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คำ�นำ�

การสร้างสำ�นึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) เป็นคุณลักษณะ
อย่ า งหนึ่ ง ที่ สำ � คั ญ ของเยาวชนรุ่ น ใหม่ ที่ กำ � ลั ง จะเติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ ดี
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดังนัน้ “ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เยาวชน” จึง
เน้นให้ความสำ�คัญต่อการสร้างภาวะความเป็นผูน้ �ำ โดยแท้จริงของเยาวชน
รุ่นใหม่ ทีม่ องเห็นคุณค่า ความหมายในการดำ�เนินวิถชี วี ติ อย่างมีเป้าหมาย
และรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลก รูจ้ กั กระบวนการคิดวิเคราะห์
ทีท่ �ำ ให้มองเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียม เข้าใจสภาพความเป็นจริงของชุมชน
ท้องถิ่นทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รู้สึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน-น้�ำ -ป่า) พร้อมกับรูจ้ กั ฝึกฝนจิตใจตนเอง
ด้วยสมาธิ ภาวนา และมีจิตอาสาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถใช้
ศักยภาพของตนเองร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน (สรส.) และสถาบันยุวโพธิชน
มูลนิธิสัมมาชีพ จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนให้เกิดการจัด
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กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำ�เยาวชน
ทั้งสองตำ�บลที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนำ�ร่อง ด้วยอยากเห็นเยาวชนรุ่นใหม่มี
ธรรมะในหัวใจและรักในการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนเอง หรือเป็น
บุคคลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของความสัมพันธ์ที่หยั่งรากสู่ความรัก
ที่ปราศจากเงื่อนไข เพื่อนที่รับฟังกันได้ ทำ�งานร่วมกันได้ แม้ว่าความคิด
ความเชื่อจะแตกต่างกัน มิตรภาพที่ก้าวข้ามเพศภาวะความเป็นหญิงชาย
การเปิดเผยตัวตนและการยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดด้อยที่เยาวชนจำ�เป็น
ต้องเติมเต็มและต่อยอดพัฒนาด้วยการสัมผัสผลจากการลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์เรียนรูอ้ ย่างคิดใคร่ครวญด้วยปัจจัยภายในหรือ
โยนิสโสมนสิการ เป็นการรับฟังเสียงสะท้อนภายในตนเอง และปัจจัยภายนอก
หรือกัลยาณมิตรที่หนุนนำ�ให้กล้าที่จะยอมรับความจริง เพื่อฝึกฝนขัดเกลา
ตนเองตลอดเวลา และนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่ างแท้จริง
ตลอดจนมีจิตอาสาในการใช้แรงกายแรงใจเพื่อรับใช้ผู้อื่น ชุมชน และ
ท้องถิ่นของตนเอง
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จำ�เป็นต้องสร้าง
เงื่อนไขของการเรียนรู้ด้วยปัญญา ๓ ฐาน ได้แก่ ฐานสมอง ฐานใจ และ
ฐานมืออย่างสมดุล ระหว่างผูเ้ รียนรูก้ บั ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรู้ หรือเรียกว่า
“กระบวนกร” โดยใช้ระยะเวลา ๑๐ วันอย่างต่อเนือ่ งในการร่วมเรียนรูแ้ ละ
สร้างองค์ความรูไ้ ปด้วยกัน ซึง่ เป็นกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารมองเห็น
คุณค่าภายในตน โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ทรัพย์ อำ�นาจ
และสถานะ แต่มุ่งบ่มเพาะอริยทรัพย์ภายในให้งอกงาม
คณะผู้จัดทำ�ฯ จึงได้เรียบเรียงเนื้อหาความรู้ เครื่องมือ และทักษะ
ต่างๆ เพื่อจัดทำ�ป็น “หนังสือคู่มือหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาแกนนำ�เยาวชน” ตัวอย่างความสำ�เร็จจากค่ายพัฒนาแกนนำ�

4

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

เยาวชน อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองอียอ
อ.สนม จ.สุรินทร์ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นหลักการ แนวคิด ทัศนคติ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และเครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นต่อ “กระบวนกร” สำ�หรับ
พัฒนาศักยภาพแกนนำ�เยาวชน ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละชุมชนท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือคูม่ อื ฯ เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทัง้ ในแง่การสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อยอดพัฒนาการออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นหรือมิติ
ต่างๆ รวมถึงการบ่มเพาะโพธิศรัทธาในตนเอง
ด้วยจิตคารวะและพลังศรัทธา
สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เยาวชนใน
อดีตที่ผ่านมา เป็นกระบวนการซึมซับหล่อหลอมไปบนวิถีชุมชน โดยคนใน
ชุมชนอย่างไหลลื่นและต่อเนื่องกัน ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล
ซึง่ กันและกัน แต่ในปัจจุบนั นีด้ ว้ ยกระแสการพัฒนาทีเ่ ร่งเร้าให้ไปสูค่ วามเจริญ
อย่างไร้ขอบเขต ทำ�ให้ทุกคนแปลกแยกจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน
การดูแลเด็กและเยาวชนถูกผลักให้เป็นบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ซึ่งโดย
เนื้อแท้แล้วโรงเรียนไม่สามารถบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งที่ดีงามได้
เพียงลำ�พัง ต้องอาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผูป้ กครอง และทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชนท้องถิน่ และสังคมไทย
สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธสิ มั มาชีพ เป็นองค์กรทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ เด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายคือนำ�แก่นธรรมะเข้าสูจ่ ติ ใจเยาวชน
เน้นการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จริงแล้วเชือ่ มโยงสูห่ ลักธรรม เป็นการ
เรียนรู้หลักธรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสมสมัย ผสานความสัมพันธ์
กับตนเองกับผูอ้ นื่ และโลกธรรมชาติหรือจักรวาลอย่างเป็นองค์รวม ซึง่ เป็น
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หรือเรียกว่า “กระบวนกร” ในค่ายนี้
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข หรือ สรส. เป็น
องค์กรทีม่ หี ลักคิด หลักยึด และวิธกี ารทำ�งานพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง
ครั้นเมื่อได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ดำ�เนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (๔ ภาค)
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) จนก่อเกิดกลไกเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในลักษณะ “โรงเรียนครอบครัว” ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันการศึกษา ครูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯลฯ โดยมีครูใหญ่และ
ทีมงานเป็นผู้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ร่วมกับชุมชน จนกระทัง่ ดำ�เนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
สรส. จึงประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัวต่างๆ เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ “หลักสูตร
นักถักทอชุมชน” ทีเ่ น้นให้ความสำ�คัญต่อการฟืน้ ฟูระบบความสัมพันธ์ใหม่
ของผู้คนในชุมชนให้หันกลับมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการทำ�หน้าที่เป็น “เบ้า
หลอม” เพือ่ สร้างกลไกขับเคลือ่ นงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชน
ท้องถิน่ โดยมีเป้าหมายหลักคือ พัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาทิเช่น นักวิชาการ
ศึกษา นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ/หรือ
ตำ�แหน่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ ให้มีบทบาทเป็น “นักถักทอชุมชน” มีหน้าทีป่ ระสานงาน
เชื่อมร้อย ถักทอ และดึงการมีส่วนร่วมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิด “กลไกพัฒนาเด็ก
และเยาวชนระดับหมู่บ้าน/ตำ�บล” ในการสนับสนุนให้มีแผนงานและ
งบประมาณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงใน
รูปแบบกิจกรรม/โครงการ/โครงงานของเยาวชน โดยมีนายกเทศมนตรี/
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นายก อบต. หรือปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายนำ�ร่อง ทำ�หน้าที่
เอื้ออำ�นวย สนับสนุน กำ�กับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ และให้
ขวัญกำ�ลังใจตลอดหลักสูตร
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นองค์กรทีเ่ น้นการส่งเสริมจิตอาสาเพือ่ สังคม ผ่านการพัฒนาเยาวชน
และชุมชนในลักษณะ “ต่อยอดและพัฒนาเยาวชน” เพื่อปลูกจิตสำ�นึก
ความเป็นพลเมือง (Active citizen) ของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ภายในตน ดำ�เนินวิถตี ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจติ อาสา
ทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองตามโจทย์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นให้เยาวชนลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงด้วยตนเอง ตลอดจนให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการถอดบทเรียน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านการพัฒนาเยาวชนของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมไทย
มูลนิธฯิ จึงร่วมกับ สรส. สนับสนุนให้สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธสิ มั มาชีพ
ทำ�หน้าที่เป็นผู้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ�เยาวชน โดยใช้ระยะเวลาตลอดค่าย ๑๐ วันอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ นับว่า
เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการโครงการหลักสูตรนักถักทอชุมชนร่วมกัน
โดยคั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ ป้ า หมายคื อ อบต.หนองสาหร่ า ย อ.ดอนเจดี ย์
จ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งทั้งสองตำ�บลนี้มี
การขับเคลือ่ นงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนในการดำ�เนินโครงการฯ ตัง้ แต่
ระยะที่ ๑ จวบจนระยะที่ ๒ อย่างต่อเนือ่ งในลักษณะของโรงเรียนครอบครัว
ตลอดจนสัมภาษณ์และเรียบเรียงเนือ้ หา กระบวนการและเครือ่ งมือจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดค่ายในรูปแบบหนังสือคู่มือ “หลักสูตรการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาแกนนำ�เยาวชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
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เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ของแกนนำ�เยาวชนในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองสามารถทำ�ความเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาแบบองค์รวมตามแนวพุทธธรรม และสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้เป็นแนวคิด หลักการ ทัศนคติ และทักษะต่างๆ ในการทำ�หน้าที่เป็น
“ยุวกระบวนกร” ที่เกิดการตื่นรู้กับความงอกงามของตนเอง และพร้อม
ทำ�หน้าทีส่ ร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีงามสืบต่อไป
คณะผู้จัดการทำ�
กันยายน ๒๕๕๗
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ความเป็นมา

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
จึงมีความสนใจให้สถาบันยุวโพธิชน ทำ�หน้าที่ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการของโรงเรียนครอบครัว
พร้อมกับการดึงศักยภาพและเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับ
เยาวชนเหล่านั้น ให้เกิดการตื่นรู้กับความงดงามของตนเอง
และพร้อมที่จะทำ�หน้าที่สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีงาม
และมีสันติภาพต่อไป
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ในอดีตการจัดการเรียนรู้สำ�หรับเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการ
ซึมซับหล่อหลอมไปบนวิถชี มุ ชน โดยคนในชุมชนอย่างไหลลืน่ และต่อเนือ่ ง
กันไป ทุกคนรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลกันและกัน แต่ในปัจจุบนั ด้วยกระแส
การพัฒนาทีเ่ ร่งเร้าให้ไปสูค่ วามเจริญอย่างไร้ขอบเขต ทำ�ให้ทกุ คนแปลกแยก
จากตนเอง ครอบครัวและชุมชน การดูแลเด็กและเยาวชนถูกผลักไปให้
โรงเรียน ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วโรงเรียนไม่สามารถบ่มเพาะเด็กและเยาวชน
ไปสู่สิ่งที่ดีงามได้เพียงลำ�พัง
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้ริเริ่มการ
ถักทอความสัมพันธ์ใหม่ของสังคมให้เป็นกลไกที่ทำ�หน้าที่จัดการเรียนรู้
สำ�หรับเด็กและเยาวชน ในนามของ “โรงเรียนครอบครัว” เพื่อไม่ให้
พวกเขาเหล่านั้นรูส้ กึ ถูกทอดทิง้ และผลักออกจากชุมชน แต่ได้รบั การดูแล
โอบอุม้ ด้วยความรักและปรารถนาดี พร้อมกับการมีกระบวนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล ซึ่งนำ�ไปสู่
การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ให้ความ
สำ�คัญกับองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
และเยาวชน มีความเกีย่ วโยงกับปัจจัยหรือเหตุใดๆ บ้าง เพือ่ ให้องค์ความรู้
เหล่านีเ้ ป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์สง่ิ ดีงามให้เกิดขึน้ กับเยาวชน ทัง้ ในเชิง
ยกระดับกลุ่มเดิม และสร้างเสริมกลุ่มใหม่ต่อไป
สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนโดยมีเป้าหมายในการนำ�แก่นธรรมะเข้าสูจ่ ติ ใจเยาวชน
เน้นการเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์จริงแล้วโยงเข้าสู่หลักธรรม เป็นการเรียนรู้
ธรรมะที่สนุกและสมสมัย ผสานความสัมพันธ์กับตนเอง ความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น และความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติหรือจักรวาล อย่างเป็นองค์รวม
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มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน
เป็นสุข จึงมีความสนใจให้สถาบันยุวโพธิชนทำ�หน้าทีใ่ นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทีผ่ า่ นกระบวนการ
ของโรงเรียนครอบครัว พร้อมกับการดึงศักยภาพและเติมเต็มการเรียนรู้ให้
กับเยาวชนเหล่านั้น ให้เกิดการตื่นรู้กับความงดงามของตนเอง และพร้อม
ที่จะทำ�หน้าที่สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้ดีงาม และมีสันติภาพต่อไป

เป้าหมาย
การอบรมครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายในการสร้างความมัน่ ใจให้แก่แกนนำ�
เยาวชนที่จะจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสัมผัสกับแก่นสาระที่จะนำ�ไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นตามลำ�ดับ เนื้อหาที่เรียนเป็นสิ่งที่นำ�ไปใช้ได้จริง
ในชีวิตของผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสเสริมสร้าง ๑) ทัศนคติ
๒) ทักษะ และ ๓) ทำ�ความเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบองค์รวมตามแนวพุทธธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ฐานข้อมูลแกนนำ�เด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล
2. แกนนำ�เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการ
ถอดบทเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
3. แกนนำ�เด็กและเยาวชนมีความรู้ และทักษะในการจัดการโครงการ
4. เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
สุพรรณบุรีมีกิจกรรมสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างสม่ำ�เสมอ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์

รู้จักตนเอง

เข้าใจความแตกต่าง
(รู้จักการทำ�งาน
เป็นหมู่คณะ)

มีทักษะในการจัดการ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกและ
สังคมไทย
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•
•
•
•
•

ภูมิใจในตนเอง
รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของตนเองคืออะไร
รู้ศักยภาพของตนเอง
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และ
จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี

• เห็นคุณค่าของการทำ�งานเป็นทีม
• เข้าใจความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม
และศาสนา
• มีมุมมองเชิงบวกว่าความแตกต่างคือ “ทุน”
ทางสังคม(หรือทีมงาน) และใช้ประโยชน์
จากความแตกต่างของคนเพื่อพัฒนาทีม
ไปสู่ความสำ�เร็จ
•
•
•
•

การจัดการโครงการ
การจัดการการเงิน
การจัดการทีมงาน
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักคิดในการจัดการและแก้ปัญหา

•
•
•
•

สังคม – ชุมชน
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ

สำ�นึกความเป็น
พลเมือง-จิตอาสา

• รู้จักสังคม – ชุมชนของตนเอง
• เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม/ชุมชนนั้นๆ
• มีความรับผิดชอบ
• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในชุมชน
• ใช้ศักยภาพของตนเพื่อร่วมแก้ปัญหาของ
ชุมชนที่เกิดจากสำ�นึกของตน
เป็นพลเมืองที่ดี และจิตอาสา

มี Critical Thinking
(รู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณ)

• มีความคิดวิเคราะห์ ตั้งคำ�ถามกับสิ่งที่
พบเห็นในสังคม และจากการทำ�งาน
• ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

รู้เท่าทันสื่อ

• รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่
ผ่านสื่อ online และ offline
• ใช้ความก้าวหน้าทาง IT เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของตนเอง
• มีความสามารถในการใช้สื่อเพื่อสื่อสาร

ระยะเวลา

๑๐ วัน จำ�นวน ๑ ครั้ง

เงื่อนไข

แกนนำ�เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเดียวกัน ต่อเนื่องทั้ง ๑๐ วัน
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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หลักการ ทัศนคติ และ
ทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

ผู้จัดกระบวนการที่ใช้การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจแนวคิดบางประการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนี้ ทั้งยังต้องบ่มเพาะทัศนคติ
และความเชื่อที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ การเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียง
แค่ความเข้าใจในระดับหัวสมอง แต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ถึงระดับหัวใจ
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หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ผูจ้ ดั กระบวนการทีใ่ ช้การเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องเข้าใจแนวคิดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนี้ ทั้งยังต้อง
บ่มเพาะทัศนคติและความเชือ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน เพือ่ ให้การเรียนรูส้ ามารถสร้าง
การเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริงได้ การเรียนรูจ้ งึ ไม่ใช่เพียงแค่ความเข้าใจในระดับ
หัวสมอง แต่เป็นความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ถึงระดับหัวใจ ซึง่ ต้องอาศัยการบ่มเพาะ
เหมือนกับการปลูกต้นไม้ เมื่อผู้ปลูกใช้ดินที่เหมาะสม รดน้ำ�และให้ต้นไม้
มีโอกาสรับแสงอาทิตย์มากพอ ต้นไม้จะเติบโตขึ้นตามจังหวะของมันเอง

หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในกระบวนการเรียนรู้ทุกด้าน ตั้งแต่สิ่งที่
ต้องการเรียนรูไ้ ปจนถึงการประเมินผล ผูเ้ รียนไม่ได้เป็นแค่ผฟู้ งั หรือรับข้อมูล
ด้านเดียว แต่เป็นชุมชนของผู้เรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการกำ�หนดเนื้อหาและ
กระบวนการ

การตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง หากไม่มีโอกาสตัดสินใจ
เราจะขาดโอกาสในการเรียนรู้ สิ่งสำ�คัญสำ�หรับกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม การตัดสินใจในประเด็นสำ�คัญช่วยให้ผเู้ รียนรูเ้ กิดความกระตือรือร้น
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งต่างจากการฟัง การทำ�ตาม และการจดจำ�
ความรู้ซึ่งไม่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนรู้
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“ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องให้ความสำ�คัญ
กับความรู้ที่ผู้เข้าร่วมมีอยู่แล้ว และเชื่อมโยง
ประสบการณ์เหล่านั้นเข้ากับสิ่งที่จะสอน”

การสร้างความเข้มแข็ง
สังคม สื่อ และการศึกษากระแสหลักมักทำ�ให้คนทัว่ ไปเห็นว่าตนเอง
ยังไม่ดีพอ ด้อยพัฒนา และไม่มีอารยธรรม เป็นเหตุให้สูญเสียความมั่นใจ
และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กระบวนการเรียนรู้จึงจำ�เป็นต้องมีการ
บ่มเพาะและฟืน้ ฟูความเคารพและความมัน่ ใจในตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนรูห้ รือ
แกนนำ�เยาวชน สามารถดูแลตนเองและชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง

ความสัมพันธ์
การเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วมจะเกิดขึน้ ได้อย่างแท้จริงเมือ่ มีการแบ่งปัน
อำ�นาจ ระหว่างผูจ้ ดั กระบวนการกับผูเ้ ข้าร่วม และระหว่างผูเ้ ข้าร่วมด้วยกัน
จะทำ�ให้เกิดสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขึ้นมาได้ เป็นการสร้างความ
เคารพซึง่ กันและกันระหว่างผูอ้ าวุโสและผูเ้ ยาว์ การเห็นคุณค่าซึง่ กันและกัน
ในบรรดาผู้ที่มาจากวัยต่างๆ กัน

การให้ความสำ�คัญกับประสบการณ์
ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูจ้ ะต้องให้ความสำ�คัญกับความรูท้ ผี่ เู้ ข้าร่วม
มีอยูแ่ ล้ว และเชือ่ มโยงประสบการณ์เหล่านัน้ เข้ากับสิง่ ทีจ่ ะสอน ในบางครัง้
ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูอ้ าจสร้างสถานการณ์ทช่ี ว่ ยให้ผเู้ ข้าร่วมมีประสบการณ์
ร่วมกัน และสามารถวิเคราะห์ประสบการณ์นั้นได้

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ในการเชื่ อ มโยงความรู้ ใ หม่ ๆ กั บ ประสบการณ์ ข องผู้ เข้ า ร่ ว ม
ผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนกรต้องอาศัยการสนทนาเป็นกลไกสำ�คัญ
ทัง้ นีเ้ พราะผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูเ้ ชือ่ ว่าผูเ้ ข้าร่วมสามารถแบ่งปันความรูไ้ ด้
ด้วยเหตุนเ้ี ราจึงสร้างบรรยากาศทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ข้าร่วมแบ่งปันความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ของตน ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับความรู้และภูมิปัญญาที่กระบวนกรเสนอ
ทั้งสองฝ่ายจะรับฟังและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การใช้วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
เมื่อเรานำ�กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มาใช้ในการอบรม
หรือการสอน เราสามารถลำ�ดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมผ่าน
ประสบการณ์

การประยุกต์ใช้

สรุป
หลักการสำ�คัญ
หลักทั่วไป
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ทบทวน
ความรู้สึก

ทบทวนความคิด,
ข้อสังเกต

สร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้
และภูมิปัญญาของตน ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับความรู้
และภูมิปัญญาที่กระบวนกรเสนอ ทั้งสองฝ่ายจะรับฟัง
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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การเรียนรู้เป็นทีม
เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความร่วมมือและความสมัครสมานระหว่าง
ผู้คน และไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่เข้มแข็ง
ในมนุษย์ กระบวนการเรียนรูเ้ ช่นนีจ้ ะบรรลุผลได้กต็ อ่ เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมเกิดความ
สามัคคี และพร้อมจะสนับสนุนซึง่ กันและกัน ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้
การอบรมจึงมักเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ท้าทายความสัมพันธ์ในกลุ่ม ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้การทำ�งานร่วมกัน ไม่ใช่การรับฟังจาก
คำ�บรรยายเกี่ยวกับความสามัคคี แต่เป็นการเรียนรู้โดยผ่านทั้งทางร่างกาย
จิตใจ และสมอง เพื่อให้เกิดความสมดุล ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมที่มาจาก
ศาสนา ชาติพันธุ์ และอายุต่างกัน ก็จะได้เรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของ
กันและกัน

ปัญญา ๓ ฐาน สมอง หัวใจ มือ
การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ชว่ ยให้การเรียนรูไ้ ม่เน้นเฉพาะการคิด
แต่อย่างเดียว แต่ยังให้ความสำ�คัญกับการศึกษาโดยผ่านหัวใจและมือ
เช่นกัน การให้ความสำ�คัญกับความรูส้ กึ และเรียนรูท้ จี่ ะทำ�งานกับความรูส้ กึ
เหล่านั้น โดยผ่านวิธีการอันหลากหลายทั้งการสวดมนต์ ภาวนา เล่นเกม
เต้นรำ� ร้องเพลง โยคะ และการให้คำ�ปรึกษา ซึ่งล้วนเป็นทักษะการเรียนรู้
ที่สำ�คัญที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้หลังจากจบการอบรมแล้ว

สหวิทยาการ
ประสบการณ์ของมนุษย์ไม่อาจแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ เราจึงให้
ความสำ�คัญกับการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ทมี่ คี วามเป็นสหวิทยาการ และ
เชื่อมโยงกับวิชาการอันหลากหลาย เช่นเดียวกับในชีวิตจริง เราต้องเข้าใจ
ความเชื่อมโยงและการพึ่งพากันของสรรพสิ่ง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้
ให้ความสำ�คัญกับความสัมพันธ์พึ่งพากัน
24
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การออกแบบที่ยืดหยุ่น
“การออกแบบที่ยืดหยุ่น” เกิดจากการสังเกตกลุ่มอย่างระมัดระวัง
กระบวนการฟังเสียงสะท้อนกลับและการปรึกษาหารือทำ�ให้กระบวนกร
ทราบว่าเมือ่ ใดเป็นเวลาทีค่ วรจะเปลีย่ นตารางกิจกรรม หรือเปลีย่ นทำ�
กิจกรรมต่อไป การอ่านพลังของกลุม่ มีความสำ�คัญมาก และเป็นทักษะ
ที่จะพัฒนามากขึ้นเมื่อกระบวนกรมีประสบการณ์ในการอบรมแบบ
การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีความสามารถในการสังเกตและตื่นตัว
อยู่เสมอ

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ทัศนคติที่ควรบ่มเพาะ
การเคารพและความเชือ่ ในความสามารถและศักดิศ์ รีของผูเ้ ข้าร่วม
แต่ละคนและของทั้งกลุ่ม ผู้จัดกระบวนการจึงต้องมีความเชื่อมั่นใน
ความดีงามและความสามารถในการเติบโตขึน้ และขยายผลในตัวมนุษย์
แต่ละคน
ความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมและโอกาสอันเท่าเทียม เป็นการให้
คุณค่ากับความสามารถในแต่ละด้านโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ทุกคน
ต่างมีคุณค่าในตนเอง และการแสดงออกแต่ละอย่างล้วนมีคุณค่า
คุณค่าแบบประชาธิปไตย ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจของผูเ้ ข้าร่วมทัง้ ในระดับบุคคลและกลุม่ แม้จะรูว้ า่ การตัดสินใจ
นัน้ ผิดพลาด เราก็ควรปล่อยให้ผเู้ ข้าร่วมมีสทิ ธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง
และเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น
ความเคารพ การเคารพคนอื่นได้ต้องเริ่มจากการเคารพตัวเราเอง
เราต้องเตือนตนเองบ่อยครั้งว่า เราแต่ละคนต่างมีความดีงามภายใน
เราอาจมีข้อบกพร่องบ้าง อย่างความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่เรา
ก็มีความกรุณา ความเมตตา และความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่น
รับฟังความเห็นสะท้อนกลับเสมอ การให้ความเห็นสะท้อนกลับอย่าง
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ ถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่และความสามารถใน
การนำ�การอบรม จะช่วยให้เอื้อต่อกันในการอบรม
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คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

โยนิโสมนสิการ นอกจากพึง่ พาเสียงสะท้อนจากภายนอก เราควรฝึกฝน
เพือ่ รับฟังเสียงสะท้อนจากภายในหรือโยนิโสมนสิการสำ�หรับตัวเองด้วย
โดยการเฝ้าระวังเมื่ออัตตาของเราเริ่มทำ�งานในระหว่างการอบรม
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าการเรียนรู้
ทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขัน มากกว่าการรับฟังเฉยๆ
การคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยให้ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้สื่อสารได้ดีขึ้น มอง
ประเด็ น จากแง่ มุ ม อั น หลากหลาย และทำ � ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ มี ใจ
เป็นธรรมและมีจิตใจกว้างขวางมากขึ้น และการคิดเชิงวิพากษ์ยังเป็น
ปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ข้าร่วมเกิดความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ และกว้างขวางมาก
ขึ้นต่อเนื้อหา และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
การคิดเชิงสร้างสรรค์ เราจะต้องตระหนักถึงข้อจำ�กัดของความสามารถ
ในการรับรู้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกระตุ้นให้ความอยากรู้อยากเห็น
แบบเด็กอยูเ่ สมอ อย่าหยุดการตัง้ คำ�ถามแบบเด็กๆ ความอยากรูอ้ ยาก
เห็นเป็นกุญแจช่วยให้เกิดความมหัศจรรย์ใจและชืน่ ชมความงดงามของ
ชีวิต แม้ว่าเราจะมีการรับรู้ที่จำ�กัดก็ตาม แต่การฝึกให้ไม่ยอมรับคำ�ตอบ
ใดๆ อย่างง่ายดาย จึงสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้จะ
กระตุ้นให้เราสามารถทำ�ความเข้าใจประเด็นที่เราศึกษาและสนใจอย่าง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ต้องตระหนักถึงข้อจำ�กัดของความสามารถในการรับรู้
ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกระตุ้นให้มีความอยากรู้อยากเห็น
แบบเด็กอยู่เสมอ อย่าหยุดการตั้งคำ�ถามแบบเด็กๆ
ความอยากรู้อยากเห็นเป็นกุญแจช่วยให้เกิด
ความมหัศจรรย์ใจและชื่นชมความงดงามของชีวิต
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ทักษะทีค
่ วรบ่มเพาะบนเส้นทางของกระบวนกร
ทักษะที่สำ�คัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้คือ ความสามารถใน
การถอดบทเรียน ซึ่งกระบวนกรจะต้องฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์และ
มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
การฟังอย่างลึกซึ้ง
การตั้งคำ�ถามแบบเปิด
การสรุปประเด็น การทวนความ
การใช้กรอบวิธีคิดช่วยในการคิดให้ชัด
การประเมินความต้องการของผู้เข้าร่วม
การสังเกตกลุ่ม
การสวดมนต์ การทำ�สมาธิ ความนิ่งของจิต

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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รูปแบบ เนื้อหา และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้

ผู้จัดกระบวนการที่ใช้การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจแนวคิดบางประการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนี้ ทั้งยังต้องบ่มเพาะทัศนคติ
และความเชื่อที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ การเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียง
แค่ความเข้าใจในระดับหัวสมอง แต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ถึงระดับหัวใจ
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หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมการเรียนรู้ถูกร้อยให้เป็นวิถีการเรียนรู้ตลอด ๑๐ วัน
ผ่านปัญญา ๓ ฐานคือ สมอง หัวใจ มือ โดยตระหนักถึงการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เป็นกระบวนการบ่มเพาะความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
รวมถึงบางอย่างสามารถเปลีย่ นแปลงได้ในระดับพฤติกรรม เช่น การตืน่ เช้า
การสวดมนต์ภาวนา การออกกำ�ลังกาย การตั้งสติก่อนการรับประทาน
อาหาร เป็นต้น โดยสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบและเรียงร้อยขึ้น
ในครั้งนี้เพื่อนำ�ไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
การรู้จักรู้เท่าทันและเยียวยาตนเอง
การปรับกระบวนทัศน์
การรู้จักและรู้เท่าทันสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
การรู้จักและรักความงาม
การรักในการแสวงหาความรู้และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

หมายเหตุ: กิจกรรมการเรียนรูเ้ หล่านีเ้ กิดจากการเรียนรู้ สืบต่อ และประยุกต์
จากการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย ได้แก่ เสมสิกขาลัย อาศรมวงศ์สนิท
สถาบันยุวโพธิชน สถาบันสร้างเสริมการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข และสืบสาน
วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาของชาวชนบท วัตรปฎิบตั ขิ องพระสงฆ์ รวมถึงวิถที าง
การภาวนาในพระพุทธศาสนา เป็นต้น
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กิจกรรมที่ ๑
ตารางกิจกรรม
วันที่ ๑

เวลา
วัตถุประสงค์
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิด
ภาคบ่าย
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. การพักผ่อนที่สมบูรณ์
- รู้จักกันให้มากขึ้น
- ถอดหัวโขน
สร้างความคุ้นเคยในหมู่ผู้เข้าร่วม
และทีมกระบวนกร
- สร้างความสัมพันธ์
- สร้างการทำ�งานเป็นหมู่คณะ
- ประเมินความต้องการ
- รู้จักบริบท
- สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคค่ำ�
- สร้างแรงบันดาลใจในการ
เขียนบันทึก และการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
- ฝึกทักษะการจับประเด็น

กิจกรรม

ผ่อนพักตระหนักรู้
แนะนำ�ตัว
สันทนาการ
พลิกเสื่อ
- ทำ�ความคาดหวังให้ตรงกัน
- ความวิตก กังวล ความกลัว
ในการอบรมครั้งนี้
- กำ�หนดตารางเวลาร่วมกัน
ดูหนัง “Freedom Writer”

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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วันที่ ๒

เวลา

๐๕.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

วัตถุประสงค์
ภาคเช้ามืด
ฝึกทักษะชีวิตให้เป็นกิจวัตร
เป็นนิสัย และความเคยชิน
กิจกรรมในช่วงเช้ามืดนี้จะ
ทำ�เหมือนกันตลอดทั้ง
๑๐ วัน
การรับประทานอาหาร
อย่างมีสติ

กิจกรรม
- สวดมนต์ ภาวนา
- ออกกำ�ลังกายด้วยโยคะ
๕ วันแรก และ ๕ วัน
สุดท้ายเป็นปัญจลีลา
- ทำ�อาหารบิณฑบาตร
- ทำ�ความสะอาดสถานที่
- พิจารณาอาหาร และ
รับประทานอาหารเช้า
- พักผ่อน

ภาคเช้า
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
(กิจกรรมที่ทำ�ทุกวัน)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
34

- ร้องเพลง
- ภาวนา
- สันทนาการ
- สร้างแรงบันดาลใจในการ ถอดบทเรียนจากหนัง
เขียนบันทึก และการเรียนรู้ Freedom Writer
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
- ฝึกทักษะการจับประเด็น
- ฝึกการทำ�งานเป็นหมู่คณะ แบ่งกลุ่มฐาน
- ฝึกความรับผิดชอบ
มอบหมายงานที่รับผิดชอบ
การทำ�งานเพื่อผู้อื่น
เป็นกลุ่มฐาน
รับประทานอาหารกลางวัน
เตรียมความพร้อม
ในการเรียนรู้

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ ๒

เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
(กิจกรรมที่ทำ�ทุกวัน)
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

(กิจกรรมที่ทำ�ทุกวัน)
๒๑.๐๐ น.

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

การพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ ผ่อนพักตระหนักรู้
ภาคบ่าย
กระตุ้นการเรียนรู้
สันทนาการ
- ฝึกการทำ�งานเป็นหมู่คณะ กิจกรรมตีบอล
- พัฒนาภาวะผู้นำ�
- สร้างระบบการสื่อสารใน
หลายๆ รูปแบบ
พัก
รับประทานอาหารค่ำ�
ภาคค่ำ�
ฝึกจิตใจให้พร้อมเรียนรู้ ภาวนา (ทำ�ประจำ�ทุกวัน)
รู้จักจุดอ่อน จุดแข็ง และ
- สรุปบทเรียนกิจกรรมตีบอล
สมดุลชีวิตภายใต้ธาตุของ - โยงกับการรู้จักตนเอง
ตนเอง
ภายใต้กิจกรรมธาตุสี่
- ฝึกการคิดใคร่ครวญ
บันทึกการเรียนรู้ก่อนนอน
อย่างลึกซึ้ง
- ฝึกการเขียนบันทึก
พักผ่อน

* ตัวหนาคือกิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�ทุกวัน ซึ่งหลังจากนี้จะไม่แสดงให้เห็นเป็นตัวหนาอีก

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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วันที่ ๓

เวลา

วัตถุประสงค์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่�ำ

กิจกรรม
กิจรรมธาตุ ๔ (ต่อ)

- รู้จักการทำ�งานเป็นทีม
- ผูน้ ำ�แบบสร้างการมี
ส่วนร่วม

กิจกรรมท้าทาย กลุ่มใหญ่
“แม่น้ำ�พิษ”

เชื่อมโยงหลักธรรม

สรุปวงจรการเรียนรู้แบบ
ผ่านประสบการณ์

- ฝึกจับประเด็น
- สร้างแรงบันดาลใจในการ
ดูหนังเรื่อง Patch Adams
ใส่ใจดูแลผู้อื่น การทำ�เพื่อ
ผู้อื่น
วันที่ ๔

เวลา

ภาคเช้า

ภาคบ่าย
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม

การวิเคราะห์ แยกแยะ
ให้เห็นความแตกต่างของ
การศึกษาในแต่ละแบบ

ถอดบทเรียนจากการดูหนัง
เรื่อง Patch Adams
บทบาทสมมติ
“การศึกษา ๒ แบบ”
โยงจากหนัง Patch Adams

- ความไว้วางใจ การดูแล
การใส่ใจ
- สติ สมาธิ
- การสังเกต
- การสื่อสาร
- สร้างภาวะผู้นำ�

กิจกรรมท้าทายกลุ่ม
“ปิดตาเดินตะปู”

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ ๔

เวลา
ภาคค่�ำ

วัตถุประสงค์
- เรียนรู้ชีวิตจากวัยเด็ก
- รู้จกั กันที่ลึกซึ้ง
- ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง

กิจกรรม
ย้อนวัยเด็ก

วันที่ ๕

เวลา

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

วัตถุประสงค์
- รู้จักการโยงสิ่งที่เรียนรู้กับ
หลักธรรม
- เรียนรู้หลักธรรมจากตนเอง
- การรู้จักตนเอง
- รู้วิธีเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองในปัจจุบัน
- ฝึกจิตให้สงบ
- ฝึกการรู้เท่าทันตนเอง
- ฝึกการรู้เท่าทันบริโภคนิยม
พักผ่อนหลังการเรียนรู้
ผ่านมาครึ่งทาง
ทบทวนการเรียนรู้

ภาคค่�ำ

ฝึกการรู้เท่าทันบริโภคนิยม
การโฆษณา

กิจกรรม
เรียนรู้หลักธรรมจากกาย
ยาววา หนาคืบ กว้างศอก

การภาวนาด้วยอิริยาบถทั้ง ๔

ภาวนาในห้างสรรพสินค้า
เที่ยวสวนสาธารณะ, ไหว้พระ
และหมู่บ้านมังกร
ถอดบทเรียนการภาวนา
อิริยาบถ ๔ และภาวนาในห้าง
ดูหนัง The Story of Stuff

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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วันที่ ๖

เวลา

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่�ำ

38

วัตถุประสงค์
- รู้เท่าทันสื่อ
- รูเ้ ท่าทันสังคม
- รูเ้ ท่าทันระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม “แบบเส้นตรง”
หาทางออกอย่างรู้เท่าทัน
- ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การเมืองสีเขียว สุขภาพแบบ
องค์รวม การศึกษาแบบองค์รวม
- รู้จักชนชั้นที่มีอยู่ในสังคม
- รู้จักการจัดการทรัพย์ อำ�นาจ
สถานะ กามสุข (โลกธรรม ๘)
ไม่ให้เป็นทุกข์
- รู้จักเป้าหมายชีวิตทั้งในด้าน
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
ประโยชน์ส่วนรวม
- รู้จักความเชื่อ ลักษณะสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
ในแต่ละแบบ
- รู้เท่าทันสังคม
- ฝึกการพูดสัน้ กระชับ ได้ใจความ
- ก้าวข้ามความกลัว

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรม

ถอดบทเรียนจากการดูหนัง
เรื่อง “The Story of Stuff”

พลังดาว

รู้จักโครงสร้างสังคม
ในแต่ละรูปแบบ
พูดสั้น กระชับ ๓ นาที
“การศึกษาที่ฉันต้องการ...”

วันที่ ๗

เวลา

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- การเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ�
- มองปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
ปรับในการทำ�อาหารวันต่อไป
- รู้จักลักษณะผู้นำ� รูปแบบของ
การใช้อำ�นาจ และโครงสร้าง
ของอำ�นาจ
- ผู้นำ�แบบสร้างการมีส่วนร่วม
- เชื่อมโยงหลักธรรม
ภาคเช้า

ภาคบ่าย

สรุปบทเรียนการทำ�อาหาร

- บทบาทสมมติ “ผู้นำ� ๓ แบบ”
- ถอดบทเรียน
- ลักษณะการใช้อำ�นาจในแต่ละ
รูปแบบ
- ถอดบทเรียนการใช้บทบาท
สมมติในการออกแบบการเรียนรู้
ฝึกทักษะการพูด การฟัง
- ฝึกการฟัง การพูด การจับประเด็น
การจับประเด็น ซึ่งเป็นทักษะ
(แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๕ คน
สำ�คัญของกระบวนกร
คนที่ ๑ พูด ๕ นาที
คนที่ ๒ สรุป ๔ นาที
คนที่ ๓ สรุป ๓ นาที
คนที่ ๔ สรุป ๒ นาที
คนที่ ๕ สรุป ๑ นาที)
- ถอดบทเรียน จับหลักการสำ�คัญ
ร่วมกัน
ฝึกทักษะการตัง้ คำ�ถามปลายเปิด - จับคู่ฝึกตั้งคำ�ถามปลายเปิด
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
คนละ ๗ นาที อีกคนตอบ แล้ว
สลับกัน
- ถอดบทเรียน จับหลักการสำ�คัญ
การตั้งคำ�ถามปลายเปิด
- ฝึกการถอดบทเรียน
ฝึกถอดบทเรียนโดยใช้เครื่องมือ
- ฝึกการใช้เครื่องมือแสวงหา “คำ�ถามเปิด คำ�ถามเจาะ
ความรู้ให้ชำ�นาญ
การทวนคืน การสรุป”
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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วันที่ ๗

เวลา

ภาคค่�ำ

วัตถุประสงค์
- การอ่านจับประเด็น และ
การพูดคุยแลกเปลี่ยน
- การฝึกฝนตนเอง
- การวางเป้าหมายชีวิต และ
การเดินทางสู่เป้าหมาย

กิจกรรม
ถอดบทเรียน การจับประเด็น
จากการอ่านหนังสือ
“ดอกไม้และความหวัง”

วันที่ ๘

เวลา

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่�ำ
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วัตถุประสงค์
สาธิตการถอดบทเรียนโดยใช้
“วงจรการเรียนรู้แบบผ่าน
ประสบการณ์”
ฝึกทักษะการถอดบทเรียนโดยใช้
วงจรการเรียนรู้แบบผ่าน
ประสบการณ์
ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้
(การฟัง การสังเกต การตั้ง
คำ�ถาม การสรุป การเชื่อมโยง)

กิจกรรม
นั่งตักกันเป็นวงกลมแล้วเดิน
ถ้าล้มหรือขาดตอนเริ่มต้นใหม่
ฝึกถอดบทเรียนโดยทำ�เป็นคู่

เรียนรู้นอกสถานที่
(บึงโบราณ-หนองสาหร่าย และ
อนุสรณ์ดอนเจดีย์)
ถอดบทเรียนกิจกรรมในส่วนที่เป็น
- ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
กิจวัตรประจำ�วัน การทำ�อาหาร
ระบบ
ออกกำ�ลังกาย สวดมนต์ ภาวนา
- เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ�
บิณฑบาต ทำ�ความสะอาดสถานที่
- หาแนวทางปรับปรุง พัฒนา
เขียนบันทึก
จิตสำ�นึกพลเมือง
ดูหนัง “เสียงกู่จากครูใหญ่”

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ ๙

เวลา

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ�

วัตถุประสงค์
- จับประเด็น
- จิตสำ�นึกพลเมือง (การพัฒนา
ตนเอง และการทำ�เพื่อผู้อื่น)
ฝึกคิดและออกแบบโครงงาน
ปรับเปลี่ยนตนเอง
- การรู้จักและยอมรับตนเอง
อย่างลึกซึ้ง
- การสร้างความรักความสัมพันธ์
อย่างลึกซึ้งในหมู่ผู้เรียน
- กิจกรรมที่ประทับใจ
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง
- รู้จักและยอมรับตนเองตาม
ที่เป็น นำ�ไปสู่การเคารพตนเอง
อย่างลึกซึ้ง
- ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

กิจกรรม
ถอดบทเรียนจากหนัง
เรื่อง “เสียงกู่จากครูใหญ่”
ออกแบบโครงงานปรับเปลี่ยน
ตนเอง
ใช่ฉันเลย

ประเมินผล

พิธีเทียน

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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วันที่ ๑๐

เวลา

ภาคเช้า

วัตถุประสงค์
กิจกรรม
- ทบทวนตนเอง
เขียนเรื่องเล่า “สิบวันกับการ
- เตรียมการพูดให้ผู้ใหญ่ใจดีฟัง เปลีย่ นแปลงสู่การเป็นผีเสื้อที่
โบยบิน”
พูดให้ผู้ใหญ่ใจดีฟัง คนละ ๓ นาที
- ฝึกการพูดต่อที่สาธารณะ
- มีอะไรบ้างที่ทำ�ให้เรา
- ฝึกการคิดและพูดอย่างเป็น
เปลี่ยนแปลง
ระบบ
- ๙ วันนี้อะไรที่โดดเด่นออกมา
- การเผชิญและก้าวข้าม
- อะไรที่อยากเอาไปใช้พรุ่งนี้หรือ
ความกลัว
อย่างเร่งด่วนเลย
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
มอบใบประกาศนียบัตร
- กัลยาณมิตร
มอบกำ�ลังใจ และแรงบันดาลใจให้
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
กับแกนนำ�เยาวชนกลับไปฝึกฝน
ตนเองและทำ�เพื่อผู้อื่น
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ตารางการเรียนรู้อาจปรับตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

42

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

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

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๒
พิธีเปิดด้วยบทกวี
“มนุษย์ที่แท้”
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมและผู้ใหญ่ใจดีทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เน้น
ให้แกนนำ�ได้บ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่แท้ให้งอกงาม
มนุษย์ที่แท้นั้นความหมายว่าอย่างไร

มนุษย์ที่แท้ในสมัยโบราณนั้นย่อมไม่กลัว
เมื่อยึดถือทัศนะหนึ่งใดคือเดียวดาย
ไม่เอาเปรียบใคร ไม่วางแผนใดๆ
ถึงล้มเหลวก็ไม่เสียใจ
เมื่อสำ�เร็จก็ไม่หลงตน
ยามตกจากเหวไม่เวียนศีรษะ
ยามตกลงน้ำ�ตัวไม่เปียก
เดินเข้ากองไฟก็ไม่ไหม้
ย่อมถือได้ว่าความรู้ของท่านเข้าสู่หนทางแห่งเต๋า
มนุษย์ที่แท้ในสมัยโบราณ

นอนโดยไม่ฝัน
ตื่นโดยไม่วิตก
กินอาหารง่ายๆ
หายใจลึกๆ
44

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

มนุษย์ที่แท้หายใจจากหัวใจ

คนอื่นหายใจจากคอหอย
ประหนึ่งกับว่าหายใจเกือบไม่ออก
เวลาโต้แย้งกัน
เถียงกันดังสำ�รอก
เมื่อน้ำ�พุแห่งกิเลส
ฝังลงลึก
น้ำ�พุแห่งสวรรค์
ย่อมเหือดแห้งได้ง่าย

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๓
แนะนำ�ตัว
แนะนำ�ตัว ความคาดหวัง
และกติกาการอยู่ร่วมกัน
โดยผู้เรียนและกระบวนกรร่วมกันกำ�หนด
วัตถุประสงค์

• สร้างความคุ้นเคยและเท่าเทียมกันระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง และ
ผู้เข้าร่วมกับกระบวนกร
• จำ�ชื่อเพื่อน
วิธีการ

1. นั่งเป็นวงกลม
2. รอบแรกให้แต่ละคนบอกชื่อจริง ชื่อเล่น อายุ และมาจากพื้นที่ไหน
3. รอบที่ ๒ ให้บอกชื่อเล่น พร้อมทำ�ท่าประกอบ
4. เพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (คนที่ ๓ จะได้ทำ�ท่าคนที่ ๑, ๒ และทำ�ท่าของ
ตนเอง คนที่ ๔... )
ความคาดหวัง

การระดมความคาดหวังจากผู้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรละเลย
เพราะมันเป็นตัวเชื่อมเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของผู้เข้าร่วมและสิ่งใหม่ที่
46

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

กระบวนกรจะเติมเข้าไป แต่เพือ่ ป้องกันไม่ให้เป็นการตอบตามความเคยชิน
สำ�หรับคนที่เคยเข้าร่วมอบรมบ่อยๆ เราก็มักจะให้เวลาในการคิดโดยการ
ให้เขียนลงบนบันทึกก่อน และจับคู่เล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับความคาดหวัง
ของตนเอง กระบวนการนี้เป็นการฝึกให้เด็กได้ฝึกการคิดอย่างใคร่ครวญ
ก่อนทีจ่ ะพูดหรือทำ� และการเล่าหรือการพูดมันก็จะช่วยให้ความคิดชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเพื่อนช่วยซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กระบวนกรให้โจทย์ว่า “ความมุ่งหวังในการมาครั้งนี้คืออะไร”
ตารางกิจกรรม

การให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการกำ�หนดตารางกิจกรรมโดยให้โจทย์
ว่า “ถ้าจะทำ�ให้ความคาดหวังของพวกเราเป็นจริงตารางกิจกรรมของเรา
ควรจะเป็นอย่างไร” กระบวนกรก็น�ำ เสนอตารางประจำ�วันให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมได้
ช่วยกันใคร่ครวญและตัดสินใจร่วมกัน โดยให้จบั คูค่ ยุ ว่าต้องการเปลีย่ นแปลง
อะไรหรือไม่
กระบวนกรร่างตารางกิจกรรมมานำ�เสนอกับกลุม่ จากนัน้ ให้กลุม่ ร่วม
กันอภิปราย ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพกลุม่ ตัวอย่างตารางกิจกรรม
๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ตื่นนอน
สวดมนต์ สมาธิภาวนา (บางกลุ่มไปทำ�อาหาร)
โยคะ/ปัญจลีลา (บางกลุ่มไปบิณฑบาต)
ทำ�ความสะอาดสถานที่อบรม ห้องน้ำ�
รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมภาคเช้า
พัก/รับประทานอาหาร
ผ่อนพักตระหนักรู้
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

กิจกรรมภาคบ่าย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร
กิจกรรมภาคค่ำ� สวดมนต์ก่อนนอน

ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
การจัดค่ายหรือจัดการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง มักจะเป็นการรวมกัน
ของเด็กเยาวชนจากหลายแห่ง ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้และ
การอยู่ร่วมกับสังคมที่แตกต่างกัน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ร่วม
บรรลุเป้าหมาย ในระยะแรกจึงให้น้องๆ ได้สร้างข้อตกลงร่วมกัน แต่ก็
ให้มีข้อกำ�หนดน้อยที่สุดเท่าที่จำ�เป็น และเมื่ออยู่ร่วมกันไปหลายๆ วัน
ข้อกำ�หนดเหล่านี้ควรจะลดลง (เราหวังไว้เช่นนั้น)

กลุ่มฐาน
กลุม่ ฐาน เป็นการจำ�ลองการอยูร่ ว่ มกัน การทำ�งานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ
ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนในกลุ่มย่อยที่จะต้องมีความใส่ใจซึ่งกันและกัน
การรับฟังกัน ความไว้วางใจ การยอมรับนับถือตนเองและผูอ้ น่ื การมีสว่ นร่วม
และแบ่งปัน และการมีความยืดหยุ่นในความแตกต่างของกัน
กิจกรรมกลุม่ ฐานนีอ้ าจใช้เกมสันทนาการแบ่งกลุม่ ก็ได้ แต่กระบวนกร
ต้องดูการกระจายของกลุ่มที่มาด้วยกัน เพศ วัย ถ้าหากยังเกาะกลุ่มกันอยู่
กระบวนกรก็จับแยกแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นตามความเหมาะสม ในครั้งนี้
กระบวนกรใช้เกมกระรอกแตกรังในการแบ่งกลุ่ม จากนั้นก็ให้สมาชิกใน
กลุ่มฐานได้พูดคุยแนะนำ�ตัวกันลึกๆ อีกครั้งหนึ่ง
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หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๔
สันทนาการ
มักจะใช้ในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่กิจกรรมหลัก มักเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้อง
เคลื่อนที่มากก็ได้ และในช่วงบ่ายหลังจากการผ่อนพักตระหนักรู้กิจกรรม
ที่ได้เคลื่อนไหวจะช่วยในการตื่นตัวได้ดียิ่ง ข้อพึงระวังคือ ควรหลีกเลี่ยง
การลงโทษผู้ที่ทำ�ผิดให้อาย ไม่เล่นนานเกินไป และทุกคนมีส่วนร่วม (ไม่ใช่
ท่านผู้ชมคอยนั่งหัวเราะเพื่อน)
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คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

การร้องเพลง
เพลงควรเป็ น เพลงที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กมาอย่ า งดี มี เ นื้ อ เพลงท่ี
สร้างสรรค์ ให้กำ�ลังใจ ปลุกพลังชีวิต เป็นต้น มักจะใช้ร้องช่วงเช้าก่อน
ทำ�กิจกรรม และช่วงก่อนทำ�กิจกรรมภาคค่�ำ การร้องเพลงเป็นกิจกรรมหนึง่
ที่สามารถสร้างพลังกลุ่มได้ ทำ�ให้ตื่นตัว ความสนุกสนาน ปลุกพลัง และ
ถ้าผู้ร้องมีความจดจ่อกับเพลงที่ร้อง เปล่งพลังเสียงเต็มที่ ก็เหมือนกับ
การสวดมนต์สมัยใหม่เช่นกัน

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ให้เด็กได้ฝึกการคิดอย่างใคร่ครวญก่อนที่จะพูดหรือทำ�
และการเล่าหรือการพูดมันก็จะช่วยให้ความคิดชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเพื่อนช่วยซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
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กิจกรรมที่ ๕
การภาวนา
การภาวนา : กระบวนการ
ฝึกสติแห่งการเรียนรู้
ภาวนาในห้าง
เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีจ่ ดั อยูใ่ นหมวดของการภาวนา คือ การพาผูเ้ ข้าร่วม
ไปเดินในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งขายสินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย ดึงดูดใจ
คนให้ตัดสินใจซื้อได้ง่าย สำ�หรับผู้เข้าร่วมที่ผา่ นการภาวนามาแล้ว การเดิน
ในห้างและกลับมาสังเกตความรู้สึกทั้งทางกายและทางใจที่เกิดขึ้นหลังจาก
ได้รับสิ่งเร้าจากภายนอก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธัมมะ (เรื่องราว
หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ) สิ่งนี้เรียกว่ าอายตนะภายนอกหรือเรียกว่า
อารมณ์ ซึ่งมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (ความคิดนึก) ของเรา
สิ่งนี้เรียกว่าอายตนะภายใน
เมื่อผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และพิจารณาจนเข้าใจกระบวนการเกิดของ
ความรู้สึกทั้งสุข ทุกข์ และไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เกิดจากธรรมชาติของอายตนะ
ทัง้ หมด การรูเ้ ท่าทันสังคมสมัยใหม่ทก่ี ระตุน้ ให้เกิดการบริโภคผ่านช่องทาง
การรับรู้ทั้ง ๖ ของเรา การยับยั้งชั่งใจและรู้เท่าทันก็จะมีมากขึ้น
การภาวนาในห้างจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นการ
เกิดขึ้นของความรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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วัตถุประสงค์

1. การรู้เท่าทันอารมณ์ และความคิดของตนเอง
2. การรู้เท่าทันสังคม และสื่อโฆษณา
การดำ�เนินกิจกรรม

1. การเตรียมตัว คือ ผู้เข้าร่วมต้องได้ผ่านการภาวนาในรูปแบบ และการ
เรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับอายตนะ ๖ และนิวรณ์ ๕
2. นำ�ผู้เข้าร่วมไปที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งขายสินค้าโดยยังไม่ให้โจทย์
ใดๆ
3. เมื่อไปถึงสถานที่กระบวนกรแจกแผ่นกระดาษเล็กๆ ที่มีข้อความว่า
๑) ห้ามใช้เงินหรือบัตรเครดิต
๒) ห้ามซื้อของทุกชนิด
๓) ให้สังเกตและสำ�รวจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะนั้น
54
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4. บอกโจทย์ดังนี้
• ให้เข้าไปในห้างและเดินไปในสถานทีต่ า่ งๆ ทีห่ ลากหลายแตกต่างกัน
และสังเกตความรูส้ กึ ความคิดทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เราได้เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่
ได้สัมผัสสิ่งต่างๆ
• ห้ามซื้อสิ่งของใดๆ ในห้างสรรพสินค้า
• ใช้เวลาในการเดินในห้าง ๑ ชั่วโมง แล้วมาเจอกันในที่นัดหมาย
• ให้เดินไปคนเดียว งดการพูดคุยกันในระหว่างทำ�กิจกรรม
• ให้จดบันทึกความรู้สึก
5. สรุปบทเรียน
• ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำ�กิจกรรม
• ข้อสังเกตเกีย่ วกับตนเองเมือ่ กระทบกับสิง่ เร้าต่างๆ และเรามีวธิ กี าร
จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร

กระบวนการฝึกสติในรูปแบบต่างๆ
การสร้างสติดว้ ยการทำ�สมาธิแบบดัง้ เดิมทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนพวกเรา
ก็ยังคงใช้ได้ผลดียิ่ง ได้แก่ การทำ�สมาธิผ่านการนั่ง การยืน การเดิน และ
การนอน นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์และฆราวาส ที่พยายามปรับประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับการทำ�งานมากขึน้ เช่น การทำ�งานบ้านอย่างมีสติและสมาธิ
การรดน้ำ�ต้นไม้ การปั่นจักรยาน เป็นต้น แต่ถ้าหากผู้จัดกระบวนการเข้าใจ
คำ�ว่า “สมาธิ” ก็สามารถปรับประยุกต์กจิ กรรมให้หลากหลาย และสอดคล้อง
กับช่วงวัยได้มากขึน้ สำ�หรับในค่ายฤดูรอ้ น เรามักจะทำ�ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้
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การภาวนากับอิริยาบถทั้ง ๔
การภาวนาในค่ายสำ�หรับหรับเยาวชน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และความถนัดของกระบวนกร
หรืออาจใช้วิธีการภาวนาด้วยการใช้อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้ง ๔
อิรยิ าบถนีไ้ ม่ให้ซ�้ำ กัน และให้เสมอกัน โดยจะมีสญ
ั ญาณเปลีย่ นอิรยิ าบถทุก
๑๐ นาที พร้อมกับการปิดวาจา หลังจากทีผ่ า่ นการทำ�เช่นนีเ้ ป็นระยะตลอด
ค่าย ๑๐ วัน จะเห็นได้ชัดว่าหลังจากการภาวนาผู้เข้าร่วมจะมีอาการหยุด
คิดก่อนจะพูดหรือทำ�
วัตถุประสงค์

• ฝึกฝนการภาวนาในแต่ละอิริยาบถ
• ฝึกการสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง
• รู้จักตนเอง
สรุปบทเรียน

• ความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะทำ�ภาวนาในแต่ละอิริยาบถ
• ข้อสังเกตเกี่ยวกับตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ทำ�ภาวนา
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การสวดมนต์และภาวนาในช่วงเช้ากับค่ำ�
การสวดมนต์และการภาวนาเป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีส่ ร้างสติและสมาธิ
ที่ควรใช้ให้เป็นกิจวัตร ถ้าหากเยาวชนมีการฝึกฝนตนเองตั้งแต่วัยเยาว์
ก็จะนำ�ไปสู่การดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามด้วยสมาธิและสติกำ�กับอยู่
ในค่าย ๑๐ วันนี้ จะมีการสวดมนต์ในช่วงเช้าตอนตีหา้ ครึง่ และนัง่ สมาธิเริม่
ตั้งแต่ ๕ นาที สำ�หรับวันแรกๆ จนถึง ๑๕ นาที กระบวนการนี้เป็นช่วงให้
เวลาในการอยู่กับตนเอง เป็นกระบวนการซึมซับสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้าสู่ตนเอง
จากกิจกรรมนีเ้ ราพบว่า เยาวชนสามารถนัง่ สมาธิในแต่ละวันได้นานขึน้ เรือ่ ยๆ
โดยเริม่ จาก ๕ นาที แล้วค่อยๆ เพิม่ เวลามากขึน้ และไม่เบือ่ กับการนัง่ สมาธิ
ในเวลานานๆ
วัตถุประสงค์

• การทำ�จิตใจให้สงบคู่ควรแก่การเรียนรู้
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การกลับมารู้ตัว
การอยู่กับตัวเองก็คือการนั่งสมาธิในระยะสั้นๆ ๓-๕ นาที ก่อนเริ่ม
กิจกรรม แต่เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรู้สึกขัดแย้งหรือ
ต่อต้านการนั่งสมาธิ เพราะส่วนใหญ่มักจะติดกับภาพการเข้าค่ายคุณธรรม
ทีต่ อ้ งใช้เวลากับการนัง่ สมาธิในระยะนานๆ หรือในระหว่างการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ กระบวนกรก็จะเตือนให้สังเกตร่างกายและจิตใจของเราในขณะนั้น
ไปด้วย

การผ่อนพักตระหนักรู้
การผ่อนพักตระหนักรู้ เป็นการประยุกต์การเจริญสติเข้ามากับการ
พักผ่อนหรือการผ่อนคลายด้วยเสียงดนตรี เป็นการผ่อนคลายร่างกายอย่าง
มีสติโดยใช้เทคนิค Body Scan เข้ามาร่วมด้วย ในทางการแพทย์ได้พิสูจน์
แล้วว่าจะช่วยเพิม่ การทำ�งานของสมอง ทำ�ให้ระบบประสาททำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความดันโลหิต การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ระบบย่อยอาหาร
ทำ�งานได้ดขี นึ้ ลดอาการอ่อนเพลีย และรักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย
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ในทางของการฝึกเจริญสติแล้ว การทำ� Body Scan ช่วยให้หลับง่าย เพราะ
ไม่กงั วล จิตเป็นสมาธิได้งา่ ย เป็นการพักผ่อน และเป็นการเชือ่ มโยงอิรยิ าบถ
อื่นๆ ให้สม่ำ�เสมอ ข้อที่ควรระวัง คือ ถีนมิทธะ ความง่วงเหงา หาวนอน
เซื่องซึม เกิดขึ้นได้ง่าย ความเกียจคร้านเกิดขึ้นได้งา่ ย
สำ�หรับค่าย ๑๐ วัน ครั้งนี้เลือกใช้เพื่อการพักผ่อนหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. โดยการใช้วิธีการ Body Scan
แบบ Autogenic Meditation เริม่ จากการนอนในท่าศพอาสนะ คือ การนอน
หงาย วางแขนข้างลำ�ตัว ฝ่ามือหงายขึน้ ปลายเท้าแบะออก และศีรษะเอียง
ไปข้างใดข้างหนึ่ง แล้วผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกาย กระบวนกรจะเริ่ม
กล่าวนำ� ๓ รอบ ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที (สำ�หรับเด็กและเยาวชนการ
กล่าวนำ�จำ�เป็นมาก จะทำ�ให้เขาอยู่กับร่างกายของตนเองได้ จนหลับไป)

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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คำ�บริกรรม

แขนขวา
แขนซ้าย
ขาขวา
ขาซ้าย
แขนและขา
หัวใจเต้น
ธรรมชาติ
กลางลำ�ตัว
สมองส่วนหน้า
คอและไหล่
กายใจนี้
อธิษฐาน/จินตนาการในสิ่งที่ดี

หนัก
หนัก
หนัก
หนัก
หนักและอุ่น
สงบและปกติ
กำ�ลังหายใจ
อุ่น
เย็นและโปร่ง
หนัก
สงบลงๆ
(สะกดจิตตัวเอง)

๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๓ ครั้ง

วัตถุประสงค์

• เพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์

ปัญจลีลา (การเต้นรำ� ๕ จังหวะ)
ปัญจลีลา เป็นการฝึกสติแนวใหม่ส�ำ หรับสังคมไทย เป็นการฝึกสติใน
ขณะทีเ่ คลือ่ นไหวร่ายรำ�ร่างกายตามจังหวะดนตรีทมี่ นุษย์บรรเลงหรือเสียง
ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ฝึกเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม คือรู้สึกตัวที่กาย (กายานุ
ปัสสนา) รู้เท่าทันความรู้สึก (เวทนานุปัสสนา) รู้เท่าทันสภาวะของจิต
(จิตตานุปัสสนา) และอารมณ์ของจิต (ธัมมานุปัสสนา)
ในค่าย ๑๐ วัน ได้จดั ให้มปี ญ
ั จลีลาใน ๕ วันสุดท้ายในช่วงเช้าประมาณ
๓๐ นาที และมีดนตรี ๕ จังหวะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเคลื่อนไหวตาม และเกิด
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ความรู้ตัวทั่วพร้อมตามมา จังหวะดนตรีทั้ง ๕ แบบ ได้แก่ น้ำ�ไหล (Flowing)
การเคลือ่ นตามจังหวะดนตรีโดยทีเ่ ท้าไม่หลุดลอยจากพืน้ ฉึกฉัก (Staccato)
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายที่ ชั ด เจน พุ่ ง ตรง มุ่ ง มั่ น ไร้ ร ะเบี ย บ (Chaos)
การเคลือ่ นไหวแบบไม่มจี งั หวะ ท่า ทีแ่ น่นอน สับสนวุน่ วาย ลักษณะเหมือน
คนบ้า ใบไม้ไหว (Lyrical) การเคลื่อนไหวแบบผีเสื้อ ล่องลอย เคลื่อนไหว
ด้วยปลายเท้า เป็นต้น จังหวะสุดท้ายคือ นิง่ (Stillness) การเคลือ่ นไหวช้าๆ
หรือนั่ง หรือนอน
เมื่อจบทั้ง ๕ จังหวะ กระบวนกรอาจนำ�นั่งหรือนอนสมาธิ เพื่อกลับ
มาอยู่กับลมหายใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าสู่ความสงบของร่างกายและ
จิตใจได้ง่ายขึ้น ยิ่งถ้าคนได้เคลื่อนไหวและรู้ตัวอย่างเต็มที่ผ่าน ๕ จังหวะนี้
การทำ�สมาธิภาวนาในตอนท้ายจะได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์

• การรู้จักร่างกาย
• รู้จัก ๕ จังหวะของชีวิต
• รู้จักพื้นทีแ่ ละจังหวะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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โยคะ
โยคะ คือ การบริหารกาย ลมหายใจ และการผ่อนคลาย โยคะ
ร่างกาย จิตใจ และลมหายใจ การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน
การฝึกโยคะนั้นเราจึงต้องมีสติกับกายที่รู้อยู่ตลอดเวลา จึงเกิดสมาธิผสาน
กับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ เมื่อทำ�ต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดเป็น
ความสมดุลในร่างกาย เมือ่ เราฝึกจนเกิดเป็นความสมดุลภายในร่างกาย และ
สมดุลระหว่างผู้อื่น หรือแม้แต่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นผลดีกับเรานั้น
คือโยคะ จะช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สงู ขึน้ สามารถแยกแยะวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ และควบคุมจิตใจตัวเราเอง
สำ�หรับ ๑๐ วัน การฝึกโยคะก็เป็นกิจกรรมที่ถูกคัดสรรสำ�หรับการ
ออกกำ�ลังกายอย่างมีสติในช่วงเช้าหลังจากทำ�วัตรเช้า และนั่งสมาธิแล้ว
ต่อด้วยการเล่นโยคะประมาณ ๓๐ นาที
วัตถุประสงค์

• การรู้จักร่างกาย
• การดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุล
• การทำ�จิตใจให้สงบอยู่กับร่างกาย
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เรียนรู้หลักธรรมจากกาย
ยาววา หนาคืบ กว้างศอก
การอ้างอิงหลักธรรมเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีหลักการยึด
ในการเรียนรู้ แต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้ผ่านประสบการณ์ตรง
และได้สัมผัสสภาวะเหล่านั้นที่ชัดเจน เช่น หลังจากผ่านการภาวนามาแล้ว
สักระยะหนึง่ เป็นต้น กระบวนกรทำ�หน้าทีใ่ นการโยงจากประสบการณ์ตรงนัน้
กับหลักธรรม หรือเราอาจให้เพือ่ เป็นข้อสังเกตกับตัวเอง และรูจ้ กั ตนเองไป
เรื่อยๆ หลักธรรมที่ให้ในครั้งนี้คือ “นิวรณ์ ๕” ซึ่งก็คือ อารมณ์ด้านลบที่กั้น
จิตไม่ให้บรรลุความดี หรือ อกุศลธรรม

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๖
พลิกเสื่อ
สานสัมพันธ์ผ่านฐานกาย ใจ และปัญญา
วัตถุประสงค์

• สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผ่านฐานกาย ใจ และปัญญา
• เรียนรู้การทำ�งานเป็นหมู่คณะ
อุปกรณ์

เสื่อผ้าใบ ๑ ผืน (อุปกรณ์สามารถประยุกต์ได้ตามสถานการณ์
อาจเป็นเสื่อจริงๆ หรือเสื่อน้ำ�มันก็ได้)
วิธีการ

1. กระบวนกรนำ�เสือ่ ผ้าใบทีม่ พี นื้ ทีส่ �ำ หรับผูเ้ ข้าร่วมยืนแบบชิดกันแบบ
ไม่เบียดมาก ๒ ส่วน และมีพื้นที่ว่าง ๑ ส่วน
2. ให้ผู้เข้าร่วมมายืนล้อมรอบเสื่อแล้วบอกโจทย์และกติกา
๒.๑ โจทย์ “ทุกคนยืนบนเสื่อ แล้วกลับเสื่ออีกด้านขึ้นมาแทนโดยที่
ทุกคนยังอยู่ในเสื่อ”
๒.๒ กติกา หากมีอวัยวะส่วนใดของร่างกายคนในกลุ่มไปสัมผัสพื้น
นอกเสื่อ หรือกลุ่มล้ม จะต้องเริ่มต้นใหม่
3. กระบวนกรทวนโจทย์อีกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถาม
4. เมื่อกลุ่มพร้อมแล้วให้สัญญาณเริ่มต้นทำ�กิจกรรม
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5. กระบวนกรเดินดูรอบๆ เพื่อกระตุ้นรักษากติกา ให้กำ�ลังใจ และ
คอยช่วยเหลือหากกลุ่มล้ม
6. หากกลุ่มใหญ่มาก อาจแบ่งย่อยเป็นหลายกลุ่มได้ แต่ไม่ควรต่ำ�กว่า
๑๐ คน และลดขนาดเสื่อลงให้เหมาะสม
7. กิจกรรมจะจบเมือ่ กลุม่ สามารถกลับเสือ่ อีกด้านหนึง่ ขึน้ มาได้ทงั้ หมด
โดยไม่ผิดกติกา
คำ�ถามเพื่อถอดบทเรียน

• ความรู้สึก
• การพลิกเสื่อสำ�เร็จได้เพราะอะไร

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๗
ดูหนัง
“Freedom Writer”
นักเขียนผู้ปลดปล่อย: การศึกษาที่ทำ�ให้
ผู้เรียนสัมผัสศักยภาพภายในตัวตน
การดูหนังสามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทัง้ การให้ขอ้ คิด การสร้าง
แรงบันดาลใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเรียนการจับประเด็น เป็นต้น
ถ้าหนังดีๆ ก็สามารถให้ทกุ อย่างไปพร้อมกันได้ การเลือกใช้หนังเรือ่ ง Freedom
Writer ก็ด้วยวัตถุประสงค์เหล่านี้เช่นเดียวกัน แต่เลือกที่จะฉายในวันแรก
เนือ่ งจากต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนสมุดบันทึก ซึง่ เป็นกิจกรรม
สำ�คัญที่จะสร้างการเรียนรู้ที่ใคร่ครวญและลึกซึ้งยิ่งขึ้นของผู้เข้าร่วม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

• จัดเตรียมเครื่องฉาย เครื่องเสียง สถานที่ฉายหนัง
• มักจะฉายในช่วงกลางคืนเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงที่
ผู้เข้าร่วมจะได้ดูด้วยความผ่อนคลาย แต่ต้องเตือนไม่ให้หลับ (ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในตอนเช้า)
• กระบวนกรเกริน่ นำ�ว่า เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งจริง ขอให้ตง้ั ใจดูเพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำ มา
พูดคุย แลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้า
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• หลังจากดูหนังจบแล้ว กระบวนกรแจกเอกสารตัวอย่างการเขียนบันทึก
ของ “แอน แฟรงค์” ซึ่งเป็นบันทึกที่สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนและ
เรียนรูข้ องนักเรียนในเรือ่ ง Freedom Writer พร้อมกับให้โจทย์วา่ “ให้อา่ น
และสังเกตวิธีการเขียนบันทึกของแอน แฟรงค์”
• การถอดบทเรียน (ทำ�ในช่วงเช้า)
1. ทุกคนยืนเป็นวงกลม ๑ วง
2. ทบทวนเรือ่ งราวโดยการเล่าเรือ่ งต่อกัน เรียบเรียงตัง้ แต่ตน้ จนจบ
(โดยสรุป)
3. ให้เวลาแต่ละคนนึกถึงฉากที่ตนเองชอบมากที่สุด เพราะอะไร
4. คนที่จะเล่าฉากที่ตนเองชอบให้เดินออกมาที่กลางวงและบอก
“ฉาก” ที่ตนเองชอบ “เพราะอะไร” และ “ได้เรียนรู้อะไรจาก
ฉากนั้น” เพื่อนๆ คนอื่นๆ หากมีฉากที่ชอบเป็นฉากเดียวกัน
ให้เดินมารวมกับคนแรกที่เริ่มต้น หากใครอยากเล่าเพิ่มเติม
เกีย่ วกับความประทับใจในฉากนีก้ อ็ ธิบายเพิม่ ได้ จากนัน้ ให้เดิน
กลับไปยืนที่เดิม
5. ทำ�เช่นนี้จนไม่มีใครที่จะพูดถึงความประทับใจแล้วจึงนั่งลง
6. สรุปบทเรียนจากการดูหนัง “ขอให้แต่ละคนเล่าแรงบันดาลใจ
ในการเปลีย่ นแปลงตนเองหลังจากดูหนังแล้ว คนละ ๑ ประเด็น”
7. โยงไปสูก่ ารเขียนบันทึกโดย ให้จบั คูค่ ยุ กันว่า “มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับ
การเขียนบันทึกอย่างไรบ้างจากหนัง” และหนังสือ “บันทึกลับ
ของแอน แฟรงค์”
8. จากนั้นให้ระดมข้อสังเกตขึ้นกระดาน และถามเพิ่มเติมจาก
ผู้เข้าร่วมว่า “มีใครชอบเขียนบันทึกประจำ�วันบ้าง” “มีวิธีการ
เขียนอย่างไร”
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กิจกรรมที่ ๘
ตีบอล
สร้างการมีส่วนร่วม
หลอมพลังสู่เป้าหมายเดียวกัน
ตีบอลเป็นกิจกรรมที่กระบวนกรมักจะใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การทำ�งาน ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะขาดคนใดคนหนึ่งเกมก็ไม่จบ หรือ
แม้แต่จะวางแผนการดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้ใจที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีความ
อดทน และไว้วางใจกันงานก็ไม่สำ�เร็จ
กิจกรรมตีบอลดูเหมือนเป็นกิจกรรมทีง่ า่ ย แต่เวลาเล่นแล้วยาก และ
มักจะเกิดความขัดแย้งสูง กิจกรรมนีจ้ งึ ควรใช้หลังจากกลุม่ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการ
ทำ�งานแบบมีส่วนร่วมมาแล้วระดับหนึ่ง และใช้กิจกรรมนี้เป็นการท้าทาย
พลังกลุ่มใหญ่ให้เรียนรู้ถึงปัจจัยการทำ�งานร่วมกัน ไม่เพียงแต่การมีวิธีการ
ทำ�งานที่ดี มีทักษะในการทำ�งานที่ดีแล้ว หากคนในกลุ่มไม่มีเป้าหมาย
เดียวกัน หรือขาดความมั่นคงของจิตใจแล้ว งานก็ไม่อาจสำ�เร็จได้ หากแม้
สำ�เร็จความสำ�เร็จนั้นอาจไม่นำ�มาซึ่งความสุขก็ได้
อีกทั้งกิจกรรมนี้จะทำ�ให้ผู้เล่นและเพื่อนในกลุ่มได้เห็นตัวตนของ
แต่ละคนค่อนข้างสูง ในครั้งนี้จึงนำ�มาใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมธาตุ ๔ หรือ
สี่ทิศด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการรู้จักตนเอง
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การเตรียมกิจกรรม

กิจกรรมนีก้ ระบวนกรไม่ตอ้ งยุง่ ยากในการเตรียมอุปกรณ์เลย เพียงแต่
หาลูกบอลทีไ่ ม่หนักมาก เป็นลูกบอลทีค่ วบคุมทิศทางได้ยากสักหน่อย และ
ตีแล้วไม่เจ็บแขนมากนัก พร้อมกับหาบริเวณหรือพื้นที่โล่งพอให้ตีบอลขึ้น
สูงได้ และมีร่มเงาบ้าง เพื่อไม่ให้ผู้เล่นเหนื่อยมากนัก เพราะบางกลุ่มอาจ
ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะสำ�เร็จ
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม

1. ชี้แจงโจทย์และกติกาในการทำ�กิจกรรม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ซักถาม
• โจทย์ “ให้แต่ละคนในกลุ่มตีบอลด้วยแขนหรือมือคนละ ๒ ครั้งจน
ครบทุกคนจึงถือว่าเกมสิ้นสุด”

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน

69

• เงื่อนไข/กติกา
๑) คนหนึ่งตีบอลได้ ๒ ครั้ง แต่ห้ามคนเดิมตีบอลต่อกัน ๒ ครั้ง
๒) ใช้มือกับแขนตีบอลได้อย่างเดียว ส่วนอื่นของร่างกายไม่นับ
๓) ในระหว่างทีก่ ลุม่ กำ�ลังตีบอลอยู่ สามารถเล่นบอลโดยใช้อวัยวะ
ส่วนอืน่ ของร่างกายได้เพือ่ ไม่ให้บอลตกพืน้ แต่ไม่นบั เป็นจำ�นวน
ครั้งที่ตี
๔) ถ้าบอลตกพื้นให้เริ่มต้นใหม่หรือผิดกติกาข้างต้น จะต้องเริ่ม
เล่นใหม่
2. ถ้ากระบวนกรต้องการให้ผเู้ ข้าร่วมได้เรียนรูเ้ รือ่ งการรูจ้ กั ตนเองด้วย ควรให้
โจทย์เพิ่มเติมว่า “ให้สังเกตใจ ความรู้สึก คำ�พูด ท่าทางของตนเองใน
ขณะที่เล่นไปด้วย”
3. ให้เวลาในการเตรียมตัวจะกำ�หนดเวลาหรือไม่กำ�หนดก็ได้ แต่เมื่อกลุ่ม
พร้อมที่จะทำ�ก็ให้บอกกระบวนกร
4. ลงมือปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์
5. สรุปบทเรียนจากการทำ�กิจกรรม
• การสรุปบทเรียนอาจทำ�ได้ในระหว่างการเล่นด้วยก็ได้ หากกระบวนกร
เห็นว่ากลุ่มพลังตก หรือเล่นนานแล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้านัก อาจใช้
คำ�ถามว่า “อะไรทีเ่ ราทำ�ได้ดแี ล้ว” “อะไรทีย่ งั ทำ�ได้ไม่ดนี กั ” “จะทำ�ให้
ดีกว่านี้จะเพิ่มเรื่องอะไร”
• หรือหากพบว่ากลุ่มมีการพูดจาหรือท่าทีต่างๆ ที่กระทบบุคคลอื่น
มากๆ และส่งผลต่อพลังกลุม่ กระบวนกรอาจแทรกแซงโดยนำ�มาใช้
สรุปบทเรียนระหว่างทาง (หรือหลังจบกิจกรรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับการ
อ่านกลุ่มของกระบวนกร) ว่า “คำ�พูดแบบไหน หรือท่าทีแบบไหนที่
ทำ�ให้มีกำ�ลังใจ อยากเล่น” “คำ�พูดแบบไหน หรือท่าทีแบบไหนที่
ทำ�ให้หมดกำ�ลังใจ ไม่อยากเล่น”
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คำ�ถามในการสรุปบทเรียน

• รู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่ทำ�กิจกรรม
• เราทำ�อะไรได้ดีในแง่ของการทำ�งานร่วมกัน
• ถ้าจะทำ�ให้การทำ�งานร่วมกันของพวกเรามันดีขึ้นเราต้องปรับปรุง
เรื่องอะไรบ้าง
• หากจะโยงเข้าธาตุ ๔ หรือ ๔ ทิศ อาจถามว่า “เห็นตัวเองอย่างไรบ้าง
จากการทำ�กิจกรรมตีบอล ทั้งที่ในแง่มุมที่เห็นประจำ� และที่ไม่เคย
เห็นมาก่อน”
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กิจกรรมที่ ๙
สี่ทิศ หรือธาตุสี่
เรียนรู้ตนเองเพื่อค้นพบศักยภาพ
ภายในตนเอง
การรู้จักตนเองจากสี่ทิศของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้
สามารถสังเกตตนเองทั้งจุดเด่นหรือโพธิ จุดอ่อนหรือกิเลส และสิ่งที่ควร
ปรับปรุง การรู้จักและเข้าใจตนเองก็ทำ�ให้เข้าใจคนอื่นด้วย ทั้งนี้หาก
การทำ�งานเป็นทีมมีการดึงจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ก็จะทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ง่าย โดยที่ทุกคนมีความสุขกับงานเพราะได้มี
ส่วนร่วมในความสำ�เร็จ ขณะเดียวกันการรู้จุดอ่อนของเพื่อน ถ้าเรารู้และ
เข้าใจก็สามารถช่วยสนับสนุนเพือ่ นในจุดทีเ่ ขาอ่อนให้เข้มแข็งขึน้ หรือถ้าเรา
เข้าใจตนเองก็สามารถปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองได้ นำ�ไปสู่การพัฒนา
ตนเองและความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่นด้วย
ชนเผ่าอินเดียแดงมีการจำ�แนกบุคคลออกเป็น ๔ ประเภท ใช้ทิศ
๔ ทิศ และสัตว์แทน แต่ละคนมีทง้ั ๔ ทิศอยูใ่ นตนเอง แต่เมือ่ เวลาเผชิญหน้า
กับสิ่งใด แล้วเราจะเลือกทิศที่มักปรากฏอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน ภูมิปัญญา
ทางตะวันออกก็มีการแบ่งคนที่สอดคล้องกับ ๔ ทิศ โดยแบ่งตามธาตุทั้ง ๔
คือ ดิน น้ำ� ลม ไฟ
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วิธีการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรโยงให้เห็นความแตกต่างของบุคคลจากกิจกรรมตีบอล
2. กระบวนกรแบ่งกระดาษออกเป็น ๔ ช่องตามทิศ คือ ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก เวียนตามเข็มนาฬิกา
3. กระบวนกรบอกว่าทิศเหนือภูมปิ ญ
ั ญาอินเดียแดงแทนด้วย “กระทิง”
หรือ “ไฟ” ระดมจากผู้เข้าร่วมว่า “คนที่มีลักษณะกระทิงหรือไฟนี้จะ
เป็นอย่างไร” (กระบวนกรอีกคนช่วยเขียนลักษณะเหล่านีข้ นึ้ กระดาน)
4. ทิศใต้ แทนด้วย “หนู” หรือ “น้ำ�” ระดมจากผู้เข้าร่วมว่า “คนที่มี
ลักษณะแบบหนูหรือน้ำ�จะเป็นคนอย่างไร”
5. ทิศตะวันออก แทนด้วย “อินทรีหรือเหยี่ยว” หรือ “ลม” ระดมจาก
ผู้เข้าร่วมว่า “คนที่มีลักษณะแบบอินทรีหรือลมจะเป็นคนอย่างไร”
6. ทิศตะวันตก แทนด้วย “หมี” หรือ “ดิน” ระดมจากผูเ้ ข้าร่วมว่า “คนที่
มีลักษณะแบบหมีหรือดินจะเป็นคนอย่างไร”
7. ให้แต่ละคนค้นหาทิศหรือธาตุของตัวเอง โดยการอ่านข้อมูลในกระดาษ
ที่ช่วยกันระดมขึ้นมา
8. เปิดโอกาสให้สอบถามสิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่ยังค้างคาใจ
9. แบ่งกลุ่มย่อยให้แยกตามทิศหรือธาตุ โดยมีกระบวนกรประจำ�กลุ่ม
เป็นผู้อำ�นวยการเรียนรู้ตามทิศและธาตุนั้นๆ โดยตั้งโจทย์ว่าให้
สมาชิกในแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน โดยเล่าเหตุการณ์ในชีวิต
ที่บ่งบอกว่าตนเองเป็นทิศหรือธาตุใด หากฟังเพื่อนสมาชิกเล่าแล้ว
คิดว่าไม่ใช่ทศิ หรือธาตุของตนเอง สามารถย้ายไปยังกลุม่ ทีม่ ที ศิ หรือ
ธาตุเดียวกับตนเองได้
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10. เมื่อทุกกลุ่มเล่าในกลุ่มย่อยเสร็จแล้ว กระบวนกรให้โจทย์เพิ่ม คือ
“ให้กลับมาดูท่ีตัวเราว่า การที่เราเป็นแบบนั้นมันมีข้อดี ข้อเสีย
อย่างไร” พร้อมกับให้เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต แบ่งเป็น ๒ ช่อง
คือ “ข้อดี และ ข้อเสีย”
11. ให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ กระบวนกรและเพื่อนช่วยกันเติม
12. โจทย์ต่อไป คือ “ให้แต่ละคนสำ�รวจจุดอ่อนของตนเอง และดูว่า
เราอยากเพิ่มความเป็นทิศหรือธาตุไหนของเรามากที่สุด” และให้
รวมกลุม่ ตามสิง่ ทีเ่ ราอยากปรับ เช่น คนทีเ่ ป็นธาตุลมอาจอยากเติม
ธาตุดิน ก็ให้ไปรวมกัน
13. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่า “เราจะปรับให้มีธาตุนั้นๆ เพิ่มขึ้นใน
ตัวเราได้อย่างไร” โดยให้เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต และนำ�เสนอ
14. สรุปบทเรียนจากการทำ�กิจกรรม คำ�ถามคือ “การรู้ทิศ-รู้ธาตุของ
ตัวเรา และผู้อื่นมีประโยชน์อย่างไร”
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กระทิง
ทิศ: เหนือ
ธาตุ: ไฟ
ฐาน: กาย
ลักษณะเด่น
ใจร้อน - มุง่ มัน่ - โกรธง่าย - ทำ�ก่อนคิด - ไม่ชอบรอ - เร็ว - โหด - ชอบใช้
กำ�ลัง - ชอบปฏิบตั ิ - มีสจั จะ พูดคำ�ไหนคำ�นัน้ - รักพวกพ้อง - ตรงไปตรงมา
- ยุติธรรม
ข้อดี
• ใจกว้างกับเพื่อน
• ลงมือทำ� กล้าพูด กล้าแสดงออก
• มีสัจจะ
• มีความชัดเจน
• มีความยุติธรรม
• ตรงไปตรงมา
• ทำ�อะไรแล้วต้องทำ�ให้สำ�เร็จ
• ปกป้องผู้อื่น

ข้อเสีย
• ไม่ชอบรอ
• ไม่คิดก่อนทำ�
• ชอบใช้กำ�ลังมากกว่าความคิด
• โกรธง่าย
• ใจร้อน
• ไม่ฟังใคร

วิธีเติมความเป็นกระทิง หรือธาตุไฟ
• ดูหนัง เช่น ต่อสู้ สยองขวัญ
• ฟังเพลง เช่น Rock เนื้อหาที่สร้างพลัง
• เล่นกีฬาที่เน้นการต่อสู้ เช่น รักบี้ มวย
• การคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัย เช่น กล้าตัดสินใจ ไม่เอาเปรียบ ตรง
ไป-ตรงมา ชอบลุย เพื่อนที่มีความมั่นใจในตัวเอง
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน

75

หนู
ทิศ: ใต้
ธาตุ: น้�ำ
ฐาน: ใจ
ลักษณะเด่น: รักเพือ่ น - ห่วงใยความรูส้ กึ คนอืน่ - เน้นความสัมพันธ์ - ห่วง
คนอื่นเกินไปจนทำ�ให้ตัวเองเป็นทุกข์ - รักสวยรักงาม - ใจเย็น - ไม่รีบร้อน
- เปลีย่ นแปลง/ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้งา่ ย - ไม่เรือ่ งมาก - ง่ายๆ อะไร
ก็ได้ - อ่อนไหวง่าย - คิดมาก - ไม่กล้าตัดสินใจ
ข้อดี
• เข้ากับผู้อื่นได้งา่ ย
• มีเพื่อนเยอะ
• รับฟังคนอื่น
• ใจเย็น ไม่วู่วาม
• รักสวยรักงาม
• ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น
• ไม่เรื่องมาก • รักเพื่อน
• อารมณ์ดี
• รักสันติ

ข้อเสีย
• คิดมากไป
• มีความห่วงใยคนอื่นมากไปทำ�ให้
เราไม่มีความสุขในบางครั้ง
• อาจโดนหลอกได้ง่าย
• อ่อนไหวง่าย
• เก็บกด
• ไม่กล้าปฏิเสธ
• ไม่สู้คน
• ไม่กล้าตัดสินใจ

วิธีเติมความเป็นหนู หรือธาตุน�้ำ
• ช่วยเหลือให้ความสำ�คัญแก่ส่วนรวม เช่น ทำ�งานจิตอาสา
• รับฟังความคิดของผู้อื่น พูดให้น้อยลง
• นั่งสมาธิ ทำ�จิตใจให้สงบ
• ให้เวลากับคนรอบข้างให้มากขึ้น
• เก็บเรื่องของตัวเองที่รู้สึกไม่สบายใจไประบายไปปรึกษากับคนที่ไว้ใจ
หรือไประบายคนเดียว
• ตามคนอื่นบ้างไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่
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อินทรี

ทิศ: ตะวันออก
ธาตุ: ลม
ฐาน: สมอง (ซีกขวา)
ลักษณะเด่น: มองการณ์ไกล - ว่องไว - ฉลาด - ชอบท้าทาย/ผจญภัย
- ชอบแปลกใหม่ - รักอิสระ - ฟุ้งซ่าน - สมาธิสั้น - ชอบสั่ง - ชอบวางแผน
แต่ไม่ทำ� - เบื่อง่าย - ไม่ยึดติด - ไม่นิ่ง - งานไม่ค่อยสำ�เร็จ - คิดสร้างสรรค์
มีจินตนาการสูง - ไม่ใส่ใจรายละเอียด - หลงตัวเอง - เจ้าเล่ห์
ข้อดี
• มีความคิดสร้างสรรค์
• มองการณ์ไกล
• เป็นตัวของตัวเอง
• ว่องไวในการทำ�งาน
• ง่ายๆ
• ชอบลองสิ่งแปลกใหม่

ข้อเสีย
• คิดมาก
• ไม่ใส่ใจรายละเอียด
• คิดแต่ไม่ทำ�และทำ�ไม่สำ�เร็จ
• เบื่อง่าย
• ไม่นิ่ง ฟุ้งซ่าน

วิธีการพัฒนาความเป็นอินทรี หรือธาตุลม
• คิดสร้างสรรค์
• มีหลายแผนรองรับ
• เผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
• คิดในสิ่งใหม่ๆ ชอบพัฒนา
• คิดเพื่ออนาคตข้างหน้า
• เปิดใจให้กว้าง ยอมรับในทุกสิ่ง ไม่เก็บมาคิด
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หมี

ทิศ: ตะวันตก
ธาตุ: ดิน
ฐาน: สมอง (ซีกซ้าย)
ลักษณะเด่น: ช้า - มีอ�ำ นาจ - ชอบสะสม - มีความรูเ้ ยอะ - รอบคอบ (ก่อน
ทำ�อะไรก็จะศึกษารายละเอียดอย่างถีถ่ ว้ น) - ขีเ้ หนียว - หนักแน่น - เป็นระบบ
ระเบียบ - เรียบร้อย - รักวินัย - มีเหตุผล - รักความสงบ - มีโลกส่วนตัวสูง
- คิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน
ข้อดี
• ระบบระเบียบ
• เคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์
• สะสมข้อมูล
• ใจเย็น

ข้อเสีย
• เคร่งเครียด
• ไม่มีความยืดหยุ่น
• ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
• มีโลกส่วนตัวสูง

วิธีพัฒนาความเป็นหมี หรือธาตุดิน
• ความรู้ ต้องขยัน
• อ่านหนังสือประเภทวิชาการ ปรัชญา
• อยู่กับตนเอง
• หนักแน่น (ในความเชื่อหรือความรู้ที่มี)
• กล้าแสดงความคิดเห็น (หลักการ)
• ทำ�งานบัญชี
• หัดใช้เหตุผล
• คิดเป็นลำ�ดับขั้นตอน
• ฝึกความเป็นระเบียบ (นอนตื่นเช้าๆ)
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กิจกรรมที่ ๑๐
แม่น้ำ�พิษ
สร้างพลังกลุ่มสู่การทำ�งานเป็นทีม
กิจกรรมนี้มุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ปัจจัยพื้นฐานในการทำ�งาน
กลุ่ม และสังเกตตนเอง เพื่อให้แต่ละคนได้ตระหนักถึงวิธีการทำ�งานของ
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความสำ�เร็จ และสัมพันธภาพในทีม และ
เป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มได้เริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น กิจกรรมนี้
จึงมักจะทำ�ในวันแรกๆ ของการฝึกอบรม เพื่อสร้างพลังกลุ่มให้แน่นก่อนที่
จะเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ ที่ยากขึ้น
การเตรียมกิจกรรม

กระบวนกรเตรียมแผ่นยางหรือกระดาษ ให้มี
ขนาดเท่ากระดาษ A๔ เพื่อทำ�เป็นแผ่นหินวิเศษที่จะใช้
ในการข้ามแม่น้ำ�พิษ จำ�นวนแผ่นกระดาษโดยประมาณ
จะใช้ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนคนทั้งหมดที่เข้าร่วม หรือถ้า
เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีพลังเยอะ ก็อาจลดจำ�นวนแผ่นลง
อีกสักหนึ่งแผ่นก็ได้ จากนั้นก็เตรียมเส้นทางถ้าเป็น
กลางแจ้งในบริเวณที่มีร่มเงาด้วยก็จะทำ�ให้ผู้เข้าร่วม
ไม่เครียดมากนัก ระยะทางโดยประมาณให้กลุ่มได้ใช้
แผ่นยางประมาณ ๒ - ๓ รอบ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เข้าร่วม

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน

79

จั บ หลั ก ของการเดิ น การใช้ แ ผ่ น ยางได้ อี ก ทั้ ง เป็ น การสร้า งความเพี ย ร
ความอดทนในการทำ�งานร่วมกันผ่านประสบการณ์จริงๆ
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรนำ�ผู้เข้าร่วมไปบริเวณที่จะทำ�กิจกรรม
2. ชี้แจงโจทย์และกติกา พร้อมกับเปิดให้ซักถามได้
• โจทย์ คือ “ทุกคนข้ามแม่น้ำ�พิษไปด้วยกัน เกมสิ้นสุดเมื่อทุกคนข้าม
ไปได้หมด”
• กติกา
๑) ทุกคนต้องไม่หลุดจากกันจนกว่าจะไปถึงฝัง่ ทุกคน ถ้าหลุดจากกัน
ต้องเริ่มใหม่
๒) เท้าจะต้องอยูบ่ นแผ่นหินวิเศษเท่านัน้ หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของ
ร่างกายโดนน้ำ�พิษจะต้องเริ่มใหม่
๓) ห้ามใช้อุปกรณ์ช่วย
๔) อาจจะมีจระเข้มาขโมยแผ่นหินได้
3. ให้เวลาในการเตรียมตัว แต่ห้ามลองเล่นในพื้นที่จริง เมื่อพร้อมให้บอก
กระบวนกร
4. ลงมือทำ�กิจกรรมผ่านประสบการณ์
5. สรุปบทเรียนจากการทำ�กิจกรรม
• คำ�ถามสำ�หรับการสรุปบทเรียน
๑) ความรูส้ กึ ตอนทำ�กิจกรรม
๒) จากกิจกรรมแม่น�ำ้ พิษ มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับวิธกี ารทำ�งานร่วมกัน
อย่างไร
๓) หลักคิดสำ�คัญในการทำ�งานร่วมกันคืออะไร
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กิจกรรมที่ ๑๑
ปิดตาเดินตะปู
สร้างภาวะผู้น�ำ กับความไว้วางใจ
กิจกรรมปิดตาเดินตะปูเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงมาก ผู้เล่นมักจะเกิด
ความกลัว ดังนั้นจึงต้องคิดหาวิธีที่จะก้าวพ้นความกลัวไปด้วยกัน คนที่
เปิดตาก็ต้องหาวิธีการที่สร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนหายกลัว
คนที่ปิดตาเองก็ต้องไว้วางใจเพื่อนที่จะให้เพื่อนพาเราก้าวไป ซึ่งก็เป็นการ
ลดความกลัวของเพื่อนที่พาเราเดินด้วย กิจกรรมนี้ได้ผลมากในการสร้าง
ความไว้วางใจ ทุกคนเกิดความรักความไว้วางใจ และเอื้ออาทรต่อกันอย่าง
เต็มที่ เป็นการขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
วัตถุประสงค์

กิจกรรมนีจ้ งึ มักจะใช้เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมได้ฝกึ ฝนและเรียนรูเ้ กีย่ วกับการ
สร้างความไว้วางใจให้กับเพื่อนหรือผู้ตามในขณะที่เราเป็นผู้นำ� หรือขณะที่
เราตามเราจะช่วยให้เพือ่ นทีน่ �ำ พาเราสามารถทำ�งานได้เต็มทีอ่ ย่างไร ตัวเรา
เองจะไว้วางใจเพือ่ นได้อย่างไร รวมถึงการเรียนรูใ้ นการทำ�งานเป็นหมูค่ ณะ
ร่วมกัน
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การเตรียมกิจกรรม

กระบวนกรเรียงตะปูและจาน สลับกันไป ให้ทว่ั พืน้ ที่ (ขึน้ อยูก่ บั จำ�นวน
ตะปูที่มี) ตะปูที่ใช้ควรเป็นตะปูหัวร่ม การวางตะปูจะวางมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับการอ่านพลังกลุ่มของกระบวนกร ถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการให้เกิด
ความเสี่ยงมากๆ ก็วางตะปูถี่ เว้นพื้นที่สำ�หรับวางเท้าน้อยๆ รวมถึงการ
ประเมินขนาดเท้า และอายุของผูเ้ ข้าร่วม ถ้าผูเ้ ข้าร่วมเป็นวัยรุน่ ก็จะมีความ
คึกคะนองสูง ก็อาจเกิดอันตรายได้งา่ ย ขณะเดียวกันถ้าผูเ้ ข้าร่วมอายุมากก็
อาจเกิดความเกร็งและมีปญ
ั หากับการทรงตัว การวางมากวางน้อย จึงขึน้ อยู่
กับการประเมินกลุ่มของกระบวนกรอย่างยิ่ง

เงื่อนไข/กติกา

1. จับคู่กับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคย ต่างพื้นที่
2. ให้คนใดคนหนึ่งถูกปิดตาก่อน อีกคนเปิดตา
3. ให้เลือกว่าจะใช้การพูดสือ่ สาร แต่หา้ มสัมผัสถูกเนือ้ ต้องตัวกัน หรือเลือก
การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว แต่ไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้
4. ขณะที่เดิน ถ้าคนใดคนหนึ่งไปสัมผัสถ้วยหรือชามที่วางไว้ คู่นั้นจะต้อง
เริ่มเดินใหม่
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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5. ให้คนที่เปิดตาพาคนที่ปิดตาเดินไปจนสุดทาง แล้วเดินย้อนกลับ
6. ให้สลับกัน คนที่เปิดตา ให้ถูกปิดตา แล้วทำ�เช่นเดิมต่อ
7. เมื่อทุกคู่เดินเสร็จให้เปลี่ยนการเดินเป็นกลุ่มตามพื้นที่ที่มาด้วยกัน เช่น
ตำ�บลหนองสาหร่าย ๑ กลุ่ม ตำ�บลหนองอียออีกกลุ่ม กติกาการเดิน
เป็นกลุ่มคือ
• ให้เท้าทุกคนในกลุ่มชิดกัน ถ้าเท้าคนใดคนหนึ่งในกลุ่มหลุดออก
จากกัน ให้เริ่มต้นใหม่
• ให้เท้าข้างใดข้างหนึง่ ของทุกคนวางบนเส้นชัยพร้อมกัน ถ้าไม่พร้อมกัน
เริ่มต้นใหม่
• ขณะที่เดิน ถ้าคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไปสัมผัสถ้วยหรือชามที่วางไว้
ให้เริ่มต้นใหม่ทั้งกลุ่ม
8. เมื่อทุกกลุ่มเดินเสร็จให้เดินรวมทุกพื้นที่ โดยให้ยืนสลับพื้นที่กัน กติกา
เช่นเดียวกันกับข้อ ๖ ซึง่ การเดินเป็นกลุม่ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในกลุม่
สร้างความเป็นผู้นำ� และการทำ�งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
9. ขั้นตอนการสรุปบทเรียน
• ถามความรู้สึกของแต่ละคน
• ให้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคู่เดินตะปูของตนเองว่า “กิจกรรมนี้เราได้
เรียนรู้อะไรมากที่สุด” จากนั้นระดมขึ้นกระดาน
• ให้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคู่ของตนว่า “เราเห็นตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างไร
บ้าง”
ในทางกายภาพการสัมผัสในภาวะที่กำ�ลังเสี่ยง ทำ�ให้เรามีกำ�ลังใจ
มากขึ้น สร้างความเชื่อมั่น ความผ่อนคลาย การสื่อสาร ทำ�ให้เกิดความเชื่อ
มัน่ และกล้าทีจ่ ะทำ� การปรึกษาหารือ วางแผนก่อนทำ�งาน ทำ�ให้สร้างความ
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น การได้เห็นตัวอย่าง จะทำ�ให้เราได้แนวทาง
และเชือ่ มัน่ ว่าเราต้องทำ�ได้ ความกลัวเป็นเรือ่ งจินตนาการ การหลุดพ้นจาก
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ความกลัว คือ การลงมือทำ� จะทำ�ให้เห็นรูปธรรมและเห็นความจริงมากขึ้น
ความเชื่อมั่นไม่ว่าระดับบุคคล หรือกลุ่ม จะส่งผลต่อพลังของกลุ่มด้วย
เช่นกัน ในความเป็นผู้นำ� ถ้าผู้นำ�พูดว่า คุณทำ�ไม่ได้หรอก จะทำ�ให้คนนั้น
หมดกำ�ลังใจ ไม่อยากทำ� ท่าทีของผู้นำ�ที่ทำ�ให้กลุ่มเชื่อมั่นจะช่วยเสริมกลุ่ม
ให้กล้าที่จะแสดงศักยภาพของตนออกมา ถ้าสมาชิกกลุ่มได้ดึงศักยภาพ
ออกมาใช้จะทำ�ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๑๒
ย้อนวัยเด็ก
ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
(มิตรภาพที่ลึกซึ้งก่อเกิดจากการฟัง)
เป็นกิจกรรมเหมาะที่จะทำ�ในช่วงภาคค่ำ� และทำ�หลังจากที่กลุ่มมี
ความสนิทสนมและไว้ใจกันค่อนข้างมากแล้ว ในครั้งนี้ใช้ต่อจากการทำ�
กิจกรรมปิดตาเดินตะปู ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมมีความเสีย่ งมาด้วยกันทัง้ ในระดับคู่ กลุม่
พื้นที่และกลุ่มใหญ่
วัตถุประสงค์

• เรียนรู้ชีวิตจากวัยเด็ก
• รู้จกั กันที่ลึกซึ้ง
• ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง

86

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

การดำ�เนินกิจกรรม

1. ให้ผู้เข้าร่วมเดินไปตรงไหนก็ได้โดยอิสระในบริเวณห้องประชุม ห้ามพูด
หรือสือ่ สารใดๆ กับเพือ่ น เมือ่ ได้ยนิ เสียงระฆังให้หยุดอยูก่ บั ที่ และเมือ่
ได้ยินเสียงระฆังอีกครั้งก็ให้เดินต่อ
2. จากนัน้ ให้เดินผ่านเพือ่ นให้ได้มากทีส่ ดุ พร้อมกับส่งยิม้ ทักทาย เมือ่ ได้ยนิ
เสียงระฆังให้หยุดเดิน
3. รอบต่อไปให้ผู้เข้าร่วมค่อยๆ หลับตา แล้วเดินถอยหลังอย่างช้าๆ ให้
แต่ละคนเดินไปในพื้นที่ที่อยากเดินไป(แต่อยู่ในบริเวณที่จำ�กัด) จากนั้น
ให้เดินถอยหลังช้าๆ และเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็ให้หยุดเดิน จากนั้นให้
นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เราจำ�ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงช่วงชั้นประถม
อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีและไม่ดีก็ได้
4. เมือ่ มีเสียงระฆังก็ให้หยุดและให้นกึ ย้อนเหตุการณ์ชว่ งมัธยมต้น ทำ�อีกครัง้
เช่นกันกับการเดินถอยหลังและนึกย้อนในช่วงทีอ่ ยูม่ ธั ยมปลาย หรือ กศน.
หรือสิ่งที่เรากำ�ลังทำ�ในขณะปัจจุบันของเรา
5. จากนัน้ ให้ลมื ตาขึน้ แล้วเดินไปจับคูก่ บั เพือ่ นทีท่ �ำ กิจกรรมเดินตะปูดว้ ยกัน
นั่งหันหน้าเข้าหากัน แล้วตกลงกันว่าใครจะเป็นหมายเลข ๑ อีกคนเป็น
หมายเลข ๒
6. ให้คนที่เป็นหมายเลข ๑ เล่าเรื่อง แบ่งปันเรื่องราวของตัวเองในวัยเด็ก
ให้เพื่อนฟัง ๑๐ นาที โดยที่คนฟังมีหน้าที่ฟังอย่างเดียว ห้ามถาม ห้าม
พูดแทรก เมื่อคนแรกพูดเสร็จก็เปลี่ยนหมายเลข ๒ เป็นคนเล่า
7. ในขณะที่ผู้ทำ�หน้าที่เล่า หมดเรื่องที่จะเล่า ก็ขอให้อยู่ในความเงียบกับ
คู่ตัวเอง จนกว่าจะได้ยินเสียงระฆังหมดเวลา
8. เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้คุยแลกเปลี่ยนกันโดยอิสระ ๓ นาที
9. สรุปบทเรียน
• ความรู้สึกจากการทำ�กิจกรรม
• ข้อสังเกตเกี่ยวกับการฟังและการพูดที่เกิดจากการทำ�กิจกรรม
• หลักการในการเป็นผู้พูดที่ดี และผู้ฟังที่ดี
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๑๓
ดูหนัง
Story of stuff
รูเ้ ท่าทันสือ
่ รูเ้ ท่าทันสังคมและระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์

•
•
•
•
•

รู้เท่าทันสื่อ
รู้เท่าทันสังคม
รู้เท่าทันระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม “แบบเส้นตรง”
หาทางออกอย่างรู้เท่าทัน
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง การเมืองสีเขียว สุขภาพองค์รวม การ
ศึกษาแบบองค์รวม

การดำ�เนินกิจกรรม

1. จัดเตรียมเครื่องฉาย สถานที่ให้พร้อม
2. ให้โจทย์ก่อนดู “สังเกตกระบวนการของระบบนี้อย่างละเอียดแล้วดูว่า
เราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้”
3. ฉายหนังใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที
4. สรุปบทเรียน
• ข้อสังเกตที่ได้จากการดูหนัง
• การไปเดินห้างสัมพันธ์กับหนังเรื่องนี้อย่างไร
• สื่อโฆษณาในปัจจุบันเป็นอย่างไร และเหตุผลที่ต้องโฆษณา
• ข้อดี ข้อเสียของการโฆษณา
• ผู้ใหญ่ที่หลงการโฆษณาเป็นอย่างไร
• วิเคราะห์เหตุที่เป็นหนี้ เหตุที่ไม่เป็นหนี้ ผลที่ตามมาจากการเป็นหนี้
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กิจกรรมที่ ๑๔
อำ�นาจแห่งดวงดาว
Star Power
รู้จักโลกธรรม ๘ (การจัดการกับความสุข
เงิน อำ�นาจ และสถานะอย่างรู้เท่าทัน)
วัตถุประสงค์

• รู้จักชนชั้นที่มีอยู่ในสังคม
• รูจ้ ักการจัดการทรัพย์ อำ�นาจ สถานะ กามสุข (โลกธรรม ๘) ไม่ให้
เป็นทุกข์
• รู้จักเป้าหมายชีวิตทั้งในด้านประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่ น ประโยชน์
ส่วนรวม

การดำ�เนินกิจกรรม

1. กำ�หนดสีของชิ้นส่วน สีเขียว ๑ ชิ้น มีค่าเท่ากับ ๑,๐๐๐ สีเหลือง ๑ ชิ้น
มีค่าเท่ากับ ๕๐๐ สีแดง ๑ ชิ้นมีค่าเท่ากับ ๑๐๐ และจัดรวมในแบบคละ
จำ�นวนสี ให้ได้ ๑๐,๐๐๐ แล้วใส่ในซองกระดาษสีน้ำ�ตาล ทำ�จำ�นวนซอง
ให้ครบตามจำ�นวนผู้เล่น
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน

89

2. แจกซองคนละ ๑ ซอง
• รอบแรกให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนเงินตรากัน จะแลกยังไงก็ได้ แต่ทุกคน
ต้องแลก ใช้เวลา ๓ นาที จากนั้นให้กลับไปนั่งที่ แล้วนับเงินในซอง
กระบวนกรจะเขียนชื่อของผู้เล่นทั้งหมดไว้ที่กระดาน เมื่อผู้เล่นนับ
เงินเสร็จ กระบวนกรจะเขียนตัวเลขในช่องชื่อของแต่ละคน จากนั้น
กระบวนกรก็จะจัดอันดับผู้ที่มีเงินมากที่สุด ๕ ลำ�ดับแรก บุคคล
เหล่านีจ้ ะได้ออกมานัง่ เก้าอีด้ า้ นหน้ามีศกั ดิเ์ ป็นคนชัน้ ทอง ถัดมาอีก
๕ ลำ�ดับ เป็นชนชั้นเงิน ได้นั่งเสื่อใกล้ชนชั้นทอง ถัดจากเงินเป็น
ทองแดงทอง มี ๕ ลำ�ดับ นั่งเสื่อเช่นกัน ที่เหลือเป็นชนชั้นตะกั่ว
นั่งพื้นดิน และนั่งอยู่ห่างเพื่อนนิดหน่อย นี้ถือว่าเสร็จรอบแรก
• ทำ�แบบเดิมอีก ๒ รอบ
• จากนั้นในรอบที่ ๔ เมื่อแบ่งชนชั้นเรียนร้อยแล้ว ให้ชนชั้นทอง
ออกแบบกฎระเบียบใหม่ทงั้ หมด สามารถเปลีย่ นแปลงค่าเงินตราได้
และกฎที่ตั้งใหม่จะใช้ในการแลกรอบต่อไป
• รอบที่ ๕ ชนชั้นทองยังคงเป็นผู้กำ�หนดกฎกติกาเหมือนรอบที่ ๔
• หลังจากจัดชนชั้นในรอบที่ ๕ เสร็จ กระบวนกรประกาศว่า “เกิดการ
ปฏิวตั จิ ากชนชัน้ ตะกัว่ ชนชัน้ ตะกัว่ ได้เป็นผูม้ านัง่ เก้าอีแ้ ทนชนชัน้ ทอง
และจะเป็นผูอ้ อกกฎ กติกาใหม่ทงั้ หมด” จากนัน้ ให้ชนชัน้ ตะกัว่ ออก
มานั่งเก้าอี้แทนชนชั้นทอง ให้ชนชั้นทองไปนั่งพื้นดิน ชนชั้นตะกั่ว
จะได้สิทธิ์เป็นคนตั้งกฎระเบียบและใช้เล่นในรอบต่อไป
• รอบที่ ๖ ใช้กฎกติกาของชนชั้นตะกั่ว จนถึงจัดชนชั้นให้เสร็จ
• จากนั้นให้แต่ละชนชั้นส่งตัวแทนออกมาเจรจาออกกฎใหม่ร่วมกัน
และเล่นเป็นรอบสุดท้าย
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3. การหยุดเล่นสำ�หรับกิจกรรมนี้หลังจากที่กระบวนกรสังเกตว่ากลุ่มไปถึง
เป้าหมายทีต่ อ้ งการแล้ว เช่น ในครัง้ นีก้ ารออกกฎกติกาของกลุม่ ได้ท�ำ ให้
ทุกคนมีความเสมอภาคกันมากขึ้น เป็นต้น
4. สรุปบทเรียน
• ความรู้สึกขณะที่ทำ�กิจกรรม
• มีข้อสังเกตจากกิจกรรมนี้อย่างไรบ้าง
• เงินที่แลกได้หมายถึงอะไร ชนชั้นหมายถึงอะไร การมีสิทธิ์กำ�หนด
กติกาหมายถึงอะไร
5. กระบวนกรโยงเข้าสูก่ ารเรียนรูเ้ รือ่ งโครงสร้างสังคม ซึง่ เป็นเรือ่ งของการ
กำ�หนดการใช้ทรัพย์ สถานะ และอำ�นาจ

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๑๕
รู้จักโครงสร้าง
สังคม
สู่การออกแบบโครงสร้างสังคมใหม่
ที่สร้างสรรค์และเป็นธรรม
วัตถุประสงค์

• รู้จักความเชื่อ ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมใน
แต่ละแบบ
• รู้เท่าทันสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรโยงจากกิจกรรมพลังดาว และชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างทาง
สังคม หรือการจัดระบบทางสังคม เกิดขึ้นจากความต้องการบริหาร
จัดการในเรื่อง “ทรัพย์ อำ�นาจ และสถานะ” ของคนในสังคม
2. กระบวนกรบรรยายคร่าวๆ ให้เห็นการจัดระบบโครงสร้างทางสังคม
และความเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
• ทุนนิยม (เสรีนยิ มสุดโต่ง) ลักษณะทางเศรษฐกิจจะเป็นตลาดเสรี
(Free Market) รัฐมีอำ�นาจน้อย
• สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นเจ้าของกิจการ
รัฐจะมีอำ�นาจมาก
• สังคมประชาธิปไตย เป็นแบบผสมระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม
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ลักษณะทางเศรษฐกิจจะเป็นตลาดเพื่อสังคม (Social Market)
ตลาดเพือ่ สังคม มุง่ ความเสมอภาค รัฐจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน
เก็บภาษีแบบก้าวหน้า
• ทั้ง ๓ ระบบนี้ยังคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมน้อยมาก จึงเกิดกลุ่มที่คิด
การจัดระบบใหม่ เรียกว่าการเมืองสีเขียว หรือนิเวศวิทยาการเมือง
• นิเวศวิทยาการเมือง (การเมืองสีเขียว) (๑) ให้ความสำ�คัญกับ
สิ่งแวดล้อม (๒) เก็บภาษีสีเขียว (๓) รถสาธารณะคุณภาพดี
(ถ้าปล่อยมลพิษมาก เสียภาษีมาก) (๔) มีถนนสำ�หรับจักรยาน
(๕) ชุมชนต้องเข้มแข็ง เกิดแนวคิดชุมชนนิเวศ (Eco Village)
• ชุมชนนิเวศ (Eco Village) (๑) สร้างชุมชนใหม่ (๒) ใช้ทรัพยากร
ร่วม (๓) ไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล ใช้พลังงานทางเลือก
3. หลังจากการบรรยายเรือ่ งโครงสร้างสังคมเสร็จ กระบวนกรให้ผเู้ ข้าร่วม
สร้างประเทศใหม่ของตัวเองขึ้นมาใหม่ โดยใช้หลักการของชุมชน
นิเวศ Eco Village)

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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4. ให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ
5. จากนั้นกระบวนกรให้โจทย์เพื่อการกลับเข้ามาสู่ตนเองว่า “เราจะ
จัดการ หรือวางแผน หรือวางท่าทีต่อ ทรัพย์ (ลาภ) อำ�นาจ (ยศ)
สถานะ (สรรเสริญ) อย่างไร (จะมีมากแค่ไหน ได้มาอย่างไร และ
ใช้อย่างไร)”
6. ให้โจทย์เสร็จกระบวนกรก็ให้แต่ละคนเดินคิดโดยอิสระ แต่ห้าม
คุยกัน ให้เวลา ๑๐ นาที
7. ระดมความคิดเห็นจากทีละคน
• ลาภ ยศ สรรเสริญ จำ�เป็นต้องมี เพราะเป็นเครือ่ งมือในการใช้ชวี ติ
แต่ไม่ใช่เป้าหมายชีวติ
• ชีวติ มีอะไรมากกว่าเรือ่ ง ลาภ ยศ สรรเสริญ
• ไตร่ตรองในการใช้ลาภ ยศ สรรเสริญ
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บทบาทสมมุติ

“ผู้นำ�สามแบบ”
กระบวนกรเล่นบทบาทสมมุติเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ ให้เห็น
ความแตกต่างของผูน้ �ำ ในแต่ละแบบ แล้วค่อยถอดบทเรียนทัง้ จากผูท้ แี่ สดง
บทบาทสมมุติ และคนที่นั่งดู บทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์
อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ค่อนข้างได้ผล และทำ�ได้เร็ว โดยขอให้ผู้เข้าร่วมเล่น
บทบาทสมมุตินั้น
วัตถุประสงค์

• รูจ้ กั ลักษณะผูน้ �ำ รูปแบบของการใช้อ�ำ นาจ และโครงสร้างของอำ�นาจ
• พัฒนาความเป็นผู้นำ�แบบสร้างการมีส่วนร่วม
• เชื่อมโยงหลักธรรมสำ�หรับผู้นำ�
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรเตรียมประเด็นไว้ ๓ เรือ่ ง คือ ผูน้ �ำ แบบเผด็จการ ผูน้ �ำ แบบ
รับฟังแต่ตดั สินใจเอง และผูน้ �ำ แบบมีสว่ นร่วมเต็มที่ แล้วทำ�เป็นสลาก
ให้ตวั แทนกลุม่ จับ
2. แบ่งผูเ้ ข้าร่วมเป็น ๓ กลุม่ แต่ละกลุม่ มีกระบวนกรประจำ�กลุม่
3. ให้เวลาในการเตรียม ๓๐ นาที
4. แต่ละกลุม่ ออกมานำ�เสนอตามหัวข้อทีก่ ลุม่ ได้ผา่ นการแสดงบทบาท
สมมุติ
5. สรุปบทเรียน
• สะท้อนความรูส้ กึ ของผูช้ มและผูแ้ สดงบทบาทสมมุตใิ นแต่ละเรือ่ ง
• ข้อสังเกตเกีย่ วกับผูน้ �ำ ในแต่ละแบบ
• วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสียของผูน้ �ำ ในแต่ละแบบ
• เราจะมีวธิ กี ารเลือกผูน้ �ำ อย่างไรบ้าง
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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กิจกรรมที่ ๑๖
ฝึกทักษะ
การสื่อสาร
ฝึกพูดในที่สาธารณะ
กิจกรรมฝึกพูดในที่สาธารณะ เช่น บริเวณตลาด บริเวณท่าน้ำ�ที่มี
คนเดินผ่านมากหน่อย หรือการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนมารับฟัง เพื่อให้
เกิดความท้าทายในการฝึก แต่ตอ้ งระวังว่าไม่ใช่พนื้ ทีเ่ สีย่ งมากเกินไป เพราะ
อาจทำ�ให้บางคนเกิดความกลัวในการเรียนรู้ นอกจากฝึกให้กล้าพูดแล้ว
การให้เวลาทีไ่ ม่มากนักในการพูด ยังเป็นการฝึกพูดทีส่ นั้ กระชับ ได้ใจความ
สำ�คัญ
วัตถุประสงค์

ก้าวข้ามความกลัวในการพูดต่อหน้าสาธารณะ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ก่อนที่จะขึ้นพูด ควรจะให้แต่ละคนได้เตรียมตัวสักหน่อยโดยบอกโจทย์
ล่วงหน้า ๑ วัน ในประเด็นที่จะพูดคือ “การเรียนรู้ที่ฉันประทับใจ”
2. กระบวนกรให้ผู้เข้าร่วมขึ้นไปพูดบนเวที คนละ ๓ นาที ก่อนที่จะเริ่มพูด
ให้แต่ละคนขึน้ ไปยืนอย่างสงบบนโต๊ะทีเ่ ตรียมไว้ เมือ่ กระบวนกรเห็นว่า
ผูพ้ ดู พร้อมแล้วก็ให้สญ
ั ญาณระฆังในการเริม่ พูด เมือ่ เวลาผ่านไป ๒ นาที
กระบวนกรจะยกกระดาษให้สัญญาณว่า “เหลือ ๑ นาที” เพื่อเตือนให้
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สรุปประเด็น เมื่อครบ ๓ นาทีจะมีสัญญาณระฆังดังขึ้นเพื่อให้ผู้พูดจบ
เรื่องราวแล้วลงจากเวที แต่หากการพูดจบก่อนเวลาก็ให้ยืนนิ่งๆ และ
หากนึกได้ก็ค่อยพูดต่อ
3. ในระหว่างที่เพื่อนกำ�ลังพูด เพื่อนที่อยู่ขา้ งล่างไม่ควรพูดคุยกันเองหรือ
ซุบซิบกัน จะส่งผลให้เพือ่ นทีก่ �ำ ลังพูดขาดความมัน่ ใจ และไม่ควรลุกออก
ไปไหน เพราะจะทำ�ให้เพื่อนที่กำ�ลังพูดเสียสมาธิ
4. สรุปบทเรียน
• ความรู้สึกขณะทำ�กิจกรรม
• มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขึ้นไปพูดอย่างไรบ้าง
• หลักการพูดที่ดีควรจะเป็นอย่างไร
• ครั้งต่อไปเราจะพูดให้ดีขึ้นได้อย่างไร

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ฝึกพูดในที่ชุมชน
วัตถุประสงค์

• ฝึกความเป็นผู้นำ�ที่สามารถพูดสั้น กระชับ ได้ใจความ
• นำ�เสนอผลการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมพิธีปิดได้รับรู้
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ให้โจทย์คือ “๑๐ วัน กับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผีเสื้อที่โบยบิน”
2. เลือกลำ�ดับว่าใครจะพูดก่อนพูดหลัง
3. คนที่พูดจะต้องเดินขึ้นไปบนโต๊ะที่เตรียมไว้ อยู่ในท่าสงบนิ่ง เมื่อได้ยิน
เสียงระฆังให้เริ่มพูดได้ แต่ถา้ ขึ้นไปแล้ว ยังไม่นิ่ง มีอาการเขินอาย ผู้ที่
ทำ�หน้าที่ตีระฆังจะไม่ตีระฆังจนกว่าคนที่พูดจะนิ่ง
4. เมื่อเวลาผ่านไป ๒ นาทีจะมีป้ายเตือนว่า เหลืออีก ๑ นาที ให้ผู้พูดเริ่ม
สรุปเรื่องที่ตนกำ�ลังเล่า และเมื่อครบ ๓ นาที จะมีเสียงระฆังดัง ๒ ครั้ง
5. กรณีทผ่ี พู้ ดู หมดเรือ่ งพูดแล้วโดยทีเ่ วลายังไม่หมด ก็ให้ยนื สงบนิง่ อยูก่ บั ที่
จนกว่าเวลาจะครบ ๓ นาที

98

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมที่ ๑๗
ฝึกทักษะ
การตั้งคำ�ถาม
การตัง้ คำ�ถามเป็นทักษะสำ�คัญในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะการ
ใช้ค�ำ ถามปลายเปิด ซึง่ เป็นคำ�ถามทีน่ �ำ ไปสูจ่ นิ ตนาการใหม่ การค้นพบใหม่
ก่อให้เกิดความหลากหลายของคำ�ตอบ ทางเลือก และความเป็นไปได้
เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพราะต้องใช้ร่วมกับใจที่รักในการเรียนรู้
และเปิดกว้าง พร้อมทีจ่ ะรับฟังคำ�ตอบทีไ่ ม่ตรงกับความคิดความเชือ่ ของเรา
โดยไม่ตัดสินว่าสิ่งนั้นผิด
วัตถุประสงค์

ฝึกทักษะการตั้งคำ�ถามปลายเปิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรระดมจากผู้ เข้า ร่ ว มว่า “คำ � ถามปลายเปิ ด มี ลั ก ษณะ
อย่างไร” และ “คำ�ถามปลายปิดมีลักษะอย่างไร”
2. จากนัน้ ให้จบั คูก่ บั เพือ่ นทีย่ งั ไม่คนุ้ เคยหรือยังไม่รจู้ กั เพือ่ สานสัมพันธ์
แล้วมายืนต่อกันเป็นแถวยาว ๒ แถว หันหน้าเข้าหาคู่ของตนเอง
3. กระบวนกรกำ�หนดให้ฝง่ั ซ้ายมือของกระบวนกรเป็น A และฝัง่ ขวามือ
เป็น B

หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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4. โจทย์คือ “ให้ฝั่ง A ตั้งคำ�ถามกับคู่ของตนเองที่อยู่ฝั่ง B เรื่องราว
เกี่ยวกับความรัก โดยใช้คำ�ถามปลายเปิด” ใช้เวลา ๗ นาที
5. เมื่อหมดเวลา “ให้ฝั่ง B สลับมาเป็นคนตั้งคำ�ถามกับฝั่ง A เรื่องราว
เกีย่ วกับความรัก โดยใช้ค�ำ ถามปลายเปิด” ใช้เวลา ๗ นาทีเช่นเดียวกัน
6. สรุปบทเรียน
• ความรูส้ กึ ขณะทีเ่ ป็นคนถาม
• ความรูส้ กึ ขณะทีเ่ ป็นคนตอบ
• มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับการตัง้ คำ�ถามอย่างไรบ้าง
• หลักการสำ�คัญในการตัง้ คำ�ถามคืออะไร
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กิจกรรมที่ ๑๘
ฝึกทักษะ
การถอดบทเรียน
วัตถุประสงค์

ฝึกการถอดบทเรียนโดยใช้เครื่องมือ “คำ�ถามเปิด คำ�ถามเจาะ
การทวนคืน การสรุป”
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งเป็น ๒ กลุม่ และมีกระบวนกรประจำ�กลุม่ ทำ�หน้าทีจ่ บั เวลา และ
ดูแลกลุ่มให้ได้ฝึกอย่างเต็มที่
2. โจทย์คือ “ให้แต่ละคนถอดหรือดึงความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม ไม่จำ�กัด
หัวข้อ โดยใช้ทกั ษะทีไ่ ด้ฝกึ มาก่อนหน้านีค้ อื การตัง้ คำ�ถาม การทวนคืน
การถามเจาะ และการสรุปประเด็น” มีเวลาคนละ ๑๐ นาที
3. ให้เวลาเตรียมตัว ๒๐ นาที
4. หลังจากนั้นก็เริ่มจากคนที่ ๑ ขึ้นมาทำ�หน้าที่ในการถอดความรู้จาก
เพื่อน และเมื่อคนที่ ๑ ครบ ๙ นาที กระบวนกรจะให้สัญญาณเพื่อ
สรุปประเด็น และเมื่อครบ ๑๐ นาที จึงให้สัญญาณระฆัง
5. คนที่ ๒ ขึ้นมาทำ�หน้าที่ต่อจนครบทุกคน
6. สรุปบทเรียน
• ความรูส้ กึ ขณะเป็นคนถอดบทเรียน
• สิง่ ทีต่ นเองทำ�ได้ดคี อื อะไร
• สิง่ ทีต่ อ้ งปรับคืออะไร
หลักสูตรพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
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ฝึกถอดบทเรียนแบบคู่
วัตถุประสงค์

• การทำ�งานของกระบวนกรต้องอาศัยมุมมองที่หลากหลาย การจัด
กระบวนการเรียนรู้จึงควรมีกระบวนกรมากกว่า ๑ คน และเพื่อฝึก
การทำ�งานเป็นหมู่คณะด้วย
• ฝึกการตั้งคำ�ถาม ทวนคืน และสรุปให้ชำ�นาญ
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

1. จับคู่กับเพื่อนและแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
2. โจทย์คือ “ให้แต่ละคู่ช่วยกันถอดหรือดึงความรู้จากเพื่อนในกลุ่ม
ไม่จำ�กัดหัวข้อ โดยใช้ทักษะที่ได้ฝึกมาก่อนหน้านี้คือ การตั้งคำ�ถาม
การทวนคืน การถามเจาะ และการสรุปประเด็น”
3. ให้เวลาคู่ละ ๑๕ นาที
4. สรุปบทเรียน
• ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากกิจกรรม
• สิง่ ทีต่ นเองทำ�ได้ดยี ง่ิ ขึน้ กว่าการทำ�ครัง้ ทีผ่ า่ นมา
• สิง่ ทีต่ นเองต้องปรับปรุงให้ดยี ง่ิ ขึน้ มีอะไรบ้าง
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กิจกรรมที่ ๑๙
ฝึกทักษะ
การจับประเด็น
วัตถุประสงค์

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การจับประเด็น ซึง่ เป็นทักษะสำ�คัญของการ
ใช้ชีวิตในยุคสังคมข่าวสารที่มีอยู่มากมาย รวมถึงการจับประเด็นชีวิตของ
ตนเอง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่ม ๕ คน แล้วตกลงกันว่าใครจะเป็นคนที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ
๕ แล้วให้นั่งเป็นวงกลมเรียงตามหมายเลขตามเข็มนาฬิกาจากน้อย
ไปหามาก
2. กระบวนกรบอกโจทย์ “ให้เล่าเรื่องราวของตัวเองที่คิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเพื่อน ใช้เวลา ๕ นาที”
3. พอคนที่ ๑ เล่าจบ ๕ นาที คนที่ ๒ ทำ�หน้าที่สรุปเรื่องราวของคนที่
๑ ให้เหลือ ๓ นาที คนที่ ๓ จะต้องสรุปเรื่องของคนที่ ๑ ให้เหลือ
๒ นาที คนที่ ๔ ต้องสรุปเรื่องของคนที่ ๑ ให้เหลือ ๑ นาที และ
คนสุดท้ายจะต้องสรุปเรื่องราวของคนที่ ๑ ให้เหลือ ๐.๓๐ นาที
(๕–๓–๒–๑–๐.๓๐) นี้เป็น ๑ รอบ
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4. ต่อไปก็จะเป็นคนที่ ๒ เล่าเรื่องราวของตัวเอง ๕ นาที คนที่ ๓ ก็
ต้องสรุปเรื่องราวของคนที่ ๒ ให้เหลือ ๓ นาที ทำ�เหมือนรอบที่ ๑
เวียนจนครบ ๕ คน ทุกคนจะได้เล่าเรือ่ งราวของตัวเอง และสรุปเรือ่ ง
ของเพื่อน
5. กระบวนกรจะให้สญ
ั ญาณระฆังเมือ่ ครบเวลาตามกำ�หนดของแต่ละคน
6. สรุปบทเรียน
• ความรูส้ กึ จากการทำ�กิจกรรม
• มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับการทำ�กิจกรรมอย่างไรบ้าง
• หลักการสำ�คัญทีช่ ว่ ยให้เราสามารถจับประเด็นได้ดมี อี ะไรบ้าง
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จับประเด็นจากการอ่านหนังสือ
“ดอกไม้และความหวัง”
วัตถุประสงค์

• ฝึกการอ่านจับประเด็น และการพูดคุยแลกเปลี่ยน
• ตระหนักถึงการฝึกฝนตนเอง
• เรียนรู้การวางเป้าหมายชีวิต และการเดินทางสู่เป้าหมาย
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรให้หนังสือ “ดอกไม้และความหวัง” อ่านล่วงหน้า ๒ วัน
พร้อมกับเลือกตอนที่ตนเองประทับใจ
2. ภาวนา ๓ นาที แล้วให้แต่ละคนกลับไป
นึกถึงเรื่องราวในหนังสือ และเลือกตอน
ทีต่ นเองชอบ ประทับใจ อ่านตอนนัน้ แล้ว
อธิบายความหมายให้เพือ่ นฟัง และโยงเรือ่ ง
ราวนัน้ ว่ามันมีความหมายหรือเกีย่ วข้องกับ
ตัวของผู้อ่านเองอย่างไรบ้าง
3. นำ�เสนอทีละคน และขอความคิดเห็น หรือ
กระบวนกรช่วยเติมมุมมองอืน่ ๆ ในประเด็น
ที่แต่ละคนนำ�เสนอ
4. สรุปบทเรียน
• สิ่งสำ�คัญที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจที่
ได้จากหนังสือเล่มนี้ที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
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กิจกรรมที่ ๒๐
ดูหนัง “เสียงกู่
จากครูใหญ่”
สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

• สร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งานจิตอาสาและงานพัฒนาชุมชนท้องถิน่
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. เปิดหนัง “เสียงกู่จากครูใหญ่”
2. สรุปบทเรียน
• ความรูส้ กึ จากการดูหนัง
• ฉากหรือตอนทีเ่ ราประทับใจ เพราะอะไร
• สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จากการดูหนังเรือ่ งนี้
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กิจกรรมที่ ๒๑
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
ฝึ ก ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ต้ อ งอาศั ย การทำ � สม่ำ � เสมอ การทำ � กิ จ กรรม
เหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของค่าย เวลา และสถานที่ กระบวนกรสามารถ
เลือกสรรจากทุนในพื้นที่ที่จัดอบรม และเลือกให้สอดคล้องกัน

บิณฑบาตตอนเช้า
1. กลุ่มที่ได้รับผิดชอบบิณฑบาต จะแยกตัวออกไปเดินบิณฑบาตกับ
พระสงฆ์ เวลา ๐๖.๐๐ น.
2. เดินตามพระสงฆ์โดยไม่สวมรองเท้า ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยกันถืออาหารจาก
บาตรของพระสงฆ์

ทำ�อาหาร
การทำ�อาหารมีช่วงเช้า และช่วงเย็น แต่ละกลุ่มจะเวียนกันทำ�
ช่วงเช้าเริ่มมาทำ�เวลา ๐๕.๓๐ น. ช่วงเย็นจะมาทำ�เวลา ๑๖.๓๐ น. กลุ่มที่
มีหน้าที่ทำ�อาหารของมื้อนั้นๆ จะแยกตัวออกมาทำ�ตามเมนูที่นำ�เสนอไว้
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สมุดทำ�มือ
เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ ปลูกฝังให้ผเู้ ข้าร่วมได้รจู้ กั การสร้างสรรค์ และเรียนรู้
การเป็นผูผ้ ลิตและภาคภูมใิ จในสิง่ ทีต่ นเองทำ� ไม่ใช่การเป็นผูบ้ ริโภคอย่างเดียว
สมุดทำ�มือมีหลากหลายวิธี ในครั้งนี้ได้เลือกการใช้ผา้ ขาวม้ามาเย็บเป็นปก
หุ้มสมุด โดยใช้วิธีการเย็บมือ ซึ่งฝึกทั้งสมาธิที่จะจดจ่อมุ่งมั่นกับงานที่ทำ�
และพวกเขาก็ได้ฝกึ ทักษะการเย็บ รวมถึงการสร้างสรรค์ให้ปกสวยงามยิง่ ขึน้

ทำ�ความสะอาดอาคารสถานที่
แต่ละกลุ่มจะได้เวียนวนการทำ�ความสะอาดศาลา ห้องน้ำ� และ
บริเวณรอบวัด เป็นกิจกรรมที่สร้างความรับผิดชอบ สร้างความมีระเบียบ
บ่มเพาะจิตอาสาได้เป็นอย่างดี
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กิจกรรมที่ ๒๒
ใช่ฉันเลย
รู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง เคารพตนเอง
ข้อพึงระวังสำ�หรับกิจกรรมนี้คือ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีความไว้วางใจกัน
มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมาระดับหนึ่ง
วัตถุประสงค์

• รูจ้ กั และยอมรับตนเองตามทีเ่ ป็น นำ�ไปสูก่ ารเคารพตนเองอย่างลึกซึง้
• รูจ้ ักเพื่อนที่ลึกซึ้ง
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

1. กระบวนกรเตรียมข้อความที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น “ฉันเป็น
ลูกชาวนา” “พ่อแม่ฉนั เป็นกรรมกร” “ฉันไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่” “ฉันเป็นเด็ก
หลังห้อง” “ฉันมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น” เป็นต้น อาจใช้เวลา
ในการทำ�กิจกรรมประมาณ ๑ ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความสนใจของกลุ่ม)
2. เตรี ย มสถานที่ โ ดยตึ ง เชื อ กกั บ พื้ น ให้ ข นานกั น ทั้ ง ๓ เส้ น โดยมี
ระยะห่างประมาณ ๒ เมตร
3. ให้ผู้เข้าร่วมรวมตัวกันอยู่ดา้ นหลังเส้นที่ ๑
4. กระบวนกรชี้แจงว่า “หากได้ยินข้อความที่ตรงกับตนเอง และพิจารณา
แล้วว่าใช่และต้องการทีจ่ ะเดินก็คอ่ ยเดินข้ามไปอีกฝัง่ หนึง่ แต่ถา้ หากว่า
ใช่แต่ไม่พร้อมที่จะเดินก็ให้อยู่กับที่ได้”
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5. เมื่อได้ยินข้อความแล้วขอให้สงบนิ่งก่อน และสัญญาณระฆังดังขึ้น
ถ้าใช่ตนเองค่อยเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง กระบวนกรจะถามคนที่เดินไป
ว่า “มีอะไรอยากบอกกับเพื่อนๆ ฝั่งโน้นหรือไม่” ถ้าไม่มีใครพูดก็
ไม่ควรคะยั้นคะยอ หรือถ้าพูดก็ขอให้สั้นๆ
6. จากนั้นก็เดินกลับไปที่เดิม ทำ�เช่นนี้จนกว่าจะหมดข้อความ หรือเมื่อ
สังเกตว่ากลุ่มล้า
7. สรุปบทเรียน
• ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
• ใครมีอะไรอยากแบ่งปันกับเพื่อนๆ บ้าง
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ประเมินผล
การเรียนรู้

ประเมินผล
“กิจกรรมที่ฉันประทับใจ”
วัตถุประสงค์

• การใคร่ครวญผลการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของตนเอง
• ผู้จัดกระบวนการจะได้ทราบผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมตลอดค่าย
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรเขี ย นชื่ อ กิ จ กรรมทั้ ง หมดที่ ทำ � มาตั้ ง แต่ วั น แรกจนถึ ง
กิจกรรมล่าสุด กระดาษ ๑ แผ่นต่อ ๑ กิจกรรม
2. จากนั้นให้วางชื่อกิจกรรมลงที่พื้นกระจายห่างกันพอประมาณ
3. ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมดยืนล้อมเป็นวงกลม จากนัน้ เดินเวียนไปรอบๆ ช้าๆ
เพื่อที่จะได้เห็นชื่อทุกกิจกรรม เดินรอบสัก ๒-๓ รอบ
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4. กระบวนกรกล่าวนำ�ว่า “กลับไปใคร่ครวญกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
๙ วัน ของตนเอง และดูให้ชัดว่ากิจกรรมไหนที่มีผลต่อจิตใจและ
การเรียนรู้ของเรามากที่สุด” แต่ละคนเลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบ
มากที่สุด ๑ กิจกรรม ถ้าใครเลือกได้แล้วให้กลับไปนั่งเป็นวงกลม
5. จากนั้น ถ้าใครพร้อมให้เดินออกมาทีละคนไปยืนตรงข้อความหรือ
กิจกรรมที่เราชอบ และบอกว่าเราชอบเพราะอะไร และสิ่งนั้นสร้าง
การเปลี่ยนแปลงอะไรกับตนเอง
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ประเมินผลแบบ world cafe

“สภากาแฟ” เป็นกระบวนการสนทนา
ที่เน้นให้ทุกคนได้คิด ได้คุย ได้เขียน
และได้ฟังกันอย่างลึกซึ้ง

วัตถุประสงค์

ประเมินการเปลี่ยนแปลงของตนเองผ่านการแสดงข้อเห็นต่างๆ ซึ่ง
เป็นประเด็นหลักของการเรียนรู้ครั้งนี้
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. กระบวนกรเขียนข้อความไว้ทกี่ ลางหน้ากระดาษ ข้อความแต่ละแผ่น
ทั้งหมด ๕ ข้อความ ดังนี้
• การรูจ้ กั ตัวเอง
• ความแตกต่างหลากหลาย
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• โฆษณากับการจับจ่ายใช้สอย
• ทรัพย์ อำ�นาจ สถานะ การทำ�เพือ่ ผูอ้ น่ื
2. วางกระดาษห่างกันประมาณ ๕ เมตร เป็นวงกลม พี่เลี้ยงนั่งประจำ�
คนละแผ่น
3. แบ่งกลุ่มตามกลุ่มฐาน และเริ่มต้นด้วยการเข้าหาพี่เลี้ยงของกลุ่ม
ตัวเอง นั่งล้อมรอบกระดาษที่อยู่ตรงหน้า
4. พีเ่ ลีย้ งอธิบายข้อความทีอ่ ยูใ่ นกระดาษว่าเมือ่ เห็นข้อความนีแ้ ล้วให้
เขียนสัน้ ๆ เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงในประเด็นนัน้
จากนั้นให้แต่ละคนอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง โดยใช้เวลากลุ่มละ
๕ นาที จากนั้นให้เวียนกลุ่ม โดยที่พี่เลี้ยงอยู่กับที่ประจำ�กลุ่ม และ
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เวียนกลุ่มไปทางซ้ายมือ
5. ทำ�เช่นเดิมกับการทำ�ครั้งแรก เพียงแค่ข้อความแตกต่างกันเท่านั้น
เวียนจนครบทุกกลุ่ม
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พิธีกรรม
ปิดค่าย

กระบวนกรจุดเทียนนำ�ทาง แล้วพาผู้เข้าร่วมเดินไปยัง
สถานที่ต่างๆ จากนั้นก็สงบนิ่ง นำ�พาผู้เข้าร่วมนึกย้อน
ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้ทำ�กิจกรรมอยู่ที่นี่ จากนั้นก็
แสดงความขอบคุณ ขอโทษขอขมา และแผ่เมตตาให้แก่
บุคคล สถานที่ และเทวดาอารักษ์ที่ปกปักษ์รักษา
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รำ�ลึกเหตุการณ์และแสดงความขอบคุณ
วัตถุประสงค์

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำ�คัญที่เชื่อมโยงกับสถานที่และบุคคล ณ ที่
แห่งนั้น แสดงความขอบคุณ และขอโทษ ขอขมาในการกระทำ�ที่อาจ
ล่วงเกินทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. เริ่มต้นด้วยการยืนเป็นวงกลม
2. ห้ามพูดกับเพื่อนในขณะที่ทำ�กิกรรม
3. เริ่มจากกระบวนกรจุดเทียนนำ�ทาง แล้วพาผู้เข้าร่วมเดินไปที่สถาน
ทีต่ า่ งๆ จากนัน้ ก็สงบนิง่ นำ�พาผูเ้ ข้าร่วมนึกย้อนถึงเหตุการณ์ทงั้ หมด
ที่ได้ทำ�กิจกรรมอยู่ที่นี่ จากนั้นก็แสดงความขอบคุณ ขอโทษขอขมา
และแผ่เมตตาให้แก่บคุ คล สถานที่ และเทวดาอารักษ์ทปี่ กปักษ์รกั ษา
ในส่วนพื้นที่นั้น
4. เดินไปจนครบทุกที่ แล้วกลับมานั่งล้อมรอบกองไฟ
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พิธีเทียน
วัตถุประสงค์

การได้กล่าวความในใจ และสิง่ ทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
2.
3.
4.

มีเทียนเล่มใหญ่จุไว้ตรงกลาง ตกแต่งสวยงาม ก่อเป็นเจดีย์ทราย
ทุกคนนั่งล้อมรอบเป็นวงกลม
ทุกคนมีเทียนในมือคนละ ๑ เล่ม
ประธานจุดเทียนชัย (ตัวแทนผูใ้ หญ่ใจดี) จากนัน้ ให้ประธานต่อเทียน
เล่มเล็กจากเทียนชัย จุดเทียนต่อๆกันไปจนครบวง
5. ให้แต่ละคนที่พร้อมจะพูดดึงเทียนออกจากที่รองน้ำ�ตาเทียน พูดใน
ประเด็นที่ว่า “รู้สึกอย่างไรกับการเข้าค่าย ตนเองมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง แล้วกลับบ้านไปตั้งใจจะไปทำ�อะไรหรือพัฒนาอะไรกับ
ตัวเอง” เมื่อพูดเสร็จให้เดินเอาเทียนที่ถืออยู่ไปปักที่เจดีย์ทราย
กลางวง
6. แล้วคนต่อไปที่พร้อมจะพูดค่อยพูด จนครบทุกคน
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มอบความรักความปรารถนาดีให้กับเพื่อน
(ปวารณา)
วัตถุประสงค์

ทุกคนได้มโี อกาสบอกกล่าวกับเพือ่ น ชืน่ ชม ขอโทษ และตักเตือนกัน
แสดงความรักความปรารถนาดีต่อกัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. จัดวงให้ทุกคนได้พบกันหมดเป็นวงกลม ๒ วง หันหน้าเข้าหากัน
เริ่มต้นจากคู่ที่อยู่ตรงหน้าเรา โดยให้บอกกล่าวกับเพื่อน ชื่นชม
ขอโทษ และตักเตือนกัน แสดงความรักความปรารถนาดีต่อกัน
2. เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณระฆัง ให้บอกลาคูต่ นเอง อาจกอด หรือสัมผัสมือ
แล้วต่างคนต่างเคลือ่ นไปทางขวามือ ๑ ที่ หาคนต่อไป จนครบทุกคน
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บันทึก

ของนักเขียนผู้ปลดปล่อย
สิบวันกับการเปลี่ยนผ่าน
สู่การเป็นผีเสื้อผู้โบยบิน
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แกนนำ�เยาวชนตำ�บลหนองสาหร่าย
อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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วันแรกที่เข้ามา ผมรู้สึกว่าเหมือนคนไม่มีค่าอะไร ตอนที่
ทำ�ความรู้จักกันในกลุ่มใหญ่ อาจารย์ทรงพลให้ผมพูดถึงเรื่องที่
ไปอบรมที่ศาลาหมู่ ๒ ความรู้สึกเหมือนว่ามันพึ่งเริ่มต้น ตื่นเต้น
พอถึงการทำ�กิจกรรม ทุกกิจกรรมจะต้องใช้ทกั ษะหลายด้าน เช่น
การพูด การกล้าแสดงออก การสรุปเนื้อหา การมีสติ มีความ
สามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน การถอดความรู้จาก
พี่ๆ และเพื่อนๆ ให้เราได้ประสบการณ์ ได้ทั้งความรักจากพี่ๆ
และเพื่อนๆ มากมาย ทำ�ให้ชีวิตได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรา
ยังมีอีกมากมายไม่ใช่แค่นี้ ความรักคือความห่วงใย ทั้งที่มีเพื่อน
จากที่อื่น และในหมู่บา้ น จากการที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ได้ความรัก
ที่ดีต่อกัน กิจกรรมที่พี่ๆ ให้ทำ� ทำ�ให้เราได้คิดได้รู้จักอะไรอีก
มากมาย ความรูท้ ไี่ ด้ จะนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดจากการที่
พัฒนาตนเอง ให้ได้ความรู้ ทักษะในการใช้ชวี ติ จากการทีเ่ ป็นดักแด้
เป็นคนสับสนในชีวิต ทำ�ให้รู้จักที่จะเข้าใจเพื่อพัฒนาตนเองและ
ผูอ้ นื่ ก็จะทำ�ให้ดกั แด้ตวั น้อยๆ ตัวนีต้ นื่ ขึน้ มาดูโลกอันสดใสและ
พร้อมทีจ่ ะนำ�ความรูแ้ ละความคิดไปใช้ในทางทีด่ ที ถี่ กู พัฒนาชีวติ
บ้านเกิดให้มีประโยชน์ ผมจะพัฒนาความคิด พัฒนาชีวิตให้ดี
ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

อรรถพร
ทองงาน
ชื่อเล่น เบียร์
อายุ ๑๖ ปี
โรงเรียน กศน.
ตำ�บลหนองสาหร่าย
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ถึ ง จะพั ฒ นาตั ว เองแล้ ว แต่ เราก็ ต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารศึ ก ษา
สิ่งต่างๆ ให้ได้ตลอดเวลา ชีวิตเรียนรู้ได้ตลอดไม่มีขีดจำ�กัด
พอคุณเรียนรูแ้ ล้วคุณก็จะได้น�ำ ไปพัฒนาต่อจากการทีค่ ณ
ุ พัฒนา
ไปแล้วให้ดียิ่งขึ้นไป
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ขนิษฐา
สุดสายตา
ชื่อเล่น แอน
อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
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จากอะไรหลายๆ อย่างที่ไม่เคยคิด ไม่เคยทำ� ไม่เคยรู้จัก
ก็ท�ำ ให้ได้รจู้ กั อย่างมากจากค่ายนี้ จริงแล้วฉันไม่ใช่คนตืน่ เช้าเลย
การภาวนา สวดมนต์เช้าเหรอ…ไม่เคยคิดจะทำ�จริงๆ ฉันคิดว่า
มันเป็นเรือ่ งทีเ่ สียเวลามากๆ เรือ่ งจดบันทึก เรียนในห้องเรียนยัง
ไม่เคยคิดจะเขียน และจะมาอะไรกับการจดบันทึก ไม่ฉันไม่เคย
ทำ�พวกนี้… แต่พอมาค่ายได้เรียนรู้อะไรหลายต่อหลายอย่าง
ได้รู้อะไรมากมายที่เราไม่รู้ ทำ�ในสิ่งที่ไม่เคยทำ� ทุกอย่างเริ่มต้น
ด้วยการ “ฝืน” ทำ� แต่พอได้เขียนเรื่อยๆ ทุกวัน มันสนุกนะ
กับกิจกรรมหลายอย่างทีเ่ ราไม่เคยคิดจะทำ� ตอนนีก้ ารตืน่ เช้า
มันกลายเป็นเรือ่ งปกติของฉันไปแล้ว การสวดมนต์ภาวนานี้
ของจิ๊บๆ ไปเลย แต่ก็คงทำ�ไม่ได้ทุกวันแต่จะทำ�ให้ได้มากที่สุด
คิดว่าการทำ�ครั้งหนึ่ง มันได้กุศลจริงๆ ได้ฝึกสมาธิในหลายแบบ
เรื่องการจดบันทึกทุกวันนี้ก็ยังทำ�อยู่ จากที่เคยขี้เกียจไม่อยาก
จดบั น ทึ ก และกิ จ กรรมหลายๆ อย่ า งที่ ทำ � ฉั น ก็ ช อบมั น นะ
แต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเท่าการตื่นเช้า สวดมนต์ภาวนา
การจดบันทึก ฉันจะยังทำ�อยู่และทำ�ให้ดีที่สุด ขอบคุณค่ ายนี้
ที่ทำ�ให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อยากจะเข้าค่ายอีกเป็น
ครั้งที่ ๓ หรือค่ายต่อๆ ไป
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เริม่ แรกของการเข้าค่ายจะมีความรูส้ กึ เหมือนๆ กันทุกคน
เพราะคนทีม่ าต่างก็มพี น้ื ฐานต่างกัน นิสยั ต่างกัน ความฝันต่างกัน
ต่างกันหลายอย่างจนรูส้ กึ ว่าจะอยูด่ ว้ ยกันกับเพือ่ นได้ไหม เราจะ
เข้ากับคนอืน่ ได้ไหม ความกลัวทุกอย่างมันผุดขึน้ มาทำ�ให้ไม่กล้า
ไม่กล้าที่จะเข้าหากัน ไม่กล้าที่จะคุยกัน ฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้น เจนจิรา
ฉันมีความรู้สึกว่าฉัน “กลัว” กลัวคุยไปแล้วเขาจะไม่ตอบ
ศรีเทีย
่ งตรง
เมื่อเวลาผ่านไป ๓ วัน ฉันรู้สึกว่าเข้ากับเพื่อนได้ เพราะ ชื่อเล่น เจน
เราได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง การทำ�งานร่วมกันก็ย่อมที่
จะมีการวางแผน แสดงความคิดเห็นของแต่ละคนออกมา ทำ�ให้ อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนบรรหาร
เราได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน กล้าทีจ่ ะเข้าหากัน มากขึน้ เพราะ แจ่มใสวิทยา ๑
ถ้ า เราไม่ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั น งานกลุ่ ม ก็ จ ะไม่ สำ � เร็ จ ทำ � ให้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ฉันเองพัฒนาเรื่องความกล้าขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก
ถึงแม้ความมั่นใจของฉันจะมีน้อยหรือน้อยมาก แต่ฉันก็
ภูมิใจที่ฉันได้ท�ำ ลายกำ�แพงหนาๆ ให้บางลงบ้างแล้ว
ฉันรูส้ กึ ดีกบั คนทีท่ �ำ ให้ฉนั มีความสุข ทุกคนทีน่ เี่ ป็นเพือ่ น
เป็นพี่ เป็นน้อง อาจจะไม่ใช่คนในสายเลือดเดียวกัน แต่ฉนั ก็รสู้ กึ
ผูกพันกับคนในค่ายนีม้ าก ฉันรูส้ กึ ดีและสุขใจทีไ่ ด้มาพบพวกคุณ
ขอบคุณทุกคนที่ได้ผ่านอะไรๆ มาด้วยกัน ขอบคุณที่แสดงให้
เห็นว่า ความรักความผูกพันไม่ต้องคำ�นึงถึงสิ่งต่างจากภายนอก
มันอยู่ที่ใจ ขอบคุณที่คุณทำ�ให้ฉันได้พัฒนาตัวเอง
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ปุญญาพร
บัวมี
ชื่อเล่น แป้ง
อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
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๑๐ วั น นี้ ไ ด้ เรี ย นรู้ อ ะไรเยอะมาก ทั้ ง การกล้ า คิ ด
กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสุขทีไ่ ด้รจู้ กั และมีเพือ่ นใหม่
เหมือนเราได้มีครอบครัว เป็นครอบครัวที่ใส่ใจทำ�อะไร
ร่วมกัน รู้สึกอบอุ่น ได้เรียนรู้อะไรจากหนัง Freedom writer
เช่น ความสำ�คัญของการจดบันทึก แล้วก็เรื่อง Patch Adams
เป็ น เรื่ อ งที่ ฉั น ชอบที่ สุ ด มั น เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความมุ่ ง มั่ น
ความกล้ า ที่ จ ะแตกต่ า ง ความคิ ด ที่ เ น้ น การทำ � โดยผ่ า น
ประสบการณ์ตรง มากกว่าทีจ่ ะอ่านหนังสือ ความสุขจากการให้
การเสียสละ ได้ทั้งความสนุกสนานและมีสาระ และกิจกรรม
เดินตะปู กิจกรรมแม่น้ำ�พิษ เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้รู้จักความ
สามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน การได้ลองทำ�อะไร
ใหม่ๆ การได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างสังคม ผ่านกิจกรรมพลังดาว
(สถานะ อำ�นาจ ทรัพย์) เห็น “ข้อดีข้อเสียของตนเอง” ที่จะต้อง
พัฒนา ชอบกิจกรรมทุกอย่าง อยากให้มีอีก บางเวลาก็อาจ
เครียดบ้าง แต่มคี วามสุขมากกว่า ชอบทำ�อะไรตลกๆ ให้ทกุ คน
ยิ้มแล้วก็รู้สึกดี

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

วันแรกทีเ่ ข้ามา ก็ได้รจู้ กั ทัง้ เพือ่ นเก่าและเพือ่ นใหม่
จนถึงวันนี้ก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผมได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ผมจึงได้เรียนรู้จากเพื่อน
พีเ่ ลีย้ งและพีอ่ อ้ ยทำ�ให้ผมเกิดความคิดว่า เรามาค่ายนีเ้ รา
ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแค่ ๓ วัน เรารู้ความรู้สึกของเพื่อน
และความห่วงใย มันทำ�ให้ผมทำ�สิ่งที่ไม่เคยทำ�มาก่อน
และไม่ค่อยชอบให้ใครมารู้เรื่องราวของตัวเอง แต่เมื่อได้
เปิดใจเล่า มันกลับเห็นจุดเล็กๆ ทำ�ให้ผมคิดว่าเราก็
เป็นคนดี แต่ยังดีไม่พอ การภาวนาทำ�ให้เราสามารถ
เอาไปใช้ในการเรียน เมื่อเราทำ�อะไรเราต้องมีสมาธิ
และสติ มันจะทำ�ให้เราทำ�งานกับคนอืน่ ได้เป็นอย่างดี
และเราต้องเปิดใจรับความคิดของคนอื่น ตลอด ๑๐ วัน
ผมได้ประโยชน์มากมายและความรู้ต่างๆ ที่ไม่เคยรู้ และ
ได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าการมาครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์กับผม

พรชัย
ชิงชัย
ชื่อเล่น ตี๋
อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
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จิรพงษ์
สว่างศรี
ชื่อเล่น มอส
อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
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การเปลี่ยนผ่านจากดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากหนอนกินใบไม้กลายเป็นผีเสื้อที่
โบยบินในท้องฟ้าให้ความสวยงามแก่ท้องฟ้า สำ�หรับผม
หนอนคือตอนที่ผมยังไม่ได้เข้าค่ายในครั้งนี้ คือการใช้ชีวิตไป
วันๆ พอได้มาเข้าค่าย จากก้าวแรกที่ได้เดินเข้ามาในค่ายนี้
การเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันเส้นทางชีวิต เหมือนการเป็น
ดักแด้ การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากค่ายแห่งนี้คือ การกล้า
แสดงออก การคิดวิเคราะห์ การเสียสละ การอยู่ร่วมกัน
การทำ�กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ความรู้สึกต่อค่ายนี้คือ
ความรักและความผูกผัน ความรักทีม่ ตี อ่ เพือ่ น ขอบคุณผูใ้ หญ่
ใจดี ทุ ก ท่ า น และสถานที่ นี้ แ ละวิ ท ยากรที่ น่ า รั ก ทุ ก ท่ า น
ความผูกพันกับทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ �ำ ให้เรามีความสุข และอยาก
ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมอย่ า งนี้ ขึ้ น อี ก เพราะมี ทั้ ง ความสนุ ก และ
ประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

ตอนแรกก็ทำ�งานเกี่ยวกับชุมชนนะคะ มีการพูดคุย
สือ่ สาร แต่จะมีปญ
ั หาเรือ่ งการพูดไม่เป็นระบบ จะพูดไปเรือ่ ยๆ
ไม่ได้จำ�กัดหรือลำ�ดับขั้นตอนอะไร เวลาพูดก็จะไม่ค่อยมั่นใจ
ในตัวเอง และเป็นคนที่ฟุ้งซ่านง่าย ทำ�สมาธิไม่ค่อยได้ และ
เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปมเรื่องความกลัว ไม่กล้าทำ�อะไร
ที่จะทำ�ให้เราเขินอาย ไม่ค่อยกล้าพูดและแสดงออกสักเท่าไร
แม้จะเป็นคนทีก่ ล้าๆ กลัวๆ แต่กช็ อบอะไรทีท่ า้ ทายกับตัวเอง
มากเลย ยิ่งเสี่ยงยิ่งชอบ แต่ก็กลัวอยู่ดี แต่พอได้มาค่ายนี้
มันเหมือนกับว่า เรามีปีกสวยๆ งอกงามออกมาด้านหลัง
ทำ�ให้หลุดอย่างไรก็ไม่ยอมหลุด ค่ายนี้เริ่มทำ �ให้เรารู้จัก
ตัวเองมากขึน้ เข้าใจตัวเองกล้าทีจ่ ะทำ�ทุกอย่าง การเก็บตัว
ที่เคยมีก็เริ่มหายไป ได้มีกิจกรรมทำ�กับเพื่อนๆ รู้สึกสนุก
และมีความสุข เหมือนเราจะได้อะไรเยอะเมื่อเปลี่ยนตัวเอง
อย่างน้อยก็เรือ่ งความกลัวทีส่ ลัดออกไปได้ รูจ้ กั ตัวเองในหลาย
ด้านมากขึ้น ค่ายนี้เป็นพื้นที่ของเด็กจริงๆ ฉันไม่อยากให้
วันกลับมาถึงเลย ตอนนี้ไม่กล้าสบตากับใครเพราะกลัวร้องไห้
แต่ ก็ ดี ใจที่ มี หั ว ใจที่ พ ร้ อ มจะเติ บ โตเป็ น ผี เ สื้ อ มี ผู้ ใ หญ่ ใจดี
หลายท่านทีพ่ ดู กับเราว่า ฉันเห็น “ผีเสือ้ ” ในตัวคุณ ปลืม้ มากค่ะ

พรทิพย์
แก้วปานกัน
ชื่อเล่น กิ๊ฟ
อายุ ๑๕ ปี
โรงเรียน กศน.
ตำ�บลหนองสาหร่าย
ชั้นมัธยมปลาย
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ค่าย ๑๐ วันฟังดูอาจเหมือนยาวนาน แต่ด้วยความรัก
ความผูกพันของทุกคนในค่าย ทำ�ให้รู้สึกว่าวันเวลามันช่าง
ผันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมใน
ค่ายนี้ ที่คอยให้กำ�ลังใจ ให้เสียงหัวเราะ

อนาวรณ์
ธรรมโลกา
ชื่อเล่น ต่อง
อายุ ๑๖ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๐ วันทีผ่ า่ นมาบอกให้รอู้ ะไรหลายอย่าง บอกให้เรารูว้ า่
จะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้าง บอกกับ
เราว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนคือสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุด จากที่ได้
เรียนรู้ ๑๐ วัน เกิดการเปลีย่ นแปลงมากมายหลายอย่าง ทัง้ เรือ่ ง
การแสดงออก การปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกัน เพราะปกติไม่ค่อย
กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ หรือลงมือทำ�อะไร ค่ายนีเ้ ปลีย่ น
ให้คนทีย่ ม้ิ ไม่เก่ง ให้กลายเป็นคนทีท่ ง้ั วันมีแต่รอยยิม้ เพราะ
เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมาก ทุกอย่างต้องดี ต้องเป็นที่ยอมรับ
ทำ�ให้เรากลายเป็นคนไม่ยม้ิ คนรอบข้างเลยรูส้ กึ อึดอัด อยูใ่ นค่าย
เราเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบๆ ตัว ไม่วา่ จะเป็นการพูด การคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยสิ่งต่างๆ มาในรูปของการพูดคุยแลกเปลี่ยน
จึงทำ�ให้กล้าคิดกล้าพูดมากขึน้ การเรียนในเรือ่ งการตัง้ คำ�ถาม
การสรุ ป ประเด็ น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เราต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น
เรียนเรือ่ งโครงสร้างสังคม ได้ทดลองการเป็นผูน้ �ำ โดยการสร้าง
ระบอบการปกครองของตนเอง สร้างกฎหมาย จารีตประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นมาเองทำ�ให้รู้จักคิด ใช้ในสิ่งที่ดีให้เกิด
ประโยชน์
นอกจากความรูท้ ไ่ี ด้รบั แล้วยังได้รบั มิตรภาพดีๆ ระหว่าง
เพื่อน ทำ�ให้รู้ว่าเพื่อนสำ�คัญกับชีวิตมากแค่ไหน ถึงวันนี้วันที่
ต้องจากกันตามวิถี อาจจะรูส้ กึ หดหูอ่ ยูบ่ า้ ง แต่ขอให้ทกุ คนเชือ่
ว่าคำ�ว่า “เพื่อน” ไม่มีวันตาย เราจะอยู่ในความทรงจำ�ของกัน
และกันตลอดไป
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คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

ผมดีใจมากที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ การเข้าค่ายครั้งนี้
ทำ�ให้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่น่ารักจาก จ.สุรินทร์ และเพื่อนที่
อยู่ จ.สุพรรณบุรี ที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักแต่ไม่เคยคุยด้วย มาสนิท
รู้จักรักใคร่กัน
ค่ายนีท้ �ำ ให้ผมรูว้ า่ ทีแ่ ท้จริงแล้ว ผมไม่ใช่คนดีอย่างที่
ใครๆ คิด และไม่ได้เป็นคนดีอย่างทีต่ วั ผมเองคิด กิจกรรม
ต่างๆ เกมต่างๆ ทีพ
่ อ่ี อ้ ยนำ�มาให้เล่น ทำ�ให้ผมคิดว่าตัวเอง
ไม่ใช่คนดี เห็นความเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตวั เมือ่ เปรียบ
เทียบกับเพื่อนคนอื่นๆ ขอบคุณค่ายในครั้งนี้มาก ที่ทำ�ให้
รูว้ า่ ภายในกับภายนอกต่างกัน ณ วันนีผ้ เี สือ้ ในตัวผมออกมา
เพราะค่ายนี้ หากไม่มีค่ายนี้ผมคงหลงผิด ผมรักทุกคน
มากครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ยอมเสียสละเวลา
ทรัพย์สิน กำ�ลังกาย มาช่วยเหลือ ดูแลและจัดค่ายครั้งนี้
สิ่งที่พวกท่านทำ� ผมบอกว่าคุ้มค่ามากที่เปลี่ยนความคิดของ
เด็กหลายคนที่อาจไม่รู้จักผีเสื้อในตัว

ปฏิวัติ
ค้อมวงษ์
ชื่อเล่น เตอร์
อายุ ๑๕ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ต่อไปผมจะตั้งใจเรียน ช่วยเหลืองานสังคม เท่าที่ผม
จะช่วยได้ ผีเสือ้ ตัวนี้ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้สงั คมไทยสดใส
และน่าอยู่ ผมขอสัญญา
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นพรัตน์
วงษ์สุวรรณ
ชื่อเล่น แอ๊ะ
อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียน กศน.
ตำ�บลหนองสาหร่าย
ชั้นมัธยมปลาย
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๑๐ วันที่ทำ�ให้เราได้รู้หลายๆ อย่าง ฝึกการปฏิบัติตัว
ของการเป็นผูน้ �ำ เยาวชนในครัง้ นี้ คือ ฝึกการตืน่ นอน ฝึกการพูด
การคิดและการกล้าแสดงออก มีประสบการณ์มากขึ้น ได้เห็น
ทุกคนมีการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ สิง่ ทีเ่ ราไม่เคยทำ�แต่มาค่ายนี้
ได้อะไรมากมาย สอนเราในเรื่องการวางตัว การพูด การคิด
การกล้าแสดงออกให้เหมาะสม ไม่อยู่นอกขอบเขตมากจน
เกินไป ทักษะเหล่านีจ้ ะทำ�ประจำ�หลังกิจกรรมสันทนาการ และ
พี่วิทยากรจะให้เล่นกิจกรรมทุกวัน ทำ�ให้มีความสัมพันธ์กับ
เพือ่ นทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน สนุกไปด้วยกันเล่นไปด้วยกัน ซึง่
จะต้องใช้ความร่วมมือและการวางแผนเพราะจะทำ�ให้งานสำ�เร็จ
ไปได้ด้วยดี ความรู้สึกที่มีตลอด ๑๐ วัน มีทั้งสนุกและได้
ความรู้ และประสบการณ์ดๆ
ี ไม่นา่ เบือ่ อย่างทีค่ ดิ ไว้ ก็อยาก
ให้มกี จิ กรรมนีต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้เยาวชนรุน่ ต่อๆ ไป ได้
มีสว่ นร่วมและหาประสบการณ์แบบนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะพัฒนาประเทศ
ของเราให้ดีกว่าเดิม

คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้

เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่
ไม่คอ่ ยมีคนมาแนะนำ� อะไรต่างๆ หลายเรือ่ ง ทัง้ การคิด มุมมอง
การวิเคราะห์ต่างๆ ควรพัฒนาไปในด้านไหน ค่ายนี้มีหมด
ทุกอย่าง มีทั้งความรู้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก เราไม่อยาก
จะจากกัน
การเปลี่ยนแปลง จากการที่ได้มาอยู่ค่ายนี้ ก็มีแทบจะ
ทุกด้าน ตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี้ ก็แค่คิดว่ามาเล่นๆ สนุกๆ มา
หาเพื่อนใหม่ๆ แต่พอเข้ามาเข้าค่าย ที่นี่ทำ�ให้เราคิดเยอะขึ้น
เพราะสถานการณ์ในค่ายทำ�ให้ผมกล้าแสดงออก แต่ก่อนเป็น
คนไม่กล้า ปกติเป็นคนขี้อายมาก เวลาทำ�อะไรก็จะให้คนอื่น
ช่วยตลอดเวลา แต่ตอนนีเ้ ปลีย่ นไปเยอะ กล้าคิด กล้าแสดงออก
กล้าทีจ่ ะตัดสินใจเองคนเดียว พยายามทำ�อะไรให้คนอืน่ ก่อน
ก่อนที่คนอื่นจะทำ�ให้เรา และมีแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ในแบบต่างๆ ที่เราไม่กล้าที่จะลองครับ

อนิชาติ
พลอยละหาร
ชื่อเล่น เกมส์
อายุ ๑๖ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ค่ายนี้ช่วยพัฒนาชีวิตของผมมาก เปลี่ยนไปในทางที่ดี
คิ ด เป็ น มากขึ้ น กล้ า ที่ จ ะทำ � อะไรในสิ่ ง ที่ ตั ว เองไม่ เ คยทำ �
ขอบคุณที่มีค่ายนี้เกิดขึ้น
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ณัฐพงษ์
อดทน
ชื่อเล่น บิว
อายุ ๑๖ ปี
โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ตอนมาครัง้ แรกผมเห็นว่าค่ายนีก้ ค็ งเป็นค่ายอบรมเยาวชน
ทั่วไป ซึ่งเราเข้ามาเยอะแล้ว และน่าเบื่อมาก วิทยากรกับ
ผูเ้ ข้าร่วมก็ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์อะไรกันเลย แต่กบั ค่ายนีพ้ ออยู่
มาถึงวันที่ ๓ ผมก็เริ่มสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคน พวกเราเข้ากัน
ได้เหมือนพี่น้องตัวเอง แต่ก่อนผมเคยคิดว่าจะเป็นผู้นำ�ไป
ทำ�ไม เหนื่อยก็เหนื่อย เงินทองอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ แต่พอ
มาค่ายนี้ผมรู้ว่าการเป็นผู้นำ�ไม่ควรที่จะหวังสิ่งตอบแทน
มันต้องทำ�จากใจ ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติใหม่ของผมมากกับ
เรื่องผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงในค่ายนี้ของผมคือ ความรับผิดชอบ
เพราะพีอ่ อ้ ยให้โจทย์ทม่ี กี ารคิดวิเคราะห์มากมาย มีกจิ กรรมกลุม่
ประจำ�วันซึง่ แต่ละกลุม่ จะต้องทำ�ร่วมกัน เช่น ทำ�ความสะอาด
ศาลา ล้างห้องน้ำ� ทำ�กับข้าว ไปบิณฑบาต ซึ่งฝึกให้เรามีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อกลุ่ม เกิดความรักใคร่กันกับเพื่อน
ทุกคน เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
สุดท้ายผมได้เรียนรูอ้ ะไรมากมายในค่ายนี้ ทำ�ให้ผมเห็น
อะไรดีๆ ในชาติ บ้านเมืองมากขึน้ ทำ�ให้ผมอยากช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื และอยากทำ�งานช่วยตำ�บลของตัวเองมาก จะกลับไป
พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีที่สุด
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แกนนำ�เยาวชนตำ�บลหนองอียอ
อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์
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จินดารัตน์
ชื่อเล่น อ้อม
อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียน
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เริ่มแรกที่รู้ว่าจะได้มาเข้าค่ายที่จังหวัดสุพรรณบุรี รู้สึก
ตืน่ เต้นกับการเรียนรูน้ อกสถานที่ แต่อกี ใจหนึง่ ก็กงั วลว่าเราจะ
เข้ากับเพือ่ นทีส่ พุ รรณได้หรือเปล่า แต่พอมาเจอเข้าจริงๆ ก็รวู้ า่
มีความเป็นกันเอง ค่ายนีเ้ ป็นอีกค่ายหนึง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ และ
มีคุณค่ามาก เนื่องจากพี่อ้อยได้สอนทักษะในด้านต่างๆ
สิ่งที่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนคือ การมีภาวะผู้นำ�มากขึ้น รู้วิธีการ
จัดลำ�ดับขั้นตอน ความคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะนำ�เสนอ
ความคิดของตนเอง ถ้าจะถามว่าได้ในด้านใด บอกได้ค�ำ เดียว
ว่าได้ทุกด้านคือ ด้านจิตใจ การได้นั่งสมาธิตอนเช้าและก่อน
ทำ�กิจกรรม ฝึกให้มีสติและมีความเมตตาเนื่องจากเราได้ทำ�
สมาธิ สวดมนต์ และแผ่เมตตา ด้านร่างกาย ได้ใช้รา่ งกายเข้าไป
สัมผัสในทุกกิจกรรม ซึ่งมันทำ�ให้เราได้ข้อคิดที่จะนำ�ไปใช้และ
ปรับปรุง ด้านสติปัญญา ได้จัดระบบความคิดให้เป็นขั้นเป็น
ตอนและฝึกการตั้งคำ�ถาม การทวนคำ�ถาม การจับประเด็น
สำ�คัญ การเป็นผู้พูด-ผู้ฟังที่ดี ทำ�ให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองมากขึ้น
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๑๐ วันกับการเข้าค่าย “พัฒนาแกนนำ�เยาวชน” ทำ�ให้เรา
รูส้ กึ ว่าทีผ่ า่ นมาเราเป็นคนไม่เอาไหน นิสยั ไม่ดี จริงก็อยาก
จะเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน จนได้มาเข้าค่าย
ทำ�ให้เราปลุกธาตุแท้ในตัวเอง ทำ�ให้ฉันกล้าคิดจะพูดในสิ่ง
ทีไ่ ม่เคยคิดจะพูดมาก่อน มันทำ�ให้ฉนั มีแรงบันดาลใจทีจ่ ะเลือก
เดินทางทีห่ วังไว้ และทีน่ ฝี่ กึ ความเป็นระเบียบ การตรงต่อเวลา
และการให้อภัย มากมายหลายอย่างทีไ่ ม่สามารถจะอธิบายได้
มั น ตื้ น ตั น ใจมาก ฉั น มี ค วามสุ ข มากเลยกั บ การได้ ม าที่ นี่
ขอบคุณทุกคน ขอบคุณฟ้าทีล่ ขิ ติ ให้เราได้เจอกัน ได้รกั ได้ผกู พัน
ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้มีความสุขด้วยกัน ถึงแม้จะเป็นเพียงเวลา
อันน้อยนิด แต่ฉันก็รักทุกคนมาก

สุกัญญา
แก่นแก้ว
ชื่อเล่น ลิน
อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

พี่อ้อยเคยบอกฉันว่าทุกคนมีผีเสื้ออยู่ในตัว อยู่ที่ว่า
ใครจะเป็นคนพบเจอมัน และฉันก็ได้เห็นจริงๆ ว่าทุกคนมีผเี สือ้
อยูใ่ นตัว เพียงแต่ตอ้ งใช้เวลาในการบ่มเพาะจนกลายเป็นผีเสือ้
ผู้โบยบินสู่อิสระ ขอบคุณทุกคน รักและคิดถึงเสมอ
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เมื่อก่อนผมคิดว่าผมเป็นหนอน หากินไป เจริญเติบโต
ไปวันๆ แต่พอได้มาโครงการพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชน
การอบรมครั้งนี้ทำ�ให้ผมได้พบเจอโลกกว้าง ที่ผมไม่เคยเจอ
มาก่อน ผมเป็นคนทีค่ ดิ ได้แต่ไม่กล้าพูดออกมา เพราะผมกลัว
ว่ามันจะผิด แต่กับค่ายนี้แค่ ๓ วัน ผมรู้สึกเปลี่ยนไปมากจน
ผมตกใจ เป็นเหมือนคนละคน แต่ก่อนเวลาเจอเพื่อนใหม่จะ
รู้สึกกลัว แต่พอได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกันทำ�ให้เปลี่ยนความคิด
และอยากจะรู้จักเพื่อนโดยการเปิดใจคุยกัน จนผมมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน มันเป็นระยะเวลาแค่ ๒ วันแรกเท่านั้น
จากที่เป็นหนอนที่กำ�ลังเดินตามหาเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิต
จนทำ�ให้ผมเข้าใกล้ความเป็นดักแด้มากขึ้น และมีข้อคิดใหม่
เพื่อนำ�มาแก้ปัญหา การจมอยู่กับปัญหาไม่ใช่ทางแก้ แต่ผม
ว่าการมองข้ามหรือมองผ่านปัญหาเราอาจจะเจอทางออกก็ได้
หลายกิจกรรมที่เราได้ทำ�ร่วมกันในค่ายนี้ ผมรู้สึกว่าผมพัฒนา
ตัวเองอย่างรวดเร็ว จนถึงวันนี้ค่ายทำ�ให้ผมได้ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่และรู้จักการดำ�เนินชีวิต โดยมีการสร้างตารางชีวิต
ทำ�ให้เรามีล�ำ ดับในการทำ�งานในชีวติ ประจำ�วัน เพราะมันเป็น
สิ่งที่ผมจะนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน จนผมรู้สึกว่าตัวเองกำ�ลัง
เป็นหนอนทีก่ �ำ ลังค้นหาวิธกี ารเป็นดักแด้ การเปลีย่ นแปลงที่
ผมเห็นได้ชัดที่สุดคือการจับประเด็นสำ�คัญ เพราะก่อนมา
ค่ายนี้เป็นคนที่สับสนกับการจับประเด็น คำ�ถาม และการ
ตัดสินใจและการวางแผนในการดำ�เนินชีวิตเพื่อที่จะเป็น
ผีเสื้อโบยบินอย่างมีอิสระและมีความสุข
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ค่ า ยครั้ ง นี้ ทำ � ให้ เราเห็ น การเปลี่ ย นแปลงตั ว เอง
ในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นความขีเ้ กียจ ความหลง ความ
โลภ การเห็นแก่ตัว การมีความร่วมมือร่วมใจ รักใคร่กลม
เกลียวสามัคคีในหมู่คณะ การที่เราคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองนัน้ มันไม่ใช่เรือ่ งทีง่ า่ ยเลยสำ�หรับตัวก๊อกแก๊ก เคยคิด
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีศักยภาพมากกว่านี้ จะลอง
หลายครั้งก็ยังทำ�ไม่ได้ จนมาถึงวันนี้ คือตลอดระยะเวลาจาก
วันที่ ๕ - ๑๔ ได้จุดประกายแสงไฟแห่งความดีของตนเองขึ้น
ทั้ ง ที่ ไ ม่ เ คยคิ ด เลยไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของการทำ � อาหาร
การรูจ้ กั อดทนอดกลัน้ การวางตัวไม่ถอื ตัว ความเพียรพยายาม
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การตื่นนอน การทำ�ความสะอาด
กิจวัตรประจำ�วัน ฯลฯ ได้ค้นพบตัวเอง จากที่เป็นตัวหนอน
น้อยๆ มาเรือ่ ยๆ จนได้มาเป็นผีเสือ้ ทีโ่ ตเต็มวัย สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้
เห็นตัวเองมากขึ้นได้ในระยะเวลา ๑๐ วันเอง แต่ถ้ามีเวลา
มากกว่านี้ ก็คงจะดีเป็นบุญของทุกๆ คน อยากให้มีกิจกรรม
แบบนี้ขึ้นอีก

กัญนิภา
สุขสนิท
ชื่อเล่น
ก๊อกแก๊ก
อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
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การเปลีย่ นแปลงของผม แต่กอ่ นเป็นคนชอบเอาแต่ใจ
ตัวเองมาก คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ชอบต่อยตีกับเพื่อนรุ่น
พี่ เพราะผมไม่ชอบให้ใครมาสั่ง แต่พอมาค่ายนี้ผมรู้แล้วว่า
การกระทำ�แต่ละอย่างเราต้องคิดก่อนจึงทำ� จึงจะทำ�ให้งานที่
เราทำ�นั้นสำ�เร็จ แต่ตอนนี้ผมเริ่มที่จะเป็นผีเสื้อและผมเริ่ม
เข้าใจบางอย่าง ต่อไปนีผ้ มจะทำ�ตัวเป็นคนดีตอ่ ชุมชน ต่อพีๆ
่
น้องๆ เยาวชนตำ�บลหนองอียอ วันนี้ผมกลายเป็นผีเสื้อ
อย่างเต็มตัวแล้ว ผมรู้สึกดีท่ีผมเปลี่ยนไปมาก กล้าพูด
กล้าแสดงออก กล้าทำ�ทุกอย่างที่ใครบอกผม ขอบคุณ
ทุกคนมากๆ นะครับ
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วันแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่หนองสาหร่าย
ฉันรู้สึกอยากกลับบ้านมาก แต่พอมาวันต่อๆ ไปเพื่อนทำ�ให้
เราได้รู้ว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ในครั้งนี้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ แม้จะเป็นบางเรื่องก็ตาม แต่ก่อน
เป็นคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด ไม่กล้าจับ
ไมโครโฟน พอมาค่ายนี้ก็ได้ทำ�ในสิ่งที่ไม่เคยทำ�และอยาก
จะทำ� เพื่อนๆ ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเล่นกับฉัน เพราะเป็นคน
ที่เงียบไม่ชอบพูดคุยกับใคร ไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยหัวเราะ แต่พอ
มีเพื่อนก็ทำ�ให้รู้ว่าการที่เราเป็นคนเงียบและมีโลกส่วนตัวสูง
มันทำ�ให้เราปิดกั้นโอกาสใหม่ที่จะเข้ามา เช่น มีเพื่อนเพิ่มขึ้น
ฉะนัน้ เราจึงควรเปิดโอกาสให้กบั ตัวเอง ได้รว่ มสนุกกับเพือ่ นๆ
ในการทำ�กิจกรรม ทำ�ให้เรามีความสุขมาก จากวันแรกจนถึง
วันนี้ ทำ�ให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องยาก
สำ�หรับเราหรือใครก็ตาม การปรับตัวอยูร่ ว่ มกันไม่ใช่เรือ่ งทีย่ าก
สำ�หรับฉันแล้วในตอนนี้ รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ ผ่านความรูส้ กึ นึกคิด
ผ่านการลงมือทำ� จากที่ไม่กล้าแสดงออกวันนี้เรากลับกล้า
มากขึ้น กล้าที่จะทำ�มันออกมาอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะ
โบยบินสูโ่ ลกกว้างเพือ่ ทีจ่ ะออกไปเรียนรูอ้ ะไรอีกมากมายทีเ่ รา
ยังไม่รู้ เราต้องรูจ้ กั ทีจ่ ะเรียนรู้ เพือ่ ตัวของเรา เยาวชนและเด็ก
ในชุมชนรุน่ ต่อๆ ไป ตอนนีพ
้ ร้อมมากสำ�หรับหนอนตัวหนึง่
ที่ กำ � ลั ง จะกลายเป็ น ดั ก แด้ เพื่ อ เป็ น การห่ อ หุ้ ม สะสม
ความรู้ไปสู่ชุมชนและประเทศไทยของเรา จะนำ�ความรู้ที่
ได้จากการเข้าค่ายมาพัฒนาแกนนำ�เยาวชน ไปมอบให้เด็ก
ในชุมชนต่อไป

เยาวเรศ
ยอดสิงห์
ชื่อเล่น แมว
อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
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เจนจิรา
แก้วแกม
ชื่อเล่น กลอยใจ
อายุ ๑๖ ปี
โรงเรียน
หนองอียอวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

การได้มาเข้าค่ายแกนนำ�เยาวชนทำ�ให้ดฉิ นั เปลีย่ นแปลง
หลายอย่าง อย่างแรกคือการปรับตัวเข้าหาเพื่อน ปกติจะเป็น
คนเงียบๆ นิ่งๆ ไม่ค่อยพูดคุยกับใคร แต่พอได้มาเข้าค่ายด้วย
กันกับเพื่อนๆ ทำ�ให้กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ� เห็นความน่ารัก
ความร่าเริงของเพื่อนๆ แล้วก็มีความสุข ก็เลยคิดที่จะปรับตัว
ให้ เข้ า กั บ เพื่ อ นจะได้ ส นุ ก ไปด้ ว ยกั น การกล้ า คิ ด พู ด ทำ �
ปกติเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ� แต่ไม่ค่อยกล้าพูด แต่พอมาค่ายนี้
เราต้องจับไมโครโฟนทุกวัน ต้องพูด ต้องคิด ต้องทำ� จึงเกิด
ความเคยชินและกล้ามากขึ้น
ค่ายนีท้ �ำ ให้เปลีย่ นไป อยูบ่ า้ นเป็นคนชอบเอาแต่ใจ
ชอบอยูค่ นเดียวไม่ยงุ่ กับใคร เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่
นิสัยเหล่านั้นมันก็หายไป ไม่มีใครมาทำ�ให้เราทุกอย่างได้
เราต้องทำ�เอง และการที่เราอยู่คนเดียวทำ�อะไรคนเดียว
บางครั้งก็ทำ�ให้คิดอะไรไม่ออกและสุดท้าย ก็เอาความคิด
ของตนเองเป็นใหญ่ เรามาอยู่ร่วมกันหลายๆ คน เวลาเรา
เล่นกิจกรรมอะไรเราต้องฟังคนอื่นด้วย
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ วิทยากร ขอบคุณค่ายที่ทำ�ให้หนู
เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม
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ธีรพงศ์
ทำ � ให้ รู้ถึง การเปลี่ย นแปลงของตั ว เอง ได้ รู้ท้ัง การมี สารสุข
ส่วนร่วม การทำ�กิจกรรมร่วมกัน ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อเล่น ป๊อป
เพื่อน ได้มีสติปัญญามากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไป
อายุ ๑๘ ปี
มาก ได้รู้ตัวเองต้องการอะไร ตัวเองขาดอะไรบางอย่างไป
โรงเรียน
แต่ยงั ไงก็ตามผมเองก็จะพยายามเติมสิง่ ทีข่ าดหายไป และ หนองอียอวิทยา
จะทำ�ให้ดีที่สุด ได้รู้ตัวเองว่าเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น ขยัน มัธยมศึกษาปีที่ ๖
มากขึ้น รู้จักการทำ�สมาธิเพื่อสร้างสติ การทำ�งานร่วมกัน
สุดท้ายนี้ ผมขอบคุณทุกคนที่มีความรัก ความห่วงใยให้แก่กัน
กระผมจะจดจำ�วันดีๆ อย่างนี้ อยู่ในความทรงจำ�ของผม
ตลอดไป…สวัสดีครับ
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