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“กระบวนการสรา้งเครอืขา่ยและพฒันาทกัษะพีเ่ลีย้งภาคใต”้  

 สถานการณ์โลกในปัจจบุนัท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น ท่ีต้อง “บ่มเพาะคนรุ่นใหม่” ให้เตบิโตเป็น

พลเมืองท่ีมีคณุภาพ เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการชว่ยกนัดแูลและพฒันาโลกของเราให้นา่อยูต่อ่ๆ ไป 

ตอ่เน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น เด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นเชน่นีไ้ด้ ต้องมีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีบม่เพาะความดีงามให้งอก

งามขึน้ในตวัเดก็ๆ ซึง่อาจจะเป็นพอ่แม่ ผู้ปกครอง คนในชมุชน ครู อาจารย์ท่ีโรงเรียน ท่ีมีบทบาทส าคญัใน

การท าหน้าท่ีนี ้ซึง่บคุคลเหล่านีจ้ าเป็นต้องมีทกัษะในบม่เพาะสิ่งเหลา่นีใ้ห้เกิดในตวัเด็กๆ   

ยอ่จากประชากรโลกมาท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ผู้ใหญ่ท่ีเรียกขานตนเองวา่เป็น “พี่เลีย้ง

เยาวชน” ท่ีมีความแนว่แน่อยากจะพฒันาลกูหลานของตนเองให้เป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีศกัยภาพ ได้เล็งเห็น

ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะพาลกูหลาน หรือเยาวชนของตนให้ไปสูจ่ดุหมายปลายทางเป็น 

“คนดี คนเก่ง มีส านึกความเป็นพลเมือง” ดัง่ท่ีวางไว้จงึได้มารวมตวักนัท่ีเวทีอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

“สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพ่ีเลีย้งภาคใต้ : ภาวะผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเดก็และเยาวชน” ภายใต้โครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 
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: หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน เพ่ือพฒันาเดก็เยาวชนและครอบครัว  สนบัสนนุโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส) มลูนิธิชมุชนท้องถ่ินพฒันา มลูนิธิ

สยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน)   

การอบรมครัง้นี ้ คณะผู้จดังานได้ตัง้วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้พ่ีเลีย้งได้รู้จกัตนเองและเกิดกระบวนการ

ท างานแบบมีสว่นร่วมท่ีเกิดจากพลงัขบัเคล่ือนภายใน เพ่ือพฒันาพ่ีเลีย้งเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีให้มี

ทศันคต ิ ความรู้ และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการให้ค าปรึกษากบัเดก็

เยาวชนในชมุชนท้องถ่ินของตนเองได้ และเพ่ือสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ของพี่เลีย้งเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี

ให้มีพลงัในการขบัเคล่ือนงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนในท้องถ่ินตนเอง  

โดยมีอปท.ในพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชสนใจเข้าร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย,

เทศบาลเมืองปากพูน, องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพังไกร, เทศบาลต าบลท่าแพ, องค์การ

บริหารส่วนต าบลควนชะลิก, องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ, องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สง่บคุคลเหลา่นีไ้ด้แก่ นกัถกัทอชมุชน(เจ้าหน้าท่ีอปท.ผู้ เข้าร่วมในโครงการฯ) ผู้ใหญ่ใจดี พ่ีเลีย้งชมุชน 

เยาวชน ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลงานด้านพฒันาเยาวชน / สภาเดก็ และเยาวชนระดบัต าบล ร่วม

เรียนรู้กบันกักระบวนกรอิสระ จรายุทธ สุวรรณชนะ ระหวา่งวนัท่ี 27 – 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม    

แกรนด์ปาร์ค จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ส าหรับผลลพัธ์ท่ีต้องการให้เกิดส าหรับผู้ เข้าร่วมเวทีในระยะยาวนัน้ สุทิน ศิรินคร ผู้จดัการ

โครงการฯ กล่าววา่ “ต้องการให้เกิดเครือข่ายพี่เลีย้งเยาวชนภาคใต้ ซึ่งอย่างน้อยๆ น่าจะมีสัก 40 

คน พร้อมแผนงานพัฒนาเดก็และเยาวชนของแต่ละต าบล นอกจากนีพ้ี่เลีย้งเยาวชน ก็ควรจะมี

ทักษะภาวะผู้น าและทักษะการโคช รวมทัง้สามารถออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ และท้ายสุดก็

สามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเดก็และเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากการลง

มือปฏบัตจิริงในพืน้ที่”  

จรายุทธ สุวรรณชนะ เผยเบือ้งหลงัการจดักระบวนการเรียนรู้ในครัง้นีว้่า.. “ เวทีนีเ้ป็นการจดั

กระบวนการเรียนรู้ให้กบัพ่ีเลีย้งเยาวชนพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาภาวะการ

น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับพี่เลีย้งในพืน้ท่ี ในส่วนตวัคิดวา่คนท างาน

ด้านนี ้ ตัง้ใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อยูแ่ล้ว จงึอยากชวนให้เขาได้กลบัมาท าความเข้าใจตวัเองก่อน เพ่ือความ
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เข้าใจวา่มีศกัยภาพและข้อจ ากดัอะไรในตวัเอง ถ้าเขาต้องการท างานอย่างมีความสขุและยัง่ยืนต้องก าจดั

ข้อจ ากดับางอยา่งออกไป ตวัอยา่งข้อจ ากดั เชน่ อารมณ์ร้อน... เป็นต้น” 

 

 

 

 

 

 

จรายทุธเสริมวา่การให้พ่ีเลีย้งรู้จกัตนเองมีความส าคญัมาก “การรู้จักตัวเองท าให้เขาเหน็

คุณค่าในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความสุขท่ีท าให้เขาอยากท างานต่อไป เกิดเป็นพลัง

ในการขับเคล่ือนงาน และการได้รู้ข้อจ ากัดจะช่วยให้เขาระวังตัวเองมากขึน้ เพราะถ้าไม่ระวัง

อาจจะไปท าร้ายคนอ่ืนหรือกลุ่มเป้าหมาย เชน่ ในบางครัง้เขาเป็นคนตัง้ใจดี แตไ่ม่ฟังเดก็ ท าให้เดก็เกิด

ความกดดนัแล้วไมอ่ยากเข้ามาท างานร่วมกนั 

และการท่ีคนเรามีข้อจ ากดัในตนเอง เป็นสิ่งท่ีท าให้ไมส่ามารถขยายงานให้เพิ่มมากขึน้ได้ แล้วบาง

ทีท าให้ต้องท างานเหน่ือยมากขึน้ เชน่ มุง่ให้งานออกมาเร็ว อยากให้งานเสร็จ เลยเผลอไปกดดนัคนอ่ืน 

เผลอไปกดดนัเดก็ด้วย ท าให้ตวัเองเครียด ต้องท างานหนกัขึน้” 

นอกจากนี ้นอกจากเร่ืองการรู้จักตนเองแล้ว กระบวนการยังเน้นให้รู้จักกับการจัดการ

ความเครียดอีกด้วย “ในสามวันนีเ้ราจะมีกระบวนการ  ท าให้เขาเห็นว่าความทุกข์ในชีวิตเขามี

อะไรบ้าง  มีแนวทางในการจดัการอยา่งไร  เพราะเวลาท างานต้องมีความกดดนัและความเครียดเกิดขึน้ใน

ชีวิต จึงท าให้เขาเห็นว่าความทุกข์และความเครียดของคนส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจอย่างไร ท า

ให้เขามีพลังและมีความหวังในการท างาน 

และท่ีส าคญั “บทบาทของการเป็นผู้น า” เป็นสิ่งท่ีต้องย า้เน้น ในฐานะคนท่ีจะไปท าหน้าเป็นโคช

จ าเป็นต้องเข้าใจเร่ืองนีใ้ห้ถ่องแท้ “คือท าให้เห็นวา่ผู้น าไม่ใชก่ารคิดเองพดูเองทกุเร่ือง ไมต้่องรับผิดชอบทกุ

 

“การรูจ้กัตวัเองท าใหเ้ขาเห็นคณุคา่ใน

ตวัเอง เกดิความภาคภมูใิจ และเกดิ

ความสขุทีท่ าใหเ้ขาอยากท างานตอ่ไป” 
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เร่ือง  เพราะถ้าท าแบบนัน้จะไมท่ าให้เกิดทกัษะความเป็นผู้น าในตวัเยาวชนขึน้เลย  ต้องพดูเร่ืองบทบาท

ของการน าหรือการเป็นผู้น า คือการสร้างการมีส่วนร่วม  การสร้างการเรียนรู้ ซึง่เป็นบทบาทท่ี

ส าคญัมาก  แตเ่ขาจะท าบทบาทนีไ้ด้ต้องย้อนมาดวูา่เขาต้องพฒันาคณุลกัษณะอะไรในตวัเขาอีก  โดย

คณุลกัษณะนีห้มายถึงเร่ืองจิตใจและทักษะด้วย  เช่น ทักษะการฟัง  ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม   

ซึ่งเราช่วยปรับทัศนคตใินแง่การเป็นผู้น า  เพราะผู้น าไมใ่ชก่ารเข้าไปจดัการทกุเร่ือง  และจากสองวนันี ้

จะเห็นวา่เขามีลกัษณะของการเช่ือผู้น า  ชาตพ้ินภยั   เป็นการฝากความหวงัไว้ท่ีผู้น าอยา่งเดียว  จึงต้องมี

การแก้ทัศนคตติรงนีด้้วย เพื่อให้เหน็ว่าบทบาทแท้จริงของผู้น าเป็นอย่างไร”  

เพราะเหตผุลข้างต้นท่ีเป็นเบือ้งหลงัส าคญัซึง่เป็นท่ีมาของการเป็น “พี่เลีย้งเยาวชนหรือโคชที่ดี” 

จรายทุธจงึได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในลกัษณะ “กิจกรรมผ่านประสบการณ์” เป็นสว่นใหญ่ 

ส าหรับกระบวนการท่ีจะท าให้พ่ีเลีย้งรู้จักตัวเองเพื่อให้เกิดพลังขับเคล่ือนภายใน และสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีกิจกรรมดงันี ้ กิจกรรม check in / กิจกรรมสนัทนาการ ประกอบด้วย 1.

กิจกรรมนบัเลข , 2.กิจกรรมเสร็จฉนัและเธอ,3.กิจกรรมเรียงล าดบั , 4.กิจกรรมปลาท ู เขง่  / กิจกรรม 360 

องศา / กิจกรรม socio (ความสขุ 4 ระดบั)/ กิจกรรมจกัรวาลจดัสรร  / กิจกรรมท้องฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ : รู้จกั

ตนเอง จดัการอารณ์ตนเอง  

ซึง่จรายทุธได้เลา่ถึงเปา้หมายของแตล่ะกิจกรรมให้ฟังวา่... เร่ิมท่ีกิจกรรม check in มีเปา้หมาย

เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ส ารวจตวัเองก่อนวา่ ตอนนีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง  และยงัเป็นการฝึกการพดู ฝึกทกัษะการ

ส่ือสารแบบง่ายๆ ตวัอยา่ง เชน่ การแนะน าตวัโดยถามคนข้างๆ ไปเร่ือยวา่ “เช้านีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง”  ซึง่ท า

ให้คนกล้าท่ีพดูออกมาเพราะเป็นเร่ืองของตวัเอง” 

เจ้าตวับอกตอ่วา่กิจกรรมสนัทนาการ เหมือนเป็นกิจรรมท่ีน าเข้าสูเ่นือ้หาหลกั ในหวัข้อเร่ืองการ

รู้จกัตนเอง ชว่ยท าให้ ผู้ เข้าร่วมรู้สกึเพลินไป ให้รู้สกึว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ไมไ่ด้เป็นเร่ืองวิชาการเคร่งเครียด

อะไร “แต่ท่ีจริงเขาได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาได้คุยกันจากกิจกรรม บางทีท่ีมีแซวกนัว่าได้รู้เร่ืองชาวบ้านมาก

ขึน้ แต่ท่ีจริงเป็นการได้รู้จักคนอ่ืนมากขัน้ ได้เข้าใจคนอ่ืนมากขึน้ ได้เพ่ือนใหม่ ท่ีคนปักษ์ใต้เรียกว่า

ได้เกลอคือได้เพ่ือนสนิท น่ันคือความสนิทใจ”   

ซึง่กิจกรรมสนัทนาการจะมีหลากหลายในเวทีนีน้ ากิจกรรมเหลา่นีม้าใช้เร่ิมท่ี 1.กิจกรรมนับเลข  

มีเปา้หมายเพ่ือเพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าถ้าเราท างานด้วยกนัต้องรู้จกัสงัเกต รู้จกัการฟัง รู้จกัการรอ ถึงจะท าให้งาน
ส าเร็จได้    
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2.กิจกรรมเสร็จฉันและเธอ มีเปา้หมายเพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ในกลุม่ มีการนวดให้กนั คือท า

ให้เขาได้รู้จกักนั แตไ่มไ่ด้ผา่นการพดูคยุ เป็นการท าความรู้จดัผา่นการสมัผสั ผา่นการนวด  

 

  

 

 

 

3.กิจกรรมเรียงล าดับ เป็นกิจกรรมสนัทนาการและเป็นกิจกรรมท่ีพาให้เขากลบัมาท าความรู้จกั 

ตวัเองแบบง่ายๆ  และในตอนท้ายมีการให้คยุกนัแบบง่ายๆ ถึงคณุลกัษณะของตวัเองวา่มีบคุลิกลกัษณะ
อยา่งไร  และค าถามสดุท้ายคือท าให้เห็นว่าเรามกัจะโกรธกบัเร่ืองอะไร  สิ่งท่ีท าให้เราโกรธแล้วเป็นจดุอ่อน
ของเราคืออะไร  จะได้ระวงัมากขึน้ในการท างาน  และในอีกด้านหนึง่จะได้เข้าใจและรู้จกัคนอ่ืนมากขึน้ด้วย
วา่เขาตา่งกบัเราอย่างไร มีจดุแข็งและจดุออ่นอย่างไร  เวลาท างานด้วยกนัจะต้องระวงัอะไร "เราจะท างาน
กับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไร" กระบวนกรกลา่วกบัผู้ เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ  :  นัง่ล้อมวงใหญ่  

โจทย์   :  ให้ปรบมือและนบัเลขตามที่กระบวนกรก าหนด เช่น ให้ทัง้วงนบั 1 -20   

กตกิา   :   ห้ามนบัซ า้เลขกนั   ห้ามคนข้างๆ นบัตอ่กนัไป ห้ามสง่ซกิกนั  

 

กระบวนการ  :  นัง่ล้อมวงใหญ่ หนัหน้าจบัคูก่นั 

โจทย์            :    ให้ผลดักนับอก 

- ช่ือผลไม้  

- อวยัวะในร่างกาย  

- บอกช่ือที่เก่ียวข้องกบันครศรีธรรมราช 

กตกิา             :   รอบแรกใครแพ้นวดให้เพื่อน / รอบสดุท้าย คนชนะนวดให้เพื่อน  

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ 

โจทย์  : 1.เรียงล าดบัความสงูมากไปน้อย   2.เรียงล าดบัอายจุากมากไปหาน้อย 3.ให้ 

                                         เรียงล าดบัตามเดอืนเกิด 4.ให้เรียงล าดบัตามสผิีว  

                                     5.ให้จบักลุม่คนเกิดวนัเดียวกนั (อาทิตย์ - เสาร์) และระดมความคิดเห็นในหวัข้อ                      

                                     1.ลกัษณะนิสยัเดน่ของคนเกิดแตล่ะวนั เหมือน หรือตา่งกนัอยา่งไร 2.เร่ืองอะไร 

                                      ที่ท าให้คนในแตว่นัหงดุหงิดไมพ่อใจ  

กตกิา  : ให้สือ่สารกนัอยา่งไรก็ได้ แตห้่ามคยุกนั ใช้สญัลกัษณ์แทนได้    
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4.กิจกรรมปลาทู เข่ง เป็นเคร่ืองมือในการฝึกสติและสมาธิให้กบัเดก็ๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องนัง่สมาธิ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 360 องศา  กิจกรรมการรู้จกัตวัเองท่ีให้เดนิก้าวออกมาข้างนอก  โดยใช้เป็นวง 360 

องศา เป็นการให้รู้จักตัวเองแบบง่ายๆ  ด้วยการให้แสดงตัว  โดยมีโจทย์ในชีวิต เชน่ ในครอบครัวท่ีมี

พ่ีน้องก่ีคน  แล้วเราเป็นลกูคนท่ีเทา่ไหร่ จากนัน้ให้เขาแสดงตวั   เป็นการฝึกให้เปิดเผยตวัเอง  เพราะบางที

คนยงัไมก่ล้าเปิดเผยตวัเองผา่นการพดู  เลยให้ก้าวออกมาข้างนอกแคแ่สดงตวัก่อน  ซึง่จะมีการเลือก

สมัภาษณ์แคบ่างคน เชน่ ถามวา่การเป็นพ่ีคนโต คนกลาง คนเล็กเป็นอยา่งไร เม่ือเขาพูดเร่ืองส่วนตัว

แล้วมีคนอ่ืนฟัง  เขาจะรู้สึกดีเพราะเขามีพืน้ที่ของตัวเขาเอง  ซึง่จะเป็นการจดุประกายให้กิจกรรม 3 

รอบท่ีนัง่วงกลมท่ีมีการให้โจทย์คยุ  จะท าให้เขาคุยได้ลึกขึน้  

 

 

 

 

 
  
 

 

กระบวนการ :  จบักลุม่ 3 คน  

โจทย์   :  ให้ผู้ เข้าร่วมท าตามกระบวนกรให้โจทย์ 

กตกิา :  ให้ผู้ เข้าร่วมจบัมือกนัสองคน เรียกวา่เขง่ สว่นคนตรงกลางเรียกปลาท ูโดยผู้ เข้าร่วมต้องวิง่ 
ตามโจทย์ที่กระบวนกรให้ 

โจทย์   : ถ้ากระบวนกรเอย่ช่ือใคร ให้คนนัน้เป็นผู้วิ่งไปหา ปลาท ูหรือ เขง่ , เขง่ระเบดิ ให้สลายกลุม่ 
สามคนไปจบักลุม่ใหม ่สลายสถานะใหม ่และต้องไมใ่ชเ่พื่อนกลุม่เดิม 

กระบวนการ : กลุม่ใหญ่ 

โจทย์  : ให้คนที่ตรงกบัค าถามเหลา่นี ้ก้าวออกมาข้างหน้า / เลอืกสมัภาษณ์บางคน 

กตกิา  :  ให้ผู้ เข้าร่วมก้าวออกมาข้างหน้าเมื่อได้ยินค าถามเหลา่นี ้ 

 ใครชอบพี่หมื่นฯ ในบพุเพสนันิวาส เพราะอะไร 

 สถานท่ีที่ชอบไป เพราะอะไร 

 ใครมีพี่น้องก่ีคน  รู้สกึอยา่งไรเป็นลกูคนเดียวใคร /เป็นพ่ีคนโต รู้สกึอยา่งไร / มีความ

รับผิดชอบอยา่งไร / สิง่ที่ภาคภมูิใจ / ใครเป็นลกูคนกลาง รู้สกึอยา่งไร 
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กิจกรรม socio (ความสุข 4 ระดับ) เป็นการส ารวจตวัเอง 4 ระดบั  เพ่ือส ารวจตวัเองง่ายๆ วา่

ความสขุและความทกุข์ของเขาในปีท่ีผ่านมาอยูใ่นระดบัไหน   เป็นการชวนให้มาทบทวนตวัเองให้เห็นวา่

ความสขุและความทกุข์ในชีวิตของเขามีอะไรบ้าง  

 

 

 

 

 กิจกรรมจักรวาลจัดสรร  จกัรวาลจะจดัสรรให้ผู้ เข้าร่วมได้ไปเรียนรู้กบัคนอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชค่นท่ีเรา

รู้จกักนัมาก่อนโดยการเวียนจบัคูไ่ปเร่ือยๆ  “การให้โจทย์ คือให้เขาได้ทบทวนและเลา่เก่ียวกบัเร่ืองของ

ตวัเอง  ซึง่โจทย์นัน้เรียกวา่การกลบัมา inner work กบัตวัเอง  โดยเป็นโจทย์ที่เป็น empower ในเชิงบวก

ก่อน  เช่น เร่ืองความส าเร็จ ความประทับใจ ความภาคภูมิใจในการท างาน   แล้วมีเวลาให้เขาด้วย

เลา่  เพราะฉะนัน้ในช่วงนีเ้ขาจะได้ทบทวนตัวเองว่าส่ิงท่ีเขาท ามามีความภาคภูมิใจ หรืออะไรท่ี

ประทับใจหรือเป็นความส าเร็จ และโดยท่ัวไปคนส่วนใหญ่อยากให้คนอ่ืนได้รับรู้ความส าเร็จของ

ตัวเอง...   

ธรรมชาตขิองมนุษย์ต้องการคนรับรู้และเข้าใจในความเป็นตัวเขา  และท าให้เขามีพืน้ท่ี  

มีตัวตนในสังคมในชุมชน  ในครอบครัว  และในความสัมพันธ์นัน้  น่ีคือโจทย์แรก ที่ให้เขาได้

ทบทวนผ่านการตัง้ค าถามเชิงบวก  และเม่ือเขาเหน็ความภาคภูมิใจ  เขาจะเร่ิมเหน็คุณค่าในส่ิงท่ี

ท า   ส าหรับโจทย์ข้อที่ 2 คือค าถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งหล่อเลีย้งของเขา  หรือการถามว่าสิ่งท่ีเป็น

ปัญหาอุปสรรคท่ีเจอมานัน้สามารถผ่านมาได้อย่างไร เป็นการถามให้ลึกลงไปว่าอะไรเป็นสิ่งท่ี

หล่อเลีย้ง  ท่ีท าให้เขายังเดนิบนเส้นทางนี ้ เพ่ือให้เขาค่อยๆ ทบทวนตัวเอง ถงึส่ิงเล็กๆ ท่ีอยู่ข้าง

ใน ซึ่งการท าให้เขาท างานแบบนีแ้บบไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย   และทัง้ท่ีจริงแล้วงานท่ีเขาท าอยู่เป็น

งานจิตอาสาที่ไม่ได้เงนิ   เพราะฉะนัน้สิ่งที่หล่อเลีย้งให้เขาเดนิและท างานแบบนีไ้ม่ใช่เร่ืองข้าง

นอก  แต่เป็นเร่ืองจิตใจ  เร่ืองคุณภาพภายใน  หรือภาวะความเป็นผู้น าท่ีมีอยู่ในตัวเขา  โดยท่ี

เขาไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่ง”  

 

 

 

กระบวนการ : กลุม่ใหญ่  

โจทย์  : มีความสขุอยูใ่นระดบัไหนใน 4 ระดบั (จากน้อยไปมาก จากระดบั 1-4)  

กตกิา  : ให้ผู้ เข้าร่วมไปยืนตามหมายเลขที่คิดวา่ตวัเองอยูใ่นระดบันัน้ตามโจทย์ที่กระบวนกรถาม 

 

กระบวนการ : จบัคู ่

โจทย์ : มีค าถาม 1.ความภาคภมูิใจ ความส าเร็จ ความประทบัใจในการท างานเยาวชน หรืองาน 

อื่นๆ คือเร่ืองใดบ้าง2.อะไรคือสิง่ที่หลอ่เลีย้งให้เราท างานเพื่อเด็กๆ (แรงบนัดาลใจ,แรงจงูใจ) 

กตกิา  :   ให้จบักนัคูแ่ละผลดักนัเลา่ จากนัน้ เปลีย่นคูไ่ปทีละค าถาม 
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กิจกรรมท้องฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ : รู้จักตนเอง จัดการอารณ์ตนเอง กระบวนกรได้หยิบก้อน

เมฆมาเปรียบเทียบเป็นเชน่ความคดิ และท้องฟ้าเปรียบเสมือนจิตใจ ซึง่ทัง้สองสิ่งนัน้ท างานด้วยกนัภายใต้

การสัง่การของมนุษย์ “เป็นกิจกรรมท่ีอยากให้เขาเรียนรู้การท างานของจิตใจของมนุษย์  ว่าความ

ทุกข์ท่ีเกิดขึน้ในใจของมนุษย์เกิดขึน้ได้อย่างไร แล้วเราจะดูแลจัดการอย่างไร  ซึง่ท่ีจริงมาจาก

จิตวิทยาแนวพทุธ  ท่ีท าให้เกิดการเปรียบเทียบและเห็นได้ง่ายวา่จิตใจของเราท างานอยา่งไร  และได้เห็น

ความทกุข์ของเรา  ซึง่ความทกุข์ของเราเกิดจากเร่ืองอะไรได้บ้าง  นัน่คือเร่ืองของความคดิท่ีท าให้เกิดความ

ทกุข์  และความทกุข์ความเครียดสง่ผลตอ่สขุภาพของตวัเขาเองอยา่งไร  แล้วเขาต้องดแูลตวัเองอยา่งไร  

ซึง่วิธีการดแูลตวัเอง คือ การดแูลตวัเองท่ีไมใ่ชก่ารเบียดเบียนตวัเอง ตวัอยา่งเชน่ การเครียดแล้วไปกิน

เหล้าน่ีคือการเบียดเบียนตวัเอง  และพยายามแทรกบทบาทของการเป็นพ่ีเลีย้งเยาวชนด้วยว่าถ้าเขา

สามารถท าให้เดก็ๆ มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ เชน่ จดัการกบัก้อนเมฆตา่งๆ ได้ เดก็จะสามารถดแูลตวัเองได้

ในอนาคตท่ีเขาโตขึน้  

 
 

“เวลาเราท ากิจกรรมกับเดก็ในชุมชน เพื่อสร้างภาวะอารมณ์เป็นท้องฟ้าใสขึน้มาให้เดก็ 

ไม่ใช่ท าเพื่อให้กิจกรรมเสร็จเท่านัน้ และหน้าที่การเป็นพ่ีเลีย้งเยาวชนเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญ 

เพราะเราก าลังสร้างคนให้เป็นคนดีให้เกิดขึน้ในตัวเดก็ ให้มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือคนอ่ืน เดก็

ต้องมีคุณภาพจิตใจแบบท้องฟ้าที่สดใสมีวุฒภิาวะทางอารมณ์ที่ดีและมีคุณภาพ” จากนัน้ได้มีการ

สรุปถึงบทบาทของพี่เลีย้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีโยงเข้าสูเ่นือ้หาได้อยา่งแนบเนียนอีกด้วย  
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จากกิจกรรมที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และรู้จักตนเองแล้ว กระบวนกรจึงได้ค่อยๆ ให้

ผู้เข้าร่วมเกิดทัศนคต ิ ความรู้ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จึงเลือก

กิจกรรมสนุกๆ มาดังนี ้ กิจกรรมโจรขึน้บ้าน / กิจกรรมการฟังด้วยหวัใจ / กิจกรรมสนัทนาการ 

(1.กิจกรรมHome 2.กิจกรรมปิดตาดงึเชือก) / กิจกรรม Check out / กิจกรรมส่ีเหล่ียมแตก / กิจกรรม 

World Café / กิจกรรมประเมินแบบเสริมพลงั มาขยายความแตล่ะกิจกรรมวา่มีเปา้หมายเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม

เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรกนั 

กิจกรรมโจรขึน้บ้าน ช่ือเรียกความสนใจทนัที กระบวนกรบอกว่าท่ีตัง้ช่ือแบบนีเ้พ่ือให้เกิดความ

สมจริงเวลาให้โจทย์หรือให้สถานการณ์  ซึง่ใกล้เคียงกบัชีวิตจริง  “ท าให้เขาเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์หรือ active learning โยงกลบัไปสูชี่วิตจริงได้  เพราะประสบการณ์ในห้องเรียนต้องเช่ือมโยง

ไปสูป่ระสบการณ์ในชีวิตจริงให้ได้  ไมใ่ชค่วามรู้แบบแยกสว่น และเป็นการน าเข้าสูเ่นือ้หา องค์ประกอบ

อะไรบ้างที่ท างานให้ประสบความส าเร็จ มีความสุข และมีความยั่ งยืน   โดยเราน าค าท่ีผู้ เข้าร่วมคยุ

จากเม่ือเช้ามาใช้  เพ่ือท าให้เขารู้สกึว่าเป็นเจ้าของภาษาและเพราะองค์ความรู้แบบนี ้   ไมใ่ชเ่ป็นการใส่

เนือ้หาให้เขา แตใ่ห้เขาเป็นผู้บอกเนือ้หานัน้เอง” 

 

 

 

 

 

 

กระบวนกรเสริมวา่ “กิจกรรมโจรขึน้บ้านนี ้ ผมตัง้ใจให้เขาเห็นวา่ 3 เร่ืองนี ้ 1.มีวิธีการ/

กระบวนการท างานท่ีดี 2.มีความสัมพันธ์ที่ดีรองรับ (ครอบครัว ชมุชน) และ 3.มีบุคลากรมีภาวะ

ความเป็นผู้น า มีความส าคญักบัเราเป็นท่ีมาความสขุ ความทกุข์ในชีวิตเรา อยากให้เขาเห็นว่าตวัเขามุง่

ไปท่ีเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มากไปหรือเปล่า เชน่ บางกลุม่อาจมุง่เน้นไปท่ีการท าอีเวนท์หรือกิจกรรมอยา่งเดียว  

โดยไมไ่ด้สนใจวา่เด็กจะมีภาวะความเป็นผู้น าหรือเปล่า (หมายถึงกล้าคิด กล้าแสดงออก)  ไมไ่ด้สนใจ

ความสมัพนัธ์ท่ีจะเกิดขึน้วา่เป็นอยา่งไร   ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน ครอบครัวเราก็มี

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ 

อุปกรณ์  : มีแผน่ยางคนละ 1 แผน่ให้เป็นตวัแทนบ้าน มีบ้านวา่ง 1 บ้าน 

 โจทย์    :  ทกุคนต้องรักษาบ้านของชมุชน อยา่ให้บ้านวา่ง หน้าที่ ปกปอ้งบ้านตนเอง  

กตกิา  :  ห้ามกัก๊บ้าน ห้ามเตะย้ายบ้าน ห้ามท าร้ายโจร  

หมายเหตุ :  เลน่ทัง้สิน้ 12 รอบ เปา้หมายสดูสดุสองนาท ี
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ความสุข ดงันัน้จะเห็นวา่บางกลุม่ยงัไมมี่เครือขา่ยองค์กรเลยเขาจะได้รู้วา่เครือขา่ยก็เป็นส่วนส าคญัของ

การท างานให้ประสบความส าเร็จเชน่กนั 

 
 

ผู้ ท่ีมีภาวะการเป็นผู้น า และสามารถการสร้างการมีส่วนร่วมและน าร่วมได้ก็จะสามารถประสบ

ความส าเร็จได้ และถ้าองค์กรมีองค์ประกอบ 3 สว่นในระดบัใกล้เคียงกนั จะท าให้เกิดความส าเร็จ ยัง่ยืน

และมีความสขุ อยากจะชีใ้ห้เหน็โดยเฉพาะในส่วนของการท ากิจกรรมกับเยาวชน อยากให้

ผู้เข้าร่วมเหน็ว่าการท างานส่วนนีไ้ม่ใช่เพื่อท าให้กิจกรรมส าเร็จ แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้

เกิดความยั่งยืน และเม่ือเยาวชนลุกขึน้มาเป็นผู้น า ก็สามารถลุกขึน้มาคิดมาจัดการกับ

สถานการณ์ ปัญหาของพวกเขาเอง”  

กิจกรรมการฟังด้วยหัวใจ  ด้วยการเปิดคลิปช่ือ “เป้ อารักษ์ กับการฟังท่ีจะเปล่ียนชีวิตที่

เหลือของเขา” (ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=oD0LwD39_XM) และถอดบทเรียนสิ่งท่ีได้ 

https://www.youtube.com/watch?v=oD0LwD39_XM
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จากการดคูลิปนี ้ เป็นกิจกรรมที่เป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้น าด้วยการฟังด้วยหัวใจ การน าคลิปมา

ให้ดเูป็นตวัอยา่งผู้ เข้าร่วมจะเข้าใจได้เร็ว เปา้หมายของการน ากิจกรรมนีม้า  เพราะการฟังเป็นหัวใจของ

การเป็นพี่เลีย้งเยาวชน ซึ่งถ้าพี่เลีย้งไม่ฟัง  จะไม่มีพืน้ท่ีให้เดก็ๆ แสดงความเหน็  ท าให้เดก็ๆ 

ไม่ได้พูดถงึความต้องการของเขา เพราะฉะนัน้ต้องมีทกัษะของการฟังด้วย  ซึง่เป็นทกัษะเดียวกนักบั

ทกัษะความเป็นผู้น า  คือถ้าจะท าให้งานส าเร็จ  ผู้น าต้องมีทกัษะในการสร้างความมีสว่นร่วม  ถ้าเขาสร้าง

การมีสว่นร่วมได้จะเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ด้วย  เป็นองค์ประกอบซึง่กนัและกนั” 

ส าหรับกิจกรรมสนัทนาการท่ีน ามาแทรกเป็นชว่งๆ ก็มีสาระส าคญัเชน่กนั เชน่ กิจกรรม Home 

เป็นสนัทนาการเล็กๆ ท่ีกระบวนกรบอกวา่เป็นการลองถามเขาดวู่าเขาได้เรียนรู้อะไร  “ซึง่น าไปเทียบกบั

การใช้ชีวิตจริงของเขา ทุกครัง้ท่ีเราออกจากบ้านเรามีต้นทุนชีวิตที่ต้องจ่าย  ทัง้เงิน สุขภาพ 

ช่องว่างความสัมพันธ์ และเวลา ให้พวกเขาเหน็ว่าบ้านคือที่พักที่มีความส าคัญกับทุกคน   และได้มี

การโยงกลบัมาว่าถ้าเขาเป็นพ่ีเลีย้งเยาวชน  แล้วเราเป็นท่ีพักให้กับเดก็ได้  เวลาเดก็ออกไปข้าง

นอกก็จะกลับมา ถ้าเราท าให้เขารู้สึกผ่อนคลาย วางใจ ท าให้เขารู้สึกปลอดภัย  เม่ือเดก็มีปัญหา

อะไรเขาจะกลับมาที่บ้าน  เพราะฉะนัน้ท่ีพกัท่ีอยากให้ผู้ เข้าร่วมได้เห็นคือนอกจากบทบาทท่ีท าหน้าท่ีพ่ี

เลีย้งแล้ว ในบทบาทชีวิตของตัวเองที่เป็นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จะท าอย่างไรให้พวกเขาสามารถ

ท าตัวเป็นท่ีพักให้กับลูกหลานได้  น่ีคือสิ่งท่ีซ่อนอยูข้่างในกิจกรรมนี”้ 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ  :  กิจกรรมเดี่ยวและแบง่กลุม่ละ 4-6 คนถอดบทเรียนจากกิจกรรม 

อุปกรณ์  :  มีแผน่ยางคนละ 1 แผน่ ให้สมมตุิเป็นบ้าน    

โจทย์   : ให้ทกุคนสง่เสยีงตร๋ีและเดินจากบ้าน (ที่ตวัเองยืนอยู)่ ไปที.่.....บ้านเพื่อน / ที่ท างาน /  

    โรงพยาบาล /ความส าเร็จ (ตามที่กระบวนกรก าหนดจดุไว้ในห้อง) แล้วกลบัมาบ้าน / แบง่ปัน  

                                          เร่ืองราวหนึง่เร่ืองทีอยากเลา่ให้เพื่อนฟัง 

กตกิา  :  ให้ทกุคนออกจากบ้านไปท าตามโจทย์โดยต้องกลัน้หายใจและออกเสยีงตี๋ไปตลอดเส้นทางถ้าไม่ 

ไหวให้กลบัมาที่บ้านแล้วเร่ิมใหม ่ท าภารกิจให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

เพราะการฟงัเป็นหวัใจของการเป็นพีเ่ลีย้งเยาวชน ซึง่ถา้

พีเ่ลีย้งไมฟ่งั  จะไมม่พีืน้ทีใ่หเ้ด็กๆ แสดงความเห็น  ท าให้

เด็กๆ ไมไ่ดพู้ดถงึความตอ้งการของเขา 
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กิจกรรมปิดตาดงึเชือก  มีเปา้หมายเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเห็นบทบาทของผู้น า “ซึง่เราอยากจะปรับ
ทัศนคตกิารน าของพวกเขาด้วย  เพราะเราได้เห็นแล้ววา่ผู้น าของแตล่ะกลุม่มีลกัษณะของการจดัการ
คอ่นข้างสงู  เพิ่มเตมิให้เขาวา่บทบาทส าคัญของผู้น ามีเร่ืองอะไรบ้าง  แล้วโยงกลบัมาท่ีตวัเขาเองวา่
อยากเป็นผู้น าแบบไหน  และมีคณุลกัษณะของผู้น าอยา่งไร  เป็นการท าเร่ืองข้างใน (จิตใจ) ของเขาด้วย 
คือท าให้เขากลับมาส ารวจตัวเองว่าจะเป็นผู้น าแบบไหน  ถ้าเขาเข้าใจเร่ืองนีท้ าให้เขาสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมได้  ดูแลคนอ่ืนได้”     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่ีเหล่ียมแตก มีเปา้หมายท่ีอยากให้ผู้ เข้าร่วมเห็นวา่ “วิธีการท างานที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างไร” “คือเขาจะมองแคห่น้างานของตวัเองไมไ่ด้ เชน่ รพ.สต. ท างานประสบ
ความส าเร็จ  แตค่วามส าเร็จขององค์กรไมไ่ด้หมายถึงความส าเร็จของชมุชน จงึเป็นปัญหาร่วมกนัท่ีต้อง
ชว่ยกนัดแูล  โดยท่ีเราพดูกนัตลอดวา่การท างานกบัเด็กต้องมีเครือขา่ยร่วมด้วยนัน่เอง ซึง่กิจกรรมนีจ้ะท า
ให้เขาเห็นการท างานแบบมีสว่นร่วมในชว่งถอดบทเรียน”  

 

 

 

 

 

กระบวนการ : วงใหญ่ 

อุปกรณ์   :  ผ้าปิดตา , เชือกยาว 1เส้น 

โจทย์   : ให้ทกุคนท าเชือกเส้นนีใ้ห้มีรูปทรง  4 เหลีย่มจตรัุส 

กตกิา    :  1.ใช้ผ้าปิดตาและต้องหลบัตาให้สนิท (ให้มองไมเ่ห็น) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

2.ให้มือทกุคนอยูท่ี่เชือก 

3. พดูคยุกนัได้ 

4.ใช้เวลา : 20 นาที  

ถอดบทเรียน  :  เราจะน ากิจกรรมนีไ้ปให้เยาวชน / ผู้ใหญ่ เรียนรู้ในเร่ืองใดได้บ้าง 

กระบวนการ  : แบง่กลุม่ยอ่ย  

อุปกรณ์   : ชิน้สว่นจ๊ิกซอว์  

โจทย์   : ให้ประกอบชิน้สว่นจ๊ิกซอว์เป็นรูปสีเ่หลีย่มจตรัุส ภารกิจกลุม่จะเสร็จสิน้เมื่อมี 

สีเ่หลีย่มจตรัุสวางไว้ตรงหน้าทกุคน  

กตกิา   : ห้ามพดูคยุ ห้ามสง่ซิกกนั ให้ตอ่ของใครของมนั ห้ามชว่ยกนั   

: ห้ามยื่นชิน้จ๊ิกซอว์ให้กบัเจ้าตวัตรงๆ  
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กิจกรรม World Café  เป็นรูปแบบหนึง่ของการประชมุแบบมีสว่นร่วมเป็นการสร้างการมีสว่นร่วม 

ในการแสดงความเห็นและการระดมความคิดเห็น    เป็นการใช้เคร่ืองมือเพ่ือให้ทบทวนสิ่งท่ีผ่านมา “เรา
น ามาใช้เพ่ือผู้ เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นด้านการท างานกบัเด็กและเยาวชน ท าให้รู้ว่าเขาได้ท าเร่ืองงาน
เยาวชนในด้านใดบ้าง  และมีบทบาทอยา่งไร และก็รวมถึง “พี่เลีย้งควรมีคุณลักษณะอะไร”   ซึ่งกิจกรรม
นีเ้ป็นกิจกรรมท่ีออกแบบ เพ่ือให้เขาช่วยกันต่อยอดว่าน่าจะเป็นอย่างไรบ้างจากโจทย์ท่ีเราให้ไว้  จากนัน้
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเขา  ซึ่งกิจกรรมนีน้ ามาเป็นกรอบให้เขาได้ท ากิจกรรมประเมินตวัเอง
ด้วย (กิจกรรมประเมินแบบเสริมพลงั)   

ส าหรับกิจกรรมนีจ้ะใช้ส าหรับการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเขา  และท าให้เกิด

การมีส่วนร่วมในทุกเร่ืองทุกประเดน็ ท าให้การพูดคุยสนุก  การท่ีเราให้เขาท ากลุม่เดียวใน 8 ประเด็น

จะเป็นเร่ืองนา่เบื่อและท าให้เขาคิดไมอ่อก   แตพ่อมีการเคล่ือนแบบนี ้ (ทัง้กลุม่ย้ายไประมความคิดเห็นที

ละประเดน็จนครบ)ท าให้สนกุ  และได้เหน็การเตมิมุมมองของตัวเองจากมุมมองของคนอ่ืน  เป็น

การต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน  ท าให้เขาสนุกที่จะคิดด้วย  เป็นวงวิชาการที่ไม่เครียด

เหมือนกับเล่นสนุกแต่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ  :  แบง่กลุม่ยอ่ยแบง่กลุม่ยอ่ย เป็น 8 กลุม่ตามหวัข้อ 

อุปกรณ์   : กระดาษฟลปิชาร์ท , ปากกาเมจิก 

โจทย์   : ให้ระดมความคดิกนัใน 8 หวัข้อ และให้แตล่ะกลุม่เวยีนเขียนไปทีละประเด็นจน 

ครบตามเวลาที่ก าหนด หวัข้อดงันี ้

1. บทบาทส าคญัของพี่เลีย้งเยาวชนมีอะไรบ้าง  

2. คณุลกัษณะ/คณุสมบตัิของพีเ่ลีย้งที่ดีของพีเ่ลีย้งเยาวชนมีอะไรบ้าง 

3. เปา้หมายส าคญัของการพฒันาเยาวชนมีอะไรบ้าง 

4. กิจกรรมหรือการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกบัเยาวชนหรือน ามาใช้กบัเยาวชน

ได้ 

5. เราต้องสร้างการมีสว่นร่วมกบัใครหรือองค์กรใด (ใน - นอกชมุชน) 

6. ในฐานะพี่เลีย้งเยาวชน / เยาวชน เราอยากจะพฒันาหรือเรียนรู้เพิม่เติมใน

เร่ืองอะไรบ้าง 

7. สิง่ที่เราต้องการสนบัสนนุในการท างานกบัเยาวชนมีอะไรบ้าง 

8. ท าอยา่งไรให้เครือขา่ยท างานพฒันาเยาวชนยัง่ยืน  

: ให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอ 
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กิจกรรมประเมินแบบเสริมพลัง  ตอ่เน่ืองมาจากกิจกรรม World Café   การท างานทัง้ 8   ด้าน  

ท่ีผู้ เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นกนัออกมา กลายมาเป็นเคร่ืองมือการประเมินตัวของผู้เข้าร่วมเอง 
เพราะผู้ เข้าร่วมเป็นผู้ก าหนดเองวา่ลกัษณะของพี่เลีย้งท่ีดีต้องเป็นแบบใด “เราจงึน าการระดมความคิดของ
ผู้ เข้าร่วมทัง้ 8 ด้าน มาให้พวกเขาได้ประเมินตวัเอง ว่าท่ีผ่านมาพวกเขาท าได้ขนาดไหน  เป็นการประเมิน
แบบเสริมพลังหรือการประเมินแบบมีส่วนร่วม   โดยตวัชีว้ดัจริงๆ เขาเป็นตวัก าหนดไมใ่ชเ่รา ส าหรับ
กิจกรรมประเมินนีส้ามารถใช้ได้กบัทกุเร่ือง  จะประเมินเร่ืองสขุภาวะก็ได้  ทัง้สขุภาวะทางกาย  สขุภาวะ
ทางสงัคม  สขุภาวะทางจิตใจ  สขุภาวะทางปัญญา  ท าได้หมด  แตค่นท าต้องมีเนือ้หาเป็นแบคกราวด์ คือ
มีฐานคดิ มีทฤษฎีท่ีรองรับ” 

 

 

 

 
 

กิจกรรม Check out  เป็นกิจกรรมปิดวง เป็นกระบวนการ empower มีโจทย์ เชน่ ให้เดนิไปหา

เพ่ือนๆ และพดูขอบคณุและให้ก าลงัใจกนั และช่ืนชมกนัและกนั หรือการให้ออกมาพดูทีละคนวา่ฉนัจะเป็น

ผู้น าแบบไหน “กิจกรรมปิดวงนี ้ ถือว่าเป็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า empower 

หรือการเสริมพลัง   เพ่ือให้เขารู้สึกว่ามีพลังท่ีจะขับเคล่ือนงาน  เป็นการเพิ่มมลูคา่ของสิ่งท่ีเราท ามา

ตลอดสองสามวนันี ้ จากเดิมเขามีความรู้สึกดีกบัเพ่ือนอยูใ่นระดบั 7-8 อยูแ่ล้ว เม่ือเราเปิดช่องให้เขาจะท า

ให้เขาก็จะยิ่งสนิทกนัมากขึน้  เป็นการเตมิให้เขามีก าลงัใจและภมูิใจในสิ่งท่ีเขาท า  เพราะเม่ือคนอ่ืนมีค า

ช่ืนชมกบัการท่ีเขามีความอดทนและลงทนุลงแรงกบัการพฒันาเยาวชนหรือในเร่ืองตา่งๆ  จะท าให้เขารู้สึก

วา่สิ่งท่ีเขามีคณุคา่  แม้วา่จะส าเร็จหรือไมก็่ตามเป็นการให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั   และจะท าให้พวกเขา

รู้สกึวา่เป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัได้ตอ่ไป หรือจะน ามาใช้เพ่ือเป็นการปลกุพลงัใจให้รู้สกึมีพลงัเชน่ออกมาพดูทีละ

คนฉนัจะเป็นผู้น าแบบไหน เหมือนเป็นการชว่ยตอกย า้อดุมการณ์ของพวกเขานัน่เอง”   

 

 

 

กระบวนการ  : ยืนล้อมเป็นวงใหญ่ 

โจทย์   : ให้ก้าวออกมาข้างหน้าแล้วพดูฉนัจะเป็นผู้น าแบบไหน...ทีละคน 

   : ให้เดินหาเพื่อนๆ และพดูช่ืนชมหรือให้ก าลงัใจกนัและกนั   

กระบวนการ  :  แบง่กลุม่ยอ่ยตามพืน้ท่ี 

เคร่ืองมือ  : เคร่ืองมือใยแมงมมุ 

โจทย์   : ให้ประเมินองค์กรตนเอง ตาม 8 หวัข้อ องค์กรเราอยูใ่นระดบัไหน เพราะอะไรและ 

น าเสนอในวงใหญ่ 



อบรมเชงิปฏบัิตกิาร “สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพี่เลีย้งภาคใต้ : ภาวะผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” 27-29 มีนาคม 61 Page 15 

 

 
อภิเดช หสัรังษี 

มาลองฟังเสียงสะท้อนจากผู้ เข้าร่วมเวที เยาวชนแกนน า อภิเดช หัสรังษี  จากอบต.ควนชะลิก 

สะท้อนการเข้าร่วมครัง้นีว้่า “การเข้าร่วมเวทีในครัง้นี ้ผมได้ทกัษะความรู้ ด้านการเป็นผู้น าและการเป็น

ผู้พูดครับ และผมจะน าสิ่งท่ีได้ในเวทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตวัเองผม  ผมจะน ามาลองประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัจริง เช่น ให้กล้าเเสดงออกมากขึน้ในการท าหน้าท่ีในท่ีประชุม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

กล้าคิด กล้าพูด กล้าลงมือท าก็จะพยายามท าให้มากขึน้ และท่ีส าคญักล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นคน

อ่ืนครับ  และผมจะปฏิบตัิตวัเองให้เป็นแบบอย่างให้กบักลุ่มน้องๆ เยาวชนในทีมได้เห็นว่าการมีภาวะผู้น า

ต้องท าอย่างไรบ้าง และน าความรู้ท่ีได้ไปแชร์ตอ่ให้กบัน้องๆ ตอ่ไปกิจกรรมท่ีผมชอบคือกิจกรรมท่ีท าเชือก

ให้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสโดยปิดตาทุกคนในกลุ่ม  เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความซ่ือสัตย์ ความ

สามัคคี  ความรัก และยังฝึกทักษะภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี” 

ทัง้นี ้ จรายทุธ ได้ให้แนวทางส าหรับผู้ ท่ีสนใจเป็น “พี่เลีย้งเยาวชน” ในพืน้ท่ีของตนเองแตไ่มเ่ข้า

ร่วมอบรมครัง้นี ้ว่าควรต้องมีทกัษะพืน้ฐานดงันี ้1. ทักษะในการ empower เยาวชนให้ท างานเป็น  ให้

เดก็มีแรงบนัดาลใจในการฝึกตวัเอง  และมีแรงบนัดาลใจในการท างานเพ่ือชมุชน เพ่ือท้องถ่ิน หรือเพ่ือ

สว่นรวมได้  ในแบบใดก็ได้ 2.ทักษะในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของเด็ก

ในชมุชน 3.ทักษะในการถอดบทเรียนที่ท าให้เดก็ได้เรียนรู้จากกันและกัน และช่วยในการสร้าง

ความสัมพันธ์ได้ด้วยการท าให้เดก็ได้พัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดขึน้  และส่งผลให้เกิดการท ากิจกรรม

ที่สร้างสรรค์ต่างๆ เพราะการถอดบทเรียนไมใ่ชแ่คก่ารน าความรู้ออกมาอยา่งเดียว  แตต้่องท าให้เดก็

พฒันาตวัเองและเห็นภาวะผู้น า  ซึง่สามารถท าได้หมด เชน่ การออกแบบให้เยาวชนมองเห็นวา่ใครใน

ชมุชนท่ีเป็นผู้น า  และเขามีบทบาทอย่างไร  น่ีคือตวัอย่างการเรียนเร่ืองผู้น าผา่นผู้น าในชมุชนของตนเองได้  

ซึง่เยาวชนจะพบวา่มีผู้น าท่ีหลากหลายมาก  และการท่ีพ่ีเลีย้งจะท าอยา่งนัน้ได้ จะต้องมีทกัษะเร่ืองการ

ถอดบทเรียนได้อีกด้วย” 
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ซึ่งพ่ีเลีย้งจะมีทักษะแบบนีไ้ด้ต้องมาเรียนรู้  มาฝึกตัวเอง จู่ๆ จะให้เกิดขึน้เองแบบ

ธรรมชาตนัิน้เกิดขึน้ได้น้อยมาก  เพราะบางทีต้องอาศยักรอบคิดบางอยา่งในเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ เชน่ 

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ซึง่เป็นเนือ้หาก้อนใหญ่  เชน่ การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์เป็นอยา่งไร  

ประสบการณ์มีทัง้ในห้องเรียน  ประสบการณ์ในห้องอบรม  และประสบการณ์ในชีวิตจริง  โดยสามารถ

เช่ือมตอ่กนัได้อยา่งไร   ดงันัน้การพฒันาทกัษะส าคญัจริงๆ ท่ีจะท าให้เขาเกิดการเรียนรู้  เราเรียกวา่ทกัษะ

การถอดบทเรียน  โดยมีหวัใจส าคญัคือการแสวงหาความรู้ ได้แก่ ฟัง ถาม จบัประเดน็ สรุป ขมวด 

เช่ือมโยง ซึง่ถ้าในภมูิปัญญาของเรา เรียกว่า หวัใจนกัปราชญ์ ส ุ จิ ป ุ ลิ  เพราะการจะเป็นนกัปราชผู้ รู้ได้

ต้องแสวงหาความรู้” 

 

 

 

ท้ายสดุส าหรับผู้ ท่ีอยากเป็น “พ่ีเลีย้ง” แตไ่มไ่ด้มีโอกาสเข้าอบรมท่ีไหนเลย จรายทุธ ก็มีข้อแนะน า

แบบง่ายๆ ให้เป็นพ่ีเลีย้งขัน้เร่ิมต้นวา่ “อยากเป็นพ่ีเลีย้งก็ลองให้ฝึกตัวเองแบบง่ายๆ โดยมีหลักง่ายๆ 

คือการเปิดพืน้ท่ีให้เดก็ได้พูดและแสดงความคิดเหน็ เช่น  เวลาประชุมกัน ลองฟังและสนับสนุน

เกือ้กูลให้เดก็ได้พูดได้แสดงออกเตม็ท่ีก่อน ให้ลดการแนะน า ลดการสอนลง” กระบวนกรกลา่วตบ

ท้าย 

ตลอดระยะเวลาสามวนั ถือวา่เป็นการเร่ิมต้นท่ีดีส าหรับผู้ เข้าร่วมทกุคน  ท่ีมีโอกาสดีท่ีได้มาเตมิ

เตม็ความรู้ ทกัษะและทศันคตใิหม่ๆ ในการพฒันาเยาวชนในทิศทางการเรียนรู้แบบใหม่ การกลบัไปท า

หน้าท่ี “พ่ีเลีย้งเยาวชน” ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยพลงักาย พลงัใจ จะท าให้พวกเขาเหลา่นีส้ามารถน าสิ่งท่ีได้ใน

เวทีครัง้นี ้ไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีตนเองท าอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากย่ิงขึน้   

ถ้าผู้ใหญ่ทกุคนท่ีอยูร่อบตวัเดก็สามารถท าหน้าท่ี “พี่เลีย้งเยาวชน” ได้ แบบไมต้่องเก่งทกุคนแตมี่

ความเข้าใจเร่ืองการพฒันาเดก็ เยาวชนท่ีถกูต้อง เช่ือมัน่วา่ด้วยสองมือของทกุคนท่ีร่วมแรงร่วมใจกนั “บ่ม

เพาะ” เดก็ เยาวชน จะก่อให้เกิดความงอกงาม บานสะพร่ังทัว่ทัง้แผน่ดนิ เม่ือนัน้ประเทศไทยในอนาคต

ยอ่มสดใสแนน่อน. 

“อยากเป็นพีเ่ลีย้งก็ลองใหฝึ้กตวัเองแบบงา่ยๆ โดยมหีลกังา่ยๆ 

คอืการเปิดพืน้ทีใ่หเ้ด็กไดพ้ดูและแสดงความคดิเห็น ลดการ

แนะน า ลดการสอนลง” 


