มสลายไปนานแล้ว จะพูดอย่างนั้นก็ได้ กับระบบโรงเรียนอะไรอย่างนั้น 

แต่ว่าอันนึงคือเราก็ไม่เคยรู้เลยไง เวลาที่เราท�างานกับครู เราก็จะรู้สึก เอ้ย 

ท�าสิ ได้สิ แต่เราไม่เคยไปเรียนรู้บริบทเขาเลย พี่ก็เลยเอาตัวเองเข้าไป แต่

ถึงวันนี้พอเข้าไปแล้วก็รู้สึก โอ้ มันยากจังเลย แต่ถ้าเราจะท�าอะไรได้ ก็น่า

จะท�า พี่ว่า จริงอยู่แล้ว ที่พวกเราออกมาเรียนรู้ก็เป็นส่วนนึง แต่ว่าถ้ามัน

สามารถขับเคลื่อนในโรงเรียนได้บ้าง ก็อยากจะยังท�าอยู่นะ พี่เชื่อว่ามีครู

หลายคน ที่เป็นที่เขาคิดดีแล้วก็อยากจะท�า แต่ว่าแรงก็มีน้อย ไม่ได้เป็นคน

ที่จะตัดสินใจได้ แต่ว่าในชั่วโมงเขาพูดบ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็ถือว่ายังดีที่มันได้

ไปต่อ แล้วได้มีโอกาสเชื่อมโยง

 บับเบิ้ล  ล่าสุดที่เข้าไปสอนก็คือบรรจุเป็นหลักสูตรของที่โรงเรียนเลยหรือ

ว่ายังไงคะ

 พี่ต้อม  ยังค่ะ มันยังเข้าไปอยู่ในเป็นคล้ายๆ ชุมนุม เป็นกิจกรรมพิเศษอยู่ 

แต่ถ้าต่อไป ก็อยากเป็น “วิชาเท่าทันสื่อ” มันต้องมีในโรงเรียน ไม่รู้เหมือน

กันนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

 Hatch-U  นักท่องเที่ยวครับ วิชานักท่องเที่ยว

 พี่ต้อม  วิชานักท่องเที่ยว มันควรจะมี

 ลุงอ๋อย   เดี๋ยวก็เราเบรกสัก 10 นาที อาบน�้าอาบท่า กินอะไร

 Hatch-U  10 นาทีจะทันเหรอ

 ลุงอ๋อย  (หัวเราะ) แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะ
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