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ท ำอย่ำงไร เรำจึงจะพัฒนำศักยภำพให้เด็กและเยำวชนให้มีคุณลักษณะเป็นเด็กยุค 4.0 ได้

อย่ำงแท้จริง ในขณะท่ีสถำนกำรณ์รอบด้ำนในปัจจุบัน มีสิ่งเร่งเร้ำให้เด็กและเยำวชนออกนอกลู่นอก

ทำงได้โดยง่ำย และก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนขึน้ทุกครัวเรือน ท่ำมกลำงกระแสที่ ผู้ใหญ่ต่ำงตระหนัก

ถึงควำมส ำคัญของเด็กและเยำวชน ที่ ต้องมีบทบำทในกำรรับผิดชอบอนำคตของประเทศแทนตน 
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ควำมคำดหวังของผู้ใหญ่ท่ีจะให้พวกเขำเป็นอนำคตของชำตกิ็ดูน่ำเป็นห่วงไม่น้อย เรำจึงมองหำ “ตัว

ช่วย” ท่ีจะช่วยให้สัมฤทธ์ิผลได้  วันนีมู้ลนิธิสยำมกัมมำจลขอแนะน ำกระบวนกำรจำกค่ำยพัฒนำ

ศักยภำพแกนน ำเยำวชนสู่กำรเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ท่ีสำมำรถดึงศักยภำพของตนเองออกมำรับใช้

ชุมชนสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ (ค่ำย 10 วัน) ที่สำมำรถบ่มเพำะคุณลักษณะนิสัยให้เด็กและเยำวชนซึม

ซับควำมเป็น “เด็กดี – เด็กเก่ง” ได้โดยไม่รู้ตัว  ค่ำยมีกระบวนกำรอะไรที่สำมำรถเปล่ียนแปลงเด็กๆ 

ได้ มูลนิธิสยำมกัมมำจลขออำสำพำไปดู   

 

ค่ำย 10 วัน ภายใต้โครงการพฒันาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 : หลกัสูตรนกัถกัทอ

ชุมชน เพ่ือพฒันาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  สนบัสนุนโดย มูลนิธิส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สถาบนัยวุโพธิชน  มลูนิธิสมัมาชีพ สถาบนัเสริมสร้างการ

เรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน)  และมลูนิธิสยามกมัมาจล   ได้จดัขึน้สอง

ครัง้ เม่ือวนัท่ี 19 - 30 เมษายน 2561 และวนัท่ี 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศนูย์ปราชญ์พ่อค าเด่ือง  

ภาษี บ้านโนนเขา หมู ่8 ต าบลหวัฝาย อ าเภอแคนดง จงัหวดับรีุรัมย์  มีเด็กและเยาวชนจากพืน้ท่ีจงัหวดัสริุนทร์ 

จาก 7 พืน้ท่ี ได้แก่ ทต.เมืองแก , ทต.กนัตวจระมวล,อบต.หนองอียอ , อบต.หนองสนิท , อบต.สลกัได ,อบต.หวั

งัว และอบต.แกใหญ่ เข้าร่วมจ านวน 76 คน โดยการสนับสนุนของ 7 อปท. ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของการ

พฒันาเดก็และเยาวชนท่ีต้องเร่งท าในวนันี ้  

มาท าความรู้จกัค่าย ผ่าน “คุณวรำภรณ์ หลวงมณี” ผู้อ านวยการสถาบนัยุวโพธิชน ผู้ท าหน้าท่ีจัด

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ภายในคา่ยแหง่นี ้

เป้ำหมำยกำรจัดค่ำย 

เปา้หมายการจดัคา่ยเพ่ือพฒันาศกัยภาพเยาวชนในพืน้ท่ีเครือข่ายนกัถกัทอชมุชน ให้เป็นพืน้ท่ีน าร่อง

ของ จ.สุรินทร์ในการพฒันาเด็กและเยาวชน   เพ่ือเสริมศักยภำพแกนน ำเด็กเยำวชนให้เกิดภำวะผู้น ำ 

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  นอกจากนีแ้กนน ำเด็กและเยำวชนยังสำมำรถเรียนรู้ ได้จำกกำรลงมือ

ท ำและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในชุมชน ผา่นการท า“โครงงำนคนรุ่นใหม่สร้ำงสรรค์ชุมชน”  และสดุท้ายเกิด

กลไกในการพฒันาเดก็และเยาวชนในระดบัต าบลและชมุชน   
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กระบวนกรสร้ำงกำรเรียนรู้ 

เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ  จงึได้เชิญกระบวนกรชัน้ครูมาให้

การเรียนรู้  อาทิ อาจารย์ประชา หตุานวุตัร รองประธานกรรมการบริหาร สถาบนัยวุโพธิชน  , วราภรณ์ หลวง

มณี ผอ.สถาบนัยวุโพธิชน , จรายทุธ สวุรรณชนะ กระบวนกรอิสระ ,พระอาจารย์สมบรูณ์ สมุงัคโล , เกียรติรัตน์ 

ทองผาย ท่ีปรึกษาอาวโุสศนูย์บม่เพาะธุรกิจเทคโนโลยี ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  , 

พ่อค าเด่ือง ภาษี  ปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์  , นฤมล ไพบลูย์สิทธิคณุ  และ ทีมยุวกระบวนกร น าโดย

สริุยา ดวงศรี และอดีตแกนน าเยาวชน อบต.หนองอียอ ได้ถกูยกระดบัขึน้มาเป็นพ่ีเลีย้งและมาท าหน้าท่ีสนัทนา

การแนวเรียนรู้ในคา่ย 
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เคร่ืองมือสร้ำงกำรเรียนรู้ 

วรำภรณ์ เพิ่มเติมว่ำ สถำบันยุวโพธิชนมี “เคร่ืองมือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้” ท่ีจะช่วยให้

เยาวชนเข้าถึงด้านในของตวัเองอย่างลึกซึง้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกำรรู้จักตัวเอง กำรรู้จักชุมชน สังคม 

สิ่งแวดล้อม และกำรมีจิตใจ มีจิตอำสำท่ีจะลุกขึน้มำดูแลผู้อ่ืน ใส่ใจผู้อ่ืน ผา่นเคร่ืองมือส าคญัดงันี ้
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1.กำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต้องอาศยัการท่ีผู้ เรียนเอา

ตวัตนของตวัเองเข้ามาเรียนรู้ ผา่นการลงมือท า 

2.กำรถอดบทเรียน หลงัจากการลงมือท าไม่ว่าจะผ่านเกมหรือกิจกรรมต่างๆ หรือการท างานในวิถี

ชีวิตเอง เราก็จะถอดบทเรียนสิ่งนัน้ ให้เขาเห็นแรงบนัดาลใจภายในลึกๆ ท่ีท าให้เขาลุกขึน้มาท าสิ่งนัน้ ถอด

บทเรียนให้เขาเห็นวิธีการท างาน ถอดบทเรียนให้เขาจบัหลกัการส าคญัท่ีจะท าให้เขาดไูปสู่เร่ืองนัน้ๆได้ และ

สามารถประยกุต์ใช้กบัเขาได้   

3.กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  เพราะเราเช่ือว่าถ้าเป็นพืน้ท่ีปลอดภยั เป็นท่ีทกุคนไว้วางใจ เขาก็

จะสามารถเป็นตวัของตวัเองได้อย่างเต็มท่ี เขาจะเห็นตวัเองชัดขึน้ เห็นเพ่ือนชัดขึน้ แล้วเขาเองก็จะรู้ความ

ต้องการท่ีชัดเจนของตัวเองได้ชัดขึน้ จากจุดนีเ้ ม่ือเขาเห็นสิ่ งเหล่านีไ้ ด้ชัดขึน้ กำรเรียนรู้เพ่ือท่ีจะ

เปล่ียนแปลงตัวเองจะมีทิศทำงเป้ำหมำยที่ ชัดเจน และจะมีพลัง และแรงบันดำลใจในกำรที่จะท ำ

อย่ำงต่อเน่ือง ไม่ได้ท ำเพื่อแค่สนุกเท่ำนัน้เอง แต่บำงครั้งอำจจะเบ่ือหรือเหน่ือยหรือหงุดหงิด แต่

เม่ือเขำค้นพบว่ำมันก ำลังไปตอบโจทย์อะไรบำงอย่ำง ก ำลังสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงให้กับเขำ เขำก็จะ

ท ำมันต่อเน่ืองได้  

สิ่งเหล่านีเ้ป็นปัจจัยส าคัญภายใต้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้พืน้ท่ีของความไว้วางใจ ภายใต้

ความสมัพนัธ์ เราเช่ือว่าต้องเรียนรู้เร่ืองพวกนี ้เร่ืองพวกนีไ้ม่ใช่ว่าจะเกิดขึน้มาเองโดยลอยๆ แต่จะเกิดขึน้โดย

การท่ีเราตัง้ใจท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี ความสมัพนัธ์ท่ีดีจะเกิดภายใต้ความรัก ความเมตตา ท่ีอยู่ด้วยกัน 

แก่นแท้ของความสมัพนัธ์ก็คือความรัก ความเมตตา เราก็จะบม่เพราะพืน้ท่ีตรงนี ้ใช้เวลากบัการบม่เพาะพืน้ท่ี

ตรงนีพ้อสมควร  

 เจำะลึกกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเยำวชนให้รอบด้ำน 

 กำรพัฒนำด้ำนกำรรู้จักตนเอง   

1.ใช้กำรภำวนำเป็นฐานส าคญั ซึ่งเราเช่ือว่าถ้าการท่ีเขามีเคร่ืองมือในการท่ีจะกลบัเข้ามาเห็นตวัเอง

ได้ชดัขึน้ การมีสมาธิ มีสติท่ีจะใคร่ครวญปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ เขาก็จะเห็นตวัเองได้ชดัขึน้ และยอมรับ

ตวัเองได้บนพืน้ท่ีของการเรียนรู้ร่วมกนั การเห็นตวัเองและการยอมรับตวัเองเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้เขาก้าว
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ข้ามข้อจ ากดัของตนเอง ออกมาสู่ขยายขอบเขตพืน้ท่ีท่ีกว้างใหญ่มากขึน้ มนัหมายถึงการขยายศกัยภาพของ

เขา 

2. กิจกรรม 4 ทิศหรือกิจกรรมธำตุทัง้ 4 เป็นกรอบเป็นเคร่ืองมือให้คนได้กลบัมาใคร่ครวญตวัเอง
วา่ตวัเองมีแนวโน้มหรือมีพฤตกิรรมชีไ้ปทางไหนมากท่ีสดุ ส่งเสริมในเร่ืองของการรู้จกัตวัเองก็จะมีเร่ืองของการ
ซึ่งการเห็นตรงนีม้นัส าคญัในแง่ท่ีว่าได้คือการข้ามเส้น ถ้าเขาไม่เห็นตวัเอง เขาจะไปพฒันาตวัเองยาก แต่ถ้า
เขาเห็นตวัเองและยอมรับมนัได้มนัก็ง่ายขึน้ท่ีจะพฒันาตรงจุดไหน แก้จดุไหน หรือเอาจุดเด่นตรงไหนมาเติม
เตม็ของตวัเอง  

3.กิจกรรมใช่ฉันเลย / กิจกรรมข้ำมเส้น กระบวนการจะตัง้ค าถามถ้าผู้ เข้าร่วมเห็นว่าใช่ตวัเองก็ให้
เดินข้ามเส้นไป เป็นกิจกรรมรู้จกัตวัเองและการยอมรับตวัเอง ซึ่งกิจกรรมตวันีม้นัจะท าให้เขาได้ทบทวนตวัเอง
ไปด้วย ยอมรับตวัเองทัง้ในด้านท่ีเป็นด้านมืด ด้านลบ และด้านท่ีเป็นศกัยภาพด้วย กิจกรรมตวันีท้้าทายในแง่
ท่ีว่าถ้าคณุเห็น รู้ว่ามีในตวัเอง แต่ถ้าคณุยงัไม่กล้าท่ีจะยอมรับก็อยู่กับท่ีได้ แต่ถ้ายอมรับและก้าวเดินออกมา
มนัจะเป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่ง ซึ่งเขาจะเกิดความเช่ือมัน่ในตวัเองได้มากขึน้ว่าฉันยอมรับตรงนีไ้ด้และเพ่ือนก็ยอมรับ
เราตรงนีไ้ด้ด้วย  

 
และ 4.กิจกรรมที่ท้ำทำยพลังของกลุ่ม  เป็นการท างานร่วมกนั กิจกรรมท่ีเราใช้จะเป็นกิจกรรมท่ีจะ

ท าให้เขาเห็นตวัตนของตวัเองได้ชดัขึน้ จากการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความหงุดหงิด ความ

พอใจ ความดีใจ ความเสียใจตา่งๆ ซึง่เกิดจากท่ีเขาได้ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน แล้วเขาก็เรียนรู้ท่ีจะเห็นตวัเองจาก

การปฏิสมัพนัธ์นัน้ด้วยตนเอง และรวมถึงพ่ีเลีย้ง กระบวนกรหรือวา่เพ่ือน ช่วยกนัสะท้อน มนัหมายถึงการท่ีเขา

มีกลัยาณมิตรท่ีดี ท่ีสะท้อนตวัตนของเขาให้ชดัขึน้ เม่ือตวัตนของเขาชดัขึน้ผา่นเสียงสะท้อนบนพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั 

เขาก็จะรู้สกึถึงความจริงใจ การท่ีรับได้ถึงเสียงสะท้อนก็จะส าคญัท าให้เขาไมรู้่สกึถกูต าหนิ ไม่รู้สึกด้อย เขาก็จะ

ยินดีท่ีจะพฒันาตวัเองจากการสะท้อนของเพ่ือนได้ 

 กิจกรรมท้ำทำยกลุ่มท่ีเราใช้เพ่ือให้เขาเห็นตวัเองได้ชดัขึน้ ท่ีน ามาใช้ ได้แก่ 

1.กิจกรรมแม่น ำ้พิษ มีเปา้หมายให้เรารักสามคัคีกัน  มีการดแูลกันและกันเป็นพืน้ฐาน  และให้เรา
เห็นวา่เม่ือรวมกนัแล้วมีพลงัอนัยิ่งใหญ่ ซึง่กิจกรรมนีม้นัจะต้องเอาตวัเองไปเล่น ไปฝ่าฟันกบัมนัจริงๆ ไปสมัผสั
กบัเพ่ือนทัง้กลุ่ม เม่ือเขาได้สมัผสักับผู้คนเหล่านีท่ี้มีความแตกต่างหลากหลายจากเขา เขาจะใช้วิธีอะไรท่ีจะ
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รับมือกบับคุคลเหลา่นัน้ และกระบวนการถอดบทเรียนตอ่จากนัน้ ก็จะท าให้เขาทวนว่าเขารับมือกบัตวัเองหรือ
กบัเพ่ือนได้อยา่งไรบ้าง  

 

 
 

กิจกรรมพลงักลุ่ม : กิจกรรมแม่น ้ำพิษ 
 

2.กิจกรรมโจรขึน้บ้ำนหรือกิจกรรมเดินเป็ด กิจกรรมนีจ้ะก าหนดให้เป็นไปได้ดัง่ใจได้ยาก แม้จะมี
การประชมุวางแผนท่ีดีแล้ว แต่การท่ีเขาไม่สามารถรวมใจของคนให้มาเป็นหนึ่งเดียวกนัได้ กิจกรรมมนัก็ยาก
มากท่ีจะไปถึงเปา้หมาย ซึ่งสิ่งเหล่านีม้นัท าให้เขาเห็นปัจจยัท่ีมนัมากกว่าความคิด มนัมากกว่าการพดูคยุกัน 
แตม่นัคือการท่ีจะท าอยา่งไรให้คนมารวมใจอยูท่ี่เปา้หมายเดียวกนัได้  

3.กิจกรรม mission impossible (วำงเหรียญบนขวด)  กิจกรรมนีท้ าให้เราได้กลบัมาเรียนรู้เร่ือง
ศกัยภาพของเรากับเพ่ือนได้อีกเยอะ  ว่างานท่ียากขึน้ต้องใช้คนหลายคนมากขึน้  แล้วต้องใช้ศกัยภาพขยาย
ขอบเขตร่างกายและจิตใจของเราให้กว้างใหญ่ขึน้ไปอีก   

4.กิจกรรมปิดตำเดนิตะปู  เพ่ือสร้างความไว้วางใจ 
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5.กิจกรรมตีบอล  เป็นการสร้างพลงักลุม่ผา่นกิจกรรมตีบอล   โดยต้องดนับอลขึน้ และถ้าหากบอล 
ตกเม่ือไหร่ต้องเร่ิมใหมเ่ม่ือนัน้   ซึง่เคล็ดลบัอยูท่ี่ใจของทกุคน กาย และสตทิกุอยา่งของเราอยู่ท่ีลกูบอลด้วยกนั
ทกุคน  แม้แตค่นท่ีตีแล้ว  ตาก็ยงัอยูท่ี่ตรงนี ้ 

กิจกรรมเหล่านี ้ก็จะดึงให้เขำได้มองเห็นเงื่อนไขอ่ืนๆ ของกำรท ำงำนร่วมกัน ที่ มันไม่ใช่กำร
ท่องจ ำมำจำกต ำรำ ว่ำจะต้องวำงแผนที่ดีหรือกำรลงมือท ำหรือกำรทบทวน เขำท่องได้โดยต ำรำ แต่
โดยเม่ือเขำลงมำสู่พืน้ท่ีจริง เขำจะเห็นได้ว่ำมันมำกกว่ำต ำรำท่ีเขำท่องมา เพราะว่าการคุยกันมันมี
หลายเง่ือนไขมากท่ีท าให้เพ่ือนคยุกนัได้ รวมถึงตวัเขาเองด้วย ท่ีเขาจะก้าวข้ามออกมา การแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มใหญ่ รวมถึงเม่ือถูกผู้ คนปฏิเสธความคิดของตัวเอง ตัวเองจะจัดการกับตัวเองอย่างไร หรือจะมี
ปฏิสมัพันธ์อย่างไรกับกลุ่ม อันนีก็้คือกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ท่ีจะท ำให้เขำเห็นตัวตนของตัวเอง 
บวก ไปกับกำรท ำงำนไปด้วย  

กิจกรรมเพ่ือสร้ำงพืน้ท่ีของควำมสัมพันธ์หรือกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน เรำจะ
เน้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม โดยเง่ือนไขมักจะออกมาในรูปแบบท่ีว่าถ้าขาดคนหนึ่งไป 
งานจะไมส่ าเร็จ เพราะฉะนัน้ทกุคนส าคญักบัความส าเร็จของงาน ไมใ่ชเ่ฉพาะผู้น า ทกุคนมีส่วนในความส าเร็จ
และทกุคนจะเห็นวา่ตวัเองมีสว่นในการสร้างความส าเร็จได้อย่างไรหรือตวัเองเป็นอปุสรรคสร้างความส าเร็จได้
อย่างไร ภายใต้กระบวนการเหล่านี ้เขาก็จะเห็นว่าตวัเองส าคญัอย่างไร ในการท่ีจะสร้างความส าเร็จ ไม่ใช่
เฉพาะคนท่ีลกุขึน้มาน าเทา่นัน้ แตค่นท่ีท าหน้าท่ีเกือ้หนนุในสว่นอ่ืนๆ ก็ส าคญั 

กำรฝึกฝนคุณลักษณะนิสัย 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องการสร้างการเปล่ียนแปลง ซึ่งน ามาร้อยเข้ากับกิจวัตรประจ าวัน กิจวัตร

ประจ าวันท่ีเด็กจะได้ฝึกฝนตวัเองอย่างต่อเน่ืองตลอด 10 วัน หรือ 21 วนั เป็นเร่ืองของการดแูลตวัเองใน
เบือ้งต้น ท่ีจะต่ืนนอนให้ตรงเวลา ท่ีจะจดัการธุระส่วนตวัของตวัเองให้ส าเร็จ ดแูลตวัเองให้พร้อมกบัการเ รียนรู้ 
นอนเพียงพอท่ีต่ืนขึน้มาท ากิจกรรมกบัเพ่ือนได้ตลอดทัง้วนัอย่างสดช่ืน การกินอาหารท่ีดี และเพียงพอ งานท่ี
จะท าเพ่ือท่ีจะดแูลพืน้ท่ีสว่นรวมร่วมกนั  

“กิจกรรมในชีวิตประจ ำวันท่ีเขำสำมำรถดูแลตัวเองได้ มีควำมส ำคัญในแง่ท่ีเขำจะเกิดควำม
ภำคภูมิใจและม่ันใจในตัวเองมำกขึ้นเร่ือยๆกับกำรท่ีสำมำรถดูแลตัวเองได้ในโลกใบน้ี ไม่ใช่แค่อยู่ที่
บำ้นเรำมีพ่อแม่ช่วยดูแล ช่วยท ำแทน ซ่ึงมนัจะเกิดกำรพ่ึงพำ แต่อยู่ที่นี้เรำจะท ำให้เขำเห็นว่ำเขำมีศกัยภำพใน
กำรทีจ่ะดูแลตวัเองได้ โดยเร่ิมจำกเร่ืองง่ำยๆของตวัเองไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกำรดูแลเร่ืองกำรรักษำที่นอนของ
ตวัเอง กำรปทีูน่อน กำรตื่นข้ึนมำ เก็บหรือพบัผ้ำห่ม กำรซกัเสื้อผ้ำเอง เก็บเสื้อผ้ำเอง ซ่ึงมนัเป็นเร่ืองพืน้ฐำนที่
ครอบครัวควรจะฝึกฝนเป็นกำรฝึกฝนลูกหลำนของเรำให้มีควำมรับผิดชอบ ให้เขำเช่ือม่ันในตัวเองจำก
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กำรท่ีได้รับผิดชอบตัวเองได้และกำรท ำพววกน้ี กำรลงมือท ำตั้งแต่วัยเด็กจะง่ำยขึ้นต่อกำรมีระเบียบ
วินัยในกำรฝึกฝนในช่วงท่ีเป็นวัยรุ่น โตเป็นผู้ใหญ่เขำจะสำมำรถท ำมันได้ง่ำยขึ้น 

นอกจำกเขำดูแลตวัเองได้ เขำยงัต้องดูแลคนอื่น พืน้ที่ส่วนรวมได้ด้วย โดยไม่เห็นว่ำเป็นภำระ แต่เห็น
ว่ำเป็นส่ิงทีเ่ขำไดภ้ำคภูมิใจกำรท ำเพือ่คนอืน่ ก็จะมีอย่ำงเช่น งำนขดัลำ้งหอ้งน ้ำ งำนดูแลห้องประชุม กำรดูแล
ในงำน ดูแลควำมสมัพนัธ์ สขุภำพของเพือ่น  

และทีเ่รำใหค้วำมส ำคญัและท ำต่อเนือ่งคือกำรสวดมนต์ ท ำวตัรทัง้เช้ำและเย็น และกำรภำวนำที่เร่ิม
ระยะเวลำสัน้ๆ 5 ถึง 10 นำที ซ่ึงเรำเชื่อเร่ืองกำรบ่มเพำะ ถำ้เขำเร่ิมตน้ได ้ก็จะก้ำวไปข้ำงหน้ำได้มำกข้ึนเร่ือยๆ 
ซ่ึงเด็กก็จะเห็นควำมก้ำวหนำ้ของตวัเองมำกข้ึนเร่ือยๆในตลอด 10 วนั” 

 
 

กิจกรรมพูดในทีส่ำธำรณะ 
 

 ฝึกทักษะพัฒนำทักษะกำรน ำ  
ให้มองเห็นว่ำกำรท่ีเด็กสำมำรถน ำตัวเองได้และน ำผู้อ่ืนได้ เป็นทักษะท่ีส ำคัญท่ีจะท ำให้เขำ

เกิดควำมม่ันใจในตัวเอง ท าให้เขาสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยการพฒันาเร่ืองภาวะผู้น า เราเน้นเร่ือง
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การพัฒนาภาวะผู้น าท่ีเกิดจากความมั่นใจข้างในท่ีเกิดจากการท่ีเขาเห็นศกัยภาพของตวัเอง เพราะฉะนัน้
กิจกรรมของเราจะให้เขาได้เห็นศกัยภาพของตวัเองมากขึน้เร่ือยๆ  กิจกรรมท่ีใช้ฝึก 

1.พูดคุยแลกเปล่ียนได้ในกลุ่มย่อย สามารถพูดคุยแลกเปล่ียนได้ในกลุ่มใหญ่ และสามารถท่ีจะ
พดูคยุได้พืน้ท่ีท่ีเป็นสาธารณะมากขึน้ 

2. กิจกรรมฝึกทักษะพูด – ฟัง ผ่ำนกำรเล่ำเร่ือง เป็นการฝึกทกัษะในการเรียนรู้  โดยต้องพดูคยุ
แลกเปล่ียนเป็น  ฟังเป็น  จับประเด็นเป็น  และสรุปหรือสังเคราะห์ได้  ซึ่งมีการฝึกอยู่เร่ือยๆ ทุกวันผ่านทุก
กิจกรรมอยูแ่ล้ว แตกิ่จกรรมนีท้ าผา่นกิจกรรมเลา่เร่ือง 5 นาที จากนัน้ให้มีการสรุป 3 นาที และ 30 วินาที 

3.กิจกรรมกำรฝึกพูดฉับพลัน 1 นำท ี โดยมีโจทย์ให้แตล่ะคนได้ลองพดูภาษาตา่งดาวกนัด้วย  
3.กำรฝึกพูดในท่ีชุมชนหรือในที่สำธำรณะ (เยาวชนได้ฝึกพดูท่ีตลาดเซาะกราวน์) ซึ่งเราท าเร่ืองนี ้

มายาวนานหลาย 10 ปีแล้ว เห็นวา่กิจกรรมนีช้ว่ยท าให้เด็กได้กลบัมาเห็นศกัยภาพข้างในของตวัเองว่าตวัเองก็
สามารถพูดได้ ไม่ใช่เฉพาะคนท่ีเป็นนักพูดหรือคนท่ีมั่นใจในตวัเองเท่านัน้ แต่เขาสามารถเร่ิมจากความไม่
มัน่ใจแล้วคอ่ยๆพฒันาเป็นความมัน่ใจได้มากขึน้เร่ือยๆ เม่ือเขาเห็นว่าเขาท าได้แล้ว เขาเห็นได้ว่าอปุสรรคของ
การท าร้ายของเขาคืออะไรแล้ว เขาพยายามท่ีจะก้าวข้ามอุปสรรคนัน้ ซึ่งนอกเหนือจากตวัตนของเขาเองท่ี
พยายามจะฆ่ามัน กัลยาณมิตรหรือเพ่ือน กระบวนกร พ่ีเลีย้ง ก็มีส่วนส าคญัท่ีจะคอยประคองเขาก้าวข้าม
ความจ ากัดของศกัยภาพของเขาได้ เพราะเราเช่ือว่าจริงๆ แล้วทุกคนเป็นผู้น าได้ ทุกคนมีศกัยภาพในการลุก
ขึน้มาน าได้ แล้วเราก็เห็นตรงนี ้ 

1.3 กำรฝึกทักษะกำรฟังอย่ำงลึกซึง้ ผู้น าในยคุใหม่ต้องมีผู้น าในการฟังอย่างลึกซึง้ ได้ยินมากกว่า
ค าพูดท่ีเขาแสดงออกมาหรือการได้ยินท่าทาง ได้ยินสิ่งท่ีคนอ่ืนไม่ได้พูดออกมาด้วย กระบวนการเราจะมี
กิจกรรมเร่ืองนีอ้ยูต่ลอดเวลา เดก็ๆจะได้ฝึกผ่านการฟังจากกิจกรรมตา่งๆ อย่างตัง้ใจให้มนัเกิดแบบนี ้เม่ือมีคน
พดูเขาจะต้องเรียนรู้ท่ีจะฟังคนอ่ืน ไม่ใช่แคว่่าต้องฟัง แตเ่ขาเรียนรู้ว่าการฟังคนอ่ืนเป็นประโยชน์อย่างไร แล้ว
เขาได้อะไรจากการฟังคนอ่ืน เขาก็จะคอ่ยๆเร่ิมจากการท่ีถกูบงัคบัให้ฟัง เป็นการฟังคนอ่ืนด้วยใจจริงๆ ว่าเขาได้
เรียนรู้ได้เข้าถึงเพ่ือน ได้ประโยชน์จากการฟังจริงๆ  

1.4 กำรคิดวิเครำะห์ กำรใคร่ครวญ และควำมสำมำรถในกำรเช่ือมโยงตัวเองกับสรรพสิ่งได้ใน
เร่ืองพวกนีเ้ราก็จะเร่ิมจากการท่ีเขาสามารถคิด วิเคราะห์ตวัเองได้ คิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนได้ คิด
วิเคราะห์ในเร่ืองท่ีกว้างออกไป อย่างเช่น เร่ืองของการรู้จักสังคมท่ีกว้างขวางขึน้ การคิดวิเคราะห์เก่ียว กับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมากขึน้ ซึ่งตรงนีจ้ะท าให้เขาติดนิสัยของการคิดวิเคราะห์ไปให้มันลึกมากกว่า
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น  
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เราก็จะให้เคร่ืองมือในการท่ีเด็กสามารถคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญได้มากขึน้ อย่างเช่น เราใช้
กระบวนกำรตัง้ค ำถำมให้เด็กได้มองเห็นอะไรท่ีมนัลึกซึง้ขึน้ ได้มองเห็นความเช่ือมโยงมากขึน้ และจะให้
กรอบคิดบางอย่างท่ีท าให้เขาใช้มนัได้อย่างลึกซึง้มากขึน้ อย่างเช่น ใช้ของเร่ืองภูเขำน ำ้แข็งให้เขาได้เห็นตวั
ปรากฏการณ์และเห็นโครงสร้างท่ีอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์นัน้ รวมถึงความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ ท่ีอยู่
ภายใต้ภูเขาน า้แข็งนัน้ เรำเช่ือว่ำถ้ำเขำฝึก โดยกำรใช้กรอบควำมคิดหรือมีเคร่ืองมือในกำรช่วยคิดให้
ชัด มันก็จะท ำให้เขำมีสำยตำที่มองอะไรได้ลึกซึง้มำกยิ่งขึน้ ไม่ตัดสินอะไรจำกภำยนอกหรือไม่ด่วน
ตัดสินอะไร ที่มันไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรใคร่ครวญ 

1.5 กิจกรรมภำวะผู้น ำ ภำวะกำรน ำ / คุณสมบัติของผู้น ำท่ีดี (กระบวนกร โดยจรายุทธ สุวรรณ
ชนะ) เนือ้หำสะท้อนกำรเรียนรู้เร่ืองภำวะผู้น ำ ภำวะกำรน ำโดยถอดบทเรียนต่อเน่ืองจากกิจกรรมวาง
เหรียญ  กระบวนการให้แบง่กลุ่มและถอดบทเรียน “เราคิดว่าในทีมเรามีใครเป็นผู้น าบ้าง และท าอะไรท่ีท าให้
เรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้น า และบนัทึกความคิดเห็นออกมา” ส่วนกิจกรรมคณุสมบตัิของผู้น าท่ีดี ให้พดูคนละ 1 ข้อ 
และน าข้อเขียนไปตดิไว้ท่ีกระดาษฟลิปชาร์ตท่ีร่างเป็นตวัคนไว้  

กิจกรรมดูหนังเร่ือง Ender’s Game  เรียนรู้เร่ืองการเป็นผู้น า 2 แบบ  คือ ผู้น าแบบเผด็จการกบัผู้น า
แบบสร้างการมีสว่นร่วม  ซึง่การน าแบบเผดจ็การมีผลท าให้ลกูน้องไมช่อบ เครียด  ทะเลาะกนั  ผู้น าแบบมีส่วน
ร่วมได้รับฟังความคดิเห็นของทกุคน 

 
 

กิจกรรมรู้จกัสงัคม 
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 กิจกรรมรู้จักชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม 
1.กำรใช้แผนที่เดนิดนิ กำรใช้เส้นประวัตศิำสตร์ กำรใช้ปฏิทนิฤดูกำล ปฏิทินวัฒนธรรม เร่ือง

เศรษฐกิจ ตำรำงวิเครำะห์องค์กร เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้รู้จกัชมุชนของตวัเอง เรามีการท่ีจะเตรียมเด็ก 
เยาวชนท่ีจะมาคา่ย โดยให้เคร่ืองมือในกำรท่ีจะท ำให้เขำกลับไปรู้จักชุมชนของตัวเองได้มำกขึน้ เขาก็
กลบัไปเขียนข้อมลูชมุชนของตวัเองเพ่ือเปา้หมายก็คือให้เขาได้รู้จกัชมุชนของตวัเองได้มากขึน้ตอ่เน่ืองจากกำร
รู้จักชุมชนเรำมองเร่ืองของกำรท่ีเขำจะมีส ำนึกพลเมือง การท่ีเขาตระหนกัว่าชมุชน สงัคมมีส่วนท่ีเขาเป็น
ผู้สร้างและผู้ท าลาย โดยกระบวนการของเราจะท าให้เขาเห็นวา่เขามีศกัยภาพในการท่ีจะสร้างชมุชนของเขาให้
มันมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองได้อย่างไร ให้ชุมชนของเขาได้อยู่รอดได้อย่างไร ให้ตัวเขาได้อยู่ในชุมชนได้
อยา่งไร  

กิจกรรมวิเครำะห์สังคม  โดยใช้ภูเขาน า้แข็ง  ส่วนท่ีเหนือน า้ขึน้มาคือลกัษณะทัว่ไป  ข้างใต้ คือ
โครงสร้าง  และความเช่ือพืน้ฐานในเร่ืองนัน้ๆ 

กิจกรรมฝันถงึชุมชนของเรำ  และดวูา่เราจะมีบทบาทอะไรกบัชมุชนของเราได้บ้าง  
 
 กิจกรรมบ่มเพำะกำรเป็นพลเมืองจิตอำสำ  

การท าโครงงานชมุชน ซึง่โครงงานคนรุ่นใหมส่ร้างสรรค์สงัคมจะเป็นโครงงานท่ีตอ่เน่ืองจากใครท่ีจะท า

ให้เขาได้บ่มเพาะสิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้ตลอดทัง้ 10 ค่ายอย่างต่อเน่ือง การได้ลงมือท าจริงในพืน้ท่ีของเขาเอง 

นอกเหนือจากการท่ีเขาได้สร้างความส าเร็จให้กบัชมุชนของตวัเองแล้ว เรามองเห็นเร่ืองของการ พฒันาทกัษะ

ในการลงมือท าของพวกเขาผ่านการลงมือท า ท าให้เขาเห็นตวัตนของตวัเองมากขึน้ท าให้เขาเห็นตวัตนของทีม

ชดัขึน้ ท าให้เขาเห็นเคร่ืองมือท่ีเขาได้เรียนรู้ไปเม่ือเอาลงไปใช้จริง เขาสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างเช่น เขา

สามารถไปดึงผู้ ใหญ่มาร่วมกิจกรรมกับเขาได้ไหม หรือโน้มน้าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุน

งบประมาณให้พวกเขาท างาน เพ่ือพฒันาตวัเองพฒันาชมุชนของเขาได้หรือไม่ เขาก็จะมีพืน้ท่ีจริงในการท า ซึ่ง

เขาจะเห็นว่าเขาท าอะไรได้และยงัขาดเร่ืองอะไร แล้วก็จะมีกระบวนการถอดบทเรียนหลงัจากเขาท าโครงงาน

แล้วก็จะมีกระบวนการเติมต่อเน่ืองให้เขา ซึ่งเราเห็นว่าเป็นกระบวนการท่ีไม่ใช่กิจกรรม แต่เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนจากค่ายและกระบวนการได้ลงมือท าด้วยตวัเองและกระบวนการถอดบทเรียนและ

การกลบัเข้ามาเตมิเตม็เพ่ือท่ีจะไปท าซ า้อีก 
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คณุเกียรติรตัน์ ทองผำย 
 
ตดิอำวุธทำงปัญญำ – ให้ควำมรู้ 
1.กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ในยุคดิจิตอล โดยคณุเกียรติรัตน์ ทองผาย ท่ีปรึกษาอาวโุสศนูย์

บม่เพาะธุรกิจเทคโนโลยี ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ 
เป็น “ชดุความรู้” อีกสว่นหนึง่ท่ีได้เตมิเข้ามาเพ่ือให้เยาวชนสามารถท่ีจะออกไปสูช่มุชนท่ีกว้างขึน้แล้วก็

สามารถท่ีจะคดิกิจกรรม คดิโครงงานหรือการท่ีจะมีเปา้หมายเพ่ือจะพฒันาตวัเองให้ชดัขึน้ เราดึงเร่ืองของการ
พัฒนาผู้ ประกอบการรุ่นเยาว์ในยุคดิจิตอลเข้ามา เพื่อเพิ่มมุมมองในกำรที่ เขำจะเห็นเป้ำหมำยชีวิต
ได้มำกขึน้ ได้กว้างขึน้ 

ในกระบวนการของการมองอย่างผู้ประกอบการ ก็จะมีเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เขาได้กลับเข้ามาเขียน
ตวัเองวา่ตวัเองชอบอะไร ว่าตวัเองมีความใฝ่ฝันอะไรได้ชดัขึน้ และเม่ือเขาเห็นตรงนัน้ก็จะมีกระบวนการให้คิด 
วิเคราะห์ ว่าถ้าเขาจะท าในเร่ืองเหล่านัน้ เขาเห็นปัญหาอะไร เขาต้องการท่ีจะแก้ปัญหาอะไรและเขาเห็น
ศกัยภาพอะไรท่ีจะท าให้เขาท าสิ่งเรานัน้ได้ส าเร็จ  

ในกระบวนการวางแผนการเป็นผู้ ประกอบการค่อนข้างมีรายละเอียดในการท่ีจะมองวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ทุนท่ีชัดเจน เด็กก็จะรู้จักเคร่ืองมือในกำรท่ีจะกลับเข้ำไปใช้ชีวิตอย่ำงมี



 

ค่ายพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนสูก่ารเป็นพลเมืองรุ่นใหม ่ท่ีสามารถดึงศกัยภาพของตนเองออกมารับใช้ชมุชนสงัคมอยา่งสร้างสรรค์ (ค่าย 10 วนั)                                  14 

 

เป้ำหมำยมำกยิ่งขึน้ รู้วิธีท่ีจะมองอะไรอย่ำงใคร่ครวญอย่ำงลึกซึง้มำกขึน้ ไม่ด่วนตัดสินใจเฉพำะ
ควำมชอบหรือไม่ชอบเท่ำนัน้ แต่เขำจะมองเหน็ปัจจัยเงื่อนไขที่มำกกว่ำนัน้  

แม้จะเร่ิมต้นจากการท่ีชอบอะไรแตเ่ขาก็จะรู้ว่าจะเร่ิมจากจดุนีไ้ปตอ่ได้อย่างไรได้บ้าง วิทยากรท่ีเราได้
เชิญมาจาก สวทช. เราไปเห็นเขาท ากระบวนการแล้วก็เห็นวา่เป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชนและเห็นจดุเช่ือม
ตอ่ด้วยว่า สวทช. เองเขามีงานของเขาท่ีเป็นการบม่เพาะธุรกิจของคนรุ่นใหม่ อย่างเช่น ดิจิตอลทีนไทยแลนด์ 
ถ้าเดก็และเยาวชนของเรามีศกัยภาพมากพอท่ีจะเข้าไปสู่จดุนัน้ได้ ตวัวิทยากรเองก็ยินดีท่ีจะเช่ือมโยงเด็กและ
เยาวชนของเราไปร่วมแลกเปล่ียนแล้วก็พฒันายกระดบัไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบจริงๆได้  

 

 
 

คณุนฤมล ไพบูลย์สิทธิคณุ 
 
2.เร่ืองนิเวศวิทยำเชิงลึก โดยคณุนฤมล ไพบลูย์สิทธิคณุ  
เป็นกิจกรรมท่ีให้เยาวชนได้ค้นหาปัญหาและแสดงละครเพ่ือสะท้อนปัญหาในชุมชน  (มีเร่ืองขยะ  

สารเคมี  เสือขาว) เป็นการเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ความเช่ือมโยงของตัวเองกับสรรพสิ่งหรือกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ไม่ได้เห็นว่าทรัพยากรพวกนีเ้ป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแคท่รัพยากรท่ีเราเอามาใช้ประโยชน์ แตเ่ห็นว่า
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ตวัเราเองอยูร่่วมกบัสิ่งเหลา่นีไ้ด้อยา่งไร เราสามารถท่ีจะเกือ้หนนุได้อยา่งไร และเราสามารถท่ีจะดแูลสิ่งเหล่านี ้
ให้มนัไม่ใช่แคก่ารใช้ประโยชน์ในยคุของเรา แต่เราต้องเห็นความเป็นมาของสิ่ งเรานีต้ัง้แตอ่ดีตจนถึงอนาคตท่ี
จะส่งไปต่อรุ่นต่อไปแล้วตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนส าคัญท่ีจะดูแลสิ่งเหล่านีแ้ละลุกขึน้มาเพ่ือท่ีจะดูแล
สิ่งแวดล้อมให้เขาอยูไ่ด้เหมือนกบัท่ีเราอยูไ่ด้ ให้เห็นความเช่ือมโยงและประโยชน์ของกนัและกนั 

กิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยำแนวลึก  ให้ค้นหาปัญหาและแสดงละครเพ่ือสะท้อนปัญหาในชมุชน  มี
เร่ืองขยะ  สารเคมี  เสือขาว  

3.กำรรู้จักโครงสร้ำงสังคม ผ่ำนสำรคดี Story of stuff และ Where to invade next โดยอาจารย์
ประชา หตุานวุตัร / วราภรณ์ หลวงมณี เป็นการเรียนรู้เร่ืองการวิเคราะห์สงัคมผ่านหนงั  ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ีท า
ขึน้มา  เป็นตวัแทนของทนุนิยมเพ่ือธุรกิจ   

กิจกรรมดูหนัง บุก แหลก แหกตำดูโลก เรียนรู้เร่ืองทนุนิยมเพ่ือสงัคม ประเด็นของการดแูลคนโดย
ค านงึถึงสิทธิและสวสัดกิารของมนษุย์แตล่ะคน  ไมเ่ว้นแม้แตช่ว่งวยั 

กิจกรรมเรียนรู้จำกพ่อค ำเดื่อง  โดยพอ่ค าเด่ืองชวนพวกเรามาดชีูวิตของเรา  เพ่ือให้เห็นคณุคา่ชีวิต
ของเราวา่จะใช้ชีวิตท่ีสมัพนัธ์กบัโลกใบนีอ้ยา่งไร   

4.กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ โดยจรายทุธ สวุรรณชนะ  
 

 กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ / ทบทวน / และฝึกฝนตนเอง 

กิจกรรมทบทวนกำรเรียนรู้มีสองกิจกรรมใหญ่ๆ ดังนี ้

กิจกรรมสำยธำรกำรเรียนรู้ เม่ือทบทวนการเรียนรู้ทัง้ 8 วนัแล้ว  วิทยากรให้ช่วยกนัวาดภาพสิ่งท่ี
ทบทวนออกมา  โดยทกุคนจะได้วาดภาพนี ้ แต่ให้เลือกว่าเราจะอยู่ตรงไหนของวนั  โดยเลือกว่าประทบัใจวนั
ไหนมากท่ีสดุ แล้วเลือกกิจกรรมท่ีชอบประทบัใจมากท่ีสดุดงึออกมาเป็นภาพ 

กิจกรรม World Café ให้เยาวชนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง ในระยะเวลา 8 วนั  กบัการเรียนรู้ใน

ด้านตา่งๆ  และกิจกรรมปวารณา 

กิจกรรมฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยตนเอง ท่ีท าเป็นประจ าทุกวนั อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ ภาวนา ใส่

บาตร  , กิจกรรมผอ่นพกัตระหนกัรู้ , กิจกรรมออกก าลงักาย  , กิจกรรมการเรียนรู้ความงามและประวตัิศาสตร์

ท่ีปราสาทหินพนมรุ้ง และกิจกรรมท าความสะอาดสถานท่ี เตรียมน า้ด่ืม ล้างจาน  



 

ค่ายพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนสูก่ารเป็นพลเมืองรุ่นใหม ่ท่ีสามารถดึงศกัยภาพของตนเองออกมารับใช้ชมุชนสงัคมอยา่งสร้างสรรค์ (ค่าย 10 วนั)                                  16 

 

 
 

กิจกรรมวำดภำพพทุธศำสนำในมมุทีฉ่นัรู้จกั 
 

กิจกรรมวำดภำพพุทธศำสนำในมุมท่ีฉันรู้จัก โดยพระอาจารย์สมบรูณ์ สมุงัคโล โดยให้วาดภาพ
พทุธศาสนาในมมุท่ีรู้จกัก่อนท่ีจะเรียนรู้เร่ืองพระพทุธศาสนาในแง่มมุท่ีลกึขึน้  ซึง่เร่ืองสมาธิ สติ ภาวนาเป็น
เร่ืองสากลไมใ่ชเ่ฉพาะเร่ืองของพทุธศาสนาเทา่นัน้   

กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้  ให้เราสะสมพลงังานก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมในชว่งบา่ย  ซึง่มีงานวิจยั
ศกึษาเร่ืองเหลา่นีโ้ดยเฉพาะแพทย์แผนจีน  ในเร่ืองของการท่ีเราเปล่ียนพลงังานหยางไปเป็นหยิน  ซึง่ถ้าเราได้
สะสมในชว่งของการเปล่ียนผา่นจะท าให้เรามีพลงังานท่ีดี  ดงันัน้ในชว่งบา่ยใช้เวลาเพียง 5 นาทีก็มีคณุคา่มาก  
ไมว่า่อยูท่ี่โรงเรียนหรืออยูท่ี่บ้านลองหาเวลาพกัผอ่นนิดหนึง่  ซึง่ไมต้่องถึงกบัหลบั  แตเ่ป็นการกลบัมานิ่งกบั
ตวัเอง  เพ่ือให้กายและใจสงบ  

ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนรู้ร่วมกนัได้มีการสอดแทรกกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ กิจกรรมสนัทนาการ

โดยทีมยวุกระบวนกร อาทิ นบัเลขตอ่เน่ือง , ผีแห้ง โลงผ ุ,ผลดักนัพดูค าว่ามะ(จบัคู)่ ,ปรบมือตามขาสตัว์  ฯลฯ 
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,กิจกรรมร้องเพลงประจ าคา่ย,กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย (ท าความรู้จกั คุ้นเคย รู้จกัสถานท่ี) , พิธีเปิดรับขวญั

ผู้ เข้าร่วม 

“ตลอดระยะเวลำทัง้ 10 เยำวชนไดถู้กเคีย่วกร ำทัง้ดำ้นภำยใน (จิตใจ) และภำยนอก (ทกัษะ) ใหเ้กิด
กำรเปลีย่นแปลงในดำ้นทีดี่ข้ึน เก่งข้ึน แต่กำรพำเด็กเข้ำค่ำยครั้งนีไ้ม่เพียงแต่จะใหเ้ขำไดพ้ฒันำศกัยภำพ
ตวัเองแลว้ ยงัมีควำมคำดหวงัทีจ่ะใหเ้ขำเป็นแกนน ำเยำวชนในบำ้นของตวัเอง ลกุข้ึนมำมีบทบำทรับผิดชอบ
เร่ืองรำวต่ำงๆ ของชมุชน” วรำภรณ์กล่ำวถึงช่วงเวลำทีส่ ำคญัทีจ่ะท ำใหเ้ด็ก เยำวชนไดฝึ้กฝนตนเองได้แบบ
ลึกซ้ึงข้ึน เพือ่ใหเ้ข้ำใจบทบำทของตนเองทีมี่ต่อครอบครัว ชมุชน โดยกำรพำท ำโครงงำนชมุชนหลงัจำกกลบัไป
ทีบ่ำ้นแล้วนัน่เอง 

 
โครงงำนคนรุ่นใหม่สร้ำงสรรค์ชุมชน 

ตามเป้าหมายเม่ือเด็กและเยาวชนได้ผ่านการเข้าค่าย 10 วนัไปแล้ว เด็กและเยาวชนยงัตอังมีการ

ฝึกฝนตนเองต่อผ่านโครงงานชุมชนซึ่งแตล่ะกลุ่มจะเลือกท าโครงงานตามปัญหาในชุมชนท่ีเห็นว่าเป็นปัญหา

และต้องการแก้ไขตามก าลงัความสามารถของตนเอง และบางคนก็มีความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาของตวัเองใน

ด้านลกัษณะนิสยัด้วย สรุปโครงงำนคนรุ่นใหม่สร้ำงสรรค์ชุมชนจาก 7 อปท. มีทัง้สิน้ 17  โครงงาน 

ทต.เมืองแก 1.โครงงานแกนน าท าได้:สร้างแกนน าเยาวชนรุ่นสู่ รุ่น  2.เยาวชนร่วมมือสืบสาน

วัฒนธรรมกันตรึม: เพ่ือสร้างแกนน าเยาวชน บ.หนองม่วง ต.เมืองแก 3.เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แวดล้อม : ท ากิจกรรมเพ่ือลดเวลาเล่นเกมส์ บ.หนองยาง ต.เมืองแก 4.โครงการห้องเรียนชมุชน:แก้ปัญหาเด็ก

ตดิเกมส์โดยการท ากิจกรรมร้องเพลง เล่นเกมส์ วาดรูป บ.โคกลา่ม ต.เมืองแก 

ทต.กันตวจระมวล 1.โครงการเกษตรปลอดภัยก้าวไกลสู่อินทรีย์: เยาวชนร่วมแก้ปัญหาการใช้

สารเคมีในการเพาะปลูกของพ่อแม่โดยเรียนรู้การท าปุ๋ ยหมกั บ.ท านบ กันตวจระมวล 2.โครงการส่งเสริมการ

สืบทอดวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินของเยาวชนบ้านโสน ต.กนัตวจระมวล 

อบต.หนองอียอ 1.โครงการเยาวชนสืบสานบุญบัง้ไฟสายสัมพันธ์ บ.หนองตาด หนองอียอ 2.

โครงการอา่นเพ่ือยายและน้อง ของน้องปอ้ม ต.หนองอียอ 3.โครงการอ่านเพ่ือน้อง ของน้องปาล์ม เพ่ือใช้เวลา
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ว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยแม่ดูแลน้อง 4.โครงการพฒันาตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาการติดเกมส์ของน้องนัด 

(อา่นหนงัสือ ชว่ยงานบ้าน เลน่เกมส์ 2 ชม ในวนัเสาร์เทา่นัน้) ต.หนองอียอ 5.โครงการคลองสวยด้วยมือเรา 

อบต.หนองสนิท 1.โครงการค้นหาเยาวชนและสร้างแกนน าเยาวชน 2.โครงการลูกประคบ อบต.

สลักได 1.โครงการชุมชนปลอดขยะ 2.โครงการออกก าลงักาย  อบต.หัวงัว   1.โครงการเห็ด และอบต.แก

ใหญ่  1.โครงการขยะ 

มาฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชน “สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากคา่ยและสิ่งท่ีจะน ากลบัไปใช้ให้เกิดประโยชน์” เป็น

อยา่งไรกนับ้าง เร่ิมท่ี... 

เด็กชำยนิชำกร สำยน้อย (เอิร์ท) ทต.กันตวจระมวล   สิ่งท่ีได้เรียนรู้การรู้จักภาวะการน าของ

ตนเอง “ได้ฝึกพดู กล้าท่ีจะพูด กล้าท่ีจะท า และได้ฝึกท างานกบัผู้ อ่ืน และท ากิจกรรมกบัผู้ อ่ืน เช่น การตีบอล

ผมได้เป็นผู้น าในแนว การให้ก าลงัใจผู้ ท่ีท าพลาดในเกม และได้ฝึกน าน้องๆ ในกิจกรรมการพดูตา่งๆ” 

เดก็หญิงกัลยำ ส่องำม (กำร์ตูน) ทต.กันตวจระมวล  สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “ได้เรียนรู้การท าสมาธิ การท า

สมาธิได้เรียนรู้ในการตัง้สติ มีสมาธิในการอยู่กับลมหายใจของตนเอง และการน าจิตใจให้สงบ ได้เรียนรู้รู้จกั

การอดทนในการนัง่สมาธิ การฝึกสมาธิจะมีการฝึกร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ในการอยู่กบัตนเอง ท าให้เรามี

สตใินการจดัการกบัปัญหาตา่งๆ ได้ ตดัสินใจได้เร็วขึน้”  

นำงสำวสุชำวลี มุมทอง (แตน) ทต.เมืองแก สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “ทกัษะการพดูควรเรียบเรียงค าพดูให้

ถกูต้อง อยา่งเชน่ ฝึกพดูก่อนออกมาน าเสนอ เวลามีคนพดูต้องมีคนฟัง การฟังท่ีดีควรรับฟังข้อเสนอของผู้ อ่ืนท่ี

ออกมาน าเสนอโครงงาน เวลาฟังเราควรคิดและวิเคราะห์ตามเนือ้หา การออกไปพูดเราต้องกล้าแสดงออกใน

สถานการณ์ตา่งๆ ไมว่า่คนจะเยอะหรือจะน้อยก็ตาม” 

นำยวงศกร สิทธิ (นิว) ทต.เมืองแก สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “การปรับตวัเน่ืองจากผมเป็นคนท่ีไม่ค่อยเข้า

สงัคม จึงมีปัญหากับการปรับตวั การปรับตวัของผมคือการยอมรับคนอ่ืนเข้ามาและเปิดใจกับคนอ่ืน ไว้วางใจ

ท าให้ได้เรียนรู้ถึงความคดิสร้างสรรค์” 
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เด็กหญิงสุพัตรำ ตรงใจ (โอปอล์) อบต.หนองอียอ  สิ่งท่ีได้เรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกิจ “ส าหรับหนู

อยากเอาความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ในอาชีพของหน ูเพ่ือชว่ยพอ่แมด้่านการเงิน หรืองานพิเศษช่วงวนัหยดุเรียน เช่น 

ท าร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านขายไก่แจ้ เป็นต้น เวลาหนูต้องการอะไรอยากได้อะไรก็จะสามารถน ามาซือ้ของให้

ตวัเองได้ หรือ ถ้ามีเงินเยอะได้พาพ่อแม่หรือคนในครอบครัวไปเท่ียว หรือ เวลาเดือดร้อนเงินก็สามารถน าเงิน

มาใช้ได้ หรือถ้าไมเ่ดือดร้อนก็สามารถเก็บไว้ใช้ภายหลงัได้จะได้ไมเ่ดือดร้อนพ่อแมม่ากคะ่” 

นำยจิรวัฒน์ กำระเกต (ดอม) อบต.หนองอียอ   สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “..รู้จักสังคม เป็นสังคมแบบการ

แลกเปล่ียน ทกุคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเท่ากนั ได้เรียนรู้เก่ียวกบั 3 ประเทศ สงัคมท่ีแตกตา่งกนั ใน

เร่ืองตา่งๆ ความคดิท่ีแตกตา่งกนั มองเร่ืองเดียวกนัแตค่นละมมุ เรียนรู้ท่ีจะแบง่ปันเร่ืองราว สิ่งตา่งๆ ให้กนัและ

กนั”  
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นำงสำวกฤษติพำพรรณ รำชสำลี (แอ๋ม) อบต.สลักได “การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนมีทกัษะท่ีเพิ่มขึน้

คือ การได้รู้จกัรับฟังผู้ อ่ืน การได้เสนอความคดิเห็น การได้ใช้ความกล้าในการเลน่เกมท่ีท้าทาย การกล้าท่ีจะพดู

ตอ่หน้าผู้คน และได้ฝึกจบัประเดน็ในการฟังเร่ืองราวตา่งๆ” 

เดก็ชำยเกียรติชัย สำระ (ก้อง)  อบต.หนองสนิท  สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “ได้เรียนรู้เร่ืองการเข้าใจสงัคม ที

แรกผมคดิวา่สงัคมคือการท างาน แตผ่มได้รู้แล้วจากในคา่ยนีว้า่สงัคมคือการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ”  

 เดก็ชำยธนพัฒน์ หวังผล (ฟิวส์)  อบต.หนองสนิท สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “เม่ือก่อนเป็นคนไม่กล้าพดูออก

ไมค์ แตต่อนนีก็้กล้าพดูออกไมค์แล้ว เพราะเม่ือก่อนเป็นคนขีก้ลวั แตต่อนนีเ้ร่ิมไม่กลวัแล้วเพราะมีเพ่ือนๆ พ่ีๆ 

คอยให้ก าลงัใจ” 

 น.ส.กนกพร พันมะณีย์ (เจี๊ยบ) อบต.หัวงัว สิ่งท่ีได้เรียนรู้ "คา่ยนีท้ าให้มีทกัษะในกระบวนการคิด 

มีทกัษะในการพดูคยุกบัเพ่ือนใหม่ กล้าแสดงออก และรู้จกัแลกเปล่ียนความคิดกับคนอ่ืนท าให้ท างานร่วมกับ

คนอ่ืนได้"         

บุณฑริกำ  เกิดเหมำะ (น ำ้ข้ำว) อบต.แกใหญ่ สิ่งท่ีได้เรียนรู้ “การได้พดูในท่ีชุมชนตลอดท่ีมีผู้ คน

มากมาย ท าให้รู้ว่าการพูดให้ผู้คนเหล่านัน้สนใจต้องเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสงัคม และสิ่งแวดล้อม ตอนแรกนึกว่า

เป็นเร่ืองไร้สาระ แตเ่พิ่งได้รู้วา่มีความส าคญักบัชีวิตมนษุย์”  

น่ีคือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของเด็กท่ีเข้าคา่ยทัง้สองครัง้ ท าให้เห็นภาพจริงของค่ายว่าสามารถพฒันา

ทัง้สภาพจิตใจ ร่างกาย สตปัิญญาให้เกิดขึน้แก่เดก็และเยาวชนได้อยา่งแท้จริง  

สดุท้ายฟังข้อคิดเห็นของอำจำรย์ทรงพล เจตนำวณิชย์ ผู้อ านวยการสรส.มองว่าประโยชน์จากการ

จดัคา่ยคือ... "เพ่ือท่ีจะให้เดก็ผา่นประสบการณ์เข้าคา่ย แล้วเขารู้วิธีในการท่ีจะพฒันาน้องๆได้ เขาจะได้กลบัไป

จดักิจกรรมในการพฒันาน้องๆ ในหมู่บ้าน ต าบลของตวัเอง บทบาทของเราก็ไปช่วยประสานงานกับนายกฯ 

กบัผู้ใหญ่ ก านนัตา่งๆในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือให้เขาเห็นความส าคญัของกระบวนการในการพฒันาเด็กและเยาวชน 

เข้ำใจว่ำในสังคมสมัยนีเ้ปล่ียนแปลงไปเยอะ เพรำะฉะนัน้ก็เลยจ ำเป็นที่จะต้องเอำประเด็นและ

เคร่ืองมือท่ีหลำกหลำยมำให้เดก็ได้มีประสบกำรณ์ ได้เรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือท ำ" 
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ถ้าหากหนว่ยงานหรือท้องถ่ินอ่ืน มีความสนใจท่ีจะพฒันาเด็ก อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างน่าสนใจว่า 

"ที่ส ำคัญก็คือในชุมชนท้องถิ่น จะต้องมีกลไกในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ต้องเข้ำใจว่ำถ้ำเรำจะ

พัฒนำเดก็ได้ เขำควรจะต้องพัฒนำในเร่ืองอะไรบ้ำง ต้องมีพืน้ฐานองค์ความรู้ เก่ียวกบัพืน้ท่ีของตวัเองว่า

เด็กและเยาวชนในต าบลของตวัเองมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไรบ้าง  และใครควรจะมีส่วนเก่ียวข้องบ้าง บ้าน วัด 

โรงเรียน ชมุชน รพสต.  กศน. อบต.จะสนบัสนนุอะไรได้บ้าง ตา่งๆเหลา่นี"้ 
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ฉะนัน้การใช้ "โครงงำนชุมชน" มาเป็นหนึ่งใน "เคร่ืองมือ" ในการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน

จงึมีความส าคญั.."เราก็คดิโดยหลกัการวา่เม่ือเดก็กลบัไปท าโครงงานชมุชน เราก็อยากจะให้เขาเป็นโครงการท่ี

คดิดี ท าดีตอ่ตวัเองในชมุชน เพราะฉะนัน้เราก็พยามให้เขามีโอกาสคิด วิเคราะห์ ว่าถ้าเขาอยากจะท าอะไร สิ่ง

ท่ีเขาจะท าตรงนัน้ ถ้าท าแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกิดกบัใครบ้าง และเพ่ือท่ีจะให้เขาได้ท า ได้มีผลงานดีๆ

ท่ีเกิดขึน้ ก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขา และอีกอย่างหนึ่ง ถ้ำเขำเป็นคนที่ มีศักยภำพในกำรท ำ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัวและชุมชน ต่อไปในอนำคตเขำก็จะเป็นพลเมืองที่ดีต่อ

ประเทศ เป็นประชำชนที่ดีต่อประเทศ" อาจารย์กลา่วปิดท้าย 

คา่ยพฒันาศกัยภาพเยาวชนแบบนี ้จึงเป็นตวัอย่างหนึ่งของ “เคร่ืองมือ” ยุค 4.0 ท่ี “ท้องถ่ิน ท้องท่ี” 

น่าจะลองน ามาใช้ในการพฒันาศกัยภาพลูกหลานของตนเอง เพ่ือสร้างให้ลกูหลาน ได้รู้รับผิดชอบตอ่ตนเอง 

ครอบครัว ชมุชนและประเทศชาต ิซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมหาศาลตอ่ชมุชนของตนเองในอนาคตนัน่เอง. 

ตดิตามกิจกรรมขบัเคล่ือนในเวทีท่ีได้ท่ีน่ี https://bit.ly/2OEyXbF 

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