เข้าร่วมเรียนรู ใ้ น ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทัง้ ในและ
นอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดาเนินโครงการ

จะควบคุมตัวเองยากครับในด้านอารมณ์ แต่พอได้ลงมือทา (ทาสมาธิ)
ครั บ กลั บเป็ นว่ าเราได้อ ยู่กั บตัว เองมากขึ้น จิตใจสงบขึ้น ใจเย็นขึ้น
มากครับ และสิ่งที่สาคัญได้เรียนรูเ้ รื่อง การพูด การฟั ง การนาเสนอ การเข้า
กล้า การเข้าร่วมกิจกรรม การเล่นเกมส์ การอ่านบทความ การดู VDO การ

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่ น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิ ช น , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด

พูดคุยกับวิทยากรจากต่างถิ่นต่างแดนครับ รูจ้ กั การช่วยเหลือผูอ้ ่ืน และเป็ นจิต
อาสา เรื่องการเป็ นผูน้ าอาจจะยังไม่ดี พอครับ ที่ทาได้ดีหลัก ๆ คือ เป็ นคนที่

(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562
ณ
หน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

อัธ ยาศัยดีครับ และเวลาโกรธตอนนี ก้ ็ ห ายโกรธง่ ายกว่าเดิม ครับ รู จ้ ักการ
พัฒนาตนเอง การดึงศักยภาพตัวเองออกมาครับ

“วิว” ตอนนีก้ าลังเรียนอยู่ กศน.จอมพระ ระดับมัธยมปลาย ได้รว่ มสะท้อนการ

เท่าที่ได้ผมก็จะได้เรื่องการพูดเริ่มเป็ นเรื่องเป็ นราวครับ เรื่องการให้กาลังใจคน

เรียนรูห้ ลังค่าย 21 ได้อย่างน่าสนใจว่า...

เรื่องนา้ ใจครับ เรื่องหน้าที่ทาได้ปานกลางครับ บางทีก็มี ที่ไม่เชื่อพี่เลีย้ งอยูบ่ า้ ง
แต่สดุ ท้ายแล้วตัวผมเองได้เอาชนะตัวเองเรื่อง นิเวศภาวนา ได้รูเ้ รื่องศิลปะ รู ้

ทัตเทพ บัวหอม (วิว) อายุ 25 ปี เยาวชนจากตาบลจอมพระ เยาวชนนอก
ระบบ หนึ่งในเยาวชนของตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์ ที่มา

“ก่ อ นมาก็ ไ ด้อ ยู่ช่ว ยเหลื อ ครู ท่ี กศน. อยู่เ รื่ อ ย ๆ ครับ เพราะได้เ ริ่ม รู ้สึก มี
ความสัมพันธ์ท่ดี ีกับครู กศน. จึงได้เข้าทีมวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียง
ให้ กศน. จึงได้พยายามสู้จนได้รางวัลระดับภาคมาจนได้ จึงรู้สึกรักครู
กศน.มากขึน้ ที่ได้นาความรูด้ ี ๆ ให้ลกู ศิษย์คนหนึ่ง จนมาได้รว่ มกิจกรรมเข้า

เรื่องการจะทาดีตอ้ งเริ่มยังไง รูจ้ กั การให้อภัยตัวเองและผูอ้ ่ืน การตัง้ สติ
ได้เรียนรูเ้ ป้าหมายของชีวิต อีก 10 ปี ว่า ทาไมเราต้องทาในวันข้างหน้า แต่ตวั
ผมกลับคิดว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเหลืออยูถ่ ึงตอนนัน้

ค่ายอบรมของมูลนิธิสยามกัมมาจลครับ

ได้เรียนรู ้ การทบทวนตัวเอง เช่น กิจกรรมการข้ามเส้น อ่านใจจากใบไม้ การ

ช่วงแรกก็รูส้ ึกตื่นเต้นครับ ที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ผูค้ นใหม่ ๆ ที่ไม่รูจ้ กั สิ่งที่
เห็นได้ชัดว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับ คือ อย่างแรก การสวด
มนต์ และการนั่ งสมาธิทาจิตใจให้สงบ ซึ่งเห็นได้ว่าตัวผมเองตอนแรก

เล่า เรื่ อ งส่ว นตัว ให้กัน ฟั ง ท าให้ไ ด้ก ลับ มาทบทวนว่า ท าไมเรายัง ไม่คิดจะ
เปลี่ยนตัวเอง
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ได้เ รี ย นรู ้ก ารฟั ง และการเข้า ใจตนเอง และไตร่ต รองตัว เองว่ า มี ป ระเด็ น
อะไรบ้างต้องฟั งอย่างไรถึงเข้าใจ มีความลึกซึง้ มัย้

ได้เรียนรูธ้ รรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรอบหน่วยอนุรกั ษฯ ในแหล่งที่พกั ว่ามี
อะไรบ้าง

ได้เรียนรูก้ ารสรุปบทเรียน ช่วงใกล้เข้านอน ได้ทางานเป็ นทีม และปรึกษาหารือ
กันอีกครัง้ ก่อนจะทาอะไรลงไปเพื่อให้เราสรุปได้ในการแสวงหาความรู ้

ได้รู ้จัก ว่า ขยะสามารถเปลี่ ย นเป็ น รายได้ และเพิ่ ม มูลค่า ได้ มี ค วามรู ้เ รื่ อง
ร้านค้าศูนย์บาทในชุมชนอ่อนนุช เรื่องรองเท้าพเนจร วิดีโอเรื่องนกกิ น ขยะ

ได้เรียนรู ก้ ารจับประเด็น ประเด็นต่าง ๆ ในการชมสื่อ ดูอย่างไรให้เข้าใจ ดู

อาหารขยะ

อย่างไรถึงจับประเด็นได้ เรียกว่า สรุป

สุดท้ายแล้วชอบพี่เลีย้ งทุกคนนะครับ ดูแลดีทุกคน ขอบคุณที่มอบแต่ส่ิงดี ๆ
ให้กบั เด็กนอกระบบคนนีน้ ะครับ” #

ได้เรียนรู ้ การทาแผนที่ชุมชน และรู จ้ กั กลุ่มชีววิถี ว่ามีวฒ
ั นธรรมเป็ นอย่างไร
ศาสนา อาชีพ สถานที่สาคัญต่าง ๆ
ได้เรียนรูจ้ ากการชม VDO การเรียนรู ้ การเรียนเปรียบเทียบตัวเอง และมีแง่คิด
มุมมองแต่ละเรื่อง และได้ความรูเ้ สริมมากขึน้
ได้เรียนรู เ้ ท่าทันสื่อ สื่อต่าง ๆ ที่เรารู จ้ กั มากขึน้ เช่น การถ่ายทาวิดีโอ หนังสัน้
การสร้างการตูน การเล่นละคร การเรียนรูด้ ว้ ยวรรณคดี
ได้เรียนรู ้ การรู จ้ กั ความรัก ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม และเพื่อนผองว่าควรทา
กันอย่างไร แม่ฮกั พ่อฮัก จิตอาสา การขึน้ เป็ นผูน้ าของกลุม่ เพื่อน
ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการเล่าประสบการณ์ ความรักว่าทาอย่างไรถึงจะชีวิตคู่อย่าง
มั่นคง รูเ้ กี่ยวกับความรักแต่ละคนนัน้ มีไม่เหมือนกัน
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