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“อ๋าย”พฒันาแกนน าเยาวชนให้มีขึน้มาต่อจากรุ่นพี่ 
.................................... 

 
นิดตยิา เหน็สิน หรืออ๋าย ขณะนีก้ าลังศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่ึงใน
เยาวชนแกนน าของเทศบาลต าบลเมืองแก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มาเข้าร่วมค่าย 10 วัน ใน
ครัง้นี ้เหน็ความเปล่ียนแปลงของตนเองชัดเจน จึงน ามาแชร์ให้ฟังกัน  
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ในค่ายนีช้อบอะไรมากที่สุด 
ในคา่ยนีช้อบทกุอยา่ง  เพราะวา่ท าให้เราสนิทกบัเพ่ือนท่ีมาจากตา่งถ่ิน 

 
มีประโยชน์อย่างไรกับการรู้จักเพ่ือนต่างถิ่น 
ยกตวัอย่างจากเร่ืองเกม  โดยชว่งแรกท่ีมายงัไมรู้่จกัใคร  ท าให้เกมส าเร็จไปช้า  แตพ่อชว่งหลงัเราเร่ิมสนิท เร่ิม
รู้จกัคุ้นเคยกนัแล้ว  เลยท าให้เกมมีการวางแผน  มีการคยุกนั  ชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น และท าให้เกมส าเร็จไป
ได้เร็วกวา่แตก่่อน 

 
ในค่ายนีอ้ยากจะพัฒนาอะไรในตัวเราเอง 
คดิว่าอยากพัฒนาเร่ืองความคิดของเรา  โดยให้เรากล้าแสดงออก  กล้าลกุมาเป็นผู้น า เพ่ือน าน้องๆ และกล้า
จะกลบัไปพฒันาชมุชน  กล้าท่ีจะน าน้องๆ  ให้ชว่ยพฒันาชมุชนและแก้ไขปัญหาชมุชน 

 
สิ่งที่ได้จากค่ายในครัง้นี ้
ได้ในเร่ืองความคิดเป็นขัน้ตอน  จากแตก่่อนแคค่ิดและผา่นไป  แตค่า่ยนีท้ าให้เราคดิและเจาะลึกลงไป การ
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คิดเป็นขัน้เป็นตอนสามารถน าไปใช้ในการเรียนได้  เพราะวา่เรียนสายอาชีพก่อนจบก็ต้องมีโปรเจ็ค ต้องคิด
เป็นขัน้ตอน  ต้องวางแผน 

 
การเข้าท าให้เราเปล่ียนแปลงตนเองด้านใดบ้าง 
ก่อนหน้านีเ้คยเข้าคา่ยเยาวชน 21 วนั (คา่ยการสร้างเครือข่าย และพฒันาภาวะการน าของแกนน าเด็กและ
เยาวชน : สร้างไฟฝันปัน้อดุมคตใิห้เบง่บาน) ท่ีบ้านดนิ จงัหวดัขอนแก่น สิ่งท่ีตวัเองเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองการ
เรียน  เชน่ หากครูสัง่งานมา  เรากล้าจะรับงานเพื่อมาประสานให้เพ่ือนตอ่  และกล้าคดิกล้าแสดงออก กล้าพดู
กบัครูมากขึน้  กล้าพดูกบัเพ่ือนมากขึน้ 

หลงัจากกลบัจากคา่ย 21 วนั มีการท าโครงการ  และเราได้คิดโครงการเก่ียวกับขยะ  เม่ือกลบัไปเราก็ได้คิด
วางแผนว่าเราจะเร่ิมวันไหน  จะลงมือท าวันไหน  และเราหารายช่ือน้องๆ ในชุมชนว่ามีก่ีคน  แล้วแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 4 กลุ่มตามคุ้ม  คุ้มละประมาณ 10 คน  จากนัน้ช่วยกนัเดินเก็บขยะรอบหมู่บ้าน มีผลลัพธ์ที่ดีเพราะ
หมู่บ้านเราสะอาดขึน้ และชุมชนเหน็ว่าดี  เพราะแตก่่อนขยะไหลลงทอ่ระบายน า้ มีการอดุตนั  แตพ่อพวกเรา
ไปท าโครงการท าให้คนในชุมชนรู้สึกดีขึน้ ตอนนีข้ยะลดลงไปเยอะเพราะว่าในชุมชนของเราได้มีการให้แต่ละ
ครัวเรือนจดัการขยะในบ้านของตวัเองด้วยการคดัแยกขยะ ท าให้ไมค่อ่ยมีขยะตามร่องน า้แล้ว 
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ส าหรับการค่ายครัง้นี ้(ค่าย 10 วัน) มีการเปล่ียนแปลงด้านใดบ้าง 
จากคา่ยท่ีแล้วซึง่เป็นคา่ยครัง้แรกเหมือนเราติดเลน่มากกวา่   แตพ่อคา่ยนีเ้ราได้เห็นว่าเราเปล่ียนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึน้มีบุคลิกภาพดีขึน้ไม่ตดิเล่น  เวลาท างานก็คือท างาน  เวลาเล่นก็ส่วนเล่น 

 
 
เล่าโครงการที่จะกลับไปท าที่ชุมชน 
โครงการท่ีเราเลือกเป็นโครงการเก่ียวกบัแกนน าเยาวชน  เพราะวา่แตก่่อนมีพวกพ่ีๆ แกนน าเยาวชนท ากิจกรรม
ตา่งๆ แตปั่จจบุนัเปล่ียนไปตามยคุสมยั  ปัญหาคือ เดก็ไม่อยากขึน้มาเป็นผู้น า  ไม่อยากลุกขึน้มาช่วยเป็น
คนจัดการให้น้องๆ มาร่วมกิจกรรม  ท าให้ขาดแกนน าเยาวชน  เราเลยเลือกปัญหาท่ีไมมี่แกนน าเยาวชน
ในชมุชน  เพ่ือท่ีจะท าโครงการหาแกนน าเยาวชนให้กบัหมูบ้่าน  เราเลือกท าท่ีหมู่ 3  บ้านเมืองแก บ้านของเราคะ่ 
 
วิธีการและกระบวนการท่ีจะท ามีคิดกันไว้บ้างหรือไม่ 
จะเดนิส ารวจวา่มีน้องๆ ท่ีอยูใ่นหมูบ้่านก่ีคน  แล้วจดัคา่ยเล็กๆในหมู่บ้าน 1 วนัขึน้  เพ่ือถึงเวลาจบจากคา่ยจะได้
เลือกใครขึน้มาเป็นผู้น าแกนน าเยาวชนได้ เม่ือส ารวจเสร็จแล้ว  เราจะน าโครงการเราเข้าท่ีประชมุในหมูบ้่าน   
และเสนอโครงการวา่เราจะท า เพ่ือให้ผู้ปกครองของเดก็ในชมุชนได้รู้ด้วยว่าเราจะท าโครงการพัฒนาแกนน า

เยาวชนให้มีขึน้มาต่อจากรุ่นพ่ีคดิวา่ถ้าเราร่วมมือกนัน่าจะส าเร็จไปได้ด้วยดีคะ่ 
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กระบวนการที่ท าให้น้องๆ อยากมาเป็นแกนน าเยาวชน 
เราต้องบอกน้องว่าการท่ีเราจะลุกขึน้มาช่วยชุมชน  ลุกขึน้มาเป็นแกนน าเยาวชน  ส่งผลดีกับตวัเราในอนาคต  
เราคิดว่าถ้าเด็กจะอยู่บ้านเฉยๆ เล่นโทรศพัท์ เล่นอินเตอร์เน็ต เล่นเกม  แตถ้่าเราชวนน้องๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชมุชน  ก็เหมือนเปล่ียนจากเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้  จะได้รู้จักชุมชนของเรามากขึน้ได้
รู้จักวัฒนธรรมของชุมชน ได้รู้จักการท างานของคนในชุมชนด้วย  และคิดว่าจ าเป็นต้องรู้จกัสิ่งเหล่านี ้
ไว้  เพราะว่าถ้าเราโตไปแล้วเราไม่ได้ท างาน  อยู่แต่ในโลกส่วนตวัของเรา  อยู่แต่กับท่ีบ้านไม่ออกไปช่วยงาน
ชมุชน  ไมรู้่จกัคนอ่ืน  ตอ่ไปเขาก็ไมรู้่จกัเราแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะพดูกบัเราอย่างไร เหมือนเราอยู่คนเดียวตลอด  เรา
ก็ไมก่ล้าเข้าหาคนอ่ืน และท าให้เกิดผลดีคือเดก็ไม่เอาเวลาว่างไปทิง้กับการเล่นเกมเล่นอินเตอร์เน็ตช่วย
พัฒนาด้านความคิด  การกล้าแสดงออก การกล้าพูดกล้าท า กล้าเข้าหาคนอ่ืน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกทกัษะให้กบัน้องๆ ตอ่ไปในอนาคตเม่ือไปท างาน  คิดว่าเขาจะกล้าพดูกล้าเข้าหาเพ่ือนร่วมงาน  กล้าท่ีจะ
แสดงออกไป ในทางท่ีดีมากกวา่ทางลบ  
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การท างานร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเดก็ มีความคิดเหน็อย่างไร 
การท างานร่วมกันของเดก็กับผู้ใหญ่  คือเด็กได้แสดงความเห็นใหม่ๆ ผู้ใหญ่ก็สามารถน าไปปรับใช้ได้ 
ไม่ใช่รับฟังแต่ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ฝ่ายเดียว  เพราะเด็กก็อยากมีส่วนร่วม  อยากคิดอยากแสดงออก 
สมมตมีิงานบญุประเพณีขึน้  ถ้าผู้ใหญ่ท าก็เหมือนท าซ า้ๆ เดมิๆ  แตถ้่าเด็กเยาวชนไปช่วยคิดและวางแผนว่างาน
นีจ้ะท าอย่างไร  ก็เหมือนได้ความคิดใหม่ๆ ได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ น่าจะเกิดผลดีกับผู้ ใหญ่และเด็ก อยากฝาก
ผู้ใหญ่ว่าถึงแม้เราจะเป็นเด็กอายุยังน้อย  แต่ความคิดของเราก็มีสิ่ งใหม่ๆ มาให้กับคนในชุมชน
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
น่ีคือส่วนหนึง่ของความคิดท่ี “อา๋ย” ได้สะท้อนให้เห็นว่าการผา่นคา่ยท าให้ตวัเองเป็น “ผู้ใหญ่” ขึน้ 

....................................................................... 
 
 

ถอดบทเรียน จากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น     
(4 ภาค) ระยะท่ี 3 การขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น ครัง้ที่ 2 วันท่ี 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อค าเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา 
หมู่ 8 ต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน            
มูลนิธิสัมมาชีพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 
 


