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“คา่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์มุชนทอ้งถ่ิน 21 

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

จดัการตน้นา้หว้ยสามสบ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น เป็นความรว่มมือระหวา่ง

มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (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 โดยมีหวัเรือคือ “อ้อย - วราภรณ ์หลวง

มณี” ผูอ้  านวยการสถาบนัยวุโพธิชน มลูนิธิสมัมาชีพ เป็นผูอ้อกแบบ

กระบวนการเรียนรูค้า่ย 21 วนั วนันีไ้ดม้าพดูคยุถึงท่ีไปท่ีมาและแนวคิดการ

ออกแบบคา่ยกบันกัออกแบบกระบวนการเรียนรูมื้ออาชีพกนั 

“ออ้ย” ไดเ้ริ่มเลา่ถึงท่ีมาของคา่ย 21 วนั ใหฟั้งวา่ “โครงการพฒันาศกัยภาพ

และเครือข่ายเยาวชนทอ้งถ่ินจงัหวดัสรุนิทร ์คา่ย 21 วนั เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้

จากความรว่มมือระหวา่งมลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั 

(มหาชน) ส านกังานสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการ

ส านกังานกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) สมชัชาการศกึษา

จงัหวดัสรุนิทร ์คณะกรรมการการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ีจงัหวดัสรุนิทร ์องคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัสรุนิทร ์ 25 อปท.จงัหวดัสรุนิทร ์ และเครือขา่ยนกัถกัทอ

ชมุชน ซึ่งจากการท างานมานบัสิบปีกบัพืน้ท่ีจงัหวดัสรุินทร ์ 

เรามีประสบการณก์นัพอสมควรกบัการท างานทัง้กบัเด็กและเยาวชนโดยตรง 

กบัผูป้กครอง กบัชมุชน และกบัองคก์รสว่นทอ้งถ่ินท่ีจะชว่ยกนัดแูลเด็กและ

เยาวชน แต่ส่ิงหน่ึงทีเ่ราท ามาแล้วเราเหน็ว่าเป็นส่ิงจ าเป็นทีต่้องท าต่อ 

และต้องท าให้ต่อเน่ืองด้วย ก็คืองานพัฒนาเดก็และเยาวชนนอกระบบ 
ซึ่งเป็นงานทีไ่ม่ง่าย แต่เรามีประสบการณก์ารท ากับเดก็และเยาวชน
นอกระบบมาบ้างแล้ว เราเหน็ว่าถ้าเราเข้าถงึศักยภาพทีแ่ท้จริงของพวก
เขา พวกเขาเป็นพลังส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยิง่ เพราะฉะน้ัน
ถ้าชุมชนท้องถิน่จะอยู่รอดได้ คิดว่าส่ิงส าคัญก็คือว่าเดก็เยาวชนทีห่ลุด

ออกมาจากระบบพวกนีเ้ป็นก าลังส าคัญ แตพ่วกเขาจะลกุขึน้มาท าไดโ้ดย

ล าพงัเป็นเรื่องท่ียากมาก และจะปลอ่ยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของครอบครวั หรือชมุชน

เพียงล าพงั ก็ไมง่่ายเหมือนกนั เพราะวา่สถานการณค์รอบครวั ณ ปัจจบุนั        

ก็ไมไ่ดเ้อือ้ท่ีจะโอบอุม้ดแูลเยาวชนเหลา่นี ้ ใหพ้วกเขาลกุขึน้มามีพลงัท่ีจะ

เปล่ียนแปลงตวัเอง เปล่ียนแปลงสงัคมได ้ เพราะฉะนัน้การท่ีองคก์รสว่น

ทอ้งถ่ินไมว่า่จะเป็นทัง้ในระดบั อบจ. หรือระดบั อบต.เองท่ีเห็นความส าคญั 
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และองคก์รท่ีเป็นเครือข่ายสนบัสนนุท่ีมีงบประมาณ มีทนุ มีองคค์วามรู ้

อยา่งเชน่ มลูนิธิสยามกมัมาจล หรือ กศส.เอง เขา้มาจบัมือกบัชมุชนทอ้งถ่ิน

แบบนีจ้งึเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีส  าคญั ท่ีจะท าใหง้านเดก็ งานพฒันาเดก็และเยาวชน

นอกระบบเป็นไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง จงึเป็นท่ีมาของโครงการพฒันาเด็กและ

เยาวชนดว้ยคา่ย 21 วนัในครัง้นี ้ ซึ่งจากประสบการณท์ีเ่ราเคยท ามากับ

ค่าย 21 วัน กับเดก็เยาวชนนอกระบบ ท าให้เราเหน็ว่าพวกเขา ถ้าได้รับ
กระบวนการเรียนรู้ทีด่แีละเหมาะสมกับพวกเขาเอง พวกเขาก็สามารถ
ทีจ่ะเกิดการมีแรงบันดาลใจทีจ่ะเปล่ียนแปลงตัวเองด้วยการกลับเข้า
มาค้นหาคุณค่า ความดงีามในตนเอง และค้นหาอาชีพทีมั่นเหมาะสม ที่

จะท าให้เขาเลีย้งดูครอบครัวได้ และอยู่รอดในชุมชนสังคมได้ เราก็ใช้

ประสบการณช์ดุนีใ้นการท่ีมาออกแบบกบัคา่ย 21 วนัในครัง้นี  ้

ส าหรบัเยาวชนนอกระบบในความหมายท่ีตนเองไดส้นใจ และใหค้า่ก็คือ

เดก็และเยาวชนที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษาตามปกต ิ เพือ่ทีจ่ะมา

แสวงหาการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับตัวเขาเอง ซึ่งบางทเีขาก็ยังไม่รู้หรอก 

ว่าการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับตัวของเขาคืออะไร เพียงแตว่า่เขาพบวา่การ

อยูใ่นระบบมนัอาจจะไมใ่ชค่  าตอบของเขา เขาก็เลือกท่ีจะออกมา ซึ่งโดย

สว่นตวัคิดวา่เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่ ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะชว่ยใหเ้ขา

คน้พบการเรียนรูท่ี้เหมาะสมท่ีถกูตอ้งส าหรบัพวกเขาเอง แตปั่จจบุนั 

สถานการณก็์คือว่าพอเด็กหลดุออกมาจากในระบบปุ๊ บ เดก็กลุม่นีถ้กูละเลย 

ไมมี่องคก์รท่ีเขา้มารบัผิดชอบโดยตรง พอ่แมเ่องก็ใหค้า่กบัการศกึษาในระบบ

เพียงอยา่งเดียว พอเดก็หลดุออกมานอกระบบ เดก็ก็ถกูทอดทิง้จากครอบครวั

เชน่เดียวกนั ก็เลยท าใหเ้ดก็กลุม่นีเ้ควง้ควา้ง แทนท่ีเขาจะไดมี้โอกาสคน้หาสิ่ง

ท่ีเขารกัเขาชอบ โอกาสนัน้กลบัหลดุไป ก็เลยเป็นการสรา้งปัญหาเพิ่มขึน้ ซึ่ง

จรงิ ๆ เขาไมไ่ดล้ะทิง้โอกาส เพียงแตว่า่เขาพยายามท่ีจะแสวงหาโอกาสอยา่ง

อ่ืน แตว่า่ดว้ยระบบการศกึษาของเราเอง ระบบโครงสรา้งของสงัคมเองไมไ่ด้

เตรียมรองรบักบักลุม่เด็กท่ีไมส่ามารถเรียนในระบบไดอ้ยา่งจรงิจงั ยกเวน้ว่า

พอ่แมค่รอบครวัหรือชมุชนไหนท่ีมีความพรอ้มก็จะโอบอุม้เดก็กลุม่นีไ้ด ้ แตมี่

นอ้ยมาก เพราะฉะนัน้เดก็เหลา่นีก็้เลยกลายออกมาเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน

ชมุชนสงัคมคะ่” 

ในฐานะท่ีท างานใกลช้ิดกบัเดก็นอกระบบ “ออ้ย” ไดว้ิเคราะหส์ถานการณ์

เดก็นอกระบบใหฟั้งอย่างนา่สนใจวา่ “ส าหรบัเดก็ท่ีเรียนในระบบแลว้หลดุ

ออกมาจากในระบบ เท่าท่ีเห็นนะคะ กลุม่หนึ่งคือเขาไมช่อบบรรยากาศของ

การเรียนรูใ้นหอ้งเรียนท่ีมีการแขง่ขนั มีการชิงดีชิงเดน่กนั ใหค้วามสนใจกบัเดก็

ท่ีเรียนหนา้หอ้ง เดก็ท่ีเรียนเก่ง ตอบเก่ง ส่วนเด็กท่ีอาจจะไมไ่ดส้นใจการเรียน

แบบนี ้ วิชานีก็้จะหลดุออกไปอยู่หลงัหอ้ง เขาก็จะรูส้กึว่าเขาไมมี่คณุคา่ เดก็

กลุม่นีก็้จะเป็นเดก็กลุม่หนึ่งท่ีพบ เดก็อีกกลุม่หนึ่งคือมีความขดัแยง้กบัครู กบั

เพ่ือนในโรงเรียน ก็อยูใ่นระบบไมไ่ดก็้หลดุออกมาเชน่เดียวกนั และคิดว่าตรงนี ้

อาจจะเป็นปลายทางท่ีเกิดขึน้ ตน้ทางก็คือเด็กอาจจะยงัคน้ไมพ่บเปา้หมาย 
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ของการเรียนรูข้องตนเองในหอ้งเรียนว่า สิ่งท่ีเรียนไปมีคณุคา่ มีความหมาย

อะไรกบัชีวิตของตนเอง ซึ่งเราไมไ่ดป้ฏิเสธวิชาเรียนทัง้หมดนะ ยงัคิดวา่วิชา

เรียนเป็นตวัหนึ่งท่ีส  าคญั เพียงแตว่า่วิธีการท่ีจะท าใหเ้ดก็คน้พบวา่สิ่งท่ีเรียนมี

คณุคา่ความหมายอะไรกบัชีวิตของเขา ทัง้ปัจจบุนัและอนาคตบา้ง ก็จะท าให้

เขาจดจอ่กบัการเรียน  

และเรื่องของความสมัพนัธใ์นหอ้งเรียน หรือความสมัพนัธก์บัครูเอง ซึ่งถา้เป็น

ความสมัพนัธแ์บบแนวดิ่งท่ีเป็นเชิงอ านาจ เด็กบางกลุ่มก็จะรบัความสมัพนัธ์

แบบนีไ้มไ่ด ้ก็จะเกิดการตอ่ตา้น และจะมีปัญหากบัครูบา้ง กบัเพ่ือนบา้ง กลุม่

นีก็้จะหลดุออกไป หรือแมย้งัไมห่ลดุออกไป แตเ่ขาก็จะหาคณุคา่อยา่งอ่ืน

ทดแทน อยา่งเชน่ เม่ืออยูใ่นหอ้งเรียน ไมมี่คณุคา่ เขาก็อาจจะเลือกยาเสพตดิ 

อาจจะเลือกบหุรี่ อาจจะเลือกคบเพ่ือนท่ีท าใหเ้ขาเห็นวา่ตวัของเขาเองมีคณุคา่ 

อนันีคื้อเดก็ท่ีถา้พดูถึงในหอ้งเรียนนะ  

แตก็่มีปัญหาจากครอบครวั ท่ีสง่ผลใหเ้ดก็กลุ่มนีเ้รียนในระบบไมไ่ด้

เชน่เดียวกนั เชน่ครอบครวัท่ีพอ่แมแ่ยกทางกนัโดยท่ีเดก็ถกูละเลย ไมไ่ดร้บัการ

ดแูลอยา่งจรงิจงั พอ่แมแ่ยกทางกนั แตท่  าใหเ้ดก็รูส้ึกวา่ตวัเองไมมี่คา่กบัทัง้พอ่

และแม ่ก็น ามาสู่การท่ีเขาไมอ่ยากท่ีจะคน้หาอะไรท่ีมนัลึกซึง้กบัตวัเองตอ่ ก็ท า

ใหไ้มอ่ยากเขา้ไปสูร่ะบบโรงเรียนดว้ยเชน่เดียวกนั แลว้ท่ีพบอีกสว่นหนึ่งท่ีหลดุ

ออกมาจากระบบก็คือเดก็ถกูท ารา้ยจากครอบครวัเอง  ซึ่งถา้นกึถึงตวัเราเอง 

การท่ีจะมีแรงผลกัดนัตวัเองใหน้กึถึงอนาคตเป็นเรื่องท่ียากมาก เพราะวา่

ปัจจบุนัเขาตอ้งเผชิญอะไรท่ียากอยูแ่ลว้ ก็เลยท าใหเ้ขาหลดุออกมาจากระบบ

ไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

 และในอดีต ชมุชนเองก็ช่วยกนัดแูลใชไ่หมวา่ เอ๊ะ เด็กคนนีไ้มไ่ปโรงเรียน ก็

ชว่ยกนัดแูลท่ีจะสง่เสรมิผลกัดนัใหเ้ดก็เขา้สูร่ะบบได ้ แตปั่จจบุนัชมุชนเองก็

ละเลยเรื่องนีไ้ปเชน่เดียวกนั เห็นวา่ไมใ่ชเ่รื่องของตวัเอง ก็เลยเป็นปัญหาสะสม

ท าใหเ้ด็กไมเ่ขา้สูร่ะบบการศกึษาของโรงเรียน ซึ่งถึงอย่างไรก็ยงัเห็นวา่เดก็ท่ี

อยูใ่นระบบการศกึษา ถึงแมว้า่จะอยา่งไรก็ตาม เดก็ก็ยงัมีโอกาสท่ีจะเตบิโต 

อยูร่อด หลงัจากช่วงท่ีเขาพน้วยัเส่ียงของเขาได ้แตว่่าดว้ยระบบไมเ่อือ้ ก็ท าให้

เขาหลดุออกมา ซึ่งคิดว่า ก็ไมไ่ดอ้ยากโทษระบบการศกึษาเพียงอยา่งเดียวนะ 

แตถ่า้พดูถึงในสว่นของหอ้งเรียน ก็มีสว่นส าคญัมาก ก็อาจจะดว้ยระบบของส่ือ

ในปัจจบุนัดว้ยท่ีดงึเดก็ใหอ้อกมาเพราะวา่มนัมีความสขุ ใชค้วามสขุ อยูใ่น

หอ้งเรียนไมมี่ความสขุ ก็ไมอ่ดทนท่ีจะอยู ่ 

แตเ่ราในสมยัก่อน ไมมี่ทางเลือก ก็อดทนท่ีจะอยู่จนเกิดการเรียนรูแ้ละ

เปล่ียนแปลงกบัตวัเองไดใ้นบางเรื่อง แตเ่ดก็ในยคุสมยันีมี้ทัง้เรื่องอ่ืนท่ีเขา

ออกมาแสวงหาไดอี้กเยอะ อย่างเชน่ การท่ีมีส่ือโซเช่ียลหรือการเลน่เกม 

แสวงหาความสขุในแง่มมุตา่ง ๆ  ไดเ้ยอะกวา่สมยัก่อน ก็เลยเป็นตวัดงึดดูใหเ้ขา

ออกมาขา้งนอก ซึ่งวา่ถา้มีระบบรองรบัเขาจรงิ ๆ ถา้เขาหลดุออกมาแลว้เรามี
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การจดักระบวนการศกึษาใหเ้ขาไดเ้รียนรูจ้รงิๆ คิดวา่ก็ไมใ่ชเ่รื่องผิดท่ีเขาจะ

หลดุออกมา” 

ส าหรบักระบวนการเรียนรูท่ี้เหมาะกบัเดก็นอกระบบ “ออ้ย” ก็คิดว่านา่จะท าให้

เดก็ไดเ้ห็นคณุคา่ตนเอง “กระบวนการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัเด็กเยาวชนกลุม่นี ้

คดิว่าอนัหนึ่งก็คือ ถ้าเขาได้ตระหนักถงึคุณค่าของตนเองว่าตัวเองมี

ศักยภาพในการลุกขึน้มาเรียนรู้และเปล่ียนแปลงตัวเองได้ และสามารถ

ทีจ่ะมีคุณค่ากับครอบครัว กับชุมชนของตัวเองได้ คิดวา่อนันีเ้ป็นเบือ้งตน้

ท่ีจะท าใหเ้ขาลกุขึน้มานกึถึงการเรียนรูต้อ่ไป เม่ือเดก็กลุ่มนีเ้ขากลบัไปอยูใ่น

ชีวิตปกตขิองพวกเขา คิดว่าการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับพวกเขาก็คือ

ว่าการทีม่ีองคก์รที่ท าหน้าที ่ ในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะให้กับพวก

เขา อยา่งเชน่ ถา้นึกถึง กศน. กศน.ก็ตอ้งนกึถึงการเรียนรูข้องรายบคุคล กศน.

ไมค่วรจะเป็นการเรียนรูแ้บบเหมาเขง่ แบบการเรียนรูใ้นระบบ ควรจดัการ

เรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัเฉพาะบคุคล เฉพาะอาชีพ เฉพาะความตอ้งการของเขา  

อีกดา้นหนึ่งก็คือการท าให้เกิดชุมชนของการเรียนรู้ เดก็กลุม่นีต้อ้งการ

เพ่ือนท่ีจะชว่ยกนัดงึกนัไปในแนวทางท่ีดีท่ีถกูตอ้ง เพราะฉะนัน้ท าอย่างไรให้

เกิดชมุชนของการเรียนรูร้ว่มกนัตรงนีไ้ด ้ เขารูว้า่เขากลบัมาแลว้เขาจะเจอกนั

และเขาสามารถท่ีจะพดูถึงและท ากิจกรรมรว่มกนัไดอ้ยา่งเปิดเผยจรงิจงั คดิว่า

ถา้ กศน.หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง ถา้เป็นอบต.ก็มีเจา้หนา้ท่ีคนหนึ่งท่ีมี

ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการเรียนรูส้  าหรบัเด็กกลุม่นี ้ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ

ผู้ใหญ่ ทีท่ าให้เขาสามารถทีจ่ะมีเคร่ืองมือในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้  
คนๆ นีท้ าหน้าทีเ่หมือนเป็นพีเ่ลีย้งทีค่อยตดิตาม เสริมให้ก าลังใจ  

ถึงแมเ้ดก็พวกนีจ้ะผ่านคา่ย 21 วนั แตว่่าการท่ีจะหลดุออกไป ก็มีโอกาสอยู่

เยอะมากถา้ไมมี่กระบวนการตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งคนภายนอกท าไดย้าก 

แตถ่า้มีบคุคลขา้งใน อบต.เอง ใน กศน.เองท่ีรบัผิดชอบกลุม่นีเ้ป็นรายบคุคล

เลย ดแูลกนัเหมือนเป็นลกูหลาน ตอ่เน่ือง นบัสิบปี คิดวา่ตอ้งประคองกนัถึงขัน้

นัน้ แลว้คอยใหก้ าลงัใจ และคอยจดัการศกึษาท่ีจ าเป็นส าหรบัเขา ซึ่งเดก็ใน   

วยันีเ้ขาก็ยงัเป็นวยัรุน่อยู ่ อาย ุ 14 15 16 การท่ีจะเปล่ียนแปลงความชอบ 

เปล่ียนแปลงความถนดัของตวัเอง ก็ยงัมีโอกาสอยูเ่ยอะมาก เพราะวา่การท่ีจะ

คน้พบทางของตนเองท่ีแทจ้ริง ไมง่่าย แตท่  าอยา่งไรเขาจะไดท้ดลองท าอย่าง

จรงิจงั และเรียนรู ้ และสะสมไปเรื่อย ๆ อยา่งนีจ้นกวา่เขาจะพบเสน้ทางท่ี

แทจ้รงิของเขา ก็ไมง่่ายเลยแมแ้ตเ่ราเองก็อายมุากพอสมควร กว่าท่ีเราจะคน้

เจอแต่เดก็กลุ่มนีต้้องการการประคองเป็นพเิศษในแง่ทีว่่าความสามารถ
ในการฝืนตัวเองของเขามีน้อยกว่าเด็กในระบบ เพราะฉะน้ันการทีม่ีคน
ช่วยประคองจึงส าคัญมาก ทีจ่ะท าให้เขามีแรงบันดาลใจทีจ่ะฝืนตัวเอง

ได้ เพราะฉะนัน้คน ๆ นีก้บัเดก็คนนี ้กบัเดก็กลุม่นี ้จะตอ้งมีความสมัพนัธท่ี์เป็น

แนวราบ แลว้ก็ไวว้างใจกนัได ้ถึงจะเกิดการไปดว้ยกนัไดจ้รงิ ๆ” 

ส าหรบัความความคาดหวงัท่ีอยากใหเ้กิดขึน้ใน 21 วนั  “ออ้ย” เผยวา่ “เดก็ทัง้ 

12 พืน้ท่ีท่ีมารว่มกนัในครัง้นี ้ส่ิงทีเ่ราคาดหวังก็คือวา่ 1.เขามีแรงบันดาลใจ
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ทีจ่ะกลับไปท าอะไรเพือ่ตนเอง เพือ่ครอบครัว และเพือ่ชุมชนของเขา

เอง ซึ่งการท่ีเขาจะมีแรงบนัดาลใจนัน้ได ้ คดิวา่สิ่งส  าคญัก็คือว่าเขาคน้พบ

ตวัเองเหมือนวา่มีศกัยภาพในการท่ีจะเรียนรูแ้ละเปล่ียนแปลงตนเองได ้เห็นวา่

ตวัเองท าอะไรไดดี้ ตวัเองถนดัอะไร ตวัเองชอบอะไร ถึงแมบ้างคนอาจจะไมไ่ด้

ถึงจดุคลิกท่ีเห็นว่าน่ีใช ่ แตว่า่ก็เห็นรอ่งรอยของการเปล่ียนแปลงของตวัเอง 

และเห็นวา่เพ่ือนสามารถชว่ยสนบัสนนุการเรียนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงของเขา

ได ้ก็จะท าใหเ้ขากลบัมาเปล่ียนรอ่ง เปล่ียนเสน้ทางการเดนิของตวัเองได ้ 

เพราะฉะนัน้สิ่งส  าคญัท่ีเราคาดหวังในค่าย 21 วนันีก็้คือวา่ 1.เขาเหน็คุณค่า

ของตนเอง และมีแรงบันดาลใจทีจ่ะกลับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2.เขามีกัลยาณมิตร หรือว่ามีชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันทีเ่กิดขึน้จาก

พืน้ทีต่รงนี ้ ซึ่งท าใหเ้ขาเห็นวา่เขาไวใ้จคนอ่ืนได ้ เขารกัคนอ่ืนเป็น เขาใหอ้ภยั

คนอ่ืนเป็น และคนอ่ืนมีสว่นส าคญัในการท่ีจะดแูลเขาดว้ย ถา้เขาตระหนกัเห็น

ความสมัพนัธต์รงนีไ้ด ้ คิดวา่เขาจะกลบัไปสูพื่น้ท่ีของการสรา้งความสมัพนัธ์

ใหมก่บัคนในครอบครวั หรือคนในชมุชนของเขา ซึ่งจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท า

ใหเ้ขาลกุขึน้มาท าอะไรตอ่ไดค้ะ่” 

ส าหรบักระบวนการคา่ยตลอด 21 วนั ไดอ้อกแบบไวส้องแบบคือแบบท่ีมี

กิจกรรมหลากหลายและลกัษณะกิจกรรมท่ีท าซ า้ ๆ ตลอด 21 วนั “มีหลาย

เร่ืองทีเ่ราท าเป็นประจ า เพือ่ฝึกฝนให้ตดิเป็นเนือ้เป็นตัวของเดก็

เยาวชนกลุ่มนีม้ากขึน้ โดยเฉพาะหลายอย่างทีมั่นต้องฝึกฝืนตัวเอง เม่ือ

เขาฝึกฝืนตวัเองอยา่งตอ่เน่ืองเพียงพอ มนัก็จะเป็นเนือ้เป็นตวัของเขามากขึน้ 

ซึ่งเราเช่ือวา่ 21 วนั ส่วนหนึ่งเขาจะตดินิสยัตรงนีไ้ปไดบ้า้งนะคะ สว่นท่ีท า

อยา่งตอ่เน่ืองตลอด 21 วนัก็คือการเขา้นอนตรงเวลาตามท่ีตกลงกนัไว ้

เพราะวา่เราเช่ือว่าการนอนหลบัพกัผอ่นท่ีเพียงพอมนัชว่ยใหเ้กิดการเติบโตทัง้

รา่งกายและอารมณข์องเขาดว้ย สว่นท่ี 2 ก็คือวา่การต่ืนนอนท่ีเหมาะสม 

อยา่งเชน่ อย่างท่ีน่ีเด็กตอ้งตื่นอยา่งชา้ก็ 6 โมงเชา้ เพ่ือท่ีจะมาท าวตัรสวดมนต ์

ฝึกสมาธิภาวนาดว้ยกนัในช่วง 7 โมงเชา้ อนันีถ้า้เดก็คนไหนท าเป็นประจ า เขา

ก็จะรูต้วั ต่ืนโดยอตัโนมตัแิละฝืนตวัเองไดง้่ายมากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งเราก็เห็นชดัเจน

วา่เดก็ท่ีท าไดเ้ขาก็มีความตอ่เน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงในเรื่องนีเ้ป็นอยา่งดี 

แลว้การท าสมาธิภาวนาในชว่งเชา้ท่ีตอ่เน่ืองและท าเป็นระยะตลอดทัง้วนั เราก็

เห็นการเปล่ียนแปลงของเด็กวา่เดก็สามารถกลบัมารูต้วัไดง้่ายขึน้ ไดเ้รว็ขึน้ 

บางทีเขาอาจจะเผลอไปตามประสาเด็กวยัรุน่ แตเ่ม่ือมีการเตือน ท าใหเ้ขารูต้วั 

การกลบัมาสงบไดเ้รว็ พ่ีรูส้กึพอใจมากกบัคา่ยนี ้พ่ีรูส้กึวา่เขาท าไดดี้กวา่เดก็ใน

ระบบดว้ยซ า้ไป กบัการกลบัมารูเ้นือ้รูต้วัและสงบกบักายใจของตวัเอง รูส้กึว่า

สิ่งนีพ้วกเขาเรียนรูม้นัไดดี้ นอกเหนือจากการกลบัมารูต้วั ฝึกฝืนตวัเองในแง่นี ้

แลว้ อีกเรื่องหนึ่งคือการรบัผิดชอบ การอยูร่ว่มกนัของพวกเขาเอง การ

รบัผิดชอบพืน้ท่ีสาธารณะ การรบัผิดชอบขา้วของเครื่องใชท่ี้ตอ้งใชร้ว่มกนั โดย

การมีงานของกลุม่ฐานท่ีตอ้งท าเป็นประจ าทกุเชา้ อย่างเชน่ การดแูลหอ้ง

ประชมุ การดแูลพืน้ท่ีรบัประทานอาหาร การดแูลหอ้งน า้ การดแูลท่ีอยู่อาศยั
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รว่มกนั รวมถึงเรื่องของการดแูลสิ่งแวดลอ้ม เราใหค้วามส าคญักบัการคดัแยก

ขยะ เพ่ือใหเ้ดก็ไดน้ิสยัตรงนีไ้ป เราพยายามท่ีจะหาส่ือท่ีจะมากระตกุกระตุน้ให้

เดก็เกิดจิตส านกึกบัการท่ีจะลกุขึน้มาดแูลโลกใบนีด้ว้ยกนั เพราะวา่โดยระบบ

ท่ีผา่นมา มนษุยถ์กูปลกูฝังใหเ้ห็นตวัเองเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล ท าให้

มนษุยเ์ลือกท่ีจะท าอะไรก็ได ้ โดยเฉพาะกบัธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม แตว่า่ความ

เชื่อของกระบวนการเรียนรู้แบบเรา ก็คือเราเป็นส่วนหน่ึงของ

ส่ิงแวดล้อม เราไมไ่ดมี้อะไรท่ีมากกวา่สิ่งอ่ืน เพราะฉะนัน้เราจะตอ้งรว่ม

รบัผิดชอบสิ่งแวดลอ้มดว้ย เราก็ใหค้า่ตรงนี ้ ก็พยายามท่ีจะปลกูฝังและฝึกฝืน

เดก็เรื่องนี ้ ซึ่งมนัก็เป็นเรื่องยากพอสมควรกบัการท่ีจะท าใหต้ิดเป็นนิสยั แต่

อยา่งนอ้ยเราพยายามท่ีจะท าใหเ้ขาเห็นว่ามนัเป็นเรื่องส าคญักบัชีวิตของเขา” 

“การออกแบบกระบวนการเรียนรูต้ลอดคา่ย 21 วนัก็จะเร่ิมจากเร่ืองของฐาน

ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งตรงนีเ้ราใชเ้วลาเป็นสปัดาห์

เลยกบัการสรา้งชมุชนแหง่การเรียนรูร้ว่มกนั ซึ่งตรงนีใ้ห้ค่ากับเร่ืองการสร้าง

ความสัมพันธ ์ ความรัก ความสัมพันธ ์ ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมท้าทาย

กลุ่มพอสมควรเพ่ือใหเ้ดก็ไดล้งไมล้งมือท าอะไรดว้ยกนั เรียนรูท่ี้จะอยูร่ว่มกนั 

เรียนรูท่ี้จะท างานดว้ยกนั ท่ีจะรบัฟังกนั พดูคยุกนั และหาวิธี เครื่องมือในการท่ี

จะอยูด่ว้ยกนัอย่างมีความสขุ หรือตรงนีบ้างทีเราก็เรียกวา่เป็นกระบวนการ

ท างานเป็นทมี แตจ่รงิๆ หัวใจหลักของก็คือการท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก

ความสัมพันธท์ีด่ตี่อกัน รวมถึงการเกิดความรกัความสมัพนัธท่ี์ดีกบัทีม

กระบวนกร ทีมพี่เลีย้งดว้ย ตรงนีเ้ป็นการสรา้งฐานของการเรียนรูท่ี้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ 

เพราะถา้เขาไมเ่กิดความไวว้างใจตอ่กนั ไมเ่กิดความไวว้างใจตอ่ผูจ้ดั

กระบวนการเรียนรู ้ การท่ีจะท าใหเ้ขาเปิดเผยเรื่องราวลึก ๆ ขา้งในเพื่อท่ีจะท า

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตวัเองจะท าไดย้าก เราก็เลยเลือกท่ีจะปฐูานของการ

เรียนรูด้ว้ยการสรา้งความรกั ความสมัพนัธน์ะคะ  

แลว้ก็สิ่งท่ีควบคูก่นัมาดว้ยก็คือเรื่องของการรูจ้กัตนเอง การรู้จักตนเองอย่าง

ลึกซึง้จะช่วยให้เขาเหน็จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง แลว้ก็รวมถึงการยอมรบั

ตนเองได ้ ซึ่งเม่ือเขายอมรบัตวัเองได ้ จะชว่ยใหเ้ขารูว้า่เขาจะตอ้งพฒันาอะไร 

เปล่ียนแปลงอะไร แกไ้ขอะไร หรือสิ่งท่ีมีดีอยูแ่ลว้ เขาจะท าใหดี้ยิ่ง ๆ ขึน้ได้

อยา่งไร การรูจ้กัตนเองในแง่ของกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงจงึ

ส าคญั เราก็จะใหเ้วลากบัเรื่องนีพ้อสมควร ซึ่งกระบวนการทีท่ าให้รู้จัก
ตนเอง เข้าใจตนเอง อย่างเช่นกิจกรรมผู้น าส่ีทศิหรือการแบ่งออกเป็น

ธาตุส่ีก็จะท าใหเ้ด็กเห็นจดุแข็ง จดุออ่นของตนเอง และท าใหเ้ห็นวา่ตนเองตอ้ง

ปรบัเรื่องอะไร และมีวิธีการท่ีจะปรบัตนเองดว้ย นอกจากปรบัตวัเอง เห็นตวัเอง

แลว้ การไดเ้ขา้ไปรูจ้กัและเห็นคนอ่ืน เขา้ใจ” 

ซึ่ง “ออ้ย” ไดส้ะทอ้นวา่ในฐานะผูท้  าหนา้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู ้ การรูจ้กัเดก็

ในคา่ยนอ้ยท าใหก้ารสรา้งกระบวนการเรียนรูก็้ไปไดช้า้ดว้ย “ในฐานะท่ีจดั

กระบวนการเรียนรู ้ อย่างครัง้นี ้ เรารูจ้กัเดก็เยาวชนท่ีมานอ้ยมากนะ เรารูจ้กั
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พืน้ฐานครอบครวั รูจ้กับคุลิกนิสยั หรือวา่พฤตกิรรมของเดก็นอ้ยมาก เรามา

รูจ้กักนัในคา่ยนี ้ ซึ่งการออกแบบกระบวนการของเราก็ตอ้งปรบัใหเ้หมาะสม

ภายในคา่ยนี ้ซึ่งเราคิดวา่ถา้หากเรารูห้รือว่าไดเ้ตรียมเด็กก่อนหนา้นีแ้ลว้ การท่ี

เดก็มาแลว้ไดอ้ะไรท่ีตรงกบัความตอ้งการของตวัเองยิ่งขึน้ คดิวา่นา่จะเป็น

อะไรท่ีไปไดเ้รว็มากขึน้  

กบักระบวนการคดัเลือกเด็กท่ีมาคา่ย ทัง้ตวัเด็กเองก็ไดรู้ว้า่มาแลว้เขาจะได้

เผชิญอะไรจรงิ ๆ ดว้ย ก่อนการตดัสินใจของเขา อนันีอ้นัหนึ่ง กบัทางทีม

กระบวนกรเองก็รูค้วามตอ้งการของเด็กวา่เดก็มา เดก็คาดหวงัอะไร เดก็

ตอ้งการอะไรลว่งหนา้ การออกแบบกิจกรรมก็จะท าไดดี้ยิ่งขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม

โดยกระบวนการการเรียนรูข้องเรา เราก็เอาผูเ้รียนเป็นตวัตัง้อยูแ่ลว้ เราก็

พยายามท่ีจะปรบัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัเดก็ตามสถานการณต์า่ง ๆ     ซึ่งใน

กระบวนการ ส าหรบัเด็กเยาวชนนอกระบบตอ้งดวูนัตอ่วนัไปอยูเ่หมือนกนั 

เพราะบางทีการเปล่ียนแปลงของภาวะอารมณห์รือในหมู่เพ่ือน ในกลุม่เพ่ือน 

เป็นตวัแปรท่ีส าคญัมาก เพราะฉะนัน้การอา่นเดก็ในรายวนั การสงัเกตวนัตอ่

วนัก็เป็นปัจจยัส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรูม้ากพอสมควร”  

นอกจากนีย้งัมีกระบวนการใหรู้จ้กัตนเองเพิ่มเตมิอีก “นอกจากการใชผู้น้  าส่ีทิศ

แลว้ เรายงัใชก้ระบวนการไพ่ทาโร่พุทธวิธี ซึ่งเราไมไ่ดใ้ชเ้อามาเพื่อท านาย

วา่อะไรใชห่รือไมใ่ช ่ แตเ่ราเอามาเพ่ือใหเ้ดก็ไดก้ลบัเขา้มาใครค่รวญกบัตวัเอง 

ท าใหเ้ขาเห็นตวัเองในแง่มมุท่ีลกึซึง้ยิ่งขึน้ ไพต่วันี ้ โดยกระบวนการก็จะท าให้

เขาไดเ้ห็นคณุคา่ของตวัเขาเองดว้ยวา่ แมว้า่ชีวิตจะเป็นอยา่งนี ้แตเ่ขาสามารถ

สืบคน้ไดว้า่มีความดีงามอะไรอยูใ่นชีวิต ท่ีอาจจะไมไ่ดน้า่อภิรมยข์องเขานกั 

นอกจากนีก้ระบวนการท่ีท าใหเ้ขารูจ้กัตนเองมนัก็จะเกิดขึน้เรื่อย ๆ ระหวา่ง

กิจกรรม ไมว่า่เราจะท ากิจกรรมทา้ทายกลุม่ กิจกรรมอะไรก็ตาม เราก็จะชวน

เดก็ ๆ ใหก้ลบัเขา้มาดตูวัเองวา่เขาเห็นตวัเองกบัเรื่องราวเหลา่นัน้อยา่งไรบา้ง 

ก็เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง ไมไ่ดท้  าจบเพียงครัง้เดียวนะคะ"  

“หลงัจากท่ีเราปฐูานเรื่องนีท่ี้ชดัเจน อีกอนัหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งและเราน าเขา้มา

เพ่ือใหเ้ขาไดเ้ตบิโต ไดก้า้วขึน้มาหลงัจากเห็นตวัเองแลว้ก็คือเรื่องของการ

เผชิญความกลัว การก้าวข้ามความกลัว เพราะฉะนัน้ก็จะมีกิจกรรมทา้ทาย

ใหเ้ขาไดเ้ห็นความกลวัของตวัเอง ซึ่งการท่ีจะใหเ้ขาพดูถึงความกลวัของตวัเอง

โดยไมมี่กิจกรรม ใหเ้ขาไดเ้ผชิญ ก็พดูถึงไดย้าก บางคนก็คน้ไมเ่จอ ไมรู่ด้ว้ยว่า

จรงิ ๆ แลว้ตวัเองกลวัอะไร แตโ่ดยกระบวนการแลว้เราก็จะใชกิ้จกรรมเพื่อให้

เขาเขา้ไปเผชิญและใครค่รวญกบัสิ่งท่ีเขากลวั และท าใหเ้ขาไดเ้ห็นวา่เขาก็

สามารถท่ีจะเผชิญไดแ้ละกา้วขา้มได ้ไมม่ากก็นอ้ย อยา่งเชน่ กิจกรรมการขึน้

พูดในทีส่าธารณะ เราไมไ่ดค้าดหวงัวา่เดก็จะเป็นนกัพดูท่ีดี เพียงแตว่า่ในการ

ฝึกของเรา ในครัง้นี ้ ในรอบนี ้ เราพยายามใหเ้ดก็ไดก้ลบัเขา้มาเห็นความกลวั

และเห็นวา่จรงิ ๆ เขาก็เผชิญไดน้ะ ใหเ้ขาเห็นวา่จรงิ ๆ ความกลวัท่ีเกิดขึน้จรงิ

กบัสิ่งท่ีเขาคดิอยูใ่นหวัไมไ่ดเ้ป็นอนัเดียวกนั แตกตา่งกนั เราก็พยายามท่ีจะจดั
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กิจกรรมใหเ้ขาไดเ้ผชิญหรือแมแ้ตก่ิจกรรมนิเวศภาวนา การไดเ้ขา้ไปอยู่ใน

ป่าเขาเพ่ือคน้พบตนเอง ซึ่งเดก็หลายคนแมเ้ขาจะดภูายนอกแข็งแกรง่                

ดแูข็งกรา้ว ดกูลา้เผชิญกบัโลก กลา้เผชิญกบัการชกตอ่ย การทะเลาะวิวาท แต่

เม่ือตอ้งอยูก่บัตนเอง เม่ือตอ้งอยูก่บัความเงียบ เม่ือตอ้งอยูก่บัความมืด เขา

กลบัไดรู้ไ้ดเ้ห็นวา่จรงิ ๆ แลว้เขากลวัสิ่งเหลา่นีอ้ยู ่ และเม่ือเขาเห็นและเขา

ยอมรบั การเผชิญกบัสิ่งท่ีเขากลวัก็มีความง่ายยิ่งขึน้  และเม่ือเขาท าไดก้า้ว

เล็ก ๆ เช่ือวา่จะเกิดความมั่นใจทีละเล็กละนอ้ย และเขาจะท าไดม้ากยิ่งขึน้” 

นอกจากใหรู้จ้กัตนเองแลว้ ยงักระตุน้ใหแ้สวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง “อีกวิชา

ท่ีเราใหค้วามส าคญัก็คือ เรื่องของการท่ีเขาสามารถท่ีจะแสวงหาความรูด้ว้ย

ตวัเองได ้ ซึ่งการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ เคร่ืองมือทีส่ าคัญคือเร่ือง

ของการคิดวิเคราะห ์ เขาสามารถคิดวิเคราะหแ์ละแยกแยะสิ่งตา่งๆ ไดด้ว้ย

ตวัเองบา้ง ดว้ยการคดิดว้ยกนักบัเพ่ือนบา้ง ซึ่งกระบวนการนีเ้ราใชต้ลอดตัง้แต่

เริ่มตน้จนถึงสดุทา้ยเดก็จะไดค้ิดใครค่รวญ หรือเราใชว้า่โยนิโสมนสิการ การได้

กลบัเขา้มาคดิรว่มกนัและการคดิภายในดว้ยตนเองดว้ย สว่นเครื่องมือท่ีจะท า

ใหเ้ขาไดค้ิดวิเคราะหก์ลบัมา สว่นใหญ่เราก็จะใชก้ระบวนการผา่น

ประสบการณ ์ผา่นกิจกรรม และกลบัเขา้มาตัง้ค  าถามกบัเขา อย่างเชน่ เขาเห็น

จดุแข็งอะไร เขาเห็นจดุอ่อนอะไร ส าเร็จได้เพราะอะไร ไม่ส าเร็จได้เพราะ
อะไร ค าถามเหล่านี ้เป็นค าถามทีส่ าคัญทีท่ าให้เขาได้ใคร่ครวญกับส่ิงที่

ได้ลงมือท ามากขึน้” 

“อีกสว่นหนึ่งก็คือเรื่องของการจับประเดน็ส าคัญ ซึ่งถา้หากมนษุยเ์ราจบั

ประเดน็ผิด โอกาสของการเดนิกา้วพลาดเยอะมาก เพราะฉะน้ันเราจึงให้

ความส าคัญกับการทีใ่ห้เขาได้ฝึกฟังอย่างลึกซึง้ และจับประเดน็ท้ัง
ประเดน็เนือ้หา และประเดน็ทีเ่กี่ยวกับอารมณค์วามรู้สึกท้ังของตนเอง

และของผู้อื่น กิจกรรมพวกนีถ้กูออกแบบใหเ้ขาไดเ้ผชิญไดท้  า ไดพ้ดู ทัง้พดูใน

กลุม่ยอ่ย ทัง้พดูในกลุม่ใหญ่ ทัง้การเขียน การวาดภาพ ซึ่งถือวา่กระบวนการนี้

เป็นกระบวนการท่ีฝึกใหเ้ขาไดจ้บัประเดน็ชีวิตตวัเองไปพรอ้ม ๆ กนัดว้ย 

กิจกรรมท่ีชว่ยใหเ้ขาไดจ้บัประเดน็ไดม้ากขึน้คือเรื่องของการทบทวนชีวิตของ

ตนเอง การฟังชีวิตของเพ่ือน ผา่นกิจกรรมสายธารชีวิต ผา่นกิจกรรมบอกเลา่

เรื่องราวชีวิตผา่นใบไม ้ การใครค่รวญชีวิตตนเองผา่นใบไม ้ พวกนีจ้ะท าใหเ้ขา

ไดฝึ้กจบัประเดน็ไดม้ากขึน้ รวมถึงการฝึกพดู ครัง้นีเ้ราใหเ้ดก็ไดฝึ้กพดู 1 นาที 2 

นาที 3 นาที 5 นาที 7 นาที อนันีเ้ดก็ไดฝึ้กพดูเยอะมาก อนันีเ้ป็นการฝึกท่ีจะเลา่

เรื่องราวของตนเอง ซึ่งมนัก็ทัง้เป็นการทบทวน เป็นทัง้การสรา้งความไวว้างใจ 

และเป็นการฝึกจบัประเดน็ชีวิตของตนเองไปพรอ้มกนัดว้ย” 

“วิชาอีกชดุวิชาหนึ่งท่ีเราใหค้วามส าคญักบัเดก็ยคุสมยันีคื้อเรื่องของการรู้เท่า

ทันส่ือ การรูเ้ท่าทนัส่ือเราใหค้วามส าคญัทัง้ในแง่ท่ีเขาสามารถวิเคราะหส่ื์อได ้

เขาคดัเลือกส่ือ เสพส่ือเป็น ดา้นหนึ่ง สว่นอีกดา้นหนึ่งคือเขาสามารถ

สรา้งสรรคส่ื์อขึน้มาเองไดด้ว้ย ซึ่งการสรา้งสรรคส่ื์อ ทางทีมวิทยากรพยายาม

ใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัการน าเสนอส่ือในหลากหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นละคร ไมว่า่จะ
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เป็นการใชภ้าพนิ่ง การใชค้ลิปวิดีโอ พวกนี ้ ในการท่ีจะน าเสนอเรื่องราวของ

ตนเองบา้ง เรื่องราวปัญหาประเดน็ทางสงัคมบา้ง” 

“อีกอนัหนึ่งท่ีใหค้วามส าคญัก็คือความสามารถในการท่ีจะใชส่ื้อเพ่ือสรา้งการ

เปล่ียนแปลงดว้ย ซึ่งถา้เด็กกลุม่นีเ้ขามีก าลงัมากพอ ซึ่งในคา่ยนีอ้าจจะยงั

ไมไ่ดเ้กิดขึน้ชดัเจนมากดว้ยเวลาท่ีมีไมม่ากพอ แตค่ิดว่าเขาไดแ้รงบนัดาลใจ

จากการไดเ้ห็นตวัอยา่งส่ือท่ีทางทีมวิทยากรไดน้  ามาน าเสนอใหเ้ขา ท าใหเ้ขา

เห็นวา่ประเดน็อะไรของสงัคมท่ีส าคญั อยา่งเชน่ ประเดน็ของการทะเลาะวิวาท 

ประเดน็ของการด่ืมแลว้ขบั ประเดน็ของการสบูบหุรี่ การทอ้งในวยัท่ียงัไม่

เหมาะสม อะไรพวกนี ้ ประเดน็ปัญหาทางสงัคม พวกนี ้ ถา้เขาตระหนกั เขา

สามารถท่ีจะกลบัไปสรา้งส่ือ เพ่ือสรา้งการเปล่ียนแปลงใหก้บักลุม่พวกเขาเอง 

รวมถึงคนในชมุชนสงัคมไดด้ว้ยนะ เพราะฉะนัน้การรูเ้ทา่ทนัส่ือจงึเป็นอีกชดุ

วิชาหนึ่งท่ีเราใหค้วามส าคญั และวิทยากรก็พยายามท่ีจะท าใหเ้ดก็ไดมี้องค์

ความรูก้บัการท่ีจะวิเคราะหเ์ลือกส่ือและสรา้งสรรคส่ื์อ รวมถึงการน าส่ือไป

สรา้งการเปล่ียนแปลงใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นไดด้ว้ยคะ่” 

“อีกชดุวิชาหนึ่งคือเรื่องของการรู้จักความงามในทางศิลปะ ซึ่งเราเช่ือว่า

มนษุยท์กุคนมีเรื่องศลิปะหรือเรื่องความงาม เราใหค้า่งานศลิปะคือความดี 

ความงาม และความจรงิ งานศลิปะสามารถสรา้งทัง้ 3 สิ่งนีไ้ด ้เพราะฉะนัน้เรา

ก็ไดเ้ชิญวิทยากรมาเพ่ือท่ีจะท าใหเ้ด็กไดต้ระหนกัเห็น 3 คณุคา่นี ้ทัง้ความงาม 

ความดี ความจรงิ ผา่นงานศลิปะ ดงึออกมาจากตัวของเขาเองซึ่งโดย

กระบวนการจะช่วยให้เขามีความม่ันอกม่ันใจกับตัวเองได้มากขึน้ เห็น

คณุคา่ของตวัเองดว้ย และรูว้า่ตวัเองจะสรา้งความสขุ ผา่นความงามทาง

ศลิปะนีไ้ดอ้ย่างไรดว้ย เพราะฉะนัน้ในฐานะท่ีเขาสามารถสรา้งสรรคม์นัไดเ้อง 

เขาก็จะเป็นผูส้รา้งดว้ย ไมใ่ชเ่ป็นคนเสพเพียงอยา่งเดียวคะ่” 

“อีกสว่นหนึ่งท่ีส  าคญัก็คือว่า การทีท่ าให้เดก็ได้เห็นคุณค่าของตนเอง 

ตระหนักว่าตนเองสามารถท าดอีะไร มีดอีะไร และสามารถท าอะไรได้

บ้าง การท่ีจะท าใหเ้ดก็เห็นคณุคา่ของตวัเองตรงนีไ้ดจ้ะตอ้งท าใหเ้ขาเห็น

โครงสรา้งใหญ่ของสงัคมดว้ย นอกจากการท่ีเขาเห็นวา่ความผิดพลาดของชีวิต

เกิดจากการท่ีเขากา้วผิดพลาด ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตวัเขาเอง แตอี่กส่วน

หนึ่งมนัเกิดจากระบบโครงสรา้งของสงัคมท่ีท าใหเ้ขากา้วผิดพลาดไดด้ว้ย ซึ่ง

ตรงนีถ้า้เขาเห็นจะท าใหเ้ขาไมตี่โพยตีพายกบัตวัเองมากจนเกินไป ลงโทษ

ตวัเอง ไมใ่หอ้ภยัตวัเองแลว้ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงไดย้าก แตถ่า้เขาเห็น

ระบบโครงสรา้งท่ีกระท ากบัเขาไดด้ว้ย ก็จะท าใหเ้ขารูว้า่สว่นหนึ่งเกิดจาก

โครงสรา้ง และเม่ือเขามีความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงบางอยา่งได ้ เขา

จะตอ้งนกึถึงการเปล่ียนแปลงท่ีโครงสรา้งดว้ย ไมว่า่จะเป็นโครงสรา้งในระดบั

ชมุชนของเขาเอง หรือโครงสรา้งในระดบัประเทศหรือระดบัโลกท่ีกดทบัเขาอยู ่

เพราะฉะนัน้ในกระบวนการของการรู้จักโครงสร้างสังคม จงึเป็นอีกหนึ่ง
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เนือ้หาท่ีส าคญัท่ีเราดงึเขา้มาเพ่ือท าใหเ้ดก็เยาวชนของเรารูเ้ทา่ทนัตนเองและ

รูเ้ทา่ทนัสงัคมดว้ย” 

“อีกสว่นหนึ่งของวิชาการรูจ้กัสงัคม นอกจากการเห็น การรูจ้กัโครงสรา้งสงัคม 

ยงัมีกระบวนการท่ีท าใหเ้ขาเห็นวา่จรงิ ๆ แลว้เขาเป็นส่วนส าคญัท่ีจะลกุขึน้มา

เปล่ียนแปลงชมุชนสงัคมของเขาเองดว้ยนะ ถา้เขาฝันถึงสงัคมท่ีดีงาม เขา

จะตอ้งลกุขึน้มาท าอะไรบา้ง อยา่งเชน่ กระบวนกรไดน้  าพวกเขาดวูา่เขามี

คณุคา่อะไร เขามีดีอะไร มีอะไรท่ีเขาตอ้งเปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะท าใหเ้ขา

สามารถสรา้งเสน้ทางชีวิตท่ีดีส าหรบัตวัเอง และสรา้งสงัคมท่ีดีงามไดด้ว้ย สิ่งท่ี

เขาตอ้งเปล่ียนแปลงมีอะไร และเขาจะตอ้งท าอะไรเพ่ือท่ีจะไปสูต่รงจดุนัน้ได ้

อนันีคื้อ กระบวนการทีท่ าให้เขาเหน็ว่าเขามีส่วนส าคัญกับการทีจ่ะสร้าง

การเปล่ียนแปลง ไม่ใช่เป็นผู้รอรับให้คนอื่นมาสร้างการเปล่ียนแปลง

ให้กับเขา”  

หลงัจากจบการเรียนรูใ้นคา่ย “ออ้ย” ไดป้ระเมินการเรียนรูข้องเดก็ ๆ ใหฟั้งวา่

“การเปล่ียนแปลงท่ีเดก็ ๆ สะทอ้นออกมาอยา่งชดัเจนแลว้ พวกเราเห็นตรงกนั

ในกลุม่ทีมกระบวนกรท่ีรว่มกนัประเมินนะคะ เราเห็นได้ชัดเจนว่าทมีเดก็

และเยาวชนชุดนี ้มีความม่ันใจกับการเรียนรู้ของตัวเองมากขึน้ พวกเขา

เริ่มเห็นการเปล่ียนแปลงของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องของการกลา้ท่ีจะพดูในท่ี

ชมุชน กลา้ท่ีจะแสดงความคดิเห็นของตนเอง ตอ่หนา้ผูอ่ื้นไดม้ากยิ่งขึน้          

พดูไดย้าวขึน้ พดูไดมี้หลกัการ มีเหตมีุผลมากขึน้ รวมถึงการท่ีแสดงความ

คดิเห็นในกลุม่ย่อยก็มีพฒันาการท่ีดี ในระยะแรก ๆ กลุ่มทมีพีเ่ลีย้ง ทมี
กระบวนกรต้องเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยอย่างยิง่ แต่ว่าใน
ระยะหลังพวกเขาสามารถทีจ่ะคิดกันเองได้ และแลกเปล่ียนรับฟังกัน

ภายในกลุ่มได้อย่างลึกซึง้มากขึน้ อนันีคื้อการเปล่ียนแปลงขัน้ตน้ท่ีเราเห็น 

การเปล่ียนแปลงอีกชดุหนึ่งท่ีเราเห็นก็คือว่าเดก็ 80 - 90 เปอรเ์ซ็นตท่ี์มีความ

ตัง้ใจดีงามท่ีจะกลบัไปเปล่ียนแปลงตนเอง ทัง้ท่ีมา มีหลายคนท่ียงัอยูใ่นภาวะ

ของการเสพสารเสพติด บางคนก็ยงัอยูใ่นวงจรของการคา้ขายสิ่งเสพติดพวกนี ้

หลายคนมีความตัง้ใจอยา่งยิ่ง และวางเปา้หมายของตวัเองท่ีชดัเจนท่ีจะเลิก

ซึ่งหลายคนก็พิสจูนก์บัการอยูใ่นคา่ยครัง้นีท่ี้เขาไมส่มัผสักับสิ่งเหลา่นีไ้ด ้ และ

ฝืนตวัเองมาเขา้เรียนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ซึ่งก็เห็นความตัง้ใจวา่สิ่งเหลา่นีม้นั

นา่จะมีก าลงัมากเพียงพอ ท่ีจะท าใหเ้ขากลบัไปเปล่ียนแปลงตวัเองไดย้าวขึน้ 

กบัอีกเรื่องหนึ่งท่ีเห็นคือ หลายคนเลยท่ีตัง้ใจว่าตวัเองจะกลบัไปเปล่ียนแปลง

ชมุชนของตวัเองอย่างไรบา้ง จะกลบัเขา้ไปมีส่วนในการพฒันาชมุชนสงัคม

ของตนเองไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

“อีกสว่นหนึ่งท่ีเราเห็นและคิดวา่น่าจะเป็นสว่นส าคญัก็คือทัง้ 40 กวา่คนเขา

เห็น เกิดความรกั ความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั ความปรารถนาท่ีดีตอ่กนั คดิวา่พลงั

ของความรกั ของเครือข่ายตรงนี ้ จะชว่ยยดึโยงพวกเขาใหอ้ยากสรา้งอะไรดี ๆ 

ดว้ยกนัตอ่ในชมุชนสงัคมของเขา แมว้า่เขาจะอยู่ตา่งพืน้ท่ี แตว่า่การได้เหน็
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เพือ่นตั้งใจทีจ่ะกลับไปท าอะไรด ี ๆ พลังของเครือข่ายตรงนีจ้ะช่วย

ผลักดันเขาให้กลับไปท าส่ิงทีด่ขีองตัวเองได้ด้วย” 

“และอีกจ านวนไมน่อ้ยท่ีหลงัจากท่ีเราใหเ้ขาเขียนแผนชีวิตตวัเอง 10 ปี

ขา้งหนา้เห็นตวัเองอยา่งไร เราเห็นสว่นใหญ่เลยวางขัน้ตอนชีวิตของตวัเองไดดี้ 

ไดช้ดัเจน และในขัน้ตอนชีวิตของเขา หลายคนมากอยากกลบัไปเรียนตอ่หรือ

วา่บางคนท่ีก าลงัเรียน กศน.อยู่ก็มีความมุง่มั่นมากท่ีจะเรียนใหจ้บแลว้ไปตอ่

การศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้ บางคนอยากเป็นครู บางคนอยากเป็นพยาบาล  

บางคนอยากไปประกอบอาชีพสว่นตวัของตวัเองท่ีมีความกา้วหนา้ แตเ่ขาก็นึก

ถึงการศกึษาวา่เขาตอ้งกลบัไปศกึษาตอ่ใหจ้บ คิดวา่ขัน้ตอนท่ีทกุคนเขียนมา

จะเห็นตรงนีอ้ยู ่ รวมถึงเขาเหน็ความส าคัญด้วยว่าจะต้องฝึกฝนตัวเอง

อย่างไรกับการทีจ่ะไปอยู่ตรงจุดๆ น้ัน ไม่ใช่แค่ฝึกฝนทักษะอาชีพ เขา

พูดถงึการฝึกฝนนิสัยของตัวเองด้วย อยา่งเชน่จะตอ้งฝึกความอดทน 

จะตอ้งฝึกการรบัฟัง จะตอ้งฝึกการเขา้หาผูอ่ื้น ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ฝึกการให้

อภยัตนเอง อะไรแบบนี ้ รูส้ึกวา่น่ีคือส่วนส าคัญทีเ่กิดจากการกระบวนการ

ค่าย ทีท่ าให้เขาเห็นว่า การฝึกฝนตนเองจะต้องกลับมาทีก่ารฝึก

เปล่ียนแปลงนิสัยบางอย่างของตนเองด้วย” 

สิ่งท่ี “ออ้ย” อยากฝากเพิ่มเตมิใหแ้ก่คนท่ีเก่ียวขอ้ง “ท่ีส  าคญัท่ีคดิวา่กลบัไปนี ้

เดก็จะตอ้งไดร้บัการโอบอุม้ดแูลตอ่อยา่งยิ่งนะคะ เพราะวา่ 21 วนัท าไดเ้พียง

การปพืูน้ฐาน แตก่ระบวนการท่ีดแูลในพืน้ท่ีจรงิส  าคญัอยา่งยิ่ง เพราะฉะนัน้

กลไกท่ีส าคญัท่ีเรามีอยูแ่ลว้คือกลไกของนกัถกัทอชมุชน คดิวา่นกัถกัทอชมุชน

ตอ้งเขา้มารบัไมต้อ่แลว้ก็ท าอยา่งตอ่เน่ือง และควรจะเป็นนกัถกัทอท่ีสนใจกบั

การพฒันาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนกลุม่นี ้ ตวันกัถกัทอฯเอง

จะตอ้งมีความใสใ่จเป็นพิเศษ รบัฟังพวกเขาเป็นพิเศษ และตดิตามเป็นพิเศษ

อยา่งยิ่งดว้ยนะคะ รวมถึงการท าใหเ้ขาเกิดอาชีพ”  

“คดิว่าจะตอ้งมีกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองพอสมควร ท่ีจะท าใหเ้ขาคน้พบอาชีพท่ี

แทจ้รงิของเขา ซึ่งตอนนีค้ดิวา่ยงัเป็นความอยากอยูพ่อสมควร ก็มีจ  านวนไม่

นอ้ยเหมือนกนัท่ีมีอาชีพของตวัเองอยูแ่ลว้ แต่ก็อาจจะยงัลุม่ ๆ ดอน ๆ ท า

อยา่งไร ใหส้ิ่งท่ีเขาท าอยูแ่ลว้มีความจรงิจงั และอยูร่อดได ้ซึ่งเดก็สว่นหนึ่ง ส่วน

ใหญ่ดว้ย อาจจะยงัคน้ไมพ่บดว้ยวา่ตวัเองจะท าอะไร เพราะฉะนัน้

กระบวนการท่ีท าใหเ้ขาไดล้งมือท า เม่ือเขาไดค้ดิและลงมือท าและรูว้่าใชห่รือ

ไมใ่ช ่ คดิวา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญั ท่ีท าใหเ้ขาไดฝึ้กฝนอาชีพของเขาตอ่

ส าหรบัเดก็และเยาวชน”  

“ดา้นหนึ่งผูใ้หญ่ตอ้งเตรียมใจวา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้อยา่งแนน่อน ไมว่า่

เขาจะตัง้ใจวา่เขาอยากจะเป็นอะไรในตอนนี ้ แตว่า่ดว้ยวยัขนาดนีค้ดิว่าการท่ี

เขาไดใ้ครค่รวญกบัตวัเอง การไดเ้ผชิญโลก การไดเ้ห็นอะไรท่ีกวา้งขึน้ยงัมีนอ้ย 

เพราะฉะนัน้โอกาสท่ีเขาไดเ้ห็น ไดรู้ ้ไดล้องท า เป็นโอกาสส าคญัท่ีทางพืน้ท่ีควร

จดัใหเ้ขาไดส้มัผสั เพ่ือใหเ้ขาไดเ้ห็นวา่จรงิๆ แลว้ ความถนดั ความชอบของเขา 
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คืออะไรกนัแน ่ซึ่งตอนนีเ้ครื่องมือท่ีเขามีอยู่แลว้จากคา่ยนีคื้อเรื่องของการท่ีเขา

อยากจะเรียนรู ้ เขามีเคร่ืองมือของการใคร่ครวญของการกลับเข้ามาคิด

วิเคราะห ์ เคร่ืองมือตัวนีถ้้าเขามีโอกาสได้ไปลงมือจริง เขาก็จะใช้

เคร่ืองมือนีเ้ป็นตัวกล่ันกรองว่าอะไรทีเ่หมาะกับเขา” ออ้ยสรุปทิง้ทา้ยไว ้# 

 

 

 

 

 

“นี่คอืสว่นส ำคญัทีเ่กดิจำกกำร
กระบวนกำรคำ่ย ทีท่ ำใหเ้ขำเหน็
วำ่ กำรฝึกฝนตนเองจะตอ้ง

กลบัมำทีก่ำรฝึกเปลีย่นแปลงนิสยั

บำงอยำ่งของตนเองดว้ย” 


