“ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชมุ ชนท้องถิ่น 21
วัน ครัง้ ที่ 1" จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1-21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรกั ษ์และ

สัญลักษณ์มาคุยกัน แต่เราจะดูท่ีภาพ เนือ้ หาเป็ นอย่างไร และเราจะใช้
ความรูส้ กึ ในการที่จะดึงเรื่องราวในภาพขึน้ มาตอบคาถาม ตัวคาถามเราจะ

จัดการต้นน้าห้วยสามสบ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็ นความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ในการดาเนินโครงการวิจยั 5 อปท

เป็ นคาถามที่เป็ นปลายเปิ ด ทางานกับภาพกับความรูส้ กึ กับความว่าง ความนิ่ง
สงบภายในใจ เพื่อที่จะหาคาตอบให้กบั ตัวเอง ของเราจะเน้นการที่ให้คนได้
กลับมาเชื่อมโยงกับภายในหัวใจตัวเอง เพื่อให้ได้ยินสิ่งที่จริงแท้ท่ีอยูข่ า้ งใน

และร่วมมือกับสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรนิ ทร์
คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพืน้ ที่

เพื่อที่จะได้กา้ วข้างหน้าต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง”

จังหวัดสุรนิ ทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ 25 อปท.จังหวัดสุรนิ ทร์
นายอาเภอจอมพระและนายอาเภอสนม
หนึ่งในหัวข้อที่นามาให้เยาวชนได้เรียนรูใ้ นค่ายครัง้ นีค้ ือ

การกลับมาเข้าใจ

ตนเอง ผ่านกระบวนการที่ใช้ช่ือว่า “ธาโร่ตพ์ ุทธวิธี” อุปกรณ์คือไพ่ทาโร่ต ์
กระบวนกรโดย “อั๊ท - ณอัญญา สาวิกาชยะกูร” ซึ่งเป็ นครู สอนการใช้ไพ่
เพือ่ การกลับมาเข้าใจตัวเอง และเป็ นเจ้าของเพจวารีแห่งใจ มาทาความ
รูจ้ กั กระบวนการนีก้ นั ว่าจะทาให้ผเู้ รียนกลับมาเข้าใจตนเองได้อย่างไร
“จริงๆ แล้ว ตัวไพ่เอามาจากไพ่ทาโร่ต ์ ที่เราเห็นกันทั่วไป ที่นกั พยากรณ์เขาใช้
สาหรับการทานาย แต่ของเราจะพิเศษตรงที่ตวั ไพ่จะมีเรื่องราว มีเนือ้ หาจะ
ไม่ใช่ไพ่ท่ีมีแค่สญ
ั ลักษณ์
เพราะว่าเวลาเราใช้ธาโร่ตพ์ ทุ ธวิธีเราจะไม่ได้จา

“การนามาใช้กบั เยาวชน สาหรับน้องๆ เยาวชนกลุม่ ที่มาค่ายครัง้ นี ้ เนื่องจากมี
ความพิเศษอยู่แล้ว เราก็เลยจะต้องเลือกตัวกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเขาและ
ไม่ได้ซบั ซ้อนมาก อย่างเช่น ออกแบบกระบวนการโดยให้เขาหาคุณค่าใน
ตัวเอง คือเราโยกมาจากกิจกรรมใหญ่ท่ีเราทาเป็ นหลัก ที่ช่ือว่า Magic Gift ก็
คือการค้นหาของขวัญ ซึ่งคือคุณค่าดี ๆ ในตัวเอง เอาออกมาให้เขาเห็นว่าเขามี
คุณค่า มีศกั ยภาพอย่างไร โดยที่ในรูปภาพ เนือ้ หา เรื่องราวในนัน้ จะมีคาบาง
คาที่หลุดออกมาเป็ น Key Word สาคัญของเขา อย่างเช่น ความพยายาม
ความตัง้ ใจ ความรัก ความเมตตา จากตัวภาพ ซึ่งสามารถดึงสิ่งเหล่านัน้ มา
เพื่อที่จะสะท้อนให้พวกเขาเห็นว่าเขามีเรื่องราวดี ๆ มีคณ
ุ ค่าดี ๆ ที่อยูใ่ นตัวเขา
อีกกลุม่ หนึ่งจะเป็ นการที่ให้เขาได้เห็นว่าตัวเขาเองในอดีตที่ผา่ นมา เรื่องราวใน
ชีวิตเขาเป็ นอย่างไร

เส้นทางที่เขาจะเดินไปต่อในวันข้างหน้าจะเป็ นอย่างไร
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ก็คือจะชวนเขาดูวา่ ภาพอนาคต ให้เขาตัง้ คาถามกับตัวเองก่อนว่าเขามีคาถาม
อะไร”
“ไพ่ใบแรก จะเป็ นเหมือนกับเชื่อมโยงกับตัวเขาก่อน ภาพที่เขาเห็นอะไร
ที่ตรงกับความเป็ นเขา ในภาพตรงนีม้ ีอะไรที่เป็ นตัวเขา หรือเขาทาอยู่ หรือเกิด
อะไรขึน้ กับเขา ให้เขาได้เห็นจากเนือ้ หาของภาพ แล้วก็พอเป็ นใบที่ 2 เราจะ
ชวนให้เขาตั้งคาถามขึน้ มากับตัวเองว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไร หรือเขา
อยากค้นหาอะไรที่เขารูส้ กึ ว่าสาคัญกับชีวิตเขา แล้วพอเขาได้ใบที่ 2 มาปุ๊ บ เขา
ก็อาจจะมีการขยายเพิ่มแล้วว่า ถ้าสมมติถามว่าเขาจะเรียนจบไหม เขาจะได้
คาตอบจากใบที่ 2 แล้วว่าโอกาสที่เขาจะจบมีนะ แต่มีวิธีการไหนที่จะทาให้เขา
เรียนจบ หรือว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทางานที่มีเงินเดือนที่ดี ไพ่ใบที่ 2 จะบอกเรา
ว่าเขามีหนทางไปต่อด้วยวิธีการใดและจะใช้ไพ่ใบที่ 3 – 5 ก็ได้ในการอธิบาย
เพิ่มเติมว่าเขาควรจะไปทางานในอาชีพแบบไหน หรือว่าถ้าเป็ นเรื่องของความ
รัก เขาก็จะเห็นแล้วว่าที่ผา่ นมา เขามีปัญหาเรื่องความรักแบบนี ้ สาเหตุเกิด
จากอะไร ตัวใบที่ 2 จะบอกสถานการณ์ท่ีเป็ นอยู่ก่อน แล้วพอมาใบที่ 3 - 5 ที่
เขาหยิบเพิ่มจะเป็ นตัวที่ทาให้เขาทาความเข้าใจเพิ่มแล้วว่า อ๋อ บกพร่องตรงนี ้
นะ ขาดตรงนี ้ ควรเสริมแบบนี ้ เพื่อที่จะทาให้เขาไปต่อได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
มากขึน้ ค่ะ”

“ตัวไพ่จะเป็ นรูปภาพอยูแ่ ล้ว จริงๆ ไม่ตอ้ งใช้ไพ่ก็ได้ ใช้เป็ นรูปภาพจาก
โปสการ์ดหรือจากอะไรก็ได้ เพียงแต่วา่ ให้เห็นเด็ก ๆ เขาเห็นแล้วก็เชื่อมโยง
ความรูส้ กึ ว่า เขาเห็นภาพใบนีแ้ ล้วตัวเขาเอง ได้เรื่องราวอะไรที่สะท้อนออกมา
จะไม่มีการตัดสินจากตัวเราที่เป็ นคนนากระบวนการ แต่จะเป็ นเขาได้ฝึกอ่าน
แล้วก็ดงึ เรื่องราวนัน้ เขาออกมา เรามีหน้าที่อาจจะช่วยชีใ้ ห้เขาเห็นว่าแล้วไป
อย่างไรต่อได้อีก นอกจากหนูเห็นเขากาลังคุยกันแล้ว สีหน้าท่าทางหรือว่า
รายละเอียดในรูปภาพ ชวนให้หนูนกึ ถึงอะไร แล้วหนูคดิ ว่าตัวไพ่กาลังอยากจะ
บอกอะไรตัวหนู ซึ่งจริง ๆ คาว่าไพ่อยากจะบอก จริง ๆ คือออกมาจากตัวเขาเอง
นี่ละ่ ค่ะ สิ่งที่อยูใ่ นใจเขาเองนี่ละ่ ค่ะ ที่เขาอยากจะบอกตัวเอง เพียงแต่ว่าเด็ก ๆ
เขาอาจจะยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเรื่องราวของชีวิตเขา แต่ตัวไพ่จะช่วย
ทาให้เขาดึงสิ่งทีอ่ ยู่ในใจเขาออกมาเป็ นรู ปธรรมมากขึน้ ทาให้เขาเห็น
ได้ชัดเจนมากขึน้ ”
“จริง ๆ การที่ชีช้ วน ชักชวนให้เขา ได้บอกกล่าวกับเพื่อนในวง และประกาศ
ออกมา เหมือนกับสมมติ ถ้าเราบอกว่าคุณมีวิธีการที่จะไปต่อนะ แต่ถา้ เราไม่
บอกว่าขัน้ แรกของเขาคืออะไร ก็จะจบอยูท่ ่ีวา่ อ๋อ ไปได้ แล้วอย่างไรต่อล่ะ จะ
หยุดชะงักอยูแ่ ค่นนั้ ค่ะ แต่ถา้ เราบอกว่ามีวิธีการที่ไปต่อ แต่หนูจะต้องทา
อย่างไร แล้วหนูควรลงรายละเอียดแบบไหน แล้วเขาได้พูดออกมาจากปาก
ของเขาเอง เหมือนกับการยืนยันเพือ่ ให้เขามั่นใจและจะมีเพือ่ นๆ มี
ประจักษ์พยานทาให้เขาเห็นว่าสิ่งนีม้ ีคนรับรู้นะ เขาได้ประกาศสิ่งนีอ้ อก
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มาแล้วมีคนรับรู้และเห็น เห็นว่าเขาทาได้และเขาควรทีจ่ ะทาอย่างไร จึง
ใช้วิธีการนีเ้ พื่อให้เขายืนยันกับตัวเองและยืนยันกับคนรอบข้างเพราะว่าเด็ก
กลุม่ นีจ้ ริง ๆ ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะต้องการการยอมรับ แล้วถ้ามีคนได้เห็น

“ถ้าพี่เลีย้ งอยากเอากระบวนการนีไ้ ปใช้ จริง ๆ แล้ว ช่วงเวลาที่สามารถนาไปทา
ได้ น่าจะเป็ นช่วงที่มีความสนิทคุน้ เคยกันในระดับหนึ่งก่ อนนะ เพราะว่าถ้าทา
เลย เด็กจะไม่เปิ ดใจพูดสักเท่าไหร่นะ เหมือนเรายังแปลกหน้าต่อกันอยู่ เขาก็

ในสิ่งที่เขาฝัน ในสิ่งที่เขาคิด ในสิ่งที่เขาอยากจะทา แล้วมีการยอมรับเกิดขึน้
เขาจะมีพลังใจที่จะไปต่อได้”

จะรูส้ กึ ว่าฉันไม่กล้าที่จะเล่าอะไรออกมา แต่ถา้ มีความสนิทสนมกันในระดับ
หนึ่ง สามารถที่จะพูดคุยซักถามได้แล้ว อาจจะเป็ นวันที่ 2 วันที่ 3 ก็ได้ ที่เขาก็ได้

“หลังเรียนรูเ้ สร็จเรียบร้อยแล้ว

ทางานร่วมกับกลุม่ ของเขาแล้ว สนิทกับเพื่อนกันเองด้วยแล้ว เพราะว่าในการ
ทากระบวนการมันก็จะมี ถ้าสมมติเขาอ่านเองไม่ได้ เราจะมีการให้เพื่อน ๆ ช่วย

เรามองเห็นการที่เด็กเข้ามาคุยกับเรามากขึน้

แล้วหลาย ๆ คนเล่าเรื่องราวของเขา ภูมิหลังที่ผา่ นมา หรือว่ากิจกรรมนี ้
เชื่อมโยงไปต่อกับกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกเช่นกิจกรรมข้ามเส้น หรือกิจกรรมที่ตอ้ ง
ออกไปเล่าเรื่องของตัวเอง เขาจะเริ่มเปิ ดเผยสิ่งที่อยูข่ า้ งใน อาจจะเป็ นอดีตที่
เขาเคยพลาดมาแล้วหรือสิ่งที่เขาทาได้ดี
เขาจะกล้าที่จะเอาออกมาแล้ว
เพราะว่าเหมือนตัวไพ่ปทู างมาแล้วว่า ให้เขาสามารถพูดอะไรก็ตามที่เป็ นเขา
ตัวตนของเขาจริง ๆ ที่ไม่ได้ถกู พี่ ๆ หรือคุณครูตดั สิน เขาเป็ นตัวเขาเองได้ใน

เขา ช่วยอ่าน ตรงช่วงนัน้ ล่ะ ที่เราจะเปิ ดโอกาสว่าซือ้ ไหมคะ ๆ ซือ้ คาตอบของ
เพื่อนคนไหนไหม ชอบคาตอบของเพื่อนคนไหนไหม หรือคาตอบของเพื่อนคน
ไหน ที่หนูรูส้ กึ ว่าหนูโอเค หนูรูส้ กึ ว่าหนูเอาไปใช้ตอ่ ได้ ตรงนีจ้ ะเป็ นตัวที่ทาให้
เขารูส้ กึ ว่าเพื่อนๆ ปรารถนาดีกบั เขานะที่จะพูดเรื่องตรงนีอ้ อกมา ก็ตอ้ งให้มี
ความคุน้ เคยกันสักนิดหนึ่งก่อนนะ”

ทุกๆ แบบ เราก็เห็นตรงนี ้ แล้วตอนที่ถอดบทเรียน เด็ก ๆ ก็บอกว่าเขาเห็น
กาลังใจที่เขาจะไปต่อ แล้วเขาก็รูว้ า่ เส้นทางนี ้ ชีวิตเขาที่อาจมีคนตัดสินมาก่อน

“สาหรับข้อควรระวังในการนาไปทากับเด็กนอกระบบ สาหรับตัวเอง จริงๆ
สาหรับตัวเอง
ไม่ได้คดิ ว่ามีความแตกต่างระหว่างเด็กในระบบกับเด็กนอก

ว่าไม่โอเค แต่เขารูส้ ึกว่าเขายังมีเพื่อนที่เข้าใจเขา และร่วมทางเดินไปกับเขา
หรือแม้แต่พ่ีเลีย้ งเองหรือคนอื่นที่ฟังเรื่องของเขาแล้ว เขารูส้ กึ ว่าเขาไปต่อได้

ระบบนะ เพียงแต่ว่าบางคาถามถ้าเรารูส้ กึ หรือบางข้อมูลของเด็กที่เรารูส้ กึ ว่า
เปราะบางจริง ๆ หรือตอนที่ทากระบวนการอยูด่ ว้ ยกัน บางเรื่องสั่นสะเทือน

เราก็เห็นตัวนี ้ แล้วหลาย ๆ คนก็บอกว่าเขาประหลาดใจ ที่บอกว่าทาไมตัวภาพ
สะท้อนเรื่องราวของเขาได้ตรงมาก ๆ เลย พอตรงปุ๊ บเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะทา
ให้ดีขนึ ้ เขาก็จะรูส้ กึ ว่ามีกาลังใจที่จะไปต่อแล้วค่ะ”

ความรูส้ กึ ของเขา สิ่งที่จะทาอยูเ่ สมอก็คือจะต้องมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ต คือมี
เพื่อนที่สามารถดึงเขาไปโค้ชส่วนตัวได้ เพราะบางครัง้ ไพ่สะกิดลงไปที่บาดแผล
ลึกๆ ของเขา ต้องมีคนที่คอยดูแลตรงนีใ้ ห้เขา เหมือนเปิ ดแผลแล้วไม่ได้ถกู ปิ ด
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แผล ดังนัน้ ต้องมีคนที่มีความสามารถตรงนีอ้ ยู่ดว้ ยเหมือนกันนะ จะช่วยเขาได้
มากกว่าเพราะว่าก็มีบางคนที่สะกิดโดยแล้วมันค้างอยู่อย่างนัน้
ไม่ได้ถกู
คลี่คลาย การตัง้ คาถามที่พาเขาไปคลี่คลายตัวเองก็สาคัญด้วยค่ะ และข้อควร
ระวังอีกอย่างหนึ่งคือคนอ่านทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ ง
อย่าพยายามรีบอ่านให้เขา
หรือตัดสินเขาลงไปเลย
เราอยากจะชวนให้เขาได้ทบทวนกลับมาที่
ตัวเองก่อน ชีจ้ ุด เราจะมีหน้าที่แค่แนะนาหรือชีจ้ ุดให้เขาสังเกตเท่านั้น
แล้วก็พยายามให้เขาดึงสิ่งทีเ่ ขาเห็น สิ่งทีเ่ ขารู้สึกออกมาด้วยตัวเองจะ
ดีกว่าค่ะ. #

“
ตัวไพ่จะช่วยทาให้เขา
ดึงสิ่งที่อยูใ่ นใจเขาออกมา
เป็ นรูปธรรมมากขึน้ ทาให้เขาเห็น
ได้ชดั เจนมากขึน้
”
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