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ก�รสร้�งสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง (Active citizen) เป็นคุณลักษณะ 

อย่�งหนึ่งที่สำ�คัญของเย�วชนรุ่นใหม่ท่ีกำ�ลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  

มคีณุธรรมและจรยิธรรมดงัน้ัน “ค่ายพฒันาศักยภาพแกนนำาเยาวชน” จงึ

เนน้ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รสร�้งภ�วะคว�มเปน็ผูน้ำ�โดยแทจ้รงิของเย�วชน

รุ่นใหม่ ท่ีมองเห็นคุณค่� คว�มหม�ยในก�รดำ�เนินวิถีชีวิตอย่�งมีเป้�หม�ย

และรู้เท่�ทันก�รเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก รู้จักกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์

ท่ีทำ�ให้มองเห็นคุณค�่แท้คุณค่�เทียม เข้�ใจสภ�พคว�มเป็นจริงของชุมชน

ท้องถ่ินท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รู้สึกรักและ

หวงแหนทรพัย�กรธรรมช�ต ิ(ดนิ-น้ำ�-ป�่)  พรอ้มกบัรูจ้กัฝกึฝนจติใจตนเอง

ด้วยสม�ธิ ภ�วน� และมีจิตอ�ส�ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส�ม�รถใช้

ศักยภ�พของตนเองร่วมพัฒน�ชุมชนท้องถิ่น

มูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับ 

สถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชน (สรส.) และสถ�บันยุวโพธิชน  

มูลนิธิสัมม�ชีพ จึงได้ประส�นคว�มร่วมมือกับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

หนองส�หร่�ย อำ�เภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสพุรรณบรุ ีและองค์ก�รบรหิ�รสว่น

ตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนให้เกิดก�รจัด

คำานำา



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ 4

กระบวนก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พของแกนนำ�เย�วชน

ทั้งสองตำ�บลที่เป็นพื้นที่เป้�หม�ยนำ�ร่อง  ด้วยอย�กเห็นเย�วชนรุ่นใหม่มี

ธรรมะในหัวใจและรักในก�รฝึกฝนพัฒน�ศักยภ�พของตนเอง หรือเป็น

บุคคลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐ�นของคว�มสัมพันธ์ที่หยั่งร�กสู่คว�มรัก 

ที่ปร�ศจ�กเงื่อนไข เพื่อนที่รับฟังกันได้ ทำ�ง�นร่วมกันได้ แม้ว่�คว�มคิด 

คว�มเชื่อจะแตกต่�งกัน มิตรภ�พที่ก้�วข้�มเพศภ�วะคว�มเป็นหญิงช�ย 

ก�รเปิดเผยตัวตนและก�รยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดด้อยที่เย�วชนจำ�เป็น 

ต้องเติมเต็มและต่อยอดพัฒน�ด้วยก�รสัมผัสผลจ�กก�รลงมือปฏิบัติจริง

ดว้ยตนเอง ผ�่นประสบก�รณเ์รยีนรูอ้ย�่งคดิใครค่รวญด้วยปัจจัยภ�ยในหรือ

โยนิสโสมนสิก�ร เป็นก�รรับฟังเสียงสะท้อนภ�ยในตนเอง และปจัจยัภ�ยนอก

หรือกัลย�ณมิตรที่หนุนนำ�ให้กล�้ที่จะยอมรับคว�มจริง เพื่อฝึกฝนขัดเกล�

ตนเองตลอดเวล� และนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่�งแท้จริง  

ตลอดจนมีจิตอ�ส�ในก�รใช้แรงก�ยแรงใจเพื่อรับใช้ผู้อื่น ชุมชน และ 

ท้องถิ่นของตนเอง  

ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จำ�เป็นต้องสร้�ง

เงื่อนไขของก�รเรียนรู้ด้วยปัญญ� ๓ ฐ�น ได้แก่ ฐ�นสมอง ฐ�นใจ และ 

ฐ�นมืออย่�งสมดุล ระหว่�งผู้เรียนรู้กับผู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้ หรือเรียกว่� 

“กระบวนกร” โดยใชร้ะยะเวล� ๑๐ วนัอย�่งตอ่เนือ่งในก�รรว่มเรยีนรูแ้ละ

สร�้งองคค์ว�มรูไ้ปดว้ยกนั ซ่ึงเปน็กระบวนก�รหนึง่ทีจ่ะนำ�ไปสูก่�รมองเหน็

คุณค่�ภ�ยในตน โดยไม่ต้องอ�ศัยปัจจัยภ�ยนอก อ�ทิเช่น ทรัพย์ อำ�น�จ 

และสถ�นะ แต่มุ่งบ่มเพ�ะอริยทรัพย์ภ�ยในให้งอกง�ม  

คณะผู้จัดทำ�ฯ จึงได้เรียบเรียงเนื้อห�คว�มรู้ เครื่องมือ และทักษะ 

ต่�งๆ เพื่อจัดทำ�ป็น “หนังสือคู่มือหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาแกนนำาเยาวชน” ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จจ�กค่�ยพัฒน�แกนนำ�
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เย�วชน อบต.หนองส�หร่�ย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองอียอ 

อ.สนม จ.สุรินทร์ ประกอบด้วยเนื้อห�ที่เน้นหลักก�ร แนวคิด ทัศนคติ 

กระบวนก�รจดัก�รเรยีนรู ้และเครือ่งมอืท่ีจำ�เปน็ตอ่ “กระบวนกร” สำ�หรบั

พัฒน�ศักยภ�พแกนนำ�เย�วชน ในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้�หม�ยและบริบทของแต่ละชุมชนท้องถิ่น และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�

หนังสือคู่มือฯ เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่�นท้ังในแง่ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ 

ต่อยอดพัฒน�ก�รออกแบบ และจัดกระบวนก�รเรียนรู้ในประเด็นหรือมิติ

ต่�งๆ รวมถึงก�รบ่มเพ�ะโพธิศรัทธ�ในตนเอง

ด้วยจิตคารวะและพลังศรัทธา

สถ�บันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมม�ชีพ

สถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

มูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ศักยภ�พแกนนำ�เย�วชนใน

อดีตที่ผ่�นม� เป็นกระบวนก�รซึมซับหล่อหลอมไปบนวิถีชุมชน โดยคนใน

ชุมชนอย่�งไหลลื่นและต่อเน่ืองกัน ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในก�รดูแล 

ซึง่กนัและกนั แต่ในปัจจุบันน้ีด้วยกระแสก�รพัฒน�ท่ีเร่งเร้�ให้ไปสู่คว�มเจริญ

อย่�งไร้ขอบเขต ทำ�ให้ทุกคนแปลกแยกจ�กตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

ก�รดูแลเด็กและเย�วชนถูกผลักให้เป็นบทบ�ทหน้�ท่ีของโรงเรียน ซึ่งโดย

เนื้อแท้แล้วโรงเรียนไม่ส�ม�รถบ่มเพ�ะเด็กและเย�วชนไปสู่สิ่งที่ดีง�มได้

เพียงลำ�พัง ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกภ�คส่วน 

ท่ีเก่ียวข้องในชุมชนท้องถ่ินและสังคมไทย

สถาบนัยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชพี เปน็องค์กรทีมุ่ง่สง่เสรมิคุณภ�พ

ชวีติเดก็และเย�วชน โดยมเีป�้หม�ยคอืนำาแกน่ธรรมะเข้าสูจ่ติใจเยาวชน 

เนน้การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์จรงิแลว้เช่ือมโยงสูห่ลกัธรรม เปน็ก�ร

เรียนรู้หลักธรรมที่สนุกสน�น เข้�ใจง่�ย และสมสมัย ผส�นคว�มสัมพันธ์ 

กบัตนเองกบัผูอ้ืน่และโลกธรรมช�ตหิรอืจกัรว�ลอย�่งเปน็องค์รวม ซ่ึงเปน็

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หรือเรียกว่า “กระบวนกร” ในค�่ยนี้

บทเกริ่นนำา
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข หรือ สรส. เป็น

องค์กรท่ีมีหลักคิด หลักยึด และวิธีก�รทำ�ง�นพัฒน�ชุมชนท้องถ่ินอย่�งต่อเน่ือง 

ครั้นเมื่อได้รับก�รสนับสนุนจ�กมูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 

จำ�กดั (มห�ชน) เพือ่ดำ�เนนิโครงก�รพฒัน�เย�วชนในชมุชนทอ้งถ่ิน (4 ภ�ค) 

ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕4) จนกอ่เกดิกลไกเพือ่พฒัน�เด็กและเย�วชน

ในลักษณะ “โรงเรียนครอบครัว” ประกอบด้วย สถ�บันครอบครัว สถ�บัน

ศ�สน� สถ�บนัก�รศกึษ� ครภูมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ โรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พ

ตำ�บล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯลฯ โดยมีครูใหญ่และ 

ทีมง�นเป็นผู้ออกแบบและจัดกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็กและเย�วชน 

ร่วมกับชมุชน จนกระทัง่ดำ�เนนิโครงก�รฯ ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 

สรส. จงึประส�นคว�มร่วมมือกับสถ�บันพัฒน�บุคล�กรท้องถ่ิน กรมส่งเสริม

ก�รปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมห�ดไทย และภ�คีเครือข�่ยเพื่อพัฒน�เด็ก 

เย�วชน และครอบครัวต่�งๆ เพื่อพัฒน�และบริห�รจัดก�ร “หลักสูตร 

นกัถกัทอชมุชน” ทีเ่นน้ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รฟืน้ฟรูะบบคว�มสมัพนัธใ์หม่

ของผู้คนในชุมชนให้หันกลับม�เป็นเจ้�ภ�พร่วมในก�รทำ�หน้�ที่เป็น “เบ้า

หลอม” เพือ่สร�้งกลไกขบัเคลือ่นง�นด�้นพฒัน�เดก็และเย�วชนของชมุชน

ท้องถ่ิน โดยมเีป�้หม�ยหลกัคอื พฒัน�บคุล�กรทอ้งถ่ิน อ�ทเิชน่ นักวิช�ก�ร

ศึกษ� นักพัฒน�ชุมชน เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน และ/หรือ 

ตำ�แหน่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม�ยให้ดูแลรับผิดชอบด้�นก�รพัฒน�เด็กและ

เย�วชน ฯลฯ ให้มีบทบ�ทเป็น “นักถักทอชุมชน” มีหน้�ทีป่ระสานงาน 

เชื่อมร้อย ถักทอ  และดึงการมีส่วนร่วมของบุคคล/หน่วยง�น/องค์กรทั้ง

ภ�ยในและภ�ยนอกชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิด “กลไกพัฒนาเด็ก

และเยาวชนระดับหมู่บ้าน/ตำาบล” ในก�รสนับสนุนให้มีแผนง�นและ 

งบประม�ณเพ่ือส่งเสริมก�รเรียนรู้ของเย�วชนผ่�นก�รลงมือปฏิบัติจริงใน

รูปแบบกิจกรรม/โครงก�ร/โครงง�นของเย�วชน โดยมีน�ยกเทศมนตรี/
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น�ยก อบต. หรือปลัดเทศบ�ล/ปลัด อบต. ในพ้ืนท่ีเป้�หม�ยนำ�ร่อง ทำ�หน้�ท่ี

เอื้ออำ�นวย สนับสนุน กำ�กับ ติดต�ม ประเมินผลก�รเรียนรู้ และให้ 

ขวัญกำ�ลังใจตลอดหลักสูตร 

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)   

เปน็องคก์รท่ีเน้นการสง่เสรมิจติอาสาเพือ่สงัคม ผา่นการพฒันาเยาวชน

และชุมชนในลักษณะ “ต่อยอดและพัฒนาเยาวชน” เพื่อปลูกจิตสำานึก

ความเป็นพลเมือง (Active citizen) ของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ใช้สติปัญญ� 

คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ และเครื่องมือต�่งๆ ในก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

ภ�ยในตน ดำ�เนนิวถิตี�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง และมจีติอ�ส� 

ทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชนท้องถ่ินของ

ตนเองต�มโจทย์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ที่เน้นให้เย�วชนลงมือ

ปฏิบตัจิริงดว้ยตนเอง ตลอดจนใหค้ว�มสำ�คญัตอ่กระบวนก�รถอดบทเรยีน

เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านการพัฒนาเยาวชนของชุมชน

ท้องถิ่นและสังคมไทย

มูลนิธิฯ จึงร่วมกับ สรส. สนับสนุนให้สถ�บันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมม�ชีพ 

ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ออกแบบและจัดกระบวนก�รเรียนรู้ค่ายพัฒนาศักยภาพ

แกนนำาเยาวชน โดยใช้ระยะเวล�ตลอดค่�ย ๑๐ วันอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงนับว่�

เปน็สว่นหนึง่ของก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�รหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนรว่มกนั 

โดยคัดเลือกพื้นที่ เป้�หม�ยคือ อบต.หนองส�หร่�ย อ.ดอนเจดีย์ 

จ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งทั้งสองตำ�บลนี้มี

ก�รขบัเคลือ่นง�นด�้นพฒัน�เดก็และเย�วชนในก�รดำ�เนนิโครงก�รฯ ตัง้แต่

ระยะท่ี ๑ จวบจนระยะที ่๒ อย�่งตอ่เน่ืองในลกัษณะของโรงเรยีนครอบครวั 

ตลอดจนสัมภ�ษณ์และเรียบเรียงเน้ือห� กระบวนก�รและเคร่ืองมือจัดกิจกรรม

ต่�งๆ ตลอดค่�ยในรูปแบบหนังสือคู่มือ “หลักสูตรการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาแกนนำาเยาวชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก�ร 
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เรียนรู้และถ่�ยทอดประสบก�รณ์เรียนรู้ของแกนนำ�เย�วชนในก�รพัฒน�

ศักยภ�พของตนเองส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจหลักก�รพื้นฐ�นเกี่ยวกับก�ร

จัดก�รศึกษ�แบบองค์รวมต�มแนวพุทธธรรม และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์

ใช้เป็นแนวคิด หลักก�ร ทัศนคติ และทักษะต่�งๆ ในก�รทำ�หน้�ที่เป็น  

“ยุวกระบวนกร” ท่ีเกิดก�รต่ืนรู้กับคว�มงอกง�มของตนเอง และพร้อม 

ทำ�หน้�ท่ีสร�้งสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีง�มสืบต่อไป

 คณะผู้จัดการทำา

 กันย�ยน ๒๕๕๗
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ความเป็นมา

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
จึงมีความสนใจให้สถาบันยุวโพธิชน ทำาหน้าที่ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการของโรงเรียนครอบครัว
พร้อมกับการดึงศักยภาพและเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชนเหล่านั้น ให้เกิดการตื่นรู้กับความงดงามของตนเอง
และพร้อมที่จะทำาหน้าที่สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีงาม 
และมีสันติภาพต่อไป
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ในอดีตก�รจัดก�รเรียนรู้สำ�หรับเด็กและเย�วชนเป็นกระบวนก�ร 

ซมึซบัหลอ่หลอมไปบนวถิชีมุชน โดยคนในชมุชนอย�่งไหลลืน่และตอ่เน่ือง 

กันไป ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในก�รดูแลกันและกัน แต่ในปัจจุบัน ด้วยกระแส

ก�รพฒัน�ทีเ่รง่เร�้ให้ไปสูค่ว�มเจรญิอย�่งไรข้อบเขต ทำ�ใหท้กุคนแปลกแยก

จ�กตนเอง ครอบครัวและชุมชน ก�รดูแลเด็กและเย�วชนถูกผลักไปให้

โรงเรียน ซึ่งโดยเน้ือแท้แล้วโรงเรียนไม่ส�ม�รถบ่มเพ�ะเด็กและเย�วชน 

ไปสู่สิ่งที่ดีง�มได้เพียงลำ�พัง

สถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้ริเริ่มก�ร 

ถักทอคว�มสัมพันธ์ใหม่ของสังคมให้เป็นกลไกที่ทำ�หน้�ที่จัดก�รเรียนรู้

สำ�หรับเด็กและเย�วชน ในน�มของ “โรงเรียนครอบครัว” เพื่อไม่ให้ 

พวกเข�เหล่�นั้นรู้สึกถูกทอดท้ิง และผลักออกจ�กชุมชน แต่ได้รับก�รดูแล 

โอบอุ้ม ด้วยคว�มรักและปร�รถน�ดี พร้อมกับก�รมีกระบวนก�รส่งเสริม

คุณภ�พชีวิตของเด็กและเย�วชนให้เกิดก�รเรียนรู้อย่�งสมดุล ซึ่งนำ�ไปสู ่

ก�รใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

มลูนธิิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์จำ�กัด (มห�ชน) ใหค้ว�ม

สำ�คัญกับองค์คว�มรู้ดังกล่�วอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะก�รเปลี่ยนแปลงของเด็ก

และเย�วชน มีคว�มเก่ียวโยงกับปัจจัยหรือเหตุใดๆ บ้�ง เพ่ือให้องค์คว�มรู้

เหล่�น้ีเป็นประโยชน์ในก�รสร้�งสรรค์ส่ิงดีง�มให้เกิดข้ึนกับเย�วชน ท้ังในเชิง

ยกระดับกลุ่มเดิม และสร้�งเสริมกลุ่มใหม่ต่อไป

สถ�บันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมม�ชีพ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมคุณภ�พ

ชีวิตเด็กและเย�วชนโดยมีเป้�หม�ยในก�รนำ�แก่นธรรมะเข้�สู่จิตใจเย�วชน 

เน้นก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์จริงแล้วโยงเข้�สู่หลักธรรม เป็นก�รเรียนรู้

ธรรมะที่สนุกและสมสมัย ผส�นคว�มสัมพันธ์กับตนเอง คว�มสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่น และคว�มสัมพันธ์กับโลกธรรมช�ติหรือจักรว�ล อย่�งเป็นองค์รวม 
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มูลนิธิสย�มกัมม�จล และสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชน

เปน็สขุ จงึมคีว�มสนใจใหส้ถ�บนัยวุโพธชินทำ�หน้�ท่ีในก�รจดักระบวนก�ร

เรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนก�รเรียนรู้ของเดก็และเย�วชน ทีผ่่�นกระบวนก�ร

ของโรงเรียนครอบครัว พร้อมกับก�รดึงศักยภ�พและเติมเต็มก�รเรียนรู้ให้

กับเย�วชนเหล่�นั้น ให้เกิดก�รตื่นรู้กับคว�มงดง�มของตนเอง และพร้อม

ที่จะทำ�หน�้ที่สร้�งสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีง�ม และมีสันติภ�พต่อไป

เป้าหมาย
ก�รอบรมครัง้นีม้คีว�มมุง่หม�ยในก�รสร�้งคว�มมัน่ใจใหแ้กแ่กนนำ�

เย�วชนที่จะจัดก�รเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสัมผัสกับแก่นส�ระที่จะนำ�ไปสู่คว�ม

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้ึนต�มลำ�ดับ เนื้อห�ท่ีเรียนเป็นสิ่งที่นำ�ไปใช้ได้จริง 

ในชีวิตของผู้เรียน ผู้เข้�รับก�รอบรมจะได้มีโอก�สเสริมสร้�ง ๑) ทัศนคติ  

๒) ทักษะ และ ๓) ทำ�คว�มเข้�ใจหลักก�รพื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�

แบบองค์รวมต�มแนวพุทธธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ฐ�นข้อมูลแกนนำ�เด็กและเย�วชนเป็นร�ยบุคคล

๒. แกนนำ�เด็กและเย�วชนมีทัศนคติ คว�มรู้ และทักษะในก�ร 

ถอดบทเรียนและออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ได้

๓. แกนนำ�เด็กและเย�วชนมีคว�มรู้ และทักษะในก�รจัดก�รโครงก�ร

4. เครือข่�ยเด็กและเย�วชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัด

สุพรรณบุรีมีกิจกรรมสร้�งสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

อย่�งสม่ำ�เสมอ



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๖

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

รู้จักตนเอง

• ภูมิใจในตนเอง

• รู้ว่�เป้�หม�ยชีวิตของตนเองคืออะไร

• รู้ศักยภ�พของตนเอง

• กระตือรือร้นในก�รพัฒน�ตนเอง

• เข้�ใจคว�มเปลี่ยนแปลงท�งอ�รมณ์และ 

จัดก�รกับอ�รมณ์ของตนเองได้ดี

เข้าใจความแตกต่าง
(รู้จักการทำางาน 
เป็นหมู่คณะ)

• เห็นคุณค่�ของก�รทำ�ง�นเป็นทีม

• เข้�ใจคว�มแตกต่�งท�งภ�ษ� วัฒนธรรม 

และศ�สน�

• มีมุมมองเชิงบวกว�่คว�มแตกต่�งคือ “ทุน” 

ท�งสังคม(หรือทีมง�น) และใช้ประโยชน ์

จ�กคว�มแตกต่�งของคนเพื่อพัฒน�ทีม 

ไปสู่คว�มสำ�เร็จ

มีทักษะในการจัดการ

• ก�รจัดก�รโครงก�ร

• ก�รจัดก�รก�รเงิน

• ก�รจัดก�รทีมง�น

• ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นหลักคิดในก�รจัดก�รและแก้ปัญห�

เข้าใจการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลกและ 
สังคมไทย

• สังคม – ชุมชน

• วัฒนธรรม

• สิ่งแวดล้อม

• เศรษฐกิจ



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๑๗

สำานึกความเป็น
พลเมือง-จิตอาสา

• รู้จักสังคม – ชุมชนของตนเอง

• เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ 

สังคม/ชุมชนนั้นๆ

• มีคว�มรับผิดชอบ

• เข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ของตนเองในชุมชน

• ใช้ศักยภ�พของตนเพื่อร่วมแก้ปัญห�ของ 

ชุมชนที่เกิดจ�กสำ�นึกของตน 

เป็นพลเมืองที่ดี และจิตอ�ส�

มี Critical Thinking
(รู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณ)

• มีคว�มคิดวิเคร�ะห์ ตั้งคำ�ถ�มกับสิ่งที ่

พบเห็นในสังคม และจ�กก�รทำ�ง�น 

• ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

รู้เท่าทันสื่อ

• รู้เท่�ทันสื่อและข้อมูลต่�งๆ ที่ถูกเผยแพร ่

ผ่�นสื่อ online และ offline

• ใช้คว�มก้�วหน้�ท�ง IT เพื่อเพิ่ม 

ขีดคว�มส�ม�รถของตนเอง

• มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้สื่อเพื่อสื่อส�ร

ระยะเวลา
๑๐ วัน จำ�นวน ๑ ครั้ง

เงื่อนไข
แกนนำ�เด็กและเย�วชนเป็นกลุ่มเดียวกัน ต่อเนื่องทั้ง ๑๐ วัน



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๘

หลักการ ทัศนคติ และ 
ทักษะการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

ผู้จัดกระบวนการที่ใช้การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจแนวคิดบางประการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนี้  ทั้งยังต้องบ่มเพาะทัศนคติ
และความเชื่อที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ การเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียง
แค่ความเข้าใจในระดับหัวสมอง แต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ถึงระดับหัวใจ



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๑๙



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๒๐

ผูจ้ดักระบวนก�รท่ีใชก้�รเรยีนรูอ้ย�่งมสีว่นรว่มอย�่งมปีระสทิธภิ�พ 

ต้องเข้�ใจแนวคิดบ�งประก�รท่ีเกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้แบบนี้ ทั้งยังต้อง 

บม่เพ�ะทัศนคตแิละคว�มเชือ่ทีเ่ชือ่มโยงกนั เพือ่ใหก้�รเรยีนรูส้�ม�รถสร�้ง

ก�รเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิได ้ก�รเรยีนรูจ้งึไมใ่ชเ่พยีงแคค่ว�มเข�้ใจในระดับ

หวัสมอง แตเ่ปน็คว�มเข�้ใจทีล่กึซึง้ถงึระดบัหวัใจ ซึง่ตอ้งอ�ศยัก�รบม่เพ�ะ 

เหมือนกับก�รปลูกต้นไม้ เมื่อผู้ปลูกใช้ดินที่เหม�ะสม รดน้ำ�และให้ต้นไม้ 

มีโอก�สรับแสงอ�ทิตย์ม�กพอ ต้นไม้จะเติบโตขึ้นต�มจังหวะของมันเอง

หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วม
ก�รมีส่วนร่วมอย่�งเข้มข้นในกระบวนก�รเรียนรู้ทุกด�้น ตั้งแต่สิ่งที่

ตอ้งก�รเรยีนรูไ้ปจนถงึก�รประเมนิผล ผูเ้รยีนไมไ่ดเ้ปน็แคผู่ฟ้งัหรอืรบัขอ้มลู

ด้�นเดียว แต่เป็นชุมชนของผู้เรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดเนื้อห�และ

กระบวนก�ร 

 การตัดสินใจ
 ก�รตัดสินใจเป็นก�รศึกษ�อย่�งหนึ่ง ห�กไม่มีโอก�สตัดสินใจ  

เร�จะข�ดโอก�สในก�รเรียนรู้ สิ่งสำ�คัญสำ�หรับกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งมี

สว่นรว่ม ก�รตดัสนิใจในประเดน็สำ�คญัชว่ยใหผู้เ้รยีนรูเ้กิดคว�มกระตอืรอืรน้

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งต่�งจ�กก�รฟัง ก�รทำ�ต�ม และก�รจดจำ� 

คว�มรู้ซึ่งไม่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนรู้



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๒๑

 การสร้างความเข้มแข็ง 
สงัคม สื่อ และก�รศกึษ�กระแสหลักมกัทำ�ใหค้นทัว่ไปเหน็ว่�ตนเอง

ยังไม่ดีพอ ด้อยพัฒน� และไม่มีอ�รยธรรม เป็นเหตุให้สูญเสียคว�มมั่นใจ

และไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ กระบวนก�รเรียนรู้จึงจำ�เป็นต้องมีก�ร

บม่เพ�ะและฟืน้ฟคูว�มเค�รพและคว�มมัน่ใจในตนเอง เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูห้รอื

แกนนำ�เย�วชน ส�ม�รถดูแลตนเองและชุมชนได้อย�่งเข้มแข็ง 

 ความสัมพันธ์
 ก�รเรียนรู้อย่�งมีส่วนร่วมจะเกิดข้ึนได้อย่�งแท้จริงเม่ือมีก�รแบ่งปัน

อำ�น�จ ระหว�่งผูจ้ดักระบวนก�รกบัผูเ้ข�้รว่ม และระหว่�งผูเ้ข�้รว่มด้วยกัน 

จะทำ�ให้เกิดสังคมประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริงขึ้นม�ได้ เป็นก�รสร้�งคว�ม

เค�รพซึง่กนัและกนัระหว�่งผูอ้�วโุสและผูเ้ย�ว ์ก�รเหน็คณุค�่ซึง่กนัและกนั

ในบรรด�ผู้ที่ม�จ�กวัยต่�งๆ กัน 

 การให้ความสำาคัญกับประสบการณ์ 
 ผูจ้ดักระบวนก�รเรยีนรูจ้ะตอ้งใหค้ว�มสำ�คญักบัคว�มรูท้ีผู่เ้ข�้รว่ม

มอียูแ่ลว้ และเชือ่มโยงประสบก�รณเ์หล�่นัน้เข้�กับสิง่ท่ีจะสอน ในบ�งครัง้

ผู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้อ�จสร้�งสถ�นก�รณ์ท่ีช่วยให้ผู้เข้�ร่วมมีประสบก�รณ์

ร่วมกัน และส�ม�รถวิเคร�ะห์ประสบก�รณ์นั้นได้ 

“ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องให้ความสำาคัญ 
กับความรู้ที่ผู้เข้าร่วมมีอยู่แล้ว และเชื่อมโยง
ประสบการณ์เหล่านั้นเข้ากับสิ่งที่จะสอน” 



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๒๒

 ในก�รเชื่อมโยงคว�มรู้ใหม่ๆ กับประสบก�รณ์ของผู้เข้�ร่วม  

ผู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้ หรือกระบวนกรต้องอ�ศัยก�รสนทน�เป็นกลไกสำ�คัญ 

ทัง้นีเ้พร�ะผูจ้ดักระบวนก�รเรยีนรูเ้ชือ่ว�่ผูเ้ข้�รว่มส�ม�รถแบง่ปนัคว�มรูไ้ด ้

ด้วยเหตุน้ีเร�จึงสร้�งบรรย�ก�ศท่ีช่วยให้ผู้เข้�ร่วมแบ่งปันคว�มรู้และภูมิปัญญ�

ของตน ในลักษณะท่ีเชื่อมโยงกับคว�มรู้และภูมิปัญญ�ที่กระบวนกรเสนอ 

ทั้งสองฝ่�ยจะรับฟังและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

 การใช้วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
 เมื่อเร�นำ�กระบวนก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์ม�ใช้ในก�รอบรม

หรือก�รสอน เร�ส�ม�รถลำ�ดับขั้นตอนต่�งๆ ดังนี้

กิจกรรมผ่าน
ประสบการณ์

สรุป
หลักการสำาคัญ 

หลักทั่วไป
ทบทวนความคิด, 

ข้อสังเกต

ทบทวน
ความรู้สึกการประยุกต์ใช้



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๒๓

สร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ 
และภูมิปัญญาของตน ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับความรู้ 
และภูมิปัญญาที่กระบวนกรเสนอ ทั้งสองฝ่ายจะรับฟัง
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๒4

 การเรียนรู้เป็นทีม 
เป็นก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมคว�มร่วมมือและคว�มสมัครสม�นระหว่�ง

ผู้คน และไม่ส่งเสริมให้เกิดก�รแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภ�พที่เข้มแข็ง

ในมนษุย ์กระบวนก�รเรยีนรูเ้ชน่นีจ้ะบรรลผุลไดก้ต็อ่เมือ่ผูเ้ข�้รว่มเกดิคว�ม

ส�มัคคี และพร้อมจะสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ในระหว่�งกระบวนก�รเรียนรู้ 

ก�รอบรมจึงมักเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ท้�ท�ยคว�มสัมพันธ์ในกลุ่ม ซึ่งจะ 

เป็นเครื่องมือให้ผู้เข้�ร่วมเรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ไม่ใช่ก�รรับฟังจ�ก 

คำ�บรรย�ยเกี่ยวกับคว�มส�มัคคี แต่เป็นก�รเรียนรู้โดยผ่�นทั้งท�งร่�งก�ย 

จิตใจ และสมอง เพื่อให้เกิดคว�มสมดุล ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้�ร่วมที่ม�จ�ก

ศ�สน� ช�ติพันธุ์ และอ�ยุต่�งกัน ก็จะได้เรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของ 

กันและกัน 

 ปัญญา ๓ ฐาน สมอง หัวใจ มือ 
 ก�รเรยีนรูผ้�่นประสบก�รณช์ว่ยให้ก�รเรยีนรูไ้มเ่นน้เฉพ�ะก�รคิด 

แต่อย่�งเดียว แต่ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�โดยผ่�นหัวใจและมือ 

เชน่กนั ก�รใหค้ว�มสำ�คญักบัคว�มรูส้กึและเรยีนรูท่ี้จะทำ�ง�นกับคว�มรูส้กึ

เหล่�นั้น โดยผ่�นวิธีก�รอันหล�กหล�ยท้ังก�รสวดมนต์ ภ�วน� เล่นเกม 

เต้นรำ� ร้องเพลง โยคะ และก�รให้คำ�ปรึกษ� ซึ่งล้วนเป็นทักษะก�รเรียนรู้

ที่สำ�คัญที่ผู้เข�้ร่วมส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้หลังจ�กจบก�รอบรมแล้ว

 สหวิทยาการ
ประสบก�รณ์ของมนุษย์ไม่อ�จแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ เร�จึงให้ 

คว�มสำ�คญักบัก�รเรยีนรูผ้�่นประสบก�รณท์ีม่คีว�มเปน็สหวิทย�ก�ร และ

เช่ือมโยงกับวิช�ก�รอันหล�กหล�ย เช่นเดียวกับในชีวิตจริง เร�ต้องเข้�ใจ

คว�มเชื่อมโยงและก�รพึ่งพ�กันของสรรพสิ่ง ซ่ึงกระบวนก�รเรียนรู้เช่นนี้ 

ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสัมพันธ์พึ่งพ�กัน 



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๒๕

 การออกแบบที่ยืดหยุ่น
“ก�รออกแบบที่ยืดหยุ่น” เกิดจ�กก�รสังเกตกลุ่มอย่�งระมัดระวัง 

กระบวนการฟังเสียงสะท้อนกลับและการปรึกษาหารือทำาให้กระบวนกร

ทราบวา่เมือ่ใดเปน็เวลาทีค่วรจะเปลีย่นตารางกิจกรรม หรอืเปลีย่นทำา

กจิกรรมตอ่ไป การอา่นพลงัของกลุม่มคีวามสำาคญัมาก และเปน็ทกัษะ

ที่จะพัฒนามากขึ้นเมื่อกระบวนกรมีประสบการณ์ในการอบรมแบบ 

การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีคว�มส�ม�รถในก�รสังเกตและตื่นตัว 

อยู่เสมอ
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 ทัศนคติที่ควรบ่มเพาะ

 การเคารพและความเช่ือในความสามารถและศักด์ิศรีของผู้เข้าร่วม 

แต่ละคนและของทั้งกลุ่ม ผู้จัดกระบวนก�รจึงต้องมีคว�มเชื่อมั่นใน

คว�มดงี�มและคว�มส�ม�รถในก�รเตบิโตข้ึนและขย�ยผลในตวัมนษุย์

แต่ละคน

 ความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมและโอกาสอันเท่าเทียม เป็นก�รให้

คุณค่�กับคว�มส�ม�รถในแต่ละด้�นโดยไม่มีก�รเปรียบเทียบ ทุกคน

ต่�งมีคุณค่�ในตนเอง และก�รแสดงออกแต่ละอย่�งล้วนมีคุณค�่ 

 คุณค่าแบบประชาธิปไตย ผู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้ต้องเชื่อมั่นในก�ร

ตดัสนิใจของผูเ้ข้�รว่มทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่ แมจ้ะรูว้�่ก�รตดัสนิใจ

นัน้ผดิพล�ด เร�กค็วรปลอ่ยให้ผูเ้ข�้รว่มมสีทิธใินก�รตดัสนิใจด้วยตนเอง 

และเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ดนั้น 

 ความเคารพ ก�รเค�รพคนอ่ืนได้ต้องเริ่มจ�กก�รเค�รพตัวเร�เอง  

เร�ต้องเตือนตนเองบ่อยครั้งว่� เร�แต่ละคนต่�งมีคว�มดีง�มภ�ยใน  

เร�อ�จมีข้อบกพร่องบ้�ง อย่�งคว�มโลภ คว�มโกรธ คว�มหลง แต่เร�

ก็มีคว�มกรุณ� คว�มเมตต� และคว�มเข�้ใจต่อตนเองและผู้อื่น

 รบัฟงัความเหน็สะทอ้นกลบัเสมอ ก�รใหค้ว�มเหน็สะท้อนกลบัอย�่ง

ตรงไปตรงม� ปร�ศจ�กอคติ ถึงสิ่งที่เร�เป็นอยู่และคว�มส�ม�รถใน

ก�รนำ�ก�รอบรม จะช่วยให้เอื้อต่อกันในก�รอบรม 
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 โยนโิสมนสกิาร นอกจ�กพึง่พ�เสยีงสะทอ้นจ�กภ�ยนอก เร�ควรฝกึฝน

เพือ่รบัฟงัเสยีงสะทอ้นจ�กภ�ยในหรอืโยนโิสมนสกิ�รสำ�หรบัตวัเองดว้ย 

โดยก�รเฝ้�ระวังเมื่ออัตต�ของเร�เริ่มทำ�ง�นในระหว่�งก�รอบรม

 การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เร�ต้องเตือนตัวเองเสมอว่�ก�รเรียนรู้ 

ท่ีแท้จรงิเกดิขึน้จ�กก�รมสีว่นรว่มอย�่งแขง็ขนั ม�กกว่�ก�รรบัฟงัเฉยๆ 

 การคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยให้ผู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้สื่อส�รได้ดีขึ้น มอง

ประเด็นจ�กแง่มุมอันหล�กหล�ย และทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจ มีใจ 

เป็นธรรมและมีจิตใจกว้�งขว�งม�กข้ึน และก�รคิดเชิงวิพ�กษ์ยังเป็น

ปจัจัยสำ�คญัทีช่ว่ยใหผู้เ้ข�้รว่มเกดิคว�มเข�้ใจทีล่กึซึง้และกว�้งขว�งม�ก

ขึ้นต่อเนื้อห� และมีคว�มมั่นใจเพิ่มขึ้น

 การคดิเชงิสรา้งสรรค์ เร�จะตอ้งตระหนักถงึขอ้จำ�กดัของคว�มส�ม�รถ

ในก�รรับรู้ ในขณะเดียวกันเร�ก็ต้องกระตุ้นให้คว�มอย�กรู้อย�กเห็น

แบบเดก็อยูเ่สมอ อย�่หยดุก�รตัง้คำ�ถ�มแบบเด็กๆ คว�มอย�กรูอ้ย�ก

เหน็เปน็กญุแจชว่ยใหเ้กดิคว�มมหศัจรรยใ์จและชืน่ชมคว�มงดง�มของ

ชีวิต แม้ว่�เร�จะมีก�รรับรู้ที่จำ�กัดก็ต�ม แต่ก�รฝึกให้ไม่ยอมรับคำ�ตอบ

ใดๆ อย่�งง่�ยด�ย จึงส�ม�รถท่ีจะสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นม�ได้จะ

กระตุ้นให้เร�ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจประเด็นที่เร�ศึกษ�และสนใจอย่�ง

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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ต้องตระหนักถึงข้อจำากัดของความสามารถในการรับรู้  
ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกระตุ้นให้มีความอยากรู้อยากเห็น
แบบเด็กอยู่เสมอ อย่าหยุดการตั้งคำาถามแบบเด็กๆ 
ความอยากรู้อยากเห็นเป็นกุญแจช่วยให้เกิด 
ความมหัศจรรย์ใจและชื่นชมความงดงามของชีวิต
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 ทักษะทีค่วรบม่เพาะบนเสน้ทางของกระบวนกร

ทักษะที่สำ�คัญของก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้คือ คว�มส�ม�รถใน

ก�รถอดบทเรียน ซ่ึงกระบวนกรจะต้องฝึกฝนให้เกิดประสบก�รณ์และ 

มีคว�มเชี่ยวช�ญเพียงพอที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต�่งๆ ดังนี้

 

 การฟังอย่างลึกซึ้ง

 การตั้งคำาถามแบบเปิด

 การสรุปประเด็น การทวนความ

 การใช้กรอบวิธีคิดช่วยในการคิดให้ชัด

 การประเมินความต้องการของผู้เข้าร่วม

 การสังเกตกลุ่ม

 การสวดมนต์ การทำาสมาธิ ความนิ่งของจิต
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รูปแบบ เนื้อหา และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้

ผู้จัดกระบวนการที่ใช้การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจแนวคิดบางประการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนี้  ทั้งยังต้องบ่มเพาะทัศนคติ
และความเชื่อที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ การเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียง
แค่ความเข้าใจในระดับหัวสมอง แต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ถึงระดับหัวใจ
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คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๓๒

 กิจกรรมก�รเรียนรู้ถูกร้อยให้เป็นวิถีก�รเรียนรู้ตลอด ๑๐ วัน 

ผ่�นปัญญ� ๓ ฐ�นคือ สมอง หัวใจ มือ  โดยตระหนักถึงก�รเรียนรู้ร่วมกัน 

อย่�งมีคว�มสุข เป็นกระบวนก�รบ่มเพ�ะคว�มรู้ ทัศนคติ และทักษะ  

รวมถงึบ�งอย�่งส�ม�รถเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัพฤตกิรรม เชน่ ก�รตืน่เช�้ 

ก�รสวดมนต์ภ�วน� ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รตั้งสติก่อนก�รรับประท�น

อ�ห�ร เป็นต้น โดยสรุปกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ออกแบบและเรียงร้อยขึ้น 

ในครั้งนี้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้เรื่องร�วต่อไปนี้

1. การสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

2. การรู้จักรู้เท่าทันและเยียวยาตนเอง

3. การปรับกระบวนทัศน์

4. การรู้จักและรู้เท่าทันสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

5. การรู้จักและรักความงาม

6. การรักในการแสวงหาความรู้และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

7. การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

หมายเหตุ: กิจกรรมก�รเรียนรู้เหล่�น้ีเกิดจ�กก�รเรียนรู้ สืบต่อ และประยุกต์

จ�กก�รศึกษ�ท�งเลือกที่หล�กหล�ย ได้แก่ เสมสิกข�ลัย อ�ศรมวงศ์สนิท 

สถ�บนัยวุโพธชิน สถ�บนัสร�้งเสรมิก�รเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเปน็สขุ และสบืส�น

วิถีชีวิตและภูมิปัญญ�ของช�วชนบท วัตรปฎิบัติของพระสงฆ์ รวมถึงวิถีท�ง 

ก�รภ�วน�ในพระพุทธศ�สน� เป็นต้น
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กิจกรรมที่ ๑
ตารางกิจกรรม

วันที่ ๑
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิด

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ก�รพักผ่อนที่สมบูรณ์ ผ่อนพักตระหนักรู้

- รู้จักกันให้ม�กขึ้น

- ถอดหัวโขน

แนะนำ�ตัว

สร้�งคว�มคุ้นเคยในหมู่ผู้เข�้ร่วม

และทีมกระบวนกร

สันทน�ก�ร

- สร้�งคว�มสัมพันธ์

- สร้�งก�รทำ�ง�นเป็นหมู่คณะ

พลิกเสื่อ

- ประเมินคว�มต้องก�ร

- รู้จักบริบท

- สร้�งก�รมีส่วนร่วม

- ทำ�คว�มค�ดหวังให้ตรงกัน

- คว�มวิตก กังวล คว�มกลัว

ในก�รอบรมครั้งนี้

- กำ�หนดต�ร�งเวล�ร่วมกัน

ภาคค่ำา

- สร้�งแรงบันด�ลใจในก�ร 

เขียนบันทึก และก�รเรียนรู้

เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง

- ฝึกทักษะก�รจับประเด็น

ดูหนัง “Freedom Writer”
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วันที่ ๒
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้ามืด

๐๕.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

ฝึกทักษะชีวิตให้เป็นกิจวัตร 

เป็นนิสัย และความเคยชิน 

กิจกรรมในช่วงเช้ามืดนี้จะ

ทำาเหมือนกันตลอดทั้ง  

1๐ วัน

- สวดมนต์ ภาวนา

- ออกกำาลังกายด้วยโยคะ  

5 วันแรก และ 5 วัน

สุดท้ายเป็นปัญจลีลา

- ทำาอาหารบิณฑบาตร

- ทำาความสะอาดสถานที่

๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
การรับประทานอาหาร

อย่างมีสติ

- พิจารณาอาหาร และ 

รับประทานอาหารเช้า

- พักผ่อน

ภาคเช้า

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

(กิจกรรมที่ทำ�ทุกวัน)

เตรียมความพร้อม 

ในการเรียนรู้

- ร้องเพลง

- ภาวนา

- สันทนาการ

- สร้�งแรงบันด�ลใจในก�ร

เขียนบันทึก และก�รเรียนรู้

เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง

- ฝึกทักษะก�รจับประเด็น

ถอดบทเรียนจ�กหนัง 

Freedom Writer

- ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นหมู่คณะ

- ฝึกคว�มรับผิดชอบ  

ก�รทำ�ง�นเพื่อผู้อื่น

แบ่งกลุ่มฐ�น

มอบหม�ยง�นที่รับผิดชอบ

เป็นกลุ่มฐ�น

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
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วันที่ ๒
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

(กิจกรรมที่ทำ�ทุกวัน)
การพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ ผ่อนพักตระหนักรู้

ภาคบ่าย

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กระตุ้นการเรียนรู้ สันทนาการ

- ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นหมู่คณะ

- พัฒน�ภ�วะผู้นำ�

- สร้�งระบบก�รสื่อส�รใน

หล�ยๆ รูปแบบ

กิจกรรมตีบอล

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. พัก

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารค่ำา

ภาคค่ำา

๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ฝึกจิตใจให้พร้อมเรียนรู้ ภาวนา (ทำาประจำาทุกวัน)

รู้จักจุดอ่อน จุดแข็ง และ

สมดุลชีวิตภ�ยใต้ธ�ตุของ

ตนเอง

- สรุปบทเรียนกิจกรรมตีบอล

- โยงกับก�รรู้จักตนเอง 

ภ�ยใต้กิจกรรมธ�ตุสี่

(กิจกรรมที่ทำ�ทุกวัน)

- ฝึกการคิดใคร่ครวญ

อย่างลึกซึ้ง

- ฝึกการเขียนบันทึก

บันทึกการเรียนรู้ก่อนนอน

๒๑.๐๐ น. พักผ่อน

* ตัวหน�คือกิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�ทุกวัน ซึ่งหลังจ�กนี้จะไม่แสดงให้เห็นเป็นตัวหน�อีก
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วันที่ ๓
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า กิจรรมธ�ตุ 4 (ต่อ)

ภาคบ่าย

- รู้จักก�รทำ�ง�นเป็นทีม

- ผู้นำ�แบบสร้�งก�รมี 

ส่วนร่วม

กิจกรรมท้�ท�ย กลุ่มใหญ่ 

“แม่น้ำ�พิษ”

เชื่อมโยงหลักธรรม
สรุปวงจรก�รเรียนรู้แบบ

ผ่�นประสบก�รณ์

ภาคค่ำา

- ฝึกจับประเด็น

- สร้�งแรงบันด�ลใจในก�ร

ใส่ใจดูแลผู้อื่น ก�รทำ�เพื่อ

ผู้อื่น

ดูหนังเรื่อง Patch Adams

วันที่ ๔
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

ก�รวิเคร�ะห์ แยกแยะ 

ให้เห็นคว�มแตกต่�งของ 

ก�รศึกษ�ในแต่ละแบบ

ถอดบทเรียนจ�กก�รดูหนัง

เรื่อง Patch Adams

บทบ�ทสมมติ  

“ก�รศึกษ� ๒ แบบ” 

โยงจ�กหนัง Patch Adams

ภาคบ่าย

- คว�มไว้ว�งใจ ก�รดูแล 

ก�รใส่ใจ

- สติ สม�ธิ

- ก�รสังเกต

- ก�รสื่อส�ร

- สร้�งภ�วะผู้นำ�

กิจกรรมท้�ท�ยกลุ่ม  

“ปิดต�เดินตะปู”



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๓๗

วันที่ ๔
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคค่ำา

- เรียนรู้ชีวิตจ�กวัยเด็ก

- รู้จักกันที่ลึกซึ้ง

- ฝึกก�รฟังอย่�งลึกซึ้ง

ย้อนวัยเด็ก

วันที่ ๕
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

- รู้จักก�รโยงสิ่งที่เรียนรู้กับ

หลักธรรม

- เรียนรู้หลักธรรมจ�กตนเอง

เรียนรู้หลักธรรมจ�กก�ย 

ย�วว� หน�คืบ กว�้งศอก

- ก�รรู้จักตนเอง

- รู้วิธีเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองในปัจจุบัน

- ฝึกจิตให้สงบ

ก�รภ�วน�ด้วยอิริย�บถทั้ง 4

- ฝึกก�รรู้เท่�ทันตนเอง

- ฝึกก�รรู้เท่�ทันบริโภคนิยม
ภ�วน�ในห้�งสรรพสินค�้

ภาคบ่าย
พักผ่อนหลังก�รเรียนรู ้

ผ่�นม�ครึ่งท�ง

เที่ยวสวนส�ธ�รณะ, ไหว้พระ 

และหมู่บ้�นมังกร

ภาคค่ำา

ทบทวนก�รเรียนรู้
ถอดบทเรียนก�รภ�วน�

อิริย�บถ 4 และภ�วน�ในห้�ง

ฝึกก�รรู้เท่�ทันบริโภคนิยม 

ก�รโฆษณ�
ดูหนัง The Story of Stuff



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๓๘

วันที่ ๖
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

- รู้เท่�ทันสื่อ

- รู้เท่�ทันสังคม

- รู้เท่�ทันระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม “แบบเส้นตรง”  

ห�ท�งออกอย�่งรู้เท่�ทัน

- ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ก�รเมืองสีเขียว สุขภ�พแบบ

องค์รวม ก�รศึกษ�แบบองค์รวม

ถอดบทเรียนจ�กก�รดูหนัง  

เรื่อง “The Story of Stuff”

ภาคบ่าย

- รู้จักชนชั้นที่มีอยู่ในสังคม

- รู้จักก�รจัดก�รทรัพย์ อำ�น�จ 

สถ�นะ ก�มสุข (โลกธรรม ๘) 

ไม่ให้เป็นทุกข์

- รู้จักเป้�หม�ยชีวิตทั้งในด้�น

ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่�น 

ประโยชน์ส่วนรวม

พลังด�ว

- รู้จักคว�มเชื่อ ลักษณะสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 

ในแต่ละแบบ

- รู้เท่�ทันสังคม

รู้จักโครงสร้�งสังคม 

ในแต่ละรูปแบบ

ภาคค่ำา
- ฝึกก�รพูดส้ัน กระชับ ได้ใจคว�ม

- ก้�วข้�มคว�มกลัว

พูดสั้น กระชับ ๓ น�ที 

“ก�รศึกษ�ที่ฉันต้องก�ร...”



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๓๙

วันที่ ๗
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

- ก�รเห็นคุณค่�ในสิ่งที่ทำ�

- มองปัญห�และอุปสรรคเพื่อ

ปรับในก�รทำ�อ�ห�รวันต่อไป

สรุปบทเรียนก�รทำ�อ�ห�ร

- รู้จักลักษณะผู้นำ� รูปแบบของ

ก�รใช้อำ�น�จ และโครงสร้�ง

ของอำ�น�จ

- ผู้นำ�แบบสร้�งก�รมีส่วนร่วม

- เชื่อมโยงหลักธรรม

- บทบ�ทสมมติ “ผู้นำ� ๓ แบบ”

- ถอดบทเรียน

- ลักษณะก�รใช้อำ�น�จในแต่ละ 

รูปแบบ

- ถอดบทเรียนก�รใช้บทบ�ท

สมมติในก�รออกแบบก�รเรียนรู้

ฝึกทักษะก�รพูด ก�รฟัง 

ก�รจับประเด็น ซึ่งเป็นทักษะ

สำ�คัญของกระบวนกร

- ฝึกก�รฟัง ก�รพูด ก�รจับประเด็น 

(แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๕ คน 

คนที่ ๑ พูด ๕ น�ที  

คนที่ ๒ สรุป 4 น�ที  

คนที่ ๓ สรุป ๓ น�ที  

คนที่ 4 สรุป ๒ น�ที  

คนที่ ๕ สรุป ๑ น�ที)

- ถอดบทเรียน จับหลักก�รสำ�คัญ

ร่วมกัน

ภาคบ่าย

ฝึกทักษะก�รต้ังคำ�ถ�มปล�ยเปิด 

เพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วม

- จับคู่ฝึกตั้งคำ�ถ�มปล�ยเปิด 

คนละ ๗ น�ที อีกคนตอบ แล้ว

สลับกัน

- ถอดบทเรียน จับหลักก�รสำ�คัญ 

ก�รตั้งคำ�ถ�มปล�ยเปิด

- ฝึกก�รถอดบทเรียน

- ฝึกก�รใช้เครื่องมือแสวงห�

คว�มรู้ให้ชำ�น�ญ

ฝึกถอดบทเรียนโดยใช้เครื่องมือ 

“คำ�ถ�มเปิด คำ�ถ�มเจ�ะ  

ก�รทวนคืน ก�รสรุป”



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ 4๐

วันที่ ๗
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคค่ำา

- ก�รอ่�นจับประเด็น และ 

ก�รพูดคุยแลกเปลี่ยน

- ก�รฝึกฝนตนเอง

- ก�รว�งเป้�หม�ยชีวิต และ 

ก�รเดินท�งสู่เป้�หม�ย

ถอดบทเรียน ก�รจับประเด็น 

จ�กก�รอ่�นหนังสือ  

“ดอกไม้และคว�มหวัง”

วันที่ ๘
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

ส�ธิตก�รถอดบทเรียนโดยใช้ 

“วงจรก�รเรียนรู้แบบผ่�น

ประสบก�รณ์”

นั่งตักกันเป็นวงกลมแล้วเดิน  

ถ้�ล้มหรือข�ดตอนเริ่มต้นใหม่

ฝึกทักษะก�รถอดบทเรียนโดยใช้

วงจรก�รเรียนรู้แบบผ่�น

ประสบก�รณ์

ฝึกถอดบทเรียนโดยทำ�เป็นคู่

ภาคบ่าย

ฝึกทักษะก�รแสวงห�คว�มรู้ 

(ก�รฟัง ก�รสังเกต ก�รตั้ง

คำ�ถ�ม ก�รสรุป ก�รเชื่อมโยง)

เรียนรู้นอกสถ�นที่  

(บึงโบร�ณ-หนองส�หร่�ย และ

อนุสรณ์ดอนเจดีย์)

ภาคค่ำา

- ฝึกก�รคิดวิเคร�ะห์อย่�งเป็น

ระบบ

- เห็นคุณค่�ในสิ่งที่ทำ�

- ห�แนวท�งปรับปรุง พัฒน�

ถอดบทเรียนกิจกรรมในส่วนที่เป็น

กิจวัตรประจำ�วัน ก�รทำ�อ�ห�ร 

ออกกำ�ลังก�ย สวดมนต์ ภ�วน� 

บิณฑบ�ต ทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นท่ี 

เขียนบันทึก

จิตสำ�นึกพลเมือง ดูหนัง “เสียงกู่จ�กครูใหญ่”



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน 4๑

วันที่ ๙
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

- จับประเด็น

- จิตสำ�นึกพลเมือง (ก�รพัฒน�

ตนเอง และก�รทำ�เพื่อผู้อื่น)

ถอดบทเรียนจ�กหนัง 

เรื่อง “เสียงกู่จ�กครูใหญ่”

ฝึกคิดและออกแบบโครงง�น 

ปรับเปลี่ยนตนเอง

ออกแบบโครงง�นปรับเปลี่ยน

ตนเอง

- ก�รรู้จักและยอมรับตนเอง

อย่�งลึกซึ้ง

- ก�รสร้�งคว�มรักคว�มสัมพันธ์

อย่�งลึกซึ้งในหมู่ผู้เรียน

ใช่ฉันเลย

ภาคบ่าย

- กิจกรรมที่ประทับใจ

- ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง

ประเมินผล

ภาคค่ำา

- รู้จักและยอมรับตนเองต�ม 

ที่เป็น นำ�ไปสู่ก�รเค�รพตนเอง

อย่�งลึกซึ้ง

- คว�มสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

พิธีเทียน



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ 4๒

วันที่ ๑๐
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ภาคเช้า

- ทบทวนตนเอง

- เตรียมก�รพูดให้ผู้ใหญ่ใจดีฟัง

เขียนเรื่องเล่� “สิบวันกับก�ร

เปลี่ยนแปลงสู่ก�รเป็นผีเสื้อที่

โบยบิน”

- ฝึกก�รพูดต่อที่ส�ธ�รณะ

- ฝึกก�รคิดและพูดอย่�งเป็น

ระบบ

- ก�รเผชิญและก้�วข้�ม 

คว�มกลัว

พูดให้ผู้ใหญ่ใจดีฟัง คนละ ๓ น�ที

- มีอะไรบ้�งที่ทำ�ให้เร�

เปลี่ยนแปลง

- ๙ วันนี้อะไรที่โดดเด่นออกม�

- อะไรที่อย�กเอ�ไปใช้พรุ่งนี้หรือ

อย่�งเร่งด่วนเลย

- ก�รเห็นคุณค่�ในตนเอง มอบใบประก�ศนียบัตร

- กัลย�ณมิตร

- ก�รเห็นคุณค่�ในตนเอง

มอบกำ�ลังใจ และแรงบันด�ลใจให้

กับแกนนำ�เย�วชนกลับไปฝึกฝน

ตนเองและทำ�เพื่อผู้อื่น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หม�ยเหตุ: ต�ร�งก�รเรียนรู้อ�จปรับต�มคว�มเหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ย



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน 4๓

กิจกรรมการเรียนรู้ถูกร้อยให้เป็นวิถีการเรียนรู้ ตลอด ๑๐ วัน 
ผ่านปัญญา ๓ ฐาน คือ สมอง หัวใจ มือ โดยตระหนักถึงการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นกระบวนการบ่มเพาะความรู้ 
ทัศนคติ และทักษะ รวมถึงบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในระดับพฤติกรรม
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กิจกรรมที่ ๒
พิธีเปิดด้วยบทกวี 

“มนุษย์ที่แท้”

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมและผู้ใหญ่ใจดีทร�บเป้�หม�ยของก�รเรียนรู้ที่เน้น

ให้แกนนำ�ได้บ่มเพ�ะคว�มเป็นมนุษย์ที่แท้ให้งอกง�ม

 มนุษย์ที่แท้นั้นความหมายว่าอย่างไร
มนุษย์ที่แท้ในสมัยโบราณนั้นย่อมไม่กลัว                             

เมื่อยึดถือทัศนะหนึ่งใดคือเดียวดาย  

ไม่เอาเปรียบใคร ไม่วางแผนใดๆ 

ถึงล้มเหลวก็ไม่เสียใจ 

เมื่อสำาเร็จก็ไม่หลงตน 

ยามตกจากเหวไม่เวียนศีรษะ 

ยามตกลงน้ำาตัวไม่เปียก 

เดินเข้ากองไฟก็ไม่ไหม้ 

ย่อมถือได้ว่าความรู้ของท่านเข้าสู่หนทางแห่งเต๋า

 มนุษย์ที่แท้ในสมัยโบราณ
นอนโดยไม่ฝัน 

ตื่นโดยไม่วิตก 

กินอาหารง่ายๆ 

หายใจลึกๆ 



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน 4๕

 มนุษย์ที่แท้หายใจจากหัวใจ
คนอื่นหายใจจากคอหอย  

ประหนึ่งกับว่าหายใจเกือบไม่ออก 

เวลาโต้แย้งกัน 

เถียงกันดังสำารอก

เมื่อน้ำาพุแห่งกิเลส 

ฝังลงลึก 

น้ำาพุแห่งสวรรค ์

ย่อมเหือดแห้งได้ง่าย



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ 4๖

แนะนำาตัว ความคาดหวัง
และกติกาการอยู่ร่วมกัน

โดยผู้เรียนและกระบวนกรร่วมกันกำาหนด

วัตถุประสงค์
• สร้�งคว�มคุ้นเคยและเท่�เทียมกันระหว่�งผู้เข�้ร่วมด้วยกันเอง และ 

ผู้เข�้ร่วมกับกระบวนกร

• จำ�ชื่อเพื่อน

วิธีการ
๑. นั่งเป็นวงกลม

๒. รอบแรกให้แต่ละคนบอกชื่อจริง ชื่อเล่น อ�ยุ และม�จ�กพื้นที่ไหน

๓. รอบที่ ๒ ให้บอกชื่อเล่น พร้อมทำ�ท่�ประกอบ 

4. เพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (คนที่ ๓ จะได้ทำ�ท่�คนที่ ๑, ๒ และทำ�ท่�ของ

ตนเอง คนที่ 4... )

ความคาดหวัง 

ก�รระดมคว�มค�ดหวังจ�กผู้เข้�ร่วมเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรละเลย 

เพร�ะมันเป็นตัวเชื่อมเรื่องร�วที่อยู่เบื้องหลังของผู้เข้�ร่วมและสิ่งใหม่ที่

กิจกรรมที่ ๓

แนะนำาตัว
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กระบวนกรจะเตมิเข�้ไป แตเ่พือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้ปน็ก�รตอบต�มคว�มเคยชนิ

สำ�หรับคนที่เคยเข้�ร่วมอบรมบ่อยๆ เร�ก็มักจะให้เวล�ในก�รคิดโดยก�ร

ให้เขียนลงบนบันทึกก่อน และจับคู่เล่�ให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับคว�มค�ดหวัง

ของตนเอง กระบวนก�รน้ีเป็นก�รฝึกให้เด็กได้ฝึกก�รคิดอย่�งใคร่ครวญ 

กอ่นทีจ่ะพดูหรอืทำ� และก�รเล่�หรอืก�รพดูมนักจ็ะชว่ยใหค้ว�มคดิชดัเจน

ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะถ้�เพื่อนช่วยซักถ�มและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกัน 

กระบวนกรให้โจทย์ว�่ “ความมุ่งหวังในการมาครั้งนี้คืออะไร”

ตารางกิจกรรม

ก�รให้ผู้เข้�ร่วมมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดต�ร�งกิจกรรมโดยให้โจทย์

ว่� “ถ้าจะทำาให้ความคาดหวังของพวกเราเป็นจริงตารางกิจกรรมของเรา

ควรจะเป็นอย่างไร” กระบวนกรก็นำ�เสนอต�ร�งประจำ�วันให้กับผู้เข้�ร่วมได้

ชว่ยกันใคร่ครวญและตดัสนิใจรว่มกนั โดยใหจ้บัคู่คุยว่�ตอ้งก�รเปลีย่นแปลง

อะไรหรือไม่

กระบวนกรร�่งต�ร�งกจิกรรมม�นำ�เสนอกับกลุม่ จ�กนัน้ใหก้ลุม่รว่ม

กันอภปิร�ย ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภ�พกลุม่ ตวัอย�่งต�ร�งกจิกรรม

๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน

๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ สม�ธิภ�วน� (บ�งกลุ่มไปทำ�อ�ห�ร)

๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. โยคะ/ปัญจลีล� (บ�งกลุ่มไปบิณฑบ�ต)

๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. ทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นที่อบรม ห้องน้ำ�

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. รับประท�นอ�ห�รเช้� พักผ่อนต�มอัธย�ศัย

๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. กิจกรรมภ�คเช�้

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. พัก/รับประท�นอ�ห�ร

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ผ่อนพักตระหนักรู้
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๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมภ�คบ่�ย

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พักผ่อนต�มอัธย�ศัย

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประท�นอ�ห�ร

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. กิจกรรมภ�คค่ำ� สวดมนต์ก่อนนอน

 ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
ก�รจัดค่�ยหรือจัดก�รฝึกอบรมในแต่ละครั้ง มักจะเป็นก�รรวมกัน 

ของเด็กเย�วชนจ�กหล�ยแห่ง ซ่ึงแต่ละคนมีประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้และ

ก�รอยู่ร่วมกับสังคมที่แตกต่�งกัน เพื่อให้ก�รอยู่ร่วมกันและก�รเรียนรู้ร่วม 

บรรลุเป้�หม�ย ในระยะแรกจึงให้น้องๆ ได้สร้�งข้อตกลงร่วมกัน แต่ก็ 

ให้มีข้อกำ�หนดน้อยที่สุดเท่�ที่จำ�เป็น และเมื่ออยู่ร่วมกันไปหล�ยๆ วัน  

ข้อกำ�หนดเหล่�นี้ควรจะลดลง (เร�หวังไว้เช่นนั้น) 

 กลุ่มฐาน
กลุ่มฐาน เป็นก�รจำ�ลองก�รอยู่ร่วมกัน ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ซึ่งเป็นก�รเรียนรู้และฝึกฝนในกลุ่มย่อยที่จะต้องมีคว�มใส่ใจซึ่งกันและกัน 

ก�รรับฟังกัน คว�มไว้ว�งใจ ก�รยอมรับนับถือตนเองและผู้อ่ืน ก�รมีส่วนร่วม

และแบ่งปัน และก�รมีคว�มยืดหยุ่นในคว�มแตกต่�งของกัน 

กิจกรรมกลุ่มฐ�นน้ีอ�จใช้เกมสันทน�ก�รแบ่งกลุ่มก็ได้ แต่กระบวนกร

ต้องดูก�รกระจ�ยของกลุ่มที่ม�ด้วยกัน เพศ วัย ถ�้ห�กยังเก�ะกลุ่มกันอยู่

กระบวนกรก็จับแยกแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นต�มคว�มเหม�ะสม ในครั้งนี้ 

กระบวนกรใช้เกมกระรอกแตกรังในก�รแบ่งกลุ่ม จ�กนั้นก็ให้สม�ชิกใน 

กลุ่มฐ�นได้พูดคุยแนะนำ�ตัวกันลึกๆ อีกครั้งหนึ่ง
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มักจะใช้ในช่วงเช้�ก่อนเข้�สู่กิจกรรมหลัก มักเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้อง

เคลื่อนท่ีม�กก็ได้ และในช่วงบ่�ยหลังจ�กก�รผ่อนพักตระหนักรู้กิจกรรม 

ที่ได้เคลื่อนไหวจะช่วยในก�รตื่นตัวได้ดียิ่ง ข้อพึงระวังคือ ควรหลีกเลี่ยง 

ก�รลงโทษผู้ที่ทำ�ผิดให้อ�ย ไม่เล่นน�นเกินไป และทุกคนมีส่วนร่วม (ไม่ใช่

ท่�นผู้ชมคอยนั่งหัวเร�ะเพื่อน)

กิจกรรมที่ ๔

 สันทนาการ
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 การร้องเพลง
เพลงควรเป็นเพลงที่ผ่�นก�รคัดเลือกม�อย่�งดี มีเนื้อเพลงท่ี

สร้�งสรรค์ ให้กำ�ลังใจ ปลุกพลังชีวิต เป็นต้น มักจะใช้ร้องช่วงเช้�ก่อน 

ทำ�กจิกรรม และชว่งกอ่นทำ�กจิกรรมภ�คค่ำ� ก�รรอ้งเพลงเปน็กจิกรรมหนึง่

ท่ีส�ม�รถสร้�งพลังกลุ่มได้ ทำ�ให้ตื่นตัว คว�มสนุกสน�น ปลุกพลัง และ 

ถ้�ผู้ร้องมีคว�มจดจ่อกับเพลงที่ร้อง เปล่งพลังเสียงเต็มที่ ก็เหมือนกับ 

ก�รสวดมนต์สมัยใหม่เช่นกัน
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ให้เด็กได้ฝึกการคิดอย่างใคร่ครวญก่อนที่จะพูดหรือทำา
และการเล่าหรือการพูดมันก็จะช่วยให้ความคิดชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเพื่อนช่วยซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
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 การภาวนา : กระบวนการ 
ฝึกสติแห่งการเรียนรู้

 ภาวนาในห้าง
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจัดอยู่ในหมวดของก�รภ�วน� คือ ก�รพ�ผู้เข้�ร่วม

ไปเดินในห้�งสรรพสินค้� หรือแหล่งข�ยสินค้�ท่ีมีคว�มหล�กหล�ย ดึงดูดใจ

คนให้ตัดสินใจซื้อได้ง่�ย สำ�หรับผู้เข้�ร่วมที่ผ่�นก�รภ�วน�ม�แล้ว ก�รเดิน

ในห้�งและกลับม�สังเกตคว�มรู้สึกทั้งท�งก�ยและท�งใจที่เกิดขึ้นหลังจ�ก

ได้รับสิ่งเร้�จ�กภ�ยนอก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธัมมะ (เรื่องร�ว

หรืออ�รมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ) สิ่งนี้เรียกว่�อ�ยตนะภ�ยนอกหรือเรียกว่�

อ�รมณ์ ซึ่งม�กระทบต� หู จมูก ลิ้น ก�ย และใจ (คว�มคิดนึก) ของเร�  

สิ่งนี้เรียกว่�อ�ยตนะภ�ยใน    

เมื่อผู้เข้�ร่วมได้เรียนรู้และพิจ�รณ�จนเข้�ใจกระบวนก�รเกิดของ

คว�มรู้สึกทั้งสุข ทุกข์ และไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เกิดจ�กธรรมช�ติของอ�ยตนะ

ท้ังหมด ก�รรู้เท่�ทันสังคมสมัยใหม่ท่ีกระตุ้นให้เกิดก�รบริโภคผ่�นช่องท�ง 

ก�รรับรู้ทั้ง ๖ ของเร� ก�รยับยั้งชั่งใจและรู้เท่�ทันก็จะมีม�กขึ้น

ก�รภ�วน�ในห้�งจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมได้เห็นก�ร 

เกิดขึ้นของคว�มรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ ๕

 การภาวนา
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วัตถุประสงค ์

๑. ก�รรู้เท่�ทันอ�รมณ์ และคว�มคิดของตนเอง

๒. ก�รรู้เท่�ทันสังคม และสื่อโฆษณ�

การดำาเนินกิจกรรม 
๑. ก�รเตรียมตัว คือ ผู้เข�้ร่วมต้องได้ผ่�นก�รภ�วน�ในรูปแบบ และก�ร

เรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับอ�ยตนะ ๖ และนิวรณ์ ๕

๒. นำ�ผู้เข�้ร่วมไปที่ห�้งสรรพสินค้� หรือแหล่งข�ยสินค้�โดยยังไม่ให้โจทย์

ใดๆ

๓. เมื่อไปถึงสถ�นที่กระบวนกรแจกแผ่นกระด�ษเล็กๆ ที่มีข้อคว�มว่�

๑) ห้�มใช้เงินหรือบัตรเครดิต 

๒) ห้�มซื้อของทุกชนิด

๓) ให้สังเกตและสำ�รวจอ�รมณ์คว�มรู้สึกของตนเองในขณะนั้น
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4. บอกโจทย์ดังนี้

• ใหเ้ข�้ไปในห�้งและเดนิไปในสถ�นทีต่�่งๆ ทีห่ล�กหล�ยแตกต�่งกนั 

และสงัเกตคว�มรูส้กึ คว�มคดิทีเ่กดิขึน้เมือ่เร�ได้เหน็  ได้ยนิ ได้กลิน่ 

ได้สัมผัสสิ่งต่�งๆ

• ห้�มซื้อสิ่งของใดๆ ในห�้งสรรพสินค้�

• ใช้เวล�ในก�รเดินในห้�ง ๑ ชั่วโมง แล้วม�เจอกันในที่นัดหม�ย 

• ให้เดินไปคนเดียว งดก�รพูดคุยกันในระหว่�งทำ�กิจกรรม  

• ให้จดบันทึกคว�มรู้สึก

๕. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำ�กิจกรรม

• ข้อสงัเกตเกีย่วกบัตนเองเมือ่กระทบกบัสิง่เร�้ต�่งๆ และเร�มวิีธีก�ร

จัดก�รกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่�งไร

กระบวนการฝึกสติในรูปแบบต่างๆ

ก�รสร�้งสตดิว้ยก�รทำ�สม�ธแิบบดัง้เดมิท่ีพระพทุธเจ�้สอนพวกเร�

ก็ยังคงใช้ได้ผลดียิ่ง ได้แก่ ก�รทำ�สม�ธิผ่�นก�รนั่ง ก�รยืน ก�รเดิน และ 

ก�รนอน นอกจ�กนี้ยังมีพระสงฆ์และฆร�ว�ส ที่พย�ย�มปรับประยุกต์ใช้

ใหส้อดคลอ้งกบัก�รทำ�ง�นม�กขึน้ เชน่ ก�รทำ�ง�นบ�้นอย�่งมสีตแิละสม�ธิ 

ก�รรดน้ำ�ต้นไม้ ก�รปั่นจักรย�น เป็นต้น  แต่ถ้�ห�กผู้จัดกระบวนก�รเข้�ใจ

คำ�ว่� “สมาธิ” ก็ส�ม�รถปรับประยุกต์กิจกรรมให้หล�กหล�ย และสอดคล้อง

กบัชว่งวยัไดม้�กขึน้สำ�หรบัในค�่ยฤดรูอ้น เร�มกัจะทำ�ผ�่นกิจกรรมตอ่ไปน้ี
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 การภาวนากับอิริยาบถทั้ง ๔ 
ก�รภ�วน�ในค่�ยสำ�หรับหรับเย�วชน ส�ม�รถจัดได้หล�ยรูปแบบ 

ขึ้นอยู่กับระยะเวล� กลุ่มเป�้หม�ย สถ�นที่ และคว�มถนัดของกระบวนกร 

หรืออ�จใช้วิธีก�รภ�วน�ด้วยก�รใช้อิริย�บถ ยืน เดิน น่ัง นอน ทั้ง 4 

อริยิ�บถนีไ้มใ่หซ้้ำ�กนั และให้เสมอกนั โดยจะมสีญัญ�ณเปลีย่นอริยิ�บถทกุ 

๑๐ น�ท ีพรอ้มกบัก�รปดิว�จ� หลงัจ�กท่ีผ�่นก�รทำ�เชน่นีเ้ปน็ระยะตลอด

ค่�ย ๑๐ วัน จะเห็นได้ชัดว่�หลังจ�กก�รภ�วน�ผู้เข้�ร่วมจะมีอ�ก�รหยุด

คิดก่อนจะพูดหรือทำ�

วัตถุประสงค์
• ฝึกฝนก�รภ�วน�ในแต่ละอิริย�บถ

• ฝึกก�รสังเกตอ�รมณ์ที่เกิดขึ้นอย่�งลึกซึ้ง

• รู้จักตนเอง

สรุปบทเรียน
• คว�มรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะทำ�ภ�วน�ในแต่ละอิริย�บถ

• ข้อสังเกตเกี่ยวกับตนเองและก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับก�ร 

ทำ�ภ�วน�
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 การสวดมนต์และภาวนาในช่วงเช้ากับค่ำา
ก�รสวดมนตแ์ละก�รภ�วน�เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีส่ร�้งสตแิละสม�ธ ิ

ที่ควรใช้ให้เป็นกิจวัตร ถ้�ห�กเย�วชนมีก�รฝึกฝนตนเองตั้งแต่วัยเย�ว์  

ก็จะนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินชีวิตท่ีถูกต้องและดีง�มด้วยสม�ธิและสติกำ�กับอยู่   

ในค�่ย ๑๐ วนัน้ี จะมกี�รสวดมนตใ์นชว่งเช�้ตอนตหี�้ครึง่ และนัง่สม�ธิเริม่

ตั้งแต่ ๕ น�ที สำ�หรับวันแรกๆ จนถึง ๑๕ น�ที กระบวนก�รนี้เป็นช่วงให้

เวล�ในก�รอยู่กับตนเอง เป็นกระบวนก�รซึมซับสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้�สู่ตนเอง 

จ�กกิจกรรมน้ีเร�พบว่� เย�วชนส�ม�รถน่ังสม�ธิในแต่ละวันได้น�นข้ึนเร่ือยๆ 

โดยเริม่จ�ก ๕ น�ที แลว้คอ่ยๆ เพิม่เวล�ม�กข้ึน และไมเ่บือ่กบัก�รนัง่สม�ธิ

ในเวล�น�นๆ

วัตถุประสงค์
• ก�รทำ�จิตใจให้สงบคู่ควรแก่ก�รเรียนรู้
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 การกลับมารู้ตัว
ก�รอยู่กับตัวเองก็คือก�รนั่งสม�ธิในระยะสั้นๆ ๓-๕ น�ที ก่อนเริ่ม

กิจกรรม แต่เพื่อไม่ให้ผู้เข้�ร่วมโดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนรู้สึกขัดแย้งหรือ

ต่อต้�นก�รนั่งสม�ธิ เพร�ะส่วนใหญ่มักจะติดกับภ�พก�รเข้�ค่�ยคุณธรรม

ทีต่อ้งใชเ้วล�กบัก�รน่ังสม�ธใินระยะน�นๆ หรอืในระหว�่งก�รทำ�กจิกรรม

ต่�งๆ กระบวนกรก็จะเตือนให้สังเกตร่�งก�ยและจิตใจของเร�ในขณะน้ัน

ไปด้วย

 การผ่อนพักตระหนักรู้
ก�รผ่อนพักตระหนักรู้ เป็นก�รประยุกต์ก�รเจริญสติเข้�ม�กับก�ร

พกัผอ่นหรือก�รผอ่นคล�ยดว้ยเสยีงดนตร ีเปน็ก�รผอ่นคล�ยร�่งก�ยอย�่ง

มีสติโดยใช้เทคนิค Body Scan เข้�ม�ร่วมด้วย ในท�งก�รแพทย์ได้พิสูจน์

แล้วว่�จะช่วยเพิม่ก�รทำ�ง�นของสมอง ทำ�ให้ระบบประส�ททำ�ง�นอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ลดคว�มดันโลหิต ก�รไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ระบบย่อยอ�ห�ร

ทำ�ง�นไดด้ข้ึีน ลดอ�ก�รออ่นเพลยี และรกัษ�สมดลุของฮอรโ์มนในร�่งก�ย 
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ในท�งของก�รฝึกเจริญสติแล้ว ก�รทำ� Body Scan ช่วยให้หลับง่�ย เพร�ะ

ไมก่งัวล จติเปน็สม�ธไิดง้�่ย เปน็ก�รพกัผอ่น และเปน็ก�รเชือ่มโยงอริยิ�บถ

อื่นๆ ให้สม่ำ�เสมอ ข้อที่ควรระวัง คือ ถีนมิทธะ คว�มง่วงเหง� ห�วนอน 

เซื่องซึม เกิดขึ้นได้ง�่ย คว�มเกียจคร้�นเกิดขึ้นได้ง�่ย

สำ�หรับค่�ย ๑๐ วัน ครั้งนี้เลือกใช้เพื่อก�รพักผ่อนหลังรับประท�น

อ�ห�รกล�งวัน ในเวล� ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. โดยก�รใช้วิธีก�ร Body Scan 

แบบ Autogenic Meditation เริม่จ�กก�รนอนในท�่ศพอ�สนะ คือ ก�รนอน

หง�ย ว�งแขนข้�งลำ�ตวั ฝ่�มอืหง�ยข้ึน ปล�ยเท้�แบะออก และศรีษะเอยีง

ไปข้�งใดข้�งหนึ่ง แล้วผ่อนคล�ยส่วนต่�งๆ ของร�่งก�ย กระบวนกรจะเริ่ม

กล่�วนำ� ๓ รอบ ใช้เวล�ประม�ณ ๑๕ น�ที (สำ�หรับเด็กและเย�วชนก�ร 

กล่�วนำ�จำ�เป็นม�ก จะทำ�ให้เข�อยู่กับร่�งก�ยของตนเองได้ จนหลับไป) 
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คำาบริกรรม
แขนขว� หนัก ๓ ครั้ง

แขนซ�้ย หนัก ๓ ครั้ง

ข�ขว� หนัก ๓ ครั้ง

ข�ซ้�ย หนัก ๓ ครั้ง

แขนและข� หนักและอุ่น ๓ ครั้ง

หัวใจเต้น สงบและปกติ ๓ ครั้ง

ธรรมช�ติ กำ�ลังห�ยใจ ๓ ครั้ง

กล�งลำ�ตัว อุ่น ๓ ครั้ง

สมองส่วนหน้� เย็นและโปร่ง ๓ ครั้ง

คอและไหล่ หนัก ๓ ครั้ง

ก�ยใจนี้ สงบลงๆ ๓ ครั้ง

อธิษฐ�น/จินตน�ก�รในสิ่งที่ดี  (สะกดจิตตัวเอง) ๓ ครั้ง

วัตถุประสงค์
• เพื่อก�รพักผ่อนที่สมบูรณ์

 ปัญจลีลา (การเต้นรำา ๕ จังหวะ) 
ปญัจลลี� เปน็ก�รฝกึสตแินวใหมส่ำ�หรบัสงัคมไทย เปน็ก�รฝกึสตใิน

ขณะท่ีเคลือ่นไหวร�่ยรำ�ร�่งก�ยต�มจงัหวะดนตรทีีม่นุษยบ์รรเลงหรอืเสยีง

ธรรมช�ติ เพื่อให้ผู้ฝึกเกิดคว�มรู้สึกตัวทั่วพร้อม คือรู้สึกตัวที่ก�ย (ก�ย�นุ 

ปัสสน�) รู้เท่�ทันคว�มรู้สึก (เวทน�นุปัสสน�) รู้เท่�ทันสภ�วะของจิต  

(จิตต�นุปัสสน�) และอ�รมณ์ของจิต (ธัมม�นุปัสสน�)

ในค่�ย ๑๐ วัน ได้จัดให้มีปัญจลีล�ใน ๕ วันสุดท้�ยในช่วงเช้�ประม�ณ 

๓๐ น�ที และมีดนตรี ๕ จังหวะเพื่อให้ผู้เข�้ร่วมเคลื่อนไหวต�ม และเกิด
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คว�มรู้ตัวทั่วพร้อมต�มม� จังหวะดนตรีทั้ง ๕ แบบ ได้แก่ น้ำ�ไหล (Flowing) 

ก�รเคลือ่นต�มจงัหวะดนตรโีดยท่ีเท้�ไมห่ลดุลอยจ�กพืน้ ฉกึฉกั (Staccato) 

ก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยที่ชัดเจน พุ่งตรง มุ่งมั่น ไร้ระเบียบ (Chaos)  

ก�รเคลือ่นไหวแบบไมม่จีงัหวะ ท่� ท่ีแนน่อน สบัสนวุน่ว�ย ลกัษณะเหมอืน

คนบ้� ใบไม้ไหว (Lyrical) ก�รเคลื่อนไหวแบบผีเสื้อ ล่องลอย เคลื่อนไหว

ดว้ยปล�ยเท�้ เปน็ตน้ จงัหวะสดุท้�ยคอื นิง่ (Stillness) ก�รเคลือ่นไหวช�้ๆ 

หรือนั่ง หรือนอน 

เมื่อจบทั้ง ๕ จังหวะ กระบวนกรอ�จนำ�นั่งหรือนอนสม�ธิ เพื่อกลับ

ม�อยู่กับลมห�ยใจ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เข้�ร่วมเข้�สู่คว�มสงบของร่�งก�ยและ

จิตใจได้ง่�ยขึ้น ยิ่งถ้�คนได้เคลื่อนไหวและรู้ตัวอย่�งเต็มที่ผ่�น ๕ จังหวะนี้ 

ก�รทำ�สม�ธิภ�วน�ในตอนท�้ยจะได้ผลดีเป็นอย่�งยิ่ง

วัตถุประสงค์
• ก�รรู้จักร่�งก�ย

• รู้จัก ๕ จังหวะของชีวิต

• รู้จักพื้นที่และจังหวะในก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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 โยคะ
โยคะ คือ ก�รบริห�รก�ย ลมห�ยใจ และก�รผ่อนคล�ย โยคะ 

ร่�งก�ย จิตใจ และลมห�ยใจ ก�รฝึกโยคะเป็นก�รรวมก�ยและใจเข้�ด้วยกัน 

ก�รฝึกโยคะนั้นเร�จึงต้องมีสติกับก�ยที่รู้อยู่ตลอดเวล� จึงเกิดสม�ธิผส�น

กับลมห�ยใจเข้�ออกก่อให้เกิดเป็นสม�ธิ เมื่อทำ�ต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดเป็น

คว�มสมดลุในร่�งก�ย เมือ่เร�ฝกึจนเกดิเปน็คว�มสมดุลภ�ยในร�่งก�ย และ

สมดุลระหว่�งผู้อื่น หรือแม้แต่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นผลดีกับเร�นั้น

คือโยคะ จะช่วยพัฒน�จิตใจเร�ให้สูงข้ึน ส�ม�รถแยกแยะวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์

ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นได้ และควบคุมจิตใจตัวเร�เอง

สำ�หรับ ๑๐ วัน ก�รฝึกโยคะก็เป็นกิจกรรมที่ถูกคัดสรรสำ�หรับก�ร

ออกกำ�ลังก�ยอย่�งมีสติในช่วงเช้�หลังจ�กทำ�วัตรเช้� และน่ังสม�ธิแล้ว 

ต่อด้วยก�รเล่นโยคะประม�ณ ๓๐ น�ที

วัตถุประสงค์
• ก�รรู้จักร่�งก�ย 

• ก�รดูแลสุขภ�พให้เกิดคว�มสมดุล

• ก�รทำ�จิตใจให้สงบอยู่กับร�่งก�ย
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 เรียนรู้หลักธรรมจากกาย 
 ยาววา หนาคืบ กว้างศอก

ก�รอ้�งอิงหลักธรรมเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้ผู้เข้�ร่วมได้มีหลักก�รยึด

ในก�รเรียนรู้ แต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจ�กที่ผู้เข้�ร่วมได้ผ�่นประสบก�รณ์ตรง 

และได้สัมผัสสภ�วะเหล่�นั้นที่ชัดเจน เช่น หลังจ�กผ่�นก�รภ�วน�ม�แล้ว

สักระยะหน่ึง เป็นต้น กระบวนกรทำ�หน้�ท่ีในก�รโยงจ�กประสบก�รณ์ตรงน้ัน

กบัหลกัธรรม หรอืเร�อ�จให้เพือ่เปน็ข้อสงัเกตกบัตวัเอง และรูจ้กัตนเองไป

เรื่อยๆ หลักธรรมที่ให้ในครั้งนี้คือ “นิวรณ์ ๕” ซึ่งก็คือ อ�รมณ์ด้�นลบที่กั้น

จิตไม่ให้บรรลุคว�มดี หรือ อกุศลธรรม
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สานสัมพันธ์ผ่านฐานกาย ใจ และปัญญา

วัตถุประสงค์
• สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผ�่นฐ�นก�ย ใจ และปัญญ�

• เรียนรู้ก�รทำ�ง�นเป็นหมู่คณะ

อุปกรณ์

เสื่อผ้�ใบ ๑ ผืน (อุปกรณ์ส�ม�รถประยุกต์ได้ต�มสถ�นก�รณ์ 

อ�จเป็นเสื่อจริงๆ หรือเสื่อน้ำ�มันก็ได้)

วิธีการ
๑. กระบวนกรนำ�เสือ่ผ�้ใบทีม่พีืน้ทีส่ำ�หรบัผูเ้ข้�รว่มยนืแบบชดิกันแบบ 

ไม่เบียดม�ก ๒ ส่วน และมีพื้นที่ว่�ง ๑ ส่วน

๒. ให้ผู้เข้�ร่วมม�ยืนล้อมรอบเสื่อแล้วบอกโจทย์และกติก�

๒.๑ โจทย์ “ทุกคนยืนบนเสื่อ แล้วกลับเสื่ออีกด�้นขึ้นม�แทนโดยที ่

 ทุกคนยังอยู่ในเสื่อ”

๒.๒ กติก� ห�กมีอวัยวะส่วนใดของร่�งก�ยคนในกลุ่มไปสัมผสัพื้น 

 นอกเสื่อ หรือกลุ่มล้ม จะต้องเริ่มต้นใหม่

๓. กระบวนกรทวนโจทย์อีกครั้ง และเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมได้ซักถ�ม

4. เมื่อกลุ่มพร้อมแล้วให้สัญญ�ณเริ่มต้นทำ�กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๖

พลิกเสื่อ
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๕. กระบวนกรเดินดูรอบๆ เพื่อกระตุ้นรักษ�กติก� ให้กำ�ลังใจ และ 

คอยช่วยเหลือห�กกลุ่มล้ม

๖. ห�กกลุ่มใหญ่ม�ก อ�จแบ่งย่อยเป็นหล�ยกลุ่มได้ แต่ไม่ควรต่ำ�กว่� 

๑๐ คน และลดขน�ดเสื่อลงให้เหม�ะสม

๗. กจิกรรมจะจบเมือ่กลุม่ส�ม�รถกลบัเสือ่อกีด�้นหนึง่ขึน้ม�ไดท้ัง้หมด 

โดยไม่ผิดกติก�

คำาถามเพื่อถอดบทเรียน
• คว�มรู้สึก

• ก�รพลิกเสื่อสำ�เร็จได้เพร�ะอะไร
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“Freedom Writer”
นักเขียนผู้ปลดปล่อย: การศึกษาที่ทำาให ้

ผู้เรียนสัมผัสศักยภาพภายในตัวตน

ก�รดหูนงัส�ม�รถใชไ้ดห้ล�ยวตัถปุระสงค ์ทัง้ก�รใหข้อ้คดิ ก�รสร�้ง

แรงบนัด�ลใจ คว�มสนกุสน�นเพลดิเพลนิ และเรยีนก�รจบัประเดน็ เปน็ตน้ 

ถ้�หนังดีๆ ก็ส�ม�รถให้ทุกอย่�งไปพร้อมกันได้ ก�รเลือกใช้หนังเร่ือง Freedom 

Writer ก็ด้วยวัตถุประสงค์เหล่�นี้เช่นเดียวกัน แต่เลือกท่ีจะฉ�ยในวันแรก

เนือ่งจ�กตอ้งก�รสร�้งแรงบนัด�ลใจในก�รเขยีนสมดุบนัทกึ ซึง่เปน็กจิกรรม

สำ�คัญที่จะสร�้งก�รเรียนรู้ที่ใคร่ครวญและลึกซึ้งยิ่งขึ้นของผู้เข�้ร่วม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
• จัดเตรียมเครื่องฉ�ย เครื่องเสียง สถ�นที่ฉ�ยหนัง

• มักจะฉ�ยในช่วงกล�งคืนเพื่อให้เห็นภ�พได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงที ่

ผู้เข้�ร่วมจะได้ดูด้วยคว�มผ่อนคล�ย แต่ต้องเตือนไม่ให้หลับ (ซึ่งจะ 

ส่งผลต่อก�รเรียนรู้ในตอนเช้�) 

• กระบวนกรเกร่ินนำ�ว่� เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริง ขอให้ต้ังใจดูเพ่ือท่ีจะได้นำ�ม�

พูดคุย แลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้�

กิจกรรมที่ ๗

ดูหนัง
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• หลังจ�กดูหนังจบแล้ว กระบวนกรแจกเอกส�รตัวอย่�งก�รเขียนบันทึก

ของ “แอน แฟรงค์” ซึ่งเป็นบันทึกที่สร�้งแรงบันด�ลใจในก�รเขียนและ

เรียนรู้ของนักเรียนในเร่ือง Freedom Writer พร้อมกับให้โจทย์ว่� “ให้อ่�น

และสังเกตวิธีก�รเขียนบันทึกของแอน แฟรงค์”

• ก�รถอดบทเรียน (ทำ�ในช่วงเช�้)

๑. ทุกคนยืนเป็นวงกลม ๑ วง

๒. ทบทวนเร่ืองร�วโดยก�รเล่�เร่ืองต่อกัน เรียบเรียงต้ังแต่ต้นจนจบ  

(โดยสรุป)

๓. ให้เวล�แต่ละคนนึกถึงฉ�กที่ตนเองชอบม�กที่สุด เพร�ะอะไร

4. คนที่จะเล่�ฉ�กที่ตนเองชอบให้เดินออกม�ท่ีกล�งวงและบอก 

“ฉ�ก” ท่ีตนเองชอบ “เพร�ะอะไร” และ “ได้เรียนรู้อะไรจ�ก 

ฉ�กนั้น” เพื่อนๆ คนอื่นๆ ห�กมีฉ�กที่ชอบเป็นฉ�กเดียวกัน

ให้เดินม�รวมกับคนแรกท่ีเริ่มต้น ห�กใครอย�กเล่�เพิ่มเติม 

เกีย่วกบัคว�มประทบัใจในฉ�กนีก้อ็ธบิ�ยเพิม่ได ้จ�กนัน้ใหเ้ดนิ

กลับไปยืนที่เดิม

๕. ทำ�เช่นนี้จนไม่มีใครที่จะพูดถึงคว�มประทับใจแล้วจึงนั่งลง

๖. สรุปบทเรียนจ�กก�รดูหนัง “ขอให้แต่ละคนเล่�แรงบันด�ลใจ 

ในก�รเปลีย่นแปลงตนเองหลงัจ�กดหูนงัแลว้ คนละ ๑ ประเด็น”

๗. โยงไปสู่ก�รเขียนบันทึกโดย ให้จับคู่คุยกันว่� “มีข้อสังเกตเก่ียวกับ

ก�รเขียนบันทึกอย่�งไรบ้�งจ�กหนัง” และหนังสือ “บันทึกลับ

ของแอน แฟรงค์” 

๘. จ�กนั้นให้ระดมข้อสังเกตขึ้นกระด�น และถ�มเพิ่มเติมจ�ก 

ผู้เข้�ร่วมว่� “มีใครชอบเขียนบันทึกประจำ�วันบ้�ง” “มีวิธีก�ร

เขียนอย่�งไร”
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กิจกรรมที่ ๘
ตีบอล

สร้างการมีส่วนร่วม
หลอมพลังสู่เป้าหมายเดียวกัน

ตีบอลเป็นกิจกรรมที่กระบวนกรมักจะใช้เพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วมใน

ก�รทำ�ง�น ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่�งดี เพร�ะข�ดคนใดคนหนึ่งเกมก็ไม่จบ หรือ

แม้แต่จะว�งแผนก�รดีแค่ไหน แต่ถ้�ไม่ได้ใจที่มีเป�้หม�ยเดียวกัน มีคว�ม

อดทน และไว้ว�งใจกันง�นก็ไม่สำ�เร็จ 

กจิกรรมตบีอลดเูหมอืนเปน็กจิกรรมทีง่�่ย แตเ่วล�เลน่แลว้ย�ก และ

มกัจะเกดิคว�มขดัแยง้สงู กจิกรรมน้ีจงึควรใชห้ลงัจ�กกลุม่ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งก�ร

ทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมม�แล้วระดับหน่ึง และใช้กิจกรรมนี้เป็นก�รท้�ท�ย

พลังกลุ่มใหญ่ให้เรียนรู้ถึงปัจจัยก�รทำ�ง�นร่วมกัน ไม่เพียงแต่ก�รมีวิธีก�ร

ทำ�ง�นที่ดี มีทักษะในก�รทำ�ง�นที่ดีแล้ว ห�กคนในกลุ่มไม่มีเป้�หม�ย

เดียวกัน หรือข�ดคว�มมั่นคงของจิตใจแล้ว ง�นก็ไม่อ�จสำ�เร็จได้ ห�กแม้

สำ�เร็จคว�มสำ�เร็จนั้นอ�จไม่นำ�ม�ซึ่งคว�มสุขก็ได้

อีกท้ังกิจกรรมนี้จะทำ�ให้ผู้เล่นและเพื่อนในกลุ่มได้เห็นตัวตนของ

แต่ละคนค่อนข้�งสูง ในครั้งนี้จึงนำ�ม�ใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมธ�ตุ 4 หรือ 

สี่ทิศด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของก�รรู้จักตนเอง
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การเตรียมกิจกรรม

กิจกรรมน้ีกระบวนกรไม่ต้องยุ่งย�กในก�รเตรียมอุปกรณ์เลย เพียงแต่

ห�ลกูบอลท่ีไมห่นกัม�ก เปน็ลกูบอลทีค่วบคมุทศิท�งได้ย�กสกัหน่อย และ

ตีแล้วไม่เจ็บแขนม�กนัก พร้อมกับห�บริเวณหรือพื้นท่ีโล่งพอให้ตีบอลข้ึน

สูงได้ และมีร่มเง�บ้�ง เพื่อไม่ให้ผู้เล่นเหนื่อยม�กนัก เพร�ะบ�งกลุ่มอ�จ

ใช้เวล�หล�ยชั่วโมงกว่�จะสำ�เร็จ

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. ชี้แจงโจทย์และกติก�ในก�รทำ�กิจกรรม พร้อมกับเปิดโอก�สให้ซักถ�ม

• โจทย์ “ให้แต่ละคนในกลุ่มตีบอลด้วยแขนหรือมือคนละ ๒ ครั้งจน

ครบทุกคนจึงถือว�่เกมสิ้นสุด”
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• เงื่อนไข/กติก� 

๑) คนหนึ่งตีบอลได้ ๒ ครั้ง แต่ห�้มคนเดิมตีบอลต่อกัน ๒ ครั้ง

๒) ใช้มือกับแขนตีบอลได้อย�่งเดียว ส่วนอื่นของร่�งก�ยไม่นับ

๓) ในระหว�่งทีก่ลุม่กำ�ลงัตบีอลอยู ่ส�ม�รถเลน่บอลโดยใชอ้วยัวะ 

 สว่นอ่ืนของร�่งก�ยไดเ้พือ่ไมใ่หบ้อลตกพืน้ แตไ่มน่บัเปน็จำ�นวน 

 ครั้งที่ตี

4) ถ้�บอลตกพื้นให้เริ่มต้นใหม่หรือผิดกติก�ข้�งต้น จะต้องเริ่ม 

 เล่นใหม่

๒. ถ้�กระบวนกรต้องก�รให้ผู้เข้�ร่วมได้เรียนรู้เร่ืองก�รรู้จักตนเองด้วย ควรให้

โจทย์เพิ่มเติมว่� “ให้สังเกตใจ คว�มรู้สึก คำ�พูด ท�่ท�งของตนเองใน

ขณะที่เล่นไปด้วย”

๓. ให้เวล�ในก�รเตรียมตัวจะกำ�หนดเวล�หรือไม่กำ�หนดก็ได้ แต่เมื่อกลุ่ม

พร้อมที่จะทำ�ก็ให้บอกกระบวนกร

4. ลงมือปฏิบัติหรือผ่�นประสบก�รณ์

๕. สรุปบทเรียนจ�กก�รทำ�กิจกรรม

• ก�รสรุปบทเรียนอ�จทำ�ได้ในระหว่�งก�รเล่นด้วยก็ได้ ห�กกระบวนกร

เห็นว่�กลุ่มพลังตก หรือเล่นน�นแล้วแต่ยังไม่ก้�วหน้�นัก อ�จใช้

คำ�ถ�มว�่ “อะไรทีเ่ร�ทำ�ไดด้แีลว้” “อะไรทีย่งัทำ�ไดไ้มด่นีกั” “จะทำ�ให้

ดีกว่�นี้จะเพิ่มเรื่องอะไร”

• หรือห�กพบว่�กลุ่มมีก�รพูดจ�หรือท่�ทีต่�งๆ ที่กระทบบุคคลอื่น

ม�กๆ และสง่ผลตอ่พลงักลุม่ กระบวนกรอ�จแทรกแซงโดยนำ�ม�ใช้

สรุปบทเรียนระหว่�งท�ง (หรือหลังจบกิจกรรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับก�ร

อ่�นกลุ่มของกระบวนกร) ว�่ “คำ�พูดแบบไหน หรือท�่ทีแบบไหนที่

ทำ�ให้มีกำ�ลังใจ อย�กเล่น” “คำ�พูดแบบไหน หรือท่�ทีแบบไหนที่

ทำ�ให้หมดกำ�ลังใจ ไม่อย�กเล่น”
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คำาถามในการสรุปบทเรียน
• รู้สึกอย่�งไรบ้�งตอนที่ทำ�กิจกรรม

• เร�ทำ�อะไรได้ดีในแง่ของก�รทำ�ง�นร่วมกัน

• ถ้�จะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นร่วมกันของพวกเร�มันดีขึ้นเร�ต้องปรับปรุง

เรื่องอะไรบ�้ง

• ห�กจะโยงเข้�ธ�ตุ 4 หรือ 4 ทิศ อ�จถ�มว่� “เห็นตัวเองอย่�งไรบ้�ง

จ�กก�รทำ�กิจกรรมตีบอล ท้ังท่ีในแง่มุมที่เห็นประจำ� และที่ไม่เคย

เห็นม�ก่อน”
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กิจกรรมที่ ๙
สี่ทิศ หรือธาตุสี่

เรียนรู้ตนเองเพื่อค้นพบศักยภาพ 
ภายในตนเอง

ก�รรู้จักตนเองจ�กสี่ทิศของชนเผ่�พื้นเมือง เป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้ 

ส�ม�รถสังเกตตนเองทั้งจุดเด่นหรือโพธิ จุดอ่อนหรือกิเลส และสิ่งที่ควร

ปรับปรุง การรู้จักและเข้าใจตนเองก็ทำาให้เข้าใจคนอื่นด้วย ทั้งนี้หาก

การทำางานเป็นทีมมีการดึงจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ก็จะทำาให้งานสำาเร็จได้ง่าย โดยที่ทุกคนมีความสุขกับงานเพราะได้มี

ส่วนร่วมในความสำาเร็จ ขณะเดียวกันก�รรู้จุดอ่อนของเพื่อน ถ้�เร�รู้และ

เข�้ใจกส็�ม�รถช่วยสนับสนุนเพือ่นในจดุท่ีเข�อ่อนใหเ้ขม้แขง็ขึน้ หรอืถ�้เร�

เข้�ใจตนเองก็ส�ม�รถปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองได้ นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�

ตนเองและคว�มสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่นด้วย

ชนเผ่�อินเดียแดงมีก�รจำ�แนกบุคคลออกเป็น 4 ประเภท ใช้ทิศ  

4 ทิศ และสัตว์แทน แต่ละคนมีท้ัง 4 ทิศอยู่ในตนเอง แต่เม่ือเวล�เผชิญหน้�

กับสิ่งใด แล้วเร�จะเลือกทิศที่มักปร�กฏอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน ภูมิปัญญ�

ท�งตะวันออกก็มีก�รแบ่งคนที่สอดคล้องกับ 4 ทิศ โดยแบ่งต�มธ�ตุทั้ง 4 

คือ ดิน น้ำ� ลม ไฟ 



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๗๓

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรโยงให้เห็นคว�มแตกต่�งของบุคคลจ�กกิจกรรมตีบอล

๒. กระบวนกรแบ่งกระด�ษออกเป็น 4 ช่องต�มทิศ คือ ทิศเหนือ  

ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก เวียนต�มเข็มน�ฬิก�

๓. กระบวนกรบอกว�่ทศิเหนอืภมูปิญัญ�อนิเดยีแดงแทนดว้ย “กระทงิ” 

หรือ “ไฟ” ระดมจ�กผู้เข้�ร่วมว่� “คนที่มีลักษณะกระทิงหรือไฟนี้จะ

เปน็อย�่งไร” (กระบวนกรอีกคนชว่ยเขียนลกัษณะเหล�่นีข้ึน้กระด�น)

4. ทิศใต้ แทนด้วย “หนู” หรือ “น้ำ�” ระดมจ�กผู้เข้�ร่วมว่� “คนท่ีมี

ลักษณะแบบหนูหรือน้ำ�จะเป็นคนอย่�งไร”

๕. ทิศตะวันออก แทนด้วย “อินทรีหรือเหยี่ยว” หรือ “ลม” ระดมจ�ก 

ผู้เข้�ร่วมว่� “คนที่มีลักษณะแบบอินทรีหรือลมจะเป็นคนอย่�งไร”

๖. ทิศตะวันตก แทนด้วย “หมี” หรือ “ดิน” ระดมจ�กผู้เข้�ร่วมว่� “คนท่ี

มีลักษณะแบบหมีหรือดินจะเป็นคนอย่�งไร”

๗. ให้แต่ละคนค้นห�ทิศหรือธ�ตุของตัวเอง โดยก�รอ่�นข้อมูลในกระด�ษ

ที่ช่วยกันระดมขึ้นม�

๘. เปิดโอก�สให้สอบถ�มสิ่งที่ยังไม่เข�้ใจหรือสิ่งที่ยังค�้งค�ใจ 

๙. แบ่งกลุ่มย่อยให้แยกต�มทิศหรือธ�ตุ โดยมีกระบวนกรประจำ�กลุ่ม 

เป็นผู้อำ�นวยก�รเรียนรู้ต�มทิศและธ�ตุนั้นๆ โดยตั้งโจทย์ว่�ให้

สม�ชิกในแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน โดยเล่�เหตุก�รณ์ในชีวิต

ที่บ่งบอกว่�ตนเองเป็นทิศหรือธ�ตุใด ห�กฟังเพื่อนสม�ชิกเล�่แล้ว 

คดิว�่ไมใ่ชท่ศิหรอืธ�ตขุองตนเอง ส�ม�รถย�้ยไปยงักลุม่ทีม่ทีศิหรอื

ธ�ตุเดียวกับตนเองได้
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๑๐. เมื่อทุกกลุ่มเล่�ในกลุ่มย่อยเสร็จแล้ว กระบวนกรให้โจทย์เพิ่ม คือ  

“ให้กลับม�ดูท่ีตัวเร�ว่� ก�รท่ีเร�เป็นแบบน้ันมันมีข้อดี ข้อเสีย

อย่�งไร” พรอ้มกบัใหเ้ขยีนลงในกระด�ษฟลปิช�รต์ แบง่เปน็ ๒ ชอ่ง 

คือ “ข้อดี และ ข้อเสีย”

๑๑. ให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ กระบวนกรและเพื่อนช่วยกันเติม

๑๒. โจทย์ต่อไป คือ “ให้แต่ละคนสำ�รวจจุดอ่อนของตนเอง และดูว่� 

เร�อย�กเพิ่มคว�มเป็นทิศหรือธ�ตุไหนของเร�ม�กที่สุด” และให้ 

รวมกลุม่ต�มสิง่ทีเ่ร�อย�กปรบั เชน่ คนทีเ่ปน็ธ�ตลุมอ�จอย�กเตมิ

ธ�ตุดิน ก็ให้ไปรวมกัน

๑๓. จ�กนั้นให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่� “เร�จะปรับให้มีธ�ตุนั้นๆ เพิ่มขึ้นใน 

ตวัเร�ไดอ้ย�่งไร” โดยใหเ้ขยีนลงในกระด�ษฟลปิช�รต์ และนำ�เสนอ

๑4. สรุปบทเรียนจ�กก�รทำ�กิจกรรม คำ�ถ�มคือ “ก�รรู้ทิศ-รู้ธ�ตุของ

ตัวเร� และผู้อื่นมีประโยชน์อย่�งไร”
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กระทิง
ทิศ: เหนือ

ธาตุ: ไฟ

ฐาน: กาย

ลักษณะเด่น

ใจร้อน - มุ่งม่ัน - โกรธง่�ย - ทำ�ก่อนคิด - ไม่ชอบรอ - เร็ว - โหด - ชอบใช้ 

กำ�ลัง - ชอบปฏิบัติ - มีสัจจะ พูดคำ�ไหนคำ�น้ัน - รักพวกพ้อง - ตรงไปตรงม� 

- ยุติธรรม

ข้อดี ข้อเสีย

• ใจกว้�งกับเพื่อน

• ลงมือทำ� กล้�พูด กล้�แสดงออก

• มีสัจจะ

• มีคว�มชัดเจน

• มีคว�มยุติธรรม

• ตรงไปตรงม�

• ทำ�อะไรแล้วต้องทำ�ให้สำ�เร็จ

• ปกป้องผู้อื่น

• ไม่ชอบรอ

• ไม่คิดก่อนทำ�

• ชอบใช้กำ�ลังม�กกว�่คว�มคิด

• โกรธง่�ย

• ใจร้อน

• ไม่ฟังใคร

วิธีเติมความเป็นกระทิง หรือธาตุไฟ

• ดูหนัง เช่น ต่อสู้ สยองขวัญ 

• ฟังเพลง เช่น Rock เนื้อห�ที่สร้�งพลัง

• เล่นกีฬ�ที่เน้นก�รต่อสู้ เช่น รักบี้ มวย

• ก�รคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัย เช่น กล�้ตัดสินใจ ไม่เอ�เปรียบ ตรง

ไป-ตรงม� ชอบลุย เพื่อนที่มีคว�มมั่นใจในตัวเอง
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หนู
ทิศ: ใต้  

ธาตุ: น้ำา  

ฐาน: ใจ

ลกัษณะเดน่: รกัเพือ่น - ห่วงใยคว�มรูส้กึคนอ่ืน - เนน้คว�มสมัพนัธ์ - หว่ง

คนอื่นเกินไปจนทำ�ให้ตัวเองเป็นทุกข์ - รักสวยรักง�ม - ใจเย็น - ไม่รีบร้อน 

- เปลีย่นแปลง/ปรบัตวัเข้�กบัสถ�นก�รณไ์ดง่้�ย - ไมเ่รือ่งม�ก - ง�่ยๆ อะไร

ก็ได้ - อ่อนไหวง่�ย - คิดม�ก - ไม่กล้�ตัดสินใจ

ข้อดี ข้อเสีย

• เข้�กับผู้อื่นได้ง�่ย

• มีเพื่อนเยอะ

• รับฟังคนอื่น

• ใจเย็น ไม่วู่ว�ม

• รักสวยรักง�ม

• ห่วงใยคว�มรู้สึกของคนอื่น

• ไม่เรื่องม�ก • รักเพื่อน

• อ�รมณ์ดี • รักสันติ

• คิดม�กไป

• มีคว�มห่วงใยคนอื่นม�กไปทำ�ให้

เร�ไม่มีคว�มสุขในบ�งครั้ง

• อ�จโดนหลอกได้ง�่ย

• อ่อนไหวง�่ย

• เก็บกด • ไม่กล้�ปฏิเสธ

• ไม่สู้คน • ไม่กล้�ตัดสินใจ

วิธีเติมความเป็นหนู หรือธาตุน้ำา

• ช่วยเหลือให้คว�มสำ�คัญแก่ส่วนรวม เช่น ทำ�ง�นจิตอ�ส�

• รับฟังคว�มคิดของผู้อื่น พูดให้น้อยลง

• นั่งสม�ธิ ทำ�จิตใจให้สงบ

• ให้เวล�กับคนรอบข�้งให้ม�กขึ้น

• เก็บเรื่องของตัวเองที่รู้สึกไม่สบ�ยใจไประบ�ยไปปรึกษ�กับคนที่ไว้ใจ

หรือไประบ�ยคนเดียว

• ต�มคนอื่นบ้�งไม่เอ�ตัวเองเป็นใหญ่
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อินทรี
ทิศ: ตะวันออก    

ธาตุ: ลม   

ฐาน: สมอง (ซีกขวา)

ลักษณะเด่น: มองก�รณ์ไกล - ว่องไว - ฉล�ด - ชอบท้�ท�ย/ผจญภัย  

- ชอบแปลกใหม่ - รักอิสระ - ฟุ้งซ่�น - สม�ธิสั้น - ชอบสั่ง - ชอบว�งแผน

แต่ไม่ทำ� - เบื่อง่�ย - ไม่ยึดติด - ไม่นิ่ง - ง�นไม่ค่อยสำ�เร็จ - คิดสร้�งสรรค์  

มีจินตน�ก�รสูง - ไม่ใส่ใจร�ยละเอียด - หลงตัวเอง - เจ�้เล่ห์

ข้อดี ข้อเสีย

• มีคว�มคิดสร้�งสรรค์

• มองก�รณ์ไกล

• เป็นตัวของตัวเอง

• ว่องไวในก�รทำ�ง�น

• ง่�ยๆ

• ชอบลองสิ่งแปลกใหม่

• คิดม�ก

• ไม่ใส่ใจร�ยละเอียด

• คิดแต่ไม่ทำ�และทำ�ไม่สำ�เร็จ

• เบื่อง่�ย

• ไม่นิ่ง ฟุ้งซ�่น

วิธีการพัฒนาความเป็นอินทรี หรือธาตุลม

• คิดสร้�งสรรค์

• มีหล�ยแผนรองรับ

• เผชิญกับเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�

• คิดในสิ่งใหม่ๆ ชอบพัฒน�

• คิดเพื่ออน�คตข้�งหน้�

• เปิดใจให้กว้�ง ยอมรับในทุกสิ่ง ไม่เก็บม�คิด
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หมี
ทิศ: ตะวันตก  

ธาตุ: ดิน   

ฐาน: สมอง (ซีกซ้าย)

ลกัษณะเดน่: ช�้ - มอีำ�น�จ - ชอบสะสม - มคีว�มรูเ้ยอะ - รอบคอบ (กอ่น

ทำ�อะไรก็จะศึกษ�ร�ยละเอียดอย่�งถ่ีถ้วน) - ข้ีเหนียว - หนักแน่น - เป็นระบบ

ระเบียบ - เรียบร้อย - รักวินัย - มีเหตุผล - รักคว�มสงบ - มีโลกส่วนตัวสูง 

- คิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน

ข้อดี ข้อเสีย

• ระบบระเบียบ 

• เคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ 

• สะสมข้อมูล 

• ใจเย็น  

• เคร่งเครียด

• ไม่มีคว�มยืดหยุ่น 

• ไม่ชอบก�รเปลี่ยนแปลง

• มีโลกส่วนตัวสูง

วิธีพัฒนาความเป็นหมี หรือธาตุดิน

• คว�มรู้ ต้องขยัน

• อ่�นหนังสือประเภทวิช�ก�ร ปรัชญ�

• อยู่กับตนเอง 

• หนักแน่น (ในคว�มเชื่อหรือคว�มรู้ที่มี) 

• กล้�แสดงคว�มคิดเห็น (หลักก�ร)

• ทำ�ง�นบัญชี

• หัดใช้เหตุผล

• คิดเป็นลำ�ดับขั้นตอน

• ฝึกคว�มเป็นระเบียบ (นอนตื่นเช้�ๆ)
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กิจกรรมที่ ๑๐
แม่น้ำาพิษ

สร้างพลังกลุ่มสู่การทำางานเป็นทีม
 

กิจกรรมน้ีมุ่งให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ปัจจัยพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�น

กลุ่ม และสังเกตตนเอง เพื่อให้แต่ละคนได้ตระหนักถึงวิธีก�รทำ�ง�นของ

ตนเอง ซึ่งอ�จเป็นอุปสรรคต่อคว�มสำ�เร็จ และสัมพันธภ�พในทีม และ

เป็นก�รเปิดพื้นที่ให้กลุ่มได้เริ่มมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกันม�กขึ้น กิจกรรมนี้

จึงมักจะทำ�ในวันแรกๆ ของก�รฝึกอบรม เพื่อสร้�งพลังกลุ่มให้แน่นก่อนที่

จะเรียนรู้เนื้อห�อื่นๆ ที่ย�กขึ้น

การเตรียมกิจกรรม

กระบวนกรเตรียมแผ่นย�งหรือกระด�ษ ให้มี

ขน�ดเท่�กระด�ษ A4 เพื่อทำ�เป็นแผ่นหินวิเศษที่จะใช้

ในก�รข้�มแม่น้ำ�พิษ จำ�นวนแผ่นกระด�ษโดยประม�ณ

จะใช้ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนคนทั้งหมดที่เข้�ร่วม หรือถ้�

เป็นกลุ่มเย�วชนที่มีพลังเยอะ ก็อ�จลดจำ�นวนแผ่นลง

อีกสักหนึ่งแผ่นก็ได้ จ�กนั้นก็เตรียมเส้นท�งถ้�เป็น 

กล�งแจ้งในบริเวณที่มีร่มเง�ด้วยก็จะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วม 

ไม่เครียดม�กนัก ระยะท�งโดยประม�ณให้กลุ่มได้ใช้

แผ่นย�งประม�ณ ๒ - ๓ รอบ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วม 
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จับหลักของก�รเดินก�รใช้แผ่นย�งได้ อีกทั้งเป็นก�รสร้�งคว�มเพียร  

คว�มอดทนในก�รทำ�ง�นร่วมกันผ่�นประสบก�รณ์จริงๆ

วิธีการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรนำ�ผู้เข�้ร่วมไปบริเวณที่จะทำ�กิจกรรม

๒. ชี้แจงโจทย์และกติก� พร้อมกับเปิดให้ซักถ�มได้

• โจทย์ คือ “ทุกคนข้�มแม่น้ำ�พิษไปด้วยกัน เกมสิ้นสุดเมื่อทุกคนข้�ม

ไปได้หมด”

• กติก�

๑) ทุกคนต้องไม่หลุดจ�กกันจนกว่�จะไปถึงฝ่ังทุกคน ถ้�หลุดจ�กกัน 

 ต้องเริ่มใหม่

๒) เท้�จะตอ้งอยูบ่นแผน่หนิวเิศษเท�่นัน้ หรอืสว่นหน่ึงสว่นใดของ 

 ร�่งก�ยโดนน้ำ�พิษจะต้องเริ่มใหม่

๓) ห�้มใช้อุปกรณ์ช่วย

4) อ�จจะมีจระเข้ม�ขโมยแผ่นหินได้

๓. ให้เวล�ในก�รเตรียมตัว แต่ห้�มลองเล่นในพื้นที่จริง เมื่อพร้อมให้บอก

กระบวนกร

4. ลงมือทำ�กิจกรรมผ่�นประสบก�รณ์

๕. สรุปบทเรียนจ�กก�รทำ�กิจกรรม

• คำ�ถ�มสำ�หรับก�รสรุปบทเรียน

๑) คว�มรู้สึกตอนทำ�กิจกรรม

๒) จ�กกิจกรรมแม่น้ำ�พิษ มีข้อสังเกตเก่ียวกับวิธีก�รทำ�ง�นร่วมกัน      

 อย่�งไร

๓) หลักคิดสำ�คัญในก�รทำ�ง�นร่วมกันคืออะไร
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กิจกรรมที่ ๑๑
ปิดตาเดินตะปู

สร้างภาวะผู้นำากับความไว้วางใจ
 

กิจกรรมปิดต�เดินตะปูเป็นกิจกรรมท่ีเสี่ยงม�ก ผู้เล่นมักจะเกิด 

คว�มกลัว ดังนั้นจึงต้องคิดห�วิธีที่จะก้�วพ้นคว�มกลัวไปด้วยกัน คนที่ 

เปิดต�ก็ต้องห�วิธีก�รที่สร้�งคว�มมั่นใจให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนห�ยกลัว 

คนท่ีปิดต�เองก็ต้องไว้ว�งใจเพื่อนที่จะให้เพื่อนพ�เร�ก้�วไป ซึ่งก็เป็นก�ร

ลดคว�มกลัวของเพื่อนที่พ�เร�เดินด้วย กิจกรรมนี้ได้ผลม�กในก�รสร้�ง

คว�มไว้ว�งใจ ทุกคนเกิดคว�มรักคว�มไว้ว�งใจ และเอื้ออ�ทรต่อกันอย�่ง

เต็มที่ เป็นก�รขย�ยพื้นที่แห่งก�รเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมนีจ้งึมกัจะใชเ้พือ่ใหผู้เ้ข�้รว่มไดฝ้กึฝนและเรยีนรูเ้กีย่วกบัก�ร

สร้�งคว�มไว้ว�งใจให้กับเพื่อนหรือผู้ต�มในขณะที่เร�เป็นผู้นำ� หรือขณะที่

เร�ต�มเร�จะชว่ยให้เพือ่นท่ีนำ�พ�เร�ส�ม�รถทำ�ง�นไดเ้ตม็ทีอ่ย�่งไร ตวัเร�

เองจะไวว้�งใจเพือ่นไดอ้ย�่งไร รวมถงึก�รเรยีนรูใ้นก�รทำ�ง�นเปน็หมูค่ณะ

ร่วมกัน
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การเตรียมกิจกรรม

กระบวนกรเรียงตะปูและจ�น สลับกันไป ให้ท่ัวพ้ืนท่ี (ข้ึนอยู่กับจำ�นวน

ตะปูท่ีมี) ตะปูที่ใช้ควรเป็นตะปูหัวร่ม ก�รว�งตะปูจะว�งม�กน้อยแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับก�รอ่�นพลังกลุ่มของกระบวนกร ถ้�เป็นกลุ่มที่ต้องก�รให้เกิด

คว�มเสี่ยงม�กๆ ก็ว�งตะปูถี่ เว้นพื้นที่สำ�หรับว�งเท้�น้อยๆ รวมถึงก�ร

ประเมนิขน�ดเท�้ และอ�ยขุองผูเ้ข้�รว่ม ถ�้ผูเ้ข�้รว่มเปน็วยัรุน่กจ็ะมคีว�ม

คึกคะนองสูง ก็อ�จเกิดอันตร�ยได้ง่�ย ขณะเดียวกันถ้�ผู้เข้�ร่วมอ�ยุม�กก็

อ�จเกิดคว�มเกร็งและมีปัญห�กับก�รทรงตัว ก�รว�งม�กว�งน้อย จึงข้ึนอยู่

กับก�รประเมินกลุ่มของกระบวนกรอย่�งยิ่ง  

เงื่อนไข/กติกา
๑. จับคู่กับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคย ต่�งพื้นที่

๒. ให้คนใดคนหนึ่งถูกปิดต�ก่อน อีกคนเปิดต�

๓. ใหเ้ลอืกว�่จะใชก้�รพดูสือ่ส�ร แตห้่�มสมัผสัถูกเนือ้ตอ้งตวักัน หรอืเลอืก

ก�รสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว แต่ไม่ส�ม�รถพูดคุยสื่อส�รได้

4. ขณะที่เดิน ถ�้คนใดคนหนึ่งไปสัมผัสถ้วยหรือช�มที่ว�งไว้ คู่นั้นจะต้อง

เริ่มเดินใหม่ 
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๕. ให้คนที่เปิดต�พ�คนที่ปิดต�เดินไปจนสุดท�ง แล้วเดินย้อนกลับ 

๖. ให้สลับกัน คนที่เปิดต� ให้ถูกปิดต� แล้วทำ�เช่นเดิมต่อ

๗. เมื่อทุกคู่เดินเสร็จให้เปลี่ยนก�รเดินเป็นกลุ่มต�มพื้นที่ที่ม�ด้วยกัน เช่น 

ตำ�บลหนองส�หร่�ย ๑ กลุ่ม ตำ�บลหนองอียออีกกลุ่ม กติก�ก�รเดิน

เป็นกลุ่มคือ

• ให้เท้�ทุกคนในกลุ่มชิดกัน ถ้�เท้�คนใดคนหน่ึงในกลุ่มหลุดออก 

จ�กกัน ให้เริ่มต้นใหม่

• ให้เท้�ข้�งใดข้�งหน่ึงของทุกคนว�งบนเส้นชัยพร้อมกัน ถ้�ไม่พร้อมกัน

เริ่มต้นใหม่

• ขณะที่เดิน ถ้�คนใดคนหนึ่งในกลุ่มไปสัมผัสถ้วยหรือช�มที่ว�งไว้  

ให้เริ่มต้นใหม่ทั้งกลุ่ม

๘. เมื่อทุกกลุ่มเดินเสร็จให้เดินรวมทุกพื้นที่ โดยให้ยืนสลับพื้นที่กัน กติก�

เชน่เดยีวกนักบัขอ้ ๖ ซึง่ก�รเดนิเปน็กลุม่ชว่ยสร�้งคว�มสมัพนัธ์ในกลุม่ 

สร้�งคว�มเป็นผู้นำ� และก�รทำ�ง�นร่วมกันได้เป็นอย่�งดี

๙. ขั้นตอนก�รสรุปบทเรียน

• ถ�มคว�มรู้สึกของแต่ละคน

• ให้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคู่เดินตะปูของตนเองว่� “กิจกรรมนี้เร�ได้

เรียนรู้อะไรม�กที่สุด” จ�กนั้นระดมขึ้นกระด�น 

• ให้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคู่ของตนว่� “เร�เห็นตัวเองเพิ่มข้ึนอย่�งไร

บ้�ง”

ในท�งก�ยภ�พก�รสัมผัสในภ�วะที่กำ�ลังเสี่ยง ทำ�ให้เร�มีกำ�ลังใจ

ม�กขึ้น สร�้งคว�มเชื่อมั่น คว�มผ่อนคล�ย ก�รสื่อส�ร ทำ�ให้เกิดคว�มเชื่อ

มัน่ และกล�้ท่ีจะทำ� ก�รปรกึษ�ห�รอื ว�งแผนกอ่นทำ�ง�น ทำ�ใหส้ร�้งคว�ม

ไว้ว�งใจ คว�มเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ก�รได้เห็นตัวอย่�ง จะทำ�ให้เร�ได้แนวท�ง

และเชือ่มัน่ว�่เร�ตอ้งทำ�ได ้คว�มกลวัเปน็เรือ่งจนิตน�ก�ร ก�รหลดุพน้จ�ก
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คว�มกลัว คือ ก�รลงมือทำ� จะทำ�ให้เห็นรูปธรรมและเห็นคว�มจริงม�กขึ้น 

คว�มเชื่อมั่นไม่ว่�ระดับบุคคล หรือกลุ่ม จะส่งผลต่อพลังของกลุ่มด้วย 

เช่นกัน  ในคว�มเป็นผู้นำ� ถ�้ผู้นำ�พูดว่� คุณทำ�ไม่ได้หรอก จะทำ�ให้คนนั้น

หมดกำ�ลังใจ ไม่อย�กทำ� ท่�ทีของผู้นำ�ที่ทำ�ให้กลุ่มเชื่อมั่นจะช่วยเสริมกลุ่ม

ให้กล้�ที่จะแสดงศักยภ�พของตนออกม� ถ้�สม�ชิกกลุ่มได้ดึงศักยภ�พ 

ออกม�ใช้จะทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจม�กขึ้น
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กิจกรรมที่ ๑๒
ย้อนวัยเด็ก

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
(มิตรภาพที่ลึกซึ้งก่อเกิดจากการฟัง)

เป็นกิจกรรมเหม�ะที่จะทำ�ในช่วงภ�คค่ำ� และทำ�หลังจ�กที่กลุ่มมี

คว�มสนิทสนมและไว้ใจกันค่อนข้�งม�กแล้ว ในครั้งน้ีใช้ต่อจ�กก�รทำ�

กจิกรรมปดิต�เดินตะป ูซ่ึงผูเ้ข้�รว่มมคีว�มเสีย่งม�ดว้ยกันทัง้ในระดับคู่ กลุม่

พื้นที่และกลุ่มใหญ่ 

วัตถุประสงค์
• เรียนรู้ชีวิตจ�กวัยเด็ก

• รู้จักกันที่ลึกซึ้ง

• ฝึกก�รฟังอย่�งลึกซึ้ง
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การดำาเนินกิจกรรม
๑. ให้ผู้เข้�ร่วมเดินไปตรงไหนก็ได้โดยอิสระในบริเวณห้องประชุม ห�้มพูด

หรอืสือ่ส�รใดๆ กบัเพือ่น เมือ่ไดย้นิเสยีงระฆังใหห้ยดุอยูก่บัที ่และเมือ่

ได้ยินเสียงระฆังอีกครั้งก็ให้เดินต่อ

๒. จ�กนัน้ใหเ้ดนิผ�่นเพือ่นใหไ้ดม้�กทีส่ดุพรอ้มกบัสง่ยิม้ทกัท�ย เมือ่ไดย้นิ

เสียงระฆังให้หยุดเดิน

๓. รอบต่อไปให้ผู้เข้�ร่วมค่อยๆ หลับต� แล้วเดินถอยหลังอย่�งช้�ๆ ให้

แต่ละคนเดินไปในพื้นที่ที่อย�กเดินไป(แต่อยู่ในบริเวณที่จำ�กัด) จ�กนั้น

ให้เดินถอยหลังช้�ๆ และเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็ให้หยุดเดิน จ�กนั้นให้

นึกย้อนกลับไปถึงเหตุก�รณ์ที่เร�จำ�ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงช่วงชั้นประถม 

อ�จจะเป็นเรื่องร�วที่ดีและไม่ดีก็ได้

4. เม่ือมีเสียงระฆังก็ให้หยุดและให้นึกย้อนเหตุก�รณ์ช่วงมัธยมต้น ทำ�อีกคร้ัง

เช่นกันกับก�รเดินถอยหลังและนึกย้อนในช่วงท่ีอยู่มัธยมปล�ย หรือ กศน. 

หรือสิ่งที่เร�กำ�ลังทำ�ในขณะปัจจุบันของเร�

๕. จ�กน้ันให้ลืมต�ข้ึน แล้วเดินไปจับคู่กับเพ่ือนท่ีทำ�กิจกรรมเดินตะปูด้วยกัน 

นั่งหันหน้�เข้�ห�กัน แล้วตกลงกันว่�ใครจะเป็นหม�ยเลข ๑ อีกคนเป็น

หม�ยเลข ๒

๖. ให้คนที่เป็นหม�ยเลข ๑ เล่�เรื่อง แบ่งปันเรื่องร�วของตัวเองในวัยเด็ก

ให้เพื่อนฟัง ๑๐ น�ที โดยที่คนฟังมีหน้�ที่ฟังอย�่งเดียว ห้�มถ�ม ห้�ม

พูดแทรก เมื่อคนแรกพูดเสร็จก็เปลี่ยนหม�ยเลข ๒ เป็นคนเล�่

๗. ในขณะที่ผู้ทำ�หน�้ที่เล่� หมดเรื่องที่จะเล่� ก็ขอให้อยู่ในคว�มเงียบกับ 

คู่ตัวเอง จนกว่�จะได้ยินเสียงระฆังหมดเวล� 

๘. เปิดโอก�สให้ทั้งคู่ได้คุยแลกเปลี่ยนกันโดยอิสระ ๓ น�ที

๙. สรุปบทเรียน
• คว�มรู้สึกจ�กก�รทำ�กิจกรรม

• ข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รฟังและก�รพูดที่เกิดจ�กก�รทำ�กิจกรรม

• หลักก�รในก�รเป็นผู้พูดที่ดี และผู้ฟังที่ดี
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กิจกรรมที่ ๑๓
ดูหนัง 

Story of stuff

รู้เท่าทันส่ือ  รู้เท่าทันสังคมและระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์

• รู้เท่�ทันสื่อ

• รู้เท่�ทันสังคม

• รู้เท่�ทันระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม “แบบเส้นตรง”

• ห�ท�งออกอย่�งรู้เท่�ทัน

• ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ก�รเมืองสีเขียว สุขภ�พองค์รวม ก�ร

ศึกษ�แบบองค์รวม

การดำาเนินกิจกรรม
๑. จัดเตรียมเครื่องฉ�ย สถ�นที่ให้พร้อม

๒. ให้โจทย์ก่อนดู “สังเกตกระบวนก�รของระบบน้ีอย่�งละเอียดแล้วดูว่�

เร�คิดอย่�งไรกับเรื่องนี้”

๓. ฉ�ยหนังใช้เวล�ประม�ณ 4๐ น�ที

4. สรุปบทเรียน

• ข้อสังเกตที่ได้จ�กก�รดูหนัง

• ก�รไปเดินห้�งสัมพันธ์กับหนังเรื่องนี้อย่�งไร

• สื่อโฆษณ�ในปัจจุบันเป็นอย�่งไร และเหตุผลที่ต้องโฆษณ�

• ข้อดี ข้อเสียของก�รโฆษณ�

• ผู้ใหญ่ที่หลงก�รโฆษณ�เป็นอย�่งไร

• วิเคร�ะห์เหตุที่เป็นหนี้ เหตุที่ไม่เป็นหนี้ ผลที่ต�มม�จ�กก�รเป็นหนี้
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กิจกรรมที่ ๑๔
อำานาจแห่งดวงดาว 

Star Power

รู้จักโลกธรรม ๘ (การจัดการกับความสุข 
เงิน อำานาจ และสถานะอย่างรู้เท่าทัน)

วัตถุประสงค์
• รู้จักชนชั้นที่มีอยู่ในสังคม

• รู้จักก�รจัดก�รทรัพย์ อำ�น�จ สถ�นะ ก�มสุข (โลกธรรม ๘) ไม่ให ้

เป็นทุกข์

• รู้จักเป�้หม�ยชีวิตทั้งในด้�นประโยชน์ตน ประโยชน์ท�่น ประโยชน์

ส่วนรวม

การดำาเนินกิจกรรม
๑. กำ�หนดสีของชิ้นส่วน สีเขียว ๑ ชิ้น มีค่�เท่�กับ ๑,๐๐๐ สีเหลือง ๑ ชิ้น 

มีค่�เท่�กับ ๕๐๐ สีแดง ๑ ชิ้นมีค่�เท่�กับ ๑๐๐ และจัดรวมในแบบคละ

จำ�นวนสี ให้ได้ ๑๐,๐๐๐ แล้วใส่ในซองกระด�ษสีน้ำ�ต�ล ทำ�จำ�นวนซอง

ให้ครบต�มจำ�นวนผู้เล่น
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๒. แจกซองคนละ ๑ ซอง

• รอบแรกให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนเงินตร�กัน จะแลกยังไงก็ได้ แต่ทุกคน

ต้องแลก ใช้เวล� ๓ น�ที จ�กนั้นให้กลับไปนั่งที่ แล้วนับเงินในซอง 

กระบวนกรจะเขียนชื่อของผู้เล่นทั้งหมดไว้ที่กระด�น เมื่อผู้เล่นนับ

เงินเสร็จ กระบวนกรจะเขียนตัวเลขในช่องชื่อของแต่ละคน จ�กนั้น

กระบวนกรก็จะจัดอันดับผู้ที่มีเงินม�กที่สุด ๕ ลำ�ดับแรก บุคคล 

เหล�่นีจ้ะไดอ้อกม�นัง่เก�้อีด้�้นหน้�มศีกัดิเ์ปน็คนชัน้ทอง ถดัม�อกี 

๕ ลำ�ดับ เป็นชนชั้นเงิน ได้นั่งเสื่อใกล้ชนชั้นทอง ถัดจ�กเงินเป็น

ทองแดงทอง มี ๕ ลำ�ดับ นั่งเสื่อเช่นกัน ท่ีเหลือเป็นชนชั้นตะก่ัว  

นั่งพื้นดิน และนั่งอยู่ห่�งเพื่อนนิดหน่อย นี้ถือว�่เสร็จรอบแรก 

• ทำ�แบบเดิมอีก ๒ รอบ 

• จ�กนั้นในรอบที่ 4 เมื่อแบ่งชนชั้นเรียนร้อยแล้ว ให้ชนชั้นทอง

ออกแบบกฎระเบยีบใหมท่ัง้หมด ส�ม�รถเปลีย่นแปลงค�่เงนิตร�ได ้

และกฎที่ตั้งใหม่จะใช้ในก�รแลกรอบต่อไป

• รอบที่ ๕ ชนชั้นทองยังคงเป็นผู้กำ�หนดกฎกติก�เหมือนรอบที่ 4

• หลังจ�กจัดชนชั้นในรอบที่ ๕ เสร็จ กระบวนกรประก�ศว�่ “เกิดก�ร 

ปฏิวัติจ�กชนช้ันตะก่ัว ชนช้ันตะก่ัวได้เป็นผู้ม�น่ังเก้�อ้ีแทนชนช้ันทอง 

และจะเป็นผูอ้อกกฎ กตกิ�ใหมท้ั่งหมด” จ�กนัน้ใหช้นชัน้ตะกัว่ออก

ม�นั่งเก้�อี้แทนชนชั้นทอง ให้ชนชั้นทองไปนั่งพื้นดิน ชนชั้นตะกั่ว

จะได้สิทธิ์เป็นคนตั้งกฎระเบียบและใช้เล่นในรอบต่อไป 

• รอบที่ ๖ ใช้กฎกติก�ของชนชั้นตะกั่ว จนถึงจัดชนชั้นให้เสร็จ

• จ�กนั้นให้แต่ละชนชั้นส่งตัวแทนออกม�เจรจ�ออกกฎใหม่ร่วมกัน  

และเล่นเป็นรอบสุดท้�ย
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๓. ก�รหยุดเล่นสำ�หรับกิจกรรมนี้หลังจ�กที่กระบวนกรสังเกตว�่กลุ่มไปถึง

เป�้หม�ยทีต่อ้งก�รแลว้ เชน่ ในครัง้นีก้�รออกกฎกตกิ�ของกลุม่ไดท้ำ�ให้

ทุกคนมีคว�มเสมอภ�คกันม�กขึ้น เป็นต้น

4. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกขณะที่ทำ�กิจกรรม

• มีข้อสังเกตจ�กกิจกรรมนี้อย่�งไรบ้�ง

• เงินท่ีแลกได้หม�ยถึงอะไร ชนชั้นหม�ยถึงอะไร ก�รมีสิทธิ์กำ�หนด

กติก�หม�ยถึงอะไร

๕. กระบวนกรโยงเข้�สูก่�รเรยีนรูเ้รือ่งโครงสร�้งสงัคม ซึง่เปน็เรือ่งของก�ร

กำ�หนดก�รใช้ทรัพย์ สถ�นะ และอำ�น�จ
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กิจกรรมที่ ๑๕
รู้จักโครงสร้าง

สังคม

สู่การออกแบบโครงสร้างสังคมใหม่
ที่สร้างสรรค์และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์
• รู้จักคว�มเชื่อ ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมใน

แต่ละแบบ

• รู้เท่�ทันสังคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรโยงจ�กกิจกรรมพลังด�ว และชี้ให้เห็นว�่ โครงสร้�งท�ง

สังคม หรือก�รจัดระบบท�งสังคม เกิดขึ้นจ�กคว�มต้องก�รบริห�ร

จัดก�รในเรื่อง “ทรัพย์ อำ�น�จ และสถ�นะ” ของคนในสังคม 

๒. กระบวนกรบรรย�ยคร�่วๆ ให้เห็นก�รจดัระบบโครงสร้�งท�งสงัคม 

และคว�มเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

• ทุนนยิม (เสรนียิมสดุโตง่) ลกัษณะท�งเศรษฐกิจจะเปน็ตล�ดเสร ี

(Free Market) รัฐมีอำ�น�จน้อย

• สงัคมนยิมคอมมวินสิต ์ลกัษณะท�งเศรษฐกจิเปน็เจ�้ของกจิก�ร 

รัฐจะมีอำ�น�จม�ก

• สงัคมประช�ธปิไตย เปน็แบบผสมระหว�่งทุนนิยมและสงัคมนิยม



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๙๓

ลักษณะท�งเศรษฐกิจจะเป็นตล�ดเพื่อสังคม (Social Market) 

ตล�ดเพ่ือสังคม มุ่งคว�มเสมอภ�ค รัฐจัดสวัสดิก�รให้แก่ประช�ชน 

เก็บภ�ษีแบบก้�วหน�้ 

• ท้ัง ๓ ระบบน้ียังคำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมน้อยม�ก จึงเกิดกลุ่มท่ีคิด 

ก�รจัดระบบใหม่ เรียกว่�ก�รเมืองสีเขียว หรือนิเวศวิทย�ก�รเมือง

• นิเวศวิทย�ก�รเมือง (ก�รเมืองสีเขียว) (๑) ให้คว�มสำ�คัญกับ 

สิ่งแวดล้อม (๒) เก็บภ�ษีสีเขียว (๓) รถส�ธ�รณะคุณภ�พดี 

(ถ้�ปล่อยมลพิษม�ก เสียภ�ษีม�ก) (4) มีถนนสำ�หรับจักรย�น  

(๕) ชุมชนต้องเข้มแข็ง เกิดแนวคิดชุมชนนิเวศ (Eco Village)

• ชุมชนนิเวศ (Eco Village) (๑) สร�้งชุมชนใหม่ (๒) ใช้ทรัพย�กร

ร่วม (๓) ไม่ใช้พลังง�นจ�กฟอสซิล ใช้พลังง�นท�งเลือก

๓. หลังจ�กก�รบรรย�ยเร่ืองโครงสร้�งสังคมเสร็จ กระบวนกรให้ผู้เข้�ร่วม

สร้�งประเทศใหม่ของตัวเองขึ้นม�ใหม่ โดยใช้หลักก�รของชุมชน

นิเวศ Eco Village)
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4. ให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ

๕. จ�กนั้นกระบวนกรให้โจทย์เพื่อก�รกลับเข้�ม�สู่ตนเองว่� “เร�จะ

จัดก�ร หรือว�งแผน หรือว�งท�่ทีต่อ ทรัพย์ (ล�ภ) อำ�น�จ (ยศ) 

สถ�นะ (สรรเสริญ) อย่�งไร (จะมีม�กแค่ไหน ได้ม�อย่�งไร และ 

ใช้อย่�งไร)”

๖. ให้โจทย์เสร็จกระบวนกรก็ให้แต่ละคนเดินคิดโดยอิสระ แต่ห้�ม 

คุยกัน ให้เวล� ๑๐ น�ที

๗. ระดมคว�มคิดเห็นจ�กทีละคน

• ล�ภ ยศ สรรเสริญ จำ�เป็นต้องมี เพร�ะเป็นเคร่ืองมือในก�รใช้ชีวิต 

แต่ไม่ใช่เป้�หม�ยชีวิต

• ชีวิตมีอะไรม�กกว่�เร่ือง ล�ภ ยศ สรรเสริญ

• ไตร่ตรองในก�รใช้ล�ภ ยศ สรรเสริญ
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บทบาทสมมุติ
“ผู้นำาสามแบบ”

กระบวนกรเล่นบทบ�ทสมมุติเพื่อใช้เป็นสื่อในก�รเรียนรู้ ให้เห็น 

คว�มแตกต�่งของผูน้ำ�ในแตล่ะแบบ แลว้คอ่ยถอดบทเรยีนทัง้จ�กผูท้ีแ่สดง

บทบ�ทสมมุติ และคนที่นั่งดู บทบ�ทสมมุติเป็นกิจกรรมผ่�นประสบก�รณ์

อีกรูปแบบหน่ึงที่ใช้ค่อนข้�งได้ผล และทำ�ได้เร็ว โดยขอให้ผู้เข้�ร่วมเล่น

บทบ�ทสมมุตินั้น 

วัตถุประสงค์
• รูจ้กัลกัษณะผูน้ำ� รปูแบบของก�รใชอ้ำ�น�จ และโครงสร�้งของอำ�น�จ

• พัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�แบบสร้�งก�รมีส่วนร่วม

• เชื่อมโยงหลักธรรมสำ�หรับผู้นำ�

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรเตรียมประเด็นไว้ ๓ เร่ือง คือ ผู้นำ�แบบเผด็จก�ร ผู้นำ�แบบ

รับฟังแต่ตัดสินใจเอง และผู้นำ�แบบมีส่วนร่วมเต็มท่ี แล้วทำ�เป็นสล�ก

ให้ตัวแทนกลุ่มจับ

๒. แบ่งผู้เข้�ร่วมเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกระบวนกรประจำ�กลุ่ม

๓. ให้เวล�ในก�รเตรียม ๓๐ น�ที

4. แต่ละกลุ่มออกม�นำ�เสนอต�มหัวข้อท่ีกลุ่มได้ผ่�นก�รแสดงบทบ�ท

สมมุติ

๕. สรุปบทเรียน

• สะท้อนคว�มรู้สึกของผู้ชมและผู้แสดงบทบ�ทสมมุติในแต่ละเร่ือง  

• ข้อสังเกตเก่ียวกับผู้นำ�ในแต่ละแบบ

• วิเคร�ะห์ข้อดีข้อเสียของผู้นำ�ในแต่ละแบบ

• เร�จะมีวิธีก�รเลือกผู้นำ�อย่�งไรบ้�ง
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กิจกรรมที่ ๑๖
ฝึกทักษะ

การสื่อสาร

ฝึกพูดในที่สาธารณะ

กิจกรรมฝึกพูดในที่ส�ธ�รณะ เช่น บริเวณตล�ด บริเวณท่�น้ำ�ที่ม ี

คนเดินผ่�นม�กหน่อย หรือก�รเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนม�รับฟัง เพื่อให้

เกดิคว�มท�้ท�ยในก�รฝกึ แตต่อ้งระวงัว�่ไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่สีย่งม�กเกนิไป เพร�ะ

อ�จทำ�ให้บ�งคนเกิดคว�มกลัวในก�รเรียนรู้ นอกจ�กฝึกให้กล้�พูดแล้ว  

ก�รใหเ้วล�ท่ีไมม่�กนกัในก�รพดู ยงัเปน็ก�รฝกึพดูทีส่ัน้ กระชบั ได้ใจคว�ม

สำ�คัญ

วัตถุประสงค์

ก้�วข�้มคว�มกลัวในก�รพูดต่อหน้�ส�ธ�รณะ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. ก่อนที่จะขึ้นพูด ควรจะให้แต่ละคนได้เตรียมตัวสักหน่อยโดยบอกโจทย์

ล่วงหน้� ๑ วัน ในประเด็นที่จะพูดคือ “ก�รเรียนรู้ที่ฉันประทับใจ”

๒. กระบวนกรให้ผู้เข�้ร่วมขึ้นไปพูดบนเวที คนละ ๓ น�ที ก่อนที่จะเริ่มพูด

ใหแ้ตล่ะคนขึน้ไปยนือย่�งสงบบนโตะ๊ทีเ่ตรยีมไว้ เมือ่กระบวนกรเหน็ว่�

ผูพ้ดูพรอ้มแลว้กใ็หส้ญัญ�ณระฆงัในก�รเริม่พดู เมือ่เวล�ผ�่นไป ๒ น�ท ี

กระบวนกรจะยกกระด�ษให้สัญญ�ณว่� “เหลือ ๑ น�ที” เพื่อเตือนให้
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สรุปประเด็น เมื่อครบ ๓ น�ทีจะมีสัญญ�ณระฆังดังขึ้นเพื่อให้ผู้พูดจบ

เรื่องร�วแล้วลงจ�กเวที แต่ห�กก�รพูดจบก่อนเวล�ก็ให้ยืนน่ิงๆ และ

ห�กนึกได้ก็ค่อยพูดต่อ 

๓. ในระหว่�งที่เพื่อนกำ�ลังพูด เพื่อนที่อยู่ข�้งล่�งไม่ควรพูดคุยกันเองหรือ

ซบุซบิกนั จะสง่ผลให้เพือ่นท่ีกำ�ลงัพดูข�ดคว�มมัน่ใจ และไมค่วรลกุออก

ไปไหน เพร�ะจะทำ�ให้เพื่อนที่กำ�ลังพูดเสียสม�ธิ 

4. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกขณะทำ�กิจกรรม

• มีข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รขึ้นไปพูดอย�่งไรบ�้ง

• หลักก�รพูดที่ดีควรจะเป็นอย่�งไร

• ครั้งต่อไปเร�จะพูดให้ดีขึ้นได้อย่�งไร
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ฝึกพูดในที่ชุมชน

วัตถุประสงค์
• ฝึกคว�มเป็นผู้นำ�ที่ส�ม�รถพูดสั้น กระชับ ได้ใจคว�ม

• นำ�เสนอผลก�รเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ม�ร่วมพิธีปิดได้รับรู้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. ให้โจทย์คือ “๑๐ วัน กับก�รเปลี่ยนแปลงสู่ก�รเป็นผีเสื้อที่โบยบิน”

๒. เลือกลำ�ดับว่�ใครจะพูดก่อนพูดหลัง

๓. คนที่พูดจะต้องเดินขึ้นไปบนโต๊ะที่เตรียมไว้ อยู่ในท�่สงบนิ่ง เมื่อได้ยิน

เสียงระฆังให้เริ่มพูดได้ แต่ถ�้ขึ้นไปแล้ว ยังไม่นิ่ง มีอ�ก�รเขินอ�ย ผู้ที ่

ทำ�หน�้ที่ตีระฆังจะไม่ตีระฆังจนกว่�คนที่พูดจะนิ่ง 

4. เมื่อเวล�ผ่�นไป ๒ น�ทีจะมีป้�ยเตือนว่� เหลืออีก ๑ น�ที ให้ผู้พูดเริ่ม

สรุปเรื่องที่ตนกำ�ลังเล่� และเมื่อครบ ๓ น�ที จะมีเสียงระฆังดัง ๒ ครั้ง

๕. กรณีท่ีผู้พูดหมดเร่ืองพูดแล้วโดยท่ีเวล�ยังไม่หมด ก็ให้ยืนสงบน่ิงอยู่กับท่ี 

จนกว�่เวล�จะครบ ๓ น�ที
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กิจกรรมที่ ๑๗
ฝึกทักษะ

การตั้งคำาถาม

ก�รต้ังคำ�ถ�มเป็นทักษะสำ�คัญในก�รแสวงห�คว�มรู้ โดยเฉพ�ะก�ร

ใช้คำ�ถ�มปล�ยเปิด ซ่ึงเป็นคำ�ถ�มท่ีนำ�ไปสู่จินตน�ก�รใหม่ ก�รค้นพบใหม่ 

ก่อให้เกิดคว�มหล�กหล�ยของคำ�ตอบ ท�งเลือก และคว�มเป็นไปได้  

เป็นทักษะที่ต้องอ�ศัยก�รฝึกฝนเพร�ะต้องใช้ร่วมกับใจที่รักในก�รเรียนรู้ 

และเปดิกว้�ง พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัคำ�ตอบทีไ่มต่รงกบัคว�มคดิคว�มเชือ่ของเร� 

โดยไม่ตัดสินว่�สิ่งนั้นผิด

วัตถุประสงค์

ฝึกทักษะก�รตั้งคำ�ถ�มปล�ยเปิดเพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรระดมจ�กผู้เข้�ร่วมว่� “คำ�ถ�มปล�ยเปิดมีลักษณะ

อย่�งไร” และ “คำ�ถ�มปล�ยปิดมีลักษะอย่�งไร” 

๒. จ�กนัน้ให้จบัคูก่บัเพือ่นทีย่งัไมคุ่น้เคยหรอืยงัไมรู่จ้กัเพือ่ส�นสมัพนัธ ์ 

แล้วม�ยืนต่อกันเป็นแถวย�ว ๒ แถว หันหน้�เข้�ห�คู่ของตนเอง 

๓. กระบวนกรกำ�หนดให้ฝ่ังซ้�ยมือของกระบวนกรเป็น A และฝ่ังขว�มือ

เป็น B
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4. โจทย์คือ “ให้ฝั่ง A ตั้งคำ�ถ�มกับคู่ของตนเองท่ีอยู่ฝั่ง B เรื่องร�ว 

เกี่ยวกับคว�มรัก โดยใช้คำ�ถ�มปล�ยเปิด” ใช้เวล� ๗ น�ที

๕. เมื่อหมดเวล� “ให้ฝั่ง B สลับม�เป็นคนตั้งคำ�ถ�มกับฝั่ง A เรื่องร�ว 

เก่ียวกับคว�มรัก โดยใช้คำ�ถ�มปล�ยเปิด” ใช้เวล� ๗ น�ทีเช่นเดียวกัน

๖. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกขณะท่ีเป็นคนถ�ม

• คว�มรู้สึกขณะท่ีเป็นคนตอบ

• มีข้อสังเกตเก่ียวกับก�รต้ังคำ�ถ�มอย่�งไรบ้�ง

• หลักก�รสำ�คัญในก�รต้ังคำ�ถ�มคืออะไร
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กิจกรรมที่ ๑๘
ฝึกทักษะ

การถอดบทเรียน

วัตถุประสงค์

ฝึกก�รถอดบทเรียนโดยใช้เครื่องมือ “คำ�ถ�มเปิด คำ�ถ�มเจ�ะ  

ก�รทวนคืน ก�รสรุป”

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
1. แบง่เปน็ ๒ กลุม่ และมกีระบวนกรประจำ�กลุม่ทำ�หน�้ทีจ่บัเวล� และ

ดูแลกลุ่มให้ได้ฝึกอย�่งเต็มที่

๒. โจทย์คือ “ให้แต่ละคนถอดหรือดึงคว�มรู้จ�กเพื่อนในกลุ่ม ไม่จำ�กัด

หัวข้อ โดยใช้ทักษะท่ีได้ฝึกม�ก่อนหน้�น้ีคือ ก�รต้ังคำ�ถ�ม ก�รทวนคืน 

ก�รถ�มเจ�ะ และก�รสรุปประเด็น” มีเวล�คนละ ๑๐ น�ที 

๓. ให้เวล�เตรียมตัว ๒๐ น�ที 

4. หลังจ�กนั้นก็เริ่มจ�กคนที่ ๑ ขึ้นม�ทำ�หน้�ที่ในก�รถอดคว�มรู้จ�ก

เพื่อน และเมื่อคนที่ ๑ ครบ ๙ น�ที กระบวนกรจะให้สัญญ�ณเพื่อ

สรุปประเด็น และเมื่อครบ ๑๐ น�ที จึงให้สัญญ�ณระฆัง

๕. คนที่ ๒ ขึ้นม�ทำ�หน้�ที่ต่อจนครบทุกคน

๖. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกขณะเป็นคนถอดบทเรียน

• ส่ิงท่ีตนเองทำ�ได้ดีคืออะไร

• ส่ิงท่ีต้องปรับคืออะไร
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ฝึกถอดบทเรียนแบบคู่
วัตถุประสงค์

• ก�รทำ�ง�นของกระบวนกรต้องอ�ศัยมุมมองท่ีหล�กหล�ย ก�รจัด

กระบวนก�รเรียนรู้จึงควรมีกระบวนกรม�กกว�่ ๑ คน และเพื่อฝึก

ก�รทำ�ง�นเป็นหมู่คณะด้วย

• ฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม ทวนคืน และสรุปให้ชำ�น�ญ

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
๑. จับคู่กับเพื่อนและแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

๒. โจทย์คือ “ให้แต่ละคู่ช่วยกันถอดหรือดึงคว�มรู้จ�กเพื่อนในกลุ่ม  

ไม่จำ�กัดหัวข้อ โดยใช้ทักษะที่ได้ฝึกม�ก่อนหน้�นี้คือ ก�รตั้งคำ�ถ�ม 

ก�รทวนคืน ก�รถ�มเจ�ะ และก�รสรุปประเด็น”

๓. ให้เวล�คู่ละ ๑๕ น�ที

4. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกท่ีเกิดจ�กกิจกรรม

• ส่ิงท่ีตนเองทำ�ได้ดีย่ิงข้ึนกว่�ก�รทำ�คร้ังท่ีผ่�นม�

• ส่ิงท่ีตนเองต้องปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนมีอะไรบ้�ง
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กิจกรรมที่ ๑๙
ฝึกทักษะ

การจับประเด็น

วัตถุประสงค์

ฝกึทกัษะก�รพดู ก�รฟงั ก�รจบัประเดน็ ซึง่เปน็ทกัษะสำ�คญัของก�ร

ใช้ชีวิตในยุคสังคมข่�วส�รที่มีอยู่ม�กม�ย รวมถึงก�รจับประเด็นชีวิตของ

ตนเอง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. แบ่งกลุ่ม ๕ คน แล้วตกลงกันว่�ใครจะเป็นคนที่ ๑, ๒, ๓, 4 และ 

๕ แล้วให้นั่งเป็นวงกลมเรียงต�มหม�ยเลขต�มเข็มน�ฬิก�จ�กน้อย

ไปห�ม�ก

๒. กระบวนกรบอกโจทย์ “ให้เล่�เรื่องร�วของตัวเองที่คิดว่�จะเป็น

ประโยชน์ต่อเพื่อน ใช้เวล� ๕ น�ที” 

๓. พอคนที่ ๑ เล่�จบ ๕ น�ที คนที่ ๒ ทำ�หน้�ที่สรุปเรื่องร�วของคนที่ 

๑ ให้เหลือ ๓ น�ที คนที่ ๓ จะต้องสรุปเรื่องของคนที่ ๑ ให้เหลือ  

๒ น�ที คนที่ 4 ต้องสรุปเรื่องของคนที่ ๑ ให้เหลือ ๑ น�ที และ 

คนสุดท้�ยจะต้องสรุปเรื่องร�วของคนที่ ๑ ให้เหลือ ๐.๓๐ น�ที 

(๕–๓–๒–๑–๐.๓๐) นี้เป็น ๑ รอบ
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4. ต่อไปก็จะเป็นคนที่ ๒ เล่�เรื่องร�วของตัวเอง ๕ น�ที คนที่ ๓ ก็ 

ต้องสรุปเรื่องร�วของคนที่ ๒ ให้เหลือ ๓ น�ที ทำ�เหมือนรอบที่ ๑ 

เวียนจนครบ ๕ คน ทกุคนจะไดเ้ล�่เรือ่งร�วของตวัเอง และสรปุเรือ่ง

ของเพื่อน 

๕. กระบวนกรจะให้สัญญ�ณระฆังเม่ือครบเวล�ต�มกำ�หนดของแต่ละคน

๖. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกจ�กก�รทำ�กิจกรรม

• มีข้อสังเกตเก่ียวกับก�รทำ�กิจกรรมอย่�งไรบ้�ง

• หลักก�รสำ�คัญท่ีช่วยให้เร�ส�ม�รถจับประเด็นได้ดีมีอะไรบ้�ง
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จับประเด็นจากการอ่านหนังสือ
“ดอกไม้และความหวัง”

วัตถุประสงค์
• ฝึกก�รอ�่นจับประเด็น และก�รพูดคุยแลกเปลี่ยน

• ตระหนักถึงก�รฝึกฝนตนเอง

• เรียนรู้ก�รว�งเป้�หม�ยชีวิต และก�รเดินท�งสู่เป้�หม�ย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรให้หนังสือ “ดอกไม้และคว�มหวัง” อ่�นล่วงหน้� ๒ วัน 

พร้อมกับเลือกตอนที่ตนเองประทับใจ

๒. ภ�วน� ๓ น�ที แล้วให้แต่ละคนกลับไป

นึกถึงเรื่องร�วในหนังสือ และเลือกตอน 

ท่ีตนเองชอบ ประทับใจ อ่�นตอนน้ัน แล้ว

อธิบ�ยคว�มหม�ยให้เพือ่นฟงั และโยงเรือ่ง

ร�วนัน้ว�่มนัมคีว�มหม�ยหรอืเกีย่วขอ้งกบั

ตัวของผู้อ่�นเองอย�่งไรบ้�ง

๓. นำ�เสนอทีละคน และขอคว�มคิดเห็น หรือ

กระบวนกรช่วยเติมมุมมองอืน่ๆ ในประเดน็

ที่แต่ละคนนำ�เสนอ

4. สรุปบทเรียน

• ส่ิงสำ�คัญที่สุด และเป็นแรงบันด�ลใจท่ี

ได้จ�กหนังสือเล่มน้ีที่จะเปลี่ยนแปลง

ตนเอง



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๐๖

กิจกรรมที่ ๒๐
ดูหนัง “เสียงกู่
จากครูใหญ่”

สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
• สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�นจิตอ�ส�และง�นพัฒน�ชุมชนท้องถ่ิน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. เปิดหนัง “เสียงกู่จ�กครูใหญ่”

๒. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกจ�กก�รดูหนัง

• ฉ�กหรือตอนท่ีเร�ประทับใจ เพร�ะอะไร

• ส่ิงสำ�คัญท่ีสุดท่ีได้จ�กก�รดูหนังเร่ืองน้ี
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กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต

ฝึกลักษณะนิสัยที่ต้องอ�ศัยก�รทำ�สม่ำ�เสมอ ก�รทำ�กิจกรรม 

เหล�่นีข้ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องค�่ย เวล� และสถ�นที ่กระบวนกรส�ม�รถ

เลือกสรรจ�กทุนในพื้นที่ที่จัดอบรม และเลือกให้สอดคล้องกัน

บิณฑบาตตอนเช้า
๑. กลุ่มที่ได้รับผิดชอบบิณฑบ�ต จะแยกตัวออกไปเดินบิณฑบ�ตกับ 

พระสงฆ์ เวล� ๐๖.๐๐ น.

๒. เดนิต�มพระสงฆโ์ดยไมส่วมรองเท้� ทำ�หน�้ท่ีชว่ยกนัถอือ�ห�รจ�ก

บ�ตรของพระสงฆ์

ทำาอาหาร
ก�รทำ�อ�ห�รมีช่วงเช้� และช่วงเย็น แต่ละกลุ่มจะเวียนกันทำ�  

ช่วงเช�้เริ่มม�ทำ�เวล� ๐๕.๓๐ น. ช่วงเย็นจะม�ทำ�เวล� ๑๖.๓๐ น. กลุ่มที่

มีหน้�ที่ทำ�อ�ห�รของมื้อนั้นๆ จะแยกตัวออกม�ทำ�ต�มเมนูที่นำ�เสนอไว้

กิจกรรมที่ ๒๑
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต
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สมุดทำามือ
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังให้ผู้เข้�ร่วมได้รู้จักก�รสร้�งสรรค์ และเรียนรู้

ก�รเป็นผู้ผลิตและภ�คภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองทำ� ไม่ใช่ก�รเป็นผู้บริโภคอย่�งเดียว 

สมุดทำ�มือมีหล�กหล�ยวิธี ในครั้งนี้ได้เลือกก�รใช้ผ้�ข�วม้�ม�เย็บเป็นปก

หุ้มสมุด โดยใช้วิธีก�รเย็บมือ ซึ่งฝึกทั้งสม�ธิที่จะจดจ่อมุ่งมั่นกับง�นที่ทำ� 

และพวกเข�กไ็ด้ฝกึทักษะก�รเยบ็ รวมถงึก�รสร�้งสรรคใ์หป้กสวยง�มยิง่ขึน้

ทำาความสะอาดอาคารสถานที่
แต่ละกลุ่มจะได้เวียนวนก�รทำ�คว�มสะอ�ดศ�ล� ห้องน้ำ� และ

บริเวณรอบวัด เป็นกิจกรรมที่สร้�งคว�มรับผิดชอบ สร้�งคว�มมีระเบียบ 

บ่มเพ�ะจิตอ�ส�ได้เป็นอย่�งดี
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กิจกรรมที่ ๒๒

ใช่ฉันเลย

รู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง เคารพตนเอง

ข้อพึงระวังสำ�หรับกิจกรรมนี้คือ ผู้เข�้ร่วมจะต้องมีคว�มไว้ว�งใจกัน 

มีกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันม�ระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์
• รู้จักและยอมรับตนเองต�มท่ีเป็น นำ�ไปสู่ก�รเค�รพตนเองอย่�งลึกซ้ึง

• รู้จักเพื่อนที่ลึกซึ้ง

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
๑. กระบวนกรเตรียมข้อคว�มที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้�หม�ย เช่น “ฉันเป็น

ลกูช�วน�” “พ่อแมฉ่นัเปน็กรรมกร” “ฉนัไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่แม”่ “ฉนัเปน็เดก็

หลังห้อง” “ฉันมีคว�มสุขกับก�รได้ช่วยเหลือผู้อื่น” เป็นต้น อ�จใช้เวล�

ในก�รทำ�กิจกรรมประม�ณ ๑ ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับคว�มสนใจของกลุ่ม)

๒. เตรียมสถ�นที่โดยตึงเชือกกับพื้นให้ขน�นกันทั้ง ๓ เส้น โดยมี 

ระยะห�่งประม�ณ ๒ เมตร

๓. ให้ผู้เข้�ร่วมรวมตัวกันอยู่ด้�นหลังเส้นที่ ๑

4. กระบวนกรชี้แจงว�่ “ห�กได้ยินข้อคว�มที่ตรงกับตนเอง และพิจ�รณ�

แลว้ว�่ใชแ่ละตอ้งก�รทีจ่ะเดนิกค็อ่ยเดนิข�้มไปอกีฝัง่หน่ึง แตถ้่�ห�กว่�

ใช่แต่ไม่พร้อมที่จะเดินก็ให้อยู่กับที่ได้”
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๕. เมื่อได้ยินข้อคว�มแล้วขอให้สงบน่ิงก่อน และสัญญ�ณระฆังดังขึ้น  

ถ้�ใช่ตนเองค่อยเดินข้�มไปอีกฝั่งหนึ่ง กระบวนกรจะถ�มคนที่เดินไป 

ว่� “มีอะไรอย�กบอกกับเพื่อนๆ ฝั่งโน้นหรือไม่” ถ้�ไม่มีใครพูดก็ 

ไม่ควรคะยั้นคะยอ หรือถ�้พูดก็ขอให้สั้นๆ

๖. จ�กนั้นก็เดินกลับไปที่เดิม ทำ�เช่นนี้จนกว่�จะหมดข้อคว�ม หรือเมื่อ

สังเกตว่�กลุ่มล้�

๗. สรุปบทเรียน

• คว�มรู้สึกที่เกิดขึ้น

• ใครมีอะไรอย�กแบ่งปันกับเพื่อนๆ บ้�ง
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ประเมินผล
การเรียนรู้

ประเมินผล
“กิจกรรมที่ฉันประทับใจ”

วัตถุประสงค์
• ก�รใคร่ครวญผลก�รเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของตนเอง

• ผู้จัดกระบวนก�รจะได้ทร�บผลก�รเรียนรู้ของผู้เข้�ร่วมตลอดค�่ย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรเขียนชื่อกิจกรรมทั้งหมดที่ทำ�ม�ตั้งแต่วันแรกจนถึง

กิจกรรมล่�สุด กระด�ษ ๑ แผ่นต่อ ๑ กิจกรรม

๒. จ�กนั้นให้ว�งชื่อกิจกรรมลงที่พื้นกระจ�ยห่�งกันพอประม�ณ

๓. ผูเ้ข้�รว่มทัง้หมดยนืลอ้มเปน็วงกลม จ�กนัน้เดนิเวยีนไปรอบๆ ช�้ๆ 

เพื่อที่จะได้เห็นชื่อทุกกิจกรรม เดินรอบสัก ๒-๓ รอบ
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4. กระบวนกรกล่�วนำ�ว่� “กลับไปใคร่ครวญกิจกรรมก�รเรียนรู้ตลอด 

๙ วัน ของตนเอง และดูให้ชัดว่�กิจกรรมไหนที่มีผลต่อจิตใจและ 

ก�รเรียนรู้ของเร�ม�กท่ีสุด” แต่ละคนเลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบ 

ม�กที่สุด ๑ กิจกรรม ถ้�ใครเลือกได้แล้วให้กลับไปนั่งเป็นวงกลม

๕. จ�กนั้น ถ้�ใครพร้อมให้เดินออกม�ทีละคนไปยืนตรงข้อคว�มหรือ

กิจกรรมที่เร�ชอบ และบอกว�่เร�ชอบเพร�ะอะไร และสิ่งนั้นสร�้ง 

ก�รเปลี่ยนแปลงอะไรกับตนเอง
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ประเมินผลแบบ world cafe
“สภากาแฟ” เป็นกระบวนการสนทนา

ที่เน้นให้ทุกคนได้คิด ได้คุย ได้เขียน
และได้ฟังกันอย่างลึกซึ้ง

วัตถุประสงค์ 

ประเมินก�รเปลี่ยนแปลงของตนเองผ�่นก�รแสดงข้อเห็นต่�งๆ ซึ่ง

เป็นประเด็นหลักของก�รเรียนรู้ครั้งนี้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. กระบวนกรเขียนข้อคว�มไวท่ี้กล�งหน�้กระด�ษ ขอ้คว�มแตล่ะแผน่ 

ทั้งหมด ๕ ข้อคว�ม ดังนี้

• ก�รรู้จักตัวเอง

• คว�มแตกต่�งหล�กหล�ย
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• โฆษณ�กับก�รจับจ่�ยใช้สอย

• ทรัพย์ อำ�น�จ สถ�นะ ก�รทำ�เพ่ือผู้อ่ืน

๒. ว�งกระด�ษห่�งกันประม�ณ ๕ เมตร เป็นวงกลม พี่เลี้ยงนั่งประจำ�

คนละแผ่น 

๓. แบ่งกลุ่มต�มกลุ่มฐ�น และเริ่มต้นด้วยก�รเข้�ห�พี่เลี้ยงของกลุ่ม 

ตัวเอง นั่งล้อมรอบกระด�ษที่อยู่ตรงหน้� 

4. พีเ่ลีย้งอธบิ�ยข้อคว�มทีอ่ยูใ่นกระด�ษว�่เมือ่เหน็ขอ้คว�มนีแ้ลว้ให้

เขยีนส้ันๆ เกีย่วกบัสิง่ทีเ่ร�ไดเ้รยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงในประเด็นนัน้ 

จ�กนั้นให้แต่ละคนอธิบ�ยให้เพื่อนในกลุ่มฟัง โดยใช้เวล�กลุ่มละ  

๕ น�ที จ�กนั้นให้เวียนกลุ่ม โดยที่พี่เลี้ยงอยู่กับที่ประจำ�กลุ่ม และ

ผู้เข้�ร่วมเรียนรู้เวียนกลุ่มไปท�งซ้�ยมือ 

๕. ทำ�เช่นเดิมกับก�รทำ�ครั้งแรก เพียงแค่ข้อคว�มแตกต่�งกันเท่�นั้น 

เวียนจนครบทุกกลุ่ม
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พิธีกรรม
ปิดค่าย

กระบวนกรจุดเทียนนำาทาง แล้วพาผู้เข้าร่วมเดินไปยัง
สถานที่ต่างๆ จากนั้นก็สงบนิ่ง นำาพาผู้เข้าร่วมนึกย้อน
ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้ทำากิจกรรมอยู่ที่นี่ จากนั้นก็
แสดงความขอบคุณ ขอโทษขอขมา และแผ่เมตตาให้แก่
บุคคล สถานที่ และเทวดาอารักษ์ที่ปกปักษ์รักษา 
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รำาลึกเหตุการณ์และแสดงความขอบคุณ
วัตถุประสงค์

เพื่อระลึกถึงเหตุก�รณ์สำ�คัญที่เชื่อมโยงกับสถ�นที่และบุคคล ณ ที่

แห่งนั้น แสดงคว�มขอบคุณ และขอโทษ ขอขม�ในก�รกระทำ�ท่ีอ�จ 

ล่วงเกินทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจและรู้เท�่ไม่ถึงก�รณ์

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. เริ่มต้นด้วยก�รยืนเป็นวงกลม 

๒. ห้�มพูดกับเพื่อนในขณะที่ทำ�กิกรรม

๓. เร่ิมจ�กกระบวนกรจุดเทียนนำ�ท�ง แล้วพ�ผู้เข้�ร่วมเดินไปที่สถ�น

ทีต่�่งๆ จ�กน้ันกส็งบน่ิง นำ�พ�ผูเ้ข้�รว่มนกึยอ้นถึงเหตกุ�รณท์ัง้หมด 

ที่ได้ทำ�กิจกรรมอยู่ที่นี่ จ�กนั้นก็แสดงคว�มขอบคุณ ขอโทษขอขม� 

และแผเ่มตต�ใหแ้กบ่คุคล สถ�นที ่และเทวด�อ�รกัษท์ีป่กปกัษร์กัษ� 

ในส่วนพื้นที่นั้น

4. เดินไปจนครบทุกที่ แล้วกลับม�นั่งล้อมรอบกองไฟ
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พิธีเทียน
วัตถุประสงค์

ก�รได้กล่�วคว�มในใจ และส่ิงท่ีมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. มีเทียนเล่มใหญ่จุไว้ตรงกล�ง ตกแต่งสวยง�ม ก่อเป็นเจดีย์ทร�ย 

๒. ทุกคนนั่งล้อมรอบเป็นวงกลม 

๓. ทุกคนมีเทียนในมือคนละ ๑ เล่ม

4. ประธ�นจดุเทยีนชยั (ตวัแทนผูใ้หญใ่จด)ี จ�กนัน้ใหป้ระธ�นตอ่เทยีน

เล่มเล็กจ�กเทียนชัย จุดเทียนต่อๆกันไปจนครบวง

๕. ให้แต่ละคนที่พร้อมจะพูดดึงเทียนออกจ�กที่รองน้ำ�ต�เทียน พูดใน

ประเด็นที่ว่� “รู้สึกอย�่งไรกับก�รเข�้ค่�ย ตนเองมีก�รเปลี่ยนแปลง

อะไรบ้�ง แล้วกลับบ้�นไปตั้งใจจะไปทำ�อะไรหรือพัฒน�อะไรกับ 

ตัวเอง” เมื่อพูดเสร็จให้เดินเอ�เทียนท่ีถืออยู่ไปปักที่เจดีย์ทร�ย 

กล�งวง

๖. แล้วคนต่อไปที่พร้อมจะพูดค่อยพูด จนครบทุกคน
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มอบความรักความปรารถนาดีให้กับเพื่อน 
(ปวารณา)

วัตถุประสงค์

ทุกคนได้มีโอก�สบอกกล่�วกับเพ่ือน ช่ืนชม ขอโทษ และตักเตือนกัน 

แสดงคว�มรักคว�มปร�รถน�ดีต่อกัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
๑. จัดวงให้ทุกคนได้พบกันหมดเป็นวงกลม ๒ วง หันหน้�เข้�ห�กัน  

เริ่มต้นจ�กคู่ที่อยู่ตรงหน้�เร� โดยให้บอกกล่�วกับเพื่อน ชื่นชม 

ขอโทษ และตักเตือนกัน แสดงคว�มรักคว�มปร�รถน�ดีต่อกัน 

๒. เม่ือได้ยินสัญญ�ณระฆัง ให้บอกล�คู่ตนเอง อ�จกอด หรือสัมผัสมือ 

แล้วต่�งคนต่�งเคล่ือนไปท�งขว�มือ ๑ ท่ี ห�คนต่อไป จนครบทุกคน
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บันทึก
ของนักเขียนผู้ปลดปล่อย

สิบวันกับการเปลี่ยนผ่าน
สู่การเป็นผีเสื้อผู้โบยบิน
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แกนนำาเยาวชนตำาบลหนองสาหร่าย  
อำาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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วันแรกที่เข�้ม� ผมรู้สึกว�่เหมือนคนไม่มีค่�อะไร ตอนที่

ทำ�คว�มรู้จักกันในกลุ่มใหญ่ อ�จ�รย์ทรงพลให้ผมพูดถึงเรื่องที่

ไปอบรมที่ศ�ล�หมู่ ๒ คว�มรู้สึกเหมือนว่�มันพึ่งเริ่มต้น ตื่นเต้น 

พอถงึก�รทำ�กจิกรรม ทกุกจิกรรมจะตอ้งใชท้กัษะหล�ยด�้น เชน่ 

ก�รพูด ก�รกล้�แสดงออก ก�รสรุปเนื้อห� ก�รมีสติ มีคว�ม

ส�มัคคี คว�มร่วมมือร่วมใจในก�รทำ�ง�น ก�รถอดคว�มรู้จ�ก

พี่ๆ และเพื่อนๆ ให้เร�ได้ประสบก�รณ์ ได้ทั้งคว�มรักจ�กพี่ๆ 

และเพื่อนๆ ม�กม�ย ทำ�ให้ชีวิตได้รู้ว่�ตัวตนที่แท้จริงของเร�  

ยังมีอีกม�กม�ยไม่ใช่แค่นี้ คว�มรักคือคว�มห่วงใย ทั้งที่มีเพื่อน

จ�กที่อื่น และในหมู่บ�้น จ�กก�รที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ได้คว�มรัก

ที่ดีต่อกัน กิจกรรมที่พ่ีๆ ให้ทำ� ทำ�ให้เร�ได้คิดได้รู้จักอะไรอีก

ม�กม�ย คว�มรูท้ีไ่ด ้จะนำ�ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุจ�กก�รที่

พัฒน�ตนเอง ให้ได้คว�มรู้ ทักษะในก�รใช้ชีวิตจ�กก�รท่ีเป็นดักแด้ 

เป็นคนสับสนในชีวิต ทำ�ให้รู้จักที่จะเข�้ใจเพื่อพัฒน�ตนเองและ

ผูอ่ื้น กจ็ะทำ�ใหด้กัแดต้วันอ้ยๆ ตวันีต้ืน่ขึน้ม�ดโูลกอนัสดใสและ

พรอ้มทีจ่ะนำ�คว�มรูแ้ละคว�มคดิไปใชใ้นท�งทีด่ทีีถ่กู พฒัน�ชีวติ 

บ้�นเกิดให้มีประโยชน์ ผมจะพัฒนาความคิด พัฒนาชีวิตให้ดี 

ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

ถึงจะพัฒน�ตัวเองแล้วแต่เร�ก็ต้องเรียนรู้ก�รศึกษ� 

สิ่งต่�งๆ ให้ได้ตลอดเวล� ชีวิตเรียนรู้ได้ตลอดไม่มีขีดจำ�กัด  

พอคณุเรียนรู้แลว้คณุกจ็ะไดน้ำ�ไปพฒัน�ตอ่จ�กก�รทีค่ณุพฒัน�

ไปแล้วให้ดียิ่งขึ้นไป

อรรถพร
ทองงาน 
ชื่อเล่น เบียร์ 

อายุ ๑๖ ปี
โรงเรียน กศน.
ตำาบลหนองสาหร่าย
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
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ขนิษฐา
สุดสายตา 

ชื่อเล่น แอน 

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

จ�กอะไรหล�ยๆ อย�่งที่ไม่เคยคิด ไม่เคยทำ� ไม่เคยรู้จัก 

กท็ำ�ใหไ้ดรู้จ้กัอย�่งม�กจ�กค�่ยนี ้จรงิแลว้ฉนัไมใ่ชค่นตืน่เช�้เลย 

ก�รภ�วน� สวดมนต์เช�้เหรอ…ไม่เคยคิดจะทำ�จริงๆ ฉันคิดว�่

มนัเปน็เรือ่งทีเ่สยีเวล�ม�กๆ เรือ่งจดบนัทกึ เรยีนในหอ้งเรยีนยงั

ไม่เคยคิดจะเขียน และจะม�อะไรกับก�รจดบันทึก ไม่ฉันไม่เคย

ทำ�พวกน้ี… แต่พอม�ค่�ยได้เรียนรู้อะไรหล�ยต่อหล�ยอย่�ง  

ได้รู้อะไรม�กม�ยที่เร�ไม่รู้ ทำ�ในสิ่งที่ไม่เคยทำ� ทุกอย่างเริ่มต้น

ด้วยการ “ฝืน” ทำา แต่พอได้เขียนเรื่อยๆ ทุกวัน มันสนุกนะ 

กับกิจกรรมหลายอย่างท่ีเราไม่เคยคิดจะทำา ตอนน้ีการต่ืนเช้า

มนักลายเปน็เรือ่งปกตขิองฉนัไปแลว้ การสวดมนตภ์าวนานี้

ของจิ๊บๆ ไปเลย แต่ก็คงทำ�ไม่ได้ทุกวันแต่จะทำ�ให้ได้ม�กที่สุด 

คิดว่�ก�รทำ�ครั้งหนึ่ง มันได้กุศลจริงๆ ได้ฝึกสม�ธิในหล�ยแบบ 

เร่ืองก�รจดบันทึกทุกวันน้ีก็ยังทำ�อยู่ จ�กที่เคยขี้เกียจไม่อย�ก 

จดบันทึก และกิจกรรมหล�ยๆ อย่�งที่ทำ�ฉันก็ชอบมันนะ  

แต่มีก�รเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเท่�ก�รตื่นเช้� สวดมนต์ภ�วน�  

ก�รจดบันทึก ฉันจะยังทำ�อยู่และทำ�ให้ดีที่สุด ขอบคุณค่�ยนี้ 

ที่ทำ�ให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงไปในท�งที่ดี อย�กจะเข้�ค่�ยอีกเป็น

ครั้งที่ ๓ หรือค�่ยต่อๆ ไป
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เจนจิรา
ศรีเที่ยงตรง 
ชื่อเล่น เจน 

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

เริม่แรกของก�รเข�้ค�่ยจะมคีว�มรูส้กึเหมอืนๆ กนัทกุคน 

เพร�ะคนท่ีม�ต่�งก็มีพ้ืนฐ�นต่�งกัน นิสัยต่�งกัน คว�มฝันต่�งกัน 

ต�่งกนัหล�ยอย�่งจนรูส้กึว�่จะอยูด่ว้ยกนักบัเพือ่นไดไ้หม เร�จะ

เข�้กบัคนอืน่ไดไ้หม คว�มกลวัทกุอย�่งมนัผดุขึน้ม�ทำ�ใหไ้ม่กล้� 

ไม่กล้�ที่จะเข�้ห�กัน ไม่กล้�ที่จะคุยกัน ฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้น

ฉันมีคว�มรู้สึกว�่ฉัน “กลัว” กลัวคุยไปแล้วเข�จะไม่ตอบ

เมื่อเวล�ผ�่นไป ๓ วัน ฉันรู้สึกว่�เข�้กับเพื่อนได้ เพร�ะ

เร�ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันหล�ยอย�่ง ก�รทำ�ง�นร่วมกันก็ย่อมที่

จะมีก�รว�งแผน แสดงคว�มคิดเห็นของแต่ละคนออกม� ทำ�ให้

เร�ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั กล�้ทีจ่ะเข�้ห�กนั ม�กขึน้ เพร�ะ

ถ้�เร�ไม่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันง�นกลุ่มก็จะไม่สำ�เร็จ ทำาให้ 

ฉันเองพัฒนาเรื่องความกล้าขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก  

ถึงแม้ความมั่นใจของฉันจะมีน้อยหรือน้อยมาก แต่ฉันก็

ภูมิใจที่ฉันได้ทำาลายกำาแพงหนาๆ ให้บางลงบ้างแล้ว 

ฉนัรูส้กึดกีบัคนทีท่ำ�ใหฉ้นัมคีว�มสขุ ทกุคนท่ีนีเ่ปน็เพือ่น 

เปน็พี ่เปน็นอ้ง อ�จจะไมใ่ชค่นในส�ยเลอืดเดยีวกนั แตฉ่นักร็ูส้กึ

ผกูพนักบัคนในค่�ยนีม้�ก ฉนัรูส้กึดแีละสขุใจทีไ่ดม้�พบพวกคณุ 

ขอบคุณทุกคนที่ได้ผ่�นอะไรๆ ม�ด้วยกัน ขอบคุณที่แสดงให้ 

เห็นว�่ คว�มรักคว�มผูกพันไม่ต้องคำ�นึงถึงสิ่งต�่งจ�กภ�ยนอก 

มันอยู่ที่ใจ ขอบคุณที่คุณทำ�ให้ฉันได้พัฒน�ตัวเอง 



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๒๖

ปุญญาพร
บัวมี 

ชื่อเล่น แป้ง  

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

1๐ วันนี้ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ทั้งการกล้าคิด  

กลา้พดู  กลา้แสดงออก มคีวามสขุทีไ่ดรู้จ้กัและมเีพือ่นใหม ่

เหมือนเราได้มีครอบครัว เป็นครอบครัวที่ใส่ใจทำาอะไร 

ร่วมกัน รู้สึกอบอุ่น ได้เรียนรู้อะไรจ�กหนัง Freedom writer 

เช่น คว�มสำ�คัญของก�รจดบันทึก แล้วก็เรื่อง Patch Adams 

เป็นเรื่องที่ฉันชอบที่สุด มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคว�มมุ่งมั่น  

คว�มกล้�ที่จะแตกต่�ง คว�มคิดที่ เน้นก�รทำ�โดยผ่�น

ประสบก�รณ์ตรง ม�กกว่�ท่ีจะอ่�นหนังสือ คว�มสุขจ�กก�รให้ 

ก�รเสียสละ ได้ท้ังคว�มสนุกสน�นและมีส�ระ และกิจกรรม 

เดินตะปู กิจกรรมแม่น้ำ�พิษ เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้รู้จักคว�ม

ส�มัคคีและคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งเพื่อน ก�รได้ลองทำ�อะไร

ใหม่ๆ ก�รได้เรียนรู้เรื่องโครงสร�้งสังคม ผ�่นกิจกรรมพลังด�ว 

(สถ�นะ อำ�น�จ ทรัพย์) เห็น “ข้อดีข้อเสียของตนเอง” ที่จะต้อง

พัฒน� ชอบกิจกรรมทุกอย่�ง อย�กให้มีอีก บ�งเวล�ก็อ�จ

เครยีดบ�้ง แตม่คีว�มสขุม�กกว�่ ชอบทำ�อะไรตลกๆ ใหท้กุคน

ยิ้มแล้วก็รู้สึกดี 



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๑๒๗

พรชัย
ชิงชัย 
ชื่อเล่น ตี๋ 

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

วนัแรกท่ีเข�้ม� กไ็ดรู้จ้กัทัง้เพือ่นเก�่และเพือ่นใหม ่

จนถึงวันนี้ก็เกิดคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผมได้เรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนคว�มรู้กับเพื่อน ผมจึงได้เรียนรู้จ�กเพื่อน  

พีเ่ลีย้งและพีอ่อ้ยทำ�ใหผ้มเกดิคว�มคดิว�่ เร�ม�ค่�ยน้ีเร�

ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแค่ ๓ วัน เร�รู้คว�มรู้สึกของเพื่อน

และคว�มห่วงใย มันทำ�ให้ผมทำ�สิ่งที่ไม่เคยทำ�ม�ก่อน  

และไม่ค่อยชอบให้ใครม�รู้เรื่องร�วของตัวเอง แต่เมื่อได้

เปิดใจเล่า มันกลับเห็นจุดเล็กๆ ทำาให้ผมคิดว่าเราก็

เป็นคนดี แต่ยังดีไม่พอ  การภาวนาทำาให้เราสามารถ

เอาไปใช้ในการเรียน เม่ือเราทำาอะไรเราต้องมีสมาธิ

และสติ มันจะทำาให้เราทำางานกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

และเร�ต้องเปิดใจรับคว�มคิดของคนอ่ืน ตลอด ๑๐ วัน  

ผมได้ประโยชน์ม�กม�ยและคว�มรู้ต่�งๆ ที่ไม่เคยรู้ และ

ได้เพื่อนเพิ่มม�กข้ึน ผมไม่เคยคิดม�ก่อนว่�ก�รม�คร้ังน้ี 

จะเป็นประโยชน์กับผม 



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๒๘

จิรพงษ์
สว่างศรี 

ชื่อเล่น มอส  

อายุ ๑๘ ปี 
โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ก�รเปลี่ยนผ่�นจ�กดักแด้จนกล�ยเป็นผีเสื้อเป็นก�ร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จ�กหนอนกินใบไม้กล�ยเป็นผีเสื้อที่

โบยบินในท้องฟ้�ให้คว�มสวยง�มแก่ท้องฟ้� สำ�หรับผม 

หนอนคือตอนที่ผมยังไม่ได้เข�้ค่�ยในครั้งนี้ คือก�รใช้ชีวิตไป

วันๆ พอได้ม�เข้�ค่�ย จ�กก้�วแรกที่ได้เดินเข้�ม�ในค่�ยน้ี 

ก�รเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันเส้นท�งชีวิต เหมือนก�รเป็น

ดักแด้ การเปล่ียนแปลงท่ีได้จากค่ายแห่งน้ีคือ การกล้า

แสดงออก การคิดวิเคราะห์ การเสียสละ การอยู่ร่วมกัน 

การทำากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน คว�มรู้สึกต่อค่�ยน้ีคือ 

คว�มรกัและคว�มผกูผนั คว�มรกัทีม่ตีอ่เพือ่น ขอบคณุผูใ้หญ่

ใจดีทุกท่�น และสถ�นที่นี้และวิทย�กรที่น่�รักทุกท่�น  

คว�มผกูพนักบัทกุสิง่ทกุอย�่งทีท่ำ�ใหเ้ร�มคีว�มสขุ และอย�ก

ให้เกิดกิจกรรมอย่�งนี้ขึ้นอีก เพร�ะมีทั้งคว�มสนุกและ

ประสบก�รณ์ที่ให้เรียนรู้   



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๑๒๙

พรทิพย์ 
แก้วปานกัน
ชื่อเล่น กิ๊ฟ 

อายุ ๑๕ ปี 
โรงเรียน กศน.
ตำาบลหนองสาหร่าย 
ชั้นมัธยมปลาย

ตอนแรกก็ทำ�ง�นเกี่ยวกับชุมชนนะคะ มีก�รพูดคุย

ส่ือส�ร แตจ่ะมีปญัห�เรือ่งก�รพดูไมเ่ปน็ระบบ จะพูดไปเรือ่ยๆ 

ไม่ได้จำ�กัดหรือลำ�ดับขั้นตอนอะไร เวล�พูดก็จะไม่ค่อยมั่นใจ

ในตัวเอง และเป็นคนที่ฟุ้งซ่�นง่�ย ทำ�สม�ธิไม่ค่อยได้ และ

เป็นคนท่ีรู้สึกว่�ตัวเองมีปมเรื่องคว�มกลัว ไม่กล้�ทำ�อะไร 

ที่จะทำ�ให้เร�เขินอ�ย ไม่ค่อยกล้�พูดและแสดงออกสักเท่�ไร 

แมจ้ะเปน็คนท่ีกล�้ๆ กลวัๆ แตก่ช็อบอะไรทีท่�้ท�ยกับตวัเอง

ม�กเลย ยิ่งเสี่ยงยิ่งชอบ แต่ก็กลัวอยู่ดี แต่พอได้มาค่ายนี้ 

มันเหมือนกับว่า เรามีปีกสวยๆ งอกงามออกมาด้านหลัง 

ทำาให้หลุดอย่างไรก็ไม่ยอมหลุด ค่ายน้ีเร่ิมทำาให้เรารู้จัก 

ตัวเองมากข้ึน เขา้ใจตวัเองกลา้ทีจ่ะทำาทกุอยา่ง การเกบ็ตวั

ที่เคยมีก็เริ่มหายไป ได้มีกิจกรรมทำ�กับเพื่อนๆ รู้สึกสนุก 

และมีคว�มสุข เหมือนเร�จะได้อะไรเยอะเมื่อเปลี่ยนตัวเอง 

อย�่งนอ้ยกเ็รือ่งคว�มกลวัทีส่ลดัออกไปได ้รูจ้กัตวัเองในหล�ย

ด้�นม�กขึ้น  ค่�ยน้ีเป็นพื้นที่ของเด็กจริงๆ ฉันไม่อย�กให้ 

วันกลับม�ถึงเลย ตอนนี้ไม่กล้�สบต�กับใครเพร�ะกลัวร้องไห้ 

แต่ก็ดีใจท่ีมีหัวใจที่พร้อมจะเติบโตเป็นผีเสื้อ มีผู้ใหญ่ใจดี 

หล�ยท่�นท่ีพูดกับเร�ว่� ฉันเห็น “ผีเส้ือ” ในตัวคุณ ปล้ืมม�กค่ะ



คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๓๐

อนาวรณ์
ธรรมโลกา 

ชื่อเล่น ต่อง

อายุ ๑๖ ปี 
โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ค่�ย ๑๐ วันฟังดูอ�จเหมือนย�วน�น แต่ด้วยคว�มรัก

คว�มผูกพันของทุกคนในค่�ย ทำ�ให้รู้สึกว่�วันเวล�มันช่�ง 

ผันผ่�นไปรวดเร็วเหลือเกิน ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมใน

ค่�ยนี้ ที่คอยให้กำ�ลังใจ ให้เสียงหัวเร�ะ 

๑๐ วันท่ีผ่�นม�บอกให้รู้อะไรหล�ยอย่�ง บอกให้เร�รู้ว่�

จะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่�งไรบ้�ง บอกกับ

เร�ว่�คว�มสัมพันธ์ของเพื่อนคือสิ่งที่ดีและมีค่�ที่สุด จ�กที่ได้

เรียนรู้ ๑๐ วัน เกิดก�รเปล่ียนแปลงม�กม�ยหล�ยอย่�ง ท้ังเร่ือง

ก�รแสดงออก ก�รปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกัน เพร�ะปกติไม่ค่อย

กล�้พดู กล�้คดิ กล�้ตดัสนิใจ หรอืลงมอืทำ�อะไร คา่ยนีเ้ปลีย่น

ให้คนท่ีย้ิมไม่เก่ง ให้กลายเป็นคนท่ีท้ังวันมีแต่รอยย้ิม เพร�ะ

เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตม�ก ทุกอย�่งต้องดี ต้องเป็นที่ยอมรับ 

ทำ�ให้เร�กล�ยเป็นคนไม่ย้ิม คนรอบข้�งเลยรู้สึกอึดอัด อยู่ในค่�ย

เร�เรยีนรูส้ิง่ต�่งๆ รอบๆ ตวั ไมว่�่จะเปน็ก�รพดู ก�รคิดอย่�ง

เป็นระบบ โดยส่ิงต่�งๆ ม�ในรูปของก�รพูดคุยแลกเปล่ียน  

จงึทำ�ให้กล�้คดิกล�้พดูม�กข้ึน ก�รเรยีนในเรือ่งก�รตัง้คำ�ถ�ม

ก�รสรุปประเด็น ซึ่งเป็นสิ่งที่เร�ต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน  

เรยีนเรือ่งโครงสร�้งสงัคม ไดท้ดลองก�รเปน็ผูน้ำ� โดยก�รสร�้ง

ระบอบก�รปกครองของตนเอง สร�้งกฎหม�ย จ�รีตประเพณี 

วัฒนธรรมต่�งๆ ข้ึนม�เองทำ�ให้รู้จักคิด ใช้ในสิ่งที่ดีให้เกิด

ประโยชน์ 

นอกจ�กคว�มรู้ท่ีได้รับแล้วยังได้รับมิตรภ�พดีๆ ระหว่�ง

เพื่อน ทำ�ให้รู้ว่�เพื่อนสำ�คัญกับชีวิตม�กแค่ไหน ถึงวันนี้วันที่

ตอ้งจ�กกนัต�มวถิ ีอ�จจะรูส้กึหดหูอ่ยูบ่�้ง แตข่อใหท้กุคนเชือ่

ว่�คำ�ว่� “เพื่อน” ไม่มีวันต�ย เร�จะอยู่ในคว�มทรงจำ�ของกัน

และกันตลอดไป



หลักสูตรพัฒนาแกนนำาเด็กและเยาวชน ๑๓๑

ผมดีใจม�กที่ได้ม�เข้�ค่�ยในครั้งนี้ ก�รเข้�ค่�ยครั้งนี้

ทำ�ให้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่น่�รักจ�ก จ.สุรินทร์ และเพื่อนที่

อยู่ จ.สุพรรณบุรี ที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักแต่ไม่เคยคุยด้วย ม�สนิท 

รู้จักรักใคร่กัน 

ค่ายน้ีทำาให้ผมรู้ว่าท่ีแท้จริงแล้ว ผมไม่ใช่คนดีอย่างท่ี

ใครๆ คดิ และไม่ได้เปน็คนดีอยา่งทีตั่วผมเองคดิ กิจกรรม

ต่างๆ เกมต่างๆ ท่ีพ่ีอ้อยนำามาให้เล่น ทำาให้ผมคิดว่าตัวเอง

ไม่ใช่คนดี เหน็ความเอาเปรยีบ ความเหน็แกต่วั เมือ่เปรยีบ

เทียบกับเพื่อนคนอื่นๆ ขอบคุณค่ายในครั้งนี้มาก ที่ทำาให้

รู้ว่าภายในกับภายนอกต่างกัน ณ วันน้ีผีเส้ือในตัวผมออกมา 

เพราะค่ายนี้ หากไม่มีค่ายนี้ผมคงหลงผิด ผมรักทุกคน 

ม�กครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่�นที่ยอมเสียสละเวล� 

ทรัพย์สิน กำ�ลังก�ย ม�ช่วยเหลือ ดูแลและจัดค่�ยครั้งน้ี  

สิ่งท่ีพวกท่�นทำ� ผมบอกว่�คุ้มค่�ม�กที่เปลี่ยนคว�มคิดของ

เด็กหล�ยคนที่อ�จไม่รู้จักผีเสื้อในตัว

ต่อไปผมจะตั้งใจเรียน ช่วยเหลือง�นสังคม เท่�ท่ีผม 

จะชว่ยได ้ผเีสือ้ตัวนี ้จะเปน็ส่วนหนึง่ทีท่ำาใหส้งัคมไทยสดใส 

และน่าอยู ่ผมขอสัญญ�

ปฏิวัติ
ค้อมวงษ์ 
ชื่อเล่น เตอร์ 

อายุ ๑๕ ปี 
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
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นพรัตน์
วงษ์สุวรรณ

ชื่อเล่น แอ๊ะ

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียน กศน.

ตำาบลหนองสาหร่าย
ชั้นมัธยมปลาย

๑๐ วันที่ทำ�ให้เร�ได้รู้หล�ยๆ อย่�ง ฝึกก�รปฏิบัติตัว 

ของก�รเป็นผู้นำ�เย�วชนในคร้ังน้ี คือ ฝึกก�รต่ืนนอน ฝึกก�รพูด 

ก�รคิดและก�รกล้�แสดงออก มีประสบก�รณ์ม�กขึ้น ได้เห็น

ทกุคนมกี�รเปลีย่นแปลงม�กขึน้ สิง่ท่ีเร�ไมเ่คยทำ�แตม่�ค�่ยน้ี

ได้อะไรม�กม�ย สอนเร�ในเรื่องก�รว�งตัว ก�รพูด ก�รคิด 

ก�รกล้�แสดงออกให้เหม�ะสม ไม่อยู่นอกขอบเขตม�กจน 

เกนิไป ทกัษะเหล�่นีจ้ะทำ�ประจำ�หลงักจิกรรมสนัทน�ก�ร และ 

พี่วิทย�กรจะให้เล่นกิจกรรมทุกวัน ทำ�ให้มีคว�มสัมพันธ์กับ

เพือ่นทีไ่มเ่คยรูจ้กักนัม�กอ่น สนกุไปดว้ยกนัเลน่ไปดว้ยกนั ซึง่

จะต้องใช้คว�มร่วมมือและก�รว�งแผนเพร�ะจะทำ�ให้ง�นสำ�เร็จ

ไปได้ด้วยดี ความรู้สึกที่มีตลอด 1๐ วัน มีทั้งสนุกและได้

ความรู ้และประสบการณด์ีๆ  ไม่น่าเบือ่อย่างทีค่ดิไว้ ก็อย�ก

ให้มกีจิกรรมน้ีตอ่ไปเรือ่ยๆ เพือ่ทีจ่ะใหเ้ย�วชนรุน่ตอ่ๆ ไป ได้

มสีว่นรว่มและห�ประสบก�รณแ์บบนีเ้พือ่ทีจ่ะพฒัน�ประเทศ

ของเร�ให้ดีกว่�เดิม 
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อนิชาติ
พลอยละหาร 
ชื่อเล่น เกมส์ 

อายุ ๑๖ ปี 
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ม�กเท่�ไหร่ 

ไม่ค่อยมีคนม�แนะนำ� อะไรต่�งๆ หล�ยเร่ือง ท้ังก�รคิด มุมมอง 

ก�รวิเคร�ะห์ต่�งๆ ควรพัฒน�ไปในด้�นไหน ค่�ยนี้มีหมด 

ทุกอย่�ง มีทั้งคว�มรู้คว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกันม�ก เร�ไม่อย�ก

จะจ�กกัน 

ก�รเปลี่ยนแปลง จ�กก�รที่ได้ม�อยู่ค่�ยนี้ ก็มีแทบจะ

ทุกด้�น ตั้งแต่วันแรกที่ม�ที่นี้ ก็แค่คิดว่�ม�เล่นๆ สนุกๆ ม�

ห�เพื่อนใหม่ๆ แต่พอเข้�ม�เข�้ค่�ย ที่นี่ทำ�ให้เร�คิดเยอะขึ้น 

เพร�ะสถ�นก�รณ์ในค่�ยทำ�ให้ผมกล้�แสดงออก แต่ก่อนเป็น

คนไม่กล้� ปกติเป็นคนขี้อ�ยม�ก เวล�ทำ�อะไรก็จะให้คนอื่น

ช่วยตลอดเวล� แต่ตอนน้ีเปล่ียนไปเยอะ กล้�คิด กล้�แสดงออก 

กล�้ท่ีจะตดัสนิใจเองคนเดยีว พยายามทำาอะไรใหค้นอืน่ก่อน 

ก่อนที่คนอื่นจะทำาให้เรา และมีแนวทางการเปลี่ยนแปลง  

ในแบบต่างๆ ที่เราไม่กล้าที่จะลองครับ 

ค่�ยนี้ช่วยพัฒน�ชีวิตของผมม�ก เปลี่ยนไปในท�งที่ดี 

คิดเป็นม�กข้ึน กล้�ที่จะทำ�อะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำ� 

ขอบคุณที่มีค่�ยนี้เกิดขึ้น
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ตอนม�คร้ังแรกผมเห็นว่�ค่�ยน้ีก็คงเป็นค่�ยอบรมเย�วชน

ท่ัวไป ซ่ึงเร�เข้�ม�เยอะแล้ว และน่�เบ่ือม�ก วิทย�กรกับ 

ผู้เข้�ร่วมกไ็มไ่ดม้คีว�มสมัพนัธอ์ะไรกนัเลย แตก่บัค�่ยนีพ้ออยู่

ม�ถึงวันที่ ๓ ผมก็เริ่มสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคน พวกเร�เข�้กัน

ได้เหมือนพี่น้องตัวเอง แต่ก่อนผมเคยคิดว่าจะเป็นผู้นำาไป

ทำาไม เหนื่อยก็เหนื่อย เงินทองอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ แต่พอ

มาค่ายนี้ผมรู้ว่าการเป็นผู้นำาไม่ควรที่จะหวังสิ่งตอบแทน 

มันต้องทำาจากใจ ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติใหม่ของผมมากกับ

เรื่องผู้นำา

ก�รเปลี่ยนแปลงในค่�ยนี้ของผมคือ คว�มรับผิดชอบ 

เพร�ะพ่ีอ้อยให้โจทย์ท่ีมีก�รคิดวิเคร�ะห์ม�กม�ย มีกิจกรรมกลุ่ม

ประจำ�วนัซึง่แตล่ะกลุม่จะตอ้งทำ�รว่มกนั เชน่ ทำ�คว�มสะอ�ด

ศ�ล� ล้�งห้องน้ำ� ทำ�กับข�้ว ไปบิณฑบ�ต ซึ่งฝึกให้เร�มีคว�ม

รับผิดชอบต่อหน้�ที่และต่อกลุ่ม เกิดคว�มรักใคร่กันกับเพื่อน

ทุกคน เหมือนเร�เป็นครอบครัวเดียวกัน 

สุดท้�ยผมได้เรียนรู้อะไรม�กม�ยในค่�ยน้ี ทำาให้ผมเห็น

อะไรดีๆ ในชาติ บ้านเมืองมากข้ึน ทำาให้ผมอยากช่วยเหลือ

ผู้อ่ืน และอยากทำางานช่วยตำาบลของตัวเองมาก จะกลับไป

พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีที่สุด 

ณัฐพงษ์
อดทน  

ชื่อเล่น บิว

อายุ ๑๖ ปี 
โรงเรียนบรรหาร

แจ่มใสวิทยา ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
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แกนนำาเยาวชนตำาบลหนองอียอ  
อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
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เริ่มแรกที่รู้ว่�จะได้ม�เข้�ค่�ยที่จังหวัดสุพรรณบุรี รู้สึก

ต่ืนเตน้กบัก�รเรยีนรูน้อกสถ�นท่ี แตอ่กีใจหนึง่กก็งัวลว�่เร�จะ

เข้�กับเพ่ือนท่ีสุพรรณได้หรือเปล่� แต่พอม�เจอเข้�จริงๆ ก็รู้ว่�

มคีว�มเปน็กนัเอง คา่ยนีเ้ปน็อกีคา่ยหนึง่ทีม่ปีระโยชน ์และ

มีคุณค่ามาก เนื่องจากพี่อ้อยได้สอนทักษะในด้านต่างๆ  

สิ่งที่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนคือ การมีภาวะผู้นำามากขึ้น รู้วิธีการ

จัดลำาดับขั้นตอน ความคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะนำาเสนอ

ความคดิของตนเอง ถ�้จะถ�มว�่ไดใ้นด�้นใด บอกไดค้ำ�เดยีว

ว่�ได้ทุกด้�นคือ ด้�นจิตใจ ก�รได้น่ังสม�ธิตอนเช้�และก่อน

ทำ�กิจกรรม ฝึกให้มีสติและมีคว�มเมตต�เนื่องจ�กเร�ได้ทำ�

สม�ธ ิสวดมนต ์และแผเ่มตต� ด�้นร�่งก�ย ไดใ้ชร้�่งก�ยเข�้ไป

สัมผัสในทุกกิจกรรม ซึ่งมันทำ�ให้เร�ได้ข้อคิดที่จะนำ�ไปใช้และ

ปรับปรุง ด้�นสติปัญญ� ได้จัดระบบคว�มคิดให้เป็นขั้นเป็น

ตอนและฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม ก�รทวนคำ�ถ�ม ก�รจับประเด็น

สำ�คัญ ก�รเป็นผู้พูด-ผู้ฟังที่ดี ทำ�ให้เร�เห็นก�รเปลี่ยนแปลง

ของตนเองม�กขึ้น

อรุณี
จินดารัตน์

ชื่อเล่น อ้อม

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียน

หนองอียอวิทยา  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
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๑๐ วันกับก�รเข้�ค่�ย “พัฒน�แกนนำ�เย�วชน” ทำ�ให้เร�

รูส้กึว�่ทีผ่า่นมาเราเปน็คนไมเ่อาไหน นสิยัไมด่ ีจรงิก็อยาก

จะเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน จนได้มาเข้าค่าย 

ทำาให้เราปลุกธาตุแท้ในตัวเอง ทำ�ให้ฉันกล้�คิดจะพูดในสิ่ง

ท่ีไมเ่คยคิดจะพดูม�กอ่น มนัทำ�ใหฉ้นัมแีรงบนัด�ลใจทีจ่ะเลอืก

เดนิท�งทีห่วงัไว ้และท่ีน่ีฝกึคว�มเปน็ระเบยีบ ก�รตรงตอ่เวล� 

และก�รใหอ้ภยั ม�กม�ยหล�ยอย�่งทีไ่มส่�ม�รถจะอธบิ�ยได ้ 

มันตื้นตันใจม�ก ฉันมีคว�มสุขม�กเลยกับก�รได้ม�ที่นี่ 

ขอบคณุทกุคน ขอบคณุฟ�้ทีล่ขิติใหเ้ร�ไดเ้จอกนั ไดร้กัได้ผกูพนั

ได้ยิ้ม ได้หัวเร�ะ ได้มีคว�มสุขด้วยกัน ถึงแม้จะเป็นเพียงเวล�

อันน้อยนิด แต่ฉันก็รักทุกคนม�ก 

 พี่อ้อยเคยบอกฉันว่�ทุกคนมีผีเสื้ออยู่ในตัว อยู่ที่ว่�

ใครจะเปน็คนพบเจอมนั และฉนักไ็ดเ้หน็จรงิๆ ว�่ทุกคนมีผเีสือ้

อยูใ่นตวั เพยีงแตต่อ้งใชเ้วล�ในก�รบม่เพ�ะจนกล�ยเปน็ผเีสือ้

ผู้โบยบินสู่อิสระ ขอบคุณทุกคน รักและคิดถึงเสมอ 

สุกัญญา
แก่นแก้ว 
ชื่อเล่น ลิน 

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
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มนตรี
แม่นหมาย 
ชื่อเล่น มน

อายุ ๑๗ ปี 
โรงเรียน

หนองอียอวิทยา  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

เมื่อก่อนผมคิดว่�ผมเป็นหนอน ห�กินไป เจริญเติบโต

ไปวันๆ แต่พอได้ม�โครงก�รพัฒน�แกนนำ�เด็กและเย�วชน 

ก�รอบรมครั้งนี้ทำ�ให้ผมได้พบเจอโลกกว้�ง ที่ผมไม่เคยเจอ 

ม�กอ่น ผมเปน็คนทีค่ดิไดแ้ตไ่มก่ล้�พูดออกม� เพร�ะผมกลวั

ว่�มันจะผิด แต่กับค่�ยนี้แค่ ๓ วัน ผมรู้สึกเปลี่ยนไปม�กจน

ผมตกใจ เป็นเหมือนคนละคน แต่ก่อนเวล�เจอเพื่อนใหม่จะ

รู้สึกกลัว แต่พอได้ม�ทำ�กิจกรรมร่วมกันทำ�ให้เปลี่ยนคว�มคิด 

และอย�กจะรู้จักเพื่อนโดยก�รเปิดใจคุยกัน จนผมมีคว�ม

สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน มันเป็นระยะเวล�แค่ ๒ วันแรกเท่�นั้น 

จ�กที่เป็นหนอนที่กำ�ลังเดินต�มห�เป้�หม�ยที่แท้จริงในชีวิต 

จนทำ�ให้ผมเข้�ใกล้คว�มเป็นดักแด้ม�กขึ้น และมีข้อคิดใหม่

เพื่อนำ�ม�แก้ปัญห� ก�รจมอยู่กับปัญห�ไม่ใช่ท�งแก้ แต่ผม

ว�่ก�รมองข�้มหรอืมองผ�่นปญัห�เร�อ�จจะเจอท�งออกกไ็ด ้

หล�ยกิจกรรมที่เร�ได้ทำ�ร่วมกันในค่�ยนี้ ผมรู้สึกว่�ผมพัฒน�

ตัวเองอย�่งรวดเร็ว จนถึงวันนี้ค่�ยทำ�ให้ผมได้ประสบก�รณ์ที่

แปลกใหม่และรู้จักก�รดำ�เนินชีวิต โดยมีก�รสร้�งต�ร�งชีวิต 

ทำ�ให้เร�มลีำ�ดบัในก�รทำ�ง�นในชวีติประจำ�วนั เพร�ะมนัเปน็

สิ่งที่ผมจะนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน จนผมรู้สึกว่�ตัวเองกำ�ลัง

เป็นหนอนทีก่ำ�ลงัคน้ห�วธิกี�รเปน็ดักแด้ การเปลีย่นแปลงที่

ผมเห็นได้ชัดที่สุดคือการจับประเด็นสำาคัญ เพราะก่อนมา

ค่ายนี้เป็นคนที่สับสนกับการจับประเด็น คำาถาม และการ

ตัดสินใจและการวางแผนในการดำาเนินชีวิตเพื่อที่จะเป็น

ผีเสื้อโบยบินอย่างมีอิสระและมีความสุข 
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กัญนิภา
สุขสนิท 
ชื่อเล่น
ก๊อกแก๊ก

อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ค่ายครั้งนี้ทำาให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

ในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเปน็ความข้ีเกยีจ ความหลง ความ

โลภ การเห็นแก่ตัว การมีความร่วมมือร่วมใจ รักใคร่กลม

เกลียวสามัคคีในหมู่คณะ การที่เราคิดที่จะเปลี่ยนแปลง

ตนเองนัน้มนัไมใ่ชเ่รือ่งทีง่า่ยเลยสำ�หรบัตวักอ๊กแก๊ก เคยคิด

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีศักยภ�พม�กกว่�นี้ จะลอง

หล�ยครั้งก็ยังทำ�ไม่ได้ จนม�ถึงวันนี้ คือตลอดระยะเวล�จ�ก

วันที่ ๕ - ๑4 ได้จุดประก�ยแสงไฟแห่งคว�มดีของตนเองขึ้น 

ทั้งที่ไม่เคยคิดเลยไม่ว่�จะเป็นในเรื่องของก�รทำ�อ�ห�ร  

ก�รรู้จักอดทนอดกลัน้ ก�รว�งตวัไมถ่อืตวั คว�มเพยีรพย�ย�ม 

ก�รอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก�รตื่นนอน ก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

กิจวัตรประจำ�วัน ฯลฯ ได้ค้นพบตัวเอง จ�กที่เป็นตัวหนอน

นอ้ยๆ ม�เรือ่ยๆ จนไดม้�เปน็ผเีสือ้ท่ีโตเตม็วยั สิง่เหล�่นีท้ำ�ให้

เห็นตัวเองม�กขึ้นได้ในระยะเวล� ๑๐ วันเอง แต่ถ้�มีเวล�

ม�กกว�่นี้ ก็คงจะดีเป็นบุญของทุกๆ คน อย�กให้มีกิจกรรม

แบบนี้ขึ้นอีก  
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วุฒิพงษ์
ศรีเพชร 

ชื่อเล่น เต๋า 

อายุ ๑๕ ปี 
โรงเรียน

หนองอียอวิทยา  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ก�รเปลีย่นแปลงของผม แตก่อ่นเปน็คนชอบเอ�แตใ่จ

ตัวเองม�ก คิดอย�่งไรก็พูดอย่�งนั้น ชอบต่อยตีกับเพื่อนรุ่น

พี่ เพร�ะผมไม่ชอบให้ใครม�สั่ง แต่พอม�ค่�ยนี้ผมรู้แล้วว่�  

ก�รกระทำ�แตล่ะอย�่งเร�ตอ้งคดิก่อนจงึทำ� จงึจะทำ�ใหง้�นท่ี

เร�ทำ�น้ันสำ�เร็จ แต่ตอนนี้ผมเร่ิมที่จะเป็นผีเสื้อและผมเริ่ม

เข�้ใจบ�งอย�่ง ตอ่ไปนีผ้มจะทำ�ตวัเปน็คนดตีอ่ชมุชน ตอ่พี่ๆ  

น้องๆ เย�วชนตำ�บลหนองอียอ วันนี้ผมกลายเป็นผีเสื้อ

อย่างเต็มตัวแล้ว ผมรู้สึกดีท่ีผมเปล่ียนไปมาก กล้าพูด  

กล้าแสดงออก กล้าทำาทุกอย่างที่ใครบอกผม ขอบคุณ 

ทุกคนมากๆ นะครับ
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เยาวเรศ
ยอดสิงห์  
ชื่อเล่น แมว 

อายุ ๑๘ ปี 
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันแรกท่ีได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนท่ีหนองส�หร่�ย 

ฉันรู้สึกอย�กกลับบ้�นม�ก แต่พอม�วันต่อๆ ไปเพื่อนทำ�ให้

เร�ได้รู้ว่� ก�รได้เข้�ร่วมกิจกรรมแบบน้ีในครั้งนี้ ส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเร�ได้ แม้จะเป็นบ�งเรื่องก็ต�ม แต่ก่อน

เป็นคนไม่กล้�แสดงออก ไม่กล้�คิด ไม่กล้�พูด ไม่กล้�จับ

ไมโครโฟน พอม�ค่�ยนี้ก็ได้ทำ�ในสิ่งที่ไม่เคยทำ�และอย�ก 

จะทำ� เพื่อนๆ ไม่ค่อยกล้�เข้�ม�เล่นกับฉัน เพร�ะเป็นคน 

ที่เงียบไม่ชอบพูดคุยกับใคร ไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยหัวเร�ะ แต่พอ

มีเพื่อนก็ทำ�ให้รู้ว่�ก�รที่เร�เป็นคนเงียบและมีโลกส่วนตัวสูง 

มันทำ�ให้เร�ปิดกั้นโอก�สใหม่ที่จะเข้�ม� เช่น มีเพื่อนเพิ่มขึ้น 

ฉะนัน้เร�จงึควรเปดิโอก�สให้กบัตวัเอง ไดร้ว่มสนกุกบัเพือ่นๆ 

ในก�รทำ�กิจกรรม ทำ�ให้เร�มีคว�มสุขม�ก จ�กวันแรกจนถึง

วันนี้ ทำ�ให้เร�รู้ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องย�ก

สำ�หรับเร�หรือใครกต็�ม ก�รปรบัตวัอยูร่ว่มกนัไมใ่ชเ่รือ่งทีย่�ก

สำ�หรับฉันแล้วในตอนน้ี รู้จักตัวเองม�กข้ึน ผ่�นคว�มรู้สึกนึกคิด 

ผ่�นก�รลงมือทำ� จ�กที่ไม่กล้�แสดงออกวันน้ีเร�กลับกล้� 

ม�กขึ้น กล้�ที่จะทำ�มันออกม�อย่�งเต็มที่และพร้อมท่ีจะ

โบยบนิสูโ่ลกกว�้งเพือ่ทีจ่ะออกไปเรยีนรูอ้ะไรอกีม�กม�ยทีเ่ร�

ยงัไมรู่ ้เร�ตอ้งรูจ้กัทีจ่ะเรยีนรู ้เพือ่ตวัของเร� เย�วชนและเดก็

ในชมุชนรุน่ตอ่ๆ ไป ตอนนีพ้รอ้มมากสำาหรบัหนอนตวัหนึง่

ที่กำาลังจะกลายเป็นดักแด้ เพื่อเป็นการห่อหุ้ม สะสม 

ความรู้ไปสู่ชุมชนและประเทศไทยของเรา จะนำาความรู้ที่

ไดจ้ากการเข้าค่ายมาพัฒนาแกนนำาเยาวชน ไปมอบให้เด็ก

ในชุมชนต่อไป
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เจนจิรา
แก้วแกม 

ชื่อเล่น กลอยใจ

อายุ ๑๖ ปี 
โรงเรียน

หนองอียอวิทยา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ก�รได้ม�เข้�ค่�ยแกนนำ�เย�วชนทำ�ให้ดิฉันเปล่ียนแปลง

หล�ยอย่�ง อย่�งแรกคือก�รปรับตัวเข้�ห�เพื่อน ปกติจะเป็น

คนเงียบๆ นิ่งๆ ไม่ค่อยพูดคุยกับใคร แต่พอได้ม�เข�้ค่�ยด้วย

กันกับเพื่อนๆ ทำ�ให้กล�้พูด กล�้คิด กล�้ทำ� เห็นคว�มน่�รัก 

คว�มร่�เริงของเพื่อนๆ แล้วก็มีคว�มสุข ก็เลยคิดที่จะปรับตัว

ให้เข้�กับเพื่อนจะได้สนุกไปด้วยกัน ก�รกล้�คิด พูด ทำ�  

ปกติเป็นคนกล้�คิดกล้�ทำ� แต่ไม่ค่อยกล�้พูด แต่พอม�ค่�ยนี้ 

เร�ต้องจับไมโครโฟนทุกวัน ต้องพูด ต้องคิด ต้องทำ� จึงเกิด

คว�มเคยชินและกล้�ม�กขึ้น 

ค่ายน้ีทำาให้เปล่ียนไป อยู่บ้านเป็นคนชอบเอาแต่ใจ 

ชอบอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใคร เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ 

นิสัยเหล่านั้นมันก็หายไป ไม่มีใครมาทำาให้เราทุกอย่างได้ 

เราต้องทำาเอง และการที่เราอยู่คนเดียวทำาอะไรคนเดียว 

บางครั้งก็ทำาให้คิดอะไรไม่ออกและสุดท้าย ก็เอาความคิด

ของตนเองเป็นใหญ่ เรามาอยู่ร่วมกันหลายๆ คน เวลาเรา

เล่นกิจกรรมอะไรเราต้องฟังคนอื่นด้วย 

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ วิทย�กร ขอบคุณค่�ยที่ทำ�ให้หนู

เป็นเย�วชนคนรุ่นใหม่ที่ดีกว่�เดิม 
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ธีรพงศ์
สารสุข 
ชื่อเล่น ป๊อป 

อายุ ๑๘ ปี 
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ทำ�ให้รู้ถึงก�รเปล่ียนแปลงของตัวเอง ได้รู้ท้ังก�รมี 

ส่วนร่วม ก�รทำ�กิจกรรมร่วมกัน ได้รู้ถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

เพื่อน ได้มีสติปัญญ�ม�กขึ้น รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไป

มาก ได้รู้ตัวเองต้องการอะไร ตัวเองขาดอะไรบางอย่างไป 

แตย่งัไงกต็ามผมเองกจ็ะพยายามเติมสิง่ทีข่าดหายไป และ

จะทำาให้ดีที่สุด ได้รู้ตัวเองว่�เปลี่ยนแปลงไปม�ก เช่น ขยัน

ม�กข้ึน รู้จักก�รทำ�สม�ธิเพื่อสร้�งสติ ก�รทำ�ง�นร่วมกัน 

สุดท้�ยนี้ ผมขอบคุณทุกคนที่มีคว�มรัก คว�มห่วงใยให้แก่กัน 

กระผมจะจดจำ�วันดีๆ อย่�งนี้ อยู่ในคว�มทรงจำ�ของผม 

ตลอดไป…สวัสดีครับ 






