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จาก Active Learning
สู่ Active citizen 

เส้นทางการสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
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สังคมไทยและสังคมโลกกำ�ลังเผชิญกับ 
คว�มเปลี่ยนแปลงในหล�ยๆ ด้�น

ทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
ซึ่งเป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง 
ดังนั้นก�รศึกษ�ไทยจะต้องพัฒน�เด็กไทย

ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รตั้งรับก�รเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วและรุนแรงนี้ให้ ได้
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ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดการศึกษาแบบบอกสอน” แบบเดิมๆ ไม่ช่วย

ให้เด็กไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

สำาคัญที่กระทบกับเด็กไทยและสังคมไทยก็คือ งานเดิมที่เคยมีอยู่อาจจะหายไป 

ในขณะท่ีจะมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการจัดการศึกษาเมื่อ 50-100 ปี 

ทีผ่า่นมา ไมไ่ดเ้ตรยีมความพรอ้มให้เดก็ไทยมทีกัษะและความสามารถเพือ่รบัมอื

กับงานใหม่ๆ หรือสร้างสรรค์งานใหม่ที่จำาเป็นกับตัวเองได้ รูปแบบการศึกษา 

ของไทยจึงต้องปรับตัวจากการ “บอกสอนให้ได้ความรู้อย่างเดียว” เป็น  

“การให้ทักษะ”

“วงการศึกษาจำาเป็นต้องปรับตัวให้เด็กไทยมีความรู้ที่สามารถไป

สบืคน้ความรูต่้อได้ ไม่ใชมี่ความรูม้ากมายแลว้หยบิใชไ้มไ่ด ้ตอ้งเปลีย่นเปน็

มีความรู้ที่จำาเป็น และสามารถที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตัวเอง และ

ไปหาวิธีค้นหาความรู้ที่จำาเป็นมาใช้ได้”

ศ.นพ.วิจารณ์ บอกต่อว่า ทักษะสำาคัญที่เด็กไทยต้องมีในอนาคตคือ 

“ทกัษะในการแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูด้ว้ยตวัเอง” โดยครตูอ้งเปลีย่น

บทบาทจาก “ครผูู้สอน” เปน็ “ครนัูกจดัการความรู้” และเปน็ facilitator (อำานวย

ความสะดวก) ของเด็กให้ได้ เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่ดีดังนี้

1. Character Building ที่ด ีหมายถึงมีลักษณะทีด่ีต่อการพัฒนาตัวเอง

เพื่อการเติบโตในวันข้างหน้า ที่หมายถึง “ความเพียร ความวิริยะ อุตสาหะ 

ตรงต่อเวลา คิดบวก” และดีต่อสังคมโดยรอบคือ เป็นคนดี มีจิตอาสา  

มีความเป็นพลเมือง จิตใจโอบอ้อมอารี หรือในแวดวงการศึกษาใช้คำาว่า Attitude 

2. ความรู้ ซึ่งต้องเป็นความรู้ ท่ีสำาคัญเพื่อไปค้นหาความรู้ใหม่ได้  

ขณะเดยีวกนัตอ้งมคีวามสามารถในการใชค้วามรู้ คือ “ทักษะ” โดยเฉพาะทกัษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตคือ มีทักษะในการจัดการ 

การเงิน ทักษะในการดูแลสุขภาพตัวเอง ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด
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วิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคผ์ลงาน ทกัษะในการจัดการ เป็นตน้ สิง่เหลา่น้ีเปน็ทักษะ

ในการ “ใช้ความรู้” ที่มีอยู่มากมายให้เกิดประโยชน์ 

ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในอนาคตคือ ต้อง 

“ใช้ความรู้เป็น” และ “เป็นคนดี”

แตก่ารจะได้ผลลัพธเ์ชน่ทีว่า่นี ้นอกจากครไูทยต้องเปลีย่นจากการ “บอก

สอน” มาเป็นการให้ “ทักษะ” แล้ว พ่อแม่ ชุมชน สังคม ต้องเข้ามาร่วมกัน 

รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาเด็กด้วยเช่นกัน เพราะเด็กไทยเรียนรู้ในโรงเรียนได้

เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ขณะที่ 2 ใน 3 ที่เหลืออยู่ คือพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ซ่ึงโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ท่ีได้รับ

การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สนับสนุน

การเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งเสรมิประสบการณใ์นการทำางานกบัชมุชน เพือ่ปลกุ

สำานึกจิตอาสาและความเป็นพลเมืองให้ลุกขึ้นมาดูแลรักษาแผ่นดินถิ่นเกิด 

โครงการน้ีนอกจากจะเข้าไปสร้างกลไกการพัฒนาเยาวชนในพ้ืนท่ีแล้ว ยังได้พัฒนา

ผูท้ีอ่ยูร่อบตวัเดก็ซ่ึงกค็อื “โคช” ในชมุชนจำานวนมาก ใหเ้ขา้ใจบทบาทของผูใ้หญ่

รอบตัวเด็กในการทำาหน้าที่เป็น “ผู้ออกแบบการเรียนรู้” และ “ผู้อำานวยความ

สะดวก” (facilitator) ขณะเดยีวกนักไ็ดพ้ฒันาองคค์วามรูเ้รือ่งการพฒันาเยาวชน

คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มสำาคัญของประเทศ  

ให้เขาเรียนรู้จากการลงมือทำาเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน องค์ความรู้เหล่าน้ีมี

ความสำาคัญมากสำาหรับการพัฒนาเยาวชนทั้งนอกและในโรงเรียน 

ดงัทีสั่งคมไทยกำาลงัต้ังคำาถามวา่ แลว้จะสร้างสำานกึความเปน็พลเมอืง

และจิตอาสาอย่างไร และสร้างทักษะให้เด็กเป็นคนดี มีสำานึกดีได้อย่างไร 

หาคำาตอบได้จากเรื่องราวเหล่านี้...
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“ฐานคิด” การพัฒนาเยาวชนพลเมืองภาคตะวันตก

ภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกับเทือกเขาถนนธงชัยตอนล่างและเทือกเขาตะนาวศรี จากต้นน้ำา

อำาเภอแม่สอด อำาเภอพบพระ อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไหลลงมาที่จังหวัด

กาญจนบุรี เป็นแม่น้ำาแควน้อย แควใหญ่ และรวมเป็นแม่น้ำาแม่กลองไหลออก

ทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนเทือกเขาตะนาวศรีซึง่เป็นต้นกำาเนิดของแมน่้ำา

เพชรบุรี เมื่อน้ำาไหลลงสู่อ่าวไทยก็เกิดเป็นอ่าวรูป ก.ไก่ เป็นแหล่งทรัพยากรที่

อุดมสมบูรณ์ น้ำาท่ีไหลบ่าในหน้าฝนจะพัดพาสารอาหารและตะกอนดินไหลลง

มาเป็นแร่ธาตุ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีสำาหรับสัตว์ทะเล วิถีชีวิตของคนบริเวณนี้จึง

ผูกพันอยู่กับสายน้ำา โดยเฉพาะการประกอบอาชีพท่ีมีท้ังการทำาประมง ทำานา 

ทำาสวน รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือ เช่น ตลาดน้ำาอัมพวา และตลาดน้ำา

ดำาเนินสะดวก เป็นต้น 
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แตเ่มือ่กระแสโลกาภวิตันถ์าโถมเขา้มาในพืน้ที ่สง่ผลใหท้รพัยากรธรรมชาติ

เริ่มเปลี่ยนแปลงไป การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม

ลดลง ด้วยชีวิตที่เร่งรีบเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ หลายครอบครัวจึงต้องปล่อยให้ 

ลูกหลานอยู่กับปู่ย่าตายาย จนเกิดช่องว่างระหว่างวัย เด็กเยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับ

โลกส่วนตัว เช่น โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ส่งผลให้สายสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชน 

ครอบครัว และชุมชนลดน้อยลง จนเกิดปัญหานานับประการ ทั้งการถูกล่อลวง 

มั่วสุม เสพสารเสพติด แว้น ติดการพนัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตั้งครรภ์

ไม่พร้อม ใช้เทคโนโลยีอย่างผิดทิศผิดทาง ขาดทักษะการเข้าสังคม ไม่รู้สึกผูกพัน

กับชุมชนท้องถิ่น จนกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ 

N

กาญจนบุร�

ราชบุร�

เพชรบุร�

สมุทรสงคราม

กาญจนบุร�

ราชบุร�

เพชรบุร�

สมุทรสงคราม

ภูมิภาคตะวันตก
มีความหลากหลาย

ตามลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน
คอนขางมาก โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตรตั้งแต

ภูเขาสูง ที่ราบลุม จนถึงชายฝงทะเล



7เพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

จึงเกิดคำาถามว่า “แล้วคนในภูมิสังคมภาคตะวันตกจะรับมือกับกระแส

การเปล่ียนแปลงน้ีอย่างไร” โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างวัยท่ีกำาลังเพ่ิมมากข้ึน

ทุกขณะ การเติบโตของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ จะสามารถก้าวเข้ามาทดแทน

คนรุ่นเก่าท่ีกำาลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุได้มากเพียงใด เป็นคำาถามทา้ทาย

ที่คนในภาคตะวันตกต้องค้นหาคำาตอบ

แตด่ว้ยความเชือ่ท่ีว่า “เดก็และเยาวชนไมใ่ชต่น้ตอของปญัหา แตพ่วก

เขาสามารถพัฒนาศักยภาพและลุกขึ้นมาเป็นพละกำาลังของบ้านเมืองได้” 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก จึง

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำาจริง โดยใช้การเรียนรู้เรื่องราว 

ท้องถิ่นเป็น “เคร่ืองมือ” จัดการเรียนรู้ ดึงต้นทุนที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่เข้ามา 

เชือ่มโยงกับกระบวนการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน ตลอดจนดงึกลไกภาคพีีเ่ลีย้ง

จากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

โดยหวังว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กเยาวชน พี่เลี้ยง และคนในชุมชน 

จะก่อให้เกิดผู้นำาที่มีจิตสาธารณะท่ีคอยติดตามสถานการณ์ทางสังคมที่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของภาคตะวันตก

ต่อไป
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3 ปีกับการออกแบบการเรียนรู้...เพื่อสร้างทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้

ภูมิสังคมภาคตะวันตก เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กเยาวชนใน 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ได้

เรยีนรูเ้รือ่งราวในท้องถิน่ของตนเอง ตัง้แตพ่ืน้ทีต่น้น้ำาไปจนถงึปากอา่ว โดย

หวังว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากจะสร้างทักษะที่จำาเป็นต่อการ

ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังสร้างจิตสาธารณะกระตุ้นสำานึกการเป็น

เยาวชนพลเมือง และเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนของภาคี

เครือข่ายในพื้นที่ 4 จังหวัดร่วมกัน โดยในปีที่ 1 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้ง

สิ้น 20 ทีม 

ส่วนปีที่ 2 มีเยาวชนเข้าร่วม 24 ทีม โดยทีมโคชนำาบทเรียนการทำางาน

จากปีท่ี 1 มาปรับปรุงการทำางาน เน้นไปที่การหนุนเสริมกลไกการทำางานของ 

พี่เลี้ยงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการดึงภาคีเครือข่ายที่ทำางานเกี่ยวข้อง

กบัการพัฒนาเดก็และเยาวชน ใหเ้ขา้มารว่มเรยีนรูก้ารทำางานตัง้แตต่น้น้ำาไปจนถึง

ปลายน้ำา ควบคู่กับการสานเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ให้เกิดรูปธรรม เพื่อขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 

สำาหรับปีที่ 3 นี้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 22 ทีม โดยปีนี้โครงการ

ให้ความสำาคัญกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างพลเมืองที่รักท้องถ่ิน 

ดึงคนในชุมชนทุกช่วงวัยเข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้

สูงอายุ เน้นจัดการเรียนรู้ในลักษณะของผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อเรื่องราว

ของชุมชน ให้ความสำาคัญกับการทำาความเข้าใจกันระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ 
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ไปจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการดูแลซึ่งกัน

และกนัของคนในชุมชน ตลอดจนเสรมิสรา้งกำาลงัใจใหกั้บผูส้งูอาย ุซึง่ไมเ่พยีงแต่

จะแก้ไขปัญหาในระดับโครงการที่เด็กและเยาวชนสนใจเท่านั้น แต่เป็นการลด

ช่องว่างระหว่างวัยที่กำาลังเป็นปัญหาใหญ่ของภาคตะวันตก
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ทักษะในศตวรรษท่ี 21...ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

ผลจากการดำาเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการพลังเด็ก

และเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกสามารถพัฒนาเด็กเยาวชนใน 

4 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จนเกิดเครือข่าย

เด็กและเยาวชนจำานวน 66 ทีม จำานวน 345 คน กระจายตัวอยู่ใน 32 ตำาบล  

66 หมูบ่า้น และพีเ่ลีย้งชมุชนทีเ่ปน็คร ูอาจารยใ์นสถานศกึษา ชาวบา้นในชมุชน  

นักพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาค 

ประชาสังคม ที่เป็น Change Agent ในพื้นที่อีกกว่า 48 คน

กระบวนการเรยีนรูต้ลอดโครงการได้พฒันาทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่ใชช้วีติ

ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กเยาวชนหลายอย่าง ทั้งการพูด การฟัง การตั้ง

คำาถาม และการทำากิจกรรมกับคนในชุมชน ส่งผลให้รู้จักชุมชนที่ตนเอง 

จำนวนเยาวชน
345 คน

(รวม 3 ป)

จำนวนพี่เลี้ยง/
ที่ปรึกษากลุม

48 คน
(รวม 3 ป)

ครูมัธยม

อาจารยมหาวิทยาลัย

นักพัฒนา

แกนนำชุมชน

อปท./หนวยงาน

ครูอาชีวศึกษาจำนวน เยาวชนพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษากลุม

ป 1 100 คน

ป 2 120 คน

ป 3 125 คน
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อาศัยอยู่มากขึ้น จนเกิดความรักและหวงแหนบ้านเกิด เป็นเยาวชนที่มี 

สำานึกจิตอาสาลุกขึ้นมาทำางานเพื่อส่วนรวม เกิดภูมิคุ้มกันที่รู้เท่าทันการ

เปลีย่นแปลงในสงัคมโลก สามารถคิด วเิคราะห ์และแยกแยะปญัหาได ้และ

ลุกขึ้นช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ

ตอ่บทบาทหนา้ทีข่องตนเองและประเทศชาติ นอกจากนียั้งมคีวามมัน่ใจใน

ตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้ายอมรับความคิดที่แตกต่างหลากหลาย 

ซึ่งทั้งหมดน้ีมาจากโครงการที่ “เปิดโอกาส” ให้เยาวชนทำาโครงการอย่าง

อสิระ เริม่ตัง้แตก่ารคดิโจทยโ์ครงการ การดำาเนนิงาน การบรหิารจัดการโครงการ 

และการนำาเสนอผลงานท่ีสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจว่า สำานึกพลเมืองเป็น

อยา่งไร เกดิข้ึนมาได้อยา่งไร เปน็บทเรยีนสำาคญัทีท่ำาใหเ้ด็กและเยาวชนกลา้ทีจ่ะ

ทำาสิ่งเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กหันมาเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของ

ตนเอง ลุกขึ้นมาเอาธุระและใส่ใจกับบ้านเมืองเพิ่มขึ้น

พลเมือง
เด็กและเยาวชน
มีสำนึกความ
เปนพลเมือง

เด็กและเยาวชนเกิด
จิตอาสาคิด ทำ
เพื่อสวนรวม

รูจัก
เด็กและเยาวชนรูจัก
ชุมชนทองถิ่นที่ตน

อาศัยอยู

มีความรับผิดชอบ

จิตอาสา

เด็กและเยาวชนมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ

เทาทันสถานการณ

สถานการณการ

วิเคราะห/แยกแยะ
เด็กและเยาวชน
สามารถวิเคราะห
 และแยกแยะปญหาได

รวมกันแกปญหา

เด็กและเยาวชน
ใชศักยภาพของ

ตัวเองเพื่อรวมกัน
แกปญหา

เด็กและเยาวชนรูเทาทัน

เปลี่ยนแปลงของสังคม

การเปลี่ยนแปลง
ของเด็ก
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คุณลักษณะของเด็กเยาวชนและพี่เลี้ยงที่เข้าร่วม 
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 1 - 3

1. รู้จักชุมชนถิ่นเกิด
 • เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
 • รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรภายใต้โจทย์
 • รู้ข้อมูล / เล่าได้ แต่ยังไม่สามารถ 
  เชื่อมโยงและยกระดับได้
2. รู้จักตนเอง
 • เห็นศักยภาพในการทำางาน 
 • มีเป้าหมาย 
 • รับผิดชอบ 
 • ภูมิใจ / เห็นคุณค่าในตัวเอง
3. การทำางานเป็นทีม / บริหารจัดการ 
 ร่วมกัน
 • มีความเป็นผู้นำา / รับฟังผู้อื่น
 • วางแผนงานร่วมกัน
 • จัดการแบ่งบทบาทหน้าที่
 • รู้จักรอเพื่อน / ไม่ทำางานคนเดียว
 • รู้หน้าที่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เรียนรู้จาก 
  เพื่อน / พี่ / น้อง
4. การสื่อสาร
 • เข้าใจว่าตัวเราต้องทำาอะไร
 • สร้างสรรค์การสื่อสาร / รูปแบบสื่อ 
  ใหม่ๆ ที่หลากหลาย
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย / เนื้อหา
5. คิดวิเคราะห์ / คิดเชื่อมโยง
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการลงชุมชน
6. สำานึกพลเมือง
 • รู้หน้าที่ / มีใจอยากทำา
 • มีความรู้ / ทักษะที่จะทำาเพื่อชุมชน
 • เคารพตัวเอง / เคารพสังคม
 • ลงมือทำาตามศักยภาพ

1. มีทักษะในการฟัง การตั้งคำาถาม 
 • มีชุดถามที่ใช้เรียนรู้บริบท
 • เชื่อมโยงชุดคำาถามถึงสำานึกพลเมือง
 • ชุดคำาถามปรับปรุงการทำางาน
2. มีวิธีการในการสร้างแรงบันดาลใจ
 • เชื่อมั่นว่าเด็กพัฒนาได้
 • ให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าการ 
  ทำาสำาเร็จตามแผนโครงการ
 • การตั้งคำาถามสร้างแรงบันดาลใจ
3. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน
 • พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน
 • มีข้อมูลน้องจากการเฝ้าสังเกตในพื้นที่
 • มีวงแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ พัฒนาน้อง
 • ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับน้อง
4. สามารถเติมความรู้ให้เยาวชน 
 • ชุดความรู้หลัก
 • ชุดความรู้เฉพาะ
5. มีทักษะการบริหารจัดการโครงการ
 • การวางแผนการดำาเนินงาน
 • ระยะเวลาการติดตามน้อง
 • การบริหารจัดการ คน งาน เงิน 
 • การออกแบบเวทีเพื่อสร้างการเรียนรู้
6. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
 • สามารถสื่อสารทำาความเข้าใจกับน้อง
 • การทำาความเข้าใจกับพี่เลี้ยง
 • การทำาความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
7. สามารถจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 • ออกแบบกระบวนการ
 • วางแผนงาน
 • ติดต่อประสานงาน
 • บริหารจัดการคน งาน เงิน
8. ชวนสรุปและถอดบทเรียนเยาวชน
 • ชวนตั้งคำาถามระหว่างการดำาเนินงาน
 • ปรับแผนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
 • เติมความรู้เพื่อยกระดับการทำางาน

เด็กและเยาวชน พี่เลี้ยง
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นอกจากพฒันาทักษะชวีติใหเ้ดก็และเยาวชนแลว้ การขบัเคลือ่นงานของ

โครงการฯ ยังตอบโจทย์เรื่องการสร้างกลไกดูแลเด็กและเยาวชนในระดับ

ตำาบล ทีค่นในชุมชนทกุภาคส่วนลกุขึน้มาทำาหนา้ทีด่แูลเดก็และเยาวชนของ

ตนเอง จนเกิดเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำางานด้านเด็กอย่างต่อเนื่อง มีเวที

ประชุมเพื่อทำากิจกรรมร่วมกันของคนหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 

โดยใช้เร่ืองราวของชุมชนท้องถ่ินเป็น “เคร่ืองมือ” ให้เด็กและผู้ใหญ่ได้มาน่ังพูดคุย 

และเรียนรู้ร่วมกัน จนช่องว่างระหว่างวัยของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุลดลง 

หนัหนา้มานัง่ฟงักนัมากขึน้ นำาไปสูว่งจรการเรยีนรู้ตลอดชวีตินบัจากครรภม์ารดา

ไปจนถึงวัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า 

เกิดเป็นพละกำาลังท่ีจะลุกข้ึน

มาดูแลชุมชนท้องถิ่นของ

ตนเองครบทุกช่วงวัย

การสรางสำนึกหวงแหนชุมชน

การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองศักยภาพ 
ของพัฒนาการของเด็ก

ในหลากหลายวัย

การสรางกลไกการดูแลเด็กและ
เยาวชนในระดับตำบล

วงจรการเรียนรูตลอดชีวิต
จากครรถมารดา - วัยผูสูงอายุ

การลดชองวางระหวางวัย
ของ เด็ก กับ ผูสูงอายุ

การเชื่อมระบบความสัมพันธ
ของชุมชนผานเรื่องราวทองถิ่น

การตอบโจทยสถานการณ
ทางสังคม
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การเรียนรู้ในหลายระดับ: ข้อค้นพบ 3 ปีจากการทำา
โครงการ

3 ปขีองการทำาโครงการพลงัเดก็และเยาวชนเพือ่การเรยีนรูภู้มสิงัคม

ภาคตะวันตก ทีมโคชค้นพบองค์ความรู้สำาคัญเรื่อง “การออกแบบการ 

เรียนรู”้ ทีต่อ้งพฒันาใหเ้ด็กมทีกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ใหเ้ขาพรอ้มรบัมอื

กับการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเรียน อาชีพ และการใช้ชีวิต โดยการ

ออกแบบการเรียนรู้จะต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวใจสำาคัญของการออกแบบการ

เรียนรู้สำาหรับเด็กระดับนี้คือ ต้องพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟัง การทำางาน

เป็นทีม การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อการ การใช้เทคโนโลยี ความสามารถคิด 

วิเคราะห ์แยกแยะ รูเ้ทา่ทนั และพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของชมุชนและ

สังคมโลก ด้วยการให้เด็กได้ลงไปเรียนรู้ สัมผัส และลงมือทำากิจกรรมจริงร่วมกับ

คนในชุมชน 

“การจะพัฒนาเด็กให้มีทักษะดังกล่าวได้นั้น โคชต้องมีความรู้เรื่อง

พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมอง เพื่อเอื้อให้เด็กได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถในการคน้หาความรู ้การออกแบบการเรยีนรูต้้องเปน็กจิกรรม

ที่สนุก แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิด และเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้ทดลองแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเอง”

ระดบัอาชวีศกึษา หวัใจสำาคญัของการออกแบบการเรยีนรูส้ำาหรบัเดก็วยั

นี้คือ ต้องตอบสนองต่อวิชาชีพที่เขาเรียนอยู่เพื่อนำาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

มืออาชีพ ใช้โจทย์โครงการเป็น “เคร่ืองมือ” เชื่อมโยงให้เด็กนำาความรู้จาก

หอ้งเรียนไปทดลองใช้ในชุมชน เพ่ือให้เขามีมุมมองและทัศนคติท่ีกว้างข้ึน รู้เท่าทัน
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สถานการณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยโคชต้องเติมทักษะการ

พูด การฟัง การคิดวิเคราะห์ และการตั้งคำาถาม เพื่อให้เขาไปหาคำาตอบกับ

สิ่งที่สนใจด้วยตนเอง ซึ่งต้องทำาควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติและทดลองใน

วิทยาลัย โคชต้องคอยกระตุ้นเขาให้เห็นความสำาคัญของการเรียนรู้ในห้องเรียน 

จากการทดลอง และการได้ลงไปสัมผัสจริงในชุมชน รวมถึงกลไกตลาดเพื่อให้

เข้าใจและพร้อมรับมือกับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

“ส่ิงสำาคัญสำาหรับการทำากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีคือ โคชต้อง

มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพวกเขา จากนั้นต้องขยับ

การเรยีนรูท้ลีะข้ัน ไมร่บีกระโจนไปสูท่ฤษฎ ีแตต่อ้งใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูจ้าก

การลงมือทำา โดยมีโคชคอยเติมเนื้อหาให้เป็นระยะๆ”

ระดบัอดุมศึกษา สำาหรบัเดก็กลุม่น้ีการออกแบบการเรยีนรูต้อ้งเน้นไปที่

การนำาความรูใ้นหอ้งเรยีนลงไปเรยีนรูแ้ละถา่ยทอดรว่มกบัคนในชุมชนเปน็ระยะ 

เน้นไปที่การศึกษาและหาคำาตอบร่วมกับชุมชน และต้องมีระยะเวลาท่ีนานพอ 

เพื่อให้เขาได้สัมผัสปัญหาร่วมกับชุมชน การทำากิจกรรมจะเน้นการพูดคุย 

วิเคราะห์ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“สำาหรบัเด็กกลุ่มน้ีโคชต้องให้อิสระเขาไดล้งมอืทำาเตม็ที ่ทัง้ออกแบบ

วางแผนการทำากิจกรรมด้วยตนเอง ใช้โซเชียลมีเดียกระตุ้นการเรียนรู้  

เพราะเด็กวัยนี้คุ้นเคยกับการทำางานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ชอบ

ทำาอะไรซ้ำา กิจกรรมจึงต้องออกแบบใหม่อยู่เสมอ และชอบกระบวนการที่

ตรง ชัดเจน กระชับ ไม่ใช้เวลามาก”

เด็กนอกสถานศึกษา เน้นไปที่การเรียนรู้จากการลงมือทำา เพื่อให้เขานำา

ไปใช้ต่อได้ในชีวิตประจำาวัน โคชจึงต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของเขาในอนาคต และ

ต้องเป็นกิจกรรมท่ีทำาให้เห็นและเข้าใจชุมชน จึงสามารถดึงดูดเด็กและเยาวชน

กลุ่มนี้ได้ 
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“กระบวนการเรียนรู้ต้องไม่เข้มงวด ต้องยืดหยุ่นและปรับได้ตาม

สถานการณ์ เป็นกิจกรรมที่ได้ลงมือทำาจริง และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่เอื้อ

ต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน และตอบสนองตารางเวลาการใช้ชีวิตประจำาวัน”

โดยภาพรวมการออกแบบการเรียนรู้ของทั้ง 4 ระดับ จะเน้นไปที่การ

สร้างความสัมพันธ์และจัดเวทีพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ด้วยรูปแบบการ

ประชมุทีผ่อ่นคลาย สนกุ และไดส้าระ เริม่ตน้จากทำาให้ทกุคนมคีวามพรอ้ม

ที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังอย่างเปิดใจ พร้อมที่จะพัฒนา

ตนเอง ซึง่โคชตอ้งเขา้ใจเง่ือนไข ขอ้จำากดัการทำางานของทมีเดก็และเยาวชน 

พ่ีเล้ียงชุมชน และหน่วยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จะทำาให้ประเด็นในการพูดคุย

มีมุมมองทีห่ลากหลาย และสามารถนำากลบัไปทบทวนและพฒันาตนเองได ้

สำาหรับรูปแบบการจัดเวทีจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ 

ทุกคนได้แลกเปล่ียนพูดคุยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ันยังเน้นไปท่ีการทำาความรู้จักและสร้างความเข้าใจในการทำางานร่วมกัน 

เพื่อให้การทำาโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ท่ีสำาคัญคือ  “เวทีเรียนรู้” 

แต่ละครั้งต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนอยากเข้าร่วม และกระตุ้น

ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เช่น การแบ่งกลุ่มเด็กคละระดับอายุ จะช่วยให้เด็กกล้าพูด 

กล้าแสดงออก ส่งเสริมภาวะผู้นำาทางธรรมชาติท่ีเด็กสามารถจัดการร่วมกันได้

เป็นอย่างดี และยังช่วยเสริมพลังการพูดคุยให้สร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพ่ือให้ความสัมพันธ์ของทีมโคช เด็กเยาวชน และพี่เลี้ยงชุมชน 

ใกลช้ดิกนั ทมีโคชใช ้Line group เป็นเครือ่งมอืสือ่สารเพือ่สรา้งความสัมพันธ์

และสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กเยาวชนในโครงการ ซ่ึงการแลกเปล่ียน

ข้อมูลความรู้ในโครงการเช่นนี้ นอกจากจะช่วยหนุนเสริมการทำางานของเด็ก

เยาวชนได้ทันท่วงทีแล้ว ยังช่วยดึงศักยภาพของพี่เลี้ยงและผู้รู้ในพ้ืนที่ให้เข้ามา

ช่วยสนับสนุนเด็กได้อีกด้วย กลายเป็นว่า Line group นี้ไปสานพลังผู้รู้และ 

พีเ่ลีย้งในพืน้ทีใ่หอ้ยากเข้ามามสีว่นรว่มกบัโครงการอย่างตอ่เน่ือง และทำาให้
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เดก็เยาวชนหันมาให้ความสำาคญักบัการเคารพนบัถือเพือ่นและผู้ใหญ่ ทำาให้

ผูท้ีม่คีณุวฒุแิละวยัวฒุเิปดิใจอยากสอน กระทัง่เรยีนรูร้ว่มกันไดอ้ย่างอสิระ 

ประเด็น
ประถมศึกษา/ 
มัธยมศึกษา

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นอกสถานศึกษา

1. โจทย ์

โครงการ

• ตื่นเต้น ท้าทาย

ความสามารถ

• เชื่อมโยงกับรายวิชา 

ที่เรียน

• นำาทักษะ/ความรู ้

ไปใช้แก้ปัญหา

• เกี่ยวข้องกับ 

วิถีชีวิต

2. เป้าหมาย 

การเรียนรู้

• พัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ 

• พัฒนาการเป็น 

ผู้ประกอบการ 

มืออาชีพ

• พัฒนาทักษะการ

ทำางานและแก้ไข

ปัญหาร่วมกับชุมชน

• พัฒนาทักษะการ

ใช้ชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ

3. กระบวนการ • สนุกสนาน 

• เกมนำาวิชาการ 

• ไม่ชอบทำาอะไร

ซ้ำาๆ ชอบ

ท้าทายหาคำา

ตอบ

• ลงชุมชนต่อเนื่อง

หลายครั้ง

• เน้นปฏิบัตินำาเนื้อหา

วิชาการ

• ชอบทดลองและ 

ลงมือทำา 

• ชวนคุยเป็นกันเอง 

ไม่เคร่งเครียด 

• ได้ลงมือทำาจริงกับ

ชุมชนและได้เห็น

ผลลัพธ์จริง

• เน้นลงมือทำาจริง 

กับชุมชนไปเรียนรู้

ร่วมกัน

• ชอบกิจกรรมท้าทาย

มากกว่าการเล่นเกม 

• เน้นล้อมวงพูดคุย 

• นำาความรู้/ทักษะ 

มาใช้จริง 

• ลงไปฝังตัวในชุมชน

ครั้งละหลายๆ วัน 

• ได้ทดลองลงมือทำา

ร่วมกับชาวบ้าน

• ต้องมีหลักทฤษฎ ี

หลักการ 

• เนื้อหาตรงประเด็น

ชัดเจน

• เน้นทำากิจกรรม 

ในชุมชนที ่

ตอบสนองวิถีชีวิต 

• สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ 

• ไม่เข้มงวด 

• ได้พบปะผู้รู้ใน

ชุมชน และได้นำา

ความรู้มาทดลอง

ลงมือทำาจริง

• สัมพันธ์กับตาราง

การใช้ชีวิต 

ประจำาวัน

4. บทบาท 

พี่เลี้ยงพื้นที่

• คุณอำานวย   

• ประสานพื้นที่

และผู้เกี่ยวข้อง 

• ตั้งคำาถาม 

• ลงมือทำากิจกรรม

ร่วม

• พาเข้าถึงแหล่ง 

ความรู้ (ให้ค้นหา

ความรู้เอง) 

•  ตั้งคำาถาม 

• เอื้อให้เกิดพื้นที ่

ปฏิบัติ 

• ชวนวิเคราะห์ผล

• ปล่อยให้ทำา 

• ตั้งคำาถามสร้างการ

เรียนรู้ 

• ลงมือทำาร่วม 

• สร้างความเชื่อมั่น

กับคนในชุมชน 

• เปิดพื้นที่และ 

ให้ความมั่นใจ
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ดึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมพัฒนาเด็กเยาวชน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่เกิดรูปธรรมชัดเจน 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกยังทำาหน้าที่ 

“เชือ่มรอ้ย” หนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ทีม่บีทบาทเรือ่งการพฒันาเด็กเยาวชน เชน่ 

สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน และ

คนในชมุชนเข้ามาเปน็พ่ีเล้ียงและวางแผนขบัเคลือ่นงานเด็กและเยาวชนรว่มกัน 

ซึ่งจากประสบการณ์การทำางานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า โครงการ

ใดที่พี่เลี้ยงมีการกระตุ้น หนุนเสริม และออกแรงสนับสนุนการทำากิจกรรม

ของเดก็ จะทำาใหก้จิกรรมนัน้เกดิเปน็รปูธรรม และเห็นผลการเปลีย่นแปลง

ชดัเจน ทีส่ำาคญัคอื บทบาทของพีเ่ลีย้งในแตล่ะระดบันำาไปสูก่ารสรา้งกลไก

ขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน และเชื่อมโยงไปสู่กลไกการขับเคลื่อนงานใน

ระดับจังหวัดต่อไป 
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กิจกรรมนับ 1 - 5 “เครื่องมือ” สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

เพ่ือให้เด็กเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ทีมโคชมี “เครื่องมือ” สำาคัญคือ การจัดเวทีตามแผนงานของ

โครงการ การตัง้คำาถามเพือ่สรา้งการเรยีนรู ้การสรปุรายงานการประชมุ การสรปุ

บทเรียนหลังทำากิจกรรม การนำาความรู้ที่ได้จากการลงมือทำามาสะท้อนถึงสำานึก

พลเมือง และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อนำาไปสู่การคิด วิเคราะห์ 

และการจัดการตนเอง เริ่มจากกระตุ้นตนเองให้นำาข้อมูลและกระบวนการที่ได้

จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน และต่อยอดไปสู่ความเป็นพลเมืองของ

ชุมชน สังคมได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงท้ังหมดน้ีทำาผ่านกิจกรรมในเวทีนับ 1 – นับ 5 

ที่เป็น “พื้นที่เรียนรู้ร่วม” ของเด็กเยาวชน พี่เลี้ยงในพื้นที่ คณะกรรมการ

โครงการ คณะทำางานโครงการ และทีมโคชได้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำา 

ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน ์

สำาหรับการออกแบบการเรียนรู้ในเวทีนับ 1 - นับ 5 ทีมโคชและคณะทำางาน

โครงการจะร่วมกันออกแบบและวางแผนการทำางานต้ังแต่ต้นจนจบ มีการให้มุมมอง

ในการทำางานท่ีหลากหลาย สรุปบทเรียนและปรับกระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง 

โดยนำาบทเรียนของปีที่ 1 มาปรับใช้นั่นคือ ต้องออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับเด็กเยาวชนทุกช่วงวัย รวมถึงความหลากหลายของพี่เลี้ยงในทุกระดับ

เวทีสร้างความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อแผนงาน

โครงการแล้วเสร็จ ทีมโคชจะติดต่อประสานงานกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนใน

พื้นท่ีเพื่อค้นหาเด็กและเยาวชน โดยอาศัยฐานเครือข่ายของโครงการพลังเด็ก

และเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 1 - 2 เครือข่ายเด็กและ

เยาวชนจากฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายท่ีทำางานด้านเด็กและ
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เปดรับสมัคร
สงโครงการ
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adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
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พัฒนาเยาวชน
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เยาวชนในพื้นท่ี เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีและราชบุรี  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

เป็นต้น 

เวทีนับ 1

เป็นเวทีส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ผ่านเรื่องเล่าท่ี 

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศกับภูมิสังคมภาคตะวันตก  

ทัง้วฒันธรรมประเพณี อาชีพ และส่ิงแวดลอ้ม โดยใชภู้มินิเวศลุม่น้ำาแมก่ลอง

เป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตั้งแต่ต้นน้ำา - ปลายน้ำา ใช้สภาพภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะแลและอาชีพของ

จังหวัดเพชรบุรีที่คล้ายคลึงกันเข้ามาสร้างการเรียนรู้ผสมผสานกับอีก 3 จังหวัด 

นอกจากนี้ยังมีการทำากิจกรรมเดินเท้าชิดเพื่อเติมพลังกลุ่ม เพื่อให้

เดก็เรยีนรู้เร่ืองการทำางานเปน็ทีม มกีารเตมิเครือ่งมอืวเิคราะห์ชุมชน (แผนที่

ชุมชน วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กใช้ลงพื้นท่ีค้นหาทุน

ทางสังคมในพื้นที่ หรือหาโจทย์ปัญหา ในส่วนของพี่เลี้ยงจะมีการจัดวง 

แลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึบทบาทของพีเ่ลีย้งชุมชนทีเ่นน้ใหเ้ดก็ได้เรยีนรูจ้ากการ

ลงมือทำา ต้ังแต่ติดต่อประสานงาน ลงมือทำากิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณ

และการเงิน ฯลฯ โดยไม่ครอบงำา พี่เลี้ยงมีบทบาทช่วยสนับสนุนและเอื้อในสิ่งที่

เด็กต้องการ สังเกตพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตลอดโครงการ

เวทีนับ 2

เป็นเวทพีฒันาโจทยโ์ครงการ ทมีโคชนำาเครือ่งมอื Project Management 

หรอื การบรหิารจดัการโครงการมาใช้ นำาแผนทีช่มุชนและผงัผูรู้ม้าเชือ่มโยง

กบัสถานการณป์ญัหาในพืน้ทีส่ำาหรบัใชเ้ขยีนเปน็หลกัการและเหตผุล เปา้หมาย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองจากต้นทุนทาง

สังคมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกันมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให้การพัฒนาโจทย์โครงการมี 

ความชัดเจน สามารถลงมือทำาได้จริง และเกิดรูปธรรมในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไข
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สำาคัญ คือ เป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนสามารถดำาเนินงานได้ภายใต้เวลา  

5 เดือน และกรอบงบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท และต้องมีพี่เลี้ยงชุมชน

เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ของเด็กในเวที เพื่อให้เห็นการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

เวทีนับ 3

เป็นการเติมความรู้เรื่องสิทธิความเป็นพลเมือง เด็กและเยาวชน  

จะได้เรียนรู้เรื่องราวคนต้นแบบที่ทำางานเพื่อชุมชน และการออกไปทำางาน 

จิตอาสา เพื่อกระตุ้นสำานึกพลเมือง โดยให้เด็กเยาวชนได้ทดลองทำากิจกรรม

จิตอาสาร่วมกัน จากนั้นสรุปบทเรียนจากการทำากิจกรรมออกมาเป็นเรื่องเล่าที่

ทุกคนร่วมกันคิด เขียน และนำาเสนอ หลังจากน้ันจึงจัดทำาสัญญาโครงการ  

ลงนามสญัญา โดยสรา้งเง่ือนไขว่าเดก็ตอ้งบรหิารจดัการโครงการผา่นการจดัทำา

รายงานการประชมุ การลงทะเบยีนรายชือ่ในแตล่ะกจิกรรม สรปุรายงานการเงิน 

ควบคู่กับการกระตุ้นให้เด็กฝึกบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในไดอารี่ที่ทีมงานจัดทำาให้ 

เวทีนับ 4

เป็นเวทีติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียนการทำาโครงการร่วมกัน

ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ให้เด็กสรุป

กระบวนการทำางาน นำาสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวที มีทีมโคชช่วย

จับประเด็น เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กเยาวชนกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ 

สัมผัสจากการลงมือทำา นอกจากนี้ยังให้แต่ละโครงการวิเคราะห์แผนงานกับการ

วางแผนขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ข้อจำากัดที่เกิดข้ึน และแนวทางการแก้ไข 

นอกจากนี้ยังมีการนำากระบวนการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอ หนังสั้น และ 

ภาพเล่าเรื่อง มาช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไปพร้อมกัน  

ซึ่งพบว่าสื่อวิดีโอช่วยให้เด็กสรุปบทเรียนการทำาโครงการได้ชัดเจนขึ้น
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เวทีนับ 5

เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนฯ เรียนรู้เรื่องการ

มองโลกเชิงระบบ ผ่านการเล่นเกมที่เชื่อมโยงดิน น้ำา ป่า และการจัดการแก้ไข

ปญัหาร่วมกัน จากนัน้เปน็การนำาเสนอผลการทำางานของแตล่ะโครงการผ่านคลปิ

วดิโีอ เพือ่สือ่สารใหส้งัคมรบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ของตนเอง ครอบครวั 

ชุมชนสังคม และสำานึกพลเมืองท่ีเกิดข้ึนจากการทำาโครงการ เช่น การสาธิต 

ประเพณจีุเ๊มญิ การนำาเสนอเรือ่งราวผา่นการจดัทำาคลิปวดีิโอ อินโฟกราฟกิ ฯลฯ 

และมีการสรุปการดำาเนินงานของพี่เลี้ยงที่มาจากชุมชน ครู อาจารย์ และ 

นักพัฒนาในพื้นที่ ตลอดจนการสรุปประเด็น ความรู้ที่ได้การดำาเนินงานและ 

นัดหมายเตรียมพร้อมสำาหรับการจัดงานมหกรรมเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคม 

ภาคตะวันตกต่อไป

หลากหลาย “เครื่องมือ” พัฒนาเด็กให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

การตัง้คำาถามเพือ่สรา้งการเรยีนรู ้คือ “หวัใจ” สำาคญัของการพฒันา

เดก็และเยาวชน ทีท่มีโคชนำามาใชต้ลอดทัง้โครงการ เหน็ได้จากการจดักิจกรรม

นบั 1 - 5 แตล่ะครัง้จะมกีารตัง้คำาถามเพือ่วเิคราะหส์ถานการณข์องแตล่ะโครงการ 

ผ่านการทบทวนกิจกรรมเพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการ

ตัง้คำาถามเพือ่สรา้งการเรยีนรูท่ี้ลงลกึรายโครงการ ทำาให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงความ

แตกต่างของรายละเอียดในโครงการ และเห็นความสำาคัญของการทำางานเป็น

ระบบ มีการทบทวนและค้นหาทางออกในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เมื่อเด็กรู้

ว่าจะต้องถูกตั้งคำาถาม ทุกครั้งที่เข้าร่วมเวทีเขาจึงต้องเตรียมข้อมูลความรู้
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ไว้ตอบคำาถาม ซึ่งกระบวนการนี้นอกจากจะฝึกให้เด็กได้ค้นหาความรู้แล้ว 

ยังทำาให้เด็กเห็นเทคนิควิธีในการตั้งคำาถามที่เขาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในการทำาโครงการและการเรียนต่อได้

 การสรุปรายงานการประชุม เป็น “เงื่อนไข” สำาคัญที่ทีมโคชออกแบบ

ให้เดก็เยาวชนทุกโครงการทำา เพราะจะทำาให้รูผ้ลการดำาเนินงานและสาระสำาคญั

ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งยังทำาให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

สามารถทบทวนกิจกรรม ผลการดำาเนินงาน เพื่อวางแผนการทำางานร่วมกัน  

โดยทีมโคชจะให้ความสำาคัญกับการสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อแนบ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการทำากิจกรรม ควบคู่กับการเขียนบันทึกส่วนตัว  

เพ่ือทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง ทีมงาน และผลงานในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้ 

ทีมงานเกิดความมั่นใจในการนำาบทเรียนไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนๆ  

ในเครือข่ายเด็กและเยาวชนฯ

การสรุปบทเรียนหลังทำากิจกรรม หรือ AAR (After Action Review) 

เป็นการสรุปผลการออกแบบการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และบรรยากาศ

ในการทำากิจกรรมทุกครั้ง เพื่อวางแผนปรับปรุงให้การทำางานครั้งต่อไปมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการจัดกระบวนการ การสรุปผลการดำาเนินงาน 

ทำาให้เด็กเยาวชนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว ยังช่วยให้ทีมงานเกิด 

ความชัดเจนกับโครงการ ท้ังปัจจัย เง่ือนไข ความสำาเร็จ และข้อจำากัดของการทำา

โครงการ

ไม่ใช่แต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น ทีมโคชเองก็ต้องมีการสรุปบทเรียน

การทำางานรว่มกบัมลูนธิิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) 

ทั้งในช่วงต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา เพื่อปรับกระบวนการทำางานให้

สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และยกระดับการทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การกระตุ้นให้นำา “ข้อมูล” ที่ได้จากการดำาเนินโครงการไปปรับใช้ใน

ชีวิตของตนเอง ทั้งเร่ืองการเรียน การแบ่งเวลาทำากิจกรรม การช่วยงานใน

ครอบครัว การจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่วนทีมโคชได้ 

นำาข้อมูลการทำาโครงการที่ผ่านมามาปรับรูปแบบการเรียนรู้ และวางแผนการ 

หนุนเสริมพี่เลี้ยง คณะทำางาน คณะกรรมการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดรูปธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

กล่าวได้ว่าเทคนิคสำาคัญท่ีโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้

ภูมิสังคมภาคตะวันตกใช้คือ “เราร่วม” ซึ่งในที่นี้หมายถึงการทำางานอย่างมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เช่น การสร้างความเข้าใจโครงการ การพัฒนาโจทย์

โครงการ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการสรุปข้อมูล การสรุปบทเรียน

หลังการดำาเนินงาน และการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนขยาย

ผลการดำาเนินงานในอนาคต โดยเครื่องมือดังกล่าวได้ช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพ 

การพฒันากลไกพีเ่ลีย้งและคณะทำางานทีม่าจากหลากหลายกลุม่คน ชว่ยสะทอ้น

มุมมองและกระบวนการหนุนเสริมการดำาเนินงานเด็กและเยาวชนผสมผสาน 

กับองค์ความรู้ท่ีได้จากการทำางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน และการบูรณาการทำางานร่วมกัน 

ทัง้ในลกัษณะ Co-funding และ Co-working ควบคูก่บัการสือ่สารงานสูส่าธารณะ

อย่างต่อเนื่อง การทำางานแบบ “เราร่วม” เช่นน้ีช่วยให้เครือข่ายเด็กและ

เยาวชนภาคตะวนัตกพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง และสามารถ

จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา การดำาเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชน

เพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพให้เด็กและ

เยาวชนเท่านั้น แต่ทีมโคช รวมถึงพี่เลี้ยงชุมชน ต่างก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะทีมโคชท่ีได้นำาความรู้จากการอบรม Training of the 

trainer (TOT) จากเสมสิกขาลัย และสถาบันขวัญแผ่นดิน เรื่องการออกแบบและ

จดักระบวนการเรยีนรู ้พลงักลุม่ ภาวะผูน้ำาทีต่ืน่รู ้ และเทคนคิการโคช (Coaching) 

ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดข้ึน ไปใช้ในการต้ังคำาถาม ออกแบบกระบวนการกลุ่ม  

การพูดคุย และการสรุปบทเรียน รวมถึงการประเมินเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน

โครงการในช่วงต้นน้ำาร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ทำาให้ทีมโคชได้เรียนรู้มีเคร่ืองมือ

ไปปรับใช้กับการทำางานได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับเครือข่าย

เด็กและเยาวชนฯ และพีเ่ลีย้งในพืน้ท่ีไดเ้ปน็อยา่งด ีจนเกดิเปน็คาราวานของการ

พัฒนาศักยภาพที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

คาราวาน
การพ ัฒนาศ ักยภาพ

SCBF NODE

ทีมคณะทำงาน

พี่เลี้ยงชุมชน เด็กและเยาวชน คนในชุมชน

ทีมที่ปรึกษา
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WESTERN YOUNG ACTIVE CITIZEN
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“การจะพัฒนาเด็กให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น โคชต้องมี
ความรู้เรื่องพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมอง  

เพื่อเอื้อให้เด็กได้ใช้ความรู้ความสามารถในการค้นหาความรู้  
การออกแบบการเรียนรู้ต้องเป็นกิจกรรมที่สนุก แต่แฝงไว้ด้วย
ข้อคิด และเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ทดลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง”

ระดับมัธยมศึกษา
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โครงการระบบนิเวศมหัศจรรย์หอยแครง

หอยแครงในฟาร์มของชาวบ้านตายโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด บ้างบอก

ว่าเป็นเพราะปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม บางกระแสบอกว่าอาจเป็นเพราะ

ปรสิตที่ปนมากับกระแสน้ำา เม่ือไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรแน่ เด็กนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนถาวรานุกุล จังหวัดสมุทรสงครามจึงรวมกลุ่ม 

ออกไปค้นหาคำาตอบ...ภายใต้โครงการระบบนิเวศมหัศจรรย์ของหอยแครง 

ด้วยการศึกษาวงจรชีวิตของหอยแครงและระบบนิเวศที่เหมาะสมในการ 

เพาะเลี้ยงหอยแครง ตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในตำาบลคลองโคน

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

 กระบวนการทำางาน ศึกษาข้อมูลให้รู้แน่ชัดว่า “หอยแครง” เจริญเติบโตได้ดี

ในสภาพแวดลอ้มแบบไหน ผา่นอนิเทอรเ์นต็ ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวิทยาลยั

บรูพา และชาวบา้นผูเ้พาะเลีย้งหอย พบวา่ “หอยแครง” เจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพ

แวดล้อม 4 แบบ คือ มีอาหารการกิน (แพลงก์ตอน) สมบูรณ์ น้ำาต้องสะอาดคือ

มค่ีาออกซิเจนท่ีเหมาะสม ดนิใตน้้ำาตอ้งไมม่สีารตกคา้ง ปรสติในตวัหอยทีไ่มเ่ปน็

อันตราย ลงพื้นท่ีจริงคือที่ตำาบลคลองโคนเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ตรวจสอบค่าออกซิเจน และค่าความเค็ม และปรสิตในตัวหอย 

พร้อมทั้งศึกษาวิธีการติดตามสภาพลม ฟ้า อากาศ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพน้ำาจาก GISTDA หรอื สำานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

 คุณค่าที่เกิดขึ้น ทีมงานได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเอง บางคนเลิกเล่นเกม หลาย

คนมทีกัษะความรูใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และแนวโนม้ในอนาคตของการเลีย้ง

หอยแครงทีอ่าจมกีารปรบัเปลีย่นไปใชค้วามรูแ้ละข้อมลูในการวเิคราะหร์ะบบน้ำา 

และกระแสลมมากขึ้น 
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พี่เลี้ยงชุมชน นางสาวอัครยา วงศร ครูโรงเรียนถาวรานุกูล  

 จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกุล  

 จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวบุษกร จันทร์สว่าง นายธนวัฒน์ บัวทอง   

นายสุธณัฎ ตุ้มน้อย  นายทรงยศ แสงบรรจง   

นายเอกรินทร์ เลิศนันทวัฒน์
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โครงการส้มโอแม่กลอง

ทีม O-green คนดีศรีส้มโอ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีกำาลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 โรงเรียนท้ายหาด เห็นว่าส้มโอผลไม้ข้ึนช่ือของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ

และลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ซึง่เกดิจากปจัจยัหลายอยา่ง เชน่ ดิน น้ำา อากาศ 

รวมถงึการดแูลรกัษา ในฐานะท่ีเปน็เยาวชนในพืน้ทีน่ีจ้งึรวมกลุม่กันศึกษาขอ้มลู

การทำาสวนส้มโอ รวมถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ เพื่อจัดทำา

เป็นแผนที่เส้นทางสวนส้มโอดีเมืองแม่กลอง ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้

บริโภคสม้โอท่ีอรอ่ยและมีคณุภาพ และเกดิเปน็ความประทบัใจจนอยากกลบัมา

เยือนแม่กลองอีกครั้ง

 กระบวนการทำางาน ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อหา “จุดเด่น” ของส้มโอ

แต่ละสวน ทั้งเรื่องวิธีการปลูก ความหวาน ซึ่งพบว่าแต่ละสวนมีวิธีการปลูกท่ี 

ไม่เหมือนกัน และรสชาติส้มโอของแต่ละสวนก็ยังแตกต่างกันด้วย จากนั้นนำา 

สม้โอของแตล่ะสวนไปวัดคา่ความหวานด้วยวธิทีางวทิยาศาสตรแ์ละจดัทำาแผนที่
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สวนส้มโอท่ีแสดงจุดเด่น รสชาติ และวิธีการปลูก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียว

เดินทางไปเลือกซื้อถึงในสวน 

 คุณค่าที่เกิดขึ้น ทีมงานได้เรียนรู้ข้ันตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

รู้เทคนิคและขั้นตอนการยืนยันผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกัน

โครงการดงักลา่วยงัแสดงให้เห็นความมุง่มัน่ตัง้ใจของเด็กๆ ในการเขา้ไปคลีค่ลาย

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร

 
พี่เลี้ยงชุมชน นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้ว ครูโรงเรียนท้ายหาด  

 จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท้ายหาด

 จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวพลอยมณี เอกอาวุธ   นางสาวปัทมา สุริยะ  

นางสาวสิรวดี แย้มสอาด นางสาววรรณี อุดมขจรกิตติ 

นายสมพร จันทรบัณฑิตย์
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โครงการพาน้องเรียนรู้วิถีจุ๊เมิญและวัฒนธรรม 
ชาวมอญ

ปีท่ีผ่านมาทีมจุ๊เมิญท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนวัด

ศรัทธาธรรม ตำาบลบางจะเกร็ง อำาเภอจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นชุมชนชาวมอญ 

ได้จัดทำาโครงการเยาวชนบางจะเกร็งปลุกพลัง นำาวัฒนธรรมจุ๊เมิญกลับคืนมา 

ทำาให้ครู นักเรียน และแกนนำาชุมชนเร่ิมให้ความสนใจและอยากเรียนรู้วัฒนธรรม 

จุ๊เมิญ วัฒนธรรมสำาคัญท่ีใกล้เลือนหายไปของชาวมอญบางจะเกร็งมากยิ่งขึ้น  

ปีนี้ทีมงานจึงต่อยอดการทำากิจกรรมด้วยการจัดกระบวนการพาเด็กเยาวชนใน

ชุมชน และผู้สนใจมาเรียนรู้ทุนชุมชนผ่านการศึกษาวัฒนธรรมจุ๊เมิญ โดยลงไป

เรียนรู้และทำาความเข้าใจกับทุนชุมชนและวัฒนธรรมมอญของชุมชน 

 กระบวนการทำางาน ทมีงานลงพืน้ทีถ่งึ 21 ครัง้ เพ่ือเกบ็ขอ้มลูวฒันธรรมมอญ

ไว้เป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชน รวมทั้งนำาข้อมูลที่ได้มาทำาแผนที่ชุมชน จัดทำาสื่อ

• มีรูปเดียวค่ะ ไม่มีรูปเปลี่ยน
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วิดีโอเผยแพร่วัฒนธรรมมอญ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เรื่องจุ๊เมิญแก่นักเรียน

ในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม เพื่อให้น้องๆ ที่มีเชื้อสายมอญ

ได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเอง

 คุณค่าที่เกิดขึ้น เด็กและเยาวชนในชุมชนอยากจะลุกขึ้นมาสืบสานจุ๊เมิญให้

คงอยูคู่ช่มุชนมอญบางจะเกรง็สบืตอ่ไป ผลจากการไดท้ำางานรว่มกบัคนอืน่ทำาให้

ทีมงานใจเยน็ข้ึน กลา้แสดงออก กลา้แสดงความคดิเหน็ ได้ฝึกการทำางานเปน็ทมี 

และเข้าใจความสำาคัญของการแบ่งบทบาทการทำางานมากขึ้น

 
พี่เลี้ยงชุมชน นางสาวสิริลักษณ์ อินทรบุตร 

 ครูโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 

 จังหวัดสมุทรสงคราม

เด็กหญิงธนัชพร โหมดตาด เด็กหญิงปวีณา บุญเชิด

นายวินัย ชลภูมิ  เด็กหญิงธารีสวัสดิ์ ดิษฐ์สมบูรณ์
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โครงการร่วมรวมรู้สู้เปลือกมะพร้าว

ทีมเจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม คือกลุ่มเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 

ถาวรานุกูล ที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปีที่ 2 เห็นปัญหาเปลือกมะพร้าวถูกปล่อยทิ้ง

ไวเ้ปน็ขยะกอ่ใหเ้กิดปญัหา อาทเิชน่ อดุตนัในรอ่งสวน ทำาใหน้้ำาเน่าเหม็น กีดขวาง

การจราจรจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงท่ีเป็น

พาหะนำาโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงดำาหนาม ด้วง ที่ส่งผลกระทบต่อคนใน

ชุมชน จึงคิดต่อยอดโครงการหาแนวทางเพิ่มคุณค่าเปลือกมะพร้าวเพื่อแก้ไข

ปัญหาและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 

 กระบวนการทำางาน ลงพ้ืนที่สำารวจข้อมูลวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนใน

ชุมชนตำาบลคลองเขิน นำาข้อมูลที่ได้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจเหตแุห่งปญัหา และตระหนกัถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ จดัทำาเสน้ทางการ

ใชป้ระโยชนจ์ากเปลอืกมะพรา้ว ประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นเขา้มามสีว่นรว่มแกไ้ข

ปัญหา จนนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกมะพร้าวในชุมชน
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 คุณค่าที่เกิดขึ้น คนในชมุชนตระหนักรูถ้งึปญัหาจากเปลอืกมะพรา้ว และเหน็

ประโยชน์ของเปลือกมะพร้าวมากขึ้น ส่วนผู้ปกครองจากเดิมท่ีกลัวว่าลูกจะทำา

สิง่ไมด่ ีเมือ่ชาวบ้านมาชืน่ชมลกูของตวัเองใหฟั้ง ทำาใหผู้ป้กครองเหน็คุณค่าของ

งานท่ีลูกทำา ภูมิใจ และยอมรับในความสามารถของลูกท่ีลุกข้ึนทำางานเพ่ือชุมชนได้ 

และสนับสนุนการทำากิจกรรมของลูกมากขึ้น

 
พี่เลี้ยงชุมชน นางพรพินธ์ สำารวยรื่น ครูโรงเรียนถาวรานุกูล 

 จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล 

 จังหวัดสมุทรสงคราม

นายธีรภพ อิ่มเสมอ นายธวัชชัย บัวทอง 

นายคณิศร บุญบาล นางสาวชมพูนุช ฉัตรพุก
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โครงการผู้สร้างประโยชน์จากเปลือกหอยแมลงภู่

ชุมชนตำาบลบางจะเกร็ง อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านที่นี่

หลายครัวเรือนรับจ้างแกะเปลือกหอยแมลงภู่ มีเปลือยหอยแมลงภู่ถูกทิ้งตาม 

ที่ต่างๆ จนเกิดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และน้ำาเน่าเสีย นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม จึงรวมตัวกันหาวิธีแก้ปัญหา

เปลือกหอยในชุมชน

 กระบวนการทำางาน ลงพื้นที่สำารวจและเก็บข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคน 

ในชุมชน สรุปข้อมูล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน เพื่อชี้เหตุแห่งปัญหา

และสร้างความตระหนกัแกช่มุชนถงึผลเสยีทีเ่กดิขึน้ จากนัน้คดิคน้และทดลองทำา

สูตรดินจากเปลือกหอยแมลงภู่ ด้วยกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จนได้

ดินที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปลูกพืช มีการดึงหน่วยงานราชการเข้ามาช่วย

ตรวจสอบดินและร่วมสนับสนุนด้วย
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 คุณค่าที่เกิดขึ้น ผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นความตั้งใจและเข้ามาช่วยสนับสนุน 

การทำากิจกรรม โดยบริจาคเครื่องบดเปลือกหอยให้โรงเรียน เปลือกหอยแมลงภู่

ทีเ่คยไรค้า่กลบัเกดิมลูคา่ขึน้มาดว้ยความตัง้ใจของเด็กตวัเลก็ๆ กลุม่หน่ึงท่ีอยาก

จะลุกขึ้นมาดูแลชุมชนตนเอง

 
พี่เลี้ยงชุมชน นางสาวสิริลักษณ์ อินทรบุตร  

 ครูโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม  

 จังหวัดสมุทรสงคราม

เด็กหญิงสุนันทา เทศทอง เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์ จอมมาก  

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ณรงค์ เด็กหญิงนวรัตน์ เมยยะ   

เด็กหญิงแอน จันดี
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โครงการบริหารจัดการน้ำาที่เชื่อมโยงกับการจัดการ
ขยะในชุมชน

ผลจากการทำาโครงการน้ำาต่อชวีติทีช่ว่ยผูใ้หญ่ในชมุชนเกบ็ขอ้มลูเรือ่งการ

จัดการน้ำาในอ่างเก็บน้ำาห้วยสงสัย ของทีม Oneness เยาวชนในชุมชนบ้านเขา

กระปุก ตำาบลเขากระปุก อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปีที่แล้วค้นพบว่า 

เวลาฝนตกจะมีขยะจากในหมู่บ้าน ไหลลงไปในอ่างเก็บน้ำา อุดตันตามท่อ ทำาให้

เกิดน้ำาขัง สกปรก และไม่น่ามอง หากไม่เร่งแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อปัญหา 

น้ำาอุปโภคบริโภค ทีม Oneness จึงคิดหาแนวทางจัดการขยะที่ต้นเหตุ

 กระบวนการทำางาน ทีมงานร่วมกับคนในชุมชนศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะ 

ปริมาณขยะ การกำาจัดขยะของแต่ละครัวเรือน และสำารวจขยะที่ทิ้งอยู่ข้างทาง 

เพือ่รว่มกนัคน้หาวธิจัีดการขยะทีเ่หมาะสมกบัชุมชนบา้นเขากระปุก รวมทัง้เขา้ไป

แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานท้องถิ่นในการหาแนวทางจัดการขยะของชุมชนด้วย
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 คุณค่าที่เกิดขึ้น ทีมงานรู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้น กล้าแสดงออก มีความ

รบัผดิชอบ และรูจ้กัวางแผนการทำางาน ขณะทีค่นในชมุชนก็เริม่ตืน่ตวัและหนัมา

ใสใ่จกบัการคดัแยกขยะมากยิง่ข้ึน ท่ีสำาคญักจิกรรมทีท่มีงานทำานำาไปสูก่ารเชือ่ม

ความสมัพนัธใ์หค้นในชมุชนได้กลบัมานัง่พดูคุยเพือ่รว่มกนัดูแลชมุชนเขากระปกุ

ต่อไป

 
พี่เลี้ยงชุมชน
นายสมนึก เทศอ้น นายเฉลิมพล ช้างเผือก

 
ทีมงาน กลุ่มเยาวชนบ้านเขากระปุก ตำาบลเขากระปุก อำาเภอท่ายาง  

 จังหวัดเพชรบุรี

นางสาววนิตา ยากำาจัด นางสาวลลนา มาโชค 

นางสาวศิริรัตน์ แก้วเมืองเพชร นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเมืองเพชร

นายอภิสิทธิ์ ยากำาจัด
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โครงการ “รักษ์” ต้นลานบ้านเรา

ทีมคนรักษ์ต้นลาน เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

หนองโรง ตำาบลเขากระปุก อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เห็นปัญหาต้นลานใน

หมู่บ้านกำาลังจะหมดไป เพราะคนในชุมชนไม่สนใจ ขาดการขยายพันธุ์เพิ่ม ใน

อดีตใบลานใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำาคัมภีร์ใบลาน จักสาน มุงหลังคา 

แต่ปัจจุบันคนใช้ประโยชน์จากต้นลานน้อยลง จึงคิดทำาโครงการเพ่ือให้คนใน

ชมุชนเหน็ถงึคณุคา่ความสำาคญัของตน้ลาน และเข้ามาชว่ยกนัอนรุกัษใ์หต้น้ลาน

อยู่คู่ชุมชนบ้านหนองโรงตลอดไป

 กระบวนการทำางาน ลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลูวถิชีีวติและภมูปิญัญาของคนในชุมชน 

สำารวจพื้นที่ต้นลาน จัดทำาแผนที่ ศึกษาคุณสมบัติของต้นลาน สรุปข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการอนุรักษ์ต้นลาน

 คุณค่าที่เกิดขึ้น คนในชุมชนหันกลับมาสนใจต้นลาน ทีมงานกลายเป็น 

กระบอกเสยีงสำาคญัในการสง่ตอ่เรือ่งราวดีๆ  ไปให้เพือ่นและนอ้งในโรงเรยีนเหน็

ความสำาคัญของต้นลานเพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์ต่อไป ส่วนพ่ีเลี้ยงชุมชนได้นำา

เครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะการตั้งคำาถามไปปรับใช้กับการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน และแนะนำาให้กับครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียนใช้ต่อ
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พี่เลี้ยงชุมชน ครูประไพ ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองโรง 

 จังหวัดเพชรบุรี

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโรง  

 จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงวริษา พราหมณี เด็กชายนพรุจ สุขดี

เด็กหญิงนภาพร ทองคำา เด็กหญิงกัลยากร สารเห็ด
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โครงการรวมพลังอนุรักษ์ป่าสนสองใบ

“ทำ�ไมป่�สนสองใบและสนส�มใบ ที่พบบนพื้นที่สูงในภ�คเหนือและ 

ภ�คอีส�น จึงม�ขึ้นอยู่ที่บ้�นเร�” คือคำาถามที่เยาวชนในชุมชนบ้านเขากระปุก 

อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ค้นหาคำาตอบ จนพบข้อมูลว่า ป่าสนสองใบหรือ

ป่าชุมชนเขาสนเป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นป่าสนสองใบแห่งเดียว

ในภูมิภาคตะวันตก แต่คนในชุมชนกลับไม่เห็นความสำาคัญ เข้ามาบุกรุกจนป่า

เสือ่มโทรม เยาวชนกลุม่นีต้อ้งการศกึษาความเปน็มาของปา่สนสองใบ เพือ่สืบค้น

ประวัติศาสตร์ ตลอดจนคุณค่าของป่าสนสองใบที่มีต่อคนในชุมชน 

 กระบวนการทำางาน จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้พื้นท่ีป่าชุมชนเขาสนให้เด็กใน

โรงเรียนบ้านหนองโรงและคนในชุมชน สรุปข้อมูล เผยแพร่เร่ืองราวเก่ียวกับป่าสน

สองใบให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญของป่าสนสองใบ 

 คุณค่าที่เกิดขึ้น เด็กและคนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศ

ป่าเขาสน เห็นคุณค่าของป่าสนสองใบ ผู้ใหญ่ในชุมชนสนใจจัดกิจกรรมเพื่อดูแล

ป่าสนสองใบร่วมกันอีกครั้ง
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พี่เลี้ยงชุมชน ครูประไพ ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองโรง 

 จังหวัดเพชรบุรี

 
ทีมงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโรง  

 จังหวัดเพชรบุรี

เด็กหญิงสุปรียา หอมหวาน เด็กหญิงเอมิกา เจริญพร

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิ์ทอง เด็กหญิงศุภรดา เนียมเกิด

เด็กหญิงสโรชา อินทร์เรือง
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โครงการอนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่น 

ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก) เยาวชนหมู่บ้านลิ้นช้าง ตำาบลยางน้ำา 

กลัดเหนือ อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่ง 

เห็นว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านอายท่ีจะพูดภาษากะเหร่ียง ประกอบกับ

ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามถูกละเลย ไม่ได้รับการสืบสานต่อ ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้องจึง

รวมตัวกันเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ ภาษาและประเพณีท้องถ่ินร่วมกับเด็ก เยาวชน 

และคนในชุมชน 

 กระบวนการทำางาน จัดเวทีรวบรวมข้อมูลเรื่องราวในอดีตจากผู้เฒ่าผู้แก่ 

ลงพืน้ท่ีสำารวจขอ้มลู จดัทำาแผนทีช่มุชน สรปุขอ้มลู เผยแพรข่อ้มลูใหกั้บเด็กและ

เยาวชนในชุมชน 
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 คุณค่าที่เกิดขึ้น ทมีงาน เดก็ เยาวชน และคนในชมุชนเหน็คณุคา่และรว่มกนั

อนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่ 

ต่อไป

 
พี่เลี้ยงชุมชน

 นางสาวบุษบง ดังแสง

 
ทีมงาน นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าป้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอัญญารัตน์ พวงไม้ นางสาวบุษยารัตน์ ดังแสง

นางสาวบุษยา ดังแสง
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“สิ่งสำาคัญสำาหรับการทำากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
คือ โคชต้องความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถ 

ของพวกเขา จากนั้นต้องขยับการเรียนรู้ทีละขั้น 
ไม่รีบกระโจนไปสู่ทฤษฎี แต่ต้องให้พวกเขาได้เรียนรู้จาก 

การลงมือทำา โดยมีโคชคอยเติมเนื้อหาให้เป็นระยะๆ”

ระดับอาชีวศึกษา
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โครงการปลูกจิตสำานึกความปลอดภัยบนท้องถนน
ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนตำาบลเขาชะงุ้ม  
อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ตั้งอยู่ที่ตำาบลเขาชะงุ้ม อำาเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมี 

รถบรรทุกวิ่งขนส่งผลผลิตจำานวนมาก ส่งผลให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขณะที ่

ในชุมชนก็มีทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายจุด คนในชุมชนไม่

สวมหมวกกนันอ็ก แมก้ระท่ังนกัศกึษากย็งัไมส่วมหมวกกันน็อก และขบัขีร่ถด้วย

ความเร็ว ทีมงานจึงสนใจทำาโครงการเพื่อปลูกจิตสำานึกความปลอดภัยบนท้อง

ถนนให้กับเยาวชนและคนในชุมชนขับขี่อย่างปลอดภัย

 กระบวนการทำางาน ลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลูอุบตัเิหต ุพฤตกิรรมการขบัขีข่องคนใน

ชุมชน/นักศึกษาในวิทยาลัย ข้อมูลจุดเส่ียง สภาพถนน และสภาพโดยรอบจุดเส่ียง 

ร่วมกับเพือ่นนกัศกึษาจดัอบรมเรือ่งขบัขีป่ลอดภยัใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาใน

โรงเรียนวัดเขาส้ม จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเกษตร

และคนในชุมชนเขาชะงุ้ม เพ่ือร่วมกันกำาหนดแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนน

 คุณค่าที่เกิดขึ้น ทีมงานรู้จักการทำางานบนฐานข้อมูลความรู้เชิงวิชาการ 

สามารถประมวลผลขอ้มลูเพือ่สง่ตอ่ความรูแ้กค่นอ่ืนได ้ตระหนกัถงึความสำาคญั
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ของการขับขี่ปลอดภัย และกลับมาปรับพฤติกรรมของตนเอง พร้อมกับขยายผล

ไปสู่เพื่อนในวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนวัดเขาส้ม 

ส่วนพ่ีเล้ียงชุมชนนำากระบวนการทำางานไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในวิทยาลัย

 
พี่เลี้ยงชุมชน

 อาจารย์ธนพล อ่อนพุก อาจารย์เรณุกา หนูวัฒนา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

 
ทีมงาน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  

 จังหวัดราชบุรี

นายนพพล แตงรอด นายสุบรรณ จันทร 

นายอนันตเทพ บุญชู นายอิศรา เอี่ยมสง่า 

นางสาวศิริพร บุญมาก นางสาวนลินรัตน์ สืบสรวง

นางสาวอุรชา สวัสดิ์พิพัฒพงศ์  นางสาวกัญญาณัฐ สีหะอำาไพ 

นางสาวอังคณา หนูวัฒนา
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โครงการเพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงจากถ่านไบโอชาร์
และน้ำาส้มควันไม้

เนื้อหมูสินค้ายอดนิยมของคนท่ัวไป แต่คนส่วนใหญ่มักเลือกซื้อเนื้อหมู

จากฟารม์ท่ีผลติเนือ้หมมูสีแีดงอมชมพจูากสารเรง่เนือ้แดง สว่นเน้ือหมทูีม่าจาก

เกษตรกรรายยอ่ยมกัถกูกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง เนือ่งจากหมตูวัไมใ่หญม่าก 

น้ำาหนักน้อย และมีมันมากกว่าเน้ือ อีกท้ังสีเน้ือยังขาวไม่น่ากิน จากปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี สาขาสัตวศาสตร์จึง 

รวมตัวกันทดลองเลี้ยงหมูปลอดภัยด้วยถ่านไบโอชาร์ผสมกับน้ำาส้มควันไม้ เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของหมู จนได้เนื้อหมูมีสีอมชมพู มีเนื้อมาก แต่ไขมันน้อย และ

มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้น 

 กระบวนการทำางาน ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์ผู้เลี้ยงหมูรอบวิทยาลัยฯ  

ชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูร่วมทดลองเลี้ยงหมูด้วยถ่านไบโอชาร์และน้ำาส้มควันไม้ 

พบว่าเนื้อหมูมีคุณภาพโดยไม่ต้องใช้สารเร่งเนื้อแดง แปรรูปและสร้างแพ็กเกจ 

ในการบรรจุเนื้อหมู สำารวจข้อมูลระบบตลาด กำาหนดช่องทางการตลาด 
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 คุณค่าที่เกิดขึ้น เกษตรกรรายย่อยมีองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูจากถ่าน 

ไบโอชารแ์ละน้ำาสม้ควันไม ้ผูบ้รโิภคไดร้บัประทานเน้ือหมูทีป่ลอดภัยจากสารเรง่

เนือ้แดง นกัศึกษาสามารถนำาความรูจ้ากหอ้งเรียนไปขยายผลสูชุ่มชน และเขา้ใจ

แนวคิดเร่ืองการเป็นผู้ประกอบการผลิตหมูปลอดภัยต้ังแต่ต้นน้ำาไปจนถึงปลายน้ำา 

และยังทำาให้ความสัมพันธ์ของวิทยาลัยกับคนในชุมชนใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

 พี่เลี้ยงชุมชน อาจารย์สำาราญ พลอยประดับ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

 ทีมงาน  นักศึกษา ปวส. 1 คณะสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ 

 เทคโนโลยีกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวสุรีพร ใจทะเล นางสาวขนิษฐา ศิลปกาญจนมาลัย 

นางสาวธนาพร ใจหาญ นายสุเมธ ศรีพนมวรรณ์
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โครงการไก่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค

ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่มักใช้ยาปฏิชีวนะ ทำาให้มีสารตกค้างที่

อันตรายต่อผู้บริโภค นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กาญจนบุรี จึงรวมกลุ่มทดลองเลี้ยงไก่ปลอดภัยด้วยการนำาถ่านไบโอชาร์มา 

ผสมกับน้ำาส้มควันไม้และอาหารไก่ จนได้สูตรอาหารที่เหมาะสม ทำาให้ได้ไก่ที่มี

คุณภาพและปลอดภัย 

 กระบวนการทำางาน ลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูบรบิทชมุชน สถานการณ์การเล้ียงไก่

ในชุมชน เชิญชวนเกษตรกรรายย่อยท่ีสนใจมาร่วมเรียนรู้และทดลองเลีย้งไกจ่ำานวน 

5 ราย จนพบว่าไก่ไม่เป็นโรค โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ศึกษาตลาดของผู้บริโภค 

และช่องทางการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด เกิดการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ไก่

ปลอดภัยขึ้น

 คุณค่าที่เกิดขึ้น นกัศกึษาสามารถนำาความรูจ้ากหอ้งเรยีนไปขยายผลสูช่มุชน

ได ้มทีกัษะความรู้เรือ่งการเปน็ผูป้ระกอบการจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เกษตรกร

ยกระดับคุณภาพการเลี้ยงไก่ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงผู้ผลิตแต่ต่อยอดไปสู่การสร้างช่อง

ทางการตลาดของตนเอง ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนในชมุชนกบัมหาวทิยาลยัดขีึน้ 
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พี่เลี้ยงชุมชน อาจารย์สำาราญ พลอยประดับ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

 
ทีมงาน นักศึกษา ปวส. 1 คณะสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ 

 เทคโนโลยีกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวธิดาพร ต๊ะวิชัย นางสาวคณินทรา พัฒนามาศ

นายธีรศักดิ์ คำาช ู นายอภิวัลย์ จูจ้อย
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ระดับอุดมศึกษา

“สำาหรับเด็กกลุ่มนี้โคชต้องให้อิสระเขาได้ลงมือทำาเต็มที่ 
ทั้งออกแบบวางแผนการทำากิจกรรมด้วยตนเอง ใช้โซเชียลมีเดีย

กระตุ้นการเรียนรู้ เพราะเด็กวัยนี้คุ้นเคยกับการทำางานหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน ไม่ชอบทำาอะไรซ้ำา กิจกรรมจึงต้องออกแบบใหม่

อยู่เสมอ และชอบกระบวนการที่ตรง ชัดเจน กระชับ ไม่ใช้เวลามาก”
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โครงการสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่โรงเรียน 
บ้านโป่งเจ็ด

โรงเรยีนบา้นโปง่เจด็ เปน็โรงเรยีนขนาดเลก็ ตัง้อยูท่ีต่ำาบลบา้นคา อำาเภอ

บ้านคา จังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ 

นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาไทย คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงรวมตัวกันนำาความรู้ที่มีอยู่มาสร้างสรรค์

สื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกทักษะการอ่าน-การเขียน

 กระบวนการทำางาน ลงพื้นท่ีสำารวจข้อมูลชุมชน จัด Pre-test เด็กด้วยการ

เขียนตามคำาบอก เพ่ือทดสอบระดับความรู้ หาข้อมูลส่ือท่ีช่วยฝึกการอ่าน การเขียน 

พบว่า “ไม้บรรทัดสะกดคำ�” น่าจะช่วยกระตุ้นการอ่านเขียนของเด็กได้ ชวนเด็ก

ในโรงเรียนทำาไม้บรรทัดสะกดคำาเป็นของตัวเอง เพื่อนำากลับไปฝึกสะกดคำาต่อ 

ที่บ้าน จัดทำาสื่อร่วมกับคนในชุมชนเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ 

 คุณค่าที่เกิดขึ้น การได้สัมผัสความเป็นครูอย่างใกล้ชิดจากการทำาโครงการ 

ทำาให้ทีมงานได้พัฒนาทักษะชีวิต เห็นเป้าหมายในวิชาชีพครูชัดเจนขึ้น และเกิด

จิตวิญญาณความเป็นครูที่ต้องการสร้างคนคุณภาพให้แก่สังคม
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พี่เลี้ยงชุมชน ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ทีมงาน นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นายชยุตพงศ์ สาระกุล นางสาวนันทนัช ลำาไยเสาวรส 

นางสาวพรประภา เอี้ยงชอุ่ม นางสาวอัลวาริส บอสู 

นางสาวณัฐพร ผลทรัพย์
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โครงการดอยจั๊กมาปั่นฟรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการรณรงค์ไม่ให้

นักศึกษาขี่จักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยในเวลาเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

ที่อาจเกิดขึ้น นักศึกษาส่วนมากจึงต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง  

ซึ่งเมื่อจบการศึกษาพบว่ามีจักรยานถูกทิ้งอยู่เป็นจำานวนมาก จนกลายเป็นขยะ 

และบดบงัทศันยีภาพของมหาวทิยาลยั นกัศกึษาทมีดอยจงึสนใจเขา้มาแกป้ญัหา

ดังกล่าวด้วยการผลักดันให้เกิดโครงการส่งต่อจักรยานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

 กระบวนการทำางาน ทำาสื่อวิดีโอเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียให้นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยได้รู้จักโครงการ และข้อดีของการส่งต่อจักรยานให้รุ่นน้อง 

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านโปสเตอร์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อให้รุ่นพี่กำาลังจะเรียนจบและสนใจจะส่งต่อจักรยานแอด Line 

Official แจ้งความจำานงส่งมอบจักรยานผ่านช่องทางดังกล่าว 

 คณุคา่ทีเ่กดิขึน้ แม้โครงการยงัไปไมถ่งึปลายทางท่ีต้ังใจ แตท่มีงานก็เกิดความ

เปลีย่นแปลงจากการลงมอืทำาโครงการของตวัเอง เชน่ การคดิวางแผนการทำางาน 

การทำางานร่วมกับผู้อื่น และได้เรียนรู้เรื่องการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างการเรียนรู้
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พี่เลี้ยงชุมชน นายกันทากร จรัสมาธุสร  

นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทีมงาน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอภิชญา บุญค้ำาช ู นางสาวรุ่งวิไล ชื่นสกุล

นางสาวสุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล

ที่แตกต่างจากกิจกรรมที่เคยทำา และห้องสี่เหลี่ยมที่เคยเรียน
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โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร

“จกัรยาน” พาหนะทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีกว่า 5,000 คน เลือกใช้สัญจรในมหาวิทยาลัย แต่การท่ีต้องป่ันจักรยาน

บนถนนที่มีทั้งรถหลากชนิด บวกกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง ทำาให้เกิด  

“จุดเสี่ยง” และ “จุดเสียว” ต่อการใช้พาหนะชนิดนี้ นักศึกษากลุ่ม Safety First 

จงึคดิทำาโครงการเพือ่รณรงคใ์ห้นักศกึษาในมหาวทิยาลยัเหน็ความสำาคัญของการ

ขับขี่ที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญญาณจราจร และจุดเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระวัง

 กระบวนการทำางาน เก็บข้อมูลการสัญจรไปมาของนักศึกษาและบุคลากรใน

มหาวทิยาลยับริเวณจดุตา่งๆ ในชว่งเรง่ดว่น (เชา้ เทีย่ง และชว่งเปลีย่นคาบเรยีน) 

พบว่า ผู้ใช้จักรยานเกือบคร่ึงมีพฤติกรรมขับข่ีท่ีไม่ปลอดภัย ท้ังข่ีย้อนศร ข่ีนอกเลน

จักรยาน นำาข้อมูลที่ได้มาจัดทำาสื่อวิดีทัศน์ เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยรับรู้เพื่อหาทางแก้ไข

 คุณค่าที่เกิดขึ้น การทำาโครงการท่ีคูข่นานไปกบัการเรยีน และการทำากิจกรรม

ในมหาวิทยาลัย ทำาให้นักศึกษากลุ่มนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายด้าน 
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โดยเพราะการรูจ้กัแบง่เวลา ความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ และกลา้แสดงออก 

มหาวิทยาลัยนำาแนวคิดการทำางานโครงการเรื่อง Active Learning ไปปรับใช้ใน

วิชา “ศิลป�กรสร้�งสรรค์” ซึ่งเป็นวิชาบังคับสำาหรับนักศึกษาปี 1 ที่จะเริ่มใช้ใน 

ปีการศึกษาหน้า

พี่เลี้ยงชุมชน นายกันทากร จรัสมาธุสร  

นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทีมงาน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวเบญจมาศ สะอาดเอี่ยม นางสาวกมลรักษ์ สาระชาติ

นางสาวศิริลักษณ์ กาหลง นางสาวเพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา

นางสาวญาตารี พวงดอกไม้
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โครงการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อเกษตรกร 
ปลูกพืชกินผล

ผลจากการลงพื้นที่บ้านดอนตาเพชรและบ้านท่ามะขามของนักศึกษา 

สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่า ชาวบ้านท่ีน่ีมีอาชีพหลัก 

คือ การทำาเกษตร โดยส่วนใหญ่จะปลูกเมลอนและมะเขือเทศราชินี แต่ที่ผ่านมา

เกษตรกรต้องพบปัญหาผลผลิตเสียหายและปัญหาโรคพืช เนื่องจากเกษตรกร

ปลูกบนพ้ืนดินซ่ึงใช้ต้นทุนต่ำา นักศึกษาจึงคิดแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร โดยใช้

ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพื่อป้องกันเชื้อราในโรคพืช

 กระบวนการทำางาน ทำากิจกรรมสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน ศึกษาสภาพ

พ้ืนท่ีและวิถีชีวิตคนในชุมชน ข้อมูลวิธีการปลูก ลงพื้นที่ชวนเกษตรกรแกนนำา

ทดลองใช้ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ควบคู่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 คุณค่าที่เกิดขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น ลดการใช้สารเคมี จนนำาไปสู่การ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการผลติของเกษตรกรทีส่รา้งความปลอดภยัใหกั้บผูบ้รโิภค

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัย และ

คนในชุมชนดีข้ึน นักศึกษาเปลี่ยนวิธีคิดจากการให้ความรู้เป็นการแลกเปลี่ยน
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ความรู้ “คว�มรู้และทักษะบ�งอย่�งต้องเกิดจ�กก�รลงมือทำ�จริง ไม่ส�ม�รถห�ได้

จ�กตำ�ร�หรืออินเทอร์เน็ต” ได้เรียนรู้เร่ืองการทำางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ  

รู้จักแบ่งเวลา และช่วยเหลือกันมากขึ้น

พี่เลี้ยงชุมชน ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทีมงาน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวชลธิชา จำาปาทอง นางสาวชลกาญจน์ เสาวนิตย์   

นางสาวสกาวเดือน งามยิ่ง นางสาวแสงอโณทัย แก้มอิ่ม    

นางสาวสุชานาถ เบ็ญพาด
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โครงการ English For Child

โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านดอนมะกอก ตำาบลสามพระยา 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในความดูแลของสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนักเรียน 83 คน ครู 6 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดสื่อภาษาต่างประเทศ 

(อังกฤษ) และครูที่เชี่ยวชาญโดยตรง ทีม Commu Cool Cool ซ่ึงเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงรวมตัวกันจัดทำาสื่อการ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

 กระบวนการทำางาน ศึกษาบริบทชุมชนบ้านดอนมะกอกเพื่อนำามาประยุกต์

ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ จัดทำาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านการมีส่วนร่วมของครู

และนักเรียนในโรงเรียน 
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 คุณค่าที่เกิดขึ้น เดก็ๆ มคีวามสขุกบัการเรยีนมากขึน้ ครใูนโรงเรยีนมแีนวทาง

ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ภายใต้ความรู้ท่ีมีในชุมชนของตัวเอง

พี่เลี้ยงชุมชน อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทีมงาน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสาลินี เรืองวัฒนา นางสาวอณิษฐา มาลา

นางสาวกานต์พิชชา นิลผาย
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โครงการปันรักถักฝัน น้ำาดื่มสมุนไพร

ด้วยพื้นฐานของการเป็นเด็กค่ายมาก่อน ทีม NEW PLANTS นักศึกษา

มหาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีซึง่เคยจัดกจิกรรมคา่ยอาสา “รปศ.

ทอฝัน” กับโรงเรียนบ้านหนองโสนเห็นว่า ท่ีโรงเรียนมีการปลูกพืชผักสมุนไพร 

และในชุมชนก็มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคนใน

ชุมชน จึงรวมตัวกันศึกษาข้อมูลสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน และทำาน้ำาดื่มสมุนไพร 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูโรงเรียนบ้านหนองโสน และคนในชุมชนบ้านหนองโสน

เห็นคุณค่าและความสำาคัญของสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชนมากยิ่งขึ้น และลดการ

ดื่มน้ำาอัดลม

 กระบวนการทำางาน ลงสำารวจพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในชุมชน 

สำารวจพฤติกรรมการดื่มน้ำาอัดลมของนักเรียน ทดลองทำาน้ำาอัญชันมะกรูด 

สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครู และร้านค้าใกล้เคียงเพื่อหาแนวร่วมใน

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคน้ำาอดัลม หาชอ่งทางการจำาหนา่ยน้ำาอญัชนั

มะกรูด ร่วมมือกับโรงเรียนผลิตน้ำาอัญชันขาย

 คุณค่าที่เกิดขึ้น โรงเรยีนหนองโสนมทีางเลอืกในการบรโิภคน้ำาสมนุไพรแทน

น้ำาอัดลม โรงเรียนมีรายได้เสริมจากการผลิตน้ำาสมุนไพร สำาหรับใช้ในการเรียน

การสอนของโรงเรยีน ทีมงานมกีารพฒันาความคดิอย่างเปน็ระบบ รูจ้กัวางแผน

การทำางาน วางแผนชีวิต จัดการเวลาได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับ

ฟังความคิดเห็นคนอื่น 
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พี่เลี้ยงชุมชน รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทีมงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวภัทราภรณ์ โพธิ์สง่า  นางสาวภัทราภรณ์ จุมพรหม 

นางสาวกฤติยา วาปีทำา  นายกิตติวุฒิ มีมานาน 

นายธิติ ภูมิโคกรักษ์  นางสาวสนุชตรา อาทิเวช 

นางสาวอริสรา บุญหนุน
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โครงการรักษ์ถิ่นศิลป์ลายเพชร

นักศึกษาสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 

เพชรบุรี ที่มีประสบการณ์ในการส่งแผน CSR ประกวดมาอย่างโชกโชน เห็นว่า

ตำาบลดอนยางมมีรดกทางศลิปะและวัฒนธรรมท่ีเกา่แกอ่ยูม่าก ซึง่เปน็เอกลกัษณ์

ที่สำาคัญของจังหวัดเพชรบุรี แต่ในปัจจุบันกำาลังจะเลือนหายไป จึงคิดใช้ความรู้

จากห้องเรียนไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนตัวตนของคนท้องถิ่น ผ่านการสร้าง 

การเรียนรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนยาง  

ให้ได้รู้จักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

 กระบวนการทำางาน ศึกษาข้อมูลชุมชนตำาบลดอนยาง นำาลวดลายที่เป็น

เอกลกัษณ์จากศลิปวัฒนธรรมมาใสไ่วใ้นผลติภณัฑท่ี์ใช้ในชวีติประจำาวนั เชน่ เสือ้

และกระเป๋า โดยดึงการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู และคนในชุมชน 

 คุณค่าที่เกิดขึ้น นักเรียนโรงเรียนดอนยางตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนที่ตน

อาศัยอยู่ ส่วนทีมงานเปลี่ยนทัศนคติต่องาน CSR ไปในทางที่ดีขึ้น เข้าใจเรื่อง

การทำาการตลาดเพื่อสังคม เห็นคุณค่า

ของตัวเอง เปิดใจรับฟังผู้อื่น พัฒนา

บทบาทผู้นำาและผู้ตามในกลุ่ม โดยเป็น

ผู้นำาที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้

แสดงความคิด ความสามารถ จนเกิด

ความมัน่ใจ นำาความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทำา

โครงการมาปรบัใชใ้นการเรยีนท่ีไมน่ั่งฟงั

บรรยายเหมือนท่ีผ่านมา แต่ตั้งคำาถาม

ทบทวนอยู่เสมอ นำาทฤษฎีการตลาดท่ี
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เรยีนในหอ้งเรยีนมาครุน่คดิเชือ่มโยงกบัการสรา้งผลติภัณฑอ์ยา่งจรงิจงั จงึเรยีน

ได้อย่างเข้าใจ

พี่เลี้ยงชุมชน รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ทีมงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวพัตรพิมล จันทวงษ์  นางสาวรินดาพร สมทาน 

นางสาวเนตรนภา มณีอินทร์   นายธนาธิป เหลืองประเสริฐ 

นางสาวเชษฐ์ธิดา ป้องแก้ว
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โครงการประวัติศาสตร์กับความสุขบ้านหนองโสน

ทีม Happy Smiles เปน็นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการชมุชน มหาวทิยาลยั

ศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีท่ีได้เข้ามาอาศยัและใชช้วีติในชมุชนบา้น

หนองโสนซึง่อยูต่ดิกบัมหาวทิยาลยั เห็นวา่ประวตัศิาสตรข์องหมูบ่า้นหนองโสน

กำาลงัจะเลอืนหายไป เน่ืองจากคนรุน่ใหมไ่มเ่หน็ความสำาคัญ ประกอบกบัมบีคุคล

ภายนอกเข้ามาใช้พ้ืนท่ีประกอบกิจการเพ่ิมมากข้ึน ท้ังเปิดหอพัก ร้านอาหาร ฯลฯ 

ทมี Happy Smiles จึงรวมตวักนัเขา้ไปเรยีนรู้วถิชีีวติชมุชนเพือ่นำามาผลติสือ่วดิโีอ 

ถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้

นกัศกึษาไดเ้หน็แงม่มุการใชช้วีติท่ีสงบ พอเพยีงของคนในชมุชนเพือ่เปน็ตวัอยา่ง 

ของการดำาเนินชีวิต 

 กระบวนการทำางาน ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านเครื่องมือ 

Timeline วาดแผนที่ และเขียนปฏิทินชุมชน ค้นพบจุดแข็งที่โดดเด่นของวิถีชีวิต

คนต้นแบบในบ้านหนองโสน สัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างในชุมชน เพื่อถ่ายทอด 

วิถชีวีติทีด่ำาเนนิตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในรปูของสือ่วดีิทศัน ์

เพื่อนำามาเผยแพร่ทางโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เพื่อนๆ นักศึกษาได้เรียนรู้

 คุณค่าที่เกิดขึ้น โครงการนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในแก่ทีมงานท่ีเป็น 

เด็กเรียน ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบ เชื่อมั่นในตำารา ได้เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การรับฟัง 

ผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น จนได้ความคิดใหม่ๆ ดีๆ เข้ามา

เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต เปล่ียนทัศนคติของทีมงานจากการทำางานเพ่ือเงิน

เป็นการทำางานเพ่ือคนอ่ืน ท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำางานจริง 

ที่สำาคัญคือคนในชุมชนเปลี่ยนมุมมองต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา จากมุมลบที่

รู้สึกชิงชังและรำาคาญเสียงดังจากการขับขี่รถเร็ว ก็หันมาเปิดรับนักศึกษามากขึ้น 



73เพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

 
พี่เลี้ยงชุมชน รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ ์

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 
ทีมงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตสานสนเทศเพชรบุรี 

 จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวจิตตินาถ ป้อมศรี  นางสาวจิดาภา นะวะระ 

นางสาวดวงธิดา ยาชมภู
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โครงการทางเลือกใหม่ของการปลูกผักกินใบ

หลังทำาวิจัยเรื่อง การใช้ไฟ LED ในการเร่งการเจริญเติบโตของคะน้าและ

ต้นหอมแทนการใช้สารเคมีท่ีเป็นโปรเจกต์จบการศึกษาจนประสบความสำาเร็จ 

และสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมการเกษตรหลายรายการ นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตร์ ไม่อยากให้ผลงานวิจัยของ

ตนเองและมหาวิทยาลัย “ขึ้นหิ้ง” จึงมีแนวคิดจะนำาผลงานวิจัยไปขยายผลยัง

กลุ่มเกษตรกรบ้านวังด้งและทุ่งทอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด

การใช้สารเคมี 

 กระบวนการทำางาน ลงพื้นที่ทำาความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรว่า การปรับ

เปลี่ยนวิธีการปลูกจากการใช้สารเคมีมาเป็นการปลูกแบบใหม่นั้น ปลอดภัยทั้งผู้

ปลูกและผู้บริโภค และยังสามารถลดรายจ่ายได้ ขณะที่การปลูกพืชแบบใหม่คือ

การใช้หลอดไฟ LED ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน จนมีชาวบ้านสนใจและทดลองปลูก
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ตน้หอมด้วยการใชห้ลอดไฟ LED 5 ราย ผลการทดลองพบว่า เกษตรกรท่ีเข้ารว่ม

ทำาโครงการมีความพึงพอใจ และเตรียมขยายปริมาณการปลูกเพิ่มขึ้น

 คุณค่าที่เกิดขึ้น เปดิมติใิหมใ่หค้นในชมุชนนำาเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บัการ

ทำาเกษตร เป็นการนำาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังกับชุมชน 

(user) สว่นนกัศกึษาก็คน้พบรปูแบบการทำางานกบัชมุชน และสามารถอธบิายขัน้

ตอนทางวทิยาศาสตรท์ีมี่ขัน้ตอนยุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ข้าใจไดง้า่ย ซึง่เป็นประโยชน์

อย่างมากสำาหรับพวกเขาที่ต้องจบไปเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต

 
พี่เลี้ยงชุมชน ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 
ทีมงาน นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

 จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวภาวินี แสนสง่า นางสาวอัญชิษฐา ทองดอนน้อย

นางสาวกุลสตรี อุณหกานต์ นางสาวสาวิตรี จีนพานิช
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เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

“กระบวนการทำางานจากโครงการนี้ทำาให้การสอนของครูเปล่ียนไป 
จากท่ีเคยบอกสอนก็ใช้วิธีต้ังคำาถามให้เด็กคิดแทน รอฟังคำาตอบ
ของเด็ก ไม่ใจร้อน และไม่ฟันธงคำาตอบ ใส่ใจสังเกตเด็กตลอดเวลา 

พอเห็นเด็กเริ่มไม่นิ่ง จะใช้วิธีต้ังคำาถามกระตุ้น เด็กก็จะกลับมา
ต้ังใจเหมือนเดิม ท้ังยังเปล่ียนจากคำาติเป็นคำาชม 

ชวนเด็กคิดบวกมากขึ้น”
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 เมื่อก่อนเวลาสอนจะอัดความรู้ ให้เด็กอย่างเดียว เนื้อหา
มีเท่าไร ใส่เต็มที่ ไม่เคยทวนถามเด็กเลยว่าเข้าใจหรือไม่ 
กระบวนการทำางานจากโครงการนี้ทำาให้การสอนของครู
เปล่ียนไป จากท่ีเคยบอกสอนก็ใช้วิธีต้ังคำาถามให้เด็กคิดแทน 
รอฟังคำาตอบของเด็ก ไม่ใจร้อน และไม่ฟันธงคำาตอบ 
ใส่ใจสังเกตเด็กตลอดเวลา พอเห็นเด็กเริ่มไม่นิ่ง จะใช้วิธี

ต้ังคำาถามกระตุ้น เด็กก็จะกลับมาต้ังใจเหมือนเดิม ท้ังยังเปล่ียนจากคำาติเป็นคำาชม 
ชวนเด็กคิดบวกมากขึ้น เช่น เห็นเด็กหยิบโทรศัพท์มา จะพูดว่าตอนนี้ครูยังไม่ให้
ค้นคว้าจากโทรศัพท์นะ ให้เก็บไว้ก่อน แล้วช่วงไหนที่ครูให้เธอใช้ ค่อยหยิบขึ้นมา  

อาจารย์เรณุกา หนูวัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

 จากเดิมที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ก็เปลี่ยนมา
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้บ้าง เพื่อให้เด็กเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น ทำาให้การเรียนรู้ของเด็กเปลี่ยนไป สนุกทั้ง
ครูและเด็ก ความสัมพันธ์ของครูและเด็กก็ดีขึ้นตามไปด้วย  

อาจารย์ธนพล อ่อนพุก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี

 ลูกรู้จักแบ่งเวลาทั้งการเรียน งานบ้าน และงานโครงการ 
มีความรับผิดชอบ และรู้จักคิดเชื่อมโยง เช่น เขาจะรู้จัก
คิดต่อยอดงานในโครงการเกี่ยวกับขยะ เขาก็คิดได้ว่า
น่าจะไปเชื่อมงานต่อ อบต. และคิดไปถึงชุมชนว่าควรมีการ
คัดแยกขยะด้วย ส่วนที่โรงเรียนก็มีการตั้งกลุ่มแยกขยะขาย 
เพื่อให้น้องๆ รู้จักการคัดแยกขยะแล้ว โรงเรียนยังสะอาดข้ึน
อีกด้วย  

วันเพ็ญ ยากำาจัด ผู้ปกครองน้องกบ-วนิตา ยากำากัด 



78 โครงการพลังเด็กและเยาวชน 

 โครงการนี้ทำาให้เขารู้จักชุมชนมากขึ้น เดิมแค่ไปโรงเรียน
แล้วกลับบ้าน ไม่รู้จักใครเลย เดี๋ยวนี้รู้หมดว่าใครทำาอะไร 
อยู่ที่ไหน สนใจเพื่อนบ้านมากขึ้น มีความรับผิดชอบ
กลับจากโรงเรียนมาก็ช่วยล้างถ้วยล้างชาม ถูบ้าน
เมื่อก่อนเวลาทำางานบ้านหรืองานโรงเรียนเขาจะทำาแบบ
ให้เสร็จๆ ไปเท่านั้น ตอนนี้เวลาทำาอะไรจะคิดมากขึ้นว่า
ต้องเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  

ฉอ้อน มูลมงคล ผู้ปกครองน้องกุ๊ก-ลลนา มาโชค 

 ลูกนิสัยเปลี่ยนไปมาก มีเหตุผลมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์
ก่อนลงมือทำางาน ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ทำางาน
แบบมีขั้นตอน รู้จักการทำางานเป็นทีม และมีความกล้า
มากขึ้น เช่น เมื่อก่อนเวลาติดต่องาน แม่ต้องสั่งจึงจะทำา
เดี๋ยวนี้ทำาเอง แม่ไม่ต้องบอก รู้ว่าต้องทำายังไง ทำาเสร็จก็
ถอดบทเรียนได้เอง  

พรทิพย์ ผูกจิตต์ ผู้ปกครองน้องแคมป์-ชยุตพงศ์ สาระกุลี

 การเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 ทำาให้ผมพูดเก่งขึ้น รู้จัก
การทำางานเป็นทีม การคิดเป็นระบบ รู้จักตั้งข้อสงสัย 
ข้อสังเกต วิเคราะห์งานได้ ปีที่ 2 ผมอาสาเป็นพี่เลี้ยงชุมชน
ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นโคช ทั้งการตั้งคำาถาม ชวนคิด ชวนคุย
และการออกแบบการเรียนรู้ จนสามารถเข้าทำางานที่
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 5 จังหวัด คือ เลย 
หนองคาย บึงกาญจน์ มุกดาหาร และนครพนม  

เอิร์ธ-วิกรม นันทวิโรจน์สิริ ทำาโครงการปีที่ 1
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 จากเด็กที่เคยก้าวร้าวกับแม่ แต่เมื่อมีโอกาสลงพื้นที่
ในชุมชน ทำาให้เห็นว่าคนอื่นก็มีปัญหาเช่นกัน จึงตั้งคำาถาม
กับตัวเองว่า ทำาไมเราต้องทำาให้ตัวเองดูแย่ ทั้งที่เราก็มี
โอกาสมากกว่าคนอื่น จึงเริ่มเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อแม่ใหม่ 
ทำาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ส่วนการทำางานก็
รู้จักจัดลำาดับความสำาคัญของงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี  

กะหล่ำา-รักขัดดา สุขชาต ทำาโครงการปีที่ 1 

 โครงการนี้เปลี่ยนตัวผม จากเด็กที่ไม่รู้เรื่อง ไม่เคยกล้า
ทำาอะไร ไม่เคยช่วยเหลือสังคม ติดเพื่อน ติดเกม ติดบุหรี่ 
ก็ขัดเกลาให้ผมมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการทำางานเป็นทีม เปิดใจรับฟัง
เพื่อน และสอนให้ผมรู้จักคำาว่า “ให้” ปัจจุบันผมทำางาน
ไปด้วยเรียนไปด้วย เมื่อมีเวลาว่างผมไปเรียนตัดผมเป็น
อาชีพเสริม พอวันหยุดผมก็ไปรับตัดผมฟรีที่วัดใกล้บ้าน แค่เห็นรอยยิ้มของผู้คน 
ผมก็มีความสุขแล้ว ในอนาคตหากเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งผมจะนำาไปช่วยเหลือเด็ก
ชาติพันธุ์ชายขอบให้มีชีวิตที่ดีเหมือนผมบ้าง  

ป่าหวาย จะบุ้ง ทำาโครงการปีที่ 1

 โครงการนี้เปลี่ยนตัวผมจากคนที่ไม่พูด สนใจแต่
เรื่องเรียนอย่างเดียว ให้กล้าคิด กล้าพูด รู้จักจัดสรรเวลา 
วางแผนการทำางานเป็น รู้จักการทำางานเป็นทีม จนได้รับ
ความไว้วางใจให้รับผิดชอบเร่ืองการรับน้องใน
มหาวิทยาลัย  

หนุ่ม-ธรรมนธี สุนทร ทำาโครงการปีที่ 1-2
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