
Notes from the farm 
 
Mae Pan 
 
I have never experienced being part of this kind of a project. I have 
gained a lot from other participants and their way of thinking. I would 
like to make a work and add this knowledge to it - create a cloth 
where each participant’s presence will be in the piece. 
 
I am proud and happy that everyone comes here from different places 
to participate on this land. 
My life changed when I came here. This land, I feel, is ancient and it 
was fated that I be here. We are all here too, because it is meant to 
be. It is because of the land; we are related to the land. 
 
This land can educate people. 
It is a place where people come from everywhere to get something. In 
my lifetime I thought of the land of becoming just this – for people to 
come, and meet and feel joy. 
 
There is 20 rai back there that I want to keep as it is, do not want to 
cultivate – it’s always been like this, where also fruit trees are growing 
naturally in the wild. I want to preserve this. When something troubles 
me, or I have something to think about and resolve, I walk in this 
place and it always helps me find a way. 
I don’t think I do anything great - part of it is just to enjoy myself. 
Other people may not recognize or relate to what is going on. But I am 
enjoying something that other people cannot see. 
 
People say that there is something mysterious here, something that 
cannot be explained. I have never felt scared or unsafe, or that there 
is any danger. And those people who come here and feel the same 
way, I can well understand them. I think that the ‘something 
mysterious’ does not mean to harm but means well to all who come 
and stay here. 
Please feel you are part of the land. 
 
 
 
 
 



หมายเหตุจากบ้านไร่ 
แม่ปาน ไร่บุญบนัดาล ตุลาคม 2551 
 
แม่ไม่เคยไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานกบัโครงการแบบน้ีมาก่อน แต่แม่ไดดู้จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ในเร่ืองวธีิการคิดการทาํ แม่ก็อยากจะลองทาํงานของแม่ดู แต่จะเพิ่มวธีิการทาํท่ีพวกเจา้ทาํ เอามาลงใน

งานของแม่ดว้ย 
 
แม่รู้สึกภูมิใจและมีความสุขท่ีทุกคนมาจากหลายท่ีมาร่วมทาํงานกนัอยูต่รงน้ีท่ีท่ีดินผนืน้ี เม่ือแม่ไดม้า

อยูต่รงน้ีชีวติของแม่เปล่ียนไป แม่รู้สึกวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ ก็รู้สึกวา่แม่มีบุญท่ี

ไดม้าอยูต่รงน้ี  ท่ีพวกเราไดม้าอยูท่ี่น่ีร่วมกนัแม่ก็คิดวา่เป็นส่ิงท่ีมนัถูกกาํหนดมาเพราะผืนดินแห่งน้ี เรา

ต่างก็ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของท่ีน่ี 
 
ดินท่ีน่ีใหก้ารศึกษาแก่ผูค้นได ้ เป็นท่ีท่ีผูค้นจากหลายๆท่ีสามารถเขา้มาหาความรู้ ในชีวติของแม่ แม่ก็

ตอ้งการท่ีจะทาํเพียงเท่าน้ี ท่ีท่ีใหค้นเขา้มาอยู ่มาพบปะและหาความสนุก  มีท่ีดินอีกยีสิ่บไร่ท่ีแม่ไม่ได้

เขา้ไปถากถางทาํอะไร เป็นอยา่งไรมาก็ใหเ้ป็นไปแบบนั้น มีตน้ไมผ้ลไมท่ี้เกิดตามธรรมชาติตามป่า แม่

ตอ้งการเก็บรักษาเอาใวอ้ยา่งนั้น ยามแม่มีอะไรขุ่นขอ้งหมองใจ แม่ก็เขา้ไปเดินตรงนั้นก็หาย ท่ีทุกขก์็

หาทางแกไ้ด ้ 
 
แม่ไม่ไดคิ้ดวา่แม่ทาํดียิง่ใหญ่อะไร ถือวา่แม่ทาํเพื่อความเพลิดเพลิน คนเขาอาจจะไม่รู้หรือไม่เขา้ใจ

สัมผสัไดก้บัส่ิงท่ีแม่ทาํอยู ่ แต่แม่ก็สนุกในส่ิงท่ีคนเขามองไม่เห็นกนั  
 
มีคนวา่ท่ีน่ีมีส่ิงลึกลบัท่ีอธิบายไม่ได ้แต่แม่ไม่รู้สึกกลวัหรือไม่ปลอดภยัอนัใด แม่ไม่รู้สึกมีอนัตราย

อะไร  คนท่ีมาท่ีน่ีแลว้รู้สึกเหมือนกบัแม่ แม่ก็เขา้ใจได ้แม่ไม่คิดวา่ส่ิงลึกลบัท่ีวา่กนันั้นจะประสงคร้์าย

ทาํอนัตรายต่อผูท่ี้เขา้มาอยูท่ี่น่ี  
 
ขอใหรู้้สึกวา่ทุกคนเป็นส่วนของท่ีน่ี 
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