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สรุปเวทีบ่มเพาะภาวการณ์น าร่วมส าหรับพลเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 
(Collective Leadership for Young Active Citizen) 

วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 
ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม 

โดยโครงการผู้น าแห่งอนาคต 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

 
โค ร งก า ร ผู้ น า แ ห่ ง อ น าค ต  ด า เนิ น ง าน โด ย ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ศึ ก ษ าศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 5 เติมมิติการเติบโตด้านใน 
การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพ่ือสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมที่เป็นเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ท างานเพ่ือ
สังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น และคณะ จากสถาบัน 
Sevenpresents ซ่ึงเชื่อว่าค าตอบของชีวิตอยู่ภายในผู้เข้าร่วมแต่ละคน และการเรียนรู้ที่ดีคือซื่อสัตย์กับความรู้สึก
ของตัวเอง เป็นผู้จัดกระบวนการ 

วันแรก เรื่อง “การเรียนรู้ เข้าใจ และสะท้อนตัวเอง” กระบวนการแรก บ้านแห่งลมหายใจ ให้แต่ละคน
ก าหนดต าแหน่งของตัวเองเป็นบ้าน แล้วออกจากบ้านไปไล่จับความส าเร็จ มิตรภาพ และความรัก โดยต้องกลั้นลม
หายใจ พร้อมกับมียักษ์ตามไล่ล่า มีทั้งช่วงการไล่จับแบบคนเดียว แบบคู่ และแบบทีม 5 คน ก่อนจะให้แต่ละคน
ใคร่ครวญ แลกเปลี่ยนความรู้สึกและการเรียนรู้จากกิจกรรม หลายคนบอกว่าได้เห็นแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดซ้ าๆ 
ในตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น มองว่ายักษ์ที่เปรียบได้กับอุปสรรคในชีวิต ท าให้ไม่กล้าออกนอกบ้าน เพราะความ
กลัว เป็นต้น กระบวนกรเสริมว่า ยักษ์เป็นอุปสรรคภายนอก แต่ที่ส าคัญคืออุปสรรคภายในที่ท าให้แต่ละคนหนืด 
ชะงักงัน ไปไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวังอยู่เรื่อยๆ หลายคนแบ่งปันว่าคือ “ความแคร์คนอ่ืนมากเกินไป ความกลัว
ผิดพลาด ความลังเล” การใคร่ครวญและสะท้อนภาวะภายในดังกล่าวท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดค าถามและค าตอบในใจ 
เหมือนการเอาไฟฉายเข้าไปส่องดูโลกภายทีไ่ม่ค่อยได้ดู ท าให้เห็นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น 

ทฤษฎีไข่ขาว ไข่แดง เปรียบไข่แดงกับพื้นท่ีปลอดภัยหรือคุ้นชิน ส่วนไข่ขาวคือพ้ืนที่เสี่ยงที่แต่ละคนไม่คุ้น
ชิน ส่วนขอบนอกเลยพ้ืนที่ไข่ขาวไปแล้วคือพ้ืนที่อันตราย ความกลัวอันตรายท าให้ผู้คนไม่กล้าออกมาจากพ้ืนที่
ปลอดภัยของตนเอง แต่การเรียนรู้จะเกิดเม่ืออนุญาตตัวเองให้กระโจนออกจากพ้ืนที่ปลอดภัยมาสู่พื้นที่เสี่ยง 

ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง คือการฝึกเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยและการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยจับคู่ ให้หนึ่งคนเล่าสิ่ง
เรื่องราววันยากๆ แย่ๆ ที่ไม่สามารถสื่อสารออกไปข้างหน้าได้ เกิดอะไรขึ้น มีใครอยู่กับเราบ้าง ค าพูดค าไหน ท่าที
แบบไหน ที่ท าให้เราอ้ าอ้ึง ไม่กล้าเผย ไม่กล้าอธิบาย ได้แต่เก็บเงียบและอึดอัดอยู่ข้างใน แล้วเรื่องราวจบลงด้วยวิธี
แบบไหน เพ่ือนอีกคนจะรับฟังโดยไม่พูดแทรก ไม่ถาม ไม่ตัดสิน เมื่อฟังจบแล้วให้ผู้ฟังหนึ่งคนสะท้อนสิ่งที่ได้ฟัง
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กลับไปเหมือนกล้องวิดีโอ โดยไม่ต้องตีความหรืออธิบายเพ่ิมเติมใดๆ แล้วสลับบทบาทกัน ก่อนจะแบ่งปัน
ความรู้สึกจากการมีคนฟังโดยไม่พูดแทรก ไม่ตัดสินในกลุ่มย่อย ก่อนจะเชื่อมเข้ามาสู่ชีวิตจริงว่ามีความแตกต่างกัน
ไหม เนื่องจากการฟังเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้น า เมื่ออายุมากขึ้น ต าแหน่งใหญ่ขึ้น 
จะเริ่มไม่มีคนกล้าพูดความจริงด้วย ท าให้ง่ายต่อการลืมเสียงเล็กๆ ของคนอ่ืน การได้รู้ ได้ฟัง ได้เปิดพ้ืนที่ จึงมี
ความส าคัญมาก เพราะคนเก่งจ านวนมากเกิดเพราะมีพ้ืนที่ในการได้แสดงตัวเอง การฟังแล้วเรียนรู้สังเกตความรู้
ของตัวเองไม่ว่าด้านบวกหรือลบ จะท าให้รู้ว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไร 

เกม “ลูกหมู” ให้จับคู่สองคนอยู่บนเสื่อหนึ่งผืน เสื่อคือบ้านลูกหมู หนึ่งหลังจะมีลูกหมูอยู่แค่สองตัว แต่มี
บ้านพิเศษหนึ่งหลังที่มีลูกหมูอยู่แค่หนึ่งตัว และตอนกลางคืน มักจะมีหมาป่ามากินลูกหมู และหมาป่าจะไม่
สามารถเข้าบ้านได้ถ้ามีลูกหมูสองตัว หน้าที่ของกลุ่มคือ ต้องมีลูกหมูตัวใดตัวหนึ่งต้องเดินออกจากบ้านตัวเองเพ่ือ
ไปเติมบ้านที่ลูกหมูขาด ถ้าหมาป่าสามารถเข้าไปในบ้านได้ ถือว่าลูกหมูแพ้ แต่มีกติกาว่าถ้าลูกหมูก้าวออกจากบ้าน
ตัวเองแล้ว ไม่สามารถถอยกลับมาที่บ้านของตัวเองได้ ต้องไปบ้านหลังอื่นก่อน  

ผู้น า 4 ทิศ หลังจากเรียนรู้ตัวเองและความแตกต่างหลากหลายของกลุ่ม กระบวนกรอธิบายศาสตร์ของ
ชนเผ่าอินเดียนแดง ที่จ าแนกคุณลักษณะของมนุษย์เอาไว้ 4 แบบ โดยเชื่อมโยงกับลักษณะของสัตว์ 4 ประเทศ คือ 
กระทิง หนู อินทรี และหมี ให้ผู้เข้าร่วมฟัง แล้วให้แต่ละคนสังเกตตัวเอง วาดวงกลม สี่เหลี่ยม หรือดาวแทนตัวเอง
บนกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วประเมินสิ่งที่เป็นตัวเองเป็น เวลาอยู่กับเพ่ือน กับครอบครัว แต่ละคนให้คุณค่ากับอะไร
ในชีวิต แล้วแบ่งสัดส่วนความเป็นทิศต่างๆ ที่มีในตัวเองลงไปในรูปให้เต็ม แล้ววาดรูปอีกสองคนที่คิดว่ามีอิทธิพล
ต่อชีวิตของตนเองลงไปว่า แต่ละคนมีความเป็นทิศต่างๆ ในตัวมากน้อยเพียงใด ก่อนจะแบปกันในกลุ่มย่อยตามทิศ 
และแบ่งปันในกลุ่มใหญ่ ว่าทิศของตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร และสิ่งที่อยากจะร้องขอหรือบอกทิศอ่ืนๆ  

ต่อช่วงค่ า ด้วยการเรียนรู้ตัวตนและการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือก้าวออกจากพ้ืนคุ้นชินเพ่ือเรียนรู้ด้านที่
ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อนผ่านเรื่องการเล่านิทานเรื่อง น้องชิ้นส่วน การเดินทางของชิ้นส่วนสามเหลี่ยมที่เรียนรู้เพ่ือ
จะเป็นวงกลมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องเที่ยวแสวงหาคนอ่ืนมาเติมเต็ม 

วันที่สอง เรื่อง “การท างานร่วมอย่างมีความหมาย” ขยับจากการเรียนรู้ตนเอง มาสู่การเรียนรู้การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการวางกลยุทธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้น า ด้วยการท ากิจกรรม “มังกรฟาดหาง” 
แบ่ง 4 กลุ่มยืนต่อแถวจับเอวหรือไหล่คนข้างหน้าคล้ายมังกร เหน็บผ้าไว้ที่ก้นคนท้าย ตัวจะต้องไม่หลุดออกจากกัน 
คนหน้าสุดต้องเอามือไขว้หลังแล้ววิ่งไล่เอาปากคาบหางมังกรตัวอ่ืนแล้วสะบัดออก มังกรตัวไหนหางหลุดจะตาย 
ต้องออกจากสนามไป ต่อด้วยกีฬาพื้นบ้าน “ตี่จับ” ก่อนจะกลับมาแบ่งปันการเรียนรู้ตนเองและการท างานเป็นทีม
จากกิจกรรม 

Voice Dialogue องค์ความรู้จิตวิทยาสายคาร์ล จุง ที่ดร.ฮัลและซิดรา สโตน สองลูกศิษย์น ามาพัฒนา 
เรื่องความเข้าใจในตัวตนของมนุษย์ว่า มนุษย์แต่ละคนมีตัวตนเป็นล้านๆ ตัวตน แต่จะมีที่ใช้บ่อยๆ ที่ผุดโผล่มาเป็น
ครั้งคราว และที่ไม่รู้จักราวกับว่าไม่มีอยู่เลย ตัวตนดังกล่าวไม่มีบวกหรือลบ แต่บวกหรือลบเกิดจากการให้ค่าตาม
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คุณภาพที่มนุษย์บ่มเพาะตัวตนมา เช่น คนผ่อนคลาย สบายๆ จะมองคนคนขยัน กระตือรือร้น ว่าบ้างาน จริงจัง
เกินไป เป็นต้น แต่ละตัวตนจะมีคู่ขนาน เช่น ขยันจะคู่กับสบายๆ ผ่อนคลาย แต่ประสบการณ์บางอย่างโดยเฉพาะ
ในวัยเด็กท าให้คนเลือกใช้บางตัวตน แล้วเก็บบางตัวตน  

ถ้าเปรียบตัวตนเหมือนไพ่หนึ่งส ารับและทุกคนเกิดมาเหมือนวงกลมที่สมบูรณ์ แต่จะทิ้งตัวตนบางด้าน
ทันทีให้กับเพศนับแต่ก่อนเกิด รวมถึงภูมิประเทศและศาสนา การบ่มเพาะในครอบครัว ลูกคนโต ลูกคนกลาง ลูก
คนเล็ก ลูกคนเดียว ระบบการศึกษา ความรัก การงาน หรือกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น ยิ่งตัวตนในมือมีน้อยเท่าไหร่ ยิ่งใช้
งานในสถานการณ์ต่างๆ ได้จ ากัด ยิ่งมีมากจะสามารถดูแลปัญหาหรือสถานการณ์ได้มาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ไม่มีใครทิ้งตัวตนอะไรไป แค่แอบซ่อนไว้เมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะแสดงออก เช่น กับพ่อแม่ กับครู ชุมชน เป็นต้น 
ต่อเมื่อรู้สึกปลอดภัยจึงอาจอนุญาตให้บางตัวตนโผล่มา  

กระบวนกรจึงให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และเข้าใจตัวตนที่ถูกเก็บซ่อนไว้ และน าออกมาใช้งาน ผ่านกระบวนการ 
Bug you exercise  

ช่วงค่ า หน้าผาศักดิ์สิทธิ์ เป็นพ้ืนที่ส าหรับโอบอุ้มจิตวิญญาณของผู้คนที่ก าลังเผยสิ่งที่จริงแท้และงดงาม
ออกมา เป็นการท างานกับตัวตนภายในและเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างจริงแท้ โดยการพาตัวเองให้เดินมาที่หน้าผา
ศักดิ์สิทธิ์ (จ าลอง) ยืนนิ่งๆ มองกลับไปที่ผู้คน แล้วพูดสิ่งที่เป็นความกลัวภายในตัวเอง สิ่งที่ท าให้ตัวเองคลี่ขยาย
หรือก้าวข้ามไม่ได้ มีผลกับจิตวิญญาณ เผยสิ่งที่กดทับอัดแน่นในตัวเองออกมา เมื่อครบเวลา 1 นาที จะหยุดพูด 
มองไปที่ผู้คนเงียบๆ แล้วก้าวลงกลับไปทีน่ั่งของตัวเอง และเปิดโอกาสให้เพ่ือนคนอ่ืนเดินไปท่ีหน้าผาศักดิ์สิทธิ์ต่อ  

วันที่สาม เริ่มต้นด้วยการ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสามวัน และการเรียนรู้ที่ได้จากแต่ละกิจกรรม ก่อนจะ
เข้าสู่เรื่อง “คุณค่าของตัวตนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์สังคม-โลก” ด้วย จดหมายรักถึงตัวเอง คือการเขียนจดหมายรัก
ฉบับหนึ่งถึงตัวเองที่บ้าน เล่าว่าเกิดอะไรกับตัวเองในสามวันที่ผ่านมา สิ่งที่ได้ค้นพบ อยากสื่อสารกับตัวเองที่บ้าน 
แล้วยืนเรียงตามล าดับอายุต่อกันจากน้อยไปมากเป็นวงกลมก้นหอย แล้วแต่ละคนทยอยอ่านจดหมายรักท่ีเกิดจาก
การค้นพบภายในของตัวเอง บอกเล่าสิ่งที่เห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นแบบฝึกหัดในการท างานกับตัวเองในการ
เผชิญหน้ากับความจริงแท้ในตัวเองต่อสายตาของโลกอีกกิจกรรมหนึ่ง  

กิจกรรมปิดท้าย คือการแบ่งกลุ่มตามองค์กรเดียวกัน พูดคุยเรื่องการรวมกลุ่มและการร่วมมือกันว่าจะ
หล่อเลี้ยงการเรียนรู้ให้แต่ละคนเติบโตอย่างต่อเนื่องและน าไปใช้ในวงกว้างอย่างไร แล้วจึงน าเสนอแบ่งปันให้ฟังใน
วงใหญ่  

จบด้วยพิธีกรรมปิดเวทีการบ่มเพาะ 


