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“ฝรั่งในวิถีชีวิตตะวันออก-ลาว”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552
สถานที่ โรงเรียนสายใย เมืองบางเจียง แขวงจ�ำปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิทยากร
แรมซี่ - Ramsey Affifi
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
1. เก่ง - นายโชคนิธิ คงชุ่ม
2. แอน - น.ส.สุภัชญา เตชะชูเชิด
3. แม้ว - น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์
4. เน็ด - น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล
5. จิ๋ง - น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม
6. ฟีน - นายณัฐดนัย บุตรา
7. ฟาง – น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน
8. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ
9. เต่า - นายภควัต ทวีปวรเดช
10. นิว - น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ
11. แก้ว - น.ส.ธนันดา เทพสิงห์
12. ป่าน - น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล
13. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธร
14. บับเบิ้ล - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์

คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวที่มา
ดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนสายใย
ลุงอ๋อย ชื่อชาญชัยครับ
เจ้าหน้าที่ พานักศึกษามาทัศนะศึกษาเหรอครับ
ลุงอ๋อย ครับ
พี่หนิง ไปดูธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ เป็นยังไงบ้างธรรมชาติบ้านลาว ที่เบิ่งๆ กันมา
พี่หนิง โอ้ งามหลาย อุดมสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ ที่ไทยก็อุดมสมบูรณ์คือกัน (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย อุดมสมบูรณ์จนต้องรักษา (หัวเราะ)
(พื้นที่)
เจ้าหน้าที่ บ่แล้ว พัฒนาบ่อนคนอยู่ มันก็เป็นแบบนั้นแหละ คนมันหลาย
ที่นี่ก็คือกันแหละต่อไป คนลาวก็ยิ่งหลายขึ้น
ลุงอ๋อย ตอนนี้จั๊กคนล่ะ คนลาวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ ห้าล้านกว่า ใกล้หกล้าน
ลุงอ๋อย บ่แม่นเจ็ดล้าน
เจ้าหน้าที่ ยังไม่ถงึ ต่อไปอีกหลายสิบปีขา้ งหน้า สิเป็นคือกันนัน่ แหละ เนาะ
คนก็อาศัยกินน�ำธรรมชาติอยูน่ �ำธรรมชาติ บ่ทำ� ลายบ้าง มันก็บไ่ ด้ แต่หลาย
ห้าหกเจ็ดสิบล้านคือไทย เนาะ
ลุงอ๋อย คนมี ผัดก็มีเกิน
เจ้าหน้าที่ คนมีก็มีหลาย
ลุงอ๋อย มีหลายเกิน (หัวเราะ)
เจ้าหน้าที่ มีหลายๆ แต่คนจนก็ยังหลายเนอะ
ลุงอ๋อย แม่น
พี่หนิง ยังหลายอยู่
ลุงอ๋อย แบบว่าคนมีสูงแค่นี้แต่คนจนก็ต�่ำเท่ากัน (หัวเราะ)
เจ้าหน้าที่ อยู่ราบข้างล่าง
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ลุงอ๋อย มันบ่ใกล้กัน
เจ้าหน้าที่ แต่ว่ามันเป็นกฏเกณฑ์เนาะ แบบว่าเกิดมาเป็นคนวาสนาหลาย
(หัวเราะ)
ลุงอ๋อย หมู่เยาวชนนี่เขาบ่เคยเห็นอย่างนี้ ว่าเป็นจังใด๋ก็บ่เคย ก็เลยพา
มาเบิ่งที่นี่ มีสายน�้ำมีต้นไม้มีชีวิตกันยังไง คนอาบน�้ำตามห้วยตามหยังนี่อยู่
กรุงเทพฯ นี่อาบบ่ได้ เน่าหมด(หัวเราะ)
เจ้าหน้าที่ คนหลาย รักษายากแหละของอย่างนี้
ลุงอ๋อย มันสิแปน...มันก็ควรจะสะอาด บ่แม้น หมดแล้วก็สกปรก บ่ถืก
ทางลาวก็ยังดีอยู่ ไปเบิ่งมาก็ยังงาม
เจ้าหน้าที่ คนยังน้อยยังบ่หลาย
พี่หนิง เดี๋ยวให้เด็กๆ ไปคุยกับโสกับแรมซี่เด้อ
เจ้าหน้าที่ บ่เป็นหยัง
พี่หนิง พาชมโรงเรียน โรงเรียนดีหลาย ช่วยคนเนอะ
เจ้าหน้าที่ ช่วยคน
พี่หนิง ช่วยเยาวชน เขาบอก คิดดี ท�ำดี เฮ็ดดี ช่วยเยาวชน
เจ้าหน้าที่ คิดดี เฮ็ดดี
พี่หนิง มาอยู่เมืองลาว 5 วัน หัดพูดมั่ว มั่วภาษาไทยบ้างภาษาลาวบ้าง
เจ้าหน้าที่ พอเข้าใจกันได้ บ่เป็นหยัง (หัวเราะ)
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แนะน�ำตัวกับแรมซี่
พีป่ ดั We study about environment then we pick up one program
that call ‘Hatch-U’. We pick up student from around Thailand
from every university in Bangkok and around Thailand.
แรมซี่ O.K. How do you pick up?
แอน We apply on this program and we have to write essay and
we go for the interview.
พี่ปัด They have interview. The every program it 8 months. ใช่
รึเปล่า
Hatch-U 18
ครูป่าน 18 months
แรมซี่ อ๋อ โอเค
พี่ปัด We go around different place, different geography.
ครูป่าน Study in the nature and the culture.
พี่ปัด Culture and art.
แรมซี่ อ๋อ ต้องสมัคร แล้วก็เขียน post
พี่ซัง แล้วท้ายที่สุด เขาก็จะต้องท�ำสื่อ เพื่อสื่อสารให้คนอื่นได้รู้เรื่องที่เขา
ไปเรียนรู้มา
พี่ปัด like an exibition.
แรมซี่ นี่เป็นรุ่นแรกที่จัดรึเปล่า
พี่ซัง นี่เป็นรุ่นแรกเลย
ป่าน My name is Parn. I am study in Hotel Management at
Silpakorn University.
เน็ด My name is Net. I am study in Pharmaceutical sciences,
Chulalongkorn University.
นิว My name is new. I am study in Dentistry, Chulalongkorn
University.
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แรมซี่ โอ้ มีทุกอย่างเลย
หยิน My name is Yin, from Pure Science.
เก่ง My name is Keng, I study in Conservation Biology program,
Mahidol University.
จิง๋ I am Jing. I study in faculty of Law, Ramkhamhaeng University.
บับเบิล้ I am Bubble, I am study Biotechnology in King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang.
แม้ว I am Maew, I am study Environment Technology at King
Mongkut’s University of Technology Thonburi.
แก้ว My name is Kaew. I am study in Information and communication technology, Silpakorn University.
พี่ปัด I am study in Mass Communication, Chulalongkorn University. (หัวเราะ) เอาด้วย
แรมซี่ All university in Bangkok?
Hatch-U Yes.
พี่ซัง อยากรู้อะไรถามเขาได้เลยนะ
ป่าน Why do you stay here?
แรมซี่ Because, well, I built this school so I now. I’m doing and
monitoring this school And co-worke in this programe.
ป่าน Which program you teach?
แรมซี่ Many different subjects together but the goal is for the
students to … ขอเว้าภาษาลาวได้ไหม
Hatch-U ได้ๆ ได้เลย (หัวเราะ)
(เขา เค้า)
แรมซี่ จุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ ฟื้นฟูชุมชนของขเจ้า
แล้วก็ด�ำรงชีวิตของขเจ้าเนาะ และหาสิ่งที่ส�ำคัญเพื่ออยู่ได้เนาะ เพราะว่า
บ้านเฮายังมีความทุกข์ยากอยู่ แค่ว่าในพอในวิถีที่บ่ได้ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
หรือว่าสังคม
เน็ด นักเรียนอายุเท่าไหร่กันบ้างคะ
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แรมซี่ มาจาก 7 หมู่บ้านอยู่รอบๆ
เน็ด อายุ
แรมซี่ อายุ 17 ฮอดซาวสาม 23 ปี
เน็ด ก็รุ่นๆ เรา
แอน มาจากโรงเรียนรัฐบาลบ่
แรมซี่ นักเรียนบางคนเขาก็เฮียนน�ำรัฐบาลเฉยๆ ออกแล้ว มัธยม อุดมก็
ออกแล้ว
แอน บางคนจบแล้วก็มาเรียนต่อที่นี่
แรมซี่ ใช่ แต่ว่าบางคนก็บ่ได้เฮียนเลย มีแต่เฮียนประถมแล้วก็ออก
ค�ำถาม ไผจะมาเรียนก็ได้
แรมซี่ ก็รับสมัครเนาะ
พี่ปุ๋ย คือการที่มาเรียนในโรงเรียนนี้ เขาจะมีจัดให้คล้ายๆ กับเป็นกลุ่ม
สัมภาษณ์ คือนักเรียนที่ด้อยโอกาสมีเยอะ แต่ว่าคนที่ไม่อยากมาเรียนก็
มี ก็คือเขาก็จัดกลุ่ม ใครที่เต็มใจมา ก็คือนักเรียนที่อยู่ที่นี่ประจ�ำก็คือจะมี
อยู่ 16 คน
ค�ำถาม ต้องใช้เงินเยอะไหม
(ความ)
แรมซี่ บ่ได้เสียเงิน เราสัมภาษณ์แล้วขเจ้าก็มีเรื่องควมกระตือรือร้นเนาะ
อยากรู้อยากเห็น
พี่ปุ๋ย มีความพยายาม อยากมีความรู้อยากศึกษา
แรมซี่ แล้วก็อยากช่วยเหลือตัวเอง ช่วยบ้านขเจ้าเนาะ
ค�ำถาม แล้วเอาเงินที่ไหน รัฐบาลจ่ายให้เหรอ
แรมซี่ เฮาเสาะหาเงินจากต่างประเทศ กองทุน
เน็ด แล้วจบไปได้ใบจบไหม
แรมซี่ ใบประกาศเฮาก็มีอยู่แต่ว่าควมส�ำคัญของใบประกาศมันบ่มีปาน
ใด๋ เพราะว่าจุดประสงค์ของเฮามันบ่แม้นเพื่อให้ขเจ้าหนีจากบ้านไปเสาะ
หาเวี
่ยในเมือง
(งาน)
พี่ปุ๋ย หมายเถิงว่าสอนให่ฮู้จริง แล้วก็ไปปฏิบัติตัวจริงได้ คือว่าใบประกาศ
นั่น บ่ส�ำคัญ
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แรมซี่ แต่ว่าที่เฮาสอน บ่แม้นเพื่อให้ขเจ้ารับจ้างอยู่ในโฮงงาน เพื่อให้ขเจ้า
อยู่เพื่อตัวเอง เพื่อบ้าน เนาะ เพื่อฟื้นฟูบ้านของขเจ้ากลับบ้านของขเจ้า บ่
แม่นหนีจากบ้าน
พีป่ ยุ๋ หมายถึงว่าถ้าเรียนก็คอื เรียนให้รจู้ ริง เย็บผ้าคือกลับไปท�ำทีบ่ า้ น ไม่ใช่
ว่าสอนแล้วให้ไปท�ำทีอ่ นื่ ตัวอย่างว่าใบประกาศก็มี แต่วา่ ไม่ส�ำคัญ การเลีย้ ง
วัวเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงให้ถูกวิธี
เน็ด เรียนทุกวันหรือวัน...
(ไร่)
แรมซี่ ทุกวัน วันเสาร์อาทิตย์บางทีขเจ้าก็เมือ อยู่สวนอยู่ไฮ่ของพ่อแม่
เน็ด เรียนกี่โมงคะ
แรมซี่ มันแตกต่าง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ครั้นฝนตก เนาะ
นิว เวลาเรียนเป็นเป็นเทอมๆ รึเปล่าคะ
แรมซี่ เทอม ทั้งหมดเป็นประมาณ 11 เดือน ทั้งหลักสูตร
นิว คือเรียนครบทุกอย่างใช่ไหมคะ ทั้งปลูกเห็ดแล้วก็ท�ำปุ๋ยท�ำอะไร
(บัดนี้)
แรมซี่ ครบ แม่นล่ะ กสิกรรมก็เป็นสาขาอันหนึ่งเนาะ บาดนี่ก็มีธุรกิจ ที่
(เรียก) เอิ้นว่าธุรกิจสีเขียวเนาะ เฮาก็เสาะหาวิธีเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อย ด้วยสิ่งที่เฮามี
อยูใ่ นท้องถิน่ เฮา แปรฮูปของมันเพือ่ เสาะหาวิธขี ายได้ราคาสูงกว่าเก่า ได้แก่
การตลาดเนาะ เสาะหาของทีไ่ ด้ราคาดีทสี่ ดุ เฮาก็สอนเกีย่ วกับการกสิกรรม
ชีวภาพ กสิกรรมอินทรีย์
เน็ด จบไปกี่รุ่นแล้วคะ
แรมซี่ อันนี้รุ่นท�ำอิฐ รุ่นแรก
นิว อันนี้รุ่นแรกใช่ไหมคะ
แรมซี่ แต่ว่ามันก็มีสาขา บ่แม้นมีแต่ธุรกิจกับกสิกรรม ก็มีหัตถกรรมคือ
กัน เฮาจะเฮียนเย็บเครื่อง แล้วก็ย้อมสีธรรมซาดแล้วก็การเฮ็ดสบู่สมุนไพร
หลายวิชาหลายสาขาอยูเ่ นาะ แล้วก็เป็นหุงอาหารก็เป็นสาขานึง เรียนเกีย่ ว
กับการเฮ็ดจริงเนาะ
พี่ปุ๋ย เรียนทุกอย่าง เรียนร่วมกัน
แอน ทุกรุ่นเนี่ยต้องเรียนทุกอย่างเลย เพราะอันนี้เป็นรุ่นแรก แล้วเขาเปิด
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มานานแค่ไหนแล้ว
ลุงอ๋อย ก็นี่รุ่นแรก
พี่หนิง คือรับเดือน 2 ตอนนี้เดือน 10 คอร์สนึงก็ประมาณปีนึง
แรมซี่ เดือน 12 สิจบ แล้วก็เข้าไปเฮียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์บริษัท
พี่หนิง การท�ำธุรกิจ ใช่ไหม การวางแผนธุรกิจอะไรอย่างเนี่ย
แรมซี่ ทางด้านความยืนยงเนาะ
พี่หนิง ความยั่งยืนของการท�ำงาน
แรมซี่ มันสิเป็นในแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอิหยังเนาะ
พี่ปุ๋ย การเชื่อมโยง
พี่หนิง แสดงว่าที่นี่ทุกสิ่งที่ทำ� ต้องอิงสิ่งแวดล้อม อิงสังคม อิงธรรมชาติ
ต้องค�ำนึงถึงสิ่งนั้นด้วย
พี่หนิง มีปัญหาอิหยังบ่
แรมซี่ ก็มีบ้างนะเล็กๆ น้อยๆ แต่ว่าหมู่เฮาคิดว่าเป็นปีแรก
พี่ปุ๋ย ปีแรกก็มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ
แรมซี่ แต่ว่าเฮาก็คิดว่าเฮาโชคดีหลายเนอะ มันสบายกว่าถ้าเทียบว่าที่เฮา
ได้คาดไว้มันสิเป็นอะไรในจินตนาการเนาะ ก็ได้เริ่มต้น
พี่ปุ๋ย ตัวอย่างคาดว่าอาจจะยากแล้วพอมาท�ำเหมือนกับว่ามันดีกว่าที่คิด
แรมซี่ แต่ว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่เฮาสิต้องปรับปรุงเพื่อปีต่อๆ ไป
พี่หนิง ก็เรียนรู้จากงานที่ท�ำ
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เดินชมโรงเรียนสายใย
ค�ำถาม บ้านนี้อันนี้ก็นักเรียนสร้าง?
แรมซี่ บ้านดิน อันนี้ก็เป็นบ้านดิน
คือกันเนอะ บ้านดินหมดนอกจากอัน
นี้กับตรงนั้น อันนั้นไม้เฮี่ยเนอะ
พี่ปุ๋ย ไม้เฮี่ยก็คือจะเป็นไม้ไผ่ เป็น
ไม้ท่อนเล็กๆ ที่เราเอามาทุบเอาไป
ตากแล้วก็เอามาสาน ก็จะเป็นไม้เฮี่ย
พี่หนิง อันนี้เป็นโรงเวิร์คช็อปอาหาร
แรมซี่ อันนี้เป็นเฮือนครัว
พี่หนิง อันนี้เรือนนอนของเยาวชน
แรมซี่ หอพักผู้ญิง
นิว มีหอพักด้วยเหรอ
พีป่ ยุ๋ เขาอยูป่ ระจ�ำ มีทงั้ หมด 16 คน
พี่หนิง ก็มี 16 คน มีผู้หญิงกี่คน
แรมซี่ 9
พี่หนิง ผู้หญิง 9 คนก็นอนเรือนนี้
พี่ปุ๋ย แล้วที่เหลือก็นอนฝั่งนี้
แรมซี่ ไปเบิ่งข้างในบ่
Hatch-U ได้
ครูป่าน ไปเรียนท�ำบ้านดินที่เมือง
ไทยใช่ไหมครับ
แรมซี่ เรียนที่ไทย อยู่พันพรรณ
ครูป่าน โจน จันได
แรมซี่ เจ้า
Hatch-U ว้าว เย็นมาก
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แรมซี่ เรียนท�ำบ้านดินนี้ที่ประเทศไทย
ครูป่าน อยู่ที่เชียงใหม่
พี่ปุ๋ย เรียนท�ำบ้านดินจากประเทศไทย
บับเบิ้ล เอาดินจากที่ไหน
แรมซี่ ที่นี่แหละ
ป่าน ทุกวันเขาจะท�ำอะหยังบ้าง
แอน กิจวัตรประจ�ำวัน
แรมซี่ ตื่น 5.30 น. แล้วก็เฮ็ด
โครงการเกษตรส่วนตัวประมาณ 30
นาที แล้วก็เฮียกรวมเป็นจุดๆ เนาะ
จุดครัวอาหาร จุดอนามัย จุดกสิกรรม
ก็มี 7.30 น.ก็เริ่มเฮียน 11.30 พัก
เวลาพักผ่อนส่วนตัวส่วนใหญ่ก็เป็น
ตอนแลงเนอะ แต่ว่าบางเทื่อตอนค�่ำ
ก็มีชั่วโมงสอน
พี่ปุ๋ย เขาบอกว่าเวลาพักน่ะส่วน
ใหญ่พกั ตอนเย็น แต่วา่ บางทีกม็ เี รียน
ตอนกลางคืนเหมือนกัน ยามแลงก็
คือตอนเย็น
แรมซี่ อันนี้ ตัวอย่างหัตถกรรม
ขเจ้าก็เฮียนเกี่ยวกับการเฮ็ดกระติบ
ข้าว กระติบใส่ข้าวเหนียว เฮาก็เฮ็ด
เองกันเนาะ
นิว เขาไม่ได้ท�ำเป็นอยู่แล้วเหรอ
เอ่อ ชาวบ้านเขาก็ไม่ใช่ท�ำเองเหรอ

กระติบเนี่ย
พี่จ๋า เด็กๆ มั้ง เด็กๆ เขาอาจจะยังท�ำไม่เป็น
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แรมซี่ ไม้เฮี่ย
ลุงอ๋อย ไม้ไผ่เฮีย ไม้ไผ่เฮี่ย ไม้ไผ่เฮี้ย
(เกินไป)
แรมซี่ ไม้ที่ใช้สานในตระกูลไม้ซังไผ่ แต่ว่ามันใช้บ่ได้มันแข็งโพด แนวอื่น
อยู่ในตระกูลไม้ซังไผ่ที่มันอ่อนกว่า
ลุงอ๋อย คือไม้ไผ่น่ะมีแบบหนามีบาง ความบางๆ ก็ท�ำเป็นเส้นได้ง่าย แต่
ถ้าไม้ท�ำบันไดขึ้นบ้าน หนามาท�ำเป็นเส้นอย่างนี้ไม่ได้
นิว นี่คือไม้อะไรคะ
ลุงอ๋อย ไม้ไผ่ซาง ไม้ไผ่เฮี้ยะ
นิว ไม้ไผ่เฮี้ยะ
แรมซี่ เพราะว่า ครั้นเฮาเอาความเซี่ยวซานมาจากข้างนอกตลอด มันบ่
คัก สุดท้ายก็จั๊กสิเฮียนว่า โอ้ บ่อนเฮาเองมันบ่มีความฮู้ ก็ต้องให้ขเจ้าภูมิใจ
สิ่งที่ขเจ้ามีอยู่
แอน อะไรคือแรงบันดาลใจ
นิว ท�ำไมถึงมาท�ำโรงเรียนนี้
แรมซี่ เพราะว่าอดีตที่มาประเทศลาว ก็มาสมัครมาอยู่น�ำซาวบ้าน แล้วก็
เฮ็ดไฮ่เฮ็ดสวนน�ำขเจ้า เฮียนวิธีปลูกสร้างแบบท้องถิ่น แล้วก็บัดนี้เงินข้อย
หมด ก็จ�ำเป็นต้องไปอยู่ในเวียงจันทน์ ไปเสาะเวี่ยท�ำงาน เป็นอาจารย์สอน
อยูม่ หาวิทยาลัย อยูฮ่ นั่ ข้อยก็ฮสู้ กึ บ่มว่ น เพราะว่าเป็นการซ่วยคนทีม่ โี อกาส
อยูแ่ ล้ว ก็ได้เงินอยู่ แต่วา่ มันบ่มคี วามสุข เพราะเลยย้อนจากเวียงจันทน์เพือ่
กลับมาชนบทคือเก่า แล้วก็มาท�ำโครงการ
พี่ปุ๋ย คือไปท�ำงานมีเงินเก็บเงินมาแล้วก็มาช่วยคนที่ด้อยโอกาส
พี่หนิง น้องสงสัยว่าแรมซี่กับโสภาวันเป็นอะไรกัน ถามทีเดี๋ยวพี่พูดไทย
เขาฟังไม่รู้เรื่อง
พี่ปุ๋ย อ้ายกับเอื้อยโสน่ะเป็นแฟนกันบ่
แรมซี่ เป็นผัวเมียแหละ (หัวเราะกัน)
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นิว ภาษาไทย ชัดเจน
พี่ปุ๋ย เป็นแฟนกัน
แรมซี่ บ่ แต่งงานเรียบร้อย
พี่ปุ๋ย คือทางเฮานะ เป็นแฟนหมายถึงเพื่อนสนิท
ทุกคน อ๋อ (โดยพร้อมเพรียงกัน)
พี่ปัด อ๋อ มีแฟนแล้วบ่ (ถามพี่ปุ๋ย)
พี่ปุ๋ย ยัง (หัวเราะ) แต่ว่านี่เขาหมายถึงว่า
แอน แต่งแล้ว
พี่ปุ๋ย อ่า แม่นแล้ว เป็นผัวเป็นเมียกันเลย
นิว อ๋อ ชัดมาก
พี่หนิง น้องๆ บอกว่าโสงามหลาย
แรมซี่ แม้นบ่
พี่หนิง งามบ่ โสงามบ่ (ถามแรมซี่)
แรมซี่ งาม ส�ำหรับตัวเอง บ่ฮู้ว่าคนอื่นสิคิดจั่งใด๋
แรมซี่ เบิ่งต่อเนอะ
Hatch-U เบิ่งต่อเลย
แรมซี่ เบิ่งเฮือนเห็ด
พี่จ๋า เห็ดฟางเหรอ
แอน เห็ดนางฟ้า
นิว ไหนเห็ด
แอน นี่ไง
นิว มันออกมาจากขวดเหรอ
แอน เอ้ย เมืองไทยไม่เคยเห็นเหรอ
นิว ไม่เคย
เน็ด ก็ตอนที่ไปคลองโคลนไง
นิว ไม่ได้ไป
เน็ด อ๋อ นิวเรียนเหรอ
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นิว เวลาเราเก็บ มันก็จะขึ้นมาจากรูใหม่เรื่อยๆ เหรอ
แม้ว อืม ถ้าเชื้อมันมี มันเก็บเชื้อไว้ข้างใน
นิว เก็บได้มากกว่าหนึ่งครั้งรึเปล่า
พี่จ๋า วันละ 2 ครั้ง เช้ากับเย็น
แม้ว มันขึ้นได้ตลอด
พี่จ๋า อ๋อ มันก็ขึ้นได้ตลอด มันเจริญเติบโตตลอดเวลา
แม้ว จนกว่าเชื้อมันจะหมดใช่ไหม
พี่จ๋า อืม ใช่ ก็หลายเดือนอยู่นะ แต่ว่าเห็ดนางฟ้าอายุสั้นกว่า
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ท�ำความรู้จักนักเรียนที่โรงเรียน
สายใย
ค�ำแพง ชื่อค�ำแพงเจ้า
อ๋อย อ๋อย
ลุงอ๋อย อ๋อย คือกัน (หัวเราะกัน)
ซัน ชื่อซัน
พี่ปุ๋ย ชื่อซัน
ปิ่น ปิ่นเจ้า
แหวน แหวน
บัวผัน บัวผัน
จัน จัน
สมอาจ สมอาจ เรียก อาจก็ได้ (หัวเราะ)
กี๋ กี๋
น้อย ชื่อน้อย
พี่หนิง ชื่ออะไรคะ
ใหม่ ใหม่
เบิ้ล ชื่อเบิ้ล
พี่หนิง เหมือนบับเบิ้ลเลย
ไซ ชื่อไซ
นก นก
ค่อม ชื่อค่อม
วันเพ็ญ วันเพ็ญ
น้วย น้วย
พี่หนิง จ�ำชื่อกันบ่ได้ เดี๋ยวคุยกันแล้วค่อยทักกันใหม่เนาะ พาน้องๆ เขามา
เยี่ยม ว่าน้องๆ ท�ำอะไร ยังไงกันบ้าง เรียนสนุกบ่
นักเรียนร.ร.สายใย สนุก ม่วน
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พี่หนิง หรือว่าเราจะไปนั่งคุยกัน จับคู่กันมั้ย เออ บัดดี้กัน ที่นี่น้องทั้งหมด
กี่คนคะ
นักเรียนร.ร.สายใย นักเรียน 16 คน
พี่หนิง พอดีกันเลย หนึ่งต่อหนึ่ง คนไหนสวยเลือกไปเลย คุยกัน สัมภาษณ์
กัน ให้เวลาคุยกัน 10 นาที
(จับคู่พูดคุยท�ำความรู้จัก)
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คู่เน็ดและอ๋อย
เน็ด มานอนค้างที่นี่เหรอ
อ๋อย จ้ะ
เน็ด แล้วพอเสาร์-อาทิตย์ก็กลับบ้าน บ้านอยู่แถวตรงไหนคะ
อ๋อย ตรงโป้น
เน็ด ชื่อว่าอะไรคะ
อ๋อย บ้านเม่อ
เน็ด บ้านเมอ เป็นเหมือนแบบเผ่าอย่างนี้รึเปล่าคะ
อ๋อย ก็สิเว้าภาษาเผ่า
เน็ด แล้วอย่างนี้ก็พูดได้ 2 ภาษาเลยสิ ภาษาลาวได้ด้วยแล้วก็ภาษาชน
เผ่าได้ด้วย
อ๋อย อือ (หัวเราะ)
เน็ด เผ่าเมอ แล้วมีใครมาจากเผ่าเดียวกันอีกบ้าง มีต่างกันกี่เผ่า
อ๋อย หลายเผ่า 2 เผ่า
เน็ด หลายเผ่าเลย มีเผ่าเมอกับเผ่าอะไร
อ๋อย บ้านต่งสี่
เน็ด อะไรนะคะ
อ๋อย บ้านต่งสี่
เน็ด บ้านผ่องศรี
อ๋อย บ้านต่งสี่
เน็ด บ้านตงซี อันนี้ก็บ้านตงซีเหรอ
อ๋อย เจ้า
เน็ด อ๋อ แล้วรู้จักหมู่บ้านบรูไหม รู้บ่
อ๋อย หลายบ้าน เฮียนอะไรกัน
เน็ด อันนี้เรียนอะไรเหรอคะ อ๋อ เรียนไม่เหมือนกัน เรียนพวกหมอ การ
แพทย์ รักษาคน
เน็ด เกิดเดือนอะไร
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อ๋อย เกิดเดือน 6
เน็ด ปีอะไร ปีเดียวกันไหม ปี 33 อ๋อ แล้วก่อนหน้าที่จะมาเรียนที่นี่ ท�ำ
อะไรกันคะ
อ๋อย เฮ็ดไฮ่เฮ็ดสวน
เน็ด แล้วมารู้จักกับแรมซี่ได้ยังไงคะ
อ๋อย เขาเขียนใบประกาศมาให้นายบ้าน
เน็ด ให้นายบ้านหาคนไป มาเรียนเหรอคะ
อ๋อย ให้ใบประกาศ ให้ความรู้
เน็ด แล้วก็แบบมาสมัคร แล้วก็ได้ มีคนสมัครเยอะไหม
อ๋อย มีหลาย
เน็ด แล้วเขาคัดยังไง หรือว่าใครสมัครก็ได้หมดเลย
อ๋อย เขารับแต่ 16 คน ผู้บ้านเลือก
เน็ด ผู้บ้านเป็นผู้เลือกเหรอคะ
อ๋อย เจ้า
เน็ด เขาเลือกจากอะไร
อ๋อย เลือกแบบว่าคนดี คนอยากเฮียน
เน็ด อ๋อ ตั้งใจเรียนอย่างนี้ใช่ไหม
อ๋อย เจ้า
เน็ด แล้วก่อนหน้านี้เคยเรียนมาก่อนรึเปล่าคะ
อ๋อย ...
เน็ด อ๋อ ก็คือเฮ็ดไร่ เฮ็ดสวนมาตั้งแต่เด็กเลย
อ๋อย เคย เรียน
เน็ด แต่ว่าเขาไม่ได้สอนเหมือนที่นี่ใช่ไหม
เน็ด แล้วไร่ของอ๋อยท�ำอะไร
อ๋อย สวนกาแฟ
เน็ด สวนกาแฟเหมือนกัน
อ๋อย ภาษาชนเผ่ากับภาษาไทยคือกันเนาะ กาแฟ
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เน็ด อ๋อ คือกันก็คือเหมือนกัน
อ๋อย มาประเทศลาวม่วนเนาะ?
เน็ด เพิ่งมาครั้งแรก ม่วนมากเลย สวย
อ๋อย เขาเรียนกันตามนั้น แล้วรู้จักกันได้ยังไง
เน็ด ก็ตอนแรกก็มาสมัครเหมือนกัน แล้วก็มารู้จักกัน
บับเบิ้ล แม่นแล้วๆ อยู่เมืองเดียวกันแต่คนละโรงเรียน
เน็ด คนละที่
บับเบิ้ล เฮาก็มาสัมภาษณ์คือกัน ก็ได้มาที่นี่ เฮาก็ไปดูหลายๆ บ่อนดูใน
ประเทศไทยแล้วก็เพิ่งมานี่ มาหลายมื้อแล้ว มาอยู่ที่ลาว
เน็ด กลับพรุ่งนี้แล้ว กลับไปไทย
บับเบิ้ล มาดูน�้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผีแล้วก็ไปดอนเดดมา สี่พันดอน
เน็ด ไกลไหม บ้านกับโรงเรียนที่นี่
อ๋อย สี่หลัก
เน็ด สี่หลัง แล้วแบบพ่อแม่ห้ามไหมที่มาเรียนที่นี่ หรือไม่ห้าม
อ๋อย ไม่ห้าม
เน็ด ก็ดีใจ ม่วน
อ๋อย พ่อแม่ให้ตัดสินใจเอง
เน็ด อ๋อ แล้วตอนนี้ที่ไร่ใครท�ำอยู่
อ๋อย พ่อแม่
เน็ด อ๋อ มีพี่น้องไหม
อ๋อย มี
เน็ด มีกี่คน
อ๋อย 8 คน
เน็ด แล้วตอนนี้ยังเหลือเรียนอะไรอีกคะ
อ๋อย ตอนนี้เรียนขั้น...ใกล้
เน็ด ใกล้จบแล้วอย่างนี้เหรอ เหลือท�ำอะไร ตอนนี้ท�ำอิฐแล้วต่อไปท�ำ
อะไรต่อ
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อ๋อย จะอธิบายยังไง ยังหลายที่จะต้องเรียน
เน็ด แล้วกะว่าจบไปจะท�ำอะไร จบมาจะเฮ็ด เอาทีเ่ รียนมาไปท�ำอะไรทีบ่ า้ น
อ๋อย ไปท�ำไปเฮ็ดที่บ้าน ก็อย่างที่เรียนนี่แหละ
เน็ด แล้วแบบชอบเรียนอะไรที่สุด
อ๋อย ตัดเย็บ
เน็ด เรียนตัดเย็บ เหมือนทอผ้าอย่างนี้รึเปล่า ท�ำนาท�ำยาก เคยท�ำ เฮ็ด
ยาก อันนี้ท�ำเองบ่
อ๋อย บ่ ซื้อมาแล้วก็มีตัดเอง เย็บเอง
เน็ด อ๋อ เย็บเอง นานบ่
อ๋อย ไม่นาน
เน็ด อุ้ยมด มดบุก
พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอเพราะเพื่อนๆ จะต้องเรียนกันต่อ
ส่วนชาว Hatch-U ก็ได้เวลาสัญจรกันต่อไป ก่อนกลับรวมตัวกับเพื่อนๆ
ชาวโรงเรียนสายใยอีกสักรูป พี่หนิงเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่แรมซี่
และโสภาวันเป็นกรอบรูปไม้น่ารักๆ หลังจากนั้นชาว Hatch-U ก็ได้เวลา
เดินทางกลับโดยมีแรมซี่เดินมาส่งถึงรถตู้เลยทีเดียว
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รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก

