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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 ซึ่งในคา่ยแหง่นี ้ไดก้ระบวนกรคนรุน่ใหม่

คือ “กิ่ง - สุพัตรชัย อมชารัมย”์ กระบวนกรผูน้  ากระบวนทศันใ์หม ่ จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล มารว่มเป็นวิทยากรในหวัขอ้“การรู้จักใช้ส่ืออย่างสม

สมัยและทรงพลัง”  รว่มกบั “หมแูดง - พิมพข์จี เย็นอรุา” กระบวนกรผูน้  า

กระบวนทศันใ์หม ่จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มาฟัง “ก่ิง” เลา่ถึงท่ีมาท่ีไปใน

การเขา้มารว่มจดักระบวนการเรียนรูใ้นคา่ย 21 วนั ครัง้นีก้นั 

 

“ก่ิง” เกริ่นวา่ปัจจบุนันีท้  างานท่ีสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย เป็น

งานเก่ียวขอ้งกบัเรื่องของหลกัสตูรการรูเ้ทา่ทนัส่ือส าหรบัผูส้งูอายุ และก าลงั

ศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล 

“การมารว่มคา่ยครัง้นี ้ ผมไดรู้จ้กัคณุครูออ้ย (วราภรณ ์หลวงมณี) ตอนนัน้เรา

ไดเ้รียนรูเ้รื่องหลกัสตูรผูน้  ากระบวนทศันใ์หม ่ ตัง้แตปี่ 60 แลว้ก็มาจบท่ีชว่งปี 

61 – 62 ไดไ้ปเรียนรูเ้รื่องของหลกัสตูรวิถีกระบวนกรครบั  ตอนนัน้ก็เรียนกนั 21 

วนั ครูออ้ยไดส้อนเรื่องของหลกัสตูรเหลา่นีด้ว้ยครบั แลว้ปรากฏวา่ผมและนอ้ง

หมแูดงไดเ้รียนรู ้ และไปรว่มกนัออกแบบกระบวนการเพ่ือทดลองในการเรียน

การสอนในครัง้นัน้ ก็เป็นเรื่องของการรูเ้ทา่ทนัส่ือเลย ซึ่งเราสนใจเรื่องนีค้ลา้ย ๆ  

กนั หลงัจากวนันัน้เราก็ไดร้บัค าชวนจากครูออ้ย ชวนมาจดักระบวนการใหก้บั

นอ้ง ๆ เยาวชนกลุม่ท่ีมาในครัง้นี ้ตอนแรกก็รูส้กึทา้ทายครบั จรงิ ๆ สว่นหนึ่งผม

สนใจเรื่องงานเยาวชนดว้ย เคยมีประสบการณช์วนเยาวชนในชมุชนไดไ้ป

ท างานเรื่องของสิ่งแวดลอ้ม ตอนนัน้เขา้ใจวา่เป็นของมลูนิธิสยามกมัมาจลท่ี

ท าเรื่องของโครงการปลกูใจรกัษโ์ลกปี 3 ท่ีจงัหวดับรุีรมัยค์รบั ตอนนัน้มีกลุม่

หนึ่งช่ือกลุม่เมล็ดพนัธุดี์รกับา้นเกิด ก็เลยมีความสนใจเรื่องของงานเยาวชน

ดว้ยสว่นหนึ่ง แลว้พอครูออ้ยไดช้วนมาก็ยินดีทนัทีครบัท่ีจะมารว่มจดักิจกรรม

กระบวนการ” 
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ส าหรบัการจดักระบวนการในครัง้นี ้“ก่ิง” - กิจกรรม 2 วนันี ้ ตอนแรกไดโ้จทย์

ก่อนว่าตอ้งการท่ีจะท าคา่ยเรื่อง “การรู้จักใช้ส่ืออย่างสมสมัยและทรงพลัง” 

ทีนีเ้ราก็ไดค้ยุกนักบัหมแูดงซึ่งก็มีความสนใจในระดบัหนึ่งแลว้ และคดิวา่

เยาวชนกลุม่นี ้ จะตอ้งรูเ้รื่องอะไรบา้งในปัจจบุนัท่ีเป็นกระแสหรือเป็น

ผลกระทบท่ีเขาจะไดร้บั ก็เลยมาออกแบบกนัวา่จะตอ้งมีการก าหนดเปา้หมาย

เป็นอย่างไร มีวตัถปุระสงคอ์ะไรในแตล่ะกิจกรรม พอเราเห็นช่ือเราคดิวา่เด็ก ๆ 

นา่จะไดส้มัผสักบัเรื่องส่ือมาคอ่นขา้งเยอะ แตไ่มแ่นใ่จว่านอ้ง ๆ เขา้ใจเรื่องส่ือ

มากขนาดไหน ก็วางสเตป็กนัวา่อาจจะเร่ิมรู้จักส่ือก่อน รู้จักตัวเอง อะไร

แบบนี ้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมอย่างไรทีไ่ม่ให้รู้สึกเบื่อจนเกินไป”  

“เรื่องท่ีเดก็ตอ้งรู ้ อยา่งเชน่ เราออกแบบกนัคือรูจ้กัส่ือก่อน รูจ้กัตวัเอง อยา่ง

กิจกรรมเมื่อเชา้ท่ีเราจดัเป็นกิจกรรมช่ือ “มิเตอรวั์ดใจ” คือเรามาส ารวจก่อน 
เพราะเราไม่รู้เลยว่าน้องๆ รู้จักส่ือขนาดไหน มิเตอรวั์ดใจจะเป็นตัวท า

ให้เราได้รู้ว่าสถานการณน้์อง ๆ ในค่ายนีเ้ป็นอย่างไร เราก็จะไดเ้ห็น

ปรากฏการณข์องนอ้ง ๆ ในคา่ยในระดบัของการรูเ้ท่าทนัส่ือ รูจ้กัส่ือ  

ทีนีพ้อเรารูแ้ลว้ เราก็เห็นวา่ควรออกแบบกิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะของการไดม้า 

“รู้จักกับเพือ่น” ซึ่งการไดรู้จ้กักบัเพ่ือนท่ีเราออกแบบมนัก็จะเป็น “ตาราง 9 

ช่อง” ท่ีเราพยายามสอดแทรกเรื่องส่ือเขา้ไปในนัน้ เชน่ ส่ือทีวี ส่ือวิทย ุ ส่ือ

หนงัสือพิมพ ์ในแตล่ะชอ่ง แฝงไปโดยไมใ่หเ้ขาไดรู้ว้า่เขาก าลงัรูจ้กัส่ือเหล่านีอ้ยู ่

ซึ่งเป็นความคุน้เคยหรือประสบการณท่ี์เขาเคยผา่นมา เสรจ็แลว้เราก็คดิวา่สิ่ง

ท่ีเขาไดเ้รียนรูเ้ราน ามาใหเ้ขาคยุกนั ท่ีใช้กระบวนการเร่ืองไดอะล็อกเมื่อ
เช้านีท้ีใ่ช้กระบวนการพูดคุยโดยไม่ให้มีการตัดสิน รับฟังกันอย่างลึกซึง้ 

และพยายามทีจ่ะฟังเพือ่นให้ได้ยนิมากกว่าเสียงทีเ่ขาได้ยนิ โดยท่ีเรื่อง

เราก็ตัง้โจทยไ์ปว่า “ประโยชนข์องส่ือมีอะไรบา้ง โทษของส่ือมีอะไรบา้ง” โดยท่ี

ดงึประสบการณจ์ากท่ีเขาไดเ้รียนมาตัง้แตม่ิเตอรว์ดัใจ ลงมาถึงตาราง 9 ชอ่ง 

คือพยายามเช่ือมโยงประสบการณข์องเขากั บเนือ้หาท่ีเราจะสอดแทรกใหเ้ขา

ไดรู้เ้ทา่ทนั และดงึประสบการณเ์หล่าน้ันมาเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ ซึ่ง

จะท าให้เขาไม่ได้เรียนแค่ความเข้าใจ แต่เขาจะเรียนด้วยความรู้สึกว่า
เขามีคุณค่าและมีความส าคัญทีเ่ขาจะต้องน ากลับไปใช้ต่อ 

“ถามวา่ท าไมเดก็ตอ้งรูเ้ทา่ทนัส่ือ ผมคิดวา่ส่ือในปัจจบุนัมีพลงัและทรงพลงั

มาก เพราะฉะนัน้มนัมีทัง้แง่บวกและแง่ลบ ส่ือ ถา้เราไมรู่เ้ทา่ทนั แนน่อนครบั 

เราพดูในภาพของส่ือท่ีพบนะครบั ถา้เราไมรู่เ้ทา่ทนั เราจะรูส้กึว่าน าเสนอ

ออกมามนัดีจงัเลย แชรต์อ่ แต่จริง ๆ แล้ว ในเบือ้งหลังของส่ือมีอะไรทีมั่น

แอบแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของโฆษณาเอง เร่ืองของ

ผลประโยชนอ์ะไรบางอย่างทีซ่่อนอยู่ เพราะฉะนัน้การแชรอ์อกไปคือการ

สรา้งผลกระทบในระดบัท่ีไมใ่ชแ่คต่วัเอง แต่เป็นระดบัสงัคม แลว้ผลกระทบ

เหลา่นัน้ บางอย่างถ้าเป็นส่ือพวกโฆษณาทีส่ร้างแรงบันดาลใจ ถอืว่าเป็น

แง่บวก แต่มอีีกแง่หน่ึงคือแง่ลบทีเ่ป็นส่ือในลักษณะของการจัดสร้างที่
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เป็น   การบูลล่ีกัน ในลักษณะของการน าเสนอข้อมูลแค่ฝ่ายเดียว อันนี้

เราต้องมาวิเคราะหใ์ห้เห็นแล้วก็จะได้เท่าทันในแง่มุมของส่ือเหล่านี”้ 

“หากเดก็รู้เท่าทันส่ือ อันดับแรกผมคิดว่าเขาจะท าด้วยการคิดอย่าง

ไตร่ตรองและคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะวา่การท่ีเขาจะแชรห์รือเขาจะ

โพสตอ์ะไรบางอย่างออกไป เขาเริ่มรบัรูถ้ึงความรูส้ึกแลว้ เขารูส้กึกบัตวัเอง เขา

รูส้กึกบัคนอ่ืน ผมคิดวา่แมก้ารตดัสินใจท าลงไปของเขาคือการคดิไตรต่รองท่ีดี

แลว้ จงึคดิวา่แมว้า่การรูเ้ท่าทนัของเขา อาจจะรูเ้ท่าทนั แตเ่ขาจะตดัสินใจ

อยา่งไร มนัเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีเขาจะตอ้งตดัสินใจ ณ เวลานัน้ ซึ่งคดิว่ามนัเป็น

เรื่องของการคิดท่ีดีท่ีสดุแลว้” 

“ระยะเวลาสองวนัท่ีจดักระบวนการ ทัง้สองวนันี ้ นอกจากให้น้องรู้จักส่ือ

แล้ว ได้เหน็ว่าส่ือสร้างผลกระทบท้ังแง่บวกและแง่ลบอย่างไรแล้ว น้อง
ได้รู้จักตัวเองแล้ว อันหน่ึงคือเราออกแบบกระบวนการเพือ่ให้น้องได้

สร้างประสบการณโ์ดยการทีใ่ช้ส่ือทีม่ีในตัว อยา่งเชน่ โทรศัพทม์ือถือ         

ทีเ่ขามี สามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวิดโีอ ไม่ว่าจะเป็นคลิปส้ัน ๆ หรืออะไร
ก็แล้วแต่ ในทางสร้างสรรค ์ เพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดน้องสามารถทีจ่ะ
มีหลักการ หลักคิด หรือมีทักษะเหล่านี ้ เขาสามารถสร้างการ
เปล่ียนแปลงในระดับทีอ่าจจะเป็นตัวเขาด้วย และให้กับชุมชน สังคม 
ของเขาด้วยได้  

“หลกัการ หลกัคดิ ในการสรา้งส่ือ ท่ีเอามาใหน้อ้ง ๆ  เราจะมีเรื่องเทคนิคของ

การสรา้งนะครบั เป็นการสอนในวนัท่ีสอง หลกัการจะเป็นลกัษณะของการมารู้

หลกัการก่อน หลกัการท่ีจะสรา้งส่ือ 1 2 3 4 วา่มีอะไรบา้ง แลว้ในภาคเชา้ 

นา่จะไดค้ยุกนัเรื่องของหลกัคดิทัง้หมดเลย และชว่งสาย ๆ หนอ่ย เราจะมา

ออกแบบกนั จะมาวางเรื่องราวท่ีเราจะออกแบบท่ีจะถ่ายเพ่ือใหน้อ้งเห็นวา่ใน

การถ่ายท าครัง้หนึ่ง นอ้งจะตอ้งวางโครงอย่างไรบา้ง แลว้ชว่งบา่ยจะเปิดเวทีให้

นอ้งไดเ้ลือกท่ีจะถ่ายท าเป็นของตวัเองในพืน้ท่ีตรงนีล้ะ่ เสรจ็กิจกรรมนอ้งจะได้

คลิปวิดีโอท่ีเราจะมาน าเสนอกนัในภาคเย็น ซึ่งนอ้งๆ  ก็จะเห็นวา่สิ่งท่ีนอ้ง ๆ  ท า

ตามท่ีวางโครงกนัเป็นอยา่งไรบา้ง และอาจมีพ่ี ๆ ทีมส่ือเอง หรือพ่ี ๆ ท่ีอยูด่ว้ย 

ใหแ้ง่คดิหรือมมุมองส าหรบัการสรา้งส่ือนัน้วา่ถา้เกิดจะสรา้งใหมี้พลงัมากกวา่

นีจ้ะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง ซึ่งจรงิ ๆ การสรา้งส่ืออยา่งสรา้งสรรค ์คยุกนัวา่อาจจะ

ไมไ่ดส้มบรูณแ์บบ เพราะว่าอาจจะตอ้งใชเ้ครื่องมืออะไรคอ่นขา้งเยอะ เราก็

มองวา่อาจจะเป็นเกร็ดเล็กเกรด็นอ้ยท่ีมาจดุประกายใหน้อ้ง ๆ ไดเ้ห็นวา่สิ่งท่ี

เขามี เขาสามารถสรา้งได”้ 

“สิ่งหนึ่งท่ีเห็นเลยนอกจากการเรียนรูใ้นเบือ้งตน้ของวนันี ้ มีเร่ืองของการ

สร้างรอยเท้าไว้บนโลกออนไลนท์ีเ่รียกว่า “ดจิิตอลฟุตปริน้ท”์ ซึ่งมี

ผลกระทบกบัเด็กคอ่นขา้งสงูมาก แตเ่ดก็ไมเ่คยรูเ้ลยว่าสิ่งท่ีตวัเองก าลงัโพสต์

ไปบนโลกออนไลน ์ สรา้งผลกระทบกบัตวัเองในระยะยาว ซึ่งพอเขาโพสตว์นันี ้

เขาไมเ่คยรูว้า่สิ่งท่ีเขาโพสตว์นันีจ้ะกระทบกบัเขา ผมไดมี้โอกาสไดค้ยุกบัเพ่ือน
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ท่ีท  างาน HR ตอ้งบอกวา่ผมก็เพิ่งรูเ้หมือนกนัว่าระดบั HR ของบรษิัทใหญ่ ๆ 

เขาเช็คประวตัขิองผูท่ี้จะสมคัรงานผา่นส่ือออนไลนท์กุประเภท ท่ีเขามี 
เพราะฉะน้ันเป็นข้อที่ต้องพงึระวังมาก ๆ ว่าดจิิตอลฟุตปริน้ทห์รือ
รอยเท้าบนส่ือดจิิตอล ถ้าโพสตล์งไปแล้ว ถ้าเป็นแง่ลบมาก ๆ จะมี
ผลกระทบกับเราแน่นอน เพราะฉะน้ันก่อนทีจ่ะโพสตต์้องไตร่ตรองให้ดี

ว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเราบ้าง” 

“เดก็ๆ จะบอกวา่เฟซบุ๊คเป็นพืน้ท่ีของเขา เขาจะท าอะไรก็ได ้ เขาจะโพสตห์รือ

จะวา่ใครก็ได ้ในมมุมองของผม ผมคดิวา่เป็นมมุหนึ่งท่ีเขาคดิ ซึ่งเขายงัมองไม่

เห็นสิ่งท่ีเป็นผลกระทบท่ีจะตามมากบัเขา อาจจะเป็นแง่มมุหนึ่งท่ีเดก็คดิแบบ

นัน้ ซึ่งผมคิดวา่การมองในมมุนีก็้ไมผ่ิดส าหรบัเด็ก แตถ่า้เขารบัรูว้่าในมมุท่ีเขา

โพสตไ์มไ่ดส้รา้งแคว่า่ผลกระทบกบัตวัเขาอยา่งเดียว แตม่นัสรา้งผลกระทบกบั

คนขา้งนอกดว้ย อนันีผ้มวา่ตอ้งระวงัแลว้ก็คดิวา่จะตอ้งเสรมิความรูห้รือวา่

สรา้งทกัษะเหลา่นีใ้หเ้ด็กไดเ้ห็น ไดฟั้ง และไดส้มัผสัจรงิๆ เขาถึงจะเห็นแง่มมุ

หลายๆ แง่มมุ” 

“ส าหรบัคลิปท่ีน ามาใหน้อ้ง ๆ ไดช้ม กนันัน้ ทัง้สองคลิปเป็นคลิปเรื่องของไซ

เบอรบ์ลูล่ี เรื่องของการกลั่นแกลง้กนับนโลกออนไลน ์ท าไมเราถึงเอาคลิปนีม้า 

สิ่งหนึ่งท่ีเราเห็นเลยในปัจจบุนั เด็กกลั่นแกลง้กนับนโลกออนไลนค์อ่นขา้งมาก

โดยท่ีเดก็ไมเ่คยรูเ้ลยว่าก าลงักลั่นแกลง้เพ่ือนอยู ่ สิ่งท่ีเราไดเ้ห็นจากการถอด

บทเรียนจากการดคูลิปเสรจ็ จะเห็นค าพดูท่ีหลาย ๆ  คนอาจจะบอกวา่ก็แคข่  า ๆ  

ใชไ่หมครบั อนันีเ้ป็นแง่มมุท่ีใช ่อาจจะข าในมมุท่ีเขากระท าอยู่ ณ เวลานัน้ แต่

รูส้กึดีท่ีมีเดก็บางคนท่ีบอกว่าตอนท าสะใจนะ แตพ่อกลบัมายอ้นคดิกลบัไป 

ปรากฏวา่รูส้กึสงสารเพ่ือน อนันีท้  าใหเ้ห็นรอยเสน้ทางท่ีเขาท า แลว้ก็ความรูส้ึก

ท่ีเขาก าลงัเกิดขึน้ในการท่ีเขารบัรูก้บัเรื่องนี ้ ซึ่งวิดีโอ 2 วิดีโอนี ้ ผมคิดวา่มนั

อาจจะเป็นมมุเล็ก ๆ ท่ีมาจดุประกายใหน้อ้งไดเ้ห็นวา่สิ่งท่ีมนัเกิดขึน้บนโลก

ออนไลนจ์รงิ ๆ มีเรื่องอะไรบา้ง ซึ่งผมไมแ่นใ่จวา่เขาเคยเห็นคลิปเหลา่นีบ้า้ง

หรือเปล่า ถา้เคยเห็นก็อาจจะเป็นในลกัษณะของการดผู่าน ๆ หรือเปลา่ แตว่า่

วนันีเ้รามาดเูพ่ือท่ีจะมาคยุกนั คือการไดด้แูลว้ไดคุ้ย ไดแ้ลกเปล่ียน ผมวา่

แง่มมุของการตระหนกัขึน้ก าลงัเกิดขึน้กบัเด็กแนน่อน”  

“ในชว่งค ่าก็จะใหเ้ขาดคูลิปอีกคลิปหนึ่ง เป็นคลิปเปา้หมายหลกัเลยคือการ

รูเ้ทา่ทนัส่ือโดยเฉพาะ ใหม้ารูห้ลักคิดของการรู้เท่าทันส่ือ มีประมาณ 5 ขอ้ 

แลว้ก็มีทกัษะท่ีจะตอ้งรูเ้ท่าทนัส่ืออีกประมาณ 5 ขอ้ คลิปท่ีจะมาเปิดใหน้อ้งดู

ช่ือวา่คลิปสารคดรู้ีเท่าทันส่ือ เป็นของ กสทช.ทีผ่ลิตออกมา ซึ่งเนือ้หา

คอ่นขา้งท่ีจะตรงกบัการท่ีเราคดิว่าเด็กนา่จะไดเ้รียนรูก้บัเรื่องนี ้ แลว้ก็จะ

เช่ือมโยง คลิปนีช้ว่งแรกจะเป็นการรูห้ลกัคดิ รูท้กัษะ และเช่ือมโยงไปถึงวา่

พลเมืองดจิิตอลท่ีพวกเราเป็นพลเมืองท่ีสามารถใชด้จิิตอลไดจ้ะตอ้งสรา้งสรรค์

หรือขยบัหรือท าอยา่งไร ซึ่งอาจจะเห็นแง่มมุท่ีวา่เราสามารถท าได”้ 
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“ส าหรบัความคาดหวงัในการอบรมครัง้นี ้ ถา้เป็นเรื่องของการออกแบบ เรื่อง

ของหลกัสตูรของการเรียน 2 วนันี ้ ของการรูเ้ท่าทนัส่ือ ผมคิดว่ามีความ

คาดหวังว่าน้องจะได้รู้จักส่ือมากขึน้ และได้เห็นแง่มุมของเร่ืองราวที่

เกิดขึน้ในส่ือออนไลนอ์ีกแง่มุมหน่ึงที่น้องอาจจะไม่ได้สนใจมากกว่า ซึ่ง

ถามวา่คาดหวงัใหน้อ้งปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมไหม ก็อาจจะยงัไปไมถ่ึงขนาดนัน้ 

แตอ่ยา่งนอ้ย ผมคดิว่าความคาดหวงัหนึ่งคือการกระตกุความคดิใหน้อ้ง

กลบัมามองกบัประสบการณท่ี์นอ้งเคยผา่นมา แลว้ท่ีส าคญัคืออยากใหน้อ้ง

รูจ้กัตวัเองดว้ยวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งนี ้ ในการใชส่ื้อออนไลน ์ หรือส่ืออะไรก็

แลว้แตใ่นชีวิตประจ าวนั นอ้งเป็นอยา่งไร แลว้หลงัจากนีม้นัอาจจะมีป๊ิงแวบ

ขึน้มาวา่เรื่องนีถ้า้เธอจะแชร ์ลองคิดถึงเรื่องนีท่ี้เรียนอยูใ่นคา่ย อาจเป็นการจดุ

ประกายเล็กๆ แตอ่าจจะเป็นเรื่องท่ีนอ้งอาจจะไดส่ื้อสารตอ่ดว้ยอีกสว่นหนึ่ง” 

“สดุทา้ย ส าหรบัสิ่งท่ีผมฝากถึงนอ้ง ๆ  อยากจะบอกกับน้อง ๆ ว่าคุณค่า

ของทุกคนมีทุกวินาที แต่ในทุกวินาทีทีเ่ราใช้ชีวิต เราเคยแสดงคุณค่า
เหล่าน้ันออกมาหรือเปล่า เพราะฉะน้ันพืน้ทีนี่ผ้มมองว่าเป็นพืน้ที่แห่ง
การสร้างคุณค่าทีเ่ขามีอยู่แล้ว และผมก็เชื่อว่าน้อง ๆ มีศักยภาพมาก

พอทีจ่ะสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับสังคมของเรา” # 

 

 

 

“ 

หากเดก็รูเ้ท่าทนัสือ่  

อนัดบัแรกผมคดิวา่ 

เขาจะท าดว้ยการคดิอยา่งไตรต่รอง 

และคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

” 


