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การเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนสาคัญอย่ างไร สาหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆ เช่ น น้ องการ์ ตูน หรื อ เด็กหญิงบุญญารั ตน์
ส่ องาม วัย 11 ปี ขณะนี เ้ รี ยนอยู่ในระดับชั น้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้ านทานบ ตัง้ อยู่ท่ ี หมู่ท่ ี 4
ตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (เป็ นน้ องสาวของเด็กหญิงกัลยา ส่องามที่มาเข้ าค่ายนี ้เพร้ อม
กัน) การต้ องอยู่ในค่ ายเป็ นเวลา 10 วัน “น้ องการ์ ตูน” ได้ ตอบคาถามสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ อะไรจากค่ ายครั ง้ นี ไ้ ด้
อย่ างน่ าสนใจ เรามาทาความรู้ จักกับกระบวนการคิดของเด็กหญิงคนนีก้ ัน

เรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักตนเอง
ได้ ร้ ูข้อเสียของตัวเอง คือ การไม่ชอบให้ คนอื่นสัง่ ส่วนข้ อดีคือเป็ นคนร่าเริง
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักภาวะการนาของตนเองและการทางานเป็ นทีม
ได้ ฝึกความมั่นใจในตนเอง เช่น การให้ กาลังใจตัวเอง การให้ อภัยตนเองเวลาที่ทาผิด การรู้ จักอดทนต่ อสิ่ง
นัน้ ๆ ต้ องเรี ยนรู้ ตนเองและคนอื่น ต้ องเรี ยนรู้ การเป็ นผู้ นาแบบมีส่วนร่ วม คือ เพื่อนจะต้ องมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้นา
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การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักสังคม
ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้ อมในหมู่บ้านว่าหมูบ่ ้ านเรามีขยะเยอะมาก
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักเศรษฐกิจ
ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการทาธุรกิจต่ างๆ ได้ ร้ ู จักการวางแผน คือ การที่เราจะทาอะไรต้ องวางแผนก่อนค่อยทา และรู้ จกั
การจ่ายตลาด คือ การที่เราทาเป็ นประจาทุกวัน เช่น การซื ้อของ
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักสิ่งแวดล้ อม
ได้ เกิดการแลกเปลี่ยนปั ญหาสิ่งแวดล้ อม คือ คนที่มาจากชุมชนอื่นได้ นาปั ญหาของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับ
ปั ญหาของชุมชนเรา ซึ่งเราควรเคารพกฎของชุมชน เช่น การไม่ตดั ไม้ ทาลายป่ า เพราะว่าถ้ าเราตัดไม้ จนหมด ก็
จะไม่มีอากาศหายใจ และในการปลูกพืชหลายชนิดเราก็ไม่ควรนาปุ๋ ยเคมีมาใส่ เพราะอาจทาให้ ดนิ เสื่อม
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การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักการทาสมาธิและการเข้ าใจพระพุทธศาสนา
การสวดมนตาภาวนาทุกวันทาให้ ได้ ร้ ู จักพระพุทธศาสนามากขึ ้น และในการฝึ กสมาธิ รวมถึงการเดินจงกรมทาให้
จิตใจสงบ โดยการเดินจงกรมทุกครัง้ เราต้ องพูดว่า ขวาย่างหนอ ซ้ ายย่างหนอ และการตักบาตรตอนเช้ าทุกวันทาให้ ได้
แผ่สว่ นบุญส่วนกุศลให้ แก่สตั ว์ทงหลายอี
ั้
กด้ วย

การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
ได้ เรี ยนรู้ การฝึ กทักษะการพูด คือ ทาให้ เรามีความกล้ าแสดงออก และต้ องเป็ นผู้ฟังที่ดีด้วย โดยเราต้ องรู้สึก
ตามไปด้ วยเวลาฟั ง ส่วนที่ไ ด้ จ ากการดูก็นามาถอดบทเรี ยน และจากการกล้ าแสดงออกก็ สามารถนาไปพุดในที่
สาธารณะและจับใจความสาคัญได้ เป็ นการฝึ กการตังค
้ าถามอีกทางหนึ่ง
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กิจกรรมที่ชอบในค่ ายครั ง้ นี ้
ชอบการเล่ นและการถอดบทเรียน ชอบกิจกรรมแม่ นา้ พิษ เพราะต้ องใช้ ความอดทน โดยเราต้ องอัดกัน เพื่อ
นาแผ่นสี่เหลี่ยมข้ างหลังมาอยูข่ ้ างหน้ าให้ ได้ อยากไปให้ ถึงเป้าหมาย
โตขึน้ อยากเป็ นอะไร เพราะอะไร
อยากเป็ นเภสัชกร เพราะการจ่ายยารู้สึกว่าง่ายดี
จะกลับไปทาอะไรให้ กับที่บ้าน หรือชุมชนของตนเอง
กลับไปพัฒนาชุมชน โดยจะไปปลูกป่ า ไปช่วยพัฒนาชุมชน ไปช่วยกันถางหญ้ า
การเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากเข้ าค่ ายมีหรือไม่ / ยกตัวอย่ าง
มีคะ่ ตัวอย่างเวลาแม่ใช้ ให้ ไปล้ างห้ องน ้า แต่ก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวทา แต่ตอนนี ้กลับไปไม่ต้องบอกก็จะทาค่ะ
หน้ าที่ หนูที่อยู่บ้านคือต้ องล้ างจาน ล้ างห้ องนา้ กวาดบ้ าน ถูบ้าน การช่ ว ยงานบ้ า นเหมื อนเป็ นการทดแทน
บุญคุณของแม่ ท่ แี ม่ เลีย้ งเรามา
อยากให้ บอกเพื่อนๆ ว่ ามาเข้ าค่ ายนีด้ ีอย่ างไร
อยากให้ เป็ นเพื่อนทุกคนมาเข้ าค่าย เพราะให้ ความรู้ มากมายกลับไป ซึ่งครู ไม่ ได้ สอนในห้ องเรี ยน แต่ เรา
สามารถมาเรี ยนรู้ นอกห้ องเรียน เช่ น แนวคิดเรื่องธุรกิจที่คุณครู ไม่ ได้ สอน

ถอดบทเรียน จากค่ ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ นพลเมืองรุ่ นใหม่ ท่ ีสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารั บใช้ ชุมชนสังคมอย่ างสร้ างสรรค์ ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้ องถิ่น (4 ภาค)
ระยะที่ 3 การขับเคลื่ อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้ วยการจัดการความรู้ และกระบวนวิจัยเพื่อท้ องถิ่น ครั ง้ ที่ 2
วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ ปราชญ์ พ่อคาเดื่อง ภาษี บ้ านโนนเขา หมู่ 8 ตาบล หัวฝาย
อาเภอแคนดง จั งหวั ด บุ รีรัม ย์ สนั บ สนุ นโดย
มู ลนิ ธิ สานั ก งานทรั พย์ สินส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สถาบั นยุวโพธิ ช น มู ลนิ ธิสัม มาชี พ สานั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ ายวิจัยเพื่อท้ องถิ่น สถาบันเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล
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