“การ์ ตูน” เรี ยนรู้ “เรื่ องความไว้ วางใจ” นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
............................................

เด็กหญิงกัลยา ส่ องาม (การ์ ตูน) อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เป็ นหนึ่งในเยาวชนแกนนาจากเทศบาลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมเรี ยนรู้ ในค่ าย 10 วัน
สะท้ อนการเรี ยนรู้ ส่ ิงที่สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ คือ “เรื่องความไว้ วางใจคนอื่น”
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การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักตนเอง
ได้ เรี ยนรู้ข้อดีข้อเสียของตนเอง คือ ข้ อดี เป็ นคนร่าเริง ให้ อภัยคนอื่น กล้ าได้ กล้ าเสีย ไม่ถือตัว ส่วนข้ อเสีย คือ
เป็ นคนโกรธง่าย หายยาก เป็ นคนตรงๆ เข้ ากับคนอื่นได้ ยาก และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องก็คือ กิจกรรมใช่ ฉัน
เลย ที่ทาให้ ร้ ู จักตัวเองมากขึน้ และรู้ จักสังคมการทาความเข้ าใจของเพื่อนมากขึน้ ได้ เห็นตัวตน
ของเพื่อนมากยิ่งขึน้ ด้ วย

การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักภาวะการนาของตนเองและการทางานเป็ นทีม
ได้ เรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตีบอล ที่มีการเป็ นผู้นาเกิดขึน้ ซึ่งจะมีผ้ ูแบบวางแผน การ
ร่ วมมือกันในทีม รู้จกั การให้ อภัยเมื่อทาลูกบอลตก ถึงแม้ จะไม่ได้ ดงั่ ใจก็ตาม แต่ก็ได้ เรี ยนรู้จกั การแพ้ ได้
เรี ยนรู้วา่ ทุกคนในทีมก็พยายาม การปลอบใจของผู้นาในทีมก็มีความสาคัญ นอกจากนันผู
้ ้ นาต้ องให้ ลกู ทีมได้
เสนอการวางแผนว่าสิ่งไหนดี ควรใช้ สิ่งไหนในการนามาใช้ เมื่อมีคนเสนออีกก็ ต้องมีการนาแผนมาประยุกต์
เพื่อหาข้ อดีหรื อนามารวมกันเพื่อให้ เกิดการลงตัวของแผนที่ประยุกต์เข้ าด้ วยกัน
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การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักสังคม
ประทับใจในการเรี ยนรู้ ประวัตศิ าสตร์ ปราสาทหินพนมรุ้ ง โดยได้ ร้ ูจกั การเข้ ามาของประเทศกัมพูชา ได้
เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมคนเขมรหรื อพระมหากษัตริย์เขมรที่เข้ ามาสร้ างปราสาทหิน และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อ
บูชาพระศิวะ จนเกิดประติมากรรมด้ านหน้ าปราสาท ซึง่ ต่อมาอานาจของเขมรเสื่อมลงทาให้ ปราสาทหิน
พังทลาย ประติมากรรมบางส่วนแตกหักสูญหายไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับรูปประติมากรรมพระนารายณ์ที่
ขาดหายไป
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักเศรษฐกิจ
การเรี ยนรู้เศรษฐกิจเป็ นเป้าหมายในการสร้ างอาชีพในการทามาหากิน ทาให้ ได้ เรี ยนรู้ในการวางแผนในการ
ประกอบอาชีพได้ ลงลึก มีการวางแผน มีการใช้ canvas การวาง 9 ช่อง ได้ เรี ยนรู้ การวิเคราะห์ การทา
ธุรกิจ การทาเป็ นอาชีพที่เราอยากทา การเรี ยนรู้ในการคิดสร้ างสรรค์ในการทาธุรกิจก็เป็ นการทาให้ แปลง
ใหม่ ไม่เหมือนผู้อื่น และการจัดรูปแบบสินค้ าหรื อบริ การที่แปลกใหม่และตอบโจทย์ปัญหาของผู้บริ โภคก็เป็ น
สิ่งสาคัญ
3

การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักสิ่งแวดล้ อม
ปัจจุบนั ปัญหาสิ่งแวดล้ อมมีมากขึ ้น ทังในระดั
้
บชุมชนและในระดับโลก ซึง่ มีผลกระทบหลากหลาย เช่น การ
ทิง้ ขยะไม่ ถูกที่ การกาจัดไม่ ถูกวิธีท่ ที าให้ มีผลกระทบต่ อภาวะโลกร้ อน หรื อมีก๊าซเรื อนกระจกที่ทาให้
เกิดโลกร้ อน และมีการตัดไม้ ทาลายป่ าในชุมชน ทาให้ ไม่มีความชุม่ ชื่น และส่งผลให้ อาจเกิดดินถล่ม เพราะ
ไม่มีรากไม้ ยดึ เกาะดินเอาไว้ นอกจากนันการเดิ
้
นทะเลในปัจจุบนั ก็มีการเดินเรื อมากขึ ้น มีการทิ ้งน ้ามันลงน
ทะเล ส่งผละกระทบต่อการตายของสัตว์น ้า และทาลายระบบนิเวศของน ้า ปะการังตาย ซึง่ เกิดทังจากการ
้
ทิ ้งขยะและภาวะโลกร้ อนที่ทาให้ ปะการังเกิดการฟอกขาว รวมถึงการทาเศรษฐกิจเป็ นเส้ นตรงก็สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักการทาสมาธิและการเข้ าใจพระพุทธศาสนา
ได้ เรี ยนรู้ การทาสมาธิ ทาให้ เรี ยนรู้ ในการตัง้ สติ มีสมาธิ มีการฝึ กร่างกาย จิตใจและอารมณ์ในการอยูก่ บั
ตนเอง และได้ เรี ยนรู้พระพุทธศาสนามากขึ ้น และการสวดมนต์มากขึ ้น ทาให้ จิตใจสงบผ่องใส
การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ จักเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
ได้ เรี ยนรู้เครื่ องมือหลายอย่าง เช่น การฝึ กตัง้ คาถาม ที่ทาให้ ร้ ู จักคาตอบที่เราต้ องการ มีการกล้ า
แสดงออกในที่สาธารณะ โดยมีการไปพูดที่ตลาดในเรื่ องที่เราสนใจ เป็ นการฝึ กฟั งที่ดี เพราะเมื่อมีคนพูด
ก็ต้องมีคนฟั ง ต้ องมีมารยาทในการให้ เกียรติการเป็ นผู้นา ส่ วนผู้นาก็ต้องมีการยอมรั บฟั งความ
คิดเห็นของผู้อ่ ืน การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม การเข้ าใจผู้ตามว่าความรู้สึกเป็ นอย่างไร ผู้ตามรู้สกึ
อย่างไร

สิ่งที่ได้ ประโยชน์ จากค่ ายครัง้ นี ้
ได้ การแสดงออกได้ ไปพูดที่ตลาดที่มีคนเยอะทาให้ กล้ าแสดงออกมากขึน้ เพราะปกติเป็ นคนขี ้อาย ไม่
ค่อยกล้ าพูดกับใคร
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กิจกรรมในค่ ายที่ชอบ
กิจกรรมที่ชอบมากที่สดุ คือ
กิจกรรมการเดินตะปูเพราะได้ ฝึกความอดทนและความเชื่อใจเพื่อน
สามารถนามาใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ในเป็ นเรื่องความไว้ วางใจคนอื่น และการที่เราพยายามระมัดระวัง
กับสิ่งรอบข้ างที่เรากาลังใช้ ชีวิตผ่านไป

ความใฝ่ ฝั นในอนาคต
อยากเป็ นนักวอลเลย์ บอล เพราะได้ รับการปลูกฝังมาตังแต่
้ เด็ก และอีกความฝันหนึง่ คืออยากเป็ นทหาร
เพราะชอบกิจกรรมที่ท้าทายและใช้ ความอดทน
.............................................................
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ถอดบทเรียนจาก ค่ ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ นพลเมืองรุ่นใหม่ ท่ สี ามารถดึงศักยภาพของตนเอง
ออกมารับใช้ ชุมชนสังคมอย่ างสร้ างสรรค์ ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้ องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การ
ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้ วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้ องถิ่น ครัง้ ที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11
พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ ปราชญ์ พ่อคาเดื่อง ภาษี บ้ านโนนเขา หมู่ 8 ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
สนับสนุนโดยมูลนิธิสานักงานทรัพย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์ กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ ายวิจัยเพื่อท้ องถิ่น สถาบัน
เสริมสร้ างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล
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