
ระหว่างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ วัดบ้านเมืองแก หมู่ ๓ ต าบลเมืองแก  

อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์



วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



ปลัดและผู้ใหญ่บา้น ชี้แจง แนะน า  

บอกจุดประสงค์โครงการแก่ครอบครัวผู้มาเข้าร่วม 



สันทนาการ ร้องเพลง 

เพื่อสร้างความคุ้นเคย ผ่อนคลาย ละลายพฤติกรรม  



สงบนิ่ง นั่งสมาธิ 

กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเริ่มกิจกรรม 



แบ่งกลุ่ม แบ่งตามครอบครัว ๔ กลุ่ม 



คิดชื่อกลุม่ น าเสนอชื่อกลุ่ม  

พร้อมสโลแกนและท่าประกอบ 

๑. กลุ่มอ้อยควั่น 

๒. กลุ่มพลังรักษ์ชุมชน 

๓. กลุ่มน้ าแข็งปิ๊ง 

๔. กลุ่มตะไล...ไฮโซ 



ให้โจทย์กิจกรรมสร้างพลงักลุ่ม 

“กิจกรรมแม่น้ าพิษ” 



กิจกรรม “แม่น้ าพิษ” 



นั่งสงบนิ่ง เป็นกลุ่ม กลับมาอยู่กับตนเอง 



ระดมความคดิเห็นภายในกลุ่ม  

ความรู้สึก สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



กลุ่มที่ ๑ กลุ่มอ้อยควั่น 

ความรู้สึก 

- กลัวจระ เข้  ดี ใจ สนุก มีความสุข 

ตื่นเต้น เหนื่อยเพราะมีคนขี่หลัง เจ็บ

เพราะเหยียบเท้ากัน ร้อน  

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

- ความอดทนต่อความเจ็บปวด และ

ความเหนื่อยล้า 

- การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

- การรวมพลังกัน ส่งก าลังใจใหก้ัน 

- ความตั้งใจไปถึงเป้าหมาย 

- เมื่อล้มเหลวก็เริ่มใหม ่

การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- การที่ เ ราลองผิดลองถูก เมื่ อ

ล้มเหลวก็ต้องเริ่มใหม่ ก็จะท าให้เราไป

ถึงจุดหมายได้ในที่สุด 



กลุ่มที่ ๒ กลุ่มพลังรักษ์ชุมชน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

- เมื่อเกิดปัญหาเราหาทางแก้ร่วมกัน 

- ความสามัคคีท าให้ถึงฝ่ัง 

- ได้รู้จักการใช้สมาธิในการแก้ปัญหา 

- การให้อภัยซ่ึงกันและกัน 

- ความพยายามแก้ ปัญหา ไป ให้ ถึ ง

เป้าหมาย 

การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- สิ่งส าคัญที่สุดในการแก้ปัญหา ก็คือ

การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน การให้โอกาส

คนที่ท าผิด  

 

ความรู้สึก  

- ตื่นเต้น สนุก มั่นใจว่าจะถึงฝั่ง 

กลัวจระเข้กัด ดีใจที่ ได้ร่วมกันท า

กิจกรรม 



กลุ่มที่ ๓ กลุ่มน้ าแข็งปิ๊ง 

ความรู้สกึ 

- สนุกสนาน มีความสุข ตื่นเต้น กลัว(จระเข้) 

อบอุ่น ไม่ค่อยชอบจระเข้ ดีใจ เหนื่อย  

สิ่งที่ไดเ้รยีนรู้ 

- การสร้างกฎกติกา    -  ความเข้าใจ 

- สามัคค ี      - มีการวางแผน 

- การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  

- การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ ่

- ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

- ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

- การไม่ถือตัว  

การน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

- การวางแผนชีวิต การท างานเป็น

ทีม การเป็นผู้น าที่ดี การช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 



กลุ่มที่ ๔ กลุ่มตะไล...ไฮโซ 

สิ่งที่ได้เรียน  

- มีการวางแผนก่อนท ากิจกรรม 

- ความพยายาม ความสามัคคี จึงท าให้

ส าเร็จ 

- ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ 

- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

- การประคับประคองช่วยเหลือกันและกัน 

- การท างานเป็นทีม 

- ความเป็นหนึ่งเดียว มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทต่อสิ่งรอบ

ข้าง 

ความรู้สกึ 

เป็นห่วง ดี ใจ สนุกสนาน ตื่นเต้น 

เหนื่อย กลัวไปไม่ถึงจุดหมาย กังวล 

ว่าจะท าได้หรือไม่ ภูมิใจที่ท าส าเร็จ 

 



สันทนาการ(บ่าย) 

เพื่อสร้างความคุ้นเคย ผ่อนคลาย 



ฐานเรียนรู้ที ่๑ “พลังกลุ่ม” 

(กิจกรรม “เป็ดเจ้าปัญหา”) 

พลังกลุ่มที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์  

ท าให้เกิดบรรยากาศของพลังแห่ง

การเรียนรู้ที่เกื้อกูลกัน... 



 ระดมความคิดเหน็สิ่งที่ไดเ้รียนรู้จากกจิกรรม  

.....“เป็ดเจ้าปัญหา”..... 



กลุ่มที่ ๑ กลุ่มออ้ยควัน่ 

มีความสุขกับการเล่นกับกลุ่ม เรียนรู้ว่า

จงมีสติในการเล่น มีการวางแผนและ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มน้ าแขง็ปิ๊ง 

ความรู้สึกจากการเล่นฐานนี้ เป็นเกมที่

สนุก มันส์มาก ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอก

เวลา มีความสามัคคีในหมู่คณะ  

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มพลงัรกัษ์ชุมชน 

จากกิจกรรมเล่นเกมเป็ด รู้สึกเหนื่อยล้า 

แต่ก็สนุก ที่ได้ช่วยกันปกป้องชุมชนของ

เราอย่างถึงท่ีสุด 

 

กลุ่มที่ ๔ กลุ่มตะไล...ไฮโซ 

รู้สึกสะใจเมื่อเราได้พยายามปกป้องบ้าน

ของเราไม่ให้เป็ดมาแย่งได้เพราะรวมพลัง

กัน และได้กรี๊ดใส่เป็ด 

 สิ่งที่ไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม 



ฐานเรียนรู้ที่ ๒ “รู้จักตนเอง” 
...รู้จักตนเองให้ถ่องแท้ เพื่อไปสู่การเข้าใจคนอื่น.. 

เมื่อค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว 

จะสามารถน าพาตนเองและคนรอบข้างที่มี

ความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้



 รู้จักตนเองจาก “๔ ทิศ” 

 ทิศเหนอื : กระทิง (ธาตไุฟ) 

กล้าเผชิญ มุ่งมั่น จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา 

ใจร้อน ชอบเสี่ยง ชอบความท้าทาย,ความส าเร็จ 

“อย่างมากก็แค่....” “สู้ไม่ถอย” 

“ฆ่าได้ หยามไม่ได้” 

 ทิศตะวันออก : นกอนิทรยี ์(ธาตุลม) 

สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ มองภาพรวม 

อิสระ  ชอบความเปลี่ยนแปลง แรงบันดาลใจ 

ไม่สม่ าเสมอ ไฟลนก้น เห็นความเป็นไปได้ มุ่ง

เอกลักษณ์ โดดเด่น แตกต่าง 

“แค่คิดก็เสร็จแล้ว” “ทุกปัญหามีทางออก” 



 ทิศใต้ : หนู (ธาตุน้ า) 

ใส่ใจความสัมพันธ์ ประนีประนอม รับฟัง ประสาน 

แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ยืดหยุ่นสูง ยอมรับคน

อื่น ปฏิเสธยาก ให้ความส าคัญแก่คนอื่นก่อน

ตัวเอง “ความสุขคุณคือความสุขของฉัน” 

“ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี” 

 ทิศตะวันตก : หมี (ธาตุดนิ) 

มั่นคง แน่นอน ชัดเจน รอบคอบใส่ใจรายละเอียด 

มีหลักการช้า ข้อมูลครบถ้วน เป็นชิ้นเป็นอัน มุ่ง

ประสิทธิภาพ พื้นที่ส่วนตัวสูง 

“ช้าแต่ชัวร”์ “ทุกปัญหามีทางออก” 



 การกลับมาทบทวนตัวเอง  

 สังเกตลักษณะนิสัยตัวเองที่เป็นอยู่..... 

๑. สิ่งท่ีคาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 



ยกตัวอย่างมาพอสังเขป... 

๑. สิ่งที่คาดหวงั เป้าหมายของชีวติ 

- มีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรี เล่นดนตรี

เก่งๆ จะได้น าความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้น้อง 

เยาวชนรุ่นหลัง (ครูดนตรี) 

๒. ท าอย่างไรจะไปถงึเปา้หมายของชวีติได้ 

- ควรท าอะไรให้เสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน 

- ควรท าอะไรให้มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย 

- ต้องเน้นความพยายามให้มากขึ้น 

   --> นายวีระพรรณ เมาหวล (นนท)์ 

 

๑. สิ่งที่คาดหวงั เป้าหมายของชีวติ 

- อยากมีบ้าน มีรถ มีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสน 

- ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่ล าบาก 

- อยากเห็นลูกหลานมีการศึกษาที่ดี ทุกคน 

- ไม่อยากให้มีความขัดแย้งของคนในหมู่บ้าน 

- อยากให้โลกสงงบสุข 

๒. ท าอย่างไรจะไปถงึเปา้หมายของชวีติได้ 

- อยากให้คนอ่ืนเข้าใจเราเหมือนที่เราเข่าใจเขา 

- อยากให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดี 

- อยากให้เขาเห็นใจเราบ้างในบางทีในบางเรื่อง

ที่เราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ 

   --> Tong 

 



๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชวีิต 

- ในอนาคตเราอยากให้ครอบครัวของเรามี

แต่ความสุข ปราศจาคหนี้สิน มีชุมชนที่น่า

อยู่ปราศจากโรคภัยต่างๆ มีความรัก

สามัคคีกันฉันพี่น้อง 

๒. ท าอย่างไรจะไปถงึเปา้หมายของชวีิตได้ 

- เราจะพยายามหลีกเลี่ยงและสงบสติ

อารมณ์ให้เย็นลง สงบลงกว่าเดิม 

  --> นางเยาวลักษณ์ งามข า (แมว) 

 

๑. สิ่งที่คาดหวงั เป้าหมายของชีวิต 

- อยากท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบ

ผลส าเร็จ 

- อยากให้ชุมชนของเรามีความสามัคคี 

มีความสะอาด เด็กๆเป็นเด็กดี ของ

ชุมชนของพ่อแม ่

- ฝันจะเป็นบุคคลต้นแบบ ฝันจะเป็น 

คนดี ของสังคม ฝันจะเป็นพ่อที่ดีของลูก 

  --> ตาขัน อุดหนุน 

 



๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชวีิต 

- ความฝันครอบครัวที่อบอุ่นไม่มีโรคภัยไข้

เจ็บไม่เป็นหนี้เป็นสิน อยู่แบบพอเพียงอยาก

ให้ลูกมีงานท าที่มั่นคงเลี้ยงดูแม่ยามแก่ชรา 

๒. ท าอย่างไรจะไปถงึเปา้หมายของชวีิตได้ 

- อยากกล้าปฏิเสธ 

- ลดความเกรงใจคนอื่น 

- ยอมรับฟังความคิดของคนอ่ืน 

   --> (จิ๋ม) 

 

๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชวีิต 

- ในอนาคตศึกษาจบมีงานท าที่ดีสามารถ

ดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ชุมชน 

- อยากให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สะอาด

ปลอดภัยและเจริญมากกว่านี้ 

๒. ท าอย่างไรจะไปถงึเปา้หมายของชวีิตได้ 

- หยุดใจร้อน 

- มุ่งม่ันท าแต่สิ่งที่ดีๆ 

- กล้าเผชิญในสิ่งที่ถูกต้อง 

  --> (ฟลุ๊ค) 

 



๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- โตขึ้นอยากเรียนให้จบปริญญาอยากท า

อาชีพ เล็กๆที่ เ ป็ นของตนเอง อยาก เห็น

ครอบครัวมีความสุข อยากเห็นคนในชุมชน

สามัคคีกัน เปิดใจกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่

เห็นแก่ตัวอยากเป็นที่กล้ามากขึ้น กล้าพูด กล้า

ท า กล้าแสดงออก 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

- ควรรับฟังผู้อ่ืนเอาความคิดผู้อ่ืนมาคิดบ้าง 

- ไม่ใจร้อนใส่ใจในการใส่รายละเอียดมากขึ้น  

- ไม่พูดจาแรงเกินไปท าให้ผู้อื่นน้อยใจ 

- ควรเก็บความรู้สึกไว้ข้างในบ้าง 

   --> ดช.ธนภัทร สงนวน(กันตะ) 

 

๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ 

- อยากอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ทะเลาะ

กัน 

- อยากให้ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ช่วยเหลือแบ่งปันกัน 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

- จะพยายามใจร้อนน้อยลง 

- จะพยายามรักษาน้ าใจของคนอ่ืน 

- จะพยายามไม่เส่ียงไม่ท้าทาย 

   --> (อ๋าย) 

 



๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- อยากให้ครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกัน

เข้าใจปัญหาแต่ละฝ่ายร่วมกันแก้ไขรักและ

ผูกพันกัน 

- อยากให้ชุมชนรักใคร่สามัคคีมีความ

สะอาดกับชุมชน 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

-คิดดี ท าด ี

- ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

- อยากให้สังคมน่าอยู ่

 ทองอยู่ เสาวรส (หยู)๋ 

 

๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- แพทย์ อยากรักษาคนที่ไม่สบายส่ิงที่

อยากท าให้พ่อแม่ คือ การซื้อบ้านให้พวก

ท่านอยู่ซ่ึงที่อยากให้ชุมชนมีคือ ความ

สามัคคี การร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งในการ

พัฒนาหมู่บ้าน 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

- จะรับผิดคนอ่ืน 

- จะประณปีระนอม 

- แคร์ความรู้สึกของคนอื่น 

- จะให้ความส าคัญกับคนรอบข้าง 

- จะท าให้คนอ่ืนมีความสุข 

 นส. น้ าริน ลักขษร(น้ า) 

 



๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- อยากเป็นพยาบาล 

- อยากท าให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราที่สุด 

- อยากให้ครอบครัวของเราอยู่ด้วยกัน

พร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครจากใคร 

- อยากให้คนในครอบครัวสามัคคีเข้าใจกัน 

- อยากให้ชุมชนของเราพัฒนาก้าวหน้าใน

ทุกๆด้าน 

- อยากให้เราทุกคนช่วยกันรักษชุมชนของ

เราและอยด่้วยกันอย่างสามัคค ี

 นส. ศิริวรณ เกิดกล้า(นิน) 

 

๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- อยากเป็น เภสัชกร อยากมีอาชีพการ

งานที่มั่นคงสามารถดูแลครอบครัวได้ อยาก

มีชีวิตที่มีความสุขภาพแข็งแรง เป็นที่พึ่งของ

ครอบครัวได ้

- อยากให้พ่อ แม่ พี่ น้อง สุขสบาย 

สุขภาพแข็งแรงมีบ้านที่ดี มีครอบครัวที่

อบอุ่น 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

- พยามใจเย็นให้มากขึ้น  

- พูดรักษาน้ าใจคนอื่น 

- รับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากข้ึน 

- เลิกเอาแต่ใจตัวเอง หัดเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 นส. กวินณา สงนวน(จ๋อมแจ๋ม) 

 



๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- เมื่อเรียน ม.6 จบแล้วต่อปริญญาตรี

เรียนตามที่ตนเองชอบแล้วอยากจะเป็นคนดี

ของพ่อแม่ท างานราชการ หาเงินใช้หนี้ให้

พ่อกับแม่โดยท างานหนัก สิ่งที่ฝันคือ

ต ารวจ 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

- มีความมุ่งมานะ 

- อดทน 

- ท างานทุกอย่างแบบรอบครอบ 

 นส.นิภาพร กงจันทา(แอ)้ 

 

๑. สิ่งที่คาดหวัง เป้าหมายของชีวิต 

- อยากท าแปลงนาให้สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ที่สุด 

- ท าอาชีพเกษตรให้ดีที่สุด 

- ก่อนถึงอายุ 40 ต้องมีแม่พันธุ์วัวให้ครบ 20 

ตัว  

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส

ตลอดชีวิต 

- ยึดมั่นในวิถีพุทธศาสตร์ชั่วชีวิต 

- เมื่อพร้อมต้องคืนชุมชน 

๒. ท าอย่างไรจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ 

- ความมั่นคง มุ่งมั่น ชัดเจนในหลักการ 

- ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต 

- แน่นอนชัดเจนในรายละเอียด 

- เป้าหมายของชีวิตคือความสุขและสงบ 

 (พี่โป้ง) 

 



ฐานเรียนรู้ที่ ๓ “รู้จักครอบครัว”  

จุดเริ่มต้นความสุขของชีวิตคือ ครอบครัว... 

สัมพันธภาพและบรรยากาศที่อบอุ่นใน

ครอบครัวก่อให้เกิดความรู้สึกที่มั่นคงเสมอ  



 เรียนรู้ฐานครอบครัวอย่างลึกซึ้ง  

 ...ผ่านการร้องเพลงอย่างมีความหมาย... 

เพลง อิ่มอุ่น  

 อุ่นใดใด โลกนี้ไม่มีเทียบเทียม อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตะกอง 

รักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวัน 

 *ให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตา ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน 

 อิ่มใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม อ่ิมอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน 

น้ านมจากอกอาหารของความอาทร แม่พร่ าเตือนพร่ าสอนสอนสั่ง 

 **ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป 

 **ใช่เพียงอุ่นท้องที่ลูกร่ าร้องเพราะต้องการไออุ่น อุ่นไอรัก อุ่น

 ละมุน ขอน้ านมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน 



เพลง เด็กดัง่ดวงดาว 

เมื่อดาวหนึ่งดวง ร่วงลงจากฟ้า จะมีดวงตา เกิดขึ้นมาบนโลกน้ีแทน 

เป็นเด็กผู้หญิง เป็นเด็กผู้ชาย ส่องแววประกาย เด็กมีความหมายเช่นดาว 

 *พวกเราจะโต ไม่นานหรอกหนา 

 เราจะอาสา เติบโตมาดูแลโลกแทน 

 ปกป้องป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า 

 ไม่มีสงคราม หากท าตามความฝันของเด็ก (ความฝันพวกเรา) 

  **ยังมีพรุ่งนี้ ย่อมมีความหวัง 

  เด็กคือพลัง เป็นความหวังแห่งวัน 

  อย่าท าลายฝัน อย่าปิดก้ันไฟ 

 เด็กมีหัวใจ ผู้ใหญ่ช่วยระวัง 

 (*/**) 

 



ร้องเพลง เด็กดั่งดวงดาว และ อิ่มอุ่น อย่างละ ๒ รอบ 

 แล้วถอดบทเรียน... 

๑. ร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร 

๒. คิดอย่างไรกับเนื้อหาของเพลง 

๓. คิดว่าเราจะท าอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นกว่านี้ 

 กระบวนการถอดบทเรียน 



ฐานเรียนรู้ที่ ๔ “รู้จักชุมชน” 

ปลูกฝังการรักชุมชน ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง เรียนรู้และรู้จัก

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

รวมท้ังบุคคลตัวอย่างท่ีอยู่ในชุมชนตนเอง... 



 เรียนรู้บุคคลต้นแบบประจ าบ้านเมืองแก ยกมาพอสังเขป.. 

คุณแม่บุญมี กะการดี เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม 

เป็นที่ขยันขันแข็ง เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลืองาน

บุญประเพณีต่างๆ เป็นผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

ไม่ฟุ่ ม เฟือยและ เป็นตัวอย่างที่ดี แก่คนใน

ครอบครัวและคนในชุมชน 

 

นายวรจิตร ใจใหญ่ ท าหน้าที่เป็นมัขทายกวัด 

และแก่ชุมชน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

จักสาน การท าไม้กวาด และมีความรู้เกี่ยวกับ

พิธีกรรม และ เป็นตัวอย่างที่ ดี แก่คน ใน

ครอบครัวและชุมชน 



นายชู พรหมหงส์ ท าหน้าที่ในชุมชนคือ

เป็นสัปเหร่อประจ าชุมชน และเป็นผู้ที่มี

หน้าที่หุงข้าวประจ างานบุญต่างๆใน

ชุมชน เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีเป็นอย่างมาก 

 

 

นายเดน สร้อยจิตร เป็นปราชญ์ของ

ชุมชน เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในงานจักสาร 

การท าพลุ ท าตะไล แก่เด็ก เยาวชน 

และผู้ท่ีสนใจ 



นายสมศักดิ์ กองทอง ท าหน้าที่ เป็น

ประธานประปาชุมชน และท าหน้าที่เป็น

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในชุมชนมี

ความสามารถเรื่องการแก้ไขปัญหาของ

น้ าประปา คอยดูแลพระสงฆ์ไม่ขาด 

 

นายลี อักษร ท าหน้าที่ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบโครงการประจ าหมู่บ้าน และ

เป็นสมาชิกของกระทรวงมหาดไทยคอย

ดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน เป็นผู้

ที่มุ่งมานะในการท างาน 

 



 ออกแบบชุมชนเมืองแกที่อยากเป็น 



กิจกรรมรอบกองไฟ 



การแสดงรอบกองไฟของแตล่ะกลุ่ม  
(๑๐ กลุ่มย่อย) 



วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



ท าอาหาร 

กลุ่มย่อยทั้ง ๑๐ กลุ่มไปนอนที่บ้านพักหลังเดียวกัน และตอนเช้าร่วมกัน

ท าอาหารกลุ่มละ ๑ อย่างเพื่อน ามารับประทานอาหารร่วมกันท่ีวัด 



ทยอยน าอาหารมาทีว่ดั 



ร่วมกันสวดมนต์  

รับพรจากพระสงฆ์ก่อนรับประธานอาหารร่วมกัน 



รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน 



สันทนาการ ร้องเพลง 

เพื่อสร้างความคุ้นเคย ผ่อนคลาย ละลายพฤติกรรม  



นั่งสงบนิ่ง เป็นกลุ่ม กลับมาอยู่กับตนเอง 



ระดมความคิดเห็นตามกลุ่ม 

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากแต่ละฐานเรียนรู้ จากทั้ง ๔ ฐาน 



 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มอ้อยควั่น 

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากฐาน “พลังกลุ่ม-เป็ดเจ้าปัญหา” 

สิ่งที่ไดเ้รยีนรู้ 

- รู้จักการวางแผน 

- ความสามัคค ี - มีสต ิ

- ความว่องไว - ความรับผิดชอบ 

- หูตาต้องเร็ว - การท างานเป็นทีม 

 

การน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

- การวางแผนในครอบครัว 

- ความสามัคคีในครอบครัว 

- มีความรักและความเข้าใจในครอบครัว 

- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง 

- มีสติในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 



 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มพลังรักษ์ชุมชน 

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากฐาน “ครอบครัว”  

สิ่งที่ไดเ้รยีนรู้ 

- ความรักจากพ่อแม ่

- พ่อแม่ให้เราได้ทุกอย่าง 

- รู้คุณค่าของตนเอง 

- ทุกคนมีประโยชน์ 

การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวัน 

- ตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่ 

- เป็นเด็กดี กตัญญูต่อพ่อแม่

และเป็นคนดีของสังคม 



 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มน้ าแข็งปิ๊ง 

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากฐาน “ชุมชน” 

สิ่งที่ไดเ้รยีน 

๑. ได้รู้จกัประวตัหิมูบ่้านเมืองแก 

๑.๑ ผู้ใหญ่บ้าน 

   ๑ ผูใ้หญ่ดน  พรหมหงส์ 

   ๒. นายเหรียญ  ใจหาญ 

   ๓. นายทน เนตรดี 

   ๔. นายบัว สร้อยจิต 

   ๕. นายสมศักดิ์  คงทรัพย์ 

   ๖. นายนุช  ทองนรินทร์ 

   ๗. นางศรีวรรณ  ใจใหญ่ (๒ สมัย) 

   ๘. นายเบิ้ม  สงนวน (ผู้ใหญ่บ้านคน

ปัจจุบัน) 

 

๑.๒ บุคคลตัวอย่าง เช่น 

 นายสมศักดิ์  กองทอง 

 นางไพ  ทรงพระ 

๒. ได้วางแผนอนาคตอีก ๑๐ ปีข้างหนา้ของ

บ้านเมืองแก 

 



 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มตะไล...ไฮโซ 

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากฐาน “รู้จักตนเอง” 

เรื่องที่สอน 

- ลักษณะนิสัยของแต่ละธาตุว่าเป็น

อย่างไร (ธาตุดิน น้ า ลม ไฟ) 

- ได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในธาตุอะไร 

สิ่งที่ไดเ้รยีนรู้ 

- ได้รู้ลักษณะนิสัยของตัวเองมากข้ึน 

- ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตนเอง และน า

ข้อเสียเหล่านั้นปรับปรุงให้ดีขึ้น 



แบ่งกลุ่มเดก็และผู้ใหญ่ 



วิเคราะห์ครอบครัว 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "เด็ก" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ครอบครวั 

เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็

อย่างไร 

วิธีแกไ้ข 

๑. พ่อแม่ทะเลาะกัน เมาสุรา 

- อยากให้มีความ

เข้าใจกัน 

- ปลอดเหล้า 

หากิจกรรมดีๆท าเป็นของ

ครอบครัว 

๒. พ่อแม่ทะเลาะกับ

ลูก 

การไม่ฟังเหตุผล

ของเด็ก (พ่อแม่ถูก

เสมอ) 

เข้าใจลูก 
ให้พ่อแม่ฟังความคิดเห็นและ

เหตุผลของลูกบ้าง 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "เด็ก" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

๑. พูดไม่ฟังและไม่เชื่อฟังพ่อ

แม่ 
ไม่ค่อยมีเวลาอบรม 

มีเวลาอบรมสั่งสอนให้เด็กเชือ่ฟงั

ผู้ปกครอง 
อบรมสั่งสอน 

๒. ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีเวลา

ให้ครอบครัว 
สังคมก้มหน้า 

หันหน้ามาปรึกษาและมีเวลาให้

กันมากขึ้น คุยกันมากขึ้น 

ปรึกษาและพูดคุยกัน แบ่ง

เวลาในการเล่นโทรศพัท์ 

 ๓. สมาชิกในครอบครัว

ทะเลาะกัน 
สุรา  

ลด ละ เลิก อบายมุข อยู่

ด้วยกันอย่างมีความสุข ปลอด

เหล้า 

 ลด ละ เลิก  

 ๔. เด็กติดเกม 
ผู้ปกครองปล่อยปะ 

ละเลย ตามใจ  

ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข  

ท ากิจกรรมร่วมกันใน

ครอบครัว  



วิเคราะห์ครอบครวัจากมุม "เด็ก" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

๑. พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก พ่อแม่ไม่ฟังลูก 
อยากเห็นพ่อแม่เข้าใจลูก ให้ก าลังใจ

ลูก 
เปิดใจคุยกัน 

๒. พ่อแม่ทะเลาะกัน 
- ไม่เข้าใจกัน 

- ดื่มสุรา 

อยากเห็นครอบครัวอบอุน่ ไม่ทะเลาะ

กัน 

- คุยกันด้วยเหตุผล 

- ไม่ด่ืมสุรา 

๓. พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก 

- พ่อแม่ไปท างาน

ต่างจังหวัด 

- พ่อแม่ติดการพนัน 

คนในครอบครัว รักกัน มีเวลาให้กัน 

- กลับมาหาลูกบ่อยๆ 

- ไม่เล่นการพนัน 

  

๔. พ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี

แก่ลูกๆ 

- ดื่มสุรา 

- สอนลูกในทางที่ผดิ 

- เล่นการพนันให้ลูกเห็น 

- พ่อแม่ไม่เข้าวัดท าบุญ 

  

พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก 

- ไม่ดื่มสุรา 

- สอนลูกในทางที่ถูกต้อง 

- ไม่เล่นการพนัน 

- พ่อแม่พาลูกเข้าวัด 

ท าบุญ 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "เด็ก" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ครอบครวั 
เกิดจากอะไร 

อยากเหน็ครอบครวัเปน็

อย่างไร 
วิธีแกไ้ข 

๑. พ่อแม่ทะเลาะกัน 

- การดื่มสุรา 

- ไม่เข้าใจซึ่งกันและ

กัน 

- อบอุ่น 

- ให้พ่อแม่เข้าใจกัน 

- ไม่ด่ืมสุรา 

- ใช้เหตุผลในการ

พูดคุย 

๒. พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล

ลูก 

- พ่อแม่ไปท างาน 

กลับบ้านดึก 

- อยู่กับตายายจงึไม่

ค่อยมีเวลาอบรม 

- อยากให้พ่อแม่แบ่งเวลามา

อบรมลูก 

- อยากให้ทุกคนอยูพ่ร้อม

หน้ากัน 

- หากิจกรรมท า

ร่วมกัน 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "เด็ก" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

๑. ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ท างาน / ไปนา อยู่ด้วยกัน 
- ท างานหาเงินเองที่บ้าน 

- ปลูกผัก 

๒. พ่อแม่ทะเลาะกัน 

- เมาสุรา 

- ไปมีคนอื่น 

- ไม่มีเงินใช้ 

- กลับมาคืนดีกัน 

- ให้พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 

- ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 

- ใช้เงินอย่างประหยัด 

๓. ไม่มีเงิน 

- ฟุ่มเฟือย 

- ไม่ท างาน / ขี้เกียจ 

- ไม่มีงานท า 

- มีเงินใช้ 

- ได้ท างานหาเงิน 

- ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงิน 

- หางานท า 

- ปลูกผักกินเอง 

๔. ติดหนี ้

- กูสหกรณ์/ ธนาคาร/ 

ธกส 

- เล่นการพนัน 

- ไม่มีหนี้ 

- ไม่เล่นการพนัน 

- หางานท า 

- มีกิจกรรมในครอบครัว 

เช่น กินข้าวพร้อมหน้า 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "เด็ก" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

๑. พ่อแม่ทะเลาะกัน 

ครอบครัวไม่อบอุ่น 
ไม่เข้าใจกัน เครียด 

ครอบครัวอบอุ่น สมาชิกและ

ครอบครัวรักและเข้าใจกัน 

- ปรับความเข้าใจกนั 

- ไม่ใช้ความรุนแรง 

๒. พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก 

พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ไม่

ค่อยพูดกับลูก ไม่เข้าใจกัน 

ไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกพูด 

พ่อแม่หันมาสนใจลูก พูดคุย ปรับ

ความเข้าใจได้ พ่อแม่รับความคิดเห็น

ของลูก 

- พ่อแม่กับลูกหันมาคุย

กันมากขึ้น 

- รับฟังความคิดเห็น- 

ทุกคนในครอบครัวมีเวลา

ให้กันมากขึ้น 

๓. พ่อแม่ติดสุรา ติดบุหรี่ 

ติดการพนัน 

ท างานหนัก เครียด ปัญหา

หนี้สิน ปัญหาครอบครัว 

อยากเห็นพ่อกับแม่เลิกดื่มสุรา เลิก

บุหรี่ และเลิกเล่นการพนัน เป็น

แบบอย่างที่ดีให้แกลู่ก 

- ชวนพ่อแม่ท ากิจกรรม

ร่วมกัน เช่น ออกก าลัง

กาย เข้าวัด ท าบุญ 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมมุ "ผู้ใหญ"่ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

 ๑. เด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่ 

ตามใจจนมากเกินไป เด็ก

ขากความอบอุ่น ไม่ได้อยู่

กับพ่อแม่ ทิ้งภาระให้ตา

ยาย ปู่ย่า ส่งเงินมาโดยไม่

รู้ว่าวัตถุประสงค์อะไร  

อยากให้เด็กเชื่อฟังพ่อแม่และตายาย

มากขึ้น รู้จักเก็บออม เชื่อฟังพ่อแม่ 

รู้คุณค่าของเงิน  

- อบรมสั่งสอนเป็น

ประจ า 

- มีกิจกรรมให้เด็กท าใน

เวลาว่าง 

- ให้พ่อแม่ดูแล

ตรวจสอบลูกหลาน

ด้วย  

 ๒. ติดเหล้า บุหรี่ ติด

เพื่อน ติดเกมและโทรศัพท์ 

เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงตามใจ

เกินไป ขอเงินเท่าไหร่ก็ให้  

อยากให้ลูกเป็นคนดี ตั้งใจเรียนให้จบ 

มีงานท าช่วยเหลือตัวเองและ

ครอบครัว  

ให้พ่อแม่หันมาใส่ใจดูแล

ลูกหลานของตัวเองมาก

ขึ้นและตักเตือนเป็น

ประจ า  



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "ผู้ใหญ"่ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

๑. พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ไปท างานต่างจังหวัด 

อยากเห็นครอบครัวมีความสุขอยู่

พร้อมหน้าพร้อมตามีงานท าใน

ชุมชน 

มีอาชีพเสริมในชุมชน 

๒. ปัญหารายได้ไม่พอกับ

รายจ่าย 
เกิดจากหนี้สิน ปลอดหนี้สิน 

ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จัดท า

บัญชีครัวเรือน 

๓. บางครอบครัวติดเหล้า 
แก้ปัญหาด้วยการกิน

เหล้า  

อยากให้ครอบครัวมีสุข ปัญหา

อะไรให้หันหน้าคุยกันอย่าแกป้ัญหา

ด้วยการดื่มเหล้า  

แก้ปัญหาร่วมกันให้อภัย

กัน ให้โอกาส  

๔.ไม่เข้าใจกัน  ไม่วางแผนไม่คุยกัน  อยากให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่  
ครอบครัวมีความสุขและ

อบอุ่น  



วิเคราะห์ครอบครวัจากมุม "ผู้ใหญ่" 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

เด็กคบเพื่อนไม่ดี 
อยากเห็นครอบครัวเป็นภูมิต้านทาน

ให้ลูกๆ 

สมาชิกในครอบครัวต้อง

มานั่งจับเข่าคุยกัน 

กินเหล้า เมายา อยากเห็นลูกเป็นคนดี 
พูดคุยตักเตือนถึงเหตุถึง

ผล 

 ขับรถเสียงดัง  พูดจาตักเตือน 
 ให้เคารพกติกาของ

ชุมชน 

  

 ปัญหาครอบครัว 

พ่อ = เมา 

แม่ = เมา 

ลูก = เมา 

ให้ครอบครัวรักและสามัคคีกัน  

อย่าให้เกิดโรคทรัพย์จาง  

อยากให้ลูกเป็นคนดี 

สมาชิกในครอบครัวต้อง

รู้จักตนเอง  

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ต ี 



วิเคราะหค์รอบครวัจากมุม "ผู้ใหญ"่ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั เกิดจากอะไร อยากเหน็ครอบครวัเปน็อยา่งไร วิธีแกไ้ข 

๑. ขาดความอบอุ่น 

- พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก 

- ไปท างานต่างถ่ิน 

- ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

อบอุ่นมีความเข้าใจกัน 

ให้พ่อแม่ แบ่งเวลาให้ลูก

และยอมรับความเห็นของ

ลูกบ้าง 

๒. ขาทันทรัพย์ในการด ารง

ชีพ 

- รายได้น้อย 

- ไม่มีงานท าประจ า 

- หนี้สินเยอะ 

อยากให้มีงานประจ าท าเพ่ือเสริม

รายได้และลดหนี้สินในครอบครัว ให้

เด็ก-เยาวชนรู้คุณค่าของการใช้เงิน 

หาความรู้เพิ่มในการ

ประกอบอาชีพ 

๓. ติดเพ่ือน เกม 

- การชักชวน 

- ตามวัย อยากรู้ อยาก

ลอง 

- ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

อยากเห็นลูกเป็นคนดี เชื่อฟัง อยู่ใน

โอวาท  

พ่อ แม่ ลูก ควรมีเวลา

คุยกัน  



การเรียนรูแ้บบอ่างปลา  

โดยการจัดที่นั่งเป็น ๒ วงซ้อนกัน กลุ่มในจะ

แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  

 ...“การวิเคราะห์ครอบครัว”...  

ทั้งจากมุมของเด็ก และมุมของผู้ใหญ่  

ส่วนกลุ่มนอกตั้งใจฟังและสังเกตการณ์  



...คือเข้าใจว่าพ่อแม่ก็มีงานต้องท า ต้อง

หาเงินอย่างนี้ค่ะ เราก็เห็นว่าไม่ค่อยมี

เวลาอยู่แล้ว แต่ก็คิดว่า ถ้าผู้ปกครอง

ยอมสละเวลาสักนิด เพื่อมาพูดคุยกัน 

ในช่วงเวลาตอนเย็น ตอนกินข้าว มันก็

คงท าให้ เราได้พูดคุยกันมากขึ้น พอ

พูดคุยกันมากขึ้นก็เข้าใจกันมากขึ้น มี

ปัญหาก็คุยกัน ไม่มีความลับต่อกัน

อย่างนี้ค่ะ... 

 

 แอ้ เยาวชนบ้านเมืองแก 



. . ในฐานะที่ผมก็ เป็นวัยรุ่นที่ โตแล้ว ก็

อยากจะขอท่านผู้ปกครองว่า ถ้ามีอะไร 

พูดตรงๆครับ ขอให้พูดตรงๆ  เพราะ

ผมรู้สึกว่า ถ้าถามผมตรงๆผมก็จะบอก

นะ ว่ามันเป็นยังไง ผิดพลาดตรงไหนไป 

อย่างนี้ครับ ถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจอะไรก็

ถามตรงๆเลยครับ มันจะ เข้า ใจกัน

มากกว่า แล้วเราก็จะกล้าบอกด้วย... 

  

 อั๋น เยาวชนบ้านเมืองแก 



...ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน นานๆทีมัน

จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ แต่ก็มีกิจกรรมที่เรา

ท าด้วยกันบ่อยๆได้ ในครอบครัวถ้า

อยาก ให้ เ กิ ดความ เข้ า ใ จกั นก็ ต้ อ ง

พยายามหันมาคุยกัน หา เวลาอยู่

ด้วยกัน แต่ถ้าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างท า

อะไรของตัวเองไปก็ไม่เกิดอะไรอยู่ดี แล้วก็

อาจจะมีปัญหากันมากขึ้นด้วยครับ... 

     

    นนท์ ประธานเยาวชนบ้านเมืองแก 



...ในวันนี้ประทับใจที่น้องกันตะ กับน้องอั๋นพูด

เรื่องครอบครัว เรื่องการท าอาหารที่ส าคัญ

ที่สุด เมื่อเราได้ท าอาหารเราก็ได้ร่วมพูดคุยกัน 

ได้เจอกัน เราจะรู้ปัญหาของครอบครัวเราเอง

นะคะ ว่าลูกเป็นยังไง พ่อเป็นยังไง ดูปัญหาที่เข้า

มาในครอบครัวของเราด้วย รู้ปัญหา พ่อแม่ก็

ต้องกล้าถามลูก ลูกก็สามารถถามปัญหาพ่อ

แม่ได้ว่าเป็นยังไง ก็ถ้าครอบครัวเราท าได้ตรงนี้ 

เราจะเกิดความเข้มแข็ง เป็นครอบครัวที่มีความ

อบอุ่น มันจะเกิดขึ้นจริงๆ เพราะว่า เราเริ่มจาก

ครอบครัวเรา รู้ปัญหาที่เราคุยกันตลอดเวลา 

ปัญหาก็จะไม่เกิดเลย อยากให้ผู้ปกครองเห็น

อย่างที่น้องๆพูดด้วย ว่าจริงๆเราอยู่ด้วยกันแต่

เรากลับไม่มีเวลาพูดคุยกันเลย ไม่เข้าใจกัน มีแต่

โทษลูก ว่า อ้าว ไปไหน อะไรอย่างนี้ อยากให้

ครอบครัวหันมามองจุดนี้นิดหนึ่งค่ะ... 
นางสงวน พจนะแก้ว 

สมาชิกสภาชุมชน 

 



...ในมุมมองของผม มองคล้ายกับหลาย

ท่าน แต่จะพูดเรื่อง บางทีผู้ปกครองก็ติด

กรอบเดิมๆ คือ ต้องเป็นแบบนี้ แบบนั้น 

อยากให้เป็นอย่างที่อยากให้เป็น แต่โลกของ

อดีตกับปัจจุบันมันต่างกัน อาชีพด้วย 

อยากให้ลูกได้ดี ก็เข้าใจ อย่างที่พ่อของผม

อยากให้ผมเป็นข้าราชการ แต่งานก็เป็น

เหมือนชีวิต ตั้ง 3 ใน 4 ส่วนของชีวิต ถ้า

พ่อแม่เลือกอาชีพให้แล้วอาชีพนั้นลูกไม่ชอบ 

ลูกก็จะเป็นทุกข์ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นอย่า

บังคับลูก... 

 
นายวีรัตน์ อุดหนุน (โป่ง) 



.. .สิ่งที่ดีคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูก

ด้วยว่า ลูกเราต้องการอะไร ลูกต้องการ

คุณพ่อคุณแม่ จะต้องลดละเลิก หรือว่ากิน

เหล้าเมายามาก็มาด่าลูก อยากให้ลูกท า

ตามตัวเองนี่มันก็ผิด  ก็อยากให้เรา ไม่ว่า

ครอบครัวไหนก็ดี เหมือนครอบครัวผมนี้

ก่อนจะกินข้าวผมก็ต้องรอลูกมาก่อน 

เพื่อที่จะได้คุยกัน กินข้าวร่วมกัน บางครั้งก็

คุยตักเตือนเขาว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไม่ดี ก็

แนะน า เขา สิ่ งที่ เป็นห่วงก็คือการเล่น

โทรศัพท์ของเขา อยากให้ลดลงบ้าง ตั้งใจ

เรียนมากขึ้น... 

 



...สิ่งที่ขาดหายไปคือ เด็กยังไม่กล้า ไม่กล้าที่จะมา

พูดกับผู้น า ไม่กล้ามพูดกับผู้ปกครอง พี่ ป้า น้า 

อาถึงปัญหาของเค้าที่ เกิดขึ้น ฉะนั้นสภาเรา 

ผู้ปกครองเราเท่านั้นที่จะช่วยเด็กได้  เด็กก็ต้อง

ช่วยสภาด้วย ช่วยผู้ปกครองด้วย เป็นการเปิดอก

เปิดใจแล้วก็พูดคุยกัน ผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจบุตร

หลานของท่านด้วย ความเป็นห่วงกับความหวงมัน

ต่างกัน ต้องพยายามช่วยกันดูและ เปิดใจซึ่งกัน

และกัน กล้าพูด กล้ากระท า กล้าแสดงความ

คิดเห็น เราอย่าคิดว่า พูดไปแล้วผู้ปกครองรับไม่ได้ 

เราไม่พูดหรอก ด้านผู้ปกครองก็บอกเท่าไหร่มันก็

ไม่เชื่อ นั่นคือความคิดที่เราคิด มันสวนกัน เรา

ต้องคุยกัน ถ้าทุกอย่างมันตกผลึกแล้ว แล้วมันมา

ตกผลึกกับชุมชน แปปเดียว ทุกอยางก็จะเกิด

ขึ้นมาในหมู่บ้านของเรา... 

 

นายเบิ้ม สงนวน 

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองแก 



ระดมแผนงานแต่ละกระทรวงในอนาคต 



กระทรวงมหาดไทย 



กระทรวงมหาดไทย 

๑. งบประมาณซื้ออุปกรณ์ 

- วิทยุสื่อสาร ๕ เครื่อง 

- ชุดปฏิบัติการ ๒๒ ชุด 

- ไฟส่องสว่าง กระบอกไฟ ๓ อัน 

- รั้วแผงกั้นจุดตรวจ ๒ ชุด 

- หนังสือรับรองเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

- เส้ือกั๊กสะท้อนแสง 

- เส้ือสีด าแขนยาว ๔๒ ตัว 

สิ่งที่ตัง้หวงั 

๑ ธันวาคม กระทรวงมหาดไทยเมืองแกจะเป็น

หมู่บ้านอย่างสมบูรณ์ 

๑. ปฏิบัติงาน : ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

- ภายในเวลา ๑ เดือนเจออุปสรรคเด็กแว๊น

ก่อกวน 

- ปิงปอง + ปทัด โยนใส่ผู้ปฏิบัติงานเวรยาม 

ปัจจุบันนี้ เหตุการณ์สงบเรียบร้อย ปกติดี 

- ร้านค้าทุกร้านให้ความร่วมมือปิดตามเวลา 

ผลที่ได้รบั 

- เด็กแว๊นหาย บ้านเมืองสงบอบอุ่น เราะมี

เจ้าหน้าที่ตรวจตราบ้านเมือง (เหลือแต่หมา

หอน) 

- ร้านค้าหยุดขายคือจะซื้อก็ไม่มีที่ซื้อ(เหล้า) 

ซึ่งท าให้ไม่เกิดโรคทรัพย์จาง โรคตับ 

โรคเบาหวาน ที่ส าคัญไม่มีคนเมาเป็นปัญหา

สังคม 



กระทรวงสาธารณสุข 



กระทรวงสาธารณสุข 

กลุม่เป้าหมาย 

ครอบครัวท่ีอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจ ารวน 
๑๐ ครัวเรือน 

ขัน้ตอนแกแผนด าเนินการ 

กิจกรรม เวลา ผู้รับชอบหลกั 

๑. ประชุมคณะท างาน ด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมการด าเนนิงาน 

 
๔ พ.ย. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีพ้อมคณะรัฐมนตรี 

๒. รับสมัครครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖๐ ครัวเรือน โดยเริ่มจาก

สภาชุมชน ครอบครัวเยาวชน และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

๔ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

๓. ปะชุมครอบครัวต้นแบบเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน ท าข้อตกลงร่วมกัน และ

ระบุว่าใครจะปลูกอะไร 

๔ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

๔. แกนน าเยาวชนเก็บข้อมูล โรคต่างๆ ที่มีในแต่ละครัวเรือน 
๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 
แกนน าเยาวชน 

๕. รวบรวมและบันทึกเป็นฐานข้อมูล 
๑๕-๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

๖. แต่ละครอบครัว เริ่มปลูกผักอย่างช้าวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

๗. ถอดบทเรียนครอบครัวต้นแบบเกี่ยวกับการปลูกผัก 
๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

๘. อบรมท าอาหารเป็นยาและมเีงื่อนไขในการทานผักอย่างน้อย ๑ อย่าง เป็น

การกลับไปทานต่อ 

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

 

๙ แกนน าเยาวชนเก็บข้อมูลหลังท าโครงการโดยการถา่ยภาพ 
๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

 

๑๐. ถอดบทเรียนจัดนิทรรศการและประกอดการท าอาหารจากผัก 
๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

 



กระทรวงสิ่งแวดล้อม 



กลุ่มเปา้หมาย 

ครอบครัวต้นแบบที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน ๖๐ ครัวเรือน 

ขั้นตอนและแผนด าเนินงาน 

๑. ประชุมคณะท างาน “กระทรวงสิ่งแวดล้อม” 

เพ่ือเตรียมการด าเนินกิจกรรม วันที่ ๔ พ.ย. 

๒๕๕๘ 

๒. รับสมัครครัวเรือนต้นแบบจ านวน ๖๐ 

ครัวเรือน (ครอบครัว สภาชุมชน เยาวชน ผู้

ที่สนใจ) วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ 

๓. ประชุมครัวเรือนต้นแบบเพ่ือท าความเข้าใจ 

วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ 

๔. แกนน าเยาวชนเก็บข้อมูล ก่อนเริ่มท า

โครงการโดยการถ่ายภาพทั้ง ๕ ส่วนของแต่ละ

บ้าน วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ 

๕. จัดอบรม “การท าบ้านเรือนให้น่าอยู่ และ

การจัดการขยะในครัวเรือน” ให้กับครอบครัว

ต้นแบบ พร้อมก าหนดในพื้นที่ต่างๆของบ้านที่

ต้องดูแล (๕ ห้อง) วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๕๘ 

๖. แต่ละคนรอบครัวดูแลบ้านเรือนตาม

ข้อตกลงร่วมกัน วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘ เป็น

ต้นไป 

๗. เย่ียมบ้าน ประเมินให้คะแนนครอบครัว

ต้นแบบเดือนละ ๑ ครั้ง วันที่ ๑๕ พ.ย. และ 

๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

๘. ถอดบทเรียนครอบครัวต้นแบบ วันที่ ๑๕ 

พ.ย. และ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

แกนน าเยาวชนเก็บข้อมูลหลังจากท าโครงการ

โดยการถ่ายภาพ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

๑๐. จัดนิทรรศการภาพบ้านต้นแบบและมอบ

รางวัลกับบ้านดีเด่น วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 



กระทรวงศกึษาธิการ 
โรงเรยีนพอ่แม่ 

เป้าหมาย เฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนบ้านเมืองแก 

- ผู้ปกครอง  -เด็กเล็ก(๓-๖ ขวบ) 

สถานที่ วัดบ้านเมืองแก เวลา ๐๙.๐๐-

๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๑๕๕๘ 

ผู้ปกครองแกนน า  

 แม่เบญ แม่ตีบ แม่หงา แม่ตอง 

 แม่หยู ๋แม่แป๋ว 

หลักสตูรทีจ่ะสอน 

 “กินกอดเล่นเล่า” 

- กินให้ถูกลักษณะ  

- กอดคือให้ความรักความอบอุ่น 

- เล่นคือพาลูกหลานเล่นให้มีความสุข  

- เล่าคือเล่านิทาน 



โรงเรยีนชมุชนเมืองแก (พี่สอนนอ้ง) 

กลุ่มเปา้หมาย : เด็กประถม-มัธยม 

แผนปฏบิตัิการ : จะเริ่มสอนเด็กประถม

ก่อนจะเริ่มสอน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลาบ่าย ประมาณ 

๑๕.๐๐ น. 

ครูผู้สอน :  

- พี่นุ่น วิชาภาษาไทย  

- กันตะ วิชาภาษาอังกฤษ 

- พี่นนท์ สอนดนตรี ศิลปะ  

- พีจ่๋อมแจ๋มพี่แอ้ สอนคณิตศาสตร์ 

- นันทนาการ พี่สายใจ พี่แหงน 

 

แผนการสอน :  

จะสอนวิชาภาษาไทยก่อนและสอนดนตรี

และนันทนาการทุกอาทิตย์ (จะเปลี่ยนวิชา

สอนทุกอาทิตย)์ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

เราจะมาประเมินผลและสรุปบทเรียนว่าเด็ก

มีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ 



กระทรวงการเกษตร 



โครงการเลีย้งไก่ชนพื้นเมอืง 

- สร้างโรงเรียน (บริเวณคอกวัวแม่

สมหมาย รักชอบ) 

- จัดหาพันธุ์ไก่มาเลี้ยง 

- จัดเวรแบ่งงานรับผิดชอบ (วันละ ๒ 

คน) 

- จัดผู้ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม 

เริ่มงานต้ังแต่วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เป็น

ต้นไป 

โครงการเลีย้งปลา 

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์

- จัดสร้างกระชังปลา (ณ บริเวณ สระ

น้ าเยาวชน) 

- จัดหาพันธ์ุปลามาเลี้ยง 

- จัดเวรแบ่งงานรับผิดชอบ (วันละ ๒ 

คน) 

- จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม 

เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เป็น 



วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. ใช้เลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๒. ให้กลุ่มเยาวชนมีความสามัคค ี

๓. รู้จักท างานเป็นทีม 

กลุ่มเปา้หมาย 

๑. นายณัฐพงษ ์ รักชอบ 

๒. นายสันติภาพ ค่าติรัมย์ 

๓. นายปฏิวัติ  ลิขสิทธิ ์

๔. นายวีรพรรณ  เมาหวล 

๕. นายยุทธนา  สร้อยจิตร 

๖. นายธีรเวต  พระแสง 

๗. นายวัชรากร  สูตรชัย 

๘. นายพนมกร  สรจ าปา 

๙. นายวุฒศักดิ์  ลัขษร 

๑๐. นายเอกราช  พงอินวงษ ์



ปิดวงการเรียนรู้  

 ...ร้องเพลง กล่าวความรู้สึกสั้นๆ... 



สรุปบทเรียนสภาชมุชนและแกนน าเยาวชนหลงัค่ายจบ 



สิ่งที่ท าได้ด ี

- ทุกคนให้ความร่วมมือกัน ทีมสภาให้ความร่วมมือกันดีมาก ต่างคนต่างช่วยกัน รู้

หน้าที่ตัวเอง งานเลยเดินเร็ว ไม่สะดุด 

- ชาวบ้านมากันเยอะมากเด็กเยาวชนก็เยอะและอยู่จนจบกระบวนการ  

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท าให้พัฒนาตนเอง ชอบตอนจับกลุ่มท างาน

เพราะได้รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงด้วย  

- มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ประสานงานและการสื่อสารระหว่างเด็กกับ

ผู้ปกครองของเด็กเอง 

- ทุกกระทรวงคือทุกคนช่วยงานกันดี ในตอนที่เตรียมงาน  

- รู้สึกว่าเปิดอกเปิดใจกันมากขึ้น มันเห็นการกระท า ลูกมาแล้วพ่อแม่กต็้องมา สิ่ง

เล็กๆน้อยๆช่วยกันได้หมด 

- การท าซ้ าๆ ประชุมซ้ าๆ มันท าให้งานส าเร็จ  

- กิจกรรมตรงกลาง วิทยากรตรงกลาง และกลุ่มฐานไปในทางเดียวกันหมด 

- ตัวอย่างคนดีประจ าหมู่บ้านของเรา พอได้อ่านเรื่องของเขาท าให้เราได้รู้จักว่าเขามี

สิ่งดีๆ นั้นอยู่ ทั้งๆที่เราอาจจะลืมเค้าไปแล้ว เราควรท าประจ าทุกปี  



สิ่งที่ควรปรับปรงุ 

- การไปนอนบ้านที่จัดไว้ให้ เพราะเด็กบางคนยังติดเพื่อนก็อยากไปนอนกับ

เพื่อน หรือบ้านอยู่ใกล้กับบ้านที่เขาต้องไปพัก เขาก็กลับไปนอนบ้าน  

- ตอนตื่นเช้ามาก็ควรมาช่วยกันท าอาหาร 

- อยากให้ระยะเวลาเข้าค่ายนานกว่านี้  

- ตอนท ากิจกรรมรอบกองไฟระยะเวลาการเตรียมงานมันสั้นเกินไป เลย

เหมือนไม่เต็มที ่

- กิจกรรมรอบกองไฟไม่หลากหลาย 

- ฐานเรียนรู้ควรจะมีหลายฐานกว่านี้  

- ความรับผิดชอบของเด็กๆ เช่น เรื่องล้างจาน  

 


