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“มิน้” จากเดก็เรียนไม่สนใจใคร 
กลับมาร่วมพฒันาชุมชน 

............................................................. 
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อรอนงค์ นาคทรัพย์(มิน้) อายุ 15 ปี เยาวชนจากอบต.กันตวจระมวล จงัหวดัสุรินทร์ ขณะนีศ้ึกษาอยู่ท่ีโรงเรียน     
ไทรแก้ววิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากเด็กสนใจแต่เร่ืองเรียน แต่พอมาเข้าค่ายแล้วท าให้เจ้าตัวอยากจะ
พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ เจ้าตวัร่วมสะท้อนความรู้สกึและสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากคา่ยพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชน
สู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ท่ีสามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมารับใช้ชมุชนสงัคมอย่างสร้างสรรค์  น่าสนใจแค่ไหน
ลองอา่นกนัคะ่  

 
 

การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักตนเอง 

เรียนรู้ว่าตนเองเป็นคนเข้ากับคนอ่ืนได้ยาก  พูดน้อย ขีอ้าย   แต่ถ้าเราท าให้คนอ่ืนรู้สึกไม่พอใจ  ก็จะไปขอโทษ  เป็น

เร่ืองการให้อภยั  และจากการท ากิจกรรมท าให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึน้  ท าให้เรากล้าแสดงออกและรู้จักนิสัย

คนอ่ืนมากขึน้ 

 

การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักภาวะการน าของตนเองและการท างานเป็นทีม 

ได้เรียนรู้เร่ืองนีจ้ากกิจกรรมจบัคูเ่ดนิตะป ู โดยเราจบัคูก่บัพ่ีแตนท่ีเป็นคนอารมณ์ดี  สร้างสรรค์ ท าให้เรามีความมัน่ใจ

กบัพ่ีเขา  ท าให้เราไมไ่ด้รับบาดเจ็บเลย  พอสลบักนัเราท าให้พ่ีเขาบาดเจ็บ  แตพ่ี่เขาก็ให้อภยั สว่นการเดนิกนัเป็นกลุม่



3 
 

พ่ีปุย้ (นางสาวสายสนีุย์ แก้วสอน (ปุย้) ผู้ช่วยนกัวิชาการสง่เสริมสขุภาพ ทต.กนัตวจระมวล) เป็นหวัหน้าทีมท่ีท าให้
น้องในกลุม่มีความมัน่ใจมากขึน้ 

 

การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักสังคม 

ได้เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัการเรียน โดยอยากให้โรงเรียนเรียนแค ่3-4 ชัว่โมง  และให้เวลาท่ีเหลือส าหรับการพกัผอ่น  เลือก

เรียนได้ตามใจชอบ   

 

การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักเศรษฐกิจ 

ได้เรียนรู้เร่ืองการท าธุรกิจต่างๆ เช่น “การวางแผน” คือ การท าอะไรต้องวางแผนก่อนท างาน  ได้รู้จกั “การจ่าย

ตลาด”  คือ เป็นการท าเป็นประจ าทกุวนั  “การปรับตวั” คือ การจบักลุม่กนัตา่งพืน้ท่ีท่ีเราไมรู้่จกั 

 

การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักส่ิงแวดล้อม 

ได้เรียนรู้ส่ิงแวดล้อม  ว่าการมีป่าไม้ท่ีมีความสมดุล  จะช่วยในเร่ืองอากาศในการหายใจ  สว่นปัญหาของ

สิ่งแวดล้อมมาจากคนท าลายป่า  ทัง้จากการตดัต้นไม้ ล่าสตัว์ป่า  หาของป่ามากเกินไป  เกิดไฟป่า ท าให้โลกร้อน  สว่น

การแก้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมนัน้ เชน่ การปลกูต้นไม้ทดแทน  หาของป่าให้น้อยลง 
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การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักการท าสมาธิและการเข้าใจพระพุทธศาสนา 

ได้ตกับาตรตอนเช้า ซึ่งท าให้จิตใจแจ่มใส  มีความสขุในการท ากิจกรรม  การฝึกสติด้วยการนัง่สมาธิ  รู้ก าหนดหายใจ

เข้าออก  ท าให้มีสติในการท ากิจกรรม  และช่วยให้จิตใจสงบ  ส่วนการสวดมนต์ตอนเช้าและตอนเย็นนัน้ท าให้

จิตใจแจ่มใส 

 

การเรียนรู้เร่ืองการรู้จักเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดงันี ้ทักษะการส่ือสาร ท าให้รู้จกัส่ือสาร ทักษะการฟัง ท าให้เรามี

สมาธิในการฟัง เป็นผู้ ฟังท่ีดี ทักษะการพูด ฝึกให้เรากล้าพดู กล้าแสดงออก โดยเฉพาะในท่ีสาธารณะ การฝึกการตัง้

ค าถาม  ฝึกการสงสยั  กล้าถาม กล้าพดู และฝึกการพฒันาสมอง  ในทกุๆ กิจกรรมเราจะได้ฝึกพดู ฟัง ถาม 

 
ตนเองมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 
สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงในตนเอง คือ พูดมากกว่าเดมิ เพราะเวลาท ากิจกรรมเสร็จต้องพูดสรุปและถอดบทเรียน 
รู้สกึวา่ไมเ่ครียด  ชอบ สนกุดี  อยากให้ที่โรงเรียนมีแบบนีบ้้าง คือเรียนเสร็จก็มาถอดบทเรียนกัน  มีการถาม 
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ความคิดเหน็แต่ละคนว่าเรียนแล้วมีความคิดเหน็อย่างไรบ้าง จะท าให้มีพัฒนาการทางด้านความคิด  เพราะ
ต้องคิดว่าท ากิจกรรมนีท้ าเพ่ืออะไร ท าแล้วได้อะไร 

 
 
ก่อนและหลังเข้าค่ายเราเป็นคนอย่างไร/ เปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
แต่ก่อนเป็นคนอยู่แต่ในบ้าน  ไม่เคยออกสังคมเลย  อยู่บ้านก็ไม่ได้ท าอะไร  แต่พอมาท่ีน่ีได้เรียนรู้และ
พัฒนาทางด้านความคิดเกิดการปรับตัว  เพราะถ้าไปท่ีไหนแล้วไมป่รับตวัก็ต้องอยูค่นเดียวตลอดชีวิต คิดวา่ถ้า
กลบัไปครัง้นีจ้ะเป็นคนพดูมากกวา่เดมิ  แล้วท าอะไรก็ต้องคดิวิเคราะห์ 
 
ชอบอะไรมากที่สุดในค่ายนี ้
ชอบการเลน่เกมและท ากิจกรรมตา่งๆ ได้เรียนรู้ในการเปรียบเทียบการปลกูข้าวกบัปลูกกล้วย ซึง่ปลกูกล้วยจะได้
ผลผลิตไปได้เร่ือยๆ 
 
กลับไปครัง้นีมี้อะไรท่ีอยากจะกลับไปท าให้ชุมชน 
อยากไปพัฒนาชุมชน  คือ อยากหางานให้เดก็ท าในช่วงปิดเทอม  เชน่  การปลกูผกั เลีย้งไก่ เลีย้งปลาหาอาชีพ
เสริมให้เดก็ 
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ช่วยเล่าเร่ืองนิสัยของเราเม่ือก่อนเป็นอย่างไร 
เม่ือก่อนสนใจแต่การเรียน  ไม่อยากเก่ียวข้องอะไรกับคนอ่ืน  แตเ่ม่ือมาเข้าคา่ยนีท้ าให้อยากเอาความรู้ของ
ตวัเอง  บวกกบัท่ีร่วมกนัสะท้อนมาวา่อยากได้อะไร มีความต้องการอะไร ไปปรับใช้ในชีวิตประวนั 

 
คิดว่าตัวเองมีความรู้หรือทักษะอะไรท่ีเอากลับไปใช้ได้ 
ความรู้ท่ีได้จากคา่ย เชน่ การประกอบธุรกิจ  โดยเราจะมาท าบญัชีของตวัเอง และสิ่งท่ีอยากจะเอากลบัไปท าเม่ือก่อน
เป็นเดก็อยู่บ้านตัง้ใจเรียนอย่างเดียว  แต่พอมาท ากิจกรรมนีท้ าให้อยากไปพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีศักยภาพ
มากกว่านี ้ จะน าความรู้ท่ีได้จากคา่ยนี ้บวกกบัความรู้เดมิท่ีเราเรียนมาไปพฒันา อยากให้แตล่ะชมุชนได้เสนอว่าอยาก
พฒันาอะไรกบัหมู่บ้าน และอยากไปพฒันาชมุชนให้ดีกว่าเดมิ 
 
มีทักษะอะไรที่จะน าไปใช้กับตัวเองและผู้อ่ืน 
ทักษะกระบวนการคิดคะ่  ท่ีอยากน าไปใช้ท่ีโรงเรียนเพราะอยูท่ี่โรงเรียน  พอครูสอนเสร็จก็สัง่งานอยา่งเดียว  ไมไ่ด้ให้
ท าอะไรตอ่ จากนีไ้ปก็จะฝึกคิดว่าเรียนแล้วเราได้อะไรบ้าง  จะไปเสนอ ผอ.ว่าอยากให้ครูสอนเสร็จแล้ว  พอ

ใกล้หมดคาบให้ครูถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการเรียนวิชานี ้ เรียนแล้วได้อะไร เพราะตอนนีเ้ด็กในโรงเรียนสมาธิ
สัน้มาก  เวลาสอนก็ไมส่นใจเรียน  เลยอยากมีกิจกรรมสนกุๆ ให้เพ่ือนๆนกัเรียนท าก่อนเรียน อาจจะนัง่สมาธิก่อนก็ได้  
ให้เดก็มีสมาธิก่อนเรียน  อย่างเชน่ ตอนเช้ามาสวดมนต์ มาน่ังสมาธิก่อนเรียน   และมีเกมให้เล่นก่อนท่ีเราจะ
เรียนท าให้สนุกสนานก่อนและอยากจะเรียน 
 
ความฝันท่ีอยากให้เกิดขึน้ในประเทศ 
อยากท าให้ประเทศพัฒนา  เพราะเราคนเดียวคงพัฒนาไม่ได้  เดก็ไทยสว่นใหญ่ไมค่อ่ยตัง้ใจเรียน  เรียนไม่รู้เร่ือง 
คดิว่าถ้าเราเรียนอยู่คนเดียว  เราไมส่ามารถไปท าอะไรคนเดียวได้    อยากให้ทกุคนพฒันาไปด้วยกนั  คดิวา่
การพฒันาประเทศนัน้ คนในประเทศต้องชว่ยเหลือกนัทกุคน 
 
อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆ เก่ียวกับการมาค่ายบ้าง 
อยากชวนให้เพ่ือนทกุคนมาเข้าคา่ย  เพราะดีทกุอยา่ง  สนกุมาก  ท าให้เราเกิดกระบวนการคดิใหม่ๆอย่างตอนแรกไม่
เคยคิดอยากจะมาคา่ยนี ้ เพราะเป็นคนเงียบๆ ชอบอยู่บ้านคนเดียว  แต่พอมาอบรมแล้วท าให้เราอยากจะพัฒนา
ชุมชน  อยากพัฒนาประเทศ 
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คิดว่าเยาวชนควรมีบทบาทกับชุมชนมากน้อยแค่ไหน 
เยาวชนต้องมีบทบาทมากเพราะเยาวชนคือก าลงัของชาติ  และอยากให้พฒันาเยาวชนตัง้แตต่วัเล็กๆ จะได้ปลกูฝังนิสยั
ตา่งๆ ตัง้แตเ่ล็ก 
 
เยาวชนที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
มีสมาธิ  มีการกล้าแสดงออก  และมีทกัษะในการพดู ต้องลงมือปฏิบัติ  เพราะถ้าได้แต่พูดและคิด  แต่ไม่ได้
ปฏิบัตกิ็ไม่พัฒนา การพฒันาเดก็ต้องสอนฝึกตัง้แตเ่ดก็ๆ  เชน่  กินข้าวเอง  ฝึกให้คดิ ให้เขาเลน่เกมท่ีไมน่า่เบื่อ เป็น
ต้น 
 
โตขึน้อยากเป็นอะไร 
อยากเป็นพยาบาล 

............................................. 
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ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ท่ีสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) 
ระยะท่ี 3 การขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ครัง้ที่  2 
วันที่  30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อค าเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ต าบลหัวฝาย 
อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดยมูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น         สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคาร     
ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

 


