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คํานํา
สื บเนื่องมาจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้จดั โครงการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างเยาวชนระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551 – 17
พฤษภาคม 2551 ณ เขาชะเมา เฮล์ท รี สอร์ ท ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี
เยาวชนเข้าร่ วมโครงการจํานวน 22 คน จากภาคเหนื อ อีสาน กลาง ใต้ และชายแดนไทย –
พม่า เนื้อหาจากกิจกรรมในโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นในเรื่ องการสร้างให้เกิดการรู ้จกั และ
เข้าใจตนเองในระดับปั จเจกบุคคลและระดับสังคม เพื่อการเรี ยนรู ้ธรรมชาติความแตกต่าง
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม อย่างเข้าใจและ
เกื้อกูลกัน การเรี ยนรู ้เรื่ องสันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุ นแรง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ โดย
การฝึ กปฏิบตั ิการสันติวธิ ี อันได้แก่ การสื่ อสารอย่างสันติ ซึ่ งจากการเรี ยนรู ้เนื้อหาดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งในด้านความคิดและ
พฤติกรรมพอสมควร
เนื่องจากดอกผลอันงอกงามของเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีรุ่นก่อน ส่ งผลให้ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวธิ ี ได้มองเห็นความสําคัญในการหว่านและเพาะเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีให้มากขึ้นใน
สังคมอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในปั จจุบนั ความรุ นแรงได้ทวีมากยิง่ ขึ้นทัว่ ทุกพื้นที่ใน
สังคมไทย ดังที่ได้พบเห็นอยูบ่ ่อยๆ
ดังนั้นศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึงได้ร่วมกับศูนย์อาํ นวยการ
บริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีรุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่าง
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552 – วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ไร่ หวานสนิท รี สอร์ท
ต.ท่ามะปราง อ. แก่งคอย จ. สระบุรี เพื่อสร้างพื้นที่ในการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน โดยได้มอบหมายให้นางสาวพรพิมล พลพร้อม ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา เป็ นผูด้ ูแลโครงการ ซึ่ งมีเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 33
คน
เนื้อหาการเรี ยนรู ้ของโครงการในระยะเวลา 1 เดือนนั้นมี 4 ชุดวิชาด้วยกัน คือ
(รายละเอียดเนื้อหาผลการเรี ยนรู ้จากเนื้อหาดูในรายงานฉบับนี้)
1. ชุดวิชาที่หนึ่ง “โครงสร้ างสั งคม และความหลากหลาย” มีจุดประสงค์เพื่อให้
เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมเกิดความเข้าใจตนเอง เพื่อน สังคม รวมทั้งเข้าใจเคารพและก้าว
พ้นอคติในความแตกต่าง หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
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2. ชุดวิชาที่สอง “สั นติภาพ ความรุนแรง ความขัดแย้ ง” มีจุดประสงค์เนื้ อหาเพื่อให้
เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมเกิดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
และวิธีการป้ องกันความขัดแย้งที่รุนแรงด้วยสันติภาพ
3. ชุดวิชาที่สาม “ทักษะและปฏิบัติการสั นติวธิ ี” มีจุดประสงค์เนื้อหาเพื่อให้เยาวชน
ผูเ้ ข้าร่ วมเกิดการเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะการปฏิบตั ิการสันติวิธี
4. ชุดที่สี่ “ศึกษาชุ มชนในภาคสนาม” มีจุดประสงค์เนื้อหาเพื่อให้เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วม
เกิดการเรี ยนรู ้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง ความรุ นแรง และได้เรี ยนรู ้วธิ ี การ
จัดการปั ญหาโดยสันติวธิ ี ของภาคประชาชนในชุมชน
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานผลการดําเนิ นงานฉบับสมบูรณ์โครงการค่ายเยาวชน เมล็ด
พันธุ์สันติวถิ ี รุ่ นที่ 2 ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ยให้ผศู ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
เนื้อหาการเรี ยนรู ้ของโครงการซึ่ งเน้นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยดึงความรู ้
จากประสบการณ์จากเยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นหลักในการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน มากกว่า
ทฤษฎีจากตําราหนังสื อ
ผูด้ าํ เนิ นโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีรุ่นที่ 2
พฤษภาคม 2552
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กิตติกรรมประกาศ

โครงการค่ายเยาวชน “เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี” รุ่ นที่ ๒ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความร่ วมมือและ
ความกรุ ณาในการช่วยเหลือจากหลายท่าน ซึ่ งต้องขออภัยหากท่านใดไม่ได้ถูกเอ่ยนามเพื่อขอบคุณ
ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ีทุกท่าน
ที่เป็ นผูด้ าํ เนินงานจัดโครงการนี้ข้ ึนมา ซึ่ งได้ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั ทํา
รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการฯ นี้
ขอขอบคุณศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ที่ได้เป็ นเจ้าภาพร่ วมจัด
โครงการ และได้ตวั แทนส่ งเยาวชนมาร่ วมโครงการฯ
ขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านทุกท่านในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ให้การต้อนรับ ให้ความอบอุ่น
ให้ที่พกั พิงและอาหาร ด้วยมิตรไมตรี และเมตตา กับกลุ่มเยาวชนของโครงการฯ เมื่อครั้งลงไปศึกษา
ชุมชนภาคสนามในระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2552 อีกทั้งท่านยัง
ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําให้ให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ถึง วิถี
ชีวติ ของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง
และวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยชุมชน
ขอขอบคุณวิทยากรเนื้อหาการเรี ยนรู ้ทุกท่านและคณะ ที่สละเวลาไปถ่ายทอดความรู ้และ
ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจและมิตรไมตรี แม้วา่
สถานที่จดั โครงการห่างไกลความเจริ ญแต่ก็ไม่ยอ่ ท้อต่อระยะทาง
ขอขอบคุณ ผูป้ กครองของเยาวชนทุกท่านและองค์กรที่เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมสังกัดอยู่ ที่
อนุญาตและเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่ วมเรี ยนรู้ในโครงการฯ ครั้งนี้
ขอขอบคุณเยาวชนผูม้ ีใจเชื่อมัน่ ในสันติวถิ ีท้งั 33 ท่าน ที่เข้าร่ วมเรี ยนรู ้กบั โครงการใน
ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 ณ ไร่ หวานสนิทรี สอร์ ท ตําบลท่ามะปราง อําเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี ทําให้เราได้เห็นพลังของคนหนุ่มสาวที่บริ สุทธิ์และมุ่งมัน่ ในการสร้างสรรค์
สังคมที่ดีงามเพื่อสันติภาพในสังคม องค์ความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ท่านในครั้งนี้เปรี ยบเสมือน
หนังสื อตํารา 33 เล่ม ที่มีค่าราคาแพงยิง่ นัก ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านหนังสื อตามท้องตลาด
ทัว่ ไป และเมื่อจบค่ายไปแล้วก็ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดทําโครงการที่มีประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
ขอขอบคุณพี่เลี้ยงโครงการทั้ง 6 ท่าน ผูซ้ ่ ึ งมีอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี
งามเพื่อสันติภาพในสังคม ท่านเป็ นมิตรที่ดียงิ่ นัก คอยช่วยเหลือเป็ นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้
ข้อคิดเห็น เป็ นกําลังใจ อีกทั้งยังให้การดูแลน้องๆ เยาวชนในโครงการเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณสถานที่ในการจัดโครงการ ณ ไร่ หวานสนิทรี สอร์ ท ตําบลท่ามะปราง อําเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี คุณแม่เจ้าของไร่ ทีมแม่ครัวและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ดูแลอํานวยความ
สะดวกในเรื่ องที่พกั ห้องอบรม และอาหารให้เป็ นอย่างดี
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ท้ายสุ ด ขอขอบคุณ คุณ พรพิมล พลพร้อม ที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นโครงการ ช่วยดําเนินงาน
โครงการเกือบทุกอย่างให้ลุล่วงด้วยดี ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัคร-ประสานเยาวชน
ผูเ้ ข้าร่ วม ประสานวิทยากรเนื้ อหาและในพื้นที่ที่โครงการกําหนดไปศึกษาดูงานชุมชน ประสานรถ
รับส่ งวิทยากรและเยาวชน ประสานเรื่ องสถานที่/ที่พกั /อาหาร/ห้องอบรม และคอย ให้คาํ แนะนํา
และเป็ นที่ปรึ กษา ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ข้ ึน
สุ ดท้าย ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่ให้กาํ เนิด ให้ความรักและเลี้ยงดู รถนํ้า
พรวนดิน ใส่ ปุ๋ย ให้กบั เมล็ดพันธุ์เมล็ดนี้ได้เติบโตเป็ นต้นไม้พนั ธุ์หนึ่งที่มีประโยชน์เล็กๆ ให้กบั
โลกใบนี้ได้บา้ ง
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี รุ่ นที่ 2 ขอมอบให้แด่บุพการี
ผูใ้ ห้กาํ เนิด คณาจารย์และทีมงานในศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ นี้ รวมทั้งกัลยาณมิตรร่ วมโลกทุกท่าน
ผู้ดําเนินโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี รุ่ นที่2
พฤษภาคม 2552
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กิจกรรม พิธีเปิ ด
โครงการค่ ายเยาวชน “เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ”ี รุ่นที่ 2

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
นครปฐม

วิทยากร

วิทยากร

ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุ วรรณรัตน์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์การบริ หารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
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เนือ้ หาและกระบวนการอบรม
พิธีกร
“เรี ยนเชิญ คุณ พรพิมล พรพร้อม กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โดยผูแ้ ทนจากศูนย์
ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล”
คุณ พรพิมล “สื บเนื่องจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้จดั โครงการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างเยวาชนในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2551 ณ เขาชะเมา รี
สอร์ท ต.เขากลาง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีเยาวชนเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 22 วัน จากภาคเหนื อ อีสาน
กลาง ใต้ และชายแดนไทยพม่า
เนื้อหากิจกรรมเรี ยนรู ้โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้เกิดการรู ้จกั และเข้าใจตนเองในระดับปั จเจกบุคคล
และระดับสังคม เพื่อการเรี ยนรู ้ธรรมชาติความแตกต่าง หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ
ประเพณี และวัฒนธรรม การเรี ยนรู ้วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมที่เกื้อกูล หรื อลดทอนความยุติธรรมทางสังคม
การเรี ยนรู ้เรื่ องสันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุ นแรง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ โดยการฝึ กปฏิบตั ิการสันติวธิ ี
ได้แก่การสื่ อสารอย่างสันติ การรณรังค์สาธารณะ
กิจกรรมแรก ที่กลุ่มเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี ได้ร่วมกันทําโดยได้รับการสนับสนุ นจากศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล คือ ค่ายโครงการหว่านกล้าเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ทางด้านสันติ
วิถีให้มีมากขึ้นในสังคม จัดกับเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสและคนพลัดถิ่นซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 17- 20 กรกฎาคม 2551 เเละเพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนได้มองเห็นคุณคาและศักยภาพตัวเอง เพื่อจะได้เป็ น
ภูมิคุม้ กันให้สามารถอยูใ่ นสังคมที่ความขัดแย้งและแตกต่างหลากหลาย
จากนั้นได้มีกิจกรรมร่ วมกันครั้งที่2 คือ การเปิ ดตัวเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีอย่างเป็ นทางการ ในงานมหกรรม
สันติวธิ ี ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมื่อวันที่ 29-31 สิ งหาคม 2551 มีการจัดซุ ้มนิทรรศการบอกเล่า
ความเป็ นมาและกิจกรรมของกลุ่ม มีเกมกิจกรรมให้คนทัว่ ไปได้ร่วมสนุกและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสันติวธิ ี
ดังนั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึงร่ วมกับ ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) จัดโครงการค่ายเยวาชน "เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี" รุ่ นที่ 2 ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ในการเรี ยนรู ้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยหวังว่าเยวาชนที่ได้ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้จากโครงการนี้ จะเป็ น
เมล็ดพันธุ์ที่สาํ คัญที่จะเติบโตเป็ นต้นไม้สันติวถิ ี ซึ่งออกดอก ออกผล เพาะและขยายกล้าเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีรุ่น
ใหม่ให้มีมากขึ้นในสังคมอนาคต
วัตถุประสงค์
1.สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อกัน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
6

เพราะในปัจจุบนั 4-5 ปี ที่ผา่ นมา สังคมไทยไม่วา่ จะเป็ น3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรื อภาคอื่นๆทัว่ ประเทศ ต่างก็
เกิดความขัดแย้งและทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นความขัดแย้งทางการเมือง เราจะทําอย่างไรให้
เยาวชนได้มาเรี ยนรู ้และรู ้จากปากของคนในพื้นที่เอง แทนที่จะดูจากสื่ อต่างๆอย่างเดียว และเป็ นการเปิ ดพื้นที่
ตรงนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยวาชนที่ได้รับความรุ นแรง ได้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้น
ในพื้นที่ดว้ ยตัวเอง
2.เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจ และทักษะด้านภาวะการเป็ นผูน้ าํ
3.เพื่อให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ ยอมรับเข้าใจ ตนเอง และสังคม และเคารพในความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งได้เรี ยนรู ้เรื่ องความรุ นแรง สันติภาพและสันติวธิ ี และนําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวันและการทํางาน
4.เพื่อขยายเครื อข่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อมัน่ ว่า คนรุ่ นใหม่ที่จะมาร่ วมมือกัน
สร้างทางเลือกใหม่ๆ และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ในสังคม”
พิธีกร
“ก็พอจะรู ้แล้วนะ ว่าจัดขึ้นเพื่ออะไร อยากจะขอเรี ยนเชิญ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ จาก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล มากล่าวต้อนรับ”
อาจารย์เพิม่ ศักดิ์
“ผมในนามของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติ
วิธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ขอต้อนรับสู่ ค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุ์สันติ
วิถี
และขอขอบคุณเยาวชนที่มาเข้าร่ วมค่าย และขอขอบคุณ ศูนย์
อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ที่ได้เป็ น
เจ้าภาพร่ วมกัน จัดค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี รุ่ นที่2 ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนา
สันติวธิ ี มีความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องสันติภาพ และเชื่อว่าสันติวธิ ี คือ
วิธีการ
ที่จะทําให้เกิดสันติภาพ ความสงบสุ ข ฉะนั้นศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี จึงจัดค่ายเยาวชนขึ้นมา เพื่อสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ให้กบั เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู ้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มาวิเคราะห์หา
แนวทางในการกลับไปสร้างสันติสุขโดยสันติวธิ ี ศูนย์ศึกษาฯ จึงมีความเชื่ อมัน่ ว่า วิธีน้ ีจะเกิดประโยชน์และช่วย
ให้เยาวชนได้เกิดเรี ยนรู ้ได้เปลี่ยนแปลง ไปในทางสร้างสรรค์และก้าวหน้า และเราก็เชื่อมัน่ ว่า เยาวชนมีความ
พร้อมอย่างยิงต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ศูนย์ศึกษาฯ ทํางานมากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่ วมกับ ศอ.บต. ได้ติดตามการทํางานของ
พื้นที่อื่นๆ ทั้งภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก แม้จะไม่เข้มแข็งเหมือนที่ทาํ งานในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ และศูนย์ศึกษาฯ มีวสิ ัยทัศน์ ที่มุ่งพัฒนาแนวคิด และกระบวนการเพื่อสร้างสังคม”
พิธีกร
“ขอเรี ยนเชิ ญ ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุ วรรณรัตน์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์การบริ หารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวเปิ ดงาน”
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ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ “น้องเยาวชนที่มาจาก 3 จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ และเยาวชนทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย โครงการค่ าย
เยาวชน
“เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี” เป็ นโครงการที่มีความสําคัญ เป็ นเมล็ด
พันธุ์ที่
จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม พี่นอ้ งเยาวชนที่มา
ในครั้งนี้
ถือเป็ นโอกาสดีอย่างยิง่ ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนวิถีชีวติ และใน
สังคม
แตกต่างขัดแย้งกันอย่างสิ้ นเชิ งของแต่ละวัฒนธรรม แม้แต่ใน
ครอบครัวเองก็มีความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นความขัดแย้ง ความ
ไม่ลง
รอยกันเป็ นเรื่ องปกติที่จะต้องทําความเข้าใจ โอกาสที่จะขจัดความขัดแย้งได้เราต้องรู้กนั เสี ยก่อนว่า ความ
ขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้อย่างไร? ความขัดแย้งคือ ความเห็นไม่ตรงกัน ความเห็นไปคนละทาง มีกรอบคิดวิธีคิด
ตั้งอยูบ่ นโจทย์เดียวกัน แต่วธิ ี คิดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคําตอบอาจจะต่างกัน แต่ในการจัดการกับความ
ขัดแย้ง มันไม่มีถูก ไม่มีผดิ แต่วา่ จะทําอย่างไรจะทําให้ถูกทั้งคําตอบ อันนี้ เป็ นคําถามที่พวกเราคิดว่า คําตอบจะมี
แค่คาํ ตอบเดียว แต่คาํ ตอบอาจมีหลายคําตอบก็ได้ และคําตอบที่ถูกที่สุด คือ คําตอบที่ได้ท้ งั 2 ฝ่ าย ทาง
ภาษาอังกฤษเขาบอกไว้วา่ Win-Win และเมื่อนั้นแหละความขัดแย้งก็จะลดลง
พี่นอ้ งเยาวชนที่รัก ความขัดแย้งเกิดจากคน คนเท่านั้นที่จะทําให้เกิดความขัดแย้ง และทําอย่างไรจึงจะ
จัดการกับความขัดแย้งได้ก็คือ การที่คนมีอยู่ 2 กลุ่มที่สาํ คัญ คือ คนที่มีจิตใจ จะมีอยู2่ ส่ วน คือ จิตสํานึกกับจิต
ใต้สาํ นึก และ ร่ างกายมีความสําคัญ เป็ นที่ต้งั ของทุกส่ วน ถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะอยูไ่ ม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน
เราไม่มีหวั ใจ ไม่มีจิตวิญาณ จิตใต้สาํ นึกของคนมีพลังมกกว่าถึง 8 เท่า ตัวเอย่างเช่น คนเรามี 2 อย่างที่ทาํ ให้เกิด
ความขัดแย้งก็คือ ความเห็นแก่ตวั และเห็นแก่ได้ ผมไม่ได้โยงไปที่ศาสนา แต่ผมคิดว่าเรามาอยูท่ ี่น้ ีเรามีคนอย่าง
น้อยก็มากกว่า 1 ศาสนาที่อยูท่ ี่น้ ี และความที่พ้ืนฐานก็คือ ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ นคนดี และ วิถีทางศาสนา
ความคิด ความเชื่ อ ก็จะทําให้เกิดความขัดแย้ง ตัวอย่างคนเราเห็นแก่ตวั และเห็นแก่ได้ ขึ้นอยูท่ ี่จิตใต้สาํ นึก
คนเราจึงไม่รู้ตวั เอง เช่น มีคนหนึ่งคนไปซื้ อส้มที่ตลาด แล้วเป็ นไปได้ไหมว่าผลส้มที่เขาเลือกเอง กับที่แม่คา้
เลือกให้ อันไหนดีกว่ากัน ก็ตอ้ งอยูใ่ นถุงที่เราเลือกเอง เพราะเราเลือกแล้ว ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่ทางที่ดีเราก็
มีแต่เอาเข้าตัวเองไว้ก่อน แล้วเวลาที่ควักกระเป๋ าจ่ายตรังค์ แล้วมีแบงก์อยู่ มีหนึ่งใบที่กลางๆและอีกใบเน่าที่สุด
คุณคิดว่าเขาจะเอาแบงก์ไหนให้แม่คา้ ? เขาต้องเอาแบงก์ที่เน่าๆ นี่คือ สิ่ งที่เราไม่รู้วา่ มนุษย์เรานี้เห็นแก่ตวั เห็น
แก่ได้ อันนี้คือตัวอย่างถ้ามันอยูภ่ ายใต้ตวั เอง อยูภ่ ายใต้ส่ิ งอะไรที่เป็ นตัวของตัวเอง ความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นสู ง
ฝ่ ายไหนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ฝ่ ายไหนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนชาติก็ไปคิดเอาเอง สิ่ งเหล่านี้มนั คือ
คําถามที่มนั หาคําตอบได้
ตอนนี้นอ้ งๆเยาวชนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยน สิ่ งที่จะทํา
ให้
เกิดตัวเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีได้ คําว่าเมล็ดพันธุ์ คือ หนออ่อน สิ่ งที่
กําลัง
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จะเจริ ญงอกงาม ส่ งที่นาํ ไปสู่ ความหวัง เยาวชน คือ อนาคต ณ วันนี้เยาวชนเรามีปัญหา แต่ถา้ วันนี้เยาวชนเรา
เป็ นคนดี รู้ทนั ต่อบ้านเมือง รู ้ทนั ต่อสถานการณ์ ก็จะเป็ นต้นกล้าที่เข้มแข็ง มีความแข็งแกร่ งและสง่างาม ยืนต้น
อยูด่ ว้ ยการพึ่งตนเอง ฉะนั้นผมคิดว่าพวกเรามีโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพราะสิ่ งเหล่านี้มนั จะต้อง
ทําในสิ่ งที่ได้จากความคิด ของเราในครั้งนี้ นําไปเผยแพร่ ให้กบั เพื่อน พี่นอ้ งเรา หรื อญาติมิตรของเรา และไหน
ใครมาจากทางใต้ บ้าง? ยกมือขึน้ หน่ อย มีประมาณ 17 คน ดูหน้าตาก็เข้ม ส่ งแรกที่อยากบอก ให้พวกเราหันหน้า
เข้าหากัน เปิ ดประตูใจ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน สายตาจะต้องมองอย่างเป็ นมิตร เพื่อให้มนั เชื่อมต่อกัน การที่จะคิด
ได้น้ นั เราต้องเปิ ดใจเข้าหากัน การพูดยากอยูแ่ ล้ว แต่การฟังยากยิง่ กว่า เพราะฉะนั้นการตัดสิ นใจตกลงเรื่ องอะไร
ที่สาํ คัญ ต้องมีการฟังอย่าคิดแต่พดู อย่างเดียว ฟังเพื่อใช้หลักความคิด ภูมิหลังและสิ่ งที่มาของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องฟังอย่างมีเหตุผลก่อน ถ้าไม่ฟังพูดก็จะผิด สิ่ งสําคัญที่สุดคือ เราจะต้องนําเอาสิ่ งที่ได้
จากค่ายนี้ไปทําต่อ สําหรับน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอให้นอ้ งไปตั้งค่ายผมจะสนับสนุน และเราก็จะมีความคิด
และเปิ ดใจใช้สันติวธิ ี โดยภายใต้หลักสันติวถิ ี และขอบคุณศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี ขอบคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และขอบคุณพี่นอ้ งเยาวชนที่อยูใ่ นที่น้ ี ถ้าไม่มีพี่นอ้ งเยาวชนก็ไม่มีค่ายนี้ ขอให้ทุกคนโชคดี เป็ นบุคคลใหม่เป็ น
เพชรที่ถูกเจรนัย เป็ นลูกที่ดีของครอบครัว พบกันที่ความสําเร็ จ ขอบคุณครับ”
พิธีกร
ขอขอบคุณท่านผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ศอ.บต. เราอยากให้บรรยากาศการเข้าค่ายนี้ผอ่ นคลายและ
รู ้สึกเป็ นกันเอง และขอให้นอ้ งๆได้รู้จกั กับพี่ๆทีมงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ที่เราจะไปเจอกันในค่าย
มีพี่แจ๋ ว, พี่ต่อย, พี่โต้,พี่ต่าย เป็ นพี่เลี้ยง และ พี่หนิง, พี่นุช, พี่พร, พี่ปู, พี่เปิ้ ล, พี่หนึ่ง เป็ นทีมงานของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาสันติวธิ ี
พิธีกร
ต่อไปอยากให้นอ้ งๆแต่ละคนแนะนําตัว ว่าชื่ออะไร มาจากไหน?
ผูเ้ ข้าร่ วม
แนะนําตัวทีละคน
พิธีกร
จากนั้นก็รับชมวีดีทศั น์ ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี รุ่ นที่1
พิธีกร
ต่อจากนั้นก็ขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารว่าง และเมื่อรับประทานเสร็ จเราก็จะออก
เดินทางจาก ม.มหิ ดล ไปที่สถานที่จดั ค่าย ณ ไร่ หวานสนิท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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กิจกรรมบทที่ ๑
“รู้จักตนเอง, รู้จักเพือ่ น, รู้จักสั งคม”
(ระบบสั งคม - เศรษฐกิจ - การเมือง)

วันที่ 6-9 เมษายน 2552
ณ ไร่ หวานสนิท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากร

คุณกิตติชยั งามชัยพิสิฐ อยูส่ ถาบันต้นกล้า
คุณพรพิมล สันทัดอนุวตั ร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมเกิดความเข้าใจตนเอง – เพือ่ น – สังคม
รวมทั้งเข้าใจ ยอมรับ เคารพ และก้าวพ้นอคติในความแตกต่าง
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
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เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
กิจกรรมวันที่ 6 เมษายน 2552
กิจกรรมแนะนําตัว

ผู้เข้ าร่ วมแนะนําตัวสั้ นๆ ชื่ออะไร มาจากไหน ทําอะไร

วิทยากร
“ ผมชื่อกิตติชยั งามชัยพิสิฐ อยูส่ ถาบันต้น
กล้า ส่ วนพี่ชื่อ พรพิมล สันทัดอนุวตั ร ทํางานที่เดียวกับพี่
อ้วน เป็ นเจ้าหน้าอยูท่ ี่สถาบันต้นกล้า ครับเดี่ยวผมอยากจะ
ขอความร่ วมมือกับทุกท่าน หรื ออาจจะเป็ นข้อตกลงร่ วมกัน
ในการฝึ กอบรมครั้งนี้ สําหรับผมถ้าน้องๆ รู ้สึกเบื่อหรื อ
ขี้เกียจ ผมอนุ ญาตให้นอนได้แต่หา้ มกรน (หัวเราะ) ถ้ากรน
ผมจะให้เพื่อนข้างๆ ปลุก หรื อไม่ก็นงั่ นิ่งๆ หลับไปเลย ไม่
เป็ นไร ผมไม่วา่ อะไร ถ้าน้องๆ จะคุยกันผมขอให้คุยกันเบาๆ สั้นๆ เพราะการคุยของเราจะไป
รบกวนสมาธิ ของเพื่อน ส่ วนเพื่อนที่เพื่อนชวนคุยก็ให้นงั่ ฟังอย่างตั้งใจ เพื่อที่เพื่อนจะได้พดู ครั้ง
เดียวจบไม่ตอ้ งพูดซํ้าหลายๆ ครั้ง
สําหรับเนื้ อหาที่เราจะมาเรี ยนรู ้ร่วมกันบางคนอาจจะรู ้สึกว่า “ฉันรู้แล้ ว หรือยากเกินไป
หรือเยอะเกินไปแล้ ว” แต่ผมก็อยากให้พวกเราคุยกัน ช่วยแลกเปลี่ยนกันกระบวนการเรี ยนรู้ถา้ ไม่มี
คนโต้ตอบ หรื อแลกเปลี่ยน จะทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ไม่ต่อเนื่อง และพวกเราจะไม่ได้ประโยชน์
ที่แท้จริ งจากการเรี ยนรู้ แต่ถา้ มีใครพูดไม่หยุดก็ให้เพื่อนๆ เตือนกันหน่อย ในการฝึ กอบรมครั้งนี้ไม่
มีผดิ -ถูก ณ ที่น้ ีและเนื้ อหาและกระบวนการเรี ยนรู้ส่วนใหญ่ เราจะใช้กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมี
ส่ วนร่ วม เนื้อหาการเรี ยนรู ้จะมาจากพวกเราทุกคน เราจะมีกิจกรรมเพื่อให้พวกเราได้เรี ยนรู้ผา่ น
ประสบการณ์ตรงของทุกคนด้วย”
สิ่ งสํ าคัญ คือ เรื่ องการตรงต่อเวลา เพราะหลายกิจกรรมเราต้องทํากิจกรรมพร้อมกัน ถ้ามี
คนไม่ตรงเวลาจะทําให้เพื่อนหลายคนเดือดร้อน ต้องรอ ขอให้พวกเราพยายามรักษาเวลาให้ตรงกัน
เพื่อที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ กัน
วิทยากร
“ผมอยากทราบว่าเมื่อพวกคุณทุกคนมาเข้าค่ายที่น้ ีพวกคุณมีความคาดหวังอะไร
กันบ้าง”
ผู้เข้ าร่ วมร่ มแลกเปลีย่ นความคาดหวัง
หมวดประสบการณ์ เรี ยนรู้
- อยากได้สันติภาพ
- อยากได้ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ
- อยากได้ประสบการณ์ ความรู ้ต่างๆที่จะนําไปใช้ ในสังคมเกี่ยวกับสันติภาพ และการอยู่
ร่ วมกับสังคมที่แตกต่าง
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- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทกั ษะความรู ้เกี่ยวกับสันติ
วิธี
- อยากได้ความรู ้ใหม่ๆกลับไปพัฒนาสังคม
- อยากรู ้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละภาค
- ทักษะการฟังและการจับประเด็น
- อยากให้ทุกคนผ่านการและเข้าค่ายเข้าใจคนต่างเชื่ อชาติ
- อยากได้วฒั นธรรม
- ความหลากหลาย
- เรี ยนรู ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- อยากได้เครื อข่ายเมล็ดพันธ์
- อยากได้ความหมายของสันติวธิ ี อย่างชัดเจน
หมวดเพือ่ น
- อยากรู ้จกั คนอื่นให้มาก
- อยากมีเพื่อนต่างจังหวัด
- ได้รู้จกั เพื่อนต่างถิ่นมากขึ้น และได้เรี ยนภาษาต่างๆ
- คนใหม่ (ประสบการณ์ใหม่, เพื่อนใหม่, ความคิดใหม่)
- อยากได้เมล็ดพันธ์ใหม่กลับไปพัฒนาสังคม
- ความสนุกและสงบสุ ข
- ความซื่ อสัตย์และความสุ จริ ต
- ปาฏิหาริ ย ์
- ภาวะผูน้ าํ
- การใช้ชีวติ แบบพอเพียง
- อยากกลับบ้านเร็ วๆ
หมวดการแก้ ไขปัญหา
- อยากได้ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสันติ
- อยากได้แนวทางการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
- อยากได้ความสันติสุขเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้ง
- อยากได้สันติสุขของภาคใต้กลับคืนมา
- อยากให้โลกสงบสุ ข ไม่มีความขัดแย้ง มีความไว้วางใจกันในสังคม
- ประสบการณ์ปัญหาความขัดแย้งและวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติ
- แนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและสงบสุ ขทุกด้าน
- อยากได้ความยุติจากการขัดแย้งที่ถูกต้อง
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จากนั้นวิทยากรกําหนดให้เยาชนแต่ละคนนับ1-5 เพื่อแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยให้
เยาวชนแต่ละคนช่วยกันระดมความคิด ในหัวข้อ “เรามีความกังวลใจ สงสัยอะไรบ้าง?” จากนั้น
กําหนดให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมานําเสนอ โดยมีความกังวลใจดังนี้
กิจกรรมเรามีความกังวลใจ สงสั ย อะไรบ้ าง
ผูเ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยนความกังวลใจ และสงสัย
ผู้เข้ าร่ วม การตากผ้า
- อาหารมุสลิมในการลงพื้นที่
- จะเรี ยกเณรว่าอย่างไร
- การอยูร่ ่ วมกันควรวางตัวอย่างไร
- ในที่พกั ห้องนํ้าไม่พอ และทิศ
ละหมาด
- ไม้กวาดไม่มี
- ระบบสื่ อสารไม่มีคลื่น
- ไม่มีที่ซ้ื อของใช้
- ตะขาบ สัตว์มีพิษ
- การตื่นเช้า
- กําหนดการในค่าย
- อินเตอร์ เน็ต
- กลัวเพื่อนท้อในการอยูค่ ่าย
ช่ วงตอบคําถาม เพือ่ คลายความกังวลใจ โดยท่านวิทยากร
- การตากผ้า คือ จะมีเชื อกและให้ไปตากที่หลังบ้าน
- อาหารมุสลิมในการลงพื้นที่ คือ ทางวิทยากรจะจัดแยกสถานที่ให้อยูต่ ่างหาก
- จะเรี ยกเณรว่าอย่างไร คือ ให้เรี ยกชื่อโดยมีคาํ นําหน้าว่าเณร
- การอยูร่ ่ วมกันควรวางตัวอย่างไร คือ ต้องมีการตกลงกันอีกครั้ง
- ในที่พกั ห้องนํ้าไม่พอ และไม่รู้จกั ทิศในการละหมาด คือ ห้องนํ้าให้ออกมาใช้
ห้องนํ้าข้างนอก และ ทิศในการละหมาดจะมีเพื่อนไปบอก
- ไม้กวาดไม่มี คือ ติดต่อแม่บา้ นให้หาไม้กวาดมาให้
- ระบบสื่ อสารไม่มีคลื่น คือ ต้องเดินหาคลื่นโทรศัพท์ตามความสะดวก
- ไม่มีที่ซ้ื อของใช้ คือ สามารถฝากแม่บา้ นซื้อมาให้
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- ตะขาบ สัตว์มีพิษ คือ ให้ดูแลตัวเองโดยต้องเดินอย่างระมัดระวัง และไม่เดินไป
ในที่ป่ารก
- การตื่นเช้า
- กําหนดการในค่าย คือ ต้องมีการออกกฎร่ วมกันอีกครั้งหนึ่ง
- อินเตอร์ เน็ต คือ ไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ต
- กลัวเพื่อนท้อในการอยูค่ ่าย คือ ต้องมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
วิทยากร
“ให้ ผู้เข้ าร่ วมทุกคนร่ วมทํากําหนดการในการอยู่ค่ายร่ วมกัน”
กําหนดการ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. กิจกรรมภาคเช้า
11.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 น. กิจกรรมตอนบ่าย
16.30 น. พักผ่อน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. กิจกรรมภาคคํ่า
21.00 น พัก
กิจกรรมแบ่งกลุ่มฐานประจํา (เพือ่ รับผิดชอบภารกิจในแต่ละวัน)
รายชื่อกลุ่ม ดังนี้
1. 1.We are one เมล็ดพันธุส์ ขี าว
2. เยาวชนสันติ
3. Peace Generation
ภารกิจทีต่ ้ องร่ ว4.มกันGreen
ทํา Seed
5. ภูเขาสู่ทะเล
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ภารกิจ

สั ปดาห์ ที่1

สั ปดาห์ ที่2

สั ปดาห์ ที่3

สั ปดาห์ ที่4

- รักษาเวลา
- ดูแลรักษาความสะอาดรอบห้อง
ประชุม
- ดูแลรักษาความสะอาดในห้อง
ประชุม
- เปลี่ยนนํ้าล้างจานที่ภตั คาร เช้า
กลางวัน เย็น
-เปลี่ยนนํ้าล้างจานที่โรงอาหารเล็ก
เช้า กลางวัน เย็น

กิจกรรมวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552
วิทยากร
“เริ่ มต้นกิจกรรมโดยให้ทุกคนนัง่ สมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ ก่อนเข้าสู่ กิจกรรม”
เกมอุลตร้าแมน
กติกา/การเล่น
1. วิทยากรจะกําหนดท่าให้ 3 ท่า
2. ผูน้ าํ ออกท่าไหน ผูเ้ ข้าร่วมจะต้องออกท่าใดก็ได้เพือ่ มาสู่กนั โดยมีขอ้ แม้ว่าจะต้องออกท่า
ไม่ให้ซาํ้ กับท่าผูน้ าํ
3.ถ้าใครทําผิดจะมีการลงโทษ โดยการถูกขีดเส้นประวัตศิ าสตร์ตามร่างกาย จากนัน้ ก็ให้ผูท้ ่ี
ทําผิด ออกร่วมกันต่อสูก้ บั คู่ต่อสู ้
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เกมบัดดี้
วิธีการเล่น วิทยากรให้ผูเ้ ข้าร่วมนับ 1และ2 ไปเรื่อยๆจนหมดทุกคน จากนัน้ วิทยากร
กําหนดให้คนทีน่ บั หมายเลข 1 มายืน่ เป็ นวงกลม และให้คนที่นบั หมายเลข 2 ออกมายืนรอบคนที่
วงกลมหมายเลข 1 จากนัน้ ก็ให้ยนื จับคู่กนั เพือ่ ทําความรูจ้ กั กันให้มากขึ้น เช่น การถามเรื่องประวัติ
ส่วนตัว
“หลังจากนัน้ วิทยากรก็ให้ทกุ คนเดินวนรอบ เพือ่ ทําความรูจ้ กั เพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆ จนได้คู่
บัดดี้เพือ่ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็ นมาของเพือ่ น ซึง่ มีหวั ข้อในการสนทนา 2 ข้อ คือ”
โจทย์ 1. คุณโชคดีแค่ไหนทีไ่ ด้ฉนั เป็ นเพือ่ น
2. ฉันอยากช่วยอะไรเพือ่ น

วิทยากร
-

วิทยากร
-

“เอ้าให้บดั ดี้แต่ละคู่ ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาข้อเสนอร่ วมกัน”
- ถ้ามีปัญหาก็ให้มาพูดคุยกัน ปรับความเข้าใจกัน
รู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ให้เกียรติและเคารพสิ ทธิ
- ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
สรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน
ให้ผชู ้ ายช่วยเหลือผูห้ ญิงมากขึ้น
ทําเนียบรุ่ น (คณะทํางาน)
รักษาเวลา
มีคนพูดต้องมีคนฟัง
“เราจะอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติอย่างไร ภายใน 1 เดือน”
ตอบผิดได้, แก้ขอ้ ผิดพลาด
คํานึงถึงใจเพื่อน
ปิ ดเสี ยงโทรศัพท์
แอบคุยกันได้
กินขนมในห้องได้
ออกไปนอกห้องได้
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-

ขอเบรกได้
ไม่สูบบุหรี่ ในห้องนอน
เกมจับหนู
กติกาเล่น
ท่าทาง
-

ท่าจับหนู
ท่าปล่อยหนู
ท่าผ่าน
เฮ้ พร้อมกันทุกคนเมือ่ นับครบจํานวน

วิธกี ารเล่น
-

นับจับหนู จํานวนตามต้องการ
ถ้านับครบ ทุกคนจะต้องเฮ้
ถ้ามีคนพูดว่าผ่าน / ปล่อย จะต้องเริ่มนับใหม่
ถ้าพูดผิดและทําท่าผิด จะมีการลงโทษ โดยขีดเส้นประวัตศิ าสตร์ตามร่างกาย

กิจกรรมประวัติศาสตร์ของเรา
กติกา/การเล่น
1. ให้บา้ งกลุม่ ตามช่วงอายุ วันรุ่นตอนต้น 15-19 วัยรุ่นตอยกลาง 20-25 วัยรุ่นตอนปลาย 26
เป็ นต้นไป
2. ให้แต่ละกลุม่ ได้เล่าถึง เหตุการณ์สาํ คัญ หนัง/เพลง/นักร้อง/นักแสดง/รายการทีวี ยี่หอ้ สินค้า
ดัง ๆ วีรบุรุษ/บุคคลสําคัญ การละเล่น คําฮิต ทีโ่ ดดเด่นในแต่ละช่วงอายุของตนเอง
กลุ่ม ที1่ วัยรุ่ นตอนปลาย
สมาชิ ก
ได้แก่ พี่แจว , พี่อว้ น, พี่เจน, พี่เปิ้ ล , พี่จะ๊
เหตุการณ์ในช่วงเด็ก
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง /ละคร
-ช้างเพื่อนแก้ว, นางพญาผมหอม, กระบี่ไร้เทียมทาน,มังกรยก, เปาปุ้ นจิ้น,อิคิวซัง นิจาฮา
โตริ , เซล่ามูน, เซ้นเซย่า, ดาร์ กอ้ นบอล, หน้ากากเสื อ, ไอ้มดเอ็ก, สี่ ยอดกุมาร, ขวานฟ้ าหน้าดํา,
ขบวนการมนุษย์ไฟฟ้ า, อุทยั เทวี ,โดเลม่อน, อาราเร่ , สามหนุ่มสามมุม, แม่นาค
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รายการทีวี
-เจ้าขุนทอง, หนูทาํ ได้, ระจกหกด้าน, ชีพจรลงเท้า, เวทีทอง,โต้คารมมัธยมศึกษา ภาษาไทย
วันละคํา, แบบว่าโลกเบี้ยว, 7สี คอนเสิ ร์ต , มาตามนัด
เพลง/นักร้ อง
- เขมรไทรโยก, รวมดาวนพเก้า, วงสาว สาว สาว, แจ้ ,วงเกรนเอ็กซ์, เท่ อุเทน,
วง
ไมโคร, วงนูโว, ชาตรี , วงบาซู, เจ อาร์ –วอย , ลิฟ-ออย, เต๋ า สมชาย, นันธิดา, แหวน ใหม่, คริ สติ
น่า, ทา ทา ยัง, อ้อม สุ นิสา
เหตุการณ์ บ้านเมือง
2523- 2540 – นํ้ามันขาดแคลน /พบก๊าซ ปตท
2525 – กรุ งเทพ 200 ปี
2532 – ยกเลิกสัมปทานป่ าไม้ / ม็อบ/ ไทยเป็ นนิด
2535 - เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ/ เหตุการณ์สังคม/โปร่ งใส/ แย้งชิงทรัพยากร/ เหตุการณ์
เขื่อนปากมูล
2537 – เหตุการณ์โรงเรี ยนถูกเผา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2539 – เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
2540 – IMF, ปฏิรูปการเมือง, รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชน
2541 – ราคายางตกตํ่า
2542 – ม็อบท่อก๊าซ
2544 – ทักษิน, OTOP, 30 บาท/ฆ่าตัดตอน
2547 – ปล้นเปิ ด ระเบิด3 จังหวัด, สึ นามิ
2548 – พันธมิตร/สนธิ ลิ้มทองกุล
2549 – ปฏิวตั ิ 49 คมช. ,เลือกตั้ง/ทักษินออกนอกประเทศ
2550 – รัฐธรรมนูญ 52 ,ชิมไปบ่นไป
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
- Conves, ลีวาย, ไนกี้, ล็อตติ้ง(ปากกา), กระเป๋ าจาคอบ, ด็อกเตอร์มาติน, เชี่ยงไฮ,กูลิโกะ,
ปักกิ่ง, ปี โบ้, ผงซักฟอก(เปาป), ธานินท์, ซิงเกอร์ ,นันยาง, ร้องเท้าจิงโจ้/ช้างดาว/สตางค์/, กางเกง
เอสแพร์, แป้ งมอเล่ยะ, เด็กฮาท, ยูเติก/แฮฟวี,่ เพจเจอร์ , มือถือสามแสน, กางเกง(ขาเคย/ขากระดิ่ง/
ขาม้า/ขาบาน)
การละเล่ น
-โดดยาง, ตีโป่ ง, ตี่จบั , อินทูซอบ (เป่ า ยิง ฉุบ), เกมส์กด, ปิ งปอง, แปะแข็ง, สาวน้อยตกนํ้า,
ทามาก๊อต, ถ่ายรู ปสติกเกอร์ , คาราโอเกะ, vdo, vcd, dvd , เล่นสเก็ต, สเก็ตบอด,โบว์ลิ่ง, ดรี มเวอร์ /
แดนเนรมิตร,
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คําฮิต
- เด็กแนว, แว๊น, สก้อย,
- จ๊าบ, แจ่ม, แล่ม, สาด, เสี ยด
- กิ๊ก, ตุด๊ , แต๋ ว, ตุ๋ย, ประเทือง
- พระเจ้าจอร์ ช, ลําปางหนาวมาก, ไม่ได้โม่, ไม่กินเผ็ด
วีรบุรุษ/บุคคลสํ าคัญ
-ต๋ อง,เขาทราย,สามารถ,ปิ ยพงษ์,ฉลอง,ป๊ อด,บอย โกสิ ยพงศ์,ศุกบุญเลี้ยง,เฉลียง, ประภาส
,จรัญ มโนเพรช,เชษฐา,โซฟี่ มาโซ
กลุ่มที2่ วัยรุ่นตอนกลาง 1
สมาชิก ได้แก่ สมใจ, ต้น, นพ, เล็ก, ซอฟ, มีนี, หลิงๆ
เหตุการณ์ ช่ วงเด็ก
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง - ขอหมอนใบนี้ให้เธอฝันยามหนุน, โลกทั้งใบให้นายคนเดียว, จักรยานสี แดง, 2499
อันธพาลครองเมือง
ละคร - ดาวพระศุกร์ , จําเลยรัก, เกราะเพรชเจ็ดสี , 3 หนุ่ม 3 มุม
เพลง – รักปอนๆ, ครึ่ งใจ, ใจนักเลง, ชาลาลาลาล่า
วงดนตรี – ทิก แทก โท, U H T, แร๊ พเตอร์ , เบิร์ด
เหตุการณ์ บ้านเมือง
- เขื่อนแตก อ.พิบูลย์, ตะลุมพุก, รัฐประหาร, พฤษภาทมิฬ, ฟองสบู่แตก, เงินบาทร้อยตัว,
รัฐธรรมนูญ
ยีห่ อ้ สิ นค้าดัง ๆ
- หมากฝรั่งบุหรี่ ตราแมว, ช้างน้อย, ลูกอมลูกไข่, ลูกอมบ๊วยแผ่น
หนังสื อ/เว็บไซต์
หนังสื อ – นิทานอีสป, การ์ ตูนต่างๆ
เว็บไซต์- Thai mail, Chaiyo
การละเล่ น
- กระโดดยาง, หมากเก็บ, ตี่
ภาษายอดฮิต
- จิ๊กโก๋ +จิ๊กกี๋
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เหตุการณ์ ปัจจุบัน
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง – นางนาค, สุ โขทัย, ต้มยํากุง้ , ก้านกล้วย
ละคร – ปริ ศนา, รักใสๆหัวใจ 4 ดวง, Autum in my heart, อุม้ รัก, เมียหลวง
เพลง – ไว้ใจได้ก๋า, ยักไหล่, ขอนไม้กบั เรื อ
วงดนตรี – บี้
เหตุการณ์ บ้านเมือง
- Y 2 K, ระบบทักษิน, สึ นามิ, เหตุการณ์ภาคใต้, รัฐประหาร, พันธมิตร vs นปช,
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
- ฮาร์ ทบีท, ข้าวมันไก่เจมส์, ชายสี่ หมี่เกี๊ยว
หนังสื อ/เว็บไซต์
หนังสื อ – ความสุ ขของกะทิ, แฮร์ รี่ พ็อตเตอร์ ,
เว็บไซต์ – คิว คิว, MSN, Hi 5, Pantip
การละเล่ น
- ไพ่, มวยทะเล, วิง่ กระสอบ, ลิเกฮูลู, ปันจะสี ละ
ภาษายอดฮิต
- แรด, Play boy, กิ๊ก, คนไม่มีแฟน, โอ
กลุ่มที3่ วัยรุ่นตอนกลาง 2
สมาชิก ได้แก่ ด้า กร, ฟาอิส, นันต์, มีณา, มิก, ต่าย
เหตุการณ์ ช่ วงเด็ก
ปี 2535 – 2540
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง - 2499อันตพาลครองเมือง , จักรยานสี แดง , ตี๋ใหญ่
ละคร – หุ บเขากินคน, อังกอร์ , บ้านผีปอบ, หักลิ้นช้าง, ระย้า, เกาะเพชรเจ็ดสี
สิ งหไกรภพ, ขวานฟ้ าหน้าดํา, วายร้ายไฮสคูล, หัวใจป้ ายแดง, 6/16ร้ายบริ สุทธุ์
ปลาปู่ ทอง, ไกรทอง
เพลง- ชาวนากับงูเห่า เพลงแม่ นักร้อง – หลงลงลาย, ฮิวโก้, ฌามา
รายการ- หนูทาํ ได้ , เจ้าขุนทอง
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เหตุการณ์ บ้านเมือง
- Y2K 2000 , เหตุการณ์กรื อเซะ, เศรษฐกิจฟองสบู่, เหตุการณ์ตากใบ, สงครามอิรัก,
สึ นามิ, เครื่ องบินชนตึกเวอร์ ดเทรด, ไฟไม้ป่าที่อินโดนี เซี ย
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
-รองเท้า kito / Bata / Mike , แป้ งโคโดโมะ, ยาหม่องตราถ้วยทอง, ยาดมตรา โป๊ ยเซี ยน,
ยาดมท่านเจ้าคุณ, รองเท้านันยาง, ขนมปี โป้
หนังสื อ / เว็บไซต์
หนังสื อ- หนังสื อการ์ ตูนมหาสนุก, หนังสื อหนูหิ่น, หนังสื อขายหัวเราะ, หนังสื อสาว
ดอกไม้กบั นายกล้วยไข่, หนังสื อเรี ยน สลน. สปช. กพอ.
เว็บไซต์ – www.yahoo.com , www.sanook.com , www.muslim.thai.com,
www.youtube.com , www.i-kool.com
ภาษายอดฮิต
-จิ๊กโก๋ , จ๊าบ, โอ้!พระเจ้าจอร์ ช, โอ้! นักเลง, โอ้! วัยรุ่ น, rook & roll, ไอหย๋ า,
การละเล่ น
กระโดดยาง,ตี่จบั ,ลูกแก้ว, เป่ ากบ, หมากเก็บ, หมากฮอต, ตีกระป๋ อง, ขี่มา้ ส่ งเมือง
มอญซ้อนผ้า, งูกินหาง, รี รี ข้าวสาร, ซ่อนหา, ตํารวจจับผูร้ ้าย, หมากรุ ก

-

-

กลุ่มที4่ วัยรุ่ นตอนต้ น 1
สมาชิก ได้แก่ นํ้าตาล, สามเณรมะขาม
สถานการณ์ ช่ วงเด็ก
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
ละคร – ดากอนบอล GT, ดาวพระศุกร์ , มนต์รักลูกทุ่ง, ลูกตาลร้อยแก้ว
รายการ – เจ้าขุนทอง, ทไวไลท์โชว์, เกมส์เศรษฐี, รายการ07
เพลง – รู ้เห็นเป็ นใจ, ปฏิมากรรมนํ้าแข็ง, คนใจอ่อน
วงดนตรี – F4, ครรชิ ตกะทิศแหลม
เหตุการณ์ บ้านเมือง
ฟองสบู่แตก, สึ นามิ, ความขัดแย้งทางการเมือง
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
- Nokia, KFC, ฮอล์ล, เบนซ์, แฟ้ บ, ซันไล , หมากฝรั่งนกแก้ว
หนังสื อ/เว็บไชต์
หนังสื อขายห้วเราะ, ชินจัง
MSM, www.sanook.com , www.hi5.com
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การละเล่ น
โดดยาง, ม้าก้านกล้วย,หมากเก็บ, จํ้าจี้มะเขือเปาะ, ปิ ดตาคลํา, เตย, ตี๋, แมงมุม, รี รีขา้ วสาร
ภาษายอดฮิต
ให้ตายซิ , ไม่ได้โม้, คิดไม่ออก
สถานการณ์ ช่ วงปัจจุบัน
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง- ฝันหวานอายจูบ, รักแห่งสยาม
ละคร – เพลงรักข้ามภพ, สวรรค์เบี่ยง, ใจร้าว, เมือหลวง, ธิดาวานร, แก้วล้อมเพชร,
เพลง – กามิกาเซ่, Big Bang, Wonder Girl, Super Junior
วงดนตรี /นักร้อง-นักแสดง – ฟิ ล์ม, จองเบ, เคน, แอ็บ, แพนเค็ก
เหตุการณ์ บ้านเมือง
-เหตุการณ์ น.ป.ช, รัฐประหารยุคทักษิณ, การประท้วงของกลุ่มพันธมิตร,
ภาวะเศรษฐกิจโลก
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
- AooA ,จักรยานฟี โน , แกรมโบว์ , คลิก, จี ฟอส, Kington
หนังสื อ/เว็บไชต์
หนังสื อขายหัวเราะ, ชินจัง
MSM, , www.hi5.com, www.google.com, www.hotmail.com, www.cyc-cr.com
การละเล่ น
Assass in screed, BF2142, Dow2, RA3, Uprising, Spore The sim,
ภาษายอดฮิต
งานเข้า, แอ็บแบ้ว, จนเครี ยดกินเหล้า, ซะรั้น, คิกขุอาโนเนะ, คุณแม่ไม่
ปลื้ม, กํา, สตอเบอรี่ , อินฟิ นิ ต้ ี
กลุ่มที่ 5 วัยรุ่ นตอนต้ น 2
สมาชิก ได้แก่ ปิ่ น, อ้อย
เหตุการณ์ ในอดีต
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง – ไททานิก
ละคร – ดาวพระศุกร์ , ลูกตาลลอยแก้ว
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เพลง – 191, ด้วยรักและปลาทู, ชาวนากับงูเห่า, คํามักง่าย
วงดนตรี – ลาบานูน, มอส
เหตุการณ์ บ้านเมือง
- วิกฤติฟองสบู่, IMF
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
- ถัว่ ตราโก๋ แก่
หนังสื อ
ขวัญเรื อน, หญิงไทย
การละเล่ น
กระโดดยาง
ภาษายอดฮิต
- เซ็งเป็ ด
สถานการณ์ ช่วงปัจจุบัน
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง – แต๋ วเตะตีนระเบิด, ก้านกล้วย 2
ละคร – แม่หญิง, เพลงรักข้ามพบ, เทพสังวาลย์
เพลง – แฟนเก็บ, ใครใช้ให้ไปรักเขา, Halo
วงดนตรี – หลวงไก่, ตัก๊ แตน(ชลดา), Restro spect
เหตุการณ์ บ้านเมือง
- ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ปฏิวตั ิ
- ประท้วง
ยีห่ ้ อสิ นค้ าดัง ๆ
- เสื้ อผ้า Play boy
หนังสื อ/เว็บไชต์
แฮร์ รี่พอตเตอร์
- Hi 5
ภาษายอดฮิต
- แอ๊บแบ๊ว
บุคคลสํ าคัญ
แพนเค้ก, Golf-Mike, บี้, เคน (ธีรเดช)
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กลุ่มที่ 6 วัยรุ่นตอนต้ น 3
สมาชิก ได้แก่ แล้วแต่, ไผ่, สามเณรนุย, ดิน, พิม, เมย์, ดะห์
เหตุการณ์ ในอดีต
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง - คิงคอง, ไททานิก, บุบผาราตรี , Bat man
ละคร – บ้านทรายทอง, บ้านผีปอบ, สายโลหิ ต, แม่นาค
รายการ – เจ้าขุนทอง
เพลง – ปูอดั
วงดนตรี – อนัน อันวา, เจ เจตริ น, คาราบาว, เจมส์, โลโซ, เจอาร์ วอย, ไอนํ้า, โซคูล,
เหตุการณ์ บ้านเมือง
ฟองสบู่แตก, พฤษภาทมิฬ, สงครามอิรัก - สหรัฐ
หนังสื อ/เว็บไชต์
หนังสื อ – ขายหัวเราะ, ศาลาคนเศร้า, สามก๊ก, สตาร์ นิว
การละเล่น
มอญซ่อนผ้า, กระโดดยาง, หมากเก็บ, งูกินหาง, แดนเนรมิตร
ภาษายอดฮิต
คําผวน
เหตุการณ์ ในปัจจุบัน
หนัง/ละคร/เพลง/วงดนตรี
หนัง – พระนเรศวร, ต้มยํากุง้ , ก้านกล้วย
ละคร – ใจร้าว, ซี รี่ย ์ เกาหลี/ญี่ปุ่น/ไต้หวัน
รายการ – Twilight
วงดนตรี – โต๋ , ไทเทเนียม, บอย โกสิ ยพงศ์, ดงบังซิ งกิ, วัง หลี ฮอม, The Star,
Girl Generation, Super Jumior, J Show, Wondergirl, F 4, Rain, Big bang, Joey Boy, Modern dog,
Buddha Bless, AF
เหตุการณ์ บ้านเมือง
ปฏิวตั ิ 49, นากริ ส, World Trade, สึ นามิ, เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน์, พันธมิตร/นบช,
3 จังหวัดชายแดนใต้, เขาพระวิหาร, นํ้ามันแพง, เงินบาทร้อยตัว, โลกร้อน, ทักษิน, โรฮินยา
หนังสื อ/เว็บไชต์
หนังสื อ – เดินสู่ อิสรภาพ, ความสุ ขของกะทิ, ต้มส้มแสนรัก, สรรค์สาระ, Harry Potter,
The Lord or the ring
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-

เว็บไชต์ – Hi 5, MSN, Sanook, Siamtv, Dek-d,
การละเล่ น
Hip Hop, B- Boy, เล่นเกมออนไลน์ (ไบโอช็อค, ออดิชนั่ , ปังย่า, Play 2)
ภาษายอดฮิต
กิ๊ก, งานเข้า, กํา, แอ๊บแบ๋ ว, เด็กโข่ง, ฮาร์ทตัวแม่, ลําปางหนาวมาก,โคตร
กิจกรรมต่อไปวิทยากรกําหนดให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่ม
ได้พดู คุยแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับเหตุการณ์ในแต่ละช่วงอายุ ของแต่ละวัย ตามหัวข้อดังนี้

โจทย์
ผูเ้ ข้าร่ วม

เห็นประวัติศาสตร์ ร่ ุนตัวเองเป็ นอย่างไร
รู ้สึกว่าการเรี ยนรู ้ และการศึกษาของคนเราไม่เท่ากัน เพราะสังคมต่างกัน
รู ้สึกว่ายังมีคนอื่นที่มีความสนใจเหมือนเรา
รู ้สึกว่าต่างสังคมต่างไม่เหมือนกัน และต่างคนต่างไม่เหมือนกัน
รู ้สึกว่าเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุกต์ แต่สมัยมีการพัฒนามากยิง่ ขึ้น
รู ้สึกว่ายิง่ มีการพัฒนามากก็ยง่ิ ปั ญหามาก
รู ้สึกว่ามันคล้ายๆ แต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปตามยุกต์สมัย
รู ้สึกว่ารุ่ นเก่าจะคิดอะไรได้กว้างกว่า
โจทย์
เห็นประวัติศาสตร์ รุ่นอื่นๆ เป็ นอย่างไร
รู ้สึกถึงวิวฒั นาการ
รู ้สึกว่าตนเองด้อยที่เกิดหลังเขา และรู ้สึกว่าเราเด่นในเรื่ องที่เราเกิดก่อนเขา
รู ้สึกว่ามีความทรงจําที่ดีของแต่ละรุ่ น
รู ้สึกว่ามีความทันสมัยมากขึ้นเรื่ อยๆ
รู ้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย อาจจะน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
รู ้สึกว่าความเชื่อและศาสนาถูกลืม
โจทย์
วิเคราะห์แต่ละรุ่ นมีความต่างกันอย่างไร
-นิสัย
-ความคิด/ความเชื่ อ
ผูเ้ ข้าร่ วม
คนรุ่ นปลาย ในเรื่ องเทคโนโลยียงั ไม่มีมากเท่าที่ควร แต่วา่ คนรุ่ นปลายยังคงมี
วัฒนธรรม ประเพณี ที่สมบูรณ์ และถูกต้องตามแบบฉบับ และมีความคิดที่ต่างกัน มีการคุมถุงชน
คนรุ่ นกลาง เริ่ มมีเทคโนโลยีเข้ามาแต่ไม่มากเท่าที่ควร แต่รุ่นกลางก็ยงั มีวฒั นธรรม
ประเพณี ที่ถูกต้อง และยังได้เรี ยนหนังสื อ
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คนรุ่ นใหม่ จะหลงใหลในเรื่ องเทคโนโลยี และแสงสี ส่วนเด็กผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ไม่รักนวล
สงวนตัว ส่ วนวัฒนธรรมประเพณี ยงั มีเหลืออยูแ่ ละเริ่ มจะสู ญจากสิ่ งที่ถูกต้องและเริ่ มมีความรุ นแรง
มายิง่ ขึ้น
กิจกรรมโยนไข่
อุปกรณ์ - บอล, ไข่
กติกา (รอบแรก)
1.โยนบอลให้เพือ่ น ก่อนโยนให้เรียกชื่อเพือ่ นคนทีจ่ ะรับก่อน
สรุ ปท้ายบทเรี
น เกมโยนไข่
2.ห้ายมโยนซํ
า้ คนทีเ่ คยรับแล้ว
3.ห้ามขว้าง – ปาบอลใส่เพือ่ น
รอบต่อไป (กติกาเดิม)
1.โยนให้คนเดิม
2.เรียกชื่อด้วย
3.ทําเวลาให้เร็วที่สุด
4.เมือ่ ทําเวลาได้พอใจแล้ว เปลีย่ นจากบอลเป็ นไข่ กติกาเหมือนเดิม
วิทยากร
ความรู ้สึก ในการโยนบอล
ผูเ้ ข้าร่ วม
ง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรกดดัน สนุกสนาน
วิทยากร
ความรู ้สึกในการโยนไข่
ผูเ้ ข้าร่ วม กดดัน, ท้าทาย, หนูทาํ ได้, สนุกและรู ้จกั เพื่อน
มากขึ้น, มีความสามัคคีมากขึ้น, เอาชนะตนเอง, โดนท้าทายอยาก
เอาชนะ, อยากทําลายสถิติ, ส่ งสารคนข้างๆ, กังวล, ลนลาน
วิทยากร
เหตุผลอะไรที่ไม่ยอมเลิกมากที่สุด
ผูเ้ ข้าร่ วม
โดนท้าทาย และ อยากเอาชนะ
วิทยากร
เอ่อ ! รุ่ นนี้แปลกมีอารมณ์อยากทําสถิติ
วิทยากร
ทําไมเวลามันเปลี่ยนได้เร็ วมาก
ผูเ้ ข้าร่ วม เคยทํามาก่อน, คุน้ เคย ,
วิทยากร
ตกลงเรามีกี่คน
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทั้งหมด44 คน
วิทยากร
นับพี่เลี้ยงออก จะเหลือ 32 คน และทําเวลาได้ท้งั หมด 0.6 วินาที ต่อ คน และจริ งๆ
ผมหลอกพวกคุณ 0.5 วินาที ใครจะทําได้ แต่จริ งมีคนทําได้ใกล้เคียง 0.6-0.7 วินาที ต่อ คน ต่างกัน
น้อยมาก และกลุ่มเราก็ติดท็อบไฟว์
วิทยากร
รู ้สึกอย่างไร ติด 1 ใน 5
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ผูเ้ ข้าร่ วม
เฉยๆเพราะไม่รู้วา่ ใครทํามาก่อนแล้ว, ทําได้เร็ ว เพราะเราคุน้ เคยกันมากขึ้น,
วิทยากร
เพราะอะไรถึงทําได้เร็ วขึ้น?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เราตั้งใจ เพราะว่ารอบแรกเราไม่ต้ งั ใจ, เพราะเราไม่รู้วา่ เราทําอะไร, ตั้งสติได้มาก
ขึ้น, มีจุดมุ่งหมายมากขึ้น ทําให้เวลาน้อยลง
วิทยากร
เพราะอะไรเป้ าหมายถึงชัดขึ้น มีการให้กาํ ลังใจอย่างไร?
ผูเ้ ข้าร่ วม
คอยเชียร์ ส่ งพลังให้เพื่อนมีกาํ ลังใจ
วิทยากร
ถามเพื่อนว่ามีความรู ้สึกมีกาํ ลังใจหรื อไม่?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เฉยๆ, เหมือนมีเพื่อนบางส่ วนพยักหน้า
วิทยากร
มีให้กาํ ลังใจอะไรอีกไหม
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทุกคนจะช่วยกันให้สายตาเชี ยร์ , เมื่อครบรอบยกมือร้อง เย้! ถือว่าเป็ นการให้
กําลังใจกัน
วิทยากร
ถามหน่อยว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยนรู ปแบบการเล่นได้?
ผูเ้ ข้าร่ วม กติกาไม่ได้จาํ กัด เพราะกติกามีให้แค่ 3 ข้อ แล้วเราก็เริ่ มปลดปล่อยตัวเองให้เป็ น
อิสระจากกติกา แต่กติกายังเหมือนเดิม แต่เราเปลี่ยนวิธีการภายใต้กติกา นั้นทําให้เรามีวธิ ี การอีก
เยอะเข้ามา
วิทยากร
เข้าไว้แค่น้ ีก่อน เดียวตอนกลางคืนเราค่อยมาคุยกันต่อ

เกมนับเลข
กติกา /วิธีการเล่น
-ให้ทกุ คนนับเลขไปเรื่อย ๆ จนถึง 40
-หากนับเลขถึงเลขทีว่ ทิ ยากรกําหนดไว้ เช่น เลข 3,7 ให้ปรบแทนนับเลข 3 กับ 7
-หากทําผิดกติกาจะถูกลงโทษโดยการขีดเส้นประวัตศิ าสตร์ตามร่างกาย
วิทยากร
“ให้คุยกันต่ออีกนิดหนึ่งเพราะเมื่อเย็นยังคุยไม่เสร็ จ จําได้ไหมว่า เมื่อเย็นทําอะไร
กิจกรรมโยนไข่ใช่ไหม? อยากให้คุยกันต่อ เรื่ องกิจกรรมโยนไข่ ใน 4 คนให้คุยกัน วงมันเล็กลง
น่าจะคุยกันได้ ตอนเล่นเป็ นยังไง ตัวเราเป็ นยังไง เมาท์กนั หน่อย หรื อนินทาคนอื่นได้ดว้ ยเพราะคน
อื่นไม่รู้ หลังจากนั้นก็ให้มาวิเคราะห์กนั ว่า กิจกรรมโยนไข่เมื่อกี้ ที่เราวิเคราะห์พอสมควรแล้วว่า ไอ้
ที่มนั ทําสําเร็ จและทําได้ดีขนาดนี้ เป็ นเพราะความคุน้ เคยแล้ว ก็ยงั ได้มีเป้ าหมายที่ชดั เจนขึ้น

28

ประมาณนี้แล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ทาํ ให้เราทําได้ดีขนาดนี้ โดยให้คุยกันในวงย่อย แล้วก็เท่านี้
ก่อน ok ไปคุยกันได้”
วิทยากร
เห็นตัวเองตอนเล่นเกม เป็ นไงบ้าง ? เชิญครับใครก่อนก็ได้
ผูเ้ ข้าร่ วม
ตื่นเต้น, ก็เหมือนเดิม
วิทยากร
มีอะไรแปลกไปกว่านี้ไหม
ผูเ้ ข้าร่ วม
กลัวเพื่อนว่าตอนทําไข่แตก,
วิทยากร
ตอนทําไข่แตกเป็ นอย่างไรบ้าง?
ผูเ้ ข้าร่ วม
อาย, สงสารพี่อว้ น, ใจหาย, เศร้า, โชคดีไม่ใช่เรา, สะดุง้
วิทยากร
แล้วกลุ่มตอนนั้นรู ้สึกอย่างไร? เมื่อเพื่อนทําไข่แตก
ผูเ้ ข้าร่ วม
ท้อ, ไม่เป็ นไร
วิทยากร
มีใครทําไข่แตกบ้าง
ผูเ้ ข้าร่ วม
4 คน
วิทยากร
เพื่อนมีปฏิกิริยาอย่างไร ?จําได้ไหมว่าเพื่อนทําอะไรกับเรา?
ผูเ้ ข้าร่ วม
จริ งจังมากขึ้น, กลัวเพื่อนว่า,
วิทยากร
ถามว่าโกรธเพื่อนไหม ที่เพื่อนทําไข่ตก?
ผูเ้ ข้าร่ วม
ไม่โกรธ คงเพราะให้อภัยเสมอ
ฟาอีส
ได้ปรึ กษากับสามภัยเณรว่า ถ้าทําไข่ตกถือว่าให้อภัยได้ เพราะตอนที่หดั เดินมีการ
ล้ม เวลาที่ลม้ แล้วจะต้องลุกขึ้นยืนใหม่ได้ สามารถยอบรับได้
ผูเ้ ข้าร่ วม
ยอมรับความผิดพลาด เพราะสนใจเป้ าหมายมากกว่า, คิดว่าอุปกรณ์ยงั เหลืออีก
มาก, คิดว่าผิดพลาดเพื่อทําให้ดีข้ ึน
วิทยากร
ผมคิดว่า เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญและมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หากเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นใน
สังคม มันจะเร่ งกันประณามกันมากกว่า เช่น ผิดพลาดนะพวกแก แต่วา่ มันเป็ นความผิดพลาดที่มนั
รับได้ เหตุที่รับมันได้เพราะมีเป้ าหมายชัด เรามุ่งที่เป้ าหมายไม่ได้มุ่งที่ตวั คนผิด ไม่ได้ให้
ความสําคัญ ใครผิดก็ชงั่ หรื อเรารู ้วา่ ไข่แตกก็ชงั่ เพราะเรารู ้วา่ ทรัพยากรเราเหลือพอ แต่ผมยังไม่รู้วา่
ถ้าหากรู ้วา่ ทรัพยากรเหลือน้อย จะเป็ นอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
แต่มนั อาจให้อภัยกันได้ คนเราย่อมมีการจะทําผิด
วิทยากร
เมื่อกี้เรื่ องของฟาอิส มันเป็ นการผิดพลาดที่ทาํ ให้ดีข้ ึน แต่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่จะ
ทําให้มนั แย่ลง เห็นไหมครับนี่เป็ นวิธีคิด ที่ผมคิดว่าในหมู่ทวั่ ๆไป ไม่ได้คิดเรื่ องพวกนี้ พลาดทีไรก็
จะโดน กล่าวโทษ
วิทยากร
มีอะไรอีกไหม ตอนเล่นเห็นตัวเองอย่างไรบ้าง? มีเพิ่มเติมไหม
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ผูเ้ ข้าร่ วม
เห็นตัวเองว่า ตอนที่ไข่ตกทีแรกมีความเดือดร้อน เป็ นทุกข์ เป็ นตัวพาล เพื่อ
ต้องการโยนไปให้พน้ ตัวเอง, รู ้สึกว่าเราจะต้องรักษาให้ดีที่สุด เมื่อรักษาได้เราจะรู้วา่ มันมีค่ามาก
เพราะตนเป็ นส่ วนสําคัญที่ไม่ทาํ ให้ไข่แตก
วิทยากร
สาเหตุอื่นที่ทาํ ให้โยนได้ดีมีอีกไหม?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เหงื่ออกที่มือทําให้โยนตํ่าลง, เมื่อมีความผิดพลาด ทําให้เรามีความจริ งจังมากขึ้น
,เปลี่ยนวิธีการ ออกมาคิดนอกแบบ เลยทําให้มีเวลาดีข้ ึน,
วิทยากร
กรอบคืออะไร กรอบไหน?
ผูเ้ ข้าร่ วม
คือ กรอบเล็กๆของตัวเอง
วิทยากร
คิดนอกกรอบถูกสร้างออกมาได้ยงั ไง?
ผูเ้ ข้าร่ วม
สร้างออกมาจากกรอบของกติกา
วิทยากร
กติกาเป็ นกรอบอย่างไร? เมื่อผมสร้างเกม ผมต้องการสร้างกรอบขึ้นมา เพราะว่า
มันมีกติกาอย่างนี้ เลยทําให้เราไม่กล้าทํานอกกติกา เพราะกลัวผิด พอมีคนกล้าคิด กล้าพูด ทําให้เรา
ได้ออกมาอยูน่ อกกรอบ เลยทําให้เราทําได้เร็ วขึ้น
ผูเ้ ข้าร่ วม
“ก็ตอนแรกวิทยากรห้ามโยนให้คนที่อยูข่ า้ งๆ เลยทําให้มนั รู ้สึกกลัว ซึ่ ง
มันก็เหมือนกฎหมาย ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ แต่บางทีก็ตอ้ งมีช่องว่างให้เราแก้ได้ แต่ในบางกรณี ก็
จะมีช่องว่าง ช่องโว่”
วิทยากร
“ อันนั้นมันเป็ นเรื่ องสําคัญ ตอนแรกมีกติกาเยอะมาก ต้องโยนให้เร็ วที่สุด โยนให้
คนเดิม เรี ยกชื่อด้วย ห้ามโยนให้คนข้างๆด้วย ห้ามโยนซํ้าคนอื่น ซึ่ งกติกาเหล่านั้น พยายามที่จะ
สร้างขึ้น เพื่อให้เรารู ้วา่ ยังมีกติกาอีกเยอะแยะมากมายในโลกนี้ ทําให้เรากลัวที่จะคิดเรื่ องอื่น”
วิทยากร
“มีอะไรที่เป็ นกรอบอีก? คิดไม่ออกแล้ว กรอบเดิมของเราในเกมนี้ คือ ผมสั่งยืน
เป็ นวงกลมใช่ไหม จากการสังเกตตั้งแต่ตน้ จนจบก็ยงั มีการยืนเป็ นวงกลม และยังอยูใ่ นวงกลมเดิม
ไม่สลับที่ ไอ้กรอบเดิมของเรา คือ เมื่อเรายืนอยูใ่ นวงที่ไหนก็ยนื อยูใ่ นที่น้ นั อย่างนั้นไม่ค่อยอยาก
เปลี่ยน ไม่รู้วา่ อยากเปลี่ยนหรื อเปล่า แต่ผมว่าอยูอ่ ย่างนี้มนั ก็ ok นะ เพราะมันก็เร็ วขึ้นเรื่ อยๆ”
ผูเ้ ข้าร่ วม
“แล้วพี่คิดว่า มีวธิ ีอื่นอีกไหมที่ทาํ ได้เร็ วกว่านี้?”
วิทยากร
“ก็มีอีกวิธีหนึ่ง คือการโยนสลับฟันปลา แบ่งเป็ น 2 วง ที่เขาทําได้เร็ วมาก แต่ก็ถือ
ว่าแปลกวงกลมไปแล้ว”
ผูเ้ ข้าร่ วม
“แต่ดิฉนั คิดว่า หากนําเกมนี้ไปใช้กบั คนรุ่ นเก่า อายุซกั 40-50 ปี ดิฉนั คิด
ว่าวงกลมก็คงจะเป็ นเหมือนเดิม เพราะคนรุ่ นเก่าคงไม่ค่อยมีความคิดแตกอย่างคนรุ่ นใหม่”
วิทยากร
“มีการแตกอยู่ แต่จะใช้เวลานานกว่าจึงจะยอมแตกกัน แล้วก็จะมีคนบอกว่าไม่ได้
แล้วหันมาหาผมด้วยนะ โดยเขาจะหันมาห้ามกันเอง แต่ผมก็จะบอกว่าแล้วแต่ซิ”
วิทยากร
“ในชีวติ จริ งเคยเจอกรอบที่มองไม่เห็นแบบนี้ เคยเจอหรื อไม่?”
ผูเ้ ข้าร่ วม
“เคยค่ะ แค่ออกไปสังคมข้างนอกก็เจอแล้ว ห้ามนั้น ห้ามนี้”
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วิทยากร
“บางที่ไม่ใช่กฎหมายก็หา้ ม เช่น ห้ามวิจารณ์รัฐบาล ห้ามกล่าวโทษพระ จับยาม
พระได้ไหม แต่เขาไม่ได้หา้ ม แต่เราก็ไม่กล้า”
วิทยากร
“มีอีกไหม? กรอบที่เขาไม่ได้หา้ ม แต่ตอ้ งทํา ถ้าไม่ทาํ ก็โดนคนอื่นว่า
ผูเ้ ข้าร่ วม
“มีค่ะ ก็เกี่ยวกับครอบครัว ที่ไม่ได้เป็ นกฎกติกา แต่มนั เป็ นกรอบ, การที่
เด็กไปเที่ยวผับก็ไปได้ แต่เราไม่ไปเพราะเรากลัวว่า จะถูกมองไม่ดี จากคนรอบข้างหรื อครอบครัว
วิทยากร
“มันจะมีกฎเกณฑ์ที่มีกรอบที่ตรงข้ามกับเราอยูเ่ สมอ เช่น เวลาที่เราไปทํางานสันติ
วิธีกบั ชาวบ้าน เราก็จะรู ้วา่ สิ่ งที่ชาวบ้านกลัวที่สุด คือ การสู ้กบั นาย ข้าราชการ นายอําเภอ ซึ่ งเป็ น
กรอบที่แท้จริ งแล้วก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไร ที่จะบอกว่าเถียงกับนายไม่ได้ แต่มนั ก็มีกรอบพวกนี้อยู่
ในตัวเรา อย่างที่เราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอก สังคมมันก็อยูข่ องมันมาอย่างนี้ เป็ น
ร้อยๆ เป็ นพันๆ ปี เราจะเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไร เราเกิดมามันก็เป็ นทุนนิยมแล้ว”
วิทยากร
“แต่สังเกตไหมครับว่า พอมีการแตกความคิด เรื่ องการไม่ให้ยนื ตรงกันข้ามแล้วให้
มายืนข้างๆกัน จากนั้นก็ได้มีความคิดได้อีกเยอะมาก เสริ มกันไปเสริ มกันมาสิ่ งสําคัญ คือ ทําไมมัน
เกิดภาวะแบบนั้นขึ้น คือ มีคนอื่นเสนอมาเพียบเลย?”
ผูเ้ ข้าร่ วม
“เริ่ มจากคุยการแตกกรอบ, เริ่ มมีความกล้าพูดมากขึ้น”
วิทยากร
“อันนี้ เป็ นเองสําคัญนะ ถ้ามีคนเริ่ มเดียวก็จะมีคนตาม แต่มนั หาของมันตอนนี้ มี
แต่คนตาม และเราจะทําอย่างไรให้มีท้งั คนนําและคนตามในเวลาเดียวกัน อันนี้น่าสนใจ ตรงที่วา่ เรา
ตามกันอย่างไร? ผูเ้ ข้าร่ วม
เมื่อมีคนเสนอขึ้น มีโหวต ให้ลองเลย ต้องมีกรอบเรื่ อง
ความรู ้ เรื่ องไข่ ว่ามันแตกจะต้องระวัง
วิทยากร
เมื่อกี้ประเด็นอะไรนะที่ผมพูดไป เรื่ องการทดลองน่าสนใจ ความคิดนอกกรอบ
หลายๆอัน คุณกล้าคิดนอกกรอบว่าแล้ว แต่ไม่มีคนเห็นด้วย ก็รู้สึกหน้าแตกถูกประณาม รู้สึกหาย
สาบสู ญไปจากสังคม และสิ่ งสําคัญก็อยากบอกว่ามีผตู ้ ามนี้ดี ผูต้ ามจริ งเราจะเรี ยกว่าผูต้ ามได้ไหม
เพราะมันจะมีเพียงเสี ยงหนึ่งที่ผมจําหน้าไม่ค่อยได้ ที่มีคนเสนออะไรกันมาก็จะบอกว่า “ลองเลย”
ไอ้คนแบบนี้ จะเรี ยกว่า เป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม
ผูเ้ ข้าร่ วม
“ผูต้ ามอย่างเดียว”
วิทยากร
“ซึ่ งในแง่บทบาทมันก็จะต้องมีคนคิด แล้วก็มีคนชวนคนอื่นปฏิบตั ิ แล้วก็มีคนเอา
ไปปฏิบตั ิใช้ได้ไหมครับ”
วิทยากร
“ok มันเป็ นเรื่ องที่พวกคุณได้ร่วมกันถอดมาร่ วมกัน เป็ นวิธีการ เป็ นความคิด
บางอย่างที่จะช่วยให้งานของเราดีข้ ึน อีก 20 กว่าวันข้างหน้า เราจะได้มาเรี ยนรู ้กรอบของตัวเอง ได้
เรี ยนรู ้วธิ ี การทําลายกรอบที่มองไม่เห็น ไม่รู้ ที่สร้างมันขึ้นมาเองจะได้ลอง และก่อนที่จะเป็ นผูน้ าํ
หรื อผูต้ าม หรื อเป็ นผูน้ าํ ให้คนอื่นตาม หรื อเป็ นผูต้ ามให้คนอื่นนํา เป็ นอะไรซักหลายๆอย่าง ลอง
เก็บบทเรี ยนอันนั้นไป และเดี่ยวพรุ่ งนี้จะมีอะไรที่มนั ยากขึ้นอีก เดี่ยวผมขอถามหน่อยว่า มีใครไม่
สบาย เข่าไม่ดี โรคประจําตัว ปวดหลัง ขาไม่ดี ขาเคยหัก อันนี้ถามจริ ง มีใช่ไหม? แสดงว่าจะหัก
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โหมไม่ได้ ระวังเพื่อนหน่อยนะทุกคน เบาหวาน หัวใจ เป็ นลมง่าย มีไหมครับ? Ok ประมาณนี้
พรุ่ งนี้มีกิจกรรมยากให้ลองทําอีก”
กิจกรรม กรรมการรับฟัง
กลุ่มเขาสู่ เล
1. สิ่ งทีป่ ระทับใจ
วิทยากรดูแลเอาใจใส่ สมาชิกได้ดีมาก, สมาชิกในค่ายเข้าร่ วมโครงการ ด้วยจิตใจที่มุ่งมัน่
ต่อสันติภาพอย่างแท้จริ ง แสดงท่าทีที่บ่งบอกถึงมิตรภาพ, มีกีฬาที่หลากหลาย, การกําหนดเวลาใช้
วิธีการให้ทุกคน/ทุกฝ่ าย มีส่วนร่ วมกําหนดร่ วมกัน
2. สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
ยุงเยอะ,ควรมีโปรแกรมทัศนศึกษาในตัวจังหวัดสระบุรี, อยากให้มีจกั รยานในค่าย
กลุ่ม We are One เมล็ดพันธุ์สีขาว
1. สิ่ งทีป่ ระทับใจ
- อาหารอร่ อย, รู ้จกั เพื่อนมากขึ้น, ได้ฟังภาษาของแต่ละภาค, เพื่อนมีความร่ วมมือในการ
เคารพกติกา, บรรยากาศของสถานที่ร่มรื่ น, การดูแลของ Staff, ความสะดวกของหอพัก, การอยู่
ร่ วมกันได้ดีไม่มีปัญหา
2. สิ่ งทีค่ วรปรับปรุง
- ที่พกั กับที่ทานอาหารไกลเกินไป, ไม่มีตะกร้าใส่ ผา้ , เวลาไม่ทนั เกี่ยวกับการซักผ้า, อยาก
ให้มีการร้องรําทําเพลง, อยากให้มีอาหารและขนมที่หลากหลาย, ยุงเยอะ, อยากให้เลิกตรงเวลา
กลุ่ม เยาวชนสั นติ
1. สิ่ งทีป่ ระทับใจ
ได้รู้จกั เพื่อนใหม่, เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของตัวเอง, การรับประทานอาหาร, ได้แลกเปลี่ยน
ภาษาของแต่ละคน, ประทับใจในความเป็ นตัวของตัวเองแต่ละคน, ทุกคนต่างเปิ ดใจคุยกันอย่าง
สนุกสนาน
2. สิ่ งทีค่ วรปรับปรุง
- อยากได้แปรงซักผ้า, อยากให้เอไฟมาติดตามทางเดินให้สว่างมากขึ้น, ยุงเยอะ, ที่อาบนํ้ามี
ช่องระบายอากาศ กลัวงูจะเข้ามา กลัวคนแอบถ่าย
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กลุ่ม Geen Seed
1. สิ่ งทีป่ ระทับใจ
อาหารอร่ อย, ได้เพื่อนใหม่, สนุกสนาน, บรรยากาศเป็ นธรรมชาติ, มิตรภาพเกิดเร็ ว,
เพื่อนๆ น่ารัก ใจดี, การแสดงและแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ของแต่ละคน, ได้เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน, พี่ๆวิทยากรน่ารักและเป็ นกันเอง
2. สิ่ งทีค่ วรปรับปรุง
ยุงเยอะ, ปรับปรุ งสระว่ายนํ้า, อาหารรสชาติจืดเกินไป (สําหรับคนใต้/อาข่า)
Peace Generation
1. สิ่ งทีป่ ระทับใจ
- บัดดี้, ได้เห็นวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น ได้เห็นมุสลิมล้างจาน (ใช้ดิน) และได้เห็นมุสลิม
ละหมาด, มิตรภาพ, ได้รู้จุดมุงหมายของศาสนาอื่น, ได้รู้จกั การนําพิจารณาอาหารของศาสนา
อิสลาม
2. สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
อยากให้มีการเล่นบัดดี้ (จับฉลาก) แล้วเฉลยกันวันสุ ดท้าย, ยุงเยอะ, ไม่เอาข้าวต้ม อยาก
ได้อาหารหนักทุกมื้อ
กิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2552
เกมแย่ไม้ลงรูปู (โดยฟาอิส)
อุปกรณ์ประกอบ
- กล่อง
- เพลงแย่ปลูกลงรู
ปูเอ๋ยปูทาํ ไมมันอยู่ในรู เอาไม้แย่ลงรู
เอาไม้แย่ลงไป ปูตกใจปูจบั ทันที
กติกา/การเล่น
1.ยกมือข้างซ้ายแล้วกํามือหลวมๆวางบนตัก 2.ชูน้ ิวชี้ขา้ งขวาขึ้น
3.นํานิ้วชี้ขา้ งขวาของเราไปแตะคนข้างๆ
4.ผูน้ าํ ร้องเพลงประกอบ
5.ผูเ้ ล่นจะต้องทําท่าประกอบตามเนื้อเพลง
ท่าทาง 3 ท่า
1.ท่าไม้แตะรู 2.ท่าแย่ไม้ลงรู 3.ท่าจับปู
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กิจกรรมฝึ กการฟัง
เกมตัง้ ชื่อสิง่ ของ
อุปกรณ์ประกอบ
-สิง่ ของทุกชนิดทีอ่ ยู่รอบตัวเรา
-คําพูดประกอบการเล่น “นี่คืออะไร นี่คืออะไร อ๋อ ! นี่คือ ชื่อสิง่ ของ ?”
กติกา/การเล่น
1.ให้นาํ อุปกรณ์ของแต่ละคนออกมา
2.ให้แต่ละคนตัง้ ชื่อสิง่ ของตามใจชอบ
3.ผูเ้ ล่นทําท่าทางประกอบการเล่น
4.บอกชื่อสิง่ ของให้คนข้างๆรู ้ โดยจะบอกไปเรื่อย ๆ จนกว่าวิทยากรจะสัง่ ให้หยุด
5.วิทยากรจะถามชื่อสิง่ ของในมือของแต่ละคนว่าชื่ออะไร
ถอดบทเรี ยน กิจกรรมการฟั ง คุณได้ เรียนรู้ อะไร
คุณได้ อะไร?
- ฟังไม่ทนั , จําชื่อสิ่ งของไม่ได้, ยากมาก
- ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 3 คือ ฟัง+พูด+ส่ ง
- การส่ งต่อข้อมูลทําให้เพี้ยน
- เมื่อฟังของใหม่แล้วลืมของเก่า
- การพูดและสื่ อสารก็ตอ้ งการคนรับฟัง เพื่อให้เกียรติคู่สนทนา
กิจกรรมจับกลุ่มสนทนาฝึ กการฟัง
วิทยากร
“เราเคยมีประสบการณ์ที่เราเล่าอะไรชักเรื่ องแล้วเราอยากให้เขาฟัง แต่เขาไม่ฟังเรา
มีไหม แล้วตอนนั้นเรารู ้สึกอย่างไร?”รู้สึกน้อยใจ, เสี ยอารมณ์ไม่อยากพูดแล้ว, โมโห, “แล้วเราจะ
พูดอย่างไรให้เขาให้เขาเข้าใจให้ได้”ให้วธิ ี ตะโกนเพื่อเรี ยกร้องความสนใจ, หาจังหวะในการบอก
เราจะรู ้สึกไม่ดีใช่ไหมเวลาที่มีคนไม่ฟังเรา แล้วเราเป็ นคนฟังที่ดีแล้วหรื อยัง ยังค่ะ เรารู ้ได้ไง เพราะ
เราไม่ฟังเขา แล้วเราอยากเป็ นผูฟ้ ังที่ดีไหม แล้วรู ้ไหมว่าการเป็ นผูฟ้ ังที่ดีควรเป็ นอย่างไร?”ใจฟัง
พยักหน้า ต้องมีการตอบโต้บาง เช่น การถามเมื่อฟังไม่เข้าใจ ไม่ควรจะพูดแทรกเมื่อเพื่อนกําลังพูด
เพราะมันจะนําไปสู่ ความขัดแย้ง สบตาผูพ้ ดู
“เอ้าเดี่ยวพี่ให้จบั คู่บดั ดี้ดีกว่า เพราะถ้าวงใหญ่มนั ได้คุยกันแค่ 2-3 คน เอ้าจับคู่บดั ดี้ของ
ตัวเอง ได้หรื อยัง? ได้แล้วก็จะให้แต่ละคู่เดินท่องเที่ยวไปให้ทว่ั ห้อง อย่ายืนอยูท่ ี่เดิม เอ้าหยุด! ให้ท้ งั
คู่หนั หน้าไปมองคนข้างๆที่ยืนอยูใ่ กล้กบั คู่ของเรา แล้วให้ดึงคู่น้ นั มาเข้ากลุ่มกับเราจะเป็ น 4 คน
แล้วไปหามุ่มเงียบๆคุยกันเดี่ยวเราจะมาฝึ กการฟังกัน”
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กติกา

โจทย์

1.วิทยากรกําหนดให้มกี ารจับกลุ่มย่อย
2. จับกลุม่ ย่อยไม่เกินกลุม่ ละ 4 คน
3.วิทยากรตัง้ คําถาม
4.ให้สมาชิกในกลุม่ ย่อยของแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์หรือเหตุการที่
ผ่านมาของแต่ละคนให้เพือ่ นฟัง
5.ให้สมาชิกในแต่กลุม่ พูดคุยแลกเปลีย่ นกันในกลุ่มใหญ่โดยให้โจทย์มา 2 ข้อ
1.นึกถึงประสบการณ์ทผ่ี ่านมา เมือ่ เราพูดแล้วไม่มคี นฟัง
2.ผูฟ้ งั ทีด่ คี วรเป็ นอย่างไร

“OK ถ้าใครพอเห็นเหตุการณ์ลองคิดว่านี้มนั น่าจะเป็ นแบบนี้ดีกว่า หรื อว่าเราจะเป็ นผูฟ้ ังที่
ดีควรมีหน้าที่ทาํ อย่างไร? OK ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะค่ะ เราพอนึกถึงประสบการณ์ได้เปล่า
เวลาคุยกันก็ลองฟังกันโดยให้คุยกันที่ละคน แล้วมาบอกพี่วา่ คนฟังที่ดีควรเป็ นอย่างไร อาจจะคุย
ประสบการณ์เก่าของเราก็ได้นะ แล้วก็เสนอหน่อย ว่าคนฟังที่ควรเป็ นอย่างไร?”
“OK ได้หรื อยัง ค่ะออกไหม แล้วใครจะเป็ นผูน้ าํ เสนอก่อนเชิญเลยค่ะ”
ผูเ้ ข้าร่ วม “ไม่พดู แทรก/ขัดจังหวะ, จดบรรทึก มองหน้าผูพ้ ดู , ฟังให้จบ, การแสดง
กิริยาเช่น(พยักหน้าส่ งเสี ยง “อ๋ อ, ใช่”,มองหน้า/สบตา) ตั้งใจฟัง เช่น (เงียบเสี ยง สนใจมีสมาธิ , ตั้ง
คําถามถ้าไม่เข้าใจ, นัง่ ฟังอย่างตั้งใจ, สะท้อนความเห็นเมื่อฟังจบ, ให้เกียรติผพู้ ูดคนอื่นด้วย) ขอนุ
ญาติก่อนค่อยถาม ทําเป็ นไม่รู้บา้ งก็ได้เพื่อแสดงการให้เกียรติผพู ้ ดู ไม่ควรคุยเสี ยงดังเพื่อให้เกียรติ
เพื่อนข้างๆ ”
วิทยากร
“มีอะไรจะเสริ มอีกไหม มีเยอะมากคําตอบ คิดว่าทํากันได้หรื อเปล่า “ทําได้แต่ถา้
ฟังนานจะหลับ” แต่ถา้ ให้ฟังประมาณ 2-3 นาทีจะหลับไหม เอ้าลองฟังดูไหม?”
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กิจกรรมจับคู่สนทนา
“เอ้าจับคู่บดั ดี้ ต่อไปจะให้นอ้ งๆ ลองฝึ กประสบการณ์การฟัง ในหัวข้อชีวติ ในวัยเด็กของตัวเราเอง
ช่วงไหนก็ได้แล้วแต่เรา”
กติกา/การเล่น
1. ให้เล่าได้คนละ 2 นาที ให้ผูแ้ ลกเปลีย่ น 1 นาที
2. ให้คู่สนทนาคนที่ 1 พูดเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กให้คู่สนทนา 2 ฟัง
3. ให้ผูพ้ ดู 1 สะท้อนพฤติกรรมของผูฟ้ งั คนที่ 2
4. ให้คู่สนทนาคนที่ 2 พูดเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กให้คู่สนทนา 1 ฟัง
5. ให้ผูพ้ ดู 2 สะท้อนพฤติกรรมของผูฟ้ งั คนที่ 1
6. ให้ฟงั เสียงระฆัง เพือ่ นสลับผูพ้ ดู คนต่อไป
“ให้นอ้ งๆใช้เวลาสองนาทีให้คุม้ ค่าด้วยใจของเรา แล้วก็ลองฝึ กสิง่ ทีเ่ ราได้ละดมมาเมือ่ กี่นะค่ะ เช่น การให้
เกียรติผูพ้ ดู เงียบ พยักหน้าทําเสียง “อ๋อ, ใช่”,มองหน้า/สบตา ต่อผูพ้ ดู ถ้าอยากถามคอยถาม อยากให้ฝึก
การลองฟังเพือ่ เขาไปก่อน ให้พูดทีล่ ะคนฟังทีละคน มีมารยาทไม่รบั โทรศัพท์ ไม่ลุกไปไหน พอได้ไหม อีก
อันหนึ่งก็คือ ผูพ้ ดู ก็ควรใช้เวลาในการพูดให้เต็มที่ ถึงไม่มอี ะไรจะพูดก็ให้ฟงั ความเงียบ เพราะว่าเพือ่ นจะได้
ฝึ กการฟัง เราก็จะได้ฝึกการพูดด้วย OK ค่ะ”
7. ให้แต่ละคู่กบั เข้าร่วมกลุม่ 4 คน
จากนัน้ วิทยากรได้กาํ หนดให้ผูพ้ ูดและผูฟ้ งั สะท้อนความรูส้ กึ ต่อกลุม่ ใหญ่ โดยการตัง้ คําถาม ดังนี้
1.เพือ่ นฟังเราได้ดอี ย่างไร
-ฟังเป็ นธรรมชาติ, มีอารมณ์ร่วม, หัวเราะตามเมือ่ เพือ่ นเล่าสนุ ก, จินตนาการภาพตาม,
ตัง้ ใจฟัง, ถามแทรกตรงจุด, มีกิรยิ าตอบโต้
8. ให้ผูเ้ ข้าร่วมกับเข้ากลุ่ม 4 คน เพือ่ พูดคุยกันแลกเปลีย่ นกัน
2.เวลาทีเ่ ราพูดแล้วมีคนฟังเรารูส้ กึ อย่างไร
- มีความมันใจในตั
่
วเองมากขึ้น, อยากเล่าต่อ ,อยากพูดมากขึ้น, มีความสุข, รูส้ กึ ดีทม่ี คี นฟัง
- ได้ระบายความทุกข์, ภูมใิ จ , ถ้ามีคนสนใจจะพูดมากขึ้น, ดีใจทีม่ คี นฟัง
“มีอกี ไหม เสริมก็ได้ เพิม่ ก็ได้ ซํา้ ก็ได้ ทีเ่ วลาทํากิจกรกรรมต่อไปในวันต่อไปเราจะเป็ นคนฟังทีด่ ีได้ไหม? ได้
ค่ะ เดี่ยวจะคอยดู ว่าฟังกันได้ดีจริงไหม”

36

ถอดบทเรี ยนการฟัง
การฟังมี 3 แบบ
1.การฟังเพือ่ ตนเอง คือ การเน้นฟังเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็ นหลัก เช่น การเรี ยนหนังสื อ
การถาม สัมภาษณ์ ฟังเพื่อเก็บข้อมูล การฟังเพื่อจับประเด็น รู ้วา่ ฟังเพื่ออะไร
2.การฟังเพือ่ คนอืน่ คือ การฟังเพื่อเน้นประโยชน์และความรู ้สึกของผูพ้ ดู เป็ นหลัก เช่น การฟัง
เรื่ องที่เขาอยากเล่า รับรู ้ความรู ้สึก เป็ นที่รองรับอารมณ์ให้ ใส่ ใจเขา รักเขา ตัวอย่าง “ฉันอยากอยู่
ตรงนี้ เพื่อเธอ เธอสําคัญที่สุดในจักรวาลนี้ ”
3.การฟังเพือ่ เรา คือ การฟังเพื่อทั้ง 2 ฝ่ าย มีความสัมพันธ์และความรู ้สึกดีต่อกันมากขึ้น เช่น ฟัง
ความรู ้สึก กล้าพูดความรู ้สึกของเรา ไม่เน้นฟังที่คาํ พูดอย่างเดียว แต่ตอ้ งฟัง โดยการอ่านแววตา
ท่าทาง และนําเสี ยงไปพร้อมๆกัน
น้ องๆ คิดว่ าการผู้ฟังทีด่ ีควรเป็ นอย่ างไร
 ไม่พดู แทรก, มีการจดไว้, มองหน้าผูพ้ ดู
 ฟังให้จบ, สนใจ, มีสมาธิ , ข้ออนุญาตก่อนถาม
 ตั้งคําถามถ้าไม่เข้าใจ (เงียบฟั ง)
 นัง่ ฟังอย่างตั้งใจ (ปิ ดเสี ยงมือถือ)
 สะท้อนความคิดเห็นเมื่อฟังจบ
 ฟังทีละคน - พูดทีละคน
 พยักหน้ า ส่ งเสี ยง “อ๋ อ ใช่” ตอบโต้แต่ไม่แทรก (ใจจดจ่ออยูก่ บั คนพูด)
 ให้เกียจผูพ้ ดู (มารยาท)
จากนั้นวิทยากรได้กาํ หนดคําถามให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้พดู ถึงความรู ้สึกและปั ญหาของ
ตนเองที่พดู ภาษาไทยไม่คล่องเป็ นอย่างไร
ความรู้ สึกของเพือ่ นทีพ่ ูดภาษาไทยไม่ คล่ อง
- พยายามพูดไทย ไม่อยากพูดเนื่ องจากเป็ นคนชนเผ่า เขินอาย
- คนชนเผ่าถูกมอว่าพูดไม่ชดั ไม่อยากคบด้วย ทําให้เราไม่อยากพูด ไม่อยากเข้าสังคม ไม
โอกาสเรี ยน ถูกคนหัวเราะ ทําให้รู้สึกว่าเราเป็ นตัวตลก ส่ งผลให้ไม่กล้าพูดกล้าคิด
- ในหมู่บา้ นพูดแต่ภาษาเผ่า ถ้าใครพูดภาษาไทยจะถูกหัวเราะ และไปโรงเรี ยนจะพูดภาษา
เหนือ ทําให้พดู ไม่คล่อง
- ฟังค่อยชัดเพราะ พูดเร็ วเกินไป/พูดเบาเกินไป
- คําพูดบางคําไม่รู้จะพูดอย่างไร ต้องคิดก่อนพูด
- ลิ้นของคนมลายูพดู ได้หลายภาษา เช่น ภาษาอาหรับ
- ภาษาไทยพูดไม่ค่อยคล่องเพราะใช้ภาษายาวีเป็ นหลัก
- อยากให้คนที่พดู ภาษากลาง พูดชัดๆ ช้าๆ
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- ภาษาไม่ใช่อุปสรรค ค่ายนี้ทาํ ให้เพิ่มทักษะในการใช้ภาษา
ความรู้สึกของเพือ่ นทีพ่ ูดภาษาไทย
- คนชนเผ่าควรรักษาภาษาถิ่นของตน
ขออภัยหากพูดเร็ วไป
คนรุ่ นใหม่พดู ภาษาถิ่นไม่ได้ ทําให้ขาดช่วงในการรับรู้ภูมิปัญญาจากคนรุ่ นก่อน
- แม้เพื่อนพูดไม่ชดั เราก็เป็ นคนไทยเหมือนกัน
- ตัวเองพูดภาษาถิ่นไม่ได้ การหมดความมัน่ ใจเมื่อไปอยูใ่ นถิ่นเขา (เราทุกคนก็รู้สึกไม่
ต่างกัน)
ปัญหาทีม่ ีอยู่ตอนนี้
- ฟังได้ไม่ครบ
- พูดเร็ วเกินไปฟังไม่ทนั
- พูดเบา
- ต้องคิดจากภาษาตนเองก่อน ค่อยพูดภาษาไทย (คิด 2 ชั้น)
- โดนหัวเราะเยาะเมื่อพูดภาษากลาง(ชนเผ่า ภาคใต้)
- กลัว,รังเกียจ, ดูถูก
- ชนเผ่าเป็ นตัวตลก (พยามจะพูดภาษากลาง,อายวัฒนธรรมตัวเอง)
เราจะดูแลกันอย่ างไร
อย่าหัวเราะเยาะ ถ้าเพื่อนไม่ถูกก็แนะนําคําที่ถูกต้องเพื่อน
แลกเปลี่ยนภาษาทุกวัน
ช่วยแปลให้เพื่อน
คนที่พดู ภาษาไทยคล่อง ช่วยรอเพื่อน / ช่วยเตือนวิทยากรให้รอ
ถ้าพูดเร็ วไปบอกให้พดู ช้าลง
เวลานัง่ เป็ นกลุ่ม คนอื่นเข้าไปนัง่ ด้วยได้
-ช่วยเตือนวิทยากรให้รอเพื่อนด้วย/ให้พดู ช้าลงหรื อทวนอีกรอบ
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เกมรัว้ ไฟฟ้ า
คําอธิบาย
“โดยสมมุตวิ ่าเปรียบกําแพงเป็ นทีค่ นั้ ระหว่างอิสรภาพกับไม่มอี ิสรภาพ ซึง่ จะให้ผู ้
เล่นทัง้ หมดข้ามกําแพงไปสู่อสิ รภาพพร้อมๆ กันทุกคนควรทําเช่นไร?”
อุปกรณ์มี - เชือกฟาง
กิตกิ า/การเล่น
1. ให้ผูเ้ ล่นทัง้ หมดกระโดดข้ามกําแพง(สูง 130 เซนติเมตร )โดยมีขอ้ ห้ามดังนี้
- ห้ามให้ร่างกายโดนกําแพงเชือกฟาง
-ห้ามลอด, ห้ามใช้อุปกรณ์, ใช้ร่างกายเท่านัน้
2. ให้ผูเ้ ล่นทัง้ หมดใช้ร่างกายติดกัน
3. ถ้าผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งพลาดร่างกายแยกจากกัน
หรือร่างกายโดนกําแพงจะถือว่าผิดกติกา ซึง่ จะให้
2 คนก่อนหน้านัน้ พร้อมทัง้ ผูท้ ่โี ดดกับมาเริ่มเกมใหม่
4.ให้เวลาว่างแผน 10 นาที
ถอดบทเรี ยน
วิทยากร
“เป็ นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ เอาอีกไหม เมื่อกี้มีนอ้ งบอกว่าไม่เอาอีกแล้ว”
โจทย์
รู ้สึกอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
กลัว, ท้าทาย, เบื่อ, ไม่ชอบ, ส่ งสารเพื่อน, เจ็บตัว, สนุกสนาน รู ้สึกมีค่า รู ้สึกหนัก
“OK สรุ ป สําเร็ จอย่างขาวสะอาด กี่เปอร์ เช็น 99 % ปรบมือให้เพื่อนหน่อย แล้วอีก 0.1% ไปไหน
“ผมคิดว่าการเล่มไม่ตรงตามกติกาเท่าไหร่ ” เอ้าที่น้ ีมาดูกนั หน่อยพอได้รับโจทย์แล้วเราทําอย่างไร?
คิดกันอยู่ เกิดเป็ นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ทําอะไรกัน คุยกันว่าจะทําอย่างไร จากนั้นก็ได้มีการนําเสนอ
ให้มีการประชุมกัน (โดยต้น) ต่อจากนั้นทําอะไร วางแผน ได้ขอ้ สรุ ปว่า (ให้จบั มือกัน)จากนั้น
เตรี ยมแผนทดลอง ตอนประชุมกันเกิดอะไรขึ้น ก็มีคนเสนอขึ้นมาเยอะแยะเลย ใครเป็ นคนแรก
น้องไผ่ แล้วเรามีวธิ ี การเลือกอย่างไรว่าใครจะเป็ นไปก่อน
แผนแรก – เลือกฐาน โดยให้ผชู ้ ายบางส่ วนไปก่อน จากนั้นก็ให้ผหู ้ ญิงไทยพุทธ ต่อด้วย
ผูห้ ญิงมุสลิมโดยให้ผหู ้ ญิงพุทธเป็ นผูร้ ับ (แต่ไม่เป็ นตามแผน) เพราะอะไรถึงไม่เป็ นไปตามแผน?
เพราะผูห้ ญิงพุทธเรารับผูห้ ญิงมุสลิมไม่ไหว เลยไม่ให้รับ แต่ผหู ้ ญิงตัวใหญ่ก็รับได้แต่ทาํ ไมไม่รับ
เพราะว่าเขาคิดว่าไม่ไหวเพราะผูห้ ญิงตัวใหญ่มีนอ้ ย มีใครโดยเชื อกบ้าง มีแม็ค, ฟาอิส, กร, ต้น,
หลิง
โจทย์
เป็ นไงบ้างเมื่อโดนแล้วรู้สึกยังไง?
ผูเ้ ข้าร่ วม
ช็อค, ไม่มนั่ ใจ ตื่นเต้น ไม่อยากกับไปใหม่ เสี ยใจ โดนแกล้ง
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โจทย์
ช่วงที่บอกว่ามีคนหลุดแล้วต้องข้ามใหม่เรารู ้สึกอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
หมดความมัน่ ใจ เสี ยใจ เสี ยความรู้สึก เริ่ มต้นใหม่ได้ ส่ งสารเพื่อนตัวใหญ่ เหนื่อย
โจทย์
ช่วงที่ให้รับสารภาพรู ้สึกอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ปล่อยไปตอนแรก กล้ารับสารภาพ เพราะถ้าเก็บความรับไว้จะรู ้สึกแย่ เชื่อว่าทุก
คนต้องมีความซื่ อสัตย์
โจทย์
เราคิดอย่างไรกับเรื่ องความขาวสะอาด(ความซื่อสัตย์)
ผูเ้ ข้าร่ วม ถ้าไม่ขาวสะอาดจะทําไม่ให้สบายใจและไม่มีความภูมิใจ
-ส่ งผลต่อสังคม เช่น (ผูอ้ ื่น ตัวเราได้รับความเดือดร้อน)
-ภาษาพุทธเรี ยกว่า มันคือกรรมที่เราสร้างไว้ / ถึงไม่มีใครรู ้แต่ตวั เรารู ้ ซึ่ งมันเป็ น
อุปสรรคขัดขวางความสําเร็ จของเรา
-ศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า ความไม่ซื่อสัตย์ส่งผลให้คนไม่เชื่อถือ เป็ นผูน้ าํ ไม่ได้
จากการสังเกตเห็น ส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ ายที่ให้เหยียบให้ขา้ ม เพื่อนคนอื่นมีความสุ ข
ไหมเมื่อถูกเหยียบยํ่า แล้วคนอื่นมีโอกาสให้เพื่อนเยียบเลย?
โจทย์
ทําไมเสนอตัวให้เพื่อนแล้วเขาไม่เยียบข้ามไป
ผูเ้ ข้าร่ วม
มีคนอาสาแล้วและเหมาะสมกว่า ผมเป็ นเณรเลยให้เหยียบไม่ได้ เขาคิดว่าเราไม่
ไหวเขาเลยไม่ให้ทาํ ช่วยอย่างอื่น เช่น ช่วยพยุง/เป็ นตัวเชื่อม
“มีใครไม่ได้ช่วยเลย ทุกคนช่วยกันหมด เช่น ช่วยจับมือไม่ให้หลุด ช่วยให้กาํ ลังใจ”
โจทย์
กิจกรรมนี้ใครเป็ นผูน้ าํ
ผูเ้ ข้าร่ วม
กร, ต้น, ฟาอิส, สมใจ
โจทย์
ผูน้ าํ หมายถึงอะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
คือผูท้ ี่แสดงความคิดเห็น ผูเ้ ริ่ มการประชุม ผูท้ ี่เป็ นฐานคนแรก ผูท้ ี่กล้าตัดสิ นใจ
ในช่วงอันตราย เข็มแข็ง คิดและร่ วมทําด้วย ผูน้ าํ เป็ นผูเ้ สนอความคิดเห็น
โจทย์
ช่วงออกความคิดเห็นและไม่ได้รับการยอมเพราะอะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
เพราะพูดไม่ทนั ผูห้ ญิงเสนอตัวเป็ นฐานแต่ไม่รับการพิจารณา เพราะผูช้ ายมี
ความคิดว่าผูห้ ญิงคงรับไม่ไหว
โจทย์
วิธีที่ขา้ มทํากันทําอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
เป็ นฐานให้เพื่อนเยียบข้ามไป ประสานมือให้เพื่อนนัง่ ข้ามไป กระโดดข้ามไป
โจทย์
มีวธิ ี อื่นลองเสนอหรื อไม่
ผูเ้ ข้าร่ วม
ประสานมือเป็ นขันบันไดให้เพื่อนก้าวข้ามไป / ให้เพื่อนเยียบหลังก้าวข้ามไป
โจทย์
ประเมินการดูแลเพื่อน มีวธิ ี การอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม จาก 100 % เหลือ 75% เพราะค่อนข้างอันตราย
ให้ 90% เพราะเกือบได้รับบาดเจ็บ
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- ดูแลเพื่อนที่ไม่สบายเป็ นพิเศษ
โจทย์
ทําไมไม่ดูแลคนอื่นด้วย
ผูเ้ ข้าร่ วม
เพราะมีผหู ้ ญิงมุสลิม เลยแตะตัวมากไม่ได้ ส่ วนคนอื่นสามารถแตะต้องตัวได้
โจทย์
ชาวไทยพุทธรู ้สึกอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ท้าทายมากขึ้น มีอุปสรรคน่าคิด
โจทย์
ทําไมไม่คิดเห็นข้อห้ามของผูห้ ญิงมุสลิม เกี่ยวกับการแตะเนื้อต้องตัว
ผูเ้ ข้าร่ วม เพราะคํานึงถึงความปลอดภัยมากกว่า
คํานึงถึงความสําเร็ จมากกว่าความรู ้สึกเพื่อน
โจทย์
เคยคิดอยากตัดบางคนออกไหม? ยกตัวอย่าง เช่น ทักษิณใช้วธิ ี การรุ นแรงในการ
ปราบปรามยาบ้า แล้วถ้าเป็ นเราเพื่อเป้ าหมายที่ดีงามเราสามารถตัดบางคนออกได้
หรื อไม่
ผูเ้ ข้าร่ วม
การคิดวิธีที่ตดั บางคนออกอาจอยาก แต่ทาํ ได้
19.15 น. บทเรี ยนช่วงเย็น
นัง่ สงบนิ่ง
“วันนี้พี่มีโฆษณาดีๆ มานําเสนอเป็ นโครงการที่ดีๆ ดีมาก คือโครงการสัปดาห์ปิดทีวี เปิ ด
ชีวติ ซึ่ งถ้าเราไม่ดูอยูแ่ ล้วก็สามารถมาลงชื่อกับพี่ได้ทนั ที โดยโครงการปฏิบตั ิจริ งตั้งแต่วนั ที่ ๒๐๒๖ เมษายน ๒๔๔๒ แล้วพี่อยากจะชื่อ ที่อยู่ E- Mail เบอร์ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อพี่จะ
ได้ส่งของที่ระลึก เช่น เสื้ อ เข็มกัด สติกเกอร์ เป็ นต้น หรื อหากน้องๆสนใจสามารถสมัครเป็ น
อาสาสมัครกับพี่ๆได้นะบัดนี้ ! OK หมดเวลาโฆษณาเข้าสู่ รายการ เอ้าพวกเรามาอยูร่ ่ วมกันกี่คืน
แล้ว 3 คืนแล้ว รู ้จกั เพื่อนกันหมดหรื อยัง รู ้จกั เขาจริ งหรื เปล่า เดี่ยวกิจกรรมนี้อยากให้เรารู ้จกั กันมาก
ขึ้นแต่อาจไม่ทุกคน รู ้เฉพาะบางกลุ่ม วิธีการที่อยากจะรู ้จกั คนอื่นเราอาจจะต้องโชว์ของตัวเองก่อน
ว่าเราเป็ นอย่างไร เอ้าใครเติบโตมาจากบ้านติดแม่นาํ หรื อทะเลไหม OK กิจกรรมต่อไปนี้เรี ยกว่า”
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กิจกรรมสายธารชีวติ
กติกา/การเล่น
1. ให้เราจะเปรียบชีวติ ของเราเป็ นแม่นาํ้ เป็ นสายธารทีไ่ หล ซึง่ บางสายจะไม่ได้เป็ นสายนํา้ ที่
ราบเรียบ ซึง่ มีทงั้ แคบ บางทีก่ ็กว้าง บางทีก่ เ็ ชี้ยว บางทีก่ ็น่ิงๆ สลับกันไป เราอาจจะเปลีย่ นชีวติ ของเราเป็ น
สายนํา้ เพือ่ บอกเล่าประสบการณ์ในแต่ละช่วงของชีวติ ของแต่ละคน เช่นชีวติ ช่วง( เด็ก, เข้าโรงเรียน
ประถม, เข้าเรียนมัธยม, สอบเข้ามหาวิทยาลัย, เรียนมหาวิทยาลัย, จบการศึกษา, ทํางาน )โดยให้วาด
เป็ นภาพสายนํา้ และภาพประกอบชีวติ ในแต่ละช่วงวัย โดยการวาดภาพ
ทัว่ ไป/ระบายสีได้ เช่น
2. วิทยากรกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนจับกลุม่ กลุม่ ละ 4 คน
3. ให้เวลาแต่ละคนวาดภาพสายธารชีวติ ของตัวเอง ๑๐ นาที
4. วิทยากรกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนในกลุม่ ได้บอกเรา
ประสบการณ์ของตนเองตามภาพวาดของตนเองให้เพือ่ นๆ ในกลุม่ ฟัง
5. วิทยากรกําหนดให้เวลา 15 นาที : คน เพือ่ บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง

กิจกรรม วันที่ 9 เม.ย พ.ศ. 2552
ร้องเพลงการีซากาโย มะการิซา
ท่าทางประกอบ
ท่าที่ 1 ปรบมือเพือ่ น
ท่าที่ 2 ปรบหน้าขาขวา
ท่าที่ 3 ปรบหน้าขาซ้าย
ท่าที่4 หลังมือแตะหลังมือของตัวเอง
ท่าที่5 ปรบมือตัวเอง 2 ครัง้ ติดต่อกัน
กติกาการเล่น
1. ให้ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนแบมือซ้ายแล้วยกขึ้น
2. ให้แบมือขวายกขึ้นแตะมือเพือ่ น
3. ให้ผูน้ าํ ร้องเพลงประกอบไปพร้อมๆ กับการทําท่าทาง
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บทเรี ยนทีไ่ ด้ จากกิจกรรมสายธารชี วติ มีอะไร
ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้ สึก
- รู ้สึกดีใจค่ะที่มีคนฟังเรื่ องราวของเราตั้งแต่เด็กจนโต
- ดีใจค่ะที่ได้รับรู ้เรื่ องราวความเป็ นมาของเพื่อน
- สบายใจเพราะได้ระบายออกไป
- รู ้สึกว่าคนอื่นก็ลาํ บากเหมือนเราหรื อมากกว่าเราด้วยซํ้า
- ได้กบั ได้ยอ้ นวันวาน, ได้เห็นวิถีชีวติ ของเขา, รู้สึกดีใจโล่ง
ใจ,
- รู ้สึกส่ งสารเพื่อน, คิดถึงครอบครัว
- ได้รู้เรื่ องราวของเพื่อนทําให้รู้วา่ ตนเองโชคดีกว่า
- รู ้สึกเพื่อนเข้มแข็งมาก
- รักครอบครัวมากขึ้น
- เข้าใจว่าทําไมเพื่อนถึงต้องออกแสดงอย่างนี้
แต่ละภาค คนมีชีวิตไม่เหมือนกันเพราะอยูใ่ นพื้นที่ ที่มีภูมิศาสตร์ต่างกัน วัฒนธรรม
ต่างกัน
- ชีวติ ภาคเหนื อ-ใต้ คล้ายกัน เช่น กรณี ตาํ รวจบุกบ้าน และจับกุมชาวบ้านโดยไม่มี
ความผิด
- ทําให้เราเข้มแข็งขึ้น (เสริ มกําลังใจให้กบั เรา)
- เราต่างกัน เพราะ มีพ้ืนที่เกิด (เมือง,ชนบท,ชนเผ่า) แต่เราถูกทําให้มีวฒั นธรรมเหมือนกัน
แต่ละภาคมีปัญหาเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ภาคใต้ตอ้ งปรับตัวกับสถานการณ์ไม่สงบ และ
ภาคเหนื อ มีปัญหาเรื่ องชนชาติ
อยากช่วยเหลือเพื่อน เพราะ เรา(คนเมือง)มีอิสระมากกว่าเพื่อน 3 จังหวัดภาคใต้
วิทยากร
ความรู้สึกหลังจากทําสายธารชี วติ
ผู้เข้ าร่ วม
- เปิ ดทัศนะคติของตัวเองมากขึ้น
- อยากให้กาํ ลังใจเพื่อน
- ลบอคติบางอย่างออก
- ต่อสู ้ต่อไป ไม่ทอ้
วิทยากร
อะไรทีเ่ ราคิดว่ าต่ างกัน
ผู้เข้ าร่ วม
- ศาสนา (การแต่งกาย)
- ภาษา
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-

วัฒนธรรม (ปลูกยาง, ไร่ ขา้ ว, ยาสู บ, ไร่ เลื่อนลอย)
ประเพณี (สงกรานต์, ตรุ ษจีน)
เชื้อสาย/ชาติพนั ธ์ (ละหู่, ยอง, ไทยแท้, อิสลาม, ไทยจีน, อาข่า)
สิ ทธิ (คนไร้สัญชาติ)
การละเล่น (รองเง็ง)
สิ่ งแวดล้อม 2 ฤดู, 3 ฤดู
- ระบบการเรี ยน (ระบบศาสนา ปอเนาะห์ และสายสามัญ)
กิจกรรมลดอคติ
อุปกรณ์ : กระดาษ, สีเทียน
กติกาการเล่น
1. วิยากรกําหนดโจทย์ ออกเป็ น 6 หัวข้อ
บทแผนกระดาษ จํานวน 6 แผ่น ดังนี้
2.ให้ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนเลือกเขียนใน หัวข้อที่เรารู ้ ,หัวข้อที่อยากรู ้
จากนัน้ ให้ลงรายละเอียดลงบนแผ่นกระดาษทีต่ ดิ ไว้
โจทย์ เหตุการณ์, จังหวัด, .อาชีพ, .ศาสนาอิสราม, ศาสนาคริสต์, .ศาสนาพุทธ, .ชาติพนั ธ์

บทเรี ยนจากกลุ่มย่ อย

เหตุการณ์ 3 จังหวัด

รู้
-เพื่อนเราเป็ นผูป้ ระสบภัยเดือดร้อน, การ
แบ่งแยกดินแดน, เหตุเกิดจากผลประโยชน์
การเมือง, อดีตถูกทําร้ายมาก่อนจนแค้นมาถึง
ทุกวันนี้, เหตุการณ์จะจบลงเมื่อไหร่ ก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน

อยากรู้
-คนที่มาเข้าค่ายมีใครอยูใ่ นเหตุการณ์บา้ ง (ทุก
คนที่มาเข้าค่าย) ทําไมกฎหมายถึงทําอะไร
ไม่ได้เลย, ใครเป็ นคนทํา, ทําไมต้องกระทํา
การรุ นแรง, คิดว่าเหตุการณ์จะจบหรื อไม่, จะ
ทําอย่างไรดีจึงจะสันติสุข,
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อาชีพ

รู้
- การทําไร่ เลื่อนลอยบนภูเขา
-ปลูกข้าว ข้าวโพด ถัว มัน ต้นฝ้ าย ปลูกรวมกัน
- อยูไ่ ด้
-อยูบ่ นภูเขา

อยากรู้
- ทําไร่ เลื่อนลอยทําให้ภูเขาหัวโล้นใช่ไหม
-ทําไมคนชนเผ่าถึงทําไร่ เลื่อนลอยแล้วทํา
อะไรบ้าง
-ทําไหมต้องทําไร่ เลือนลอยถ้าไม่ทาํ อยูไ่ ด้ไหม
-ช้างอยูท่ ี่ไหน

ศาสนาอิสลาม

รู้
-เรี ยนหนังสื อที่ปอเนาะ,
-คนอิสลามพูดภาษายาวี,
-อิสลามมี 2 นิกาย นับถือไม่เหมือนกัน
-อิสลามต้องปฏิบตั ิตามหลักคําสอนของพระ
ศาสดา
-ถ้าไม่ทาํ ตามหลักศาสนาถือว่าบาป
- ประเพณี ลายอ อื่นๆ
-ถอดผ้าคุมได้ตอนที่อยูใ่ นบ้านแต่ถา้ ออกจาก
บ้านต้องคุมไว้ตลอดไม่ให้เห็นแม้เส้นผม

อยากรู้
- ถ้าไม่เรี ยนที่ปอเนาะจะเป็ นอะไรหรื อเปล่า,
- คนอิสลามพูดภาษาอะไร
- อิสลามมีกี่นิกายแตกต่างกันอย่างไร,
- ผ้าคลุมหัวเอาออกได้ไหม
- หัวใจของศาสนาคืออะไร
- ประเพณี ของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้าง
- การกําเนิ ดของศาสนา
-ทําไมถึงเคร่ งที่สุดในบรรดาศาสนา

ศาสนาคริสต์

รู้
- นับถือพระเยซู, เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์, มี
คัมภีร์ไบร์ เบิล, สัญลักษณ์ คือไม้กางเขน, มี
พระแม่มารี เป็ นแม่พระเยซู ,พวกคุณคือลูกแกะ
ที่หายไป
-นับถือ 3 ข้อ มีพระเจ้า พระเยซู พระวิญาณ
บริ สุทธิ์
-หัวใจ ทุกคนปฏิบตั ิตามหลักคําสอนของ
ศาสนา

อยากรู้
- ที่แท้จริ งแล้วศาสนาคริ สต์มีกี่นิกาย(มี 2
นิกาย), ทําไมศาสนาคริ สต์มีความคล้ายกับ
ศาสนาอิสลาม,(ไม่แน่ใจค่ะ) อยากรู ้
ความหมายของคัมภีร์ไบร์ เบิล, จุดมุ่งหมาย
ของศาสนา, หัวใจของศาสนาคืออะไร,
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ศาสนาพุทธ

รู้
- บุคคลทัว่ ไปควรนับถือศีล 5,
- พระเณรห้ามไว้ผมยาวเกิน 2 นิ้วหรื อ 2 เดือน
-เณรต้องทําตามกฎวินยั
-การทําบุญตักบาตรเป็ นการฝึ กการให้ทาน คือ
การให้โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
- จําเป็ นต้องบวชทุกคนทดแทนพระคุณ บิดามารดา
-พระต้องทํางานโดยการสอนศาสนาและ
ปฏิบตั ิธรรม
-ไม่เป็ นครับ

อยากรู้
- จุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธ คืออะไร
- พุทธที่เป็ นผูช้ ายต้องบวชทุกคนหรื อไม่
- ศาสนาพุทธเกิดเมื่อใด
- ทําไมพระ/เณร/แม่ชี ถึงถือศีลไม่เท่ากัน
-ทําไมพระไม่ทาํ งาน
-เณรเป็ นอย่างนี้ทุกรู ปไหม

ชาติพนั ธ์

รู้
- ลักษณะดัง่ เดิมของชนเผ่า นับถือผี หรื อ
บรรพบุรุษของชนเผ่า
- คนชนเผ่าเป็ นขยันอดทน
-ในสมัยก่อนก็คนละกลุ่มต่างคนต่างอยู่ แต่
ปัจจุบนั ละหู่กบั อาข่าเป็ นพวกเดี่ยวกันอยู่
ร่ วมกัน
- ต้นกําเนิดมาจากชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจาก
บ้านเกิดของตน คือ ประเทศจีน
-แล้วแต่ความเชื่อ ศาสนา ของแต่ละกลุ่ม เช่น
เผ่าที่นบั ถือบรรพบุรุษ เชื่ อว่าตายแล้วไปอยูก่ บั
บรรพบุรุษ ศาสนาคริ สต์เชื่อว่าตายแล้วจะต้อง
ไปรอคําพิพากษาจากพระเจ้าก่อน

อยากรู้
- คนชนเผ่ารู้สึกเป็ นพวกเดี่ยวกันไหมเหมือน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร?
-เผ่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
-ตายแล้วไปไหน

ถอดบทเรี ยนทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
โจทย์
เราได้ได้อะไรจากกิจกรรม
ได้บอกในสิ่ งที่เรารู ้ และได้รู้ในสิ่ งที่ไม่เคยเห็น/รู ้เรื่ องมาก่อน ได้รับรู ้เรื่ องราวที่สาํ คัญของแต่ละ
ศาสนา แต่ละชนเผ่า เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศเรา รู ้จกั วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ
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วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

การทําไร่ เลื่อนลอยทําให้ภูเขาหัวโล้นใช่ไหม?
ไม่โล้นเพราะเขามีการปลูกไร่ หมุนเวียนตลอดทั้งปี

กิจกรรมสันทนาการ
ร้องเพลงรอยเรือ
เนื้อเพลง รอยเรือไปในธารา ๆ เห็น หอยปู ปลา แหวกว่ายเวียนวน รอยเรือกันไปหลายคน ๆ ระวัง
จะชนกันเอง เรือกําลังจะล่ม ๆ ให้คน………
กติกาการเล่น
1. ผูน้ าํ จะเป็ นผูร้ อ้ งเพลง และกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมเดินเวียนขวาและปรบมือพร้อม ๆ กันไป
เรื่อยๆ
2. ผูน้ าํ จะเป็ นผูส้ งั ่ ให้ผูเ้ ข้าร่วมจับกลุม่ ตามความต้องการของผูน้ าํ
3. ผูท้ าํ ผิดกติกาจะถูกลงโทษตามผูน้ าํ กําหนด
หลังจากทีน่ อ้ งๆได้ร่วมรอยเรือผูน้ าํ เกมก็ได้สงั ่ ให้ผูเ้ ข้าร่วมนัง่ เป็ นวงกลมเพือ่ เข้าสู่เกมต่อไป
วิทยากร
ให้ทุกคนยืนขึ้น เดียวพี่จะให้รางวัลคนละ 1 อัน แต่มีขอ้ แม้วา่ เมื่อได้รับแล้วให้
เก็บไว้เป็ นความลับของตัวเอง แล้วค่อยเปิ ดดูหา้ มบอกใคร
กิจกรรมผ้าห่มหรรษา
อุปกรณ์ : ผ้าตัดเป็ นสีเ่ หลีย่ มจตุรสั , กระดาษ, กระดาษกาว
กติกาการเล่น
1.ให้กาํ หนดหมายเลข 3 หลัก เช่น 100 ,60 , 20
2. เขียนหมายเลขลงในกระดาษ
3. วิทยากรจะปูผา้ 3 ผืนเท่า ๆ กัน
4. วิทยากรแจกหมายเลขให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม(ให้เก็บเป็ นความลับ)
5. ให้ผูเ้ ข้าร่วมเดินวนขวา ปรบมือ และร้องเพลงไปเรื่อยๆ จนกว่าวิทยากรจะสัง่ หยุด
6. วิทยากรจะสัน่ กระดิ่งเพือ่ เป็ นสัญญาณให้ผูเ้ ข้าร่วมวิง่ เข้ากลุม่ ของตนเอง
รอบวิทยากรจะพับผ้า 3 ผืน มากน้อยไม่เท่ากัน โดย
100: พับทีละน้อย
60 : พับปานกลาง 20: พับทีละมาก
8. หากใครตกออกจากผ้าจะต้องหยุดเล่นเกมแล้วออกไปอยู่ขา้ งนอกวง
9. ถอดบทเรียนที่ได้
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ถอดบทเรี ยน โดยวิทยากร
โจทย์
ความรู ้สึกของแต่ละกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วม
กลุ่ม 100 รู ้สึก สบาย ,โล่ง, ไม่ตอ้ งแย้ง, ไม่ตอ้ งรี บ, ไม่ขดั แย้ง, ไม่เครี ยด, เหงา
กลุ่ม 60 รู ้สึก อึดอัด, คิดว่าอยูไ่ ด้, สนุก, ชีวติ ต้องแย้ง, ตื่นเต้น, ตื่นเต้น, ต้องลุน้ ,
ต้องแย้งชิงแข็งขัน
กลุ่ม 20 รู ้สึก อึดอัด, ต้องเตรี ยมตัวตลอด, ระวังตัวมากขึ้น, สนุก, ทําไมมีพ้ืนที่นอ้ ย
จัง งงๆเพื่อนหายไป, คิดว่าต้องเอาตัวรอดก่อน, ต้องต่อสู้, เร่ งรี บ, เหนื่อย, อิจฉา
กลุ่ม100
โจทย์
กลุ่ม 100 รู ้สึกกับกลุ่ม 60 อย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกส่ งสารที่เขาต้องแย้งกัน, อยากช่วยแต่ไม่อยากอยูต่ รงนั้น เห็นใจ
วิทยากร
กลุ่ม 60 รู้สึกกับกลุ่ม 20 อย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกธรรมดา, ต้องมีความพยายามสู ง, ส่ งสารเพราะกลุ่มเขามีพ้ืนที่นอ้ ยและมีคน
เยอะ, ดีใจที่ไม่ได้อยูก่ ลุ่มนั้น
วิทยากร
กลุ่ม 60 รู ้สึกกับกลุ่ม 100 อย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกอิจฉาเขาเพราะสบาย, ไม่คิดอะไร, ชีวติ เขาไม่มีสีสันเหมือนเรา
วิทยากร
กลุ่ม 20 รู้สึกกับกลุ่ม 60 อย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
เขาก็เหมือนเรา, รู้สึกเฉยๆ, ก็สบายกว่าเรานิดหนึ่ง
วิทยากร
กลุ่ม 20 รู้สึกกับกลุ่ม 100 อย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
สบายกว่าเรามากที่สุด, คิดว่าคนที่อยู่ 100 ไม่รู้หรอกว่ากลุ่มอื่นรู ้สึกอย่างไร
วิทยากร
กลุ่ม100 รู้สึกกับกลุ่มนอกกลุ่มอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
มองไม่เห็น, ควรยอมรับเมื่อสู้ไม่ได้ก็โดนคัดออกไป, คิดว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆ มัน
ไม่น่าภูมิใจเพราะมันไม่พบเจออุปสรรค์เลย, รู้สึกสงสารเขา
วิทยากร
กลุ่ม 60 รู ้สึกกับกลุ่มนอกกลุ่มอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ต้องพยายามมากกว่านี้ ความสามารถไม่เท่ากัน ต้องมีจิตใจเข็มแข็ง เขามีพ้ืนที่นอ้ ย
วิทยากร
กลุ่ม 20 รู้สึกกับกลุ่มนอกกลุ่มอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทําดีแล้วแต่ดียงั ไม่พอ, ขอโทษและดีใจที่เสี ยสละเพื่อเรา,โดยการออกไปข้างนอก
แทนเรา
วิทยากร
ความรู ้สึกของกลุ่มนอกกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วม
ดีใจ ยอมรับ, โดนเยียบ, สุ ขสบายที่ได้นงั่ ดูเขา, รู้สึกดี, อยากให้เพื่อนๆ เห็นใจ
เพื่อนที่อยูข่ า้ งนอกบ้าง
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วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

กิจกรรมนี้ทาํ ให้เรามองเห็นอะไร
เปรี ยบเหมือนทรัพยากรของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม 100 มากหน่อย, 60 ก็นอ้ ยลงมา
20 น้อยมาก จะกันคนอื่น, ความซื่ออสัตย์ของตนเอง, เห็นการแย่งชิงกันไม่เห็น
ผูอ้ ื่น, มีความรู ้สึกอยากเอาตัวรอด, เปรี ยบเหมือนสังคมมีชนชั้น (ยากจน/รํ่ารวย),
ต้องแย่งชิงทรัพยากรกัน, เปรี ยบเหมือนสังคมมีฐานะต่างกัน (จน,กลาง,รวย),
ข้อจํากัดไม่เหมือนกัน, บางคนก็กล้าที่จะต้องสู ้ต่อ,อีกบางคนไม่ไหวก็ตอ้ งยอมแพ้,
คนจนต้องดิ้นรนมากกว่า
วิทยากร
คุณมองคนนอกวงเป็ นอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
คนพิการ, เด็กกําพร้า, คนแก่, คนกลุ่มน้อย, ไร้สัญชาติ, โจรใต้, คนติดยา, คนเคย
ติดคุก, ไม่อยากแย่ง, เสี ยสละ
วิทยากร
ทําไม 100 กับ 60 ทําไม ไม่แบ่งบันกัน
ผูเ้ ข้าร่ วม
เห็นแก่ตวั เพราะเขาไม่แบ่งปั นให้คนอื่น ตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่ากติกาห้าม แต่ถา้
เข้ารู ้วา่ กติกาไม่ได้หา้ มเอาอาจทําอย่างนั้นก็ได้ แต่ถา้ กติกาตั้งว่า เราอยู่ 20 เราต้องอยู่ 20 นะ แต่เกม
นี้ไม่มีกติกา แต่เรารู ้วา่ จะต้องในที่เดียวกันโดยไม่ไปแย้งกับเขา เหมือนเราเข้าใจตรงกัน เหมือนกับ
เราตั้งกรอบให้ตนเองสร้างขึ้นเพื่อตัวเองบังคับตัวเอง
กรอบพวกนี้มาได้ไง ความเคยชิน ที่มนั บอกว่าเธอเป็ นคนจนเธอต้องอยูอ่ ย่างนี้แหละ เคย
สงสัยไหมว่าทําไมคนจนถึงไม่รวมตัวกัน เราตัวแล้วเขาไม่ค่อยฟัง จริ งแล้วเราไม่มีเวลารวมตัวกัน
ต้องทํามาหากิน การจะเข้ามารวมตัวกันแต่ละครั้งก็ตอ้ งเสี ยเวลาทํามาหากิน ต้องเสี ยเงินอีก ซึ่ งมอง
แล้วมันไม่คุม้
เราคุน้ เคยใหม่สามเหลี่ยมโครงสร้างสังคม คนส่ วนใหญ่จะอยูข่ า้ งล่างปริ มาณจะเยอะที่สุด
คือ พวกคนจน เช่น กรรมกร ชาวนา ชาวส่ วน ผูใ้ ช้แรงงาน 80% คนเหล่านี้ตอ้ งมีที่ทาํ กิน ตรงการ
เป็ นใคร นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าคนกลาง NGO พนักงานบริ ษทั พระ 15% มีก็ได้ไม่มีก็ได้
ข้างบนเป็ นใคร นักธุ รกิจ นักการเมือง ไม่เกิน 5% ในสังคม ไม่จาํ เป็ นต้องมีที่ทาํ กิน คิดว่าคน
ข้างล่างเขาไม่มีโอกาส
วิทยากร
อะไรทําให้เป็ นอย่างนี้ เป็ นความเชื่อมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย อย่างเช่น ชาวนากว่าเขา
จะปลูกข้าว กว่าจะขายให้พอ่ ค้าคนกลาง ก็ตอ้ งขายให้ราคาถูก แต่พอ่ ค้าคนกลางก็ตอ้ งนําข้าวไปขาย
ในราคาที่แพง แสดงว่าคนที่รวยก็ตอ้ งเป็ นพ่อค้าคนกลาง ส่ วนคนจนก็ตอ้ งเป็ นชาวนา เพราะถูกกด
ขี่ และไม่ช่วยเหลือกันระหว่างชาวนากับพ่อค้าคนกลาง เปรี ยบเหมือนสังคมแบบชนชั้น ด้วยเงิน แต่
ไม่ได้แข่งที่จิตใจ แต่พอจะมีคนสักคนหนึ่ง อยากที่จะคิดแบ่งชนชั้นทางจิตใจ ก็จะโดนกระแส
สังคม กดดันให้ยอมเลิกไป เวลาที่พดู ถึงคนจน ให้เห็นด้วยที่แบ่งกันด้วยเงิน ซึ่งต่อมาก็ตามมาด้วย
การแบ่งด้วยอํานาจ เคยได้ยนิ สมัชชาคนจนมีการรวมตัวกัน 30,000-40,000 คน เขาไม่มีเงินก็พากัน
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ไปเก็บผักที่ตลาดเช้า เพื่อนํามากิน เพื่อสู ้กบั รัฐบาล พวกนั้นนอกจากจนเงินแล้วยังจนอํานาจ ทําไม
โครงสร้างสังคมถึงเป็ นแบบนี้ ถึงอยูม่ าร้อยปี เพราะอะไร? มันจะคอยช่วยเหลือคนชั้นล่างเพียง
เล็กๆน้อยๆ ให้คนชั้นล่างอยูไ่ ด้ ความไม่พอของคนชั้นล่าง คนจนขาดความรู ้ถูกปิ ดหูปิดตาไม่รู้
ความเป็ นไปของสังคม “ที่จริ งจําเป็ นต้องมีคนจนเพื่อจัดสรรงบประมาณได้ง่ายขึ้น”
วิทยากร
รัฐบาลได้อะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ภาษีจากประชาชน เพียงเล็กน้อย
วิทยากร
ภาษีส่วนใหญ่มาจากชนชั้นไหน
ผูเ้ ข้าร่ วม
ชนชั้นกลาง/นักธุรกิจ, คนชั้นล่าง
วิทยากร
ภาษีมี 2 แบบ คือ ภาษีนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิม่
“ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เยอะกว่าภาษีนิติบุคคล แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนเสี ยเท่ากัน คือ 100 : 7
บาท คนจนมีรายได้ 1,000 บาท เสี ยภาษีร้อยละ 7 บาท ประมาณ 70 บาท คนรายได้ 100,000บาท ก็
เสี ยร้อยละ 7 บาท เท่ากัน 7,000 บาท มันยุติธรรมดีไหม แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้เก็บเป็ นรายเดือน
แต่เก็บจากการซื้ อ คนรวยมีเงิน 100,000 บาท ซื้ อเสื้ อตัวละ 100 บาท เสี ย 7 บาท คนจนซื้ อเสื้ อตัวละ
100 บาท เสี ย 7 บาทเท่ากัน
รัฐเก็บภาษีหลังเป็ นผูจ้ ดั การทรัพยากร เสร็ จแล้วเอามาพัฒนาประเทศ นี่เป็ นหน้าที่ของรัฐ
กลไกลที่ใช้ก็จะเป็ นกลไกลทางการศึกษา โรงเรี ยน, สื่ อมวลชนทั้งหลาย เพื่อส่ งขาดความคิดแบบนี้
ไปเรื่ อยๆ เช่น คนจน จนเพราะ ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ทําให้ประเทศไม่พฒั นา คนส่ วนน้อยต้อง
เรี ยนเพื่อคนส่ วนใหญ่ สังคมไทยไม่พฒั นาเพราะคนสลับชั้นเยอะ นี่เป็ นแนวคิดของรัฐ แต่วา่ กล
ไกลเหล่านี้ไม่พอเท่ากลไกลทางกฎหมาย ใครเป็ นคนสร้างกฎหมาย (รัฐมนตรี , ชาวบ้าน,
นักการเมือง) แล้วเคยได้ยนิ ไหมชนชั้นใดร่ างกฎหมายก็บงั คับใช้กบั ชนชั้นนั้น กลไกลกฎหมายเขา
บังคับใช้กบั ใคร? ตํารวจ ทหาร ศาล ทนายความ ข้าราชการบางส่ วน ผูใ้ ช้กฎหมายบางส่ วนเคยได้
ยินไหม? เช่น มีชาวบ้านบางส่ วนไม่มีที่ทาํ กิน ที่จงั หวัดลําพูน รวมตัวกัน บุกไปยึดที่รกร้างว่างเปล่า
ทําการเกษตร ปลูกบ้าน จากนั้นก็โดนฆ่า เพื่อให้ออกจากพื้นที่
แล้วเราจะทํายังไงในเมื่อกลไกลมันเป็ นอย่างนี้ ที่ทาํ ให้ระบบยังคงอยู่ เรี ยนก็นอ้ ย ลงทุนก็
ไม่เป็ น ที่ดินก็ไม่เคยมี เราก็มีการเรี ยนแลกเปลี่ยน จับเด็กในเมืองไปอยูใ่ นชนบท เด็กชนบทไป
เรี ยนในเมือง เพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดกัน เหมือนกับว่าคนจนไม่น่าจะโง่หมดหรื อหัวไม่ดีไปซะ
หมดทุกคน เพียงแต่เขาขาดโอกาสได้เรี ยนรู ้หรื อพัฒนาความรู ้เท่ากับเด็กในเมือง เพื่อที่เขาจะได้
เรี ยนสู ง เพื่อที่จะได้นาํ ความรู ้ไปพัฒนาบ้านตนเองได้
สรุ ปว่าต่อไปสังคมก็จะมีชนชั้นกลางกับชนชั้นสู งเท่านั้น แต่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนรวย
เขารวยได้อย่างไร? เขาใช้วธิ ี การไม่โกงก็รวยได้ ยกตัวอย่าง ทักษิณ เขารวยมาได้ยงั ไง จริ งแล้ว
นักการเมืองเขาใช้ระบบนายทุนลําเลียงสิ นค้า ใช้เงิน คนรวยเอาเงินมาจากไหน กูธ้ นาคารทั้งไหน
และต่างประเทศ ธนาคารเอาเงินมาจากไหน มาจากคนจนและคนชั้นกลาง ซึ่ งธนาคารเช่าเงินเรา
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เพื่อไปเปิ ดให้นายทุนกู้ เพื่อนําไปผลิตสิ นค้า ขายให้คนจนและคนชั้นกลาง เพราะฉะนั้นระบบแบบ
นี้เขาเรี ยกว่าระบบทุนนิยม ที่ตอ้ งมีคนจน เพราะคนจนจะต้องเป็ นคนที่ไม่ค่อยมีความรู ้ จะต้องเป็ น
คนที่ผลิตสิ นค้าราคาถูก และเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ดี เพราะฉะนั้นที่บอกว่าชาวบ้านฟุ่ มเฟื อย เพราะเขาเอา
ไปป้ อนถึงหน้าบ้านเลย เคยเห็นไหมที่หมู่บา้ นมีคนไปแจกซิมมือถือ แล้วเขาได้เงินเป็ นเดือนๆไป
และจําเป็ นต้องมีกนั แบบนี้ โดยจ่ายคนพวกนี้เพื่อขายให้คนพวกนี้
คนชั้นบน ทําอะไร? เขาก็ช่วยออกกฎหมายให้กบั เรา ช่วยกูเ้ งินต่างประเทศให้เรา ช่วย
พัฒนาประเทศ ทําทางด่วน ทําอินเตอร์ เน็ต ทําถนน ทําเขื่อนให้ สร้างโรงไฟฟ้ าให้ คุมท่อก๊าซให้
ไม่ง้ นั เราไม่มีทีวีดู มีแอร์ เรามีได้เพราะคนเหล่านั้น แต่ที่สาํ คัญ คือ ใหม่ เขาทําความรู ้จกั กับ
นักการเมือง เพื่อขอสัมปทาน หลังๆรัฐบาลก็ทาํ เรื่ องขอสัมปทานเองเลย”
วิทยากร
ความรู ้สึก 3 วันที่ผา่ นมา
ผูเ้ ข้าร่ วม
สนุก, ตลก, ซึ้ ง, ฉลาดขึ้น, เปิ ดมุมมอง, รู ้จกั ตนเองมากขึ้น,
วิทยากร
ความรู ้สึกกับเพื่อน
ผูเ้ ข้าร่ วม
เครี ยด, สนุก, สนิท, รู้จกั กันมากขึ้น, เข้ากันได้
วิทยากร
ให้ทุกคนยืนขึ้น และให้ทุกคนเดินไปหาเพื่อน(ที่อยากคุย) จากนั้นเมื่อได้คู่แล้วให้
นัง่ ลง และให้พดู คุยกัน ในหัวข้อ ใน 3 วันมานี้เราได้เรี ยนรู ้อะไรมากที่สุด (ให้เวลา 3 นาที)
วิทยากร
เมื่อคุยเสร็ จแล้ว ให้ไปหาอีกคู่หนึ่งที่อยากคุย ในหัวข้อ ชอบกิจกรรมไหนมาก
ที่สุดเพราะอะไร
วิทยากร
ให้ทุกคนนัง่ ลงและสนทนาในกลุ่มใหญ่
วิทยากร
ได้เรี ยนรู้อะไรมากที่สุด?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เรี ยนรู ้เรื่ องความพยายามในการพูดภาษา, เรี ยนรุ ้การอยูร่ ่ วมกัน, เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับสามเณรในลาว, เรี ยนรู ้การเมืองในเมืองไทย, รู ้จกั วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของเพื่อน, ได้
อธิ บายการทําไร่ เลื่อนลอยให้ทุกคนเข้าใจ, เรี ยนรู ้การเป็ นคนที่ถูกลืม, ได้พดู ในสิ่ งที่อยากจะพูด
วิทยากร
“ชอบกิจกรรมไหนมากทีส่ ุ ดเพราะอะไร”
ผูเ้ ข้าร่ วม เกมรั้วไฟฟ้ า เพราะ ทุกคนมีความสามัคคีกนั , เป็ นกิจกรรมที่มีพลังทั้ง
ทางกายและทางใจ
กิจกรรมสายธารชีวติ เพราะ ได้ระบายความรู ้สึก, ได้ยอ้ นชีวติ , ทําให้เห็นว่าชีวติ
ของแต่ละคนแตกต่างกัน
เกมผ้าห่มหรรษา
เกมโยนไข่ เพราะ ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม, การยืนเป็ นวงกลม ทําให้เห็น
วิธีการทํางานใหม่ๆ
- กิจกรรมลดอคติ(รู ้และไม่รู้) เพราะ ทําให้หายข้อสงสัย
เกมปูลงรู เพราะ ฝึ กทักษะการฟัง
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หลังจากนั้นวิทยากรที่สอน คือ พี่อว้ น ได้ลากลับ และได้มีตวั แทนน้องในค่าย ได้ร้องเพลงให้กบั พี่
อ้วน
เพลงวาบูแล
วาเอ๋ วาบูแล วาบูแลตือรายูดูวอตีฆอ
อีงตั สู โง๊ะห์กาโป่ งตือปั ตกี่ตอ
ตีงามารี ยาโห๊ะลาสู โง๊ะห์
วาเอ๋ วาบูแล วาบูแลตือรายูดูวอตีฆอ
มาซอลอนิ่ง ดูโด๊ะสระบุรี
บีราซอบีแม อาปอฮ้อกโด้ดูเมาะห์ ลือมู กาแบ้ง
ดูโด้แบ๊ะมานอ
วาเอ๋ วาบูแล วาบูแลตือรายูดูวอตีฆอ
อีงตั ซูโอ๊ะห์ ปาดออีบูบาป้ อ
อาเด๊ะบาราเด๊ะ ดูโด๊ะบาละห์มานอ
วาเอ๋ วาบูแล วาบูแลตือรายูดูวอตีฆอ
ซื อการาลานิ่ง ฮ็อกโด๊ะบี้แมซื อกาลี
ตาโก๊ะกือเละตะเดอะกือรี ยอ
กือรานอกีตอตีงามารี ลามอ
ความหมาย
คิดถึงบ้านที่เราเกิด
จากบ้านมาตั้งไกล
ตอนนี่เราก็มาอยูท่ ี่สระบุรี
เป็ นห่วงอะไรที่อยูท่ ี่บา้ น เช่น วัว แพะ
ที่คิดถึงจริ งๆก็คุณพ่อ คุณแม่ และน้องๆญาติ
ในตอนนี้ที่กลัวที่สุดก็คือ กลัวตกงาน เพราะจากมาตั้งเดือน
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กิจกรรมบทที่ 2
สั นติภาพ - ความขัดแย้ ง – ความรุนแรง

วันที่ 10 - 12 เมษายน 2552
ณ ไร่ หวานสนิท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิทยากร

อาจารย์ ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
อาจารย์ งามศุกร์ รัตนเสถียร
อาจารย์ ชาญชัย ชัยสุ ขโกศล
คุณเอกราช ซาบู

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมเกิดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์และเข้าใจธรรมชาติของ
ความขัดแย้ง และรู ้วธิ ีป้องกันความขัดแย้ง และความรุ นแรงโดยสันติวธิ ี
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คุณเอกราช ซาบู

หัวข้อสันติภาพ - ความขัดแย้ง – ความรุ นแรง
เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
กิจกรรมวันที่ 10 เมษายน 2552
กิจกรรมบริหาร สมาธิ ปัญญา ร่างกาย
วิทยากร
อาจารย์ ดร. เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์
-บริหารสติโดยการนัง่ สมาธิเป็ นเวลา 1.30 นาที
-บริหารร่างกายโดยการ
-บริหารใบหน้า วิธกี าร ยิ้มหุบๆๆๆๆ
-บริหารสายตา วิธกี าร ใช้น้ ิวชี้แตะทีห่ วั คิว วนรอบดวงตา เลือ่ ยลงมาทีป่ ลายจมูก
-บริหารศีรษะ วิธกี าร ใช้ปลายนิ้วทัง้ 2 มือ นวดบริเวณกลางหัว นวดตํา่ ลงเรื่อยๆ จนถึง
บริเวณท้ายทอย
- บริหารสมอง วิธกี าร ยกมือขาวส่งไปข้างหน้า แทนคําว่า สวัสดี, ยกมือขวาข้ามศีรษะ แทน
คําว่า ขอบคุณ และยกมือขวาไปข้างหลัง แทนคําว่า ขอโทษ จากนัน้ ก็ให้ยกมือซ้ายวางไปข้างหลัง แทน
คําว่า สวัสดี, ปล่อยมือซ้ายไว้ขา้ งลําตัว แทนคําว่า ขอบคุณ, ยกมือซ้ายส่งไปข้างหน้า แทนคําว่า ขอโทษ
กิจกรรมความขัดแย้ ง
โดยวิทยากรได้กาํ หนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนได้พดู ถึงความรู ้สึกความคิดเห็น
ว่าเป็ นอย่างไรเกี่ยวกับความขัดแย้งในมุมมองของแต่ละคน
วิทยากร
“เมื่อพี่พดู ถึงความขัดแย้พวกเราคิดถึงอะไร”
ผู้เข้ าร่ วม
“คนทะเลาะกัน, ความสู ญเสี ย, การแย่งชิง, ความคิด, ความ
รุ นแรง, การแบ่งแยก, ความวุน่ วาย, ความไม่พอใจ, ความแตกต่าง
,ผลประโยชน์”
วิทยากร
“จากการสังเกตจะเห็นว่าน้องๆ ส่ วนใหญ่จะพูดถึงความขัดแย้งเชิงลบโดยหารู้ไม่
ว่าความขัดแย้งมีท้ งั เชิงลบและเชิงบวก”
วิทยากร
“พวกเราคิดว่าความต้องการคืออะไร”
ผูเ้ ข้าร่ วม
“ความอยากได้, ต้องการปั จจัยสี่ ”
วิทยากร
“พวกเราคิดว่าความจําเป็ นคืออะไร”
ผู้เข้ าร่ วม
“คือสิ่ งที่ขาดไม่ได้, ต้องได้”
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กิจกรรมการ์ดความจําเป็ นและความต้องการ
วิทยากร
แยกความจําเป็ นออกจากความต้องการ โดยมีโจทย์ว่า
1. ความจําเป็ นทีส่ าํ คัญ 3 ใบ
2. ความจําเป็ น+ ความต้องการ
3. จับคู่ เลือกจําเป็ นที่สุด 3 ใบ
อุปกรณ์
: การ์ด 12 แผ่น ประกอบด้วย
เงิน, เตียง, การศึกษา, อาหาร, นํา้ สะอาด, จักรยาน, ลูกอม, โอกาสนําเสนอความ
คิดเห็นและยอมรับ, การท่องเที่ยววันหยุด, ทีว,ี สิทธิในการถูกคุมครองจากการ
ถูกเลือกปฏิบตั ิ, การรักษาพยาบาล
กติกาการเล่น
1.โดยวิทยากรได้แจกการ์ดให้คนละ 12 แผ่น แล้วให้ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนดูการ์ดของตัวเองแล้ว
ให้แยกความจําเป็ นกับความต้องการออกจากกัน แล้วให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ น
ทีส่ ุดสําหรับตัวเองออกมา 3 อย่าง
2. วิทยากรได้กาํ หนดให้ผูเ้ ข้าร่วมได้มกี ารจับคู่กนั แล้วให้ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ 2 นําการ์ดทีไ่ ด้เลือก
สิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นที่สุดสําหรับตัวเอง 3 อย่างมารวมกัน แล้วเลือกออกมา 3 อย่าง
3. วิทยากรได้กาํ หนดให้ผูเ้ ข้าร่วมได้มกี ารแบ่งกลุม่ ย่อย 5 กลุม่ เพือ่ ให้แต่ละกลุม่ ได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการเลือกสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นทีส่ ุด 3 อย่าง
กติกากลุ่มย่อย
1. ให้แต่ละกลุม่ ช่วยกันเลือกความจําเป็ นทีส่ ุด 3 อย่าง
2. โดยมีขอ้ แม้ว่าทุกคนในกลุม่ มีความคิดเห็นเหมือนกัน
3. วิทยากรกําหนดให้แต่ละกลุม่ ได้เสนอความจําเป็ น 3 อย่างพร้อมอธิบายของความจําเป็ นว่า
ทําไม
วิทยากร “ให้ผเู ้ ข้าร่ วมเลือกความจําเป็ นมา3 อย่างพร้อมอธิบายว่าเพราะอะไร”
กลุ่มที่ 1 เลือกความจําเป็ น 3 อย่ าง เช่น การศึกษา, อาหาร, เงิน
เพราะ และในกลุ่มมีการตกลงร่ วมกันโดยการอธิ บายให้เข้าใจ ในสิ่ งที่เลือกมา เป็ นสิ่ งที่ขาด
ไม่ได้ทุกคนต้องมีการศึกษา ต้องมีอาหารเพื่อการดํารงชีพอยู่ และต้องใช้เงินในการดํารงชีวติ เพื่อ
ซื้ ออาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
กลุ่มที่ 2 เลือกความจําเป็ น 3 อย่ าง เช่น อาหาร, นํ้าสะอาด, เงิน
เพราะ ในกลุ่มจะมีการขัดแย้งกันในช่วงแรก ว่าจะเอาเลือกเงิน หรื อเลือกการรักษาพยาบาล
มากกว่า คือบางครั้งเงินอาจไม่มีค่าก็ได้ แต่ถา้ มองถึงปั จจุบนั เงินก็จาํ เป็ น และในกลุ่มถึงแม้จะมี
ความคิดที่ขดั แย้งกัน แต่เราก็ใช้บรรทัดฐานของสังคมในปั จจุบนั เป็ นการลดความขัดแย้ง
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กลุ่มที่ 3 เลือกความจําเป็ น 3 อย่ าง เช่น อาหาร, นํ้าสะอาด, การศึกษา
เพราะ ในกลุ่มเกิดความขัดแย้ง คือ เลือกมาอาหาร, นํ้าสะอาด แต่ยงั เลือกไม่ได้ระหว่าง เงินกับ
การศึกษา พอดีมีคนยอมหนึ่งคน เลยเลือกการศึกษา เข้ามาเป็ นอันที่สาม
กลุ่มที่ 4 เลือกความจําเป็ น 3 อย่ าง เช่น อาหาร, นํ้าสะอาด, การศึกษา
“เพราะตอนแรกในกลุ่มก็สันติดี แต่ตอนหลังมีความขัดแย้งจึงได้ ทําให้เรามองเรื่ องสังคม
ในอดีตเป็ นหลักหาข้อตกลงร่ วมกัน”
วิทยากร
“อันนี้สาํ คัญ เพราะแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มีฐานความคิดที่ต่างกันขึ้นอยูก่ บั สถานะ
และ บริ บทประสบการณ์ที่ผา่ นมา นี่เป็ นจุดสําคัญของการตัดสิ นใจ”
กลุ่มที่ 5 เลือกความจําเป็ น 3 อย่ าง เช่น อาหาร, นํ้า, โอกาสที่พดู ให้คนอื่นรับฟัง
เพราะ กลุ่มเลือกค่อนข้างอย่างสงบ เลือกได้เร็ ว ใช้วธิ ี การประชาธิ ปไตย ถามความคิดเห็นทุก
คน แต่ไม่แน่ใจว่าอาจมีคนแย้งอยูภ่ ายใน
ถอดบทเรี ยนในวงใหญ่
วิทยากร
มีใครมีความคับข้องใจอยูบ่ า้ ง?
ผู้เข้ าร่ วม ถ้าเลือกด้วยส่ วนตัว ผมจะเลือกการรักษาพยาบาลมาเป็ นความจําเป็ น
“จาการสังเกตระหว่างกลุ่มมีการเลือกที่แตกต่างกัน ซึ่ งบางคนก็เลือกนํ้า บางคนก็เลือกเงิน
บางคนก็เลือกสิ ทธิ ในการรับฟัง แต่สุดท้ายก็ตกลงร่ วมกันได้”
กลุ่มที่ 6 เขามีความคิดเห็นอย่ างไร?
ผู้เข้ าร่ วมกลุ่ม 6 - ใช้กระบวนการเลือกมา 4 ข้อ คือ นํ้าดื่ม, อาหาร, การศึกษา, สิ ทธิ คุม้ ครองใน
การเลือกปฏิบตั ิ ในกลุ่มจะมีความขัดแย้ง เรื่ อง การเลือกระหว่าง การศึกษา และสิ ทธิ ในการ
คุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ิ แต่สุดท้ายก็เลือกทั้ง 2 อย่าง เพราะมีความจําเป็ นทั้งคู่
วิทยากร
“สรุ ป นี่เป็ นจุดที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เห็นว่า ความขัดแย้งก็มีส่วนที่ดีดว้ ยเหมือนกัน ทํา
ให้เห็นว่าเราสามารถเรี ยนรู ้กบั มันได้ ถ้าไม่เกิดความขุดแย้งก็จะไม่เกิดการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่แตกต่างกัน
ในสังคม และสิ่ งที่นอ้ งได้พดู ถึงเราจะเกิดความขัดแย้ง เรายังมองคนที่มีขดั แย้งกับเราเป็ นมิตร
ถึงแม้จะแตกต่างกัน ก็เป็ นเพื่อนเป็ นพี่นอ้ งกันอยู่ นี่ก็สาํ คัญ เพราะส่ วนมากที่เกิดความขัดแย้ง เราก็
จะมองกันเป็ นศัตรู ทาํ ให้เกิดความรุ นแรงตามมา”
เรื่ องความขัดแย้งทั้งหมดมี 4 ระดับ
1.ความขัดแย้งภายในจิตใจของเรา (ตัวเอง) เช่ น กิจกรรม WANT&NEED เป็ นการ
ทดสอบความขัดแย้งในตัวเรา
2.ความขัดแย้งระหว่างบุคคล คือ กิจกรรมให้ จับคู่กนั ทําให้เรารู้วา่ คนเราแตกต่างกัน
ทางด้านความคิด บริ บท ฐานะ ซึ่ งอาจทําให้เกิดความขัดแย้งได้
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3.ความขัดแย้งภายในกลุ่ม คือ การรวมกลุ่มก็จะมีคนหลากหลายความคิด มาจากหลาย
อัตลักษณ์ มาจากหลายชาติพนั ธุ์ พึ่งมีความขัดแย้งมากยิง่ ขึ้น
4.ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม คือ ภายในกลุ่มอัตลักษณ์ เดียวกันยังขัดแย้ง แต่ระหว่างกลุ่มยิง่
มีความขัดแย้งกันขึ้นไปใหญ่
จํากัดคําของความขัดแย้ ง
ความขัดแย้ง คือ กลุ่มบุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป มาเผชิ ญหน้ากันและมีเป้ าหมายที่แตกต่าง
กันทําให้เกิดความขัดแย้ง หรื อพยายามแย่งชิงสิ่ งที่ตนเองต้องการ โดยส่ วนมากจะเป็ นเรื่ องของ
อํานาจ เรื่ องทรัพยากรที่มีจาํ กัด และเรื่ องของสถานะ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นความขัดแย้งที่สามารถจัดการ
ได้ แต่เรื่ องความเชื่ อ ความศรัทธาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่สามารถประนีประนอมได้
ความขัดแย้ง มี 2 ประเภท คือ
1.ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ คือ สามารถจัดการได้
2.ความขัดแย้งทางค่านิยม/ความเชื่อ/ความศรัทธา คือ ไม่สามารถประนีประนอมได้ในบาง
กรณี
วิทยากร
“ซึ่ งในวันพรุ่ งนี้ เราจะมาวิเคราะห์ความขัดแย้ง ด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย แล้วก็
ต้องตีโจทย์ให้แตกว่า ความขัดแย้งของเราคืออะไร? เดียวจะลงลึกในวันพรุ่ งนี้”
วิทยากร
ได้พดู ถึงอัตลักษณ์คืออะไรโดยได้เปรี ยบอัตลักษณ์เหมือนดอกไม้ที่
สวยงาม พร้อมจะบ่งบอกความเป็ นตัวตนของเราดังกิจกรรมต่อไปนี้
กิจกรรมดอกไม้ของเรา
กติกาการเล่น
1. วิทยากรกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมวาดรูปดอกไม้ 1 ดอก
2. เขียนชื่อเล่นตัวเองลงในวงกลม
3. มีกลีบประมาณ 4-5 กลีบ เขียนความเป็ นตัวเราลงในกลีบดอกไม้ 1 กลีบ: 1 ข้อ
่ ่
่
วิทยากร
อัตลักษณ์ของเราเป็ นอย่างไร
ผู้เข้ าร่ วม
ผูห้ ญิง, ผูช้ าย, ชนเผ่า, เรี ยบร้อย, เป็ นชาวมุสลิม(อิสลาม), ชาวละหู่, ชาวปั ตตานี
,เป็ นคนใต้, รู ปร่ างสู ง, คนใต้พดู ใต้, พูดภาษาอาข่า, คนลาวกินข้าวเหนียว,
มีผา้ คลุม, รักครอบครัว, ทําไร่ บนดอย, สามเณร, ชอบอิสรภาพ, รักการเรี ยนรู้, เด็ก
บ้านๆ, เป็ นโสด, พี่คนโต, เป็ นผูล้ ้ ีภยั , ชอบกิน, นับถือศาสนาพุทธ, พูด
ภาษาอังกฤษได้, ผูร้ ักสันติภาพ, หน้าตาดี, รักการเรี ยนรู ้
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วิทยากร

ให้ต้งั แถวเป็ น 2 แถว ยืน 2 ฝั่ง คู่กนั สิ่ งที่จะทําต่อไป คือ สิ่ งที่เรี ยกนี้ ถ้าตรงกับ
ใคร ก็ให้เดินไปอีกฝั่งหนึ่ง
ผูห้ ญิง, ชนเผ่า, เป็ นผูช้ าย, เป็ นคนเรี ยบร้อย, พูดภาษาไทย, พูดภาษาอังกฤษได้,
เป็ นคนปั ตตานี, เป็ นคนละหู่, ทําไร่ บนดอย, ทํานาทัว่ ไป, เป็ นผูล้ ้ ีภยั , สามเณร, รัก
คุณธรรม, ผูร้ ักสันติ
วิทยากร
OK อัตลักษณ์ คืออะไร
“ตัวตนของตัวเอง” อัตลักษณ์มีมากกว่าความหลากหลาย และเชื่อมโยงกับคนอื่นได้
วิทยากร
“ต่อไปพี่อยากให้ดูวา่ อัตลักษณ์เป็ นสิ่ งที่สวยงาม เหมือนกับดอกไม้ แต่ถา้ มีหลาย
ดอกมีหลายสี ก็จะทําให้เกิดความสวยงามขึ้นได้”
วิทยากร
กลุ่มต่างๆที่เราได้ระดมกันมา กลุ่มไหนมีอาํ นาจมากที่สุด?
ผู้เข้ าร่ วม
เพศชาย, เพศหญิง, สามเณร, นักการเมือง, คนมีการศึกษา, ทหาร, ภาษาไทย,
พระมหากษัตริ ย,์ ศาสนาพุทธ
วิทยากร
นี่คือ กลุ่มอาชีพ ชาติพนั ธุ์ ภาษา สถานทางสังคม อัตลักษณ์เกิดขึ้นมา 2 แบบ คือ
1.เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ คือ เพศชาย, เพศหญิง, ผิวขาว, ผิวดํา
วิทยากร
กลุ่มอัตลักษณ์ที่มีความอ่อนแอทางสังคม คือใคร?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เด็ก, คนพิการ, คนด้อยโอกาส, ผูห้ ญิง, ผูล้ ้ ีภยั
วิทยากร
ชาติพนั ธุ์ไหนที่มีความอ่อนแอมากที่สุด ยกตัวอย่างในประเทศไทย เช่ น อาข่ า, ละ
หู่, ผู้หญิง, ผู้ลภี้ ัย
“ซึ่ งลักษณ์ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะนําไปสู่ การมีอาํ นาจ อัตลักษณ์ทาํ ให้
เรามองคนที่ต่างจากเรา มีคุณค่าน้อยกว่าสิ่ งที่จะทําให้เราสามารถใช้ความรุ นแรง ซึ่ งต้องตระหนัก
ถ้าเรามองภาพว่ามีความเหมือนและเข้ากันได้ ท่ามกลางความแตกต่างก็จะทําให้เรา เห็นคุณค่าของ
เรา เห็นคุณค่าของเขา มิตรเป็ นเหมือนเพื่อน เป็ นพี่เป็ นน้องกัน ถ้าเรามองแบบนี้ปัจจัยที่จะทําให้เกิด
ความรุ นแรงก็จะน้อยลง”
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กิจกรรมบริหารร่างกาย โดยอาจารย์เพิม่ ศักดิ์
- บริหารมือ วิธกี าร ยกมือซ้ายขึ้น แล้วใช้มอื ขวาบีบเล็บมือซ้าย แล้วนับ 1-3 ทําเหมือนกัน
ทุกนิ้วจนครบทัง้ 5 นิ้ว จากนัน้ ก็เปลีย่ นเป็ นยกมือขาวขึ้น แล้วใช้มอื ซ้ายบีบเล็บมือขวาทุกนิ้ว นับ 13 ทําเหมือนกันทุกนิ้วจนครบทัง้ 5 นิ้ว
-บริหารศีรษะ วิธกี าร ใช้ปลายนิ้วทัง้ 2 มือ นวดบริเวณกลางหัว นวดตํา่ ลงเรื่อยๆ จนถึง
บริเวณท้ายทอย
- บริหารสมอง วิธกี าร ยกมือขาวส่งไปข้างหน้า แทนคําว่า สวัสดี, ยกมือขวาข้ามศีรษะ
แทนคําว่า ขอบคุณ และยกมือขวาไปข้างหลัง แทนคําว่า ขอโทษ จากนัน้ ก็ให้ยกมือซ้ายวางไปข้าง
หลัง แทนคําว่า สวัสดี, ปล่อยมือซ้ายไว้ขา้ งลําตัว แทนคําว่า ขอบคุณ, ยกมือซ้ายส่งไปข้างหน้า แทน
คําว่า ขอโทษ
วิทยากร
“เดี่ยวเราทบทวนบทเรี ยนเรื่ องกิจกรรมที่ให้ทาํ เมื่อตอนเช้า คือ กิจกรรมวัดความ
ต้องการ ที่มนั ก็คือว่า ความต้องการมันสําคัญอย่างไร? ก็คือความจําเป็ นกับความต้องการของแต่ละ
คน มันแตกต่างกัน มันมีความเปลี่ยนแปลงกับคนต่อคน อย่างเช่น เงินอาจเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อเรา แต่
เงินไม่ใช่สิ่งที่จาํ เป็ นของผูอ้ ื่น และปั ญหาความขัดแย้งไม่ใช่ส่ิ งที่เลวร้าย แต่เป็ นสิ่ งที่ดีงาม มันจะ
เป็ นตัวช่วยให้คนที่มีความแตกต่างกันมารวมมือกัน เกิดการขัดแย้งนําไปสู่ พรรคพวกให้กบั ทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับปั จจัยนั้นๆ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่สาํ คัญของการมองความขัดแย้ง ว่าเป็ นสิ่ งที่เลวร้าย สิ่ งที่
อันตราย เราก็จะจัดการกับความขัดแย้งไปในทางที่เลวร้าย และรุ นแรง ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่
มนุษย์ทุกคน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงตัวเรา ครอบครัว พ่อแม่ พี่นอ้ ง หรื อที่ทาํ งาน ที่
โรงเรี ยนของเรา ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ ตาเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้”
“ สิ่ งที่อนั ตรายที่สุดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งก็ คือ สิ่ งที่ดีสําหรับเธอด้วย งานลักษณะนี้เป็ น
สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความรุ นแรง แต่ถา้ เราพยายามที่จะเอาความคิดเรื่ องความขัดแย้งมาเป็ นเครื่ องมือที่จะ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ มุมมอง เพื่อที่จะหาทรัพยากรที่หลากหลายมาเป็ นพลังรวมมือกัน
เพื่อสร้างสรรค์ส่ิ งต่างๆ รวมกันอันนี้สาํ คัญ
วิทยากร
กิจกรรมที่ให้ทาํ ไปทําให้เห็นว่า ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมดา เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
และความต้องการมีทุกคนมีความแตกต่างกัน ในเมื่อทุกคนแตกต่างกัน จําเป็ นที่จะต้องมาคุยกัน
ระดมสมองกัน แลกเปลี่ยน รับฟังกัน ทําไมกิจกรรม เรื่ องการฟังอย่างใส่ ใจ จึงเป็ นกิจกรรมแรกๆที่
ให้ทาํ เพราะ มันเป็ นทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับสันติวธิ ี ที่จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงได้ เรื่ องของความ
เชื่อ เราไม่จาํ เป็ นต้องเชื่ อตามเขา พยายามที่จะเข้าใจ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ไม่วา่ เขาจะให้เราเชื่อ แต่
เราต้องทําให้เขาเชื่อเราด้วย การที่จะนําไปสู่ การเข้าใจได้ จําเป็ นที่จะต้องสร้างบรรยากาศความ
ปลอดภัย
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จริ งๆมีกิจกรรมอีกตัวหนึ่ง แต่เวลามีจาํ กัด เลยไม่สามารถทําได้ เรื่ อง ความปลอดภัยคือ
อะไร คือ บรรยากาศที่เราจะทําอย่างไรให้คนที่มาจากที่แตกต่างหลากหลายมาอยูแ่ ล้วรู้สึกอุ่นใจ ใน
การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ครอบครัว อันนี้เป็ นปั จจัยสําคัญ ไม่มีคาํ ตอบตายตัวว่าจะทําอย่างไร แต่วา่
มันขึ้นอยูก่ บั พวกเราที่จะสร้างมันขึ้นมา ปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือ การรับฟังจะสร้างให้
ความเข้าใจกับสิ่ งที่แตกต่างหลากหลาย
ต่อมาอะไรคือเป็ นอุปสรรค์ที่ทาํ ให้ไม่เกิดความร่ วมมือ ที่นาํ ไปสู่ ความขัดแย้งความรุ นแรง
คือ อัตลักษณ์ แล้วเราทุกคนก็มาจากหลากหลายที่ แต่ทา้ ยที่สุดแล้วทุกคนมีอตั ลักษณ์ร่วมกัน ซึ่ งทุก
คนมีการเชื่ อมโยงกันตลอดเวลา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร คือ การที่เราเข้าไปอยูใ่ นอัตลักษณ์ของ
เราให้เหนื อกว่าอัตลักษณ์ของคนอื่น และไปมองคนอื่นที่มีความแตกต่างจากเรา ลดคุณค่าของเขา
มองเขาเป็ นศัตรู และเป็ นภัย อันนั้นนําไปสู่ ความรุ นแรงและความแตกแยกแล้วในอัตลักษณ์ที่
หลากหลายก็มีสิ่งที่สวยงาม มีคุณค่าที่แตกต่างกัน ทําให้คุณค่าทางวัฒนธรรม และสถาบันต่างๆก
สร้างให้เกิดระบบอํานาจเพื่อควบคุมและครอบครอง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า มันมีความเลื่อมลํ้า
ทางสังคมโดยเอาอัตลักษณ์มาเป็ นตัวตั้ง เพราะไอ้อาํ นาจ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ระหว่าง
อัตลักษณ์หรื อคนในสังคม จะเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วมันมีผลอย่างไร มีกี่ประเภททําอย่างไรที่จะ
นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิงความสัมพันธ์ในสังคมได้
วิทยากร
ก่อนเลิกกิจกรรมใครมีขอ้ สงสัย หรื อไม่เข้าใจตรงไหน ถ้ามีก็ให้ยกมือถามนะครับ
เพราะเราจะได้เรี ยนรู ้ไปพร้อมๆกัน มีไหม?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เงียบ
วิทยากร
OK ถ้าไม่มี ให้ทุกคนยืนขึ้นอีกครั้งแล้วจับคู่กนั แล้วเล่นเกมส์้
เกมส์วิวาห์หมู่
กติกาการเล่น
1.ให้ทุกคนแบ่งกันเป็ น 2 ฝัง่ โดยให้ฝงั ่ ขาวมือแทนฝ่ าย A และ ให้ฝงั ่ ซ้ายมือ แทน
ฝ่ าย B จากนัน้ ให้ฝงั ่ A นัง่ ลง B ยืน และจากนัน้ ให้แต่ละคู่สบตากัน แล้วให้บอกความรูส้ กึ
ผ่านสายตา
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

ถามความรู ้สึกของคนที่นงั่ A เป็ นอย่างไร
รู ้สึกเขิน, รู้สึกตํ่าต้อย, รู้สึกเหมือนไม่มีอาํ นาจ, สายตาเป็ นมิตร, รู้สึกไร้ค่า, รู้สึก
สารตัวเอง รู ้สึกกดดัน, ไม่เท่าเทียม, รู้สึกตลกขําๆ, รู้สึกดี, มีความขัดแย้ง, รู้สึก
เหมือนต่างชนชั้น, รู ้สึกเหมือนทาสรับใช้
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วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

ถามความรู ้สึกคนที่ยนื B เป็ นอย่างไร
อยากให้เพื่อนขึ้นมาเท่าเทียมกัน, รู้สึกมีอาํ นาจและเห็นใจเขา, รู้สึกเมื่อย, การ
แข่งขัน, ชัยชนะ, มองเห็นปั ญหา, รู ้สึกไม่มนั่ คงในชี วติ
2. ให้สลับกันโดยให้ฝ่าย B ยืน และให้ฝ่าย A นัง่ แล้ว ถามความรู ้สึกของคนที่ยนื
วิทยากร
ความรู ้สึกของคนที่ยนื A เป็ นอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกมีอาํ นาจขึ้นมาเยอะ, มีความกล้ามากขึ้น, รู ้สึกกดขี่เขา, เหมือนนางร้าย,
เหมือนล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่, รู้สึกเหมือนเขาตัวเล็ก, รู้สึกสะใจ, รู ้สึกฮึกเหิ ม,
เหมือนเขาเป็ นนักโทษ, มองคนข้างล่างได้มากกว่า, เหมือนเราทําให้เขารู้สึกอึดอัด
ไม่สบายใจ, สงสาร, สู งศักดิ์/ตํ่าต้อย, อยากให้เขามายืนเหมือนเรา แต่เราไม่อยาก
ลงไปนัง่ เหมือนเขา, รู ้สึกซึ้ ง/เหมือนทําอะไรเขาไม่ค่อยได้
วิทยากร
ถามความรู ้สึกของผูท้ ี่นงั่ B เป็ นอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
เหมือนเดิมและภูมิใจในสิ่ งที่ตนเองอยู,่ รู้สึกเหมือนเป็ นผูต้ ่าํ ต้อยต้องการให้เขา
ช่วยเหลือ, อยากขอความช่วยเหลือ/สงสารเขา, สงสารตัวเอง,รู้สึกเหมือน,โดย
เยียบยํ่า, รู้สึกดีและกล้าบอกเขา, รู้สึกเหมือนโดนกดขี่จากคนที่อาํ นาจมากกว่า
รู ้สึกไม่สบายใจ, ดีใจ
3. วิทยากรกําหนดให้คนที่เป็ น A ยืนขึ้น
วิทยากร
ถามความรู ้สึกของผูท้ ี่นงั่ AและB เป็ นอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกความถึงความเท่าเทียมกัน, รู้สึกดีไม่ตอ้ งแบ่งชนชั้นกัน, รู ้สึกกลัว, การต่อสู้,
สบายเพราะทําให้เขาลําบากน้อยลง, รู ้สึกเหมือนถูกช่วยเหลือจากผูท้ ี่มีอาํ นาจกว่าให้กลับมามี
อํานาจอีกครั้ง, รู ้สึกมีความกล้ามากขึ้น, ความสุ ข
“สรุป จากทีเ่ ราได้ได้เล่นเกมจะเห็นถึงความรูส้ กึ ของที่ 2 ฝ่ ายในการมองฝ่ ายตรงข้ามแล้ว
รูส้ กึ ถึงการไม่เท่าเทียมกัน ตํา่ ต้อย การแบ่งแยกชนชัน้ ของสังคม และความมีอาํ นาจของ
บุคคลทีส่ ูงกว่า”
วิทยากร
“เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าความรู ้สึกนัง่ กับยืนเป็ นอย่างไร? มันจะเป็ นความรู้สึกที่
ผสมกันใช่ไหม จริ งๆแล้วคนที่ยนื จะมีความรู ้สึกว่าเหมือนมีอาํ นาจ การยืนเรามีขอ้ ได้เปรี ยบในการ
มองเห็น คนที่อยูข่ า้ งล่างเรา ถ้าถามความรู ้สึก เราจะรู ้สึกสบายทุกอย่าง ส่ วนคนที่อยูข่ า้ งล่างกับรู ้สึก
อึดอัด เพราะมีคนคอยจ้องมองเราอยูต่ ลอดเวลา เราก็จะทําอะไรไม่ได้ นี่คือความรู ้สึก แต่ใน
ขณะเดียวกัน เรายืนขึ้น บางคนอาจรู ้สึกอึดอัดไม่อยากยืนเหมือนเพื่อน หรื อบางคนก็รู้สึกดี หรื อบาง
คนที่อยูข่ า้ งล่างก็ไม่รู้สึกแย่เสมอไป เพราะเขาก็คือ เพื่อนของเรา และยอบรับได้ ตรงนี้ อยากให้เห็น
ว่า มีเป็ นความสัมพันธ์ที่มีอาํ นาจและคนที่ยนื จะมีอาํ นาจเหนือกว่าคนที่อยูข่ า้ งล่าง ความรู ้สึกของ
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คนที่ใช้อาํ นาจจะไม่เหมือนกันทุกคน คนที่มีอาํ นาจอาจไม่รู้สึกตัวด้วยซํ้าไป ความรู ้สึกภายนอก
เหมือนกับว่าตัวเองโดนกดขี่อยู่ แต่ในลึกๆแล้วมันมีความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันเชิงอํานาจ
ในสังคมไทยเรามีการใช้อาํ นาจแบบเหนือ คือ การนําอํานาจไปใช้สร้างความรุ นแรงต่อ
คู่กรณี อย่างไม่รู้ตวั ที่น้ ีเรามาคุยกันดูซิวา่ ในสังคมเรามันมีการใช้อาํ นาจอย่างไร มันมีปัจจัยอะไรที่
ทําให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจเกิดขึ้นในสังคม”
วิทยากร
“ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่า เวลาที่เราได้ยนิ เรื่ องอํานาจ อะไรเป็ นแหล่งที่มาของ
อํานาจ ?”
ผูเ้ ข้าร่ วม
การศึกษาสู ง ชาติกาํ เนิด เงิน เกียรติยศ สถานภาพ ประสบการณ์ สี ผวิ เพศ และ
บุคลิกภาพ สิ่ งเหล่านี้คืออัตลักษณ์ของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่ งเป็ นที่มาของ
อํานาจในสังคม
วิทยากร
“เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างอัตลักษณ์กบั อํานาจมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ?
บทบาท, สถานภาพ, อาชีพ, อาวุธ, ตําแหน่ง แต่วา่ อํานาจมองได้หลายอย่าง นี่ อาจจะเป็ นอํานาจเชิง
สถานภาพ และมีอีกอํานาจหนึ่ง คือ อํานาจเชิงกําลัง ถ้าหากอีกฝ่ ายมีคนจํานวนมากกว่า ใช้อาวุธก็มี
อํานาจมากกว่า ณ ขณะหนึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และบริ บทความเชื่ อมาจากที่เขา
แต่งตัว ที่มีอิทธิ พลต่อความคิดเรา ทําไมคนที่ที่แต่งตัวเป็ นตํารวจแล้วเราต้องเชื่ อเขา เพราะว่ามันถูก
ปลูกฝัง ว่า คนที่เป็ นตํารวจ เป็ นทหารเราต้องให้ความเคารพเขา เพราะเขามีอาํ นาจมาก ถ้าเราไม่ได้
รับการปลูกฝังมาแบบนั้น เราก็คิดว่าเรามีอาํ นาจเท่าเทียมกับเขา”
“ สรุป การปลูกฝังความเชื่อทําให้คนมีอาํ นาจ จริ งๆ พี่ตอ้ งการจะสื่ อให้เห็นว่า เห็น
ตรงนี้ วา่ อัตลักษณ์หลากหลายมันอยูบ่ ริ บทความเท่าเทียมกัน แต่ ว่าทําไมอัตลักษณ์ มันมี
ความหลากหลายก็มีความสวยงามในตัวของมัน เกิดความเลื่อมลํ้า มีอาํ นาจที่แตกต่างกัน
คําตอบก็คือการทีส่ ั งคมให้ คุณค่ ากับมัน สิ่ งเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดยสังคมเพื่อให้เกิด
ระเบียบในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ แต่วา่ อีกมุมมองหนึ่งก็จะมองว่า มันเกิดจากการควบคุม
และปกครองกันอย่างง่าย อันนี้จะเป็ นการผูกพันเชิงอํานาจ คือ การปลูกฝังเชิงอํานาจทําให้
เชื่อว่าสิ่ งเหล่านี้ คือ อํานาจเหนือกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่แท้ที่จริ งแล้วมันไม่ใช่
ธรรมชาติอะไร แต่มนั เป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อที่จะควบคุมและรวมอํานาจตัวเอง นี้
เป็ นปั จจัยสําคัญที่ปลูกฝังเรื่ องความเชื่อ”
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วิทยากร
“ที่นี่เราจะมาคุยกันถึงเรื่ องแหล่งที่มาของอํานาจ ว่าอํานาจมันมาจากอะไร คน
หรื ออัตลักษณ์หรื อคนกลุ่มหนึ่ง, การศึกษา, บุคลิกภาพ, ความเป็ นคนกลุ่มใหญ่, ขนาดของรู ปร่ าง,
ระบบเครื อญาติ, อายุ, จริ งๆแล้วมันมีอาํ นาจเยอะมากมาย แต่วา่ แหล่งอํานาจที่เราได้ระบุมา เป็ น
แหล่งอํานาจที่มกั ใช้เยอะในสังคมเรา คนที่มีแหล่งอํานาจมากเท่าไหร่ มักใช้อาํ นาจของตนเองนํามา
ซึ่ งสิ่ งที่ตนเองต้องการ โดยไม่คิดถึงคนรอบข้าง ทั้งตั้งใจและไม่ต้งั ใจ เพราะฉะนั้นคนที่มีอาํ นาจ
มากมักมีแหล่งอํานาจไว้ครอบครอง”
วิทยากร
เรามาดูวา่ อํานาจใช้งานกันอย่างไร โดยมีอาํ นาจทั้งหมด 3 รู ปแบบด้วยกัน คือ
อํานาจมี 3 รู ปแบบ
1. อํานาจเหนื อ คือ อํานาจที่นาํ ไปใช้แล้วอาจสร้างความรุ นแรงต่อคู่กรณี อย่างไม่รู้ตวั
ตัวอย่างเช่น การใช้อาํ นาจในระบบสังคมขนาดเล็ก จะสะท้อนมาจากการใช้อาํ นาจของสังคมขนาด
ใหญ่ โดยวิธีการ
D = Decide คือ การตัดสิ นใจทําอะไร
A = Anource คือ การประกาศใช้
D = Defend คือการต่อต้าน
ซึ่งวิธี DAD เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งและความรุ นแรงต่อสังคมอย่างไม่รู้ตวั
2. อํานาจร่ วม คือ การตัดสิ นใจและการกระทําร่ วมกันโดยให้ท้ งั 2 ฝ่ ายพอใจทั้งคู่ ตัวอย่าง
แม่ตอ้ งถามลูกก่อนว่าต้องการกินอะไร หรื อ ครู ควรถามนักเรี ยนก่อนว่าต้องการเรี ยนรู ้แบบไหน ซึ่ ง
ตรงนี้ก็ทาํ ให้เห็นว่า คนที่มีอาํ นาจมากหรื ออํานาจน้อย ก็สามารถทํางานร่ วมกันได้
3. อํานาจภายใน คือ อํานาจที่ตอ้ งพัฒนา อํานาจที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสาร การศึกษา ความรู ้ความสามารถ บุคลิกภาพ โดยอํานาจภายในนี้เป็ นอํานาจที่คนส่ วนใหญ่
ยอมรับและปฏิบตั ิตามด้วยความเต็มใจ แต่ขอ้ เสี ยของอํานาจภายใน คือ สามารถนําอํานาจไปใช้
ในทางชักจูงคนอื่นปฏิบตั ิตามความต้องการของตนเองในทางที่ไม่ดีก็สามารถสร้างความเดือดร้อน
แก่สังคมก็ได้
อันนี้คือ รู ปแบบของอํานาจมี 3 รู ปแบบ และสิ่ งที่เราต้องการมากที่สุด คือ อํานาจร่ วม
วิทยากร
ตรงนี้มีใครไม่เข้าใจ ไหมครับ? มีใครอยากจะแลกเปลี่ยนซักถามไหม?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เงียบ
วิทยากร
OK กิจกรรมช่วงต่อไป เป็ นเรื่ องจินตภาพแห่งศัตรู
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กิจกรรมเรื่องจินตภาพแห่ งศัตรู หรื อ ทัศนะแห่ งความเป็ นศัตรู
วิทยากร
“เรามาเรี ยนรู ้ร่วมกัน ว่า อัตลักษณ์เอามาใช้เป็ นเครื่ องมือนํามาสู่ ความ
รุ นแรงอย่างไรบ้าง? เดี่ยวพี่จะให้พวกเราดูภาพเปิ ดเพลงสบายๆ แล้วให้ทุกคนช่วยกันใช้
ความรู ้สึก แล้วก็เงียบ พยายามที่จะดูภาพนั้น มีสาระอะไรส่ งถึงเราบ้าง และบอกความรู ้สึก
อย่างไรต่อภาพนี้ แล้วเขียนหมายเลขลงในกระดาษตามลําดับ”
โจทย์
ให้ทุกคนเขียนความรู ้สึกครั้งแรกที่มีเห็นภาพลงในกระดาษ
ผู้เข้ าร่ วม
แสดงความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
ภาพที่ 1 เอ็นดู, บริ สุทธิ์ , สงสาร, น่ารัก, ขาดโอกาส,
ภาพที่ 2 น่าเกรงขาม, โหดร้าย, เสี ยสละ,อดทน, ไม่มีความสุ ข, มีความหวัง, เข้มแข็ง
ภาพที่ 3 ความขัดแย้ง, ปั ญหา, ความรุ นแรง, อิสละภาพ, วุน่ วาย, ต่อต้าน, สามัคคี, เรี ยกร้อง
, ไม่อยากยุง่ , การต่อสู ้
ภาพที่ 4 เรี ยบง่าย, พอเพียง, สงบ, สงสาร, ร้อน, อบอุ่น, สบายๆ, เหนื่อย, ทรมาน
ภาพที่ 5 เอ็นดู,น่ารัก,มีความสุ ข, สวย, เมตตา, น่ากลัว,
ภาพที่ 6 เห็นใจ, เอ็นดู, ยากจน, แห้งแล้ง, กันดาร, เราโชคดี, สามัคคี, เรี ยบร้อย
ภาพที่ 7 ทรมาน, อํามหิ ต, ไร้อิสรภาพ, น่ากลัว
ภาพที่ 8 อบอุ่น, ทรมาน, เดียวดาย, ความรัก, ห่วงใย, มีความสุ ข, เมตตา
ภาพที่ 9 ซึ้ ง, ความหวัง, เศร้า, สดใส, สิ้ นหวัง, สวยงาม, วันใหม่, มีพลัง
ภาพที่ 10 เอ็นดู, อบอุ่น,แบ่งปั น, ใสซื่อบริ สุทธิ์ ,
ภาพที่ 11 เมืองไทย, สดใส, เบิกบาน, ร่ มเย็น, อุดมสมบูรณ์, สว่างตา
ภาพที่ 12 น่าสงสาร, หดหู่, หมดหวัง
ครั้งที่ 2
วิทยากร
คราวนี้ จะพยายามเปิ ดภาพให้ชา้ ลง โดยดูภาพตามเดิม และเปิ ดเพลงเร็ วใส่ แล้วมา
ดูวา่ ความรู ้สึกของเราที่มีต่อภาพในรอบ 2 แตกต่างกันหรื อเปล่า
ผูเ้ ข้าร่ วม
แสดงความคิดเห็น
ภาพที่ 1 ไร้เดียงสา, สงสาร, ไม่ชอบ, ผ้าขาวถูกแต้มด้วยสี , เกลียด, ซน, เหมือนเดิม, สะใจ
ภาพที่ 2 ความหวัง
ภาพที่ 3 โกรธ, สู ้ๆ, รุ นแรง,ฆ่า, นองเลือด, คะนอง, ยากต้องสู ้, กิเลส, ไม่ชอบ
ภาพที่ 4 รี บเดินไปให้พน้ , ทักษะความเร็ ว, เป้ าหมายข้างหน้า
ภาพที่ 5 น่ารังเกียจ, ไร้เดียงสา, ต้องการความช่วยเหลือ, มีความสุ ข
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ภาพที่ 6 ร้อน, แก่งแย่ง, ทรมาน, หดหู่, สงสาร
ภาพที่ 7 น่ากลัว, หดหู่, โหดเหี้ ยม, ทารุ น
ภาพที่ 8 สงบ+อบอุ่น, ดีใจ, ประคบประหงม, รุ นแรง, สงสารกระต่าย, หวาดกลัว
ภาพที่ 9 หมดหวัง, แสงสี , หวาดกลัว,
ภาพที่ 10 เห็นแก่ตวั , ขโมย, ความต้องการ, มองหน้าหาเรื่ อง
ภาพที่ 11 อุดมสมบูรณ์, ไม่น่าดู, รุ นแรงอึดอัด, เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี
ภาพที่ 12 น่าสงสาร, หดหู่, หมดหวัง
วิทยากร
ถามความรู ้สึกครั้งที่ 1 ภาพ+เสี ยงเพลง
ผูเ้ ข้าร่ วม
สบายๆ, มีความสุ ข, มีความหวัง
วิทยากร
ถามความรู ้สึกครั้งที่ 2 ภาพ+เสี ยงเพลง
ผูเ้ ข้าร่ วม
มุมมองการมอง, รุ นแรง
วิทยากร
ความรู ้สึกที่แตกต่าง คือ เจตนาคนส่ งสาร + ผูร้ ับสารจินตภาพความเป็ นศัตรู
“ สรุ ป ในภาพหนึ่งสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยูก่ บั เจตนาของคนที่
ต้องการที่จะสื่ อออกไป ซึ่ งสารเหล่านี้จะสามารถที่จะส่ งไปให้คนรับสาร มีความรู ้สึก
ร่ วมตามผูส้ ่ งสารได้ ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายๆอย่าง จะเห็นจากที่เราลองทํากิจกรรม
ไปแล้ว”
“ที่น้ ีมนั เกี่ยวข้องกับความเป็ นศัตรู อย่างไร? อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้ว ว่าอัตลักษณ์มนั มี
ความหลากหลายสามารถที่จะสร้างความรุ นแรงได้ พี่มีขอ้ สรุ ปสั้นๆว่า จริ งๆแล้วมีภาพต่อ จากที่เรา
ดูภาพนี้จะเป็ นการฝึ กจิตภายใน ในเรื่ องของประสบการณ์ตรงของเรา ในเรื่ องของจินตภาพกับการ
เป็ นศัตรู การที่เราเป็ นทั้งผูก้ ระทําและเหยือ่ การที่มีจินตภาพของการเป็ นศัตรู เดี่ยวพี่จะบอกอย่าง
หนึ่งก่อนที่เราจะไปสู่ กิจกรรมต่อไป ในส่ วนของภาพที่เราเห็นมันสามารถปรุ งแต่งได้ ทําให้ผรู ้ ับ
สารมีความรู ้สึกคล้อยไปตามผูส้ ่ งสารได้ นี่คือ สิ่ งที่มกั ใช้กนั ในสังคม คือ การเอาอัตลักษณ์เป็ น
เงื่อนไขในการใช้ความรุ นแรง ในการสร้างภาพของคนกลุ่มหนึ่งให้ดูมีความรุ นแรง ให้ดูมีความน่า
เกลียดชัง จินตภาพแห่งการเป็ นศัตรู มนั ถูกปลูกฝังมาจากสื่ อ เนื่องจากวิทยุพยายามทําให้คนกลุ่ม
หนึ่งถูกมองเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ว่าคนกลุ่มนี้เป็ นบุคคลที่น่ารังเกียจ ไม่มีคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
และไม่ควรอยูใ่ นสังคม เพราะฉะนั้นจําเป็ นต้องกําจัดออกไป
ซึ่ งจาการสังเกตแล้วมนุษย์เรามีวฒั นธรรมสู ง ที่น้ ีประเทศตะวันตก เช่น อเมริ กา ถือว่าเป็ น
ประเทศในยุโรปที่มองความล้มเหลวในตรงนี้ ว่ามีคนที่เป็ นทหารใช้ความรุ นแรงน้อยมาก ทํา
อย่างไรที่จะทําให้ศกั ยภาพของทหารฆ่าคนได้ง่ายขึ้น และสร้างจินตภาพความเป็ นศัตรู ข้ ึนมาสร้าง
ขบวนการและระบบขึ้นมา เพื่อที่จะทําให้ทหารมองศัตรู ไม่ใช่มนุษย์ และลดคุณค่าว่าไม่มีคุณค่า
ทางความเป็ นมนุษย์ และเป็ นภัยต่อเรา ฉะนั้นจึงต้องกําจัดและฆ่าให้หมด สังเกตในอดีตคนยังมี
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ความกล้าในการที่จะฆ่ากันน้อยมาก แต่ปัจจุบนั คนกลับมีความกล้าที่จะฆ่ากันเยอะมาก โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการฆ่า (การทําระเบิด) และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาก คือ อาวุธนิวเคลียร์ มี
อานุภาพกว้างถึง 1,000 กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นไม่วา่ ภาพจะก่อให้เกิดทัศนะคติในเชิงลบก็ดี แล้วการทําให้เกิดระยะห่างของผู ้
ที่ถูกเผชิญหน้ากันก็ดี เป็ นตัวการส่ งเสริ มความรุ นแรงตรงนี้อยากจะฝากเอาไว้ ว่า จินตภาพของ
ศัตรู มันเหมือนมีผลต่อเรา และอย่าลืมว่า จิตใจเรา สมองเราเป็ นผูท้ าํ ให้เกิดสงคราม การที่เราจะยุติ
สงครามได้ คือ เราจะยุติสงครามความรุ นแรง ก็ตอ้ งยุติที่ภาพในใจของเราเอง”
วิทยากร
“OK นี่เป็ นข้อมูลเพียงเล็กน้อย ก่อนที่เราจะไปเรี ยนรู้และลงลึกกว่านี้”
กิจกรรมวันที่ 11 เมษายน 2552
กิจกรรมทบทวนบทเรียน
กติกา
1. กําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมแบ่งกลุ่มออกเป็ น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มตอบคําถาม 2 ข้อดังนี้
1. กิจกรรมที่ได้เรี ยนรู ้มีอะไร
2. ประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจ
3. ให้แต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนในวงใหญ่
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

สิ่ งที่ได้เรี ยนรู้มีอะไร
ได้เรี ยนรู ้ระดับของความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กบั อํานาจ,
ได้เรี ยนรู ้อาํ นาจ 3 แบบ คือ 1.อํานาจเหนือ 2.อํานาจร่ วม 3.อํานาจภายใน, การผ่อน
คลายร่ างกาย, วิธีการหาข้อตกลงร่ วมกัน, ความไม่เท่าเทียมกัน, การเลือกปฏิบตั ิ,
เรื่ องระบบความขัดแย้งในระดับต่างๆ, มุมมองด้านความคิด, อัตลักษณ์, ความสํา
พันธ์ระหว่างกลุ่ม, ได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ลาว, ผลกระทบจากสงคราม,
แหล่งที่มาของอํานาจ
ประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจ
- ความขัดแย้งนําไปสู่ ความรุ นแรงได้อย่างไร?
- การแบ่งแยกระหว่าง คนผิวขาวกับผิวดําเป็ นอย่างไร?ที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
- นอกจากอัตลักษณ์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหม ที่นาํ ไปสู่ ความขัดแย้งและความรุ นแรง
- ทําไมมนุษย์อยูค่ นเดียวไม่ได้?
- กิจกรรมดูรูปสื่ อถึงอะไรบ้าง?
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- การใช้อาํ นาจใช้อย่างไร?
- การใช้อาํ นาจร่ วมใช้อย่างไร?
- ปั ญหาความขัดแย้ง และ ความรุ นแรงที่ลึกซึ้ งเป็ นอย่างไร?
- อํานาจภายในมี 2 แบบ คือ ความดีกบั ความมืดเป็ นอย่างไร
- ระดับความขัดแย้งมีกี่ระดับ
- ความขัดแย้ง เชิงลบกับเชิงบวกเป็ นอย่างไร
โดยวิทยากร คือ เอกราช ซาบู
“เดียวจะอธิ บายให้ฟังว่า สิ่ งที่เราสงสัยมันทํางานกันอย่างไร”
- ความขัดแย้งนําไปสู่ ความรุ นแรงได้อย่างไร?
“ปกติความขัดแย้งมันมีเหตุผล แต่วา่ ปกติมนุษย์เราทัว่ ไปอาจมีความเป็ น
ตัวตนสู ง และการรับฟังค่อนข้างน้อย เหตุผลที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้ง คือ ไม่รับฟัง
และไม่เข้าใจคนอื่น เพราะแต่ละคนอาจมีความจําเป็ นและความต้องการต่างกัน ไม่
มีใครเหมือนใคร แต่สิ่งที่อนั ตรายที่สุด คือ การทีเ่ ราไปกดขี่และเอาสิ่ งทีเ่ ราชอบ ที่
คิดว่ าดีสําหรับเราไปให้ คนอื่นด้ วย ตรงจุดนีแ้ หละที่นําไปสู่ ความรุ นแรง แต่ ถ้าเกิด
เราพยายามเปิ ดใจรับฟัง เราก็จะทําให้ คู่กรณีของเรามาเป็ นมิตรได้ สามารถทําให้
เกิดความร่ วมมือ นําไปสู่ สิ่งที่สามารถเติมเต็มสิ่ งที่เราต้องการได้ ซึ่งนี่เขาเรียกว่า
การเปลีย่ นแปลงความขัดแย้ ง นําไปสู่ ผลเชิงบวก เหนือกว่ าทีเ่ ราคาดหวัง”
ความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวกับผิวดํา แบ่งแยกกันอย่างไร?
“ในสังคมเรามีการให้อาํ นาจของคนที่อยูใ่ นระดับต่างๆ ที่แตกต่างกัน
โดยที่ทุกคนเกิดมาควรได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน แต่การที่เราเข้าถึงแหล่ง
ของอํานาจ จะพบว่าแหล่งอํานาจมีหลากหลายมาก ยิง่ เรามีการเข้าถึงแหล่งอํานาจ
มากเท่าไหร่ เรายิง่ มีแนวโน้มที่จะใช้อาํ นาจเหนื อมากเท่านั้น”
“อํานาจเหนือคืออะไร? อํานาจที่เราพยายามจะใช้ แต่อาํ นาจที่เรามี
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่เราต้องการ โดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่วา่ คนอื่น
จะรู ้สึกอย่างไร เรามีอาํ นาจเหนือผูอ้ ื่นเรามักจะสร้างโครงสร้างเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่ องนั้นขึ้นมา ให้อาํ นาจของเราอยูต่ ่อไป ทําให้คนอื่นยอมจํานน การที่เราจะ
ควบคุมอํานาจให้ผอู ้ ื่นได้ เป็ นวิธีการที่ง่ายกว่าการใช้ความรุ นแรง คือ สร้างความ
เชื่อขึ้นมาควบคุมคนโดยที่ใช้ความเชื่อ ซึ่ งตรงนี้การใช้พวกกําลัง อาจจะใช้กาํ ลัง
สังคม ซึ่ งมันจะทําให้สูญเสี ยทั้ง เงิน และทรัพยากร เป็ นจํานวนมาก”
“เพราะฉะนั้นในประเทศตะวันตกจะมองว่าตนเองมีอาํ นาจเหนื อกว่าผูอ้ ื่น
และมีความเชื่อว่า คนที่เป็ นชนผิวดํามีอาํ นาจน้อยกว่า มีความรู ้ความสามารถน้อย
กว่า ลดบทบาทหน้าที่ทาํ ให้เขาตํ่าต้อย โดยในสมัยนั้นเขาต้องตกเป็ นทาส และถูก
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ปลูกฝังตามความเชื่อกันว่า การที่คนผิวขาวเข้าไปปลดปล่อย คนที่ไร้อารยธรรม
ต่างๆทัว่ โลก นี่ก็เป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เกิดการล่าอาณานิคมไปทัว่ โลก แต่ไม่ได้ยดึ
ทรัพยากร และเหตุผลที่เข้าไปในประเทศต่างๆทัว่ โลก โดยจะสร้างว่าเป็ นแผนการ
ของคนผิวขาวที่เข้าไปปลดปล่อย”
อํานาจ 3 ระดับ เป็ นอย่างไร?
1.อํานาจเหนือ คือ อํานาจที่เราใช้แหล่งอํานาจที่เรามี นํามาซึ่ งความต้องการ โดย
ไม่คาํ นึงถึงผูอ้ ื่น บางครั้งอาจจะต้องใช้ความรุ นแรง เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่เรา
ต้องการ
2.อํานาจร่ วม คือ การพยายามที่จะตกลงร่ วมกัน บ่งบอกว่า เราต้องการอะไร เขา
ต้องการอะไร ทําให้เกิดความร่ วมมือโดยทุกฝ่ ายพอใจ นํามาสู่ สิ่งที่ตอ้ งการทั้ง 2
ฝ่ าย
3.อํานาจภายใน คือ อํานาจที่เราต้องสร้างด้วยตัวของเราเอง เป็ นแหล่งอํานาจที่ไม่
มีใครขโมยไปได้ หรื อแย้งไม่ได้ เช่ น พีไ่ ม่ มีอาํ นาจมาก่ อน พีก่ พ็ ยายามจะ
เปลีย่ นแปลงตัวเองเพือ่ ให้ ทุกคนยอมรับ อาจจะต้ องศึกษาหาความรู้เพือ่ ป้องกันพี่
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสั งคม หรือพยายามทําความดีเพือ่ ให้ คนรอบข้ าง
ยอมรับและเคารพได้ ในตัวเราตรงนีไ้ ม่ มีใครแย่ งชิ งจากตัวพีไ่ ปได้ แต่วา่ เราเกิดมี
ความน่าเชื่ อถือขึ้นมา เราสามารถใช้อาํ นาจนี้ไปในทางบวกหรื อทางลบได้
อย่างเช่น ตอนที่เราใช้อาํ นาจไปในทางลบเราทําตัวดี ให้ทุกคนเชื่อว่าเป็ นคนดี ซึ่ ง
เราอาจเป็ นคนไม่ดีก็ได้ แต่เราทําให้เขาเชื่อ และทําในสิ่ งที่เราต้องการ โดยเราจะ
หลอกให้เขาเชื่ อว่าสิ่ งที่เราทํามันดีสาํ หรับเขา แต่แท้ที่จริ งแล้วสิ่ งที่เขาเชื่อว่า สิ่ งที่
เขาทําอาจจะทําเพื่อเรา หรื ออาจจะเป็ นผลร้ายต่อตัวเขาเองก็ได้ ในขนาดที่เราให้
อํานาจภายในเชิงบวกก็เป็ นผลดีต่อทุกฝ่ าย อย่างเช่น ทําไมคนที่อ่อนแอในสังคม
สามารถลุกขึ้นมาทําให้ผนู ้ าํ ยอมรับฟังความคิดเห็นได้ ตัวอย่างเช่ น คานที สามารถ
ทีจ่ ะระดมคนเป็ นล้ านคน ลุกขึน้ มาเรียกร้ องเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งสั นติภาพ
อัตลักษณ์นาํ ไปสู่ ความขัดแย้งและรุ นแรงได้อย่างไร? แล้วมีอะไรอีกบ้างที่จะ
นําไปสู่ ความขัดแย้งและความรุ นแรง?
“จริ งแล้วเรื่ องความขัดแย้งมีหลายเหตุผล เช่น ความคิดไม่ตรงกัน การแย่ง
ชิงสิ่ งของที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรื ออํานาจ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ น
ผลประโยชน์ สามารถต่อรองกันได้ ความเชื่ อที่แตกต่างกัน เป็ นสิ่ งที่อยากที่จะ
จัดการกับมันและต่อรองได้ แต่เราต้องใช้ความเข้าใจและความเคารพ ต้องใช้
อํานาจอย่างมาก ความขัดแย้ งไม่ จําเป็ นต้ องนําไปสู่ ความรุ นแรงเสมอไป และมัน
จะไปสู่ ความรุ นแรงก็ต่อเมื่อเราไม่ สามารถทีจ่ ะจัดการกับมันได้ ”
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“ ส่ วนอัตลักษณ์นาํ ไปสู่ ความรุ นแรงได้อย่างไร? ก็เพราะว่าอัตลักษณ์ทุก
คนให้ความสําคัญเท่ากันหมด แต่วา่ บางครั้งคนที่มีอาํ นาจเหนื อ และผูท้ ี่มีอาํ นาจ
ภายใน พยายามที่จะปลูกฝังให้เราเชื่อว่าเรามีอาํ นาจ เรามีอตั ลักษณ์แค่อตั ลักษณ์
เดียว แล้วเราก็ไปกดอัตลักษณ์อื่นที่เราลืมที่จะนําไปเชื่ อมโยงกับคนอื่นในสังคม
พอเราไม่เชื่อมโยงกับคนอื่นในสังคมก็จะทําให้เรา ไปลดคุณค่าของเขาว่าไม่ใช่
มนุษย์แล้ว ไม่มีคุณค่าความเป็ นมนุษย์ และมองว่าเขาเป็ นภัยต่อตัวเอง พอเรา
ต้องการที่จะปกป้ องตัวเราเอง เราเลยต้องใช้ความรุ นแรงเพื่อหยุดเขา และเมื่อเรา
ใช้ความรุ นแรงกับเขา เขาก็จะให้ความรุ นแรงตอบโต้เรามา”
ในเรื่ องของรู ปต้องการสื่ ออะไร?
“รู ปภาพที่ให้ดูตอ้ งการสื่ อให้ทุกคนได้รู้วา่ ภาพ 1 สามารถที่จะทําให้เกิด
ความรู ้สึกได้หลายแบบ โดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะที่มากระตุน้ อารมณ์ของเรา ตรงนี้เป้
นกระบวนการที่ทาํ ให้เราคล้อยตาม เพื่อที่จะสร้างความเป็ นศัตรู เราอาจจะไม่เคย
รู ้จกั บุคคลที่มีความเกลียดชัง แต่ดว้ ยสื่ อต่างๆเข้ามากระตุน้ อารมณ์เรา ให้
ความรู ้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามความรู ้สึกของสื่ อ ยกตัวอย่ างเช่ น ความรู้สึกของคน
กลุ่มใหญ่ ในภาคกลางทีม่ ีความรู้ สึกต่ อคนกลุ่มน้ อย หรือว่าพีน่ ้ องใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ โดยภาคกลางไม่ เคยเข้ าไปสั มผัสความเป็ นจริงเลย แต่ ว่ามีความเกลียด
ชั ง ความโกรธแค้ น เพราะอิทธิพลในการปรุงแต่ ง และสร้ างอารมณ์ให้ เกิดอคติได้ ”
ระดับความขัดแย้งมีกี่ระดับ?
“มี 4 ระดับ คือ
1.ความขัดแย้ งภายในตัวเราเอง ที่จะใช้ความรุ นแรงหรื อใช้สันติจดั การกับมัน อัน
นี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของเรา
2.ความขัดแย้งระหว่างภายในบุคคล คือ ระหว่างเพื่อของเราที่มีความคิดไม่ตรงกัน
อาจจะมีปากเสี ยงกัน
3.ความขัดแย้งภายในกลุ่มหรื อชุมชนของเรา อาจจะเป็ นอัตลักษณ์เดียวกัน อาจจะ
มีความแตกต่างกันในด้านความคิด ผลประโยชน์ ตรงนี้มนั เป็ นความขัดแย้ง
เช่นเดียวกัน
4.ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม คือ การทําสงครามระหว่าง 2 ประเทศที่มีการสู ้รบกัน”
ทําไมมนุษย์อยูค่ นเดียวไม่ได้?
“เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สังคม จึงไม่สามารถที่จะอยูต่ ามลําพังได้ เพราะฉะนั้นเมื่อ
รวมกลุ่มกัน มนุษย์ก็พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ข้ ึนมา เพื่อให้เข้าใจว่าฉันเป็ นคน
ของกลุ่มนี้ ตามความเชื่อ สร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ข้ ึนมา สร้างภาพเพื่อให้มา
กรสื่ อสารพูดคุยกันได้ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นอัตลักษณ์”
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“OK. มีคาํ ถามที่ไม่เข้าใจอาจจะสอบถามกับพี่นอกรอบได้ เพื่อพี่จะอธิ บายให้มาก
ขึ้น”

หัวข้ อความรุ นแรง
วิทยากร
“ความรุ นแรง 5 ระดับตามลําดับภาพวาด ภาพที่ 1. เห็นรู ปนี้ไหม เป็ นรู ปอะไร?
ผูเ้ ข้าร่ วม
ฟื น, กองไฟ, เถ่าถ่าน, ท่อนไม้,
วิทยากร
เมื่อกี้เราเรี ยนเรื่ องความขัดแย้งไปแล้ว เรื่ องอัตลักษณ์เรี ยบร้อยแล้ว เรื่ องอํานาจมี 3
ระดับ กิจกรรมนี้จะมาอธิ บาย ว่า ความขัดแย้งนําไปสู่ ความรุ นแรงได้อย่างไร?
ความขัดแย้ง มี 2 รู ปแบบ คือ
ความรุ นแรงเชิงตรง คือ การถือปื นมาไล่ยงิ กัน ทําร้ายกัน นี่คือกองฟื นที่ยงั ไม่มีไฟ
ก็หมายความว่า สถานการณ์ของเราในปั จจุบนั ที่ดุเหมือนว่า ไม่มีความรุ นแรงเลย
แต่ภายในใจลึกๆแล้ว มันมีสิ่งทับอยู่ คือ ความขัดแย้ง ภายในที่ไม่ได้พดู ออกมา
ความขัดแย้งในลักษณะนี้อาจทําให้เห็นไม่ชดั เจน แต่เป็ นความรุ นแรงเชิง
โครงสร้าง ที่มองดูแล้วเหมือนอาจไม่มีอะไร แต่ลึกๆแล้ว มันมีการกดขี่ข่มเหงกัน
อยู่ โดยสถาบันหรื อองค์กรในสังคมที่ทาํ ให้เกิดความรุ นแรง
ความรุ นแรงมีหลายรู ปแบบในส่ วนของโครงสร้าง ซึ่ งจริ งๆแล้วจากรู ปแบบการเลือก
ปฏิบตั ิระหว่างกลุ่ม เช่น รัฐมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละภาคไม่เท่าเทียมกัน
ในธรรมชาติของมนุษย์เมื่อโดนกดขี่มากๆ โดยใช้ความรุ นแรงในเรื่ องของการเลือกปฏิบตั ิ
ซึ่ งรู ้ตวั หรื อไม่ คือ ไม่สามารถที่จะทนต่อไปได้ ก็เริ่ มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ตวั เองมี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ภาพที่ 1 ฟื น เปรี ยบเหมือน สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความไม่ยตุ ิธรรมในสังคม
ภาพที่2 ฟื นติดไฟ 1 ท่อน เปรี ยบเสมือนกับการมีคนหนึ่งคนลุกขึ้นมาเรี ยกร้อง สู่ วงใหญ่
แล้วคนที่กระทํา มักจะเกิดความไม่มนั่ คง กลัวว่าจะถูกยึดอํานาจ จากนั้นก็จะเกิดการโต้ตอบกับผูท้ ี่
ต่อต้านความรุ นแรง ขยายตัวมากขึ้น
ภาพที่ 3 ฟื นทั้งหมดติดไฟ เปรี ยบเหมือนกับ การเรี ยกร้องให้ทุกฝ่ ายหันมาใช้ความรุ นแรง
ต่อสู ้กนั ซึ่ งความรุ นแรงระดับนี้จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อ ต่างฝ่ ายต่างฆ่ากันตายจนหมด จึงยุติลง
ภาพที่ 4 ไฟดับลง เปรี ยบเหมือน หรื อทั้งสองฝ่ ายมาเจรจาหาข้อยุติความรุ นแรงชัว่ คราว แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าความรุ นแรงจะยุติลง ตราบใดที่รากเหง้าของความรุ นแรงหรื อสาเหตุของ
ปั ญหายังคงอยู่
ภาพที่ 5 เมล็ดพันธ์งออกใหม่ เปรี ยบเหมือน การฟื้ นฟูและบําบัดทําให้เกิดความสมานฉันท์
วิทยากร
กําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้วเิ คราะห์ความรุ นแรงเชิงโครงสร้างเพื่อแลกเปลี่ยนรู ้
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กติกา

1.ให้แบ่งกลุ่มเป็ น 2 ภาค คือ ภาคใต้,ภาคเหนือ
2.ให้ท้งั 2 กลุ่มบอกสถาบันที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์บทบาทของแต่ละสถาบันต่อ
การใช้ความรุ นแรง
3.ให้เลือกตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ความรุ นแรงเชิงโครงสร้างที่ เช่น การไม่เห็นต่อการ
เอารัดเอารัดเอาเปรี ยบจากสถาบันต่างๆ ตัวอย่าง ศาสนา เด็กทุกคนเกิดมาต้ องนับ
ถือศาสนาตามครอบครัว การศึกษา เด็กต้ องเข้ าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสื อ
เศรษฐกิจ เด็กต้ องซื่ออุปกรณ์การเรียน เช่ น เสื อผ้า ร้ องเท้า หนังสื อเรียนและอืน่ ๆ
การเมือง เด็กต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็ นต้ น
4.กําหนดให้ท้ งั 2 กลุ่มแบ่งกลุ่มย่อยตามสถาบัน
5.ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างของแต่ละสถาบัน

กิจกรรมความรุ นแรงเชิ งโครงสร้ าง
กติกา
1. กําหนดกลุ่มยืนเป็ นวงกรม
2. ให้ส่งตัวแทนของแต่ละสถาบัน
3. กําหนดให้ในกลุ่มส่ งตัวแทน
ชาย 1 หญิง 1 ออกมานัง่ อยูต่ รงกลางวงกลม
4. กําหนดให้สถาบันที่ถือเชื อกพูดถึงบทบาทสถาบันของตนเองที่เป็ นสาเหตุนาํ มา
ซึ่ งความขัดแย้งทางสังคมของตนเอง
5. ให้โยนเชื อกส่ งต่อให้สถาบันอื่นต่อไปเรื่ อยๆ จนครบทุกสถาบัน
6. ถามความรู ้สึกของคนที่อยูใ่ นวงกลมเป็ นอย่างไร
7. ให้แต่ละสถาบันหาแนวทางใน การแก้ไขความขัดแย้ง
กลุ่มภาคใต้ ชาวมุสลิม
วิทยากร
บทบาทของสถาบันกลุ่มต่างๆ ของภาคใต้เป็ นอย่างไร
สถาบันสื่ อ : ให้ขอ้ มูลที่บิดเบือนความเป็ นจริ ง
สถาบันศาสนา : สร้างความเชื่อระหว่างศาสนาในทางที่บิดเบือน
สถาบันผูน้ าํ ชุมชน : ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ใช้อาํ นาจชักจูงให้คนไม่
เห็นความสําคัญทางการศึกษา : คนอิสลามพูดภาษามลายูนอ้ ยลง
สถาบันทหาร/ตํารวจ : ปฏิบตั ิไม่เท่าเทียม ใช้อาํ นาจโดยไม่ชอบ
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สถาบันเศรษฐกิจ : ส่ งเสริ มการลงของเอกชนในการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างอิสระ
สถาบันการศึกษา : การเรี ยนการสอนให้ที่เด็กเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนเอง
วิทยากร
ความรู ้สึกของคนที่อยูใ่ นวงกลมเป็ นอย่างไร
ตัวแทน 2 คน ไม่มีอิสรภาพ, รู้สึกกดดัน, กลัว
วิทยากร
สถาบันควรแก้ไขอย่างไร
สถาบันสื่ อ : นําควรเสนอข้อมูลที่เป็ นจริ ง
สถาบันศาสนา : สร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา
สถาบันผูน้ าํ ชุมชน : เปิ ดเผยข้อมูล, สนับสนุนชุมชน,
และคิกถึงส่ วนร่ วมเป็ นส่ วนใหญ่
สถาบันทหาร/ตํารวจ : ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม, มีความโปร่ งใสตรงไปตรงมา
สถาบันการเมือง : ออกกฎหมายส่ งเสริ มให้เกิดความรุ นแรง
สถาบันการศึกษา : ส่ งเสริ มบุคลากรในชุมชน
สถาบันการเมือง : ออกออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
ภาคเหนือ ผู้ถูกกระทําชนกลุ่มน้ อย
วิทยากร บทบาทของสถาบันกลุ่มต่างๆ ของภาคเหนือเป็ นอย่างไร
สถาบันครอบครัว : คนสมัยก่อนได้รับการศึกษาน้อย
ศาสนาและความเชื่อ : การลบลู่ความเชื่อดั้งเดิม, ดูถูกวิถีชีวติ
สาธารณูปโภค (ถนน,ไฟฟ้ า,นํ้า) : ไม่ทวั่ ถึง, แผนพัฒนามีผลการะ
ทบต่อวิถีชีวิต
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น : ผูน้ าํ คอรับชันงบประมาณ
สถาบันสื่ อ : การล่อเลียน/การแสดง/การแต่งกาย/ภาษา ทําให้ไม่
ถูกต้องตามแบบต้นฉบับ
กรมป่ าไม้ : ยึดพื้นที่ทาํ กินของชาวบ้าน และประกาศเขตป่ าสงวน
สถาบันการศึกษา : ปลูกฝัง/บิดเบือน/กีดกัน เรื่ องชนเผ่าทําลายป่ า
สถาบันกฎหมาย : บังคับชาวบ้านออกจากป่ า ไม่คาํ นึงถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน
สถาบันเศรษฐกิจ : กดขี่แรงงาน, เทคโนโลยี
วิทยากร
ความรู ้สึกของคนที่อยูใ่ นวงกลมเป็ นอย่างไร
ตัวแทน 2 คน รู้สึกกดดัน, ไม่มีอิสระ
วิทยากร
สถาบันควรแก้ไขอย่างไร
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น : มีการทํางานที่โปร่ งใส, ไม่ทุจริ ต
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กรมป่ าไม้ : จัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
สถาบันครอบครัว : ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยม และให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น
สาธารณูปโภค (ถนน,ไฟฟ้ า,นํ้า) : สร้างให้ทว่ั ถึง และวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ ทํา
โครงการที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านมากที่สุด
สถาบันเศรษฐกิจ : ลดทอนระบบนายทุน
สถาบันสื่ อ : ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
สถาบันการศึกษา : สร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง และลบอคติโดยการมองให้รอบด้าน
ศาสนาและความเชื่อ : เลือกตามความสมัครใจของคนในพื้นที่
สถาบันกฎหมาย : สร้างระบบให้มีความยุติธรรม และ ปฏิบตั ิอยูบ่ นพื้นฐานสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของมนุษย์
วิทยากร
ความรู ้สึกของคนที่อยูใ่ นวงกลมเป็ นอย่างไร
ตัวแทน 2 คน รู้สึกอิสระ และรู้สึกถูกปลดปล่อย
วิเคราะห์ความรุ นแรงในมุมมองชาวต่างชาติ กรณี ความรุ นแรงในสหรัฐอเมริ กา เรื่ องชนผิว
ดํา โดยกลุ่มเพื่อนชาวต่างชาติ(เอมี่, ฟ้ า)ที่มาร่ วมแลกเปลี่ยน
ค.ศ. 1986 ชนผิวดําถูกแบ่งแยกสิ ทธิ เท่าเทียมกับคนขาว ทําให้ชนผิวดําเกิดความรุ นแรงทํา
ให้มีความยากจน, มีการใช้ยาเสพติด, ส่ งผลให้เยาวชนผิวดําถูกจับกุม
ผูถ้ ูกกระทํา คือ ผูค้ า้ ยาเสพติดขนาดเล็ก, มาเฟี ย ผูบ้ งการ, ตํารวจ เหยียดผิว, ประวัติศาสตร์
การศึกษา,
วิทยากร “ต่อไปเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรุ นแรงอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งจะคล้ายกับ
ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง แต่จะมีความลึกซึ้ งและซับซ้อนมากกว่า นั้นคือ ความรุ นแรงเชิง
วัฒนธรรม เดี่ยวพี่จะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมกันทํา เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมมากขึ้น คือ
กิจกรรมการเลือกปฏิบัติ”
กิจกรรมการเลือกปฏิบัติ
วิธีการ
1.ห้ามถามเพื่อนหรื อให้เพื่อนดูใบคําสัง่
2.ห้ามให้เพื่อนรู ้วา่ เราได้คาํ สั่งอะไร
คําสั่ ง
“เรามอบหมายให้คุณพยายามผูกมิตรและทักทายและพูดคุยกับคนในห้องนี้ให้มาก
ที่สุด ยกเว้นคนที่คลุมผ้าสี ส้มและเณร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนเหล่านี้ หาก
เขาหรื อเธอเข้ามาใกล้ชิดพยายามเดินออกห่าง ขอให้คุณปฏิบตั ิภารกิจนี้ให้สมจริ งที่สุด และ
เก็บภารกิจนี้ เป็ นความลับ ขอบคุณสําหรับความร่ วมมือ”
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กิจกรรมซักครู่ น้ ีเกิดอะไรขึ้น? ใครอยากแลกเปลี่ยนยกมือขึ้น
อยากรู ้วา่ ทําไมถึงไม่มีใครคุยกับเราเลย แต่ก็ยงั ดีที่บางส่ วนน้อยมากพูดกับเรา,
เหมือนเป็ นตัวอันตราย
วิทยากร
รู ้สึกอย่างไรกับกิจกรรมเมื่อครู่
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า (ไม่มีใคร), อยากเข้าใกล้และพูดคุยกับเพื่อน, รู้สึกแปลก
ใจที่ไม่มีใครคุยกับเราเลย, รู้สึกธรรมดา เพราะก็มีเพื่อนคุยได้ปกติ แต่เมื่อมีเพื่อน
ไม่คุยด้วยก็รู้สึกอาย
วิทยากร
มีใครที่น้ ีที่อึดอัดใจกับคําสั่ง และสาสารเพื่อนมีบา้ งไหม
ผูเ้ ข้าร่ วม
สงสารเณรเดิน 2 คน ไม่มีใครคุยด้วย, สงสารเพราะไม่มีใครคบ
โจทย์
ทําไมถึงทําตาม?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เพราะมันเป็ นกฎกติกา และพยายามหลีกเลี่ยง
วิทยากร
“สรุ ปนะ พี่ก็ถือว่าเป็ นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตั ิ อาจจะส่ งผล
ให้เกิดความขัดแย้งและความรุ นแรง ซึ่ งเป็ นความรุ นแรงอีกลักษณะหนึ่งที่ ซึ่ งอาจจะเป็ นโครงสร้าง
หรื อวัฒนธรรมก็ได้ ถ้าเกิดเห็นความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง ก็จะมีสถาบันเป็ นตัวกําหนดนี่คือ ความ
รุ นแรงเชิ งโครงสร้ าง”
“กิจกรรมเมื่อซักครู่ สมมุติวา่ ไม่มีโครงสร้างให้ท้ งั หมดเลย แล้วพวกเราในห้องเป็ นเหมือน
คนในสังคมหนึ่ง แต่วา่ มีคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกเลือกปฏิบตั ิแตกต่างจากคนอื่นๆในสังคม แล้วก็ไม่มี
ใครสัง่ แต่ ว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกคน เช่ น ไม่ คุยกับน้ องดา กับเณร อันนีค้ ือ
ทัศนะคติเชิ งลบต่ อคนเหล่ านั้น เมื่อถามว่ามีใครสงสารเขาไหม แรกๆก็ไม่มีใครสงสาร ซึ่ งหลายๆ
ครั้งที่เกิดความรุ นแรงขึ้นในสังคม เราอาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่คนอื่นที่เขาโดนกระทํา เราก็รู้สึก
เหมือนเป็ นเรื่ องธรรมดา อาจจะมีบางคนสงสารแต่ไม่สามารถที่จะช่วยได้ เพราะเรากลัวสังคมส่ วน
ใหญ่ตาํ หนิหรื อลงโทษ ซึ่ งจริ งๆแล้วเราไม่รู้วา่ ใครเป็ นคนกําหนด พฤติกรรมเหล่านีเ้ ราต้ องดําเนิน
ตาม เพราะมันวิธีการทีค่ นส่ วนใหญ่ ดําเนินกันในสั งคม ตรงนีค้ ือ ความรุ นแรงเชิงวัฒนธรรม ที่เรา
จะเห็นเยอะมากในสังคมปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น เรื่ องของงานบ้าน ซึ่ งเราจะระบุวา่ ใครเป็ นคนทํา
โดยเรามีความเชื่ อว่า ผูห้ ญิงต้องทํางานบ้าน ล้างจาน ซักผ้า นี่คืองานของผูห้ ญิง งานของผูช้ ายก็จะ
คือ งานนอกบ้าน โดยมีใครบอกว่างานนี้ เป็ นผูห้ ญิง งานนี้ เป็ นของผูช้ าย แล้วมันจับต้องไม่ได้หรื อ
ว่าบางครั้งการเป็ นผูห้ ญิง เขาห้ามไม่ให้นุ่งกางเกงต้องนุ่งกระโปรงอย่างเดียว มันเลยเป็ นความฝังใจ
และธรรมเนียมการปฏิบตั ิที่ถูกเชื่อกันมายาวนาน ซึ่ งความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเป็ นความรุ นแรงที่
อยู่ในตัวของมันเอง แต่ ร้ ูสึกกดดันจนวันหนึ่งมันทนไม่ ไหว แล้วลุกขึน้ มาต่ อสู้ จนเกิดเป็ นความ
ขัดแย้ง แล้ วลุกขึน้ มาต่ อสู้ จนเกิดเป็ นความขัดแย้งที่รุนแรงก็ได้ เพราะบางครั้งคนที่ถูกกระทํา
อาจจะไม่ เห็นหรือคนกระทําไม่ รู้ ”
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม
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อาจารย์งามศุกร์ รัตนะเสถียร “สะท้อนกิจกรรมสู่ สังคมปั จจุบนั จากที่สังเกตเห็นไม่ทราบว่ามี
ใครเห็นหรื อเปล่าที่ พี่เห็นน้องดากับเณรหันมาคุยกัน ในขณะที่เพื่อนแต่ละคนก็พยายามโดเดี่ยว แต่
ทั้ง 3 คนก็เข้ามาคุยกัน ก็มองว่ามันน่าสนใจ หากว่าเรามองย้อนกลับไปดูในสังคมไทย ว่าเวลาที่
สถานการณ์ 3 จังหวัด ถ้ามันมีการโดดเดี่ยวชาวบ้านกับปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สภาพมันเป็ นอย่างไร
มันมีการขยายตัวนําไปสู่ ความรุ นแรงได้ นี่ขนานแค่สังคมหรื อถ้าต่อไปเราไม่พยายามเข้าใจพยายาม
โดยเกี่ยวพันมันก็จะขยายปั ญหาไปได้เหมือนกัน”
วิทยากร
ซึ่ งใครมีตวั อย่างที่จะนําเสนอตรงนี้หรื อเปล่า
ผูเ้ ข้าร่ วม เรื่ องของผูห้ ญิงทางเหนือที่ให้ความสําคัญต่อลูกผูช้ าย มากกว่าลูกผูห้ ญิง
เช่นเดียวกับคนจีน
- หรื อบางครั้งเราจะเห็นบ่อยในสังคมไทย คือ ผูช้ ายมีผหู ้ ญิงหลายคน สังคมมอง
ว่าเป็ นผูช้ ายเจ้าชู ้ เป็ นเรื่ องธรรมดา แต่เมื่อผูห้ ญิงมีผชู ้ ายหลายคน สังคมประณามว่าเป็ นผูห้ ญิง
แพศยา
กรณี ที่ผหู ้ ญิงชาวจีน เมื่อแต่งงานแล้วจะต้องย้ายไปอยูท่ ี่บา้ นผูช้ าย
- ในศาสนาการแบ่งมรดก เขามีความเชื่อว่า ผูช้ ายจะต้องได้มรดกมากกว่าผูห้ ญิง
เพราะผูช้ ายต้องเป็ นผูท้ ี่เลี้ยงครอบครัว
วิทยากร
สิ่ งหนึ่งที่อยากให้เห็นคือ จริ งๆแล้วทุกศาสนาทุกวัฒนธรรม นั้นจะเรื่ องความ
รุ นแรงอยูต่ รงนั้น แต่เราต้องแยกคําสอนของศาสนา ออกจากวัฒนธรรม ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นใน
สังคมนั้น อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิ พลวิถีชีวติ หรื อวัฒนธรรม ก็อาจไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา แท้จริ งแล้ว
ศาสนาอาจจะส่ งเสริ มในเรื่ อง ความเท่าเทียมกัน, สิ ทธิ และเสรี ภาพ แต่เป็ นเพราะมนุษย์เราเองที่
พยายามไปตีความศาสนา ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ตนเองต้องการ
เอาอย่างนี้แล้วกัน พี่ขอเวลาไม่เกิน 4โมงครึ่ ง เพราะว่า กิจกรรมต่อไปเป็ นกิจกรรมที่
สบายๆ ไม่เครี ยดมาก
วิธีการ
พี่จะให้แบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม โดยการนับ 1,2,3 ให้เข้ากลุ่ม จากนั้นให้คนอื่นอยูใ่ นห้อง แล้ว
จะมีการเรี ยกแต่ละกลุ่มออกไปคุยกันข้างนอกตามลําดับ
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กติกา

กิจกรรมเรียงหมอน

ห้ามทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อวิทยากรไม่ได้เรี ยกออกไปข้างนอก
คําสั่ง
ให้แต่ละกลุ่มนําหมอนทั้งหมดที่อยูใ่ นห้องมาเก็บไว้ที่ฝ่ังของตัวเอง (กลุ่มที่1 ข้างซ้าย,
กลุ่มที่2 ข้างขาว, กลุ่มที่3 ตรงกลาง)

ผูเ้ ข้าร่ วม
หาข้อตกลงร่ วมกัน มีท้งั หมด 3 วิธี
1.เรี ยงหมอนให้เท่ากัน
2.นําหมอนไปตั้งทีละจุด จุดละ 2 นาที
3.เรี ยงหมอนทั้งหมดเป็ นแนวยาว จากซ้ายจรดขวา
มติทปี่ ระชุ ม ยุติความขัดแย้ ง ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีที่ 3 คือ
ให้เรี ยงหมอนทั้งหมดเป็ นแนวยาวจากซ้ายไปขวา ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม หาวิธีใน
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งด้วยกลุ่มเอง
เกมเมล็ดพันธุ์สันติภาพ โดย พี่สมจิต
กติกา/การเล่ น
1. ให้ทุกคนเปรี ยบไมโครโฟนเหมือนเมล็ดพันธุ์
2. ให้แต่ละคนจับไมโครโฟน แล้วให้แสดงท่าทางหรื อพูดเกี่ยวกับอยากจะทํา
อย่างไรกับเมล็ดพันธุ์
3. จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมแต่ละคนแสดงท่าทางของตัวเองให้เพื่อนรู ้และส่ งต่อไป
เรื่ อยๆจนครบทุกคน
ผูเ้ ข้าร่ วม

“กล้าเผชิญปั ญหาและอุปสรรคในชีวติ , ส่ งรอยยิม้ ให้ทุกคน, พบความสําเร็ จ, เป็ น
ประสบการณ์, ทําให้เมล็ดพันธ์น้ ีสมบูรณ์, เมล็ดพันธ์สันติวธิ ีมีทุกคน, จะอยูท่ ี่ไหน
ก็ขอให้เก็บไว้, สันติภาพเกิดขึ้นทุกที่, ปลูกเมล็ดพันธ์บนหัวเพื่อให้มีสันติภาพใน
หัวคิด, ปลูกและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั ทุกคนในสังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพใน
สังคม, ดูแลเมล็ดพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ดว้ ยใจ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์น้ ี ไปสู่ เพื่อนที่
ต้องการสันติภาพ, นําไปปลูกที่บา้ นเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ไปฉี ดยาให้เจริ ญเติบโต,
เปลี่ยนเป็ นเทียน 1 เล่ม เพื่อจะต่อไฟให้กบั ผูอ้ ื่นต่อไป”
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กิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ของ พีส่ มจิต จากประเทศลาว
เบือ้ งหลังความเป็ นมาในลาว
-ประชากร มีประมาณ 6.5 ล้านคน
-ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาลาว
-ชนเผ่า Lao Theung, Lao Soung, Lao Loup
-ศาสนาที่นบั ถือ คือ ศาสนาพุทธ
-การเมือง คือ ใช้ระบบสังคมนิยม (คอมมิวนิสต์)
ปัญหาความขัดแย้ ง
- แต่ก่อนจะมีสงครามแต่ปัจจุบนั ไม่มี
- มีระเบิดที่สหรัฐอเมริ กาทิง้ ไว้ในลาว ปัจจุบนั ยกคงเหลืออยู่
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
- พ่อกินเหล้าทําให้มีการทําร้ายร่ างกายแม่ต่อหน้าลูกๆ
- กินเหล้าทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ
- ยาเสพติด คือ ฝิ่ น ยาบ้า (เกิดขึ้นในชนบท)
ปัญหาการบริ โภคนิยมในสั งคม
- โทรศัพท์มือถือ
กลุ่มมิตรภาพ
- ทําเกี่ยวกับเรื่ องสันติภาพ
มีสมาชิกที่เป็ นอาสาสมัคร ประมาณ 40 คน อายุ 19 -32 ปี
ทํางานช่วยเหลือเด็ก
เป้าหมาย
1. ฝึ กอบรมสมาชิกในกลุ่มให้ทาํ งานด้านสันติภาพ
2. อาสาสมัครนําเอาความรู ้มาปฏิบตั ิจริ ง เช่น นําความรู ้ที่ได้มาใช้ในชีวติ ของ
ตนเอง, ครอบครัว, เพื่อนที่โรงเรี ยน
3. ทํากิจกรรมกับเด็กเรื่ องสันติภาพและความขัดแย้ง
4. อาสาสมัครสอนเด็กในโรงเรี ยน ตั้งแต่อายุ 11-15 ปี
5. ช่วยเหลือในเรื่ องการบริ โภคนิยมของคนลาว
6. ให้คุณค่ากับเพื่อนด้วยกัน
7. การอบรมช่วยให้ผอู ้ บรม ได้รู้จกั วิธีการจัดการความขัดแย้งในครอบครัว และ
ชุมชนของตนเอง
8. การเสริ มสร้างทักษะความเป็ นผูน้ าํ
9. การให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่ มจากตัวเองก่อน
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กิจกรรมบริหาร สมาธิ ปัญญา ร่างกาย
วิทยากร
อาจารย์ ดร. เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์
บริหารสติโดยการนัง่ สมาธิเป็ นเวลา 1.30 นาที
บริหารร่างกายโดยการ
- บริหารใบหน้า วิธกี าร ยิ้มหุบๆๆๆๆ
-บริหารสายตา วิธกี าร ใช้น้ ิวชี้แตะทีห่ วั คิว วนรอบดวงตา เลือ่ ยลงมาทีป่ ลายจมูก
-บริหารศีรษะ วิธกี าร ใช้ปลายนิ้วทัง้ 2 มือ นวดบริเวณกลางหัว นวดตํา่ ลงเรื่อยๆ
จนถึง
- บริเวณท้ายทอย
บริหารสมอง วิธกี าร ยกมือขาวส่งไปข้างหน้า แทนคําว่า สวัสดี, ยกมือขวาข้ามศีรษะ แทน
คําว่า ขอบคุณ และยกมือขวาไปข้างหลัง แทนคําว่า ขอโทษ จากนัน้ ก็ให้ยกมือซ้ายวางไป
ข้างหลัง แทนคําว่า สวัสดี, ปล่อยมือซ้ายไว้ขา้ งลําตัว แทนคําว่า ขอบคุณ, ยกมือซ้ายส่งไป
ข้างหน้า แทนคําว่า ขอโทษ
กิจกรรมอารยธรรม
วิทยากร
อาจารย์ ชาญชัย ชัยสุขโกศล
กฎ/กติกาการเล่นเกมส์ “อารยธรรม”
วัตถุประสงค์ : ระดับความเจริญโดยรวมของอารยธรรมใด
ขึ้นถึง 10,000 ก่อน อารยธรรมนัน้ ชนะ!!
วิธีเล่นเกมส์
1. แบ่งกลุ่ม (3-4 กลุม่ หรือมากกว่านัน้ ) จับฉลากว่ากลุม่ ใดได้อยู่ในอารยธรรมใด (โดยทีร่ ะดับความ
เจริญของแต่ละอารยธรรม จะไม่เท่ากัน และระดับความเจริญในแต่ละด้านก็จะไม่เท่ากัน)
2. ในแต่ละรอบของการเล่นเกมส์ สมาชิกในแต่ละอารยธรรม (กลุ่ม) จะต้องตัดสินใจว่าจะสร้างความ
เจริญให้แก่ดา้ นใดในอารยธรรมของตน (ตามเงือ่ นไขค่าใช้จ่ายและผลแห่งความเจริญทีไ่ ด้รบั )
ผลของการสร้างความเจริญ จะปรากฏเป็ นระดับความเจริญในด้านต่างๆ และระดับความ
เจริญโดยรวม และเปิ ดเผยให้ทุกกลุม่ /อารยธรรมเห็นพร้อมๆกัน ใน “ตารางแสดงอันดับความมี
อารยะ”
3. หมุนวนให้ทุกกลุม่ ได้ตดั สินใจสร้างความเจริญด้านต่างๆให้กบั อารยธรรมของตนในแต่ละรอบ
จนกว่าจะมีอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งเจริญถึงเป้ าหมาย (หรือหมดเวลาเล่นเสียก่อน)
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วิธีการสร้างความเจริ ญด้านต่างๆให้แก่อารยธรรม (ใช้ได้รอบละ 1 วิธีเท่านั้น) :
เงื่อนไขค่าใช้จ่ายและผลแห่งความเจริ ญที่จะได้รับ
1. ด้ านการทหาร มี 3 วิธี
a. ใช้เงิน (+ 3 เท่าของจํานวนที่ใช้)
b. ใช้อาหาร (+ 1 เท่าของจํานวนที่ใช้)
c. ใช้ทรัพยากร (+ 2 เท่าของจํานวนที่ใช้)
2. ด้ านการศึกษา&วิทยาศาสตร์ มี 3 วิธี
a. ใช้เงิน (+ 3 เท่าของจํานวนที่ใช้)
b. ใช้อาหาร (+ 1 เท่าของจํานวนที่ใช้)
c. ใช้ทรัพยากร (+ 2 เท่าของจํานวนที่ใช้)
3. ด้ านศิลปะ/วัฒนธรรม/ปรัชญา/ศาสนา
a. ใช้เงิน (+ 1 เท่าของจํานวนที่ใช้)
b. ใช้อาหาร (+ 1 เท่าของจํานวนที่ใช้)
c. ใช้ทรัพยากร (+ 1 เท่าของจํานวนที่ใช้)
4. ด้ านเงินคงคลัง มี 2 วิธี
a. ขายอาหาร (+ 3 เท่าของจํานวนที่ใช้)
b. ขายทรัพยากร (+ 5 เท่าของจํานวนที่ใช้)
5. ด้ านการเกษตร/อาหาร มี 2 วิธี
a. ใช้เงิน (+ 3 เท่าของจํานวนที่ใช้)
b. ใช้ทรัพยากร (+ 2 เท่าของจํานวนที่ใช้)
6. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 วิธี
a. ใช้เงิน (+ 3 เท่าของจํานวนที่ใช้)
b. ใช้อาหาร (+ 1 เท่าของจํานวนที่ใช้
7. รุ กราน/ประกาศสงครามกับอารยธรรมอืน่
โดยต้องมีค่าใช้จ่าย 2 ประการพร้อมกัน คือ
a. ฝ่ ายรุ ก : ต้องใช้เงิน 30 หน่วย & อาหาร 30 หน่วย (ถูกหักไปจากตารางอย่างละ 30
หน่วย)
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b. ฝ่ ายรับ : ต้องใช้เงิน 15 หน่วย & อาหาร 15 หน่วย (ถูกหักไปจากตารางอย่างละ 15
หน่วย)
กติกา ทําสงคราม โดย “เป่ ายิง้ ฉุ บ”
เป่ ายิง้ ฉุ บคิดตามระดับความเจริ ญทางการทหาร
 น้อยว่า 100 แพ้ 1 ครั้ง = แพ้
 100-200 แพ้ 2 ครั้ง = แพ้
 200-300 แพ้ 3 ครั้ง = แพ้
 มากกว่า 300 แพ้ 4 ครั้ง = แพ้
ถ้าทหาร/ทุกคนในอารยธรรมนั้นๆ แพ้หมด = อารยธรรมล่มสลาย; ทุกคนตกเป็ นทาสของ
อีกอารยธรรมหนึ่ง ไม่มีสิทธิ์ มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายการพัฒนาอารยธรรม

นั้นๆ; คะแนนด้านต่างๆในอารยธรรมที่แพ้ จะถูกโอนไปบวกเป็ นคะแนนของอารยธรรมที่
ชนะทั้งหมด = ฝ่ ายชนะได้ขยายดินแดนและอารยธรรมของตนเอง
ถ้าจะ “หย่าศึก” (เจรจาหยุดรบ) หรื อ “ยอมแพ้” (โดยยังไม่ได้เริ่ มทําสงคราม), ต้องจ่ายค่า
ปฏิ กรรมสงคราม เป็ นคะแนนอะไรก็ได้ใน 6 ด้านของอารยธรรม โดยตกลงต่อรองกับผูช้ นะว่าจะ
เรี ยกร้องอะไรเท่าไหร่
หลังสงคราม กลับเข้าสู่ สภาวะปกติแล้ว ทหารของแต่ละอารยธรรมที่เป่ ายิง้ ฉุ บแพ้จะค่อยๆ
ฟื้ นพลัง รอบละ 1 คน
ระดับความเจริ ญโดยรวมของอารยธรรม
= (การทหาร x 3) + (การศึกษา&วิทยาศาสตร์ x 2)
+ (ศิลปะ/วัฒนธรรม/ปรัชญา/ศาสนา) + (เงินคงคลัง x 3)
+ (การเกษตร/อาหาร x 2) + (แร่ ธาตุ/ทรัพยากรธรรมชาติ)
วิทยากร
“เดี่ยวต่อไปพี่จะให้นอ้ งๆ ทุกๆ คน มาร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเล่น
เกมส์อารยธรรมกันในประเด็นดังนี้ ”
โจทย์
รู้ สึกอย่ างไรกับเกมส์ อารยธรรมบ้ าง
ผู้เข้ าร่ วม ความกดดัน การแย้งชิงแข็งขัน, การสู ญเสี ย, การต่อสู้, ความวุน่ วายไม่สงบ,
เชื่อมโยงถึงปั จจุบนั คือ การแบ่งพรรค แบ่งพวก, ความกลัว, ต้องหาวิธีเพื่อความ
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อยูร่ อดและป้ องกันไม่ให้อารยธรรมอื่นมาทําลาย, ความสามัคคีภายในกลุ่ม, ความ
หวงแหนและเสี ยดาย, ความขัดแย้ง, ความมีศีลธรรม, ความพอเพียง, ความอยาก
เอาชนะ, สนุก ดีใจ เสี ยใจ, กังวลใจการพ่ายแพ้, ความเห็นแก่ตวั ของแต่ละอารย
ธรรม, ความอยากเอาชนะ, ไม่ยตุ ิธรรม, ความเห็นแก่ตวั , ส่ งสาร, ความเครี ยด,
การทําสงครามไม่ก่อให้เกิดผลดีและส่ งผลให้อารยธรรมอื่นๆ ไม่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้
โจทย์
“เห็นอะไร” จากในเกมส์ อารยธรรมบ้ าง
ผูเ้ ข้าร่ วม
- จะเห็นว่าส่ วนใหญ่แต่ละกลุ่มจะใช้ทรัพยากรไปพัฒนาทางทหารมากกว่าอื่นๆ
และไม่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และศาสนาเลย, เห็นการเรี ยกร้องและ
การเจรจาต่อลองเพื่อไม่ไห้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม, ผูน้ าํ ในการตัดสิ นใจ,ฝ่ าย
ที่พา่ ยแพ้,ต้องโดนยํ่ายี, การวางแผ่นพูดคุยตกลงกันระหว่างกลุ่ม, เห็นคนชายขอบ,
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ , การต่อสู้เพื่อรักษาอารยธรรมของตนเองให้คงอยู่ เห็นความ
แบ่งแยกของแต่ละอารยธรรม, สงครามคือความขัดแย้งและไม่ใช่ทางออกที่
แท้จริ ง
วิทยากร
“อะไรที่ทาํ ให้เกิดความรุ นแรงเชิงโครงสร้างในเกมส์น้ ี ”
ผู้เข้ าร่ วม
“กฎกติกาของเกมส์”
วิทยากร
“เดี่ยวพี่ให้นอ้ งๆ ทุกคนได้ลองแสดงความคิดเห็นดีกว่า ในการสร้างสันติสุขให้แต่
ละอารยธรรมของเรา ให้มนั เกิดสันติได้อย่างไร”
โจทย์
พวกเราจะอยู่ร่วมกันโดยมีสันติระหว่างอารยธรรมได้ อย่างไร
ผู้เข้ าร่ วม
รู ้จกั ให้อภัยซึ่งกันและกัน, มีความสามัคคีกนั , ต้องรู ้จกั การเสี ยสละ, การเจรจาไกล่
เกลี่ยด้วยความสันติ, ไม่เห็นแก่ตวั , ยอบรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน, ไม่
เบียดเบียนผูอ้ ื่น, ปรึ กษาหารื อกัน, ใช้เหตุและผลในการตัดสิ นใจ, พอใจในสิ่ งที่
ตนเองมี ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น, เมื่อเกิดความขัดแย้งให้เจรจาตกลงกัน และ
ไม่ยยุ งส่ งเสริ มให้ทาํ สงคราม, มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน, ไม่มีผแู้ พ้ผชู้ นะ,
มีความรักความสามัคคีต่อกัน, การแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
และความรุ นแรง,การดําเนินชีตอยูภ่ ายใต้คุณธรรม, มีการแลกเปลี่ยนสิ่ งของ
ระหว่างอารยธรรม, ไม่เอาเปรี ยบ กดขี่ ข่มเหงอารยธรรมที่ดอ้ ยกว่า, ไปถึง
จุดมุ่งหมายพร้อมกัน
โจทย์
ให้ ต้ังกติกาใหม่ สําหรับเกมส์ สั นติภาพระหว่ างอารยธรรม
ผู้เข้ าร่ วม
ไม่มีการทําสงคราม, ปรับปรุ งตัวเลขทางการทหาร, ให้คุณค่าทางอาหารและ
ทรัพยากร, ไม่จาํ กัดวงเงิน, กูเ้ งิน + ลงทุนร่ วมกัน + แบ่งบัน, เจรจากันก่อน,
เปลี่ยนเป้ าหมาย ให้แต่ละอารยธรรมกําหนดเป้ าหมาย เกมจบเมื่อแต่ละอารยธรรม
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ไปถึงเป้ าหมาย, เพิ่มค่าใช้จ่ายในการประกาศทําสงครามโดยการกดดันทาง
ศูนย์กลาง, ไม่มีการทําให้อารยธรรมล่มสลาย, ทําให้ทุกนโยบายมีค่าเท่ากัน,
แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างอารยธรรม, ความเสมอภาค/ชนชัน/ลดอคติความ
เกลียดชัง, แบ่งบันทรัพยากรให้คนอื่น มีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนเท่าเทียมกัน, ห้ามบุก
รุ กอารยธรรมอื่น, ไม่เลือกปฏิบตั ิ, ไม่ตดั สิ นแพ้ชนะ, ลดบทบาทยูเอ็น
สรุปบรรยากาศการเรียนรู้
วิทยากร
“กิจกรรมวันนี้เป็ นอย่างไร”
ผู้เข้ าร่ วม รู ้สึกว่าดีข้ ึน ผูเ้ ข้าร่ วมสนใจมากขึ้น, ไม่เข้าใจเกมส์อารยธรรมเนื่องจาก ไม่เข้าใจ
กติกา พูดหรื อคิดไม่ทนั ไม่มีส่วนร่ วม เกมส์ไปเร็ ว, อารมณ์ความรู ้สึกยังไม่เข้าถึงเกมส์, เด็กยัง
ทํางานเป็ นกลุ่มไม่เป็ น
วิทยากร
“แล้วพวกเรามีขอ้ เสนอแนะอะไรบ้าง”
ผู้เข้ าร่ วม
- ควรซ้อมกิจกรรม, หากิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็ นกลุ่มและกระบวนการมีส่วน
ร่ วม, ให้ทาํ สมุดส่ วนตัวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน, หากิจกรรมเปิ ดใจ
กิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการจากเพือ่ น คือ พีม่ อส จากประเทศพม่ า
พม่ า
ประชากร 53 ล้านคน
มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ 8 กลุ่ม
เหตุการณ์
1962 ทหารปกครองพม่า
1988 ประท้วงครั้งยิง่ ใหญ่โดยนักศึกษา
หัวข้ อทีแ่ ลกเปลีย่ น คือ ผูผ้ ลัดถิ่น/ผูล้ ้ ีภยั ในประเทศ และแรงงานในประเทศ โดยจะนําเรื่ องราวใน
ชีวติ มาแลกเปลี่ยน
ปี ค.ศ.1984 มอสมีพอ่ เป็ นทหารกระเหรี ยง ต่อสู ้กบั กองกําลังพม่า ทําให้ตอนนั้นเขา อายุ
5 ขวบ ได้หนีมาอยูท่ ี่ค่ายอพยม หรื อเรี ยกว่า ที่พกั พิงชัว่ คราว ที่จงั หวัดตาก โดยรัฐบาลไทยสามารถ
ผลักดันให้กลับประเทศพม่าได้ เนื่องจากไม่ได้เส้นสัญญา และสามารถที่จะข้ามแดนกลับไปที่บา้ น
ได้ และเมื่อเขามาอยูท่ ี่น้ ี เขาได้เรี ยนหนังสื อ ทั้ง วิชาภาษากระเหรี่ ยง, ภาษาพม่า, ภาษาอังกฤษ,
ประวัติศาสตร์ ชีวติ ในค่ายได้รับการดูแลจากองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่ องอาหาร และไม้ไผ่
ในการสร้างบ้าน และคนในค่ายก็จะนําข้าวไปขายให้กบั คนไทย เพื่อนําเงินมาซื้ ออาหาร มีการ
ทํางานแลกเงินในประเทศไทย ได้เงินวันละ 10 บาท ปี หลังจากนั้นพออายุ 10 ขวบ พ่อเสี ยชีวติ ทํา
ให้แม่ตอ้ งดูแลทั้งน้องชาย และน้องสาว จึงย้ายกลับมาอยูท่ ี่พม่า
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ปี ค.ศ. 1995 เกิดความขัดแย้งในกระเหรี่ ยงระหว่างกระเหรี่ ยงพุทธกับกระเหรี่ ยงคริ สต์ ทํา
ให้กลับมาอยูท่ ี่ฝ่ังไทยอีกครั้ง และได้สมัครเป็ นทหาร หลังจากนั้นเขาได้มาอยูท่ ี่ จังหวัดกาญจนบุรี
แต่ถูกตํารวจจับทําให้ถูกติดคุก 7 วัน ซึ่ งชีวติ ที่อยูใ่ นคุกมีความเป็ นอยูท่ ี่อึดอัดมาก, อาหารที่ได้รับ
วันละ 1 มื้อ, นํ้าดื่มก็ตอ้ งดื่มในส้วม ทําให้ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ในเรื อนจํา หลังจากนั้นได้มีทหาร
กระเหรี่ ยงมาช่วยชีวิต
ปี 1998 มาอยูก่ บั เพื่อนที่กรุ งเทพ แล้วนําความรู ้ที่ได้รับการฝากอบรมจากค่ายถํ้าหิ น และ
ชีวติ ในค่ายอพยพ การเป็ นทหาร ทําให้เห็นแต่ความรุ นแรง และได้เรี ยนรู้เรื่ องราวต่างๆ การต่อสู ้
เพื่อเพื่อความยุติธรรม และปั จจุบนั ได้ทาํ งานอยูท่ ี่กรุ งเทพ เกี่ยวกับการมูลนิธิส่งเสริ มสันติวธิ ี ของ
องค์กรเอกชน
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กิจกรรมที่ 3
เทคนิคและวิธีการสั นติวธิ ี
“การสานเสวนา และ การสื่ อสารอย่ างสั นติ”
วันที่ 14-16 เมษายน 2552

“ปฏิบตั ิการสั นติวธิ ี”

วันที่ 23-24 เมษายน 2552
ณ ไร่ หวานสนิท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วิทยากร -

-

อาจารย์ปาริ ชาติ สุ วรรณบุบผา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
- คุณมนธิภา ยิม้ ย่อง มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
- คุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
คุณ นารี เจริ ญผลพิริยะ หัวหน้าโครงการสันติอาสาสักขีพยาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมเกิดการเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะปฏิบตั ิการสันติวธิ ี
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อาจารย์ ปาริชาติ สุ วรรณบุบผา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
เรื่อง การสานเสวนา
เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
กิจกรรมวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552
วิทยากร
ท่านอาจารย์ปาริ ชาติ สุ วรรณบุบผา
“ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน เดี่ยวให้พวกเรานัง่ สงบจิตใจ เพื่อ
ผ่อนคลายและให้จิตใจสงบ ok ค่ะ เดี่ยวก่อนอื่นเรามาลอง
ทดสอบจิตใจของเราว่าตอนนี้ตวั เรารู ้สึกอย่างไรกันบ้าง”
กิจกรรมทดสอบจิตใจ
วิทยากร
ให้เขียนความรู ้สึกของตัวเองในขณะนี้
ผูเ้ ข้าร่ วม
เขียนความรู ้สึกของตัวเองใส่ กระดาษ
วิทยากร
ให้แนะนําตัวว่า ชื่ออะไร อยูท่ ี่ไหน ความภูมิใจของเราคืออะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของที่น้ ี, ภูมิใจในสิ่ งที่เรามีอยู,่ ภูมิใจที่ได้เป็ นตัวแทนในการ
อบรม, ภูมิใจที่ได้มาร่ วมค่ายนี้, ภูมิใจในการแบ่งปั นความรู้, ภูมิใจที่ไม่ทาํ ให้พอ่
แม่เสี ยใจ, ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็ นคนไทย, ภูมิใจที่เป็ นลูกของพ่อแม่, ภูมิใจที่ได้เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม, ภูมิใจที่ได้มาเรี ยนรู ้หนังสื อที่มีชีวติ 30 เล่ม,
ภูมิใจที่ได้เรี ยนจบปริ ญญาตรี ที่ ม.มหิดล ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75, ภูมิใจที่มีครอบครัว
ที่ดีและประเทศเรามีพระมหากษัตริ ยท์ ี่ดี, ภูมิใจที่ได้เป็ นผูน้ าํ เยาวชนและได้ทาํ งาน
กับมูลนิธิกระจกเงา, ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในประเทศไทย, ภูมิใจที่เกิดมานับถือ
ศาสนาอิสลาม, ภูมิใจที่เป็ นชาวปัตตานีและเป็ นเยาวชนมุสลิม, ภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วน
หนึ่งของสังคม, ภูมิใจที่มีพี่สาวที่ดีเสี ยสละ, ภูมิใจที่ได้เรี ยนจบ 2 สถาบัน, ภูมิใจที่
ได้เป็ นตัวแทนชาวภาคใต้มาเข้าค่าย, ภูมิใจที่มีครอบครัวที่อบอุ่น, ภูมิใจที่เกิดมา
เป็ นคนและได้เรี ยนรู้อะไรหลายอย่าง, ภูมิใจในสิ่ งที่ตวั เองทําและมีคนอื่นชอบ,
ได้เกิดมาเป็ นตัวเองไม่เหมือนใคร, ภูมิใจที่ได้เป็ นที่รักของใครหลายๆคน, ภูมิใจที่
ได้เป็ นคนดีของสังคม, จะไม่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ, เป็ นความหวังของครอบครัว,
ภูมิใจที่ได้เป็ นคนภาคใต้ เพราะมีเอกลักษณ์และภาษา, ภูมิใจที่ได้รู้จกั ทุกคน,
ภูมิใจที่เรี ยนจบ, ภูมิใจที่ได้ทาํ อะไรหลายๆอย่างและสนุก, ภูมิใจที่ได้รับรู้ความ
ประทับใจของน้องๆ และพี่ทุกคน
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กิจกรรมตื่นตัว
กติกา
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมนัง่ เป็ นวงกลม
2. ถ้าเพื่อนเรี ยกชื่อคนไหน ให้คนที่อยูข่ า้ งซ้ายและข้างขวา ของคนที่ถูกชื่อ พูดคําว่า
ไอหย๋ า พร้อมกัน
3. หากใครคนใดคนหนึ่งไม่ทาํ พร้อมๆกัน จะถูกลงโทษโดยการเขียนเส้น
ประวัติศาสตร์ ลงบนร่ างกาย
เข้าสู่ บทเรี ยนการสานเสวนา
วิทยากร
“ทําไมต้องมีการสานเสวนา? เพราะ มันมีปัญหาเรื่ องอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ คืออะไร? น้องรู ้จกั กันแล้วใช่ไหม
เอกลักษณ์กบั อัตลักษณ์ มีความแตกต่างกันอย่างไร? เอกลักษณ์ของน้องคนนี้ เป็ นคนช่าง
คิด ช่างอ่าน อัตลักษณ์ คือ เป็ นน้องผูช้ ายนับถือศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ในห้องนี้จึงมี
ความหลากหลาย เช่น ภาคเหนื อ, ภาคใต้, ภาคกลาง, ภาค
อีสาน, ชาวมลายู, อัตลักษณ์มีความหลากหลายแตกต่าง
วัฒนธรรม และเพศการศึกษา
จุดมุ่งหมายสู งสุ ดของแต่ ละศาสนา
- พุทธ คือ นิพาน
- อิสลาม คือ ไปอยูก่ บั พระอัลเลาะ
- คริ สต์ คือ ไปอยูก่ บั พระเจ้า
ซึ่งทั้ง 3 ศาสนา นี้จะมีวิธีการและวิธีปฏิบตั ิที่คล้ายกัน คือ
1.เคารพในคุณค่าทุกชีวิต ไม่ให้ละเมิดสิ ทธิ ชีวติ ของแต่ละคน
2.ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วย ความซื่ อสัตย์และยุติธรรม
3.คิด ทํา พูด แต่สิ่งที่จริ ง
4.เคารพและเมตตา ซึ่ งกันและกันทุกศาสนา
เช่น -พุทธ มีความเมตตา กรุ ณา มุทธิ ตา อุเบกขา
- อิสลาม ให้รักเพื่อนมนุษย์
เมตตากับกรุ ณาต่ างกันอย่ างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม เมตตา คือ รักทุคนไม่มีขอบเขต(ความรัก)
-กรุ ณา คือ เมื่อไหร่ ที่เราเห็นเขามีความทุกข์ เราต้องไปช่วยเหลือเขา (สงสาร)
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สานเสวนา คือ อะไร
• การสานเสวนา (dialogue) เป็ นการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่งที่มีประสิ ทธิ ผล
• Dia แปลว่าผ่าน logos แปลว่าคําหรื อความหมาย รวมแล้วเป็ น dialogue ซึ่ งก็คือ
กระบวนการทําให้เกิดความหมายที่ไหลลื่นผ่านไปในหมู่ผสู้ านเสวนา
• เป็ นการยอมรับความแตกต่างของจุดยืนและอัตลักษณ์
• เป็ นการพูดอย่างมีสติ อย่างเปิ ดใจ
สานเสวนา คือ การสานความหมายที่เกิดจากการฟังอย่างลึกซึ้ ง
1.ฟังอย่างไร
ฟังด้วยความเมตตา
- ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
2.ฟังอะไร
ฟังตัวเอง
ฟังผูอ้ ื่น
ฟังความเงียบ
3.ฟังเพือ่ หาความหมาย
เพื่อหาความหมาย
เพื่อการมีส่วนร่ วม, การตอบคําถาม, ร่ วมตัดสิ นใจ
เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวที่แท้จริ ง, ความสามัคคี
สานเสวนา - เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการทําความเข้าใจกัน เพื่อลดปัญหาด้วยสันติวธิ ี
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เกมขนม 5 อย่ าง
ท่าที่ 1 ท่ากล้วยแขก จะต้องอยูค่ นเดียว
ท่าที่ 2 ท่าปลาท่องโก๋ ให้จบั คู่หนั หลังชนกัน
ท่าที่ 3 ท่าข้าวต้มมัด วิง่ จับกลุ่ม 3 คน
ท่าที่ 4 ท่าขนมชั้น จับกลุ่ม 4 คนยืนเรี ยงกัน
ท่าที่ 5 ท่าขนมรวมมิตร จับกลุ่ม 5 คน เป็ นวงกลม
กติกา
1. วิทยากรกําหนดขนม 5 ชนิด คือ กล้วยแขก, ปลาท่องโก๋ , ข้าวต้มมัด, ขนมชั้น,
ขนมรวมมิตร
2. วิทยากรเรี ยกชื่อขนมแต่ละชนิดสลับไปมา โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําท่าตามชนิดขนม
จากนั้นวิทยากรให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับกลุ่ม 3 คน เพื่อให้ทุกกลุ่มเกิดความหลากหลายทาง
ความคิดโดยให้แต่ละคนได้โดยให้แค่ละคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ ที่ต่างกันตามกติกา
ดังนี้
กติกา
1. ให้แต่ละกลุ่มเลือกลําดับที่ 1 2 3 เพื่อแสดงบทบาทหน้า
2. ให้คนที่ 1 เล่าเรื่ องราวที่เป็ นปัญหาและกังวลของตนเองให้เพื่อนทั้ง 2 คนฟัง
3. ให้คนที่ 2 ให้ขอ้ เสนอเพื่อนทางด้านบวก
4. ให้คนที่ 3 ให้ขอ้ เสนอเพื่อนทางด้านลบ

ผู้เข้ าร่ วมเสนอแลกเปลีย่ นกันในวงใหญ่
วิทยากร
ให้คนที่ 1 ของแต่ละกลุ่มเล่าเรื่ องราวของตนเองให้เพื่อนฟัง
ผูเ้ ข้าร่ วม
ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะอยูท่ ี่กรุ งเทพหรื อจะกลับไปอยูท่ ี่บา้ นดี, แม่ตอ้ งการให้สึกแต่
เราอยากเรี ยนต่อ, กลัวโดนตัดสิ ทธิ์ ในการเข้าเรี ยน, ตัดสิ นใจลําบากว่าจะไปทํางานกับเพื่อนหรื ออยู่
ที่บา้ นดี, แม่อยากให้เรี ยนศาสนาแต่เราอยากเรี ยนสายสามัญ, ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะเรี ยนอะไร, เกิด
ความขัดแย้งในตัวเองว่า จะเรี ยนเกี่ยวกับอะไรดี จะเรี ยนจบเพื่อไปทํางานเพื่อเงิน หรื อทํางานเพื่อ
สังคม, ไม่รู้จะเรี ยนตามความต้องการของพ่อหรื อของแม่ดี, ทํารายงานการวิจยั /ประชุมงานวิจยั /เข้า
ร่ วมค่ายนี้ ตัดสิ นใจถูกหรื อผิด, ในหมู่บา้ นเกิดมี 2 กลุ่มใหญ่ เราไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร
วิทยากร
คนที่เล่ารู ้สึกอย่างไร
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ผูเ้ ข้าร่ วม
สบายใจที่ได้พดู , ได้ความคิดจากเพื่อน, ได้ทบทวนมากขึ้น, ยังรู ้สึกสงสัยว่าเรา
เลือกผิดหรื อถูก, สงสัยและคล่องใจ, โล่งใจ
วิทยากร
ให้คนที่ 2 และคนที่ 3 เสนอ
เรื่ อง ทํารายงานการวิจยั /ประชุมงานวิจยั /เข้าร่ วมค่ายนี้ ตัดสิ นใจถูกหรื อผิด
คนที่ 2
แนะนําว่า ตัดสิ นใจถูกที่มาที่น้ ี ก็จะได้ประโยชน์ ส่ วนงานวิจยั คอยส่ งทางอีเมล ก็
ได้
คนที3่
แนะนําว่า ถ้ามาที่น้ ีก็จะทําให้เสี ยการเรี ยน เพราะงานวิจยั ไม่ได้ทาํ ได้ง่าย
วิทยากร
ย้อนกลับมาถามคนที่เล่า ว่า เมื่อได้ฟังเหตุผลของเพื่อนทั้ง 2 คน แล้วทําอย่างไร
คนที่เล่า
คิดวามคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
วิทยากร
กลุ่มต่อไป
เรื่ อง เกิดความขัดแย้งในตัวเองว่า จะเรี ยนเกี่ยวกับอะไรดี จะเรี ยนจบเพื่อไปทํางานเพื่อเงิน
หรื อทํางานเพื่อสังคม
คนที่ 2
ให้เราทําตามความชอบของเรา
คนที่ 3
ทําเพื่อสังคมไม่ได้เงิน แถมต้องออกเงินเราเอง
เรื่ อง กลัวโดนตัดสิ ทธิ์ ในการเข้าเรี ยน
คนที่ 2
ถ้าไม่ได้มาที่น้ ีเขาอาจจะเสี ยใจ และแนะนําให้เขาว่าให้พี่ติดตามข่าวสารทางการ
เรี ยน เพื่อจะได้รู้และแจ้งให้นอ้ งทราบ
คนที่ 3
รู้สึกว่าหัวอกเดียวกัน เพราะเราไม่รู้วา่ ที่คณะเข้าจะเรี ยกตัวเราเข้าไปวันไหน และ
ตัวน้องเขาเรี ยนโรงเรี ยนใหญ่จะมีกาํ หนดการที่แน่นอน
วิทยากร
หัวอกเดียวกัน คือ จะอยูภ่ ายใต้ความกดดัน ความไม่แน่นอน การแบ่งปัน
ความรู ้สึก เพราะเราก็กงั วลเหมือนกัน
ถอดบทเรียน
วิทยากร
คนที่เป็ นผูเ้ ล่าคนที่2 – 3 เวลาที่ฟังปั ญหาของเพื่อนรู ้สึกอย่างไร?
ผูเ้ ข้าร่ วม
รู ้สึกเป็ นทุกข์แทน เพราะเขาไว้ใจเราที่เขาเล่าให้เราฟัง และช่วยเขาคิดหาทางออก
ให้ได้ และทางออกนั้นต้องเป็ นทางออกที่ถูกต้อง
วิทยากร
เห็นใจ, เข้าใจ, พยายามหาทางออกให้ เห็นไหมค่ะเวลาที่เรามีปัญหา เราต้องหาคน
ที่คอยรับฟังเรา คอยช่วยชี้แนะ ให้ฟังเหตุผลทั้ง2 ด้าน
วิทยากร
รู ้ได้อย่างไรว่าเพื่อนฟัง?
ผูเ้ ข้าร่ วม
ดูจากการโต้ตอบทางภาษากาย คือ การพยักหน้า/สบตา/คําถาม
วิทยากร
คําแนะนําที่เราได้เรี ยนรู้
วิทยากร ได้ฟังความคิดที่แตกต่างหลากหลาย, ได้ทบทวนก่อนตัดสิ นใจ, ภูมิใจที่ได้ช่วยให้
ข้อมูลกับเพื่อน รู ้สึกเห็นใจ และเข้าใจเพื่อน
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วิทยากร
ใครคิดว่าจะเอากิจกรรมที่ทาํ เมื่อสักครู่ น้ ี ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมนี้มีใช้ในชี วติ ประจําวัน เพราะคุณแม่จะเอาข้อมูลทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบมาแนะนําให้ตดั สิ นใจเอง, ได้แยกแยะเพื่อนําไปใช้ในสังคม, สร้างเยาวชนให้ยดึ มัน่ ในศาสนา
และให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ให้เขานําไปปรึ กษากับผูอ้ ื่น และฟังความคิดเห็นจากหลายๆ
ฝ่ ายเพื่อการตัดสิ นใจ,คิดวิเคราะห์แยกแยะปั ญหา เช่น การที่เราเลือกเรี ยนหรื อ เพื่อนซึ่งเราต้องเลือก
ว่าเราควรจะเลือกเพื่อนหรื อเรี ยนอย่างไรให้เหมาะสม,
วิทยากร
วิเคราะห์ คือ การแยกแยะ เห็นการเชื่ อมโยงอย่างเป็ นเหตุและเป็ นผล การนํามา
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ คือ การสร้างความคิดใหม่
กิจกรรมปิ ดตาเรี ยงแก้ ว
กติกา
1.ทุกคนต้องปิ ดตา
2.ให้ 3 คน ถือแก้ว 2 ใบ
3.แก้วมี 22 ใบ จะต้องเรี ยงเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
4.ระหว่างส่ งแก้วส่ วนใดส่ วนหนึ่งต้องติดกับเพื่อน
(ห้ามทํานํ้าหก/แก้วแตก เริ่ มใหม่)
5.เกมส์เสร็ จเมื่อทุกคนตกลงร่ วมกันว่า แก้วเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
บทเรียนทีไ่ ด้ จากเกมส์ ต้ งั แก้ ว
วิทยากร
เล่นเกมส์ปิดตาตั้งแก้ว รู้สึกอย่างไร?
ผูเ้ ข้าร่ วม
สนุก, สับสน, ร้อน, เวียนหัว, เครี ยด, อึดอัด, กลัว, เหนื่อย, เฉาเพราะเหนื่อย, เค็ม,
ฟังได้ดีข้ ึน
วิทยากร
เราทําอะไรกันบ้าง
ผูเ้ ข้าร่ วม
เดิน, มือถือแก้ว, ชนเสา, จูงมือ, กวาดเท้า, จํา
เลขตัวเอง, เหยียบเท้าเพื่อน, กินนํ้า
วิทยากร
ทําไมช่วงแรกเรากระจัดกระจาย
ผูเ้ ข้าร่ วม
เหนื่ อยใจ, ท้อแท้
วิทยากร
ช่วงวางแผนเกิดอะไรขึ้น?
ผูเ้ ข้าร่ วม
เกิดความขัดแย้ง ใช้ระบบการโหวต, เคารพ
เสี ยงส่ วนใหญ่ในการโหวต
วิทยากร
ทําไมเราถึงช่วยกันวางแผนช่วงหลัง
90

ผูเ้ ข้าร่ วม
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม -

เวลาบังคับ, ยังไงก็ตอ้ งทํา, ท้อแต่ไม่ถอย
ใครเป็ นผูน้ าํ วางแผนในกิจกรรรมนี้
ต้น/สมใจ เสนอแผน
นพ ช่วยขึ้นกระดาน
ทุกคน ช่วยถอดรองเท้า, วางเบาะ, เสนอแผนสามเหลี่ยม
การปฏิบตั ิตามผูน้ าํ เป็ นอย่างไร?
ความผิดพลาดทําให้เกิดความสําเร็ จ
- มีจุดยืนต่างกัน ทําให้แต่ละคนมีความสามารถต่างกัน
ร่ วมกันตัดสิ นใจ ทําให้กลุ่มยึดเหนี่ยวกัน
ความพยายามนํามาสู่ ความสําเร็ จ
วิทยากร
ปั จจัยอะไรที่ทาํ ให้เราประสบความสําเร็ จ
ผูเ้ ข้าร่ วม
ฟังกัน, ตั้งใจ, มีเป้ าหมายร่ วมกันชัดเจน, ร่ วมมือ, ช่วยดูแล, ระมัดระวัง, มีสมาธิ ,
จูงมือ, วัดระดับนํ้า, มีอุปสรรคหรื อข้อความใดๆ แล้วบอกต่อๆกัน จากหัวแถวไปจนถึงท้ายแถว
วิทยากร
การตัดสิ นใจร่ วมกันเป็ นอย่างไร?
ผูเ้ ข้าร่ วม ทุกคนมีส่วนร่ วม, มีคุณค่า,
- ทําให้เข้าใจระหว่างกัน
- การสื่ อสาร ทําให้เข้าใจร่ วมกัน
วิทยากร
ใช้อาํ นาจอะไร?
ผูเ้ ข้าร่ วม อํานาจเหนื อ คือ บอกให้เงียบ
อํานาจร่ วม คือ วางแผน
อํานาจภายใน คือ เดิน+มือประสานกัน+เสี ยสละ+มัน่ ใจ+การไว้วางใจเพื่อน+รัก
กันมากขึ้น
วิทยากร
กําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมเข้ากลุ่มฐานของตัวองเพื่อให้พดู คุยเสวนากันเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่เราได้ร่วมกันปฏิบตั ิโดยกําหนดโจทย์ 2 ข้อ (ให้เวลา 10 นาที )
1. ได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
2. ได้มีส่วนร่ วมยังไงบ้างจึงประสบผลสําเร็ จ
จากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมานําเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในกลุ่มใหญ่
และไม่ให้ประเด็นซํ้ากัน
วิทยากร
ได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
ผูเ้ ข้าร่ วม
การฝึ กความอดทนและเผชิญหน้ากับปัญหา, เรี ยนรู ้การใช้ความทรงจําร่ วมจิตนา
การ, รู ้สึกว่าการมองเห็นเป็ นสิ่ งมีค่า, เมื่อสู ญเสี ยประสาทสัมผัสส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปส่ วนหนึ่งก็จะ
ชัดขึ้น, การให้อภัยซึ่งกันและกัน, การทํางานเป็ นกลุ่มควรมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน, สติทาํ ให้
งานเดินสะดวก, การปฏิบตั ิตามผูน้ าํ โดยดูจากการพฤติกรรมของผูน้ าํ , การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา,
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เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง, ความผิดพลาดนําไปสู่ ความสําเร็ จ, เรี ยนรู ้จากความสําบาก, เราต้องสู้ถึง
เราท้อก็อย่าถอย, มีจุดยืนที่ต่างกันนํามาร่ วมเพื่อให้เกิดพลังที่ยง่ิ ใหญ่, การร่ วมกันตัดสิ นใจเพื่อให้
เกิดการยืดเหนี่ยวที่แท้จริ ง, ความพยายามนําไปสู่ ความสําเร็ จ
วิทยากร
ได้มีส่วนร่ วมยังไงบ้างจึงประสบผลสําเร็ จ
ผูเ้ ข้าร่ วม
การสื่ อสารกันทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความผูกพันธุ์และความห่วงใย
ซึ่งกันและกัน มีอาํ นาจร่ วมบวกภายในบวกอํานาจเหนือ อย่างเช่น การร่ วมกันวางแผน และทุกคน
เกิดการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน และปฏิบตั ิตามคําสั่งของเพื่อนเมื่อเพื่อนบอกให้เงียบ
วิทยากร
ผูน้ าํ ที่ดีเป็ นอย่างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม
ผูน้ าํ ที่ดีจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ ผูน้ าํ ไม่ควรใช้อาํ นาจ
เหนื อมากเกินไป มีคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์ ผูน้ าํ ควรมีมากกว่าหนึ่ง ผูน้ าํ ที่ดีจะต้องเป็ นทั้งผูน้ าํ และ
ผูต้ ามในคนคนเดี่ยวกัน
กิจกรรม เกิดใหม่ (Rebirth)
อุปกรณ์ : เบาะ, ผ้า
กติกา
1.ทุกคนนัง่ เป็ น 2 แถวซ้ายและขวา
2.ผูเ้ ข้าร่ วมนึกถึงเรื่ องราวในอดีตที่ทาํ ให้เราไม่สบายใจ
หรื อเสี ยใจ
3.เมื่อพร้อมให้นงั่ ลงไปกับพื้นแล้วใช้หวั แนบลงกับผ้าแล้วเคลื่อนตัวไป
ห้ามเงยหน้าขึ้นมา แล้วคลานไปจนถึงคนสุ ดท้าย
4.เมื่อผ่านใครให้เพื่อนที่อยูท่ ้ งั 2 ข้าง ช่วยให้กาํ ลังใจ
ความรู้ สึกหลังร่ วมกิจกรรม
เณรมะขาม
ผมเป็ นคนมองโลกในแง่ร้าย
วิทยากร
แสดงว่าเณรรู ้ตวั แล้วใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนอะไร?
เณรมะขาม
ผมรู ้ตวั ว่าผมมีความทุกข์
วิทยากร
“พี่จะบอกให้วา่ ทุกคนมีความทุกข์ ยิง่ เณรกําลังบวช พระพุทธเจ้าสอนว่า ชีวิตเป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่วา่ ท่านมองโลกในแง่ร้าย แต่ท่านกําลังรู ้วา่ ถ้าเราไขว่คว้าหาความสุ ขเท่าไหร่ เราอาจจะ
ทุกข์ก็ได้ สู ้เรายอมรับมันรู ้เท่าทันที่มนั เกิด ตอนนี้นอ้ งเณรดีมากเลยนะ กําลังวิจารณ์ตวั เอง รู ้วา่
ตัวเองมองโลกในแง่ร้าย ตัวเองอยูก่ บั ความทุกข์ ตัวเองเก็บกด ตอนนี้เณรรู ้เท่าทันมันแล้วใช่ไหม
และได้พดู ออกมา พอรู ้วา่ มันเป็ นลบน้องเณรก็เปลี่ยนของมันเองสิ ใช่หรื อเปล่า”
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เณรมะขาม
ใช่ผมอยูก่ บั ความทุกข์ มันเลยไม่รู้สึกอะไรและรู ้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับผม
เว้นแต่จะมีใครมาซํ้าเติม มันเป็ นเรื่ องธรรมดา
วิทยากร
หมายความว่าความทุกข์อยูก่ บั เณรมาตั้งนานแล้ว
เณรมะขาม
แต่ถา้ ใครมาซํ้าเติมผมมากกว่าการให้กาํ ลังใจ เขาอาจจะว่าให้กาํ ลังใจ แต่ผมอาจ
คิดว่าเค้ามาซํ้าเติม
วิทยากร
เอาอย่างนี้ มันมี 2 ประเด็น คือ
1. ถ้าน้องเณรมีความทุกข์ คนที่เข้ามาเขามีเจตนาดี เขาจะพูดให้นอ้ งเณรมีกาํ ลังใจ
2. น้องเณรอย่าเพิ่งตัดสิ นใจว่า เขามาซํ้าเติมเรา บางทีเขาอาจจะไม่มีวธิ ี พดู เลยกลายมาเป็ นว่า
มาซํ้าเติม
เข้าใจไหม พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรามองโลกในแง่ที่มนั เป็ น น้องเณรจะได้ทุกข์นอ้ ยลง
เณรมะขาม
ก็ไม่เชิง ส่ วนมากผมไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ชอบอยูค่ นเดียว ชอบอยูก่ บั โลกส่ วนตัว
และชอบอยูก่ บั ความคิดมากกว่า
วิทยากร
พี่ดีใจที่นอ้ งเณรได้วจิ ารณ์ตวั เองให้เพื่อนฟัง มันดีมากเลยนะ แต่สิ่งที่นอ้ งเณรพูด
วันนี้มนั กลับไปเข้าหัว แล้วน้องเณรจะรู ้วา่ อะไรเป็ นอะไร เพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่า น้องเณรจะไม่
ทุกข์มากหรอก เพราะอยูใ่ นปั จจุบนั คิดวิจารณ์ตวั เองได้ เดียวมันมีสติข้ ึนมา
มีอะไรอีกไหมค่ ะ? ในชุมชนแห่งนี้เราฟังหลายคนเลยนะ ทุกคนมีความเป็ นกัลยาณมิตร มี
ความเห็นใจซึ่ งกันและกัน เพราะฉะนั้นเราคิดบวกไว้เลยว่า ไม่มีใครมาซํ้าเติมเรา มีใครอยากจะช่วย
แต่วธิ ีการอาจจะไม่เหมือนกัน OK. มีใครอยากจะแบ่งบันอีกไหม?
พี่นี
ก็อยากจะบอกเล่าเรื่ องราวในอดีตของตัวเอง ที่เมื่อก่อนตั้งแต่เด็กๆเวลาที่มีปัญหา
อะไรก็จะไม่บอกใคร จะหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเวลาที่ตอ้ งการกําลังใจ ก็จะสร้างด้วย
ตัวเอง และเวลาที่ตอ้ งการกําลังใจก็จะสร้างด้วยตนเองเพื่อทําให้ตวั เองเข้มแข็ง ก็เลยอยากจะฝากพี่ๆ
น้องๆทุกคนว่า ตัวเรานี่แหละที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ตวั เองได้เหมือนกัน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ว่า ไม่มีใครอยูข่ า้ งเราได้ตลอดเวลานอกจากพระเจ้า
วิทยากร
OK.ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมาก พระเจ้าอยูข่ า้ งเราได้ตลอดเวลา และมีวธิ ี การสร้าง
กําลังใจด้วยตัวเอง มีใครอยากแบ่งปั นอีกไหมค่ะ OK เชิญพี่พร
พี่พร
อยากจะบอกว่า นํ้าตาไม่ได้เป็ นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ คือ ผูช้ ายก็ร้องไห้ได้
ดีใจ, เสี ยใจ, หรื อคิดถึงใครก็ร้องออกมา แต่วา่ เมื่อร้องไห้แล้วเราก็จะโล่ง ก็เลยคิดว่ามันจะเป็ น
เพื่อนเราไปด้วย ก็เลยคิดว่ากําลังใจเป็ นสิ่ งสําคัญ นอกจากจะสร้างด้วยตนเองแล้ว ถ้ามีคนมาอยู่
ข้างๆเราในเวลาทุกข์ เราก็จะมีพลังเพิ่มมากขึ้น
วิทยากร
OK. เพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ชื่อ กิจกรรมที่เกิดใหม่ น้องได้ผา่ นกิจกรรมอันนี้
ด้วยตัวเองแทบทุกคน ยกเว้นน้องเณร และกิจกรรมนี้ นอ้ งอาไปใช้สาํ หรับในเวลาที่มีความทุกข์
แสดงออก ร้องไห้ก็ได้ และเราให้กาํ ลังใจเขา ให้กาํ ลังใจในชุมชนในหลายๆคนที่เกื้อหนุนเรา ช่วย
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เขา เพราะมันเป็ นกระบวนการเยียวยาอย่างหนึ่ง ที่วา่ ก่อนที่เราจะลืมได้ เราต้องเผชิ ญหน้ากับสิ่ งที่
มันเป็ นก่อน และเราคิดว่าการเผชิ ญหน้าครั้งสุ ดท้ายด้วยความหวัง แล้วเราก็จะหมดความทุกข์น้ นั
ก่อนไปเรานัง่ นิ่งๆ ถ้ามีความดีอะไร อยากจะนึกแบ่งให้ใครก็ลองนึก เรานัง่ กันนิ่งๆ เราจะ
จากกันวันนี้ไปนอนด้วยความโล่งใจ ไปนอนด้วยความสุ ข ชีวติ มีความหวัง เราอยูใ่ นชุ มชนแห่งนี้
เราให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกัน ขอบคุณในการแสดงออกและร่ วมมือในกิจกรรมนี้
กิจกรรมวันที่ 15 เมษายน 2552
กิจกรรมสร้ างความพร้ อม
เกมส์ แมวจับหนู
กติกาการเล่น
ให้ทุกคนจับคู่ โดยให้อีกคนหนึ่งเป็ นแมว และอีกคนเป็ นหนู จากนั้นให้หนูวง่ิ หนีแมว
แล้วไปจับอีกคนหนึ่ง คนที่เหลือ 1 คน ก็จะต้องเป็ นแมวแทน แล้ววิง่ ไปจับเพื่อนคนที่เป็ นหนู
ทบทวนบทเรียนการสานเสวนาและการสื่ อสารอย่างสั นติ
สานเสวนาคืออะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม การฟังอย่างลึกซึ่ ง
การฟังอย่ างลึกซึ่งคืออะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม ฟังด้วยใจ, การฟังแล้วเอาใจเขามาใส่ ใจเรา, ฟังด้วยความเมตรตา, ฟังโดยไม่
ตัดสิ นไว้ก่อน
วิทยากร
“ การสานเสวนาเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ ง ฟังด้วยใจเปิ ดกว้างมีเมตตา ฟังโดยไม่
ด่วนตัดสิ นหรื อตัดสิ นไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา และก็การสานเสวนายังหมายรวมถึงการ
นําสิ่ งที่รับฟังมาไตร่ ตรอง การฟังเสี ยงสะท้อนในตัวเรา และการเชื่อมโยงความเป็ นมนุ ษย์ในตัวเรา
กับผูอ้ ื่น”
เข้ าสู่ กจิ กรรมการสานเสวนาและการสื่ อสารอย่างสั นติ
วิทยากร
“ในช่วงเช้าวันนี้เราจะมาทดลองทําสานเสวนา 2 แบบ เพื่อน้องจะได้นาํ กับใช้ไป
จัดได้ แบบแรกนะจะเป็ นสานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย น้องอาจจะสังสัยว่าคุณอํานวยคือใคร คุณ
อํานวยก็คือ ผูท้ ี่มีหน้าที่เชิ ญคนนั้นหรื อคนนี้พดู ในวง เดี่ยวเราจะทํากิจกรรมแบ่งกลุ่มกันเพื่อให้ได้
กลุ่มย่อยๆ เพื่อทุกคนจะได้พดู ในวง”
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เกมส์ หอยระเบิด
วัตถุประสงค์ - เพื่อแบ่งกลุ่มในการทํากิจกรรม
- เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ เช่น เพศ
วัฒนธรรม ศาสนา
กติกา/วิธีการ
1.ให้จบั กลุ่ม 3 คน สมมุติ ให้แล้วแต่เป็ นหอย ให้พี่พรกับพี่ดา้ เป็ นฝาหอยเอามือ
จับกัน อันนี้คือหอย1 ตัว กับฝาหอยอยูด่ ว้ ยกัน ถ้าพี่บอกว่า หอยเปลี่ยนฝา แล้วแต่จะต้อง
วิง่ ไปหาฝาอันใหม่ แต่ถา้ พี่บอกว่าฝาเปลี่ยนหอย ฝาหรื อ พี่พรกับพี่ดา้ จะต้องวิง่ ไปหา
หอยตัวใหม่ทนั ที ถ้าพี่บอกว่าหอยระเบิดทุกคนจะแตกสภาพหอยเป็ นฝา หรื อ ฝาเป็ น
หอย เปลี่ยนคู่กนั หมดแล้วเริ่ มก่อตัวใหม่
เริ่ มจับกลุ่ม 3 คนเลย เริ่ มเกม...........................................
2. วิทยากรกําหนดจํานวนหอย 3 ตัว และ จํานวนฝา 4 ฝา
ถ้ากลุ่มไหนได้ครบแล้วให้นงั่ ลง
3. วิทยากรกําหนดจํานวนฝา 5 ฝา จํานวนหอย 4 ตัว
4. วิทยากรกําหนดจํานวนหอย 3 ตัว และ จํานวนฝา 2 ฝา
วิทยากร
“เดี่ยวเราจะทํากิจกรรมที่เรี ยกว่าการสานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย เดี่ยวให้นอ้ งๆ
นัง่ นิ่งๆ อยูก่ บั ตัวเองทบทวนตัวเองแล้วเพื่อเริ่ มกิจกรรมต่อไปนี้ ”
กิจกรรม การเสวนาแบบไม่ มีคุณอํานวย
โจทย์ ให้เล่าถึงประสบการณ์ขอ้ ขัดข้องใจ,ปัญหา,อุปสรรค,ในการอยูร่ ่ วมกัน
วัตถุประสงค์ - เพื่อฝึ กการฟังด้วยใจจากสานเสวนา
เพื่อให้ทุกคนได้พดู คุยแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม
กติกา/วิธีการ
1. รักษาวาระของตนเอง และวาระของผูอ้ ื่น
2. ฟังและคิดอย่างใคร่ ครวญก่อนพูด
3. ใช้เวลา 30 นาที
4. ฟังความเงียบของวงได้
5. คนพูดจะถือ Talking Stick (ปากกา)
หรื อวางไว้ขา้ งหน้า
6. ให้ทุกคนในกลุ่มจับมือกัน เพื่อตั้งสติ เพื่อนคิดก่อนที่จะพูด
7. นําเสนอแต่ละกลุ่มในวงใหญ่
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ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนข้ อขัดข้ องปัญหาอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน
- กิจกรรมบางอย่างเล่นได้ไม่เต็มที่ระหว่าง ชาย- หญิงมุสลิม
- การสู บบุหรี่ ควรหาลูกอมหรื อนํ้าหอมมาใช้ในการระงับกลิ่น
- เรื่ องเณรตื่นเช้าเปิ ดประตูเสี ยงดังทําให้คนอื่นตื่นเช้า
- กิจกรรมช่วงคํ่าควรสบายๆ (แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
- เปิ ดประตูทิง้ ไว้ทาํ ให้ยงุ เข้าห้องนอน
- การทานข้าวไม่รอเพื่อน กับข้าวควรเหลือเผื่อเพื่อนข้างหลัง และการรักษาเวลา
- การละหมาดใช้ภาษาอาหรับแต่แปลไม่ได้
- แก้วนํ้า – จาน ไม่ได้แยกมุสลิม – ทัว่ ไป
- เปิ ดเพลงเสี ยงดัง รบกวนผูอ้ ื่น เวลาฟังควรมีหูฟัง
- รักษาเวลากินข้าว ทํากิจกรรม ตื่นนอน การสื่ อสารไม่เข้าใจกัน
- ไม่ควรมีกิจกรรมที่ตอ้ งยํ้าแผนในใจ
ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยน ข้ อขัดข้ องปัญหาอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน
• รักษาความสะอาดในห้องพัก
• การซักผ้าไม่คุน้ กับการซักมือ และผ้าไม่แห้ง
• กิจกรรมที่มีเวลาออกไปข้างนอก
• ไม่มีอินเตอร์ เน็ต ไม่มีสัญญาณ
• อึดอัด อยากเอาแต่ใจบ้าง
• เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู
• การใช้หอ้ งนํ้าที่อยูร่ ่ วมกันทําให้รอนาน
• ไม่มีร้านค้าภายในและร้านค้าอยูไ่ กล
• การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนไม่ควรตามใจตนเอง
• ช่วงพักเที่ยงควรให้เวลานานกว่านี้
• เวลาเล่นสระว่ายนํ้า ตรงกันของชาย – หญิง
• ไม่ตอ้ งการให้คนศาสนาอื่น กล่าวนําอาหารโดยไม่ถูกต้อง
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กิจกรรมเราทําได้
วิธีการ กําหนดให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนจากความสมัครใจ 1 คน ออกมายืนเป็ นวงกลม โดยมี
เก้าอี้ 1ตัว แล้วให้ 1 คนนัง่ เก้าอี้ จากนั้นให้เพื่อนที่เป็ นตัวแทนร่ วมวางแผนว่าจะยกเพื่อนได้
อย่างไร ให้เพื่อนวางมือขวาบนศีรษะเพื่อน จากนั้นให้เพื่อนที่เป็ นผูน้ าํ พยักหน้า และให้ทุกคน
สอดนิ้วชี้ไปตามร่ างกาย 4 ส่ วนของเพื่อน
ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้สึก
ผูเ้ ข้าร่ วม
มีพลังสามัคคี, มีสติ, มีความเชื่อ, มีความร่ วมมือ, ความเอื้ออาทร
วิทยากร
สรุ ปบริ การจัดการต้องมีผนู ้ าํ , มีความพร้อมเพียง,
มีสติ, นิ่ง, ความร่ วมมือ, จงคิดบวก, ต้องใช้สติปัญญา, มีการ
สื่ อสาร, มีความร่ วมมือกัน
รอบทีส่ อง วิทยากรกําหนดให้เพื่อนที่มีน้ าํ หนักมากขึ้นมา
นัง่ เก้าอี้
ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้ สึก
ผูข้ า้ ร่ วม
แปลกใจ, ทําได้ไง
วิทยากร
พี่ขออาสาสมัครที่เป็ นผูห้ ญิงมาเล่นเกม
ก่ อนยกรู้ สึกอย่ างไร
ผูข้ า้ ร่ วม
- คิดว่าคงง่าย, ไม่หนักเท่าไหร่ , คิดว่าคงทําไม่ได้, ไม่มน่ั ใจ
รอบแรกทําไมทําไม่ ได้
- เพราะ จังหวะยังไม่พร้อม, ไม่ค่อยมีสติ, มีความกังวล
รอบสอง ทําไมทําได้
- เพราะ ทุกคนมีความพร้อมใจกัน, มีสมาธิ มากกว่าครั้งแรก
วิทยากร
“ถ้าหากต่อไปนี้ถา้ มีอะไรผิดพลาด เราทุกคนควรเรี ยนรู ้ความผิดพลาด โดยนํามา
แก้ไขเพื่อให้เกิดความสําเร็ จได้

97

กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย
กติกา
1. เลือกตัวแทนที่มีความหลากหลายนัง่ ในวงใน 1 วง
2. มีคุณอํานวย (ผูด้ าํ เนินรายการ)
3. คุณลิขิต (คนจดบันทึก)
4. คุณกิจ (ตัวแทนจากแต่ละภาค)
5. บุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มวงนอกแสดงความคิดเห็น โดยการเข้ามาในกลุ่มวงใน
ตัวแทนร่ วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในวงกลาง คือ ฟาอิส, หลิง, กร, เณรเบิกฟ้ า, แล้วแต่, มีณา
คุณอํานาย - นพ
คุณลิขิต - สมใจ
คุณลิขิต - ต้น
คุณกิต - ฟาอิส, หลิง, กร, เณรเบิกฟ้ า, แล้วแต่, มีณา
หัวข้อ เราจะแก้ไขปั ญหาการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างไร
สรุ ปบทเรียนการสานเสวนา
วิทยากร “ ประเด็นหลักที่เป็ นหัวใจสําคัญของการสื่ อสารอย่างสันติ คือ”
1.ใส่ ใจและให้คุณค่ากับความต้องการของแต่ละคน
2.มนุษย์ทุกคนมีความกรุ ณา
3. เบื้องหลักการกระทําของมนุษย์ คือ การตอบสนองความต้องการบางอย่าง
4. ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ ก่อนหาทางแก้ปัญหา
วิทยากร “ซึ่งหวังว่าทุกคนในที่น้ ีจะนําการสานเสวนาแบบที่เราได้เรี ยนรู ้ร่วมกันไปปรับใช้ใน
ชุมชนในงานของตัวเองได้ดว้ ย”
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คุณมนธิภา ยิม้ ย่ อง

มูลนิธิสันติภาพแลวัฒนธรรม
เรื่อง การสื่ อสารอย่างสั นติ

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
กิจกรรมวันที่ 15 เมษายน 2552

วิทยากร คุณมนธิภา ยิม้ ย่ อง
“เดี่ยววันนี้เราจะมาร่ วมกิจกรรมคลายเครี ยดกัน ซึ่ง
กิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้พวกเราได้รูจ้ กั เพือ่ น
มากขึ้น ไม่ทราบว่าเรามาอยู่ร่วมกันนี้ พวกเรารูจ้ กั เพือ่ นจริงหรือ
เปล่า รูว้ ่าเขากําลังคิด และรูส้ กึ อย่างไรไหม ถ้ายังเดี่ยววันนี้เราจะ
ได้รูจ้ กั กัน”
กิจกรรมเธอกับฉัน
กติกา
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนจับคู่กนั
2. ให้ท้ งั คู่ถามถึงสิ่ งที่ชอบและสิ่ งที่เหมือนกัน
3. ให้สลับเปลี่ยนคู่เรื่ อย ๆ จนกว่าจะได้ยนิ สัญญาณเตือนจากวิทยากร
4. ให้ตวั แทนได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกร่ วมกัน

จากเกมส์ ร้ ูสึกอย่ างไร
ผู้เข้ าร่ วม
- ดีใจที่เพื่อนชอบเหมือนกัน, ได้รู้วา่ แม้จะมาจากต่างที่ก็มีความชอบเหมือนกัน,
ชอบฟังเพลงเล่นกีฬาเหมือนกัน, รู้วา่ มีเพื่อนเกิดวันเดียวกัน, ชอบผูห้ ญิง, ชอบกิน
ปลา, เกิดวันเดียวกัน ชอบวิชาสังคมและชอบทานส้ม เหมือนกัน, ชอบกินกาแฟ มี
พ่อ – แม่ครบทั้ง 2 คน, ชอบเที่ยวทะเล
วิทยากร
“หัวใจของการสื่ อสารอย่างสันติ มี 4 องค์ประกอบที่สาํ คัญที่เราสามารถนําเอาไป
ใช้ในชีวติ ประจําวัน ของเราได้เมื่อเราเกิดความขัดแย้ง ก็คือ
1. สังเกต
2. ความรู ้สึก 3. ความต้องการ
4. การขอร้อง
นี้คือองค์ประกอบพื้นฐานที่เราจะใช้กนั ok นี้คือต้นไม้ แล้วไอ้องค์ประกอบ 4 อย่างก็
เปลี่ยนเหมือนรากของต้นไม้ที่มนั เติบโตแตกกิ่งก้านได้ แล้วมันจะมีการสื่ อสาร 3 แบบ3 ทางเลือก
แบบที่ 1 การสื่ อสารในใจ คือเข้าใจอยูใ่ นใจโดยไม่พดู ออกมา
แบบที่2 การสื่ อสารโดยบอกออกไป คือเข้าใจและพูดออกไป
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แบบที่3 การความรู ้สึกและความต้องการ คือ เราจะต้องมีการสื่ อสารให้เพื่อเข้าใจเราอย่าง
ลึกซึ้ ง แล้ว
เดี่ยวเราจะได้ลองกันดูวา่ เราจะพูดอย่างไรได้บา้ ง เดี่ยวจะมีกิจกรรมให้ทาํ กัน เมื่อกี่เราพูด
ถึง องค์กอบของการสื่ อ ข้อที่ 1 คือการสังเกต ok เดี่ยวพี่จะให้ดูภาพนี้ ”
ภาพที่ 1 เห็นอะไร
ผู้เข้ าร่ วม เห็นความสามัคคี, ความเครี ยด, ทหารเสื้ อแดง, ความเครี ยด, หมวกสี เขียว, โล่
กําบัง, เห็นความคิด (ต้องทําอย่างไร), ความขัดแย้ง ความรุ นแรง, การป้ องกันให้
อีกฝ่ ายออกไป, ความคิดว่าต้องทําให้ได้, ร่ วมมือร่ วมใจกันฟันฝ่ าอุปสรรค
การสังเกต
ความคิด
- ความขัดแย้ง
1.คนใส่ ชุดทหารยืนอยู่
- ความเครี ยด
2.เสื้ อสี แดง
- ความรุ นแรง
3.หมวกสี เขียว
- การป้ องกันให้อีกฝ่ ายออกไป
4.แผ่นพลาสติกใส่ กนั ข้างหน้าไว้
- ความคิดว่าต้องทําให้ได้
5.ผูช้ ายคิว้ ขมวด
- ร่ วมมือกันฟันฝ่ าอุปสรรค
จากการสั งเกตภาพเราเรี ยนรู้ อะไรบ้ าง
ผูเ้ ข้าร่ วม เรี ยนรู ้ความคิดมุมมองที่ต่างกัน, การสังเกตต้องละเอียดรอบคอบ, อย่าพึ่งด่วน
ตัดสิ นใจ
การสั งเกตมีความสํ าคัญอย่ างไร
ผูเ้ ข้าร่ วม ช่วยในการเก็บรายละเอียด, ชวยลดความขัดแย้ง
โจทย์
วิทยากรให้เขียนข้อความในสิ่ งที่อยากจะบอกความขัดแย้งในอดีต เป็ นประโยค
สั้นๆและจะไปบอกให้คนๆนั้นได้รับรู ้
ความต้ องการของเราคืออะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม ความปลอดภัย, ปั จจัยสี่ (อาหาร, เครื่ องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค, ที่อยูอ่ าศัย), ความ
รัก/ความอบอุ่น/ความเมตตา, การยอมรับ, สันติภาพ
เมื่อความต้ องการมีข้อขัดแย้ ง ควรคํานึงถึง
1.ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์
2.ให้ความสําคัญกับความต้องการของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
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วิทยากร คุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
“ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ในการหาวิธีการหา
ความต้องการความสนุกสนานอย่างไร”
ผู้เข้ าร่ วม เล่น Internet, อ่านหนังสื อการ์ ตูน, ไปโลตัส, ตบ
มือ, เล่านิทาน, ครึ กครื้ น, โดดนํ้า/เล่นนํ้า, ดูหนัง, นอน, แหย่กระเทย
เล่น, เที่ยวธรรมชาติ, เที่ยวธรรมชาติ, ร้องเพลง/เล่นดนตรี , กินโดนัท
, ไปกินข้าวกับแฟน, นินทาคนอื่น, พาเพื่อนเข้าป่ า, เล่นกีฬา, เที่ยว
สวนสนุก, กลับบ้าน, แซวอาจารย์ฝึกสอน, หยอกเพื่อ
“กิจกรรมต่อไปเป็ นกิจกรรมที่จะให้นอ้ งได้ทดสอบความคิดดูวา่ น้องๆจะสามารถแยก
ความต้องการกับวิธีการออกไม”
กิจกรรม
“ความต้ องการแตกต่ างกับวิธีการเป็ นอย่ างไร”
PLATO วิธีการ
ความต้ องการ
P = Person บุคคล
L = Location สถานที่
A = Action การกระทํา
ความต้องการ
T = Time เวลา
O = Object สิ่ งของ
ประโยค
• ต้องการการไว้วา่ งใจใช่ไหม
• เธอต้องการความยุติธรรมใช่ไหม
• เธอต้องการให้ทหารคุม้ ครองเธอตอนที่โรงเรี ยนใช่ไหม
• สมใจเธอต้องการไปเที่ยวเชียงใหม่กบั เพื่อนในช่วงสงกรานต์ใช่ไหม
• พี่ดา้ ต้องการให้เพื่อนร่ วมงานร่ วมมือกันในการทํางานชิ้นนี้ใช่ไหม
• เธอต้องการให้นพเล่าปั ญหาให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหม
• ฟาอิสต้องการความเคารพจากเพื่อนใช่ไหม
• หลิงต้องการไปเที่ยวตลาดใช่ไหม
• เณร มะขามต้องการให้เขาเข้าใจเราใช่ไหม
• นํ้าตาลต้องการพักผ่อนใช่ไหม
• เธอต้องการให้รัฐออกกฎหมายให้เกิดความยุติธรรมใช่ไหม
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• เธอต้องการให้เพื่อนรักเธอใช่ไหม
สิ่ งทีไ่ ด้ จากกิจกรรมนี้
ผูเ้ ข้าร่ วม ได้รู้วา่ อันไหนคือวิธีการ อันไหนคือความต้องการ, ได้รู้วา่ ควรจะแยกวิธีการกับ
ความต้องการอย่างไร, สนุกและได้ความรู ้, รู ้วา่ ความต้องการกับวิธีการแตกต่างกัน
วิทยากร
“สังเกตง่ายๆเลยประโยคไหนที่มีองค์ประกอบของ PLATO นั้นคือวิธีการ หาก
ประโยคไหนไม่มีน้ นั คือความต้องการนะ”
“เดี่ยวกิจกรรมต่อไปพี่จะให้นอ้ งๆ ลองฝึ กการแยกแยะ การสังเกตกับการตีความ แตกต่าง
กันอย่างไรบ้าง ok เดี่ยวเราเริ่ มกิจกรรมต่อไปแล้ว”
กิจกรรมการสั งเกตรู ปภาพ
โจทย์ “พี่จะกําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมแบ่งกลุ่ม 8 คน กลุ่ม 4 คน นัง่ รวมกันเป็ นวงกลม”
กติกา/การเล่ น 1.ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสิ่ งที่สังเกต จากรู ปภาพที่ให้ไป ออกมาให้มาก
ที่สุด (ในเวลา 2 นาที)
2. ให้กลุ่มส่ งตัวแทน พร้อมทั้งโชว์รูป และบอกว่ากลุ่มตัวเองสังเกตเห็นอะไร
กลุ่ม 1 สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นมีอะไรบ้ าง
เห็นคน4 คน, ผูห้ ญิงหนึ่งคนกําลังผูก
ข้อมือ, ใส่ เสื้ อสี ขาวมัดผม มัดจุก 5 จุก,
ผูกผ้าสี ชมพู, เหลือง, เขียว, แดง, ดํา
เห็นผูช้ ายหนึ่งคนใส่ แวนตา, ใส่ เสื้ อสี
ขาว, มีตวั อักษรติดอยูบ่ นแขนเสื้ อยืด
ด้านขาวของชาวต่างชาติ, ด้านซ้าย
เขียนว่า New YORK international, ใส่
กําไลข้อมือสี น้ าํ ตาล
เด็กผูช้ ายในอ้อมกอดของผูช้ าย, มีสีแดงรอบดวงตา, เสื้ อสี ฟ้า, ขอบคอสี
ฟ้ า
มีมือถือ, เอามือมาประกบกัน, มีสร้อยข้อมือ, มีหน้าเด็กอยูร่ ิ มขอบ
ด้านซ้ายของเขา
ฉากหลังเป็ นภาพมัวๆ, เห็นนิ้วมือคนทั้งหมด 31 นิ้ว, เห็นสิ่ งทอสี น้ าํ เงิน
สิ่ งไหนทีไ่ ม่ ใช่ การสั งเกต – ชาวต่างชาติ (ผมสี น้ าํ ตาล)
กลุ่มที่2 สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นมีอะไรบ้ าง
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ลูกโป่ ง สี่ เหลือง 8 ลูก สี เขียว 1 ลูก สี น้ าํ เงิน 1 ลูก สี ม่วง 1 ลูก สี ส้ม 10
ลูก สี แดง 8 ลูก
เห็นพวงมาลัย, เห็นนํ้าทะเล, เห็นผูช้ ายผิวดํา, เห็นผูห้ ญิงผิวดํา, เห็นหาด
ทราย, รองเท้า มีคนเดิน, คนยืน-คนนัง่ , กําไลข้อเท้า
สิ่ งไหนทีไ่ ม่ ใช่ การสั งเกต – นํ้าทะเล (เห็นนํ้า)
กลุ่มที่ 3 สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นมีอะไรบ้ าง
เห็นนกพิราบ 43 ตัว, เห็นบันได 8 ขั้น, เห็นกล่องกระดาษควํ่า, เห็นชาย
ชรากําลังให้อาหารนก, ใสหมวก, เสื้ อคลุม, กางเกงขายาว, ใสรองเท้า
เห็นถังสี ขาว, มีอาหารใส่ อยูใ่ นจาน/ฝา, นกกําลังจิกอาหาร, ผูช้ ายนัง่ อยู่
บนถังสี ขาว, มีนาํ กําลังบิน, ผูช้ ายขายอาหารนก
สิ่ งไหนทีไ่ ม่ ใช่ การสั งเกต – ชายชรากําลังให้อาหารนก (เห็นชายไว้เครามีอาหารในมือ) ผูช้ ายขาย
อาหารนก (มีอาหารนกตั้งอยูต่ รงหน้าผูช้ ายมีเครา)
-

กลุ่มที่ 4 สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นมีอะไรบ้ าง
เห็นผูช้ าย, เห็นตัวอักษร จีน, อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น
เห็นสี ดาํ และสี ขาว, เห็นผ้า, เห็นปูน, เห็นพื้น, เห็นกระเป๋ า, เห็นท่าทาง
เห็นใบไม้, เห็นหลับตา, เห็นลายเสื้ อ, เห็นกางเกงขายาว, เห็นผ้าปูนงั่ สี
ดํา, เห็นลอยแยกระหว่างแผ่นปูน, เห็นป้ าย
สิ่ งไหนทีไ่ ม่ ใช่ การสั งเกต – เห็นท่าทาง (เห็นผูช้ ายนัง่ นิ่ง)
กลุ่มที่ 5 สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นมีอะไรบ้ าง
เห็นผูห้ ญิงหลายคนบางคนนัง่ – บางคนยืน
เห็นมีผหู ้ ญิงใสแว่น 2 คน, เห็นผ้าสี สันหลากหลาย, เห็นรองเท้า, มี
ตะกร้า, มีถุงพลาสติก, มีกระสอบ, มีอาคารหลังใหญ่, มีตน้ ไม้ ,มีเข็มปัก
เย็บ, มีผนื ดินและท้องฟ้ า, มีแสงแดด, มีต่างหู, มีเสื้ อผ้าหนา, มีหมวก, มี
อาคาร 4 ชัน
สิ่ งไหนทีไ่ ม่ ใช่ การสั งเกต – มีอาคารหลังใหญ่ (เห็นมีอาคาร) มีเสื้ อผ้าหนา (มีเสื้ อแขนยาว)
กลุ่มที่ 6 สิ่ งทีส่ ั งเกตเห็นมีอะไรบ้ าง
เห็นคนใสเสื้ อสี ดาํ , เห็นกล้องถ่ายรู ป, เห็นโต๊ะ, เห็นเก้าอี้, เห็นธงชาติ,
เห็นขาตั้งกล้อง, เห็นตนใสเสื้ อสี ขาว 4 คน, เห็นหลอดไฟ, เห็นเพดาน,
เห็นประตู 3 บาน, เห็นพื้น เห็นเชือกสี น้ าํ ตาล, เห็นกานํ้า
สิ่ งไหนทีไ่ ม่ ใช่ การสั งเกต – ไม่มี
จากการสั งเกตภาพ เราได้ เรียนรู้ อะไร
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ผู้เข้ าร่ วม -

ได้เรี ยนรู ้ความคิดเห็นที่ต่างกัน, เห็นความละเอียดรอบคอบ, การสติในการ
สังเกต, เห็นมุมมองต่างกัน, การอย่าพึ่งด่วนตัดสิ นในสิ่ งที่เราเห็น
แล้ วความต้ องการของเราคืออะไร
ผู้เข้ าร่ วม ความปลอดภัย, ปั จจัยสี่ , อาหาร เครื่ องดื่ม, ความรัก, ความอบอุ่น, ความเมตตา,
การยอบรับ
กิจกรรมทบทวนบทเรียน
วิทยากร
คุณได้เรี ยนรู ้อะไรจากบทเรี ยนเมื่อวานนี้
ผูเ้ ข้าร่ วม
- การสังเกต คือ การสังเกตที่ดีเราไม่ควรตัดสิ นตีความล่วงหน้าหรื อพูดในสิ่ งที่เห็น
ตัวอย่าง “ทําไมเธอมาสาย” (ตีความ) เรานัด 09.00 น. แต่เธอมา 09.30 น. (สังเกต)
- ความต้องการ คือ แยกแยะความต้องการออกจากวิธีการ เมื่อรับรู ้ความต้องการเกิดความ
เข้าใจและการสื่ อสารกันได้
- ชอบการแบ่งกลุ่มบอกปั ญหาตัวเอง
- เล่นเกมดูภาพจากการสังเกต
- PLATO กับความต้องการ
- ชอบหลักการเบื้องหลังการกระทําของมนุษย์เป็ นไปเพื่อการตอบสนองความต้องการ
บางอย่าง
วิทยากร
“ต่อไปให้ทุกคนได้ทาํ กิจกรรมเกี่ยวกับความรู ้สึก”
กติกา

1.ให้ทุกคนเขียนคําตามวิทยากรต่อไปนี้
- ก = นับ (พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์), ข = ชอบ / ไม่ชอบ ตัวอย่าง ท้องฟ้ า = 7
แผ่นดิน = ชอบ
ดินสอ ก พระอาทิตย์ ข ลูกน้อง ก ตุก๊ แก ข ช้าง ก ปากกา ข จิ้งจก ก เครื่ องบิน ข รางวัล ก
หัวหน้า ข สี เหลือง ก ไส้เดือน ข
2.ให้ทุกคนพลิกกระดาษขึ้นแล้วเขียนคําที่เราจําได้ลงไป
วิทยากร
กิจกรรมนี้บอกอะไรรู ้ไหม มันเป็ นบอกว่าโดยปกติคนเราจะจําคําว่าชอบ หรื อไม่
ชอบมากกว่า ความรู ้สึกมีความสําคัญ เช่น เวลาเราแสดงความรู ้สึกคนก็จะจํา
วิทยากร
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมลองทดสอบว่าประโยคต่อไปนี้ เป็ นความรู ้สึก หรื อ ความคิด
ประโยค
-ฉันรู ้สึกว่าเธอไม่รักฉันเลย

ความรู ้สึก
/

ความคิด
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-ฉันรู ้สึกว่าเพื่อนไม่ฟังฉัน
-ฉันไปเทียวทะเลสนุกมาก

/
/

กิจกรรมความรู้ สึกกับการคาดเดา
กติกา
1.ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคน เขียนประโยคที่เป็ นความคิด (คําอุทานที่ติดปาก) ลงในกระดาษ
2.ให้แต่ละคนยืนขึ้นเดินไปหาคู่ และให้เพื่อนเดาประโยคของเรา
3. วิทยากรจะให้สัญณาณในการเริ่ มพูดและจบ
ถอดบทเรียน
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

รู ้สึกอย่างไรกับการทํากิจกรรม
เครี ยด,โดนด่า, ทึ่ง (ทําไมต้องมาถาม), งง (ไม่รู้จะตอบอย่างไรดี), ไม่ถูกใจ, ตกใจ
ที่เพื่อนตะคอกใส่ , ไม่สบอารมณ์,
ตอนที่เราเดาความรู ้สึกเพื่อน
ยาก เพราะไม่ใช่ตวั เรา, งงเดาใจเขาไม่ถูก, เขิน, ไม่อยากมีการแสดงออกที่ชดั เจน
(เสี ยง, แววตา, ท่าทาง)
ความรู ้สึกตอนเดาถูก
ดีใจ, ดี (มีคนเข้าใจเรา), งงกับตัวเอง, สับสน, สนุก
ความรู ้สึกตอนเดาผิด
ไม่เป็ นไร, เสี ยใจที่ไม่มีคนเข้าใจ, ตกใจ

กิจกรรมความรู้ สึก + ความขัดแย้ ง
กติกา
1. ให้มีการแย่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนอนหัวคํ่า กับ กลุ่มที่นอนดึก
2. ให้ท้ งั 2 กลุ่มแบ่งกลุ่มย่อย 3 คนปรึ กษาหาเหตุผลร่ วมกัน
3. ให้กลุ่มที่นอนหัวคํ่า กับ กลุ่มที่นอนดึก เขียนเหตุผลว่าแต่ละกลุ่มทําถูกต้อง
4. ให้เพื่อน 5 คนของแต่ละกลุ่มบอกเหตุผลพร้อม ๆ โดยผ่ายตัวแทนของแต่ละฝ่ าย
สรุ ปโดยวิทยากร “จากกิจกรรมจะเห็นว่าแต่ละฝ่ ายต่างก็เชื่อว่าเหตุผลของตัวเองถูกโดยไม่
สนใจรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น”
จากนั้นวิทยากรกําหนดให้แต่ละฝ่ ายบอกเหตุผลของตัวเองทําไมถึงนอนดึกหรื อนอนหัวคํ่า
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ต้องการอะไร และ ให้ตวั แทนของแต่ละฝ่ ายได้สรุ ปความต้องการของแต่ละฝั่งว่าทําไมถึงนอนดึก
หรื อนอนหัวคํ่า

ทําไมถึงนอนดึก
ต้องการเวลา
การปรับตัว
ความเป็ นส่ วนตัว
การรับผิดชอบตัวเอง
การสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี
การเรี ยนรู ้ตอนกลางคืน
ความสนุก/ความสุ ข

ทําไมถึงนอนหัวคํ่า
ความสุ ข / ความสบายใจ
ความสดชื่น / สุ ขภาพที่ดี
ใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ / เวลา
ความสะดวก /ความสัมพันธ์ / มิตรภาพ
ความเป็ นส่ วนตัว/ต้องการอิสรภาพ

วิทยากร
สิ่ งที่เหมือนกันของทั้ง 2 ฝ่ าย คือ เวลา, ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, อิสรภาพ, ความ
เป็ นส่ วนตัว, ความสุ ข
กิจกรรมคู่ใจในคุก
อุปกรณ์ : เบาะลาย แทน คุกมืด, เบาะนุ่มแทน เขตความปลอดภัย
กติกา
1. ให้ทุกคนจับคู่กนั ชายคู่ชาย – หญิงคู่หญิง
2.ให้ทุกคู่มายืนบนเบาะ
3.ให้ทุกคนเงียบและห้ามส่ งเสี ยง
4. ให้ฟังสัญญาณจากวิทยากร เริ่ ม-หยุด
ถอดบทเรี ยนร่ วมกัน
วิทยากร
ได้เรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรมคุกมืด?
ผูเ้ ข้าร่ วม
ความร่ วมมือ ร่ วมใจ, การวางแผน, การยืนอยูท่ ี่คุกมืดดีกว่าไม่มีที่อยู,่ การเห็นแก่
ตัวของมนุษย์ที่ตอ้ งการเอาตัวรอด, ความแข็งแรงสามารถเอาตัวรอดได้, การใช้อาํ นาจร่ วม (การตก
ลงกับคู่) การสื่ อสารโดยใช้ภาษากาย, การไว้วางใจ (การเป็ นผูต้ าม), ความหวาดระแวง(ไม่ไว้วางใจ)
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กิจกรรมบัตรคํา
อุปกรณ์ : บัตรคําสี่ ผนื ผ้าสี เหลือง และสี่ แดง
กิติกาการเล่ น
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับกลุ่ม 4 คน พร้อมแจกบัตรคํา สี แดง(ผูเ้ ล่า) สี เหลือง (ผูฟ้ ัง)
2. ตัวแทน 1 คน เล่าเรื่ อง 1 เรื่ อง ให้เวลา 2 นาที
3. เพื่อนที่เหลือคาดเดาความรู้สึกของเพื่อน ทีละคน แล้ววน 1 รอบ พร้อมวางบัตร
คํา
4. ผูฟ้ ังคาดเดาความรู ้สึก โดยพูดประโยคดังนี้
เธอรู ้สึก................
เพราะเธอต้องการ................ ใช่ไหม?
5. ให้เดาจนหมดไพ่ของแต่ละคน
6. ให้ผเู ้ ล่าเลือกคําจากบัตรความต้องการของเพื่อน
ทั้งสามคนที่ยงั ไม่ได้เลือก
7. ให้ผเู ้ ล่าเลือกจากกอง 3 ใบ แล้วบอกเหตุผลที่เลือก
8. เปลี่ยนผูเ้ ล่าคนใหม่จนครบทั้งหมด
( หมายเหตุ สามารถจับกลุ่มมากหรื อน้อยกว่า 4 ตามความต้องการของผูเ้ ล่น)

ถอดบทเรียน
วิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วม

การที่เราเป็ นคนเล่าเรื่ องเรารู้สึกอย่างไร
ดีใจที่มีคนเข้าใจ, มีความสุ ข, รู ้สึกดีที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์, ภูมิใจ/ ตื่นเต้น/
สนุก/ลุน้ /ตกใจ/ ยินดี โล่งอก อาย(ไม่มีเรื่ องเล่า) มีความสุ ขที่ได้เล่าเรื่ องของเราให้
เพื่อนฟัง
วิทยากร
กิจกรรมนี้ เราได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
ผูเ้ ข้าร่ วม
เพื่อนเข้าใจเรา, ได้รับความเห็นอกเห็นใจ,การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี, การเชื่ อมความรู ้สึกกับ
ความต้องการ, การเข้าใจผูอ้ ื่น, ต่างคนต่างความรู ้สึกและมีความคิดที่แตกต่างกัน
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กิจกรรม Buddy Line
วิทยากร
กําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับคู่กนั เป็ น 2 แถว หันหน้าเข้าหากันเป็ นเส้นตรง
กติกา
1. คําสั่งฝังซ้ายเป็ น A คําสั่งให้ฝังขวาเป็ น B
2. ให้เป็ นฝ่ าย A พูดก่อน โดยวิทยากรจะมีสถานการณ์ให้วา่
“ แม่เป็ นคนอยากให้มาค่ายในครั้งนี้ ”
3. ให้ฝ่าย B สะท้อนความรู ้สึกของฝ่ ายA
4. ให้ฝ่าย Bขยับมาทางขวาหนึ่งที่นงั่ แล้วให้ฝ่าย A บ่นเรื่ องเดิมอีกครั้งให้ฝ่าย B อีกคน
ฟัง
5. สลับทบบาทระหว่าง A กับ B
6. ให้เป็ นฝ่ าย B บ่นให้ A ฟัง โดยวิทยากรจะมีสถานการณ์ใหม่ให้วา่ “เพื่อนร่ วมห้อง
ใช้หอ้ งนํ้าครั้งละน้านนาน”
โจทย์
ข้อที่ 1. จากที่ A สะท้อนเขารู้สึกอะไร -เบื่อ โกรธ เครี ยด เซ็ง
แล้วเพื่อนมีความต้องการอะไร
ข้อที่ 2. จากที่ B สะท้อนเขารู้สึกอะไร
ถอดบทเรียน
วิทยากร
แล้วเพื่อนมีความต้องการอะไร
ผูเ้ ข้าร่ วม ต้องการความเข้าใจ ความเท่าเทียม เคารพการ
ให้เกียรติ ความสะดวก
กิจกรรมต่อไปเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่ อสารในอีกรู ปแบบ
หนึ่งที่มีความสําคัญในชี วตี ิประจําของทุกคนในสังคม
กิจกรรม ภาษา 4 แบบ ภาษาหมาป่ า - ภาษายีราฟ
บทบาทการเล่ น
ตัวละคร
บทบาท
-โทษผูอ้ ื่น
-หมาป่ าหูออก
-โทษตัวเอง
-หมาป่ าหูเข้า
-เข้าใจตัวเอง
-ยีราฟหูเข้า
-เข้าใจคนอื่น
-ยีราฟหูออก
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กติกาการเล่ น
1. ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
2.กําหนดประโยค 5 ประโยคให้แต่ละกลุ่มดังนี้
โจทย์ 1.เธอนี่แย่จริ งๆชอบเอาเปรี ยบเพื่อน
2.ฉันทําอะไรให้เธอเหรอถึงแกล้งกันอย่างนี้
3.ถอยไปไกลๆเธอมันคนสกปรก
4.เธอมันตัวถ่วงเพื่อนจริ งๆช่วยเพื่อนทํางานบ้างสิ อยูก่ ลุ่มเดียวกันแท้ๆ
5.ทําไมไม่ฟังกันบ้างเถียงกันอยูไ่ ด้
3. ให้แต่ละกลุ่มย่อยแบ่ง 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหมาป่ า มีหูเข้า หูออก , ฝ่ ายยีราฟ มีหูเข้า หู
ออก
4. ให้คนที่ไม่ได้ใส่ หูเป็ นผูพ้ ูดส่ งสาร 1. ส่ งให้หมาป่ าหูออกเป็ นคนตอบ 2. ส่ งสาร
ให้หมาป่ าหูเข้าเป็ นคนตอบ 3. ก็ส่งสารให้ยรี าฟหูเข้าเป็ นผูต้ อบ 4.ส่ งสารให้ยรี าฟหู
ออกเป็ นผูต้ อบในประโยคเดี่ยวกัน
5. ให้แต่ละคนในกลุ่มสลับบทบาทเปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนประโยคและเปลี่ยนคน
พูด
กิจกรรมขอร้ อง
กติกาการเล่ น
1.ให้ทุกคนจับคู่เป็ นแถวยาว
2.ให้แต่ละฝ่ ายแสดงความขอร้องเพื่อให้อีกฝ่ ายยอมรับ
กิจกรรมถอดบทเรี ยน
วิทยากร
ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันแต่งประโยค 4 ประโยค ซึ่ง
มีองค์ ประกอบดังนี้
สังเกต ความรู ้สึก ความต้องการ ขอร้อง ตามลําคับ
ผูเ้ ข้าร่ วม
วิทยากร
ให้ทุกกลุ่มร่ วมกันยกตัวอย่างมา 1 ประโยคเพื่อบอกเหตุผลและร่ วมกันแก้ไข
ประโยคนี้มีองค์ประกอบครบและสมบูรณ์
ประโยคตัวอย่ าง
“เธอนัง่ อยูบ่ นเบาะตั้งหลายใบ ฉันรู ้สึกเมื่อยอยากนัง่ เบาะบ้าง ฉันต้องการให้เธอแบ่งเบาะ
ให้ฉนั สักใบได้ไหม เธอช่วยยิบเบอะให้ฉนั สักใบได้ไหม”
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ประโยคแก้ ไข
“เธอนัง่ อยูบ่ นเบาะตั้ง 4 ใบ ฉันรู้สึกเมื่อย อยากให้เธอแบ่งปัน เธอช่วยหยิบเบาะให้ฉนั สัก
ใบได้ไหม”
วิทยากร
สรุ ปการขอร้อง
1.ขอร้องเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิการ (PLATO)
2.ขอร้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ตัวอย่ าง
คุณคิดอย่างไรบ้างกับสิ่ งที่ฉนั พูด
เมื่อกี้คุณได้ยินฉันพูดอะไรช่วยบอกหน่อย
คุณมีความรู ้สึกอย่างไร ต่อสิ่ งที่ฉนั พูดไปทั้งหมด
ช่วยบอกหน่อยได้ไหม ว่าตามความเข้าใจของคุณ อะไรเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับฉัน
วิทยากร
“สรุ ป Ok จากกิจกรรมหลายๆ อย่างที่นอ้ งๆ ได้ร่วมทํากันมี พี่หวังว่าน้องๆคงจะ
ได้นาํ ไปปรับใช้ เพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่กบั พี่หนึ่ง ได้ลองเอาไปใช้แล้วพบว่ามันได้ผล
พอสมควรที่เดี่ยว แต่ทีน้ ีบา้ งคนอาจจะมีบริ บทของปั ญหาที่แตกต่าง พี่ก็เลยอยากให้เราเอาไปใช้โดย
ใช้สติปัญญาของตัวเองว่าจะปรับใช้อย่างไรให้กบั สถานการณ์ของตัวเรานะ”
เวลา 19.15 น. กิจกรรมช่ วงคํ่า
การแสดงวัฒนธรรมของน้ องๆ

การฟ้ อนลําล้านนา (เชียงราย)

การภาคหนังตะลุง (ภาคใต้ตอนบน)
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การแสดงการร้องเพลง (ผูห้ ญิงมุสลิม)

การแสดงการเต้นเกี้ยวสาว(ชนเผ่าอาข่า)

การแสดงศิลปะการต่อสู ้(ผูช้ ายมุสลิม)

การแสดงการเต้นลํา (ชนเผ่าละหู่)

การแสดงวิธีชีวติ บนรถเมล์ของคนในเมือง
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“ศึกษาชุมชนภาคสนาม”

วิทยากร

กิจกรรมที่ 4

วันที่ 17- 22 เมษายน พ.ศ.2552
อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

ผูน้ าํ ชุมชนทั้ง 4 หมู่บา้ น และ คนภายในชุมชน ได้แก่
คุณตาบุญศรี จันทร์ชยั ผูน้ าํ บ้านขอนขว้าง ต. ดงขี้เหล็ก
คุณเรี ยน จันทร์แจ้ง ผูใ้ หญ่บา้ นหาดสะแก ต. ท่างาม
คุณเรี ยน มากมี ผูใ้ หญ่บา้ นโปร่ งอรุ ณ ต. หน้าเมือง
คุณบุญ จันทร์เกตุ ผูใ้ หญ่บา้ นหนองงูเลือม ต. เนินหอม
จุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมเกิดการเรี ยนรู ้ สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง
ความรุ นแรง และได้เรี ยนรู ้การจัดการปัญหาโดยสันติวธิ ีของภาคประชาชนในชุมชน
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อาจารย์เพิม่ ศักดิ์ มราภิรมย์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
การปฏิบัติการเรี ยนรู้ กบั ชุ มชน มี 7 ขั้นตอน
1.รู ้จกั ชุมชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร พร้อมทั้งทําแผนที่สังคม/ชุมชน
2. เข้าใจชุมชน รู ้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน /ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม
และชุมชนกับสังคมภายนอก
3. รู ้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวติ และสุ ขทุกข์ของคนในชุมชน
4. รู ้วา่ ทุกข์-สุ ข เชื่อมโยงสู่ สันติภาพ/ความขัดแย้งความรุ นแรงอย่างไร
5. รู ้วา่ ชุมชนในวิธีการจัดการกับความขัดแย้งและความรุ นแรงอย่างไร
6. วิเคราะห์หาช่องทาง- โอกาส ที่จะยกระดับเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน/คนกับธรรมชาติ /ชุมชนกับสังคมอย่างไร
7. รู ้จกั ตัวเอง+ ได้เรี ยนรู ้อะไร/ไม่ได้เรี ยนรู้อะไร ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
พืน้ ทีศ่ ึกษาเรียนรู้
-บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 10 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี
-บ้านโปร่ งอรุ ณ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
-บ้านหาดสะแก ต. ท่างาม อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี
-บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 9 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
กิจกรรมวันที่ 18- 20 เมษายน 2552 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกคนจับกลุ่มเพื่อศึกษาชุมชนตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล และได้มีการสรุ ปบทเรี ยนที่ได้จากชุมชนเพื่อนํามาแลกเปลี่ยน
บทเรี ยนร่ วมกัน
กลุ่มบ้ านโปร่ งอรุ ณ
สมาชิ กในกลุ่ม
พี่ปู, พี่ฝน, พี่แอน, ฟาอิส, เล็ก,ซัน, ดิน, นํ้าตาล, แนน, ดา, หุ สณา
ชุ มชนโปร่ งอรุณ
ตั้งอยู่ ต.หน้าเมืองอ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เป็ นชุมชน ขนาด 136 ครัวเรื อน
ประชากร 541 คน
อาชี พประชาชน
- รับจ้าง 60 เปอร์ เซ็นต์
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- แม่คา้ 30 เปอร์ เซ็นต์
- ข้าราชการ 10 เปอร์ เซ็นต์
สี ประจําชุ มชน คือ สี ฟ้า
กว่าจะมาเป็ น.....โปร่ งอรุ ณ
เมื่อก่อนเป็ นที่ดินผืนใหญ่ ของนาย โปร่ ง และ นาง อรุ ณต่อมาได้แบ่งขายให้ชาวบ้าน
จากนั้นก็เริ่ มมีผอู ้ พยพมาอยูเ่ รื่ อยๆ พอมีคนมาอยูเ่ ยอะขึ้น การจราจรเริ่ มติดขัดชาวบ้านเลยขอที่ทาํ
ถนนเข้าหมู่บา้ นจากนายโปร่ งและนางอรุ ณ ทั้งสองจึงตกลงและมอบที่ให้ทางเทศบาลเพื่อนํามา
สร้างถนนคอนกรี ตชาวบ้านจึงตั้งชื่อชุมชนนี้ให้เป็ นชื่อของทั้งสองสามีภรรยาเพื่อเป็ นอนุสรณ์
สภาพปัญหาความขัดแย้ งของชุ มชน
• ความขัดแย้งระหว่าผูน้ าํ เก่าและผูน้ าํ ใหม่
• ความขัดแย้งระหว่างผูน้ าํ กับชาวบ้าน
• ยาเสพติด
• คุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน
• ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ น
• การบุกรุ กที่ดินระหว่างชาวบ้านสลัมกับทางราชการ
คณะกรรมการบริ หารชุ มชนชุ ดเก่านายเฉลียว ธรรมศรี ประธานชุ มชนโปร่ งอรุ ณ
นายเรียน มากมี
(รองประธาน)

นายเรียน มากมี
(รองประธาน)
นายสุ วนิ กิตติสุนทโรภาส
(กรรมการชุมชน)

นางเตย ธรรมศรี
(ประธาน อสม.)

นาง บุญผานุช ใจเอือ้
(เลขาฯ)
นายบุญสืบ จุลเพ็ญ
(กรรมการชุมชน)
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คณะกรรมการบริหารชุ มชนชุ ดใหม่
นางไพรวัลย์ สะดอกท่า
ประธานชุ มชนโปร่ งอรุณคนปัจจุบัน

นายเรียน มากมี
(รองประธาน)

นายสุ วนิ กิตติสุนทโรภาส
(กรรมการชุมชนผู้นําทาง
ธรรมชาติ)

นายบุญสืบ จุลเพ็ญ
(ประธาน อสม.)

นส.กิมเหรียญ สุ วรรณ
(กรรมการชุมชน)

รู้จักชุ มชน ใครอะไร

นาย เรียน มากมี รองประธานชุมชน

เกษียณอายุจากข้าราชการป่ าไม้เก่าปลูกบ้านมา 10 กว่าปี
อยูก่ บั ภรรยา 2 คน ตั้งศูนย์คาราวานเสริ มสร้างเด็กที่บา้ น
ฐานะ รํ่ารวย มีลูกชาย 3 คน เป็ นหมอ เภสัช และผูจ้ ดั การบริ ษทั
นาย บุญสื บ จุลเพ็ญ ประธาน อสม.
ชายวัยกลางคน นักสู ้ชีวติ
เชื่อมัน่ ว่าการศึกษาทําให้คนเรามีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้นเคยทะเลาะกับลูกชายเพื่อให้ลูกเรี ยนหนังสื อ
ปัจจุบนั เป็ นผูม้ ีฐานะคนหนึ่งในหมู่บา้ น
เตรี ยมย้ายสํามะโนครัวเพื่อลงสมัครนายกอ.บ.ต
นางบุญยานุช ใจเอือ้ ประธานกองทุนแม่ ของแผ่ นดิน และกองทุนเงินล้าน
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ผูม้ ีถิ่นฐานอยูใ่ นหมู่บา้ นนี้ต้งั แต่เกิดเคยทํางานให้
หมู่บา้ นมานาน จนได้เป็ นประธานกองทุนแม่บุคลิกพูดจา
โผงผางตรงไปตรงมา
ชอบพูดเข้าข้างตัวเอง

ป้า เตย ธรรมศรี
ภรรยาลุงเฉลียวทํางานเพือ่ ชุ มชนนีม้ าหลายสิ บปี
เคยเป็ นประธาน อ.ส.ม มาหลายปี เกิดอุบตั ิเหตุรถล้ม
จนขาหักทําให้ตอ้ งลาออกเพราะปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพ ปัจจุบนั
หันหน้าเข้าปฏิบตั ิธรรมถือศีล กินเจเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญใน
การขัดแย้งครั้งนี้
ลุง อ๋ อ ป้องกัน ชาวบ้ านสลัม
ชาวบ้านในสลัม อยูท่ ี่น้ ีมาหลายชัว่ อายุคน อาชีพ ขับ
รถตุก๊ ๆเคยใช้สารเสพติดประเภท ยาม้าที่แพร่ หลายไปไนชุ มชน
มีปัญหาเรื่ องการบุกรุ กที่ดินซึ่ งต้องย้ายภายใน3 เดือนนี้

ป้า สาว ชาวบ้ านในชุ มชน

•
•
•
•

อยูก่ บั ลูกชาย 2 คน
ลูกชายชอบเลี้ยงปลากัด
อาชีพ รับจ้างทัว่ ไป
ใต้ถุนบ้านมีน้ าํ ท่วมประจําเมื่อเกิดฝนตก

ยาย มัด ชาวบ้ านสลัม
• ยายชราที่แก่แล้วอาศัยอยูใ่ นบ้านเล็กในสลัม
• ลูกชายไปทํางานต่างจังหวัด
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• ชีวติ เหมือนไร้แก่นสาร
• เคี้ยวหมาก นัง่ เหม่อไปวันๆ
• เตรี ยมใจที่จะต้องย้ายไปอยูท่ ี่อื่นเพราะปั ญหาการบุกรุ กที่ดิน
ป้า เดือน สั นสี ชาวบ้ านสลัม

•
•
•
•

ย้ายมาอยูก่ บั สามีหลายปี แล้ว
อยูใ่ นบ้านเล็กๆถึง 6 คน
เก็บขยะขาย 2-3 วันได้เงินแค่ สองถึงสามร้อยบาท
เป็ นหนี้กองทุนหมู่บา้ นที่กมู้ าค้าขายแต่ไม่ประสบ
ผลสําเร็ จ

นางสาว กิมเหรียญ สุ ขสุ วรรณ( กรรมการชุ มชน)
• เจ้าของบ้านใจดี ที่พวกเราไปพัก
• อาชีพ ปั กชื่อบนเสื้ อนักเรี ยน
• สาวโสดผูร้ ักความสงบ
• และทํางานให้ชุมชนไปด้วย

ตา ศักดิ์

•
•
•
•
•
•

ข้าราชการเก่า
ฐานะรํ่ารวย
เคยเป็ นผูน้ าํ หมู่บา้ น
ไม่ค่อยยุง่ กะความขัดแย้งเท่าไหร่
ตอนเย็นๆจะพาหลานสาวที่พิการมาเดินเล่น
ลูกๆ เป็ น หมอ ป่ าไม้ และผูจ้ ดั การธนาคาร

เข้ าใจชุ มชน ความสั มพันธ์ ของคนในชุ มชน คนกับธรรมชาติและ ชุ มชนกับสั งคมภายนอก
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• ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับคนภายนอกชุมชนในอดีตโปร่ งอรุ ณเป็ นชุมชนต้นแบบ
จึงมีบุคคลจากชุมชนอื่นเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ภายในชุมชนถือเป็ นชุมชนที่มีชื่อเสี ยงมากแต่ใน
ปั จจุบนั บุคคลภายนอกชุมชนรู ้จกั โปร่ งอรุ ณในทางลบด้านผู ้
• นําฉ้อโกงและปั ญหายาเสพติดแต่ก็ยงั มีคนเข้ามาเรี ยนรู ้และศึกษาสภาพชุมชนโปร่ งอรุ ณอยู่
ตลอด
รู้ ถึงความสั มพันธ์ วถิ ีชีวติ ความสุ ข/ความทุกข์ ของคนใน ชุ มชน
• รู ้ถึงความสัมพันธ์วถิ ีชีวติ การประกอบอาชีพ การใช้ชีวติ ในแต่ละวันหาเช้ากิน
• คํ่า ตอนเช้าตักบาตร พอสายก็ออกไปทํางานรับจ้างนอกบ้านกลับเข้ามาก็เวลา
• พลบคํ้า มีการทิ้งบุตรไว้กบั ญาติ เด็กๆไม่ได้รับการดูแลพอสมควรและคุณ
• ภาพชีวติ มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับ
• คนจนจึงเป็ นส่ วนทําให้วถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบตัวใครตัวมัน
รู้ว่า ทุกข์ /สุ ข เชื่ อมโยงไปสู่ สันติภาพ และความขัดแย้งความรุนแรงอย่างไร
ความสุ ข คนในชุมชนส่ วนใหญ่ ให้ความหมายของความสุ ขว่าเป็ นความรู ้สึกสะดวกสบาย
มีเงินใช้ กินดีอยูด่ ี ให้ความสําคัญเรื่ อง เงิน เป็ นหลักเมื่อไม่มีเงินก็ทาํ ให้เกิดความทุกข์
เพราะโดยสภาพรวมๆ ของชุ มชน แตกต่างและมีช่องว่างระหว่างคนรวยและ คนจน บาง
บ้านรับราชการเป็ นหมอ ครู พยาบาล ความเป็ นอยูก่ ็ดี แต่สภาพแวดล้อมไม่ไกลกันก็เป็ น
สลัมที่แออัด เล็กสกปรกมาก ขยะอยูใ่ ต้บา้ นเต็มหน่อย และยังเป็ นพื้นที่บุกรุ กอีก ทําให้
พวกเขาเกิดความรู ้สึกไม่เท่าเทียมกัน ต่อต้านคนรวย ไม่ค่อยไปมาหาสู่ กนั เพราะกลัวเป็ นที่
รังเกียจของคนรวย เป็ นการลดศักดิ์ศรี ของตนเอง เกิดความทุกข์เวลามองปั ญหาหรื อการ
ตัดสิ นใจคนละแบบ ทําให้เกิดปั ญหาและความขัดแย้งขึ้น เมื่อเริ่ มมีแกนนําขึ้นมาก็ขดั แย้งกันอีกผูน้ าํ
ต่างต้องการอํานาจและเงิน เกิดความขัดแย้งเรื่ องผลประโยชน์มากมายจนบัดนี้หมู่บา้ นแบ่งเป็ น
พรรคพวกคือ พวกคนรวย พวกคนจนและปานกลางแล้วก็พวกนี้ไม่ตอ้ งการรับรู้อะไรทั้งนั้นกับ
ปั ญหาชุมชน
รู้ว่าชุ มชนมีวธิ ีการจัดการกับความรุนแรงอย่างไร
คนกลางในชุมชนมีการชักชวนบุคคลที่มีความขัดแย้งในชุมชนมานัง่ คุยกันเพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อกันแต่ไม่สาํ เร็ จ มีการใช้อาํ นาจร่ วม กระแสสังคมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปั ญหายา
เสพติด เป็ นการเฝ้ าระวังกันและกัน โดยบ้านหนึ่งหลังจะคอยเฝ้ าดูรับผิดชอบบ้านสามหลัง หาก
บ้านไหนปลอดจากยาเสพติดก็จะมีธงติดหน้าบ้านหากไม่มีแสดงว่าบ้านนั้นไม่ปลอดภัย โดยจะถูก
ดูแคลนจากชาวบ้านคนอื่นไม่ยอมพูดด้วย ไม่ยอมคบด้วยจนเกิดการบีบคั้นกันเป็ นทอดๆ
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รู้จักตนเอง เรียนรู้ อะไร ไม่ ได้ เรียนรู้ อะไร
ได้เรี ยนรู ้ในด้านของความขัดแย้งความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งอํานาจ
และเงินเป็ นตัวการที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งประวัติชุมชนศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เช่น ลิเก
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในชุมชนความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวยสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน
ใช้ชีวติ ในที่ต่างถิ่นกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็ นครั้งแรกวิธีการจัดการปั ญหายาเสพติด
รู้ จักตนเอง เรียนรู้ อะไร ไม่ ได้ เรียนรู้ อะไร
ได้รู้จกั วางตัวให้เป็ นกลางไม่เข้าพรรค เข้าพวกกับผูท้ ี่ขดั แย้งกันได้รู้จกั คนในชุมชน ใครทํา
อะไร ได้รับข้อมูลที่แตกต่างกับชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ (ผูท้ ี่อยูใ่ นที่บุกรุ กต้องถูกรื้ อถอน)
ได้รู้ถึงปั ญหาต่างๆ ในชุมชน
มลพิษในชุ มชน
-ปั ญหายาเสพติดเป็ นอันดับหนึ่ง ปั จจุบนั กําลังเน้นการแก้ไขปั ญหาเรื่ องยาเสพติดในชุมชนเป็ น
หลัก
- เด็กแต่งงานเร็ ว 12 ปี ขึ้น ก็มีแฟนมีลูกเร็ ว
ยาเสพติด
- เด็กไม่เรี ยนหนังสื อ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
รู้จักตนเอง เรียนรู้ อะไร ไม่ ได้ เรียนรู้ อะไร
• ไม่ได้เรี ยนรู ้เรื่ องความสามัคคี
• ไม่ได้เรี ยนรู ้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
• ไม่ได้เรี ยนรู ้การให้อภัย
• ไม่ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาและไม่ได้เรี ยนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน

ปฏิบัติการพิเศษรักษาด่ าน
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บ้ านขอนขว้ าง ตําบลดงขีเ้ หล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มหมู่บ้านดงขีเ้ หล็ก
มีสมาชิ กในกลุ่ม
พี่พร, พี่ต่อย, พี่โต้, พี่นพ, น้องดะห์, มีณา, นารี มาน, นา, เณรมะขาม, ดอน

ถามว่า...

ขอถาม...เขาถาม

ต้นไม้อะไรโตเร็ วที่สุด? (ต้นไม้ที่ปลูกก่อน)
ต้นไม้อะไรโตช้าที่สุด? (ต้นไม้ที่ปลูกช้า)
ต้นไม้อะไรไม่โตเลย? (ต้นไม้ที่ไท้ได้ปลูกเลย)
ประวัติของหมู่บ้าน
หมู่บา้ นอายุราว 100 กว่าปี มาแล้ว ในอดีตพื้นที่ของหมู่บา้ นเป็ นป่ าโปร่ ง เป็ นบริ เวณที่มี
โขลงช้างอาศัยอยูจ่ าํ นวนมาก ส่ วนมากคนในหมู่บา้ นเป็ นคนที่อพยพมาจากอีสานหรื อว่าลาว โดย
เริ่ มจากการอพยพไปที่หนองตลาดควาย จนมีผคู ้ นอาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงขยายออกมาเป็ นตําบลดง
ขี้เหล็ก เนื่องจากมีตน้ ขี้เหล็กอยูจ่ าํ นวนมาก
ช่วงแรกหมู่บา้ นมีชาวบ้านอยูร่ าว 10 หลังคาเรื อน ต่างขยายจับจองหักร้างถางพงพื้นที่ เดิมส่ วนใหญ่
มีอาชีพทํานา ต่อมาเริ่ มขยายอาชีพเป็ นการปลูกต้นไผ่ตง จนราวปี 2539 ไผ่ออกดอกและราคาไผ่ตง
ตกลง ชาวบ้านรวมตัวกันเรี ยกร้องให้ราชการช่วยเหลือ ทว่าไม่สาํ เร็ จ ชาวบ้านจึงหาช่องทาง
ประกอบอาชีพอื่น เป็ นที่มาของการเริ่ มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จนปั จจุบนั ตําบลดงขี้เหล็กกลายเป็ น
เมืองไม้ดอกไม้ประดับ ทํารายได้ให้แก่ชุมชนเป็ นอันมาก
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
• ชื่อหมู่บา้ นขอนขว้าง เดิมเรี ยกว่า
ขอนขวาง เพราะในสมัยก่อน มีลาํ
ธารตัดผ่านถนน และมีตน้ ไม้ใหญ่
ตายล้มพาดลําธาร จนสามารถให้
ผูค้ นเดินผ่านได้ จึงเรี ยกชื่อหมู่บา้ น
ว่าขอนขวาง และเรี ยกผิดเพี้ยนจาก
เดิมมาจนถึงปั จจุบนั
• ตําบลดงขี้เหล็กประกอบด้วย 14
หมู่บา้ น หมู่บา้ นขอนขว้างเป็ นหมู่ที่
10
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• ปั จจุบนั หมู่บา้ นมีราว 200 หลังคาเรื อน ประชากรราว 1,600 คน

สถานทีส่ ํ าคัญในชุ มชน
• เขาชีปิด
• วัดขอนขว้าง
• วัดถํ้าพุทธาจาโร
• ศาลตาปู่
• พระตําหนักไร้นิวรณ์
• โรงเรี ยนบ้านขอนขว้างและไทยรัฐวิทยา 7
• ธนาคารชุมชน
• ที่ทาํ การกํานัน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตําบล
• ค่ายลูกเสื อ
บุคคลสํ าคัญในชุ มชน
• พ่อกํานัน นายบุญศรี จันทร์ ชยั
• กํานัน นายอรรถรถ จันทร์ ชยั
• อบต. นายประยูร จันทร์ ชยั
• ที่ปรึ กษากลุ่มออมทรัพย์ นายบรรจง พรมวิเศษ
• หมอยาสมุนไพร นายเสงี่ยม บุญศรี จนั ทร์
• หมอตําแย นางทองดี ลับแล
• ผูน้ าํ ทางศาสนา จ่าสิ บเอกศุภภาพ เดิมน้อย,
นายวิญญาณพล บุญทมมา
• ผูน้ าํ กลุ่มสตรี นางวาสนา พรมวิเศษ
เศรษฐกิจชุ มชน
• อาชีพหลักทําสวนร้อยละ 80 แยกเป็ นผลไม้ร้อยละ 30 และไม้ดอกไม้ประดับร้อยละ 50
• อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ทํานา ทําโรงงาน รับราชการ ค้าขาย ทําห้องเช่า
• ไม้ดอกไม้ประดับที่สาํ คัญได้แก่ตน้ โมก ลําดวน หูกระจง ลีลาวดี ต้นบุญนาก(ไทย)
• ต้นโมกเป็ นไม้เศรษฐกิจสําคัญเพราะเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ มีอยู่
2 ชนิด คือโมกซ้อนและโมกพวง ใช้เวลาปลูกราว 8 เดือน – 1 ปี จนได้ความสู งราว 1.30
เมตร ได้ราคาราว 43-45 บาท ราคาขึ้นอยูก่ บั ขนาดของต้นด้วย ชุมชนพัฒนาการตลาดด้วย
ตนเอง โดยจากที่ตอ้ งออกไปขาย หาตลาดเอง ชุมชนจัดงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทางสื่ อ
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จนพ่อค้าเป็ นฝ่ ายมารับซื้ อเองจากชาวบ้านในที่สุด พัฒนากลายเป็ นเมืองไม้ดอกไม้ประดับ
ทางจังหวัดเข้ามาประชาสัมพันธ์ จัดงานให้ในที่สุด

กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต (ธนาคารชุ มชน)
- ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2524 สมาชิกก่อตั้ง 48
คน คณะกรรมการ 9 คน
- ปั จจุบนั มีสมาชิกทั้งหมด 1,960 คน เงินสัจจะ
สะสม 50,356,413 บาท
กําไรจากการบริ หารปี ละ 3,842,904 บาท
คณะกรรมการ 21 คน เดิมเปิ ดทําการเดือนละครั้ง ปี นี้
เปลี่ยนเป็ นปี ละสี่ ครั้ง ทุกวันที่ 5 12 20 28
- สมาชิกที่ออมเงินกับกลุ่มได้ผลประโยชน์มากกว่าธนาคาร 6 เท่า (ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 6)
- จุดประสงค์ของกลุ่มเพื่อให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินออม สร้างวินยั การออมและการใช้จ่ายให้คน
ในชุมชน และเพื่อสร้างแหล่งทุนในชุมชน
ขยายกลุ่มออมทรัพย์ไปสู่ โรงเรี ยน เด็กๆโรงเรี ยนขอนขว้างดูแลกลุ่มกันเอง รับฝากเงินทุกวันศุกร์
ปัจจุบนั มีเงินกว่า 5 แสนบาทฝากในธนาคารชุมชน
- ระบบสวัสดิการ 3 เด้ง
จากกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บา้ น
ความสั มพันธ์ และวิถีชีวติ ในชุ มชน
• เป็ นชุมชนชาวพุทธ มีความผูกพันกับวัด คนเฒ่าคนแก่ทาํ บุญตักบาตรในตอนเช้า ชาวบ้าน
ส่ วนใหญ่จะตื่นเช้าเข้าสวน ปลูกต้นไม้ รดนํ้า และพักผ่อนตอนบ่าย ช่วงเย็นมีกิจกรรมกีฬา
เต้นแอโรบิก เล่นเปตอง และทานข้าวพร้อมกันในครอบครัว
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• คนในชุมชนอยูร่ ่ วมกันแบบเครื อญาติ มีตระกูลใหญ่ๆอยู่ 3 ตระกูลในหมู่บา้ น คือ จันทร์ชยั
ศรี จนั ทร์ และพรมวิเศษ
• มีการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในชุมชน โดยผูน้ าํ ชุมชนเป็ นคนกลาง มีการร่ วมลงขันใน
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการลงแขกในสวน
• มีกระบวนการประชาธิ ปไตย และการมีส่วนร่ วมในชุมชน การลงมติดว้ ยเสี ยงส่ วนใหญ่ใน
เรื่ องสําคัญต่างๆ ของชุมชน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุ มชน
• งานสงกรานต์ (ขึ้นปี ใหม่ไทย) ประเพณี ประจําปี ของหมูบา้ น
• งานบุญกลางบ้าน (เดือน 6)
• ศาลตาปู่
• เตาเผาถ่านจากเตาดิน
• นํ้าหมัก ปุ๋ ยชีวภาพจากเปลือกลูกกระท้อน
• วิธีการดูแลต้นไม้โดยการปล่อยหญ้าให้รกเพื่อคุม
ดิน
ปัญหาในชุ มชน
• นํ้าในการเกษตรไม่พอใช้ การลักลอบใช้น้ าํ
• นํ้าหลากในฤดูฝนราวหนึ่งอาทิตย์ แต่ไม่สามารถ
เก็บนํ้าไว้ได้
• โรงงานผลไม้กระป๋ องจะส่ งกลิ่นเหม็นในฤดูฝน
แผนที่การจัดการนํ้า
• รถซิ่ ง เด็กแว้น
• แรงงานต่างด้าว
หลักการไกล่ เกลีย่ ของพ่ อกํานัน
• ให้พดู ทีละคน
• ถามอีกฝ่ ายว่าที่เขาพูดเป็ นอย่างไร
• “ผิดทั้งคู่” หรื อ “ถูกทั้งคู่”
• ยึดหลักความเป็ นเพื่อน ความเป็ นครอบครัว
และความเป็ นพี่นอ้ งกัน
• ใช้ตวั เชื่อมระหว่างคนเป็ นหลัก เช่น ใน
หลวง

ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําหมู่บา้ น
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การรวมกลุ่มและโครงการต่ างๆในชุ มชน
• กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขา
ชีปิด
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มฟุตบอล และเปตอง
• กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ เพื่อการเกษตร
• กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
• ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําตําบล
• เสี ยงตามสาย และเสี ยงไร้สาย
• โครงการบ้านอยูด่ ีมีสุข
• โครงการบ้านเมืองน่าอยู่
• รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
• โครงการถนนสายต้นไม้สวย
• พิพิธพัฒน์คนดีศรี ขอนขว้าง (อยูร่ ะหว่างคิด
เรียนรู้อะไรบ้ าง?
• รู้จกั ต้นโมก และไม้ประดับอื่นๆ
• รู ้จกั วิธีการเผาถ่าน
• รู้จกั การทําปุ๋ ยหมักจากเปลือกกระท้อนหรื อ
เศษอาหาร
• รู ้จกั ประเพณี การเผาศพของไทยพุทธ
• รู ้จกั ประเพณี การทําบุญบ้าน ปั ดรังควาน
• เรี ยนรู ้การดูแลบํารุ งสวนมะนาว
• เรี ยนรู ้การออมทรัพย์โดยชุมชนเอง
• เรี ยนรู้การประชุมในระดับตําบล
• เรี ยนรู ้การจัดการทรัพยากรในชุมชน
• เรี ยนรู ้การบริ หารชุมชนร่ วมกับองค์กร
ภายนอก
• เรี ยนรู ้ความแตกต่างของอาชี พ ฐานะของคนในชุมชน
• เรี ยนรู ้ตาํ นาน เรื่ องเล่าในชุมชน
• เรี ยนรู ้การแก้ปัญหา และจัดการความขัดแย้งในชุมชน
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• เรี ยนรู ้การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนแบบยัง่ ยืน
• เรี ยนรู ้เรื่ องสมุนไพรจากบ้านดงบัง
• เรี ยนรู ้การเก็บข้อมูลชุมชน
• เรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกับชาวบ้านในชุมชนชาวพุทธ
ความประทับใจในการศึกษาชุ มชน
• ความเป็ นอยูอ่ นั เรี ยบง่ายของชาวบ้าน
• ประทับใจความเข้าใจในวัฒนธรรมอิสลามของ
ชาวบ้าน
• ความดูแลเอาใจใส่ และการต้อนรับของชาวบ้าน
• อาหารอร่ อย (เณรอิ่มหนํา)
• บรรยากาศความเป็ นมิตรในชุมชน
• สถานที่ท่องเที่ยว ไร่ สวนของชาวบ้าน
• ประเพณี และงานเลี้ยงของชาวบ้าน
วิธีเก็บข้ อมูล
• เริ่ มสอบถามและฟังข้อมูลโดยสรุ ปจากพ่อกํานัน ซึ่ ง
เป็ นแกนนําคนสําคัญของชุมชน
• สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน กับแกนนําในชุมชน และชาวบ้านอาชีพต่างๆ
• เข้าร่ วมกิจกรรม ประเพณี การประชุมของชุมชน
• การสังเกต
• เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง การลงมือทําเอง
• ไปดูสถานที่สาํ คัญต่างๆ
ขอขอบพระคุณ...
• พ่อกํานันบุญศรี จันทร์ ชยั
• กํานันอรรถรถ จันทร์ ชยั
• อบต.ประยูร จันทร์ ชยั
• พ่อบรรจง พรมวิเศษ
• แม่วาสนา พรมวิเศษ
• พ่อวันชัย ศรี สง่า
• และชาวบ้านทุกๆคนในหมู่บา้ นขอนขว้างเป็ นอย่างสู ง
“สั นติภาพทีแ่ ท้ จริง เริ่มจากในหัวใจเรา”
พระอาจารย์วโิ รจน์ ถํา้ พุทธาจาโร
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สรุ ปการลงพืน้ ทีส่ ํ ารวจบ้ านหนองงูเหลือม
หมูที่ 9 ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มหมู่บ้านหนองงูเหลียม
มีสมาชิ กในกลุ่ม
- ต้น, หลิงๆ, เณรหนุ่ย, ซัน, พี่นี, พี่แจว, สมใจ, พิม, แอนนา, พี่ดา้ , มีนี
ประวัติความเป็ นมา
อพยพมาจากเวียงจันทร์ มาตั้งหมู่บา้ นอยูบ่ นเนินรอบๆ เนิ นมีป่าอยู่ 2 ป่ าคือ
หนองผักแซวกับป่ าหัวลิง ทั้งสองป่ า มีพ้ืนที่มีลกั ษณะเป็ นหนองนํ้า พอชาวบ้านออกไปหากินข้าง
นอก หมู่บา้ น ไปเห็นงูเหลือมใหญ่มาก ประมาณลูก
ครกตําข้าวโบราณ จึงได้เรี ยกหนอง กับป่ า 2 ป่ า
รวมกันเป็ นหนองงูเหลือม ตั้งแต่น้ นั มา 200 กว่าปี
จนถึงปั จจุบนั นี้ สิ่ งที่ชาวบ้านให้ความนับถือตาปู่
บ้านจะมีเทศการทําบุญกลางบ้าน เลี้ยงตาปู่ บ้านเป็ น
ประจําทุกปี ซึ่ งกําหนดไว้ ข้างขึ้น เดือนหก วันพุธ
ของไหว้ตาปู่ มี กระจก หวี แป้ ง นํ้าหอม
ผ้าขาวหนึ่งวา ขนมหวาน อาหารคาว
อาชีพหลัก
-ทํานาทําสวน
-เย็บผ้าเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่
พื้นที่ท้ งั หมด 1400 ไร่ จํานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 42 ครัวเรื อน ประชากรทั้งสิ้ น 161 คน แยก
เป็ นชาย 64 คน หญิง 94 คน
พื้นที่ในเขตหมู่บา้ นหนองงูเหลือมส่ วนใหญ่มีสภาพเป็ นดินปนหิ นดาน มีคลองตาจันกัก
เก็บนํ้าได้ตลอดปี
สภาพทางเศรษฐกิจ
รายได้ของประชากร 30,000 บาท/ปี /คน ครัวเรื อนมีการออม ร้อยละ 80 ของครัวเรื อน
ทั้งหมด
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ใช้เนื้อที่ท้งั หมด 759 ไร่ จากเนื้ อที่ท้งั หมด
คิดเป็ นร้อยละ 54.21 ของพื้นที่ท้งั หมดนอกจากประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริ มคือ เย็บผ้า
เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่
สภาพสั งคม
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 สภาพบ้านเรื อนมีความมัน่ คงถาวร มีการจัดบ้านเรื อนถูกสุ ขลักษณะ ครอบครัวมีความ
อบอุ่น
 ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้ 42 ครัวเรื อน คิดเป็ น 100%
 ประชากรส่ วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจสุ ขภาพ100 %
 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนอายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้
ทุกคน
 ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่ติดสุ รา บุหรี่ และสิ่ งเสพติด
 ผูส้ ู งอายุและคนพิการได้รับการดูแลอย่างดี
 คนในหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกกลุ่มที่ต้ งั ขึ้นในหมู่บา้ น และมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน
สถานทีส่ ํ าคัญของหมู่บ้าน
• วัดหนองงูเหลือม
• ศาลตาปู่
ประเพณี
-ประเพณี ทาํ บุญกลางบ้าน
-ประเพณี วนั ออกพรรษา
สวัสดิการทีจ่ ัดให้ มีในชุ มชน
เป็ นทุนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บา้ นและอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
• วิธีการดําเนิ นการ จัดสรรกําไรสุ ทธิ ของกองทุนหมู่บา้ นไว้ 20%
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
• วิธีการดําเนิ นการ จัดสรรกําไรสุ ทธิ ของกองทุนหมู่บา้ นไว้ 20%
ทุนศึกษา และพัฒนาอาชีพในหมู่บา้ น
• วิธีการดําเนิ นการ จัดสรรกําไรสุ ทธิ ของกองทุนหมู่บา้ นไว้ 10%
การป้องกันภัยของหมู่บ้าน
• การเดินเวรยาม
- การข่าว
ข้ อมูลกลุ่ม/องค์ กรชุ มชน
• กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมาชิก 85 รายเงินสัจจะ 95,000 บาท
• กลุ่มจักรสาน จํานวนเงินทุน 5,000 บาท
• กลุ่มสตรี เย็บผ้า
• กลุ่มตูเ้ ลี้ยงกบ
• กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น จํานวนเงินทุน 1,100,000 บาท
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• กลุ่มโครงการ กขคจ. จํานวนเงินทุน 280,000 บาท
แผนผังโครงสร้ างการบริหารของชุ มชนบ้ านหนองงูเหลือม

(ผู้ใหญ่ บ้าน)
นายบุญจันทร์ เกตุ

(ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน)
นายปราการ สาธุจรัน
นายมนตรี กมลแมน
นางยุภา กีบาง

(สมาชิก อ.บ.ต.)
นางสมนึก เกตุแก้ ว
นายสุ ชิน ธรรมวงษ์

(อาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน)
นายโกวิท ด่ านอาษา
นางอุดมลักษณ์ ภาภูมิ
พฤกษ์
นางปราณี ภาภูมพิ ฤกษ์
(อาสาสมัครสาธารณสุ ขชุมชน)
นายบุญจันทร์ เกตุแก้ ว
นางสมนึก เกตุแก้ ว
นางยุภา กีบาง
นางสมจิตย์ วิริยะพันธ์

รู้จักความสั มพันธ์ ระหว่ างวิถีชีวติ และสุ ข/ทุกข์ ของคนในชุ มชน
ความสุ ข
ความทุกข์
ระบบเครือญาติ
ความเชื่ อและศาสนา

ไม่ มีทนี่ าทํากิน
มีการวางท่ อก๊ าซผ่ านหมู่บ้าน

อาชี พ
รู้ว่าสุ ขทุกข์ เชื่ อมโยงไปสู่ สั นติภาพ/ความขัดแย้ ง/ ความรุนแรงอย่ างไร
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การอยูร่ ่ วมกัน

การประกอบอาชีพ

การแก้ไขปั ญหา

ปลอดยาเสพติด

วิธีการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งในชุ มชน
1. มีการประชุมของหมู่บา้ น จะต้องมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมหลังคาเรื อนละ 1 คน
2. คนที่ขาดประชุมเกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผล จะถูกตัดสิ ทธิ์ การช่วยเหลือจากหมู่บา้ น
3. บ้านใดครอบครัวใด เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะไม่ให้เป็ นกรรมการกองทุน และสมาชิก
ต่างๆของหมู่บา้ น
4. ครอบครัวใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหมู่บา้ น จะถูกตัด
สิ ทธิ์ จากกองทุนหมู่บา้ นเป็ นเวลา 2 ปี
5. ห้ามครอบครัวใดฝนหมู่บา้ นส่ งเสี ยงดังอันเป็ นการรบกวน ในเวลาอันกําหนด มิฉะนั้นจะ
ถูกตัดสิ ทธิ์ จากการช่วยเหลือจากหมู่บา้ น และ อบต. เป็ นเวลา 6 เดือนเว้นแต่จะได้ขอ
อนุญาตแล้ว กําหนดเวลา 22.00-6.00 น.
วิธีการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งในชุ มชน
• ศูนย์รวมความเชื่อ
• การประชุมประชาคม
• ระบบเครื อญาติ
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
วิเคราะห์ ช่องทาง/โอกาส ทีจ่ ะยกระดับเสริมสร้ างความสั มพันธ์ ของคนในหมู่บ้าน คนกับธรรมชาติ
ชุ มชนและสั งคมอย่ างไร
• เพิ่มพื้นที่ทาํ กินให้กบั คนในชุมชน เพื่อใช้ในการทําเกษตรกรรมและอื่นๆ ลดการ
พึ่งพิงจากสังคมภายนอก
• บวชภาคฤดูร้อน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับวัด
• ทําเกษตรทางเลือก เพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
• เพิม่ อาชีพทางเลือกอื่นๆ เพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั คนในชุมชน และลดปัญหาคนออก
นอกพื้นที่เพื่อการประกอบชีพ
• สร้างห้องสมุดชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งเสริ มสร้างความรู ้
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• จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เพื่อให้มีสถานที่ในการทํากิจกรรมร่ วมกันของคนใน
ชุมชน
สิ่ งทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ จากชุ มชน
• วิถีชีวติ ของคนในชุมชน(พึงตนเองสร้างความอบอุ่น )
• อาชีพ เช่น เย็บผ้า เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก (เรี ยนรู ้จากการประกอบอาชีพ ได้
อะไรจากการประกอบอาชีพ)
• ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแบบเครื อญาติ(ข้อดีขอ้ เสี ย ได้อะไรจากการเรี ยนรู
• การอยูร่ ่ วมกันท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา
• มิตรภาพของคนในชุมชน
• วิถีพอเพียงของคนในชุมชนด้าน
ความสัมพันธ์
• การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
• ความขัดแย้งภายในครอบครัวระยะสั้น
• ผูใ้ หญ่บา้ นใช้อาํ นาจเป็ นฐานเสี ยงให้กบั
ภรรยาตนเอง
ขั้นตอนและวิธีการได้ ข้อมูล
 เข้าไปหาผูใ้ หญ่บา้ น (นายบุญจันทร์ เกตุแก้ว)
 แนะนําตนเอง
 ผูใ้ หญ่บา้ นจัดให้อยูต่ ามบ้าน โดยมีท้งั หมด 5 หลัง
 เดินชมรอบหมู่บา้ น ทําความรู ้จกั กับชาวบ้าน
 การนัง่ ในวงเหล้า ฟังคนวงเหล้าคุยถึงหมู่บา้ น โดยเป็ นผูฟ้ ั งเพียงอย่างเดียว
 การเข้าไปคลุกคลีกบั คนในชุมชน เช่น การไปร่ วมจับปลากับชาวบ้าน การเข้าไปคุยกับพ่อ
แม่พี่นอ้ งในสวน เล่นฟุตบอลกับเยาวชนในหมู่บา้ นพร้อมสอบถามข้อมูล
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ยินดีขอต้ อนรับเข้ าสู่ บ้ านหาดสะแก ตําบลท่ างาม

กลุ่มบ้ านบ้ านหาดสะแก
มีสมาชิ กในกลุ่ม
พี่นพ,พี่เมย์, กร, แม็ค, วิทูรย์, ไผ่, มิก, บี, นันต์, โซ๊ะ
ประวัติหมู่บ้านหาดสะแก
เนื่องจากในสมัย ร.5 ท่านได้เสด็จพระราช
ดําเนินทางแม่น้ าํ ปราจีนบุรี โดยท่านได้ผา่ นหมู่บา้ น
หาดสะแก ท่านได้ชมหาดที่มีตน้ สะแกขึ้นเป็ นแถวเรี ยง
กันอยูส่ วยงาม จึงได้ประทานนามหมู่บา้ นแห่งนี้วา่
“หมู่บา้ นหาดสะแก”

รายชื่อผู้นําในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8
คุณ ฉัตรมงคล จันทร์ แจ้ง
ผูใ้ หญ่บา้ น
คุณ วรรณธนกิจ ยินดี
อบต.
คุณ ดารัตน์
ผันดี
อบต.
หมู่ที่ 9
คุณ พิเชษฐ์
กิติพนั ธ์เหล่าเพชร
ผูใ้ หญ่บา้ น
คุณ วิชยั บุตรสรรค์
อบต.
คุณ ประวิทย์ สิ ริรัตน์
อบต.
วิถีชีวติ / ความสั มพันธ์





มีความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ
มีความสามัคคี
ในชุมชนแห่งนี้ยดึ การทํานาเป็ นส่ วนใหญ่
มีอธั ยาศัยที่ดีต่อ
บุคคลภายนอกที่มาใน
หมู่บา้ น
 ชาวบ้านบางครอบครัวมี
การเลี้ยงวัว และมีอาชีพ
เสริ ม

131

การประกอบอาชี พ
- ทํานา
- เลี้ยงปลาในกระชัง
- รับจ้าง
- ค้าขาย
กลุ่มอาชี พ
- แม่บา้ นเกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกรเรี ยนรู้
- กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
- กลุ่มกองทุนพัฒนาอาชีพ
- กองทุนสนับสนุนจาก อบต. แก้ไขความยากจน
วัฒนธรรม
- ประเพณี การแข่งเรื อ
- การทําบุญหมู่บา้ น เช่น รดนํ้าดําหัว
ผูใ้ หญ่
- การทําบุญในวันสําคัญต่าง ๆ
สถานทีส่ ํ าคัญ
- วัดกระแจะ , วัดหาดสะแก
- สะพานแขวน (วัดกระแจะ)
- สถานีอนามัย ต.ท่างามฃ
- องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่างาม
ปัญหาในชุ มชน
-ปั ญหานํ้าเค็ม
- ปั ญหาดินเปรี้ ยว
- ปั ญหานํ้าท่วม
-ราคาผลผลิตทางการเกษตร
-ปั ญหาตลิ่งพัง
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ความขัดแย้ งของคนในชุ มชน
- การใช้ทรัพยากรนํ้าในการทํานาก่อนและหลัง
- การปล่อยนํ้าเสี ยจากโรงงาน
- การสู บนํ้าในแม่น้ าํ ปราจีนบุรีไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรม 304
หลักการไกล่ เกลีย่ ปั ญหาความขัดแย้ ง
- ชาวบ้านจะไปที่ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ น
- ให้เจรจากันกับปั ญหาที่เกิดหาสาเหตุ
- เมื่อหาสาเหตุได้ก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ าย
- ทําตามข้อตกลงด้วยกัน
สิ่ งทีไ่ ด้ เรี ยนรู้
- การปลูกพืชผักสวนครัว
- วิธีการทํานาปี - นาปรัง
- วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง
-วิธีการทํามะม่วงกวน
- วิธีการหาปลา
- ได้เรี ยนรู ้สถานที่สาํ คัญของ จ.ปราจีนบุรี
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กิจกรรมบทที่ 5
“บทเรียนปฏิบัตกิ ารสันติวธิ ี”
วันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2552

ณ ไร่ หวานสนิ ท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วิทยากร

วัตถุประสงค์

คุณ นารี เจริ ญผลพิริยะ
เพื่อให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะการปฏิบตั ิสันติวธิ ี
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กิจกรรมฝึ กสติ

เนือ้ หาและกระบวนการอบรม

เกม ปะโต๊ ะ ปะโต๋
ท่าทาง
1.ท่าปะโต๊ะ ให้เอามือทั้ง 2 ข้าง วางไว้บนหัว
2.ท่าปะโต๋ ให้เอามือทั้ง 2 ข้าง วางไว้บนบ่า
3.ท่าปะโต๊ะ ปะโต๋ ให้นาํ มือทั้ง 2 ข้างมาเท้าสะเอวและส่ ายเอว
กติกา/การเล่ น
ผูน้ าํ ให้ทุกคนยืนเป็ นวงกลม แล้วก็จะให้ทาํ ท่า 3 ท่า จากนั้นผูน้ าํ ก็จะเป็ นผู ้
เริ่ มเกมโดยจะเดินไปหาผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นวง 1 คน แล้วจะสัง่ ให้ทาํ ท่าตามที่บอก ถ้าใครทํา
ผิดก็จะให้ออกมาเป็ นผูน้ าํ
เข้ าสู่ บทเรียนปฏิบัติการสั นติวธิ ี
วิทยากร
สวัสดีทุกคน เมื่อกี่มีคนถามดิฉนั ว่า เป็ นอาจารย์
สอนที่ไหน งั้นขอแนะนําตัวว่าดิฉนั ชื่อนารี เจริ ญผลพิริยะ (คุง้ )
เป็ นอาจารย์สอนตามท้องถนน (หัวเราะ) คือห้องเรี ยนของดิฉนั มีอยู่
ทุกที่ เช่น ตามชุมชน ต่างสถานที่สาธารณะ ซึ่ งแล้วแต่วา่ สะดวกที่
ไหนก็สอนที่น้ นั ตอนนี้ทาํ งานอยูท่ ี่ภาคใต้
เกม โซ ซี โอ เมตริก
กติกา/การเล่ น
1.ให้ทุกคนยืนเรี ยงแถวตามพยางค์ของชื่อจริ ง
2.ให้ทุกคนยืนเรี ยงแถวตามวันที่เกิดและเดือนเกิด
3.ให้ทุกคนยืนเรี ยงแถวตามภูมิลาํ เนาที่เกิดจาก เหนือสุ ด ไปใต้สุด
4.แบ่งกลุ่มตามโซนของภาค
ภาคเหนือ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเชียงราย/ลําปาง และ กลุ่มชนเผ่า
- ภาคกลาง 1 กลุ่ม คือ กรุ งเทพ, ชลบุรี, สุ พรรณบุรี
- ภาคใต้ 3 กลุ่ม ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง และกลุ่มภาคใต้
ตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ กลุ่มอีสาน
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วิทยากร
สิ่ งที่อยากให้ทาํ ในกลุ่ม คือ
โจทย์ ให้คุยกันว่าในท้องถิ่นของเรา มีปัญหาสําคัญคืออะไร? และอยากมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
อย่างไร?
กติกา/การเล่ น
1. ภาพแรกแสดงปั ญหา
2. แสดงภาพในอนาคต / สิ่ งที่หวังและต้องการ)
- ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอภาพนิ่ง มีคนบรรยาย
และให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการแสดงในการ
ทํากิจกรรม(กลุ่มละ 15 นาที)
ปัญหาคืออะไร
• ภาคเหนือ(เมือง) ปั ญหาเยาวชนวันรุ่ นทะเลาะกันเพื่อแย่งเพื่อนชาย
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องรักอย่างมีเหตุผลและมี สติไม่ใช้อารมและความรุ นแรงเป็ นตัวตัดสิ น
• ภาคอีสาน ปั ญหาเยาวชนชายทะเลาะวิวาทในงานหมู่บา้ น
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องการให้เยาวชนชายมีการให้อภัยซึ่ งกันและกัน
• ภาคเหนือ(ชนเผ่า) ปั ญหาแรงงานต่างด้าว (สิ ทธิ ชนเผ่า)
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญต่อชนเผ่า พร้อมทั้งให้
สิ ทธิ ที่เท่าเทียม
• ภาคใต้ (ตอนบน) ปั ญหาการจับปลาในฤดูวางไข่
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องการให้ชาวประมงมีจิตสํานึกในการจับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่
• ภาคใต้ (ตอนล่ าง) มี 2 ปั ญหา
- ปั ญหาเหตุการณ์ 3 ชายแดนภาคใต้
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องการให้ทะหารหรื อ ตํารวจเข้าใจประชาชน หากจะเข้ามาตรวจค้น
หรื อเชิญตัวประชาชนก็ควรมี หมายค้นหรื อเชิญตัวมาด้วย
- ปั ญหาเรื่ องเยาวชนกับยาเสพติด
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องการให้เยาวชนเลิกเสพสิ่ งเสพติดทุกชนิด และหันมาอ่านหนังสื่ อ
และดื่มนมดีกว่า
• ภาคกลาง ปั ญหาคนเห็นแก่ไม่มีน้ าํ ใจให้กบั เด็ก คนท้อง และคนแก่
สิ่ งทีค่ าดหวังคืออะไร ต้องการให้คนเหล่านั้นมีจิตสํานึกที่ดี และมีน้ าํ ใจแก่บุคคลเหล่านี้บา้ ง
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ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้ สึก
- ได้รับรู ้ปัญหาของแต่ละภาคว่ามีปัญหาอะไรที่รุนแรง, ได้สนุก, มีความสุ ข, ได้ถ่ายทอด
ปั ญหาที่มีในชุมชนให้สังคมได้รู้, สงสารเพื่อน, เหลือเชื่อ
วิทยากร
“จากกิจกรรมทุกคนจะเห็นว่าในแต่ละสังคม
ในแต่ละชุมชน ในแต่ละภาค ก็มีปัญหาที่คล้ายๆ และแตกต่าง
กัน เช่น ปั ญหาของภาคเหนือ ก็จะเป็ นปั ญหา เยาวชนทะเราะกัน
เพื่อแย่งเพื่อนชาย ส่ วนภาคอีสาน ก็มีปัญหาเยาวชนชายทะเราะ
กันในงานของหมูบา้ น ส่ วนชนเผ่าก็จะเป็ นปั ญหาแรงงานต่าง
ด้าว ภาคใต้ตอนบน จะมีปัญหาด้านการประมงที่มีการลักลอบ
จับปลาในฤดูวางไข่ และก็ภาคใต้ตอนล่าง ก็ปัญหาที่ที่เกี่ยวกับ
เยาวชนติดยา และเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งจาก
การสะท้อนปั ญหาของผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละภาค ทําให้พวกเราได้เห็นปั ญหาต่างๆ มากมาย ที่ค่อนข้าง
รุ นแรงและจะมักพบเห็นบ่อยๆ ในสังคมปั จจุบนั
เข้าสู่ บทเรี ยนทักษะและปฏิบตั ิการสันติวธิ ี
วิทยากร
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับกลุ่ม หญิง-ชาย สลับกัน กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อเข้าสู่ กิจกรรมต่อไป
กิจกรรมแป้งข้ าวโพด
อุปกรณ์
วิทยากร
ให้ทุกคนลองสังเกตดูเป้ าหมายของ
1. แป้ งข้าวโพดผสมนํ้ากลุ่มละ 1 ชาม
เราดูเป็ นไง
2. สิ่ งมีค่าที่ติดตัว เช่น แหวน เหรี ยญ
ผูเ้ ข้าร่ วม
ดูหมองลง ดูใสขึ้นเลย
กติกา
ถอดบทเรี ยนกิจกรรมแป้ งข้าวโพด
1.นําสิ่ งของมีค่าใส่ ลงไปในชามแป้ ง
วิทยากร
รู ้สึกอย่างไร
2.ให้เราใช้วธิ ี การให้ก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งของมีค่าของเรากับมา
ผูเ้ ข้าร่ วม
จักจี้ ตื่นเต็น รู ้สึกดี สึ กลับ สนุก หนึบหนับ สย
3. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริ ม
วิทยากร
เราใช้วธิ ี การอะไรบ้าง
วิธีแนะนํา (ทําพร้อมกันทุกกลุ่ม)
ผูเ้ ข้าร่ วม
เทแ กาะ แงะ ควัค ตี บี้ ขุดแล้บ้ ี ขยุม้ ขยํา ขยี้ ใช้พลังจิต เฝ้ าดู ถู จิม้
1.กําหมัดชกจากเบาไปหาแรง (ทุกคนลองดู)
2. ยกนิ้วชี้ข้ ึนเล็กน้อยวางแช่ลงในชามแป้ ง (ทุกคน)
3. เจอเป้ าหมาย
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ถอดบทเรียนกิจกรรมแป้ งข้ าวโพด
๑.รู้ สึกอย่ างไร
- ประหลาดใจ จั๊กจี๊ กลัว ตื่นเต้ น ลึกลับ ดี สนุก หนึบหนับ
สยึย๋ กึย๋
๒.วิธีการ
1. อะไรก็ได้ เท แกะ แคะ แงะ ควัก ตี บี้ ขุดแล้วบี้ ขยุ้ม ขยํา ขยี้ ใช้ พลังจิต เฝ้ าดู (ไม่ ใช่
สั นติวธิ ี เป็ นการยอมจํานน--ไม่ มีการกระทํา แต่ อาจมีประโยชน์ คือ ได้ ใช้ ความคิด สั งเกต วิเคราะห์
ไตร่ ตรอง แต่ มีปัญหาคือ ถ้ าเราเฝ้ าดูตลอดชีวติ เราก็จะไม่ ถึงเป้าหมาย) ถู จิม้ ดูด กัด
ผลของแต่ ละวิธี
-ไม่ สําเร็จ สํ าเร็จแต่ ยุ่งยาก เละเทะ สกปรก เปลืองแรง ใช้ แรงเยอะ แป้งกระจาย ได้ ผล
เร็ว แป้งเละ แป้งแข็งกดไม่ ลง
2. ทุบ ต่ อย
ผลของแต่ ละวิธี
- เจ็บ ทุบเบาไม่ เจ็บ ทุบแรงเจ็บ ยิง่ แรงยิง่ เจ็บมาก แป้งยิง่ แข็ง ไม่ ถึงเป้าหมาย ถ้ าเราเป็ น
แป้ง - ตัวน่ วมแต่ ใจแข็งกระด้ าง ต่ อต้ าน
3.จุ่มช้ าๆ เอานิว้ วางเบาๆ
ผลของแต่ ละวิธี
- ลงไปง่ ายมาก ช้ า แป้งดูดลงไปเอง ถ้ าดึงขึน้ จะดึงยาก ถึงเป้าหมาย ถ้ าเป้าหมายใหญ่จะ
ถึงเร็ว
๓. ผลขึน้ อยู่กบั
- ผลขึน้ อยู่กบั วิธีการทีเ่ ราไปกระทํา วิธีการต่ างกันผลย่อมต่ างกัน วิธีแรกกับวิธีทสี่ องเป็ น
ความรุ นแรง วิธีทสี่ ามเป็ นสั นติวธิ ี / วิธีทสี่ องรุ นแรง วิธีทหี่ นึ่งเป็ นอิสระจะทําอะไรก็ได้ ขนึ้ อยู่กบั
เรา แต่ บางครั้งวิธีที่หนึ่งทีห่ ลายคนเลือกก็เป็ นการยอมจํานวน
๔.ได้ เรียนรู้ อะไร/ข้ อสรุ ปทางความคิด
- อ่ อนต้ านแข็ง – ทีจ่ ริงแล้ วแป้งเป็ นของอ่ อน แต่ ถ้าเราใช้ ความรุ นแรงกับมัน มันก็สามารถ
ต้ านเราได้
-การแก้ ปัญหาบางครั้งต้ องใช้ การปรับเปลีย่ นความคิด – ปกติเรามักจะใช้ ความรุ นแรง แต่
ถ้ าเราเปลีย่ นมุมมองจะพบว่ ามีอกี วิธีทใี่ ช้ สามารถแก้ ปัญหาได้ โดยไม่ ใช้ ความรุนแรง
- ถ้ าเราเข้ าหาเขาอย่ างสั นติเขาจะต้ อนรับเรา - เหมือนกับแป้งทีด่ ูดเราลงไป
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-ใช้ ความคิดทีร่ อบคอบ – ในการกระทํา ไม่ หุนหันพลันแล่ นเพราะอาจทําให้ เกิดความ
รุ นแรงได้
การเข้ าถึงเป้าหมายมีหลายวิธี - ขึน้ อยู่กบั ว่ าเราจะใช้ วธิ ีการใด ถ้ าเรารุ นแรงเราอาจเข้ าถึงเป้าหมาย
ได้ เร็ว แต่ จะยุ่งยากเลอะเทอะ แต่ ถ้าใช้ สันติวธิ ีจะเข้ าถึงเป้าหมายได้ ช้า แต่ เรียบร้ อยกว่า แต่ มีบาง
กลุ่มทีท่ าํ ได้ เร็ว เนื่องจากมีปัจจัยอืน่ ประกอบ เช่ น ถ้ าเป้าหมายเล็กจะช้ า แต่ ถ้าเป้าหมายกว้างจะถึง
ได้ เร็ว หรือมีการวิเคราะห์ เป้าหมายทีช่ ั ดเจนเราก็สามารถเข้ าถึงเป้าหมายได้ เร็วเช่ นกัน
วิทยากร
“สรุ ป การให้พลังจิต /เฝ้ าดู ไม่ใช้สันติวธิ ี เพราะเราไม่ได้ทาํ อะไรเลย แต่มี
ประโยชน์คือ ได้ใช้ความคิด สังเกต วิเคราะห์ ไตร่ ตรอง แต่มีปัญหาคือ ถ้าเราเฝ้ าดูตลอดชีวติ มันไม่
ดีข้ ึนเพราะไม่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เราจะคิดไมว่านี้คือวิธีการที่ยอมจํานนต่อปั ญหาหรื อ
สถานการณ์คือยอมเผชิญหน้าแต่ไม่ทาํ อะไร ซึ่ งเราคิดว่าการยอมจํานนต่างจากสันติวธิ ี เพราะคุณไม่
ทําอะไรเลย”
ตารางเปรี ยบเทียบ ความรุ นแรง, สั นติว,ิ ยอมจํานน
ความรุ นแรง
สันติวธิ ี
ยอมจํานน
เผชิญหน้า
เผชิญหน้า
หลีกหนี
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
ทําร้ายคูก้ รณี
ไม่ทาํ ร้ายคูก้ รณี
ไม่ทาํ ร้ายคูก้ รณี
กลัว
กลัว
กลัว
แค้น
ไม่แค้น
แค้น
ได้ เรียนรู้ อะไร/”ได้ ข้อสรุปทางความคิดอะไรบ้ าง
ผู้เข้ าร่ วม
“- อ่อนต้านแข็ง = ที่จริ งแล้วอ่อนแต่ถา้ เราใช้ความรุ นแรงกับมัน มันก็สามารถ
ต้านเราได้ การแก้ปัญหาบางครั้งต้องใช้การปรับเปลี่ยนความคิด ปกติถา้ เราใช้วธิ ี สันติวธิ ี กบั เขา เขา
ก็จะตอนรับ ใช้ความติดที่รอบคอบอย่าหุ นหันพันแลน อาจทําให้เกิดความรุ นแรงได้ การถึง
เป้ าหมายมีหลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั เราจะใช้วธิ ี ใด แต่ถา้ ใช้ความรุ นแรงก็อาจถึงเป้ าหมายได้เร็ วแต่ยงุ่ ยาก
เลอะเทอะ แต่ถา้ ใช้วธิ ี สันติวิธี อาจจะถึงเป้ าหมายใช้ แต่เรี ยบร้อยกว่า แต่มีบางกลุ่มทําได้เร็ วเพราะมี
ปั จจัยอื่นประกอบ เช่น ถ้าเป้ าหมายเล็กจะช้า ถ้าเป้ าหมายกว้างจะเร็ วเช่นกัน”
วิทยากร
เพราะฉะนั้นความช้าหรื อเร็ วของวิธีการยังไม่มีขอ้ สรุ ปตายตัว
อย่างเช่ น
- กรณี ของสหรัฐอเมริ กาใช้ความรุ นแรง โดยอ้างว่าเพื่อป้ องกันตนเอง
กรณี รัฐไทย
- กรณี เสื้ อแดง-เสื้ อเหลือง ทั้งสองฝ่ ายต่างใช้ความรุ นแรงต่อกัน
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ความเชื่ อพืน้ ฐานขอสั นติวธิ ี
1. เคารพในความเป็ นมนุษย์ เช่น การเคารพในตัวของเขาที่มีท้ งั ร้ายและดี เพราะคนเราจะมีท้งั
อารมณ์ที่ดี และร้ายในตัวคนๆเดี่ยวกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องยอมรับทั้งด้านร้ายและด้านที่ดี
เขา
2. มุ่งขจัดความหลงผิดไม่ขจัดตัวบุคคล เช่น กรณี องค์คุรีมานเคยฆ่าคนเป็ น ร้อยๆ คน แต่เขา
ก็กบั ตัวเป็ นคนละคน เพราะฉะนั้นสันติวธิ ี จึงไม่มุ่งขจัดในตัวได้บุคคล แต่มุ่งขจัดความ
หลงผิดในตัวของเขาเอง
3. วิธีการต้องสอดคล้องกับเป้ าหมาย เช่น การโกหกหลอกลวงเอาเงินของเขาดูไม่รุนแรงแต่
ถ้าเป้ าหมายไม่สอดคล้องกับวิธีการก็ทาํ ให้เกิดความรุ นแรงได้เช่นกัน
4. อํานาจไม่ได้เกิดจากอาวุธแต่เกิดจากการยอมรับ เช่น วิทยากร สั่งให้ผเู ้ ข้าร่ วมบางคนลุกขึ้น
ยืนแล้วผูท้ ี่ถูกสัง่ ก็ยอมลุกขึ้น
วิทยากร
“ลองสังเกตว่าพี่ใช้อาํ นาจได้สาํ เร็ จไม กับดา ไม่สาํ เร็ จไม่บรรลุเป้ าเพราะดาไม่ยนื
ขึ้น แสดงว่าอํานาจของพี่สมบูรณ์ไม แต่ถา้ ดายอมลุกขึ้นแสดงว่าอํานาจพี่สมบูรณ์ ดังนั้น การใช้
อํานาจ”
5. ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมดา ของชีวติ และสังคม เช่น ความขัดแย้งภายในครอบครัวที่
เกิดขึ้นเกือบเป็ นประจํา สันติวธิ ีจะต้องมีการฝึ กฝนและใช้งานบ่อยๆเพื่อให้เกิดความ
ชํานาญและบรรลุเป้ าหมายทั้งสองฝ่ าย
6. ในความขัดแย้งไม่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งถูกหรื อผิดโดยสมบูรณ์ ซึ่งสันติวธิ ีจึงไม่เชื่อว่าใครถูก
หรื อผิดโดยสมบูรณ์ เช่น มุสลิมทําไมกินยากจัง ความคิดของผูพ้ ดู คิดว่าพูดไม่ผดิ แต่คนอื่น
มีความรู ้สึกไม่ดี ดังนั้นสันติวิธีจึงไม่เชื่อว่าใครถูกหรื อผิดโดยสมบูรณ์
7. ความขัดแย้งแก้ไขได้ดว้ ยความร่ วมมือ เช่น ถ้าเราต้องการความเคารพจากเขาเราต้องเคารพ
เขา ต้องการความรักเราต้องให้ความรักกับเขา หรื อเมือเราต้องการร่ วมมือจากเขาเราต้อง
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพในความคิดของเขาเพื่อให้เกิดความพอใจและยอมรับการ
ร่ วมมือกับเราอย่างสันติวธิ ี
วิทยากร
“สรุ ปถ้าเราเชื่ อในสันติวธิ ี ท้ งั 7 วิธี ซึ่ งเป็ นความเชื่อที่เราสามารถนํากับไปใช้ใน
ชีวติ ของเราหรื อเปล่าให้พวกเรานํากับใช้ดู (มีคาํ พูดของพระรู ปหนึ่งที่ท่านให้เราใช้สันติวธิ ี กบั
ธรรมชาติดว้ ยไปพร้อมกับมนุษย์เราเพราะถ้าเราใช้สันติวิธีกบั ธรรมชาติอยูแ่ บบพึ่งพาอาศัยกันโดย
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ผลประโยชน์ท้งั 2 ฝ่ าย เท่าเทียมกัน แต่ปัจจุบนั เราจะว่าธรรมชาติ
มักจะมีปัญหาหรื อเหตุการณ์ เช่น แผ่นดินไหว นําท่วม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถา้ เราสังเกตจะเห็นว่า
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการที่มนุ ษย์ใช้ความรุ นแรงกับธรรมชาติมากเกินไป)”
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กิจกรรมเลือกเลข
สั ญลักษณ์
1= นิ้วโป้ ง 2= นิ้วขี้ 3= นิ้วกลาง 4= นิ้วนาง 5= นิ้วก้อย
กติกา
1.ให้ทุกคนยืนเป็ นวงกลมหันหลังเข้าหากัน
2.มือไว้ขวาไว้ในวง ข้างซ้ายจับที่หน้าอก
3.วิทยากรจะมาแตะที่นิ้วของทุกคน ไม่เหมือนกัน
4.วิทยากรสั่งให้หนั หน้าเข้าหาวงพร้อมกันแล้วให้ขอ้ งแขนกัน
5.วิทยากรจะเรี ยกเลข คนที่โดนเรี ยกเลขจะต้องนัง่ ลง ส่ วนคนที่ไม่ได้โดนเรี ยกเลขต้องฉุ ด
ไม่ให้เพื่อนนัง่ ลงได้
ถอดบทเรียนกิจกรรมเลือกเลข
เราได้ อะไรจากกิจกรรม – “ ตื่นเต้น, สนุก, เจ็บตัว, สติตอ้ งอยูก่ บั เนื้อกับตัว, ถ้าความคิด
ตรงกันจะไม่มีการต่อต้าน, ทุกคนก็ตอ้ งการที่จะบรรลุเป้ าหมายของตนเอง, อย่างน้อยก็ทาํ ให้รู้
ว่าเวลาที่เราล้มก็ยงั มีเพื่อนที่คอยพยุงเราไว้”
การทํางานของสั นติวธิ ี
กิจกรรมยกฟูก
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมรับบทบาทสมมุติเป็ น ทหาร รัฐบาล ตํารวจ ชรบ (ชุดรักษาความ
ปลอดภัยของหมู่บา้ น) หน่วยปฏิบตั ิการสงครามพิเศษ ก.ร.อ.ม.น. ภาค 4 (กอง
อํานวยการเสริ มสร้างสันติสุขภาค 4 ) ปลัด ข้าราชการครู ผูน้ าํ ชุมชน/ผูใ้ หญ่บา้ น
สื่ อมวลชน ช.ส.ส. (ชุดเสริ มสร้างสันติสุข) ประชาชน นักธุรกิจพ่อค้าอาวุฒิ
ผูส้ นับสนุน พ.ร.ก
2. ให้บุคคลที่ไม่สนับสนุน พ.ร.ก หาวิธีอย่างสันติในการเจรจากับบุคคลที่
สนับสนุนพ.ร.ก ให้ลม้ เลิก พ.ร.ก การที่เราจะให้เขาถอนความร่ วมมือเราจะต้องหัน
มาวิเคราะห์หาเหตุผลว่าทําไม่พวกเขาถึงสนับสนุน พ.ร.ก เพื่อเจรจาอย่างสันติวธิ ี
วัตถุประสงค์
- ให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้ลองให้วธิ ี อย่างสันติเพื่อได้มาในสิ่ งตนต้องการด้วย
ตนเอง
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้สภาพสังคมปั จจุบนั
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ถอดบทเรียนกิจกรรมยกฟูก
ประชาชนมีวธิ ีการอย่ างไรเพื่อถอนสนับสนุน พรก
ประชาชน
“เวลาชาวบ้านแสดงความคิดเห็นพวก
คุณฟังกันไมค่ะ แล้วทําไมพวกคุณไม่ทาํ ตัวให้ดีเป็ นที่
รักของประชาชน อยากให้พวกคุณเห็นใจประชาชน สิ่ ง
ที่พวกคุณส่ วนใสอยูม่ นั เป็ นแค่หน้ากากที่ใช้ในการเอา
รัดเอาเปรี ยบประชาชนอย่างเราอยู่ ขอกล่าวถึงพ่อค้านะ
ค่ะว่าหากคุณค้าอาวุฒิไปในทางผิดกฎหมายให้กบั คนที่
ผิดก็เท่ากับว่าคุณสนับสนุนโจรให้เขามาทําลาย
ประชาชน หรื อ เผอิญว่าประชาชนนั้นเป็ นคนในครอบครัวของคุณคุณจะรู ้สึกอย่างไรค่ะ
กล่าวถึงทหารค่ะถ้าการที่คุณไปค้นบ้านประชาชนโดยที่เขาไม่เต็มใจอยากให้คุณลองคิด
กับกันดูนะค่ะว่าหากบุคคลนั้นที่ถูกกระทําเป็ นพ่อ พี่ น้อง ของคุณ คุณจะรู ้สึกอย่างไร”
ผู้สนับสนุน พรก ทําไมถึงถอนสนับสนุน พรก
ผู้สนับสนุน
สื่ อมวลชน - ต้องการเสนอข่าวที่เป็ นจริ ง
ช.ส.ส. - ต้องทําก็เพื่อประชาชนให้อยูด่ ีมีสุข
ตํารวจ- ทหาร เห็นใจประชาชน
ครู -ปลัด- คิดว่าคงมีผลกระทบต่อผูอ้ ื่นและตนเอง
นักธุรกิจ – รัฐบาลขอมา เพราะกลัวประเทศวุน่ วาย
วิทยากร “คือเหตุผลของนักธุ รกิจถ้าเขาไม่ได้ในสิ่ งที่เขา
ต้องการหรื อได้ไม่คุม้ เสี ย เขาก็จะถอนการสนับสนุน
ออกไป”
ผูน้ าํ ชุมชน- ที่จริ งก็ไม่เห็นด้วย แต่เขาเข้าไปเพราะต้องเขาไปโดยหน้าที่
ประชาชนบางส่ วน- เพราะว่าภาษีส่วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั รัฐบาลหากรัฐบาลออกก็เลยออกตาม
วิทยากร “ซึ่งสิ่ งที่ตอ้ งถอดถอนออกตามรัฐบาล คือ ทหาร โครงสร้างการเมือง”
รัฐบาล- รัฐบาลถามประชาชนว่า “คุณต้องการอะไร” เมื่อประชาชนต้องการโดยการรับ
ข้อเสนอของประชาชน คือ ต้องถอดถอนออกมาเพื่อให้ประชาชนเข้ามาบริ หารจัดการเอง
วิธีการทีเ่ ราทําให้ เขายอมรับคืออะไร
ประชาชน “ชี้ผลกระทบว่า พรก ที่เขาสนับสนุน มีคิดความตรงข้ามกับความต้องโดยการชี้
ให้เขามองเห็นถึงผลกระทบหากเหตุการณ์น้ ีหากเกิดขึ้นต่อคนในครอบครัวของเขาเอง ซึ่งเป็ นจุดที่
สําคัญที่จะทําเขาเห็นผลกระทบต่อคนเอง”
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เหตุผลที่ผ้ สู นับสนุนต้ องยืนยันทีค่ งอยู่เพือ่ สนับสนุน พรก เพราะอะไร
“- เพราะ เขาใช้ความรุ นแรงกับเราก่อน, ไม่มีการเจรจาอย่างมีเหตุผล, มีการล้อเลียน, พวก
เขาคุกคามความปลอดภัย(เขาเข้ามาจักจี้)”
ตัวอย่ าง

ความยุติธรรม

เปรี ยบรู ปสามเหลี่ยมเป็ น พรก
ภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ ในช่วงที่ พรก มีการผูส้ นับสนุนมากก็จะรู ้สึกว่าแข็งแกร่ ง

ความยุติธรรม

ภาพที่ 2 เมื่อเริ่ มมีผทู้ ี่เคยสนับสนุน พรก ถอนตัวออกมาเรื่ อย พรก ก็เริ่ มที่จะไม่มนั่ คง
เพราะผูส้ นับสนุนลดน้อยลง จนในที่สุดเหลื่อเพียงทหาร เพราะเราจะสังเกตเห็นว่าทหารเป็ น
กลุ่มที่ตอ้ งการให้ พรก อยูใ่ ห้ได้นานที่สุดเพื่ออํานาจ แต่เมื่อมีผสู ้ นับสนุนเพียงทหาร พรก ก็อยู่
ไม่ได้และยกเลิกไปในที่สุด
วิทยากร
“การสันติวธิ ี ตอ้ งใช้สมอง สติปัญญา แก้ไขปั ญหาสถานการณ์ได้ อย่าง
ทันท่วงที มีไหวพริ บ สันติวิธีไม่ใช่การเจรจา อย่างเดี่ยว แต่มีร้อยแปดวิธี
1 สันติวธิ ี คือการให้สติ ให้ความรักความเมตตา โน้มน้าวชักจูงให้คู่กรณี เปลี่ยนใจ พูดเพื่อ
เตือนสติคู่กรณี รู้ตวั ตัวอย่าง การประท้างประเภทต่างๆ เช่น
ตัวอย่ าง
“กรณี ที่ 1 การประท้วงปิ ดล้อมรัฐบาล จะสังเกตเห็นว่า หากพวกคุณปิ ดล้อมเขาโดย
ไม่ทาํ อะไรเขา เขาก็ยงั ไม่สามารถใช้กาํ ลังทําร้ายคุณได้
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กรณี ที่ 2 การยืดทําเนียบ มีการทําลายทรัพย์สิน แต่ยงั ไม่ถึงชีวติ ทั้งสองกรณี มี
ความเหมือนกันอย่างไร คือทําให้รัฐบาลธรรมงานไม่ได้ แต่แตกต่าง ต้องที่ความผิดต่างกัน
ยึดทําเนียบ ผิดกฎหมายบุกรุ ก แต่รอบทําเนียบขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ หรื อกฎ
จราจร ซึ่ งทั้งสองมีความผิดที่เหมือนกันแต่ต่างระดับกัน”
เจรจากับไกล่ เกลีย่ ต่ างหรือเหมือนกันอย่ างไร
เจรจา
ไกล่ เกลีย่
ผลเหมือนกัน
- โน้มน้าว ชักจูง
- คู่กรณี มาพบกันคุยกันเพื่อ - ต้องมีคนกลางเข้ามาเป็ นผู ้
ไกล่เกลี่ย
หาข้อตกลง
- ให้คู่กรณี ที่ทะเราะกันมา - คู่กรณี ทะเราะกันไม่คุยกันจึง
ต้องมีคนกลางมาเป็ นผูค้ อย
นัง่ เจรจาพูดคุยกัน
ไกล่เกลี่ย
1. การถอน

วิธีการ
- ไม่ให้ความร่ วมมือ คนมากๆ

ผล
-โอนอ่อนผ่อนตาม

ตัวอย่ าง - เศรษฐกิจ (นัดหยุดงาน ไม่ซ้ือไม่ขาย )
- สังคม (ไม่เผาผี ไม่ร่วมงานแต่ง ปิ ดทีว)ี
- การเมือง (Vote No & No Vote ) ลดเงือนไขที่จะทําให้ประชาชนไม่สนับสนุน
ผูก้ ่อการ
- ความรุ นแรง คือเผชิญหน้าโดยใช้ความรุ นแรงล่วงละเมิดทางชีวติ
- สันติวธิ ี คือการเผชิ ญหน้าโดยการเจรจาโน้มน้าวไม่ล่วงละเมิดทางชีวติ
อารยะขัดขืน คืออะไร
ตัวอย่ างเช่ น “การฉี กบัตรเลือกตั้ง ละเมิดกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม การล้อมทําเนียบ หรื อ
การยึดทําเนียบ แต่เมื่อละเมิดกฎหมายแล้วจะต้องโดนถูกจับแต่ถา้ คุณละเมิดกฎหมายแล้วไม่ยอม
ถูกจับก็ถือว่าไม่ใช่การละเมิดกฎหมาย) แต่ถา้ ใช้อายะขัดขืนจะต้องเป็ นผูท้ ี่กล้าทําและกล้ารับพร้อม
ที่จะถูกจับเพื่อเป็ นการเรี ยกร้องความเห็นใจ เพราะในทางติดคุกเป็ นกลยุทธ์ทางสันติวิธี เพราะทํา
ให้ผทู ้ ี่สนับสนุนผูน้ าํ ผูน้ ้ นั จะเกิดการประท้วงเพิ่มขึ้น”
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2. การบังคับ
วิธีการ
- แทรกแซงทางตรง

ผล
- ถูกบังคับโดยใช้ความรุ นแรง

ตัวอย่ าง การเป็ นสั กขีพยาน / การเป็ นกรรมการ “เช่น ทหารบอกว่าเด็กถูกระเบิด แต่
ชาวบ้านบอกว่าถูกกองกําลังทหารยิง เมื่อ ทหารถูกระเบิด ชาวบ้านก็บอกว่าทหารถูกยิง ซึ่ ง
เหตุการณ์ เหล่านี้เราไม่สามารถรู ้ได้วา่ ความจริ งเป็ นอย่างไร ดังนั้น จึงต้องสักขีพยานที่เป็ นคนกลาง
เพื่อยืนยันว่าความจริ งเป็ นอย่าง”
การห้ ามปราม-นอนขวางรถถัง เช่น เหตุการณ์ปฎิวตั ิทางประชาชนซึ่ งเป็ นวิธีการ
แทรกแซงทางตรง เพื่อให้รัฐบาลยุติการกระทํา
ถอดบทเรี ยนทีไ่ ด้ เรียนรู้
 การเผชิ ญปั ญหาโดยการเจรจา
 การเจรจาและการไกลเกลี่ยโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
 การกระทําที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น
 การกระทําที่ก่อให้เกิดสันติภาพ
 การต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุ นแรง การนําสู่ เป้ าหมายโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
 การไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขปั ญหา การกระทําใดๆโดยไม่ใช้ความรุ นแรง ต่อ
คู่กรณี การแก้ไขปั ญหาโดยไม่ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยชีวติ
 การใช้วธิ ี -หลักการ ต่างๆ ไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
 การกระทําที่นาํ ไปสู่ เป้ าหมายโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
สรุ ปบทเรียน
 กระบวนการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุ นแรงเพื่อให้ก่อเกิด
สันติภาพ การกล้าเผชิ ญหน้าในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ทาํ ร้ายคู่กรณี
 สันติวธิ ี คือวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมโดยไม่ทาํ ร้ายคู่กรณี
 กระบวนการใดๆ ก็ตามที่ใช้แก้ไขปั ญหาโดยไม่ก่อความรุ นแรงต่ออีกฝ่ ายแม้วา่
ตนเองจะเดือดร้อนก็ตาม
นิยามกลุ่ม
- กระบวนการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุ นแรงเพื่อให้
ก่อเกิดสันติภาพ การกล้าเผชิ ญหน้าในการแก้ไขปั ญหาโดยไม่ทาํ ร้าย
คู่กรณี
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วิทยากร

กําหนดให้นอ้ งๆทุกคนได้จบั กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อทํากิจกรรม

กิจกรรมสั นติวธิ ีทุกมุมโลก
กติกา
1.ให้แต่ละกลุ่มได้แสดงละครกลุ่มละ
หนึ่งเรื่ อง (10 นาที)
2.ให้แต่ละกลุ่มถอดบทเรี ยนว่าละคร
เรื่ องนี้ให้ขอ้ คิดอย่างไรสื่ อถึงอะไร

1 ยูเครน การเรียกร้ องความเป็ นธรรมในการเลือกตั้ง
วิธีการ - การประท้วงโดยไม่ใช้ความรุ นแรง ไม่ทาํ ลายทรัพย์สิน การปิ ดล้อมสถานที
ราชการ(นัง่ หน้าอาคาร) ใช้สัญลักษณ์สีส้ม
อย่างเช่ น - เมืองไทยมีเสื่ อแดง – เสื่ อเหลือง แม้จะอ้างสันติวธิ ี แต่มีการทําลายทรัพย์สิน ใช้
ความรุ นแรง จึงสู ญเสี ยแนวร่ วม ทําให้รัฐบาลต้องอ้างเหตุผลในการใช้ความรุ นแรงจัดการได้ ดังนั้น
ถ้าหากเราใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขปั ญหาย่อมได้มาซึ่ งความเสี ยเปรี ยบ
2 สถานการณ์ มากาเรต มอส์ แกนพิทกั ทุ่งหญ้า
เรื่องราว- การประท้วงเรี ยกร้องให้เทศบาลให้ยกเลิกการก่อสร้างเพื่อพิทกั ทุ่งหญ้าให้คงอยู่
วิธีการสั นติวธิ ี
• การอดอาหาร(การทําให้ดูน่าสงสารโดยเอาตัวเองเข้าแรก),
• เขียนจดหมายร้องเรี ยน(โน้มน้าวชักจูง)
• ประท้วงชูป้าย(การใช้ขอ้ ความขับไล่)
• การหาแนวร่ วม (การหาคนสนับสนุนเราเพื่อถอดถอนกําลังฝ่ ายตรงข้าม)
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วิทยากร “ข้ อควรระวัง การประท้วงโดยการอดข้าวกับคู่กรณี ที่ไม่มีจิตสํานึกอาจทําให้เราตายได้”
3. การต่ อต้ านกองทับรัสเซีย
เรื่องราว - เหตุเกิดที่เช็ก ซึ่ งถูกคุกคามโดยกองทับรัสเซี ย จึงเกิดการต่อต้านและเรี ยงร้องการ
ยุติการคุกคาม
วิธีการสั นติวธิ ี
• ชุมนุมประท้วง/คัดค้าน (ประเภทที่ 1)
• เปลี่ยนป้ ายถนน นัดหยุดงาน((ประเภทที่ 2)
• เปิ ดสภาขอประชามติ (ประเภทที่ 2)
• ฉี กคําแถลงการณ์
4. กระบวนการโอบกอดเพือ่ อนุรักษ์ ป่าไม้
เรื่องราว- เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ซึ่ งมีนายทุนมาขอสัมปทานป่ าไม้จากรัฐบาลเพื่อ
ตัดไม้ทาํ ลายป่ า จนทําให้ชาวบ้านต้องออกมาปกป้ องป่ าไม้โดยการทําสัญลักษณ์ โดยการผูกผ้าไว้ที่
คนไม้ แต่นายทุนก็ไม่สนใจก็ยงั คงตัดไม้ทาํ ลายป่ ามากขึ้นจึงทําให้ผนู ้ าํ ชุมชนต้องออกมาทํา
กระบวนการโอบกอดต้นไม้ไว้ แต่ผนู ้ าํ ก็ถูกพวกนายทุนทําร้าย จึงส่ งผลให้ประชาชนต้องออกมา
ประท้วงเรี ยกร้องต่อทางการ ออกกฎหมายเพื่อคุม้ ครองป่ า พร้อมทั้งปล่อยผูน้ าํ ของเขาออกมา
วิธีการสั นติวธิ ี
• การผูกผ้ารอบต้นไม้ (ประเภทที่1)
• ใช้สัญลักษณ์ ใช้กระบวนการโอบกอดต้นไม้ (ประเภทที่ 3)
• อดข้าวประท้วง(ประเภทที่3)
วิทยากร “จากการที่พี่ได้สังเกตดูจะเห็นว่าแต่ละสถานการณ์จะมีการใช้สันติวธิ ี ที่หลายระดับ
1. ระดับบุคคล
2. ระดับชุมชน
3. ระดับประเทศ”
กิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2552
ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนมีการเล่านิ ทานโดยวิทยากร
เรื่องที1่ อูฐ
มีอูฐ 17 ตัว แบ่งให้ลูก 3 คน คือ ลูกคนโต, ลูกคนกลาง, ลูกคนเล็ก และจะแบ่งกันอย่างไร?
วิธีการ
1.ขายแล้วแบ่ง
2.รอคลอดลูก
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วิธีแก้ไข มีผอู ้ าวุโสแบ่งอูฐให้ 1 ตัว จึงทําให้แบ่งกันลงตัว และได้คืนอูฐให้ผอู้ าวุโส 1 ตัว
โดยสรุ ป ลูกคนโตได้ 9 ตัว, คนกลางได้ 6 ตัว, คนเล็กได้ 2 ตัว
วิธีการที่ใช้ คือ การให้สติและการให้เมตตา
เรื่องที่ 2 จีนกับรัสเซีย
ชายแดนจีนและรัสเซีย จีนอยากรุ กรานรัสเซี ย แต่ไม่กล้าเริ่ มเพราะเกรงะถูกว่ารุ กรานผูอ้ ื่น
และพยายามยัว่ ยุให้ฝ่ายตรงข้ามยิงก่อน ทุกเช้าจีนจะส่ งทหารไปยืนถอดกางเกงหันก้นใส่ ทหาร
รัสเซีย เพื่อให้ทหารรัสเซี ยโกรธและเริ่ มยิงก่อน นายพลรัสเซี ยรัสเซี ยหาทางแก้ไข ซึ่ งใช้ความ
รุ นแรงไม่ได้ เวลาผ่านไป 4 วัน นายพลจึงคิดวิธีการหยุดพฤติกรรมทหารจีนได้ โดยขณะที่ทาง
ทหารจีนกําลังจะถอดกางเกงลง ทางทหารรัสเซี ยจึงชักรู ปเหมาเจ๋ อตุงขึ้น ทําให้ทหารจีนต้องรู ดซิ บ
กลับและรี บทําความเคารพรู ป จากนั้นจีนก็ไม่ใช้วธิ ี น้ ี อีก
ทักษะและปฏิบัติการสั นติวธิ ี
การแทรกแซง: มีวธิ ีการใช้
ทบบาทสมมุต/ิ สถานการณ์ จําลอง เป็ นอย่ างไร
- มีจุดยืน่ : ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน เช่น มุสลิม, เณร, ชาย, หญิง
- ไม่มีบทพูดที่แน่ชดั : ต้องพูดในฐานะที่เป็ นคนๆนั้นและแสดงบทบาทตามจุดยืน
- จุดจบของเรื่ อง : ขึ้นอยูก่ บั การกระทําของแต่ละฝ่ าย
ประโยชน์ ของสถานการณ์ จําลอง
- ใช้ฝึกทักษะบางอย่าง และช่วยสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนเกิด
สถานการณ์จริ ง การทําให้เห็นจุดอ่อนเพิ่มขึ้น
วิทยากร ต่อไปเดี่ยวพี่จะให้นอ้ งๆ แบ่งกลุ่มเพื่อรับบทบาทสมมุติในสถานการณ์จาํ ลอง 2 กลุ่ม
ดังนี้
1.กลุ่มประชาชน
2.กลุ่มบริ ษทั /จัดการ (5คน)
โจทย์ การชุมนุมประท้วงโดยสันติจะทําอย่างไร?
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สถานการณ์
ตําบลแร้ งคอย เป็ นแหล่งเกษตรกรรมปลูกดอกทานตะวัน ใช้ผลิตนํ้ามันพืช ต่อมามี
นักท่องเที่ยวมาจอดรถชมทุ่งทานตะวัน จนกระทัง่ กลายเป็ นธุ รกิจการท่องเที่ยวที่นาํ รายได้มาสู่
ท้องถิ่น (อบต.) แต่เนื่องจากตําบลแร้งคอยอยูไ่ ม่ห่างจากตัวจังหวัดมากนัก บริ ษทั หัวใสจึง
จัดสร้างโรงงานกําจัดขยะขึ้น แต่ขยะมีจาํ นวนมากจึงมีกองขยะเตรี ยมกําจัดเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆเป็ น
กองใหญ่ ทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น นํ้าเสี ยและมีแมลงวันจํานวนมากไปตอมอาหารของชุมชน
ข้างเคียง ส่ งผลต่อสุ ขอนามัยของชุมชนและธุ รกิจการท่องเที่ยว
ท่ านเป็ นผู้นําชุ มชน ได้ทาํ จดหมายร้องเรี ยน
จังหวัดมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้ผล จึงรวมตัวกัน
ประท้วงให้ปิดโรงงานกําจัดขยะแห่งนี้ ด้วยการชุมนุม
ปิ ดถนนทางเข้าโรงงาน ซึ่ งเป็ นการจัดการชุมนุมอย่างสันติ
ถอดบทเรี ยนทีไ่ ด้ เรียนรู้จากกิจกรรม
ฝ่ ายผู้ชุมนุม
มีวธิ ีการการวางแผนของกลุ่มชุ มนุมอย่างไร
1.ยืนจดหมายถึงบริ ษทั
2.ส่ งตัวแทนเจรจา แต่ไม่เตรี ยมเจรจา
3.ปิ ดล้อมโรงงานโดยการนัง่ ประท้วง
4.เปิ ดเวทีปราศรัย
5.เตรี ยมฝ่ ายงาน เช่น การ์ ด, ไฮปารค์, นักวิชาการ, ผูน้ าํ , สวัสดิการ, พยาบาล
6.วิธีการป้ องกันการสลายการชุมนุม โดยใช้วธิ ี การนัง่ ประชุม และจับมือ 2 แขน ถ้าไม่อยู่
ให้นอนลง และ การปราศรัยโดยการบอกถึงผลเสี ย
แผนการปฏิบัติงานจริงเป็ นอย่ างไร
1. การ์ ดเคลื่อนที่เข้ายึดพื้นที่โรงงานก่อน
2. ให้คนไฮปาร์ คพูด
3. พยาบาล สวัสดิการ นักวิชาการ อยูข่ า้ งหลัง
4. กรณี หากมีตาํ รวจเข้าสลายกลุ่มผูช้ ุมนุม ใช้ผหู ้ ญิง เณร เด็ก คนแก่ ยืน่ ล้อมวงไว้
5. หากการเจรจาไม่สาํ เร็ จให้ผชู ้ ุ มนุมนัง่ คล้องแขนกันเป็ นแถวหน้าโรงงาน
ฝ่ ายสั งเกตการเห็นว่ าอย่ างไร
- มีการแบ่งหน้าที่กาํ หนดตําแหน่งไปตามแต่ละจุดซึ่ งเป็ นไปตามแผน ถ้ามีเจ้าหน้าตํารวจ
เข้าก็จะให้
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ฝ่ ายบริษัท
วิธีการการวางแผนของกลุ่มบริษัทอย่ างไร
1.แผนงานส่ งเสริ มการแยกขยะ
2.ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการกับขยะ
3.จัดงบประมาณ/เสนอต่อประชาชน
4.นํา ข้อมู ลการประเมิ นและผลกระทบมาเสนอ
ประชาชนได้รับทราบ
5.เชิ ญตัวแทนผูช้ ุ มนุ ม มาเจรจาโดยการเลี้ ย งดู ปู
เสื่ ออย่างดี
แผนซ้ อนหากเจรจาไม่ สําเร็จ
1. สร้างภาพให้ประชาชนเห็น
2. นําสื่ อมาทําข่าวเพื่อบิดเบียนสถานการณ์ให้ประชาชนเข้าใจผิด
3. ยัดข้อหาให้ผชู ้ ุมนุม
4. ใช้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์
การสั งเกตการณ์ ฝ่ายบริษัท
- มีการปฏิบตั ิงานตามแผนบางอัน เช่น พยามยามเจรจาให้ได้ขอ้ สรุ ปถ้าเจรจาไม่สาํ เร็ จจะมี
การใช้กาํ ลังตํารวจ (อํานาจเหนือ) เข้าสลายกลุ่มชุมนุม
ปัญหาของฝ่ ายชุ มนุมคืออะไร
1.มีมือที่สาม คอยยุยงให้ผชู้ ุมนุมแตกแยก และผูช้ ุมนุมไม่ฝังผูน้ าํ
2.มีจดหมาย+ใบปลิว เพื่อยุยง/ทําลาย/โจมตีผนู้ าํ /ผูช้ ุมนุมทะเลาะกัน
3.เอาป้ ายไปทิ้ง/ทําร้ายผูช้ ุมนุ ม/ปาก้อนหิ น/ปาระเบิด
4.ฝ่ ายบริ ษทั ให้เจ้าหน้าที่มาจับตัวผูช้ ุมนุมไปขังไว้
5.มีคนเมามาก่อกวน/โดนเจ้าหน้าที่ยดั ข้อหาผูช้ ุมนุมทําร้ายกันเอง
6.มีการสลายการชุมนุม/จับตัวผูน้ าํ ไปขัง
โจทย์

เมื่อเจอเหตุการณ์ แบบนี้เราจะมีแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่ างไร
สิ่ งทีจ่ ัดการได้
สิ่ งทีจ่ ัดการไม่ ได้
- มือที่ 3
- มือที่ 3
• ทําความเข้าใจ/ชี้ แจง
• อ่านเพื่อทําความเข้าใจกับกลุ่ม
• หาที่มาของใบปลิว
• เก็บใบปลิวให้ส่วนกลางชี้แจง
• ให้ผชู ้ ุมนุมเก็บใบปลิวไม่นาํ ไปแจก
• ผูช้ ุมนุมไม่ฟังผูน้ าํ
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- มีผชู ้ ุมนุมบางคนดึงป้ ายออก/ปาก้อนหิ น/
ก่อกวนทําให้วนุ่ วาย
• เมื่อมีผชู ้ ุมนุมบางส่ วนยืนขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็อา้ งว่าก่อเหตุวนุ่ วายก็
เข้าจับกุมเพื่อควบคุมความสงบ
• มีการตอบโต้โดยการปาก้อนหิน
ใส่ ผชู ้ ุมชน
• การ์ ดและผูน้ าํ ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่
ส่ งผลให้ผชู ้ ุมนุมรู ้สึกใจเสี ยลํา
หมดกําลังใจ
• ไม่มีผเู้ ข้าไปเจรจากับฝ่ ายโรงงาน
ข้ อแนะนํา -ให้เราตามหาผูแ้ จกใบปลิวแล้วไปขอใบปลิวจากเขามาทั้งหมดเพื่อทําลาย ส่ วน
ใบปลิวที่แจกไปแล้วก็ให้ผชู ้ ุมนุมเก็บไว้
-ในการนอนราบไปกับพื้นผูช้ ุมนุมควรนอนในท่าหงายหน้าขึ้นเพื่อป้ องกัน
เจ้าหน้าที่มดั มือหรื อจับกุมได้ง่ายได้
หน้ าที่ของบทบาทสมมุติ
บทบาท
หน้ าที่
-ต่อรองผลประโยชน์ได้ รู้ความต้องการ
-คนเจรจา
ของผู ้ ชุมนุม (มีการเตรี ยมขอความและ
คนร้องเรี ยน)
-ไอปาร์ ค
- มีขอ้ มูลพูดเก่ง เป็ นผูใ้ ห้ข่าว พูดเรื่ อง
เล็กๆ ให้ยาว(ผูข้ ยายความ)
- คนให้ข่าว
- มีขอ้ มูล ให้ข่าว จับประเด็นเก่ง สรุ ปเรื่ อง
เยอะๆ ให้ยอ่ กระชับเข้าใจง่าย รู้เรื่ อง
- ผูป้ ระสานงาน(ไม่ปรากฏตัวในที่
- ดูภาพรวม /ดูเหตุการณ์/เป็ น ศูนย์ขอ้ มูล
สาธารณะ)
แต่ละฝ่ าย ตามงานด้านต่างๆ /เป็ นศูนย์การ
ตัดสิ นใจ
ความคิดเห็นผู้สังเกตการณ์ ในประเด็น สิ่ งที่ทาํ ได้ ดี
ผู้สังเกตการณ์ ฝ่ายผู้ชุมนุม
o ผูน้ าํ ถูกจับแต่ผชู ้ ุมนุมยังมีสติและรวมตัวกันอยูไ่ ด้อย่างเข้มแข็ง
ผูส้ ังเกตการณ์ฝ่ายบริ ษทั
ต่อ
- ตรวจ/สกรี นผูช้ ุมนุมเพื่อค้นหาอาวุธ
- เมื่อมีผกู ้ ่อเหตุวนุ่ วายไม่มากก็สามารถที่
ควบคุมได้โดยการให้การ์ ดเข้าไปจับให้นงั่
ลงเพื่อควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ลุกขึ้นมาก่อ
เหตุได้อีก โดยการตั้งคําถาม เพื่อให้เขาหัน
มาสนใจตอบโต้กบั เราแทนการตอบโต้ผนู ้ าํ
- ถ้ามีการก่อเหตุวนุ่ วายผูช้ ุมนุมควรนัง่ นิ่งๆ
แล้วสวมใส่ เสื้ อผ้า/เครื่ องป้ องกันอันตราย
เช่น หมวกกันน็อค, ร่ ม, เสื่ อแขนยาวผ้าร่ ม
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o บริ ษทั เสนอการเจรจากับผูช้ ุ มนุมก็น่าสนใจ เพราะบริ ษทั มีแผนที่จะให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการขยะ
o บริ ษทั มีแผนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรื่ องขยะ
วิทยากร

“ต่อไปให้นอ้ งๆทุกคนได้ทาํ การแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม เพื่อทํากิจกรรมต่อไป”

กิจกรรมนายเด่ น-นางดี
อุปกรณ์ - กระดาษตัดเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมตามจํานวนคน – ดินสอ/สี เทียน
กติกา/การเล่ น
๑. แบ่งกลุ่มละ ๖ คน แจกกระดาษคนละ ๕ แผ่น/กลุ่ม
๒. ให้แต่ละคนเขียนถึงข้อดีที่เห็นในตัวเพื่อนในกลุ่มโดยไม่ตอ้ งใส่ ชื่อเพื่อนและไม่ใส่ ชื่อ
คนเขียน
๓. พับกระดาษที่เขียนแต่ละใบวางไว้ตรงกลางวง (พับเหมือนๆกัน)
๔. ให้คนแรก(ตกลงกันเองในกลุ่ม) เริ่ มหยิบกระดาษจากกลางวงขึ้นมาอ่านออกเสี ยงให้
ทุกคนได้ยนิ แล้วทายว่าคนที่มีลกั ษณะตรงกับข้อความในกระดาษนั้นคือใคร ถ้าทาย
ไม่ถูกให้คนเขียนเฉลย
๕. มอบกระดาษแผ่นนั้นให้กบั เพื่อนที่มี่ลกั ษณะตรงกับข้อความในกระดาษนั้น
๖. คนที่นง่ั ถัดไปทางขวามือของคนแรก หยิบกระดาษแผ่นใหม่จากกลางวงแล้วทํา
เหมือนกับคนแรก ทําเช่นนี้ จนครบทุกคน
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ฝึกการใช้สันติวธิ ีดว้ ยความความรัก- ความเมตตา ความ
ปรารถนาดีแก่คนอื่น
ถอดบทเรี ยนกิจกรรมนายเด่ น-นางดี
จากกิจกรรมรู้ สึกอย่ างไร
ผู้เข้ าร่ วม
- รู ้สึกดี, สนุก, ฮา, ดีที่ได้รู้วา่ เราเป็ นคนอย่างไรในสายตาคนอื่น, ได้รู้ถึง
ความคิดของเพื่อนว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา, ประหลาดใจ, รู ้สึกดีที่เขาได้เห็นความดีของเรา, รู้สึกว่ามี
เพื่อนเข้าใจเรา, ได้รู้จกั กันเร็ วขึ้นนิดหนึ่ง, ได้มีโอกาสบอกเพื่อนด้วยว่าเราคิดอย่างไรกับเขา, เขิน
และตื่นเต้น (ไม่คุน้ เคยที่มีคนมองแง่ดีของเรา), ยินดี, พอใจ, มีความสุ ข, (เสี ยงหัวเราะดังเต็มห้อง)
เวลาทีค่ นเรามีความสุ ขมากเราอยากทําอะไร
ผู้เข้ าร่ วม อยากยิม้ , อยากหัวเราะ, อยากระบาย, อยากพูดมากกว่าเดิม, อารมณ์ดีอยากจะ
สื่ อสารกับคนอื่น, ถึงแม้วา่ เขาอาจจะไม่อยากฟังแต่เราก็อยากพูด, เป็ นปลื้มที่มีคนชื่นชมเรา, ปกติ
ไม่มีคนชม, เมื่อมีคนชมก็รู้สึกว่าเราก็มีดีอยูบ่ า้ งเหมือนกัน, อยากจะรักษาส่ วนที่ดีไว้ต่อไป
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วิทยากร
“จากกิจกรรมนี้ เป็ นเรื่ องสําคัญมาก เพราะสังคมไทยชอบติ (เชื่อว่าติเพื่อก่อ) แต่
บางครั้งการติทาํ ให้ ตัวตนภายในเหี่ ยวเฉา แต่การให้คาํ ชมเหมือนการให้น้ าํ แก่ตน้ ไม้ เพื่อให้ตน้ ไม้
งอกงาม
“กิจกรรมนี้ทาํ ให้เรามัน่ ใจมากขึ้น เวลาที่เราไปใช้สันติวธิ ี วา่ เมื่อเราทําความดีต่อคนอื่น
บางครั้งเราไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ ายจะรู ้สึกอย่างไร กิจกรรมนี้ทาํ ให้เราเชื่ อมัน่ ได้มากขึ้นว่า เมื่อเราให้
ความรัก- ความเมตตา ความปรารถนาดีแก่คนอื่นจะช่วยทําให้เขางอกงาม และเปลี่ยนแปลงได้”
คติเตือนใจ
• สั นติวธิ ีเป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ ประกันความสํ าเร็จ “ ความสําเร็ จขึ้นอยูก่ บั ว่าเรามีความชํานาญแค่
ไหน หากเราใช้บ่อยๆเราจะมีความเชี่ยวชาญ”
• สั นติวธิ ีไม่ ได้ ประกันว่ าคู่กรณีจะไม่ ใช้ ความรุ นแรงกับคุณ “แต่สันติวธิ ี อาจยับยั้งการใช้
ความรุ นแรงของคู่กรณี ได้”
• การยอมจํานนเป็ นอีกด้ านของความรุ นแรง “ เพราะการยอมจํานนเท่ากับเราสนับสนุน
ให้อีกฝ่ ายใช้ความรุ นแรงกับเราต่อไป หรื อเมื่อเราเพิกเฉยเมื่อเห็นคนใช้ความรุ นแรง
ต่อกัน คือ การยอมจํานน และสนับสนุนการใช้ความรุ นแรงนั้นด้วย”
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กิจกรรมบท ที่ 6
การ Reflection
“สรุปเนือ้ หาการเรียนรู้”

วันที่ 27-29 เม.ย 2552
ณ ไร่ หวานสนิ ท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิทยากร
คุณพรพิมล พลพร้อม
วิทยากร
คุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนผูเ้ ข้าร่ วมได้ทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และประเมินผล
โครงการ
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เนือ้ หาและกระบวนการอบรม
เกมปลาแดก-ปลาทู
กติกา
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมจับคู่กนั และให้ท้งั คู่ตกลงกันว่าใครจะเป็ นปลาแดกหรื อปลาทู
2. ให้แต่ละคู่แบมือแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้น
3. ให้คนหนึ่งเป็ นปลาทู คนหนึ่งเป็ นปลาแดก
4. วิทยากรจะเล่าเรื่ องราว หากวิทยาการพูดถึงปลาทูให้คนที่เป็ นปลาทูตบมือเพื่อน
หากวิทยากรพูดถึงปลาแดกให้คนที่เป็ นปลาแดกตบมือเพื่อนเช่นกัน
วัตถุประสงค์ - เพื่อฝึ กสมาธิ ของตนเอง
ทบทวนกิจกรรมทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ ท้งั แต่ วนั แรกจนถึงวันนี้
1. กิจกรรมทําความรู ้จกั เพื่อน, รู้จกั ตนเอง, จับคู่บดั ดี้, รั้วไฟฟ้ า, ลดอคติ(รู้ ไม่รู้)
ประวัติศาสตร์ ของเรา, สาธารชีวติ , ผ้าห่มหรรษา, โครงสร้างสังคม, การฟัง ความคาดหวัง กติกา
การอยูร่ ่ วมกัน, การดูแลกัน
2. ความจําเป็ นกับความต้องการ, ความรุ นแรงกับความขัดแย้ง ,อํานาจ/อัตลักษณ์,
เกมอารยธรรม, กิจกรรมวางหมอน, จินตนาการภาพแห่งเป็ นศัตรู , การสบตา, ใยแมงมุม, กิจกรรม
การโกหกดี/ไม่ดี
3. การสารเสวนา : มีคุณอํานวยกับไม่มีคุณอํานวย,การฟัง, กิจกรรมRebirht, เรี ยงแก้ว,
เราทําได้,การตัดสิ นใจ(trio)
4. การสื่ อสารอย่างสันติ : กิจกรรมไพ่ (ความต้องการ), หมาป่ ากับยีราฟ, กิจกรรม
ความรู ้สึก /การสังเกต /การขอร้อง /การให้ความเข้าใจเพื่อน
5. การแสดงวัฒนธรรมของแต่ละภาค : ได้รู้จกั วัฒนธรรมการละเล่นของแต่ละภาคพร้อม
ทั้งได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
6. การศึกษาดูงานชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี : ชุมชนโปร่ งอรุ ณ, ชุมชนหนองงูเหลือม,
ชุมชนท่างาม, ชุมชนดงขี้เหล็ก
7. ปฏิบตั ิการสันติวธิ ี กิจกรรมแป้ งข้าวโพด, การชุมนุม, การทํางานของสันติวธิ ี,
การแสดงบทบาทสมมุติ, ละครหลักการพื้นฐานของสันติวธิ ี , กิจกรรมยกฟูก(พรก)+อํานาจ+การใช้
สันติวธิ ีถอนความร่ วมมือ, กิจกรรมนายดี-นางเด่น(บอกข้อดีขอ้ เด่นของเพื่อน), สันติวิธีทุกมุมโลก
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วิทยากร
เมื่อเราได้รู้แล้วว่าเราเรี ยนรู้อะไรกันมาบ้างแล้ว อยากให้เราลองคิดดูวา่ สิ่ งไหนที่
เราเรี ยนรู ้แล้วเราเข้าใจดีและถนัดแล้วสามารถนําไปถ่ายทอดเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้
โดยพี่จะมีทฤษฎีไข่ดาวมาให้พวกเราทํา
ตัวอย่ างเช่ น
พื้นกระทะเป็ นพื้นที่เสี่ ยง
อํานาจ
ฉัน

ขอบกระทะและกองไฟเป็ น
พื้นที่อนั ตราย
กติกา
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมวาดรู ปตามตัวอย่าง
2. แทนพื้นที่ไข่แดงเป็ นตัวเรา
3. แทนพื้นที่ไข่เหลืองเป็ นพื้นที่ปลอกภัย
4. แทนพื้นที่พ้ืนกระทะเป็ นพื้นที่เสี่ ยง
5. แทนพื้นที่ขอบกระทะและกองไฟเป็ นพื้นที่อนั ตราย
6. เราอยากพัฒนาเรื่ องไหนก็สามารถขยายพื้นที่ไข่เหลืองคอบคุมสิ่ งที่เราอยากพัฒนา
จากการทําทฤษฎีไข่ ดาวเราได้ ประโยชน์ อะไร
ผู้เข้ าร่ วม ได้พิจารณาว่าเราจะเอาไปใช้ได้เอง อะไรที่เราอยากปรับปรุ ง, ได้รู้วา่ อะไรที่เรา
ถนัด(ได้รู้วา่ คนเองต้องพัฒนาด้านไหน), ได้ฝึกอธิ บาย รู ้แข็งและรู ้จุดอ่อนของเราเอง, ได้รู้จกั การ
ขยายความรู ้วา่ เพื่อนถนัดอะไร
วิทยากร
สําหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึง Reflection คืออะไร แต่ก่อนอื่นขอให้ทุกคนเข้ากลุ่ม
ฐานของคนเอง จากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มทําความเข้าใจว่าและร่ วมกันทําออกมาเป็ นงานกลุ่ม
• Reflection คือ การสะท้อน/ทบทวน
• ทบทวน/สะท้อนอะไรบ้าง
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• สําคัญอย่างไรต่อการเรี ยนรู้
1. Reflection คืออะไร
 การทบทวนเรื่ องราวให้ชดั เจนเข้าใจ
 การสะท้ อนย้อนกลับมองว่าตนเอง
เปลีย่ นแปลงอย่างไรในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
 การตอบสนองสิ่ งที่มากระทบแล้ว
สะท้อนกลับให้เราเข้าใจสามารถ
จัดระบบความคิดของเรามากขึ้น
 ทบทวนให้ เข้ าใจและนํากลับมาใช้ ใน
ชี วติ ประจําวัน
2. เราควรจะต้อง Reflection เรื่ องอะไรบ้าง
 การรู ้จกั ตนเอง
 การปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้
 ปรับพฤติกรรมให้ดีข้ ึน
 ได้ความรู ้สึกของเรา/ตนเอง/เพื่อน/บทเรี ยน
 ทบทวนอัตลักษณ์
 การรับฟังผูอ้ ื่น
 การแก้ไขปั ญหาด้วยสันติวธิ ี
 สะท้อนประสบการณ์แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น
 กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในเรื่ องต่างๆ
 เข้าใจความต้องการ ความรู ้สึก /ขอร้อง/ ของตัวเอง /และผูอ้ ื่น
 รู ้ความแตกต่างหลากหลาย ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ของเพื่อน
 รู ้จกั การสานเสวนาเพื่อยุติความรุ นแรง
3. เชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ของตนเองสู่ สังคม
 ทบทวนการใช้อาํ นาจอย่างไรให้ผอู ้ ื่นยอมรับ
 ทบทวนสะท้อนถึงสถานการณ์ ที่สังคม ชุมชนที่เราอยู่
 การอยูร่ ่ วมกับตอย่างสันติวธิ ี
 การปรับตัวให้เข้ากับวิธีชีวิตชุมชนที่ได้ลงพื้นที่
 ทบทวนการสานเสวนา (แบบ พรก)
 โครงสร้างสังคมระบบทุนนิยม
 เรี ยนรู ้จุดยืนที่ต่างกันของเราและเพื่อน
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 ปฏิบตั ิการสันติวธิ ี /การชุมนุ ม มีวธิ ี การอย่างสันติวธิ ี/ กิจกรรมแป้ ง
วิธีการอย่างไรเพื่อไม่เกิดความรุ นแรง
 เรี ยนรู ้การพูดแบบภาษายีราฟ-ภาษาหมาป่ า
 การใช้จริ ยธรรมสร้างสันติภาพสู่ โลก
4. Reflection สําคัญอย่างไร
 ได้เข้าใจตัวเอง รู ้จกั ผูอ้ ื่นมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้การลดความขัดแข้งที่จะ
นําไปสู่ ความรุ นแรง
 การชุมนุมอย่างสันติ
 ทบทวนเพื่อนําไปปรับใช้ ในเรื่ องของการ ฟัง/คิด/วิเคราะห์
 ได้ทบทวนว่าสิ่ งที่เรี ยนมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
 การต่อยอดบทเรี ยนและนําไปพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
 เรื่ องอํานาจ/รู ้จกั วิธีการใช้อาํ นาจกับผูอ้ ื่น
 ทบทวนบทเรี ยนแล้วนําไปแก้ปัญหาได้จริ ง
 การจดจํา/แก้ไขข้อผิดพลาด/นําไปปรับปรุ ง
 เข้าใจชัดเจนการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 สะท้อนความแตกต่างระหว่างชุมชนของเราและชุมชนอื่นเพื่อนําไปปรับ
ใช้และแก้ไขให้ดีข้ ึน
วิทยากร
กําหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ Reflection /ทบทวนตัวเองเป็ นรายบุคคลในประเด็นดังนี้
1. การรู ้จกั ตนเอง/รู ้จกั เพื่อน/รู้จกั บทเรี ยนรู ้จกั อย่างไร
2. ความรู ้สึกต่อตัวเอง/ต่อเพื่อน/ต่อบทเรี ยนรู ้จกั อย่างไร สะท้อนประสบการ
3. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนอย่างไรและเราเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอย่างไร
4. ให้เชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากตนเอง/เพื่อน/บทเรี ยน/สู่ สังคมอย่างไร
กําหนดการนําเสนอ
- รู ปแบบการนําเสนอ
 รู ปภาพ พร้อมบรรยายภาพ (เรี ยนรู้กบั พี่แจว)
 เรี ยงความ/บทความ/กลอน/กวี ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
Angsana New16 (เรี ยนรู ้กบั พี่ซนั , พี่นพ)
 เพลง/เนื้ อเพลง/ทํานอง
 แผนที่ความคิด(My Map)
- การนําเสนอ
วันที่ 29 เม.ย 2552 เวลา 09.00 – 11.45 น. / บ่าย เวลา 13.30 -16.30 น.
นําเสนอเป็ นรายบุคคลให้เวลา คน:5 นาที
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นําเสนอกลุ่มให้เวลา 7 นาที กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ให้เชื่อมร้อยเนื้อหาทั้ง 3 คนให้
เชื่อมโยงกัน)
ตัวอย่างการเชื่อมโยง
ต่อตัวเอง
ตัวเอง
ชุดความรู ้

ต่อผูอ้ ื่น
ต่อสังคม

การเปลี่ยนแปลง/พฤติกรรม/การปรับตัวก่อนการอบรม-หลังการอบรม

- วันที่ 28 เม.ย 2552 เวลา 13.30 น. นัดเจอ (พูดถึง ความก้าวหน้าของการทํา Reflection)
หมายเหตุ เวลาทานข้าว+อาหารว่างปกติ พร้อมกัน
วิทยากร
“กิจกรรมต่อไปเป็ นกิจกรรมกรรมการรับฟังครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งต้องการให้นอ้ งๆ ได้
สะท้อนความรู ้สึกที่มีต่อ เนื้ อหา สถานที่ ที่พกั +อาหาร พี่เลี้ยง วิทยากร อื่นๆ ตังแต่วนั แรกจนถึง
วันนี้ ในประเด็นดังนี้”
1. สิ่ งที่ประทับใจ/ทําได้ดี
2. สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
3. ข้อแนะนําอื่นๆ
กลุ่มเขาสู่ เล

สิ่ งทีป่ ระทับใจ
-อาหารการกินดีมาก เวลาพักผ่อน
-ที่พกั สะดวกสบาย วิทยากรมีความเชียวชาญมีความรู ้ดี
-ถึงแม้เพื่อนในค่ายจะมีความแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อ แต่ก็อยูร่ ่ วมกันได้
-พี่เลี้ยงน่ารักทุกคนเลย เป็ นกันเอง
-ดีค่ะมีอุปกรณ์กีฬา/มีการเล่นโยคะช่วงเช้า
-การลงชุมชนได้รับการตอนรับดี
สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
-ไม่มีเครื่ องดนตรี
-ขอบรรยากาศการกินข้าวที่เดิม(อาจไปกินข้าวมือเย็นที่โรงอาหารกลาง)
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-ไม่มีที่ตกั ผง บางช่วงก็มีคนไม่เข้าร่ วมกิจกรรท(อยากให้การติดตาม)
-ข้ อเสนอแนะ
อยากให้มีการรวมตัวกันหลังค่าย (Meeting ค่าย)
-เพิ่มเวลาลงพื้นที่ เพิ่มมุมหนังสื อในค่าย
กลุ่มเยาวชนสั นติ

สิ่ งทีป่ ระทับใจ
พี่เลี้ยงทุกคนใจดี ใจกว้างเป็ นที่ปรึ กษาได้ดี
วิทยากรแต่ละคนมาให้ความรู ้ได้ดีมาก(ซึ่ งบางครั้งก็หนักเกินไปก็พยายามปรับตัว)
เพื่อนๆทุกคนเป็ นกันเองไม่รังเกียจกัน ที่พกั ดีมาก
อาหารอร่ อย ประทับใจกับการทํากิจกรรมต่างๆ
ประทับใจกับการลงชุมชน - ประทับใจกับการบริ การของแม่บา้ น/แม่ครัว
ประทับใจเนื้ อหาที่ได้เรี ยนรู ้เพราะคิดว่าสามารถนํากับไปใช้ได้
ประทับใจกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละภาค
เพื่อนทุกคนน่ารักมาเลย(โดยเฉพาะคนมุสลิม)
สิ่ งทีค่ วรปรับปรุง
อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก อยากให้มีการขยายเวลามากกว่านี้
อยากให้มีกิจกรรมสันทนาการแบบสนุกครึ กครื้ น
อยากให้มีร้านค้าอยูใ่ กล้ อยากมีจกั รยานมาปั่ นเล่น
-อยากให้มีเมล็ดพันธุ์สันจร
-อยากให้มีการลงพื้นที่หลายๆจุด และขยายเวลาให้มากกว่านี้
ข้ อเสนอแนะ
อยากให้มีเวลาการเข้าค่ายมากกว่านี้
อยากจะมีการเข้าค่ายรุ่ นที่ 3 และต่อๆไป

สิ่ งทีป่ ระทับใจ
ประทับใจเพื่อนทุกคน ประทับใจการลงพื้นที่ ประทับใจเนื้ อหาที่ได้เรี ยนรู ้ ประทับใจบรรยากาศในนี้มาก
สิ่ งทีค่ วรปรับปรุง

กลุ่ม We are One
ประทับใจพี่เลี้ยงทุกคน
ประทับใจห้องพัก
ประทับใจวิทยากรทุกคน
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อาหารเพราะยิง่ อยูน่ านยิง่ รู สึกว่าไม่อร่ อย
ห้องนํ้าฝ่ ายผูพ้ งั เพิ่มวัน/เวลา พักผ่อนให้มากขึ้น
- เนื้ อหาบางช่วงเข็มข้นเกินไปจนรู สึกว่ามันไม่รู้เรื่ อง
ข้ อเสนอแนะ
อยากให้มีการเข้าค่ายที่นานกว่านี้
- อยากให้คดั เลือก คนที่ตอ้ งการอยากมาเข้าค่ายจริ งๆ
- เพิ่มกิจกรรมเพื่อเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
- เพิ่มการเรี ยนรู ้นอกสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศ
- อยากให้มีการเที่ยวพักผ่อน อยากให้มีทาํ เนียบรุ่ น
- อยากได้หนังสื่ อที่สรุ ปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้เรี ยนมา
-

กลุ่ม Green Seed

สิ่ งทีป่ ระทับใจ
มิตรภาพจากต่างแดน, เพื่อนใหม่
ประสบการณ์ที่หลากหลาย, ความรู ้ที่เพิ่มมากขึ้น
ประทับใจชาวบ้านต้อนรับเป็ นอย่างดี
มีค่าให้ตวั เองมากขึ้นและได้รู้จกั กับเพื่อนๆทุกคน
การบริ การ (อาหาร, ของว่าง)
ประทับใจสถานที่ร่มรื่ น เย็นสบายดีมาก
ค่ายนี้ทาํ ให้รู้จกั การเรี ยนรู้และรู ้จกั ตัวเองเพิ่มมากขึ้น
สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
- ระยะเวลาในการลงพื้นที่
ระยะเวลาในการเข้าค่ายให้ยาวกว่านี้ ประมาณ 45 วัน
อยากให้สอดแทรกกิจกรรมเข้าไปในการเรี ยนรู ้ให้มากๆ
ความสัมพันธ์ภายในค่าย ยังไม่ค่อยแน่นแฟ้ น
ข้ อเสนอแนะ
- อยากให้ปลุกตอนเช้า
อยากให้เนื้ อหาในการบรรยายให้กระชับ
อยากให้มีเกมเล่นที่สนุก หลากหลาย
เมนูอาหารอยากให้หลากหลายมากกว่านี้
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กลุ่ม Peace Generation

สิ่ งทีป่ ระทับใจ
- ประทับใจหิ่ งห้อย ประทับใจแม่ครัว
ประทับใจเพื่อน มิตราภาพ ประทับใจอากาศดี วิวสวย
ประทับใจวิทยากร พี่อว้ น, พี่ชยั , พี่เอก, พี่คุง้ , พี่บ๋ ุม
ประทับใจพี่มอส, พี่สมจิต ประทับใจกวี ของพี่นพ
ประทับใจพี่เลี้ยง น่ารัก ใจดี - ประทับใจแม่ครัว
- ประทับใจเนื้ อหาของสานเสวนา - ประทับใจเกมส์อารยธรรม
- เกมส์โลกของกู ตากล้องถ่ายรู ปสวย
- หนังสั้นแห่งสันติภาพ เรี ยนรู ้อตั ลักษณ์
- กระจกเงา ความรัก/ความสามัคคี/ความเสี ยสละ
- ได้ก่อม็อบ/วิธีการสันติวธิ ี กาแฟปั่น/โรตี
- กลุ่มออมทรัพย์บา้ นดงขี้เหล็กที่เข้มแข็ง
สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
- เบรคช่วงเช้าไม่ค่อยอร่ อย
อาหารตอนเที่ยงน้อยลง
เกมส์นอ้ ยเกินไป
อาหารมุสลิม เปลี่ยนตนทําเป็ นมุสลิม
เพื่อนเรื่ องมาก
ข้ อเสนอแนะ
- ทําเนียบรุ่ น
- อยากให้มีรุ่น 3 รวมทุกภาค
- ลงพื้นที่มากกว่านี้
- อยากให้จดั ค่าย ที่เชียงราย, เชียงใหม่, สามจังหวัดชายแดนใต้
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กิจกรรมนําเสนอ Refection
กิจกรรมวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552
เกมฮิตเลอร์
กติกา/การเล่ น
1.ให้ผเู ้ ข้าร่ วมยืนเป็ นวงกลมแล้วหันหลังเข้าหากัน
2. วิทยากรจะเป็ นกําหนด ฮิตเลอร์ กี่คนก็ได้ตามความต้องการ โดยการให้สัน
ญาณ(แตะร่ างกาย) จากนั้นวิทยาก็จะกําหนดเข้าหาวงกลม
3. หากใครถูกผูท้ ี่เป็ น ฮิตเลอร์ กระพริ บตาใส่ ให้ผนู้ ้ นั ตายทันที
4. คนที่ไม่โดยกระพริ บตาใส่ ก็สามารถใช้สิทธิ์ ในการเปิ ดโปร่ งฮิตเลอร์ ได้
5. หากผูท้ ี่เปิ ดโปร่ งฮิตเลอร์ ตอบผิดก็ถือว่าตาย
6. กิจกรรมนี้สามารถเล่นได้เรื่ อยตามความต้องการของผูเ้ ล่น
กิจกรรมเหยียบเบาะ
กติกา
1.ให้ทุกคนเอาหมอนมาเรี ยงกันเป็ นวงกลม 2 วง หรื อ ยืนวางสลับกัน ตาม
ความเหมาะสม โดยเว้นช่องว่างให้เดินผ่านได้
2.ให้ทุกคนเหยียบบนเบาะ แล้วให้เหลือที่วา่ งไว้ 1 ที่
3.ให้กาํ หนดคนโกหกมา 1 คน
4.เริ่ มเกมให้คนที่เหยียบเบาะทั้งหมด หาวิธีการอย่างไรก็ได้ที่ไม่ให้คนโกหก
ไปเหยียบเบาะที่วา่ งได้ (โดยให้เวลา 2 นาที)
5.กิจกรรมนี้จะเล่นทั้งหมด 5 รอบ
6.กิจกรรมนี้เริ่ มจากง่ายไปยากตามลําดับ
(ภายในเวลา 2 นาที)
วิทยากร
เริ่ มการนําเสนอ Reflcetion
ช่ วงหนึ่งของชีวติ
เมื่อเอ่ยถึงสามเณรทุกคนคงจะคิดว่าจะเป็ นเด็กที่สาํ รามไม่พดู จากับใคร และชอบศึกษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นประจํา แต่สาํ หรับผมไม่เลย ผมชื่อสามเณร ธรรมมาริ ณทร์ ศรี ทอง มาจากวัดพระ
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สิ งห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่ชายที่เป็ นสามเณรด้วยกัน
ผมได้ทุนนี้มากับมารดาของผมเอง คือ แม่ผมได้รับเมลจากคนในเครื อข่าย แล้วแม่แนะนําให้พี่นุย
ให้มา แต่เพราะความที่พี่ผมเป็ นคนแบบนี้ แม่ผมจึงให้ผมกรอกใบสมัครและลองดูเพื่อติด และก็ติด
ทั้ง 2 คนเลย
ผมคิดอยูเ่ สมอว่าผมจะเป็ นคนใหม่พยายามอยูต่ ลอดเวลาให้ได้ แต่ผมก็ทาํ ไม่สาํ เร็ จ เมื่อมา
ที่ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี ทุกอย่างก็เริ่ มเปลี่ยนไป จากการที่ผมเป็ นคนที่ชอบอยูค่ นเดียวและเกลียด
ผูห้ ญิง ไปเป็ นการเข้าสังคมและพูดเปิ ดใจกับเพศตรงข้ามมากขึ้น ทุกอย่างมันก็ตอ้ งมีกระบวนการ
ของมัน ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงเป็ นคนใหม่ได้โดยไม่มีกระบวนการหรอก ผมเชื่ออย่างนี้ ดังนั้นผม
จึงมาค่ายและเริ่ มเปลี่ยนตัวเอง โดยผมเริ่ มทํากิจกรรมต่างๆที่ค่ายจัดให้และผมก็เริ่ มเชื่ อในสิ่ งต่างๆ
ในค่ายนี้ สันติภาพจะหยุดความรุ นแรงได้ สําหรับกิจกรรมที่ผมชอบเห็นจะเป็ น การสานเสวนา
เพราะเป็ นการเปิ ดใจ และการสานเสวนาทําให้ผมได้ระบายความในใจออกมา และผมก็เริ่ มเปลี่ยน
จากคนที่เป็ นคนหัวรุ นแรง ก็เริ่ มมีสันติวธิ ีเกิดขึ้นในหัวแล้ว และในที่น้ ีผมได้รับรู้ความหมาย เช่น
การทํางานของสันติวธิ ี และผมก็เริ่ มรู ้จกั อารยธรรมขัดขืน ผมรู้สึกดีใจมากที่อารยธรรมก็เป็ นสันติ
วิธี และจัดอยูใ่ นการถอนคือการไม่ให้ความร่ วมมือ เห็นได้ชดั เจนว่าพบเริ่ มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นขึ้น
และที่สาํ คัญค่ายนี้เป็ นค่ายแรกที่ทาํ ให้ผมได้คุยกับสาว พวกเธอทําให้ผมได้รู้อะไรใหม่ๆโดยที่ผม
ไม่เคยรู ้มาก่อน เพราะเหตุน้ ี ผมจึงเปลี่ยน ที่นี่ผมได้เจอมิตรภาพองผม และผมก็ได้สร้างมิตรภาพไว้
มีเพียงไม่กี่คนที่เป็ นมิตรภาพผม
สุ ดท้ายนี้ผมจะนําความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาเณรใน วัดถึงจะพัฒนาได้ไม่หมด คนเดียวเข้าใจผม
ก็พอใจแล้ว ที่อย่างน้อยเณรก็เข้าใจในสิ่ งที่ผมได้ไปเรี ยนรู ้มา ดังนั้นจึงสรุ ปว่า การมาค่ายในครั้งนี้
ทําให้ผมได้อะไรใหม่กบั ไป ไม่วา่ จะเป็ นประสบการณ์ ความรู ้ ความคิด เพื่อน มิตรภาพ และที
สําคัญผมได้เป็ นคนใหม่กลับไป ผมขอขอบคุณพี่ๆ วิทยากรทุกท่านเลยนะครับ

165

บรรยายภาพ
อย่างที่บอกผมเป็ นพวกหัวรุ นแรง ช่วงแรกผมมีอคติกบั ใครหลายคน สําหรับรู ปนี้ คือ ตัว
ผมก่อนที่จะเข้ามาอยูใ่ นค่าย คือ มีรถถัง เครื่ องบิน และกําลังจะเตรี ยมยิงกัน ส่ วนนี้ คือ มิตรภาพ
ระหว่างอยูใ่ นค่าย จะลบของเก่าสร้างของใหม่ ซึ่ งเมื่อก่อนผมจะใช้ความรุ นแรง แต่ผมจะไม่แสดง
ออกมา กลัวคนมองว่าเป็ นคนไม่ดี แต่ขา้ งในมันแค้นมาก และจะมีคนมาคอยเตือนผมอยูเ่ สมอๆ ผม
จึงค่อยลดอคติส่วนนั้นออกไป และค่อยๆเริ่ มสร้างสิ่ งใหม่ๆขึ้นมา และอาจจะดูไม่รู้เรื่ องว่ากองทัพ
ขนาดใหญ่จะเข้ามาทําลายเมล็ดพันธุ์ แต่มีคนไม่กี่คนเข้ามาล้อมรอบเมล็ดพันธุ์ไว้ แต่ผมคิดว่า
สันติภาพนี้ทาํ ได้ทุกอย่าง
แม่น้ าํ คือ ช่วงหนึ่งของชีวติ
นก คือ นกที่หนีภยั สงคราม
พื้นที่สีเขียว คือ อยากจะให้เป็ นวันปิ ดค่าย
สามเณร ธรรมมาริณทร์ ศรีทอง
เป็ นเฉกเช่ น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น

แสงตะวันที่
แสงทอง
สายธารไหล่
ฟ้ าฝัน

สาดส่ อง
ที่สองฝัน
ผ่านคืนวัน
อันงดงาม

เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น

ดวงดาว
สายฝน
สายธาร
พวกพ้อง

ไม่หมองหม่น
ไม่หม่นหมอง
ธาราทอง
ที่หมองกัน

เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น

ความหมาย
ความคิด
ดวงตา
ความหมาย

ที่ฝังจิต
ที่หลากหลาย
วาวประกาย
ในใจมน

เป็ นเฉกเช่น

ความฝัน

ที่พรั่งพู
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เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น
เป็ นเฉกเช่น

ชีวติ
ชีวติ

เป็ นเหมือนเส้นทางฝัน
ทุกชีวติ ตั้งมากมาย

ความรู ้
คุณค่า
ความหมาย

ที่ไม่หาย
อันมากมาย
ของทุกคน

ชีวติ
ชีวติ ของเรานั้นมีจุดหมาย
ชีวติ มีความหมายอยูข่ องมัน
มิตรภาพ

มิตรภาพ ความดีที่เกิดขึ้น
ไม่วา่ ทุกข์ ว่าสุ ข ตั้งมากมาย

นั้นยังซึ้งอยูใ่ นใจไม่หล่นหาย
อยากขยายออกไปให้ได้เจอ

มาวันนี้ ฉันรู ้จกั มิตรภาพ
ฉันยังไม่เคย รู ้เลย เรื่ องมากมาย

ที่สวยสด งดงามมาก หลากหลาย
เพื่อนทั้งหลาย ช่วยบอกแจ้ง และแบ่งปัน

ค่ ายเล็ก
เมื่อชีวิต เล็กๆ ชีวติ หนึ่ง
ไม่เคยรู ้ อะไร เลยมากมาย

ที่ไร้ซ้ ึ ง ความฝัน และจุดหมาย
อยากขยาย ความคิด และจุดหมาย

มีโอกาส ได้มาค่าย ในครั้งนี้
ไม่วา่ จะ เป็ นแนวคิด ที่พรั้งพราย

เหมือนว่ามี ความเปลี่ยนแปลง ครั้งยิง่ ใหญ่
ที่หลัง่ ไหล เข้ามาภาย ในจิตใจ

สานเสวนา นําพาใจ เปิ ดชีวิต
ได้บอกออก ความหมาย ตั้งมากมาย

รู้ถูกผิด ที่เกิดขึ้น นั้นทั้งหลาย
เหมือนระบาย ความทุกข์ ออกจากทรวง
สามเณรเบิกฟ้า

ศรีทอง
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ความต่ างทีเ่ หมือนกัน

ความมหัศจรรย์
เคยสังเกตไหมว่า เวลาเด็กๆตัวเล็กๆ หรื อแม้แต่ผใู้ หญ่ตวั โตๆ ไม่วา่ ชาติใดภาษาใด วาดรู ป
ถ่ายทอดหรื อสื่ อสารแนวคิดเรื่ องเกี่ยวกับสันติภาพหรื อความสงบสุ ข ภาพที่ออกมามักเป็ นใน
ลักษณะของโลกกลมๆ แล้วมีผคู ้ นรู ปร่ างหน้าตาท่าทางการแต่งกาบหลากหลายกันออกไป ยืนจับ
มือกันล้อมรอบลูกโลกกลมๆ ใบนั้น
เป็ นไปได้วา่ มันเป็ นรู ปแบบภาพที่น่าจะมีคนวาดมากที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่ องสันติภาพในโลก
นี้!
จะด้วยความตั้งใจผสมเหตุบงั เอิญอันใดก็ตามที ฉันเห็นภาพแบบนั้นปรากฏเป็ นรู ปร่ าง
เคลื่อนไหวมีอยูจ่ ริ งๆใน “ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีรุ่นที่ 2 ” ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิ ดล
ร่ วมกับศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้น
เกือบหนึ่งเดือนที่เราใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน ไม่วา่ จะนับถือพุทธ คริ สต์ อิสลาม นับถือผีบรรพ
บุรุษ ไม่วา่ มาจากเหนือ กลาง ใต้ อีสาน หรื อไม่วา่ จะเป็ นไทย จีน มลายู อาข่า ละหู่ หรื อแม้แต่ลาว
พม่า และฝรั่งหัวทอง ในบางช่วงเวลา ผูค้ นอันหลากหลายเหล่านี้นงั่ อยูร่ ่ วมกันในวงกลมเดียวกัน...
ทํากิจกรรม แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน
การฟ้ อนล้านนา หนังลุงจากแดนใต้ ปั ญจสี ละศิลปะการต่อสู ้ชวา ละครใบ้ การขับร้องอนา
ซี ต การอ่านบทกวี การเต้นรําของชาวเผ่าละหู่และอาข่า ดูเหมือนไม่น่าจะเข้ากันได้เลย เพราะต่าง
เป็ นศิลปะการแสดงที่แตกต่างในพื้นที่และบริ บท ทว่ามันกลับเผยแสดงบนพื้นที่เดียวกัน – ในค่าย
แห่งนี้
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นี่ไม่ใช่หรื อหนึ่งในความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ ! โลกใบที่หลอมรวมโลกใบเล็กๆ นับ
แสนนับล้านใบเข้าไว้ดว้ ยกัน เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายในทุกๆด้าน และที่มนั มหัศจรรย์
ก็เพราะโลกใบเล็กๆเหล่านั้นอยูร่ ่ วมกัน ทั้งบนความขัดแย้ง รุ นแรง และสันติสุข
ค่ายเล็กๆ ค่ายนี้ก็คล้ายย่อโลกใบใหญ่ใบนั้นลงมา ให้เล็กลง สัมผัสจับต้อง มองเห็น รู ้สึก
เคลื่อนไหว เป็ นจริ ง ตรงหน้านี่แหละ และมันคงหาใช่เรื่ องบังเอิญที่ผคู้ นอันหลากหลายเช่นนั้น
มาร่ วมกันในค่ายที่บรรจุเนื้อหาที่วา่ ด้วย “ความรุ นแรง” และ “สันติภาพ”
ความแตกต่ างและเงื่อนไข
“เส้นทางไปสู่ สันติภาพมีเงื่อนไขมากมายเหลือเกิน เพื่อฝ่ าข้ามละอองรุ ้งสู่ ปลายโค้ง เรา
จําเป็ นต้องแบกเงื่อนไขทั้งมวลขึ้นบ่าให้ได้หมด” กิจกรรมหนึ่งในค่ายที่ชื่อ “กิจกรรมรั้วไฟฟ้ า”
สอนฉันแบบนั้น
กิจกรรมนี้กาํ หนดให้คนร่ วมกิจกรรมทุกคนต้องช่วยกันข้ามเส้นเชือกที่ผกู ไว้สูงระดับอก
ไปด้วยกันทั้งหมด โดยบังคับว่าผูเ้ ล่นต้องจับมือกันไว้ท้งั หมดตลอดเวลา และไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ
ช่วยเสริ ม วิทยากรเปรี ยบเทียบว่าอีกฝากของเชื อกนั้นคือพื้นที่ของสันติภาพ และการข้ามไปสู่ สิ่งนั้น
มีเงื่อนไขจํานวนมากที่เราต้องจัดการ
ใช่,ในกิจกรรมมันมีเงื่อนไขจากคนที่ร่วมกิจกรรมหลายอย่าง ผูห้ ญิงมุสลิมไม่สามารถถูก
ตัวผูช้ าย เณรไม่อาจต้องตัวหญิงสาว มีคนบาดเจ็บที่เราต้องระมัดระวัง มีคนตัวใหญ่ ตัวผอม ตัวเตี้ย
ตัวสู ง อันทําให้ตอ้ งวางแผนการข้ามไปก่อนหลังให้ดี
เช่นกัน,ไม่ใช่เพียงในเกมส์ การอยูร่ ่ วมกันจริ งๆ ของคนอันหลากหลายเช่นนี้ ก็มีเงื่อนไข
จํานวนมากเช่นกัน ทั้งเรื่ องอาหารการกิน สถานที่อยู่ การกําหนดช่วงเวลา หรื อแม้แต่เรื่ องเล็กๆ
น้อยๆ อย่างการเข้าห้องนํ้า
ฉันนึกถึงกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน อันเราต้องเข้าไปในพื้นที่อนั ไม่คุน้ เคยร่ วมกัน
แน่นอน,เพื่อนมุสลิมลําบากแน่ เมื่อพื้นที่เหล่านั้นแทบไม่มีคนนับถือศาสนาเดียวกันอยูเ่ ลย อาหาร
การกินลําบากขึ้นนิดหน่อย ยังต้องระวังสุ นขั ที่มีอยูท่ วั่ ไปในชุมชน หรื อเณรก็ลาํ บากในการต้องฉัน
ให้ก่อนเที่ยง จะขี่จกั รยานก็ไม่ได้ ซื้อของด้วยตัวเองก็ดูไม่งาม
แต่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้น ฉันเรี ยนรู้วา่ เราต่างเรี ยนรู้ที่จะจัดการกับมัน เณรซื้ อของไม่ได้ ก็
ไปซื้อให้แทน ขี่จกั รยานไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ตอ้ งขี่ และเลือกใช้วธิ ีเดินไปด้วยกัน หรื ออะไรยอมกันได้
ก็ยอม อย่างเพื่อนมุสลิมแม้อาหารจะไม่ถูกหลักทั้งหมด แต่เพื่อนก็ไม่ถือสาหาความจนเกินไปนัก พี่
เลี้ยงหรื อเจ้าบ้านที่เราไปอยูก่ ็พยายามจัดการให้ถูกต้องเท่าที่สามารถทําได้
แน่ละ,มันย่อมมีเงื่อนไขอีกหลายอย่างที่จดั การไม่ได้ แต่จดั การไม่ได้ เราก็ยงั พอได้เรี ยนรู ้
และทําความเข้าใจกับมันมากขึ้น
มองไกลออกไป โลกที่เป็ นจริ ง ที่ประกอบด้วยผูค้ นมากมายกว่านี้หลายเท่านัก แตกต่างกัน
ออกไปอีกนับหมื่นแสนล้าน เงื่อนไขหรื อความต้องการก็มากขึ้น ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นง่ายกว่าเป็ น
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ธรรมดา อาจมากจนเราไม่รู้จะจัดการมันอย่างไรเลยก็ได้ ทั้งเรายังอยูใ่ นยุคที่ความหลากหลาย
เหล่านั้นใกล้เข้าหากัน ปะทะ ขัดแย้ง รุ นแรง สังสรรค์ กลมกลืน อยูต่ ลอดเวลา
การฝ่ าข้ามไปสู่ สันติภาพ จึงไม่ง่ายดัง่ การฝ่ าข้ามเส้นเชื อก...
เหมือนกัน
“ศาสนาใจ เป็ นหนึ่งเดียวไม่มีแยกใดๆ” พระอาจารย์วิโรจน์ แห่งวัดถํ้าพุทธจาโร เทศน์ให้
กลุ่มของฉันฟังขณะได้ลงพื้นที่ชุมชน
ท่านบอกว่าทุกศาสนาใฝ่ หาถึงสันติสุขเหมือนกัน และจะสร้างสันติภาพให้โลกได้อย่างจริ ง
แท้ ต้องสร้างที่ใจเราก่อน ถ้าใจไม่สันติ อย่างอื่นก็ไม่สันติ ท่านบอกว่าพุทธอาจท่องพุท-โธ อิสลาม
อาจท่องอัล-เลาะห์ คริ สต์อาจท่องเย-ซู แต่เราก็ต่างคนต่างท่องแล้วเจริ ญภาวนาไปด้วยกันได้ เจริ ญ
ภาวนา สร้างสันติในใจแม้เพียงวันละ 5 นาที แต่ 5 นาทีนนั่ แหละที่โลกทั้งโลกได้เดินทางไปสู่ สันติ
สุ ขแล้ว
ถ้อยคําของหลวงพ่อบอกให้เราข้ามความต่างไปสู่ ความเหมือนกัน เช่นเดียวกับบาง
กิจกรรมในค่ายก็ช่วยให้เราเห็นว่าท่ามกลางคนที่หลากหลายนั้น เราชอบอะไรเหมือนๆกันได้ เรา
ผ่านประสบการณ์เจ็บปวดได้เหมือนๆ กัน และลึกลงไปที่สุด เราต่างเป็ นมนุษย์เหมือนๆ กัน
ฉันบันทึกความต่างและเหมือนเป็ นคํากวีไว้วา่
ฉั นกับเธอต่ างกัน...
เรามีพระเจ้ าคนละองค์ มีความฝั นคนละอย่ าง มีความเชื่ อคนละชุด คิ ดกันคนละแบบ สวม
หมวกกันคนละใบ มองดาวกันคนละดวง
ใครบางคนดํา ใครอี กคนขาว ใครคนหนึ่งสู ง ใครอี กคนเตี ย้ ใครสั กคนตาคม ใครอี กคนตา
หยี ใครคนหนึ่งกิ นหวาน ใครอี กคนกินเผ็ด ใครนอนหั วคํา่ ใครชอบนอนดึก ใครอี กคนตื่นเช้ า ใคร
สักคนตื่นสาย
เธอเป็ นหญิง ฉั นเป็ นชาย เธอเป็ นไทย ฉั นเป็ นมลายู เธอนับถือพุทธ ฉั นนับถืออิ สลาม เธอ
อยู่เหนือ ฉั นอยู่ใต้ เธอเกิดวันศุกร์ ฉั นเกิดวันจันทร์ เธอกินนํา้ ปลาร้ า ฉันกินนํา้ บูดู เธอใส่ สีแดง ฉัน
ใส่ สีเหลือง
ฉั นกับเธอต่ างกัน...
แต่ ความต่ างไม่ ได้ ห่างกัน ความต่ างไม่ ได้ ถ่างกว้ าง
ความต่ างไม่ ได้ เคว้ งคว้ าง ความต่ างไม่ ได้ ต่างเกิน
เราหั วเราะเหมือนๆ กัน ร้ องได้ เหมือนๆ กัน ยิม้ เหมือนๆ กัน เจ็บปวดเหมือนๆ กัน สุข
เหมือนๆ กัน ทุกข์ เหมือนๆ กัน ดีได้ เหมือนๆ กัน ร้ ายได้ เหมือนๆ กัน
เราอยากหลับตาลงอย่ างสั นติ สุขเหมือนๆ กัน อยากมีอาหารกินอิ่ ม อยากนอนหลับสบาย
เหมือนๆ กัน อยากอยู่กับคนที่ เรารั กเหมือนๆ กัน เมื่อกินพริ ก เรารู้ สึกเผ็ดเหมือนๆ กัน ยามโดน
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แดด เราร้ อนเหมือนๆ กัน ยามเลือดออก เราก็เจ็บเหมือนๆ กัน และเลือดเราก็ไหลเป็ นสี แดง
เหมือนๆ กัน
‘ฉั น’ กับ ‘เธอ’ เขียนต่ างกัน แต่ ‘เรา’ ไม่ ได้ ต่างกัน
เราต่ างไป แต่ เราก็เหมือนกัน
ไม่ มีใครเหมือนกันทุกอย่ าง แต่ กไ็ ม่ มีใครต่ างไปทุกอย่ าง
ต่ างไปแต่ เหมือนกัน
เหมือนกันแต่ กต็ ่ างไป
บนความต่างของศาสนา เรามีศาสนาใจเหมือนๆ กันได้ บนความต่างอื่นๆ อีกมากมาย เราก็
เหมือนกัน นัน่ แหละคือโลกใบนี้...
ค่ายนี้ย้าํ ให้ฉนั รู ้สึกถึงความต่างและเหมือนกันนั้น ความต่างและเหมือนที่รังสรรค์โลกใบนี้
ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์!
มันบอกกับฉันอีกว่า ภายใต้เงื่อนไข ข้อจํากัด ความเหมือน ความต่างทั้งมวล เราสามารถ
เรี ยนรู ้ที่จะจับมือกัน รับฟัง บอกเล่า ทําความเข้าใจกัน เริ่ มจากวงเล็กๆ คนไม่กี่คนก็เพียงพอที่จะ
ข้ามไปสู่ พ้นื ที่แห่งสันติภาพหลังเส้นเชือกและสันติสุขในหัวใจได้ แล้วถ้ามีแรงพอ เราอาจหวังไว้วา่
สักวันหนึ่ง วงเล็กๆนั้นจะขยายกว้างออกไป ใหญ่ข้ ึนๆๆๆๆๆๆ ใหญ่จนพอที่จะยืนรอบๆ โลกใบนี้
และจับมือกันไว้ให้มนั่ ดังภาพๆ นั้นได้จริ งๆ
นพพล
อาชามาส
การอยู่อย่างสั นติ
จากบนดอยถึงในเมือง ครั้งแรกที่ได้มาอบรมได้มาอยูร่ ่ วมกับคนหมู่มาก ไม่รู้จกั ใครวางตัว
ลําบาก คิดว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับและรังเกียจชนเผ่าละหู่ ไม่รู้วา่ นิสัยของแต่ละคนนั้นเป็ นเช่นไร
แนะนําตัวมีวทิ ยากรมาสอนได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน มีการจับคู่บดั ดี้คุยกันมีการจับกลุ่มทําความรู ้จกั
กันมากขึ้น ทําให้รู้วา่ ทุกคนที่มาไม่ได้รังเกียจชนเผ่าละหู่เลย มีแต่อยากรู ้และอยากแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกันมากกว่า เลยทําให้มีกาํ ลังใจดีข้ ึน ดีใจที่ได้รับรู ้วฒั นธรรมของคนอื่นโดยเฉพาะคน
มุสลิม และประทับใจพี่เลี้ยงทุกคนที่ใจดี ใจกว้าง เป็ นกันเอง ให้คาํ ปรึ กษาที่ดี ภูมิใจกับวิทยากรทุก
ท่านที่ได้นาํ ความรู ้มาให้ เพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวติ ปลื้มกับการให้บริ การของคนในรี สอร์ ท สําหรับ
ที่พกั และอาหาร ได้เรี ยนรู ้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
เนื้อหาสาระที่ได้เรี ยนรู ้ คําว่า อํานาจ อํานาจนั้นมี 3 แบบ คือ อํานาจเหนือ อํานาจร่ วม
อํานาจภายใน และในชีวติ ประจําวันของเรานั้นควรจะใช้อาํ นาจแบบไหน ถึงจะเอาใจคนใน
หมู่บา้ นได้ หรื อว่าจะไม่ทาํ ให้คนอื่นรังเกียจตัวเราและได้บอกกล่าวให้คนอื่นรับรู ้ ว่า การใช้อาํ นาจ
นั้นจะไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง มีแต่จะทําให้คนรังเกียจมากขึ้น และเขาก็จะไม่ยอบรับเรา ไม่วา่
จะทําอะไรให้ทุกคนใช้อาํ นาจร่ วม แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ตัดสิ นใจร่ วมกัน จะได้ไม่ทาํ ให้คน
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ในหมูบ่ า้ นขัดแย้งหรื อแตกแยกกัน ทุกคนต้องให้เคารพความเป็ นมนุษย์ของแต่ละคน ต้องเอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา ในหมู่บา้ นเราจะอยูไ่ ด้อย่างจะไม่มีปัญหา
เรื่ องการฟัง คือ ฟังด้วยความเมตตา ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจ
เขามาใส่ ใจเรา เพราะทุกครั้งที่มีการประชุมในหมู่บา้ น ต้องมีชาวบ้านมานัง่ ฟังการประชุม จาก
ปั จจุบนั เมื่อมีการประชุมชาวบ้านที่มานัง่ ฟังส่ วนใหญ่จะยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติของการเป็ นผูฟ้ ังที่ดีนกั
เพราะทุกครั้งที่ผนู ้ าํ พูดอยูช่ าวบ้านก็จะพูดแทรกโดยไม่สนใจความรู ้สึกของผูพ้ ดู ก็เลยอยากจะ
แนะนําให้คนในหมู่บา้ นได้เข้าใจว่า เวลาที่นงั่ ประชุมกันอยูน่ ้ นั ขอให้ทุกคนฟังผูพ้ ดู ให้จบก่อน และ
ในขณะที่นง่ั ฟังอยูน่ ้ นั ขอให้ต้ งั ใจฟัง มีสมาธิ จับประเด็นสําคัญ ตั้งคําถามที่ตนอยากรู ้ แล้วค่อยขอ
อนุญาติถามเมื่อผูพ้ ดู นั้นพูดจบ ความขัดแย้งนั้นใช่วา่ จะไม่มีเลย ทุกที่มีความขัดแย้ง แต่ถา้ ทุกคนมี
จิตใจที่ดีงามหันหน้ามาพูดคุยกัน ฟังกัน อย่างมีเหตุมีผล ทุกคนก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่าง
สันติ โดยที่ไม่ทาํ ให้เกิดความรุ นแรงและการทําร้ายร่ างกายและจะได้ลดอคติที่ไม่ดีต่อกัน อีกอย่าง
คือ ปฏิบตั ิการสันติวธิ ี ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมแป้ งข้าวโพด สื่ อให้ถึงการเข้าหาคู่กรณี อย่างไร จึงจะ
ทําให้เกิดสันติ จะได้ไม่มีการสู ญเสี ยถ้าหากมีการใช้ความรุ นแรงเข้าไปทําร้ายร่ างกายก็ทาํ ให้
บาดเจ็บและต่อต้าน ถ้าเราไปอย่างมิตรเขาก็จะต้อนรับเรา อยากให้คนในหมู่บา้ นรับรู ้วา่ การกระทํา
เช่นไหนจึงจะอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบ และอยากให้เด็กในหมู่บา้ นที่ชอบทําตัวอันธพาล ชอบเที่ยวหา
เรื่ องวัยรุ่ นหมู่บา้ นอื่น ได้รู้วา่ การใช้ความรุ นแรงกับเขานั้นมีแต่จะทําให้เกิดความแค้น ไปที่ไหนก็
ลําบาก ทางที่ดีอยากจะให้ตอ้ นรับกันดีๆไม่ทาํ ร้ายซึ่ งกันและกัน เราไปเขาก็จะได้ตอ้ นรับดี ทุกคนก็
จะได้เป็ นเพื่อนที่ดีต่อกัน ถ้ามีปัญหาก็ขอให้กล้าเผชิญหน้า อย่าได้หลีกหนี กล้าที่จะพูดคุยกันอย่าง
สันติ มีเหตุมีผล จากเมื่อก่อนยังไม่ได้มีการเข้าค่าย ไม่รู้เลยว่าการพัฒนาชุมชนเป็ นอย่างไร คําว่า
การแก้ปัญหาอย่างสันติน้ นั ทําอย่างไร พอได้มาเข้าค่ายทําให้รับรู ้หลายๆอย่างจากที่ไม่เคยรู ้มาก่อน
และเหมือนกับว่าตนเองนั้นชอบการแก้ปัญหาอย่างสันติ อยากจะกลับไปทํางานเพื่อคนในหมู่บา้ น
อยากให้คนที่ไม่มีความรู ้ได้มีความรู ้ โดยจะนําความรู ้ที่ได้กลับไปถ่ายทอด
จากคําว่า อํานาจ การฟัง และปฏิบตั ิการสันติวธิ ี ถ้าทุกคนปฏิบตั ิดีแล้วก็จะช่วยให้ทุกคนอยู่
ร่ วมกัน อย่างกันมีความสุ ข มีความรัก ความสามัคคีอยูก่ นั อย่างญาติพี่นอ้ ง มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เข้ากับสังคมภายนอกได้ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่รังเกียจชาติพนั ธุ์และศาสนาของคนอื่น ให้
ความเคารพซึ่ งกันและกัน ยอมรับฟังผูอ้ ื่น อย่างที่อยากปฏิบตั ิต่อตัวเรา แต่น้ ีก็จะทําให้ทุกคนอยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุ ขไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็ตาม คําว่ามิตรภาพจะไม่มีวนั จาง
ฤทธิเดช จะหา
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เส้ นทางแห่ งสั นติภาพ

ทะเลความคิดเป็ นจุดเริ่ มต้นของการมาเข้าค่ายในครั้งนี้ เราเข้ามาทําอะไร มีจุดหมายอะไร
ทะเลทรายเป็ นดินแดนที่มีแต่ความทุกข์เปรี ยบเสมือนกับ ความขัดแย้ง มันเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น เนื่ องจาก
มีความคิดที่แตกต่างกัน ต่างคนก็ต่างหาเหตุผลที่จะทําให้ความคิดของตนดี ดินแดนที่กาํ ลังเจริ ญ
งอกงาม เปรี ยบเหมือน การสานเสวนา เป็ นการพูดที่เกิดความเข้าใจร่ วมกัน ลดอคติ ทําให้เราเข้าใจ
ผูอ้ ื่นมากขึ้น นําไปสู่ สันติภาพที่เป็ นดินแดนที่มีความสุ ขสมบูรณ์ สันติภาพเป็ นสิ่ งที่ทุกคนใฝ่ หา แต่
ไม่คิดจะสร้างขึ้นเอง
เมื่อเราได้มาเรี ยนรู ้อะไรในค่ายนี้ เราเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็ นคนที่ไม่ชอบการเข้า
สังคม ก็เริ่ มเรี ยนรู ้สังคมให้กว้างขึ้น และไม่เอาแต่ใจตนเอง ทุกสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในค่ายนี้เปรี ยบดัง่
แสงอาทิตย์ที่สาดสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของดินแดนต่างๆ คือ ถ้าดินแดนแห้งแล้ง สี ที่สะท้อน
ออกมาจะเป็ นสี ที่โหดร้าย และร้อนแรง และดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ จะสะท้อนสี ที่มีความศรัทธา
มัน่ คงและมีพลัง
นารีมาน วิระสิ ทธิ์
เส้ นทางสายสั นติภาพ
ตั้งแต่รู้ตวั ว่าได้ตดั สิ นใจเข้าร่ วมโครงการนี้แล้วก็ได้ถามตัวเองว่าที่ตดั สิ นใจถูกแล้วเหรอ
มันตั้งเดือนหนึ่งเราจะอยูไ่ ด้เหรอ แล้วสถานที่จดั โครงการมันก็ไกลจากบ้านมาก และพอมาถึงที่ค่าย
ความรู ้สึกที่มีมาจากบ้านก็ยงั ไม่จางหายไปมากนัก ความคิดที่วาดไว้มนั พังทลายลง เพราะมันไม่มี
อะไรเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยและเนื่องจากตัวเองไม่เคยเข้าค่ายแบบนี้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นค่ายที่จดั เพื่อ
น้องๆประมาณป.4-ป.6 พอมาเจอค่ายแบบนี้ก็เลยตกใจและคิดว่าเรามาทําอะไร มานัง่ เรี ยนหรื อไง
แทนที่ปิดเทอมจะอยูบ่ า้ นให้สบาย ผ่อนคลายหลังจากที่เรี ยนมาหนักทั้งปี แต่กลับต้องมานัง่ เรี ยน
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มานัง่ ปวดหัวเพิ่ม แต่พออะไรๆมันเริ่ มลงตัว ความรู ้สึกก็เริ่ มเปลี่ยนไป จากที่เคยคิดถึงบ้านมากๆ
กลับกลายเป็ นว่าสังคมใหม่และเพื่อนใหม่ๆทําให้เราลืมคิดถึงไปเลย วันแรกของการมาอยูท่ ี่ค่าย
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆก็เกิดขึ้น เพื่อนซึ่ งต่างศาสนา ต่างสายพันธุ์ ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม สังคม ภาษา
หรื อแม้กระทัง่ วิถีชีวติ แต่เราก็อยูก่ นั ได้
ค่ายนี้ทาํ ให้ฉนั ได้รู้จกั ความหมายของคําว่าสันติภาพและเมล็ดพันธุ์ที่กว้างขึ้นและในเรื่ อง
ของการบรรยายฉันชอบเรื่ องอํานาจมากที่สุด ได้รู้วา่ แหล่งที่มาของอํานาจ มันมีหลายอย่างมาก เช่น
ยศถาบรรดาศักดิ์ ชาติกาํ เนิด เพศ อาวุธ ตําแหน่ง สี ผวิ ชาติพนั ธุ์ สถานภาพ เงิน สถานะ ขนาด
รู ปร่ าง อาชีพ ผูน้ าํ ครอบครัว ฯลฯ ซึ่ งอํานาจมีท้งั อํานาจเหนือ อํานาจร่ วม และอํานาจภายใน
ในชีวติ ประจําวันของฉัน อํานาจเป็ นเรื่ องที่ฉนั จะใช้อยูบ่ ่อยๆและฉันเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้ก็ใช้เป็ น
ประจําทุกวันเช่นกัน ซึ่ งเรื่ องการใช้อาํ นาจเป็ นเรื่ องที่ทุกคนรวมทั้งดิฉนั ได้เจออยูบ่ ่อยๆเพียงแต่ไม่รู้
ว่าอํานาจที่เรากําลังใช้อยูน่ ้ นั มันคือ อํานาจอะไรกันแน่ เมื่อได้เรี ยนรู ้เรื่ องอํานาจแล้วมันได้ทาํ ให้ฉนั
เห็นว่าบางครั้งการที่เราใช้อาํ นาจเราควรจะดูดว้ ยว่า อํานาจใดเหมาะสมกับสถานการณ์ใด และถ้าใช้
มันอย่างผิดๆมันอาจจะทําให้เราคุมอํานาจอยูไ่ ม่พอใจและเราก็จะไม่เป็ นที่ชื่นชอบของใครต่อใครก็
ได้ ซึ่ งเรื่ องนี้เป็ นประโยชน์กบั ดิฉนั มาก
ค่ายนี้ทาํ ให้ฉนั รู ้สึกว่าตัวเองกล้าแสดงออกมาขึ้น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ถือว่า
เป็ นประสบการณ์หนึ่งที่ดิฉนั คิดว่าหลายคนก็คงต้องการมัน(หรื อกําลังตามหาอยู)่ และประสบการณ์
อย่างนี้สาํ หรับฉันแล้วมันหาได้ยากมาก จบจากค่ายนี้แล้วสิ่ งที่อยากทําอย่างแรกก็คือ การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณค่าและประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิมและจึงค่อยพัฒนาสังคม ดิฉนั จะหมัน่ คอยรดนํ้า
พรวนดิน ให้เมล็ดพันธุ์น้ ี เติบโตอย่างสมบูรณ์โดยนําความรู ้ที่ได้ท้งั หมดมาปรับปรุ งให้เกิด
ประโยชน์กบั ตัวเองให้มากที่สุด
มีณี อาโก๊ะ
สร้ างสั นติภาพได้ ด้วยมือเรา
วันแรกที่ฉนั เข้ามาในค่ายนี้ ก็พดู กับตัวเองว่า “เราคิดถูกหรื อคิดผิดที่ได้เข้ามาร่ วมใน
โครงการนี้ ” เพราะรู ้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเรา ช่วง 2 แรกที่อยูค่ ่ายก็รู้สึกอึดอัด แต่ไม่เคยคิดจะ
กลับบ้านนะ กลับรู ้สึกว่าเราจะต้องผ่านความรู ้สึกอึดอัดไปให้ได้ และในที่สุดฉันก็ทาํ ได้ สิ่ งที่ฉนั
ได้รับจากการเข้าห้องสี่ เหลี่ยมนี้ก็คือ ฉันได้รู้จกั เพื่อนทัว่ ทุกทิศของประเทศไทย ได้ทราบถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนเผ่าละหู่และอาข่า การใช้อาํ นาจทําให้รู้วา่ ในชีวิตของฉัน ฉันเคยใช้
อํานาจเหนื อ อํานาจร่ วม และอํานาจภายใน กับเพื่อนๆและคนรอบข้างของฉัน ซึ่ งมันทําให้ฉนั ได้
เข้าใจเรื่ องอํานาจมากขึ้น เมื่อฉันได้มาเข้าค่ายนี้ นอกจากการใช้อาํ นาจต่างๆแล้ว ฉันยังได้เรี ยนรู ้ถึง
การสานเสวนา ว่าคือ กระบวนการสื่ อความหมายและการเรี ยนรู ้ เพื่อเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ทําให้
ฉันได้เปิ ดใจคุย และฟังผูอ้ ื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่ งมันเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์กบั ฉันมาก นัน่ ก็คือ ทํา
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ให้ฉนั เข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น และทําให้มองเขาในแง่มุมใหม่ การสานเสวนายังช่วยให้ฉนั ไม่ตดั สิ น
ความคิดของคนอื่น ที่ไม่เหมือนเราว่าผิด แต่ทาํ ให้เรามองว่าความคิดเขาต่างจากเรา
แม้วา่ การสานเสวนาจะไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปั ญหา แต่ก็เป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาํ ให้เราได้คิด
และตัดสิ นในการแก้ปัญหา ทําให้ทุกฝ่ ายพอใจ อีกสิ่ งหนึ่ งที่ค่ายนี้สอนฉันก็คือ การสื่ อสารอย่าง
สันติ ซึ่ งก็เป็ นจําเป็ นมากในการอยูร่ ่ วมกันกับสังคมที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มันสามารถฝึ กจิตวิญญาณ ทําให้เรารู ้วา่ ทุกการกระทําของมนุษย์ คือ การตอบสนอง
ความต้องการบางอย่าง อีกทั้งยังทําให้เราเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์หรื อตัดสิ นผูอ้ ื่น
ในทางที่ผดิ และทําให้เราไม่มองผูอ้ ื่นเป็ นศัตรู แต่กลับเกิดเป็ นแนวทางสร้างสรรค์และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะสามารถคลี่คลาย และ
ยุติลงได้ในที่สุด ตั้งใจไว้วา่ เมื่อกลับจากค่ายนี้ จะนําความรู ้เรื่ องการสานเสวนาและการสื่ อสารอย่าง
สันติ ไปใช้ในการเปิ ดเวทีประชาคมประจําเดือนของผูป้ กครอง เพื่อให้คนเหล่านั้นได้เปิ ดใจคุยกัน
อย่างลึกซึ้ ง เพื่อจะได้แก้ความขัดแย้งของผูป้ กครอง
สุ ดท้ายอยากฝากทุกคนว่า จริ งอยูค่ นเราเกิดมาแตกต่างกัน มีภาษา ชาติพนั ธุ์ เพศ วัย ความ
เชื่อ และวิธีการดําเนินชีวิต แต่น้ นั ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสงบสุ ขไม่ได้
เพราะอย่าลืมว่า คนเรายังมีสิ่งหนึ่งที่คนเราเหมือนกัน นัน่ ก็คือ ทุกคนเกิดมาย่อมที่จะปรารถนา
ความสุ ขและการยอบรับจากสังคม ถ้าคนในสังคมเข้าใจในจุดนี้ แล้ว เราจะอยูไ่ ด้โดยปราศจากความ
ขัดแย้งเมื่อความขัดแย้ง ความรุ นแรงก็จะไม่เกิดขึ้น และผลที่ตามมาก็คือ เราจะอยูก่ นั ด้วยสันติภาพ
และสันติสุข
สุ รีพร วิระสิ ทธิ์
สายใยแห่ งสั นติภาพ
ได้ใช้ชีวติ อยูใ่ นไร่ เกือบเดือน ณ ไร่ หวานสนิท จ.สระบุรี ท่ามกลางความหลากหลายโดยมี
พี่เลี้ยงจากศูนย์สันติวถิ ี ม.มหิ ดล เป็ นที่ปรึ กษา ได้เรี ยนรู ้อะไรหลายๆอย่าง ถึงเรื่ องความขัดแย้ง
ความรุ นแรง และสันติวถิ ี ซึ่ งสามารถนํามาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ตอนแรกที่ดิฉนั จะมาค่ายนี้ ดิฉนั คิดหนักมาก ว่าจะไปหรื อไม่ไปดีเพราะค่ายเกือบเดือน คิด
ไปคิดมาก็เป็ นช่วงปิ ดเทอม อยูบ่ า้ นก็ไม่รู้จะทําอะไร จึงคิดว่ามาดีกว่ามาหาประสบการณ์ และมา
เที่ยวด้วย อีกอย่างก็คือฟรี ดว้ ย และคิดว่านี้เป็ นโอกาส โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆ พอมาถึงที่นี่แรกๆ
ก็อยากกลับบ้าน คิดถึงแม่ คิดถึงทุกคนที่บา้ น เพราะดิฉนั เองก็ไม่เคยจากบ้านมานานขนาดนี้ รู ้สึกว่า
เราจะอยูไ่ ด้ไหม ทุกคนมาจากต่างพื้นที่ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แม้วา่ จะมีเพื่อนที่มาจาก 3
จังหวัด ก็ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน และกลัวว่าเขาจะพูดกับเราไหม พอได้อยูร่ ่ วมกันแล้วก็รู้สึกดี สนิท
กันมากขึ้น ได้รู้วา่ พวกเขาเหล่านั้นใจดี เป็ นกันเอง นิสัยดีกนั ทุกคน รู้สึกว่าเพื่อนเขาไม่รังเกียจพวก
เรา
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ดิฉนั คิดไม่ผดิ ที่ได้มาค่ายนี้ จากที่ดิฉนั คิดว่าจะมาเที่ยว กลับเป็ นได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามาในสมอง ทําให้ฉลาดมากขึ้น ได้รู้จกั ตัวเองมากขึ้น ว่าเราก็สามารถที่จะ
อยูร่ ่ วมกับคนที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อนได้ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม ได้มีเพื่อนใหม่ๆที่อยูภ่ าคเหนือ
ภาคกลาง ชนเผ่าละหู่ ชนเผ่าอาข่า เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละภาค พอได้มาเรี ยนรู้สันติวธิ ี
ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น จากที่รู้สึกโกรธแค้นจากการกระทําที่โหดร้าย ก็รู้สึกว่า เราไม่ควรที่จะ
โกรธแค้นไปตลอด ปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข ถ้าเราจะแก้ปัญหา เราไม่ควรที่จะใช้ความรุ นแรง
โต้ตอบ เราควรใช้สมองหรื อการเจรจาแบบสันติวธิ ี และการสานเสวนา ว่า เราทุกคนเกิดมาล้วนแต่
เท่าเทียมกัน ไม่มีใครเหนื อหรื อด้อยกว่าใคร แค่เรามีจุดยืนที่ซื่อสัตย์ จริ งใจ เราก็จะสามารถที่จะอยู่
ร่ วมกับคนในสังคมได้
เมื่อมาอยูค่ ่ายนี้ทาํ ให้ดิฉนั ได้รับความรู ้ และประสบการณ์ที่จะสามารถนํามาปรับใช้กบั ชีวติ
ของฉันได้ โดยการนําความรู ้และประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้มาทั้งหมด ไปใช้ในชุมชนของฉัน แม้จะ
สามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อย แต่ฉนั ก็รู้สึกภูมิใจอย่างน้อย ฉันก็มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนที่ฉนั
อยูไ่ ด้อย่างภาคภูมิใจเช่นกัน
บทกลอน
เมล็ดพันธุ์ รวมกัน หลากหลายชนิด
เพื่อสันติ มนุษยชาติ เราพร้อมเพียง
จุดมุ่งหมาย อันมัน่ เป็ นเล่าเรี ยน
ไม่ลาํ เอียง วอกแวก กับอาบาย
มาเถอะมา มาร่ วมกัน รักสันติ
สร้างผูกมิตร ไมตรี จิต มิตรสหาย
หากร่ วมกัน สังคม ไม่เสื่ อมคลาย
ประเทศชาติ เจริ ญ ได้ดว้ ยมือเรา
ณ วันนี้ชาติไทย พบปั ญหา
ปวงชนล้วน แตกแยก แบ่งฝักฝ่ าย
แบ่งชนชั้น แยกชาติพนั ธุ์ กันวอดวาย
ล้วนทําลาย ภาพลักษณ์ ของแผ่นดิน
เมล็ดเอย เมล็ดพันธ์ คนรุ่ นใหม่
มาร่ วมใจ แก้ปัญหา ให้หมดสิ้ น
สมัครสมาน สามัคคี เพื่อแผ่นดิน
ตอบแทนคุณ แผ่นดิน สิ่ งนี้เถิด
วนิดา กาเซ็ง
รถไฟสายมิตรภาพบนเส้ นทางสั นติภาพ
“รถไฟสายมิตรภาพ” รถไฟแห่งสันติวถิ ีสายที่2 ที่บรรทุกเด็กจากทัว่ สารทิศทั้ง เหนือ
อีสาน กลาง ใต้ โดยมีผนู ้ าํ ขบวนคือ พี่พร วิทยากร และพี่เลี้ยงทุกคน ที่ต้ งั ขบวนรับเด็กตั้งแต่
เหนื อสุ ดในสยามจนถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปยังจุดมุ่งหมายบนเส้นแห่งมิตรภาพ
การเดินทางครั้งนี้ช่างยาวนานเสี ยจริ ง ฉันเด็กสาวแห่งเมืองล้านนาที่ได้รับโอกาสจาก
ผูใ้ หญ่ใจดีให้ร่วมเดินทางบนรถไฟสายนี้ดว้ ย ซึ่ งจุดประสงค์หลักที่ฉนั ตัดสิ นใจเลือกเดินทางมากับ
รถไฟสายนี้คือ ฉันอยากจะทํางานเพื่อพัฒนาสังคม แต่ก่อนที่จะไปพัฒนาคนอื่นเราจะต้องพัฒนา
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ตัวเองเสี ยก่อน ฉันต้ องโต ฉันต้ องพูดเป็ น คิดเป็ น ทําเป็ น รถไฟสายนีม้ าหาฉันแล้ว แล้วจะรอ
อะไรอีก
การเดินทางครั้งนี้ช่างยาวนานเสี ยจริ ง ฉันเด็กสาวแห่งเมืองล้านนาที่ได้รับโอกาสจาก
ผูใ้ หญ่ใจดีให้ร่วมเดินทางบนรถไฟสายนี้ดว้ ย ซึ่ งจุดประสงค์หลักที่ฉนั ตัดสิ นใจเลือกเดินทางมากับ
รถไฟสายนี้คือ ฉันอยากจะทํางานเพื่อพัฒนาสังคม แต่ก่อนที่จะไปพัฒนาคนอื่นเราจะต้องพัฒนา
ตัวเองเสี ยก่อน ฉันต้ องโต ฉันต้ องพูดเป็ น คิดเป็ น ทําเป็ น รถไฟสายนีม้ าหาฉันแล้ว แล้วจะรอ
อะไรอีก
รถไฟยังคงวิง่ ต่อไปฉันนัง่ อยูต่ รงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วลุกขึ้นเพื่อสํารวจรถไฟดีกว่า รถไฟ
ขบวนนี้ยาวเสี ยจริ งจะสํารวจหมดไหมเนี่ย ไม่ใช่สิ ไหนๆเราก็มาแล้วเปิ ดใจทีจะเรี ยนรู้สิ
ฉันได้เดินไปห้องต่างๆภายในรถไฟทําให้ฉนั ได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆมากมายได้รู้จกั ตัวเอง
คนรอบข้างและสังคมมากขึ้นฉันได้รู้วา่ แต่ละคนมีอตั ลักษณ์ที่ต่างกันซึ่ งบางครั้งในความต่างนั้นก็
นํามาซึ่ งความขัดแย้ง ความรุ นแรงและสันติภาพ หากเรามีอตั ลักษณ์ที่เหมือนกันก็จะทําให้เราอยู่
ด้วยกันได้แต่ถา้ ต่างกันอาจเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกันแต่ถึงแม้เราจะมีอตั ลักษณ์ที่เหมือนหรื อ
ต่างกันเราก็สามารถเข้าหากันเพื่อที่จะให้อยูร่ ่ วมกันได้เพียงแค่เราเปิ ดใจยอมรับถึงความต่างนั้น
ระหว่างทางฉันได้พบบัดดี้ที่จะคอยช่วยเหลือฉันในระหว่างที่เดินทางบนรถไฟสายนี้
จากนั้นฉันได้ไปเจอกระจกบานหนึ่งกระจกประวัติศาสตร์ ของฉัน เมื่อฉันมองเข้าไปฉันรู้สึก
มีความสุ ขเหมือนได้กลับอยูใ่ นโลกอดีตอีกครั้งซึ่ งในนั้นฉันได้เจอเพื่อนร่ วมทางที่ชอบหรื อทํา
อะไรบางอย่างเหมือนกับฉันทําให้เราพูดคุยกันถูกคอทีเดียว
ฉันเดินต่อไปเรื่ อยๆได้ไปเจอห้องแห่งอํานาจในห้องนี่มีการสาทิตการใช้อาํ นาจแบบต่างๆทั้ง
อํานาจเหนื อ อํานาจร่ วม อํานาจภายใน ซึ่ งทําให้ฉนั รู ้ตวั เองว่าฉันไม่ชอบการใช้อาํ นาจเหนือมา
บังคับให้ฉนั ทํานูน้ นี่ในสิ่ งที่ไม่อยากทํา
อุย้ !!รถไฟจอดทําไม โอ้โห ดีจงั เลยมีเพื่อนร่ วมทางเป็ นชาวต่างชาติดว้ ย ทั้งอ้ายสมจิตจากลาว
เอื้อยฟ้ า เอื้อยเอมมี่และอ้ายจอร์ นฝรั่งเว้าลาว พี่มอส จากพม่า พี่ๆเค้าเอาประสบการณ์จากพม่าจาก
บ้านเค้ามาแลกเปลี่ยนมากมายพึ่งรู ้น่ะเนี่ย ว่ามีระเบิดด้านเจ้าปั ญหาฝังบนผืนแผ่นดินลาวกระจาย
เป็ นหย่อมๆเลย ละก้อชนกลุ่มน้อยที่เดินทางทิง้ แผ่นดินแม่แต่เพื่อความอยูร่ อดของตนและลูกหลาน
จําต้องย้ายมาอยูใ่ นแดนไทยโดยใช้เส้นทางสายปลายปื น
ฉันรู ้สึกโชคดีที่ฉนั ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่อยูก่ นั อย่างเป็ นมิตร ฉันรู้สึกดีใจที่ตื่น
มาไม่ตอ้ งกังวลว่าคนที่รู้จกั ได้รับอันตรายจากระเบิดตามไร่ สวน หรื อไม่ตอ้ งกังวลว่าพรุ่ งนี้ฉนั จะมี
แผ่นดินอยูห่ รื อไม่
เฮ้!!พี่เค้าเว้าลาวกันด้วย ในฐานะที่ฉนั เป็ นลูกอีสาน นี่เป็ นครั้งแรกที่ได้ใช้ภาษาลาว สื่ อสาร
กับเจ้าของภาษาดีใจจังที่เค้าฟังเรารู ้เรื่ องด้วย แต่อึกอัดจังเลย มีเรื่ องอยากพูดกับพี่มอสตั้งเยอะแต่
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กลับ speak english ได้แค่นิดเดี่ยวไม่รู้เรื่ องกันพอดี ทําไมเวลาผ่านไปไวจังพี่สามคนจะลงแล้วเหรอ
เสี ยดายจังโชคดีน่ะ มิตรภาพต่างแดน
ว้าว!!วันนี้พี่เค้าชวนเล่นสร้างอารยธรรมกันด้วย ตื่นเต้นจังแต่ละอารยธรรมต่างช่วยกัน สร้าง
อารยธรรมให้เจริ ญขึ้น ทําไมเค้ากล้าเสี่ ยต่อสู้ระหว่างดินแดนโดยเอาแผ่นดินที่ตนอยูเ่ ป็ นเดิมพัน ศึก
ครั้งนี้ทาํ ให้ฉนั รู ้สึกโตขึ้นเพราะฉันเคยผ่านศึกแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นเป็ นเพียงแค่ฝ่ายเสบียง
ไม่ได้ร่วมคิดอะไรกับเค้ามากแต่ครั้งนี้ฉนั กล้าขึ้นมาเป็ นทหารเอก ถึงแม้อารยธรรมของฉันจะไม่
เป็ นหนึ่งในราชอาณาจักรแห่ งนี้ก็ตาม แต่ก็ภูมิใจที่ทาํ ให้อารยธรรมของตนอยูร่ อดไม่เป็ นทาสใคร
อิจฉาจัง 2 ข้างทางเล่นนํ้าสงกรานต์กนั ด้วยป่ านนี้ญาติพี่นอ้ งคงมาพบปะกันเต็มบ้านเลย
แต่ก็ไม่เป็ นไรยังมีพี่ๆใจดีจอดรถไฟให้ไปทําบุญที่วดั อย่างน้อยฉันก็ได้ทาํ หน้าที่ของชาวพุทธจากที่
ไม่ได้เข้าวัดมาเกือบปี สบายใจจัง
มีเกมส์ใหม่ให้เล่นอีกแล้ว Re Birth เกมส์อุโมงค์แห่งกาลเวลาฉันได้เป็ นส่ วนหนึ่งในอุโมงค์
นี้หลายคนอาจมองว่าเป็ นการซํ้าเติมแผลเก่าที่อยูใ่ นใจแต่สาํ หรับฉันอาจเป็ นเพราะแผลที่นาํ ออกมา
ไม่ใหญ่นกั ทําให้ฉนั มองข้ามแผลนั้นแต่พยายามเก็บความรักและความหวังดีของเพื่อนร่ วมทางให้
ได้มากที่สุดถึงแม้อาจลบแผลนั้นไม่ได้แต่ก็ทาํ ให้ฉนั มีกาํ ลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
เคยนัง่ คิดว่า การเอาคนมานัง่ หันหน้าล้อมวงคุยกันเรื่ องปั ญหาต่างๆที่เรี ยกว่าการสานเสวนา
จะแก้ปัญหาได้จริ งเหรอพึ่งมารู ้เอาวันนี้วา่ ถึงแม้จะช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่ องแต่ก็ทาํ ให้คนในวง
นั้นได้รู้วา่ อะไรคือสาเหตุของปั ญหาและจะแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไรซึ่ งบางปั ญหาอาจยังค้างคาอยูใ่ น
ใจคนในวงอยูก่ ็ตาม
คืนนี้พระจันทร์ สวยจัง บนรถไฟมีการจัดสังสรรค์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งและกันต่างคนก็
เอาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาแสดงซึ่ งทําให้ฉนั ได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีอยูใ่ นประเทศ
ไทย แม้แต่อยูใ่ นจังหวัดเดี่ยวกันยังมีเรื่ องที่ตอ้ งเรี ยนรู ้อีกมากมาย
รถไฟวิง่ มาไกลแล้วได้เวลาพักเครื่ องซะแล้ว หากนัง่ อยูเ่ ฉยๆก็คงเบื่อแย่อาจารย์เพิ่มศักดิ์
วิทยากรที่ร่วมเดินทางได้ชวนฉันและเพื่อนๆไปเรี ยนรู้ที่สวนธรรมเกษตรเป็ นครั้งแรกกับการใช้
ชีวติ ในสวนพืชพักและธรรมชาติโดยปราศจากวัตถุนิยมไม่มีไฟฟ้ า นํ้าประปา และสิ่ งอํานวยความ
สะดวก เสริ มนิสัยเสี ย
ที่นี่ทาํ ให้ฉนั รู ้วา่ ในชีวติ ประจําวันนี้มีแต่สิ่งที่เป็ นวัตถุนิยมที่สร้างนิสัยเสี ยให้กบั ฉันที่แห่งนี้
ทําให้ฉนั รู ้วา่ ของมีค่าราคาแพง สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆนาๆ ไม่สามารถสร้างความสุ ขที่แท้จริ ง
ได้แต่การพอใจกับสิ่ งที่ตนมีอยูท่ ี่แท้ถึงแม้มนั จะไม่มีค่าทางสังคมแต่ก็มีค่าทางจิตใจ นี่ สิความสุ ขที่
แท้จริ งแต่ก่อนที่ฉนั จะใช้ชีวิตได้อย่างอาจารย์ ฉันคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเยอะ
จากนั้นฉันและเพื่อนๆได้เดินทางต่อไปเพื่อเรี ยนรู ้ความเป็ นไปของคนในชุมชนต่างๆใน
ขณะที่ฉนั อยูบ่ นรถไฟฉันและเพื่อนจึงแยกกันไปหาประสบการณ์กบั ชุมชนแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน
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น่าแปลกจริ ง หมู่บา้ นนี้เป็ นเพียงหมู่บา้ นเล็กๆ ทําไมคนในหมู่บา้ นต่างอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขโดย
ไม่มีปัญหาอะไรเลย
จากคําถามนี้ ที่ทาํ ให้พวกเราสนใจที่จะเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆในหมู่บา้ นนี้ให้มากขึ้น ฉันได้
เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชาวบ้านที่เค้าไม่จาํ เป็ นต้องไปหาซื้อของมากินที่ตลาดทุกวันแต่เค้ามีแหล่งที่จะทํา
ให้อยูร่ อดรอบๆบ้านอยูแ่ ล้วซึ่งต่างจากฉันที่ตอ้ งพึ่งตลาดเป็ นส่ วนใหญ่ไม่ง้ นั ไม่มีอะไรกินแน่
ฉันอยากเห็นการประชุมประชาคมของพวกเขาอยากรู ้วา่ กว่าจะเป็ นวันนี้พวกเขาต้องผ่านอะไรมา
บ้าง อยากรู ้วธิ ี การแก้ปัญหาใหญ่ที่ใครหลายคนก็คิดไม่ตก อยากรู ้จริ งๆว่าเขาทําอย่างไร ฉันอยากมี
เวลาศึกษาเรื่ องราวต่างๆให้มากกว่านี้ เพราะอาจทําให้เข้าใจในสิ่ งที่ฉนั สงสัยมาก่อนนี้
แต่แค่น้ ีฉนั ก้อรู ้วา่ ถึงแม้จะไม่มีบา้ นใหญ่โตมโหฬาร ไม่มีงานการก้าวหน้า แต่อย่างน้อยเขา
ก็ไม่อดตาย เพราะพวกเขามีความรู ้และวิชาชีพที่ทาํ ให้เขาไม่อดตาย
ได้เวลารถไฟแล่นอีกครั้ง สบายใจจัง ฉันได้เปิ ดโลกกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้ว วันนี้ฉนั ได้
พบกับกิจกรรมแป้ งข้าวโพด มันทําให้ฉนั ได้เรี ยนรู ้วา่ การแก้ปัญหาต่างๆเราควรใช้น้ าํ เย็นเข้าลูบ
เพราะจะสามารถแก้ไขปั ญหาได้ง่ายและเกิดสันติภาพอย่างดีที่สุดตรงข้ามกับการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้ความรุ นแรงนอกจากจะไม่ช่วยให้เรื่ องดีข้ ึนแล้วยังจะสร้างปั ญหาอื่นอีกอาจถึงขั้นใช้ความ
รุ นแรงในที่สุด
ฉันนัง่ มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นหลายๆพื้นที่ประท้วงโน้นประท้วงนั้นประท้วงนี่ ฉัน
ไม่เข้าใจว่าเขาประท้วงกันทําไมแล้วทําไมต้องใช้ความรุ นแรงกันด้วยฉันได้เดินไปข้างหน้า เขาได้
จําลองการประท้วงกันอยูพ่ อดี ซึ่ งทําให้ฉนั ตอบข้อสงสัยไปได้บา้ ง ว่าที่พวกเขาต้องสละเวลาของ
ตนมานัง่ ชุมนุมเขาทําเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ของเขา สิ ทธิ ที่ควรจะเป็ นซึ่ งบางทีเขาไม่ตอ้ งการให้เกิด
ความรุ นแรง แต่อาจเป็ นเพราะเหตุผลบางอย่าที่บงั คับให้เขาต้องตอบโต้
ฉันได้สาํ รวจเพื่อเรี ยนรู ้เกือบท้ายขบวนแล้วซึ่ งในการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ฉันได้รับมิตรภาพจาก
เพื่อนๆร่ วมขบวนที่คอยเป็ นกําลังใจและอยูเ่ คียงข้างกันตลอดมา ถึงแม้ฉนั ได้เรี ยนรู ้เรื่ องต่างๆจน
สุ ดขบวน รถไฟสายนี้แต่เส้นทางแห่งสันติภาพฉันก็ไม่รู้วา่ จะจบลงอย่างไรแต่สาํ หรับฉัน ฉันจะ
เก็บบทเรี ยนและความทรงจําบนรถไฟสายมิตรภาพบนเส้นทางสันติภาพนี้ไว้ในความทรงจํา
ตลอดไป ถึงแม้ต่อไปฉันอาจไม่มีเพื่อนร่ วมทางคอยอยูเ่ คียงข้างเหมือนเช่นวันนี้ก็ตา
ละอ่อนเจียงฮาย

มันเป็ นความสับสน กังวลอยูใ่ นหัวใจ
เมื่อต้องรับผิดชอบ งานการสะท้อนตัวเอง
ว้า!! ยากจังเลย กลัว กลัวว่าจะทําได้ไม่ดี
ทั้งๆที่อยากให้งานออกมาดีที่สุด

ฉันเปลีย่ นโลกเปลี่ยน

179

และแล้วมันก็เกิดเรื่ องจนได้
เรื่ อง.............ของฉัน
ฉันเปลี่ยน...............................โลกเปลี่ยน
ฉันเปลี่ยนจากการอยูใ่ นกรอบเดิมๆ เพื่อมุ่งหน้าเข้าหาคําว่า “ประสบการณ์”
ฉันเปลี่ยนจากการดํารงตนในถิ่นฐานเดิม ไปอยูใ่ นที่ๆไม่คุน้ เคย
ฉันเปลี่ยนจากการพูดภาษาเหนือเมื่ออยูบ่ า้ นมาเป็ นการใช้ภาษากลางเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจ
ฉันเปลี่ยนจากตัวตนเดิมๆเพื่อปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่
ฉันเปลี่ยนจากการแต่ใจตัวเอง มามองเห็นความต้องการของผูอ้ ื่นบ้าง
ฉันเปลี่ยนจากการเล่นเน็ตทั้งวันทั้งคืน มานัง่ คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กะเพื่อนแทน
ฉันเปลี่ยนจากการกินข้าวไม่เป็ นมื้อเป็ นเวลามากินตามธรรมดาเหมือนคนอื่นทัว่ ไปแถมเบรคอีก2
มื้อ
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่าคนเราล้างจานด้วยซัลไลต์มาเป็ นมีคนล้างจานด้วยดินถึง7นํ้า โอ้!!ว้าว
ฉันเปลี่ยนจากการสงสัยว่ามัสยิดข้างบ้านเค้าตื่นมาทําอะไรกันตอนตี5 มาเข้าใจว่าที่แท้เค้าตื่นมา
ละหมาดกันนี่เอง
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่า ชนเป่ าเค้าทําไมน่ากลัวจังเปลี่ยนมาคิดว่า ทําไมพี่นอ้ งชนเป่ าถึงน่ารักอะไร
เช่นนี่
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่ามุสลิมภาคใต้เป็ นคนวางระเบิดกันเอง มาเป็ นพวกโจรใต้ไม่ใช่ชาวมุสลิม
อย่างแน่นอน ขอคอนเฟิ ร์ม
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่า ตัวเองปั ญญาอ่อนมากไป มาคิดว่าที่นี่มีคนปั ญญาอ่อนกว่าชั้นอีกเยอะ
ฉันเปลี่ยนจาการซักผ้าโยนใส่ เครื่ อง มาเป็ นการออกกําลังด้วยการซักมือแทน
ฉันเปลี่ยนจากการมองสะพานเก่าๆแห่งหนึ่งให้เป็ นบ้านของหิ่ งห้อยที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
ฉันเปลี่ยนจากการอาบนํ้าช้าๆ มาอาบนํ้าให้เร็ วขึ้น เพราะมีเพื่อนรออยู่
ฉันเปลี่ยนจากการเป็ นผูห้ ญิงขี้เกียจมาเป็ นผูห้ ญิงที่ขยันขี้นนิส…..หนึ่ง
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่าคนนี้ ช่างน่าหมัน่ ไส้จริ งแน่ มาเป็ น ที่แท้มนั ก็คือเพื่อนแท้ของฉันนี่เอง
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่า เณรเป็ นผูส้ ละแล้วจากโลกนี้ มาเป็ น โอ้ ซี๊ด เกินบรรยาย
ฉันเปลี่ยนจากกการคิดว่าบี้เดอะสตาร์ ยงั ไม่ตาย มาเป็ น
บี้ตายแล้วเพราะโดน เทเลทับ.......เฮ้อ
ฉันเปลี่ยนจากการแอบมอง มาเป็ น การนัง่ ทําใจแทน
ฉันเปลี่ยนจากการเลือกมาก มาเป็ น การไม่มีอะไรให้เลือกเลย
ฉันเปลี่ยนจากการนอนตากลมเย็น มาเป็ นการนอนตากยุงแล้วกางมุง้ แค่ครึ่ งตัว
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ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่าตัวเองเคยโชคร้ายมาเป็ นชั้นเป็ นคนที่โชคดีที่สุดเมื่อลงพื้นที่สลัม
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่าผัดผักบุง้ ที่แสนธรรมดาจานหนึ่ง
มาคิดว่าผัดผักจานนี่เหละมาจากนํ้าใจของเพื่อนเรา
ฉันเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็ นความกล้า
ฉันเปลี่ยนจากการหาข้อผิดพลาดของผูอ้ ื่นมาเป็ นการหาข้อดีของเขาแทน
ฉันเปลี่ยนจากแย่งผูอ้ ื่นพูดมาเป็ นผูฟ้ ังอย่างลึกซึ้ ง
ฉันเปลี่ยนจากการเถียงอยูก่ บั ตัวเองมาเป็ นการเข้าใจตัวเองมากขึ้น
ฉันเปลี่ยนจากการออกคําสั่งมาเป็ นการขอร้อง
ฉันเปลี่ยนจากการเหนื่ อยใจกับพฤติกรรมของผูอ้ ื่น มาเป็ น การเข้าใจเค้าแทน
ฉันเปลี่ยนจากการเป็ นผูร้ ับมาเป็ นผูใ้ ห้มากขึ้น
ฉันเปลี่ยนจากการระแวงเป็ นความไว้ใจ
ฉันเปลี่ยนจากความอ่อนแอ ให้กลายเป็ น ความอ่อนโยน
ฉันเปลี่ยนจากการเบื่อม็อบ มาเข้าใจว่า ทําไมต้องมีมอ็ บ
ฉันเปลี่ยนจากการคุยกับมนุษย์ไปคุยกับธรรมชาติและตุก๊ ตาหมาแบนของเมย์
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่าฉันไม่มีวนั ทํามันได้ มาคิดว่า ทําไมฉันไม่ลองทําดูก่อนล่ะ
ฉันเปลี่ยนจากความคิดที่จะใช้ความรุ นแรงมาเริ่ มใช้ความสันติแทน
ฉันเปลี่ยนจากการคิดว่าการแก้ไขความขัดแย้งของชั้นเป็ นสันติวธิ ี มาเข้าใจว่าความจริ งแล้วมันคือ
การจํานนต่างหาก
ฉันเปลี่ยนจากคนรู ้จกั มาเป็ นมิตรภาพโดยสมบูรณ์
ฉันเปลี่ยนจากการความสุ ข มาเป็ น ความเศร้า
ฉันเปลี่ยนจากความเศร้า มาเป็ น ความสุ ข
ฉันเปลี่ยนตัวเองจากโลกแคบๆมาเป็ นการเปิ ดประตูสู่โลกกว้าง
ฉันเปลี่ยน ตัวเองให้คิดนอกกรอบมากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของสติปัญญา
ฉันเปลี่ยน ความคิดที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็ นดอกไม้งาม
มาคิดว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองอย่างไรดี
และแล้ว โลกของฉันก็เปลี่ยนไปตามความคิดของฉัน
เมื่อการเจริ ญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ได้งอกเงยขึ้นใหม่
พร้อมความสดใสและงดงาม
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉนั ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงได้ นั้นคือ มิตรภาพและความผูกพันธุ ที่เรามีร่วมกัน จะไม่มี
วันลืมเลือนไปจากใจฉันอย่างแน่นอน
ขอบคุณ พี่ๆ ที่คอยดูแลและให้คาํ ปรึ กษาเป็ นอย่างดี
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ขอบคุณเพื่อนๆ สําหรับมิตรภาพที่ดีต่อกัน
ขอบคุณวิทยากรที่ช่วยแนะแนวทาง
ขอบคุณพี่สาวและพี่ชายตัวดี ที่ส่งฉันมาที่นี่
ขอบคุณพ่อและแม่ที่สนับสนุนลูกมาตลอด
ขอบคุณสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้ฉนั เปลี่ยน
ขอบคุณแม่ครัวที่ทาํ กับข้าวอร่ อยๆให้กินทุกมื้อ
ขอบคุณนํ้าตาลด้วยน่ะที่ยอมตัดสิ นใจเปลี่ยนตัวเอง
และ ขอบคุณจิตใจภายในที่เข้มแข็ง ให้กา้ วต่อไป สู ้ๆ
ปล. หากมีคาํ ใดที่ท่านฟังแล้วรู ้สึกขัดใจ
ขอให้ท่านเปลี่ยนมุมมองดูใหม่
แล้วดอกไม้ ดอกใหญ่ๆ ก็จะบานอยูใ่ นใจท่านเอง ฮ่าๆ
-นํ้าตาลทรายขาวยามคํ่าคืนฉันมองเห็น
Â

ภาพนี้เป็ นภาพแม่น้ าํ ที่มีหิ่งห้อยมาอาศัยอยู่ และหิ่งห้อยเป็ นหิ่ งห้อยที่แข็งแรง สามารถให้
แสงในสถานที่ยงั มีความสว่างได้ และถ้าหากถึงเวลากลางคืน ก็ให้ความสว่างได้มากมาย
เจ้ าหิ่งห้ อย
คืนเงียบเหงา บนสะพาน มีห่ิงห้อย
เห็นตัวน้อย กระพริ บ ให้แสงสี
แม้ลมแรง พัดผ่าน บินยากที
ไม่บินหนี ยังอยู่ สู้ต่อไป
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หิ่งห้อยนี้ ชอบสงบ ก่อสิ่ งสุ ข
แม้ตวั น้อย ชีวติ สั้น สื บสานไป

ต่ างหลากหลาย
จากฝั่งเหนื อ เดินทาง สู่ ถิ่นต่าง
จากทุกทิศ มารวม เป็ นเรี ยงราย
จากทุกชาติ ชนเผ่า รวมเป็ นหนึ่ง
จากถิ่นไกล เรี ยนรู ้ ความรื่ นรมย์
เวลาแห่ งสุ ข
ดวงตะวัน ลาลับ ปลายขอบฟ้ า
คํ่าคืนสุ ข จันทร์ เจ้า สานสัมพันธ์
จันทร์ เจ้าเอย เวลา สุ ดแสนสั้น
แม้โปรยปราย นับนาน ผ่านคืนวัน

ไม่ก่อทุกข์ วุน่ วาย ให้หลงใหล
สู้สิ่งใด ก็สาํ เร็ จ นิรันดร์กาล
จากสุ ดล่าง ข้ามขึ้น สู่ หลากหลาย
จากเป้ าหมาย ต่อสู ้ สู่ สังคม
จากที่พ่ งึ ยาวไกล ไร้ขื่นข่ม
รวมเกลียวกลม ชาตินิยม เป็ นหนึ่งเดียว

ดัง่ ความล้า กลับสู่ สิ่ งหมายฝัน
เคียงคู่กนั กระทบแรง กลางแสงจันทร์
ความสุ ขนั้น ผ่านเร็ ว ดัง่ ความฝัน
กลับสู่ ฝัน อันเวียน นิรันดร
อรอานิญช์ อุ่ยเม
สั นติแห่ งความสุ ข
โครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี เป็ นโครงการที่มีความสัมพันธ์กบั เรา นับเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้
เราได้ประสบการณ์ และเรี ยนรู ้อะไรหลายๆอย่าง การมาค่ายนี้ในครั้งนี้ ดิฉนั ยังไม่รู้ฉนั เลยต้อง
เผชิญกับอะไรบ้าง แต่ได้ยนิ ชื่อก็น่าสนใจ ซึ่ งเป็ นโอกาสที่ได้มาทํากิจกรรมกับทุกคน ทําให้ดิฉนั
ตัดสิ นใจมาร่ วมค่ายในครั้งนี้
ดิฉนั รู ้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากที่ได้มาร่ วมโครงการ “ค่ายเยาวชน เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี
รุ่ น 2” เนื่องจากว่าตัวดิฉนั เองไม่เคยเข้าร่ วมโครงการที่ไหนมาก่อน ที่นี่จึงเป็ นที่แรก และครั้งแรกที่
มาร่ วมโครงการ ทําให้ดิฉนั เรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เปลี่ยนความคิดและกล้า
แสดงออกมากขึ้น กล้าเผชิ ญต่ออุปสรรคข้างหน้า เมื่อมาอยูร่ ่ วมกับเพื่อนๆที่มาจากต่างภาค
ต่างจังหวัด ต่างศาสนา ต่างชาติพนั ธุ์ ต่างวัฒนธรรม และเมื่อมาอยูร่ ่ วมกันถึงแม้จะมีความแตกต่าง
กัน แต่เราก็สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ และทําให้ดิฉนั กล้าแสดงออกเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น เมื่อมา
เรี ยนมาทํากิจกรรมร่ วมกัน ทําให้เกิดความรู ้สึกดีๆเกิดขึ้น ทําให้ฉนั คิดและดูจากสถานการณ์จริ งใน
ปั จจุบนั แล้ว ทําให้รู้วา่ ทุกคนมีอาํ นาจแต่บางคนส่ วนใหญ่มกั ใช้อาํ นาจไปในทางที่ผดิ และใช้อาํ นาจ
เหนือเอาเปรี ยบคนอื่นซึ่งโดยแท้จริ งแล้ว มนุษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ความเท่าเทียมกัน มนุษย์ควรให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน เมื่อมีปัญหาควรหันหน้าเข้ามาพูดคุยกัน เช่นการสานเสวนา การสานเสวนา
เป็ นการฟังและการสื่ อสารด้วยความเมตตา เพื่อให้เกิดปั ญญาและสันติสุข การสานเสวนาทําให้
ดิฉนั ได้เรี ยนรู ้เพื่อเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ทําให้ดิฉนั คิดอยากที่จะเปิ ดใจพูดคุยและฟังอย่างเหตุผล
อย่างลึกซึ้ งและด้วยความเมตตา ในการเรี ยนเกี่ยวกับการสานเสวนาและการเล่นเกมต่างๆ ดิฉนั ได้
ประสบการณ์มากขึ้น การสานเสวนาไม่ใช่การพูดคุยเพื่อโน้มน้าว กดดัน หรื อบังคับ หรื อ
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เปลี่ยนแปลงผูใ้ ด ถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็ตอ้ งเกิดขึ้นในตัวคนๆนั้นเองตามธรรมชาติ สานเสวนา
จึงนําไปสู่ การช่วยลดความไม่เข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
ดิฉนั ได้มาอยูใ่ นค่ายนี้นอกจากจะมีเพื่อน ต่างภาค ต่างจังหวัด ต่างศาสนา ต่างชาติพนั ธุ์ ต่าง
วัฒนธรรมแล้ว ทําให้ดิฉนั ได้เรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับคนอื่นได้ดีข้ ึน ได้รู้จกั
สังคมใหม่ เหตุการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ และดิฉนั นํา
ความรู ้ที่ได้น้ ีไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ฟารีดะห์ เจะเตะ

หลายๆคน อาจจะมีคาํ ถามสงสัยว่า เด็กมหิ ดลที่เป็ นเรี ยน อาศัยอยูใ่ นสังคมที่ไม่มีความ
รุ นแรง หรื อความจําเป็ นในการดิ้นรนในชี วติ ประจําวัน จะมาสนใจค่ายเกี่ยวกับสันติภาพทําไม
เด็กมหิ ดลคนหนึ่งไม่ใช่เด็กเรี ยน แต่เป็ นเด็กขยัน ขยันนี้ก็ไม่ใช่ขยันเรี ยน แต่เป็ นขยันเล่น
ด้วยความบังเอิญที่ลงเรี ยนวิชาของศูนย์สันติฯ และหลวมตัวมาเข้ค่ายต่อ ด้วยเหตุผลที่วา่ ตัวเองไม่
ชอบความขัดแย้ง แล้วเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะจัดการอย่างไร โดยมีเป้ าหมายในการเข้าค่าย คือ
เพื่อน ประสบการณ์จากเพื่อน และมีความรู ้ และมีความรู้ กิจกรรมเป็ นส่ วนรอง

ตลอดระยะเวลาในการอยูค่ ่าย สิ่ งสําคัญที่สุดที่ได้รับคือ เรื่ องราวของเพื่อนๆ เหมือนกับได้
อ่านหนังสื อเล่มเล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง 30 – 40 เล่ม และนั้นเป็ นแรงบันดาลใจที่ทาํ ให้เราทําในสิ่ งดีๆแก่
ผูอ้ ื่นอีกครั้ง
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การพบปะผูค้ น ที่มาจากหลากหลายที่ ภาษา ชนชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ ทําให้เราตระหนัก
ในความโชคดีของตนเองที่ได้รับมาตลอดทั้งชีวิต และระลึกถึงการเอื้อเฟื้ อต่อผูอ้ ื่น หัวใจของเรามี
ศรัทธาและพลังมากมายและเชื่อว่าเราสามารถที่จะทําอะไรให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนได้
จากชีวติ ที่วงิ่ ไม่รู้เหนื อ- ใต้ ภายใต้กฎเกณฑ์ของเหตุผล มันก็ทาํ ให้เราอ่อนล้าจนเกินไป
การได้มาทบทวนเรื่ องราว ความคิด อดีต ปั จจุบนั และอนาคตที่จะดําเนินต่อไป ทําให้เชื่อมัน่ ในการ
ตัดสิ นใจของเราที่มนั มีมากกว่าความเหมาะสม
วรรธนพร เทียมปฐม
เคารพซึ่งกันและกัน
มิตรภาพเป็ นสิ่ งที่ดีงามจากทุกภาคของประเทศทุกคนได้มาเจอกันครั้งหนึ่ง ทําให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี วันแรกที่เข้ามาในค่ายคิดว่าจะมีแต่คนทางภาคใต้ ไม่ได้คิดว่าจะมีคนทางภาคต่างๆ
เวลาแนะนําตัวถึงได้รู้วา่ มีทุกภาค และได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันทําให้รู้วา่ มีเพื่อนจากชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันทําให้ตนเองได้เรี ยนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ได้รับรู้
วิถีชีวติ ของเพื่อน และวิถีชีวติ ของคนในชุมชนที่ได้ไป ประทับใจพี่เลี้ยงทุกคนที่ใจดี และวิทยากร
ทุกคนที่ได้ให้ความรู ้
สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาสามารถเอาไปใช้ในชีวติ ประจําวัน อีกอย่าง คือ การฟัง การฟังนั้นมีท้ งั
การฟังด้วยความเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา การฟังเป็ นคุณสมบัติ
ที่ดีถา้ ทุกคนปฏิบตั ิดี ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม เมื่อมีการพูดคุยกันอยากให้ฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิ
โดยไม่พดู แทรก ฟังอย่างเข้าใจความรู ้สึกของผูพ้ ดู เขาจะได้มีกาํ ลังใจในการพูด ในการฟังนั้นฟัง
เพื่อการมีส่วนร่ วมฟังเพื่อความเข้าใจ เมื่ออยากรู้อะไรก็ให้ต้งั คําถามเอาไว้ แล้วค่อยถามเมื่อผูพ้ ดู นั้น
พูดจบ เมื่อมีความขัดแย้งกันหรื อว่ามีปัญหาอะไรกัน ก็ให้หนั หน้าเข้ามาพูดคุยกัน อย่างมีเหตุผล
แก้ปัญหาอย่างสันติ โดยไม่ทาํ ให้เกิดความรุ นแรง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกัน ถ้าทุกคนมีจิตใจที่ดีงาม ปฏิบตั ิดีเช่นนี้แล้ว ทุกคนจะอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
ถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเรี ยบง่าย เพราะการฟังนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญ ไม่วา่ จะ
เป็ นการฟังจากสื่ อหรื อจากคนรอบข้าง ถ้าหากไม่รู้จกั คิดวิเคราะห์ดีๆ ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิด
กันได้ และจากการที่ไม่เคยรับรู ้อะไรเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาอย่างสันติ พอได้เข้ามาอบรม แล้วก็
ทําให้ได้รับความรู ้หลายๆอย่าง ทําให้ดิฉนั อยากกลับไปบอกคนในหมู่บา้ น บอกเพื่อนทุกคนให้รู้ถึง
การอยูร่ วมกันอย่างสงบสุ ข เมื่อมีปัญหาก็ให้หนั หน้าเข้ามาคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหา จะได้ไม่เกิด
ความขัดแย้ง และจะได้ลดอคติที่ไม่ดีต่อกัน อยากให้เพื่อนได้รับรู ้ถึงวัฒนธรรมของคนแต่ละพื้นที่
ทุกคนจะได้มีจิตใจที่ดีงามต่อกันให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน
การฟังเป็ นสิ่ งที่ดีงาม ถ้าทุกคนปฏิบตั ิดี แล้วเวลาฟังอะไรก็จะมีสมาธิ ที่ดีจะมีมรรยาทใน
การฟัง และการฟังที่ดีน้ นั จะทําให้เข้าใจในสิ่ งที่ผพู ้ ดู กําลังพูดอยู่ และถ้าทุกคนพูดคุยกันอย่างมี
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เหตุผลมีปัญหาอะไรก็หนั หน้ามาคุยกัน ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้ง ทุกคนก็จะอยูร่ ่ วมกันได้อย่าง
สันติ โดยไม่มีความรุ นแรงเกิดขึ้น อยากให้ทุกคนรักกันไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็ตาม
นันธิกา ยศศิริ
ไดอารี่ เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี
ฉันชอบปลูกต้นไม้ และมีความสุ ขกับการได้มองมันอย่างเงียบๆ สังเกตเสมอว่า ต้นไม้
เล็กๆนั้น หากไม่ได้อยูใ่ นกระถาง หรื อแปลงดินที่มีคนเฝ้ าดูแลอย่างดี มันก็จะอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่ๆ
คอยอาศัยร่ มเงาและความเอื้อเฟื้ อของต้นไม้ใหญ่ที่เป็ นที่พกั พิงขณะยังเยาว์ ต้นไม้เล็กๆต้องการดูแล
เอาใจใส่ อยูเ่ สมอเติบโตผ่านวันเวลาขึ้นมา นอกจากชอบมองการเจริ ญเติบโตของต้นไม้แล้ว ยัง
พบว่าตัวเองชอบมองการเจริ ญเติบโตของผูค้ นและสังคมด้วย มองเห็นปัญหาหลายอย่างในการ
เจริ ญเติบโตเหล่านี้ท้ งั ที่เข้าใจ และไม่เข้าใจ กระทัง่ เจ้าของชีวติ ประสงค์ที่ให้พบกับผูค้ น
หลากหลายในจํานวนนั้น มีคนบางคนที่คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน มองเห็นเหมือนๆกันในยาม
ป่ วยไข้ของสังคม และความเร่ งด่วนที่จะต้องเยียวยาได้พดู คุย คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่
กัน พบว่ามีคุณประโยชน์อนันต์จะเกิดขึ้น หากได้รวบรวมความคิด มุมมอง ทัศนคคติของ เยาวชน
คนหนุ่มสาว ที่มองเห็นในลักษณะเดียวกัน มาถ่ายทอดให้สังคมได้ฟังได้รู้ อาจเห็นได้วา่ ในซอกมุม
ที่ซอ้ นเร้นที่สุด มีดอกไม้ดอกหนึ่งกําลังแย้มบาน การมาเข้าค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี ของเยาวชนกลุ่ม
เล็กๆ กลุ่มหนึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรนักกับชีวติ ต้นไม้ตน้ หนึ่งที่ยอมมีท้ งั คืนวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส และ
คืนวันที่พายุโหมพัง แน่ใจเหลือเกินว่าเราจะเดินทางผ่านคืนช่วงเวลาที่ท้ งั ดี และร้ายเหล่านั้นมา
ไม่ได้เลย ถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากผูท้ ี่เป็ นดัง่ ต้นไม้ใหญ่ อีกหลายต้นที่ให้ร่มเงา และให้ที่พกั
แก่ตน้ ไม้เล็กๆ ผูด้ อ้ ยประสบการณ์เสมอมา
หากเปรี ยบเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็ นเช่นต้นไม้แล้ว พวกเราก็เป็ นดังต้นไม้ที่รอคอยการ
เจริ ญเติบโตอยูใ่ นเนื้ อดินและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บ้างอยูบ่ นภูเขา บ้างอยูใ่ นทะเลทราย บ้าง
อยูใ่ นชุมชนแออัด แต่ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดและในเนื้อดินสภาพไหน เราต่างก็มีความจําเป็ นที่จะต้องหยัด
ชู เหยียดกิ่งได้อย่างมัน่ คง โดยมีค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีเป็ นสิ่ งล่อเลี้ยง อยูใ่ นรากในลําต้นในกิ่ง และ
ในทุกอณูเนื้ อของดอกใบ เพราะถ้าขาดสิ่ งหล่อเลี้ยงนํ้าแล้ว เราก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้อื่นๆ ที่โอน
อ่อนไปตามกระแสแห่งความชัว่ ร้าย จนกระทัง่ รู ปร่ างเดิมของมันบิดเบี้ยวแคระแกรน และสุ ดท้ายก็
เฉาตายกลายเป็ นขยะของพื้นดินโดยไม่รู้สึกตัว
วันนี้เราอาสาทําหน้าที่เป็ นตัวแทนของต้นไม้เล็กๆ บางต้นที่มีจิตสํานึกแน่วแน่ในภารกิจ
แห่งการมีชีวิตอยูข่ องตนเอง และต้องการจะเพาะหว่านจิตสํานึกนี้ไปยังต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กๆ
อื่น เพราะต้นไม้ใหญ่ๆ ยังคาดหวังให้ตน้ ไม้เล็กๆ เติบโตต่อสู ้เป็ นร่ มเงาให้แก่โลกใบนี้ และเพราะ
ต้นไม้เล็กๆ ยังต้องอาศัย ต้นไม้เป็ นร่ มเงาเป็ นที่พกั พิงในทุกๆ การต่อสู ้ และสําหรับเราคือต้นไม้
เล็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็ นร่ มเงาให้แก่ตน้ กล้ารุ่ นต่อไป
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แท้จริ งประเทศชาติน้ ี ยังหวังความอยูร่ อด
และยังรอคอยการชี้ นาํ และการฟื้ นฟูอยูเ่ สมอ
เยาวชนทั้งหลาย คือความหวัง คือสิ่ งที่รอคอย
สันติภาพโลก การอยูร่ ่ วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- เราต้องเคารพและให้เกียรติผทู ้ ี่มีวฒั นธรรมต่างจากเรา
- ไม่นาํ วัฒนธรรมของตนเองเป็ นที่ต้งั แล้วดูถูกคนอื่น เหยียบหยามวัฒนธรรมของผูอ้ ื่น
ต่างๆ นาๆ ตลอดจนพยายามที่จะก้าวก่าย แทรกแซง หรื อคิดเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ของผูอ้ ื่นให้เหมือนของตน
บทกลอน
ถ้าอยากเป็ นคนงาม
อย่าวูว่ ามโกรธง่าย
ถ้าอยากเป็ นคนสวย
อย่าเบื่อหน่ายความเพียร
ถ้าอยากเป็ นคนมัง่ มี
อย่าเป็ นเพียงคนดีแต่จ่าย
ถ้าอยากเป็ นคนนําสมัย อย่าทําลายวัฒนธรรม
วัฒนธรรมนําทางแห่งชีวติ
วัฒนธรรมนําจิตให้ผอ่ งใส
วัฒนธรรมนําโลกให้ศิวไิ ลซ์
วัฒนธรรมนําชัยสู่ สันติสุข
อามีนา นิเซ็ง

บรรยายภาพ
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ภาพนี้สะท้อนอารมณ์ของผม คือ ผมเป็ นคนรักสงบ ทําให้ผมมีแรงบรรดาลใจวาดภาพนั้น
ขึ้นมา ภาพนี้เปรี ยบเหมือนกับปั ญหาในสังคม หากเรามีความเป็ นอยูไ่ ม่สามัคคีกนั ดัง่ นํ้าที่อยูใ่ น 2
ฝั่งฝาก มันก็จะไม่มีทางมาบรรจบพบกันได้ แต่เมื่อมีความรักความสามัคคีต่อกัน มันก็ยอ่ มมา
บรรจบเป็ นหนึ่งเดียวกันในที่สุด
นับจากวันแรกที่ได้รับรู ้ข่าวสาร เรื่ องเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี ก็เลยรู ้วา่ เป็ นค่ายที่สามารถเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนําออกมาเผยแพร่ ให้แก่บุคคลอื่นได้ รับฟังและถ่ายทอดเพื่อแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็ นผลดี ข้าพเจ้าจึงได้คิดและตัดสิ นใจมาร่ วมค่าย
เมื่อได้มาถึงค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี จากการที่ขา้ พเจ้าได้ร่วมทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรม ยิง่
ทําให้ขา้ พเจ้ารู ้ถึงการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่สามารถนําไปสู่ ความขัดแย้งและความรุ นแรงได้ ดังเช่น
กิจกรรมชุมนุมอย่างสันติ เป็ นกิจกรรมที่ทาํ ให้ขา้ พเจ้ารู ้อย่างลึกซึ้ งในการจัดการกับปั ญหา เพื่อ
ไม่ให้เกิดความรุ นแรงได้ หรื อหากข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีปัญหาจากอีกฝ่ ายหนึ่ง และจะทําอย่างไรเพื่อให้มี
อีกฝ่ ายหนึ่งยอมรับความต้องการของเรา โดยที่ทาํ โดยไม่ทาํ ให้เกิดความรุ นแรง และให้ได้รับ
ผลประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ าย
ดังเช่นปั ญหาความขัดแย้งในสังคมสมัยนี้ ไม่วา่ จะเป็ นสามัญชนหรื อบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ ปั ญหาความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ หากบุคคลในสังคมยังคิดที่จะเอาแต่ใจตนเอง
หรื อกระทําเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่คิดสนใจบุคคลที่อยูภ่ ายหลัง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
เล็กน้อย หากปั ญหาดีได้สะสมหรื อเก็บจมอยูโ่ ดยไม่คิดที่จะหาทางแก้ไข มันก็ยงิ่ ที่จะปะทุข้ ึนเป็ น
ความรุ นแรงได้จากปั ญหาแค่เล็กๆ จนกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ จากนั้นก็ทาํ ให้เกิดความเสื่ อมเสี ย
เสี ยหาย โดยคิดที่จะหาทางแก้ไขในภายหลังในสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต ดัง่ เช่น ภูเขาไฟ ที่รอวัน
ปะทุโดยไม่มีทางแก้ไข มีแต่จะทําลายบริ เวณรอบๆจนไม่เหลือชิ้นดี ดังนั้น เราจะทําอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ยอมเกิดขึ้นในสังคมได้
และกิจกรรมอีกหลายกิจกรรม ยังทําให้รู้ถึงการพูดและการยอมรับฟังผูอ้ ื่นอย่างตั้งใจ และ
การสาเสวนาต่างๆ เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้งในชุมชน ให้บุคคลทั้งสองฝ่ ายเข้าใจ และพร้อมที่จะ
หาทางแก้ไขในเรื่ องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ให้เกิดความรุ นแรง จากกิจกรรมทั้งหมดข้าพเจ้าสามารถ
บอกได้เลยว่า เป็ นกิจกกรมที่สามารถนําออกไปใช้ได้จริ งในชุมชนแต่ละชุมชน และจากการเรี ยนรู ้
จากปั ญหาในชุมชนของเพื่อนแต่ละพื้นที่ และจากการทํากิจกรรมลงชุมชนที่ขา้ พเจ้าอยูไ่ ด้อีกด้วย
เพื่อลดปั ญหาต่างๆในชุมชน และข้าพเจ้าก็คิดว่า ข้าพเจ้าคิดว่าจะนํากิจกรรมและความรู ้ท้ งั หมดไป
ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สืบไป
บทกลอน
ดวงอาทิตย์ลบั ลาขอบฟ้ า
แสงจําจ้าอยูร่ ่ าํ ไร
ด้วยสายลับที่พลิ้วไหว
ภายในใจก็พลิ้วตาม
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ด้วยคํ่าคืนอันมืดมิด
แม้สิ่งใดมากรี ดขวาง
เราอยูร่ ่ วมกันมานานนับ
แต่วนั นี้เราจากกัน
โอ้เพื่อนเอย เพื่อนฉัน
จากกันแล้วใช่จากไกล
มิตรภาพไม่ไหวหวัน่
การจากลาจากกันในวันนี้
เราต่างคนต่างมีความมุ่งหวัง
ว่าถ้าชีวติ และคงยัง
ก็หมายใจจริ งจังจะกลับคืน
คิดเสี ยว่าการลาลับเหมือนหลับฝัน
คงพบกันสักวันในวันหน้า
วันที่มาร่ วมฝันและศรัทธา
ร่ วมนําพา เมล็ดพันธ์ให้เติบโต

เรามีมิตรอยูข่ า้ ง ข้าง
เราก็ขา้ มมันผ่านไป
รู ้ความลับของเพื่อนฉัน
เพื่อนของฉันอยูใ่ นใจ
เราจากกันในวันนี้
แต่หวั ใจยังคงมัน่
แม้คืนวันจะผ่านเลย

ภาณุพงศ์ สู ทอก

การเดินทางเสี้ยวหนึ่งของชีวิต
เวลาเย็นวันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2552 เสี ยงวูดรถไฟดังขึ้นพร้อมกับเคลื่อนตัวออจากสถานี ไป
อย่างช้าๆ เป็ นสัญลักษณ์เริ่ มต้น การเดินทางอีกครั้งของหนุ่มใต้คนหนึ่ง เพื่อมาแสวงหาบางสิ่ ง
บางอย่างในค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี
ยีส่ ิ บสามวันที่ผา่ นมานับจากวันแรกที่มาถึงค่ายเมล็ดพันธุ์แห่งนี้ แม้จะเป็ นเพียงเวลาสั้นๆ
แต่มนั กลับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกับตัวเด็กใต้คนนี้ จากที่เคยเป็ นคนหยิง่ ในตัวเอง ใจ
ร้อน ชอบใช้อารมณ์ คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น มองว่าคนอื่นตํ่ากว่าตัวเอง ส่ งผลให้เวลาทํางาน
ไม่ค่อยที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้บางครั้งต้องเสี ยมิตรภาพดีๆจากเพื่อนไป ซึ ง
ค่ายนี้ กิจกรรม วิทยากร พี่ๆ เพื่อนๆ ได้ช่วยสะท้อนความคิดและการกระทําของเขา ทําให้เขารู ้วา่
การกระทําของเขาบางครั้งทําให้เพื่อนไม่ชอบ ไม่พอใจ แล้วยังใช้อาํ นาจแสวงหาโอกาสให้ตนเอง
มากเกินไป ซึ่ งการใช้โอกาสมากเกินไปนี้ไปลิดรอน ไปทําลาย โอกาสในการพัฒนาตัวเองของ
เพื่อนด้วย การทํางานร่ วมกันก็เหมือนกับการเข้าแถว ถ้าแถวไม่ตรง เรามัวแต่จดั คนอื่น แต่ไม่จดั

189

ตัวเองยังไงแถวมันก็ไม่ตรงขึ้นมาได้ แต่เมื่อไหร่ ที่เราพยายามจัดตัวเองให้ตรงด้วย แถวก็จะตรง
แล้วงานก็จะสําเร็ จ
นอกจากเขาจะได้เรี ยนรู ้ตวั เองแล้ว เขายังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนๆจาก
หลากหลายที่มา ทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ที่ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม ที่ใช้
ชีวติ อยูร่ ่ วมกันในค่ายนี้ ถือว่าเป็ นโอกาสที่หาได้ยากกับค่ายที่มีความหลากหลายของสมาชิกค่าย
มากขนาดนี้ มีแต่ความแตกต่าง แต่ความแตกต่างเหล่านี้เปรี ยบเสมือนกับหนังสื อมีชีวิตหลายๆเล่ม
ให้หนุ่มใต้คนได้ศึกษา และเรี ยนรู ้กบั มัน โดยหนังสื อเหล่านี้ไม่ได้มีอยูใ่ นห้องสมุด มิตรภาพดีๆจาก
เพื่อนพ้องน้องพี่ในค่าย ที่เป็ นกําลังใจให้ ในเวลาที่เราทุกข์ เวลาเราเหงา เราเศร้า ซึ่ งไม่มีขายตาม
ร้านสะดวกซื้อ ถ้าอยากจะได้ตอ้ งใช้ใจแลกกับใจจึงจะได้มา มันมีค่ามากทางความรู ้สึก ทางจิตใจ
ไม่อาจจะประเมินค่าได้
และจากชุดวิชากระบวนการ กระบวนทัศน์ต่างๆ วิทยากรได้ถ่ายทอดให้กบั เด็กใต้ ทําให้
เขาได้รู้จกั สันติภาพมากขึ้น ละเอียดขึ้นและนํามาบูรณาการกับการทํางานของเขาได้ โดยเขาจะต้อง
สร้างสันติภาพจากใจของเขาเองก่อน เพราะเขามีความเชื่อว่าสันติภาพที่แท้จริ งจะต้องเกิดมาจาก
จิตใจของตนเองไม่วา่ จะเป็ นสันติภาพหรื อความรุ นแรงล้วนก่อกําเนิ ดมาจากจิตใจของเรา เมื่อเรา
สร้างสันติภาพให้เกิดในจิตใจของเขาได้แล้ว เขาก็พร้อมที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในใจของเด็ก
เยาวชนในพื้นที่จงั หวัดภาคใต้ที่เป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา โดยวิธีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ฝึ กอบรมจัดค่ายสันติวถิ ี การสร้างสันติวธิ ี การปลูกฝังการใช้สันติวธิ ี ในการจัดการกับปั ญหาความ
ขัดแย้ง การสานเสวนาต่างๆ ตั้งแต่ยงั เด็กให้เกิดขึ้นในใจของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นก่อน
เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็ นเมล็ดพันธุ์สันติวิถีที่ไปตกที่ไหนก็เจริ ญเติบโตเป็ น
ต้นไม้ใหญ่ ผลิดอก ออกผล สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งสันติวถิ ีที่น้ นั โดยมีความหวังความฝันว่า เด็กและ
เยาวชนจะเป้ นพลังสําคัญต่อไปในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับพื้นที่สุดปลายด้ามขวาน จาก
พื้นที่เล็กจนขยายใหญ่ ไปเป็ นสันติภาพของโลก ตราบใดที่เราไม่ยอมจํานนต่อความรุ นแรง และ
เชื่อมัน่ ในสันติวถิ ี เรายังคงมีความหวังที่จะทําให้เกิดสันติภาพ ความฝันที่จะเห็นสันติภาพ สันติภาพ
ก็จะเกิดขึ้น ถึงค่ายจะจบลง แต่ความทรงจํา มิตรภาพ การเดินทางของเด็กใต้คนนี้ก็ยงั จะต้องดําเนิน
ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุ ด
ขอบคุณมิตรสหายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีทุกท่าน
ต้ นกล้ าตานี
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สั นติวธิ ีในความหมายของเด็กใต้
ชี วติ คือความเพียร หมั่นเล่ าเรียนหมั่นต่ อสู้ อาวุธคือความรู้ ไยต้ องสู้ ด้วยปื น
เมื่อผมโดนมีดบาดมือ การที่ผมนิ่งเฉยหรื อบีบแรงๆ ให้เลือดออก ผมย่อมไม่ได้ใช้วธิ ี การ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง สิ่ งที่ผมควรทําก็คือ การกดห้ามบาดแผล ด้วยวิธีน้ ีเท่านั้นเลือดจึงจะหยุดไหลได้
ถ้าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรี ยบเสมือนเลือดที่กาํ ลังไหลจากมือของผม สันติวธิ ี
ก็เปรี ยบได้กบั การกดห้ามบาดแผลเพื่อให้เลือดหยุดไหล
สันติวธิ ี ไม่ใช่การนิ่งเฉยปล่อยให้เลือดไหลออกมา แท้ที่จริ งแล้วสันติวธิ ี คือทางสายกลางที่
อยูร่ ะหว่างการนิ่งเฉยกับการใช้ความรุ นแรงตอบโต้ เช่นเดียวกับที่กดห้ามบาดแผล เป็ นทางสาย
กลางที่อยูร่ ะหว่างการมองดูเลือดไหลออก กับการบีบให้แรงๆ แต่สันติวธิ ี คือการลงมือกระทําเพื่อ
แก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรงมิใช่เพราะเหตุผลทางศีลธรรมเท่านั้นหากยังเป็ นเพราะ
ข้อเท็จจริ งที่วา่ การใช้ความรุ นแรงตอบโต้ มีแต่จะเพิ่มความรุ นแรงให้มากขึ้น ไม่ต่างจากการบีบ
บาดแผล เช่นเดียวกับปั ญหาหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากว่าเรา
ยังใช้ความรุ นแรงกับคู่กรณี คู่กรณี ก็จะใช้ความรุ นแรงกลับกับตัวเราด้วย การที่เราได้มาเข้าค่าย
โครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีแห่งนี้ ถือเป็ นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาจากที่ไหนได้นอกจาก
ค่ายแห่งนี้ ค่ายแห่งนี้ได้ให้ความรู ้กบั เรามากมาย เช่น การรู ้จกั ตัวเรา รู ้เพื่อน รู ้จกั โครงสร้างของ
สังคม รู ้จกั การสื่ อสารอย่างสันติ รู ้จกั การจัดการประท้วงอย่างสันติ ทําให้เราสามารถที่จะนําความรู ้
ที่ได้จากค่ายแห่งนี้ กลับไปใช้ในชีวติ ประจําวันของเราได้ต่อไป
สุ ดท้ายนี้ส่ิ งที่ผมได้บทเรี ยนมาในค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีครั้งนี้ คือ สันติวธิ ี น้ นั มีพลังในการ
ดับเพลิงแห่งความรุ นแรง แต่จะทําเช่นนั้นได้ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่เราจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในสันติวธิ ี ให้ถ่องแท้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาอย่างสอดคล้องกับความเป็ น
จริ ง และที่สาํ คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันคือ การร่ วมพลังของผูใ้ ฝ่ สันติวธิ ี จนเป็ นกระแสใหญ่ในสังคม
การกดบาดแผลจะทําให้เลือดหยุดไหลได้ก็จริ ง แต่ถา้ ไม่มีความรู้หรื อมีความรู้นอ้ ยก็ยากที่จะหยุด
ห้ามไม่ให้เลือดหยุดไหลได้ จําเป็ นต้องอาศัยความรู ้มากมายที่มีพลังพอๆ กันกับบาดแผล
อัดนันต์ ตีมะซา
เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีกลับสู่ แดนใต้
เมล็ดพันธุ์ให้ ความรู้ เมล็ดพันธุ์ให้ ความคิด เมล็ดพันธุ์ให้ ปัญญา นําแนวทางสู่ สันติ
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จุดเริ่ มต้นแห่งเหตุการณ์อนั เลวร้าย ที่มาจากบนเส้นทางแห่งอํานาจ ที่ได้จากการเข่นฆ่า
ทําลายโดยไม่เคยเหลียวแลประชาชนของตนเอง ซึ่ งนํามาแก่ความสู ญเสี ยแก่ผทู ้ ี่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อย่าง
ไม่รู้จบสิ้ น เสี ยงร้องของประชาชน เป็ นเพียงแค่เสี ยงกระซิ บอันห่างไกล ยากเกินกว่าคนภายนอกจะ
ได้รับรู ้เสี ยงจากเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริ ง หนทางเดียวที่จะรอดพ้นจากการสู ญเสี ยซํ้าแล้วซํ้าเล่า คือ
สันติวธิ ี
สถานการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อความสู ญเสี ยอันยากที่จะเยีย่ วยา ทั้ง
แก่พี่นอ้ งจากไทยพุทธและมุสลิม อีกทั้งยังสร้างความสับสน ความหวาดระแวง อันนําไปสู่ ความไม่
เข้าใจซึ่ งกันและกัน การแบ่งเขา แบ่งเรา อคติ ความขัดแย้งเรื่ องวิถีชีวติ และการให้คุณสมบัติต่างกัน
จึงกลายเป็ นอุปสรรค์ของการทํางานและการอยูร่ ่ วมกันได้เสมอ การใช้สันติวธิ ี จึงจะช่วยลดความ
ขัดแย้งที่นาํ ไปสู่ ความรุ นแรงทางสังคมได้ การที่พวกเราเด็กแดนใต้ได้เข้ามาเรี ยนรู ้ในเรื่ องการสร้าง
ความสันติให้เกิดขึ้น เช่น ได้เรี ยนรู ้การรู ้จกั ตัวเอง รู ้จกั เพื่อน รู ้จกั สังคม รู ้จกั ระบบเศรษฐกิจ รู ้จกั
การเมือง รู ้จกั การสื่ อสารอย่างสันติ รู ้จกั การทํางานอย่างสันติ รู ้จกั การสานเสวนา รู ้จกั การจัดการ
ประท้วงอย่างสันติ รู ้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ความหลากหลายแตกต่างกัน การรับฟังผูอ้ ื่นด้วยความ
ลึกซึ้ ง ฟังด้วยความเมตตา ฟั งด้วยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เป็ นต้น
สุ ดท้ายนี้ เราได้เรี ยนรู ้วา่ การยอมจํานนเป็ นอีกด้านของความรุ นแรง เพราะเราสนับสนุน
อีกฝ่ ายให้ใช้ความรุ นแรงกับเราต่อไป และสันติวธิ ี ไม่ประกันว่าคู่กรณี จะไม่ใช้ความรุ นแรงกับคุณ
แต่สันติวธิ ี อาจยับยั้งการใช้ความรุ นแรงของคู่กรณี ได้
อีกอย่างสันติวธิ ี ไม่ประกันความสําเร็ จ
เพราะความสําเร็ จขึ้นอยูก่ บั ว่า เรามีความชํานาญแค่ไหน และหากเราใช้บ่อยๆ เราจะมีความ
เชี่ยวชาญได้เอง
มะยูโซ๊ะ เม๊าะบากอ
ความรู้ สึกดีๆทีม่ ีในค่ ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี
ผมได้มาเข้าค่ายนี้เป็ นครั้งแรก ผมรู ้สึกว่าผมเครี ยดอยากกลับบ้าน เพราะผมรู ้สึกเป็ นห่วง
ทางบ้านมาก แต่พอเร่ มอยูไ่ ด้ซกั พัก ผมก็เริ่ มรู ้สึกว่า ค่ายนี้ทาํ ให้ผมเริ่ มสนุกได้รู้จกั กับกลุ่มเพื่อน
ใหม่ๆ ต่างภาค ต่างศาสนา ถึงแม้เราจะมีความแตกต่างกันเราก็สามารถที่จะอยูร่ ่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
นอกจากได้รู้จกั เพื่อนแล้ว ผมได้เรี ยนรู้บทเรี ยนใหม่ๆจากวิทยากรหลายๆท่าน แต่วนั นี้ผม
จะยกตัวอย่างมาเพียงเรื่ องหนึ่ง คือ การฟัง เพราะผมเป็ นคนพูดไม่ค่อยเก่ง เมื่อได้เรี ยนรู ้การฟัง ทํา
ให้ผมเข้าใจการฟังมากขึ้น ว่า ผูฟ้ ังที่ดีควรมีคุณสมบัติดงั นี้ คือ ฟังคนอื่นพูดอย่างเคารพและให้
เกียรติเขา โดยมีการใช้กาย วาจา เช่นมีการพยักหน้าและมีการยิม้ ให้กบั ผูพ้ ดู แล้วมีการสบตามองสิ่ ง
ต่างๆรอบตัวเขาเป็ นครั้งคราว สลับไปมา และสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดสําหรับผูฟ้ ังคือ ไม่ควรพูดแทรกใน
ขณะที่ผพู ้ ดู กําลังพูดอยู่ หากมีขอ้ สงสัยให้เก็บข้อสงสัยไว้ถามทีหลัง หรื อรอให้เขาพูดเสร็ จ หรื อขอ
อนุญาตเขาก่อนที่จะถาม
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ซึ่ งบทเรี ยนนี้ทาํ ให้ผมนําไปใช้ได้จริ งในชีวิตของผมได้ เพราะปกติผมเป็ นคนที่ชอบฟั งไม่
ชอบพูดสักเท่าไหร่ และบางครั้งผมจะพูดแทรกขึ้นมาโดยไม่รู้วา่ ผูพ้ ดู จะรู ้สึกอย่างไร แต่เมื่อผม
ได้มาเรี ยนรู ้การฟังที่น้ ีทาํ ให้ผมรู ้วา่ การฟังที่ดีเป็ นอย่างไร แล้วเมื่อผมพูดแล้วมีคนมาแทรกทําให้ผม
หมดอารมณ์ที่จะพูด ทําให้ผมเข้าใจความรู ้สึกของเพื่อน และผมคิดว่าเมื่อผมกลับไปบ้าน ผมจะนํา
เทคนิคการฟังไปปรับใช้กบั เพื่อนๆและครอบครัวของผม
ซาลาฮูดิน เจะเตะ

ทะเลาะกันวันนี้ พรุ่ งนีด้ ีกนั
สวัสดีพี่เลี้ยงและเพื่อนๆทุกคน กระผมรู้สึกดีใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้มีการจัด Reflection ซึ่ ง
เป็ นกิจกรรมสุ ดท้ายของพวกเราทุกคน เพื่อนนั้นสามารถที่จะแบ่งปั นความรู ้ให้กบั ทุกคนที่อยูใ่ น
ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี กระผมหวังเป้ นอย่างยิง่ ว่าความรู ้ที่เพื่อนได้นาํ เสนอในวันนี้ เป็ นความรู ้ที่
หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น เรื่ อง ปั ญหาความขัดแย้ง ความรุ นแรง และสันติภาพ ซึ่ งเป็ นความรู ้ที่อยู่
รอบๆตัวเรา
สําหรับสิ่ งที่ผมได้เรี ยนรู ้ในขณะที่อยูใ่ นค่ายนี้ คือ กระบวนการในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งปั ญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกที่ และปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนี้ เกิดจากความคิดที่
แตกต่างกัน ความรู ้สึกของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่วา่
จะเป็ นระดับบุคคล, ระดับชุ มชน, ระดับองค์กร, สังคมหรื อประเทศในเกือบทุกหนทุกแห่ง ผมคิดว่า
ปั ญหาความขัดแย้งนั้นสามารถใช้สันติวธิ ี เข้าช่วยคลี่คลายปั ญหาความขัดแย้ง มากกว่าการใช้ความ
รุ นแรง เพราะเหมือนกับว่าการใช้ความรุ นแรงเป็ นเหมือนการล่อเลี้ยงความโกรธ ความเกลียด ความ
ทุกข์ร้อน ของทุกฝ่ ายสะสมพลังเกิดขึ้นเรื่ อยๆ จะนําไปสู่ ความรุ นแรงโต้ตอบกันในที่สุด
กิจกรรมที่ทาํ ให้ผมประทับใจเพื่อนทุกคน คือ กิจกรรมการเรี ยงหมอน ซึ่ งต่างคนต่างแย่ง
หมอนเพื่อกลุ่มของตนเอง พยายามปกป้ องหมอนไม่ให้ใครมาแย่ง หลังจากนั้นได้มีการเจรจากันว่า
จะทําอย่างไรให้ได้หมอนเท่าๆกัน หลังจากนั้นทุกคนได้มีการจัดตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อเจรจาตกลง
ทั้งนั้นมีการใช้อาํ นาจเหนื อ อํานาจร่ วม อํานาจภายใน จากนั้นได้มีการเจรจาหัวหน้ากับหัวหน้า เพื่อ
หาข้อสรุ ปไปบอกกับสมาชิกในกลุ่ม ตกลงกันให้ทราบสาเหตุและปั ญหาที่เกิดขึ้น กระผมคิดว่าวิธี
นี้ทุกคนสามารถได้เป็ นที่สาํ คัญของการอยูใ่ นสังคม ผมหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเพื่อนทุกคนที่อยูใ่ นค่าย
นี้ ทุกคนมีภาวะการณ์เป็ นผูน้ าํ จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติ โดยใช้วิธีการหรื อ
กระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง คือการใช้หลักการประนีประนอม และการใช้อาํ นาจนั้นแบ่ง
ออกเป็ น 3 หัวข้อ
1. อํานาจร่ วม คือ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
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2. อํานาจเหนื อ คือ อํานาจแบบสั่งการ
3. อํานาจภายใน คือ อํานาจที่อยูภ่ ายในของแต่ละบุคคล

มูฮามัดฟาอิส มะลี

เส้ นทางแห่ งความฝัน
เมื่อหนูกา้ วออกจากบ้านหนูก็ได้รับความรู ้และเห็นสิ่ งใหม่ๆอีกมากมาย ครั้งนี้ก็เป็ นอีกครั้ง
ที่หนูได้ออกจากบ้านเพื่อมาศึกษาหาความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องสันติวธิ ี ก่อนที่หนูจะมาหนูไม่รู้เรื่ อง
เกี่ยวกับสันติวธิ ี แม้แต่นอ้ ย เมื่อหนูได้กา้ วเข้ามาในค่าย หนูก็ได้พบกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาจากต่างภาษา
ที่พดู ก็ไม่เหมือนกัน จึงเป็ นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่ วมกับเพื่อนและพี่ๆ เมื่อได้รับฟังจาก
วิทยากรท่านต่างๆ เช่น รู ้จกั ตนเอง สันติวธิ ี ความรุ นแรง ฯลฯ แต่ที่หนูสนใจและนําไปปฏิบตั ิได้
คือ ความรุ นแรงและสันติวธิ ี ในเรื่ องความรุ นแรงที่กาํ ลังเกิดขึ้นในปัจจุบนั ซึ่งเรามองแล้วว่าไม่
สามารถที่จะหาทางออกที่จะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมได้
คาวามรุ นแรงแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ความรุ นแรงทางตรง ซึ่ งหมายถึง ความรุ นแรงระดับ
บุคคล ซึ่ งมีผกู ้ ระทํากับผูถ้ ูกกระทํา ซึ่ งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ส่ วนด้านที่สอง คือ ความรุ นแรง
เชิงโครงสร้าง ซึ่ งหมายถึง ความรุ นแรงที่โครงสร้างทางสังคมกระทําต่อคนในสังคม ซึ่ งมีผลทําให้
ชีวติ ตกอยูใ่ นความทุกข์ทางกาย และทางใจ ทางกาย คือ ความยากจน ความเจ็บป่ วย ทางใจ คือ เกิด
ความหวาดหวัน่ ไม่มนั่ คง รู ้สึกว่าชีวติ ขาดความปลอดภัย มีภาวะกดดันในใจ ซึ่ งเป็ นการกระทําที่ตวั
คนเป็ นสาเหตุหรื อผูถ้ ูกความรุ นแรงกระทําได้ไม่ชดั เจน จึงเป็ นคําที่ตรงกับคําว่า สันติ คําว่าสันติ
หมายถึง ความสงบ ถ้าพูดคําว่าสันติวธิ ี คือ การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง หรื อตอบโต้ใน
สถานการณ์หนึ่งๆ โดยไม่ใช้ความรุ นแรง ต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นการประทุษร้ายต่อ
ร่ างกายและชีวติ
นี่เป็ นความรู ้ส่วนหนึ่งที่หนูได้เรี ยนรู ้จากค่ายนี้ ซึ่ งหนูจะนําความรู ้เหล่านี้ไปเผยแพร่ ใน
หมู่บา้ น โดยให้ความรู ้กบั เพื่อนๆในหมู่บา้ น และให้ทุกคนในหมู่บา้ นใช้สันติวธิ ีในการแก้ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยหนูและเพื่อนๆรวมตัวกันในวันที่หมู่บา้ นมีประชุม เดือนละ 1 ครั้ง จึง
เป็ นอีกทางที่ทาํ ให้การประกาศการลงนาลงสันติได้ผล และสามารถอธิ บายให้ทุกคนเข้าใจถึงภาษา
ของชนเผ่า หรื อ เพื่อให้ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ได้รับรู ้และนําไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง นี้ยงั เป็ นอีกทางที่จะทําให้สันติ
วิธีได้และก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม เมื่อเกิดคําว่าสันติสุขทุกคนจะได้รับความเข้าใจและจะอยูไ่ ด้
อย่างสงบสุ ข
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ภาพที่ 1 เป็ นภาพที่แต่ละคนมาจากต่างที่กนั ทั้งภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน แต่
ทุกคนก็สามารถอยูร่ ่ วมกันได้
บทกลอน
ขอบคุณที่ให้ความรู ้
ขอบคุณที่ให้ความเข้าใจ
ขอบคุณที่ให้ความรัก
ความรู ้สึกดีๆกําลังจะจางหาย
เพราะวันเวลาพาให้เราจากกัน

ภาพที่ 2
ดอกไม้สีน้ าํ ตาล คือ เมล็ดพันธุ์ที่ยงั ไม่เก่ง เป็ นดอกไม้ที่ยงั ไม่ได้รับความรู ้
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ดอกไม้ตูมสี ชมพู คือ เมื่อเข้ามาอยูใ่ นค่าย ก็ทาํ ให้เกิดความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ
และได้รู้อะไรอีกมากมาย แต่ไม่เข้าใจพอ
ดอกไม้บาน คือ เมื่ออยูไ่ ปนานๆ ก็ได้รับความรู ้มากมายสามารถไปแบ่งปั นกับเพื่อนๆได้
เมล็ดพันธุ์ เหมือนกับ ที่เราได้รับความรู ้ นําไปเผยแพร่ ให้กบั เขา
แม้วา่ ดอกหญ้านี้จะเล็กๆ แต่เมื่อเรานําไปหว่านให้ได้รับความรู ้ เขาก็สามารถต้านทาน
ความรุ นแรงได้สาํ เร็ จ
แอนนา อามอ

กระจกใสติดฟิ ล์มกรองแสง

เมื่อเอ่ยถึงชีวติ ที่ผา่ นมาของฉัน ฉันเคยอาศัยอยูใ่ นภาชนะรู ปทรงปิ ดรู ปทรงหนึ่ง ซึ่ งฉันเอง
ไม่สามารถบอกได้เช่นกันว่ามันเป็ นลักษณะของรู ปทรงใด ฉันรู ้เพียงว่าฉันอาศัยอยูใ่ นภาชนะใส
เป็ นวัสดุที่เขาเรี ยกกันว่า กระจก แต่มนั มีความพิเศษอยูอ่ ย่างหนึ่ง อยูต่ รงที่มนั ติดฟิ ล์มกรองแสง
อย่างดี รู ้สึกปลอดภัยและการได้รับการปกป้ องอยูต่ ลอดเวลาที่ฉนั อาศัยอยูใ่ นนี้ ทุกครั้งที่ฉนั มองเข้า
ไปในกระจก สิ่ งสะท้อนกลับมามักจะเป็ นตัวฉัน แม้จะไม่ชดั เหมือนการส่ องตัวเองในกระจกเงา
แต่มนั ก็ชดั มากพอที่ทาํ ให้ฉนั สนใจแต่ภาพตัวฉันที่สะท้อนกลับมา จนลืมสังเกตสิ่ งอื่นๆที่สะท้อน
อยูใ่ นกระจกบานเดียวกันนั้น ซึ่ งภาพของสิ่ งอื่นๆ เหล่านั้นเป็ นเพียงแค่ภาพเลือนราง มองยากปวด
ตาทําให้ฉนั หลีกเลี่ยงที่จะพยายามมองภาพเหล่านั้น ในความคิดตอนนั้นไม่มีความคิดและน่าสนใจ
ไปมากกว่าตัวฉันที่สะท้อนอยูก่ ระจกใสติดฟิ ล์มกรองแสงอีกแล้ว ในภาชนะที่บรรจุตวั ฉันอยูใ่ บนี้
เป็ นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแสงสว่างและความเย็น และด้วยเหตุผลที่พ้ืนที่ภาชนะใบนี้เย็นและสว่างอยู่
ตลอดเวลา ทําให้เจ้าฟิ ล์มกรองแสงทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ ก็คือสะท้อนแต่ภาพของ
สิ่ งของ บุคคล หรื อวัตถุต่างๆ ที่ถูกบรรจุในภาชนะใบนี้เท่านั้น แต่ฉนั กลับไม่สามารถมองเห็นพื้นที่
ภายนอกที่มืดกว่า ได้เหมือนกับการมองผ่านกระจกใสธรรมดาที่ไม่ได้ติดฟิ ล์มกรองแสง ฉันรู้สึก
ปลอดภัยมาก สิ่ งที่ฉนั มองเห็นคือ ภาชนะใบนี้ที่บรรจุเพียงตัวฉัน ครอบครัวของฉัน เพื่อนๆของฉัน
ครู ของฉัน สังคมที่ฉนั คุน้ เคย และอัดแน่นด้วยบรรยากาศแห่งความปลอดภัยและความคุน้ ชิน ฉัน
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พอใจกับพื้นที่ของฉันมาก โดยไม่เคยสังเกตเลยสักนิดว่านอกพื้นที่ที่ฉนั อยู่ นอกภาชนะที่บรรจุตวั
ฉันไว้น้ นั กําลังร้อนขึ้นทุกวัน และเมื่อพื้นที่ภายนอกร้อน แต่พ้นื ที่ภายในใจของฉันเย็น

เมื่อถึงจุดที่ภาชนะใบใหญ่ที่บรรจุฉนั ไว้เกิดร้าว แค่คนในภาชนะกระจกใสติดฟิ ล์มกรอง
แสงก็ยงั อยูก่ นั ได้เพราะมันแค่ร้าว เป็ นรอยร้าวเล็กที่ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครเดือดร้อนกับอาการร้าว
เล็กๆของมัน แต่ไม่ใช่ฉนั ฉันสนใจกับปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ของฉัน ฉันจึงตัดสิ นใจ
ลองออกเดินทางไปศึกษาและคิดจะประสานรอยร้าวนั้นด้วยตัวของฉันเอง

ในระหว่างที่การเดินทางฉันพบเมล็ดพันธุ์จาํ นวนหนึ่ง ฉันสนใจเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เพราะ
ฉันสัมผัสได้ถึงความรักและการแสวงหาสันติภาพของเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น แต่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะ
เติบโตได้ก็ต่อเมื่อได้รับแสงสว่างที่พอดีและอุณหภูมิพอเหมาะ ไม่สว่างจนเกินไป และไม่มืด
จนเกินไป ไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไป ฉันจึงตัดสิ นใจลดความสว่างและเพิ่มอุณหภูมิใน
ภาชนะกระจกใสติดฟิ ล์มกรองแสงที่ฉนั อาศัยอยู่ และเมื่อความสว่างในพื้นที่ของฉันน้อยกว่าพื้นที่
รอบนอก กระจกใสติดฟิ ล์มกรองแสงก็จะสะท้อนให้ฉนั เห็นภาพของสิ่ งที่ฉนั ไม่เคยเห็น ไม่เคยรับรู ้
มาก่อนในชีวติ
ฉันเริ่ มมองและสนใจสิ่ งใหม่ที่สะท้อนให้ฉนั เห็น และฉันก็เริ่ มมองข้ามภาพสะท้อน
ของตัวเองในกระจก เมล็ดพันธุ์กว่า 30 เมล็ด ที่ฉนั ได้พบระหว่างการเดินทาง เป็ นมากกว่าหนังสื อ
เดินทาง เป็ นมากกว่าหนังสื อปรัชญา เป็ นมากกว่าหนังสื อประวัติศาสตร์ และสังคม แต่เป็ นแรง
บันดาลใจให้ฉนั คิดจะทําสิ่ งดีๆเพื่อสังคม ทําให้ฉนั มองโลกในแง่มุมที่เปลี่ยนไป จากมุมมองที่
แคบๆของฉัน ว่าคนไทยทุกคนเหมือนกัน ชาติพนั ธุ์เดียวกัน พูดภาษาไทยเหมือนกันทั้งประเทศ
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กลับไม่ใช่อย่างที่ฉนั คิด ยังมีชนเผ่าและกลุ่มชาติพนั ธุ์อีกมากมาย ที่ยงั พูดภาษาชนเผ่าของเขาต่าง
จากภาษาไทยกลาง อีกทั้งกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านั้นถูกเจ้าหน้าที่รัฐและสื่ อต่างๆคุกคาม จนกําลังทําให้
พวกเขาสู ญเสี ยอัตลักษณ์ของพวกเขาไป จากมุมมองและอคติเก่าๆที่คิดว่าชาวมุสลิมคลุมผ้าหน้าตา
บึ้งตึง ดูไม่เป็ นมิตรเอาเสี ยเลย กลับเปลี่ยนเป็ นชาวมุสลิมทําไมน่ารักจัง เป็ นคนที่คิดดี ประพฤติดี
น่าคบมากกว่าเพื่อนของฉันบางคนเสี ยอีก จากที่ฉนั ไม่เคยสนใจกับข่าวความรุ นแรงของ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ แต่เมื่อได้ฟังจากปากเพื่อนๆที่เป็ นประสบการณ์ตรงแล้ว ทําให้ฉนั รู้สึกสนใจและสลด
ใจไปในเวลาเดียวกัน เป็ นแรงบันดาลใจที่อยากจะให้ฉนั มีส่วนร่ วมช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์
และแบ่งปั นพื้นที่แห่งความปลอดภัยให้พวกเขาบ้าง จากที่ฉนั ไม่เคยรู ้เลยว่าในโลกใบนี้กาํ ลังมีความ
ขัดแย้งและทวีความรุ นแรงขึ้นทุกวัน แต่ยงั มีกลุ่มคนที่กาํ ลังเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพเกิดขึ้น
และพยายามที่จะขยายมันออกไป มันทําให้ฉนั อยากเป็ นคนหนึ่งในนั้นที่จะช่วยขยายพื้นที่แห่ง
สันติภาพให้กว้างออกไป จากเมื่อก่อนที่ฉนั ได้ฟังอะไรมา อ่านอะไรมา ก็จะเชื่อเอาง่ายๆ ไม่เคยที่จะ
คิดวิเคราะห์ ตอนนี้ฉนั เรี ยนรู ้ที่จะคิดนอกกรอบและวิเคราะห์เชิงลึกให้มากขึ้น ไม่หลงเชื่อหรื อตก
เป็ นเหยื่อของสื่ อง่ายๆ ฉันเปลี่ยนระบบความคิดเสี ยใหม่ จากที่เคยตัดสิ นคนด้วยอคติ เหมารวมกัน
ว่าคนแบบนี้จะต้องเป็ นแบบนั้นเสี ยหมด ฉันได้เปลี่ยนมุมมอง ฉันจะไม่ตดั สิ นใครก่อนที่ฉนั จะได้
รู ้จกั ตัวตนที่แท้จริ งของเขา เมล็ดพันธุ์มากกว่า 30 เมล็ด ได้เปลี่ยนแปลงชีวติ ของฉันมากกว่าที่ฉนั
คิดไว้ เปิ ดโลกและมุมมองใหม่ให้ฉนั ได้เห็นมันในมุมมองได้หลายๆมิติ ฉันเรี ยนรู้ที่จะอยูบ่ นโลก
นี้อย่างเข้าใจมากขึ้น เรี ยนรู ้ที่จะจัดการปั ญหาอย่างสันติวธิ ี และนํามาซึ่ งสันติภาพที่ยงั่ ยืน เรี ยนรู ้ที่จะ
เอาใจเขามาใส่ ใจเรามากขึ้น ฉันได้รับมิตรภาพที่สูงค่า และที่สาํ คัญเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นทําให้ฉนั ได้
รู้จกั และเข้าใจตนเองมากขึ้น ทําให้ฉนั ได้รู้วา่ ฉันเป็ นคนที่มีโอกาสและโชคดีมากเพียงใด และฉันจะ
สามารถทําประโยชน์ให้กบั สังคมนี่ได้มากมาย หากฉันมีการนําศักยภาพที่ตวั ฉันมีมาใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ฉันสัญญาว่าฉันจะขยายพื้นที่ความปลอดภัย พื้นที่แห่งสันติภาพ ฉันไม่มีอะไรจะต้อง
กลัวอีกแล้ว เพราะตอนนี้ ฉนั มีเพื่อนร่ วมเดินทางเป็ นเมล็ดพันธ์สันติวถิ ี ที่จะเดินทางไปประสาน
รอยร้าวของกระจกใสติดฟิ ล์มกรองแสงด้วยกันกับฉัน
พริษา คุณวุฒิกร
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ภาพซึ่งกันและกัน

ต้นไม้ใหญ่เป็ นเหมือน ผูใ้ หญ่ สังคม และผูป้ กครอง องค์กรครอบครัว และสถาบัน ที่จะ
ปลูกฝังให้กบั ทุกๆคนตั้งแต่เด็ก
พวกเราก็ เหมือนกับ เมล็ดพันธุ์ที่กาํ ลังงอกขึ้นมาดูโลก มาเรี ยนรู ้วธิ ี การอยูอ่ ย่างสงบจาก
ผูใ้ หญ่หรื อต้นไม้ใหญ่ และเมื่อเราโตขึ้นก็จะเจอกับเพื่อนที่ไม่อยูใ่ นครอบครัว เช่น เพื่อนต่างที่
วันแรก
อาจแค่มอง
วันที่สอง
เริ่ มคิดที่จะรู ้จกั
วันที่สาม
เริ่ มเป็ นฝ่ ายถาม
วันที่สี่
รู ้จกั กัน
วันที่หา้
เป็ นเพื่อนกัน
วันที่หก
เริ่ มรู ้ความคิดของซึ่ งกันและกัน
วันที่เจ็ด
มีความผูกพันธุ์
วันที่แปด
ถึงเวลาที่ตอ้ งลาจาก
วันที่เก้า
ระบายความรู ้สึกที่มีให้เพื่อน
วันที่สิบ
อวยพรให้โชคดี และจะไม่มีวนั ลืมเพื่อน

คําว่าเพื่อน
ได้พดู คุย
วันนี้ได้มารวมตัวกัน

เพลง เมล็ดพันธ์ อสิ ระ
เราต่างต้องการ
และให้ไว้ใจกันและกัน
เรี ยนรู ้เพื่อกลับไปสร้างสรรค์
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สร้างสัมพันธ์ที่ดี
*เพื่อนทุกคน
ให้สันติสุข
สร้างความรัก
ให้สังคม
ให้โลกได้รู้
**ค่ายเมล็ดพันธุ์
ได้สร้างเรา
ไม่ใช้ความรุ นแรง
ตัวเองจะเป็ นอย่างไรไม่สาํ คัญ
(ใครจะคิดว่าตัวเราไม่สาํ คัญ

ให้กบั คนในสังคม
ต่างต้องการสันติภาพ
ไม่ไกลห่างจากตัวใคร
ความเชื่อและความมัน่ คง
ด้วยมือเรา
ว่าเราก็ทาํ ได้
สันติวถิ ี
ให้เป็ นคนรักสงบ
และให้คิดถึงวิธีการที่เสี ยสละ
แค่ให้รู้คาํ ว่าเพื่อสังคม
แค่ได้เรี ยนรู้อย่างอิสระ)
จะแฮ จะก่า

เสี ยงสะท้อนจากเด็กหลังเขา
ในโอกาสที่ผมได้ร่วมเข้าค่าย “เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี” ครั้งนี้ เป็ นความโชคดีของผมที่มี
โอกาส ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น ได้มุมมองใหม่ๆในชีวติ ทางด้านความรู ้ ความคิดประสบการณ์และ
ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิต
ในวันแรกที่กา้ วเข้ามาในค่ายแห่งนี้ ผมรู ้สึกเหงาอ้างว้างอึดอัดและไม่สนุก แต่พออยูไ่ ปได้
สักระยะหนึ่ง ความรู ้สึกเหล่านั้นก็จางหายไป ผมได้รู้จกั เพื่อนมากมาย ที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ เราได้ทาํ ความรู ้จกั กันได้แลกเปลี่ยนวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ภาษาและวัฒนธรรมร่ วมกัน อีกทั้ง
เรายังได้เรี ยนรู ้การปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกัน การยอมรับและเคารพในความแตกต่าง การกระชับ
ความสัมพันธุ์กบั เยาวชนที่อยูใ่ นภาคต่างๆนอกจากนี้ แล้วเรายังได้เรี ยนรู้ถึงปัญหาความขัดแย้ง และ
ความรุ นแรงในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้สติปัญญาปราศจากความ
รุ นแรง มีความจําเป็ นและสําคัญในการแก้ปัญหากับสังคมยุคปั จจุบนั ที่มีเหตุการณ์วนุ่ วายรุ นแรงไม่
สงบ
ฉะนั้นการมาเข้าค่ายในครั้งนี้ได้ปลูกฝังความรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผมและเพื่อนๆได้เรี ยนรู้
แนวคิดวิธีการดําเนิ นของสันติวธิ ี อีกทั้งยังถ่ายทอดให้ผมมีความรู ้ความเข้าใจ เสริ มสร้าง
ประสบการณ์ในการอยูร่ ่ วมกันท่ามกลางความแตกต่างในเรื่ องการยอมรับเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
การยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ภาษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงการ
ฝึ กฝนและเสริ มสร้างทักษะภาวะผูน้ าํ ในการเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ วิธีการและเป้ าหมายของสันติ
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วิธี ส่ วนความเปลี่ยนแปลงของผมจากการเข้าค่ายนี้ คือ ค่ายนี้ทาํ ให้ผมได้มีความคิดกระบวนการใน
การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ที่ทาํ ให้ผมได้รู้จกั ตนเองและผูอ้ ื่นมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้เข้าใจที่มาของปั ญหาความ
ขัดแย้งและแนวทางกระบวนการในการแก้ไขปั ญหา เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ สันติภาพและได้เรี ยนรู ้ถึง
ทักษะการเป็ นภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี และสิ่ งสําคัญที่ผมได้เรี ยนรู ้ คือ ความรักความสามัคคี และ
มิตรภาพต่างชาติพนั ธุ์
สมศักดิ์ หมื่นน้ อย
สั นติภาพ
สันติภาพคืออะไรผมใคร่ รู้
ความเป็ นอยูท่ ี่สงบถูกต้องไหม
ตัวผมเองก็ยงั ไม่เข้าใจ
สันติภาพคืออะไรช่วยบอกที
ตั้งแต่วนั แรกที่ผมได้เข้ามาในค่าย “เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี” ซึ่ งในความคิดของผม ผมคิดว่า
เป็ นค่ายสําหรับเยาวชน คงจะเป็ นการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ไม่ได้มีอะไรมาก แต่พอผมได้มา
เรี ยนรู ้และได้เข้าใจค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีมากขึ้น ตอนแรกที่ได้มาเรี ยนรู ้สึกเครี ยด เป็ นกังวลมาก
เพราะตอนนั้นผมคิดอยูอ่ ย่างเดียวเลยว่า ผมอยากกลับบ้าน ไม่สนุกเลย สิ่ งที่ทาํ ให้ผมคิดแบบนี้ก็เป็ น
เพราะไม่มีเพื่อน และผมมาคนเดียว เลยทําให้มีความคิดแบบนี้ แต่พอได้เล่นกิจกรรมหนึ่ง คือ การ
ทําความรู ้จกั เพื่อน ทําให้ผมได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น และกล้าคุยกับเพื่อนมากขึ้นด้วย ต่างจากวันแรกๆ
ที่เข้ามาในค่าย เพื่อนทําให้ผมได้รู้จกั กับมิตรภาพที่สวยงาม ถึงแม้วา่ เพื่อนที่มาเข้าค่ายล้วนแล้วแต่มี
ความหลากหลายที่แตกต่างกัน แต่ความรู ้สึกของผม ถึงแม้วา่ เราจะมาจากต่างที่กนั เช่นภาคเหนื อ
ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ หรื อชนเผ่าเองก็ตาม แต่เราก็ลว้ นมีจุดประสงค์เดียวกัน คือการได้
พัฒนาตนเองและสังคม เชื่อมั้ยกับว่า ค่ายนี้สอนอะไรผมหลายๆอย่าง สอนให้ผมรู ้ถึงความอดทน
เข้าใจกับปั ญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และสิ่ งที่ได้จากการอบรมค่ายนี้คือ ผมเข้าใจเรื่ อง
สันติวธิ ี คือ การไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหาความรุ นแรง แต่เป็ นการฟังเหตุผลใช้สันติวธิ ีใน
การแก้ปัญหา ผมรู ้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นในสังคม และสามารถที่จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ของเราได้เหมือนกัน ส่ วนอีกอย่างหนึ่งคือ การสานเสวนา เพราะการเรี ยนสานเสวนาก็สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ ว่าเราสามารถนําการพูด การฟังไปใช้ในสังคมได้อย่างสันติและใช้กบั คนอื่นๆ
ได้
ผมรู ้สึกว่าการมาเข้าค่ายในครั้งนี้ ผมรู ้สึกว่าได้ความรู ้ หลายมุมหลายความคิด ทําให้ผม
ประทับใจมากเลย ผมคิดว่าหลังจากการจบอบรมแล้ว ผมจะกลับไปเผยแพร่ ความรู ้ที่ผมได้เรี ยนมา
และผมก็จะนําไปใช้ในสังคมและในชีวติ ประจําวันของผมต่อไป และผมสัญญาว่า ผมจะไม่ลืม
เพื่อนๆและมิตรภาพที่ดีในค่ายนี้ และจะจดจําความทรงจําดีๆนี้ไว้ตลอดไป
พงษ์ ศักดิ์ แดงเขิน
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ความรู้ สึกของผม
สวัสดีพี่เลี้ยงและเพื่อนๆทุกคน ผมรู้สึกดีใจเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้มีการจัด Reflection ความรู ้สึก
ของผมเมื่อได้เข้ามาโครงการนี้เป็ นโครงการแรกที่ผมมีความกังวลใจ เมื่อมาถึงได้เห็นที่อยูพ่ บก็
รู ้สึกอยากจะกลับบ้าน หลังจากนั้นก็ได้มีการสํารวจพื้นที่ ก็เหมือนกับบ้านของผมเลย ผมได้เรี ยนรู ้
เรื่ องการสานเสวนา คือ คนเราเกิดมาแตกต่างกัน ภาษา ชาติพนั ธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ วัย
ความคิด รสนิยมไม่มีใครในโลกนี้เหมือนกันหมดทุกอย่าง กิจกรรมนี้ทาํ ให้ผมได้เรี ยนรู ้การสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ก่อนอื่นว่าเราจะต้องรู ้วา่ เขาก็เป็ นเขา เขาไม่เหมือนกับเรา เขาจะคิดจะ
ทําจะพูด เหมือนกับเราหมดทุกอย่างคงเป็ นไปไม่ได้ เขาก็มีดีในแบบของเขา นี่คือวิธีการคิดแบบ
ยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ สําหรับวิธีการอยูร่ ่ วมกันโดยการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ซึ่ งคํานี้
จะรู ้จกั กันดี เราอย่างให้คนอื่นทําอย่างไรกับเรา เราก็ทาํ อย่างนั้นกับเขา พร้อมกับให้คาํ ปรารถนาว่า
ทุกชีวติ นั้นมีคุณค่า การให้คุณค่าต่อผูอ้ ื่นเหมือนกับเราเห็นคุณค่าของตนเอง เรานั้นต้องปฏิบตั ิดว้ ย
ความซื่ อสัตย์ ให้ความเคารพและเมตตา พูดแต่สิ่งที่เป็ นจริ ง
สิ่ งที่ผมประทับใจ ผมได้เห็นเพื่อนทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่มีการเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น
นูรดิน ยาโง๊ ะ
สวัสดีเพื่อนๆและพี่เลี้ยงที่น่ารักทุกคน กระผมรู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่ได้มีการจัด
Reflection ซึ่ งเป็ นกิจกรรมสุ ดท้ายของพวกเราทุกคน หวังว่าเพื่อนทุกคนมีความพร้อมดี
โครงการนี้เป็ นโครงการของกระผม ผมรู ้สึกว่าผมมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ตลอดระยะเวลา 1
เดือน ผมมีความสุ ข- ทุกข์-สนุก ตลอดมา ถึงแม้เวลาจะสั้นแต่ความผูกพันคําว่าเพื่อนจะอยูใ่ นใจผม
ตลอดไป
สิ่ งที่ผมได้เรี ยนรู ้ เรื่ อง การสานเสวนา คือ ความร่ วมมือเพื่อความสุ ขโดยไม่ใช้การโน้มน้าว
กดดัน บังคับ หรื อเปลี่ยนแปลงผูใ้ ด ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดในตัวคนนั้นเองตาม
ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการสานเสวนานําไปสู่ การช่วยลดความไม่เข้าใจ และแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี โดยมีจุดเริ่ มต้นของการสานเสวนาคือ ไม่มีวาระซ่อนเร้น โดยมีการพูดความ
จริ งอย่างตรงไปตรงมา เช่น การบอกความรู ้สึกของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรามาอยูท่ ี่น้ ี ผมก็ได้
รับรู ้ความรู ้สึกของเพื่อนทุกคน เพื่อนทุกคนไม่มีการซ้อนเร้นข้อมูล ไม่มีการใช้คาํ พูดบางสิ่ ง
บางอย่างมาเป็ นหน้ากาก โดยให้ความเคารพซึ่ งกันและกัน ให้เกียรติกบั ผูอ้ ื่น เพราะผูฟ้ ังนั้นไม่ใช่
วัตถุสิ่งของที่ไร้หวั ใจ และผมได้เห็นความกล้าของเพื่อน กล้าที่จะบอกความรู ้สึกของตัวเอง เปิ ดหู
เปิ ดตา รับฟังความคิดที่แตกต่าง
และสุ ดท้ายนี้ผมก็อยากฝากกับเพื่อนๆทุกคนในค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี เมื่อจบค่ายนี้ก็
สามารถนําการสานเสวนาไปใช้ในสังคมปั จจุบนั ซึ่ งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยสันติ เพื่อ
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สร้างสรรค์บรรยากาศในการสานเสวนาที่เปิ ดกว้าง เสมอภาพ และเป็ นมิตร ข้อสรุ ป การสื่ อสาร
อย่างสันติน้ นั เมื่อเราผ่านกระบวนการนี้ สามารถนําไปสู่ การสานเสวนาอย่างมีสันติสุข
บทกลอน
ถ้าเรารัก ตัวเอง ต้องรักเรี ยน
ต้องขยัน หมัน่ เพียร เลียงความเขลา
วันเวลา ผ่านไป ไม่คอยเรา
ตักตวงเข้า ความรู ้ คู่กายตน
ต้องตั้งใจ ใฝ่ เรี ยน เพียรศึกษา
ตั้งใจเรี ยน เขียนอ่าน งานวิชา
ให้วชิ า นําพาให้ เราก้าวเดิน
เพื่อดําเนิน สู่ อนาคต ที่งดงาม

อับดุลมาเล็ม อีซอมูซอ

สานเสวนา สานใจ สานสั มพันธ์
ดิฉนั ดีใจและภูมิใจที่ได้มาค่ายนี้ เพราะฉันไม่เคยเข้าค่ายหรื อร่ วมกิจกรรมนานขนาดนี้ มา
ก่อน ครั้งแรกที่มารู ้สึกกลัวเล็กน้อย คงเป็ นเพราะว่ามาตัวคนเดียวด้วยเลยรู ้สึกกังวลว่าจะเข้ากับ
เพื่อนใหม่ได้ไหม และแล้วพอถึงที่พกั ก็มีเพื่อนจากที่เดี่ยวกัน จากนั้นก็เริ่ มที่จะรู ้จกั เพื่อนต่างชาติ
ต่างศาสนา อย่างเช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม คริ สต์ อาข่า และลาหู่ที่นบั ถือบรรพบุรุษ ซึ่ งในตอนนี้ฉนั
รู ้สึกตื่นเต้นที่ได้มาสัมผัสและได้มาเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชนเผ่าแต่ล่ะชนเผ่าด้วยตนเอง
ซึ่ งการเข้าค่ายก็ทาํ ให้ฉนั ได้เรี ยนรู ้อย่างมากมาย แต่จะหยิบยกมาเพียงบางส่ วนที่เข้าใจและ
สามารถที่จาํ นําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้ เรื่ องสานเสวนา ในความเข้าใจของฉันคือ
กระบวนการสื่ อสารความหมายและเรี ยนรู ้เพื่อเข้าใจตัวเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งมีการฟังอย่างลึกซึ้งทั้งหมด
3 แบบคือ
1.การฟังด้วยความเมตตาคือไม่ใช้การโต้เถียงหักล้างหรื อเอาชนะ
2.ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน คือไม่ด่วนสรุ ป จงภูมิใจในความคิด ความเชื่ อ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรา
ดีกว่าหรื อเหนือกว่าคนอื่น
3.ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา คือ เราอยากให้คนอื่นทํากับเราอย่างไรเราก็ทาํ กับเขาอย่างนั้น
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ซึ่ งการฟังที่ดีก็ควรที่จะฟังตัวเอง ฟังผูอ้ ื่น ฟังความเงียบ ฟังผลของการฟังตัวเองและผูอ้ ื่น
เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่งจากที่ดิฉนั ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสานเสวนาในบทเรี ยนนี้ทาํ ให้
ฉันได้เรี ยนรู ้อย่างลึกซึ้ งมากขึ้นและทําให้ฉนั สามารถนําความรู ้มาปรับใช้กบั ตัวฉันเอง จนทุกวันนี้
ฉันเริ่ มค้นพบว่าฉันได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้มีปัญหาอะไรก็มกั ที่จะใช้อารมณ์
ตัดสิ นปั ญหา พอได้มาเรี ยนรู ้เลยรู ้สึกว่า จากที่เคยอยูก่ บั ตัวเองมาเปลี่ยนเป็ นอยูก่ บั ธรรมชาติ จากที่
เคยอ่อนแอมาเป็ นกล้าแสดงออกมากขึ้น จากที่เคยชอบอยูค่ นเดียวก็กลายเป็ นคนที่อยากจะอยูก่ บั
เพื่อนอยากที่จะเข้าสู่ สังคม และอยูก่ บั สังคมอย่างมีความสุ ข เพราะฉันเชื่ อว่าฉันมีความรู ้และ
ประสบการณ์ในการสื่ อสารอย่างสันติวธิ ี เพื่อปรับใช้กบั สังคมนั้นได้เป็ นอย่างดี
สารีนา มามุ
กําไรชี วติ
ชีวติ เกือบเดือนที่ดิฉนั ดํารงอยูท่ ่ามกลางความหลากหลาย ความแตกต่างในด้านต่างๆ แต่
ทุกคนก็สามารถที่จะดํารงชีพอยูร่ ่ วมกันได้ เพราะทุกคนต่างยอมรับความแตกต่างและอัตลักษณ์
ของกันและกัน
ระยะเวลาเดือนเดียวทําให้ดิฉนั คิดว่ามันคุม้ ค่ามากกว่าการเข้าไปเรี ยนในห้องเรี ยนที่ใช้เวลา
เป็ นเทอมสักอีก เพราะเรามีพี่เลี้ยงที่ดีคอยให้คาํ ปรึ กษาได้ทุกสถานการณ์ มีมิตรที่เข้าใจยอมรับซึ่ ง
กันและกัน มีอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญมาเผยแพร่ ความรู ้ให้เราอย่างเต็มอิ่ม เรื่ องทุกเรื่ องที่อาจารย์ถ่ายทอด
ให้กบั พวกเราทุกคน มันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง เกือบ 100 % โดยเฉพาะในพื้นที่ปลาย
ด้ามขวานที่ดิฉนั ดํารงและใช้ชีวติ อยู่ ดิฉนั ไม่เคยรับรู ้เลยว่าสันติวธิ ี ยงั มีบทบาทและสามารถยับยั้ง
ความรุ นแรงได้จริ งในสังคมปั จจุบนั สันติวธิ ี ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็ นการแก้ไขปั ญหาอย่างผูม้ ี
ความเฉี ยบแหลมทางความคิด การแก้ไขปั ญหาอย่างสันติมีหลายวิธี เช่น การสานเสวนา, การ
ประท้วง, การเจรจาแต่ทุกอย่างต้องดําเนินไปโดยไม่มีการนองเลือด การสู ญเสี ย ฯลฯ ซึ่ งสวนทาง
กับสังคมในปั จจุบนั อย่างเห็นได้ชดั ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่นี่ เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่สังคมปั จจุบนั รอคอย และ
เป็ นความหวังของพี่ๆและอาจารย์คน
ท้ายนี้ขอขอบคุณ พี่เลี้ยงทุกคน พี่ๆทีมงาน และเมล็ดพันธุ์หลายชนิดที่ให้ความรู ้
ประสบการณ์ที่หาซื้ อไม่สามารถหาซื้ อในท้องตลาด ในห้างได้ และมีคุณค่ามากกว่าการประเมินค่า
ได้
บทกลอนพันธุ์ทดี่ ีในอนาคต
ค่ายสันติ จุดประกาย ทางความคิด
ศูนย์รวมมิตร ทุกทิศ ทัว่ ถิ่นไทย
สร้างความรู ้ ประสบการณ์ ที่ยงิ่ ใหญ่
ปลูกชนไทย ให้งอกงาม ตามสังคม
ให้ชนไทย ได้รับรู ้ ถึงความคิด
สํานึกคิด ถึงความรู ้ ที่ทบั ถม
อย่าเพียงแต่ รับมา แค่เชยชม
จงเด็ดดม ในสิ่ งนั้น ที่ให้มา
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อันความรู ้ ที่รับ นั้นมากนัก
เมล็ดพันธุ์ เม็ดนี้ จะงอกงาม
เมล็ดนี้ เมล็ดน้อย น้อย
ที่ พี่ พี และครู บา ตั้งไว้น้ นั

จงตระหนัก ถึงคุณค่า อันล้นหลาม
หากเดินทาง ตามแนวทาง ที่เที่ยงตรง
ขอตามรอย และสื บสาน ตามความหวัง
จะมุ่งมัน่ เพื่อไปสู่ จุดหมายไกล
หุสณา มาลายา
ตอนแรกหลิงเป็ นคนที่มองโลกแคบมาก ไม่เคยรู ้เลยว่าในประเทศไทยจะมี ชนเผ่า ละหู่ อา
ข่า ไม่เคยรู ้เลยว่า มุสลิมจะพูดภาษามลายู ภาษายาวีได้ เป็ นคนที่อยูใ่ นสังคมที่แคบๆ ไม่ชอบออกไป
สังคมที่กว้างๆ และตอนแรกไม่ชอบเลยที่จะมาที่น้ ี เพราะมันใช้เวลานานมาก แต่วา่ ผูม้ ีพระคุณอยาก
ให้เรามาก็เลยมา พอมาที่น้ ีแรกๆเบื่อเหมือนกัน เพราะอยากกลับบ้าน แต่เมื่อเราได้เรี ยนรู้ ได้พบพี่ๆ
ที่ไม่เคยเจอ เป็ นพี่ๆที่รู้สึกว่าเขาให้เราด้วยใจ ทําให้เราพบว่าพอมาถึงตอนนี้ ไม่อยากกลับบ้าน
อยากที่จะเรี ยนรู ้ไปเรื่ อยๆ มันชอบแต่อยากได้มากกว่านี้ ค่ายนี้ทาํ ให้หลิงอยากช่วยสังคม และก็มี
บทเพลงมาร้องให้เพื่อนๆฟัง ชื่อเพลง มิตรภาพบนความหลากหลาย
เพลงมิตรภาพบนความหลากหลาย
ลันลาลา ลันลาลันลา ลาลาลาลาลา ลาลาล้าล้าลาลา
ความหลากหลายในตัวของเราที่มี
จุดเป็ นดวงประกายที่ทาํ ให้เราได้มาอยูร่ ่ วมกัน
แล้วก็คิดร่ วมกัน เธอและฉันไม่มีอะไรที่เหมือนกัน
แต่สิ่งเดี่ยวที่เหมือนก็คือตัวเรามีใจจะสร้างต้นกล้าที่ยงิ่ ใหญ่
**ที่เติบโตและพร้อมจะฝ่ าฟั น ร่ วมถักทอสายใย สร้างฝันที่งดงาม มาเป็ นเมล็ดพันธุ์
ลันลาลา ลันลาลันลา ลาลาลาลาลา ลาลาล้าล้าลาลา
จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ สิ่ งดีดีที่ฉนั ได้เรี ยนและได้รู้ก็คือ
ความแตกต่างของใครหลายคน หลากหลายชาติพนั ธุ์
ทําให้เธอและฉันสัมพันธ์ดงั่ เพื่อนพ้อง
และได้เรี ยนได้รู้ได้ร่วมรู้จกั ทําให้ฉนั นั้นมองโลกเปลี่ยนไป
และพร้อมจะสร้างต้นกล้า(จะสร้างฝันที่สวยงาม จนกลายมาเป็ นเมล็ดพันธุ์)
มลธิรา จินดารัตนวรกุล
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แผนทีค่ วามคิด

วิฑูรย์ คีรีรัศมี
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กิจกรรมที่ 7
“การขยายผลเมล็ดพันธุส์ นั ติวถิ ”ี

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ 2552
ณ ไร่ หวานสนิ ท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วิทยากร
จุดประสงค์

รศ.ดร.โคทม อารี ยา ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ของการจัดกิจกรรมวันนี้ อยากให้มองไปที่อนาคต ของผมมัน
อยูข่ าลงแล้วนะ ในชีวติ การทํางานมาถึงปัจฉิมวัย ส่ วนพวกคุณ
เพิ่งเร่ มเป็ นปฐมวัย ผมก็อยากจะเล่าอะไรบ้างอย่าง แล้วชวนให้
พวกคุณคิดทําต่อไป
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เนือ้ หาและกระบวนการอบรม
กิจกรรมสั นทนาการ
เกมรู้จักจักจังหวัดในประเทศไทย
กติกา/การเล่ น
1. ให้ 4 คนแรก นับ 123 คนที่ 4 พูดว่า “ดุ่ย”
2. ให้คนต่อไปเริ่ มบอกชื่อจังหวัด โดยมีขอ้ แม้วา่ ให้หนึ่งคนพูดได้หนึ่งพยางค์
เท่านั้น
3. คนที่พดู ผิดจะถูกลงโทษแล้วเริ่ มเกมใหม่ ไปเรื่ อยๆ
เกมม่ านประเพณี
อุปกรณ์ : ผ้ารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า 1 ผืน
กติกา/การเล่ น
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนฝ่ ายละ 1 คน
3. เมื่อม่านเปิ ดให้แต่ละฝ่ ายเรี ยกชื่อเพื่อนของฝ่ ายตรงข้ามให้เร็ วที่สุด
4. ฝ่ ายไหนพูดช้าว่าถือว่าเป็ นฝ่ ายนั้นแพ้
5. เกมนี้สามารถเล่นได้เรื่ อยๆ แล้วแต่ความเหมาะสม
(โดยท่ านอาจารย์ โคทม) “เมื่อผมอายุพอๆกับพวกคุณทั้งหลาย ย้อนมองไปอีกผมมีความคิดที่แคบ
แต่มผมมีชีวิตในวัยเด็กที่สนุ กมาก ซึ่ งในแต่ละฤดุผมมีอะไรทําเรื่ อยๆ
เดือน 12 นํ้าท่วมตลิ่งใต้ถุนบ้าน ผมก็จบั ปู จับปลา จับกบมความสุ ข
จริ งๆ ถ้าเป็ นฤดูร้อน ก็เที่ยวไปดูวา่ มะม่วงที่ไหนเขาดก ก็พยายาม
เอาหนังสติไปยิง ก็สนุกซุ กซนตามประสาเด็ก อยูใ่ นโรงเรี ยนก็ไม่
ค่อยเรี ยน ชอบวิง่ เล่นไล่จบั ไม่ รู้ ว่าการละเล่นเดี่ยวนีเ้ หมือนกันหรือ
เปล่า ? โลกของผมอยูใ่ นระดับนี้ผมมีความสุ ขมาก
วันดีคืนดีเขาก็ปล่อยผมไว้ที่ประเทศฝรั่งเศส ตอนนั้นอายุยงั
ไม่ถึง 17 ปี ก็รู้สึกถามตัวเองว่าต้องการอะไร? คําถามยังไม่ชดั เจน
มากนัก เพราะว่าพอไปถึงก็ตอ้ งเรี ยนๆ 2 ปี แรกผมก็เอาแต่เรี ยน แต่หลังจากเรี ยนได้ 2 ปี แล้วก็ไม่ได้
เรี ยน และมาสู่ มรสุ มชีวติ ของชายหนุ่มทัว่ ไป คือ ผมมีความรู ้สึก 2-3 อย่าง คือ ทําไมเรามีความคิดที่
แคบ เวลาไปคุยกับเพื่อนคนฝรั่งเศส เขาไม่ค่อยคุยกับคนไทย สักเท่าไหร่ เพราะเขาหาว่าผมเป็ น
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ญวน แล้วคนเอเชียในฝรั่งเศสก็เป็ นคนญวนเยอะ เพราะเป็ นประเทศอาณานิคม เวลาคุยกับเพื่อน
ชาวฝรั่งเศสผมพูดไม่รู้เรื่ อง เพราะเขาคุยเรื่ องปรัชญา เราไม่เคยเรี ยน คุยเรื่ องการเมืองเราไม่รู้
เพราะสิ่ งแรกที่ผมได้ และผมประทับใจ คือ ผมได้นิสัยการขยันอ่านหนังสื อ เปลี่ยนจาก
การอ่านหนังสื อนวนิยายของเล็บครุ ฑ พนมเทียน อะไรต่างๆ ผมก็มาอ่านเพื่อเปิ ดโลกทัศน์ อ่านเพื่อ
ไปเถียงกับเพื่อน เพื่อให้ไม่รู้วา่ เราล้าหลัง แล้วก็ไปเถียงกับเพื่อน จึงรู ้สึกว่าผมเถียงเก่งนะ ตอนนั้น
รู ้สึกอย่างนั้น
เรื่ องที่2 เกิดความรู ้สึกขึ้นมา คือ ทําไมประเทศฝรั่งเศสมีเสรี ภาพ ทํานั้นได้ ทํานี้ได้ แต่
ประเทศไทยอยูภ่ ายใต้การปกครองรัฐบาลทหาร ไม่ ทราบว่ าจําได้ หรือเปล่ า ปี 2510?
ผูเ้ ข้าร่ วม
ไม่เคย, ยังไม่เกิด
วิทยากร
ไม่เป็ นไร จําได้คือว่า ไปอ่านหนังสื อแล้วจําได้
ผมมีความตั้งใจอยู่ 2 ข้อ คือ ถึงผมจะไปเรี ยนหนังสื อ มีโอกาสที่จะเรี ยนต่อที่
ฝรั่งเศส เพราะผมได้ทุนไปเรี ยน แต่ผมตัดสิ นใจกลับมาอยูท่ ี่เมืองไทย เรื่ องแรก คือ อยากได้ความรู ้
เพราะสู้เพื่อนไม่ได้ เรื่ องที่ 2 คือ จะต้องกลับมาทําอะไรซักอย่างในประเทศไทย เพื่อให้สู้กบั
ประเทศฝรั่งเศสให้ได้ เพราะฝรั่งเศสมีความก้าวหน้ากว่าเรามากทางด้านเสรี ภาพ อันนี้ก็เป็ นแรง
บันดาลใจข้อที่ 2
ข้อที่ 3 เมื่อไตร่ ตรองดูยอ้ นหลังไป ไม่ทราบว่าตอนใดตอนหนึ่ง ผมตัดสิ นใจ
กลับไปสอนหนังสื อ อาจจะเพราะผมชอบพูด ชอบเถียงกับเพื่อนก็เลยรู ้สึกว่าอยากบอกเล่าให้คนอื่น
รู ้ ซึ่ งความตั้งใจอันนี้ผมยึดมาตลอด จึงกลับมาเป็ นอาจารย์สอนหนังสื อ แต่ผมเรี ยนมาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ผมก็ตอ้ งมาสอนในเร่ องเหล่านี้เป็ นธรรมดา แต่ความคิดที่วา่
อยากจะมาทํางานในเมืองไทย นอกจากสอนหนังสื อแล้ว ยังอยากต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม
แรกๆไม่รู้จะทําอะไร จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไร ผมก็พยายามหาโอกาส ไป
เป็ นที่ปรึ กษาค่ายชาวเขา แต่ก็ไม่สนใจมากนัก ผมจึงสมัครเป็ นสมาชิกสภาคณาจารย์ และมันก็
น่าสนใจ น่าจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยได้บา้ ง โดยการเข้าไปแลกเปลี่ยน ข้อที่ 1 มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ซึ่ งปั จจุบนั เราอาจจะไม่ชอบที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และสนใจในเรื่ องความเสมอ
ภาค ช่วยยกร่ างสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ปี 2521-5222
จุดหันเหอีกครั้งหนึ่ง คือ พ.ศ. 2516 เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา ผมไปร่ วมกับอาจารย์
เสน่ห์ และใครต่อใครอีกกลุ่มหนึ่ง ทําเรื่ องสหภาพเพื่อสิ ทธิเสรี ภาพต่อประชาชน ทําให้ได้รู้ปัญหา
ความเดือดร้อนมากมายของคนชนบท ผูใ้ ช้แรงงาน ผมก็พยายามผลักดันหลายนโยบาย เช่นปั ญหา
การทําแท้ง, การปฏิรูปที่ดิน, ปั ญหาสังคม
ปี 2519 เกิดรัฐประหาร 6 ตุลา ผมจะทําอย่างไรดี ตอนนั้นผมทําเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชน แต่ทาํ ไม่ได้ เพราะว่ามีคนมาค้นสํานักงานและยึดเอกสารไป และไปออกรายการวิทยุวา่
ไปค้นสํานักงานสหภาพเพื่อสิ ทธิ เสรี ภาพ พบเอกสารเกี่ยวกับประชาธิ ปไตยจํานวนมาก สมัยนั้น
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เวลาทหารทํารัฐประหาร เขาไม่ชอบเอกสารประชาธิ ปไตย ทําให้เป็ นองค์กรที่ไม่น่าไว้วางใจ ผมกับ
เพื่อนจํานวนหนึ่ง รวมตัวตั้งกลุ่มประสานงานเพื่อสังคม ตั้งขึ้นปี 2519 ทํา 2 เรื่ อง คือ เรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชน และเรื่ องสันติวธิ ี และมีคุณนารี (คุง้ ) มาสมทบภายหลัง
เพราะเมื่อผมมีโอกาสได้มาทํางานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี ผมก็ถือว่าช่วงนี้
เป็ นช่วงปลายการทํางานของผม ผมจึงเน้นความสําคัญกับเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทาย ถามว่ าผมจะทํา
สํ าเร็จไหม ผมว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่วดั ยาก เรื่ องสันติวธิ ี มนั จะต้องทําไปทั้งชีวิต
วิทยากร
ถามว่าพวกคนนี้อายุเท่าไหร่ ตีวา่ ยังไม่ถึง 20 ปี คุณยังมีเวลา อีก 50 ปี ข้างหน้า คุณ
จะทําอะไร ถ้าเราเริ่ มต้นตั้งหลักให้ดี เราน่าจะทําอะไรเพื่อสังคมได้มากกว่านี้ ในที่สุดก็จะสะท้อน
ถึงความภูมิใจส่ งที่คุณมีดี และคุณมีทางเลือกเยอะมากอยูข่ า้ งหน้า ประเด็นคําถามวันนี้ คือ คุณจะ
เลือกอะไร
ถ้าเรามีเวลาว่าง แล้วทําอะไร? ชอบรวมกลุ่มจัดกิจกรรม อันนี้อยากเป็ นนัก
กิจกรรมอยากจะเป็ นปั ญญาชน เก่งในเรื่ องขีดเขียน อยากเป็ นศิลปิ น นี่ก็เป็ นอีกพวกหนึ่ง แต่ผมเห็น
ว่ามีประเด็นที่ช้ ีนาํ คุณ เป็ นตัวประคับประครองคุณต่อไปในชีวติ เพราะถ้าเรารู ้สึกเลือกเดินทาง
ตามที่เราถนัดหรื อเราสนใจ "ตําราเขาว่ าเหมือนกับเดินลงภูเขา" มันทําเพลินทําแล้วชอบ ทําแล้ว
ชอบ แต่ถา้ คุณเลือกว่าสิ่ งนั้นคุณทําได้ ผมเชื่ อว่าพวกเราบางคนเก่ง แต่ให้เลือกลงเขาดีกว่าขึ้นเขา
วิทยากร
ทุกหยิบกระดาษขึ้นมา 1 แผ่น นัง่ คิดอยูส่ ักพัก แล้วลองเขียนว่า สิ่ งที่เราชอบทํา
เมื่อมีเวลาว่าง เมื่อเขียนเสร็ จแล้วเล่าให้คนอื่นฟัง เสร็ จแล้วรวมกลุ่มกัน ว่า คนที่ชอบเหมือนกันมา
คุยกัน นี่คือกิจกรรมเช้านี้
หัวข้ อ เวลาว่ างชอบทําอะไร
อ่านหนังสื่ อการ์ ตูน, เล่นกีฬา, ชอบเล่นดนตรี , ชอบไปเที่ยวป่ าไปชมธรรมชาติ, ชอบฟัง
เพลง, อ่านหนังสื่ อ, หรื อถ้ามีเวลาว่ามากก็ไปทํางาน, ชอบทํากิจรรม, เล่นอินเตอร์เน็ต, ชอบทํางาน
ฝี มือ, ดูทีว,ี ปลูกดอกไม้, อ่าหนังสื่ อนิยาย, ชอบคิดฝึ กให้เด็ก, ชอบฝึ กตอบคําถามในชัว่ โมงต่อไป
ไปเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนๆ, ชอบการเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่, ชอบ
อยูค่ นเดี่ยวทบทวนตัวเอง, ชอบไปเที่ยวห้าง, ชอบไปสอนเด็ก, ชอบเข้าค่ายเยาวชน, ชอบหัวเราะ,
ชอบพูด, ไปเที่ยวในป่ า, ดูละคร, ชอบอยูค่ นเดี่ยวกับธรรมชาติ, ชอบเจอของสิ่ งแปลกใหม่, ชอบ
ถ่ายรู ป, ชอบเล่นคนตรี , ชอบศาสนา, ชอบวาดรู ป, ชอบเข้าไร่ , ชอบโทรหาแม่, ชอบเขียน, ชอบ
เดินทาง, ชอบอยูก่ บั ธรรมชาติ ดิน ฟ้ า สายนํ้า, ชอบทําอะไรที่ใช้ในบ้าน, ชอบผูห้ ญิง, ชอบคุย
โทรศัพท์, ชอบหลับ, ชอบเล่นM, ชอบลองสิ่ งใหม่, ชอบเถียงกับตัวเอง, ชอบเที่ยวไปบ้านเพื่อนคุย
กัน, ชอบเขียนบันทึก, ดูหนังเกาหลี, ชอบเข้าโรงเจ /ไหว้พระ, ปลูกต้นไม้, ชอบขี่รถเล่น, ชอบนอน
ฟังเพลง, ชอบช่วยงานพ่อ แม่, ชอบเลี้ยงดูนอ้ ง, ทําการบ้าน, ชอบฟังเพลงยุค 60-70 , ชอบเล่นสนุก
เกอร์ , ชอบไปทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะ, ชอบไปขึ้นมะพร้าว, ชอบสอนศาสนาให้เด็ก, ชอบคุยกับคน
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แก่
วิทยากร
ที่ให้เราตอบไปว่าชอบอะไร เพื่อประกอบว่าต่อไปเราจะเรี ยนหนังสื อเรื่ องไหน
ดี เรามีอาชีพ การงานด้านไหนดี ต่อไปเราจะมีครอบครัวลักษณะอย่างไร เป็ นต้น ช่วงบ่ายจะให้จบั
กลุ่มคุยกัน แต่ผมอยากเสนอว่าโจทย์วนั นี้ การขยายผล โดยเราตั้งสมมุติฐานว่า เรามาเข้าค่าย เรา
เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่อย่างน้อย อาจจะได้ประสบการณ์ เรี ยนรู้จกั ตนเอง รู้จกั คนอื่น ที่น้ ีการขยายผล คือ
อยากจะให้เรานึกว่าอนาคตต่อไปเราจะทํากิจกรรมอะไร?
ลักษณะของการจัดกิจกรรม มีการจําแนก คือ
1. ทําได้อยูแ่ ล้วทําในพื้นที่ที่เราอยู่ คือ เราทําในขอบเขตที่เราอยู่ เช่นการหาเพื่อนมาเล่นดนตรี
ร่ วมกัน และแต่งเพลงที่เกี่ยวกับสันติภาพ
2. เราทําได้กบั เพื่อนๆที่มาอยูร่ ่ วมกัน ณ ที่น้ ี เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อสารกัน ทําโดยไม่ตอ้ งมี
โครงการ/ทรัพยากร มากนักก็ทาํ ได้
3. ทําเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนของเรา อันนี้จะมีความพยายามมากขึ้น การระดมคนเพื่อทํา
ประโยชน์แก่ชุมชน
4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็ นกิจกรรมที่ใหญ่ เช่น เราไปรณรงค์ ให้ลดอคติต่อกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ อาจจะเป็ นการทําค่ายเล็กๆ หาทุนโดยการเขียนโครงการ
“และนี้ คือตัวอย่างการขยายผล คือ สิ่ งที่เราจะทําต่อเนื่องจากการทําค่ายครั้งนี้ ทําในส่ ง
ที่เราถนัด ทําประโยชน์เพื่อคนอื่น เล็กบ้างใหญ่บา้ ง แล้วแต่โครงการที่เราจะคิดทําต่อไป”

วิทยากร
“อยากให้ พวกทุกคนได้ ลองขยายผลความคิดว่าพวกเราอยากทํากิจกรรมอะไร
(ทีละคน)”
ลักษณะกิจกรรม
- อยากให้นาํ กิจกรรมแบบนําไปใช้กบั เด็กและเยาวชนในชุมชน เพราะเวลาว่างส่ วนใหญ่
เด็กจะชอบดีทีวใี ช้เวลาไม่เกิดประโยชน
- อยากให้นาํ กิจกรรมนี้ไปใช้พฒั นาประชาชนในหมู่บา้ นเพราะคนในหมู่บา้ นไม่ค่อยมีงาน
เลยอยากให้เขามีอะไรทําบาง
- อยากให้คนในชุมชนรวมเป็ นหนึ่งเดี่ยวกันไม่แบ่งแยก(เพราะในชุมชนมีปัญหาแบ่งแยก
กัน)
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมที่ที่เผยแพร่ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา
ให้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจเป็ นการจัดค่าย หรื อ ทัศนะศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาเปิ ดใจยอมรับ
ความหลากหลาย และอยากนําvcd เรื่ องราวของชาวชนเผ่า การทําสื่ อและละครเวที การทําเสื้ อขาย
สื่ อให้เห็นถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้คนอื่นได้รับรู ้
210

- จะทํากิจกรรมทางด้านการการเล่นกีฬาร่ วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
- ต้องการใช้สื่อวิทยุเป็ นตัวเชื่ อมกัน ระหว่าง การทําสารคดี/การทํานิทาน/โฆษณา/รณรงค์
เพื่อเผยแพร่ ออกสู่ สังคมภายนอกได้รับรู้เรื่ องราว/กิจกรรม เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์สันติวธิ ี เพิ่มมากขึ้น
- อยากจัดทําจุลสาร/หนังสื่ อทํามือ/เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรี ยนรู ้มาเผยแพร่ สู่สาธารณะชน
- พาเด็กและเยาวชนในชุมชนทํากิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ที่สื่อถึงการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
- ทํากิจกรรมสันติวธิ ี กบั เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ. เชียงราย
ลักษณะของการจัดกิจกรรม มีการจําแนก คือ
1. ทําได้อยูแ่ ล้วทําในพื้นที่ที่เราอยู่ คือ เราทําในขอบเขตที่เราอยู่ เช่นการหาเพื่อนมาเล่นดนตรี
ร่ วมกัน และแต่งเพลงที่เกี่ยวกับสันติภาพ
2. เราทําได้กบั เพื่อนๆที่มาอยูร่ ่ วมกัน ณ ที่น้ ี เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อสารกัน ทําโดยไม่ตอ้ งมี
โครงการ/ทรัพยากร มากนักก็ทาํ ได้
3. ทําเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนของเรา อันนี้จะมีความพยายามมากขึ้น การระดมคนเพื่อทํา
ประโยชน์แก่ชุมชน
4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็ นกิจกรรมที่ใหญ่ เช่น เราไปรณรงค์ ให้ลดอคติต่อกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ อาจจะเป็ นการทําค่ายเล็กๆ หาทุนโดยการเขียนโครงการ
และนี้คือตัวอย่างการขยายผล คือ สิ่ งที่เราจะทําต่อเนื่องจากการทําค่ายครั้งนี้
ทําในส่ งที่เราถนัด ทําประโยชน์เพื่อคนอื่น เล็กบ้างใหญ่บา้ ง แล้วแต่โครงการที่เราจะคิดทําต่อไป
กิจกรรมตลาดความคิด (เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมไห้เสนอโครงการที่ตนเองสนใจ)
โครงการสื่ อเพือ่ สั นติภาพ(Seed of Peace)
สมาชิ ก
ส.ณ. นุย,
ส.ณ.มะขาม, พี่นพ(นพพล), สมใจ, นารี มาน,
จัดทําเพือ่ อะไร
เพื่อนําสันติวธิ ี เข้าถึงกลุ่มเยาวชน
เพื่อเผยแพร่ แนวคิดเรื่ อง สันติภาพ, ความขัดแย้ง, ความรุ นแรง
เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับสันติวธิ ีแก่เยาวชน
เพื่อสร้างสังคมสันติ
เพื่อให้พ้ืนที่แก่เยาวชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสันติวธิ ี
กิจกรรมทําอะไร

อ้อย, ดอน
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ทําเว็บไซต์เผยแพร่ แลกเปลี่ยนรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสันติภาพ
จัดทําหนังสื อทํามือ/บทความ/การ์ตูน/งานเขียนต่างๆ
ทําเสื้ อ/กางเกง/ทําหนังสั้น ,สารคดี และงานเขียนต่างๆ
จัดเทศการหนัง/ทําโปสการ์ ด
จัดทําเว็บไซต์ สร้าง Hi 5
หาข้อมูลเพื่อเขียนบทความ หาข่าวสารด้านสันติภาพ ข่าว4ภาค
เปิ ดรับงานเขียนและข้อคิดเห็น ข่าวสารจากบุคคลที่สนใจ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่ อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ความรู ้ทางด้านการสร้างเว็บเท่าไหร่
- เรามีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ภาษา
- ยังขาดผูส้ นับสนุน
ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ
- รวมกลุ่มยาก เพราะเวลาไม่ตรงกัน
- เรามีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ
- ไม่มนั ใจในผลตอบสนองจากกลุ่มเยาวชน
- เรามี Hi5 ที่พร้อมที่จะเผยแพร่ ออกสู่ สังคม
- กลุ่มเป้ าหมายเป็ นคนอายุที่ใกล้เคียงกับ
ผูจ้ ดั ทํา ทําให้สามารถเข้าเป้ าได้เร็ ว

โครงการจากเขาสู่ เล จากเมล็ดพันสู่ สันติภาพ (โบกรถเพือ่ สั นติภาพจากภาคเหนือสู่ ภาคใต้ )
ทําไมต้ องโบกรถ เพือ่ อะไร
• แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความหากหลายทางวัฒนธรรม
• ค้นหามิตรภาพระหว่างการเดินทาง
• ค้นหาสันติภาพภายใต้บริ บทต่างสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน
ทําอย่าง (รูปแบบกิจกรรม)
• เล่นคนตรี เปิ ดหมวก/ละครเปิ ดหมวก
• ทําโปสการ์ ด/ทําเสื้ อทีม/ทําของที่ละลึก
• นําภาพกิจกรรมลงเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
• วาดฝันสนติภาพ (การวาดภาพ/เขียนบทความ/บทกวี/สารคดี/ฯลฯ
แผนการดําเนินงาน
• จัดกิจกรรมประมาณช่วงเดือน ตุลาคม ระยะเวลา 15 วัน
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• รวมตัวกันโดยจุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่เชียงราย
• ทําเส้นทาง(ศึกษา)การโบกรถ
• ประสานงานกับชุมชน ที่จะเข้าทํากิจกรรม รวมทั้งที่พกั
• ประชาสัมพันธ์ ทําป้ ายผ้า อุปกรณ์ประกอบการทํากิจกรรม
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่ อน (SWTO)
จุดแข็ง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีใจที่สู่/สามัคคีกนั

โอกาส
- รู ้จกั เพื่อนที่จะสนับสนุน เช่นกลุ่ม
องค์กร/ชุมชนต่างระหว่างเส้นทาง
โบกรถ
- มีสื่อสนับสนุนการทําข่าว

จุดอ่อน
- ความปลอดภัย
- ไม่เชียวชาญเส้นทางโบกรถ
- ระยะเวลาสั้น
- ด้านสุ ขภาพ
สิ่ งที่ยงั ขาด/อุปสรรค์
- ข้อมูลและประสบการณ์ยงั น้อง
เกินไป
- ที่พกั ที่อยูอ่ าศัย

การเตรียมตัว
• ความพร้อมทางด้านร่ างกาย
• อุปกรณ์การทําอาหารห้องครัว
• อุปกรณ์การเดินทาง เช่น เต็นท์/ นํ้า/ไฟฉาย/แช็ค/เชือก/แผนที่/กล้องวีดีโอ/กล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง
สมาชิ ก
นพ, ซัน, หลิง, ต้น, มีณี, แนน
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โครงการขบวนการลูกกวาดสี รุ้ง (ซีรีส์) ตอน เพาะรักเมล็ดพันธุ์สันติภาพ
1.จุดประกาย (เราทําอะไร อย่ างไร)
• เราจะทํากิจกรรมเพื่อปลูกฝังสันติภาพ โดยตอนนี่เราจะหาอาสาสมัครเพื่อเข้าร่ วมอบรม
การเรี ยนรู ้รูปแบบกิจกรรมสันติวถิ ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อทีมงานก่อน
ตอนที่ 2 ยุทธการหว่านเมล็ดพันธุ์สันติภาพ ซึ่ งจะจัด 3 รุ่ น ให้พี่ๆจากตอนเพาะรัก เมล็ดพันธุ์
สันติภาพไปเป็ นทีมงาน เพื่อสอนให้นอ้ งๆ ได้เรี ยนรู ้ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และเสริ มสร้าง
ความเข้าใจอันดีให้แก่กนั โดยใช้สันติวถิ ี
• ให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ความแตกต่าง วิถีชีวติ ที่หลายรถชาติ และทําความเข้าใจความแตกต่าง
เหล่านั้นด้วยความเข้าใจ ด้วยความรัก เพื่อสันติภาพอันหอมหวาน และสดใสเหมือน
ลูกกวาด
2. แนวคิด(รวบยอด ตั้งชื่ อสิ่ งทีจ่ ะทํา)
1. ขบวนการลูกกวาดสี รุ้ง ตอน เพาะรักเล็ดพันธุ์สันติภาพ
2. ขบวนการลูกกวาดสี รุ้ง ตอน ยุทธการหว่านเมล็ดพันธุ์สันติภาพ
3. ขบวนการลูกกวาดสี รุ้ง ตอน ต้รกล้าสันติวถิ ี
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่ อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
-มีองค์กรหลักที่คอยสนับสนุนอยู่ เช่น สภาเด็ก
- งบประมาณอาจไม่เพียงพอ
และเยาวชน จังหวัดเชียงราย มูลนิธิกระจกเงา
- ระยะเวลาการเดินทางที่อาจลําบาก
สมาคมลาหู่
- เวลาของอาสาสมัครอาจไม่ตรงกัน
-มีวทิ ยากรกบวนการที่พร้อมจะถ่ายทอด
- สถานที่ในการจัดกิจกรรม/เรื่ อง
ความรู ้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการ
อาหาร
ปรับ/เพิม่ /ลด/หาข้ อมูล
1. หาข้อมูลการเขียนโครงการเพิ่มเติม
2. การงบประมาณเพิม่ โดยการเปิ ดหมวก ทํากิจกรรมร้องเพลงชนเผ่า
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อความสนใจและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
นําไปปฏิบัติ
1. เขียนโครงการนําเสนอ/คิดรู ปแบบกิจกรรม
2. จัดหางบประมาณเพิ่ม/ ระดมทุน
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3.
4.
5.
6.
7.

จัดการประสานงานอย่างเป็ นระบบ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายต่างๆ ภายในจังหวัด
จัดงาน/ ทํากิจกรรม
สรุ ปโครงการ / ประเมินผลงาน
เตรี ยมตัวทําตอนต่อไป

โครงการ กีฬาเยาวชนสั มพันธ์ (ต้ านยาเสพติด)
1. เราจะทําอะไร อย่ างไร
- ทําการรวมกลุ่มเยาวชนคนรักกีฬาในชุมชนโดยการให้ความรู ้ สนับสนุน เชิญชวน
ประกาศเข้าร่ วมโครงการกีฬาเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)
2. แนวคิดรวบยอด/ตั้งชื่ อสิ่ งทีก่ ระทํา
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของกลุ่มเยาวชนในชุมชน และต่างชุมชน โดยมี
เป้ าหมายหลักคือ เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยากยาเสพติด เพื่อลด
ความขัดแย้งและความรุ นแรงของกลุ่มเยาวชนในชุมชนและต่างชุมชนเพื่อเชื อมโยงไปสู่ สันติภาพ
3. ประเมินจุดแข็ง จุดอ่ อน (SWOT)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
-สามารถรวมกลุ่มเยาวชนให้เป็ นปึ กแผน เพื่อลด -ขาดอุปกรณ์กีฬา
- ขาดผูใ้ ห้ความรู ้
ความขัดแย้งความรุ นแรงในกลุ่มเยาวชน ทั้ง
ทางด้านความคิด ค่านิยมที่ผิดๆ รู ้จกั รู ้แพ้ รู้ชนะ - ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรม
รู ้อภัย
สิ่ งที่จะชวย/โอกาส
สิ่ งที่ยงั ขาด/อุปสรรค์
-งบประมาณในการจัดโครงการ
-ช่วยให้เกิดความสามัคคี
-ช่วยให้ร่างการแข้งแรง และทําให้ห่างไกลสิ่ ง - ผูส้ นับสนุน/แนวร่ วม
เสพติดได้
- มิตรภาพที่ดีในชุมชนและนอกชุมชน
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ปรับ เพิม่ ลด หาข้ อมูลเพิม่ เปลีย่ น
-นากจากเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เยาวชนได้มีความสัมพันธ์กนั แล้ว ก็ยงั ได้มีการปลูกฝัง
อบรมเยาวชน โดยให้พวกเข้าได้เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งเข้าใจปั ญหาความขัดแย้ง
เพื่อจะสามารถแก้ไขปั ญหาด้วยสันติวถิ ีต่อไปในภายภาคหน้าได้
รายชื่อสมาชิ ก
แม็ค, เล็ก, มิก, วิฑูรย์, ดิน, ซัน, ฟาอิส, บี,นพพล, ไผ่

โครงการต้ นกล้าขยายเมล็ดพันธ์
โครงการนี้จดั ทําขึ้นเพื่อส่ งเสริ มภาวะผูน้ าํ และการเรี ยนรู ้สันติภาพอย่างเข้าใจ และสามารถ
ถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ โดยการนํานักเรี ยนระดับชั้นมัธยมปลายหรื อในระดับอุดมศึกษามาเป็ นครู
สอนเรื่ องสันติภาพ ความขัดแย้งและความรุ นแรงให้กบั น้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หรื อมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ผูน้ อ้ งถูกสอน แต่มุ่งไปที่ผู ้
เป็ นครู เพราะการเรี ยนรู ้โดยการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจจะสัมฤทธิ์ ผลมากกว่าการเป็ น
ผูฟ้ ังอยูใ่ นห้อง
หลักการและเหตุผล
เนื่องสังคมในปั จจุบนั มีความหลากหลายทางด้านชาติพนั ธ์ สี ผวิ วัฒนธรรม ภาษา ความ
เชื่อ แต่การที่คนในสังคมไม่เข้าใจในเรื่ องความหลากหลายเหล่านี้ นํามาซึ่ งความขัดแย้ง และคน
ส่ วนใหญ่มกั ใช้ความรุ นแรงในการจัดการปั ญหา โดยไม่คาํ นึงผลกระทบในภายหลัง กลุ่มเยาวชน
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้สันติวธิ ี ในการแก้ปัญหา ที่จะนํามาซึ่ งสันติภาพอย่างยัง่ ยืน จึงได้
ดําเนินโครงการต้นกล้าขายเมล็ดพันธุ์ข้ ึนมา ซึ่ งพวกเราทุกคนก็เหมือนกับต้นกล้า ซึ่ งเมื่อเรา
ขยายพันธุ์ออกไป ต้นกล้าก็จะแข็งแกร่ งขึ้นอีกระดับหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่ งเสริ มภาวะผูน้ าํ ให้กบั เยาวชน
2.เพื่อการเรี ยนรู ้สันติวธิ ี อย่างเข้าใจ
3.เพื่อถ่ายถอดความรู ้ที่ได้รับให้กบั ผูอ้ ื่น
แผนการดําเนินงาน
1.รับสมัครเยาวชนผูท้ ี่สนใจเป็ นครู อาสา
2.ทําการคัดเลือกครู อาสา
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3.จัดอบรมให้กบั ครู อาสาสมัครก่อนลงพื้นที่
4.ทํา pretest ให้กบั ครู อาสาสมัคร
5.ส่ งหนังสื อขอความร่ วมมือ
6.จดตารางสอน
7.ลงพื้นที่ปฏิบตั ิการจริ ง
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่ อน
จุดแข็ง
- การเดินทาง
- มีวทิ ยากรที่มีความรู ้ในการฝึ กอบรม
- งบประมาณ
- มีทีมงานที่เข้มแข็ง

จุดอ่อน

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ผูเ้ รี ยน)
- นักเรี ยน นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับอุดมศึกษา (ผูส้ อน)
ระยะเวลา
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดนเปลี่ยนกลุ่มเป้ าหมาย(ผูเ้ รี ยน)ทุกสัปดาห์
รายชื่อสมาชิก
- พิม, พี่ดา้ , แล้วแต่
โครงการกลุ่มอามาน ดามัย
จะทําอะไร? ทําไมต้ องทําสิ่ งนั้น? มีเหตุผลอะไร?
โครงการคลื่นลูกใหม่ เป็ นโครงการที่จะสร้างกลุ่มเยาวชนในชุมชนให้จดั กิจกรรมเพื่อ
สังคมเองได้ ปั จจุบนั มีหลายสังคมไม่ค่อยมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม เราคิดว่าเยาวชนจะเป็ น
ผูใ้ หญ่ในอนาคตต่อไป ฉะนั้นควรจะสร้างจิตสํานึกรักสังคมตั้งแต่อายุยงั น้อย เพราะสร้างง่ายกว่า
ผูใ้ หญ่
ทําไปเพือ่ อะไร?
1.เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน
2.สร้างทักษะการจัดกิจกรรมให้กบั เยาวชน และการทํางานเป็ นทีม
3.สร้างจิตสาธารณะให้กบั เยาวชน
4.ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม
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ทําอย่างไร? มีข้ นั ตอนอย่ างไร? ทําในช่ วงไหน?
1.จัดประชุมระหว่าง เมล็ดพันธุ์ + ผูน้ าํ ชุมชน + แกนนําเยาวชน (ทําความรู ้จกั , กําหนดวัน
เวลา/สถานที่ของการอบรมแกนนํา )
2.จัดอบรมแกนนํา (ขอความอนุเคราะห์วทิ ยากรจากศูนย์พฒั นาสันติวธิ ี ม.มหิ ดล+ พี่อว้ น
ฯลฯ)
3.จัดประชุมระหว่าง เมล็ดพันธุ์ + ผูน้ าํ ชุมชน + แกนนําเยาวชน (เพื่อจัดโครงการในชุ มชน
1 โครงการ)
4.จัดโครงการ
5.ประชุมเมล็ดพันธุ์ + แกนนําเยาวชน (ประเมินผลโครงการ, คิดวางแผนของกลุ่มต่อไป)
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับจะได้ อะไร? จากการทํากิจกรรมนี?้
1.มีกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมในชุมชนต่อไป
2.เป็ นตัวอย่างตั้งกลุ่มในชุมชนอื่น
3.สร้างการมีส่วนร่ วมในชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้เข้มแข็ง
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กิจกรรมปิ ดค่ าย
“โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีร่ ุนที่ 2”
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552

ณ ไร่ หวานสนิ ท รี สอร์ท ต.ท่ามะกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วิทยากร

รศ.ดร.โคทม อารี ยา ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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เนือ้ หาและกระบวนการอบรม
วิทยากร
การแสดงของพวกเราเยาวชน “เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี” ใกล้จะเริ่ มแล้ว ขอความร่ วมมือ
จากท่านวิทยากรและพี่เลี้ยง ได้ให้เกียรตินงั่ เป็ นวงกลม เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมของพวกเราค่ะ
ต่อไปจะเป็ นการกล่าวความรู ้สึกของพวกเรา โดยมีขอ้ ความว่า “ ขอบคุณโชคชะตาที่นาํ พาเรา
มาพบกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปี นความรู ้และประสบการณ์ ต่อความหวังเติมความฝัน และสรรสร้าง
มิตรภาพที่ดีระหว่างเรา ขอขอบคุณพี่ทุกคนค่ะ”
ของพวกเรา ทั้ง 6 วัฒนธรรม โดยให้แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมได้กล่าวเป็ นภาษาท้องถิ่นของตนเอง
- ชนเผ่าละหู่ พูดภาษาลาหู่ มีตวั แทนในการพูด คือ กร
- ชนเผ่าอาข่า พูดภาษาอาข่า ตัวแทนในการพูด คือ น้องอ้อย
- ภาคเหนือ พูดภาษาคําเมือง มีตวั แทนในการพูด คือ น้องนํ้าตาล, น้องมย์, นพ, เณรมะขาม
- ภาคใต้ 3 จังหวัด พูดภาษามลายู มีตวั แทนในการพูด คือ น้องมีณา
- ภาคใต้ตอนบน พูดภาษาใต้ มีตวั แทนในการพูด คือ ดอน
- ภาคกลาง พูดภาษาไทยราชการ คือ สมใจ, หลิง, พิมพ์, เณรนุย
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วิทยกร
“ต่อไปก็จะเป็ นการขับร้องเพลงร่ วมกันระหว่างน้องเยาวชน โดยเนื้อเพลงได้มากจาก
พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแต่งเนื้อร้องนี้ข้ ึนมา ด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกคนค่ะ”
เพลงกาลเวลา
กาลเวลา นําพา เรามาพบ กัน
ต่างชาติพนั ธุ์ ต่างความคิด ที่หลากหลาย
ต่างทิศทางเหนื อกลาง อีสานใต้
ด้วยจุดหมาย ปลายทาง อย่างเดียวกัน
*เมล็ดพันธุ์ เริ่ มต้นแล้ว ที่ตรงนี้
พวกเรามี ความหวัง และความฝัน
พวกเราพร้อม จะเดินทาง ไปด้วยกัน
พวกเรานั้น จะสรรค์สร้าง สิ่ งดีงาม
พวกเราเปลี่ยน ความคิด ที่เดิมๆ
พวกเราเติม ความฝัน อันสดใส
พวกเรามี แนวทาง ร่ วมกันไป
**เมล็ดพันธุ์จะเติบใหญ่เป็ นไม้งาม (*ซํ้า)(**ซํ้า)
(…เป็ นไม้งาม)
วิทยกร
เมื่อร้องเพลงจบ ก็ได้มีการพูดถึงความรู ้สึกของการมาเข้าค่ายในครั้งนี้ จากนั้นก็ได้ให้
วิทยากรและพี่เลี้ยงได้เอ่ยความรู ้สึกที่มีต่อค่ายในครั้งนี้ และหลังจากนั้นก็ได้แสดงความอําลาที่จะต้อง
จากกันระหว่างทุกคนที่อยูใ่ นค่าย
ต่อจากนั้นก็เป็ นการแสดงของพี่เลี้ยง โดยการร้องเพลง,
เพลง สายสัมพันธ์
เหนื อ อีสาน กลางใต้
สร้างสายใยสัมพันธ์
มาจากต่างที่กนั
มาสร้างสรรค์สามัคคี
โครงการสันติวถิ ี
ชี้นาํ ทางเราเดิน
เปลี่ยนแปลงความคิดเดิม
เพื่อเสริ มสร้างสันติสุข
*ปลูกเมล็ดพันธุ์
ร่ วมใจกันพัฒนา
สังคมในภายภาคหน้า
เรามาร่ วมแรงร่ วมใจ
*ปลูกจิตสํานึก
ให้พี่นอ้ งชาวไทย
เรามาสร้างสังคมใหม่
สร้างให้ยง่ิ ใหญ่ดว้ ยมือของเรา
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เหนื อ อีสาน กลาง ใต้
มาร่ วมจับมือกัน
ค้นพบเป็ นความจริ ง
เพลงใช่เป็ นอื่น
ชาวเขาเผ่าอีกอ
อาข่าคือชื่ อฉัน
มานิคือตัวเรา
บ้านเราอยูป่ ่ าใหญ่
อีสานคือเพื่อนฉัน
จากกันเนิ่นนานมา

สร้างสายใยสัมพันธ์
สร้างฝันให้เป็ นจริ ง
กับสิ่ งที่มนั เป็ นไป
ใครเขาหนอชอบเรี ยกกัน
ไฉนเรี ยกอีกอ้
แต่ใครเขาเรี ยกซาไกล
ดงพงไพรในหุ บเขา
ทุกเช้าวันเคยพบหน้า
เพื่อนบอกว่า....”เขาคือลาว”

แผ่นดินที่เราอยู่
แผ่นฟ้ ากว้างใหญ่น้ นั
แบ่งแยกว่าแบ่งเขา
ความจริ งชาติพนั ธุ์

ใครก็รู้เท่าเทียมกัน
ไม่เคยกั้นสัมพันธ์เรา
แบ่งว่าเราแตกต่างกัน
ของเรานั้นไม่ต่างเลย

มลายูถูกเรี ยกว่าแขก
ถูกแบ่งแยกชาติพนั ธุ์
ชุดขาวสวมใส่ น้ นั
ถูกภาคทัณฑ์วา่ ก่อการณ์
ปกาเกอญอข้าคือคน
เขาแบ่งชนคนไร้ค่า
ประวัติศาสตร์ เนิ่ นนามมา
จารึ กว่ากระเหรี ยงไทย
เพลง มิตรภาพระหว่างเรา
ถึงแม้วนั เวลาที่ผา่ นพ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างเรา ได้เกิดขึ้นมา
ถึงแม้วนั เวลาที่ผา่ นพ้นไป คําว่า "เพื่อน " ไม่เคยแปรเปลี่ยน ว่าเรายังเป็ นเพื่อนกันตลอดไป
*ถึงแม้วนั นี้ เวลาจะจบลงแล้ว คําว่า "มิตรภาพ" ยังคงอยูใ่ นหัวใจ
ทุกคนจะคิดถึงกันเสมอ (แล้วเราจะคิดถึงกันตลอดไป)
ขอขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่ให้โอกาสให้เราได้มาพบกัน
ความทรงจําเหล่านี้ไม่เคยจางหาย (ซํ้า*)
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เพลง เธอเป็ นเช่ นแสงนําทาง
เธอ สร้างสรรค์ ความคิดและคุณค่า
เธอนําพา แนวคิด สู่ จุดหมาย
เธอเดินทาง ท่ามกลางชนเรี ยงราย
เธอนําพา ความหลากหลาย มาพบเจอ
เป็ นโอกาส ให้เราได้เรี ยนรู ้
เป็ นเช่นครู สั่งสอนเรา ได้เสมอ
เป็ นความหวัง เป็ นพลัง มอบให้เธอ
เป็ นความรักเสมอแม้ห่างไกล
เช่น ตะวันสาดส่ องบนฟากฟ้ า
เช่นเวหาที่เฝ้ าฝันวันฟ้ าใหม่
เช่นสายธารของชีวิตไหลลงไป
เช่นต้นไม้ให้ร่มเงาแด่พฤกษ์ไพร
แสง สว่างนําทางให้ยา่ งก้าว
แสงสกาวสาดส่ องเว้นทางใจ
แสงนําทิศให้เดินทางให้กา้ วไป
แสงไสวกลางใจในผูค้ น
นํา ให้เราได้เห็นคุณและเห็นค่า
นําให้เราแล่นถลาคอยปลอบโยน
นําความคิดให้เห็นค่าความเป็ นคน
นําตัวตนเติบโตทุกคืนวัน
ทาง ข้างหน้ายาวไกลในจุดหมาย
ทางหลากหลายยาวไกลในความฝัน
ทางชีวติ ยังมีความสัมพันธ์
ทางเดนเคียงข้างฝันสู่ จุดหมาย
ต่อจากนั้นเป็ นการชมวีดีทศั น์ เรื่องการใช้ ชีวติ ทีอ่ ยู่ในค่ าย
ท่ านอาจารย์ รศ.ดร.โคทม อารียา ได้ กล่ าว
“ตอนผมเป็ นเด็กนักเรี ยนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชายทะเล และ
เขาก็ได้แต่งกลอนกัน จําได้อยู่ 2 บาทและได้แต่งเพิ่มคือ
ไมตรีจิต มิตรภาพ อันซาบซึ้ง
จะติดตรึง ตราอยู่ มิรู้ หาย
ถึงภายหน้ า ทุกข์ สุข อีกมากมาย
แต่ ไม่ วาย ลืมสุ ขทุกข์ ร่วมกัน
เราอยูท่ ี่น้ ีเห็นบอกว่า 26 วัน ตอนแรกๆก็มีทุกข์มากกว่าสุ ข
ตอนหลังๆชินกับความทุกข์ เลยตีความว่าเป็ นความสุ ข ก็ไม่เป็ นไรแต่
มันควรจะเป็ นความทรงจําที่ดีของพวกเรา เมื่อครู่ น้ ีที่บอกว่าอยากโอบกอดใคร ผมก็อยากโอบกอด
หลายคน แต่ทีมของผมเป็ นสุ ภาพสตรี แต่คนที่ผมควรจะกอดมากที่สุด คือ คุณพรพิมล ปรากฏว่าศูนย์
ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี ตัดสิ นใจถูก ที่ส่งคนพรไปค่ายที่อินเดีย ชื่อ School of Peace และได้แรงบรรณ
ดาลใจจากค่ายในครั้งนั้น และผมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็ นตัวอย่างและอยากถ่ายทอดสิ่ งที่ประทับใจให้คนอื่น
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ได้รับรู ้ คุณพรก็เริ่ มทําโครงการ แต่ไม่รู้วา่ ใครให้ชื่อ ศูนย์ ต้งั ชื่อว่าศูนย์สันติวธิ ี แต่ คุณพรก็แผลงเป็ น
สั นติวถิ ี เพราะฉะนั้นค่ายนี้คุณพรก็คิดออกแบบ และก็ทาํ โดยความทุ่มเทและตั้งใจมาก จึงถือเป็ นงานที่
สําคัญ ค่ายสันติวถิ ี รุ่ นที่1 มีปัญหาเรื่ องการเงิน ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้างอะไรต่างๆ ก็รู้สึกหมดกําลังใจไปเยอะ
แต่วา่ อดไม่ได้พอมีเพื่อนร่ วมงานยุ คุณพรก็เลยจัดเป็ นครั้งที่ 2 เมื่อสักครู่ ร้องเพลงให้คุณพรฟัง รู้สึก
เหมือนได้กาํ ลังใจจะจัดครั้งที่ 3
สําหรับค่ายนี้ที่เรี ยกว่า เป็ นเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี เพราะว่าพวกคุณยังเป็ นเยาวชน มีอนาคต
ข้างหน้า และคําว่าเยาวชนเป็ นเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกงามต่อไป ก็หวังว่าคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นไปแล้ว
ไม่มากก็นอ้ ย ควรจะถ่ายทอดความรู ้สึกเหล่านี้ ความรู ้สึกที่ดีๆต่อกัน ความรู้สึกที่วา่ วันแรกต่างเป็ นคน
แปลกหน้า แต่วนั นี้ต่างคนต่างรู ้สึกถึงเพื่อน เห็นไหมครับว่า 26 วัน เปลีย่ นจากคนแปลกหน้ ามาเป็ น
เพือ่ นได้ ถ้าเป็ นคนแปลกหน้าเราก็จะมีอคติต่อเขา แต่ถา้ เป็ นเพื่อน เรารู้จกั รัก รู้จกั ให้อภัย และในช่วงที่
ล้อมวงกันเมื่อสักครู่ น้ ี หลายคนพูด ขอบคุณ ขอโทษ และในขณะนี้ผมอยากให้เราอภัยในข้อบกพร่ อง
เรากล่าวคําขอโทษแล้ว ถ้าเราอยากให้เขาสบายใจ เราก็ควรจะบอกว่าเราให้อภัยต่อกัน
การจัดค่ายครั้งนี้นอกจากจะมีคุณพรแล้วก็ยงั มีทีมงานจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี คุณก็
ได้รู้จกั อ.เพิ่มศักดิ์, อ.ปาริ ชาติ, อ.งามศุกร์ , พี่หนิง, พี่เปิ้ ล, พี่ปู, พี่นุช และก็ตอ้ งขอบคุณวิทยากรจากข้าง
นอก นอกจากจะเป็ นเรื่ องของศูนย์สันติฯ แล้ว ก็เป็ นเรื่ องของ ศอ.บต. ที่ร่วมสมทบเงิน และร่ วมส่ ง
เยาวชนและพี่เลี้ยง โครงการนี้ มีองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุด คือ พวกคุณซึ่ งเป็ นลูกค่าย แล้วอย่าไปคิดว่า
มีคนอื่นมาจัด ความสําเร็ จและล้มเหลวมันอยูท่ ี่พวกคุณ ผมอยากให้พวก
คุณรุ สึกว่า ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี ครั้งที่ 2 นี้ เป็ นคายของเราทุกคน ฝาก
ความรู ้สึกอันนี้ไว้ และอยากให้คุณพรมาพูดอะไรกับน้องๆ”
พี่พร
“สิ่ งที่ได้พดู ก็พดู ไปแล้ว เห็นน้องๆมีเพลง ก็เลยไม่อยาก
น้อยหน้า เพลงนี้เป็ นเพลงที่พี่ชอบ เป็ นเพลงที่สื่อให้เห็นถึง กําลังใจ คํา
ขอบคุณ คําขอโทษ มอบให้กบั น้องๆทุกคนและทีมงานจากศูนย์สันติฯ
และอาจารย์โคทม ที่ได้ผลักดัน ชื่อเพลงจําไม่ได้ แต่จาํ เนื้ อร้องได้ เป็ น
เพลงสมัยตุลา
**ดังสายลมทีผ่ ดั ผ่ าน พาใบไม้ ผลัดถิ่น
ดังสายนํา้ ทีไ่ หล่ รินพัดพา นําดวงใจฉันมาใกล้ เธอ
ความหวังดีทเี่ ธอให้ สังคม ฉั นชื่นชมเธอเสมอ
เพือ่ พีน่ ้ องผู้ยากไร้ มอบดวงใจของเราฟันฝ่ า
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พี่ก็ขอเป็ นกําลังใจให้กบั น้องๆทุกคน สิ่ งสําคัญ คือ กําลังใจ ถ้าเกิดว่าเรามีความทุกข์ หรื อท้อ
ขึ้นมา กําลังใจทีส่ ํ าคัญส่ วนหนึ่ง หลักๆก็คือ ตัวเราเอง และคนรอบข้ าง อยากฝากถึงน้องๆที่มาว่า พี่
เข้าใจถึงความรู ้สึกว่ามาแล้วคิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน สําหรับพี่เองพี่ก็มีความรู ้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
ตั้งแต่มาทํางานอยูท่ ี่กรุ งเทพ ไม่มีวนั ไหนเลยที่ไม่คิดถึงบ้าน แต่วา่ พี่อยูไ่ ด้ คือ กําลังใจที่อยากจะทํางาน
เพื่อสังคม และนานๆจะได้กลับบ้านที พี่ก็เข้าใจความรู ้สึกน้อง อยากให้คิดว่าการจากบ้านครั้งนี้ เพื่อการ
เรี ยนรู้และเพื่อการเจริ ญเติบโตของเรา และในชีวิตหนึ่งเราคงไม่ได้อยูก่ บั บ้านไปตลอด และไม่ได้อยูก่ บั
ที่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นอยากที่จะให้กล้าเผชิญกับโลก กับปั ญหาในอนาคต ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็ขอให้
เราอดทนที่จะเรี ยนรู ้และเติบโตด้วยตัวของเราเอง แม้วา่ มันจะทรมานแค่ไหน เราก็ตอ้ งอยู่ พี่วา่ ความ
ทุกข์เหล่านั้นจะเป็ นกําลังใจ เป็ นส่ งที่พฒั นาตนเอง อันนี้ก็ทาํ ให้เรามีความสุ ขในการใช้ชีวติ มากขึ้น ก็มี
แค่น้ ีขอเป็ นกําลังใจให้กบั น้องๆ”
พิธีกร
“วันนี้เป็ นวันเกิดของเพื่อนเรา คือ มีณา และ แนน ขอให้เพื่อนร้องเพลงวันเกิดให้
เพื่อน และหวังว่าน้อง 2 คนนี้จะได้รับสิ่ งที่ดีๆต่อกัน จากนั้นก็ให้นอ้ งๆ ยืนเป็ นวงกลม อวยพรให้กนั
ก่อนที่เราจากกัน และขอให้ยืนสงบนิ่งทบทวนช่วงเวลา 26 วัน ที่เราได้อยูร่ ่ วมกัน ความรู ้สึกที่เรามีต่อ
เพื่อน ประสบการณ์ ช่วงเวลาที่ขดั แย้ง ช่วงที่เราร้องไห้ ลําบากด้วยกัน อยากให้ช่วงเวลานี้นึกถึงสิ่ ง
ต่างๆที่ผา่ นมา แล้วมอบออกมาเป็ นคําอวยพร ที่จะเป็ นของขวัญหรื อ อยากจะฝากส่ งใดให้กบั เพื่อนของ
เราไป ก็ขอให้บอกเขา ถ้าใครพร้อมแล้วก็ขอให้บอกได้”
ผูเ้ ข้าร่ วม
รักทุกคน, เดินทางโดยสวัสดีภาพ, โชคดี, จะทํา
วันนี้ให้ดีที่สุด, ดูแลสุ ขภาพ, ทุกคนมีคุณค่า และมีความสามารถ,
เมื่อเราอยูท่ ี่ไหนก็จะเป็ นเพื่อนที่ดีต่อกัน, นําความรู ้ที่อยูบ่ นค่าย
ความหลากหลาย นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และอย่าดูถูกคนที่
ด้อยกว่าเรา, ขอให้ทุกคนมีรอยยิม้ เพื่อวันที่สดใส, นิรันดรไม่รู้จะ
นานแค่ไหน แต่มิตรภาพของเราจะยาวนานเท่านิรันดร, ไว้เจอกัน
อีก, จากกันเหมือนหลับฝัน สักวันคงได้พบกัน, สดใสยิม้ รับวัน
ใหม่ทุกวัน, ขอให้ฟันฝ่ าอุปสรรคใดๆทั้งสิ้ น, รักและคิดถึง, ขอให้ทุกคนเก็บมิตรภาพตราตึงไว้ ใน
หัวใจทุกคนตลอดไป, จงโบกโบยโบกบินแม้เหน็บหนาว ใช่วา่ เราจะจากกันนิรันดรไป, เพื่อน/เชื่อมัน่ /
ศรัทธา/สันติภาพ,อย่าหมดความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของตัวเอง, วันนี้/วันหน้า/วันไหนๆ จะไม่ลืมกัน,
ขอให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กบั สังคมต่อไป, จากกันวันนี้ใช่เป็ นการจากลา แต่
เราจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง, ขอให้มีสุขภาพดีท้งั กายและใจ, ขอให้เราเป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ไปงอกงามบน
ผืนแผ่นดินบ้านเกิดของเรา และแพร่ กระจายเมล็ดพันธุ์ต่อไป, ขอให้ทุกคนโชคดีและทําหน้าที่ของเรา
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ให้ดีที่สุด
วิทยากร
ต่อไปนี้จะเป็ นการมอบประกาศนียบัตร ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนที่ได้มาเข้าร่ วมมอบใน
ค่ายแห่งนี้ โดยท่ าน รศ.ดร.โคทม อารียา
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รายชื่อวิทยากรโครงการ ค่ ายเมล็ดพันธุ์สันติวธิ ี รุ่น 2
เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม

“การขยายผลเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี”

“พิธีปิดโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี”
วิทยากร ท่าน รศ.ดร.โคทม อารี ยา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“พิธีเปิ ดโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี”
วิทยากร ท่านอาจารย์ ดร. เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“กล่ าวเปิ ดโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี”
วิทยากร ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุ วรรณรัตน์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์การบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
สั นติภาพ - ความขัดแย้ง – ความรุ นแรง
วิทยากร ท่านอาจารย์ งามศุกร์ รัตนเสถียร
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เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“รู้จักตนเอง, รู้ จักเพือ่ น, รู้จักสั งคม”
วิทยากร กิตติชยั งามชัยพิสฐิ อยู่สถาบันต้นกล้า
ภายใต้มลู นิธเิ สฐียรโกเศศ-นาคะประทีบ

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
สั นติภาพ - ความขัดแย้ง – ความรุ นแรง
วิทยากร คุณเอกราช ซาบู

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม “การเสวนา”
วิทยากร ท่านอาจารย์ปาริ ชาติ สุ วรรณบุบผา
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“ การสื่ อสารอย่างสั นติ”
วิทยากร คุณมนธิภา ยิม้ ย่อง มูลนิธิสันติภาพและ
วัฒนธรรม
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วิทยากร

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“ปฏิบัติการสั นติวธิ ี”
คุณ นารี เจริ ญผลพิริยะ

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
การ Reflection
สรุ ปเนือ้ หาการเรียนรู้
วิทยากร คุณพรพิมล พลพร้อม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
การ Reflection
สรุ ปเนือ้ หาการเรียนรู้
วิทยากร คุณอธิ ษฐาน์ คงทรัพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี

เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“กิจกรรมสั นติภาพระหว่างอารยธรรม”
วิทยากร
ท่านอาจารย์ ชาญชัย ชัยสุ ขโกศล
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เนือ้ หาและกระบวนการฝึ กอบรม
“รู้จักตนเอง, รู้ จักเพือ่ น, รู้จักสั งคม”
ผู้ช่วยวิทยากร คุณพรพิมล สันทัดอนุวตั ร

231

รายชื่อเยาวชน
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ “เมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี” รุ่นที่ 2
ระหว่ างวันที่ 6 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552
ณ. ไร่ หวานสนิท รีสอร์ ท ต.ท่ ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1.ชื่อ-สกุล
นางสาวจิราวรณ ชาติพนั จันทร์
วัน/เดือน/ปี เกิด 21 พฤษภาคม 2534 อายุ 18 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 135 หมู่ที่ 5 ตําบล บ้านดู่ อําเภอ เมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์ โทร
086-728-3498 , 083-866-7923
อีเมล
Panjan_j @hotmail.com
การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.
3) สาขาการโรงแรม
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านดู่ บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 9 ตําบล บ้านดู่ อําเภอ เมือง
จังหวัดเชียงราย
2.ชื่ อ-สกุล
นางสาวอังคณา อ่อนศรี
วัน/เดือน/ปี เกิด
12 กรกฎาคม 2533 อายุ 19 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
321 หมู่ที่2 ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์ โทร
084-406-3459
อีเมล
i_miss_u_ok@hotmail.com
การศึกษา
จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านดู่ บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 9 ตําบล บ้านดู่ อําเภอ เมือง
จังหวัดเชียงราย
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3.ชื่อ-สกุล
นางสาวอรอานิญช์ อุย่ แม
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 มกราคม 2536
อายุ 16 ปี
ที่อยูป่ ัจจุบนั
25/ช ตําบล แม่ยาว อําเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย 57100
เบอร์ โทร
อีเมล
Aoyauymae@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปลาย ปี ที่ 4
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
มูลนิธิกระจกเงา 106 หมู่ที่1 ตําบลแม่ยาว อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย
4.ชื่ อ-สกุล
นางสาวแอนนา อามอ
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 มกราคม 2533
อายุ 19 ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั
96 หมู่บา้ นอาข่า ตําบล แม่ยาว อําเภอ เมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์ โทร อีเมล
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ปวช. สาขา การท่องเที่ยว
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
มูลนิธิกระจกเงา 106 หมู่ที่1 ตําบลแม่ยาว อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย
5.ชื่อ-สกุล
นายจะแห จะก่า
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 มกราคม 2535
อายุ 17 ปี
ที่อยูป่ ัจจุบนั
359 หมู่ที่11 ตําบล แม่ยาว อําเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย 57100
เบอร์ โทร
085-618-1476
อีเมล
Jahae042@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ 5 สาขา อังกฤษ - จีน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ปั้ ม ปตท. เด่นห้า สาขาป่ าก่อ ตําบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
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6..ชื่ อ-สกุล
นายฤทธิเดช จะหา
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 มกราคม 2528
อายุ 24 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
324 บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตําบลห้วย
อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์ โทร
080-633-6276
การศึกษา
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
- ทําไร่ ทํานา
7.ชื่ อ-สกุล
นายสมศักดิ์ หมื่นน้อย
วัน/เดือน/ปี เกิด
6 พฤศจิกายน 2533 อายุ 19 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
108 หมู่ที่10 ตําบลห้วยชมภู อําเภอ เมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์ โทร
080-677-5906
การศึกษา
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา ศิลป์ - ทัว่ ไป
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ช่วยพ่อแม่ทาํ ไร่
8.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัด เชียงใหม่ 50110
เบอร์ โทร

9.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัดลําปาง 5200
เบอร์ โทร

นายวิฑูรย์ คีรีรัศมี
9 มกราคม 2535
อายุ 17 ปี
189 หมู่ที่15 ตําบล ม่อนปิ้ น อําเภอฝาง
080-125-9225

นายนพพล อาชามาส
14 กรกฎาคม 2529 อายุ 23 ปี
41 ถ.บุญวาทย์ ตําบล หัวเวียง
081-029-566
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อีเมล
การศึกษา

redfild44@hotmail.com
จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
ปั จจุบนั กําลังรอศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.ชื่ อ-สกุล
สามเณร เบิกฟ้ า ศรี ทอง
วัน/เดือน/ปี เกิด
19 เมษายน 2535
อายุ 17 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตําบลพระ
สิ งห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์ โทร
080-192-2830
อีเมล
Darksoul_antimage@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาขา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ นักธรรมชั้นเอก
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
- ชุมนุมวิทยาศาสตร์ , ชุมนุมปั ญญาล้านนา โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
11.ชื่อ-สกุล
สามเณร ธรรมมาริ นทร์ ศรี ทอง
วัน/เดือน/ปี เกิด
2 กันยายน 2536
อายุ 16 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน
ตําบลพระสิ งห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์ โทร
080-192-2830
อีเมล
Dhammarin@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตําบลพระสิ งห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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12.ชื่ อ-สกุล
นางสาววรรธนพร เทียมปก
วัน/เดือน/ปี เกิด
15 มิถุนายน 2532
อายุ 22 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
68/9 หมู่ที่ 1 ตําบล ศาลายา
อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์ โทร
085-806-4466
อีเมล
M00_oon@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับ ปริ ญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิ ดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
14.ชื่อ-สกุล
นางสาวพริ ษา คุณวุฒิกร
วัน/เดือน/ปี เกิด
28 กันยายน 2533
อายุ 19 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
1111/138 หมู่บา้ นกลางเมือง ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทร์ เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
เบอร์ โทร
085-068-2348
อีเมล
pimmeko@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ 6 สาขา สายภาษา - เยอรมัน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
13.ชื่ อ-สกุล
นางสาวมลธิรา จินดารัตนวรกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
4 กรกฎาคม 2531
อายุ 21 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
600/27 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เบอร์ โทร
อีเมล
linging_ling@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
การท่องเที่ยวธุ รกิจ

235

16.ชื่อ-สกุล
นายภานุพงศ์ สู ทอก
วัน/เดือน/ปี เกิด
17 เมษายน 2532
อายุ 20 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
59/1 หมู่ที่ 11 ตําบลคลองพน
อําเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81170
เบอร์ โทร
082-639-0448
อีเมล
don.mylove.panu@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาการจัดการสารสนเทศ
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี อ. เมือง จ.
ปั ตตานี 94000
15.ชื่ อ-สกุล
นายพร้อมศักดิ์ จิตจํา
วัน/เดือน/ปี เกิด
3 มกราคม 2531
อายุ 21 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
67/2 ตําบลละอาย อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80250
เบอร์ โทร
081-084-2148
อีเมล
Tonklatanee@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการปกครอง
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา), กลุ่มนักศึกษาในของนาม
สันติภาพ และชมรมอาสาพัฒนาชนบท มอ.ปัตตานี
17.ชื่อ-สกุล
นางสาวนันธิ กา ยศศิริ
วัน/เดือน/ปี เกิด
2 พฤษภาคม 2533
อายุ 19 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
202/1 หมู่ที่2 ตําบลบ้านนํ้าบ่อ
อําเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปั ตตานี 94130
เบอร์ โทร
082-262-8691
อีเมล
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปวส.
สาขา การบัญชี
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18.ชื่ อ-สกุล
นางสาวอมรรัตน์ เหล็กเพชร
วัน/เดือน/ปี เกิด
13 สิ งหาคม 2535
อายุ 17 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
3/4 หมู่ที่6 ตําบลคลองตันหยง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปั ตตานี
เบอร์ โทร
084-859-3983
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4
20.ชื่ อ-สกุล
นางสาวนารี มาน วิระสิ ทธิ์
วัน/เดือน/ปี เกิด
17 กุมภาพันธ์ 2535 อายุ 17 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
39/1 หมู่ที่ 5 ช้างให้ตก อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปั ตตานี 94120
เบอร์ โทร
086-294-6351
อีเมล
nvirasit@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ 6 สาขาวิทย์- คณิ ต
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
โรงเรี ยนมูลนิธิอาซิ ซสถาน หมู่ที่7 ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
19.ชื่ อ-สกุล
นางสาวมีณี อาโก๊ะ
วัน/เดือน/ปี เกิด
26 กันยายน 2531
อายุ 21 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
41/1 หมู่ที่3 ตําบล รื อเสาะ อําเภอ
รื อเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150
เบอร์ โทร
083-675-5924
อีเมล
Haloween_050@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
อิสลามศึกษา
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
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21.ชื่อ-สกุล
นางสาวสารี นา มามุ
วัน/เดือน/ปี เกิด
23 กันยายน 2535 อายุ 17 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
90 หมู่ที่7 ตําบลบันนังสดา
อําเภอ บันนังสดา จังหวัด ยะลา 95130
เบอร์ โทร
084-861-8678
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5
22.ชื่ อ-สกุล
นางสาวสุ รีพร วิระสิ ทธิ์
วัน/เดือน/ปี เกิด
9 กุมภาพันธ์ 2526
อายุ 26 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
39/1 หมู่ที่ 5 ช้างให้ตก อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปั ตตานี 94120
เบอร์ โทร
084-856-3826
อีเมล
kon.nara@hotmail.com
จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และ

การศึกษา
เทคโนโลยีการอาหาร
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
60 หมู่ที่1 ตําบลป่ าบ่อน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
23.ชื่ อ-สกุล
นางสาวอามีนา กาเซ็ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 พฤษภาคม 2531
อายุ 21ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
81 หมู่ที่3 ตําบลคลองมานิ่ง
อําเภอ เมือง จังหวัด ปั ตตานี 94000
เบอร์ โทร
089-732-0433
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ซานาวี
24.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัด ปั ตตานี 94000
เบอร์ โทร

นางสาวฟารี ดะห์ . เจะเตะ
7 พฤศจิกายน 2535
อายุ 17 ปี
130 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองมานิ่ง อําเภอ เมือง
087-295-1340
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การศึกษา

อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับ ปวช.สาขาการบัญชี

25.ชื่อ-สกุล
นางสาววนิดา กาเซ็ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
28 มิถุนายน 2534 อายุ 18 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
54/1 หมู่ที่ 5 ตําบลรื อเสาะ
อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิ วาส 96150
เบอร์ โทร
086-290-4431
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่6 สาขา วิทย์-คณิ ต
26.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัดปั ตตานี 94160
เบอร์ โทร
อีเมล
การศึกษา
ที่ 5 สาขา วิทย์- คณิ ต

นางสาวหุ สณา มาลายา
7 ตุลาคม 2535
อายุ 17 ปี
58 หมู่ที่5 ตําบลประจัน อําเภอยะรัง
081-096-3974, 081-098-5702
Fan-Na 945@hotmail.com
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

27.ชื่อ-สกุล
นายซาลาฮูดิน เจะเตะ
วัน/เดือน/ปี เกิด
17 เมษายน 2534
อายุ 18 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
130 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองมานิ่ง
อําเภอ เมือง จังหวัด ปั ตตานี 94000
เบอร์ โทร
087-295-1340
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับ ปวช.
สาขาช่างยนต์
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ชมรมญาลันนันบารู (ทางใหม่สาย1 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองมานิ่ง อําเภอ เมือง จังหวัด
ปั ตตานี94000)
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28.ชื่ อ-สกุล
นายอับดุลมาเล็ม อีซอมูซอ
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 ตุลาคม 2527
อายุ 25 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
8 หมู่ที่ 2 ตําบล เนิ นงาม อําเภอ รามัน
จังหวัด ยะลา 95140
เบอร์ โทร
080-706-0804
การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ชั้น ปวส สาขาช่างยนต์
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ร้านสวนกาแฟ อําเภอ เมือง จังหวัดยะลา
29.ชื่อ-สกุล
นายมะยูโซ๊ะ เม๊าะบากอ
วัน/เดือน/ปี เกิด
14 พฤศจิกายน 2530 อายุ 22ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
46 หมู่ที่ 5 ตําบลโฆษิต อําเภอ ตากใบ
จังหวัด นราธิ วาส 98110
เบอร์ โทร
084-968-7588
อีเมล
mayusoh-n-30@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาสุ ขศึกษา

30.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัด ยะลา 95130
เบอร์ โทร
การศึกษา

นายนูรดิน ยะโง๊ะ
21 กันยายน 2533
อายุ 19 ปี
75 หมู่ที่ 1 ตําบลบาเจาะ อําเภอ บันนังสทา
080-713-6189
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที3
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31.ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัดนราธิ วาส 96110
เบอร์ โทร
อีเมล
การศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

นายอัดนันต์ ตีมะซา
24 กรกฎาคม 2530 อายุ 22 ปี
53 หมู่ที่6 ตําบล เจ๊ะเห อําเภอ ตากใบ
085-674-4153
Adenan-s-30@hotmail.com
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี

32.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัด ปั ตตานี 94220
เบอร์ โทร
อีเมล

นายพงษ์ศกั ดิ์ แดงเงิน
26 สิ งหาคม 2532
อายุ 20 ปี
5/1 หมู่ที่3 ตําบลไม้แก่น อําเภอไม้แก่น
089-978-6207
popo084@hotmail.com

การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับ ปวส 1. สาขาช่างกลโรงงาน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
33.ชื่อ-สกุล
นายมูฮามัดฟาอิส มะลี
วัน/เดือน/ปี เกิด
8 ตุลาคม 2532
อายุ 20 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
84/2 หมู่ที่ 3 ตําบล ลางา
อําเภอมาย จังหวัดปั ตตานี
เบอร์ โทร
084-998-2551
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาอิสลามและอาหรับ
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ชมรมเยาวชนสัมพันธ์ สถานปอเนาะตัวบียาตุลอัตฟาส

241

ผู้จัดทําโครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ี รุ่ นที่ 2
ชื่ อ-สกุล
คุณพรพิมล พลพร้อม
วัน/เดือน/ปี เกิด
10 สิ งหาคม 2521 อายุ 31 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
สํานักงานอธิ การบดี ชั้น2 ห้อง 204
999 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73710
เบอร์ โทร
089-488-3729
อีเมล
การศึกษา
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาพัฒนา
ชุมชน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
ชื่อ-สกุล
คุณอธิ ษฐาน์ คงทรัพย์
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
สํานักงานอธิ การบดี ชั้น2 ห้อง 204
999 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73710
เบอร์ โทร
อีเมล
การศึกษา
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี สํานักงานอธิ การบดี ชั้น2
ห้อง 204 999 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73710

ชื่ อ-สกุล
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
999 ถนน พุทธมณฑล
เบอร์ โทร
อีเมล
การศึกษา

คุณศิริพร เพ็งจันทร์
สํานักงานอธิ การบดี ชั้น2 ห้อง 204
สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73710
-
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สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี สํานักงานอธิ การบดี ชั้น2
ห้อง 204 999 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73710
ชื่ อ-สกุล
นางสาว สุ ภาวดี สิ งห์ถม
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ 21 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
เบอร์ โทร
089-412-1981
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขา นิเทศศาสตร์
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
นักศึกษาฝึ กงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
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รายชื่ อพีเ่ ลีย้ ง โครงการเมล็ดพันธุ์สันติวถิ ีรุ่ นที่ 2
1.ชื่ อ-สกุล
นางสาวรุ สนีย ์ กาเซ็ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ 25 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
299 หมู่ที่ 2 ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ ง
จังหวัด ปั ตตานี 94150
เบอร์ โทร
086-692-8896
การศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี
สาขา การตลาด
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ของศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
หวัด.เชียงราย 57210
เบอร์ โทร
อีเมล

นางสาวอันธิกา วันทา
10 กันยายน 2524
อายุ 28 ปี
110 หมู่ที่ 5 ตําบล.เวียงชัย อําเภอ.เวียงชัย จัง
089-700-8758
wanta_art @hotmail.com

การศึกษา
จบการศึกษา ระดับปริ ญาตรี สาขาศิลปกรรม
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
ครู สอนวาดภาพ
3.ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริพร แสนพินิจ
วัน/เดือน/ปี เกิด
27 มีนาคม 2529
อายุ 23 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
6 หมู่ที่ 3 ตําบลขนวน
กิ่งอําเภอ.หนองนาคํา จังหวัด.ขอนแก่น
เบอร์ โทร
080-401-8196
อีเมล
tonmail@hotmail.com
การศึกษา
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาการพัฒนาชุมชน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
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4.ชื่อ-สกุล
นางสาวจริ ยา ผาคุยคํา
วัน/เดือน/ปี เกิด
21 ตุลาคม 2529
อายุ 23 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
577/29 หมู่ที่12 ตําบลศิลา อําเภอเมือง
จังหวัด ขอนแก่น 40000
เบอร์ โทร
089-275-0265
อีเมล
Kanlaya.cd@hotmail.com
การศึกษา
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาการพัฒนาชุมชน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
6.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จังหวัด.พัทลุง
อีเมล
การศึกษา
สาขานิเทศศาสตร์

นายวิโรจน์ รัตนะ
เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2530 อายุ 22 ปี
100 หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ขรี อําเภอ ตะโหมด
wirot_sun@hotmail.com
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี

5.ชื่อ-สกุล
นายมานพ มาเยอะ
วัน/เดือน/ปี เกิด
1 มกราคม 2529
อายุ 23 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
205 หมู่ 11 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง
จังหวัด เชียงราย 57100
เบอร์ โทร
082-890-3380
อีเมล
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
สาขาการพัฒนาชุมชน
สถานทีท่ าํ งานปัจจุบัน หรือ กลุ่ม ชมรมที่ทาํ กิจกรรมปัจจุบัน
มูลนิธิกระจกเงา 106 หมู่ที่1 ตําบลแม่ยาว อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย
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สาขานิเทศศาสตร์

7.ชื่ อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
จ.สุ ราษฎร์ ธานี
เบอร์ โทร
อีเมล
การศึกษา

นางสาว ปรัชญาพร รัตนรักษ์
อายุ ปี
125/1 หมู่ 14 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
089-472-9418
maypa_benz@hotmail.com
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี

8.ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนันภรณ์ เหลืองใย
วัน/เดือน/ปี เกิด
16 ตุลาคม 2532 อายุ 20 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
19/5 ซ.27 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เบอร์ โทร
081-6082123
อีเมล
ann_eng62@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

8.ชื่ อ-สกุล
นางสาว สลิลา สิ นโท
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ 20 ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
111/4 ถนน.ริ มทางรถไฟ ตําบล.บ่อยาง
อําเภอเมือง จังหวัด.สงขลา
เบอร์ โทร
085-294-3232
อีเมล
fon_zikzak@hotmail.com
การศึกษา
อยูร่ ะหว่างการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
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รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการค่ ายเยาวชน “เมล็ดพันธุ์สันติวธิ ีร่ ุนที่ 2”

จัดทําโดย
นางสาวศิริพร แสนพินิจ

เสนอ
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ อาํ นายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
พฤษภาคม 2552

