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

สุทัศน์ พรธีระปกรณ์ จาก SCB ACADEMY คือหนึ่งในกระบวนการท่ีมาร่วมเติมเต็มทกัษะ เคร่ืองมือ ความรู้ 

ให้แก่พ่ีเลีย้งเยาวชน และแกนน าเยาวชนในเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อ

ยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่ เลีย้ง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การด าเนินงานของโครงการพัฒนา

เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่  3 : ขับเคล่ือนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการ

จัดการความรู้และกระบวนการวิจัย  เฟรส 2 สนบัสนนุโดยมลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด

(มหาชน) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกรมส่งเสริม      

การปกครองส่วนท้องถ่ิน      ระหว่างวนัท่ี 27 - 29 กรกฎาคม 2562  โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อ าเภอเมือง      

จงัหวดับุรีรัมย์ มาฟังรายละเอียดเบือ้งหลงัของเนือ้หาการอบรมในส่วนท่ีสุทัศน์ได้น ามาให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้

เรียนรู้และสามารถน าไปใช้ได้ในโครงการตอ่ไปนัน้เป็นอย่างไรบ้าง มาหาค าตอบกนัได้เลย 
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มาเป็นกระบวนกรในการอบรมนีไ้ดอ้ยา่งไร  

ทนัทีท่ีได้รับโจทย์จากพ่ีแอม๋ (สทุิน ศริินคร ผู้จดัการโครงการ มลูนิธิสยามกมัมาจล) ให้มาชว่ยเป็นกระบวน

กรในการท าเวิร์กช็อปกับนกัถักทอวิจยั ให้กับ อบต.และเทศบาล ของจงัหวดัสุรินทร์ 5 ต าบล และต้องการให้ทาง

ผู้ เข้าร่วมอบรมได้เคร่ืองมือบางประการ ในการท่ีจะน าไปท ากับโครงการวิจัยของเขาท่ีเขาได้มีการน าเสนอแผน

โครงการวิจัยของเขามาแล้วบางส่วน แต่ว่าในขัน้ตอนการลงมือท ามันอาจจะมีบางทกัษะท่ียงัจะต้องเติมให้เขา 

รวมถึงตวัพ่ีเลีย้งของโครงการเองท่ีบางท่านยงัไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมหรือกระบวนการเวิร์คช็อปมา จึงได้

ออกแบบเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้คืออนัแรกๆ เลยก็คือเร่ืองของการฟัง ฟังคนอ่ืน เราก็จะท าอย่างไรให้น้องเข้าใจเร่ือง

ของ Deep Listening ซึ่งจริงๆ มนัมีการออกแบบกระบวนไปเป็นการฟังอีกก้าวหนึ่ง แตพ่อมาถึงวนัจริง เราก็มีการ

ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ให้เหมาะสม 
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เรามองวา่การเรียนรู้จะเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดถ้าหากผู้เรียนมีโอกาสได้แชร์ ได้เล่า ได้ Discussion 

กัน ได้ถกเถียงกันในประเด็นที่เขาสนใจหรือเห็นร่วม เพื่อหาจุดร่วมร่วมกัน จะดีกว่าการท าผ่านการสอน 

การบรรยายอย่างเดียว แตที่นีก้ารท่ีเขาจะสามารถแลกเปล่ียนกันได้ สามารถแชร์ประสบการณ์ สามารถแชร์เร่ือง

เล่าของเขาได้ นัน่หมายความว่ากระบวนกรต้องสร้างพืน้ท่ีปลอดภยัให้เขาก่อน ซึ่งการสร้างพืน้ที่ปลอดภัยมันมี

หลายวิธี เช่น การท าให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันทัง้หมด ก็คือผ่านกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม 

หรือสันทนาการตา่งๆ ซึง่ในทีมกระบวนกรท่ีท างานด้วยกนั ก็มีพ่ีเจีย้บ (อาจารย์สรุชาต ิเล็กน้อย : บริษัทรักลกู ฮิว

แมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จ ากัด ) พ่ีหวาย (พีรศุภ อินลี : บริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชัน่ 

จ ากดั )  น้องอ้อย (นางสาวณฎัฐาธีรกานต์ ทีลิน้ฟ้า จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) )ก็ชวนกนัออกแบบว่า

วนันีเ้ราจะท าอะไร เพราะวา่เราต้องการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึง่หลกัการของการท าการละลายพฤตกิรรม หรือบาง

ศพัท์เขาเรียกวา่ Brain Gym หรือ Brain Base ตา่งๆ นีม้นัเป็นการพกัสมอง หรือกระตุ้นสมองบางอยา่ง บางครัง้เรา

ต้องพกั บางครัง้เราต้องกระตุ้น เพ่ือให้เด็กเปิดสมองท่ีจะรับรู้สิ่งใหม่ๆ เข้ามา พอสมองของเขาโล่ง โปร่งปุ๊ บ เขาจะ

รู้สึกว่าพืน้ท่ีตรงนีเ้ป็นท่ีปลอดภยั เพราะฉะนัน้เวลาเราให้เขาแชร์อะไร ให้เขาท าอะไร เขาก็จะพร่ังพรูหรือสามารถ

ปลอ่ยของออกมาได้เตม็ท่ี  

ในทุกๆ กจิกรรม หรอืในทุกวนัก็ตาม เราจะจบดว้ยกจิกรรมทีเ่รยีกว่า 

Reflection หรือการสะท้อนการเรียนรู ้ดว้ยค าถาม 3 F ช่วยขยาย

ความ  

ส าหรับ 3 F ประกอบด้วย 1.Feeling ความรู้สกึ 2. Finding ความรู้ใหม ่3. Future การน าไปใช้ในอนาคต 

เพ่ือเป็นการ Reflection หรือการสะท้อนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองหลังการท ากิจกรรมต่างๆ  

โดยได้ใช้ในลกัษณะนี.้... 

Feeling ความรู้สึก เราจะชวนผู้ เรียนหรือชวนน้องๆ สะท้อนความรู้สึกของเขาต่อกิจกรรมในชัว่โมงนัน้ๆ 

หรือกิจกรรมในวนันัน้ๆ หรือกิจกรรมท่ีเขาเพิ่งท าไปเม่ือสกัครู่ว่าเขามีความรู้สึกกบักิจกรรมอย่างไร เพราะมีความ

เช่ือว่าการท่ีคนเราสามารถรับรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ หรือสามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองได้ เขาจะ

ท าให้คนรอบข้างเข้าใจเขามากขึน้ ผา่นสิ่งท่ีเขาบอกออกมา ให้เขาแยกออกระหวา่งความรู้สกึกบัความคิด ฝึกไป

เร่ือยๆ เด็กหรือคนไทยหลายๆ คนจะแยกความรู้สึกกับความคิดไม่ค่อยออก ถ้าเขาสามารถแยกออกได้ คนก็จะ

เข้าใจมากยิ่งขึน้ ผู้ ฟังจะเข้าใจเขามากยิ่งขึน้ อนันีคื้อ Feeling 

Finding อะไรคือความรู้ใหม่ เขาได้เห็นอะไรใหม่บ้าง เขาได้เห็นสิ่งใหม่เร่ืองอะไร ค้นพบอะไรใหม่ อะไร

คือความรู้ใหม่ ความเข้าใจใหม่ ความรู้ใหม่และความเข้าใจใหม่แตกตา่งกนั ความเข้าใจใหม่คือเดิมเคยเข้าใจเร่ือง

นีเ้ท่านี ้แตว่นันีว้ิทยากรพาเขาท าอะไรสกัอย่าง หรือเขาได้เรียนรู้อะไรสกัอย่างมา จากความเข้าใจเดิมท่ีมีอยู่เท่านี ้

มนัเติมเขามากขึน้ แสดงว่าโอเค อนันีคื้อความเข้าใจใหม่ ส่วนความรู้ใหม่ เขาไม่เคยรู้เร่ืองนีม้าก่อนเลย 

อยู่ๆ วันนีจ้ากการท ากิจกรรมเขาได้ส่ิงนีเ้ข้ามาในสมองของเขา เขาเกิดจดจ าได้  
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Future การน าไปใช้ในอนาคต  เขาจะน าความรู้จากข้อสอง ความเข้าใจจากข้อสองเม่ือสกัครู่นี ้ไปปรับ

ใช้ในอนาคต ในชีวิตการท างาน การเรียน การท าโครงการ หรืออะไรก็ตามของเขา ได้อยา่งไรบ้าง 

 

เพราะฉะนัน้ จะท าให้เกิดกระบวนการกลัน่กรองตัง้แต่ความรู้สึก ความรู้ ความเข้าใจ และตกผลึกมาเป็น

องค์ความรู้ของตวัเองเพ่ือเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัตวัเอง สถานการณ์ หรือเหตกุารณ์ในอนาคตอนัใกล้นีไ้ด้ ถ้า

หากกระบวนกร พ่ีเลีย้ง หรือแม้แตต่วัน้องๆ เองฝึกการท าการสะท้อนการเรียนรู้หรือ Self Reflection ด้วย 3 F เป็น

ประจ าจะท าให้ความรู้ท่ีเขาได้รับมาในแต่ละครัง้จะติดตวัเขาอยู่ และสามารถหยิบจบัเอาความรู้เหล่านัน้มาใช้ได้

ตลอดเวลา ไมใ่ชเ่รียนจบแล้วก็แยกไป เพราะวา่ย้อนกลบัมาตอนท่ีพ่ีเจ๊ียบแชร์เร่ืองพีระมิดสามเหล่ียมของการเรียนรู้ 

คือ ฐานล่างสุดจะเป็นการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จหรือได้ผลมากท่ีสุด คือการท่ีเป็น Active Learning 

(กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า) ส่วนได้ผลตรงกนัข้ามคือ Passive Learning (การเรียนแบบฟัง

การบรรยาย)  
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Active Learning เกิดจากการ Discussion กนั การถกกนั การวิเคราะห์ร่วมกนั การพดูคยุกนั เขาอาจจะจ า

ได้ถึง 70 - 80 % เลยท่ีจะติดตวัไป แตใ่ห้ดีท่ีสดุคือความรู้นัน้ผ่านกระบวนการท่ีเขาได้ลงมือท าเอง ได้ปฏิบตัิจนเกิด

ความเช่ียวชาญ ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ด้วยตวัเองผ่านกระบวนการอย่าง 3 F จนเขาตกผลึกแล้วสามารถน าไปตอ่

ยอดใช้ แล้วยิ่งเขาสามารถน าความรู้นีไ้ปถ่ายทอดให้คนอ่ืนได้ด้วย เขาก็จะได้ความรู้ติดตวัอยู่ในเนือ้ในตวัเขาไป

ตลอด ในทางตรงกันข้าม ความรู้ปัจจุบนัท่ีเราได้รับมาส่วนใหญ่มันจะผ่านกระบวนการการสอนจากคณุครู การ

บรรยาย หรือการอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นความรู้แบบ Passive คือเข้ามาปุ๊ บ อาจจะเข้าใจในระยะหนึ่ง ถ้าคนท่ีมี

ความจ าดีก็อาจอยู่ได้นานหน่อย แต่ถ้าเด็กท่ีมีสิ่งอ่ืนมาเร้า มากระทบไปปุ๊ บ ความรู้ก็จะหมดลงไปได้ง่ายก็จะจ า

ไมไ่ด้  
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บทเรยีนทีน่ ามาอบรมใหแ้กโ่คช้พีเ่ลีย้งและเยาวชนมเีร ือ่งใดบา้ง  

ในวนัแรกก็คือเราอยากจะชวนพ่ีเลีย้ง ชวนน้องๆ เยาวชนให้รู้จักตัวเอง และรู้จักคนอ่ืนผ่านบทเรียน

หรือความรู้เร่ืองสัตว์ส่ีทิศ ซึ่งสตัว์ส่ีทิศมนัเป็นศาสตร์ท่ีส าคญัและน้องหลายๆ คนก็บอกว่าเคยเรียนมาบ้างแล้ว 

ซึ่งเราโชคดี มีน้องท่ีเคยผ่านกระบวนการมาแล้วเขาบอกว่าเขาเคยเรียน เราจึงใช้โอกาสนีใ้ห้น้องเหล่านีเ้ป็นเหมือน  

พ่ีเลีย้งคอยเสริมช่วยเพ่ือนท่ียังไม่เคยเรียนให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึน้ ท าไมต้องเข้าใจคนอ่ืน ท าไมต้องเข้าใจตวัเรา 

เพราะว่าคนเราทุกคนมนัจะมีบุคลิกบางอย่าง มีพฤติกรรมบางอย่าง มีคณุลกัษณะบางอย่างท่ีจะโดดเดน่ออกมา

ตามคณุลกัษณะของสตัว์ทัง้ส่ีประเภท สตัว์ทัง้ส่ีทิศ   

ทัง้นี ้มี 3 ลิขิต จะมีฟ้าลิขิตคือเป็นมาตัง้แตเ่กิด ดนิลิขิตคือเป็นลกัษณะพฤตกิรรมของสตัว์นัน้ๆ เป็นไปตาม

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ สภาพการเลีย้ง พ่อแม่ สภาพแวดล้อม ชุมชน ก็จะมีผลท าให้พฤติกรรมของเขาแสดงออกใน

สตัว์ประเภทนัน้ กบัอีกประเภทหนึง่คือชีวิตลิขิตเอง คือบางครัง้คนเราอาจจะมีการปรับตวัหรือ Transform ตวัเองให้

เป็นสตัว์อีกประเภทหนึง่เพ่ือเหตผุลบางประการด้วยตวัเขาเอง เชน่ อยากเตบิโตในหน้าท่ีการงาน จะท าอะไรก็ได้ ยิ่ง

ถ้าเขารู้จกัตวัเองว่าเขาเป็นคนประเภทไหน คนทิศไหน แล้วก็รู้จกัคนรอบข้าง สามารถอ่านคนรอบข้างได้ว่าคนแบบ

นีเ้ขาท าพฤติกรรมแบบนีเ้พราะว่าเขาเป็นคนประเภทนี ้เป็นสตัว์ประเภทนี ้เป็นคนทิศนี ้เขาก็จะได้เอาจดุท่ีเขาชอบ 

ไม่ชอบ มาปรับ และเวลาเขาไปปฏิสมัพนัธ์กบัคนเหล่านัน้ก็จะท าให้ง่ายขึน้ เพราะฉะนัน้เม่ือคนเราสองคนมัน

คลิกกัน ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเป็นพืน้ท่ีปลอดภัยร่วมกัน เขาก็จะสามารถท างานร่วมกันได้ อนันีคื้อสิ่งท่ีเรา

อยากให้น้องๆ และพี่เลีย้งได้  

ทีนี ้ในตวัสตัว์ส่ีทิศ กระบวนการวนันีพ่ี้ก็พาผู้ เรียนเข้าไปเรียนรู้ด้วยกัน อนัแรกคือให้เขาไปหยิบการ์ดมา 2 

ใบ รูปถ่ายนะครับ โดยการ์ด 2 ใบนี ้ใบแรกคือพอเขาเห็นปุ๊ บ เขาบอกเลยว่ารูปนีคื้อตวัฉันเลย เหมือนเลย เห็นปุ๊ บ 

บคุลิกแบบนีน่ี้คือฉนั หรือสีแบบนี ้ภาพแบบนี ้คือตวัฉนักบัอีกแบบหนึง่คือมีคนหลายๆ คนมกัจะบอกวา่ฉนัเห็นภาพ

นีแ้ล้วฉันนึกถึงเธอเลย เธอเป็นคนแบบนี ้เธอเป็นคนลกัษณะแบบนี ้เม่ือเขาได้ภาพ 2 ภาพมาแล้วก็ให้เขาแชร์กบั

เพ่ือน เน่ืองจากวงคอ่นข้างใหญ่ก็เลยให้เขาแชร์ในกลุ่มแล้วทุกคนได้แชร์ ได้เล่าให้เพ่ือนฟังผ่านภาพเหมือน   เป็น

การแนะน าตวัเองว่าฉันเป็นคนบคุลิกลกัษณะแบบนี ้ท่าทางแบบนี ้แล้วคนอ่ืนมกัมองฉันแบบนี ้เหมือนการแนะน า

ตวัไปในกลุ่มย่อยของเขา และสุดท้ายก็มีการขออาสาสมคัรว่าใครอยากแชร์ให้คนอ่ืนฟังแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตวัเอง

เป็นอย่างไร อันนีเ้ป็นการปูให้เข้าใจก่อนว่าให้เขาเข้าใจตวัเขาผ่านคนลักษณะท่ีคนอ่ืนเห็นมันเป็นอย่างไรบ้าง 

จากนัน้ก็จะโยงเข้าสตัว์ส่ีทิศ สัตว์ส่ีทิศมีอะไรบ้าง ก็มีบนสุดคือทิศเหนือคือตัวกระทิง ซึ่งบุคลิกของแต่ละ

สัตว์ก็จะมีฝ่ังตรงข้ามกันเสมอ มีกระทิง ฝ่ังข้างล่างสุดก็จะเป็นหนู ฝ่ังขวาก็จะเป็นอินทรี ฝ่ังซ้ายก็จะเป็น
หมี ก็เร่ิมให้เขารู้จักสัตว์ทัง้ส่ีทศิ  

อันแรกก็คือกระทิง คุณลักษณะของกระทิงก็คือเป็นสัตว์ที่ มีความแข็งแรง ว่องไว กล้าหาญ 

เพราะฉะนัน้คนท่ีมีบุคลิกของความแข็งแรง มีความเป็นผู้น า มีความมุมานะ มุ่งม่ัน มุ่งหวังกับเป้าหมาย 
จึงเป็นคนท่ีอยู่ ในลักษณะของกระทิง ไม่ค่อยสนใจเร่ืองความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ถ้าได้รับมอบหมายงาน
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มาแล้ว หรือเขาอยากจะท าอะไรปุ๊ บ เขาจะพุ่งไปท่ีเปา้หมาย เขาจะท าเต็ม ท่ี เพ่ือให้เขาประสบความส าเร็จในงาน

นัน้ๆ อนันีคื้อลกัษณะของคนท่ีเป็นกระทิง  

 

ฝ่ังตรงกนัข้ามคือคนท่ีเป็นหน ูหนูเป็นสัตว์สังคม ชอบเจาะแจะไปเร่ือย ชอบคุย ชอบหาอะไรท่ีอยู่

ใกล้ตัวท าเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนัน้หนูก็จะแทนคุณลักษณะของคนท่ีเพื่อนเยอะ ชอบคุยมากกว่า

ชอบท า ถ้าให้หนทู างานอะไรสกัอย่าง อย่าเพิ่งสัง่งาน ชวนคยุเร่ืองละครก่อน ชวนคยุเร่ืองดินฟ้าอากาศก่อน หรือ

แม้แตห่นมูาหาเรา จะมาขอความชว่ยเหลือจากเรา ไมไ่ด้บอกเราตรงๆ ทนัที กวา่จะคยุกบัเราได้ ชกัแมน่ า้ทัง้ห้าก่อน 

อนันีคื้อลกัษณะพิเศษของหน ู  

ส่วนอินทรีเป็นสัตว์ที่บินสูง เขาจะมีมุมมองท่ีกว้างไกล เป็นลักษณะเหมือน Bird Eye View ที่จะ

เห็นภาพรวมทัง้หมด อินทรีท าอะไรว่องไวโฉบเฉ่ียว เพราะฉะนัน้คนที่ เป็นลักษณะของอินทรีคือชอบ
อะไรใหม่ๆ ชอบความตื่นเต้น ไม่อยู่ น่ิง คิดเยอะ คิดการณ์ไกล มองเห็นอะไรเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นนัก

คิดแต่ไม่ใช่นักท า คดิใหมแ่ล้วก็ท าอะไรได้เยอะแตจ่ะท าได้ไม่นาน เชน่ ได้รับมอบหมายให้ท างานชิน้นี ้ตอนแรกก็

ท าสนกุสนาน พอสกัพกัจะเร่ิมเบื่อแล้ว ก็จะไปหางานอ่ืนท าแทน ในขณะท่ีงานเดมิอาจจะทิง้ไปก็ได้  

ส่วนอีกฝ่ังหนึ่งคือหมี หมีเป็นสัตว์ท่ีอยู่ในถ า้ ชอบจ าศีล ท าอะไรเดิมๆ ซ า้ๆ กินอาหารเหมือนเดิม 
น่ิงๆ ไม่ขยับตัว อยู่ในความปลอดภัย อยู่ในพืน้ท่ีปลอดภัยของตัวเอง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง จึงเป็น

ลักษณะของคนที่ท าอะไรก็ท าตาม ท างานตามขัน้ตอน จาก 1 ไป 2 คณุจะมา 1 แล้วไป 4 ไม่ได้ ต้อง 1 2 3 4 
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ไปตามสเต็ป ตามขัน้ตอน ทุกอย่างต้องปลอดภัย ถ้า

จะให้คิดอะไรท่ีลงทนุมากมายแล้วได้ผลตอบแทนไม่ดี 

หมีจะไมท่ า อนันีคื้อคณุลกัษณะเดน่ของสตัว์ทัง้ส่ีทิศ  

ทีนีพ้อจนูน้องๆ และพี่เลีย้งให้รู้จกัคณุลกัษณะ

ของสตัว์ทัง้ส่ีประเภทแล้ว เราก็ให้เขาพิจารณาตวัเอง

ว่าเขามีคุณลักษณะแบบนีใ้นสัตว์ประเภทอะไรบ้าง 

แล้วก็ไปรวมกลุ่มกัน จากนัน้ก็ท้าทายเขาต่อด้วยการ

ให้เขาคยุกนัวา่เขาในฐานะท่ีเขาอยูเ่ป็นสตัว์ชนิดเดียวกนั เป็นคนในกลุม่เดียวกนันัน้ ตวัตนของเขาเป็นแบบไหน ให้

เขาช่วยกันเขียนออกมา และคนแบบไหนถ้าเขาจะต้องไปติดต่อปฏิสมัพนัธ์ด้วย ลักษณะแบบไหนท่ีเขาชอบ แล้ว

แบบไหนท่ีเขาไม่ชอบเลย เพ่ือท่ีเขาจะเล่าให้คนอ่ืนฟัง จากนัน้ทุกกลุ่มเม่ือระดมเสร็จแล้วเราก็ให้ออกมาน าเสนอ 

เหตผุลท่ีต้องการให้น าเสนอเพราะวา่ยกตวัอย่างอินทรีออกมาน าเสนอ เขาก็จะบอกวา่ตวัเองเป็นคนแบบนี ้ประเภท

แบบนี ้ให้เขาไปคิดลกัษณะท่ีเขามีเพิ่มเติมจากท่ีเรายกตวัอย่างไปให้ แล้วก็ดวู่าถ้าอยู่กับคนอ่ืน อินทรีจะปฏิบตัิ

อย่างไร ชอบคนแบบไหน และไม่ชอบคนแบบไหนเลยท่ีถ้าเขามาท าลกัษณะหรือพฤติกรรมแบบนี ้อินทรีเลือกท่ีจะ

ไม่คยุด้วย เลือกท่ีจะไม่คบเป็นอย่างไร ขณะท่ีอินทรีน าเสนอ สตัว์ประเภทอ่ืนก็จะได้ฟังว่าฉนัเป็นคนแบบนี ้ฉันชอบ

เจาะแจะแบบนี ้อินทรีไม่ชอบ เขาก็จะได้ระวงัตวัถ้าเขาจะต้องไปติดตอ่กบัอินทรี อะไรแบบนีค้รับ เพราะฉะนัน้ทัง้ส่ี

กลุม่ก็จะได้ออกมาน าเสนอตวัตนของตวัเอง สิ่งท่ีชอบและไมช่อบของตวัเอง ในอีก 3 กลุม่ท่ีเป็นผู้ ฟังก็จะได้วิเคราะห์

วา่ฉนัต้องไม่ท าแบบนีถ้้าฉนัต้องไปติดตอ่กลุม่นี ้แตต้่องท าแบบนัน้แบบนี ้น่ีคือวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมในวนัท่ีหนึง่  

ทีนีจ้ริงๆ แล้วในสตัว์ส่ีทิศมนัเป็นเร่ืองท่ีเราเรียนรู้กนัมานาน มนัเป็นศาสตร์ท่ีมีอยู่มานานแล้ว แตพ่ี่โชคดีท่ี

ได้ไปเรียนกับอาจารย์ด็อกเตอร์วรภัทร ภู่เจริญ ซึ่งท่านก็เพิ่มเติมต่อยอดว่าจริงๆ แล้ว พฤติกรรมของคนเรามัน

อาจจะมีบางอย่างท่ีมนัแปลกแตกตา่งไปจากสตัว์ส่ีทิศท่ีวา่มา โดยมีลกัษณะของการผสม หรือรวมลกัษณะเด่นของ

สตัว์แตล่ะประเภท หรือคนแตล่ะบคุลิกมาปรุงแตง่หรือปรับให้เป็นของตวัเอง มนัก็เลยมีสัตว์เพิ่มมาอีก 4 ประเภท 

โดยอยูแ่กนกลางระหวา่งสตัว์ท่ีอยู่ใกล้เคียงกนัมาเป็นสตัว์อีกประเภทหนึง่  

ยกตวัอย่างเช่น คนที่ เป็นกระทิงเม่ือเอาลักษณะเด่นของกระทิงที่ เป็นคนที่ มุ่งม่ัน ตัง้ใจท างาน 

ท างานแบบหวังผลแบบที่ก าหนดไว้มารวมกับคนที่มีลักษณะเด่นของอินทรีคือนักคิด เจ้าโครงการ คิด
โครงการ คิดอะไรใหม่ๆ เยอะแยะ ถ้าเอาสองอย่างมารวมกัน มันจะเป็นคนอีกประเภทหน่ึงที่เรียกว่าเป็น
มังกร ซึ่ งมังกรเป็นลักษณะของคนท่ีคิดเองและท าเอง เพราะฉะนัน้คนเหล่านีจ้ะรู้รอบในเร่ืองท่ีเขา
อยากจะท า จึงเป็นคุณลักษณะของมังกรที่ มีความเติบโต มีอนาคตที่จะเป็นเจ้าสัว ส่วนใหญ่เป็นเจ้าสัว 
คนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตเยอะๆ  

อีกด้านหนึ่งเอาลักษณะเด่นของอินทรีรวมกับลักษณะเด่นของหนูก็เลยกลายมาเป็นค้างคาว 

เหมือนนกมีหูหนูมีปีก เอาลกัษณะของคนท่ีแคร์คนอ่ืนคือหนู มีเพ่ือนเยอะ มาผสมกับคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
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เป็นนกัคดิอยา่งอินทรี เม่ือมารวมกันก็จะเป็นนักการส่ือสาร เหมือนค้างคาว คดิเอง ท าเร็ว และแคร์คนอ่ืนมากๆ 

ด้วย มีเพ่ือนฝงูเยอะ ดงันัน้คนลักษณะแบบนีคื้อนักประชาสัมพันธ์ เป็นที่ รักของคนอ่ืน ให้กิจกรรมอะไรไป 

คนเหล่านีจ้ะประสานคนอ่ืนได้ด ีอนันีก็้จะเป็นท่ีมาของสตัว์ตวัท่ี 6  

 

ตอ่มาตวัท่ี 7 เป็นสตัว์ท่ีรวมคุณลักษณะเด่นของหมีรวมกับหนูก็จะเป็นหมาป่า หมาป่าจะเป็นสัตว์ที่
มีพฤติกรรมชอบอยู่เป็นฝูง เวลาไปไหนจะไปเป็นฝูง หรือแม้แต่การล่าเหยื่อเขาก็จะชอบท าอะไรเป็นฝูง 

เหมือนลักษณะของหนูท่ีท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ และเขาก็จะท าอะไรเป็นแบบแผน เช่น หมาป่าจะล่าสตัว์

หนึ่งตวั แม้แตส่ตัว์ตวัใหญ่ก็ตาม เขาจะไม่ล่าตวัคนเดียว แตเ่ขาจะล่าเป็นฝงู เขาจะมีการวางแผนกนั โดยหวัหน้า

หมาป่าให้สญัญาณ หอนบอกเพ่ือน ชดุแรกวิ่งประกบซ้าย หอนอีกทีอีกชดุวิ่งประกบขวา ไลเ่หย่ือ เขาจะมีกลยทุธ์ มี

การวางกลยทุธ์กนั วางรูปแบบไว้ชดัเจน  

ส่วนตวัสดุท้ายจะเป็นคุณช้าง คือเป็นคุณลักษณะของหมีที่ท าอะไรเดิมๆ ซ า้ๆ เน้นความปลอดภัย

บวกกับกระทิงที่เป็นนักท า นักลงมือปฏิบัติ นักเป้าหมาย จึงกลายเป็นช้าง ซึ่งเม่ือไหร่ก็ตามคนท่ีมีลักษณะ

เป็นช้างคือคนที่ รักความปลอดภัย และเป็นที่พึ่งให้คนอ่ืนได้ และท างานได้ดีด้วย และท าเป็นแบบแผน 

ไม่จับฉ่าย อนันีคื้อคณุลกัษณะของช้าง รวมทัง้หมดคือเป็นสตัว์แปดทิศ ซึง่ทางอาจารย์ได้ถ่ายทอดมาก็เลยเอาเวที

นีม้าถ่ายทอดให้น้องๆ และพ่ีเลีย้งของนกัถกัทอชมุชนให้ได้เรียน เพราะหลงัจากนีเ้ขาจะต้องลงไปท าโครงการของ

เขาอีก 6 เดือน เขาจะต้องปฏิสมัพนัธ์กบัพ่ีเลีย้งหรือแม้แตเ่พ่ือนในกลุม่ของเขาเอง ชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน คนในหมู่บ้าน 

เขาก็ต้องดวูา่ถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นแบบนี ้คณุครูมีคณุลกัษณะแบบนี ้เขาเป็นคนอีกลกัษณะหนึง่ เขาจะต้องปรับตวัเอง
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อย่างไรในการเข้าไปหาข้อมูล เข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านีไ้ด้อย่างไร  ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ

น้องๆ ท่ีจะน าลงไปท างานจริงครับ   

 
 

หวัขอ้เร ือ่ง Financial Literacy  

เร่ือง Financial Literacy เป็นอีกโจทย์หนึ่งท่ีได้รับจากพ่ีแอ๋ม เน่ืองจากเป็นการท าโครงการ น้องๆ จะ

ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการท าโครงการ อันนีเ้ป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือปัญหาเร่ือง

การเงิน ปัญหาเร่ืองการใช้เงิน ภาระหนีส้ินหรืออะไรก็ตามในคนไทยหลายๆ คนหรือในชุมชนต่างจงัหวดัเอง จะมี

ปัญหาเร่ืองภาระหนีส้ิน มีปัญหาเร่ืองการไม่มีเงินออม ปัญหาเร่ืองการไม่รู้จักใช้เงิน ท าให้เกิดหนีส้ิน มีปัญหา

ตามมาเยอะแยะมากมาย ดงันัน้เราจึงอยากใช้เวทีนี ้ใช้โอกาสนีใ้นการสร้าง Mindset หรือสร้างกรอบความคิด

บางประการให้กับน้องๆ ให้เขารู้จักใช้เข้าใจเงนิ  
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กระบวนการวนันีก็้คือพาเขารู้จกัวา่ในมมุของเขา เขาคดิวา่เงินมนัคืออะไร เป็นเร่ืองท่ีหนึง่ ชวนเขาคดิวา่เงิน

ในความคิดของเขามนัคืออะไร มนัมีความหมายกบัตวัเขาอย่างไรบ้าง ให้เขาสะท้อน เราได้บทเรียนจากวนัแรกว่า

น้องๆ คอ่นข้างท่ีจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาทางการพดูมากนกั เราจึงเลือกท่ีจะให้เขาเขียนลงโพสต์อิท ก็

พบวา่เขาเขียนออกมาได้เยอะมาก ได้เยอะกวา่การท่ีต้องพดูออกมา ด้วยข้อจ ากดัหลายๆ อยา่ง เขาอาจจะเขินหรือ

เขาอาจจะอายเพ่ือน เราให้เขาเขียนออกมา อนัท่ีสองก็คือชวนเขาคิดต่อว่าแล้วอะไรในชีวิตของเขาท่ีเขาซือ้ด้วย

ราคาท่ีแพงท่ีสดุ ตัง้แตเ่ขาจ าความได้จนถึงปัจจบุนั เขาซือ้อะไรท่ีแพงท่ีสดุ เพราะอะไรเขาจงึซือ้ เขาซือ้ไปท าไม แล้ว

มนัมีประโยชน์อะไรกบัเขาหรือเปล่า เหมือนเราชวนเขาคิดว่าของท่ีเขาซือ้มา ณ ตอนนัน้ เขารู้สึกอะไร ซึ่งจริงๆ มนั

เช่ือมโยงมาจากภาคเช้าท่ีพ่ีเจ๊ียบได้สอนเร่ือง EF เร่ืองการยบัยัง้ชัง่ใจ หรือเร่ืองการใช้สมองในการตดัสินใจท าอะไร

บางอย่าง ก็เช่ือมโยงเขาให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้เช่ือมตอ่กนัมา แล้วก็ให้เขาแชร์ โดยใช้เทคนิคเดิมคือให้เขียน

บนโพสต์อิทแล้วแชร์ให้คนอ่ืนฟัง จากนัน้เราก็พาเขาไปตอ่ด้วยการให้เขาเข้าใจพฤติกรรมการใช้เงินของคนในสงัคม

ในปัจจุบนั หรือแม้แต่วยัรุ่นเอง หรือตวัพ่ีเลีย้งเอง บางทีก็จะมีการท าพฤติกรรมบางอย่าง ก็จะเห็นว่าในปัจจุบนั 

แม้แตน้่องๆ ท่ีเร่ิมเป็นวยัรุ่นแล้ว หรือตวัพ่ีเลีย้ง หรือคนในชมุชน หรือคนในสงัคมปัจจบุนัก็จะมีพฤติกรรมการใช้เงิน

เกินตวั หรือพฤตกิรรมท่ีอยากเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนๆ อยากเป็น Celeb อยากเป็นท่ียอมรับของคนในสงัคม อยาก

ให้ตวัเองมองดแูพง มองดหูรู ด้วยการสรรหาหรือใช้ของท่ีฟุ่ มเฟือยหรือเกินตวัหรือมีจ านวนมากเกินไป   

ขัน้ตอนนีเ้ราก็พาเขาไปดูวิดีโอของคุณนายออม คุณนายออมเดอะซีรีส์ เป็นคลิปวิดีโอที่  SCB ท า

แล้วปลอ่ยออกมาในโลกโซเช่ียลผา่น Youtube สามารถไปค้นหาด้วยค าวา่คณุนายออมเดอะซีรีส์ ซึง่ตอนแรกมนัจะ

เป็นตอน “ชีวิตด้านมืดของคุณนายออม” จากภาพสาวสวยสาวสังคมชัน้สงูท่ีหรูหราฟุ้งเฟ้อดแูพงดหูรู แตจ่ริงๆ 

แล้วเขามีภาระหนีท่ี้ซ่อนอยู่เยอะแยะมากมาย เขาต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือเอาตวัรอด สุดท้ายโชคดีท่ีคณุนายออม

เปล่ียนตวัเองแล้วไปศกึษาท าความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการใช้การเข้าใจเงิน การเอาเงินไปตอ่ยอด การเคลียร์หนีส้ิน 

จนสดุท้ายคณุนายออมก็มีความรู้แตกซ่าน จากผมด ากลายมาเป็นผมขาว แล้วมาเป็นคณุนายออมเพ่ือมาช่วยคน

อ่ืนท่ีมีปัญหาเร่ืองการเงินในอนาคตตอ่ไป   

พอเขาดคูลิปนีเ้สร็จ ก็ชวนน้องๆ ถอดบทเรียนว่าเขาได้อะไรด้วย 3 F ท่ีว่ามา หลงัจากนัน้พอเขาแชร์เสร็จก็

ชวนเขาตอ่ด้วยคลิปของซ็อตซินโดรมๆ เป็นพฤติกรรมของคนหลายๆ คน โดยเฉพาะวยัท างานหรือน้องๆ เองท่ีบอก

ว่าได้เงินจากพ่อแม่แตล่ะอาทิตย์ วนัแรกท่ีได้เงินมาก็จะใช้กนัเต็มท่ีโดยท่ีปลายอาทิตย์หรือปลายเดือน เงินก็จะไม่

พอใช้แล้วก็จะเกิดอาการซ็อตซินโดรม คณุนายออมก็ชวนคดิวา่ในเงินหนึง่ก้อนเขาจะแบ่งอยา่งไรบ้าง เงินฝาก 10% 

ก่อนเลย หกัไว้ก่อนเลย จากนัน้ก็มีเงินใช้ เงินช่วย เงินช็อป เงินชิล เขาก็ให้น้องเห็นภาพชดัเจนขึน้ จากนัน้เราชวน

เขาถอดบทเรียนวา่คณุนายออมให้อะไรบ้าง   

เม่ือจบคลิปก็จะเป็นช่วงของการท าความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรมการใช้เงิน ว่าการออมเงิน หรือ

สมการความมัง่คัง่มนัเกิดจากอะไร มนัเกิดจากก าไรได้เข้ามา ลบเงินออมก่อน เอาเงินออมมาก่อนแล้วค่อยเป็น

รายจา่ย เพราะวา่หลายๆ คนมกัจะมีแนวความคิด ยกตวัอยา่งเม่ือวานน้องๆ บอกวา่จะออมก็ตอ่เม่ือเหลือก่อนแล้ว
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คอ่ยออม ซึง่จริงๆ แล้วอยากจะชวนทกุคนเปล่ียน Mindset วา่พอได้เงินมาก้อนหนึง่ ให้แบง่เงินออมออกไปก่อนแล้ว

เราจะได้เงินก้อนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินใช้ หรือรายจ่าย มนัจะท าให้การออมเงินของเราดียิ่งขึน้ แต่การออมเงินอย่าง

เดียวไม่ได้ท าให้เกิดความมัง่คัง่ มนัอาจแคพ่อมีกินมีใช้ แตถ้่าอยากจะมัง่คัง่หรืออยากเป็น Financial Freedom ก็

คือมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆ คือคณุต้องเอาเงินออมเหลา่นัน้ไปตอ่ยอด ในการลงทนุตา่งๆ ซึง่น้องๆ ยงัเดก็อยู ่เรา

ก็แคป่ ูMindset หรือปแูคส่มการให้เขาเห็นภาพวา่โอเค เงินท่ีมีต้องแบง่อยา่งไร แล้วต้องเอาไปออม ออมแล้วเอาเงิน

ไปทิง้ ถ้าออมทิง้ไว้ คณุคา่เงิน มลูคา่เงิน มนัจะลดน้อยลงจากภาวะเงินเฟ้อหรืออะไรก็ตาม แตเ่งินท่ีออมควรเอาไป

ท าอะไร ซึง่ภาพท่ีเห็นได้ชดั ขอยกตวัอย่างเร่ืองการมีน า้ในตุม่ การฝากเงินเหมือนน า้ในตุม่ ถ้าน า้เต็มตุม่แล้ววางทิง้

ไว้ไม่ท าอะไร น า้อาจจะระเหยไป ปริมาตรของน า้จะลดลงไปได้ แต่ถ้าคณุเอาน า้เหล่านีไ้ปรดต้นไม้ ไปรดผกั คณุ

สามารถได้ผกังอกเงยเอาไปกิน เอาไปขายได้ เหมือนกนักบัเงินออม เอาไปตอ่ยอด เขาก็จะมัง่คัง่ได้ในอนาคตนัน่เอง  

โดยสรุปคือวนันัน้เราอยากให้น้องได้กรอบความคิดหรือ Mindset บางอย่างให้เข้าใจเร่ืองของการ

ออมเป็นหลัก แล้วให้เข้าใจว่าเงินมันมีคุณค่าอย่างไร เพราะสุดท้ายเขาต้องไปท างาน เช่น ถ้าเขาท า
โครงการ เงินที่เขาได้มามันมีคุณค่า มันจะท าอย่างไรที่จะท าให้โครงการของเขาประสบความส าเร็จ เม่ือ
ได้เงินมาแล้วเขาจะไปต่อยอดจากงบประมาณที่ได้รับมาในก้อนแรกแล้วท าแล้วได้ผลได้ก าไรขึน้มา เขา

จะต่อยอดได้อย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้ นัน่คือวตัถปุระสงค์ท่ีเราอยากได้จากน้องๆ ครับ”  

กระบวนกรได้ขยายความเบือ้งหลงัความคิดในการอบรมครัง้นีไ้ด้อย่างน่าสนใจ หากจะมีใครน าไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนก็นา่จะเป็นประโยชน์ไมม่ากก็น้อย. 
 


