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การจดั “คา่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์มุชน

ทอ้งถ่ิน 21 วนั ครัง้ท่ี 1" จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 1-21 ตลุาคม 2562 ณ หนว่ย

อนรุกัษแ์ละจดัการตน้นา้หว้ยสามสบ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น ท่ีผา่นมา เป็น

ความรว่มมือระหวา่งมลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั 

(มหาชน) ส านกังานสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการ

ด าเนินโครงการวิจยั 5 อปท และรว่มมือกบัส านกังานกองทนุเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศกึษา (กสศ.) สมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ์คณะกรรมการการ

จดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ีจงัหวดัสรุนิทร ์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสรุนิทร ์ 25 

อปท.จงัหวดัสรุินทร ์ นายอ าเภอจอมพระและนายอ าเภอสนม เป็นอีกหนึ่ง 

“เครื่องมือ”เพ่ือพฒันาศกัยภาพเยาวชนทัง้ในและนอกระบบ  

ในครัง้นีไ้ดร้บัเกียรตจิาก อาจารยป์ระชา หุตานุวัตร  รองประธาน

กรรมการบรหิาร สถาบนัยวุโพธิชน มลูนิธิสมัมาชีพ ซึ่งมีความช านาญในดา้น

การจดักระบวนการเรียนรู ้ การภาวนา การพฒันามนษุยจ์ากดา้นใน มาสรา้ง

กระบวนการเรียนรูใ้หแ้ก่เยาวชนทัง้ในและนอกระบบ วนันีอ้าจารยไ์ดม้า

ถ่ายทอดแนวคิดในการจดักระบวนการพฒันาเดก็ เยาวชน ทัง้ในและนอก

ระบบ ใหไ้ดผ้ลตอ้งประกอบดว้ยอะไร และท าอยา่งไร เพ่ือใหค้วามรูต้รงนีเ้ป็น

ประโยชนแ์ก่ผูท่ี้สนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาเดก็ เยาวชนใน

ชมุชนของตนเองไดต้อ่ไปในอนาคต 

"จากทีไ่ด้ลงไปดูเดก็ท ากิจกรรมตาข่ายไฟฟ้ามองเหน็ได้ว่าเดก็เหล่านี้

เป็นเดก็ทีม่ีพลังดมีาก มีความเป็นผู้น าโดยธรรมชาต"ิ 

อาจารยเ์กริ่นก่อนถ่ายทอดแนวคิด ของผูอ้อกแบบกระบวนการ ตอ่การพฒันา

เยาวชน ใหมี้ประสิทธิภาพและสมัฤทธิผล "การพัฒนาเดก็ ใช้เคร่ืองมือ

อย่างเดยีวไม่ได้ เคร่ืองมือเป็นเพยีงเคร่ืองมือ แต่เวลาจะพัฒนาเดก็มัน
ต้องมีหัวใจที่ถูกต้องด้วย และต้องมีชุดความคิดที่ชัดเจนด้วย จึงจะใช้

เคร่ืองมือได้ถูกต้อง ในหลายกรณี องคก์รตา่งๆ ชอบหาเครื่องมือ เคร่ืองมือ

ไม่ใช่ค าตอบ แต่หัวใจที่ถูกต้องเป็นค าตอบ และหลักคิดทีชั่ดเจนเป็น
ค าตอบ  

ส าหรบัเดก็นอกระบบ ในแง่หนึ่ง เขาก็เป็นคนเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป เครื่องมือ

จะตอ้งมีเครื่องมือ ชดุความคดิ และทศันคตท่ีิถกูตอ้ง และหมายถึงส าหรบัเด็ก

ทั่วไปดว้ย และตอ้งปรบัใหเ้ฉพาะกบักลุม่นีด้ว้ย ตอ้งเขา้ใจทัง้สองชดุ เวลาเรา

จะฝึกเดก็ ชุดความคิดอันแรก การตัดสินใจคือการศึกษา ถา้เดก็นั่งอยู่ใน

หอ้ง ฟังเล็กเชอร ์ ดหูนงั ท าโนน้น่ีตามครูสั่ง การศึกษาไม่เกิด เพราะเดก็

ไม่ได้ตัดสินใจ การศึกษาจะเกิดเมื่อเดก็ได้ร่วมตัดสินใจกับเรา เชน่ 
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ก าหนดกตกิาดว้ยกนั ถอดองคค์วามรูด้ว้ยกนั สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยกนั องค์

ความรูไ้มไ่ดม้าจากครูฝ่ายเดียว กระบวนกรหรือครูเป็นคนที่ร่วมกับเดก็

สร้างองคค์วามรู้ขึน้มา ดังน้ันองคค์วามรู้นีเ้ป็นของเขา ไม่ใช่ของครู เป็น
การร่วมกันสร้าง ตวัอยา่งเชน่ กิจกรรมตาขา่ยไฟฟ้า อนันีเ้ป็นหลกัคิดอนัแรก   

หลักคิดอันทีส่องคือความรักคือการศึกษา ถา้หากเด็กแขง่ขนักนั ตอ่สูก้นั 

อยากชนะคนอ่ืน อนันีก้ารศกึษาไมเ่กิด การศกึษาจะเกิดเม่ือเขารูส้กึว่าเขาเป็น

เพ่ือนกนั เขาเป็นมิตรกนั ชว่งสองสามวนันีย้งัอยูใ่นระหวา่งการสร้าง

กระบวนการให้เกิดชุมชนกัลยาณมิตร ชุมชนทีเ่หน็เพือ่นมนุษยเ์ป็น
เพือ่น ไม่ใช่เป็นคู่แข่ง  

หลักอันที่สาม เดก็จะต้องมีฉันทะทีจ่ะฝึกฝนตนเอง ทีจ่ะขัดเกลาตัวเอง 
ถ้าไม่มีฉันทะ จะฝึกฝนตนเอง จะขัดเกลาตัวเอง เราสอนไปให้เหน่ือย

ตายก็ไม่มีประโยชนอ์ะไร เขาก็สนกุในคา่ย  จบแลว้ก็จบกนัไป สิ่งท่ีส  าคญั

มากคือเดก็ตอ้งมีฉนัทะท่ีจะไปปรบัปรุงตวัเอง ขดัเกลาตวัเอง บ ารุงตวัเองให้

งอกงามตอ่ไปหลงัจากตรงนี ้ ผมวา่น่ีเป็นหลกัพืน้ฐานของหลกัคดิท่ีเวลาเราจะ

จดักระบวนการเรียนรู ้เราก็จดัสามส่ีตวันีใ้หช้ดัมาก การท่ีเดก็จะเกิดฉนัทะท่ีจะ

ฝึกฝนตวัเองได ้ตอ้งท าทกุวนัในคา่ย เหมือนท่ีเราภาวนาทกุวนั เราท ากิจกรรม

โนน้น่ี ถอดบทเรียนทกุวนั ตรงนีเ้ป็นการฝึกฝนตนเอง อยา่งการท ากิจกรรมดู

คลิปสิ่งแวดลอ้มแลว้เด็กชว่ยกนัคิด กิจกรรมอยา่งนีเ้ราท าทกุวนั ฉนัทะในการ

คดิเป็นสว่นส าคญัของการฝึกฝนตนเอง เพราะฉะนัน้เราถือเรื่องพวกนีส้  าคญั

มาก และการใครค่รวญ ตรกึตรองชีวิตตวัเอง ก็เป็นเรื่องส าคญัมากเชน่กนั  

ดงันัน้ ในแง่หนึ่ง เป็นการกลบัมาหาหลกัของพทุธศาสนา กลัยาณมิตร โยนิโส

มนสิการ ทัง้สองสว่นนีเ้ป็นปัจจยัท่ีขาดไมไ่ดส้  าหรบัการศกึษา ถา้การศกึษาไม่

มีสองสว่นนีจ้ะเรียกวา่เป็นการศกึษาท่ีแทจ้รงิไมไ่ด ้ ทัง้หมดนีเ้ป็นหลักคิดที่

กระบวนกร คนจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องคิดให้ชัดมาก  

ทีนีน้อกจากนัน้แลว้  ท าไมเราตอ้งมาอยูใ่นป่า  ท าไมเราไมเ่ชา่โรงแรม พกั

สบาย ๆ อยู่อยา่งนัน้ การเรียนรูไ้มเ่หมือนกนั บรรยากาศแบบนี ้ สิ่งแวดลอ้ม

แบบนี ้ เดก็อยู่กบัธรรมชาต ิ ไดพ้ลงัของธรรมชาติ ดังน้ันเวลาเราจัด

กระบวนการเรียนรู้ นอกจากคิดถงึเนือ้หาแล้ว บรรยากาศส าคัญมาก 
บรรยากาศแบบนี ้นั่งกบัพืน้ นั่งเป็นวงกลม แทนท่ีจะนั่งโต๊ะ มีจออย่างดี มีทกุ

อยา่งเรียบรอ้ย คนละบรรยากาศ และการนั่งเป็นวงกลม แทนท่ีจะนั่งเป็นแถว

เป็นแนว ก็เป็นการจดับรรยากาศซึ่งตา่งจากบรรยากาศของหอ้งเรียนทั่วไป ใน

แง่ท่ีทกุคนรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของกนัและกนัมากกวา่เป็นคนท่ีรบัความรูจ้ากใคร 

หลกัพวกนี ้ตอ้งจบัประเดน็พวกนีใ้หช้ดั 

เวลาเราจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเตบิโตลึกซึง้ของมนุษย ์ ทุกกลุ่ม
ต่างกันหมด เพราะฉะน้ัน เราไม่มีค าตอบทีต่ายตัว กระบวนกรจะต้อง

เป็นนักอ่านพลังของกลุ่ม จะเห็นวา่ตารางเราเปล่ียนตลอดเวลา จะเห็นวา่
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ทีมเราประชมุทกุวนั จรงิ ๆ ประชมุทัง้กลางวนัและเย็นดว้ยซ า้ไป และถา้เรา

อา่นแลว้พลงักลุม่เป็นอยา่งไร เราจะปรบัตลอดเวลาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุม่

นัน้ ๆ ไมใ่ชเ่ฉพาะกบัเดก็กลุ่มนี ้ แตก่บัเดก็ทกุกลุม่ เราจะท าแบบนี ้ กบัผูใ้หญ่

ดว้ย และไมใ่ชก่บัคนไทย เราท างานกับพ่ีนอ้งเพ่ือนบา้นดว้ย ท างานกบัพ่ีนอ้ง

ในประเทศจีน พ่ีนอ้งในเมืองแถบตะวนัตกดว้ย เราใช้กระบวนการเดยีวกัน 

คือกระบวนการของเราต้องปรับให้เหมาะกับคนเรียน แตว่า่ไมท่ิง้

หลกัการพืน้ฐานท่ีเราพดูมาเม่ือกีนี้ ้ ตอ้งจบัหลกัการพืน้ฐานใหแ้มน่ ส่วน

เครื่องมือตา่ง ๆ นีป้รบัเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ยกตวัอย่าง ผมมาเห็นเดก็เขาวา่ง

ป๊ับตีกลอง วา่งป๊ับตีกลอง อนันีเ้ป็นทางออกทางหนึ่งของเขา ถา้ใชก้ารเลน่การ

แสดงออกของเขา เป็นการเติบโตของเขา เราไมเ่คยใหเ้ดก็ออกมาเลน่แบบนีน้ะ

ครบั เหมือนตอนกลางวนันี ้ แตพ่อเราเห็นพลงัแบบนี ้ ตอ้งใชอ้นันี ้ เป็นตน้นะ

ครบั แลว้จะมีอ่ืน ๆ อีก อยา่งเราเห็นเดก็อยา่งนีป๊ั้บ ความเป็นผูน้  าของเดก็เกิด 

เม่ือกีเ้ห็นใชไ่หมครบั พอเราใหเ้ขาไดแ้สดงดนตรีและเตรียมอปุกรณห์ลายคน

เขา้มาแบก เขา้มารบัผิดชอบ เขา้มาอะไรแบบนี ้ แตเ่ป็นคนละกลุม่กบัท่ีขึน้มา

เลน่กลองนะ อีกแบบหนึ่งนะ  

เพราะฉะน้ันเพือ่จะให้เดก็ท้ังหมดได้แสดงความเป็นผู้น า เราต้องมี

กิจกรรมทีห่ลากหลาย มีเครื่องมือท่ีหลากหลาย และเครื่องมือนีห้าไดใ้นทกุท่ี 

คดิไดใ้นทกุท่ี จดัใหเ้หมาะกบัสถานการณใ์นทกุท่ีได ้ดงันัน้ในแง่นี ้กระบวนกร

จะต้องเป็นคนทีล่ะเอียดอ่อนกับพลังของกลุ่ม และสามารถปรับคล่ืน

พลังของเรากับพลังของกลุ่มให้เข้ากันได้ แลว้เราจะรูว้า่แบบนีต้อ้งท าแบบ

ไหนถึงจะเหมาะกบักลุม่นี ้

ถา้ถามว่าเดก็นอกระบบ ขอ้ตา่งคือ เด็กนอกระบบแบบนี ้ มีความเป็นผูน้  า

มากกวา่เดก็เรียน เด็กท่ีอยู่ในระบบไมมี่ความเป็นผูน้  ามากเทา่นี ้ เห็นชดัเจน 

เดก็พวกนีพ้รอ้มท่ีจะลกุขึน้มาท าโนน้ท าน่ี คล่องแคล่วว่องไว การแสดงออก

ตา่งๆ ก็ชดัเจนมาก ดงันัน้เขามีความเป็นผูน้  ามาก อนันีเ้ราตอ้งจดักิจกรรมให้

ทา้ทายพอส าหรบัเขา กิจกรรมท่ีทา้ทายเด็กมนัจะยากหรือง่ายขึน้อยู่กบัคน

เรียนแตล่ะกลุม่ๆ ดว้ย  

ตวัอยา่งหนึ่งคือปีท่ีแลว้เราจดัคา่ยใหเ้ณร 21 วนัเหมือนกนั แถวนี ้ ก็เป็นเณร  

ในแง่หนึ่ง เณรก็เป็นเดก็นอกระบบนะครบั เพราะว่าเขาก็เป็นคนจนท่ีสดุของ

คนจนท่ีมาบวชเณรเพ่ือจะมาไดเ้รียน เราก็ไดเ้ห็นวา่ชีวิตเณร เขาตอ้งธุดงค ์ ก็

พาไปอยูป่่า แลว้เวลาอยูป่่าก็อยู่คนเดียว กลางคืนไมใ่หม้าคยุกนั อีกคืนหนึ่งให้

เดนิกลางคืนกลบัมาวดัหา้หกกิโลเมตร อยา่งนีเ้ป็นตน้ เดินทะลปุ่าบา้ง เขารูส้กึ

ทา้ทาย อีกอนัหนึ่งก็คือเณรหา้ว หา้ว แปลวา่เขาตอ้งการการทา้ทายท่ีเหมาะ

กบัเขา ไปนอนป่าชา้กนั ก็พาเณรไปนอนป่าชา้ ตา่งคนตา่งอยู ่อะไรแบบนี ้คือ

สรา้งความเป็นผูน้  า ตอ้งใหเ้หมาะกบัพลงัของเขาดว้ย ตอ้งเหมาะกบัพลงัของ

เขา ขึน้อยูท่ี่สถานการณแ์ตล่ะท่ี เราตอ้งจดั ปรบัใหเ้ป็นตามความเหมาะสม

ของตอนนัน้  
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ทนีีท้ีส่ าคัญมากก็คือทัศนคตขิองกระบวนกร กระบวนกรไม่ใช่งาน

อาชีพ กระบวนกรเป็นงานของชีวิต อยา่งออ้ย (วราภรณ ์ หลวงมณี) เขา

ผกูพนักบัเดก็ โดยเฉพาะเด็กแบบนี ้ เขาผกูพนั เขารูส้ึกว่าเขาเป็นสว่นหนึ่งของ

พลงัเหลา่นี ้ เป็นสว่นหนึ่งท่ีจะโอบอุม้คนเหลา่นี ้ ผมพดูชวนเขาไปท างานท่ีได้

เงินเยอะกวา่นีเ้ขาไมส่นใจ ผมท างานหลายประเทศ และชวนเขาไป เขาสนใจ 

แตอ่ทุิศตวัใหก้บัเดก็ท่ีอยูน่อกระบบ คนท่ีอยูน่อกระบบ ในแง่นี ้ ผมถือว่าเขา

เป็นหวัหนา้ ผมมาชว่ยเขาส าหรบังานนี ้

ส าหรับความคาดหวังต่อเดก็กลุ่มนีห้ลังจากค่าย 21 วัน ผมคิดว่าบางคน

ก็จะค้นพบตัวเอง บางคนจะเร่ิมเหน็คุณค่าของตัวเอง ส  าคญัท่ีสดุคือเรา

ตอ้งรูว้่าไมว่า่เดก็นอกระบบหรือในระบบ รวมทัง้พวกเราท่ีนั่งอยูใ่นท่ีนีท้กุคน

ดว้ย สงัคมกดใหพ้วกเรารูส้ึกวา่พวกเราเป็นคนไมดี่ คนใชไ้มไ่ด ้ คนเก่งไมพ่อ 

เขารวยเป็นพนัลา้น รูส้กึวา่รวยไมพ่อ มีเงินเป็นรอ้ยลา้นก็คิดวา่ยงัรวยไมพ่อ 

อนันีคื้อสงัคมท า หนา้ตาใชไ้ด ้ ก็รูส้กึว่าสวยไมพ่อ เพราะวา่ไมข่าวเหมือน

นางแบบท่ีโฆษณาอยูใ่นโทรทศัน ์ สงัคมทัง้หมดสอนใหค้นดดัจริตและรูส้กึว่า

ตวัเองดีไมพ่อตลอดเวลา ผมก็นกึวา่เป็นเฉพาะคนไทย ผมไปอยูอ่งักฤษ คน

องักฤษก็เป็นแบบนี ้ รูส้ึกว่าตวัเองดีไมพ่อ เป็นประเดน็พืน้ฐานของมนษุย์

สมยัใหม ่ เขาเรียกเป็นภาษาวิชาการวา่ความแปลกแยก มนษุยแ์ปลกแยกกบั

ตวัเอง รูส้ึกวา่ตวัเองไมมี่คณุคา่ เพราะฉะนัน้ถา้ 21 วนันีมี้เดก็สกัหา้คนหรือสิบ

คนรูส้กึวา่ชีวิตเรามีคา่ ผมคิดวา่ประสบความส าเรจ็แลว้ ไมง่่ายครบั เพราะว่า

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรมทัง้หมด กดใหค้นไมมี่คา่ 

เพราะอะไร ถา้คณุรูส้กึมีคา่ในตวัคณุเอง คณุไมต่อ้งซือ้มือถือใหม ่ มือถือยงั

ใชไ้ด ้คณุไมต่อ้งซือ้ใหม ่ค ุ  ณรูส้กึไมมี่คา่เพราะคณุตอ้งมีโทรศพัทรุ์น่ล่าสดุ มี

ไอแพดรุน่ลา่สดุ ตอ้งมีรถยนตแ์บบนี ้ ทัง้หมดนีเ้พราะความแปลกแยกพืน้ฐาน

กบัตวัเอง ไมเ่ห็นคณุคา่ของตวัเอง เพราะฉะน้ันงานของเรา ให้เดก็ค้นพบ

คุณค่าทีแ่ท้จริงของตัวเอง เกิดความเคารพตัวเองเป็นพืน้ฐาน การ
เคารพตัวเอง ภาษาโบราณก็คือ Hero การเคารพตัวเองเป็นฐานของ
คุณธรรมทุกอย่าง  

ผมไม่ถอืว่าเดก็เหล่านีเ้ป็นปัญหา เดก็เหล่านีเ้ป็นเหยือ่ของสังคมครับ 

เป็นเหยือ่ของสังคม ระบบปัจจบุนันี ้เกิดจากอะไร เกิดจากสงัคมท่ีแขง่ขนักนั 

พวกนีเ้ป็นพวกแพแ้ลว้ถกูคดัออก ระบบสงัคมแขง่ขนักนั เพ่ือจะไตย่อดขึน้ไป

ขา้งบน เราแขง่ขนักนั ในท่ีสดุ เพ่ืออะไร เราก าลงัท างานกบักลุม่นี ้ คือกลุ่มที่

ถูกคัดออก ถูกถบีออกมาจากระบบ เขาเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของสังคม 
แต่เขาเป็นคนมีค่า และมีความหมาย เราต้องท าให้เขาเหน็ว่าเขามีค่า 

และมีความหมาย ในหา้สิบคน ถา้หา้คนเห็นอนันี ้ผมคิดวา่ประสบความส าเรจ็

ครบั  

แต่งานนีถ้้าจะท าจริงจังต้องท าต่อเน่ือง การทีจ่ะพยุงความรู้สึกว่าตัวเอง

มีคุณค่า จะตอ้งตดิตามดว้ยกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก ถ้าการฝึกฝนตัวเองได้ผล 

หลายคนก็จะฝึกฝนตัวเอง ส่ิงส าคัญทีสุ่ดคือกัลยาณมิตร ถา้เด็กเขารูส้กึ
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วา่เขามีเพ่ือน มีชมุชน กลบัไปแลว้ ท่ีสงัคม คือตอ้งท างานกบัพอ่แม ่กบัชมุชน 

ซึ่งทางเราท าอยูแ่ลว้ใชไ่หมครบั ผมว่าอนันีดี้ ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล ท า
เร่ืองนีผ้มว่าด ี เพราะถ้าเขากลับไปแล้ว ชุมชนยังมองเขาเหมือนเดมิ 
เขาก็ไม่มีทางดขีึน้ ถ้าชุมชนเหน็เขามีค่า แล้วเปิดทางให้เขาท าโน้นท าน่ี 

เขาจะมีความหมาย และเขาจะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไป จะเห็นวา่หลาย

คนท่ีมาเป็นผูช้ว่ยกระบวนกร เจ็ดแปดคน เขาก็เป็นเดก็แบบนีม้าก่อน และเขา

ก็สามารถเปล่ียนตวัเขาเองขึน้มาได ้ ดงันัน้โอกาสท่ีคนเหลา่นีฝึ้กฝนให้

เช่ียวชาญขึน้ คนเหล่านีก็้จะเป็นกลัยาณมิตรของคนอ่ืน กระบวนกรคือใคร 

กระบวนกรคือกัลยาณมิตร กระบวนกรเป็นเพือ่นที่ดขีองมนุษย ์ และถา้

เดก็เหลา่นีมี้แวว เตบิโตมาสามารถเป็นเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน อีกหน่อย

กระบวนการจะเกิด ท่ีเขาจะปรบัของเขาดีขึน้เรื่อยๆ” 

สงัคมโดยทั่วไป ท่ีมีเดก็เหล่านีอ้ยูใ่นพืน้ท่ีหรือชมุชนตวัเอง ท่ีไมไ่ดรู้จ้กัการใช้

กระบวนการ อยากใหอ้าจารยช์ว่ยใหแ้นวคดิวา่จะพฒันาเดก็เหล่านีอ้ยา่งไร 

“หน่ึงต้องเห็นก่อนว่าเขาไม่ใช่ตัวปัญหา ต้องเห็นว่าเขาเป็นเหยือ่ และ

เหน็ว่าเขามีความสามารถ เดก็พวกนีเ้ก่งทัง้นัน้เลยครบั อนันีก็้ไมใ่ชเ่ฉพาะ

กลุม่นีน้ะ ถา้เราสงัเกตการศกึษาแบบปัจจบุนันีดี้ ๆ พวกท่ีเรียนเก่งไดเ้ป็น

เสมียนหรือซุปเปอรเ์สมียน คนท่ีขึน้มาเป็นหวัหนา้คือคนท่ีหนีโรงเรียนเป็น คน

ท่ีโดดโรงเรียนเป็น คนท่ีคบเพ่ือนเป็น พวกเรียนเก่งคบเพ่ือนไมเ่ป็น ดงันัน้เรียน

เก่งอยา่งเดียวไมพ่อ ชีวิตมนัมีหลายดา้น สงัคมเราปัจจบุนันี ้ เราตดัสินคนดว้ย

มาตรฐานเดียว คือ คณุมีเงินมากไหม คณุมีอ านาจมากไหม คณุมีช่ือเสียงมาก

ไหม บา้เลยครบั คนมีความสามารถเยอะแยะ คณุคา่มีเยอะแยะ ไมจ่  าเป็นตอ้ง

มีช่ือเสียง คณุก็เป็นคนมีคา่ได ้ สงัคมจะตอ้งเปล่ียนดว้ย ระบบคุณคา่ในสงัคม

จะตอ้งเปล่ียนดว้ย ถา้จะชว่ยเดก็เหล่านี ้เราก็ต้องมองสังคมให้ออกด้วย ถ้า
เรายังเป็นเหยือ่ของสังคมปัจจุบันนี ้ เรายังไต่เต้าแข่งขัน ไม่รู้จักพอ เรา
ก็ช่วยเดก็เหล่านีไ้ม่ได้หรอก เพราะเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ เราก็เหน็พวก
นีเ้ป็นพวกแพ้อยู่ดี 

ถา้พดูแทนเดก็กลุม่นีไ้ด ้อาจารยจ์ะบอกอะไร บอกกบัใคร  “ผมมีค่า ผมไม่ได้
เป็นคนไม่มีค่า ไม่ต้องมาตตีราผม อยากบอกทุกคนในสังคมแบบนี ้ผม
เป็นอย่างนี ้ ผมเป็นเหยือ่ แต่ผมก็รับผิดชอบได้ ผมลุกขึน้มายนืด้วย
ตัวเองได้ ส่ิงส าคัญทีสุ่ดก็คือเขาต้องการเพือ่นทีด่ ี เพือ่นทีเ่หน็คนเป็น

คน ไม่ตตีราคน” 

“เวลาเราท างานกับเดก็เหล่านี ้ ไม่ว่าเราจะท าได้วิเศษแค่ไหน เราท าที่

ปลายเหตุนะครับ เราแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุ เพราะว่าต้นเหตุของมันคือ

ความเหล่ือมล า้ในสังคม ซึ่งเป็นปัญหาทางโครงสรา้งสงัคมของเรา แลว้เรา

ไมไ่ดแ้กก้นัเลย รฐัก็ไมเ่คยคิดจะแกเ้รื่องนีอ้ย่างจรงิจงั เพราะฉะนัน้ถา้ตราบใด

ท่ีเราไมแ่กปั้ญหาเรื่องความเหล่ือมล า้ในสงัคม จะมีเดก็อยา่งนีอ้ยูเ่สมอ จะมี

เดก็ท่ีถกูคดัออกออกมาตลอดเวลา แลว้ที่ร้ายแรงกว่าน้ันคือตอนนี้

สังคมไทยอาจจะไม่รู้สึก ชุมชนของเราล่มสลายนะครับ ชุมชนของเรา
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พังไปแล้ว เดก็ชนบทแต่ก่อน เรามีชุมชนซึ่งมีคุณค่าทีส่่งเสริมความเป็น
มนุษยห์ล่อหลอมขึน้มาพร้อมกับครอบครัว ตอนนีชุ้มชนก็ล่มสลาย 

ครอบครัวก็พัง ถา้เราไมมี่สองสถาบนันี ้ ยากมากท่ีจะดแูลเด็กแบบนี ้ แมเ้รา

จะมาจดัคา่ย 21 วนัก่ีครัง้ก็ตาม ถา้กลบัไปเขาไมมี่ชมุชนรองรบั ไมมี่ครอบครวั

รองรบั จะยากมาก  

ยกตวัอย่างครอบครวัพงัทลายอยา่งไร สมยัก่อนนี ้ อยูก่นัสองสามชั่วคนใน

ครอบครวัเดียวกนั อยูก่นัแลว้ก็ดแูลกนั ตอนนีส้ว่นใหญ่เดก็ก็โตมากบัปู่ ยา่หรือ

ตายาย พ่อแมก็่แยกกนัไปท ามาหากินท่ีนั่นท่ีน่ี ตา่งคนตา่งไป เม่ือเราไปท างาน

โรงงานท่ีนั่น โรงงานท่ีน่ี ไปเจอคนใหมก็่รกักนั ก็แตง่งานกนัใหม ่ลกูก็ไมมี่คนด ู

ผมเจอคณุยายหลายคนท่ีตอ้งเลีย้งหลานส่ีหา้คน คนละพอ่ทัง้หมดเลย น่ี

แปลวา่ครอบครวัเราลม่สลาย แลว้คณุยา่ คณุยาย คณุตา เป็นคนดี แตอ่ยูใ่น

ระบบสงัคมอีกแบบหนึ่ง แบบโบราณ ลกูหลานอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือ อยูก่บัอีก

ชดุความคิดหนึ่ง เรื่องราวคนละแบบ และการส่ือสารก็เป็นไปไมไ่ด ้ ไมรู่จ้กักนั

เลยครบั คนเฒา่คนแก่กบัเด็กท่ีอยู่ดว้ยกนั เพราะฉะนัน้เดก็เวลาโตมา ถา้ไมมี่

ความมั่นคงในชีวิต ในทางจิตใจ ยากมากท่ีเขาจะประคองใจ เพ่ือจะด ารงชีวิต

อยา่งมีศกัดิศ์รีได ้ เพราะอะไรเพราะมีสิ่งท่ีมาชกัชวน เกมทัง้หลาย มือถือ

ทัง้หลาย เตม็ไปดว้ยคลิปโป๊ เรื่องพวกนีม้นัเตม็ไปหมดในมือถือ ส่ือตา่งๆ คือ

ระบบสงัคมทัง้สงัคม เราท ารา้ยเดก็ ดงันัน้การท่ีเรามาช่วยแบบนี ้เราช่วยเท่าท่ี

เราท าได ้ ช่วยเทา่ท่ีก าลงัเรามี แต่ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต้องแก้ท้ัง

ระบบ ผมอยากฝากอนันีไ้วก้บัทา่นทัง้หลายท่ีมีอ านาจวาสนาครบั  

และเราจะอยู่อยา่งไรกบัสงัคมแบบนีอ้าจารยป์ระชาไดท้ิง้ทา้ยไวอ้ยา่งนา่สนใจ  

ผมว่าถ้าเราจะอยู่แบบมีศักดิศ์รีของความเป็นคน ผมเองกลับมาหา
พระพุทธเจ้า เราต้องอยู่แบบทวนกระแสให้ได้ เราต้องไม่อยู่ตามกระแส 

เพราะกระแสปัจจบุนัเป็นกระแสมิจฉาทิฐิ เป็นกระแสท่ีท าใหค้นเราเป็นทกุข ์

เพราะฉะนัน้เราจะฝืนไดม้ากนอ้ยแคไ่หน อยู่ท่ีเราสั่งสมบารมีของเรา เราฝึกฝน

ตวัเองไดม้ากนอ้ยแคไ่หน ฝึกอยา่งไร เราไมมี่รถโก ้ๆ แตร่ถของเรายงัใชไ้ด ้เรา

ไมต่อ้งซือ้ใหม ่มือถือเรายงัใชไ้ด ้ไมต่อ้งซือ้ใหม ่อยา่งนีเ้ป็นตน้ เสือ้ธรรมดา เสือ้

ทอชาวบา้น ก็ใชไ้ด ้ เท่หด์ว้ย ไมต่อ้งซือ้ใหม ่ เราไมจ่  าเป็นตอ้งใชข้องมีแบรนด์

ตา่งๆ แลว้ชีวิตเราจะมีความสขุ สงัคมใหค้วามส าคญัผิด ใหค้วามส าคญักบั

ความส าเรจ็ แลว้นิยามความส าเรจ็ก็คือมีเงินเยอะ ๆ  มีอ านาจเยอะ ๆ  มีช่ือเสียง

เยอะ ๆ  อนันีผ้ิด สิ่งส  าคญัท่ีสดุของมนษุยคื์อความสมัพนัธ ์เราอยูก่บัพอ่แม่ดว้ย

ความรกั อยู่กบัภรรยาดว้ยความรกั อยู่กบัลกูดว้ยความรกั อนันีส้  าคญักวา่ 

เพราะฉะนัน้ถา้เราจะอยูใ่นสงัคมแบบนีต้อ้งไมต่ามกระแส ตอ้งเห็นว่าอะไรเป็น

คณุคา่ส าคญั เวลาส าหรบัการภาวนา คยุกบัตวัเอง รูจ้กัตวัเอง ส าคญักวา่เวลา

ไปดโูทรทศัน ์ส าคญักวา่การไปดยูทูปู เราตอ้งคิดชดัวา่เราอยูใ่นสงัคมมิจฉาทิฐิ 

แลว้เราจะไมต่ามกระแสเขา เราท าอยา่งไร ตอ้งคอ่ยๆ สั่งสมบารมีไป# 

 


