รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้องกันและลดปัญหาการใช้ ความรุนแรง
ในสถานพินิจและศูนย์ ฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดภาคใต้

จัดทําโดย
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นางสาวธัญลักษณ์ จีนแก้ วเปี่ ยม

เ
เสนอ
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

คํานํา
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสานเสวนาเพื่อป้ องกันและลดปั ญหาการใช้ความรุ นแรงในสถานพินิจ
และศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคใต้ ฉบับนี้ ประกอบด้วย เนื้ อหา สามส่ วนได้แก่ ส่ วนที่ ๑ จะเป็ นรู ปแบบการจัด
สานเสวนาให้กบั เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และ เขต ๘ จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี เป็ นเวลา ๓ วัน การจัดสานเสวนาแก่เจ้าเหน้าของ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ
ใน เขต ๘ และ เขต ๙ เป็ นเวลา ๒ วัน และสุ ดท้าย เป็ นการจัดสานเสวนาระหว่างเด็กและเยาวชน กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ ใน เขต ๘ และ เขต ๙ เป็ นเวลา ๑ วัน เนื่ อหาส่ วนที่ ๒ เป็ น
รู ปแบบการจัดสานเสวนาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ที่มีสถานแรกรับเด็ก
ที่กระทําผิดเพื่อรอการตัดสิ นจากศาล ในจังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด ๙ แห่ ง แห่ งละ ๓ วันส่ วนเนื้ อหาส่ วนสุ ดท้าย
จะเป็ นเรื่ องการติดตามผลการอบรมสานเสวนา เขต ๘ จํานวน ๒ วัน และเขต ๙ จํานวน ๒ วัน การจัดสาน
เสวนาในโครงการนี้ได้มีข้ ึนด้วยการสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๕๒ จาก มหาวิทยาลัยมหิ ดในการ
นี้จึงขอขอบพระคุณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี และกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียงิ่
รายงานฉบับนี้ จะแสดงให้เห็ นถึ งวิธีการใช้กระบวนการสานเสวนา ซึ่ งเป็ นการฟั งด้วยใจอย่างลึกซึ้ ง
เพื่อนําไปสู่ การป้ องกันและลดการใช้ความรุ นแรงในศูนย์ฝึก ฯและสถานพินิจ สานเสวนาซึ่ งเป็ นเครื่ องมือและ
ทางเลือกที่เป็ นสันติวธิ ี ประการหนึ่งสามารถได้รับการนําไปใช้ใน ชีวติ ประจําวัน การทํางาน ครอบครัว รวมทั้ง
หวังว่ากระบวนการสานเสวนาจะช่วยลดและป้ องกันการใช้ความรุ นแรงในสังคมและในบริ บทต่าง ๆ เพื่อการ
นําสันติสุขมาสู่ ประเทศไทย และเยาวชนไทย อันเป็ นที่รักของพวกเรทุกคน
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รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้องกันและลดปัญหาการใช้ ความรุ นแรง
ในสถานพินิจและศูนย์ ฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดภาคใต้

หลักการและเหตุผล
สื บเนื่ องมาจากแนวคิดเบื้องต้นว่า การสานเสวนาเป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้บุคคล
หรื อบุ คคลกลุ่ มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่ อและจุดยืนต่างกัน ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแสดง
ความรู้สึก ฟั งเงื่ อนไขปั จจัยของกันและกันอย่างลึกซึ้ งด้วยความเมตตา ด้วยการไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
เพื่อเข้าใจกันอย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้น โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายยังคงมีจุดยืนที่ต่างกันได้ เป็ นการฟังโดย
การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เพื่อเกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจซึ่ งกันและกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกิด
การเรี ยนรู ้ พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจสภาวะและสถานการณ์ของเพื่อนผูม้ ีความเชื่อต่าง
จากตน จนกระทัง่ อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง ไปเป็ นความเข้าใจและเห็นอกเห็น
ใจในความเป็ นมนุ ษย์ของกันและกันมากขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการสาน
เสวนาที่ จะเป็ นทางเลื อกหนึ่ งของการเสริ มสร้าง ความเข้าใจ ป้ องกันและลดปั ญหาความขัดแย้ง
ดังกล่ าว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี จึงดําริ จะสานต่อการสานเสวนาให้สามารถปฏิบตั ิได้เป็ น
รู ปธรรม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งในชุมชนจังหวัดภาคใต้ โดยดําริ จะจัดการ
สานเสวนาในระดับปฏิบตั ิ (Dialogue of Life in Action) เพื่อป้ องกันความขัดแย้ง ความรุ นแรง
เสริ มสร้างความเข้าใจและร่ วมมือกันในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน จํานวน ๑๔ แห่ ง
ในจังหวัดภาคใต้
โครงการอบรมสานเสวนานี้จ ะเป็ นการลดช่ องว่ า ง และป้ องกันความไม่ เข้ าใจระหว่ า ง
เจ้ าหน้ าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
กับเยาวชนคุมประพฤติในศูนย์ พนิ ิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
การสานเสวนา ครั้ งแรกจะอบรมให้เจ้าหน้าที่ใช้ “สานเสวนา” อันเป็ นสันติวิธีปฏิบตั ิต่อ
เยาวชนคุ มประพฤติ เพื่อลดการจัดการและปกครองโดยใช้ความรุ นแรง และครั้ งที่สอง อบรมให้
เยาวชนคุ มประพฤติรู้จกั “สานเสวนา” เพื่อให้เข้าใจปั ญหาของตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองและผูอ้ ื่น เช่ น เพื่อน เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ เพื่อให้สามารถนํากระบวนการสานเสวนาไป
ใช้ได้ในชี วิตจริ ง ครั้ งที่สามเป็ นการสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและเยาวชนคุมประพฤติ
ในการเรี ยนรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานพินิจ เงื่อนไข เหตุผล และข้อจํากัดของกันและกัน เพื่อความ

๑

เข้าใจกันอย่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ เพื่อการอยูร่ ่ วม และพัฒนาสังคมไทยตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายอย่าง
สันติ
ศูนย์ฯจึงเสนอโครงการสานเสวนาเพื่อป้ องกันและลดปั ญหาความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อ
สามารถนํา มาปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ในสถานพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนในจัง หวัด ภาคใต้ใ ห้
แพร่ หลาย และเป็ นเครื่ องมื อและการเรี ยนรู้ที่สําคัญในรู ปแบบของ “สันติวิธี” ในการลดปั ญหา
ความขัดแย้ง เป็ นการเสริ มสร้างความชอบธรรม การมีส่วนร่ วมของผูเ้ ดือดร้อนและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาไปสู่ สังคมที่เข้าใจกัน สงบสุ ข และเป็ นสังคมที่ยงั่ ยืนได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ กระบวนการสานเสวนาในฐานะเครื่ องมือสันติวธิ ีให้แพร่ หลาย
๒. เพื่อให้ได้ “ทางออกและการปฏิบตั ิ ” ในการลดปั ญหาและความขัดแย้งโดยผ่าน
กระบวนการสานเสวนาเพื่อชีวิต (Dialogue of life) สําหรับเจ้าหน้าที่และเยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมความเข้าใจเรื่ อง “สันติวธิ ี ” ให้เยาวชนได้นาํ ไปใช้ใน
สถานการณ์จริ งในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
การดําเนินกิจกรรม : จํานวน ๑๓ ครั้งดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ ๑ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา กิจกรรมวันที่ ๒๖ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เขต ๙
จ.สงขลา แกนนําจํานวน ๖๐ คน จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่
สถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรม จํานวน ๓๓ คน จัด ณ โรงแรมวีวา่ อ.เมือง จ.สงขลา
กิ จ กรรมครั้ งที่ ๒ ศู น ย์ฝึ กอบรมเด็ ก และเยาวชนจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี กิ จ กรรมวัน ที่
๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่ เข้า ร่ วม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชนจัง หวัด
สุ ราษฎร์ ธานี เขต ๘ จ.สุ ราษฎร์ ธานี แกนนําจํานวน ๖๐ คน และเด็กและเยาวชน จํานวน ๓๐๐ คน
จัด ณ ศู นย์ฝึ กอบรมเด็ ก และเยาวชนจัง หวัดสุ ราษฎร์ ธ านี และเจ้า หน้า ที่ ส ถานพิ นิ จ และศู น ย์
ฝึ กอบรม จํานวน ๓๖ คน จัด ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
กิจกรรมครั้งที่ ๓ สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา กิ จกรรมวันที่
๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสงขลา จํานวน ๖๕ คน จัด ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

๒

กิจกรรมครั้งที่ ๔ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมวันที่ ๓ - ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่ เข้า ร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๕๐ คน จัด ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
กิ จ กรรมครั้ งที่ ๕ สถานพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
กิ จกรรมวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่ เข้า ร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน ๕๑ คน จัด ณ สถานพินิจและคุ ม้ ครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
กิ จ กรรมครั้ งที่ ๖ สถานพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนจัง หวัด ตรั ง กิ จ กรรมวัน ที่
๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตรัง จํานวน ๕๓ คนจัด ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
กิจกรรมครั้ง ที่ ๗ สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กิจกรรม
วันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จํานวน ๖๓ คน จัด ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กิ จกรรมครั้งที่ ๘ สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปั ตตานี กิ จกรรมวันที่
๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปั ตตานี จํานวน ๔๐ คน จัด ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปั ตตานี
กิจกรรมครั้งที่ ๙ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิ วาส กิ จกรรมวันที่
๑๔ - ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่ เข้า ร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนราธิ วาส จัด จํานวน ๓๖ คน ณ สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นราธิวาส
กิ จกรรมครั้ งที่ ๑๐ สถานพิ นิจและคุ ้ม ครองเด็ก และเยาวชนจัง หวัดสตูล กิ จกรรมวันที่
๔ - ๖ กันยายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสตูล จํานวน ๒๖ คนจัด ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
กิ จกรรมครั้ งที่ ๑๑ ศู นย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา กิ จกรรมวันที่ ๑๖- ๑๘
กันยายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัด
สงขลา จํานวน ๓๕๐ คน จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
กิ จกรรมครั้ งที่ ๑๒ ติดตามและประเมินผลการนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ เขต ๘
กิจกรรมวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ ผูซ้ ่ ึ งผ่านการอบรมกระบวนการสานเสวนา
จํานวน ๔๔ คนจัด ณ ห้องหอยขาว โรงแรม ร้อยเกาะ อ.เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
๓

กิ จกรรมครั้ งที่ ๑๓ ติ ดตามและประเมิ นผลการนํา กระบวนการสานเสวนาไปใช้เขต ๙
กิจกรรมวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่และเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ และผูช้ ่ วยวิท ยากร ผูซ้ ่ ึ งผ่านการอบรม
กระบวนการสานเสวนา จํานวน ๔๗ จัด ณ ห้องสกายเลาท์ โรงแรมกรี นเวิล ด์พาเลซ สงขลา
อ.เมือง จังหวัดสงขลา
สรุปการจัดกิจกรรมในรู ปแบบ ๖ วัน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต้ เขต ๘และเขต ๙
ครั้งที่ ๑ ใช้เวลา ๓ วัน สําหรับเยาวชนคุมประพฤติ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘
และเขต ๙
ครั้ งที่ ๒ ใช้เวลา ๒ วัน สําหรับเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็ก และเยาวชน และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘และเขต ๙
ครั้งที่ ๓ ใช้เวลา ๑ วัน สานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และ
เยาวชนคุมประพฤติ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘และเขต ๙

๔

สรุ ปการสานเสวนาเพือ่ ลดความรุนแรงในสถานพินิจ ภาคใต้
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และเขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กิจกรรม ใช้ เวลา ๓ วัน / เขต
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ ยม
๓. น.ส.อารี หลีเซะ

เป็ นวิทยากรกระบวนการโครงการ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ (เป็ นคนในพื้นที่ จ.ปั ตตานี)

- เขต ๙ กิจกรรมวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต ๙ จ.สงขลา จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
- เขต ๘ กิจกรรมวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนเขต ๘ จ.สุ ราษฎร์ ธานี จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กิจกรรมวันที่ ๒๖ มีนาคม และ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
พิธีเปิ ด
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.
แนะนําการอบรม และระฆังแห่งสติ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม: ฝากความกังวล และกิจกรรมความคาดหวัง
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
“ฉันคือใคร” ผ่านงานศิลปะ
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม: ถัว่ เขียวกับความดี
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
สานเสวนาคืออะไร
๑๔.๓๐- ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม: เข้าใจเรื่ องอํานาจ
๑๕.๐๐- ๑๕.๑๕ น.
พัก
๑๕.๑๕- ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรมผูน้ าํ - ผูต้ าม
๑๕.๓๐- ๑๖.๐๐ น.
สรุ ปบทเรี ยน
กิจกรรมวันที่ ๒๗ มีนาคม และ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ระฆังแห่งสติ Check in - ทบทวนบทเรี ยน
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
การฟัง (๒) แบบ trio – Listening
๕

๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕- ๑๕.๔๕ น.
๑๕.๔๕- ๑๖.๐๐ น.

พัก
กิจกรรม: เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผ่อนพักตระหนักรู้
กิจกรรมรู้จกั ตนเอง - รู้จกั ผูอ้ ื่น (ทิศทั้ง ๔)
กิจกรรม: ของรักของหวง
พัก
กิจกรรมสานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย หัวข้อ “ ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้ามาอยูใ่ นศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน”
ชมภาพข่าว/สรุ ปบทเรี ยน

กิจกรรมวันที่ ๒๘ มีนาคม และ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม We can make a difference
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
พัก
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.
นําเสนอ กิจกรรมสานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย หัวข้อ “ ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้ามาอยูใ่ นศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน”
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย หัวข้อ “ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน”
๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
พัก
๑๕.๔๕- ๑๖.๐๐ น.
รู ้จกั ความขัดแย้ง ความรุ นแรง และสันติวฒั นธรรม /สรุ ป
บทเรี ยน

๖

กิจกรรมวันที่ ๒๖ มีนาคม และ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒
กิจกรรมฝากความกังวล/ความคาดหวัง
อุปกรณ์
๑. โพสอิต
๒ สี
๒. ปากกา
๑ แท่ง/คน
การดําเนินกิจกรรม
๑. แจกโพสอิตให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนละ ๒ ใบมีสีต่างกัน
๒. กําหนดให้เขียนความกังวลบนแผ่นกระดาษ Post it สี ชมพู และเขียนความคาดหวังบน
แผ่นกระดาษ Post it สี เหลือง โดยไม่ตอ้ งลงชื่อ
๓. เก็บโพสอิตไปแปะไว้บนกระดานแยกความกังวลกับความคาดหวังออกจากกัน เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมไปอ่านในช่วงเวลาว่าง
ผลจากกิจกรรมฝากความกังวล / ความคาดหวัง
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
ความกังวล ๕ อันดับแรก คือ
ความกังวล
ระยะเวลาในการที่จะได้ออกไปจากศูนย์ฝึก (การปล่อยตัว
จากศูนย์ฝึก)
เรื่ องทางบ้าน เป็ นห่วง พ่อ แม่ แฟน
การลาเยีย่ มบ้าน (กลัวไม่ได้ลาเยีย่ มบ้าน)
การขึ้นศาล/คําตัดสิ นของศาล
กลัวถูกส่ งเรื อนจํา

ร้ อยละ
๔๒
๒๘
๑๖
๑๐
๒

๗

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ความกังวล ๕ อันดับแรกคือ
ความกังวล
การทะเลาะวิวาทในศูนย์ฝึก
เรื่ องทางบ้าน เป็ นห่วง พ่อ แม่ แฟน
กลัวไม่ได้กลับบ้าน
การลาเยีย่ มบ้าน (กลัวไม่ได้ลาเยีย่ มบ้าน)
เมื่อไหร่ จะพ้นโทษ

ร้ อยละ
๕๑
๒๗
๑๐
๔
๔

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
ความคาดหวัง ๕ อันดับแรก คือ
ความคาดหวัง
ได้รับความรู ้จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
เข้าร่ วมโครงการแล้วจะมีความสงบ ความสุ ข และสบายใจ
(มีแนวทางในการดําเนินชีวิตมากขึ้น)
อยากกลับบ้าน (อยากหลุดออกจากศูนย์ฝึกฯ)
เยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมจะเข้าใจกันและเป็ นเพื่อนกันได้
การทํากิจกรรมจะช่วยลดความเครี ยด

ร้ อยละ
๓๓
๑๗
๑๒
๙
๗

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ความคาดหวัง ๕ อันดับแรกคือ
ความคาดหวัง
คาดหวังว่าจะแก้ไขปั ญหาให้เด็กและเยาวชนเลิกใช้ความ
รุ นแรง ทําให้เกิดความสงบสุ ข
คาดหวังว่าจะได้ความรู ้เรื่ องการลดความรุ นแรงและนําไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน
คาดหวังว่าจะได้อะไรดี ๆ เพื่อเอาไปแนะนําเพื่อน ๆ ต่อได้

ร้ อยละ
๓๓
๒๖
๑๒
๘

เข้าร่ วมโครงการแล้วจะมีความสงบ ความสุ ข และสบายใจ
(มีแนวทางในการดําเนินชีวิตมากขึ้น)
คาดหวังว่าจะได้หลุดเร็ ว ๆ (พ้นโทษเร็ วๆ)

๑๐
๑๐

ข้ อสั งเกตจากกิจกรรมความกังวลและความคาดหวังนั้น เป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อได้วา่ เด็กและ
เยาวชนมีความกังวล และคาดหวังอย่างไรบ้าง เมื่อพิจารณาความกังวล ของเด็กและเยาวชนในศูนย์
ฝึ กเขต ๙ สงขลา และศูนย์ฝึก ฯ เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี พบว่าแตกต่างกันคือ ศูนย์ฝึกสงขลานั้นความ
กังวลเป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป ของคนที่กระทําความผิด โดนกักขังอิสรภาพ อยูห่ ่างไกลบ้านจะรู ้สึก คือ
กังวลเรื่ อง การปล่อยตัว การคิดถึงทางบ้าน กังวลเรื่ องคดี เรื่ องการตัดสิ น แต่ที่ศูนย์ฝึก ฯ เขต ๘
สุ ราษฎร์ ธานี ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นความกังวลที่ออกมานั้นสื่ อปัญหาภายในศูนย์ฝึก ที่เด็กและเยาวชน
กลัว คือการทะเลาะกันมากที่สุด และปัญหานี้ เป็ นปั ญหาที่หนักอกหนักใจ รวมทั้งปัญหานี้ยงั
นําไปสู่ ความกังวลที่วา่ เขาจะไม่ได้กลับบ้าน (ซึ่ งคําว่าไม่ได้กลับบ้านของเขาหมายความว่าอะไรใน
นัยยะนี้ ถ้าเขาหมายถึง เขาต้องไปอยูค่ ุกสาเหตุเนื่ องจากทะเลาะวิวาทกัน แล้วไม่ได้ลาเยีย่ มบ้าน ก็
เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปตามกฎ อันนี้พอจะเข้าใจ แต่ถา้ หมายถึงการทะเลาะวิวาททําให้เกิดการบาดเจ็บ
จนถึงเสี ยชีวติ แล้วเขาไม่ได้กลับบ้าน อันนี้ เป็ นเรื่ องใหญ่ ที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข) ในส่ วนของความ
คาดหวังนั้น ของศูนย์ฝึก ฯ เขต ๙ สงขลา เป็ นเรื่ องทัว่ ไป ๆ เช่น ได้รับความรู ้ในการจัดกิจกรรม
และการได้ทาํ กิจกรรมแล้วจะมีความสงบ ความสุ ข และสบายใจ (มีแนวทางในการดําเนินชีวิตมาก
ขึ้น) อยากกลับบ้าน (อยากหลุดออกจากศูนย์ฝึกฯ) เยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมจะเข้าใจกันและเป็ น
เพื่อนกันได้
เมื่อดูนยั ยะที่เด็กและเยาวชนสื่ อพอจะตีความว่าเด็กในศูนย์ฝึกสงขลานั้นชอบทํา
กิจกรรม เพราะกิจกรรมนั้นทําให้มีความสงบ มีความสุ ข สบายใจ ในสภาวะที่อยูใ่ นศูนย์ฝึก ที่มี
เวลาว่างมาก ซึ่ งก่อให้เกิดความเบื่อและเซ็ง อีกทั้งกิจกรรมยังทําให้เกิดการสนิทสนมรู ้จกั กันมากขึ้น
สร้างมิตรภาพได้มากขึ้น ส่ วนความคาดหวัง ของศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ น้ นั คิดว่าการจัดกิจกรรมสาน
เสวนาจะช่วยทําให้ความขัดแย้งการทะเลาะนั้นยุติทาํ ให้ศูนย์ฝึกสงบสุ ข คาดหวังว่าจะได้ความรู ้
เรื่ องการลดความรุ นแรงและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน คาดหวังว่าจะได้อะไรดีๆ เพื่อเอาไปแนะนํา
เพื่อนต่อได้ สิ่ งเหล่านี้สื่อให้เห็นความต้องการเด็กและเยาวชนที่ตอ้ งการไม่ให้เกิดความรุ นแรงขึ้น
และก็พร้อมจะเรี ยนรู้วธิ ี การกระบวนการในการลดความรุ นแรงและพร้อมจะนําไปบอกเพื่อนๆ ต่อ
แสดงว่าเขาต้องการที่จะให้ความรุ นแรงการทะเลาะวิวาทยุติลงเสี ยที่ ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ าย
จําเป็ นต้องระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแก้ไข เพราะการแก้ไขไม่สามารถทําได้โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
หรื อวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งอาศัยการเข้าใจปั ญหาและควมร่ วมมืออย่างเป็ นองค์รวม ที่
ต้องทําด้วยใจ ฟังด้วยใจ ซึ่ งคาดหวังว่ากระบวนการสานเสวนาจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะนําความสันติ
สุ ขคืนศูนย์ฝึก เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
…………………………………………………………….
๙

กิจกรรมวาดภาพ “ฉันคือใคร”
๑. กระดาษวาดเขียน
๑ แผ่น/คน
๒. สี (อะไรก็ได้)
๑ กล่อง/กลุ่ม
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละหอ และ
จังหวัดที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย
๒. แจกกระดาษวาดเขียนให้ผเู้ ข้าร่ วมทุกคน และแจกสี กลุ่มละ ๑ กล่อง
๓. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเองครู่ หนึ่ง โดยให้ใคร่ ครวญถึงตัวเอง
๔. ปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวาดภาพที่สะท้อนถึงตัวตน
๕. เมื่อวาดเสร็ จ ให้แต่ละคนนําเสนอภาพของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่า ภาพนั้นสื่ อถึงตัวเขา
อย่างไร
๖. รวมกลุ่มให้ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึกที่ได้จากการทํากิจกรรม
ผลทีไ่ ด้ จากกิจกรรม “ฉันคือใคร”
ภาพวาดทีน่ ่ าสนใจของศูนย์ ฝึก สงขลาคือ

ภาพที่ ๑ คนเรามีสองด้านครับ ด้านไม่ดี กินเหล้า ตีกนั แล้วจุด
จบเข้าคุก อีกด้านหนึ่ง ถ้าคนเราเดินทางที่ดีจะสดใสเหมือนนกที่
มีประสบการณ์บินไปได้ไกล

ภาพที่ ๒ สองทางเลือก คือผมก็เหมือนขอนไม้ที่ลอยไปตามนํ้า
มันมีทางเลื อกสองทางเลื อก ตอนแรกผมเลื อกเดิ นทางไม่ดี แต่
ในทางที่ไม่ดียงั มีทางเชื่อมมาทางที่ดีได้ ผมได้กาํ ลังใจจาก
ต้นไม้ใหญ่สองต้นนั้นคื อ พ่อแม่ ที่ ยืนคอยให้กาํ ลังใจผมเสมอ
แม้เวลาที่ผมผิดพลาด

๑๐

ภาพที่ ๓ เมื่อ ก่อนนี้ ผมอยู่ในนํ้า ผมจมนํ้า ผมไปไม่ถึงฝั่ ง แต่
ต่อมาผมขึ้ นเรื อได้แม้ตอนนี้ จะมองไม่เห็ นฝั่ ง แต่ผมรู้ ว่าบนฝั่ ง
มันจะมีความสดใสความสว่างรออยูข่ า้ งหน้า

ภาพที่ ๔ ผมมีพ่อแม่พี่น้องทั้งหมด ห้าคน พี่น้องเป็ นคนดีแทน
ด้วยสี เหลื องเป็ นแสงสว่า ง ผมเป็ นสี ดาํ เป็ นสิ่ ง ไม่ ดีอยู่ใ นบ้า น
กลับไปผมจะเป็ นสี เหลือง เพราะผมจะทําอะไรที่ดีเพื่อพ่อแม่และ
ครอบครัว

ภาพที่ ๕ เป็ นรู ปสายใยแห่งความรัก พ่อ แม่ ลูก ผมเกิดจาก
สายใยแห่งความรัก

ภาพวาดทีน่ ่ าสนใจของศูนย์ ฝึก สุ ราษฎร์ ธานี คือ

แล้ว

ไป

ภาพที่ ๑ สี ขาว ตอนแรกชี วิต ผมมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ เริ่ ม หมองลง
ชีวิตก็ดบั สิ้ นลงเป็ นสี ดาํ ต้องมาอยูใ่ นศูนย์ฝึกหมดอิสระ และผม
ยังมีความหวังว่าชีวติ จะสดใสอีกครั้ง

ภาพที่ ๒ รู ป ผมเหมือนเทียน เกิดมาสดใส สี เหลือง เข้าสู่ วยั รุ่ น
แทนด้วยสี ดาํ แต่ต่อไปชีวติ ผมจะสดใส เหมือนสี ฟ้า ชีวติ ผม
เปรี ยบกับเทียนเพราะเวลาถอยกลับไปไม่ได้ แต่มนั กลับจะลดลง
เรื่ อย ๆ

๑๑

ภาพที่๓ ชี วิตเปรี ยบเหมือนบันได สี เหลือง คือ อนุบาล ปฐมคือ
สี ส้ม และมีสิ่งรุ มเร้าเข้ามาช่วงวัยรุ่ นจึง เปรี ยบเหมือนสี เทา สี ฟ้า
คือสิ่ งคาดหวังว่าเราจะผ่านสี เทาไปได้ฐานสี แดงเปรี ยบเหมือน
พ่อแม่ไม่วา่ อะไรจะเลวร้ายแค่ไหน พ่อแม่จะอยูเ่ คียงข้างเราและ
ให้อภัยเราเสมอ

ภาพที่๔ ของผมเปรี ยบเหมือนหัวใจมีความร่ าเริ งและอ่อนหวาน
อยูใ่ นตัว เมื่อมาอยูใ่ นศูนย์ฝึกอบรม มาเจอสิ่ งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่สบาย
ใจ ผมหวังว่าจะได้ออกไปเพื่อทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ภาพที่๕ ความคิดเหมือนวงกลมคอยห้อมล้อม สี ดาํ ความคิดที่ดี
สี ฟ้า สี เขียว ความคิดที่สดใส ไม่วา่ เราจะคิดผิดคิดถูก ดวงจันทร์
คือ แม่ ดวงอาทิตย์คือพ่อจะอยูเ่ คียงข้างเราตลอดเวลา

ภาพที่ ๖วาดดอกไม้ในกระถาง ที่ถูกเพาะเลี้ยงในกระถางแม้เป็ น
กระถางที่แคบแต่ดอกไม้ก็สามารถเติบโตมาสู่ ความสว่างและจะ
งดงาม เมื่อดอกไม้บานออกมาได้เห็นสิ่ งต่าง ๆ ว่า มีคนคอย
ห่วงใย (แทนด้วยผีเสื้ อ) ชีวิตของคนเราต้องมีความสมดุล เมื่อถึง
เวลาเปลี่ยนแปลงมันก็ตอ้ งเปลี่ยน

ออกไปอยู่
ว่าย

ภาพที่ ๗ นี่ ผ มอยู่ใ นกรอบสี่ เ หลี่ ย มมื ด อนาคต ผมอยากจะ
กับครอบครัวอย่างเรี ยบง่าย จะไปมีอนาคตที่ดีคือ ทําสวน ผมจะ
ทวนกระแสนํ้า เป็ นคนดีให้ได้

……………………………………………………………
๑๒

กิจกรรมเม็ดถั่วเขียวกับความดี: ส่ งเสริ ม Self-Esteem
อุปกรณ์
๑. ถัว่ เขียว
๑ ถุง
๒. ถ้วยพลาสติก
๒ ถ้วย/คน
ขั้นเตรียมการ
เตรี ยมถ้วยพลาสติกใส่ เม็ดถัว่ เขียว ถ้วยละประมาณ ๒๐ - ๓๐ เม็ด และถ้วยเปล่า
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แจกถ้วยพลาสติกให้ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมคนละ ๒ ถ้วย ถ้วยหนึ่งมีเม็ดถัว่ เขียว อีกถ้วยเป็ น
ถ้วยเปล่า
๒. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยู่กบั ตัวเอง แล้วนึ กย้อนหลังไปว่า ในสองเดือนที่ผ่านมา ตนทํา
ความดีอะไรบ้าง
๓. เมื่อนึ กถึ งความดี หนึ่ งครั้ง ให้หยิบเม็ดถัว่ เขียวใส่ ลงในถ้วยเปล่าหนึ่งเม็ด (ถัว่ เขียวหนึ่ ง
เม็ดต่อความดีหนึ่งเรื่ อง)
๔. ยํ้าผูเ้ ข้าร่ วมว่าแต่ละเม็ดต้องมี เรื่ องเล่า ผูเ้ ข้าร่ วมต้องจําได้และเล่าได้ว่าเม็ดถัว่ เขียวแต่
ละเม็ดที่ตนหยิบมามีเรื่ องราวความดีอะไร
๕. ปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีเวลาใคร่ ครวญถึงความดีของตน แล้วหยิบเม็ดถัว่ เขียวใส่ ถว้ ยเปล่า
๖. ถามว่าใครได้ถวั่ เขียวกี่เม็ด
๗. ให้คนที่ ได้น้อยที่ สุ ดเริ่ ม เล่าเรื่ องของตัวเองก่ อน แล้วค่อยเวีย นไปยังคนอื่ นตามความ
พร้อมของบุคคล (ในกรณี ที่มีคนมาก อาจให้แต่ละคนเลือกความดีของตนที่อยากแบ่งปั น
ให้ ผูอ้ ื่ นฟั ง มาคนละเรื่ อ ง หรื อถ้า คนมากจริ ง ๆ อาจต้องสุ่ ม เลื อกให้บ างคนเล่ า เรื่ อ ง
เท่านั้น)
ข้ อตกลงร่ วมกัน
เมื่อเพื่อนออกมาพูดนัน่ คือการสื่ อความหมาย และความต้องการของเขา เราต้องตั้งใจฟั ง
อย่างลึกซึ้ ง คือ ฟังด้วยใจเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน ฟังโดยเอาใจเขามาใส่ ใจเรา

ผลจากกิจกรรมเม็ดถั่วเขียวกับความดี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
เยาวชนที่มีเมล็ดถัว่ เขียว มากกว่า ๑๐ เมล็ด มีร้อยละ ๕๕ จํานวน ๑๐ เมล็ด มีร้อยละ
๓๐ จํานวน ๕ เมล็ด มีร้อยละ ๑๕ จํานวน ๑ – ๒ เมล็ดมีร้อยละ ๑๐ ความดีส่วนมากจะเกี่ยวข้อง
๑๓

กับการทําหน้าที่ภายในศูนย์ฝึก เช่นช่วยกวาดขยะ, ช่วยตามเพื่อนวิ่งแถวให้มาเข้าแถว, ช่ วยดูแล
เพื่อนกวาดหอช่วยทําสวนหย่อมหน้าโรงพยาบาล, ช่วยทําความสะอาดหน้าชั้นเรี ยน, ช่วยทําความ
สะอาดหอนอน และมีเยาวชน หนึ่งคนกล่าวว่า เขาไม่มีความดีสักเมล็ด สอบถามปรากฏว่า เยาวชน
ทําท่าครุ่ นคิดนาน และบอกว่า จําความดีของตัวเองไม่ได้ วิทยากรได้ให้ขอ้ คิดว่า อย่าดูถูกความดี
ของตัวเอง เยาวชนจึงบอกออกมาว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความดีเพราะสิ่ งที่เขาทํามันคือหน้าที่ที่ตอ้ ง
ทําทุกวัน เช่ น กวาดขยะ ทําความสะอาดหอ แต่ผลภายหลังปรากฏว่า วิทยากร ได้สอบถามครู พี่
เลี้ ยง ครู พี่เลี้ ยงบอกว่าเยาวชนคนนี้ เป็ นเด็กดี ชอบช่ วยเหลื ออาจารย์ทุกอย่าง วิทยากรจึงได้ให้
ข้อคิดว่า การทําหน้าที่ของตนในแต่ละวันให้ดี และช่วยเหลือคุณครู นั้นถือว่าเป็ นความดีอย่างหนึ่ ง
เยาวชนรับทราบและเข้าใจ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ความดีที่กระทําส่ วนมากก็เหมือน ศูนย์ฝึกสงขลา จะเกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ภายในศูนย์
ฝึ ก ช่วยทําความสะอาดหอนอน ,สวดมนต์ทุกวันและเวลาได้ยินความดีของคนอื่นรู้สึกปลื้ม, ดีใจ
เหมื อ นตัว เองได้ ท ํา เอง, ซึ้ งใจที่ เ พื่ อ นได้ ท ํา ความดี และเมื่ อ ตัว เองทํา ความดี รู้ สึ กภู มิ ใ จ
ได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่, ดีใจ
กิจกรรมนี้ เป็ นการให้เยาวชนได้ตระหนักตนเอง ว่าตนเองสามารถทําความดีได้ ความดีมี
หลากหลาย เช่ นการทํางานของตนให้สมบูรณ์ ก็เป็ นความดี การช่ วยเหลือผูอ้ ื่น กตัญ�ูต่อพ่อแม่ก็
เป็ นความดี การปฎิบตั ิศาสนกิจ เช่นการสวดมนต์ การทําละหมาดก็เป็ นความดี เพราะฉะนั้นทุกคน
สมารถตระหนักถึง “คุณค่า” ของตนเองได้ เมื่อตัวเองตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ก็จะสามารถรัก
ตัวเอง และผูอ้ ื่นได้ ขณะเดียวกัน เมื่อฟังเรื่ องดี ๆของผูอ้ ื่นก็สามารถฝึ ก “มุฑิตาจิต” พลอยยินดี กับ
ผูอ้ ื่นได้
…………………………………………………………….
กิจกรรม บรรยาย กระบวนการสานเสวนา
ศู นย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ สงขลา และเขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี จะบรรยายเหมือนกัน
ดังนี้
แนะนําศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาลัยมหิดล
บทบาทหน้ าที่
๑. เน้นการสร้างความไว้วางใจ (confidence building) การสื่ อสารกับสังคม และมุ่ง
ประเด็นความมัน่ คงปลอดภัย
๒. เน้นความร่ วมมือ การสานเสวนากับกลุ่มเป้ าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
พัฒนาโดยเริ่ มจากเรื่ องที่น่าจะง่ายและประเด็นเล็กๆ ก่อน พร้อมทั้งติดตามผลและส่ งเสริ ม
กิจกรรมร่ วมราชการและพลเมืองเพื่อความมัน่ คงปลอดภัย
๑๔

๓. เน้น การเปิ ดพื้ น ที่ ท างความคิ ด และการแสวงความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ในนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งนโยบายทางการเมืองการปกครอง
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สานเสวนา (dialogue)
• ระดับ ชุ ม ชน ระดับ ปฏิ บ ัติ และระดับ นโยบาย เพื่ อ การรั บ ฟั ง การแสดง
ความเห็ น การสื่ อความรู ้ สึก การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และการแสวงความเห็ น
พ้องต้องกัน
๒. สื่ อสารสู่ สังคม
• เพื่อลดอคติ เจตคติลบ ส่ งเสริ มความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน
๓. ส่ งเสริ มเวทีวฒั นธรรม
• เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยภาคใต้และทัว่ ประเทศ
๔. เปิ ดพื้นที่ทางความคิด
• สู่ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นประเด็ น ขัด แย้ง และร่ ว มกัน เสนอทางเลื อ กเพื่ อ ลดหรื อ
ปรับเปลี่ยนความขัดแย้ง
๕. ศึกษานโยบายสาธารณะ
• จัด ทํา ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่ช่วยลดหรื อปรับเปลี่ ยนความ
ขัดแย้ง
๖. ปฏิบตั ิชอบ
• การเสนอแนะเพื่อลดละการปฏิบตั ิที่ก่อความร้าวฉาน โกรธเคือง หวาดระแวง
และสนับสนุนการปฏิบตั ิชอบต่อกัน เพื่อความสมานฉันท์และความยุติธรรม
แนวคิดหลักการสานเสวนา
• มนุษย์ มีอตั ลักษณ์ (Identity) หลากหลายแตกต่างกัน
 ภาษา ชาติพนั ธ์
 วัฒนธรรม
 เพศ การศึกษา
 สถานภาพ
 ศาสนา ค่านิยม
อัตลักษณ์ที่แตกต่างช่วยให้สังคมมีสีสันหลากหลายและงดงามมากขึ้น
• ทุกศาสนาสอนจริ ยธรรมโลก
 เคารพคุณค่าทุกชีวติ (Have a respect for all life)

๑๕

 ปฎิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม (Deal honestly and fairly)
 คิด ทํา พูด แต่สิ่งที่ จริ ง (speak and act truthfully)
 เคารพ และเมตตา กรุ ณา ซึ่งกันและกัน (Respect and love one another)
ศาสนาพุทธ
“สภาวะที่ ไม่เป็ นที่ชื่นชอบแก่ ฉัน ต้องไม่เป็ นที่ชื่นชอบของเธอด้วย และสภาวะที่ไม่นาํ
ความสุ ขมาสู่ ฉนั จะยัดเยียดความทุกข์น้ นั ให้เธอได้อย่างไร”
จากคัมภีร์สังยุตนิกาย เล่มที่ ๕ ข้อ ๓๕๓.๓๕ - ๓๕๔.๒

ศาสนาอิสลาม
“คนหนึ่ งใดในหมู่พวกท่านจะยังมิเป็ นผูศ้ รัทธาจนกว่าเขาจะรักที่จะให้ประสบกับพี่น้อง
ของเขา (เพื่อนมนุษย์) เฉกเช่นที่เขารักที่จะให้ได้แก่ตนเอง”
จากคํากล่าวของ นบี มูฮมั มัด อิหม่าม นะวาวีย ์ หนังสื อ ๔๐ ฮะดีษ

ศาสนาคริสต์
“สิ่ งที่ท่านปรารถนาให้คนอื่นปฎิบตั ิต่อท่าน จงปฎิบตั ิสิ่งนั้นต่อผูอ้ ื่น”
จาก มัททิว ๗ : ๑๒

ทุกศาสนาสอนวิธีปฏิบตั ิตนในสังคมพหุ ลกั ษณ์
๑. อยากให้ผอู ้ ื่นปฎิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็ปฎิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
๒. ไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
คําสอนและการปฎิบตั ิของทุกศาสนา มุ่งสู่ ความรัก และความยุติธรรม และความสงบสุ ข


กระบวนการสานเสวนา
สานเสวนาเป็ นกระบวนการสื่ อความหมายและเรี ยนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่น
สานเสวนา เพื่อให้เกิด (เลียวนาร์ ด สวิดเลอร์ )

เรี ยนรู ้ : ความคิด ความเชื่อ จุดยืนที่แตกต่าง

เจริ ญเติบโต : เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ

เปลี่ยนแปลง : เรื่ องที่เข้าใจผิด อคติที่มี

ร่ วมมือ : ทํางานเพื่อพัฒนา ร่ วมแก้ปัญหา
สานเสวนา (Dialogue)
David Bohm ได้กล่าวถึงการสานเสวนาดังนี้
คือการสานความหมายที่เกิดขึ้น การฟังอย่างลึกซึ้ง Deep listening
ฟังอย่ างไร
 ฟัง ด้วยเมตตา
๑๖

ฟังอะไร

 ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
 ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา





ฟังเพือ่

ฟังตัวเอง
ฟังผูอ้ ื่น
ฟังความเงียบ
ฟังผลของการฟัง

 เพื่อหาความหมายด้วยกัน
 เพื่อการมีส่วนร่ วม
 เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวแท้จริ ง
การฟั งอย่างลึ กซึ้ งจะช่วยให้ ก้าวพ้นอคติ ซึ่ งจะช่วยปรับการมองความคิดของคนอื่นที่ไม่
เหมือนเรา จากที่มองว่า ผิด หรื อมองว่า ต่าง สานเสวนาไม่ใช่ การพูดและการฟั ง ซึ่ งกันและกัน
เท่านั้น แต่สามารถนําไปปฎิบตั ิเพื่อการลดปั ญหาต่างๆ ได้
เนื่องจากสานเสวนามีหลายประเภท ดังนั้น ทุกคน จึงสามารถร่ วมการสานเสวนา ได้ ไม่วา่
จะเป็ น ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ นักการศึกษา ฯลฯ
ตัวอย่างการใช้กระบวนการสานเสวนาเพื่อป้ องกันความขัดแย้ง
 กิ จกรรมการสานเสวนาเรื่ องป่ าสมุนไพร ระหว่างชาวบ้าน ต.โคกโพธิ์ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ
 กิจกรรมการสานเสวนา เรื่ องปั ญหามลพิษขยะ หมู่บา้ นควนโนรี ต.โคกโพธิ์
สานเสวนาจึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ง ทําความเข้าใจกัน เพื่อลดปัญหา ด้วยสันติวธิ ี สานเสวนา
ไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงจุดยืนของผูอ้ ื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จาก “ภายใน” ตามกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติ ไม่ใช่การบังคับ
กติกาเบือ้ งต้ น ของ การสานเสวนา
พัฒนาจาก (Dialogue Decaiogue)
กติกาสานเสวนา
๑. ไม่มีวาระซ้อนเร้น (hidden agenda)
• ไม่ใช้การสานเสวนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบ หรื อมีเป้ าหมายแอบแฝง
๒. ปฎิสัมพันธ์กนั อย่างมนุษย์
• ปฎิ สั ม พัน ธ์ ต่อ กัน “แบบมนุ ษ ย์” ไม่ ใ ช่ “วัต ถุ สิ่ ง ของ” ปฎิ บ ัติ ต่ อ ผูอ้ ื่ น
เช่นเดียวกับที่เราต้องการให้เขาปฎิบตั ิต่อเรา
๑๗

๓.

เท่าเทียมกัน
• ทั้ง ๒ ฝ่ าย ต่างให้และรับ
• หลีกเลี่ยง การครอบงํา
• ระวังความรู ้สึกว่า “ฉันเหนือกว่า”
• ไม่มีใครด้อยกว่า หรื อ เหนือกว่า ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียม
กัน
๔. จุดยืนชัดเจน
• บอกจุ ด ยื น -ตํา แหน่ ง ของตนเองให้ ชัด เจน กล้า ที่ จ ะ เปิ ดหู -เปิ ดใจ
ฟั งความเห็ นที่แตกต่าง กล้าที่จะฟั งว่าผูอ้ ื่นเข้าใจและเห็นว่าเรามีจุดยืน
เช่นไร
๕. ไม่ด่วนสรุ ป-ตัดสิ น
• ระวังที่จะไม่ใช้ “ความเชื่อของเรา” “วัฒนธรรมของเรา” “ชาติพนั ธุ์
ของเรา” ไปตัดสิ นว่าผูอ้ ื่น ควรกรองอคติดว้ ยการฟังอย่างลึกซึ้ ง
๖. ใจกว้าง
• รั บ ฟั ง ความคิ ด -ความเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งในบรรยากาศที่ เ คารพและเข้า ใจ
กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์ ความคิด-ความเชื่อของกลุ่มตนเอง
๗. ซื่อสัตย์และจริ งใจ
• ทั้ง ต่อตนเองและผูร้ ่ วมสานเสวนา หลี กเลี่ ย งการยอมรับ แบบขอไปที
(lazytolerance)
๘. ไว้วางใจผูอ้ ื่น
• ผูอ้ ื่นก็มีเหตุผลที่ดีและสามารถหาทางอออกที่ดีได้เช่นกัน
๙. ไม่ปะปน หลักการกับปฎิบตั ิ
• เมื่อผูอ้ ื่นพูดเรื่ องหลักการ ก็ตอบเรื่ องหลักการ เมื่อผูอ้ ื่นพูดเรื่ องการ
ปฎิบตั ิ ก็ตอบเรื่ องการปฎิบตั ิ
๑๐. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปัญหา
• หากเป็ นกระบวนการซึ่งต้องใช้เวลาอันเป็ นทางเลือกสู่ การจัดการปัญหา
อย่างเป็ นองค์รวมโดยอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ความรุ นแรง
ประเภทความรุ นแรง
๑. ความรุ นแรงทางกายภาพ (physical violence)
๒. ความรุ นแรงทางการเมือง (political violence)
๑๘

๓. ความรุ นแรงที่มีรัฐเป็ นผูก้ ระทํา (state-sponsored violence)
๔. ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)
๕. ความรุ นแรงทางนิ เวศวิทยา (ecological violence)
๖. ความรุ นแรงที่ตอ้ งการหลุดพ้นจากความทุกข์ (liberative violence)
วัฒนธรรมสั นติภาพ
๑. เป็ นเพื่อนมนุษย์พวกเดียวกัน (Sisterhood) เราต่างรักสุ ขเกลียดทุกข์ ต้องการความรัก
ความเข้าใจเหมือนกัน
๒. ทุกฝ่ ายพึงพอใจ (Satisfaction)
๓. ร่ วมรับผิดชอบ (Collective Responsibility) เราต่างเป็ นปั จจัยของความขัดแย้งได้
ทั้งนั้น
เรามีส่วนร่ วมรับผิดชอบให้บรรยากาศความขัดแย้งเปลี่ยนไปในทาง
สร้างสรรค์
๔. แก้ปัญหาที่รากเหง้าโดยไม่เหมารวม (De-stereotype)
๕. ศัตรู มิใช่มนุษย์ (Human are not enemy) ศัตรู ของเราคือความโลภ ความ
อยุติธรรม การเลือกปฏิบตั ิ โครงสร้างและวัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริ มสันติภาพ
แนวคิดเกีย่ วกับอํานาจ
ของ StarHawk ได้กล่าวถึง
อํานาจเหนือกว่ า (Power Over)
หมายถึง การที่บุคคล กลุ่ม หรื อสถาบันใช้แหล่งอํานาจที่ตนมีอยูใ่ นการสั่งการ ควบคุม เอา
เปรี ยบ แสวงประโยชน์ กดขี่ ตัดสิ นใจแทน ให้คุณค่าหรื อนิยามประสบการณ์ให้คนหรื อกลุ่มอื่น
เช่น แม่ไม่ให้ลูกไปเล่นบริ เวณสระนํ้าเพราะเกรงว่าลูกจะตกลงไป ครู กาํ หนดให้นกั เรี ยน
ส่ งการบ้านภายในวันศุกร์ นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปตรวจเลือด เป็ นต้น
อํานาจร่ วม (Power Sharing)
หมายถึง การที่บุคคล กลุ่มหรื อสถาบันใช้แหล่งอํานาจที่ตนมีอยูเ่ พื่อช่วยเหลือเกื้อกูล
สนับสนุน ตัดสิ นใจร่ วมกับบุคคลหรื อกลุ่มอื่น
เช่น พ่อแม่และลูกๆ ร่ วมกันตัดสิ นใจว่าสุ ดสัปดาห์น้ ีท้งั ครอบครัวจะไปพักผ่อนกันที่ไหน
ดี เป็ นต้น
อํานาจภายใน (Power Within)
หมายถึง ศักยภาพภายในที่บุคคลหรื อกลุ่มมีอยูห่ รื อพัฒนาขึ้นมา นําไปใช้เพื่อเผชิ ญกับ
ความกลัว ความไม่ยตุ ิธรรม หรื ออุปสรรคต่างๆ และตอบโต้สถานการณ์น้ นั อย่างสันติวธิ ี หรื อใช้ใน
การดําเนิ นชีวติ ที่ดีงาม อํานาจภายในเป็ นสิ่ งที่เรามีแล้วไม่มีใครแย่งไปได้
เช่น ทักษะ ความสามัคคี ข้อมูลข่าวสาร สติปัญญา ความเข็มแข็งภายใน ความมัน่ ใจ
ประสบการณ์ เป็ นต้น
๑๙

อํานาจภายใน เป็ นอํานาจในการทําสิ่ งที่จาํ เป็ นเพื่อให้ตนเติบโต
สร้างสรรค์ความพึงพอใจในชีวติ อํานาจภายในทําให้ชีวิตมี ‘อิสระ’

ก้าวข้ามอุปสรรค

รู ปแบบสานเสวนา
การสานเสวนาแบบวงอ่ างปลา
• มีผดู ้ าํ เนิ นรายการ ๑ คน = คุณอํานวย
• ผูร้ ่ วมสานเสวนา หลัก ๘ คน = คุณกิจ
• คุณลิขิต ๑ คน

คุณอํานวย
ผู้สังเกตการณ์
คุณกิจ

ทีว่ ่ าง

หน้ าที่
๑. ผูด้ าํ เนิ นการสานเสวนา เอื้อให้สานเสวนาดําเนินไปด้วยดี
๒. คุณลิขิต เป็ นผูจ้ ดบันทึกการสานเสวนา

๒๐

ประเด็น

ได้สานเสวนา
ทุกประเด็น
ที�เราต้องการ/คิดว่า
สําคัญหรือไม่

ความรู้สึก
ปฏิสัมพันธ์
การรับรู้
อคติ

กระบวนการ

การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ
การจัดสรรพื�นที�ในการสานเสวนา

การประเมินความพึงพอใจ
(Satisfaction Evaluation)
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ดังนั้นสานเสวนาจึงท้าทายความเป็ น “มนุษย์แท้” “พุทธแท้” “มุสลิมแท้” “คริ สเตียนแท้ที่
ศรัทธา”แม้จะอยูท่ ่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย แต่สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่าง “สันติ” ได้ สาน
เสวนาจึงสัมพันธ์กบั การพัฒนาจิตวิญญาณภายใน เป็ นการเชื่ อมโยงภายนอกภายใน
(outer work
Inner work)
…………………………………………………………….

กิจกรรมอํานาจ
การดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมยืนเป็ นสองแถว จับคู่กนั แล้วเลือกว่าใครจะเป็ นคนนัง่ หรื อยืนก่อน
๒. ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้คือมีฝ่ายหนึ่งนัง่ อีกฝ่ ายหนึ่งยืน
๓. ให้ฝ่ายที่ยนื ชี้หน้าคนนัง่
๔. ผูจ้ ดั กิจกรรมเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก ของผูท้ ี่นงั่ และยืน
๕. สลับบทบาท แล้วเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึกอีกครั้ง
๖. จากนั้นให้ท้งั สองฝ่ ายยืนเสมอกัน แล้วเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก
ข้อสังเกต คือให้สังเกตสภาวะจิตของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อตนเองต้องนัง่ ลงกับพื้นพร้อมกับมีคนยืน
ชี้หน้า
บทเรียนและความรู้ สึกทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลาและศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์ ธานี
คนที่นง่ั รู ้สึก
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
•
ไม่พอใจ
•
รู ้สึกโกรธ
๒๑

ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์ ธานี
•
ไม่พอใจ
•
ไม่ค่อยดี
คนที่ยนื รู ้สึก
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
•
รู้สึกดีเพราะสู งกว่า
•
ได้เปรี ยบกว่า
ศูนย์ฝึก น สุ ราษฎร์ ธานี
•
สะใจ
•
สะใจกว่าเดิม
•
อึดอัดใจ
•
ไม่สบายใจ
•
ไม่ค่อยดี
•
เกรงใจ
•
รู้สึกดีเพราะสู งกว่า
•
ได้เปรี ยบกว่า
ตอนสลับบทบาท
ความรู ้สึกคนที่นงั่ แล้วมายืนรู ้สึก
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
•
รู้สึกดีเพราะสู งกว่า
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์ ธานี
•
ไม่ค่อยสบายใจ อึดอัดใจ
•
ไม่เต็มใจที่จะชี้
•
เฉย ๆ
•
รู ้สึกไม่ดี
•
ระแวง กลัวเพื่อนจะเอากลับ
•
รู้สึกดีเพราะสู งกว่า

๒๒

ความรู้สึกตอนยืนแล้วมานัง่
ศูนย์ฝึก ฯสงขลา
•
รู ้สึกไม่สบายใจเพราะตํ่ากว่า
•
เสี ยเปรี ยบ
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์ ธานี
•
รู ้สึกไม่สบายใจเพราะตํ่ากว่า
•
เสี ยเปรี ยบ
ถ้ าเลือกได้ ทุกคนอยากนั่งหรื อยืน
•
เยาวชนทั้งสองศูนย์ฝึก เลือกที่จะนัง่ เหมือนกัน เพราะสบายใจมากกว่าและทําให้
เท่าเทียมกัน
บทเรียนทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
• อยูเ่ สมอภาคกันมีอะไรพูดคุยกัน
• ปรับความเข้าใจ
• ได้รู้วา่ การอยูเ่ สมอกันเป็ นอย่างไร
• นัง่ ทําให้หนีได้ชา้ กว่า ยืนทําให้หนีได้เร็ วกว่า ดูมีอาํ นาจ
• ทุ ก คนมี อ าํ นาจอยู่ใ นตัว เอง เช่ นหน้า ตา ความรู้ รวย จน และอี ก อํา นาจที่ อ ยู่ใ น
ตําแหน่งเหนือกว่า แต่เราจะทําอย่างไรที่จะมีอาํ นาจเท่ากัน คือ จะนัง่ ก็นงั่ เหมือนกัน
หรื อยืนก็ยืนเหมื อนกัน ทําให้เยาวชนรู้ จกั สองสภาวะ ในตอนที่ตนได้เปรี ยบและ
เสี ยเปรี ยบ
ข้ อสั งเกตจากกิจกรรมอํานาจเห็นได้วา่ การแสดงอํานาจที่ผา่ นการชี้ หน้า เยาวชนในศูนย์ฝึก
สุ ราษฎร์ ธานีจะมีความกลัวในการเล่นกิจกรรมนี้มากกว่าศูนย์ฝึกสงขลา อีกทั้งในการเล่นกิจกรรมนี้
มีการระแวงกันอยูต่ ลอดเวลา ผ่านการที่เยาวชนสื่ อออกมาว่ากลัวเพื่อนจะเอาคืน และมีความเกรงใจ
ในการชี้หน้าโดยบอกว่ารู ้สึกไม่สบายใจ ไม่ค่อยดี อึดอัดใจ ที่ช้ ี ความรู้สึกเช่ นนี้สะท้อนบทเรี ยน
ว่า ผูท้ ี่นง่ั และผูถ้ ูกชี้หน้า คือผูอ้ าํ นาจด้อยกว่า ถ้าเยาวชนรู้วา่ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา เมื่อใดที่ตน อยูใ่ น
ภาวะ มี อาํ นาจเหนื อ กว่า ก็ จ ะได้ ตระหนัก “หัวอก” และ “จิ ตใจ” ของคนที่ มี อ าํ นาจน้อ ยกว่า
กิ จกรรมนี้ เป็ นบทบาทสมมุ ติ ที่ อาจสะท้อนเรื่ องจริ งของความสัมพันธ์ ระหกว่างกลุ่ ม เด็ก ผูม้ ี
อํานาจ และไม่มีอาํ นาจในศูนย์ฝึกต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี
…………………………………………………………….

๒๓

กิจกรรมผู้นําผู้ตาม
อุปกรณ์
๑. ผ้าปิ ดตา
๑ ผืน/คู่
๒. อุปสรรคสําหรับการเดินในห้องทํากิจกรรม เช่น เก้าอี้วางขวางทางเดิน เป็ นต้น
ขั้นเตรียมการ
๑. จัดห้องทํากิจกรรมให้มีสิ่งกีดขวาง
๒. จัดผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นคู่ ๆ แจกผ้าปิ ดตาให้คู่ละผืน
๓. ให้แต่ละคู่เลือกว่าใครจะเป็ นผูน้ าํ ใครจะเป็ นผูต้ าม
๔. ผูท้ ี่ได้รับบทบาทผูต้ ามต้องเป็ นคนสวมผ้าปิ ดตา
๕. ผูท้ ี่ได้รับบทบาทผูน้ าํ สามารถเอามือจับศอกของผูต้ ามให้เดินหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง โดย
อนุญาตให้ตกลงสัญญาณกันก่อน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผนู ้ าํ พาผูต้ ามเดินไปรอบ ๆ ห้อง โดยหลบเลี่ยงสิ่ งกีดขวางสักพัก
๒. สลับบทบาทให้ผตู ้ ามมาเป็ นผูน้ าํ บ้าง
๓. รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ข้ อตกลงร่ วมกัน ให้สังเกตสภาวะจิตของตน
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมผู้นําผู้ตาม
บทเรี ยนและความรู ้สึกของผูต้ าม
ศูนย์ฝึกฯสงขลา
• ขาดความมัน่ ใจ
• ระแวง
• กลัวโดนชน
• ไม่กระจ่างมืด หมองมัว
• กังวล
• หวาดระแวง
• ไม่ปลอดภัย
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์ ธานี
• กลัวชนเพื่อน
• มืด
• มึน
๒๔

•
•
•

ตาลาย
ไม่มนั่ ใจ
กลัว

บทเรี ยนและความรู ้สึกของผูน้ าํ
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
• เหนื่ อย กลัวเพื่อนจะชนกัน
• ต้องรับผิดชอบต้องพาเข้าไปในทางที่ดี
• เป็ นผูน้ าํ ยากกว่าเป็ นผูต้ ามคือมีการเปลี่ยนแปลงให้ระวังเสมอ
• ต้องระมัดระวังมากขึ้น
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์
• ขับรถให้ดี
• มีความมุ่งมัน่
• กลัวว่าจะชนเพื่อน
• สนุกดี
• สบาย
• ระแวงว่าเพื่อนจะมาชนรถเรา
• ดีกว่าตอนปิ ดตา
บทเรี ยนที่ได้
เป็ นผูน้ าํ นั้นไม่ใช่เรื่ องง่ายต้องมีความรับผิดชอบ ผูต้ ามเพราะมีความระแวงความกลัวและ
ความไม่ ม ่ัน คง ในความเป็ นจริ ง เราสามารถเป็ นทั้ง ผู้นํา และเป็ นผู้ต ามได้ ผู้นํา ต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ เป็ นผูต้ ามก็ควรมีความไว้ใจ ดังนั้นเมื่อเราเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เราจะเข้าใจบทบาทที่
ต้อง พึ่งพาอาศัยกันระหว่างผุน้ าํ และผูต้ ามได้ดีข้ ึน
…………………………………………………………………………………
สรุปบทเรียนสิ่ งทีไ่ ด้ จากการทํากิจกรรมในวันนี้
• ทําให้ทราบวิธีการสานเสวนาในการนําไปช่วยเหลือเพื่อน
• รู ้สึกดีที่ได้มาทํากิจกรรม และทําให้มีความรู ้
• แก้ความเครี ยด ทําให้สบายใจขึ้น
• ได้เข้าใจอะไรมากขึ้น โดยเฉพาะความดีของตนเอง
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ได้ความรู ้
รู ้จกั การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยกําจัดความคิด
ทําให้เข้าใจการสานเสวนา
ได้ทาํ กิจกรรม
ได้ความสามัคคีในหมู่เพื่อน
ได้รู้ถึงการอยูอ่ ย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรี ยบกัน
ได้จดั ระเบียบตนเอง
ได้ขอ้ คิดว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน 0จากเรื่ องกับดักหนู)
สบายใจ
ได้ความรู ้ ได้อยูก่ บั กลุ่มเพื่อน ๆ
ได้ทราบถึงการให้อภัย และความเมตตา
ทําให้เรี ยนรู ้ศาสนาต่าง ๆ
สนุกมาก โดยเฉพาะกิจกรรมผูน้ าํ ผูต้ าม
กิจกรรมอํานาจ ทําให้ทราบว่าความรู ้สึกของผูท้ ี่ดอ้ ยกว่าเป็ นอย่างไร
ได้ระบายความเครี ยดผ่านงานศิลปะ
รู ้วธิ ี การแก้ปัญหาการเอาเปรี ยบผูท้ ี่อ่อนแอกว่า
เราต้องฟังอย่างเมตตา
ได้ความสามัคคีเพื่อนที่ไม่เคยพูดคุยกันได้มาคุยกัน
สบายใจมากที่ได้วาดรู ป
ได้ความรู ้เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ
รู ้สึกดีใจที่ได้มาทํากิจกรรมร่ วมกับเพื่อน ๆ เพราะไม่ค่อยได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
ได้ทราบใจเขาใจเรา
ดีใจที่เพื่อนๆได้ยมิ้
ได้เห็นความสามัคคีของเพื่อน ๆ
ทําให้รู้จกั ตัวเองมากขึ้นทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี
ทราบกติกาการฟัง การพูดมากขึ้น
…………………………………………………………….
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กิจกรรมวันที่ ๒๗ มีนาคม และ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒
กิจกรรมฟังแบบ Trio Listening
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละหอ คละ
จังหวัด เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ผูเ้ ข้าร่ วมคนแรกเล่าปั ญหา อีกสองคนเป็ นผูฟ้ ัง ปั ญหาที่เลือกมาพูดต้องเป็ นปั ญหา
แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก กล่าวคือแก้แบบนี้ก็ไม่ได้ ใช้อีกวิธีก็ไม่ดี
๒. ผูเ้ ข้าร่ วมคนที่สองพูดแนะนําเหตุผลเสนอแนะ
๓. ผูเ้ ข้าร่ วมคนสุ ดท้ายให้แนวทางแก้ปัญหาอีกวิธีต่างจากคนก่อนหน้า
๔. ให้เวลาฟังกันจนครบทุกคน
๕. รวมกลุ่มถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ข้ อตกลงร่ วมกัน
เมื่อเพื่อนออกมาพูดนัน่ คือการสื่ อความหมาย และความต้องการของเขา เราต้องตั้งใจฟั ง
อย่างลึกซึ้ ง คือ ฟังด้วยใจเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน ฟังโดยเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
วิธีการแบ่ งกลุ่ม
โดยใช้เกมรังผึ้งแตกรัง
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมฟังแบบ Trio Listening
ปัญหาทีน่ ่ าสนใจของศูนย์ ฝึก ฯ สงขลา มีดังนี้
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : ผมได้หนีออกจากศูนย์ฝึกฯ ชาวบ้านให้กลับมาก็เลยกลับมา
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ตอ้ งกลับนอนกับภรรยาดีกว่า
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : กลับมาจะได้อยูก่ บั ครอบครัวนาน ๆ สบายใจกว่า
กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า : ได้ลาเยี่ยมบ้านก่อนสงกรานต์แต่วนั กลับต้องกลับก่อนสงกรานต์ แต่อยากอยูเ่ ที่ยว
สงกรานต์ ผมจะกลับมาดีหรื อไม่มาดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ผมว่ากลับมาดีกว่า ปี นี้ไม่ได้เที่ยวแต่ปีหน้าได้ออกเร็ วขึ้นเป็ นการคิดไกล
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เที่ยวสงกรานต์ดีกว่ามีเพื่อน มีสาวเยอะๆ แล้วค่อยกลับ
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : เพื่อนชวนผมออกไปเที่ยวโดยต้องหนีออกจากศูนย์ฝึก
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ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : หนีดีกว่าแม่ไม่สบาย ได้กลับไปดูแม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไม่หนี ทําตามกฎกลับมา ถ้าหนีตอ้ งไปอยูเ่ รื อนจํา และอายุความมีถึง ๒๐
ปี
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : ผมจะอยูศ่ ูนย์ฝึกดีหรื อว่าอยูเ่ รื อนจําดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อยูศ่ ูนย์ฝึกจะได้มีญาติเยีย่ มได้บ่อยๆ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : อยูเ่ รื อนจํา จะกินอะไรก็ได้กิน สู บบุหรี่ ก็ได้ มีอิสระกว่าอยูศ่ ูนย์ฝึก
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่า : เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งไปปล้นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง ผมรู ้จกั ทั้งสองกลุ่มผมเป็ นคนกลางจะ
ทําอย่างไร
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ :ไม่บอกต้องมีปัญหาอีก เดี๋ยวเพื่อนจะต้องทะเลาะวิวาทกันอีก
ผูเ้ สนอคนที่ ๒: ให้บอกเพื่อนจะได้ไม่ปล้นอีก จะได้กลัวกฎหมายบ้าง
กลุ่มที่ ๖
ผูเ้ ล่า : เพื่อนชวนเลื่อยหอ แล้วหนีออกจากศูนย์ฝึก
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ :ไม่ให้ทาํ คิดอนาคตไกล ต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ หนีออกไปไม่ได้กี่วนั ก็
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : หนี ได้ออกไปอยูก่ บั พ่อแม่
กลุ่มที่ ๗
ผูเ้ ล่า : ผมจะทํายาเส้นแจกเพื่อนหรื อไม่เพราะมันผิดกฎศูนย์ฝึก
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ทาํ ผิดกฎศูนย์ฝึก ต้องถูกงดเยีย่ ม
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ทําเพราะเพื่อนอีกหลายคนต้องการ
กลุ่มที่ ๘
ผูเ้ ล่า : ควรจะเลิกยาเส้นดีหรื อไม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้เลิกมันไม่ดีต่อร่ างกายตนเอง
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ :ไม่เลิก อยูใ่ นนี้มนั เครี ยด
ปัญหาทีน่ ่ าสนใจของศูนย์ ฝึก ฯ สุ ราษฎร์ ธานี มีดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผมได้ทาํ ความผิด และถูกจับตัวผมมา ผมมาอยู่ ๓ เดือน ผมคิดหนี เพราะสงสาร
แม่เพราะแม่ไม่สบาย
กลุ่มที่ ๒ ลาเยี่ยมบ้าน พ่อสั่งว่าห้ามเที่ยวกลางคืน แต่เพื่อนชวนไปเที่ยวไม่กล้าขัดเพื่อน
และขัดพ่อ
กลุ่มที่ ๓ ได้ลาเยีย่ มบ้านเพื่อนให้ชวนไปกินเบียร์ แต่แม่บอกให้อยูใ่ นครอบครัว
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กลุ่มที่ ๔ ลาเยี่ยมบ้าน ชวนไปกินเหล้าที่ผบั เพราะมีสาว และยาเสพติด อีกใจหนึ่ งแม่ไม่
สบาย อีกใจหนึ่งก็ยากออกไปเที่ยว
กลุ่มที่ ๕ ลาเยีย่ มบ้าน ไปเจอคู่อริ และไปต่อยเขา เขาจึงแจ้งความ จึงสับสนว่ากลับศูนย์ฝึก
ดีหรื อไม่
กลุ่มที่ ๖ กลับไปเยีย่ มบ้านเพื่อนชวนไปสัก ตัดสิ นใจไม่ได้กลัวพ่อแม่จะว่า กลับมาที่ศูนย์ก็
จะมีความผิด
กลุ่มที่ ๗ ผมลาเยี่ยมบ้าน ไปนัง่ กินเหล้ากับเพื่อน แม่โทรมาตามว่าให้กลับบ้านว่าดึกแล้ว
นานเข้าไม่กล้ากลับกลัวแม่จะตี
สรุปกิจกรรม
เมื่ อได้เล่า เรื่ องออกมาแล้วรู ้ สึก สบายใจและภูมิใ จเพื่อนรั บ ฟั งปั ญหาของเรา สบายใจที่
เพื่อนช่ วยกันแก้ปัญหา ซึ่ งถือได้วา่ มณฑลแห่งพลังได้เกิ ดขึ้นแล้ว คนหนึ่ งมีปัญหาก็เล่าปั ญหาให้
เพื่อนฟัง เพื่อนสองคนช่วยแนะนําเหตุผลประกอบปารตัดสิ นใจ จะทําอย่างไร

ข้ อสั งเกตจากกิจกรรมนี้เราจะเห็นประเด็นปัญหาของเด็กศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๙ จังหวัด สงขลาว่าเด็กนั้นมีมีช่วงความคิดที่อยากหลบหนีการลงโทษ รวมทั้งมีปัญหายาเส้น
และปั ญหาการลาเยี่ยมบ้าน ในช่ วงที่มี เทศกาลหยุดนาน ๆ เด็กมัก จะอยู่ต่อจนจบเทศกาลไม่ม า
รายงานตัวในเวลาที่กาํ หนด เป็ นผลให้เด็กโดนลดขั้น ปั ญหาเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์เพื่อนําไปสู่
การป้ องกัน ปั ญหาที่ได้มาจึงมีขอ้ เท็จจริ งที่สามารถนําไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป
ปั ญหาของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่สื่อ
ออกมานั้นเราจะเห็นได้วา่ เป็ นปั ญหาที่เด็กลาเยี่ยมบ้านแล้วมีโอกาสกระทําผิดซํ้าอีก ตัวแปรคือเด็ก
และเยาวชนได้ไ ปเจอเพื่ อ นกลุ่ ม เดิ ม ๆ หรื อ เจอกับ คู่ อ ริ เสพยาเสพติ ด ดัง นั้น ปั ญ หาเหล่ า นี้
เจ้าหน้าที่อาจเป็ นบทเรี ยนให้เตรี ยมการก่อนที่เด็กและเยาวชนจะลา เยี่ยมบ้าน เพื่อให้เขามีภูมิคุม้ กัน
ไม่กระทําผิดอีก
…………………………………………………………….

กิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
การดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมยืนเป็ นวงกลมตัวในห้อง
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๒. แล้วให้แต่ละคนเลือกเพื่อนคนที่ ๑ ที่ อยากจะคุ ยด้วยไว้ในใจ และเลือกเพื่อนคนที่
๒
๓. จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมขยับตัวให้ตนเองกับคนที่เลื อกคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ไว้ เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมด้านเท่า หรื อเส้นตรง
๔. ผูจ้ ัด สามารถเข้า ไปแทรกแซงโดยดึ ง ผูเ้ ข้า ร่ ว มคนหนึ่ ง คนใด ให้เ คลื่ อ นไปจาก
ตําแหน่งเดิม แล้วชี้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนอื่นสังเกตการเปลี่ยนแปลง
๕. รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
๖. วิทยากรเสริ มด้วยนิทานเรื่ องกับดักหนูดงั นี้
นานมาแล้วยังมี หนูตวั หนึ่ งอาศัยอยู่กบั ชาวนา วันหนึ่ งหนูตวั นั้นแอบมองลอดรอยแตก
ของกําแพง เพื่อดูวา่ ชาวนากับภรรยาของเขาแกะห่ออะไร “จะเป็ นอาหารอะไรหนอ” เจ้าหนูสงสัย
มันแทบล้มทั้งยืน เมื่อรู ้วา่ สิ่ งนั้นคือ ‘กับดักหนู’! มันจึงวิ่งหัวซุ กหัวซุ นไปที่ทุ่งนา แล้วส่ งเสี ยงร้อง
เตือน “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน!!” แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ และคุย้ เขี่ยไปมา มันผงกหัว
ขึ้นแล้วพูดว่า “คุ ณหนู นี่ คงเป็ นเรื่ องเศร้ าสําหรับเธอ แต่มนั ไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกนะ อย่า
กวนใจกันเลย” เจ้าหนูวงิ่ ไปหาหมูและบอกแก่มนั “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน!”
หมูเห็นอกเห็นใจ แต่ก็พดู ว่า “ฉันขอโทษนะคุณหนู แต่ฉนั คงทําได้แค่สวดมนต์เท่านั้น ไม่ตอ้ งห่ วง
ฉันจะสวดมนต์ให้เธอด้วย” เจ้าหนูวงิ่ ไปหาวัว และพูดว่า “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ น
บ้าน! “ วัวตอบว่า “โธ่ ! คุณหนู ฉันก็เสี ยใจด้วยนะ แต่มนั ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันนี่” ดังนั้น เจ้าหนู
จึงกลับเข้าบ้าน นอนลงและเศร้าใจเหลือเกินที่จะต้องเผชิญหน้ากับกับดักหนูเพียงลําพัง กลางดึกคืน
นั้น เสี ยงๆหนึ่ งดังก้องไปทั้งบ้าน ฟั งเหมือนเสี ยงกับดักหนูได้จบั เหยื่อของมันแล้ว ภรรยาของ
ชาวนารี บรุ ดไปดูวา่ อะไรที่ถูกจับ ในความมืดนั้น เธอไม่เห็นว่ามีงูพิษถูกกับดักนั้นหนีบหางเอาไว้ งู
กัดภรรยาของชาวนา ชาวนาจึงรี บพาเธอไปส่ งโรงพยาบาล ตอนกลับบ้านเธอมีไข้สูง ใครๆ ก็รู้วา่
เราต้องพยาบาลคนป่ วยด้วยซุ ปไก่ ดังนั้น ชาวนาจึงหยิบขวานเดินไปที่ทุ่งเพื่อหาวัตถุดิบหลักของ
ซุ ป แต่อาการป่ วยของภรรยาก็ยงั ไม่ดีข้ ึน เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างมาเยี่ยมดูใจ เพื่อเลี้ยงอาหาร
พวกเขา ชาวนาจึงฆ่าหมูซะ ภรรยาของชาวนาก็ยงั ไม่หาย ในที่สุดเธอก็ตายลง ผูค้ นมากมายต่างมา
งานศพของเธอ ชาวนาจึงฆ่าวัวเพื่อให้ได้เนื้ อมากพอมาเลี้ ยงแขก เจ้าหนูมองลอดรอยแตกของ
กําแพงด้วยความเสี ยใจสุ ดแสน คราวหน้า หากคุณรู้วา่ ใครสักคนกําลังเผชิญปั ญหาและคิดว่า ไม่
เกี่ ยวกับคุ ณสักหน่ อย จําไว้นะว่า เมื่ อพวกเราคนใดคนหนึ่ งถูกคุ ก คาม เราทุกคนต่า งตกอยู่ใ น
อันตราย! เพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันอยูใ่ นการเดินทางที่เรี ยกว่า ‘ชี วิต’ เราต้องคอยเฝ้ าดูแลกัน
และกัน และพยายามให้กาํ ลังใจอีกคนเข้าไว้ จงบอกต่อข้อความนี้ ให้แก่คนที่เคยช่ วยคุณและบอก
ให้เขารู้วา่ เขาสําคัญต่อคุณขนาดไหน จําไว้เถอะ เราแต่ละคนก็คือด้ายเส้นสําคัญบนผืนพรมของ
ผูอ้ ื่น นัน่ เป็ นเหตุผลที่ชีวติ ของเราถูกถักทอเข้าไว้ดว้ ยกัน
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บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาวและเสริมด้ วยนิทานกับดักหนู
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
• ความสัมพันธ์ของเพื่อนมีช่วงห่างแต่ เราต้องพึ่งพากันและให้อยู่ในความสมดุลให้
ได้
• สอนสามเหลี่ยมด้านเท่า เน้นสอนการเท่าเทียมกันในความเป็ นมนุษย์
• สอนการดํารงอยูก่ บั เพื่อน ห่างไปก็หว้าเหว่ ใกล้ไปก็อึดอัด
• ความสมดุล คือมีความพอดี ไม่ตึงไป
• ทุกคนมีค่าเพราะขาดใครคนหนึ่งไปไม่เป็ นสามเหลี่ยม
• ตัวเราก็มีความสําคัญ ชีวติ ของทุกคนมีค่าชีวติ ของทุกคนสําคัญ
• สรรพสิ่ งย่อมเชื่อมโยง
• ตัวเรามีคุณค่า
• เรามีผลต่อคนอื่น
• ชีวติ เราสับสนวุน่ วายในการเดิน แต่เราก็มีผลกับคนอื่นด้วย
บทเรียนและความรู้สึกจากกิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาวและเสริมด้ วยนิทานกับดักหนู
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
• พื้นที่วา่ งระหว่างกันต้องมีความพอดี
• มันมัว่
• สอนว่าทุกสิ่ งทุกอย่างมีความสัมพันธ์
• งง แปลก ๆ
• มึน
• แปลกๆ
• เพื่อนกับเราเท่าเทียม
• งง
• งง
• แปลก ๆ
วิเคราะห์
จากกิจกรรมนี้ทาํ ให้เราเห็นว่าทั้งสองศูนย์ฝึกมีความเข้าใจเรื่ องสรรพสิ่ งทุกอย่างเชื่อมโยง
ศูนย์ฝึกสงขลานั้นมี ค วามเข้า ใจว่า ทุ ก อย่า งเชื่ อ มโยงกัน ตัวเองนั้นสํา คัญ ตัวเองมี ผลต่ อคนอื่ น
บทเรี ยนนี้ อาจนําไปใช้กบั การใช้ชีวิตในศูนย์ฝึก ได้วา่ ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันป้ องกัน ปั ญหาความ
ขัดแย้งมิให้เปลี่ ยนแปลงเป็ นความรุ นแรง ผลสื บเนื่ องตามมาไม่ว่าดีหรื อไม่ดี จะมีผลกระทบกับ
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ชี วิตความเป็ นอยู่ของทุ กคน และการทํากิจกรรมนี้ จะเห็นความซับซ้อน ของ สามเหลี่ ยมด้านเท่า
สะท้อนให้เห้นความทับซ้อนของปั ญหาต่าง ๆ ที่ตอ้ งร่ วมกัน หาเงื่อนไขปั จจัยของปั ญหานั้น ๆ
…………………………………………………………….

กิจกรรมผ่ อนพักตระหนักรู้
อุปกรณ์ : ดนตรี ซึ่ งเป็ นเพลงบรรเลงเบา ๆ
การดําเนินกิจกรรม
เปิ ดดนตรี กระบวนกรพู ด นํา ให้ท าํ ความรู้ สึ ก ตัว กับ อวัย วะส่ ว นต่ า ง ๆของร่ า งกายที่
สัมพันธ์กบั พื้น แล้งผ่อนคลายอารมณ์ความรู ้สึก สัก ๑๕ - ๓๐ นาที
สรุ ปกิจกรรม
เยาวชนในศูนย์ฝึก ฯ ทําได้ดี เยาวชนๆ ส่ วนใหญ่ นอนนิ่ง สัมผัสได้วา่ เยาวชนได้ผอ่ นคลาย
หลัง จากมี “สติ ” ในการนอน และปลดปล่ อ ยความเครี ย ดของอวัย วะต่ า ง ๆ พร้ อม ๆ กับ เกิ ด
ความรู้สึกได้พกั ผ่อน และสดชื่นเพิ่มขึ้น
…………………………………………………………….
กิจกรรมสี่ ทศิ
อุปกรณ์
๑. กระดาษปรู๊ ฟ
๔ แผ่น
๒. ปากกาเคมี
๑ ด้าม
๓. กระดาษกาว
๑ ม้วน
ขั้นเตรียมการ
๑. เขียนลักษณะเด่น ๆ ของทิศต่าง ๆ ลงในกระดาษปรู๊ ฟ
ทิศเหนือ ธาตุไฟ กระทิง: บุกตะลุ ย กล้าได้กล้าเสี ย ไม่ลงั เล ลงมือทํา ทําอะไรรวดเร็ ว
รักความท้าทายตัดสิ นใจเร็ วและเด็ดขาด ชอบนํา รักพวกพ้อง รักความยุติธรรม กระตือรื อร้นมุ่งมัน่
รักอิสระ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ยืนยันสิ ทธิ์ ของตนเองและกลุ่ม
ทิศใต้ ธาตุนํา้ หนู: ใส่ ใจความรู้สึกของคน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น รับฟัง ให้กาํ ลังใจ เป็ นที่พ่ ึงที่พกั
พิง ซื่ อ ไว้วางใจ (บนพื้นฐานความเปิ ดเผยจริ งใจ) อ่อนโยนมองโลกในแง่ดี เปิ ดโอกาสให้คนอื่นมี
ส่ วนร่ วมในการทํางาน เป็ นผูป้ ระสานกลุ่ม เป็ นนักไกล่เกลี่ยที่ดี รักสันติ ยึดคุณค่า/คุ ณธรรมเป็ น
หลัก
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ทิศตะวันออก ธาตุลม เหยี่ยว: มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มองการณ์ไกล คิดเร็ ว
มีไหวพริ บ (เน้นเป้ าหมายในอนาคต) ชอบทดลองประดิษฐ์คิดค้น ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการ
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ยืดหยุน่ สู ง ไม่ยดึ ติด รักการเรี ยนรู ้
ทิศตะวันตก ธาตุดิน หมี: ใฝ่ รู ้ ชอบเก็บข้อมูล วางแผนลงรายละเอียด มีหลักการ-ขั้นตอน
สุ ขุม รอบคอบ นักวิเคราะห์ ยึดตรรกะ/ความเหมาะสม ตัดสิ นถูกผิดตามหลักการ เปลี่ยนแปลงได้
เมื่ อมี เหตุ ผลที่ ดี เอาจริ งเอาจัง ทําอะไรได้อย่างต่อเนื่ องและลงลึ ก มีโลกส่ วนตัว รับ ผิดชอบสู ง
รักษากติกา/คําพูด
๒. นําไปแปะตามทิศที่เป็ นจริ ง
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. อ่า นลัก ษณะเด่ นของทิ ศ ต่ า ง ๆ ให้ผูเ้ ข้า ร่ วมฟั ง และให้แยกย้า ยกันไปอยู่ใ นทิ ศ ที่ มี
ลักษณะเหมือนตนที่สุด
๒. ให้ตวั แทนแต่ละทิศยกตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมว่าทําไมจึงคิดว่าตนอยูใ่ นทิศนี้
๓. อธิบายข้อเสี ยของแต่ละทิศให้ผเู ้ ข้าร่ วมฟัง ดังนี้
กระทิง : ใจร้ อน ขาดความรอบคอบ ถื อตนเป็ นใหญ่ แข่งขัน เอาชนะ หงุ ดหงิ ดง่ า ย
ใช้อารมณ์ อยู่เหนื อเหตุผล โต้แย้งและปกป้ องตนเองเมื่อถูกวิจารณ์ ชอบผลักดันให้มีการตัดสิ นใจ
ก่อนเวลา
หนู: ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าตัดสิ นใจ ไม่ยืนยันสิ ทธิ ของตน ไม่กล้าปฏิเสธหรื อขัดแย้งเมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่าง ลังเล วิตกกังวล ลําบากใจเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เก็บกด อ่อนไหว
ไว้ใจคนง่าย ไม่มนั่ ใจในตนเอง ไม่ชอบนําขาดความเป็ นผูน้ าํ ไม่ค่อยมีวินยั ลําดับความสําคัญไม่
เป็ น โทษตัวเอง
เหยีย่ ว: เบื่อง่าย คิดมากแต่ไม่ค่อยทํา ไม่ค่อยจริ งจัง สมาธิ ส้ นั ขาดความอดทนรอบคอบ ไม่
ลงรายละเอียด รู ้ไม่ลึก ไม่อยู่กบั ปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับความคิดมากกว่าข้อมูล บางครั้งมุ่งแต่
งานจนตกอยูใ่ นภาวะที่ท่วมท้นและลืมเวลา ช่วงแรกจะกระตือรื อร้น/มีพลัง แต่ช่วงหลังจะหมดไฟ
ความความคิดไม่ค่อยทัน เจ้าเล่ห์
หมี: ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตัวเอง ไม่ยดื หยุน่ เชื่อหรื อยอมรับผูอ้ ื่นยาก ปรับตัวยาก ยึดติดใน
หลักการสู ง คิดในกรองตัดสิ นใจช้า เย็นชา เก็บตัวไม่ยุง่ กับใคร มองข้ามเรื่ องความรู้สึก คาดหวังสู ง
กลัวความผิดพลาด กังวลอยูก่ บั ข้อจํากัด มีตวั ตนสู ง หวงของ
๔. เปิ ดโอกาสให้เปลี่ยนทิศ
๕. ถามเหตุผลของการเปลี่ยนทิศ
๖. ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
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ตัวอย่ างเหตุผลของแต่ ละทิศ: ทําไมตนจึงเลือกอยูท่ ิศนี้
กลุ่มกระทิง
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
• กล้าได้กล้าเสี ย
• ทําอะไรทําเลย
• รักความยุติธรรม
• รักอิสระ
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์
• รักอิสระ
• รักความยุติธรรม
• รักอิสระ
• รักความท้าทาย
• รักอิสระ
• รักอิสระ
กลุ่มหนู
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
• ใส่ ใจความรู ้สึกของคน
• ชอบช่วยเหลือเพื่อน
• ขี้เกรงใจคนอื่น
• รักสันติ
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์
• ชอบสันติ
• แคร์ ความรู ้สึกของเพื่อน
• ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
• ชอบความสันติ
• ชอบสงบ
กลุ่มเหยีย่ ว
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
•
มีเป้ าหมายในอนาคต
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•
ชอบคิดการณ์ไกล
•
รักการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ไปเรื่ อย
•
มองการณ์ไกลมองอนาคตข้างหน้า
•
คิดเร็ วมีไหวพริ บ
•
ชอบคิดสร้างสรรค์
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์
•
ชอบทดลอง
•
ชอบมองการณ์ไกล
•
มีความคิดสร้างสรรค์
•
ยืดหยุน่
•
ชอบค้นคว้าทดลอง
กลุ่มหมี
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
• ใช้เหตุผลเป็ นหลัก
• มีความรับผิดชอบสู ง
• ใช้เหตุผล
• รักษากติกากับคําพูด
• เป็ นคนสุ ขมุ ทํางานรอบคอบ
• มีโลกส่ วนตัวไม่ค่อยยุง่ เกี่ยวกับใคร
ศูนย์ฝึก ฯ สุ ราษฎร์
• ชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์
• มีโลกส่ วนตัว
• ชอบศึกษาหาความรู ้
เหตุผลของคนเปลีย่ นทิศ
ศูนย์ฝึก ฯ สงขลามีการเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มหมี หมี ๑ คนย้ายมาอยูก่ ลุ่ม กระทิง และบอก
เหตุผลว่า แท้ที่จริ งแล้วผมเป็ นกระทิงมากกว่าเพราะผมใจร้อน
ศูนย์ฝึกฯ สุ ราษฎร์ ธานี ไม่มีเด็กและเยาวชนคนใดย้ายกลุ่ม
ข้ อสั งเกต

๓๕

เด็กในศูนย์ฝึกฯสงขลา เลือกอยูใ่ นกลุ่มกระทิง ร้อยละ ๘๐ และไม่มีเยาวชนคนใดในกลุ่ม
กระทิงเลือกเปลี่ยนทิศ
เด็กในศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ธานีอยูใ่ นกลุ่มหนู ร้อยละ ๖๐
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมสี่ ทศิ
• เราจะได้รู้เขารู ้เรา
• เอาไปคิดแก้ไขกับตนเอง
• ปรับปรุ งแก้ไขตัวเองส่ วนที่ข้ ีเกรงใจเพื่อน
• ปรับปรุ งตนเองเกรงใจเพื่อนมากเกินไป
• ปรับปรุ งตัวเองคิดให้รอบคอบกว่านี้
• จะไม่ใจร้อนคิดก่อนทํา
• ฝึ กตัวเองให้ชา้ ลงคิดก่อนทํา
• ทําอะไรช้าๆลงบ้างและมีสติมากขึ้น
วิเคราะห์
จากกิ จกรรมพบว่าแต่ละศูนย์ฝึกนั้นเด็กมีลกั ษณะนิ สัยแตกต่างกัน โดยศูนย์ฝึก ฯ สงขลา
นั้นเด็กจะมีลกั ษณะเป็ นทิศกระทิงมาก ดังนั้นเมื่อเราทราบว่าเยาวชนมีลกั ษณะ ใจร้อนการปฎิบตั ิต่อ
เด็กและเยาวชนกลุ่ มนี้ จะต้องใช้ความระมัดความระวัง ส่ วนในศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี น้ ันเยาวชน
ส่ วนมาก เป็ นทิศหนู พวกขี้เกรงใจ ดังนั้นเราอาจสามารถอธิ บายว่าปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นในศูนย์ฝึกสุ
ราษฎร์ ธานี นั้นอาจมีคนที่ตน้ คิดไม่กี่คน แต่คนส่ วนมากจะเกรงใจ ขัดเพื่อนไม่ได้ ทั้งที่ตวั เองไม่ได้
ต้องการจะให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
บทเรี ยนจากการเรี ยนรู ้เรื่ องทิศนี้ จะทําให้เด็กเข้าใจตนเองและเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น อาจทําให้
เกิ ด ความเห็ น อกเห็ น ใจ กัน และกัน มากขึ้ น เจ้า หน้า ที่ อาจรู้ วิธี ป้ องกันการกระทบกระทัง่ จาก
ลักษณะนิสัยของกลุ่มได้มากขึ้น
…………………………………………………………….
สานเสวนาไม่ มีคุณอํานวย
อุปกรณ์
๑. ปากกา
๒. กระดาษปรู๊ ฟ
๓. ปากกาเคมี

๑ ด้าม/กลุ่ม
๑ แผ่น/กลุ่ม
๑ ด้าม/กลุ่ม
๓๖

ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ๕ คน ให้มีความหลากหลาย เช่ น คละชาย/หญิง คละหอ คละ
จังหวัด เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคนผลัดกันพูดถึ ง ปั ญหาปั ญหาที่ เกิ ดก่ อนและหลังเข้ามาอยู่ใ น
สถานพินิจ โดยให้คนที่มีความพร้อมเริ่ มก่อน
๒. ผูท้ ี่พร้อมต้องหยิบไม้สําหรับพูด (Talking Stick) ซึ่ งอาจใช้ “ ปากกา” “แตงร้าน”
ขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตนคือผูท้ ี่ได้สิทธิ์ พูดในขณะนั้น ผูท้ ี่ไม่ได้ถือปากกาต้องฟั งอย่าง
ตั้งใจ
๓. ผูจ้ ดั กิ จกรรมควบคุ มเวลาให้พูดคนละประมาณ ๓ นาที แล้วส่ งสัญญาณให้เปลี่ยน
คนพูด จนครบทุกคน
๔. หลังจากฟั งกันเสร็ จแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุ ปปั ญหาที่ได้จากการฟั งทุกคนลงใน
กระดาษ แล้วออกมานําเสนอให้กลุ่มอื่นฟัง
สรุปปัญหาทีไ่ ด้ จากการฟังในกลุ่ม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
ปัญหาก่อนเข้ ามาอยู่ในศูนย์ ฝึก ฯ
• ครอบครัว
 พ่อแม่แยกทางกัน
 พ่อมีเมียน้อย
 พ่อกินเหล้า พ่อเล่นการพนัน
 แม่ทาํ แต่งาน
 พ่อแม่ไม่เอาใจใส่
 หนีออกจากบ้าน
 ขาดคนคอยให้คาํ ปรึ กษา
 โดนพ่อแม่ดุด่าเป็ นประจํา
 ขาดความอบอุ่น
• เพือ่ น
 คบเพื่อนติดยา เพราะอยากรู ้อยากลอง
 เพื่อนชักชวนไปในทางที่ผดิ หมดเงินเที่ยวเงินไม่พอก็เลยปล้น
 ให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าครอบครัว

๓๗

 สนใจเพื่อนผูห้ ญิงและแฟนมากกว่าครอบครัว เพราะเข้าใจว่าเขาเข้าใจเรา
รักเราเป็ นของเรา
• สั งคมสิ่ งแวดล้ อม
 วัตถุนิยมมากขึ้น เน้นสิ นค้าสมัยใหม่ ตามกระแส
 สังคมเด็กแว้น คิดว่าพี่เท่มีรถสวยขับ ทําให้สาวๆมอง
 ตามแฟชัน่ สมัยใหม่ ผูห้ ญิงแต่งตัวเซ็กซี่ทาํ ให้เกิดอารมณ์
 สื่ อลามกและอนาจาร
 สถานบันเทิงมากขึ้นล่อตาล่อใจ
 ภัยจากอินเตอร์เน็ต
 สังคมพัฒนามากยิง่ ขึ้น
 ไม่มีงานทําไม่มีใครรับเข้าทํางาน
 สังคมรังเกียจเด็กแว้น
• ปั ญหาเรื่ องยาเสพติด
 ติดยา ไม่มีเงิน แล้วปล้น
• อื่น ๆ
 ทะเลาะวิวาทเป็ นประจํา ทะเลาะกับคนที่ไม่รู้จกั กันสาเหตุเพราะมองหน้า
กัน
 โดนข่มขู่รังแก
 เรี ยนหนังสื อไม่จบ เพราะชอบเที่ยวเตร่
 อ่านหนังสื อไม่ออก

ปัญหาหลังเข้ ามาอยู่ในศูนย์ ฝึก ฯ
• คิดถึงบ้าน
• ไม่มียาเส้นดูด
• โดนข่มขู่รังแก จาก คนที่อยูก่ ่อน
• คุณครู (บางคน)ไม่เข้าใจเด็ก
• ญาติไม่ค่อยมาเยีย่ ม
• โดนข่มขู่ทางเพศ ทราบมาว่าเพื่อนด้วยกันเป็ นคนกระทํา และเมื่อบอกครู ก็จะ
โดนทําร้ายอีก
๓๘

•
•
•
•

•

•

กินข้าวไม่อิ่ม อาหารไม่อร่ อยมากๆ
หิ ดระบาด
นํ้าอาบไม่ค่อยสะอาด
ความเป็ นอยู่ไม่เสมอภาค กลุ่มที่มาอยู่ก่อน เพื่อนจังหวัดเดียวกันจะดูแลแต่
จังหวัดเดียวกัน
มีการทะเลาะกัน
 เพื่อชิงความเป็ นใหญ่
 เพื่อทําให้ทีมอื่นเกรงใจทีมตัวเอง
ทะเลาะกันเรื่ อง
 เรื่ องที่นอน ผ้าห่ม
 เรื่ องการพูด ส่ อเสี ยด กระแทกแดกดัน
 เรื่ องการพนัน
มีหมึกสักเข้ามา ทําให้มีการสักบนผิวหนังมากขึ้น

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ปัญหาภายนอกศูนย์ ฝึก ฯ
•
กลัวแฟนจะทิ้ง
•
กลัวว่าตํารวจจะอายัดคดีเพิ่มขึ้นอีก
•
ไม่มีใครช่วยทํางานดูแลพ่อแม่
•
กลัวว่าออกไปแล้วจะเจอสิ่ งแวดล้อมเดิม ๆ (ที่ไม่ดี)
•
กลัวว่าออกไปแล้วอยากศึกษาต่อ แต่สถานศึกษาอาจไม่รับ
•
ไม่รู้วา่ ทางบ้านจะมีปัญหาอะไรบ้าง
•
กลัวว่าใครจะดูแลเมียและลูกกลัวว่าเป็ นภาระแก่พอ่ แม่
•
เวลากลับบ้านกลัวคู่อริ จะมาทําร้าย
•
ผมฆ่าคนตาย กลัวว่าพี่นอ้ งเขาจะมาแก้แค้นกลับ
•
ตามเพื่อน คบเพื่อนที่ไม่ดี มัว่ สุ มเกี่ยวกับยาเสพติดและก็จะทําเรื่ องที่ผดิ อีก
•
เที่ยวมากอยูแ่ ต่กบั เพื่อนไม่ได้อยูบ่ า้ นอยูก่ บั พ่อแม่ช่วยทํางานท่านบ้าง
•
มีปัญหาครอบครัวแล้วหันหน้าเข้าพึ่งยาเสพติด
•
อกหักจากความรักผิดหวังและสิ้ นหวังท้อแท้และเกิดการน้อยใจตัวเอง อ้างว้าง สิ น
หวังท้อแท้ โดดเดี่ยวเดียวดาย
•
พ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจเรา “วัยรุ่ น”
๓๙

•
•
•
•
•
•
•

วันรุ่ นส่ วนใหญ่ชอบใช้อารมณ์ตดั สิ นปัญหา
ชอบเที่ยวเตร่ ในเวลากลางคืน
ยาเสพติดมาก
ดื่มสุ ราแล้วมีปัญหา
ขับรถกวนชาวบ้าน
ชอบลองของแปลก ๆ ใหม่ ๆ
เที่ยวกลางคืน

ปัญหาภายในศูนย์ ฝึก ฯ
ปัญหาเด็กและเยาวชนทะเลาะกัน
• กลัวว่าเพื่อนๆจะยกพวกตีกนั
• กลัวว่าหากเกิดปั ญหาขึ้นมา ทางศูนย์จะตัดสิ ทธิ์ ประโยชน์
• การตีกนั ในศูนย์ทาํ ให้ผอู ้ ื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเดือดร้อนไปด้วย
• เมื่อเกิดปั ญหาอยากให้เพื่อน ๆหันหน้าและมานัง่ พูดคุยกัน
• ไม่อยากให้เยาวชนใช้ความรุ นแรงตัดสิ นปั ญหา
• อยากให้ทุกคนอยูก่ นั อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
• เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นมาจริ ง ๆอยากให้เจ้าหน้าที่เปิ ดช่องทางให้ผู ้
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปข้างนอก
• อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเด็กและเยาวชนในวันหยุดให้มากกว่านี้
• ไม่อยากให้การสร้างอาวุธ เพื่อนํามาใช้ทาํ ร้ายกันในศูนย์
• ไม่อยากให้เพื่อนมีการแบ่งพักแบ่งพวก (จังหวัด)
ปัญหาอื่น ๆ
• ทานข้าวไม่ค่อยอิ่ม
• หมอไม่ค่อยจ่ายยา
• ที่อาบนํ้าไม่พอ
• ห้องนํ้าไม่สะอาด “ส้วมเต็ม”
• เป็ นโรคผิวหนังเยอะ เช่นโรคหิด
• หมอน ผ้าห่ม ที่นอนไม่เพียงพอ
• ฝึ กแถวเยอะเกินความจําเป็ นจนเด็กไม่มีเวลาพักผ่อน
• ครู ใช้อาํ นาจไม่เป็ นธรรม (บางคน)

๔๐

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชุดประจําหอแต่ละหอไม่พอ
หน้าฝนเด็กไม่มีที่อยู่
วันหยุดเด็กไม่มีทีวดี ู และเกิดอาการเครี ยด
อยากให้มีที่ละหมาดสําหรับมุสลิม
อยากให้เพิ่มสื่ ออุปกรณ์สื่อการเรี ยนมากขึ้น เช่นดนตรี และกีฬา
อยากให้ครู รับฟังความคิดของเด็กมากกว่านี้
กีฬาน้อยเกินไปสําหรับเยาวชน
วันลาเยีย่ มบ้านน้อยเกินไป
หอนอนสกปรก
อยากให้มีสหกรณ์ในศูนย์
ราวตากผ้าไม่เพียงพอน้อยเกินไป
ล็อคเกอร์ ไม่พอใช้ในการเก็บของใช้ [ของหายไม่มีที่เก็บ]
เพิม่ เวลาญาติเยีย่ ม [เพื่อให้เด็กและผูป้ กครองมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้น]
อยากให้เยาวชนที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ตัดผมรองทรงได้
ไม่อยากให้ทหารเข้ามาฝึ กทุกเดือน [๔-๕ เดือน/ครั้ง]
อยากให้มีวซี ี ดี ดูบนหอนอน [เด็กจะได้ไม่เครี ยด ]
อยากให้บนหอประชุมติดแอร์ [เพราะร้อน]
อยากให้มีนมดื่มทุกวัน เด็กจะได้แข็งแรง
ไม่มีถงั ขยะเพียงพอ
อยากให้เด็กที่อยูเ่ กินสองปี ออกไปบําเพ็ญประโยชน์ภายนอก
อยากให้มีการคัดเลือกไปบ้านเติมสุ ขทุกเดือน
ในศูนย์ฝึกกําลังเข้าสู่ วกิ ฤตโลกร้อน
…………………………………………………………….

สรุ ปบทเรียนทีไ่ ด้
• เรื่ องทิศได้เรี ยนรู ้นิสัยตนเองและผูอ้ ื่น
• ได้เรี ยนรู ้วธิ ี ผอ่ นคลายความเครี ยดตอนที่นอนผ่อนพักตระหนักรู้
• ได้เรี ยนรู ้ความสามัคคีตอนทํากิจกรรมของรักของห่วง
• ได้เรี ยนรู ้จุดอ่อนของตนเอง ตนเองเป็ นคนใจร้อน
• ได้รู้จกั ความเสมอภาค ตอนยืนสามมุมทุกอย่างมันเท่ากัน

๔๑

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ได้เรี ยนรู ้จากคนอื่น
ได้เรี ยนรู ้การเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
ได้ร่วมมือกันทําทุกอย่างเลย
ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
เรี ยนรู ้วา่ ทุกคนมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน
ได้เข้าใจกันและกัน
ได้คิดได้เรี ยนรู ้ตวั เอง
ได้เรี ยนรู้จุดอ่อนของคนอื่น เข้าใจเพื่อนมากขึ้น
ได้รู้ความสําคัญของตนเอง
ได้รู้ความคิดของแต่ละคน
ได้รู้จกั เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ได้เข้าใจกันละกันตอนทํากิจกรรม
ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนแล้วสบายใจ
ทุกคนมีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกัน
ได้รู้วา่ เพื่อนมีปัญหาอุปสรรคอะไร
รู ้จกั การแบ่งปั นกันตอนกินขนม
ได้ความสามัคคี
ได้รู้จุดอ่อนตัวเองว่าเกรงใจเพื่อนเกินไป และจะแก้ไข
ได้ความสามัคคีคือช่วยกันคิด
ได้เรี ยนรู ้วา่ เราอยูค่ นละจังหวัดเราก็คุยกันได้
ความสามัคคีตอนทํากิจกรรมของรักของหวง
สบายใจได้พดู ความในใจให้เพื่อนฟัง
ได้รู้ปัญหาของเพื่อน
เรากับเพื่อนเท่าเทียมกันเสมอ ตอนที่ ทํากิจกรรมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
ได้แลกเปลี่ยนความคิดตอนทํากลุ่มสานเสวนาแบบคุณไม่อาํ นวย
ได้ผอ่ นคลายตอนทํากิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ รู้สึกสบายคลายเครี ยด
ทุกคนมีค่ามีความสําคัญเหมือนกันหมด
ได้บอกสิ่ งที่ตอ้ งการบอก สบายใจและดีใจ
สร้างความสามัคคีตอนจับมือหาของรักของหวง

๔๒

•
•
•
•
•
•

ได้วนิ ิจฉัยข้อบกพร่ องของตนเองและเพื่อน
ได้เรี ยนรู ้วธิ ี แก้ปัญหาของเพื่อนและนําไปใช้ได้
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้เรี ยนรู ้ความสามัคคีตอนเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวยต้องอยูใ่ ต้กติกาเดียวกัน
ได้ทาํ งานกลุ่มได้หวั คิดคิดร่ วมกัน
ได้รู้จุดด้อยของตนเอง คือตัดสิ นใจเร็ วเกินไปต้องคิดก่อน

…………………………………………………………….

วันที่ ๒๘ มีนาคม และ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
กิจกรรม We can make a difference
อุปกรณ์ : เก้าอี้
๑ ตัว
การดําเนินกิจกรรม
๑. ขออาสาสมัคร ๕ คน
๒. เลือกหนึ่งคนมานัง่ เก้าอี้ตรงกลาง ให้ที่เหลือสี่ คนยืนล้อมรอบ
๓. ให้อาสาสมัคร ๔ คน ปรึ กษากันว่าใครจะอยูต่ าํ แหน่งไหน จะส่ งสัญญาณให้ยกพร้อม
กันอย่างไร
๔. ให้ท้งั สี่ ประจําตําแหน่งตัวเองแล้วทําสมาธิ โดยการยกมือของแต่ละคนวางเหนือศีรษะ
ต่อขึ้นเป็ นชั้น ๆ
๕. การยกให้ประสานมือไว้ดว้ ยกันโดยมีแค่นิ้วชี้ท้ งั สองยื่นออกมา แล้วใช้นิ้วชี้ ที่ประกบ
กันนั้น สอดไว้ใต้รักแร้ และขาพับทั้งสองข้าง ก่อนที่ผนู้ าํ คนใดคนหนึ่งส่ งสัญญาณให้
ยกพร้อมกัน

บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรม
• ความร่ วมมือ
• ความสามัคคี
• นํ้าหนักถ่วงเท่ากัน
• ความมัน่ ใจว่าทําได้
๔๓

• ใช้ปัญญา
• มีความนิ่ง
การทํากิจกรรมนี้ ทําให้ทราบว่า การทํางานกลุ่ม นั้นต้องทําด้วย “ใจ” ที่คิด ว่าทําได้ ทําโดย
ความพร้อมเพรี ยงกัน มีผนู ้ าํ มีจุดหมายร่ วมกัน มีการวางแผน มีการสื่ อสาร และเอื้ออาทรต่อกัน ถ้า
นําความเข้าใจนี้ไปใช้กบั ศูนย์ฝึก ฯ ปั ญหายาก ๆ ทั้งหลาย อาจลุล่วงด้วยการทํางานกลุ่ม ที่ร่วมคิด
“ เราทําได้”
…………………………………………………………….
กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย
ขั้นเตรียมการ
๑. เลื อกตัวแทนเข้าร่ วมวงสานเสวนาหลัก เนื่ องจากมีค นจํานวนมากจึ งต้องเลื อก
ตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายมาคุยกัน แต่คนที่อยู่นอกวงก็สามารถเข้าร่ วมได้โดยเปิ ดที่วา่ ง
ไว้สองที่ สําหรับให้ผตู ้ อ้ งการแสดงความเห็นเพิ่มเติมที่อยูน่ อกวงให้เข้ามานัง่ พูดคุย
วงใน
๒. เลื อกตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ตัวแทนของเด็กและเยาวชนมาจากจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
สุ ราษฎร์ ธานี,นครศรี ธรรมราช, ชุมพร ,ระนอง ,พังงา , กระบี่ ,ภูเก็ต มาเป็ นคุณกิจ
๓. เลือกคุณอํานวย มาทําหน้าที่ดาํ เนินการสานเสวนา
๔. เลือกคุณลิขิตมาเป็ นคนจดบันทึกการสานเสวนา
๕. เลือกคุณสังเกตการณ์มาประเมินกระบวนการสานเสวนา
๖. จัด เก้า อี้ ว่า งสองตัว สํ า หรั บ ให้ต ัว แทนคนที่ อ ยู่ว งที่ ๒ และวงที่ ๓ ขึ้ น มาแสดง
ความเห็ น โดยยกมือ คุ ณอํานวยเป็ นคนเชิ ญ พูดจบก็จะกลับไปนัง่ ในที่เดิมของตน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ให้ คุ ณ อํา นวยดํา เนิ น การสานเสวนาเอง โดยกํา หนดเวลาการพูด ของแต่ ล ะคนอย่ า ง
เหมาะสม
สรุ ปการทําสานเสวนาวงใหญ่: ประเด็นปัญหาความขัดแย้งในศูนย์ฝึกสงขลา
๑ . ปั ญหาเรื่ องทะเลาะวิวาท วิธีแก้เปิ ดใจ พูดคุยต่อกัน ส่ งแกนนําไปเจรจา ให้มีพ่อบ้านอยู่
เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย ชี้แนวทาง หาแนวทางสมานฉันท์ เยาวชนได้ใช้ระบบประชาธิ ปไตย สรุ ปผลโหวต
เท่ากันจึงเลือกทั้งสองทาง โดยให้ขาใหญ่ไปปรึ กษาที่ห้องพ่อบ้าน โดยพ่อบ้านรับทราบ ร่ วมตัดสิ น
ถ้าเกิดผิดข้อตกลงระหว่างเยาวชนให้มีการจัดการประชุม เสวนา เรี ยกแกนนํามาคุยกัน
๒ . ปั ญหาการใช้อาํ นาจที่ ตนเองมี เหนื อกว่า ข่มเหงบุ ค คลที่ ด้อยกว่า ถ้าหัวหน้าหอเห็ น
เหตุการณ์การทําร้ายร่ างกาย (หรื อการกิน) ให้หวั หน้าหอเป็ นกลาง ส่ งเรื่ องให้พ่อบ้าน กรณี อยูบ่ น
หอนอน เมื่ออยูข่ า้ งล่างก็ให้บอกพ่อบ้าน ถ้ามีเรื่ องระหว่างทีมให้ขาใหญ่พดู คุยกันก่อนถ้าไม่ดีข้ ึนให้
๔๔

ไปบอกพ่อบ้าน ถ้ามีเยาวชนเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรื อไม่ยุติธรรม แต่ไม่กล้าบอกพ่อบ้าน ควรจะมีตู้
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนร่ วมแสดงความคิดเห็น
๓ . ปั ญ หาเรื่ อ งอาหารการกิ น เยาวชนคิ ด ว่า น่ า จะมี ส หกรณ์ ข ายสิ น ค้า ในศู น ย์ฝึ ก ฯ
เนื่ องจากเยาวชนมี เงิ นฝาก และได้ซ้ื อสิ นค้า ง่า ยขึ้ น เยาวชนจะได้มี ของว่า งทานเนื่ องจากบางที
เยาวชนทานไม่อิ่ม
๔. ปั ญหาเรื่ องมือที่สาม บุคคลที่เป็ นตัวยุยงให้คนทั้งสองฝ่ ายทะเลาะเบาะแว้งกัน แก้ปัญหา
ด้วยตัวของคนที่ถูกยุยงควรฟังหูไว้หูไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ ควรใช้เหตุผลตัดสิ นใจ หรื อถ้ามีเหตุการณ์
มือที่สามมายุยง ให้เยาวชนทั้งสองฝ่ ายมาถามกันตรงๆเลยว่าเรื่ องนั้นจริ งหรื อไม่จริ ง และถามตัวยุ
ยงนั้น เป็ นใครถ้ารู ้ ให้ส่งมือที่ สามให้พ่อบ้านจัดการ [สรุ ปปั ญหาเรื่ องที่ ๔ ให้ยกไปอยู่กบั ปั ญหา
เรื่ องทะเลาะวิวาท]
๕.ปั ญหาเรื่ องนํ้าอาบ นํ้าอาบไม่ค่อยสะอาด และไม่เพียงพอเพราะนํ้าที่ เยาวชนอาบได้
นําไปรดต้นไม้ หญ้า บางทีเยาวชนที่ได้รับมอบหมายให้เปิ ดนํ้า หรื อเปิ ดไว้แล้วแต่มีเยาวชนไปเปิ ด
นํ้าลงสระ วิธีแก้ให้เยาวชนทุกคนเป็ นหูเป็ นตาใครเปิ ดนํ้าลงสระให้แจ้งให้พอ่ บ้านทราบ

สรุ ปการทําสานเสวนาวงใหญ่: ประเด็นปัญหาความขัดแย้งในศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน
คุณอํานวย: ให้ทุกท่านเสนอทางออก การแก้ไขปั ญหา
คุณกิจ ๑: อยากให้ต่างฝ่ าย เข้าหากัน คุยกัน เยาวชนห่างเหิ นกันไม่เหมือนเมื่อก่อน ต้องมีการหา
กิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกันได้ เช่นกีฬา เข้าค่ายจริ ยธรรม
คุณกิจ ๒: ผมเห็นด้วยในการมีกิจกรรมในการเล่นกีฬา ทําให้เยาวชนสนิทสนมกัน ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
คุณกิจ ๓: เห็นด้วยกับการเล่นกีฬา มีอะไรจะได้พดู คุยกัน
คุณกิจ ๔:จัดตั้งเยาวชนอาสา เพื่อตรวจตราอาวุธ วิธีการเลือกคือ เลือกมาจากตัวแทนหอหอละสอง
คน และให้ครู และพ่อบ้านเป็ นคนเลือก เยาวชนอาสามีหน้าที่ตรวจตราอาวุธ ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดย
ตรวจในพื้นทีที่ตอ้ งสงสัยที่มีอาวุธ
ตัวแทน ๑: เยาวชนอาสาเพื่อตรวจตราอาวุธหอละสองคนไม่เพียงพอ
คุ ณกิ จ ๕: เยาวชนอาสาเพื่อตรวจตราอาวุธน่าจะแบ่งช่ วงเวลาในการปฎิบตั ิงาน ช่วงเช้า ๔ คน
ช่วงเย็น ๕ คน
ตัวแทน ๒: เสนอให้เลือกจากจังหวัดละ ๒ คน

๔๕

ตัวแทน ๓: ประเด็นการคัดเลือกว่ามาจากตัวแทนหอหรื อ จังหวัดไม่สําคัญ สําคัญว่าเยาวชนที่มา
ปฎิบตั ิหน้าที่น้ นั จะมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหน
คุณกิจ ๖: เห็ นด้วยกับการเสนอให้เยาวชนมาจากตัวแทนหอนอน เพราะสังเกตเพื่อนได้ง่ายดูแล
ทัว่ ถึง ตรวจตราถ้ามีอะไรผิดปกติให้แจ้งครู
ตัวแทน ๔: อยากให้แกนนําแต่ละจังหวัดมาตกลงกันก่อนว่าจะเอาอย่างไร
คุ ณกิ จ ๗:.ให้หัวหน้าแต่ล ะจังหวัดมาปรึ กษากันก่ อน ถ้ารับทราบแล้ว ยึดอาวุธแล้ว จะไม่มีการ
ลงโทษ
ตัวแทน ๕: สนับสนุ นให้จดั ตั้งหอละ ๒ คน แต่มีขอ้ แม้วา่ เราจะหาคนที่มีความยุติธรรมจะหาได้
หรื อไม่ ยกตัวอย่างเช่นคนของสุ ราษฎร์ ธานีไปเจออาวุธของสุ ราษฎร์ ธานีจะเปิ ดเผยหรื อว่าปิ ดบัง
ตัวแทน ๖: ประเด็นที่มีการถกเถียงกันนั้น ที่จริ ง อภปร. ผอ.ได้ต้งั เอาไว้แล้ว
ตัวแทน ๓: ให้เอาความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน โดยฝ่ ายใดมีอาวุธซ่ อนอยู่ให้เอาออกมาให้หมด
ให้มาทําสัญญาสาบาน มาวัดใจกันดีกว่า
ตัวแทน ๔: ที่เพื่อนเสนอมามันก็ดี แต่เราไม่ทราบว่าเพื่อนจะเอาอาวุธออกมาหมดหรื อไม่ เราก็
ระแวงกันอยูด่ ี
คุณอํานวย สรุ ป ในประเด็นการจัดตั้งเยาวชนอาสาเพื่อตรวจตราอาวุธ นั้นเอาตามที่ ผอ.ได้มีการตั้ง
ไว้คือตัวแทนหอละ ๕ คน
คุณอํานวย เพื่อนมีประเด็นปั ญหาอะไรที่อยากเสนออีก
คุณกิจที่ ๔: ผมขอเสนอโครงการลดละเลิกบุหรี่
คุณกิจ ๗:ไม่เห็นด้วยกับการลดละเลิกบุหรี่ เพราะแต่ละคนสู บมาตั้งแต่เด็ก
ตัวแทน ๕: เยาวชนส่ วนใหญ่เลิกไม่ได้จริ ง ๆ
ตัวแทน ๔: อยากทราบจํานวนฝ่ ายที่เห็นด้วย และฝ่ ายที่เห็นด้วย
ผลปรากฏว่ามีความเห็นทั้งสองฝ่ าย แต่ฝ่ายที่ไม่เลิกบุหรี่ มีมากว่า
ตัวแทน วิทยากร : เสนอว่าโครงการลดละเลิกบุหรี่ ให้ทาํ ตามความสมัครใจ
คุณอํานวยสรุ ป โครงการลดเลิกบุหรี่ ให้ทาํ ตามความสมัครใจของเยาวชน
คุณกิจ ๓: ปั ญหาการตีกนั ต้องแก้ที่ตน้ เหตุคือเยาวชนที่อยูน่ านแล้ว คือเมื่อก่อนต่างคนต่างใหญ่มา
จากข้างนอก มาอยูท่ ี่น้ ีก็มาใหญ่อีก ต้องแก้โดยต้องให้มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน
คุณกิจ ๒: เสนอให้ตวั แทนแต่ละจังหวัดมาคุยกันก่อน ตัวแทนจังหวัดละ ๒ คน
เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เอาคู่กรณี มาคุยกันโดยตรง
คุณกิจ ๕: มาตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยกัน โดยให้มีตวั แทนแต่ละจังหวัด ผมเห็นด้วยในประเด็นนี้
คุณกิจ ๓: ให้จดั กิจกรรมเพื่อเชื่ อมความสามัคคี คือให้ผอ.จัดให้มีการแข่งบอลระหว่างจังหวัด โดย
ให้มีของรางวัล เป็ นขนมปี๊ ปหรื อว่าอะไรก็ได้
คุณกิจ ๔: และเยาวชนมีอะไรต้องเปิ ดเผย เปิ ดใจ ชัดเจน
๔๖

คุณอํานวยใครมีประเด็นปั ญหาเพิ่มเติม
คุณกิจ ๓: อยากให้มีเวรทําความสะอาดห้องนํ้า
คุณกิจ ๒: อยากให้มีซุม้ ที่นงั่ ให้กบั เด็กและเยาวชน
ตัวแทน ๒: เห็นด้วยที่เด็กจะได้นงั่ พักผ่อน และได้อ่านหนังสื อ
ตัวแทน ๖: เห็นด้วยจะได้มีที่พกั ผ่อนตอนเที่ยง
คุณกิจ ๕: ไม่ตอ้ งมีซุม้ ก็ได้ ที่ลานพระก็ร่มรื่ น เพียงแต่มีเสื่ อก็น่าจะได้
คุณกิจ ๒: เราจะเอาเสื่ อมาจากไหน ในเมื่อเจ้าหน้าที่ยดึ หมด
คุณกิจ ๔: เห็นด้วยให้จดั สวนหย่อมและตั้งซุม้ เพื่อจะได้ทศั นียภาพที่สวยกว่าเก่า
สรุ ปจากการเสวนาปัญหา ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเขต ๘
คือ ๑.ปั ญหาการทะเลาะวิวาทกัน แก้โดยให้มีการตั้ง อภปร. หรื อเยาวชนอาสาเพื่อตรวจ
ตราอาวุธ มาจากตัวแทน หอ ละ ๕ คน นอกจากนี้ ยงั มีการเสนอวิธีแก้คือเสนอให้ตวั แทนแต่ละ
จังหวัดมาคุ ยกันก่อน ตัวแทนจังหวัดละ ๒ คน เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เอาคู่กรณี มาคุยกัน
โดยตรง และให้จดั กิ จกรรมเพื่อเชื่ อมความสามัคคี คือให้ผอ.จัดให้มีการแข่งบอลระหว่างจังหวัด
โดยให้มีของรางวัล ภายใต้เงื่อนไข เยาวชนมีอะไรต้องเปิ ดเผย เปิ ดใจ ชัดเจน
๒. โครงการลดเลิกบุหรี่ ให้ผขู ้ า้ ร่ วมตามความสมัครใจ
๓. อยากให้มีการจัดซุ ม้ ที่นงั่ เพื่อได้พกั ผ่อนในตอนเที่ยง เยาวชนส่ วนใหญ่เห็นด้วย
๔. อยากตั้งเวรทําความสะอาดห้องนํ้า ในประเด็นนี้ยงั ไม่มีการเสนอแนวทาง
สรุ ปบทเรียนทีไ่ ด้ ในวันนี้
• ได้ปลดปล่อยปั ญหาให้เพื่อน ๆช่วยกันแก้ปัญหาโดยร่ วมกันคิด
• ได้เอาปั ญหามาคุยกัน
• สบายใจขึ้ นเห็ นเพื่ อนร่ วมมื อไม่โกรธเคื องกันเป็ นสิ่ ง ที่ ดีอยากให้เป็ นอย่า งนี้ ไ ป
ตลอด
• ได้เรี ยนรู ้กระบวนการสานเสวนาในการแก้ปัญหา
• ในสามวันนี้ได้พดู คุยกับเพื่อนในหลายจังหวัดทั้งที่ก่อนหน้านี่ไม่เคยคุยกัน
• ได้รู้ แ นวทางแก้ปั ญ หาเพื่ อ ลดความขัด แย้ง ดี ใ จที่ เ พื่ อ น ๆ พยายามที่ ช่ ว ยกัน
แก้ปัญหา
• ได้รู้ปัญหาเพื่อนํามาแก้ไขและนําข้อตกลงไปปฏิบตั ิ
• ทําให้รู้จกั การแก้ปัญหา

๔๗

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รู ้ สึ ก ดี ม าก ได้เห็ นเพื่ อนยิ้ม กันทุ ก คน และผมคิดว่า ที่ไ ด้เรี ย นคงได้เอาไปคุ ย และ
แนะนําเพื่อนๆ ในกลุ่ม
รู้จกั กระบวนการสานเสวนาในการแก้ปัญหา
รู ้สึกดีที่เพื่อนนําปั ญหามาพูดคุยกัน
รู ้สึกดี ที่ได้ฟังปั ญหาเพื่อน โดยฟั งอย่างลึกซึ้ ง อารมณ์เย็น ไม่ตดั สิ นใจใครง่าย ๆว่า
เขาผิดหรื อถูก
ร่ วมกันเรี ยนรู ้กบั เพื่อน ๆ
ดีใจที่ทุกคนหันหน้ามาคุยกันหาวิธีแก้ปัญหา
รู้สึกดีที่ได้รู้ปัญหาของเพื่อนๆ
โล่งอกเพื่อน ๆ ทุกคนได้ระบายปั ญหาได้พดู คุยอย่างลูกผูช้ าย
ได้ปล่อยสิ่ งที่คา้ งคาใจอยูน่ านให้ทุกคนในห้องนี้ได้ทราบ
คาดว่าจะไม่มีปัญหาความขัดแย้งในศูนย์ฝึก ฯอีก
ดีใจที่เพื่อน ๆ ร่ วมแก้ปัญหากัน
ดีใจที่เข้าสานเสวนา
ได้ปรึ กษากัน
ได้ร่วมมือกับเพื่อนทุกคนในการแก้ปัญหา
รู้สึกดีที่เห็นทุกคนมาคุยกัน
ดีใจที่เพื่อนเปิ ดใจมาคุยกันในเรื่ องแกนนํา
ทุกคนคุยกันอย่างเปิ ดอกเปิ ดใจ
รู้สึกดีที่มีวทิ ยากรอย่างอาจารย์มาสอนที่น้ ี
เพื่อนทุกคนทําได้ดีนาํ ปั ญหามาพูดและช่วยกันแก้
เราช่วยกันแก้ปัญหา
หวังว่าสิ่ งที่แกนนําเสนอขอให้ทาํ กันจริ ง
ได้ความรู ้ หลายอย่างเช่ น การพูดคุ ยสานเสวนานําไปใช้ประโยชน์ในการลดความ
รุ นแรง
ฝากความหวังที่ทุกคนในห้องนี้ให้นาํ วิธีการที่ได้ไปใช้เพื่อลดความรุ นแรง

๔๘

สรุ ปการสานเสวนาเพือ่ ลดความรุนแรงในสถานพินิจ ภาคใต้
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และ เขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

กิจกรรม ใช้ เวลา ๒ วัน / เขต
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ ยม
๓. น.ส.อารี หลีเซะ

เป็ นวิทยากรกระบวนการโครงการ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ (เป็ นคนในพื้นที่ จ.ปั ตตานี)

- เขต ๙ กิจกรรมวันที่ ๒๙- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาน
พินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จ.สงขลา จัด ณ โรงแรม วีวา่ อ.เมือง จังหวัด
สงขลา
- เขต ๘ กิจกรรมวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาน
พินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จ.สุ ราษฎร์ ธานี จัด ณ โรงแรม ร้อยเกาะ อ.
เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กิจกรรมวันที่ ๒๙ มีนาคม และ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
พิธีเปิ ด / แนะนําการอบรม
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.
เขียนความกังวล และความคาดหวัง
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม Story telling
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม งาน ศิลปะ “แต่งแต้มเสริ มภาพ”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
พัก
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม: เมล็ดถัว่ เขียวกับความดี
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รู ้จกั กติกาสานเสวนา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๒๕ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๒๕ – ๑๓.๕๐ น.
กิจกรรม: ผ่อนพักตระหนักรู ้
๑๓.๓๕ – ๑๔.๓๐ น.
รู ้จกั กติกาสานเสวนา (ต่อ)

๔๙

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

กิจกรรมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
พัก
ฝึ กการฟังแบบ trio listenning/ ถอดบทเรี ยน
กิจกรรมสี่ ทิศ
พักรับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมหันหลังฟังเพื่อน
กิจกรรมเยียวยา ถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู ้

กิจกรรมวันที่ ๓๐ มีนาคม และ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
กิจกรรมอํานาจ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรมผูน้ าํ ผูต้ าม
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
พัก
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น
สานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย หัวข้อ “ปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฎิบตั ิงานในศูนย์ฝึก ฯและสถานพินิจ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.
กิจกรรม We can make a difference
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.
พัก
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สานเสวนาแบบมีคุณอํานวย หัวข้อ “ปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฎิบตั ิงานในศูนย์ฝึก ฯและสถานพินิจ
๑๖.๐๐ น. เป็ นต้นไป
รู ้จกั ความขัดแย้ง ความรุ นแรง และสันติวฒั นธรรม /สรุ ป
บทเรี ยน

๕๐

กิจกรรมวันที่ ๒๗ มีนาคมและ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
กิจกรรมฝากความกังวล/ความคาดหวัง
อุปกรณ์
๑. โพสอิต
๒ สี
๒. ปากกา
๑ แท่ง/คน
การดําเนินกิจกรรม
๑. แจกโพสอิตให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนละ ๒ ใบมีสีต่างกัน
๒. กําหนดให้เขียนความกังวลบนแผ่นกระดาษโพสอิตสี ชมพู และเขียนความคาดหวัง
บนแผ่นกระดาษโพสอิตสี เหลือง โดยไม่ตอ้ งลงชื่อ
๓. เก็บโพสอิตไปแปะไว้บนกระดานแยกความกังวลกับความคาดหวังออกจากกัน
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมไปอ่านในช่วงเวลาว่าง
ผลของกิจกรรมฝากความคาดหวัง
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัด สงขลา
ความคาดหวัง ๕ อันดับแรก
ความคาดหวัง
ร้ อยละ
ได้รับความรู ้จากการอบรมเพื่อนําไปใช้ในชีวติ การปฎิบตั ิงาน
๗๐
ต้องการเรี ยนรู ้ เทคนิค การสร้างความสัมพันธ์ การบําบัดเด็ก
๑๐
อยากให้บุคลากรมีกาํ ลังใจในการทํางาน
๑๐
คาดหวังได้ความรู ้ในเรื่ องทักษะชีวติ การสร้างสมาธิ และความ
สงบ
๗
คาดหวังว่าจะเข้าใจกระบวนการและติดตามแนวทางนี้ได้
๓

๕๑

ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี
ความคาดหวัง ๕ อันดับแรก
ความคาดหวัง
ได้รับความรู ้จากการอบรมเพื่อนําไปใช้ในชีวติ และการปฎิบตั ิงาน
หวังว่าจะแก้ปัญหาการใช้ความรุ นแรงในศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี
อยากได้เทคนิคในการพูดคุยกับเด็ก
คาดหวังได้ความรู ้ในการฝึ กจิต ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้เกิด
ความสบายใจ
คาดหวังว่าจะเข้าใจกระบวนการและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้

ร้ อยละ
๖๔
๒๑
๖
๖
๓

ข้อ สั ง เกตความคาดหวัง ของเจ้า หน้า ที่ น้ ัน ให้ค วามสนใจกับ กระบวนการสานเสวนา
เพื่อที่ จะนําไปปรับใช้ในชี วิตและการทํางาน เป็ นอันดับ ๑ ทั้งสองศูนย์ฝึก รวมทั้ง ยังมีความ
คาดหวังว่ากระบวนการสานเสวนาจะช่วยยุติความรุ นแรงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี ได้ สิ่ งนี้ น่าจะสะท้อนถึงว่า บางครั้งเจ้าหน้าที่กไ้ ม่มีเครื่ องมือหรื อวิธีการที่จะ
แก้ปัญหาที่เกิดได้แล้ว ดังนั้นเมื่อมีเครื่ องมือกระบวนการใหม่ เข้ามา ก็น่าจะเป้ นประโยชน์ในการ
จัดการความรุ นแรงที่มีอยูใ่ นศูนย์ฝึกได้
ผลกิจกรรมความความกังวล
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี
ความกังวล ๕ อันดับแรก
ความกังวล
กังวลว่าเด็กในศูนย์ฝึกอบรมฯ สุ ราษฎร์ ธานีจะตีกนั
กังวลเรื่ องเลิกดึก และง่วงนอน
กังวลว่าจะทํากิจกรรมได้หรื อไม่ กิจกรรมจะมีความซับซ้อนยาก
หรื อไม่
กลัวต้องพูด ต้องแสดงความคิดเห็น
กังวลเรื่ องงานที่สถานพินิจ ฯและศูนย์ฝึกอบรม

ร้ อยละ
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ข้อสังเกตพิจารณาความกังวลเราจะเห็นได้วา่ เด็กและเยาวชนนั้นมีความกังวลเรื่ องเดียวกัน
ในศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี คือเรื่ องที่เด็กตีกนั ปั ญหานี้เป็ นปั ญหาใหญ่ของศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี และ
อีกประการหนึ่งที่เราพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่มาร่ วมอบรมนั้น ยังไม่ค่อยมีสมาธิ ในการร่ วมกิจกรรม
เพราะมีความกังวลในเรื่ องงาน
…………………………………………………………….
กิจกรรม งาน ศิลปะ “แต่ งแต้ มเสริมภาพ”
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง และมีอายุ/ช่วงวัย
แตกต่างกัน เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย
๒. แจกกระดาษวาดเขียนให้ผเู้ ข้าร่ วมทุกคน และแจกสี กลุ่มละ ๑ กล่อง
๓. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเองครู่ หนึ่ง โดยให้ใคร่ ครวญถึงตัวเอง
๔. ปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวาดภาพที่สะท้อนถึงตัวตน
๕. เมื่อวาดเสร็ จ ให้แต่ละคนนําภาพของตนไปให้เพื่อนวาดเพิ่มเติม ประมาณ 2-3 คนและ
เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่า ภาพนั้นสื่ อถึงตัวเองอย่างไร
๖. รวมกลุ่มให้ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึกที่ได้จากการทํากิจกรรม
ผลของกิจกรรม
ตอนแต่งเติมภาพของเพื่อนใครได้พิจารณาก่อน
ดูองค์ประกอบภาพแล้วค่อยเติม
• ผมดูภาพแล้วแต่งเติมให้สมบูรณ์ข้ ึน
• ดูภาพแล้วคาดเดาว่าภาพนั้นน่าจะมีอะไรก็เติมไป บางครั้งเราคาดเดาเพื่อนว่า
ไปลักษณะนี้
มีใครเติมภาพของเพื่อนแต่เติมรู ปนั้นตลอด
• ให้ลายเซ็นต์ทุกภาพ
• ผมวาดว่าว เพราะผมชอบเล่นว่าว
• ให้สัญลักษณ์เป็ นหัวใจและรอยยิม้
ผลงานทีไ่ ด้
• ตอนแรกก็เป็ นสี พ้ืน เพื่อนยังเห็นช่องว่างที่แข็งกระด้างเลยเติมหัวใจให้จึงรู้สึก
ดี
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• ผมต้องการต้นไม้อย่างเดียวไม่รู้จะวาดอะไรผมคงมีความผูกพันธ์กบั ต้นไม้มา
ตั้งแต่เด็กแล้ว เป็ นคนชอบปลูกต้นไม้
• ภาพเดิมต้องการวาดต้นไม้ แล้วมีการรดนํ้าต้นไม้ แต่ในรู ปมีขวดเต็มไปหมด
เลย
• เลือกใช้สีเขียวอ่อนกับสี เขียวแก่ ต้องการความสบาย
• เราอยากมีเพื่อนที่รู้ใจเรา คิดถึงเพื่อน
• ถ้าเลิกจากงานจะไปตกปลา
• ต้องการวาดการ์ ตูน มองอีกทีเหมือนแจกัน
• วาดลายเครื อเถาดอกต่อดอกใบต่อไปเพื่อนต่อเติมสื่ อว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยง
กันทั้งสิ้ น
• ตอนแรกผมไม่เก่งศิลปะ วาดต้นไม้กบั บ้านให้ร่มรื่ น เพื่อนแต่งเติมให้เป็ นวิว
สวยดีผมชอบ
• จะวาดลูกโป่ งสวรรค์ มีการลอยผ่าน
• รู ้สึกความเย็นของแอร์ เลยวาดภูเขาสื่ อถึงความเย็น และมีดวงอาทิตย์เติมเข้ามา
รู ้สึกอุ่น
• วาดลูกไก่กบั ต้นไม้ เพื่อนมาเติมพระอาทิตย์เป็ นธรรมชาติพอใจ
• ตอนแรกจะวาดวนวนเป็ นก้นหอย เพื่อนมาเติมว่าวให้ทาํ ให้รู้สึกว่ามีวา่ วกําลัง
ดูดไปหลุมดํา ภาพอาจหลุด เราสื่ อสารทําให้คนอื่นเข้าใจยากอาจทําให้คนอื่น
ไม่เข้าใจไปด้วย
• วาดใจสี่ ดวง เปรี ยบครอบครัว มาใส่ ลูกศร เพื่อนมาใส่ ปีกให้ยิ่งถูกใจ ก็เลยใส่
ดิน นํ้าลมไฟ ครอบครัวมีความสุ ขภายใต้ความสมดุล
บทเรี ยนกิจกรรมที่ได้ก็คือ ภาพที่เราวาดแต่งแต้มไว้ แต่มีคนอื่นมาแต่งแต้มให้เราต่อมัน ได้
สอนว่า จะไปกะเกณฑ์ให้คนอื่นคิดเหมือนเราไม่ได้ เราคิดอย่างหนึ่ งแต่อีกคนอาจเห็นเป็ นอย่างอื่น
แต่งแต้มรู ปอื่นไปให้เรา บางคนก็แต่งแต้มเพื่อให้รูปสมบูรณ์ข้ ึน บางคนก็อยากใส่ ในสิ่ งที่ฉนั จะใส่
โดยไม่ได้ดูบริ บทของรู ป ให้ภาพที่ออกมาเป็ นคนละเรื่ องราวกัน ดังนั้นเราจะไปห้ามความคิดของ
คนอื่นไม่ได้ แต่ตอ้ งรู ้จกั อยูใ่ นโลกแห่งความแตกต่าง และมีความยืดหยุน่
……………………………………………………………
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กิจกรรม Appreciative Inquiry
ขั้นเตรียมการ
ให้จบั กลุ่มเป็ นคู่ โดยเป็ นคนที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. เล่าเรื่ องของตัวเองให้ผอู ้ ื่นฟั ง และรับฟั งเรื่ องของผูอ้ ื่น ในหัวข้อ ช่วงเวลาที่ผา่ นมา
ตนทําอะไรสําเร็ จแล้วบ้าง และตัวเองมีจุดแข็งจุดเด่นอะไรที่ทาํ ให้งานนั้นประสบ
ความสําเร็ จ
๒. ให้สังเกตสาวะจิตของตัวเองทั้งในขณะฟังเพื่อนและตอนที่เล่าเรื่ องของตนเอง
ผลสรุปจากการทํากิจกรรม
คู่ทหี่ นึ่ง
• ตอนเป็ นวัย รุ่ น ชอบเที่ ย ว และออกจากโรงเรี ย น ไม่ย อมเรี ยน แต่ ต่อมาก็ก ลับ มา
ศึกษาต่อ จนจบมัธยมศึกษาตอนต้น
จุดแข็ง เพราะนึกถึงอนาคต มีความตั้งใจ อดทนสู ง และมีสติคิดได้
สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่องของคนอืน่ รู้สึกเกร็ ง
• เป็ นคนที่เรี ยนมาและทํางานไม่ตรงกับสายงาน ตอนแรกคิดว่าไม่ชอบ และใจไม่รัก
กับงานที่ทาํ และเมื่อได้ทาํ งาน กลับรักงานที่ทาํ ผนวกกับมีเพื่อนที่ช่วยสอนงาน ทํา
ให้ประสบความสําเร็ จในการงาน
จุดแข็ง ครู มีความพยายาม มีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว
สั งเกตสภาวะจิ ตเมื่อได้ ฟังเรื่ องของคนอื่น รู่ สึกว่าอยากฟั งต่อ อยากรู้เรื่ องของเขา
เพิ่มเติม และเราก็ไม่ตดั สิ นเขาไว้ก่อน
คู่ทสี่ อง
• ประสบความสําเร็ จด้านหน้าที่การงาน
จุดแข็ง มีความอดทน และอยูร่ ่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้ดี มุ่งมัน่ ในการทํางาน
สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่องของคนอืน่ รู้สึกเกร็ ง
• ประสบความสําเร็ จด้านการงาน
จุดแข็ง มีความพยายามในการเรี ยนไปด้วย ทํางานไปด้วย มีความอุตสาหะ
สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่องของคนอืน่ รู ้สึกดีในความสําเร็ จของเขา
คู่ทสี่ าม
• การเรี ยนและการทํางาน ประสบความสําเร็ จ
จุดแข็ง มีความพยายาม ไม่ยอ่ ท้อ อุตสาหะ
๕๕

สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่องของคนอืน่ ธรรมดา เพราะเราเป็ นเพื่อนกันที่ทาํ งาน
• มีความสําเร็ จมาตลอด ทั้งเรื่ องการเรี ยนและการงาน เพราะเขาไม่ได้คาดหวังแต่ทาํ
วันนี้ให้ดีที่สุด
จุดแข็ง มีความรับผิดชอบสู ง มีพรสวรรค์ในการเรี ยน เขาเป็ นคนเรี ยนเก่งมีสมองที่ดี
สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่องของคนอืน่ สบาย ๆไม่ได้กงั วลอะไร
คู่ทสี่ ี่
• แข่งฟุตบอลที่ภูเก็ตได้แชมป์ ในรุ่ นประชาชน
จุดแข็ง ได้กาํ ลังใจจากพ่อและเพื่อนที่สนับสนุนและตามไปเชียร์ ให้กาํ ลังใจ
สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่ องของคนอื่น รู้สึกเกร็ ง เพราะไม่ได้ใกล้ชิดกับครู อีก
อย่า งหนึ่ ง คื อ ครู ใ ห้ เ กี ย รติ เ รา เราก็ ใ ห้เ กี ย รติ ค รู และเราก็ อ ยากฟั ง ว่า ครู ป ระสบ
ความสําเร็ จได้อย่างไร และเราก็อยากเป็ นเหมือนครู บา้ ง
• ประสบความสําเร็ จในชีวติ การทํางาน
จุดแข็ง มีความกตัญ�ู เชื่อฟังพ่อแม่ และคบเพื่อนที่ดี
สั งเกตสภาวะจิตเมื่อได้ ฟังเรื่องของคนอืน่ รู้สึกดีใจไปกับความสําเร็ จของเขาด้วย
ผลสรุ ปจากการทํากิจกรรม
• มีความรู ้สึกตั้งใจฟัง ตั้งใจจริ ง มีสติและจับประเด็นมากขึ้น
• ทําให้เราใจกว้าง ไม่ให้มีความอิจฉา
• เรามีความเก้อเขิน เราเปิ ดใจฟั งคนอื่น คนอื่นก็เปิ ดกับเรา ทําให้มีความกล้าในการ
เปิ ดเผยข้อมูลและได้คน้ พบข้อมูลใหม่ ๆ
• แรก ๆก็เครี ยด เมื่อได้เริ่ มพูดก็ผอ่ นคลายกล้าที่จะเปิ ดเผยมากขึ้น
• มี ค วามประหม่ า ในตอนแรก เมื่ อเพื่อ นเล่ า ความสํา เร็ จ เราก็ ดีใ จกับ เขาด้วยที่ เขา
ประสบความสําเร็ จ ทําให้เรามีความสุ ขขึ้น
• ดีใจ เวลาเขาเล่าเขาภูมิใจในตนเองและเราภูมิใจกับเขาด้วย
• ตอนแรกกลัว กล้า ที่ จ ะพู ด เมื่ อ ได้พู ด คุ ย กัน มัน มี ห ลายอย่ า งที่ ค ล้า ยกัน คื อ ได้
เชื่ อมโยงอะไรที่เหมือนกันมีการออกแบบชี วิตคล้าย ๆกัน ดี ใจ มีความตั้งใจที่จะ
ทํางานให้สาํ เร็ จ
• ผูส้ นทนากล้าพูดเพราะหัวข้อที่ ก าํ หนด เราอยากถ่ ายทอดสิ่ งที่ ดี ความรู้ ที่ต้องใช้
ถ่ายทอดต้องใช้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น น้องเรี ยนรามจบในเวลาที่กาํ หนดเมื่อรับฟังสิ่ งที่ดีเรา
ภาคภู มิ ใ จด้วย นํา ไปถ่ า ยทอดในศู นย์ฝึก เราผิดอย่า จมปรั ก กับ ความผิด เอาแรง
บันดาลใจไปใช้ในศูนย์ฝึก

๕๖

•

เวลาไปสอนเด็กให้ลองทําแล้วถามว่าสภาวะจิตยังไง แล้วถามคุณค่าแล้วเอาไปใช้
ยังไง
• ตื่ นเต้นมาทํากิ จกรรมไม่เคยทํามาก่อนพูดคุ ยได้ฟังเรื่ องดี ๆ ของเขาเราตื่นตันเขา
นํ้าตาคลอเราก็รู้สึกอย่างนั้นด้วย เรามีกาํ ลังใจทํางาน วิธีการ สร้างกําลังใจให้เราได้
เหมือนกัน
สรุ ปกิ จกรรมนี้ เน้นให้รู้จกั การฟั งมากขึ้น และพิจารณาสภาวะจิตใจตนเองไปด้วยว่าคิด
อย่างไร เพื่อเป็ นการฝึ กว่าตนได้ฟังอย่างเมตตาหรื อไม่ ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน และได้ฟังอย่างเอา
ใจเขามาใส่ ใจเรา รวมทั้งเรื่ องที่เล่านั้นมีประโยชน์แก่ผอู้ ื่นในการนําเรื่ องของเราเอาไปเป็ นแนวทาง
ในการดําเนินชีวติ ได้ดว้ ย (ดูวา่ เขามีจุดแข็งใดที่ทาํ ให้เขาประสบความสําเร็ จ)
…………………………………………………………….
กิจกรรมเม็ดถั่วเขียวกับความดี : ส่ งเสริ ม Self-Esteem
อุปกรณ์
๑. ถัว่ เขียว
๑ ถุง
๒. ถ้วยพลาสติก
๒ ถ้วย/คน
ขั้นเตรียมการ
เตรี ยมถ้วยพลาสติกใส่ เม็ดถัว่ เขียว ถ้วยละประมาณ ๒๐-๓๐ เม็ด และถ้วยเปล่า
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แจกถ้วยพลาสติกให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคนละ ๒ ถ้วย ถ้วยหนึ่ งมีเม็ดถัว่ เขียว อีกถ้วย
เป็ นถ้วยเปล่า
๒. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเอง แล้วนึกย้อนหลังไปว่า ในสามเดือนที่ผา่ นมา ตน
ทําความดีอะไรบ้าง
๓. เมื่อนึ กถึ งความดี หนึ่ งครั้ง ให้หยิบเม็ดถัว่ เขียวใส่ ลงในถ้วยเปล่าหนึ่ งเม็ด (ถัว่ เขียว
หนึ่งเม็ดต่อความดีหนึ่งเรื่ อง)
๔. ยํ้าผูเ้ ข้าร่ วมว่าแต่ละเม็ดต้องมีเรื่ องเล่า ผูเ้ ข้าร่ วมต้องจําได้และเล่าได้วา่ เม็ดถัว่ เขียวแต่
ละเม็ดที่ตนหยิบมามีเรื่ องราวความดีอะไร
๕. ปล่ อยให้ผูเ้ ข้าร่ วมมี เวลาใคร่ ครวญถึ งความดี ของตน แล้วหยิบเม็ดถัว่ เขียวใส่ ถ้วย
เปล่า
๖. ถามว่าใครได้ถวั่ เขียวกี่เม็ด
๗. ให้คนที่ได้นอ้ ยที่สุดเริ่ มเล่าเรื่ องของตัวเองก่อน แล้วค่อยเวียนไปยังคนอื่นตามความ
พร้ อมของบุ คคล (ในกรณี ที่มีคนมาก อาจให้แต่ละคนเลือกความดี ของตนที่อยาก

๕๗

แบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นฟั งมาคนละเรื่ อง หรื อถ้าคนมากจริ ง ๆ อาจต้องสุ่ มเลือกให้บางคน
เล่าเรื่ องเท่านั้น)
ผลจากกิจกรรมเม็ดถั่วเขียวกับความดี
เป็ นการสอนวิธีการแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปใช้ในการทํากิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกฯและสถานพินิจ ฯ
…………………………………………………………….
กิจกรรมบรรยาย กติกาสานเสวนา
แนะนําศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
บทบาทหน้ าที่
๑. เน้นการสร้างความไว้วางใจ (confidence building) การสื่ อสารกับสังคม และมุ่ง
ประเด็นความมัน่ คงปลอดภัย
๒. เน้นความร่ วมมือ การสานเสวนากับกลุ่มเป้ าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
พัฒนาโดยเริ่ มจากเรื่ องที่น่าจะง่ายและประเด็นเล็กๆ ก่อน พร้อมทั้งติดตามผลและ
ส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมราชการและพลเมืองเพื่อความมัน่ คงปลอดภัย
๓. เน้น การเปิ ดพื้ น ที่ ท างความคิ ด และการแสวงความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ในนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งนโยบายทางการเมืองการปกครอง
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สานเสวนา (dialogue)
ระดับชุ มชน ระดับปฏิ บตั ิ และระดับนโยบาย เพื่อการรับฟั ง การแสดงความเห็ น
การสื่ อความรู ้สึก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการแสดงความเห็นพ้องต้องกัน
๒. สื่ อสารสู่ สังคม
๓. เพื่อลดอคติ เจตคติลบ ส่ งเสริ มความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน
๔. ส่ งเสริ มเวทีวฒั นธรรม
๕. เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยภาคใต้และทัว่ ประเทศ
๖. เปิ ดพื้นที่ทางความคิด
๗. สู่ ความรู ้ ใหม่ในประเด็นขัดแย้ง และร่ วมกันเสนอทางเลือกเพื่อลดหรื อปรับเปลี่ยน
ความขัดแย้ง
๘. ศึกษานโยบายสาธารณะ
๙. จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการรับฟั งความคิดเห็นและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะที่ช่วยลดหรื อปรับเปลี่ยนความขัดแย้ง
๑๐. ปฏิบตั ิชอบ
๕๘

๑๑. การเสนอแนะเพื่อลดละการปฏิบตั ิที่ก่อความร้าวฉาน โกรธเคือง หวาดระแวง และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิชอบต่อกัน เพื่อความสมานฉันท์และความยุติธรรม
แนวคิดหลักการสานเสวนา
• มนุษย์ มีอตั ลักษณ์ (Identity) หลากหลายแตกต่างกัน
 ภาษา ชาติพนั ธ์
 วัฒนธรรม
 เพศ การศึกษา
 สถานภาพ
 ศาสนา ค่านิยม
อัตลักษณ์ที่แตกต่างช่วยให้สังคมมีสีสันหลากหลายและงดงามมากขึ้น
• ทุกศาสนาสอนจริ ยธรรมโลก
 เคารพคุณค่าทุกชีวติ (Have a respect for all life)
 ปฎิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม (Deal honestly and fairly)
 คิด ทํา พูด แต่สิ่งที่ จริ ง (speak and act truthfully)
 เคารพ และเมตตา กรุ ณา ซึ่งกันและกัน (Respect and love one another)

ศาสนาพุทธ
“สภาวะที่ ไม่เป็ นที่ชื่นชอบแก่ฉัน ต้องไม่เป็ นที่ชื่นชอบของเธอด้วย และสภาวะที่ไม่นาํ
ความสุ ขมาสู่ ฉนั จะยัดเยียดความทุกข์น้ นั ให้เธอได้อย่างไร”
จากคัมภีร์สังยุตนิกาย เล่มที่ ๕ ข้อ ๓๕๓.๓๕ - ๓๕๔.๒

ศาสนาอิสลาม
“คนหนึ่ งใดในหมู่พวกท่านจะยังมิเป็ นผูศ้ รัทธาจนกว่าเขาจะรักที่จะให้ประสบกับพี่น้อง
ของเขา (เพื่อนมนุษย์) เฉกเช่นที่เขารักที่จะให้ได้แก่ตนเอง”
จากคํากล่าวของ นบี มูฮมั มัด อิหม่าม นะวาวีย ์ หนังสื อ ๔๐ ฮะดีษ

ศาสนาคริสต์
“สิ่ งที่ท่านปรารถนาให้คนอื่นปฎิบตั ิต่อท่าน จงปฎิบตั ิสิ่งนั้นต่อผูอ้ ื่น”
จาก มัททิว๗ : ๑๒

ทุกศาสนาสอนวิธีปฏิบตั ิตนในสังคมพหุ ลกั ษณ์
๑. อยากให้ผอู ้ ื่นปฎิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็ปฎิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
๒. ไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
คําสอนและการปฎิบตั ิของทุกศาสนา มุ่งสู่ ความรัก และความยุติธรรม และความสงบสุ ข
กระบวนการสานเสวนา
๕๙

สานเสวนาเป็ นกระบวนการสื่ อความหมายและเรี ยนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่น
สานเสวนา เพื่อให้เกิด (เลียวนาร์ ด สวิดเลอร์ )

เรี ยนรู ้ : ความคิด ความเชื่อ จุดยืนที่แตกต่าง

เจริ ญเติบโต : เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ

เปลี่ยนแปลง : เรื่ องที่เข้าใจผิด อคติที่มี

ร่ วมมือ : ทํางานเพื่อพัฒนา ร่ วมแก้ปัญหา
สานเสวนา (Dialogue)
David Bohm ได้กล่าวถึงการสานเสวนาดังนี้
คือการสานความหมายที่เกิดขึ้น การฟังอย่างลึกซึ้ ง Deep listening
ฟังอย่ างไร
 ฟัง ด้วยเมตตา
 ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
 ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ฟังอะไร
 ฟังตัวเอง
 ฟังผูอ้ ื่น
 ฟังความเงียบ
 ฟังผลของการฟัง
ฟังเพือ่
 เพื่อหาความหมายด้วยกัน
 เพื่อการมีส่วนร่ วม
 เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวแท้จริ ง
การฟั งอย่างลึ กซึ้ งจะช่วยให้ ก้าวพ้นอคติ ซึ่ งจะช่วยปรับการมองความคิดของคนอื่นที่ไม่
เหมือนเราจากที่มองว่า ผิด หรื อมองว่า ต่าง สานเสวนาไม่ใช่ การพูดและการฟั ง ซึ่ งกันและกัน
เท่านั้น แต่สามารถนําไปปฎิบตั ิเพื่อการลดปั ญหาต่างๆ ได้
เนื่องจากสานเสวนามีหลายประเภท ดังนั้น ทุกคน จึงสามารถร่ วมการสานเสวนา ได้ ไม่วา่
จะเป็ น ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ นักการศึกษา ฯลฯ
ตัวอย่างการใช้กระบวนการสานเสวนาเพื่อป้ องกันความขัดแย้ง
 กิ จกรรมการสานเสวนาเรื่ องป่ าสมุนไพร ระหว่างชาวบ้าน ต.โคกโพธิ์ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ
 กิจกรรมการสานเสวนา เรื่ องปั ญหามลพิษขยะ หมู่บา้ นควนโนรี ต.โคกโพธิ์

๖๐

สานเสวนาจึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ ง ทําความเข้าใจกัน เพื่อลดปั ญหา ด้วยสันติวิธี สานเสวนา
ไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงจุดยืนของผูอ้ ื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จาก “ภายใน” ตามกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติ ไม่ใช่การบังคับ
กติกาเบือ้ งต้ น ของ การสานเสวนา
พัฒนาจาก (Dialogue Decaiogue)
กติกาสานเสวนา
๑. ไม่มีวาระซ้อนเร้น (hidden agenda)
๒. ไม่ใช้การสานเสวนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบ หรื อมีเป้ าหมายแอบแฝง
๓. ปฎิสัมพันธ์กนั อย่างมนุษย์
๔. ปฎิ สัมพันธ์ต่อกัน “แบบมนุ ษย์” ไม่ใช่ “วัตถุ สิ่งของ” ปฎิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเช่ นเดียวกับที่
เราต้องการให้เขาปฎิบตั ิต่อเรา
๕. เท่าเทียมกัน
a. ทั้ง ๒ ฝ่ าย ต่างให้และรับ
b. หลีกเลี่ยง การครอบงํา
c. ระวังความรู ้สึกว่า “ฉันเหนือกว่า”
i. ไม่ มี ใ ครด้อ ยกว่า หรื อ เหนื อกว่า ทุ ก คนมี ศ กั ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์เท่ า
เทียมกัน
๖. จุดยืนชัดเจน
๗. บอกจุ ดยืน-ตําแหน่ งของตนเองให้ชัดเจน กล้าที่จะ เปิ ดหู -เปิ ดใจ ฟั งความเห็ นที่
แตกต่างกล้าที่จะฟังว่าผูอ้ ื่นเข้าใจและเห็นว่าเรามีจุดยืนเช่นไร
๘. ไม่ด่วนสรุ ป-ตัดสิ น
๙. ระวังที่จะไม่ใช้ “ความเชื่อของเรา” “วัฒนธรรมของเรา” “ชาติพนั ธุ์ของเรา” ไป
ตัดสิ นว่าผูอ้ ื่น ควรกรองอคติดว้ ยการฟังอย่างลึกซึ้ง
๑๐. ใจกว้าง
๑๑. รั บ ฟั ง ความคิ ด -ความเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งในบรรยากาศที่ เ คารพและเข้ า ใจกล้ า
วิพากษ์วจิ ารณ์ ความคิด-ความเชื่อของกลุ่มตนเอง
๑๒. ซื่อสัตย์และจริ งใจ
๑๓. ทั้งต่อตนเองและผูร้ ่ วมสานเสวนา หลีกเลี่ยงการยอมรับแบบขอไปที (lazytolerance)
๑๔. ไว้วางใจผูอ้ ื่น
๑๕. ผูอ้ ื่นก็มีเหตุผลที่ดีและสามารถหาทางอออกที่ดีได้เช่นกัน
๑๖. ไม่ปะปน หลักการกับปฎิบตั ิ
๖๑

๑๗. เมื่ อผูอ้ ื่นพูดเรื่ องหลักการ ก็ตอบเรื่ องหลักการ เมื่อผูอ้ ื่ นพูดเรื่ องการปฎิ บตั ิ ก็ตอบ
เรื่ องการปฎิบตั ิ
๑๘. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปั ญหา
• หากเป็ นกระบวนการซึ่ งต้องใช้เวลาอันเป็ นทางเลือกสู่ การจัดการปั ญหา
อย่างเป็ นองค์รวมโยอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ความรุ นแรง
ประเภทความรุ นแรง
๑. ความรุ นแรงทางกายภาพ (physical violence)
๒. ความรุ นแรงทางการเมือง (political violence)
๓. ความรุ นแรงที่มีรัฐเป็ นผูก้ ระทํา (state-sponsored violence)
๔. ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)
๕. ความรุ นแรงทางนิเวศวิทยา (ecological violence)
๖. ความรุ นแรงที่ตอ้ งการหลุดพ้นจากความทุกข์ (liberative violence)
วัฒนธรรมสั นติภาพ
๑. เป็ นเพื่อนมนุษย์พวกเดียวกัน (Sisterhood) เราต่างรักสุ ขเกลียดทุกข์ ต้องการความรัก
ความเข้าใจเหมือนกัน
๒. ทุกฝ่ ายพึงพอใจ (Satisfaction)
๓. ร่ วมรับผิดชอบ (Collective Responsibility) เราต่างเป็ นปั จจัยของความขัดแย้งได้
ทั้ง นั้ น เรามี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบให้ บ รรยากาศความขัด แย้ง เปลี่ ย นไปในทาง
สร้างสรรค์
๔. แก้ปัญหาที่รากเหง้าโดยไม่เหมารวม (De-stereotype)
๕. ศัตรู มิใช่มนุ ษย์ (Human are not enemy) ศัตรู ของเราคือความโลภ ความอยุติธรรม
การเลือกปฏิบตั ิ โครงสร้างและวัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริ มสันติภาพ
แนวคิดเกีย่ วกับอํานาจ
ของ StarHawk ได้กล่าวถึง
อํานาจเหนือกว่ า (Power Over)
หมายถึง การที่บุคคล กลุ่ ม หรื อสถาบันใช้แหล่งอํานาจที่ตนมีอยู่ในการสั่งการ ควบคุ ม
เอาเปรี ยบ แสวงประโยชน์ กดขี่ ตัดสิ นใจแทน ให้คุณค่าหรื อนิยามประสบการณ์ให้คนหรื อกลุ่มอื่น
เช่ น แม่ไม่ให้ลูกไปเล่นบริ เวณสระนํ้าเพราะเกรงว่าลูกจะตกลงไป ครู กาํ หนดให้นกั เรี ยน
ส่ งการบ้านภายในวันศุกร์ นายจ้างสัง่ ให้ลูกจ้างไปตรวจเลือด เป็ นต้น
อํานาจร่ วม (Power Sharing)
๖๒

หมายถึ ง การที่ บุ ค คล กลุ่ ม หรื อสถาบันใช้แหล่ ง อํา นาจที่ ตนมี อยู่เพื่ อ ช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล
สนับสนุน ตัดสิ นใจร่ วมกับบุคคลหรื อกลุ่มอื่น
เช่น พ่อแม่และลูกๆ ร่ วมกันตัดสิ นใจว่าสุ ดสัปดาห์น้ ีท้ งั ครอบครัวจะไปพักผ่อนกันที่ไหน
ดี เป็ นต้น
อํานาจภายใน (Power Within)
หมายถึง ศักยภาพภายในที่ บุคคลหรื อกลุ่มมี อยู่หรื อพัฒนาขึ้ นมา นําไปใช้เพื่อเผชิ ญกับ
ความกลัว ความไม่ยตุ ิธรรม หรื ออุปสรรคต่างๆ และตอบโต้สถานการณ์น้ นั อย่างสันติวิธี หรื อใช้ใน
การดําเนินชีวติ ที่ดีงาม อํานาจภายในเป็ นสิ่ งที่เรามีแล้วไม่มีใครแย่งไปได้
เช่ น ทัก ษะ ความสามัค คี ข้อมูล ข่า วสาร สติ ปั ญ ญา ความเข็ ม แข็ง ภายใน ความมั่นใจ
ประสบการณ์ เป็ นต้น
อํา นาจภายใน เป็ นอํา นาจในการทํา สิ่ ง ที่ จ ํา เป็ นเพื่ อ ให้ ต นเติ บ โต ก้า วข้า มอุ ป สรรค
สร้างสรรค์ความพึงพอใจในชีวติ อํานาจภายในทําให้ชีวติ มี ‘อิสระ’
รู ปแบบสานเสวนา
การสานเสวนาแบบวงอ่ างปลา
• มีผดู ้ าํ เนิ นรายการ ๑ คน = คุณอํานวย
• ผูร้ ่ วมสานเสวนา หลัก ๘ คน = คุณกิจ
• คุณลิขิต ๑ คน

คุณอํานวย
ผู้สังเกตการณ์
คุณกิจ

ทีว่ ่ าง

หน้ าที่
๑. ผูด้ าํ เนิ นการสานเสวนา เอื้อให้สานเสวนาดําเนินไปด้วยดี
๒. คุณลิขิต เป็ นผูจ้ ดบันทึกการสานเสวนา
๖๓

ประเด็น

ได้สานเสวนา
ทุกประเด็น
ที�เราต้องการ/คิดว่า
สําคัญหรือไม่

ความรู้สึก
ปฏิสัมพันธ์
การรับรู้
อคติ

กระบวนการ

การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ
การจัดสรรพื�นที�ในการสานเสวนา

การประเมินความพึงพอใจ
(Satisfaction Evaluation)
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ดังนั้นสานเสวนาจึงท้าทายความเป็ น “มนุษย์แท้” “พุทธแท้” “มุสลิมแท้” “คริ สเตียนแท้ที่
ศรัทธา”แม้จะอยูท่ ่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย แต่สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่าง “สันติ” ได้ สาน
เสวนาจึงสัมพันธ์กบั การพัฒนาจิตวิญญาณภายใน เป็ นการเชื่อมโยงภายนอกภายใน
(outer work
inner work)
ความรู้สึกหรือบทเรียนทีไ่ ด้ จากการสานเสวนา
• การพูดคุยการเจรจาน่าจะช่วยให้ตกลงกันได้ และแก้ปัญหาได้
• การสานเสวนาเป็ นทางเลือกสันติวธิ ี ซ่ ึ งสามารถนําไปใช้ได้จริ ง
• ทุกปั ญหามีทางแก้ไข เพียงทุกคนร่ วมมือมาคุยกัน
• แต่ละคนอาจคิดต่างเราอาจมาเรี ยนรู ้และหาทางออกร่ วมกัน
• ในความหลากหลายถ้ามันขัดแย้งและวุน่ วายใช้สันติวิธีมนั จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ได้
• จะได้นาํ สันติวธิ ี ไปแก้ปัญหาความรุ นแรง
• รู ้สึกว่าสานเสวนาอยาก แต่แท้ที่จริ งแล้วมันไม่อยากถ้าเราเปิ ดใจเข้าหากัน
• รู ้สึกว่าถึงมีความเห็นที่แตกต่างแต่เราก็สามารถหาจุดร่ วมได้
• ตอนแรกคิ ดว่าจะเอาสานเสวนามาใช้ได้ไหมในศูนย์ฝึกและอบรมฯ แต่ถ้าเรามีใจ
และเปิ ดใจก็น่าจะทําได้
• เอาไปใช้ในการลดอัตตาของตนเอง และเข้าใจผูอ้ ื่นเพื่อจะได้เป็ นนักบําบัดที่แท้จริ ง
…………………………………………………………….

๖๔

อบรมผ่ อนพักตระหนักรู้
อุปกรณ์ : ดนตรี ซึ่ งเป็ นเพลงบรรเลงเบา ๆ
การดําเนินกิจกรรม
เปิ ดดนตรี กระบวนกรพู ด นํา ให้ท าํ ความรู้ สึ ก ตัว กับ อวัย วะส่ ว นต่ า ง ๆของร่ า งกายที่
สัมพันธ์กบั พื้น แล้งผ่อนคลายอารมณ์ความรู ้สึก สัก ๑๕ - ๓๐ นาที
สรุ ปบทเรียนจากการทํากิจกรรม
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• เบาสบาย โล่งไม่มีอะไรกังวล
• หลับและมีสติ
• เบาขึ้น
• ผ่อนคลาย นิ่ง ปลดปล่อย
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• นิ่ง
• หายง่วง
• ทําไปสักครู่ ก็รู้สึกผ่อนคลาย
กิจกรรมนี้มีบทเรี ยนว่าการได้อยูน่ ่ิง กับตัวเองและอยูก่ บั ธรรมชาติ จะทําให้เรามีสมาธิ มี
สติ มันทําให้เรามีพลังมากขึ้น เหมาะกับเด็กและเยาวชน ที่อยูใ่ นสภาวะที่จิตใจว้าวุน่ เป็ นการฝึ กจิต
ไม่ให้ร้อนรุ ้ม รู ้จกั อยูก่ บั ธรรมชาติ อยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ เพื่อให้เขาบรรเทาทุกข์ใจได้ดว้ ยตนเองส่ วน
สําหรับเจ้าหน้าที่จะป็ นการเรี ยกพลังในตัวกลับคืนมาเพื่อที่จะทําให้มีแรงในการทํางานต่อไป
…………………………………………………………….
กิจกรรมฟังแบบ Trio Listening
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละหอ คละ
จังหวัด เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ผูเ้ ข้าร่ วมคนแรกเล่าปั ญหา อีกสองคนเป็ นผูฟ้ ัง ปั ญหาที่เลือกมาพูดต้องเป็ นปั ญหา
แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก กล่าวคือแก้แบบนี้ก็ไม่ได้ ใช้อีกวิธีก็ไม่ดี
๒. ผูเ้ ข้าร่ วมคนที่สองแนะนําเหตุผลเสนอแนะ
๓. ผูเ้ ข้าร่ วมคนสุ ดท้ายให้แนวทางแก้ปัญหาอีกวิธีต่างจากคนก่อนหน้า
๖๕

๔. ให้เวลาฟังกันจนครบทุกคน
๕. รวมกลุ่มถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ข้ อตกลงร่ วมกัน
เมื่อเพื่อนออกมาพูดนัน่ คือการสื่ อความหมาย และความต้องการของเขา เราต้องตั้งใจฟั ง
อย่างลึกซึ้ ง คือ ฟังด้วยใจเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน ฟังโดยเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
วิธีการแบ่ งกลุ่ม โดยใช้เกมรังผึ้งแตกรัง
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า
ให้ลาเยีย่ มบ้านสามวันแต่เด็กไปเจ็ดวัน จะทําโทษเด็กดีหรื อไม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ ทําโทษเด็กเลยคราวหลังเด็กจะได้ไม่ฝ่าฝื นอีก
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ อย่าทําโทษเด็กเลยให้โอกาสถ้าเขาทําผิดอีกครั้งจึงค่อยลงโทษ
กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า
เกี่ยวกับการทํางานประสานกันไม่ค่อยรู้เรื่ อง คือเราจะสอนงานเพื่อนที่เขาเข้ามา
ใหม่ แต่เพื่อนก็ทาํ งานเหมือนเดิมเลยเราจะสอนหรื อแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา คือเขาเป็ น
คนเอาแต่ใจตนเอง
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ สอนเพื่อนแล้วเตือนเขาว่าอย่าเอาแต่ใจตนเอง
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาให้ทราบการทํางาน เพื่อให้เขาปรับตัวเอง
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า
เด็กทํากระทําผิดซํ้าเราจะลงโทษดีหรื อให้โอกาส
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ ลงโทษเด็กเพื่อไม่ให้ทาํ ผิดอีก
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ ให้โอกาสเด็กอีกสักครั้ง
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า
สภอ.หาดใหญ่จะส่ งเด็ก คดีรถซิ่ ง ให้ประกันตัว ๒,๐๐๐บาท แต่เขาขอประกันตัว
แค่ ๕๐๐ บาท ถ้าให้ประกันตัวกลัวโดนฟ้ องร้อง
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ ให้ประกันตัวเมื่อไม่มีคนแล้ว
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ ไม่ให้ประกันตัวต้องประกันตัวตามจํานวนเงินที่วางไว้
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่า
คําสั่งผูบ้ งั คับสั่งสองคนและสั่งคนละทีกนั
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ เลือกทําคําสัง่ ใดคําสัง่ หนึ่งและบอกผูบ้ งั คับบัญชาว่าสัง่ ซํ้าซ้อน
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ ทําทั้งสองคําสั่งเพื่อไม่ให้ขดั ใจนายยอมเหนื่อย
กลุ่มที่ ๖
ผูเ้ ล่า
จะทํางานเอาใจเจ้านายหรื อลูกน้อง
๖๖

ผูเ้ สนอคนที่ ๑ ทํางานเอาใจเจ้านายน่าจะรุ่ งมากว่า
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ ทํางานเอาใจลูกน้อง ลูกน้องจะได้ศรัทธา
เจ้ าหน้ าทีเ่ ขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
กลุ่มที่ ๑ เด็กเข้ามาในศูนย์ฝึก ทําตัวซ่ ามาก ตัดสิ นใจไม่ถูกว่าจะไว้หอไหนดี ระหว่างหอเด็กโต
(อาจถูกทําร้าย) กับหอเด็กดี (จะทําร้ายคนอื่น)
กลุ่มที่ ๒ มีเด็กเข้าใหม่มา และมีการรับน้องด้วยการกระทืบ ซ้อม ครู ไม่ทราบว่าจะลงโทษโดยวิธี
ไหนดี (พระคุณ หรื อพระเดช)
กลุ่มที่ ๓ จับยาเส้นของเด็กได้ เด็กขอร้องว่าอย่าเขียนรายงาน ส่ ง ผอ. ลังเลว่าจะส่ งดีหรื อไม่ เพราะ
ยาเส้นก็ไม่ถือว่าหนักหนาสากัน
กลุมที่ ๔ มีภาระงานเยอะ เป็ นทั้งพ่อบ้าน ครู สอนสามัญ อ.ที่ปรึ กษา ทําให้ทาํ หน้าที่ได้ ไม่ค่อยเติม
ประสิ ท ธิ ภาพ อยากลดภาระงาน เพื่ อได้ทาํ หน้า ที่ อ.ที่ ป รึ ก ษา ได้ดีข้ ึ น ไม่กล้า บอก ผอ.ควรทํา
อย่างไร
กลุ่มที่ ๕ เมื่อญาติมาเยี่ยม ต้องแสดงบัตรเยี่ยมก่อน แต่ยายคนหนึ่ งมาไกล มาจากต่างจังหวัด ไม่มี
บัตรเยีย่ มลังเลว่าจะให้คุณยายได้เยีย่ มเด็กหรื อเปล่า
ให้ยายเยีย่ ม = ตนเองทําผิดระเบียบ
ไม่ให้ = สงสาร ขาดมนุษยธรรม
สรุปกิจกรรม
ความรู ้สึกผูพ้ ดู (เจ้าของปั ญหา)
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• สบายใจ
• ปลดปล่อย
• รู ้สึกมัน่ คง มีเพื่อน ไม่อยูค่ นเดียว
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• สบายใจได้เล่าให้เพื่อนฟัง
• โล่ง
• ตอนเล่าแรก ๆ รู ้สึกติดขัด ต่อพอเล่าต่อไปก็ผอ่ นคลายขึ้น
ความรู ้สึกผูฟ้ ัง
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา

๖๗

• รู ้สึกอึดอัด
• ดีใจ หัวอกเดียวกัน
• เห็นใจ
• ได้ขอ้ มูลเพิม่
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• รู ้สึกอึดอัด
• ดีใจ หัวอกเดียวกัน
• ได้ขอ้ มูลเพิ่ม
• ได้รู้ปัญหาเห็นใจและช่วยแก้ปัญหา
รู้ สึกอย่ างไรตอนทีเ่ พือ่ นเสนอทางออกให้
• เป็ นคําแนะนําที่ดีที่จะนําไปช่วยในการตัดสิ นใจได้
• ได้ฟังเหตุผลทั้งสองด้าน
ตอนพูดหรือฟังอันไหนยากกว่ า
• ตอนพูดยากกว่าเพราะไม่กล้าพูด
• ตอนพูดยากกว่าไม่ทราบจะพูดอย่างไรให้ผฟู ้ ังเข้าใจ

สรุปกิจกรรม
สอนให้เจ้าหน้าที่ได้รู้วา่ ถ้าเด็กมีปัญหา เจ้าหน้าที่ควรเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา โดยให้เหตุผล
เขามากที่สุด หรื อให้เขาทํากันเองกับเพื่อน การทําแบบนี้ เป็ นการสร้างมณฑลแห่ งพลังเพราะ เมื่อมี
หนึ่งคนมีปัญหาก็บอกปั ญหา มีเพื่อนสองคนช่วยแก้ให้เพราะเราอยู่ภายใต้ชะตากรรมเดียว เราเห็น
วิธีแก้ไขที่ต่างกันแต่จะต้องให้เจ้าของปั ญหาเป็ นคนตัดสิ นเอง การทําอย่างนี้ จะเป็ นการแบ่งปั น
ความทุกข์ แบ่งปั นความรู้สหวิชาชีพ ทําให้การตัดสิ นปั ญหาง่ายขึ้น รวมทั้งทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่
คนเดียว และปั ญหาที่ออกมาจากการพูดคุยนี้ นอกจากเจ้าตัวจะได้ประโยชน์คือสามารถแก้ปัญหา
ได้แล้ว ปั ญหาเหล่านั้นจะเป็ นบทเรี ยนสอนแก่ผอู้ ื่นด้วย เรี ยกว่าเป็ นธรรมทานไปด้วย
…………………………………………………………….
กิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
การดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมยืนเป็ นวงกลมตัวในห้อง
๒. แล้วให้แต่ละคนเลือกเพื่อนคนที่ ๑ ที่ อยากจะคุ ยด้วยไว้ในใจ และเลื อกเพื่อนคนที่
๒
๖๘

๓.

จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมขยับตัวให้ตนเองกับคนที่เลื อกคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ไว้ เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมด้านเท่า หรื อเส้นตรง
๔. ผูจ้ ัด สามารถเข้า ไปแทรกแซงโดยดึ ง ผูเ้ ข้า ร่ ว มคนหนึ่ ง คนใด ให้เ คลื่ อ นไปจาก
ตําแหน่งเดิม แล้วชี้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนอื่นสังเกตการเปลี่ยนแปลง
๕. รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
๖. วิทยากรเสริ มด้วยนิทานเรื่ องกับดักหนูดงั นี้
นานมาแล้วยังมี หนูตวั หนึ่ งอาศัยอยู่กบั ชาวนา วันหนึ่ งหนูตวั นั้นแอบมองลอดรอยแตก
ของกําแพง เพื่อดูวา่ ชาวนากับภรรยาของเขาแกะห่ออะไร “จะเป็ นอาหารอะไรหนอ” เจ้าหนูสงสัย
มันแทบล้มทั้งยืน เมื่อรู ้วา่ สิ่ งนั้นคือ ‘กับดักหนู’! มันจึงวิง่ หัวซุ กหัวซุ นไปที่ทุ่งนา แล้วส่ งเสี ยงร้อง
เตือน “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน!!” แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ และคุย้ เขี่ยไปมา มันผงกหัว
ขึ้นแล้วพูดว่า “คุ ณหนู นี่ คงเป็ นเรื่ องเศร้ าสําหรับเธอ แต่มนั ไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกนะ อย่า
กวนใจกันเลย” เจ้าหนูวงิ่ ไปหาหมูและบอกแก่มนั “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! “
หมูเห็นอกเห็นใจ แต่ก็พดู ว่า “ฉันขอโทษนะคุณหนู แต่ฉนั คงทําได้แค่สวดมนต์เท่านั้น ไม่ตอ้ งห่ วง
ฉันจะสวดมนต์ให้เธอด้วย” เจ้าหนูวงิ่ ไปหาวัว และพูดว่า “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ น
บ้าน!” วัวตอบว่า “โธ่! คุณหนู ฉันก็เสี ยใจด้วยนะ แต่มนั ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันนี่” ดังนั้น เจ้าหนู
จึงกลับเข้าบ้าน นอนลงและเศร้าใจเหลือเกินที่จะต้องเผชิญหน้ากับกับดักหนูเพียงลําพัง กลางดึกคืน
นั้น เสี ยงๆหนึ่ งดังก้องไปทั้งบ้าน ฟั งเหมือนเสี ยงกับดักหนูได้จบั เหยื่อของมันแล้ว ภรรยาของ
ชาวนารี บรุ ดไปดูวา่ อะไรที่ถูกจับ ในความมืดนั้น เธอไม่เห็นว่ามีงูพิษถูกกับดักนั้นหนีบหางเอาไว้ งู
กัดภรรยาของชาวนา ชาวนาจึงรี บพาเธอไปส่ งโรงพยาบาล ตอนกลับบ้านเธอมีไข้สูง ใครๆ ก็รู้วา่
เราต้องพยาบาลคนป่ วยด้วยซุ ปไก่ ดังนั้น ชาวนาจึงหยิบขวานเดินไปที่ทุ่งเพื่อหาวัตถุดิบหลักของ
ซุ ป แต่อาการป่ วยของภรรยาก็ยงั ไม่ดีข้ ึน เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างมาเยี่ยมดูใจ เพื่อเลี้ยงอาหาร
พวกเขา ชาวนาจึงฆ่าหมูซะ ภรรยาของชาวนาก็ยงั ไม่หาย ในที่สุดเธอก็ตายลง ผูค้ นมากมายต่างมา
งานศพของเธอ ชาวนาจึงฆ่าวัวเพื่อให้ได้เนื้ อมากพอมาเลี้ ยงแขก เจ้าหนูมองลอดรอยแตกของ
กําแพงด้วยความเสี ยใจสุ ดแสน คราวหน้า หากคุณรู้วา่ ใครสักคนกําลังเผชิญปั ญหาและคิดว่า ไม่
เกี่ ยวกับคุ ณสักหน่ อย จําไว้นะว่า เมื่ อพวกเราคนใดคนหนึ่ งถูกคุ ก คาม เราทุกคนต่า งตกอยู่ใ น
อันตราย! เพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันอยูใ่ นการเดินทางที่เรี ยกว่า ‘ชี วิต’ เราต้องคอยเฝ้ าดูแลกัน
และกัน และพยายามให้กาํ ลังใจอีกคนเข้าไว้ จงบอกต่อข้อความนี้ ให้แก่คนที่เคยช่ วยคุณและบอก
ให้เขารู้วา่ เขาสําคัญต่อคุณขนาดไหน จําไว้เถอะ เราแต่ละคนก็คือด้ายเส้นสําคัญบนผืนพรมของ
ผูอ้ ื่น นัน่ เป็ นเหตุผลที่ชีวติ ของเราถูกถักทอเข้าไว้ดว้ ยกัน
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
๖๙

• มันวุน่ วาย
• ต้องเดินตามตลอด ต้องระวัง มีสติ
• มันมีปัญหาต้องตามแก้ทุกจุด
• ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกรั้งที่มีการเคลื่อนไหวมันต้องเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด
• รู ้สึกห่วงหา
• รู้สึกตั้งใจที่จะใช้ชีวติ
• ทําไมคนอื่นมายุง่ กับผม ทําให้เสี ยจังหวะชีวติ
• รู ้สึกวุน่ วายและตามแก้อยูต่ ลอดเวลา
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• มึน
• วุน่ วายดี
• มึน
• สับสน
บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
•
•
•
•

ทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวข้องกัน มีผลและมีอิทธิ พลต่อกัน
ทุกอย่างเป็ นไปตามเหตุปัจจัย ถ้ามีอะไรต้องย้อนกลับไปที่สาเหตุ
ทุกสิ่ งทุกอย่างมันสัมพันธ์กนั มันซับซ้อน
เรี ยนรู ้ ว่าตัวเองสําคัญ มีคุณค่า (ถ้าเราเขยื้อนคนอื่นต้องเขยื้อนตาม) สรรพสิ่ งย่อม
เชื่อมโยง อย่าทําเป็ นธุ ระไม่ใช่ นิ่งดูดาย ในที่สุดผลก็มาถึงเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
…………………………………………………………….

กิจกรรมสี่ ทศิ
อุปกรณ์
๑. กระดาษปรู๊ ฟ ๔ แผ่น
๒. ปากกาเคมี
๑ ด้าม
๓. กระดาษกาว ๑ ม้วน
ขั้นเตรียมการ
๑. เขียนลักษณะเด่น ๆ ของทิศต่าง ๆ ลงในกระดาษปรู๊ ฟ

๗๐

ทิศเหนือ ธาตุไฟ กระทิง: บุกตะลุย กล้าได้กล้าเสี ย ไม่ลงั เล ลงมือทํา ทําอะไรรวดเร็ ว รัก
ความท้าทายตัดสิ นใจเร็ วและเด็ดขาด ชอบนํา รักพวกพ้อง รักความยุติธรรม กระตือรื อร้นมุ่งมัน่ รัก
อิสระ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ยืนยันสิ ทธิ์ ของตนเองและกลุ่ม
ทิศใต้ ธาตุนํา้ หนู: ใส่ ใจความรู้สึกของคน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น รับฟัง ให้กาํ ลังใจ เป็ นที่พ่ ึงที่พกั
พิง ซื่ อ ไว้วางใจ (บนพื้นฐานความความเปิ ดเผยจริ งใจ) อ่อนโยนมองโลกในแง่ดี เปิ ดโอกาสให้คน
มีส่วนร่ วมในการทํางาน เป็ นผูป้ ระสานกลุ่ม เป็ นนักไกล่เกลี่ยที่ดี รักสันติ ยึดคุณค่า/คุณธรรมเป็ น
หลัก
ทิศตะวันออก ธาตุลม เหยีย่ ว: มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มองการณ์ไกล คิดเร็ ว มี
ไหวพริ บ (เน้นเป้ าหมายในอนาคต) ชอบทดลองประดิษฐ์คิดค้น ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการ
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ยืดหยุน่ สู ง ไม่ยดึ ติด รักการเรี ยนรู้
ทิศตะวันตก ธาตุดิน หมี: ใฝ่ รู ้ ชอบเก็บข้อมูล วางแผนลงรายละเอียด มีหลักการ-ขั้นตอน
สุ ขุม รอบคอบ นักวิเคราะห์ ยึดตรรกะ/ความเหมาะสม ตัดสิ นถูกผิดตามหลักการ เปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีเหตุผลที่ดี เอาจริ งเอาจัง ทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องและลงลึก มีโลกส่ วนตัว รับผิดชอบสู ง รักษา
กติกา/คําพูด
๒. นําไปแปะตามทิศต่าง ๆ ที่เป็ นจริ ง
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. อ่านลักษณะเด่นของทิศต่าง ๆ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมฟัง และให้แยกย้ายกันไปอยูใ่ นทิศที่มีลกั ษณะ
เหมือนตนที่สุด
๒. ให้ตวั แทนแต่ละทิศยกตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมว่าทําไมจึงคิดว่าตนอยูใ่ นทิศนี้
๓. อธิ บายข้อเสี ยของแต่ละทิศให้ผเู ้ ข้าร่ วมฟัง ดังนี้
กระทิง: ใจร้ อน ขาดความรอบคอบ ถื อตนเป็ นใหญ่ แข่งขัน เอาชนะ หงุดหงิดง่ายใช้
อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล โต้แย้งและปกป้ องตนเองเมื่อถูกวิจารณ์ ชอบผลักดันให้มีการตัดสิ นใจก่อน
เวลา
หนู: ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าตัดสิ นใจ ไม่ยืนยันสิ ทธิ ของตน ไม่กล้าปฏิเสธหรื อขัดแย้งเมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่าง ลังเล วิตกกังวล ลําบากใจเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เก็บกด อ่อนไหว
ไว้ใจคนง่าย ไม่มนั่ ใจในตนเอง ไม่ชอบนําขาดความเป็ นผูน้ าํ ไม่ค่อยมีวินยั ลําดับความสําคัญไม่
เป็ น โทษตัวเอง
เหยีย่ ว: เบื่อง่าย คิดมากแต่ไม่ค่อยทํา ไม่ค่อยจริ งจัง สมาธิ ส้ นั ขาดความอดทนรอบคอบ ไม่
ลงรายละเอียด รู ้ไม่ลึก ไม่อยู่กบั ปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับความคิดมากกว่าข้อมูล บางครั้งมุ่งแต่
งานจนตกอยูใ่ นภาวะที่ท่วมท้นและลืมเวลา ช่วงแรกจะกระตือรื อร้น/มีพลัง แต่ช่วงหลังจะหมดไฟ
ความความคิดไม่ค่อยทัน เจ้าเล่ห์
๗๑

หมี: ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตัวเอง ไม่ยดื หยุน่ เชื่อหรื อยอมรับผูอ้ ื่นยาก ปรับตัวยาก ยึดติดใน
หลักการสู ง คิดในกรองตัดสิ นใจช้า เย็นชา เก็บตัวไม่ยุง่ กับใคร มองข้ามเรื่ องความรู้สึก คาดหวังสู ง
กลัวความผิดพลาด กังวลอยูก่ บั ข้อจํากัด มีตวั ตนสู ง หวงของ
๔. เปิ ดโอกาสให้เปลี่ยนทิศ
๕. ถามเหตุผลของการเปลี่ยนทิศ
๖. ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ตัวอย่ างเหตุผลของแต่ ละทิศ: ทําไมตนจึงเลือกอยูท่ ิศนี้
กลุ่มกระทิง
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• กล้าได้กล้าเสี ย
• ทําอะไรทําเลย
• รักความยุติธรรม
• รักอิสระ
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• กล้าได้กล้าเสี ย
• เปิ ดเผย
• รักความยุติธรรม
• ตรงไปตรงมา
• รวดเร็ ว
กลุ่มหนู
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ใส่ ใจความรู ้สึกของคนอื่น
• เป็ นคนซื่ อ
• ขี้เกรงใจคนอื่น
• รักสันติ
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• ใส่ ใจความรู ้สึกของคนอื่น
• ขี้ใจอ่อน สงสาร
• ชอบช่วยเหลือ
๗๒

• รักสันติ
กลุ่มเหยีย่ ว
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• มีจินตนาการ ชอบประดิษฐ์ มีโครงการใหม่อยูเ่ สมอไกล
• ชอบทําอะไรใหม่ ๆ ชอบคิดอะไรที่คนอื่นไม่คิด คิดเร็ วมีไหวพริ บ
• มองการณ์ไกล
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• มีความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการ ไม่ค่อยยึดติด มีโครงการใหม่อยู่เสมอ แต่ไม่
ค่อยทํา
• ชอบของแปลกใหม่ อยากทดลอง ลองไปเรื่ อย ๆ มีโครงการใหม่อยูเ่ สมอ
• ชอบสังเกตุ มีความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มหมี
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ตัดสิ นถูกผิดตามหลักการ เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลที่ดี
• ชอบเก็บข้อมูล มีหลักการ ขั้นตอน
• วางแผนรายละเอียดชอบใช้ความคิด
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• เอาจริ งเอาจัง
• มีโลกส่ วนตัว
• มีเหตุผล
• รักษากติกาความรับผิดชอบ
เหตุผลของคนเปลีย่ นทิศ
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• เปลี่ยนจากหนูมาเป็ นกระทิง เพราะอยากได้การตัดสิ นใจเด็ดขาด อยากมีความเป็ นผูน้ าํ
• เปลี่ยนจากเหยีย่ วมาเป็ นกระทิง เพราะอยากได้การตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• ไม่มีใครเปลี่ยนทิศ
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมสี่ ทศิ
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• สามารถนําไปปรับใช้กบั เด็กได้ ทําให้รู้จกั เรารู ้จกั เด็กมากขึ้น
• ทําให้เราใส่ ใจเด็กมากขึ้นรู ้วา่ เขามีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร
๗๓

•

การอยูร่ ่ วมกัน อย่าให้คนอื่นปรับตัวเพียงอย่างเดียวเราต้องปรับตัวเขาหากันชี วิตถึ ง
จะมีความสุ ข
• เราคุ ยกับเด็กต้องฟั งเด็กก่อนอย่าเพิ่งตัดสิ นใจว่าเขาผิด และนําจุดอ่อนของเขาไป
แก้ไขโดยให้คาํ แนะนํา
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• แต่ละคนไม่มีความสมบูรณ์แบบต้องมีการเติมเต็มให้แก่กนั และกัน
• เราได้นาํ ไปแก้ไขปรับปรุ งตัว ทุกคนมีขอ้ บกพร่ องที่ตอ้ งยอมรับ
• คนเราประกอบไปด้วยธาตุท้งั สี่ จะขาดธาตุใดไม่ได้ตอ้ งมีความสมดุล
• ได้สะท้อนย้อนดูตวั เอง บางครั้งเรามองดูแต่ผอู ้ ื่นไม่ได้มองย้อนดูตวั เอง
• สามารถเอาไปใช้กบั เด็กได้ คือในการหากิจกรรมมาให้เด็กทําต้องดูลกั ษณะนิ สัยว่า
เขาเป็ นอย่างไรและจัดให้เหมาะสม
• นํา ไปใช้ก ับเด็ก โดยให้เขารู้ จกั ตัวเองและรู้ จกั เพื่อน คือรู้ จุดแข็ง และจุ ดอ่อนของ
ตัวเองและเพื่อน
• ได้เข้าใจทุก ๆ คนเข้าใจตนเองมากขึ้น คือรู ้จกั ตัวตนของเรา และผูอ้ ื่นได้เข้าใจปั ญหา
• ทุกคนมีความคิดเป็ นของตัวเอง
…………………………………………………………….
กิจกรรมหันหลังฟังเพือ่ น
อุปกรณ์
๑. กระดาษเปล่า ๑ แผ่น/คน
๒. ปากกา/ดินสอ ๑ แท่ง/คน
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ละประมาณ ๕ คน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้คนหนึ่งนัง่ หันหลังให้กลุ่ม แล้วเพื่อนในกลุ่มที่เหลือวิพากษ์วิจารณ์นิสัยคนที่นง่ั หัน
หลัง ทั้งแง่บวกและแง่ลบ
๒. ให้มีคนหนึ่งในกลุ่มบันทึกคําวิพากษ์วจิ ารณ์ของเพื่อนที่นง่ั หันหลัง
๓. จับเวลา ๓ – ๕ นาทีให้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ เมื่อหมดเวลาให้เปลี่ยนคนนัง่ หันหลัง ทําเช่นนี้จน
ได้รับคําวิจารณ์ครบทุกคน
๔. ให้สังเกตสภาวะจิตของตัวเองที่เพื่อนพูดถึงเรา
๕. รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
๗๔

บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมหันหลังฟังเพือ่ น
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• กลัวเพื่อนจะไม่พดู ความจริ ง กลัวเพื่อนเกรงใจ
• กลัวว่าเพื่อนพูดด้านลบเยอะตอนฟังกลัวว่าพูดโกหกใส่ ของไม่ดีมาก คนแต่ละคนรัก
ตัวเอง
• ผมกังวลกลัวเรื่ องไม่ดีของผม
• เกิดความกังวลกลัวตัวเองยอมรับไม่ได้ในสิ่ งที่เพื่อนพูด
บทเรียนและความรู้สึกจากกิจกรรมหันหลังฟังเพือ่ น
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• เกร็ ง
• ระแวง
• ตื่นเต้น
• กลัว
ใครต่ อต้ านในใจ
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ต่อต้านตรงที่เพื่อนบอกว่าชอบแซวเพื่อน เพื่อนแซวกลับแล้วโกรธ
• ต่อต้านตรงที่เพื่อนบอกว่าเถียงแบบขึ้นหน้าขึ้นตา
• ต่อต้านตรงที่เพื่อนบอกว่าโกรธง่ายหายเร็ ว
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• ในประเด็นที่เขาบอกว่าผมไปชอบแฟนชาวบ้าน
• ในประเด็นที่เขาบอกว่าบุคลิกไม่น่าเชื่อว่าเป็ นทหารมาก่อน บางทีพดู จาสุ ภาพนิ่ง
• ในประเด็นที่เขาบอกว่ายิ้มมากเกินไปไม่รู้วา่ ความรู้สึกที่แท้จริ งเป็ นอย่างไร ซื่ อบื้อ
ไม่ทนั เพื่อน
• ในประเด็นที่เขาบอกว่าข้างนอกแข็งข้างในอ่อน
ค้ นพบจุดดีของตนเพิม่ ขึน้
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ว่าเราเอาใจใส่ เด็กดี ขยันทํางาน
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• ถ้าอยูเ่ ฉยไม่คุย ไม่น่าคบ ดูหยิง่ ยิม้ น้อย ย้อนกลับไปดูของเดิมว่าเมื่อก่อนเคยบอกเรา
แล้ว
• เป็ นคนที่เก็บตัว ไม่เปิ ดเผย เป็ นคนอ่อนไหวและขี้เกรงใจ
๗๕

คิดว่ าพูดกับฟังอะไรอยากกว่ า
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• เพราะกลัวเขารับไม่ได้กลัวเขาเสี ยใจ ทั้งเป็ นเรื่ องที่เป็ นจริ ง
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
คิดว่ าพูดยากกว่ า
• พูดอย่างไรบัวไม่ให้ช้ าํ นํ้าไม่ให้ข่นุ จะเรี ยบเรี ยงอย่างไรไม่ให้เขาเสี ยใจ จะต้องบอก
ทั้งความดีและความไม่ดี ให้มนั สมดุลกัน
• จริ ง
• ใครพอใจรู ้สึกดี
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ภูมิใจเพื่อนบอกจริ ง เราจะได้ปรับปรุ งตัว
…………………………………………………………….

วิธีการการเยียวยา
วิธีที่ ๑ ใครล่ วงเกินกันเราขอโทษแล้ วหาความดีของคนทีท่ าํ เรามาสองข้ อ
วิธีที่ ๒ เราต้ องการอะไรจากคนทีท่ าํ เรา ถ้ าทําได้ ทาํ ให้ เลยในตอนนั้น แต่ ถ้ายังทําไม่ ได้
วิธีที่ ๓ เราจะช่ วยให้ เธอประสบผลสํ าเร็จ
…………………………………………………………….
วันที่ ๒๘ มีนาคม และ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
กิจกรรมอํานาจ
การดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมยืนเป็ นสองแถว จับคู่กนั แล้วเลือกว่าใครจะเป็ นคนนัง่ หรื อยืนก่อน
๒. ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้คือมีฝ่ายหนึ่งนัง่ อีกฝ่ ายหนึ่งยืน
๓. ให้ฝ่ายที่ยนื ชี้หน้าคนนัง่
๔. ผูจ้ ดั กิจกรรมเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก ของผูท้ ี่นงั่ และยืน
๕. สลับบทบาท แล้วเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึกอีกครั้ง
๖. จากนั้นให้ท้ งั สองฝ่ ายยืนเสมอกัน แล้วเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก

๗๖

ข้อสังเกต คือให้สังเกตสภาวะจิตของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อตนเองต้องนัง่ ลงกับพื้นพร้อมกับมีคนยืน
ชี้หน้า
บทเรียนและความรู้ สึกทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
ความรู้ สึกของคนยืน
• รู ้สึกอึดอัดใจ
• รู้สึกสู งกว่า
• รู้สึกเกรงใจ
• ยืนมีอาํ นาจ
ความรู้สึกของคนนั่ง
• เสี ยเปรี ยบมากกว่า
• อึดอัด เหมือนกดขี่ลงมา
• มีเคือง
• แปลก เราทําผิดอะไรรึ เปล่า
• นี่เป็ นครู มีเหตุผลอะไรมาชี้หน้าครู
• มีการเคือง
ตอนสลับบทบาทจากนั่งกลายมายืน
• ยืนดีกว่า นัง่ เหมือนกับทําอะไรไม่ได้
• ดีกว่านัง่ เยอะ
• โล่งสบาย มองการณ์ไกล สั่งไกลได้ทวั่ ถึง
ตอนสลับบทบาทจากยืนกลายมานั่ง
• เล็กลงเยอะ เหมือนโดนผูกไว้กบั เสาหลักไปไหนไม่ได้
• ไม่เหมาะสม
• เกิดความไม่เสมอภาค
ตกลงร่ วมกันจะเลือกอย่ างไร
เลือกยืนเหมือนกันเพราะ
• ยืนมีอาํ นาจมากว่าคนนัง่ เยอะ
• มันคล่องตัว
เลือกนัง่ เหมือนกันพราะ
• นัง่ เหมือนกัน สบาย รี แล็ก ๆ

๗๗

บทเรียนทีไ่ ด้
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ยืนแล้วรู ้สึกเกรงใจเพราะขัดกับบทบาทในชี วิตจริ ง ในชีวิตจริ งเป็ นครู นอ้ ยแต่ในกิจกรรม
ต้องมายืนคํ้าหัวผูใ้ หญ่
• ยืนแล้วรู ้สึกว่าสั่งคนนัง่ ได้
• นัง่ แล้วรู ้สึกกดดัน ถูกครอบงํา
• รู ้สึกคุน้ ๆ แต่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไร ทําใจได้
• ตอนแรกไม่รู้สึกอะไร แต่พอให้ยนื ขึ้นมาเท่ากันแล้วโล่ง สบายใจ
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
• เป็ นใช้ในเรื่ องของความเท่าเทียม ไปใช้กบั เด็กควรหลีกเลี่ยงวิธีการชี้หน้า
• การใช้อาํ นาจอย่างไรไม่ทาํ ลายศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
• ระบบสถานพินิจ ครู มีอาํ นาจ สั่งสอน ฝึ กอบรม เราต้องเปลี่ยนวิธีการ เรามาคุยกัน
ดีกว่าไม่ใช่ บทบาทครู หรื อ ผอ.เพียงอย่างเดียว
• การที่เรามีอาํ นาจ และคงอํานาจตลอดไม่ลดอัตตาจะทําให้อยูร่ ่ วมกันยากลําบาก ถ้า
เมื่อไหร่ จุดสู งสุ ด ไม่ลงมานัง่ ก็จะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเป็ นเช่นไร
……………………………………………………

กิจกรรมปิ ดตานําทาง
อุปกรณ์
๑.
ผ้าปิ ดตา
๑ ผืน/คู่
๒.
อุปสรรคสําหรับการเดินในห้องทํากิจกรรม เช่น เก้าอี้วางขวางทางเดิน เป็ นต้น
ขั้นเตรียมการ
๑.
จัดห้องทํากิจกรรมให้มีสิ่งกีดขวาง
๒.
จัดผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นคู่ ๆ แจกผ้าปิ ดตาให้คู่ละผืน
๓.
ให้แต่ละคู่เลือกว่าใครจะเป็ นผูน้ าํ ใครจะเป็ นผูต้ าม
๔.
ผูท้ ี่ได้รับบทบาทผูต้ ามต้องเป็ นคนสวมผ้าปิ ดตา
๕.
ผูท้ ี่ได้รับบทบาทผูน้ าํ สามารถเอามือจับศอกของผูต้ ามให้เดินหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง
โดยอนุญาตให้ตกลงสัญญาณกันก่อน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑.
ให้ผนู ้ าํ พาผูต้ ามเดินไปรอบ ๆ ห้อง โดยหลบเลี่ยงสิ่ งกีดขวางสักพัก
๒.
สลับบทบาทให้ผตู ้ ามมาเป็ นผูน้ าํ บ้าง
๗๘

๓.

รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู้สึก

บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมผู้นําผู้ตาม
บทเรียนและความรู้สึกของผู้ตาม
•
สับสน ต้องกําหนดกติกาว่าจะสื่ อสารอย่างไร
•
รู ้สึกว่าต้องหวังพึ่งผูน้ าํ ทาง
•
สบาย ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
•
กังวล ไม่ไว้วางใจ
•
หงุดหงิด เมื่อผูน้ าํ ส่ งสัญญาณไม่ชดั เจน
•
กลัวทําผิดพลาด
•
ผูน้ าํ จํ้าจี้จ้ าํ ไชมากเกินไป จนเวียนหัว
•
ต้องมีสติ รอรับสัญญาณที่ผนู ้ าํ ส่ งมา
•
ผูต้ ามพอรู ้อะไรบ้าง (แอบมองลอดผ้าปิ ด) ก็เลยออกนําไปก่อน
บทเรียนและความรู้ สึกของผู้นํา
•
ต้องสั่งซํ้าในภาวะเสี่ ยงอันตราย
•
ในภาวะปกติไม่ตอ้ งสั่งการ
•
เป็ นผูน้ าํ ยากกว่าเป็ นผูต้ ามคือมีการเปลี่ยนแปลงให้ระวังเสมอ
•
ต้องระมัดระวังมากขึ้น
•
ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องชะลอผูต้ ามให้ชา้ ลง
•
ผูน้ าํ เห็นทาง (รู ้ขอ้ มูลในเชิงลึก) ที่ผตู้ ามไม่เห็น แต่ตอ้ งวางใจซึ่งกันและกันด้วย
•
ในความเป็ นจริ งแล้ว ผูน้ าํ กับผูต้ ามไม่ได้มีการสลับตําแหน่ง ทําให้ไม่เห็นทั้งสอง
มุมเหมือนในกิจกรรม
• ผูน้ าํ มีหลายประเภท บางประเภทพาไปทางโล่ง บางประเภทพาไปทางซิ กแซก
ผูต้ ามจะเร็ วกว่าผูน้ าํ
กิจกรรมนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ในชีวิตของแต่ละคน ทุกคนมีภาวะ “ผูน้ าํ “ และ “ผูต้ าม” ได้
ทั้ง สิ้ น ดัง นั้น ทุ ก คน ควรเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา ผูน้ ํา ก็มี ท้ ัง ผูน้ ํา “ในแนวดิ่ ง ” ซึ่ งก็ เ ป็ น
สิ่ งจําเป็ น ขณะเดียวกัน เราสามารถ เกิด “ผูน้ าํ ใน แนวระนาบได้” คือ ทุกคน ร่ วมคิด ร่ วม
ทํา นําศักยภาพของตนออกมาใช้ได้จริ ง
……………………………………………………

๗๙

สานเสวนาไม่ มีคุณอํานวย
อุปกรณ์
๑. ปากกา
๑ ด้าม/กลุ่ม
๒. กระดาษปรู๊ ฟ
๑ แผ่น/กลุ่ม
๓. ปากกาเคมี
๑ ด้าม/กลุ่ม
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ๕ คน ให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละหอ คละ
จังหวัด เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคนผลัดกันพูดถึ ง ปั ญหาปั ญหาที่ เกิ ดก่ อนและหลังเข้ามาอยู่ใ น
สถานพินิจ โดยให้คนที่มีความพร้อมเริ่ มก่อน
๒. ผูท้ ี่พร้อมต้องหยิบไม้สําหรับพูด (Talking Stick) ซึ่ งอาจใช้ “ ปากกา” “แตงร้าน”
ขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตนคือผูท้ ี่ได้สิทธิ์ พูดในขณะนั้น ผูท้ ี่ไม่ได้ถือปากกาต้องฟั งอย่าง
ตั้งใจ
๓. ผูจ้ ดั กิจกรรมควบคุ มเวลาให้พูดคนละประมาณ ๓ นาที แล้วส่ งสัญญาณให้เปลี่ยน
คนพูด จนครบทุกคน
๔. หลังจากฟั งกันเสร็ จแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุ ปปั ญหาที่ได้จากการฟั งทุกคนลงใน
กระดาษ แล้วออกมานําเสนอให้กลุ่มอื่นฟัง
สรุปปัญหาทีไ่ ด้ จากการฟังในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
แบ่งเป็ นปั ญหา ๖ ด้านดังต่อไปนี้
ผู้นํา
• ใช้อาํ นาจในการตัดสิ นเด็ดขาด มีการล้วงลูก
• ผูน้ าํ ขาดความรับผิดชอบ (เมื่อมีปัญหาก็โยนให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการ)
องค์ กร
• มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
• มีการก้าวก่ายหน้าที่
• ไม่ให้ความร่ วมมือในการทํางาน
• ทํางานไม่ไปนทิศทางเดียวกัน
• ขาดความสามัคคี
• ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน
๘๐

• ไม่มีความมัน่ คงในการทํางาน
• ไม่มีกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
เจ้ าหน้ าที่
• ไม่มีความยุติธรรม ลําเอียง ในการพิจารณาเป็ นความดี เยาวชน
• การทํางานไม่โปร่ งใส (ด้านงบประมาณ)การจัดซื้ อจัดจ้าง
• ขาดประสบการณ์ในการทํางานในการควบคุมเด็ก กรณี เด็กลองของ
เด็กและเยาวชน
• มีความก้าวร้าว
• ไม่อยูใ่ นกฎระเบียบ (ชอบทําผิด เรื่ อง ยาเส้น ฝังมุก รอยสัก)
• เด็กมีความหลากหลาย ทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกัน รวมทั้งจํานวน
เด็กไม่คงที่มีการเข้าออกตลอดเวลา
• เด็กทําตัวเป็ นขาใหญ่
• เด็กเยาวชนไม่ยอมรับกฎระเบียบสถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรม
ทรัพยากร
• บุคลากรไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน
• งบประมาณมีนอ้ ยในการดําเนินงาน (ไม่สามารถทําโครงการต่าง ๆเพื่อพัฒนาเด็ก)
ผู้ปกครอง
• ส่ งเสริ มลูกไปในทางที่ผิด ชอบลักลอบเอาของที่ผิดกฎระเบียบให้ลูกในสถานพินิจ
และศูนย์ฝึกอบรม
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ปั ญหาการออกไปสื บเสาะ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยง ๓ จังหวัด
• ขาดความรู ้ควาเข้าใจในชุมชน
• ขาดทักษะในการสื่ อสาร ภาษาที่แตกต่างกัน
แนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ความมัน่ คงในการทํางาน
• ระยะเวลาในการทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ จาก ๑ ปี ควรเป็ น ๔ ปี ต่อสัญญา
ครั้ง
ไม่ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงาน
• แต่งตั้งคณะทํางานและมีการติดตามประเมินผลการทํางาน
• มีการประชุมวางแผนการทํางาน
การสื่ อสารไม่ตรงกัน
๘๑

• ส่ งเสริ มให้เยาวชนพูดภาษาไทย
• ส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่เรี ยนรู ้ภาษามาลายูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ไม่มีความยุติธรรม
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าทีให้มีความเป็ นกลาง
• มีรูปแบบการประเมินที่ชดั เจน
เจ้าหน้าที่ขาดความสามัคคี
• จัดกิจกรรมร่ วมกันเชื่อมความสัมพันธ์
• เปิ ดใจพูดคุยและยอมรับข้อบกพร่ องของกันและกัน
เยาวชนก้าวร้าวไม่อยูใ่ นกฎระเบียบ
• มีการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั เยาวชน
• ให้เจ้าหน้าที่เป็ นแบบอย่างในการไม่ใช้ความรุ นแรง
ผูป้ กครองส่ งเสริ มลูกในทางที่ผดิ
• มีกฎระเบียบที่ชดั เจน
• จัดอบรมวิธีการเลี้ยงดูเยาวชนให้มีแนวทางที่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
แบ่งปัญหาเป็ น ๖ ด้าน
ผู้นํา
• อํานาจการตัดสิ นใจอยู่ที่ผบู้ ริ หารเพียงบางคน นโยบายที่ออกมาเป็ นความคิดของ
ผูบ้ ริ หารคนเด๊ยว เช่น (นโยบายการใช้ร้ ัวลวดหนาม)
• ผูบ้ ริ หารสั่งงานซํ้าซ้อนกัน
• ผูบ้ ริ หารขาดวิสัยท์ ศั น์ในการบริ หารจัดการ
• ผูบ้ ริ หารไม่ร่วมแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฎิบตั ิงาน
• ผ้บริ หารไม่คาํ นึงถึงสิ ทธิ สวัสดิการ ที่พึงมีพึงได้ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทําให้ขาดขวัญ
กําลังใจในการปฎิบตั ิงาน
• ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่บางกลุ่ม (คนของตน)
• ผูบ้ ริ หารเอาใจเด็กและเยาวชนมากเกินไป
• ผูบ้ ริ หารไม่มีควายุติธรรมในการให้ข้นั
องค์ กร
• ขาดความรักความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ยึดติดกลุ่มงาน
• ทํางานไม่มีเป้ าหมายขาดเอกภาพ
๘๒

•
•
•
•
•
•
•
เจ้ าหน้ าที่
•
•
•

ไม่มีการประสานงาน ทําตามใจตัวเอง ไม่มีความเกรงใจ
ขาดอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นให้เต็มที่
ขาดความชัดเจนในแนวทางการแก้ปัญหาฟื้ นฟูเด็ก
ขาดความชัดเจนในการบริ หารงานขององค์กร
บุคลากรขัดแย้งกัน ความขัดแย้งไม่ตรงกัน
กฎระเบียบ นโยบายในการทํางานขาดความหยืดหยุน่
การทํางานไม่ไปทิศทางเดียวกันใช้ดุลยพินิจมากว่ากฎกติกา

ไม่รับผิดชอบงานที่ตวั เองทํา ชอบทําหน้าที่อื่น ชอบทํางานเอาหน้า
เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาทํางานในภารกิจหลัก เพราะมีงานอื่น ๆ เข้ามามาก
ไม่ย อมพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทํางานไปวัน ๆ ไม่ ยอมรับ เทคนิ คใหม่ ๆ ยัง
ยอมรับกับวิธีการเทคนิคเดิม ๆ
• ทํางานเอาใจเด็กมากเกินไป
• เจ้าหน้าที่ให้สิทธิ เด็ก และรับฟังเด็กแต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน
• เจ้าหน้าที่หาประโยชน์กบั เด็ก
• เจ้าหน้าที่เล่นในเกมส์กบั เด็ก (เมื่อเด็กทําความผิดเล็ก ๆน้อย ก็เขียนรายงาน)
• เจ้าหน้าที่ไม่ปฎิบิติหน้าที่การสอนตามตารางที่วางไว้ ทําให้เด็กมีเวลาว่างมาก
• เจ้าหน้าที่ไม่มีความยุติธรรม คัดเลือกเด็กไปเรื อนจํา (เอาแพะไป) คนที่ทาํ ผิดยังอยู่
• เมื่อเด็กทะเลาะกันเจ้าหน้าที่ไม่สกัดกันเลยทําให้เด็กทะเลาะกันมัน
เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนกับเจ้ าหน้ าที่
• ไม่เคารพเชื่อฟังโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผหู ้ ญิงที่น่าตาดี ๆ
• เยาวชนเรี ยกร้องสิ ทธิ มากเกินไป ทําให้ไม่เคารพกติกา เยาวชนขาดจิตสํานึกเป็ นแต่
ผูร้ ับแต่ไม่เคยเป็ นผูใ้ ห้
• ขาดความเคารพยําเกรงเจ้าหน้าที่เด็กทําดีหวังผล ได้คืบจะเอาศอก
• เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวดุดนั มากขึ้น
• เยาวชนไม่มีความเชื่ อมัน่ ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถปกป้ องพวกเขาได้เมื่อมีเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท
เด็กและเยาวชนด้ วยกันเอง
• เยาวชนขาดการร่ วมมือกันในการทํากิ จกรรมโดยเฉพาะเยาวชนใหม่ ๆทําให้เกิ ด
ปั ญหา
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•
•
•
•
•
ทรัพยากร
•
•
•
•
•
•
•
อืน่ ๆ
•
•
•

เยาวชนไม่เข้าใจกัน ชอบคิดไปเอง ส่ วนใหญ่จะใช้อารมณ์ตดั สิ นปัญหา
หัวหน้าหอสามารถคุ มได้เฉพาะบางกลุ่ม หัวหน้าหอ ๑ คน คุ ม ๒๐ คน คุ มได้ไม่
หมด (เมื่อเกิดปั ญหาเจ้าหน้าที่วา่ หัวหน้าหอหูชา)
เยาวชนสะสมอาวุธ
เยาวชนขาดจิตสํานึกในการอยผูร่ ่ วมกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก ต่างคนต่างอยู่
ปั ญหาเยาวชนที่เป็ นขาใหญ่ ใช้อิทธิ พล
งบประมาณไม่เพียงพอทําให้การปฎิบตั ิงานไม่ราบรื่ นติดขัด
เครื่ องมือเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่ อในการบําบัดเด็ก
อัตรากําลังไม่เพียงพอในการปฎิบตั ิงาน
ขาดบุคลากรชํานาญการในการบําบัดเด็กและเยาวชน
สถานที่ในการทํางานคับแคบ ทําใบรรยากาศไม่น่าทํางาน
ขาดหลักสู ตรการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างจริ งจัง
ปั ญหาความปลอดภัยในการทํางาน (เจ้าหน้าที่ผหู้ ญิงที่ตอ้ งทํางานร่ วมกับเด็กผูช้ าย
๔๐๐- ๕๐๐ คน, ปั ญหาเด็กทะเลาะกัน โดนลูกหลง)
สิ ทธิ มนุษยชนเข้ามาจับในการทํางาน ทําให้ทาํ งานยากขึ้น
สังคมไม่ยอมรับเด็กที่กระทําผิด
…………………………………………………………….

วิเคราะห์ความขัดแย้ง Conflict
ความรุ นแรง Violence
• เชิงกายภาพ
• เชิงโครงสร้าง
• ความต้องการการปลดปล่อยจากความทุกข์
• เชิงสิ่ งแวดล้อม/นิเวศวิทยา
ความขัดแย้ง
• อํานาจ
• ผลประโยชน์
๘๔

• การอ้างสิ ทธิ์
 สันติภาพเชิงลบ
 สันติภาพเชิงบวก
…………………………………………………………….
กิจกรรม We can make a difference
อุปกรณ์ : เก้าอี้
๑ ตัว
การดําเนินกิจกรรม
๑. ขออาสาสมัคร ๕ คน
๒. เลือกหนึ่งคนมานัง่ เก้าอี้ตรงกลาง ให้ที่เหลือสี่ คนยืนล้อมรอบ
๓. ให้อาสาสมัคร ๔ คน ปรึ กษากันว่าใครจะอยูต่ าํ แหน่งไหน จะส่ งสัญญาณให้ยกพร้อม
กันอย่างไร
๔. ให้ท้ งั สี่ ประจําตําแหน่งตัวเองแล้วทําสมาธิ โดยการยกมือของแต่ละคนวางเหนือศีรษะ
ต่อขึ้นเป็ นชั้น ๆ
๕. การยกให้ประสานมือไว้ดว้ ยกันโดยมีแค่นิ้วชี้ท้ งั สองยื่นออกมา แล้วใช้นิ้วชี้ ที่ประกบ
กันนั้น สอดไว้ใต้รักแร้ และขาพับทั้งสองข้าง ก่อนที่ผนู้ าํ คนใดคนหนึ่ งส่ งสัญญาณให้
ยกพร้อมกัน
ผลจากกิจกรรม
• สามารถยกเพื่อนขึ้นมาได้ท้ งั สองคู่
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรม
• ต้องมีความสามัคคี
• ต้องมีการสื่ อสารระหว่างผูย้ ก
• ต้องมีสมาธิ แน่วแน่
• ต้องมีความมัน่ ใจว่าจะทําได้
• สะท้อนภาพการทํางานเป็ นชุมชน
• ต้องมีเป้ าหมายชัดเจนจึงจะทําสําเร็ จ
• กิจกรรมบางอย่างต้องมีเทคนิคพิเศษจึงจะทําได้สาํ เร็ จ
…………………………………………………………….

๘๕

กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย
ขั้นเตรียมการ
๑.
เลื อกตัวแทนเข้าร่ วมวงสานเสวนาหลัก เนื่ องจากมีค นจํานวนมากจึ งต้องเลื อก
ตัวแทน จากแต่ละฝ่ ายมาคุยกัน แต่คนที่อยูน่ อกวงก็สามารถเข้าร่ วมได้โดยเปิ ดที่วา่ ง
ไว้สองที่ สําหรับให้ผตู ้ อ้ งการแสดงความเห็นเพิ่มเติมที่อยูน่ อกวงให้เข้ามานัง่ พูดคุย
วงใน
๒.
เลือกตัวแทนของเจ้าหน้าที่ มาจากจังหวัดต่าง ๆ มาเป็ นคุณกิจ
๓.
เลือกคุณอํานวย มาทําหน้าที่ดาํ เนินการสานเสวนา
๔.
เลือกคุณลิขิตมาเป็ นคนจดบันทึกการสานเสวนา
๕.
เลือกคุณสังเกตการณ์มาประเมินกระบวนการสานเสวนา
๖.
จัด เก้า อี้ ว่า งสองตัว สํ า หรั บ ให้ต ัว แทนคนที่ อ ยู่ว งที่ ๒ และวงที่ ๓ ขึ้ น มาแสดง
ความเห็น โดยยกมือ คุณอํานวยเป็ นคนเชิญ พูดจบก็จะกลับไปนัง่ ในที่เดิมของต
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ให้ คุ ณ อํา นวยดํา เนิ น การสานเสวนาเอง โดยกํา หนดเวลาการพูด ของแต่ ล ะคนอย่ า ง
เหมาะสม
สรุ ปผลการสานเสวนาเจ้ าหน้ าทีเ่ ขต ๙ สงขลา
เสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหาของเด็ก
คุ ณ อํา นวย : ปั ญหาเผาสถานพินิ จ ทุ บ ตี ก ัน รากเหง้า ของปั ญ หามาจาก เรื่ องยาเส้ น
ก่อนหน้านั้นเกิดจากปั ญหาของเจ้าหน้าที่ แตกแยกเป็ นสองฝ่ าย บางฝ่ ายยังยึดติดกับการใช้
ไม้เรี ยว อีกฝ่ ายใช้ชุมชนบําบัด
คุณกิ จ ๑ปั ญหายาเส้น ตรวจผูป้ กครองก่อนเข้าเยี่ยม เช่นค้นตัวผูป้ กครอง ตรวจของเยี่ยม
และคุยกับผูป้ กครองว่าห้ามเอายาเส้นมา ยํ้ากับเจ้าหน้าที่วา่ ช่วยสอดส่ องดูแล
คุณกิจ๒ วิธีการทําให้ยาเส้นลดน้อยลง
๑. คุยกับผูป้ กครองให้เข้าใจ ปั จจุบนั เมื่อเด็กลากลับเยี่ยมบ้านจะเอายาเส้นกลับมาด้วยโดย
ยัดใส่ ทวารหนักมา วิธีการแก้ตรวจก้นโดยสวนทวาร แต่มนั ผิดหลักสิ ทธิมนุษยชน
๒. ห้ามซื้อของมาจากที่อื่น ให้มาซื้ อกับเรา หรื อร้านที่เราไว้ใจได้ จัดตั้งสหกรณ์
๓. วิธีการแก้เสี้ ยน กินยาจากโรงพยาบาล
๔. ระเบียบต้องชัดเจน การลดขั้นความดี
ที่สถานพินิจนราธิ วาสที่ประตูป้อมยามมีป้ายเตือนห้ามพกพายาเสพติด และห้ามฝาก
ที่ป้อมยามค้นตัวก่อนเยีย่ ม และหลังจากเยีย่ มจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กและผูป้ กครอง
ออกกฎกติกา พบครั้งที่ ๑ เตือน ครั้งที่ ๒ เอายาเส้นใส่ น้ าํ และให้กินทั้งหอ
คุณกิจ ๓
๘๖

๑. ผูบ้ ริ หารระดับสู งเห็นปั ญหาเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องเล็กน้อย ผูป้ ฎิบตั ิเขียนรายงานขึ้นไป ก็ไม่ได้
มีการลงโทษ
๒.โทษของยาเส้นเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
ปัญหาเด็กทะเลาะกัน
คุณกิจ ๔ ปั ญหาการทะเลาะวิวาท เจ้าหน้าที่ตอ้ งสังเกตเด็กเพราะมีสัญญาณเตือนก่อนเสมอ
เช่นเด็กเข้ามาคุยบางเรื่ อง จับกลุ่มกัน
วิธีการแก้จดั ประชุ มกลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่กบั เด็ก (เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับเด็กที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)
คุณกิจ๒ เด็กไม่กล้าบอกครู ไม่มีความมัน่ ใจในตัวเจ้าหน้าที่
๑. การสร้างสายลับ สร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจกับเด็ก และมีรางวัลตอบแทน ให้งดงามเสมอ
ภาค กับเด็กทุกคน
๒. สร้างความร่ วมมือร่ วมใจของเจ้าหน้าที่
สรุปผลการสานเสวนาเจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
หัวข้ อ dialogue หัวข้อในการทําสานเสวนานี้ได้มาจากการโหวตว่าต้องการพูดคุยกันเรื่ องใดบ้าง
๑. แผนการทํางาน
แผนป้ องกันเด็กตีกนั เลือกจํานวน ๒ คน
๒. ความยุติธรรมจากฝ่ ายบริ หาร (ผอ.) เลือกจํานวน ๕ คน
๓. การเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงาน เลือกจํานวน ๒๐ คน
การสานเสวนาหัวข้ อที่ ๑ การเสริมสร้ างสามัคคี
• โดยการสร้างจิตสํานึก โดยการละเลยพฤติกรรม ทํากิจกรรมร่ วมกัน
• สร้างความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม ในเรื่ องงาน/ความสนิทสนม
• ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ มีจุดยืนชัดเจน ในการบริ หารองค์กร นําไปสู่ การเปิ ดโอกาส มี
ส่ วนร่ วมชัดเจน ผูบ้ ริ หารเดินเข้าหา เป็ นตัวประสาน กับลูกน้อง ด้วยความเสมอภาค
• การให้เจ้าหน้าที่เข้าใจลักษณะงานของแต่ละฝ่ าย
• การจัดกิจกรรมที่ทาํ ให้ทุกคนสัมพันธ์กนั โดยเริ่ มจากเรื่ องทุกข์สุขส่ วนตัว
• กิจกรรมพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายนอกสถานที่ โดยรวมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
• การสอนงานให้ชดั เจนจากหัวหน้านอกเหนือจากการสั่ง แต่เพียงอย่างเดียว
• จัดกิจกรรมภายใน ที่ทุกคนร่ วมได้
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความผูกพันเช่น เจอกันทักทาย ไหว้
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•
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การทํางานเมื่อผิดพลาดอย่าซัดทอดซํ้าเติม แต่ควรให้กาํ ลังใจกัน พูดบวกคิดบวกให้
กําลังใจ สร้างขวัญกําลังใจ
ตัดข้อจํากัดในเรื่ องความแตกต่าง เช่นในเรื่ องสถานภาพ/ชนิดของงาน
หานักประสานที่สามารถเป็ นกลางในการร่ วมคุยปั ญหา
กลุ่มเจ้าหน้าที่ทาํ งานตามโครงการต้องมีการพบปะก่อนทําจริ ง ไม่ใช้ทาํ งานตาม
“การสั่งงานอย่างเดียว”
เจ้าหน้าที่มี “ขาใหญ่” ของแต่ละฝ่ ายจึงเกิดการขาดความสามัคคี แบ่งฝ่ ายโดยบริ ยาย
(มีคนของตนในแต่ละฝ่ าย)
ถ้าเจ้าหน้าที่มีปัญหาควรให้ผอู ้ าํ นวยการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยแทนการไปทะเลาะกันเอง
หลังการประชุมประจําเดือน ทุกฝ่ ายควรได้มีโอกาสคุย/ทานอาหารกลางวันร่ วมกัน
จัด “สานเสวนา” ระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายในองค์กร (โดยเน้นผูน้ าํ ฝ่ ายบริ หารต้อง
มาร่ วมด้วย)

สานเสวนาหัวข้ อทีส่ อง
หัวข้อที่ทาํ การโหวต
๑. เจ้าหน้าที่ขาดระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ผลการโหวต ๑๘ ท่าน
๒. ปั ญหา เรื่ องขวัญกําลังใจ
ความเท่าเทียมกัน ผลการโหวต ๑๑ ท่าน

การสานเสวนาหัวข้ อที่ ๒ เจ้ าหน้ าทีข่ าดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ปั ญหาเกิดจากปั ญหาความเครี ยด ความรับผิดชอบในการทํางานเดิม อยากให้มีเวลาพักผ่อน
Relex
ข้ อเสนอแนะ
• อยูใ่ ต้กฎเดียวกันที่ชดั เจน ถ้าทํา /ไม่ทาํ เกิดผลในทางปฎิบตั ิอย่างไร เสมอภาคไม่ว่า
เป็ น “คน/เด็ก” ของใคร
• เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบของตนเองรู ้หน้าที่ของตนเอง
• ผูบ้ ริ หารควรสร้างแรงจูงใจ สําหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบได้เป็ นอย่างดี
(เสริ ม/รางวัล) อาจช่วงปี ใหม่
• ผูบ้ งั คับบัญชา ต้องชัดเจน/ปฎิ บ ตั ิการบังคับใช้ก ติกาอย่างชัดเจน ทั้งให้คุณ–โทษ
กรณี ทาํ ผิด ต้องได้รับการบังคับใช้ตามกติกา
๘๘

•
•
•
•
•

•
•

รวบรวมค้นหา เจ้าหน้าที่ ที่ขาดจิตสํานึก นํามาคุยกัน เพื่อการปรับปรุ ง และนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
จัด ทํา สถิ ติ ร ายเดื อ นสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ท ํ า ดี แ ละผู ้ข าดจิ ต สํ า นึ ก “ยอดแย่ ”
ประจําเดือน
ให้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน เพื่อสร้างระเบียบร่ วมกัน เช่น เล่นกีฬา เพื่อนําไปสู่ การสร้าง
กฎระเบียบวินยั และความสามัคคี
ไม่ใช่พนักงานพินิจที่ยอดแย่ แต่ควรมอง เงื่อนไขปั จจัยข้อจํากัดของเขาด้วย
ควรหาทางออกแก่ เจ้าหน้าที่ “ยอดแย่” ทําผิดระเบียบ โดยให้ได้มีโอกาสไปกิ นอยู่
หลับนอน การทํางานที่อื่นเพื่อการเรี ยนรู้ ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงตนเอง (เพราะต้อง
จากบ้าน) อาจสํานึกระลึกรู้สึกตัวจากการเรี ยนรู้ ปั ญหาของคนอื่น โดยไม่ให้รู้สึกตัว
ว่าถู กลงโทษ แต่มีผูไ้ ม่เห็ นด้วย เพราะเป็ นการประจาน บุคคลนั้นถึ งสองที่ คือ ที่
ทํางานเดิม และที่ทาํ งานที่ไปให้เรี ยนรู ้
ขาดขวัญและกําลังใจ เกิดการขาดระเบียบ วินยั (รู้สึกโดดเดี่ยว /หลายคนในหน่วย
โดดเดี่ยว/ขาดกําลังใจ ท้อแท้)
ให้เจ้าหน้าที่เข้าโครงการบวช ปฎิบตั ิธรรมเพื่อเสริ มสร้างวินยั

การสานเสวนาในหัวข้ อที่ ๓ การขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน
๑. เงินเดือน/สวัสดิการ/โบนัส
๒. ขาดการชมเชย การมองเห็ นคุ ณค่า ตัวตนของผูป้ ฎิ บ ตั ิง านจากผูบ้ งั คับบัญชา และ
ผูร้ ่ วมงาน ผูท้ ี่ได้รับคําชมคือหัวหน้าฝ่ าย ไม่ใช่ตนเอง
๓. ชี้แจงว่าถ้าผูป้ ฎิบตั ิงานปฎิบตั ิงานเต็มที่จะมีผลอย่างไรบ้าง (อยากให้ผอ.รักเจ้าหน้าที่
เหมือนรักเด็ก)
๔. สวัส ดิ ก ารขึ้ นอยู่ก ับ ดุ ล ยพินิ จของผูบ้ ัง คับ บัญ ชามี ก ารเบี ย ดบัง ผลประโยชน์ข อง
เจ้าหน้าที่ ต้องการให้มีการบังคับใช้ระเบียบให้เท่าเทียมกัน เช่น ระเบียบวันลา ระเบียบการ
เข้าพักโรงแรมถูกทําให้ลดหลัน่ ตามดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาไม่
เหมือนกัน ไม่ เท่ากันทําให้เกิ ดความขัดแย้ง ควรทําตามระเบียบ (ใช้ดุล ยพินิจเฉพาะที่
จําเป็ น) เรื่ องสวัสดิการที่ไม่เหมือนกัน นําไปสู่ ความขัดแย้ง ระหว่างผูบ้ ริ หาร กับเจ้าหน้าที่
• การโหวตหาผูท้ าํ งานดี ในการประชุ มประจําเดื อน เสนอ ให้โหวตลับเพื่อมิให้เล่ น
พรรคเล่นพวก หรื อ เขียนชื่อหย่อนกล่อง (โดยไม่ตอ้ งมีการเสนอชื่อ)
• การชี้แจงรายละเอียดในการทําความดี ติดรู ปบุคคลบนบอร์ ด
• สรุ ปรางวัลประจําปี (เงินจากผูบ้ ริ หาร)

๘๙

•

•
•

การอวยพรวันเกิดจาก ผอ. บนการ์ ด ติดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ (ลายเซนต์ ผอ.สําคัญ)
และเพื่อนร่ วมงานร่ วมอวยพรด้วย เช่น ที่สถานพินิจระนองได้ Surprise วันเกิด ให้
เจ้าหน้าที่เชิญผอ.มาเป็ นเกียรติ ที่สถานพินิจนคร ให้ผวู ้ า่ ส่ งการ์ ดอวยพร
เสนอโหวตดีเด่น เฉพาะกลุ่ม หรื อฝ่ ายงาน เพื่อความยุติธรรม
รู ปแบบของการโหวตควรขึ้นอยูก่ บั การตกลงจากสถานพินิจแต่ละแห่ง

๙๐

สรุ ปการสานเสวนาเพือ่ ลดความรุนแรงในสถานพินิจ ภาคใต้
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และเขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กิจกรรม ใช้ เวลา ๑ วัน / เขต
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ ยม
๓. น.ส.อารี หลีเซะ

เป็ นวิทยากรกระบวนการโครงการ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ (เป็ นคนในพื้นที่ จ.ปัตตานี)

- เขต ๙ กิ จกรรมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่และเยาวชนสถาน
พินิจและคุ ้มครองเด็ก และเยาวชน เขต ๙ จ.สงขลา จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจัง หวัด
สงขลา
- เขต ๘ กิจกรรมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่และเยาวชนสถาน
พินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๘ จ.สุ ราษฎร์ ธานี จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี
กําหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น.
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด / ระฆังแห่งสติ
ชมประมวลภาพกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์
ฝึ กอบรม และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ในเขต ๘และเขต ๙
บทบาทสมมุติ : ถ้าฉันเป็ นเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ฉันจะ............ ถ้า
ฉันเป็ นเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกฯ ฉันจะ...........
พัก
กิจกรรมของรักของหวง
เตรี ยมการสานเสวนา “ปั ญหาและอุปสรรคที่มีภายในศูนย์ฝึกฯ”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สานเสวนาแบบมี คุ ณอํานวย : “ร่ วมฝั นทางออกของการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขในศูนย์ฝึกระหว่างเยาวชนกับเจ้าหน้าที่”
พัก

๙๑

๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลง

ชมประมวลภาพกิจกรรมของเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ฝึกอบรม และเจ้ าหน้ าที่สถานพินิจฯ ในเขต ๙ สงขลา
และเขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
สิ่ งทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
คือได้ทบทวนได้เห็น สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก
ชมประมวลภาพกิจกรรมของเยาวชนในศู นย์ ฝึกและอบรมในเขต ในเขต ๙ สงขลา และเขต๘ สุ
ราษฎร์ ธานี
สิ่ งทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
คือได้ทบทวนได้เห็น สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก
…………………………………………………………….
กิจกรรมบทบาทสมมุติ : ถ้ าฉั นเป็ นเยาวชนในศูนย์ ฝึกฯ ฉันจะ............ ถ้ าฉันเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในศู นย์
ฝึ กฯ ฉันจะ...........
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดย เยาวชนศูนย์ฝึกอยูก่ บั เยาวชน เจ้าหน้าที่อยูก่ บั เจ้าหน้าที่
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แบ่ ง ผูเ้ ข้า ร่ ว มเป็ นกลุ่ ม ย่อ ย โดย เยาวชนศู นย์ฝึกอยู่ก ับ เยาวชน เจ้า หน้า ที่ อยู่ก ับ
เจ้าหน้าที่
๒. แจกกระดาษและปากกาให้
๓. แต่ และกลุ่ ม ร่ ว มกันคิ ด ว่า ถ้า ฉันเป็ นเยาวชนในศู น ย์ฝึกฯ ฉันจะเป็ นเยาวชนที่ ดี
อย่างไร (บทบาทสมมติของเจ้าหน้าที่) ถ้าฉันเป็ นเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกฯ ฉันจะเป็ น
เจ้าหน้าที่ที่ดีอย่างไร (บทบาทสมมติของเยาวชน)
๔. แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ
ผลทีไ่ ด้ จากการทํากิจกรรม
บทบาทสมมติของเยาวชน ถ้ าหากฉันเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ฉันจะเป็ นเจ้ าหน้ าทีท่ ดี่ ีได้ อย่างไร
เจ้าหน้าที่เขต ๙ สงขลา
• ต้องเข้าใจเยาวชน (คิดว่าเด็กเป็ นคนในครอบครัว เป็ นลูกเป็ นหลาน)
• ให้ความยุติธรรมแก่เยาวชน (ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง)

๙๒

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อยากให้ครู ดูแลเท่าเทียมกันและทัว่ ถึง
จะไม่ใช้กาํ ลังกับเยาวชนแรงเกินไป
จะพยายามหากิจกรรมให้เยาวชนทําเพื่อสร้างความสามัคคี
จะดูแลสุ ขภาพร่ างกายเด็กไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย
เวลาเยาวชนมีปัญหา จะรับฟังเหตุผล ก่อนจะลงโทษ
รับฟังปั ญหาและให้คาํ แนะนําเด็กและเยาวชนในทุกเรื่ อง
เป็ นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ไม่สูบบุหรี่ ตดั สิ น
ไม่สมควรพูดจาไม่สุภาพแก่เยาวชน
จะไม่เอาอารมณ์โกรธส่ วนตัวมาลงกับเยาวชน
ไม่ใช้ไม้ทุบตีหวั เข่าหัวข้อเด็กเพราะมันอันตรายต่อการเดิน
ปฎิบตั ิต่อเยาวชนอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกจังหวัดบ้านเกิด
ให้อภัยเด็กและเยาวชนที่กลับตัวเป็ นคนดี
ให้คาํ ปรึ กษาเยาวชนในทุกกรณี ที่เยาวชนต้องการ
หากพบเห็นเยาวชนกระทําความผิดให้ลงโทษตามกฎของศูนย์
อยากให้เยาวชนเลิกมีอคติต่อกัน ให้เยาวชนร่ วมมือร่ วมใจสามัคคีทาํ สิ่ งที่ดี ๆ
อยากให้เยาวชนทุกคนคิดว่าครู ทุกคนรักและอยากให้เราเป็ นคนดีต่อไปในสังคม
ไม่ตอ้ งการให้เยาวชนก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่
ไม่อยากให้เยาวชนทําผิดกฎระเบียบของศูนย์
ไม่ตอ้ งการให้เยาวชนยึดติดกับการเป็ นพรรคเป็ นพวก ให้ทุกคนคิดว่าทุ กคนคื อ
เพื่อนพี่นอ้ งร่ วมกัน
ไม่อยากให้เยาวชนใช้เวลาว่างมากระทําความผิดต่าง ๆให้หนั มาใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา หรื อดูหนังฟังเพลง
วันหยุดจัดหาหนัง การ์ ตูน สารคดีมาให้เด็กและเยาวชน ชม
ไม่ตอ้ งการเห็นเด็กและเยาวชนทะเลาะวิวาทกัน
ไม่ตอ้ งการเห็นเด็กและเยาวชนสักตามร่ างกาย
ไม่ตอ้ งการเห็นเด็กและเยาวชนสั่งผูป้ กครองนําสิ่ งของต้องห้าม (ทุกชนิด)
ไม่ตอ้ งการเห็นเด็กและเยาวชนข่มขู่เด็กเด็กที่เข้าใหม่
อยากให้มีการเปิ ดสหกรณ์ให้กบั เด็ก
ไม่อยากเห็นเยาวชนถูกส่ งเรื อนจํา
อยากเห็นเด็กเป็ นเด็กดี

๙๓

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อยากให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั
อยากให้เด็กฟังคําสั่งสอนของครู
อยากให้เด็กมีความรู ้
ไม่นาํ ของผิดกฎหมายมาให้เด็ก
เวลาเด็กทําผิด ไม่ควรทําความรุ นแรงกับเด็ก เช่น ตี ทารุ นต่าง ๆ (เด็กเจ็บหมดแล้ว)
อยากพบครู ที่ใจดีและเป็ นที่พ่ ึงของเราได้ดว้ ย ได้รับคําปรึ กษาที่ดี เมื่อเรามีปัญหา
ไม่อยากให้ครู คอยจ้องจับผิด
ไม่อยากให้มีการลงโทษหมู่
เมื่อเราทําความดีอยากได้รับคําชมเชยหรื อรางวัลตอบแทน
ไม่อยากถูกตําหนิหรื อลงโทษ ต่อหน้าคนมาก ๆ หรื อสาธารณะชน
ไม่อยากให้ครู สรุ ปไปก่อนว่าเราเป็ นคนเลวกว่าเด็กภายนอก
ไม่อยากให้ถูกซํ้าเติม

บทบาทสมมติของเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าฉันเป็ นเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ฉันจะเป็ นเยาวชนทีด่ ีอย่างไร
• ต้องการให้คุณครู และพ่อบ้านมีความยุติธรรม
• อยากให้ครู เป็ นแบบอย่างที่ดี
• อยากให้ครู ดูแลความเป็ นอยูอ่ ย่างดี
• ต้องการให้ครู และเพื่อนยอมรับ
• ต้องการอยูอ่ ย่างปลอดภัย
• ต้องการดูดยาในศูนย์ฝึกได้
• ไม่อยากได้ใบรายงานกระทําความผิด แต่อยากได้รับรางวัลเมื่อทําความดี
• อยากให้มีกิจกรรมบันเทิงบ่อย ๆ
• ไม่อยากให้มีการแตกแยกเป็ นกลุ่ม (ระหว่างจังหวัด)
• ต้องการการดูแลทางด้านพยาบาล
• ต้องการมีกิจกรรมญาติเยีย่ มภายในบ่อย ๆ
• ต้องการความเสมอภาคไม่เลือกปฎิบตั ิ
• อาหารมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
• ต้องการการให้อภัยจากครอบครัวและสังคมภายนอกให้ปฎิบตั ิเสมือนเป็ นมนุ ษย์คน
หนึ่ง
• ต้องการความอิสระ
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ต้องการเพื่อนที่รู้ใจและเข้าใจเห็นใจ
ต้องการเสื้ อผ้าใหม่ ๆ
ต้องการเวลาเยีย่ มไม่จาํ กัดวันและเวลา
ต้องการปลดปล่อยทางเพศ
อยากได้ความรักจากทุกๆคนในโลกนี้
อยากกลับบ้านเร็ ว ๆ
อยากเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่
อยากเป็ นคนดีของสังคม
อยากไปเยีย่ มบ้านเสาร์ -อาทิตย์
ไม่อยากอยูท่ ี่นี่
ปั จจัย ๔ อย่างพอเพียง
การลงโทษอย่างมีเหตุผล
ครู ที่สามารถไว้วางใจได้
สิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้โทรศัพท์
ข้อมูลข่าวสาร
นําอาหารจาการเยีย่ มเข้าไปภายในศูนย์ฝึกได้
ไปทํากิจกรรมนอกสถานที่กกั ขัง
ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมกิจกรรม
ไม่ตอ้ งการให้ลงโทษโดยใช้ความรุ นแรง
ไม่ตอ้ งการใช้อารมณ์ในการลงโทษ
อยากกินอาหารอร่ อย ๆ กินได้ตลอดเวลา
ไม่อยากให้มีสถานพินิจ
มีอิสระในการสัก เจาะหู ฝังมุก เจาะลิ้น เจาะสะดือ ไว้ทรงผมยาว (เด็กแนว)
มีอิสระในการใช้กาํ ลังตัดสิ นปัญหา
อยากให้มีเวทีมวยประจําเดือน
ไม่จาํ กัดเวลาดูโทรทัศน์ สามารถดูได้ตลอดที่ตอ้ งการจะดู
ไม่ตอ้ งการให้มีขาใหญ่ หัวโจ๊ก เด็กครู
ไม่ตอ้ งการเรี ยนหนังสื อ
อยากให้มีครู หลากหลายภาษา
เด็กไทยพุทธยากกินหมู เด็กอิสลามอยากกินแพะ (อยากให้แยกครัว)
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ผลทีไ่ ด้ จากการทํากิจกรรม
เจ้าหน้าที่เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
สรุปบทบาทสมมติของเยาวชน ถ้ าหากฉันเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ฉันจะเป็ นเจ้ าหน้ าทีท่ ดี่ ีได้ อย่างไร
• จะอบรมดูแลเด็กและเยาวชนเป็ นอย่างดี (ด้วยใจ)
• จะดูแลเด็กและเยาวชนอย่างยุติธรรมไม่ลาํ เอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
• จะดูแลสุ ขภาพร่ างกายเด็กไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย
• จะให้ความสําคัญกับคําพูดและจะไม่พดู คําหยาบ
• จะรับฟั งปั ญหาเด็กและเยาวชนทุกเรื่ องไม่วา่ ปั ญหาจะร้ายแรงเพียงใด เช่น ปั ญหา
เพื่อนล้อเลียนพ่อแม่
• จะช่วยให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับปัญหาของเด็กและเยาวชนทุกเรื่ อง
• จะแนะนําเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดี เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เช่ น
ไม่สูบบุหรี่ ให้เด็กและเยาวชนเห็น จะตัดสิ นปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์
• จะพยายามหากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ และกิจกรรมที่เสริ มสร้างความสามัคคี เช่น
ดนตรี กีฬา มาให้เยาวชนเล่นเวลาว่าง หรื อในวันหยุด
• จะไม่ตดั สิ นเด็กและเยาวชนด้วยอารมณ์ และใช้ความถูกต้องให้มาก
• จะพยายามหาวิธีที่จะทําให้เด็กและเยาวชนพ้นโทษเร็ ว ๆ และจะให้วนั เยี่ยมบ้านเด็ก
เพิ่ม
• จะเปิ ดประตูจุดหนึ่งให้เด็กและเยาวชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกขณะที่เด็กและเยาวชนยก
พวกตีกนั
• เมื่อมีปัญหาจะคัดเด็กและเยาวชนส่ งเรื อนจําที่ผิดจริ ง ๆไม่ใช่ส่งเด็กที่ไม่รู้เรื่ องไป
รับบาปที่เขาไม่ได้ทาํ (แพะรับบาป)
• ไม่ควรมีครู ที่เบี่ยงเบนทางเพศอยูใ่ นศูนย์ฝึก
• ทํา ความรู ้ จกั กับ เด็ ก และเยาวชนดู ถึ ง นิ สัย ใจคอของเด็กและเยาวชนว่าคนนี้ เป็ น
อย่างไร คนนั้นเป็ นอย่างไร ไม่ใช่เห็นว่าเด็กคนนั้นไม่ดีก็เหมารวมไปหมด
•
จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนไปทัศนศึกษา และทํากิจกรรมภายนอกให้มากขึ้น
เพราะเด็กที่อยูท่ ี่น้ ีรู้สึกอึดอัดคับแคบ ถูกตัดจากโลกภายนอก แต่ครู ไม่เคยโดนอย่าง
พวกผมครู มาแต่ทาํ งานแต่พอเลิกงานครู ก็ได้กลับบ้านเจอครอบครัวเจอผูค้ น
• จะให้เด็กและเยาวชนตัดผมรองทรง เพราะเวลาออกไปเยีย่ มบ้านแค่เห็นทรงผมเค้าก็
คิดได้แล้วว่าถ้าไม่ติดทหารก็ติดคุก แต่หน้าตาพวกผมมันไม่ใช่ทหาร
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ถ้าเกิ ดมีปัญหากับเด็กผมจะไม่เล่นในเกมและไม่เขียนรายงานแบบมัว่ ยกตัวอย่าง
เช่ น ทําแก้วตกในโรงเลี้ยง และผมจะไม่ด่าถึงพ่อแม่เด็กเพราะมันเป็ นการทําร้ าย
จิตใจมากเกินไป และเวลาลูกหอทําอะไรผิด โทษก็ไปตกกับหัวหน้าหอ
ถ้าผมเป็ นครู ที่ปรึ กษาผมจะไม่โยนความผิดไปให้หัวหน้าหอเพราะมีปัญหาอะไร
ชอบด่าว่าจะเอาความผิดแต่หัวหน้าหอ แต่ครู ไม่เคยมองตัวเอง พวกผมทําดีไม่เคย
ชมแต่พอพลาดครั้งเดียวครู กระทืบจมดิน
จะเปิ ดสหกรณ์ให้กบั เด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาของใช้ในล็อคเกอร์หาย
จะจัดหาเวรทําความสะอาดห้องนํ้าเพื่อสุ ขภาพจิตที่ดีของเด็กและเยาวชน
เมื่ อเด็ ก มี ปั ญหาชกต่อยกันจะนํา เด็ก และเยาวชนมาพูดคุ ย กันไม่ ใ ช่ นํา เด็ก มาใส่
กุญแจมือหรื อขังเด็กเอาไว้ในหอนอน
จะทําให้เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมัน่ ในตัวครู
จะมาเปิ ดหน่วยเรี ยนวิชาชีพให้เด็กและเยาวชนได้เรี ยนรู้มาก ๆ
จะให้เด็กและเยาวชนนําลูกอมเข้าไปในศูนย์ฝึกได้เพราะถ้าเด็กอยากเลิกบุหรี่ จะได้
อมลูกอมแทนการสู บบุหรี่ ได้
วันญาติเยี่ยมจะอนุ ญาตให้เด็กและเยาวชนเอาขนมเข้าไปในศูนย์ฝึกได้ เพราะจะได้
นําไปให้เพื่อนที่ญาติไม่ค่อยได้มาเยีย่ ม ได้กินเหมือนเพื่อนบ้าง
อยากทําให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสุ ขและออกไปจะได้เป็ นคนดีของสังคม
จะสอนให้เด็กและเยาวชนเป็ นคนดีและมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
จะไม่ใช้อาํ นาจเกินกว่าเหตุ
ไม่ใช้ความรุ นแรงกับเด็กและเยาวชน

สรุ ปบทบาทสมมติของเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าหากฉั นเป็ นเด็กและเยาวชน ฉันจะเป็ นเด็กและเยาวชนที่ดีได้
อย่างไร
• ต้องการให้ครู ลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอย่างเด็ดขาด อย่าลงโทษ
แบบเหมารวม
• อยากมีตน้ ไม้เป็ นกําแพง และท้องฟ้ ากับดวงดาวเป็ นที่พกั พิง คืออยากได้ห้องขังที่
ไม่มีลูกกรง
• อยากให้ครู เป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จะเชื่อฟังคําสอนของครู
• ให้ครู รักเด็กและเยาวชนเท่าเทียมกัน เสมอภาคกับเด็กทุกคน
• อยากให้ครู เลิกแข็งกระด้าง
• ครู ไม่พดู จาดูถูก พูดหยาบคาย เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เด็กและเยาวชน
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ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนบ้าง อย่าใช้อาํ นาจ/ อารมณ์
อยากให้ครู อยูบ่ นหอนอน เพื่อจะได้รู้สึกอบอุ่น และดูแลได้ทว่ั ถึง
อยากไปเที่ยวข้างนอกบ้าง (ทัศนศึกษา) ต่างจังหวัด
อยากกลับบ้านเร็ ว ๆ
อยากเล่นกีฬาทุกวัน
อยากได้เวลาพักมาก ๆ
ให้แยกเด็กและเยาวชนตามอายุ และมีบริ เวณที่ชดั เจน เพื่อลดการโดนรังแก และเอา
รัดเอาเปรี ยบ ซึ่ งกันและกัน ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
อยากให้ครู ทาํ ตามกิจกรรมหรื อตารางตามที่ทาํ ไว้อย่างจริ งจัง
อยากให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีสาระและประโยชน์ มีความทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั
อยากกลับไปเยีย่ มบ้านบ่อย ๆ
อยากให้พ่อแม่ หรื อคนที่เรารัก เข้ามาเห็นกิจกรรมที่ดี ๆ ในด้านบวกที่เราทําบ้าง
(อยากให้พอ่ แม่ ภูมิใจในตัวเราบ้าง)
อยากให้หอประชุมติดแอร์
อยากให้มีวนั ญาติเยีย่ มเยอะ ๆ
อยากให้เด็กและเยาวชนตั้งใจกลับตัวเป็ นคนดี
ไม่ตอ้ งการให้เพื่อนหรื อครู ย้าํ ปมด้อย หรื อดูหมิ่น ซํ้าเติมเรา
อยากโทรศัพท์กลับไปหาพ่อแม่ เพื่อนหรื อคนรักบ่อย ๆ
อยากให้นาํ ขนมเข้าไปกินในหอนอนได้
อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนมีเหตุผล
อยากได้รับ การแก้ปั ญหาเรื่ องเด็ก ทะเลาะวิวาทกัน เพราะจะได้ไ ม่ต้องอยู่อย่า ง
หวาดระแวง
อยากให้หวั หน้าหอมีความเป็ นธรรม ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
อยากได้รับการปกป้ องจากเจ้าหน้าที่เมื่ อประสบปั ญหา และเรื่ องความปลอดภัย
ขณะที่อยูใ่ นสถานพินิจ หรื อศูนย์ฝึก
อยากให้เจ้าหน้าที่อยูเ่ คียงข้างให้คาํ ปรึ กษา ปกป้ องเมื่อมีปัญหาทะเลาะวิวาท
จะรักตัวเอง หาสิ่ งดี ๆ เข้ามาใส่ ตวั เอง และรักพ่อ รักแม่
ต้องการความปลอดภัย
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากการฝึ กอบรมนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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เก็บเกี่ยวความดีให้มากเพื่อจะได้สิทธิ ในการขอปล่อยตัวก่อนกําหนด
เคารพครู อาจารย์ เสมือนพ่อแม่
อยากอยูส่ งบ ๆ อยูก่ บั ตัวเองให้มาก ๆ
จะเป็ นหูเป็ นตาให้ครู ถา้ เพื่อนกระทําผิด
เมื่อมีปัญหาจะปรึ กษาครู ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงมือทําเอง
จะไม่บงั คับให้พอ่ แม่มาเยีย่ มบ่อย ๆ
จะไม่ฝ่าฝื นกฎระเบียบ และจะปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ
จะคอยให้กาํ ลังใจเพื่อนสนิ ท เช่น เพื่อนที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม หรื อเพื่อนที่ศาลตัดสิ น
คดีมากกว่าที่คิดไว้
ให้โอกาสและให้อภัยเพื่อน เมื่อเพื่อนทําผิด
จะไม่ทาํ ลายทรัพย์สินของทางราชการ
ไม่ตอ้ งการขาใหญ่ ไม่ตอ้ งการรับน้องใหม่ ผมกลัวบาดเจ็บ กลัวตาย และไม่ มี
โอกาสไปใช้ชีวติ กับพ่อแม่
จะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็ นจังหวัดนิยม อําเภอนิยม
จะไม่สร้ างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ในทางที่ผิด เช่นการรับน้อง เลี้ยงส่ งเวลาเพื่อนปล่อย
ตัว
ให้เกียรติเคารพเจ้าหน้าที่ผหู ้ ญิง ไม่แทะโลมด้วยกายวาจาใจ
เวลากลับไปเยี่ยมบ้านจะไม่ไปกระทําผิดและนําของผิดระเบียบเข้ามาในศูนย์ฝึก
และก็จะไม่บงั คับให้เพื่อนนําเข้ามา
อยากให้เจ้าหน้าที่เปิ ดใจรับฟังปั ญหาของเด็กและเยาวชน
อยากเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออก
อยากมีตโู ้ ทรศัพท์ตใู ้ ช้สถานพินิจอย่างเสรี
เวลาปล่อยตัวออกไปแล้วอยากให้มีการหางานทําให้เยาวชน
อยากจัดจัดกิจกรรมเอง โดยให้มีเจ้าหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
อยากเปลี่ยนรสชาติอาหาร เป็ นแบบอื่นบ้าง (ข้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่)
มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เยอะ ๆ หลากหลายกีฬา
อยากให้มีการเรี ยนและฝึ กวิชาชีพ ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริ ง
อยากให้มีรายได้เข้าศูนย์ โดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพียง โดยการฝึ กจริ ง ทําจริ ง มี
รายได้ของเด็กเอง เช่นปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นปาล์ม มีรายได้เข้าสู่ ศูนย์ฝึก ปลูกผัก
ปลูกยาง เน้นวิชาชีพมากว่าวิชาการ
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ไม่อยากให้มีอาวุธในศูนย์ฝึก เพราะอยากให้เป็ นสถานที่ปลอดภัย พร้อมที่จะเกิ ด
การเรี ยนรู้
อยากอยูอ่ ย่างปลอดภัย

ความรู้ สึกทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
• การฟังไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
• ความต้องการของบุคคล ไปปรับปรุ งหาจุดร่ วมกัน
• จะได้ปรับปรุ งให้มนั ดีข้ ึน ไปแนะนํากับเพื่อนต่อ
• ได้รู้จกั ว่าครู คิดยังไงกับเราเราจะได้เข้าใจครู
• ทราบความคิดของครู ที่มอบให้แก่พวกผม
• สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะเอาไปปรับปรุ ง รู ้สึกว่า เด็กจะไม่เข้าใจครู
• ได้รับความคิดเห็นหลากหลาย ได้รู้วา่ เราสามารถพัฒนาแก้ไขและร่ วมมือกันได้
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาของเด็กที่สื่อออกมาในบทบาทสมมุติว่าถ้าตนเองเป็ นเจ้าหน้าที่
ตนเองจะไม่ทาํ นั้น เยาวชนของศูนย์ฝึกสงขลานั้นจะเป็ นเรื่ องครู ใช้ความรุ นแรง ใช้อารมณ์อยูเ่ หนือ
เหตุผล ไม่ฟังความคิดเห็นของเด็กยึดอารมณ์ตวั เองเป็ นหลัก ส่ วนของศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานีน้ นั จะ
เป็ นเรื่ องที่เจ้าหน้าที่ชอบเล่นในเกมส์กบั เด็ก
การทํากิจกรรมนี้ อาจ เป็ นการสะท้อนบทเรี ยนและข้อควรระวังในการอยูร่ ่ วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และเยาวชนในศูนย์ฝึกทั้งสองได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
…………………………………………………………….

๑๐๐

กิจกรรมของรักของหวง
๑. โพสอิต
๑ แผ่น/คน
๒. ปากกา
๑ ด้าม/คน
ขั้นเตรียมการ
๑. ให้แต่ละคนเขียนของรักของหวงของตนลงในโพสอิต
๒. นําของรักของหวงของตนไปซ่อน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ให้ทุกคนจับมือกันเป็ นวง แล้วจูงมือกันไปหาของรักของหวงของแต่ละคนจนครบ โดย
ไม่ให้มือขาดออกจากกันและห้ามใช้เสี ยง
ผลทีไ่ ด้ ทไี่ ด้ จากกิจกรรม
เยาวชนและเจ้ าหน้ าที่ เขต ๙ สงขลา
ของรักของหวง ๕ อันดับแรก
ของรักของหวง
ครอบครัว (พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ ง)
ตัวเอง
เพื่อน
บ้าน (ที่ดิน)
ลูก
แฟน

ร้ อยละ
๓๗
๑๔
๙
๘
๗
๗

เยาวชนและเจ้ าหน้ าที่ เขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
ของรักของหวง ๕ อันดับแรก
ของรักของหวง
พ่อ แม่ พี่นอ้ ง
รถ
ตัวเอง
แฟน
ลูก

ร้ อยละ
๓๓
๑๓
๑๑
๘
๖
๑๐๑

สรุ ปบทเรียนทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
•
สบายใจที่ได้ทาํ งานร่ วมกับคุณครู
•
รู ้สึกอบอุ่นที่ได้ทาํ งานร่ วมกับคุณครู มีความรู้สึกว่ามีความเป็ นมนุ ษย์ถ่ายทอดซึ่ ง
กันและกัน
•
ได้ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ คือได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่มีใจกับเด็กในการหาของรักของ
หวง
•
ต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็ นห่วงโซ่
•
ได้ใกล้ชิดกับคุณครู รู้สึกเราไม่ห่างกันมาก
•
รู ้สึกอบบอุ่นและมีความสามัคคี
…………………………………………………………….
กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย
ขั้นเตรียมการ
๑. เลื อกตัวแทนเข้าร่ วมวงสานเสวนาหลัก เนื่ องจากมีคนจํานวนมากจึงต้องเลือก
ตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายมาคุยกัน แต่คนที่อยู่นอกวงก็สามารถเข้าร่ วมได้โดยเปิ ดที่
ว่างไว้สองที่ สําหรับให้ผตู้ อ้ งการแสดงความเห็นเพิ่มเติมที่อยูน่ อกวงให้เข้ามานัง่
พูดคุยวงใน
๒. เลื อกตัวแทนของเจ้าหน้าที่และ ตัวแทนของเด็กและเยาวชนมาจากจังหวัดต่าง ๆ
มาเป็ นคุณกิจ
๓. เลือกคุณอํานวย มาทําหน้าที่ดาํ เนินการสานเสวนา
๔. เลือกคุณลิขิตมาเป็ นคนจดบันทึกการสานเสวนา
๕. เลือกคุณสังเกตการณ์มาประเมินกระบวนการสานเสวนา
๖. จัดเก้าอี้วา่ งสองตัว สําหรับให้ตวั แทนคนที่เหลือขึ้นมาแสดงความเห็น คุณอํานวย
ต้องเป็ นคนเชิญ พูดจบก็ลงไป
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ให้ คุ ณ อํา นวยดํา เนิ น การสานเสวนาเอง โดยกํา หนดเวลาการพูด ของแต่ ล ะคนอย่ า ง
เหมาะสมโดยระดมความคิดจากเยาวชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ
สรุปการทําสานเสวนาวงใหญ่: ปั ญหาและอุปสรรคที่มีภายในศูนย์ฝึกเขต ๙ สงขลา
๑. ปั ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน เกิดจากความไม่เข้าใจกันของเยาวชนมีการรังแกทํา
ร้ ายร่ างกายเยาวชนเข้าใหม่ รุ่ นพี่คิดว่าเด็กเข้าใหม่ซ่าจึงคิดรับน้องใหม่ ตัวแทนเยาวชนคิดว่าให้
ตัวแทนของเยาวชน ๒๕ คน ให้มาพูดคุ ยกัน ถ้าไม่มีผลก็ส่งให้พ่อบ้าน ตัวแทนเจ้าหน้าที่คิดว่า

๑๐๒

บุคลิกท่าทางกวนของเยาวชนไม่ใช้จุดที่เรามามองว่าเขาไม่ดี หรื อบางทีเยาวชนมีปัญหากันมาก่อน
ก่อนที่จะเข้ามาและสาเหตุหนึ่งคือเมื่อเยาวชนถูกเพื่อนทําร้ายจนสาหัส แต่ผกู้ ระทําความผิดกลับถูก
ทําโทษไม่เท่ากัน เลยเป็ นประเด็นการทําร้ายมาจนขณะนี้ และอีกมุมมองหนึ่ งคือ ทุกคนต้องการจะ
เป็ นใหญ่ และการยึดติ ดการมีเด็กมึ งเด็กกู จนมีเรื่ องกัน และเยาวชนที่เข้าใหม่ไ ด้ถู กปลู กฝั งไป
ในทางที่ผดิ จากรุ่ นพี่ และรุ่ นพี่หรื อขาใหญ่สามารถที่จะปลูกฝังรุ่ นน้องในสิ่ งที่ดีได้เช่นกันเสนอ ขา
ใหญ่น่าจะแก้ไขหาทางออกได้โดยร่ วมมือกัน เพราะปั ญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากเยาวชนกับเยาวชน
การแก้ไขน่าจะแก้จากเยาวชน (ตัวเรา) มุมมองจากอ.สมชาย เราเยาวชนที่มีอายุมากมาพูดคุยตกลง
กัน และไปคุยกับรุ่ นน้องว่าปฎิบตั ิตนอย่างไรที่จะไปในทางที่ดี
๒. ปั ญหาเรื่ องยาเส้น เยาวชนคิดว่าเลิกไม่ได้ แต่คิดว่าทําให้ลดลงได้โดยให้คุณครู สอดส่ อง
ดูแล อยากให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการอย่างเด็ดขาด แต่คุณครู คิดว่าน่าจะแก้ไขที่ตวั ของเยาวชนเอง โดย
ทําจิตใจให้เข้มแข็ง เลิ กด้วยตนเอง ข้อดี ในการเลิ กสู บบุหรี่ สุ ขภาพดี ข้ ึ น อารมณ์ ดี อ่อนกว่าวัย
สาเหตุที่เยาวชนเลิกไม่ได้คือมีผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเส้น เพราะมีการจําหน่ายยาเส้นกัน วิทยากรมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการเลิกยาเส้น โดยให้มีการลงชื่อ และจัดเป็ นโครงการขึ้น
สรุ ปปั ญหาทั้ง สองกรณี เกิดจากรุ่ นพี่ รุ่ นพี่น่าจะเลิกเป็ นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่ นน้อง
สรุ ปการทําสานเสวนาวงใหญ่: ร่ วมฝันทางออกของการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขในศูนย์ฝึกระหว่าง
เยาวชนกับเจ้าหน้าเขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
คุณอํานวย : ร่ วมคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในประเด็นปัญหาการแก้ไขความรุ นแรงภายในศูนย์
ฝึ ก เขต ๘
คุ ณ กิ จ เจ้า หน้า ที่ ๑ : ในหั ว ข้อ ความรุ น แรง ในการสร้ า งความสงบสุ ข จะต้อ งสร้ า ง
กฎระเบียบ เงื่อนไขให้ชดั เจน ที่ทุกคนยอมรับ
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : ต้องมีการประสานงาน รวมพลังจัดตั้ง เป็ น สภาเยาวชน ในศูนย์ฝึก มี
รู ปแบบคล้ายสภาผูแ้ ทนราษฎร เลือกตัวแทนมาจากแต่ละจังหวัด อําเภอ
คุณกิจเยาวชน ๑ : อยากให้มีป้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ดูแลเด็กภายในศูนย์ฝึกได้มากขึ้น
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๓ : เสนอในประเด็นปั ญหาความรุ นแรงในศูนย์ฝึก เราต้องหาสาเหตุก่อน
ว่าเกิดจากความขัดแย้งอะไร
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๔ : ค้นหาสาเหตุท้ งั ส่ วนของเยาวชน และเจ้าหน้าที่ และหาแนวทางแก้ไข
เป็ นขั้นตอนต่อไป
คุณกิจเยาวชน ๒ : ปั ญหาเกิดจากเยาวชนไม่เข้าใจกันในแต่ละจังหวัด เสนอให้ครู ให้เด็ก
ทํากิจกรรมร่ วมกันให้มากกว่านี้
ตัวแทนคนที่ ๑ : เสนอให้หาสาเหตุก่อน อย่าหลงประเด็น
ตัวแทนคนที่ ๒ : สาเหตุความขัดแย้ง เกิดจากการไม่คุยกันระหว่างเยาวชน และเจ้าหน้าที่
๑๐๓

คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๕ : สาเหตุเกิดจากเยาวชนมาจากต่างถิ่นกันจึงเกิดความขัดแย้งกัน
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๖ : สาเหตุมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็ นจังหวัด เป็ น ชุดๆ และเมื่อมีเด็ก
ใหม่เข้ามา ก็จะเกิดการแย่งเด็กเข้าจังหวัดเข้าชุดของตน จึงทําให้เกิดความขัดแย้งกัน
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๗ : สาเหตุเกิดจาการแย่งชิงความเป็ นใหญ่ การแสวงหาอํานาจ
ตัวแทนคนที่ ๓ : สาเหตุในการยกพวกตีกนั ในครั้งที่แล้ว เกิดจาก เด็กเก่า ออกไปเยี่ยมบ้าน
เยอะในช่วงสงกรานต์ เด็กใหม่ที่เข้ามา มีการกระทบกระทั้งกัน แล้วมีการไปยกพวกของตนมา จนมี
การตีกนั แต่ถา้ เด็กเก่าอยู่ จะมีการจัดการคือคุยกันก่อน ว่าเด็กฝ่ ายใครเป็ นคนผิด เด็กใหม่ที่เข้ามา
ไม่ยอมพูดกัน มันก็เกิดความรุ นแรงขึ้น
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๑ : เมื่อเด็กไม่มีการพูดจาไกล่เกลี่ยกันก็จะใช้ระบบพรรคพวกในการ
ตัดสิ น วิธีแก้คือ ทําให้เด็กมีความรู ้สึกว่ากล้าพูดกับครู มากขึ้น ทําให้เด็กรู ้สึกว่าครู กบั เขาไม่ห่างกัน
คุณกิจเยาวชน ๓ : สาเหตุก็คือ เด็กจะมีปัญหากัน ช่วงเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด แต่ปรากฏ
ว่าในวันนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าหายไปไหนหมด ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นปั ญหาก่อน จะได้แก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ
คุ ณ กิ จเยาวชน ๔: เจ้า หน้า ที่ ต้อ งไปเรี ย นวิธี ก ารห้า มปรามเด็ก เพราะเมื่ อเกิ ดปั ญหา
เจ้าหน้าที่ก็หนีก่อน กว่าครู และทหารจะเข้ามาห้ามเด็กเยาวชน บาดเจ็บสาหัส ตาย ก่อนทุกที
คุณกิจเยาวชน ๒ : อยากให้เพื่อน ๆ ที่อยูน่ าน ในทุกชุด ให้ช้ ีแนวทางเยาวชนในสังกัดให้
ปฎิบตั ิตวั ไปในแนวทางที่ดี ไม่ใช่ช้ ีแนวทางไปในทางที่ไม่ดี ให้ใช้กาํ ลัง
ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่ ๑ : ในการที่เยาวชน อยากให้เจ้าหน้าที่อยูห่ ้าม เวลามีปัญหากัน ประเด็นมี
อยู่วา่ เจ้าหน้าที่ทาํ งานด้วยมือเปล่า ไม่มีอาวุธ แต่เยาวชนมีอาวุธ แต่ถา้ เยาวชนทะเลาะกันโดยไม่มี
อาวุธเจ้าหน้าที่ก็กล้าจะอยูห่ า้ มแม้จะเป็ นเจ้าหน้าที่ผหู ้ ญิง
ผูแ้ ทนเยาวชน ๑ : เจ้าหน้าที่จะต้องสอดส่ องดูแลไม่ให้เด็กใช้อาวุธ และในการเข้าห้าม
คู่กรณี เจ้าหน้าที่ก็หา้ มผิดฝ่ าย คือเจ้าหน้าที่หา้ มฝ่ ายที่เพื่อนไล่ฟัน แต่ไม่หา้ มฝ่ ายที่เอามีดไล่ฟันเพื่อน
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สมองในการพิจารณา
คุณกิจเยาวชน ๓ : เสนอให้เยาวชนเป็ นเจ้าหน้าที่กนั เอง คือช่วยดูแลสอดส่ องกันเอง
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : อยากทราบว่าอาวุธมาอยูใ่ นศูนย์ฝึกได้อย่างไร ไม่ได้มีการตรวจค้น
อาวุธหรื ออย่างไร
คุณกิ จเยาวชน ๔ : อาวุธ มันมาจากการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทําราวเหล็ก มาทํารั้วลวดหนาม
และไม่มีการเก็บให้เรี ยบร้อย เศษที่เหลือเด็กก็จะเอามาประดิษฐ์เป็ นอาวุธ
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : วิธีการแก้ สนับสนุนแนวทางจัดตั้งสภาเยาวชน
ผูแ้ ทน (ผ.อ.สถานพินิจ ฯ สุ ราษฎร์ ธานี ) : สาเหตุ การเกิ ดความรุ นแรง เกิ ดจากการที่
เยาวชนมี การแบ่งพรรคแบ่งพวก กันเป็ น กลุ่ม เป็ นชุ ด เช่ น ชุ ดต้นไทร ชุ ดหน้าช่ าง ชุ ดโพเดียม
และในประเด็นที่วา่ เด็กแบ่งกลุ่มเป็ นจังหวัด แล้วจังหวัดโน้นจะมีปัญหากับจังหวัดนี้มนั ก็ไม่ใช่ แต่
๑๐๔

ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในช่ วงสงกรานต์คือเด็กเก่าออกไปเยี่ยมบ้าน เด็กใหม่ที่เข้ามามีตวั ป่ วน ทําให้เกิ ด
ความขัดแย้งและทําให้เกิดความรุ นแรง และเมื่อเด็กเก่ากลับมา แต่ละกลุ่มก็มีความคิดว่ากลุ่มอื่นจะ
มาเล่นกลุ่มตนหรื อเปล่า ทําให้แต่ละกลุ่มมีการเตรี ยมอาวุธ จุดใหญ่คือแต่ละกลุ่มมีการหวาดระแวง
ซึ่งกันและกัน
และในประเด็นกฎ ๓ แพ่ง ที่ในแต่ละกลุ่มนําไปใช้ มันเป็ นวิธีหนึ่ง ที่ทาํ ให้เหตุการณ์มนั
จบลงได้ แต่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นให้แต่ละกลุ่มมาคุยกับครู ดีไหม อย่าตัดสิ นกันเอง
และผมสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็ก เพื่อเข้ามาดูแลความเป็ นอยูข่ องเยาวชน
ตัวแทนเยาวชน ๒ : ปั ญหาที่เกิดขึ้นที่จริ งมันเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ๆ แต่ตวั แทนระหว่างกลุ่ม
ไม่ยอมพูดคุยกัน
คุ ณกิ จเจ้าหน้าที่ ๒ : สภาเยาวชนเป็ นการส่ งเสริ มระบบประชาธิ ปไตย จะต้องมีการร่ าง
พ.ร.บ.เยาวชนเกิดขึ้น เช่น มีคณะกรรมการ มีประธานจากการเลือกตั้ง หรื อการแต่งตั้ง เพื่อให้แต่ละ
ส่ วนมีส่วนร่ วม ประธานมีวาระ กี่เดือน กี่ปี ศูนย์ฝึกมีงบประมาณในการให้ สภาเยาวชน จัดทําอะไร
ได้บา้ ง
คุ ณกิ จเจ้าหน้าที่ ๔ : ณ ขณะนี้ เรายังไม่เข้าใจสภาเยาวชน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผน
ปฎิ บตั ิ กนั ก่ อน เราต้องกําหนดแผน องค์ความรู้ ที่ใ ช้ จะให้ค วามรู้ เกี่ ย วกับ สภาเยาวชนเมื่ อไหร่
จะปฎิ บ ตั ิ ก ันอย่า งไรให้เกิ ดสภาเยาวชน เราจะมี ค ณะกรรมการอย่างไร มี กี่ฝ่าย เช่ น ฝ่ ายพัฒนา
ฝ่ ายความปลอดภัย
ตัวแทน (ผ.อ .ศูนย์ฝึกอบรมเด็กฯ สุ ราษฎร์ ธานี ) : ชี้ แจงอาวุธที่เยาวชนมี เกิ ดจากการ
ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่เป็ นของตัวอาคาร เป็ นเหล็กเส้น มันเป็ นการทําลาย ทรัพย์สินส่ วนราชการ
เยาวชนจะต้องมี จิตสํานึ ก มีความคิด อย่า ให้เจ้าหน้าที่ต้องมีภาระมากขึ้ น เจ้าหน้าที่และเยาวชน
จะร่ วมกันหยุดการทําลายทรัพย์สิน และทําร้ายกันเอง
ตัวแทน (วิทยากร) : เสนอ ให้ร่วมกันคิด ในสองหัวข้อ คือ
- ทําอย่างไรจะจํากัดการทําอาวุธในศูนย์ฝึก เขต ๘
- ทําอย่างไรจะช่วยเยาวชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจากสถานที่ก่อเหตุ
คุณกิ จเยาวชน ๔ : จัดให้เด็กมีการเข้าช่างมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีเวลาว่าง ติดกล้องในมุมอับ
เพื่อป้ องกันการทําอาวุธ เช่นการลับมีด และเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปห้าม
คุณกิ จเจ้าหน้าที่ ๒ : เปิ ดหน่วยเรี ยนและทุกคนต้องเข้าเรี ยน เยาวชนต้องรู้จกั การเป็ นผูร้ ับ
และเป็ นผูใ้ ห้
คุณกิจเยาวชน ๓ : แก้ที่ตวั เยาวชน และจิตใจเยาวชน เพราะยังยึดติดกับสิ่ งที่ไม่ดี อยากจะ
ให้แต่ละชุด แต่ละจังหวัดส่ งตัวแทน มาคุยกัน ว่าจะเอาอย่างไร
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ๒ : การกําจัดอาวุธ ต้องเอาอาวุธออกมาให้ได้มากที่สุด เราน่าจะล้างบาง
๑ วัน เป็ นวันปลอดอาวุธ โดยให้แต่ละฝ่ ายเอาอาวุธออกมากองรวมกัน ถ้ากลุ่มไหนตีกลุ่มนั้นก่อน
๑๐๕

ถือว่าผิดกฎเพราะถือว่ายังสะสมอาวุธ และถ้าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ต้องให้เยาวชนเป็ นคน
บอก ต้องมีวนั ล้างบางล้างอาวุธ ต้องให้ขาใหญ่เป็ นคนนําลูกน้องในการนําอาวุธมามอบ
ตัวแทนเยาวชน ๓ : ไม่อยากให้มีวนั ล้างบางวันเดียว ต้องมีวนั ล้างบางหลายวันเพื่อให้
แน่ใจว่าอาวุธได้หมดไปจริ ง ๆ
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : ต้องให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งแสดงศักยภาพว่าตัวเองจะปลอดอาวุธ ทุก ๆ
กรณี คุณกิจท้าทายว่า ถ้าเป็ นลูกผูช้ ายตัวจริ ง ต้องกล้าแสดงศักยภาพ ตัวแทนจากนครศรี ธรรมราช
ได้ลุกขึ้นและให้คาํ มัน่ ว่านครศรี ธรรมราชจะปลอดจากอาวุธทุกชนิด
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๖ : อยากให้สุราษฎร์ ธานี กระบี่ ลุกขึ้นประกาศตัวด้วย ให้ทุกจังหวัดกล้า
ตัวแทนชุมพรลุกขึ้น และประกาศว่าต่อไปนี้ชุมพรจะไม่มีอาวุธ
ตัวแทนระนอง ลุกขึ้นและประกาศว่าต่อไปนี้ระนองจะไม่มีอาวุธ
ตัวแทนภูเก็ต ลุกขึ้นและประกาศว่าภูเก็ตเกมหมดแล้ว
ตัวแทนสุ ราษฎร์ ธานีลุกขึ้นและประกาศว่า สุ ราษฎร์ ธานีจะไม่มีอาวุธ
ข้อตกลง : จะเอาแกนนําจากทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ แสกน และถ้ากลุ่มไหนมีอาวุธ จะ
ดําเนินการกับกลุ่มนั้นอย่างไร
ตัวแทนเยาวชน ๓ : ให้คุณครู ดาํ เนินการลงโทษ
ตัวแทนเยาวชน ๔ : ให้ส่งตัวไปลงโทษที่เรื อนจําเป็ นเวลา ๑๔ วัน เพื่อจะได้เข็ดหลาบ
ตัวแทนเยาวชน ๕ : ในการเอาเครื่ องสแกนเข้ามาต้องเอาเครื่ องสแกนตัวใหญ่ของทหาร
หลังจากที่ เจออาวุธและตรวจพบแล้ว ครั้งนี้ จะเป็ นการนิ รโทษกรรม คือไม่มีความผิด และให้จดั
กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละจังหวัด
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : ให้ตวั แทนทุกฝ่ ายเอาอาวุธออกมารวมกันดีกว่า แทนที่จะใช้เครื่ อง
สแกน
คุณกิจเยาวชน ๔ : ต้องเอาเครื่ องสแกนของทหารเข้ามาด้วย จะสร้างความสบายใจมากกว่า
ว่าอาวุธได้หมดแล้วจริ ง
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : ในช่วงรอเครื่ องสแกนทหารนั้นให้เยาวชนนําอาวุธออกมาก่อน และ
เมื่อนําเครื่ องสแกนทหารมาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ และแกนนําเยาวชน ไปช่วยทหารในการตรวจค้น
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๕ : ให้ศูนย์ฝึกอบรม ฯ กําหนดให้มีวนั ปลอดอาวุธ ไม่มีความรุ นแรง และ
วันนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเยาวชนทุกคนต้องช่วยกัน เจ้าหน้าที่ตอ้ งเข้ามาร่ วมกับเยาวชน จะพัฒนา
เด็กทางด้านจิตใจ และคาดได้วา่ ค่ายวิวฒั น์จะไม่เกิดขึ้น ขอให้ทุกฝ่ ายตั้งใจจริ ง
คุณกิจเจ้าหน้าที่ ๓ : หลังจากที่เยาวชนรับปากกันแล้วว่าจะไม่มีการสะสมอาวุธ จะมีการจัด
กิจกรรม Big Cleanning Day
คุ ณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ : ศูนย์ฝึกสุ ราษฎร์ ธานี จะต้องมีสภาเด็กและเยาวชนเกิ ดขึ้นแน่ นอน
เยาวชนจะได้ทาํ งานร่ วมกับครู
๑๐๖

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ๒ : ในการจัดกิจกรรม เช่น ดนตรี กีฬา จะให้เจ้าหน้าที่ หรื อคนภายนอก
มาจัดกิจกรรม เยาวชนทุกคนต้องให้ความร่ วมมือ ทําให้คนที่ต้งั ใจมาจัดกิจกรรมให้มีกาํ ลังใจ
คุ ณกิ จเยาวชน ๒ : ในเดื อนพฤษภาคม เสนอให้จดั กี ฬาสี เดื อนหน้าอาจเป็ นเดื อนแห่ ง
รอยยิม้ และมีความสุ ข
คุ ณ กิ จเยาวชน ๓ : พฤษภาคมปี นี้ จะเป็ นเดื อนแห่ ง ความรั ก ของศูนย์ฝึกอบรมเด็ก และ
เยาวชนเขต ๘
คุณกิ จเจ้าหน้าที่ ๕ : ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมมักไม่ได้รับความร่ วมมือจากเยาวชน เช่ น
คือกลุ่ มที่ เล่ นกี ฬาก็จะมีกลุ่มเดี ยว บางครั้งมันก็บนั่ ทอนกําลังใจคนที่มาจัดกิ จกรรม เยาวชนต้อง
ช่วยกัน แกนนําต้องจูงใจ พูดบอก ให้เพื่อน ๆ มาช่วยกันร่ วมกันทํากิจกรรม
ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่ ๒ : การทํากิ จกรรม เมื่ อเจ้าหน้าที่เตือนให้เยาวชนไปเข้าร่ วมกิ จกรรม
เยาวชนต้องเข้าร่ วมอย่าหลบเลี่ยงอีก
คุณอํานวย : สรุ ป จะมีวนั Big Cleanning Day คือวันปลอดอาวุธ โดยให้เยาวชนกลุ่มใด
ที่มีการสะสมอาวุธ ให้เอาอาวุธออกมากองกันให้หมด หลังจากนั้นให้แกนนําแต่ละกลุ่มพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ช่ วยกันตรวจค้นกับทหาร โดยนําเครื่ องแสกนขนาดใหญ่ ปูพรมแสกน อาวุธที่ได้ใน
วันนี้ถือว่าเป็ นการนิ รโทษกรรม หลังจากอาวุธหมดจากศูนย์ แล้ว วันถัดมาจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เชื่อมความสามัคคี เช่นดนตรี กีฬา และมีขอ้ แม่วา่ เยาวชนทุกคนต้องพร้อมใจกันเข้าร่ วมกิจกรรม
…………………………………………………………….
กิจกรรมไพ่ แห่ งการเปลีย่ นแปลง
ขั้นเตรียมการ
เตรี ยมไพ่ ๔ ใบ ประกอบด้วย ไพ่ขอพร ไพ่ขออภัย ไพ่ชื่นชม ไพ่ขอบคุณ
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้แต่ละคนจับไพ่ ๑ ใบ จากไพ่ท้ งั หมด ๔ ใบ
ได้ไพ่ขอพร สามารถข้อพรได้ ๑ ข้อ
ได้ไพ่ขออภัย ให้ขออภัยคนที่อยูน่ อกวง ๑ คน คนที่อยูใ่ นวง ๑ คน
ได้ไพ่ชื่นชม ให้ชื่นชมคนที่อยูน่ อกวง ๑ คน คนที่อยูใ่ นวง ๑ คน
ได้ไพ่ขอบคุณ ให้ขอบคุณตนเองและขอบคุณคนที่อยูใ่ นวง ๑ คน

๑๐๗

ผลการดําเนินกิจกรรม
คนที่ ๑ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณเพื่อนที่อยูใ่ นวง : ขอบคุณน้องสมพงษ์ ที่สามารถเปิ ดธงให้ทาํ ให้พวกเราเปิ ดใจซึ่ งกันและ
กัน
ขอบคุณตนเอง : ที่ยงั มีจิตเมตตากับเยาวชนอยูต่ ลอด
คนที่ ๒ ได้ไพ่ขออภัย
ขออภัยเพื่อนที่อยูใ่ นวง : ขออภัยสิ ทธิ เดช ที่เมื่อวาน ผมไปว่ากล่าวทั้งที่เขาไม่ผดิ
ขออภัยคนที่ขา้ งนอกศูนย์ฝึก : ขออภัย พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผมทําผิดให้พ่อแม่ตอ้ งเสี ยใจหลาย ๆ
อย่าง
คนที่ ๓ ได้ไพ่ขออภัย
ขออภัยคนที่ขา้ งนอกศูนย์ฝึก : ขออภัยพ่อ ตอนที่พ่อไม่สบายผมไม่ค่อยได้ดูแล ท่านได้เสี ยชีวิต ไป
ผมรู้สึกเสี ยใจและขออภัยพ่อไว้ ณ ตอนนี้
คนที่ ๔ ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณตนเอง : ที่สามารถทําให้เพื่อน ๆเข้าใจกันได้
ขอบคุณคนข้างนอก : ขอบคุณพ่อแม่ ยามที่เรามาอยูท่ ี่น้ ีพอ่ แม่ไม่เคยทิ้งเรา คอยเป็ นห่วงเป็ นใย
คนที่ ๕ ได้ไพ่ขออภัย
ขออภัยเพื่อนที่อยูใ่ นวง : ขอโทษเพื่อนที่ชื่อคณิ ต ที่บางครั้งบางคราวก็พูดไม่ดี บางทีก็เล่นกันหนัก
เกินไป
ขออภัยคนที่ขา้ งนอกศูนย์ฝึก : ขออภัยพ่อแม่ที่ทาํ ให้เสี ยใจ บางครั้งต้องทําให้เสี ยนํ้าตา
คนที่ ๖ ได้ไพ่ขอพร
ขอให้มีความสงบสุ ขสันติ ความรักความสามัคคี จงเกิดขึ้นในศูนย์ฝึกอบรมเขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
คนที่ ๗ ได้ไพ่ขอพร
ขอให้ได้พน้ โทษจากศูนย์ฝึก เขต ๘ เร็ ว ๆ ขอให้พอ่ แม่มีความสุ ขอย่าเป็ นอะไร
คนที่ ๘ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณตนเอง : ขอบคุณที่เป็ นบุคคลที่ไม่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ
ขอบคุณคนข้างนอก : ขอบคุณท่านอาจารย์ปาริ ชาด ที่นาํ ความสงบสุ ขมาให้ศูนย์ฝึก
คนที่ ๙ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณตนเอง : ขอบคุณที่ตวั เองทํางานในตําแหน่งนักพินิจจะได้ใกล้ชิดเด็ก
ขอบคุณคนข้างนอก : ขอบคุณที่ได้เจอน้องเยาวชนที่เคยอยูส่ ถานพินิจอีกครั้ง
คนที่ ๑๐ ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณตนเอง : ที่ให้ความรู ้กบั เพื่อน ๆ
ขอบคุณคนข้างนอก : ขอบคุณ พ่อแม่ ที่พอ่ แม่คอยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต
๑๐๘

คนที่ ๑๑ ได้ไพ่ขอพร
ขอให้มีความสงบสุ ขสันติ ความรักความสามัคคี จงเกิดขึ้นในศูนย์ฝึกอบรมเขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี
ทุกคนมีความสุ ข ทั้งในเรื่ องการอยูร่ ่ วมกัน การทํางาน มีความสุ ขตลอดไป
คนที่ ๑๒ ได้ไพ่ชื่นชม
ชื่นชมเพื่อนสมพงษ์ ที่บอกแนวทางให้เกิดความสงบในศูนย์ฝึก
ชื่นชมเพื่อนสันติภาพ ที่ต้งั ใจฟังเพื่อนอย่างดีมาตลอด
คนที่ ๑๓ ได้ไพ่ขอพร
ขอให้เด็กพ้นโทษไปให้มีงานทํา และเป็ นคนดีของพ่อแม่
คนที่ ๑๔ ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณตนเอง : ที่เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ขอบคุณคนข้างนอก : ขอบคุณ พ่อแม่ ที่ให้กาํ เนิด และเลี้ยงดูมา
คนที่ ๑๕ ได้ไพ่ขออภัย
ขออภัยเพื่อนที่อยู่ในวง : ขออภัยน้อง ๆเยาวชน ที่บางสิ่ งบางอย่างครู พูดไม่สุภาพ หรื อทําให้ไม่
พอใจ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
ขออภัยคนที่ขา้ งนอกศูนย์ฝึก : ขออภัยพ่อแม่ที่ บางครั้งไม่เชื่อฟังพ่อแม่
คนที่ ๑๖ ได้ไพ่ขออภัย
ขออภัยเพื่อนที่อยูใ่ นวง : ขอโทษศักริ นทร์ ที่บางครั้งเล่นกับเขาแรง ๆ
ขออภัยคนที่ขา้ งนอกศูนย์ฝึก : ขอโทษพ่อแม่
คนที่ ๑๗ ได้ไพ่ขอบคุณ
ขอบคุณตนเอง : ที่อยูใ่ นศูนย์ฝึก ไม่เคยทําความผิดอะไรร้ายแรง
ขอบคุณคนข้างนอก : ขอบคุณ ผอ. ศูนย์ฝึก ที่นาํ สานเสวนาเข้ามาและทําให้เพื่อนเข้าใจกันทุกฝ่ าย
คนที่ ๑๘ ได้ไพ่ชื่นชม
ชื่นชมคนในวง : ชื่นชมเพื่อนที่ต้ งั ใจฟัง
ชื่นชมคนข้างนอก : ชื่นชมพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมา
คนที่ ๑๙ ได้ไพ่ขออภัย
ขออภัยคนในวง : ขออภัยเด็กและเยาวชน ที่พดู จาไม่ดีกบั เด็กตอนสอบปากคําเด็ก
ขอบอภัยคนนอกวง : เพื่อนที่ทาํ งานที่เคยมีปากเสี ยงกัน
คนที่ ๒๐ ได้ไพ่ชื่นชม
ชื่นชมคนในวง : ชื่นชมเพื่อนทุกคนที่ต้งั ใจฟัง
ชื่นชมคนข้างนอก : ชื่นชมพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กจนโต
คนที่ ๒๑ ได้ไพ่ขอพร
ขอให้ผอ. และเพื่อน ๆมีความสุ ขตลอดไป
๑๐๙

คนที่ ๒๒ ได้ไพ่ชื่นชม
ชื่นชมคนในวง : ชื่นชมเพื่อนทุกคนที่กล้าออกมาพูดเปิ ดเผยกัน
ชื่นชมคนข้างนอก : ชื่นชมคุณครู ไพรัตน์ ชื่นชมคุณครู ที่ให้ความรู ้ผม
บทเรี ยนจากกิจกรรมนี้สอนให้เรารู ้จกั ขออภัย ชื่นชม ขอบคุณผูอ้ ื่นไป เพราะในบางครั้งใน
การทํางานหรื ออยูร่ ่ วมกันเราได้หลงลืมคําเหล่านี้ไป ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สําคัญ ในการอยูร่ ่ วมกัน เพราะสิ่ ง
เหล่านี้สามารถรักษานํ้าใจ มิตรไมตรี ให้อยูย่ งั่ ยืนตลอดไป

๑๑๐

ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมรู ปแบบ ๓ วัน : สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนภาคใต้

สรุ ปการสานเสวนาเพือ่ ลดความรุ นแรงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคใต้

กิจกรรมครั้ งที่ ๑ ใช้ เวลา ๓ วัน / เขต
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
เป็ นวิทยากรกระบวนการโครงการ
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ ยม
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
๓. น.ส.อารี ย ์
หลีโส๊ ะ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนภาคใต้ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เยาวชนสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด สงขลา ,ภูเก็ต ,นครศรี ธรรมราช,ตรัง,สุ ราษฎร์ ธานี,ปัตตานี, นราธิ วาส,สตูล
กิจกรรมวันที่ ๑
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.เป็ นต้นไป

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
แนะนําการอบรม และระฆังแห่งสติ
กิจกรรม: ฝากความกังวล และกิจกรรมฝากความคาดหวัง
พัก
กิจกรรมปัจจุบนั ขณะ
กิจกรรมเมล็ดถัว่ เขียวแห่งความดี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผ่อนพักตระหนักรู ้
กิจกรรมบรรยายกระบวนการสานเสวนา
พัก
“ฉันคือใคร” ผ่านงานศิลปะ
สรุ ปบทเรี ยน

๑๑๑

กิจกรรมวันที่ ๒
๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕น.
๑๔.๔๕- ๑๕.๐๐ น.
๑๔.๔๕- ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐น.
กิจกรรมวันที่ ๓
๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
๑๕.๔๕- ๑๖.๐๐ น.

ระฆังแห่งสติ Check in – ทบทวนบทเรี ยน
กิจกรรม: เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
การฟัง แบบ trio listenning
พัก
ชมภาพยนตร์ Get up, She without arm, he without leg - ballet Hand in Hand
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมอํานาจ
กิจกรรมผูน้ าํ ผูต้ าม
พัก
กิจกรรมสานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย หัวข้อ “ ปั ญหาและ
อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นและหลัง เข้า มาอยู่ ใ นสถานพิ นิ จ และ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน
กิจกรรมสี่ ทิศ
ลงทะเบียน
กิจกรรมจุดยืนที่แตกต่าง
พัก
กิ จกรรม อนาคตอยากทําอะไร สองวันที่ เหลื อก่ อนตายจะทํา
อะไร
ชมภาพยนตร์ คา้ งคาวกับนกหัวขวาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม We can make a difference
กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย หัวข้อ “ร่ วมฝันทางออก
ของการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขในสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและ
เยาวชน
พัก
สรุ ปบทเรี ยน

๑๑๒

กิจกรรมวันที่ ๑
กิจกรรมฝากความกังวล/ความคาดหวัง
อุปกรณ์
๑. โพสอิต
๒ สี
๒. ปากกา
๑ แท่ง/คน
การดําเนินกิจกรรม
๑. แจกโพสอิตให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนละ ๒ ใบมีสีต่างกัน
๒. กําหนดให้เขียนความกังวลบนแผ่นกระดาษ post it สี ชมพู และเขียนความคาดหวัง
บนแผ่นกระดาษ Post it สี เหลือง โดยไม่ตอ้ งลงชื่อ
๓. เก็บ โพสอิ ตไปแปะไว้บ นกระดานแยกความกังวลกับ ความคาดหวังออกจากกัน
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมไปอ่านในช่วงเวลาว่าง
ผลจากกิจกรรมฝากความกังวล / ความคาดหวัง
ภาพรวมความกังวลของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคใต้
ความกังวล
คิดถึงบ้าน (เป็ นห่วง พ่อ แม่ พี่ น้อง)
เรื่ องการขึ้นศาล คําตัดสิ นคดี
เมื่อไหร่ จะได้ออกไปจากสถานพินิจ
อยากกลับบ้าน
เรื่ องแฟน (เป็ นห่ วงแฟน ,กลัวแฟนมีคนใหม่)
กลัวพ่อแม่ไม่มาเยีย่ ม
กลัวติดนาน
เรื่ องไม่มีใครมาประกัน
เรื่ องความผิดที่ได้ทาํ
ไม่มีใครมาเยีย่ มเลย
ต้องย้ายไปอยูศ่ ูนย์ฝึก
ออกไปสู่ โลกภายนอกคนอื่นจะมองอย่าไร (จะรับเราได้
ไหม)
เพื่อน

ร้ อยละ
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๙
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๑.๙
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๑๑๓

ความกังวล
กังวลถึงวันที่จะปล่อยตัว
กลัวพ่อแม่เสี ยใจ
กลัวพ่อแม่ไม่รัก
ไม่มีความกังวล
เรื่ องการเรี ยน
เป็ นห่วงยาย
กลัวไม่ได้ออกไป
กังวลว่าจะได้ลดโทษไหม
กลัวไม่ได้กลับช่วงรายอ
กลัวไม่ได้กลับไปอยูก่ บั ครอบครัว
จะเป็ นคนดีในสังคมได้หรื อไม่
กลัวโดนเพื่อนแกล้ง
ความไม่สงบของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อเราอยูค่ นเดียวเราจะกังวลมาก
กลัวงดญาติเยีย่ มและเรื่ องใบรายงาน
พ่อแม่ไม่เข้าใจ
ได้หนีออกจากสถานพินิจ ครู จะให้อภัยไหม
กลัวว่าออกไปจะต้องกลับมาในสถานพินิจ ฯอีก
กลัวคู่อริ จะมาทําร้าย
กลัวการกลับบ้านกลัวจะออกไปจากสถานพินิจ ฯ

ร้ อยละ
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ตัวอย่ างความกังวลทีน่ ่ าสนใจของแต่ ละสถานพินิจ
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา
• กลัวว่าจะตัดสิ นแล้วติดนาน และกลัวว่าหลุดออกไปแล้วจะกลับมาที่นี่อีก
• กังวลว่าผมจะเป็ นคนดีในสังคมได้หรื อเปล่า
• กลัวตัดสิ นคดีแล้วจะติดศูนย์ฝึก, กลัวกลับบ้านไปไม่มีคนให้อภัยในเรื่ องที่เราทําผิด,
กลัวหลุดออกไปแล้วจะกลับเข้ามาที่นี่อีก, กลัวมีคนจะมาแย่งแฟน
• กังวลเรื่ องความผิดที่ทาํ เอาไว้กบั เพื่อน ๆ
• กังวลว่าเมื่อทํากิจกรรมจบผมจะมีสติข้ ึนไหม

๑๑๔

สถานพินิจ ฯ จังหวัดภูเก็ต
• ตอนนี้ ผมคิดถึ งน้องสาว ชื่ อ จุ๋ม เรี ยนอยู่ราชประชานุ เคราะห์ ๓๕ จ.พังงา ม.๖/๒
เป็ นห่ วงเขามาก และก็คิดถึงแม่ดว้ ย ไม่รู้เมื่อไหร่ แม่จะมาเยี่ยม ฝากความกังวลนี้ไป
ถึงพวกเขาทั้งสองด้วย
• เมื่อออกจากที่นี่ไปบุคคลภายนอกจะมองผมอย่างไร
• กังวลเรื่ องไปขึ้นศาล เพราะกลัวไม่พน้ โทษ เพราะผมหนี แล้วผมก็รู้สึกผิด ผมกลัวว่า
ครู จะไม่ให้อภัยผม ผมขอโทษ
• เรื่ องที่จะขึ้นศาล อยากกลับบ้าน, กลัวว่าศาลจะตัดสิ นหลายปี ,กลัวว่าถ้าไปสุ ราษฎร์
ธานี แล้วจะไม่มีใครไปเยี่ยม ,กลัวว่าไปสุ ราษฎร์ ธานี จะโดนเพื่อนแกล้ง ,กลัวว่าพ่อ
แม่จะไม่สบาย ,กลัวว่ายายจะเป็ นอะไรไป
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
• อยากลับบ้านไปหาพ่อแม่ กลัวพ่อแม่ลาํ บาก กลัวพ่อแม่ไม่รักผมครับ กลัวตัวเองจะ
ทําผิดอีก
• ไม่รู้วา่ แม่อยูบ่ า้ นร้องไห้หรื อเปล่า แม่เสี ยใจไหม อยากกลับบ้านเร็ ว ๆ
• กลัวไม่ได้ออกไป
• กลัวการกลับบ้าน กลัวการที่จะต้องออกไป
• กลัวพ่อแม่จะเป็ นห่วงพ่อแม่จะเสี ยใจ กลัวคนรักจะทิง้ ไป
สถานพินิจ ฯ จังหวัดตรัง
• กังวลกลัวพ่อแม่เสี ยใจ ที่เราเข้ามาอยูต่ รงนี้ กลัวไม่ได้ดูดบุหรี่ อยากดูดบุหรี่
• กังวลว่าวันไหนที่ จะได้กลับบ้านไปหาแม่ อยู่ที่นี่ไม่ ค่อยสบายเหมือนอยู่บา้ นเรา
กลัวว่าเพื่อนจะเกลียดกลัว
• อยากจะให้ตดั สิ นสักที อยากกลับบ้านไปอยูบ่ า้ น เป็ นคนดีของสังคมและจะไม่ทาํ สิ่ ง
ที่ผดิ แบบนี้อีก
• กลัวว่าจะตัดสิ นคดีไม่หลุด กลัวว่าพ่อแม่จะไม่ให้อภัย กลัวทุกสิ่ งทุกอย่างตอนอยูใ่ น
สถานพินิจ
• กลัวว่าเพื่อนจะแย่งแฟน กลัวว่าทุกสิ่ งทุกอย่างจะหายไป กังวลว่าจะออกไปเมื่อไหร่
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
• ตั้งแต่มาอยูท่ ี่นี่ ผมกังวลเรื่ องผมมีใบรายงานความผิดหลาย ใบ เวลาตัดสิ น ผมอาจจะ
ไม่ได้หลุด ความผิดผม เช่นมียาสู บไว้ในครอบครอง และชกต่อยกับเพื่อน อีกเรื่ อง
หนึ่งที่ผมกลัว กลัวว่าเพื่อนจะมาแกล้ง ผมรู้สึกว่าผมนอนไม่ค่อยหลับ และผมอยาก

๑๑๕

ให้แม่มาเยี่ยมบ้าง กังวลว่าทําพรื อแม่ไม่มาเยี่ยมบ้างเลย แม่ทาํ ไรอยู่ทาํ พรื อไม่มา
เยีย่ ม
• มาหลายวันแล้วทําไมพ่อไม่มาเยีย่ ม กลัวว่าพ่อจะคิดมาก
• ถ้าโดนตัดสิ นแล้วศาลจะลดโทษให้หรื อไม่ ทําไมครู ชอบใช้ความรุ นแรง เรื่ องปาก
และกําลังครับ
• กังวลใจเรื่ อง พ่อกับแม่ กลัวว่าพ่อ แม่ จะโกรธ กลัวว่าจะไม่กล้ากลับไปสู้หน้าเพื่อน
ๆ กลัวพ่อ แม่ จะไม่มาประกัน
• กลัวว่าจะถูกตัดสิ น คิดถึงและเป็ นห่วงคนที่อยูข่ า้ งนอก กลัวว่าทุกอย่างในชีวิตมันจะ
สายเกินเริ่ มต้นใหม่ กลัวพ่อ แม่ ต้องมาคิดมาก เหมือนกับผม
สถานพินิจ ฯ จังหวัดปัตตานี
• ความไม่สงบของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
• กลัวว่าไม่ได้ออกไปช่วงรายอ
• กังวลเรื่ อง อนาคตข้างหน้าจะเป็ นอย่างไร จะทุกข์ หรื อ จะสุ ข
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนราธิวาส
• กลัวว่าจะไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัว กลัวจะไม่มีโอกาสกลับตัว กลัวจะไม่มีโอกาสศึกษา
ต่อ
• เมื่อไหร่ ผมจะได้กลับ “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้กลับบ้าน”
• กลัวว่าจะทําสิ่ งที่เคยฝันไว้ไม่ได้เพราะทางที่จะไปมีอุปสรรคมากมาย
• เป็ นคนดีไม่ได้ (เสี ยใจ) ความตาย
• เวลาเราอยูค่ นเดียวเรามีความกังวลมาก
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสตูล
• กังวลว่าพิพากษาติดเท่าไหร่ กังวลว่าจะถูกรับน้องที่ศูนย์ฝึกฯ สงขลา กลัวแฟนมี
แฟนใหม่
• เป็ นห่วงพี่ชายกังวลว่าจะได้กลับพม่าวันไหน
ภาพรวมความคาดหวังของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคใต้
ความคาดหวัง
ได้ความรู ้ ได้สิ่งดี ๆ แล้วนําไปใช้ประโยชน์
ต้องการกลับบ้าน
ทําให้มีสติ สมาธิ สบายใจ หายเครี ยด

ร้ อยละ
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ความคาดหวัง
ได้ความสุ ข สนุก จากการทํากิจกรรม
อยากออกไปจากที่นี่เร็ ว ๆ
คาดหวังว่าพ่อแม่จะมาเยีย่ ม
แนวคิดใหม่ ๆ ความคิดใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง
คาดหวังว่าจะเป็ นคนดีของสังคม
เป็ นคนดีของพ่อแม่
อยากไปเรี ยนต่อ
ศาลจะพิพากษาปล่อยตัว
อยากกินขนม
ญาติจะมาประกันตัว
ทําให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความรัก ระหว่าง
เพื่อน ๆ
อยากให้วทิ ยากรมาทํากิจกรรมอีก
อิสระ
กิจกรรมผ่านไปได้ดว้ ยดี ทุกคนร่ วมมือกัน
อยากเรี ยนรู ้เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ
อยากมีเมีย แฟน
อยากไปบ้านเติมสุ ข
อยากได้รถอยากได้เงิน
ต้องการความรู ้ทราบเรื่ องที่เกี่ยวข้อกับพระพุทธเจ้า
ได้ความรู ้เกี่ยวกับความรุ นแรง
อยากให้คนรอบข้างให้อภัย
ทําให้หายความกังวลเรื่ องแฟน
แฟนจะไม่มีคนอื่น
อยากไปทํางานต่อต่างประเทศ
ได้เทคนิคการเชิญระฆัง
ไม่ตอ้ งทําให้พอ่ แม่เสี ยนํ้าตากับการกระทําผิดอีก
อยากเจอตายาย
อยากเรี ยนรู ้ตวั ตนของตัวเองและเพื่อน
ไม่อยากไปศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
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ความคาดหวัง
อยากให้พอ่ แม่มีความสุ ข
อยากอ่านหนังสื อได้
อยาหางานทํา อยากบวชล้างซวย

ร้ อยละ
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ตัวอย่างความคาดหวังทีน่ ่ าสนใจของแต่ ละสถานพินิจ
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา
• คาดหวังว่าจะได้กลับบ้านไปหาแม่และออกจากนรกขุมนี้
• คาดหวังว่าเมื่อกิจกรรมนี้จบคงจะสอนให้ผมมีสติมีความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
• คาดหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่โดยปลอดภัย
• ความคาดหวังถ้าได้กลับบ้านจะตั้งใจเรี ยนหนังสื อจะไม่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ และนํ้าตา
ต้องริ นไหลกับการกระทําผิด และจะกลับบ้านไปขอโทษพ่อกับแม่ที่ทาํ ให้เสี ยใจ
• ออกไปอยากกลับตัวเป็ นคนดี ของสังคมและเป็ นคนดีของพ่อแม่และจะไม่กลับมา
ที่นี่อีก
สถานพินิจ ฯ จังหวัดภูเก็ต
• ได้ความรู ้ และความเป็ นอิสระ
• ได้ความรู ้ ทางด้านจิตใจค่อนข้างมาก ได้กาํ ลังใจ รู้เกี่ ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันใน
สถานพินิจ
• ผมคิดว่าวิทยากรคงทําให้ผมหายคิดถึงบ้าน และทําให้ผมจากที่เป็ นคนอารมณ์ร้อน
กลายเป็ นคนใจเย็นขึ้น
• อยากจะให้สงบจิตสงบใจ คาดหวังว่ามีจิตมัน่ คง
• อยากได้แนวคิดใหม่ ๆ และมีความคิดใหม่
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
• อยากเรี ยนรู ้ การชนะใจตัวเอง อยากเรี ยนรู ้ การผ่อนคลายความเครี ยดและลดความ
รุ นแรง อยากเป็ นคนดีของทุก ๆ คน และเป็ นคนดีของพ่อแม่ครับ
• อยากรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ
• ต้องการความรู ้ ต้องการทราบเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
• ต้องการให้ไม่มีความทุกข์และได้ความรู ้หลายสิ่ งหลายอย่างจะตั้งใจฟัง
• อยากรู้ จกั ตัวตนของตนเอง ทราบนิ สัยของเพื่อนในสถานพินิจ อยากรู้ ว่าเพื่อนคิด
อย่างไรกับเรา

๑๑๘

สถานพินิจ ฯ จังหวัดตรัง
• ได้ความรู ้ข้ ึน มีสติข้ ึน
• อยากเจอแต่ส่ิ งดี ๆ อยากลืมทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผมทําผิดพลาด อยากให้คนรอบข้างให้
อภัย อยากให้พอ่ แม่พี่นอ้ งและแฟนมาเยีย่ ม แค่น้ ีก็ดีพอแล้ว
• คุณครู ที่มาสอนอบรมพวกผมจะช่วยพัฒนาจิตใจของพวกผมให้เป็ นคนดีไม่เกเรเวลา
หลุดออกไป
• คาดว่าอยากดูดบุหรี่ อยากให้ความรู ้เพิ่มเติม หวังว่าทุกคนคงเข้าใจเรา
• อยากได้ความรู ้ เพิ่มเติม อยากให้การสอนลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อยากให้มาสอนทุกวัน
เลย คาดหวังว่าจะได้แต่สิ่งดี ๆ จากคุณครู
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
• อยากให้พวกพี่ ๆ ช่วยรับรู้ ถึงความทุกข์ที่เรามีอยูใ่ นใจ และช่วยแก้ปัญหาให้ได้มาก
ที่สุด อยากรู ้วธิ ี การลดปั ญหาความเครี ยดในชีวติ
• วิทยากรคงให้ความรู ้มากเท่าที่ควร วิทยากรคงมีเทคนิคใหม่ ๆ มาสอนเด็ก ๆ
• ผมอยากให้แ ม่ ม าเยี่ ย ม ผมอยากมี ค วามสุ ข ไม่ ก ัง วลและผมอยากตัด สิ น หลุ ด ไม่
อยากจะเข้าไปอยูใ่ นศูนย์ฝึก ฯ ผมอยากกลับบ้านอยากจะไปกอดแม่ ผมจะช่วยงาน
ทางบ้าน ทีหลังผมจะไม่ทาํ อีก ผมอยากตัดสิ นไว ๆ จะได้ออกจากที่นี่
• ผมอยากถูกตัดสิ นน้อย ผมอยากจะให้ครู ไม่ใช้การทุบตีกบั เด็ก และพูดดี ๆ กับเด็ก
สถานพินิจ ฯ จังหวัดปัตตานี
• หวังว่าได้ความรู ้มากขึ้น หวังว่าได้เปลี่ยนแปลง นิสัยตัวเอง หวังว่าได้ความเข้าใจซึ่ ง
กันและกัน
• อยากมีความรู ้ ด้านการอ่าน
• ผมอยากออกจากสถานพินิจให้เร็ ว ๆ ผมจะไปมาเลเซี ย
• จะทําให้ผมได้คิดถึงแต่เรื่ องดี ๆมากขึ้น กิจกรรมนี้น่าจะเป็ นประโยชน์กบั เพื่อนและ
ผมเป็ นอย่างมาก
• ตั้งใจฟังและอยากได้ความรู ้จากพี่ ๆ
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนราธิวาส
• จะไปทํางานต่างประเทศ อยากไปขอโทษพ่อกับแม่
• หวังว่าจะเป็ นลูกที่ดี ของพ่อแม่ อยากให้ในบ้านมีความสงบ
• เราออกไปจากในนี้ เราจะทําความดี เราไม่ยงุ่ กับสิ่ งไม่ดี
• คงจะมีอนาคตและการศึกษาจนจบ และกลับไปใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมที่ดี
• อยากมีแฟน รถ บ้านโต อยากมีแฟน
๑๑๙

สถานพินิจ ฯ จังหวัดสตูล
• อยากเจอพี่ชาย อยากออกจากสถานพินิจ ฯ และกลับพม่า (ทวาย)
• ผมอยากออกจากที่สถานพินิจ ฯ และผมจะทํางานเพื่อเลี้ยงชีวติ ตนเองและครอบครัว
• ถ้าผมได้ออกไปผมจะบวชล้างซวย
• ไม่หวังที่จะได้สิ่งใด ๆ คาดหวังว่าอยากได้ความรู ้สติและสมาธิ
• อยากให้ครอบครัวมารับประทานอาหารด้วยกันในสถานพินิจ
…………………………………………………………….
กิจกรรมปัจจุบันขณะ
ขั้นเตรียมการ
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมนัง่ เป็ นวงกลม
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ผูเ้ ข้าร่ วมคนแรกเรี ยกชื่อ เพื่อนมา หนึ่งคน
๒. เพื่อนคนที่นงั่ ใกล้คนที่ถูกเรี ยก ด้านซ้ายและด้านขวา ให้ยกมือขึ้นร้องว่าไอ้หยา
๓. คนที่ถูกเรี ยกชื่ อให้เรี ยกชื่ อเพื่อนคนถัดไป และเพื่อนคนที่อยู่ดา้ นซ้ายและด้านขวา
ของคนที่ถูกเรี ยกให้ยกมือขึ้นร้องว่าไอ้หยา ไปเรื่ อย ๆ
๔. ใครทําผิดหรื อพลาด ก็จะได้ออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟัง
๕. รวมกลุ่มถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
บทเรียนทีไ่ ด้
เป็ นการฝึ กสติให้อยู่กบั ตัว เพราะตามหลักการคนที่ถูกเรี ยกจะต้องมีปฎิกริ ยาตอบกลับมา
แต่กิจกรรมนี้ จะให้คนที่ อยู่ด้านข้างมีปฎิ กริ ยาตอบกลับ มาแทน ทําให้ค นที่ถูกเรี ยกและคนที่อยู่
ด้านซ้าย ด้านขวา มือ ต้องสติไปด้วย และกิจกรรมนี้ยงั ทําให้เพื่อนๆได้รู้จกั กันมากขึ้น
…………………………………………………………….
กิจกรรมเม็ดถั่วเขียวกับความดี: ส่ งเสริ ม Self-Esteem
อุปกรณ์
๑. ถัว่ เขียว
๑ ถุง
๒. ถ้วยพลาสติก
๒ ถ้วย/คน
ขั้นเตรียมการ
เตรี ยมถ้วยพลาสติกใส่ เม็ดถัว่ เขียว ถ้วยละประมาณ ๔- ๓๐ เม็ด และถ้วยเปล่า
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑๒๐

๑.

แจกถ้วยพลาสติกให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคนละ ๒ ถ้วย ถ้วยหนึ่ งมีเม็ดถัว่ เขียว อีกถ้วย
เป็ นถ้วยเปล่า
๒. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเอง แล้วนึกย้อนหลังไปว่า ในหนึ่ งเดือนที่ผา่ นมา ตน
ทําความดีอะไรบ้าง
๓. เมื่อนึ กถึ งความดี หนึ่ งครั้ง ให้หยิบเม็ดถัว่ เขียวใส่ ลงในถ้วยเปล่าหนึ่ งเม็ด (ถัว่ เขียว
หนึ่งเม็ดต่อความดีหนึ่งเรื่ อง)
๔. ยํ้าผูเ้ ข้าร่ วมว่าแต่ละเม็ดต้องมีเรื่ องเล่า ผูเ้ ข้าร่ วมต้องจําได้และเล่าได้วา่ เม็ดถัว่ เขียวแต่
ละเม็ดที่ตนนหยิบมามีเรื่ องราวความดีอะไร
๕. ปล่ อยให้ผูเ้ ข้าร่ วมมี เวลาใคร่ ครวญถึ งความดี ของตน แล้วหยิบเม็ดถัว่ เขียวใส่ ถ้วย
เปล่า
๖. ถามว่าใครได้ถวั่ เขียวกี่เม็ด
๗. ให้คนที่ได้นอ้ ยที่สุดเริ่ มเล่าเรื่ องของตัวเองก่อน แล้วค่อยเวียนไปยังคนอื่นตามความ
พร้ อมของบุ คคล (ในกรณี ที่มีคนมาก อาจให้แต่ละคนเลือกความดี ของตนที่อยาก
แบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นฟั งมาคนละเรื่ อง หรื อถ้าคนมากจริ ง ๆ อาจต้องสุ่ มเลือกให้บางคน
เล่าเรื่ อง เท่านั้น)
ข้ อตกลงร่ วมกัน
เมื่อเพื่อนออกมาพูดนัน่ คือการสื่ อความหมาย และความต้องการของเขา เราต้องตั้งใจฟั ง
อย่างลึกซึ้ ง คือ ฟังด้วยใจเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน ฟังโดยเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ตัวอย่ างผลจากกิจกรรมเม็ดถั่วเขียวกับความดี: ผูเ้ ข้าร่ วมได้ตระหนักถึงความดีของตนดังนี้
• คนแรก มีความดี คือ
 ช่วยงานพ่อแม่ไม่ทาํ ตัวว่างเปล่า
 ช่วยตัดหญ้ารอบหมู่บา้ น
 ช่วยทําสนามบอลให้สวยงาม
• คนที่สอง มีความดี
 ช่วยเพื่อนซักผ้าที่ห้องซักรี ด
• คนที่ สาม มีความดี
 ช่วยพัฒนาวัด
 เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด
• คนที่สี่ มีความดี
 สร้างฐานพระพุทธรู ปในโรงเรี ยน

๑๒๑

•

 ช่วยดูแลน้อง ๆ ประมาณ กว่า ๔๐ ชีวิตในโรงเรี ยนให้อยูใ่ นหออย่างเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
 ช่วยพัฒนาโรงเรี ยนวันเสาร์ อาทิตย์
คนที่หา้ มีความดี
 ได้ไปทํากิจกรรมทูบีนมั เบอร์ วนั ที่กรุ งเทพ

เมื่อเยาวชนได้พดู ถึงความดีของตัวเองรู ้สึกอย่างไร
• รู้สึกดีใจ
• มีความสุ ข
• รู ้สึกสบายใจ
• รู ้สึกดีใจ สงบ
• รู ้สึกดี สบายใจ
• รู ้สึกดี ใจมันฟู ๆ รู ้สึกภูมิใจ
เมื่อเยาวชนได้ยนิ ความดีของผูอ้ ื่นรู ้สึกอย่างไร
• ดีใจ
วิทยากรเสริมเรื่องความดีดังนี้
น้องออกไปทํางานน้องต้องไม่อิจฉาเขา แต่ตอ้ งเอาความดีของเขาเป็ นแบบอย่าง กิจกรรมนี้
นําไปใช้ได้อย่างไร เพราะความดีเป็ นเรื่ องนามธรรม เป็ นสิ่ งที่เห็นไม่ได้ จับต้องไม่ได้เพราะพูดถึง
ความดีไม่รู้วา่ ความดีคืออะไร แต่เมื่อน้องทํากิจกรรมนี้ เราเห็นตัวอย่างความดีที่มีความหลากหลาย
เช่นความดีที่เกี่ยวกับศาสนา ความดีเกี่ยวกับพ่อแม่ ความดีเกี่ยวกับงานคือการมีความรับผิดชอบใน
งานที่ทาํ ก็เป็ นความดีแล้ว และก็มีความดีที่เกี่ยวกับการเอื้อเฟื่ อเผื่อแผ่ เพราะฉะนั้นเราทําความดีได้
เยอะแยะไปหมดเลย เมื่อน้องมีความดีเหล่านี้แล้ว เวลาพูด เราก็รู้ได้ยนิ ไปถึงหู ทําให้เรารู ้สึกว่าเรา
ทําความดีได้ดว้ ยเหรอ ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่มีความดี น้องรู ้ไหมว่าน้องจะรักตัวเองไม่เป็ น น้องรู้
ไหมว่าการที่เราจะรักคนอื่นได้เราต้องรู ้จกั รักตัวเอง การที่นอ้ งจะรักตัวเองน้องต้องเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ดังนั้นกิจกรรมนี้ ทําให้นอ้ งค่อย ๆ คิดไปว่า น้องทําความดีอะไรบ้างค่อย ๆ คิดไป น้องจะ
เริ่ มรักตนเองได้ และมัน่ ใจได้วา่ ตัวเองก็มีดีเข้าใจไหมคะ พอน้องรักตัวเองเป็ นน้องก็รักคนอื่นเป็ น
ตื่นเช้ามาก็ให้นึกถึงความดีของตนเองอย่างจริ งใจ ไม่ตอ้ งแสแสร้งถ้าไม่มีก็ไม่ตอ้ งนึก แต่ถา้ รู ้วา่
วันนี้ไม่มีความดีก็ตอ้ งรี บทําความดีใส่ เข้าไป
น้องรู ้ไหมว่าเมื่อน้องมีความดี เวลาเดิน ยืนนัง่ น้องจะสง่าเพราะมีความดีเป็ นเครื่ องป้ องกัน
ตันเอง ให้นอ้ งนึกไว้วา่ ถึงแม่พอ่ แม่เราจะจน พ่อแม่ไม่อยูด่ ว้ ยกัน ถึงแม้ฉนั จะไม่ได้เรี ยนหนังสื อ แต่

๑๒๒

ให้นึกว่าฉันก็มีความดี เพราะฉะนั้นฉันจะมัน่ ใจในความดีของฉัน ถึงแม่นอ้ งเคยทําอะไรผิด แต่นอ้ ง
คิดว่าทําความดีได้ แสดงว่าน้องยังมีความดีได้ น้องยึดความดีได้นอ้ งจะก้าวผ่านความพร่ องไป ไม่มี
ใครในห้องนี้สมบูรณ์แบบเลย ถึงแม้บางคนที่ดูวา่ มีความสุ ขแต่เอาเข้าจริ งเขาก็มีความทุกข์ แต่เขา
จะทําอย่างไรให้มีความสุ ขเพราะเขายึดความดีที่เขาทํา เพราะฉะนั้นนึกไว้วา่ วันนี้เราก็ทาํ ความดีได้
ช่วงเช้าเรานึกถึงความดีที่เราทํา เราลองมานัง่ นิ่ง ๆ แล้วน้องลองไปนึกถึงคนที่เราไป
ล่วงเกินเขามาก่อนที่นอ้ งเขามาอยูใ่ นนี้เราได้ไปล่วงเกินเขา ลองนึกส่ งกระแสความดีไปให้เขา และ
ขออโหสิ กรรมจากเขา ขอโทษเขา เอาละนัง่ นิ่งนะ ส่ งกระแสจิตไป ถ้าน้องเป็ นมุสลิมก็ส่งกระแส
จิตไปขออภัยโทษต่อองค์อลั เลาะห์ น้องทุกคนทําปั จจุบนั ให้ดี โทษหนักจะได้กลายเป็ นเบา น้อง
ต้องทําความดีเยอะ ๆ ความดีก็เหมือนกับถ้ามีน้ าํ หนึ่งแก้วแทนความดีมีเกลืออยูช่ อ้ นหนึ่ง (ความ
ชัว่ ) ใส่ ลงไปในแก้วนํ้า ลองชิมดู มันก็เค็ม แต่ถา้ เราเปรี ยบความดีเป็ นตุ่มนํ้ามีเยอะ ๆ ความชัว่ เพียง
หนึ่งช้อนชา(เกลือ) ใส่ ลงไปชิมมันก็ไม่เค็มเลย ดังนั้นถ้าน้องมีความชัว่ อยูห่ นึ่งแต่ทาํ ความดีเพิ่มขึ้น
เป็ นสิ บเป็ นร้อยความชัว่ นั้นก็จะไม่มีโอกาสให้ผล แต่ความชัว่ นั้นยังอยู่ แต่เมื่อนานไป มันจะ
กลายเป็ นอโหสิ กรรม ให้เราจําไว้วา่ ที่เราพลาดเราจะไม่ทาํ อีก เราจะทําความดีเพิ่มมากขึ้น ๆ
…………………………………………………………….
กิจกรรมผ่ อนพักตระหนักรู้
อุปกรณ์ : ดนตรี ซึ่ งเป็ นเพลงบรรเลงเบา ๆ
การดําเนินกิจกรรม
เปิ ดดนตรี กระบวนกรพูดนําให้ทาํ ความรู ้สึกตัว กับอวัยวะส่ วนต่าง ๆของร่ างกายที่
สัมพันธ์กบั พื้น แล้งผ่อนคลายอารมณ์ความรู ้สึก สัก ๑๕ - ๓๐ นาที
โดยใช้คาํ พูดดังต่อไปนี้ ทําความรู้สึกอยูท่ ี่ศีรษะ ค่อย ๆ ทําความรู ้สึกที่ศีรษะตอนนี้ศีรษะ
ของเราสัมผัสอยูก่ บั พื้นก็ให้รู้วา่ ศีรษะสัมผัสอยูก่ บั พื้น อะไรที่เป็ นความเครี ยดผ่อนคลายซะ อะไรที่
เป็ นความกลัวผ่อนคลายซะ อะไรที่ไปเคยทําความผิดมาก็ผอ่ นคลายซะ อยูใ่ นปั จจุบนั ขณะที่ดีเดี่ยว
มันจะมีทางออก หลับตาค่อย ๆ หลับตานะพื้นที่น้ ีเป็ นพื้นที่ปลอดภัยน้องนอนลงนะไม่ตอ้ งกลัว
อะไรทั้งสิ้ นนอนลงด้วยความรู ้สึกที่ปลอดภัยนะ แล้วเอาแขนสองข้างวางสบาย ๆ ผ่อนคลายนะ
น้องใช้เสี ยงดนตรี เป็ นเสี ยงที่จะทําให้นอ้ งมีความสุ ข ทําความรู ้สึกตัวที่ศีรษะตอนนี้ ศีรษะของเรา
สัมผัสกับพื้นก็ให้รู้วา่ ศีรษะสัมผัสอยูก่ บั พื้นแล้วเอาจักรวาลนี้ทาํ ให้เราหมดทุกข์ ค่อยทําความ
รู ้สึกตัวมาที่บ่าทั้งสองข้าง ให้รู้นะว่าบ่าทั้งสองข้างสัมผัสอยูก่ บั พื้น ให้จกั รวาลถ่ายเทพลังมาช่วย
เรา ทําความรู ้สึกลงมาเรื่ อย ๆ ที่แผ่นหลัง ตอนนี้แผ่นหลังของเราสัมผัสอยูก่ บั พื้น ค่อยทําความ
รู ้สึกตัวไว้ใจจักรวาลนี้ คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้ ต่อไปค่อย ๆ ทําความรู ้สึกตัวมาที่ขอ้ ศอกทั้ง
สองข้าง ค่อย ๆ ผ่อนคลายความเครี ยด ถ้ามีความเครี ยดอยูค่ ่อย ๆ ผ่อนคลายลง ค่อย ๆ ทําความรู ้สึก
เรื่ อยลงมามาถึงขาทั้งสองข้าง ขาเราสัมผัสกับพื้น ค่อย ๆ ผ่อนคลาย ทําความรู ้สึกมาที่ปลายเท้า
ผ่อนคลายความเครี ยดจินตนาการถึงที่ๆ เราจะไป ถึงที่ๆ เราชอบ ตอนนี้ให้นอ้ งจินตนาการว่ายืนอยู่
๑๒๓

ในที่ ๆ ปลอดภัย สถานที่ ๆ เราชอบเช่นทะเล ใครชอบอยูใ่ นป่ าก็จินตนาการว่าอยูใ่ นป่ าที่มีตน้ ไม้
ใหญ่ที่มีสายลมพัดผ่าน ใครชอบทุ่งนา ให้จินตนาการว่าเรายืนอยูใ่ นทุ่งนา อยูอ่ ย่างปลอดภัยและมี
ความสุ ข ค่อยจินตนการว่ามีแสงสาดเข้ามา และแสงนั้นเป็ นแสงอันอบอุ่น ค่อยชะล้างสิ่ งที่มนั ไม่
ชอบ สิ่ งที่มนั เป็ นความผิด สิ่ งที่มนั เป็ นความทุกข์ ค่อยจินตนาการว่ามีสิ่งนั้นทอดผ่านมามาที่ตวั
ของน้องถ้าน้องชอบยืน ชอบสถานที่เป็ นภูเขาก็จินตนาการว่ายืนอยูบ่ นภูเขามีลมพัดผ่าน มีสายลม
เอื่อย ๆ พัดมา มีอากาศบริ สุทธิ์ จินตาการว่ามีแสงสาดเข้ามาที่ตวั น้อง แสงนั้นกําลังจะช่วยทําความ
สะอาดสิ่ งที่เป็ นอดีต ทําความสะอาดสิ่ งที่นอ้ งไม่มีความสุ ข วางใจในร่ างกายของเราและมัน่ ใจว่า
เราจะเปลี่ยนแปลงได้ น้อง ๆ คนไหนก็ตามที่เคยมีความคิดผิดพลาดมา เป็ นคนที่ตอ้ งการความ
ยิง่ ใหญ่ ต้องการที่จะเอาเปรี ยบเพื่อน หรื อต้องการที่จะให้เพื่อนอยูใ่ ต้อาํ นาจ ต้องการเอาเพื่อนมา
เป็ นลูกเด็กของตัวเอง คิดจะเอาเปรี ยบเขาเลิกคิดซะ จินตนการว่าแสงนั้นจะช่วยเราให้เราเริ่ มต้น
ใหม่ ตั้งใจใหม่วา่ เราจะทําได้ขอน้องวางใจในจักรวาลนี้ ถ้าเราร่ วมมือกับจักรวาลน้องจะ
เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ งทุกอย่างได้ตามที่นอ้ งต้องการ เราเคยลําบากมาเยอะแล้วเราจะตั้งต้นใหม่ เราจะ
ไม่ทาํ ความผิดซํ้าอีก เราจะเริ่ มต้นใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ ค่อยเชื่ อมัน่ ว่าตัวเองทําความดีได้
ผ่อนคลายที่ละน้อยที่ละน้อยวางใจในจักรวาลนี้ เพียงน้องให้ความร่ วมมือทําความดีจกั รวาลก็จะ
ตอบสนองด้วย วิธีการคิดอย่างนี้จะทําน้องจะสงบ น้องจะมีความสุ ข น้องจะค่อย ๆ ผ่อนคลาย ทํา
ไปเรื่ อย ๆ เมื่อไหร่ ที่มีเวลาว่าง ให้นอ้ งทําอย่างนี้ เราจะผ่อนพักตระหนักรู ้อย่างมีสติ
สรุ ปกิจกรรม
เยาวชนในศูนย์ฝึก ฯ ทําได้ดี เยาวชนๆ ทุกคนนอนนิ่ง สัมผัสได้วา่ เยาวชนได้ผอ่ นคลาย
จริ งๆ และพวกเยาวชนทราบว่าผ่อนพัก คือพักผ่อน ตระหนักรู ้คือมีสติรู้วา่ ทําอะไรอยู่
…………………………………………………………….
กิจกรรม บรรยาย กระบวนการสานเสวนา
แนะนําศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาลัยมหิดล
บทบาทหน้ าที่
๑. เน้นการสร้างความไว้วางใจ (confidence building) การสื่ อสารกับสังคม และมุ่ง
ประเด็นความมัน่ คงปลอดภัย
๒. เน้นความร่ วมมือ การสานเสวนากับกลุ่มเป้ าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
พัฒนาโดยเริ่ มจากเรื่ องที่น่าจะง่ายและประเด็นเล็กๆ ก่อน พร้อมทั้งติดตามผลและ
ส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมราชการและพลเมืองเพื่อความมัน่ คงปลอดภัย
๓. เน้น การเปิ ดพื้ น ที่ ท างความคิ ด และการแสวงความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ในนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งนโยบายทางการเมืองการปกครอง
แนวทางการดําเนินงาน
๑๒๔

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

สานเสวนา (dialogue)
• ระดับชุมชน ระดับปฏิบตั ิ และระดับนโยบาย เพื่อการรับฟัง การแสดงความเห็น
การสื่ อความรู ้สึก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการแสวงความเห็นพ้องต้องกัน
สื่ อสารสู่ สังคม
เพื่อลดอคติ เจตคติลบ ส่ งเสริ มความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน
ส่ งเสริ มเวทีวฒั นธรรม
เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยภาคใต้และทัว่ ประเทศ
เปิ ดพื้นที่ทางความคิด
สู่ ความรู ้ ใหม่ในประเด็นขัดแย้ง และร่ วมกันเสนอทางเลือกเพื่อลดหรื อปรับเปลี่ยน
ความขัดแย้ง
ศึกษานโยบายสาธารณะ
จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการรับฟั งความคิดเห็นและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะที่ช่วยลดหรื อปรับเปลี่ยนความขัดแย้ง
ปฏิบตั ิชอบ
• การเสนอแนะเพื่อลดละการปฏิบตั ิที่ก่อความร้าวฉาน โกรธเคือง หวาดระแวง
และสนับสนุนการปฏิบตั ิชอบต่อกัน เพื่อความสมานฉันท์และความยุติธรรม

แนวคิดหลักการสานเสวนา
• มนุษย์ มีอตั ลักษณ์ (Identity) หลากหลายแตกต่างกัน
 ภาษา ชาติพนั ธ์
 วัฒนธรรม
 เพศ การศึกษา
 สถานภาพ
 ศาสนา ค่านิยม
อัตลักษณ์ที่แตกต่างช่วยให้สังคมมีสีสันหลากหลายและงดงามมมากขึ้น
• ทุกศาสนาสอนจริ ยธรรมโลก
 เคารพคุณค่าทุกชีวติ (Have a respect for all life)
 ปฎิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม (Deal honestly and fairly)
 คิด ทํา พูด แต่สิ่งที่ จริ ง (speak and act truthfully)
 เคารพ และเมตตา กรุ ณา ซึ่งกันและกัน (Respect and love one another)


ศาสนาพุทธ
๑๒๕

“สภาวะที่ ไม่เป็ นที่ชื่นชอบแก่ฉัน ต้องไม่เป็ นที่ชื่นชอบของเธอด้วย และสภาวะที่ไม่นาํ
ความสุ ขมาสู่ ฉนั จะยัดเยียดความทุกข์น้ นั ให้เธอได้อย่างไร”
จากคัมภีร์สังยุตนิกาย เล่มที่ ๕ ข้อ ๓๕๓.๓๕-๓๕๔.๒
 ศาสนา อิสลาม
“คนหนึ่ งใดในหมู่พวกท่านจะยังมิเป็ นผูศ้ รัทธาจนกว่าเขาจะรักที่จะให้ประสบกับพี่น้อง
ของเขา (เพื่อนมนุษย์) เฉกเช่นที่เขารักที่จะให้ได้แก่ตนเอง”
จากคํากล่าวของ นบี มูฮมั มัด อิหม่าม นะวาวีย ์ หนังสื อ ๔๐ ฮะดีษ
 ศาสนาคริสต์
“สิ่ งที่ท่านปรารถนาให้คนอื่นปฎิบตั ิต่อท่าน จงปฎิบตั ิสิ่งนั้นต่อผูอ้ ื่น”
จาก มัททิว ๗: ๑๒
 ทุกศาสนาสอนวิธีปฏิบตั ิตนในสังคมพหุ ลกั ษณ์
 อยากให้ผอู ้ ื่นปฎิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็ปฎิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
 ไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
คําสอนและการปฎิบตั ิของทุกศาสนา มุ่งสู่ ความรัก และความยุติธรรม และความสงบสุ ข
กระบวนการสานเสวนา
สานเสวนาเป็ นกระบวนการสื่ อความหมายและเรี ยนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่น
สานเสวนา เพื่อให้เกิด (เลียวนาร์ ด สวิดเลอร์ )
 เรี ยนรู ้ : ความคิด ความเชื่อ จุดยืนที่แตกต่าง
 เจริ ญเติบโต :เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ
 เปลี่ยนแปลง :เรื่ องที่เข้าใจผิด อคติที่มี
 ร่ วมมือ : ทํางานเพื่อพัฒนา ร่ วมแก้ปัญหา
สานเสวนา (Dialogue)
David Bohm ได้กล่าวถึงการสานเสวนาดังนี้
คือการสานความหมายที่เกิดขึ้น การฟังอย่างลึกซึ้ ง Deep listening
ฟังอย่ างไร
 ฟัง ด้วยเมตตา
 ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
 ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ฟังอะไร
 ฟังตัวเอง
 ฟังผูอ้ ื่น
๑๒๖

ฟังเพือ่

 ฟังความเงียบ
 ฟังผลของการฟัง

 เพื่อหาความหมายด้วยกัน
 เพื่อการมีส่วนร่ วม
 เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวแท้จริ ง
การฟั งอย่างลึ กซึ้ งจะช่วยให้ ก้าวพ้นอคติ ซึ่ งจะช่วยปรับการมองความคิดของคนอื่นที่ไม่
เหมือนเรา จากที่มองว่า ผิด หรื อมองว่า ต่าง สานเสวนาไม่ใช่ การพูดและการฟั ง ซึ่ งกันและกัน
เท่านั้น แต่สามารถนําไปปฎิบตั ิเพื่อการลดปั ญหาต่างๆ ได้
เนื่องจากสานเสวนามีหลายประเภท ดังนั้น ทุกคน จึงสามารถร่ วมการสานเสวนา ได้ ไม่วา่
จะเป็ น ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ นักการศึกษา ฯลฯ
ตัวอย่างการใช้กระบวนการสานเสวนาเพื่อป้ องกันความขัดแย้ง
• กิ จ กรรมการสานเสวนาเรื่ อ งป่ าสมุ น ไพร ระหว่า งชาวบ้า น ต.โคกโพธิ์ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ
• กิจกรรมการสานเสวนา เรื่ องปั ญหามลพิษขยะ หมู่บา้ นควนโนรี ต.โคกโพธิ์
สานเสวนาจึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ ง ทําความเข้าใจกัน เพื่อลดปั ญหา ด้วยสันติวิธี สานเสวนา
ไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงจุดยืนของผูอ้ ื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จาก “ภายใน” ตามกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติ ไม่ใช่การบังคับ
กติกาเบือ้ งต้ น ของ การสานเสวนา
พัฒนาจาก(Dialogue Decaiogue)
กติกาสานเสวนา
๑. ไม่มีวาระซ้อนเร้น (hidden agenda)
๒. ไม่ใช้การสานเสวนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบ หรื อมีเป้ าหมายแอบแฝง
๓. ปฎิสัมพันธ์กนั อย่างมนุษย์
๔. ปฎิ สัมพันธ์ต่อกัน “แบบมนุ ษย์” ไม่ใช่ “วัตถุ สิ่งของ” ปฎิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเช่ นเดียวกับที่
เราต้องการให้เขาปฎิบตั ิต่อเรา
๕. เท่าเทียมกัน
a. ทั้ง ๒ ฝ่ าย ต่างให้และรับ
b. หลีกเลี่ยง การครอบงํา
c. ระวังความรู ้สึกว่า “ฉันเหนือกว่า”

๑๒๗

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

d. ไม่มีใ ครด้อยกว่า หรื อ เหนื อ กว่า ทุก คนมี ศกั ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์เท่า
เทียมกัน
จุดยืนชัดเจน
บอกจุ ดยืน-ตําแหน่ งของตนเองให้ชัดเจน กล้าที่จะ เปิ ดหู -เปิ ดใจ ฟั งความเห็ นที่
แตกต่างกล้าที่จะ ฟังว่าผูอ้ ื่นเข้าใจและเห็นว่าเรามีจุดยืนเช่นไร
ไม่ด่วนสรุ ป-ตัดสิ น
ระวังที่จะไม่ใช้ “ความเชื่อของเรา” “วัฒนธรรมของเรา” “ชาติพนั ธุ์ของเรา” ไป
ตัดสิ นว่าผูอ้ ื่น ควรกรองอคติดว้ ยการฟังอย่างลึกซึ้ง
ใจกว้าง
รั บ ฟั ง ความคิ ด -ความเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งในบรรยากาศที่ เ คารพและเข้ า ใจกล้ า
วิพากษ์วจิ ารณ์ ความคิด-ความเชื่อของกลุ่มตนเอง
ซื่อสัตย์และจริ งใจ
ทั้งต่อตนเองและผูร้ ่ วมสานเสวนา หลีกเลี่ยงการยอมรับแบบขอไปที (lazytolerance)
ไว้วางใจผูอ้ ื่น
ผูอ้ ื่นก็มีเหตุผลที่ดีและสามารถหาทางอออกที่ดีได้เช่นกัน
ไม่ปะปน หลักการกับปฎิบตั ิ
เมื่ อผูอ้ ื่นพูดเรื่ องหลักการ ก็ตอบเรื่ องหลักการ เมื่อผูอ้ ื่ นพูดเรื่ องการปฎิ บตั ิ ก็ตอบ
เรื่ องการปฎิบตั ิ
สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปั ญหา
หากเป็ นกระบวนการซึ่ งต้องใช้เวลาอันเป็ นทางเลื อกสู่ การจัดการปั ญหาอย่างเป็ น
องค์รวมโยอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

ความรุ นแรง
ประเภทความรุนแรง
๑. ความรุ นแรงทางกายภาพ (physical violence)
๒. ความรุ นแรงทางการเมือง (political violence)
๓. ความรุ นแรงที่มีรัฐเป็ นผูก้ ระทํา (state-sponsored violence)
๔. ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)
๕. ความรุ นแรงทางนิเวศวิทยา (ecological violence)
๖. ความรุ นแรงที่ตอ้ งการพ้นโทษพ้นจากความทุกข์ (liberative violence)
วัฒนธรรมสั นติภาพ

๑๒๘

๑.

เป็ นเพื่อนมนุษย์พวกเดียวกัน (Sisterhood) เราต่างรักสุ ขเกลียดทุกข์ ต้องการความรัก
ความเข้าใจเหมือนกัน
๒. ทุกฝ่ ายพึงพอใจ (Satisfaction)
๓. ร่ วมรับผิดชอบ (Collective Responsibility) เราต่างเป็ นปั จจัยของความขัดแย้งได้
ทั้ง นั้ น เรามี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบให้ บ รรยากาศความขัด แย้ง เปลี่ ย นไปในทาง
สร้างสรรค์
๔. แก้ปัญหาที่รากเหง้าโดยไม่เหมารวม (De-stereotype)
๕. ศัตรู มิใช่มนุษย์ (Human are not enemy) ศัตรู ของเราคือความโลภ ความ
๖. อยุติธรรม การเลือกปฏิบตั ิ โครงสร้างและวัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริ มสันติภาพ
แนวคิดเกีย่ วกับอํานาจ
ของ StarHawk ได้กล่าวถึง
อํานาจเหนือกว่ า (Power Over)
หมายถึง การที่บุคคล กลุ่ม หรื อสถาบันใช้แหล่งอํานาจที่ตนมีอยูใ่ นการสั่งการ ควบคุม เอา
เปรี ยบ แสวงประโยชน์ กดขี่ ตัดสิ นใจแทน ให้คุณค่าหรื อนิ ยามประสบการณ์ให้คนหรื อกลุ่มอื่น
เช่ น แม่ไม่ให้ลูกไปเล่นบริ เวณสระนํ้าเพราะเกรงว่าลูกจะตกลงไป ครู กาํ หนดให้นกั เรี ยน
ส่ งการบ้านภายในวันศุกร์ นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปตรวจเลือด เป็ นต้น
อํานาจร่ วม (Power Sharing)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คล กลุ่ ม หรื อสถาบันใช้แหล่ ง อํา นาจที่ ตนมี อยู่เพื่ อ ช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล
สนับสนุน ตัดสิ นใจร่ วมกับบุคคลหรื อกลุ่มอื่น
เช่น พ่อแม่และลูกๆ ร่ วมกันตัดสิ นใจว่าสุ ดสัปดาห์น้ ีท้ งั ครอบครัวจะไปพักผ่อนกันที่ไหน
ดี เป็ นต้น
อํานาจภายใน (Power Within)
หมายถึง ศักยภาพภายในที่บุคคลหรื อกลุ่มมีอยู่หรื อพัฒนาขึ้นมา นําไปใช้เพื่อเผชิ ญกับ
ความกลัว ความไม่ยตุ ิธรรม หรื ออุปสรรคต่างๆ และตอบโต้สถานการณ์น้ นั อย่างสันติวิธี หรื อใช้ใน
การดําเนินชีวติ ที่ดีงาม อํานาจภายในเป็ นสิ่ งที่เรามีแล้วไม่มีใครแย่งไปไม่ได้
เช่ น ทัก ษะ ความสามัค คี ข้อมูล ข่า วสาร สติ ปั ญ ญา ความเข็ม แข็ง ภายใน ความมั่นใจ
ประสบการณ์ เป็ นต้น
อํา นาจภายใน เป็ นอํา นาจในการทํา สิ่ ง ที่ จ ํา เป็ นเพื่ อ ให้ ต นเติ บ โต ก้า วข้า มอุ ป สรรค
สร้างสรรค์ความพึงพอใจในชีวติ อํานาจภายในทําให้ชีวติ มี ‘อิสระ’

๑๒๙

รูปแบบสานเสวนา
การสานเสวนาแบบวงอ่ างปลา
• มีผดู ้ าํ เนิ นรายการ ๑ คน = คุณอํานวย
• ผูร้ ่ วมสานเสวนา หลัก ๘ คน = คุณกิจ
• คุณลิขิต ๑ คน

คุณอํานวย
ผู้สังเกตการณ์
คุณกิจ

ทีว่ ่ าง

หน้ าที่
๑. ผูด้ าํ เนิ นการสานเสวนา เอื้อให้สานเสวนาดําเนินไปด้วยดี
๒. คุณลิขิต เป็ นผูจ้ ดบันทึกการสานเสวนา

๑๓๐

ประเด็น

ได้สานเสวนา
ทุกประเด็น
ที�เราต้องการ/คิดว่า
สําคัญหรือไม่

ความรู้สึก
ปฏิสัมพันธ์
การรับรู้
อคติ

กระบวนการ

การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ
การจัดสรรพื�นที�ในการสานเสวนา

การประเมินความพึงพอใจ
(Satisfaction Evaluation)
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ดังนั้นสานเสวนาจึงท้าทายความเป็ น “มนุษย์แท้” “พุทธแท้” “มุสลิมแท้” “คริ สเตียนแท้ที่
ศรัทธา”แม้จะอยูท่ ่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย แต่สมารถอยูร่ ่ วมกันอย่าง “สันติ” ได้ สาน
เสวนาจึงสัมพันธ์กบั การพัฒนาจิตวิญญาณภายใน เป็ นการเชื่ อมโยงภายนอกภายใน
(outer work
Inner work)
…………………………………………………………….

กิจกรรมวาดภาพ “ฉันคือใคร”
๑. กระดาษวาดเขียน ๑ แผ่น/คน
๒. สี (อะไรก็ได้) ๑ กล่อง/กลุ่ม
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละหอ คละ
จังหวัด เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย
๒. แจกกระดาษวาดเขียนให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคน และแจกสี กลุ่มละ ๑ กล่อง
๓. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเองครู่ หนึ่ง โดยให้ใคร่ ครวญถึงตัวเอง
๔. ปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวาดภาพที่สะท้อนถึงตัวตน
๕. เมื่อวาดเสร็ จ ให้แต่ละคนนําเสนอภาพของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่า ภาพนั้นสื่ อถึง
ตัวเขาอย่างไร
๖. รวมกลุ่มให้ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึกที่ได้จากการทํากิจกรรม
๑๓๑

สรุ ปตัวอย่ างกิจกรรม “ฉันคือใคร”
คนที่ ๓ ฉันคือใครในรู ปนี้ รู ปผมทําผิด แม่มาเยีย่ มผม ความรู ้สึกเสี ยใจ
ผมคิดได้และบอกกับแม่วา่ คราวหลังผมจะไม่เข้ามาในนี้อีก ผมจะไม่ทาํ
ผิดอีก
คนที่ ๒ ฉันคือใครในรู ปนี้ ผมถูกจับครั้งแรก มีแม่มาเยี่ยมที่โรงพัก ผม
รู ้สึกเสี ยใจมาก อยากให้เพื่อน ๆ ดูภาพนี้ เอาไว้ คือว่าอย่าเอาแบบอย่าง
เพราะผมไม่อยากเห็นภาพนี้อีกต่อไป
คนที่ ๓ ฉันคือใครในภาพนี้ ความผิดพลาดในชีวติ ผมไปดักปล้นเขา ผม
ถูกจับเขามาอยูท่ ี่นี่ ตอนนี้เสี ยใจที่ทาํ ให้ยายผิดหวัง
คนที่ ๔ ความมืดสี ดาํ ชี้ทางผิด สี เหลืองคือพระจันทร์ เป็ นแสงสว่างชี้ทาง
รู ปบ้านคืออยากกลับบ้าน ดาวที่เยอะแยะคือแสงสว่าง ชีวิตมีท้งั ความมืด
และแสงสว่าง

คนที่ ๕ อดี ต เดินทางที่ไม่ดี แทนด้วยรู ปหัวใจสี ดาํ ปั จจุบนั กําลังแก้ไข
สิ่ งที่ผิดพลาด แทนด้วยหัวใจสี ฟ้า อนาคต เป็ นคนดีของสังคม แทนด้วย
หัวใจสี ส้ม
คนที่ ๖ อดีตเคยทําผิดพลาดมาก่อนแทนด้วยดวงดาว ผมชอบดมกาวแล้ว
เห็ นดาว ปั จจุบนั เป็ นพระจันทร์ เราเชื่ อมัน่ ในพระเจ้า อนาคตแทนด้วย
ดอกไม้อยากมีชีวติ ที่สดใสช่วยเหลือพ่อแม่ โดยออกเรื อ เป็ นเจ้าของเรื อ
คนที่ ๗ สี ดาํ ความมื ดมิดสี แดงแทนครอบครัวแตกร้ าว อยู่บา้ นคนเดี ยว
ความแตกร้ าวของครอบครัวเหมือนบ้านในกองเพลิง ปั จจุบนั เหมือนนก
อยูใ่ นกรงผิดพลาดไปในชีวิต อนาคตอยากมีบา้ นอยูก่ บั ครอบครัว ป่ า ทุ่ง
หญ้า ธรรมชาติ จะเป็ นเจ้าของไร่

๑๓๒

คนที่ ๘ อดี ตวัยรุ่ นทะเลาะกัน คนหนึ่ งถือมีด คนหนึ่ งถือปี น อีกคนโดน
ฟั นที่คอ ไม่รู้ว่าตายรึ เปล่า อีกคนโดนกระทืบ คนที่กระทืบเป็ นเด็กแนว
คนหนึ่งถือไม้ อนาคตอยากเป็ นคนดีของสังคม

คนที่ ๙รู ปนี้ คือบันไดตัวผมต้องไปถึ งฝันให้ได้ ฝันที่ต้ งั ไว้ผมอยากเป็ น
ทหาร

คนที่ ๑๐ ภาพแม่ ถ้าไม่มีแม่ไม่ค่อยอบอุ่น เพราะแม่คือแสงสว่างแห่งชีวติ

…………………………………………………………….
ทบทวนบทเรียน
• ดีใจที่มาร่ วมกิจกรรม ได้ความรู ้หลายอย่าง เช่น การให้อภัย การรักกัน การอยู่
ร่ วมกัน ต้องสามัคคีกนั
• ดีใจที่มาร่ วมโครงการ ชอบกิจกรรมวาดภาพ เพราะชอบงานศิลปะ
• รู้สึกดีที่ได้ระบายสี ได้ระบายความรู ้สึกออกไป
• รู ้สึกดี ได้วาดภาพได้ระบายความคับข้องใจออกไป
• สบายใจแล้วก็สนุก ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ช่วยสร้างความสามัคคี
• ได้รับความรู ้ ชอบกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู ้ ทําให้คลายเครี ยด
• ชอบกิจกรรมระฆังแห่งสติ ทําให้มีสมาธิ สบายใจ
• ผมมีความสุ ข ชอบกิจกรรมเมล็ดถัว่ เขียวแห่งความดี ได้รู้วา่ วันหนึ่งทําความดีไป
เทาไหร่ จะได้นาํ มาคิด
• ชอบกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู ้ ได้พกั ผ่อนสมอง มีเพลงให้ฟัง ทําให้จิตใจสงบ
• สนุก ไม่เครี ยด ผมจะทําตามวิทยากรที่บอกว่าถ้าเครี ยดให้ไปมองนํ้าตก ไปดูใบไม้
พัด
• รู ้สึกดีได้วาดรู ปแก้เครี ยด

๑๓๓
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สบายใจที่ได้นงั่ สมาธิ และนึกถึงสภาวะตอนนั้น ตอนที่ฟังได้คิดอะไรหลายอย่าง
ได้ความรู ้เกี่ยวกับการฟัง เช่นฟังอย่างมีเมตตา ฟังไม่ตดั สิ นไว้ก่อน ฟังโดยเอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา
รู ้สึกดีใจที่เพื่อน ๆ มีเสี ยงหัวเราะ
ดีใจ ที่วทิ ยากรมาจัดกิจกรรมให้ กิจกรรมที่ชอบคือ ฝากความกังวล ฝากความ
คาดหวัง
ดีใจที่ได้วาดรู ป ได้ระบายความรู ้สึกออกมา
ดีใจที่ได้ฟังความรู ้สึกของคนอื่น
รู ้สึกดีใจที่ได้วาดรู ป
ดีใจ ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ชอบวาดรู ประบายสี ได้ระบายความรู ้สึก
ชอบวาดรู ป ได้ระบายอารมณ์ความรู ้สึก
ชอบวาดรู ป เพราะได้คลายเครี ยด และได้ความรู ้หลายอย่าง
ดีใจ ได้เรี ยนรู ้หลายอย่างที่เราไม่รู้เช่น ความขัดแย้ง และวิธีแก้ไข
ดีใจที่ได้วาดรู ประบายสี เพราะได้ทาํ สิ่ งที่ชอบ
ดีใจที่ได้วาดรู ป ผมชอบทํางานศิลปะ
ดีใจที่ได้ระบายความรู ้สึก
ดีใจวาดรู ป เพราะชอบศิลปะ
ดีใจที่วทิ ยากรมาจัดกิจกรรม ได้ความรู ้ ชอบการนัง่ สมาธิ และได้เรี ยนรู ้ผอู ้ ื่น
ดีใจที่ได้ทาํ กิจกรรม เพราะทําให้เวลาวันนี้ไม่สูญเปล่าไป
ดีใจที่ได้วาดรู ป
ดีใจ ที่ได้วาดรู ป ช่วยระบายความทุกข์
ดีใจ ผมได้ลืมเรื่ องที่กงั วลในช่วงที่ทาํ กิจกรรม เรื่ องที่ผมกังวลคือ เรื่ องที่จะต้องขึ้น
ศาล
ดีใจ ที่ได้ทาํ กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู ้ ได้ผอ่ นคลาย
ดีใจที่เห็นเพื่อน ๆมีความสุ ข
ดีใจที่วยิ ากรมาจัดกิจกรรม ทําให้เพื่อน ๆและผมมีความสุ ข
ชอบการระบายสี ทาํ ให้ไม่เครี ยด
ดีใจ ชอบกิจกรรมวาดรู ป ได้ระบายความเครี ยด ทําให้ผมหายคิดถึงย่าและหลาน
ดีใจ สนุกสนาน และเพลิดเพลิน
ดีใจที่วทิ ยากร มาจัดกิจกรรมทําให้วนั นี้ผา่ นไปเร็ วกว่าทุกวัน
๑๓๔
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ดีใจ สนุกสนาน ได้พดู คุยกับเพื่อนที่ไม่เคยรู้จกั มาก่อน
รู ้สึกดีใจที่ทาํ ให้กล้าพูดมากขึ้น และเพื่อนก็รับฟังเรื่ องของเรา
ได้รับความรู้ และฝึ กทักษะการฟัง
ดีใจที่เพื่อน ๆให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม
รู ้สึกดีใจที่ได้เห็นรอยยิม้ ของเพื่อน ๆ
มีความสนุก ได้ทาํ กิจกรรมวาดรู ป
……………………………………………………………

กิจกรรมวันที่ ๒
กิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
การดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมยืนเป็ นวงกลมตัวในห้อง
๒. แล้วให้แต่ละคนเลือกเพื่อนคนที่ ๑ ที่ อยากจะคุ ยด้วยไว้ในใจ และเลื อกเพื่อนคนที่
๒
๓. จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมขยับตัวให้ตนเองกับคนที่เลื อกคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ไว้ เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมด้านเท่า หรื อเส้นตรง
๔. ผูจ้ ัด สามารถเข้า ไปแทรกแซงโดยดึ ง ผูเ้ ข้า ร่ ว มคนหนึ่ ง คนใด ให้เ คลื่ อ นไปจาก
ตําแหน่งเดิม แล้วชี้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนอื่นสังเกตการเปลี่ยนแปลง
๕. รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
๖. วิทยากรเสริ มด้วยนิทานเรื่ องกับดักหนูดงั นี้
นานมาแล้วยังมี หนูตวั หนึ่งอาศัยอยูก่ บั ชาวนา วันหนึ่งหนูตวั นั้นแอบมองลอดรอยแตก
ของกําแพง เพื่อดูวา่ ชาวนากับภรรยาของเขาแกะห่ออะไร “จะเป็ นอาหารอะไรหนอ” เจ้าหนูสงสัย
มันแทบล้มทั้งยืน เมื่อรู ้วา่ สิ่ งนั้นคือ ‘กับดักหนู’! มันจึงวิ่งหัวซุกหัวซุนไปที่ทุ่งนา แล้วส่ งเสี ยงร้อง
เตือน “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน!!” แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ และคุย้ เขี่ยไปมา มันผงกหัว
ขึ้นแล้วพูดว่า “คุณหนู นี่ คงเป็ นเรื่ องเศร้าสําหรับเธอ แต่มนั ไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกนะ อย่า
กวนใจกันเลย” เจ้าหนูวงิ่ ไปหาหมูและบอกแก่มนั “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน!”
หมูเห็นอกเห็นใจ แต่ก็พดู ว่า “ฉันขอโทษนะคุณหนู แต่ฉนั คงทําได้แค่สวดมนต์เท่านั้น ไม่ตอ้ งห่ วง
ฉันจะสวดมนต์ให้เธอด้วย” เจ้าหนูวง่ิ ไปหาวัว และพูดว่า “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ น
บ้าน! “ วัวตอบว่า “โธ่! คุณหนู ฉันก็เสี ยใจด้วยนะ แต่มนั ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันนี่” ดังนั้น เจ้าหนู
จึงกลับเข้าบ้าน นอนลงและเศร้าใจเหลือเกินที่จะต้องเผชิญหน้ากับกับดักหนูเพียงลําพัง กลางดึกคืน

๑๓๕

นั้น เสี ยงๆหนึ่งดังก้องไปทั้งบ้าน ฟังเหมือนเสี ยงกับดักหนูได้จบั เหยือ่ ของมันแล้ว ภรรยาของ
ชาวนารี บรุ ดไปดูวา่ อะไรที่ถูกจับ ในความมืดนั้น เธอไม่เห็นว่ามีงูพิษถูกกับดักนั้นหนี บหางเอาไว้ งู
กัดภรรยาของชาวนา ชาวนาจึงรี บพาเธอไปส่ งโรงพยาบาล ตอนกลับบ้านเธอมีไข้สูง ใครๆ ก็รู้วา่
เราต้องพยาบาลคนป่ วยด้วยซุ ปไก่ ดังนั้น ชาวนาจึงหยิบขวานเดินไปที่ทุ่งเพื่อหาวัตถุดิบหลักของ
ซุ ป แต่อาการป่ วยของภรรยาก็ยงั ไม่ดีข้ ึน เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างมาเยีย่ มดูใจ เพื่อเลี้ยงอาหาร
พวกเขา ชาวนาจึงฆ่าหมูซะ ภรรยาของชาวนาก็ยงั ไม่หาย ในที่สุดเธอก็ตายลง ผูค้ นมากมายต่างมา
งานศพของเธอ ชาวนาจึงฆ่าวัวเพื่อให้ได้เนื้อมากพอมาเลี้ยงแขก เจ้าหนูมองลอดรอยแตกของ
กําแพงด้วยความเสี ยใจสุ ดแสน คราวหน้า หากคุณรู ้วา่ ใครสักคนกําลังเผชิญปั ญหาและคิดว่า ไม่
เกี่ยวกับคุณสักหน่อย จําไว้นะว่า เมื่อพวกเราคนใดคนหนึ่งถูกคุกคาม เราทุกคนต่างตกอยูใ่ น
อันตราย! เพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันอยูใ่ นการเดินทางที่เรี ยกว่า ‘ชีวติ ’ เราต้องคอยเฝ้ าดูแลกัน
และกัน และพยายามให้กาํ ลังใจอีกคนเข้าไว้ จงบอกต่อข้อความนี้ให้แก่คนที่เคยช่วยคุณและบอก
ให้เขารู ้วา่ เขาสําคัญต่อคุณขนาดไหน จําไว้เถอะ เราแต่ละคนก็คือด้ายเส้นสําคัญบนผืนพรมของ
ผูอ้ ื่น นัน่ เป็ นเหตุผลที่ชีวติ ของเราถูกถักทอเข้าไว้ดว้ ยกัน
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาวและเสริมด้ วยนิทานกับดักหนู
รู้สึกอย่ างไร
• งง
• มึนหัว
• สับสนวุน่ วาย
• มึน
• สนุก
• มึน
• งง
• งง
กิจกรรมนี้ตอ้ งการบอกอะไร
• ความสามัคคี
• รักษาความสมดุล
กิจกรรมนี้บทเรี ยนคืออะไร
• น้องอยูใ่ นโลกนี้คนเดียวไม่ได้
• น้องต้องมีความสัมพันธ์กบั คนอื่น
๑๓๖

•

การมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นต้องรักษาความพอดี ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป รักษา
ความสมดุล
วิทยากร: เมื่อตัวเราเขยื้อน อีกคนเขยื้อนตาม แสดงว่าตัวเราสําคัญ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ อย่า
ดูถูกตัวเอง และห้ามดูถูกเพื่อน เพราะเมื่อเราเขยื้อน คนอื่นก็เขยื้อน เมื่อคนอื่นเขยื้อน เราก็เขยื้อน
ด้วย เพราะฉะนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ถ้าน้องเอาดินสอขีด จะเห็นสามเหลี่ยมซ้อน
ไปซ้อนมา อีกบทเรี ยนคือนอกจากทุกคนมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ยังมีความสัมพันธ์ทบั ซ้อน
อีก เพราะฉะนั้นเวลาจะแก้ปัญหาอย่างหนึ่ งอย่ามองแค่ที่เห็นชัดๆ ต้องมองอะไรที่แฝงเร้นและเกี่ยว
เนื่องกันด้วย
……………………………………………………………

กิจกรรมฟังแบบ Trio listening
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน ให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละ จังหวัด
ให้แตกต่างกัน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ผูเ้ ข้าร่ วมคนแรกเล่าปั ญหา อีกสองคนเป็ นผูฟ้ ัง ปัญหาที่เลือกมาพูดต้องเป็ น
ปั ญหาแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก กล่าวคือแก้แบบนี้ก็ไม่ได้ ใช้อีกวิธีก็ไม่ดี
๒. ผูเ้ ข้าร่ วมคนที่สองแนะนําเหตุผลเสนอแนะ
๓. ผูเ้ ข้าร่ วมคนสุ ดท้ายให้แนวทางแก้ปัญหาอีกวิธี หนึ่งจะเหมือนหรื อแตกต่างจากคนที่
สองก็ได้
๔. ให้เวลาฟังกันจนครบทุกคน
๕. รวมกลุ่มถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ข้ อตกลงร่ วมกัน
เมื่อเพื่อนออกมาพูดนัน่ คือการสื่ อความหมาย และความต้องการของเขา เราต้องตั้งใจฟั ง
อย่างลึกซึ้ ง คือ ฟังด้วยใจเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน ฟังโดยเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
วิธีการแบ่ งกลุ่ม
โดยใช้เกมรังผึ้งแตกรัง

๑๓๗

บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมฟังแบบ Trio Listening
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : ผมขับรถเป็ นรถแต่งไปสายที่เขาแข่งรถกัน เขาท้าผมแข่ง ผมก็แข่งด้วย เขานํา ผม
ไม่รู้วา่ รถผมไม่มีเบรก มันใกล้ถึงเส้นชัย มันมีสามแยก ผมไม่ทราบเลี้ยวทางไหนดีเพื่อให้เจ็บน้อย
ที่สุด
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ให้แข่งรถเพราะมันผิดกฏหมายเดี๋ยวโดนจับ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ให้แข่งเพื่อศักดิ์ศรี
กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า : เพื่อนผมชวนไปกินนํ้ากระท่อม ซื้ อยาไว้เรี ยบร้อย แล้วไปขับรถเล่นจนถึงตีหนึ่งหิ ว
ไม่มีเงิน เพื่อนชวนไปขโมยโรตี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อย่าไปเดี๋ยวเป็ นคดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไปขโมยเพราะเพื่อนได้กินกันทุกคน
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : เพื่อนชวนหนีออกจากหอนอนว่าจะหนีหรื อไม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : หนี ก่อนที่จะไม่ได้หนี คือไม่มีโอกาสได้หนี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : อย่าหนีเพราะรู ้วา่ หนีไปก็ไม่พน้
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : เพื่อนเอายาบ้ากับกัญชาให้ผมขาย แต่พอ่ รู ้และห้ามผม ไม่รู้วา่ จะเชื่อพ่อหรื อเพื่อน
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : เชื่อพ่อดีกว่าเดี๋ยวติดคุก พ่อแม่เสี ยใจ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เชื่อเพื่อน ขายได้เยอะจะมีเงินจ่าย
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่า : อยากได้มอเตอร์ ไซด์ชวนเพื่อนไปวิง่ ราวดีหรื อไม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ไปถูกจับไม่คุม้
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ให้ไป เพราะจะได้ตงั มาซื้ อรถ
สถานพินิจ ฯ จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : เพื่อนเมาชอบหาเรื่ อง เขามองหน้า โกรธ ไปเอามีดสะปาต้า จะมาจัดการคู่อริ
ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะห้าม หรื อว่าช่วย
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : พาเพื่อนกลับบ้าน และห่มผ้าห่มให้ดว้ ย
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เตือนเพื่อน ว่ากินเหล้าให้พอดี ๆ
๑๓๘

กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า:โกหกย่าขอเงินไปซื้ อขนมแต่ผมไปซื้ อกาวสองกระป๋ องแล้วโดนจับ
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อย่าโกหกย่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ให้เลิกซื้ อ เลิกดม
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : ช่วงที่ผมทํางาน เป็ นช่วงเทศกาลกินเจ ผมมีกิ๊กอยูส่ องคน มีอยูว่ นั หนึ่ งโทรไปนัดกิ๊ก
คนแรก ไปนัง่ แถววงเวียนนาฬิกา ดูขบวนแห่พระ แล้วระหว่างไปส่ งที่ตูเ้ พลงไปสวนทางกับกิ๊กอีก
คน ผมรี บไปส่ งกิ๊กอีกคนแต่ตดั สิ นใจว่าจะไปง้อ อีกคนหรื อไม่เพราะใกล้เวลางาน
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อย่าหลายใจ ให้เลือกซักคน อย่าทําให้อีกคนเสี ยใจ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ :ให้ไปทํางาน ดีกว่า งานสําคัญกว่า
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : มีกญั ชาอยูแ่ ท่งหนึ่ง เพื่อนสองคนแย่งกันดูด ผมตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะให้ใครดูด
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้เป็ นกลาง ตัดสิ นโดยสันติวธิ ี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : หมดเรื่ อง ดูดคนเดียวไปเลย
ผูแ้ นะนําเพิ่ม : ให้ตดั ทิ้งไปให้หมดเลยไม่ตอ้ งดูดเพราะมันเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
กลุ่มที่๕
ผูเ้ ล่า : เพื่อนมาใส่ ร้ายว่าเราแย่งแฟนเขา แต่ผชู ้ ายมาชอบเราเอง จึงตัดสิ นใจว่าจะตบแย่ง
แฟนกันหรื อไม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ใช้เหตุผลคุยกันจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ปรับความเข้าใจกันแบบลูกผูห้ ญิงกับลูกผูห้ ญิงต่างคนต่างแยกกันไป
ผูแ้ นะนํา เพิ่ม : ถ้าผมเป็ นผูช้ ายผมจะยอมรับผิดแล้วผมจะเป็ นฝ่ ายไปเอง
ผูแ้ นะนําเพิ่ม : ถ้าเขาตบกัน ผมจะไปห้าม
เจ้าตัว : บอกว่าเหตุ การณ์ ในโรงเรี ยน แบบนี้ มีเยอะ แล้ววิทยากรถามว่าเราจะแก้ยงั ไง
เยาวชนบอกว่าอธิ บายให้เข้าใจกัน (แต่เรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นเจ้าตัวได้ไปทุบอีกฝ่ ายหัวแตก) เจ้าตัวบอก
ว่าเพราะป้ องกันตัวเอง วิทยากรถามว่าต่อไปน้องจะทําอีกไหม เยาวชนตอบว่าไม่ทาํ แล้วคะ
กลุ่มที่ ๖
ผูเ้ ล่า : วันหนึ่ งแม่ใช้ให้ทาํ งานที่บา้ น แต่เพื่อนมาชวนผมไปขโมยรถ ผมไม่รู้วา่ จะทํายังไง
เพราะตอนนั้นผมติดยา และไม่มีเงินด้วย (ผมคิดผิดครับผมไปขโมยรถและเอาเงินนั้นไปซื้ อยาครับ)
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ช่วยแม่ทาํ งานดีกว่า เพราะแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็ก แม่เหนื่อยมาเยอะแล้ว
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ช่วยแม่ทาํ งานดีกว่า ไม่ไปขโมยของ ไม่ไปดูดยา ดูดยาไม่ดี

๑๓๙

สถานพินิจ ฯ จังหวัดนคร
กลุ่มที่๑
ผูเ้ ล่า : ผมได้ดูดยามานานแล้ว พ่อแม่อยากให้เลิก แต่มนั เลิกอยาก และผมก็สงสารพ่อแม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้ไปบวช
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ให้ไปนัง่ สมาธิ
เจ้าตัว : ผมจะเชื่อแม่ คือเลิกสู บบุหรี่
กลุ่มที่ ๒
ผู้เ ล่ า :เพื่ อ นชวนไปกิ น นํ้ ากระท่ อ มจะไปกิ น ดี ห รื อไม่ หรื อไปช่ ว ยงานพ่ อ แม่ ที่
ทํางานเหนื่อยดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไปช่วยพ่อแม่ทาํ งาน เพราะนํ้ากระท่อมไม่ดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไปช่วยพ่อแม่ทาํ งาน เพราะพ่อแม่ทาํ งานเหนื่อยยาก
เจ้าตัว : ไปช่วยพ่อแม่ทาํ งาน เพราะพ่อแม่ทาํ งานเหนื่อย
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : เลือกเชื่อแม่หรื อเชื่อเพื่อนเพราะเพื่อนมาชวนดมกาวแต่แม่หา้ มให้เลิกดมกาว
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อยากให้เพื่อนอยูห่ ่างจากเพื่อนคนนั้น
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เชื่อแม่ เพราะแม่จะแนะนําเราในสิ่ งที่ดี
เจ้าตัว : เชื่อแม่
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า :ผมอยูศ่ ูนย์ฝึกอบรมสุ ราษฎร์ ธานี เด็กนครตีกบั เด็กสุ ราษฎร์ ธานี ผมไม่ อยากยุง่ เกี่ ยว
ด้วย ผมจะทําอย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้หลีกเลี่ยงจากเพื่อนสองกลุ่ม
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : บอกผูค้ ุมดีกว่า
เจ้าตัว : ผมจะวิง่ ไปหน้าจุดหนึ่งวิง่ ไปอยูก่ บั ครู
กลุ่มที่๕
ผูเ้ ล่า : ผมแพ้ไพ่ เมียโทรมาให้กลับบ้านไปกินข้าวกับลูก ผมจะเล่นไพ่เพื่อแก้มือหรื อกลับ
บ้านไปกินข้าวกับลูกเมีย
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : กลับไปหาลูกเมีย ที่บา้ น เพราะไพ่ไม่สาํ คัญ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ลูกกับเมียสําคัญกว่า ไพ่ไม่สาํ คัญ
เจ้าตัว : กลับบ้าน เงินค่อยไปหาใหม่ก็ได้ โดยการตัดยาง

๑๔๐

สถานพินิจ ฯ จังหวัดตรัง
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : ทางบ้านย้ายมาอยู่สงขลา อยูท่ างโน้นไม่มีเพื่อน แต่มีงานทําที่ดีอยู่แล้ว แต่อยาก
กลับมาตรังเพื่อนเยอะ
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : บอกเหตุผลกับแม่ ว่าอยูส่ งขลาไม่มีเพื่อนอยากมาอยูต่ รัง
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : พูดกับแม่ดีๆ ว่าอยากมาอยูต่ รังอยากมาหาเพื่อน
กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า : ผมอยูก่ บั พ่อไม่ได้ เพราะพ่อมีแม่ใหม่ จึงออกมาทํางานกับเพื่อน ปั ญหาเข้ากับพ่อ
กับแม่ใหม่ไม่ได้
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : พยายามคุยกับพ่อกับแม่
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ทําตัว ดี ๆ ให้พอ่ กับแม่ให้เห็น
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจกลับไปขอโทษเขาและฟังเขามากขึ้น
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า: เพื่อนชวนไปดูดกัญชา
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ :ไม่ไปเพราะเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไม่ไปเพราะมันไม่ดีต่อสุ ขภาพ
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจจะไปเพราะผมชอบกัญชา
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : มีเพื่อนสามคน ขี่รถกันไป แวะที่ร้านค้า มีเพื่อนมาท้าต่อย ปั ญหาผมควรต่อยกับเขา
ไหม
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ควรใช้เหตุผลมากกว่านี้
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เตือนให้เขาใจเย็น ๆ
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจไม่ไปต่อยกับเขา
กลุ่มที่๕
ผูเ้ ล่า : พ่อแม่ทะเลาะกันแยกทางกัน
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้ตวั เราทําตัวให้ดี ถึงเขาไม่อยูด่ ว้ ยกันแต่เราก็เป็ นคนดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ทําตัวให้ดี
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กลุ่มที่๑
ผูเ้ ล่า : ผมดมกาว แล้วมานัง่ กินนํ้ากระท่อม แล้วไปตลาดโดนจับ
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อย่าไปมัว่ สิ่ งเสพติดไม่ดี ทําให้ร่างกายเราเสี ย
๑๔๑

กลุ่มที่๒

ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เอาเวลาที่เหลือที่ไปกินนํ้ากระท่อมเอาเวลาไปเล่นกีฬาดีกว่า จะได้
สุ ขภาพแข็งแรง

ผูเ้ ล่า : ผมกลับไปเยีย่ มบ้าน มีเพื่อนมาชวนไปดูดกัญชา ผมขอคิดดูก่อน
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : อย่าไปเลย ตรวจปัสสาวะเจอจะเป็ นเรื่ องอีก
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : อย่าไปมันเป็ นสิ่ งไม่ดี มันทําร้ายชีวิต ทําให้ร่างกายมันพัง
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจไม่ไปดูดกัญชาเดี๋ยวกลับมาโดนตรวจฉี่ จะมีปัญหาอีก
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : ครั้งแรกผมโดนคดีสารระเหย แม่มาประกันตัวผม และบอกว่าให้อยูท่ ี่บา้ นไม่น้ นั แม่
จะถอนประกัน แต่เพื่อนก็โทรมาชวนให้ไปเสพยาบ้า ผมตัดสิ นใจไม่ได้วา่ ทําอย่างไร
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : พ่อแม่เตือนให้ฟังไว้ เขาเตือนเพราะเขารักกลัวเราจะผิดพลาดอีก
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ยาเสพติดไม่ดีอย่าไปลองมัน มันไม่ดีต่อร่ างกาย
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : ผมอยูท่ ี่บา้ น เพื่อนโทรมาชวนไปงานวันเกิด แม่บอกว่าอย่าไป พอผมไป ผมนัง่ กิน
เหล้าผมเมา แล้วออกไปตลาดกับเพื่อนเจอคู่อริ ผมกลับไปเอาปื นที่บา้ นแล้วโดนจับ
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : เชื่อฟังพ่อแม่ (เพราะพ่อแม่เป็ นคนช่วยเหลือเรา)
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ยิงเลย เพราะเกลียดขี้หน้ามัน ได้ยงิ มันแล้วสบายใจ ได้ยงิ คนตายรู ้สึกมัน
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่าวันนั้นผมมีเรื่ องผมชกกับเพื่อน ผมชกเพื่อนก่อน แต่เรื่ องของเรื่ องผมไม่ได้เป็ นคนผิด
แต่ผมอยากให้เขามาขอโทษผม
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ถึงเขาทําผิดแต่เรากระทําเขาก่อน(ชก)เราต้องขอโทษเขาก่อน
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เราชกเขาก่อนเราต้องขอโทษ
สถานพินิจ ฯ จังหวัดปัตตานี
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : ผมทะเลาะวิวาท กับเพื่อน ผมเป็ นคู่อริ กนั มา มาเจอกันในสถานพินิจผมจะเป็ น
เพื่อนกันดี หรื อเป็ นคู่อริ กันดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ใจเย็นต่อยในนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ให้จบไปแค่น้ นั มันเป็ นเรื่ องที่ผา่ นมาแล้ว
เจ้าตัว : ผมต้องไปคุยและผมจะไปบอกว่าขอโทษครับ
กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า : ผมติดยา และผมขายยา ผมไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร
๑๔๒

ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้ไปศูนย์บาํ บัดจะได้หาย อย่าไปขายยาเดี๋ยวตํารวจจับอีก
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ถ้าเสพยาให้คิดถึงพ่อแม่ ให้หาเงินหางานที่ดีๆ ทํา
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจผมตั้งใจจะเลิกยา ผมตั้งใจจะไม่ขายยา
กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : ผมเป็ นนักซิ่ ง แข่งมอเตอร์ ไซค์ ผมจะแก้ไขอย่างไร
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : เป็ นสิ่ งไม่ดีแข่งมอเตอร์ ไซค์ มันเร็ วเกินไป อันตรายต่อชีวิต ของตัวเอง
และคนอื่นบนท้องถนน และทําให้แม่มีความทุกข์
ผูเ้ สนอคนที่ ๒: สังคมไม่ยอมรับการแข่งมอเตอร์ ไซค์ ถ้าเกิดอุบตั ิเหตุ มันอันตราย
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจผมไม่แข่งแล้ว มันไม่ดี
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : ปั ญหาติดยาบ้า
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ต้องทําใจแข็ง แล้ว ส่ งไปที่ศูนย์บาํ บัด
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ถ้าเขาเลิกไม่ได้ให้ไปอยูใ่ นศูนย์บาํ บัด
เจ้าตัว :ผมเชื่ อเพื่อน มันอยูท่ ี่ใจ ถ้าจะเลิกก็เลิกได้ อยูก่ บั กลุ่มเพื่อนที่ดีดว้ ย (ผมตั้งใจจะเลิก
ยาบ้า)
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่า : ปั ญหาโดนจับ เรื่ องกระท่อม ผมจะเลิกนํ้ากระท่อมอย่างไร
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ต้องพยายาม มันอยูท่ ี่ใจ
ผูเ้ สนอคนที่ ๒: เลิกได้ ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสําเร็ จอยูท่ ี่นน่ั
กลุ่มที่ ๖
ผูเ้ ล่า : เรื่ องวัยรุ่ น ทะเลาะวิวาทกัน
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้สองฝ่ ายมาคุยกันให้ใช้ปัญญา
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไม่อยากให้ทะเลาะกัน เพราะเป็ นเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : มีคนให้เราทําบางอย่าง(ดักซุ่มยิง) แล้วขู่วา่ ถ้าไม่ทาํ ครอบครัวจะลําบากไม่ปลอดภัย
ถ้าอยูก่ บั ฝ่ ายเราจะสบาย สาเหตุผมติดยา โดยไปฝึ กมีครู คอมมานโดมาฝึ กที่ค่ายจุฬาภรณ์ ๑๒ อําเภอ
สุ คิรินทร์
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้ปรึ กษาผูใ้ หญ่ ว่าจะทําอย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ให้หนีไปที่อื่น ให้เงียบ ๆ แล้วค่อยกลับมา
๑๔๓

กลุ่มที่๒

ผูเ้ ล่า : ผมมีเพื่อนสนิทติดยาแม่ก็ไม่ให้คบเพื่อนคนนี้
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : เชื่อแม่ก่อน ดูวา่ เพื่อนติดยาจริ งหรื อไม่ถา้ เพื่อนติดยาพยายามหลีกเลี่ยง
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : เชื่อแม่ เพราะว่าเราอยูก่ บั แม่ทุกวัน

กลุ่มที่๓
ผูเ้ ล่า “ตอนที่เรี ยนภาคเช้า มีเรี ยนต่อตอนบายเพื่อนชวนเล่นเกม ถ้าไม่ไปเพื่อนก็หาว่าหัก
หลัง ถ้าไปก็โดนทําโทษ”
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : “หยุดเรี ยนไม่ดี ให้ไปเรี ยนหนังสื อดีกว่า เดี๋ยวพ่อแม่จะเสี ยใจ”
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : “ไปเรี ยนก่อน”
กลุ่มที่๔
ผูเ้ ล่า : พ่อกับแม่ทะเลาะกันทุกวันผมไม่รู้จะทําอย่างไร
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ให้เขามาคุยกัน ทําความเข้าใจกัน ไปห้าม
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ผมดูเขาทะเลาะกัน ผมจะร้องไห้
เจ้าตัว : ตัดสิ นใจบอกให้พ่อแม่ไปละหมาดแทนการทะเลาะกัน
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่า : พ่อแม่ไปชวนผมไปเยี่ยมพี่ชายที่เรี ยนจํา แต่เพื่อนชวนไปเล่นยาผมจะทําอย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไปดูพี่ชายก่อนเพราะได้อยูก่ บั พ่อแม่และพี่ชาย เล่นยาเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไม่ไปเล่นยา มันผิดกฎหมาย
เจ้าตัว : ผมจะไปเยีย่ มพี่ชายก่อนครับแล้วกลับบ้านไปนอน
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสตูล
กลุ่มที่ ๑
ผูเ้ ล่า : เพื่อนชวนไปสู บกัญชาและอีกคนชวนไปสู บยาบ้าและอีกคนหนึ่งชวนไปกินนํ้า
กระท่อม
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ปฏิเสธ ว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไป แต่ก็ไม่ไป
เสนอคนที่ ๒ : อย่าไปคบเพื่อนแบบนี้
กลุ่มที่ ๒
ผูเ้ ล่า : เพื่อนชวนไปกินเหล้ากับเพื่อนชวนไปยกพวกตีกนั ควรทําอย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ควรไปเลย
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ไม่ควรไปทั้งสองกลุ่มเพราะทําให้พอ่ แม่เดือดร้อน
๑๔๔

กลุ่มที่ ๓
ผูเ้ ล่า : แม่ใช้ให้ไปซื้อของแต่เจอเพื่อน เพื่อนเลยชวนไปสู บกัญชากับชวนไปทําปื น ควรทํา
อย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ควรไปเพราะทําให้เดือดร้อนและผิดกฎหมายด้วย
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : ปฏิเสธว่าแม่ไม่ให้ไปต้องต้องกลับมาช่วยแม่ทาํ งาน
กลุ่มที่ ๔
ผูเ้ ล่า : พาแฟนไปเที่ยวแม่โทรมาตามให้กลับบ้านตัดสิ นใจไม่ถูกว่าจะทําอย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : เห็นแก่แม่เพราะกลับไปหาแม่ก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวกลับแฟน
ผูเ้ สนอคนที่ ๒ : บอกแฟนว่ากลับบ้านไปก่อนและเราก็กลับบ้านไปหาแม่แล้วบอกแม่วา่ จะ
พาแฟนไปเที่ยว
กลุ่มที่ ๕
ผูเ้ ล่า : เพื่อนชวนไปสู บกัญชากับเพื่อนชวนไปกินเหล้าควรทําอย่างไรดี
ผูเ้ สนอคนที่ ๑ : ไม่ควรไปกับเพื่อนทั้งสองคน จะบอกว่าผิดกฎหมายและกินเหล้าก็ไม่ดีต่อ
สุ ขภาพและขาดสติ
ความรู้ สึกทีไ่ ด้ จากการทํากิจกรรม
• รู ้ สึ ก ดี ไ ด้ระบาย ได้ท าํ ให้ค นอื่ น รั บ รู้ เรื่ องของเรา และรู้ ว่า วิธี ก ารแก้ปั ญหาเป็ น
อย่างไร(วิทยากรเสริ ม:ต่อไปนี้ ใครมีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวเล่าออกไปพอ
เล่าออกไปแล้วมันเหมือนยกภูเขาออกไปครึ่ งหนึ่ งแล้วมันระบายออกไปแล้ว และ
แถมได้ฟังคําแนะนําดี ๆ อีกเห็นไหมคะ)
• ได้รับรู ้เรื่ องของคนอื่น (วิทยากรเสริ ม : เรื่ องของคนอื่นเป็ นบทเรี ยนให้เราได้ท้ งั สิ้ น
แต่ เ รามี ก ติ ก าการให้ ค าํ แนะนํา เราจะไม่ ต ัดสิ นให้ เขาแต่ า เราจะให้ค าํ แนะนํา ให้
เหตุ ผลเขาให้ม ากที่ สุด แต่ค นที่ ตดั สิ นใจคื อเจ้า ตัว ต่ อไปนี้ ใครมี ความทุก ข์นะ
ตัดสิ นใจไม่ได้หาเพื่อน หรื อหาโซลเมดหนึ่ งคน โซลเมดคือเพื่อนทางจิตวิญาณ คน
นั้นเป็ นพ่อแม่ก็ได้เป็ นแฟนก็ได้ เป็ นเพื่อนสนิ ทก็ได้ โสเมดคนนี้ จะเป็ นคนที่คอย
ประคับครองเราถ้าเราพลาดพลั้งไปเขาไม่ซ้ าํ เติมเรา ถ้าเราได้ดีมาเขายินดีกบั เราด้วย
เมื่อ มีปัญหาเราปรึ กษาเขา ได้ เพราะฉะนั้นวิธีการที่มีเพื่อนทางจิตวิญญาณนั้น จะ
เป็ นการกันเราไม่ให้เขาไปหาที่พ่ ึงที่ผิดเช่นยาเสพติด ต่อไปนี้ มีปัญหาอะไรอย่าเก็บ
ไว้คนเดี ยว ตัดสิ นใจคนเดียว พูดออกไปเล่าออกไป หาเพื่อนสักคนที่จริ งใจกับเรา
แล้วให้เขาช่วย)
๑๔๕

•

•

รู ้สึกดีได้ระบายความในใจออกไป (วิทยากรเสริ ม : เมื่อกี้การที่นอ้ งนัง่ กันสามคนมัน
เกิ ดมณฑลแห่ งพลังเกิ ดขึ้นแล้ว คนหนึ่ งมีปัญหาแล้วเล่า คนที่สองฟั ง คนที่สามฟั ง
มันไม่ ใ ช่ เรื่ องของเราเลยแต่เขาพยายามหาเหตุ ผลช่ วยเราตรงนั้นแหละคะที่ เขา
เรี ยกว่ามณฑลแห่งพลัง มันมีพลังของความเป็ นมนุษย์ซ่ ึ งกันและกัน)
โล่งใจที่ได้ระบายเรื่ องบางเรื่ องแล้วมันจะเป็ นบทเรี ยนให้แก่ผอู ้ ื่นด้วย (วิทยากรเสริ ม
กิจกรรม ฟังแบบสามคน มันจะเกิดขึ้นได้ถา้ น้อง ๆ ฟัง และไม่ตดั สิ นใจว่าเรื่ องของ
คนอื่นเป็ นเรื่ องจิบจ้อย ไม่ตดั สิ นไว้ก่อน)

ได้ ประโยชน์ อะไรบ้ าง
• ได้รับรู ้เรื่ องของคนอื่น และร่ วมแก้ปัญหาให้เพื่อน
สรุ ปกิจกรรม
เมื่ อได้เล่า เรื่ องออกมาแล้วรู ้ สึก สบายใจและภูมิใ จเพื่อนรั บ ฟั งปั ญหาของเรา สบายใจที่
เพื่อนช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่ งถือได้วา่ มณฑลแห่งพลังได้เกิดขึ้นแล้ว คนหนึ่ งมีปัญหาก็บอกปั ญหาให้
เพื่อนฟัง เพื่อนสองคนช่วยแก้ปัญหาให้และเจ้าตัวเป็ นคนตัดสิ นใจว่าจะรักสั้นหรื อรักยาว เลือกมี
ความสุ ขเพียงไม่นานกับการมีความสุ ขที่ยาวนาน
…………………………………………………………………………………
กิจกรรมดูภาพยนตร์ เรื่ อง Get up และหนังเรื่อง She without arm, he without leg - ballet Hand in Hand
หลังจากดูหนัง นําบทเรียนไปใช้ ในชี วติ ประจําวันอย่างไร
เรื่ องแรก
• เค้าไม่มีแขนไม่มีขาแต่เรามีแขนมีขาครบ เราต้องทําให้ได้ดีกว่าเขา
• สงสารเขาที่ไม่มีแขนมีขา
วิทยากรเสริ ม : (คนเรามีสิทธ์ที่จะพลาดได้มีสิทธิ์ ลม้ ได้ เรามีแขนมีขามากกว่าเค้า ถ้าเราล้ม
เราต้องลุกขึ้นได้ เอาชีวติ เค้ามาเป็ นบทเรี ยนเพราะฉะนั้นหนังเรื่ องนี้ดูแล้วให้กาํ ลังใจ
หลังจากดูหนัง นําบทเรียนไปใช้ ในชี วติ ประจําวันอย่างไร
เรื่ องสอง
• ทําให้รู้จกั ความพยายาม
• ทําให้รู้จกั ความอ่อนโยน
• เขามีความพยายามของเค้าทั้งที่เขาไม่มีแขนไม่มีขา
๑๔๖

วิทยากรเสริ ม : หนังสองเรื่ องนี้ คล้ายกันมากเลย เขาไม่มีความสมบรู ณ์ท้ งั นั้นเลย ถ้าน้อง
เอาเรื่ องนี้มาเกี่ยวข้องกับชี วิตของน้อง เมื่อบอกว่าเรามีชีวิตที่ไม่สมบรู ณ์เพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในนี้
คนนั้นเขาไมท้อใจเลยความไม่สมบรู ณ์ของเขามีความหวังที่แรงมาก เพราะฉะนั้นไม่มีแขนไม่มีขา
แต่ร่วมมือกัน เหมือนน้องอยูท่ ี่น้ ีไม่มีอิสรภาพ เราต้องเอามาเป็ นบทเรี ยนไปทําให้ชีวิตของเราดีข้ ึน
จะช่วยกันได้ม้ยั ให้อยูท่ ี่น้ ีมีความสุ ข เอาเรื่ องนี้มาเป็ นบทเรี ยนเลยว่า เมื่อพลาดไปแล้วล้มแล้วลุกขึ้น
ใหม่แล้วทําประโยชน์ให้กบั คนอื่น เอาบทเรี ยนของเรามาบอกคนอื่น
…………………………………………………………………………………
จบกิจกรรมภาคเช้ า
นัง่ นิ่ง ให้นึกถึงความดีของตัวเองแล้วเอาความดีไปให้เขาที่เราล่วงเกินก่อนเข้ามา นึกนะส่ ง
ใจไปให้แรง ๆ เลย หลับตา ส่ งใจไปว่าเรามีความดี เราขอให้ พ่อแม่ ผูม้ ีพระคุณ และก็คนที่เราไป
ล่วงเกินเขามาขออโหสิ กรรมเขาอย่างจริ งใจ ขอให้พลังแห่งจักรวาลรับรู ้ความตั้งใจอันดีน้ ี ขอให้อลั
เลาะห์รับรู ้ความจริ งใจนี้ เพื่อให้ความทุกข์ที่หนักกลายเป็ นเบา
…………………………………………………………….
กิจกรรมอํานาจ
การดําเนินกิจกรรม
ให้ผเู้ ข้าร่ วมยืนเป็ นสองแถว จับคู่กนั แล้วเลือกว่าใครจะเป็ นคนนัง่ หรื อยืนก่อน
๑. ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้คือมีฝ่ายหนึ่งนัง่ อีกฝ่ ายหนึ่งยืน
๒. ให้ฝ่ายที่ยนื ชี้หน้าคนนัง่
๓. ผูจ้ ดั กิจกรรมเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก ของผูท้ ี่นงั่ และยืน
๔ สลับบทบาท แล้วเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึกอีกครั้ง
๕ จากนั้นให้ท้ งั สองฝ่ ายยืนเสมอกัน แล้วเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก
ข้อสังเกต คือให้สังเกตสภาวะจิตของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อตนเองต้องนัง่ ลงกับพื้นพร้อมกับมีคนยืน
ชี้หน้า
บทเรี ยนและความรู้ สึกทีไ่ ด้ จากกิจกรรม
คนที่นงั่ รู ้สึก
•
ไม่พอใจ
•
รู ้สึกโกรธ
คนที่ยนื รู ้สึก
•

รู้สึกดีเพราะสู งกว่า
๑๔๗

•
ได้เปรี ยบกว่า
ตอนสลับบทบาท
ความรู ้สึกคนที่นงั่ แล้วมายืนรู ้สึก
•
รู้สึกดีใจ
•
รู ้สึกดี
•
รู้สึกสะใจ
ความรู้สึกตอนยืนแล้วมานัง่
•
โกรธ
•
เสี ยว
•
โกรธ
•
รู ้สึกว่าเราทําอะไรผิด
•
โกรธ
•
รู้สึกร้อน ๆ
•
รู้สึกแปลก ๆ ไม่ค่อยดี
•
รู ้สึกว่าเราทําอะไรผิด
ถ้ าเลือกได้ ทุกคนอยากนั่งหรื อยืน
•
เยาวชนทุกคนเลือกที่จะนัง่ ยืน นอน และเดินเหมือนกัน เพราะสบายใจมากกว่า
และทําให้เท่าเทียมกัน
สิ่ งทีไ่ ด้
•
ความเท่าเทียมกัน
วิทยากรเสริ มกิ จกรรมนี้ กาํ ลังบอกอะไรแก่เรามีคนหนึ่ งมีอาํ นาจมากกว่าคนหนึ่ งมีอาํ นาจ
น้อยกว่า ในสภาวะจิตที่เรานัง่ และมีคนมาชี้ หน้าเรา เราไม่ชอบเลย เพราะเขาได้เปรี ยบ ดังนั้นเมื่อ
น้องมีอาํ นาจเมื่อไหร่ ให้นึกถึงหัวอกคนที่ไม่มีอาํ นาจ ว่าสภาวะจิตเขาเป็ นอย่างไรพี่จะเล่าเรื่ องให้ฟัง
ว่าพี่ทาํ กิ จกรรมนี้ กบั ตํารวจทหารที่ภาคใต้ มันมีอยูค่ รั้งหนึ่ งตํารวจเขาฟึ ดฟั ดมากเขาใส่ เครื่ องแบบ
และเขาต้องลงไปนัง่ ด้วย แล้วเขาถูกชาวบ้านชี้ หน้าเขารู้สึกไม่ดีมากเลยที่ถูกชาวบ้านชี้ หน้า ถึงเป็ น
บทบาทสมมุติก็ตาม เขารู ้ สึกว่าเขามี อาํ นาจแล้วชาวบ้านมาชี้ หน้าเขาเขาทนไม่ได้เลย อันนั้นคือ
บทเรี ยนที่จะบอกให้เขารู ้สึกว่าเมื่อไหร่ ก็ตามที่เขาไม่มีอาํ นาจเขายังรู้สึกไม่ชอบ เพราะฉะนั้นใครที่
มีอาํ นาจก็อย่าใช้อาํ นาจเกินกว่าขอบเขตและนึกถึงเขาว่าเมื่อตอนที่เรานัง่ เรารู้สึกอย่างไรเราไม่ชอบ
อย่างไร และเมื่อตํารวจเขาได้สติเขาพูดออกมาว่า ผมนึกถึงตอนจับแรงงานพม่า ผมจับแล้วให้นงั่ เอา
๑๔๘

มือไขว่หลังแล้วมัดด้วยเชือก ทําให้ผมหวนคิดว่าเขารู้สึกอย่างไร ดังนั้นน้องต้องใช้อาํ นาจให้พอดี
ๆ อํา นาจไม่ใ ช่ เรื่ องความชั่วร้ า ย อํา นาจ มี ส ามชนิ ดคื อ ๑ ทุ ก คนมี อาํ นาจอยู่ภายในตัวเอง เช่ น
การศึกษาหน้าตา ความรู ้ รวย จน และอีก ๒ อํานาจที่อยูใ่ นตําแหน่งเหนือกว่า ๓ อํานาจร่ วมแต่เรา
จะทํายังไรที่จะมีอาํ นาจเท่ากัน คือ จะนัง่ ก็นงั่ เหมือนกัน หรื อยืนก็ยืนเหมือนกัน เอาไปใช้ให้ได้ใน
ชีวติ จริ ง
…………………………………………………………….
กิจกรรมผู้นําผู้ตาม
อุปกรณ์
๑. ผ้าปิ ดตา
๑ ผืน/คู่
๒. อุปสรรคสําหรับการเดินในห้องทํากิจกรรม เช่น เก้าอี้วางขวางทางเดิน เป็ นต้น
ขั้นเตรียมการ
๑. จัดห้องทํากิจกรรมให้มีสิ่งกีดขวาง
๒. จัดผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นคู่ ๆ แจกผ้าปิ ดตาให้คู่ละผืน
๓. ให้แต่ละคู่เลือกว่าใครจะเป็ นผูน้ าํ ใครจะเป็ นผูต้ าม
๔. ผูท้ ี่ได้รับบทบาทผูต้ ามต้องเป็ นคนสวมผ้าปิ ดตา
๕. ผูท้ ี่ได้รับบทบาทผูน้ าํ สามารถเอามือจับศอกของผูต้ ามให้เดินหลบหลีกสิ่ งกี ดขวาง
โดยอนุญาตให้ตกลงสัญญาณกันก่อน
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผนู ้ าํ พาผูต้ ามเดินไปรอบ ๆ ห้อง โดยหลบเลี่ยงสิ่ งกีดขวางสักพัก
๒. สลับบทบาทให้ผตู ้ ามมาเป็ นผูน้ าํ บ้าง
๓. รวมกลุ่มใหญ่ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ข้ อตกลงร่ วมกัน ให้สังเกตสภาวะจิตของตน
บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรมผู้นําผู้ตาม
บทเรี ยนและความรู ้สึกของผูต้ าม
ตอนปิ ดตา
• เสี ยว
• กลัวโดนชนกําแพง
• กลัวโดนชน
• รู ้สึกสนุก

๑๔๙

• กลัว
• กลัว
• รู ้สึกเคว้งคว้าง
• รู ้สึกระแวง
บทเรี ยนและความรู ้สึกของผูน้ าํ
• รู ้สึกดี
• รู ้สึกประคับประคองไม่ให้ชน
• รู ้สึกรับผิดชอบต้องขับไม่ประมาท
• กลัวว่าจะพาเพื่อนไปชน
• รู้สึกสนุกดี
มีคนขับรถขับรถไปชนคันอื่น ปรากฎว่าถามผูข้ บั บอกว่าผมไม่ทนั มอง
สิ่ งทีไ่ ด้
• ผูน้ าํ ต้องมีความรับผิดชอบ และคนที่เป็ นผูต้ ามต้องไว้วางใจผูน้ าํ
สรุ ปบทเรียน
วิทยากรเสริ มเป็ นผูน้ าํ นั้นไม่ใช่เรื่ องง่ายต้องมีความรับผิดชอบ เป็ นผูต้ ามอยากซะอีกเพราะ
มีความระแวงความกลัว ในความเป็ นจริ งเราสามารถเป็ นผูน้ าํ และเป็ นผูต้ ามได้ ผูน้ าํ ในแนวดิ่ งไม่
ผิดเลย ที่สั่งลงไป แต่เราอยากให้มีผนู ้ าํ ในแนวระนาบ คือเป็ นผูน้ าํ ที่สามารถดึงศักยภาพของแต่ละ
คนออกมาได้ แล้วเอาศักยภาพของเขามาช่ วยกันทํางาน กําลังฝากความหวังไว้กบั น้องกลุ่มนี้ ว่า
น้องเป็ นผูช้ าย หรื อผูห้ ญิงน้องมีอาํ นาจอยู่ในตัวทุกคนไม่ผิดที่น้องจะใช้อาํ นาจ แต่อาํ นาจที่เรา
ต้องการใช้คืออํานาจร่ วม คือน้องต้องพยายามดึงศักยภาพของคนออกมาแล้วเอาศักยภาพของเขามา
ช่วยกันคิด ร่ วมกันทํางาน
…………………………………………………………………………………
สานเสวนาแบบไม่ มีคุณอํานวย
อุปกรณ์
๑. ปากกา
๑ ด้าม/กลุ่ม
๒. กระดาษปรู๊ ฟ
๑ แผ่น/กลุ่ม
๓. ปากกาเคมี
๑ ด้าม/กลุ่ม
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม ๆ ๕ คน ให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง คละหอ คละ
จังหวัด เป็ นต้น
๑๕๐

ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคนผลัดกันพูดถึ ง ปั ญหาปั ญหาที่ เกิ ดก่ อนและหลังเข้ามาอยู่ใ น
สถานพินิจ โดยให้คนที่มีความพร้อมเริ่ มก่อน
๒. ผูท้ ี่พร้อมต้องหยิบไม้สําหรับพูด (Talking Stick) ซึ่ งอาจใช้ “ ปากกา” “แตงร้าน”
ขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตนคือผูท้ ี่ได้สิทธิ์ พูดในขณะนั้น ผูท้ ี่ไม่ได้ถือปากกาต้องฟั งอย่าง
ตั้งใจ
๓. ผูจ้ ดั กิ จกรรมควบคุ มเวลาให้พูดคนละประมาณ ๓ นาที แล้วส่ งสัญญาณให้เปลี่ยน
คนพูด จนครบทุกคน
๔. หลังจากฟั งกันเสร็ จแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุ ปปั ญหาที่ได้จากการฟั งทุกคนลงใน
กระดาษ แล้วออกมานําเสนอให้กลุ่มอื่นฟัง
สรุ ปปัญหาทีไ่ ด้ จากการฟังในกลุ่ม
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา
• อยูข่ า้ งในนี้ เครี ยด,ไม่เห็ นโลกภายนอก ,พื้นที่คบั แคบ,รู้สึกเบื่อ, คิดถึงบ้าน, เครี ยด
เรื่ องคดี ,ขาดอิสรภาพ
• เครี ยดตอนขึ้นหอมันเร็ วเกินไป
• เครี ยดในการอยูร่ ่ วมกันโดยไม่คิดถึงผูอ้ ื่นทําให้เกิดการทะเลาะกัน
• ปั ญหาสาธารณู ปโภค ที่อาบนํ้าไม่ค่อยสะอาด บ่อไม่สะอาด เพื่อนลงไปอาบนํ้าใน
บ่อ พัดลมไม่หมุน ปั ญหาการดูโทรทัศน์ เรื่ องโทรศัพท์เวลาคุยน้อย คุยกับญาติไม่
ค่อยรู ้เรื่ อง
• เวลาเยีย่ มน้อย ญาติที่มาไกลๆ เสี ยเวลา ควรเพิ่มเวลาเยีย่ มเป็ น ๔๐ นาที
• เครี ยดญาติไม่ค่อยมาเยีย่ ม
• เครี ยดเรื่ องละหมาดไม่มีโอกาสได้ออกไปละหมาดวันศุกร์
• อยูใ่ นแรกรับอยากให้มีสิทธิ เท่าเทียมกัน ทั้ง ขาใหญ่ และลูกปิ้ ง
• ผมไม่อยากอยูใ่ นแรกรับแล้วครับ
• มีความรู ้สึกเสี ยใจที่เพื่อนถูกรังแก
• ผมเสี ยใจที่คิดหนี ในวันนั้นผมขอโทษครับที่ผมคิดผิด
• เครี ยดเรื่ องเสื้ อผ้าที่เพื่อนไม่ยอมเก็บตอนอาบนํ้าเสร็ จ
• ไม่พอใจที่ละหมาดเพราะมันอยูใ่ กล้ห้องนํ้าเกินไป ทําให้ไม่มีสมาธิ เพราะเสี ยงมัน
ดังและเหม็น
• ไม่พอใจที่เพื่อนอุจจาระแล้วไม่ราด
๑๕๑

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่พอใจที่ครู ให้ยกล้อแล้วแก้ผา้ ด้วย พอเข้าหอนอนเพื่อนก็เล่นอีก
ไม่พอใจเพื่อนเดินเสี ยงดังในหอนอน นอนก็นอนไม่หลับ
ไม่พอใจผีเด็ก ชอบไปฟ้ องครู
เครี ย ดเรื่ องเพื่ อน อยากให้เพื่อนเลิ กทะเลาะกัน ค่อย ๆ คุ ย กัน ไม่ ทาํ ร้ า ยร่ า งกาย
เพราะรู ้สึกเสี ยใจ ไม่อยากเห็นเพื่อนเจ็บตัว อยากอยูแ่ บบสบาย ๆ
คิดถึงแม่ เกลียดทุกอย่างในสถานพินิจ ผมอยากออกจากนรกขุมนี้ เป็ นไปได้อยากมี
นิวเคลียร์ ถล่มทัว่ โลก
กังวลเรื่ องขโมยของใช้ส่วนตัวหรื อของกิน โดยงัดที่เก็บของ
กังวลเพื่อนชอบแกล้งผมครับ
กังวลเรื่ องเพื่อน ๆ ที่เข้าใหม่ อยาก ให้เพื่อนทําตัวดี ๆ เป็ นที่รักของเพื่อนที่อยูก่ ่อน
อยากให้มีการลาเยี่ยมบ้านเดือนละ ๕ คน ทุกเดือน ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์หนี
เกิดขึ้นอีก เพราะจะทําให้เพื่อนเดือดร้อนกันทุกคน
ขอเวลาสู บยา หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น มื้อละ ๒๐ นาที (ผมขอร้อง)
เวลาทานอาหารทุกมื้อเสร็ จแล้ว เศษอาหารที่เหลือเทอาหารให้ลงถังด้วยครับ
ห้องนํ้ากั้นให้สูงขึ้นกว่านี้ เพราะเห็นหน้ากันถ่ายไม่ออกครับ
ไม่ชอบครู ทาํ โทษครู ใช้ความรุ นแรง
สงสารเพื่อนตอนส่ งไปเรื อนจํา
ครู ชอบบอกว่าไม่มีเงินในโทรศัพท์ผมไม่รู้วา่ ครู พดู จริ งหรื อเปล่า

สถานพินิจ ฯจังหวัดภูเก็ต
ปัญหาอปสรรคทีอ่ ยู่ภายนอกสถานพินิจ
• ฟังคําพูดของคนอื่นมากไป โดยไม่นึกถึงความถูกต้อง
• ติดเกมส์ จนทําให้ตอ้ งหาเงินในวิธีที่ผดิ
• ยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา
• ก่อกลุ่มให้เกิ ดการมัว่ สุ มในกลุ่มวัยรุ่ น จึงเกิดปั จจัย ในการทําผิดใด ๆ เช่ น แข่งรถ
ลักขโมย
• วันหนึ่งไม่มีเงินใช้จึงได้ร่วมกันลักทรัพย์กบั เพื่อน เพื่อเอาเงินไปเสพยา และก็ถูกจับ
จึงเข้ามาอยูใ่ นสถานพินิจ
• อยู่บา้ นอาด่าเครี ยดต้องไปกินสุ ราทุกวัน กินเหล้าเสร็ จกลับบ้านไปนอนตื่นมาตอน
เช้าก็ไปวิ่งราว หลังจากนั้นก็โดนจับกุม จึงเข้ามาอยู่ในนี้ (อาด่าเพราะสาเหตุ กลับ
บ้านดึก)
๑๕๒

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

เพื่อนชักชวนเลย ตามเพื่อน
กลัวเสี ยศักดิ์ศรี เพื่อนมาท้าซิ่งรถ
ต้องทํางานกลางคืนก็เลยต้องพึ่งยาเสพติด
มีปัญหาทางบ้าน (พ่อแม่แยกทางกัน บางคนอาจจะอยูก่ บั พ่อคนเดียว บางคนอาจอยู่
กับแม่คนเดียว หรื ออยูก่ บั ญาติพี่นอ้ ง)
ไม่มีใครเข้าใจ บางทีเด็กวัยรุ่ น อยากเป็ นตัวของตัวเอง เช่นแต่งตัวเป็ นเด็กวัยรุ่ น ใส่
กางเกงยีนส์เท่ ๆ แต่พ่อแม่ของบางคนอาจไม่มีเงิน จึงทําให้ตวั เองเป็ นอย่างที่ตวั เอง
อยากเป็ นไม่ได้ จึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจในครอบครัว
ยังไม่ได้ทาํ ใจ รู ้วา่ ตนเองทําผิด แต่ยงั ไม่ได้ทาํ ใจ ทําใจไม่ทนั
ยังไม่พร้ อม บางคนอยู่ขา้ งนอกยังไม่พร้อมที่จะทําตามที่พ่อแม่คาดหวังไว้ให้ เช่ น
อยากให้เราเรี ยนจบ แต่บางคนหัวสมองไม่ดี จึงไม่พร้อม (วิทยากรถามว่าทําไมไม่
คุ ย กับ พ่ อ แม่ถ้า เรี ย นแบบนี้ ไ ม่ ไ ด้ก็ ไ ปเรี ย นแบบอื่ น เราคุ ย กับ พ่อ แม่ไ ม่ ไ ด้เ หรอ
เยาวชนตอบว่า ในบางครอบครัวเยาวชนก็ไม่กล้าที่จะบอกพ่อกับแม่ครับ
เพื่อนมาหาเรา (เพื่อนที่ไม่ดี ) เพื่อนจะชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดี
ไม่เคยคิดว่าจะมาอยูใ่ นนี้ คิดว่าไม่มีใคร จับฉันได้ไม่มีใครทําอะไรได้ เพราะคิดว่า ซี
ใหญ่ (ขาใหญ่มีเส้นสาย)
ทําตัวเกเรเป็ นนักเลง อันธพาล
นักเลงกับอันธพาลไม่เหมือนกัน ในที่น้ ี น่าจะ
หมายความว่าเป็ นอันธพาลมากว่า เพราะคําสองคํานี้ มนั ต่างกันนักเลง คือ(เป็ นคนมี
นํ้าใจ เสี ยสละ อยู่เงี ยบ ๆ ใจกว้างเปิ ดรับเพื่อนฝูง) อันธพาลคือคนที่( แย่งคนอื่ น
รังแกคนอื่น ข่มคนอื่น)
อยูข่ า้ งนอกชอบเที่ยวดึก
อยูข่ า้ งนอกเอาแต่ใจไม่เชื่อฟังพ่อแม่
อยูข่ า้ งนอกชอบหนีเรี ยน เรี ยนไม่จบ
อยูข่ า้ งนอกใช้เงินเยอะ (ผลาญเงินพ่อแม่)
ใช้อารมณ์ตดั สิ นปั ญหา
อยูข่ า้ งนอกไม่เรี ยนหนังสื อ (เอาแต่เที่ยวเตร่ )
มีปัญหาทะเลาะกับคู่อริ

ปัญหาอุปสรรคทีอ่ ยู่ภายในสถานพินิจ
• ทะเลาะกับเพื่อน
• ไม่เชื่อฟังคุณครู
๑๕๓

•
•
•

•

•
•
•
•

คิดถึงพ่อแม่และครอบครัว
อยากลับบ้าน
ไม่สะดวกต่อการทําการใด ๆ เช่น อาบนํ้า กินข้าว คืออาบนํ้าไม่เต็มที่ เวลาน้อย ๕๐
คนอาบนํ้าให้เสร็ จภายใน ๕ นาที การกินข้าว บางคนกินช้าแล้วกินไม่อิ่ม (วิทยากร
เสริ มคนนั้นต้องปรับตัวเองถ้ากินช้าต้องกินให้เร็ วขึ้น)
มีความกดดันทางจิตใจสู ง (วิทยากรถามว่าความกดดันนั้นคืออะไร เยาวชนตอบว่า
มันไม่สะดวกเหมือนอยูบ่ า้ น วิทยากรถามว่า แล้วนี่ ใช่ บา้ นเหรอคะ มันคงไม่สบาย
เหมื อนบ้านของตัวเอง และกดดันเรื่ องอะไรอี ก เยาวชนตอบว่าไม่สะดวกเหมื อน
บ้านเราคิดถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่เราทําแล้วไม่ได้ทาํ
อยูใ่ นนี้ก็เครี ยดอยูอ่ ย่างหนึ่งมีกฎระเบียบเยอะ อย่างอื่นไม่มีอะไรมาก
ไม่มีอิสระ
ขาดความอบอุ่น( เขาเพิง่ เข้ามา)
โดนเพื่อนเอาเปรี ยบโดนเพื่อนแกล้ง เพื่อนมาแซง เช่ นหยอกเล่ นแบบเจ็บ ๆ เช่ น
เต๊ะ ตบหัว ต่อย

สถานพินิจ ฯ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ปัญหาอุปสรรคก่ อนเข้ ามาอยู่ในสถานพินิจ
• ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ (ยกตัวอย่าเช่นพ่อแม่หา้ มไม่ให้ไปเที่ยวก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ,ไม่
เชื่อฟังพ่อแม่แล้วไปติดยาเสพติด )
• ตามเพื่อน เพื่อนชวนไปมัว่ สุ มยาเสพติด (ทําให้เกิดปั ญหาโดนจับ ผลมันคือพ่อแม่
เสี ยใจ ตัวเองต้องมาอยูส่ ถานพินิจ ฯ ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ )
• ปั ญหาครอบครัว ( เช่นพ่อแม่ทะเลาะกัน ทําให้ลูกเครี ยด)
• ปั ญหาสังคมทะเลาะกัน (ชาวบ้านทะเลาะกัน หมู่บา้ นไม่เข้มแข็ง ทําให้ยาบ้าระบาด
ในหมู่บา้ น)
• อยากรู้อยากเห็นอยากลองยาเสพติดก็เลยติด
• มีปัญหากับคู่อริ (โดยมีปัญหากันเรื่ องผูห้ ญิง ผูห้ ญิงเขาบอกว่ายังไม่มีแฟน ทั้งที่เขา
มีแฟนอยูแ่ ล้ว )
• เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่ตามใจมาตัง่ แต่เด็ก
• ผมอยูข่ า้ งนอกผมมักไม่ช่วยเหลือพ่อแม่บิดามารดาเลยสักครั้งและเป็ นที่หนักอก
หนักใจแก่บิดามารดา
๑๕๔

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผมอยากเรี ยนให้จบแต่สิ่งเสพติดมาทําร้าย
อยูข่ า้ งนอกผมไม่ได้รับการศึกษามันเป็ นปมด้อย
ได้รับการศึกษาแต่ไม่สนใจเรี ยนเพราะผมตามเพื่อน
อยากมีเพศสัมพันธ์เหมือนคนอื่น
ใจร้อนขาดสติ ขาดความยับยั้งใจ
อยากเอาเงินไปตกแต่งรถ ไม่มีเงินเลยไปปล้น
บ้าระหํ่า คึกคะนอง เพราะความมึนเมา ขาดสติแล้ววางเพลิง
คนในสังคมไม่ค่อยยอมรับ
กลุม้ ใจเรื่ องแฟน(กลัวแฟนทิ้ง)
มีปัญหากับเพื่อนข้างไป เพื่อนบ้านชอบแจ้งความเรา (เพื่อนมาเยอะส่ งเสี ยงรบกวน)
ทางบ้านยากจน

ปัญหาอุปสรรคหลังเข้ ามาอยู่ในสถานพินิจ
• กลัวว่าจะเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้
• กังวลว่าพ่อแม่จะมาประกันตัวหรื อไม่
• กังวลว่าจะตัดสิ นเมื่อไหร่
• กลัวว่าทางบ้านจะกังวลใจ
• กลัวว่าแฟนจะมีแฟนใหม่
• กังวลว่าเข้ามาแล้วอยูไ่ มได้ (กลัวเรื่ องเพื่อนรังแก)
• คิดถึงครอบครัว
• กลัวว่าคนในนี้จะมาทําร้าย (เป็ นความคิดที่สร้างขึ้นมาเอง เป็ นการระแวง)
• กลัวว่าพ่อแม่จะไม่มาเยีย่ ม (กลัวเขาจะเหิ นห่างเป็ นความกลัวของตัวเอง)
• กลัวว่าจะไม่ได้เยีย่ มบ้าน
• ทําให้ผมได้รู้ถึงความยากลําบาก เพราะอยูใ่ นกฎระเบียบของที่นี่
• อยูข่ า้ งในนี้ผมอยากเรี ยนกศน.
• อยูใ่ นนี้ผมไม่ได้รับอิสระอยากไปไหนก็ไม่ได้ไป อยากไปที่ที่ชอบแต่ไม่ได้ไป
• คิดมาก กลัวติดนาน
• ยุงมาก
• เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้
• เพื่อนชอบล้อเล่นบ่อย ๆ

๑๕๕

•

รับสภาพแวดล้อมไม่ค่อยได้ (กฎระเบียบ)

สถานพินิจ ฯ จังหวัดตรัง
ปัญหาอุปสรรคทีอ่ ยู่ภายนอกสถานพินิจ
• ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่
• เพื่อนชวนไปดื่มนํ้ากระท่อม
• ขัดแย้งทางธุ รกิจการขายยาบ้า ทําให้มีการฆ่ากัน
• เสพกัญชา ไปขโมยของ และขโมยของในวัด
• ดมกาว ทําให้ขาดสติ ทําให้ไปยิงคนบ้า
• ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ ไม่มีเงินใช้จึงขโมยเงินห้าสิ บบาทเพื่อซื้ อปื นฉีดนํ้าเล่นสงกรานต์
• ดื่มสุ รา ยาดองตราเสื อ ๑๑ตัว จนหมดสติ เพื่อนมาชวนไปทําลายบ้านคนอื่น (บ้าน
กระเทย)
• ทะเลาะกับแฟน (น้องศร) เขาหาว่าผมไปมีแฟนเป็ นกระเทย เสี ยใจเลยไปกิ นนํ้า
กระท่อม
• ไม่มีตงั ค์จ่ายเลยไปปล้นเขา
• ไม่มีรถขี่เลยไปขโมยของเขามา
• ไม่มีตงั ค์จ่ายเลยไปขายยาบ้า
• เมาไม่มีสติเลยไปเรี ยกค่าคุม้ ครอง (คนแก่ ลูกพี่สั่งให้ไปเรี ยกค่าคุม้ ครอง เจ้าของ
ร้านขายของ )
• พ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อมีเมียน้อย
• ผมไม่มีรถขี่เลยเครี ยด จึงขโมยรถแม่ แล้วไปยิงคู่อริ
• อยูบ่ า้ นไม่มีอะไรทําเครี ยดเลยไปเผาบ้านเพื่อน
• เพื่อนมองหน้าไม่พอใจเลยไปยิงเพื่อน
• อยูบ่ า้ นเที่ยวไม่หยุด ตามแต่เพื่อน
ปัญหาอุปสรรคทีอ่ ยู่ภายในสถานพินิจ
• ญาติไม่ค่อยมาเยีย่ ม
• คุณครู รังเกียจ (ล้อเล่นนะจ้าครู รักทุกคน)
• เพื่อนไม่ชอบขี้หน้า (เพราะหล่อกว่า ทําท่านักเลง)
• ไม่มียาให้สูบ ดีแล้วที่เราจะได้เลิกบุหรี่
• คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงแฟน
๑๕๖

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผมจะเป็ นคนฉลาดและดีดว้ ยครับ
เพื่อนขโมยกางเกงใน เพื่อนไร้น้ าํ ใจ
เพื่อนไม่เข้าใจผม เครี ยดเพื่อนใส่ ไฟ
ไม่ชอบฟังเพื่อนพูดส่ อเสี ยด ชอบเพื่อนพูดตรง ๆ
ทุกข์กาย (เพื่อนรังแก ชกต่อย) ทุกข์ใจ
นอนหลับเพื่อนขโมยหมอน ผ้าห่ม
นอนหลับเพื่อนลากไปนอนหน้าห้องนํ้า
เพื่อนเอาผ้าห่มคลุม เตะ แล้วตบ (ทําในเกม)
ขึ้นหอเร็ วเกินไปน่าจะขึ้น เวลา ๑๗.๓๐ นาที
เวลาญาติเยีย่ มเร็ วเกินไป
กินข้าวเย็นเร็ วเกินไปทําให้ตอนกลางคืนหิว
อยากให้เพื่อนรักกันมากกว่านี้
ไม่มีเพลงให้ฟังบนหอเครี ยด เบื่อมาก ๆ
นอนไม่ค่อยหลับ ยุงกัด
กินข้าวไม่อิ่ม (กินไม่ทนั เพื่อน)
ไม่เข้าใจกัน (เพื่อน)
ทะเลาะวิวาท
เวลาอาบนํ้าไม่ค่อยสะดวกคนมันเยอะ
เข้าห้องนํ้าไม่ค่อยสะดวกเพราะครู ไม่ค่อยเปิ ดประตูห้องนํ้า
เครี ยดเมื่อเพื่อนตีกนั
รับไม่ได้กบั สภาพความเป็ นอยู่ ไม่มีอิสระ
คิดถึงคนที่บา้ น
เสื้ อผ้าไม่เพียงพอ เพราะเพื่อนขโมย
ที่นอน หมอน ผ้าห่มไม่ครบ
ไม่มี CD ให้ดู

สถานพินิจ ฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ปัญหาอุปสรรคทีอ่ ยู่ภายนอกสถานพินิจ
• ทําอะไรไม่คิด ลงมือกระทําโดยไม่คิดให้ดีก่อน
• ตามเพื่อน เห็นเพื่อนทําเราก็ทาํ เช่นสู บกัญชา

๑๕๗

•
•
•

พ่อแม่แยกทางกัน
ทะเลาะกับผูป้ กครอง (เราไปเที่ยวพ่อแม่เตือน ตอนนั้นเราไม่คิด)
มีปัญหาด้านความรัก ผูห้ ญิงคบเผือ่ เลือกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เราจะไปเที่ยวเขาเตือนเรา
จะไปอย่างเดียว
• อยากรู ้อยากลองทุกอย่าง เช่น เที่ยว ยา
• สนุกกับมันอย่างเดียว เที่ยวอย่างเดียวทําให้ผปู ้ กครองเดือดร้อน
• ใจร้อน ขี้หงุดหงิด
• มีเรื่ องกับพ่อเลี้ยง หนี ออกจากบ้าน ไปอยูก่ บั เพื่อน
• พ่อแม่สั่งสอนไม่ยอมเชื่ อฟัง
• ต้องมาหาเงินให้ครอบครัวจนต้องถูกจับ (พม่า)
• ปั ญหาสุ รา ยาเสพติด
• ปั ญหาไม่ยอมเรี ยนหนังสื อ
• พ่อแม่ไม่เข้าใจเรา มีบางเรื่ องไม่อยากบอกพ่อแม่ เช่นคนที่เราชอบ
• ทําให้พอ่ แม่เสี ยใจ
• ทําให้พอ่ แม่ทะเลาะกัน เรื่ องของเรา
• ทําให้พอ่ แม่ทอ้ แท้ลาํ บากใจ
• ทําให้นา้ สาวเสี ยใจ
• ทําให้พอ่ แม่เดือดร้อนต้องหาเงินมาประกันตัวเรา
ปัญหาอุปสรรคทีอ่ ยู่ภายในสถานพินิจ
• คิดถึงบ้าน
• ของใช้ส่วนตัว สบู่แป้ ง มันหายหมด เพราะไม่ยอมเก็บ
• ญาติไม่มาเยีย่ ม
• เรื่ องคดีจะมีอายัดตามมาหรื อไม่
• เป็ นห่วงญาติที่บา้ นเช่นความเป็ นอยู่
• ปั ญหาด้านอารมณ์ อารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ บางที อารมณ์เปลี่ยนแปลง
ง่าย เดี๋ยวดี เดี๋ยวไม่ดี
• เสื้ อผ้า เช่นเสื้ อขาด เสื้ อไม่ครบ
• ห้องนํ้าไม่ค่อยสะอาด
• ที่อาบนํ้าคับแคบ
• ต้องการเวลาที่เล่นกีฬามากว่านี้

๑๕๘

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เพื่อนชอบข่มขู่นอ้ งใหม่ที่เข้ามา
เพื่อนเอาเปรี ยบ แย่งเสื้ อผ้ากันใส่ จําเสื้ อกันไม่ได้
กลัวว่าจะเป็ นโรคต่าง ๆ หิ ด สังครัง เกลื้อน
ขาดความอบอุ่น
ไม่สบายใจ
ทุกอย่างในนี้มนั มีขอบเขต ยากที่จะปรับตัว
จํานวนเยาวชนมากรู ้สึกแออัดเวลาอาบนํ้า
คิดถึงแม่ ฉันรักแม่ (พม่า)
กลัวว่าเพื่อนจะทําร้าย
กลัวพ่อแม่จะไม่มาเยีย่ ม กลัวว่าเขาจะติดโรคหวัด ๒๐๐๙
กลัวว่าอยูใ่ นนี้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับ
กลัวว่าเจอคู่อริ ในสถานพินิจ

สถานพินิจ ฯ จังหวัดปัตตานี
ปั ญหาอุปสรรคที่อยูภ่ ายนอกสถานพินิจ
• แฟนเรานอกใจ
• สังคมคนรอบข้างไม่เข้าใจ เพื่อน พี่นอ้ ง
• ปั ญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ร้อน
• ปั ญหาครอบครัว ครอบครัวกลัวเราเสพยา
• สิ่ งแวดล้อมรอบข้าง แก๊งค์เพื่อนเสพยาหมด
• ปั ญหาไม่มีงานทํา
• ปั ญหาทะเลาะวิวาทกับเพื่อน ๆ
• ไม่มีเงินซื้อกับข้าวกินเอาไปเล่นยาหมด (เอาเงินไปซื้อยา)
• ผมมีปัญหาเรื่ องขาดความอบอุ่นทางบ้านไม่มีพอ่ แม่คอยอยูเ่ คียงข้าง
• ผมอยูด่ า้ นนอกไม่มีงานทําเลยไปลักทรัพย์ของคนอื่น
• ผมอยูด่ า้ นนอกผมกินเหล้า พอเมาไปข่มขืนลูกสาวเขา
• ขับรถแล้วนํ้ามันหมด ให้แฟนมากับเพื่อน
• เดินเล่นสุ นขั ไล่กดั จนต้องกลับบ้าน จะเอาดอกไม้ไปให้แฟน
• ขี่รถอยูด่ ีๆ เจอ ศัตรู ไล่ยงิ
• เจอผูห้ ญิงสวยแต่จีบไม่ติด

๑๕๙

• ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ (เที่ยวกลับดึก)
• ทําให้ครอบครัวมีปัญหาบ่อย ๆ
• ผมเป็ นเด็กขี้ยา
• คนในหมู่บา้ นไม่ค่อยยอมรับตัวผม
• ผมเป็ นตัวปั ญหาในกลุ่มเพื่อน (มองหน้ากันแล้วต่อยกัน ผมไม่มีสติ)
• บางครั้งก็ทอ้ การทําดีแล้วไม่ได้ดี
• ทะเลาะกับพ่อแม่ พ่อแม่ดุ กลับดึก แล้วโดนด่า
• ติดหนี้ เพื่อน (ติดการพนัน)
• เครี ยดทะเลาะกับแฟนทําความผิดเลยมาอยูใ่ นนี้
ปัญหาอุปสรรคทีอ่ ยู่ภายในสถานพินิจ
• รู ้สึกคิดถึงครอบครัว
• ไม่สบายใจ เพราะพ่อแม่ไม่มาเยีย่ ม
• อยูใ่ นนี้ไม่มีอิสระ
• ผมเบื่อที่นี่มาก ๆ เช้าทําเวร
• เพื่อนใช้ให้ซกั ผ้า
• อยากมีอาหารดื่มนมกล่อง
• อยากมีครู พละซักคนไว้สอนกีฬา
• อยากมีวชิ าชีพที่หลากหลาย (มีกรงนกอย่างเดียว อยากมีช่างเชื่อม ช่างซ่อม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างไฟ
• อยากให้ทุกคนละหมาดให้ครบ ห้าเวลา
• อยากพักตามอัทธยาศัยใต้ตน้ ไม้ดา้ นล่าง
• อยากลงเล่นกีฬาด้านล่างทุกวัน
• อยากให้เพื่อนทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น
• อยากให้ทุกคนทํากิจกรรมร่ วมกันมากเช่นกีฬา กิจกรรมพื้นบ้าน
• อยากให้เพิ่มเวลาเยีย่ มญาติมากขึ้น
• อยากได้ความเข้าใจจากคุณครู ทุกคน
• อยากให้ทุกคนเข้าใจกันและกันมากขึ้น
• ผมเครี ยดไม่มากแต่เหมือนรู ้สึกขาดอะไรไปอย่าง(พ่อแม่และอิสรภาพ)
• เครี ยดเรื่ องพ่อแม่ที่ไม่มาประกัน คู่คดีทาํ ให้หวั เสี ยตอนเช้า ๆ (กวนตีน)
• เครี ยดคนชอบแกล้ง เพื่อนต่อย (ตอนที่กินข้าว) เอาของปาหัว

๑๖๐

•
•
•
•
•
•
•

ผมรู ้สึกว่าอยูใ่ นนี้ไม่มีความสุ ขเพราะครู ไม่ค่อยเป็ นกลาง (บางคนทําผิดไม่ได้รับ
โทษ บางคนทําผิดได้รับโทษ)
ไม่มีความสุ ขเพราะไม่ได้รับอิสระครับ (เยาวชนบางคนมีอิสระ บางคนไม่มีอิสระ
อยูส่ บาย ๆ โอกาสดีๆได้ไปข้างนอก)
อึดอัด ต้องการให้ครู เข้าใจ (ในสายตามองว่าผมเป็ นคนไม่ดี)
ไม่วา่ เด็กจะทําผิดหรื อว่าถูกเด็กไม่มีสิทธิ์ ต่อรอง
ไม่วา่ ครู ทาํ กิจกรรมอะไรให้ปรึ กษาเยาวชนด้วย
นอนไม่ค่อยหลับ
เข้ากับเพื่อนไม่ได้

สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส
ปัญหาทีอ่ ยู่ภายนอกสถานพินิจ
• ติดยาเสพติด ขายยาเสพติด
• ปั ญหาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ (ใจร้อน เอาแต่ใจตัวเอง)
• เที่ยวเตร่ ไม่กลับบ้าน
• ครอบครัวมีปัญหา (ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีใครต้องการ พ่อแม่ทะเลาะกัน)
• ทํางานเงินไม่พอใช้
• ขาดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
• รู ้เท่าไม่ถึงการณ์
• กลัวว่าจะอยูไ่ ม่ได้
• ไม่เชื่อฟังพ่อแม่
• คบเพื่อนที่ไม่ดี (เพื่อนชวนให้สูบยา , เพื่อนชวนให้ไปส่ งยา เพื่อนชวนไปจี้ร้านทอง
เพื่อนชวนดื่มสุ รา เสพกัญชา)
• ไม่ได้อยูบ่ า้ น (อยูบ่ า้ นเพื่อน)
• ติดการพนัน
• ปั ญหาความยากจน
• อยากเรี ยนหนังสื อแต่ไม่มีเงิน
• ต้องช่วยพ่อแม่ทาํ งานเลยไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
• แฟนทิ้ง
๑๖๑

• อยากสร้างปั ญหาเพื่อเป็ นที่ยอมรับของเพื่อน
ปัญหาทีอ่ ยู่ภายในสถานพินิจ
• ขาดความเป็ นอิสระ
• สื่ อสารกับเพื่อนไม่เข้าใจ ความคิดไม่ตรงกัน
• นอนไม่หลับ วิตกกังวล
• คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่
• ญาติไม่ค่อยมาเยีย่ ม (พ่อ แม่)
• เครี ยดเกี่ยวกับเรื่ องคดี
• ปั ญหาการทะเลาะวิวาท
• เจ้าหน้าที่ไม่ฟังเหตุผลของเด็กและเยาวชน บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ลงโทษเกินกว่าเหตุ
• เจ้าหน้าที่ชอบจับผิดเด็กและเยาวชน
• เจ้าหน้าที่บางคนพยายามทําให้เด็กและเยาวชนขาดสิ ทธิ์ บางอย่าง
• กฎระเบียบเคร่ งครัดมากเกินไป จึงทําให้เด็กเครี ยดและมีปัญหา
• อาหารที่ทาํ ซํ้า ๆ ทําให้เด็กเบื่อ
• ให้เวลาอาบนํ้าละหมาดน้อย อาบนํ้าละหมาดไม่ทนั
• ทําไมต้องเช็คยอดบ่อย ๆ รู้สึกเบื่อที่ทาํ อะไรซํ้า ๆ ตั้งแต่เช้าถึงเย็น วันหนึ่งประมาณ
๓๐ ครั้ง
• ให้เวลาเล่นกีฬาน้อย
• อยากให้มีการลาเยีย่ มบ้านบ่อย ๆ
• เจ้าหน้าที่ชอบลงโทษรวมคนไม่ผดิ ก็ตอ้ งรับโทษไปด้วย
• ทําไมไม่ให้โทรศัพท์ได้บ่อย ๆ
• ทําไมต้องตื่นแต่เช้า
• อยากให้มีเวลาเยีย่ มญาติมากกว่านี้
• เราไม่มีความสุ ขเลยตอน ผอ. ไม่อยู่
สถานพินิจฯจังหวัดสตูล
ปัญหาทีอ่ ยู่ภายนอกสถานพินิจ
• ทะเลาะกับพ่อแม่ หนีออกจากบ้าน ไม่มีความสุ ข ขัดแย้งกับครอบครัว
• ขโมยตังค์แม่แล้วหนีออกจากบ้าน
• มีปัญหากับนายจ้าง เลยถูกไล่ออก
• ทะเลาะกับวัยรุ่ นจึงชกต่อยกัน
๑๖๒

ไม่เชื่อฟังโต้เถียงพ่อแม่
• ตามเพื่อน
• ไม่มีทุนเรี ยนหนังสื อ
• คบเพื่อนไม่ดี ชักจูงไปทางที่ผดิ
• ทํางานที่ผดิ กฎหมาย ตัดไม้เถื่อน
• เที่ยวกลางคืน มัว่ สุ มของมึนเมา
• ทะเลาะวิวาทกับเพื่อน
• เสพสิ่ งเสพติด
• นําเรื่ องเดือดร้อนมาให้พอ่ แม่
่ วายให้ชาวบ้าน
• สร้างความวุน
• ทําลายทรัพย์สินภายในบ้าน
• ทะเลาะกับพ่อแม่
• นําเรื่ องเดือดร้อนมาให้พอ่ แม่
่ วายให้ชาวบ้าน
• สร้างความวุน
• ทําลายทรัพย์สินภายในบ้าน
• หางานทําอยาก
ปัญหาทีอ่ ยู่ภายในสถานพินิจ
• นํ้าไม่สะอาด
• ขนมที่ญาตินาํ มาเยีย่ มเจ้าหน้าที่ไม่ให้นาํ เข้า
• สมุดดินสอครู ไม่ให้นาํ เข้าหอนอน
• กลัวแฟนมีแฟนใหม่
• อยากกลับบ้าน
• โดนเพื่อนแกล้ง
• อยากให้ครู พาไปเที่ยว ไปเปิ ดหูเปิ ดตาข้างนอก
• อยากให้ใครเข้าเยีย่ มก็ได้
• อยากกลับไปเยีย่ มบ้านได้
• เครี ยดที่ทางบ้านไม่รู้เรื่ องที่เข้ามาอยูใ่ นสถานพินิจ
•
ห่วงที่บา้ นแม่อยูบ่ า้ นคนเดียว
• กังวลว่าศาลจะตัดสิ นให้อยูใ่ นสถานพินิจ
• เครี ยดที่ตอ้ งอยูใ่ นสถานพินิจ
• ไม่สบายใจเวลาเพื่อนแกล้ง
• ไม่มีอิสระภาพ
•

๑๖๓

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่เป็ นตัวของตัวเอง
ต้องทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อน เช่น กวาดบ้าน
ทะเลาะกับเพื่อน
มีปัญหากับครู หวั หน้าฝ่ ายแรกรับ
คิดถึงพ่อแม่ อยากกลับบ้าน
อยากกลับพม่า
เป็ นโรคผิวหนัง
หางานทํายาก
แฟนหลายใจ
เพื่อนสนิทไม่มาเยีย่ ม
ไม่ให้แฟนมาเยีย่ ม

กิจกรรมสี่ ทศิ
อุปกรณ์
๑. กระดาษปรู๊ ฟ
๔ แผ่น
๒. ปากกาเคมี
๑ ด้าม
๓. กระดาษกาว
๑ ม้วน
ขั้นเตรียมการ
๑. เขียนลักษณะเด่น ๆ ของทิศต่าง ๆ ลงในกระดาษปรู๊ ฟ
ทิศเหนือ ธาตุไฟ กระทิง: บุกตะลุย กล้าได้กล้าเสี ย ไม่ลงั เล ลงมือทํา ทําอะไรรวดเร็ ว รัก
ความท้าทายตัดสิ นใจเร็ วและเด็ดขาด ชอบนํา รักพวกพ้อง รักความยุติธรรม กระตือรื อร้นมุ่งมัน่ รัก
อิสระ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ยืนยันสิ ทธิ์ ของตนเองและกลุ่ม
ทิศใต้ ธาตุนํา้ หนู: ใส่ ใจความรู้สึกของคน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น รับฟัง ให้กาํ ลังใจ เป็ นที่พ่ ึงที่พกั
พิง ซื่ อ ไว้วางใจ (บนพื้นฐานความความเปิ ดเผยจริ งใจ) อ่อนโยนมองโลกในแง่ดี เปิ ดโอกาสให้คน
มีส่วนร่ วมในการทํางาน เป็ นผูป้ ระสานกลุ่ม เป็ นนักไกล่เกลี่ยที่ดี รักสันติ ยึดคุณค่า/คุณธรรมเป็ น
หลัก
ทิศตะวันออก ธาตุลม เหยีย่ ว: มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มองการณ์ไกล คิดเร็ ว มี
ไหวพริ บ (เน้นเป้ าหมายในอนาคต) ชอบทดลองประดิษฐ์คิดค้น ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการ
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ยืดหยุน่ สู ง ไม่ยดึ ติด รักการเรี ยนรู้
ทิศตะวันตก ธาตุดิน หมี: ใฝ่ รู ้ ชอบเก็บข้อมูล วางแผนลงรายละเอียด มีหลักการ-ขั้นตอน
สุ ขุม รอบคอบ นักวิเคราะห์ ยึดตรรกะ/ความเหมาะสม ตัดสิ นถูกผิดตามหลักการ เปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีเหตุผลที่ดี เอาจริ งเอาจัง ทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องและลงลึก มีโลกส่ วนตัว รับผิดชอบสู ง รักษา
กติกา/คําพูด
๑๖๔

๒. นําไปแปะตามทิศต่าง ๆ
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. อ่านลักษณะเด่ นของทิศต่าง ๆ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมฟั ง และให้แยกย้ายกันไปอยู่ในทิศที่มี
ลักษณะเหมือนตนที่สุด
๒. ให้ตวั แทนแต่ละทิศยกตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมว่าทําไมจึงคิดว่าตนอยูใ่ นทิศนี้
๓. อธิ บายข้อเสี ยของแต่ละทิศให้ผเู ้ ข้าร่ วมฟัง ดังนี้
กระทิง: ใจร้ อน ขาดความรอบคอบ ถื อตนเป็ นใหญ่ แข่งขัน เอาชนะ หงุดหงิดง่ายใช้
อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล โต้แย้งและปกป้ องตนเองเมื่อถูกวิจารณ์ ชอบผลักดันให้มีการตัดสิ นใจก่อน
เวลา
หนู: ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าตัดสิ นใจ ไม่ยืนยันสิ ทธิ ของตน ไม่กล้าปฏิเสธหรื อขัดแย้งเมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่าง ลังเล วิตกกังวล ลําบากใจเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เก็บกด อ่อนไหว
ไว้ใจคนง่าย ไม่มนั่ ใจในตนเอง ไม่ชอบนําขาดความเป็ นผูน้ าํ ไม่ค่อยมีวินยั ลําดับความสําคัญไม่
เป็ น โทษตัวเอง
เหยีย่ ว: เบื่อง่าย คิดมากแต่ไม่ค่อยทํา ไม่ค่อยจริ งจัง สมาธิ ส้ นั ขาดความอดทนรอบคอบ ไม่
ลงรายละเอียด รู ้ไม่ลึก ไม่อยู่กบั ปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับความคิดมากกว่าข้อมูล บางครั้งมุ่งแต่
งานจนตกอยูใ่ นภาวะที่ท่วมท้นและลืมเวลา ช่วงแรกจะกระตือรื อร้น/มีพลัง แต่ช่วงหลังจะหมดไฟ
ความความคิดไม่ค่อยทัน เจ้าเล่ห์
หมี: ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตัวเอง ไม่ยดื หยุน่ เชื่อหรื อยอมรับผูอ้ ื่นยาก ปรับตัวยาก ยึดติดใน
หลักการสู ง คิดในกรองตัดสิ นใจช้า เย็นชา เก็บตัวไม่ยงุ่ กับใคร มองข้ามเรื่ องความรู้สึก คาดหวังสู ง
กลัวความผิดพลาด กังวลอยูก่ บั ข้อจํากัด มีตวั ตนสู ง หวงของ
๔. เปิ ดโอกาสให้เปลี่ยนทิศ
๕. ถามเหตุผลของการเปลี่ยนทิศ
๖. ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึก
ตัวอย่ างเหตุผลของแต่ ละทิศ: ทําไมตนจึงเลือกอยูท่ ิศนี้
กลุ่มกระทิง
• รักอิสระ
• ชอบความท้าทาย
• ชอบบุกตะลุย
• ตรงไปตรงมา
• กล้าได้กล้าเสี ย

๑๖๕

•

ชอบความยุติธรรม

กลุ่มหนู

•
•
•
•
•
กลุ่มเหยีย่ ว
•
•
•
•
•
กลุ่มหมี
•
•
•
•

ชอบเกรงใจเพื่อน
รักสันติ
เป็ นคนใจเย็น
ขี้เกรงใจ
เกรงใจ
ชอบของแปลกใหม่
ชอบประดิษฐ์ คิดค้น
ชอบประดิษฐ์คิดค้น และไม่ยดึ ติด
ชอบของแปลก
ชอบของแปลก
รักษากติกาคําพูด
ทําอะไรได้อย่างต่อเนื่อง
ใฝ่ รู ้ชอบเก็บข้อมูล
ตัดสิ นใจรอบคอบ

วิทยากรเสริ ม จุดประสงค์ที่ให้น้องเลือกทิศก็เพราะว่าน้องจะได้รู้จกั นิสัยตัวเอง จะ
บอกว่าในสี่ ทิศนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์เลย มีสิ่งต้องปรับปรุ งทั้งสี่ ทิศเลย แต่อย่างน้อยเราจะได้พิจารณา
ตัวเองว่า เราเป็ นทิศอะไร เช่นเราเป็ นทิศเหนือ ทําอะไรมุทะลุดุดนั นะ ทําให้เราต้องใจเย็นขึ้น ต้อง
รอบคอบมากกว่านี้ ส่ วนคนที่เป็ นทิศใต้บางที่เราก็เกรงใจเพื่อนเกินไปจนกระทั้งเราเดือดร้อนเอง
เพราะฉะนั้น เราต้องปรั บ ปรุ ง ตัวเองอย่า งไรตรงไหนไม่ ม ากเกิ นไปไม่ น้อยเกิ นไป ถ้า เป็ นทิ ศ
ตะวันตกเราก็ทาํ อะไรช้า มีเหตุผลเยอะแยะไปหมดแต่บางทีก็อยู่ในโลกส่ วนตัวมากเกินไปเราก็ไม่
ร่ วมงานกับคนอื่น ส่ วนบางทีเราเป็ นเหยีย่ ว เราก็เอาแต่คิด คิด ๆ ไม่ทาํ คิดของใหม่เสมอแต่เราไม่ทาํ
ตอนนี้ เรารู ้ นิสัยซึ่ งกันและกันแล้วเวลาเราอยู่ดว้ ยกันจะทําให้เราให้อภัยกันง่ายขึ้น เพราะเรารู้จกั
ตัวเองว่าเป็ นยังไงเราก็ปรับปรุ ง เราได้รู้นิสัยเพื่อนว่าเป็ นอย่างไร ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นจะทําให้
เราอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข ทําให้เราขัดแย้งน้อยลง
…………………………………………………………….
๑๖๖

กิจกรรมวันที่ ๓
ให้นงั่ สมาธิ ก่อนเริ่ มเข้าบทเรี ยน ๕ นาที
กิจกรรมจุดยืนทีแ่ ตกต่ าง
การดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ ข้าร่ วม จับคู่กนั แล้วเลือกว่าใครจะเป็ นคนกํามือ ใครจะเป็ นคนแกะมือ
๒. คนที่กาํ มือก็ตอ้ งรักษาจุดยืนของตนกํามือให้แน่น อย่าให้อีกฝ่ ายแกะออกได้
๓. คนที่แกะมือก็ตอ้ งรักษาจุดยืนของตนทําวิธีไหนก็ได้ให้อีกฝ่ ายที่กาํ มือ คลายมือ
ออกมา
๔. ผูจ้ ดั กิจกรรมเข้าไปสอบถามอารมณ์ความรู ้สึก
ผลทีไ่ ด้ ทําไมถึงแกะมือได้
• ดึงนิ้วก้อยออกก่อน แล้วนิ้วนางตามมา(ดึงออกทีละนิ้ว) โดยดึงนิ้วที่อ่อนแอก่อน
• ดึงนิ้วชี้ก่อน (ดึงออกทีละนิ้ว)
• ดึงนิ้วโปงก่อน (ดึงออกทีละนิ้ว)
• จักจี้
• หลอกเขาว่าไม่ทาํ แล้ว ไม่เล่นแล้ว เขาเผลอ
• หลอกเขาดูลายมือ
• หักนิ้ว
• บอกเขาให้ยอม แล้วเขาก็ยอม
• ใช้สองมือช่วยดึง
• ขอร้องเขาว่า(ปล่อยเถอะ)
• บอกเขาให้แบบมือออก
สรุ ป
ทุกคนต่างมีจุดยืน และคนที่พยายามจะแกะมีก็มีหลายวิธี และหลายวิธีน้ ัน ๆ ก็ไม่ได้ใช้
ความรุ นแรงเลย ยกเว้นมีวิธีหนึ่ งที่เริ่ มรุ นแรงคือหักนิ้ว วิธีการแก้ไขปั ญหาทั้งหลายนั้นมีหลายวิธี
บางคนขอร้ องดี ๆ บางคนจัก๊ จี้ บางคนหลอกว่าเลิ กเล่ นแล้ว บางคนแกะออกที่ละนิ้ วโดยเอานิ้ ว
อ่อนแอ จะบอกว่าการใช้ชีวิตประจําวันน้องไม่จาํ ต้องเลื อกใช้ความรุ นแรง ให้ใช้วิธีใดก็ได้ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ น้องทําได้อย่างนี้แสดงว่าน้องเริ่ มใช้วิธีสันติวิธีแล้ว คนเราถ้าจะทําอะไร
ให้สําเร็ จโดยที่ใ ช้ความรุ นแรง เช่ นหักนิ้ ว หรื อทุบเขา แสดงว่า น้องเริ่ มเข้าสู่ ก ระบวนการความ
รุ นแรงแล้ว ต่อไปนี้ในการใช้ชีวิตถ้าน้องมีความขัดแย้งไม่เป็ นไร แต่วิธีการแก้ไขความขัดแย้งน้อง
๑๖๗

ต้องไม่ทาํ ให้เกิ ดความรุ นแรง เช่นเมื่อวานที่เพื่อนเล่าว่าแย่งแฟนต้องตบตีกนั มันมีวิธีการอื่นที่จะ
แก้ไขปัญหามากกว่าการตบตีกนั ถ้าน้องทําความรุ นแรงหนึ่ งครั้งเขาจะตอบโต้ดว้ ยความรุ นแรง จะ
เล่าเรื่ องจริ งให้ฟังว่าในสงครามเวียดนามทหารไทยเป็ นคนดีนะมีน้ าํ ใจ ตอนเช้าก็มีชาวบ้านเข้ามาทํา
ความสะอาดที่ค่าย ทหารไทยเห็นว่าเขาเป็ นคนแก่ก็ให้ขา้ วของให้เงินเพิ่มด้วยความใจดีของคนไทย
เสร็ จแล้วมาค้นพบว่าอีกสี่ วนั ต่อมากลุ่มที่ทหารไทยให้ความช่วยเหลือเป็ นสายลับให้เวียดกงมาบุก
ค่ายหารไทย ทหารไทยคนนี้ โกรธมาก ฆ่าคนนั้นได้แล้วเฉื อนหู มาปิ้ งกิ นญาติพี่น้องเขาโกรธมาก
แต่เมื่อทหารคนนี้ โดนจรวดอารพีจี ญาติของคนที่ทหารนี้ ฆ่าแล้วเอาหูมาปิ้ งกินได้ตดั หัวทหารคน
นั้นเพื่อเป็ นการแก้แค้น คือถ้ามีความรุ นแรงหนึ่งครั้งเขาก็จะตอบแทนมาด้วยความรุ นแรง เรื่ องนี้ จะ
บอกว่าเมื่อเขาตายแล้วทหารไม่จาํ เป็ นต้องไปเฉื อนหูให้อนาจารอุจาดตา น้องเชื่อพี่ไหมใครที่ชอบ
ใช้ความรุ นแรงชี วิตน้องก็จะวนเวียนอยู่กบั ความรุ นแรง กิ จกรรมนี้ สามารถสอนน้องว่าน้องไม่
จําเป็ นต้องใช้ความรุ นแรงน้องก็สมปราถนาบรรลุจุดยืนได้ ชีวิตใครยุง่ เกี่ยวกับการฆ่า ทําร้ายผูอ้ ื่น
ของร้องเลยว่าบาปกรรมมีจริ ง เลิกทําเสี ยเถอะ ดังนั้นให้ระวังและมีสติ ออกไปจากที่น้ ี แล้ว ใครที่
เป็ นลูกผูช้ ายตัวจริ งต้องไม่ซ้อมลูกเมียของตัวเอง เพราะฉะนั้นใครทําร้ายผูห้ ญิงก็เหมือนกับทําร้าย
คนเป็ นแม่ของตัวเองเพราะฉะนั้น ถ้าทํามาแล้วเลิก จบแล้วตั้งต้นใหม่ แต่ตอ้ งตั้งใจว่าจะไม่ทาํ อีก ถ้า
ในศาสนาคริ สต์พระเจ้าให้อภัยบาปได้เมื่อคนนั้นสํานึ กผิดแต่พระเจ้าจะไม่ให้อภัยคนที่ทาํ ผิดซํ้า
สอง พระอัลเลาะห์ก็เช่นกัน น้องในศาสนาพุทธก็เช่นกันใครทําความผิดแล้วให้หยุดและสํานึ กถ้า
น้องไม่หยุดกฎธรรมชาติก็จะลงโทษอย่างสาสม ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีใครสอนน้อง พูดให้นอ้ งฟั ง
พ่อแม่ตอ้ งไปทํางานเหนื่อยยาก แต่ตอนนี้นอ้ งรู ้แล้วต้องไม่ทาํ ผิดซํ้าอีก
พี่ขออธิ บายสันติวฒั นธรรมให้นอ้ งเข้าใจ
สันติวฒั นธรรมข้อที่ ๑ จะต้องเผือ่ แผ่ความรักให้ทุกคน จําได้ไหมวันแรกที่เราเล่นกิจกรรม
สามเหลี่ยมด้านเท่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ว่าทุกคนเกี่ยวพันธ์กนั ทุกคนอยูค่ นเดียวไม่ได้ เรา
จะต้องมีความรั กให้คนอื่ น น้องเคยอ่านหนังสื อของท่านเจ้าคุ ณนรรักษ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ท่าน
บอกว่าคนเรามี พลังจิตตานุ ภาพ ต้องทําให้พลังมันเข้มแข็งสมมุติว่าน้องสามารถทําพลังที่กระจัด
กระจายให้รวมพลังเป็ นหนึ่งน้องสามารถส่ งพลังนั้นไปหาคนที่เราอยากส่ งได้ เช่นเรากําลังคอถึงคน
คนนั้น คนคนนั้นก็คิดถึงเราเช่นกันกําลังจะบอกว่าน้องสามารถส่ งพลังความรักความปรารถนาดีไป
ให้คนอื่นได้ ถ้าน้องทําอย่างนี้ซ้ าํ ๆน้องกําลังอยูใ่ นสิ่ งที่เรี ยกว่าสันติวฒั นธรรม
ข้อที่ ๒ คือการไม่ตีความเหมารวมคือการที่นอ้ งไม่ตดั สิ นคนทั้งหมดว่าเขาเลวแต่ตอ้ งไปดู
ต้นเหตุของปั ญหาสมมติวา่ น้องเห็นรถคนหน้าขับรถช้ามากอยูเ่ ลนส์ขวา น้องก็เหมารวมว่าต้องเป็ น
ผูห้ ญิ ง ขับ ถ้า น้องไม่ ตีค วามเหมารวมน้อ งก็ จ ะไม่ ท าํ ความเจ็บ ซํ้า ให้ใ คร ภาคใต้ก็ เ หมื อ นกัน มี
ขบวนการก่อการร้ายบางคนเขาเป็ นมุสลิม น้องก็ไม่สามารถตีความเหมารวมได้วา่ คนมุสลิมทั้งหมด
คือคนที่อยูใ่ นกระบวนการก่อการร้าย เพราะคนพุทธเลว ๆ ก็มีเยอะ ดังนั้นการไม่ตีความเหมารวมก็

๑๖๘

จะไม่ ท าํ ให้ เ กิ ด การเจ็ บ ชํ้า นํ้า ใจซึ่ งกัน กัน ถ้า น้อ งไม่ ม่ ตี ค วามเหมารวมน้อ งกํา ลัง อยู่ใ นสั น ติ
วัฒนธรรมข้อที่สอง
ข้อที่๓ คือเกลียดความชัว่ ร้ายแต่เราไม่ได้เกลียดความเป็ นมนุ ษย์ของเขา ถึงแม้น้องจะเจอ
คนที่ทาํ ผิดอย่างมากเลย น้องไปเจอ น้องก็ไม่สามารถลงโทษเขาด้วยตัวน้องเองได้ ยกตัวอย่างอันนี้
ตอนเด็กพี่ไปเที่ยวเพาหุ รัดแล้วไปเจอผูช้ ายคนหนึ่ งเขาขโมยของ เจ้าของจับได้และก็ซ้อมจนเลือด
ทะลักออกจากหู เลย ตอนนั้นพี่ทาํ ได้ร้องอย่างเดียวให้คนมาช่วยคนนี้ จริ งอยูเ่ ขาทําผิดคือเขาขโมย
ของแต่เราไม่สามารถทําร้ ายเขาเพราะเขามีความเป็ นมนุ ษย์อยู่ ทางที่ดีเราต้องส่ งเขาให้ตาํ รวจ ถ้า
น้องทําอย่างนี้ ได้แสดงว่าน้องอยู่ในสันติวฒั นธรรมข้อที่สาม คือเกลียดความชั่วร้ายแต่เราไม่ได้
เกลียดความเป็ นมนุษย์ของเขา เหมือนที่ภาคใต้เช่นกันเวลาทหารจับผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ นขบวนการก่อ
การร้ายได้ ทหารก็ไม่มีสิทธิ อะไรที่จะซ้อมให้เขารับสารภาพได้ ทําร้ายเขาได้
…………………………………………………………….
กิจกรรม อนาคตอยากทําอะไร สองวันทีเ่ หลือก่อนตายจะทําอะไร
การดําเนินกิจกรรม
๑. แจกโพสอิตให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนละ ๒ ใบมีสีต่างกัน
๒. แจกปากกา คนละ ๑ ด้าม
๓. กําหนดให้สีหนึ่ งเขียนถึ งอนาคตที่อยากจะทํา ๔ อย่าง อีกสี หนึ่ งเขียนถึงสองวันที่
เหลือก่อน ตายจะทําอะไร ๒ อย่าง
๔. ผูเ้ ข้าร่ วม บรรยายสิ่ งที่เขียนทั้งสองอย่างให้ผอู ้ ื่นฟัง

สรุ ปภาพรวมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯภาคใต้
คนที่ ๑ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
อยากกลับพม่า อยากอยูก่ บั พ่อแม่ อยากมีงานทํา
สองวันก่ อนตาย
อยากสวดมนต์ อยากอยูก่ บั พ่อแม่
คนที่ ๒ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
อยากมีครอบครัว อยากเรี ยนหนังสื อ อยากมีงานทํา อยากอยูก่ บั พ่อแม่
สองวันก่ อนตาย
อยากกอดจูบพ่อแม่ อยากละหมาด
คนที่ ๓ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ

๑๖๙

อยากมีกิจการเป็ นของตนเอง อยากเป็ นคนดีของพ่อแม่และสังคม อยากอยูก่ บั พ่อแม่ อยากส่ งเสี ยให้
น้องได้เรี ยน
สองวันก่ อนตาย
อยากบวชให้พอ่ แม่ ทําสิ่ งดีๆให้กบั พ่อแม่และเมีย
คนที่ ๔ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
อยากมีแฟนน่าตาดี อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น อยากเป็ นคนที่เพื่อนรัก อยากเป็ นมาเฟี ย
สองวันก่ อนตาย
อยากทําให้ดีที่สุด อยากเอาเงินไปบริ จาค อยากทําบุญให้กบั ลูกแม่คนที่ผมร้าย อยากขอโทษพ่อแม่
บอกทุกคนอย่าไปเอาตัวอย่างแบบผม
คนที่ ๕ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
อยากดูแลแม่ อยากเอาปริ ญญามาฝากแม่ อยากเป็ นนักกีฬาทีมชาติ อยากมีครอบครัวที่ดี
สองวันก่ อนตาย
อยากเห็นหน้าพ่อแม่ อยากตายบนตักแม่
คนที่ ๖ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
อยากดูแลพ่อแม่ อยากทํางานช่วยญาติ อยากเป็ นเด็กดีของพ่อแม่ เป็ นคนดีของชาติ อยากเป็ นคนสู้
ชีวติ
สองวันก่ อนตาย
อยากจูบเท้าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่จูบเท้าผมมาก่อน เอาผ้าละหมาดพ่อแม่มาห่อศพผม
คนที่ ๗ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เป็ นคนดีของพ่อแม่ไม่ทาํ ตัวเกเร ทํางานสุ จริ ตขายของ บวชให้พอ่ แม่ ทํางานเลี้ยงครอบครัว
สองวันก่ อนตาย
อโหสิ กรรม บริ จาคอวัยวะให้โรงพยาบาลให้คนป่ วย
คนที่ ๘ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
อยู่กบั ครอบครั ว ทําความดี เพื่อครอบครัว (ทํางานสุ จริ ต) อยากออกไปแก้ตวั อี กสัก ครั้ ง(ไม่ ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด อยากอยูก่ บั ลูกเมีย
สองวันก่ อนตาย
อยากอยู่กบั ลูกเมีย กราบเท้าแม่อีกสักครั้ง และบอกแม่ว่าชาติหน้ามีจริ งผมขอเกิดเป็ นลูกแม่อีกสัก
ครั้ง
คนที่ ๙ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ

๑๗๐

เป็ นคนดีให้ยา่ ภูมิใจ (โดยเอาคําสอนย่าไปใช้ในชีวิตประจําวัน ย่าสอนว่าเวลาไม่มียา่ แล้วไปอยูก่ บั
เขาให้ช่วยงานเขา อย่านิ่งดูดาย) ทํางานและเลี้ยงดูย่าเหมือนที่ย่าเลี้ยงดูผมมา เลิกยุง่ เกี่ ยวกับยาเสพ
ติดทุกชนิด เรี ยนต่อให้จบในชั้นที่สูง
สองวันก่ อนตาย
ทําความดีต่อสังคม (รณรงค์วิ่งต่อต้านยาเสพติด) เชิ ญชวนคนในชุมชนบ้านผมทําบุญทอดกฐินที่
วัดใกล้ ๆ
คนที่ ๑๐ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
ทําตัวให้ดีไม่ยงุ่ เกี่ยวยาเสพติด/อาวุธ จะเลิกคบเพื่อนที่ไม่ดี ทํางานทําฝ้ าไม้ช่วยพ่อแม่ เป็ นหัวหน้า
ครอบคัวที่ดี
สองวันก่ อนตาย
อยากให้นอ้ ง ๆ จบสู ง ๆ และเป็ นคนดีของพ่อแม่ และอยากให้นอ้ งมีครอบครัวที่ดี
คนที่ ๑๑ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
ทํางานร้าน แม็คโดเนล จะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน กศน. จะเลี้ยงดูพอ่ แม่ จะบวชให้พอ่ แม่
สองวันก่ อนตาย
บอกรักพ่อแม่และบอกให้ท่านดูแลตัวเอง ดีครับ ๆ หอมพ่อหอมแม่และกราบเท้าพ่อแม่ บอกว่า
ชาติหน้ามีจริ งขอเกิดเป็ นลูกพ่อแม่อีก และจะบอกพ่อแม่วา่ จะเอาโลงศพลายโดเรมอนสี ฟ้า
คนที่ ๑๒ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
อยากไปเรี ยนหนังสื อให้สูง จะได้มีงานดีๆทํา หนูอยากมีอาชีพเป็ นตํารวจนํ้าเหมือนพ่อ หนูจะพาแม่
ไปบวชชีพราหมณ์ หนูจะเลี้ยงแม่และช่วยแม่ทาํ งานบ้าน
สองวันก่ อนตาย
หนูจะกราบเท้าแม่และขอโทษในสิ่ งที่หนูทาํ ผิด หนูจะเป็ นเด็กดีของแม่จะทําทุกอย่างที่แม่ให้หนูทาํ
และทําอาหารและรับประทานกับแม่เป็ นมื้อสุ ดท้าย
คนที่ ๑๓ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เป็ นคนดีของสังคม ไม่ทาํ ให้ที่บา้ นหนักใจ หางานดีๆทํา
สองวันก่ อนตาย
อยูก่ บั ญาติพี่นอ้ ง(พ่อแม่เสี ยแล้ว) ทําบุญให้ตวั เองก่อนตาย ทําประโยชน์ให้สังคม
คนที่ ๑๔ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เป็ นคนดี ช่วยพ่อแม่ทาํ งานบ้าน เป็ นคนดีของพ่อ ออกไปบวช
สองวันก่ อนตาย
ขอกอดพ่อก่อนตาย ขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลผมมา

๑๗๑

คนที่ ๑๕ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ช่วยพ่อแม่ทาํ งาน จะเป็ นลูกชายที่แสนดี จะไม่เที่ยวที่ไหนอีก จะเป็ นคนดีของสังคม ไม่มวั่ สุ มยา
เสพติด
สองวันก่ อนตาย
บอกรักพ่อแม่ กราบเท้าพ่อแม่ นอนตักตายบนพ่อแม่
คนที่ ๑๕ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ช่วยพ่อแม่ทาํ งาน(กรี ดยาง) ไม่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ เป็ นเด็กดี ทํางาน ไม่เที่ยว
สองวันก่ อนตาย
บอกรักพ่อแม่ (ผมรักแม่) บอกว่าชาติหน้าขอเกิดเป็ นลูกแม่อีกครั้ง
คนที่ ๑๖ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ช่วยเหลือพ่อแม่ทาํ งาน(ทาสี ) อยากเป็ นคนดีของสังคม จะไม่เสพกัญชาอีกต่อไป
สองวันก่ อนตาย
บอกรักพ่อแม่ ทําบุญเท่าที่จะทําได้ ไหว้พระ
คนที่ ๑๗ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
กราบเท้าพ่อแม่ ตั้งใจทํางาน จะไม่คบเพื่อนที่ติดยา
สองวันก่ อนตาย
บอกรักพ่อแม่เป็ นครั้งสุ ดท้าย ชวนเพื่อนมาบอกลา จะสัญญาว่าชาติหน้าจะไม่เสพยาอีก
คนที่ ๑๘ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
อยากทํางานช่วยพ่อแม่ อยากมีความสุ ขกับครอบครัว อยากให้ความผูกพันธ์กบั ครอบครัวมากขึ้น
สองวันก่ อนตาย
ขอโทษพ่อแม่และเพื่อน ละหมาด ห้าเวลา
คนที่ ๑๙ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
จะทํางานช่วยพ่อแม่ (ปลูกข้าว) แต่งงาน สร้างครอบครัวที่ดี
สองวันก่ อนตาย
ทําบุญให้มาก ๆ (ละหมาดให้มาก ๆ) ขอโทษกับพ่อแม่ และทุกคนที่เราทําผิดกับเขามา
คนที่ ๒๐ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ช่วยเหลือพ่อแม่ ทํานา แต่งงาน จะสอนลูก ยาเสพติดยาไปลองยาไปเล่นเป็ นสิ่ งไม่ดี ให้ต้ งั ใจเรี ยน
ทําให้ครอบครัวมีความสุ ขมากที่สุด
สองวันก่ อนตาย
ขอโทษพ่อแม่ เอาใจพ่อแม่ให้มีความสุ ข
คนที่ ๒๑ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ

๑๗๒

เป็ นคนดี ของสังคมและพ่อแม่ (ทํางานสุ จริ ต ตัดยางหรื อว่าอะไรก็ได้) ทํางานช่วยพ่อแม่ (ไถนา)
กลับตัวกลับใจเริ่ มต้นชีวติ ใหม่
สองวันก่ อนตาย
ละหมาดห้าเวลา ทําบุญให้มาก ขอโทษ พ่อแม่พี่นอ้ งและทุกคนที่เราทําผิดต่อเขา
คนที่ ๒๒ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
ดูแลพ่อแม่ (ให้พอ่ แม่สบายใจ โดยการเชื่อฟังพ่อแม่ เลี่ยงเพื่อนที่เลว) ช่วยแม่ทาํ งาน ขายข้าว เรี ยน
ต่อช่าง
สองวันก่ อนตาย
คิดถึงอัลเลาะห์ ขอโทษพ่อแม่ จับมือ หอมแก้ม
คนที่ ๒๓ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
ช่วยพ่อแม่ขายของขายก๋ วยเตี๋ยว ทํางานเก็บเงินสร้างชี วิตใหม่ (อยากได้เสื้ อผ้าของใช้) ทําสิ่ งที่ผม
อยากทําทุกอย่างเช่น (ไปหาเพื่อน ทําความดีต่อสังคม ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่า เช่นคนที่ยากจน
และอ่อนแอกว่า
สองวันก่ อนตาย
ทําสิ่ งไม่เคยทํา ( เช่นไปลักเมียเพื่อน ) จะอยูก่ บั แม่ ทําบุญ ตักบาตร ช่วยเหลือคนยากจน
คนที่ ๒๔ อนาคตอยากทําอะไรทีส่ ํ าคัญในชี วติ
ผมจะทํางานส่ งของ ช่วยพ่อแม่ทาํ งานขายปลา ผมจะเรี ยนพูดภาษาไทย
สองวันก่ อนตาย
ผมจะละหมาด อ่านกุลอ่าน
คนที่ ๒๕ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ตั้งครอบครัว ทํางานก่อสร้าง
สองวันก่ อนตาย
ละหมาด อยูก่ บั แม่รักแม่มาก จะกอดแม่
คนที่ ๒๖ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
อยูก่ บั ครอบครัว (พ่อแม่) กลับไปเรี ยนหนังสื อ ม.๓
สองวันก่ อนตาย
ไปขอโทษคนที่เราทําผิด (เพื่อน) อยูก่ บั ครอบครัว”
คนที่ ๒๗ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
อยูก่ บั ครอบครัวให้มาก พ่อ แม่ พี่นอ้ ง หางานทํา ทําเฟอร์นิเจอร์
สองวันก่ อนตาย

๑๗๓

ขอโทษพ่อแม่ที่ผมทําผิดมาตลอด ทําบุญขออภัยต่ออัลเลาะห์
คนที่ ๒๘ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ทํางานก่อสร้าง ช่วยพ่อแม่ขายปลา
สองวันก่ อนตาย
ผมจะเป็ นทหารเกณฑ์ รับใช้ชาติ ขอโทษพ่อแม่ ไปกอด จะไปละหมาด ฆ่าตัวตาย
วิทยากรพูดว่า “ฆ่าตัวตายในศาสนาอิสลามเป็ นบาป ชี วิตเป็ นของอัลเลาะห์ ขัดผลงานการสร้ าง
ของอัลเลาะห์ ทําให้พอ่ แม่เสี ยใจเป็ นบาป คิดใหม่”
คนที่ ๒๙ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
จะกลับไปเริ่ มต้นชี วิตใหม่ กลับไปเป็ นคนดีของสังคม พัฒนาบ้านเราให้เจริ ญ กลับไปเป็ นผูน้ าํ ใน
หมู่บา้ น เป็ นนายก อบต. อยากกลับไปทําความฝันของตนเองให้เสร็ จ อยากเรี ยนต่อสู ง มีงานทํา มี
ครอบครัวเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ฝันว่าอยากเรี ยนนิติศาสตร์ ให้จบ
สองวันก่ อนตาย
ทําดีกบั พ่อแม่ทุกอย่าง ให้ท่านสบายใจ เช่น หุ งข้าว ทํากับข้าว จะทําบุญอุทิศส่ วนกุศลต่อเจ้ากรรม
นายเวร
คนที่ ๓๐ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
มีหลายอย่าง อยากเป็ นรั้วของชาติ เป็ นทหารพราน อยากเป็ นนายตัวเอง อยากเปิ ดอู่ซ่อมรถ หาเงิน
เรี ยกพ่อแม่ พร้อมเมื่อไหร่ หาภรรยา
สองวันก่ อนตาย
อยากขอโทษแม่ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาํ ผิด เข้าไปกอด ไปสลาม ขอโทษทุกคนที่ละเมิดด้วยกาย วาจา
ใจ อยากไปเมกกะ ละหมาดให้ครบ ๕ เวลา เป็ นคนดีจนถึงวันตาย
คนที่ ๓๑ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เรี ยนหนังสื อ , จะเลิกเที่ยว ,จะเลิกสิ่ งเสพติด
สองวันก่ อนตาย
กราบขอโทษพ่อแม่ในสิ่ งที่ทาํ ผิด , จะทําให้พอ่ แม่ภูมิใจ
คนที่ ๓๒ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ตั้งใจเรี ยนให้จบ ,ทํางาน ออกเรื อ
สองวันก่ อนตาย
ขอโทษแม่ , ละหมาด
คนที่ ๓๓ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ช่วยพ่อแม่ทาํ งานก่อสร้าง, เลิกยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด,หาแฟน
สองวันก่ อนตาย

๑๗๔

บวชให้พอ่ แม่ ,บอกลูกหลานว่ายาเสพติดไม่ดี
คนที่ ๓๔ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เรี ยนให้จบ,เป็ นคนดีต่อพ่อแม่,ไปทํางานเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง
สองวันก่ อนตาย
พาแม่ไปทําบุญที่วดั ขอโทษพ่อกับแม่
คนที่ ๓๕ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เรี ยนให้จบ ,ไม่คบเพื่อนกลุ่มเดิม ,ไปทํางานกับพี่ที่ปราจีน
สองวันก่ อนตาย
อยูก่ บั พ่อแม่ , ทําความดีให้พอ่ แม่
คนที่ ๓๖ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
เรี ยนหนังสื อ,ทํางานที่มน่ั คง,เป็ นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
สองวันก่ อนตาย
ขอพรจากพระอัลเลาะห์,ทําให้พอ่ แม่ภูมิใจ
คนที่ ๓๗ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ช่วยพ่อแม่ทาํ งาน,เรี ยนต่อให้จบ
สองวันก่ อนตาย
บอกพ่อแม่วา่ ขอโทษที่ทาํ ผิด ต่อไปจะไม่ทาํ อีก , อธิ ฐานว่าเกิดชาติหน้าขอให้เป็ นลูกแม่
คนที่ ๓๘ อนาคตอยากทําอะไร ทีส่ ํ าคัญในชีวติ
ทํางานกับพี่,ออกเรื อไปมาเลย์ ,อธิ ฐานขอพรต่อพระเจ้า
สองวันก่ อนตาย
ทําดีกบั พ่อแม่ ,ขอโทษพ่อแม่
สรุ ปกิจกรรม
เป็ นการสะท้อนแผนการในชี วิตและแผนการในชีวิตนั้นมันสะท้อนความรับผิดชอบชัว่ ดี
เพราะฉะนั้นแผนการในชี วิตแต่ละข้อนั้น ไม่วา่ จะใหญ่หรื อเล็กนั้นเราต้องทําให้ได้ เพราะมันเป็ น
แผนการชีวติ ที่ดีท้งั สิ้ นเลย และสองอย่างก่อนตายที่ตอ้ งทํานั้นมันสะท้อน ความรับผิดชอบสิ่ งที่นอ้ ง
อยากทํามาก ๆ เอาสองข้อนั้นไปไว้ในแผนการด้วยไม่ตอ้ งรอ ๒ วันก่อนตาย
…………………………………………………………….
ชมภาพยนตร์ ค้ างคาวกับนกและลูกนก
บทเรียน

๑๗๕

•

ทําให้รู้จกั การเผือ่ แผ่

•

รู ้จกั การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

•

ทําให้รู้วา่ เราก็เป็ นคนดีได้

วิทยากรเสริ ม : (ต้องแรกแม่นกมองค้างคาวเหมือนกับว่าค้างคาวเป็ นศัตรู กนั มัน ตอนที่
ค้างคาวมันมองการให้อาหารของแม่นก แม่นกไม่ได้ไว้วางใจค้างคาวเลยนะจริ งแล้วที่พี่ดูแรกๆ
เรื่ องนี้รู้สึกแปลกใจ ตอนหลังดีใจ รู ้สึกแปลกใจว่าคนเราชอบตัดสิ นกันด้วยกล่องกล่องคือรู ปร่ างน่า
ตา ค้างคาวมันแปลกกว่านกตัวอื่น เพราะมันนอนห้อยหัวลง มันเป็ นกล่องของมันเป็ นภายนอกของ
มันแถมค้างคาวสี ดาํ คนชอบมองว่ามันดําว่าสกปรก เป็ นคนไม่ดีน้ นั คือการตัดสิ นไว้ก่อน ถูกไหม
แต่แปลกใจใช่ไหม แม้กระทั้งที่แม่นกก็แปลกใจมองเข้าไปในรังคิดว่าลูกนกหายหมดแล้ว พี่ยงั ได้
ยินเลยมีคนพยายามพูดว่าตกลงว่าลูกนกมันถูกค้างคาวกินแล้วใช่เปล่า แต่ความเป็ นจริ งแล้วไม่ใช่
เพราะฉะนั้นเราอย่าตัดสิ นไว้ก่อนนะ เห็ นค้างคาวมันตัวดํา ๆอย่างนั้น คิดว่ามันจะไปทําร้ ายมัน
แปลกกว่าคนอื่น เห็นเขาแปลกกว่าเราตัดสิ นเค้าด้วยกล่องแต่เอาเข้าจริ งแล้วใจเค้าดี ตกลงว่าค้างคาว
ดีใช่ไหม )
บทเรียนนีไ้ ปใช้ กบั ชี วคิ อย่ างไร
• เอาใจเขามาใสใจเรา
…………………………………………………………….
กิจกรรม We can make a difference
อุปกรณ์ : เก้าอี้ ๑ ตัว
การดําเนินกิจกรรม
๑. ขออาสาสมัคร ๕ คน
๒. เลือกหนึ่งคนมานัง่ เก้าอี้ตรงกลาง ให้ที่เหลือสี่ คนยืนล้อมรอบ
๓. ให้อาสาสมัคร ๔ คน ปรึ กษากันว่าใครจะอยูต่ าํ แหน่งไหน จะส่ งสัญญาณให้ยกพร้อม
กันอย่างไร
๔. ให้ท้ งั สี่ ประจําตําแหน่งตัวเองแล้วทําสมาธิ โดยการยกมือของแต่ละคนวางเหนือศีรษะ
ต่อขึ้นเป็ นชั้น ๆ
๕. การยกให้ประสานมือไว้ดว้ ยกันโดยมีแค่นิ้วชี้ท้ งั สองยื่นออกมา แล้วใช้นิ้วชี้ ที่ประกบ
กันนั้น สอดไว้ใต้รักแร้ และขาพับทั้งสองข้าง ก่อนที่ผนู้ าํ คนใดคนหนึ่ งส่ งสัญญาณให้
ยกพร้อมกัน

๑๗๖

บทเรียนและความรู้ สึกจากกิจกรรม
• ความสามัคคี
• ความพร้อมเพรี ยง
• สมาธิ
• ความพยายาม
วิทยากรเสริม
น้องเห็ นไหมว่าตอนที่สี่คนออกไปเขาต้องปรึ กษากันนั้นแหละเขาทํางานเป็ นชุมชน เขามี
การวางแผน บริ หารจัดการ เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะทําอะไรให้สําเร็ จ ต้องทําให้ได้สรุ ปที่ทาํ งาน
สําเร็ จได้เพราะว่าทํางานเป็ นชุ มชน ชุ มชนคือที่ใดที่หนึ่ งที่มีคนสองคนขึ้ นไป อันที่ ๑ จะต้องมี
จุดหมายเดียวกัน เมื่อกี้จุดหมายเดียวกันคือจะยกเพื่อนด้วยปลายนิ้วชี้ อันที่ ๒ ต้องมีการเอื้ออาทร
ดูแลกัน อันที่ ๓ ต้องมีผนู ้ าํ ตามธรรมชาติ คือต้องมีเจ้าภาพ เพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพหรื อผูน้ าํ งานไม่
สําเร็ จ อันที่ ๔ คือการวางแผน หรื อการบริ หารจัดการ อันที่ ๕ มีการสื่ อสาร ชุมชนต้องมีการสื่ อสาร
ว่าเราต้องการอะไรตอนไหนถ้าเราไม่มีการสื่ อสารเราทํางานไม่สําเร็ จ อันที่ ๖ ชุมชนนี้ ตอ้ งทํางาน
อยูบ่ นความชอบธรรม
…………………………………………………………….
กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย
ขั้นเตรียมการ
๑. เลื อ กตัว แทนเข้า ร่ ว มวงสานเสวนาหลัก เนื่ อ งจากมี ค นจํา นวนมากจึ ง ต้อ งเลื อ ก
ตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายมาคุยกัน แต่คนที่อยู่นอกวงก็สามารถเข้าร่ วมได้โดยเปิ ดที่วา่ ง
ไว้สองที่ สําหรับให้ผตู ้ อ้ งการแสดงความเห็นเพิ่มเติมที่อยูน่ อกวงให้เข้ามานัง่ พูดคุย
วงใน
๒. เลื อกตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ตัวแทนของเด็กและเยาวชนมาจากจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
สุ ราษฎร์ ธานี,นครศรี ธรรมราช, ชุมพร ,ระนอง ,พังงา , กระบี่ ,ภูเก็ต มาเป็ นคุณกิจ
๓. เลือกคุณอํานวย มาทําหน้าที่ดาํ เนินการสานเสวนา
๔. เลือกคุณลิขิตมาเป็ นคนจดบันทึกการสานเสวนา
๕. เลือกคุณสังเกตการณ์มาประเมินกระบวนการสานเสวนา
๖. จัด เก้า อี้ ว่า งสองตัว สํ า หรั บ ให้ต ัว แทนคนที่ อ ยู่ว งที่ ๒ และวงที่ ๓ ขึ้ น มาแสดง
ความเห็น โดยยกมือ คุณอํานวยเป็ นคนเชิญ พูดจบก็จะกลับไปนัง่ ในที่เดิมของตน
ขั้นดําเนินกิจกรรม

๑๗๗

ให้ คุ ณ อํา นวยดํา เนิ น การสานเสวนาเอง โดยกํา หนดเวลาการพูด ของแต่ ล ะคนอย่า ง
เหมาะสม
ประเด็น: ร่ วมฝันทางออกของการอยู่ร่วมอย่างสั นติสุขในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสงขลา
ประเด็นที่ ๑ ปั ญหาสิ ทธิ การโทรศัพท์ที่นอ้ ยไป
ตอบ : ประเด็นที่เสนอมาเรื่ องสิ ทธิ การโทรศัพท์ที่บอกมาว่าน้อยไป ที่จริ ง ๕ นาทีถือว่า
มากนะ ถ้าเรามีการจดประเด็นก่อนพูด
ประเด็นที่ ๒ เวลาญาติเยีย่ มน้อยไป
ตอบ : เวลาที่ให้ ๒๕นาทีน้ ีคือมาตรฐานของกรม สิ่ งที่ได้รับไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
ประเด็นที่ ๓ เรื่ องญาติเยีย่ มบางทีญาติมาไกล แต่ได้เยีย่ มเวลาน้อยทั้งที่ไม่มีญาติของคนอื่นเลย
ตอบ : กรณี แบบนี้มีกฎเหมือนกัน บางครั้งครู ให้ถึง ๔๐ นาที ครู ก็หนักใจเหมือนกันเรื่ องนี้
จะต้องปรึ กษาหารื อกันก่อน ยังตัดสิ นไม่ได้
ประเด็นที่ ๔ เวลาอาบนํ้าไม่พอ
ตอบ : คนส่ วนใหญ่เขาเสร็ จทันนะครับ ซึ่ งเวลา ๓๐ นาทีน่าจะเสร็ จทันลองกลับไปคิดดูอีก
ทีมีอะไรให้มาปรึ กษาครู
ประเด็นที่ ๕ เพื่อนชอบลงบ่อ เลยไม่มีน้ าํ อาบไม่อยากให้เพื่อนๆ ลงไปเล่นนํ้าเพราะจะทําให้คนข้าง
หลังไม่ได้อาบนํ้า
ตอบ : ใครลงบ่อจับส่ งครู ให้ครู ทาํ โทษ
ประเด็นที่ ๖ เรื่ องกั้นห้องส้วม คือเวลาถ่ายมันเห็นหน้าแล้วถ่ายไม่ออก
ตอบ : กั้นซ้ายกั้นขวาได้ แต่ก้ นั ด้านหน้าไม่ได้ เพราะมันมีมาตรฐานตามแบบของกรมอยู่
แล้ว ถ้าระหว่างล็อคจะทําให้ได้ แต่ตอ้ งรอการอนุมตั ิ
ประเด็นที่ ๗ เวลาเพื่อนมาเยีย่ ม ทําไมเยีย่ มไม่ได้
ตอบ : จริ งๆ แล้วต้องเป็ นผูป้ กครองเท่านั้น หรื อ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ประเด็นที่ ๘ เพื่อนมาเยีย่ มพร้อมผูป้ กครองทําไมไม่ให้เยีย่ ม
ตอบ : ถ้าเป็ นคู่กรณี จะไม่ให้เยี่ยม ถ้าเป็ นเพื่อนจริ งๆ มากับผูป้ กครองจะให้เยี่ยม และถ้า
แต่งกายไม่เรี ยบร้อย อย่างเช่น นุ่งกางเกงขาสั้น ใส่ กระโปรงสั้น จะไม่ให้เยี่ยม ถ้าแต่งตัวเรี ยบร้อย
มากับผูป้ กครองครู ให้เยีย่ ม
ประเด็นที่ ๙ เรื่ องละหมาดบนหอขอเปลี่ยนที่ได้ม้ ยั เพราะมันตรงกับห้องนํ้าเวลาละหมาดมันไม่มี
สมาธิและมันแคบด้วย
ตอบ : สรุ ปว่าเอาผ้าม่านปิ ดไม่ให้เห็นห้องนํ้า เวลาละหมาดไทยพุทธห้ามเข้าห้องนํ้า ห้าม
ส่ งเสี ยงดัง
ประเด็นที่ ๑๐ มีโครงการบวชมั้ยครับ
๑๗๘

ตอบ : มี โครงการบวชของในหลวง อาจจะพิจารณาอี ก ที นึง จะบวชประมาณเดื อ น
พฤศจิกายนถึง ๕ ธันวาคม ศาลมีหน้าที่ในการคัดเลือก ใครจะไปบวชจะต้องสะสมความดีไว้
ประเด็นที่ ๑๑ เรื่ องเสื้ อผ้ามันใส่ มวั่ กันทํายังไงดี ใส่ แล้วมันคัน
ตอบ : ตอนนี้ เรายังทําเบอร์ ไม่เสร็ จ ต่อไปจะเป็ นเบอร์ ไหนของใคร ช่วงนี้เรามีประชุมกัน
บ่อยเลยยังไม่ได้ทาํ เบอร์ และฝ่ ายซักผ้าครู บอกแล้วให้เบิกนํ้ายาค่าเชื้ อแเอาไปซักด้วย เสื้ อใหม่วนั น
จันทร์ คงจะสกีนเสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมด้วยผ้าขนหนู
ประเด็นที่ ๑๒ เรื่ องละหมาดวันศุกร์
ตอบ : จะให้ครู ไปประสานที่ บา้ นบนอี กที เรื่ องละหมาดวันศุ กร์ ตอ้ งขึ้ นอยู่ก ับความ
ประพฤติของเด็กด้วย โครงการนี้ เราพาไปตลอด จะนําคนที่สนใจละหมาดจริ งๆ ไปทําละหมาดวัน
ศุกร์
ประเด็นที่ ๑๓ อยากจะปรึ กษาเรื่ องพัดลม คือเรื่ องพัดลมมันไม่ส่าย จะทําอย่างไร
ตอบ : พัดลมที่หมุนไม่ได้มี ๑๕ ตัวหมุนได้ ๓ ตัว ถ้าไม่มีอะไหล่จะซื้ อตัวใหม่มาให้ ลอง
ปรับเปลี่ยนดูก่อนซื้ อให้ประมาณ ๗-๘ ตัว ลองดูก่อนว่าผูอ้ าํ นวยการอนุ มตั ิซ้ื อหรื อไม่ และขอให้
ช่วยดูแลกันด้วย
ประเด็นที่ ๑๔ ปั ญหาการทะเลาะวิวาท
ตอบ : ให้เพื่อนสองคนพูดคุยกันก่อน ถ้าพุดคุยกันไม่ได้บอกหัวหน้าหอ แล้วห้ามคนอื่น
มายุง่ มาใส่ ไฟ
ประเด็นที่ ๑๕ ครู ชอบปิ ดทีวี
ตอบ : ชอบปิ ดเพราะว่าส่ งเสี ยงดัง ครู บอกแล้วว่าครู ปิดทีวีถา้ ส่ งเสี ยงดังแต่ครู จะบอกก่อน
ทุกครั้งที่จะปิ ด ถ้าทําตัวดีข้ ึนครู ก็จะเปิ ดให้ทุกครั้ง เรื่ องนี้มนั ขึ้นอยูก่ บั เราด้วยจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร
ประเด็นที่ ๑๖ ครู จุกชอบตีและชอบลงโทษ
ตอบ : คือพวกเราชอบแกล้งครู จุกกันบ่อย เลยทําให้ครู โกรธ ขอความร่ วมมือคือว่า ครู เค้าก็
เป็ นเจ้าหน้าที่อย่าไปล้อเลียนเค้า คือถ้าหลีกได้ก็ให้หลีกครู เคยคุยกับครู จุกแล้วว่าอย่าตีเด็กพรํ่าเพรื่ อ
แกบอกว่าแกตีเล่นๆ อันนี้ที่จริ งครู ก็ผดิ ด้วย ยังไงเราก็ตอ้ งให้เกียจครู
*******ระหว่ างทีจ่ ะปิ ดการสานเสวนา เยาวชนแกนนําได้ สั่งให้ เยาวชนที่หลบหนีลุกขึน้ และพูดว่ า
“วันนี้ผมขอโทษคุณครู ที่พวกผมหลบหนี ขอให้ครู ทุกคนให้อภัย”
สถานพินิจ ฯ จังหวัดภูเก็ต
ประเด็นที่ ๑ : เพื่อนหลายคนเสนอมาว่าอยากให้มีกิจกรรมบ่อย ๆ ครั้ง เช่นการเล่นกีฬา อยากมี
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู ้ให้ความบันเทิง (เล่นเกมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
คําตอบ : สิ่ งที่พวกเราขอที่จริ งสถานแรกรับจัดให้เรี ยบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์ ตอนนี้ เฉพาะ
ในห้องทูบีนมั เบอร์ วนั มี ๗ เครื่ องก็เปิ ดให้พวกเราใช้ ส่ วนกีฬาก็เพิ่งจัดไปไม่ถึงอาทิตย์ หลังจากนี้
๑๗๙

ก็มีกิจกรรมวันแม่ แต่ถา้ เยาวชนมีกิจกรรมใหม่ ๆ ผมขอรายละเอียดมากกว่านี้ และยินดีสนับสนุ น
และก็เห็นด้วย
ประเด็นที่ ๒ : อยากจะสอบถามเรื่ องโครงการเยีย่ มบ้านครับ
คําตอบ : ในส่ วนของการเยีย่ มบ้านนะครับ สถานแรกรับของเรา มีเกณฑ์วา่ ทุกคนสามารถ
เยีย่ มบ้านได้ แต่ ครู จะพิจารณาตรงที่วา่ ความสําคัญ ๑ มีพอ่ แม่มาเยี่ยมไหม ถ้าพ่อแม่มาเยี่ยมทุกวัน
เราจะไปทําไม ๒ ถ้าพ่อแม่ไม่มาเยี่ยมครู จะดูวา่ มีความเหมาะสมไหม มีความประพฤติของเราเป็ น
อย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ความประพฤติของเราด้วย
ประเด็นที่ ๓ : ถามว่าจะมีโครงการให้แฟนและเพื่อนเข้ามาเยีย่ มได้ไหมครับ
คําตอบ : ในส่ วน ของญาติเยี่ยมเรามีระเบียบของกรมมา ทุกคนคงทราบ เพราะถ้าเรา
อนุญาตทุกคนให้แฟนหรื อกิ๊กมาเยี่ยม โดยที่ไม่มีลูกด้วยกันมาเยี่ยม มันจะเป็ นการที่ขดั ระเบียบไป
สัก นิ ด แต่ จริ ง ๆแล้ว แฟนหรื อกิ๊ ก ที่ ม ากับ ผูป้ กครอง แล้ว ผูป้ กครองสามารถดู แลได้ ผมก็ จ ะ
พิจารณาเป็ นราย ๆไป หรื อว่าปรึ กษา ผอ. หัวหน้าแรกรับ อาจจะอนุญาต
ประเด็นที่ ๔ : เรื่ องการอาบนํ้าผมอยากจะขอเวลาเพิ่มขึ้นครับ บางคนอาจเป็ นกลากเป็ นเกลื้ อน
เนื่องจากชําระร่ างกายไม่สะอาดเนื่องจากเวลาอาบนํ้าไม่เพียงพอ
คําตอบ : จริ ง ๆแล้วการอาบนํ้าในแต่ละวันที่ครู สัมผัสมา ที่ให้เวลา ๕ นาที บ้าง ๗ นาที
บ้าง ๘ นาทีบา้ ง มันเป็ นจิตวิทยา อย่างหนึ่ งในการบริ หารจัดการ พวกเราซึ่ งอยูก่ นั จํานวนมาก ซึ่ ง
หากปล่อยเวลาให้พวกเราอาบนํ้ายืดเยื้อ เหตุการณ์ที่ผา่ นมาพวกเราก็ทราบกันอยูแ่ ล้วจากรุ่ นก่อน ๆ
เช่นว่า มีการชกต่อยกัน มีการแย่งชิ งฝักบัว อีกอย่างหนึ่ งคือให้อาบนํ้าขึ้นไปเราก็ไม่ได้ตรวจ บางที่
อาจมีสิ่งแปลกปลอมผิดกฎหมายเข้าไป ถ้าเรายืดเวลา ๑๐ นาที ๒๐ นาที บางที่มีคนส่ งของให้เข้า
ห้องนํ้า แล้วเข้าไปอัดยา เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าไปล้วงเพราะมันอยูข่ า้ งในลึก นี่คือการขมวดด
เวลาให้กระชั้นชิ ดขึ้ น สําหรั บ เด็ กที่ เป็ นโรคผิวหนัง เราก็มีพ ยาบาลที่ คอยดูแล และเราต้องดู แล
สุ ขอนามัยส่ วนตัวด้วย แต่ถา้ เราเป็ นแล้วไปแจ้งพยาบาลได้เลย ครู หมออุจ๊ ะให้ยาทุกวันศุกร์
ประเด็นที่ ๕ : ขอให้ญาติของเด็กเข้ามาทํากิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้ง
คําตอบ : ถ้าเสนอให้มีจดั กิจกรรมบ่อย พวกเรานี้ แหละต้องบอกพ่อแม่วา่ เวลาจัดญาติเยี่ยม
ให้มาด้วยจะดีมากเราจะบอกได้วา่ มันสําคัญยังไงถึงต้องมาเพราะบางทีครู โทรไปพ่อแม่อาจเห็นว่า
ไม่ สําคัญ แต่ถา้ เราบอกเองมันจะดีเช่นวันแม่เราบอกว่าผมอยากกราบแม่ เราพูดเองแล้วแม่ก็จะมา
คือเราต้องทําร่ วมกันนะครับค
ประเด็นที่ ๖ การขอเอาแฟรนชิปขึ้นไปบนหอ
คําตอบ : ก็เห็นด้วยนะคะในการที่จะให้นาํ สมุดบันทึกขึ้นไปเขียนบนหอ แต่ถา้ เมื่อเขียน
เสร็ จแล้วให้นาํ ส่ งกับครู เวร เพราะอย่างน้อยการบันทึกตรงนั้น มันเป็ นการบันทึกส่ วนตัว บันทึก
ความรู้สึก บันทึกตั้งแต่เช้าขึ้นมา ถึงก่อนนอนเราทําอะไรบ้าง การบันทึกมันเป็ นความทรงจําที่ดี
เอาไว้กบั เรา เท่าแต่เราทําแล้วจํา บางทีความจําเราไม่ดี แล้วมันก็ลืม ถ้าเราเอาความจําเหล่านั้นถอด
๑๘๐

มาเป็ นตัวหนังสื อเราจะได้อีกหลาย ๆอย่าง อย่างน้อยเราก็ดฝ้ ึ กภาษา เพราะครู เห็นพวกเราหลายคน
เขียนหนังสื อไม่ถูกแล้ว เพราะได้เขียนกันน้อย ฝึ กกันน้อย
ประเด็นที่ ๗ : ปลอกหมอนผ้าปูที่นอน ถ้ามีรอยปากการอยเขียน เราจะเอาอย่างไรกันดี แล้วตาม
ร่ างกายของพวกเรา ต้องไม่มี เราจะแก้ปัญหากันอย่างไร
คําตอบ : ให้หวั หน้าหอรับผิดชอบ ถ้ามีใครเขียนบนผ้าปูที่นอน บนปลอกหมอน
ประเด็นที่ ๘ :ทําไมถึงไม่ให้ใช้ ครี มทาผิวโลชัน่ โฟมล้างหน้า ครี มกันแดด เพราะอะไร อันที่สอง
ทําไมต้องตัดผมด้วยหนูไม่เข้าใจ
คําตอบ : หนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกัน สองป้ องกันเรื่ องของการลักขโมย ความเท่าเทียมกัน
คนที่ไม่มีแม่ไม่ได้ซ้ื อมาให้ ก็จะมีผลให้มีการลักขโมยเกิดขึ้น สําหรับเรื่ องตัดผมนะคะ ผูช้ ายก็โดน
ตัดเหมือนกัน ผูห้ ญิงก็เช่ นกันนะคะ เราอยู่สถานพินิจเหมือนเราอยู่โรงเรี ยน เราต้องมีกฎระเบียบ
เราสังเกตไหมคะพอตัดผมสั้นแล้วดูน่ารักทุกคนเลย และง่ายต่อการดูแล
ประเด็นที่ ๙: ขอเอารู ปขึ้นไปบนหอนอนได้ไหมครับ
คําตอบ : รู ปถ่ายเป็ นรู ปของพ่อแม่ ครอบครัว อนุญาตได้ครับ แต่รูปกิ๊กไม่อนุญาต แต่รูป
ที่ตวั เองถ่ายกับแฟน ที่เป็ นรู ปสุ ภาพ ที่แฟนไม่ใส่ ขาสั้น สายเดี่ยว เกาะอก พออนุ โลม ให้เอามา
ตรวจ ให้ดีครู วา่ รู ปพ่อรู ปแม่ติดในสมุดบันทึกไปเลย
ประเด็นที่ ๑๐ :เรื่ องโทรศัพท์ ทําไมจึงให้คุยเองไม่ได้
ตอบ: สาเหตุที่ไม่ให้เราคุยกับญาติ ถ้าสมมติวา่ ครู ให้คุยกับญาติ แล้วเรานัดญาติกนั ไปเจอ
กันตรงโน้น ส่ งให้ตรงนี้ ครู ทราบไหมครับ นี่ คือประเด็นที่เราไม่ให้ (เยาวชนเสริ มว่างั้นตอนคุ ย
เปิ ดลําโพงก็ได้ครับครู จะได้รู้ดว้ ย) ถ้าเปิ ดลําโพงนะครับ หนึ่ งนะครับที่เราไม่ให้เปิ ดลําโพงสมมุติ
พวกเธอส่ งซิ กกัน ครู รู้เรื่ องไหม เรารู ้เรื่ องซิกกันสองคนเนี่ย พ่อตรงนี้ นะ ตรงนี้ นะ ครู จะรู้ไมตรงนี้
คือตรงไหน แล้วครู ก็ปล่อยไป ปรากฎว่าเราไปโยนของอยูท่ ี่คาร์ แคร์ ครู จะรู ้ไหม เพื่อตัดปั ญหาทุก
อย่าง คือครู เป็ นผูร้ ับข้อความจากเรา และเราอยากถ่ายทอดข้อความอะไรครู ก็จะถ่ายทอดไปตามนั้น
ประเด็นที่ ๑๑ : ผมอยากได้อุปกรณ์และสถานที่ทาํ ละหมาดให้กบั เยาวชนมุสลิมครับ
คําตอบ : ที่จริ งคุ ณไม่ขอเราก็จดั ให้อยูแ่ ล้ว เพราะเรื่ องนี้ เราสั่งจัดไปแล้ว แต่ขอนิ ดหนึ่ ง
สิ่ งที่เราให้ ขอให้คุณรับและใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยกีดกั้น ว่าให้เฉพาะ
พุทธนะ มุสลิ มเราก็ให้ และเคยทราบว่าที่นี่เมื่อก่อนแต่ปรากฎว่าไม่มีใครละหมาด เราขอให้อดีต
เป็ นบทเรี ยน แล้วครู ยงั คิ ดต่อไปว่าทุกศุกร์ เป็ นไปได้ครู จะให้คุณไปละหมาดทีมสั ยิดด้วยซํ้าไป
เพราะสถานพินิจก็อยู่ใกล้สถานพินิจ แต่คุณต้องถามใจตัวเอง ผมตั้งใจไปมัสยิดทึกวันศุกร์ จริ ง
หรื อไม่ คุณศรัทธาจริ งหรื อไม่ หรื อว่าไปตรงนั้นด้วยจิตที่ไม่บริ สุทธิ์ ให้ความต้องการของตนเองอยู่
เหนืออัลเลาะห์ขอร้องว่าอย่าออกไป
ประเด็นที่ ๑๒ : อยากให้ช่วยปรับปรุ งซักโครกที่ร่ัว และเพื่อนช่วย ๆ กันปั สสาวะ ให้ตรงโถ มัน
หกเรี่ ยลาด และส่ งกลิ่นเหม็น
๑๘๑

คําตอบ : ชักโครกที่ร้ ัว รั้ว ตรงจุดไหน (เยาวชนตอบว่าของใต้หอนอน) ยินดีที่จะปรับปรุ ง
และแก้ไขให้ แต่ในเรื่ องของความสะอาด อาดการรักษาของ ของที่ซ้ื อมาเปลี่ ยนให้สามวันพัง
ขอให้พวกเราใช้ทะนุ ถนอมมันสักนิ ดหนึ่ ง เพราะเงิ นของเรามันเริ่ มไม่มี แต่ครู ก็ยินดี จะเปลี่ ยน
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่พงั แต่เราอย่าคิดว่าธุ ระไม่ใช่ คิดว่าเป็ นของหลวง แล้วเอาถุงพลาสติกไปยัดในท่อ
และในเรื่ องความสะอาดพวกเราอยู่ พวกเราเป็ นคนทําความสะอาด
ประเด็นที่ ๑๓ : เรื่ องของยาเส้นใครมีขอ้ เสนออย่างไรบ้างคะ
คําตอบ : เรื่ องยาเส้นหรื อสิ่ งเสพติดที่อยูภ่ ายในนะครับ อาจจะมีบางคนติดอยู่ เรื่ องนี้มนั
ขึ้นอยูก่ บั ใจของพวกเราเองนะครับว่า เขาจะเลิกได้หรื อเลิกไม่ได้ และเพื่อน ๆ ที่รู้วา่ เพื่อนคนไหน
ติดก็พยายามชักชวนเพื่อนคนนั้นไปทําอย่างอื่น
ประเด็นที่ ๑๔ : เสนอเรื่ องผ้าขนหนูครับตอนนี้ เด็กสถานพินิจ มี ๕๑ คนที่ ผา้ ขนหนูมี ๑๕ผืน
ส่ วนมากจะมีที่หอหนึ่งได้มาจากญาติเยี่ยม หอสองไม่ค่อยจะมี มี สองสามผืน ต้องลักของเพื่อนใช้
ผมขอผ้าขนหนูเพิ่มได้ไหมคะ
คําตอบ : ครู อยากรู้ ว่าพวกเราจะช่ วยแก้ไขปั ญหาเรื่ องผ้าขนหนู อย่างไร เมื่ อมีของใหม่
มาแล้ว เราจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้รุ่นต่อ ๆไปมีใช้ ให้มีการรับผิดชอบเป็ นหอ
ประเด็นที่ ๑๕ :ขอสอบถามเรื่ องที่นอน ว่าที่นอนมี ๒๕ ที่นอน แต่คนมี ๓๐ คน จะทําอย่างไรดี
ครับ
คําตอบ:กรณี ที่นอนไม่พอต้องแจ้งพ่อบ้านนะครับ เพราะว่าพ่อบ้านเขาจะรู้วา่ เด็กหอหนึ่ งกี่
คน หอสองกี่คนเขาจะนําเสนอ แล้วเขาจะจัดมาให้ ถ้าเราไม่แจ้งบางทีก็ไม่ได้รับเหมือนกัน เราต้อง
แจ้งว่าที่นอนไม่พอ หมอนไม่พอ ผ้าห่มไม่พอ
ประเด็นที่ ๑๖ : เพื่อนอยากให้มีร้านค้าสหกรณ์ในนี้ครับ
คําตอบ:มันมีปัญหาที่เขาไม่ให้มีสหกรณ์เพราะ มีปัญหาหลายอย่าง คือ บางคนมีเงิน บาง
คนไม่มี มีการปล้นของกลางทาง และจังหวัดเราเป็ นจังหวัดเล็ก พ่อแม่มาเยี่ยมบ่อย ผมก็ให้กินหมด
คนหนึ่งมาสัปดาห์หนึ่งสามวัน มีสหกรณ์ไม่รู้จะขายอะไรอีกของใช้หลวงก็แจกอยูแ่ ล้ว
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นที่ ๑: ขอเวลาเยีย่ มเพิ่ม
คําตอบ: กติกาการให้คะแนน มีอยูแ่ ล้ว ให้ทาํ ให้คะแนนเยอะ ๆ จะได้เยีย่ มนาน
ประเด็นที่ ๒ :ทําไมเด็กสุ ราษฎร์ ธานีถึงได้เยีย่ มนานกว่าเด็กนคร
คําตอบ: ครู ขอชี้แจงว่าทําไมให้เด็กสุ ราษฎร์ เยีย่ มนาน นครเยีย่ มน้อย เพราะสุ ราษฎร์ เขามา
ไกล เด็กนครบางครั้งครู ก็ให้นาน ครู ยดื หยุน่ อยู่ เพียงแต่เราทําความดีให้ถึงเกณฑ์
ประเด็นที่ ๓ : ทําไมเด็กฝึ กถึงได้ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกก่อนเด็กแรกรับ

๑๘๒

คําตอบ : อันแรกเป็ นเพราะคะแนนไม่เหมือนกัน เพราะคะแนนความประพฤติ เด็กฝึ กจะ
ได้คะแนนมากกว่า ครู รู้จกั เด็กมากกว่า และการเอาเด็ก ไปข้างนอก เป็ นสิ่ งที่น่ากลัว แต่ครู ก็เชื่อใจ
น้อง ๆ ทุกคน
ประเด็นที่ ๔: เด็กจะได้ลดโทษอย่างไรบ้างครับ
คําตอบ : ประเด็นนี้แล้วแต่ผอ. และการรอรับอภัยโทษในวันสําคัญ
ประเด็นที่ ๕ : ทําไมแรกรับไม่ได้ลาเยีย่ มบ้านเหมือนศูนย์ฝึก
คําตอบ : แรกรับต้องรอเวลาเรื่ องการเยีย่ มบ้าน ต้องรอให้มีการตัดสิ นก่อน
ประเด็นที่ ๖ : ทําไมไม่ให้เอาขนมเข้ามา
คําตอบ : เพราะของหายบ่อย ๆ เพราะเพื่อน ๆคนอื่น อยากกิน ทําให้มีขยะเยอะ และเศษ
ขยะทําให้ท่อนํ้าเสี ยหาย อีกประการหนึ่งจะให้เอาเข้ามาได้ถา้ อาหารเพียงพอกับเด็กทุกคน
ประเด็นที่ ๗ : เสื้ อผ้าไม่พอ
คําตอบ : กําลังจัดหาให้อยู่
ประเด็นที่ ๘ :ทําไมถึงไม่ให้ใช้เครื่ องสําอางค์
คําตอบ: เพื่อความเสมอภาคกัน เครื่ องใช้พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้ก็เพียงพอ

สถานพินิจ ฯ จังหวัดตรัง
ประเด็นที่ ๑ : ปั ญหาที่เกิดอยูต่ อนนี้ คือ ทะเลาะวิวาทเพราะไม่เข้าใจกัน บางคนปากเสี ย ล้อเลียน
เพื่อนจึงทนไม่ได้
คําตอบ : ควรปรับความเข้าใจกัน ให้ร่วมกันทํากิ จกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีให้
มาก ๆ เข้าค่ายอบรมนิ สัยดี และเยาวชนทั้งที่เป็ นแกนนํา ที่มาอยูก่ ่อน ที่เข้ามาทีหลังต้องปฏิบตั ิ
เหมือนกัน คือเอาใจเขามาใส่ ใจเรา อย่าตัดสิ นเขาที่หน้าตา บางทีหน้าเขาอาจจะเหี้ ยม แต่นิสัยเขา
อาจจะดี
ประเด็นที่ ๒ : มีคนเอาขี้ไปใส่ ในล็อคเกอร์ บอกครู แล้วก็ไม่เห็นทําอะไร
คําตอบ : เรื่ องนี้ รับฟั งแล้ว แต่อยากให้พวกเราคิดว่ามันเป็ นเรื่ องที่ไม่ดี การกระทําอย่างนี้
มาจากสันดานหรื อเปล่า เพื่อนแบบนี้ เราจะมีมาตรการอื่นตามมาแต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการ เราอยากให้
สํา นึ ก ด้ว ยตัวเองว่า สิ่ ง ที่ ท าํ ถู ก ต้องหรื อ ไม่ เราอยู่ที่ นี่เ ปรี ย บเหมื อ นเป็ นพี่ น้องกัน กิ น ข้า วหม้อ
เดียวกัน ทําไมต้องทะเลาะกัน กัดกันเหมือนหมา แต่ทุกครั้งผมก็ให้โอกาส ให้อภัย อยากให้พวก
เราสํานึกด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ ๓ : ปั ญหาเรื่ องหมอน ผ้าห่ มไม่พอ หรื อเงินไม่พอ แล้ว ขโมย แล้วกรณี แกล้งเพื่อนลาก
ไปนอนหน้าห้องนํ้า จะทําอย่างไร
๑๘๓

คําตอบ: จะไม่ทาํ อีกต่อไป
ประเด็นที่ ๔ : ปั ญหาเรื่ องเวลาเยี่ยมน้อย อย่างให้เพิ่มเป็ น๓๐ นาที เพราะบางคนมาไกล เช่นพัทลุง
ถ้าได้เยีย่ ม ๒๐ นาที ส่ งสารเขา
คําตอบ : เพราะเด็กมากขึ้น ทําให้ตอ้ งจํากัดเวลา มิเช่นนั้นคนที่ถูกเยี่ยมรอบหลังจะไม่ได้
เยีย่ ม รอบหนึ่งเยีย่ มได้ ๕-๖ คน
ประเด็นที่ ๕ : อยากมี CD บนหอเหมือนแต่ก่อน เพราะเครี ยด
คําตอบ : ตอนนี้ งบประมาณเรามีน้อย และอีกเหตุผลหนึ่ งก็คือ CD ไม่มีการเซ็ นเซอร์ มี
ความรุ นแรง ปั ญหาเหล่านี้ จะส่ งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน บางครั้งดูทีวีก็เพียงพอแล้ว เพราะมี
รายการมากมาย
ประเด็นที่ ๖ :อยากให้กินข้าวเย็นช้ากว่านี้ เพราะตอนกลางคืนหิ ว หรื ออาจจะให้ดื่มนม
คําตอบ : ตอนนี้ มีเรื่ องโรคชิ กุนกุนยา ถ้าเรากินคํ่า กว่าจะเสร็ จก็กลางคืน ยุงก็จะตามมา ทา
งงเราป้ องกันไม่ให้เกิดโรคชิกุนกุนยา
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ประเด็นที่ ๑ : ผมขอเพิ่มผ้าห่มที่นอนได้ไหม เพราะผมไปแจ้งพ่อบ้านว่ามีนอ้ งใหม่เข้ามา ยอดเพิ่ม
แต่กลับถูกปฎิเสธว่าให้ใช้ รวม ๆกันไปก่อน
คําตอบ : หัวหน้าหอต้องทํางานประสานกับพ่อบ้าน ยอดเพิ่มต้องแจ้งว่าเท่าไหร่ แล้วาเอา
เพิ่ม และเมื่อยอดลด ก็เอาไปคืน
ประเด็นที่ ๒ : จํานวนพัดลมไม่เพียงพอ
คําตอบ : จะเพิ่มจํานวนให้ ตอนนี้พดั ลมมี ๖ ตัว เพิ่มอีก สองตัวน่าจะพอ
ประเด็นที่ ๓ : ให้คุณครู ช่วยระวังการกระทําและคําพูดเมื่อพูดถึงบุพการี ของเด็กและเยาวชน ไม่
ควรนําบุพการี ไปเปรี ยบเทียบกับสิ่ งใด
คําตอบ : ครู จะระวัง ครู เสี ยใจ (แล้วครู ก็ร้องไห้)
ประเด็นที่ ๔ : การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ไม่ค่อยประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
คําตอบ : ต่อไปเมื่อมีการจัดกิจกรรมใด ๆ จะให้เยาวชนเข้ามาร่ วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ ม
เขียนโครงการ งบประมาณ อาหาร
ประเด็นที่ ๕ : เรื่ องเสื้ อผ้าไม่เพียงพอ
คําตอบ: เรื่ องเสื้ อผ้าเราได้จดั ซื้ อไปมากแล้ว แต่ปรากฏว่าเยาวชนใช้แล้วไม่เก็บ และกําลัง
ดําเนินการสกรี นเสื้ อให้ เยาวชนจะได้ไม่ทาํ สัญลักษณ์บนเสื้ ออีก
ประเด็นที่ ๖ : ขอเล่นกีฬาก่อนอาบ นํ้า ๑ ชัว่ โมงได้ไหมครับ
คําตอบ : ให้เยาวชนกําหนดว่าจะเล่นตอนไหน และจะจัดซื้ ออุปกรณ์กีฬาให้

๑๘๔

ประเด็นที่ ๗ : เรื่ องห้องนํ้า อยากขอฝักบัวเพิ่มอีกได้ไหม เพราะว่าตอนนี้มีอยู่ ๓ หัว และให้ช่วย
ซ่อมสังกะสี ก้ นั ที่อาบนํ้าให้ดว้ ยครับ
คําตอบ : ผอ.จะเป็ นคนดําเนินการหาอุปกรณ์มาให้แล้วให้เด็กและเยาวชนร่ วมกันซ่อมแซม
ประเด็นที่ ๘ : ปั ญหาเปิ ดเพลงเสี ยงดัง ทําให้ทางศูนย์ฝึกไม่ได้ยินเวลาโฟนญาติเยี่ยม เพราะเสี ยงมัน
ตีกนั
คําตอบ : ให้พอ่ บ้านเป็ นควบคุม ว่าเสี ยงดังไปหรื อไม่
ประเด็นที่ ๙ : ถ้ามีปัญหาทะเลาะวิวาทจะทําอย่างไร
คําตอบ : ถ้ามีการหยอกล้อกันเจ็บ ๆ ถ้าเล่นกันรุ นแรง หัวหน้าหอจะไปเรี ยนครู แล้วก็
ลงโทษ
ประเด็นที่ ๑๐ : ปั ญหาเรื่ องการละเมิดทางเพศ
คําตอบ : เมื่อก่อนยอมรับว่ามีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว คนที่ทาํ ได้ตดั สิ นไปอยูท่ ี่อื่นแล้ว
ประเด็นที่ ๑๑ : ปั ญหาเรื่ องยาเส้น
คําตอบ : ปั ญหานี้ถา้ แก้ที่สถานพินิจ เป็ นการแก้ที่ปลายเหตุ ต้องไปแก้ที่ศนู ย์ฝึก เพราะคนที่นาํ มาได้
คือเด็กศูนย์ฝึกแล้วมาโยนให้เด็กสถานพินิจ
สถานพินิจ ฯ จังหวัดปัตตานี
ประเด็นที่ ๑ : ปั ญหาบนหอ มุง้ ลวดขาด ในห้องนํ้าถังสังกะสี แตก
คําตอบ : ถ้าดําเนินการซ่อมให้แล้ว เยาวชนจะเป็ นคนดูแลรับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๒ : อยากเรี ยนช่างอื่นเพิ่มเติมจากการทํากรงนก เช่นคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์
คําตอบ : ผอ.ยินดีสนับสนุนคนที่อยากเรี ยน ถ้ามีที่เปิ ดให้เรี ยน ผอ.จะส่ งไป แต่ตอ้ งเรี ยนให้
จริ ง ไม่ใช่หลบหนี ไม่ไปเรี ยน ถ้าใครต้องการจริ งก็แจ้งความจํานง ผอ.จะเป็ นคนดําเนินการให้ แต่
คนที่จะให้ฝึกคือเด็กฝึ ก ที่ได้ตดั สิ นแล้ว
ประเด็นที่ ๓ : ปั ญหาให้กินอินทผาลัมแก้บวช แต่เยาวชนเอาไปทิง้ ในท่อทําให้ท่อตัน
คําตอบ : ให้เอาถังขยะไว้ในห้องนํ้า ใส่ เมล็ดอินทผาลัม ในตอนช่วงเดือนบวช
ประเด็นที่๔ : พัดลม ไม่เพียงพอ
คําตอบ : พัดลมน่าจะเพียงพอกับจํานวน อีกอย่างเราชอบทําให้พดั ลมเสี ย โดยการทําให้
ไฟซ็อต ซึ่ งมันไปเกี่ยวโยงกับยาเส้น
ประเด็นที่๕ : เรื่ องยาเส้น
คําตอบ : เราต้องรู ้วา่ เราอยูใ่ นกฎระเบียบเด็กอายุ ๑๘ ห้ามสู บบุหรี่
ประเด็นที่ ๖: ถ้ามีโครงการเลิกสู บบุหรี่ ใครจะเข้าร่ วมบ้าง
คําตอบ : มีเยาวชน ๑๓ คน อยากเลิก
ประเด็น ที่ ๗ ขอเวลา ญาติเยีย่ มเป็ น ๔๐ นาที
๑๘๕

คําตอบ : ครู ตอ้ งดูตามสถานการณ์วา่ สถานที่เราคับแคบ อีกอย่างหนึ่งต้องดูวา่ เด็กมีงานต้อง
ทํา หรื อไม่
สถานพินิจ ฯ จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่ ๑ : เราจะแก้ไขอย่างไรในเรื่ องเสี ยงดังบนหอ
คําตอบ : ให้เพื่อนๆ เกรงใจซึ่ งกันและกันเห็นใจเพื่อนจะนอนด้วยเพราะดังมากเลยเพื่อเขา
จะนอน เวลาพักผ่อนก็มีนอ้ ย การแก้ไขคือให้เพื่อนเข้าใจเขาเอาใจเขามาใส่ ใจเราแค่น้ นั พอ
ประเด็นที่ ๒ : เวลาตักข้าวก็ให้เงียบด้วยเราอยูท่ ี่โรงเรี ยนไม่ใช่อยูต่ ลาดนัด เราไม่เกรงใจแม่ครัว
คําตอบ : เสนอว่าให้พอ่ บ้านทําโทษ
ประเด็นที่ ๓ : อยากให้นอ้ งใหม่เกรงใจคนที่อยูน่ านด้วย คนที่อยูน่ านบอกอะไรก็อยากให้นอ้ งใหม่
เชื่อฟังด้วย
คําตอบ : ถ้าน้องไม่เชื่อฟังจะให้ทาํ อย่างไง ครั้งแรกก็ให้พี่ๆเตือนก่อนถ้าหลายๆ ครั้งก็บอก
พ่อบ้าน อย่าใช้ความรุ นแรง และใช้ระบบเป็ นบัดดี้พี่ดูแลน้อง
ประเด็นที่ ๔ : จะมีการเล่นกีฬาตอนเย็นได้ไหม
คําตอบ จริ งในตารางของพวกเราก็มีเรื่ องเล่นกี ฬา กี่โมง ตอนนี้ ที่ไม่ได้เล่ นกี ฬาเพราะ
กิจกรรมเยอะ ผอ.พูด “พอกลับสู่ ภาวะปกติเราก็เล่นกีฬาเหมือนเดิม”
ประเด็นที่ ๕ : เรื่ องระเบียบวินยั เขาแถวการเข้าหอ ไม่เป็ นระเบียบ จะแก้ปัญหาอย่างไร
คําตอบ : ถ้าไม่มีการลงโทษเพื่อนๆจะไม่เห็นใจเพื่อนเข้าแถว การทําโทษดีที่สุดแล้ว เช่น
วิดพื้น ลูกนัง่ เสี ยงเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วยแต่เป็ นรายบุคคล
ประเด็นที่ ๖ : เพื่อนๆคิดอย่างไงบ้างเกี่ยวกับการทําโทษ
คําตอบ ไม่อยากให้พอ่ บ้านตีกบั ไม้ ให้ลงโทษด้วยวิดพื้นหรื อการทํางานหนัก
พ่อบ้านชี้แจ้ง “ไม่มีเจตนาตีให้พวกเราเจ็บหรื อให้พวกเรามีความโกรธแค้น ต้องการให้แยกกันก่อน
เป็ นสถานการณ์ที่จะต้องแก้ก่อน ใครมีปัญหาอะไรพ่อเรี ยกมาคุยกันก่อนว่าคุยกันได้ไหมถ้าคุยกัน
ได้ปัญหาคือจบ แต่ถา้ คุยกันไม่ได้มนั ก็จะมีมาตรการต่อไปว่าจะทําอย่างไง โดยอาจจะเป็ นวิธีใดก็
ได้ แต่ไม่ใช่วา่ ต้องใช้ไม้ตลอด การใช้อุปกรณ์เป็ นแค่ตวั ช่วย เราต้องมองดูวา่ ปั ญหาที่เราตีกนั มีเหตุ
มาจากอะไร การตีของพวกเรามันเป็ นผล”
ประเด็นที่ ๗ : ประเด็นที่เพื่อนๆทําผิดอยูห่ นึ่งคนอย่าทําโทษหมู่ เพราะจะส่ งผลให้ทะเลาะวิวาทได้
คําตอบ : แนะนําใช้พลังกลุ่ม ในเมื่อคนใดคนหนึ่ งทําผิด กลุ่มจะเป็ นตัวบีบคนที่ทาํ ผิด
ออกมารับผิด เพราะถ้าเขาไม่รับผิดชอบ กลุ่มจะต้องรับผิดชอบ ฝากให้เพื่อนๆช่วยดูแลกันด้วย
ประเด็นที่ ๘ : การลาเยีย่ มบ้าน ขั้นตอนคนที่มีสิทธิ์ ลาเยีย่ มบ้าน
คําตอบ จะขออนุ ญาตลาเยี่ย มบ้า นคณะกรรมการก็จะมานั่งคุ ย กันว่าพฤติก รรมของเด็ก
เหมาะสมที่จะได้ลาเยี่ยมบ้าน เป็ นรางวัลในการทําความดี เมื่อได้มีการลาเยี่ยมบ้านส่ วนใหญ่แล้ว
๑๘๖

เป็ นแรงจูงใจอย่างดีและทําดีขณะที่อยูท่ ี่สถานพินิจจนทําให้มีครั้งที่สองตามมา คณะกรรมการส่ วน
ใหญ่จะดูในเรื่ องความปลอดภัยของเยาวชนเป็ นหลัก เช่น เมื่อเด็กมีสิทธิ ลาเยี่ยมบ้าน คณะกรรมการ
ก็จะดูเรื่ องความปลอดภัยว่าเด็กมีคู่อริ ไหม ก็จะทําถามไปที่บา้ นว่าเด็กสามารถดูแลตัวเอง มีความ
ปลอดภัยไหม ในช่ วงแรกเด็กมีสิทธิ ลาเยี่ยมบ้านแต่ช่วงนี้ เราหยุดเพราะว่ากรรมการเห็ นว่าช่ วงนี้
ต้องหยุด เพราะมีปัญหาขึ้นมาก็เลยต้องหยุดลง
ประเด็นที่ ๙ : เรื่ องญาติเยีย่ มขอเพิ่มอีก สิ บนาที
คําตอบ : ปกติทุกคนจะได้ญาติเยีย่ มยีส่ ิ บนาที ญาติมาเยอะในเวลาเดียวกัน จะทําให้ดูแลไม่
ทัว่ ถึง จะทําให้ครอบครัวหลังรอเยี่ยม วันจันทร์ กบั วันศุกร์ อาจเป็ นยี่สิบนาทีเหมือนเดิม แต่ถา้ เป็ น
วันอื่นก็อาจยืดหยุน่ ได้
ประเด็ นที่ ๑๐ ชอบทํา ให้เรื่ องเล็ ก เป็ นปั ญหาใหญ่ เช่ นเรื่ องเสื้ อ เวลาทําสัญลัก ษณ์ ที่ เสื้ อก็ โดน
ลงโทษ หยิบเสื้ อผิดก็โดนลงโทษ
คําตอบ : สัญลักษณ์ ที่ทาํ มันเว่อร์ เกินไป เขียนให้เห็นชัดเจน เขียนตามหลัง เมื่อก่อนเด็ก
น้อย เสื้ อผ้าพ่อเป็ นคนตัดเอง เมื่ อยอดเพิ่มขึ้น ปริ มาณเสื้ อผ้าจะไม่พอ เสื้ อกางเกงจะมีเลขอยู่แล้ว
สําหรับชุดเดิมเราไม่มีงบที่จะตัดเพิ่ม ไม่มีเลขกํากับไม่รู้วา่ เป็ นของใคร ก็จะทําสัญลักษณ์ไว้แต่บาง
คนทําสัญลักษณ์ไว้เยอะไป
ประเด็นที่ ๑๑ : เวลาอาบนํ้าให้เวลาน้อย ทําให้เวลาอาบนํ้าละหมาดทําให้ไม่ทนั
คําตอบ : ตอนเที่ยงเยาวชนไม่จาํ เป็ นต้องอาบนํ้าแล้วไปละหมาดทั้งหมด แค่อาบนํ้าละหมา
มาดก็เพียงพอ ยกเว้นคนที่ทาํ งานโยธา จึงจําเป็ นต้องอาบนํ้า อีกประการหนึ่ งถ้าอาบนํ้าจะทําให้ไป
ละหมาดไปทัน เพราะ เราต้องกินข้าวด้วย
ประเด็นที่ ๑๒ ทําไมต้องเช็คยอดบ่อย ๆ
คําตอบ : เป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัย การเช็คยอดเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น การที่เยาวชน
หายไปหนึ่งคน เราอยูด่ ว้ ยกันมันเป็ นกฎระเบียบ ถือเป็ นความรับผิดชอบโดยตรง ถ้าหายไปหนึ่ งคน
ปัญหาเกิดขึ้นทันที เป็ นการกระตุน้ ความใส่ ใจของเยาวชน
น้องเสนอ “อยากให้ครู ไว้ใจพวกเรา เพราะอย่างไงก็ไม่หนีอยูแ่ ล้ว” น้องๆปรบมือ
คุ ณครู “ครู ไว้ใจพวกเรา ถ้าหนี แล้วถึ งบ้านครู จะไม่ว่าเลย ถ้าหนี แล้วไปตกบ่อตายครู จะ
เสี ยใจ ครู เสี ยใจไม่ใช่ พ่อแม่เสี ยใจอย่างเดียวที่ทาํ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพื่อชีวิตของพวกเรา เป็ น
การขอความร่ วมมือมากกว่า การนับยอดเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น เราช่วยพวกคุณ คุณก็ตอ้ งช่วยเรา”
ประเด็นที่ ๑๓ : เรื่ องการกินอาหารซํ้ามากเกินไปเบื่อ
คํา ตอบ : มี ข ้อ จํา กัด เช่ น นับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม เงื่ อ นไขการทํา อาหารก็ ล ดลง พูด เรื่ อ ง
งบประมาณของค่าอาหารที่พวกน้องทาน วันหนึ่ งกี่บาท ๔๕ บาท รวมทุกอย่างอยูใ่ นนั้น จะเหลือ
ค่าอาหารจริ งๆจะเหลือหัวละ ๓๘ บาท ๓๘ บาทต้องทาน ๓ มื้อ รวมทั้งของว่าง ไอศกรี ม อาหารที่

๑๘๗

เป็ นหลักไก่ปลา ผัก น้องก็เบื่อ รายการอาหารอาจต้องปรับปรุ ง อาหารก็ยงั วนๆอยู่ กุง้ ไก่ ปลา ผัก
แต่เมนูอาหารอาจต้องเปลี่ยน ขอชี้แจ้งว่ามีขอ้ จํากัดในเรื่ องงบ”
สถานพินิจ ฯ จังหวัดสตูล
ประเด็นที่ ๑ : อยากถามว่าทําไมเวลาญาติเยีย่ มไม่ให้เอาขนมเข้ามาข้างใน
คําตอบ: ถามที่ไม่ให้ขนมเข้ามาเพราะมีเพื่อนอีกหลายคนที่ญาติไม่มาเยี่ยม และขนมที่หนู
เอามาก็อาจจะแบ่งให้เพื่อนบางคนเพื่อนบางคนที่ไม่ได้จะรู ้สึกอย่างไร ๒.จะมีกลุ่มย่อยหรื อขาใหญ่
แต่จะคอยแย่งขนมหนู ถ้าญาตินาํ ขนมมาเยีย่ มเยอะ ครู จะให้นาํ ไปบริ จาคที่โรงครัวและจะได้กินกัน
ทุกคนจะได้ไม่เกิดขาใหญ่กนั ขึ้น และเมื่อมีขาใหญ่เกิดขึ้นก็จะทําให้เด็กรุ่ นใหม่อยูไ่ ม่ได้
ประเด็นที่ ๒ : ทําไมให้เอาสมุดดินสอขึ้นหอนอน
คําตอบ : คุณสามารถนําสมุดดินสอเข้าหอนอนได้ถา้ ใช้อย่างถูกต้องเด็กที่อยูใ่ นสถานพินิจ
ของเราถามว่าเมื่อได้สมุดดิ นสอแล้วเอาไปทําอะไร ๑. บางคนเอาไปเขียน บางคนเอาไปสักยันต์
บางคนนํากระดาษมาทําใบจาก หนู ตอ้ งช่ วยกันรักษา ถ้าหนูสามารถช่ วยกันรักษาได้ อีกไม่นานก็
อาจจะให้นาํ เข้าไปได้
ประเด็นที่ ๓ : ทําไมไม่ให้ญาติเยีย่ มได้ทุกวัน
คําตอบ : ถามก่อนเรากําหนดให้เยี่ยมวันไหน วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ แต่ระเบียบของ
กรมพินิจจะเปิ ดให้เยี่ยมวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาบ่าย สถานพินิจสตูลให้เยี่ยมเช้าถึงบ่าย อันที่สอง
วันเสาร์ เป็ นวันหยุดราชการเราเห็นพ่อแม่บางคนทํางานบริ ษทั ไม่มีวนั หยุด แต่เราให้เยี่ยมวันเสาร์
ทั้งๆที่เป็ นวันหยุดของเรา แต่ครู ก็ยงั เสี ยสละ เราเพิ่มให้ตอนเช้าแถมยังให้เยีย่ มวันเสาร์
ประเด็นที่ ๔ : อยากให้คุณพ่อจัดการเรื่ องนํ้าหน่อยเพราะมือจะเป็ นหิด
คําตอบ : ปั ญหาที่พวกเราเป็ นหิ ด ไม่ได้เกิดจากที่พวกเราอาบนํ้า ปั ญหาทุกอย่างเกิดจากที่
พวกเรานอน การใช้เสื้ อผ้า การที่เป็ นหิ ด เมื่อวานพ่อทราบว่าการที่เรามีตุ่มคัน ต้องบอกกับเจ้าหน้าที่
สุ ข าภิ บ าลทุ ก ครั้ งที่ ซั ก ผ้า ให้ ใ ช้ น้ ํา ยาเดตตอล ๑ ฝาทุ ก ครั้ งแต่ น้ ํา เรามี ปั ญ หาที่ ว่ า สตู ล ฝนตก
ตลอดเวลา ตากผ้า ปั ญหาคือบางครั้งผ้ามันก็ไม่แห้งและสําคัญที่สุดหลายคนเดินผ่านนํ้า เราต้องรัก
สุ ขภาพอนามัย และเด็กชอบเคาะหู เป็ นแผล พอเผลอก็เอาก้านไม้กวาดเข้าไป หนูตอ้ งดูแลตัวเอง
แล้วพ่อจะจัดการให้
ประเด็นที่ ๕ : ปั ญหาเรื่ องไม่ให้เพื่อน คนรัก หรื อคนสนิทเข้าเยีย่ ม
คําตอบ : เหตุผลก็เพราะระเบียบการเยีย่ มคือ ต้องให้บิดา มารดา หรื อผูท้ ี่มีนามสกุลเดียวกัน
หรื อต้องผูป้ กครองรับรอง ๒. ผูท้ ี่จะมาเยี่ยมต้องมีใบอนุ ญาตเข้ารับการเยี่ยม แต่หลายครั้ งหนู มี
เพื่อน ก็เพื่อนเนี่ ยแหละพาหนูผิด และบางครั้งมากันเป็ นขโยง แล้วโยนยาเส้นมาเป็ นปั้ นๆ และคน
รักต้องเป็ นกรณี ที่พอ่ แม่อนุญาต
ประเด็นที่ ๖ : ขึ้นหอหลัง หกโมงเย็นได้หรื อไม่
๑๘๘

คําตอบ : จะให้แล้วให้ถึง ๑๘ นาฬิกาคงจะไม่ได้ ก็ตอ้ งดูดินฟ้ าอากาศ จะให้ดีตอ้ งเวลา
ประมาณ ๑๗.๓๐ กําลังดี
ประเด็นที่ ๗ : ปิ ดไฟนอนตอนกลางคืนได้หรื อไม่ เพราะแมลงมันเยอะ และตกใส่
คําตอบ : เด็กๆบอกให้ปิดไฟบางดวง พอปิ ดไฟเด็กก็ใช้โอกาสนี้ งดั หน้าต่างหนีออกไป
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เลยโดนไล่ออกจากราชการ เด็กเอาความเมตตาของครู มาเป็ นปั ญหา แต่ประเด็น
สําคัญคือการรักษาของ ทําให้มุง้ ลวดขาด และแมลงมันก็มีทุกจังหวัด หรื ออาจจะเปลี่ยนหลอดไฟ
และพ่อจะพยายามแก้ไขให้ แต่ตอ้ งช่วยกันดูแลมุง้ ลวดกันด้วย
ประเด็นที่ ๘: เรื่ องลาเยีย่ มบ้าน
คําตอบ : กรณี เด็กที่ลาเยี่ยมบ้าน เด็กต้องมีความประพฤติดี แต่ตอ้ งเป็ นเด็กที่โดนตัดสิ น
ให้ฝึกอบรม และเมื่อฝึ กอบรมต้องฝึ กไประยะเวลาหนึ่ ง แต่ตอ้ งขึ้นอยู่ที่เราว่าประพฤติดีหรื อไม่
และการจะกลับไปเยีย่ มบ้านได้ตอ้ งมีผปู ้ กครองมารับ
ประเด็นที่ ๙: เวลาเยีย่ มญาตินอ้ ยมาก
คําตอบ : ปกติให้เยีย่ ม ๓๐ นาที แต่ตามระเบียบแล้วเยีย่ มได้ไม่เกิน ๒๐ นาทีดว้ ยซํ้า
ประเด็นที่ ๑๐: มีคนแกล้งกัน มีคนมีอิทธิพล จะแก้ปัญหานี้อย่างไร
คําตอบ : เรื่ องส่ วนใหญ่เกิดจากการชกต่อยกันเล่นๆ แต่เล่นๆ ก็กลายเป็ นจริ งขึ้นมา เรา
ต้องรักษากฎกติกา การทํางานกับเด็ก เด็กก็ตอ้ งเข้าใจครู ครู ก็ตอ้ งเข้าใจเด็ก ต้องเอาใจเขา มาใส่
ใจเรา ฝากครู ทุกคนให้เสี ยสละและดูแลเด็กอย่างเต็มที่ วิธีแก้ ให้ช่วยกันเสนอ และโหวต ผูด้ ูแล
ประมาณ ๕ คน ทําหน้าที่ดูแล ใครโดนแกล้งต้องบอกคุณครู
ประเด็นที่ ๑๑ : เมื่อมีผมู ้ าติดต่อราชการ บางคนตะโกนโวกเหวกโวยวาย บ้างทีมี เด็กหญิงมา
รายงานตัวก็ตะโกนแซว บางทีพอครู พดู เตือนบ้างคนก็ฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง
คําตอบ: ให้เยาวชนเชื่ อฟั งครู อย่าตะโกนโวกเหวกโวยวาย อยากให้คิดถึงใจเขาใจเรา ว่า
ถ้าเป็ นญาติหรื อน้องสาวเรา เราจะรู ้สึกอย่างไร
สรุ ปบทเรียน สุ ดท้ าย
• รู ้สึกดีใจ ได้พดู เปิ ดอกกับครู
• รู้สึกขอบคุณพวกพี่ ๆที่มาให้ความรู้ และได้พูดเปิ ดอกเปิ ดใจต่อกัน และจะเก็บภาพ
ทรงจํานี้ไว้
• ขอบใจพี่ ๆที่มาสอนไม่ให้ใช้ความรุ นแรง ที่น้ ีอยูท่ ี่พวกเราแล้ว
• ขอบคุณพี่ๆ ที่มาให้กาํ ลังใจพวกผม สอนให้เป็ นคนดี
• ดีใจ ที่พี่ๆ มาให้ความรู ้ จะนําไปใช้ในอนาคต ผมมีความสุ ขมาก
• ดีใจ ได้เข้าร่ วม ขอให้พี่ๆ มาอีกครั้ง
๑๘๙

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขอบคุณที่มาทํากิจกรรมที่นี่ สนุกมาก
สนุก ที่พี่ๆมาให้ความรู ้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันใครมีความรู ้สึกอะไรได้ระบายออกมา
ขอบคุณที่มาทํากิจกรรม ทําให้พวกผมมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น อยากให้พี่ ๆมา
อีก ผมขอโทษถ้าทําผิดไป
ขอบคุณพี่ ๆที่ให้ความรู ้สานเสวนา และได้พูดปั ญหา ทําให้มีกาํ ลังใจมากขึ้น จะเอา
บทเรี ยนที่ได้มา นําไปใช้ที่นี่และเมื่อออกไป
เสี ยใจที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตลอด
ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรม จะเอาความรู ้ไปใช้ขา้ งนอก
ขอบคุณที่ให้โอกาสร่ วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ
ขอบคุณพวกพี่ ๆที่มาสอนผม
ขอบคุณที่ให้ความรู ้ และสนุกมาก

๑๙๐

กิจกรรมติดตามผลการนําสานเสวนาไปใช้ ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต้

สรุ ปการติดตามผลการนําสานเสวนาไปใช้ ในสถานพินิจ
และศูนย์ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต้ เขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ณ โรงแรมร้ อยเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กิจกรรมครั้ งที่ ๑ ใช้ เวลา ๑ วัน ครึ่ง / เขต
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
เป็ นวิทยากรกระบวนการโครงการ
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ ยม
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
๓. น.ส.งามศุกร์ รัตนเสถียร
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
กิจกรรมวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน เขต ๘ ผูซ้ ่ ึ งผ่านการอบรมกระบวนการสานเสวนา จัด ณ ห้องหอยขาว โรงแรม ร้อยเกาะ
อ.เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กําหนดการ
กิจกรรมวันแรก
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
ระฆังแห่งสติ/ทบทวนบทเรี ยน
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.
กิจกรรมถ่ายทอดความเป็ นตัวเองผ่านงานศิลปะ
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
พัก
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
ชมภาพยนตร์ GET UP
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มสภากาแฟ “ท่านเข้าใจว่าสานเสวนาคืออะไร จาก
ประสบการณ์ของเรา -ธรรมชาติของสานเสวนา/ องค์ประกอบ
ของสานเสวนา/กติกาสานเสวนา”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.
กิจกรรมสื่ อตัวตน/สื่ อความต้องการ
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.
ชมภาพยนตร์ She without arm, he without leg - ballet - Hand in
Hand.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
พัก

๑๙๑

๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมวันทีส่ อง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

สภากาแฟเรื่อง “ท่ านได้ นํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ ในชี วติ
ส่ วนตัว ครอบครัว และการทํางานอย่ างไรบ้ าง”
ชมภาพยนตร์ เสี ยงกู่จากครู ใหญ่

ลงทะเบียน
ระฆังแห่งสติ / ทบทวนบทเรี ยน
สภากาแฟเรื่อง “ท่านมีปัญหาอุปสรรค ข้ อขัดข้ องในการนําสาน
เสวนาไปใช้ ในชี วติ และการทํางาน”
พัก
สานเสวนา “ร่ วมฝันเพื่อการลดอุปสรรค ข้ อขัดข้ องในนําสาน
เสวนาไปใช้ ในชีวติ และการทํางาน”

กิจกรรมวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒
กิจกรรมถ่ ายทอดความเป็ นตัวเองผ่ านงานศิลปะ
๑. กระดาษวาดเขียน
๑ แผ่น/คน
๒. สี (อะไรก็ได้)
๑ กล่อง/กลุ่ม
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง และมีอายุ/ช่วงวัย
แตกต่างกัน เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย
๒. แจกกระดาษวาดเขียนให้ผเู้ ข้าร่ วมทุกคน และแจกสี กลุ่มละ ๑ กล่อง
๓. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเองครู่ หนึ่ง โดยให้ใคร่ ครวญถึงตัวเอง
๔. ปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวาดภาพที่สะท้อนถึงตัวตน
๕. เมื่อวาดเสร็ จ ให้แต่ละคนนําเสนอภาพของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่า ภาพนั้นสื่ อถึงตัวเขา
อย่างไร
๖. รวมกลุ่มให้ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึกที่ได้จากการทํากิจกรรม

๑๙๒

ผลของกิจกรรม
คนที่ ๑ ตัวตนของฉันคื อ ชี วิตที่สบาย ๆ นั่งตกปลาแบบสบายใจ (วิท ยากร แสดง
ความเห็นต่างว่าการนัง่ ตกปลา บนความสุ ขของเราแต่อยูใ่ นความทุกข์ของคนอื่น) เยาวชนตอบ
ว่า (ผมตกไปไม่มีเหยือ่ )
คนที่ ๒ ตัวตนของฉันคือ รู ปธรรมชาติ อยากให้ชีวิตผมอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ สงบ ๆ โดย
เราอยูไ่ ม่เกเรเพื่อน ต่างคนต่างอยู่ และมอบสิ่ งดี ๆให้กนั ธรรมชาติมนั ดีตรงที่ทาํ ให้เราสบายใจ
คนที่ ๓ ตัวตนของฉันคื อ ชี วิตเหมือนต้นไม้เพราะมันยัง่ ยืนนาน เพราะมีดอกมีราก
อุดมสมบูรณ์ อีกอย่างหนึ่งมันเป็ นชีวติ ที่สบายใจ
คนที่ ๔ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปกระท่อมริ มนํ้า มีตน้ ไม้ใหญ่ คือนึกถึงความสุ ขความ
สงบ ความอุดมสมบูรณ์
คนที่ ๕ ตัวตนของฉันคือ แทนตัวเองเป็ นกาแฟดํา คือกาแฟดําถ้าทานพอเหมาะก็จะมี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย แต่กาแฟดํามันจะมีขอ้ แตกต่างอยูส่ องอย่าง สําหรับคนที่ไม่ชอบกาแฟดํา
สี มนั ดํา รสชาติมนั ก็ขม คนที่ไม่ชอบดื่มไปมันก็ขมปี๋ เลย แล้ว ทําให้หัวใจเต้นเร็ ว แล้วก็แรง
แต่สาํ หรับคนที่ชอบกาแฟดํา มันหอมหวนน่าทาน และได้ทานกาแฟดําแล้วจะกระปรี่ กระเปร่ า
กระชุ่มกระชวย นิสัยของตัวเองมีท้งั คนชอบและไม่ชอบ
คนที่ ๖ ตัวตนของฉันคือ รู ปผีเสื้ อ คือก็เหมือนผีเสื้ อที่ได้ดูดนํ้าหวานจากเกสรดอกไม้
ในยามรุ่ งเช้าเพราะได้หมายถึ งการดํารงชี วิตของคนเราว่าคนเราต้องมีการดิ้นรนชี วิตเพื่อให้มี
ความอยูร่ อด เพราะว่าหากไม่ดิ้นรนชีวติ ของตนเองแล้วใครจะมาดิ้นรนแทนเรา
คนที่ ๗ ตัวตนของฉันคื อ รู ปทะเลมี คนนอนอยู่ เปรี ยบเสมื อนตัวเองที่นอนฟั งเสี ยง
คลื่น เป็ นคนรับฟังว่าเสี ยงคลื่นนี้ดงั อย่างไร ถ้าคลื่นซัดแรง เหมือนมีลมพายุ เราก็ระวังภัย แต่ถา้
คลื่ นสงบเราก็นงั่ รับฟั งอย่างสบายใจ มันเกี่ ยวกับชี วิตการทํางาน ถ้าเด็กมีปัญหามาถามเราก็
พยายามตอบ และให้ความเข้าใจเขา
คนที่ ๘ ตัวตนของฉันคือ เป็ นภาพต้นไม้ ภูเขาธรรมชาติ มีนกบินมีเมฆลอย อาจจะดู
สายลมแสงแดด ผมอยากสื่ อให้รู้วา่ นิสัย มีความสงบเรี ยบง่ายไม่หรู หรา ชอบความสงบ ราบรื่ น
ชอบความอบอุ่นรักใคร่ กลมเกลียวซึ่ งกันและกัน อีกความปรารถนาหนึ่ งอยากทําตัวเหมือน
ธรรมชาติ คือ อยากมี โอกาสอํานวยความสุ ขความสงบความร่ มรื่ น ความสุ ขสงบ ให้แก่ผอู้ ื่น
และให้แก่สังคม เอาไปใช้ในการทํางานโดยเราคบใครเราควรเอาจิตดีเข้าหากัน ไม่ควรไปตั้งแง่
และตัดสิ นเขาไว้ก่อน อยูด่ ว้ ยความสมัครสมานสามัคคี
คนที่ ๙ ตัวตนของฉันคื อ เป็ นรู ป ไฟครั บผมเป็ นคนใจร้ อน แต่ ผมจะดับ ไฟด้วยนํ้า
(คือใจของเราเอง) นํ้ามันเต็มสายบัวเพราะกองไฟเป็ นกองนิ ดเดียว วิทยากรถามว่าถ้าในศูนย์ฝึก
มีไฟเกิดขึ้นน้องจะดับอย่างไร ช่วยเอานํ้าของเราไปดับไฟของเพื่อนด้วยครับ
๑๙๓

คนที่ ๑๐ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปดอกบัว รู ปพระอาทิตย์และรู ปพระ รู ปพระอาทิตย์นี่
คือพลัง รู ปพระอาทิตย์นี่มีท้ งั คุณและโทษ เพราะต้นไม้เจริ ญงอกงามได้เพราะมีพระอาทิตย์
และอาศัย แสงสว่า งจากดวงอาทิ ต ย์ใ นการดํา รงชี วิต มี โทษสามารถเผาผลาญทุ ก อย่า งได้
เปรี ยบเสมือนตัวเราที่มีพลังขึ้ นอยู่กบั ว่าจะใช้พลังไปในทางที่ถูกหรื อไม่ ดอกบัวนั้นแทน
มนุษย์ที่เป็ นบัวสี่ เหล่า อยูท่ ี่วา่ เราจะอยูใ่ นเหล่าไหน สามรู ปนี้ที่เกี่ยวข้องกับผมเพราะผมชื่อแสง
ประทีป คือแสงสว่าง ส่ วนนามสกุลคือโกมลบุตร ก็คือลูกของบัว บัวนี้มีประโยชน์ทุกอย่างเลย
และเป็ นดอกไม้ที่ บู ช าพระ พระนี้ คื อ ธรรมะไม่ ว่ า จะเป็ นศาสนาพุ ท ธหรื อศาสนาใด
มีหลักธรรมคําสั่งสอนให้เป็ นคนดี มีหลักให้ยึด เช่นศาสนาพุทธถ้ามีศีลห้าทุกอย่างจะมีความ
สงบสุ ข
คนที่ ๑๑ ตัวตนของฉันคือ ดอกไม้ แทนความสดชื่น และความร่ มเย็น ชีวิตผมต้องการ
ความร่ มเย็นและความสงบ โดยผมจะไม่ไปทะเลาะกับเพื่อน (สาเหตุที่ เราจะทะเลาะกับเพื่อน
ไม่ชอบขี้หน้าเพื่อน คือด่าแม่)
คนที่ ๑๒ ตัวตนของฉันคือ ป่ า เปรี ยบตัวเองเหมือนต้นไม้ ต้นหนึ่ งที่ให้ความร่ มเย็น
และตัวเองก็เป็ นคนชอบความร่ มเย็น ขณะเดียวกันก็มีดวงอาทิตย์ แทนว่าขณะที่เราเป็ นผูใ้ ห้
ความร่ มรื่ นเราก็เป็ นผูร้ ับแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ตวั เองเจริ ญเติบโต และต้นไม้ใหญ่ก็มีราก
แก้วบางครั้งก็มีอุปสรรคปั ญหาแต่เราก็ยนื หยัดอยูไ่ ด้และผ่านมันไปได้
คนที่ ๑๓ ตัวตนของฉันคื อ ชี วิตผมเหมื อนขั้นบันได มี ข้ นั ตอน คื อผมจะไม่ขา้ มขั้น
ดําเนิ นชี วิตไปอย่างเรี ยบง่ ายเรื่ อย ๆ นิ สัยตัวเองผมเปรี ยบเหมื อนไม้บรรทัด ต้องเป็ นไปตาม
ครรลองคลองธรรมและเป็ นไปตามกฎระเบียบของสังคม
คนที่ ๑๔ ตัวตนของฉันคื อเป็ นรู ป ผึ้งและรั งผึ้ง เพราะตัวผึ้ง เป็ นสัตว์ตวั เล็ก ๆ แต่ มี
ความขยัน มีความสามัคคี รู ้จกั หน้าที่ตวั เอง นอกจากนี้ ผ้ งึ มีเหล็กในที่เอาไว้ป้องกันตัวเองได้
คนที่ ๑๕ ตัวตนของฉัน คื อ ดอกไม้เพราะผมชอบดอกไม้ มันสวยทั้ง สี (สี น้ ํา เงิ น
สี แดง) และโครงสร้าง ถ้ามีดอกไม้สักดอกผมจะเอามันไปแพร่ พนั ธุ์ต่อ
คนที่ ๑๖ ตัวตนของฉันคือ ดอกไม้หลากสี ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เพราะผม
ชอบความสวยงามและธรรมชาติ ถ้าผมมีดอกไม้หนึ่งดอกจะเอาดอกไม้ไปให้แฟน
คนที่ ๑๗ ตัว ตนของฉั น คื อ ดอกกุ ห ลาบแทนความรั ก อยากให้ ทุ ก คนรั ก กัน คะ
เปรี ยบเหมือนตัวเองอยากเป็ นดอกกุหลาบที่มีความสวยงาม และหอมด้วย (งามทั้งข้างนอก
และข้างใน) นอกจากนี้มีผเี สื้ อมาดอมดม อยากให้คนมาสนใจคะ
คนที่ ๑๘ ตัวตนของฉันคือ เปรี ยบเหมือนบุคลิกของตนเองโดยใช้คาํ ว่านักบุญผูย้ ิ่งใหญ่
คื อตนเองเป็ นคนมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ช่ ว ยเหลื อผูอ้ ื่ นโดยไม่ หวัง สิ่ ง ตอบแทน รั ก ที่ จ ะเป็ นผูใ้ ห้
มากกว่าผูร้ ับ สัญลักษณ์คล้าย ๆ ดอกบัวขาว

๑๙๔

คนที่ ๑๙ ตัวตนของฉันคือ ไม้เลื่ อยและเขียนว่ายอมลําบากเมื่อหนุ่มดีกว่ากลุม้ เมื่อแก่
คือทํางานตอนหนุ่มตอนที่มีแรงดีกว่าลําบากตอนแก่ครับ
คนที่ ๒๐ ตัวตนของฉัน คื อ ภาพดอกมะลิ ค วามซื่ อสัตย์ จริ ง ใจ และกตัญ�ู คื อเรา
ทํางานรับราชการเราต้องมีความซื่ อสัตย์ งานที่เราทําเกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ เราต้องมีความจริ งใจ
ให้กบั เด็ก ๆ ความกตัญ�ูคือการตอบแทนบุญคุณ ครู บาอาจารย์
คนที่ ๒๐ ตัวตนของฉันคื อ ชี วิตผมเหมือนนาฬิ ก าคื อต้องเดิ นไปข้า งหน้า อยู่ตลอด
เหมือนชี วิตเราที่ตอ้ งเดิ นไปข้างหน้าไม่รอใคร ถ้าคิดจะทําอะไรก็รีบทํา ถ้าทําอะไรผิดพลาด
มาแล้ว ก็กลับไปทําอะไรไม่ได้ แต่ชีวติ เราต้องเดินต่อไป ไม่ทอ้ ถอย
คนที่ ๒๑ ตัวตนของฉันคือ มีรูปวงกลมหลายหลายสี แต่อยู่ในกรอบ แต่รอวันที่ฉาย
แสงความเป็ นตัวของตัวเองออกมา โดยทําตัวดี ๆ ทําให้คนอื่นรู้สึกอบอุ่น และทําให้ตวั เองมี
ความสุ ข สักวันจะหลุดออกจากรอบและฉายสี ของตนได้ชดั เจน
คนที่ ๒๒ ตัวตนของฉันคือ เป็ นนกมีความอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับ แต่อยากให้
เขาใช้เหตุผล กับเรา
คนที่ ๒๓ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปปลาและนํ้าทะเล ทะเลเหมือนศูนย์ฝึก ผมเปรี ยบ
เหมือนป่ า ปลามันมีอิสระอยูใ่ นท้องทะเล ไม่ตอ้ งกระวนกระวาย ไม่วา่ เราจะอยูท่ ี่ไหนไม่วา่ เรา
จะอยูใ่ นสถานะอะไร ถ้าเราทําจิตใจไม่ให้เครี ยด ก็ไม่ตอ้ งกระวนกระวาย สุ ขทุกข์อยูท่ ี่ใจ
คนที่ ๒๔ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปดอกไม้และเขียนว่าคิดดี พูดดี ทําดี และสิ่ งดี ๆ จะ
ตามมา ดอกไม้นะครับถ้าได้ปุ๋ยที่ดี คือความดีก็จะเจริ ญเติบโตเป็ นดอกไม้ที่ดี สดใส
คนที่ ๒๕ ตัวตนของฉันคือ ธรรมชาติกบั ทะเล ทะเลเราสามารถมองเห็นได้สุดลูกหู ลูก
ตา แต่เราไม่รู้วา่ พายุจะมาวันไหน เหมือนตัวเราเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิ ดอะไรขึ้น เราแค่
ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ
คนที่ ๒๖ ตัวตนของฉันคือ รู ปต้นไม้ เพราะต้นไม้มนั ให้ความร่ มเย็นเป็ นที่พกั พิง เป็ น
ที่ผอ่ นคลายเป็ นผูใ้ ห้ ออกดอกอกผล เรามีตน้ หญ้า ต้นเล็ก ต้นไม้ตน้ เล็ก ๆ เป็ นภาระหน้าที่ที่เรา
ต้องดูแล อีกอย่างต้นไม้มนั สง่างาม มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูเ่ สมอ
คนที่ ๒๗ ตัวตนของฉันคือ ผมเปรี ยบตัวเองเป็ นดินในกระถาง ดินทุกคนมองข้าม แต่
ดินทําให้ลาํ ต้นเจริ ญเติบโต
คนที่ ๒๘ ตัวตนของฉันคือ ตัวเองมีความสุ ขที่ให้โอกาสกับตัวเอง ทุกคนจะต้องให้
ตัวเองก่ อน ยกตัวอย่า งสี ที่ ระบายชอบสี น้ าํ เงิ น แต่มีค นอื่ นที่ ชอบสี ต่า งจากเรา เราก็ต้องให้
โอกาสเขาเหมือนกันเพราะทุกวงทุกสี มนั มีแรงกระเพื่อมถึงกันหมดเลย เรามีความสุ ขในการให้
โอกาสตนเองและให้โอกาสกับผูอ้ ื่นด้วย
คนที่ ๒๙ ตัวตนของฉันคื อ แทนตัวเองเหมื อนดอกบัว ดอกบัวมันแทนความดี และ
ศีลธรรม
๑๙๕

คนที่ ๓๐ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปชาเย็น มองดูขา้ งนอกดูจะเย็นชาแต่ดูภายในรสชาติ
จะอร่ อย หวาน มัน เย็นสบาย ชี วิต และมีหลอดด้วย พร้อมให้ทุกคนสัมผัส และรับประโยชน์
จากเรา
คนที่ ๓๑ ตัวตนของฉันคือ ผ้าเช็ดหน้าที่ทุกคนใช้ได้ท้ งั ดีใจและเสี ยใจ ถ้าเราหยิบยื่น
สิ่ งดีให้เขา เราหวังว่าสิ่ งเหล่านั้นจะกลับมาหาเราบ้าง
คนที่ ๓๒ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปแก้วนํ้าที่พร้อมที่จะเรี ยนรู้และรอการเติมเต็ม
กิจกรรมนี้ จัดเป็ นกิจกรรม แนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จกั กัน และวางใจกันได้มากขึ้น
กิจกรรมชมภาพยนตร์ GET UP
ความรู ้สึก
• รู ้ สึกประทับใจในตัวเขาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเขา (เขาเป็ นคนพิการเข้าล้ม
ยังไงเขายังลุกได้ สู ้ชีวติ )
• รู ้สึกซึ้ งชีวติ เขาลําบากไม่มีแขนไม่มีขาแต่สุดท้ายเขาล้มและลุกขึ้นมาสู ้ได้
เอาไปใช้อย่างไร
• เอาไปใช้โดยเชื่อมโยงว่าเขาพิการเขายังสู ้ชีวิตเราเป็ นคนมีแขนขาครบเราต้องสู ้ชีวิต
เหมือนกัน
มันเกี่ยวกับการใช้ชีวติ ในสถานพินิจอย่างไร
• ต้องต่อสู ้ไปเรื่ อย ๆ อย่ายอมแพ้
กิจกรรม ทําสานเสวนา โดยใช้ สภากาแฟ (world café)
ร้านนํ้าชา---สภากาแฟจะแบ่งเป็ นโต๊ะๆ บนโต๊ะมีกระดาษไว้ให้เขียน และมีอุปกรณ์เครื่ องเขียน มี
talking stick ซึ่ งอาจใช้ แตงร้าน หรื อ แครอท แต่ละโต๊ะจะมีเจ้าภาพประจําโต๊ะ
หรื อเถ้าแก่ ทุกคนในโต๊ะจะคุยกันและจะเปลี่ยนไปโต๊ะอื่น แต่เจ้าภาพจะต้องนัง่
อยูป่ ระจําเพื่อสรุ ปให้คนอื่นฟัง
เจ้าภาพ—แต่ละคนจะมีพ้ืนที่ของตัวเอง เพื่อเขียนโน้ตหรื อภาพ เจ้าภาพจะเชิญให้สมาชิกเขียนและ
วาดรู ป เจ้าภาพจะคอยต้อนรับสมาชิก หลังจากนั้นจะตรวจดูประเด็นหลักๆ
กฎในการคุย---ฟังด้วยใจ เมตตา ไม่ตดั สิ นไว้ก่อน รับฟังความคิดเห็นด้วยความเคารพ คิดต่างได้
ใครจะเป็ นเจ้าภาพ? –อาสาสมัครหรื อตกลงกันเองในโต๊ะ
เบื้องต้น---หาเถ้าแก่ประจําร้ าน/ใครมีแตงร้านอยู่ในมือให้สมาชิกในโต๊ะตั้งใจฟั ง/ใครมีประเด็นก็
ให้หยิบแตงร้านขึ้นมา

๑๙๖

ข้ อแรก ท่ า นเข้ าใจว่ าสานเสวนาคื ออะไร จากประสบการณ์ ของเรา -ธรรมชาติของสานเสวนา/
องค์ ประกอบของสานเสวนา/กติกาสานเสวนา
ร้ า นที่ ๑ ความเข้า ใจการมี เ หตุ มี ผ ล/ความต้อ งการของการทํา สั น ติ วิ ธี / แนวทางการ
สมานฉันท์ขอ้ พิพาทระหว่างกลุ่มและบุคคล/เครื่ องมือที่ใช้แก้ไขความขัดแย้งด้วยการ ฟั งด้วยเมตตา
ฟังด้วยใจ ไม่ตดั สิ นไว้ก่อน ไม่มีอคติ/ทุกคนต้องรวมใจกันแก้ปัญหา
ร้านที่ ๒ การพูดการฟังแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา/พูดด้วยใจ เปิ ดใจ เอาใจมาพูด/ระฆังแห่ ง
สติ สานเสวนาต้องมีสติในการพูดคุย/ฟังอย่างเมตตาและฟังอย่างลึกซึ้ ง/ยอมรับและร่ วมมือกัน แต่
ไม่ใช่การโต้วาที/เป็ นการพูดคุยกันโดยไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มีสูตรสําเร็ จ
ร้านที่ ๓ เป็ นการเปิ ดใจพูดคุยกันและเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อปรึ กษามีคนพูดและคนฟังอย่าง
มีสติ/รับฟั งความเห็ นของผูอ้ ื่น ปั ญหาทุกปั ญหามีทางแก้ไข/ลดความขัดแย้งไม่ใช้ความรุ นแรง แต่
ใช้สันติวธิ ี โดยการฟัง ๔ แบบ
ร้านที่ ๔ การมาพูดคุยซึ่ งกันและกัน แม้จะเห็นต่างกัน ปรับความเข้าใจ เพื่อหาข้อยุติ/การ
อยู่กนั เป็ นพี่เป็ นน้อง/รั บ ฟั ง ผูอ้ ื่ น เป็ นผูค้ ุ ย และผูฟ้ ั ง ที่ดี/อยู่รวมกันได้โดยไม่ ใช้ค วามรุ นแรง ใช้
ความคิดก่อนทํา/การรับฟังความเห็นผูอ้ ื่นโดยไม่มีอคติ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ร้ า นที่ ๕ เอาความคิ ดมาแลกเปลี่ ย นกัน/แลกเปลี่ ย นความเห็ น ฟั ง อย่า งมี ส ติ พูดอย่า งมี
เหตุ ผล/ฟั ง อย่างลึ กซึ้ งด้วยใจเมตตา ไม่ตดั สิ นไว้ก่อน/ทําให้เกิ ดความเข้า ใจเพื่อลดปั ญหาความ
ขัดแย้ง/ให้ต้งั ใจฟัง มีสติ
ร้ านที่ ๖ มี ขอ้ ตกลงร่ วมกันว่าจะไม่นาํ สิ่ งที่คุยกันออกไปนอกองค์กร/กล้าวิพากษ์วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา/ ไม่ใช้ขอ้ แตกต่างไปทําลายกัน แตกต่างแต่ไม่
แตกแยก/ตั้งตัวเป็ นกลาง ฟังให้มากที่สุดและฟังอย่างลึกซึ้ ง ตั้งสติ/รับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่น
ร้ า นที่ ๗ ฟั งอย่า งมี ส ติ เปิ ดใจ พูดอย่า งจริ ง ใจ ยอมรั บ ความแตกต่ า ง ไม่ตดั สิ นไว้ก่ อน
ล่วงหน้า ไม่มีวาระซ่ อนเร้น มีคู่กรณี มีผเู้ สนอประเด็นปั ญหา มีผเู้ ข้าร่ วม มีคนกลางหาข้อสรุ ป เพื่อ
หาข้อสรุ ปให้ได้ขอ้ ตกลงที่ไม่ทาํ ให้เกิดปัญหา
ร้านที่ ๘ พูดคุยเจรจาเห็นอกเห็นใจไม่ใช้ความรุ นแรง การฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน เห็นอก
เห็ นใจเพื่อลดความรุ นแรง มีสติ พูดคุยแสดงความคิดเห็น ไม่มีอคติ เข้าใจความแตกต่างของอัต
ลักษณ์ไม่ใช่สูตรสําเร็ จสามารถยืดหยุน่ แม้ขดั แย้งไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน/การตกลงกันและลง
เอยกันอย่างดี /สามารถนํามาใช้ลดความรุ นแรงและนํา ไปสู่ ความเข้าใจ/การพูดคุ ยรับฟั งและหา
ทางออกโดยใช้การพูดฟังอย่างเข้าใจ

๑๙๗

กิจกรรมสื่ อตัวตน/สื่ อความต้ องการ
อุปกรณ์
๑.
โพสอิต
๒ สี
๒.
ปากกา
๑ แท่ง/คน
การดําเนินกิจกรรม
๑. แจกโพสอิตให้ผเู้ ข้าร่ วมคนละ ๒ ใบมีสีต่างกัน
๒. กําหนดให้สีหนึ่ง (เจ้าหน้าที่) เป็ นตัวแทนของทัศนคติของการทํางาน อีกสี หนึ่งเป็ น
ตัวแทนเหตุผลในการเลือกมาทํางานในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรม
๓. กําหนดให้สีหนึ่ง (เด็กและเยาวชน) เป็ นตัวแทนสิ่ งสําคัญในชีวติ อีกสี หนึ่งเป็ น
ตัวแทนของแผนการในชีวิต
๔. เก็บโพสอิตไปแปะไว้บนกระดานแยกความตัวตน/สื่ อความต้องการออกจากกัน
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมไปอ่านในช่วงเวลาว่าง
ทัศนคติในการทํางาน (เจ้ าหน้ าที)่
• ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรี ยบคนอื่นและไม่ทาํ ให้ใครเดือดร้อน
• หน้าที่ คือความรับผิดชอบและเป็ นเป้ าหมายในการดําเนิ นชีวติ
• พินิจด้วยรัก พิทกั ษ์ดว้ ยใจ เด็กคือผ้าขาว เราจะเป็ นผงซักฟอกที่จะซักผาขาวให้
กลับมาบริ สุทธิ์ อีกครั้ง
• ทุกคนมีโอกาสก้าวพลาดได้และทุกคนก็มีโอกาสแก้ไขได้ คติ ทําวันนี้ให้ดีที่สุด
• มุ่งมัน่ ซื่ อสัตย์ ยุติธรรม ชี วติ ต้องพบกับสิ่ งที่ไม่คาดหวังทุกวัน
• ความพยายามอยูท่ ี่ไหน ความสําเร็ จอยูท่ ี่นนั่
• ดีชวั่ อยูท่ ี่ตวั ทํา สู งตํ่าอยูท่ ี่ทาํ ตัว
• แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอน จงเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เยาวชน เพราะเขาจะ
เรี ยนรู ้ยดึ ครู เป็ นต้นแบบในการทํางาน
• ทํางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
• มุ่งพัฒนาโดยการมีส่วนร่ วมด้วยการใช้ปัญญาและความอดทน
• พัฒนาเด็กให้เป็ นคนดี
• คติในการทํางาน ทําวันนี้ให้ดีที่สุด จงเดินไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

๑๙๘

•
•
•
•
•
•
•
•

คติในการทํางาน ไม่มีอะไรที่ผมทําไม่ได้ ทําไม่ทนั ทําไม่ไหว รับคําสัง่ ทําทันที ทํา
ดีที่สุด
ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ทําให้ดีที่สุด
ทํา งานด้วยความซื่ อสั ตย์สุจริ ตหวัง ผลให้เกิ ดสิ่ ง ดี ๆแก่ ง าน แก่ กลุ่ ม แก่ เด็ก และ
เยาวชน
ความกลัวคือสิ่ งที่เราสร้างขึ้น เอาชนะมันให้ได้ คนล้มมีสิทธิ์ ที่จะลุกขึ้นยืนได้เสมอ
แต่คนที่ดีถา้ ยอมแพ้ต้ งั แต่เริ่ มต้น ไม่มีสิทธ์ที่จะชนะได้เลยแม้ครั้งเดียว
อดทน ไม่เอาเปรี ยบเพื่อนร่ วมงาน เสี ยสละให้กบั การทํางานอย่างเต็มที่ โดยไม่คิด
กําไรและขาดทุน ทําความดีทุกวันที่ทาํ งานและรักษาศีลธรรม แม้จะไม่ได้ทุกข้อ
ยํ้ากับเป้ าหมายที่ตวั เองตั้งไว้ให้บ่อย ๆ, ขยันตั้งใจและมุ่งมัน่ ทําในสิ่ งที่ต้ งั ไว้
พยายามอดทน ผ่านอุปสรรคที่ตอ้ งเผชิญไปให้ได้ อ่านหนังสื อให้มาก ๆใฝ่ เรี ยนรู ้
ดู แลสุ ขภาพร่ า งกายให้แข็ง แรงไม่หัก โหม ทํา งานหนัก จนเกิ นไป นอนหลับ ให้
เพียงพอ, ทํางานอาชีพที่สุจริ ต ไม่มีความสุ ขบนความทุกข์ของผูอ้ ื่น

วางแผนการชี วติ ในอนาคต สองอย่ าง (เด็กและเยาวชน)
• ศึกษาต่อ, มีครอบครัวที่อบอุ่น
• ผมต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงโดยมีผใู้ หญ่ให้โอกาส, ผมจะเป็ นคนดี
ของสังคมและมีอาชีพให้กบั ตนเองเพื่อสร้างครอบครัวให้มนั่ คง
• ได้ชีวติ อย่างมีคุณค่า, อยูก่ บั ครอบครัว
• ทํางานดูแลตัวเอง และครอบครัว, ดูแลตัวเองให้มากกกว่านี้ และให้ชีวติ มีความสุ ข
• แผนชีวติ คือออกไปอยูก่ บั ครอบครัวไปอยูก่ บั คนที่เรารัก, ไปทํางานที่เรารักครับ
• เรี ยนจบมีงานทําเป็ นหลักแหล่ง, เป็ นพ่อที่ดีของลูกและเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็ น
คนดีของสังคม
• หางานทํา, กลับไปอยูก่ บั ครอบครัว
• เรี ยนหนังสื อให้จบปริ ญญา, ทํางานเลี้ยงครอบครัวสามารถเป็ นกําลังสําคัญที่ดูแล
ครอบครัว
• อยากกลับไปเลี้ยงดูคนที่เรารักพ่อและแม่, อยากทําตัวให้สังคมเข้าใจ
• เมื่อหลุดออกไปก็หางานทํา ดูแลเอาใจใส่ พอ่ แม่
• ทําตัวให้ดีผมจะได้ออกจากศูนย์ฝึกไว ๆ
• แผนชีวติ คือ การที่เราจะหลุดออกจากที่นี่ได้ไปอยูก่ บั ครอบครัวและได้ไปใช้ชีวิตอยู่
ข้างนอกอย่างมีความสุ ข
๑๙๙

•
•
•
•
•
•

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีที่สุด ค้นคว้าหาความรู้ให้มากที่สุดเพื่อนําไปใช้ใน
การดํารงชีวติ ในอนาคต
ผมจะกลับไปเรี ยนหนังสื อ ผมหลุดออกไปผมจะไปเป็ นเด็กดี ไม่เกเรต่อพ่อแม่อีก
ครับ (สักวันจะดีพอครับ)
ต้องทําดีและเชื่อฟังผูอ้ ื่น
มีชีวติ ที่ดี มีฐานะมัน่ คงอยูอ่ ย่างเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ทําให้เรามีความสุ ขและตอบแทนผูม้ ีพระคุณจนถึงที่สุด
ต้องการที่จะเห็นครอบครัวของผมมีความสุ ข อยากเป็ นทหารเพราะเป็ นคนรักชาติ

สิ่ งทีส่ ํ าคัญในชี วติ (เด็กและเยาวชน)
• การที่เราจะต้องทําดีต่อไปในอนาคตและเป็ นคนดีของสังคมและที่สําคัญที่สุดอยาก
เป็ นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ
• สิ่ งที่สาํ คัญในชี วิตของดิฉนั คือดวงตา หนูเชื่อว่าหากไม่มีดวงตา เราก็คงไม่สามารถ
ที่จะมองเห็นอะไรหลาย อย่างๆได้
• พ่อแม่และคนที่ กาํ ลังรอเราอยู่ทางบ้านและก็อนาคตของผมที่ ผมจะเลื อกเดิ นไป
ในทางที่ดี
• ทําความดีปฎิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาํ หนดไว้แล้วเราจะได้สิ่งที่ดี ๆตามมา
• ผมจะต้องทําศูนย์ฝึกอบรมเขต ๘ น่ าอยูแ่ ละเพื่อนทุก ๆ คน อยูก่ นั อย่างสันติวิธี ยุติ
ความรุ นแรง
• สอบได้
• การวางแผนอนาคตที่ดีได้ใช้ชีวติ กับครอบครัว พ่อ แม่ พี่นอ้ ง อย่างมีความสุ ข
• การทําดีและได้ออกไปจากที่นี่ไปอยูก่ บั ครอบครัวทําดีจะได้ออกไปจากที่นี่ครับ
• การที่เราทําให้ครอบครัวมีความสุ ข การวางแผนอนาคตที่ดี
• ตัวของตัวเอง และพ่อแม่ ญาติพี่นอ้ งทุกคน
• สิ่ งที่สาํ คัญคือตัวผมเองเพราะต้องใช้ชีวติ ที่เรามีอยูส่ ู้ต่อไปให้ถึงที่สุด
• ครอบครัวความรักความอบอุ่นการเอาใจใส่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ภรรยา ลูก
• การเปลี่ ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีต่อสังคมและครอบครัวมีความพยายามมุ่งทํา
ประโยชน์ให้แก่ตวั เอง
• การเรี ยนต่อ ให้จบปริ ญญาตรี และมีงานทําที่ตนเองชอบทําให้พอ่ แม่ภูมิใจ
• อยากหลุดไว ๆ
• สิ่ งที่ทาํ ให้เราก้าวไปสู่ ความสุ ขความสําเร็ จในชีวติ
๒๐๐

•
•
•
•
•

สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดคือ ครอบครัว พ่อ แม่ และอิสรภาพ และก็ตนเอง
ครอบครัว ความอบอุ่น ความรัก การดูแลเอาใจใส่
สิ่ งที่สาํ คัญในชีวติ คือ พ่อแม่ญาติพี่นอ้ งที่รักและรอเราอยูแ่ ละหน้าที่ที่มีอยูเ่ ช่นถ้าเรา
ฝึ กอยูก่ ็ควรทําตัวให้ดี
การที่จะได้อิสรภาพและไม่ตอ้ งอยูใ่ นกรอบและจะได้ทาํ ตัวเป็ นตัวของตัวเองและ
อยูบ่ า้ นทํางานครับ อยูก่ บั พ่อแม่
ครอบครัวและบ้าน

ทําไมจึงเลือกมาทํางานในสถานพินิจ ฯและศูนย์ฝึกอบรม (เจ้ าหน้ าที)่
• ผูกพันกับสถานแรกรับอยูใ่ นหน่วยงานเดียวกัน
• สถานที่ทาํ งานอยูใ่ กล้บา้ น
• ความผูกพันธ์ต้ งั แต่เด็กอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวซึ่ งมีบิดาทํางานในศูนย์ฝึก
• เพราะต้องการงานทํา และต้องการความมัน่ คงในชี วิตไม่เป็ นภาระให้พ่อแม่และ
สังคม อย่างน้อย ๆก็มีคนที่อยากได้ความรู้ ของเราไปช่ วยทํางานในหน่ วยงานไม่
มากก็นอ้ ย
• สถานพิ นิจฯ เป็ นสถานที่ ๆ ทํา งานกับ เด็ก ซึ่ ง เด็กคื ออนาคตของชาติ การพัฒนา
ประเทศต้องเริ่ มที่เด็กถ้าต้นกล้าดีก็จะเติบโตเป็ นคนที่ไม่ดีต่อไป
• สอบบรรจุได้และที่ยงั เลือกอยูเ่ พราะต้องการเพิ่มพื้นที่พลเมืองดีในสังคมให้มากขึ้น
• เด็กเยาวชนก้าวพลาด ขาดประสบการณ์ รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดผูแ้ นะนําในการดําเนิ น
ชี วิตจึงอยากเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา ชี้ ทางให้โอกาสกับเขาได้
เป็ นคนดี
• ที่คิดไว้ตอนแรกก็คืองานนี้มีรายได้หรื อเงินเดือนที่ดีกว่าเดิม อยากหาประสบการณ์
ใหม่ ๆให้กบั ชีวติ ได้พบเจอได้ทาํ สิ่ งใหม่ ๆที่ไม่เหมือนเดิม
• สอบบรรจุได้ที่นี่และเมื่อมาสัมผัสแล้วนับเป็ นสิ่ งที่ดีมาก
• เพราะต้อ งการความมั่นคงในหน้า ที่ ก ารงาน เพราะต้องการช่ ว ยเหลื อเด็ก และ
เยาวชน ที่เข้ามาสู่ สถานพินิจ ฯ ให้สามารถกลับคืนสู่ ชุมชน “คืนเด็กดีสู่สังคม”
• ไม่อยากขึ้นเวรในโรงพยาบาล คิดว่าจะช่วยเหลือสังคมและช่วยดึงเด็กและเยาวชน
ให้กลับมาสู่ ทางที่ถูกต้องเพื่อที่เด็กจะช่วยเหลือสังคมแทนเราต่อไป “คิดว่าเรายิง่ ให้
คนที่ได้รับก็จะมีการให้ต่อ ๆกันไป
• สอบเข้ามาได้และเป็ นงานในหน้าที่ที่ตนเคยทําและที่ตนเองชอบ
• เป็ นงานที่ค่อนข้างตรงกับสิ่ งที่เรี ยน และท้าทาย
๒๐๑

•
•
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ชอบเพราะใจรัก
จังหวะชีวติ ที่ตวั เองเรี ยนจบ และทางหน่วยงานสถานพินิจกําลังเปิ ดรับสมัคร
เรี ยนจบสาขาจิตวิทยา อยากทํางานตรงสาขา

กิจกรรมชมภาพยนตร์ ---hand in hand
รู ้ สึ ก อย่า งไรบ้า ง---ดี ที่ พิ ก ารแต่ ย งั สามารถเต้น บัล เลต์ไ ด้/ ความสามารถของทั้ง สองคน ที่ ใ ช้
ความสามารถของแต่ละคนบรรยายออกมาเป็ นภาพความรู้สึกของทั้งสองคน/ซึ้ ง
แม้แต่แขนและขาไม่มีแต่มีความประสานกันและมุ่งมัน่ ในการทํา ประสานทั้งกาย
และใจไปด้วยกัน
ใช้ในชีวิตตัวเองยังไงบ้าง---พลังใจเขาเป็ นคนพิการ เรามีพร้อมทุกอย่าง(ปมด้อยหรื อข้อพร่ อง แต่
ได้กา้ วข้ามความพร่ อง ทัศนคติ ศักยภาพที่เด่นๆ.....)/
โจทย์ข้อทีส่ อง ท่ านนํากระบวนการสานเสวนาเอาไปใช้ ในชีวติ ส่ วนตัว ครอบครัว และงานอย่างไร
บ้ าง
กลุ่มที่ ๑ ---กับตนเอง---ทําให้มีสติมากขึ้น ใจเย็น รับฟัง และให้เกียรติ มีความรู ้สึกดี
ครอบครัว---พูดคุยกันมากขึ้น
งาน---ขัดแย้งได้นาํ เอาสานเสวนามาเปิ ดใจ แก้ไขปั ญหา รับฟังคนอื่นมากขึ้น/มีการนํากระบวนการ
และหลักการสานเสวนา ไปใช้ในการประชุมกลุ่มครอบครัว ให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การฟัง/น้องๆ---การอยูร่ ่ วมกัน เวลาเพื่อนพูดรับฟัง เช่นปรึ กษางาน การอยูร่ ่ วมกัน
บนหอ ผิดถูกคุยกันก่อนโดยใช้สันติวธิ ี/
กลุ่มที่ ๒ (ความรัก สันติวิธี เปิ ดใจ)---ส่ วนตัว---มีสติ รู้จกั ฟั งผูอ้ ื่น ฟั งด้วยเหตุผล ไม่ตดั สิ นใจไว้
ก่อน กล้าเปิ ดใจมากขึ้น เคารพความคิดผูอ้ ื่น พูดคุยกับเพื่อนให้เข้าใจ เอาเหตุผลมา
ใช้
ครอบครัว---รู ้จกั วิธีการแก้ไขปั ญหา มีเหตุมีผล รักครอบครัวมากขึ้น
งาน---เปิ ดใจ ใช้เหตุผล แทนอารมณ์ ไม่ตดั สิ นใจผิดถูก/ให้คาํ ปรึ กษาให้กาํ ลังใจ/สัมพันธ์อนั ดีกบั
หน่วยงาน เอาไปใช้ในประชุมกลุ่มครอบครัว
กลุ่ มที่ ๓ ส่ วนตัว---ฟั ง ความคิดตัวเองมากขึ้ น ฟั งมากกว่าพูด หาแนวทางแก้ปัญหา โดยทุก คน
ร่ วมกัน รั บ ฟั ง เหตุ ผลผูอ้ ื่นมากขึ้ น เคารพในการแสดงความคิดเห็ นผูอ้ ื่น ฟั งคํา
ตักเตือนครอบครัวมากขึ้น เชิงบวกกับตัวเองและครอบครัว
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ครอบครั ว---แก้ไขปั ญหาไม่สื่อสารกัน อยากจะให้ผปู้ กครองกับเด็ก---กิ จกรรมหันหลังฟั งเพื่อน
ครั้งแรกทํากับสองครอบครัว ครั้งที่สองทําครอบครัวเดียวโดยมีพ่อแม่ลูก (ฝึ กการ
ฟั งด้วยใจ ให้สมาชิ กในกลุ่มมานัง่ ด้วยกัน โดยตั้งกติกาคุยและฟั งกันด้วยใจ โดย
พูดประสบการณ์ที่ผา่ นมา ๕ นาที เพื่อเกิดการเรี ยนรู้และเปลี่ยนแปลง)
งาน---ฟังมากกว่าพูด/
กลุ่มที่ ๔ เพื่อนที่มีความเห็นไม่ตรงกัน เช่น ปั ญหาการขึ้นหอ โดยเอาแกนนําของทั้งสองฝ่ ายมาคุย
กัน /นําไปใช้กบั ตัวเอง ครอบครัว ถ่ายทอดสู่ เพื่อนร่ วมงาน ไม่ตดั สิ น ไม่มีอคติ เรา
ฟั งเขาก่อน แล้วจะทําให้อีกฝ่ ายฟั งเราเหมือนกัน/ไม่เอาเปรี ยบคนอื่น และทําให้
เดื อดร้อน/ทําข้อตกลงจากหอนอนเยาวชน หลังจากเกิ ดเหตุการณ์วนั ที่ ๒๘ ส.ค.
๕๒/ฟังลูกอย่างมีสติ/
กลุ่มที่ ๕ ช่วยทําให้มีจุดยืนของตัวเอง มีความคิดในทางบวก ทําให้ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ทําให้ยอมรับความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของคนในครอบครัว/หันหน้าเข้าหากัน
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน/ทําให้เกิดความรักความสามัคคี
ทํางาน-ทํางานด้วยใจที่บริ สุทธิ์ ไม่เกิดความขัดแย้ง ทําให้เกิดสันติภาพในหน่วยงาน
รู ปธรรม---สถานพินิจ---นําแนวทางไปใช้ “ประชุ มเช้า”ในอาคารแรกรับยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ เด็กๆ
นําปั ญหามาเล่าในตอนเช้า/เด็กเกิดความขัดแย้ง (ผอ.-จนท.มาคุยกัน) เจอกับคนที่
ทะเลาะวิวาทไม่พอใจทําตัวให้เป็ นกลาง มองหน้ากันและเข้าใจผิด ให้ท้ งั สองฝ่ าย
มาคุยกัน
กลุ่มที่ ๖ ---สถานพินิจ---ปั ญหาเพศสัมพันธ์บนหอ---ทํากระทูเ้ รื่ องเพศที่สามให้เด็กๆเสนอความ
คิดเห็นและทําข้อตกลงกัน โดยไม่ให้มีการแต่งตัวโป๊ /นําไปแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆ
ก่อนจะนําไปสู่ ปัญหาใหญ่เช่น การแบ่งแยกเป็ นสองฝ่ าย ถ้ามีการทะเลาะกันสอง
คน ควรจะต้องคุยกันก่อนที่จะนํากลุ่มใหญ่ไปแก้ไขปั ญหา/เวลาที่เพื่อนไม่เข้าใจ
กัน/ใช้กบั เด็ก รั บฟั งปั ญหาเด็กมากขึ้ น ใช้กบั เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหากันเอง/บนหอ
นอนสามจัดประชุมทุกวันจันทร์ ตอนห้า-หกโมงเย็น ทําข้อตกลงกัน เช่น การเดิน
แตกแถว หัวหน้าจะให้นงั่ และให้ลูกหอเสนอความคิดเห็น โดยยกปัญหาขึ้นมา
ครอบครัว---รับฟังพ่อแม่ได้
กลุ่มที่ ๗ ใต้ร่มเย็น---พูดกับเพื่อนอย่างมีเหตุผล/ห้ามไม่ให้เพื่อนตีกนั เวลาผิดใจกัน มองหน้ากัน/
การสอบปากคําและผูป้ กครอง/การแก้ปัญหาเยาวชนประชุ มกลุ่มครอบครัว การ
ออกความเห็น ไม่มองเด็กในด้านเดียว เด็กที่เข้ามาต้องการให้เราช่วยแก้พฤติกรรม
มองเด็กให้รอบด้าน/รับฟังผูอ้ ื่นให้มากขึ้น ทําให้หาแนวทางแก้ไขได้มากขึ้น/การ
๒๐๓

รับฟั งที่ทาํ ด้วยใจ (ใบหู และรู ปหัวใจ) ฟั งให้อย่างใจเย็น หยุดเรื่ องความเข้าใจผิด
การมีอคติและระแวงกัน นําไปสู่ การทะเลาะวิวาทกัน กระบวนการการยอมรับฟัง
ซึ่ งกันและกัน ให้มีตวั แทนแกนนํามารวมกัน แต่บางครั้งแกนนําไม่ระมัดระวังใน
การพูดทําให้เพื่อนรับไม่ได้
กลุ่มที่ ๘ รับฟังเรื่ องราวจากคนอื่น โดยไม่ฟังความข้างเดียว/สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ไม่เอาความคิด
ตัวเองเป็ นใหญ่ ไม่ใช้อารมณ์ ตดั สิ นปั ญหา/ระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ปัญหาถาม
ความต้องการของเพื่อนๆในศูนย์/
สถานพินิจแรกรับ—นคร—อบรมเด็กใหม่ ไม่รู้จุดยืน ชี้ แจงสอบถามความต้องการ ปั ญหาของเด็ก
เช่นสุ ขภาพ/กิจกรรมประจําวัน
ใช้กบั เพื่อนในศูนย์ ทุกเดือนมีเด็กใหม่เข้ามา และอาจจะเป็ นคู่กรณี ของเด็กเก่า โดยให้เด็กที่เป็ นที่
เคารพของเพื่อนๆ มาช่วยคุย/ใช้ฟัง โดยไม่ฟังความข้างเดียว
กิจกรรมชมภาพยนตร์ เสี ยงกู่จากครู ใหญ่
สร้างศรัทธา/ผูน้ าํ การพัฒนา ใช้วาทศิลป์ /ความสําเร็ จในการพัฒนาอยูท่ ี่ทุกคน/วางแผนการ
ทํางาน ก่อนลงมือทํางาน สร้างกําลังใจ โดยหวนไปคิดถึงชีวติ ในวัยเด็ก/การทํางานเพื่อพัฒนาสังคม
ต้องมีการประสานความคิด โดยการประชุม/ในที่ประชุมต้องการคําขวัญเดียว การทํางานหนักเป็ น
ดอกไม้ของชี วิต เป็ นประหนึ่ งคํามัน่ สัญญา/หาจุดเริ่ มต้นในการดึงชาวบ้านมาร่ วมพัฒนา/ครู น้อย
ได้รับการพัฒนาจิตใจ/ครู มีความตั้งใจ และเด็กก็มีความใคร่ รู้/ออกสํารวจหาสถานที่สร้างรร.ใหม่/
การทํางานหนักเป็ นตัวอย่างจูงใจชาวบ้าน/หลักการทํางาน พึ่งตัวเองก่อนก่ อนที่สวรรค์จะช่ วย/
อุดมการณ์ มน่ั คง/เราเป็ นครู เป็ นพ่อแม่คน/มีธรรมะคนจะช่ วยมาก/นร.หญิงคนหนึ่ งมาช่ วยตอน
ครู ใหญ่เป็ นลม/ห่ วงนร.เหมือนลูกหลานตัวเอง/ครู นอ้ ยและนร.พร้อมใจกันช่วยทํางานทั้งๆที่ไม่ได้
เอ่ยปาก/หลังนร.หรื อพลังมด/พ่อแม่ผปู ้ กครองทนดูอยูไ่ ม่ได้ สวรรค์คือชาวบ้านได้ช่วยครู ใหญ่แล้ว/
ร่ วมมือกันทํางาน จิตใจก็พฒั นาขึ้น/การที่งานสําเร็ จเรี ยบร้อยก็เพราะความสามัคคี/ยึดหลักพึ่งตนเอง
และประหยัด/ความภู มิ ใ จ/ดนตรี ทํา ให้เ ด็ ก สนุ ก สนาน/งานพัฒ นาสร้ า งความเจริ ญ ทํา ได้อย่า ง
ต่ อเนื่ อง/สวรรค์ช้ ันสู ง หรื อรั ฐบาล/ความคิ ดริ เริ่ ม /ทหารกองหน้า ทํา สงครามกับ ความยากจน/
ศรัทธา/การเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตซึ่ งเป็ นการพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่ทอดทิ้งถิ่น/รร.ที่พ่ ึงตัวเอง/
ยกคนดีตีคนชัว่ /ขจัดความจน..../คุณความดีที่รร.ทําให้กบั ชาวบ้าน/ความสุ ขที่ใช้เงินซื้ อไม่ได้/ฐานะ
มัน่ คงขึ้น/คุณค่าของความขยัน/
รู้ สึกยังไง
ความตั้งใจของผูน้ าํ ในการพัฒนา/การมี ส่วนร่ วมของทุกคน ทําให้เกิ ดความสําเร็ จ/ช่ วย
ตัวเองก่อนโดยไม่พ่ ึงคนอื่น/เกิ ดกําลังใจได้บทเรี ยนว่าไม่ตอ้ งรองบประมาณ สอดคล้องกับสถาน

๒๐๔

พินิจสุ ราษฎร์ ตอนนี้ ต้องการแยกแรกรับกับ?/สวรรค์คือคนรอบข้าง สวรรค์มีตา/เห็นความร่ วมมือ
ของทุกคน ทําให้เกิดความสําเร็ จ/
กิจกรรมวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒
ทบทวนบทเรียน
• ตอนแรกที่ได้รับรู ้วา่ ตนเองจะได้มาติดตามผลสานเสวนา ใจจริ งอยากให้คนที่ไม่มา
ได้มาบ้าง แต่พอได้มาก็มีอีกหลายเรื่ องที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมด และได้เรี ยนรู้มาก
ขึ้น และมีจุดเน้นมากขึ้นเกี่ยวกับสานเสวนา และสามารถจะนําไปใช้ได้จริ ง
• ดี ใจที่ ได้มาอบรมในครั้ งนี้ จะเอาความรู้ ที่ได้นาํ ไปใช้กบั ตัวเองและเพื่อนร่ วมงาน
เวลาที่เราขัดแย้ง กัน จะใช้สานเสวนา
•
ตอนที่รู้วา่ จะต้องเข้าร่ วมสานเสวนารู้สึกใจหายเพราะว่าจะได้ไม่ได้ไปเข่าร่ วมฮารี
รายอ แต่วา่ เมื่อมาก็ได้ประโยชน์แนวทางใหม่ที่จะไปใช้กบั สถานแรกรับ อย่าง สภา
กาแฟ ที่เป็ นการแบ่งกลุ่มให้มีความแตกต่างหลากหลายเพราะไปแบ่งกลุ่มเด็กแบ่ง
อย่างไรก็มาอยูก่ ลุ่มที่สนิทกันทุกที ซึ่ งจะช่วยกันสร้างสัมพันธภาพของเด็กให้ดีข้ ึน
• คือความรู ้สึกเหมือนกันรู้สึกใจแป๋ วเพราะว่าตรงกับการทําบุญเดือนสิ บ การนําสาน
เสวนามีประโยชน์มากเพราะผมทําหน้าที่พ่อบ้าน เมื่อเด็กทะเลาะวิวาทกันมีปัญหา
กันเล็กน้อย ก็เรี ยกมาและใช้สานเสวนา โดยให้พูดคุยกัน ฝ่ ายไหนมีปัญหาให้พูด
ก่ อนและให้อีกฝ่ ายเป็ นคนฟั ง ทําให้ระงับเหตุ การณ์ ได้เยอะแทนที่ เหตุ การณ์ จะ
ลุกลามไปใหญ่การพุดคุยกันระหว่างสองฝ่ าย เป็ นสิ่ งที่ดีมากเพราะผมใช้ตลอด
คําถามที่สาม ท่ านมีปัญหาอุปสรรค ข้ อขัดข้ องในการนําสานเสวนาไปใช้ ในชี วิตและการทํางาน
อย่างไร
กลุ่มทีห่ นึ่ง คิดดีปาท่ องโก้
คนที่ ๑ ปั ญหาในสถานพินิจคือเวลาที่คุยกันแล้วส่ วนมากจะไม่เข้าใจ
คนที่ ๒ อุปสรรคคือครู ไม่คิดเห็นด้วยกันทําให้มีอุปสรรคมากขึ้น และเพื่อน ๆไม่ค่อยฟั ง
เรา
คนที่ ๓ ทําข้อตกลงกันแล้วแต่พอสานเสวนาจบลงก็ไม่ทาํ ตามที่ตกลงกันไว้
คนที่ ๔ ปั ญหาที่ ๑ เยาวชนในศูนย์ฝึกจํานวนมาก การนําไปถ่ายทอดยังไม่มีแนวทางให้เกิด
การสื่ อสารรับต่อกันเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข กําหนดให้มีการเรี ยนรู้การสานเสวนาเพื่อสันติเป็ นวิชาบังคับในชั้นเรี ยน
ด้วยโดยอาศัยวิทยากรตัวคูณซึ่ งผ่านการอบรมแล้ว

๒๐๕

ปั ญหาที่ ๒ ปั ญหาขาดการปฎิบตั ิที่ต่อเนื่องทําให้ไม่มีความถนัด ในการนําไปใช้
แนวทางแก้ไข ฝึ กซํ้า
ปั ญหาที่ ๓ ปั ญหา ไม่มีพ้ืนที่ในการตั้งหลักที่ดีเพราะอยูร่ ่ วมกัน
แนวทางแก้ไขร่ วมกันกําหนดสถานที่และตัวแทนพูดคุยกัน
คนที่ ๕ ปั ญหาเยาวชนหลายคนยังอยูใ่ นสภาวะที่เครี ยดจากการถูกตัดอิสระของตนจึงทําให้
เยาวชนมีอารมณ์รุนแรงและอาจจะทําให้เกิดความรุ นแรงตามมาและเยาวชนหลายคนก็ยงั ไม่เข้าใจ
สานเสวนา
แนวทางแก้ไขทําให้เด็กรู ้ สึกไม่เหมือนอยู่คุก ให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ และรับฟั งเหตุผลของ
เยาวชนมากขึ้น
คนที่ ๖ ปั ญหาคือไม่สามารถใช้กระบวนการสานเสวนาได้เต็มรู ปแบบ
อุปสรรค เนื่องจากผูเ้ ข้าร่ วมไม่เปิ ดใจทั้งหมดและไม่รับฟัง
ข้อขัดข้อง ทําให้กระบวนการสานเสวนาที่นาํ ไปใช้ ไม่ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
แก้ไขโดย ให้เวลาในการอยูร่ ่ วมกันเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน และสร้างความกล้าที่จะเปิ ด
ใจเพื่อการฟังด้วยใจอย่างแท้จริ ง
******* ทุกคนเห็นร่ วมกันว่า ปั ญหาหลักคือไม่ยอมรับฟัง
กลุ่มทีส่ อง ร้ านคนใต้
คนที่ ๑
• ปั ญหาไม่ให้ความร่ วมมือ
• ไม่เข้าใจกระบวนการสานเสวนาว่าคืออะไร
• ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
• เชื่อเพื่อนมากกว่าคุณครู ไม่เปิ ดใจซึ่งกันและกัน
• พุดคุยกันโดยที่ไม่สนใจผูอ้ ื่น
คนที่ ๒
• เด็กจํานวนมากเด็กไม่ค่อยเปิ ดใจรับกระบวนการสานเสวนาเท่าไร
• ฟั งเพื่อนมากกว่าไม่ฟัง คนกลุ่ มใหญ่ ยัง ไม่เป็ นผูฟ้ ั งที่ ดีเท่า ไหร่ ขาดการฟั งอย่า ง
เมตตา
• ยังขาดแนวทางปฎิบตั ิอย่างชัดเจนในการสานเสวนาแต่ละครั้ง
คนที่ ๓
• งงในคําถามบางเรื่ องค่อนข้างไม่เข้าใจ
• คนฟังไม่ต้ งั ใจฟัง
๒๐๖

•

การร่ วมมือการทํางานน้อย

แนวทางแก้ไข
•
ให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการเสวนาเช่น ฟังด้วยใจ ฟังอย่างลึกซึ้ ง ฟังแบบเมตตา
ฯลฯ
•
จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิด
•
การตั้งคําถามและตอบคําถาม
•
การวาดภาพและบรรยายความรู ้สึกของภาพที่วาด
กลุ่มทีส่ าม
•
•
•
•
•
•
•

ความแตกต่างเรื่ องอายุ การศึกษาของเด็กและเยาวชน
สถานที่ไม่เอื้ออํานวย ไม่สามารถควบคุมได้
เจ้าหน้าที่ยงั ไม่เข้าใจเรื่ องสานเสวนาเท่าที่ควรเพราะเจ้าหน้าที่บางส่ วนไม่ได้เข้าร่ วม
อบรมเรื่ องสานเสวนา
เด็กและเยาวชนขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
เด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจว่าสานเสวนาคืออะไร ยังไง
ความวิตกกังวล การยอมรับ การคาดหวังหลังการนําสานเสวนาไปใช้
ขาดความไว้วางใจซึ่ งกันและกันโดยไม่เปิ ดใจกันและปิ ดบัง ความเป็ นจริ ง จน
นําไปสู่ ความขัดแย้ง และความต้องการที่หลากหลายที่ต่างความคิดกัน

กลุ่มทีส่ ี่ ร้ านสั นติสุข
คนที่ ๑
• บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้เข้า ร่ วมสานเสวนายัง ไม่เข้า ใจกระบวนการไม่ เปิ ดใจแม้พ ยายาม
อธิ บายถึงวิธีการแล้วแต่ยงั มีอคติอยูบ่ า้ ง ยังไม่เปิ ดใจ บางคนยังคงคิดว่าสานเสวนา
นําไปใช้ได้แต่ไม่ประสบผลสําเร็ จได้ ร้อยเปอร์เซนต์
• การจั ด สานเสวนาน่ า จะจัด เฉพาะกลุ่ ม น่ า จะเห็ น ผลชั ด เจนกว่ า เช่ น จัด ที่
สพ.สุ ราษฎร์ สพฯ.ระนอง กระบี่ ศูนย์ฝึก ฯ เป็ นต้น ทุกคนจะได้มีส่วนร่ วมเห็นจริ ง
และเป็ นไปได้
• การไม่นาํ ไปใช้อย่างจริ งจัง (ใช้เฉพาะมีปัญหาบางครั้ง)
• การไม่ไว้วางใจกันด้วยใจ ๑๐๐ %
๒๐๗

คนที่ ๒

•

•

คนที่ ๓
คนที่ ๔

•
•
•
•
•

ผูบ้ ริ หารคิดว่าสานเสวนาไม่ใช่สูตรสําเร็ จอาจจะไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ก็ได้
จึงไม่ให้ความสําคัญกับการสานเสวนาเพราะจะทําให้ไม่คุม้ ค่า หากมีการจัดสาน
เสวนาขึ้ น มาจะต้องมี ก ารเชิ ญ ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง มี ง บประมาณต่ า ง ๆและอาจจะทํา ให้
เสี ยเวลา หากปั ญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนทันที
คนที่ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการสานเสวนายังยึดติดอัตลักษณ์ในบุคคลยังคิดว่า
ตนเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีการศึกษาดี มีฐานะสู งกว่าก็จะคิดว่าตนเองถูกหรื อดีกว่าและจะ
ไม่ฟังความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นด้วยจิตใจที่เมตตา มีอคติ จึงทําให้การสานเสวนาไม่
ประสบความสําเร็ จ
คนที่เข้าร่ วมบางส่ วนไม่ค่อยที่จะรับฟังเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เคยเข้าร่ วมมาก่อน
สถานที่บางครั้งไปจัดในที่ที่แออัดคนเยอะก็ทาํ ให้ร้อนหงุดหงิดไม่มีอารมณ์ร่วม
กิจกรรม
คนที่ไม่เคยเข้าอบรมก็ไม่เข้าใจคําว่าสานเสวนาแล้วจะตีความว่าเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ
คนบางคนไม่ให้ความร่ วมมือ
บางคนก็เป็ นผูฟ้ ังที่ดีไม่ได้

กลุ่มทีห่ ้ า ร้ านหัวใจห้ าดวง
• ผูร้ ่ วมสานเสวนา ไม่เปิ ดใจ มีอตั ลักษณ์สูง ทําให้หาข้อตกลงร่ วมกันยาก
• ผูจ้ ดั สานเสวนาต้องมีภาวะผูน้ าํ มีน้ าํ ใจเป็ นกลางและรู้กระบวนการดีรู้จกั การจัดการ
ปั ญหาดี
• ปั ญหาการจัดสานเสวนาผูเ้ ข้าร่ วมไม่ให้ความร่ วมมือ
• เวลาจัดสานเสวนาผูบ้ ริ หารระดับสู งไม่น่าจะอยู่ในวงสนทนาด้วยเพราะจะทําให้
ผูน้ ้อยไม่กล้าพูดวิพากวิจารณ์เนื่ องจากผูบ้ ริ หารมีอตั ลักษณ์สูง –สู งมาก ไม่เข้าใจ
กระบวนการสานเสวนาอย่า งแท้จริ ง น่ า จะจัดอบรมสานเสวนาเฉพาะผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง
• ผูใ้ หญ่ ต้อ งให้ก ารสนับ สนุ น อย่า งแท้จริ ง และเห็ น ความสํา คัญ ถึ ง จะเกิ ด ผลเป็ น
รู ปธรรมได้

๒๐๘

กลุ่มทีห่ ก ร้ าน ขุนทะเล Café’s
• ไม่ยอมรับผล ไม่ปฎิบตั ิตามข้อตกลงที่กาํ หนดไว้
• ไม่มีการชี้แจงทําความเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมสานเสวนา
• ผูส้ านเสวนายังไม่เป็ นที่ยอมรับของผูร้ ่ วมสานเสวนา เนื่ องจากผูด้ าํ เนิ นการถูกมอง
และเข้าใจว่าอยูฝ่ ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
• ความมีอคติยดึ ถือเหตุผลของตนเอง
• ความไม่เข้าใจในกระบวนการสานเสวนาของเจ้าหน้าที่ (ที่ไม่เคยเข้าร่ วมการอบรม
พนักงานพินิจ)
• สถานที่ไม่เอื้ออํานวย บรรยากาศ
• ความร่ วมมือของผูเ้ ข้าร่ วมสานเสวนาบางคนไม่ได้ทาํ ด้วย
• บางคนไม่กล้าแสดงออกมีความเกรงใจผูอ้ าวุโส
กลุ่มทีเ่ จ็ด ร้ านคอกาแฟ
คนที่ ๑
•
ยึดถือความคิดของตนเองเป็ นใหญ่
•
วางอํานาจตําแหน่งหน้าที่และประสบการณ์เป็ นหลักเกณฑ์ในการปฎิบตั ิงาน
•
ไม่ยอมรับกฎกติกาของสังคม
•
ไม่นาํ การสานเสวนาไปใช้อย่างจริ งจัง
•
เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับการสานเสวนา
คนที่ ๒
•
ไม่ให้เกียรติคนที่นาํ สานเสวนาไปใช้
•
มีการเห็นแก่ตวั ตัวเองถูก
•
ไม่มีความเกรงใจ
•
ยึดถือความคิดของตัวเองเป็ นใหญ่
•
ไม่รับฟังปั ญหาของผูอ้ ื่น
คนที่ ๓
• ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
• คิดว่าตัวเองถูกเสมอ
• เรี ยกร้องสิ ทธิ บางอย่างมากเกินไป
• ไม่ยอมรับกติกา
• ไม่เป็ นผูฟ้ ังที่ดี
๒๐๙

•
คนที่ ๔
•
•
•
•

สถานที่
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
เห็นแก่ตวั ใช้อารมณ์ตดั สิ นปัญหา
ไม่เปิ ดใจพูดคุยซึ่งกันและกัน
พูดจาไม่สุภาพเรี ยบร้อยพูดหยาบคาย

กลุ่มทีแ่ ปด ร้ านป่ องเหน่ ง
คนที่ ๑
•
ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสานเสวนา
•
ไม่ให้ความร่ วมมือกับสานเสวนา
•
มีความคิดไม่ตรงกัน
•
บางครั้งไม่สามารถหาข้อยุติได้ทาํ ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นรุ นแรงกว่าเดิม
คนที่ ๒
•
ยึดทฤษฎีมากเกินไป ไม่ยดื หยุน่ กับสถานการณ์
•
ไม่นาํ ข้อตกลงไปใช้ ขาดตอนทําไม่ตลอด
•
ไม่ยอมเปิ ดใจพูดปั ญหาไม่หมด
•
ไม่ใช้เหตุผลใช้อารมณ์
•
ไม่นาํ ข้อตกลงไปใช้
คนที่ ๓
•
เอาความคิดตัวเองเป็ นใหญ่
•
ไม่มีสถานที่จดั สานเสวนา
คนที่ ๔
• ขาดผูน้ าํ ดําเนินกิจกรรม
• ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเองไม่เข้าใจซึ่ งกันและกัน
• ไม่นาํ ข้อตกลงไปใช้
สอบถามปัญหาเกีย่ วกับการนําสานเสวนาไปใช้
ผ.อ. : ปัญหาที่มีการทะเลาะกัน คือมันห้ามไม่ทนั เราพยายามจะห้าม เขาตีกนั ก่อน ซึ่ งมันตีมนั เกิด
ความเสี ยหายเกิดความรุ นแรง ขบวนการจัดการมันจะทําสานเสวนาก่อนไม่ได้

๒๑๐

วิทยากร : จริ ง ๆ แล้วสานเสวนามันต้องทําสมํ่าเสมอ ก่อนที่เด็กจะตีกนั มันต้องมีสัญญาณ จริ งไหม
คะ
ผ.อ. : อันนั้นผมเข้าใจ แต่วา่ เวลามันตีกนั แล้ว คือมันร้อนมาก เราจะไปทําสานเสวนาไม่ได้ในตอน
นั้น
วิทยากร : เราต้องมีการให้เขาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เป็ นการก้าวข้าม การเป็ นคนละพวกกัน
เช่นการฟั งกันอย่างกิจกรรมฟั งแบบสามคน ทํากิ จกรรมคลายอารมณ์ความเครี ยด มันต้องใช้หลาย
ฝ่ าย ร่ วมมือกัน เมื่ออารมณ์เย็นลงแล้วค่อยมาจัดสานเสวนา
กิจกรรมสานเสวนาแบบมีคุณอํานวย
ขั้นเตรียมการ
๑. เลื อกตัวแทนเข้าร่ วมวงสานเสวนาหลัก เนื่ องจากมีค นจํานวนมากจึ งต้องเลื อก
ตัวแทนจากแต่ละฝ่ ายมาคุยกัน แต่คนที่อยู่นอกวงก็สามารถเข้าร่ วมได้โดยเปิ ดที่วา่ ง
ไว้สองที่ สําหรับให้ผตู ้ อ้ งการแสดงความเห็นเพิ่มเติมที่อยูน่ อกวงให้เข้ามานัง่ พูดคุย
วงใน
๒. เลื อ กคุ ณ กิ จ เจ้า หน้า ที่ จ ากแต่ ล ะจัง หวัด ประกอบด้ว ย นครศรี ธ รรมราช พัง งา
สุ ราษฎร์ ธานี ชุมพร ระนอง เลือกคุณกิจ เด็ก และเยาวชน ตัวแทนจากศูนย์ฝึก ๒ คน
ตัวแทนสถานพินิจ ๒ คน ตัวแทนบ้านเติมสุ ข ๑ คน
๓. เลือกคุณอํานวย มาทําหน้าที่ดาํ เนินการสานเสวนา
๔. เลือกคุณลิขิตมาเป็ นคนจดบันทึกการสานเสวนา
๕. เลือกคุณสั งเกตการณ์ มาประเมินกระบวนการสานเสวนา
๖. จัดเก้าอี้ว่างสองตัว สําหรับให้ตวั แทนคนที่เหลือขึ้นมาแสดงความเห็น คุณอํานวย
ต้องเป็ นคนเชิญ พูดจบก็ลงไป
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ให้ คุ ณ อํา นวยดํา เนิ น การสานเสวนาเอง โดยกํา หนดเวลาการพูด ของแต่ ล ะคนอย่า ง
เหมาะสม
สรุปการทําสานเสวนาวงใหญ่:
คุณอํานวย : ปั ญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์ฝึก ปัญหาความรุ นแรง ปั ญหาการกระทบกระทัง่ กัน การทําร้าย
ร่ างกายกัน และได้มีการพุดคุยกัน พอได้มีขอ้ สรุ ปข้อยุติก็ไม่ได้ปฎิบตั ิกนั ตามข้อสรุ ปและข้อยุติวา่
เราจะไม่ใช้ความรุ นแรง ปั ญหามันก็ตามมาอีก ปั ญหาความรุ นแรงเกิ ดขึ้ น ผลกระทบต่าง ๆ เกิ ด
ขึ้นกับทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นเยาวชนและเจ้าหน้าที่ ทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดปั ญหาความรุ นแรงขึ้นมาอีก
โดยใช้สานเสวนา ในวันนี้ เรามารับฟั งความคิดเห็นของทั้งครู และเด็กและเยาวชน (เข้าใจกันว่า
บางครั้ งเราคุ ย กันแล้วแต่มี บ างส่ วนก็ย งั จะเอาคืนกัน โดยบางส่ วนเข้าใจไม่ ใ ช้ค วามรุ นแรงแต่
๒๑๑

บางส่ วนไม่ปฎิ บตั ิ ตาม มี การก่อเหตุข้ ึ นมาอีก วันนี้ อยากจะมาฟั งจากครู และเยาวชนว่าจะมาช่ วย
แก้ไขกันอย่างไร เพราะผลกระทบเราคงทราบกันแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุทาํ ร้ายร่ างกายกันอีก และ
ไม่ให้เกิดปั ญหาความไม่เข้าใจขึ้นมาอีก ปั ญหาความรุ นแรงมันจะได้ยุติลง ทําอย่างไรกระบวนการ
สานเสวนาจะสามารถนําไปใช้แก้ไขปั ญหาความรุ นแรง ขอเชิญท่านใดที่อยากจะพูดเชิญยกมือ
คุณกิจฝ่ ายเยาวชน ๑ : การสานเสวนาที่แล้วมาเราได้แค่มาพูดคุยกัน ครั้งหลังสุ ดที่เด็กได้ตีกนั ครู
ให้เข้าไปบนหอประชุม ไปนัง่ คุยกัน และเกิดอารมณ์ท้งั สองฝ่ าย เพราะทั้งสองฝ่ ายไม่ได้คุยกันอย่าง
เข้าใจกัน
เกิดการโต้เถี ยงกัน ไม่เข้าใจกันเป็ นเพราะว่าไม่ได้จบั แกนนําแต่ละกลุ่มมาพูดคุยกัน มาปรับความ
เข้าใจกัน เพราะว่าการจะตีกนั ในศูนย์มนั ก็ข้ ึนอยูก่ บั แกนนําของแต่ละจังหวัด เพราะว่าแกนนําไม่
เอาเด็กในกลุ่มก็จะไม่ตีครับ อย่างล่าสุ ดที่พวกเราไปบ้านกาญจนาพวกเราจะไปกันเฉพาะแกนนํา
ของแต่ละจังหวัดไปทั้งหมด ๒๗ คน มันทําให้เกิดความรักเพราะไปต่างถิ่ นมันก็ทาํ ให้เรารักกัน
ประเด็นว่าได้พดู คุยกันแต่ไม่ได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันมันก็ไม่ค่อยเกิดผล
คุณอํานวย : พอจะสรุ ปได้วา่ พอเกิดปั ญหาขึ้น ก็ใช้ความรุ นแรง เมื่อใช้ความรุ นแรง ขึ้นเสร็ จแล้ว
ครู จบั แยก แต่ละหอโดยไม่ให้แกนนํามาพุดคุยปรับความเข้ากัน ใช่ไหม
ตัวแทนจากวงนอก : เมื่อเยาวชนได้ไปคุยกันแล้ว จํานวน ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ คน มันเหมือนกับเป็ นการ
คุมเกมส์ลาํ บาก ซึ่ งอาจเป็ นวิธีการที่ผิดวิธี โดยเจตนาจะไปแก้ไข แต่แก้ไขไม่ถูกต้องทําให้เราเกิด
ปัญหา และถ้าเราไปคุยในวงใหญ่ ต่างจิตต่างใจกันมาก ทําให้คุมสถานการณ์ไม่ได้ โดยเราเอาสาน
เสวนาไปใช้ในวงใหญ่ไม่ได้ จํานวนคนและสถานที่ทาํ ให้เกิดปัญหา ทําให้แก้ไม่ได้
วิทยากร : ประเด็นคื อสานเสวนามาฟั งว่าปั ญหาคืออะไร เห็นด้วยเลยว่าเราต้องมาทํากิ จกรรม
ร่ วมกัน คือมาฟังร่ วมกันด้วย และทํากิจกรรมร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกันด้วย เวลาเห็นใจกัน ทําไมมัน
ได้ผล มันมีประโยชน์ เพราะเมื่อเราไปอยู่บา้ นกาญจนาเราเป็ นคนถิ่นใหม่ อยู่ในบ้านเขาถ้าเราต่าง
คนต่างอยู่ เราว้าเหว่ ดังนั้นคนที่เดียวกัน ไปอยูท่ ี่โน้นมันต้องรักกันต้องช่วยเหลือกัน นั้นคือการทํา
กิจกรรมร่ วมกันมันได้เห็นความเป็ นมนุ ษย์ดว้ ยกัน กิจกรรมแบบนี้ หรื อวิธีการอะไรก็ดีที่ทาํ ให้เห็น
การเป็ นมนุ ษย์ ประเด็นของผ.อ. เข้าใจเลยว่าถ้าสมมุติวา่ เอาเด็ก ๓๕๐ คนมาทําสานเสวนาทํายาก
คะ เพราะฉะนั้นมีตีกนั แล้วมันเกิดแล้ว อาจจะเลือกเฉพาะแกนนํา แล้วไปจัดในสถานที่ที่เหมาะสม
แล้วให้จดั สานเสวนาโดยเขาต้องเคารพกติกาสานเสวนา ต่อจากนั้นก็ให้ท้ งั หมดเข้ามาแล้วให้แกน
นําพูดกับลูกน้องของเขา ต่อหน้าชุมชนที่ที่ทุกคนได้ยนิ พร้อมกัน มันก็จะเป็ นทางแก้ไขปั ญหาได้
ตัวแทนจากวงนอก. : มีอยูน่ ิ ดหนึ่ งคือเมื่อคุยกันแล้วปั ญหาใช่วา่ จะจบ เพราะเรารี บคุยให้จบ ดังนั้น
เราคุยกันแค่ครึ่ งวันมันจึงไม่พอ มันจึงต้องมีกิจกรรมที่ให้ไปอยู่บา้ นกาญจนาเป็ น ๑๐ วัน ซึ่ งเดิ ม
ไม่ยอมรับกัน โดยในกลุ่มแกนด้วยกัน แต่กลับมายอมรับกันเพราะฉะนั้น ชัว่ โมง ครึ่ งวัน หรื อว่า
วันสองวันไม่เพียงพอ
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วิทยากร : ใช่คะเราต้องมาทํากิจกรรมที่ให้เห็นความเป็ นมนุษย์ อยูใ่ นศูนย์ฝึก ก็จดั กิจกรรมร่ วมทุกข์
ร่ วมสุ ขด้วยกันได้ อาจจะไม่ไปบ้านกาญจนาทั้งหมดแต่เอาวิธีการบ้านกาญจนามาใช้ ทําให้เด็กรู ้สึก
ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกันได้ มันเกิดเห็นอกเห็นใจด้วยกันอันนี้มนั น่ าคิดนะคะ ว่าจะคิดกิจกรรมอะไรที่
จะให้เด็กร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกัน คนจะเห็นใจกันจริ งเวลายาก เวลาเหนื่อย เวลาหิ ว เวลาอันตราย
ใครจะเห็นว่าเราเป็ นเพื่อนแท้
ผ.อ. : อย่างที่เราส่ งเด็กไปค่ายวิวฒั น์ เราก็ทาํ
วิทยากร : การที่ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขตอนที่กายมันเพลีย อย่างนั้น มันไม่ได้เห็นนํ้าใจต่อกัน การที่มนั
เหนื่อยเพราะฝึ ก กลับมามันเหนื่อย มันเพลีย มันไม่ได้ปรับทุกข์ มันไม่ได้คิดร่ วมกัน
คุ ณอํานวย : อย่างที่ผ.อ. บอกการพูดคุ ยกันในกลุ่ ม ใหญ่อย่างผิดวิธีไปนิ ดหนึ่ ง ท่า นอาจารย์ก็
นําเสนอ ว่าให้แกนนําทั้งสองฝ่ ายมาคุ ยกันได้ผลอย่างไรให้แกนนําไปขยายต่อ ว่าแกนนําได้ตกลง
กันไว้อย่างไร ไม่ทราบว่าในที่นี่ใครเคยเข้าค่ายวิวฒั น์บา้ ง อยากให้แสดงความรู ้สึกนิ ดหนึ่ ง และได้
มีการพูดถึงว่าเหมือนเป็ นการลงโทษ หรื อให้บอกความรู ้สึกว่าเป็ นอย่างไร
คุณกิจเยาวชน ๒ : ที่ไปเข้าค่ายวิวฒั น์เป็ นรุ่ นหนึ่งเป็ นรุ่ นที่หนักสุ ดแล้ว มันเหมือนไม่ใช่การสมาน
สามัคคีมนั เหมือนกับพาพวกผมไปทรมาน เพราะมันสุ ดๆแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนเลย ทหารซ้อมทั้ง
วัน ถ้าไปทําอย่างนั้นอีกมันก็ไม่ได้อะไร
คุณอํานวย : ดี ครับอยากให้เปิ ดใจอย่างนี้ บางครั้งบางอย่างวิธีการที่ครู คิดว่าดี แต่เมื่อได้รับข้อมูล
ตรงนี้จะได้ไปพิจารณาดู ว่าวิธีการแบบไหนที่จะทําให้เราสมานฉันท์ได้
คุณกิจเยาวชน ๓ : วิธีที่จะให้สมานฉันท์การจัดกลุ่มไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างร่ วมกัน จะได้มีความ
สามัคคี เช่นไปทํางานเพื่อสังคม ไปเป็ นกลุ่ม และแฝงการเที่ยวไปด้วย
คุณอํานวย : แล้ววิธีการนี้จะช่วยลดความขัดแย้งได้หรื อไม่
คุณกิจเยาวชน ๓ : มันจะทําให้เยาวชนไม่เครี ยด และเห็นการช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน ออกไปเป็ น
กลุ่มจะทําให้เกิดการรักใคร่ กนั มากขึ้น
คุณกิจเจ้ าหน้ าที่ ๑ : อย่างที่เยาวชนพูดมาว่าจัดกิจกรรมเป็ นข้อเสนอที่ดี แต่อาจจะมีอีกทางเลือก
หนึ่ ง คือการทํากิจกรรมภายในศูนย์ฝึก เช่นการแข่งขันกีฬาสี เด็กจะได้เข้าร่ วมกันทุกคน และทํา
ให้เกิดความรักความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่ งกัน อาจจะมี เชียร์ รีดเดอร์ การประกวดกองเชี ยร์ ให้
คะแนน จะทําให้เด็กมีความตั้งใจมากขึ้น
คุณอํานวย : คุณกิจได้เสนอการจัดกิจกรรมกีฬาสี
คุณกิจ เจ้ าหน้ าที่ ๒ : เอาแกนนําของแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่ มละสามคนเอาคน ที่เป็ นหัวจริ ง ที่
สามารถไปพูดกับคนอื่นได้ แล้วให้สามคนนี้ มาวางข้อตกลงกันสมมุติสุราษฎร์ มีปัญหากับนคร คุณ
จะเคลียร์ กนั อย่างไร โดยไม่เอาพวกที่มีอารมณ์เข้ามา คือพวกที่จะสร้างพาวเวอร์ ให้เพื่อนยอมรับ
ตรงนั้นอย่าเอามา เอาคนที่เป็ นแกนนําเพื่อนยอมรับจริ ง ๆ โดยสามารถไปคุยกับกลุ่มโน้นได้กลุ่มนี้
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ได้ เป็ นตัวประสานได้ เอามาคุยกันและเมื่อคุยกันแล้ว เราให้กลุ่ม ๑๕ คนนี้วางกิจกรรมว่าจะให้ทาํ
อะไรเพื่ อสร้ า งความสามัค คี ใ ห้เกิ ดกัน ในกลุ่ ม ยกตัวอย่า งเช่ น การจัดกี ฬ าสี การนันทนาการ
ภายนอก แต่จุดประสงค์สาํ คัญคือต้องสามารถประสานได้ทุกกลุ่ม หรื อให้ในกลุ่มเลือกประธานมา
สักคนแล้วให้ประสานกับทุกกลุ่ม
คุณอํานวย : เสนอให้นาํ แกนนําที่แท้จริ ง แล้วแกนนํานั้นสามารถประสานงานกับทุกกลุ่มได้ และ
ถ่ายทอดในกลุ่มของตนได้ โดยแกนนํามาคุยกันก่อนแล้วค่อยไปถ่ายทอดยังกลุ่มต่างๆ ไม่วา่ กลุ่ม
ต้นไทร กลุ่มหน้าช่ าง เรามาเปิ ดใจกันว่า จะวางข้อตกลงกันว่าจะเอาอย่างไร แล้วไปถ่ายทอดยัง
กลุ่มตน
ตัวแทนจากวงนอก : สนับสนุนความคิดคุณกิจเจ้าหน้าที่ ๒ ถ้าแนวคิดนั้นได้จดั ตั้งขึ้นแล้วเพื่อความ
ยัง่ ยืน ขอเสนอให้เกิดสภาเด็ก จะได้มีการนําเสนอประเด็นปั ญหา ของแต่ละปั ญหา และของแต่ละ
ชุ ดแต่ละกลุ่ ม คุ ยกันในสภาเด็ก และในสภาเด็ก ประกอบด้วยแกนนําแต่ละชุ ด เข้ามาในสภาเด็ก
แล้วจัดประชุ มทุกเดื อนแต่หากเกิ ด กรณี เร่ งด่วนก็สามารถปิ ดประชุ มวิสามัญได้ ที่เสนออย่างนี้
เพราะอยากให้ยงั่ ยืน ไม่ใช่เสนอมา แล้วได้ขอ้ ตกลงแล้วสถานการณ์มนั นิ่ง มันจะหย่อนไป ถ้าทํา
สภาเด็กแกนนําจะได้มาพบหน้าพบตากันทุกเดือนได้พดู คุยกัน
คุณอํานวย : แกนนําแต่ละชุดมาจัดทําเป็ นสภาเด็ก โดยสมาชิกของสภาเด็กก็คือแกนนํา และเพื่อให้
เกิดความยัง่ ยืน อยากให้มีการประชุ มอยู่ประจํา อาจมีการประชุมประจําเดือน หรื อหากมีสัญญาน
ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น สามารถปิ ดประชุมวิสามัญได้ ก็เป็ นแนวทางที่ดี
วิทยากร :ขอสนับสนุ นให้แกนนํามาจัดเป็ นรู ปสภาเด็ก ซึ่ ง ตรงนี้ แหละคะที่ จะเป็ นการนํา สาน
เสวนามาใช้ โดยไม่รู้ตวั เพราะว่าตอนที่สภาเด็กคุยกัน สภาเด็กก็ตอ้ งฟั งกันด้วยใจ แกนนําแต่ละ
จังหวัดมาคุ ยกันไม่ว่าจะมีขอ้ ตกลงอะไรก็แล้วแต่ ก็ตอ้ งฟั งด้วยใจ ตรงนี้ สานเสวนาก็จะเข้าไป
แทรกในการทํา งานตรงนี้ ว่า แต่ละฝ่ ายมีความต้องการอย่า งไรซึ่ ง แต่ ล ะฝ่ ายมี ค วามต้องการไม่
ตรงกันแน่ นอน ก็ตอ้ งฟั งด้วยใจ เพราะฉะนั้นตั้งสภาเด็กดีแล้ว แต่ว่ากระบวนการทํางานของสภา
เด็ก ต้องทําด้วยใจ และอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะให้เยาวชนทํากิจกรรมร่ วมกัน ต้องสลับกันทํา บางที
ก็ให้แกนนําออกมาทํา และให้คนอื่นออกมาทํา อย่างเช่นออกมาสร้างบ้านให้คนยากจน มีความคิด
ว่าใน ๓๕๐ คน จะแบ่งอย่างไรให้ออกมาได้ทุกกลุ่ม พอตัวเองได้ไปทําประโยชน์ให้คนอื่น จะเห็น
คุ ณค่ า ของตัวเอง และตอนนั้นจะเกิ ดปฎิ สั ม พันธ์ ก ันแน่ นอน ยกตัวอย่า งตอนมี โ คลนถล่ ม เข้า
โครงการบัณฑิตอาสา ไปช่วยเซะโคลนออก คนกรุ งเทพเมื่อไปทํางานอย่างนั้นจับจอบจับเสี ยม แต่
ไปตอนนั้นเขาไม่ให้เราใช้โทรศัพท์ ช่วยกันดึงช่วยกันเขยื้อน มันเหนื่ อย มันก็หิว ต้องอยูก่ บั บ้าน
ชาวบ้าน ทุกคนจะคอยดูวา่ คนนี้ไหวไหม คนนี้ไหวไหม หัวคนนี้ โดนเสี้ ยนตํา มันเกิดความเห็นอก
เห็นใจกัน เราอาจจะหาอะไรก็ได้ที่คน ๓๕๐ คน ที่ทาํ เพื่อส่ วนรวมได้ อีกอันหนึ่ งขอยกตัวอย่าง
นักศึกษาวิศวะโยธา เขาอาสาสมัครไปปลูกต้นไม้ ให้โรงเรี ยนแห่งหนึ่ ง ปรากฏ ว่าเขาเรี ยนทฤษฎี
ปฎิบตั ิยงั ไม่เคยทํา เขาสบประมาทว่า ๑๐ คนจะสามารถขุดดินทําที่ปลูกต้นไม้ได้ แต่ปรากฏว่าเจอ
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รังแตน ทุกคนต้องคิดว่าจะเอารังแตนอออกไปได้อย่างไร วันที่สองก็เกิ ดปั ญหาอีก เขาผสมปูนไม่
พอดี ร้อนถึงนักการภารโรงมาช่วยเด็กวิศวะโยธาผสมปูนให้พอดีทาํ ให้เขาเกิดการเรี ยนรู ้ วันที่สาม
เมื่อทําทุกอย่างเรี ยบร้ อยมีน้องในโรงเรี ยนเอานํ้าหวานมาให้กิน แล้วบอกหนูดีใจจังที่พี่มาช่วย ทํา
ให้นกั ศึกษาเหล่านั้นคิดว่าตัวเองมีคุณค่า เขาเกิดความอิ่มใจ เขาพูดว่า ผมรู้ค่าของลูกน้องพ่อผมแล้ว
ผมรู ้วา่ การใช้แรงงานมีค่าแค่ไหน อย่างนี้ผบู ้ ริ หารกับเจ้าหน้าที่ตอ้ งคิดจัดกิจกรรม ที่มีประโยชน์
คุณอํานวย : ขอบคุ ณท่านอาจารย์ครั บท่านอาจารย์ได้เสนอกิ จกรรมที่จะไปบําเพ็ญประโยชน์ให้
ผูอ้ ื่นถ้าให้แกนนําทําอย่างเดียวคงไม่ได้ผลเท่าไหร่ อยากให้ ๓๕๐ คนออกไปทํากิ จกรรมด้วยกัน
และข้อเสนอของอาจารย์คือให้แบ่งกลุ่มกัน ตรงนี้อาจจะต้องไปต่อยอดในการที่กลุ่มต่าง ๆ แกนนํา
ของน้องจะจัดแบ่งกลุ่ มกันอย่างไร แล้วที่ท่านอาจารย์บอกคือเราออกไปในลักษณะจิตอาสา คือ
ออกไปช่วยเหลือผูอ้ ื่น ที่เขาประสบเหตุที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ อย่างฝนตกนํ้าท่วม บ้านเสี ยหาย
และกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ยกมาบางกิ จกรรมยิ่งเราไปทําแล้วยิ่งเกิ ดความลําบากยิ่งทําให้เกิ ดการ
แก้ปัญหา เห็ นอกเห็ นใจซึ่ งกัน เรี ยนรู ้ ตนเองและเรี ยนรู้ผอู้ ื่นด้วย คงจะทําให้ ๓๕๐ คนรู้จกั คุณค่า
ของตนเอง มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ และจากการนําเสนอของที่ประชุ มสานเสวนาตอนนี้
เราได้แนวทางแก้ไขสรุ ปคร่ าว ๆ ก็จะมี หลักๆ สามเรื่ องด้วยกัน เรื่ องแรกนําแกนนําที่แท้จริ งของ
แต่ละกลุ่ม กลุ่มละสามคน แต่บางครั้งจะมากกว่าสามก็ได้ มาคุยกันและวางข้อตกลงกันก่อนเลย
ว่าเราจะทําให้เด็กอยู่ในความสงบในศูนย์ฝึกอย่างไร จะไม่มีการทําร้ายร่ างกายกัน จะไม่มีการทํา
อาวุธ ไม่ก่อเหตุในศูนย์ฝึกและถ้าเกิดปั ญหาขึ้น เราก็มาวางข้อตกลงกัน ว่าถ้าเกิดขึ้น คนไหนก่อ
เหตุ รุน แรงขึ้ น จะทํา อย่า งไร จะมี ผ ลต่ อผูก้ ่ อ เหตุ อย่า งไร จะส่ ง ผลต่อ ผูอ้ ื่ น อย่า งไรใครได้รั บ
ผลกระทบบ้าง ประเด็นที่สองให้มีการจัดตั้งสภาเด็กขึ้น โดยเอาแกนนําที่รับเลือกเข้ามาในสภาเด็ก
และให้มีการประชุ มกันทุกเดื อนเกี่ ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ถ้าไม่มีปัญหาเราจะทําประโยชน์กบั สังคม
หากมีเหตุร้ายก็สามารถเปิ ดประชุ มเร่ งด่วนได้ ประเด็นที่สามการแบ่งกลุ่มทําประโยชน์กบั สังคม
และการทําประโยชน์ภายในศูนย์ และกิจกรรมกีฬาสี พอจะมองเห็ นว่าถ้าเราทําร่ วมกันแล้ว เกิ ด
ปัญหาจะเกิดการเห็น เป็ นแนวทางที่ตอ้ งดําเนินไป เพื่อทําให้ศูนย์ฝึกสงบร่ มเย็น ถ้าทําได้ตรงนี้ จริ ง
เรามีพลังเอามาใช้ในทางที่ดีทาํ ประโยชน์ให้แก่ศูนย์ฝึก
วิทยากร : ในการที่จะนําเด็กออกไปจะต้องมีการสื่ อสารให้ดี จะต้องเป็ นความเต็มใจ สื่ อสารว่ามัน
เป็ นประโยชน์ กิจกรรมนี้ค่อยทําไปทีละกลุ่ม
สรุปบทเรียน/ควรจัดสานเสวนาให้ คนกลุ่มใด/ข้ อเสนอแนะ
คนที่ ๑
• เป็ นประโยชน์มากที่สุด แต่ระยะเวลาน้อยเกินไป ยังเปิ ดใจกันไม่เต็มร้อย
• บุคคลกลุ่มเดิมต้องเชิ ญเข้ามาตลอดเพื่อเป็ นการต่อยอด และให้ทยอยเชิญบุคคลอื่น
เข้ามาอีกเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆทีละ ๑-๒ คน เป็ นต้น
๒๑๕

คนที่ ๒

คนที่ ๓

คนที่ ๔

•

ขอกราบขอบพระคุ ณท่านดร.ปาริ ชาด และคณะมาก ๆ ที่ได้กลับมาจัดสานเสวนา
ให้อีกครั้งอยากให้จดั ไปเรื่ อย ๆทุก ๆปี ขอบคุณมาก

•
•
•

กิจกรรมสานเสวนาเป็ นกิจกรรมที่ดีเหมาะสมมากๆ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไป
ใครที่น่าเชิญมา ใครก็ได้ที่มีทศั นคติในแง่ลบยังมีความคิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่
ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมควรจัดเป็ นกลุ่ม ๆ ที่มีทศั นะคติเดียวกันเวลาคุยจะได้
เป็ นแนวทางเดียวกัน

•
•

อยากให้เพื่อน ๆในศูนย์ฝึกและเพื่อนๆในสถานพินิจ ฯ มาอีก
วันนี้กิจกรรมครั้งสุ ดท้ายให้ความรู ้มาก

•

มีประโยชน์มากครับได้ความรู ้มากมายอยากให้ทุกชุดปรับความเข้าใจกัน

•

ไม่ได้เรื่ องทําอย่างนี้ แล้วพวกคุ ณรู้ ได้อย่างไรว่าเด็กจะไม่ตีกนั พวกคุณทําแล้วไม่
ติดตามผล

•

ได้ความคิดดี ๆ และกล้าที่จะแสดงออกและอยากให้ทาํ สานเสวนากับเด็กที่ไปบ้าน
กาญจนาภิ เ ษก ออกมาทํา สานเสวนาเพราะจะนํา การที่ ท าํ สานเสวนาได้พ าไป
เปลี่ยนแปลงเพื่อน

•

ผมอยากให้ครู ในสถานพินิจมาสานเสวนาเพราะครู ไม่เข้าใจเด็กเลย

•

วิจารณ์ ในการอบรมในครั้งนี้ เป็ นประโยชน์มากสําหรับข้าพเจ้า เพราะได้เป็ นการ
นําเอาไปใช้ได้จริ งสําหรับคนที่มีจิตสํานึกที่ดีในการเป็ นมนุษย์
ใครที่น่าจะเชิ ญมา เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจริ ง ๆ พนักงานพินิจ ,พ่อบ้าน ,เหมาะ
สําหรับทุกคนที่เป็ นมนุษย์ ,ผูอ้ าํ นวยการ

คนที่ ๕

คนที่ ๖

คนที่ ๗
คนที่ ๘

•
คนที่ ๙

•

ผูท้ ี่ควรเข้าร่ วมอบรม (สถานพินิจ) คือ ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน,คดี ,บริ หาร ,
นักวิชาการอบรมฯ ,พนักงานพินิจ ควรเชิญเข้าร่ วมเพื่อเข้าใจ

๒๑๖

คนที่ ๑๐
•
•
•
คนที่ ๑๑
•
•
คนที่ ๑๒
•
•
•
•
•
คนที่ ๑๓
•
•
•
คนที่ ๑๔
•
คนที่ ๑๕
•
•
คนที่ ๑๖
•
•

วิจารณ์ เชื่ อว่าการฟั งด้วยใจ จะทําให้เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ช่ วยลดปั ญหา
ความไม่เข้าใจ
ใครน่าจะเชิญมา เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานพินิจฯ ศูนย์ฝึก แกนนําเยาวชน
ข้อเสนอแนะ อยากให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
ต้องมีการเจาะประเด็นหรื อทฤษฎีที่สามารถเข้ากับคนทุกกลุ่ม อย่างลึกซึ้ง
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อความเข้าใจในสานเสวนา
ให้จดั กับพนักงานพินิจเพราะจะได้เพิ่มศักยภาพในการทํางานแทนที่จะใช้เวลานัง่
เวร ๘ ชัว่ โมงไปโดยเปล่าประโยชน์
การใช้สานเสนาให้ประสบความสําเร็ จต้องปรับเปลี่ยนอคติให้เป็ นทัศนคติที่ดีดว้ ย
งานครั้งนี้ก็เป็ นตัวอย่างที่ดีเพื่อจะเอาไปใช้กบั เยาวชนในศูนย์ฝึกได้
คุณครู หลาย ๆท่านที่ยงั ไม่เคยมาร่ วมทํากิจกรรมนี้
ได้ประโยชน์มากครับจะนําไปใช้กบั เพื่อน ๆ ข้างในให้มาก
พนักงานพินิจอยูใ่ กล้กบั เด็กมากที่สุด
กระบวนการสานเสวนา อยากให้ยกตัวอย่างกรณี ที่กระทําได้สําเร็ จซึ่ งคนที่มีปัญหา
มาพูดคุยกันจริ ง
สานเสวนาไม่ เ คยนํา ไปใช้ใ นงานที่ ท ํา เลยเนื่ อ งจากขาดประสบการณ์ ใ นการ
ดําเนินการ
อยากให้ครอบครัวของเยาวชนมารับฟังด้วย
อยากให้ทุกคนเปิ ดใจให้กว้าง ปล่อยวาง เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ง สร้างจิตสํานึ ก
ตนเอง
มีประโยชน์มากครับได้รับรู ้ปัญหาของครู และเยาวชนทุกคนที่เข้าร่ วม
ได้ประโยชน์หลายอย่างมีความสงบดีครับ
อยากให้ครู ลาภ (เปี่ ยมลาภ)เข้ามาร่ วมในสานเสวนาด้วยครับ

๒๑๗

คนที่ ๑๗
•
คนที่ ๑๘
•
•
คนที่ ๑๙
•
คนที่ ๒๐
•
•
คนที่ ๒๑
•
•
คนที่ ๒๒
•
•
•
คนที่ ๒๓
•
•
•
คนที่ ๒๔
•
•
คนที่ ๒๕
•

อยากให้มีอีกรอบและมีความสุ ขมากครับ
ดีครับได้เข้าใจอะไรหลาย ๆอย่างครับมันเป็ นประโยชน์มาก ๆเลย
อยากให้เยาวชนที่ไปบ้านกาญจนามาทําสานเสวนาครับ
ค้นหาแกนนํา เพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้รับ ความรู้ ส านเสวนาด้วยเพราะกระบวนการสาน
เสวนามีประโยชน์มากและเป็ นวิธีที่ดีที่สุดขณะนี้
ผมอยากให้มากันทุกคนแต่ว่ามาแบบเป็ นรอบแล้วผมได้มาที่นี่ผมดีใจมากผมได้รู้
อะไรหลาย ๆอย่าง ๆ
ก็ทุก ๆคนครับ เพราะควรจะเข้ากันให้ทว่ั สลับกันครับ การทํางานของเขาน่ าสนใจ
จริ ง ๆครับ
อยากให้ศูนย์ฝึกและสถานพินิจเข้าร่ วม
ข้อเสนอดีอยูแ่ ล้ว
สานเสวนาเป็ นกระบวนการสันติวธิ ีปรับใช้ได้ทุกสถาบันทุกสถานการณ์
อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมพินิจร่ วมสานเสวนา
ข้อเสนอแนะ คนที่ ทาํ งานควรศึก ษาวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่ นก่ อนมาจัดกิ จกรรม
เพื่อให้มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการครบถ้วนมาด้วยใจตั้งใจจะเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ได้รับความรู ้ในการทําจิตใจให้เป็ นกลาง เป็ นผูฟ้ ังที่มีเมตตา
น่าจะนํากลุ่มวัยรุ่ นของสังคมที่น่าจะเป็ นปั ญหา
น่าจะจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้
กลุ่ มที่ ชอบใช้ความรุ นแรงให้มาสานเสวนาเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น กระบวนการ
สานเสวนาช่วยได้ในกลุ่มเล็ก ๆ ต้องให้เป็ นกลุ่มใหญ่กว่านี้
ต้องจัดสานเสวนาและทุกคนต้องเปิ ดใจรับและการเสวนาจะเป็ นประโยชน์มากขึ้น
กลุ่มพนักงานพินิจ กลุ่มงานฝ่ ายคดี เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกส่ วน
๒๑๘

•
คนที่ ๒๖
•
คนที่ ๒๗
•

การอบรมครั้งนี้ดี แต่ควรเพิม่ เวลาให้มากกว่านี้
กิ จกรรมใน ๑ วันครึ่ งนี้ ดีและได้ประโยชน์ส่ิ งที่ได้รับความรู้มาจะนํามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ท้ งั ตนเองและผูอ้ ื่น
สานเสวนาใช้ได้ผลในบางประการ น่าจะเชิญเสื้ อแดงเสื้ อเหลืองมานัง่ เสวนากัน

๒๑๙

สรุปการติดตามผลการนําสานเสวนาไปใช้ ในสถานพินิจ
และศูนย์ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต้ เขต ๙ จังหวัดสงขลา
โรงแรม กรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสงขลา
กิจกรรมครั้งที่ ๑ ใช้ เวลา ๑ วัน ครึ่ง / เขต
วิทยากร
๑. ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
เป็ นวิทยากรกระบวนการโครงการ
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ ยม
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
๓. น.ส.อารี ย ์
หลีโส๊ ะ
ผูช้ ่วยวิทยากรกระบวนการ
กิจกรรมวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป้ าหมายที่เข้าร่ วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ในสถาน
พินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ และผูช้ ่วยวิทยากร ผูซ้ ่ ึ งผ่านการอบรมกระบวนการสานเสวนา
จัด ณ ห้องสกายเลาท์ โรงแรม กรี นเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสงขลา
กําหนดการ
กิจกรรมวันแรก
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
ระฆังแห่งสติ / ทบทวนบทเรี ยน
กิจกรรมถ่ายทอดความเป็ นตัวเองผ่านงานศิลปะ
พัก
ชมภาพยนตร์ GET UP
แบ่ ง กลุ่ ม สภากาแฟ “ท่ า นเข้ า ใจว่ า สานเสวนาคื อ อะไร จาก
ประสบการณ์ ของเรา -ธรรมชาติของสานเสวนา/ องค์ ประกอบ
ของสานเสวนา/กติกาสานเสวนา”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสื่ อตัวตน/สื่ อความต้องการ
ชมภาพยนตร์ เสี ยงกู่จากครู ใหญ่
พัก
สภากาแฟเรื่อง “ท่ านได้ นํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ ในชี วิต
ส่ วนตัว ครอบครัว และการทํางานอย่ างไรบ้ าง”

๒๒๐

กิจกรรมวันทีส่ อง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕น.
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน
ระฆังแห่งสติ / ทบทวนบทเรี ยน
ชมภาพยนตร์ She without arm, he without leg - ballet - Hand in
Hand
สภากาแฟเรื่อง “ท่ านมีปัญหาอุปสรรค ข้ อขัดข้ องในการนําสาน
เสวนาไปใช้ ในชี วติ และการทํางานอย่ างไร”
พัก
สานเสวนาแบบไม่มีคุณอํานวย “นําสานเสวนาไปใช้ ในชี วิตและ
การ ทํางานอย่ างไร”

กิจกรรมวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒
กิจกรรมถ่ ายทอดความเป็ นตัวเองผ่ านงานศิลปะ
๑. กระดาษวาดเขียน
๑ แผ่น/คน
๒. สี (อะไรก็ได้)
๑ กล่อง/กลุ่ม
ขั้นเตรียมการ
แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย เช่น คละชาย/หญิง และมีอายุ/ช่วงวัย
แตกต่างกัน เป็ นต้น
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้มีความหลากหลาย
๒. แจกกระดาษวาดเขียนให้ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคน และแจกสี กลุ่มละ ๑ กล่อง
๓. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําสมาธิ อยูก่ บั ตัวเองครู่ หนึ่ง โดยให้ใคร่ ครวญถึงตัวเอง
๔. ปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวาดภาพที่สะท้อนถึงตัวตน
๕. เมื่อวาดเสร็ จ ให้แต่ละคนนําเสนอภาพของตนให้เพื่อนในกลุ่มฟั งว่า ภาพนั้นสื่ อถึง
ตัวเขาอย่างไร
๖. รวมกลุ่มให้ถอดบทเรี ยนและความรู ้สึกที่ได้จากการทํากิจกรรม
ผลของกิจกรรม
คนที่ ๑ ตัว ตนของฉั น คื อ เป็ นรู ป แม่ น้ ํา ไหลเชี่ ย ว และผมก็ เ ป็ นปลาที่ ว่ า ยอยู่ ใ น
กระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยว เปรี ยบกับผมต่อสู ้ไปจะไม่ยอมแพ้
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คนที่ ๒ ตัวตนของฉันคือ เป็ นดอกไม้ เป็ นดอกไม้ที่สดใส ที่เลือกดอกไม้สีฟ้าและสี
ส้มเพราะมันสดใส และชี วิตผมยังคงความสดใส (ข้างในผม ผมรู้สึกดีกบั ตัวเอง และอยากให้
คนอื่นรู ้สึกดีกบั ผมด้วย)
คนที่ ๓ ตัวตนของฉันคือ มดแดง ผมอยากเจริ ญเติบโต และจะช่ วยเหลื อสังคมข้าง
นอก (เหมือนมดแดง ที่ช่วยกันสร้างรังของมันให้น่าอยู่ (รังก็คือสังคม)
คนที่ ๔ ตัวตนของฉันคือ รู ปหัวใจ ส่ องถึงความรัก (ความรักโดยเป็ นมิตรกับคนรอบ
ข้าง) โดยข้างในหัวใจมีทอ้ งฟ้ า (เป็ นมิตรกับทุกคน) คือไม่มีขอบเขตไม่จาํ กัดเหมือนท้องฟ้ า
คนที่ ๕ ตัวตนของฉันคื อ รู ปโบว์ แทนตัวเอง แสดงความรักความอบอุ่นให้คนรอบ
ข้าง โบว์ก็คือผมที่เป็ นของขวัญให้กบั คนอื่น สี เขียวแทนธรรมชาติ สี แดงแทนพระอาทิตย์ที่
สว่างไสว เปรี ยบกับชีวติ ที่สดใสพร้อมที่จะมอบสิ่ งดี ๆ
คนที่ ๖ ตัวตนของฉันคือ ข้างล่างวาดเป็ นรู ปกําแพง ถัดมามีตน้ ไม้ บนสุ ดมีฟ้า มีท้ งั
ฟ้ าครึ้ มและฟ้ าสว่าง (กําแพง ก็คือ บางครั้งผมอยู่ในศูนย์ฝึก มีบางเรื่ องที่ผมปิ ดกั้นมันไว้ บอก
ความจริ งออกมาไม่ได้ ทั้งที่ในใจผมรู้ทุกอย่างว่ามันคืออะไร ผมปิ ดกั้นเพราะผมหวาดระแวง
บางครั้งก็กลัว ต่อไปนี้ถา้ มีอะไรเกิดขึ้น ผมจะไม่ปิดกั้นมันอีกแล้ว
คนที่ ๗ ตัวตนของฉันคือ รู ปนาฬิกา ชีวติ เหมือนนาฬิกาที่มนั เดินไปเรื่ อย ๆรอวันเวลา
ที่จะกลับไป และรอคนที่จะมาแนะนํา หรื อควบคุม (วิทยากรชี้วา่ เราจะต้องเป็ นนายของชีวิต
เราเอง) เราจะให้นาฬิกาเดินไปตามครรลองครองธรรม
คนที่ ๘ ตัวตนของฉันคือ ค่าของคนอยูท่ ี่ผลของงาน อยูท่ ี่ตวั เรา และพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาว่าเราทําอย่างจริ งจัง และจริ งใจ และผลของงานจะบอกเราว่าเรามีคุณค่าแค่ไหน โดย
ผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้สังคมรับทราบ นอกจากนี้เราต้องเป็ นที่พ่ ึงของตัวเอง
คนที่ ๙ ตัวตนของฉันคือ เป็ นภาพธรรมชาติ ชอบอยูก่ บั ธรรมชาติ เป็ นคนใจเย็น และ
มองคนในแง่ดี
คนที่ ๑๐ เป็ นไม้เลื้อย ที่มนั่ คงและแข็งแรง แต่นยั หนึ่งไม้เลื้อยก็อ่อนโยน และต้องการ
ที่พ่ ึงพิง และต้องการเรี ยนรู ้หาประสบการณ์ไม่มีที่สิ้นสุ ด
คนที่ ๑๑ ตัวตนของฉันคือ รู ปรอยยิม้ (รู ปปาก) ชอบรอยยิม้ เพราะบอกถึงมิตรภาพ ที่
ไม่ปิดกั้น ไม่มีเรื่ องเชื้อชาติ ศาสนา ผม ชอบส่ งรอยยิม้ เพราะมันคือการให้ ที่ไม่ตอ้ งซื้ อหา และ
ไม่ตอ้ งใช้เงินทองในการได้มนั มา
คนที่ ๑๒ ตัวตนของฉันคือ ผ่าน ประโยคสามประโยคคือ
หนึ่ง “เรี ยนรู ้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง” “ทุกปั ญหาย่อมมีทางออก ภายใต้การยําเกรงต่อพระ
เจ้า”
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“พฤติกรรมเล็กๆ เมื่อคูณกับคนจํานวนมาก ๆจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญ่ เช่นการยิม้
ถ้าคนจํานวนมากมายิม้ ให้กนั มันก็จะทําให้โลกเต็มไปด้วยความสวยงาม และความสุ ข มันเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญ่
คนที่ ๑๓ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปแก้วนํ้าสี เขียว มีน้ าํ อยูค่ รึ่ งแก้วและมีอกั ษร S 2 O
มันแทนว่าแก้วนํ้าสี เขียว นั้นแทนกรอบของศาสนาอิสลาม นํ้าครึ่ งแก้วแทนว่าจะ พยายามเติม
เต็มตลอดเวลา ส่ วนนํ้านั้นมันใสแทนว่าตัวเองเป็ นคนใสบริ สุทธิ์
คนที่ ๑๔ ตัวตนของฉันคือ ผมวาดรู ปม้า และหญ้าสองสามต้น แทนว่าผมเกิดปี ม้าและ
เกิดช่วงฤดูร้อนทําให้หญ้าตายหมด ผมเป็ นคนร้อนมากบ้างครั้งใจอยากหยุดนิ่ง แต่หยุดไม่ได้
เพราะมีภาระด้านสาธารณะชน ด้านครอบครัว เพื่อนฝูง พี่น้อง ม้าตัวนี้ เป็ นตัวผู้ มันเดินตาม
สบายบ้างและก็มีวงิ่ มาก เวลามีความทุกข์ เราจะยึด คําสอนว่า ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค ในการ
แก้ปัญหาความทุกข์ และรู ปข้างล่างเป็ นต้นไม้ และมีกิ่งตาย แทนว่าตัวเองเป็ นคนมีสติปัญญา
แต่วา่ มีกิ่งตายมาดึงให้ความคิดสติปัญญาให้เราลดลงตลอดเวลา
คนที่ ๑๕ ตัวตนของฉันคือ เป็ นจุดสี น้ าํ เงิน ผมเป็ นคนเข้มแข็ง (แต่ไม่มาก) ยึดมัน่ ใน
กฎระเบียบ และเส้นเล็ก หลากสี น้ นั แทนเป็ นเด็กในศูนย์ฝึกอบรม บางคนก็โดนเป็ นเส้นที่หนัก
บางคนก็โดนเป็ นเส้นที่เบา เพราะอยากให้ลูกทุกคนเป็ นคนดี บางทีก็ใช้วธิ ีรุนแรงแต่ไม่มาก ผม
ตัดสิ นโดยมาจากความจริ ง มีความยุติธรรม และให้ความเมตตา
คนที่ ๑๖ ตัวตนของฉันคือ รู ปล้อเกวียน แทนคําว่ากงกรรมกงเกวียน ผมเชื่อเรื่ องของ
ผลการกระทํา ผมไม่เชื่ อเรื่ องดวง เรื่ องภูตผีปีศาจ ผมเชื่อในคําสอนของพระพุทธทาส ว่าทําดี
แล้วดี ทําชัว่ แล้วชัว่ ในการดําเนินชีวติ
คนที่ ๑๗ ตัวตนของฉัน คือเป็ นรู ปนก แสดงถึงอิสระ มีสีเขียว ความสดชื่น เป็ นนกที่มี
ความสวยงาม เป็ นนกที่อดทน เป็ นนกที่ใจเย็น เป็ นนกประสบความสําเร็ จด้วยความดีแม้จะมี
อุปสรรค เข้ามา แม้จะมีพายุ
คนที่ ๑๘ ตัวตนของฉันคือรู ปปากกับใจตรงกัน ที่จะทําให้การทํางานประสบผลสําเร็ จ
คนที่ ๑๙ ตัวตนของฉันคือหนังสื อ คือว่าบางคนก็ไม่เห็นคุณค่า เปิ ดอ่านแค่หน้าเดียวก็
ปิ ด แต่บางคนก็เปิ ดอ่าน เพื่อดูรูป ดังนั้นคุณค่าที่เขาจะได้รับจากเราขึ้นอยู่กบั คนที่จะอ่านว่ามี
ความตั้งใจแค่ไหน และเราให้นิยามหนังสื อเราสามข้อว่า “คนอื่นจะเขียนว่าเราเป็ นอย่างไร”
คนอื่นที่จะเขียนให้เราเป็ น และที่ผมเขียนหรื อสร้างขึ้นมาเอง
คนที่ ๒๐ ตัวตนของฉันคือ เริ่ มจากวงเล็ก ๆแล้วค่อยเรี ยนรู้ แล้วจะกลายเป็ นวงใหญ่
คนที่ ๒๑ ตัวตนของฉันคือ มีรูปวงกลมหลายหลายสี แต่อยู่ในกรอบ แต่รอวันที่ฉาย
แสงความเป็ นตัวของตัวเองออกมา โดยทําตัวดี ๆ ทําให้คนอื่นรู้สึกอบอุ่น และทําให้ตวั เองมี
ความสุ ข สักวันจะหลุดออกจากรอบและฉายสี ของตนได้ชดั เจน
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คนที่ ๒๒ ตัวตนของฉันคือเป็ นหัวใจหลายสี เป็ นคนใจดี จะทําอะไรทําด้วยใจ เรารู้
ว่า ถ้า เราจริ ง ใจกับ เขา เขาจะสั ม ผัส ได้ การทํา งานก็เช่ นกัน ต้องทําด้วยใจ มันจึ ง จะทํา ได้ดี
เพราะถ้าเราคิดว่ามันเป็ นหน้าที่เราจะทํางานไม่มีความสุ ข บางครั้งในหัวใจมันก็มี ความเหนื่อย
ความโกรธ ท้อถอย และเราต้องปิ ดท้ายหัวใจด้วยความรัก (สี ชมพู) จึงจะทําให้มีความสุ ข
คนที่ ๒๓ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปลูกโป่ งที่ลอยอยูบ่ นฟ้ า จะได้มองเห็นสิ่ งต่างได้ทวั่
อีกอย่างหนึ่งลูกโป่ งมันลอยไปอย่างอิสระ และมันยังมีความยืดหยุน่ แม้ในพายุลูกโป่ งก็ลอยอยู่
ได้ และลูกโป่ งยังยิม้ ได้เสมอ
คนที่ ๒๔ ตัวตนของฉันคือ เป็ นคนมองคนอื่นด้วยใจ มองสิ่ งที่ดีของเขา และอยากให้
คนอื่นมองคนอื่นด้วยใจ จะเห็นสิ่ งที่ดีงามของเขา
คนที่ ๒๕ ตัวตนของฉันคือ รู ปคนแบกโลก ตอนเด็ก ๆผมรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อกอบกูโ้ ลก
ตอนที่บวช มีพระสอนผมว่าอย่าเป็ นคนแบกโลกไว้ให้รู้จกั วางมันบ้าง และตอนนี้ ผมได้แนว
ทางการดําเนินชีวติ ผมเลยมีท้ งั แบกโลกและนัง่ ดูโลก
คนที่ ๒๖ ตัวตนของฉันคือ รู ปดวงดาวกับพระจันทร์ เสี้ ยวสัญลักษณ์บนหลักศาสนา
อิสลาม เปรี ยบตัวเองเป็ นดวงดาว เราะไม่แย่งชิ งไขว่คว้าดวงดาวอีก เพราะเป็ นคนพอเพียง
ดวงดาวมีความสง่างามและมีประโยชน์ เพราะเราเป็ นครู ที่คอยชี้ แนะแนวทางให้แก่ศิษย์ และ
เป็ นคนช่ วยเหลื อสังคม ถึ งแม้บางครั้งจะมีเมฆมาบดบังดวงดาวแต่เราก็ไม่ทอ้ ใจ เพราะเรามี
พระจันทร์ ซึ่ งเปรี ยบคือคนที่รักและครอบครัวคอยให้กาํ ลังใจส่ องแสงมายังเรา
คนที่ ๒๗ ตัวตนของฉันคื อ เปรี ย บเหมือนท้องทะเล มีค ลื่ นโหมเข้ามา เราต้องการ
กําลังใจเพื่อทําให้ทอ้ งทะเล ราบเรี ยบและสงบ
คนที่ ๒๘ ตัวตนของฉันคือวงเวียนชีวิต การเดินทางไม่รู้จบ การเรี ยนก็เช่นกันจะต้อง
เรี ยนรู้ไม่จบและจะเรี ยนรู้ไปเรื่ อย ๆ
คนที่ ๒๙ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปดอกหญ้า เพื่อสื่ อว่าชีวิตมีความเรี ยบง่าย เข้าได้กบั
ทุกสังคม และเป็ นคนไม่ตดั สิ นคนจากภายนอก
คนที่ ๓๐ ตัวตนของฉันคือ รู ปดวงดาว มาจากชื่ อของตน คือมัสตรี แปลว่าดวงดาว
ดวงดาวมีสีฟ้าเพราะชอบสี ฟ้า ดวงดาวมีความสว่างสดใสให้ความสว่างให้กบั คนอื่นอย่างน้อยก็
เด็กในสถานพินิจ
คนที่ ๓๑ ตัวตนของฉันคือ เป็ นรู ปดอกหญ้า เรี ยบง่าย สามารถเติบโตได้ทุกสภาพ
แวดล้อม ดูวา่ มันไม่มีมูลค่า แต่มนั มีค่าในความรู้สึก มันแทนมิตรภาพ และดอกหญ้ามันอบอุ่น
เพราะได้รับพลังความอบอุ่นมาจากพื้นดิน

๒๒๔

กิจกรรมชมภาพยนตร์ GET UP
สิ่ งทีไ่ ด้
• คนที่ไม่มีแขนไม่มีขา ถ้าเขามีความพยายามเขาอดทนเขาก็สามารถจะทําอะไรได้
เอาไปใช้ อะไรกับชี วติ
• ทําให้มนั นึ กตอนที่ผมยังไม่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกและผมคิดว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ผมจะอยู่
ได้ไหม เพราะผมให้พ่อแม่ทาํ ให้ทุกอย่างช่วยทุกอย่าง แล้วทําให้รู้สึกว่าเราต้องยืน
ด้วยตนเอง จะให้ใครมาช่วยเราตลอดไม่ได้
• สอนให้เรารู ้วา่ ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสําเร็ จอยูท่ ี่ไหน เราต้องอดทน ถึงผมล้ม
ผมต้องลุกขึ้นได้
กิจกรรม ทําสานเสวนา โดยใช้ สภากาแฟ (world café)
ร้านนํ้าชา---สภากาแฟจะแบ่งเป็ นโต๊ะๆ บนโต๊ะมีกระดาษไว้ให้เขียน และมีอุปกรณ์เครื่ องเขียน มี
talking stick เช่นแตงร้าน หรื อ แครอท แต่ละโต๊ะจะมีเจ้าภาพประจําโต๊ะหรื อเถ้า
แก่ ทุกคนในโต๊ะจะคุยกันและจะเปลี่ยนไปโต๊ะอื่น แต่เจ้าภาพจะต้องนัง่ อยูป่ ระจํา
เพื่อสรุ ปให้คนอื่นฟัง
เจ้าภาพ---แต่ละคนจะมีพ้ืนที่ของตัวเอง เพื่อเขียนโน้ตหรื อภาพ เจ้าภาพจะเชิญให้สมาชิกเขียนและ
วาดรู ป เจ้าภาพจะคอยต้อนรับสมาชิก หลังจากนั้นจะตรวจดูประเด็นหลักๆ
กฎในการคุย---ฟังด้วยใจ เมตตา ไม่ตดั สิ นไว้ก่อน รับฟังความคิดเห็นด้วยความเคารพ คิดต่างได้
ใครจะเป็ นเจ้าภาพ? ---อาสาสมัครหรื อตกลงกันเองในโต๊ะ
เบื้องต้น---หาเถ้าแก่ประจําร้ าน/ใครมีแตงร้านอยู่ในมือให้สมาชิกในโต๊ะตั้งใจฟั ง/ใครมีประเด็นก็
ให้หยิบแตงร้านขึ้นมา
ข้ อแรก ท่ า นเข้ าใจว่ าสานเสวนาคื ออะไร จากประสบการณ์ ของเรา -ธรรมชาติของสานเสวนา/
องค์ ประกอบของสานเสวนา/กติกาสานเสวนา
กลุ่มที่ ๑ ร้ านรุกฆาต
คนที่ ๑
สานเสวนา คือ การฟังด้วยใจ
การฟังมี ๓ แบบ
• ฟังด้วยความเมตตา คือ สงสารใจเมตตา
• ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน

๒๒๕

• ฟังโดยการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา คือต้องฟังโดยไม่ตดั สิ นว่าถูกผิด
ธรรมชาติของสานเสวนา
•
เปิ ดกว้าง
•
มีหลักการและจริ งใจ
องค์ประกอบ
•
ผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง
กติกาของสานเสวนา
•
จุดยืน
•
เท่าเทียมกัน
•
ใจกว้าง
•
ไว้วางใจผูอ้ ื่น
•
ไม่เน้นหลักการกับการปฏิบตั ิ
คนที่๒
สานเสวนาคือ การพูดคุ ยในเรื่ องที่น่าสนใจร่ วมกันยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นไม่
ตัดสิ นความคิดเห็นของผูอ้ ื่นว่าผิด/ถูก
ธรรมชาติของสานเสวนา
•
เปิ ดกว้าง มีหลักการ จริ งใจ ความแตกต่าง
องค์ประกอบของสานเสวนา
•
ผูพ้ ดู ผูฟ้ ัง
กติกาของสานเสวนา
•
เท่าเทียมกัน
•
ใจกว้าง
•
ไว้วางใจผูอ้ ื่น
•
จุดยืนชัดเจน
•
ซื่ อสัตย์
•
ไม่ปะปนกับการปฏิบตั ิ
•
ไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปั ญหา
คนที่๓
ธรรมชาติของสานเสวนา
•
เปิ ดกว้างมีหลักการจริ งใจ
สานเสวนาคือ การฟังและเมตตา
๒๒๖

•
•
•

เมตตาต่อผูอ้ ื่นและรับฟัง
เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
การพูดและฟังให้เป็ นหนึ่งเดียว

คนที่๔
สาน คือ ประสาน
เสวนา คือ ร่ วมพูดและร่ วมฟัง
สานเสวนาคือ การประสานเรื่ องการพูดและฟังให้เป็ นหนึ่งเดียว
องค์ประกอบ
•
ผูพ้ ดู พูดด้วยความตั้งใจจริ งใจ
•
ผูฟ้ ัง ฟังด้วยความตั้งใจและเข้าใจพร้อมให้คาํ แนะนําเท่าที่ช่วยได้
คนที่ ๕
สานเสวนาคือ
• เข้าใจในการฟัง
• เป็ นผูฟ้ ังที่ดี
กลุ่มที่ ๒ ชื่ อ แมกไม้ ...Cafe....
คนที่๑
สิ่ งที่นอ้ งได้จากสานเสวนา
• ไกล่เกลี่ยจากการทะเลาะ
• ใช้ในชีวติ ประจําวันได้มาก
ผลที่ได้รับ
• ช่วงแรกได้ผลแต่ช่วงหลังมีปัญหาอีก ได้รู้จกั เด็ก
• ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นหลายอย่าง
• ใช้ได้ดีในช่วงเวลาหนึ่ง
• สามารถฟังได้ทุกเรื่ อง
• เปิ ดกําแพงที่ก้ นั ระหว่างครู กบั เด็ก
• เกิดจากปั ญหาคนใหม่ที่เข้ามา
• เกิดความใกล้ชิดในช่วงแรกของการเสวนาแต่ช่วงหลังก็เหมือนเดิม
• เจ้าหน้าที่ไม่มีการใช้ความรุ นแรงจะลงโทษตามกฎ
• โดนจับเพราะถูกเพื่อนซัดทอดครู เปลี่ยนทัศนคติตามความต้องการของเด็ก
• รับฟังปั ญหาเด็กมากขึ้น
๒๒๗

•
•
•
•
•

เด็กมีการปฏิบตั ิที่เหมือนเดิม
ธรรมชาติของเด็กน่ารัก
เด็กต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อน
ชีวติ ข้างนอกเป็ นอิสระ
รู้สึกเฉยๆ

คนที่๒

สานเสวนา คือ เป็ นการที่ทาํ ให้ทุกคนเข้าใจกันและเมื่อแก้ปัญหาให้กบั ทุกๆฝ่ ายเพื่อให้
เข้าใจกันทุกคนทุกฝ่ ายเมื่อไปใช้กบั คนอื่นต่อไป
คําตอบ
การที่ได้ทาํ การเสวนาครั้งก่อนก็ได้รู้วา่ เยาวชนต้องการอะไรและเจ้าหน้าที่ตอ้ งการอะไรทํา
สานเสวนาเอาไปใช้ในศูนย์ฝึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิกบั เยาวชนอย่างไรและเยาวชนก็เอาไปปฏิบตั ิกบั
เพื่อนอีกทีแต่กลับไปสักพักก็เหมือนเดิม
วิธีที่จะทําให้สานเสวนาได้ผลดีที่สุดคือนําไปใช้ในศูนย์ฝึกทุกเดือน
คนที่ ๓
• ได้พดู คุยรับรู ้เรื่ องราวที่เขาอยากพูด เราพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหา
คนที่ ๔
• ฟังด้วยใจ
คนที่ ๕
• ฟังทุกอย่างไม่มีกาํ แพงกั้น
กลุ่มที่ ๓ ร้ านมุมสบาย
คนที่ ๑
สานเสวนาคือ
• พูดคุยหัวข้อเดียวกัน
• ให้แต่ละคนพูดคุยหัวข้อเดียวกัน
• เอาเรื่ องมาพูดคุยฟังความคิดเห็นแต่ละฝ่ ายโดยใช้เหตุผล
• ต้องออกจากกรอบเช่นการนัง่ คุย/ทฤษฎีเป็ นการสื่ อสารเพื่อความเข้าใจกันแก้ปัญหา
ซึ่ งมีอยูใ่ นชีวติ ประจําวัน
• การพูด/ฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ตั้งใจ/เอาใจเขามาใส่ ใจเรา/ไม่ตดั สิ นไปก่อน
• ทักษะที่สาํ คัญคือการฟัง/ช่วยให้ผพู ้ ดู พูดได้มากขึ้น
๒๒๘

•
•
•
•

ตั้งคําถามเพื่อทบทวนตนเอง
ชีวติ ต้องการความแตกต่าง
การช่วยให้ทุกคนเข้าใจ
ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คนที่ ๒
สานเสวนาคือ
• ได้พดู คุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละคน
• เป็ นการแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจ
• เปิ ดใจคุยกัน
• การปรับความเข้าใจแก้ปัญหาและพูดคุยกัน
• พูด ฟัง และแลกเปลี่ยน
คนที่ ๓
สานเสวนาคือ
การพูดคุยประเด็นเดียวกันแลกเปลี่ยนข้อความนั้น
คนที่ ๔
สานเสวนาคือ
คุยเรื่ องเดียวกันแลกเปลี่ยนกันเปิ ดใจคุยกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นสื่ อสารกันรับรู้ความรู้สึก
ของกันและกันการพูดแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นไม่คิดไปก่อนเอาใจเขามาใส่ ใจเราปรับความ
เข้าใจกันเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกันการพูดคุยก็คือการเสวนา
คนที่ ๕
สานเสวนาคือ
• การพูดฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
• ฟังอย่างตั้งใจ
• ฟังโดยไม่ตดั สิ นใจไปก่อน
• คิดก่อนที่จะทํา
• เปิ ดใจพูดเปิ ดใจฟัง
กลุ่มที่ ๔ ร้ านพินิจค่ าเฟ่
คนที่ ๑
สานเสวนาคือ
๒๒๙

•
•
•
•
•
•

การพูดแบบเข้าใจและมีเหตุผลในการรับรู ้อย่างจริ งใจทั้งผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง
ฟังแล้วจะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
การรับรู ้ความคิดเห็นของผูอ้ ี่นอย่างเข้าใจและบริ สุทธิ์ ใจ
เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ฟังอย่างตั้งใจ
ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน

คนที่ ๒
สานเสวนาคือ
• การฟังให้เข็าใจ
• การเปิ ดใจให้ผอู ้ ื่น
• ให้ผอู ้ ื่นเห็นใจและเห็นใจผูอ้ ื่น
คนที่ ๓
สานเสวนาคือ
• ทําให้ทุกคนเข้าใจกัน
• การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
• ฟังคนอื่นพูดแล้วเอามาคิดก่อนตัดสิ นใจ
คนที่ ๔

คนที่ ๕

สานเสวนาคือ
• การแก้ไขปั ญหาโดยการใช้สติปัญญางดการใช้ความรุ นแรง
• แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยการทํากิจกรรม
• เอาปั ญหาที่เกิดขึ้นมาประชุมและร่ วมแก้ไข
• ทําสมาธิ เพื่อให้เกิดปั ญญา
• มอบสิ่ งดีๆให้กบั พ่อแม่โดยการนัง่ สมาธิ ส่งจิตไปหาท่าน

สานเสวนาคือ
ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่น สกัดกั้นความรู้สึกว่า “ฉันอยูเ่ หนือคนอื่น” ไม่
มีวาระซ่อนเร้น ฟังผูอ้ ื่น ฟังตนเอง ฟังความเงียบ
คนที่๖
สานเสวนาคือ
การเปิ ดใจรับรู ้ความรู ้ สึกของคนรอบข้างแบบเปิ ดใจและจริ งใจบริ สุทธิ์ ยุติธรรมพร้อมรับ
ฟังทุกปั ญหา พร้อมที่จะนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขให้เป็ นรู ปธรรม
๒๓๐

กลุ่มที่ ๕ ร้ านแล้ วร้ านเล่ า
คนที่ ๑
สานเสวนาคือ
• การพูดและทําให้เข้าใจตรงกันและมีขอ้ ตกลงและข้อยุติที่สามารถทําได้
• การแก้ปัญหาที่ไม่มีปัญหาตายตัว
คนที่ ๒
สานเสวนาคือ
การแสดงความคิดเห็นเป็ นการพูด คือการฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อนการฟังอย่างเอาใจเขามา
ใส่ ใจเราการฟังอย่างเมตตาโดยไม่มีผดิ หรื อถูก
คนที่ ๓
สานเสวนาคือ
• การฟังด้วยใจการฟังด้วยความลึกซึ้ ง
องค์ประกอบของสานเสวนา
• ฟังด้วยความตั้งใจมีเมตตา
• ไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน
• เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
กติกาของสานเสวนา
• พูดโดยใคร่ ครวญไว้ก่อน
• พูดได้ทุกเรื่ องไม่มีผดิ ถูก
• พูดทีละคน
• ฟังอย่างมีสติตลอดเวลา
เพื่ออะไร
• เรี ยนรู ้เห็นอกเห็นใจร่ วมมือ
• เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งทําซํ้า
• ยอมรับความแตกต่าง
• แก้ไขอัตลักษณ์
ทํากับใคร
• ทํากับตนเอง
• คนอื่นที่มีทศั นคติต่างกัน
• ทํากับการคลัง
๒๓๑

คนที่ ๔
สานเสวนาคือ
การร่ วมนําปั ญหาอย่างเดียวกันมาหาวิธีแก้ปัญหาซึ่ งสามารถนํามาใช้ได้จริ งในชี วิตปั จจุบนั
และในอนาคตซึ่ งการสานเสวนาสามารถนํามาปรับใช้ได้กบั เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์
ฝึ ก
คนที่๕
สานเสวนาคือ
สานเสวนา คือการเปิ ดใจซึ่งกันและกัน
กลุ่มที่ ๖ ร้ านนานาคาแฟร์
คนที่ ๑
สานเสวนาคือ
สานเสวนาคื อการเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ื่นฟั งด้วยใจเมตตา เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ไม่ตดั สิ นไว้
ก่อน ช่วยลดความขัดแย้งรุ นแรงด้วยความเข้าใจมีทางออกปั ญหาต่างๆ อาทิ ของเด็ก+การทํางาน
ก่อเกิดการพัฒนาร่ วมกันและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันมีการรับฟังกันมากขึ้นมีความคิด
ไตร่ ตรองมากขึ้นและสุ ดท้ายทําให้รู้จกั คนอื่นมากขึ้นเปิ ดใจมากขึ้นและเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
กติกาสานเสวนา
• ฟังด้วยใจเมตตา
• ไม่พดู สอดแทรกผูอ้ ื่น
• เปิ ดใจ
องค์ประกอบ
• คุณอํานวย
• คุณลิขิต
• คุณกิจ
• คุณร่ วม
คนที่ ๒
สานเสวนาคือ
• อยากให้เปิ ดใจพูดความจริ ง
• ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะพูดผิดหรื อถูก
• ทุกคนที่อยูร่ ่ วมวงสานเสวนาคือมิตร

๒๓๒

•

ตั้งประเด็นที่ชดั เจน

คนที่ ๓
สานเสวนาคือ
• ธรรมชาติเมื่อฟั งเกิ ดความตั้งใจ เห็ นใจ สานเสวนา ทัศนคติความคิดเห็ นต่างกัน
ความต่างสามารถเรี ยนรู ้และยอมรับกันได้ สานเสวนาสามารถลดความรุ นแรงและ
ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นได้ทาํ ให้มีทางออกในการแก้ปัญหาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่
จําเป็ นต้องใช้กบั คนหมู่มาก ฟังเพื่อนสองคนก็ได้
• การเปิ ดใจคือ การบอกเล่าความทุกข์
คนที่ ๔
สานเสวนาคือ
• ธรรมชาติของสานเสวนาคือ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมีความคิดเห็นและทัศนคติ
สามารถเรี ยนรู ้และยอมรับกันได้
• สานเสวนาสามารถนํา ไปใช้ใ นชี วิต ประจํา วันได้โดยไม่ อ าจจํา เป็ นทํา กับ กลุ่ ม คน
จํานวนมาก
กติกาสานเสวนา
•
ฟังอย่างเข้าใจไม่พดู แทรก
•
ฟังด้วยความเป็ นกลาง
•
คิดอย่างใคร่ ครวญ
คนที่๕
สานเสวนาคือ
• - ประสบการณ์ เป็ นการฟังอย่างไม่ตดั สิ น เอาใจเขามาใส่ ใจเรา เมตตา
• สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งได้
• นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
• ทําให้รู้จกั คนอื่นมากขึ้นเปิ ดใจนําไปสู่ สิ่งที่ดี
องค์ประกอบ
• คุณอํานวยคุณลิขิต
• คุณลิขิต
• คุณกิจ
• คุณร่ วม
กติกาสานเสวนา
• ไม่พดู แทรก
๒๓๓

• คนอื่นพูดต้องตั้งใจฟัง
• ใจกว้าง
ธรรมชาติของสานเสวนา
• เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
• มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดจากทัศคติเดิม “ความลงตัวที่แตกต่าง”
กลุ่มที่ ๗ ร้ านอะไร?
คนที่ ๑
สานเสวนาคือ
การพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดความคิดเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงและเป็ นการสานความคิดของคนทุกเพศทุกวัย
คนที่ ๒
สานเสวนาคือ
• การแก้ปัญหาเด็กกับเจ้าหน้าที่
• การแก้ไข
• การแก้ไขปั ญหาที่ตวั เอง
• สุ ขภาพที่ดีและเพียงพอ
คนที่ ๓
สานเสวนาคือ
การประชุ มปรึ กษาหารื อแต่จะมีการจัดการเป็ นระบบระเบียบมีทฤษฏีสานเสวนาเพิ่มขึ้น
และเน้นการฟังโดยฟังอย่างเมตตาไม่ตดั สิ นไว้ก่อน เอาใจเขามาใส่ ใจเราการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหาข้อยุติและต่อยอดการลดอัตตาของตนเพื่อฟังคนอื่น สานเสวนาเกิดขึ้นและพูดถึงกันมาก
หลังจากเกิดความขัดแย้งในสังคมจากเหตุการณ์ตากใบ กรื อเซะ เสื้ อเหลืองและเสื้ อแดง หรื อการ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
สมาชิกเข้าร่ วมทุกคนต้องลด Ego ของตนและพร้อมเปิ ดใจรับฟังด้วยใจ
คนที่ ๔
สานเสวนาคือ
ให้ทุกคนพูดด้วยใจฟังด้วยใจแต่ในความเป็ นจริ งคนที่พดู จริ งเกินไปในวงนั้นเกิดผลร้ายต่อ
ตนเองได้ในภายหลัง สานเสวนาเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถหาความต้องการของหลายๆคนได้
สานเสวนาคือ การประชุ มปรึ กษาหารื อมีระบบมากยิ่งขึ้นกว่าประชุมทัว่ ไปในหลักศาสนา
อิสลามคือการซูรอ

๒๓๔

สานเสวนาคือ การพูดเปิ ดใจในปัญหาต่างๆเช่น เยาวชนกับเยาวชน เยาวชนกับเจ้าหน้าที่
สานเสวนาคือ ตอนนี้ ได้เกิ ดกระบวนนี้ มา เนื่ องจากสัง คมเกิ ดความขัดแย้งเลยต้องใช้
วิธีการสานเสวนาเพื่อแลกความคิดเห็นและต่อยอดความคิดเห็นสานเสวนาไม่ใช่การโต้วาที
กิจกรรมสื่ อตัวตน/สื่ อความต้ องการ
อุปกรณ์
๑. โพสอิต
๒ สี
๒. ปากกา
๑ แท่ง/คน
การดําเนินกิจกรรม
๑. แจกโพสอิตให้ผเู ้ ข้าร่ วมคนละ ๒ ใบมีสีต่างกัน
๒. กําหนดให้สีหนึ่ ง (เจ้าหน้าที่) เป็ นตัวแทนของทัศนคติของการทํางาน อีกสี หนึ่ งเป็ น
ตัวแทน เหตุผลในการเลือกมาทํางานในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรม
๓. กํา หนดให้สีหนึ่ ง (เด็ ก และเยาวชน) เป็ นตัวแทนสิ่ ง สํา คัญในชี วิต อี ก สี หนึ่ ง เป็ น
ตัวแทน ของแผนการในชีวติ
๔. เก็บโพสอิ ตไปแปะไว้บ นกระดานแยกความตัวตน/สื่ อความต้องการออกจากกัน
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมไปอ่านในช่วงเวลาว่าง
ทัศนคติในการทํางาน (เจ้ าหน้ าที)่
• ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ช่วยเหลือผูอ้ ื่นเมื่อมีโอกาส ซื่ อสัตย์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น และสถานที่และตนเอง
• เกิดมาทดแทนคุณแผ่นดินทําหน้าที่ให้ดีที่สุด
• มีความมุ่งมัน่ นักพัฒนา อดทน เสี ยสละ สุ จริ ต ตั้งใจจะประสบความสําเร็ จ
• ตั้งใจทํางานในหน้าที่ รับผิดชอบ และได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
• คิดก่อนทํา และไม่ทาํ ทุกอย่างที่คิด
• เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจตนเอง
• เรี ยนรู ้ เข้าใจความคิดที่แตกต่างของผูอ้ ื่น, สนุกกับสิ่ งที่เราทําจะมีความสุ ข
• ทําวันนี้ให้ดีทีสุด, คิดดีทาํ ดี
• ทุกปั ญหาย่อมมีทางออก
• ทําหน้าที่ตวั เองที่ถูกมอบหมายให้ดีที่สุด เท่าที่ทาํ ได้ (ถ้าทําไม่ได้ไปปรึ กษาเพื่อน
ร่ วมงาน)

๒๓๕

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทําหน้าที่ในตําแหน่งด้วยความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์ เอาใจใส่ ในงานที่ปฎิบตั ิอย่างเต็ม
ความสามารถ
ทําวันนี้ให้ดีที่สุด
การได้ทาํ งานที่รักและชอบ จะทําให้มีความสุ ขในการทํางาน และสามารถทํางาน
นั้นออกมาได้ดี (แต่ปัจจุบนั เริ่ มจะไม่มีความสุ ขเท่าไหร่ )
เพราะจะพัฒนาคน พัฒนาสัง คมได้ต้องเริ่ ม ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ นครู จะได้ส ร้ า งคนที่
สังคมต้องการ
ทําสิ่ งดี ๆอย่างน้อยวันละ ๑ อย่าง
ทุ่มเทการทํางานของตัวเองให้มากที่สุด เพราะถือว่ายิ่งเราทํามากที่สุด เราก็จะได้รับ
ประสบการณ์ได้รับผลแห่งความทุ่มเทมากขึ้นเท่านั้น,คนที่จริ งใจและทุ่มเทกับการ
ทํางานคือคนที่มีค่า “จงทํางานให้เต็มกําลังของตัวเองอย่าหันไปมองคนอื่นที่ไม่ทาํ
อะไรเลย
เริ่ มทําทีละขั้น ทําใจให้ชอบ สุ ขใจเมื่องานเสร็ จ
จริ งจัง จริ งใจ เสี ยสละ
ทํางานควรทําสุ ดฝี มือ ทํางานให้สนุก เป็ นสุ ขเมื่อทํางาน
จงทําวันนี้ให้ดีที่ดว้ ยความตั้งมัน่
ทําทุกอย่างด้วยใจ ไม่ใช่หน้าที่แล้วทุกอย่างจะออกมาดีแล้วเราจะมีความสุ ขกับมัน
การกระทําสําคัญกว่าคําพูด สิ่ งใดมีประโยชน์ลงมือทําทันที
ช่วยเขาช่วยเรา จะได้ช่วยกัน
มีความสุ ขกับงานที่ทาํ
ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสําเร็ จอยูท่ ี่น้ นั
ตั้งใจ มุ่งมัน่ ต้องสําเร็ จอย่างสวยงาม
ทุกความพยายามอาจไม่ได้มาซึ่ งความสําเร็ จแต่ทุ กความสําเร็ จต้องมาจากความ
พยายาม
ทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
ไม่เลือกงานทําทุกอย่างที่ขวางหน้า

วางแผนการชี วติ ในอนาคต สองอย่ าง (เด็กและเยาวชน)
• ช่วยทํางานพ่อแม่, จะหางานดี ๆ ทํา
• ออกไปจะเป็ นคนดีของ พ่อ แม่, จะออกไปศึกษาต่อให้จบ ม.๖
• เรี ยนให้จบ, บวชให้พอ่ แม่
๒๓๖

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ได้ศึกษาต่อแล้วก็ทาํ งานมีครอบครัว
ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว, ทํางานโดยสุ จริ ต
อยากเป็ นนักกีฬา, อยากเป็ นนักดนตรี
เรี ยนให้จบสู งที่สุด, หางานทําดี ๆ
ผมอยากไปทํางาน, ผมอยากช่วยแม่ทาํ งานบ้าน
ผมจะไปช่วยพ่อแม่ทาํ งาน
ผมจะช่วยพ่อแม่ทาํ งาน เรี ยนต่อให้ถึง ม.๖ เพื่อให้พอ่ แม่สบายใจ
มีครอบครัวอย่างมีความสุ ข, มีการงานที่มน่ั คง
ออกไปเรี ยนต่อหรื องานทําช่วยเหลือครอบครัว
บวชให้พอ่ แม่, เรี ยนหนังสื อให้จบและหางานทําเอาเงินที่ได้มาเลี้ยงดูพอ่ และแม่
มีครอบครัวทีมีความสุ ขและมีงานมีการทําเป็ นหลักแหล่ง, เป็ นคนดีของพ่อแม่และ
สังคม
ตั้งใจที่ จะเรี ย นหนังสื อ, กลับ ออกไปจะรับ หน้า ที่ตอบแทนแผ่นดิ น, ตอบแทน
บุญคุณพ่อแม่
พ่อแม่และพี่นอ้ ง, ครอบครัวของผม,การงาน

สิ่ งทีส่ ํ าคัญในชี วติ (เด็กและเยาวชน)
• พ่อแม่ การศึกษา การงาน
• การมีครอบครัวอยูก่ นั อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และมีการศึกษาที่ดี
• การที่ได้อยูก่ บั ครอบครัวตลอดเวลา มุ่งมัน่ ในสิ่ งที่จะทําด้วยความตั้งใจ
• ครอบครัว
• พ่อแม่ คุณครู
• ดูแลพ่อแม่และตัวเองให้ดี และทําวันนี้ให้ดีที่สุด
• ครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง
• พ่อแม่ พี่นอ้ ง ครอบครัว เพื่อน ที่อยูอ่ าศัย ภรรยา ความรู้
• อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีความสุ ข
• พ่อ แม่ กับน้อง การทํางาน ครอบครัวของผม
• เลี้ยงดูพอ่ แม่ผมู ้ ีพระคุณ, การเรี ยน, งาน
• คนในครอบครัว
• เรี ยนหนังสื อต่อ เพื่อให้พอ่ แม่สบายใจ ช่วยทํางานพ่อแม่ อยากให้พอ่ แม่อยูส่ บาย

๒๓๗

•

พ่อแม่ และการทํางาน

ทําไมจึงเลือกมาทํางานในสถานพินิจ ฯและศูนย์ฝึกอบรม (เจ้ าหน้ าที)่
• อยากทํางานที่มนั ท้าทายเพราะมีเยาวชนที่หลากหลายมาจากหลายปั ญหา และต่างที่
กัน แต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อช่วยแก้ปัญหาแล้วสําเร็ จจะมีความสุ ข
• เพราะอยากจะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะได้แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนให้เป็ นคนดี เป็ นห่ วง
อนาคตของเด็กและเยาวชน
• ขอเป็ นส่ วนเล็ก ๆที่อาสา ช่วยสังคมให้ ดีข้ ึนบ้าง
• ได้อยูใ่ กล้ชิดกับเด็ก ๆ
• ชอบและอยากช่ วยเหลื อน.รให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สังคม
ต่อไป
• เพราะอยากช่ วยเหลื อและให้กาํ ลังใจน้อง ๆที่คนทัว่ ไปอาจมองว่าไม่ดีไม่มีคุณค่า
ด้วยความเชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนมีคุณค่า และมีสิ่งดีซ่อนอยู่ อยู่ที่ว่า เราตั้งใจจะค้นหา
มันแค่ไหน “มองคนด้วยใจ ไม่ใช่สายตา”
• ชอบทํางานกับเด็กและเยาวชน อยากให้เด็ก ๆได้เรี ยนรู ้ สนุกและมีความสุ ข
• เราเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ชีวติ ทุกคนเชื่อมโยงกัน มีความพอใจ ที่จะทํางานพัฒนา
เด็กและเยาวชน มิติทางระบบคิด มิติทางสังคม/ความสัมพันธ์ มิติเรื่ องของทักษะ
ชีวติ เป็ นส่ วนหนึ่งในเป้ าหมายในชีวติ ที่อยากจะทําทําให้เต็มที่ (การแสวงหาความรู้
ในมิติใหม่ที่เราจะเกื้อกูลมองความรักและความปรารถนาดีให้กบั ทุกคนที่ไม่ใช่คน
รัก เพื่อน ญาติของเรา)
• เพราะอยากใช้ความรู ้ความสามารถที่ได้ร่ าํ เรี ยนมา ชอบทํางานด้านความรู ้สึก จิตใจ
• อาชีพที่ช่วยสร้างบ่มเพาะคน, เป็ นอาชีพที่เหมาะกับสตรี มุสลิม (มุสลีมะห์)
• เพราะเป็ นที่ส ามารถให้ความรู้ ให้โอกาส ให้ค วามช่ วยเหลื อเยาวชนที่ ก้าวพลาด
เยาวชนในสถานพินิจเป็ นเด็กพิเศษ ที่ตอ้ งใช้ใจในการดูแล
• ได้พบปะผูค้ นมากมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวเรากับผูอ้ ื่น
• จริ งแล้วมีโอกาสเลื อกน้อยแต่ได้เลื อกแล้ว เป็ นงานที่แปลก ได้ทาํ งานในแบบที่
แตกต่างกับคนอื่น
• เพราะการเป็ นครู คือการได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองสั่งสอนนักเรี ยนให้
เป็ นคนที่มีคุณภาพได้และจะมีความสุ ขทุกครั้ งที่เห็ นศิษย์ประสบความสําเร็ จใน
ชีวติ
๒๓๘
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ทําวันนี้ให้ดีที่สุด ศิษย์ดีตอ้ งมีครู
ตั้งใจสอบบรรจุเพื่อมีงานที่มนั่ คงและตรงกับความรู้ที่เรี ยนมา (แต่ปัจจุบนั ไม่ค่อย
จะตรงกับความตั้งใจ)
เพราะอยากอบรมเด็กให้เป็ นคนที่ออกมาสามารถดํารงชีวติ ในสังคมได้
เสี ยสละให้บุคคลอื่น (เข้ารับราชการ) เข้าใจว่าเป็ นสถานสงเคราะห์เด็กกําพร้า
ต้องการทํางานเพื่อเยาวชน
อยากเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่เคยรู ้อยากเพิ่มเติมความรู ้ในสิ่ งที่รู้แล้ว
คิดว่าตัวเองน่าจะเป็ นประโยชน์และช่วยเหลือเด็ก ๆได้
อยากเรี ยนรู ้การทํางานใหม่ ๆ ได้เรี ยนรู ้ผคู ้ นหลากหลายมุมมอง
ต้องการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดพลาด โดยไม่ต้ งั ใจและตั้งใจ ให้
เป็ นคนดีของสังคม
ต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดีมีคุณภาพและสามารถอยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
เพราะเป็ นหน่วยงานที่เรี ยกบรรจุเป็ นที่แรก ทั้งที่ครั้งแรกไม่ทราบว่าคือหน่วยงานที่
ทําเรื่ องอะไร
ชอบเด็ก ครู เป็ นอาชีพที่มีเกียรติได้สร้างคนให้เป็ นคนดี มีเวลาได้หยุดพักในช่วงปิ ด
เทอม
เพราะตําแหน่งนี้ที่อื่นจะไม่รับสมัครสอบนอกจากสถานพินิจ ตรงกับที่ตนเองเรี ยน
มา (ช่างตัดผม)
มีความตั้งใจนําหลักการพลศึกษามาแก้ไขเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติที่เป็ น
กลุ่มเสี่ ยงยาเสพติด
เด็กเยาวชนคืออนาคตของเราจะสรรสร้างเขาด้วยมันสมอง และสองมือของเราเพื่อ
ความรู ้ความสามารถที่มีในทางที่ดีให้ได้

กิจกรรมชมภาพยนตร์ เสี ยงกู่จากครู ใหญ่
สร้างศรัทธา/ผูน้ าํ การพัฒนา ใช้วาทศิลป์ /ความสําเร็ จในการพัฒนาอยูท่ ี่ทุกคน/วางแผนการ
ทํางาน ก่อนลงมือทํางาน สร้างกําลังใจ โดยหวนไปคิดถึงชีวติ ในวัยเด็ก/การทํางานเพื่อพัฒนาสังคม
ต้องมีการประสานความคิด โดยการประชุม/ในที่ประชุมต้องการคําขวัญเดียว การทํางานหนักเป็ น
ดอกไม้ของชี วิต เป็ นประหนึ่ งคํามัน่ สัญญา/หาจุดเริ่ มต้นในการดึงชาวบ้านมาร่ วมพัฒนา/ครู น้อย
ได้รับการพัฒนาจิตใจ/ครู มีความตั้งใจ และเด็กก็มีความใคร่ รู้/ออกสํารวจหาสถานที่สร้างรร.ใหม่/
การทํางานหนักเป็ นตัวอย่างจูงใจชาวบ้าน/หลักการทํางาน พึ่งตัวเองก่ อนก่ อนที่สวรรค์จะช่ วย/
๒๓๙

อุดมการณ์ มนั่ คง/เราเป็ นครู เป็ นพ่อแม่คน/มีธรรมะคนจะช่ วยมาก/นร.หญิงคนหนึ่ งมาช่ วยตอน
ครู ใหญ่เป็ นลม/ห่วงนร.เหมือนลูกหลานตัวเอง/ครู นอ้ ยและนร.พร้อมใจกันช่วยทํางานทั้งๆที่ไม่ได้
เอ่ยปาก/หลังนร.หรื อพลังมด/พ่อแม่ผปู ้ กครองทนดูอยูไ่ ม่ได้ สวรรค์คือชาวบ้านได้ช่วยครู ใหญ่แล้ว/
ร่ วมมือกันทํางาน จิตใจก็พฒั นาขึ้น/การที่งานสําเร็ จเรี ยบร้อยก็เพราะความสามัคคี/ยึดหลักพึ่งตนเอง
และประหยัด/ความภู มิ ใ จ/ดนตรี ทํา ให้เ ด็ ก สนุ ก สนาน/งานพัฒ นาสร้ า งความเจริ ญ ทํา ได้อย่า ง
ต่อเนื่ อง/สวรรค์ช้ ันสู ง หรื อรั ฐบาล/ความคิ ดริ เริ่ ม /ทหารกองหน้า ทํา สงครามกับ ความยากจน/
ศรัทธา/การเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตซึ่ งเป็ นการพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่ทอดทิ้งถิ่น/รร.ที่พ่ ึงตัวเอง/
ยกคนดีตีคนชัว่ /ขจัดความจน..../คุณความดีที่รร.ทําให้กบั ชาวบ้าน/ความสุ ขที่ใช้เงินซื้ อไม่ได้/ฐานะ
มัน่ คงขึ้น/คุณค่าของความขยัน/
รู้ สึก/บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
• ชอบคําที่วา่ การทํางานหนักเป็ นดอกไม้ของชีวติ
• ชอบตอนที่ครู ใหญ่มาในหมู่บา้ น ครู ใหญ่แต่งตัวไม่เรี ยบร้อย ใส่ รองเท้าขาด เขามอง
ครู ใหญ่จากภายนอกไม่ใช่มองจากภายใน ถ้าเรามองคนจากภายในเราจะมองว่าเขาดี
• ชอบตอนที่ให้เด็ก ๆ ปลูกต้นไม้ ให้เด็กมีส่วนร่ วม เด็กจะมีความรับผิดชอบและ
ปกป้ องมัน
• เราต้องพึ่งตนเองให้ได้ ไม่ตอ้ งรอคนอื่นมาช่วย ถ้าเรารอคนอื่นมาช่วย งานที่เราทํา
จะไม่ประสบความสําเร็ จ
• ชอบการบ่มเพาะสิ่ งที่ดีให้เด็ก (แม้แต่เพลงก็เลือกเพลงที่ดีให้เด็ก ) พยายามสกรี นสิ่ ง
ที่ดีๆ ให้เด็ก
• รู ้สึกมีกาํ ลังใจมากขึ้น ชอบตอนที่เขาทํางานกัน เงินซื้ อความสุ ขไม่ได้ เพราะไม่ทาํ
ไม่รู้วา่ มันมีความสุ ขอย่างไร
• ชอบคําที่วา่ มีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ตอ้ งมีร้ ัวบ้าน
• ชอบคําว่าบ้านเมืองสังคมมันแย่ลง เพราะมีคนเห็นแก่ตวั และชอบที่ว่าครู ใหญ่ได้
พิสูจน์ตวั เอง ว่าตัวเองเป็ นคนที่สาํ คัญในหมู่บา้ นแม้กระทั้งต้องตามให้ครู ใหญ่มาทํา
คลอดวัว
• ชอบตอนที่บอกว่าเรี ยนตรงไหนไม่สําคัญ ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนในห้องเรี ยน เพียงเรา
ใฝ่ เรี ยน
• ชอบกุศลบายเอาคะแนนมาล่อให้เด็กเลี้ ยงเป็ ด เลี้ยงไก่ เพื่อฝึ กให้เด็กมีอาชี พ โดย
ขยายจากเด็กไปสู่ ครอบครัว
• ชอบตอนที่สร้างโรงเรี ยน สื่ อถึงความสามัคคี ทําให้ผปู ้ กครองลดความเห็นแก่ตวั
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ชอบตอนที่ ค รู ใ หญ่ ไ ปรั บ รางวัล เกี ย รติ ย ศ ได้เ งิ น หกหมื่ น ก็ เ อามาสร้ า งศาลา
ประชาคม ให้ลูกศิษย์ไว้แต่งงาน
ชอบตอนที่ครู ใหญ่ขดุ ก้อนหินคนเดียว (ครู ใหญ่ไม่ทอ้ ที่จะทําความดี)
ชอบตอนที่ครู ใหญ่และเด็ก ๆ เอาก้อนหินออกจากดิน เห็นถึงความร่ วมมือ (ครู ใหญ่
ทําตัวให้เด็กเห็น) และคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงมาช่วยกันทํางาน
ชอบตั้งแต่ตน้ เรื่ อง ตอนแรกรู้สึกเศร้า น่ าท้อใจแทนครู ใหญ่ แต่ตอนกลางเริ่ มเห็ น
การเปลี่ยนแปลง ตอนจบมีความสุ ข เพราะงานของครู ใหญ่ประสบความสําเร็ จ ชอบ
ความมุ่ ง มัน่ ของอาจารย์ใ หญ่ จึง ประสบความสํา เร็ จ และแม้อ าจารย์จะประสบ
ความสําเร็ จ อาจารย์ใหญ่ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไปเรื่ อย ๆ
ผมชอบที่ครู ใหญ่เป็ นได้ทุกอย่าง กรรมกร เป็ นคนคลอดวัว เป็ นบาตรหลวง ครู ใหญ่
ทําได้ไม่หวังผล หวังว่าสักวันคนอื่นจะเห็น และครู ใหญ่เป็ นคนมีหัวธุ รกิ จ จาก
เลี้ยงไก่ ก็มาเลี้ยงผึ้ง และเปลี่ยนมาเลี้ยงวัว ทําให้ได้เงินมาเยอะก็มาซื้ ออุปกรณ์การ
กีฬา ดนตรี ชาวบ้านเห็นความต้องอกต้องใจและเอาตัวอย่าง
ผมชอบตอนที่ครู ใหญ่ไปนัง่ ที่สระนํ้าแล้วคิดแรงบันดาลใจในอดีต (ต้องนึกถึงตอน
ที่เราเคยลําบากมา เรายังต่อสู ้ผา่ นมาได้เลย ต้องใช้แรงนั้นเป็ นแรงขับ)
ผมชอบที่ ครู ใ หญ่ที่ เป็ นนักพัฒนา นักสัง เกต นัก แปรสภาพสิ่ ง แวดล้อม เป็ นนัก
มุ่ ง มั่น เสี ย สละ ไม่ ห าผลประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ตนเอง สอนให้ เ รารู ้ ว่า อย่า มองคนที่
ภายนอก ที่ ผมเอาไปใช้คือเอาวิชาพละศึกษาไปแปรสภาพให้เด็กสามัคคีและมี
ความสนุกสนาน
ชอบตอนเลี้ยงไก่ทาํ ให้มีรายได้เสริ ม (ไข่ไก่ขายได้ กินได้ ทําให้ร่างกายแข็งแรง)
ชอบตอนที่ชาวบ้านมาช่วยกันครับเห็นถึงความสามัคคี
ชอบการเป็ นผูน้ าํ ที่ดีทาํ ให้ทุกอย่างสําเร็ จ (ผูน้ าํ ที่ดีตอ้ งดึงศักยภาพของเด็กออกมา
จะต้องลงมือทํา ไม่ใช่สั่งการอย่างเดียว
ประการแรกชอบแรงอึ ดของครู ใ หญ่ ตอนแรกไม่มี ใ ครช่ วย ครู ใ หญ่ มี เสี ย งจาก
ภายใน มีจิตวิญญาณ ต้องการทําในสิ่ งที่ดี ไม่หวังผลตอบแทน งานมีความสําเร็ จ มี
คุ ณภาพ ประการที่ ส องมีก ระบวนการสร้ า งการมีส่วนร่ วม จากชาวบ้า น ภาครั ฐ
สร้างส่ วนร่ วม ๓๖๐ องศา อีกอันที่ชอบคือคําว่านโยบายยกคนดีตีคนชัว่ น่าจะเอา
มาใช้กบั สังคมไทย ครู ใหญ่สอนให้เกิดการเรี ยนรู้ว่าเราต้องเริ่ มจากตัวเรา แล้วทุก
อย่างก็ตามมา

๒๔๑

โจทย์ ข้อที่สอง ท่ านได้ นํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ ในชี วิตส่ วนตัว ครอบครั ว และการทํางาน
อย่างไรบ้ าง
กลุ่มที๑่ กลุ่มทําแล้ ว
คนที่ ๑ เอาไปใช้กบั ตัวเอง : ได้เอาไปใช้กบั เพื่อน ในสถานพินิจ, นัง่ สมาธิ , อยูค่ นเดียวกับ
ธรรมชาติ
ครอบครัว : เอาไปใช้กบั พ่อแม่ และคนรอบข้างโดยการพูดคุยกันทั้งหมดครับ
ของเพื่อนๆ มาช่วยคุย/ใช้ฟัง โดยไม่ฟังความข้างเดียว
คนที่ ๒ เอาไปใช้กบั ตัวเอง, เพื่อน : ได้เอาไปใช้กบั เพื่อน ๆ ในศูนย์ฝึก ได้พดู คุยกัน ต่างคน
ก็ต้ งั ใจฟังซึ่ งกันและกัน และได้หาแนวทางแก้ไขของแต่ละฝ่ ายให้ลงตัวกัน
ครอบครัว : เอาไว้ใช้กบั พ่อแม่ น้องพี่โดยการพูดคุยกันทั้งหมดโดยพร้อมเพรี ยงกันให้แต่
ละคนพูดออกมา อีกฝ่ ายก็แก้ไข ทําให้เข้าใจกัน
คนที่ ๓
• การอยู่คนเดียวกับธรรมชาติ อยูก่ บั ความเงียบ ยามว่างเพื่อฟังเสี ยงของตนเอง
ตรวจสอบใจตัวเอง
• การปรึ กษาหารื อกันในครอบครัว (กรณี มีการขโมยของ)
• การทํางาน ประชุม ปรึ กษาหารื อ สอบถามข้อสงสัยต่อผูบ้ ริ หาร
• สร้างสมาธิ ก่อนเรี ยน Check in – Check out
• การลงโทษแบบสันติวธิ ี
คนที่ ๔
• ใช้กบั เพื่อนร่ วมงานเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง
• ใช้กบั ครอบครัวเมื่อเกิดปั ญหาใดที่ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้
• ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เยาวชนในสถานแรกรับ
คนที่ ๕
ส่ วนตัว/ครอบครัว
• ฝึ กจิต นัง่ สมาธิ สวดมนต์
• ฟังความคิดเห็นลูกภรรยา
• อบรมลูกให้มีเหตุผลฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นบ้าง อย่าใช้อารมณ์เป็ นที่ต้งั
• รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
งานที่ทาํ
• ประชุมสัมมนาหาข้อยุติกรณี เด็กมีความขัดแย้งกัน
• กรณี เด็กมีความสงสัย ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจกับเด็ก
๒๔๒

• ประชุมกลุ่ม เมื่อเด็ก มีปัญหา มีพฤติกรรมประพฤติผดิ กฎระเบียบ ลดเกรด
• ใช้สอนในวิชาจริ ยธรรม คือให้เด็กฝึ กสมาธิ และเด็กชอบมากที่สุดคือนอน
สมาธิ
*** ป้ องกันปั ญหา ความขัดแย้ง ลดความรุ นแรง เสริ มสร้างความเข้าใจ เกิดความร่ วมมือ
คนที่ ๖
ส่ วนตัว
• ฟังเสี ยงตัวเอง
• อยูก่ บั ความเงียบ
ครอบครัว
• ฟังคนในครอบครัวให้มากขึ้น
• ฟังอย่างมีสติ
งานที่ทาํ
• ได้ทาํ สานเสวนาแต่ไม่เต็มรู ปแบบและไม่ต่อเนื่อง
สรุ ปของกลุ่มคือ
ส่ วนตัว
• นัง่ สมาธิ
• อยูค่ นเดียวกับธรรมชาติ
• สํารวจตนเองควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
• ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ครอบครัว
• ฟังเสี ยงครอบครัวอย่างมีสติ
• แก้ปัญหาร่ วมกัน
งานที่ทาํ
• มีการประชุมสัมมนาในกรณี มีความขัดแย้ง หรื อมีความต้องการ
• ใช้ประชุมกลุ่มสหวิชาชีพ
• ใช้ในการสอนจริ ยธรรม
• ใช้กบั เพื่อนร่ วมงานเมื่อเกิดความขัดแย้ง
• ใช้กบั เพื่อนในศูนย์ฝึกที่มีความขัดแย้งในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม

๒๔๓

กลุ่มที่ ๒
นําการสานเสวนาไปใช้ในเรื่ องการฟั งมากขึ้น การรับฟั งผูอ้ ื่นทําให้มีความสุ ข ฟั งเพื่อน
โดยไม่มีอคติ การที่คนอื่นมาพูดให้เราฟังแสดงว่าเขาไว้ใจเรา ทําให้เราชอบ ฟัง และการฟังเพื่อให้
กําลังใจให้ผอู ้ ื่น
สรุ ปการนําสานเสวนาไปใช้ ในตนเอง เยาวชน และครอบครัว
เริ่ มจากรับฟังตนเองก่อนและฝึ กรับฟังคนอื่น
• ฝึ กพัฒนาตนเอง
• ใช้ในสภานักเรี ยน ฟัง – คิดแก้ไขปัญหาร่ วมกันเป็ นเรื่ อง ๆ
• การพูดถ่ายทอดแนวคิดแก้ปัญหา การฟังส่ วนรวม
• ใส่ ใจในคําพูด ความรู ้สึกผูอ้ ื่น
• รับฟังเพื่อนคนรอบข้าง
• เยาวชนมีสติ, ฟังเพื่อนมากขึ้น
• การบันทึกความดีใช้กบั เยาวชน
• การทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยใจ เมตตา ฟังมากขึ้น
• ถ่ายทอดการฟัง ซึ มซับในครอบครัว
• ใช้วธิ ี การพูดคุย รับฟังความต้องการ
• พูดคุยกับเพื่อนอย่างสุ ภาพไม่มีปัญหา
• การบอกเล่าประโยชน์การฟัง
• เปิ ดโอกาสการรับฟัง
กลุ่มที่ ๓
คนที่ ๑

คนที่ ๒

• ใช้ในการลดความรุ นแรง
• การใช้ใจฟังผูอ้ ื่นพูดก่อนตัดสิ นใจ
• การทําสมาธิ ให้ใจสงบ
• ลดการใช้คาํ พูดที่ข่มเหงเหยียดหยามดูถูกผูอ้ ื่น
• ชวนเพื่อนสวดมนต์ ส่ งใจไปให้พอ่ แม่ก่อนนอน
• นึกถึงเรื่ องราวเก่า ๆที่เป็ นสิ่ งที่ดี ๆที่เคยทําและมอบบุญกุศลเล็กน้อย ๆ ส่ งไป
ให้กบั พ่อแม่
• อยูก่ บั เพื่อน ๆ เหมือนพี่เหมือนน้องไม่ถือตัว
๒๔๔

• ช่วยแก้ไขความทุกข์ให้กบั เพื่อน
คนที่ ๓

• การเช็คอินน์ - การเช็คเอาท์
• คําถามถ้าหนูเป็ นครู หนูจะทําอะไร / ถ้าหนูเป็ นครู หนูจะไม่ทาํ อะไร

คนที่ ๔
ใช้กบั ตัวเอง
• มอบความดีให้กบั พ่อแม่
• การทําสมาธิ
• ตั้งคําถามกับเด็ก สมมุติวา่ ถ้าเธอเป็ นครู เธอจะทําหรื อไม่ทาํ อะไร
ใช้กบั เพื่อน
• ไม่ข่มเหงผูอ้ ื่น
• คุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้น
• ไปให้ความรู ้กบั เพื่อน ไปให้ความรู ้ในปอเนาะ(พื้นที่สีแดง) อบรมครู
กลุ่มที่ ๔ ชื่ อร้ าน รวยเมื่อไหร่ แล้ วจะเลีย้ งจ้ ะ
เด็กและเยาวชน
• เมื่อเกิดความไม่เข้าใจฟังเพื่อนมากขึ้น
• เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
• เข้ากับเด็ก ๆได้ดี ไม่ถือตัว (ครู ฝึก)
• กล้าที่จะเข้าหาครู มากขึ้น
• เริ่ มคุยกับเพื่อน ๆที่ขดั แย้งกันมากขึ้น
• มีความอดทนมากขึ้นรู ้จกั แนะนําเพื่อนในทางที่ดี
• มีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นมากขึ้น
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
• ไม่มองคนแค่ภายนอกที่เราเห็น
• ต้องคิดก่อนที่จะตัดสิ นใจทําอะไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่
• นําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
• พยายามหาวิธีที่จะทําให้เด็กไว้ใจเรามากขึ้น
• สร้างทัศนคติในการสร้างค่านิยมที่ดีให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื่น
๒๔๕

• ให้ความรู ้สึกและทัศนคติต่อสิ่ งรอบข้างในเชิงบวกมากขึ้น
กลุ่มที่ ๕

• การพูดคุ ยแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อน ๆ การพูดคุยเปิ ดใจระหว่างลูกกับพ่อ
แม่
• ใช้กบั เพื่อนเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจ ทําให้เปิ ดมุมมอง
• ใช้กบั ตนเอง เช่นเขียนบันทึกตอบโต้กบั ตนเอง
• ใช้ก ับตนเองถ้าเกิ ดความขัดแย้ง กับเพื่อนก็จะมานัง่ คิ ดถึ ง ปั จจัยที่ ท าํ ให้เกิ ด
ความไม่พอใจ แล้วเราจะโกรธเพื่อนน้อยลง
• เปิ ดโอกาสให้เพื่อนได้คุย ฟังความคิดเห็นของเพื่อน
• ฟังก่อนตัดสิ นใจเปิ ดใจให้คนอื่น ได้แนะนําและช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อน
• อย่ามองคนอื่นแค่ภายนอกถ้ายังไม่เห็นภายใน
• ใช้กบั เพื่อนในเวลาใกล้ทะเลาะกัน โดยผิดใจกันหรื อไม่ชอบกันทําให้เข้าใจ
กันง่ายขึ้น
• ใช้ในการพูดคุ ยกันในกรณี ที่มีปัญหากันทําให้เรามองหลายสิ่ งหลายอย่าง ใน
แง่บวกมากขึ้นกว่าเดิมครับ
• ใช้รับฟังเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหา

กลุ่มที่ ๖ ชื่ อร้ านรวมพลัง
คนที่ ๑
• เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
คนที่ ๒
• อย่ามองคนแต่รูปภายนอก
• มีความจริ งใจกับเพื่อนร่ วมงาน
• ไม่เป็ นคนเห็นแก่ตวั ใจกว้าง
• ให้กาํ ลังใจกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่ วมงาน
• ให้เกียรติกบั ทุกคนที่ร่วมงาน
• เป็ นเพื่อนที่ดีกบั ทุกคน
• ใช้ชีวติ แบบพอเพียง
• มองคนในแง่ดี
• มีความเมตตาต่อนักเรี ยนและเพื่อนร่ วมงาน
๒๔๖

• เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
• ฝึ กสมาธิ กบั เด็กโดยการใช้เพลง
คนที่ ๓
•
•
•
•

ดู โทรทัศน์ กับลูกเมีย โดยการถอดบทเรี ยน
สร้างสภากาแฟในชุมชน
วันพิจารณาตนเองของบุคลากรครู ในโรงเรี ยน
สานเสวนากับตนเอง

คนที่ ๔
ใช้กบั ตัวเอง
• มองคนอื่นในแง่ดี
• มีความจริ งใจกับเพื่อนร่ วมโลก
ใช้ในครอบครัว
• การพูดคุย การดูแลเอาใจใส่
• ให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีส่วนร่ วมในทุก ๆ เรื่ อง ฟังเหตุผล
ใช้ในการทํางาน
• เปิ ดใจกับเพื่อนร่ วมงานให้มากขึ้น
• มองเพื่อนร่ วมงานให้เป็ นมิตรที่ดี
• มองโลกในมุมมองที่ดี
• การที่จะให้เพื่อนรักเราเราต้องรักเพื่อนก่อน
กลุ่มที่ ๗ ร้ านแห่ งความสุ ข
คนที่ ๑
• เอาไปใช้ในการทํางานกับเยาวชน โดยฟังอย่างไม่ตดั สิ นว่า ผิด- ถูก เพื่อไม่เกิด
อคติ
• เปิ ดโอกาสให้พดู ถึงความทุกข์ใจและช่วยให้เขาเห็นมุมมองมากขึ้น – เข้าใจ –
หาแนวทาง
คนที่ ๒
• ถ้าเพื่อนผิด ผมก็ให้อภัยเพื่อนก่อน ไม่ควรใช้ความรุ นแรงกับเพื่อน
• ถ้าหากว่าเพื่อนมีปัญหาเราก็ฟังคําพูดเขาก่อน
• ผมจะเอาการเสวนาไปพูดกับเพื่อน เพื่อให้เพื่อน ๆได้เข้าใจกัน

๒๔๗

คนที่ ๓

• เราควรให้คาํ แนะนํากับเพื่อนที่ผดิ หวัง
• เวลาเพื่อนกระทําความผิดเราควรให้คาํ แนะนําเพื่อนได้ทุกเวลา
• เวลาเพื่อนพูดอะไรให้เราไม่พอใจเราควรพูดกับเพื่อนว่าพอได้แล้ว

คนที่ ๔
• นําไปใช้กบั หน่ วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องรับผิดชอบ และเปิ ดให้มี
การสานเสวนา ทุ ก ๑ เดื อน ให้ก ับ เยาวชน เพื่อ ทํา ให้เป็ นรู ป ธรรม เพราะ
ลงทุนไปมากแล้วจะได้ผลให้เยาวชนมีความเข้าใจ – ช่วยเหลือกันและกัน
คนที่ ๕

คนที่ ๖

• รับฟังคนอื่นมากขึ้น
• ไม่ด่วนตัดสิ นใจกับเรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
• ได้พดู คุยกันมากขึ้น
•
•
•
•
•

พูดให้กาํ ลังใจเพื่อน เมื่อเพื่อนมีความทุกข์
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เพิ่มขึ้นจากเดิม
ไม่ใช้อารมณ์ตดั สิ น ต้องมีเหตุผล
รู ้จกั อดกลั้น เมื่อเกิดความไม่พอใจ
เมื่อมีปัญหาขัดแย้งกันในกลุ่มเยาวชนให้เขาได้นงั่ พุดคุยกัน ว่าทําไมถึงได้มี
การขัดแย้ง หาสาเหตุ ของการขัดแย้ง ให้มีโอกาสได้แสดงความรู้สึก จะได้
เกิดความเข้าใจ
• ถ้าสงสัยอะไรต้องถามให้แน่ใจอย่าเก็บไว้ ไม่คิดไปเอง
• ฟังอย่างไตร่ ตรอง

กลุ่มที่ ๘ ชื่ อร้ าน นานา คาร์ เฟ่
คนที่ ๑
• สร้างความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
• ปรับความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ ลูกเพื่อสร้างความไว้วางใจกัน
• สร้างกฎกติกา ในการอยูร่ ่ วมกัน โดยการแสดงความคิดเห็น
• สร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดขึ้นจริ ง จากการนําความคิดของแต่ละคน
๒๔๘

•
•
•
•
•
•
•
•

การสร้างโอกาสในการรับฟังซึ่ งกันและกัน
ลดการถืออัตตาของแต่ละบุคคลในการร่ วมเสวนา
เปิ ดโอกาสให้แต่ละคนได้เปิ ดใจได้มากขึ้น
ลดการเสแสร้งแกล้งทําของคนในวงเสวนา
เกิดการลอกเรี ยนแบบในทิศทางที่ถูกต้อง
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงประเด็นมากยิง่ ขึ้น
ลดการต่อต้านทางความคิดของผูฟ้ ังและผูพ้ ดู
พูดกับเพื่อนอย่างมีเหตุผลไม่ใช้ความเอาแต่ใจ อย่าเอาแต่ใจตัวเองเป็ นใหญ่
เราต้องรับฟังคนรอบข้างบ้างอย่าเอาแต่ตวั เป็ นหลัก

กิจกรรมวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒
กิจกรรมชมภาพยนตร์ ---hand in hand
รู ้สึกอย่างไร / ใช้ในชีวติ ตัวเองยังไงบ้าง
• เขาพิการแต่เขามีความสามารถเราอย่าท้อถอย เรามีแขนมีขาครบเราต้องสู ้
• ชีวติ ยังมีความหวังขึ้น ผิดพลาดก็ให้มนั แล้วกันไปเริ่ มต้นใหม่
• เขาพิการแต่ยงั ทําให้เกิดความสวยงามได้เราก็น่าจะทําได้เหมือนกัน
คําถามทีส่ าม ท่ านมีปัญหาอุปสรรค ข้ อขัดข้ องในการนําสานเสวนาไปใช้ ในชี วติ และการทํางาน
อย่างไร
กลุ่มที่ ๑
• มีความคิดเดิม ๆ ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ
• กฎระเบียบ
• ทุกคนเห็นแก่ตวั มากขึ้น
• ต้องอดทนให้มากที่สุด
• ต้องใช้เวลาในการพูดคุย
• หวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน
• เกิดการต่อต้าน
• การรวมความคิดจากคนอื่นมาเป็ นหนึ่งเดียว
• เวลาจํากัด
• ขาดการติดตาม
• ขาดการเสริ มแรง
๒๔๙

กลุ่มที่ ๒ ร้ านเจดีย์ทราย
คนที่ ๑
• ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ในเรื่ องเดียวกัน
• เจ้าหน้าที่เปิ ดใจไม่ยอมกัน
• ขาดความต่อเนื่อง
คนที่ ๒
• ขาดความต่อเนื่อง (มึงทําของมึงกูไม่เกี่ยว)
• เด็กไม่ให้ความร่ วมมือ
• ขาดผูน้ าํ ที่แท้จริ ง (ขาดเจ้าภาพ)
• มีการแบ่งพักแบ่งพวก
คนที่ ๓
• ขาดการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ และเด็ก ในสถานพินิจ ฯ และศูนย์ฝึกอบรม
• ขาดความต่อเนื่อง
• เด็กทําโดยการแสร้งแกล้งทํา
• ขาดผูน้ าํ ในการดําเนินการที่แท้จริ ง
• นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผูน้ าํ
• ให้ผอ. มาร่ วมเป็ นประธานทุกครั้ง
• การให้ ๒ ขั้น (ปี แรกให้ คุณ กัน คุณ กิน ผม ปี ต่อมาให้ ผม คุณ กิน คุณกั้น)
กลุ่มที่ ๓ ร้ านอะไรดี
คนที่ ๑
• ในสถานพินิจยอดเด็กและเยาวชนจะเคลื่อนไหวแบบไม่นิ่ง ทําให้การเสวนา
ทําได้ไม่ต่อเนื่อง ต้องเริ่ มต้นใหม่อยูเ่ สมอ
คนที่ ๒
• เปิ ดใจพูดคุยกันไม่หมด ใจร้อน ไม่ฟังใคร ไม่สามัคคีกนั
คนที่ ๓
• ไม่กล้าพูดความจริ ง เพราะบางคนที่ฟังในวงสานเสวนาไม่ได้ใช้ใจฟัง
• เรื่ องบางเรื่ องที่พดู คุย หาที่จอดไม่เจอ
• อํานาจและหน้าที่ของผูร้ ่ วมสานเสวนามีผลต่อการสานเสวนา

๒๕๐

คนที่ ๔

•
•
•
•
•

ขาดความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
ไม่มีความอดทนต่อกัน
ไม่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
เปิ ดรับฟังผูอ้ ื่นน้อย
สื่ อภายนอกเข้ามารบกวน

กลุ่มที่ ๔ นานาคาร์ เฟ่
คนที่ ๑
• ไม่เปิ ดใจจริ ง
• การสื่ อสารการใช้ภาษา
• การไม่ยอมรับความจริ ง
• อคติ การถืออัตตา
• เสแสร้งแกล้งทํา สร้างภาพ
• สถานที่มิอาํ นวย
• ไม่เข้าใจหลักการแท้จริ ง ไม่ต่อเนื่อง
คนที่ ๒
• เวลาจํากัด
• อุปกรณ์
• การไว้ใจ
• การสื่ อสาร
• เจ้าหน้าที่ควบคุม ไม่พอใจ
คนที่ ๓
• ทําไม่ต่อเนื่อง
• ไม่ค่อยมีการเปิ ดใจ
• สถานที่ไม่อาํ นวย
กลุ่มที่ ๕
คนที่ ๑
• ความต้องการของตัวเองเป็ นใหญ่
• ความเคยชินเดิม ๆฟังแค่ได้ยนิ แล้วผ่านเลยไม่สนใจ
๒๕๑

•
•
•
•
•
คนที่ ๒

คนที่ ๓

ความทนงตัว / อวดดี อวดตัว
ความคิดว่าสานเสวนา ทฤษฎี ไกลตัว
แนวคิดปั ญหาสังคม ไม่ใช่ปัญหาตัว
ขาดสติ / ประมาท
ไม่จริ งใจต่อกัน

• ขาดความเข้าใจในกระบวนการสานเสวนาอย่างแท้จริ ง (ผูใ้ ช้)
• ไม่ค่อยกล้าและไว้วางใจที่จะพูด
• ผูฟ้ ังยังขาดทักษะการฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจ
•
•
•
•

ไม่เปิ ดใจให้เข้าใจกัน
เยาวชนทะเลาะกันไม่มีสาเหตุ
เยาวชนเข้าใหม่ไม่รู้เรื่ องการสานเสวนา
บางครั้งเยาวชนอาจดูเป็ นเรื่ องตลก

กลุ่มที่ ๖ ร้ านนิคและกั้งคาร์ เฟ่
คนที่ ๑
• บางครั้งต้องใช้เวลาในการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในการยอมรับ
• ต้องใช้สติปัญญาในการพูดคุย
• บางครั้งบางคนที่เราพูดคุยด้วยไม่ยอมรับเพราะไม่เข้าใจว่าสานเสวนาคืออะไร
• ความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงทําให้เกิดข้อขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น
• ใช้อารมณ์และกําลังใจในการตัดสิ นปัญหา
คนที่ ๒
• บางครั้งคนที่เราพูดคุยด้วยมักจะฟังความฝ่ ายเดียว โดยไม่ฟังอีกฝ่ ายหนึ่ง
• มีบางคนที่ปิดกั้นตนเองไม่ยอมเปิ ดโอกาสให้คนอื่นรับรู ้เพื่อแก้ไข
คนที่ ๓
• ข้อขัดแย้งไม่ยอมรับจะปฎิเสธ
• กฎระเบียบ
• ใช้ความอดทน
• ต้องอธิ บายให้เข้าใจในสานเสวนา
• บางครั้งคนที่ฟังเห็นเป็ นเรื่ องไร้สาระ
๒๕๒

คนที่ ๔
คนที่ ๕

• มีความกดดันทางครอบครัว ไม่ยอมพูดคุยเป็ นคนหวาดระแวง
•
•
•
•
•

ต้องใช้การอดทนในการหาวิธีการอธิ บายให้เกิดความเข้าใจ
บางครั้งคนที่ฟังเห็นเป็ นเรื่ องไร้สาระ
ไม่ใช้เหตุผลในการตัดสิ น แต่จะใช้อารมณ์
ไม่ยอมเปิ ดใจเข้าหากัน
คิดว่าไม่ใช่ธุระของตนเองก็เลยปล่อยตามเลย

กลุ่มที่ ๗ ร้ านมั่วสุ มทางปัญญา
คนที่ ๑
• ถูกคนที่เราห้ามยัว่ โมโห
• บางทีมีเพื่อนเข้ามาใหม่ ไม่เข้าใจว่าเขาอยูก่ นั อย่างไร
• พอเข้าไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนที่ไม่เข้าใจชอบบอกว่าเราทําเป็ นรู้ดี ไม่ใช่เรื่ อง
ของตัวเองอย่ามายุง่ (วุน่ วายจังเลย)
• เข้าไปห้ามเพื่อนที่ทะเลาะกันบางทีเขาไม่ฟัง แล้วเราก็โดนลูกหลง
คนที่ ๒
• การไม่ลด อีโก้ ของผูท้ ี่อยูเ่ หนือกว่า
• การปิ ดใจ
• การไม่ เข้า ใจในกระบวนการสานเสวนา จึ ง ไม่ส ามารถนํา ไปใช้ไ ด้อย่า งมี
ระบบ
• การขาดความมัน่ ใจในตนเองของผูน้ าํ สานเสวนา
• คนที่เข้าใจกระบวนการสานเสวนายังน้อย จึงทําให้การเกิ ดสานเสวนาอย่าง
เต็มรู ปแบบเป็ นไปได้ยาก
• สานเสวนาเกิดขึ้นได้ยากกับสถานที่ ที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนหรื อมีระบบอยูแ่ ล้ว
สิ่ งที่เรี ยกร้องอาจขัดแย้งกับกฎเกณฑ์เดิม
คนที่ ๓
• ยังไม่เข้าใจกระบวนการสานเสวนาทั้งหมด
• อีโก้ของผูร้ ่ วมสานเสวนาที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
• บริ บทที่แตกต่างกัน

๒๕๓

คนที่ ๔

คนที่ ๕

• ในเวลาชี้แจงปั ญหา จะไม่มีคนที่ไม่เห็นด้วย และขัดแย้งปัญหานั้นขึ้นมาทันที
• จะมีเพื่อนคนอื่นกล่าวขึ้นมาว่า เกี่ยวอะไรด้วยนี้ มนั ปั ญหาของผมไม่ใช่ปัญหา
ของคุณ
• เพื่อนไม่เข้าใจว่าสานเสวนาคืออะไร และมีประโยชน์อะไรบ้าง แล้วทําไป
ทําไม
• ไม่ปฎิบตั ิตามกฎ กติกา ที่ตกลงกันเอาไว้น้ นั เอง

• ความเข้าใจในกระบวนการสานเสวนาต่างกันบางคนไม่เห็นถึงประโยชน์มี
การตัดสิ นไว้ก่อนว่าคงไม่ได้ผล ไม่ให้ความร่ วมมือ
• ไม่มีการจัดสานเสวนาอย่างต่อเนื่อง
• มีเยาวชนเข้าใหม่ทุกวัน ผูผ้ า่ นกระบวนการมีนอ้ ย
• อัตตา / ความแตกต่างทางความคิดไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างจริ งใจ ทํา
ให้เกิดความขัดแย้งอื่น ๆตามมา

กลุ่มที่ ๘ ร้ าน สกายดาว
• นํา ไปใช้แบบเฉพาะกิ จ เช่ นเมื่ อเกิ ดความขัดแย้ง รุ นแรงแต่เมื่ อมี ปั ญหาไม่
รุ นแรงกลับละเลย
• เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมัน่ ในกระบวนการสานเสวนา ว่าสามารถใช้ได้ผล จึง
ทําให้เจ้าหน้าที่ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ
• ผูน้ าํ กลุ่มขาดความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทําสานเสวนา ทําให้เมื่อ
เกิดปั ญหาขึ้นมา ผูน้ าํ กลุ่มจึงไม่สามารถจัดการได้
• ขาดความเข้าใจในกระบวนการสานเสวนา จึงขาดความร่ วมมือ ทําให้กลับไป
ใช้ความรุ นแรงเหมือนเดิม
กิจกรรมสานเสวนาแบบไม่ มีคุณอํานวย
ขั้นดําเนินกิจกรรม
๑. ให้ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคนผลัดกันพูดถึ ง ปั ญหาปั ญหาที่ เกิ ดก่ อนและหลังเข้ามาอยู่ใ น
สถานพินิจ โดยให้คนที่มีความพร้อมเริ่ มก่อน
๒๕๔

๒. ผูท้ ี่พร้อมต้องหยิบไม้สําหรับพูด (Talking Stick) ขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตนคือผูเ้ ดียวที่
ได้สิทธิ์ พดู ในขณะนั้น ผูท้ ี่ไม่ได้ถือปากกาต้องฟังอย่างตั้งใจ
๓. ผูจ้ ดั กิ จกรรมควบคุ มเวลาให้พูดคนละประมาณ ๓ นาที แล้วส่ งสัญญาณให้เปลี่ยน
คนพูด จนครบทุกคน
๔.
สรุปการทําสานเสวนาวงใหญ่: จะเอาสานเสวนาไปใช้ อย่ างไร จะทําอย่ างไร
เด็กและเยาวชนคนที่ ๑ : คงเริ่ มจากจุดเล็ก ๆก่อน แล้วค่อย ๆเพิ่มเติมไปทีละนิด (เพราะบางครั้งเราก็
ไม่รู้วา่ ในใจของเพื่อนคิดอย่างไร
วิทยากร: ลองเปลี่ยนจากตัวเราก่อน
เด็กและเยาวชนคนที่ ๒ : อยู่ที่เราว่าจะนําไปใช้หรื อไม่ใช่ เมื่อกลับไปที่ศูนย์ฝึก ไม่ใช่ ผมคนเดียว
ต้องให้เพื่อน ๆทุกคนที่มาเข้าร่ วมสานเสวนาไปพูดกับเพื่อน แล้วร่ วมกันทําโครงการ โดยมีการ
สานเสวนาในทุก ๆ เดือน
วิทยากร : ขอแลกเปลี่ยนว่าเยาชนในเขต ๘ สุ ราษฎร์ ธานี เขามีโครงการที่จะไปทําประโยชน์ให้กบั
สังคมแต่ไม่ใช่ แบบวิวฒั น์พลเมือง ขอยกตัวอย่าง นักศึกษาวิศวะโยธา เขาอาสาสมัครไปปลู ก
ต้นไม้ ให้โรงเรี ยนแห่งหนึ่ ง ปรากฏ ว่าเขาเรี ยนทฤษฎีแต่ปฎิบตั ิยงั ไม่เคยทํา เขาสบประมาทว่า ๑๐
คนจะสามารถขุดดิ นทํา ที่ ป ลู กต้นไม้ไ ด้ แต่ป รากฏว่า เจอรั ง แตน ทุกคนต้องคิดว่าจะเอารัง แตน
ออกไปได้อย่างไร วันที่สองก็เกิดปั ญหาอีก เขาผสมปูนไม่พอดี ร้อนถึงนักการภารโรงมาช่วยเด็กวิศ
วะโยธาผสมปูนให้พอดีทาํ ให้เขาเกิดการเรี ยนรู ้ วันที่สามเมื่อทําทุกอย่างเรี ยบร้อยมีนอ้ งในโรงเรี ยน
เอานํ้าหวานมาให้กิน แล้วบอกหนูดีใจจังที่พี่มาช่วย ทําให้นกั ศึกษาเหล่านั้นคิดว่าตัวเองมีคุณค่า เขา
เกิ ดความอิ่มใจ เขาพูดว่า ผมรู ้ ค่าของลูกน้องพ่อผมแล้ว ผมรู้ว่าการใช้แรงงานมีค่าแค่ไหน อะไร
แบบนี้แหละคะ
เด็กและเยาวชนคน ที่ ๓ : เริ่ มจากตัวผม ในเรื่ องมารยาทในการพูดคุย เมื่อมีคนหนึ่ งพูดคนหนึ่ งต้อง
ฟัง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นก่อนไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
เด็กและเยาวชนคน ที่ ๔ : จะไปเล่าประสบการณ์วา่ กระบวนการสานเสวนาเขาทําอย่างไร มีกฎ
กติกาอย่างไร เริ่ มจากจะบอกหัวหน้าหอ เพื่อให้หวั หน้าหอชักจูง ว่าการใช้ความรุ นแรงไม่ดี
เด็กและเยาวชนคน ที่ ๕ : จะไปบอกเพื่อนเกี่ยวกับหนังครู ใหญ่ จะไปบอกเพื่อนว่าถ้าเห็ นคนอื่น
ด้อยกว่า อย่ามองว่าเขาเป็ นคนไม่ดี อย่าตัดสิ นว่าเขาไม่ดี
วิทยากร : หนังเรื่ องเสี ยงกู่จากครู ใหญ่นอ้ งสามารถเอาไปเปิ ดได้ที่ศูนย์ฝึกอบรม และสถานพินิจฯ
จัดกันเองได้เลยคะ
เจ้ าหน้ าทีค่ นที่ ๑ : จะเอาไปใช้เริ่ มจากจุดเล็ก ๆ หาเพื่อน ๆที่คล้าย ๆกัน แล้วมันจะสําเร็ จในอนาคต
เจ้ าหน้ าทีค่ นที่ ๒ : เริ่ มต้นจากตัวเรา แล้วค่อยคุยกันกับคนที่เราคุยได้
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เจ้ าหน้ าที่คนที่ ๓ : คิดว่าต้องเริ่ มกับบุคลากรในหน่วยงานก่อน เพราะมิฉะนั้น ทําให้กระบวนการ
นําไปสู่ สานเสวนาเป็ นไปได้ยาก และเราเอาไปใช้ คือฟั งด้วยใจ เพราะที่แล้วมาเราไม่เคยถามเด็ก
เลยว่าเด็กเป็ นอย่างไร เราคิดอย่างเดียวว่าถูกไม่ได้ฟังเด็กเลย
เด็กและเยาวชนคน ที่ ๖ : ผมจะพยายามไปพูดคุ ยกับเพื่อน ว่าได้เข้ามาศึกษาเกี่ ยวกับอะไรบ้าง รู้
อะไรบ้าง เพื่อนผมชอบดูถูกคนอื่นผมจะไปบอกว่าถึงเขาจะตํ่าต้อยแค่ไหนแต่เขายังมีศกั ดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์เหมือนเรา เราจะดูถูกเขาไม่ได้ ผมจะไปพูดให้เพื่อนฟัง
เจ้ าหน้ าที่คนที่ ๔ : สานเสวนาเป็ นสิ่ งที่ดี ถ้าเป็ นยาถือว่ารักษาได้แต่ไม่หายทุกโรค ผมเป็ นหัวหน้า
กลุ่มพฤตินิสัย จะเอาไปใช้ ๑ ปฐมนิเทศ ให้เยาวชน รักห่วงใยกัน ให้เขาเห็นอกเห็นใจกัน ทําอะไร
ด้วยใจ ประชุ มกันบ่อยขึ้ น ฟั ง ความคิ ดเห็ นผูอ้ ื่น ๒ ใช้ทาํ งานตอนที่เป็ นครู ที่ ปรึ กษา ๓ ใช้ตอน
อบรมจริ ยธรรม ๔ ใช้ในการเกษตร (จากการได้ดูหนังครู ใหญ่)
เจ้ า หน้ า ที่ค นที่ ๕ :ทุ ก กระบวนการทุ ก กิ จกรรมมี ป ระโยชน์ ห มดเลย ใช้ก ับ เด็ ก ได้ใ นโรงเรี ย น
ผลประโยชน์ที่ได้คือ ปรับปรุ งตัวเองได้ จากคนที่เป็ นคนใจร้อนเป็ นคนไม่ค่อยฟัง ทําให้ฟังเด็กมาก
ขึ้น แต่ปัญหาคือเรื่ องการไม่ไว้วางใจของผูท้ ี่อยู่เหนื อกว่า ยังไม่สามารถทําให้คนเท่าเทียมกันใน
ความเป็ นคน สามารถเอาไปทําได้เฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ แต่ถา้ เข้าสู่ ในรู ปแบบหลาย ๆฝ่ าย ตอนนี้ ยงั ทํา
ไม่ได้
เจ้ าหน้ าทีค่ นที่ ๖ : ใช้กบั เด็กที่เข้ามาใหม่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนได้
เจ้ าหน้ าที่คนที่ ๗ : จะเอากระบวนการสานเสวนาไปนําเสนอผูบ้ ริ หาร และครู ท้ งั โรงเรี ยน ตอนที่
ประชุมสภาคณาจารย์
เจ้ าหน้ าทีค่ นที่ ๘ : กลุ่มใหญ่จะสนับสนุนให้เยาวชนทํากระบวนการสานเสวนา โดยให้จดั กันเอง
เด็กและเยาวชนคน ที่ ๗ : จะชวนเพื่อนไปทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยงานพ่อบ้าน ดีกว่านัง่ เป็ น
กลุ่ม มัว่ สุ มทําอะไรที่ไม่ดี
เจ้ าหน้ าทีค่ นที่ ๘ : จะไปใช้กบั เด็กที่ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เขา
เจ้ าหน้ าที่คนที่ ๙ : ได้นาํ ไปใช้กบั กลุ่มเล็ก ๆ แต่มีอุปสรรคบ้าง ได้ดูเสี ยงกู่จากครู ใหญ่ ได้แรง
บันดาลใจว่าทุกอย่างไม่มีอุปสรรคทําได้ทุกอย่าง
สรุปบทเรียน/ควรจัดสานเสวนาให้ คนกลุ่มใด/ข้ อเสนอแนะ
• อยากให้เด็กและเยาวชน หมุนเวียนเข้ามาอบรม
• ควรจัดสานเสวนาให้ ผอ., พนักงานพินิจ, พ่อบ้าน
• อยากให้ อ บรมในวัน เวลาทํา การควรให้บุ ค ลากรในสถานพิ นิ จ เข้า อบรมอย่า ง
หลากหลาย
• ควรจัดให้กบั กลุ่มเด็กวัยรุ่ นที่มีความเสี่ ยงต่อความรุ นแรงและนักการเมือง
• ไม่พบปั ญหา
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อยากให้แบ่งกลุ่มเป้ าหมายทําความรู ้จกั กันมากขึ้น
มีการนําข้อมูลความรู ้แขวนไว้ใน อินเตอร์ เน็ต และให้วิทยากรบอกช่องทางในการ
เข้าถึงความรู ้หน่วยงาน เว็บไซด์
กิจกรรมในภาพรวมดีมาก
อยากให้ผอู ้ าํ นวยการหรื อหัวหน้างานเข้าอบรมทัว่ ประเทศ อยากให้พนักงานพินิจ
เข้าร่ วมทั้งหมด กําหนดเป็ นตัวชี้วดั ให้เขาได้เรี ยนรู ้เพื่อสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
อยากให้ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม เด็ ก โดยตรงเช่ น พนัก งานพิ นิ จ หัว หน้ า ทุ ก ฝ่ าย/
ผูอ้ าํ นวยการเข้าร่ วม
เวลากระชั้นชิ ดเกิ นไป และมีการขยายเวลาตลอด ซึ่ งการจัดแบบนี้ คงต้องมีเวลา
มากกว่านี้ แต่ขอขอบคุ ณมากนะคะได้ประโยชน์อย่างมากขอให้มีโครงการแบบนี้
อีก
อยากให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง ๆ มา
จัดโครงการได้ดีใช้เวลาคุม้ ค่า ขอบคุณครู วทิ ยากร หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะ
อยากให้ผอู ้ าํ นวยการ พ่อบ้านทุกคน เข้าร่ วมสานเสวนา
จัดดีครับ อยากได้เวลาประชุมนาน ๆ อยากให้ไปที่ศูนย์ฝึกสงขลาอีก ฯ
ให้เป็ นนโยบายของ ผอ.สถานพินิจทุกแห่ ง, ลงความเห็นให้ตรงกันก่อนลงมือทํา,
ลงมือทําไม่ตอ้ งรอ
อยากให้อบรม นักจิต และกลุ่มพฤตินิสัยเป็ นหลัก
อยากให้มีเวลามากกว่านี้
ควรเริ่ มต้นการจัดให้เจ้าหน้าที่ประมาณ ๑ – ๒ คน ที่ให้เขามีความรู้ความสามารถ
ก่อน ไม่ใช่เน้นปริ มาณ
อยากให้มีเวลาในการทํากิจกรรมมากกว่านี้
อยากให้ผอ. มาด้วยครับ
อยากให้ ผอ.หรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อ หัวหน้าฝ่ ายกิจการ.นักเรี ยนมาเข้าร่ วมบ้าง
การจัดกิจกรรมดีมาก สามารถนําไปใช้ทาํ กิจกรรมต่อที่โรงเรี ยนได้
การเข้าอบรมได้ความรู ้ประสบการณ์ ได้มากและเข้าใจสารเสวนาได้ดีข้ ึนถ้าจัดอีกก็
ยินดี
อยากให้ตาํ รวจมาเข้าร่ วมกิจกรรมมี จ่าวิด จ่ากร้อย รวมทั้งสื บสวน ภาค ๙ ครับผม
ผูท้ ี่น่าจะเข้ารับการอบรมคือฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
รู ้สึกมีกาํ ลังใจ และอยากให้คนอื่นมีเหมือนผม
กลุ่มคนที่อยากให้มาร่ วม คือครู ฝ่ายปกครอง
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การควบคุมเรื่ องเวลายังไม่ค่อยดี การนําเสนอมักจะเป็ นคนเดิม ๆ น่าจะให้นาํ เสนอ
ทุกคนด้วยตนเอง
อยากจะให้เชิ ญเจ้าหน้าที่หรื อคนที่ทาํ งานกับเด็กและเยาวชน จากระดับตําบล หรื อ
องค์กรอื่น ๆ เช่น ศูนย์สงเคราะห์เด็ก มูลนิธิเด็ก เข้าร่ วมโครงการสานเสวนาด้วย
ขอเสนอให้ขยายเวลาในการดําเนินกิจกรรม
อยากให้ทุกคนได้ร่วมกระบวนการนี้
มีกิจกรรมฝึ กทักษะ การพูด /ฟั ง หรื ออื่น ๆ ที่ช่วยในการมัน่ ใจที่จะสานเสวนา มี
การเผยแพร่ วิธีการนี้เยอะ ๆ
อยากให้ ผอ. ของแต่ละหน่วยงาน
สถานที่ โอเค , เวลา/วัน โอเค อาหารโอเค กิ จกรรมมีให้มากกว่านี้ นะ ผูเ้ ข้าร่ วม
หลากหลายดี แต่ถา้ จะให้ดีกว่านี้ตอ้ งผูเ้ ข้าร่ วมหลากหลายกว่านี้
อยากให้พ่อบ้าน และหัวหน้า สถานแรกรับมาอบรมกระบวนการสานเสวนาด้วย
เพราะใกล้ชิดและมีบทบาท อิทธิ พลในการเปลี่ยนแปลงดูแลเยาวชน
ให้เพิ่มบุค ลากรในการอบรมให้หลากหลายขึ้นและมีประสานงานที่ชัดเจน ควร
อบรมในวันทําการ (ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์)
อยากให้ระดับบริ หาร,โดยเฉพาะ เยาวชนสําคัญๆมา กลุ่มผูม้ ีปัญหา และกลุ่มปกติ
ควรจัดให้กบั ทุกคนที่ทาํ งานกับเด็กและเยาวชน
อันที่จริ งก็อยากให้มาทุกคน เพื่อที่จะได้รับรู ้วา่ การสานเสวนาเป็ นยังไง
สถานที่ดี, วัน/เวลา ควรเพิ่มเติม, อาหารดี , กิจกรรมถ้าเพิ่มเติมให้มากกว่านี้คงจะดี
อยากให้ชาวบ้านมาทําโครงการด้วยครับ
อยากให้เยาวชนที่อยูข่ า้ งนอกมาทําด้วย
ให้ระดับผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมอบรมด้วย
อยากให้ผอู ้ าํ นวยการร่ วมด้วย
อยากให้เด็กมาร่ วมอีก
อยากให้กรมพินิจมาอบรมทุกท่าน
ให้พอ่ บ้านเข้าอบรม
ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้
คนที่ควรเข้าร่ วม, ผูอ้ าํ นวยการ , พนักงานพินิจ, พ่อบ้าน
ถ้ามีการจัดสานเสวนาอีกควรให้บุคคลต่อไปนี้ เข้าร่ วม, โรงเรี ยนในกลุ่มอาชี วที่ มี
การตี ก ันบ่ อย ๆ, ผูก้ ่ อการร้ า ย และเจ้า หน้าที่ ท หารตํา รวจใน ๓ จัง หวัดชายแดน
ภาคใต้
๒๕๘

•
•
•
•

ไม่ค่อยตรงต่อเวลา และกําหนดการ ได้ประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้เยอะมาก
ให้ระดับผูบ้ ริ หารมาเข้าร่ วมโครงการ
งานสานเสวนาครั้งต่อไปอยากให้พอ่ แม่เพื่อน ๆมา
สานเสวนาทําให้เราได้ความรู ้ใหม่ ๆมาใช้ในชีวติ ประจําวัน

ผลการอบรมสานเสวนา
จากการอบรมสานเสวนาแก่เยาวชนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจ
จํานวน ๑๓ ครั้ง ได้ขอสังเกตดังต่อไปนี้
๑. สานเสวนาได้รับการกล่าวถึ งทั้งในด้านบวกและลบ กล่ าวคือ เจ้าหน้าที่และเยาวชน
จํานวนมาก เห็ นว่ากระบวนการสานเสวนา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ดีมีประโยชน์ สามารถเปิ ด
โอกาสให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้การอยูก่ บั ตนเอง รู้จกั การทําสมาธิ เบื้องต้น ใจสงบมากขึ้น กล้าที่จะเปิ ด
ใจเล่าเรื่ องของตนเอง และรับฟังเรื่ องราวของเพื่อนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความสามัคคี การร่ วมใจใน
ระดับหนึ่ ง อย่างไรก็ตามก็ยงั มีผเู ้ ฝ้ ามองกระบวนการสานเสวนาอย่างท้าทายว่า ไม่สามารถควบคุม
ความรุ นแรงระหว่างเยาวชนได้ดว้ ย วิธีแบบสันติวิธี เจ้าหน้าที่บางกลุ่มคิดว่าสานเสวนาไม่สามารถ
ใช้ได้จริ งเมื่อเด็กตีกนั เป็ นเพียงทฤษฎี เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้คิดว่า จําเป็ นต้องใช้ไม้เรี ยวหรื อความรุ นแรง
ในการลงโทษ จึงจะได้ผลมากกว่า
จากการประเมินผลใน ๒ ครั้งสุ ดท้ายพบว่า คนส่ วนใหญ่ได้ยนิ กระบวนการการสานเสวนา
แต่ไม่เข้าใจและไม่มน่ั ใจว่าจะจัดได้ เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่มาอบรมไม่ทวั่ ถึง
เช่น พนักงานพินิจ และพ่อบ้านจํานวนมากไม่สามารถละหน้าที่ประจําเพื่อมาร่ วมอบรมได้ สําหรับ
เยาวชนมีขอ้ จํากัดคือเยาวชนในสถานพินิจ มีการเข้าออกอย่างต่อเนื่ อง หากจะใช้สานเสวนาให้
แพร่ หลายและได้ผล จําเป็ นต้องมีการอบรม แก่ เยาวชนอย่างสมํ่าเสมอ จนกระทัง่ กระบวนการนี้
เป็ นเรื่ องปกติที่ทุกคนสามารถใช้ “ใจฟั งด้วยเมตตา” อยู่ในเนื้ อในตัว อยูใ่ นนิ สัยในการใช้ชีวิตและ
การทํางาน
สําหรับเยาวชนในศูนย์ฝึก ฯ ซึ่ งมีจาํ นวน ๓๐๐ คนขึ้นไป ในแต่ละศูนย์ฝึกทั้งเขต ๘ และ
เขต ๙ นั้น มีขอ้ จํากัด คือ ไม่สามารถที่จะอบรมให้ได้ผลเท่าที่ปราถนาจะให้เกิดขึ้น เพราะการอบรม
สานเสวนาแบบมีส่วนร่ วม เยาวชนเข้าอบรมต้องมีจาํ นวนพอเหมาะ (ไม่เกิน ๔๕ คน) จึงสามารถ
จะเข้าร่ วมกิ จกรรมได้อย่างทัว่ ถึ ง และจะไม่ทาํ ให้เกิ ดพลังเฉื่ อย และต้องใช้ค วามพยายามอย่า ง
ยิง่ ใหญ่ในการดึงความสนใจและความร่ วมมือให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามได้สังเกตว่า หากเยาวชนคนใดสนใจร่ วมกิจกรรมเยาวชนนั้นจะเรี ยกร้องให้
เกิดกิจกรรมเช่นนี้ อีก เพราะได้ทาํ สิ่ งที่ไม่เคยทําได้ร่วมกิจกรรมร่ วมกับเพื่อน ได้คลายความเครี ยด
และเกิดการบันดาลใจในการใช้ชีวติ และเวลาให้มีค่ามากขึ้น

๒๕๙

๒. ความเข้า ใจเรื่ อ ง ความขัด แย้ง ความรุ นแรง และสัน ติ ว ฒ
ั นธรรมซึ่ งเป็ นเนื้ อ หาที่
สอดแทรกในการอบรมสานเสวนานั้น เยาวชนส่ วนใหญ่มี ค วามกัง วล และหวาดระแวงความ
เดื อดร้ อนที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ ตนเมื่ อเยาวชนทะเลาะวิวาทและยกพวกตี ก ัน ในเบื้ องต้น เยาวชนได้
ตระหนักถึงอันตรายและความเดือดร้อนที่จะตามมา หากเกิดความรุ นแรง แต่เยาวชนยังจําเป็ นต้อง
ได้รับการฝึ กเรื่ องการตัดสิ นไว้ก่อน และการใช้ถอ้ ยคําที่ก่อให้เกิดการกระทบกระทัง่ ซึ่ งกันและกัน
เยาวชนส่ วนใหญ่ขาดการอบรม และการหาทางออกเมื่ อประสบปั ญหา ดังนั้นจึง ตัดสิ นใจตาม
อารมณ์ และใช้ความรุ นแรงที่เคยชิ น รวมทั้ง เยาวชนเหล่านั้นอาจถูกกระทําความรุ นแรงมาก่อน
ดังนั้นกระบวนการสานเสวนา ซึ่ งนําเสนอแนวทางสันติวิธี ต้องได้รับการยํ้าเตือนและกระทําอย่าง
ต่อเนื่ อง (Continuity) ในชุ มชนที่พร้ อมใจและตระหนักถึ งความเป็ นไปได้ ในการใช้สานเสวนา
และสันติวฒั นธรรม ให้เกิดขึ้นในศูนย์ฝึก ฯ และสถานพินิจ เป็ นที่สังเกตว่า นอกจากความรุ นแรงที่
เกิดจากเยาวชนทําต่อเยาวชน ยังได้พบว่าเจ้าหน้าที่บางคนในศูนย์ฝึกและสถานพินิจยังใช้กาํ ลังและ
ความรุ นแรงต่อเยาวชนทั้งเปิ ดเผยและแอบกระทํา ประเด็นนี้ จึง เป็ นเรื่ องท้า ทายต่อการนํา สาน
เสวนาไปใช้ป้องกันความรุ นแรง เป็ นอย่างยิง่
๓. ทางออกและข้อปฎิบตั ิที่อาจช่วยบรรเทาความรุ นแรงได้ คือ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
สอดแทรกกระบวนการเรี ยนรู ้แบบผูม้ ีส่วนร่ วม และนําเสนอ “การฟั งด้วยใจ “ ในกิจกรรมทุกอย่าง
เช่ นการจัดการพูดคุ ยกันของสภาเด็ก เยาวชนในสภาเด็กสามารถฝึ ก “การฟั งด้วยใจ” ได้ทุกขณะ
สําหรับกิจกรรม สานเสวนาแบบมีคุณอํานวยนั้น ควรได้จดั ให้มีข้ ึนอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยเดือน
ละครั้ง แต่การสานเสวนาจะเกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและสถานพินิจ ควรได้รับการอบรม
อย่างทัว่ ถึง เพราะจากการประเมินผลได้พบว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ หลายคนไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู้
และหลายคนยังขาดความมัน่ ใจในการจัดกระบวนการ
นอกจากการใช้ก ารฟั ง ด้วยใจแล้ว สานเสวนาในลักษณะส่ ง เสริ ม ให้เยาวชนได้ร่วมทํา
กิจกรรมสาธารธณะประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เยาวชนได้วางแผนงานร่ วมกัน “ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข” ใน
การแก้ปัญหา และร่ วมถกและสะท้อนถึงความรู้สึกและบทเรี ยน จะเป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่สามารถใช้ “
การฟังอย่างลึกซึ้ ง” สอดแทรกเข้าไปในการทํากิจกรรมร่ วมกัน ด้วยวิธีน้ ี อาจก้าวข้าม การแยกหอ
การแยกจังหวัด และการก้าวข้าม การใช้ “ อํานาจ” ของเยาวชนในศูนย์ฝึกได้
๔. สานเสวนาได้มีส่วนร่ วมให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ความเท่าเทียมกันในเรื่ องความเป็ น
มนุษย์ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตนเอง ได้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ได้รู้วา่ ผูอ้ ื่น และความแตกต่างของ
ผูอ้ ื่น อย่างไรก็ตามสานเสวนามิใช่ “คําตอบสุ ดท้าย” และ “ยาสารพัดนึก” ที่จะป้ องกันความขัดแย้ง
มิให้แปลงเปลี่ยนเป็ นความรุ นแรง หากมิได้มีเงื่ อนไขปั จจัยอื่น เช่ น นโยบายของผูบ้ ริ หารความ
ร่ วมมือร่ วมใจของเจ้าหน้าที่ จะสอดแทรกการฟั งด้วยใจในทุกกิ จกรรมที่เจ้าหน้าที่จดั ให้เยาวชน
ฯลฯ ดูเหมือนว่า ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ควรได้ร่วมอบรมสานเสวนา และฝึ กใช้
สานเสวนาไม่นอ้ ยไปกว่าความคาดหวังที่จะให้เยาวชนได้นาํ ไปใช้ดว้ ยเช่นกัน
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