“ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชมุ ชนท้องถิ่น 21
วัน ครัง้ ที่ 1" จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1-21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรกั ษ์และ

สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมัชชาการศึกษา
จังหวัดสุรนิ ทร์ คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพืน้ ที่จงั หวัดสุรนิ ทร์ องค์การ

จัดการต้นน้าห้วยสามสบ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็ นความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ในการดาเนินโครงการวิจยั 5 อปท

บริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ 25 อปท.จังหวัดสุรนิ ทร์ และเครือข่ายนักถักทอ
ชุมชน ซึ่งจากการทางานมานับสิบปี กบั พืน้ ที่จงั หวัดสุรินทร์

และร่วมมือกับสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรนิ ทร์
คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพืน้ ที่
จังหวัดสุรนิ ทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ 25 อปท.จังหวัดสุรนิ ทร์
นายอาเภอจอมพระและนายอาเภอสนม เป็ นอีกหนึ่ง “เครื่องมือ”เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบ โดยมีหวั เรือคือ “อ้อย - วราภรณ์ หลวง
มณี” ผูอ้ านวยการสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสมั มาชีพ เป็ นผูอ้ อกแบบ
กระบวนการเรียนรูค้ า่ ย 21 วัน วันนีไ้ ด้มาพูดคุยถึงที่ไปที่มาและแนวคิดการ
ออกแบบค่ายกับนักออกแบบกระบวนการเรียนรูม้ ืออาชีพกัน
“อ้อย” ได้เริ่มเล่าถึงที่มาของค่าย 21 วัน ให้ฟังว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเครือข่ายเยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุรนิ ทร์ ค่าย 21 วัน เป็ นโครงการที่เกิดขึน้
จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) สานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ในการ

เรามีประสบการณ์กนั พอสมควรกับการทางานทัง้ กับเด็กและเยาวชนโดยตรง
กับผูป้ กครอง กับชุมชน และกับองค์กรส่วนท้องถิ่นที่จะช่วยกันดูแลเด็กและ
เยาวชน แต่ส่ิงหนึ่งทีเ่ ราทามาแล้วเราเห็นว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นทีต่ ้องทาต่อ
และต้องทาให้ต่อเนื่องด้วย ก็คืองานพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
ซึ่งเป็ นงานทีไ่ ม่ง่าย แต่เรามีประสบการณ์การทากับเด็กและเยาวชน
นอกระบบมาบ้างแล้ว เราเห็นว่าถ้าเราเข้าถึงศักยภาพทีแ่ ท้จริงของพวก
เขา พวกเขาเป็ นพลังสาคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยิง่ เพราะฉะนั้น
ถ้าชุมชนท้องถิน่ จะอยู่รอดได้ คิดว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าเด็กเยาวชนทีห่ ลุด
ออกมาจากระบบพวกนีเ้ ป็ นกาลังสาคัญ แต่พวกเขาจะลุกขึน้ มาทาได้โดย
ลาพังเป็ นเรื่องที่ยากมาก และจะปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของครอบครัว หรือชุมชน
เพียงลาพัง ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะว่าสถานการณ์ครอบครัว ณ ปัจจุบนั
ก็ไม่ได้เอือ้ ที่จะโอบอุม้ ดูแลเยาวชนเหล่านี ้
ให้พวกเขาลุกขึน้ มามีพลังที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงสังคมได้ เพราะฉะนัน้ การที่องค์กรส่วน
ท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นทัง้ ในระดับ อบจ. หรือระดับ อบต.เองที่เห็นความสาคัญ
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และองค์กรที่เป็ นเครือข่ายสนับสนุนที่มีงบประมาณ มีทนุ
มีองค์ความรู ้
อย่างเช่น มูลนิธิสยามกัมมาจล หรือ กศส.เอง เข้ามาจับมือกับชุมชนท้องถิ่น
แบบนีจ้ งึ เป็ นโอกาสที่ดี ที่สาคัญ ที่จะทาให้งานเด็ก งานพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไม่มีองค์กรที่เข้ามารับผิดชอบโดยตรง พ่อแม่เองก็ให้คา่ กับการศึกษาในระบบ
เพียงอย่างเดียว พอเด็กหลุดออกมานอกระบบ เด็กก็ถกู ทอดทิง้ จากครอบครัว
เช่นเดียวกัน ก็เลยทาให้เด็กกลุม่ นีเ้ คว้งคว้าง แทนที่เขาจะได้มีโอกาสค้นหาสิ่ง

นอกระบบเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นที่มาของโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้วยค่าย 21 วันในครัง้ นี ้ ซึ่งจากประสบการณ์ทเ่ี ราเคยทามากับ
ค่าย 21 วัน กับเด็กเยาวชนนอกระบบ ทาให้เราเห็นว่าพวกเขา ถ้าได้รับ
กระบวนการเรียนรู้ทดี่ แี ละเหมาะสมกับพวกเขาเอง พวกเขาก็สามารถ
ทีจ่ ะเกิดการมีแรงบันดาลใจทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการกลับเข้า
มาค้นหาคุณค่า ความดีงามในตนเอง และค้นหาอาชีพทีม่ ันเหมาะสม ที่
จะทาให้เขาเลีย้ งดูครอบครัวได้ และอยู่รอดในชุมชนสังคมได้ เราก็ใช้

ที่เขารักเขาชอบ โอกาสนัน้ กลับหลุดไป ก็เลยเป็ นการสร้างปัญหาเพิ่มขึน้ ซึ่ง
จริง ๆ เขาไม่ได้ละทิง้ โอกาส เพียงแต่วา่ เขาพยายามที่จะแสวงหาโอกาสอย่าง

ประสบการณ์ชดุ นีใ้ นการที่มาออกแบบกับค่าย 21 วันในครัง้ นี ้
สาหรับเยาวชนนอกระบบในความหมายที่ตนเองได้สนใจ และให้คา่ ก็คือ
เด็กและเยาวชนที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษาตามปกติ เพือ่ ทีจ่ ะมา
แสวงหาการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับตัวเขาเอง ซึ่งบางทีเขาก็ยังไม่รู้หรอก
ว่าการเรียนรู้ทเ่ี หมาะสมกับตัวของเขาคืออะไร เพียงแต่วา่ เขาพบว่าการ
อยูใ่ นระบบมันอาจจะไม่ใช่คาตอบของเขา เขาก็เลือกที่จะออกมา ซึ่งโดย
ส่วนตัวคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูใ้ หญ่ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้เขา
ค้นพบการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมที่ถกู ต้องสาหรับพวกเขาเอง
แต่ปัจจุบนั
สถานการณ์ก็คือว่าพอเด็กหลุดออกมาจากในระบบปุ๊ บ เด็กกลุม่ นีถ้ กู ละเลย

อื่น แต่วา่ ด้วยระบบการศึกษาของเราเอง ระบบโครงสร้างของสังคมเองไม่ได้
เตรียมรองรับกับกลุม่ เด็กที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้อย่างจริงจัง ยกเว้นว่า
พ่อแม่ครอบครัวหรือชุมชนไหนที่มีความพร้อมก็จะโอบอุม้ เด็กกลุม่ นีไ้ ด้ แต่มี
น้อยมาก เพราะฉะนัน้ เด็กเหล่านีก้ ็เลยกลายออกมาเป็ นปัญหาที่เกิดขึน้ ใน
ชุมชนสังคมค่ะ”
ในฐานะที่ทางานใกล้ชิดกับเด็กนอกระบบ “อ้อย” ได้วิเคราะห์สถานการณ์
เด็กนอกระบบให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า “สาหรับเด็กที่เรียนในระบบแล้วหลุด
ออกมาจากในระบบ เท่าที่เห็นนะคะ กลุม่ หนึ่งคือเขาไม่ชอบบรรยากาศของ
การเรียนรูใ้ นห้องเรียนที่มีการแข่งขัน มีการชิงดีชิงเด่นกัน ให้ความสนใจกับเด็ก
ที่เรียนหน้าห้อง เด็กที่เรียนเก่ง ตอบเก่ง ส่วนเด็กที่อาจจะไม่ได้สนใจการเรียน
แบบนี ้ วิชานีก้ ็จะหลุดออกไปอยู่หลังห้อง เขาก็จะรูส้ กึ ว่าเขาไม่มีคณ
ุ ค่า เด็ก
กลุม่ นีก้ ็จะเป็ นเด็กกลุม่ หนึ่งที่พบ เด็กอีกกลุม่ หนึ่งคือมีความขัดแย้งกับครู กับ
เพื่อนในโรงเรียน ก็อยูใ่ นระบบไม่ได้ก็หลุดออกมาเช่นเดียวกัน และคิดว่าตรงนี ้
อาจจะเป็ นปลายทางที่เกิดขึน้ ต้นทางก็คือเด็กอาจจะยังค้นไม่พบเป้าหมาย
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ของการเรียนรูข้ องตนเองในห้องเรียนว่า สิ่งที่เรียนไปมีคณ
ุ ค่า มีความหมาย
อะไรกับชีวิตของตนเอง ซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธวิชาเรียนทัง้ หมดนะ ยังคิดว่าวิชา
เรียนเป็ นตัวหนึ่งที่สาคัญ เพียงแต่วา่ วิธีการที่จะทาให้เด็กค้นพบว่าสิ่งที่เรียนมี
คุณค่าความหมายอะไรกับชีวิตของเขา ทัง้ ปัจจุบนั และอนาคตบ้าง ก็จะทาให้
เขาจดจ่อกับการเรียน

การที่จะมีแรงผลักดันตัวเองให้นกึ ถึงอนาคตเป็ นเรื่องที่ยากมาก
เพราะว่า
ปัจจุบนั เขาต้องเผชิญอะไรที่ยากอยูแ่ ล้ว ก็เลยทาให้เขาหลุดออกมาจากระบบ
ได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน

และเรื่องของความสัมพันธ์ในห้องเรียน หรือความสัมพันธ์กบั ครูเอง ซึ่งถ้าเป็ น

และในอดีต ชุมชนเองก็ช่วยกันดูแลใช่ไหมว่า เอ๊ะ เด็กคนนีไ้ ม่ไปโรงเรียน ก็
ช่วยกันดูแลที่จะส่งเสริมผลักดันให้เด็กเข้าสูร่ ะบบได้ แต่ปัจจุบนั ชุมชนเองก็
ละเลยเรื่องนีไ้ ปเช่นเดียวกัน เห็นว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ก็เลยเป็ นปัญหาสะสม

ความสัมพันธ์แบบแนวดิ่งที่เป็ นเชิงอานาจ เด็กบางกลุ่มก็จะรับความสัมพันธ์
แบบนีไ้ ม่ได้ ก็จะเกิดการต่อต้าน และจะมีปัญหากับครูบา้ ง กับเพื่อนบ้าง กลุม่

ทาให้เด็กไม่เข้าสูร่ ะบบการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งถึงอย่างไรก็ยงั เห็นว่าเด็กที่
อยูใ่ นระบบการศึกษา ถึงแม้วา่ จะอย่างไรก็ตาม เด็กก็ยงั มีโอกาสที่จะเติบโต

นีก้ ็จะหลุดออกไป หรือแม้ยงั ไม่หลุดออกไป แต่เขาก็จะหาคุณค่าอย่างอื่น
ทดแทน อย่างเช่น เมื่ออยูใ่ นห้องเรียน ไม่มีคณ
ุ ค่า เขาก็อาจจะเลือกยาเสพติด

อยูร่ อด หลังจากช่วงที่เขาพ้นวัยเสี่ยงของเขาได้ แต่ว่าด้วยระบบไม่เอือ้ ก็ทาให้
เขาหลุดออกมา ซึ่งคิดว่า ก็ไม่ได้อยากโทษระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียวนะ

อาจจะเลือกบุหรี่ อาจจะเลือกคบเพื่อนที่ทาให้เขาเห็นว่าตัวของเขาเองมีคณ
ุ ค่า
อันนีค้ ือเด็กที่ถา้ พูดถึงในห้องเรียนนะ

แต่ถา้ พูดถึงในส่วนของห้องเรียน ก็มีสว่ นสาคัญมาก ก็อาจจะด้วยระบบของสื่อ
ในปัจจุบนั ด้วยที่ดงึ เด็กให้ออกมาเพราะว่ามันมีความสุข ใช้ความสุข อยูใ่ น

แต่ก็มีปัญหาจากครอบครัว

ห้องเรียนไม่มีความสุข ก็ไม่อดทนที่จะอยู่

ที่สง่ ผลให้เด็กกลุ่มนีเ้ รียนในระบบไม่ได้

เช่นเดียวกัน เช่นครอบครัวที่พอ่ แม่แยกทางกันโดยที่เด็กถูกละเลย ไม่ได้รบั การ
ดูแลอย่างจริงจัง พ่อแม่แยกทางกัน แต่ทาให้เด็กรูส้ ึกว่าตัวเองไม่มีคา่ กับทัง้ พ่อ

แต่เราในสมัยก่อน ไม่มีทางเลือก
เปลี่ยนแปลงกับตัวเองได้ในบางเรื่อง

และแม่ ก็นามาสู่การที่เขาไม่อยากที่จะค้นหาอะไรที่มนั ลึกซึง้ กับตัวเองต่อ ก็ทา
ให้ไม่อยากเข้าไปสูร่ ะบบโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกัน แล้วที่พบอีกส่วนหนึ่งที่หลุด

ออกมาแสวงหาได้อีกเยอะ อย่างเช่น การที่มีส่ือโซเชี่ยลหรือการเล่นเกม
แสวงหาความสุขในแง่มมุ ต่าง ๆ ได้เยอะกว่าสมัยก่อน ก็เลยเป็ นตัวดึงดูดให้เขา

ออกมาจากระบบก็คือเด็กถูกทาร้ายจากครอบครัวเอง

ออกมาข้างนอก ซึ่งว่าถ้ามีระบบรองรับเขาจริง ๆ ถ้าเขาหลุดออกมาแล้วเรามี

ซึ่งถ้านึกถึงตัวเราเอง

ก็อดทนที่จะอยู่จนเกิดการเรียนรูแ้ ละ
แต่เด็กในยุคสมัยนีม้ ีทงั้ เรื่องอื่นที่เขา
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คิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะ

ผู้ใหญ่ ทีท่ าให้เขาสามารถทีจ่ ะมีเครือ่ งมือในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
คนๆ นีท้ าหน้าทีเ่ หมือนเป็ นพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยติดตาม เสริมให้กาลังใจ

สาหรับกระบวนการเรียนรูท้ ่ีเหมาะกับเด็กนอกระบบ “อ้อย” ก็คิดว่าน่าจะทาให้

ถึงแม้เด็กพวกนีจ้ ะผ่านค่าย 21 วัน แต่ว่าการที่จะหลุดออกไป ก็มีโอกาสอยู่
เยอะมากถ้าไม่มีกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนภายนอกทาได้ยาก

การจัดกระบวนการศึกษาให้เขาได้เรียนรูจ้ ริงๆ
หลุดออกมา”

เด็กได้เห็นคุณค่าตนเอง “กระบวนการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับเด็กเยาวชนกลุม่ นี ้
คิดว่าอันหนึ่งก็คือ
ถ้าเขาได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองว่าตัวเองมี
ศักยภาพในการลุกขึน้ มาเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ และสามารถ
ทีจ่ ะมีคุณค่ากับครอบครัว กับชุมชนของตัวเองได้ คิดว่าอันนีเ้ ป็ นเบือ้ งต้น
ที่จะทาให้เขาลุกขึน้ มานึกถึงการเรียนรูต้ อ่ ไป เมื่อเด็กกลุ่มนีเ้ ขากลับไปอยูใ่ น
ชีวิตปกติของพวกเขา คิดว่าการจัดการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับพวกเขาก็คือ
ว่าการทีม่ ีองค์กรที่ทาหน้าที่ ในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะให้กับพวก
เขา อย่างเช่น ถ้านึกถึง กศน. กศน.ก็ตอ้ งนึกถึงการเรียนรูข้ องรายบุคคล กศน.
ไม่ควรจะเป็ นการเรียนรูแ้ บบเหมาเข่ง แบบการเรียนรูใ้ นระบบ ควรจัดการ
เรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับเฉพาะบุคคล เฉพาะอาชีพ เฉพาะความต้องการของเขา
อีกด้านหนึ่งก็คือการทาให้เกิดชุมชนของการเรียนรู้ เด็กกลุม่ นีต้ อ้ งการ
เพื่อนที่จะช่วยกันดึงกันไปในแนวทางที่ดีท่ีถกู ต้อง เพราะฉะนัน้ ทาอย่างไรให้
เกิดชุมชนของการเรียนรูร้ ว่ มกันตรงนีไ้ ด้ เขารูว้ า่ เขากลับมาแล้วเขาจะเจอกัน
และเขาสามารถที่จะพูดถึงและทากิจกรรมร่วมกันได้อย่างเปิ ดเผยจริงจัง คิดว่า
ถ้า กศน.หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง ถ้าเป็ นอบต.ก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มี
ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กกลุม่ นี ้ ซึ่งเป็ นการศึกษาแบบ

แต่ถา้ มีบคุ คลข้างใน อบต.เอง ใน กศน.เองที่รบั ผิดชอบกลุม่ นีเ้ ป็ นรายบุคคล
เลย ดูแลกันเหมือนเป็ นลูกหลาน ต่อเนื่อง นับสิบปี คิดว่าต้องประคองกันถึงขัน้
นัน้ แล้วคอยให้กาลังใจ และคอยจัดการศึกษาที่จาเป็ นสาหรับเขา ซึ่งเด็กใน
วัยนีเ้ ขาก็ยงั เป็ นวัยรุน่ อยู่ อายุ 14 15 16 การที่จะเปลี่ยนแปลงความชอบ
เปลี่ยนแปลงความถนัดของตัวเอง ก็ยงั มีโอกาสอยูเ่ ยอะมาก เพราะว่าการที่จะ
ค้นพบทางของตนเองที่แท้จริง ไม่ง่าย แต่ทาอย่างไรเขาจะได้ทดลองทาอย่าง
จริงจัง และเรียนรู ้ และสะสมไปเรื่อย ๆ อย่างนีจ้ นกว่าเขาจะพบเส้นทางที่
แท้จริงของเขา ก็ไม่ง่ายเลยแม้แต่เราเองก็อายุมากพอสมควร กว่าที่เราจะค้น
เจอแต่เด็กกลุ่มนีต้ ้องการการประคองเป็ นพิเศษในแง่ทวี่ ่าความสามารถ
ในการฝื นตัวเองของเขามีน้อยกว่าเด็กในระบบ เพราะฉะนั้นการทีม่ ีคน
ช่วยประคองจึงสาคัญมาก ทีจ่ ะทาให้เขามีแรงบันดาลใจทีจ่ ะฝื นตัวเอง
ได้ เพราะฉะนัน้ คน ๆ นีก้ บั เด็กคนนี ้ กับเด็กกลุม่ นี ้ จะต้องมีความสัมพันธ์ท่ีเป็ น
แนวราบ แล้วก็ไว้วางใจกันได้ ถึงจะเกิดการไปด้วยกันได้จริง ๆ”
สาหรับความความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึน้ ใน 21 วัน “อ้อย” เผยว่า “เด็กทัง้
12 พืน้ ที่ท่ีมาร่วมกันในครัง้ นี ้ สิง่ ทีเ่ ราคาดหวังก็คือว่า 1.เขามีแรงบันดาลใจ
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ทีจ่ ะกลับไปทาอะไรเพือ่ ตนเอง เพือ่ ครอบครัว และเพือ่ ชุมชนของเขา
เอง ซึ่งการที่เขาจะมีแรงบันดาลใจนัน้ ได้ คิดว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าเขาค้นพบ
ตัวเองเหมือนว่ามีศกั ยภาพในการที่จะเรียนรูแ้ ละเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เห็นว่า
ตัวเองทาอะไรได้ดี ตัวเองถนัดอะไร ตัวเองชอบอะไร ถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้
ถึงจุดคลิกที่เห็นว่านี่ใช่ แต่วา่ ก็เห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
และเห็นว่าเพื่อนสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละการเปลี่ยนแปลงของเขา
ได้ ก็จะทาให้เขากลับมาเปลี่ยนร่อง เปลี่ยนเส้นทางการเดินของตัวเองได้
เพราะฉะนัน้ สิ่งสาคัญที่เราคาดหวังในค่าย 21 วันนีก้ ็คือว่า 1.เขาเห็นคุณค่า
ของตนเอง และมีแรงบันดาลใจทีจ่ ะกลับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.เขามีกัลยาณมิตร หรือว่ามีชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันทีเ่ กิดขึน้ จาก
พืน้ ทีต่ รงนี้ ซึ่งทาให้เขาเห็นว่าเขาไว้ใจคนอื่นได้ เขารักคนอื่นเป็ น เขาให้อภัย
คนอื่นเป็ น และคนอื่นมีสว่ นสาคัญในการที่จะดูแลเขาด้วย ถ้าเขาตระหนักเห็น
ความสัมพันธ์ตรงนีไ้ ด้ คิดว่าเขาจะกลับไปสูพ่ ืน้ ที่ของการสร้างความสัมพันธ์
ใหม่กบั คนในครอบครัว หรือคนในชุมชนของเขา ซึ่งจะเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทา
ให้เขาลุกขึน้ มาทาอะไรต่อได้คะ่ ”
สาหรับกระบวนการค่ายตลอด 21 วัน ได้ออกแบบไว้สองแบบคือแบบที่มี
กิจกรรมหลากหลายและลักษณะกิจกรรมที่ทาซา้ ๆ ตลอด 21 วัน “มีหลาย
เรื่องทีเ่ ราทาเป็ นประจา
เพือ่ ฝึ กฝนให้ตดิ เป็ นเนือ้ เป็ นตัวของเด็ก
เยาวชนกลุ่มนีม้ ากขึน้ โดยเฉพาะหลายอย่างทีม่ ันต้องฝึ กฝื นตัวเอง เมื่อ

เขาฝึ กฝื นตัวเองอย่างต่อเนื่องเพียงพอ มันก็จะเป็ นเนือ้ เป็ นตัวของเขามากขึน้
ซึ่งเราเชื่อว่า 21 วัน ส่วนหนึ่งเขาจะติดนิสยั ตรงนีไ้ ปได้บา้ งนะคะ ส่วนที่ทา
อย่างต่อเนื่องตลอด 21 วันก็คือการเข้านอนตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้
เพราะว่าเราเชื่อว่าการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมันช่วยให้เกิดการเติบโตทัง้
ร่างกายและอารมณ์ของเขาด้วย ส่วนที่ 2 ก็คือว่าการตื่นนอนที่เหมาะสม
อย่างเช่น อย่างที่น่ีเด็กต้องตื่นอย่างช้าก็ 6 โมงเช้า เพื่อที่จะมาทาวัตรสวดมนต์
ฝึ กสมาธิภาวนาด้วยกันในช่วง 7 โมงเช้า อันนีถ้ า้ เด็กคนไหนทาเป็ นประจา เขา
ก็จะรูต้ วั ตื่นโดยอัตโนมัตแิ ละฝื นตัวเองได้ง่ายมากขึน้ เรื่อยๆ ซึ่งเราก็เห็นชัดเจน
ว่าเด็กที่ทาได้เขาก็มีความต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนีเ้ ป็ นอย่างดี
แล้วการทาสมาธิภาวนาในช่วงเช้าที่ตอ่ เนื่องและทาเป็ นระยะตลอดทัง้ วัน เราก็
เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กว่าเด็กสามารถกลับมารูต้ วั ได้ง่ายขึน้
ได้เร็วขึน้
บางทีเขาอาจจะเผลอไปตามประสาเด็กวัยรุน่ แต่เมื่อมีการเตือน ทาให้เขารูต้ วั
การกลับมาสงบได้เร็ว พี่รูส้ กึ พอใจมากกับค่ายนี ้ พี่รูส้ กึ ว่าเขาทาได้ดีกว่าเด็กใน
ระบบด้วยซา้ ไป กับการกลับมารูเ้ นือ้ รูต้ วั และสงบกับกายใจของตัวเอง รูส้ กึ ว่า
สิ่งนีพ้ วกเขาเรียนรูม้ นั ได้ดี นอกเหนือจากการกลับมารูต้ วั ฝึ กฝื นตัวเองในแง่นี ้
แล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือการรับผิดชอบ การอยูร่ ว่ มกันของพวกเขาเอง การ
รับผิดชอบพืน้ ที่สาธารณะ การรับผิดชอบข้าวของเครื่องใช้ท่ีตอ้ งใช้รว่ มกัน โดย
การมีงานของกลุม่ ฐานที่ตอ้ งทาเป็ นประจาทุกเช้า อย่างเช่น การดูแลห้อง
ประชุม การดูแลพืน้ ที่รบั ประทานอาหาร การดูแลห้องนา้ การดูแลที่อยู่อาศัย
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ร่วมกัน รวมถึงเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม เราให้ความสาคัญกับการคัดแยก
ขยะ เพื่อให้เด็กได้นิสยั ตรงนีไ้ ป เราพยายามที่จะหาสื่อที่จะมากระตุกกระตุน้ ให้
เด็กเกิดจิตสานึกกับการที่จะลุกขึน้ มาดูแลโลกใบนีด้ ว้ ยกัน เพราะว่าโดยระบบ

กระบวนกร ทีมพี่เลีย้ งด้วย ตรงนีเ้ ป็ นการสร้างฐานของการเรียนรูท้ ่ีลึกซึง้ ยิ่งขึน้
เพราะถ้าเขาไม่เกิดความไว้วางใจต่อกัน
ไม่เกิดความไว้วางใจต่อผูจ้ ดั
กระบวนการเรียนรู ้ การที่จะทาให้เขาเปิ ดเผยเรื่องราวลึก ๆ ข้างในเพื่อที่จะทา

ที่ผา่ นมา มนุษย์ถกู ปลูกฝั งให้เห็นตัวเองเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ทาให้
มนุษย์เลือกที่จะทาอะไรก็ได้ โดยเฉพาะกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แต่วา่ ความ
เชื่อของกระบวนการเรียนรู้แบบเรา
ก็คือเราเป็ นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม เราไม่ได้มีอะไรที่มากกว่าสิ่งอื่น เพราะฉะนัน้ เราจะต้องร่วม
รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมด้วย เราก็ให้คา่ ตรงนี ้ ก็พยายามที่จะปลูกฝังและฝึ กฝื น

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะทาได้ยาก เราก็เลยเลือกที่จะปูฐานของการ
เรียนรูด้ ว้ ยการสร้างความรัก ความสัมพันธ์นะคะ

เด็กเรื่องนี ้ ซึ่งมันก็เป็ นเรื่องยากพอสมควรกับการที่จะทาให้ติดเป็ นนิสยั แต่
อย่างน้อยเราพยายามที่จะทาให้เขาเห็นว่ามันเป็ นเรื่องสาคัญกับชีวิตของเขา”

แล้วก็ส่ิงที่ควบคูก่ นั มาด้วยก็คือเรื่องของการรูจ้ กั ตนเอง การรู้จักตนเองอย่าง
ลึกซึง้ จะช่วยให้เขาเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง แล้วก็รวมถึงการยอมรับ
ตนเองได้ ซึ่งเมื่อเขายอมรับตัวเองได้ จะช่วยให้เขารูว้ า่ เขาจะต้องพัฒนาอะไร

ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งตรงนีเ้ ราใช้เวลาเป็ นสัปดาห์
เลยกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูร้ ว่ มกัน ซึ่งตรงนีใ้ ห้ค่ากับเรื่องการสร้าง

เปลี่ยนแปลงอะไร แก้ไขอะไร หรือสิ่งที่มีดีอยูแ่ ล้ว เขาจะทาให้ดีย่งิ ๆ ขึน้ ได้
อย่างไร การรูจ้ กั ตนเองในแง่ของกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อการเปลี่ยนแปลงจึง
สาคัญ เราก็จะให้เวลากับเรื่องนีพ้ อสมควร ซึ่งกระบวนการทีท่ าให้รู้จัก
ตนเอง เข้าใจตนเอง อย่างเช่นกิจกรรมผู้นาสี่ทศิ หรือการแบ่งออกเป็ น
ธาตุสี่ก็จะทาให้เด็กเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และทาให้เห็นว่าตนเองต้อง

ความสัมพันธ์ ความรัก ความสัมพันธ์ ก็จะเป็ นเรื่องของกิจกรรมท้าทาย
กลุ่มพอสมควรเพื่อให้เด็กได้ลงไม้ลงมือทาอะไรด้วยกัน เรียนรูท้ ่ีจะอยูร่ ว่ มกัน

ปรับเรื่องอะไร และมีวิธีการที่จะปรับตนเองด้วย นอกจากปรับตัวเอง เห็นตัวเอง
แล้ว การได้เข้าไปรูจ้ กั และเห็นคนอื่น เข้าใจ”

เรียนรูท้ ่ีจะทางานด้วยกัน ที่จะรับฟั งกัน พูดคุยกัน และหาวิธี เครื่องมือในการที่
จะอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข หรือตรงนีบ้ างทีเราก็เรียกว่าเป็ นกระบวนการ
ทางานเป็ นทีม แต่จริงๆ หัวใจหลักของก็คือการทาให้ผู้เรียนเกิดความรัก
ความสัมพันธ์ทดี่ ตี ่อกัน
รวมถึงการเกิดความรักความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ทีม

ซึ่ง “อ้อย” ได้สะท้อนว่าในฐานะผูท้ าหน้าที่จดั กระบวนการเรียนรู ้ การรูจ้ กั เด็ก

“การออกแบบกระบวนการเรียนรูต้ ลอดค่าย 21 วันก็จะเริ่มจากเรื่องของฐาน

ในค่ายน้อยทาให้การสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ็ไปได้ชา้ ด้วย “ในฐานะที่จดั
กระบวนการเรียนรู ้ อย่างครัง้ นี ้ เรารูจ้ กั เด็กเยาวชนที่มาน้อยมากนะ เรารูจ้ กั
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พืน้ ฐานครอบครัว รูจ้ กั บุคลิกนิสยั หรือว่าพฤติกรรมของเด็กน้อยมาก เรามา
รูจ้ กั กันในค่ายนี ้ ซึ่งการออกแบบกระบวนการของเราก็ตอ้ งปรับให้เหมาะสม
ภายในค่ายนี ้ ซึ่งเราคิดว่าถ้าหากเรารูห้ รือว่าได้เตรียมเด็กก่อนหน้านีแ้ ล้ว การที่

ทาให้เขาเห็นตัวเองในแง่มมุ ที่ลกึ ซึง้ ยิ่งขึน้ ไพ่ตวั นี ้ โดยกระบวนการก็จะทาให้
เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเขาเองด้วยว่า แม้วา่ ชีวิตจะเป็ นอย่างนี ้ แต่เขาสามารถ
สืบค้นได้วา่ มีความดีงามอะไรอยูใ่ นชีวิต ที่อาจจะไม่ได้นา่ อภิรมย์ของเขานัก

เด็กมาแล้วได้อะไรที่ตรงกับความต้องการของตัวเองยิ่งขึน้
อะไรที่ไปได้เร็วมากขึน้

คิดว่าน่าจะเป็ น

นอกจากนีก้ ระบวนการที่ทาให้เขารูจ้ กั ตนเองมันก็จะเกิดขึน้ เรื่อย ๆ ระหว่าง
กิจกรรม ไม่วา่ เราจะทากิจกรรมท้าทายกลุม่ กิจกรรมอะไรก็ตาม เราก็จะชวน

ทัง้ ตัวเด็กเองก็ได้รูว้ า่ มาแล้วเขาจะได้

เด็ก ๆ ให้กลับเข้ามาดูตวั เองว่าเขาเห็นตัวเองกับเรื่องราวเหล่านัน้ อย่างไรบ้าง
ก็เป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่อง ไม่ได้ทาจบเพียงครัง้ เดียวนะคะ"

กับกระบวนการคัดเลือกเด็กที่มาค่าย

เผชิญอะไรจริง ๆ ด้วย ก่อนการตัดสินใจของเขา อันนีอ้ นั หนึ่ง กับทางทีม
กระบวนกรเองก็รูค้ วามต้องการของเด็กว่าเด็กมา เด็กคาดหวังอะไร เด็ก

“หลังจากที่เราปูฐานเรื่องนีท้ ่ีชดั เจน

อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องและเรานาเข้ามา

ต้องการอะไรล่วงหน้า การออกแบบกิจกรรมก็จะทาได้ดีย่งิ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม
โดยกระบวนการการเรียนรูข้ องเรา เราก็เอาผูเ้ รียนเป็ นตัวตัง้ อยูแ่ ล้ว เราก็

เพื่อให้เขาได้เติบโต ได้กา้ วขึน้ มาหลังจากเห็นตัวเองแล้วก็คือเรื่องของการ
เผชิญความกลัว การก้าวข้ามความกลัว เพราะฉะนัน้ ก็จะมีกิจกรรมท้าทาย

พยายามที่จะปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ ซึ่งใน
กระบวนการ สาหรับเด็กเยาวชนนอกระบบต้องดูวนั ต่อวันไปอยูเ่ หมือนกัน

ให้เขาได้เห็นความกลัวของตัวเอง ซึ่งการที่จะให้เขาพูดถึงความกลัวของตัวเอง
โดยไม่มีกิจกรรม ให้เขาได้เผชิญ ก็พดู ถึงได้ยาก บางคนก็คน้ ไม่เจอ ไม่รูด้ ว้ ยว่า

เพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงของภาวะอารมณ์หรือในหมู่เพื่อน ในกลุม่ เพื่อน
เป็ นตัวแปรที่สาคัญมาก เพราะฉะนัน้ การอ่านเด็กในรายวัน การสังเกตวันต่อ

จริง ๆ แล้วตัวเองกลัวอะไร แต่โดยกระบวนการแล้วเราก็จะใช้กิจกรรมเพื่อให้
เขาเข้าไปเผชิญและใคร่ครวญกับสิ่งที่เขากลัว และทาให้เขาได้เห็นว่าเขาก็
สามารถที่จะเผชิญได้และก้าวข้ามได้ ไม่มากก็นอ้ ย อย่างเช่น กิจกรรมการขึน้
พูดในทีส่ าธารณะ เราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะเป็ นนักพูดที่ดี เพียงแต่วา่ ในการ

วันก็เป็ นปัจจัยสาคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูม้ ากพอสมควร”
นอกจากนีย้ งั มีกระบวนการให้รูจ้ กั ตนเองเพิ่มเติมอีก “นอกจากการใช้ผนู้ าสี่ทิศ
แล้ว เรายังใช้กระบวนการไพ่ทาโร่พุทธวิธี ซึ่งเราไม่ได้ใช้เอามาเพื่อทานาย
ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ แต่เราเอามาเพื่อให้เด็กได้กลับเข้ามาใคร่ครวญกับตัวเอง

ฝึ กของเรา ในครัง้ นี ้ ในรอบนี ้ เราพยายามให้เด็กได้กลับเข้ามาเห็นความกลัว
และเห็นว่าจริง ๆ เขาก็เผชิญได้นะ ให้เขาเห็นว่าจริง ๆ ความกลัวที่เกิดขึน้ จริง
กับสิ่งที่เขาคิดอยูใ่ นหัวไม่ได้เป็ นอันเดียวกัน แตกต่างกัน เราก็พยายามที่จะจัด
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กิจกรรมให้เขาได้เผชิญหรือแม้แต่กิจกรรมนิเวศภาวนา การได้เข้าไปอยู่ใน
ป่ าเขาเพื่อค้นพบตนเอง
ซึ่งเด็กหลายคนแม้เขาจะดูภายนอกแข็งแกร่ง
ดูแข็งกร้าว ดูกล้าเผชิญกับโลก กล้าเผชิญกับการชกต่อย การทะเลาะวิวาท แต่
เมื่อต้องอยูก่ บั ตนเอง เมื่อต้องอยูก่ บั ความเงียบ เมื่อต้องอยูก่ บั ความมืด เขา
กลับได้รูไ้ ด้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเขากลัวสิ่งเหล่านีอ้ ยู่ และเมื่อเขาเห็นและเขา

“อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจับประเด็นสาคัญ ซึ่งถ้าหากมนุษย์เราจับ
ประเด็นผิด โอกาสของการเดินก้าวพลาดเยอะมาก เพราะฉะนั้นเราจึงให้
ความสาคัญกับการทีใ่ ห้เขาได้ฝึกฟั งอย่างลึกซึง้
และจับประเด็นทั้ง
ประเด็นเนือ้ หา และประเด็นทีเ่ กี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเอง
และของผู้อื่น กิจกรรมพวกนีถ้ กู ออกแบบให้เขาได้เผชิญได้ทา ได้พดู ทัง้ พูดใน

ยอมรับ การเผชิญกับสิ่งที่เขากลัวก็มีความง่ายยิ่งขึน้ และเมื่อเขาทาได้กา้ ว
เล็ก ๆ เชื่อว่าจะเกิดความมั่นใจทีละเล็กละน้อย และเขาจะทาได้มากยิ่งขึน้ ”

กลุม่ ย่อย ทัง้ พูดในกลุม่ ใหญ่ ทัง้ การเขียน การวาดภาพ ซึ่งถือว่ากระบวนการนี ้
เป็ นกระบวนการที่ฝึกให้เขาได้จบั ประเด็นชีวิตตัวเองไปพร้อม ๆ กันด้วย

นอกจากให้รูจ้ กั ตนเองแล้ว ยังกระตุน้ ให้แสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง “อีกวิชา
ที่เราให้ความสาคัญก็คือ เรื่องของการที่เขาสามารถที่จะแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตัวเองได้ ซึ่งการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ เครื่องมือทีส่ าคัญคือเรื่อง
ของการคิดวิเคราะห์ เขาสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ดว้ ย
ตัวเองบ้าง ด้วยการคิดด้วยกันกับเพื่อนบ้าง ซึ่งกระบวนการนีเ้ ราใช้ตลอดตัง้ แต่
เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเด็กจะได้คิดใคร่ครวญ หรือเราใช้วา่ โยนิโสมนสิการ การได้
กลับเข้ามาคิดร่วมกันและการคิดภายในด้วยตนเองด้วย ส่วนเครื่องมือที่จะทา

กิจกรรมที่ชว่ ยให้เขาได้จบั ประเด็นได้มากขึน้ คือเรื่องของการทบทวนชีวิตของ
ตนเอง การฟั งชีวิตของเพื่อน ผ่านกิจกรรมสายธารชีวิต ผ่านกิจกรรมบอกเล่า
เรื่องราวชีวิตผ่านใบไม้ การใคร่ครวญชีวิตตนเองผ่านใบไม้ พวกนีจ้ ะทาให้เขา
ได้ฝึกจับประเด็นได้มากขึน้ รวมถึงการฝึ กพูด ครัง้ นีเ้ ราให้เด็กได้ฝึกพูด 1 นาที 2
นาที 3 นาที 5 นาที 7 นาที อันนีเ้ ด็กได้ฝึกพูดเยอะมาก อันนีเ้ ป็ นการฝึ กที่จะเล่า
เรื่องราวของตนเอง ซึ่งมันก็ทงั้ เป็ นการทบทวน เป็ นทัง้ การสร้างความไว้วางใจ
และเป็ นการฝึ กจับประเด็นชีวิตของตนเองไปพร้อมกันด้วย”

ให้เขาได้คิดวิเคราะห์กลับมา
ส่วนใหญ่เราก็จะใช้กระบวนการผ่าน
ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม และกลับเข้ามาตัง้ คาถามกับเขา อย่างเช่น เขาเห็น

“วิชาอีกชุดวิชาหนึ่งที่เราให้ความสาคัญกับเด็กยุคสมัยนีค้ ือเรื่องของการรู้เท่า
ทันสือ่ การรูเ้ ท่าทันสื่อเราให้ความสาคัญทัง้ ในแง่ท่ีเขาสามารถวิเคราะห์ส่ือได้

จุดแข็งอะไร เขาเห็นจุดอ่อนอะไร สาเร็จได้เพราะอะไร ไม่สาเร็จได้เพราะ
อะไร คาถามเหล่านี้ เป็ นคาถามทีส่ าคัญทีท่ าให้เขาได้ใคร่ครวญกับสิ่งที่
ได้ลงมือทามากขึน้ ”

เขาคัดเลือกสื่อ

เสพสื่อเป็ น

ด้านหนึ่ง

ส่วนอีกด้านหนึ่งคือเขาสามารถ

สร้างสรรค์ส่ือขึน้ มาเองได้ดว้ ย ซึ่งการสร้างสรรค์ส่ือ ทางทีมวิทยากรพยายาม
ให้เด็กได้รูจ้ กั การนาเสนอสื่อในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นละคร ไม่วา่ จะ
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เป็ นการใช้ภาพนิ่ง การใช้คลิปวิดีโอ พวกนี ้ ในการที่จะนาเสนอเรื่องราวของ
ตนเองบ้าง เรื่องราวปัญหาประเด็นทางสังคมบ้าง”
“อีกอันหนึ่งที่ให้ความสาคัญก็คือความสามารถในการที่จะใช้ส่ือเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งถ้าเด็กกลุม่ นีเ้ ขามีกาลังมากพอ ซึ่งในค่ายนีอ้ าจจะยัง
ไม่ได้เกิดขึน้ ชัดเจนมากด้วยเวลาที่มีไม่มากพอ แต่คิดว่าเขาได้แรงบันดาลใจ
จากการได้เห็นตัวอย่างสื่อที่ทางทีมวิทยากรได้นามานาเสนอให้เขา ทาให้เขา
เห็นว่าประเด็นอะไรของสังคมที่สาคัญ อย่างเช่น ประเด็นของการทะเลาะวิวาท
ประเด็นของการดื่มแล้วขับ ประเด็นของการสูบบุหรี่ การท้องในวัยที่ยงั ไม่
เหมาะสม อะไรพวกนี ้ ประเด็นปัญหาทางสังคม พวกนี ้ ถ้าเขาตระหนัก เขา
สามารถที่จะกลับไปสร้างสื่อ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั กลุม่ พวกเขาเอง
รวมถึงคนในชุมชนสังคมได้ดว้ ยนะ เพราะฉะนัน้ การรูเ้ ท่าทันสื่อจึงเป็ นอี กชุด
วิชาหนึ่งที่เราให้ความสาคัญ และวิทยากรก็พยายามที่จะทาให้เด็กได้มีองค์
ความรูก้ บั การที่จะวิเคราะห์เลือกสื่อและสร้างสรรค์ส่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั ตนเองและผูอ้ ่ืนได้ดว้ ยค่ะ”

รวมถึงการนาสื่อไป

“อีกชุดวิชาหนึ่งคือเรื่องของการรู้จักความงามในทางศิลปะ

ซึ่งเราเชื่อว่า

มนุษย์ทกุ คนมีเรื่องศิลปะหรือเรื่องความงาม เราให้คา่ งานศิลปะคือความดี
ความงาม และความจริง งานศิลปะสามารถสร้างทัง้ 3 สิ่งนีไ้ ด้ เพราะฉะนัน้ เรา
ก็ได้เชิญวิทยากรมาเพื่อที่จะทาให้เด็กได้ตระหนักเห็น 3 คุณค่านี ้ ทัง้ ความงาม

ความดี ความจริง ผ่านงานศิลปะ ดึงออกมาจากตัวของเขาเองซึ่งโดย
กระบวนการจะช่วยให้เขามีความมั่นอกมั่นใจกับตัวเองได้มากขึน้ เห็น
คุณค่าของตัวเองด้วย และรูว้ า่ ตัวเองจะสร้างความสุข ผ่านความงามทาง
ศิลปะนีไ้ ด้อย่างไรด้วย เพราะฉะนัน้ ในฐานะที่เขาสามารถสร้างสรรค์มนั ได้เอง
เขาก็จะเป็ นผูส้ ร้างด้วย ไม่ใช่เป็ นคนเสพเพียงอย่างเดียวค่ะ”
“อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือว่า
การทีท่ าให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตนเอง
ตระหนักว่าตนเองสามารถทาดีอะไร มีดอี ะไร และสามารถทาอะไรได้
บ้าง
การที่จะทาให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเองตรงนีไ้ ด้จะต้องทาให้เขาเห็น
โครงสร้างใหญ่ของสังคมด้วย นอกจากการที่เขาเห็นว่าความผิดพลาดของชีวิต
เกิดจากการที่เขาก้าวผิดพลาด ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวเขาเอง แต่อีกส่วน
หนึ่งมันเกิดจากระบบโครงสร้างของสังคมที่ทาให้เขาก้าวผิดพลาดได้ดว้ ย ซึ่ง
ตรงนีถ้ า้ เขาเห็นจะทาให้เขาไม่ตีโพยตีพายกับตัวเองมากจนเกินไป ลงโทษ
ตัวเอง ไม่ให้อภัยตัวเองแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ถา้ เขาเห็น
ระบบโครงสร้างที่กระทากับเขาได้ดว้ ย
ก็จะทาให้เขารูว้ า่ ส่วนหนึ่งเกิดจาก
โครงสร้าง และเมื่อเขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ เขา
จะต้องนึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างด้วย ไม่วา่ จะเป็ นโครงสร้างในระดับ
ชุมชนของเขาเอง หรือโครงสร้างในระดับประเทศหรือระดับโลกที่กดทับเขาอยู่
เพราะฉะนัน้ ในกระบวนการของการรู้จักโครงสร้างสังคม จึงเป็ นอีกหนึ่ง
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เนือ้ หาที่สาคัญที่เราดึงเข้ามาเพื่อทาให้เด็กเยาวชนของเรารูเ้ ท่าทันตนเองและ
รูเ้ ท่าทันสังคมด้วย”
“อีกส่วนหนึ่งของวิชาการรูจ้ กั สังคม นอกจากการเห็น การรูจ้ กั โครงสร้างสังคม
ยังมีกระบวนการที่ทาให้เขาเห็นว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็ นส่วนสาคัญที่จะลุกขึน้ มา
เปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมของเขาเองด้วยนะ ถ้าเขาฝันถึงสังคมที่ดีงาม เขา
จะต้องลุกขึน้ มาทาอะไรบ้าง อย่างเช่น กระบวนกรได้นาพวกเขาดูวา่ เขามี
คุณค่าอะไร เขามีดีอะไร มีอะไรที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทาให้เขา
สามารถสร้างเส้นทางชีวิตที่ดีสาหรับตัวเอง และสร้างสังคมที่ดีงามได้ดว้ ย สิ่งที่
เขาต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไร และเขาจะต้องทาอะไรเพื่อที่จะไปสูต่ รงจุดนัน้ ได้
อันนีค้ ือ กระบวนการทีท่ าให้เขาเห็นว่าเขามีส่วนสาคัญกับการทีจ่ ะสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็ นผู้รอรับให้คนอื่นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับเขา”
หลังจากจบการเรียนรูใ้ นค่าย “อ้อย” ได้ประเมินการเรียนรูข้ องเด็ก ๆ ให้ฟังว่า
“การเปลี่ยนแปลงที่เด็ก ๆ สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนแล้ว พวกเราเห็นตรงกัน
ในกลุม่ ทีมกระบวนกรที่รว่ มกันประเมินนะคะ เราเห็นได้ชัดเจนว่าทีมเด็ก
และเยาวชนชุดนี้ มีความมั่นใจกับการเรียนรู้ของตัวเองมากขึน้ พวกเขา
เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องของการกล้าที่จะพูดในที่
ชุมชน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ต่อหน้าผูอ้ ่ืนได้มากยิ่งขึน้

พูดได้ยาวขึน้ พูดได้มีหลักการ มีเหตุมีผลมากขึน้ รวมถึงการที่แสดงความ
คิดเห็นในกลุม่ ย่อยก็มีพฒ
ั นาการที่ดี ในระยะแรก ๆ กลุ่มทีมพีเ่ ลีย้ ง ทีม
กระบวนกรต้องเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยอย่างยิง่
แต่ว่าใน
ระยะหลังพวกเขาสามารถทีจ่ ะคิดกันเองได้ และแลกเปลี่ยนรับฟั งกัน
ภายในกลุ่มได้อย่างลึกซึง้ มากขึน้ อันนีค้ ือการเปลี่ยนแปลงขัน้ ต้นที่เราเห็น
การเปลี่ยนแปลงอีกชุดหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็ก 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีความ
ตัง้ ใจดีงามที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงตนเอง ทัง้ ที่มา มีหลายคนที่ยงั อยูใ่ นภาวะ
ของการเสพสารเสพติด บางคนก็ยงั อยูใ่ นวงจรของการค้าขายสิ่งเสพติดพวกนี ้
หลายคนมีความตัง้ ใจอย่างยิ่ง และวางเป้าหมายของตัวเองที่ชดั เจนที่จะเลิก
ซึ่งหลายคนก็พิสจู น์กบั การอยูใ่ นค่ายครัง้ นีท้ ่ีเขาไม่สมั ผัสกับสิ่งเหล่านีไ้ ด้ และ
ฝื นตัวเองมาเข้าเรียนได้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งก็เห็นความตัง้ ใจว่าสิ่งเหล่านีม้ นั
น่าจะมีกาลังมากเพียงพอ ที่จะทาให้เขากลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยาวขึน้
กับอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นคือ หลายคนเลยที่ตงั้ ใจว่าตัวเองจะกลับไปเปลี่ยนแปลง
ชุมชนของตัวเองอย่างไรบ้าง จะกลับเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาชุมชนสังคม
ของตนเองได้อย่างไรบ้าง”
“อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นและคิดว่าน่าจะเป็ นส่วนสาคัญก็คือทัง้ 40 กว่าคนเขา
เห็น เกิดความรัก ความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่ กัน ความปรารถนาที่ดีตอ่ กัน คิดว่าพลัง
ของความรัก ของเครือข่ายตรงนี ้ จะช่วยยึดโยงพวกเขาให้อยากสร้างอะไรดี ๆ
ด้วยกันต่อในชุมชนสังคมของเขา แม้วา่ เขาจะอยู่ตา่ งพืน้ ที่ แต่วา่ การได้เห็น
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เพือ่ นตั้งใจทีจ่ ะกลับไปทาอะไรดี ๆ พลังของเครือข่ายตรงนีจ้ ะช่วย
ผลักดันเขาให้กลับไปทาสิ่งทีด่ ขี องตัวเองได้ด้วย”
ปี

กลไกที่สาคัญที่เรามีอยูแ่ ล้วคือกลไกของนักถักทอชุมชน คิดว่านักถักทอชุมชน
ต้องเข้ามารับไม้ตอ่ แล้วก็ทาอย่างต่อเนื่อง และควรจะเป็ นนักถักทอที่สนใจกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนกลุม่ นี ้ ตัวนักถักทอฯเอง

ข้างหน้าเห็นตัวเองอย่างไร เราเห็นส่วนใหญ่เลยวางขัน้ ตอนชีวิตของตัวเองได้ดี
ได้ชดั เจน และในขัน้ ตอนชีวิตของเขา หลายคนมากอยากกลับไปเรียนต่อหรือ

จะต้องมีความใส่ใจเป็ นพิเศษ รับฟั งพวกเขาเป็ นพิเศษ และติดตามเป็ นพิเศษ
อย่างยิ่งด้วยนะคะ รวมถึงการทาให้เขาเกิดอาชีพ”

ว่าบางคนที่กาลังเรียน กศน.อยู่ก็มีความมุง่ มั่นมากที่จะเรียนให้จบแล้วไปต่อ
การศึกษาในระดับที่สงู ขึน้ บางคนอยากเป็ นครู บางคนอยากเป็ นพยาบาล

“คิดว่าจะต้องมีกระบวนการที่ตอ่ เนื่องพอสมควร ที่จะทาให้เขาค้นพบอาชีพที่

“และอีกจานวนไม่นอ้ ยที่หลังจากที่เราให้เขาเขียนแผนชีวิตตัวเอง
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บางคนอยากไปประกอบอาชีพส่วนตัวของตัวเองที่มีความก้าวหน้า แต่เขาก็นึก
ถึงการศึกษาว่าเขาต้องกลับไปศึกษาต่อให้จบ คิดว่าขัน้ ตอนที่ทกุ คนเขียนมา
จะเห็นตรงนีอ้ ยู่ รวมถึงเขาเห็นความสาคัญด้วยว่าจะต้องฝึ กฝนตัวเอง
อย่างไรกับการทีจ่ ะไปอยู่ตรงจุดๆ นั้น ไม่ใช่แค่ฝึกฝนทักษะอาชีพ เขา
พูดถึงการฝึ กฝนนิสัยของตัวเองด้วย
อย่างเช่นจะต้องฝึ กความอดทน
จะต้องฝึ กการรับฟั ง จะต้องฝึ กการเข้าหาผูอ้ ่ืน ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน ฝึ กการให้
อภัยตนเอง อะไรแบบนี ้ รูส้ ึกว่านี่คือส่วนสาคัญทีเ่ กิดจากการกระบวนการ
ค่าย ทีท่ าให้เขาเห็นว่า การฝึ กฝนตนเองจะต้องกลับมาทีก่ ารฝึ ก
เปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างของตนเองด้วย”
สิ่งที่ “อ้อย” อยากฝากเพิ่มเติมให้แก่คนที่เกี่ยวข้อง “ที่สาคัญที่คดิ ว่ากลับไปนี ้
เด็กจะต้องได้รบั การโอบอุม้ ดูแลต่ออย่างยิ่งนะคะ เพราะว่า 21 วันทาได้เพียง
การปูพืน้ ฐาน แต่กระบวนการที่ดแู ลในพืน้ ที่จริงสาคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนัน้

แท้จริงของเขา ซึ่งตอนนีค้ ดิ ว่ายังเป็ นความอยากอยูพ่ อสมควร ก็มีจานวนไม่
น้อยเหมือนกันที่มีอาชีพของตัวเองอยูแ่ ล้ว แต่ก็อาจจะยังลุม่ ๆ ดอน ๆ ทา
อย่างไร ให้ส่งิ ที่เขาทาอยูแ่ ล้วมีความจริงจัง และอยูร่ อดได้ ซึ่งเด็กส่วนหนึ่ง ส่วน
ใหญ่ดว้ ย
อาจจะยังค้นไม่พบด้วยว่าตัวเองจะทาอะไร
เพราะฉะนัน้
กระบวนการที่ทาให้เขาได้ลงมือทา เมื่อเขาได้คดิ และลงมือทาและรูว้ ่าใช่หรือ
ไม่ใช่ คิดว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญ ที่ทาให้เขาได้ฝึกฝนอาชีพของเขาต่อ
สาหรับเด็กและเยาวชน”
“ด้านหนึ่งผูใ้ หญ่ตอ้ งเตรียมใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ อย่างแน่นอน ไม่วา่
เขาจะตัง้ ใจว่าเขาอยากจะเป็ นอะไรในตอนนี ้ แต่วา่ ด้วยวัยขนาดนี ค้ ดิ ว่าการที่
เขาได้ใคร่ครวญกับตัวเอง การได้เผชิญโลก การได้เห็นอะไรที่กว้างขึน้ ยังมีนอ้ ย
เพราะฉะนัน้ โอกาสที่เขาได้เห็น ได้รู ้ ได้ลองทา เป็ นโอกาสสาคัญที่ทางพืน้ ที่ควร
จัดให้เขาได้สมั ผัส เพื่อให้เขาได้เห็นว่าจริงๆ แล้ว ความถนัด ความชอบของเขา
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คืออะไรกันแน่ ซึ่งตอนนีเ้ ครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วจากค่ายนีค้ ือเรื่องของการที่เขา
อยากจะเรียนรู ้ เขามีเครื่องมือของการใคร่ครวญของการกลับเข้ามาคิด
วิเคราะห์ เครื่องมือตัวนีถ้ ้าเขามีโอกาสได้ไปลงมือจริง เขาก็จะใช้
เครื่องมือนีเ้ ป็ นตัวกลั่นกรองว่าอะไรทีเ่ หมาะกับเขา” อ้อยสรุปทิง้ ท้ายไว้ #

“นี่คอื ส่วนสำคัญทีเ่ กิดจำกกำร
กระบวนกำรค่ำย ทีท่ ำให้เขำเห็น
ว่ำ กำรฝึกฝนตนเองจะต้อง
กลับมำทีก่ ำรฝึกเปลีย่ นแปลงนิสยั
บำงอย่ำงของตนเองด้วย”
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