“กุ้ง” การันตีค่ายบ่ มเพาะตัวตนใหม่
เทใจเป็ น “จิตอาสาชุมชน”
...............................................

มลธิรา นิยมดี (กุ้ง) แกนนาเยาวชนจากองค์การบริ หารส่วนตาบลสลักได อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ถึงจะมี
วัยเพียง 15 ปี แต่ “กุ้ง” มีประสบการณ์จากค่ายพัฒนาตนเองระยะยาวถึงสองค่าย จึงทาให้ เจ้ าตัวสามารถปรับ
นิ สัย ไม่ ดี ทิ ง้ ไป แถมยัง เทใจให้ ก ารเป็ น “จิ ต อาสาชุ ม ชน” วัน นี ้ มูล นิ ธิ ส ยามกัม มาจลจึ ง มาพูด คุย ถึ ง
ประสบการณ์ที่ “กุ้ง” ได้ รับและสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่ องราวหรื อข้ อคิดดีๆ ให้ เพื่อนๆ ฟั ง เพื่อนาไปปรับใช้ ให้
เกิดประโยชน์กบั ตนเองต่อไป

“กุ้ง” ย้ อนหลังให้ ฟังว่าเมื่อปี 2559 (วันที่ 15 – 29 ตุลาคม) ได้ เข้ าค่าย15 วัน ที่มีชื่อว่า “ค่ ายสร้ าง
เครื อข่ ายและพัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็ นนั กถักทอชุมชนรุ่ นเยาว์ จ.สุรินทร์ ” ที่ ศนู ย์
เรี ยนรู้ ชาวดิน จ.ขอนแก่น ในครัง้ นันท
้ าให้ ตนได้ พฒ
ั นาตนเองในเรื่ องการกล้ าแสดงออก “การที่ได้ มาเข้ า
ค่ า ยในครั ้ง นั ้น ท าให้ มี ค วามกล้ า แสดงออก และความเชื่ อ มั่ นในตั ว เอง ตัว อย่า ง อาจารย์ ใ ห้ พูด
ภาษาอังกฤษหน้ าเสาธงซึ่งคนเยอะมาก เราไปพูดก็ต้องมีความกล้ าแสดงออก ซึ่งเราผ่านจุดนันมาแล้
้
วจาก
กิจกรรมที่เคยไปพูดที่ตลาด ทาให้ กลายเป็ นเรื่ องง่ายเพราะเราผ่านจุดนี ้มาแล้ ว”

นอกจากการกล้ าแสดงออกที่มีมากขึ ้นแล้ ว “กุ้ง” ยังได้ เปลี่ยนนิสยั และพฤติกรรมอีกด้ วย “การที่ได้ มา
เรี ยนรู้ ท่ นี ่ ีทาให้ กลายเป็ นคนอารมณ์ เย็น ทาให้ ร้ ู จักรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่น ส่ วนมากไม่ ชอบฟั ง
คนอื่น ชอบตัดสินใจด้ วยตัวเองเด็ดขาด” ค่ายฝึ กให้ ทาความสะอาดที่นอน ซักผ้ าด้ วยตนเองจึงทาให้ “กุ้ง”
เป็ นตัวของตัวเองมากขึ ้น “ค่ ายนีส้ อนให้ เราเป็ นตัวของตัวเอง ทาอะไรด้ วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้ ”

จบจากค่ายที่แล้ ว “กุ้ง” กับเพื่อนๆ ร่วมกันทาโครงงานเรื่ องขยะ โดยเจ้ าตัวมีบทบาทช่วยเดินเก็บขยะ
ในชุมชน ในหมูบ่ ้ าน ซึง่ เป็ นขยะที่อยูต่ ามถนนและตามข้ างทาง ซึง่ เริ่มต้ นเส้ นทางจิตอาสาชุมชนเป็ นครัง้ แรก
เมื่อจบโครงการเมื่อปี 59 “กุ้ง” ก็ยงั มีความสนใจในการร่วมค่าย จนล่าสุดทางองค์ การบริหารส่ วน
ตาบลสลักไดได้ ชวนมาเข้ า ค่ ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ นเยาวชนรุ่ นใหม่ ที่สามารถดึง

ศักยภาพของตนเองออกมารั บใช้ ชุมชนสังคมอย่ างสร้ างสรรค์ ครั ้งที่ 1

ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 19-30

เมษายน 2561 ณ ศูนย์ปราชญ์พอ่ คาเดื่อง ภาษี บ้ านโนนเขา หมู่ 8 ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
“กุ้ง” ไม่ลงั เลตอบรับการมาร่วมค่ายในทันที

ซึ่ง ทัง้ สองค่ายมีคุณ วราภรณ์ หลวงมณี ผู้อานวยการสถาบันยุวโพธิ ช น มูลนิธิสัมมาชี พ ออกแบบ
กระบวนการค่ายและทาหน้ าที่ กระบวนกร ร่ วมกับท่านอื่ น อาทิ พระอาจารย์สมบูรณ์ สุมัง คโล จรายุทธ
สุวรรณชนะ นฤมล ไพบูลย์สิทธิคณ
ุ ปราชญ์พ่อคาเดื่อง ภาษี เกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์บม่
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี และทีมยุวกระบวนกร

การมาค่ายครัง้ ที่ 2 นี ้ ช่วยทบทวนความรู้ ทักษะที่ได้ ไปจากค่ายแรก ศักยภาพที่มีอยู่หากไม่ได้ ทบทวน
ทาจนเป็ นนิสยั ศักยภาพเหล่านันก็
้ มีวนั ที่จะดับมอดไปได้ กนั เช่นเดียวกับ “กุ้ง” ที่สิ่งต่างๆ เริ่ มเลือนลางไป แต่
กลับมากระจ่างชัดอีกครัง้ ในค่ายครัง้ นี ้ 2 นี ้ “สิ่งที่ได้ จากครั ง้ นีก้ ลับไป คือ ได้ ความรั บผิดชอบ การใส่ ใจ
ผู้อ่ ืน และความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะความเชื่อมั่นในตัวเองได้ ขาดหายไป ไม่ ค่อยมั่นใจในตัวเอง
และไม่ ค่อยมีความรับผิดชอบเท่ าไหร่ เวลาครู ส่ ังงาน แต่มาอยู่ที่นี่เรามีความรับผิดชอบขึ ้นเยอะ ตัวอย่าง
การมอบงานที่ให้ เราไปคุยกันว่าเราจะไปทาอะไรบ้ าง ทาให้ มีการแบ่งงานกันทา และรู้สึกดีที่ต้องทางานนี ้เพื่อ
ส่วนรวม แล้ วเราจะรับผิดชอบในงานนี ้ให้ เสร็ จ แล้ วความเชื่อมัน่ ในตัวเองว่าเราต้ องทาได้ อย่างการพูดที่
ตลาดเมื่อวานพอเราไปพูดอีกทีก็ตื่นเต้ น แต่เราก็ผา่ นไปได้ ”

กระบวนการในค่ายที่ทาให้ "กุ้ง" เกิดความรับผิดชอบมากขึ ้น คือกิจกรรมกิจวัตรประจาวันตังแต่
้ ตื่น
นอนนัน่ เอง "ตัง้ แต่ ต่ ืนนอนเรามีความรั บผิดชอบที่ต้องเก็บมุ้ง เก็บที่นอน และรั บผิดชอบต่ อหน้ าที่
ที่น่ ี โดยเขาให้ เราแบ่ งหน้ าที่กันทางาน ในการทาความสะอาด เช่ น ล้ างห้ องนา้ ปูเสื่อ ทาความ
สะอาดโรงอาหาร" ซึง่ ต่างกับตอนอยู่บ้าน “กุ้ง” เล่าว่าตนเองมีโลกส่วนตัวสูง งานบ้ านก็ไม่คอ่ ยช่วย “อยู่บ้าน
ไม่คอ่ ยได้ ทางานบ้ านแบบนี ้ ส่วนมากจะใช้ เวลาอยู่กบั ห้ องโทรศัพท์ และโน๊ ตบุ๊ค จะอยู่แต่ในห้ องมากกว่า ออก
จากห้ องเฉพาะกินข้ าวอาบน ้าเท่านัน”
้
ซึง่ เจ้ าตัวก็บอกว่าสิ่งที่จะกลับไปทาให้ ที่พอ่ แม่เห็นคือตนเองขยันขึ ้นแล้ ว "เป็ นคนขีเ้ กียจ ไม่ ค่อยทา
อะไร ก็อยากจะทาให้ ทางบ้ านเห็นว่ าไม่ ได้ ขีเ้ กียจ แล้ วช่ วยเหลืองานที่บ้านได้ โดยไม่ ต้องให้ พ่อแม่
บ่ น ซึ่ง ปกติก็ ทาแต่จ ะทาเวลาพ่อแม่ไ ม่อ ยู่ อยากให้ ท่านเห็ นว่าไม่ไ ด้ ขีเ้ กี ยจขนาดนัน้ และสามารถทาได้
เหมือนกัน"

นอกจากค่ายได้ ฝึ กฝนเรื่ อง “ความขยัน" ให้ เจ้ าตัวไปแล้ ว ลองมาฟั งว่ ากระบวนการอะไรที่ช่ว ย
สร้ าง”ความเชื่อมั่น” ให้ กับ "กุ้ง" ... “ค่ายฝึ กเรื่ องความเชื่อมั่นโดยการให้ จับไมค์ เพราะถ้ าเราจับไมค์
แล้ ว เชื่อมั่นว่ าเราจะพูดสิ่งใดออกไปได้ และพี่อ้อยจะบอกว่าให้ เชื่อมัน่ ในตนเองว่า จะทาให้ ทุกคนมี
ความสุขได้ และเมื่อทากิจกรรมอะไรก็ตามในค่ายแล้ วเราสามารถผ่านทุกกิจกรรมในค่ายไปได้ รวมถึงความ
เชื่อมัน่ ที่มีในทุกๆ คนที่อยูใ่ นค่ายนี ้ด้ วย สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั เรา"
กุ้งอธิบายต่อว่ากิจกรรมที่สาคัญคือการพูดต่อหน้ าชุมชน “กิจกรรมการไปพูดที่ตลาด เป็ นกิจกรรมที่
ช่วยฝึ กเข้ มมาก เพราะสิ่งที่พูดออกไปก็ เป็ นการฝึ กฝน เพราะต้ องเชื่อมั่นในตัวเองว่าต้ องพูดออกไปได้ ไม่
ตะกุกตะกัก แต่ก็มีบ้างเพราะตื่นเต้ น ถึงแม้ จะเป็ นครัง้ ที่ 2 แต่เราต้ องมีความเชื่อมัน่ ในตัวเองที่จะทาให้ ผ่าน
จุดนันไปได้
้
ถ้ ามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้ วจะสามารถทาอะไรที่เด็ดขาดได้ เพราะเราเชื่อมั่นว่ าเราทา
ได้ เราก็จะทาได้ ไม่ ใช่ พูดแต่ ปากแต่ พอทาแล้ วไม่ ได้ คือต้ องเชื่อมั่นทัง้ คาพูดและการกระทา” กุ้งย ้า
การเรี ยนรู้ที่สาคัญ และให้ อธิบายความหมายของความเชื่อมัน่ ให้ ฟังคือ “การตัดสินใจอะไรออกมาแล้ ว เรา
จะต้ องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเรา เราต้ องทาได้ ” นัน่ คือสิ่งที่ก้ งุ เข้ าใจ

ส่ วนการฝึ กเรื่ องการยอมรั บฟั งความคิดเห็น "กุ้ง" บอกว่ามีอยู่ในทุกกิจกรรม "ในค่ ายฝึ กให้ ฟัง
ความคิด เห็นของคนอื่ น ไม่ ว่ า จะทากิ จ กรรมอะไรต้ องมี ก ารวางแผนและรั บ ฟั งคนอื่ น ถ้ าเอาแต่
ความคิดตัวเองงานก็จะไม่สาเร็ จ ต้ องฟั งความคิดเห็นของคนอื่น ด้ วย ตรงนี ้เราสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
หลายอย่างทังการเรี
้
ยน ทังเรื
้ ่ องที่บ้าน เรื่ องเพื่อน และการทางานต่างๆ เพราะถ้ าเราเอาแต่ตวั เองก็ไม่สามารถ
อยู่กบั คนอื่นได้ ถ้ าเราเอาแต่ใจตัวเองหรื อเอาตัวเองเป็ นใหญ่ก็จะไม่มีใครอยากคุยกับเราเท่าไหร่ ยกตัวอย่าง
เวลาครูให้ งานแล้ วเพื่อนพากันแสดงความคิดเห็น แต่ตวั เองคิดเห็นอีกอย่างนึง กะจะบอกเพื่อนว่าให้ ทาตาม
ความคิดของเรา ซึง่ ความคิดของแต่ละคนที่จริงก็ดีอยูแ่ ล้ ว แต่เราไม่ฟังของใคร ฟั งแต่ความคิดของตัวเอง ทา
ให้ ไม่มีใครอยากร่วมงานกับเราเท่าไหร่ ” กุ้งอธิบายได้ อย่างชัดเจน

พอได้ ฟังทาให้ เห็นชัดว่าค่ายได้ พฒ
ั นาศักยภาพทัง้ ภายใน(จิตใจ) และภายนอก (ทักษะ ความรู้ ) ซึ่ง
การพัฒนาศักยภาพภายนอกนัน้ ได้ มีการให้ เยาวชนช่วยกันคิดโครงงานชุมชนโดยใช้ พื ้นที่ จริ งที่ชุมชนตนเอง
เป็ นพื ้นที่ปฏิบตั ิการ สิ่งเหล่านี ้คือการเตรี ยมเยาวชนเป็ น “จิตอาสาชุมชน” ซึ่ง “กุ้ง” เล่าว่า เยาวชนสลักไดได้
ระดมความคิดกันแล้ วจะกลับไปต่อยอดโครงการเดิมคือ เรื่ อง “ขยะ” ซึ่งครัง้ ที่แล้ ว “ชุมชน” ยังไม่ให้ ความสนใจ
ต่อการทาโครงงานของเยาวชนเท่าไรนัก
ซึง่ "กุ้ง" เล่าแนวทางการทาโครงงานขยะ ครัง้ นี ้ให้ ฟังว่าจะเริ่ มที่เยาวชนก่อน “"ถ้ าเราไปพูดกับผู้ใหญ่
เขาอาจมองว่ าเราไร้ สาระ ทาไม่ ได้ หรอก เราจะรวมตัวกันกับเด็กในชุมชนก่ อนแล้ วไปเริ่ มกับผู้ใหญ่
จะเริ่ มกับกลุ่มเด็กน้ อยก่อนและให้ เด็กน้ อยมารวมตัวกันในหมู่บ้าน เพื่อมาประชุม แล้ วบอกข้ อดีข้อเสียของ
ขยะ และสอนแยกขยะ ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ วสามารถทาเป็ นรถ เป็ นกระปุกดินสอได้ เราจะ
แบ่งกลุ่มกันตามความถนัด แล้ วเราจะเปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเป็ นถุงผ้ าเพื่อลดโลกร้ อนด้ วย ซึ่งเป้ าหมาย
ของโครงการขยะ อยากให้ ขยะในหมู่บ้านลดลง เพราะในหมู่บ้านไม่คอ่ ยมีถงั ขยะ แล้ วคนทิ ้งชอบทิ ้งไม่
เป็ นที่เป็ นทาง จึงอยากให้ มีขยะลดลงบ้ าง ไม่ใช่ยิ่งเพิ่มจานวนขึ ้นทุกวัน"

กุ้งบอกว่าที่เยาวชนมารณรงค์กันเรื่ องขยะเพราะมองเห็นผลเสียที่จะเกิดในชุมชน "การทิ ้งขยะส่งผล
เสียให้ กบั พวกเรา ให้ กบั ธรรมชาติ ดังนัน้ เราต้ องรณรงค์ ให้ คนในชุมชนเห็นว่ าการทิง้ แบบนีด้ ีกับเราหรื อ
เปล่ า การทิง้ ขยะจะทาลายสภาพแวดล้ อมหรื อเปล่ า ซึ่ง “กุ้ง” บอกว่าการที่เธอมารณรงค์เรื่ อง “ขยะ”
เพราะส่วนตัวเธอและครอบครัวก็จะเป็ นระเบียบเรื่ องการทิ ้งขยะอยู่แล้ ว “ ในส่ วนตัวเป็ นคนไม่ ทิง้ ขยะมั่ว
เพราะชอบเก็บขยะ เช่น กินขนมแล้ วถ้ าไม่มีถงั ขยะ จะเก็บใส่กระเป๋ าเสื ้อเอาไปทิ ้งที่บ้าน คือศึกษาเรื่ องขยะ
มาเยอะก็ไม่อยากจะทาลายโลก จะทิ ้งให้ เป็ นที่ เพราะที่บ้านเป็ นระเบียบ เพราะแม่เข้ มงวดเรื่ องความสะอาด
มาก ถ้ าบอกแล้ วไม่ทาแม่จะทาให้ ดู เช่น พวกขวดเอาไปใส่ในกระสอบขายได้ แบบนี ้จะทิ ้ง แบบนี ้ต้ องใส่ถัง
ขยะ แม่ จ ะบอกตลอดว่ า อะไรที่ ร กบ้ า นท าให้ ใ ครมองมาจะดู ไ ม่ ส ะอาด โดยแม่ จ ะท าให้ ดู เ ป็ น
ตัวอย่ าง"

สาหรับ ความคาดหวัง ต่อการทาโครงการ "คิดว่าน่าจะสาเร็ จ จากความพยายามในตัวของเรา จะ
พยายามถึงแม้ จะไม่สาเร็ จเราก็ไม่ท้อ แต่เราทาให้ คนในชุมชนเห็นในข้ อดีว่าที่เรามาอบรมนีไ้ ม่ไร้ ประโยชน์
และมีประโยชน์มาก แล้ วเราจะบอกแนวทางให้ เขาต่อ”
"กุ้ง " สะท้ อนการเป็ น จิ ต อาสาชุม ชนทิ ง้ ท้ ายไว้ ว่า “การเป็ นจิ ต อาสาชุ ม ชนเป็ นหน้ า ที่ ข องเรา
เพราะเราก็เป็ นส่ วนหนึ่งในชุมชน และอนาคตเราก็ต้องเป็ นผู้ ใหญ่ เราควรจะฝึ กตัง้ แต่ เล็กๆ พอ
เราเป็ นผู้ใหญ่ ก็จะฝึ กให้ เด็กๆ ได้ ทาอย่ างที่พวกเราทา ประเทศชาติจะได้ เจริญ"
นี่ คือตัว อย่ างของการพัฒนาทัง้ ทางด้ า นความคิด และการกระทาจากเยาวชนตัว เล็ก ๆ ที่
มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตนเอง.
ถอดบทเรี ยนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารับใช้ ชุมชนสังคมอย่างสร้ างสรรค์ ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้ องถิ่น (4 ภาค)
ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครัง้ ที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11
พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์ พ่อคาเดื่อง ภาษี บ้ านโนนเขา หมู่ 8 ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัด
บุรี รั ม ย์ สนับ สนุน โดยมูล นิ ธิ ส านัก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ว นพระมหากษั ต ริ ย์ กรมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย สถาบัน เสริ ม สร้ างการเรี ยนรู้ เพื่ อชุม ชนเป็ น สุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยมีสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสมั มาชีพ ทาหน้ าที่กระบวนกรและจัดค่าย
ในครัง้ นี ้

