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โครงการสร้ างพืน้ ฐานทักษะชีวติ คนดีที่วริ ิยะ
ตอน “ขึน้ ภูฝึกมวยไทยกับศิษย์ ครูเฒ่ า”

ในยุคปั จจุบนั การเป็ นคนเก่งไม่ใช่เรื่ องยาก มีช่องทางส่ งเสริ มมากมาย แต่ในยุคนี้กลับมีปัญหาเรื่ องการทําให้เป็ น
คนดี หากคําว่าคนดี คือคนที่มีคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ย่อมหมายความว่า คนดีจะเป็ น
คนที่พ่ งึ ตนเองได้ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง และคนอื่น และในทางตรงข้าม จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่ืนนัน่ เอง
ทําอย่างไรจะทําให้คนเป็ นคนดีเป็ นปั ญหาใหญ่ จากสิ่ งที่เป็ นอยูก่ ารศึกษาไม่ใช่คาํ ตอบ ครอบครัวก็ไม่มีคาํ ตอบ
สิ่ งที่เป็ นที่ยอมรับกันประการหนึ่งคือ ไม้แก่ดดั ยาก ไม้อ่อนดัดง่าย การทําให้ผใู ้ หญ่เป็ นคนดีจึงเป็ นเรื่ องยากกว่าการสร้างที่
เด็ก จึงมีความเชื่ อว่าหากจะทําให้คนเป็ นคนดีจะต้องเริ่ มที่เด็ก แต่จะทําอย่างไร? การส่ งเด็กไปฝึ กอบรมสมาธิ ตามสถาน
ปฏิบตั ิธรรมต่างๆ ดังที่เข้าใจกันว่าจะทําให้เด็กเป็ นคนดีจะเป็ นจริ งหรื อ? ในเมื่อการอบรมสมาธิ โดยพระ โดยนักบวช
เป้ าหมายที่แท้จริ งคือการหลุ ดพ้นตามแนวทางของศาสนา เป็ นการอบรมทําความดีในแบบฉบับของนักบวชซึ่ งต่างจาก
แบบฉบับของทางโลกที่เป็ นปุถุชนหาเลี้ยงชีพจึงไม่แน่ใจว่าจะไปกันได้หรื อไม่
จากประสบการณ์การทํางานค่ายมานานกว่า 15 ปี พบว่าสิ่ งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กได้คือ ประสบการณ์ชีวติ จริ ง
ที่เด็กๆ ได้พบในวัยเด็ก และจากประสบการณ์ชีวติ ผูเ้ ขียนพบว่า ธรรมะที่พดู กัน ที่ยอมรับกันว่าเป็ นของสู ง ของดี ใครมี
ธรรมะอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นคนดี แท้จริ งแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติ สิ่ งที่องค์ศาสดาตรัสรู ้ก็คือ การค้นพบกฎธรรมชาติอนั
ยิง่ ใหญ่ที่จะนําไปสู่ ทางพ้นทุกข์อนั เป็ นที่สุดในทางธรรม ในขณะที่นกั วิทยาศาสตร์ ที่ยงิ่ ใหญ่ท้งั หลาย เช่น ไอน์สไตน์ ก็
ยิง่ ใหญ่ดว้ ยการค้นพบกฎธรรมชาติที่เป็ นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ ที่จะพัฒนาไปสู่ ความเจริ ญของทางโลก ดังนั้น
จะพูดได้หรื อไม่วา่ พื้นฐานของการเป็ นคนดี คือคนนั้นจะต้องมีธรรมชาติอยูใ่ นใจ เป็ นคนรักธรรมชาติ เห็นความสําคัญ
ของธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ หากเป็ นเช่นนั้นจะนําไปสู่ การเข้าใจกฎของธรรมชาติท้ งั หลาย ทั้งทางธรรม เช่น กฎแห่ง
กรรม และทางโลก ได้แก่ ความเป็ นจริ งทางธรรมชาติท้งั หลาย จึงสามารถเลือกทางเดินชีวติ ที่จะไม่สร้างทุกข์ให้แก่ตนเอง
และไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผอู ้ ่ืน ด้วยพื้นฐานการรักธรรมชาติแล้วเกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเองหรื อก้าวไปสู่ ความสําเร็ จตาม
วิถีชีวติ ทางโลก ผลที่ตามมา คนผูน้ ้ นั จะเลือกทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ่ืน เพื่อที่จะให้กฎแห่งกรรมทํางานแสดง
ออกมาแต่ผลที่ดี ดังนั้นสรุ ปได้หรื อไม่วา่ คนดีจะต้องมีพ้ืนฐานของการรักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ และต้องมีความ
พยายาม วิริยะ อุตสาหะ ทั้งสามารถอดทน และหักห้ามต่อกิเลสของตนได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งผ่านการฝึ กฝน
ทดสอบ และมีประสบการณ์ชีวติ จริ งในวัยเด็ก หากการสร้างพื้นฐานให้เยาวชนรักและเข้าใจธรรมชาติเป็ นพื้นฐานของการ
เป็ นคนดีเช่นนี้จริ ง การสร้างประสบการณ์ชีวติ จริ งให้เกิดกับเด็กย่อมจะเป็ นการสร้างคุณสมบัติพ้นื ฐานของการเป็ นคนดี
ซึ่งมันจะแสดงผลออกมาในตอนโต อย่างน้อยคนเหล่านี้น่าจะเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ทาํ ลายธรรมชาติเพียงแค่น้ ี ก็นบั ว่า
เป็ นคุณประโยชน์ต่อสังคมและโลกมากแล้ว
ผูเ้ ขียนเชื่อว่าประสบการณ์ชีวติ ในวัยเด็ก คือพื้นฐานของชีวติ ในวัยโต การเรี ยนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการได้มีประสบการณ์
จริ ง และการจะเป็ นคนดีน้ นั พื้นฐานจะต้องมีความรักและเข้าใจธรรมชาติอยูด่ ว้ ย จึงจะพัฒนาไปสู่ พฤติกรรมที่เรี ยกว่าเป็ น
คนดีได้ ดังนั้น หากเชื่อเช่นนี้ ใครต้องการให้บุตรหลานเป็ นคนดี จึงต้องทําให้เขารักและเข้าใจธรรมชาติ โดยผ่าน
ประสบการณ์จริ งในธรรมชาติ ได้แก่ ป่ าเขาลําเนาไพร การใช้ชีวติ อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้จะต้องมีการปรับตัวและเรี ยนรู ้
อย่างมาก จะทําให้เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริ ง การอดทนต่อความยากลําบากจะก่อเกิดความพยายาม ความวิริยะ อุตสาหะ
ขึ้นในจิตใจ และจะเป็ นคุณสมบัติของคนนั้นต่อไปในวัยโตเป็ นผูใ้ หญ่
การรักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติยงั นํามาซึ่ งการเห็นความสําคัญของธรรมชาติ หวงแหนธรรมชาติเนื่องจากรู้คุณ
ของธรรมชาติ การรู ้คุณของผูม้ ีคุณย่อมเป็ นคุณสมบัติของคนดี และเป็ นคุณธรรมเบื้องต้นที่ผตู ้ อ้ งการประสบความสําเร็ จ
ในชีวติ พึงมี

การทําให้เด็กรักและเข้าใจธรรมชาติ จะทําให้เขาพ้นจากการติดเกมส์ ติดโลก สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง เช่น อิสระ
จากพันธนาการจากสิ่ งอํานวยความสะดวกได้ การดํารงชีวติ จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทรัพยากรมากจนเกินไป แต่จะกลายเป็ น
คนที่เป็ นคุณประโยชน์ต่อธรรมชาติและผูอ้ ื่นอย่างมาก
ในปั จจุบนั มวยไทยเป็ นศิลปการต่อสู ้ที่โด่งดังเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก แต่ยงั ขาดการส่ งเสริ มจริ งจังในกลุ่มเยาวชน
ศิลปะมวยไทยนอกจากใช้ในการแข่งขันกีฬามวยไทยแล้ว ยังเป็ นการออกกําลังกายที่สนุ กสนาน ได้ประโยชน์ในการ
ป้ องกันตัว สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ฝึ กและเรี ยนรู้ได้ท้ งั ชายและหญิง การฝึ กฝนเรี ยนรู ้ในวัยเด็กจะได้ประโยชน์
มาก เพราะมวยไทยจะต้องฝึ กฝนจนเป็ นธรรมชาติ จึงจะติดตัวไปตลอดชีวติ
ครู เฒ่าหรื ออาจารย์สุพร วงศาโรจน์ เป็ นครู มวยคนแรกของอภิเดช ศิษย์หิรัญ หรื อฉายาจอมเตะแห่งบางนกแขวก
เป็ นนักมวยไทยที่โด่งดังในอดีต ในแคมป์ นี้เราได้ศิษย์คนสุ ดท้ายของครู เฒ่ามาสอนมวยไทย ให้แก่นอ้ งๆ ได้เรี ยนรู้ศิลปะ
มวยไทยของเดิมๆ เพือ่ การออกกําลังกายอย่างสนุกสนานสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร่างกายและได้วชิ าป้ องกันตนเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักและเข้าใจธรรมชาติ
2. ปลูกฝังความพยายาม วิริยะ อุตสาหะ และความอดทนให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน
3. ส่ งเสริ มประสบการณ์ชีวิตจริ งให้เด็กมีประสบการณ์ที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
4. เพิ่มทักษะชีวติ ในด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการดํารงชี วติ ในโลกแห่งความจริ ง
5. เรี ยนรู ้ศิลปะมวยไทยของเดิมๆ
รุ่นที่ 1 ออกเดินทาง วันที่ 1 สิ งหาคม 2555 เวลา 21.00 น. กลับ วันที่ 5 สิ งหาคม 2555 เวลา 05.00 น.
 วันที่ 2 – 5 สิ งหาคม 2555 เป็ นวันหยุดราชการ 
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรม
# การเดินทางสัมผัสยอดภู เรี ยนรู ้ธรรมชาติดว้ ยลําแข้งของตนเอง
# ศึกษาธรรมชาติระหว่างการเดินทาง พร้อมคําชี้แนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
# รู้จกั จัดที่พกั ทําอาหาร อาบนํ้า และอื่นๆ ด้วยตนเอง
# ฝึ กความรับผิดชอบ และการมีวนิ ยั ในระหว่างเดินทาง
# กิจกรรมดูดาว
# ฝึ กฝนศิลปะมวยไทย
ค่ าใช้ จ่าย
6,700 บาท
ผู้ดูแล
ทีมงานมวช. & ทีมงาน ECE.
ระดับคะแนน เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาทักษะชีวติ
จํานวนทีร่ ับ 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 9 - 17 ปี
สุ ขภาพแข็งแรง
3. บิดามารดาให้ความยินยอมและมีความเข้าใจโครงการ
2. สามารถปฏิบตั ิตามที่โครงการกําหนด
4. ยินดีชาํ ระค่าใช้จ่ายและค่าขนส่ งได้ตามกําหนด
การสมัคร
1. ขอรับใบสมัครและสมัครโดยตรงที่สาํ นักงานอีซีอี.
2. สมัครทางไปรษณี ยโ์ ดยกรอกใบสมัคร แนบรู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ พร้อมธนาณัติสั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่ อกัญญา เหมวิมล
ไปรษณี ยป์ ลายทาง สามเสนใน 10400 และส่ งมาที่ โครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เลขที่ 43
ซ.วิภาวดีรังสิ ต16/25 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 02 – 690 0375 -7

สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ ที่

http://www.ecethailand.com

--------------- ปิ ดรับสมัคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หรือเมื่อเต็มจํานวน ---------------

