“มิน้ ” จากเด็กเรียนไม่ สนใจใคร
กลับมาร่ วมพัฒนาชุมชน
.............................................................

1

อรอนงค์ นาคทรั พย์ (มิน้ ) อายุ 15 ปี เยาวชนจากอบต.กันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ ขณะนี ้ศึกษาอยู่ที่ โรงเรี ยน
ไทรแก้ ววิทยา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากเด็ก สนใจแต่ เรื่ องเรี ยน แต่ พอมาเข้ าค่ ายแล้ วทาให้ เ จ้ าตัวอยากจะ
พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ เจ้ าตัวร่วมสะท้ อนความรู้สกึ และสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
สู่การเป็ นพลเมืองรุ่ นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ ชมุ ชนสังคมอย่างสร้ างสรรค์ น่าสนใจแค่ไหน
ลองอ่านกันค่ะ

การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักตนเอง
เรี ยนรู้ ว่าตนเองเป็ นคนเข้ ากับคนอื่นได้ ยาก พูดน้ อย ขี ้อาย แต่ถ้าเราทาให้ คนอื่นรู้สึกไม่พอใจ ก็จะไปขอโทษ เป็ น
เรื่ องการให้ อภัย และจากการทากิจกรรมทาให้ เรารู้ จักตัวเองมากยิ่งขึน้ ทาให้ เรากล้ าแสดงออกและรู้ จักนิสัย
คนอื่นมากขึน้
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักภาวะการนาของตนเองและการทางานเป็ นทีม
ได้ เรี ยนรู้เรื่ องนี ้จากกิจกรรมจับคูเ่ ดินตะปู โดยเราจับคูก่ บั พี่แตนที่เป็ นคนอารมณ์ดี สร้ างสรรค์ ทาให้ เรามีความมัน่ ใจ
กับพี่เขา ทาให้ เราไม่ได้ รับบาดเจ็บเลย พอสลับกันเราทาให้ พี่เขาบาดเจ็บ แต่พี่เขาก็ให้ อภัย ส่วนการเดินกันเป็ นกลุม่
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พี่ปยุ้ (นางสาวสายสุนีย์ แก้ วสอน (ปุย้ ) ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทต.กันตวจระมวล) เป็ นหัวหน้ าทีมที่ทาให้
น้ องในกลุม่ มีความมัน่ ใจมากขึ ้น
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักสังคม
ได้ เรี ยนรู้เรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยน โดยอยากให้ โรงเรี ยนเรี ยนแค่ 3-4 ชัว่ โมง และให้ เวลาที่เหลือสาหรับการพักผ่อน เลือก
เรี ยนได้ ตามใจชอบ

การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักเศรษฐกิจ
ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการทาธุ รกิจต่ างๆ เช่ น “การวางแผน” คือ การทาอะไรต้ องวางแผนก่อนทางาน ได้ ร้ ู จกั “การจ่าย
ตลาด” คือ เป็ นการทาเป็ นประจาทุกวัน “การปรับตัว” คือ การจับกลุม่ กันต่างพื ้นที่ที่เราไม่ร้ ูจกั
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักสิ่งแวดล้ อม
ได้ เรี ยนรู้ ส่ งิ แวดล้ อม ว่ าการมีป่าไม้ ท่ มี ีความสมดุล จะช่ วยในเรื่ องอากาศในการหายใจ ส่วนปัญหาของ
สิ่งแวดล้ อมมาจากคนทาลายป่ า ทังจากการตั
้
ดต้ นไม้ ล่าสัตว์ป่า หาของป่ ามากเกินไป เกิดไฟป่ า ทาให้ โลกร้ อน ส่วน
การแก้ ปัญหาของสิ่งแวดล้ อมนัน้ เช่น การปลูกต้ นไม้ ทดแทน หาของป่ าให้ น้อยลง
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การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักการทาสมาธิและการเข้ าใจพระพุทธศาสนา
ได้ ตกั บาตรตอนเช้ า ซึ่งทาให้ จิตใจแจ่มใส มีความสุขในการทากิจกรรม การฝึ กสติด้วยการนัง่ สมาธิ รู้ กาหนดหายใจ
เข้ าออก ทาให้ มีสติในการทากิจกรรม และช่วยให้ จิตใจสงบ ส่วนการสวดมนต์ ตอนเช้ าและตอนเย็นนั น้ ทาให้
จิตใจแจ่ มใส

การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
ได้ เรี ยนรู้ เครื่ องมือในการเรี ยนรู้ ในด้ านต่ างๆ ดังนี ้ ทักษะการสื่อสาร ทาให้ ร้ ูจกั สื่อสาร ทักษะการฟั ง ทาให้ เรามี
สมาธิในการฟั ง เป็ นผู้ฟังที่ดี ทักษะการพูด ฝึ กให้ เรากล้ าพูด กล้ าแสดงออก โดยเฉพาะในที่สาธารณะ การฝึ กการตัง้
คาถาม ฝึ กการสงสัย กล้ าถาม กล้ าพูด และฝึ กการพัฒนาสมอง ในทุกๆ กิจกรรมเราจะได้ ฝึกพูด ฟั ง ถาม
ตนเองมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างไรบ้ าง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตนเอง คือ พูดมากกว่ าเดิม เพราะเวลาทากิจกรรมเสร็ จต้ องพูดสรุปและถอดบทเรียน
รู้สกึ ว่าไม่เครี ยด ชอบ สนุกดี อยากให้ ท่ ีโรงเรียนมีแบบนีบ้ ้ าง คือเรียนเสร็จก็มาถอดบทเรียนกัน มีการถาม
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ความคิดเห็นแต่ ละคนว่ าเรียนแล้ วมีความคิดเห็นอย่ างไรบ้ าง จะทาให้ มีพัฒนาการทางด้ านความคิด เพราะ
ต้ องคิดว่าทากิจกรรมนี ้ทาเพื่ออะไร ทาแล้ วได้ อะไร

ก่ อนและหลังเข้ าค่ ายเราเป็ นคนอย่ างไร/ เปลี่ยนแปลงไปอย่ างไร
แต่ ก่อนเป็ นคนอยู่แต่ ในบ้ าน ไม่ เคยออกสังคมเลย อยู่บ้านก็ไม่ ได้ ทาอะไร แต่ พอมาที่น่ ีได้ เรี ยนรู้ และ
พัฒนาทางด้ านความคิดเกิดการปรับตัว เพราะถ้ าไปที่ไหนแล้ วไม่ปรับตัวก็ต้องอยูค่ นเดียวตลอดชีวิต คิดว่าถ้ า
กลับไปครัง้ นี ้จะเป็ นคนพูดมากกว่าเดิม แล้ วทาอะไรก็ต้องคิดวิเคราะห์
ชอบอะไรมากที่สุดในค่ ายนี ้
ชอบการเล่นเกมและทากิจกรรมต่างๆ ได้ เรี ยนรู้ในการเปรี ยบเทียบการปลูกข้ าวกับปลูกกล้ วย ซึง่ ปลูกกล้ วยจะได้
ผลผลิตไปได้ เรื่ อยๆ
กลับไปครัง้ นีม้ ีอะไรที่อยากจะกลับไปทาให้ ชุมชน
อยากไปพัฒนาชุมชน คือ อยากหางานให้ เด็กทาในช่ วงปิ ดเทอม เช่น การปลูกผัก เลี ้ยงไก่ เลี ้ยงปลาหาอาชีพ
เสริมให้ เด็ก
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ช่ วยเล่ าเรื่องนิสัยของเราเมื่อก่ อนเป็ นอย่ างไร
เมื่อก่ อนสนใจแต่ การเรี ยน ไม่ อยากเกี่ยวข้ องอะไรกับคนอื่น แต่เมื่อมาเข้ าค่ายนี ้ทาให้ อยากเอาความรู้ของ
ตัวเอง บวกกับที่ร่วมกันสะท้ อนมาว่าอยากได้ อะไร มีความต้ องการอะไร ไปปรับใช้ ในชีวิตประวัน
คิดว่ าตัวเองมีความรู้ หรื อทักษะอะไรที่เอากลับไปใช้ ได้
ความรู้ที่ได้ จากค่าย เช่น การประกอบธุรกิจ โดยเราจะมาทาบัญชีของตัวเอง และสิ่งที่อยากจะเอากลับไปทาเมื่อก่ อน
เป็ นเด็กอยู่บ้านตัง้ ใจเรียนอย่ างเดียว แต่ พอมาทากิจกรรมนีท้ าให้ อยากไปพัฒนาชุมชนให้ ชุมชนมีศักยภาพ
มากกว่ านี ้ จะนาความรู้ที่ได้ จากค่ายนี ้ บวกกับความรู้เดิมที่เราเรี ยนมาไปพัฒนา อยากให้ แต่ละชุมชนได้ เสนอว่าอยาก
พัฒนาอะไรกับหมู่บ้าน และอยากไปพัฒนาชุมชนให้ ดีกว่าเดิม
มีทักษะอะไรที่จะนาไปใช้ กับตัวเองและผู้อ่ ืน
ทักษะกระบวนการคิดค่ะ ที่อยากนาไปใช้ ที่โรงเรี ยนเพราะอยูท่ ี่โรงเรี ยน พอครูสอนเสร็จก็สงั่ งานอย่างเดียว ไม่ได้ ให้
ทาอะไรต่อ จากนีไ้ ปก็จะฝึ กคิดว่ าเรียนแล้ วเราได้ อะไรบ้ าง จะไปเสนอ ผอ.ว่ าอยากให้ ครู สอนเสร็จแล้ ว พอ
ใกล้ หมดคาบให้ ครู ถามว่ ารู้ สึกอย่ างไรกับการเรี ยนวิชานี ้ เรียนแล้ วได้ อะไร เพราะตอนนี ้เด็กในโรงเรี ยนสมาธิ
สันมาก
้
เวลาสอนก็ไม่สนใจเรี ยน เลยอยากมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ เพื่อนๆนักเรี ยนทาก่อนเรี ยน อาจจะนัง่ สมาธิก่อนก็ได้
ให้ เด็กมีสมาธิก่อนเรี ยน อย่างเช่น ตอนเช้ ามาสวดมนต์ มานั่งสมาธิก่อนเรียน และมีเกมให้ เล่ นก่ อนที่เราจะ
เรียนทาให้ สนุกสนานก่ อนและอยากจะเรียน
ความฝั นที่อยากให้ เกิดขึน้ ในประเทศ
อยากทาให้ ประเทศพัฒนา เพราะเราคนเดียวคงพัฒนาไม่ ได้ เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยตังใจเรี
้ ยน เรี ยนไม่ร้ ูเรื่ อง
คิดว่าถ้ าเราเรี ยนอยู่คนเดียว
เราไม่สามารถไปทาอะไรคนเดียวได้
อยากให้ ทกุ คนพัฒนาไปด้ วยกัน คิดว่า
การพัฒนาประเทศนัน้ คนในประเทศต้ องช่วยเหลือกันทุกคน
อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆ เกี่ยวกับการมาค่ ายบ้ าง
อยากชวนให้ เพื่อนทุกคนมาเข้ าค่าย เพราะดีทกุ อย่าง สนุกมาก ทาให้ เราเกิดกระบวนการคิดใหม่ๆอย่างตอนแรกไม่
เคยคิดอยากจะมาค่ายนี ้ เพราะเป็ นคนเงียบๆ ชอบอยู่บ้านคนเดียว แต่ พอมาอบรมแล้ วทาให้ เราอยากจะพัฒนา
ชุมชน อยากพัฒนาประเทศ
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คิดว่ าเยาวชนควรมีบทบาทกับชุมชนมากน้ อยแค่ ไหน
เยาวชนต้ องมีบทบาทมากเพราะเยาวชนคือกาลังของชาติ และอยากให้ พฒ
ั นาเยาวชนตังแต่
้ ตวั เล็กๆ จะได้ ปลูกฝังนิสยั
ต่างๆ ตังแต่
้ เล็ก
เยาวชนที่ดีต้องประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง
มีสมาธิ มีการกล้ าแสดงออก และมีทกั ษะในการพูด ต้ องลงมือปฏิบัติ เพราะถ้ าได้ แต่ พูดและคิด แต่ ไม่ ได้
ปฏิบัตกิ ็ไม่ พัฒนา การพัฒนาเด็กต้ องสอนฝึ กตังแต่
้ เด็กๆ เช่น กินข้ าวเอง ฝึ กให้ คดิ ให้ เขาเล่นเกมที่ไม่นา่ เบื่อ เป็ น
ต้ น
โตขึน้ อยากเป็ นอะไร
อยากเป็ นพยาบาล

.............................................
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ถอดบทเรี ยนจากค่ ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ นพลเมืองรุ่ นใหม่ ท่ ีสามารถดึงศั กยภาพของ
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 ตาบลหัวฝาย
อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดยมูลนิธิสานั กงานทรั พย์ สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์ กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ฝ่ ายวิ จัยเพื่อท้ องถิ่น
สถาบั นเสริ ม สร้ า งการเรี ยนรู้ เพื่อ ชุ ม ชนเป็ นสุ ข (สรส.) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล
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