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“คา่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์มุชนทอ้งถ่ิน 21 

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

จดัการตน้นา้หว้ยสามสบ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น  เป็นความรว่มมือ

ระหวา่งมลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ส านกังาน

สง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการด าเนินโครงการวิจยั 5 

อปท และรว่มมือกบัส านกังานกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (กส

ศ.) สมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ์ คณะกรรมการการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ี

จงัหวดัสรุนิทร ์ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุนิทร ์ 25 อปท.จงัหวดัสรุนิทร ์

นายอ าเภอจอมพระและนายอ าเภอสนม เป็นอีกหนึ่ง “เครื่องมือ”เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพเยาวชนทัง้ในและนอกระบบ  ในคา่ยครัง้นีไ้ดก้ระบวนกรอิสระมือดี

อยา่ง “นฤมล ไพบูลยสิ์ทธิคุณ” ท่ีมีความช านาญเรื่องจดักระบวนการพฒันา

ศกัยภาพภายในใหรู้จ้กัตวัตนของตนเองมากขึน้ “มล” ไดม้าพดูคยุถึงกิจกรรม

ท่ีน ามาจดัในคา่ยนีใ้หฟั้ง เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้สนใจน าไปเป็นแนวคิดใน

การท างานพฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีตนเอง 

“มลท างานอยู่ท่ีกรุงเทพฯ เก่ียวกบัเรื่องการพฒันาชมุชน พฒันาเยาวชน มาท่ีน่ี

มาชว่ยโครงการนีฝึ้กอบรมเยาวชนท่ีมาจากจงัหวดัสรุินทร ์ บทบาทในคา่ย 21 

วนั มาครึง่ทา้ยของคา่ย เพราะครึง่แรกนอ้ง ๆ เรียนเรื่องการจดัการตนเองและ

พลงักลุม่ สว่นท่ีมาท า ท า 2 เรื่อง คือเร่ืองการวเิคราะหแ์ละเข้าใจชุมชน อีก
เร่ืองคือเร่ืองนิเวศภาวนาค่ะ 

เร่ืองการวิเคราะหแ์ละเข้าใจชุมชน เป็นเรื่องเดียวกนั ท่ีเราเลือกกิจกรรมนี้

เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการอบรมเยาวชนในคร้ังนี ้ เพราะเห็น
ว่าเยาวชนทีม่า เขาต้องการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองเพือ่ทีจ่ะ

กลับไปท างานให้กับชุมชนได้ ผา่นศกัยภาพท่ีเขามี ดงันัน้เขาตอ้งเขา้ใจ

ศกัยภาพของเขาในครึง่แรก แลว้ชว่งท่ีเรามาตอ่ เราท าใหน้อ้งเห็นวา่ชมุชนของ

เขามีศกัยภาพอยูม่ากมาย จดักระบวนการใหน้อ้งไดเ้ห็นวา่ชมุชนในมิติ

ทางดา้นสงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งก็ออกมา 

ไดข้อ้มลูออกมาจากกระบวนการแลกเปล่ียนซกัถาม เขาก็จะไดเ้ห็นเนือ้หาและ

วิเคราะหด์ว้ยวา่ในมิตติา่ง ๆ เขาเช่ือมโยงกบัชมุชนอยา่งไร ก่อนท่ีเขาจะเห็น

ว่าสถานการณข์องชุมชน สภาพของชุมชน และบทบาทของเขาตอนนีม้ี

อะไรบ้าง แล้วเขาสามารถเปล่ียนแปลงตัวเองได้อย่างไร เชน่ บางคนบอก

วา่อยากจะปรบัเรื่องการจบัจ่ายใชส้อยของตวัเอง อยากจะปรบัพฤตกิรรมของ

ตวัเองเพราะวา่มิตทิางดา้นเศรษฐกิจ พอท าออกมาแลว้เห็นวา่การอยูใ่นชมุชน 

ชมุชนมีทรพัยากรดีมาก มีวฒันธรรมดีมาก แตว่ิถีชีวิตของเขามนัไมไ่ด้

สอดคลอ้ง 
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เรามีการใช้“แผนทีชุ่มชน”เพือ่จะวิเคราะหเ์กี่ยวกับโครงสร้างของชุมชน

วา่ตอนนีส้ภาพชมุชนเป็นแบบไหน มีทรพัยากรอะไรอยู่บา้ง มีคนส าคญั มีกลุม่

องคก์ร มีกลุม่เยาวชน กลุม่แมบ่า้นอยูจ่ดุไหนบา้ง อาคารสถานท่ี การพฒันา

ของชมุชน อยูท่ี่ระดบัไหน และเขามีความขอ้งเก่ียวอยา่งไร อีกอนัหนึ่งท่ีใชคื้อ

ใชเ้รื่องของ “ปฏิทินวัฒนธรรม”  รวมไปถึง “ปฏิทนิอาชีพและทรัพยากร” ท่ี

เกิดขึน้ในฤดกูาลตา่งๆ ก็จะเป็นเคร่ืองมือ 2 ชิน้ท่ีท าเรื่องเก่ียวกบัมิตทิางดา้น

สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมควบคูก่นั 

ในส่วนของเศรษฐกิจเราให้น้องท าบัญชีรับจ่ายเล็ก ๆ ในส่วนของเขา  ท่ี

เขาจะดงึออกมาไดว้า่ตวัเขาท่ีเป็นเยาวชน เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครวั 

คา่ใชจ้า่ยท่ีเขารูมี้อะไรบา้ง เขาก็ถอดออกมา แลว้ก็ท าใหเ้ห็นภาพรวมวา่

เยาวชนท่ีมาจากต าบลเดียวกนั มีพฤตกิรรมใกลเ้คียงกนัหรือตา่งกนั คา่ใชจ้่าย

ไปอยูส่ว่นไหนบา้ง ท ารายจา่ยออกมา เขาก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายทีเ่ป็น

ประเภทฟุ่มเฟือยก็มีพอสมควร ท าให้เขาได้ฉุกคิดว่าการใช้ของเขาไป
อยู่ในทศิทางแบบเกินความจ าเป็น  

ทีนีเ้ขาเห็นมิตติา่ง ๆ แลว้เห็นเรื่องของเศรษฐกิจ เขารูเ้ลยว่าคา่ใชจ้า่ยของเขา 

เดก็สมยันีมี้คา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งมีรายรบัเขา้มา เขาตอ้งรูว้า่เขาตอ้งมีรายรบั เพ่ือให้

เพียงพอกบัรายจ่าย เป็นจดุเริ่มตน้ ใหเ้ขาคิดวา่เขาจะมีรายไดอ้ยา่งไรเพ่ือให้

เพียงพอตอ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเขามีความจ าเป็นจะตอ้งจา่ยเป็นพืน้ฐาน อยา่งเชน่ 

คา่อาหาร คา่ท่ีพกั คา่น า้คา่ไฟ ไมไ่ดร้วมถึงเรื่องของขนม หรือกิจกรรมบนัเทิง

สว่นตวั เขาก็ไดเ้ห็นวา่พืน้ฐานเขามีคา่ใชจ้า่ยแนน่อน เขาจะหาคา่ใชจ้า่ยนี ้เขา

จะหารายรบัจากการท ากิจกรรมหรือท าอาชีพประเภทไหน อนันีจ้ะเป็นจดุเริ่ม

ใหน้อ้งเขาไดค้ิด 

เรื่องโครงงานก็คือ การทีจ่ะท าโครงงานเรามีฐานคิดว่าเขาต้องตระหนักรู้

ก่อนว่าตอนนีเ้ขาอยู่จุดไหน เขามีอะไร ลกัษณะกิจกรรมแบบนี ้ เราเคย

ท างานกบัเดก็ในพืน้ท่ีสรุนิทรม์าหลายครัง้ แตล่ะครัง้ในการวางเรื่องเก่ียวกบั

การเรียนรู ้ เรื่องการเขา้ใจสงัคม เขา้ใจชมุชน แกนหลักคือให้เขาวิเคราะห์

เป็น และเห็นตัวเองว่าเชื่อมโยงอย่างไรกับชุมชน แตว่า่กิจกรรมหรือ

เครื่องมือท่ีใชอ้าจตอ้งมีการปรบัเปล่ียนไป กับน้องกลุ่มนี ้ เขาต้องเหน็ก่อน
ว่าเขามีคุณค่าและการด าเนินชีวิตของเขา เขาต้องพึง่ตัวเองให้ได้ เขา
ต้องรู้ว่าเขาใช้อะไร เขาท าอะไรอยู่ เคร่ืองมือทีว่างไว้แบบนีค้ือให้เขาได้

กระตุกความคิดก่อนวา่อนันีท่ี้ใชอ้ยู่ เขายอมรบักบัมนัได ้พรอ้มท่ีจะบอกในวง

ไดว้า่รายจา่ยเขามีอะไรบา้ง อนันีน้า่จะเป็นจดุท่ีเราเห็นวา่ตอ้งวางใหต้า่ง 
เพราะว่าค่ายนี ้ เป็นการอบรมเยาวชนทีค่ร่ึงหน่ึงเป็นเดก็นอกระบบ
การศึกษาทีเ่ขาอยากจะเปล่ียนแปลงตัวเอง ต้องกระตุกให้เขาเหน็ว่าจุด
ทีเ่ขาต้องใส่ใจมีอะไรบ้าง ก่อนทีเ่ขาจะก้าวเดนิด้วยตัวเขาเอง 

กบัการท าสองกิจกรรมนี ้นอ้งก็ใหค้วามรว่มมือ จรงิ ๆ นอ้งไมไ่ดช้ินในเรื่องของ

การขีดเขียน แตว่า่มีศกัยภาพ แลว้เขาก็มีพืน้ฐาน นอ้งทกุคนมีความมั่นใจ เขา

ก็ใหค้วามรว่มมือ และคยุในกลุม่ แบง่นอ้งเป็นกลุม่ตามฐาน แลว้ก็ท่ีเหลือมา
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จากต าบลท่ีมา เขาก็มีการแลกเปล่ียนกนัวา่ เขาใชอ้ะไร ระหวา่งท่ีมีการ

แลกเปล่ียน นอ้งเขาก็มีการเช็คกนัเองว่าใชห่รือไมใ่ช ่ เห็นเรื่องนัน้เห็นเรื่องนี ้

หรือไมเ่ขาก็ดจูากเพ่ือนวา่เพ่ือนมีการใชอ้ะไร เขาก็มาทบทวนตวัเองว่าถา้เขา

ใชเ้หมือนกนั เขาก็ลงของเขาไป เห็นว่านอ้งเปิดว่าพฤตกิรรมของเขาในเรื่อง

ของการใชจ้า่ย ในความสมัพนัธก์บัในชมุชน วิถีชีวิตในชมุชนของเขา กบัของ

เดก็ท่ีอยูน่อกระบบ เขาก็จะมีความตา่งจากเดก็ในระบบ เขามีเรื่องของการกิน

พืน้ฐานทั่วไป แตเ่ขาก็มีกิจกรรมนอกเหนืออย่างอ่ืนท่ีเขาท าเป็นประจ า เขาก็

เปิดออกมา ท าใหเ้ห็นไดว้า่คา่ใชจ้่ายชดุนีท่ี้เกิดจากกิจกรรมท่ีเขาไปรวมกนั 

เพ่ือความบนัเทิง เพ่ือความสนกุสนาน ท่ีออกมาจากกลุ่มนีเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยหลกั

เลย และเป็นคา่ใชจ้า่ยอนัดบั 1 ถา้เทียบกบัคา่ใชจ้า่ยหมวดคา่ใชจ้า่ยอ่ืน เขาก็

เปิดและพดูใหฟั้งไดว้า่คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้อยา่งเชน่ การไปเท่ียวกบัเพ่ือน คา่

เดนิทาง เป็นคา่ใชจ้่ายท่ีเยอะกวา่คา่อาหาร เคร่ืองมือชุดนีท้ าให้เขาเห็น

พฤตกิรรมของเขา เพือ่ทีจ่ะน าไปสู่การคิดว่าเขาจะเปล่ียนพฤตกิรรมให้
เข้ากับชุมชนให้ได้มากขึน้ และอยู่ได้อย่างย่ังยนืมากขึน้ เขาต้องเร่ิมคิด
แล้วว่าเขาจะท าอะไร จะท าเหมือนเดมิ จะเลือกท าเหมือนเดมิ หรือถ้า

อยากเลือกทางใหม่ เขาจะเลือกอะไรบา้ง ก็คดิวา่อนันีเ้ป็นครัง้แรกของนอ้ง 

ตอ้งถือวา่ตอ้งช่ืนชมเยาวชนท่ีมา คือ ทางโครงการใหโ้อกาส คนท่ีสนบัสนนุให้

โอกาส แตก่ารท่ีเขาไดเ้ลือกมา เขาก็ใหค้วามรว่มมือ เราอาจจะไม่สามารถ
เปล่ียนชีวิตเขาได้ภายในระยะเวลาอันส้ัน แต่ก้าวแรกทีเ่ขาได้โอกาส

จากโครงการ ท าให้เขาได้คิด ถ้าเขาคิดได้ เขาก็จะเลือกทางเดนิของเขา
ได้ เราไม่สามารถดูแลเขาได้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะ มองว่าการทีโ่ครงการ
มีฐานคิด มีกรอบในการท างานลักษณะนี ้จะช่วยเด็กได้ในระยะยาว แต่
ถ้าหากมีการท าซ า้ ก็จะดขีึน้ๆ 

ส าหรบักิจกรรมนิเวศภาวนา ท่ีเลือกกิจกรรมนีข้ึน้มาใหส้อดคลอ้งกบักรอบ

การอบรมตลอดกระบวน เพราะวา่อยากใหกิ้จกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมทีต่้องการ

ดงึศักยภาพของเขา ซึ่งเดก็ต้องเหน็ศักยภาพว่าตัวเองมีความถนัดเร่ือง

ไหนหรือมีจุดอ่อนเร่ืองไหน การเลือกนิเวศภาวนาคือการตอ้งการใหเ้ยาวชน

ท่ีปัจจบุนัมีการรวมกลุม่ มีการท างาน มีความรูส้กึแปลกแยกจากชมุชน หรือ

จากองคก์ร ใหเ้ห็นว่าภาวะภายในของเขามีอารมณ ์ หรือมีความคิดอะไร

วนเวียนอยู่บา้ง การจดักระบวนการ 1 คืนใหเ้ดก็เขา้ไปคา้งในป่าแลว้มีการอด

อาหาร 1 คืนเพ่ือใหเ้ขาไดอ้ยูก่บัตวัเอง ไดใ้ครค่รวญ ไดท้บทวนวา่การอยูก่บั

ตวัเองเขาอยูไ่ด ้ ไดม้ากไดน้อ้ยขนาดไหน แลว้ความกลวัท่ีเกิด เกิดจากอะไร 

ก่อนเริ่มกิจกรรม ก็มีเสียงจากเดก็เยอะมากวา่ท าไมตอ้งนอนป่า ท าไมตอ้งอด

อาหาร ท าไมตอ้งอยู่คนเดียว เราก็ตอ้งมีการส่ือสารกบัเดก็ การเลือกนอนป่า

เพราะวา่เราเห็นว่าความแตกตา่งหลากหลายในรอบดา้น ถา้เขาไดเ้ขา้ไปอยู่

แลว้เขาไดส้มัผสั เขาจะไดร้บัรูแ้ละสงัเกตว่าสิ่งแวดลอ้มมีผลอยา่งไรกบัตวัเขา 

การท่ีเราเลือกป่า ไมไ่ดเ้ลือกเมือง เพราะวา่ในเมืองมีความซบัซอ้น มีความ

สบัสนพลงัในเมืองมีความวุน่วาย วา้วุน่ การเลือกป่าเพราะป่ามีพลงัการ
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เยียวยา การรกัษา คนท่ีมาเรียนรูผ้า่นกระบวนการท่ีเช่ือวา่การเรียนรูผ้า่น

ประสบการณต์รงจะสรา้งการเปล่ียนแปลง เขาก็จะไดส้มัผสัตรงวา่ 1 คืนกบั

การอยูป่่าคนเดียว ท่ีพ่ีเลีย้งก็เตรียมการ ดแูลเรื่องความปลอดภยั ความเป็นอยู ่

ใหร้ะดบัหนึ่ง เขาเกิดความรูส้กึอะไรบา้ง เขามีความกลวั เขามีความระแวง เขา

มีความวา้วุน่ใจ หรือเขามีความสงบภายในใจอะไรบา้งท่ีมนัเกิดขึน้ในชว่งเวลา

ท่ีเขาไดฝึ้กปฏิบตัิ กรณีท่ีมีปัญหาเขากา้วขา้มอยา่งไร  

ขอ้คน้พบจากการท ากิจกรรม ของกลุม่นีเ้ราพบวา่น่าสนใจมาก นอ้งผูห้ญิง

สามารถอยูก่บัตวัเองไดม้ากกวา่นอ้งผูช้าย นอ้งผูช้ายก็ใหค้วามรว่มมือ ให้

ความพยายามดี ก็เป็นปกติก็จะมีบางกลุม่ก็จะมีการไปรวมกลุม่กนับา้ง กลุม่ท่ี

เขาไปรวมกลุม่กนั ไมส่ามารถอยู่กบัตนเองได ้ เขาก็สะทอ้นตอนถอดบทเรียน

วา่เขากลวั ถามเจาะลงไปว่ากลวัอะไร ท่ีไดม้าจากกลุม่นีก็้คือกลวัผี กลวัสตัว์

ป่า พอเจาะลกึลงไปอีกเขาก็รูว้า่เขามีจินตนาการกบัเรื่องพวกนี ้ เขาไมไ่ดเ้ห็น

จรงิหรอก เขาไมไ่ดเ้จอจรงิ ๆ หรอก แตเ่ขามีพืน้ฐานมีความเช่ือมาอยู่แลว้วา่

เขาไมช่อบ เขาไมพ่อใจ ดังน้ันเวลาเขาอยู่กับตัวเอง เขาก็เลยขึน้มา ท าให้

เขาอยู่กับตัวเองไม่ได้ เลยต้องมารวมตัวกัน แตก็่มีนอ้งท่ีเขาบอกว่าเขาอยู่

ได ้ มีความกลวัแลว้ก็มีความระแวงแตเ่ขาพยายามฝืนฝึกตวัเองใหอ้ยูไ่ด ้ เขาก็

บอกวา่เขาเอากิจกรรมอ่ืนมารว่ม เชน่ กลบัมานั่งสมาธิ แมเ้ป็นสมาธิสัน้ ๆ ท่ี

เขาพอจบัใจความได ้ หรือไขวค่วา้ได ้ เขาก็บอกว่าการกลบัมาอยู่กบัตวั ท าให้

เขารูว้า่เขาคิดเอง ท าอะไรไปเอง แลว้ก็พยายามฝึกตวัเอง ดนัตวัเอง ใหอ้ยูใ่หไ้ด ้

ตอนถอดบทเรียน หวัใจส าคญัคือเราอยากใหเ้ขารูว้า่การกลบัมาดอูารมณ ์

กลบัมาอยูก่บัตวัเองเป็นเรื่องส าคญั ดา้นหนึ่งคือการท างานเป็นทีม ท างานเป็น

กลุม่ เป็นเรื่องท่ีจะเป็นประโยชนก์บัระบบสงัคมท่ีเราตอ้งการสรา้งใหม ่ แตก่าร

เป็นระบบเขา้กบัคนอ่ืนได ้เราตอ้งรูพ้ฤตกิรรม รูอ้ารมณ ์ของเรา  

ทีห่วังให้น้องได้น ากลับไปใช้ต่อ คือการสังเกตอารมณค์วามกลัวว่าพอ

อารมณก์ลัวขึน้มา ทกุคนยอมรบัว่าทกุคนมีความกลวัจากหลากหลายเหตผุล 

พอมีความกลวั เราจะก้าวข้ามความกลัวอย่างไร นอ้งก็ถอดมานะคะวา่ให้

กลบัมาอยูก่บัสมาธิ ใหก้ลบัมาอยู่กบัตวัเอง พยายามฝืนและฝึกท่ีจะปรบัตวั

เองใหไ้ด ้ 

พอผา่นกิจกรรม จาก 2 กิจกรรม เรามีความเช่ือมั่น ไมใ่ชเ่ฉพาะตวัเราเอง แต่

ทีมพี่เลีย้งและทีมกระบวนกรท่ีคยุกนั เราก็มีความเชื่อม่ันว่าเดก็นอกระบบ

เขามีศักยภาพ จากการวิเคราะหข์องกลุม่เรามองว่า เพราะวา่ระบบมีการ

เลือกใหค้ณุคา่กบัคนท่ีเก่ง กบัคนท่ีเงียบ ดงันัน้พอเดก็นอกระบบท่ีเขามี

ขอ้จ ากดับางเรื่องและเขาไมส่ามารถปรบัตวักบัระบบได ้ เขาจงึตอ้งถกูดีด

ออกมา ก็จะเป็นปัญหาสว่นหนึ่งในระยะยาวถา้หากเขาไมไ่ดเ้ลือกในทางท่ี

เหมาะสม และจดัการตวัเองได ้ จากกลุม่นีเ้ราก็เห็นความตา่งระหวา่งเดก็ใน

ระบบ เดก็ในระบบจะมีความง่าย มีความเงียบกวา่ แตเ่ดก็นอกระบบเขาก็จะมี

ความแข็งและจะเรียกวา่มีความมั่นใจมากกวา่ดว้ย เทา่ท่ีเห็นแตจ่ากการเรียนรู้
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ทัง้ 2 กลุม่ไมต่า่งกนัในเรื่องของการคดิ ความเขา้ใจ แตว่า่ทา่ทีในการแสดงออก 

ค าพดู อาจจะไมเ่หมือนกนั แตส่ื่อความหมายเขา้ใจเรื่องท่ีส่ือ และถา้หากไม่

ตอ้งการหรือตอ้งการอะไร ก็จะบอกออกมาตรง ๆ ท่ีเห็นอีกอนัหนึ่งคือเด็กนอก

ระบบ เขาไมไ่ดเ้ห็นคณุคา่ของตวัเขาเอง เขาถึงออกมาจากระบบ  

กระบวนการทีจั่ดนีจ้ะต้องการบอกเขาว่าทุกคนมีคุณค่า ทุกคนมี
ศักยภาพ แต่ว่าการค้นหาศักยภาพ การค้นหาคุณค่า สามารถมาจาก

การเรียนรู้ร่วมกัน และจากประสบการณต์รง อีกจดุหนึ่งท่ีเห็นคือเด็ก ถา้

หากไมไ่ดเ้รียนรูผ้่านประสบการณต์รง ก็จะตอบแบบเชิงหลกัการและไม่

สามารถน ามาปรบัใชไ้ด ้ดงันัน้การท ากิจกรรมซ า้ ๆ ย า้ ๆ ใน 21 วนั ท าใหเ้ดก็

ไมว่า่จะเรียนในระบบหรือนอกระบบ เขาไดก้ลบัมาคิดว่าสิ่งท่ีเขาพดูนั่นใชไ่หม 

สิ่งท่ีเขาท านั่นใชไ่หม และสิ่งท่ีเขาคิดสามารถเอามาปรบัใชไ้ดข้นาดไหน อย่าง

กิจกรรมเรื่องนิเวศภาวนา เด็กก็บอกว่ากิจกรรมก่อนหนา้ การรูจ้กัตวัเอง ความ

มั่นใจตวัเอง เด็กก็ไดพ้ดูมา แตพ่อผา่นกิจกรรมท่ีลึกมากขึน้ ทา้ทายมากขึน้ เขา

ก็จะไดเ้ห็นตวัเองวา่ความกลา้ ความมั่นใจของเขาสามารถพฒันาไดอี้ก และยงั

มีตวัอ่ืนท่ีสมัพนัธก์นั เชน่ ความมั่นใจกบัความกลวั ซึ่งท างานคูก่นัเหมือนกนั 

ความกลวัมนัมีหลายตวั ความมั่นใจก็มีไดห้ลายเรื่อง เขาก็ตอ้งคอ่ย ๆ พฒันา

ผา่นการท ากิจกรรมท่ีไดล้งมือท าจรงิ ไดรู้ส้ึกจรงิ แลว้ก็เช่ือมโยงกบัตวัเขาได้

จรงิ ๆ  

 

เรื่องเครื่องมือเราตอ้งด ู 2 ส่วน อนัแรกคือเรื่องของกระบวนการอบรมเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง เครื่องมืออาจจะไมต่า่งกนัมาก ขออธิบายว่าท าไมต้อง 21 วัน 
เพราะการเปล่ียนแปลงไม่สามารถเกิดได้ในช่ัวข้ามคืนจริง ๆ 21 วันคือ
การทีท่ดลองมาจากหลาย ๆ กลุ่มแล้วว่าการทีม่าอยู่ร่วมกัน แล้วท า
กิจกรรมซ า้ ๆ ในกรอบเวลาอย่างนีพ้อจะเหน็การเปล่ียนแปลงได้บ้าง 
แต่ถ้าส้ันไปกว่านี ้ผลไม่เปล่ียนแปลงเลย เขาก็จะไม่เชื่อในกระบวนการ 
ไม่เชื่อในกระบวนการการท างานร่วมกัน ไม่เชื่อในกระบวนการการ
พัฒนาตนเองว่าท าให้สามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ ไม่เชื่อใน

กระบวนการการสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพด้านใน ไมไ่ดเ้ห็นโลกวตัถุ

กบัโลกขา้งในวา่มีอยู ่ด  ารงอยู ่ ทีนีก้บัเดก็นอกระบบ มีกระบวนการชดุเดียวกนั 

แตว่า่ทีมท างานจะมีผลกบัเด็กเหมือนกนัวา่เราตอ้งเขา้ใจ มองเขาอย่างเป็น

มิตร และมองเขาเท่าเทียมกบัคนอ่ืนจรงิ ๆ และอาจจะตอ้งใหเ้วลามากขึน้ 

เพราะวา่เครื่องมือชดุเดียวกนั แมแ้ตเ่ป็นเดก็ในระบบหรือผูใ้หญ่ สิ่งท่ีไดใ้นแต่

ละกลุม่ก็ไมเ่หมือนกนั เพราะวา่พืน้ฐาน ประสบการณม์าตา่งกนั  

กบักลุม่นีท่ี้เห็นคือจากประสบการณท่ี์ท ามา อาจจะไมไ่ดท้ัง้หมด กระบวนกร

อ่ืนหรือวิทยากรอ่ืนอาจท าอีกแบบ เราใหเ้ห็นเรื่องของพลงักลุม่ก่อนการสรา้ง

กระบวนการมีสว่นรว่ม กระบวนการสรา้งการเปล่ียนแปลง แตก่บักลุม่นี ้ สิ่งท่ี

เห็นคือตอ้งสรา้งเรื่องของคณุคา่ภายใน เพราะเด็กทกุคนประสบการณน์อ้ย

กวา่ผูใ้หญ่ ดงันัน้การใหเ้ดก็ไดอ้ะไรเทา่กบัผูใ้หญ่ ตอ้งใชเ้วลามากกวา่ กบัเด็ก
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ท่ีอยูน่อกระบบท่ีเขามีความแปลกแยก และพดูง่าย ๆ ว่าสงัคมสว่นใหญ่อาจมี

การตีตราเขาดว้ยวา่เขามีพฤตกิรรมท่ียากตอ่การอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น ยากตอ่การ

ดแูลตวัเอง ดงันัน้เขาก็จะมีเรื่องของความรูส้กึดอ้ยคา่อยู่ลกึ ๆ หรือกลวักบัการ

ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากเพ่ือน จากคนรอบขา้งเยอะ ดังน้ันการดงึให้เขา

กลับมาเหน็คุณค่าของตัวเองก่อน ให้เขารับรู้ว่าเขามีอยู่ ก่อนไปถึงเร่ือง
ของความม่ันใจ เร่ืองของการกล้าแสดงออก เร่ืองความรับผิดชอบ เร่ือง
ดงึศักยภาพอื่น ๆ มาใช้กับตัวเอง มาใช้กับสังคม เร่ืองการเห็นคุณค่าก็

เป็นเร่ืองทีส่ าคัญมาก # 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

เรามคีวามเชือ่มัน่ว่าเดก็นอก
ระบบเขามศีกัยภาพ 

” 


