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โครงการสร้างพืน้ฐานทกัษะชีวติ คนดทีี่วริิยะ 

ตอน “ขึน้ภูฝึกมวยไทยกบัศิษย์ครูเฒ่า” 

ในยคุปัจจุบนัการเป็นคนเก่งไม่ใช่เร่ืองยาก มีช่องทางส่งเสริมมากมาย แต่ในยคุน้ีกลบัมีปัญหาเร่ืองการทาํใหเ้ป็น

คนดี หากคาํวา่คนดี คือคนท่ีมีคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยอ่มหมายความวา่ คนดีจะเป็น

คนท่ีพึ่งตนเองได ้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และคนอ่ืน และในทางตรงขา้ม จะตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นนัน่เอง 

ทาํอย่างไรจะทาํให้คนเป็นคนดีเป็นปัญหาใหญ่ จากส่ิงที่เป็นอยูก่ารศึกษาไม่ใช่คาํตอบ ครอบครัวก็ไม่มีคาํตอบ 

ส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัประการหน่ึงคือ ไมแ้ก่ดดัยาก ไมอ่้อนดดัง่าย การทาํใหผู้ใ้หญ่เป็นคนดีจึงเป็นเร่ืองยากกวา่การสร้างท่ี

เด็ก จึงมีความเช่ือวา่หากจะทาํให้คนเป็นคนดีจะตอ้งเร่ิมที่เด็ก แต่จะทาํอยา่งไร? การส่งเด็กไปฝึกอบรมสมาธิตามสถาน

ปฏิบติัธรรมต่างๆ ดงัที่เขา้ใจกนัว่าจะทาํให้เด็กเป็นคนดีจะเป็นจริงหรือ? ในเมื่อการอบรมสมาธิโดยพระ โดยนกับวช 

เป้าหมายที่แทจ้ริงคือการหลุดพน้ตามแนวทางของศาสนา เป็นการอบรมทาํความดีในแบบฉบบัของนกับวชซ่ึงต่างจาก

แบบฉบบัของทางโลกท่ีเป็นปุถุชนหาเล้ียงชีพจึงไม่แน่ใจวา่จะไปกนัไดห้รือไม่ 

จากประสบการณ์การทาํงานค่ายมานานกวา่ 15 ปี พบวา่ส่ิงหน่ึงท่ีจะเปล่ียนแปลงเด็กไดคื้อ ประสบการณ์ชีวติจริง

ท่ีเด็กๆ ไดพ้บในวยัเด็ก และจากประสบการณ์ชีวติผูเ้ขียนพบวา่ ธรรมะท่ีพดูกนั ท่ียอมรับกนัวา่เป็นของสูง ของดี ใครมี

ธรรมะอาจเรียกไดว้า่เป็นคนดี แทจ้ริงแลว้ธรรมะก็คือธรรมชาติ ส่ิงท่ีองคศ์าสดาตรัสรู้ก็คือ การคน้พบกฎธรรมชาติอนั

ยิง่ใหญ่ท่ีจะนาํไปสู่ทางพน้ทุกขอ์นัเป็นท่ีสุดในทางธรรม ในขณะท่ีนกัวทิยาศาสตร์ท่ียิง่ใหญ่ทั้งหลาย เช่น ไอน์สไตน์ ก็

ยิง่ใหญ่ดว้ยการคน้พบกฎธรรมชาติท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวทิยาศาสตร์ท่ีจะพฒันาไปสู่ความเจริญของทางโลก ดงันั้น

จะพดูไดห้รือไม่วา่พื้นฐานของการเป็นคนดี คือคนนั้นจะตอ้งมีธรรมชาติอยูใ่นใจ เป็นคนรักธรรมชาติ เห็นความสาํคญั

ของธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติ หากเป็นเช่นนั้นจะนาํไปสู่การเขา้ใจกฎของธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งทางธรรม เช่น กฎแห่ง

กรรม และทางโลก ไดแ้ก่ ความเป็นจริงทางธรรมชาติทั้งหลาย จึงสามารถเลือกทางเดินชีวติท่ีจะไม่สร้างทุกขใ์หแ้ก่ตนเอง 

และไม่สร้างทุกขใ์หแ้ก่ผูอ่ื้น ดว้ยพื้นฐานการรักธรรมชาติแลว้เกิดความคิดท่ีจะพฒันาตนเองหรือกา้วไปสู่ความสาํเร็จตาม

วถีิชีวติทางโลก ผลท่ีตามมา คนผูน้ั้นจะเลือกทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้น เพื่อท่ีจะใหก้ฎแห่งกรรมทาํงานแสดง

ออกมาแต่ผลท่ีดี ดงันั้นสรุปไดห้รือไม่วา่ คนดีจะตอ้งมีพื้นฐานของการรักธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติ และตอ้งมีความ

พยายาม วริิยะ อุตสาหะ ทั้งสามารถอดทน และหกัหา้มต่อกิเลสของตนได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งผา่นการฝึกฝน 

ทดสอบ และมีประสบการณ์ชีวติจริงในวยัเด็ก หากการสร้างพื้นฐานใหเ้ยาวชนรักและเขา้ใจธรรมชาติเป็นพื้นฐานของการ

เป็นคนดีเช่นน้ีจริง การสร้างประสบการณ์ชีวติจริงให้เกิดกบัเด็กยอ่มจะเป็นการสร้างคุณสมบติัพื้นฐานของการเป็นคนดี 

ซ่ึงมนัจะแสดงผลออกมาในตอนโต อยา่งนอ้ยคนเหล่าน้ีน่าจะเลือกประกอบอาชีพท่ีไม่ทาํลายธรรมชาติเพียงแค่น้ีก็นบัวา่

เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและโลกมากแลว้ 

ผูเ้ขียนเช่ือวา่ประสบการณ์ชีวติในวยัเด็ก คือพื้นฐานของชีวติในวยัโต การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการไดมี้ประสบการณ์

จริง และการจะเป็นคนดีนั้นพื้นฐานจะตอ้งมีความรักและเขา้ใจธรรมชาติอยูด่ว้ย จึงจะพฒันาไปสู่พฤติกรรมท่ีเรียกวา่เป็น

คนดีได ้ ดงันั้น หากเช่ือเช่นน้ี ใครตอ้งการใหบุ้ตรหลานเป็นคนดี จึงตอ้งทาํใหเ้ขารักและเขา้ใจธรรมชาติ โดยผา่น

ประสบการณ์จริงในธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าเขาลาํเนาไพร การใชชี้วติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีจะตอ้งมีการปรับตวัและเรียนรู้

อยา่งมาก จะทาํใหเ้ขา้ใจธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง การอดทนต่อความยากลาํบากจะก่อเกิดความพยายาม ความวริิยะ อุตสาหะ

ข้ึนในจิตใจ และจะเป็นคุณสมบติัของคนนั้นต่อไปในวยัโตเป็นผูใ้หญ่   

การรักธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติยงันาํมาซ่ึงการเห็นความสาํคญัของธรรมชาติ หวงแหนธรรมชาติเน่ืองจากรู้คุณ

ของธรรมชาติ การรู้คุณของผูมี้คุณยอ่มเป็นคุณสมบติัของคนดี และเป็นคุณธรรมเบ้ืองตน้ท่ีผูต้อ้งการประสบความสาํเร็จ

ในชีวติพึงมี 



การทาํใหเ้ด็กรักและเขา้ใจธรรมชาติ จะทาํใหเ้ขาพน้จากการติดเกมส์ ติดโลก สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง เช่น อิสระ

จากพนัธนาการจากส่ิงอาํนวยความสะดวกได ้ การดาํรงชีวติจึงไม่จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรมากจนเกินไป แต่จะกลายเป็น

คนท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อธรรมชาติและผูอ่ื้นอยา่งมาก  

ในปัจจุบนัมวยไทยเป็นศิลปการต่อสู้ที่โด่งดงัเป็นที่ยอมรับทัว่โลก แต่ยงัขาดการส่งเสริมจริงจงัในกลุ่มเยาวชน 

ศิลปะมวยไทยนอกจากใช้ในการแข่งขนักีฬามวยไทยแล้ว ยงัเป็นการออกกาํลงักายที่สนุกสนาน ไดป้ระโยชน์ในการ

ป้องกนัตวั สร้างความเขม้แข็งให้แก่ตนเอง ฝึกและเรียนรู้ไดท้ั้งชายและหญิง การฝึกฝนเรียนรู้ในวยัเด็กจะไดป้ระโยชน์

มาก เพราะมวยไทยจะตอ้งฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติ จึงจะติดตวัไปตลอดชีวติ 

ครูเฒ่าหรืออาจารยสุ์พร วงศาโรจน์ เป็นครูมวยคนแรกของอภิเดช ศิษยหิ์รัญ หรือฉายาจอมเตะแห่งบางนกแขวก

เป็นนกัมวยไทยท่ีโด่งดงัในอดีต ในแคมป์น้ีเราไดศิ้ษยค์นสุดทา้ยของครูเฒ่ามาสอนมวยไทย ใหแ้ก่นอ้งๆ ไดเ้รียนรู้ศิลปะ

มวยไทยของเดิมๆ เพือ่การออกกาํลงักายอยา่งสนุกสนานสร้างความเขม้แขง็ให้แก่ร่างกายและไดว้ชิาป้องกนัตนเองอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

1. ปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนรักและเขา้ใจธรรมชาติ 

2. ปลูกฝังความพยายาม วริิยะ อุตสาหะ และความอดทนให้เกิดข้ึนในเด็กและเยาวชน 

3. ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตจริงใหเ้ด็กมีประสบการณ์ท่ีจะเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง 

4. เพิ่มทกัษะชีวติในดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํรงชีวติในโลกแห่งความจริง 

5. เรียนรู้ศิลปะมวยไทยของเดิมๆ 
 

รุ่นที่ 1  ออกเดินทาง วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 เวลา 21.00 น. กลบั วนัท่ี 5 สิงหาคม 2555 เวลา 05.00 น. 

  วันที ่2 – 5 สิงหาคม 2555 เป็นวนัหยดุราชการ   

สถานที ่  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  จงัหวดัอุตรดิตถ์  

กจิกรรม # การเดินทางสัมผสัยอดภู เรียนรู้ธรรมชาติดว้ยลาํแขง้ของตนเอง 

  # ศึกษาธรรมชาติระหวา่งการเดินทาง พร้อมคาํช้ีแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

  # รู้จกัจดัท่ีพกั ทาํอาหาร อาบนํ้า และอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง 

  # ฝึกความรับผดิชอบ และการมีวนิยัในระหวา่งเดินทาง 

  # กิจกรรมดูดาว    # ฝึกฝนศิลปะมวยไทย

ค่าใช้จ่าย 6,700 บาท 

ระดับคะแนน เป็นส่วนหน่ึงของวชิาทกัษะชีวติ 

ผู้ดูแล  ทีมงานมวช. & ทีมงาน ECE. 

จํานวนทีรั่บ 15 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร       

1. อาย ุ9 - 17 ปี สุขภาพแขง็แรง 

2. สามารถปฏิบติัตามท่ีโครงการกาํหนด 

3. บิดามารดาใหค้วามยนิยอมและมีความเขา้ใจโครงการ 

4. ยนิดีชาํระค่าใชจ่้ายและค่าขนส่งไดต้ามกาํหนด 

การสมัคร  

1. ขอรับใบสมคัรและสมคัรโดยตรงท่ีสาํนกังานอีซีอี. 

2. สมคัรทางไปรษณียโ์ดยกรอกใบสมคัร แนบรูปถ่าย 1 น้ิว 1 ใบ พร้อมธนาณติัสั่งจ่ายในนาม น.ส.ส่ือกญัญา เหมวิมล 

ไปรษณียป์ลายทาง สามเสนใน 10400 และส่งมาท่ี โครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม  เลขท่ี 43   

ซ.วภิาวดีรังสิต16/25  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 โทร. 02 – 690 0375 -7 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่ http://www.ecethailand.com 

--------------- ปิดรับสมคัร วนัที่ 2 กรกฎาคม 2555 หรือเมื่อเตม็จาํนวน --------------- 
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