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“คา่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์มุชนทอ้งถ่ิน 21 

วนั ครัง้ท่ี 1" จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1-21 ตลุาคม 2562 ณ หนว่ยอนรุกัษแ์ละ

จดัการตน้นา้หว้ยสามสบ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น เป็นความรว่มมือระหวา่ง

มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานสง่เสรมิ

วิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการด าเนินโครงการวิจยั 5 อปท 

และรว่มมือกบัส านกังานกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

สมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ์ คณะกรรมการการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ี

จงัหวดัสรุนิทร ์ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุรนิทร ์ 25 อปท.จงัหวดัสรุนิทร ์

นายอ าเภอจอมพระและนายอ าเภอสนม 

หนึ่งในหวัขอ้ท่ีน ามาใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูใ้นคา่ยครัง้นีคื้อ การกลบัมาเขา้ใจ

ตนเอง ผา่นกระบวนการท่ีใชช่ื้อวา่ “ธาโร่ตพ์ุทธวิธี” อปุกรณคื์อไพท่าโรต่ ์

กระบวนกรโดย “อ๊ัท - ณอัญญา สาวิกาชยะกูร” ซึ่งเป็นครูสอนการใช้ไพ่

เพือ่การกลับมาเข้าใจตัวเอง และเป็นเจา้ของเพจวารีแหง่ใจ มาท าความ

รูจ้กักระบวนการนีก้นัว่าจะท าใหผู้เ้รียนกลบัมาเขา้ใจตนเองไดอ้ย่างไร  

“จรงิๆ แลว้ ตวัไพเ่อามาจากไพท่าโรต่ ์ ท่ีเราเห็นกนัทั่วไป ท่ีนกัพยากรณเ์ขาใช้

ส  าหรบัการท านาย แตข่องเราจะพิเศษตรงท่ีตวัไพจ่ะมีเรื่องราว มีเนือ้หาจะ

ไมใ่ชไ่พท่ี่มีแคส่ญัลกัษณ ์ เพราะวา่เวลาเราใชธ้าโรต่พ์ทุธวิธีเราจะไมไ่ดจ้  า

สญัลกัษณม์าคยุกนั แตเ่ราจะดท่ีูภาพ เนือ้หาเป็นอยา่งไร และเราจะใช้

ความรูส้กึในการท่ีจะดงึเรื่องราวในภาพขึน้มาตอบค าถาม ตวัค าถามเราจะ

เป็นค าถามท่ีเป็นปลายเปิด ท างานกบัภาพกบัความรูส้กึกบัความวา่ง ความนิ่ง

สงบภายในใจ เพ่ือท่ีจะหาค าตอบใหก้บัตวัเอง ของเราจะเนน้การท่ีใหค้นได้

กลบัมาเช่ือมโยงกบัภายในหวัใจตวัเอง เพ่ือใหไ้ดย้ินสิ่งท่ีจรงิแทท่ี้อยูข่า้งใน 

เพ่ือท่ีจะไดก้า้วขา้งหนา้ตอ่ไปไดด้ว้ยตวัเอง”  

“การน ามาใชก้บัเยาวชน ส าหรบันอ้งๆ เยาวชนกลุม่ท่ีมาคา่ยครัง้นี ้เน่ืองจากมี

ความพิเศษอยู่แลว้ เราก็เลยจะตอ้งเลือกตวักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัเขาและ

ไมไ่ดซ้บัซอ้นมาก อยา่งเชน่ ออกแบบกระบวนการโดยให้เขาหาคุณค่าใน

ตัวเอง คือเราโยกมาจากกิจกรรมใหญ่ท่ีเราท าเป็นหลกั ท่ีช่ือว่า Magic Gift ก็

คือการคน้หาของขวญั ซึ่งคือคณุคา่ดี ๆ ในตวัเอง เอาออกมาใหเ้ขาเห็นว่าเขามี

คณุคา่ มีศกัยภาพอยา่งไร โดยท่ีในรูปภาพ เนือ้หา เรื่องราวในนัน้ จะมีค าบาง

ค าท่ีหลดุออกมาเป็น Key Word ส าคญัของเขา อยา่งเชน่ ความพยายาม 

ความตัง้ใจ ความรกั ความเมตตา จากตวัภาพ ซึ่งสามารถดงึสิ่งเหลา่นัน้มา

เพ่ือท่ีจะสะทอ้นใหพ้วกเขาเห็นวา่เขามีเรื่องราวดี ๆ มีคณุคา่ดี ๆ ท่ีอยูใ่นตวัเขา 

อีกกลุม่หนึ่งจะเป็นการท่ีใหเ้ขาไดเ้ห็นว่าตวัเขาเองในอดีตท่ีผา่นมา เรื่องราวใน

ชีวิตเขาเป็นอยา่งไร เสน้ทางท่ีเขาจะเดนิไปตอ่ในวนัขา้งหนา้จะเป็นอย่างไร      
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ก็คือจะชวนเขาดวูา่ภาพอนาคต ใหเ้ขาตัง้ค  าถามกบัตวัเองก่อนวา่เขามีค าถาม

อะไร”  

“ไพ่ใบแรก จะเป็นเหมือนกับเชื่อมโยงกับตัวเขาก่อน ภาพท่ีเขาเห็นอะไร

ท่ีตรงกบัความเป็นเขา ในภาพตรงนีมี้อะไรท่ีเป็นตวัเขา หรือเขาท าอยู่ หรือเกิด

อะไรขึน้กบัเขา ใหเ้ขาไดเ้ห็นจากเนือ้หาของภาพ แลว้ก็พอเป็นใบที ่ 2 เราจะ

ชวนให้เขาตั้งค าถามขึน้มากับตัวเองว่าเขาอยากรู้เร่ืองอะไร หรือเขา

อยากคน้หาอะไรท่ีเขารูส้กึวา่ส าคญักบัชีวิตเขา แลว้พอเขาไดใ้บท่ี 2 มาปุ๊ บ เขา

ก็อาจจะมีการขยายเพิ่มแลว้วา่ ถา้สมมติถามวา่เขาจะเรียนจบไหม เขาจะได้

ค  าตอบจากใบท่ี 2 แลว้วา่โอกาสท่ีเขาจะจบมีนะ แตมี่วิธีการไหนท่ีจะท าใหเ้ขา

เรียนจบ หรือวา่ถา้เกิดเขาอยากจะท างานท่ีมีเงินเดือนท่ีดี ไพใ่บท่ี 2 จะบอกเรา

วา่เขามีหนทางไปตอ่ดว้ยวิธีการใดและจะใชไ้พใ่บท่ี 3 – 5 ก็ไดใ้นการอธิบาย

เพิ่มเตมิวา่เขาควรจะไปท างานในอาชีพแบบไหน หรือวา่ถา้เป็นเรื่องของความ

รกั เขาก็จะเห็นแลว้วา่ท่ีผา่นมา เขามีปัญหาเรื่องความรกัแบบนี ้ สาเหตุเกิด

จากอะไร ตวัใบท่ี 2 จะบอกสถานการณท่ี์เป็นอยู่ก่อน แลว้พอมาใบท่ี 3 - 5 ท่ี

เขาหยิบเพิ่มจะเป็นตวัท่ีท าใหเ้ขาท าความเขา้ใจเพิ่มแลว้วา่ ออ๋ บกพรอ่งตรงนี ้

นะ ขาดตรงนี ้ควรเสรมิแบบนี ้เพ่ือท่ีจะท าใหเ้ขาไปตอ่ไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน

มากขึน้คะ่” 

“ตวัไพจ่ะเป็นรูปภาพอยูแ่ลว้ จรงิๆ ไมต่อ้งใชไ้พก็่ได ้ ใชเ้ป็นรูปภาพจาก

โปสการด์หรือจากอะไรก็ได ้ เพียงแตว่า่ใหเ้ห็นเดก็ ๆ เขาเห็นแลว้ก็เช่ือมโยง

ความรูส้กึวา่ เขาเห็นภาพใบนีแ้ลว้ตวัเขาเอง ไดเ้รื่องราวอะไรท่ีสะทอ้นออกมา 

จะไมมี่การตดัสินจากตวัเราท่ีเป็นคนน ากระบวนการ แตจ่ะเป็นเขาไดฝึ้กอ่าน

แลว้ก็ดงึเรื่องราวนัน้เขาออกมา เรามีหนา้ท่ีอาจจะชว่ยชีใ้หเ้ขาเห็นวา่แลว้ไป

อยา่งไรตอ่ไดอี้ก นอกจากหนเูห็นเขาก าลงัคยุกนัแลว้ สีหนา้ทา่ทางหรือวา่

รายละเอียดในรูปภาพ ชวนใหห้นนูกึถึงอะไร แลว้หนคูดิว่าตวัไพก่ าลงัอยากจะ

บอกอะไรตวัหน ูซึ่งจรงิ ๆ  ค  าวา่ไพอ่ยากจะบอก จรงิ ๆ  คือออกมาจากตวัเขาเอง

น่ีละ่คะ่ สิ่งท่ีอยูใ่นใจเขาเองน่ีละ่คะ่ ท่ีเขาอยากจะบอกตวัเอง เพียงแตว่่าเดก็ ๆ 

เขาอาจจะยงัไมไ่ดล้งลกึในรายละเอียดเรื่องราวของชีวิตเขา แต่ตัวไพ่จะช่วย
ท าให้เขาดงึส่ิงทีอ่ยู่ในใจเขาออกมาเป็นรูปธรรมมากขึน้ ท าให้เขาเหน็
ได้ชัดเจนมากขึน้” 

“จรงิ ๆ การท่ีชีช้วน ชกัชวนใหเ้ขา ไดบ้อกกลา่วกบัเพ่ือนในวง และประกาศ

ออกมา เหมือนกบัสมมต ิ ถา้เราบอกวา่คณุมีวิธีการท่ีจะไปตอ่นะ แตถ่า้เราไม่

บอกวา่ขัน้แรกของเขาคืออะไร ก็จะจบอยูท่ี่วา่ ออ๋ ไปได ้แลว้อย่างไรตอ่ละ่ จะ

หยดุชะงกัอยูแ่คน่ัน้คะ่ แตถ่า้เราบอกวา่มีวิธีการท่ีไปตอ่ แตห่นจูะตอ้งท า

อยา่งไร แลว้หนคูวรลงรายละเอียดแบบไหน แลว้เขาได้พูดออกมาจากปาก

ของเขาเอง เหมือนกับการยนืยันเพือ่ให้เขาม่ันใจและจะมีเพือ่นๆ มี
ประจักษพ์ยานท าให้เขาเหน็ว่าส่ิงนีม้ีคนรับรู้นะ เขาได้ประกาศส่ิงนีอ้อก
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มาแล้วมีคนรับรู้และเหน็ เหน็ว่าเขาท าได้และเขาควรทีจ่ะท าอย่างไร จงึ

ใชว้ิธีการนีเ้พ่ือใหเ้ขายืนยนักบัตวัเองและยืนยนักบัคนรอบขา้งเพราะวา่เดก็

กลุม่นีจ้รงิ ๆ สว่นหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะตอ้งการการยอมรบั แลว้ถา้มีคนไดเ้ห็น

ในสิ่งท่ีเขาฝัน ในสิ่งท่ีเขาคดิ ในสิ่งท่ีเขาอยากจะท า แลว้มีการยอมรบัเกิดขึน้

เขาจะมีพลงัใจท่ีจะไปตอ่ได”้ 

“หลงัเรียนรูเ้สรจ็เรียบรอ้ยแลว้ เรามองเห็นการท่ีเด็กเขา้มาคยุกบัเรามากขึน้

แลว้หลาย ๆ คนเลา่เรื่องราวของเขา ภมูิหลงัท่ีผา่นมา หรือว่ากิจกรรมนี ้

เช่ือมโยงไปตอ่กบักิจกรรมอ่ืน ๆ ไดอี้กเชน่กิจกรรมขา้มเสน้ หรือกิจกรรมท่ีตอ้ง

ออกไปเลา่เรื่องของตวัเอง เขาจะเริ่มเปิดเผยสิ่งท่ีอยูข่า้งใน อาจจะเป็นอดีตท่ี

เขาเคยพลาดมาแลว้หรือสิ่งท่ีเขาท าไดดี้ เขาจะกลา้ท่ีจะเอาออกมาแลว้ 

เพราะวา่เหมือนตวัไพป่ทูางมาแลว้วา่ ใหเ้ขาสามารถพดูอะไรก็ตามท่ีเป็นเขา 

ตวัตนของเขาจรงิ ๆ ท่ีไมไ่ดถ้กูพ่ี ๆ หรือคณุครูตดัสิน  เขาเป็นตวัเขาเองไดใ้น

ทกุๆ แบบ เราก็เห็นตรงนี ้ แลว้ตอนท่ีถอดบทเรียน เด็ก ๆ ก็บอกวา่เขาเห็น

ก าลงัใจท่ีเขาจะไปตอ่ แลว้เขาก็รูว้า่เสน้ทางนี ้ชีวิตเขาท่ีอาจมีคนตดัสินมาก่อน

วา่ไมโ่อเค แตเ่ขารูส้ึกวา่เขายงัมีเพ่ือนท่ีเขา้ใจเขา และรว่มทางเดนิไปกบัเขา 

หรือแมแ้ตพ่ี่เลีย้งเองหรือคนอ่ืนท่ีฟังเรื่องของเขาแลว้ เขารูส้กึวา่เขาไปตอ่ได ้

เราก็เห็นตวันี ้แลว้หลาย ๆ คนก็บอกวา่เขาประหลาดใจ ท่ีบอกวา่ท าไมตวัภาพ

สะทอ้นเรื่องราวของเขาไดต้รงมาก ๆ เลย พอตรงปุ๊ บเขาก็บอกวา่ถา้เขาจะท า

ใหดี้ขึน้ เขาก็จะรูส้กึวา่มีก าลงัใจท่ีจะไปตอ่แลว้คะ่” 

“ถา้พ่ีเลีย้งอยากเอากระบวนการนีไ้ปใช ้จรงิ ๆ  แลว้ ช่วงเวลาท่ีสามารถน าไปท า

ได ้ นา่จะเป็นชว่งท่ีมีความสนิทคุน้เคยกนัในระดบัหนึ่งก่อนนะ เพราะว่าถา้ท า

เลย เดก็จะไมเ่ปิดใจพดูสกัเทา่ไหรน่ะ เหมือนเรายงัแปลกหนา้ตอ่กนัอยู ่ เขาก็

จะรูส้กึวา่ฉนัไมก่ลา้ท่ีจะเลา่อะไรออกมา แตถ่า้มีความสนิทสนมกนัในระดบั

หนึ่ง สามารถท่ีจะพดูคยุซกัถามไดแ้ลว้ อาจจะเป็นวนัท่ี 2 วนัท่ี 3 ก็ได ้ท่ีเขาก็ได้

ท างานรว่มกบักลุม่ของเขาแลว้ สนิทกบัเพ่ือนกนัเองดว้ยแลว้ เพราะวา่ในการ

ท ากระบวนการมนัก็จะมี ถา้สมมตเิขาอา่นเองไมไ่ด ้เราจะมีการใหเ้พ่ือน ๆ  ชว่ย

เขา ชว่ยอา่น ตรงชว่งนัน้ละ่ ท่ีเราจะเปิดโอกาสว่าซือ้ไหมคะ ๆ ซือ้ค  าตอบของ

เพ่ือนคนไหนไหม ชอบค าตอบของเพ่ือนคนไหนไหม หรือค าตอบของเพ่ือนคน

ไหน ท่ีหนรููส้กึวา่หนโูอเค หนรููส้กึวา่หนเูอาไปใชต้อ่ได ้ ตรงนีจ้ะเป็นตวัท่ีท าให้

เขารูส้กึวา่เพ่ือนๆ  ปรารถนาดีกบัเขานะท่ีจะพดูเรื่องตรงนีอ้อกมา ก็ตอ้งใหมี้

ความคุน้เคยกนัสกันิดหนึ่งก่อนนะ” 

“ส าหรบัขอ้ควรระวงัในการน าไปท ากบัเด็กนอกระบบ ส าหรบัตวัเอง จรงิๆ 

ส าหรบัตวัเอง ไมไ่ดค้ดิว่ามีความแตกตา่งระหว่างเด็กในระบบกบัเดก็นอก

ระบบนะ เพียงแตว่่าบางค าถามถา้เรารูส้กึหรือบางขอ้มลูของเดก็ท่ีเรารูส้กึวา่

เปราะบางจรงิ ๆ หรือตอนท่ีท ากระบวนการอยูด่ว้ยกนั บางเรื่องสั่นสะเทือน

ความรูส้กึของเขา สิ่งท่ีจะท าอยูเ่สมอก็คือจะตอ้งมีเพ่ือนท่ีคอยซพัพอรต์ คือมี

เพ่ือนท่ีสามารถดงึเขาไปโคช้สว่นตวัได ้เพราะบางครัง้ไพ่สะกิดลงไปท่ีบาดแผล

ลกึๆ ของเขา ตอ้งมีคนท่ีคอยดแูลตรงนีใ้หเ้ขา เหมือนเปิดแผลแลว้ไมไ่ดถ้กูปิด
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แผล ดงันัน้ตอ้งมีคนท่ีมีความสามารถตรงนีอ้ยู่ดว้ยเหมือนกนันะ จะชว่ยเขาได้

มากกวา่เพราะว่าก็มีบางคนท่ีสะกิดโดยแลว้มนัคา้งอยู่อยา่งนัน้ ไมไ่ดถ้กู

คล่ีคลาย การตัง้ค  าถามท่ีพาเขาไปคล่ีคลายตวัเองก็ส าคญัดว้ยคะ่ และขอ้ควร

ระวงัอีกอยา่งหนึ่งคือคนอ่านทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง อย่าพยายามรีบอ่านให้เขา 

หรือตัดสินเขาลงไปเลย เราอยากจะชวนให้เขาได้ทบทวนกลับมาที่

ตัวเองก่อน ชีจุ้ด เราจะมีหน้าที่แค่แนะน าหรือชีจุ้ดให้เขาสังเกตเท่าน้ัน 
แล้วก็พยายามให้เขาดงึส่ิงทีเ่ขาเหน็ ส่ิงทีเ่ขารู้สึกออกมาด้วยตัวเองจะ

ดกีว่าค่ะ. # 

 

 

 

 

“ 

ตวัไพจ่ะช่วยท าใหเ้ขา               

ดงึสิ่งที่อยูใ่นใจเขาออกมา       

เป็นรูปธรรมมากขึน้ ท าใหเ้ขาเห็น

ไดช้ดัเจนมากขึน้ 

” 


