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“คา่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์มุชนทอ้งถ่ิน 21 

วนั ครัง้ท่ี 1" จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1-21 ตลุาคม 2562 ณ หนว่ยอนรุกัษแ์ละ

จดัการตน้นา้หว้ยสามสบ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น เป็นความรว่มมือระหวา่ง

มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ส านกังานสง่เสรมิ

วิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการด าเนินโครงการวิจยั 5 อปท 

และรว่มมือกบัส านกังานกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

สมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ์ คณะกรรมการการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ี

จงัหวดัสรุนิทร ์ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุนิทร ์ 25 อปท.จงัหวดัสรุนิทร ์

นายอ าเภอจอมพระและนายอ าเภอสนม เป็นอีกหนึ่ง “เครื่องมือ”เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพเยาวชนทัง้ในและนอกระบบ “กบ  - พายัพ แก้วเกร็ด” กระบวนกร

อิสระและท างานศลิปะ หนึ่งในกระบวนกรดา้นศลิปะท่ีมาสรา้งกระบวนการ

เรียนรูใ้หแ้ก่เยาวชน ไดม้ารว่มสะทอ้นกิจกรรมสรา้งการเรียนรูผ้า่นศลิปะ มี

เปา้หมายเพ่ือใหเ้ยาวชนในคา่ยไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงตนเองจากภายใน 

“ท่ีไดม้าคา่ยนีก็้เพราะว่าพ่ีออ้ย วราภรณ ์ ชกัชวนมาใหม้าชว่ยท ากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านงานศิลปะ เปา้หมายของกิจกรรม พ่ีออ้ยบอก

วา่สว่นนีต้อ้งการใหเ้ดก็ไดเ้ขา้มาใหเ้ห็นความงามท่ีมีความเรียบง่าย จรงิ ๆ ก็

คือคอนเซ็ปตท่ี์ผมท างานอยู่แลว้ ซึ่งตรงกนั และใช้ศิลปะเพือ่เชื่อมโยงให้

เข้ากับชีวิต ให้เขาเอากลับไปใช้ในชีวิตจริงของเขาได้ และตวังานศลิปะท่ี

ผมท าเอง สว่นใหญ่แลว้เป็นเรื่องพวกนีค้รบั ท างานทัง้ดา้นในของเราเองดว้ย 

เม่ือเราท างานดา้นในแข็งแรงมากพอแลว้ เช่ือวา่จะไปช่วยท าให ้ อาจจะไมไ่ด้

ชว่ยแกไ้ขอะไรในสงัคมไดเ้ลยทีเดียว แตแ่นน่อนว่ามนัเริ่มเปล่ียนตวัเองได้

ภายใน ผมเชื่อว่าถ้าเราเปล่ียนตัวเองได้ก่อนในระดับหน่ึง มีความเข้าใจ

ในตัวเอง มีความม่ังคงในตัวเอง เชื่อว่าอันนีก้็จะเป็นพลังทีเ่ราจะไป

ขับเคล่ือนหรือไปสร้างความเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในสังคมได้ ผมก็

เอากระบวนการนีม้า จรงิๆ แลว้ก็ท างานกบัตวัเองอย่างนีโ้ดยใชง้านศลิปะ

หลากหลายแขนง แลว้ผมก็ออกแบบการเรียนรูม้าเพื่อท่ีจะใหเ้ดก็ ๆ ในเวลาท่ี

สัน้ ซึ่งอาจจะไมไ่ดเ้ห็นวา่เด็กเขาเปล่ียนแปลงเลยทนัที แต่ผมเชื่อว่าเป็นจุด

หน่ึงทีเ่ป็นจุดทีไ่ปสะกิดหรือไปกระตุ้น ต่อมบางอย่าง หรือความรู้สึก
บางอย่าง หรือภายในของเขา เพือ่ให้เขากลับไป เขาไปท างานส่ิงเหล่านี้

ต่อ เดก็ก็จะได้เหน็ความงามในตัวเอง ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ได้กลับมา
ดูตัวเอง กลับมาทบทวนตัวเองว่าจริง ๆ แล้วตัวเขาเองมีคุณค่าขนาด
ไหนในการทีจ่ะด ารงอยู่บนโลกใบนี ้ และเมื่อคุณแข็งแรงมากพอ คุณก็
สามารถทีจ่ะส่งต่อส่ิงเหล่านีใ้ห้กับคนอื่นได้ ให้กับสังคมได้ ให้กับโลกได้ 

จรงิๆ แลว้ทกุคนมีศลิปะอยู่ในตวั ค าทั่วไปท่ีเขาใชก็้คือศิลปิน ทกุคนเป็นศลิปิน

ครบั ทกุคนมีศลิปะอยูใ่นตวัแลว้ ทกุคนมีความงามอยูใ่นตวั ก็มีค  าท่ีเขาพดูกนั 
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หลายๆ คน คือความจริง ความด ีความงาม เหลา่นีม้นัคือเรื่องจรงิท่ีเกิดขึน้ 

แตที่นีเ้ราจะมาถอดความจริง ความดี ความงาม ซึ่งแตล่ะคน ความจรงิก็มี

ความจรงิหลากหลายรูปแบบอีก ความงามก็มีความงามหลากหลายรูปแบบ 

ความดีก็ไมส่ามารถตอบไดว้่าอะไรดีท่ีสดุ แตส่ิ่งเหลา่นี ้ ผมเช่ือวา่มาช่วยขดั

เกลานะ กล่อมเกลาจิตใจคนใหม้องเห็นความงามท่ีเรียบง่าย เห็นความเรียบ

ง่าย เห็นธรรมชาตท่ีิเรียบง่าย เห็นความงาม และความงามน้ันไปท างานกับ
ภายในของเราเอง เมื่อคนเบิกบาน ผมรู้สึกว่าเมือ่เขาเบิกบานแล้วก็
สามารถทีจ่ะสร้างความสวยงามให้กับคนอื่นต่อไปได้  

ซึ่งท่ีบอกว่าเป็นความจรงิ เพราะน่ีคือความจรงิอยูแ่ลว้ว่าทกุคนมีสิ่งเหลา่นีอ้ยู่

ตัง้แตแ่รก เพียงแตว่า่ ในทกุวนันีเ้ช่ือว่าหลายคน ก็รูส้กึว่าโลกเรว็มากเลยความ

เจรญิเตบิโตของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมนัเคล่ือนไปอยา่ง

รวดเรว็ บางทีคนเราหลงลืมความเรียบง่ายแบบนี ้ การกลบัเขา้มาสูธ่รรมชาต ิ

ธรรมชาตท่ีิเป็นธรรมชาตจิรงิ ๆ ท่ีเราเห็นรอบตวั สิ่งเหลา่นี ้ผมวา่เป็นความงาม

ในโลก ซึ่งเป็นศลิปะอย่างหนึ่งท่ีเราเองบางทีหลงลืมมนัไป แลว้หลงลืมศลิปะ

หรือหลงลืมความงามท่ีอยูใ่นตวัเราเอง อนันีผ้มเชื่อว่าศิลปะจะช่วยค่อย ๆ 

พาเดก็ ๆ กลับเข้ามาทบทวน กลับมามองส่ิงเหล่านี ้ และเหน็คุณค่า 
และค่อย ๆ  พัฒนาส่ิงเหล่านีไ้ป ผมอาจจะใช้ค าว่าศลิปะจะช่วยยกระดับ

จิตใจของคนเรา ในตวัเราเอง ผมท างานศลิปะมา ผมก็ยงัเป็นเดก็ในเรื่องนี ้

นะครบั แตย่งัพยายามท างานตอ่ เพ่ือท่ีจะพฒันาสิ่งเหล่านี ้ พฒันาจิตใจของ

เรา ยกระดบัจิตใจของเราใหส้งูขึน้ไปเรื่อยๆ และผมเช่ือว่าศลิปะเป็นเคร่ืองมือ

หนึ่งท่ีชว่ยใหส้ิ่งนี ้ ชว่ยใหค้นเราคอ่ย ๆ เจรญิเติบโตขึน้ทางดา้นใน ภายใน   

คอ่ย ๆ ยกระดบัไปเรื่อย ๆ พอตวัเราเองสมัผสัมาแลว้ รูส้ึกวา่ชว่ยเราจรงิ ๆ นะ 

เราคิดวา่พอเราท างานศลิปะ เบือ้งตน้ท่ีไดเ้ลยคือคณุมีสต ิ มีสมาธิ คณุได้

ความสขุ คณุไดค้วามสนกุ คณุสดช่ืน คณุท างานศลิปะแลว้ความรูส้กึแรกเลย

คืออยา่งนัน้  

ทีนีต้วักระบวนการท างานผมคอ่ย ๆ พาเขาเดนิทางไปทีละนิด ๆ ส าคญัคือเรา

ไมไ่ดม้องวา่ผลงานจะออกมาสวยงามเลิศเลอเพอรเ์ฟ็คเทคนิคหรูอลงัการ แต่

อยูท่ี่กระบวนการเรียนรูข้องเขาท่ีระหวา่งเขาเริ่มท างาน จากภายนอกท่ีมา

กระทบเขา เขารูส้กึอะไร เขาสามารถถ่ายทอดความรูส้ึกของเขาไดจ้รงิ  ๆ แลว้

เม่ือรบัสมัผสัจากภายนอก สิ่งท่ีเขา้มากระทบ แลว้พอเขารูส้กึแลว้ เขารูส้กึแลว้

เขามาคิดทบทวนสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมากระทบเรา มามีสต ิใชปั้ญญา ท าใหเ้กิดสต ิมี

ปัญญากบังานแลว้สรา้งงานศลิปะออกมา เม่ืองานศลิปะออกมาแลว้ ตวังานก็

จะไปส่ือสารกบัคนอ่ืนตอ่ ผมวา่เป็นกระบวนการท างานท่ีอาจจะใชเ้วลานะ แต่

เราก็ยงัมีความเช่ือว่าสิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยได ้ ชว่ยใหเ้ดก็ ๆ กา้วขา้มอปุสรรค กา้ว

ขา้มบางอยา่งได ้และชว่ยเขากลบัมาเห็นคณุคา่ในตวัเขาเอง อย่างนีน้ะครบั  

ส าหรบักระบวนการ จรงิ ๆ เราเริ่มจากใหเ้ขาใชส้ิ่งท่ีเขามีอยูใ่นตวัเอง เริ่มจาก

ตวัเขาเองก่อน แลว้ผมก็คอ่ย ๆ พาเขาไปจากตวัเอง เริ่มแบง่ปันกบัเพ่ือนแลว้  
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แลกเปล่ียนกนั แลกเปล่ียนซึ่งอารมณค์วามรูส้กึท่ีเกิดขึน้ การเรียนรูท่ี้เราได้

เรียน แลกเปล่ียนกนั และวิธีการท่ีผมท าคือผมเริ่มคอ่ย ๆ ท าใหเ้ขามีสติ สรา้ง

สตกิบัเขา ใหเ้ขามีสตกิลบัมารูส้กึตวันะครบั กลบัมาอยู่กบัปัจจบุนั มาท างาน

กบัตวัเอง อยู่กบัปัจจบุนัใหเ้ห็นจรงิท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั และลองรบัรูส้ิ่งท่ีมนัอยู่

รอบตวัเราวา่เป็นอย่างไร ผมเอาเร่ืองผัสสะ การสัมผัสต่าง ๆ ทีเ่ข้ามา 

อายตนะท้ังหมดทีอ่ยู่ในตัวเรา มนษุยเ์รามีอยูแ่ลว้ และบางทีทกุวนันีเ้รา

หลงลืมไป ก็พาเขากลบัมา ลองใชส้ิ่งนี ้มีสตกิบัสิ่งนีด้ซูิ ผมก็ลองท าดใูหเ้ขารูส้ึก

อยา่งนีน้ะครบั สว่นหนึ่งของการท างานศลิปะจะใชเ้รื่องพวกนีเ้ยอะ เรื่องผสัสะ

ท่ีเขา้มาหาตวัเรา ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ การรบัรู ้ ก็ใหเ้ขาไดร้บัตรงนีก้่อน จาก

ประสบการณต์รงนี ้เป็นประสบการณ ์ณ เวลานัน้ เพราะบางทีเม่ือก่อนเขาอาจ

ไมค่อ่ยไดน้ึกถึง หรือหลงลืมไป ขาดสต ิเราก็พาเขามีสตกิลับมารับรู้ รู้สึกตัว

เอง  

แลว้หลงัจากนัน้ตวักิจกรรมตา่ง ๆ มีทัง้ท่ีผมใชฐ้าน เป็นฐานกายท่ีเขาไดข้ยบั

เขยือ้นเคล่ือนกายโดยการเคล่ือนไหวเพื่อใหเ้ขารูส้กึตวั นา่จะชว่ยใหเ้ขา

กลบัมาอยูก่บัตวัเองไดเ้รว็ขึน้ ไดง้่ายขึน้ ตรงนีเ้ราพาเขาไปจนเขามีสตพิรอ้ม ได้

รบัรูส้ิ่งตา่ง ๆ แลว้ และลองใหเ้ขาลองถ่ายทอด ถ่ายทอดสิ่งนัน้ ถ่ายทอด

ความรูส้กึ ถ่ายทอดสิ่งตา่ง ๆ แลว้ลองแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน บอกความรูส้กึของ

ตวัเองได ้ รบัความรูส้กึของเพ่ือนได ้ ทัง้รบัและสง่ แต่เราจะไม่ตัดสินว่า

ความรู้สึกใครผิดหรือถูก ไม่มีการตัดสินเป็นอิสระ เป็นเร่ืองจริงที่

เกิดขึน้ตรงน้ัน เมื่อเขารับรู้ตรงนีไ้ด้แล้ว  

ตวักิจกรรม ผมก็จะกา้วตอ่ไปแลว้ ทนีีเ้ร่ิมให้ลงมือท า  ผมจะพาเขาท า
กิจกรรมทีใ่ห้เขาได้เร่ิมมีความสร้างสรรค ์ ส่วนหน่ึงส าคัญทีก่ารเรียนรู้

คือการสร้างสรรค ์ ให้เขาลองท าพู่กันใช้เอง ผมลองพาเขาท าพูก่นัใชเ้อง 

ซึ่งกระบวนการท าพูก่นัใชเ้อง ก็จะเริ่มตน้ตัง้แตเ่ขาเขา้ใจหรือเห็นวสัดท่ีุจะเอา

มาท าได ้หยิบจบัอะไรมาท าก็ได ้เห็นความง่าย ความเรียบง่าย และลองใหเ้ขา

มีความคิดสรา้งสรรค ์ ลองออกแบบดซูิวา่พูก่นัของตวัเองเป็นอย่างไร อนันีเ้อา

มาท าเป็นพูก่นัไดไ้หม ลองไปดซูิว่าวสัดนีุโ้อเคไหม ตรงนีเ้ขาเริ่มคดิแลว้ และมี

ความคดิสรา้งสรรคเ์กิดขึน้ในตวัเขาแลว้ จากท่ีมีสตริบัรูส้ิ่งตา่ง ๆ แลว้คอ่ยพา

เขามา แลว้ก็ลองหาเครื่องมือในการท่ีจะท างาน เม่ือเขาท าพูก่นัเอง ตวัเขาท า

พูก่นัเอง ถา้เห็นนะครบั สงัเกตวา่ผมจะไมไ่ดใ้หโ้จทยห์รือใหอ้ะไรเขาทัง้หมด 

ใหเ้ขาหาวิธีของเขาเอง อยา่งคณุจะท าปลายพูก่นัใหแ้หลมไดอ้ยา่งไร บางคน

ใชมี้ดเหลา บางคนใชฝ้น คณุจะท าพูก่นัใหเ้ป็นขน เป็นขยุ เป็นอะไรตา่งๆ ได้

อยา่งไร จะทบุ จะบีบ จะตดัอยา่งไร หรือใหค้ณุลองหาดซูิวา่วสัดธุรรมชาตท่ีิมนั

มีอยู ่ อะไรมนัเอามาท าเป็นพูก่นัไดบ้า้ง อนันีม้นัเกิดความคดิสรา้งสรรคแ์ลว้ 

และเขาก็ลองท า ระหวา่งนัน้ก็มีสต ิมีสมาธิ อยูก่บัสิ่งท่ีท าดว้ย เพราะเขาไดจ้บั 

ไดเ้ลือก ไดเ้ฟ้น ไดว้ิเคราะห ์ไดด้วู่าใชไ้ดไ้หม จรงิไหม พนัพูก่นั เอากระดาษกาว 

เอาเชือกผกู เรียงขน เรียงกา้นก่ิงไมใ้หก้ลายเป็นปลายพูก่นั อนันีก็้คืออนัหนึ่งท่ี
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พาเขากลับมาอยู่กับตัวเอง มีสตทิ างาน จนกระท่ังได้ผลงานออกมา ได้

เป็นพู่กัน ผมก็จะเริ่มพาเขาท างานแลว้ ทีนีเ้ราก็จะกลบัมา แตใ่นกระบวนการ

ทัง้หมด ผมจะค่อย ๆ พาเขากลับมาอยู่กับตัวเอง กลับมาอยู่กับสต ิ

ทบทวน อยู่ ณ เวลาน้ัน อยู่กับปัจจุบันเสมอ ๆ แล้วค่อย ๆ เร่ิมท างาน  

อนัหนึ่งท่ีผมใชถ้า้สงัเกตเห็นจะมีเรื่องดนตรเีขา้มา อนันีก็้เป็นอนัหนึ่งท่ีมนัเป็น

ส่ือหนึ่ง ท่ีสร้างสุนทรียะได้ เข้ามาช่วยในการทีจ่ะพาเขาไปสู่ความมีสต ิมี

สมาธิ และท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผลงานเราก็บอกแล้วว่าเรา

ไม่ได้เอาความสวยงาม แต่เราเน้นกระบวนการ หลงัจากนัน้ผมก็ลองให้

เขาท างาน ลองท างานแคช่ิน้เดียวจากพูก่นัท่ีเขาท า โดยเราใหเ้ขาเขียนรูป เป็น

รูปท่ีเราไมไ่ดต้ัง้โจทยอ์ะไรเลย ใหเ้ขาลองคดิดวูา่นั่งอยู่กบัตวัเองมีความรูส้กึ

อยา่งนี ้ เวลาเรามีสต ิ มีสมาธิ แลว้สดุทา้ยแลว้ เราเขียนรูปออกมา เรียกว่า
หน่ึงลมหายใจ จุ่มสีแล้วเขียนเลย ไม่ต้องคิดอะไรท้ังน้ัน ถูกผิดไม่มีอยู่

ในหัว แต่ใช้ความรู้สึก แลว้ก็จุม่แลว้เขียน มนัเกิดอะไรขึน้กบัเขา หลงัจากนัน้

ทัง้หมดในกระบวนการท่ีเราท างาน เราจะมีการมานั่งพดูคยุกนั แลกเปล่ียน 

แลว้มาถอดกนัวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้เราเห็นอะไรกนับา้ง เรารูส้กึอยา่งไรบา้ง อนันีค้รบั 

แลว้สิ่งเหลา่นีม้นัจะสะทอ้นใหเ้ราเห็นวา่จรงิ ๆ แลว้ตวังานพาเขาไปถึงไหน พา

เขากา้วขา้มหรือเดนิขึน้บนัไดไปอีกขัน้ไหม ซึ่งตวัเราเองท่ีเป็นกระบวนกร 

ระหวา่งท างาน เราก็จะใชต้รงนีส้งัเกตเขาดว้ย ดเูขาดว้ยวา่เขากา้วขึน้มาหรือ

ยงั หรือไปถึงไหนแลว้ แตจ่รงิ ๆ  พอดงูานออกมาก็จะเห็นว่าสิ่งท่ีเขาท ามนัไดผ้ล

มากนอ้ยแคไ่หน ผมวา่สดุทา้ยตวัเขาเองเป็นคนรบัรูว้า่ตวัเขาเองไดย้กระดบั

ของตวัเองขึน้มามากนอ้ยขนาดไหนนะครบั  

มาถึงกิจกรรมดูหนังเป็นเร่ืองของประสบการณ ์ผมเลือกเอาหนงัท่ีเป็นชีวิต

จรงิของศลิปินท่ีเขาท างาน พอดีเราท างานศิลปะ พดูเรื่องงานศลิปะ ผมก็เอา

หนงัท่ีเขาพดูถึงเรื่องของศลิปินคนหนึ่งท่ีมีชีวิตในการเลือกทางเดนิของชีวิตท่ี

จะมาเป็นคนท างานศลิปะ หรือเป็นศลิปิน เขามีฝีมือ หย่ิงทะนงในศกัดิศ์รีของ

ตวัเอง เช่ือมั่นในเสน้ทางของตวัเองวา่สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีเขาเลือกท่ีเขาเดนิ แตใ่น

หนงับอกก็คือวา่ศลิปินคนนี ้ มั่นคงในบางเรื่องแตข่าดความรบัผิดชอบในบาง

เรื่องคือเรื่องการใชชี้วิตของเขา ในหนงัมีเรื่องของการด่ืมเหลา้ สบูบหุรี่              

ใชย้าเสพตดิ อะไรตา่ง ๆ  นานา แลว้ใชชี้วิตท่ีไมมี่ระเบียบแบบแผน ตรงนีส้  าคญั

ส าหรบัเดก็ ๆ นะ ถา้เขาไดเ้ห็นตน้แบบบางเรื่องหรือไดเ้ห็นชีวิตของคนบางชีวิต

ท่ีเป็นบทเรียนใหเ้ขาไดว้า่คณุไมต่อ้งไปท าแบบนีห้รอก คณุเห็นแลว้ คณุจะไป

ท าแบบนีอี้กหรือ ซึ่งอนันีห้นงัเราก็พาเขาใหเ้ห็นเรื่องราวเหลา่นีว้า่ถา้ตวัหนงัเอง

ไดบ้อกแลว้ว่าคณุมีฝีมือก็จริงนะ คณุเก่งก็จรงินะ แตค่ณุไมจ่ัดการชีวิตคณุเลย 

คณุไมจ่ดัการระเบียบในชีวิตคณุ คณุไมมี่สติ คณุไมมี่ปัญญา คณุไมมี่ความรู้

มากพอในการท่ีจะด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นสิ่งท่ีคณุเลือก อนันีผ้มวา่ถา้เขาดจูรงิ ๆ  นะ

ครบั เขาก็จะเห็นตรงนี ้ เราก็อยากใหเ้ขาเห็นชีวิต วิถีชีวิตจรงิ ๆ ท่ีคนท่ีเขา

ด าเนินวิถีชีวิตตรงนี ้ ซึ่งก็เปรียบเทียบในชีวิตของเขาเอง ชีวิตจรงิของเขา แลว้

เราก็จะมาถอด มาคยุกนั มาถอดบทเรียนนะ ถอดการเรียนรูท่ี้เกิดจากหนงั วา่



6 
 

เขาไดอ้ะไรตรงนัน้บา้ง มมุท่ีเขาเห็น มมุท่ีเขารูส้ึก แลว้มนัเช่ือมโยงกบัชีวิตเขา

อยา่งไร เช่ือวา่อนันีก็้เป็นจดุหนึ่งท่ีท าใหเ้ขาสามารถจะเอาไปตระหนกัรูไ้ดว้า่

ชีวิตคนเรามนัก็ไมไ่ดง้่ายนะในการท่ีเราจะด ารงชีวิตอยูบ่นโลกใบนีไ้ดอ้ยา่งมี

ความสขุ ประสบความส าเร็จควรจะมีอะไรบา้ง ตวัหนงัเขาก็จะบอกเรื่องราว

เหลา่นีใ้หเ้ขาเห็นภาพชีวิตของคน ๆ หนึ่งท่ีเลือกเดนิแบบนีแ้ลว้มนัเป็นอยา่งไร 

เปรียบเทียบกบัตวัเขาเอง ในวยันี ้ถา้เขาอีก 10 20 หรือ 30 ปีขา้งหนา้ จนเขา

แก่ ชีวิตเขาจะเป็นอยา่งไร เขามองเสน้ทางชีวิตของเขา เห็นไหม   

วนัท่ี 2 เราก็จะใชส่ื้ออีกแขนงหนึ่ง เราก็จะพาเขาท างานตอ่จากวนัแรก จะ

เช่ือมโยงกนัมาถึงวนันี ้ กระบวนการมนัตอ่เน่ืองมา ใหเ้ขาท างานตอ่ แลว้เราก็

จะใหเ้ขาสรา้งงานชิน้หนึ่งชิน้ใหญ่ งานของตวัเอง 1 ชิน้ เราก็จะดวู่าอนัหนึ่งคือ

เทคนิคและทกัษะท่ีเขามี ทีนีเ้ขาก็จะลองใชส้ิ่งเหลา่นีด้ ู ซึ่งกระบวนการนี ้ ถา้

ถอดออกมาจรงิ ๆ จะเห็นโครงสรา้งง่าย ๆ เลย โครงสรา้งกอ้นแรก ตวัเขาเอง

สมัผสัและรบัรูอ้ะไร เม่ือสมัผสัและรบัรูอ้ะไรแลว้ รูส้กึอย่างไร มาสูก่อ้นท่ี 2 กอ้น

นีก็้จะเป็นเรื่องของการหาคอนเซ็ปต ์ หาแนวคิด หารูปแบบว่าเราจะน าเสนอ

อยา่งไร กอ้นท่ี 3 ก็จะเป็นการน าเสนอ คือสรา้งผลงานออกมา จนกลายเป็น

ผลงานนะครบั เขาก็ไดเ้ริ่มลองท าเรื่อย ๆ มาจนมาถึงวนันีภ้าคเชา้ในช่วงตน้ 

เราก็ใหเ้ขาท างานโดยใชก้ระบวนการเหลา่นีเ้หมือนเดมิ กลบัมาท างานอีกครัง้

หนึ่ง เขาก็จะสรา้งงานขึน้มา 1 ชิน้ พอสรา้งงานขึน้มาแลว้ถ่ายทอดสิ่งท่ีตวัเอง

คดิ ตวัเองรูส้กึออกมา น าเสนอผลงาน แลว้ก็รบัฟังผลงานของเพ่ือนดว้ย เปิดใจ

รบัฟังผลงานของเพ่ือน ช่ืนชมคนอ่ืน ช่ืนชมตวัเองได ้กอ้นตอ่ไปในชว่งภาคบา่ย 

อนันีผ้มจะชวนเขาท างาน เป็นงานศิลปะจัดวาง บวกไปด้วยศิลปะแสดง
สด แล้วก็ใช้ส่ือต่าง ๆ เป็นศิลปะส่ือผสม เอามารวมกันให้หมดเลย โดย
ใช้ร่างกายของตัวเองด้วย ใหล้องหาวสัดอุปุกรณอ์ะไรตา่ง ๆ นานาท่ีอยูใ่น

บรเิวณนีท่ี้เขามองเห็น ท่ีเขาอยากใชส้ิ่งนีส่ื้อสารแทนความรูส้กึตา่ง ๆ แทน

ประเดน็ตา่ง ๆ แทนเนือ้หาตา่ง ๆ แลว้เราก็จะสรา้งงานขึน้มาเป็นงานศลิปะจดั

วาง 1 ชิน้ เราก็จะแบง่เดก็ ๆ ออกเป็นกลุม่ ๆ แลว้เราจะชวนเขาหาประเดน็

พดูคยุวา่เราอยากจะส่ือสารเรื่องอะไร อยากจะพดูเรื่องไหน เพ่ือท่ีจะน าเสนอ 

เป็นงานศลิปะจดัวางแบบส่ือผสม แลว้เราก็มาถอดการเรียนรูก้นั  

ส าหรบัผมคดิว่าส าหรบัเด็ก ๆ กลุม่นี ้ ตอนแรก เราก็ท างานโดยการพดูคยุมา

ก่อนว่าผูเ้ขา้รว่มเป็นอยา่งไร เดก็ ๆ กลุม่นีเ้ป็นอยา่งไร สอบถามจากพ่ีเลีย้งบา้ง 

สอบถามจากวิทยากรคนก่อน ๆ บา้ง จากพ่ีจากนอ้ง เขาก็บอกวา่ ผมใชค้  าวา่

เดก็ ๆ  ยงัไมน่ิ่ง ยงัมีความเป็นตวัของตวัเองท่ีมีผลกบัคนอ่ืน มีผลกบักลุม่ มนัท า

ใหเ้กิดภาวะบางอยา่งในการท ากิจกรรมในคา่ย ท าใหไ้ปขดักระบวนการเรียนรู้

บา้ง อะไรตา่ง ๆ นานา ท าใหเ้ราก็เห็น แตท่ราบขอ้มลูมาบา้งวา่โดยพืน้ฐาน

เบือ้งหลงัของเดก็ ๆ เป็นอย่างไร เราก็เลยจดักระบวนการมาเพื่อชว่ยเขาตรงนี ้

และหลงัจากท่ีท ามาแลว้ ผา่นมา เรากลบัรูส้กึวา่เราก็เห็นนะวา่เดก็พยายามนะ 

บางกลุม่พยายาม บางกลุม่ก็ไมพ่ยายาม และไมส่นใจเลย แตเ่ราก็จะท าหนา้ท่ี

ของเราใหดี้ท่ีสดุ โดยเราก็ใชก้ระบวนการหรือสิ่งท่ีเราเอามาคอ่ย ๆ พาเขาไป 
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สิ่งท่ีเราเห็นคือเขาก็พยายาม เรากลบัรูส้ึกวา่สิ่งท่ีเราเห็นวนัแรกท่ีเราไมไ่ดเ้ขา้

กระบวนการ มาเป็นผูส้งัเกตการณ ์เราก็เห็นวา่ก็ชว่ยไดน้ะ ชว่ยใหเ้ขานิ่งขึน้ มี

สตอิยู่กบัตรงนีม้ากขึน้ แลว้ท างานออกมาได ้ถา้วดักนัท่ีผลงาน ทกุคนก็ท างาน

ออกมาได ้แตใ่นตวักระบวนการเราบอกวา่เราเนน้ท่ีกระบวนการเรียนรู ้อาจจะ

ตอ้งใชเ้วลา แต่งานออกมาเป็นผลทีเ่ราเหน็แล้วว่าเขาน่ิงขึน้ เขามีสติ

มากขึน้ เขาสามารถทีจ่ะสร้างงานออกมาจนจบได้ เขาไดเ้ห็นกระบวนการ

ตัง้แตเ่ริ่มตน้จนท างานจนจบ ผมเชื่อว่าอันนีก้็เป็นพลังอันหน่ึงให้เขา ผม

เชื่อว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเขาเองนะ แต่เขาไม่พูด เราดูจากแววตา สีหน้า 
เราก็เหน็ว่าเขามีความสุขมากขึน้นะ ในมุมของเรานะ เราก็รู้สึกว่า
กิจกรรมนีช่้วยได้นะ ช่วยได้ในระดับหน่ึงทีเ่ขาจะก้าวข้ามบางจุดไป 

แล้วเอาตรงนีก้ลับไปใช้ได้นะครับ ท่ีผมเห็นครบั # 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ความงามนัน้ไปท างานกบัภายในของเราเอง 
เมือ่คนเบกิบาน ผมรูส้กึวา่เมือ่เขาเบกิบานแลว้

กส็ามารถทีจ่ะสรา้งความสวยงาม 

ใหก้บัคนอื่นตอ่ไปได”้ 


