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 “มนตรี แม่นหมาย” 

เส้นทางการพัฒนาตนเองจากเดก็ขีอ้ายสู่การเป็นจติอาสาชุมชน 

………………………………………………………………… 
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จากเยาวชนท่ีพฒันาตนเอง จากการเข้าร่วมอบรมในคา่ยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอียอ มนตรี แม่นหมาย 

อ าเภอสนม จงัหวดัสริุนทร์ ตัง้แตเ่รียนอยูร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนหนองอียอวิทยา ปัจจบุนัศกึษาอยู่ในระดับชัน้

ได้ใช้เวลาวา่งในชว่งปิดภาคเรียน มาเป็น ดแูลน้องๆ  มาท าหน้าท่ี ปีที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “จิตอาสา” 

“พี่เลีย้ง” ในคา่ยพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนสูก่ารเป็นคนรุ่นใหมท่ี่สามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมารับใช้ 

ชมุชนสงัคมอยา่งสร้างสรรค์ ซึง่จดัขึน้สองครัง้ (รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 19-30 เมษายน 2561 รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 30 เมษายน-11 

พฤษภาคม 2561) วนันีม้าพดูคยุเส้นทางการพฒันาตนเองสูก่ารเป็นจิตอาสาชมุชนกนั 

 

เร่ิมท ากิจกรรมจิตอาสาตัง้แต่มัธยม 

“ตอนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชมุชนครัง้แรก ผมตอนเรียนอยู ่ ม.4 เพิ่งเร่ิมเข้า เม่ือก่อนเป็นคนที่อยู่แต่ในบ้านตัวเองเป็น

หลัก ไม่ค่อยเข้าสังคม เป็นคนขีอ้าย ถ้าไมท่ี่ท่ีเราคุ้นเคย  ไปอบรมก็ไม่คอ่ยแสดงความคิดเห็น เวลาจบัไมค์ก็ไม่ 

คุ้นเคย  เพราะอยูแ่ตไ่ร่นา ไมคุ่้นเคยกบัไมโครโฟน พอพดูแล้วก็ต่ืนเต้น” 
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ที่มาของเป็นเยาวชนจิตอาสา 

“ชว่ง ม.4 เทอม 2 พ่ีสมเกียรต ิ(สมเกียรติ สาระ อดีตหวัหน้าส านกังานปลดัอบต.หนองอียอ ปัจจบุนั หวัหน้าส านกังาน

ปลดั อบต.หนองสนิท) และพ่ีเขียว (สริุยา ดวงศรี พ่ีเลีย้งเยาวชน อบต.หนองอียอ) มาชวนไปคา่ย โดยหาตวัแทนแตล่ะ

หมูบ้่านไป  ไปท่ีอ าเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ไปถึงวนัแรกก็อยากกลบับ้านแล้ว  ตอนแรกท่ีรถไปจอดท่ีวดั นกึวา่

จะมาพกัรถเฉยๆ  แตป่รากฎวา่จดัคา่ยในวดั  ไปเจอคนสพุรรณบรีุเสียงเหน่อก็ไมค่อ่ยคุ้น  ไปท ากิจกรรมก็เกร็ง  เช่น ให้

เลน่เกมบอกช่ือ ก็เขิน  ต้องเต้นด้วยก็ไมค่อ่ยกล้า  พออยู่ได้ 2-3 วันก็เร่ิมสนิทเพราะเล่นเกมด้วยกัน ท าให้มี

ความสุข  ลืมเร่ืองอยากกลับบ้านไปเลย  และได้ฝึกคิด ฝึกทักษะจากการดูหนัง ได้จับประเด็น  เพราะตอน

เรียนส่วนมากได้เรียนตามครูสอน  แต่มาอยู่ ท่ีน่ีได้ฝึกคิด พอ ม.5 ได้ไปคา่ยบ้านดนิ 21 วนั  มีกิจกรรมตา่งๆ มี  

การหาอาหารพืน้บ้าน เชน่    หาไขม่ดแดง หาป ูหาปลา และท าโครงการ  ซึง่ท าโครงการดแูลผู้สงูอาย ุ และได้ท าในชว่ง

เสาร์-อาทิตย์” 
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 การเปล่ียนแปลงตัวเองหลังเข้าค่าย 10 วัน

“ท่ีเห็นได้ชดัคือเร่ืองการจบัไมค์  พอได้ไปพดูท่ีตลาด  ตอนแรกก็ต่ืนเต้น  พอกลับไปที่โรงเรียนมีการ น าเสนอหน้า

 ท่ีจริงก่อนเข้าคา่ยเป็นคนเข้ากบัคนง่าย แตค่อ่นข้างขีอ้าย  ชัน้  ครูก็แปลกใจอยู่เหมือนกันท่ีกล้าน าเสนอมากขึน้

แตพ่อมาคา่ยท าให้ได้เข้าใจตวัเองมากขึน้เพราะก่อนหน้านีไ้มเ่คยมองตวัเอง  มองแตค่นอ่ืน  ซึง่พอได้เรียนเก่ียวกบัผู้น า

แล้ว มีการส่ือว่าเราเป็นผู้น าแบบไหน  ท าให้ได้กลับมามองตัวเองมากขึน้  เวลามีปัญหาจะรู้ตัวเองว่าเร่ิมโกรธ

ได้รู้จดุออ่นของตวัเอง  แล้ว  และจะหาวิธีการจัดการ เช่น จะเดนิออกไปที่ อ่ืน ไม่พูด ท าให้มีสต ิมีสมาธิมากขึน้ 

ซึง่ก่อนหน้านีเ้ป็นคนใจร้อน  แสดงสีหน้าทา่ทาง แตเ่ด๋ียวนีเ้พ่ือนถามวา่โกรธเป็นไหม  ซึง่ท่ีจริงโกรธเป็น  แตต้่องสดุ

จริงๆ  ตอนนีถ้ึงเพื่อนล้อก็ไม่ถือ” 

 

 ครอบครัวมองเหน็การเปล่ียนแปลง

“เขาบอกวา่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึน้  เวลาสัง่อะไรก็ท า ซึง่แตก่่อนแมใ่ห้ล้างจานจะบอกวา่เด๋ียวก่อน  แตเ่ม่ือเราไปคา่ยเรา

ฝึกล้างจาน  ได้ฝึกท าหน้าท่ี เหมือนเราได้มาส านึกตัวเองว่าเม่ือมีเวลาควรจะช่วยพ่อแม่  เวลาไปนาก็ช่วยพ่อ  

 เวลาอยู่บ้านก็ช่วยแม่ล้างจาน ช่วยแม่เลีย้งหลาน”

 

 ค่าย 21 วัน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านใดบ้าง

“คา่ย 21 วนั ท่ีคา่ยบ้านดนิได้ฝึกหลายอย่าง  คือท่ีพกัไม่มีร้านค้า  อยู่ห่างจากชมุชน  เห็นอะไรก็ไม่รู้สึกเป็นทกุข์ เพราะ

เคยไปแล้ว ตอนไปค่าย 10 วนั ท่ีสุพรรณฯ  ทัง้ท่ีเคยไปแค่ 10 วนั นอกจากนัน้มีการเปล่ียนแปลงในตวัเองคือ เร่ือง

ความกลัว  เพราะต้องเจอเพื่อนจากต่างท่ีก็รู้สึกกลัว  บางทีมีรุ่นพี่หรือคนที่หน้าตาเป็นนักเลง  ซึ่งที่จริงก็
ไม่ใช่เพราะคิดไปเอง  ท าให้รู้ว่าหน้าตาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับนิสัย  ท าให้ฝึกว่าอย่ามองคนแค่ภายนอก  ต้องดู
หลายๆ อย่างว่าเขาเป็นอย่างไร  มีภูมิหลังครอบครัวอย่างไร  ดูภายนอกบางทีก็ดูไม่ออก  ท าให้ได้ฝึกตรงนี ้

คา่ยท่ี 2 เปล่ียนน้อยกว่าคา่ยแรก  แตส่ิ่งท่ีเพิ่มมาคือมีความกล้าเพิ่มมากขึน้  กล้าแสดงความคิดเห็น ยกมือตอบ  กล้า 

พูดกล้าน าเสนอ  อย่างเวลาไปพูดท่ีตลาดก็มีประสบการณ์มาแล้ว  ท าให้มีการล าดบั การเตรียมตวัมากขึน้  โดยมี 

พืน้ฐานมาจากค่ายท่ีแล้ว  ท าให้ปรับตวัได้มากขึน้  มีความกล้า พอมีไมค์มา ก็จบัพดูได้ปกติ  ไม่สัน่ ไม่กลวั ความเขิน 

อายลดน้อยลง” 
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เร่ิมท างานชุมชน “จิตอาสาชุมชน”และท าโครงการชุมชนควบคู่กันไปแต่ไม่เสียการเรียน 

“การท างานเก่ียวกบัชมุชนท่ีท าอยูแ่ล้ว เชน่ มีงานวดัก็ไปชว่ยกางเตน็ ขนโต๊ะ เสร็จงานก็ล้างจาน เก็บเต็นท์ ช่วยเก็บ

กวาด  แตส่ิ่งท่ี อยา่งหนึง่  เคยมีชว่งหนึง่ไม่เข้าเรียน  ไปท าอบรมงานเยาวชน  ท าโครงงานท าให้ฝึกความรับผิดชอบ

แตพ่อกลบัมาก็มีผลกระทบคือถกูครูตอ่วา่ วา่ไมส่นใจการเรียน พอได้ท าไปสกัพกัครูก็ยอมรับวา่เป็นสิทธิสว่นตวัของเรา  

วา่เราจะมาเรียนหรือจะมาท ากิจกรรมเยาวชน  แตผ่ลการเรียนก็ไม่เสีย การเรียนสม ่าเสมอ ไมข่ึน้ไมล่ง  มีบ้างบาง  

วิชาถ้าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชว่ง ม.ปลายจะออ่น  แตก็่ได้พืน้ฐานระดบัหนึง่ท่ีพอเข้าใจอยู่  ส่วนเกรดก็จะ

อยู่กลางๆ ไม่อ่อนมากเกินไป  แต่เพราะมีความสม ่าเสมอในการส่งงาน ขยันและความรับผิดชอบเลยท าให้

... คะแนนดีอยู่

 
 

เป็นการฝึกการแบง่เวลาเรียนและการท ากิจกรรม  เพราะแตก่่อนเอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนก็ไม่มีประโยชน์  เอาเวลา

มาช่วยชุมชนดีกว่า ท าให้คนในชุมชนยอมรับในตัวเรามากขึน้ และเคยได้แสดงละครด้วย  โดยแสดงเป็น  
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ผู้ใหญ่บ้าน  เวลาไปเจอใครก็ถกูแซว  ไปพดูในตลาดเร่ืองป่าไม้ก็จะถกูแซว ตอนเรียนปี 1 ก็ห่างจากกิจกรรมเยาวชนไป

เลย  ส่วนกิจกรรมจิตอาสาก็ไม่ค่อยได้ไปร่วมกับน้องๆ เพราะเวลาเรียนจะมีงานท่ีต้องส่งก็ไม่ค่อยได้กลับมาร่วม

กิจกรรม   มีบ้างท่ีไปพบปะเล่าให้รุ่นน้องฟังว่ารุ่นของเราท าอะไรบ้าง   แต่ยงัไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับน้องๆ รุ่นใหม ่ 

เพราะยุ่งกับการเรียน แต่จะมีกิจกรรมประเพณีบุญข้าวจ่ี เข้าพรรษา  ก็ช่วยงานชุมชนตามปกติ หรือเสาร์ -

”อาทติย์ ถ้าไม่มีงานที่มหาวิทยาลัยก็กลับมาช่วยชุมชน  

 

การเข้าร่วมโครงการค่ายล่าสุดกับบทบาทที่ได้รับ “พี่เลีย้งเยาวชน”  

“คา่ยนีมี้บทบาทเป็นพ่ีเลีย้ง  โดยตอนแรกมีเพ่ือนบอกมาวา่จะมีคา่ย 20 วนั  อยากให้มาชว่ยเป็นพ่ีเลีย้ง  มีโอกาสก็

อยากมาเก็บเก่ียวประสบการณ์  จงึได้มาคา่ย 20 วนั มาคา่ยนี ้ ผมมาอยู่ในฐานะพ่ีเลีย้ง  โดยมีบทบาทช่วย

  ถ้าน้องมีอะไรหรือไมส่บายก็เรียกได้  วิทยากร  ตอนอยู่ในฐานย่อยก็จะคอยชวนน้องพูดคุยเร่ืองประเด็นต่างๆ

จะคอยชว่ยประสาน เป็นพ่ีเลีย้งดแูลหลายเร่ือง  คือถ้าประจ าฐานก็จะดูแลการเรียนรู้  ช่วยกระตุ้นน้องๆ ตวัอยา่ง  

กิจกรรมดหูนงั  เชน่  ชวนคยุวา่มีประเด็นอะไรบ้าง  มองพฤตกิรรมคนท่ีเป็นผู้น าอยา่งไร  และถ้ามีอะไรก็มาติดตอ่พ่ี

เลีย้งได้  จะชว่ยอ านวยความสะดวกให้” 
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สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากค่ายนีใ้นฐานะพี่เลีย้งคืออะไร 

“ภาระหน้าท่ีเพิ่มขึน้จากตอนเป็นเดก็  ท่ีให้พ่ีเลีย้งมาปลกุให้ต่ืนมาท ากิจกรรม  แตพ่อมาเป็นพ่ีเลีย้งต้องมีการเตรียม 

กิจกรรม  มีการคยุกนัในกลุม่กบัวิทยากร  มีการเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ  และหลงัจากเสร็จแล้วก็ไมไ่ด้ไปนอนเหมือนเดก็ 

คา่ย  ต้องมาสรุปกนัอีกวา่มองเห็นเดก็แตล่ะกลุม่เป็นอย่างไร  เขามีความรู้สกึเศร้าไหม  มีการเรียนรู้อยา่งไร  ถ้ามีใคร 

ซมึเศร้าก็เข้าไปถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่  น้องคดิถึงบ้านก็ต้องถาม   คือกวา่จะได้นอน 4-5 ทุม่ทกุวนั  เพราะต้องด ู

ภาพรวม  ถือ  เป็นการฝึกหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งการฝึกแบบนีไ้ม่ได้มีโอกาสบ่อยๆ”

 

การเปล่ียนแปลงตนเองท่ีได้จากค่ายครัง้นี ้

“ได้ความคิด  ได้มามองอีกมุมมองหน่ึง โดยเม่ือเรามาเป็นพ่ีเลีย้งเราจะไมแ่สดงความคดิเห็นเหมือนกบัเดก็  แตเ่ป็น   
การตัง้ค าถามให้น้องแทน  เชน่  การดหูนงั  ประเดน็หลกัของเขาคืออะไร  จะพยายามพดูให้น้องคดิ  ถ้าน้องไมเ่ข้าใต้อง 
ยกตวัอย่างยกสถานการณ์ให้น้องเขาได้ตอบ  ซึง่ถ้าเราไปตอบให้เขาเขาก็จะรู้สึกไมอ่ยากร่วมกิจกรรม  เป็นการฝึกให้ 
มองภาพกว้างมากขึน้.... 

ความคิดที่ได้หลักๆ คือได้เรียนเร่ืองธุรกิจ  ซึ่งเป็นการฝึกที่ดีมาก เพราะอาจเกิดจากปัญหาท่ีเราอยากแก้หรือ    
จากสิ่งท่ีเราสนใจ  สามารถมองได้สองอยา่ง  ซึง่ถ้ามาจากเร่ืองปัญหาก็ต้องคดิวา่จะแก้ปัญหาอย่างไรให้สอดคล้องกบั
กลุม่เปา้หมาย   เร่ืองกลุม่เปา้หมายก็ต้องคิดเจาะลกึลงไปเร่ือยๆ ในรายละเอียด   และดตู้นทนุการผลิต เชน่ ถ้าจะท า
เก่ียวกบัน า้ป่ัน   แล้วไมมี่ร้าน  ต้องสัง่ร้าน  ต้องซือ้เคร่ืองป่ัน  แล้วเราจะต้องจ้างลกูจ้างมาชว่ยป่ัน  ท าให้ได้คดิ 
เปรียบเทียบหลายเร่ือง  วา่ต้นทนุทัง้หมดกบัก าไร ท่ีคาดวา่จะได้รับกบัธุรกิจมีความเส่ียงมากน้อยแคไ่หน  แตย่งัไมรู้่วา่
จะท าได้หรือเปลา่  ซึง่มองว่ากระบวนการคดิเหมือนระบบคอมพิวเตอร์  แตพ่อท าจริงจะเป็นอีกแบบหนึง่  ซึง่ท าให้เรา
ฝึกเพราะอยา่งน้อยถ้ามีการวางแผนก่อนก็จะเคล่ือนเป็นระบบ   และส าหรับโครงงานสามารถน าไปปรับใช้ในการท า
วิจยัได้  เพราะใช้หลกัการคิดเชน่เดียวกนั คือถ้าเราจะสร้างโมเดล  ต้องคิดวา่โมเดลท่ีเราสร้างต้องใช้ทนุเยอะไหม  ซึง่
อาจจะไมคุ่้ม  ท าให้เราต้องเลือกวสัดอ่ืุนมาท าโมเดล  ต้องคดิให้ลึกขึน้  

อีกเร่ืองท่ีได้ คือ เร่ืองภูเขาน า้แข็ง ท าให้มองเห็นภาพวา่ภเูขาชัน้บนสดุเปรียบเหมือนนิสยัของเราท่ีแสดงออกมา    
และอีกสว่นท่ีอยูใ่ต้น า้เหมือนสิ่งท่ีอยูภ่ายในจิตใจ  เชน่  เขาโกรธแตเ่ค้าไมแ่สดงออกเราก็ไมส่ามารถรู้ได้เลย  ดงันัน้
เวลามองคนอ่ืนท าให้มองในแง่ดีมากขึน้  ไม่ได้มองในแง่ลบ  ต้องใช้เวลาไปคุยกับเขา  ต้องดูถึงครอบครัว
ภูมิหลังเขาด้วย  ไม่ได้ดูแค่พฤตกิรรมภายนอกของเขา    
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น าการเรียนรู้จากทุกค่ายไปใช้ได้จริงในรัว้มหาวิทยาลัย 

ในชว่ง 4 ปีได้น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากทกุคา่ยมาใช้ในชีวิตมหาวิทยาลยั  ตวัอยา่งมีเพ่ือนท่ีเรียนตามเพื่อน  แตเ่ราไปคน“

เดียวโดยไม่ต้องอยากเรียนตามเพื่อน  เพราะเคยเข้าคา่ยมาแล้ว  ท าให้ได้เร่ืองการปรับตวั  จงึไมมี่ความกงัวลเวลาไป
ท ากิจกรรมกบัคนอ่ืน   ซึง่ได้ฝึกมาจากคา่ย  รวมถึงเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย  มีอคตน้ิอย  และสามารถอยู่ด้วยตนเอง 

เร่ืองทางความคิด  ความอดทน  การอยูร่่วมกบัคนอ่ืน  เวลาอยูห่อก็ไมมี่ปัญหา  ท าให้เราได้ในมาใช้ในช่วง 10 ปี   เวลา
ท้อก็นึกถึงคา่ย  เชน่ เวลาตีบอลท่ีตีไมเ่สร็จสกัที  นึกถึงเวลาได้เรียนเก่ียวกบัพทุธศาสนา  เพราะอย่างน้อยไปนัง่สมาธิ
บ้างก็ชว่ยได้  ดงันัน้สิ่งท่ีเรียนมาจากคา่ยก็ช่วยได้ระดบัหนึง่  อยู่ท่ีวา่คนท่ีมาเข้าคา่ยจะเก็บเก่ียวไปได้มากขนาดไหน” 

เพราะค่ายเป็นส่วนหน่ึงท าให้เป็น “มนตรี” ในวันนี ้

“ได้เข้าใจตนเองมากขึน้  ซึ่งมีครูทักหลายคนบอกว่า  ครูสอนมาหลายรุ่นไม่เจอคนแบบนี ้ เหมือนเป็นคนใจ
ดี  ไม่ค่อยโกรธ  ชอบช่วยเหลือ  เพ่ือนติดตอ่มาก็ชว่ยเหลือ  แตมี่เง่ือนไขวา่ไมไ่ด้ช่วยทกุอยา่งชว่ยได้เทา่ชว่ยได้  เชน่   
มีเพ่ือนตา่งจงัหวดัจะกลบับ้านก็ไปสง่ท่ีสถานีรถไฟ  เวลาเขามาก็ไปรับ  บางคนก็มองวา่คนแบบนีย้งัมีอยูห่รือ  ใจดี
เกินไปแล้ว  ให้ปฏิเสธบ้าง  ซึง่เป็นคนปฏิเสธเป็น  แตถ้่าเป็นเร่ืองท่ีเขาให้มาช่วยแล้วเราชว่ยได้ก็จะชว่ย  เหมือนถกู
ปลกูฝังเร่ืองพระพทุธศาสนามาด้วย  ได้เข้าวดัท าบญุ  บวชเณรมาตัง้แตเ่ดก็  ท าให้ชอบชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  ซึง่บางคนมอง
วา่การชอบชว่ยคนอ่ืนแล้วจะเป็นคนเก็บกดหรือเปล่า  และมีคนถามว่าเคยโกรธไหม  ตัง้แตเ่ข้าเรียนปี 1-3 ไมเ่คย
ทะเลาะกบัใคร             ร่าเริงปกต ิ ท าให้เพ่ือนสงสยัวา่เป็นเกย์หรือเปลา่  มีโลกสว่นตวัสงูหรือเปลา่  อยูค่นเดียวไปกิน
ข้าวคนเดียวได้  ท าได้อยา่งไรเพ่ือนก็สงสยั  แตส่ าหรับเราเพราะเรารักตวัเองก็ดแูลตวัเอง  ซึง่แมก็่ไมห่ว่งแล้วและแมก็่
ภมูิใจ  เพราะเคยอยูบ้่านคนเดียว หงุข้าวกินเอง ท ากบัข้าวเป็น อยูไ่ด้ด้วยตวัเอง" 

 

ถ้าตอน ม.4 เราไม่ได้เข้าค่ายก็ไม่มีวันนี ้ 
“ถ้าไม่ได้เข้าค่ายอาจจะหนักกว่านี ้ เพราะว่าถูกสอนโดยไม่ได้เข้าสังคม ไปเช้าเรียนเย็นกลบับ้าน  ไมไ่ด้เจอใคร     
ไปเรียนก็เรียนอยา่งเดียว  ไม่เคยจบัไมค์  ไมเ่คยฝึกพดู  กบัเพ่ือนในห้องเรียนเหมือนตา่งคนตา่งเรียน   พอมาคา่ยต้อง 
ถกูบงัคบัเต้น  ก็คอ่ยๆ ปรับตวั  ถ้ามองภาพรวมไมรู้่วา่จะเป็นแบบไหน  คิดวา่ด้านนิสยัอาจจะปกต ิ แตอ่าจจะไมก่ล้า 
แสดงออก  ไมก่ล้าแสดงความคดิเห็น  ซึง่ก่อนท่ีจะเข้าคา่ยไมค่ยุกบัใคร  ตวัใครตวัมนั  เราอยูข่องเราคนเดียว  พอมี 
กิจกรรมหน้าชัน้เรียนให้เพ่ือนไปไมก่ล้า  รู้สึกกลวั  แตเ่ม่ือได้มาฝึกแล้ว  เวลามีการรน าเสนอหน้าชัน้ เหมือนพร้อมท่ีจะ 
อาสาไปน าเสนอ  แตต้่องดเูพ่ือนก่อนวา่ใครจะน าเสนอบ้าง  ถ้าไมมี่ก็เป็นตวัแทนไปให้” 
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งานชุมชนจ าเป็นต้องมีพี่เลีย้งหรือไม่ 
จ าเป็นต้องมี  โดยอาจมีเพียงคนดแูลภาพรวม  ถามทกุข์สขุ  ท าให้เดก็สบายใจวา่มีคนคอยชว่ยหนนุถ้าไมมี่พ่ีเลีย้งเลย 
เหมือนเขาโดดเดี่ยว  ถ้ามีพ่ีเลีย้งจะมีความอบอุ่นมากกว่า  หากมีปัญหาก็ปรึกษาพ่ีเลีย้งได้   แตพ่ี่เลีย้งไมต้่องชว่ยอะไร 
มาก  แคค่อยประคบัประคองและโอบอุ้มให้เขาได้เรียนรู้เอง  
 

เป็นพี่เลีย้งต้องมีทักษะอะไรบ้าง 
“ต้องมีทักษะการส่ือสาร บางทีพดูยาวไป น้องอาจไมเ่ข้าใจ  ต้องส่ือสารให้เห็นเป็นรูปธรรม เชน่ น้องชอบตอบค าถาม   
วา่การเลน่กิจกรรมแล้วได้ความสามคัคี  ซึง่เป็นค าท่ีใหญ่มาก  เราก็ต้องถามน้องวา่การท่ีจะท าให้ได้ความสามคัคีต้อง 
ท าอะไรบ้าง  เชน่ กิจกรรมแมน่ า้พิษ  ยกตวัอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม คือการเสียสละให้เพ่ือนข่ีคอ เป็นต้น   
 

ซึง่กระบวนการเหลา่นีท้ าให้เกิดความสามคัคี  และ ซึง่ส าคญั  เชน่  ถ้าเราดหูนงัแล้วจบัประเดน็ ทักษะการจับประเดน็
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ไมไ่ด้เลย  น้องอาจจะง่วงหรือดอูยา่งเดียวไมไ่ด้จบัประเด็น  หรือจ าฉากได้แคน่ัน้  แตพ่อมานัง่กลุม่ฐานย่อยแล้ว  ก็จะ 
ชวนคยุวา่หนงัเร่ืองนีส่ื้อเก่ียวกบัผู้น า  ยกตวัอยา่งผู้การเป็นผู้น าแบบไหน   ผู้การเป็นผู้น าแบบเผดจ็การ   ซึง่ถ้าเราจบั 
ประเดน็ไมไ่ด้เลยบางทีน้องก็งง พ่ีก็งง เราก็จะเรียนรู้ได้ช้า  และนอกจากนัน้การเป็นพ่ีเลีย้งก็มีการวางตัวที่เหมาะสม 
ไม่เล่นกับน้องเกินไป  มีขอบเขต  ต้องวางตัวให้เหมาะสมด้วย... 
 

สิ่งส าคญัอีกอย่างหนึง่ คือ การยอมรับปรับตัว ซึง่นอกจากจะเจอพ่ีเลีย้งด้วยกนัเองแล้ว  ต้องเจอกบัเด็กในต าบล     
หมูบ้่านอ่ืนด้วย  ต้องมีการยอมรับปรับตวั  ส าหรับผมเป็นคนปรับตวัได้เร็วเข้าหาคนง่าย  แตถ้่าไมมี่เร่ืองคยุก็จะไมค่อ่ย 
คยุกบัใคร   บางคนจงึมองว่าเป็นคนเงียบๆ แตถ้่าอยูด้่วยกนันานๆ จะเข้าใจ อยา่งบางคนมาพดูจาไมส่ภุาพ  แล้วเราจะ 
ไปตดัสินเขาวา่ไม่ดีเลยก็ไมไ่ด้  ต้องดกูนัไปเร่ือยๆ” 
 

สุดท้ายวันนี ้“มนตรี” มุ่งม่ันท าตามฝันอยากเป็นครูสอนคอมพวิเตอร์  ควบคู่กับเป็นจิตอาสาให้แก่ชุมชนของ
ตนเอง สุดท้ายสิ่งท่ีได้คือความภาคภูมิใจในตนเอง และไม่เป็นภาระให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม น่ีเป็น
ตัวอย่างดีๆ ของเยาวชนท้องถิ่นสุรินทร์ที่น่าน ามาเป็นแบบอย่าง. 
 
ถอดบทเรียน จากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ท่ีสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) 
ระยะท่ี 3 การขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ครัง้ที่  2 
วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อค าเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ต าบล   หัวฝาย 
อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย              มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย      สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
ธนาคาร        ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 

 


