การจัด
“ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชมุ ชน
ท้องถิ่น 21 วัน ครัง้ ที่ 1" จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1-21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วย

ประโยชน์แก่ผทู้ ่ีสนใจสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาเด็ก เยาวชนใน
ชุมชนของตนเองได้ตอ่ ไปในอนาคต

อนุรกั ษ์และจัดการต้นน้าห้วยสามสบ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ผา่ นมา เป็ น
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) สานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ในการ

"จากทีไ่ ด้ลงไปดูเด็กทากิจกรรมตาข่ายไฟฟ้ ามองเห็นได้ว่าเด็กเหล่านี้
เป็ นเด็กทีม่ ีพลังดีมาก มีความเป็ นผู้นาโดยธรรมชาติ"

ดาเนินโครงการวิจยั 5 อปท และร่วมมือกับสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรนิ ทร์ คณะกรรมการการ
จัดการศึกษาเชิงพืน้ ที่จงั หวัดสุรนิ ทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ 25
อปท.จังหวัดสุรินทร์ นายอาเภอจอมพระและนายอาเภอสนม เป็ นอีกหนึ่ง
“เครื่องมือ”เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบ
ในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก อาจารย์ประชา หุตานุวัตร
รองประธาน
กรรมการบริหาร สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสมั มาชีพ ซึ่งมีความชานาญในด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ การภาวนา การพัฒนามนุษย์จากด้านใน มาสร้าง
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่เยาวชนทัง้ ในและนอกระบบ
วันนีอ้ าจารย์ได้มา
ถ่ายทอดแนวคิดในการจัดกระบวนการพัฒนาเด็ก เยาวชน ทัง้ ในและนอก
ระบบ ให้ได้ผลต้องประกอบด้วยอะไร และทาอย่างไร เพื่อให้ความรูต้ รงนีเ้ ป็ น

อาจารย์เกริ่นก่อนถ่ายทอดแนวคิด ของผูอ้ อกแบบกระบวนการ ต่อการพัฒนา
เยาวชน ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล "การพัฒนาเด็ก ใช้เครื่องมือ
อย่างเดียวไม่ได้ เครื่องมือเป็ นเพียงเครื่องมือ แต่เวลาจะพัฒนาเด็กมัน
ต้องมีหัวใจที่ถูกต้องด้วย และต้องมีชุดความคิดที่ชัดเจนด้วย จึงจะใช้
เครื่องมือได้ถูกต้อง ในหลายกรณี องค์กรต่างๆ ชอบหาเครื่องมือ เครื่องมือ
ไม่ใช่คาตอบ แต่หัวใจที่ถูกต้องเป็ นคาตอบ และหลักคิดทีช่ ัดเจนเป็ น
คาตอบ
สาหรับเด็กนอกระบบ ในแง่หนึ่ง เขาก็เป็ นคนเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป เครื่องมือ
จะต้องมีเครื่องมือ ชุดความคิด และทัศนคติท่ีถกู ต้อง และหมายถึงสาหรับเด็ก
ทั่วไปด้วย และต้องปรับให้เฉพาะกับกลุม่ นีด้ ว้ ย ต้องเข้าใจทัง้ สองชุด เวลาเรา
จะฝึ กเด็ก ชุดความคิดอันแรก การตัดสินใจคือการศึกษา ถ้าเด็กนั่งอยู่ใน
ห้อง ฟั งเล็กเชอร์ ดูหนัง ทาโน้นนี่ตามครูส่งั การศึกษาไม่เกิด เพราะเด็ก
ไม่ได้ตัดสินใจ การศึกษาจะเกิดเมื่อเด็กได้ร่วมตัดสินใจกับเรา เช่น
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กาหนดกติกาด้วยกัน ถอดองค์ความรูด้ ว้ ยกัน สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยกัน องค์
ความรูไ้ ม่ได้มาจากครูฝ่ายเดียว กระบวนกรหรือครู เป็ นคนที่ร่วมกับเด็ก
สร้างองค์ความรู้ขนึ้ มา ดังนั้นองค์ความรู้นีเ้ ป็ นของเขา ไม่ใช่ของครู เป็ น
การร่วมกันสร้าง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมตาข่ายไฟฟ้า อันนีเ้ ป็ นหลักคิดอันแรก
หลักคิดอันทีส่ องคือความรักคือการศึกษา ถ้าหากเด็กแข่งขันกัน ต่อสูก้ นั
อยากชนะคนอื่น อันนีก้ ารศึกษาไม่เกิด การศึกษาจะเกิดเมื่อเขารูส้ กึ ว่าเขาเป็ น
เพื่อนกัน เขาเป็ นมิตรกัน ช่วงสองสามวันนีย้ งั อยูใ่ นระหว่างการสร้าง
กระบวนการให้เกิดชุมชนกัลยาณมิตร ชุมชนทีเ่ ห็นเพือ่ นมนุษย์เป็ น
เพือ่ น ไม่ใช่เป็ นคู่แข่ง
หลักอันที่สาม เด็กจะต้องมีฉันทะทีจ่ ะฝึ กฝนตนเอง ทีจ่ ะขัดเกลาตัวเอง
ถ้าไม่มีฉันทะ จะฝึ กฝนตนเอง จะขัดเกลาตัวเอง เราสอนไปให้เหนื่อย
ตายก็ไม่มีประโยชน์อะไร เขาก็สนุกในค่าย จบแล้วก็จบกันไป สิ่งที่สาคัญ
มากคือเด็กต้องมีฉนั ทะที่จะไปปรับปรุงตัวเอง ขัดเกลาตัวเอง บารุ งตัวเองให้
งอกงามต่อไปหลังจากตรงนี ้ ผมว่านี่เป็ นหลักพืน้ ฐานของหลักคิดที่เวลาเราจะ
จัดกระบวนการเรียนรู ้ เราก็จดั สามสี่ตวั นีใ้ ห้ชดั มาก การที่เด็กจะเกิดฉันทะที่จะ
ฝึ กฝนตัวเองได้ ต้องทาทุกวันในค่าย เหมือนที่เราภาวนาทุกวัน เราทากิจกรรม
โน้นนี่ ถอดบทเรียนทุกวัน ตรงนีเ้ ป็ นการฝึ กฝนตนเอง อย่างการทากิจกรรมดู
คลิปสิ่งแวดล้อมแล้วเด็กช่วยกันคิด กิจกรรมอย่างนีเ้ ราทาทุกวัน ฉันทะในการ

คิดเป็ นส่วนสาคัญของการฝึ กฝนตนเอง เพราะฉะนัน้ เราถือเรื่องพวกนีส้ าคัญ
มาก และการใคร่ครวญ ตรึกตรองชีวิตตัวเอง ก็เป็ นเรื่องสาคัญมากเช่นกัน
ดังนัน้ ในแง่หนึ่ง เป็ นการกลับมาหาหลักของพุทธศาสนา กัลยาณมิตร โยนิโส
มนสิการ ทัง้ สองส่วนนีเ้ ป็ นปั จจัยที่ขาดไม่ได้สาหรับการศึกษา ถ้าการศึกษาไม่
มีสองส่วนนีจ้ ะเรียกว่าเป็ นการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นหลักคิดที่
กระบวนกร คนจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องคิดให้ชัดมาก
ทีนีน้ อกจากนัน้ แล้ว ทาไมเราต้องมาอยูใ่ นป่ า ทาไมเราไม่เช่าโรงแรม พัก
สบาย ๆ อยู่อย่างนัน้ การเรียนรูไ้ ม่เหมือนกัน บรรยากาศแบบนี ้ สิ่งแวดล้อม
แบบนี ้ เด็กอยู่กบั ธรรมชาติ ได้พลังของธรรมชาติ ดังนั้นเวลาเราจัด
กระบวนการเรียนรู้ นอกจากคิดถึงเนือ้ หาแล้ว บรรยากาศสาคัญมาก
บรรยากาศแบบนี ้ นั่งกับพืน้ นั่งเป็ นวงกลม แทนที่จะนั่งโต๊ะ มีจออย่างดี มีทกุ
อย่างเรียบร้อย คนละบรรยากาศ และการนั่งเป็ นวงกลม แทนที่จะนั่งเป็ นแถว
เป็ นแนว ก็เป็ นการจัดบรรยากาศซึ่งต่างจากบรรยากาศของห้องเรียนทั่วไป ใน
แง่ท่ีทกุ คนรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกันและกันมากกว่าเป็ นคนที่รบั ความรูจ้ ากใคร
หลักพวกนี ้ ต้องจับประเด็นพวกนีใ้ ห้ชดั
เวลาเราจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเติบโตลึกซึง้ ของมนุษย์ ทุกกลุ่ม
ต่างกันหมด เพราะฉะนั้น เราไม่มีคาตอบทีต่ ายตัว กระบวนกรจะต้อง
เป็ นนักอ่านพลังของกลุ่ม จะเห็นว่าตารางเราเปลี่ยนตลอดเวลา จะเห็นว่า
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ทีมเราประชุมทุกวัน จริง ๆ ประชุมทัง้ กลางวันและเย็นด้วยซา้ ไป และถ้าเรา
อ่านแล้วพลังกลุม่ เป็ นอย่างไร เราจะปรับตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุม่
นัน้ ๆ ไม่ใช่เฉพาะกับเด็กกลุ่มนี ้ แต่กบั เด็กทุกกลุม่ เราจะทาแบบนี ้ กับผูใ้ หญ่
ด้วย และไม่ใช่กบั คนไทย เราทางานกับพี่นอ้ งเพื่อนบ้านด้วย ทางานกับพี่นอ้ ง
ในประเทศจีน พี่นอ้ งในเมืองแถบตะวันตกด้วย เราใช้กระบวนการเดียวกัน
คือกระบวนการของเราต้องปรับให้เหมาะกับคนเรียน
แต่วา่ ไม่ทงิ ้
หลักการพืน้ ฐานที่เราพูดมาเมื่อกีน้ ี ้ ต้องจับหลักการพืน้ ฐานให้แม่น ส่วน
เครื่องมือต่าง ๆ นีป้ รับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง ผมมาเห็นเด็กเขาว่าง
ปั๊บตีกลอง ว่างปั๊ บตีกลอง อันนีเ้ ป็ นทางออกทางหนึ่งของเขา ถ้าใช้การเล่นการ
แสดงออกของเขา เป็ นการเติบโตของเขา เราไม่เคยให้เด็กออกมาเล่นแบบนีน้ ะ
ครับ เหมือนตอนกลางวันนี ้ แต่พอเราเห็นพลังแบบนี ้ ต้องใช้อนั นี ้ เป็ นต้นนะ
ครับ แล้วจะมีอ่ืน ๆ อีก อย่างเราเห็นเด็กอย่างนีป้ ๊ับ ความเป็ นผูน้ าของเด็กเกิด
เมื่อกีเ้ ห็นใช่ไหมครับ พอเราให้เขาได้แสดงดนตรีและเตรียมอุปกรณ์หลายคน
เข้ามาแบก เข้ามารับผิดชอบ เข้ามาอะไรแบบนี ้ แต่เป็ นคนละกลุม่ กับที่ขนึ ้ มา
เล่นกลองนะ อีกแบบหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นเพือ่ จะให้เด็กทั้งหมดได้แสดงความเป็ นผู้นา
เราต้องมี
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย มีเครื่องมือที่หลากหลาย และเครื่องมือนีห้ าได้ในทุกที่
คิดได้ในทุกที่ จัดให้เหมาะกับสถานการณ์ในทุกที่ได้ ดังนัน้ ในแง่นี ้ กระบวนกร
จะต้องเป็ นคนทีล่ ะเอียดอ่อนกับพลังของกลุ่ม และสามารถปรับคลื่น

พลังของเรากับพลังของกลุ่มให้เข้ากันได้ แล้วเราจะรูว้ า่ แบบนีต้ อ้ งทาแบบ
ไหนถึงจะเหมาะกับกลุม่ นี ้
ถ้าถามว่าเด็กนอกระบบ ข้อต่างคือ เด็กนอกระบบแบบนี ้ มีความเป็ นผูน้ า
มากกว่าเด็กเรียน เด็กที่อยู่ในระบบไม่มีความเป็ นผูน้ ามากเท่านี ้ เห็นชัดเจน
เด็กพวกนีพ้ ร้อมที่จะลุกขึน้ มาทาโน้นทานี่ คล่องแคล่วว่องไว การแสดงออก
ต่างๆ ก็ชดั เจนมาก ดังนัน้ เขามีความเป็ นผูน้ ามาก อันนีเ้ ราต้องจัดกิจกรรมให้
ท้าทายพอสาหรับเขา
เรียนแต่ละกลุม่ ๆ ด้วย

กิจกรรมที่ทา้ ทายเด็กมันจะยากหรือง่ายขึน้ อยู่กบั คน

ตัวอย่างหนึ่งคือปี ท่ีแล้วเราจัดค่ายให้เณร 21 วันเหมือนกัน แถวนี ้ ก็เป็ นเณร
ในแง่หนึ่ง เณรก็เป็ นเด็กนอกระบบนะครับ เพราะว่าเขาก็เป็ นคนจนที่สดุ ของ
คนจนที่มาบวชเณรเพื่อจะมาได้เรียน เราก็ได้เห็นว่าชีวิตเณร เขาต้องธุดงค์ ก็
พาไปอยูป่ ่ า แล้วเวลาอยูป่ ่ าก็อยู่คนเดียว กลางคืนไม่ให้มาคุยกัน อีกคืนหนึ่งให้
เดินกลางคืนกลับมาวัดห้าหกกิโลเมตร อย่างนีเ้ ป็ นต้น เดินทะลุป่าบ้าง เขารูส้ กึ
ท้าทาย อีกอันหนึ่งก็คือเณรห้าว ห้าว แปลว่าเขาต้องการการท้าทายที่เหมาะ
กับเขา ไปนอนป่ าช้ากัน ก็พาเณรไปนอนป่ าช้า ต่างคนต่างอยู่ อะไรแบบนี ้ คือ
สร้างความเป็ นผูน้ า ต้องให้เหมาะกับพลังของเขาด้วย ต้องเหมาะกับพลังของ
เขา ขึน้ อยูท่ ่ีสถานการณ์แต่ละที่ เราต้องจัด ปรับให้เป็ นตามความเหมาะสม
ของตอนนัน้
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ทีนีท้ สี่ าคัญมากก็คือทัศนคติของกระบวนกร
กระบวนกรไม่ใช่งาน
อาชีพ กระบวนกรเป็ นงานของชีวิต อย่างอ้อย (วราภรณ์ หลวงมณี) เขา
ผูกพันกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กแบบนี ้ เขาผูกพัน เขารูส้ ึกว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งของ
พลังเหล่านี ้ เป็ นส่วนหนึ่งที่จะโอบอุม้ คนเหล่านี ้ ผมพูดชวนเขาไปทางานที่ได้
เงินเยอะกว่านีเ้ ขาไม่สนใจ ผมทางานหลายประเทศ และชวนเขาไป เขาสนใจ
แต่อทุ ิศตัวให้กบั เด็กที่อยูน่ อกระบบ คนที่อยูน่ อกระบบ ในแง่นี ้ ผมถือว่าเขา
เป็ นหัวหน้า ผมมาช่วยเขาสาหรับงานนี ้
สาหรับความคาดหวังต่อเด็กกลุ่มนีห้ ลังจากค่าย 21 วัน ผมคิดว่าบางคน
ก็จะค้นพบตัวเอง บางคนจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเอง สาคัญที่สดุ คือเรา
ต้องรูว้ ่าไม่วา่ เด็กนอกระบบหรือในระบบ รวมทัง้ พวกเราที่น่งั อยูใ่ นที่นีท้ กุ คน
ด้วย สังคมกดให้พวกเรารูส้ ึกว่าพวกเราเป็ นคนไม่ดี คนใช้ไม่ได้ คนเก่งไม่พอ
เขารวยเป็ นพันล้าน รูส้ กึ ว่ารวยไม่พอ มีเงินเป็ นร้อยล้านก็คิดว่ายังรวยไม่พอ
อันนีค้ ือสังคมทา หน้าตาใช้ได้ ก็รูส้ กึ ว่าสวยไม่พอ เพราะว่าไม่ขาวเหมือน
นางแบบที่โฆษณาอยูใ่ นโทรทัศน์ สังคมทัง้ หมดสอนให้คนดัดจริตและรูส้ กึ ว่า
ตัวเองดีไม่พอตลอดเวลา ผมก็นกึ ว่าเป็ นเฉพาะคนไทย ผมไปอยูอ่ งั กฤษ คน
อังกฤษก็เป็ นแบบนี ้ รูส้ ึกว่าตัวเองดีไม่พอ เป็ นประเด็นพืน้ ฐานของมนุษย์
สมัยใหม่ เขาเรียกเป็ นภาษาวิชาการว่าความแปลกแยก มนุษย์แปลกแยกกับ
ตัวเอง รูส้ ึกว่าตัวเองไม่มีคณ
ุ ค่า เพราะฉะนัน้ ถ้า 21 วันนีม้ ีเด็กสักห้าคนหรือสิบ
คนรูส้ กึ ว่าชีวิตเรามีคา่ ผมคิดว่าประสบความสาเร็จแล้ว ไม่ง่ายครับ เพราะว่า

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรมทัง้ หมด กดให้คนไม่มีคา่
เพราะอะไร ถ้าคุณรูส้ กึ มีคา่ ในตัวคุณเอง คุณไม่ตอ้ งซื อ้ มือถือใหม่ มือถือยัง
ใช้ได้ คุณไม่ตอ้ งซือ้ ใหม่ คุ ณรูส้ กึ ไม่มีคา่ เพราะคุณต้องมีโทรศัพท์รุน่ ล่าสุด มี
ไอแพดรุน่ ล่าสุด ต้องมีรถยนต์แบบนี ้ ทัง้ หมดนีเ้ พราะความแปลกแยกพืน้ ฐาน
กับตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง เพราะฉะนั้นงานของเรา ให้เด็กค้นพบ
คุณค่าทีแ่ ท้จริงของตัวเอง เกิดความเคารพตัวเองเป็ นพืน้ ฐาน การ
เคารพตัวเอง ภาษาโบราณก็คือ Hero การเคารพตัวเองเป็ นฐานของ
คุณธรรมทุกอย่าง
ผมไม่ถอื ว่าเด็กเหล่านีเ้ ป็ นปั ญหา เด็กเหล่านีเ้ ป็ นเหยือ่ ของสังคมครับ
เป็ นเหยือ่ ของสังคม ระบบปัจจุบนั นี ้ เกิดจากอะไร เกิดจากสังคมที่แข่งขันกัน
พวกนีเ้ ป็ นพวกแพ้แล้วถูกคัดออก ระบบสังคมแข่งขันกัน เพื่อจะไต่ยอดขึน้ ไป
ข้างบน เราแข่งขันกัน ในที่สดุ เพื่ออะไร เรากาลังทางานกับกลุม่ นี ้ คือกลุ่มที่
ถูกคัดออก ถูกถีบออกมาจากระบบ เขาเป็ นส่วนที่อยู่ล่างสุดของสังคม
แต่เขาเป็ นคนมีค่า และมีความหมาย เราต้องทาให้เขาเห็นว่าเขามีค่า
และมีความหมาย ในห้าสิบคน ถ้าห้าคนเห็นอันนี ้ ผมคิดว่าประสบความสาเร็จ
ครับ
แต่งานนีถ้ ้าจะทาจริงจังต้องทาต่อเนื่อง การทีจ่ ะพยุงความรู้สึกว่าตัวเอง
มีคุณค่า จะต้องติดตามด้วยกิจกรรมอื่น ๆ อีก ถ้าการฝึ กฝนตัวเองได้ผล
หลายคนก็จะฝึ กฝนตัวเอง สิง่ สาคัญทีส่ ุดคือกัลยาณมิตร ถ้าเด็กเขารูส้ กึ
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ว่าเขามีเพื่อน มีชมุ ชน กลับไปแล้ว ที่สงั คม คือต้องทางานกับพ่อแม่ กับชุมชน
ซึ่งทางเราทาอยูแ่ ล้วใช่ไหมครับ ผมว่าอันนีด้ ี ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล ทา
เรื่องนีผ้ มว่าดี เพราะถ้าเขากลับไปแล้ว ชุมชนยังมองเขาเหมือนเดิม
เขาก็ไม่มีทางดีขนึ้ ถ้าชุมชนเห็นเขามีค่า แล้วเปิ ดทางให้เขาทาโน้นทานี่
เขาจะมีความหมาย และเขาจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นว่าหลาย
คนที่มาเป็ นผูช้ ว่ ยกระบวนกร เจ็ดแปดคน เขาก็เป็ นเด็กแบบนีม้ าก่อน และเขา
ก็สามารถเปลี่ยนตัวเขาเองขึน้ มาได้
ดังนัน้ โอกาสที่คนเหล่านีฝ้ ึ กฝนให้
เชี่ยวชาญขึน้ คนเหล่านีก้ ็จะเป็ นกัลยาณมิตรของคนอื่น กระบวนกรคือใคร
กระบวนกรคือกัลยาณมิตร กระบวนกรเป็ นเพือ่ นที่ดขี องมนุษย์ และถ้า
เด็กเหล่านีม้ ีแวว
เติบโตมาสามารถเป็ นเพื่อนที่ดีของเพื่อน
อีกหน่อย
กระบวนการจะเกิด ที่เขาจะปรับของเขาดีขนึ ้ เรื่อยๆ”
สังคมโดยทั่วไป ที่มีเด็กเหล่านีอ้ ยูใ่ นพืน้ ที่หรือชุมชนตัวเอง ที่ไม่ได้รูจ้ กั การใช้
กระบวนการ อยากให้อาจารย์ชว่ ยให้แนวคิดว่าจะพัฒนาเด็กเหล่านีอ้ ย่างไร
“หนึ่งต้องเห็นก่อนว่าเขาไม่ใช่ตัวปั ญหา ต้องเห็นว่าเขาเป็ นเหยือ่ และ
เห็นว่าเขามีความสามารถ เด็กพวกนีเ้ ก่งทัง้ นัน้ เลยครับ อันนีก้ ็ไม่ใช่เฉพาะ
กลุม่ นีน้ ะ ถ้าเราสังเกตการศึกษาแบบปัจจุบนั นีด้ ี ๆ พวกที่เรียนเก่งได้เป็ น
เสมียนหรือซุปเปอร์เสมียน คนที่ขนึ ้ มาเป็ นหัวหน้าคือคนที่หนีโรงเรียนเป็ น คน
ที่โดดโรงเรียนเป็ น คนที่คบเพื่อนเป็ น พวกเรียนเก่งคบเพื่อนไม่เป็ น ดังนัน้ เรียน
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ชีวิตมันมีหลายด้าน สังคมเราปัจจุบนั นี ้ เราตัดสินคนด้วย

มาตรฐานเดียว คือ คุณมีเงินมากไหม คุณมีอานาจมากไหม คุณมีช่ือเสียงมาก
ไหม บ้าเลยครับ คนมีความสามารถเยอะแยะ คุณค่ามีเยอะแยะ ไม่จาเป็ นต้อง
มีช่ือเสียง คุณก็เป็ นคนมีคา่ ได้ สังคมจะต้องเปลี่ยนด้วย ระบบคุณค่าในสังคม
จะต้องเปลี่ยนด้วย ถ้าจะช่วยเด็กเหล่านี ้ เราก็ต้องมองสังคมให้ออกด้วย ถ้า
เรายังเป็ นเหยือ่ ของสังคมปั จจุบันนี้ เรายังไต่เต้าแข่งขัน ไม่รู้จักพอ เรา
ก็ช่วยเด็กเหล่านีไ้ ม่ได้หรอก เพราะเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ เราก็เห็นพวก
นีเ้ ป็ นพวกแพ้อยู่ดี
ถ้าพูดแทนเด็กกลุม่ นีไ้ ด้ อาจารย์จะบอกอะไร บอกกับใคร “ผมมีค่า ผมไม่ได้
เป็ นคนไม่มีค่า ไม่ต้องมาตีตราผม อยากบอกทุกคนในสังคมแบบนี้ ผม
เป็ นอย่างนี้ ผมเป็ นเหยือ่ แต่ผมก็รับผิดชอบได้ ผมลุกขึน้ มายืนด้วย
ตัวเองได้ สิ่งสาคัญทีส่ ุดก็คือเขาต้องการเพือ่ นทีด่ ี เพือ่ นทีเ่ ห็นคนเป็ น
คน ไม่ตตี ราคน”
“เวลาเราทางานกับเด็กเหล่านี้ ไม่ว่าเราจะทาได้วิเศษแค่ไหน เราทาที่
ปลายเหตุนะครับ เราแก้ปัญหาทีป่ ลายเหตุ เพราะว่าต้นเหตุของมันคือ
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม ซึ่งเป็ นปัญหาทางโครงสร้างสังคมของเรา แล้วเรา
ไม่ได้แก้กนั เลย รัฐก็ไม่เคยคิดจะแก้เรื่องนีอ้ ย่างจริงจัง เพราะฉะนัน้ ถ้าตราบใด
ที่เราไม่แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมลา้ ในสังคม จะมีเด็กอย่างนีอ้ ยูเ่ สมอ จะมี
เด็กที่ถกู คัดออกออกมาตลอดเวลา
แล้วทีร่ ้ายแรงกว่านั้นคือตอนนี้
สังคมไทยอาจจะไม่รู้สึก ชุมชนของเราล่มสลายนะครับ ชุมชนของเรา
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พังไปแล้ว เด็กชนบทแต่ก่อน เรามีชุมชนซึ่งมีคุณค่าทีส่ ่งเสริมความเป็ น
มนุษย์หล่อหลอมขึน้ มาพร้อมกับครอบครัว ตอนนีช้ ุมชนก็ล่มสลาย
ครอบครัวก็พัง ถ้าเราไม่มีสองสถาบันนี ้ ยากมากที่จะดูแลเด็กแบบนี ้ แม้เรา

เราทาได้ ช่วยเท่าที่กาลังเรามี แต่ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต้องแก้ทั้ง
ระบบ ผมอยากฝากอันนีไ้ ว้กบั ท่านทัง้ หลายที่มีอานาจวาสนาครับ

ยกตัวอย่างครอบครัวพังทลายอย่างไร สมัยก่อนนี ้ อยูก่ นั สองสามชั่วคนใน

และเราจะอยู่อย่างไรกับสังคมแบบนีอ้ าจารย์ประชาได้ทงิ ้ ท้ายไว้อย่างน่าสนใจ
ผมว่าถ้าเราจะอยู่แบบมีศักดิศ์ รีของความเป็ นคน
ผมเองกลับมาหา
พระพุทธเจ้า เราต้องอยู่แบบทวนกระแสให้ได้ เราต้องไม่อยู่ตามกระแส
เพราะกระแสปัจจุบนั เป็ นกระแสมิจฉาทิฐิ เป็ นกระแสที่ทาให้คนเราเป็ นทุกข์

ครอบครัวเดียวกัน อยูก่ นั แล้วก็ดแู ลกัน ตอนนีส้ ว่ นใหญ่เด็กก็โตมากับปู่ ยา่ หรือ
ตายาย พ่อแม่ก็แยกกันไปทามาหากินที่น่นั ที่น่ี ต่างคนต่างไป เมื่อเราไปทางาน

เพราะฉะนัน้ เราจะฝื นได้มากน้อยแค่ไหน อยู่ท่ีเราสั่งสมบารมีของเรา เราฝึ กฝน
ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน ฝึ กอย่างไร เราไม่มีรถโก้ ๆ แต่รถของเรายังใช้ได้ เรา

โรงงานที่น่นั โรงงานที่น่ี ไปเจอคนใหม่ก็รกั กัน ก็แต่งงานกันใหม่ ลูกก็ไม่มีคนดู
ผมเจอคุณยายหลายคนที่ตอ้ งเลีย้ งหลานสี่หา้ คน คนละพ่อทัง้ หมดเลย นี่

ไม่ตอ้ งซือ้ ใหม่ มือถือเรายังใช้ได้ ไม่ตอ้ งซือ้ ใหม่ อย่างนีเ้ ป็ นต้น เสือ้ ธรรมดา เสือ้
ทอชาวบ้าน ก็ใช้ได้ เท่หด์ ว้ ย ไม่ตอ้ งซือ้ ใหม่ เราไม่จาเป็ นต้องใช้ของมีแบรนด์

แปลว่าครอบครัวเราล่มสลาย แล้วคุณย่า คุณยาย คุณตา เป็ นคนดี แต่อยูใ่ น
ระบบสังคมอีกแบบหนึ่ง แบบโบราณ ลูกหลานอยูก่ บั โทรศัพท์มือถือ อยูก่ บั อีก

ต่างๆ แล้วชีวิตเราจะมีความสุข สังคมให้ความสาคัญผิด ให้ความสาคัญกับ
ความสาเร็จ แล้วนิยามความสาเร็จก็คือมีเงินเยอะ ๆ มีอานาจเยอะ ๆ มีช่ือเสียง

ชุดความคิดหนึ่ง เรื่องราวคนละแบบ และการสื่อสารก็เป็ นไปไม่ได้ ไม่รูจ้ กั กัน
เลยครับ คนเฒ่าคนแก่กบั เด็กที่อยู่ดว้ ยกัน เพราะฉะนัน้ เด็กเวลาโตมา ถ้าไม่มี
ความมั่นคงในชีวิต ในทางจิตใจ ยากมากที่เขาจะประคองใจ เพื่อจะดารงชีวิต
อย่างมีศกั ดิศ์ รีได้ เพราะอะไรเพราะมีส่งิ ที่มาชักชวน เกมทัง้ หลาย มือถือ

เยอะ ๆ อันนีผ้ ิด สิ่งสาคัญที่สดุ ของมนุษย์คือความสัมพันธ์ เราอยูก่ บั พ่อแม่ดว้ ย
ความรัก อยู่กบั ภรรยาด้วยความรัก อยู่กบั ลูกด้วยความรัก อันนีส้ าคัญกว่า
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราจะอยูใ่ นสังคมแบบนีต้ อ้ งไม่ตามกระแส ต้องเห็นว่าอะไรเป็ น

จะมาจัดค่าย 21 วันกี่ครัง้ ก็ตาม ถ้ากลับไปเขาไม่มีชมุ ชนรองรับ ไม่มีครอบครัว
รองรับ จะยากมาก

ทัง้ หลาย เต็มไปด้วยคลิปโป๊ เรื่องพวกนีม้ นั เต็มไปหมดในมือถือ สื่อต่างๆ คือ

คุณค่าสาคัญ เวลาสาหรับการภาวนา คุยกับตัวเอง รูจ้ กั ตัวเอง สาคัญกว่าเวลา
ไปดูโทรทัศน์ สาคัญกว่าการไปดูยทู ปู เราต้องคิดชัดว่าเราอยูใ่ นสังคมมิจฉาทิฐิ

ระบบสังคมทัง้ สังคม เราทาร้ายเด็ก ดังนัน้ การที่เรามาช่วยแบบนี ้ เราช่วยเท่าที่

แล้วเราจะไม่ตามกระแสเขา เราทาอย่างไร ต้องค่อยๆ สั่งสมบารมีไป#
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