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หนัังสือืคู่่�มืือคู่�ายพััฒนัาเยาวชนันัอกระบบ เป็็นัเคู่รื�องมืือและกระบวนัการเรียนัร่�อย�างต่�อเนืั�อง 21 วันั เหมืาะสืำาหรบั 
วิทยากรกระบวนัการนัักถัักทอชุมืชนั อป็ท. และพัี�เลี�ยงเยาวชนั สืามืารถันัำาไป็ป็ระยุกต์่ใช�ในัการโคู่�ช ดู่แลเยยีวยา ช�วยเหลือ
เยาวชนันัอกระบบ ในัการคู่�นัพับคุู่ณคู่�า คู่วามืหมืาย และเป้็าหมืายชีวิต่แห�งต่นั มีืทักษะชีวิต่ ทักษะอาชีพั และทักษะการ
ทำางานัที�เนั�นักระบวนัการเรยีนัร่�ผ่�านัป็ระสืบการณล์งมืือป็ฏิิบติั่จริง รวมืทั�งทำาให�เกิดูคู่ณุลักษณะนิัสืยัดู�านัคู่วามืมืมีืานัะ อดูทนั 
รับผิ่ดูชอบหนั�าที�ต่�อต่นัเอง คู่รอบคู่รัว และมืีจิต่สืำานึักคู่วามืเป็็นัพัลเมืืองรุ�นัใหมื� มีืจิต่อาสืาหรือมีืจิต่สืาธารณะ ต่ลอดูจนัมีื 
สื�วนัร�วมืในัการพัฒันัา แก�ปั็ญหา และพัร�อมืรับใช�ชุมืชนัท�องถิั�นั

ม่ืลนิัธสิืยามืกัมืมืาจล ธนัาคู่ารไทยพัาณชิย ์จำากัดู (มืหาชนั) ใคู่ร�ขอขอบคุู่ณภาคีู่เคู่รอืข�ายคู่วามืร�วมืมืือทกุหนั�วยงานั
ภายใต่�การดูำาเนิันัโคู่รงการพััฒนัาเยาวชนัในัชุมืชนัท�องถิั�นั (4 ภาคู่) ระยะที� 3 ไดู�แก� 

. 1 สืถัาบนััยุวโพัธชินั (วิทยากรกระบวนัการและคู่ณะ)

. 2 ม่ืลนิัธสิืถัาบนััวิจัยเพืั�อพััฒนัาท�องถิั�นัอีสืานั

. 3 สืถัาบนััเสืรมิืสืร�างการเรยีนัร่�เพืั�อชุมืชนัเป็็นัสืขุ (สืรสื.)

. 4 สืำานัักงานัคู่ณะกรรมืการสื�งเสืรมิืวิทยาศาสืต่ร ์วิจัยและนัวัต่กรรมื (สืกสืว.)

. 5 สืำานัักงานัการวิจัยแห�งชาติ่ (วช.) 

. 6 สืำานัักงานักองทุนัเพืั�อคู่วามืเสืมือภาคู่ทางการศึกษา (กสืศ.) 

. 7 สืมัืชชาการศึกษาจังหวัดูสืรุนิัทร ์

. 8 คู่ณะกรรมืการการจัดูการศึกษาเชงิพืั�นัที�จังหวัดูสุืรนิัทร์

. 9 องค์ู่การบรหิารสื�วนัจังหวัดูสืรุนิัทร์
10. องค์ู่กรป็กคู่รองสื�วนัท�องถิั�นั (อป็ท.) 5 แห�งในัจังหวัดูสืุรินัทร์ ที�ร�วมืดูำาเนิันักระบวนัการวิจัยเพัื�อท�องถิั�นัทั�ง 5 

โคู่รงการ และ 25 องค์ู่กรป็กคู่รองสื�วนัท�องถิั�นั (อป็ท.) จังหวัดูสุืรนิัทร ์ที�เข�าร�วมืโคู่รงการจัดูการศึกษาเชิงพัื�นัที�
เพัื�อคู่วามืเสืมือภาคู่ทางการศึกษาจังหวัดูสุืรนิัทร์

11. ผ่่�นัำาชุมืชนั ผ่่�ใหญ�ใจดีู เคู่รือข�ายผ่่�ป็กคู่รอง สืภาเด็ูกและเยาวชนั แกนันัำาเยาวชนั ทีมืพัี�เลี�ยงและผ่่�ทรงคู่ณุวุฒิ
12. แกนันัำาเยาวชนันัอกระบบทั�ง 25 อป็ท. จังหวัดูสุืรนิัทร ์ที�เข�าร�วมืคู่�ายพัฒันัาเยาวชนันัอกระบบ

ม่ืลนิัธฯิ หวังเป็็นัอย�างยิ�งว�า หนัังสือืเล�มืนีั�จะเป็็นัป็ระโยชนัแ์ดู�ท�านัผ่่�อ�านัทกุท�านัและสืามืารถันัำาองค์ู่คู่วามืร่�ไป็ต่�อยอดู
ขยายผ่ลส่ื�การพััฒนัาเยาวชนันัอกระบบเพัื�อลดูคู่วามืเหลี�ยมืลำาทางการศึกษา และเป็็นัตั่วตั่�งต่�นัของการวางเป้็าหมืายชีวิต่ 
ของเยาวชนัเพัื�อให�เข�าถึังระบบการศึกษาไดู�โดูยแท�จรงิ 

ม่ืลนิัธสิืยามืกัมืมืาจล ธนัาคู่ารไทยพัาณชิย ์จำากัดู (มืหาชนั)

คู่ำานำา
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บทนำา

ไทยเป็็นัป็ระเทศที�รเิริ�มืผ่ลักดัูนัให�เกิดูการศึกษาเพัื�อทกุคู่นั (Education for All) ในัระดัูบนัานัาชาติ่จนัเกิดูป็ฏิิญญา
จอมืเทียนั 2533 ป็ระเทศสืมืาชิกขององค์ู่การสืหป็ระชาชาติ่ ต่�องขยายสืิทธิโอกาสืทางการศึกษาให�ทั�วถึัง แมื�ไทยจะมีื 
พั.ร.บ.ขยายโอกาสืทางการศึกษา แต่�ยงัไมื�สืามืารถัแก�ปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบไดู� 

จนัมืาถึัง MDGs หรอืเป้็าหมืายการพััฒนัาแห�งสืหัสืวรรษ (Millennium Development Goals) ที�สืิ�นัสืดุูลง เมืื�อเดืูอนั
สืิงหาคู่มื 2558 ปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบทั�วโลกกลับเพัิ�มืขึ�นั จนัเกิดูคู่วามืท�าทายใหมื� คืู่อ SDGs เป้็าหมืายการพััฒนัาที�ยั�งยืนั 
(Sustainable Development Goals) ที�ทกุป็ระเทศทั�วโลกใช�เป็็นักรอบทิศทางการพัฒันัาหลังปี็ คู่.ศ. 2015 (พั.ศ. 2558) ที�
องค์ู่การสืหป็ระชาชาติ่ (United Nations: UN) กำาหนัดูต่�อเนืั�องจาก MDGs เพัื�อให�ป็ระเทศต่�าง ๆ  นัำาไป็ป็ฏิิบติั่ให�บรรลุผ่ลสืำาเร็จ
จนัเกิดูการพัฒันัาอย�างยั�งยนืัในัดู�านัเศรษฐกิจ สืงัคู่มื และสิื�งแวดูล�อมื ในัช�วงระยะเวลา 15 ปี็ (เดืูอนักันัยายนั 2558 - สืงิหาคู่มื 
2573)

ทั�งนีั� หนึั�งในัเป้็าหมืายของ SDGs คืู่อ สืร�างหลักป็ระกันัว�าทกุคู่นัมีืการศึกษาที�มีืคู่ณุภาพัอย�างคู่รอบคู่ลมุืและเท�าเทียมื 
และสืนัับสืนัุนัโอกาสืในัการเรียนัร่�ต่ลอดูชีวิต่ นัั�นัหมืายถึังเด็ูกนัอกระบบจะหมืดูไป็ในัป็ี 2573 ดัูงนัั�นัทุกป็ระเทศจึงให� 
คู่วามืสืำาคัู่ญกับการศึกษา เพัราะเป็็นัปั็จจัยแรกของการสืร�างและพััฒนัาคู่นัเพัื�อการขับเคู่ลื�อนัเศรษฐกิจและสืังคู่มื สืำาหรับ
ป็ระเทศไทยถึังแมื�จะมีืการจัดูสืรรงบป็ระมืาณให�กับกระทรวงศึกษาธิการเป็็นัจำานัวนัมืาก แต่�กลับพับว�ามีืเด็ูกและเยาวชนั
จำานัวนัไมื�นั�อยที�ต่�องออกจากโรงเรียนัและไมื�ไดู�รับการศึกษา ซึ่ึ�งหากปั็ญหานีั�ไมื�ไดู�รับการแก�ไขอย�างจริงจังจะทำาให�เกิดู 
ปั็ญหาอื�นั ๆ ต่ามืมืาอีกมืากมืาย 

จากสืภาพัสัืงคู่มืและเศรษฐกิจในัปั็จจุบนััที�ป็ระชากรสื�วนัใหญ�มีืฐานัะยากจนั สืถัาบันัคู่รอบคู่รัวอ�อนัแอลง และคุู่ณภาพั
การจัดูการศึกษาที�ยังมีืคู่วามืเหลื�อมืลำา ล�วนัเป็็นัปั็จจัยสืำาคัู่ญที�ทำาให�เด็ูกจำานัวนัมืากต่�องออกจากระบบการศึกษาก�อนัจบ 
การศึกษาภาคู่บงัคัู่บ ถัก่จำากัดูโอกาสืที�จะมีือาชพีัและอนัาคู่ต่ที�ดีู นัั�นัหมืายคู่วามืว�าสืงัคู่มืไทยไดู�สืญ่เสีืยทรพััยากรบุคู่คู่ลที�มีื
คูุ่ณคู่�าไป็อย�างนั�าเสืียดูาย ยิ�งไป็กว�านัั�นัเด็ูกเหล�านีั�ยังมีืโอกาสืที�จะก�าวเข�าสื่�วังวนัของปั็ญหาสืังคู่มือีกมืากมืาย ทั�งปั็ญหา 
ยาเสืพัติ่ดู ปั็ญหาแมื�วัยรุ�นั และปั็ญหาการก�ออาชญากรรมืต่�าง ๆ เป็็นัต่�นั ซึ่ึ�งสื�งผ่ลเสืยีต่�อเศรษฐกิจและสืงัคู่มืของป็ระเทศ
โดูยรวมื
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ทั�งนีั�จากข�อม่ืลปี็ 2555 ของสืำานัักงานัเลขาธกิารสืภาการศึกษาพับว�า มีืผ่่�พัลาดูการศึกษาในัระบบป็ระมืาณ 4 ล�านัคู่นั 
ป็ระกอบกับปั็จจุบนััป็ระเทศไทยกำาลังอย่�ในัระหว�างการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศในัดู�านัต่�าง ๆ  การขับเคู่ลื�อนัการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศในัดู�านั
การศึกษาจึงเป็็นัสืิ�งสืำาคัู่ญ โดูยเฉพัาะอย�างยิ�งปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบการศึกษา ที�สืภาป็ฏิิร่ป็แห�งชาติ่ไดู�เสืนัอไว�ในัวาระการ
ป็ฏิิร่ป็ที� 18 การป็ฏิิร่ป็ระบบการเรยีนัร่� ป็ระเด็ูนัป็ฏิิร่ป็ที� 21 เรื�องการจัดูการเรียนัร่�สืำาหรบัเด็ูกดู�อยโอกาสื และเด็ูกกลุ�มืเสืี�ยง 
ทั�งในัและนัอกระบบ ดู�วยการสืร�างช�องทางและโอกาสืที�เหมืาะสืมืให�เด็ูกไดู�รับการเรียนัร่� หรือพััฒนัาอย�างเหมืาะสืมืและ 
ต่�อเนืั�อง โดูยเชื�อมืโยงกับระบบการให�ทุนัการศึกษาในัร่ป็คู่่ป็องการศึกษาที�ติ่ดูต่ามืตั่วกับกลุ�มืเป้็าหมืาย กลุ�มืผ่่�ดู�อยโอกาสื
ทางการศึกษา และเด็ูกกลุ�มืเสืี�ยง 

นัอกจากนีั� ยังต่�องเป็็นัการจัดูการเรียนัการสือนัหรือการจัดูการเรียนัร่�ที�ให�ผ่่�เรียนัมืีอิสืระในัการเลือกสืถัานัที�เรียนั  
เวลาเรียนั และสืามืารถัเชื�อมืโยงต่�อเนืั�องกันัไดู�ในัแต่�ละระดัูบการศึกษา โดูยให�ผ่่�เรียนัสืามืารถัเทียบโอนัหนั�วยกิต่ หรือ 
วุฒิการศึกษาไดู� รวมืถึังให�โอกาสืผ่่�จบการศึกษาในัแต่�ละระดัูบสืามืารถัเลือกศึกษาต่�อ หรือป็ระกอบอาชีพัไดู�โดูยอิสืระ  
มีืร่ป็แบบการเรียนัการสือนัที�หลากหลาย มีืหลักสื่ต่รที�เป็็นัทางเลือกให�กับผ่่�เรียนั ซึ่ึ�งเป็็นัวิธีการที�จะช�วยให�เด็ูกอย่�ในัระบบ
การศึกษาไดู�คู่รบต่ามืหลักสื่ต่ร และแก�ไขป็ัญหาเด็ูกนัอกระบบให�มืีโอกาสืกลับสื่�ระบบการศึกษา มีืโอกาสืที�จะเรียนัร่�และ
พัฒันัาต่นัเองเพัื�อเพัิ�มืคู่ณุภาพัชวิีต่ มีือาชีพัเลี�ยงดู่ต่นัเองและคู่รอบคู่รัวไดู� อีกทั�งยงัช�วยป้็องกันัและแก�ไขปั็ญหาต่�าง ๆ  ที�เป็็นั
ผ่ลสืบืเนืั�องมืาจากปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบการศึกษาไดู�อีกดู�วย โดูยบ�านั วัดู ชุมืชนั โรงเรยีนั หนั�วยงานัของรฐั และภาคู่เอกชนั
ต่�าง ๆ ล�วนัมีืสื�วนัสืำาคัู่ญในัการแก�ไขปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบ จึงคู่วรกำาหนัดูมืาต่รการเพัื�อสื�งเสืริมืการสืร�างเคู่รือข�ายระหว�าง 
ภาคู่สื�วนัเหล�านีั�ให�มีืคู่วามืเข�มืแขง็ ซึึ่�งจะช�วยให�การแก�ไขปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบมีืป็ระสิืทธภิาพัมืากยิ�งขึ�นั

สืำาหรับสืถัานัการณ์และปั็ญหาของเด็ูกและเยาวชนัในัท�องถิั�นั พับปั็ญหาสืำาคัู่ญที�จำาเป็็นัต่�องไดู�รับการแก�ไขอย�าง 
เร�งดู�วนั 9 ปั็ญหา ไดู�แก�

1. ปั็ญหาดู�านัยาเสืพัติ่ดู พับว�าเด็ูกและเยาวชนัมีืการเสืพัยาบ�า สืารระเหย กัญชา และ 4x100

2. ปั็ญหาดู�านัพัฤติ่กรรมื ไดู�แก� คู่วามืฟุุ้ง้เฟุ้อ้ การแต่�งกาย ติ่ดูเกมื ขาดูวินััย คู่วามืรบัผ่ดิูชอบ ไมื�ร่�จักหนั�าที�ของต่นัเอง
ขาดูคู่วามืร�วมืมืือกับชุมืชนั ไมื�มีืพัลังเยาวชนั และขาดูจิต่สืำานึัก 

3. ปั็ญหาดู�านัการศึกษา พับว�า เด็ูกและเยาวชนัขาดูเรียนั ออกกลางคัู่นั หนีัเรียนั ไมื�เรียนัต่�อระดัูบสื่ง ยากจนั  
เรยีนัจบแล�วไมื�มีืงานัทำา

4. ปั็ญหาทางเพัศ การมีืเพัศสืมัืพัันัธก์�อนัวัยอันัคู่วร

5. ปั็ญหาคุู่ณธรรมื จริยธรรมื พับว�า เด็ูกและเยาวชนัมีืนิัสืยั กิรยิามืารยาทก�าวร�าว ขาดูคู่วามืเคู่ารพัเชื�อฟัุ้ง ไมื�ป็ฏิิบติั่
ต่ามืวัฒนัธรรมืป็ระเพัณอัีนัดีูงามื

6. ปั็ญหาการใช�เวลาว�าง ในัการเล�นัเกมื ติ่ดูเพัื�อนั มัื�วสืมุื เล�นัการพันัันั ดืู�มืสุืรา ติ่ดูบุหรี� และอื�นั ๆ

7. ปั็ญหาการก�ออาชญากรรมื มีืการทะเลาะเบาะแว�ง ลักขโมืย ป็ล�นั ข�มืขนืั

8. ปั็ญหาคู่รอบคู่รวั พับว�า คู่รอบคู่รวัไมื�มีืเวลาดู่แลบุต่รหลานั คู่รอบคู่รัวเป็ราะบาง แต่กแยก ขาดูคู่วามือบอุ�นั

9. ปั็ญหาการคู่�ามืนุัษย ์แรงงานัเด็ูก การคู่�าป็ระเวณ ีและอื�นั ๆ

นัอกจากนีั� สืถัาบนััรามืจิต่ติ่ไดู�จัดูทำาโคู่รงการติ่ดูต่ามืสืถัานัการณเ์ด็ูกและเยาวชนั (Child Watch) ตั่�งแต่�ปี็ 2548 จนัถึัง
ปั็จจุบันั พับว�า พัฤติ่กรรมืของเด็ูกและเยาวชนัในัภาพัรวมืของป็ระเทศจำาแนักไดู� 2 กลุ�มืต่ามืพััฒนัาการของช�วงวัย คืู่อ  
กลุ�มืแรกเป็็นัพัฤติ่กรรมืที� ‘ยิ�งโต่ยิ�งเพิั�มื’ ไดู�แก� เที�ยวกลางคืู่นั พัดู่โทรศัพัท์ โดูดูเรยีนั ยอมืรบัการมีืเพัศสืมัืพันััธ ์ดืู�มืสุืรา และ
เล�นัอินัเทอรเ์น็ัต่ สื�วนักลุ�มืที�สือง ‘ยิ�งโต่ยิ�งลดู’ เช�นั ไป็วัดู ไป็เที�ยวกับพั�อแมื�พัี�นั�อง เล�นักีฬา และช�วยงานับ�านั เป็็นัต่�นั
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องค์ู่ประกอบท่�เปน็ปจัจยัเส่�ยงท่�มืผ่ลต่�อเด็็กและเยาวชน
1. วัต่ถันิุัยมื กว�า 30 ปี็ ที�สืงัคู่มืไทยถัก่สื�งเสืรมิืให�เป็็นัผ่่�บริโภคู่นิัยมื การใช�จ�ายสิื�งของ ยดึูติ่ดูสืนิัคู่�าราคู่าแพัง คู่�านิัยมื

ที�วัดูคูุ่ณคู่�าฐานัะทางสืังคู่มืและชนัชั�นัจากราคู่าและม่ืลคู่�าสืิ�งของ เด็ูกไทยติ่ดูอาหารฟุ้าสืต์่ฟุ้่ดู ขนัมืกรุบกรอบ  
นัำาอัดูลมื ต่�องบรโิภคู่จนัเป็็นันิัสืยั

2. ยาเสืพัติ่ดู มีืเด็ูกเยาวชนัไทย 5 - 6 แสืนัคู่นั ที�ติ่ดูบุหรี� ดืู�มืเหล�า เบียร์ และอย่�ในัขบวนัการยาเสืพัติ่ดู ทั�งในับทบาท
เหยื�อ เคู่รื�องมืือ ระบบต่ลาดู และการพั�นัผิ่ดูของผ่่�คู่�ารายใหญ�

3. เพัศเสืรีในัเด็ูกวัยใสืมัืธยมืศึกษาต่อนัต่�นั อายุระหว�าง 13-16 ปี็ สืังคู่มืที�มีืคู่่�รัก มีืกิ�กกันัหลายคู่นั มีืเพัศสัืมืพัันัธ ์
เป็ลี�ยนัคู่่�นัอนั ขายบรกิารทางเพัศแบบแอบแฝึงป็นัสืนุักกำาลังระบาดู

4. คู่วามืรุนัแรงในัพัฤติ่กรรมืและอารมืณ ์เด็ูกสืั�งสืมืคู่วามืรุนัแรงมืาจากระบบคู่รอบคู่รัวที�มีืพั�อในัฐานัะอำานัาจนิัยมื 
การแข�งขนััในัระบบโรงเรียนั การสือบ คู่วามืเคู่รียดูกังวลในัระบบการศึกษา สืื�อโฆษณาที�แฝึงการใช�คู่วามืรุนัแรง
แก�ปั็ญหา และมีืเด็ูกที�แสืดูงภาวะอารมืณ์ต่รงกันัข�ามื เป็ราะบาง สื่�โลกที�พั�ายแพั�ไมื�ไดู� ใช�อารมืณม์ืากกว�าเหต่ผุ่ล
นัำาไป็สื่�การฆ�าตั่วต่าย

5. อินัเทอร์เน็ัต่ เด็ูกจะใช�ป็ระโยชน์ัทางการศึกษาในัขณะที�พั�อแมื�อย่�ดู�วยป็ระมืาณร�อยละ 20 ที�เหลือเด็ูกจะใช�
อินัเทอรเ์น็ัต่ในัทางที�ไมื�เหมืาะสืมื ไมื�ว�าจะเป็็นั Sex Web, Web Cam, Sex Chat, Sex Phone การดูภ่าพัลามืก
อนัาจารที�มีืมืากกว�าหมืื�นัเว็บ

6. สืื�อลามืกอนัาจาร เด็ูกหาดู่ไดู�ง�าย ฟุ้ร ีถัก่สื�งต่�อในัร่ป็แบบคู่ลิป็วิดีูโอ การไรต์่ซึ่ดีีู เป็็นัต่�นั และมีื 3-4 แสืนัเว็บไซึ่ต์่ 
และอื�นั ๆ

7. การตั่�งแก๊งมือเต่อรไ์ซึ่ค์ู่ ในัชายขอบเมืืองใหญ�มืแีก๊งมือเต่อรไ์ซึ่ค์ู่มืากกว�า 20-30 แก๊งที�แข�งกันัอย�างเอาเป็็นัเอาต่าย
ในัยามืคู่ำาคืู่นั แก๊งมือเต่อร์ไซึ่ค์ู่เป็็นัศ่นัยก์ลางของคู่วามืตื่�นัเต่�นัในัเรื�องเพัศ คู่วามืรุนัแรงและการแข�งขนัั
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ขณะที�ข�อม่ืลเชงิป็ริมืาณจากกรมืสุืขภาพัจิต่ก็ยนืัยันัถึังคู่วามืรุนัแรงของสืถัานัการณปั์็ญหาเด็ูกและเยาวชนัในัขณะนีั�ว�า
มีืคู่วามืนั�าเป็็นัห�วงและกำาลังเป็็นัปั็ญหาสัืงคู่มืที�มีืแนัวโนั�มืรุนัแรงขึ�นั ต่�องเร�งช�วยกันัแก�ไขป้็องกันั โดูยปั็ญหาเด็ูกและเยาวชนั
ที�เกี�ยวข�องกับกระบวนัยุติ่ธรรมืที�พับนีั�มีื 2 ลักษณะ คืู่อ เป็็นัผ่่�กระทำาผิ่ดู และถัก่คู่นัอื�นักระทำา โดูยข�อม่ืลของกรมืพิันิัจและ
คูุ่�มืคู่รองเด็ูกและเยาวชนัในัปี็ 2559  มีืเด็ูกและเยาวชนัอายุต่ำากว�า 18 ปี็ลงมืากระทำาผิ่ดู 30,356 คู่นั เฉลี�ยวันัละ 83 คู่นั 
ร�อยละ 93  เป็็นัชาย เกือบร�อยละ 90 มีือายุ 15 - 18 ปี็ ที�เหลืออายุในัช�วง 10 - 15 ปี็  เป็็นัคู่ดีูเกี�ยวกับยาเสืพัติ่ดูมืากอันัดัูบ 1 
ถึังร�อยละ 41 เช�นั ยาบ�า สืารระเหย รองลงมืาคืู่อคู่ดีูเกี�ยวกับทรัพัย ์ร�อยละ 20  คู่ดีูทำาร�ายร�างกายร�อยละ 14 คู่ดีูอาวุธและ
วัต่ถุัระเบดิู ร�อยละ 7 และพับว�าแนัวโนั�มืการก�อคู่ดีูซึ่ำาของเด็ูกเพัิ�มืขึ�นั เพัยีงแคู่�ในัช�วง 3 ปี็ เพัิ�มืขึ�นัร�อยละ 7 จากร�อยละ 12 
ในัปี็ 2555 และเพิั�มืเป็็นัร�อยละ 19 ในัปี็ 2558

สื�วนัผ่ลการศึกษาวิจัยของกรมืสุืขภาพัจิต่ปี็ 2558 พับว�ากลุ�มืเด็ูกที�กระทำาผิ่ดู สื�วนัใหญ�ป่็วยเป็็นัโรคู่ทางจิต่เวช 
อย�างนั�อย 1 โรคู่ สืง่ถึังร�อยละ 96 สืง่กว�าเด็ูกทั�วไป็ 5 เท�า ที�พับมืากที�สืดุูคืู่อ คู่วามืผิ่ดูป็กติ่ของพัฤติ่กรรมืการใช�สืารเสืพัติ่ดู
พับร�อยละ 84 รองลงมืาคืู่อกลุ�มืโรคู่เกเรต่�อต่�านั พับร�อยละ  34  โรคู่วิต่กกังวล ร�อยละ 11 โรคู่ซึ่ึมืเศร�าอารมืณ์แป็รป็รวนั  
ร�อยละ 10  สืมืาธสิืั�นั ร�อยละ 7  โดูยมีืเด็ูกร�อยละ 79 หรอืป็ระมืาณ 4 ในั 5 ป่็วยทางจิต่มืากกว�า 2 โรคู่ นัอกจากนีั�ยงัพับว�า
เด็ูกเริ�มืดืู�มืเหล�า สืบ่บุหรี� สืบ่กัญชา และยาบ�า เมืื�ออายุ 7 - 9 ปี็ หรือเท�ากับเรียนัชั�นัป็ระถัมืศึกษาปี็ที� 2 หรือ 3  ซึึ่�งผ่ลที�ต่ามืมืา
จะรุนัแรงกว�าคืู่อ เด็ูกมีืโอกาสืเสืพัติ่ดูสืง่ และมีืโอกาสืป่็วยทางจิต่เวชที�ต่�องการการบำาบดัูรกัษาที�ยุ�งยากซึ่บัซึ่�อนัขึ�นั

ผ่ลการศึกษาคู่รั�งนีั�กล�าวไดู�ว�า การก�อคู่ดีูของเด็ูกและเยาวชนั คืู่อร่ป็แบบของการเจ็บป่็วยทางจิต่เวชที�ป็ะทุออกมืา
เป็็นัปั็ญหาสืงัคู่มืที�เกิดูมืาจากคู่วามืผ่ดิูป็กติ่ของตั่วเด็ูกเอง จากการเลี�ยงดู ่และสืภาพัสืงัคู่มื หากไมื�ไดู�รบัการดูแ่ลเด็ูกจะก�อคู่ดีู
อย�างซึ่ำาซึ่าก เมืื�อโต่ขึ�นัจะกลายเป็็นัผ่่�ใหญ�ที�มีืบุคู่ลิกภาพัต่�อต่�านัสืงัคู่มื (Antisocial Personality Disorder) ซึ่ึ�งเป็็นัลักษณะ
ของอาชญากรสืงัคู่มื ทำาผิ่ดูโดูยไมื�ร่�สืกึว�าผิ่ดู โทษคู่นัอื�นัว�าเป็็นัคู่นัผิ่ดู เป็็นัที�มืานิัสืยัฉ�อโกง

สืำาหรับป็ัญหาเด็ูกที�ถั่กทารุณกรรมื ข�อม่ืลจากศ่นัย์พัึ�งไดู�ของโรงพัยาบาลสืังกัดูกระทรวงสืาธารณสืุขทั�วป็ระเทศป็ี 
2558  มีืเด็ูกถัก่กระทำารุนัแรง 10,712 คู่นั เฉลี�ย 30 คู่นัต่�อวันั ในัเด็ูกผ่่�หญิงสื�วนัใหญ�จะถัก่กระทำารุนัแรงทางเพัศโดูยคู่นัร่�จัก
ถัก่ทบุตี่ทารุณทางกายและใจ 3,108 คู่นั ซึ่ึ�งผ่่�ป็กคู่รองสื�วนัหนึั�งยงัเชื�อว�าการลงโทษเป็็นัสืิ�งจำาเป็็นัในัการเลี�ยงดู่อบรมืสืั�งสือนั
กลุ�มืเด็ูกที�ถั่กกระทำารุนัแรงนีั�จะไดู�รับผ่ลกระทบต่�อสืมืองและจิต่ใจ ทำาให�พััฒนัาการล�าช�า สืติ่ปั็ญญาลดูลง เป็็นัเด็ูกเก็บกดู 
จะต่�องไดู�รบัการบำาบดัูฟุ้้� นัฟุ่้เพืั�อป้็องกันัผ่ลกระทบทางจิต่ใจระยะยาวเพัื�อให�เด็ูกสืามืารถัใช�ชีวิต่ต่�อไป็ไดู�

ภาพัอนาคู่ต่ของเด็็กไทยในชมุืชนท้องถ่ิ่�นหากปญัหาไมื�ได้็รบัการแก้ไข
จากข�อคู่�นัพับในัเอกสืารและงานัวิจัยต่�าง ๆ ทำาให�เห็นัภาพัชุดูของเด็ูกไทยในัอนัาคู่ต่อันัใกล� ดัูงนีั�

. 1 เด็ูกไทยในัท�องถิั�นัที�เป็็นักลุ�มืบรโิภคู่นิัยมืสืง่

. 2 การมีืวัฒนัธรรมืนัอนัดึูกตื่�นัสืาย

. 3 สืภาพัร�างกายที�อ�อนัแอลง ขาดูภ่มิืคูุ่�มืกันัทั�งทางดู�านัร�างกาย จิต่ใจและอารมืณ์

. 4 วุฒภิาวะทางอารมืณ์ พัฤติ่กรรมืและการแสืดูงออกแฝึงไป็ดู�วยคู่วามืก�าวร�าวรุนัแรงในัการดูำาเนิันัชวิีต่

. 5  เด็ูกวัยใสืที�อ�อนัเยาว์แต่�กลับเรียนัร่�ทางเพัศเรว็กว�าวัยที�คู่วรจะเป็็นั

. 6 การแสืวงหาคู่วามืร่� คู่วามืสืขุและการมีืเพัื�อนัใหมื�ทางอินัเทอรเ์น็ัต่

. 7 คู่ะแนันัผ่ลสืมัืฤทธิ� วัต่ถัสุืิ�งของ เป็็นัตั่วตั่�งในัการสืร�างคุู่ณคู่�าเชงิป็รมิืาณ

. 8 ขาดูจิต่อาสืา และจิต่สืำานึักสืาธารณะ
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. 9 เด็ูกจำานัวนัไมื�นั�อยเข�าวัดู โบสืถ์ั มัืสืยดิู นั�อยลง

. 10 เกิดูสืภาวะไร�คู่วามืสุืข ไมื�พัอใจ มีืแต่�ต่�องมีืต่�องไดู�

. 11 การยอมืรบัและมืองคู่วามืสืำาเรจ็ในัเชงิตั่วบุคู่คู่ลที�เกิดูจากการผิ่ดูศีลธรรมื

. 12 การเล�นัพันัันับอลต่ามืเทศกาลและการถั�ายทอดูต่ลอดูเวลา

. 13 เด็ูกทำางานัหนัักไมื�เป็็นั ขาดูคู่วามืรับผิ่ดูชอบ เกียจคู่ร�านั ไมื�มีืทักษะชีวิต่

. 14 เด็ูกในัเมืืองขนัาดูใหญ�จะมืคีู่วามืแต่กต่�างกันัคู่�อนัข�างมืาก ระหว�างเด็ูกในัคู่รอบคู่รวัชั�นักลาง และเด็ูกในัคู่รอบคู่รวั
ระดัูบล�าง กลายเป็็นัปั็ญหาคู่วามืขัดูแย�ง การใช�กำาลัง การเบยีดูเบยีนั การอย่�ร�วมืกันัในัลักษณะการเผ่ชิญหนั�า 

. 15 การมีืสืภาวะเป็็นัหัวหนั�าคู่รอบคู่รวัเยาว์วัยขึ�นั

ทนุัทางสืงัคู่มื (social capital) ไมื�ว�าจะเป็็นั หนั�วยทางคู่รอบคู่รวั โรงเรยีนั ชุมืชนั ศาสืนัา สืถัาบันัและหนั�วยงานัต่�าง ๆ 
ล�วนัอย่�ในัภาวะอ�อนัแอ ผุ่กร�อนั และมีืบทบาทลดูลง ข�อสืำาคัู่ญคืู่อการแยกสื�วนักันัทำาหนั�าที� ขาดูการเชื�อมืโยงป็ระสืานัสัืมืพันััธ์
ไมื�มีืศักยภาพั (Empowerment) ในัองค์ู่รวมืที�ดู่แลเชงิคุู่ณภาพัไดู�มืากนััก ในัทางต่รงกันัข�ามืธุรกิจมืืดู การกระตุ่�นัสืิ�งแวดูล�อมื
ชั�วร�ายอันัต่รายกลับขยายตั่วอย�างรวดูเร็ว เชื�อมืโยงเป็็นักระบวนัการ มีือำานัาจในัทางการต่ลาดูและผ่�านักลไกรัฐมืากยิ�งขึ�นั 
ป็ระสืานักันัเป็็นัธุรกิจขนัาดูใหญ�ที�ซึ่ับซึ่�อนั โดูยมุื�งไป็ที�กลุ�มืเด็ูกและเยาวชนัเป็็นัหลัก มีืทั�งอิทธิพัลคู่รอบงำาที�ให�คู่วามืหมืาย
และคู่ำาต่อบไดู�ดีูกว�าสืถัาบนััทางสืงัคู่มืที�หมืดูหนัทางในัการป้็องกันับุต่รหลานัของต่นัเอง หากท�องถิั�นั 7,853 แห�งยังป็ล�อยป็ละ
ละเลย ไมื�คิู่ดูร�วมืมืือช�วยเหลือกันั มิืติ่สืงัคู่มื สืิ�งแวดูล�อมืที�เป็็นัดู�านัลบ อันัต่รายจะคู่�อย ๆ หล�อหลอมื และสืร�างเด็ูกไทยให�มีื
คู่ณุลักษณะดัูง 15 ข�อที�กล�าวมืา (ดูร.สืมืพังษ์ จิต่ระดัูบ และ ดูร.อัญญมืณ ีบุญซึ่ื�อ, หลักสืต่่รสิืทธเิด็ูกและการวางแผ่นัท�องถิั�นั
เพัื�อเด็ูกและเยาวชนั พัุทธศักราช 2551, ศ่นัย์วิจัยและพััฒนัานัวัต่กรรมืการศึกษา เพัื�อเด็ูกและผ่่�มีืคู่วามืต่�องการพัิเศษ  
คู่ณะคู่รุุศาสืต่ร์ จุฬาลงกรณม์ืหาวิทยาลัย http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2013_5051.pdf)
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
ที�ผ่�านัมืาในัระดัูบท�องถิั�นัหลายพืั�นัที�สืามืารถัทำางานัเชิงลึกและแก�ปั็ญหาเด็ูกนัอกระบบไดู�ผ่ลจริง แมื�จะยังแก�ไมื�ไดู�

ทั�งหมืดูก็ต่ามื แต่�พืั�นัที�เหล�านีั�ก็มีืเคู่รื�องมืือ มีืองค์ู่คู่วามืร่�มีืทักษะในัระดัูบที�สืามืารถัขับเคู่ลื�อนัการแก�ปั็ญหาในัระยะยาวไดู�  
ดัูงตั่วอย�างของ 5 องค์ู่กรป็กคู่รองสื�วนัท�องถิั�นั ไดู�แก� เทศบาลต่ำาบลเมืืองแก เทศบาลกันัต่วจระมืวล องค์ู่การบรหิารสื�วนัต่ำาบล
หนัองสืนิัท องค์ู่การบริหารสื�วนัต่ำาบลหนัองอียอ และองค์ู่การบริหารสื�วนัต่ำาบลสืลักไดู จังหวัดูสืุรินัทร์ ที�ร�วมืมืือกับม่ืลนิัธ ิ
สืยามืกัมืมืาจล และภาคีู่เคู่รือข�ายต่�าง ๆ  เพืั�อคู่�นัหาแนัวทางให�เด็ูกและเยาวชนัไดู�เข�าถึังการเรยีนัร่�ที�จำาเป็็นัสืำาหรบัชวิีต่ทั�งในั
และนัอกห�องเรียนั รวมืถึังการทำางานัวิจัยเพืั�อท�องถิั�นัในัการคู่�นัหาวิธีการสืร�างอาชีพัและคู่วามืต่�อเนืั�องในัการเรียนัร่�ให�กับ
เยาวชนักลุ�มืนีั� โดูยไดู�รับการสืนัับสืนุันัจากสืำานัักงานัคู่ณะกรรมืการสื�งเสืริมืวิทยาศาสืต่ร์ วิจัยและนัวัต่กรรมื (สืกสืว.) และ 
ม่ืลนิัธสิืยามืกัมืมืาจล ทำาให�องค์ู่กรป็กคู่รองสื�วนัท�องถิั�นัเหล�านีั�มีืคู่วามืมัื�นัใจ มีืเคู่รื�องมืือ มีืบุคู่ลากร นัโยบาย และงบป็ระมืาณ
สืนัับสืนุันัอย�างต่�อเนืั�อง

โดูยหนึั�งในักระบวนัการที�มีืสื�วนัช�วยให�เด็ูกเยาวชนันัอกระบบกลับเข�าสื่�ระบบการศึกษาและพััฒนัาอาชีพั คืู่อ  
คู่�ายยุวโพัธชินั 21 วันั ที�รเิริ�มืโดูยสืถัาบนััยุวโพัธชินั และพััฒนัาต่�อยอดูร�วมืกับภาคีู่เคู่รือข�าย เช�นั สืถัาบันัเสืริมืสืร�างการเรยีนัร่�
เพัื�อชุมืชนั (สืรสื.) และม่ืลนิัธสิืยามืกัมืมืาจล พััฒนัาองค์ู่คู่วามืร่�ชุดูนีั�มืาอย�างต่�อเนืั�องตั่�งแต่�ปี็ 2548 กระบวนัการดัูงกล�าวเริ�มื
ดู�วยกระบวนัการให�พัวกเขาเห็นัคู่ณุคู่�าในัต่นัเอง เห็นัว�าต่นัเองมีืศักยภาพัคู่วามืสืามืารถัที�จะพัฒันัาไดู� มีืแรงบันัดูาลใจในัการ
คู่�นัหาเป้็าหมืายชวิีต่ คู่�นัหาคู่วามืถันััดู คู่วามืชอบ รกัที�จะฝึึกฝึนัต่นัเอง และมีืจิต่อาสืารับใช�ชุมืชนัสัืงคู่มื

นำ�ยว่รพล	หม่�นำร�ม	หรอ่	 เกม และกลุ�มืเพัื�อนัทั�ง 11 คู่นั เป็็นัตั่วอย�างของเยาวชนันัอกระบบที�ผ่�านัคู่�ายนีั�แล�วมีื 
แรงบันัดูาลใจในัการป็รับเป็ลี�ยนัต่นัเอง และ อบต่.หนัองอียอรับไมื�ต่�อดู�วยการสื�งเสืริมือาชีพั และให�พัื�นัที�ในัการแสืดูงออก
หลาย ๆ  ทาง แทนัการแว�นัมือเต่อร์ไซึ่ค์ู่หรอืการทะเลาะวิวาท จนัปั็จจุบนัันีั� เกมืมีืทักษะอาชพีัที�หลากหลาย เช�นั ซึ่�อมืรถัยนัต์่ 
รถัมือเต่อรไ์ซึ่ค์ู่ ตั่ดูผ่มื และงานัดู�านัการเกษต่รแล�ว เกมืยงัทำาหนั�าที�ยุวกระบวนักรจัดูกระบวนัการเรยีนัร่�ให�กับนั�อง ๆ คู่นัอื�นั 
และรวบรวมืเยาวชนันัอกระบบเข�ามืาสื่�การฝึึกฝึนัต่นัเองในัโรงเรยีนัเกษต่รวิถีักระบวนักรของ อบต่.หนัองอียออีกดู�วย
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ขณะเดีูยวกันั จังหวัดูสืรุนิัทรที์�ต่ระหนัักถึังปั็ญหาดัูงกล�าว จึงไดู�จัดูตั่�ง ‘คณะกรรมก�รปฏิิร้ปก�รศึกึษ�จัังหวัดสรุนิำทร’์	
ป็ระกอบดู�วยเคู่รือข�ายปั็ญจภาคีู่ คืู่อ เด็ูก ผ่่�ป็กคู่รอง สืถัานัศึกษา ท�องถิั�นั หนั�วยงานัอื�นั ๆ  ที�เกี�ยวข�อง ร�วมืกันักำาหนัดูแนัวทาง
การจัดูการศึกษาเชงิพืั�นัที� ให�เป็็นัการศึกษาเพืั�อคู่นัจังหวัดูสุืรนิัทรอ์ย�างแท�จรงิ	 จึังกล่�วได�ว่�	ก�รแก�ไขปญัห�เด็กเย�วชนำ
ทั�งในำและนำอกระบบของจัังหวัดสุรินำทร์ได�ขย�ยผลเป็นำคว�มร่วมม่อของคนำทั�งจัังหวัด	 โดยม่เป้�หม�ยปล�ยท�งค่อ		
‘ก�รศึกึษ�’	ตอบโจัทยป์ญัห�ของคนำสุรนิำทร	์และก�รพัฒนำ�เด็กเย�วชนำในำศึตวรรษท่�	21

สืำาหรบัเป้็าหมืายการพััฒนัาเด็ูกและเยาวชนัในัศต่วรรษที� 21 สืถัาบนัั RLG ไดู�จัดูการคู่วามืร่�และเสืนัอ ‘คู่ณุลักษณะ
พังึป็ระสืงค์ู่ของเด็ูกไทยในัศต่วรรษที� 21’ เมืื�อปี็ 2553 ไว� ดัูงนีั� 

•	 Self-Realization ร่�จักต่นัเองร่�จุดูแขง็จุดูอ�อนั ร่�จักอารมืณ์ต่นัเองและสืาเหตุ่ของการเกิดูอารมืณ์นัั�นั ๆ  ร่�ศักยภาพั
ของต่นัเอง ร่�วิธจัีดูการต่นัเอง

•	 Humanity เห็นัคู่ณุคู่�าในัคู่วามืเป็็นัมืนุัษย ์เคู่ารพัเพัื�อนัมืนุัษย ์เอาใจเขามืาใสื�ใจเรา
•	 Social	Connections มีืสืมัืพัันัธภาพัที�ดีูกับคู่นัอื�นั ไมื�ว�าคู่นัในัคู่รอบคู่รวั เพัื�อนั เพัื�อนัร�วมืงานั คู่นัในัสืงัคู่มืชุมืชนั
•	 Creativity คิู่ดูสืร�างสืรรค์ู่ ไมื�ติ่ดูกรอบเดิูมื ๆ กล�าคิู่ดูในัสืิ�งที�ท�าทายและนัำาไป็สื่�การแก�ป็ัญหา หรือสืร�างสืรรค์ู่ 

สืิ�งใหมื�ที�เป็็นัป็ระโยชน์ัแก�ต่นัเองและเพัื�อนัมืนุัษย์
•	 Resilience มีืคู่วามืสืามืารถัในัการล�มืแล�วลกุ ผิ่ดูพัลาดูแล�วแก�ไขป็รบัป็รุงไดู� มีืกำาลังใจที�จะฝ่ึาฟุ้นัั ทำาให�ก�าวผ่�านั

อุป็สืรรคู่จนัไป็สื่�คู่วามืสืำาเรจ็ไดู�
•	 Learning	Person ใฝ่ึเรยีนัใฝ่ึร่� มีืกระบวนัการ วิธกีารในัการเรียนัร่�ที�ดีู สืามืารถัวิเคู่ราะห์สืงัเคู่ราะห์สืิ�งต่�าง ๆ ไดู� 

ทำาให�ป็รบัตั่วไป็กับโลกที�เป็ลี�ยนัแป็ลงไมื�เหยุดูไดู�
•	 Respect	 to	Nature เห็นัคู่วามืสืำาคัู่ญของธรรมืชาติ่และสิื�งแวดูล�อมื พัยายามืดู่แลรักษาและอย่�กับธรรมืชาติ่

อย�างสืร�างสืรรค์ู่
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การจัดูการเรียนัร่�ในัคู่รั�งนีั�คู่ำานึังถึังผ่ลลัพัธ์ที�พัึงป็ระสืงค์ู่คืู่อ คูุ่ณลักษณะของเด็ูกเยาวชนัในัศต่วรรษที� 21 พัร�อมืกับ
ธรรมืชาติ่การเรียนัร่�ของผ่่�เข�าร�วมืเรียนัร่�ในัคู่รั�งนีั� และต่�องคู่ำานึังถึังหลักการ/คู่วามืร่�ที�ผ่่�ออกแบบกระบวนัการเรียนัร่�ต่�องมีื 
รวมืถึังทักษะและทัศนัคู่ติ่ที�จำาเป็็นัต่�อการจัดูกระบวนัการแล�ว ที�สืำาคัู่ญคืู่อ กระบวนักรเป็็นัไดู�ทั�งผ่่�เรยีนัและผ่่�สือนั ดู�วยเหต่นีุั�
การจัดูการเรียนัร่�เป็็นัทีมืจึงสืำาคัู่ญในัแง�ของการสืนัับสืนุันักระบวนัการ เนืั�อหา การอ�านัพัลังกลุ�มื และการสืร�างสืมืดุูลโดูย 
‘กิิจกิรรมท้้าท้ายกิลุ่่�ม’ เป็็นัสื�วนัสืำาคัู่ญของการจัดูการเรียนัร่�เพัื�อสืร�างพัลังกลุ�มื และเพ่�อให�ผ้�เรย่นำได�เรย่นำร้�บางอย�างผ่�านั
ป็ระสืบการณ์ ซึึ่�งจะเกิดูการเรียนัร่�ทั�งกาย ใจ และสืมือง การออกแบบกิจกรรมืท�าทายกลุ�มืที�ดีู และการเลือกจังหวะที�ใช� 
จึงสืำาคัู่ญกับการเรยีนัร่�อย�างยิ�ง

ทัศนคู่ต่่ของกระบวนกรผ้่จดั็กระบวนการเรย่นร่้
1.	 เช่�อว่�ทุกคนำมคุ่ณค่� คืู่อ เห็นัคู่ณุคู่�าของต่นัเองและผ่่�อื�นั ร่�จักชื�นัชมืต่นัเอง ชื�นัชมืผ่่�อื�นั ให�เกียรติ่ผ่่�อื�นั ไมื�เป็รยีบ

เทียบ ทกุเสืยีงมีืคู่วามืหมืาย ทกุคู่วามืคิู่ดูเห็นัมีืคู่ณุคู่�า เชื�อว�าทกุคู่นัมีืศักยภาพัในัการเรียนัร่�และพัฒันัาต่นัยิ�ง ๆ ขึ�นัไดู�เสืมือ

2.	 ทัศึนำะต่อคว�มร้�กับคว�มจัรงิ	 ไม่ยึดถ่ือคว�มจัรงิหนึำ�งเดย่ว ลดูคู่วามืยึดูติ่ดูในัชุดูคู่วามืร่�ของเราอย�างเหมืาะสืมื 
ถืัอว�าคู่วามืจรงิของเราคืู่อสืมืมืติ่ฐานัของคู่นัเรยีนั เราไมื�ไดู�ร่�คู่วามืจริงทั�งหมืดู ร่�ตั่วเสืมือว�าเราไมื�ร่�ทกุอย�างมีืคู่วามืจรงิอีกหลาย
ดู�านัที�เราไมื�ร่� เปิ็ดูรบัข�อม่ืลใหมื�เสืมือ สืร�างสืรรค์ู่การเรียนัร่�อย่�เสืมือ มีืคู่วามือยากร่�อยากเห็นั

3.	 ก�รเรย่นำร้�เกิดขึ�นำเม่�อเร�ออกม�จั�กพ่�นำท่�ปลอดภัย การเข�าถึังคู่วามืจรงิต่�องอย่�ภายใต่�กรอบจริยธรรมื 

4.	 เช่�อว่�สติสำ�คัญเสมอ สืติ่คืู่อหัวใจสืำาคัู่ญของกระบวนักร กระบวนักรพังึหมัื�นัเจรญิสืติ่อย่�เสืมือ สืติ่ของกระบวนักร
มีืผ่ลต่�อกระบวนัการเรยีนัร่� คู่ณุภาพัชวิีต่กำาหนัดูคู่ณุภาพังานั (Being is the foundation of Doing) พังึทบทวนัใคู่ร�คู่รวญ 
ตั่วเองอย่�เสืมือ ฝึึกไมื�เป็รยีบเทียบ/ทำางานัไป็คู่่�กับการลดูอัต่ต่า โอบอุ�มืและเมืต่ต่าต่�อต่นัเองและผ่่�อื�นั ไว�วางใจธรรมืชาติ่ 

5.	 ทัศึนำะต่อก�รจััดกระบวนำก�รเร่ยนำร้� เห็นัการเรียนัร่�ของผ่่�เรียนัเป็็นัสืำาคัู่ญ ถืัอผ่่�เรียนัเป็็นัตั่วตั่�ง วางใจในั
กระบวนัการว�า ทกุสืิ�งที�เกิดูขึ�นัคืู่อ การเรียนัร่� ป็ระสืบการณข์องทกุคู่นัมีืคู่ณุคู่�า ร�วมืเรยีนัร่�และร�วมืสืร�างองค์ู่คู่วามืร่�กับผ่่�เรยีนั
สืร�างการเรียนัร่�ดู�วยเคู่รื�องมืือที�หลากหลาย การทำางานัให�สัืมืพัันัธ์กันัระหว�าง ฐานักาย ฐานัใจ และฐานัคิู่ดู การสืร�างพัื�นัที�
ป็ลอดูภัยมีืคู่วามืสืำาคัู่ญมืาก ไมื�สืร�าง ให�เกิดูการแข�งขนััระหว�างผ่่�เรยีนัดู�วยกันัเอง ยอมืรบัว�าทกุคู่นัไมื�ไดู�สืมืบ่รณแ์บบ ไมื�ดู�วนั
ตั่ดูสิืนั ไมื�ตี่ต่รา มีืสืติ่ในัการรบัมืือเมืื�อถัก่ตั่ดูสืนิัหรอืจะตั่ดูสิืนัผ่่�อื�นั และการเรียนัร่�จากคู่วามืขดัูแย�ง สืามืารถัทำาให�ภายในัของ
เราเติ่บโต่ไดู�

6.	 ห�สมดุลระหว่�งคว�มย่ดหยุ่นำและมห่ลักก�ร ต่�องถืัอว�าหลักการทุกอย�างยืดูหยุ�นัไดู� ไมื�มืีถั่กผ่ิดูอย�างต่ายตั่ว 
เกินัไป็ ต่�องป็รบัใช�ให�เหมืาะสืมืต่ามืบรบิท แต่�มัื�นัคู่งในัหลักการสืำาคัู่ญ แผ่นัที�วางไว�เป็ลี�ยนัแป็ลงไดู�เสืมือ เชื�อว�าทกุปั็ญหามีื
ทางออกเสืมือ ตั่�งเป้็าหมืายในัการเรยีนัร่�และป็รบัเป็ลี�ยนักระบวนัการให�เหมืาะสืมื

7.	 ทัศึนำะต่อก�รรบัฟังัเสย่งสะท�อนำ พัร�อมืฟุ้งัคู่ำาวิจารณ ์ยอมืรบัคู่วามืผิ่ดูพัลาดู รบัฟุ้งัคู่ำาแนัะนัำา นั�อมืรบัคู่ำาท�าทาย 
คู่วามืผิ่ดูพัลาดูไมื�ใช�ตั่วชี�วัดูว�าเราทำาไมื�ไดู� เปิ็ดูกว�าง ไมื�หวั�นัไหว และพัร�อมืแก�ไข
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หลักการและคู่วามืร่ข้องกระบวนกรผ้่จดั็การเรย่นร่้
1.	 ก�รมส่ว่นำรว่ม	คู่วามืหมืายของการมีืสื�วนัร�วมืคืู่อแบ�งอำานัาจตั่ดูสิืนัใจ หลักการเรียนัร่�อย�างมีืสื�วนัร�วมืคืู่อ การร�วมื

กันัสืร�างองค์ู่คู่วามืร่�ระหว�างผ่่�สือนักับผ่่�เรียนั, ให�คู่วามืเท�าเทียมืและโอกาสืที�เท�าเทียมื, แนัวทาง วิธกีารสืร�างการมีืสื�วนัร�วมื
คืู่อการเรียนัผ่�านัป็ระสืบการณ์แล�วถัอดูร�วมืกันัเป็็นั Active Learning คืู่อ ผ่่�เรียนัและผ่่�สือนัร�วมืกันัสืร�างองค์ู่คู่วามืร่�อย�าง
กระตื่อรอืร�นั

2.	 ก�รเรย่นำร้�แบบผ�่นำประสบก�รณ์และก�รถือดบทเรย่นำ

2.1 หลักการของวงจรการเรียนัร่�แบบผ่�านัป็ระสืบการณ์ คืู่อ (1) หลังจากการผ่�านัป็ระสืบการณ์บางอย�างแล�ว 
มืาถัอดูบทเรียนัจากป็ระสืบการณ์นัั�นั (2) เริ�มืจากการสัืงเกต่คู่วามืร่�สืึกที�เกิดูขึ�นั (3) การตั่�งข�อสัืงเกต่กับ
ป็ระสืบการณเ์ฉพัาะนัั�นั เช�นั การถัามืว�าเราทำาอะไรไดู�ดีู เราทำาสืำาเรจ็ไดู�เพัราะอะไร หรอืมัืนัต่�องป็รบัอะไร 
(4) การถัอดูบทเรยีนั/หลักการทั�วไป็ที�จะนัำาไป็ป็ระยุกต์่ใช�ไดู� คู่ำาถัามืสืำาคัู่ญ เช�นั บทเรียนัสืำาคัู่ญจากเรื�องนีั�
คืู่ออะไร (5) เป็็นัขั�นัต่อนัการป็ระยุกต์่ใช� คู่ำาถัามืสืำาคัู่ญเช�นั ถั�าทำาใหมื�เราอยากป็รับอะไร หรือเรานัำาไป็
ป็ระยุกต์่ใช�อย�างไร 

2.2 สืถัานัที�ที�เหมืาะสืมืสืำาหรับการเรียนัร่�แบบผ่�านัป็ระสืบการณ์ กระบวนักรต่�องคู่ำานึังถึังสืถัานัที�ที�เอื�อต่�อ 
การจัดูการเรียนัร่� การนัั�งที�สืามืารถัเห็นักันัทั�งหมืดู และการนัั�งที�โอบอุ�มืพัลังกลุ�มืที�ทำาให�ผ่่�เรียนัจดูจ�อกับ 
การเรยีนัไดู� 

2.3 หลักการใช�ทักษะพืั�นัฐานั 10 อย�างของกระบวนักร ไดู�แก� การพัดู่กระชับ การฟัุ้งอย�างลึกซึ่ึ�ง การจับป็ระเด็ูนั
คู่ำาถัามืป็ลายเปิ็ดู การถัามืทวนัคืู่นั การถัามืเจาะ การสืงัเคู่ราะห์ การจัดูหมืวดูหม่ื� สืนััทนัาการ การใช�วิดีูโอสืั�นั

3.	 ก�รสร��งชุมชนำแห่งก�รเรย่นำร้� (คู่วามืรักคืู่อการศึกษา) ปั็จจัยสืำาคัู่ญของการสืร�างชุมืชนัแห�งการเรียนัร่� คืู่อ  
การมีืเป้็าหมืายร�วมื การมีืคู่วามืสืมัืพันััธบ์นัฐานัของคู่วามืเมืต่ต่ากรุณา และการมืกีระบวนัการที�สืร�างการมืสีื�วนัร�วมืของคู่นัในั
ชุมืชนั ซึ่ึ�งเอื�อให�ผ่่�เรียนัเกิดูการเติ่บโต่ภายในัและเชื�อมัื�นัในัต่นัเองอย�างอ�อนันั�อมืถั�อมืต่นั ชุมืชนัแห�งการเรียนัร่�จึงเป็็นัพัื�นัที�
ของคู่วามืรกัคู่วามืสืมัืพัันัธที์�เอื�อให�เกิดูการเป็ลี�ยนัแป็ลงภายในั ที�ต่�องอาศัยพัื�นัที�ของคู่วามืไว�วางใจ และการให�อภัย เพัื�อให�
มีืพัื�นัที�ในัการกล�าเสืี�ยง กล�าเปิ็ดู และยอมืรบัการเป็ลี�ยนัแป็ลงจึงจะเกิดูขึ�นั 

4.	 ก�รร้�จัักตนำเอง (การฝึึกฝึนัต่นัเองคืู่อการศึกษา) การร่�จักต่นัเองนัั�นั มีืหลายมิืติ่ ที�ลึกที�สืดุูคืู่อร่�เท�าทันัการทำางานั
ของจิต่ใจต่นัเอง ว�าการรบัร่�โลกและคู่วามืร่�สืกึนึักคิู่ดูของเรานัั�นั ทำางานัอย�างไร ร่�เท�าทันัหมืายถึังการมีืสืติ่เมืื�อสิื�งเหล�านีั�เกิดูขึ�นั
และทำางานัในัจิต่ใจร�างกายของเรา และทำาให�เราเป็็นัอิสืระที�จะเลือกทำาต่ามืหรือไมื�ทำาต่ามืคู่วามืร่�สืึกนึักคิู่ดูนัั�นัดู�วยปั็ญญา
คู่วามืร่�ขั�นันีั�สืำาคัู่ญยิ�งสืำาหรบัชวิีต่ ต่�องอาศัยการฝึึกสืติ่อย�างต่�อเนืั�อง ยาวนัานั ขั�นัรองลงมืาหมืายถึัง ร่�จักจรติ่นิัสืยั แนัวโนั�มื
ต่ามืธรรมืชาติ่ของคู่นัที�ต่�างกันั คู่วามืถันััดูป็ระจำาตั่ว ศักยภาพัที�ซึ่�อนัเร�นั ต่ลอดูจนัจุดูอ�อนัจุดูแขง็ของต่นั อีกมิืติ่ที�สืำาคัู่ญคืู่อ
การร่�จักป็มืเดู�นัป็มืดู�อยของต่นัเอง ที�ทำาให�เราติ่ดูกับอย่�กับการทำาอะไรซึ่ำา ๆ รอยเดิูมื และสืร�างป็ัญหาเดิูมื ๆ ให�กับต่นัเอง 
คู่วามืร่�การเยียวยาจิต่ใจสืมัืยใหมื�หลายวิธไีดู�ช�วยให�ป็มืเหล�านีั�คู่ลี�คู่ลายไดู�อย�างไมื�ยากเย็นันััก และทำาให�ชวิีต่ป็รบัเข�าหาสืมืดุูล
ง�ายขึ�นั

5.	 ก�รร้�จัักธรรมช�ติของคว�มร้�ว่�มห่ล�กหล�ยมิติ	การร่�จักธรรมืชาติ่ของคู่วามืร่�ทำาให�เราเลือกวิธกีารเข�าถึังคู่วามืร่�
ไดู�อย�างถัก่ต่�อง และคู่วามืเชื�อว�าคู่วามืร่�มีืหลากหลายมิืติ่ และยอมืรบัในัข�อจำากัดูของต่นัเองที�จะสืามืารถัเข�าถึังคู่วามืร่�ทั�งหมืดู
จึงทำาให�เราป็ฏิิบติั่ต่�อสืรรพัสืิ�งไดู�อย�างถัก่ต่�อง

การเชื�อในัคู่วามืหลากหลายนัำามืาซึ่ึ�งคู่วามืรุ�มืรวยทางคู่วามืร่� (Maximizing Edges) หากมืีการป็ระสืานัจัดูการที�ดีู 
จะทำาให�เกิดูคู่วามืแป็ลกใหมื� ซึ่ึ�งเกิดูจากคู่วามืว�าง คู่วามืเคู่ารพัและเห็นัคู่ณุคู่�า การต่ระหนัักร่�ว�าคู่วามืร่�มีื 2 แบบ ทั�งคู่วามืร่�
แบบลงตั่ว กับคู่วามืร่�แบบไมื�ลงตั่ว เราก็จะเลือกวิธกีารเข�าถึังคู่วามืร่�ที�เหมืาะสืมื
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6.	 ก�รคิดอย่�งมวิ่จั�รณญ�ณ	 เป็็นัสื�วนัสืำาคัู่ญในัการคิู่ดูให�ชัดู ช�วยให�เราสืื�อสืารไดู�ดีูขึ�นั ทำาให�เกิดูคู่วามืมัื�นัใจและ
ช�วยให�เรามืองป็ระเด็ูนัจากแง�มุืมือันัหลากหลาย เรามีืใจเป็็นัธรรมืและมีืจิต่ใจกว�างขวางมืากขึ�นั เราย�อมืสืามืารถัตั่ดูสิืนัใจไดู�
เป็็นัอย�างดีูในัสืถัานัการณทั์�วไป็ และสืามืารถัตั่ดูสืนิัใจแบบมืสีืติ่ปั็ญญาไดู� ช�วยให�ผ่่�เข�าร�วมื/ผ่่�เรยีนัเกิดูคู่วามืเข�าใจที�ลึกซึ่ึ�งและ
กว�างขวางมืากขึ�นัต่�อเนืั�อหา มีืคู่วามืมัื�นัใจเพัิ�มืขึ�นั และเป็็นัฐานัสืำาคัู่ญของการเติ่บโต่เป็็นัมืนุัษย์ที�สืมืบ่รณ ์เพัราะเป็็นัการสือนั
ให�ร่�จักหาคู่วามืร่�ดู�วยต่นัเอง และเป็็นัหม่ื�คู่ณะ มืนุัษยท์กุคู่นัมืสีืญัชาต่ญาณต่ามืธรรมืชาติ่ที�จะหาคู่วามืร่�ดู�วยต่นัเอง มืนุัษยจ์ะ
มีืฉนััทะในัการหาคู่วามืร่�อย�างไมื�มีืสืิ�นัสืดุู ถั�าไมื�ถัก่ปิ็ดูกั�นั 

ก�รค�นำคว��ห�คว�มร้�ด�วยตนำเอง	รว่มค�นำห�กับเพ่�อนำ	และก�รมโ่อก�สได�สอนำผ้�อ่�นำ	จัะชว่ยให�ผ้�เรย่นำกลับม�เหน็ำ
คณุค่�และร้�จัักสร��งองค์คว�มร้�ด�วยตนำเองรว่มกันำ

เคู่รื�องมืือที�ช�วยในัการคิู่ดูอย�างมีืวิจารณญาณ ไดู�แก� โยนิัโสืมืนัสืกิาร, แผ่นัผั่งคู่วามืคิู่ดู (mind map & conceptual 
map), การวิเคู่ราะห์ ไดู�แก� การใช�วิธคิีู่ดูแบบกระบวนัระบบ (System Thinking), การสืงัเคู่ราะห์ ไดู�แก� SWOT to Strategy 
หยนิัและหยาง และอะไร ใคู่ร ที�ไหนั เมืื�อไร ทำาไมื อย�างไร ผ่ลเป็็นัอย�างไร วิธกีารฝึึกฝึนั ไดู�แก� การอ�านัหนัังสือืและบทคู่วามื, 
ทำาคู่วามืเข�าใจคู่ำาหลัก ๆ, ไมื�ละเลยกิจกรรมืที�สืร�างสืรรค์ู่

ทักษะพืั�นฐานสำาหรบักระบวนกรท่�จดั็กระบวนการเรย่นร่้
1.	 ก�รพด้กระชับ คืู่อ การพ่ัดูที�ไดู�ใจคู่วามืสืำาคัู่ญของเนืั�อหาที�คู่รบถั�วนั มีืคู่วามืชดัูเจนัของเรื�องราว มีืการลำาดัูบขั�นั

ต่อนั และเรียบเรียงอย�างเป็็นัระบบ ซึ่ึ�งหากเป็็นัเนืั�อหาที�เราร่�จักดีู หรือมีืป็ระสืบการณ์กับเรื�องนัั�นัจะทำาให�การเล�านั�าสืนัใจ 
และมีืพัลังดึูงดูดู่คู่นัฟุ้งั

2.	 ก�รฟังัอย่�งลึกซึึ้�ง คืู่อ การที�กระบวนักรฟุ้งัผ่่�พัดู่ดู�วยคู่วามืตั่�งใจ วางคู่วามืคิู่ดูอื�นั ๆ  ไว�ก�อนั ดู�วยการอย่�กับป็ระเด็ูนั
เนืั�อหา รบัร่�ถึังคู่วามืร่�สืกึของผ่่�พัดู่ เข�าใจสืิ�งที�อย่�นัอกเหนัอืคู่ำาพัดู่ การทำาให�ผ่่�พัดู่ร่�สืกึว�ามีืผ่่�รบัฟุ้งัอย�างแท�จรงิดู�วยการสื�งภาษา
กาย เช�นั สืบสืายต่าว�าเราสืนัใจฟัุ้ง รวมืถึังการลดูการแทรกแซึ่งขณะที�ผ่่�พัดู่กำาลังพัดู่ และไมื�ดู�วนัตั่ดูสิืนั

3.	 ก�รจัับประเด็นำ คืู่อ การสืกัดูและจับป็ระเด็ูนัสืำาคัู่ญของเนืั�อหาออกมืาเพัื�อให�ไดู�ใจคู่วามืสืำาคัู่ญ โดูยการคู่�นัหาคู่ำา
สืำาคัู่ญ แยกแยะระหว�างสืาระหลัก รายละเอียดู และอารมืณค์ู่วามืร่�สืกึ 

4.	 คำ�ถื�มปล�ยเปดิ คืู่อ คู่ำาถัามืที�ทำาให�ผ่่�เรยีนัมีืทางเลือกในัการต่อบ ชวนัให�คิู่ดูต่�อยอดู และทำาให�ไดู�มุืมืมือง คู่วามื
คิู่ดู คู่วามืร่�ที�หลากหลายจากผ่่�เรยีนั นัอกจากนัั�นัยงัทำาให�เกิดูการสืร�างคู่วามืร่�และปั็ญญาร�วมื และทำาให�ผ่่�เรยีนัร่�สืกึไดู�ถึังการ
มีืสื�วนัร�วมืในัการสืร�างคู่วามืร่�

5.	 ก�รถื�มทวนำค่นำ คืู่อ การสืรุป็เนืั�อหาในัสื�วนัที�ผ่่�พัดู่พัดู่และทวนักลับไป็เพัื�อต่รวจสือบคู่วามืเข�าใจ หรอืการทำาคู่วามื
เข�าใจให�ต่รงกันั หรือการช�วยกันัทำาป็ระเด็ูนัให�ชัดูเจนัและแหลมืคู่มืระหว�างผ่่�พั่ดูกับกระบวนักร ดู�วยการสืรุป็และถัามืกลับ
คืู่นัว�าใช�หรือไมื� ทั�งนีั�กระบวนักรมัืกจะเลือกทวนัคืู่นัในัป็ระเด็ูนัที�ผ่่�พั่ดูพั่ดูยาว ซึ่ับซึ่�อนั เนืั�อหาไมื�ชัดูเจนั หรือแมื�แต่�การ 
พ่ัดูสืั�นัเกินัไป็

6.	 ก�รถื�มเจั�ะ คืู่อ การใช�คู่ำาถัามืป็ลายเปิ็ดูเพัื�อถัามืเนืั�อหาบางเรื�องบางสื�วนัในัรายละเอียดู ทั�งอาจถัามืเพัื�อให�ไดู�
เนืั�อหาที�ลึกขึ�นั ชัดูเจนั และกว�างขวางมืากขึ�นั โดูยกระบวนักรจะต่�องมืีคู่วามืสืงสืัยใคู่ร�ร่�ในัเรื�องนัั�นั เพัื�อเป็็นัแรงในัการถัามื
เจาะและสืบืคู่�นัเนืั�อหาที�มืากขึ�นัเรื�อย ๆ  และเป็็นัการถัามืที�มีืเป้็าหมืายที�ชดัูเจนัว�าการถัามืจะนัำาไป็ส่ื�อะไร รวมืถึังกระบวนักร
จะต่�องไมื�ถัามืแบบรุกมืากเกินัไป็จนัทำาให�ผ่่�ฟุ้งัเกิดูคู่วามือึดูอัดู 

7.	 ก�รสังเคร�ะห์ คืู่อ กระบวนัการจัดูระบบเนืั�อหาและสืร�างคู่วามืเชื�อมืโยงคู่วามืร่�ทั�งจากผ่่�เรยีนั กระบวนักร และ
คู่วามืร่�จากภายนัอกเพัื�อให�เกิดูการสืร�าง ยกระดัูบ หมุืนัเกลียวของคู่วามืร่� และนัำาไป็ใช�ป็ระโยชน์ัไดู�ง�ายขึ�นั ทั�งนีั�การมีืเป้็า
หมืายที�ชดัูเจนัถึังการใช�ป็ระโยชน์ัขององค์ู่คู่วามืร่�ชุดูนีั� ก็จะช�วยกำาหนัดูทิศทางการสัืงเคู่ราะห์ให�ชดัูเจนัมืากขึ�นัดู�วย 
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8.	 ก�รจััดหมวดหม้ ่ คืู่อ การจัดูแยกป็ระเภทเนืั�อหาสื�วนัต่�าง ๆ ที�เหมืือนักันัให�อย่�ในักลุ�มืเดีูยวกันั โดูยคู่ำานึังถึังกลุ�มื
หรอืหมืวดูหม่ื�ในัระดัูบเดีูยวทั�งในัแนัวราบและแนัวดิู�งมีืคู่วามืผ่สืานัสือดูคู่ล�องกันั เป้็าหมืายเพัื�อจัดูระบบข�อม่ืลที�กระจัดูกระจาย
ให�เป็็นักลุ�มืก�อนั ทำาให�ง�ายต่�อการนัำาไป็ใช�ต่�อ และการสัืงเคู่ราะห์อย�างมีืพัลัง

9.	 สนัำทนำ�ก�ร คืู่อ การใช�กิจกรรมืในัระยะเวลาสืั�นั ๆ เพัื�อสืร�างคู่วามืสืนุักสืนัานั สืร�างการตื่�นัตั่ว เรยีกสืติ่ ลดูคู่วามื
ตึ่งเคู่รียดู ทำาคู่วามืร่�จักคูุ่�นัเคู่ยกันั เป็ลี�ยนัอารมืณ์ให�พัร�อมืกับการเรียนัร่� ละลายตั่วต่นั ถัอดูหัวโขนั สืร�างพัื�นัที�ป็ลอดูภัย  
สืร�างคู่วามืสัืมืพัันัธร์ะหว�างผ่่�เข�าร�วมืกับผ่่�เข�าร�วมืและกับกระบวนักร

10.		ก�รใช�วิดโ่อสั�นำ เป็็นัเคู่รื�องมืือในัการจัดูการเรียนัการสือนั ต่�องมีืเป้็าหมืายในัการสือนัที�ชัดูเจนั เลือกวิดีูโอและ
การตั่�งชุดูคู่ำาถัามืที�สือดูคู่ล�องกับเป้็าหมืาย

เนื�อหาการเรย่นร่้

1 การเรย่นร่เ้พืั� อพััฒนาทักษะชว่ต่่ 
กิจกรรมืในัชวิีต่ป็ระจำาวันัหลายคู่นัคิู่ดูว�าง�าย ไมื�ท�าทาย นั�าเบื�อ แต่�จริง ๆ  แล�วเป็็นักิจกรรมืที�มีืป็ระโยชน์ัและทำาไดู�ยาก

หากไมื�ไดู�รับการบ�มืเพัาะมืาตั่�งแต่�วัยเด็ูก ศาสืต่รก์ารเรยีนัร่�สืมัืยใหมื�พัดู่ถึัง EF (Executive Functions) เป็็นักระบวนัการทาง 
คู่วามืคิู่ดู (Mental process) ในัสืมืองสื�วนัหนั�า ที�เกี�ยวข�องกับการคิู่ดู คู่วามืร่�สืกึ และการกระทำา เช�นั การยั�งใจคิู่ดูไต่ร�ต่รอง 
การคู่วบคูุ่มือารมืณ์ การยืดูหยุ�นัทางคู่วามืคิู่ดู การตั่�งเป้็าหมืาย วางแผ่นั คู่วามืมุื�งมัื�นั การจดูจำาและเรียกใช�ข�อม่ืลอย�าง 
มีืป็ระสิืทธิภาพั การจัดูลำาดัูบคู่วามืสืำาคัู่ญของเรื�องต่�าง ๆ และการทำาสิื�งต่�าง ๆ อย�างเป็็นัขั�นัเป็็นัต่อนัจนับรรลุคู่วามืสืำาเร็จ  
ซึ่ึ�งเป็็นัทักษะที�มืนุัษย์เราทุกคู่นัต่�องใช� มีืคู่วามืสืำาคัู่ญยิ�งต่�อทั�งคู่วามืสืำาเรจ็ในัการเรยีนั การทำางานั รวมืทั�งการมีืชวิีต่คู่รอบคู่รวั 
ทักษะ EF นีั�นัักวิชาการระดัูบโลกชี�แล�วว�า สืำาคัู่ญกว�า IQ

ทั�งนีั� มีืงานัวิจัยชดัูเจนัว�า ช�วงวัย 3 - 6 ปี็นีั� เป็็นัช�วงเวลาทองของชวิีต่ในัการพัฒันัาทักษะ EF ให�กับเด็ูก เพัราะสืมือง
จะพัฒันัาทักษะ EF ไดู�ดีูที�สืดุูในัช�วงเวลานีั� พั�นัจากช�วงเวลานีั�ไป็ถึังวัยเรยีนั วัยรุ�นั หรือวัยผ่่�ใหญ�ต่อนัต่�นั แมื�จะยงัพัฒันัาไดู� 
แต่�ก็จะไมื�ไดู�ดีูเท�ากับช�วงป็ฐมืวัย 
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ขณะที� Dr.Maxwell Maltz นัายแพัทย์ชื�อดัูงชาวสืหรัฐฯ ที�ไดู�เขียนัไว�ในัหนัังสืือ “Psycho-Cybernetics” ของเขา  
กล�าวถึังแนัวคิู่ดูที�เรยีกว�า “ทฤษฎีี 21 วันั” (21-Day Habit Theory) โดูยใจคู่วามืคืู่อถั�าอยากให�พัฤติ่กรรมืบางอย�างต่กผ่ลึก 
และฝัึงลึกในัตั่วเราจนักลายเป็็นันิัสืยั จะต่�องทำาพัฤติ่กรรมืนัั�นั ๆ ต่�อเนืั�องทกุวันัเป็็นัเวลาอย�างนั�อย 21 วันั วันัละอย�างนั�อย 
15 นัาที ช�วงวันัแรก ๆ อาจจะต่�องบงัคัู่บตั่วเองสัืกหนั�อย แต่�หลังจากฮึึดูสื่�จนั 21 วันัผ่�านัไป็แล�ว คู่นัคู่นันัั�นัก็จะคูุ่�นัชนิักับการ
ทำากิจวัต่รเหล�านีั�ทกุวันัโดูยไมื�ร่�สืกึลำาบากอีกต่�อไป็ ยิ�งทำาซึ่ำา ๆ ในัช�วงเวลาเดิูมืก็ยิ�งไดู�ผ่ลดีู แล�วไมื�นัานัผ่ลของการกระทำานัั�นั
ก็จะออกดูอกออกผ่ล ทำาให�ป็ระสืบคู่วามืสืำาเรจ็ในัชวิีต่ไดู�ต่ามืที�ฝัึนันัั�นัเอง

2 การเรย่นร่เ้พืั� อสรา้งสรรค์ู่พัลังกลุ�มืและชมุืชน
แห�งกัลยาณมืต่่ร 

กัลยาณมิืต่รเป็็นัดัู�ง ‘รุ�งอรุณของชวิีต่ดีูงามื’ หรอืเป็็นั ‘บุพันิัมิืต่
แห�งชวิีต่ดีูงามื’ กระบวนัการเรยีนัร่�เพัื�อการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่�องอาศยัฐานั
คู่วามืสัืมืพัันัธ์ที�ลึกซึ่ึ�งของผ่่�ร�วมืเรียนัร่� คู่วามืสืัมืพัันัธ์ที�ลึกซึ่ึ�งผ่�านัการ
ไดู�ทำาอะไรที�ท�าทาย ร�วมืทุกข์ร�วมืสืุขไป็ดู�วยกันั การไดู�อย่�ใกล�ชิดูกันั 
การไดู�พั่ดูคูุ่ยและรับฟุ้ังกันัอย�างลึกซึ่ึ�ง การเป็ิดูใจยอมืรับตั่วต่นัที� 
แต่กต่�างของกันัและกันั และการจะทำาสืิ�งเหล�านีั�ไดู�แล�วนัำาไป็สื่�พัลังกลุ�มื
และชุมืชนัแห�งมืติ่รภาพันัั�นั มีืองค์ู่ป็ระกอบที�สืำาคัู่ญเชื�อมืโยงกันั ไดู�แก�

•	 เป�้หม�ยรว่ม หัวใจสืำาคัู่ญ คืู่อ เป็็นัศ่นัยร์วมืใจรวมืพัลังของกลุ�มื

•	 คว�มสมัพนัำธ์และมิตรภ�พ หัวใจสืำาคัู่ญคืู่อ การมีืคู่วามืรกั คู่วามืเมืต่ต่า และป็รารถันัาดีูต่�อกันั ยนิัดีูเมืื�อผ่่�อื�นั
ทำาดีูหรือป็ระสืบคู่วามืสืำาเรจ็ และให�อภัยไดู�เมืื�อผ่่�อื�นัทำาผิ่ดูพัลาดู

•	 กระบวนำก�ร หัวใจสืำาคัู่ญ คืู่อ การมีืสื�วนัร�วมื มัืกเกิดูจากการกระจายอำานัาจของผ่่�นัำา อาศัยเคู่รื�องมืือที�สืำาคัู่ญ
คืู่อการมีืแผ่นังานัร�วมืกันั ให�คู่วามืสืำาคัู่ญกับทกุเสืยีง จนัเกิดูคู่วามืเข�าใจร�วมื และข�อต่กลงร�วมืกันั

•	 ตนำเอง หัวใจสืำาคัู่ญ คืู่อ การลดูอัต่ต่า สืมัืพัันัธกั์บทั�ง 3 สื�วนัข�างต่�นัอย�างแนั�นัแฟุ้้นั เมืื�อสืมืาชิกในักลุ�มืร่�จักต่นัเอง 
ทั�งจุดูแขง็ จุดูอ�อนั ร่�เท�าทันัอัต่ต่าที�เล�นัเล�ห์กับต่นัเอง หรอืร่�จักโลกภายในัทั�งที�เป็็นัคู่วามืคิู่ดู อารมืณ ์คู่วามืร่�สืกึ 
ทัศนัคู่ติ่ คู่วามืเชื�อ คู่�านิัยมื ฯลฯ ของต่นัเองดีูแล�ว ทำาให�เข�าใจผ่่�อื�นัและสัืมืพัันัธ์กับผ่่�อื�นัไดู�อย�างถั่กต่�องทั�ง 
การงานัและสืงัคู่มื โดูยจะต่�องไมื�ลืมืว�าสืติ่และสืมืาธเิป็็นัรากฐานัสืำาคัู่ญที�ทำาให�เข�าถึังแก�นัแท�นีั�ไดู�

•	 ก�รส่�อส�ร เป็็นัสื�วนัที�ล�อมืรอบปั็จจัยทั�งหมืดูให�ขับเคู่ลื�อนัไป็ไดู� หัวใจสืำาคัู่ญ คืู่อ การเข�าถึังหัวใจของกันัและ
กันั ซึ่ึ�งต่�องอาศัยการฟุ้งัอย�างลึกซึ่ึ�ง การจับป็ระเด็ูนัไดู� การร่�จักตั่�งคู่ำาถัามื และคู่วามืกล�าในัการแสืดูงคู่วามืคิู่ดู
เห็นั กระบวนัการเรียนัร่�แบบนีั�จึงจัดูให�คู่นัที�ไมื�กล�าพั่ดูมีืโอกาสืไดู�กล�าพั่ดู และแป็รเป็ลี�ยนัคู่วามืกลัวไป็ส่ื� 
คู่วามืกล�าไดู�มืากขึ�นัเรื�อย ๆ

• บรรย�ก�ศึและสภ�พแวดล�อม เป็็นัสื�วนัสืำาคัู่ญที�สืนัับสืนุันัให�เกิดูการเรียนัร่�ร�วมืกันั นัั�นัคืู่อ การอย่�ในั
บรรยากาศที�ผ่�อนัคู่ลาย สืงบ เบกิบานั และกระตื่อรอืร�นั หากเลือกไดู�การมืโีอกาสือย่�ในัชุมืชนัที�ให�คู่วามืสืำาคัู่ญ
กับการอย่�ร�วมืกันั การดู่แลรกัษาระบบนิัเวศ ก็จะช�วยโอบอุ�มืพัลังกลุ�มืให�เติ่บโต่ไป็ดู�วยกันั สืมัืพัันัธภาพัที�ลึกซึ่ึ�ง
มีืสื�วนัสืำาคัู่ญยิ�งที�จะทำาให�ชีวิต่มีืคู่วามืหมืาย โดูยเฉพัาะอย�างยิ�งมิืต่รภาพัที�ไมื�ไดู�ตั่�งอย่�บนัผ่ลป็ระโยชน์ั  
พัระพุัทธองค์ู่ถืัอว�ากัลยาณมิืต่รนัั�นัสืำาคัู่ญนัักต่�อชวิีต่ที�ดีูงามื หรอืเป็็นัทั�งหมืดูของชวิีต่พัรหมืจรรย์
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3 การเรย่นร่เ้พืั� อการร่จ้กัเขา้ใจต่นเองและผ้่อื�น 
เป้็าหมืายของการร่�จักต่นัเองเบื�องต่�นั ไดู�แก� 

• ต่ระหนัักร่�ถึังจุดูแข็งจุดูอ�อนัที�มีือย่�ในัต่นัเอง หมืายถึัง การร่�จักอารมืณ ์นิัสืยั และพัฤติ่กรรมืของต่นัเองที�เป็็นั
จุดูแขง็เป็็นัสื�วนัที�สืนัับสืนุันัให�เกิดูคู่วามืสุืข เกิดูการพััฒนัาคู่วามืสัืมืพัันัธ ์พััฒนัาต่นัเองและพััฒนัางานั สื�วนัจุดู
อ�อนัคืู่อสื�วนัที�เป็็นัอุป็สืรรคู่ที�ทำาให�ไมื�มีืคู่วามืสุืข มีืปั็ญหาเรื�องคู่วามืสัืมืพัันัธ ์ ปิ็ดูกั�นัการพััฒนัาต่นัเอง การไดู�
เรยีนัร่� ไดู�ทำาสืิ�งใหมื� ๆ และอาจสื�งผ่ลให�งานัไมื�สืำาเรจ็หรอืไมื�ก�าวหนั�า

• ร่�ถึังคู่วามืถันััดูหรอืคู่วามืฉลาดูต่ามืพัหุปั็ญญา ป็ระกอบดู�วย คู่วามืฉลาดูดู�านัภาษา, คู่วามืฉลาดูดู�านัคู่ณติ่ศาสืต่ร์
และต่รรกะ, คู่วามืฉลาดูดู�านัดูนัต่ร,ี คู่วามืฉลาดูดู�านัร�างกาย, คู่วามืฉลาดูดู�านัมิืติ่สืมัืพันััธ ์(คิู่ดูและสืื�อสืารดู�วย
ภาพัและมีืทักษะในัการใช�มืือที�ดีู), คู่วามืฉลาดูดู�านัมืนุัษยสัืมืพันััธ,์ คู่วามืฉลาดูดู�านัเข�าใจต่นัเอง, คู่วามืฉลาดู
ดู�านัร่�จักธรรมืชาติ่

• การร่�เท�าทันัอารมืณแ์ละคู่วามืร่�สืกึของต่นัเอง และร่�ถึังสืิ�งที�กระตุ่�นัเร�าให�เรามีืคู่วามืร่�สืกึในัแต่�ละแบบ ซึึ่�งเป็็นั
อุป็สืรรคู่ขวางกั�นัไมื�ให�เราเป็็นัอิสืระและบั�นัทอนัการใช�ชีวิต่อย�างมีืคู่วามืสุืข ในัพัระพุัทธศาสืนัาเรียกว�า  
นิัวรณ ์5 หรือที�พัระไพัศาล วิสืาโล เรียกว�าอารมืณป่์็วนั ไดู�แก� คู่วามืยนิัดีู (รัก อยาก) คู่วามืโกรธ คู่วามืหดูห่�
ท�อถัอย (เหงา เซึ่ง็) คู่วามืฟุุ้้งซึ่�านัรำาคู่าญใจ และคู่วามืลังเลสืงสืยั ถั�าหากเราร่�จักเท�าทันัเราจะทั�งป้็องกันัไมื�ให�
เกิดูขึ�นั และแก�ไดู�รวดูเร็ว ไมื�ไหลต่ามืจนัเกิดูคู่วามืเสืยีหายที�ใหญ�โต่

• การเข�าใจสืภาพัป็ัญหาและสืาเหตุ่ของป็ัญหาของต่นัเอง เป็็นัป็ระโยชนั์ทั�งในัดู�านัของการหาวิธีแก�ปั็ญหาไดู�
ต่รงจุดู หรือหากยังแก�ไมื�ไดู�ก็จะอย่�กับปั็ญหาอย�างเข�าใจ

• มีืเป้็าหมืายของการเป็ลี�ยนัแป็ลง มีืคู่วามืเข�าใจที�ถัก่ต่�อง เห็นัคู่วามืจำาเป็็นัที�ต่�องแก�ไขจุดูอ�อนัของต่นัเอง และ
มีืคู่วามืมุื�งมัื�นัตั่�งใจที�จะพัฒันัาให�ถึังเป้็าหาย และมืคีู่วามืเข�าใจถึังการเป็ลี�ยนัแป็ลงอย�างแท�จรงิจะต่�องเกิดูจาก
การร่�เท�าทันั และฝึึกฝึนัอย�างต่�อเนืั�อง

• มีืคู่วามืร่�และเคู่รื�องมืือที�ถัก่ต่�องและเพัยีงพัอที�จะนัำาไป็ส่ื�การเป็ลี�ยนัแป็ลง

เคร่�องม่อท่�สำ�คัญท่�ทำ�ให�ร้�จัักและเข��ใจัตนำเอง

• การใคู่ร�คู่รวญต่นัเอง สืามืารถัตั่�งคู่ำาถัามื แสืวงหาคู่ำาต่อบและจับป็ระเด็ูนักับชวิีต่ไดู�

• สืติ่และสืมืาธใินัการเฝ้ึาสืงัเกต่ต่นัเอง

• การรบัฟัุ้งสืิ�งที�กัลยาณมิืต่รสืะท�อนัทั�งดู�านับวกและดู�านัลบ

• กิจกรรมื/เคู่รื�องมืือต่�าง ๆ เช�นั สัืต่ว์สืี�ทิศ งานัศิลป็ะ กิจกรรมืท�าทายกลุ�มื

• การฝึึกฝึนัจนัเกิดูคู่วามืชำานัาญในัการเฝ้ึามืองต่นัเอง

• กระบวนัการคิู่ดูวิเคู่ราะห์และเชื�อมืโยงให�เห็นัเหต่ปัุ็จจัยต่�าง ๆ ที�เกี�ยวข�อง

• การร่�จักและเท�าทันับรบิทแวดูล�อมืทั�งคู่รอบคู่รวั ชุมืชนั สัืงคู่มื และโลก 

• การฝึึกสืติ่และสืมืาธเิพืั�อให�ร่�เท�าทันัคู่วามืคิู่ดู อารมืณ์ คู่วามืร่�สืกึ และพัฤติ่กรรมืของต่นัเองต่ามืคู่วามืเป็็นัจรงิ 
รวมืถึังการมีืเคู่รื�องมืือสืร�างคู่วามืสืงบภายในั
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4 การเรย่นร่เ้พืั� อการก้าวขา้มืคู่วามืกลัว 
กิจกรรมืการเรียนัร่�การก�าวข�ามืคู่วามืกลัวเป็็นัสื�วนัหนึั�งของการร่�จักต่นัเองคู่วามืกลัวถืัอเป็็นัอุป็สืรรคู่สืำาคัู่ญอย�างหนึั�ง

ที�ทำาให�หลายคู่นัไป็ไมื�ถึังฝัึนั และหยุดูที�จะเรียนัร่�และพัฒันัาต่นัเอง หรือขยายขอบเขต่ของคู่วามืสืามืารถัของต่นัเอง 

ทฤษฎีไ่ขข่�วไขแ่ดง	(Fried-egg	Theory) เป็็นัทฤษฎีีที�นัักจิต่วิทยาใช�การเรียนัร่�การเป็ลี�ยนัแป็ลงพัฤติ่กรรมืมืนุัษย์ 
ที�ทำาให�เห็นัภาพัไดู�อย�างชดัูเจนั ‘ไข�แดูง’ พืั�นัที�ป็ลอดูภัย เป็็นัพัื�นัที�ต่รงกลางที�มีืขนัาดูไมื�ใหญ� มีืเสื�นัขอบบาง ๆ กั�นัจากพัื�นัที�
ภายนัอก ภายในัไข�แดูงอุดูมืไป็ดู�วยคู่ณุป็ระโยชน์ัมืากมืาย เป็็นัพัื�นัที�คูุ่�นัเคู่ย อย่�แล�วผ่�อนัคู่ลาย ร่�สืกึป็ลอดูภัย และสืามืารถัเป็็นั
ตั่วของตั่วเองไดู�อย�างแท�จรงิ ‘ไข�ขาว’ พืั�นัที�เสืี�ยง อาณาเขต่กว�างใหญ�ล�อมืรอบไข�แดูง เป็็นัพัื�นัที�เสืี�ยงเพัราะการก�าวข�ามืเสื�นั
ขอบของไข�แดูงออกไป็ไดู�นัั�นั หลายคู่นัต่�องเผ่ชิญกับคู่วามืท�าทาย คู่วามืกลัวที�จะก�าวพัลาดู แล�วต่�องเผ่ชิญกับผ่ลลัพัธ์ที� 
ยากจะคู่าดูเดูา แต่�นัักจิต่วิทยาเชื�อว�า พืั�นัที�ไข�ขาวคืู่อพัื�นัที�แห�งการเรยีนัร่�ของมืนุัษย ์เพัราะมืนุัษย์มีืศักยภาพัในัการเรียนัร่�ที�
หลากหลาย ไมื�มีืขดีูจำากัดู เมืื�อตั่วเขาเองอนุัญาต่ตั่วเองหรือกล�าที�จะก�าวออกมืาเผ่ชญิกับสืิ�งที�ไมื�คูุ่�นัเคู่ยหรอืไมื�เคู่ยทำา 

ในักระบวนัการคู่�ายจึงมีืหลายกิจกรรมืที�จัดูขึ�นัเพัื�อให�ผ่่�เรยีนัไดู�เผ่ชญิและก�าวข�ามืคู่วามืกลัว ไป็ทีละขั�นั โดูยคู่ำานึังถึัง
คู่วามืป็ลอดูภัยและไมื�เสืี�ยงจนัเกินัไป็ โดูยการศึกษาสืภาพัพัื�นัที� การเลือกใช�กิจกรรมืที�กระบวนักรชำานัาญ การเฝ้ึาระวังคู่วามื
ป็ลอดูภัย และที�สืำาคัู่ญกระบวนักรเองต่�องไมื�เรียนัร่�ที�จะไว�วางใจธรรมืชาติ่ เปิ็ดูโอกาสืให�ธรรมืชาติ่ไดู�ให�บทเรียนักับผ่่�เรียนั 
เพัื�อให�ผ่่�เรยีนัไดู�คู่�นัพับศักยภาพัของต่นัเอง

5 การเรย่นร่เ้พืั� อการพััฒนาภาวะผ้่นำาท่�เน้นการประสานพัลังกลุ�มื 
ผ่่�นัำามีืคู่วามืสืำาคัู่ญต่�อการทำางานัเป็็นัหม่ื�คู่ณะ แต่�การนัำาก็มีืหลายแบบเพัื�อให�เหมืาะกับสืถัานัการณ์ อย�างเช�นั ผ่่�นัำา

เดีู�ยวที�ใช�อำานัาจในัการตั่ดูสืนิัใจคู่นัเดีูยว มัืกจะเหมืาะกับสืถัานัการณ์ฉกุเฉินั เร�งดู�วนั หรือผ่่�นัำาที�รบัฟัุ้งคู่วามืคิู่ดูเห็นัแต่�ตั่ดูสืนิั
ใจเองก็เหมืาะกับการบรหิารในัร่ป็แบบของบริษัท แต่�บางงานัที�ต่�องอาศัยการมีืสื�วนัร�วมื การแบ�งปั็นัอำานัาจ และการเติ่บโต่
ไป็ดู�วยกันั ไมื�ไดู�มุื�งคู่วามืสืำาเร็จระยะสืั�นัเท�านัั�นั ผ่่�นัำาป็ระเภทนีั�จะใช�อำานัาจและการตั่ดูสืินัใจร�วมืกันักับหม่ื�คู่ณะ เพัื�อให�เกิดู
การพััฒนัากระบวนัการทำางานัร�วมืกันั พััฒนัาคู่วามืสัืมืพัันัธ์ และการพััฒนัาคู่นั กับการบรรลุเป้็าหมืายของงานัไป็ดู�วยกันั  
แต่�บางทีเราแยกแยะไมื�ไดู� เราไมื�ร่�เท�าทันัต่นัเอง เราก็มัืกจะเผ่ลอใช�การนัำาในัร่ป็แบบเดีูยวกับทกุเรื�อง 

ผ่่�นัำาแบบสืร�างการมีืสื�วนัร�วมืจึงเป็็นัผ่่�นัำาที�แสืดูงพัฤติ่กรรมืต่�อผ่่�ใต่�บังคัู่บบัญชาหรือหม่ื�คู่ณะดู�วยการขอคู่ำาป็รึกษาก�อนั
ที�จะตั่ดูสืนิัใจ รวมืถึังการขอคู่วามืคิู่ดูเห็นั และข�อเสืนัอแนัะ กระตุ่�นัให�มีืการป็ระชุมืป็รึกษาหารือและตั่ดูสิืนัใจร�วมืกันั

บทบ�ทของผ้�นำำ�แบบสร��งก�รมส่ว่นำรว่ม

• กระตุ่�นัให�มีืการคิู่ดู ตั่ดูสืนิัใจ และลงมืือทำาร�วมืกันัของหม่ื�คู่ณะ

• ตั่�งคู่ำาถัามื รับฟัุ้ง สืรุป็ และเชื�อมืโยงป็ระเด็ูนัจากทุกคู่นั ทำาให�ทุกคู่นัร่�สืึกว�าคู่วามืคิู่ดูเห็นัของต่นัเองไดู�มีืการ 
รบัฟุ้งัและนัำามืาสื่�ข�อสืรุป็ร�วมืกันั

• เอื�ออำานัวยหรอืจัดูกระบวนัการให�ทกุคู่นัในัทีมืไดู�มีืสื�วนัร�วมืในัการกำาหนัดูเป้็าหมืาย การวางแผ่นั การลงมืือทำา 
และการสืรุป็บทเรยีนั

• สืร�างสืรรค์ู่ชุมืชนักัลยาณมิืต่รให�เกิดูขึ�นัในัหม่ื�คู่ณะ

• เปิ็ดูโอกาสืให�ปั็จเจกภาพัของแต่�ละคู่นัไดู�เติ่บโต่ และนัำาสื�วนันัั�นัออกมืารับใช�สัืงคู่มื

คณุสมบติัของผ้�นำำ�แบบสร��งก�รมส่ว่นำรว่ม

ทักษะของผ้�นำำ�

• การสืงัเกต่สืิ�งต่�าง ๆ ดู�วยคู่วามืละเอียดู จะทำาให�อ�านัพัลังงานัของหม่ื�คู่ณะไดู� 

• การจับป็ระเด็ูนั และการคิู่ดูวิเคู่ราะห์แยกแยะข�อม่ืลที�ไดู�รับมืา ให�เห็นัถึังองค์ู่ป็ระกอบและเหตุ่ปั็จจัย
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• การดู่แลและจัดูการต่นัเองให�กระทำาสืิ�งต่�าง ๆ ไดู�อย�างเหมืาะสืมื เช�นั การต่รงต่�อเวลา การดู่แลสืขุอนัามัืยต่นัเอง

• การจัดูการอารมืณค์ู่วามืร่�สืกึของต่นัเองให�แสืดูงออกไดู�อย�างเหมืาะสืมื ซึ่ึ�งต่�องอาศัยสืติ่ร่�เท�าทันั และการอดูทนั
รอคู่อย

• การฟุ้ังอย�างลึกซึ่ึ�ง เป็็นัการรับฟุ้ังที�ไดู�ยินัทั�งเหตุ่ผ่ล ไดู�ยินัอารมืณ์ คู่วามืร่�สืึก บริบทที�แวดูล�อมื นัำาไป็สื่�คู่วามื 
เข�าอกและเข�าใจอย�างลึกซึ่ึ�ง

• การพ่ัดู การตั่�งคู่ำาถัามืที�เอื�อต่�อการทำางานัแบบมีืสื�วนัร�วมื

คว�มร้�ของผ้�นำำ�

• มีืคู่วามืร่�เกี�ยวกับคู่วามืแต่กต่�างของคู่นัในัหม่ื�คู่ณะ และวิธกีารทำาให�เกิดูการส่ื�เป้็าหมืายเดีูยวกันัไดู�

• ร่�จักต่นัเองทั�งในัแง�อารมืณ ์คู่วามืร่�สืกึ คู่วามืคิู่ดู คู่วามืถันััดู และเป้็าหมืายชีวิต่ 

• ร่�จักการจัดูการร�างกายและการดูแ่ลสุืขภาพัของต่นัเอง

• ร่�จักการวิเคู่ราะห์ ป็ระเมิืนัสืถัานัการณ ์และมืองหาคู่วามืเป็็นัไป็ไดู�ใหมื� ๆ

• มีืคู่วามืร่�ในัการสืร�างการมีืสื�วนัร�วมื โดูยการให�การจัดูสืรรบทบาทหนั�าที�

• มีืคู่วามืร่�ในัการสืร�างคู่วามืไว�วางใจโดูยการเปิ็ดูโอกาสืให�ผ่่�อื�นัไดู�ลงมืือทำาให�มืากขึ�นั

ทัศึนำคติของผ้�นำำ�

• มีืคู่วามืเชื�อร�วมืกันักับทีมืในัการไป็ให�ถึังเป้็าหมืาย

• มีืคู่วามืไว�วางใจ ลดูอคู่ติ่กับผ่่�อื�นั

• เชื�อว�าการลงมืือทำาและลองผิ่ดูลองถัก่จะทำาให�เกิดูการเรียนัร่�

• สืติ่สืำาคัู่ญต่�อการจัดูการต่นัเองและการทำางานั

• เชื�อว�าคู่วามืเป็็นัหม่ื�คู่ณะจะช�วยหนุันัเสืรมิืให�เกิดูคู่วามืสืำาเรจ็

• คู่วามืเชื�อใจเกิดูจากการกระทำา

• เชื�อว�าคู่วามืแต่กต่�างไมื�ใช�สืิ�งที�ผิ่ดูแต่�เป็็นัการเติ่มืเต็่มื



20  คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

6 การเรย่นร่เ้พืั� อสรา้งพัลังในการเปล่�ยนแปลงต่นเอง 
การเรียนัร่�ที�สืำาคัู่ญเกี�ยวกับการร่�จักต่นัเอง คืู่อ การเห็นัศักยภาพัของต่นัเองที�สืามืารถัคัู่ดูเลือกและสืร�างสืรรค์ู่สืิ�งดีูงามื

สืำาหรบัต่นัเองไดู� และสืามืารถันัำาสืิ�งเหล�านีั�ออกมืารบัใช�ชุมืชนัและสัืงคู่มื

ก�รค�นำพบศึกัยภ�พของตนำเองในำแต่ละคนำอ�ศึยัจัังหวะและเคร่�องม่อท่�แตกต่�งกันำ	เชน่ำ	ก�รได�ยินำ	ได�ฟังั	ได�เหน็ำ
ตัวอย่�งท่�กระทบใจั	ก�รได�ใครค่รวญจุัดแข็งจุัดอ่อนำของตนำเอง	ก�รฟัังผ้�อ่�นำสะท�อนำก�รได�ลงม่อทำ�กิจักรรมบ�งอย่�ง
และได�ใครค่รวญกับสิ�งนัำ�นำ	เปน็ำต�นำ

การทำาให�มีืพัลังในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเองและสืังคู่มืดู�วยยิ�งต่�องอาศัยพัลังงานัที�สืำาคัู่ญ คืู่อ คู่รอบคู่รัว ชุมืชนั และ
สืงัคู่มืที�เปิ็ดูโอกาสืให�พัวกเขาไดู�ลงมืือทำา และป็ระคัู่บป็ระคู่องให�มีืคู่วามืมัื�นัใจในัการทำาซึ่ำา และใคู่ร�คู่รวญกับสืิ�งที�ทำา จนัเกิดูเป็็นั
นิัสืยัและพัฤติ่กรรมืใหมื� การเรยีนัร่�ในัชุดูนีั�จึงไมื�ไดู�สืำาคัู่ญเฉพัาะกับเด็ูกเยาวชนัเท�านัั�นั แต่�สืำาคัู่ญกับผ่่�ใหญ�ทกุคู่นั เพัราะต่�าง
ก็เป็็นัปั็จจัยที�สื�งผ่ลกระทบถึังเด็ูกในัทุกทิศทาง

7 การเรย่นร่เ้พืั� อการร่จ้กัชมุืชนสังคู่มื ร่เ้ท�าทันสื�อ 
การเรยีนัร่�เพัื�อร่�จักชุมืชนัสืงัคู่มื ร่�เท�าทันัสืื�อ และมีืพัลังในัการสืร�างสืรรค์ู่เป็ลี�ยนัแป็ลงชุมืชนัสืงัคู่มืให�ดีูงามื ร่�จักชุมืชนั

สืงัคู่มืในัสัืงคู่มืสืมัืยใหมื� เยาวชนัมัืกถัก่ทำาให�เห็นัว�าเรื�องที�เกี�ยวข�องกับชุมืชนัที�ต่นัเองอย่� หรอืในัสัืงคู่มืวงกว�างเป็็นัเรื�องไกลตั่ว 
เราจึงร่�จักเพีัยงวิชาสัืงคู่มืในัห�องเรียนัที�ต่�องสือบให�ผ่�านัเท�านัั�นั แต่�เราไมื�สืามืารถัเชื�อมืโยงกับต่นัเองไดู�อย�างลึกซึ่ึ�ง รวมืถึังการ
มืองไมื�เห็นัว�าต่นัเองมืีพัลังในัการสืร�างและเป็ลี�ยนัแป็ลงสืังคู่มืให�ดีูงามืขึ�นัไดู� เราจึงฝึากคู่วามืหวังทั�งหมืดูไว�กับผ่่�นัำาป็ระเทศ
เท�านัั�นั ยิ�งในัยุคู่โลกเทคู่โนัโลยดิีูจิทัล การตั่ดูสืนิัใจของผ่่�นัำาป็ระเทศมืหาอำานัาจในัซึ่กีโลกหนึั�ง อาจจะมีืผ่ลกระทบใหญ�โต่ต่�อ
คู่นัจำานัวนัมืหาศาลในัอีกซีึ่กโลกหนึั�งไดู�อย�างง�ายดูาย ป็รากฎีการณ์ที�เราพับเห็นัในัสัืงคู่มืไมื�ว�าดีูหรือร�ายอาจจะมืาจากโคู่รงสืร�าง
บางอย�างที�เรามืองไมื�เห็นัไดู�ง�าย ๆ โคู่รงสืร�างนัั�นั ๆ อาจจะมืาจากชุดูคู่วามืคิู่ดูคู่วามืเชื�อชุดูหนึั�งของสืงัคู่มื ที�สื�งผ่ลให�เกิดูการ
ผ่ลิต่ซึ่ำาป็รากฎีการณท์างสืงัคู่มืคู่รั�งแล�วคู่รั�งเล�า

คู่วามืมุื�งหมืายของการเรียนัชุดูนีั�เพืั�อให�เท�าทันัระบบสืงัคู่มืในัปั็จจุบนัั เพัื�อเป็็นัอิสืระต่�อการคู่รอบงำาของระบบ ทนุันิัยมื
ที�บั�นัทอนัคู่วามืเป็็นัมืนุัษย์และการเติ่บโต่ดู�านัในั และเมืื�อพับเห็นัป็รากฎีการณ์ในัสืังคู่มืก็มีืเคู่รื�องมืือที�สืามืารถัใช�วิเคู่ราะห์
รากของป็รากฎีการณ์นัั�นั ๆ ผ่่�เรียนัจะไดู�ร่�จักบริบททางสืังคู่มืที�มีืผ่ลต่�อต่นัเอง และสืามืารถัวิเคู่ราะห์ข�อดีูข�อเสืีย จุดูอ�อนั 
จุดูแข็งของสืิ�งต่�าง ๆ รวมืถึังวิเคู่ราะห์สืื�อต่�าง ๆ ที�มีืผ่ลกระทบต่�อพัฤติ่กรรมืของมืนุัษย์ดู�วย หลังจากต่ระหนัักและเข�าใจในั
ปั็ญหาแล�ว ผ่่�เรยีนัอาจจะไดู�เห็นัทางออกอันัหลากหลายที�ป็รากฎีขึ�นัในัป็ระเทศ ที�เป็็นัชุมืชนัเข�มืแข็งและพัึ�งต่นัเองไดู�

ก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง

กระบวนัการเรียนัร่�ชุดูนีั�จะนัำาพัาให�เรากลับมืาสัืงเกต่ต่นัเองว�า ‘เราอย่�ในัสืภาพัใดู’ ไมื�ว�าจะเป็็นัติ่ดูเกมืจนัเสีืยงานั  
เสืียการเรียนั ไมื�ร่�ข�าวสืารคู่วามืเป็็นัไป็ของบ�านัเมืือง โดูยเฉพัาะอย�างยิ�งที�เกี�ยวกับการดูำาเนิันัชีวิต่ เคู่รียดูกับข�าวการเมืือง 
โดูยเฉพัาะข�าวคู่วามืขัดูแย�งแบ�งฝัึกแบ�งฝ่ึาย ซึ่ื�อแต่�ผ่ลิต่ภัณฑ์์บำารุงผิ่วคู่วามืงามืจนัเงินัไมื�พัอใช� นัั�นัหมืายถึังว�าเรากำาลัง 
ต่กเป็็นัเหยื�อของสืื�อ เพัราะเราเปิ็ดูรับและเชื�อในัสิื�งที�สืื�อนัำาเสืนัอ โดูยไมื�ผ่�านัการคิู่ดูกลั�นักรอง ยับยั�งชั�งใจ หรือคู่�นัหา 
คู่วามืจริงก�อนั

หากมืองให�ลึกแล�วจะเห็นัว�าสืื�อต่�าง ๆ ที�พับเห็นัในัชวิีต่ป็ระจำาวันัล�วนัแต่�มีืข�อเท็จจรงิเหล�านีั�ซึ่�อนัอย่� คืู่อสืื�อทั�งหลาย
ล�วนัถัก่สืร�างขึ�นัมืาดู�วยเทคู่นิัคู่มุืมืกล�อง แสืง สื ีเสืยีง และการตั่ดูต่�อ ดัูงนัั�นัสืื�อจึงไมื�ใช�กระจกสืะท�อนัภาพัคู่วามืเป็็นัจรงิอย�าง
ที�เราคิู่ดู บุคู่คู่ลหรอืองค์ู่กรต่�างมีืเป้็าหมืายเพัื�อต่�องการผ่ลป็ระโยชน์ั ต่�องการเป็ลี�ยนัแป็ลงคู่วามืคิู่ดูและทัศนัคู่ติ่ของเราเสืมือ
โดูยพัวกเขาจะนัำาเสืนัอข�อม่ืลที�จะเป็ลี�ยนัแป็ลงคู่วามืคิู่ดู และคู่�านิัยมืบางอย�างแก�เราอย�างแนับเนีัยนั และสืื�อมีืนััยทางการคู่�า
แอบแฝึงอย่� สืื�อสื�วนัใหญ�ถั่กสืร�างเพัื�อผ่ลทางการคู่�า โดูยสืื�อมุื�งเป็ลี�ยนัแป็ลงคู่�านิัยมืเกี�ยวกับการบริโภคู่ สืื�อมัืกจะเลือกข�าง
ทางการเมืืองและเอนัเอียงการนัำาเสืนัอข�างที�ต่นัเองชอบ แล�วเราจะทำาอย�างไรให�เราร่�เท�าทันัสืื�อ การเรยีนัร่�เรื�องสืื�อเพัื�อทำาให�
เข�าถึังและเท�าทันัสืื�ออย�างสืนุัก ไมื�ต่กเป็็นัเหยื�อ เข�าถึังสืื�ออย�างมีืคู่ณุภาพัและสืามืารถัสืร�างสืื�อที�มีืคู่ณุภาพัไดู�ดู�วยต่นัเอง 
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8 การเรย่นร่เ้พืั� อร่จ้กัธรรมืชาต่่และระบบน่เวศ 
การต่ระหนัักถึังวิกฤต่นิัเวศ และต่ระหนัักว�ามืนุัษย์เป็็นัปั็จจัยหลักที�ทำาให�เกิดูวิกฤต่นีั� และการแก�ปั็ญหานีั�ทำาไดู�โดูย

มืนุัษย์จะต่�องเป็ลี�ยนัคู่วามืเชื�อพืั�นัฐานัเรื�องมืนุัษย์เป็็นันัายเหนืัอธรรมืชาติ่ มืนุัษย์ต่�องเอาชนัะธรรมืชาติ่ มืนุัษย์ต่�องต่ระหนััก
อย�างลึกซึ่ึ�งว�าต่นัเองเป็็นัสื�วนัหนึั�งของระบบนัิเวศ และกลับไป็เชื�อมืโยงในัระดัูบจิต่วิญญาณกับธรรมืชาติ่ คู่วามืร่�ในัชุดูนีั�จะ
นัำาไป็สื่�สืำานึักรักและหวงแหนัธรรมืชาติ่ เป็ลี�ยนัท�าทีต่�อธรรมืชาติ่ไป็ในัทางเป็็นัมิืต่ร มืากกว�าการพัยายามืเอาธรรมืชาติ่มืา 
ใช�ป็ระโยชน์ัอย�างเห็นัแก�ตั่ว 

9 การเรย่นร่เ้พืั� อร่จ้กัคู่วามืงามืและงานศ่ลปะ 
มีืเป้็าหมืายเพัื�อให�ผ่่�เรียนัไดู�สืมัืผั่สืและมืคีู่วามืสืขุกับคู่วามืงามืที�เรียบง�าย และเกิดูคู่วามืเชื�อมัื�นัในัต่นัเองที�จะสืร�างสืรรค์ู่

งานัศิลป็ะ รวมืถึังการใช�งานัศิลป็ะในัการคู่�นัพับต่นัเองในัแง�มืุมืที�ลึกขึ�นั และสืัมืผั่สืคู่วามืงามือื�นั ๆ ดู�วยใจที�ละเอียดูอ�อนั 
มืากขึ�นั บางคู่นัอาจใช�งานัศิลป็ะเป็็นังานัอดิูเรกหรอืพัฒันัาไป็ส่ื�อาชพีัไดู�

10 การเรย่นร่ก้ารจบัประเด็็นและคู่่ด็เปน็ระบบ 
เนืั�องจากกลุ�มืเป้็าหมืายในัคู่�ายคู่รั�งนีั�เป็็นัเยาวชนันัอกระบบที�มัืกจะถั่กป็ระเมิืนัว�า ไมื�รักในัการเรียนั ไมื�ชอบคิู่ดู  

ไมื�ชอบอ�านั ซึ่ึ�งจรงิ ๆ แล�วไมื�ไดู�เป็็นัเช�นันัั�นัทั�งหมืดู เพัราะสื�วนัหนึั�งวิธจัีดูการเรียนัการสือนัอาจไมื�สืามืารถันัำาพัาให�เด็ูกเกิดู
คู่วามืรกัและศรทัธาในัการเรยีนัร่� การอ�านั เป็็นัสื�วนัหนึั�งของการแสืวงหาคู่วามืร่� และยังมีือีกหลายวิธกีารที�สืามืารถัแสืวงหา
คู่วามืร่�ไดู� หากหัวใจของพัวกเขาเห็นั คู่วามืสืำาคัู่ญและเกิดูศรัทธาในัการเรยีนัร่�เพัื�อพัฒันัาต่นัเองให�เป็็นัมืนุัษย์ที�สืมืบ่รณ์

11 การเรย่นร่น้อกสถิ่านท่� 
เป็็นักิจกรรมืที�สืร�างป็ระสืบการณต์่รง สืร�างคู่วามืป็ระทับใจและแรงบันัดูาลใจให�กับผ่่�เรยีนัไดู�มืาก เมืื�อพัวกเขาเผ่ชญิ

ในัชวิีต่จรงิ พัวกเขาจะนึักถึังป็ระสืบการณนั์ั�นั และดึูงมืาใช�ไดู�โดูยอัต่โนัมัืติ่ การคัู่ดูเลือกสืถัานัที�เรียนัร่�จึงต่�องใสื�ใจอย�างมืาก 
เบื�องต่�นัดูบ่รเิวณที�ใกล� ๆ ว�า มีืสืถัานัที�ใดูจะเป็็นัแหล�งเรยีนัร่�ไดู�บ�าง เช�นั ถั�าอย่�ใกล�ป่็าหรือภ่เขา เราสืามืารถัพัาผ่่�เรยีนัเรยีนัร่�
เรื�องระบบนิัเวศ คู่วามืงามื และการเผ่ชญิกับคู่วามืกลัวคู่วามืยากลำาบาก เป็็นัต่�นั หรอืถั�าใกล�ชุมืชนั ก็สืามืารถัพัาเรยีนัร่�เรื�อง
สืังคู่มืวัฒนัธรรมืของชุมืชนันัั�นั หรือพัิพัิธภัณฑ์์เมืืองต่�าง ๆ หรือการจัดูกิจกรรมืขึ�นัใหมื�เพัื�อเชื�อมืโยงคู่วามืสัืมืพัันัธ์หรือการ 
ทำาป็ระโยชน์ัเพัื�อผ่่�อื�นั หรอืเรยีนัร่�เกี�ยวกับกลุ�มือาชพีัต่�าง ๆ เป็็นัต่�นั
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ทม่จััดกระบวนำก�รจึังต�องทำ�ก�รบ��นำก่อนำโดยก�รศึกึษ�บรบิทชุมชนำโดยรอบว่�	มอ่ะไรดอ่ะไรเด่นำท่�จัะพ�ผ้�เรย่นำ
ไปผ�่นำประสบก�รณ์นัำ�นำได� จากนัั�นัจึงป็ระสืานักับผ่่�นัำา หรือผ่่�ที�เกี�ยวข�องกับสืถัานัที�นัั�นั โดูยเล�าวัต่ถัปุ็ระสืงค์ู่ของการเรยีนัร่�
และร�วมืกันัออกแบบว�ากระบวนัการเรยีนัร่�คู่วรเป็็นัอย�างไร ระยะเวลาที�เหมืาะกับการเรียนัร่� และคู่�าใช�จ�ายต่�าง ๆ บางสืถัานัที�
อาจต่�องการจดูหมืายอย�างเป็็นัทางการ สืถัานัที�ราชการสื�วนัใหญ�ถั�ามีืการป็ระสืานัล�วงหนั�ามัืกจะไดู�รบัการยกเว�นัคู่�าธรรมืเนีัยมื
หรอืจ�ายคู่�าธรรมืเนีัยมืในัราคู่านัักเรียนันัักศึกษา

จังหวะที�พัอเหมืาะคืู่อช�วงเวลาที�ผ่่�เรียนัทำากิจกรรมืในัห�องเรียนัหรือสืถัานัที�เดิูมืสัืกระยะ มีือาการที�ไมื�กระตื่อรือร�นั 
กับการเรียนัเหมืือนัที�ผ่�านัมืาก็จัดูให�ไดู�ออกไป็เรียนัร่�ภายนัอกบ�าง หรือการจัดูเพัื�อต่อบวัต่ถัุป็ระสืงค์ู่บางป็ระการที�ตั่�งไว�  
ในัสื�วนัของคู่�าย 21 วันั ไดู�กำาหนัดูให�มีืวันัพััก คืู่อ 5 วันั พักั 1 วันั ซึ่ึ�งในัวันัพักัมัืกจะเป็็นัการไป็ทำากิจกรรมืนัอกคู่�าย

12 สันทนาการ 
กิจกรรมืสืันัทนัาการมืีคู่วามืสืำาคัู่ญหลายป็ระการ ทั�งดึูงให�ผ่่�เรียนันัำาใจกายกลับมืาอย่�ดู�วยกันั สืร�างคู่วามืตื่�นัตั่ว ร่�ตั่ว

มืากขึ�นั และยงัเป็ลี�ยนัสืภาพัอารมืณใ์ห�กลับมืาอย่�สืภาพัที�พัร�อมืจะเรยีนัร่� อาจเป็็นัอารมืณที์�ฟุุ้ง้ซึ่�านัหรอืหงอยเหงา เบื�อ เซึ่ง็ 
หรอืเคู่รยีดู กระบวนักรจึงต่�องมีืคู่ลังของกิจกรรมืที�หลากหลายร่ป็แบบเพืั�อดึูงมืาใช�ให�เหมืาะสืมืกับสืภาพัอารมืณ์ที�เหมืาะกับ
การเรยีนัร่�

ก�รสร��งบรรย�ก�ศึท่�เหม�ะสมกับก�รเรย่นำร้�	

. 1 บรรยากาศที�เอื�อต่�อการเรยีนัร่�ที�สืดุู (Maximal State of Learning) ทั�งคู่วามืสืงบ คู่วามืสืนุัก คู่วามืใหมื� นั�าตื่�นัเต่�นั
เป็็นัปั็จจัยสืำาคัู่ญของการเรียนัร่� ดัูงนัั�นั กระบวนักรต่�องมีืคู่วามืเข�าใจผ่่�เข�าอบรมื เข�าใจคู่วามืเป็็นัมืา ภ่มิืหลัง 
เข�าใจป็ระเด็ูนัที�สือนัอย�างลึกซึ่ึ�ง จึงจะสืามืารถัอ�านัพัลังกลุ�มืไดู�ว�าเป็็นัอย�างไรในัขณะนีั� และต่�องการให�พัลัง 
เป็็นัแบบไหนัจึงจะเอื�อต่�อการเรยีนัร่�มืากที�สืดุู รวมืถึังการเข�าถึังเข�าใจผ่่�เรยีนัไดู�ก็จะเอื�อให�กระบวนักรสืามืารถั
รบัมืือกับผ่่�เรยีนัที�จัดูการยากไดู�ดู�วย และมีืวิธกีารโอบอุ�มืคู่นัที�มีืบาดูแผ่ลถัก่สืะกิดูดู�วย

. 2 อย่�กินัเรียบง�ายใกล�ชิดูธรรมืชาติ่ ทำาให�ชีวิต่เบาสืบาย ไมื�เสืียเวลากับเรื�องไมื�จำาเป็็นัของชีวิต่ ไดู�กินัผั่กที�ป็ล่ก
โดูยไมื�ใช�สืารเคู่มีื การอย่�ใกล�ชิดูธรรมืชาติ่ทำาให�เราไดู�สืมัืผั่สืกับจังหวะ คู่วามืงามืต่ามืวันัเวลาและฤดูก่าล 

. 3 มีืคู่วามืสืงบเหมืาะกับการเจริญจิต่ปั็ญญา บรรยากาศที�สืงบเหมืาะกับการศึกษาคู่�นัคู่ว�าและการเจริญสืติ่ เช�นั 
ที�หนั�วยจัดูการต่�นันัำาไมื�เปิ็ดูโทรทัศน์ันัอกจากจัดูฉายภาพัยนัต่รห์รอืสืารคู่ดีูเพัื�อการศึกษาเป็็นัคู่รั�งคู่ราว 

. 4 อย่�ในัสืนัามืพัลังของมิืต่รภาพั มิืต่รภาพัระหว�างผ่่�เรยีนัเป็็นัสืิ�งแรกที�การเรยีนัร่�ชุดูนีั�จะสืร�างขึ�นั เพัื�อให�คู่นัร่�จัก
และไว�ใจกันั ระหว�างผ่่�เรยีนักับชุมืชนับ�านักิต่ติ่นัันัต์่ที�อย่�ใกล� ๆ หนั�วยจัดูการและอนุัรกัษ์ต่�นันัำาดู�วย ก็เป็็นัไป็
อย�างเป็็นัธรรมืชาติ่ 
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หลังจากเรยีนัร่�แนัวคิู่ดูและเป้็าหมืายการออกแบบการจัดูกระบวนัการเรยีนัร่�แล�ว บทนีั�จะพัาทกุคู่นัไป็เรยีนัร่� ‘กิจักรรม
ก�รเรย่นำร้�’ ทั�ง 12 ข�ออย�างละเอียดู สืำาหรบันัำาไป็ใช�เป็็นั ‘เคร่�องม่อ’ พัฒันัาเด็ูกเยาวชนันัอกระบบ

1  ก่จกรรมืการเรย่นร่เ้พืั� อพััฒนาทักษะชว่ต่่ในการฝึึกฝึน

เริ�มืจากสืวดูมืนัต์่ภาวนัาทำาวัต่รเช�า, ป็ระคู่องไมื� กระบองพััฒนัาสืติ่และสืมืาธ,ิ ผ่�อนัพัักต่ระหนัักร่�, การรับป็ระทานั
อาหารอย�างมีืสืติ่ และทำางานัป็ระจำากลุ�มืฐานั

กิจักรรมทำ�จิัตใจัให�สงบ สวดมนำต์ภ�วนำ�ทำ�วัตรเช��

การทำาวัต่รสืวดูมืนัต์่ เป็็นัอุบายให�เด็ูกเยาวชนัมีื ‘เคร่�องม่อ’	 ในัการทำาจิต่ใจให�สืงบพัร�อมืแก�การทำางานั ดู�วยการ 
สืวดูมืนัต์่ทั�งจากบทสืวดูมืนัต์่แป็ลที�มีืคู่วามืหมืาย ทำาให�เข�าใจต่นัเอง เข�าใจชวิีต่ที�ลึกซึ่ึ�ง และเสืยีงสืั�นัสืะเทือนั ที�เกิดูจากการ
เป็ล�งเสืียงพัร�อมื ๆ กันั ก็มีืพัลังช�วยทำาให�เกิดูการจัดูเรียงระบบและผ่สืานัจิต่ใจกับร�างกายให�สือดูคู่ล�องกันั หากทำาต่�อเนืั�อง 
คืู่อ คู่วามืมีืวินััย คู่วามืรบัผิ่ดูชอบ และบ�มืเพัาะคู่วามืมุื�งมัื�นัในัจิต่ใจ รวมืถึังการร่�วิถีัป็ฏิิบติั่ของพัทุธศาสืนิักชนั

เสืยีงสืวดูมืนัต์่ที�เกิดูจากคู่วามืเป็็นัหนึั�งเดีูยวกันั ‘เสืยีง’ ของกลุ�มืจะมีืพัลังมืาก คู่นัที�ไดู�ยินัจะรับร่� ไดู� และเกิดูศรทัธาในั
เสืยีงนัั�นั และคู่นัที�ขึ�นัมืานัำาสืวดูมืนัต์่จะเกิดูคู่วามืมัื�นัใจในัต่นัเอง เป็็นัการฝึึกภาวะผ่่�นัำาไดู�เป็็นัอย�างดีู

ขั�นัต่อนักระบวนัการ ข�อจำากัดู ข�อพังึระวัง

• เต่รยีมืคู่นันัำาสืวดูมืนัต์่
• เต่รยีมืสืถัานัที�สืวดูมืนัต์่โดูยการวางหนัังสือืสืวดูมืนัต์่

และเว�นัระยะห�างให�พัอเหมืาะกับการก�มืกราบพัระ
• ใช�ระยะเวลาในัการสืวดูป็ระมืาณ 20 นัาที โดูยใช� 

บททำาวัต่รเช�า และเลือกบทเสืรมิืที�พัอเหมืาะ  
และจำาเป็็นักับวัยที�ต่�องเรยีนัร่� 

• คู่วรใช�หนัังสืือสืวดูมืนัต์่แป็ลเพืั�อให�เด็ูกเยาวชนัไดู�
เรยีนัร่�คู่วามืหมืายไป็ดู�วย และคู่วรใช�ฉบับที�แป็ลโดูย
สืวนัโมืกข ์ที�มีืผ่่�ใช�มืากที�สืดุู

• การทำาวัต่รเช�าต่�องป็รบัเวลาให�เหมืาะสืมื หากเป็็นั
คู่�ายที�มีืระยะสืั�นั อาจป็รบัเลือกเฉพัาะบางบท 

• การตื่�นัเช�ามืากเกินัไป็อาจทำาให�เด็ูกง�วงนัอนัในัเวลา
ทำากิจกรรมืช�วงกลางวันั หากเริ�มืสืายเกินัไป็เด็ูกก็จะ
ไมื�ไดู�ฝึึกฝึนัต่นัเองเท�าที�คู่วร การเริ�มืที�เวลา 06.30 นั. 
จึงเป็็นัเวลาที�เหมืาะสืมื

• หากมีืเด็ูกนัับถืัอศาสืนัาอื�นั หรอืไมื�นัับถืัอศาสืนัา 
คู่วรให�ทางเลือกในัการตั่ดูสิืนัใจว�าจะเข�าร�วมื 
หรือไมื�เข�าร�วมืก็ไดู� แต่�คู่วรให�มีืกิจกรรมืที�ไดู�ฝึึกฝึนั
ต่นัเองแทนัการนัอนัอย่�ในัห�อง

กิจักรรมทำ�จิัตใจัให�สงบ ประคองไม�กระบองพฒันำ�สติและสม�ธิ

กิจกรรมืฝึึกสืติ่สืมืาธิจะทำาต่�อเนืั�องจากการสืวดูมืนัต์่ เพืั�อให�ไดู�พัลังคู่วามืสืงบจากการสืวดูมืนัต์่ ใช�เวลาป็ระมืาณ  
20 นัาที โดูยใช�อิริยาบถัทั�ง 4 คืู่อ ยืนั เดิูนั นัั�ง นัอนั และอาจป็ระยุกต์่ใช�ให�เหมืาะกับชีวิต่ป็ระจำาวันั เช�นั การเคู่ลื�อนัไหว  
การทำาคู่วามืสืะอาดูสืถัานัที� เป็็นัต่�นั ตั่วอย�างการฝึึกในัคู่รั�งนีั� คืู่อ การเคู่ลื�อนัไหวโดูยการป็ระคู่องไมื�กระบองไมื�ให�หล�นั

ขั�นำตอนำกระบวนำก�ร

เริ�มืดู�วยการยนืัเป็็นัวงกลมื กระบวนักรพัดู่นัำาให�ผ่่�เข�าร�วมืกลับมืารบัร่�การยนืั สืำารวจร�างกาย เพัื�อสืร�างคู่วามืผ่�อนัคู่ลาย
และสืงบเบื�องต่�นั เมืื�อไดู�ยินัเสืยีงระฆงัให�คู่�อย ๆ ลืมืต่าขึ�นั แล�วหยบิไมื�อย่�ดู�านัหลัง เราจะใช�ไมื�เพัื�อการฝึึกสืติ่ของเราดู�วยการ
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เอาไมื�วางบนันิั�วชี�พัยายามืป็ระคู่องไมื�ไมื�ให�หล�นั ใช�เวลาป็ระมืาณ 10 นัาที ไมื�คุู่ยกันั ไมื�เล�นักันั มีืสืติ่
อย่�กับเรื�องเฉพัาะหนั�าของตั่วเอง หาพัื�นัที�ให�ตั่วเอง ถั�าไมื�หล�นัก็หยิบขึ�นัมืาตั่�งอย่�บนันิั�วชี�ใหมื� 
ทำาแบบนีั�เรื�อย ๆ หาวิธีป็ระคู่องไมื�ให�อย่�กับเราไดู�นัานัที�สืุดูอย�างไร เมืื�อเสืียงระฆังหมืดู
เวลา ทกุคู่นัเอาไมื�ไป็เก็บแล�วกลับมืายืนัเป็็นัวงกลมืวงเดีูยว กลับมืารับร่�การยืนัของเรา
อีกรอบทบทวนัการฝึึกสืติ่ผ่�านัการเคู่ลื�อนัไหว หลับต่าลงเบา ๆ  ผ่�อนัคู่ลายร�างกายตั่�งแต่�
ศีรษะหัวไหล� เพัื�อแผ่�เมืต่ต่าดู�วยกันั

ก�รแผ่เมตต�	 เป็็นัการแบ�งปั็นับุญกุศลให�ผ่่�อื�นั สืิ�งอื�นั ดู�วยใจที�เต็่มืเปี็� ยมื
ดู�วยคู่วามืรัก เป็็นัการบ�มืเพัาะคู่วามือ�อนัโยนัและป็รารถันัาทั�งต่�อต่นัเองและผ่่�อื�นั กระบวนักรกล�าวนัำาบทแผ่�เมืต่ต่า ผ่่�เข�า
ร�วมืกล�าวต่ามื 

บทแผเ่มตต�
ข้้าพเจ้้าท้ั้�งหลายข้ออุทิั้ศส่ว่นบุุญส่ว่นกุศุลท่ั้�เกิุดจ้ากุกุารเจ้รญิภาวนาในคร้�งน่�ใหกุ้้บุพอ่แม่ ่ครูบุาอาจ้ารย ์วงศาคณาญาติิ 
ติลอดจ้นเจ้้ากุรรม่นายเวรท้ั้�งหลาย และส่ต้ิว์ท้ั้�งหลายท่ั้�อาศย้อยูใ่นภูมิ่เบุ้�องติำา ภูมิ่เบุ้�องกุลาง ภูมิ่เบุ้�องบุน ติลอดจ้น
อนน้ติจ้้กุรวาล ในภูมิ่ส่ถานท่ั้�น่�ข้อแผ่อุ่ทิั้ศใหกุ้้บุพระภูมิ่เจ้้าท่ั้� เทั้วาอารกุ้ษ์์ ภูติผ่่ปีศีาจ้ เจ้้าป่ีาพนาไพร ข้อจ้งรบุ้ส่ว่นบุุญ
ส่ว่นกุศุลท่ั้�ข้า้พเจ้้าท้ั้�งหลายอุทิั้ศใหอ้ยูน่่� หากุส่รรพส่ต้ิว์ท้ั้�งหลายเหล่าใดได้รบุ้ความ่ทั้กุุข้ ์ข้อใหพ้้นจ้ากุทั้กุุข้ ์ถ้าเส่วยส่ขุ้
อยูแ่ล้วข้อใหส้่ขุ้ยิ�ง ๆ ข้้�นไปี ข้อภาวนากุศุลน่�จ้งเปีน็ปีจั้จ้้ยติิดติาม่ข้า้พเจ้้าไปี เพ้�อกุระทั้ำาท่ั้�ส่ดุแหง่กุองทั้กุุข้โ์ดยชอบุ
ด้วยเทั้อญ ส่าธุุ ส่าธุุ ส่าธุุ อนุโม่ทั้ามิ่

บทแผ่�เมืต่ต่ามีืหลายบทให�เลือก ผ่่�เข�าร�วมืสืามืารถัเลือกใช�ไดู� หรอืคิู่ดูคู่ำาขึ�นัใหมื�ก็ไดู�

กิจักรรมทำ�จิัตใจัให�สงบ ผอ่นำพักตระหนัำกร้�

เป็็นักิจกรรมืเพัื�อให�ร�างกายและจิต่ใจไดู�พักัผ่�อนัในัช�วงระหว�างวันั มีืงานัวิจัยจำานัวนัมืาก ภ่มิืปั็ญญาทั�งต่ะวันัต่กและ
ต่ะวันัออกต่�างสืนัับสืนุันัเรื�องนีั� ช�วงเวลาที�เหมืาะสืมืคืู่อ ตั่�งแต่� 13.00 - 15.00 นั. ถั�าเกินัเวลานีั�จะรบกวนัการนัอนัหลับในัช�วง
กลางคืู่นั ระยะเวลาตั่�งแต่� 10.00 - 04.00 นั. ถั�าหากนัอนัมืากเกินันีั�จะทำาให�เสีื�ยงต่�อการเป็็นัโรคู่เบาหวานั เมืื�อตื่�นัจะยิ�งร่�สืกึง�วง

การนัอนักลางวันัจะไมื�ไดู�ช�วยเพัิ�มืโกรทฮึอรโ์มืนัเพัื�อซึ่�อมืแซึ่มืสื�วนัที�สืกึหรอเหมืือนัการนัอนัในัเวลากลางคืู่นั แต่�เป็็นัการ
นัอนัเพัื�อเพัิ�มืป็ระสืทิธภิาพัของสืมือง ลดูคู่วามืเคู่รยีดู สืมืองตื่�นัตั่ว เพัิ�มืป็ระสิืทธภิาพัคู่วามืจำา คู่วามืคิู่ดูสืร�างสืรรค์ู่อารมืณ์ดีู 
ลดูคู่วามืดัูนัโลหิต่สืง่ ลดูคู่วามืเสืี�ยงโรคู่หัวใจ

ในัคู่�ายจึงมัืกจัดูให�ผ่่�เรียนัไดู�นัอนัพัักโดูยการใช�บทนัำาหรือดูนัต่รีช�วย เพัื�อดึูงให�ใจกลับมืาอย่�กับกาย ช�วยให�จิต่ใจ 
ร�างกายสืงบและหลับไดู�ดู�วยจิต่ตื่�นัร่� 

ลักษณะบทนัำาภาวนัาและดูนัต่รทีี�ใช�จะเป็็นัสื�วนัที�ทำาให�ร่�สืกึผ่�อนัคู่ลายทั�งกายและใจ ดึูงจิต่ใจที�ฟุุ้ง้ซึ่�านัให�กลับมืาอย่�
ที�ร�างกาย ดูนัต่รทีี�ใช�ไดู�ดีูจะเป็็นัเพัลงบรรเลง เช�นั ป็ระเภท Binaural Beats คืู่อการฟุ้งัคู่ลื�นั 2 คู่ลื�นัที�มีืคู่วามืแต่กต่�างกันัทาง
ห่แต่�ละข�าง แล�วเกิดูการป็ระสืานัแล�ว synchronize กันัในัสืมือง เกิดูเป็็นัคู่ลื�นัที� 3 ซึ่ึ�งจะใช�ในัการแก�ไขหรือพัฒันัาคู่ลื�นัสืมือง
ให�มีืคู่วามืสืมืดุูลอย�างที�คู่วรจะเป็็นั เช�นั มีืสืมืาธดีิูขึ�นั เกิดูคู่วามืคิู่ดูสืร�างสืรรค์ู่ ลดูคู่วามืวิต่กกังวล ลดูอารมืณ์เศร�า เพัิ�มืคู่วามื
มัื�นัใจในัต่นัเอง เป็็นัต่�นั 

การนัอนัในัท�าศพัอาสืนัะ (Savasana) เริ�มืจากการนัอนัหงาย ขาแยกกันัพัอสืบาย วางแขนัราบไป็กับลำาตั่ว ฝ่ึามืือ 
หงายขึ�นั หลับต่าลงเบา ๆ หายใจเข�าออกลึก ๆ ช�า ๆ มุื�งคู่วามืสืนัใจไป็ที�อวัยวะแต่�ละสื�วนัของร�างกายจากหัวถึังเท�า พัร�อมืกับ
คู่�อย ๆ ผ่�อนัคู่ลายสื�วนันัั�นั
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กระบวนำก�ร

นัอนัในัท�าศพัอาสืนัะ จัดูสืรรร�างกายในัท�าที�สืบาย รับร่�แผ่�นัหลัง หัวที�สืัมืผั่สืกับพืั�นั ป็ล�อยวาง กำาหนัดูลมืหายใจ 
เข�าออก หายใจเข�าลึก หายใจออกยาว ผ่�อนัคู่ลาย หายใจเข�าร่� หายใจออกร่� ป็ล�อยใจให�ว�าง 

รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�แขนัขวา กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง แขนัขวาหนััก ๆ ๆ
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�แขนัซึ่�าย กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง แขนัซึ่�ายหนััก ๆ ๆ
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�ขาขวา กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง ขาขวาหนััก ๆ ๆ
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�ขาซึ่�าย กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง ขาซึ่�ายหนััก ๆ ๆ
แขนัและขาหนัักและอุ�นั 
กำาหนัดูลมืหายใจที�ป็ลายจม่ืก ธรรมืชาติ่กำาลังหายใจอย�างสืงบ 
รบัร่�การเต่�นัของหัวใจ หัวใจเราเต่�นัเป็็นัป็กติ่ และสืมืำาเสืมือ 
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�กลางลำาตั่วเหนืัอสืะดืูอขึ�นัมืาเล็กนั�อย กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง กลางลำาตั่วอุ�นั ๆ ๆ 
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�กลางกระหมื�อมื กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง สืมืองสื�วนัหนั�าเยน็ัและโป็ร�ง ๆ ๆ
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�คู่อและไหล� กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง คู่อและไหล�หนััก ๆ ๆ 
รบัร่�คู่วามืร่�สืกึที�กายใจ กำาหนัดูคู่วามืร่�สืกึ 3 คู่รั�ง กายใจนีั�สืงบลง ๆ ๆ 

กิจักรรมทำ�จิัตใจัให�สงบ 	ก�รรบัประท�นำอ�ห�รอย�่งมส่ติ	

การรบัป็ระทานัอาหารถืัอเป็็นักิจกรรมืที�สืำาคัู่ญมืาก ที�เด็ูกเยาวชนัจะไดู�กลับมืาอย่�กับต่นัเอง การเห็นัคุู่ณคู่�าของอาหาร
และที�มืาของอาหาร รวมืถึังการไดู�อย่�พัร�อมืหนั�ากันัของสืมืาชิกในักลุ�มื ในัคู่�ายนีั�ใช�วิธกีารนัั�งรบัป็ระทานัอาหาร ต่ามืกลุ�มืฐานั
ต่�องรอสืมืาชิกในักลุ�มืมืาให�คู่รบถึังจะตั่กอาหารไดู� และรอเพัื�อนัทั�งหมืดูตั่กอาหารเสืร็จ คู่�อยกล�าวพัิจารณาอาหาร และ 
รบัป็ระทานัอาหารต่�อไป็

การรับป็ระทานัอาหารที�มีืคูุ่ณคู่�าให�คู่รบทุกมืื�อ เป็็นัคู่วามืรับผิ่ดูชอบที�ทุกคู่นัต่�องมืีต่�อสืุขภาพัของต่นัเอง และ 
คู่วามืรับผิ่ดูชอบต่�อหม่ื�คู่ณะ เพัราะหากเราช�า เพืั�อนัก็ต่�องช�าต่ามืไป็ดู�วย 

กระบวนำก�ร

หลังจากทกุกลุ�มืตั่กอาหารคู่รบทกุคู่นัแล�ว ก�อนัจะรับป็ระทานัอาหาร กระบวนักรให�สัืญญาณ ระฆังแห�งสืติ่จะถัก่เชญิ  
3 คู่รั�ง ให�ทุกคู่นัอย่�กับลมืหายใจเข�าออก เราสืามืารถัเบิกบานักับการหายใจเข�าออกดู�วยบทพัจิารณาอาหาร ในัการเข�าคู่�าย
วันัแรก ๆ กระบวนักรกล�าวนัำา และเด็ูกเยาวชนักล�าวต่ามื ต่�อมืาให�ตั่วแทนักลุ�มืกล�าวนัำาแทนั ดัูงนีั�

• อาหารนีั�เป็็นัของกำานััลแห�งจักรวาล พัื�นัดิูนั ท�องฟุ้า้ สืรรพัชวิีต่ และการทำางานัหนัักดู�วยคู่วามืรัก คู่วามืเอาใจใสื�

• ขอให�เรารับป็ระทานัอาหารอย�างมีืสืติ่ และดู�วยคู่วามืระลึกร่�บุญคู่ณุ เพัื�อให�เรามีืคู่ณุคู่�าเพัยีงพัอที�จะรับป็ระทานั
อาหารนีั� 

• ขอให�เราต่ระหนัักร่�และเป็ลี�ยนัแป็รสืภาพัจิต่ที�ไมื�ก�อป็ระโยชน์ั โดูยเฉพัาะคู่วามืโลภ

• ขอให�เราเพีัยงแต่�รบัป็ระทานัอาหารเพัื�อบำารุงหล�อเลี�ยง และป้็องกันัโรคู่ภัยไข�เจ็บ

• เรายอมืรับอาหารนีั� เพืั�อที�เราจะไดู�บำารุงรักษาคู่วามืรักฉันัพัี�นั�อง สืร�างสืังฆะและหล�อเลี�ยงอุดูมืคู่ติ่แห�งการ 
รบัใช�สืรรพัชวิีต่ 
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กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รดแ้ลตนำเองและสว่นำรวม ทำ�ง�นำประจัำ�กลุ่มฐ�นำ

กิจกรรมืที�ยากและนั�าเบื�อที�สืดุูในัการฝึึกฝึนัต่นัเองสืำาหรบัวัยรุ�นั คืู่อ การที�ต่�องทำาอะไรซึ่ำา ๆ เป็็นัป็ระจำา โดูยเฉพัาะ
กับเยาวชนันัอกระบบโรงเรียนั หรือบางคู่นัที�ไมื�ไดู�ถั่กฝึึกให�ทำามืาตั่�งแต่�วัยเด็ูก แต่�เป็็นักิจกรรมืที�จำาเป็็นัในัการช�วยฝึึกคู่วามื 
รบัผิ่ดูชอบต่�อต่นัเองและผ่่�อื�นั หากพัวกเขาฝึึกฝ้ึนัไดู�เป็็นัป็ระจำา ก็จะเป็็นัการเปิ็ดูร�องให�ฝ้ึนัทำา ในัสืิ�งที�จำาเป็็นัอื�นั ๆ  แมื�ต่นัเอง
ไมื�ชอบแต่�ก็ทำาไดู�มืากขึ�นัเรื�อย ๆ 

กระบวนำก�ร ภ�รกิจัในำแต่ละกลุ่ม ข�อจัำ�กัด	ข�อพงึระวัง

• ทีมืกระบวนักรเต่รยีมืภารกิจงานัที�เป็็นั
พัื�นัที�สื�วนัรวมืให�พัอดีูกับกลุ�มืฐานั เช�นั 
หากมีืกลุ�มืฐานั 5 กลุ�มื ก็แบ�งออกเป็็นั 
5 งานั 

• ทำาต่ารางงานัและวันัที�เพืั�อให�แต่�ละ
กลุ�มืไดู�เลือกงานัที�ต่นัเองจะทำาเป็็นั 
วันัแรก จากนัั�นัทีมืกระบวนักรลงให�
เพัื�อให�แต่�ละกลุ�มืไดู�ทำาทกุงานั

• ชี�แจงรายละเอียดูแต่�ละงานั แล�วให�มืา
ลงชื�อกลุ�มืทำางานัในัวันัแรก

• การทำางานัจะทำาในัช�วงเช�าหลังจาก 
ทำาสืมืาธภิาวนัาเสืรจ็

• แยกกันัทำางานัต่ามืกลุ�มืฐานัโดูยใช�
เวลาป็ระมืาณ 20 นัาที

• งานัห�องป็ระชุมื กวาดู ถั ่เก็บข�าวของ  
จัดูเต่รียมืสืถัานัที�ให�พัร�อมืสืำาหรบัทำา
กิจกรรมื

• ห�องนัำาและบริเวณโดูยรอบ เก็บขยะ 
รอบบรเิวณ ล�างห�องนัำา 

• สืถัานัที�กินัข�าว ยกกับข�าวจากคู่รัวมืา 
ตั่�งที�โต๊่ะ ทำาคู่วามืสืะอาดูโต๊่ะกินัข�าว  
ล�างจานั 

• เต่รยีมืนัำาดืู�มื อาหารว�าง ดูแ่ลแก�วนัำา 
ให�เรยีบร�อยพัร�อมืใช�

• ดูแ่ลใจ ดูแ่ลเวลา ดูแ่ลเพัื�อนั เพัื�อนัหาย 
เพัื�อนัไมื�สืบาย ให�แจ�งพัี�สืต่าฟุ้ฟุ้ไ์ดู�ทกุคู่นั 
ดูแ่ลคู่วบคุู่มืเวลาในัการทำากิจกรรมื

• สืรุป็บทเรียนั สืรุป็บทเรียนัการเรยีนัร่�
ใจคู่วามืสืำาคัู่ญในัแต่�ละวันั แล�วรายงานั
ในักลุ�มืใหญ�ในัวันัต่�อไป็ 

• เนืั�องจากเป็็นังานัที�นั�าเบื�อสืำาหรบั
วัยรุ�นั จึงมัืกจะหลบเลี�ยงที�จะ 
ไมื�ทำา การมีืพัี�เลี�ยงป็ระจำากลุ�มื
ร�วมืทำาดู�วย และมีืผ่่�อำานัวยการ
คู่�ายเดิูนัดูอ่ย�างสืมืำาเสืมือ ก็จะ
ช�วยกระตุ่�นัให�พัวกเขารบัผิ่ดูชอบ
งานัไดู�มืากขึ�นั
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2  ก่จกรรมืการเรย่นร่เ้พืั� อสรา้งสรรค์ู่พัลังกลุ�มืและชมุืชนแห�ง  
  กัลยาณมืต่่ร

มีืหลากหลายร่ป็แบบทั�งกิจกรรมืเต่รียมืคู่วามืพัร�อมืสืร�างคู่วามืผ่�อนัคู่ลาย การวางโคู่รงสืร�างกลุ�มืเพัื�อคู่วามืสืมัืพันััธที์�
ลึกซึ่ึ�ง การวางกฎีกติ่กาเงื�อนัไขบางอย�างร�วมืกันั กิจกรรมืท�าทายพัลังกลุ�มืและการทำางานัแบบมีืสื�วนัร�วมื การอ�านัพัลังกลุ�มื 
การปิ็ดูวงเรยีนัร่� และมืหาป็วารณา

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม สร��งคว�มผอ่นำคล�ย

การเต่รยีมืคู่วามืพัร�อมืและสืร�างคู่วามืผ่�อนัคู่ลายให�กับบรรยากาศของการเรียนัร่�ร�วมืกันั โดูยเฉพัาะช�วงแรก ๆ  ของคู่�าย
ที�ทกุคู่นัเป็็นัคู่นัแป็ลกหนั�า การมีืกิจกรรมืที�ให�ไดู�เล�นัและหัวเราะไป็ดู�วยกันั ก็ทำาให�เกิดูการผ่�อนัคู่ลายสืิ�งต่�าง ๆ ที�แบกมืาดู�วย
เป้็าหมืายในัสื�วนันีั� คืู่อ ก�รทำ�ให�ผ้�เรย่นำทุกคนำลดคว�มกังวล	และลดคว�มเป็นำคนำแปลกหนำ��ของกันำและกันำให�เรว็ท่�สุด	
ระหว่�งผ้�เรย่นำ	ทม่กระบวนำกร	ทม่พ่�เล่�ยง	และทม่สนัำบสนุำนำต่�ง	ๆ	ท่�อย้ใ่นำค่�ยนำ่�ด�วยกันำ

การเต่รยีมืคู่วามืพัร�อมือาจเริ�มืจากฐานักายสื่�ฐานัใจที�มืากขึ�นัเรื�อย ๆ  คู่วามืพัร�อมืในัการเรยีนัร่� หมืายถึังการมีืใจที�สืงบ
เบกิบานั และพัร�อมืจะเปิ็ดูรบัการเรยีนัร่� ขณะเดีูยวกันัร�างกายก็มีืคู่วามืพัร�อมืคู่วามืตื่�นัตั่วและผ่�อนัคู่ลายไป็ดู�วย

กิจักรรมทำ�คว�มร้�จัักเพ่�อนำ ตะกร��ใบใหญใ่สใ่จั	

ในัการสืร�างสืรรค์ู่ชุมืชนัการจำาชื�อกันัไดู�สืำาคัู่ญมืากกับคู่วามืร่�สืึกของการเป็็นัสื�วนัหนึั�งของกันัและกันั ทีมืกระบวนักร
จึงมีืกิจกรรมืหลายอย�างที�จะทำาให�กลุ�มืจำาชื�อกันัไดู�ให�เรว็ที�สืดุู

กติก�

• รอบแรก บอกชื�อเล�นัต่นัเอง

• รอบสืองให�พั่ดูว�า “ติะกุร้าใบุใหญ่ใส่่ใจ้ใส่่ช้�อเพ้�อนกุ่อนหน้าเราทัุ้กุคน แล้วติาม่ด้วยช้�อตินเอง เช่น ติะกุร้า 
ใบุใหญใ่ส่ใ่จ้ใส่พ่่�อ้อย ใส่เ่ป้ี ใส่ด่อม่ ใส่เ่ข้ย่ว ฯลฯ จนัคู่รบคู่นัสืดุูท�าย (ยกเว�นัคู่นัแรกจะพัดู่เฉพัาะชื�อต่นัเอง)

การวางโคู่รงสรา้งกลุ�มืเพืั� อคู่วามืสัมืพัันธ์ท่�ลึกซึ้ึ�ง
การวางโคู่รงสืร�างในัการอย่�ร�วมืกันัเป็็นัสื�วนัหนึั�งของชุมืชนั โคู่รงสืร�างที�ดีูเกิดูจากการมีืสื�วนัร�วมืในัการออกแบบไป็

ดู�วยกันั การกำาหนัดูว�าเราจะอย่�ร�วมืกันัอย�างไร ดูแ่ลต่นัเอง ดูแ่ลชุมืชนั และดูแ่ลการเรยีนัร่�ไป็ดู�วยกันั ไดู�อย�างไร ซึ่ึ�งการมืเีพัื�อนั
คู่่�ห่ และกลุ�มืฐานัก็ช�วยให�เกิดูการดูแ่ลและทำางานัร�วมืกันั รวมืถึังการกำาหนัดูบทบาท หนั�าที�ในัการอย่�ร�วมืกันั เช�นั การดูแ่ล
พืั�นัที�สืาธารณะร�วมืกันั (บทบาทหนั�าที�จะมีืรายละเอียดูอย่�ในัสื�วนัของกิจกรรมืพัฒันัาทักษะชีวิต่และการจัดูการต่นัเอง)

กิจักรรมค้ห่/้ค้บ่ดัด่�	และกลุม่ฐ�นำ เป็็นัเหมืือนัการหาเพืั�อนั การมีืโคู่รงสืร�างบางอย�างเพืั�อช�วยให�บางคู่นัที�อาจร่�สึืกยาก
ในัการเดิูนัเข�าไป็จับคู่่� จับกลุ�มืกับใคู่รบางคู่นั หรอืจับกลุ�มืก็ต่ามื การมีืเงื�อนัไขบางอย�างให�ก็ทำาให�ง�ายขึ�นัในัการเดิูนัเข�าไป็สืร�าง
คู่วามืสัืมืพัันัธ ์และคู่�อย ๆ  เรียนัร่�การเข�าหาผ่่�อื�นั การสืร�างมิืต่รภาพัที�ลึกซึ่ึ�งมืากขึ�นัเรื�อย ๆ  จนัมีืคู่วามืมัื�นัใจก็จะสืามืารถันัำาไป็
ใช�ในัชีวิต่จรงิไดู�มืากขึ�นัเรื�อย ๆ



29 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

กิจักรรมทำ�คว�มร้�จัักเพ่�อนำในำกลุ่ม สร��งกลุ่มฐ�นำ

กลุ�มืฐานัเป็็นัสื�วนัหนึั�งของการวางโคู่รงสืร�างของการอย่�ร�วมืกันั กลุ�มืฐานัจะทำาหลังจากเริ�มืกิจกรรมืที�สืร�างคู่วามืคูุ่�นัเคู่ย 
1-2 กิจกรรมื โดูยจัดูให�มีืคู่วามืหลากหลายในักลุ�มื เช�นั พัื�นัที�ต่�างกันั เพัศ อายุ ร่ป็ร�าง เป็็นัต่�นั โดูยกลุ�มืฐานัจะทำาหนั�าที� 
ในัการดูแ่ลกันั และทำางานัที�ต่�องทำาป็ระจำาร�วมืกันั เช�นั งานัดูแ่ลสืถัานัที�ร�วมืกันั การสืรุป็บทเรียนัป็ระจำาวันั เป็็นัต่�นั ขนัาดูของ
กลุ�มืฐานัไมื�คู่วรใหญ�เกินัไป็ ที�เหมืาะสืมื คืู่อ 4-6 คู่นั แต่�ทั�งนีั�มัืกจะยืดูหยุ�นัต่ามืจำานัวนัของพัี�เลี�ยงป็ระจำากลุ�มืฐานัดู�วย

กติก�	:	

• นัั�งเรยีงต่ามืพืั�นัที� นัับ 1-6 คู่นัที�นัับเลขเหมืือนักันัอย่�กลุ�มืเดีูยวกันั
• กระบวนักรดู่คู่วามืสืมืดุูลในัแต่�ละกลุ�มื และหากไมื�สืมืดุูลอาจขอแลกตั่วกับกลุ�มือื�นั 

โดูยการขออาสืาสืมัืคู่รที�จะแลก
• แนัะนัำาตั่วกับเพืั�อนัในักลุ�มืให�ลึกซึ่ึ�งยิ�งขึ�นั เช�นั ชื�อจรงิ ชื�อเล�นั มืาจากไหนั ทำาไมืถึังมืาคู่�าย เป็็นัต่�นั 

พัร�อมืตั่�งชื�อกลุ�มื
• ทกุกลุ�มืจะมีืพีั�เลี�ยงป็ระจำากลุ�มื 
• กลุ�มืนีั�จะเป็็นักลุ�มืที�ทำากิจกรรมืร�วมืกันัต่ลอดูการอบรมื

การวางกฎกต่่กาเงื�อนไขบางอย�างร�วมืกัน

กิจักรรมสร��งข�อตกลงรว่มกันำ อะไรควรทำ�	อะไรไมค่วรทำ�

การกำาหนัดูกฎีกติ่กาเป็็นัการวางโคู่รงสืร�างการอย่�ร�วมืกันัของชุมืชนั โดูยให�คู่นัในัชุมืชนัทุกคู่นัไดู�มีืสื�วนัร�วมื เท�าเทียมืกันั
การให�คู่ยุกันัในักลุ�มืย�อยก�อนัจะช�วยให�บางคู่นัคิู่ดูและแลกเป็ลี�ยนัไดู�ง�ายขึ�นั สื�วนัการนัำาเสืนัอและเขยีนัข�อเสืนัอขึ�นักระดูานั 
ช�วยให�คู่นัอื�นั ๆ ในักลุ�มืใหญ�ไดู�ยินัและเห็นัชดัูเจนั

เพัื�อเป็็นัสืื�อกลางให�มีืคู่วามืมัื�นัใจในัการทำา เช�นั สืิ�งที�คู่วรทำา และระมัืดูระวังในัการทำาให�มืากขึ�นั เช�นั สืิ�งที�ไมื�คู่วรทำา 
หรอืการระบุบทบาทหนั�าที�ที�พังึกระทำาต่�อกันั ซึ่ึ�งจะสื�งผ่ลต่�อคู่วามืมัื�นัคู่งของกลุ�มื การไดู�ทำา หรอือย่�ร�วมืกันัมืากขึ�นั กฎีกติ่กา
บางอย�างอาจไมื�จำาเป็็นั แต่�อาศัยการสืมัืผั่สืกันัดู�วยใจ ดู�วยการสืงัเกต่ ดู�วยญาณทัศนัะมืากขึ�นั

กระบวนำก�ร

• จับกลุ�มื 4 คู่นั ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นัในักลุ�มืย�อย 

• ร�วมืกันัคิู่ดูออกแบบกติ่กาในัการอย่�ร�วมืกันัอย�างมีืคู่วามืสืขุต่ลอดู 21 วันัแล�วนัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ� กลุ�มืละ 1 ข�อ 

สิ�งท่�ควรทำ� สิ�งท่�ไมค่วรทำ�

• ต่รงต่�อเวลา
• รกัษาคู่วามืสืะอาดู
• ทำาต่ามืกฎีของสืถัานัที�
• ใช�โทรศัพัท์เมืื�อจำาเป็็นั
• เคู่ารพัคู่วามืแต่กต่�างทางเพัศ

• ออกนัอกสืถัานัที�
• ดืู�มืเหล�า ชวนัเพัื�อนัดืู�มืเหล�า
• ล�อเลียนัจุดูอ�อนัของเพัื�อนั
• ใช�โทรศัพัท์ในัห�องเรยีนั
• ล�อเลียนัเรื�องเพัศ
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ทบทวนการอย่�ร�วมืกัน
กระบวนำก�ร

• ทบทวนัการอย่�ร�วมืกันัในัเวลา 6 วันัที�ผ่�านัมืา สิื�งที�ทำาไดู�ดีู การดูแ่ลกฎีกติ่กา การดูแ่ลกันัและกันั การดูแ่ลตั่วเอง
มีือะไรบ�าง และสืิ�งที�อยากป็รบัป็รุงเพัื�อให�การอย่�ร�วมืกันัในัคู่�าย 21 วันันีั�เกิดูป็ระโยชน์ักับตั่วเองและต่�อเพืั�อนั 

• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�

สิ�งท่�ทำ�ได�ด่ สิ�งท่�อย�กปรบัปรุง

• การดูแ่ลเพืั�อนั ต่รงต่�อเวลา
• ให�คู่ำาป็รกึษาเพืั�อนั ช�วยเหลือเพืั�อนั
• การเข�าร�วมืกิจกรรมื 
• มัื�นัใจในัตั่วเอง กล�าแสืดูงออก
• เข�ากับเพืั�อนัไดู�ดีู การให�อภัยเพืั�อนั 
• รบัผิ่ดูชอบหนั�าที�ของตั่วเอง ทำาหนั�าที�ที�ไดู�รบั

มือบหมืายอย�างดีู
• สืนุักกับการทำากิจกรรมืร�วมืกันั 
• คู่วบคู่มุือารมืณ์ตั่วเอง 

• ทำาต่ามืกติ่กาไมื�ออกนัอกพัื�นัที�กิจกรรมื 
เพัราะอันัต่ราย 

• อยากเข�ากับเพัื�อนัไดู�ดีูกว�านีั� 
• นัอนัตื่�นัเช�าขึ�นั ไมื�นัอนัดึูก 
• ต่รงต่�อเวลา
• เข�าร�วมืกิจกรรมืกับเพัื�อนั ๆ ไมื�หนีัออกจาก

กิจกรรมื มีืสื�วนัร�วมืในักิจกรรมืกับเพัื�อนั ๆ 
• ไมื�ดืู�มืเหล�า ลดูการสืบ่บุหรี� 

กิจักรรมทบทวนำกติก�ก�รอย้ร่ว่มกันำ

เมืื�อระยะเวลาของการเข�าคู่�ายผ่�านัไป็สืกั 1 สืปั็ดูาห์ หรือเม่�อทม่กระบวนำกรสังเกตพบว่�ผ้�เรย่นำไมท่ำ�ต�มกฎีกติก�
ท่�ตกลงกันำ	อ�จัหยิบยกก�รทบทวนำกฎีกติก�ม�แลกเปล่�ยนำกันำอก่ครั�ง สืิ�งไหนัทำาไดู�ดีู สืิ�งไหนัที�ต่�องป็รบั หรอืกฎีกติ่กาอะไร
ที�กลุ�มืคิู่ดูว�าไมื�จำาเป็็นัหรอืยงัขาดูก็สืามืารถัเพัิ�มืเติ่มืกติ่กา เพัื�อการอย่�ร�วมืกันัและการฝึึกฝึนัต่นัเอง เพัราะเราสืามืารถัเรียนัร่�
และเป็ลี�ยนัแป็ลง ไดู�ฝึึกฝึนัและฝึึกฝ้ึนั ให�มีืคู่วามืพัอเหมืาะในัการอย่�ร�วมืกันั 

กิจักรรมท��ท�ยพลังกลุ่มและก�รทำ�ง�นำแบบมส่ว่นำรว่ม

สืัมืพัันัธภาพัที�ลึกซึ่ึ�งมีืสื�วนัสืำาคัู่ญที�จะทำาให�ชีวิต่มีืคู่วามืหมืาย โดูยเฉพัาะมืิต่รภาพัที�ไมื�ไดู�ตั่�งอย่�บนัผ่ลป็ระโยชนั์ 
พัระพัทุธองค์ู่ถืัอว�า กัลยาณมิืต่รนัั�นัสืำาคัู่ญนัักต่�อชวิีต่ที�ดีูงามื หรอืเป็็นัทั�งหมืดูของชวิีต่พัรหมืจรรย์ 

ผ่่�เข�าร�วมืจะไดู�ฝึึกฝึนัทั�งการทำางานัเป็็นัหม่ื�คู่ณะ การคิู่ดูร�วมืกันั การตั่ดูสืินัใจร�วมืกันั การลงมืือทำาร�วมืกันั และการ 
รับผ่ลป็ระโยชนั์ร�วมืกันั ซึ่ึ�งต่�องอาศัยการฟุ้ังอย�างลึกซึ่ึ�ง การสืื�อสืารดู�วยหัวใจ การจัดูการคู่วามืขัดูแย�งโดูยคู่ำานึังถึังทุกข์สืุข
ของกันัและกันั ทั�งหมืดูนีั�ช�วยสืร�างคู่วามืไว�วางใจ คู่วามืกล�าที�จะยอมืรบัคู่วามืกลัวของชวิีต่และเป็ดิูพัื�นัที�ต่�อนัรบัผ่่�อื�นัมืากขึ�นั
 

กิจักรรมผ�่นำประสบก�รณ์เพ่�อสร��งพลังกลุ่ม ธ�นำอสบุกโลก

เป็็นักิจกรรมืสืร�างคู่วามืสัืมืพัันัธ์กลุ�มืที�มัืกจะถั่กเลือกให�เป็็นักิจกรรมืแรก เพัราะมีืคู่วามืท�าทาย ทุกคู่นัมีืสื�วนัร�วมืไดู� 
และทำาให�ร่�จักกันัมืากขึ�นั โดูยที�ยังไมื�ต่�องสืัมืผั่สืเนืั�อตั่วกันัมืาก เนืั�องจากเป็็นัคู่รั�งแรกที�พับกันั การให�เวลาในัการคูุ่�นัเคู่ยจึง 
เป็็นัสืิ�งสืำาคัู่ญ
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โจัทย:์	กิจักรรมนำ่�จัะสิ�นำสดุเม่�อกลุ่มส�ม�รถืทำ�เวล�ได�ต�มเป�้หม�ยท่�ว�งไว�

กติก� กระบวนำก�ร

• ทกุคู่นัจะอย่�ในัชุมืชนั มีืบ�านัของตั่วเอง 
คู่นัละ 1 หลัง ในัชุมืชนัจะมีืบ�านัว�าง 1 หลัง 

• จะมีืธานัอสืเดิูนัเข�าบ�านัว�าง พัวกเราต่�อง 
ช�วยกันัไมื�ให�ธานัอสืเข�าบ�านัว�างหลังนัั�นัไดู� 

• ไมื�เหยยีบบ�านั 2 หลังพัร�อมืกันั ถั�าเดิูนัออก
จากบ�านัแล�วห�ามืกลับเข�าบ�านัหลังเดิูมื 

• ไมื�ขัดูขวางการเดิูนัของธานัอสื 
ห�ามืเต่ะบ�านัทิ�ง 

• เริ�มืจับเวลาเมืื�อธานัอสืเดิูนัเข�าบ�านัว�าง 
และเมืื�อเข�าบ�านัว�างไดู�จะเคู่าะระฆงั

• แจกบ�านั (แผ่�นัยางขนัาดูกระดูาษเอ 4 คู่นัละ 1 แผ่�นั)
• ให�หาที�วางห�างกับเพัื�อนัรศัมีื 1 วา
• บอกกติ่กา
• ให�ทดูลองเล�นัจนักว�าทกุคู่นัจะเข�าใจกติ่กา
• เริ�มืเล�นัและบันัทึกเวลาบนักระดูานั
• เมืื�อสืงัเกต่ว�าสืมืาชกิกลุ�มืทกุคู่นัเข�าใจกติ่กาการเล�นั และมืองเห็นั

แล�วว�าจะใช�วิธกีารเล�นัอย�างไรถึังจะทำาเวลานัานัไดู� กระบวนักร 
จะเริ�มืให�กลุ�มืไดู�วางแผ่นัและตั่�งเป้็าหมืาย ที�จะรกัษาบ�านัว�างไว� 
ให�ไดู�นัานัที�สืดุู ซึ่ึ�งขั�นัต่อนันีั�ทำาให�เห็นัว�า การจะวางเป้็าหมืายและ
จัดูทำาแผ่นั สืมืาชกิจะต่�องเข�าใจในังานัและบทบาทหนั�าที�ของ 
แต่�ละคู่นัเสืยีก�อนั การวางแผ่นัและวางเป้็าหมืายจึงจะเกิดูการ 
มีืสื�วนัร�วมือย�างแท�จรงิ

• ทำาจนักว�าจะถึังเป้็าหมืาย
• ถัอดูบทเรยีนั

ตั่วอย�าง การบันัทึกเวลาแต่�ละรอบที�กลุ�มืทำาไดู�

รอบ เวล� รอบ เวล�

รอบที� 1 15 วินัาที รอบที� 5 ฟุ้าวล์

รอบที� 2 14 วินัาที รอบที� 6 25 วินัาที

รอบที� 3 12 วินัาที รอบที� 7 24 วินัาที

รอบที� 4 ฟุ้าวล์ รอบที� 8 1:11 นัาที

ถือดบทเรย่นำ ธ�นำอสบุกโลก

ร้�สกึอย�่งไร คู่วามืร่�สืกึทางใจ ทางกาย เช�นั ตื่�นัเต่�นั เร�าใจ มีืคู่วามืสืขุ ป็ระทับใจ สืนุัก ร�อนั งง

ปจััจััยคว�มสำ�เรจ็ัค่ออะไร:	จัับค้่คุยกันำ ปจััจััยท่�ทำ�ให�สำ�เรจ็ัช��ค่ออะไร	:	จัับค้่คยุกันำ

• ทกุคู่นัมีืคู่วามืกระตื่อรอืร�นั มีืคู่วามืสืนัใจในัเกมื มีืคู่วามืเชื�อใจกันั 
ให�อภัยกันัและกันั

• มีืทักษะในัการสืงัเกต่ ใช�ทักษะของแต่�ละคู่นัเติ่มืบ�านัที�ว�าง
• มีืเป้็าหมืายร�วมืกันั 
• ทกุคู่นัมีืคู่วามืตั่�งใจ มีืคู่วามืมุื�งมัื�นั มีืจิต่อาสืา เสืยีสืละ มีืสืติ่
• มีืการวางแผ่นั เข�าใจกฎีกติ่กาของเกมื มีืคู่วามืร�วมืมืือ ช�วยกันัวิ�ง

• ไมื�เข�าใจกติ่กา สืบัสืนัในัเกมื สืนัใจจุดูที�ไกล จนั
ลืมืใสื�ใจสืิ�งที�อย่�ใกล� ไมื�ไดู�วางแผ่นัร�วมืกันั

• เกรงใจเพัื�อนั ไมื�ร่�ว�าเพัื�อนัจะวิ�งหรอืไมื�  
ยงัไมื�เข�าใจกันั

• คู่วามืป็ระหมื�า ในัทีมืยงัไมื�คูุ่�นัเคู่ยกันั 

กติก�ท่�เพิ�มขึ�นำมเ่พ่�ออะไร

• ให�ทุกคู่นัมีืสื�วนัร�วมืในัเกมื สืนุักสืนัานัร�วมืกันั
• ทกุคู่นัไดู�แสืดูงออก
• ทกุคู่นัไดู�คูุ่�นัเคู่ยกันั 
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ข�อจัำ�กัด	ข�อพงึระวัง

• กระบวนักรไมื�อธบิายกฎีกติ่กามืากจนัเกินัไป็ ให�ไดู�ทดูลองเล�นั จะทำาให�เข�าใจไดู�ง�ายกว�าการอธบิาย

• การใช�ระยะเวลาในัการเล�นันัานัแคู่�ไหนัให�ป็ระเมิืนัเป้็าหมืายและคู่วามืสืนัใจของกลุ�มื หรือหากยังไมื�ถึัง 
เป้็าหมืายอาจให�กลุ�มืร�วมืตั่ดูสืนิัใจว�าจะเล�นัต่�อ หรอืหยุดูเล�นั หรอืลดูเป้็าหมืายลง 

• คู่นัที�ทำาหนั�าที�เป็็นัธานัอสืจะเดิูนัช�าหรือเดิูนัเร็ว หรือมืีคู่นัที�ทำาหนั�าที�นีั�กี�คู่นั ขึ�นัอย่�กับเป้็าหมืายในัการเรียนัร่� 
และจำานัวนัผ่่�เข�าร�วมื เช�นั หากเนั�นัที�การสืร�างพัลังกลุ�มืและกลุ�มืมีืพัลังมืาก ธานัอสือาจมีืหลายคู่นั และเดิูนัเร็วขึ�นั
หรอืหากต่�องการให�เรยีนัร่�เรื�องการทำางานัเป็็นัทีมื ธานัอสือาจต่�องเดิูนัช�าในัจังหวะที�สืมืำาเสืมือ เป็็นัต่�นั

เน่ำ�อห�อ่�นำ	ๆ	ท่�เช่�อมโยง

• กิจกรรมืธานัอสืบุกโลก มีืชื�อเรยีกหลายชื�อ เช�นั เป็็ดูยดึูบ�านั หรอืโจรขึ�นับ�านั เป็็นัต่�นั

• กิจกรรมืนีั�สืามืารถัเชื�อมืโยงกับการเรียนัร่�เรื�อง กระบวนัการทำางานัเป็็นัทีมื, การก�าวข�ามืคู่วามืกลัว-สืร�าง 
คู่วามืเชื�อมัื�นัในัต่นัเอง, สืติ่บุคู่คู่ล และสืติ่กลุ�มื

กิจักรรมผ�่นำประสบก�รณ์เพ่�อสร��งพลังกลุ่ม แมน่ำำ�พษิ

เป็็นักิจกรรมืที�ท�าทายกลุ�มื เพัื�อสืร�างคู่วามืมัื�นัใจในัคู่วามืสืำาเร็จร�วมื โดูยมืีเงื�อนัไขคืู่อ ต่�องเป็็นัไป็เพัื�อให�กลุ�มืเกิดู 
คู่วามืร�วมืมืือ เพัราะไมื�สืามืารถัสืำาเรจ็ไดู�เพีัยงลำาพััง คู่นัในักลุ�มืทกุเพัศทกุวัยต่�างมีืคู่วามืสืำาคัู่ญในัคู่วามืสืำาเรจ็ ขณะเดีูยวกันัก็
ต่�องเห็นัดู�วยว�าต่นัเองก็สืำาคัู่ญและมีืสื�วนัร�วมืในัคู่วามืสืำาเรจ็ของกลุ�มือย�างไร รวมืถึังการต่ระหนัักร่�ว�า เมืื�อไหร�คู่วรใช�ฐานัหัว
ในัการคิู่ดูและวางแผ่นั เมืื�อไหร�ใช�ฐานัใจในัการสืร�างคู่วามืมุื�งมัื�นัและไว�วางใจของกลุ�มื และการลงมืือทำา

โจัทย:์	ทุกคนำจัะข��มแมน่ำำ�พษิไปด�วยกันำ	โดยมแ่ผน่ำหินำวิเศึษเปน็ำอุปกรณ์ชว่ย	กิจักรรมนำ่�จัะสิ�นำสดุเม่�อทกุคนำข��ม
ฝั่ั� งไปได�ทั�งหมดและตัวติดกันำ

กติก� กระบวนำก�ร

• เมืื�อเริ�มืกิจกรรมืทกุคู่นัต่�องมีืสื�วนัใดูสื�วนัหนึั�งของร�างกายสืมัืผั่สืกันั 
โดูยไมื�ใช�อุป็กรณช์�วย หากสื�วนัใดูสื�วนัหนึั�งหลุดูออกจากกันัเริ�มืใหมื�
ทั�งกลุ�มื

• กิจกรรมืจะสืิ�นัสืดุูเมืื�อทุกคู่นัข�ามืฝัึ� ง ถึังจะป็ล�อยอวัยวะจากกันัไดู�
• มีืแผ่�นัหินัวิเศษให�พัวกเราใช�ในัการเดิูนัทาง แต่�จะมีืจระเข�ที�

สืามืารถักินัหินัไดู�
• จำานัวนัคู่นั 39 คู่นั ข�ามืแมื�นัำาพัษิ โดูยมีืแผ่�นัหินัวิเศษ  

แผ่�นัใหญ� 9 แผ่�นั แผ่�นัเล็ก 2 แผ่�นั 

• นัับจำานัวนัผ่่�เล�นัและแผ่�นัหินัจะให�ป็ระมืาณ
คู่รึ�งหนึั�งของผ่่�เล�นั

• บอกกติ่กา (บอกกติ่กาต่รงจุดูที�เริ�มืเล�นั  
เพัื�อให�ผ่่�เข�าร�วมืนึักภาพัไดู�ง�ายขึ�นั)

• ให�เวลาวางแผ่นัป็ระมืาณ 5 นัาที
• เริ�มืทำากิจกรรมื
• ถัอดูบทเรยีนั
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ถือดบทเรย่นำ แมน่ำำ�พษิ

กระบวนำก�ร:	แบง่กลุ่มฐ�นำทบทวนำก�รเรย่นำร้�จั�กกิจักรรมแมน่ำำ�พษิ	แล�วนำำ�เสนำอกลุ่มใหญ ่

 คู่ำาถัามื 

• ร่�สืกึอย�างไร
• มีืข�อสืงัเกต่กับการทำางานัร�วมืกันัอย�างไรบ�าง
• ข�อสืงัเกต่เกี�ยวกับตั่วเราเองเมืื�อเจอกับภาวะงานัที�ยาก ทั�งเหนืั�อย ร�อนั มีืวิธจัีดูการกับสืิ�งที�เกิดูขึ�นัอย�างไร 
• หลักการทำางานัร�วมืกันัเป็็นัหม่ื�คู่ณะที�เรยีนัร่�ร�วมืกันั
• เราจะป็ระยุกต์่การทำางานัจากกิจกรรมืแมื�นัำาพัษิ มืาสื่�การอย่�ร�วมืกันัในัคู่�าย 21 วันันีั�อย�างไรบ�าง 

นำำ�เสนำอกลุ่มใหญ	่ตั่วอย�างการนัำาเสืนัอของกลุ�มืฐานั

. 1 มีืข�อสืงัเกต่กับการทำางานัร�วมืกันัอะไรบ�าง

• ช�วงแรกไมื�เข�าใจกฎีกติ่กาเกมื ต่�างคู่นัต่�างคิู่ดู ไมื�เข�าใจกันั
• มีืเป้็าหมืายร�วมืกันั คืู่อทุกคู่นัอยากพักั ทกุคู่นัจึงร�วมืมืือกันั 
• ให�กำาลังใจกันั

. 2 ข�อสืงัเกต่เกี�ยวกับตั่วเรา มีืวิธจัีดูการกับสืิ�งที�เกิดูขึ�นัดู�านัอารมืณค์ู่วามืร่�สืกึ

• การเก็บอารมืณ์คู่วามืร่�สืกึเพืั�อไมื�ให�เกิดูคู่วามืขดัูแย�ง 
• การสืื�อสืารแบบใจเย็นั คู่�อย ๆ พ่ัดู คู่�อย ๆ อธบิายเพัื�อให�เพัื�อนัเข�าใจดู�วยคู่วามืใจเยน็ั
• การไมื�ถืัอตั่วเพืั�อให�กลุ�มืขบัเคู่ลื�อนัไป็ไดู�
• ทบทวนัตั่วเองเพืั�อให�เข�าใจร�วมืกันั 
• การเปิ็ดูใจยอมืรบัคู่วามืคิู่ดูเห็นัของเพัื�อนั

. 3 หลักการทำางานัร�วมืกันัเป็็นัหม่ื�คู่ณะที�เรยีนัร่�ร�วมืกันั

• การตั่ดูสืนิัใจร�วมืกันัอย�างมีืเหตุ่ผ่ล การให�อภัยกันั
• มีืผ่่�นัำาที�รบัฟัุ้ง ไมื�ใช�ผ่่�นัำาแบบเผ่ด็ูจการ
• มีืคู่วามืร�วมืมืือร�วมืใจกันัอย�างเป็็นัหม่ื�คู่ณะ
• การสืร�างบรรยากาศดู�วยเสืยีงหัวเราะเพัื�อให�การทำางานัมีืคู่วามืสืขุและไมื�นั�าเบื�อ
• เราจะป็ระยุกต์่การทำางานัจากกิจกรรมืแมื�นัำาพัษิ มืาใช�ในัการอย่�ร�วมืกันัอย�างไร
• การสืื�อสืารพ่ัดูคู่ยุกันัให�มืากขึ�นั และการยิ�มืให�กันั การรบัฟุ้งักันั 
• การร�วมืมืือกันั การที�เราทำากิจกรรมืร�วมืกันั การฝ่ึาฟุ้นััอุป็สืรรคู่ไป็ดู�วยกันั ถั�าเพัื�อนัคู่นัไหนัหายไป็ก็ไป็ต่ามืเพัื�อนั
• การให�กำาลังใจกันั การพ่ัดูเพืั�อให�กำาลังใจกันั เพัื�อให�เพัื�อนัมีืกำาลังใจในัการทำางานั 

. 4 เราจะป็ระยุกต์่สืิ�งที�ไดู�เรยีนัร่�จากการทำางานัร�วมืกันัในัแมื�นัำาพัษิไป็ใช�ในัคู่�าย 21 วันั

• การกล�าแสืดูงคู่วามืคิู่ดูเห็นั ไดู�พ่ัดูในัสืิ�งที�เราคิู่ดู 
• การรบัผิ่ดูชอบร�วมืกันั การรบัฟัุ้งกันัและกันั 
• การเคู่ารพัให�เกียรติ่ซึึ่�งกันัและกันั การอย่�ร�วมืกันัเห็นัคู่วามืแต่กต่�างเป็็นัสืิ�งที�มีืคู่ณุคู่�า การตั่ดูสิืนัใจร�วมื
• การพ่ัดูคู่ยุสืื�อสืารกันั ยิ�มืให�กันั ให�กำาลังใจกันั 
• การแบ�งปั็นั พึั�งพัาซึ่ึ�งกันัและกันั เห็นัอกเห็นัใจกันั
• การวางแผ่นัร�วมืกันั สืำาคัู่ญเพัราะการทำาให�ทกุอย�างที�เราสืื�อสืารมืาเป็็นัจรงิในัการวางแผ่นัร�วมืกันั การวางแผ่นั

ร�วมืไมื�ใช�เรื�องง�าย ถึังจะยากแต่�สืำาคัู่ญ อยากให�พัวกเราเรยีนัร่�ร�วมืกันั 
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กิจักรรมพลังกลุ่ม	เรย่นำร้�ก�รทำ�ง�นำเปน็ำทม่ ว�งเหรย่ญบนำฝั่�ขวด	

กิจกรรมืวางเหรียญบนัฝึาขวดูเป็็นักิจกรรมืท�าทายพัลังกลุ�มืที�ต่�องอาศัยทั�งทักษะสื�วนับุคู่คู่ลและคู่วามืร�วมืมืือ  
คู่วามืไว�วางใจในักลุ�มื และกลุ�มืต่�องมีืทักษะการสัืงเกต่ มืองอย�างละเอียดู คิู่ดูเป็็นัระบบ จึงจะคิู่ดูวางแผ่นัออกแบบงานัไดู�  
รวมืถึังการสืร�างบรรยากาศของกลุ�มืที�มีืองค์ู่ป็ระกอบทั�งสืนัุกสืนัานัและมุื�งมัื�นัไป็ดู�วยกันั งานัจึงสืำาเร็จไป็ดู�วยกันัไดู�อย�างมืี
คู่วามืสุืข กิจกรรมืนีั�จึงเหมืาะกับการเรียนัร่�เรื�องการทำางานัเป็็นัทีมื เพัราะทำาให�มืองเห็นัองค์ู่ป็ระกอบที�คู่รบถั�วนั

โจัทย:์	กิจักรรมจัะสิ�นำสดุในำแต่ละระดับเม่�อทุกคนำในำกลุ่มว�งเหรย่ญตนำเองบนำฝั่�ขวดได�สำ�เรจ็ั

กระบวนำก�ร กติก� อุปกรณ์

• แบ�งกลุ�มื 4 กลุ�มื เท�า ๆ กันั ขนัาดูกลุ�มื
ที�เหมืาะสืมืป็ระมืาณ 8-12 คู่นั

• ก�อนับอกกติ่กาการเล�นัให�แต่�ละกลุ�มื
มืายนืัอย่�จุดูเริ�มืเล�นั

• เมืื�อผ่่�เล�นัเข�าใจกติ่กาแล�วให�เริ�มืเล�นั
• แต่�ละกลุ�มืคู่วรมีืกระบวนักรคู่อยดูแ่ล 

กฎีกติ่กา

• วางเหรียญคู่นัละ 1 เหรยีญบนัขวดูนัำา 
โดูยเท�าทกุคู่นัในักลุ�มืวางอย่�หลังเสื�นั

• ถั�าทำาเหรยีญใดูเหรยีญหนึั�งต่ก ให�เจ�าของเหรยีญ
ที�ต่กและคู่นัที�ทำาต่กวางใหมื� 

• การวางเหรยีญ ห�ามืสื�วนัใดูสื�วนัหนึั�งของร�างกาย
ของทั�งคู่นัที�วาง และสืมืาชกิในักลุ�มืสัืมืผั่สืพัื�นั 
ที�เกินัเสื�นัออกมืา ถั�าสืมัืผั่สืพัื�นัให�คู่นัที�กำาลังวาง
เริ�มืต่�นัใหมื�

• ขวดูนัำาที�บรรจุนัำา
เต็่มืขวดูกลุ�มืละ 
1 ขวดู 

• เหรยีญ 1 บาท 
คู่นัละ 1 เหรยีญ

ถือดบทเรย่นำ ว�งเหรย่ญบนำฝั่�ขวด	

การทำางานัหรอืทำากิจกรรมืใดูก็ต่ามืคู่วรมืกีารทบทวนัคู่วามืร่� บทเรยีนั การทบทวนัทำาให�เกิดูองค์ู่คู่วามืร่� การแลกเป็ลี�ยนั
กับเพัื�อนัเป็็นัการขยายคู่วามืร่� ทุกคู่นัสืามืารถัเรียนัร่�และสืร�างองค์ู่คู่วามืร่�ไดู�จากการป็ฏิิบติั่

กระบวนำก�ร โจัทย์

• แบ�งกลุ�มืต่ามืกลุ�มืที�ทำากิจกรรมืดู�วยกันั 
แลกเป็ลี�ยนัในักลุ�มืย�อย 

• ข�อ 4-5 แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ� 
• มีืพัี�เลี�ยงป็ระจำากลุ�มืช�วยตั่�งคู่ำาถัามื 

ชวนัคิู่ดูชวนัคู่ยุ

. 1 คู่วามืร่�สืกึจากกิจกรรมื

. 2 เรามีืวิธกีารอย�างไรที�ทำาให�ต่นัเองสืามืารถัวางเหรยีญบนัขวดูไดู�  
(กายทำาอย�างไร ใจทำาอย�างไร สืมือง/คู่วามืคิู่ดูเป็็นัอย�างไร) 

. 3 เรามีืวิธกีารสืนัับสืนุันัเพัื�อนัอย�างไรให�สืามืารถัวางเหรยีญบนัขวดูไดู�

. 4 เราจะมีืวิธกีารขยายขอบเขต่คู่วามืสืามืารถัของตั่วเองในัคู่�ายนีั�ไดู�อย�างไร

. 5 เราจะสืนัับสืนุันัให�เพัื�อนัขยายขอบเขต่คู่วามืสืามืารถัในัคู่�ายนีั�ไดู�อย�างไร 

หลังจากนัั�นัให�แลกเป็ลี�ยนักันัในักลุ�มืใหญ� ข�อที� 4 กับ 5 ดัูงนีั�

จัะมวิ่ธก่�รขย�ยขอบเขตคว�มส�ม�รถืของตัวเองในำค่�ยนำ่�ได�อย�่งไร

• ตั่�งใจฟัุ้งก็จะไดู�เรยีนัร่�มืากขึ�นั ไมื�เข�าใจอะไรให�ถัามื 
• กล�าพ่ัดู กล�าต่อบ กล�าแสืดูงออก เช�นั ลองพัดู่บ�อย ๆ กล�าคิู่ดู กล�าทำาในัสืิ�งที�คู่วร
• มืาทำากิจกรรมืกับเพืั�อนั ๆ ทุกกิจกรรมื ช�วยเหลือเพัื�อนัในัการวางแผ่นั กล�าแสืดูงออก
• กล�าเข�าหาเพืั�อนั เพืั�อลดูคู่วามือาย ทำาให�เพัื�อนัไว�วางใจเรา
• ศึกษาข�อม่ืลในัการสือบถัามืจากเพืั�อนั คู่ร่ และคู่นัอื�นั ๆ
• ลองเป็็นัผ่่�นัำาในักลุ�มื เช�นั การนัำาเสืนัอแผ่นัต่�าง ๆ คู่ยุกันัให�เข�าใจก�อนัลงมืือทำา
• อยากพััฒนัาคู่วามืคิู่ดูให�เป็็นัผ่่�ใหญ�ในัการร�วมืกิจกรรมื
• ลดูการสืบ่บุหรี�



35 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

จัะม่วิธ่ก�รสนัำบสนุำนำให�เพ่�อนำขย�ยขอบเขตคว�มส�ม�รถืในำค่�ยนำ่�ได�อย่�งไร	 (คำ�ถื�มนำ่�สำ�หรับโยงไปส้่ก�ร	
ใช�ประโยชน์ำ)

• ดูแ่ลเพืั�อนั คู่อยเรยีกเพืั�อนัเข�าร�วมืกิจกรรมื ไมื�แกล�งเพัื�อนั ไมื�ล�อเลียนัเพัื�อนั แนัะนัำาเรื�องที�เพัื�อนัไมื�ร่� แบ�งปั็นั
คู่วามืคิู่ดู

• สืำาหรับเพัื�อนัที�ไมื�กล�าแสืดูงออก ช�วยพัดู่แทนัเพัื�อนั แนัะนัำาให�เพัื�อนัร่�วิธจีะไดู�ไมื�กลัว คู่อยรับฟัุ้ง คู่อยช�วยเพัื�อนั
 เช�นั เมืื�อเพืั�อนัไมื�สืบาย ปั็ญหาของเพัื�อนั

• ให�คู่ำาป็รึกษา แนัะนัำาในัสืิ�งที�เพัื�อนัต่�องการ คู่วามืร�วมืมืือจากเพัื�อนั การสืนัับสืนัุนัจากเพัื�อนั ทุกคู่นัต่�องกล�า
เผ่ชญิหนั�ากับคู่วามืกลัว

กิจักรรมเรย่นำร้�คว�มไว�ว�งใจั	ภ�วะผ้�นำำ�	ผ้�ต�ม ปดิต�เดินำตะป้	

หลายกิจกรรมืที�ผ่�านัมืาต่�างต่�องใช�คู่วามืไว�วางใจต่�อกันัทั�งสิื�นัจึงจะทำากิจกรรมืนัั�นัสืำาเร็จ แต่�กิจกรรมืปิ็ดูต่าเดิูนัต่ะป่็
นัั�นัต่�องมีืคู่วามืไว�วางใจกันัเป็็นัพัเิศษ และเป็็นักิจกรรมืที�ทำาให�คู่�อย ๆ เห็นัเงื�อนัไขของคู่วามืไว�วางใจที�ผ่�านัป็ระสืบการณ์จรงิ
มืากขึ�นัเรื�อย ๆ  การสือนัเรื�องคู่วามืไว�วางใจ จึงมืากกว�าการบอกว�าให�ไว�วางใจ แต่�การกระทำา วิธกีาร คู่ำาพัดู่ นัำาเสืยีง และท�าที 
ต่�างมีืผ่ลต่�อคู่วามืไว�วางใจทั�งสืิ�นั

กระบวนำก�ร โจัทย์ ถือดบทเรย่นำ

• จับคู่่�คู่นัที�เราไว�วางใจ 
และร่ป็ร�างใกล�กันัเพืั�อ
เดิูนัแบบคู่่� หลังจากเดิูนั
คู่่�เสืรจ็ให�ถัอดูบทเรยีนั

• เดิูนัเท�าชดิูแบบกลุ�มืฐานั
และถัอดูบทเรยีนั

• เดิูนัเท�าชดิูแบบกลุ�มื
ใหญ�และถัอดูบทเรยีนั

รอบ	1
• จับมืือกับคู่่� พัากันัเดิูนัในัพัื�นัที�ที�กำาหนัดู
• วางเท�าลงพืั�นัเต็่มืเท�า ไมื�เดิูนัเขย�ง  

ไมื�เหยียบต่ะป่็ ไมื�เขี�ยต่ะป่็ ไมื�เหยยีบ
จานั ชามื 

• ถั�าคู่่�ไหนัเดิูนัเหยยีบหรอืโดูนัจานัชามื 
ให�กลับไป็เริ�มืต่�นัใหมื�

รอบ	2
• จับคู่่� ปิ็ดูต่า 1 คู่นั อีกคู่นัเปิ็ดูต่าเป็็นัคู่นั

นัำาทางเพืั�อนั 
• เลือกการสืื�อสืารอย�างใดูอย�างหนึั�ง 

ระหว�างการสืมัืผั่สืตั่วเพัื�อนั 
หรอืการพ่ัดูบอก 

• ให�วางเท�าลงพืั�นัเต็่มืเท�า ไมื�เดิูนัเขย�ง 
ไมื�เหยียบต่ะป่็ ไมื�เขี�ยต่ะป่็ ไมื�เหยยีบ
จานั ชามื 

• ถั�าคู่่�ไหนัเดิูนัเหยยีบหรอืโดูนัจานัชามื 
หรอืสืื�อสืารทั�ง 2 แบบ ต่�องกลับไป็ 
เริ�มืต่�นัใหมื� 

• ผ่ลัดูกันัปิ็ดูต่าและเป็็นัคู่นันัำาทาง

กระบวนำก�ร: จับคู่่�เพัื�อนัที�เดิูนัต่ะป่็ดู�วยกันั 
แลกเป็ลี�ยนัต่ามืโจทย์
โจัทย์	
• คู่วามืร่�สืกึขณะที�เป็็นัผ่่�นัำา และเป็็นัผ่่�ต่ามื 
• ต่อนัเป็็นัคู่นันัำามีืวิธกีารดูแ่ลคู่วามืป็ลอดูภัย

ให�เพัื�อนัอย�างไร
• มีืวิธกีารจัดูการตั่วเองอย�างไร ต่อนัถัก่ปิ็ดูต่า
แลกเปล่�ยนำ
• ร่�สืกึอย�างไร 
• สืงสืารเพัื�อนั แย�ที�ทำาให�เพัื�อนัโดูนัต่ะป่็  

และเราก็โดูนั
• ร่�สืกึดีูที�พัาเพัื�อนัไป็ถึังจุดูหมืายป็ลายทาง 
• กลัวเพัื�อนัโกรธ เสืยีว กลัวพัาเพัื�อนัเหยยีบ

ต่ะป่็
• เกิดูแรงบันัดูาลใจในัการใช�ชีวิต่ กว�าเราจะ

ไดู�ดีูต่�องผ่�านัอุป็สืรรคู่ก�อนั 
• สืนุัก
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กระบวนำก�ร โจัทย์ ถือดบทเรย่นำ

รอบ	3
• เดิูนัเท�าชดิูฝ่ึาต่ะป่็ (กลุ�มืพัื�นัที�ต่ำาบล)
• แบ�งกลุ�มืต่ามืพืั�นัที�ต่ำาบล เดิูนัเท�าชดิู

ฝ่ึาต่ะป่็ 
• เดิูนัจากจุดูเริ�มืต่�นัถึังจุดูสืิ�นัสืดุู โดูยเท�า

ต่�องชดิูติ่ดูกันั ถั�าเท�าหลุดูออกจากกันั
ให�เริ�มืใหมื� 

• ถั�าใคู่รคู่นัใดูคู่นัหนึั�งเดิูนัเหยยีบหรอื
โดูนัจานัชามื ต่�องกลับไป็เริ�มืต่�นัใหมื� 

รอบ	4	
• เดิูนัเท�าชดิูฝ่ึาต่ะป่็ (พัร�อมืกันัทกุคู่นั)
• ทกุคู่นัยืนัเรยีงแถัวหนั�ากระดูานั
• เดิูนัจากจุดูเริ�มืต่�นัถึังจุดูสืิ�นัสืดุู โดูยเท�า

ต่�องชดิูติ่ดูกันั ถั�าเท�าหลุดูออกจากกันั
ให�เริ�มืใหมื� 

• ถั�าใคู่รคู่นัใดูคู่นัหนึั�งเดิูนัเหยยีบหรอื
โดูนัจานัชามื ต่�องกลับไป็เริ�มืต่�นัใหมื� 

• เท�าข�างใดูข�างหนึั�งของทกุคู่นัเหยยีบ
บนัเสื�นัจุดูสืิ�นัสืดุูพัร�อมืกันั

มวิ่ธก่�รดแ้ลคว�มปลอดภัยเพ่�อนำอย�่งไร
• ต่�องมีืสืมืาธ ิสืติ่ ในัการบอกเพัื�อนั ช�าแต่�ชวัร ์

ไมื�เหยียบหรอืโดูนัต่ะป่็
• ช�วยยกขาเพัื�อนั ไมื�เกรง็ขา 
• วางแผ่นั สืื�อสืารกันัและให�จังหวะ  

มีืสืญัลักษณ์สืื�อสืารกันั
• ทำาใจให�เยน็ัและสืงบ ให�กำาลังใจเพัื�อนั
• เอามืือรองเท�าเพัื�อนัก�อนัให�เพัื�อนัเหยยีบพัื�นั
ตอนำถืก้ปดิต�มวิ่ธก่�รจััดก�รตัวเองอย�่งไร	
• พัดู่คู่ยุทำาคู่วามืเข�าใจกันั วางแผ่นักันัก�อนั  

มีืสืญัลักษณ์ในัการสืื�อสืารกันั การก�าวขา 
การยกขา ทำาต่ามืแผ่นัที�วางไว� 

• ไมื�ฝ้ึนัร�างกาย ขา ไมื�เกร็งตั่ว ทำาตั่วให�สืบาย 
ไว�ใจว�าเพัื�อนัยกขาเราไป็ไดู�แนั�นัอนั 

• เชื�อใจเพัื�อนั วางใจว�าถั�าจะเหยยีบโดูนัต่ะป่็
ก็ไมื�เป็็นัไร

• มัื�นัใจในัการนัำาของเพัื�อนั ให�กำาลังใจกันั 
ระมัืดูระวังอย�างเต็่มืที� 

• คู่วามืไว�วางใจเกิดูจากการที�เพัื�อนัพัาเราเดิูนั 
2-3 ก�าวโดูยไมื�โดูนัต่ะป่็

สร��งคว�มไว�ว�งใจัในำก�รอย้ร่ว่มกันำได�อย�่งไร

กระบวนำก�ร โจัทย์

รวมืกลุ�มื 2 คู่่� 4 คู่นั 
• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย
• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ� 

ทำาอย�างไรเราถึังจะเกิดูคู่วามืไว�วางใจในัการอย่�ร�วมืกันัอย�างแท�จรงิ
• การให�อภัย และซึ่ื�อสืตั่ยต์่�อกันั คู่วามืจรงิใจ มีืเหตุ่ผ่ล
• มีืผ่่�นัำาที�เหมืาะกับสืถัานัการณ ์หรอืกิจกรรมืนัั�นั ๆ 
• สืร�างมิืต่รภาพัอย่�ดู�วยกันัแบบพัี�นั�อง การเข�าหาเพัื�อนัและเปิ็ดูใจคุู่ยกันั ทำาให�เรา

เป็็นัเพืั�อนัที�ลึกซึ่ึ�งกันัมืากยิ�งขึ�นั พัดู่คู่ยุทำาคู่วามืร่�จักกันัมืากขึ�นั เป็็นักันัเอง 
• การเคู่ารพัซึ่ึ�งกันัและกันั เคู่ารพัคู่วามืเป็็นัพัี�นั�อง ถั�าไมื�เคู่ารพักันัอาจจะเกิดู 

คู่วามืขดัูแย�งกันัไดู� 
• มีืคู่วามืเชื�อมัื�นักันัและกันั ช�วยเหลือกันั
• มีืคู่วามืตั่�งใจในัการทำากิจกรรมืร�วมืกันั ไมื�หยอกล�อกันั 
• ไมื�แกล�งกันั ไมื�ล�อจุดูดู�อยของเพัื�อนั
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กิจักรรมท��ท�ยพลังกลุ่ม ตบ่อล

กิจกรรมืตี่บอล มีืเป้็าหมืายเพัื�อให�ผ่่�เรียนัไดู�เรียนัร่�จากป็ระสืบการณ์ต่รง ทั�งในัการเห็นัตั่วเองไดู�ชัดูขึ�นัไมื�ว�าจะเป็็นั
อารมืณ ์คู่วามืร่�สืกึ คู่วามืคิู่ดู และทักษะ/คู่วามืถันััดูของเรา เพัราะในักิจกรรมืนีั�จะก�อกวนัอารมืณค์ู่วามืร่�สืกึของผ่่�เล�นัอย�างยิ�ง
พัร�อมืกับการเรียกร�องให�ผ่่�เล�นัมีืทักษะพัื�นัฐานัที�ฝึึกไดู� ผ่่�เล�นัเองต่�องมีืทัศนัคู่ติ่ที�เชื�อว�าต่นัเองฝึึกฝึนัไดู� ขณะเดีูยวกันัก็ 
ต่�องสัืงเกต่ วิเคู่ราะห์ และวางแผ่นัให�ถั่กและเหมืาะสืมืกับทีมืต่นัเอง การสืื�อสืารจึงเป็็นัปั็จจัยหนึั�งที�จะทำาให�สืำาเร็จหรือเกิดู 
คู่วามืขัดูแย�ง กิจักรรมนำ่�มักใช�เม่�อมร่ะยะเวล�ม�กพอสมควรท่�จัะเยย่วย�กันำห�กเกิดคว�มขดัแย�ง

กระบวนำก�ร กติก�

• นัับจำานัวนัคู่นั และบอกเป้็าหมืายที�จะต่�อง
ทำาให�บรรลุ

• บอกโจทยแ์ละชี�แจงกติ่กาในับรเิวณที�เล�นั
• เมืื�อเริ�มืเล�นั ทีมืกระบวนักรต่�องช�วยกันัดู่

การเล�นัให�เป็็นัไป็ต่ามืกติ่กา
• ถั�าสัืงเกต่ว�าผ่่�เล�นัมีืคู่วามืขัดูแย�งหรอืเริ�มืท�อ

อาจให�มีืการพัักเบรกและสืรุป็บทเรยีนั
ให�หาวิธกีารใหมื�

• ถัอดูบทเรยีนัหลังทำากิจกรรมืเสืรจ็ 

ให�ทกุคนำชว่ยกันำตบ่อลไมใ่ห�ตกพ่�นำ
• 1 คู่นั ตี่บอลไดู� 2 คู่รั�ง แต่�ไมื�ตี่ 2 คู่รั�งติ่ดูกันั
• สืมืาชกิมีืทั�งหมืดู 34 คู่นั ต่�องตี่บอลทั�งหมืดูคู่นัละ 2 คู่รั�ง รวมื 68 คู่รั�ง 

โดูยไมื�ให�บอลต่กถึังพัื�นั
• สื�วนัที�นัับเป็็นัคู่รั�งไดู�คืู่อ การตี่ดู�วยสื�วนัที�เป็็นัมืือหรอืแขนัเท�านัั�นั  

ถั�าใช�สื�วนัอื�นั ๆ ตี่บอลจะไมื�นัับ แต่�สืามืารถัใช�ตี่ไดู�
คว�มร้�สกึ
• เบื�อ เหนืั�อย ร�อนั สืนุัก เจ็บ คัู่นั
• กดูดัูนั ไมื�อยากเล�นั ไมื�พัอใจในักิจกรรมืนีั� กิจกรรมืนีั�ไมื�มีืป็ระโยชน์ั

อะไรเลย 
• เบื�อ เพัราะบางคู่นัไมื�ไดู�อยากเล�นั เพัื�อนัไมื�ให�คู่วามืร�วมืมืือ 
สิ�งท่�เร�สงัเกตเห็นำจั�กก�รตบ่อล
• ขาดูคู่วามืร�วมืมืือร�วมืใจ 
• คู่วามืคิู่ดูเห็นัไมื�ต่รงกันั เกิดูคู่วามืขดัูแย�ง
• การใช�อารมืณ์เหนืัอเหต่ผุ่ล 
• ตี่บอลเชื�อมืโยงกับอาชพีัที�พัวกเรามืาฝึึกยงัไง

ก�รอ่�นำพลังกลุ่ม

การอ�านัพัลังกลุ�มืที�อภิทักษะของกระบวนักร จะทำาให�ร่�ว�าจะป็รบักระบวนัการเรียนัร่�อย�างไร เพืั�อหล�อเลี�ยงก�รเรย่นำร้�
ของกลุ่ม กิจกรรมืที�ทำาไดู� เช�นั การต่รวจสือบอารมืณค์ู่วามืร่�สืกึ การให�พัดู่ถึังสืขุทกุขใ์นัคู่�าย หรอืการสืงัเกต่บรรยากาศ หรอื
พัฤติ่กรรมืของกลุ�มื หรือการให�พั่ดูสืั�นั หรือให�ทำาท�าทางที�แสืดูงคู่วามืร่�สึืก ในัต่อนัท�ายก�อนัปิ็ดูวงการเรียนัร่� ก็มีืสื�วนัช�วยให� 
ทีมืกระบวนักรเข�าใจสืภาพักลุ�มืมืากขึ�นั 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ตรวจัสอบอ�รมณ์คว�มร้�สกึ

โจัทย์: ขอให�แต่�ละคู่นัแบ�งปั็นัเหตุ่การณ์หรือสืิ�งที�เราร่�สืึกชอบ ป็ระทับใจ ให�แต่�ละคู่นัพั่ดูถึังสืิ�งดีูงามืที�เกิดูขึ�นักับเรา
ตั่�งแต่�วันัแรกจนัถึังวันันีั� คู่นัละ 1 เรื�อง 

• ร่�สืึกยินัดีูที�พัวกเราทุกคู่นัตั่�งใจ และต่รงต่�อเวลา มืารอเข�าเรียนัจนัทำาให�สืามืารถัเริ�มืกิจกรรมืไดู�ก�อนัเวลานััดู 
15 นัาที

• ร่�สืกึดีูใจที�ทกุคู่นัอย่�ดู�วยกันัแบบพีั�นั�อง การไดู�เพัื�อนัใหมื� ร่�จักเพัื�อนัใหมื� พัี� ๆ นั�อง ๆ ทกุคู่นั
• ขอบคู่ณุกลุ�มืฐานัที�รบัผิ่ดูชอบหนั�าที�ของตั่วเองไดู�ดีู ร่�สืกึชื�นัชมืที�เพัื�อนั ๆ ช�วยกันัทำางานัต่ามืกลุ�มืฐานั
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• ร่�สืกึดีูที�เรียนัร่�ร�วมืกับกลุ�มืฐานั ไดู�กล�าคิู่ดู กล�าพัดู่ กล�าแสืดูงออกร�วมืกันั
• ร่�สืกึดีูไดู�เจอเพืั�อนัใหมื� และไดู�ทำากิจกรรมืนีั� เพัราะไมื�เคู่ยทำากิจกรรมืแบบนีั�มืาก�อนั
• ชื�นัชมืที�ทกุคู่นักระตื่อรอืร�นัที�จะพ่ัดูหรือแสืดูงสืิ�งที�ตั่วเองร่�สืกึ
• ชอบกระบวนัการกลุ�มืย�อยหลังจากดูคู่่ลิป็ ทำาให�ต่นัเองมีืคู่วามืคิู่ดูคู่วามือ�านั
• ร่�สืกึภ่มิืใจตั่วเองที�กล�าคิู่ดู กล�าแสืดูงออกมืากขึ�นั มัื�นัใจในัตั่วเองมืากขึ�นั

การปดิ็วงการเรย่นร่้
เรามัืกจะพัดู่กันัสืั�นั ๆ ว�า ‘ปดิวง’ ในัการเรยีนัร่�แบบมีืสื�วนัร�วมื การปิ็ดูวงหมืายถึัง การป็ระมืวล สืงัเคู่ราะห์ทั�งเนืั�อหา

ที�เรยีนั อารมืณ ์คู่วามืร่�สืกึของผ่่�เรยีนั และกระบวนักรออกมืาสืั�นั ๆ ซึึ่�งจะช�วยให�ผ่่�เรยีนัร่�สืกึเชื�อมืโยง สืิ�งที�เรยีนัเข�าสื่�เนืั�อตั่ว 
การปิ็ดูวงทำาไดู�ทั�งการพัดู่สืั�นั ๆ  หนึั�งป็ระโยคู่ หรอืพัดู่หนึั�งคู่ำาที�มีืคู่วามืหมืาย หรอืการแสืดูงท�าทางหรอืเสีืยงที�ไมื�มีืคู่วามืหมืาย 
แต่�มีือารมืณค์ู่วามืร่�สืกึ เป็็นัต่�นั

กิจักรรมมห�ปว�รณ�

ป็ระยุกต์่มืาจากพัระสืงฆ์ในัพัระพุัทธศาสืนัาที�ยอมืให�มีืการว�ากล�าวตั่กเตื่อนักันัไดู� กิจกรรมืนีั�มัืกจะจัดูไว�ในัช�วงท�าย
หรอืวันัสืดุูท�าย ที�ทกุคู่นัจะมีืโอกาสืไดู�คุู่ยกับเพืั�อนัทุกคู่นั เพัื�อกล�าวคู่ำาขอบคุู่ณ ชื�นัชมื คู่ำาขอโทษ คู่ำาแนัะนัำา ทั�งนีั�แต่�ละเรื�อง
ขอให�ระบุตั่วอย�างที�เป็็นัร่ป็ธรรมืดู�วย เช�นั ขอบคุู่ณที�...., ชื�นัชมืเรื�อง....., ขอโทษเรื�อง.... และ อยากให�ป็รบัเรื�อง.... เป็็นัต่�นั

โจัทย:์	ให�พ่ัดูกับเพืั�อนัที�อย่�ต่รงหนั�าเรา 

• ชื�นัชมื ขอบคู่ณุ สืิ�งที�เพืั�อนัทำาไดู�ดีู
• ขอโทษ ถั�าเราไดู�ทำาอะไรที�ล�วงเกินัเพืั�อนั ทั�งที�ตั่�งใจและไมื�ตั่�งใจ 
• แนัะนัำาตั่กเตื่อนัเพืั�อนั ในัสืิ�งที�เป็็นัป็ระโยชน์ั สืร�างสืรรค์ู่ดู�วยคู่วามืรกั คู่วามืป็รารถันัาดีูต่�อเพัื�อนั

กระบวนำก�ร

• จัดูให�นัั�งคู่่�กันัเป็็นัแถัว หรือตั่วย่ หรือวงกลมืก็ไดู� ขึ�นัอย่�กับสืภาพัสืถัานัที�
• กระบวนักรกำาหนัดูให�แถัวหนึั�งเป็็นั A อีกแถัวเป็็นั B
• นัั�งเป็็นัคู่่� A กับ B ระลึกถึังเพืั�อนัที�อย่�ต่รงหนั�าเรา 
• A เริ�มืพ่ัดูก�อนั B ฟุ้งั มีืเวลาพ่ัดู 1 นัาที คู่รบแล�วจะมีืสืญัญาณระฆงั เป็ลี�ยนั B พัดู่ A ฟุ้งั พัดู่คู่รบทั�ง 2 คู่นัแล�ว

จะมีืสืญัญาณระฆงั 2 คู่รั�ง ให�ทุกคู่นัลกุขึ�นับอกลาเพัื�อนั แล�วขยบัที�นัั�งเวียนัขวามืือคู่รั�งละ 1 ที� เวียนัไป็เรื�อย ๆ
จนัคู่รบทุกคู่นั

ปดิวงก�รเรย่นำร้�:	อยากบอกอะไรกับเพืั�อนั ๆ และอยากบอกอะไรกับพัี� ๆ ก�อนัจากกันั

• อยากขอบคู่ณุเพืั�อนั ๆ ทุกคู่นั ไดู�ป็ระสืบการณ์ คู่วามืร่� แนัวคิู่ดู ขอบคุู่ณพัี�เลี�ยงที�ดูแ่ลนั�อง ๆ อย�างดีู
• ร่�สืกึดีู ไดู�เพืั�อนั พีั� นั�อง ไดู�คู่วามืร่� จะนัำาคู่วามืร่�ไป็เผ่ยแพัร�ในัชุมืชนั
• ขอบคู่ณุโคู่รงการดีู ๆ  ที�นัำาพัาเราให�มืาเจอกันั ไดู�ร่�จักเพัื�อนัมืากมืาย และไดู�เก็บเกี�ยวแลกเป็ลี�ยนัป็ระสืบการณ์

จากเพืั�อนั ๆ ทุกคู่นั
• ไมื�ผิ่ดูหวังที�ไดู�ร่�จักทุกคู่นั ขอบคู่ณุที�ตั่กเตื่อนั ขอบคู่ณุพัี�เลี�ยง
• ขอบคู่ณุโคู่รงการที�ทำาให�มีืป็ระสืบการณ ์ทักษะ ศักยภาพั ขอบคุู่ณคู่ำาอวยพัร คู่ำาแนัะนัำา และจะนัำาไป็ป็รับใช�

ในัชวิีต่
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• ขอบคู่ณุทกุคู่นัที�ให�โอกาสืตั่วเอง และแลกเป็ลี�ยนัป็ระสืบการณร์�วมืกันั เราทกุคู่นัดูแ่ลกันัเป็็นัคู่รอบคู่รวัเดีูยวกันั
• ขอบคู่ณุทุกคู่นัที�พัาตั่วเองมืาเรียนัร่� ไดู�แลกเป็ลี�ยนักันั ขอบคู่ณุโอกาสืที�ให�พัวกเราไดู�พัฒันัาตั่วเอง
• ขอบคู่ณุม่ืลนิัธสิืยามืกัมืมืาจลที�สืนัับสืนุันัและให�โอกาสืพัวกเราไดู�แลกเป็ลี�ยนัเรียนัร่�ร�วมืกันั
• ขอบคู่ณุโคู่รงการดีู ๆ ผ่่�ใหญ�ใจดีู พัี�เลี�ยงทกุคู่นั ที�เป็็นัเหมืือนัต่�นัไมื�ใหญ� กระจายเมืล็ดูพันััธุส่์ื�สืงัคู่มื 
• ต่อนัแรกคิู่ดูว�ากิจกรรมืนั�าเบื�อ แต่�พัอเรยีนัร่�พับว�ากิจกรรมืมีืข�อคิู่ดูแฝึงคู่วามืร่�การอย่�ร�วมืกับสืงัคู่มื
• นีั�คืู่ออีกคู่รอบคู่รวั อีกโรงเรยีนัหนึั�งของพัวกเรา 
• เรยีนัร่�ตั่วเองมืากขึ�นั ไดู�ป็รับตั่วและฝึึกฝึนัตั่วเองในัคู่�ายนีั� 

3  ก่จกรรมืการเรย่นร่เ้พืั� อร่จ้กัเขา้ใจต่นเองและผ้่อื�น

กระบวนัการเรียนัร่�ต่นัเองและเข�าใจผ่่�อื�นัผ่�านั ‘ธ�ตุ	4	หรอ่ผ้�นำำ�ส่�ทิศึ’ การฝึึกวิเคู่ราะห์ใคู่ร�คู่รวญต่นัเอง ไพั�ทาโรต์่ 
การยอมืรับต่นัเอง ยอมืรับคู่วามืแต่กต่�างของผ่่�อื�นั ข�ามืเสื�นัเวลา ทบทวนัต่นัเอง สืายธารชีวิต่ผ่�านัใบไมื� และการทบทวนั 
คู่วามืร่�สืกึที�มีืต่�อต่นัเอง โดูยแต่�ละกิจกรรมืมีืรายละเอียดูดัูงนีั�

กิจักรรมเรย่นำร้�ตนำเอง	เข��ใจัผ้�อ่�นำ “ธ�ต	ุ4”	ผ้�นำำ�	4	ทิศึ

เป็็นัการเรียนัร่�ต่นัเองเกี�ยวข�องทั�งกับการเห็นัพัฤติ่กรรมืต่นัเองที�เกิดูขึ�นัซึ่ำา ๆ ทั�งดู�านับวกและดู�านัลบ พัร�อมืกับการ
คู่�นัหาลงลึกถึังแรงขบั แรงจ่งใจ หรือกิเลสืที�ผ่ลักดัูนัให�เรามีือารมืณ ์นิัสืยั พัฤติ่กรรมืเช�นันัั�นั การร่�เท�าทันัดัูงกล�าวจะทำาให�เรา
ลดูการทำาสืิ�งใดูโดูยไมื�ร่�ตั่วลงไดู� ซึ่ึ�งจะสื�งผ่ลทั�งกับคู่วามืสัืมืพันััธกั์บต่นัเอง และคู่วามืสืมัืพันััธกั์บผ่่�อื�นั การร่�เท�าทันัทำาให�เรามีื
ทางเลือกในัการตั่ดูสืนิัใจที�จะทำาสืิ�งใดู ๆ ไดู�มืากขึ�นั

เคู่รื�องมืือที�ใช�เพัื�อนัำาสื่�การเรยีนัร่�ต่นัเองและสืมัืพัันัธกั์บผ่่�อื�นัมีืหลากหลายต่ามืแต่�ละวัฒนัธรรมื และบางเคู่รื�องมืือก็มีื
คู่วามืสือดูคู่ล�องสืัมืพัันัธ์กันั ดัูงเช�นัเคู่รื�องมืือต่�อไป็นีั�ที�ทีมืกระบวนักรเลือกใช�ภ่มิืปั็ญญาแบบต่ะวันัออกที�แบ�งลักษณะคู่นั 
ออกเป็็นั 4 แบบ ต่ามืธาตุ่หลักที�เป็็นัองค์ู่ป็ระกอบของร�างกายมืนุัษย์และสืรรพัสืิ�งบนัโลกนีั� คืู่อ ธาต่ ุ4 (ดิูนั นัำา ลมื ไฟุ้) ซึึ่�ง
สือดูคู่ล�องกับภ่มิืปั็ญญาของชนัเผ่�าทางต่ะวันัต่ก ที�แบ�งคู่นัต่ามืบุคู่ลิกลักษณะนัิสืัยของสืัต่ว์ และกำากับดู�วยทิศทั�ง 4 ทิศ  
กล�าวคืู่อ กระทิงคืู่อทิศเหนืัอ หน่ัคืู่อทิศใต่� เหยี�ยวคืู่อทิศต่ะวันัออก และหมีืคืู่อทิศต่ะวันัต่ก ซึ่ึ�งทิศที�ต่รงข�ามืกันัก็หมืายถึัง 
คู่วามืแต่กต่�างแบบคู่วามืต่รงข�ามื

ธาต่ ุ4 หรอืสืตั่ว์ 4 ทิศ เหมืาะกับการใช�กับเด็ูกเยาวชนัให�มีืเคู่รื�องมืือในัการสัืงเกต่ วิเคู่ราะห์ เพัื�อทำาคู่วามืเข�าใจต่นัเอง
และผ่่�อื�นัมืากขึ�นั และยังสืามืารถัชวนัคุู่ยต่�อไดู�ว�าสืามืารถัพััฒนัาต่นัเองไดู�โดูยการเอาดู�านับวกของธาตุ่อื�นัมืาใช�ไดู�อย�างไร
โดูยที�ผ่่�ใหญ�ไมื�ต่�องสืั�งสือนั แต่�มีืเคู่รื�องมืือที�ช�วยให�เขาคิู่ดูไดู�ดู�วยต่นัเองและคู่วรนัำาพัาไป็ส่ื�การพัฒันัาต่นัเองไดู�อย�างไร ซึึ่�งจะ
ช�วยให�ผ่่�เรียนัไมื�ยึดูติ่ดูและใช�เป็็นัข�ออ�างไดู�ว�าเพัราะต่นัเองเป็็นัธาตุ่นีั�จึงเป็็นัแบบนีั� แต่�ทำาให�เห็นัว�ามีืทางเลือกอื�นัที�ไมื�เป็็นั
แบบนีั�ก็ไดู�
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กระบวนำก�ร:	แบ�งกลุ�มื กลุ�มืละ 4 คู่นั แต่�ละกลุ�มืมีืเวลา 5 นัาที ในัการศึกษาข�อม่ืลแต่�ละธาต่ ุเวียนัฐานัเรยีนัร่�จนัคู่รบ
ทกุธาตุ่

ธ�ตุ จุัดแข็ง จุัดอ่อนำ

ธาต่ไุฟุ้
(กระทิง)

บุกต่ะลยุ กล�าไดู�กล�าเสืยี ลงมืือทำา ไมื�ลังเล คิู่ดูเรว็
ทำาเรว็ รักคู่วามืท�าทาย ตั่ดูสืนิัใจเรว็ เด็ูดูขาดู  
รกัพัวกพั�อง รกัคู่วามืยุติ่ธรรมื ชอบนัำา กระตื่อรอืร�นั 
มุื�งมัื�นั เปิ็ดูเผ่ย ต่รงไป็ต่รงมืา ยืนัยนััสืทิธิ�ของต่นัเอง
และกลุ�มื 

ใจร�อนั ขาดูคู่วามืรอบคู่อบ แข�งขนัั เอาชนัะ  
ถืัอต่นัเป็็นัใหญ� หงุดูหงิดูง�าย ใช�อารมืณอ์ย่�เหนืัอ
เหต่ผุ่ล โต่�แย�งและป็กป้็องต่นัเองเมืื�อถัก่วิจารณ ์
ตั่ดูสิืนัใจเรว็

ธาต่นุัำา
(หน่ั)

ใสื�ใจคู่วามืร่�สืกึของคู่นั ช�วยเหลือผ่่�อื�นั รบัฟุ้งั  
ให�กำาลังใจ เป็็นัที�พึั�งที�พัักพังิ ไว�วางใจคู่นั อ�อนัโยนั 
มืองโลกในัแง�ดีู เปิ็ดูโอกาสืให�คู่นัมีืสื�วนัร�วมืในั 
การทำางานั เป็็นัผ่่�ป็ระสืานัคู่วามืสืมัืพันััธ ์ 
เป็็นันัักไกล�เกลี�ย รักสืนััติ่ 

ขี�เกรงใจ ไมื�คู่�อยกล�าตั่ดูสิืนัใจ ไมื�ยืนัยนััสืทิธขิอง
ต่นัเอง ไมื�กล�าป็ฏิิเสืธหรือขดัูแย�งเมืื�อมีืคู่วามืเห็นั 
ที�แต่กต่�าง ลังเล วิต่กกังวล ลำาบากใจเมืื�อต่�องอย่�
ท�ามืกลางคู่วามืขดัูแย�ง ไมื�มัื�นัใจในัตั่วเอง ไมื�ชอบนัำา 
เก็บกดู อ�อนัไหว ไว�ใจคู่นัง�าย 

ธาต่ลุมื 
(เหยี�ยว)

มีืคู่วามืคิู่ดูสืร�างสืรรค์ู่ คิู่ดูเรว็ มีืจินัต่นัาการสืง่  
มืองการณไ์กล มีืไหวพัรบิ (เนั�นัเป้็าหมืายในัอนัาคู่ต่) 
ชอบทดูลองป็ระดิูษฐ ์ให�คู่วามืสืำาคัู่ญกับคู่วามืคิู่ดู 
มืากกว�าข�อม่ืล ช�วงแรกจะกระตื่อรอืร�นัแต่�ช�วงหลัง
จะหมืดูไฟุ้ เพืั�อนั ๆ ต่ามืคู่วามืคิู่ดูไมื�คู่�อยทันั  
ไมื�ยดึูติ่ดู ยืดูหยุ�นัสืง่ รกัการเรยีนัร่� รกัอิสืระ

เบื�อง�าย คิู่ดูมืากแต่�ไมื�คู่�อยทำา ไมื�จริงจัง สืมืาธสิืั�นั 
ขาดูคู่วามือดูทนัรอบคู่อบ ร่�ไมื�ลึก ไมื�อย่�กับปั็จจุบนัั 
ไมื�ลงรายละเอียดู คิู่ดูคู่�นั ชอบสืิ�งแป็ลกใหมื�  
มีืโคู่รงการใหมื� ๆ เสืมือ ทำางานัเดิูมืไมื�คู่�อยจบ

ธาต่ดิุูนั 
(หมีื)

ใฝ่ึร่� เก็บข�อม่ืล รอบคู่อบ สุืขุมื ลงรายละเอียดู  
มีืหลักการ ขั�นัต่อนั นัักวิเคู่ราะห์ ยึดูต่รรกะ/ 
คู่วามืเหมืาะสืมื ตั่ดูสืนิัถัก่ผิ่ดูต่ามืหลักการ 
เป็ลี�ยนัแป็ลงไดู�เมืื�อมีืเหตุ่ผ่ลที�ดีู เอาจริงเอาจัง  
ทำาอะไรไดู�อย�างต่�อเนืั�องและลงลึก มีืโลกสื�วนัตั่ว  
รบัผิ่ดูชอบสืง่ รกัษากติ่กา/คู่ำาพ่ัดู 

ยนืัยนััเหต่ผุ่ลของตั่วเอง เชื�อหรอืยอมืรบัผ่่�อื�นัยาก  
ไมื�ยืดูหยุ�นั ป็รบัตั่วยาก ยดึูติ่ดูในัหลักการสืง่  
คิู่ดูในักรอบ ตั่ดูสิืนัใจช�า เยน็ัชา/ไมื�เปิ็ดูเผ่ยอารมืณ์
ของต่นัเอง เก็บตั่วไมื�ยุ�งกับใคู่ร มืองข�ามืคู่วามืร่�สืกึ 
คู่าดูหวังสืง่ กลัวคู่วามืผิ่ดูพัลาดู
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กิจักรรมเรย่นำร้�ตนำเอง	เข��ใจัผ้�อ่�นำ 	“ธ�ต	ุ4”	ผ้�นำำ�ส่�ทิศึ	(ต่อ)

กระบวนำก�ร:	นัั�งรวมืกลุ�มืต่ามืธาต่ ุไฟุ้ นัำา ลมื ดิูนั หรอืกลุ�มืสัืต่ว์ กระทิง หน่ั เหยี�ยว หมีื 

โจัทย:์	แลกเป็ลี�ยนัคู่วามืเป็็นัตั่วเราในัแต่�ละธาต่ ุมีืจุดูแขง็ จุดูอ�อนัอะไรบ�าง และให�แต่�ละกลุ�มืนัำาเสืนัอ 

เป�้หม�ย:	เยาวชนัไดู�ใช�กรอบคิู่ดูที�เกี�ยวกับสัืต่ว์แต่�ละตั่วมืาวิเคู่ราะห์จุดูแขง็จุดูอ�อนัของต่นัเอง ทำาให�ร่�จัก เข�าใจต่นัเอง
และผ่่�อื�นัมืากขึ�นั

แลกเปล่�ยนำกลุ่มใหญ่

สตัว์
ธ�ตุ
ทิศึ

ก�รปฏิิสมัพนัำธ์กับผ้�อ่�นำ
ทำ�อย�่งไร	
ให�ได�ใจั

ก�รแสดงออก
ทำ�ง�นำกับใคร
ย�กท่�สดุ

วิธร่่�อฟั้� นำ	
คว�มสมัพนัำธ์ด��นำบวก ด��นำลบ เม่�อมค่ว�มรกั เม่�อผิดหวัง

กระทิง 

ไฟุ้

ทิศเหนืัอ

เก�ง ใจถึัง 

อดูทนัสืดุูยอดู

ทำาอะไรคิู่ดูบ�าง 

ร่�จักฟุ้งัเหตุ่ผ่ล

คู่นัอื�นับ�าง  

รกัตั่วเองบ�าง

ซึ่ื�อสืตั่ย ์ 

ไมื�หักหลัง  

พัดู่คู่ำาไหนัคู่ำานัั�นั 

รกัษาคู่ำาพัดู่  

ใจแลกใจ

เขนิั ๆ  

มีืใจให�ทั�งร�อย

แอบร�องไห� 

คู่นัเดีูยว ไมื�ยอมื

ให�ใคู่รเห็นัว�า 

ตั่วเราอ�อนัแอ 

พัร�อมืชนั

หน่ั 

เพัราะใจเยน็ั

ไมื�ทันัใจ

ไมื�ง�อ ไมื�สืนัใจ 

ขาดูแล�วขาดูเลย

หน่ั

นัำา

ใต่�

นั�ารกั นิัสืยัดีู ช�า ไมื�คู่�อยเสืนัอ

คู่วามืคิู่ดูเห็นั 

ไมื�กล�าแสืดูงออก 

ขี�เกรงใจมืาก

ขี�แพั�

เอาใจใสื� ดูแ่ล

ชื�นัชมืสืิ�งที�

หน่ัทำาให�

จะดูแ่ลบริการ

คู่นัที�รกัเป็็นัพัเิศษ 

มีืใจให�ทั�งร�อย

ไมื�พัดู่ให�ใคู่รฟุ้งั 

เก็บไป็คิู่ดูมืาก

คู่นัเดีูยว

กระทิง 

เพัราะใจร�อนั 

คู่ยุกันัไมื�ร่�เรื�อง

ดูแ่ล  

ใสื�ใจเป็็นัพัเิศษ

เหยี�ยว

ลมื

ต่ะวันัออก

เป็็นัคู่นัช�างคิู่ดู 

มีืจินัต่นัาการ

แก�ไขปั็ญหา

เฉพัาะหนั�าดีู

หัวหมือ  

หลงตั่วเอง  

คิู่ดูแต่�ไมื�ทำา  

ดีูแต่�พัดู่ ขี�โมื�

พัาไป็เที�ยว ไดู�

เจออะไรใหมื� ๆ 

ยอมืรับในัคู่วามื

เป็็นัเหยี�ยว

รกัสืนุักแต่�ไมื�ผ่่กพันัั

บางคู่รั�งสืดุูท�ายก็

ไมื�เหลือใคู่ร

ทำาอย�างอื�นัที�

สืนุัก ๆ ท�าทาย

หมีื  

เพัราะมีืคู่วามื

ละเอียดูรอบคู่อบ 

และมุื�งมัื�นัทำา 
จนัสืำาเรจ็

ชวนัทำาอะไร 

ใหมื� ๆ สืนุัก ๆ

หมีื

ดิูนั

ต่ะวันัต่ก

นั�าเชื�อถืัอ 

ข�อม่ืลดีู 

เป็็นัระเบยีบ 

วางแผ่นังานัดีู 

มีืโอกาสืสืำาเรจ็

มืาก

ขี�บ�นั จ่�จี�จุกจิก 

เข�ากับคู่นัอื�นัไดู�

ยาก หยิ�ง 
ยดึูในัคู่วามืคิู่ดู 

ข�อม่ืลของ 

ตั่วเองมืาก

ยอมืรับในักฎี 

ที�หมีืตั่�งไว�

ต่�องมีืเหต่ผุ่ล

และข�อม่ืล

อย่�นิั�ง ๆ ก�อนัเพัราะ 
ไมื�อยากเสืี�ยง ถั�าจะ

บอกรักก็ต่�องมีืการ

วางแผ่นั ให�เพัื�อนั

ไป็สืบืข�อม่ืลจาก 

คู่นัที�ชอบก�อนั 

เมืื�อมัื�นัใจก็สืามืารถั

บอกดู�วยตั่วเองไดู�

บ�นั เหยี�ยว  

เพัราะชอบทำา

นัอกกรอบ  

จะร่�สืกึหงุดูหงิดู

เมืื�อเจอคู่นัที� 

ทำานัอกกรอบ

และจะบ�นั

อธบิายเหตุ่ผ่ล

ให�คู่นัอื�นัฟุ้งั

หมายเหตุ่: เน้�อหาส่ว่นน่�ในผู่เ้รย่นกุลุ่ม่อ้�นอาจ้แติกุต่ิางกุ้นไปีติาม่บุรบิุทั้ ข้้�นอยูกุ้่บุกุลุ่ม่ม่องตินเองอยา่งไร ไม่ม่่่ถกูุผ่ดิ 
แต่ิเพ้�อใหไ้ด้กุล้บุม่าใครค่รวญตินเอง
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กิจักรรมเรย่นำร้�ตนำเอง	เข��ใจัผ้�อ่�นำ 	“ธ�ต	ุ4”	ผ้�นำำ�ส่�ทิศึ	(ต่อ)

กระบวนำก�ร:	แบ�งกลุ�มืต่ามืธาต่เุพืั�อหาแนัวทางพัฒันัาต่นัเอง

โจัทย:์ จะมีืวิธกีารป็รบัจุดูอ�อนัให�สืมืบ่รณม์ืากยิ�งขึ�นั โดูยไมื�เบียดูเบยีนัตั่วเองและเบยีดูเบยีนัผ่่�อื�นั

ให�ทกุคนำแสดงออกท�งท่�ท�ง	“ท่�ในำธ�ตุของฉัันำ”	

ธ�ตนุำำ�	/	หน้ำ ธ�ตุลม	/	เหย่�ยว ธ�ตไุฟั	/	กระทิง ธ�ตดิุนำ	/	หม่

• คิู่ดูเป็็นัระบบ กล�าตั่ดูสืนิัใจ 
แยกแยะป็ล�อยวาง ชัดูเจนั
เด็ูดูขาดู เชื�อใจตั่วเอง  
คู่ยุกับตั่วเอง ป็ลดูป็ล�อย
คู่วามืร่�สืกึเป็็นัทกุข ์ 
มีืกฎีให�ตั่วเองบ�าง  
ยนืัยันัสืทิธิ�ตั่วเอง  
เข�มืแขง็มืากขึ�นั  
กล�าเผ่ชญิกับสืิ�งที�กลัว

• สืร�างวินััยให�ตั่วเอง  
การตื่�นันัอนั การจัดูรองเท�า  
ล�างจานั พับัผ่�าห�มื  
ต่รงต่�อเวลา

• ฟุ้งัคู่วามืคิู่ดูเห็นัคู่นัอื�นั  
เปิ็ดูใจยอมืรบั เอาใจเขา 
มืาใสื�ใจเรา ทำาต่ามืคู่วามืคิู่ดู 
คู่นัอื�นับ�าง

• คิู่ดูและไต่ร�ต่รอง ป็รึกษา
เพืั�อนั ลงรายละเอียดู

• คิู่ดูแล�วทำาให�เสืรจ็เป็็นัเรื�อง ๆ  
จัดูลำาดัูบคู่วามืสืำาคัู่ญ  
จดูจ�อทีละงานั มีืเป้็าหมืาย  
และวางแผ่นั

• คู่วามืใจร�อนั แก�โดูย 
คู่วบคู่มุืตั่วเอง ตั่�งสืติ่ 
ไมื�ว่�วามื นัับ 1-100  
ยนืันิั�ง ๆ ก�อนัพัดู่และทำา

• การลงมืือทำาเรว็ แก�โดูย  
ทำาเป็็นัขั�นัเป็็นัต่อนั  
หาข�อม่ืล ลงรายละเอียดู 

• ไมื�ชอบให�ใคู่รเอาเป็รยีบ  
แก�โดูย ตั่�งกฎีกติ่การ�วมืกันั

• ไมื�ฟัุ้งเหต่ผุ่ลของคู่นัอื�นั 
แก�ไขดู�วยการเปิ็ดูใจรับฟุ้งั
กันัมืากขึ�นั

• ยดืูหยุ�นั เปิ็ดูใจ ตั่�งสืติ่ 
รบัฟุ้งัคู่วามืคิู่ดูเห็นัผ่่�อื�นั  
การฝึึกไมื�เอาตั่วเองเป็็นัใหญ�

• แบ�งหนั�าที�ให�เหมืาะสืมืกับ
คู่วามืถันััดูของแต่�ละคู่นั 

• การนัำาข�อดีูของแต่�ละทิศมืา
ป็รับใช�กับตั่วเอง โดูยนัำา
คู่วามืเป็็นักระทิงเรื�องการ
ทำางานัเรว็ ทำาใจให�เป็็นักลาง 
นัำาคู่วามืเป็็นัหน่ัมืาทำาให�
เพัื�อนัป็ระทับใจ คู่อยช�วย
เหลือเพัื�อนั ทำางานัเป็็นัทีมื 
นัำาคู่วามืเป็็นัเหยี�ยว กล�าคิู่ดู
นัอกกรอบ ฝึึกวาดูร่ป็ต่ามื
คู่วามืร่�สืกึ ฝึึกแต่�งเพัลง

สิ่ิ�งสิ่ำาคััญ: ส่ิ�งท่ั้�ม่่ความ่เปี็นกุลางส่าม่ารถใช้ได้กุ้บุทุั้กุทิั้ศ ทัุ้กุธุาติุ ค้อกุารม่่ส่ติิ และส่ติิจ้ะเต้ิอนให้เรารู้ว่า ทั้ำาอะไรท่ั้� 
ม่ากุไปีหรอ้นอ้ยไปี ความ่พอด่ค้ออะไร

กิจักรรมฝั่กึวิเคร�ะหใ์ครค่รวญตนำเอง ไพท่�โรต์

กิจกรรมืไพั�ทาโรต์่เป็็นัเคู่รื�องมืือเพัื�อให�เราไดู�ทบทวนัใคู่ร�คู่รวญตั่วเอง เชื�อมืโยงไพั�กับต่นัเอง และการพัดู่คู่ยุแลกเป็ลี�ยนั
กับเพัื�อนั 

กระบวนำก�ร โจัทย์

• แบ�งกลุ�มื 2 กลุ�มื นัั�งล�อมืวง หลับต่าลง อย่�กับตั่วเอง 
ผ่�อนัคู่ลายตั่�งแต่�ศีรษะ ใบหนั�า ไหล� แขนั ท�อง สืะโพัก 
หัวเข�า เท�า หายใจเข�านัับ 1 2 3 4 หายใจออกนัับ  
1 2 3 4  เมืื�อไดู�ยินัเสืยีงระฆงัให�คู่�อย ๆ ลืมืต่า 

• แลกเป็ลี�ยนัในักลุ�มืย�อย

• เลือกไพั�ที�อย่�ต่รงหนั�า 1 ใบ อธบิายภาพัจากไพั�ที�หยบิไดู� 
เหมืือนัหรอืเชื�อมืโยงกับตั่วเราอย�างไร 

• เลือกไพั�อีก 1 ใบ ตั่�งคู่ำาถัามืถึังสืิ�งที�เราต่�องการ หรอืสืิ�งที�
อยากทำาให�สืำาเรจ็

• เลือกไพั� 1 ใบ เชื�อมืโยงกับคู่วามืสืขุในัชวิีต่ของเราอย�างไร
• เลือกไพั� 1 ใบ ที�บอกคู่วามืในัใจ
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ได�เรย่นำร้�อะไร	หรอ่เหน็ำตัวเองชัดเจันำขึ�นำเร่�องอะไรจั�กกิจักรรมไพท่�โรต์

• อยากป็รบัป็รุงตั่วเอง เห็นัว�าชวิีต่ต่�องสื่�
• ร่�สืกึว�าไพั�ต่รงกับตั่วเอง ร่�สืกึชอบ จะป็รับใช�กับชวิีต่
• ร่�สืกึชอบ ร่�สืกึว�าต่�องพึั�งตั่วเองมืากขึ�นั 
• เชื�อมัื�นัในัตั่วเองมืากขึ�นั สืื�อถึังคู่วามืมัื�นัคู่งในัอนัาคู่ต่ ดู�วยคู่วามืพัยายามืของตั่วเราเอง
• ป็รบัตั่วในัทิศทางที�เราอยากให�เกิดู
• ร่�ข�อดีูของตั่วเองจากไพั� และป็รบัใช�ไดู�
• ร่�สืกึดีู มืองเห็นัตั่วเองมีืพัลังในัการก�าวต่�อไป็ให�ถึัง
• ร่�สืกึแย�เหมืือนักำาลังจมืนัำา แต่�พัอมีืหนัทางที�จะขึ�นัมืาจากนัำาไดู� 
• เห็นัคู่วามืพัยายามืของตั่วเอง ซึึ่�งอาจจะมีือุป็สืรรคู่บ�างแต่�มีืพัลังที�จะพัยายามืทำาต่�อไป็
• เห็นัคู่วามืสืงบ ไมื�ต่อบโต่� ไมื�ใช�คู่วามืรุนัแรง ต่�างคู่นัต่�างอย่�ไมื�รบกวนัคู่นัอื�นั
• ไมื�ยุ�งกับสืิ�งเสืพัติ่ดู

 

กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รยอมรบัตนำเองยอมรบัคว�มแตกต่�งของผ้�อ่�นำ ข��มเส�นำเวล�

กระบวนำก�ร ตัวอย�่งประโยคท่�ใช�ในำกิจักรรมก��วข��มคว�มกลัว

• กระบวนักรแจ�งว�า ขอสืงวนัพืั�นัที�นีั�เฉพัาะคู่นัที�พัร�อมืจะ
เข�าร�วมืกิจกรรมืเท�านัั�นั สื�วนัคู่นัไมื�พัร�อมืที�จะร�วมืกิจกรรมื
ขอให�อย่�นัอกพืั�นัที�จัดูกิจกรรมื ห�ามืบนััทึกภาพัหรอืเสืยีง

• มีืเสื�นัแบ�งเป็็นั 2 ฝัึ� ง ให�คู่นัทั�งหมืดูไป็อย่�อีกฝัึ� งหนึั�งของเสื�นั
• จะถัามืคู่ำาถัามืทีละข�อ ถั�าคู่ำาถัามืไหนัต่รงกับใคู่รก็ให�ก�าว

ข�ามืฝัึ� งมืาอีกเสื�นัหนึั�ง
• จะไมื�มีืการนัำาเรื�องที�เกิดูขึ�นัจากกิจกรรมืนีั�ไป็ 

พัดู่ต่�อ เป็็นัคู่วามืลับเป็็นัเรื�องสื�วนัตั่วของ 
พัวกเราที�ทำากิจกรรมืนีั�ร�วมืกันัเท�านัั�นั

• เมืื�อพัดู่คู่ำาถัามืเสืรจ็ ให�เราไดู�ใคู่ร�คู่รวญคู่ำาถัามื เมืื�อไดู�ยนิั
สืญัญาณเสืยีงระฆงั คู่�อยเดิูนัข�ามืเสื�นั 

• งดูการพัดู่คุู่ย สืื�อสืาร ฟัุ้งแล�วใคู่ร�คู่รวญดู�วยตั่วเอง
• เมืื�อเดิูนัข�ามืไป็แล�วกระบวนักรจะถัามืว�า  

“มีือะไรอยากบอกกับเพืั�อนัไหมื” (ขอให�พ่ัดูสืั�นั ๆ)

• พั�อแมื�ฉันัเป็็นัชาวนัา
• ฉนััเป็็นัลก่พั�อคู่�าแมื�คู่�า
• ฉนััเป็็นัลก่กรรมืกร
• ฉนััเป็็นัลก่นัักการเมืือง
• ฉนััเป็็นัลก่ข�าราชการ
• ฉนััเป็็นัชนัเผ่�า
• ฉนััเกิดูในัคู่รอบคู่รัวที�ไมื�สืมืบ่รณ์
• ฉนััเป็็นัผ่่�ชาย
• ฉนััเป็็นัผ่่�หญิง
• ฉนััเป็็นัเลสืเบยีนั
• ฉนััเคู่ยหนีัออกจากบ�านั
• ฉนััเคู่ยฆ�าตั่วต่าย
• ฉนััเคู่ยทำาร�ายร�างกายต่นัเอง
• ฉนััเคู่ยโมืโหร�าย
• ฉนััขี�งอนั
• ฉนััเอาแต่�ใจต่นัเอง
• มีืคู่นัที�ฉนััแคู่�นัฝัึงหุ�นั
• ฉนััเคู่ยเป็็นันัักเลงหัวไมื�
• ฉนััตั่ดูสิืนัใจเลือกงานัต่ามืคู่วามืมัื�นัคู่งของชวิีต่
• การมีืงานัและเงินัเป็็นัคู่วามืมัื�นัคู่งของชวิีต่
• การแต่�งงานัทำาให�ชวิีต่มีืคู่วามืมัื�นัคู่ง
• การมีืเงินัฝึากในัธนัาคู่ารมืาก ๆ ทำาให�ฉันัร่�สืกึมัื�นัคู่ง
• ฉนััอยากเป็ลี�ยนังานั
• คู่นัหนั�าต่าดีู มีืโอกาสืดีู ๆ ในัชวิีต่มืากกว�า
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กระบวนำก�ร ตัวอย�่งประโยคท่�ใช�ในำกิจักรรมก��วข��มคว�มกลัว

• การศึกษาสืง่ทำาให�ฉันัไดู�ทำางานัที�ฉนััต่�องการ
• การศึกษาทำาให�ฉันัมีืคู่ณุภาพัชวิีต่ที�ดีู
• ฉนััร่�สืกึว�าฉนััยงัดีูไมื�พัอ
• ฉนััเคู่ยถัก่กระทำาคู่วามืรุนัแรงจากคู่นัในัคู่รอบคู่รัว
• ฉนััเคู่ยเสืพัยาเสืพัติ่ดู
• ฉนััเคู่ยติ่ดูการพันัันั
• ฉนััพักัผ่�อนัดู�วยการเดิูนัทางท�องเที�ยว
• ฉนััชอบท�องเที�ยวยามืราต่รี
• ฉนััอย่�ก�อนัแต่�ง
• ฉนััเคู่ยมีืแฟุ้นัพัร�อมืกันัหลายคู่นั
• ฉนััเคู่ยหย�าร�าง
• เมืื�อฉนััทำาดีู ฉนััก็อยากให�มีืคู่นัเห็นั
• ฉนััใสื�ใจงานัคู่นัอื�นัมืากกว�าต่นัเอง
• คู่วามืสืำาเรจ็ทำาให�ฉันัมีืคู่ณุคู่�า
• ฉนััต่�องการเป็็นัคู่นัสืำาคัู่ญ มีืคู่นัยอมืรบั
• ฉนััเป็็นัโรคู่ซึ่มึืเศร�า
• ฉนััมีือารมืณแ์ป็รป็รวนั ขึ�นั ๆ ลง ๆ
• ฉนััเชื�อเรื�องกรรมื
• ฉนััทำาบุญทำาทานัเป็็นัป็ระจำา

กิจักรรมทบทวนำก�รเรย่นำร้� เดินำข��มเส�นำ	

คว�มร้�สกึ

• ร่�สืกึชอบ และภ่มิืใจในัคู่วามืซึ่ื�อสืตั่ยข์องตั่วเองและเพัื�อนั ๆ 
• ร่�สืกึดีูที�ไดู�บอกเรื�องราวตั่วเองให�เพืั�อนั
• ร่�สืกึดีูที�เพืั�อนัไดู�บอกเรื�องราวเพืั�อนัให�เราฟุ้งั ไดู�ร่�จักเพัื�อนั ๆ มืากขึ�นั
• ร่�สืกึเยี�ยมืมืาก สืดุูยอดู
• ร่�สืกึขอบคู่ณุทุกคู่นัที�ให�คู่ำาแนัะนัำา และเล�าเรื�องแต่�ละคู่นั
• ร่�สืกึดีูที�ทกุคู่นักล�าบอกเรื�องชีวิต่ตั่วเอง 
• ร่�สืกึแย� หดูห่�ใจที�หลายคู่นัมีืเรื�องเศร�าเกิดูขึ�นัในัชวิีต่ 
• ร่�สืกึชนัะ และไดู�ร่�จักทุกคู่นั ดีูที�ทกุคู่นัไดู�เปิ็ดูเผ่ยตั่วเอง 
• ร่�สืกึดีู โล�งที�ไดู�เปิ็ดูเผ่ยคู่วามืลับตั่วเอง ไดู�ป็ลดูป็ล�อย ไดู�ระบายออก ไดู�ยอมืรบัและเข�าใจตั่วเองมืากขึ�นั 
• ร่�สืกึดีู มีืคู่วามืมัื�นัใจ เป็็นัตั่วของตั่วเองมืากขึ�นั 
• ร่�สืกึชื�นัชมืในัคู่วามืกล�าหาญ ร�วมืทกุขร์�วมืสืขุดู�วย 
• ร่�สืกึบางคู่ำาถัามืก็สืะเทือนัใจแต่�ไดู�ป็ลดูป็ล�อย 



45 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

กิจักรรมทบทวนำตัวเอง ส�ยธ�รชวิ่ต

การบอกเล�าเรื�องยากและบทเรียนัของชีวิต่ พัร�อมืการมืองดู่ว�าเราก�าวข�ามืเรื�องยาก ๆ  เหล�านัั�นัไดู�อย�างไร เป็็นักิจกรรมื
เพัื�อฝึึกการฟุ้งัอย�างลึกซึ่ึ�ง ทั�งฟุ้งัเสีืยงต่นัเองและฟุ้งัเสืยีงเพัื�อนั ขณะเดีูยวกันัคู่วามืสืมัืพันััธข์องกลุ�มืก็มัื�นัคู่งขึ�นั

การฟัุ้งที�ดีูคืู่อ การฟัุ้งสืิ�งที�ผ่่�พัดู่อยากสืื�อจริง ๆ  ซึึ่�งอาจมีืทั�งที�เป็็นัคู่ำาพ่ัดู หรือสิื�งที�ไมื�ไดู�พ่ัดู แต่�มีืการแสืดูงออกในัลักษณะ
อื�นั ๆ การฟุ้งัจึงต่�องห�อยแขวนัการตั่ดูสืนิัที�เกิดูขึ�นัในัหัวเราไว�ก�อนั เพัื�อให�ไดู�ยินัเสืยีงของผ่่�พัดู่จรงิ ๆ

กติ่กาที�ต่�องเตื่อนัต่นัเองบ�อย ๆ  คืู่อ ไมื�พ่ัดูแทรก ไมื�เติ่มืคู่ำาพัดู่ของผ่่�พัดู่ให�ล�วงหนั�า รอเขาพัดู่เอง ไมื�ต่�องป็ลอบ ไมื�ต่�อง
แนัะนัำา ไมื�ต่�องดู�วนัให�กำาลังใจ รอจังหวะที�เหมืาะที�คู่วร

สืังเกต่เสีืยงในัหัวตั่วเอง แล�วลดูมัืนัลงจนัไมื�มีืเหลือ เพัื�อให�เรื�องราวของคู่นัต่รงหนั�าไหลเข�าไป็ในัหัวและใจของเรา 
ให�ไดู�มืากที�สืดุู ผ่่�ฟุ้งัถึังจะไดู�ป็ระเด็ูนัที�แท�จรงิของคู่นัพัดู่ที�อยากสืื�อออกมืาไดู�ถัก่ต่�อง ทั�งวัจนัภาพั (Verbal Language) และ
อวัจนัภาพั Non-Verbal Language)

กระบวนำก�ร:

• กระบวนักรนัำาใบไมื�ที�มีืคู่วามืหลากหลาย ทั�งสืี ร่ป็ทรง และขนัาดู วางไว�ต่รงกลางห�อง ให�มีืจำานัวนัมืากกว�า
จำานัวนัคู่นัทั�งหมืดู

• ก�อนัหยบิใบไมื�กระบวนักรให�ทกุคู่นัเดิูนัวนัรอบวงใบไมื�ที�อย่�ต่รงกลาง คู่�อย ๆ ดูว่�าใบไหนัที�เรยีกเราให�เข�าไป็หยบิ
• ทกุคู่นัเลือกหยิบใบไมื�คู่นัละ 1 ใบ
• เมืื�อไดู�ใบไมื�แล�วให�พั่ดูในัวงใหญ�ทีละคู่นัว�า “ใบุไม้่ท่ั้เ่ล้อกุหยิบุแทั้นต้ิวเราอยา่งไร” พั่ดูทีละคู่นัในัวงใหญ�
• รวมืกลุ�มืคู่นัที�มีืใบไมื�เชื�อมืโยงกันั กลุ�มืละ 5 คู่นั แต่�ละคู่นัลกุขึ�นัยนืัเอาใบไมื�ของต่นัเองไป็ดูเ่ทียบกับคู่นัอื�นัว�า

ใบไมื�ของเราเชื�อมืโยงกับคู่นัไหนั แล�วนัั�งอย่�ที�กลุ�มืนัั�นั 
• พัี�เลี�ยงไป็รวมืกลุ�มืกับนั�อง หนึั�งกลุ�มืต่�อ 1 คู่นั
• เล�าเรื�องราวชวิีต่ผ่�านัใบไมื� โดูยเล�าเรื�องราวชวิีต่ของต่นัเอง ตั่�งแต่�เกิดูถึังปั็จจุบนััให�เพัื�อนัในักลุ�มืฟุ้งั เป็็นัเรื�อง

ที�มีืผ่ลหรอืมีือิทธพิัลกับชีวิต่ของเราในัปั็จจุบนัันีั� มีืเวลาเล�าคู่นัละ 7 นัาที 
• กระบวนักรให�เวลาใคู่ร�คู่รวญเชื�อมืโยงชวิีต่ของต่นัเองกับใบไมื�ที�เลือกมืานีั� ตั่�งแต่�เกิดูจนัถึังปั็จจุบนัั 
• พัี�เลี�ยงเป็็นัคู่นัแรกที�เริ�มืเล�าในักลุ�มื เล�าจบให�พัี�เลี�ยงตั่ดูสืินัใจว�าจะเวียนัซึ่�ายหรือเวียนัขวา และเล�าจนัคู่รบ 

ทกุคู่นั 

กิจักรรมทบทวนำตัวเอง ทบทวนำคว�มร้�สกึด	่ๆ	ท่�มกั่บตัวเอง

กระบวนำก�ร คว�มร้�สกึด	่ๆ	ท่�เกิดขึ�นำกับตัวเอง

• เดิูนัทบทวนัเรื�องราวของตั่วเรา
ในั 10 กว�าวันัที�ผ่�านัมืา เราร่�สืกึ
ดีู ๆ กับตั่วเองเรื�องอะไรบ�าง 

• แบ�งปั็นักลุ�มืใหญ� 

• ร่�สืกึร่�สืากับคู่วามืทกุขข์องคู่นัอื�นั 
• ร่�สืกึเป็็นัสื�วนัหนึั�งและมีืคู่วามืสืมัืพันััธที์�ดีูจากเพัื�อนั ๆ พัี� ๆ ทกุคู่นัในัคู่�าย
• การบ�มืเพัาะคู่วามือ�อนัโยนัภายในัให�มืากขึ�นัและเผื่�อแผ่�ถึังคู่นัรอบข�างเท�า ๆ กันั
• การเปิ็ดูรบัคู่ำาติ่ชมืและพัร�อมืที�จะพัฒันัาและเรียนัร่� 
• ไมื�ว�าจะป่็วยก็เข�าร�วมืกิจกรรมืไมื�เคู่ยขาดู 
• เพืั�อนัให�คู่วามืไว�วางใจมืาป็รึกษา
• การวางตั่วให�เข�ากับสืภาพัแวดูล�อมื ป็รบัตั่วเข�ากับเพัื�อนั
• ชื�นัชมืตั่วเองที�เข�าร�วมืทกุกิจกรรมื
• นิัเวศภาวนัาเข�าถึังเข�าใจตั่วเอง 
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4  ก่จกรรมืเรย่นร่ก้ารก้าวขา้มืคู่วามืกลัว

กิจกรรมืนีั�ที�เหมืาะสืำาหรับใช�ในัคู่�ายนีั� มีืหลายกิจกรรมื เช�นั	 กิจกรรมืท�าทายต่นัเอง นิัเวศภาวนัา	สืะท�อนับทเรียนั 
จากการเดิูนัป่็า กลุ�มืเดิูนัป่็า	ฝึึกพ่ัดูในัที�สืาธารณะ รอบที� 1 จุดูเป็ลี�ยนัในัชวิีต่ฉันั	ฝึึกพัดู่ในัที�สืาธารณะ รอบที� 2 การก�าวข�ามื
คู่วามืกลัวของฉนัั	ฝึึกพัดู่ในัที�สืาธารณะ รอบที� 3 เก�าอี�ตั่วเดิูมืของฉนัั	พ่ัดูในัที�สืาธารณะ ถันันัคู่นัเดิูนันั�านั	ไต่�เชอืกข�ามืนัำา และ
ปี็นัหนั�าผ่า โดูยแต่�ละกิจกรรมืมีืกระบวนัการดัูงนีั�

กิจักรรมท��ท�ยตนำเอง นิำเวศึภ�วนำ�

กระบวนักรกล�าวนัำาว�า เชื�อว�าทกุคู่นัมีืศักยภาพัที�ทำาไดู� เรียนัร่�อย่�กับตั่วเอง ถั�าเราก�าวข�ามืข�อจำากัดูของตั่วเองไดู�ก็จะ
ไดู�สัืมืผั่สืกับอีกป็ระสืบการณห์นึั�ง ลองท�าทายคู่วามืกลัวของตั่วเอง อย่�กับคู่วามืหิว ถั�าหิวจรงิ ๆ มีืนัมืให�ดืู�มื

ให�อิสืระในัการเลือกพัื�นัที� แต่�อย�างนั�อยต่�องอย่�ห�างจากเพัื�อนัป็ระมืาณ 10 เมืต่ร การหาที�นัอนั ถั�าเราเดิูนัแล�วร่�สืึก
สืบายก็ใช�พัื�นัที�ต่รงนัั�นั แต่�ถั�าร่�สืึกไมื�สืบายกับพืั�นัที�ต่รงนัั�นัก็หาพัื�นัที�ใหมื�ที�ร่�สึืกดีู ป่็าที�นีั�เป็็นัป่็าโป็ร�งมีืไมื�ไผ่�และไมื�เนืั�อแข็ง  
ให�แหงนัดูดู่�านับนัว�ามีืกิ�งไมื�แห�งอย่�หรือไมื� เพัราะต่�องระวังกิ�งไมื�หักใสื�ตั่ว

ถั�าไดู�สืถัานัที�แล�วคู่วรบอกกล�าว ทำาคู่วามืเคู่ารพัสืถัานัที� ให�บอกกล�าวดู�วยคู่วามือ�อนันั�อมืถั�อมืต่นั เขาร่�เขาก็เคู่ารพัเรา
ไมื�ว�าจะเป็็นัเจ�าที�เจ�าทาง สืตั่ว์ต่�าง ๆ  เรามืาขอเรียนัร่�ฝึึกฝึนัต่นัเอง ขอให�ช�วยอำานัวยคู่วามืสืะดูวกให�กับเรา พัอไดู�สืถัานัที�แล�ว
จะมีืพัี�เลี�ยงคู่อยช�วยในัการปั็กกลดู การแขวนัเชือกระหว�างต่�นัไมื�เพัื�อแขวนักลดู นัำานัำาดืู�มืไว�ในักรดู จัดูการพัื�นัที�ใบไมื�แห�งในั
ไมื�ไผ่�แล�วถึังป่็เสืื�อป่็ผ่�ายางรองนัอนั หนีับมุื�งไว�กับเสืื�อเพืั�อไมื�ให�สัืต่ว์เลื�อยคู่ลานัเข�าไป็ไดู� เทียนัคู่วรอย่�นัอกมุื�งเพืั�อระวังป้็องกันั
ไฟุ้ไหมื�มุื�ง ถั�าเกิดูคู่วามืกลัว เช�นั กลัวผี่ บอกว�าขอให�เป็็นัสืขุ ขอให�เป็็นัสืขุ กลับมืาอย่�กับใจกับกายของตั่วเอง การทำาสืมืาธมีิื
หลายร่ป็แบบ ยืนั นัั�ง เดิูนั สืวดูมืนัต์่ 

นิัเวศภาวนัาคืู่อ การเนั�นัอย่�กับตั่วเอง การเข�าไป็หาเพัื�อนั ชวนัเพืั�อนัคู่ยุจะเป็็นัการรบกวนัเพัื�อนัในัการฝึึก ลองท�าทาย
ตั่วเอง เรากลัวอะไรแล�วลองเผ่ชญิกับคู่วามืกลัวนัั�นัสืกัหนึั�งอย�าง แล�วมืาแลกเป็ลี�ยนักันัฟุ้งั

ห�ามืนัำาโทรศัพัท์ไป็ พัวกพัี�จะดู่แลนั�อง ๆ ยามืกลางคืู่นัใคู่รมีืปั็ญหาอะไรแจ�งพัวกพัี�ไดู� แบ�งโซึ่นัของผ่่�ชายกับผ่่�หญิง 
ให�อย่�คู่นัละโซึ่นักันั 

กระบวนำก�ร อุปกรณ์ท่�เตรย่มให�

• หาสืถัานัที�และปั็กกลดูให�เรยีบร�อย
• กลับมืารวมืกันัที� Base Camp
• พัธิกีรรมืก�อนัออกไป็อย่�คู่นัเดีูยว

‐ ยนืัเป็็นัวงกลมื ล�อมืรอบวงกลมืเล็ก ๆ ที�ทำาวงดู�วยวัสืดูธุรรมืชาติ่ เช�นั 
กิ�งไมื� ใบไมื�

‐ ทกุคู่นัสืวดูมืนัต์่บทอิติ่ปิ็โสืไป็เรื�อย ๆ ใคู่รพัร�อมืให�เดิูนัเข�าไป็อย่�ในั 
วงต่รงกลาง ตั่�งจิต่อธษิฐานัคู่วามืบอกกล�าวถึังคู่วามืตั่�งใจของต่นัเอง

‐ เดิูนัออกจากวงไป็สื่�กลดูของต่นัเองที�เต่รยีมืไว� โดูยไมื�สืื�อสืารกับใคู่ร
• เมืื�อไดู�ยนิัสัืญญาณระฆงัต่อนัเช�าขอให�เดิูนักลับมืาที�ฐานั

• กลดูกันันัำาคู่�าง กันัยุง 
• เสืื�อ ผ่�ายางป่็รองนัอนั ผ่�าห�มื
• นัำาดืู�มื
• เทียนัไข ไมื�ขดีูไฟุ้
• ยาป็ระจำาตั่วสืำาหรบัคู่นัที�ป่็วย ยากันัยุง 
สิ�งท่�ควรทำ�และควรหลก่เล่�ยง

‐ ไมื�กวนัเพัื�อนั ไมื�แกล�งเพัื�อนั 
‐ รกัษาคู่วามืป็ลอดูภัยโดูยเฉพัาะเรื�องไฟุ้
‐ ไมื�ฟัุ้งเพัลง ไมื�อ�านัหนัังสือื
‐ สืบ่บุหรี�ไดู�แต่�ต่�องระวังไฟุ้ไหมื�มุื�ง
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กิจักรรมทบทวนำก�รเรย่นำร้� นิำเวศึภ�วนำ�

กระบวนำก�ร โจัทย:์	สิ�งท่�ได�เรย่นำร้� แลกเปล่�ยนำเติมเต็ม

• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย
ต่ามืกลุ�มืฐานั

• แบ�งปั็นักลุ�มืใหญ�  
กลุ�มืละ 1 ข�อ 

• ปั็ญหาอุป็สืรรคู่ สืาเหต่ขุองปั็ญหา  
วิธกีารแก�ปั็ญหา

• สืิ�งที�ไดู�เรยีนัร่�
• เรยีนัร่�เกี�ยวกับการดูแ่ลตั่วเอง จัดูการ 

ทกุอย�างดู�วยตั่วเอง ไมื�ขอคู่วามืช�วยเหลือ
จากเพืั�อนัหรือพีั�เลี�ยง

• การทำาสืมืาธแิบบใหมื� คืู่อ การจ�องมือง
เทียนั สืติ่เริ�มืนิั�งไป็เรื�อย ๆ 

• การเอาชวิีต่รอดูในัป่็า หาของป่็ากินั  
ต่�มืฟุ้กัทอง ต่�มืหนั�อไมื� 

• ฝึึกคู่วามือดูทนั อดูข�าว อดูทนัจากการ 
ไมื�เล�นัโทรศัพัท์ การนัอนัพัื�นัแขง็ 

• เผ่ชญิคู่วามืกลัว คู่วามืระแวง เมืื�อกลับมืา
อย่�กับตั่วเองก็หายกลัว

• การไดู�อย่�กับตั่วเอง เรยีนัร่�การอย่�คู่นัเดีูยว 
ไมื�ยุ�งกับคู่นัอื�นั อย่�กับธรรมืชาติ่  
ทำาให�ร่�สืกึสืงบ สืดูชื�นั 

• ฝึึกจิต่อย่�กับธรรมืชาติ่ ชมืพัรรณไมื�  
สืดู่อากาศบรสิืทุธิ�

• หาวิธจัีดูการที�อย่�ให�ป็ลอดูภัย 

• ถั�าเราร่�คู่วามืกลัวของตั่วเอง ร่�ว�าตั่วเองกลัว
อะไร คู่รั�งต่�อไป็เราก็จะสืามืารถัจัดูการ 
คู่วามืกลัวของตั่วเองไดู� 

ปญัห�อุปสรรค	
• การนัอนัในักลดูที�มีืพัื�นัที�จำากัดูทำาให�ร่�สืกึตึ่ง ๆ 

ร�างกาย 
• ยุง มืดู
• เวลานั�อย 
• คู่วามืกลัว ไมื�ร่�ว�ากลัวอะไร 
• เหยยีบหนัามื
• พัื�นัที�ไมื�เรยีบ มีืก�อนัหินั 
• ไมื�มีือาหารกินั
• ไมื�มีืห�องนัำา 
• นัอนัเรว็กว�าเวลานัอนัป็กติ่ ทำาให�นัอนัไมื�หลับ 
ส�เหตขุองปญัห�	วิธก่�รแก�ปญัห�
• มีืเวลานั�อย เนืั�องจากออกเดิูนัทางช�าทำาให� 

ถึังที�พักัคู่ำา มีืเวลาเต่รยีมืตั่วนั�อยในัการเลือก
สืถัานัที�สืำาหรบัปั็กกลดู

• กลัวผี่ กลัวสืิ�งรอบข�างที�เราไมื�ร่� เกิดูจาก 
คู่วามืคิู่ดูของเรา วิธแีก�ไขคืู่อ มีืสืติ่ ทำาสืมืาธิ

• ไมื�มีืห�องนัำา เกิดูจากดืู�มืนัำาเยอะ

สะท�อนำบทเรย่นำจั�กก�รเดินำป�่ กลุ่มเดินำป�่

กิจกรรมืนีั�จัดูขึ�นัให�เฉพัาะกลุ�มืที�ต่�องการท�าทายคู่วามืกลัวของต่นัเอง โดูยการให�เข�าไป็เดิูนัป่็ากับพัี�เลี�ยงกลุ�มืหนึั�ง  
มีือาหาร นัำา เท�าที�จำาเป็็นัติ่ดูตั่วไป็ ให�เวลาในัการเดิูนัป่็า 1 วันั 1 คืู่นั และกลับออกมืาในัต่อนัเช�าของอีกวันัหนึั�ง หลังจาก 
พัวกเขากลับมืา กระบวนักรไดู�จัดูถัอดูบทเรียนัเฉพัาะกลุ�มื และนัำาเสืนัอในักลุ�มืใหญ�เพัื�อเรยีนัร่�ร�วมืกันั

• ยดึูคู่วามืเห็นั คู่วามืเชื�อของตั่วเองเกินัไป็ เลยทำาให�ไมื�ถึังเป้็าหมืายที�วางไว�
• ฝึึกการอย่�ร�วมืกันั แบ�งหนั�าที� ช�วยกันั ไมื�เอาเป็รยีบ ป็รกึษาหารือ ทำาต่ามืข�อต่กลง
• ตั่�งเป้็าหมืายร�วมืกันั สืร�างกำาลังใจ ไป็ให�ไกลที�สืดุู
• การเอาชวิีต่รอดูในัป่็า ตั่ดูไมื�ไผ่�มืาหุงข�าว ต่�มืนัำา
• อดูทนักับเสื�นัทางที�ยากลำาบาก ลงเขาขึ�นัเขา ทางชนัั 
• ไดู�แรงบนััดูาลใจจากป็ระสืบการณพ์ัี�เลี�ยง เด็ูกนัอกระบบก็มีืดีู การสืร�างอาชีพั 
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กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รก��วข��มคว�มกลัว ฝั่กึพด้ในำท่�ส�ธ�รณะ	รอบท่�	1	จุัดเปล่�ยนำในำชวิ่ต	

การพั่ดูในัที�สืาธารณะหรือต่�อหนั�าคู่นัจำานัวนัมืาก หรือแมื�แต่�พั่ดูหนั�าชั�นั เป็็นัคู่วามืกลัวที�ฝัึงลึกกันัแทบทุกคู่นัตั่�งแต่� 
วัยเด็ูก เพัราะเมืื�อพั่ดูไดู�ไมื�ดีูแล�วมัืกจะถั่กล�อเลียนั หรือบางคู่นัยังไมื�เคู่ยลอง แต่�ก็มีืภาพัคู่วามืเชื�อของคู่วามืกลัวที�ฝัึงหัว 
เกี�ยวกับพัื�นัที�สืาธารณะ ดัูงนัั�นัการเลือกกิจกรรมืการพัดู่ในัที�สืาธารณะจึงเป็็นัจุดูสืำาคัู่ญที�ทำาให�คู่นัสืามืารถัก�าวข�ามืคู่วามืกลัว
เรื�องนีั�ไดู� แต่�เพัื�อไมื�ให�เกิดูคู่วามืเสืี�ยงมืากจนัเกินัไป็ ทีมืกระบวนักรจึงไดู�จัดูให�มีืการฝึึกพั่ดูภายในัคู่�ายก�อนั เพัื�อให�เกิดู 
คู่วามืคูุ่�นัเคู่ย หรอืคู่�อย ๆ ขยายพืั�นัที�ไข�แดูงมืากขึ�นัเรื�อย ๆ

กิจกรรมืนีั�ทำาเพัื�อแบ�งปั็นัเรื�องราวชีวิต่ ร่�จักกันัให�มืากขึ�นั และการฝึึกพ่ัดูในัที�สืาธารณะแบบไมื�ต่�องเต่รียมืตั่วมืาก 
จะช�วยให�สืามืารถัก�าวข�ามืคู่วามืกลัวในัการพัดู่ในัที�สืาธารณะไดู�ดีูยิ�งขึ�นั

กระบวนำก�ร โจัทย์

• ให�แต่�ละคู่นัไดู�คิู่ดูทบทวนัเรื�องราวที�จะพ่ัดู 
• คู่นัที�พัดู่ก�อนัจะเป็็นัคู่นัเลือกว�าจะให�เพืั�อนั

คู่นัไหนัมืาพัดู่ต่�อ จนัคู่รบหมืดูทุกคู่นั 
• ยนืัพัดู่บนัโต๊่ะ เวลา 1 นัาที 
• กระบวนักรเริ�มืก�อนัเป็็นัคู่นัแรกเพัื�อเป็็นั

ตั่วอย�าง
• มีืทีมืกระบวนักรคู่อยจับเวลา ให�สัืญญาณ

ระฆงัเริ�มืและจบ

• ให�แต่�ละคู่นัคิู่ดูใคู่ร�คู่รวญเรื�องที�เป็็นัจุดูพัลิกผั่นั หรอืจุดูเป็ลี�ยนัในัชวิีต่  
เพัื�อให�เราเข�าใจต่นัเอง เพัื�อนัเข�าใจเรามืากขึ�นั และเป็็นัป็ระโยชน์ัต่�อ
เพัื�อนั

 ตัวอย�่งก�รพด้ ต่อนัอย่� มื. 1 เริ�มืร่�จักเพัื�อนั มื.2 มื.3 เริ�มืไมื�สืนัใจการเรยีนั
จนัติ่ดู ร. 4-5 ตั่ว ไป็โรงเรียนัแต่�ไมื�เคู่ยไดู�อะไรเลย แมื�ออกรถัมือเต่อร์ไซึ่ค์ู่
ให�ขี�ไป็เรียนัแต่�ไมื�เคู่ยไป็โรงเรียนั พัอไดู�เงินัก็ไป็เที�ยวกับเพัื�อนั จนัเป็็นั
หัวโจกในักลุ�มื เป็็นัรุ�นัพัี�ที�พัานั�องไมื�เรียนั ทดูลองทุกอย�างที�ผิ่ดูกฎีหมืาย 
ติ่ดูคู่กุเข�า ๆ  ออก ๆ  จนัอยากเป็ลี�ยนัชวิีต่แต่�ก็ไมื�ร่�จะทำายงัไง จนัถึังเข�าคู่�าย
ยุวโพัธชินัคู่รั�งแรก ก็มีืคู่วามืเป็ลี�ยนัแป็ลง ร่�คู่ณุคู่�าของชวิีต่ ร่�ตั่วว�าทำาอะไร
เรียนัร่�ชีวิต่ ต่อนันีั�เปิ็ดูร�านัตั่ดูผ่มืที�บ�านัของตั่วเอง อยากสืานัฝึันัชีวิต่ของ
ตั่วเองต่�อ

กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รก��วข��มคว�มกลัว ฝั่กึพ้ดในำท่�ส�ธ�รณะ	รอบท่�	2	ก�รก��วข��มคว�มกลัว

กระบวนำก�ร	:	

• ดูคู่่ลิป็วิดีูโอของ โจนั จันัไดู 
• ทบทวนัตั่วเอง คู่�นัหาป็ระสืบการณว์�าชวิีต่มีืคู่วามือาย คู่วามืกลัวอะไรบ�าง สืิ�งที�มีือิทธพิัลหรอืป็ดิูกั�นัที�ทำาให�เรา

กลัวและอายสืิ�งเหล�านัั�นั 
• เวลาพ่ัดูคู่นัละ 3 นัาที

ตัวอย่�ง	1 คู่วามืกลัวของตั่วเองคืู่อ กลัวคู่วามืผ่ิดูพัลาดู ตั่�งแต่�เรียนัมืัธยมื กลัวจนัร่�สืึกแบ�งแยก แข�งขันักับเพัื�อนั  
ร่�สืึกโดูดูเดีู�ยว แต่กต่�าง ไมื�มัื�นัคู่ง แมื�กระทั�งจะมืาพั่ดูต่อนันีั�ก็กลัวว�าจะลำาดัูบเรื�องราวอย�างไร ต่อนัเรียนัมืหาวิทยาลัยก็กลัว 
จนัอึดูอัดูจนัทนัไมื�ไหว และออกจากมืหาวิทยาลัย แต่�การออกมืาก็ไมื�ไดู�ทำาให�หายกลัว พัอกลับมืาอย่�บ�านัก็กลัวต่าย กลัวจนั  
กลัวอย่�ไมื�ไดู� กลัวอนัาคู่ต่ ถั่กเป็รียบเทียบกับเพัื�อนั จึงออกเดิูนัทางเพัราะคิู่ดูว�าสืิ�งต่�าง ๆ ภายนัอกจะช�วยให�เราคู่ลี�คู่ลาย 
คู่วามืกลัวไดู� แต่�คู่วามืกลัวยงัผ่่กติ่ดูอย่�กับเรา จนัไดู�ไป็เป็็นัอาสืาสืมืคัู่ร ไดู�ลองเผ่ชญิกับคู่วามืกลัว ไดู�ทำากิจกรรมื จนัทำาให�เรา 
มัื�นัใจและก�าวมืาส่ื�จุดูนีั�ไดู�

ตัวอย่�ง	2	 	สืิ�งที�กลัวคืู่อ กลัวไมื�มืีใคู่รรัก ต่อนัเด็ูก ๆ ขี�แยมืาก ไมื�เคู่ยสื่�ใคู่ร ผ่มืขี�แพั�มืาก เลยอยากฝึึกฝึนัตั่วเองให� 
เข�มืแข็งเพัราะโดูนัต่�อยบ�อย เคู่ยเป็็นันัักฟุุ้ต่บอลแล�วโดูนัแบนัเพัราะต่�อยผ่่�เล�นัฝ่ึายต่รงข�ามื การโดูนัแบนัเป็็นัสิื�งที�เลวร�ายมืาก
สืำาหรบันัักฟุ้ตุ่บอล ถั�าย�อนัเวลากลับไป็ไดู�จะไมื�ทำาร�ายเขา เพัราะโดูนัแบนัแล�วถัก่มืองว�าเป็็นันัักฟุ้ตุ่บอลที�ไมื�ดีู นัักบอลนัักเลง 



49 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

เจอใคู่รเขามัืกจะพ่ัดูว�าขี�แพั� ทำาให�ทำาอะไรไมื�ถัก่

ตัวอย�่ง	3 ต่�นัเหตุ่ของคู่วามืกลัวคืู่อ สืมัืยนัั�นัเป็็นัเด็ูกธรรมืดูาแต่�ถัก่เพัื�อนัแกล�ง โดูยเฉพัาะเพัื�อนัผ่่�หญิง มีืวันัหนึั�งผ่มื
ทนัไมื�ไหวไดู�ทำาร�ายเพัื�อนัทุกคู่นัในัห�อง และสื�งผ่ลให�เพัื�อนักลัวและไมื�กล�าพัดู่กับผ่มือีกเลย ผ่มืมืองกระจกแล�วถัามืตั่วเองว�า
ผ่มืเป็็นัใคู่ร เหตุ่การณนั์ั�นัทำาให�ไมื�มีืใคู่รคู่บ ผ่มืเก็บตั่ว ไมื�ออกจากห�อง เลยตั่ดูสิืนัใจบวชเรียนัเพัราะไมื�ต่�องเจอกับเพัื�อนั ๆ  อีก
และผ่มืไดู�กลับเข�าไป็เรยีนักับเพัื�อนั ๆ  อีกคู่รั�ง ทำาให�คู่วามืสืมัืพันััธห์�างจากเพัื�อนั เพัื�อนัก็รุกลำาคู่วามืเป็็นัสื�วนัตั่ว ผ่มืก็ไดู�ทำาร�าย
เพัื�อนัร�วมืห�องอีกคู่รั�ง แต่�ไมื�รุนัแรงเท�าคู่รั�งแรก พัอผ่มืทำาร�ายเพัื�อนัผ่่�หญิงก็ถัก่ดู�าว�าเป็็นัคู่นัไมื�ดีู 

ตัวอย�่ง	4 กลัวไมื�มีืพั�อแมื� เพัราะอย่�กับต่ายายมืาตั่�งแต่�เด็ูก หนึั�งปี็จะเจอพั�อกับแมื�คู่รั�งเดีูยว พั�อแมื�ชอบทะเลาะกันั 
มีืคู่รั�งหนึั�งผ่มืเคู่ยเอาไมื�ฟุ้าดูพั�อ และผ่มืหนีัออกจากบ�านัไป็อย่�วัดูป็ระมืาณคู่รึ�งเดืูอนั แต่�พั�อฝึากขนัมืไป็ให�ผ่มื พัอผ่มืคิู่ดูไดู�ก็
กลับมืาขอโทษพั�อ อย่�ดู�วยกันัไดู�ไมื�กี�วันัพั�อก็ไป็ทำางานั เวลาพั�อเมืาจะทะเลาะกับแมื�กับยาย ผ่มืก็ไล�พั�อออกจากบ�านั ผ่มืให�
พั�อป็รบัป็รุงตั่วถั�ากินัเหล�าแบบนีั�ไมื�ต่�องเรยีกผ่มืว�าลก่ พั�อกับแมื�ของผ่มืคืู่อต่ากับยาย

ตัวอย�่ง	5 กลัวคู่วามืแต่กต่�าง ตั่�งแต่� ป็.1 ถึัง ป็.6 แมื�ให�เงินัวันัละ 10 บาท มีืวันัหนึั�งแมื�ถัามืว�าเงินัเหลือไหมื เงินัเหลือ
เพัราะผ่มืเป็็นัคู่นัขี�อายไมื�กล�าซืึ่�อขนัมื ผ่มืเป็็นัคู่นัชนัเผ่�ากลัวพัดู่ภาษาไทยไมื�ชดัู พัอมืาเรียนัต่�อก็กลัวพัดู่ไมื�ชัดู อย่�กับเพัื�อนัมื�ง
คู่นัเมืืองบ�าง ก็เริ�มืพัดู่ไทยไดู� พัอย�ายมืาเรยีนักับคู่นัเมืืองก็ศึกษาภาษาเหนัอื พ่ัดูไดู�เป็็นับางคู่รั�ง ไมื�กล�าแสืดูงออก ต่�องออกมืา
พัดู่คู่รั�งนีั�ก็ตั่วสืั�นั 

ตัวอย�่ง	6 ผ่มืเป็็นัคู่นัชอบอย่�คู่นัเดีูยวตั่�งแต่�เด็ูก ทั�งกลัว อาย ไมื�กล�า เพัราะคู่รอบคู่รวัมีืปั็ญหากันับ�อย และสื�งผ่มืไป็
อย่�กับแมื� เวลาอย่�คู่นัเดีูยวผ่มืชอบคิู่ดูหลาย ๆ อย�าง ต่อนัเด็ูกดืู�อมืากและเป็็นัคู่นัป็ากเสีืย โต่ขึ�นัก็คิู่ดูไดู�และป็รับตั่ว มีือะไรก็
จะเก็บมืาคิู่ดู พัยายามืจะเข�าหามัืนั คู่นัเราชอบคิู่ดูว�าทำาไมื�ไดู� ชอบโกหกตั่วเอง แต่�ผ่มืคิู่ดูว�าถั�าเราเดิูนัเข�าไป็หามัืนัก็จะอย่� 
ต่รงหนั�า ผ่มืเลยกล�าคิู่ดูกล�าทำากล�าตั่ดูสืนิัใจดู�วยตั่วเอง พัอเราเข�าไป็หามัืนัก็จะมีืทางออก ถึังจะมีืคู่วามืผิ่ดูพัลาดูบ�างแต่�เรา
ต่�องพัยายามืลองพัดู่ ป็รกึษาคู่นัอื�นั ก็จะผ่�านัมืาไดู� ผ่มืกลัวคู่วามืส่ืงมืาก ต่อนัทำางานัหัวหนั�าให�ขึ�นัไป็ที�ส่ืง ผ่มืป็ฏิิเสืธคู่นัไมื�เป็็นั
ก็เลยลองตั่ดูสืนิัใจทำาดู ่ต่อนัแรก ๆ  ขาสืั�นัไมื�มีืแรง แต่�พัอทำาไป็เรื�อย ๆ  เกิดูคู่วามืร่�สืกึสืนุักและเคู่ยชนิั จากที�คู่�อย ๆ  ปี็นัก็กลาย
เป็็นักระโดูดูไดู� สืิ�งนีั�คู่�อย ๆ สือนั คู่วามืกลัวมีืทางออก พัยายามืเข�าหาคู่วามืกลัวอย�าให�คู่วามืกลัวเป็็นัใหญ�กว�าเรา แล�วเราจะ
ผ่�านัมืาไดู� 

ตัวอย�่ง	7 ผ่มืกลัวต่ำารวจมืาก ต่อนัแรกยงัไมื�กลัว แต่�พัอเป็็นัเด็ูกเดิูนัยาแล�วเจ�าของยาถัก่ต่ำารวจจับ และสืาวมืาหาผ่มื
ผ่มืก็เริ�มืกลัว หลังจากนัั�นั 2-3 วันั ต่ำารวจก็มืาที�บ�านัป็ลกุผ่มืถึังที�นัอนั ต่อนันัั�นัทำาอะไรไมื�ถัก่ ต่ำารวจพัาไป็โรงพัักพ่ัดูคู่ยุซึ่กัถัามื
แล�วป็ล�อยกลับบ�านั ผ่มืก็ยังเสืพัยาต่�อ แต่�ไมื�กล�านัอนับ�านัเพัราะกลัวต่ำารวจมืาจับ วันัหนึั�งผ่มืเสืพัยาแล�วไป็สื�องเขียดูเกิดู
อาการหลอนัเห็นัป้็ายเขยีว ๆ นึักว�าทหาร กลัวมืากรีบวิ�งหนีั ต่อนัไมื�เสืพัยาก็ไมื�กลัว แต่�พัอเสืพัยาทีไรจะกลัวมืากและหลอนั 
แคู่�เห็นัเป็็ดูบนิัลงจากหลังคู่าก็ยงักลัว เวลามีืเรื�องชกต่�อยตี่กันัผ่มืกลัวมีืดูมืาก ป้็นัไมื�คู่�อยกลัวเพัราะยงิทีเดีูยวต่ายเลย

ตัวอย�่ง	8 คู่วามืกลัวผ่มืคืู่อ การโดูนัล�อ แต่�ก�อนัผ่มืตั่วเตี่�ยและอ�วนั ก็จะโดูนัล�อว�าไอ�อ�วนั ผ่มืฝัึงใจ และมีืวันัหนึั�งผ่มื
กลับบ�านัคู่ำาและโดูนัรุมืต่�อยจนัเนืั�อตั่วเขียวชำา และหลังจากนัั�นัผ่มืทนัไมื�ไหวก็ไดู�ต่�อยคืู่นั แต่�ก็ฝัึงใจไมื�อยากเป็็นัแบบนัั�นัอีก 
ต่อนัจบ ป็.6 ผ่มืก็ยงัอ�วนัเตี่�ยเหมืือนัเดิูมื จึงไป็ออกกำาลังกายทำาให�ตั่วสืง่ขึ�นั อ�วนันั�อยลง คู่วามืกลัวอีกเรื�องหนึั�งคืู่อกลัวต่าย 
วันัไหนัอย่�คู่นัเดีูยวมืาก ๆ ต่อนันัั�นัอย่�ชั�นั ป็. 3 จะฝัึนัเห็นัโรงศพัและร�องไห� คิู่ดูว�าจะเป็็นัอย�างไรถั�าวันันัั�นัมืาถึัง คิู่ดูเรื�องนีั�มืา 
2-3 ปี็ พัอขึ�นัมัืธยมืคู่วามืคิู่ดูก็เป็ลี�ยนัไป็ คิู่ดูว�าเราทำาชวิีต่ให�ดีูขึ�นัไป็เรื�อย ๆ ดีูกว�าที�จะคิู่ดูถึังเรื�องคู่วามืกลัวต่าย 

ตัวอย�่ง	9 คู่วามืกลัวผ่มืเกิดูจากคู่วามือาย ผ่มือายเวลาเพัื�อนัชวนัไป็เที�ยว เพัราะผ่มืไมื�คู่�อยมีืเสืื�อผ่�าใสื� แต่�ก�อนัผ่มื 
จะใสื�แต่�ชุดูซึ่ดีู ๆ แล�วเกิดูคู่วามือาย เวลาเพืั�อนัชวนัไป็เที�ยวไหนัก็ไมื�อยากจะไป็ ต่อนัหลังผ่มืเริ�มืเห็นัการแต่�งตั่วของเพัื�อนั ๆ
แต่�ตั่วผ่มืเองใสื�ชุดูซึ่ดีู ๆ ก็ดู่แป็ลกดีู ไมื�มีืเพืั�อนัคู่นัไหนัที�แต่�งตั่วเหมืือนัผ่มื การเที�ยวปี็ที�แล�วผ่มืจึงคิู่ดูไดู�ว�าถั�าผ่มืใสื�ชุดูอื�นัก็คู่ง
ลดูคู่วามือายของผ่มืลงไดู� แต่�ผ่มืก็ไมื�มีืเงินัที�จะซึ่ื�อเสืื�อผ่�าใหมื� ๆ  เหมืือนัเพัื�อนัใสื� ก็คิู่ดูว�าจะแต่�งตั่วอย�างไรให�เพัื�อนัมืองอาจจะ
ไมื�หร่ ผ่มืจึงเอาชุดูพั�อมืาใสื� ผ่มืเอากางเกงยาว ๆ  มืาใสื�แล�วพัับขา ใสื�เสืื�อลายสืก๊อต่ที�พั�อเอาไว�ใสื�ต่อนัตั่ดูอ�อย อีกเรื�องหนึั�งคืู่อ
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ผ่มืกลัวเสืียเพัื�อนั ปี็ที�แล�วผ่มืเสืียเพัื�อนัคู่นัหนึั�งไป็ เขาเป็็นัเพัื�อนัที�ผ่มืรักมืาก เขาเสืียชีวิต่ เขาจากผ่มืไป็โดูยไมื�ไดู�บอกลากันั 
ผ่มืเสืยีใจมืาก ผ่มืเสืยีเพืั�อนัที�รกัไป็แล�ว 2 คู่นั ผ่มืคิู่ดูว�าผ่มืจะเสืยีใคู่รไป็อีก 

ตัวอย่�ง	10	กลัวการถั่กทรยศหักหลัง เวลามีืเพัื�อนัต่�างบ�านับางคู่รั�งต่�อหนั�าเราเพัื�อนัก็ดีู แต่�พัอลับหลังเราเพัื�อนัก็ 
เป็็นัอีกแบบหนึั�งเหมืือนัเป็็นันักสืองหัว แล�วทำาให�เราถั่กตี่ ถั่กไล�ฟุ้ันั ไล�ยิง จากนัั�นัจะเลือกคู่บเพืั�อนัต่�างบ�านั ถั�าไมื�สืนัิทจริง 
ก็จะไมื�คู่บ

กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รก��วข��มคว�มกลัว ฝั่กึพด้ในำท่�ส�ธ�รณะ	รอบท่�	3	เก��อ่�ตัวเดิม

อ�านับทคู่วามื ‘เก�าอี�ตั่วเดิูมื’ แล�วถัอดูบทเรียนั จากนัั�นัให�ผ่่�เรยีนัเขยีนัเรื�องราว ‘เก�าอี�ตั่วเดิูมื’ หรอืภาพั คู่วามืทรงจำา
ที�เราป็ระทับใจ ภาคู่ภ่มิืใจ และเมืื�อเรากลับไป็หาเก�าอี�ตั่วนัั�นัแล�วทำาให�เรามีืคู่วามืสุืข และมีืพัลัง เขียนัเสืร็จแล�วก็ให�ฝึึกพั่ดู 
ทีละคู่นั คู่นัละ 3 นัาที

คนำท่�	1: คู่วามืสุืขของหน่ัคืู่อการไดู�อย่�กับคู่รอบคู่รัว มีืพั�อแมื�พัี�สืาวและตั่วหน่ัเอง หน่ัมีืคู่วามืสุืขทุกคู่รั�งที�ไดู�อย่�กับ
คู่รอบคู่รัวกินัข�าวพัร�อมืหนั�าพัร�อมืต่ากันั คู่วามืสุืขที�ไดู�ไป็เที�ยวกับคู่รอบคู่รัว พั�อทำางานัหนัักและเป็็นัพั�อที�ดีู แมื�ก็เช�นักันั  
แมื�เป็็นัแมื�บ�านัและเป็็นัแมื�ที�ดีูของหน่ั แต่�อย่�มืาวันัหนึั�งพั�อกับแมื�แยกทางกันั หน่ัก็เข�าใจว�าพั�อกับแมื�มีืเหต่ผุ่ลของตั่วเองที�ดีูที�
ไป็กันัไมื�ไดู� หน่ัก็ทั�งเสืียใจและนั�อยใจที�คู่รอบคู่รัวไมื�ไดู�เป็็นัแบบเดิูมื หลังจากที�พั�อกับแมื�แยกทางกันัก็มีืปั็ญหาเรื�องตั่วหน่ั
เพัราะพั�ออยากให�หน่ัไป็อย่�กับพั�อ สื�วนัแมื�ก็อยากให�หน่ัมืาอย่�กับแมื� หน่ัอย่�กับแมื�แต่�ก็ไดู�ติ่ดูต่�อกับพั�อและไป็มืาหาส่ื�กันัต่ลอดู
จนัเมืื�อปี็ที�แล�วพั�อไดู�เสืียชีวิต่ลง ต่อนัพั�อไมื�สืบายหน่ัไดู�ไป็เยี�ยมืพั�อ พั�อก็บอกแต่�ว�าไมื�สืบาย แต่�ไมื�เคู่ยบอกว�าเป็็นัวัณโรคู่  
พั�อไป็หาหมือบ�อยคู่รั�ง แต่�หน่ัก็ไมื�เคู่ยร่�เพัราะพั�อไมื�บอกใคู่รเลย วันัที�พั�อเข�าโรงพัยาบาลหน่ัไป็เยี�ยมืพั�อถึังไดู�ร่�ในัวันันัั�นัเอง
ว�าพั�อเป็็นัวัณโรคู่ ไมื�มีืทางรกัษาไดู� จากที�เป็็นัคู่นัอ�วนัขาวกลายเป็็นัตั่วผ่อมืผิ่วไหมื�เกรยีมื หน่ัจำาวันัที�หน่ัทรมืานัใจที�สืดุูคืู่อวันั
ที�เห็นัพั�อเสืยีต่�อหนั�าต่�อต่า อยากจะบอกพั�อว�าคิู่ดูถึัง บางคู่รั�งที�ท�อก็แอบร�องไห�คิู่ดูถึังพั�ออย่�คู่นัเดีูยว เพัราะไมื�มืพีั�ออย่�คู่อยให�
กำาลังใจแล�ว 

คนำท่�	2: คู่วามืทรงจำาต่อนัอายุ 6 ขวบผ่มืเป็็นัล่กคู่นัเล็กพั�อแมื�เอาอกเอาใจมืาต่ลอดู อยากไดู�อะไร อยากกินัอะไร 
ไดู�ทกุอย�าง แต่�พัอมีืนั�องสืาวเข�ามืา ตั่กอุ�นั ๆ ที�ผ่มืเคู่ยไดู�นัอนัก็ไมื�ไดู�นัอนั มืืออุ�นัที�เคู่ยกอดูผ่มื ผ่มืก็ไมื�เคู่ยไดู�รับอีก ผ่มือยาก
กลับไป็หนุันัตั่กอุ�นัของพั�อและอ�อมืกอดูอุ�นัของแมื�อีก แต่�ก็ไมื�ไดู�รับ เพัราะพั�อกับแมื�ต่�องดูแ่ลนั�องสืาว อยากกินักับข�าวฝีึมืือ
แมื�ก็ไมื�ไดู�กินั แมื�ทำาให�แต่�นั�อง อยากไดู�อะไรต่�องซึ่ื�อเอง อยากไป็ไหนัก็ต่�องไป็คู่นัเดีูยว ทกุวันันีั�พั�อกับแมื�ไมื�เคู่ยเรียกผ่มืว�าล่ก

คนำท่�	3: ผ่มืคิู่ดูว�าต่ากับยายไมื�รักจึงไป็กินัเหล�า กินัจนัช็อก เพัื�อนัก็มืาจับมืือต่อนันัั�นัผ่มืตั่วเกร็ง เพัื�อนัจึงโทรเรียก 
ป่็อเต่�กตึ่�ง เพัื�อนัไป็บอกต่าว�าผ่มืต่ายแล�ว ระหว�างทางที�ป่็อเต่�กตึ่�งมืารับตั่วผ่มืไป็ เขาทำา CPR ให� ผ่มืหายใจช�าลงและเกร็ง  
ต่อนันัั�นัผ่มืไมื�ร่�สืกึตั่วเลย นั�องผ่มืบอกว�าต่าร�องไห� ผ่มืเลยกลับมืาคิู่ดูว�าถั�าต่าไมื�รักผ่มืต่าคู่งไมื�ร�องไห� 

คนำท่�	4: ผ่มืเกิดูไดู�ป็ระมืาณ 1 เดืูอนั พั�อกับแมื�ผ่มืหย�ากันั ผ่มือย่�กับพั�อและย�าตั่�งแต่�เด็ูก ๆ ต่อนัผ่มืเรยีนั มื. 2 เทอมื 1 
มีืผ่่�หญิงคู่นัหนึั�งมืาหาผ่มื และถัามืผ่มืว�าใช�ล่กแมื�ไหมื ผ่มืไมื�ร่�ว�าผ่่�หญิงคู่นันัั�นัคืู่อแมื�ผ่มื เพัราะผ่มืไมื�เคู่ยเห็นัหนั�าแมื�มืาก�อนั 
ผ่มืก็งง ๆ  แมื�เข�าไป็สืวัสืดีูย�า และถัามืย�าว�าพีั�ไป็ไหนั ผ่มืก็งงไมื�เข�าใจ จนัพั�อผ่มืกลับมืาถึังไดู�ร่�ว�าผ่่�หญิงคู่นันีั�เป็็นัแมื�ผ่มื แมื�เข�า
มืากอดูมืาหอมืผ่มื แมื�บอกว�าขอโทษนัะแมื�มีืคู่วามืจำาเป็็นัจรงิ ๆ ที�ต่�องไป็ แมื�อย่�กับผ่มื 1 วันั ตื่�นัเช�ามืาผ่มืไป็โรงเรียนักลับมืา
อีกทีแมื�ก็ไมื�อย่�แล�ว หลังจากนัั�นัพั�อก็เมืาหนัักมืากเป็็นัอาทิต่ย ์จนัไมื�สืบาย ผ่มืก็ใช�ชวิีต่มืาเรื�อย ๆ  จนัขึ�นั มื. 3 ผ่มืเริ�มืโดูดูเรยีนั
หนีัเข�าป่็ากินัเหล�า สื่บบุหรี� ดู่ดูกัญชา อย่�คู่นัเดีูยวมีืคู่วามืสุืข จินัต่นัาการว�าคู่รอบคู่รัวสืมืบ่รณ์ ผ่มืทำาอย�างนัั�นัทั�งเทอมืในั 
ภาคู่เรยีนัที� 2 แต่�ก็ยงังง ๆ อย่�ว�าจบ มื. 3 ไดู�อย�างไร พัอขึ�นั มื. 4 ไดู�เทอมืแรก ผ่มืก็ออกจากโรงเรียนัเพัราะร่�สืกึไมื�ชอบ 
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กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รก��วข��มคว�มกลัว พด้ในำท่�ส�ธ�รณะ	ถืนำนำคนำเดินำน่ำ�นำ

ถันันัคู่นัเดิูนันั�านั เป็็นัพัื�นัที�สืาธารณะที�มีืคู่นัจำานัวนัมืาก ทั�งคู่นัในัพัื�นัที�เองและนัักท�องเที�ยว จึงเป็็นัพัื�นัที�เสืี�ยงที�ท�าทาย
การเผ่ชิญของทกุคู่นั แต่�ดู�วยการเต่รยีมืตั่วมืาอย�างดีู ผ่่�เรียนัจึงสืามืารถัฝ้ึนัต่นัเองให�เผ่ชญิไดู�แมื�คู่วามืกลัวจะยังมีือย่�ไมื�นั�อย

กระบวนำก�ร

• เต่รยีมืป็ระเด็ูนัเนืั�อหาการพ่ัดู ทุกคู่นัจะมีืเวลาพัดู่คู่นัละ 3 นัาที 
• ฟุ้งัเสีืยงสืญัญาณระฆงั เริ�มืและเลิก มีืเสีืยงสืญัญาณระฆงัก�อนัถึังจะเริ�มืพัดู่
• เมืื�อขึ�นัไป็ยนืับนัโต๊่ะแล�วให�ยืนันิั�ง ๆ ก�อนั สืญัญาณระฆังจึงจะเริ�มื
• มีืกระดูาษยกขึ�นัเตื่อนัว�าเหลือเวลาอีก “30 วินัาที” 
• คู่รบ 3 นัาที ระฆังจะดัูงคู่รั�งที� 2 หมืายถึังหมืดูเวลาแล�ว

คนำท่�	1: การเข�าคู่�ายคู่รั�งนีั�ที�จังหวัดูนั�านั ต่อนัแรกหน่ัก็ไมื�อยากมืาเพัราะมัืนัไกลมืาก แต่�ที�ตั่ดูสิืนัใจมืาคิู่ดูว�าอยากมืา
หาป็ระสืบการณ ์อยากมืาเรยีนัร่�อะไรใหมื� ๆ  อยากออกมืาเจอโลกภายนัอก พัอมืาแล�วมัืนัก็ไมื�ไดู�แย�อย�างที�คิู่ดู มีืคู่วามืสืขุแล�ว
ก็สืนุักมืาก ไดู�เจอเพืั�อนัใหมื� ๆ มีืพีั�เลี�ยงคู่อยดู่แลเป็็นัอย�างดีู การอย่�ในัคู่�ายไดู�เรียนัร่�หลายอย�าง ไดู�เข�าใจในัการอย่�ร�วมืกันั 
ทำาให�ร่�สึืกไมื�อยากจะกลับบ�านัเท�าไร เพัราะว�ามืาที�นีั�ไดู�คู่วามืร่�มืากและมืีคู่วามืสืุขที�สืุดู ทำาให�หน่ัไดู�กล�าในัสืิ�งที�หน่ัเคู่ยกลัว 
มืาต่ลอดู หน่ัไมื�กล�าแสืดูงออก ไมื�กล�าแมื�แต่�จะจับไมืโคู่รโฟุ้นัหรือพั่ดูคูุ่ยกับใคู่ร ไมื�กล�าที�จะเข�าหาคู่นัมืาก ชอบอย่�คู่นัเดีูยว 
อย่�ในัโลกสื�วนัตั่วมืากเกินัไป็ หน่ัเลยเป็ิดูโอกาสืให�ตั่วเองไดู�มืาเรียนัร่�โลกภายนัอก การมืาคู่�ายคู่รั�งนีั�ไดู�เรียนัร่�วัฒนัธรรมืของ
จังหวัดูนั�านั คู่วามืเป็็นัอย่� อะไรหลาย ๆ อย�างที�คู่ล�าย ๆ กับที�บ�านัหน่ั ซึึ่�งมัืนัทำาให�หน่ัคิู่ดูถึังบ�านั แต่�ในัเมืื�อหน่ัตั่ดูสิืนัใจมืาที�นีั�
แล�วหน่ัก็ต่�องทำาให�สืำาเรจ็และตั่�งใจทำาให�เต็่มืที�

คนำท่�	2: ผ่มืออกจากโรงเรยีนัและติ่ดูยาเสืพัติ่ดู เป็็นัเด็ูกเกเรมืาก ยายสือนัแต่�ผ่มืไมื�เคู่ยฟุ้งัคู่ำาสือนัของยาย ผ่มืเถีัยง
ยายต่ลอดู ข�มืข่�ขอเงินัยาย โกหกยาย ผ่มืทำาให�ยายเสีืยใจมืาก จนัวันัหนึั�งผ่มืไดู�ทำาป็ระวัติ่ตั่วเองเสีืยและทำาให�คู่รอบคู่รัวเสืยีใจ
ผ่มืคิู่ดูผิ่ดูแล�วที�ออกจากโรงเรยีนั ตั่ดูอนัาคู่ต่ตั่วเอง ต่�นัปี็ 61 ผ่มืโดูนัจับ ยายผ่มืร�องไห�เสืยีใจมืาก แต่�ผ่มืก็เฉย ๆ ไมื�ร่�สืกึอะไร 
พัอออกมืาผ่มืก็ยงัไป็ยุ�งเกี�ยวกับยาเสืพัติ่ดูอีกและโดูนัจับอีกรอบ ยายผ่มืก็ร�องไห�เสีืยใจอีก พัอออกจากเรอืนัจำาไดู�เดืูอนักว�า ๆ 
รุ�นัพัี�คู่นัหนึั�งชวนัไป็อบรมื ต่อนัแรกผ่มืไมื�กล�าแสืดูงออก แล�วเริ�มืกล�าแสืดูงออกมืากขึ�นั พัอกลับไป็ในัหม่ื�บ�านัไดู�ไป็พััฒนัา
ชุมืชนั และไดู�เป็็นัแกนันัำาเยาวชนัของหมื่�บ�านั พัานั�อง ๆ ทำาคู่วามืสืะอาดูหมื่�บ�านั สื�วนัการอบรมื 21 วันั คู่รั�งนีั�ทำาให�ผ่มื 
กล�าแสืดูงออก กล�าพ่ัดูมืากขึ�นั

คนำท่�	3: ป็ระสืบการณล์�มืเหลวในัชีวิต่ของผ่มื ตั่�งแต่�เด็ูกผ่มืเคู่ยมีืเรื�องต่�อยตี่เป็็นัว�าเล�นั จนัมีืปั็ญหากับทางบ�านั พัอผ่มื
อายุ 15 ไดู�เข�ามืาเรียนัในัเมืือง และมืาเสีืยคู่นัช�วงที�มืาเรยีนัวิทยาลัยในัเมืือง ผ่มืเรยีนัไมื�จบ และต่อนันีั�ผ่มืไดู�ออกมืาเรยีนันัอก
ระบบ ล�าสืดุูผ่มืมีืปั็ญหาจนัต่�องถัก่จับ ไมื�มีืใคู่รไป็หาผ่มืที�โรงพัักเลย มีืแคู่�พั�อคู่นัเดีูยวที�ขี�มือเต่อรไ์ซึ่ค์ู่จากต่�างอำาเภอมืาหาผ่มื
ในัตั่วเมืือง พั�อเป็็นัคู่นัที�ยอมืรับคู่วามืร่�สืึกทุกสืิ�งทุกอย�าง ไมื�เคู่ยโกรธเกลียดูล่ก พั�อพั่ดูต่อบผ่มืเบา ๆ ว�า ถึังล่กจะเป็็นัยังไง 
พั�อก็ไมื�เคู่ยโกรธไมื�เคู่ยเกลียดูล่ก พั�อกระซิึ่บเบา ๆ อีกคู่รั�งว�าให�กลับไป็เริ�มืต่�นัใหมื�ที�บ�านั จนัผ่มืไดู�กลับมืาอย่�บ�านัสืักพััก 
ผ่มืไดู�เริ�มืศึกษาจากอินัเทอรเ์น็ัต่จนัคู่�นัพับคู่วามืชอบ คู่วามืสืามืารถัพัเิศษของตั่วเอง ผ่มืเรยีนัร่�เกี�ยวกับการซึ่�อมืรถั ต่อนันีั�ผ่มื
ไดู�สืร�างกลุ�มืซึ่�อมืรถัและไดู�ทำาเป็็นัอาชพีัในัชุมืชนั ชวนันั�อง ๆ ที�ไมื�ไดู�เรยีนัหรอืไมื�มีืโอกาสืเรียนัมืาเรยีนัซึ่�อมืรถักันั จนัต่อนันีั�
ก�าวไป็อีกขั�นั พัวกเราไดู�ช�วยซึ่�อมืรถั ซึ่�อมืเคู่รื�องตั่ดูหญ�าให�คู่นัในัหม่ื�บ�านั ต่อนันีั�ผ่มืก็ยงัไมื�หยุดูที�จะต่ามืหาคู่วามืฝัึนัของผ่มื 
พัอ อบต่. ยื�นัโอกาสืดีู ๆ ในัการมืาคู่�ายคู่รั�งนีั� ทำาให�ผ่มืไดู�มืาเจอเพัื�อนัใหมื� ไดู�รับป็ระสืบการณใ์หมื� ๆ ไดู�พัดู่คุู่ยในัพัื�นัที�ชุมืชนั
จรงิ ๆ  ผ่มือยากขอบคู่ณุโคู่รงการดีู ๆ  ที�ทำาให�เด็ูกบ�านันัอกคู่นัหนึั�งอย�างผ่มืไดู�มืาเจอป็ระสืบการณ์ใหมื� ๆ  และเพัื�อนัใหมื� ๆ  ในั
คู่รั�งนีั�คู่รับ
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ถือดบทเรย่นำก�รพ้ดในำท่�ส�ธ�รณะ

สิื�งที�ทำาไดู�ดีู
• ทำาให�เรากล�าแสืดูงออกมืากขึ�นั ลดูคู่วามือาย มัื�นัใจในัตั่วเองมืากขึ�นั 
• ถึังแมื�จะเต่รยีมืเนืั�อหาที�จะพ่ัดูแต่�ลืมื พัยายามืตั่�งสืติ่ 
• การมืองสื�งสืายต่าถึังคู่นัฟัุ้ง สืามืารถัดึูงดูดู่คู่วามืสืนัใจจากผ่่�ฟุ้งั
• พัดู่ในัสืิ�งที�คิู่ดูไดู� พ่ัดูจากคู่วามืร่�สืกึ 
• ตั่�งใจเล�าในัสืิ�งที�อยากสืื�อสืาร
• การเรยีบเรยีงคู่ำาพ่ัดูก�อนั
• การแก�ไขปั็ญหาเฉพัาะหนั�า พ่ัดูสืิ�งที�เต่รียมืไว�แล�วเวลายงัเหลือ จึงพัดู่ถึังการเรยีนัร่�ในัคู่�าย 21 วันั
• มีืสืติ่ สืมืาธ ิไมื�สืนัใจสืิ�งรบกวนัรอบข�าง
• ก�าวข�ามืขดีูจำากัดู คู่วามืกลัวของต่นัเอง 

กิจักรรมท��ท�ยพลังสติ ไต่เช่อกข��มนำำ�	ปนีำหนำ��ผ�

ตั่วแทนังานัป้็องกันัและบรรเทาสืาธารณภัยอำาเภอนัานั�อยมืาให�คู่วามืร่�ฐานัผ่จญภัย โดูยวิทยากรผ่�านัหลักส่ืต่รป้็องกันั
บรรเทาสืาธารณภัย ขั�นัต่อนัการผ่จญภัย มีือย่� 2 ฐานั ฐานัทดูสือบกำาลังใจ ขั�นัแรกไต่�เชอืกข�ามืนัำา ฐานัที� 2 โรยตั่ว 

การแต่�งกายคู่วรสืวมืรองเท�าผ่�าใบ สืำาหรบัคู่นัที�ไมื�มีืรองเท�าผ่�าใบให�คู่�อย ๆ  ทำากิจกรรมืดู�วยคู่วามืระมัืดูระวัง ป็ฏิิบติั่ต่ามื
คู่ำาสืั�งของคู่ร่ฝึึกอย�างเคู่ร�งคู่รดัู 

สืงัเกต่อารมืณค์ู่วามืร่�สืกึตั่วเอง เกิดูคู่วามืร่�สืกึอะไรบ�าง ถั�ามีืคู่วามืกลัว เราก�าวผ่�านัคู่วามืกลัวนัั�นัอย�างไร ร่�จักอารมืณ์
คู่วามืร่�สึืกตั่วเอง รวมืถึังการสืงัเกต่ข�างกายของตั่วเรา ทำางานักับอารมืณค์ู่วามืร่�สึืกของเราอย�างไรบ�าง สืงัเกต่ร�างกายอารมืณ์
คู่วามืร่�สืกึว�ามัืนัสัืมืพัันัธกั์นัยงัไง 

สรุปก�รเรย่นำร้�กิจักรรมท��ท�ยพลังสติ

คู่วามืร่�สืกึ

• กลัว กลัวนิัดู ๆ กลัวไว�ก�อนั กังวล หวิว ๆ อยากร่�ว�าจะเป็็นัยงัไง เสืยีวกับคู่วามืสืง่ 
• สืนุัก ท�าทาย มัืนั ตื่�นัเต่�นั สืนุักมืาก สืะใจ 
• จัดูการกับคู่วามืร่�สืกึ
• รบีทำาให�เสืรจ็ หลับต่า และทำาให�เสืรจ็
• พัยายามืสืนุักกับมัืนั 
• อย�าคิู่ดูว�าเป็็นัสืิ�งนั�ากลัว
• เชื�อใจตั่วเอง มัื�นัใจในัต่นัเอง เชื�อว�ามีืระบบป้็องกันัที�ดีู
• ห�ามืใจไมื�ให�กลัว 
• คิู่ดูถึังคู่วามืสืำาเรจ็ 
• เดิูนัหนั�าอย�างเดีูยว 
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5  ก่จกรรมืการเรย่นร่เ้พืั� อการพััฒนาภาวะผ้่นำาท่�เน้นการประสาน 
  พัลังกลุ�มื

เรยีนัร่�ผ่�านักระบวนัการต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้ ช�างท�องโลก และวาดูร่ป็ผ่่�นัำาที�มีืในัตั่วเรา

กิจักรรมเพ่�อพัฒนำ�ภ�วะผ้�นำำ�ท่�เนำ�นำก�รประส�นำพลังกลุ่ม ต�ข�่ยไฟัฟั�้

เป็็นักิจกรรมืที�ต่�องมีืกลุ�มืคู่นัที�กล�าลุกขึ�นัมืานัำาอย�างชัดูเจนั ทั�งคู่อยจัดูระบบ ระเบียบ คู่นัช�วย คู่นัถั่กช�วย คัู่ดูเลือก 
ตั่ดูสิืนัใจเกี�ยวกับช�องทางต่�าง ๆ  ที�เหมืาะสืมื การตั่ดูสิืนัใจให�ใคู่รไป็อย่�ที�ไหนั ซึ่ึ�งต่�องอาศยัการทำางานัร�วมืกันัของทีมื การสืื�อสืาร
การดู่แลและใสื�ใจกันั ท�าทีที�มีืต่�อกันั เป็็นัต่�นั กิจกรรมืชุดูนีั�จึงเหมืาะกับการไดู�เห็นัและพััฒนัาผ่่�นัำาในัร่ป็แบบที�แต่กต่�างกันั 
และคู่วามืแต่กต่�างนัั�นัล�วนัจำาเป็็นักับการทำางานัร�วมืกันัอย�างยิ�ง

เป็็นักิจกรรมืท�าทายพัลังกลุ�มืที�ยากขึ�นั เพัื�อสืร�างคู่วามืสัืมืพันััธก์ลุ�มืให�ลึกซึ่ึ�ง ร่�จักกันัมืากขึ�นั ก�าวข�ามืเรื�องยาก ๆ  ดู�วยกันั
มืากขึ�นั เห็นัปั็จจัยเงื�อนัไขที�มีืผ่ลต่�อคู่วามืสืำาเรจ็หรือสืขุทกุขม์ืากขึ�นั และการใช�บทเรียนัที�ผ่�านัมืาในัการแก�ปั็ญหา

โจัทย:์ กิจกรรมืนีั�จะสืิ�นัสืดุูเมืื�อทุกคู่นัในัทีมืลอดูช�องต่าข�ายไป็อย่�อีกฝัึ� งไดู�สืำาเรจ็

กติก� กระบวนำก�ร

• มีืช�องต่าข�ายต่ามืจำานัวนัคู่นั ให�ทุกคู่นั
ลอดูจากฝัึ� งหนึั�งมืายงัอีกฝัึ� งหนึั�ง โดูย 
1 ช�องต่�อ 1 คู่นั จะลอดูช�องเดีูยวซึ่ำา
กันัไมื�ไดู�

• ห�ามืให�สื�วนัใดูสื�วนัหนึั�งของร�างกาย
สืมัืผั่สืต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้ ถั�าสื�วนัใดูสื�วนั
หนึั�งของคู่นัในัทีมืโดูนัต่าข�าย คู่นัที�
กำาลังถัก่ยกต่�องกลับไป็เริ�มืใหมื�

• คู่นัที�ยงัไมื�ไดู�ข�ามืฝัึ� งไมื�สืามืารถัสืมัืผั่สื
พัื�นัของอีกฝัึ� งไดู�

• ทีมืกระบวนักรหาสืถัานัที�ทำากิจกรรมื คู่วรเป็็นัพัื�นัดิูนัที�ไมื�แขง็มืาก บางคู่รั�ง
ผ่่�เล�นัพัลาดูจะไดู�ไมื�บาดูเจ็บมืาก

• ทีมืกระบวนักรเต่รยีมืช�องต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้ให�เท�ากับจำานัวนัผ่่�เล�นั และมีืขนัาดู
ช�องที�ใกล�เคีู่ยงกับผ่่�เล�นั

• ให�ผ่่�เล�นัมืาที�บริเวณต่าข�ายแล�วคู่�อยบอกโจทย์ กติ่กา
• ในัขณะที�กำาลังเล�นัทีมืกระบวนักรให�มีืคู่นัตั่ดูสิืนัใจหลัก 1-2 คู่นั ที�จะดู่ว�า

ผ่�านัหรอืไมื�ผ่�านั
• ทีมืกระบวนักรพัร�อมืที�จะเข�าไป็ช�วยเหลือในัจุดูที�อันัต่ราย เช�นั คู่นัแรก 

และคู่นัสืดุูท�ายที�ข�ามื
• ถัอดูบทเรียนั

หลังจากนัั�นักระบวนักรจัดูให�มีืการถัอดูบทเรียนัจากกิจกรรมืต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้ โดูยถัามืคู่วามืร่�สืกึกับกลุ�มืใหญ�

• สืนุัก ตื่�นัเต่�นั เหนืั�อย ร�อนั ป็วดูขา ลุ�นั สืดุูยอดู เจ๋ง ชื�นัชมื ภ่มิืใจ เก�งมืาก หิวข�าว แจ๋ว หวาดูเสีืยว อยากอาบนัำา
• จับมืือเป็็นัวงกลมืขยายวงให�กว�างที�สืดุูแล�ววิ�งไป็ต่รงกลาง “กระโดูดู เย�” พัร�อมืกันั

กระบวนำกรแบง่กลุ่มถือดบทเรย่นำจั�กกิจักรรมต�ข�่ยไฟัฟั�้

คู่ำาถัามื

• สืิ�งที�ทำาไดู�ดีูคืู่ออะไร 
• สืิ�งที�นั�าจะทำาไดู�ดีูกว�านีั�คืู่ออะไร
• บทเรยีนัสืำาคัู่ญสืำาหรบัชวิีต่คืู่ออะไร
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สิ�งท่�ทำ�ได�ด่ สิ�งท่�น่ำ�จัะทำ�ได�ดก่ว่�นำ่� บทเรย่นำสำ�คัญสำ�หรบัชวิ่ต

• ช�วยพัยุงเพัื�อนั ช�วยกันัไมื�ให�ล�มื ไมื�ถืัอตั่ว ไมื�
ยอมืแพั�ต่�ออุป็สืรรคู่

• ไว�ใจเพัื�อนั ให�กำาลังใจกันั อดูทนั เตื่อนัสืติ่กันั
• การทรงตั่วขณะที�กำาลังสื�งตั่วลอดูต่าข�าย 

ช�วยพัยุงเพัื�อนั ช�วยดูเ่สืื�อเพืั�อนัไมื�ให�โดูนั
ต่าข�าย วัดูขนัาดูช�องที�จะลอดูว�าเหมืาะกับ
เพัื�อนัคู่นัไหนั วางแผ่นัทำากิจกรรมื

• ช�วยกันัยกเพัื�อนั พัยุงเพัื�อนั 
ช�วยออกคู่วามืคิู่ดูเห็นั ไมื�หนีั
ออกจากกิจกรรมื 

• ฟุ้งัเพัื�อนัให�มืากกว�านีั� ไว�ใจกันั 
มีืสืติ่ ระมัืดูระวัง 

• ให�เกียรติ่กันั คู่�อย ๆ สื�งเพัื�อนั
ลอดูต่าข�ายอย�างช�า ๆ ไมื�รบี

• มุื�งมัื�นั ไมื�เห็นัแก�ตั่ว ให�คู่วามืร�วมืมืือเพัื�อ 
ไป็ส่ื�เป้็าหมืายเดีูยวกันั

• ไมื�กลัวคู่วามืผิ่ดูพัลาดู เริ�มืใหมื�ไดู�ต่ลอดู
• ให�กำาลังใจกันั จะทำาให�มีืพัลังและคู่วามืสืขุ
• การเชื�อใจกันั จะทำาให�ทำางานัร�วมืกันัอย�าง

มีืคู่วามืสืขุ
• การทำางานัเป็็นัทีมืคู่วรมีืผ่่�นัำา ทำาต่ามืแผ่นั 

ที�วางไว�

กิจักรรมเรย่นำร้�คว�มเปน็ำผ้�นำำ�	ผ้�ต�ม ช��งท่องโลก

กิจกรรมืช�างท�องโลกมัืกเลือกใช�กับการเรียนัร่�เรื�องภาวะการนัำา ที�ต่�องคิู่ดูออกแบบวิธกีารนัำา การดู่แลคู่นัในัหม่ื�คู่ณะ 
วิธีการสืื�อสืาร และการตั่ดูสืินัใจ และยังเอื�อให�ผ่่�คู่นัอื�นั ๆ ไดู�ทำางานัร�วมืกันั ขณะเดีูยวกันัการเรียนัร่�เรื�องการเป็็นัผ่่�ต่ามืที�
สืนัับสืนุันัให�ถึังเป้็าหมืาย ไมื�ใช�แคู่�คู่อยฟุ้ังคู่ำาสืั�ง แต่�ต่�องสืามืารถัคิู่ดู ตั่ดูสืินัใจ และดู่แลต่นัเองพัร�อมืกับดู่แลคู่นัที�อย่�ใกล�ชิดู 
หรอืการให�ข�อม่ืลข�าวสืารกับผ่่�นัำาดู�วย ก็จะเป็็นัป็ระโยชน์ัอย�างยิ�ง

กระบวนำก�ร:	

• ให�สืมืาชกิในักลุ�มืคัู่ดูเลือกคู่นัที�จะเป็็นัผ่่�นัำา 2 คู่นั จากนัั�นัให�เลือกว�าในั 2 คู่นันีั� ใคู่รจะปิ็ดูต่า ใคู่รจะเปิ็ดูต่า
• สืมืาชิกที�เหลือต่�อแถัวต่อนัลึก คู่นัที�เป็็นัผ่่�นัำาที�เลือกปิ็ดูต่าให�อย่�หัวแถัว กระบวนักรให�ผ่�าปิ็ดูต่าคู่นัละ 1 ผื่นั 

แล�วให�ปิ็ดูต่า ยกเว�นัผ่่�นัำาที�ถัก่เลือกไว�ที�จะเปิ็ดูต่า
• หลังจากปิ็ดูต่าคู่รบทุกคู่นั ยกเว�นัผ่่�นัำาที�เลือกไว� กระบวนักรจึงคู่�อยให�โจทย์ต่�อ
• ทกุคู่นัในัแถัวต่�องไป็ถึังเป้็าหมืายพัร�อมืกันั โดูยที�สื�วนัใดูสื�วนัหนึั�งของร�างกายของทกุคู่นัต่�องไมื�หลุดูจากกันั 
• คู่นัที�เป็็นัผ่่�นัำาที�เปิ็ดูต่าพัดู่ไมื�ไดู� ใช�ไดู�เฉพัาะสืญัญาณเสืยีง สืมัืผั่สืเพัื�อนัไมื�ไดู� คู่อยบอกเสื�นัทางให�เพัื�อนั โดูยจะ

ไป็ต่ามืเสื�นัทางที�กระบวนักรนัำาไป็
• คู่นัที�ปิ็ดูต่าพัดู่ไดู� และเดิูนัต่ามืทางที�เพัื�อนับอก โดูยใช�สืญัญาณแทนัการพัดู่บอกต่รง ๆ  แต่�ละกลุ�มืต่กลงกันัเอง

ว�าจะใช�สืญัญาณไหนัในัการสืื�อสืารกันั 
• เมืื�อไป็ไดู�สัืกระยะหนึั�ง กระบวนักรจะให�ทุกคู่นัหยุดูและเปิ็ดูต่า แล�วให�คู่ยุกันั วางแผ่นักันัถึังวิธกีารทำางานัใหมื�

หรอืจะเป็ลี�ยนัผ่่�นัำา เป็ลี�ยนัต่ำาแหนั�งยนืัไดู� 
• กลับไป็ทำากิจกรรมือีกรอบ กระบวนักรเป็ลี�ยนัเสื�นัทางให�ท�าทายมืากขึ�นั และทำาสัืญญาณรบกวนัการนัำาทาง

ให�มืากขึ�นั หรอือาจลักพัาตั่วบางคู่นัเพัื�อให�ผ่่�นัำาไดู�แก�ปั็ญหามืากขึ�นั 

กิจักรรมทบทวนำก�รเรย่นำร้�

กระบวนำก�ร โจัทย์

• แบ�งกลุ�มืต่ามืธาตุ่ ดิูนั นัำา ลมื ไฟุ้ นัั�งเรยีงแถัวต่อนัลึก 
• นัับ 1 ถึัง 6 คู่นันัับเลขเดีูยวกันัอย่�กลุ�มืเดีูยวกันั
• มีืพัี�เลี�ยงป็ระจำากลุ�มื แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืเรยีนั นัำาเสืนัอ

กลุ�มืใหญ�

• คู่วามืร่�สืกึ
• บทบาทหนั�าที�ของผ่่�นัำามีือะไรบ�าง ข�อสัืงเกต่ในัการนัำาของ

ผ่่�นัำาในักลุ�มื 
• สืำารวจคู่วามืเป็็นัผ่่�นัำาในัตั่วเอง 
• คู่ณุลักษณะผ่่�นัำาที�ดีู คู่วรเป็็นัอย�างไร 
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ตั่วอย�างการนัำาเสืนัอ 

คว�มร้�สกึ บทบ�ทหนำ��ท่�ของผ้�นำำ�มอ่ะไรบ��ง สำ�รวจัคว�มเปน็ำผ้�นำำ�ในำตัวเอง

• ทรมืานั กลัว สืนุัก เฮึฮึา
• กดูดัูนั ต่อนัเป็็นัผ่่�นัำา 

เพัราะกลัวเพืั�อนัไมื�
ป็ลอดูภัย 

• ร่�สืกึแย� เพัราะเพืั�อนั
นัำาทางผิ่ดู 

• นัำาเพืั�อนัไป็ให�ถึังจุดูหมืาย 
• การคิู่ดูวางแผ่นั
• เป็็นัผ่่�นัำาต่�องเข�าใจเพัื�อนั  

กฎีกติ่กา การสืื�อสืาร
• เอาใจใสื�เพืั�อนั 
• มีืการสืื�อสืารดีู เตื่อนัเพัื�อนัว�า 

ข�างหนั�ามีือะไร 
• สืำารวจคู่วามืป็ลอดูภัยใช�ร�างกาย

สืมัืผั่สื 
• ช�วยป็ระคู่องเพัื�อนั 
• มีืการสืื�อสืารดีู เตื่อนัเพัื�อนัว�า 

ข�างหนั�ามีือะไร 
• สืำารวจคู่วามืป็ลอดูภัยใช�ร�างกาย

สืมัืผั่สื 
• ช�วยป็ระคู่องเพัื�อนั 

• สืื�อสืารรายละเอียดูที�เข�าใจง�าย แนัะนัำาวิธกีาร
• เป็็นัผ่่�นัำาทางแต่�เพัื�อนัไมื�เข�าใจ
• เป็็นัผ่่�สืงัเกต่การณเ์ก็บรายละเอียดู แล�วบอก

เพัื�อนัต่�อ
• เป็็นัผ่่�นัำาแถัว แต่�ไมื�เข�าใจสัืญญาณ 
• ตื่�นัเต่�นั ตั่�งใจรบัฟุ้งัคู่นัข�างหนั�าแล�วบอกเพัื�อนัต่�อ
• คู่ณุลักษณะผ่่�นัำาที�ดีู คู่วรเป็็นัอย�างไร 
• เป็็นัห�วงคู่นัในัทีมื ช�วยเหลือเพัื�อนัในัทีมื 
• ไมื�ใจร�อนั เมืื�อเพัื�อนัไมื�ทำาต่ามื
• ไมื�เห็นัแก�ตั่ว 
• อดูทนัต่�อคู่วามืผิ่ดูพัลาดู อดูทนัต่�อคู่วามืเจ็บป็วดู
• เสืยีสืละยอมืเจ็บตั่วก�อนัแล�วบอกลก่ทีมืว�ามีื

อุป็สืรรคู่ข�างหนั�า เพัื�อให�เกิดูคู่วามืระมัืดูระวัง
• ร่�จักลก่ทีมื ร่�จุดูเดู�นัและคู่วามืสืามืารถัลก่ทีมื  

เชื�อมัื�นัทีมื 
• ระวังคู่วามืป็ลอดูภัย อัธยาศัยดีู กล�าหาญ  

กล�าเผ่ชญิหนั�า 
• มัื�นัคู่ง มัื�นัใจ ซึ่ื�อสืตั่ย์
• กล�าตั่ดูสิืนัใจ การวางแผ่นัก�อนั รบัฟุ้งั  

แก�ไขปั็ญหาเฉพัาะหนั�า
• มีืคู่วามืพัยายามื อดูทนั รบัผิ่ดูชอบ คู่วามืเป็็นัทีมื 

เอาใจใสื�ลก่ทีมื เป็็นัตั่วอย�างที�ดีู 
• กระตื่อรอืร�นั ต่รงต่�อเวลา มีืคู่วามืรอบคู่อบ
• เคู่ารพักติ่กา ซึ่ื�อสืตั่ย ์รกัษาคู่ำาพัดู่

กิจักรรมเรย่นำร้�คณุสมบติัของผ้�นำำ� ว�ดร้ปผ้�นำำ�ท่�มใ่นำตัวเร�	

โจัทย์

• ให�วาดูร่ป็ตั่วเองเต็่มืหนั�ากระดูาษ  
ซึ่กีซึ่�ายเป็็นัคู่ณุสืมืบัติ่ที�มีือย่�แล�ว ซึ่กีขวาเป็็นัคู่ณุสืมืบัติ่ที�คู่วรมีื

อุปกรณ์

• สืมุืดู สื ีป็ากกา
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6  ก่จกรรมืการเรย่นร่เ้พืั� อสรา้งพัลังในการเปล่�ยนแปลงต่นเอง
มีืหลายร่ป็แบบทั�งจากการฟุ้งั การอ�านั การทบทวนัต่นัเอง คู่วามืฝัึนั หรือแมื�กระทั�งคู่วามืมุื�งมัื�นัตั่�งใจ ซึึ่�งกระบวนักร

สืามืารถันัำาพัาเยาวชนัทำากิจกรรมืเพัื�อสืร�างพัลังในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเองผ่�านักิจกรรมืต่�าง ๆ ดัูงนีั�

กิจักรรมสร��งพลังในำก�รเปล่�ยนำแปลงตนำเอง เร่�องเล่�จั�กทต้คว�มด่

ก�รเรย่นำร้�จั�กก�ร	‘ฟััง’	เปน็ำเคร่�องมอ่ท่�ทรงพลัง เป็็นัหนึั�งในัหัวใจนัักป็ราชญ์ พัระพัทุธองค์ู่กล�าวถึังป็ระโยชน์ัของ
การฟัุ้งว�า ผ่่�ฟุ้ังย�อมืไดู�ฟัุ้งสืิ�งที�ยังไมื�เคู่ยฟัุ้ง ผ่่�ฟุ้ังย�อมืเข�าใจชัดูสืิ�งที�ไดู�ฟัุ้งแล�ว ผ่่�ฟุ้ังย�อมืบรรเทาคู่วามืสืงสัืยเสีืยไดู� ผ่่�ฟุ้ังย�อมื
ทำาคู่วามืเห็นัให�ต่รง และจิต่ของผ่่�ฟุ้งัย�อมืเลื�อมืใสื

ทีมืกระบวนักรไดู�คู่�นัหาคู่นัที�มีืป็ระสืบการณ์ใกล�เคีู่ยงกับเด็ูกเยาวชนักลุ�มืนีั� และสืามืารถัผ่�านัช�วงวิกฤต่และ
เป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเองไดู� เป็็นัผ่่�เล�าเรื�องที�ทรงพัลังจากป็ระสืบการณต์่รง

วิทย�กร:	ฤทธิพันำธ์ุ	 วิจิัตรพร	หรอ่	 เป้ย	บอกเล�าป็ระสืบการณ์ในัช�วงวัยรุ�นั และผ่�านัช�วงวิกฤต่ในัชีวิต่จนัสืามืารถั
พััฒนัาและเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเองในัทางที�ดีู รวมืกลุ�มืเยาวชนัทำากิจกรรมืที�เป็็นัป็ระโยชน์ัต่�อต่นัเองและผ่่�อื�นั จนัไดู�รับรางวัล 
ทต่่คู่วามืดีู 

จากนัั�นัให�แลกเป็ลี�ยนัเรียนัร่�หัวข�อเรื�อง ‘ยาเสืพัติ่ดูกับจุดูเป็ลี�ยนั’

กระบวนำก�ร โจัทย์ ร้�สกึอย�่งไรกับก�รได�รบัฟังัเร่�องเล่�จั�กทต้แหง่คว�มด่

• แบ�งกลุ�มืต่ามื
กลุ�มืฐานั

• แสืดูงคู่วามืคิู่ดูเห็นัเป็็นั
ข�อคู่วามืหรอืภาพั ในัหัวข�อ
เรื�องยาเสืพัติ่ดู กับจุดู
เป็ลี�ยนั

• กลุ�มื 1 หัวข�อเรื�องยาเสืพัติ่ดู 
• กลุ�มื 2 หัวข�อเรื�องจุดูเป็ลี�ยนั 

• ร่�สืกึดีูใจและไดู�คู่วามืร่�ใหมื� ๆ เกี�ยวกับยาเสืพัติ่ดู
• สืนุักสืนัานัและไดู�คู่วามืร่�
• ชอบมืาก ขอบคุู่ณคู่รับ
• ร่�สืกึดีู ไดู�คู่วามืร่� ป็ระสืบการณดี์ู 
• มีืคู่วามืสืขุ 
• ขอบคุู่ณตั่วอย�างที�ดีู
• ไดู�รับคู่วามืร่�ที�ไมื�เคู่ยร่� และสืามืารถันัำาไป็ใช�ในัชีวิต่ป็ระจำาวันั
• ชอบมุืมืมืองของพัี� มีืแรงผ่ลักดัูนั พัี�สืดุูยอดูมืาก

กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รสร��งพลังในำก�รเปล่�ยนำแปลงตนำเองจั�กหนัำงสอ่ ดอกไม�และคว�มหวัง

การเรยีนัร่�จากการ ‘อ�านั’ เป็็นัสืิ�งสืำาคัู่ญในัการสืร�างแรงบนััดูาลใจในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเอง คู่นัจำานัวนัมืากที�ใช�หนัังสือื
เป็็นัเคู่รื�องนัำาทางชวิีต่ และหนัังสือืดีู ๆ ก็ช�วยในัเรื�องการคิู่ดูจินัต่นัาการ การให�คิู่ดูชดัู และเป็็นัระบบ จากข�อเท็จจรงิเด็ูกและ
เยาวชนัในักลุ�มืนีั�ทกุคู่นัตั่�งใจอ�านัหนัังสือืเล�มืนีั� บางคู่นัอ�านัไมื�คู่�อยไดู�ก็อ�านัไป็พัร�อมืกับพัี�เลี�ยง

ดอกไม�และคว�มหวัง คืู่อเรื�องเล�า สื�วนัหนึั�งว�าดู�วยชวิีต่อีกสื�วนัว�าดู�วยการป็ฏิิวัติ่ และมืากล�นัเรื�องคู่วามืหวังสืำาหรบั
ผ่่�ใหญ�และใคู่รอื�นัรวมืทั�งหนัอนัแก�วทั�งหลายผ่่�อ�านัหนัังสือืออก

หนัังสือืเล�มืนีั�นัำาเสืนัอเรื�องราวของหนัอนัแก�ว ผ่่�มีืคู่วามืสืงสืยักับชวิีต่ที�เป็็นัอย่� ผ่่�ร่�สืกึป็รารถันัาถึัง ‘สืิ�งที�มืากกว�า’ ของ
ชวิีต่ และกล�าก�าวออกแสืวงหาทั�ง ๆ ที�ไมื�ร่�อะไรแนั�ชัดู หนัังสือืเล�มืนีั�เกิดูขึ�นัในัยุคู่ที�สืายลมืขบัขานัการป็ฏิิวัติ่ของคู่นัหนุั�มืสืาว
ไป็ต่ามืแผ่�นัดิูนั เมืื�อหลายทศวรรษมืาแล�ว แต่�แก�นัสืารของเนืั�อหายังยืนัยาวข�ามืพั�นัยุคู่สืมัืย ผ่่�เขียนัและผ่่�แป็ลต่�างหวังถึัง 
การเป็ลี�ยนัแป็ลง ต่�างป็รารถันัาเห็นัโลกอันังดูงามื แต่�การป็ฏิิวัติ่ที�แท�จรงิต่�องอาศัย “สืิ�งที�มืากกว�านัั�นั” และดูอกไมื�ยังรอวันั
ผ่ลิแย�มืงามื
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กระบวนำก�ร:	

• อ�านัหนัังสือืดูอกไมื�และคู่วามืหวัง
• แบ�งกลุ�มืต่ามืกลุ�มืฐานั ถัอดูบทเรยีนัจากหนัังสือืต่ามืหัวข�อที�แต่�ละกลุ�มืไดู�รับ 
• นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ� 

ถั�อยคู่ำาและภาพัโดูย ทรนิั�า พัอลลัสื
อนุัรกัษ์ เมื�นัหรุ�มื แป็ล 
ป็ระชา หุต่านุัวัต่ร บรรณาธกิาร

โจัทย:์	ถือดบทเรย่นำจั�กหนัำงสอ่ สิ�งสำ�คัญท่�ได�เรย่นำร้�จั�กหนัำงสอ่

. 1 หนึั�งชวิีต่ฉันัต่�องมีือะไรมืากกว�าการกินัและการตั่วโต่ขึ�นั  
(หนั�า 4) ในัชวิีต่คู่นัเราหมืายถึังอะไร

. 2 คู่ลานัจริงคู่ลานัจัง (หนั�า 12) คู่นัป็ระเภทไหนั

. 3 ภ่เขาหนัอนัในับรบิทสืงัคู่มืไทยหมืายถึังอะไรบ�าง (หนั�า 14-16)

. 4 หนัอนัแก�วที�พัยายามืปี็นัให�ถึังภ่เขาหนัอนัหมืายถึังคู่นัแบบไหนั
(หนั�า 18)

. 5 ทำาไมืไมื�มีืใคู่รร่�ว�าบนัยอดูภ่เขาหนัอนัมีือะไร (หนั�า 21)

. 6 อะไรทำาให�แก�วลายกระโดูดูขึ�นัไป็ร�วมืภ่เขาหนัอนั (หนั�า 22)

. 7 การที�แก�วลายถัก่ผ่ลักเต่ะเหยียบ (หนั�า 25) หมืายถึังอะไรในั
ชวิีต่จรงิของเรา

. 8 ทำาไมืแก�วลายร่�สืกึแย�หลังจากไดู�พ่ัดูและไดู�คุู่ยกับเหลืองนัวล  
(หนั�า 31) ข�อคู่วามืต่อนันีั�แสืดูงว�าจิต่ใจของเขาเป็็นัอย�างไร

. 9 อะไรทำาให�ทั�งสืองหยุดูปี็นัป่็ายขึ�นัไป็บนัภ่เขาหนัอนัและ 
ตั่ดูสืนิัใจกลับลงมืา (หนั�า 39)

. 10 การกอดูกันัและร่�จักกันัมืากทำาให�ร่�สืกึเบื�อหนั�ายหมืายถึังอะไร 
(หนั�า 49) และอะไรทำาให�แก�วลายพ่ัดูว�า “ชีวิต่มัืนัต่�องมีือะไร
มืากกว�านีั�สืนิัะ” และตั่ดูสืนิัใจกลับขึ�นัไป็บนัภ่เขาหนัอนัอีกคู่รั�ง

. 11 การที�หนัอนัแก�วตั่วใหญ� 3 ตั่วต่กลงมืาต่ายเป็็นัสืญัลักษณ์ของ
อะไร (หนั�า 56)

. 12 ทำาไมืเหลืองนัวลจึงไมื�ต่ามืแก�วลายขึ�นัไป็ (หนั�า 60-61) และ
การปี็นัป่็ายเป็็นัหนัทางที�ผิ่ดูสืำาหรบัการขึ�นัที�สืง่หมืายคู่วามืว�า
อย�างไร (หนั�า 62) ถั�าเราเป็็นัเหลืองนัวลเราจะตั่ดูสิืนัใจอย�างไร 
เพัราะอะไร

• ตั่วเองเป็็นัเหมืือนัหนัอนัมัืวแต่�ปี็นัป่็ายออกนัอกล่�
นัอกทาง

• การเลือกในัเสื�นัทางที�ดีู ถึังแมื�อีกคู่นัจะไป็เสื�นัทาง
ที�ไมื�ดีูเราพัาเขามืาเสื�นัทางที�ดีูไดู�

• การปี็นัป่็าย การศึกษาที�อย่�ในัระบบ
• ระบบการศึกษาที�ผิ่ดูเพัี�ยนั เรยีนัไป็ก็ไมื�มีือะไร 

ไมื�จำาเป็็นัต่�องปี็นัป่็าย เราไมื�จำาเป็็นัต่�องแข�งขนัั 
ผี่เสืื�ออย่�ในัตั่วทกุคู่นั ขึ�นัอย่�กับเวลาที�พัร�อมืและ
บ�มืเพัาะกลายเป็็นัผี่เสืื�อ

• ตั่วเองอย่�ในัภ่เขาหนัอนั บางคู่รั�งเราทำาบางอย�าง
ต่ามืกระแสืไมื�ร่�ว�าทำาอะไรกันัแนั� ไมื�เคู่ยถัามืตั่วเอง

• การเป็ลี�ยนัแป็ลงตั่วเอง ถั�าเราคิู่ดูจะเป็ลี�ยนัแป็ลง
ถั�าไมื�มีืคู่ร่บาอาจารยค์ู่อยช�วยเหลือก็ยากที�จะ
ป็ระสืบคู่วามืสืำาเรจ็ ที�สืำาคัู่ญต่�องบ�มืเพัาะตั่วเอง

• การเลือกทางเดิูนั เป้็าหมืาย เสื�นัทางที�เลือกเดิูนั
คืู่อภ่เขาหนัอนั ต่�องใช�วิจารณญาณในัการ 
ดูำาเนิันัชวิีต่ในัแต่�ละวันั ถั�าไมื�ใช�ก็ต่�องหาทาง 
ที�เป็็นัไป็ไดู�ที�ดีูกว�าเดิูมื

• การศึกษาในัระบบและการศึกษานัอกระบบ 
• การอย่�ร�วมืกับสืงัคู่มืที�ชงิดีูชงิเดู�นักันั  

เหมืือนัห�องเรยีนัที�มีืการแข�งขนัักันั
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โจัทย:์	ถือดบทเรย่นำจั�กหนัำงส่อ สิ�งสำ�คัญท่�ได�เรย่นำร้�จั�กหนัำงสอ่

. 13 หนัอนัแก�วขนัเทาเป็็นัสืญัลักษณข์องอะไร (หนั�า 68)

. 14 เรอืนัระหว�างทางหมืายถึังอะไร (หนั�า 76)

. 15 ในัชวิีต่จริงของคู่นัเราถั�าเราเป็็นัดัูกแดู�หมืายถึังอะไร

. 16 ถั�าแท�ของผี่เสืื�อในัชวิีต่จรงิของคู่นัหมืายถึังอะไร

. 17 หนัอนัตั่วหนึั�งพ่ัดูว�า “เราขึ�นัสืง่กว�านีั�ไมื�ไดู�แนั�ถั�าไมื�กำาจัดู 
พัวกมัืนัเสืยีก�อนั” (หนั�า 91) หมืายคู่วามืว�าอย�างไรในัชวิีต่ 
ของคู่นัเรา

. 18 “ข�างบนันีั�ไมื�มีือะไรเลย” ในัเรื�องแรกในัชีวิต่จรงิของคู่นัเรา
หมืายถึังอะไรและทำาไมืถึังถัก่ห�ามืไมื�ให�พ่ัดูคู่ำานีั� (หนั�า 94)

. 19 ภ่เขานัอนัร่ป็อื�นั ๆ หมืายถึังอะไรและทำาไมืแก�วลายร่�สืกึ 
ผิ่ดูหวัง (หนั�า 96)

. 20 ทำาไมืแก�วลายป็กป้็องตั่วเองไมื�ยอมืให�เหลืองนัวลดึูงตั่วเขา
ออกไป็ (หนั�า 103)

. 21 แก�วลายต่ระหนัักว�าเขาตี่คู่วามืสัืญชาต่ญาณในัการขึ�นัสื่�ที�สืง่
ผิ่ดูไป็ จะขึ�นัสื่�ยอดูบนัต่�องโบยบนิัไมื�ใช�ปี็นัป่็าย ในัชวิีต่จริง 
ของคู่นัเราหมืายถึังอะไร (หนั�า 114)

. 22 ภาพัหนั�า 115 หมืายคู่วามืว�าอย�างไร

. 23 “ดูห่นัอนัอย�างเราสืจิะมีืผี่เสืื�อข�างในัไดู�หรอืทำาให�ดีูที�สืดุูและ
สืนุักกับชวิีต่หนัอนั ๆ ดีูกว�า” (หนั�า 118) ถั�าพ่ัดูหยาบแบบนีั� 
ในัยุคู่สืมัืยนีั�จะหมืายถึังอะไร

. 24 ภาพัตั่�งแต่�หนั�า 114 ถึังจนัจบหมืายคู่วามืว�าอย�างไร

. 25 ข�อคิู่ดูอื�นั ๆ ที�ไดู�จากหนัังสือืเรื�องนีั�

• เป็รยีบเทียบสืงัคู่มืยุคู่ปั็จจุบนัั ถั�าทำาอะไรไมื�มีื 
เป้็าหมืายชดัูเจนั ระหว�างทางเราต่�องเรยีนัร่� 
อะไรมืากมืาย กว�าจะคู่�นัพับตั่วเองผ่�านัการ 
เตื่อนัตั่วเอง 

• การขึ�นัสื่�ที�สืง่ไมื�ไดู�มีืหนัทางเดีูยว มีืหลายหนัทาง 
ที�ไมื�ต่�องทำาร�ายใคู่ร คู่�นัหาศักยภาพัอันัสืง่สืดุูในั 
ตั่วเรา ไมื�ต่�องเหยยีบยำาแข�งขนัักับใคู่ร  
แต่�ช�วยกันัเรยีนั ช�วยกันัให�ทกุคู่นัเข�าถึังเป้็าหมืาย
ต่ามืศักยภาพัของตั่วเอง 

กิจักรรมทบทวนำตัวเอง ข�อด	่นิำสยัด	่และสิ�งท่�อย�กปรบัปรุง

กระบวนำก�ร แลกเปล่�ยนำวิธก่�รรบัม่อกับอิทธิพลด��นำลบและสงัคม

• ใคู่ร�คู่รวญ ข�อดีู นิัสืยัดีู ๆ ของตั่วเองตั่�งแต่�เด็ูก ๆ  
มีือะไรบ�าง 10 ข�อ เขยีนัลงกระดูาษ

• นิัสืยัหรอืสืิ�งที�อยากป็รบัป็รุงเป็ลี�ยนัแป็ลง 10 ข�อ  
เขยีนัลงกระดูาษ

• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย รอบแรก เล�าข�อดีูให�เพืั�อนัในั
กลุ�มืฟุ้งัจนัคู่รบทกุคู่นั แล�วเล�าข�อที�อยากป็รับป็รุง 

• เราจะมีืวิธกีารรบัมืือกับอิทธพิัลดู�านัลบไดู�อย�างไรบ�าง 
ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นัในักลุ�มืย�อย สืรุป็ลงกระดูาษชาร์ต่ 
นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ� 

• ไมื�สืนัใจคู่ำานิันัทาและคู่ำาพัดู่ คู่วรทำาตั่วให�ดีู
• ฝึึกตั่วเอง อย่�กับตั่วเอง ลดูการใช�โทรศัพัท์
• หากิจกรรมือย�างอื�นัแทนั เช�นั ทำาคู่วามืสืะอาดูบ�านั  

เก็บขยะในัชุมืชนั
• เชื�อฟุ้งัพั�อแมื� ป็รับตั่วเข�ากับคู่รอบคู่รวั พัดู่คู่ยุดู�วยเหต่ผุ่ล
• ป็ฏิิเสืธคู่ำาชวนัที�ไมื�ดีู คิู่ดูถึังผ่ลที�จะต่ามืมืา
• ระงับคู่วามืคิู่ดูอารมืณตั์่�งสืติ่ 
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กิจักรรมทบทวนำตัวเอง กิจักรรมภ�พฝั่นัำของฉัันำในำอก่	10	ปี

ในัคู่�ายนีั�ทำาให�เห็นัว�ากระบวนัการวางเป็้าหมืายอนัาคู่ต่ ไมื�ไดู�เกิดูขึ�นัจากคู่วามืฝึันัลอย ๆ แต่�เกิดูจากกระบวนัการที�
นัำาพัาให�เห็นัจุดูแข็งจุดูอ�อนัของต่นัเอง จุดูแขง็จุดูอ�อนัของบรบิท ทรพััยากรชุมืชนัและคู่รอบคู่รัว แล�วถึังวางเป้็าหมืายชีวิต่ 
นัอกจากนัั�นั ผ่่�เรยีนัยงัต่�องวางแนัวทางที�จะไป็ให�ถึังเป้็าหมืายโดูยการแก�ปั็ญหาจุดูอ�อนัที�เป็็นัอุป็สืรรคู่ และการพัฒันัาต่นัเอง
ให�มีืปั็จจัยเพัยีงพัอและเหมืาะสืมืกับเป้็าหมืายชีวิต่นัั�นั

โจัทย์

กระบวนำกรบอกโจัทย	์
• อยากเห็นัชวิีต่ตั่วเองเป็็นัอย�างไรในัอีก 10 ปี็ ข�างหนั�า
• เราจะใช�จุดูแข็งของตั่วเอง และอิทธพิัลดู�านับวกในัสัืงคู่มื เพืั�อเข�าถึังคู่วามืฝัึนัของเราไดู�อย�างไร 10 ข�อ
กระบวนำก�ร	
• ทบทวนัตั่วเอง เขียนั วาดูลงกระดูาษ โดูยใช�กระดูาษขนัาดูคู่รึ�งหนึั�งของกระดูาษฟุ้ลิป็ชาร์ต่ 

เพืั�อให�มีืพืั�นัที�เขียนัและวาดูไดู�เต็่มืที� 

ตัวอย�่งก�รนำำ�เสนำอเป�้หม�ยชวิ่ตในำอก่	10	ป	ีข��งหนำ��

ป�ย:	เจั��ของ
ธุรกิจัเคร่�องเสย่ง	

• เรยีนัร่�หาป็ระสืบการณใ์นัการเล�นัเคู่รื�องเสืยีง และใบป็ระกอบวิชาชพีั 
• หาทุนัซึ่ื�อเคู่รื�องเสืยีง 
• หาคู่ำาแนัะนัำาที�ดีูจากคู่นัที�เล�นัเคู่รื�องเสืยีง 
• ลองรบังานัเล็ก ๆ เพืั�อหาป็ระสืบการณ์ก�อนั หารายไดู�จาการรับงานัเล็ก ๆ เพัื�อไป็ต่�อยอดู 
• รบังานัใหญ�หาป็ระสืบการณเ์พัิ�มื 
• รบัซึ่ื�อเคู่รื�องเสีืยง พััฒนัาต่ามืยุคู่สืมัืย 
• ช�วยเหลืองานัในัชุมืชนัฟุ้รี

โก�:	คนำทำ�คลิป
วิดโ่อ	

• ตั่�งเป้็าหมืายให�ชดัูเจนั เรียนัเกี�ยวกับการทำาคู่ลิป็วิดีูโอ 
• เรยีนัร่�การทำาคู่ลิป็วิดีูโอจากคู่นัที�มีืป็ระสืบการณ์ เกี�ยวกับการทำาคู่ลิป็วิดีูโอที�ทำาให�คู่นัสืนัใจ 
• อดูทนัทำาคู่ลิป็ถึังแมื�จะมีืคู่นัดูน่ั�อย 
• ต่�องมีืคู่อมืพิัวเต่อรดี์ู ๆ ต่�องเรยีนัร่�การใช�คู่อมืพิัวเต่อร ์
• พ่ัดูให�คู่นัสืนัใจในัการทำาคู่ลิป็วิดีูโอ การเท�าทันัสืื�อ

แบงค์:	เจั��ของ	
ผ้�ผลิตและ

จัำ�หน่ำ�ยอะไหล่
ย�นำยนำต์	

• เข�าใจตั่วเองให�ชัดูเจนัทั�งคู่วามืเข�าใจเกี�ยวกับอาชพีัที�เราจะทำา ทำาดู�วยคู่วามืตั่�งใจ 
• ตั่�งเป้็าหมืายในัอาชพีัคืู่อเป้็าหมืายให�ชัดูเจนัให�หนัักแนั�นั
• ศึกษาหาคู่วามืร่�ป็ระสืบการณเ์กี�ยวกับอาชพีัที�เราจะเรยีนัเพัิ�มืเติ่มืทั�งภาคู่ทฤษฎีีและป็ฏิิบติั่เพัื�อให�

ไดู�ใบป็ระกอบวิชาชพีั
• วางแผ่นัการจัดูการบรหิารทั�งคู่นัที�จะร�วมืทีมืและร�วมืลงทนุั
• ศึกษาการต่ลาดูหาคู่วามืร่�เพัิ�มืเติ่มืเกี�ยวกับการต่ลาดูวิเคู่ราะห์คู่วามืเป็็นัไป็ไดู�
• เรยีนัร่�เพิั�มืเติ่มืเพืั�อให�มีืคู่วามืชำานัาญและพัฒันัาเพัิ�มืขึ�นั
• เพิั�มืต่�นัทุนัการผ่ลิต่ระดูมืทนุัเพัิ�มืทนุัพัฒันัาสืนิัคู่�า
• สืร�างพัันัธมิืต่รทางธุรกิจพัดู่คุู่ยนัำาคู่วามืร่�สืื�อสืารสืร�างป็ระโยชน์ัเพัื�อให�ป็ระสืบคู่วามืสืำาเรจ็
• สืร�างคู่วามืนั�าเชื�อถืัอลก่คู่�าเกิดูคู่วามืไว�วางใจในัสืนิัคู่�าบรกิารและคุู่ณภาพั
• เพิั�มืช�องทางการขายอัดูขายต่ามืสืถัานัที�ต่�าง ๆ ในัอำาเภอจังหวัดูและสื�งออกต่�างป็ระเทศ



60  คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

แบค็:	แกนำนำำ�
เย�วชนำ

• ตั่�งเป้็าหมืายกลับไป็ศึกษาต่�อหาคู่วามืร่�เพัิ�มืเรยีนัเกี�ยวกับซึ่�อมืรถัดู�วย 
• ท�องเที�ยวหาแนัวทางคู่วามืคิู่ดูหลาย ๆ อย�างจากหลาย ๆ พัื�นัที�
• กลับมืาลองพััฒนัาเยาวชนัในัชุมืชนั เรยีนัร่�จากการทำาคู่�าย
• ให�คู่วามืร่�แลกเป็ลี�ยนัคู่วามืคิู่ดูเห็นักับคู่นัอื�นั
• ทำางานัอื�นั ๆ คู่วบคู่่�ไป็ดู�วย มีืร�านัเป็็นัของตั่วเอง
• มีืแรงผ่ลักดัูนัให�สื่�ต่�อไป็ เที�ยวพักัผ่�อนัทำาใจให�สืงบคิู่ดูหาแนัวทางสือนัใหมื� ๆ 
• ต่�องเข�าใจคู่นัอื�นัและตั่วเอง
• นัำาคู่วามืคิู่ดูคู่วามืร่�ไป็ใช�ในัชวิีต่
• นัำารายไดู�ไป็พััฒนัาชุมืชนัและสืงัคู่มืต่�อไป็

กิจักรรมภ�พฝั่นัำ นิำสยัใหมอ่ะไรท่�ต�องสร��งขึ�นำเพ่�อให�เข��ถึืงคว�มฝั่นัำ

โจัทย:์ นิัสืยัใหมื�อะไรที�เราต่�องสืร�างขึ�นั เพืั�อให�เราเข�าถึังคู่วามืฝัึนัของเรา 

กระบวนำก�ร:	

• ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นัในักลุ�มืใหญ� 

• นิัสืยัใหมื�อะไรที�เราต่�องสืร�างขึ�นั เพืั�อให�เราเข�าถึังคู่วามืฝัึนัของเรา 

• ฝึึกให�ใจเย็นั สืมืาธ ินัับเลข อย่�กับตั่วเองไดู� ดูห่นัังต่ลก โยคู่ะ

• คิู่ดูก�อนัทำา คิู่ดูถึังผ่ลดีูผ่ลร�าย คิู่ดูถึังคู่วามืร่�สืกึคู่นัอื�นั คิู่ดูถึังผ่ลที�เคู่ยเกิดูขึ�นั คิู่ดูถึังพั�อแมื�และคู่นัที�เรารกั  
คิู่ดูก�อนัโพัสืต์่ แสืดูงคู่วามืร่�สืกึ คู่วามืคิู่ดูเห็นั คิู่ดูถึังคู่ำาสือนัของพั�อแมื� คู่ร่บาอาจารย ์

• คู่วามือดูทนั สืมืาธ ิอดูข�าวในัป่็า ทำางานัให�เสืรจ็ ฝึึกฝึนัต่นัเอง มีืคู่วามืพัยายามื บอกกับใจต่นัเอง  
โยนิัโสืมืนัสืกิาร ห�ามืใจต่นัเองเพัราะเห็นัผ่ลเสืยี 
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กิจักรรมคำ�มั�นำสญัญ�กับตัวเอง คว�มตั�งใจัด	่10	อย�่งท่�จัะทำ�ทันำท	่ภ�ยในำ	3	เด่อนำ

21 วันัที�เราใช�เวลาบ�มืเพัาะตั่วเอง สืิ�งที�ไดู�เรยีนัร่�และขึ�นัอย่�กับเหต่ปัุ็จจัยของแต่�ละคู่นั เราจะกลับบ�านั ดู�วยหัวใจใหมื� 
พัฤติ่กรรมืใหมื� คู่วามืคิู่ดูใหมื� ย�อนันึักถึังสืิ�งที�เราจะกลับไป็ทำาทันัทีมีือะไรบ�าง 10 อย�าง ที�คู่วามืตั่�งใจดีูที�สืร�างสืรรค์ู่

ในัคู่�ายระยะสืั�นัก็สืามืารถัให�ผ่่�เรยีนัทำารายการคู่วามืตั่�งใจไดู�เช�นักันั อาจลดูลงมืาเหลือ 3-5 ข�อ เพัื�อเป็็นัตั่วกำากับ หรือ
เขม็ืทิศนัำาทางตั่วเอง หากมีืพีั�เลี�ยงที�ดู่แลต่�อเนืั�อง อาจใช�รายการที�เขาเขยีนัมืาเหล�านีั�เป็็นัเคู่รื�องมืือในัการติ่ดูต่ามื

อุปกรณ์: กระดูาษ ป็ากกา 

กระบวนำก�ร: ทบทวนัตั่วเอง เขียนัคู่วามืตั่�งใจ 10 อย�าง แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�

โจัทย	์:	คว�มตั�งใจัด	่10	อย�่งท่�จัะกลับไปทำ�ทันำท	่ในำ	3	เด่อนำนำ่�	

เบย่ร์ แฟับ้ แบงค์ ป�ย ป้นำ

. 1 ซึ่กัผ่�า ซึ่กัรองเท�า 
ถังุเท�า 

. 2 กอดูแมื�

. 3 ล�างรถั 

. 4 ช�วยแมื�ทำางานั

. 5 ทำาคู่วามืสืะอาดู 
หอป็ระชุมืหม่ื�บ�านั

. 6 หางบป็ระมืาณ
เลี�ยงกบเลี�ยงป็ลา

. 7 ช�วยแมื�ดู่แลนั�อง

. 8 หางานัที�ชอบทำา

. 9 เล�าเรื�องคู่�าย 21 วันั
ให�พั�อแมื�ฟุ้งั

. 10 รกัสืงบ

. 1 กวาดูบ�านั

. 2 ถับ่�านั

. 3 พััฒนัาชุมืชนั

. 4 ลดูบุหรี�

. 5 เลิกยาเสืพัติ่ดู

. 6 ป็ลก่ต่�นัไมื�

. 7 เลิกเที�ยวกลางคืู่นั

. 8 ต่กแต่�งบ�านั

. 9 ช�วยงานัที�บ�านั
. 10 เป็็นัคู่นัดีูของ

ป็ระเทศ

. 1 เป็็นัคู่นัดีูของโลก

. 2 สืวดูมืนัต์่ไหว�พัระ

. 3 กอดูพั�อกอดูแมื�

. 4 ต่กแต่�งบ�านั

. 5 ป็ลก่ต่�นัไมื�

. 6 ช�วยงานัที�บ�านั

. 7 ลดูบุหรี�

. 8 ลดูเหล�า

. 9 เลิกเที�ยวกลางวันั
. 10 เก็บออมืเงินั

. 1 ขอโทษลุงป้็านั�าอา

. 2 เอาของเล�นัให�หลานั

. 3 ซึ่กัเสืื�อผ่�า

. 4 พัฒันัาหม่ื�บ�านั

. 5 ดูที่วี

. 6 เลี�ยงกบ ไก�

. 7 ป็ลก่ผั่ก

. 8 ช�วยงานัชุมืชนั

. 9 ลดูบุหรี�
. 10 เป็็นัผ่่�ใหญ�บ�านั 

. 1 กอดูพั�อแมื� 

. 2 เป็็นัเด็ูกดีูของพั�อแมื�

. 3 ตั่�งใจเรยีนั

. 4 เที�ยวให�นั�อยลง

. 5 เรยีนัให�ไดู�เกรดูที�ดีู
กว�าเดิูมื

. 6 เป็็นัพัี�ที�ดีูให�นั�อง

. 7 ทำางานับ�านั

. 8 ทำาตั่วเองให�มีื 
คู่วามืสืขุ 

. 9 ไมื�ยุ�งเกี�ยวกับ 
ยาเสืพัติ่ดู

ผ้�ใหญ่ใจัด่รว่มแลกเปล่�ยนำ: ให�กำาลังใจนั�อง ๆ ทุกคู่นั ทุกคู่นัมีืคู่วามืตั่�งใจ ขอให�พัวกเราวางแผ่นั ทบทวนั พััฒนัา
ศักยภาพัตั่วเองให�ดีูที�สืดุู คู่�นัหาวิธกีารที�ดีู ลงมืือทำา ในัสิื�งที�ตั่�งใจไว� 21 วันันีั�เป็็นัโอกาสืที�ดีูที�ทำาให�นั�องๆ ทกุคู่นั เรยีนัร่�และเกิดู
การเป็ลี�ยนัแป็ลงจากภายในั ทำาให�เห็นัศักยภาพัตั่วเอง ว�าเราคู่วรจะเรยีนัร่�อะไรเพัิ�มืเติ่มื เรยีนัร่�อย�างไร 

คู่วามืตั่�งใจดีู 10 อย�างนีั� จะช�วยให�เราถึังฝัึนัไดู� ผ่มืมืองว�าเป็็นัคู่วามืฝัึนัที�มีืคู่วามืสุืข การกอดูการไหว�พั�อแมื� ช�วยพั�อแมื�
ทำางานั เป็ลี�ยนัแป็ลงตั่วเอง พััฒนัาอาชพีัที�ดีูขึ�นั การเป็็นัจิต่อาสืา ช�วยเหลือสืงัคู่มื สืิ�งต่�าง ๆ  เหล�านีั�เป็็นัเรื�องที�ทกุคู่นัอยากเห็นั
อยากเป็็นั อยากให�คู่วามืฝัึนัเหล�านีั�เป็็นัคู่วามืฝัึนัที�สืมืหวังของทกุคู่นั
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7  ก่จกรรมืการเรย่นร่เ้พืั� อการร่จ้กัชมุืชนสังคู่มื ร่เ้ท�าทันสื�อ และมืพ่ัลัง
ในการสรา้งสรรค์ู่เปล่�ยนแปลงชมุืชนสังคู่มื ใหด่้็งามื

ดูำาเนิันัการผ่�านักิจกรรมื 2 กิจกรรมื คืู่อ กิจกรรมืร่�จักชุมืชนัสัืงคู่มื และกิจกรรมืการใช�สืื�อให�ทันัสืมัืย และทรงพัลัง

กิจักรรมร้�เท่�ทันำโลกท่�พลิกผนัำและปั� นำปว่นำ ส�รคด	่The	Story	of	Stuff

สืารคู่ดีูชุดูนีั�สืร�างจากงานัวิจัยที�ใช�เวลาถึัง 10 ปี็ ซึึ่�งทำาให�เห็นัคู่วามืคิู่ดูคู่วามืเชื�อ กระบวนัการผ่ลิต่ และการกระตุ่�นั 
การบริโภคู่ต่ามืระบบทุนันัิยมืหรือวัต่ถัุนิัยมืแบบเสื�นัต่รง ที�ทำาให�คู่นัละทิ�งถิั�นัเพัราะไมื�สืามืารถัเข�าถึังทรัพัยากรแบบเดิูมืไดู�  
ทำาให�ต่�องเข�าส่ื�โรงงานัหรือสืายพัานัการผ่ลิต่ที�ป็ระกอบดู�วยสืารพิัษ ใช�ทรัพัยากรจำานัวนัมืาก ใช�แรงงานัราคู่าถัก่ สืร�างมืลพิัษ 
สืร�างขยะต่ลอดูกระบวนัการผ่ลิต่และการบรโิภคู่

คู่นัถัก่สืื�อกล�อมืเกลาให�ร่�สืกึว�าต่นัเองดีูไมื�พัอ และขาดูคู่วามืสุืข จะมีืคู่วามืสุืขไดู�หรอืไดู�รับการยอมืรบัเมืื�อบรโิภคู่มืาก ๆ 
และถัก่ทำาให�เชื�อว�าการพัฒันัาและคู่วามืเจรญิต่�องเป็็นัแบบนีั� ทำาให�มืนุัษยไ์มื�มืองหาทางเลือกอื�นั เช�นั การผ่ลิต่ที�เป็็นัมิืต่รกับ
สืิ�งแวดูล�อมื การนัำากลับมืาใช� การคู่�าเพืั�อคู่วามืเป็็นัธรรมื และคู่วามืเป็็นัชุมืชนั เป็็นัต่�นั

หลังจั�กดส้�รคดจ่ับ	กระบวนำกรตั�งคำ�ถื�ม ดัูงนีั�

สิ�งท่�ได�เรย่นำร้�	
จั�กส�รคดค่่ออะไร

ทำ�ไม	
คนำถึืงออกจั�กชนำบท

ก�รโฆษณ�และส่�อ	
มบ่ทบ�ทอย�่งไร

ทำ�ไมคนำม	่
คว�มสขุนำ�อยลง

• การใช�ทรพััยากร 
เกินัขดีูจำากัดู

• การใช�สืารเคู่มีื 
ก�อให�เกิดูอันัต่ราย

• เราจะไดู�รับสืารเคู่มีื 
ในัชวิีต่ป็ระจำาวันั 

• สืิ�งแวดูล�อมื 
• ไมื�มีืทางเลือก สืภาพัสัืงคู่มื 

เศรษฐกิจ
• คู่นัสื�วนัหนึั�งไมื�มีืที�ดิูนัทำากินั

เป็็นัของต่นัเอง
• ขาดูอำานัาจต่�อรองพัชืผ่ล

ทางการเกษต่ร
• ไมื�อยากทำาไร�ทำานัา อยากใช�

ชวิีต่ในัเมืือง เป็็นัแฟุ้ชั�นั

• คู่วามืทันัสืมัืย อยากมีืเหมืือนัเพัื�อนั
คู่ณุคู่�าของคู่นัอย่�ที�การบรโิภคู่สิืนัคู่�า
ใหมื� ๆ 

• เกิดูจากคู่วามือยาก กิเลสืของเรา
เป็็นัจุดูเริ�มืและพัอมีืสืื�อมืากระตุ่�นั 
ก็ยิ�งเพัิ�มืคู่วามือยากขึ�นัไป็อีก

• ชวนัเชื�อ ชกัจ่งให�เราคู่ล�อยต่ามื 
ให�เราเชื�อว�าของที�มีือย่�ยงัดีูไมื�พัอ

• ทำางานัเยอะ 
ไมื�มีืเวลาพักัผ่�อนั 

• ทำางานัหมุืนัเงินั 
ใช�หนีั�
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กิจักรรมร้�เท่�ทันำโลกท่�พลิกผนัำและปั� นำปว่นำ ทบทวนำคว�มสขุคว�มทกุขข์องตนำเอง

กระบวนำก�ร: ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นั แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�

โจัทย:์ ระหว�างต่อนัเด็ูกกับปั็จจุบนัั ช�วงไหนัมีืคู่วามืสืขุมืากกว�ากันั

คนำมค่ว�มสขุนำ�อยลงเพร�ะ คนำมค่ว�มสขุม�กขึ�นำ
คนำกล�ง	ๆ	เพร�ะชวิ่ต
มทั่�งสขุและทกุข์

• คู่รอบคู่รวัไมื�ยอมืรบัคู่วามืคิู่ดูเห็นัของเรา
• คู่รอบคู่รวัไมื�ฟุ้งัเหตุ่ผ่ลของเรา เวลาอธบิายก็

หาว�าเถีัยง
• แต่�ละคู่รอบคู่รวัมีืคู่วามืแต่กต่�างกันั หลายเหตุ่

ปั็จจัยของแต่�ละคู่รอบคู่รวัไมื�เหมืือนักันั 
• ไมื�ไดู�มีืคู่รอบคู่รวัที�สืมืบ่รณแ์บบมืาตั่�งแต่�เกิดู 

พั�อแมื�แยกทางกันั 
• มีืหลายเรื�องราว ไมื�เฉพัาะเรื�องในัคู่รอบคู่รวั

เท�านัั�นั ชุมืชนั สืงัคู่มื คู่นัรอบข�างที�มืองและ
ตั่ดูสืนิัเรา ทั�ง ๆ ที�ไมื�ร่�คู่วามืจรงิเกี�ยวกับตั่วเรา
ทั�งหมืดู 

• ต่อนัเด็ูกไมื�คู่�อยมีือะไร
• การที�เรามีืคู่วามืทกุขเ์พัราะเราไมื�เปิ็ดูใจ

คู่ยุกับคู่รอบคู่รัวของตั่วเอง ลองเปิ็ดูใจ
พัดู่กับคู่รอบคู่รัวดู ่ถั�าป็รบัคู่วามืเข�าใจกันั 
ก็จะอย่�ดู�วยกันัอย�างมีืคู่วามืสืขุ

• การที�พั�อแมื�เป็รียบเทียบเรากับลก่คู่นัอื�นั
เพัราะพัฤติ่กรรมืของเราเองที�ไมื�เชื�อฟุ้งั
พั�อแมื� เกเร พั�อแมื�ถึังเป็รยีบเทียบเพัื�อ
อยากให�เราคิู่ดูไดู� และป็รับป็รุงตั่ว

• ที�พั�อแมื�ดู�า บ�นั 
เพัราะพั�อแมื�รัก 

• การที�พั�อแมื� 
เป็รยีบเทียบเรากับ
ลก่คู่นัอื�นัเพัราะ
อยากให�เราไดู�ดีู 

กระบวนำกรตั�งคำ�ถื�ม:	สิ�งท่�มอิ่ทธิพลกับเร�มอ่ะไรบ��ง	

• แบ�งกลุ�มืย�อยต่ามืฐานั ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นั นัำาเสืนัอและแลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�
• สืงัคู่มื มืองเยาวชนัไมื�ดีู มัื�วสืมุืกินัเหล�า
• ป็รบัตั่วเองให�เข�ากับสัืงคู่มื สัืงคู่มืชอบผ่่�มีืฐานัะดีู พัฒันัาตั่วเองให�ดีูเพัื�อจะเข�าสืงัคู่มืไทยไดู� 
• คู่รอบคู่รวัชอบเป็รยีบเทียบเรากับคู่นัอื�นั บางคู่รั�งเราไป็ไมื�ถึังจุดูที�คู่รอบคู่รวัคู่าดูหวัง 
• เพืั�อนักับเกมื

‐ ไดู�คู่ลายเหงา ไดู�ระบาย ที�ป็รกึษา ไดู�เจอเพัื�อนัไดู�
‐ ชอบหักหลัง ทะเลาะกันัเรื�องเงินั เพัื�อนัยมืืเงินัแล�วไมื�ยอมืคืู่นัต่ามืที�พัดู่ 
‐ การใช�ป็ระโยชน์ัจากเพืั�อนั เอาเป็รียบเพัื�อนั

• คู่วามืขดัูแย�ง ปั็ญหาในัสัืงคู่มื การไมื�เข�าใจกันั พัื�นัฐานัคู่วามืคิู่ดูคู่นัไมื�เหมืือนักันั เกิดูคู่วามืตึ่งเคู่รยีดู
• ปั็ญหาการเมืือง เศรษฐกิจ ป็ากท�อง ที�อย่�อาศัย การซึ่ื�อขาย ข�าวของราคู่าแพังขึ�นั คู่�าคู่รองชพีัแพังขึ�นั
• การศึกษามีืผ่ลต่�อการทำางานั 
• การสืร�างคู่วามืเชื�อให�เราหลงและงมืงาย ขาดูคู่วามืเป็็นัตั่วเอง หวย สืื�อโฆษณาชวนัเชื�อต่�าง ๆ 
• การนิันัทาของคู่นัในัชุมืชนั
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ดค้ลิป	5	นำ�ทวิ่กฤตก�รศึกึษ� ระบบก�รศึกึษ�

คู่วามืเหลื�อมืลำาของการศึกษาเกิดูจากระบบที�มีืปั็ญหา ที�ทำาให�คู่นัมีืโอกาสืไมื�เท�ากันัในัการเข�าถึังการศึกษาที�ดีู ผ่่�เรยีนั
จะมืองเห็นัรากเหง�าของปั็ญหาที�ไมื�เพีัยงแต่�การมืองที�ป็รากฎีการณ์เท�านัั�นั 

กระบวนำก�ร: จับกลุ�มืแลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย และนัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ�

โจัทย:์ 
• ทบทวนัเนืั�อหาในัวิดีูโอ
• ปั็ญหาของระบบการศึกษามีือะไรบ�าง
• ผ่ลสืะท�อนัจากคู่วามืเชื�อที�ว�าโลกเป็็นัของมืนุัษย์

แลกเปล่�ยนำสิ�งท่�ได�เรย่นำร้�:	ปญัห�ของระบบก�รศึกึษ�มอ่ะไรบ��ง

• คู่วามืไมื�เข�าใจระหว�างวิธกีารสือนัของคู่ณุคู่ร่กับระบบการศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร 

• การศึกษาสือนัแบบแมื�พิัมืพั ์แต่�นัักเรยีนัมีืคู่วามืแต่กต่�างกันั มีืคู่วามืสืามืารถั คู่วามืถันััดู คู่วามืชอบไมื�เหมืือนักันั

• ทำาลายคู่วามืคิู่ดูสืร�างสืรรค์ู่ของเด็ูกโดูยวิธคิีู่ดูของผ่่�ใหญ�

• ระบบการศึกษาเหมืาะสืมืกับเด็ูกบางคู่นัเท�านัั�นั 

• ระบบการเรยีนัที�ล�าสืมัืย วัดูคู่วามืร่�คู่วามืสืามืารถัเด็ูกจากข�อสือบ แต่�ไมื�ไดู�สื�งเสืรมิืพัฒันัาศักยภาพัของเด็ูก

• บงัคัู่บเด็ูก ๆ ทำาในัสืิ�งที�เด็ูกไมื�ถันััดู เป็ลี�ยนันัักเรียนัให�เป็็นัหุ�นัยนัต์่ คู่ร่มีืหนั�าที�สือนั เด็ูกมีืหนั�าที�จดูจำา

• ให�คู่วามืสืำาคัู่ญดู�านัคู่วามืคิู่ดู แต่�ไมื�ให�คู่วามืสืำาคัู่ญดู�านัพัรสืวรรค์ู่ 

• เนั�นัเรยีนัดู�านัวิชาการที�ไมื�สืามืารถันัำามืาป็ระยุกต์่ใช�ในัชวิีต่จริงไดู� 

• การศึกษาทำาลายคู่วามืสืมัืพัันัธข์องเด็ูกกับชุมืชนั การสือนัที�ไมื�สือดูคู่ล�องกับวิถีัชวิีต่ บริบทของชุมืชนั สัืงคู่มื

• ระบบการศึกษาแบบใหมื�คู่วรเป็็นัอย�างไร

• เพัิ�มืการเรยีนัร่�ดู�านัป็ระสืบการณ ์เรียนัร่�จากเรื�องจรงิ สืถัานัที�จริง

• ลดูเวลาเรยีนั เพิั�มืเวลาทำากิจกรรมื เช�นั ศิลป็ะ ไมื�มีืการบ�านั

• ป็รับหลักสืต่่รให�เหมืาะสืมืกับคู่วามืสืนัใจของเด็ูก 

• วัดูผ่ลการเรยีนัร่�จากป็ระสืบการณต์่รง 

• เปิ็ดูโอกาสืให�เด็ูกไดู�แสืดูงคู่วามืคิู่ดูเห็นั

ดค้ลิป	5	นำ�ท	่วิกฤตคว�มเหล่�อมลำ� 	อ�ห�รจั�กกองขยะ

คู่วามืเหลื�อมืลำาทางสัืงคู่มืและเศรษฐกิจที�เกิดูจากระบบทุนันิัยมื คู่นัจนัในัเมืืองใหญ�มัืกจะถั่กละทิ�งให�ดู่แลต่นัเอง  
การที�เด็ูกเยาวชนัไดู�รบัร่�และต่ระหนัักถึังคู่วามืทุกขร์�อนัของสืงัคู่มื เป็็นัสื�วนัหนึั�งที�จะสืร�างจิต่สืำานึักพัลเมืือง ที�จะทำาให�สัืงคู่มื
และโลกนีั�มีืคู่วามืยุติ่ธรรมืและดีูงามืมืากขึ�นั

กระบวนำก�ร:	พ่ัดูคู่ยุ แลกเป็ลี�ยนัเรยีนัร่�กลุ�มืใหญ�

คำ�ถื�มแลกเปล่�ยนำเรย่นำร้�:	ทำ�ไมถึืงเปน็ำเชน่ำนำ่�	

• ปั็ญหาของคู่นัจนั คู่นัจนัไมื�มีืเงินัมืากพัอจะซึ่ื�ออาหารที�ดีูกว�านีั�
• คู่นัจนัไมื�มีืทางเลือกยอมืกินัอาหารจากขยะ เพัื�อเลี�ยงชวิีต่
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• เศรษฐกิจแย� คู่�าคู่รองชพีัไมื�พัอ
• มีืคู่นัเข�ามืาอย่�ในัเมืืองใหญ�เยอะ ป็ระชากรในัป็ระเทศเยอะ
• คู่วามืเหลื�อมืลำาทางสืงัคู่มื ฐานัะต่�างกันัมืาก 
• ต่ราบใดูที�คู่ณุอย่�ที�นีั�ก็ต่�องกินัแบบนีั�แหละ เห็นัสืภาพัเศรษฐกิจที�แย� และคู่นัจนัก็ไมื�มีืโอกาสื ไมื�มีืทางเลือก 
• ร่�สืกึอย�างไร คิู่ดูอย�างไร เรามีืสื�วนัเกี�ยวข�องกับเรื�องนีั�อย�างไรบ�าง
• ร่�สืกึหดูห่� ร่�สืกึแย� ในัขณะที�เรากินัทิ�งกินัขว�าง แต่�อีกหลายคู่นัไมื�มีืจะกินั ต่�อไป็จะตั่กข�าวแต่�พัอดีู
• ผ่มืเคู่ยผ่�านัป็ระสืบการณแ์บบนีั�มืา กินัอาหารจากเศษขยะหลายเดืูอนั
• เศษอาหารนีั�กินัไดู� ไมื�ไดู�เลวร�ายมืากแคู่�เป็็นัอาหารที�ใกล�หมืดูอายุเท�านัั�นัเอง 
• ตั่�งใจเรยีนั ฝึึกฝึนั พััฒนัาตั่วเอง และพัฒันัาชุมืชนั สัืงคู่มืให�ดีูขึ�นักว�านีั� 
• ต่�อไป็เราคู่วรตั่กข�าวให�พัอดีูกับการกินัของเรา 
• การศึกษาเป็็นัสืาเหตุ่หนึั�งที�ทำาให�ไมื�มีืทางเลือก
• เราเข�าไมื�ถึังการศึกษาเพัราะเศรษฐกิจแย� ทำาให�ไมื�มีืโอกาสืเรียนั ทำาให�คู่นัไมื�มีืงานัทำา เศรษฐกิจแย� เพัราะ

คู่อรร์ปั็ชนัั 
• คู่วามืเหลื�อมืลำาทางสืงัคู่มื ถั�าเราเป็็นัคู่นัรวยเราจะมืองคู่นัจนัหรอืเป็ล�า
• ระบบการศึกษา ทำาให�ไมื�มีืคู่ณุภาพั ทำาอย�างไรชุมืชนัถึังจะมีืคู่วามืร่�ดีู ๆ  มีืคู่วามืสืามืารถัในัการจัดูการชุมืชนัไดู� 
• ขาดูอำานัาจต่�อรองของป็ระชาชนั ทำาให�ขาดูโอกาสืในัการเข�าถึังสืิทธิขั�นัพัื�นัฐานั อำานัาจของคู่นัจนัคืู่อการ 

รวมืตั่วกันั การต่ระหนัักร่�ของชุมืชนัรากหญ�าจะช�วยให�เกิดูพัลังในัการต่�อรอง 
• สืภาพัคู่นั สืงัคู่มื โคู่รงสืร�างของรฐัที�ก�อให�เกิดูคู่วามืเหลื�อมืลำาในัสืงัคู่มื

กิจักรรมเรย่นำร้�เคร่�องมอ่สำ�รวจัและวิเคร�ะหชุ์มชนำแบบมส่ว่นำรว่ม แผนำท่�ชุมชนำ	

กระบวนำก�ร โจัทย์

• แบ�งกลุ�มืต่ามืพืั�นัที�
• แผ่นัที� เราทำาแผ่นัที�เพืั�ออะไรบ�าง  

เสื�นัทาง จุดูหมืาย ชื�อ ต่ำาแหนั�งสืถัานัที� 
หาทิศ 

• แผ่นัที�ชุมืชนัทำาให�ร่�จักสืภาพัชุมืชนั
ของเรามืากขึ�นั แผ่นัที�ช�วยให�เห็นั 
สืิ�งต่�าง ๆ ชดัูเจนัขึ�นั เห็นัคู่วามืสัืมืพัันัธ์
การอย่�ร�วมืกันัในัชุมืชนั

• ทำาแผ่นัที�ชุมืชนั คู่รอบคู่ลุมืขอบเขต่หม่ื�บ�านั ต่ำาบลที�ตั่วเองอย่� 
‐ ทิศ ขอบเขต่
‐ เสื�นัถันันั 
‐ สืถัานัที�สืำาคัู่ญ อาคู่าร บ�านั วัดู โรงเรยีนั ร�านัคู่�า ป้็อมืต่ำารวจ  

โรงพัยาบาลสื�งเสืรมิืสืขุภาพัต่ำาบล ปั็� มืนัำามัืนั
‐ ทรัพัยากรในัชุมืชนั ป่็า ห�วย หนัอง คู่ลอง บงึ แมื�นัำา 
‐ บุคู่คู่ลสืำาคัู่ญในัชุมืชนั ผ่่�นัำาชุมืชนัทางการ ผ่่�ใหญ�บ�านั กำานัันั อบต่.  

ผ่่�นัำาชุมืชนั ผ่่�นัำาจิต่วิญญาณ 
‐ แลกเป็ลี�ยนัสืิ�งที�เรยีนัร่�จากการทำางานักลุ�มื 

• ร่�สืกึดีู เพัื�อนั ๆ ในักลุ�มืช�วยกันัคิู่ดู วาดูแผ่นัที�ในัชุมืชนั
• ร่�สืกึสืนุัก ไดู�แลกเป็ลี�ยนัคู่วามืคิู่ดูเห็นัช�วยเติ่มืเต็่มืกันั 
• ป็วดูหัว สืบัสืนักับเสื�นัทาง
• ถึังแมื�จะมีืคู่วามืคิู่ดูเห็นัแต่กต่�างกันับ�าง แต่�ก็แบ�งหนั�าที�กันั
• มีืคู่วามืสืขุในัการทำางานัร�วมืกันั ไดู�ร่�จักเพัื�อนัมืากขึ�นั 
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กิจักรรมเรย่นำร้�เคร่�องมอ่สำ�รวจัและวิเคร�ะหชุ์มชนำแบบมส่ว่นำรว่ม ปฏิิทินำชุมชนำ

กระบวนำก�ร โจัทย์ อุปกรณ์

• แบ�งกลุ�มืต่ามืพัื�นัที�
• วาดูวงกลมื 3 วง วงในัสืดุูเป็็นัเดืูอนั 

12 เดืูอนั วงกลางเป็็นัอาชพีั และ
วงนัอกสุืดูเป็็นัป็ระเพัณใีนัชุมืชนั 

• ในัแต่�ละเดืูอนัในัชุมืชนัมีืป็ระเพัณวัีฒนัธรรมื
อะไรบ�าง ลงให�ต่รงกับช�องเดืูอนั

• ในัแต่�ละเดืูอนัมีือาชพีัหรอืการทำามืาหากินั
อะไรบ�างของคู่นัในัชุมืชนั

• กระดูาษชาร์ต่ สืชีอล์ก

นำำ�เสนำอแผนำท่�ชุมชนำ	ปฏิิทินำชุมชนำ

กลุ่มตำ�บลหนำองอย่อ

เด่อนำ ประเพณ่ อ�ชพ่ เด่อนำ ประเพณ่ อ�ชพ่

มื.คู่. วันัขึ�นัปี็ใหมื� วันัเด็ูก ลงป็ลา ขุดูป่็ ป็ลก่ผั่ก 
ป็ลก่แต่งโมื

ก.คู่. แห�เทียนั เข�าพัรรษา ขายเทียนั ดูำานัา

ก.พั. งานัดูอกจานั ต่รุษจีนั 
มืาฆบ่ชา

ขายดูอกไมื� ลงป็ลา ป็ลก่
ผั่ก

สื.คู่. วันัแมื� ขายดูอกไมื�

มีื.คู่. เซึ่�นัป่่็ต่า มืะมื�วงแช�อิ�มื ก.ย. เซึ่�นัโฎีนัต่า บุญข�าวสืาก เก็บของป่็า ขายบักเขยีบ

เมื.ย. สืงกรานัต์่ มืะมื�วงกวนั ต่.คู่. ออกพัรรษา เกี�ยวข�าว กีฬาป็ระเพัณี

พั.คู่. พัชืมืงคู่ล แรกนัาขวัญ 
บุญบั�งไฟุ้

หว�านัข�าว พั.ย. ลอยกระทง ป็ลาหลุมื

มิื.ย. ข�าวจี� บุญบั�งไฟุ้ เลี�ยงกบ เลี�ยงป็ลา ธ.คู่. วันัพั�อ วันัสืิ�นัปี็ ตั่ดูอ�อย ป็ลก่ผั่ก

คว�มร้�สกึจั�กก�รทำ�กิจักรรมวันำนำ่�	คำ�เดย่วสั�นำ	ๆ	จั�กใจั

• ภ่มิืใจคู่วามืเป็็นับ�านั คู่วามืเป็็นัชุมืชนั ร่�จักชุมืชนัตั่วเองมืากขึ�นั คิู่ดูถึังบ�านั
• ดีู มีืคู่วามืสืขุ สืนุัก สืดุูยอดู แจ๋ว ทบทวนัเรื�องราวดีู ๆ กลับคืู่นัสื่�รงั คู่วามืสืมัืพันััธ ์
• วัฒนัธรรมืต่นัเอง ร่�จักชุมืชนัผ่�านัแผ่นัที� ร่�วัฒนัธรรมืพัื�นัที�ต่�าง ๆ
• อนุัรกัษ์ไว�และสืบืสืานัต่�อไป็ ไดู�คู่วามืร่� 

กิจักรรมเรย่นำร้�เคร่�องมอ่สำ�รวจัและวิเคร�ะหชุ์มชนำแบบมส่ว่นำรว่ม บญัชร่�ยจ่ั�ยร�ยเด่อนำ

กระบวนำก�ร:	
• แบ�งกลุ�มืต่ามืพืั�นัที� เขียนัรายจ�ายของตั่วเอง
• นัำาตั่วเลขผ่ลรวมืของสืมืาชิกทุกคู่นัในักลุ�มืรวมืกันั 

โจัทย:์	คู่�าใช�จ�ายพืั�นัฐานัในัชวิีต่ป็ระจำาวันั รายเดืูอนั มีือะไรบ�าง เช�นั คู่�าอาหาร คู่�าขนัมื คู่�าเคู่รื�องดืู�มื คู่�าเคู่รื�องสืำาอาง 
คู่�าเสืื�อผ่�า 

สิ�งท่�เรย่นำร้�จั�กก�รทำ�ร�ยจ่ั�ย

• ลดูการใช�เงินัฟุุ่้มืเฟุ้้อย ใช�เงินัอย�างป็ระหยัดู ใช�เฉพัาะสืิ�งที�จำาเป็็นัในัชวิีต่ป็ระจำาวันั
• ร่�ว�าแต่�ละวันัใช�เงินัสืิ�นัเป็ลืองกับเรื�องอะไรบ�าง
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• ป็ระหยัดู อดูออมื ซึ่ื�อของเท�าที�จำาเป็็นั และเก็บเงินัไว�ใช�จ�าย
สืำาหรบัฉกุเฉนิั 

• ร่�คู่ณุคู่�าเงินัมืากขึ�นั 

กระบวนำกรแลกเปล่�ยนำและสรุป
• จุดูเริ�มืเพืั�อร่�และป็รบัตั่วเอง เริ�มืเป็ลี�ยนัจากตั่วเราเอง คู่วามื

ตั่�งใจคืู่อสืิ�งสืำาคัู่ญ หลายคู่นัไดู�กลับมืาหวนัคิู่ดูที�จะเลิกทำาสืิ�งที�
ไมื�ดีูกับตั่วเอง

ถื��เร�เปน็ำนำ�ยกองค์ก�รบรหิ�รสว่นำตำ�บลเร�จัะเปล่�ยนำตำ�บลเปน็ำอย�่งไร

ผ่่�เรียนัไดู�ฝึึกจินัต่นัาการออกแบบชุมืชนัสืังคู่มืที�ดีูงามืของต่นัเอง เป็็นัการฝึึกมืองป็ัญหาและคู่�นัหาทางออก โดูยการ
เชื�อมืโยงสืิ�งที�ไดู�เรียนัร่�ทั�งจากภายในัชุมืชนัและนัอกชุมืชนัมืาเชื�อมืโยงกันั แมื�หลายคู่วามืคิู่ดูจะยังทำาไดู�ยากในัต่อนันีั�  
แต่�มัืนัก็ทำาให�พัวกเขาไดู�กระบวนัการคิู่ดูและการมืองไป็ข�างหนั�าดู�วยคู่วามืหวัง

โจัทย	์: ถั�าเราเป็็นันัายกองค์ู่การบรหิารสื�วนัต่ำาบล อบต่. จะเป็ลี�ยนัต่ำาบลเราเป็็นัอย�างไร 

กระบวนำก�ร	: แบ�งกลุ�มืต่ามืพืั�นัที� ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นัในักลุ�มืย�อย นัำาเสืนัอ แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�

ตัวอย�่งของกลุ่มตำ�บลเมอ่งลิง

• พัฒันัาแหล�งท�องเที�ยวในัชุมืชนั
• ทำาสืนัามืแข�งรถัให�วัยรุ�นัมีืพืั�นัที�แสืดูงออก ไมื�แข�งนัอกสืนัามื
• ให�ทนุัการศึกษาแก�เด็ูกในัชุมืชนั
• ตั่�งกลุ�มืก่�ชพีัเพืั�อช�วยเหลือคู่นัในัชุมืชนั

• สืร�างสืนัามืกีฬาให�คู่นัในัชุมืชนัไดู�ออกกำาลัง พัฒันัาชุมืชนั 
• ป็รับป็รุงถันันั เสื�นัทางเข�าหม่ื�บ�านัหนัองเหล็ก
• ป็ลก่ป่็า เพัิ�มืพัื�นัที�สืเีขยีวในัชุมืชนั
• ทำาต่ลาดูป็ลอดูสืารเคู่มีื

ตัวอย�่งของกลุ่มจัอมพระ

• จัดูสืรรงบป็ระมืาณสืำาหรบัพััฒนัาชุมืชนั
• ก�อตั่�งทนุัเด็ูกเรยีนัฟุ้รี
• กลุ�มืจิต่อาสืา มีืนัำาใจ ร่�จักการช�วยเหลือกันั
• จัดูตั่�งธนัาคู่ารชุมืชนั สืถัาบันัการเงินัชุมืชนั
• สืร�างหอสืมุืดูชุมืชนั
• สื�งเสืรมิืการออกกำาลังกาย
• ตั่�งม่ืลนิัธชิ�วยเหลือคู่นัจนั
• สื�งเสืรมิืพัฒันัาอาชพีัเยาวชนั ร่�เท�าทันัสืื�อ

• พัฒันัาสืิ�งแวดูล�อมืในัชุมืชนั ทำาคู่วามืสืะอาดูหม่ื�บ�านั
• ตั่�งสืหกรณศ่์นัยบ์าท
• ก�อตั่�งทีมืกีฬาในัชุมืชนั สื�งเสืรมิืการออกกำาลังกาย
• สื�งเสืรมิืพัฒันัาอาชพีัเยาวชนั
• จัดูกิจกรรมืให�คู่นัในัชุมืชนัไดู�ทำากิจกรรมืร�วมืกันั
• ต่ลาดูป็ลอดูสืารพิัษ ผั่ก ผ่ลไมื� ป็ลอดูสืารพัษิ
• นิัเวศภาวนัาในัชุมืชนั
• ก�อตั่�งต่ลาดูป็ลอดูสืารเคู่มีื กลุ�มืเกษต่รกรเศรษฐกิจพัอเพัยีง

ตัวอย�่งบญัชร่�ยจ่ั�ย

ลำ�ดับ ร�ยก�ร รวม	(บ�ท)
1 คู่�าอินัเทอรเ์น็ัต่ 3,315
2 คู่�าบุหรี� 2,280
3 คู่�าเหล�า เบยีร์ 4,940
4 คู่�าไฟุ้ 950
5 คู่�าอาหาร ข�าวสืาร 7,580
6 คู่�าขนัมื 3,120
7 คู่�านัำามัืนัรถั 3,200
9 คู่�าไฟุ้ คู่�านัำา 2,690

10 คู่�ายา เกมื 300
11 คู่�าแก๊สื 2,760
12 เคู่รื�องสืำาอาง สืบ่� คู่รมีื 735
13 คู่�าห�อง 1,500

รวมืทั�งหมืดู 33,740
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ใคู่ร�คู่รวญตั่วเองหลังจากฟัุ้งเพืั�อนันัำาเสืนัอแนัวคิู่ดู ถื��เปน็ำ	นำ�ยก	อบต.	จัะเปล่�ยนำแปลงอะไรในำชุมชนำ

กระบวนำก�ร มข่�อคิดอะไรบ��ง ก��วแรกท่�จัะทำ�ค่ออะไร

ยนืัเป็็นัวงกลมื 
ใคู่ร�คู่รวญกับตั่วเอง 
แลกเป็ลี�ยนัทีละคู่นั

• อยากก�าวหนั�าให�มืากกว�านีั�  
มีือะไรป็รกึษากันัก�อนั 

• ทำาอย�างไรชุมืชนัเราถึังจะดีูขึ�นั 
• ชุมืชนันั�าอย่�เป็็นัอย�างไร
• เห็นัคู่วามืคิู่ดูของแต่�ละชุมืชนั 
• แต่�ละชุมืชนัมีืของดีูและ

แนัวทางพัฒันัาของตั่วเอง
• นัำาสืิ�งที�เขียนัไป็พััฒนัาชุมืชนั 
• ต่�องมีืคู่นัสืนัับสืนุันั

• ตั่�งเป้็าหมืายให�ชดัูเจนั ดูคู่่วามืพัร�อมืของคู่นัในัชุมืชนั 
เริ�มืจากคู่นัที�พัร�อมืก�อนั 

• ชกัชวนัคู่นัในัชุมืชนัช�วยกันั บอกข�อดีูข�อเสืยี  
ทำาแผ่นัพัฒันัาชุมืชนั

• ทดูลองทำาก�อนั แล�วป็รบัป็รุง
• เริ�มืจากกลุ�มืเล็ก ๆ ก�อนั 
• วางรากฐานัทีมืก�อนั
• ตั่วเองเป็็นัสื�วนัสืำาคัู่ญ มีืสื�วนัร�วมืในัการกำาหนัดูชุมืชนั
• ให�คู่วามืร�วมืมืือกับชุมืชนั 
• กิจกรรมืที�ดึูงดูดู่คู่วามืสืนัใจ
• พัฒันัาตั่วเองให�ดีู เป็็นัต่�นัแบบให�คู่นัอื�นั 

กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง มิเตอรวั์ดใจั	ร้�จัักส่�อระดับไหนำ	

วิทย�กร

• พัมิืพัพ์ัจี เย็นัอุรา พีั�หม่ืแดูง กระบวนักรผ่่�นัำากระบวนัทัศน์ัใหมื� จากจุฬาลงกรณม์ืหาวิทยาลัย 
• สืพุัตั่รชยั อมืชารมัืย ์พีั�กิ�ง กระบวนักรผ่่�นัำากระบวนัทัศน์ัใหมื� จากมืหาวิทยาลัยมืหิดูล

กระบวนำก�ร โจัทย์ แลกเปล่�ยนำในำระดับท่�ตนำเองยน่ำหม�ยถึืงอะไร

• ใช�เสืยีงระฆงัในัการ
เริ�มืและเลิกกิจกรรมื

• กลับมืาอย่�กับตั่วเอง 
เดิูนัในับริเวณพืั�นัที� 
ทำากิจกรรมื ทบทวนั
คู่วามืร่�ของตั่วเอง
จากโจทย ์

รอบท่�	1 ฉนััร่�จักสืื�อมืากแคู่�ไหนั 
ทบทวนัคู่วามืร่�ตั่วเองและยืนับนั
จุดูที�กำาหนัดู 0-10

• คู่นัที�ร่�จักสืื�อระดัูบ 5 ร่�จักแบบคู่รึ�ง ๆ กลาง ๆ เรยีนัร่�ดู�วย
ตั่วเอง สืื�อที�ร่�จักคืู่อ โทรศัพัท์ โทรทัศน์ั ภาษา

• คู่นัที�ร่�จักสืื�อระดัูบ 0 สืื�อมีืหลายแบบแต่�ไมื�ร่�ว�า 
สืื�อเทคู่โนัโลยี สืารสืนัเทศ เป็รยีบตั่วเองเป็็นัแก�วเป็ล�า 
ที�พัร�อมืรบัการเรยีนัร่� สืื�อคืู่อเคู่รื�องมืือที�ให�คู่วามืร่�และ
ผ่ลกระทบ

• คู่นัที�ร่�จักสืื�อระดัูบ 9 สืื�อข�าวกรอง ร่�ล�วงหนั�าและ 
คู่าดูการณที์�จะเกิดูขึ�นัไดู� 

รอบท่�	2 สืื�อสืำาคัู่ญกับเรา 
มืากแคู่�ไหนั ทบทวนัตั่วเองและ
ยนืับนัจุดูที�กำาหนัดู 0-10

• ระดัูบ 8 สืื�อช�วยในัการหาข�อม่ืลในัการตั่ดูสิืนัใจ

รอบท่�	3 ใช�สืื�อในัการหาข�อม่ืล 
ข�าวสืารมืากแคู่�ไหนั 

• ระดัูบนั�อย ๆ ไมื�คู่�อยไดู�เสืพัสืื�อมืาก  
เป็็นัช�วงระยะเวลาสืั�นั ๆ ที�ดู่สืื�อ

รอบท่�	4 เราคิู่ดูว�าสืื�อสืามืารถั
เป็ลี�ยนัแป็ลงสืงัคู่มืไดู�ขนัาดูไหนั

• ระดัูบ 10 ถึังจะเป็็นัสืื�อที�ดีูหรอืไมื�ดีู แต่�ถั�าคู่นัสืื�อสืาร 
แบบไหนัก็จะสื�งผ่ลต่�อคู่วามืเข�าใจของคู่นัในัสัืงคู่มื

• ระดัูบ 1 สืามืารถัแชร์ในัชวิีต่ป็ระจำาวันั 

รอบท่�	5 พัวกเราสืามืารถั 
ผ่ลิต่สืื�อไดู�เองในัระดัูบไหนั

• ระดัูบ 9 การต์่น่ัภาพัเคู่ลื�อนัไหว อัป็โหลดูขึ�นัย่ทบ่
• ระดัูบ 8 เขยีนับนััทึก แต่�งเพัลง
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กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง ร้�จัักเพ่�อนำจั�กก�รใช�ส่�อ

กระบวนำก�ร • แจกกระดูาษคู่นัละ 1 แผ่�นั พับักระดูาษเป็็นั 9 ช�อง ใสื�ตั่วเลข 1-9 เล็ก ๆ ที�มุืมืของแต่�ละช�อง
• ในัแต่�ละรอบ จับคู่่�เพืั�อนัไมื�ซึ่ำากันั 

อุปกรณ์ • กระดูาษเอ 4 
• ป็ากกา

โจัทย์
สำ�รวจัสติกเกอรท์่�ตัว	ด��นำหลัง	บนำป�้ยช่�อ	ในำกระเป�๋เส่�อ	
กระเป�๋ก�งเกง	แล�วให�คนำท่�มส่ติกเกอรแ์ลกเปล่�ยนำว่�
อย�กบอกเร่�องเพ่�อนำคนำไหนำ	ชอ่งไหนำม�กท่�สดุ

. 1 เดิูนัในัพัื�นัที�ทำากิจกรรมื เดิูนัช�า ๆ แล�วเริ�มืเดิูนัเรว็ขึ�นั 
หยุดูแล�วจับคู่่�คู่นัที�อย่�ใกล�เรามืากที�สืดุู ถัามืเพัื�อนัชอบ
รายการทีวีหรอืละคู่รอะไรมืากที�สืดุู ทำาไมืถึังชอบ  
เขยีนัในัช�องที� 1

. 2 จับคู่่�เพัื�อนัที�เราคู่ยุดู�วยนั�อยที�สืดุู ถัามืเพัื�อนัชอบฟุ้งั
วิทยุคู่ลื�นัไหนัมืากที�สืดุู เพัราะอะไร เขียนัในัช�องที� 2 

. 3 จับคู่่�เพัื�อนัที�เกิดูวันัเดีูยวกับเรา วันัจันัทร ์- วันัอาทิต่ย ์
ถัามืเพัื�อนัเคู่ยอ�านัหนัังสือืพิัมืพ์ัไหมื ชื�อหนัังสือืพิัมืพั์
อะไร เขยีนัในัช�องที� 3 

. 4 จับคู่่�เพัื�อนัที�มีืคู่วามืสืง่ใกล�เคีู่ยงกับเรา ถัามืเพัื�อนัชอบดู่
อะไรในัย่ทบ่ รายการป็ระเภทไหนั ช�องไหนั เขยีนัในั
ช�องที� 4 

. 5 เดิูนั จับคู่่�เพืั�อนัที�เราคิู่ดูว�ายิ�มืสืวย ถัามืถั�าเพืั�อนัมีืแฟุ้นั
จะจีบกันัผ่�านัช�องทางไหนั เขยีนัในัช�องที� 5 

. 6 เดิูนั สืบต่าเพัื�อนัคู่นัไหนัจับคู่่�กันั เพืั�อนัใช�สืื�อ Social 
Network อะไรบ�าง Line FB IG Twitter เขียนัในัช�องที� 6 

. 7 จับคู่่�เพัื�อนัที�นัอนัข�าง ๆ เรา ถัามืเพืั�อนัเล�นัเกมือะไรในั
มืือถืัอบ�าง เขยีนัในัช�องที� 7 

. 8 จับคู่่�เพัื�อนัที�ยงัไมื�เคู่ยจับคู่่�กันั ถัามืเพัื�อนัมีืแอป็พัลิเคู่ชนัั
อะไรบ�างในัมืือถืัอ และแนัะนัำาแอป็พัลิเคู่ชันัที�เราอยาก
ให�เพัื�อนัร่�จัก เพัราะอะไร เขียนัในัช�องที� 8 

. 9 จับคู่่�เพัื�อนัที�เราอยากคู่ยุดู�วย ถัามืเพัื�อนัเคู่ยทำาสืื�อของ
ตั่วเองไหมื ถั�ามีืเป็็นัสืื�ออะไร เขียนัในัช�องที� 9

• ช�องที� 1 เพัื�อนัชอบรายการทีวีหรอืละคู่รอะไรมืากที�สืดุู 
ทำาไมืถึังชอบ 
‐ ช�อง 29 หนัังแอ็กชนัั หนัังพัรเีมีื�ยมื 

• ช�องที� 2 เพัื�อนัชอบฟุ้งัวิทยุคู่ลื�นัไหนัมืากที�สืดุู เพัราะอะไร 
‐ ฟุ้งัคู่ลื�นั 9.5 

• ช�องที� 3 เพัื�อนัเคู่ยอ�านัหนัังสือืพิัมืพัไ์หมื ชื�อหนัังสือืพิัมืพั์
อะไร
‐ เคู่ย หนัังสือืพัมิืพัไ์ทยรัฐ

• ช�องที� 4 เพัื�อนัชอบดูอ่ะไรในัย่ทบ่ รายการป็ระเภทไหนั 
ช�องไหนั 
‐ ย่ทบ่ ชงิร�อยชงิล�านั

• ช�องที� 5 ถั�ามีืแฟุ้นัจะจีบทางช�องทางไหนั 
‐ ทาง Messenger Facebook

• ช�องที� 6 เพัื�อนัใช�สืื�อ Social Network อะไรบ�าง Line FB 
IG Twitter 
‐ FB IG Line Google 

• ช�องที� 8 เพัื�อนัมีืแอป็พัลิเคู่ชนััอะไรบ�างในัมืือถืัอ และ
แนัะนัำาแอป็พัลิเคู่ชนััที�อยากให�เพัื�อนัร่�จัก เพัราะอะไร 
‐ Vigo Live แอป็ไลฟ์ุ้สืดูคู่นัขี�เหงา

• ช�องที� 9 เพัื�อนัเคู่ยทำาสืื�อของตั่วเองไหมื 
‐ ช�องย่ทบ่ วิดีูโอในั FB เพัจ FB
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กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง เรย่นำร้�ประสบก�รณ์จั�กก�รใช�ส่�อ	

กระบวนำก�ร กติก� โจัทย์	 แลกเปล่�ยนำกลุ่มใหญ	่

บอกให�เดิูนั คืู่อหยุดู
บอกให�หยุดู คืู่อเดิูนั 
จับกลุ�มืคู่นัที�อย่� 
ใกล�กันั 4 คู่นั  
แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย 

• มีืคู่วามืไว�วางใจกันั 
• หากคู่นัไหนัเล�า 

คู่นัที�เหลือฟัุ้งอย�าง
ตั่�งใจ ไมื�ตั่ดูสืนิั 
ไมื�พ่ัดูแทรก  
ไมื�ถัามื ไมื�แซึ่ว  
ถั�าไมื�อยากฟุ้งั  
ก็อย่�นิั�ง ๆ 

• มีืเวลาพ่ัดูคู่นัละ 
2 นัาที จะมีืเสีืยง
สืญัญาณระฆงัเริ�มื
และเลิก

• เลือกลำาดัูบคู่นัที�จะ
พ่ัดูในักลุ�มื 1 2 3 4 

หลับต่าสืดู่ลมืหายใจเข�าลึก 
หายใจออกยาว  
มืองป็ระสืบการณตั์่วเอง
จากการใช�สืื�อ

. 1 ป็ระสืบการณจ์ากการ 
ใช�สืื�อ สืื�อที�เป็็นัป็ระโยชน์ั 
คืู่อสืื�ออะไร ยกตั่วอย�าง

. 2 สืื�ออะไรที�เคู่ยทำาร�าย 
ชวิีต่เราหรือคู่นัรอบข�าง 
เล�าเหต่กุารณที์�เคู่ยเจอ

• ป็ระโยชน์ัของสืื�อที�ไดู�เรยีนัร่�จากเพัื�อนั 
คืู่ออะไร 
‐ การคู่�นัหา รวบรวมืข�อม่ืลมืาทำางานันัั�นั 

เช�นั ทำาย่ทบ่ งานั E-book กระท่�ในั 
เว็บพันััทิป็ เพัื�อป็ระกอบการตั่ดูสิืนัใจ 
มืาทำากระบวนัการทำางานัเป็็นัเล�มื 

‐ สืร�างรายไดู�ผ่�านัสืื�อออนัไลน์ั เช�นั  
ทำาสืื�อลงย่ทบ่ แชต่เกมื สืร�างเพัจ  
ขายสืนิัคู่�าออนัไลน์ั 

‐ คู่วามืเป็็นัมืาของสืถัานัที�ต่�าง ๆ เช�นั 
การท�องเที�ยว 

• โทษของสืื�อที�ไดู�เรยีนัร่�จากเพัื�อนั 
มีือะไรบ�าง 
‐ การขายของ Copy ออนัไลน์ั อาจจะ

โดูนัล�อซึ่ื�อลิขสิืทธิ� 
‐ การตั่ดูสิืนัหรอืแสืดูงคู่วามืคิู่ดูเห็นัโดูย

ไมื�ร่�ข�อเท็จจรงิ ดูส่ืื�อไมื�จบ 
‐ สืื�อที�หลอกให�โอนัเงินั ช�องทางของ

มิืจฉาชพีัไว�หลอกคู่นั
‐ โพัสืต์่ผิ่ดูชวิีต่เป็ลี�ยนั 
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กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง ป�ป�ร�สซึ้่�	Paparazzi	

กระบวนำก�ร โจัทย์ สรุปก�รเรย่นำร้�

• แบ�งกลุ�มื กลุ�มืละ 4 คู่นั
• เลือกเลขคู่นัละหนึั�ง

หมืายเลข แต่�ละกลุ�มื
จะมีืคู่นัไดู�กระดูาษ 
ที�มีืหมืายเลข  
1,000 = 1 คู่นั  
100 = 2 คู่นั  
50 = 2 คู่นั  
10 = 3 คู่นั

• คู่นัที�ไดู�กระดูาษที�มีืหมืายเลข 
1,000 ให�แป็ะที�หนั�าผ่าก  
เลข 100 ติ่ดูที�ก�นั เลข 50 ติ่ดูที�
ท�อง และเลข 10 ติ่ดูที�หนั�าผ่าก

• เราจะไป็โจมืตี่เพัื�อนักลุ�มือื�นั 
โดูยมีือาวุธคืู่อมืือถืัอ โดูยถั�ายร่ป็
ตั่วเลขของเพืั�อนักลุ�มือื�นัให�ไดู�
มืากที�สืดุู 

• เพืั�อนัในักลุ�มืช�วยกันัป้็องกันั 
ไมื�ให�เพืั�อนัในักลุ�มืเราถัก่เพัื�อนั
กลุ�มือื�นัมืาถั�ายร่ป็ไดู� 

• สืญัญาณระฆงัเริ�มืและเลิก 
• ต่รวจสือบร่ป็ภาพันิั�ง เห็นัภาพั

ชดัูเจนั ภาพัไมื�ซึ่ำากันั 
• ป็รกึษาเพืั�อนัในักลุ�มืป็รับวิธกีาร 
• รอบที� 2 นัับคู่ะแนันัแต่�ละกลุ�มื

ไดู�กระดูาษที�มีืตั่วเลข 1,000, 
100, 50, 10 กี�ใบ

อุปกรณ์
• โทรศัพัท์มืือถืัอ 
• กระดูาษที�มีืเลข 1,000, 100, 

50, 10 
• เทป็กาว

คว�มร้�สกึ
• ร่�สืกึดีูใจที�เป็็นัไป็ต่ามืแผ่นั ถั�ายร่ป็คู่นัที�ติ่ดูเลข 1,000 ไดู�
• คู่วามืร่�สืกึเลข 1,000 เหนืั�อย ระแวง ตึ่ง อึดูอัดู หัวร�อนั 

ไมื�จบสัืกที
• คู่วามืร่�สืกึคู่นัที�ไมื�มีืโทรศัพัท์ หนีัอย�างเดีูยว สืนุักดีู 
• คู่วามืร่�สืกึเลข 10 ชลิ หนีัสืนุักดีู ถึังจะมีืคู่�านั�อยแต่�ถั�า 

รวมืกันัก็ไดู�เยอะ
• คู่วามืร่�สึืกเลข 100 กลัว ระแวง เพัราะติ่ดูที�ก�นั หรอืเฉย ๆ 

หงุดูหงิดูที�ถั�ายร่ป็เพัื�อนัไมื�ไดู� 
• คู่วามืร่�สืกึเลข 50 ระแวงโดูนัเพัื�อนัไล�ถั�ายร่ป็
สิ�งท่�ได�เรย่นำร้�
• การเอาตั่วรอดู 
• คู่วามืพัยายามื ถั�าพัยายามืก็จะถั�ายร่ป็เพัื�อนัไดู�มืาก
• ตั่วเลขแต่�ละหมืายเลขเป็รยีบเหมืือนัอะไร
• 1,000 เหมืือนัคู่นัที�มีืคู่�ามืาก ๆ คู่นัมีืชื�อเสืยีง เน็ัต่ไอดูอล 

คู่นัหนั�าต่าดีู มีืคู่นัให�คู่วามืสืนัใจ 
• 10 บุคู่คู่ลทั�วไป็ที�ไมื�คู่�อยไดู�รับคู่วามืสืนัใจ 
• 50 คู่นัที�เป็็นัจุดูเดู�นัในักลุ�มืคู่นัเล็ก ๆ ไดู�รับคู่วามืสืนัใจบ�าง 
• 100 คู่นัในัระดัูบกลาง ๆ ไดู�รบัคู่วามืสืนัใจบ�างแต่�ไมื�มืาก
แลกเปล่�ยนำเติมเต็ม
• อยากให�ไดู�เรยีนัร่�คู่วามืร่�สืกึของคู่นัที�ไล�ต่ามืคู่นัอื�นั และ

คู่นัที�ถัก่ไล�ต่ามื เชื�อมืโยงมืาในัชวิีต่จริงว�าเรากำาลังทำาร�าย
ใคู่รอย่�หรอืเป็ล�า

• กิจกรรมืนีั�ทำาให�ไดู�เห็นัคู่วามืร่�สืกึตั่วเอง คู่วามืร่�สืกึเพัื�อนั 
ป็รากฎีการณ์แบบนีั�กำาลังเกิดูขึ�นัในัสืงัคู่มืเยอะมืาก  
และอยากให�ไดู�ย�อนักลับมืามืองตั่วเองและสืงัคู่มืที�เรา
กำาลังเผ่ชญิอย่� คืู่อเรื�องจรยิธรรมืในัการใช�สืื�อ บางคู่รั�ง
อาจมีืเหต่ปัุ็จจัยบางอย�างที�เราคู่วบคู่มุืไมื�ไดู�และทำาให� 
ถัก่ละเมิืดูคู่วามืเป็็นัสื�วนัตั่ว 



72  คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง 	Cyber	Bully	ก�รกลั�นำแกล�งบนำโลกออนำไลน์ำ	

กระบวนำก�ร โจัทย์ บทเรย่นำ ประเภทของ	Cyberbullying

• ดูห่นัังสืั�นัเรื�อง 
Thank you for 
sharing และเรื�อง
คู่ณุเคู่ยเห็นัคู่นัต่าย
พัดู่ไดู�ไหมื?

• จับกลุ�มื 4 คู่นั  
แลกเป็ลี�ยนัในั 
กลุ�มืย�อย จากนัั�นั 
นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ�

• สืำารวจตั่วเอง เคู่ยมีืพัฤติ่กรรมื
เหมืือนัตั่วละคู่รไหนั อย�างไร 

• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�
• ชวิีต่จรงิโดูนัแกล�ง จะทำาให�เรา

ร่�จักเพืั�อนัมืากขึ�นัว�าคู่นัไหนั
จรงิใจกับเรา 

• คู่วามืเข�าใจผิ่ดู เอาคู่วามืสืนุัก
ของตั่วเอง แชรโ์ดูยไมื�ไดู�คิู่ดูอะไร 
คู่นัที�โดูนัแกล�งจะมึืนังง เสืยีใจว�า
ทำาไมืถึังเกิดูเรื�องแบบนีั� บีบคัู่�นั
หัวใจตั่วเอง ร่�สืกึแย� ท�อแท�  
โดูดูเดีู�ยว เสีืยกำาลังใจ 

• ผ่มืเคู่ยแชรภ์าพัต่ลกของเพัื�อนั 
และมีืเพัื�อนัแชรต์่�อ ๆ กันัเป็็นั 
สืบิคู่รั�ง หลังจากดูคู่่ลิป็ร่�สึืกว�า 
ตั่วเองไมื�นั�าทำาแบบนัั�นัเลย 

• เคู่ยเป็็นัคู่นัแชรต์่�อ และแอบถั�าย
เพืั�อนั ทั�งสืองเหตุ่การณท์ำาให�
เพืั�อนัเสืยีหาย ต่อนัแรกร่�สืกึ
สืะใจ พัอกลับมืาคิู่ดูก็ร่�สืกึสืงสืาร
ที�ทำาให�เพืั�อนัอาย 

• ชวัร์ก�อนัแชร ์ต่�องแนั�ใจ
ว�าเรื�องที�เราแชรนั์ั�นั
เป็็นัเรื�องจรงิ และ 
ไมื�ทำาให�คู่นัอื�นัเสืยีหาย

• ขออนุัญาต่เจ�าของเรื�อง
ก�อนัแชร์ 

• ถั�าเป็็นัเราและย�อนั
เวลากลับไป็ไดู�ก็จะ 
ลบโพัสืต์่หรอืแชร์ที�
ทำาให�คู่นัอื�นัเสืยีหาย 

. 1 การแกล�งแหย� คิู่ดูว�าเป็็นั
เรื�องขำา ๆ แต่�มัืนัทำาร�าย 
คู่นัอื�นั 

. 2 การใสื�คู่วามื สืร�างเรื�อง 
ข�าวป็ลอมื

. 3 การแบนัเพืั�อนัออกจากกลุ�มื 

. 4 แพัร�คู่วามืลับ 

. 5 การล�อลวง

. 6 การแอบอ�างชื�อหรอืตั่วต่นั
ของคู่นัอื�นั

. 7 การสืร�างบญัชใีช�งานัป็ลอมื 
เพัื�อรงัแกผ่่�อื�นั

. 8 การขโมืยอัต่ลักษณ์ดิูจิทัล 

. 9 การก�อกวนั คู่กุคู่ามื
. 10 การคุู่กคู่ามืข�มืข่�อย�าง
จรงิจัง และคู่วามืรุนัแรง
ผ่�านัสืื�อดิูจิทัล

Cyberbullying คืู่อ เจต่นัากลั�นัแกล�ง ทำาร�ายคู่วามืร่�สืกึ การทำาร�ายคู่นัอื�นับนัโลกออนัไลน์ั สืื�อโซึ่เชยีล ที�นัอกจากจะ
มีืผ่ลกระทบสื�งผ่ลต่�อคู่นัอื�นัแล�ว ยงัสื�งผ่ลกระทบต่�อตั่วเองดู�วย คืู่อรอยเท�าบนัโลกออนัไลนั ์Digital foot print ทำาให�เสืยีป็ระวัติ่ 
และหากมีืการต่รวจสือบย�อนัหลังอาจสื�งผ่ลกระทบต่�อหนั�าที�การงานัไดู� 
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กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง 	เสพส่�ออย�่งไรให�เท่�ทันำ	

กระบวนำก�ร ตัวอย�่งก�รสรุปประเด็นำ

• ดูวิ่ดีูโอเรื�องเสืพัสืื�ออย�างไรให�เท�าทันั 
• แบ�งต่ามืกลุ�มืฐานั ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นัในั 

กลุ�มืย�อย เขยีนัลงกระดูาษชารต์่
• ติ่ดูแผ่�นัชารต์่ที�พืั�นั ยนืัต่ามืกลุ�มือ�านัข�อม่ืล 

ของกลุ�มืตั่วเอง 
• Shopping Idea ขยบัไป็ทางขวามืือของ 

กลุ�มืตั่วเอง 1 กลุ�มื อ�านัป็ระเด็ูนัสืำาคัู่ญของ
กลุ�มืเพัื�อนั จบแล�วเลื�อนัไป็อ�านัของกลุ�มืถััดูไป็
อีก 1 กลุ�มื จนัคู่รบทกุกลุ�มื แล�วกลับมืาที� 
กลุ�มืตั่วเอง 

• เติ่มืเต็่มืป็ระเด็ูนัสืำาคัู่ญในักลุ�มืตั่วเอง 2 นัาที 

• อดีูต่ เป็็นัการใช�สืื�อเป็็นัเคู่รื�องมืือ ทำาหนั�าที�ของตั่วเองไดู� 
• ปั็จจุบนัั มีืการแข�งขนััทางธุรกิจสืง่ สืื�อในัปั็จจุบนััมีืข�อม่ืลที�นั�าเชื�อถืัอ
• การทำาสืื�อมีืการลงทนุัสืง่
• สืื�อคู่วรเป็็นัอิสืระ จากอำานัาจทางการเมืือง 
• หลักการรับผิ่ดูชอบ กำากับดูแ่ลสืื�อ 
• ทกุคู่นัเป็็นัสืื�อไดู� เช�นั คู่รเีอเต่อร ์
• หลักการร่�เท�าทันัสืื�อ 

‐ ต่�องร่�เนืั�อหา 
‐ สืื�อทกุสืื�อมีืเป้็าหมืายและวัต่ถัปุ็ระสืงค์ู่ 
‐ สืื�อมีืคู่�านิัยมื 
‐ มุืมืมืองคู่วามืคิู่ดูแฝึงอย่�เสืมือ
‐ สืื�อมีืร่ป็แบบการนัำาเสืนัอหลากหลายร่ป็แบบ 
‐ มีืผ่่�รบัสืาร

• วิธดีูส่ืื�ออย�างถัก่ต่�อง
‐ ดูแ่บบมุืมืมืองนัักข�าว
‐ ดูแ่บบนัักวิชาการ มีืคู่วามืผิ่ดูพัลาดูต่รงไหนั 
‐ ดูแ่บบชาวบ�านั คืู่อดูว่�าข�าวไหนันั�าสืนัใจ

สำ�รวจัคว�มค�ดหวัง	คว�มร้�ในำก�รสร��งสรรค์ส่�อ

. 1 คู่วามืคู่าดูหวังอยากเรียนัร่�เรื�องอะไรในัวันัพัรุ�งนีั�

. 2 เรามีืคู่วามืร่�ในัการสืร�างสืรรค์ู่สืื�ออะไรบ�าง 
จากนัั�นัให�เขยีนัคู่วามืคู่าดูหวัง และคู่วามืร่�ในัการสืร�างสืรรค์ู่สืื�อลงกระดูาษแล�วสื�งคืู่นักระบวนักร

กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง ประเภทของส่�อ	5	สิ�งท่�ต�องคิดก่อนำสร��งเร่�อง

กระบวนำก�ร อุปกรณ์
ประเภทของส่�อ	

ท่�สร��งก�รเปล่�ยนำแปลง
5	สิ�ง	ท่�ต�องคิด	
ก่อนำสร��งเร่�อง

• ระดูมืคู่วามืคิู่ดูเห็นั  
แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ�

• แบ�งกลุ�มืย�อยต่ามืกลุ�มืฐานั 
ดูคู่่ลิป็ที�ให� 1 กลุ�มืต่�อ  
1 คู่ลิป็ และวิเคู่ราะห์ 5 ข�อ 
ที�ต่�องคิู่ดูก�อนัสืร�างเรื�อง 

• นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ�  
แลกเป็ลี�ยนัเติ่มืเต็่มื 

• ลิงก์สืื�อที�ให�
แต่�ละกลุ�มืดู่

• กระดูาษชารต์่ 
• สืชีอล์ก

• ภาพัเคู่ลื�อนัไหว วิดีูโอ ย่ทบ่ 
• ละคู่ร ภาพัยนัต่ร ์หนัังสืั�นั 

การ์ต่น่ั เพัลง
• หนัังสือืพัมิืพั ์สืื�อสืิ�งพัมิืพั ์

ใบป็ลิว โป็สืเต่อร์
• สืื�อ Network Social เช�นั 

Facebook Skype 

. 1 เป้็าหมืายในัการสืื�อสืาร อยากบอก
เรื�องอะไร?

. 2 ผ่่�สื�งสืาร ใคู่รคืู่อคู่นัที�อยากบอก? 

. 3 ป็ระเด็ูนัที�ต่�องการสืื�อสืาร อะไรคืู่อ
สืิ�งที�อยากบอก? Key Message 

. 4 กลยุทธก์ารสืื�อสืาร เล�าอย�างไรให�
คู่นัฟุ้งัสืนัใจ?

. 5 Call to Action หลังจากรบัสืื�อแล�ว 
ทำาอะไรต่�อไดู�บ�าง?
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ก�รนำำ�เสนำอต่อกลุ่มใหญ่

กลุ่ม	Super	ตุ�ด	เร่�อง	“นำะค่ะ”	ไมม่	่“นำะคะ”
https://web.facebook.com/rapcher.teacher/videos/280802106136149/

นำำ�เสนำอ	5	สิ�ง	ท่�ต�องคิดก่อนำสร��งเร่�อง

• เป้็าหมืายในัการสืื�อสืาร เราอยากบอกเรื�องอะไร?
‐ เพัราะเป็็นัคู่ำาที�ใช�กันับ�อย อยากให�คู่นัออกเสืยีงและเขยีนัให�ถัก่ต่�อง

• ผ่่�สื�งสืาร ใคู่รคืู่อคู่นัที�เราอยากบอก? 
‐ วัยรุ�นั เด็ูก คู่นัทั�วไป็ ผ่่�หญงิ คู่นัที�ใช�คู่ำาผิ่ดู 

• ป็ระเด็ูนัที�ต่�องการสืื�อสืาร อะไรคืู่อสืิ�งที�อยากบอก? Key Message 
‐ การใช�คู่ำาว�า “นัะคู่ะ” ให�ถัก่ อยากบอกนัะคู่ะ ไมื�มีืไมื�เอก

• กลยุทธก์ารสืื�อสืาร เล�าอย�างไร ให�คู่นัฟัุ้งสืนัใจ?
‐ เล�าเป็็นัเพัลงแรป็็ ใช�คู่วามืสืนุักสืนัานั มีืดูนัต่รีป็ระกอบ 

• Call to Action ดู่จบแล�ว ทำาอะไรต่�อไดู�บ�าง?
‐ จะไดู�เขยีนั ใช�คู่ำาให�ถัก่ต่�อง เป็็นัการอนุัรกัษ์ภาษาไทย 

แลกเปล่�ยนำเติมเต็ม

• อยากสืื�อให�ผ่่�หญงิมืากกว�าผ่่�ชาย เพัราะผ่่�หญิงใช�คู่ำาว�า นัะคู่ะ มืากกว�าผ่่�ชาย 
• คู่ณุคู่ร่สืามืารถัใช�เพัลงแรป็็ในัการเรยีนัการสือนัให�นัักเรยีนัไดู� 

กลุ่มเปด็โปร	เร่�องอย�่เพกิเฉัยกับเสย่งร�องของผ้�หญิง	:	เฉัย	=	ชว่ยทำ�ร��ย
https://web.youtube.com/watch?=mxLYCyxaWXw&t=1s 

นำำ�เสนำอ	5	สิ�ง	ท่�ต�องคิดก่อนำสร��งเร่�อง

• เป้็าหมืายในัการสืื�อสืาร เราอยากบอกเรื�องอะไร?
‐ ในัสืงัคู่มืไทยสื�วนัใหญ�ผ่่�หญงิถัก่กระทำาจากคู่นัในัคู่รอบคู่รัว 

• ผ่่�สื�งสืาร ใคู่รคืู่อคู่นัที�เราอยากบอก? 
‐ ชาวบ�านัทั�วไป็ หรือผ่่�ที�พับเห็นัเหตุ่การณ์ เราสืามืารถัช�วยเหลือเบื�องต่�นัไดู�ก�อนัที�จะขอคู่วามืช�วยเหลือ

จากคู่นัที�ช�วยไดู�
• ป็ระเด็ูนัที�ต่�องการสืื�อสืาร อะไรคืู่อสืิ�งที�อยากบอก? Key Message 

‐ อยากบอกเหต่ผุ่ลของเหต่กุารณ ์ทำาไมืเราต่�องเข�าไป็ช�วย ถั�าไมื�ช�วยอาจจะเกิดูเหต่กุารณร์�ายแรงขึ�นั
‐ บอกวิธกีารช�วยเหลือที�ถัก่ต่�องและป็ลอดูภัยทั�งผ่่�ให�คู่วามืช�วยเหลือ และผ่่�ไดู�รับคู่วามืช�วยเหลือ

• กลยุทธก์ารสืื�อสืาร เล�าอย�างไร ให�คู่นัฟัุ้งสืนัใจ?
‐ เล�าเหตุ่การณที์�สืามืารถัก�อเหตุ่ที�ร�ายแรงขึ�นัไดู� และผ่ลกระทบที�จะต่ามืมืา

• Call to Action ดู่จบแล�ว ทำาอะไรต่�อไดู�บ�าง?
‐ สืามืารถัสืกัดู และสืามืารถัป็ระสืานัคู่นั ผ่่�ที�เกี�ยวข�องเข�ามืาช�วยเหลือไดู�ทันัท�วงที ทันัต่�อสืถัานัการณ ์ถั�า

เราไมื�สืามืารถัเข�าไป็ช�วยไดู�โดูยต่รงก็สื�งเสืยีงต่ะโกนัให�หยุดู และขอคู่วามืช�วยเหลือจากคู่นัอื�นัต่�อ 

แลกเปล่�ยนำเติมเต็ม

• เคู่ยเจอเหตุ่การณแ์บบนีั� แต่�ก็ไดู�เดิูนัหนีัเพัราะคิู่ดูว�าไมื�ใช�เรื�องของตั่วเอง 
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กลุ่มบรส่เอ็กเซึ้ล	เร่�องท�งเล่อก
https://web.youtube.com/watch?v=1h9rDm35Shp4

นำำ�เสนำอ	5	สิ�ง	ท่�ต�องคิดก่อนำสร��งเร่�อง

. 1 เป้็าหมืายในัการสืื�อสืาร เราอยากบอกเรื�องอะไร?
‐ อนัาคู่ต่อย่�ที�มืือเรา 
‐ อยากให�แมื�สืบาย ไมื�อยากให�แมื�ทกุข์
‐ การพัยายามืข�ามืพั�นัจากคู่วามืทกุข์

. 2 ผ่่�สื�งสืาร ใคู่รคืู่อคู่นัที�เราอยากบอก? 
‐ คู่นัที�สืิ�นัหวัง หมืดูหนัทางในัชีวิต่
‐ คู่นัที�มีืปั็ญหาในัคู่รอบคู่รวั 
‐ คู่นัที�ต่�องการคิู่ดูหาทางออก
‐ คู่นัที�มีืชวิีต่คู่ล�ายกับในัคู่ลิป็

. 3 ป็ระเด็ูนัที�ต่�องการสืื�อสืาร อะไรคืู่อสืิ�งที�อยากบอก? Key Message 
‐ ทกุปั็ญหามีืทางออก ก�อนัทำาคู่วรคิู่ดูถึังผ่ลกระทบที�ต่ามืมืา 

. 4 กลยุทธก์ารสืื�อสืาร เล�าอย�างไร ให�คู่นัฟัุ้งสืนัใจ?
‐ ดูรามื�า ดูแ่ล�วทำาให�ผ่่�ชมืคิู่ดูต่ามื 
‐ ถั�ายทอดูคู่วามืร่�สืกึภายในัใจให�ผ่่�ชมืเข�าใจ

. 5 Call to Action ดู่จบแล�ว ทำาอะไรต่�อไดู�บ�าง?
‐ เป็็นัแรงบนััดูาลใจในัการใช�ชีวิต่ 
‐ เป็็นัแบบอย�างในัการสื่�ชวิีต่ต่�อไป็ 

แลกเปล่�ยนำเติมเต็ม

• คู่นัทำาคู่ลิป็เห็นัปั็ญหาคู่รอบคู่รวั ชีวิต่บางคู่นัต่กต่ำาเพัราะไมื�มีืที�อย่� 
• ทางเลือกคืู่อการฆ�าพั�อเลี�ยง กับหนีัไป็อย่�ที�อื�นั 
• มีืทางเลือกที�ไมื�ใช�คู่วามืรุนัแรง เราเลือกในัสืิ�งที�ดีูกว�าไดู� 
• อ�างอิงจากชวิีต่จรงิ ร่ป็แบบหนัังสืั�นัจำาลองชวิีต่จริง บบีคัู่�นัอารมืณโ์ดูยใช�เสืยีง เพัลง อารมืณค์ู่วามืร่�สืกึตั่วละคู่ร 
• ถั�าเหตุ่การณ์นีั�เกิดูขึ�นักับตั่วเราจะเลือกทางไหนั ไมื�ร่�ว�าต่อนันัั�นัเราอย่�ในัสืถัานัการณ์แบบไหนั พัึ�งตั่วเองไดู�ไหมื 

ถั�าพึั�งต่นัเองไดู�ก็สืร�างทางเลือกให�ตั่วเอง 
• สืะสืมืทางเลือกให�ตั่วเอง เพัื�อให�ตั่วเองมีืโอกาสืมืากขึ�นั 
• คิู่ดูและต่�องเลือก ถั�าเลือกแล�วต่�องกล�ารบัผิ่ดูชอบ 
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กิจักรรมก�รใช�ส่�ออย�่งสมสมัยและทรงพลัง 	ฝั่กึผลิตส่�ออย�่งสร��งสรรค์	

	กระบวนำก�ร
• วิธกีารนัำาเสืนัอให�เล�า แล�วบอกเบื�องหลัง 5 ข�อ 
• เลือกวิธใีนัการสืื�อสืาร 5 สืิ�ง ที�ต่�องคิู่ดูก�อนัสืร�างเรื�อง

	อุปกรณ์
• กระดูาษ ป็ากกา 

ให�แต่�ละกลุ�มืฝึึกสืร�างสืื�ออย�างสืร�างสืรรค์ู่ กลุ�มืละ 1 ป็ระเด็ูนั โดูนัแต่�ละกลุ�มืจะต่�องนัำาเสืนัอ 5 สืิ�ง ที�ต่�องคิู่ดูก�อนัสืร�างเรื�อง

ประเด็นำ กลุ่ม

1. หยุดูกลั�นัแกล�งบนัโลกออนัไลน์ั Super ตุ่๊ดู

2. เลิกติ่ดูเกมื เป็็ดูโป็ร

3. เมืาไมื�ขบั บรสีืเอ็กเซึ่ล

	ตัวอย�่งก�รสร��งเร่�อง

กลุ่ม	Super	ตุ�ด	เร่�อง	‘หยุดกลั�นำแกล�งบนำโลกออนำไลน์ำ’	นำำ�เสนำอเปน็ำร้ปแบบละคร	

. 1 เป้็าหมืายในัการสืื�อสืาร เราอยากบอกเรื�องอะไร?

• ปั็ญหาคู่นัโดูนักลั�นัแกล�ง 
• ดูใ่ห�ชวัรก์�อนัแชร ์

. 2 ผ่่�สื�งสืาร ใคู่รคืู่อคู่นัที�เราอยากบอก? 

• คู่นัทั�วไป็ คู่นัที�ใช�สืื�อโซึ่เชียลมีืเดีูย เฟุ้ซึ่บุก๊ ไลน์ั IG

. 3 ป็ระเด็ูนัที�ต่�องการสืื�อสืาร อะไรคืู่อสืิ�งที�อยากบอก? (Key Message)

• คู่วามืสืขุเราอาจเป็็นัคู่วามืทกุขข์องเพัื�อนั 

. 4 กลยุทธก์ารสืื�อสืาร เล�าอย�างไร ให�คู่นัฟัุ้งสืนัใจ?

• ทำาเป็็นัร่ป็แบบละคู่ร จะมีืคู่วามืนั�าติ่ดูต่ามื และเข�าใจง�าย 

. 5 Call to Action ดู่จบแล�ว ทำาอะไรต่�อไดู�บ�าง?

• คิู่ดูไต่ร�ต่รองก�อนั สืิ�งนีั�ทำาร�ายใคู่รหรอืไมื� มีืป็ระโยชน์ัหรือไมื�มีืป็ระโยชน์ั

ถือดบทเรย่นำ
• คู่วามืพังึพัอใจกับงานั 
• เข�าใจไดู�ง�าย เข�าถึังสืื�อไดู�ง�าย 
• ถั�ามีืโอกาสืไดู�พััฒนัา
• ทำาเป็็นัคู่ลิป็วิดีูโอ สืื�อเป็็นัภาพัเคู่ลื�อนัไหว เพัราะสืามืารถัเผ่ยแพัร�สืื�อไดู�กว�างขวางมืากขึ�นั
• แลกเป็ลี�ยนัเติ่มืเต็่มื ข�อเสืนัอแนัะ 
• ตั่วกิเลสื ตั่วสืติ่ สืื�อให�เห็นัภาพัชดัู เข�าใจง�ายในัเวลาจำากัดู 
• ตั่วกิเลสื ตั่วสืติ่ ทำาเรื�องนัามืธรรมื มืาสืื�อเป็็นัแบบร่ป็ธรรมืไดู�ชดัูเจนั นั�าสืนัใจ



77 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

กลุ่มเปด็โปร	เร่�อง	‘เลิกติดเกม’	
ออมืสิืนัเป็็นัเด็ูกติ่ดูเกมื และชักชวนัแบงค์ู่ไป็เล�นัเกมืดู�วย แต่�แบงค์ู่ต่�องช�วยงานับ�านัแมื� ออมืสิืนัเล�นัเกมืจนัเงินัหมืดู

แล�วไดู�ขโมืยเงินัแมื�ไป็เล�นัเกมืต่�อ แมื�ไป็ต่ามืออมืสืนิัที�บ�านัแบงค์ู่ แบงค์ู่บอกว�าออมืสืนิัอย่�ร�านัเกมื แมื�ไป็ต่ามืออมืสืนิัที�ร�านัเกมื
 แต่�ออมืสิืนัไมื�พัอใจและไดู�ดู�าว�าแมื� ทำาให�แมื�เสืยีใจ แบงค์ู่ไป็ต่ามืออมืสิืนัที�บ�านัไมื�เจอ เพัราะออมืสิืนัยงัอย่�ร�านัเกมื แบงค์ู่เห็นั
แมื�ออมืสืนิัเสืยีใจ จึงไป็ต่ามืออมืสืนิัที�ร�านัเกมืและคุู่ยกับออมืสืนิัว�าแมื�เสีืยใจ ที�แมื�มืาต่ามืออมืสิืนัก็เพัราะไมื�อยากให�ออมืสืนิั
ติ่ดูเกมืและชอ็กเสืยีชวิีต่เหมืือนัพัี�ชาย ออมืสิืนัคิู่ดูไดู�จึงกลับบ�านัและขอโทษแมื� 

. 1 เป้็าหมืายในัการสืื�อสืาร เราอยากบอกเรื�องอะไร?

• สืะท�อนัถึังชวิีต่จรงิเด็ูกที�ติ่ดูเกมื 

. 2 ผ่่�สื�งสืาร ใคู่รคืู่อคู่นัที�เราอยากบอก? 

• เด็ูกติ่ดูเกมื วัยรุ�นั คู่นัทั�วไป็

. 3 ป็ระเด็ูนัที�ต่�องการสืื�อสืาร อะไรคืู่อสืิ�งที�อยากบอก? Key Message 

• เลิกติ่ดูเกมืหันักลับมืาช�วยคู่รอบคู่รวั 

. 4 กลยุทธก์ารสืื�อสืาร เล�าอย�างไร ให�คู่นัฟัุ้งสืนัใจ?

• เรื�องเล�า มีืตั่วละคู่รและเหตุ่การณ์

. 5 Call to Action ดู่จบแล�ว ทำาอะไรต่�อไดู�บ�าง?

• เห็นัผ่ลกระทบจากการติ่ดูเกมื 
• ร่�จักแบ�งเวลา

ถือดบทเรย่นำ:	พงึพอใจักับผลง�นำไหม
• พังึพัอใจมืาก เพัราะตั่�งใจช�วยกันัคิู่ดู ถั�ามีืเวลาอยากทำาให�ดีูกว�านีั�
• ร่�สืกึดีูไดู�สืะท�อนัปั็ญหาสืงัคู่มื ป็รบัใช�ในัชีวิต่ ใช�เวลาว�างให�เกิดูป็ระโยชน์ั
• แลกเป็ลี�ยนัเติ่มืเต็่มื
• เพัื�อนัผ่มืคู่นัหนึั�งติ่ดูเกมื และไดู�ไป็แข�งขันัเล�นัเกมืและชิงเงินัรางวัล 
• สืะท�อนัผ่ลเชงิลบจากการติ่ดูเกมื 
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8  ก่จกรรมืการเรย่นร่ ้ร่จ้กัธรรมืชาต่่และระบบน่เวศ
เป็็นัการเรยีนัร่�วิกฤต่สืิ�งแวดูล�อมืจากการดู่คู่ลิป็วิดีูโอสืั�นัและศึกษาธรรมืชาติ่และระบบนิัเวศจากฐานัการเรยีนัร่� 13 ฐานั

ก่จกรรมืเรย่นร่ว้ก่ฤต่ส่�งแวด็ล้อมืจากการด็คู่่ล่ปสั�น 

การใช�คู่ลิป็วิดีูสืั�นั ๆ  ที�กระตุ่�นัการเรยีนัร่�โดูยเฉพัาะสืำานึักดู�านัสิื�งแวดูล�อมื สืามืารถัสืร�างคู่วามืต่ระหนัักและการมืเีจต่นัา
ในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเอง เพืั�อแก�วิกฤต่สืิ�งแวดูล�อมืไดู�

กระบวนำกร:	ทำาหนั�าที�ในัการคู่�นัหาคู่ลิป็วิดีูโอคู่วามืยาวไมื�เกินั 5 นัาที มืาฉายก�อนัเริ�มืกิจกรรมืภาคู่เช�า เพัื�อให�เห็นั
ปั็ญหาในัหลากหลายแง�มุืมื และเด็ูกเยาวชนัต่ระหนัักถึังคู่วามืรุนัแรงของวิกฤต่นีั� และมีืแรงบันัดูาลใจที�จะสืร�างโลกใหมื�ให� 
ดีูกว�าเดิูมื

ดค้ลิป	5	นำ�ท่ ก�รเดินำท�งของขยะ	Lesson	by	Emma	Bryce

ดูคู่่ลิป็วิดีูโอคู่วามืยาวป็ระมืาณ 3-5 นัาที จากนัั�นักระบวนักรตั่�งคู่ำาถัามืเพัื�อถัอดูบทเรยีนัจากการดู่

กระบวนำก�ร คว�มร้�สกึ

• แบ�งกลุ�มื 3-4 คู่นั แลกเป็ลี�ยนั 
ร่�สืกึอย�างไร เพัราะอะไร  
มีืข�อสืงัเกต่อะไร ไดู�เรยีนัร่�อะไร 
นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ�

• แลกเป็ลี�ยนัสืิ�งที�ไดู�เรยีนัร่�

• ร่�สืกึละอายใจที�ทิ�งขยะไมื�ถัก่ที�
• ร่�สืกึแย�กับวิธกีารจัดูการขยะ 
• ร่�สืกึเสืยีใจกับการทิ�งขยะไมื�ถัก่ที� และสื�งผ่ลเสืยีต่�อสืิ�งแวดูล�อมื เป็็นัอันัต่รายต่�อสืตั่ว์ 
• ร่�สืกึต่กใจว�าการทิ�งขยะแคู่�ขวดูเดีูยวจะเกิดูผ่ลกระทบมืากมืายหลายอย�าง 
• ข�อสืงัเกต่ 
• การทิ�งขยะไมื�ถัก่ที�สื�งผ่ลเสืยีต่�อสืิ�งแวดูล�อมืและระบบนิัเวศต่�อสืตั่ว์ เช�นั เต่�ากินัขยะ

แล�วต่าย สืตั่ว์อื�นั ๆ ต่าย 
• การทิ�งขยะให�ถัก่ที�สืามืารถันัำากลับมืาใช�ป็ระโยชน์ัต่�อไดู� การคัู่ดูแยกขยะเพัิ�มืม่ืลคู่�า 

สืามืารถันัำาขยะมืารีไซึ่เคิู่ล ผ่ลิต่ใหมื�ไดู� นัำามืาใช�ป็ระโยชน์ัต่�อไดู� ลดูจำานัวนัขยะ 
• คู่นั สืตั่ว์ ไดู�รับสืารเคู่มีืจากพัลาสืติ่กใสื�อาหารที�กินัเข�าไป็ สัืต่ว์ไดู�รับไมืโคู่รพัลาสืติ่ก
• การสื�งต่�อสืารเคู่มีืเป็็นัทอดู ๆ จากขวดูพัลาสืติ่กลงสื่�แมื�นัำา ทะเล พัชื สืตั่ว์ และ

มืนุัษย์ต่ามืลำาดัูบ
• ขวดูที� 1 ไดู�ทำาให�มีืสืารต่กคู่�างในันัำา ทำาให�สืิ�งมีืชวิีต่ในันัำาเสืยีชวิีต่ 
• ขวดูที� 2 ลงนัำาวนัทำาให�เกิดูขยะต่กคู่�างในัทะเล
• ขวดูที� 3 ไดู�ทิ�งถัก่ที�และไดู�นัำากลับไป็ใช�เป็็นัป็ระโยชน์ั 

ทบทวนำก�รเรย่นำร้� 	สม�ธิภ�วนำ�

ทบทวนัการเรยีนัร่�เรื�องการจัดูการขยะ นัั�งเป็็นัวงกลมื ยดึูแผ่�นัหลัง หลับต่าลงเบา ให�รอยยิ�มืนัำาพัาคู่วามืร่�สืกึตั่วกลับ
มืาสื่�ตั่วเรา หายใจเข�า-ออกเบา ๆ  เชื�อมืโยงคู่ลิป็วิดีูโอเรื�องขวดูพัลาสืติ่ก แล�วตั่วเรามีืสื�วนัเกี�ยวข�องอย�างไรบ�าง เรามีืพัฤติ่กรรมื
อย�างไรกับขวดูพัลาสืติ่กนัั�นั จากการเดิูนัทางจากสืรุนิัทร์มืาที�นีั� การดืู�มืนัำาจากขวดูของเรา เราจัดูการขวดูใบนัั�นัอย�างไร ต่อนันีั�
ขวดูใบนัั�นัอย่�ที�ไหนั และต่�อไป็นีั�เราจะจัดูการตั่วเองอย�างไรกับขวดูพัลาสืติ่ก

ทบทวนัการเรยีนัร่�ที�เกิดูขึ�นักับตั่วเองต่ลอดู 2-3 วันั ที�ผ่�านัมืา การจัดูการขยะ การลดูขยะ การรไีซึ่เคิู่ลหรือการนัำากลับ
มืาใช�ใหมื� ก็ไมื�เพัยีงพัอที�จะฟุ้้� นัฟุ่้โลกใบนีั� แต่�เราเริ�มืไดู�ตั่�งแต่�วันันีั� ไดู�ยินัเสืยีงระฆงั คู่�อย ๆ ลืมืต่าขึ�นั



79 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

	ระดมคว�มคิดเร่�องก�รคัดแยกขยะท่�ค่�ยจัะทำ�อย�่งไร	
• คัู่ดูแยกขยะที�นัำากลับมืาใช�ใหมื�ไดู� เช�นั ขวดู กระป๋็องนัำาอัดูลมื เบยีร ์กล�องนัมื
• คัู่ดูแยกขยะแต่�ละป็ระเภท 

‐ ขยะเปี็ยก ขยะแห�ง ขยะติ่ดูเชื�อ ขยะอันัต่ราย เช�นั หลอดูไฟุ้ ถั�านัไฟุ้ฉาย สืารเคู่มีื 
‐ แยกเป็ลือกผ่ลไมื�ออกจากเศษอาหาร 

• วิธจัีดูการถัังขยะแต่�ละป็ระเภท
• เขยีนัป้็ายขยะแต่�ละชนิัดูไว�ให�ชดัูเจนั 

ดค้ลิป	5	นำ�ท่ 	ก�รจััดก�รขยะ	ร��นำค��	0	บ�ท	ชุมชนำอ่อนำนุำช	14	ไร	่

กระบวนำก�ร โจัทย์ คว�มคิดใหม	่ๆ	ในำก�รจััดก�รขยะ

• แบ�งกลุ�มื 5-6 คู่นั แลกเป็ลี�ยนั
คู่วามืร่�สืกึ ร่�สืกึอย�างไร  
เพัราะอะไร มีืข�อสืงัเกต่อะไร  
ไดู�เรยีนัร่�อะไร 

• นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ�

• เกิดูคู่วามืคิู่ดูใหมื� ๆ  
อะไรบ�างในัการ
จัดูการขยะ 

• แลกเป็ลี�ยนัสืิ�งที�ไดู� 
เรยีนัร่�

• นัำาขยะที�สืามืารถั Reused ไดู� เช�นั กล�องนัมื ขวดูนัำา 
ขวดูพัลาสืติ่ก หลอดูนัำา กระป๋็องเบียร ์ซึ่องกาแฟุ้  
ซึ่องบุหรี� มืาทำาเป็็นักระปุ็กออมืสืนิั กล�องดิูนัสือ หมืวก 
กระเป๋็า กระถัางดูอกไมื� ต่ะกร�า แจกันั โมืบาย 

• เกิดูการรวมืกลุ�มืในัชุมืชนั แบ�งปั็นั มีืสืวัสืดิูการให�สืมืาชิก 
หรือสืร�างกลุ�มืผ่่�ป็ระกอบการเพัื�อสืงัคู่มื

ดค้ลิป	5	นำ�ท่ โลกไมใ่ชข่องมนุำษย์

กระบวนำก�ร

โจัทย์

มืนุัษย์ทำาอะไร 
เพืั�อตั่วเอง

มืนุัษย์ทำาอะไร 
เพัื�อผ่่�อื�นั

ผ่ลสืะท�อนัจากคู่วามืเชื�อที�ว�า 
โลกเป็็นัของมืนุัษย์

จับคู่่� 2 คู่นั 
แลกเป็ลี�ยนั 
และนัำาเสืนัอ 
กลุ�มืใหญ�

• สืร�างคู่วามืสืะดูวกสืบายให�ตั่วเอง 
เช�นั สืร�างถันันั สืร�างเทคู่โนัโลยี 
โทรศัพัท์ ยานัพัาหนัะ เตี่ยงนัอนั 
นิัวเคู่ลียร ์ยารกัษาโรคู่  
ใช�ป็ระโยชน์ัจากทรพััยากร

• เป็ลี�ยนัแร�ธาต่เุป็็นัทองคู่ำา 
เป็ลี�ยนัรากไมื�เป็็นัยาอายุวัฒนัะ 

• สืร�างสืทิธใิห�ตั่วเอง เพัื�อคู่วามื
ป็ลอดูภัยของตั่วเอง 

• สืร�างชุดูคู่วามืเชื�อ คุู่ณคู่�า  
คู่วามืร่�ที�ทำาให�ตั่วเองป็ระเสืรฐิ
กว�าสืิ�งอื�นั ๆ บนัโลก 

• ทำาป้็ายรณรงค์ู่ให�กับสืตั่ว์
• สืร�างขยะ สืร�างมืลพัษิให�กับ

ผ่่�อื�นั ทิ�งขยะไมื�ถัก่ที�
• สืร�างคู่วามืวุ�นัวายให�กับโลก 

เช�นั การล�าสืตั่ว์ 
• ป็ลก่ป่็าชายเลนั 
• สืื�อสืารเรื�องราวที�มีื 

ผ่ลกระทบจากการกระทำา
ของมืนุัษย์ 

• สืร�างวิถีัที�เป็ลี�ยนัไป็จากเดิูมื 
ทำาลายบ�านัของสืตั่ว์ 

• ทรัพัยากรหมืดูโลก และสัืต่ว์ 
สืญ่พันััธุเ์รว็ขึ�นั

• ก�อมืลพัษิ เกิดูภาวะเรอืนักระจก 
อากาศเป็็นัพัษิ 

• ทำาลายโลกเพัื�อต่อบสืนัองคู่วามื
ต่�องการของตั่วเอง โดูยไมื�ร่�ตั่ว 

• การไมื�ร่�จักยบัยั�งคู่วามืต่�องการ 
• ใช�พัลาสืติ่กมืากเกินัไป็ ทำาให�

เกิดูภาวะโลกร�อนั
• มืนุัษย์ทำาลายธรรมืชาติ่เพัื�อ

สืร�างบ�านั ทำาให�เกิดูอุทกภัยที�
รุนัแรงมืากขึ�นั

• ขาดูการเรียนัร่�กับสืิ�งที�ตั่วเองทำา 
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กิจักรรมศึกึษ�ธรรมช�ติและระบบนิำเวศึ ฐ�นำก�รเรย่นำร้�	13	ฐ�นำ

เนืั�องจากสืถัานัที�จัดูอบรมืคู่รั�งนีั�ตั่�งอย่�ที�หนั�วยอนุัรกัษ์และจัดูการต่�นันัำาห�วยสืามืสืบ ซึ่ึ�งมีืฐานัการเรียนัร่�และเจ�าหนั�าที�
ที�มีืคู่วามืร่�ดู�านัธรรมืชาติ่และระบบนิัเวศ เด็ูกเยาวชนัจึงไดู�ใช�เวลากับการศึกษาธรรมืชาติ่ในัวันัหยุดูพักั

	 กระบวนำก�ร

• แบ�งกลุ�มื 2 กลุ�มื เรียนัร่�ฐานักิจกรรมื 13 ฐานั 
• มีืพัี�เลี�ยงและเจ�าหนั�าที�หนั�วยอนุัรกัษ์และจัดูการต่�นันัำาห�วยสืามืสืบป็ระจำากลุ�มื 
• ถัอดูบทเรยีนัแต่�ละฐานัดู�วยคู่ำาถัามื
• ธรรมืชาติ่ให�ป็ระโยชน์ัอะไรกับมืนุัษย์
• ธรรมืชาติ่มีืหนั�าที�อะไรในัระบบนิัเวศ

	 นำำ�เสนำอ

เรยีนัร่�ธรรมืชาติ่ศึกษาโลกกว�าง ในัพืั�นัที�หนั�วยอนุัรกัษ์และจัดูการต่�นันัำาห�วยสืามืสืบ เรียนัร่�กิจกรรมื 13 ฐานั โดูยแต่�ละ
ฐานัจะมีืเจ�าหนั�าที�และป็ราชญชุ์มืชนัป็ระจำาฐานัให�คู่วามืร่� 

• ฐานั 1 การทดูแทนัของสืภาพัป่็า
• ฐานั 2 ป่็าพืั�นับ�านัอาหารชุมืชนัสืมุืนัไพัรใกล�ตั่ว 
• ฐานั 3 ฝึายต่�นันัำาลำาธาร
• ฐานั 4 ป่็แป้็งหรอืป่็ท่ลกระหมื�อมืและสืตั่ว์ป่็าสืงวนั 
• ฐานั 5 สืตั่ว์ป่็าสืงวนั
• ฐานั 6 ไลเคู่นัสื ์มือสื เฟิุ้รน์ั และมืหัศจรรยแ์ห�งพัชื
• ฐานั 7 ไมื�ไผ่� รถัดู�วนั หรือหนัอนัไมื�ไผ่�
• ฐานั 8 คู่วามืสัืมืพัันัธ ์ดิูนั นัำา ป่็าไมื� และมืนุัษย์ ชนิัดูป่็าและพันััธุไ์มื� ใบไมื�แห�งศิลป็ะแห�งชีวิต่
• ฐานั 9 ป็ลวก มืดูแดูง แมืลงต่�าง ๆ และเห็ดู
• ฐานั 10 ศาลเจ�าพั�อ
• ฐานัที� 11-13 ฐานัต่ามืแนัวพัระราชดูำาร ิรชักาลที� 9 
• ฐานั 11 เรยีนัร่�วิถีัชวิีต่ชุมืชนัคู่นัต่�นันัำา จังหวัดูนั�านัเป็็นัจังหวัดูต่�นันัำา 
• ฐานั 12 หญ�าแฝึกกับการอนุัรกัษ์ดิูนัและนัำา 
• ฐานั 13 ไมื� 3 อย�าง ป็ระโยชน์ั 4 ป็ระการ 
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9  ก่จกรรมืสัมืผัสคู่วามืงามืผ�านงานศ่ลปะ
กิจกรรมืสัืมืผั่สืคู่วามืงามืผ่�านังานัศิลป็ะเป็็นัการสัืมืผั่สืคู่วามืงามืที�เรียบง�าย มืองเห็นัคู่วามืงดูงามืในัชีวิต่ มืองเห็นัคู่ณุคู่�า

ในัตั่วเองที�ดูำารงอย่�ในัโลกที�เป็ลี�ยนัแป็ลงรวดูเรว็ อย่�กับปั็จจุบนััขณะ ซึ่ึ�งกิจกรรมืสืมัืผ่สัืคู่วามืงามืผ่�านังานัศลิป็ะมีืหลายกิจกรรมื 
ดัูงนีั�

คู่วามืเขา้ใจเก่�ยวกับงานศ่ลปะ

	 กระบวนำก�ร: ระดูมืคู่วามืร่� คู่วามืเข�าใจของแต่�ละคู่นัเกี�ยวกับงานัศิลป็ะ แลกเป็ลี�ยนัในักลุ�มืใหญ�

	 คำ�ถื�ม: เรามีืคู่วามืร่�คู่วามืเข�าใจเกี�ยวกับงานัศิลป็ะว�าอย�างไร

	 ก�รแลกเปล่�ยนำของผ้�เข��รว่ม:	 จินัต่นัาการที�เกิดูขึ�นัเอง, งานัปั็� นั, คู่วามืคิู่ดูสืร�างสืรรค์ู่, ไร�พัรมืแดูนั ไร�ขอบเขต่,  
ร่ป็ร�างลักษณะ, เสื�นัทั�วไป็, ป็ระติ่มืากรรมืหลายร่ป็แบบ, การเล�นัสีื, การแสืดูง และจิต่รกรรมืภาพัวาดูฝึาผ่นััง

	 กระบวนำกรสรุป: ศิลป็ะคืู่อชวิีต่และธรรมืชาติ่ การที�เรากลับมืาอย่�กับธรรมืชาติ่ อย่�กับตั่วเองไดู� ก็เป็็นัศิลป็ะอย�าง
หนึั�ง หรอืแมื�แต่�การกระทำาสืิ�งใดูไดู�อย�างป็ระสืานัสือดูคู่ล�องอย�างเป็็นัธรรมืชาติ่ก็เป็็นัศิลป็ะเช�นัเดีูยวกันั 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ก�ยใจัสมัพนัำธ์	

	 กระบวนำก�ร: กระบวนักรให�คู่ำาสืั�งพัร�อมืกับทำาไป็ดู�วยกันั

• ยนืัให�ขาทั�งสืองข�างแยกออกจากกันัระดัูบไหล� ขยับตั่วช�า ๆ เขย�าตั่ว ขาทั�งสืองอย่�บนัพัื�นัไมื�ยกขา ให�ร่�สืกึว�า
ร�างกายขยบั หมุืนั เหวี�ยงตั่ว เขย�าตั่วไป็เรื�อย ๆ ป็ล�อยมืือให�เป็็นัอิสืระ สื�งเสืยีง อ�า ยาว ๆ คู่�อย ๆ ยกมืือทั�งสือง
ข�างขึ�นัเรื�อย ๆ เหนืัอศีรษะ แล�วสืะบัดูมืือลงพัร�อมืเป็ล�งเสืยีง ย�ะ ดัูง ๆ

• จินัต่นัาการถึังลก่มืะพัร�าวนัำาหอมื ใช�คู่วามืร่�สืกึสืมัืผั่สื มัืนัมีืร่ป็ทรงโคู่�ง ร ีขนัาดูไหนั ใช�มืือซึ่�ายถืัอลก่มืะพัร�าว 
นัำาหนัักขนัาดูไหนั แล�วจินัต่นัาการมืือขวาถืัอมีืดู 1 เล�มื เราจะเฉาะลก่มืะพัร�าว 4 คู่รั�ง เลือกมุืมืดีู ๆ  แล�วเอามีืดู
แงะเป็ลือกต่รงกลางออก โยนัมีืดูทิ�งไป็ แล�วซึ่ดูนัำามืะพัร�าวจนัหมืดูแล�วโยนัลก่มืะพัร�าวทิ�ง 

• เดิูนัต่ามืจังหวะเสีืยงกลอง งดูใช�เสีืยง ไมื�เกาะกันั ถั�าเสืยีงกลองหยุดูให�หยุดู 
• พัยายามืหยุดูให�นิั�งที�สืดุูเท�าที�จะทำาไดู� ท�าไหนัท�านัั�นั 
• เดิูนัต่ามืจังหวะเสีืยงกลอง เสีืยงกลองหยุดูให�ตั่วชดิูกับพัื�นักระเบื�องมืากที�สืดุู 
• เดิูนัต่ามืจังหวะเสีืยงกลอง เสีืยงกลองหยุดูให�นัอนัให�หลังติ่ดูพัื�นั มืือและเท�าไมื�แต่ะพัื�นั เสีืยงร�องเหมืือนัเด็ูก

ทารก ขยบัตั่วโดูยใช�หลัง
• จับคู่่�คู่นัที�อย่�ซึ่�ายมืือ นัั�งหันัหนั�าให�หัวเข�าชดิูกับคู่่�ของเรา สื�งสืายต่า เพัื�อนัที�อย่�ต่รงหนั�า ไมื�มีืเสืยีง ไมื�หัวเราะ 

ถั�าหัวเราะให�หยุดูแล�วตั่�งสืติ่ หลับต่า หายใจเข�าลึกที�สืดุูเท�าที�จะทำาไดู� ไมื�ต่�องเร�ง ให�ลมืหายใจสืบายที�สืดุู ให�
ร่�สืกึว�าลมืหายใจผ่�านัจม่ืกผ่�านัท�อง หายใจออกยาวที�สืดุู ให�คู่วามืร่�สืกึจากท�องผ่�านัออกมืาทางป็ลายจม่ืก ไดู�ยนิั
เสืยีงระฆงั มืองหนั�าเพืั�อนัโดูยไมื�หัวเราะ 
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กิจักรรมนำำ�เข��บทเรย่นำ ฝั่กึสมดลุประส�นำก�ยใจั

	 กระบวนำก�ร:	

• กระบวนักรให�จับคู่่�อิสืระ
• แต่�ละคู่นัมีืไมื�กระบองอย่�ในัมืือและลงมืือทำาต่ามืคู่ำาสืั�งของกระบวนักรทีละขั�นัต่อนั

	 ก�รปฏิิบติัก�ร:	

• จับคู่่�กันั สื�งตั่วแทนัไป็เอาไมื�ที�ใช�ฝึึกสืติ่ 2 เล�มื ให�ตั่วเอง 1 เล�มื ให�เพัื�อนั 1 เล�มื ฝึึกให�เรามีืสืติ่ ระเบยีบวินััย 
• ป็ระคู่องไมื�ไว�ที�ฝ่ึามืือซึ่�ายและขวาของเรา มืือของเรากับเพัื�อนัป็ระสืานักันัผ่�านัไมื� 2 เล�มื มืือซึ่�ายและมืือขวา 

พัยายามืป็ระคู่องไมื�ให�นัานัที�สืดุู ไมื�ให�ต่กพัื�นั ไมื�สื�งเสีืยง วาดูมืือทั�งสืองข�างเป็็นัวงกลมืวงเล็ก แล�วเป็็นัวงกลมืใหญ� 
แล�วคู่�อย ๆ เล็กลงมืา ให�อย่�ระดัูบหนั�าอก เราจะดัูนัมืือรบัสื�งพัลังให�กันั ไมื�ต่�องรบี สืลับข�างไป็มืา 

• คู่�อย ๆ เคู่ลื�อนัตั่วไป็ดู�วย ถั�าไมื�ต่กให�เริ�มืใหมื� ขยับมืืออย�างช�า ๆ ที�สืดุูเท�าที�จะทำาไดู� เคู่ลื�อนัตั่วไป็เรื�อย ๆ ใช�
ป็ระสืาทสืมัืผั่สื ห่ ต่า ร�างกาย เคู่ลื�อนัไหว งดูการใช�เสีืยง 

• จับกลุ�มื 4 คู่นั ป็ระสืานัไมื�กระบองของทั�ง 4 คู่นั ไว�ต่รงกลางดู�วยกันั เคู่ลื�อนัตั่วเคู่ลื�อนัที�ให�ช�าที�สืดุูเท�าที�จะทำาไดู� 
ระดัูบการเคู่ลื�อนัที�ต่ำาลง ช�า มีืสืติ่ ไมื�เล�นั หาทิศทางที�อิสืระที�สืดุูกับตั่วเรา 

• จับกลุ�มื 6 คู่นั ป็ระสืานัไมื�กระบองของทั�ง 4 คู่นั ไว�ดู�วยกันั เคู่ลื�อนัที�ให�ช�าที�สืดุู งดูใช�เสืยีง ไมื�เล�นั สืื�อสืารกันัโดูย
ไมื�ใช�เสืยีง เมืื�อไดู�ยินัเสืยีงระฆงัให�เคู่ลื�อนัที�ไป็ทิศทางที�ชดัูเจนัพัร�อมื ๆ กันั ช�า ๆ ไมื�รบี 

• ใคู่รคิู่ดูว�ากลุ�มืตั่วเองสืมืดุูลที�สืดุู ลองทำาดูอี่กรอบ โดูยไมื�ให�ไมื�กระบองต่กพัื�นั 
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กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ 	ศึลิปะผ�่นำประส�ทสัมผสั	ห	้จัมก้	ใจั	

กระบวนำก�ร โจัทย์ ถือดบทเรย่นำ

• จับคู่่� 2 คู่นั ให�มีืสืติ่กับสัืงเกต่ว�า 
เราชวนัทำาอะไร ปิ็ดูป็ระสืาทสืมัืผั่สื
ทางต่า 

• หาพัื�นัที�สืะดูวก ไมื�ชดิูติ่ดูกับเพืั�อนั 
แล�วหลับต่าลง ปิ็ดูป็ระสืาทสืมัืผั่สื
ทางต่า ห่ไดู�ยินัเสืยีงอะไร จม่ืกไดู�
กลิ�นัอะไร ใจเป็็นัอย�างไร คู่�อย ๆ 
ละเอียดูกับตั่วเอง ดูำารงอย่�กับ
คู่วามืเป็็นัตั่วเรา 

• สืงัเกต่เสืยีงที�ไดู�ยินั ไมื�ไดู�ยินัแคู่�ห่ 
แต่�ไดู�ยินัทกุสื�วนัของร�างกาย  
ทกุอณร่่ขุมืขนั ไดู�ยินัเสืยีงอะไร 
เกิดูอะไรขึ�นั สืงัเกต่เสีืยงที�เรา
ไดู�ยนิัว�าอย่�ทิศไหนัของเรา เรานัั�ง
หันัหนั�าไป็ทิศไหนั เสืยีงอย่�ดู�านัซึ่�าย
หรอืดู�านัขวา ไดู�ยินัเสืยีงอะไรบ�าง 
เราคิู่ดูอย�างไร ร่�สืกึอย�างไรกับ
เสืยีงที�เราไดู�ยินั ไดู�กลิ�นัอะไรบ�าง 
กายร่�สืกึอย�างไร ร�อนั-เยน็ั 

• แจกกระดูาษเอ 4 คู่นัละ 1 แผ่�นั เลือกสีืคู่นัละ 1 สื ี
เลือกสืทีี�ชอบ ยกเว�นัสืเีหลืองเพัราะเห็นัไมื�ชดัู 

• ลองนึักสัืญลักษณ์แทนัตั่วเรา แล�ววาดูสืญัลักษณ์
แทนัคู่วามืเป็็นัตั่วเราต่รงกลางกระดูาษ 

• เสืยีงที�เราไดู�ยนิั เราไดู�ยนิัเสืยีงอะไร อย่�ทิศไหนั
ของตั่วเรา ซึ่�าย ขวา หนั�า หลัง เขยีนัหรอืวาดูลง
บนักระดูาษ ลักษณะของเสีืยงเป็็นัอย�างไร ระบุให�
ละเอียดูที�สืดุูเท�าที�ทำาไดู�

• ใช�ป็ระสืาทสัืมืผั่สืรบัร่� ร่�สืกึอย�างไร ถั�ายทอดู 
คู่วามืร่�สืกึออกมืา ระบุคู่วามืร่�สืกึของเสืยีงที�ไดู�ยินั
ไดู�สัืมืผั่สื เป็็นัอย�างไร และร่�สืกึอย�างไร 

• เขยีนัคู่ำา 1 คู่ำา หรอื 1 ป็ระโยคู่ที�แทนัคู่วามืร่�สึืกเรา 
เพืั�อให�เราทำาคู่วามืเข�าใจตั่วเอง 

• เขยีนัชื�อในัชิ�นังานั 
• หันัหนั�าเข�าหาคู่่�ตั่วเอง สืื�อสืารงานัศิลป็ะกับเพัื�อนั

สืิ�งที�ร่�สืกึ สืิ�งที�ไดู�ยินั สืิ�งที�ไดู�สัืมืผั่สื เล�าให�เพัื�อนัฟุ้งั 
สืิ�งไหนัเหมืือนักันัหรอืต่�างกันั เช�นั เสืยีงต่�างกันั 
แต่�คู่วามืร่�สืกึต่�างหรอืเหมืือนักันั ใช�เวลาเล�าคู่นัละ 
2 นัาที

ร้�สกึอย�่งไรบ��ง
• ร่�สืกึสืงบ
• เศร�า เสืยีงขลุ�ย ร่�สืกึเศร�า
• มีืคู่วามืสืขุ เหมืือนัมีืพัลัง 
• สืนุักกับเสืยีงระฆงัที�มีื

จังหวะหลากหลาย
• เพัลิดูเพัลินั
ได�ยนิำเสย่งอะไรอก่	และ
ร้�สกึอย�่งไร
• ไดู�ยินัเสีืยงรถั ร่�สึืกรำาคู่าญ
• เสีืยงธรรมืชาติ่ นัก จิ�งหรดีู 

ร่�สืกึสืบัสืนั หดูห่�เพัราะ
เรากำาลังจดูจ�อกับสืิ�งที� 
อย่�ต่รงหนั�า

• แป็ลกใจ เกิดูคู่วามืสืงสืยั 
• เสืยีงเดิูนั เสืยีงลมืหายใจ

ของตั่วเอง เสืยีงลมื  
เสืยีงเด็ูกเล�นักันั เสืยีงฝึนั

	 กระบวนำกรแลกเปล่�ยนำและสรุป

• นีั�คืู่อสื�วนัหนึั�งของงานัศิลป็ะ ถั�าไมื�ปิ็ดูต่าจะเกิดูคู่วามืร่�สืกึเหล�านีั�หรือไมื� หรือเกิดูแต่�เกิดูนั�อย งานัศิลป็ะคืู่อการ
ถั�ายทอดูคู่วามืร่�สืกึและสืื�อสืาร คู่�อยสืมัืผั่สืสืิ�งที�มืากระทบผั่สืสืะ 

• ผั่สืสืะหรอืป็ระสืาทสืมัืผั่สื ต่า ห่ จม่ืก ลิ�นั กาย ใจ ใจมีืคู่วามืสืำาคัู่ญกับการทำางานั เพัราะถั�าเราไมื�ร่�สืกึอะไรก็ 
ไมื�เกิดูป็ระโยชน์ั 

• การทำางานัศิลป็ะมีืคู่นัสืร�างงานั และคู่นัดูง่านั ศิลปิ็นันัำาคู่วามืร่�สืกึนัั�นัมืาป็ระมืวลผ่ล คิู่ดู สืร�างงานัศิลป็ะออก
มืาเพืั�อให�คู่นัไดู�ดูไ่ดู�ชมื รบัร่�สืิ�งที�ศิลปิ็นัสืร�างขึ�นัมืา

• ศิลป็ะสืื�อผ่สืมื ใช�ร�างกาย ใช�งานัศิลป็ะ การเขียนัร่ป็ วาดูร่ป็ ศิลปิ็นับางคู่นัอาจจะพ่ัดูว�าถั�างานัศิลป็ะไมื�สืื�อสืาร
กับคู่นัไมื�ใช�งานัศิลป็ะ ศิลป็ะจะต่�องมีืคู่วามืดีูและคู่วามืงามือย่�ในังานัศิลป็ะดู�วย 
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แนะนำาประเภทงานศ่ลปะ “ศ่ลปะสื�อผสมื” (Mixed Media Art)

กระบวนำก�ร: กระบวนักรบรรยายสืั�นั ๆ เพืั�อให�มีืหลักการในัการแยกแยะป็ระเภทของงานัศิลป็ะไดู�แบบง�าย ๆ

ศึลิปะส่�อผสม หมืายถึัง ผ่ลงานัที�มืนุัษย์สืร�างสืรรค์ู่ขึ�นัโดูยใช�เทคู่นิัคู่และวิธกีารของศิลป็ะทางดู�านัทัศนัศิลป์็มืากกว�า
สืองแขนังมืารวมืกันั ผ่สืมืผ่สืานัทำาให�เกิดูผ่ลงานัที�อย่�ในัชิ�นัเดีูยว เนั�นัหลักการจัดูองค์ู่ป็ระกอบศิลป์็ แสืดูงออกถึังอารมืณ์
สืะเทือนัใจของผ่่�สืร�าง ซึึ่�งวัสืดูทีุ�ใช�ในัการสืร�างผ่ลงานัสืื�อผ่สืมืสืามืารถัหาไดู�จากวัสืดูธุรรมืชาติ่ เช�นั วัสืดูจุากพัชื สืตั่ว์ และแร� 
วัสืดูสุืงัเคู่ราะห์ เช�นั กระดูาษ โลหะ เป็็นัต่�นั

ศึลิปะก�รแสดง	(Performance	Art) คืู่อ ศิลป็ะที�มีืร�างกายของมืนุัษย์เข�ามืาเชื�อมืโยงดู�วย การแสืดูงออกซึึ่�งอารมืณ ์
คู่วามืร่�สืึกและเรื�องราวต่�าง ๆ ป็ระกอบดู�วยดูนัต่รี นัาฏิศิลป์็ การละคู่ร การเต่�นัรำา ศิลป็ะการแสืดูงจะศึกษาเรื�องราวป็ัจจัย
แวดูล�อมื สืภาพัพัื�นัที� ปั็ญหา วิถีัชวิีต่ การกินัอย่� ศิลปิ็นัต่�องสืื�อสืารกับคู่นัอื�นัไดู� เราเห็นัอะไร เห็นัแล�วร่�สืกึอย�างไร สื�วนัป็ระเด็ูนั
ในัการทำางานัศิลป็ะ เช�นั การลงพืั�นัที�ที�ชุมืชนัไดู�รับผ่ลกระทบจากการสืร�างหรือพัฒันัาโคู่รงสืร�างบางอย�าง ศิลปิ็นัต่�องศึกษา
สืภาพัพัื�นัที� ผ่ลกระทบที�ชุมืชนัไดู�รบั คู่วามืร่�สืกึของคู่นัในัชุมืชนั แล�วสืร�างงานัศิลป็ะออกมืาเพัื�อสืื�อสืารกับสืงัคู่มื

ศึลิปะจััดว�ง หรอ่ศึลิปะติดตั�ง (Installation	art) หมืายถึัง ป็ระเภทของงานัศิลป็ะที�มีืที�ตั่�งเฉพัาะจุดู เป็็นังานัสืามืมิืติ่
ที�ออกแบบเพัื�อที�จะแป็รสืภาพัการรับร่�ของสืิ�งแวดูล�อมื จะใช�สิื�งที�มีือย่�ในัพัื�นัที� เรื�องราว ข�อม่ืล ที�ไดู�จากการศึกษาพั่ดูคุู่ย  
มีืคู่วามืร่�สืกึอย�างไร แล�วมืองหาวัสืดูทีุ�จะนัำามืาจัดูวาง เพัื�อสืื�อสืารกับคู่นัดู ่การสืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะจัดูวาง ศิลปิ็นัจะมืองวัสืดูุ
ที�นัำามืาใช�ในัการสืื�อสืาร ศิลปิ็นัต่�องมืองเห็นัคู่วามืแต่กต่�างของวัสืดูแุต่�ละชนิัดูว�าแต่กต่�างกันัอย�างไร 

ศิลปิ็นัต่�องการสืื�อสืารสืิ�งที�มืนุัษย์สืร�างขึ�นักับสืิ�งที�เกิดูขึ�นัเองต่ามืธรรมืชาติ่ การตี่คู่วามืหรือการอธิบายงานัของ 
ศิลปิ็นัแต่�ละคู่นัที�จะสืื�อสืาร เป็็นัอีกเรื�องหนึั�งที�คู่นัดู่บางคู่นัอาจจะร่�สืึก ไมื�ร่�สืึก เข�าใจ ไมื�เข�าใจ บางงานัศิลปิ็นัต่�องรอเวลา  
รอเหตุ่ปั็จจัยที�พัร�อมืจะสืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะเพัื�อสืื�อสืารกับคู่นัดู่ไดู� งานัศิลป็ะบางงานัก็ดึูงคู่นัดู่เข�ามืาร�วมืดู�วย เพัื�อให�คู่นัดู่
ร่�สืกึร�วมืไป็กับงานัดู�วย สื�วนัใหญ�งานัศิลป็ะจะสืื�อสืารคู่วามืร่�สืกึว�าคู่นัดูร่่�สืกึอย�างไร

เราจะไดู�เรยีนัร่�และสืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะดู�วยการจัดูวางตั่วเองเข�าไป็อย่�ในังานัศิลป็ะดู�วย เราต่�องร่�จักวัสืดูทีุ�นัำามืาใช�
ว�าจะสืื�อสืารอะไร เหมืือนัการแทนัสืัญลักษณ์ที�ตั่วเรา ทำาไมืเราถึังแทนัสืัญลักษณ์นัั�นั ๆ เมืื�อเราจะหยิบวัสืดูุมืาใช�ก็ต่�องร่�ว�า 
ใช�เพัื�อสืื�อสืารอะไร

เราจะเรียนัร่�เรื�องศิลป็ะสืื�อผ่สืมืซึึ่�งรวมืเอาทุกอย�าง และพัวกเราช�วยกันัสืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะ การทำางานัศิลป็ะจะมีื
เนืั�อหาเข�ามืาเกี�ยวข�อง เมืื�อเรารับคู่วามืร่�สืึกที�มืากระทบกับร�างกายแล�ว เรากลับมืาคิู่ดู วิเคู่ราะห์ ทบทวนั หาเนืั�อหา 
หรอืป็ระเด็ูนัที�เราอยากเล�าสืื�อสืารกับคู่นัดู่ แล�วสืร�างงานัชิ�นันัั�นัออกมืา 

กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ ทำ�พ้กั่นำด�วยตัวเอง

การทำาเคู่รื�องมืือทำางานัศิลป็ะดู�วยตั่วเอง โดูยใช�วัสืดูทีุ�หาไดู�ไมื�ยาก เช�นั ต่ะเกียบไมื� เศษไมื� ฟุ้องนัำา หนัังยาง ไหมืพัรมื 
กระดูาษฟุ้อยด์ู ไมื�จิ�มืฟัุ้นั เชอืก มืาพันััมืาผ่่กทำาเป็็นัพั่�กันั

	 ทำ�พ้กั่นำใช�เอง	2	ค้่	

• พั่�กันัอันัที� 1 ต่ะเกียบ 1 อันั ดู�านัหนึั�งให�มีืป็ลายแหลมืเหมืือนัป็ลายป็ากกา อีกดู�านัหนึั�งทบุให�ป็ลายเป็็นัพั่�
• พั่�กันัอันัที� 2 ให�หาวัสืดูทีุ�มีือย่�บริเวณรอบตั่วผ่่กกับต่ะเกียบอีก 1 อันั 
• มีืเวลา 30 นัาที ในัการทำาพั่�กันั 2 คู่่�

	 อุปกรณ์

• ต่ะเกียบไมื�, เชอืก, กระดูาษกาว
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กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ 	สร��งสรรค์ง�นำศึลิปะในำร้ปแบบของตัวเอง	

	 อุปกรณ์:	พั่�กันั กระดูาษ สืดีูำา 

	 กระบวนำก�ร:	

• เลือกพ่ั�กันั 1 ดู�ามื จุ�มืสืดีูำา วาดูในักระดูาษ 1 ลมืหายใจเท�านัั�นั 
• ไดู�ยินัเสืยีงระฆงั หลับต่าหายใจเข�าออกนิั�ง เมืื�อไดู�ยนิัเสืยีงระฆงัอีกคู่รั�งให�ลืมืต่าขึ�นั
• กระป๋็องสืจีะเวียนัไป็หาทกุคู่นั เมืื�อกระป๋็องสีือย่�ต่รงหนั�าใช�พ่ั�กันัจุ�มืสีื แล�ววาดูลง 

ในักระดูาษ 1 ลมืหายใจ ไมื�มีืถัก่ผิ่ดู
• เสืรจ็แล�วเอากระดูาษพัร�อมืพั่�กันัที�ใช�แล�ววางเรยีงกันัอย�างเรยีบร�อย
• เดิูนัดูง่านัของเพืั�อนั ร่�สืกึอย�างไร ทายใจเพัื�อนัว�าคิู่ดูอะไรอย่� 

	 ทบทวนำตัวเอง: กระบวนักรให�คู่ำาถัามืและให�แต่�ละคู่นัทบทวนัเรื�องราวของต่นัเอง

• อาการยกึยกั ลังเล ไมื�แนั�ใจ เกิดูจากอะไร
• การลงพั่�กันักับป็รมิืาณสืทีี�ใช�เป็็นัอย�างไร สื ีนัำาหนััก เป็็นัอย�างไร พัอใจไหมื สืวยไหมื 
• สืงัเกต่คู่วามืร่�สืกึตั่วเราเอง ร่�สืกึอย�างไร 

กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ สร��งสรรค์ง�นำศึลิปะในำร้ปแบบของตัวเอง	

	 กิจักรรมนำำ�เข��ส้บ่ทเรย่นำ:

• นัั�งนิั�ง ๆ  หลับต่า อยากให�พัวกเรากลับมืาอย่�กับตั่วเอง ร่�สืกึตั่ว คู่�อ ยๆ สืงัเกต่ร่�สืกึ ต่อนันีั�เรานัั�งอย่�ที�ไหนั ร�างกาย
เป็็นัอย�างไร เราสัืมืผั่สืกับคู่วามืร่�สืกึรอบตั่ว รอบข�าง สืิ�งที�เข�ามืากระทบ คู่�อย ๆ  สืงัเกต่ลมืหายใจ ลมืที�หายเข�าไป็
ในักาย ในัใจ ลมืที�คู่�อย ๆ ผ่�านักายเราออกสื่�โลกกว�าง เมืื�อไดู�ยนิัเสืยีงระฆงัหายใจเข�าลึก หายใจออกยาว

• ยนืัให�มัื�นัคู่ง กางฝ่ึาเท�าออกระหว�างหัวไหล� เขย�าตั่ว เอาจิต่ให�ร่�สึืกถึังลำาแสืงที�อย่�ใต่�พิัภพัขึ�นัมืาที�ฝ่ึาเท�าของเรา 
คู่�อย ๆ  ขึ�นัมืาที�ขา หนั�าอก แขนัทั�งสืองข�าง ที�ป็ลายนิั�วของเรา ยกแขนัทั�งสืองข�างขึ�นั เดิูนั ให�ลำาแสืงทักทายเพัื�อนั 

• จับคู่่� วิ�งเข�าหากันั กระโดูดู แล�วสื�งเสืยีงร�องดัูง ๆ ระเบดิูมัืนัออกมืา 
• แบ�ง 2 กลุ�มื เท�ากันั ยนืัเรยีงแถัว 2 แถัว หันัหนั�าเข�าหากันั จับมืือคู่นัที�อย่�ต่รงข�ามื มีืคู่นัหนึั�งวิ�งเข�ามืาในัแถัว 

ทกุคู่นัต่�องยกมืือให�ทันั ไมื�ให�โดูนัคู่นัที�วิ�งมืา ทกุคู่นัจะต่�องผ่ลัดูกันัวิ�งเข�ามืาในัแถัว

กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ สร��งสรรค์ง�นำศึลิปะในำร้ปแบบของตัวเอง	

อุปกรณ์:	พั่�กันั กระดูาษ สืนีัำา เหลือง นัำาเงินั แดูง

โจัทยก์ระบวนำก�ร แลกเปล่�ยนำคว�มร้�สกึภ�พว�ดของตัวเอง	และภ�พว�ดของเพ่�อนำท่�เร�ชอบ

• หยบิสิื�งของจากธรรมืชาติ่ ชิ�นัเล็ก ๆ  
• เขยีนัร่ป็จากพั่�กันัที�เราทำาเอง 
• ทบทวนัสืิ�งของที�เราหยิบมืา 

บอกอะไรเรา แล�วเขียนัร่ป็ออกมืา

• เกิดูจากคู่วามืเรยีบง�าย หยบิก�านัไมื�ที�หลุดูร�วงมืาจากเป็ลือกต่�นัไมื�แล�วเอาไป็
จุ�มืสื ีทำางานัดู�วยคู่วามืร่�สึืกที�เรียบง�าย เราเห็นัเราร่�สึืกแล�วเราทำา ก็ร่�สึืกเบาสืบาย 
ร่�สืกึมีืคู่วามืสืขุที�ไดู�ทำางานัชิ�นันีั� งานัชิ�นัที�ชอบคืู่องานัที�มีืใบไมื�แดูง ไมื�ร่�ว�าคู่นั 
ที�วาดูคิู่ดูหรือร่�สืกึอย�างไร แต่�เราร่�สืกึว�ามัืนัมีืแสืงสืว�างของชวิีต่อย่� สืแีดูงมีืพัลัง
มัืนัโดูดูเดู�นั พัออย่�ในัที�มืืดูร่�สืกึว�าชวิีต่มีืทางรอดู มีืทางออกของชีวิต่
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โจัทยก์ระบวนำก�ร แลกเปล่�ยนำคว�มร้�สกึภ�พว�ดของตัวเอง	และภ�พว�ดของเพ่�อนำท่�เร�ชอบ

• ไดู�ยินัเสืยีงระฆงั เริ�มืวาดูร่ป็ของเรา 
ลองให�คู่วามืเงียบทำางานั ไมื�รบกวนั
ผ่่�อื�นั 

• เดิูนัดูง่านัศิลป็ะของเพืั�อนั ร่�สืกึ
อย�างไร เลือกชิ�นังานัที�ชอบที�สืดุู
หนึั�งชิ�นั ทำาไมืถึังชอบ ร่�สืกึอย�างไร 
เก็บไว�ในัใจ ไมื�ต่�องบอกใคู่ร

• เราไมื�ไดู�ตั่ดูสืนิักันัที�คู่วามืสืวยงามื 
คู่วามืถัก่ต่�อง ไมื�มีืถัก่ผิ่ดู 

• ใช�คู่วามืร่�สืกึมืองงานั อย�าเพิั�ง 
ถั�ายร่ป็ อย�าให�อะไรมืาตั่ดูป็ระสืาท
สืมัืผั่สื ตั่ดูคู่วามืร่�สืกึ

• ผ่ลงานัของหน่ัมีืใบไมื�สีืแดูงคืู่อแสืงสืว�างที�อย่�ในัที�มืืดูแล�วมัืนัจะดูเ่หมืือนัเป็็นั
ป็ระกายมีืแสืงสืว�าง อยากสืื�อให�เห็นัว�าทกุสืิ�งอย�างมีืทางออก ผ่ลงานัที�ชอบ
ร่�สืกึว�ามัืนัสืะท�อนัมืาที�ตั่วเรา ชวิีต่หน่ัเหมืือนัมีืแมื�แคู่�คู่นัเดีูยว และดูอกกหุลาบ
เป็็นัเหมืือนัเอกลักษณ์ของหน่ัเพัราะหน่ัชอบดูอกกุหลาบ

• งานัของผ่มืคืู่อคู่นัที�นัั�งดูดู่อกกหุลาบมีืหนั�าผ่า มีืดูาวที�ต่กลงมืาจากท�องฟุ้า้ 
และมีืต่�นัไมื�มืองดูคู่่วามืงดูงามืจากบนัฟุ้า้ งานัที�ชอบมืองว�ามัืนัมีืคู่วามืเรียบง�าย
และมีืคู่วามืเป็็นัท�องถิั�นัแบบบ�านั ๆ มีืกองฟุ้างมีืต่�นัไมื�ดูแ่ล�วสืบายต่า ร่�สืกึโล�ง

• ร่ป็ต่�นัไมื�ที�มีืสืายลมืพัดัูพัาไป็สืื�อถึังคู่วามืโดูดูเดีู�ยวคู่วามืเหงา ผ่ลงานัที�ชอบใช�
เวลาอย่�กับภาพันีั�เยอะมืาก และคิู่ดูว�ามัืนัร่�สึืกยังไง เราคิู่ดูว�ามัืนัคืู่อคู่วามืสัืบสืนั 
มีืคู่วามืหลากหลายงานัที�ผ่มืชอบมัืนัสืะท�อนัคู่วามืร่�สืกึโดูดูเดีู�ยว ชอบวงกลมืที�
รากของต่�นัไมื�

กระบวนำกร: อยากเชิญชวนัทุกคู่นัขอบคุู่ณตั่วเราเองที�ให�โอกาสืตั่วเองไดู�ทำางานั เชื�อว�าหลายคู่นัร่�สืกึแต่�อาจจะสืื�อสืาร
ออกมืาเป็็นัคู่ำาพัดู่ไมื�ไดู� งานัที�สืวยไมื�ไดู�สืวยเพัราะร่ป็ร�างแต่�มัืนัสืวยจากภายในั สิื�งหนึั�งที�คู่นัทำางานัศิลป็ะทำาคืู่อเราเรียนัร่�ที�จะ
เข�าใจตั่วเราเอง เข�าใจคู่วามืร่�สืกึของตั่วเอง แล�วถั�ายทอดูคู่วามืร่�สืกึนัั�นัออกมืาเป็็นัศิลป็ะที�บริสืทุธิ� ไมื�มีืถัก่ไมื�มีืผิ่ดู 

งานัทกุชิ�นัสืื�อสืารคู่วามืร่�สืกึเรากับคู่นัอื�นั ให�เราสัืงเกต่ตั่วเองและมืองงานัเพัื�อนั เราร่�สืกึอะไรอย�างไร เราสัืมืผั่สืไดู�ถึัง
อะไร อยากให�พัวกเราจำาคู่วามืร่�สืึกนีั�ไว� บางทีในัชีวิต่เราอาจจะเจอเรื�องที�ผ่�านัเข�ามืาหลายเรื�องทั�งสุืขและทุกข์ เราคู่วรไดู�
ใคู่ร�คู่รวญ อาจจะใช�งานัศิลป็ะใคู่ร�คู่รวญคู่วามืร่�สืึกของเรา ลองนัำาวิธกีารนีั�ไป็ใช�เริ�มืจากเราร่�สืึกอย�างไร คิู่ดูอย�างไรกับสืิ�งที�
เราพับเจอ แล�วลองทำางานัดู ่หลังทำางานัเสืรจ็แล�วลองดูคู่่วามืร่�สืกึของตั่วเองว�าร่�สืกึอย�างไร

กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ ฉัันำค่อใคร

เป็็นักิจกรรมืที�ทำาให�ร่�ว�าเราทุกคู่นัล�วนัแต่กต่�าง ไมื�เหมืือนัใคู่ร และไมื�มีืใคู่รเหมืือนั

อุปกรณ์: กระดูาษเอ 4 คู่นัละ 1 แผ่�นั

โจัทย์ ฉัันำค่อใคร

• ตั่�งคู่ำาถัามืถัามืตั่วเองว�า ตั่วเราเป็็นัใคู่ร 
สืื�อสืารคู่วามืเป็็นัตั่วเองผ่�านักระดูาษ 
จะฉกี พับั ขยำา ตั่ดู ป็ะ ไดู�หมืดูเลย 

• อธบิายงานัของเรา สืั�นั กระชบั ไดู�ใจคู่วามื 

• ฉนััคืู่อต่�นัไมื�ใหญ�ที�คู่อยให�ร�มืเงาคู่นัมืาพักัพิัง
• คู่นัที�ซึ่บัซึ่�อนั อะไรก็ไมื�ร่�
• ฉนััคืู่อหัวใจที�คู่อยดูแ่ลตั่วเอง
• หน่ัคืู่อคู่นัที�ขาดูสืิ�งใดูสืิ�งหนึั�งในัชวิีต่
• อากาศที�ป็กปิ็ดูตั่วเอง แต่�ไมื�เคู่ยบอกให�ใคู่รร่�
• ฉนััคืู่อคู่วามืว�างเป็ล�า
• ฉนััเหมืือนัคู่นัที�เคู่ว�งคู่ว�าง
• ฉนััคืู่อเรอืที�กำาลังแล�นัออกจากฝัึ� ง
• ฉนััคืู่อชวิีต่ที�เกิดูมืากับคู่วามืซึ่บัซึ่�อนั
• ฉนััคืู่อเสืาหลักของคู่รอบคู่รัว 
• ผ่มืเป็็นัคู่นัมีื 4 บุคู่ลิก
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กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ อก่	5	ป	ีข��งหนำ��	ฉัันำอย�กเปน็ำใคร

	 โจัทย์: อยากให�เรามืองงานัชิ�นันีั� โดูยให�เอาตั่วเองเข�าไป็อย่�ในังานั โจทยคื์ู่ออีก 5 ปี็ ข�างหนั�า เราอยากเป็็นัใคู่รในั
อีก 5 ปี็ ข�างหนั�า

• ฉนััจะมีืบ�านัเป็็นัของตั่วเอง
• ฉนััจะต่าย
• สิื�งที�เราทำาจะกลายเป็็นัชิ�นัเป็็นัอันัมืากขึ�นั
• จะกลายเป็็นัต่�นัไมื�ใหญ�ดูแ่ลทุกคู่นั 
• คู่วามืสืขุทกุขป์็นักันัไป็
• เติ่บโต่และกระจาย
• เรื�องที�ติ่ดูขัดูจะทำาให�ไดู�

กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ คว�มฝั่นัำของฉัันำ

	 โจัทย์: คู่วามืฝัึนัของฉนัั

	 กระบวนำก�ร:

• นัับ 1-5 คู่นัที�นัับเลขเดีูยวกันัอย่�กลุ�มืเดีูยวกันั
• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย เลือกคู่วามืฝัึนัเพัื�อนัในักลุ�มื นัำาเสืนัอกลุ�มืใหญ� 
• ทกุคู่นัในักลุ�มืนัำาเสืนัอภาพัฝัึนัของเพัื�อนั โดูยแสืดูงท�าทางคู่วามืฝัึนัของฉนัั

‐ ผ่่�ช�วยพัยาบาล
‐ ก่�ภัย
‐ ทหาร
‐ ขายของออนัไลน์ั

กิจักรรมคว�มง�มผ�่นำศึลิปะ ศึลิปะส่�อผสม

	 โจัทย์:	

• สืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะโดูยมีืตั่วเราเข�าไป็มีืสื�วนัร�วมืกับชิ�นังานัดู�วย ใช�วัสืดู ุสืิ�งของ ร�างกาย สืิ�งต่�าง ๆ ที�เราอยาก
สืื�อคู่วามืหมืายมืารวมืกันั

• ทำางานักลุ�มืโดูยใช�ร�างกายของเราและวัสืดูอืุ�นั ๆ ที�อย่�รอบ ๆ บริเวณนีั� สืร�างงานัป็ระติ่มืากรรมื เลือกบรเิวณที�
เหมืาะกับชิ�นังานัของเรา โดูยมีืร�างกายเราเชื�อมืโยงและสัืมืพันััธกั์บงานั 

ตั่วอย�างการนัำาเสืนัองานัศิลป็ะสืื�อผ่สืมื

กลุ�มื 1 นัำาเสืนัอเรื�องวัฎีจักรชวิีต่มืนุัษย ์
เกิดู แก� เจ็บ ต่าย



88  คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

	 สรุปสิ�งท่�ได�เรย่นำร้�

• ไดู�เรียนัร่�จากศิลป็ะเล็ก ๆ แล�วขยายการเรียนัร่�ไป็ยังศิลป็ะที�
กว�างขึ�นั ช�วยให�ร่�ว�าศิลป็ะมีืหลากหลาย ป็รับใช�กับชวิีต่ไดู� 

• ศิลป็ะชีวิต่ การอย่�ร�วมืกับสืงัคู่มื การไดู�ฝึึกฝึนัเรียนัร่�ดู�วยต่นัเอง 
และขอคู่ำาแนัะนัำาจากผ่่�ร่� 

• ศิลป็ะไมื�มีืขอบเขต่ ทกุสืิ�งทกุอย�างเป็็นัศิลป็ะ
• ชอบที�ไดู�เขยีนังานัและสืื�อสืารคู่วามืหมืายของภาพั 
• การทำาสืมืาธแิบบใหมื� ฟุ้งัเสืยีง สืื�อสืารออกมืา เป็็นัศิลป็ะคู่วบคู่่�

กับสืมืาธ ิ
• ไดู�อย่�กับตั่วเองมืากขึ�นั มีืสืมืาธิ
• ไดู�คู่วามืร่�เรื�องการลงสื ีและพัอใจในัผ่ลงานัของตั่วเอง 
• ศิลป็ะเป็็นัการระบายออกอย�างหนึั�ง ใจเยน็ัขึ�นั
• ไดู�เห็นัศักยภาพัของตั่วเองมืากขึ�นั ศิลป็ะในัตั่วเราและสืามืารถัทำาอะไรไดู�อีกหลายอย�าง 
• เมืื�อก�อนัดูภ่าพัศิลป็ะไมื�เข�าใจ แต่�พัอเรยีนัแล�วเข�าใจว�ามัืนัลึกซึ่ึ�งมัืนัมีืคู่วามืร่�สืกึ จิต่วิญญาณของศิลปิ็นั เข�าใจ

คู่วามืร่�สืกึตั่วเองมืากขึ�นั และเข�าใจคู่วามืร่�สืกึคู่นัอื�นัผ่�านัร่ป็ภาพั 
• อารมืณ์กับคู่วามืร่�สืกึเป็็นัสืิ�งสืำาคัู่ญ ศิลป็ะเชื�อมืโยงกับตั่วเราต่ลอดู ทำาให�เรากลับมืาดู่ตั่วเอง เรียนัร่�และเท�าทันั

อารมืณค์ู่วามืร่�สืกึตั่วเองมืากขึ�นั
• ศิลป็ะสืามืารถัสืื�อสืารออกมืาไดู� โดูยไมื�จำาเป็็นัต่�องใช�เสืยีง แต่�สืามืารถัสืื�อสืารคู่วามืร่�สืกึไดู�
• ศิลป็ะมีืศักยภาพัในัตั่วเอง ดีูต่�อตั่วเรา ดีูต่�อทกุ ๆ คู่นั 

พัวกเราไดู�สืะท�อนัว�าศิลป็ะทำาอะไรไดู�บ�าง ซึึ่�งบางคู่นัมืองศิลป็ะเป็็นัเพัียงสืิ�งที�สืวยงามื แต่�พัวกเราสืร�างงานัศิลป็ะ 
อย�างมีืเสืนั�ห์ เรียนัร่�และเข�าใจ รวมืถึังการฝึึกฝึนัต่นัเอง ทำาให�เกิดูการเป็ลี�ยนัแป็ลงบางอย�างไดู� สืิ�งที�พัาพัวกเราทำาเพัื�ออยาก
ให�เรยีนัร่�และเข�าใจ ลองนัำาไป็ป็รบัใช�ในัชีวิต่ 

ก�รทำ�ง�นำศึลิปะ	ประกอบด�วย	3	สว่นำ	ค่อ

. 1 Heart ใจ ตั่วเรา แรงบนััดูาลใจ ที�เกี�ยวข�องกับสิื�งแวดูล�อมื วิถีัชวิีต่ และสัืงคู่มื สืามืารถับอกคู่วามืร่�สึืก คู่วามืต่�องการ
ของตั่วเราไดู� 

. 2 Head หัว คู่วามืหมืาย แนัวคิู่ดู คู่วามืคิู่ดู อยากเขยีนังานัป็ระเภทไหนั สือีะไร ใช�เทคู่นิัคู่อะไร 

. 3 Hand การลงมืือทำา สืร�างสืรรค์ู่ การแสืดูงออก การสืื�อสืาร 

กลุ�มื 2 วิวัฒนัาการ การเป็ลี�ยนัแป็ลงวิถีัชวิีต่
ของมืนุัษยจ์ากยุคู่หนึั�งสื่�ยุคู่หนึั�ง



89 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

10  ก่จกรรมืเรย่นร่ก้ารจบัประเด็็นและคู่่ด็เปน็ระบบ
กิจักรรมเรย่นำร้�ก�รจัับประเด็นำและคิดเปน็ำระบบ มีืกระบวนัการเรียนัร่�หลายร่ป็แบบ ทั�งจากการถัอดูบทเรียนัผ่่�ที�มีื

ป็ระสืบการณ์ จากการดูห่นััง การอ�านั การสืรุป็บทเรยีนัป็ระจำาวันั และการนัำาเสืนัอของกลุ�มืฐานั และการเรียนัร่�ของต่นัเอง
กับกระบวนัการบ�มืเพัาะ 21 วันั โดูยมีืรายละเอียดูดัูงนีั�

กิจักรรมพฒันำ�ทักษะก�รแสวงห�คว�มร้�จั�กก�รถือดบทเรย่นำผ้�ท่�มป่ระสบก�รณ์ เร่�องเล่�จั�กประสบก�รณ์

‘คว�มรกั’ เป็็นัเรื�องสืำาคัู่ญที�เยาวชนัจำาเป็็นัต่�องเรยีนัร่� เพัื�อการตั่ดูสิืนัใจอย�างร่�เท�าทันั การวางใจ วางกายที�เหมืาะสืมื 
และแก�ปั็ญหาอย�างถัก่ทางในัยามืวิกฤต่ของคู่วามืรกั และการเรยีนัร่�เรื�องคู่วามืรกัที�ดีูที�สืดุู คืู่อ การเรยีนัจากป็ระสืบการณข์อง
ผ่่�อื�นัดู�วยใจที�ใคู่ร�คู่รวญ

	 กระบวนำก�ร:	

• จัดูเวทีเสืวนัาให�รุ�นัพีั�ที�ผ่�านัป็ระสืบการณค์ู่วามืรกัในัหลากหลายร่ป็แบบ ทั�งรกัที�สืามืารถัป็ระคู่องชวิีต่คู่่� รกัที�
ต่�องหย�าร�าง หรอืรกัที�เพัิ�งเริ�มืต่�นั 

• หลังจากการเสืวนัาผ่�านัคู่ำาถัามืของผ่่�ดูำาเนิันัรายการแล�วให�เยาวชนัจับคู่่�พัดู่คุู่ยกันั ถึังข�อคิู่ดูเห็นั คู่ำาถัามืที�อยาก
ถัามืผ่่�ร�วมืเสืวนัา และบทเรียนัที�ไดู�รับ

	 ประเด็นำคำ�ถื�ม:	ก�รเล่อกค้่ได�บทเรย่นำอะไร	เพ่�อท่�เร�จัะก��วไปอย�่งมั�นำคง

• จะต่กลงป็ลงใจกับใคู่รต่�องให�แนั�ใจว�าคู่นันีั�ใช� แต่�การจะร่�ว�าใช�หรือไมื�ใช�นัั�นัเป็็นัเรื�องยาก แมื�แต่�คู่นัที�คิู่ดูว�าใช�
ก็อาจจะไมื�ใช�ไดู�ในัวันัหนึั�ง 

• คู่วามืรกัเป็ลี�ยนัแป็ลงไดู� จากทั�ง 2 คู่นั ไมื�เราเป็ลี�ยนัก็เขาเป็ลี�ยนั ทั�งที�รกักันัมืากแต่�คู่วามืรักที�มีืให�กันัมัืนัคู่�อย ๆ 
จืดูจาง สุืดูท�ายก็ไป็กันัไมื�รอดู ถั�าเป็ลี�ยนัทั�งคู่่�ก็ไมื�เป็็นัไรเท�าไร ถั�าเป็ลี�ยนัแคู่�คู่นัเดีูยวอีกคู่นัก็ร่�สืกึเจ็บ

• คู่วามืรักเป็็นัอนิัจจัง แต่�มัืนัหล�อหลอมืให�ไมื�ต่ายไป็ไดู�ง�าย ๆ  ดู�วยการดู่แลซึึ่�งกันัและกันัอย�างดีู คู่วามืรักคืู่อการ
ดูแ่ลช�วยเหลือซึึ่�งกันัและกันั ถั�าไมื�มืกีารดูแ่ลช�วยเหลือกันัคู่วามืรกัจะคู่�อย ๆ  หมืดูไป็ รกัใคู่รอย่�กับใคู่รต่�องดูแ่ล
กันัทั�งสืองฝ่ึายอย�างจรงิจัง ถั�าดูแ่ลกันัอย�างจรงิจังคู่วามืหวานัชื�นัจะหล�อเลี�ยงให�เราป็ระคู่องไป็ดู�วยกันั 

• คู่วามืพัอใจในัสืิ�งที�เรามีื ไมื�ใช�พัอทะเลาะกันัก็จะหาคู่นัใหมื� ถึังจุดูหนึั�งต่�องบอกตั่วเองว�าคู่นันีั�แหละคู่่�ของเรา  
เราจะอย่�กับคู่นันีั� ต่�องใช�คู่วามือดูทนั คู่วามืเสีืยสืละ สืำาคัู่ญสืดุูคืู่อคู่วามืซึ่ื�อสืตั่ย ์ต่�องมีืคู่วามืสืตั่ยจ์รงิต่�อกันั 

• การดู่แลกันัและกันัสืำาคัู่ญมืาก การที�เราคิู่ดูว�าตั่วเองเก�งมืากพัอที�จะดู่แลตั่วเองไดู� ดู่แลล่กไดู� ดู่แลใจตั่วเอง 
ดูแ่ลคู่วามืเป็็นัอย่�ไดู� แต่�เรายงัต่�องการจุดูเชื�อมืโยงบางอย�างที�เข�าใจและดูแ่ลกันัและกันัดู�วย ซึึ่�งเราขาดูจุดูนัั�นั
และไมื�ไดู�ตั่�งใจที�จะสืร�างคู่วามืเชื�อมืโยงกันั ก็เลยมืาถึังจุดูที�ชีวิต่คู่่�ไมื�ราบรื�นั และการอย่�ดู�วยกันัเพัราะคู่วามื
สืงสืารและคู่วามืเห็นัใจหรือการอดูทนัอย่�เพัื�อบางสืิ�งไมื�เพัียงพัอที�จะใช�ชีวิต่คู่่�ดู�วยกันัไดู� เพัราะคู่วามือดูทนั
คู่วามืสืงสืารมีืจุดูสืิ�นัสืดุู 

• เราทุกคู่นัมืีสืิทธิ�เลือกจะคู่บต่�อหรือจะเลิกก็ไดู� แต่�ต่�องถัามืตั่วเองก�อนัว�าอยากให�ชีวิต่เป็็นัสืีเทาหรือสืีชมืพั ่ 
การสืื�อสืารกันัสืำาคัู่ญมืาก คู่�นัหาภาษารักแต่�ละคู่นัเป็็นัอย�างไร ดู่แลกันัในัแบบที�แต่�ละคู่นัชอบ เช�นั การบรกิาร  
ให�ของขวัญ การบอกรัก 

• สืมัืยวัยรุ�นัใช�หัวใจนัำาทาง มีือกหักและสืมืหวังเป็็นัเรื�องป็กติ่ แต่�โดูยบุคู่ลิกสื�วนัตั่วเป็็นัคู่นัคู่�อนัข�างจัดูการ จะมีื
การตั่�งกฎีกติ่กาในัการอย่�ร�วมืกันั เบื�องต่�นัมีืเป้็าหมืายเดีูยวกันัและคิู่ดูว�าเราจะไป็กันัอย�างไรต่�อ 

• ต่อนัวัยรุ�นัมีืสืเป็กเยอะ ร่ป็ร�างหนั�าต่าผิ่วพัรรณ นิัสืัย คู่วามืชอบ แต่�พัอโต่ขึ�นัมืาสืเป็กที�ตั่�งไว�ก็เป็ลี�ยนัไป็  
เนั�นัเป็็นัคู่นัที�เข�าใจโลก ไมื�งี�เง�า แต่�พัอเป็็นัแฟุ้นักันัจากขอคู่นัที�เข�าใจโลก เป็็นัคู่นัที�เข�าใจเรา ดูแ่ลเราหนั�อย 
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• การแบ�งเวลาดู่แลแมื�และแฟุ้นั ซึึ่�งอย่�กันัคู่นัละที� ก็คืู่อเวลาที�เราอย่�กับใคู่รก็ดูแ่ลและใสื�ใจคู่นันัั�นัเต็่มืที� ที�สืำาคัู่ญ
คืู่อการเชื�อใจกันั มีืคู่ำาหวานัหรอืนัำาจิ�มืให�กันับ�าง 

• แลกเป็ลี�ยนัวิทยากรกับนั�อง ๆ เยาวชนั
• รกัคืู่ออะไร คู่วามืรกัเป็็นัอาการอย�างหนึั�งของใจ เมืื�อไรใจกระเพัื�อมืดึูงหาใคู่รนัั�นัคืู่อคู่วามืรกั คู่วามืรกัมีืหลาย

คูุ่ณภาพั คู่วามืรักแบบสืัต่ว์พืั�นัฐานั มีืคู่วามือยากทางเพัศ ทำาให�เราอยากเข�าหาคู่นัที�ใกล�ชิดู มืนุัษย์เป็็นัสืัต่ว์
ป็ระเภทหนึั�ง แต่�เราจะต่�างจากสืตั่ว์ต่รงที�เราร่�จักยับยั�ง ตั่�งสืติ่ ร่�จักเลือกสิื�งที�เหมืาะสืมืที�ถัก่ที�คู่วร คู่นัทางภาคู่ใต่�
ถึังมีืข�อห�ามืที�แมื�แต่�พั�อกับล่กสืาวก็ไมื�ให�อย่�ห�องเดีูยวกันั ลก่ชายกับแมื�ก็ไมื�อย่�ในัห�องเดีูยวกันั แต่�คู่วามืเป็็นัสืตั่ว์
ไมื�มีืพั�อแมื�ไมื�มีืลก่ เราต่�องแยกคู่วามืรกัออกจากคู่วามืใคู่ร�ให�ไดู� 

• รกัที�ดีูคู่วรเป็็นัรกัที�พัร�อมืเกื�อก่ลกันั ดู่แลกันั และมีืคู่วามืเป็็นัเพัื�อนัที�จะเดิูนัฝ่ึาฟัุ้นัไป็ดู�วยกันั แต่�คู่วามืไมื�แนั�นัอนั
เกิดูขึ�นัไดู�ต่ลอดู โดูยเฉพัาะสัืงคู่มืสืมัืยใหมื�ไมื�เหมืือนัแบบเดิูมื ที�อย่�ในัชุมืชนัในัหม่ื�บ�านัที�ชุมืชนัดูแ่ลกันั แต่�สืงัคู่มื
ปั็จจุบนััสืามีืภรรยาทำางานันัอกบ�านัหรอืทำางานักันัคู่นัละที� เป็็นัปั็จจัยที�ทำาให�เจอคู่นัอื�นัและเกิดูการเป็ลี�ยนัแป็ลง 
ศาสืนัาเริ�มืเสืื�อมืลง วัดูไมื�มีืพัระ โรงเรยีนัก็มีืคู่ร่ดีูบ�างไมื�ดีูบ�าง พั�อแมื�ไมื�ไดู�เลี�ยงล่กเอง พั�อแมื�ล่กไมื�ไดู�อย่�ดู�วยกันั 
หนั�วยงานัต่�าง ๆ  ก็มีืการโกงการทจุรติ่ ชุมืชนัก็หวังใคู่รเป็็นัที�พัึ�งใคู่รไมื�ไดู�ทกุคู่นัต่�องพัึ�งตั่วเอง มัืนัยากกว�าแต่�ก�อนั 
เมืื�อก�อนัมีืสืิ�งที�หล�อหลอมืให�อย่�ในัสืิ�งที�ถัก่ต่�องดีูงามื พัวกเราเหมืือนัขอนัไมื�ลอยอย่�กลางทะเล พัวกเราต่�องสืร�าง
ชุมืชนัในัหม่ื�พัวกเราและเกื�อก่ลซึ่ึ�งกันัและกันัให�ไดู� 

• ผ่�านัช�วงวิกฤต่มืาไดู�อย�างไร เมืื�อผ่�านัคู่วามืกลัวแล�วถึังจุดูที�ตั่ดูสิืนัใจไดู�ทำาให�ชวิีต่มีือิสืรภาพั มีืเสืรภีาพัมืากขึ�นั 
การกลับมืารกัตั่วเองดู่แลคู่วามืร่�สืกึตั่วเอง รกัพั�อแมื�ดูแ่ลพั�อแมื� 

• มืนุัษย์ทุกคู่นัมืีโอกาสืทำาผิ่ดูกันัไดู� แต่�คู่นัที�บริหารเสืนั�ห์มืากชีวิต่แต่�งงานัจะไมื�มืีคู่วามืสืุข เพัราะทำาให�คู่นัอื�นั
เจ็บและผิ่ดูหวัง ถั�าทำาร�ายคู่นัอื�นัผ่ลกรรมืจะต่ามืมืาอย�างไมื�มืีทางหลีกเลี�ยงไดู� เพัราะฉะนัั�นัคู่นัหนุั�มืสืาวคู่วร
ร่�จักการใช�เสืนั�ห์อย�างพัอดีู อย�างระมัืดูระวัง ถั�าใช�ไมื�ถัก่เสืนั�ห์นัั�นัจะกลับมืาเป็็นัพัษิกับตั่วเราเอง 

• อย่�ดู�วยกันันัานั ๆ ก็อาจจะมีืคู่วามืร่�สืกึเบื�อบ�าง ขึ�นัอย่�กับว�าเราจะเลือกอย่�กับอะไร อย่�กับคู่วามืเบื�อ หรือสืร�าง
บรรยากาศ คู่วามืหวานั ไป็เที�ยวดู�วยกันั การอย่�ดู�วยกันัมืาก ๆ ใกล�ชดิูกันัต่ลอดูเวลาก็จะมีืคู่วามืร่�สืกึเบื�อเป็็นั
ธรรมืดูา เราสืามืารถัจัดูการคู่วามืเบื�อไดู� รกัษาพัื�นัที�สื�วนัตั่วของกันัและกันั 

• คู่วามืเจ�าช่�สืร�างปั็ญหาและคู่วามืยุ�งยากให�กับชีวิต่ วิธีที�จะลดูคู่วามืเจ�าช่�คืู่อนึักถึังทุกข์หรือโทษที�จะเกิดูขึ�นั  
เพัราะคู่วามืเจ�าช่�ทำาให�ชวิีต่ยุ�งเหยงิ เสืยีเวลา ให�ร่�จักสืำารวมืในักามื พัอใจในัสิื�งที�มีื ต่�องร่�เท�าทันัตั่วเอง และร่�จัก
โทษของมัืนั 

กิจักรรมพฒันำ�ทักษะก�รแสวงห�คว�มร้� 	ถือดบทเรย่นำจั�กก�รดห้นัำง	Freedom	Writer	นัำกเขย่นำผ้�ปลดปล่อย

การถัอดูบทเรยีนัจากหนัังเป็็นัการเรยีนัร่�จากเนืั�อหา และฝึึกจับป็ระเด็ูนัสืำาคัู่ญหรอืสืาระสืำาคัู่ญ หนัังดีู ๆ หลายเรื�อง
สืามืารถัเป็็นัแรงบนััดูาลใจในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเองของผ่่�ชมื หลังการดูแ่ล�วกลับมืาพ่ัดูคู่ยุ วิพัากษ์วิจารณ ์และเชื�อมืโยงกับ
ต่นัเอง ยิ�งทำาให�เรามีืคู่วามืแต่กฉานัในัการดู ่ฟุ้งั คิู่ดู และแลกเป็ลี�ยนั 

	 กระบวนำก�ร:	นัั�งต่ามืกลุ�มืฐานั ทบทวนัเนืั�อเรื�องจากหนััง แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืย�อย นัำาเสืนัอกลุ�มืย�อย 

	 โจัทย์:

• ทบทวนัเนืั�อหาหนัังทั�งเรื�อง
• ฉากที�ป็ระทับใจ
• วิเคู่ราะห์ตั่วละคู่รแต่�ละตั่ว มีืคู่วามืเป็็นัมืาอย�างไร เกิดูการเป็ลี�ยนัแป็ลงอะไรบ�าง และปั็จจัยที�ก�อให�เกิดูการ

เป็ลี�ยนัแป็ลง (ตั่วละคู่ร 1 คู่นั ต่�อ 1 กลุ�มื)
• แลกเป็ลี�ยนักลุ�มืใหญ� 
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กลุ่ม	big	and	small	–	ตัวละครเอว�
คว�มเปน็ำม�: เอวาเป็็นัชนัพืั�นัเมืืองชาวลาติ่นัอเมืรกิา พั�อเป็็นัผ่่�นัำาแก๊ง แฟุ้นัยิงคู่นัต่าย เอวาเป็็นัพัยานัในัศาลแต่�ให�การเท็จ 
แต่�พัอไดู�เข�ากระบวนัการ ภายหลังไดู�กลับคู่ำาให�การในัศาล โดูยพัดู่คู่วามืจรงิว�าแฟุ้นัเป็็นัคู่นัยงิ
ก�รเปล่�ยนำแปลง:	เปิ็ดูใจยอมืรบัคู่วามืจริง
ปจััจััยท่�ทำ�ให�เกิดก�รเปล่�ยนำแปลง	

• การเสืยีสืละของคู่ร่เวล
• จิต่ใต่�สืำานึักของตั่วเอง
• แรงบนััดูาลใจจากหนัังสือืแอนัแฟุ้รงค์ู่
• คู่ำาถัามืแลกเป็ลี�ยนัเรยีนัร่�: 
• เราจะนัำาข�อดีูข�อเสืยีมืาป็รบัใช�ในัชีวิต่อย�างไร 
• ข�อเสืยีของเอวา เวลาต่อนัแรกไมื�ยอมืรับคู่นัอื�นัเอาแต่�ใจตั่วเอง
• ข�อดีูคืู่อการยอมืรบัเปิ็ดูใจกับผ่่�อื�นั ถั�าไมื�เปิ็ดูใจจะไมื�สืามืารถัอย่�ร�วมืกับคู่นัอื�นัไดู�

กลุ่มเมธ�ว	่–	ตัวละครคร้เวล
คว�มเปน็ำม�:	

• มีืพั�อเป็็นัแรงบนััดูาลใจ 
• พัยายามืป็รบัตั่วให�เข�ากับเด็ูก เชื�อว�าทกุคู่นัสืามืารถัเป็ลี�ยนัแป็ลงไดู� เชื�อมัื�นัในัตั่วเอง 
• เข�าใจปั็ญหาที�แท�จรงิของเด็ูก เห็นัคู่ณุคู่�าของคู่นั 
• เชื�อว�าทกุคู่นัสืญ่เสืยี มีืปั็ญหา มีืคู่วามืชอบสื�วนัตั่ว

ก�รเปล่�ยนำแปลง:	ตั่�งใจมืากขึ�นั ขยนััมืากขึ�นั 
ปจััจััยท่�ทำ�ให�เกิดก�รเปล่�ยนำแปลง:	สืร�างป็ระสืบการณใ์ห�เด็ูก มืองพั�นักรอบการศึกษา หาวิธกีารสือนัที�แป็ลกใหมื�ให�กับเด็ูก
คำ�ถื�มแลกเปล่�ยนำเรย่นำร้�:	

• อะไรเป็็นัปั็จจัยให�คู่ร่เวลเห็นัคู่วามืสืำาคัู่ญของเด็ูกผิ่วดูำา 
• พั�อเป็็นัคู่นัที�ป็กป้็องสืทิธมิืนุัษยชนั ทำาให�เรยีนัร่�จากพั�อและอยากต่�อสื่�เพัื�อเด็ูก
• พั�อให�แรงบนััดูาลใจอะไรกับคู่ร่เวล 
• ฉากที�พั�อหยิบหนัังสือื แล�วพั�อบอกว�าลก่คืู่อคู่ร่ที�ดีูที�สืดุู 
• คู่ร่เวลเห็นัศักยภาพัเด็ูกนัักเรยีนัอย�างไร 
• ต่อนัที�คู่ร่ให�เด็ูกนัักเรยีนัขดีูเสื�นัแล�วถัามื แล�วนัำามืาป็รับใช� เพัื�อคู่�นัหาและดึูงศักยภาพัของนัักเรยีนั 
• คู่ร่เวลเข�าใจปั็ญหาอะไรในัตั่วเด็ูก 
• เข�าใจเอวามืากที�สืดุู ต่อนัแรกเอวาไมื�ยอมืเป็ดิูใจให�เพืั�อนั แต่�พัอไดู�อ�านัหนัังสืือไดู�ร่�คู่วามืจรงิเกี�ยวกับต่นัเอง และยอมืรบั

คู่วามืจรงิ 

กิจักรรมฝั่กึจัับประเด็นำจั�กก�รอ่�นำ บทคว�ม

การอ�านั การจับป็ระเด็ูนัสืำาคัู่ญ การเชื�อมืโยงบทเรยีนักับต่นัเอง และการแลกเป็ลี�ยนั ล�วนัเป็็นัเคู่รื�องมืือที�สืำาคัู่ญในัการ
สืร�างการเรียนัร่� แมื�จะเป็็นัเด็ูกเยาวชนัที�ไมื�ชอบการเรียนัในัห�องเรียนั แต่�หากมืีกระบวนัการที�ดีู พัวกเขาก็สืามืารถัพััฒนัา
ทักษะการแสืวงหาคู่วามืร่�เหล�านีั�ไดู�เป็็นัอย�างดีู

	กระบวนำก�ร:

• ยนืัเป็็นัวงกลมืกลุ�มืใหญ�วงเดีูยว ยืนัเรยีงต่ามือายุ 
• แบ�งกลุ�มื กลุ�มืละ 5 คู่นั ที�ยนืัใกล� ๆ กันั 
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• อ�านับทคู่วามื แลกเป็ลี�ยนักับเพัื�อนัในักลุ�มืย�อย โดูยมีืพีั�เลี�ยงในักลุ�มืย�อยชวนัอ�านั ชวนัคิู่ดู ชวนัคุู่ย และนัำาเสืนัอ
กลุ�มืใหญ� 

	โจัทย:์	

• แต่�ละกลุ�มืจะไดู�บทคู่วามื 1 กลุ�มืต่�อ 1 เรื�อง 
• ให�ทกุคู่นัอ�านับทคู่วามืที�ไดู� แล�วเลือกตั่วแทนัในักลุ�มืสืรุป็เรื�องของกลุ�มื ให�เพัื�อนักลุ�มืใหญ�ฟุ้งั
• ไดู�บทเรยีนั หรอืข�อคิู่ดูอะไรกับชีวิต่

	ตัวอย�่งก�รแลกเปล่�ยนำกลุ่มใหญ ่

	 บท้คัวามเร่�องเมตุตุา ใหอ้ภััย จรงิใจ

	 สืรุป็เนืั�อเรื�อง: 

เรื�องราวของชายคู่นัหนึั�ง อายุ 24 ปี็ แต่�ในัวัย 17 ปี็ เกิดูการต่�อส่ื�และเขาไดู�ฆ�าเด็ูกคู่นัหนึั�งในัวัยเดีูยวกันัต่าย  
ชายคู่นันีั�ถัก่ตั่ดูสืนิัคู่ดีูป็ระหารชวิีต่ดู�วยการแขวนัคู่อ และคู่นัที�จะแขวนัคู่อนัักโทษก็คืู่อแมื�ของเด็ูกชายที�เสืยีชวิีต่ 
โดูยคุู่ณแมื�จะเต่ะเก�าอี�ที�นัักโทษยืนั เพืั�อให�ร�างหลุดูออกจากเก�าอี�และเชือกจะรัดูคู่อนัักโทษจนัต่าย แต่�คู่ณุแมื�ของ
เด็ูกชายที�ต่ายตั่ดูสืนิัใจไมื�เต่ะเก�าอี� และแก�เชอืกของนัักโทษออก ทำาให�แมื�ของนัักโทษร่�สืกึซึ่าบซึ่ึ�งใจและก�มืกราบ
เท�าแมื�เด็ูกผ่่�ชายที�เสีืยชวิีต่ แมื�เด็ูกที�เสีืยชวิีต่บอกว�า “ฉัน้ไม่อ่ยากุใหเ้กิุดกุารส่ญูเส่ย่อ่กุ ฉัน้เหน็ใจ้คนท่ั้�ส่ญูเส่ย่และ
ไม่อ่ยากุให้วนอยูกุ้่บุกุารสู่ญเส่ย่ ฉัน้จ้้งเล้อกุท่ั้�จ้ะใหอ้ภ้ย” 

 บทเรียนัสืำาคัู่ญ: 

• การร่�จักป็ล�อยวางให�อภัยกันั การให�อภัยคืู่อคู่วามืกล�าที�ยิ�งใหญ� 
• ป็ล�อยวางคู่วามืแคู่�นั ที�สืดุูของการป็ลดูทกุขคื์ู่อการให�อภัย 
• ร่�ถึังคู่วามืเห็นัอกเห็นัใจกันั ร่�ถึังหัวอกของคู่วามืเป็็นัแมื�และคู่นัที�สืญ่เสืยี 

กิจักรรมทบทวนำก�รเรย่นำร้� ก�รสรุปบทเรย่นำประจัำ�วันำและก�รนำำ�เสนำอของกลุ่มฐ�นำ

การสืรุป็การเรียนัร่�ป็ระจำาวันัของเยาวชนั ทำาให�พัวกเขามีืโอกาสืไดู�ทบทวนัการเรียนัร่�และเชื�อมืโยงกลับมืาที�ตั่วเอง 
การสืรุป็บทเรียนับ�อย ๆ ช�วยทำาให�เกิดูการคิู่ดูอย�างเป็็นัระบบ และทำาอะไรดู�วยคู่วามืใคู่ร�คู่รวญมืากขึ�นั ไมื�เพัยีงแคู่�การมือง
เพัยีงผ่�านั ๆ 

ในัคู่�ายเยาวชนัจะทำาสืรุป็บทเรียนัป็ระจำาวันักับเพัื�อนัในักลุ�มืหลังจากเสืร็จกิจกรรมืภาคู่คู่ำา พัวกเขาจะไดู�เรียนัร่�การ
ทำางานักลุ�มืร�วมืกันั และมีืคู่วามืสืมัืพัันัธที์�แนั�นัแฟุ้น้ัมืากขึ�นัเรื�อย ๆ

ตัวอย�่งก�รนำำ�เสนำอก�รสรุปบทเรย่นำ

สืรุป็การเรยีนัร่� วันัที� 3 ตุ่ลาคู่มื 2562 โดูยกลุ�มืชาเขยีว

• ดูส่ืื�อสืิ�งแวดูล�อมื 
• เสืยีใจ สืงสืาร
• ร่�สืกึไมื�ดีู ไมื�พัอใจ
• เกิดูการสืญ่เสืยี
• นัำาเนั�าเสืยี
• ตั่ดูไมื�ทำาลายป่็า
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กิจกรรมืธานัอสืบุกโลก 
• คู่วามืร่�สืกึ เฮึฮึา สืนุัก ดีู
• ข�อสืงัเกต่ คู่วามืสัืมืพัันัธกั์นัดีู ไดู�ช�วยกันัวางแผ่นั ไดู�ร�วมืมืือกันั 

กิจกรรมืแมื�นัำาพัษิ 
• สืนุัก มีืคู่วามืสืขุ มีืคู่วามืสืามัืคู่คีู่ เสีืยสืละ มีืคู่วามือดูทนั 
• พั�อฮัึกแมื�ฮัึก
• คู่วามืร่�สืกึ สืนุัก ตื่�นัเต่�นั มีืคู่วามืสืขุ ภ่มิืใจ

ข�อสืงัเกต่
• ร่�จักคู่นัในัชุมืชนั 
• ร่�วิถีัชวิีต่ ที�มืาของหม่ื�บ�านั

กิจักรรมทบทวนำกระบวนำก�รเรย่นำร้�	 ก�รเรย่นำร้�ของตัวเองกับกระบวนำก�รบม่เพ�ะ	21	วันำ

กระบวนัการทบทวนัและใคู่ร�คู่รวญการเรยีนัร่�อย�างเป็็นัระบบ จะช�วยให�ผ่่�เรียนัคู่�อย ๆ ฝึึกฝึนัการคิู่ดูเป็็นั ระบบมืากขึ�นั
เรื�อย ๆ และการทบทวนัและใคู่ร�คู่รวญยังช�วยให�ผ่่�เรียนัไดู�เชื�อมืโยงต่นัเองกับเรื�องราวเหล�านัั�นัไดู�ชัดูเจนัมืากขึ�นั เห็นัทั�ง 
จุดูแขง็จุดูอ�อนั และเห็นัแนัวทางในัการพััฒนัาต่นัเองต่�อไป็ 

	กระบวนำก�ร: 

• แบ�งกลุ�มืต่ามืกลุ�มืฐานั เวียนัต่ามืกลุ�มืฐานับทเรยีนั 10 ฐานัเรยีนัร่� โดูยมีืพัี�เลี�ยงป็ระจำาอย่�ทกุฐานั
• พัี�เลี�ยงแต่�ละฐานัจะทำาหนั�าที�อธบิายเนืั�อหาและกิจกรรมืการเรียนัร่�เกี�ยวกับหัวเรื�องนัั�นั ๆ 
• ผ่่�เรยีนับนััทึกลงในัสืมุืดูของต่นัเองว�า ในัเรื�องนัั�นัต่นัเองมีืการเรยีนัร่�และเป็ลี�ยนัแป็ลงอะไรบ�าง และยังขาดูเรื�อง

อะไรบ�าง
• เมืื�อไดู�ยินัสืญัญาณระฆงั แต่�ละกลุ�มืจะขยับไป็ต่ามืเขม็ืนัาฬิกิา 1 ฐานั จนักว�าทกุกลุ�มืจะไดู�เข�าคู่รบทกุกลุ�มืฐานั

ฐ�นำบทเรย่นำเร่�องก�รสร��งสรรค์พลังกลุ่มและสร��งสรรค์ชุมชนำแหง่กัลย�ณมิตร

ฐานันีั�จะเป็็นัเรื�องเกี�ยวกับการสืร�างสืรรค์ู่ชุมืชนัและพัลังกลุ�มื เป็็นัการเรียนัร่�ตั่�งแต่�เริ�มืแรก เพืั�อให�ผ่่�เรยีนัเกิดูคู่วามืรัก
และคู่วามืสัืมืพัันัธ์ที�ดีูต่�อกันั ซึ่ึ�งจะมีืผ่ลต่�อการเรียนัร่�และอย่�ร�วมืกันั และมัืกจะมีืกิจกรรมืลักษณะนีั�แทรกในัแต่�ละสัืป็ดูาห์ 
เพัื�อสืร�างชุมืชนัและพัลังกลุ�มืให�เข�มืแขง็

• กิจักรรมธ�นำอสบุกโลก เนืั�อหาเกี�ยวกับคู่วามืเชื�อใจวางใจกันั คู่วามืสืมัืพันััธใ์นักลุ�มื การสัืงเกต่กันัและกันั เรยีนัร่�
เพัื�อนั/ร่�จักแต่�ละคู่นัมืากขึ�นั คู่วามืรับผิ่ดูชอบต่�อกลุ�มื ใสื�ใจกลุ�มื ใสื�ใจเพัื�อนั 

• กิจักรรมแมน่ำำ�พิษ เนืั�อหาเกี�ยวกับการละลายกำาแพังแต่�ละคู่นั การป็รับตั่วเข�าหากันั คู่วามืไว�เนืั�อเชื�อใจ และการ
วางแผ่นั

• กิจักรรมว�งเหรย่ญ เนืั�อหาเกี�ยวกับการวางแผ่นั คู่วามืสืมัืพันััธก์ลุ�มื ภาวะผ่่�นัำา การเชื�อในัศักยภาพัของต่นัเอง 
การขยายขอบเขต่คู่วามืสืามืารถั และการสืนัับสืนุันัผ่่�อื�นัให�สืามืารถัทำางานัไดู�สืำาเรจ็

• กิจักรรมปดิต�เดินำตะป้ เนืั�อหาเกี�ยวกับการวางแผ่นั การฝึึกสืมืาธ ิคู่วามืสืมัืพันััธค์ู่่� กลุ�มื คู่วามืเชื�อใจ/ไว�วางใจ
• กิจักรรมตบ่อล เนืั�อหาเกี�ยวกับการสืังเกต่อารมืณ์คู่วามืร่�สืึกต่นัเองและผ่่�อื�นั การสืื�อสืาร ภาวะผ่่�นัำา และการไป็ 

ในัทิศทางเดีูยวกันัของทีมื
• กิจักรรมพ่อฮััก	แม่ฮััก เนืั�อหาเกี�ยวกับคู่วามืสืัมืพัันัธ์กับท�องถิั�นั การร่�จักบริบทของแต่�ละท�องถิั�นั เรียนัร่�คู่วามื 

แต่กต่�างที�งดูงามื จิต่อาสืาคู่วามืป็รารถันัาที�จะช�วยเหลือผ่่�อื�นัให�พั�นัทกุข์
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ฐ�นำบทเรย่นำก�รพฒันำ�ภ�วะผ้�นำำ�ท่�เนำ�นำก�รประส�นำพลังกลุ่ม

• กิจักรรมภ�วะผ้�นำำ� ในัทุกกิจกรรมืการเรียนัร่�ที�เกี�ยวข�องกับกลุ�มื ผ่่�เรียนัจะมีืโอกาสืไดู�พััฒนัาภาวะผ่่�นัำาอย่�เสืมือ  
โดูยเฉพัาะผ่่�นัำาแบบสืร�างการมีืสื�วนัร�วมื หรือผ่่�นัำาป็ระสืานัพัลังกลุ�มื แต่�มีืกิจกรรมืที�เนั�นัเรื�องผ่่�นัำาเป็็นัพัิเศษ ไดู�แก�  
ช�างท�องโลก เนืั�อหาเกี�ยวกับการเผ่ชญิคู่วามืกลัว การสืร�างคู่วามืไว�วางใจ และการไว�วางใจเพัื�อนั การสืื�อสืาร การคิู่ดู
เชงิระบบ และเรยีนัร่�ผ่่�นัำาแต่�ละแบบ

• กิจักรรมต�ข่�ยไฟัฟ้ั� เนืั�อหาเกี�ยวกับการวางแผ่นั การคิู่ดูเชิงระบบ ภาวะผ่่�นัำา การลงมืือทำา การทดูลองหาวิธีการ  
การสืรุป็บทเรยีนั การเอาใจใสื�ดูแ่ลกันั เรยีนัร่�กันัและกันั และการสืร�างพัื�นัที�ป็ลอดูภัย

ฐ�นำบทเรย่นำก�รร้�จัักเข��ใจัตนำเองและเข��ใจัผ้�อ่�นำ	

• สวดมนำต์	ภ�วนำ� เนืั�อหาเกี�ยวกับวิธกีารทำาจิต่ใจให�สืงบ ฝึึกวินััย จิต่ใจจดูจ�อ จิต่ใจเบิกบานั ก�อนัเรยีนั/ทำางานั
• นิำเวศึภ�วนำ� เนืั�อหาเกี�ยวกับการอย่�กับต่นัเองให�ไดู� การเห็นัคู่วามืกลัว ก�าวข�ามืคู่วามืกลัว คู่วามือดูทนั คู่วามืสืงบ
• เดินำข��มเส�นำเวล� เนืั�อหาเกี�ยวกับการทบทวนั/ใคู่ร�คู่รวญต่นัเอง ยอมืรบัต่นัเองและยอมืรบัเพัื�อนัในัร่ป็แบบที�เขาเป็็นั 
• ธ�ต	ุ4	ธ�ตุ	/สตัว์	4	ทิศึ เนืั�อหาเกี�ยวกับการร่�จักจุดูแขง็จุดูอ�อนัต่นัเองและเพัื�อนั ร่�แนัวทางที�จะทำาให�ดีูขึ�นั 
• ไพท่�โรต์ เนืั�อหาเกี�ยวกับการใช�ไพั�ให�ผ่่�เรยีนัไดู�คู่ยุกับตั่วเอง เชื�อมืโยงต่นัเองกับไพั� เห็นัข�อดีู พัรสืวรรค์ู่ของตั่วเอง
• ก�รพด้ในำท่�ส�ธ�รณะ เนืั�อหาการกล�าพ่ัดู เผ่ชญิคู่วามืกลัว การเต่รยีมืตั่ว มีืสืติ่ จิต่สืงบ
• กิจักรรมท��ท�ยสติ ผ่จญภัย ไต่�เชอืก ปี็นัหนั�าผ่า เนืั�อหาเกี�ยวกับการไดู�เห็นัคู่วามืกลัวของต่นัเอง การเอาชนัะต่นัเอง 

การท�าทายต่นัเอง
• เก��อ่�ตัวเดิม เนืั�อหาเกี�ยวกับการโยงป็ระเด็ูนัสืำาคัู่ญจากการอ�านับทคู่วามื สืรุป็บทเรียนั และฝึึกเขยีนัและพัดู่เรื�องราว

ของต่นัเอง เกี�ยวกับคู่วามืสุืข คู่วามืภาคู่ภ่มิืใจ คู่วามืสืบายใจ พัื�นัที�คูุ่�นัเคู่ย คู่วามืทรงจำา
• ประสบก�รณ์คว�มรกั เนืั�อหาเกี�ยวกับป็ระสืบการณ์คู่วามืรักของผ่่�ใหญ�ที�ผ่�านัโลกมืาระยะหนึั�ง ทำาให�เยาวชนัไดู�เห็นั

มุืมืมืองคู่วามืหลากหลายของคู่วามืรกั การจัดูการดูแ่ลคู่วามืรกั คู่วามืสืมัืพันััธที์�ไมื�ราบรื�นั
• เล่�เร่�องร�วใบไม� เนืั�อหาเกี�ยวกับการทบทวนัใคู่ร�คู่รวญตั่วเอง เชื�อมืโยงต่นัเองกับธรรมืชาติ่ ร่�จักเพัื�อนัในัมุืมืมือง 

ต่�าง ๆ เห็นัเบื�องหลังที�ลึกซึ่ึ�ง การฟุ้ังอย�างลึกซึ่ึ�ง การเคู่ารพัในัตั่วเพัื�อนั สืร�างคู่วามืเข�าใจที�มืาที�ไป็ของเพัื�อนั และฝึึก
สืื�อสืารเรื�องราวต่นัเอง

ฐ�นำบทเรย่นำเร่�องธรรมช�ติและนิำเวศึวิทย�แนำวลึก

• เส�นำท�งศึกึษ�ธรรมช�ติ เนืั�อหาเกี�ยวกับสืมุืนัไพัร การนัำาสืมุืนัไพัรมืาใช�ให�เกิดูป็ระโยชน์ั, ฝึายชะลอนัำา สืร�างคู่วามื 
ชุ�มืชื�นัให�ธรรมืชาติ่, คู่วามืสืำาคัู่ญของต่�นัมือสื เฟุ้ิร์นั ไลเคู่นั, ป่็แป้็ง ป่็ท่ลกระหมื�อมื หายาก ราคู่าแพัง สืร�างรายไดู�,  
ป็ลก่ป่็าทดูแทนั ป่็าเกิดูเอง ดู่แลรกัษาป่็า ป็ลก่เพัื�อทดูแทนั เห็นัคู่ณุคู่�าของป่็าและสัืต่ว์ป่็า

• ด้วิดโ่อสิ�งแวดล�อมและถือดบทเรย่นำก�รเรย่นำร้� ทำาทุกวันัในัช�วงเช�าก�อนัเริ�มืกิจกรรรมื เพัื�อให�เกิดูจิต่สืำานึักในัระบบ
นิัเวศของผ่่�เรยีนั

 • เรื�อง “Man” การใช�ทรพััยากรของมืนุัษย ์ทำาลายป่็าเพัื�อสืร�างเมืือง ฆ�าสืตั่ว์เพัื�อนัำามืาเป็็นัของใช� มืนุัษย์ทำาลาย 
สืิ�งต่�าง ๆ เพัื�อต่อบสืนัองคู่วามืต่�องการของต่นั

 • ขวดู 3 ใบ เกิดูอะไร เนืั�อหาเกี�ยวกับขวดูที�ไหลลงส่ื�ทะเลเกิดูหลุมืขยะในัทะเล ไหลลงคู่ลองเกิดูสืารเคู่มีื ทำาลายสืิ�ง
มีืชวิีต่ในันัำา ต่�องจัดูการถัก่วิธรีไีซึ่เคิู่ล รีย่สืนัำากลับมืาใช�ใหมื�

 • การลดูขยะจากต่�นัทาง โดูยไมื�ใช�ถังุพัลาสืติ่ก การใช�กล�องอาหารแทนักล�องโฟุ้มื การใช�ถุังผ่�าในัการซึ่ื�อของ
 • รองเท�าทะเลจร จิต่อาสืาทำาคู่วามืสืะอาดูชายหาดู เก็บเศษรองเท�าเก�ามืารไีซึ่เคิู่ล สืร�างม่ืลคู่�า/กองทนุั



95 คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

ฐ�นำบทเรย่นำก�รเรย่นำร้�เร่�องคว�มง�มและก�รสร��งสรรค์ง�นำศึลิปะ

• ศึลิปะ เรียนัร่�การทำาพั่�กันั ใช�สืิ�งที�มีือย่�ให�เกิดูป็ระโยชน์ัและมีืคู่ณุคู่�า การทำาศิลป็ะสืื�อผ่สืมื สืื�อคู่วามืร่�สืกึตั่วเองผ่�านั
การวาดูภาพั การทำาศิลป็ะจัดูวาง ทำาชิ�นังานัสืื�อคู่วามืหมืายให�มีืร�างกายอย่�ดู�วย และการตี่คู่วามืศิลป็ะ การมือง
คู่วามืร่�สืกึของเพัื�อนัผ่�านัภาพังานัศิลป็ะ

• ดนำตร ่เรียนัร่�การแสืดูงออกทางดู�านัดูนัต่รี การใช�ดูนัต่รีป็ลดูป็ล�อยอารมืณ ์คู่วามืร่�สืกึ การฝึึกทักษะการเล�นัดูนัต่ร ี
และการสืร�างรอยยิ�มืเสืยีงหัวเราะ 

ฐ�นำบทเรย่นำก�รเรย่นำร้�นำอกสถื�นำท่�

การที�ผ่่�เรียนัไดู�เรียนัร่�และสัืมืผั่สืในัแต่�ละท�องถิั�นัที�ต่นัเองไป็อย่� จะทำาให�เห็นัว�าแต่�ละที�มีืคู่วามืแต่กต่�างหลากหลาย  
มีืคู่ณุคู่�าในัต่นัเอง ไมื�อาจตั่ดูสืนิัผ่่�คู่นัดู�วยป็ระสืบการณข์องต่นัเอง ทำาให�เกิดูคู่วามืเคู่ารพัในัผ่่�อื�นั ยอมืรบั และเห็นัคู่ณุคู่�าของ
คู่วามืหลากหลาย

• ดูอยเสืมือดูาว คู่วามืงามืต่ามืธรรมืชาติ่ เรยีนัวิธดีูดู่วงดูาว สืมัืผั่สืคู่วามืงามืของทะเลหมือกและพัระอาทิต่ยต์่ก 
• วัดูพัระธาตุ่แช�แห�ง วัดูภ่มิืนัทร์ จ.นั�านั สืัมืผั่สืคู่วามืงามืทางสืถัาปั็ต่ยกรรมืและคู่วามืศรัทธาในัพัระพัุทธศาสืนัา 

การวาดูภาพัเล�าเรื�องคู่วามืรกั 
• หออัต่ลักษณจั์งหวัดูนั�านั ร่�จักป็ระวัติ่ศาสืต่ร์ที�ลึกซึ่ึ�ง รากเหง�า ชนัเผ่�า วัฒนัธรรมืป็ระเพัณ ีทรพััยากร

ฐ�นำบทเรย่นำเร่�องก�รพัฒนำ�ทักษะในำก�รแสวงห�คว�มร้�	

• ก�รฟังั เนืั�อหาเกี�ยวกับการรบัฟัุ้งคู่วามืคิู่ดูเห็นัของผ่่�อื�นั การฟุ้งัอย�างตั่�งใจ ลึกซึ่ึ�ง ไมื�ตั่ดูสิืนั และการรบัฟุ้งัคู่วามื
คิู่ดูเห็นัที�แต่กต่�าง

• ก�รพ้ดคุยแลกเปล่�ยนำเน่ำ�อห�เก่�ยวกับก�รตั�งคำ�ถื�ม ชวนัคิู่ดู ชวนัคูุ่ย การเปิ็ดูโอกาสืให�ผ่่�อื�นัไดู�พั่ดูแสืดูงคู่วามื
คิู่ดูเห็นั ไดู�เรยีนัร่�และเห็นัมุืมืมืองที�แต่กต่�าง

• ก�รสรุปบทเรย่นำ	 เนืั�อหาเกี�ยวกับการแยกแยะและจัดูหมืวดูหม่ื�ข�อม่ืลเพัื�อให�ตั่วเราและเพัื�อนัเข�าใจ ไดู�ทบทวนั 
สืิ�งที�เรียนั การตั่�งใจ จดูจำา จดูจ�อ เรยีนัร่�

• ก�รฝั่กึจัับประเด็นำ เนืั�อหาเกี�ยวกับการฟุ้งัเรื�องราวของเพัื�อนั การใคู่ร�คู่รวญเรื�องราวของต่นัเอง การดูห่นััง ดูคู่่ลิป็
วิดีูโอ การอ�านัหนัังสือืและบทคู่วามื

ฐ�นำบทเรย่นำก�รเรย่นำร้�สงัคมและร้�เท่�ทันำส่�อ

• ร่�จักสืงัคู่มืกับสืารคู่ดีู Story of Stuff เนืั�อหาเกี�ยวกับการผ่ลิต่แบบเสื�นัต่รง ผ่ลกระทบจากการผ่ลิต่แบบเสื�นัต่รง 
วิธกีารที�จะเป็ลี�ยนัร่ป็แบบการผ่ลิต่เป็็นัแบบวงกลมื

• VDO การศึกษาเป็รยีบเทียบอดีูต่กับปั็จจุบนััไมื�เป็ลี�ยนัแป็ลง สืะท�อนัให�เห็นัการศึกษาในัปั็จจุบนััล�มืเหลว
• สืร�างสืงัคู่มืที�ดีูงามื ร่�จักสืงัคู่มื ร่�เท�าทันัสืงัคู่มื
• ตั่วอย�างชุมืชนัที�เข�มืแข็ง เช�นั อินัแป็ง แมื�ทา หนัองสืาหร�าย ชาวบ�านัรวมืตั่วกันัเพัื�อพัฒันัาเศรษฐกิจชุมืชนั
• ร่�จักชุมืชนัผ่�านัเคู่รื�องมืือแผ่นัที�ชุมืชนั ป็ฏิิทินัวัฒนัธรรมื อาชพีั เศรษฐกิจ 
• ศึกษาดู่งานัศ่นัยช์วีวิถีัชุมืชนันัำาเกี�ยนั การแป็รร่ป็สืมุืนัไพัรทำาให�ชุมืชนัมีืรายไดู�
• การร่�เท�าทันัสืื�อ เนืั�อหาเกี�ยวกับการร่�จักสืื�อในัร่ป็แบบต่�าง ๆ เรียนัร่�ป็ระโยชน์ัและโทษของสืื�อ ฝึึกการผ่ลิต่ในั 

ร่ป็แบบที�ต่นัเองชอบ และขั�นัต่อนัการผ่ลิต่ 5 ขั�นัต่อนั
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ฐ�นำบทเรย่นำก�รเรย่นำร้�เพ่�อสร��งพลังในำก�รเปล่�ยนำแปลงตนำเอง

เรยีนัร่�ผ่�านัการพัดู่คุู่ยกับคู่นัที�มีืป็ระสืบการณห์ลงผิ่ดูและกลับตั่วไดู� การดูคู่่ลิป็วิดีูโอ การอ�านับทคู่วามืและหนัังสือื

• ทต่่แห�งคู่วามืดีู เชื�อมืโยงป็ระสืบการณต์่นัเองกับผ่่�ที�มีืป็ระสืบการณ์ และแรงบนััดูาลใจ 
• อ�านัหนัังสือืดูอกไมื�และคู่วามืหวัง คู่�นัหาศักยภาพัสืง่สุืดู โดูยไมื�เบียดูเบยีนัต่นัเองและทำาร�ายผ่่�อื�นั
• สืิ�งที�มีือิทธพิัลต่�อตั่วเรา ร่�สืิ�งที�มีือิทธพิัลกับเรา ทั�งดู�านับวกและดู�านัลบ จัดูการกับอิทธพิัลดู�านัลบ 
• การอ�านับทคู่วามืเก�าอี�ตั่วเดิูมื และการเขยีนับทคู่วามืเก�าอี�ตั่วเดิูมืของต่นัเอง
• การดูคู่่ลิป็วิดีูโอของโจนั จันัไดู การคู่�นัหาแนัวทางที�จะแก�ปั็ญหาเรื�องคู่วามืกลัว และการไมื�เห็นัคู่ณุคู่�าในัต่นัเอง 

พัร�อมืกับพ่ัดูเรื�องคู่วามืกลัวของต่นัเอง

ฐ�นำบทเรย่นำก�รเรย่นำร้�เพ่�อพัฒนำ�ทักษะชวิ่ตในำก�รดแ้ลและก�รจััดก�รตนำเอง

การดูแ่ลสืถัานัที�ที�ใช�ร�วมืกันั ไดู�แก� ห�องนัำา ห�องป็ระชุมื บรเิวณโดูยรอบห�องป็ระชุมื ที�รบัป็ระทานัอาหาร และนัำาดืู�มื 
โดูยจัดูให�เวียนัทำาต่ามืกลุ�มืฐานั เพืั�อให�ผ่่�เรยีนัไดู�ฝึึกการดูแ่ลพัื�นัที�สืาธารณะร�วมืกันัเป็็นัป็ระจำา

• การดูแ่ลอาคู่ารที�พััก
• การดูแ่ลคู่วามืสืะอาดูของต่นัเองทั�งร�างกาย ที�นัอนัและเสืื�อผ่�า
• การวางกฎีระเบยีบและทำาต่ามืกฎีระเบยีบที�ต่นัเองตั่�งขึ�นั
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11  ก่จกรรมืการเรย่นร่น้อกสถิ่านท่�

กิจักรรมสร��งคว�มสมัพนัำธ์กับชุมชนำ “พอ่ฮัักแมฮั่ัก”

บ��นำกิตตินัำนำท์	หม้	่14	ตำ�บลศึรษ่ะเกษ	อำ�เภอนำ�นำ�อย	จัังหวัดน่ำ�นำ

วัตถืปุระสงค์:

• เพืั�อให�เด็ูกและเยาวชนัเรยีนัร่�วิธกีารเชื�อมืคู่วามืสัืมืพันััธกั์บผ่่�คู่นัต่�างถิั�นั ต่�างวัฒนัธรรมื
• เพืั�อให�เด็ูกและเยาวชนัไดู�สัืมืผั่สืคู่วามืรกั คู่วามืไว�ใจกับผ่่�คู่นั รวมืถึังสืถัานัที�และธรรมืชาติ่
• เพืั�อให�เด็ูกและเยาวชนัไดู�เรยีนัร่�การทำาเพัื�อผ่่�อื�นัโดูยไมื�หวังผ่ลต่อบแทนั และไดู�สัืมืผั่สืคู่วามืสืขุจากคุู่ณคู่�านัั�นั

ขั�นำตอนำ/กระบวนำก�รเตรย่ม ขั�นำตอนำ/กระบวนำก�รทำ�กิจักรรม ข�อจัำ�กัด	ข�อพงึระวัง คว�มร้�สกึ

• ป็ระสืานักับผ่่�ใหญ�บ�านัเพืั�อ
ทำาคู่วามืร่�จักชุมืชนัและ
ป็ระเมิืนัว�าจะทำากิจกรรมื
อะไรร�วมืกับชุมืชนัไดู�บ�าง

• นัำาเสืนัอกิจกรรมืที�คู่าดูว�าจะ
มีืสื�วนัร�วมืกับชุมืชนัไดู�

• นััดูหมืายการทำากิจกรรมืกับ
ผ่่�นัำาชุมืชนั

• เริ�มืต่�นัดู�วยกิจกรรมืพั�อฮัึก
แมื�ฮัึก โดูยทำาคู่วามืเข�าใจ
ร�วมืกับผ่่�นัำาว�าจะต่�องทำา
อะไรบ�าง รับฟุ้งัเงื�อนัไขของ
ชุมืชนัว�าอะไรที�ทำาไดู�/ไมื�ไดู�

• ทำาคู่วามืเข�าใจกิจกรรมื 
พั�อฮัึกแมื�ฮัึกกับเด็ูกเยาวชนั

• ระดูมืข�อคู่วรป็ฏิิบติั่/ไมื�คู่วร
ป็ฏิิบติั่เมืื�อเข�าชุมืชนั

• จัดูเต่รยีมืสืลากรายชื�อเด็ูก
เยาวชนัทั�งหมืดูเพืั�อให�ชุมืชนั
จับชื�อว�าใคู่รจะไดู�เป็็นัลก่ฮัึก

• เด็ูกเยาวชนัและชุมืชนัพัร�อมืกันัที�
ศาลาป็ระชาคู่มืหม่ื�บ�านั

• แบ�งเด็ูกและชุมืชนันัั�งกันัคู่นัละฝัึ� ง
• กระบวนักรและผ่่�ใหญ�บ�านัร�วมืกันั

ชี�แจงวัต่ถัปุ็ระสืงค์ู่ของกิจกรรมื
• กระบวนักรให�ชุมืชนัจับสืลากชื�อเด็ูก

เยาวชนัว�าไดู�ใคู่รเป็็นัลก่ฮัึก และให�
ลก่ฮัึกเดิูนัไป็หาพั�อแมื�บุญธรรมืเพัื�อ
ผ่่กข�อมืือรบัเป็็นัลก่จนัคู่รบ  

• ตั่วแทนัม่ืลนิัธสิืยามืกัมืมืาจลกล�าว
ขอบคู่ณุ

• แต่�ละคู่รอบคู่รวัรบัป็ระทานัอาหาร
ร�วมืกันั/ให�เวลาทำาคู่วามืร่�จักบ�านั
ของพั�อฮัึกแมื�ฮัึก ก�อนัเดิูนัทางกลับ
ที�พััก

• ทีมืกระบวนักรต่�องศึกษา
ชุมืชนั/ทำาคู่วามืร่�จักผ่่�นัำา
ชุมืชนัให�ดีู

• สืื�อสืารให�ชุมืชนัเข�าใจ 
เป้็าหมืายการเรยีนัร่�  
เพัื�อให�เกิดูคู่วามืเข�าใจ 
ที�ดีูต่�อกันั จนัมัื�นัใจว�าจะ
ไดู�รับคู่วามืร�วมืมืือจาก
ชุมืชนัเป็็นัอย�างดีู

• ทีมืกระบวนักรต่�องมีื
ป็ระสืบการณ์ทำางานักับ
ชุมืชนั เพัื�อให�คู่ำาแนัะนัำา
ในัการเข�าหาชุมืชนักับ
เยาวชนัไดู�

• เหมืาะกับการทำาคู่�ายที�มีื
เวลา 5 วันัขึ�นัไป็ เพัื�อให�มีื
เวลามืากพัอในัการสืร�าง
คู่วามืสืมัืพันััธร์�วมืกันัที� 
ลึกซึ่ึ�งยิ�งขึ�นั

• พั�อแมื�บุญธรรมืหรือ 
พั�อฮัึกแมื�ฮัึก จับสืลากชื�อ
ลก่บุญธรรมื ผ่่กข�อมืือรับ
ขวัญลก่บุญธรรมื

ลก้บุญธรรม
• ร่�สืกึอบอุ�นัและ 

มีืคู่วามืสืขุมืาก
• ร่�สืกึสืงสืารพั�อ

อุ�ยอายุมืากแล�ว 
และอย่�คู่นัเดีูยว 

พอ่แมบุ่ญธรรม
• ร่�สืกึดีูใจที�มีืลก่ ๆ 

หลานั ๆ มืาเป็็นั
คู่นัในัชุมืชนั

• ร่�สืกึตื่�นัตั่นัใจ
ขั�นำตอนำ/กระบวนำก�รหลังทำ�กิจักรรม
• เด็ูกเยาวชนัและพั�อฮัึกแมื�ฮัึก 

พ่ัดูถึังคู่วามืร่�สืกึที�เกิดูขึ�นัจาก 
การทำากิจกรรมื
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ทบทวนำก�รเรย่นำร้�	:	สมัพนัำธ์ชุมชนำ	พอ่ฮัักแมฮั่ัก	

การถัอดูบทเรยีนัหลังทำากิจกรรมืผ่�านัป็ระสืบการณ ์เป็็นัการเรยีนัร่�ที�สืำาคัู่ญที�ช�วยให�
ผ่่�เข�าร�วมืไดู�กลับมืาใคู่ร�คู่รวญ และแลกเป็ลี�ยนัเรยีนัร่�จากกันัและกันัให�ลึกซึึ่�งยิ�งขึ�นั โดูยทั�วไป็
คู่วรทำาทันัทีหลังจากจบกิจกรรมื แต่�หากทำาไมื�ทันัก็สืามืารถัให�ทำาในัต่อนัหลังไดู� ซึ่ึ�งในับาง
กิจกรรมืการไดู�ทิ�งระยะเวลาก�อนัถัอดูบทเรียนัก็อาจเป็็นัผ่ลดีู เพัราะช�วยให�ต่กผ่ลึกหรือไดู�
คิู่ดูกับสืิ�งนัั�นัมืากขึ�นั

คว�มร้�สกึ: 

• ร่�สืกึอบอุ�นัใจที�มีืพั�อฮัึกแมื�ฮัึก พั�อแมื�ให�พัลัง ให�คู่วามืรกั คู่วามืป็ระทับใจ
• สืงสืารพั�อบุญธรรมืที�ต่�องอย่�คู่นัเดีูยว อายุมืากแล�วแต่�ก็ยงัแขง็แรงดูแ่ลตั่วเองไดู� อยากช�วยเหลือทุกอย�างเท�าที�

ทำาไดู� เช�นั ช�วยทำาคู่วามืสืะอาดูบ�านั
• ดีูใจที�ไดู�ไป็เยี�ยมืหม่ื�บ�านั คู่นัในับ�านัมีืคู่วามืสืขุ วิถีัชวิีต่คู่ล�าย ๆ บ�านัเรา เห็นัแล�วคิู่ดูถึังบ�านั
• ดีูใจที�ไดู�เป็็นัสื�วนัหนึั�งชองชุมืชนั คิู่ดูว�าพัวกเรานั�าจะมีืโอกาสืทำาป็ระโยชน์ัในัชุมืชนัไดู�บ�าง
• ร่�สืกึสืงสืารคู่ณุยายกับคุู่ณต่าที�อย่�กันั 2 คู่นั อายุมืากแล�ว ห่ต่าก็ไมื�คู่�อยดีู 
• ร่�สืกึดีูที�ไดู�พ่ัดูคุู่ย พั�อแมื�เล�าคู่วามืเป็็นัอย่� อาชพีัการทำามืากินัให�เราฟุ้งั 
• ร่�สืกึดีูใจที�พั�อแมื�ต่�อนัรบัเหมืือนัเป็็นัลก่จรงิ ๆ คู่วามืร่�สืกึเหมืือนัไดู�อย่�กับบ�านั
• ร่�สืกึอบอุ�นัที�แมื�จากบ�านัมืาไกลหลายร�อยกิโลเมืต่รแต่�ก็มีืพั�อแมื�บุญธรรมืที�นีั� และวิถีัชวิีต่วัฒนัธรรมืคู่ล�าย ๆ  กันั
• ร่�สึืกสืงสืารพั�อฮัึกต่�องเลี�ยงดูพ่ั�อที�ต่าบอดู ดูแ่ลนั�องคู่นัเล็กที�เป็็นัไข�สืมืองอักเสืบ โดูยการก่�เงินัมืาสื�งลก่ชายเรยีนั 

ซึ่ื�อข�าวกินั บ�านัอย่�ในัที�ลุ�มื ฝึนัต่กมืาก ๆ นัำาก็จะท�วมืพัื�นัที� 
• ร่�สืกึดีูที�ไดู�เรยีนัร่�วัฒนัธรรมืของชุมืชนั ไดู�กินัข�าวร�วมืกันั

กระบวนำกรแลกเปล่�ยนำและสรุป:

ร่�สืึกดีูที�พัวกเราไดู�บอกเล�าอารมืณ์คู่วามืร่�สืึกสืิ�งที�ไดู�สืัมืผั่สื และคิู่ดูต่�อเพัื�อจะช�วยเหลือ นีั�ถืัอเป็็นัจุดูเริ�มืต่�นัของการ
คิู่ดูถึังผ่่�อื�นัมืากกว�าตั่วเอง เราจะหาโอกาสืทำาอะไรเพัื�อผ่่�อื�นั โดูยเฉพัาะชุมืชนันีั�ที�เราไดู�มืาใช�ทรัพัยากรร�วมืกับชุมืชนั

กิจักรรมพฒันำ�ชุมชนำ บ��นำกิตตินัำนำท์

การหาโอกาสืให�เด็ูกเยาวชนัไดู�ทำาอะไรเพัื�อผ่่�อื�นัและเพัื�อสื�วนัรวมื เป็็นัการเพัิ�มืพัื�นัที�คู่วามืรกัและคู่วามืกรุณาในัหวัใจ
ให�กับพัวกเขา การไดู�เข�าไป็สืัมืพัันัธ์กับชุมืชนัในัฐานัะที�เป็็นัล่กฮัึก ทำาให�พัวกเขาร่�สึืกเป็็นัสื�วนัหนึั�งของคู่รอบคู่รัวและเป็็นั
สืมืาชกิของชุมืชนั พัวกเขาจึงอยากช�วยแก�ปั็ญหาและทำาสืิ�งดีู ๆ ให�เกิดูขึ�นักับพัื�นัที�นีั� 

กิจกรรมืจิต่อาสืาจึงเกิดูขึ�นัหลังจากที�เด็ูกเยาวชนัไดู�รบัฟุ้งัเรื�องราวของพั�ออุ๊ยเข�มื และไดู�ไป็เหน็ัสืภาพับ�านั ของพั�ออุ๊ย 
พัวกเขาจึงกลับมืาคุู่ยกันัและขอเวลาที�จะไป็ทำาคู่วามืสืะอาดูบ�านั และซึ่�อมืแซึ่มืบ�านัให�กับพั�ออุ๊ย

ภ�รกิจั	แบง่หนำ��ท่�:	

 งานัที�บ�านัพั�ออุ๊ยเข�มื 
• ดูแ่ลคู่วามืสืะอาดู ถับ่�านั ซัึ่กผ่�า 
• กลุ�มืช�าง ทำาเตี่ยงนัอนั ทำาราวบนััไดูบ�านั ซึ่�อมืไฟุ้ฟุ้า้ 

 งานัที�หม่ื�บ�านักิต่ติ่นัันัท์
• เก็บขยะรอบชุมืชนั 

 ***ทั้กุุคนดแูลต้ิวเองท้ั้�งกุายและใจ้ พวกุเราเข้า้ไปีในนาม่กุลุ่ม่เยาวชน ถ้อข้วดนำาไปีด้วย 
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กิจักรรมถือดบทเรย่นำ จิัตอ�ส�เพ่�อชุมชนำบ��นำกิตตินัำนำท์

คว�มร้�สกึท่�ได�ทำ�สิ�งดเ่พ่�อผ้�อ่�นำ	

• ภ่มิืใจที�เราสืามืารถัทำาสืิ�งดีูเพืั�อผ่่�อื�นัไดู�ทุกที� ทกุเวลา 
• มีืคู่วามืสืขุที�ทกุคู่นัทำาไดู�ดีูมืาก อยากให�ทกุคู่นัเก็บคู่วามืดีูนีั�ไว�
• ภ่มิืใจในัตั่วเองและผ่่�อื�นัที�ไดู�ช�วยเหลือคู่ณุต่า และเห็นัคู่ณุต่ามีืคู่วามืสืขุ
• ดีูใจที�ไดู�ทำาต่ามืคู่วามืคู่าดูหวัง และออกมืาดีู ขอบคู่ณุทกุคู่นัที�ไดู�ช�วยกันัทำาป็ระโยชน์ัเพัื�อผ่่�อื�นั
• สืบายใจที�ไดู�ทำาสืาธารณป็ระโยชน์ั เก็บขยะในัชุมืชนั 
• ดีูใจและอยากทำาอะไรมืากกว�านีั� 
• ดีูใจที�ทกุคู่นัทำาอย�างตั่�งใจและเต็่มืที�ต่ามืกำาลัง 
• มีืพัลังจากการร�วมืมืือร�วมืใจกันัของคู่นัหนุั�มืสืาวรุ�นัใหมื�ที�อยากสืร�างสืรรค์ู่สืังคู่มื ทุกคู่นัมีืศักยภาพัที�จะสืร�าง

สืงัคู่มืที�ดีูงามื
• มีืคู่วามืหวัง เห็นัคู่วามืตั่�งใจของทุกคู่นั มีืคู่วามืรบัผิ่ดูชอบต่�อหนั�าที� ทำากันัเองโดูยไมื�ต่�องบอก
• สืนุักกับบรรยากาศ การทำางานัร�วมืกันัแบบมีืคู่วามืสืขุ

กิจักรรมสมัผสัคว�มง�มของธรรมช�ติ ดอยเสมอด�ว

ดูอยเสืมือดูาวเป็็นัสืถัานัที�ธรรมืชาติ่ที�มีืคู่วามืสืงบสืวยงามืและให�พัลังงานัของคู่วามือิสืระ เสืรีภาพั และคู่วามืสืดูชื�นั 
คู่นัที�ไดู�สัืมืผั่สืจะร่�สืกึรกัในัธรรมืชาติ่ เพัราะรบัร่�ไดู�ว�าธรรมืชาติ่ให�พัลังงานัที�ดีูกับต่นัเอง ซึ่ึ�งหาไมื�ไดู�แบบนีั�ในัเมืืองใหญ�

กระบวนำก�ร:

• แต่�ละคู่นัจะไดู�อาหารคู่นัละ 1 กล�อง (งดูใช�กล�องโฟุ้มื)
• ขึ�นัรถัต่ามืกลุ�มืฐานั ให�แต่�ละกลุ�มืดูแ่ลกันั
• เมืื�อถึังดูอยเสืมือดูาว ผ่่�เข�าร�วมืแยกย�ายหาสืถัานัที�ที�ต่นัเองจะสัืมืผั่สืธรรมืชาติ่ไดู� พัร�อมืกับเขียนับทกวีของ

ต่นัเองอย�างนั�อยคู่นัละ 1 บท
• รวมืตั่วกันัต่อนัฟุ้า้มืืดูที�ทำาการอุทยานัเพัื�อเรยีนัร่�เรื�องการดูดู่าว
• สืรุป็สืิ�งที�ไดู�เรยีนัร่� และเดิูนัทางกลับ

บอกเล่�คว�มร้�สกึผ�่นำบทกว่

• เสืมือดูาวสืวยดู�วยฟุ้า้พัาสือดูสื�อง เสืยีงนักร�องท�องฟุ้า้พัาหวั�นัไหว ช�วยแบ�งปั็นัคู่วามืรกัให�ปั็กไป็ คิู่ดูถึังใจไกลอื�นัชื�นั
อ�อนัจันัทร์

• ลมืโชยเยน็ัพััดูพัาชวนัหลงใหลต่�างคู่ลั�งไคู่ล�ในัเสืนั�ห์ของหุบผ่าอันัมืืดูถึังช�วงเยน็ัยามืหลับต่า แสืงจันัทร์จ�าสืว�าง
ท�ามืกลางดูาว

• เที�ยวดูอยเสืมือดูาว จิต่เบกิบานัทุกโมืงยามื ดืู�มืดูำารสืพัระธรรมืทกุเช�าคู่ำาป็ระสืบชยั ชวิีต่จงรุ�งโรจน์ัฟุ้า้จงโป็รดูไดู�เห็นัใจ 
ป็กป้็องคูุ่�มืกันัภัยสืิ�งเลวร�ายกลับกลายดีู 

• ภ่เขา ต่�นัไมื� ท�องฟุ้้า ทุกอย�างจะสืวยงามื เมืื�อระยะห�างกำาลังดีู คู่วามืรกัก็เช�นักันั 
• ใกล�ชดิูดูวงดูาว ชวิีต่คู่วามืฝัึนัท�ามืกลางหม่ื�ดูาว ป็ลดูป็ล�อยคู่วามืทกุขใ์กล�ชดิูหม่ื�ดูาว ใกล�ชดิูดูวงดูาวคู่วามืฝัึนัเสืมือดูาว 
• เจ�าเอ๋ยเจ�านัั�นัยงัมีืดูวงดูาวที�คู่อยเคีู่ยงข�างกันัทกุคู่ำาคืู่นั แมื�เจ�านัั�นัจะอย่�ท�ามืกลางแสืงดูาว ถึังนัั�งหนัาว ๆ ขอเพัยีงเจ�า

นัั�นัอย่�เคีู่ยงข�างกันัต่ลอดูไป็ 
• กลางนัภาดูวงดูาวคู่อยจับแสืง บนักอหญ�าหลับตื่�นัเหมืือนัดัู�งพับแสืงต่ะวันั 
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บอกเล่�คว�มร้�สกึผ�่นำบทกว่

• ดูวงดูารา สืกาวยามืคู่ำาคืู่นั คู่นัใจชื�นัทนัเหงาเฝ้ึาทนัเพั�อ ต่ามืหารกัใต่�แสืงจันัทรห์าไมื�เจอ หญงิอย�างเธอมีืที�ไหนัในัโลกา
• จากยอดูดูอยแดูนัไกลใจยงัห�วง ยังคิู่ดูถึังห�วงหาพัะว�าพัะวัง และคู่งต่�องรอคู่อยเจ�ากลอยใจ
• แมื�ต่ะวันัลับฟุ้า้ยงัมีืเมืฆที�สืวยงามืเสืมือ ไมื�มีืสืิ�งใดูที�เป็ลี�ยนัไป็ สืิ�งที�สืวยงามืมิืไดู�ต่กหายไป็ แมื�แต่�ต่กคู่ำาก็ยงัมีืแสืงเดืูอนั

ดูาวที�ป็ระกายดัู�งเพัชร
• ลมืภ่เขาจ่�โจมืโถัมืทายทัก และห�วงหนัักทนัต่�อคู่วามืหลับใหล รัต่ติ่กาลร�าวรานัคู่งผ่�านัไป็
• พัร�างพัราวสืกาวแสืงดูาวเดืูอนั มีืแสืงเดืูอนัแสืงดูาวสื�องลึกลงกลางใจ เหมืือนัไดู�รับพัลังอันัยิ�งใหญ� ฉนัันัั�งมืองท�องฟุ้า้ 

อันักว�างใหญ� หัวใจสืั�นัไหว คิู่ดูถึังบ�านัคิู่ดูถึังคู่นัไกลที�จากมืา ยงัเห็นัดูาวสื�องแสืงสืว�างไสืว เห็นัเด็ูกนั�อยมีืคู่วามืหวัง  
เป้็าหมืายที�วางไว�ชัดูเจนั เป็็นัพัลังดู�วยคู่วามืหวังสืร�างพัลังอันังดูงามื ที�นีั�ดูอยเสืมือดูาว 

• คู่ำาคืู่นัเยน็ัยำาหรดีูหริ�งเรไร ฉนััไดู�ยินัเสืยีงของใจ พัร�อมืไมื�พัร�อมืก็จะเดิูนัก�าวต่�อไป็ดู�วยใจที�ทระนัง
• พัระอาทิต่ยส์ือดูแสืงสื�อง ผ่่�คู่นัชื�นัชมืกับคู่วามืงดูงามืบนัท�องฟุ้า้ เด็ูกคู่�ายนัั�งจัดูกลุ�มืเป็็นัวงกลมื มีืพัื�นัหลังเป็็นัภ่เขา 

หม่ื�ดูาว ทำาให�ฉนััหลงใหลยิ�งนััก ฉนััไดู�ชื�นัชมืกับคู่วามืงดูงามืที�ฉนััไมื�เคู่ยสืมัืผั่สืมืาก�อนั ดูวงดูาวนีั� คู่วามืงดูงามืที�ไมื�เคู่ย
สืมัืผั่สืดูอยเสืมือดูาว

• สืายลมืนั�อย ๆ ที�มืากระทบร�างกาย เหมืือนัสืายลมืกำาลังเยยีวยาสืิ�งที�อย่�ในัใจ และหล�อเลี�ยงสืิ�งดีู ๆ ให�คู่งอย่� แสืงแดูดู
อ�อนั ๆ ที�สืาดูสื�องลงมืา ทำาให�สืิ�งที�ดู่ธรรมืดูากลับกลายเป็็นัสืิ�งที�สืวยงามืลำาคู่�าไดู�อย�างนั�าตื่�นัเต่�นั เหมืือนัแสืงแดูดู
ต่�องการสื�องแสืงให�ฉันัมืองเห็นัสืิ�งดีู ๆ รอบ ๆ ว�ามัืนัมีืคู่วามืงดูงามืในัตั่ว และสืิ�งงดูงามืที�สืดุูคืู่อคู่วามืเบกิบานัของ 
พัวกเราที�ช�วยเติ่มืเต็่มืให�สืิ�งเหล�านีั�งดูงามืและมีืชวิีต่

 

ศึกึษ�ดง้�นำก�รจััดก�รวิส�หกิจัชุมชนำชว่วิถื	่ตำ�บลนำำ�เก่�ยนำ	อำ�เภอภเ้พย่ง	จัังหวัดน่ำ�นำ

จั�กจุัดเริ�มต�นำเล็ก	ๆ	เพย่ง	‘ถ้ง 1 ใบุกุ้บุไม้่พาย 1 อ้น’	ของชุมชนำบ��นำนำำ�เก่�ยนำ	จั.น่ำ�นำ	ก่อเกิดเปน็ำธุรกิจัท่�รงัสรรค์
ผลิตภัณฑ์์โดยใช�วัตถืดิุบจั�กธรรมช�ติในำชุมชนำม�ต่อยอด ชาวบ�านัในั ต่.นัำาเกี�ยนั มีืแนัวคิู่ดูที�จะนัำาสืมุืนัไพัรในัหม่ื�บ�านัมืา
ทำาเป็็นัสืนิัคู่�าอุป็โภคู่ในัคู่รวัเรอืนัที�ใช�ในัชวิีต่ป็ระจำาวันั เช�นั นัำายาล�างจานั นัำายาอเนักป็ระสืงค์ู่ สืบ่� แชมืพ่ั หวังช�วยลดูคู่�าใช�จ�าย
และยงัไดู�ใช�ผ่ลิต่ภัณฑ์์ที�ป็ลอดูภัยต่�อสืขุภาพั โดูยเป็็นัการนัำาพัชืสืมืนุัไพัรที�มีืในัท�องถิั�นั เช�นั ใบหมีื� ดูอกอัญชนัั มืะเฟุ้อ้ง มืะกร่ดู 
มืะขามื ขมิื�นัชันั มืาเป็็นัวัต่ถัุดิูบ ผ่สืานัคู่วามืร่�ภ่มิืปั็ญญาดัู�งเดิูมืของผ่่�เฒ�าผ่่�แก�ในัชุมืชนั รวมืถึังยังไดู�รับการสืนัับสืนุันัดู�านั
วิชาการและคู่วบคูุ่มืคูุ่ณภาพัการผ่ลิต่จากสืถัานัีอนัามัืยต่ำาบลนัำาเกี�ยนั และไดู�รับการสืนัับสืนัุนัสื�งเสืริมืการป็ล่กและพััฒนัา
พัันัธุ์สืมุืนัไพัรจากศ่นัย์บริการและถั�ายทอดูเทคู่โนัโลยีการเกษต่รต่ำาบลนัำาเกี�ยนั สื�งผ่ลให�ผ่ลิต่ภัณฑ์์ไดู�รับการพััฒนัาจนัมืี
คู่ณุภาพัมืาต่รฐานัสืากล ผ�่นำม�	10	ปแีล�วท่�กลุม่ชว่วิถืไ่ด�จัดทะเบย่นำวิส�หกิจัชุมชนำ	และผ�่นำก�รรบัรองม�ตรฐ�นำผลิตภัณฑ์์
ชุมชนำ	(มผช.) สืามืารถัทำารายไดู�ส่ื�ชุมืชนักว�า 20 ล�านับาท คู่ณุภาพัของสิืนัคู่�าเนั�นัการใช�สืมุืนัไพัรในัป็ริมืาณมืาก หลีกเลี�ยง
การใช�สืารเคู่มีื และจำาหนั�ายในัราคู่าไมื�แพัง จึงมีืยอดูการสืั�งซึ่ื�อเข�ามืาอย�างสืมืำาเสืมือ มีืต่ลาดูที�แนั�นัอนั และก�อรายไดู�ยั�งยนืั

วัดพระธ�ตแุชแ่ห�ง	และวัดภมิ้นำทร์

การที�ผ่่�เรียนัไดู�สืัมืผั่สืคู่วามืงามืของสืถัาปั็ต่ยกรรมื และจิต่รกรรมืที�ผ่่กโยงกับคู่วามืคิู่ดู คู่วามืเชื�อ และคู่วามืศรัทธา 
ในัพัระพัุทธศาสืนัา การถั�ายทอดูเรื�องราวผ่�านัวิถีัชีวิต่ออกมืาเป็็นังานัศิลป็ะ จึงเป็็นักระบวนัการบันัทึกและถั�ายทอดูอีก 
ร่ป็แบบหนึั�ง

คู่วามืงดูงามืของศิลป็ะในัเมืืองนั�านัไมื�ไดู�อย่�ที�คู่วามืยิ�งใหญ�หรือหร่หรา แต่�อย่�ที�คู่วามืสืงบและเรียบง�าย ซึ่ึ�งเป็็นั 
อัต่ลักษณ์ของคู่นันั�านัที�อย่�ใกล�ชิดูกับธรรมืชาติ่ คู่วามืงามืเหล�านีั�ก็จะป็ระทับต่ราในัหัวใจของเด็ูกและเยาวชนั จะช�วยให� 
พัวกเขาสืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะและคู่วามืงามืในัทุกที�ที�พัวกเขาพับเจอ
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12  ก่จกรรมืสันทนาการ

กิจักรรมสนัำทนำ�ก�ร	เป็็นักิจกรรมืที�สืำาคัู่ญและจำาเป็็นัสืำาหรบัคู่�ายเยาวชนัเป็็นัอย�างมืาก กิจกรรมืสืนััทนัาการนัอกจาก
มีืเพัื�อให�ผ่่�เข�าร�วมืร่�สืกึตื่�นัตั่ว สืนุักสืนัานั สืร�างคู่วามืสัืมืพันััธแ์ล�ว กิจกรรมืสัืนัทนัาการยงัถืัอเป็็นักระบวนัการสืร�างการเรียนัร่�
ที�ดีูอีกวิธหีนึั�ง

 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม จัับอะไรดจ่ั�ะ	จัับอะไรดล่่ะ

• จับคู่นัเสืื�อสืนีัำาเงินั 
• จับกลุ�มื 6 คู่นั 
• จับ....

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม เปล่�ยนำ

• จับกลุ�มืฐานั แต่�ละกลุ�มืจับมืือกันัเป็็นัวงกลมื ให�มีืของวางไว�ต่รงกลาง
• ถั�าบอกว�า “เป็ลี�ยนั” ให�ทุกคู่นัในักลุ�มืจับมืือกันั และเป็ลี�ยนัที�จากจุดูเดิูมืไป็จุดูอื�นัพัร�อมืกันัทั�งกลุ�มืให�เรว็ที�สืดุู 

เมืื�อไป็ถึังแล�วให�นัั�งลง
• มืือห�ามืหลุดู
• กระบวนักรจะสืั�งให�เป็ลี�ยนัเรว็ขึ�นั

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม วิว�ห์เห�ะ	

• ทกุคู่นัยืนัเป็็นัวงกลมืเดีูยวกันั 
• กระบวนักรเริ�มืวิ�งไป็ดึูง 1 คู่นักลับมืาแทรกที�เดิูมืของกระบวนักร
• 2 คู่นัที�อย่�ดู�านัข�างที�ว�างให�จับมืือกันัแล�ววิ�งไป็ดึูงอีก 1 คู่นัให�กลับมืาแทนัที�ว�าง
• พัื�นัที�ไหนัว�างให� 2 คู่นัดู�านัข�างจับมืือกันั วิ�งไป็เอาอีก 1 คู่นัให�มืาแทนัให�เรว็ที�สืดุู

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ปลุกให�ต่�นำด�วยก�รนำวด

• ยนืัเป็็นัวงกลมืใหญ� 1 วง หันัหนั�าไป็ทางขวา นัวดูเพัื�อนัที�อย่�ข�างหนั�าดู�วยคู่วามืรกัและคู่วามืป็รารถันัาดีู 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม เร�เปน็ำช�วเก�ะ	

• เราเป็็นัชาวเกาะ ๆ ๆ เกาะอะไร?
• เราเป็็นัชาวเกาะ ๆ ๆ เกาะอะไร? เกาะเสืา เกาะคู่นัเสืื�อเหลือง เกาะคู่นัหล�อ เกาะกันั 2 คู่นั

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม เป�่ยิงฉุับ	

• จับคู่่�หันัหนั�าเข�าหากันัเพืั�อเป่็ายิงฉุบ 
• ร�องเพัลง “ซึ่�าย แล�วก็ซึ่�ายแล�วก็ซึ่�าย ขวา แล�วก็ขวาแล�วก็ขวา ข�างหนั�า ข�างหลัง ข�างหนั�า ๆ ใคู่รขวางหนั�าเรา

มืาเป่็ายงิฉุบ” 
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• คู่นัแพั�ไป็ต่�อหลังคู่นัชนัะกลายเป็็นัทีมืเดีูยวกันั แล�วหาคู่่�ชงิต่�อไป็เรื�อย ๆ พัร�อมืกับร�องเพัลง
• จนัเหลือผ่่�ชนัะ 2 ทีมื เป่็ายิงฉุบกันัให�ชนัะ 2 ในั 3 ก็จะไดู�ทีมืชนัะทีมืเลิศ

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม สตัว์ประหล�ด

• จับกลุ�มื 4 คู่นั หมืายเลข 1 2 3 4 
• หมืายเลข 1 กับ 2 เป็็นัพั�อกับแมื� หมืายเลข 3 เป็็นัลก่ จับมืือกันัเป็็นัวงกลมื
• หมืายเลข 4 เป็็นัสืตั่ว์ป็ระหลาดู (อย่�นัอกวง)
• สืตั่ว์ป็ระหลาดูจะคู่อยกินัลก่ โดูยแต่ะตั่วลก่ให�ไดู� 
• พั�อกับแมื�ต่�องช�วยกันัป็กป้็องลก่ให�ป็ลอดูภัยจากสืตั่ว์ป็ระหลาดู โดูยจับมืือกันัไมื�ให�หลุดู 

แต่�ห�ามืทำาร�ายสืตั่ว์ป็ระหลาดู
• รอบต่�อไป็เป็ลี�ยนับทบาทกันั ให�สัืต่ว์ป็ระหลาดูเป็็นัลก่ อีก 1 คู่นัมืาเป็็นัสืตั่ว์ป็ระหลาดู

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม เรย่กช่�อกลุ่ม	

• เราเป็็นัชาวเกาะ เกาะอะไร? เกาะคู่นัใสื�เสืื�อสืฟีุ้า้ เกาะกลุ�มื 6 คู่นั 
• จับกลุ�มื กลุ�มืละ 6 คู่นั ตั่�งชื�อกลุ�มืโดูยใช�ชื�อผ่ลไมื� นัั�งจับมืือกันัเป็็นัวงกลมื 
• เริ�มืต่�นัดู�วยกระบวนักรชี�ไป็ที�กลุ�มืไหนัก็ให�กลุ�มืนัั�นัพัดู่ชื�อกลุ�มืตั่วเอง 2 คู่รั�งแล�วเรยีกชื�อกลุ�มือื�นั 1 คู่รั�ง
• กลุ�มืไหนัถัก่กลุ�มืเพืั�อนัเรยีกชื�อ ต่�องพ่ัดูชื�อกลุ�มืตั่วเอง 2 คู่รั�ง แล�วเรยีกชื�อกลุ�มืเพัื�อนัโดูยพัร�อมืเพัรียงกันั 

เสืยีงดัูงฟัุ้งชดัู ถั�าเรยีกช�า เรยีกผิ่ดู เรียกไมื�เหมืือนักันัทั�งกลุ�มืถืัอว�าแพั� ให�แยกไป็รวมืกับกลุ�มืที�ชนัะ

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม Zombie	ซึ้อมบ่�	

• ยนืัเป็็นัวงกลมืจับมืือกันั รบัอาสืาสืมัืคู่ร 2 คู่นัที�คิู่ดูว�าตั่วเองแขง็แรงที�สืดุู ให� 2 คู่นันีั�เป็็นัซึ่อมืบี� ถั�าซึ่อมืบี�โดูนั
ตั่วใคู่ร คู่นันัั�นัจะกลายเป็็นัซึ่อมืบี�ทันัที

• วิธกีารป็้องกันัซึ่อมืบี�ไมื�ให�กัดูก็คืู่อ เมืื�อซึ่อมืบี�เดิูนัเข�ามืาใกล�ตั่ว เราสื�งสืายต่าไป็หาเพัื�อนัที�คิู่ดูว�าจะช�วยเราไดู� 
เพัื�อให�เพืั�อนัเรยีกชื�อเรา เมืื�อเพืั�อนัเรยีกชื�อเราก�อนัซึ่อมืบี�จะถึังตั่ว เราจะรอดูจากซึ่อมืบี� 

• เมืื�อซึ่อมืบี�กัดูใคู่รแล�ว ซึ่อมืบี�ก็จะกลายเป็็นัคู่นั อีกคู่นัก็จะกลายเป็็นัซึ่อมืบี�แทนั

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม วันำเกิดฉัันำ

• ทกุคู่นัยนืัเป็็นัวงกลมืวงเดีูยว เกี�ยวแขนักันัไว� 
• ถั�าพ่ัดูชื�อวันัไหนั เช�นั จันัทร ์อังคู่าร พัธุ คู่นัที�เกิดูวันันัั�นัต่�องรบีนัั�งลงกับพัื�นัให�ไดู� 
• เพัื�อนัที�อย่�ดู�านัข�างซึ่�าย-ขวา ทั�ง 2 คู่นั ต่�องช�วยกันัดึูงไมื�ให�เพัื�อนันัั�งไดู� 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ล่�กลุ่มฐ�นำ	

• แบ�งกลุ�มืต่ามืกลุ�มืฐานั ถั�าบอกเดิูนั ให�ทกุคู่นัเดิูนักระจายไป็ต่ามืพัื�นัที�ที�กำาหนัดู 
• พัอเรยีกชื�อกลุ�มืไหนัให�เพืั�อนั ๆ กลุ�มือื�นัแต่ะตั่วสืมืาชกิในักลุ�มืนัั�นัให�ไดู� การแต่ะคืู่อให�ก�าวออกจากจุดูที�ยนืัไดู� 

1 ก�าว คู่นัที�ถัก่เรยีกชื�อให�หนีัไดู�
• สื�วนัคู่นัที�โดูนัแต่ะจะต่�องออกจากเกมื 
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กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ก�เหว่�แยง่ไขแ่มก่�

• ผ่่�เข�าร�วมืคัู่ดูเลือก 2 คู่นัเพืั�อเป็็นัแมื�กา มีืขวดูนัำาดืู�มื 4-5 ขวดูเป็็นัลก่กา
• ผ่่�เข�าร�วมืที�เหลือทั�งหมืดูเป็็นัรังอีกา จับมืือกันัเป็็นัวงกลมื จะมีืล่กกาและแมื�กาอย่�ในัรัง แมื�กาจะคู่อยป็กป้็อง

ลก่กา
• พีั�เลี�ยง 5 คู่นั เป็็นักลุ�มืนักกาเหว�า พัยายามืแทรกตั่วเข�าไป็ในัรงัและไป็แย�งลก่กาจากแมื�กา 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ลอดชอ่ง

• แบ�งเป็็นั 2 กลุ�มื เท�ากันั ยนืัเรยีงแถัวหนั�ากระดูานั จับมืือกันั 2 กลุ�มืหันัหนั�าเข�าหากันั 
• ลอดูแขนัเพัื�อนัต่ามืคู่ำาสืั�ง เช�นั กระบวนักรบอกว�าลอดูช�อง 5 ทกุคู่นัในักลุ�มืจับมืือกันัลอดูช�องต่ามืคู่ำาสืั�ง 

ทำาให�เรว็ทำาให�ไว มืือห�ามืหลุดูจากกันั

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม นำวด	ๆ

กิจกรรมืนัวดู ๆ ผ่�อนัคู่ลาย สืร�างคู่วามืตื่�นัตั่ว นัั�งเรยีงแถัวต่อนัลึก นัวดูให�เพัื�อนัที�นัั�งอย่�ข�างหนั�า ให�กระบวนักรบอก
นัวดูไป็ทีละสื�วนัของร�างกาย เสืรจ็แล�วกลับหลังหันั เพัื�อนัวดูให�กับเพัื�อนัที�อย่�ข�างหนั�าคืู่นั

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม นัำบเลข

นัั�งเป็็นัวงกลมื นัับเลข เริ�มืจาก 1 - 30 โดูยมีืข�อแมื�ว�าเลข 2 กับ 4 ให�ป็รบมืือแทนัการออกเสีืยง 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม วิวัฒนำ�ก�ร

• เราทุกคู่นัจะวิวัฒนัาการเริ�มืจากป็ลิง คู่วาย นักเอี�ยง คู่นั 
• ทกุคู่นัเริ�มืจากการเป็็นัป็ลิง เป่็ายิงฉบุใคู่รชนัะไดู�วิวัฒนัาการเป็็นัคู่วาย
• ถั�าชนัะวิวัฒนัาการเป็็นันักเอี�ยง ถั�าแพั�เป็็นัคู่วายต่�อไป็
• สืายพัันัธุเ์ดีูยวกันัเท�านัั�นัที�จะเป่็ายงิฉบุกันัไดู� 
• ถั�าเป็็นัคู่นัแล�วให�ยืนัท�าหล�อ

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม โยคะ

ถั�ากระบวนักรมืทัีกษะดู�านัโยคู่ะ สืามืารถันัำามืาใช�ในัช�วงเต่รยีมืคู่วามืพัร�อมื เพืั�อป็ลกุร�างกายให�พัร�อมื ป็ลกุใจกับกาย
ให�สืมืดูลุกันั เช�นั นัั�งหลังต่รง หลับต่าลง หายใจเข�าเบา ๆ  ช�า หายใจออกผ่�อนัคู่ลาย รบัร่�การนัั�งอย่�ของเรา รบัร่�การมือีย่�ของเพืั�อนั 
ขณะที�อย่�ในัสืมืาธ ิทบทวนัการเรียนัร่�ที�เกิดูขึ�นักับตั่วเองต่ลอดู 2-3 วันัที�ผ่�านัมืา การจัดูการขยะ การลดูขยะ การรีไซึ่เคิู่ลหรอื
การนัำากลับมืาใช�ใหมื� ก็ไมื�เพีัยงพัอที�จะฟุ้้� นัฟุ่้โลกใบนีั� แต่�เราเริ�มืไดู�ตั่�งแต่�วันันีั� เมืื�อไดู�ยนิัเสืยีงระฆงั คู่�อย ๆ ลืมืต่าขึ�นั

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ฝั่นำตก	ฟั�้ร�อง	ฟั�้ผ�่

• ฝึนัต่ก ป็รบมืือรวั ๆ 
• ฟุ้า้ร�อง ต่บตั่กรวั ๆ สื�งเสืยีงบึ�มื ๆ ๆ ๆ 
• ฟุ้า้ผ่�า ช่มืือขึ�นัแล�วพ่ัดูว�า เป็รี�ยง ๆ 
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กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม เส่อปน้ำไว

• ยนืัเป็็นัวงกลมื คู่นัที�เป็็นันัักฆ�าจะไป็อย่�กลางวง พัดู่ “โป้็ง” พัร�อมืเรียกชื�อคู่นัที�เราจะยิง
• คู่นัที�ถัก่ยิงต่�องรบีโป้็งกลับพัร�อมืกับเรยีกชื�อคู่นัที�เราจะโป้็งต่�อ
• ถั�าใคู่รช�าจะกลายเป็็นันัักฆ�า 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม จัับเชลย

• นัับเลข 1, 2 หากใคู่รนัับเลขเดีูยวกันัให�อย่�กลุ�มืเดีูยวกันั
• สืมืาชกิในักลุ�มืยนืัเรยีงหนั�ากระดูานัสืองแถัว หันัหนั�าเข�าหากันั
• มีืเสื�นัคัู่�นักลาง หากจับสืมืาชิกฝัึ� งต่รงข�ามืข�ามืเสื�นัมืาฝัึ� งต่นัไดู�คู่นันัั�นัเป็็นัเชลย

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม หว่�นำแหจัับปล�

แห 5 คู่นั คู่นัที�เหลือเป็็นัป็ลา แหจับมืือกันัอย่�ต่รงกลาง สื�วนัป็ลาต่�องข�ามืจากฝัึ� งหนึั�งไป็อีกฝัึ� งหนึั�งให�ไดู� โดูยมีืแหคู่อย
จับป็ลาให�ไดู� ถั�าป็ลาตั่วไหนัถัก่จับก็จะกลายเป็็นัแห

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ตรงข��ม

เดิูนั หยุดู เดิูนัในัพืั�นัที�ทำากิจกรรมื ถั�าบอกว�าหยุดูให�เดิูนั ถั�าบอกว�าเดิูนัให�หยุดู จับคู่นัผิ่ดู

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม รถืตุ�ก	ๆ

• นัั�งต่ามืกลุ�มืฐานั เรยีงแถัวต่อนัจับไหล�เพัื�อนัที�อย่�ข�างหนั�า 
• รถัตุ๊่ก ๆ บรรทุกถั�านั รถัขึ�นัสืะพัานั รถัลงสืะพัานั ชกักระต่กุ ๆ ๆ 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม นัำบเลข

นัั�งเป็็นัวงกลมื นัับเลข เริ�มืจาก 1 - 30 โดูยมีืข�อแมื�ว�าเลข 2 กับ 4 ให�ป็รบมืือแทนัการออกเสีืยง 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม พ�ยเรอ่	

• เราเป็็นัชาวเกาะ “เราเป็็นัชาวเกาะ ๆ ๆ เกาะอะไร?” เกาะคู่นัใสื�เสืื�อสืฟีุ้า้ เกาะกลุ�มื 6 คู่นั 
• ร�องเพัลง “พัายเรือไป็ต่ามืนัาวา เห็นัหอยป่็ป็ลาแหวกว�ายเวียนัวนั เรือกำาลังจะล�มื เรือกำาลังจะล�มื” 

ให�คู่นั 4 คู่นัจับมืือกันั, ให� 2 คู่นั เอาหัวชนักันั ฯลฯ

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม อะมบ่�	

มีืคู่นัที�เป็็นัตั่วอะมีืบา สื�วนัคู่นัที�ไมื�ใช�อะมีืบาให�เดิูนัหนีัอะมีืบาในับริเวณที�กำาหนัดู เมืื�ออะมีืบาแต่ะตั่วใคู่รคู่นันัั�นัจะต่�อง
ออกจากเกมื
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กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ภเ้ข�ระเบิด	

• ทกุคู่นัยนืัเป็็นัวงกลมืวงใหญ� 1 วง
• กระบวนักรทำาเคู่รื�องหมืายภ่เขาไฟุ้ไว�ที�กลางวง
• ถั�ากระบวนักรออกคู่ำาว�า “ภ่เขาไฟุ้ระเบดิู....” ให�ทกุคู่นัทำาต่ามืคู่ำาสืั�งนัั�นั เช�นั ภ่เขาไฟุ้ระเบดิูคู่นัใสื�เสืื�อสืฟีุ้า้ 

คู่นัที�ใสื�เสืื�อสืฟ้ีุ้าต่�องวิ�งไป็แต่ะพัื�นัที�ภ่เขาไฟุ้ต่รงกลาง แล�วคู่�อยวิ�งไป็หาที�อย่�ใหมื�
• คู่นัที�แต่ะช�าที�สืดุูจะเป็็นัคู่นัออกคู่ำาสืั�งคู่นัต่�อไป็ 
• คู่ำาสืั�งคู่วรเป็็นัสืิ�งที�มีืในัตั่วของคู่นัสืั�งดู�วย 

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม พด้ช่�อไมซ่ึ้ำ�

• นัั�งเป็็นัวงกลมืวงใหญ� 1 วง
• ให�บอกชื�อที�ขึ�นัต่�นัดู�วยคู่ำาว�า “มืะ” เช�นั มืะมื�วง มืะนัาว มืะพัร�าว มืะละกอ เวียนัไป็เรื�อย ๆ
• วนัไดู�หลายรอบจนักว�าจะนึักไมื�ออก

กิจักรรมเตรย่มคว�มพร�อม ฝั่�่ด่�นำ

• แบ�ง 2 กลุ�มื แต่�ละกลุ�มืจับมืือกันัเป็็นัวงกลมื 
• ให�แต่�ละทีมืฝ่ึาดู�านัอีกทีมืแล�วข�ามืไป็ฝัึ� งต่รงข�ามืให�ไดู� โดูยจับมืือไป็ดู�วยกันัทั�งทีมื ไมื�ให�มืือหลุดูออกจากกันั 



106  คู่่�มือืคู่�ายพััฒนาเยาวชนนอกระบบ 21 วนั

ภาคู่ผนวก
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(ตัวอย�่ง)	กำ�หนำดก�ร

โคู่รงการจัดูคู่�ายพััฒนัาศักยภาพัและสืร�างเคู่รือข�ายเยาวชนัสืร�างสืรรค์ู่ชุมืชนัท�องถิั�นั 21 วันั ระหว�างวันัที� 1-21 ตุ่ลาคู่มื 
พั.ศ. 2562 ณ หนั�วยอนุัรกัษ์และจัดูการต่�นันัำาห�วยสืามืสืบ อำาเภอนัานั�อย จังหวัดูนั�านั

วันำท่� 06.00-08.30	นำ. ภ�คเช��
13.00-	
13.30	นำ.

ภ�คบ�่ย ภ�คคำ�

29 ก.ย. ออกเดิูนัทาง-สืรุนิัทร์-นั�านั

30 ก.ย. 06.00 - ระฆงัป็ลุก
07.00 -  สืวดูมืนัต์่  
สืมืาธภิาวนัา
07.40 - ทำาคู่วามืสืะอาดู
พัื�นัที�ต่ามืกลุ�มืฐานั  
(ทำาเป็็นัป็ระจำาทกุวันั)

- เดิูนัทางถึังนั�านั
- จัดูเข�าที�พักั

ผ่�อนัพััก
ต่ระหนัักร่�

แนัะนัำาสืถัานัที�เดิูนัเสื�นัทาง
ศึกษาธรรมืชาติ่/ทีมืหนั�วย
ต่�นันัำา

พัธิรีบักรรมืฐานั

1 ต่.คู่. - กิจกรรมืแนัะนัำาตั่ว
- สืนััทนัาการ “กระรอกเป็ลี�ยนัโพัรง”
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอวิกฤต่สืิ�งแวดูล�อมื และ

ถัอดูบทเรยีนั
- สืมืาธภิาวนัา (5 นั.)
- กิจกรรมืสืร�างสืรรค์ู่พัลังกลุ�มื  

ธานัอสืบุกโลก และถัอดูบทเรียนั
- กำาหนัดูต่ารางเวลา
- วางกฎีกติ่กาในัการอย่�ร�วมืกันั  

อะไรคู่วรทำา ไมื�คู่วรทำา

- สืนััทนัาการ “จับอะไรดีูจ๊ะ”, 
“เป็ลี�ยนั”

- จำาชื�อเพืั�อนั “ต่ะกร�าใบ
ใหญ�”

- สืร�างกลุ�มืฐานั
- ภารกิจกลุ�มืฐานั
- กิจกรรมืสืร�างพัลังกลุ�มื 

แมื�นัำาพัษิ

กิจกรรมืสืร�างคู่วามื
สืมัืพัันัธกั์บชุมืชนัที�อย่�
ใกล�คู่�าย “พั�อฮัึกแมื�ฮัึก”

2 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอวิกฤต่สืิ�งแวดูล�อมื
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอการสืรุป็บทเรียนั

ของเมืื�อวานั
- ถัอดูบทเรยีนักิจกรรมืพั�อฮัึกแมื�ฮัึก
- ถัอดูบทเรยีนักิจกรรมืสืร�างสืรรค์ู่

ชุมืชนั “แมื�นัำาพัษิ”
- กิจกรรมืร่�จักต่นัเอง “ธาตุ่”

ผ่�อนัพััก
ต่ระหนัักร่�

- สืนััทนัาการ
- ร่�จักต่นัเอง ธาตุ่ 4 (ต่�อ)

- ร�องเพัลง
- การใช�ไพั�ทาโรต์่

ใคู่ร�คู่รวญชวิีต่

3 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- คู่ลิป็วิดีูโอวิกฤต่สืิ�งแวดูล�อมื
- สืมืาธภิาวนัา
- ถัอดูบทเรยีนัการวิเคู่ราะห์

ใคู่ร�คู่รวญต่นัเองผ่�านัไพั�ทาโรต์่
- สืรุป็บทเรียนัของกลุ�มืฐานั
- กิจกรรมืร่�จักต่นัเอง ธาตุ่ 4
- กิจกรรมืพัลังกลุ�มืเรยีนัร่�  

การทำางานัเป็็นัทีมื  
“วางเหรยีญบนัขวดู”

- สืนััทนัาการ
- ถัอดูบทเรยีนั “วางเหรียญ

บนัขวดู”
- กิจกรรมืเรียนัร่�ภาวะผ่่�นัำา 

ต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้

ดูห่นััง Freedom Writer

4 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอวิกฤต่สืิ�งแวดูล�อมื
- สืมืาธภิาวนัา
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอสืรุป็บทเรียนั
- ถัอดูบทเรยีนัการดู่หนััง Freedom 

Writer
- กิจกรรมืก�าวข�ามืคู่วามืกลัว  

เดิูนัข�ามืเสื�นัคู่วามืกลัว

- สืนััทนัาการ
- กิจกรรมืพัฒันัาภาวะผ่่�นัำา 

ต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้ (ต่�อ)
- ถัอดูบทเรยีนัต่าข�ายไฟุ้ฟุ้า้

กิจกรรมืก�าวข�ามื 
คู่วามืกลัว ฝึึกพัดู่ในั 
ที�สืาธารณะรอบที� 1 จุดู
เป็ลี�ยนัในัชวิีต่ฉนัั
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วันำท่� 06.00-08.30	นำ. ภ�คเช��
13.00-	
13.30	นำ.

ภ�คบ�่ย ภ�คคำ�

5 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- ดูคู่่ลิป็วิกฤต่สิื�งแวดูล�อมื
- ฝึึกจับป็ระเด็ูนัจากการอ�านั

บทคู่วามื

ผ่�อนัพััก
ต่ระหนัักร่�

- สืนััทนัาการ
- เรื�องเล�าจากป็ระสืบการณ์

คู่วามืรัก
- กิจกรรมืเรียนัร่�ภาวะผ่่�นัำา 

ช�างท�องโลก

ดูห่นััง School of Rock

6 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอวิกฤต่สิื�งแวดูล�อมื
- สืมืาธภิาวนัา
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอสืรุป็บทเรยีนั
- ทบทวนักติ่กาการอย่�ร�วมืกันั  

สิื�งที�ทำาไดู�ดีู สิื�งที�อยากป็รับ
- สืนััทนัาการ
- ถัอดูบทเรยีนัช�างท�องโลก  

โยงกับภาวะผ่่�นัำา

- สืนััทนัาการ
- กิจกรรมือาสืาพััฒนัาชุมืชนั 

เก็บขยะบ�านักิต่ติ่นัันัท์  
ซึ่�อมืและทำาคู่วามืสืะอาดู
บ�านัให�พั�ออุ๊ยเข�มื

ถัอดูบทเรียนักิจกรรมื 
จิต่อาสืาพััฒนัาชุมืชนั

7 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอการสืรุป็บทเรียนั

ของเมืื�อวานั
- ฝึึกพัดู่ ฝึึกฟัุ้ง
- กิจกรรมืสืร�างสืรรค์ู่ชุมืชนั เรียนัร่�

คู่วามืไว�วางใจ ปิ็ดูต่าเดิูนัต่ะป่็

- สืนััทนัาการ
- ปิ็ดูต่าเดิูนัต่ะป่็ (ต่�อ)
- ถัอดูบทเรยีนัปิ็ดูต่าเดิูนัต่ะป่็
- การกรอกฐานัข�อม่ืลในั

ระบบอิเล็กทรอนิักส์ื

ดูห่นัังมืหาลัยเหมืืองแร�

 8 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- เรยีนัร่�ระบบนิัเวศของป่็า เดิูนัป่็า

ศึกษาธรรมืชาติ่ 13 ฐานัเรยีนัร่�

ผ่�อนัพััก
ต่ระหนัักร่�

- ถัอดูบทเรยีนั การศึกษา
ธรรมืชาติ่

- กรอกข�อม่ืลอิเล็กทรอนิักส์ื

- เรยีนัร่�นัอกสืถัานัที� 
สืมัืผั่สืคู่วามืงามื 
ต่ามืธรรมืชาติ่  
“ดูอยเสืมือดูาว”

- คู่วามืงามืจากบทกวี

9 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ 
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอวิกฤต่สิื�งแวดูล�อมื
- อ�านับทกวี
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอการสืรุป็บทเรียนั

ของเมืื�อวานั
- โรงพัยาบาลนัานั�อยให�คู่วามืร่�เรื�อง

การดูแ่ลต่นัเองจากไข�หวัดูใหญ�

- สืนััทนัาการ
- ทำาคู่วามืสืะอาดูที�พััก

- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอโจนั จันัไดู 
การก�าวข�ามืคู่วามืกลัว

- ฝึึกพ่ัดูในัที�สืาธารณะ
คู่รั�งที� 2 ป็ระสืบการณ์
การก�าวข�ามืคู่วามืกลัว

10 ต่.คู่. -  สืนััทนัาการ
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอการสืรุป็บทเรียนั

ของเมืื�อวานั
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอ วิกฤต่การศึกษา
- โยคู่ะ
- เรยีนัร่�เคู่รื�องมืือในัการร่�จักชุมืชนั 

“แผ่นัที�ชุมืชนั”

- เรยีนัร่�เคู่รื�องมืือร่�จักชุมืชนั 
“ป็ฏิิทินัชุมืชนั”

- แลกเป็ลี�ยนัสุืขทกุข์
และข�อเสืนัอแนัะในั
การอย่�ร�วมืกันั 21 วันั

- ฝึึกจับป็ระเด็ูนัจาก 
การอ�านั “เก�าอี�ตั่วเดิูมื”

- เขยีนับทคู่วามื “เก�าอี�
ตั่วเดิูมืของฉนัั”

11 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- ดูคู่่ลิป็วิดีูโอ คู่วามืเหลื�อมืลำาทาง

สืงัคู่มื
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอการสืรุป็บทเรียนั

การเรยีนัร่�ของเมืื�อวานั
- โยคู่ะ
- เรยีนัร่�เคู่รื�องมืือร่�จักต่นัเองและ

ชุมืชนั ผ่�านัการบันัทึกรายจ�าย
- ถัอดูบทเรยีนัสิื�งที�ไดู�เรยีนัร่�จากการ

ทำาบญัชรีายจ�าย

ผ่�อนัพััก
ต่ระหนัักร่�

กิจกรรมืก�าวข�ามืคู่วามืกลัว 
“ไต่�เชอืกข�ามืนัำา และปี็นั
หนั�าผ่า”

- ถัอดูบทเรยีนัการ 
ก�าวข�ามืคู่วามืกลัว ไต่�
เชอืกข�ามืนัำา และปี็นั
หนั�าผ่า

ฝึึกพ่ัดูในัที�สืาธารณะ
รอบที� 3 “เก�าอี�ตั่ว
เดิูมืของฉนัั”
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วันำท่� 06.00-08.30	นำ. ภ�คเช��
13.00-	
13.30	นำ.

ภ�คบ�่ย ภ�คคำ�

12 ต่.คู่. - ศึกษาดูง่านัการจัดูการวิสืาหกิจ
ชุมืชนัชวีวิถีั ต่.นัำาเกี�ยนั อ.ภ่เพัยีง 
นั�านั

- สืมัืผั่สืคู่วามืงามืและคู่วามืศรัทธา 
“พัระธาต่แุช�แห�ง”

- เรยีนัร่�รากเหง�าท�องถิั�นัผ่�านั
หออัต่ลักษณน์ั�านั

- เต่รียมืพ่ัดูในัที�สืาธารณะ

- พ่ัดูในัที�สืาธารณะ
ถันันัคู่นัเดิูนั

- เผ่ชญิและจัดูการ
คู่วามืกลัว

13 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอสืรุป็บทเรียนั
- ถัอดูบทเรยีนัการพัดู่ในัที�สืาธารณะ
- เป็ลี�ยนักลุ�มืฐานัใหมื�
- ร่�จักใช�สืื�ออย�างสืมืสืมัืยและ 

ทรงพัลัง
- มิืเต่อรวั์ดูใจ ร่�จักสืื�อระดัูบไหนั
- ร่�จักเพัื�อนัจากการใช�สืื�อ
- เรยีนัร่�ป็ระสืบการณจ์ากการ 

ใช�สืื�อ

- สืนััทนัาการ
- ป็าป็ารสัืซึ่ี�
- Cyber Bully การกลั�นัแกล�ง

กันัทางโลกโซึ่เชยีล

เสืพัสืื�ออย�างไรให� 
เท�าทันั

14 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอสืรุป็บทเรียนั
- ป็ระเภทของสืื�อ 5 สืิ�งที�ต่�องคิู่ดูก�อนั

สืร�างเรื�อง

- สืนััทนัาการ
- ฝึึกผ่ลิต่สืื�ออย�างสืร�างสืรรค์ู่

- สืายธารชวิีต่
- ใบไมื�เล�า

ป็ระสืบการณ์

15 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอสืรุป็บทเรียนั
- กิจกรรมืท�าทายพัลังกลุ�มื ตี่บอล

- สืนััทนัาการ
- กิจกรรมืก�าวข�ามืคู่วามืกลัว 

เต่รียมืนิัเวศภาวนัา

- นิัเวศภาวนัา 1 คืู่นั 
อดูอาหาร

- คู่�นัหาต่นัเองในั
ธรรมืชาติ่แห�งป่็าเขา

16 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- ถัอดูบทเรยีนันิัเวศภาวนัา

คู่วามืงามืผ่�านังานัศิลป็ะ
- กายใจสืมัืพัันัธ์
- ฝึึกสืมืดูลุป็ระสืานักายใจ
- ศิลป็ะผ่�านัป็ระสืาทสืมัืผั่สื 

ห่ จม่ืก ใจ
- ทำาพั่�กันัดู�วยต่นัเอง
- สืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะในั 

ร่ป็แบบของตั่วเอง

ดูห่นััง ลิขติ่ชวิีต่ศิลปิ็นั

17 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- กลุ�มืฐานันัำาเสืนัอสืรุป็บทเรียนั
- คู่วามืงามืผ่�านังานัศิลป็ะ
- ถัอดูบทเรยีนัจากดู่หนััง
- สืร�างสืรรค์ู่งานัศิลป็ะในัร่ป็แบบ

ของต่นัเอง

- ฉนััคืู่อใคู่ร
- ฉนััอยากเป็็นัใคู่ร
- คู่วามืฝัึนัของฉนัั
- ศิลป็ะจัดูวาง
- สืรุป็

ดูห่นัังเรื�อง In time

18 ต่.คู่. - ทบทวนัคู่วามืร่�สึืกดีู ๆ ที�มีืให�กับ
ต่นัเอง

- ร่�เท�าทันัโลกที�กำาลังพัลิกผั่นัและ 
ปั็� นัป่็วนั

- ดูส่ืารคู่ดีู The story of struff 
กระบวนัการผ่ลิต่แบบเสื�นัต่รงต่ามื
แนัวทางวัต่ถันิุัยมื

- ทบทวนัคู่วามืสุืขคู่วามืทุกขข์อง
ต่นัเองกับโลกที�เป็ลี�ยนัแป็ลงไป็

- ทบทวนัสิื�งที�มีือิทธพิัลกับเรา 
มีือะไรบ�าง

- สืนััทนัาการ
- ข�อดีู/นิัสืยัดีู และสิื�งที�อยาก

ป็รบัป็รุง
- ภาพัฝัึนัของฉนััในัอีก 10 ปี็
- นัำาเสืนัอแผ่นั 10 ปี็

- เล�นัดูนัต่รี
- ฟุ้งัและแลกเป็ลี�ยนั

กับชวิีต่ของคู่นัที�เป็็นั 
แรงบันัดูาลใจ
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วันำท่� 06.00-08.30	นำ. ภ�คเช��
13.00-	
13.30	นำ.

ภ�คบ�่ย ภ�คคำ�

19 ต่.คู่. - นิัสืยัใหมื�อะไรที�ต่�องสืร�างขึ�นัเพืั�อให�
ไป็ถึังฝัึนั

- ถั�าเราเป็็นันัายก อบต่. เราจะ
เป็ลี�ยนัต่ำาบลของเราให�เป็็นัอย�างไร

กิจกรรมืสืร�างแรงบันัดูาลใจ
ในัการเป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเอง  
ฟุ้งัป็ระสืบการณ์ของ  
ฤทธพัิันัธุ ์วิจิต่รพัร (เป้็ย)  
ทต่่แห�งคู่วามืดีู ผ่่�เคู่ยผ่�านั
วิกฤต่ชีวิต่และกลับตั่วไดู�

- กิจกรรมืสืร�างแรง
บนััดูาลใจในัการ
เป็ลี�ยนัแป็ลงต่นัเอง 
อ�านัหนัังสือื ผี่เสืื�อ
และคู่วามืหวัง

- ถัอดูบทเรยีนัจากการ
อ�านัหนัังสือื

20 ต่.คู่. - สืนััทนัาการ
- นัำาเสืนัอการสืรุป็บทเรยีนัของ 

กลุ�มืฐานั
- นัำาเสืนัอการจับป็ระเด็ูนัจากหนัังสือื 

ดูอกไมื�และคู่วามืหวัง
- กลุ�มืเดิูนัป่็านัำาเสืนัอบทเรยีนัจาก

การเผ่ชิญคู่วามืกลัวในัการเดิูนัป่็า
- กิจกรรมืทบทวนักระบวนัการเรียนัร่� 

“ต่นัเองเรยีนัร่�และเป็ลี�ยนัแป็ลง
อะไรบ�างจากการบ�มืเพัาะ 21 วันั”

กิจกรรมืท�าทายพัลังกลุ�มื
ธานัอสืบุกโลก ภาคู่สืดุูท�าย

กิจกรรมืสืานัสัืมืพัันัธ์

21 ต่.คู่. - คู่ำามัื�นัสืญัญากับต่นัเอง  
“คู่วามืตั่�งใจดีู 10 อย�างที�จะกลับไป็
ทำาทันัทีในั 3 เดืูอนั”

- กิจกรรมืแสืดูงคู่วามืรกัและ
ป็รารถันัาดีูต่�อกันัของกัลยาณมิืต่ร

- ป็วารณา (พับกันัหมืดูทกุคู่นั 
ขอบคู่ณุ ขอโทษ บอกกล�าวเพืั�อ
พัฒันัา)

- ปิ็ดูวง “สืิ�งที�อยากบอก 
จากใจกับเพืั�อนั ๆ และ 
พีั� ๆ ทกุคู่นั”

- เดิูนัทางกลับ 
โดูยสืวัสืดิูภาพั

ต่ารางเวลาประจำาวนัคู่�าย
06.00-07.00 ตื่�นันัอนั และทำาธุระสื�วนัตั่ว

07.00-08.30 สืวดูมืนัต์่ ภาวนัา ออกกำาลังกาย ทำางานัป็ระจำาของกลุ�มืฐานั

08.30-09.00 รบัป็ระทานัอาหาร

08.30-11.30 กิจกรรมืการเรยีนัร่�ภาคู่เช�า

11.30-13.00 รบัป็ระทานัอาหาร และพักัผ่�อนั

13.00-13.30 ผ่�อนัพักัต่ระหนัักร่�

13.30-16.30 กิจกรรมืเรยีนัร่�ภาคู่บ�าย

16.30-17.00 แบ�งทำางานัต่ามืกลุ�มืฐานั

17.00-18.00 พักัผ่�อนัต่ามือัธยาศัย

18.00-18.30 รบัป็ระทานัอาหารเยน็ั

19.00-21.00 กิจกรรมืภาคู่คู่ำา

21.00-22.30 เต่รียมืเข�านัอนั

22.30 ปิ็ดูไฟุ้-นัอนั
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