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บทคดัยอ่ 
การวิจยัน้ีเพ่ือตอบวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 1) ศึกษาประสบการณ์และกระบวนการในการเปล่ียนแปลงของเยาวชน

บา้นกาญจนาภิเษก 2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในตวัเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษก โดยมีวิธีการวิจยัคือ ศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งงานเขียนและสมุดบันทึกประจาํวนัของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก การสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการและ
เจา้หนา้ท่ีบา้นกาญจนาภิเษก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม หลงัจากนั้นไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์  

ผลการวิจยัพบว่า ประสบการณ์ชีวิตก่อนกระทาํผิดเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษกมกัขาดตน้ทุนชีวิตท่ีดี ความเป็นวยัรุ่น
บวกกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียงสูงเป็นสาเหตุใหเ้กิดการกระทาํผิด เม่ือเขา้ไปอยูใ่นบา้นตน้ทางท่ีเตม็ไปดว้ยความรุนแรงยิง่
เป็นการบ่มเพาะความรุนแรงในตนเองมากข้ึน มกักล่าวโทษผูอ่ื้นว่าเป็นตน้เหตุใหต้นตอ้งทาํผิด ในส่วนของประสบการณ์การ
เปล่ียนแปลงของเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษก เร่ิมตั้งแต่วนัแรก เยาวชนรู้สึกปลอดภยั มีค่าและไดรั้บการยอมรับ การไดก้ลบับา้น
คร้ังแรก เพ่ิมความตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้ดีข้ึน เม่ือเยาวชนผา่นกระบวนการของบา้นกาญจนาภิเษกมาแลว้หน่ึงปี เกิด
การใคร่ครวญ ความเห็นอกเห็นใจ ยบัย ั้งชัง่ใจและรู้จกัหยดุคิด เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น เป็นผลของประสบการณ์ท่ีสะสม 
ค่อยเป็นค่อยไป จะรู้ไดต่้อเม่ือไดเ้ผชิญสถานการณ์บางอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขั้นตอนในกระบวนการในการเปล่ียนแปลงของเม
ซิโรว ์หากมิไดเ้กิดข้ึนเพียงรอบเดียวหรือเป็นขั้นตอนชดัเจน แต่เกิดข้ึนควบคู่กนัไปและเกิดซํ้ า ๆ หลายรอบ ปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษก ประกอบดว้ย 1) ผูอ้าํนวยการและเจา้หนา้ท่ีบา้นกาญจนาภิเษก 2) เพ่ือนใน
บา้นกาญจนาภิเษก 3) ชีวิตความเป็นอยูป่ระจาํวนั 4) กระบวนการเรียนรู้และวิชาชีวิตหรือทกัษะชีวิต 5) การออกนอกพ้ืนท่ีและ
บา้นชนะใจ: ประสบการณ์ตรงของอิสรภาพ และ 6) กระบวนการกลุ่มครอบครัว การเปล่ียนแปลงมิไดเ้กิดจากเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง กิจกรรมพิเศษ หรือครูคนใดคนหน่ึงเท่านั้น หากเป็นความต่อเน่ืองและหลากหลายของประสบการณ์ทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัจนซึมซับเขา้ไปในจิตใจและความคิดของเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
พ้ืนฐานในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (7 C’s) แนวคิดทางการศึกษาของกฤษณมูรติและซัมเมอร์ฮิลล ์
แนวคิดจากกลุ่มมนุษยนิ์ยม และพุทธวิธีในการสอน  

ผูว้ิจยัไดส้รุปผลและอภิปรายใน 3 ประเด็นคือ 1) การสร้างพ้ืนท่ีปลอดภยั เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
ปราศจากความกลวัและความรุนแรง โดยมี ความรัก การยอมรับ และการให้เสรีภาพ 2) การสร้างวิธีคิดใหม่ เป็นการเปิดโลก
ทศัน์และชีวทศัน์ให้มีมุมมองต่อตนเองและสังคมท่ีจากต่างไปจากอดีตท่ีผ่านมา 3) การสร้างคุณค่าใหม่จากพลงัภายในตวั
เยาวชน ฝึกฝนใหเ้ยาวชนปกครองและเป็นนายของตนเอง อนันาํไปสู่คุณค่าและเสรีภาพท่ีแทจ้ริงของเยาวชน 
 
คาํสาํคญั : ประสบการณ์การเปล่ียนแปลง / กระบวนการในการเปล่ียนแปลง / บา้นกาญจนาภิเษก 
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ABSTRACT 

This qualitative research has 2 objectives.   1) To study experiences and processes of transformation 

in Bann Kanchanapisek’s youth 2) To study factors of the youth’s transformation.  Its methodology includes in-

depth interviews and journals of 10 youth, in-depth interviews of officers and the director of Bann Kanchanapisek, 

non participatory observation. Then data is analyzed to answer the research questions. 

The findings show that youth committed crime because of many reasons, such as lack of life capital 

(problems in families or lack of good enough education), their own immaturity and living in risky social conditions. 

All led to their crime and when youth came to live in Juvenile Center before Bann Kanchanapisek, they absorbed 

all kinds of violence until they cultivated violence in themselves.  

Then youth’s experiences during staying in Bann Kanchanapisek have gradually transformed them. 

Since the first day, they felt welcomed, safe, significant and accepted. When they could go back home for the first 

time, they have commitment to improve themselves. After one year, they could think with more discretion and 

respected themselves and others.  Most youth were not aware of their transformation until they faced real 

challenging situations and had alternative ways of reacting. The experiences and processes of transformation in 

Bann Kanchanapisek’youth also have developed the inner quality of officers and gives benefit back to youth again. 

The factors of the youth’s transformation are 1) the director and officers, 2) friends, 3) living 

conditions in daily life, 4) life skills learning process, 5) rewards to have direct experiences of freedom, and 6) 

group activities with families. The transformation does not happen because of any single event, activity or teacher. 

All processes were results of experiences that have gradually happened and accumulated, which accords with the 

transformative learning principles of Mezirow. Besides, the experiences and processes of transformation in Bann 

Kanchanapisek’s youth accord with the principles of contemplative learning facilitation (7 C’s), concept of 

education of Krishnamurti, Summer Hill, Humanism and Buddhist methods in teaching.  

The discussion is that experiences and processes of transformation in Bann Kanchanapisek’s youth 

have three main characteristics. 1) The creation of safety zone The center gives the environment for youth to learn 

without fear and violence. In the same time, they give love, acceptance and freedom, 2) The creation of new ways 

of thinking New experiences challenges youth’s previous worldview, making them feel regret and contemplate for 

new ways. 3) The creation of youth’s new value from power within. It is the courage to give youth freedom to learn 

to master themselves. By this way, youth will learn that self mastery is the real freedom. 
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