
 

“กุ้ง” การันตีค่ายบ่มเพาะตัวตนใหม่  

เทใจเป็น “จิตอาสาชมุชน” 

............................................... 



มลธิรา นิยมดี (กุ้ง) แกนน าเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสลกัได อ าเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ ถึงจะมี

วยัเพียง 15 ปี แต ่“กุ้ง” มีประสบการณ์จากคา่ยพฒันาตนเองระยะยาวถึงสองคา่ย จึงท าให้เจ้าตวัสามารถปรับ

นิสัยไม่ดีทิง้ไป แถมยังเทใจให้การเป็น “จิตอาสาชุมชน”  วันนี ้มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงมาพูดคุยถึง

ประสบการณ์ท่ี “กุ้ง” ได้รับและสามารถท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวหรือข้อคิดดีๆ ให้เพ่ือนๆ ฟัง เพ่ือน าไปปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์กบัตนเองตอ่ไป 

 

“กุ้ง” ย้อนหลงัให้ฟังว่าเม่ือปี 2559 (วนัท่ี 15 – 29 ตลุาคม) ได้เข้าคา่ย15 วนั  ท่ีมีช่ือว่า “ค่ายสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาแกนน าเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ จ.สุรินทร์” ท่ีศนูย์
เรียนรู้ชาวดิน    จ.ขอนแก่น ในครัง้นัน้ท าให้ตนได้พฒันาตนเองในเร่ืองการกล้าแสดงออก “การที่ได้มาเข้า
ค่ายในครั้งนั้น ท าให้มีความกล้าแสดงออก และความเช่ือม่ันในตัวเอง   ตัวอย่าง อาจารย์ให้พูด
ภาษาองักฤษหน้าเสาธงซึ่งคนเยอะมาก  เราไปพดูก็ต้องมีความกล้าแสดงออก  ซึ่งเราผ่านจุดนัน้มาแล้วจาก
กิจกรรมท่ีเคยไปพดูท่ีตลาด  ท าให้กลายเป็นเร่ืองง่ายเพราะเราผา่นจดุนีม้าแล้ว” 



 นอกจากการกล้าแสดงออกท่ีมีมากขึน้แล้ว “กุ้ง” ยงัได้เปล่ียนนิสยัและพฤตกิรรมอีกด้วย “การที่ได้มา

เรียนรู้ท่ีน่ีท าให้กลายเป็นคนอารมณ์เยน็ ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ส่วนมากไม่ชอบฟัง

คนอ่ืน  ชอบตัดสินใจด้วยตัวเองเดด็ขาด”  คา่ยฝึกให้ท าความสะอาดท่ีนอน ซกัผ้าด้วยตนเองจึงท าให้ “กุ้ ง”

เป็นตวัของตวัเองมากขึน้ “ค่ายนีส้อนให้เราเป็นตัวของตัวเอง  ท าอะไรด้วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้” 

 

จบจากคา่ยท่ีแล้ว “กุ้ง” กบัเพ่ือนๆ ร่วมกนัท าโครงงานเร่ืองขยะ  โดยเจ้าตวัมีบทบาทช่วยเดินเก็บขยะ

ในชมุชน  ในหมูบ้่าน  ซึง่เป็นขยะท่ีอยูต่ามถนนและตามข้างทาง ซึง่เร่ิมต้นเส้นทางจิตอาสาชมุชนเป็นครัง้แรก  

เม่ือจบโครงการเม่ือปี 59  “กุ้ ง” ก็ยงัมีความสนใจในการร่วมค่าย จนล่าสดุทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลสลักไดได้ชวนมาเข้า ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ท่ีสามารถดึง



ศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่  1   ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 19-30 

เมษายน 2561 ณ ศนูย์ปราชญ์พอ่ค าเด่ือง ภาษี บ้านโนนเขา หมู ่8 ต าบลหวัฝาย อ าเภอแคนดง จงัหวดับรีุรัมย์ 

“กุ้ ง” ไมล่งัเลตอบรับการมาร่วมคา่ยในทนัที  

 

ซึ่งทัง้สองค่ายมีคุณวราภรณ์ หลวงมณี ผู้ อ านวยการสถาบนัยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ ออกแบบ

กระบวนการค่ายและท าหน้าท่ีกระบวนกร ร่วมกับท่านอ่ืน อาทิ   พระอาจารย์สมบูรณ์ สุมังคโล จรายุทธ 

สวุรรณชนะ   นฤมล ไพบลูย์สิทธิคณุ  ปราชญ์พ่อค าเด่ือง ภาษี   เกียรติรัตน์ ทองผาย ท่ีปรึกษาอาวโุสศนูย์บม่

เพาะธุรกิจเทคโนโลยี และทีมยวุกระบวนกร  



การมาคา่ยครัง้ท่ี 2 นี ้ชว่ยทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีได้ไปจากคา่ยแรก ศกัยภาพท่ีมีอยู่หากไม่ได้ทบทวน 

ท าจนเป็นนิสยั ศกัยภาพเหล่านัน้ก็มีวนัท่ีจะดบัมอดไปได้กนั เช่นเดียวกบั “กุ้ ง” ท่ีสิ่งตา่งๆ เร่ิมเลือนลางไป แต่

กลบัมากระจา่งชดัอีกครัง้ในคา่ยครัง้นี ้2 นี ้ “สิ่งที่ได้จากครัง้นีก้ลับไป คือ ได้ความรับผิดชอบ  การใส่ใจ

ผู้อ่ืน  และความเช่ือม่ันในตัวเอง  เพราะความเชื่อม่ันในตัวเองได้ขาดหายไป  ไม่ค่อยม่ันใจในตัวเอง  

และไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไหร่ เวลาครูส่ังงาน  แตม่าอยู่ท่ีน่ีเรามีความรับผิดชอบขึน้เยอะ ตวัอย่าง

การมอบงานท่ีให้เราไปคยุกนัวา่เราจะไปท าอะไรบ้าง  ท าให้มีการแบง่งานกนัท า  และรู้สึกดีท่ีต้องท างานนีเ้พ่ือ

ส่วนรวม  แล้วเราจะรับผิดชอบในงานนีใ้ห้เสร็จ  แล้วความเช่ือมัน่ในตวัเองว่าเราต้องท าได้  อย่างการพูดท่ี

ตลาดเม่ือวานพอเราไปพดูอีกทีก็ต่ืนเต้น  แตเ่ราก็ผา่นไปได้” 

 



กระบวนการในค่ายท่ีท าให้ "กุ้ ง" เกิดความรับผิดชอบมากขึน้ คือกิจกรรมกิจวัตรประจ าวนัตัง้แต่ต่ืน

นอนนัน่เอง "ตัง้แต่ตื่นนอนเรามีความรับผิดชอบที่ต้องเก็บมุ้ง  เก็บที่นอน  และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ท่ีน่ี  โดยเขาให้เราแบ่งหน้าท่ีกันท างาน  ในการท าความสะอาด เช่น ล้างห้องน า้  ปูเส่ือ  ท าความ

สะอาดโรงอาหาร" ซึง่ตา่งกบัตอนอยู่บ้าน “กุ้ ง” เล่าว่าตนเองมีโลกส่วนตวัสงู งานบ้านก็ไม่คอ่ยช่วย “อยู่บ้าน

ไม่คอ่ยได้ท างานบ้านแบบนี ้ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กบัห้องโทรศพัท์และโน๊ตบุ๊ค จะอยู่แตใ่นห้องมากกว่า ออก

จากห้องเฉพาะกินข้าวอาบน า้เทา่นัน้”  

ซึง่เจ้าตวัก็บอกวา่สิ่งท่ีจะกลบัไปท าให้ท่ีพอ่แมเ่ห็นคือตนเองขยนัขึน้แล้ว "เป็นคนขีเ้กียจ  ไม่ค่อยท า

อะไร  ก็อยากจะท าให้ทางบ้านเห็นว่าไม่ได้ขีเ้กียจ  แล้วช่วยเหลืองานที่บ้านได้โดยไม่ต้องให้พ่อแม่

บ่น  ซึ่งปกติก็ท าแต่จะท าเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ อยากให้ท่านเห็นว่าไม่ได้ขีเ้กียจขนาดนัน้และสามารถท าได้

เหมือนกนั" 

 



นอกจากค่ายได้ฝึกฝนเร่ือง “ความขยัน" ให้เจ้าตวัไปแล้ว  ลองมาฟังว่ากระบวนการอะไรที่ ช่วย

สร้าง”ความเช่ือม่ัน” ให้กับ "กุ้ ง" ... “คา่ยฝึกเร่ืองความเช่ือม่ันโดยการให้จับไมค์ เพราะถ้าเราจับไมค์

แล้ว  เช่ือม่ันว่าเราจะพูดส่ิงใดออกไปได้   และพ่ีอ้อยจะบอกว่าให้เช่ือมัน่ในตนเองว่า จะท าให้ทุกคนมี

ความสขุได้  และเม่ือท ากิจกรรมอะไรก็ตามในคา่ยแล้วเราสามารถผ่านทกุกิจกรรมในคา่ยไปได้   รวมถึงความ

เช่ือมัน่ท่ีมีในทกุๆ คนท่ีอยูใ่นคา่ยนีด้้วย สิ่งตา่งๆ เหลา่นีช้ว่ยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเรา" 

กุ้ งอธิบายตอ่ว่ากิจกรรมท่ีส าคญัคือการพดูตอ่หน้าชมุชน “กิจกรรมการไปพูดท่ีตลาด  เป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยฝึกเข้มมาก เพราะสิ่งท่ีพูดออกไปก็เป็นการฝึกฝน เพราะต้องเช่ือมั่นในตวัเองว่าต้องพูดออกไปได้  ไม่

ตะกกุตะกกั  แตก็่มีบ้างเพราะต่ืนเต้น  ถึงแม้จะเป็นครัง้ท่ี 2  แตเ่ราต้องมีความเช่ือมัน่ในตวัเองท่ีจะท าให้ผ่าน

จดุนัน้ไปได้ ถ้ามีความเช่ือม่ันในตัวเองแล้วจะสามารถท าอะไรที่เดด็ขาดได้  เพราะเราเช่ือม่ันว่าเราท า

ได้  เราก็จะท าได้  ไม่ใช่พูดแต่ปากแต่พอท าแล้วไม่ได้  คือต้องเช่ือม่ันทัง้ค าพูดและการกระท า” กุ้ งย า้

การเรียนรู้ท่ีส าคญั และให้อธิบายความหมายของความเช่ือมัน่ให้ฟังคือ “การตัดสินใจอะไรออกมาแล้ว  เรา

จะต้องเช่ือม่ันในการตัดสินใจของเรา  เราต้องท าได้” นัน่คือสิ่งท่ีกุ้ งเข้าใจ 

 



ส่วนการฝึกเร่ืองการยอมรับฟังความคิดเห็น "กุ้ ง" บอกว่ามีอยู่ในทุกกิจกรรม "ในค่ายฝึกให้ฟัง

ความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม่ว่าจะท ากิจกรรมอะไรต้องมีการวางแผนและรับฟั งคนอ่ืน  ถ้าเอาแต่

ความคิดตวัเองงานก็จะไม่ส าเร็จ   ต้องฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วย  ตรงนีเ้ราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลายอยา่งทัง้การเรียน  ทัง้เร่ืองท่ีบ้าน  เร่ืองเพ่ือน  และการท างานตา่งๆ เพราะถ้าเราเอาแตต่วัเองก็ไม่สามารถ

อยู่กบัคนอ่ืนได้  ถ้าเราเอาแตใ่จตวัเองหรือเอาตวัเองเป็นใหญ่ก็จะไม่มีใครอยากคยุกบัเราเท่าไหร่  ยกตวัอย่าง

เวลาครูให้งานแล้วเพ่ือนพากนัแสดงความคิดเห็น  แตต่วัเองคิดเห็นอีกอย่างนึง  กะจะบอกเพ่ือนว่าให้ท าตาม

ความคดิของเรา  ซึง่ความคดิของแตล่ะคนท่ีจริงก็ดีอยูแ่ล้ว  แตเ่ราไม่ฟังของใคร  ฟังแตค่วามคิดของตวัเอง  ท า

ให้ไมมี่ใครอยากร่วมงานกบัเราเทา่ไหร่” กุ้ งอธิบายได้อยา่งชดัเจน  

 



พอได้ฟังท าให้เห็นชดัว่าค่ายได้พฒันาศกัยภาพทัง้ภายใน(จิตใจ) และภายนอก (ทกัษะ ความรู้) ซึ่ง

การพฒันาศกัยภาพภายนอกนัน้ ได้มีการให้เยาวชนช่วยกนัคิดโครงงานชุมชนโดยใช้พืน้ท่ีจริงท่ีชุมชนตนเอง

เป็นพืน้ท่ีปฏิบตัิการ สิ่งเหล่านีคื้อการเตรียมเยาวชนเป็น “จิตอาสาชุมชน”  ซึ่ง “กุ้ ง” เล่าว่า เยาวชนสลกัไดได้

ระดมความคดิกนัแล้วจะกลบัไปตอ่ยอดโครงการเดมิคือ เร่ือง “ขยะ” ซึ่งครัง้ท่ีแล้ว “ชมุชน” ยงัไม่ให้ความสนใจ

ตอ่การท าโครงงานของเยาวชนเทา่ไรนกั   

ซึง่ "กุ้ ง" เลา่แนวทางการท าโครงงานขยะ ครัง้นีใ้ห้ฟังวา่จะเร่ิมท่ีเยาวชนก่อน “"ถ้าเราไปพูดกับผู้ใหญ่  

เขาอาจมองว่าเราไร้สาระ ท าไม่ได้หรอก  เราจะรวมตัวกันกับเด็กในชุมชนก่อนแล้วไปเร่ิมกับผู้ใหญ่   

จะเร่ิมกบักลุ่มเด็กน้อยก่อนและให้เด็กน้อยมารวมตวักนัในหมู่บ้าน   เพ่ือมาประชมุ  แล้วบอกข้อดีข้อเสียของ

ขยะ และสอนแยกขยะ ส่วนขยะท่ีรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้วสามารถท าเป็นรถ  เป็นกระปุกดินสอได้   เราจะ

แบง่กลุ่มกนัตามความถนดั แล้วเราจะเปล่ียนจากถุงพลาสติกมาเป็นถงุผ้าเพ่ือลดโลกร้อนด้วย  ซึ่งเป้าหมาย

ของโครงการขยะ อยากให้ขยะในหมู่บ้านลดลง  เพราะในหมู่บ้านไม่คอ่ยมีถงัขยะ  แล้วคนทิง้ชอบทิง้ไม่

เป็นท่ีเป็นทาง  จงึอยากให้มีขยะลดลงบ้าง ไมใ่ชย่ิ่งเพิ่มจ านวนขึน้ทกุวนั"   

 



กุ้ งบอกว่าท่ีเยาวชนมารณรงค์กันเร่ืองขยะเพราะมองเห็นผลเสียท่ีจะเกิดในชุมชน "การทิง้ขยะส่งผล

เสียให้กบัพวกเรา ให้กบัธรรมชาต ิ ดังนัน้เราต้องรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นว่าการทิง้แบบนีด้ีกับเราหรือ

เปล่า  การทิง้ขยะจะท าลายสภาพแวดล้อมหรือเปล่า  ซึ่ง “กุ้ ง” บอกว่าการท่ีเธอมารณรงค์เร่ือง “ขยะ” 

เพราะส่วนตวัเธอและครอบครัวก็จะเป็นระเบียบเร่ืองการทิง้ขยะอยู่แล้ว “ ในส่วนตัวเป็นคนไม่ทิง้ขยะม่ัว  

เพราะชอบเก็บขยะ เช่น กินขนมแล้วถ้าไม่มีถงัขยะ  จะเก็บใส่กระเป๋าเสือ้เอาไปทิง้ท่ีบ้าน   คือศกึษาเร่ืองขยะ

มาเยอะก็ไมอ่ยากจะท าลายโลก  จะทิง้ให้เป็นท่ี เพราะท่ีบ้านเป็นระเบียบ  เพราะแม่เข้มงวดเร่ืองความสะอาด

มาก  ถ้าบอกแล้วไม่ท าแม่จะท าให้ด ูเช่น พวกขวดเอาไปใส่ในกระสอบขายได้  แบบนีจ้ะทิง้  แบบนีต้้องใส่ถัง

ขยะ  แม่จะบอกตลอดว่าอะไรท่ีรกบ้านท าให้ใครมองมาจะดูไม่สะอาด  โดยแม่จะท าให้ดูเป็น

ตัวอย่าง" 

 



ส าหรับความคาดหวังต่อการท าโครงการ "คิดว่าน่าจะส าเร็จจากความพยายามในตวัของเรา  จะ

พยายามถึงแม้จะไม่ส าเร็จเราก็ไม่ท้อ  แต่เราท าให้คนในชุมชนเห็นในข้อดีว่าท่ีเรามาอบรมนีไ้ม่ไร้ประโยชน์  

และมีประโยชน์มาก แล้วเราจะบอกแนวทางให้เขาตอ่” 

"กุ้ ง" สะท้อนการเป็นจิตอาสาชุมชนทิง้ท้ายไว้ว่า  “การเป็นจิตอาสาชุมชนเป็นหน้าที่ ของเรา  

เพราะเราก็เป็นส่วนหน่ึงในชุมชน  และอนาคตเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่  เราควรจะฝึกตัง้แต่เล็กๆ  พอ

เราเป็นผู้ใหญ่ ก็จะฝึกให้เดก็ๆ ได้ท าอย่างที่พวกเราท า  ประเทศชาตจิะได้เจริญ"   

น่ีคือตัวอย่างของการพัฒนาทัง้ทางด้านความคิด และการกระท าจากเยาวชนตัวเล็กๆ ที่

มุ่งม่ันพัฒนาชุมชนตนเอง. 

ถอดบทเรียนจากค่ายพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถดงึศกัยภาพของ

ตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค) 

ระยะท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครัง้ท่ี 2 วันท่ี 30 เมษายน-11 

พฤษภาคม 2561ณ ศนูย์ปราชญ์พ่อค าเด่ือง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง จงัหวัด

บุรีรัมย์ สนับสนุนโดยมูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย  สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด

(มหาชน)  มูลนิธิสยามกมัมาจล โดยมีสถาบนัยวุโพธิชน   มลูนิธิสมัมาชีพ    ท าหน้าท่ีกระบวนกรและจดัคา่ย

ในครัง้นี ้


