
สรุปเวทกีิจกรรมนับสอง “ยั่วให้คิด ยุให้ท ำ สร้ำงส ำนึก ปลุกพลเมือง” 

โครงกำรพลังเด็กและเยำวชนเพ่ือกำรเรียนรู้ภูมิสังคมภำคตะวันตก ปี 3 
ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 มีนำคม 2560 

ณ ห้องประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลำงเหนือ อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม 

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วม  

1. นายชนม์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

2. นายปิยวัฒน์  วัชนุชา  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

3. นายชาตรี  ลักขณาสมบัติ ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

4. นายธรรมนธี  สุนทร  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

5. นางสาววีรวรรณ ดวงแข  ทีม PNDs 

6. นางสาวอัญชนา ดีไสว  ทีม PNDs 

7. นายธเนศ  สร้อยทอง ทีม PNDs 

8. นายอิศรา  เอี่ยมสง่า  ทีม วษท.ราชบุรี 

9. นายธวัชชัย  ขาวส าอางค์ ทีม วษท.ราชบุรี 

10. นางสาวนลินรัตน์ สืบสรวง   ทีม วษท.ราชบุรี  

11. นายปณิธ ี  จินดาทา  ทีม วษท.ราชบุรี 

12. นางสาวอุรชา  สวัสดิ์พิพัฒพงศ์ ทีม วษท.ราชบุรี 

13. นางสาวศิริพร  บุญมาก  ทีม วษท.ราชบุรี 

14. นางสาวจีรนันท์ หนูวัฒนา  ทีม วษท.ราชบุรี 

15. นางสาวกัญญาณัฐ สีหะอ าไพ ทีม วษท.ราชบุรี 

16. นายนพพล  แตงรอด  ทีม วษท.ราชบุรี 

17. อาจารย์เรณุกา หนูวัฒนา  พี่เลี้ยงทีม วษท.ราชบุรี 

18. อาจารย์ธนพล อ่อนพุก  พี่เลี้ยงทีม วษท.ราชบุรี 

19. นายวิน  -  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

20. นายธีรศักดิ์  ค าชู  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

21. นายสิงหา  มารยาท  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

22. นางสาวสุรีพร  ใจทะเล  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

23. นางสาวขนิษฐา ศิลปะกาญจนมาลัย ทีม วษท.กาญจนบุรี 

24. นางสาวจ าปา  ศรีปานเงิน ทีม วษท.กาญจนบุรี 

25. นางสาวธิดาพร ต๊ะวิชัย   ทีม วษท.กาญจนบุรี 

26. นางสาววิภาพร พรมเกตุ  ทีม วษท.กาญจนบุรี 



27. นางสาวคณินทรา พัฒนมามาศ ทีม วษท.กาญจนบุรี 

28. นางสาวชนาพร ใจหาญ  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

29. อาจารย์ส าราญ พลอยประดับ พี่เลี้ยงทีม วษท.กาญจนบุรี 

30. นางสาววนิดา  ยาก าจัด  ทีม Oneness 

31. นายอภิสิทธ์ิ  ยาก าจัด  ทีม Oneness 

32. นางสาวลลนา  มาโชค  ทีม Oneness 

33. นางสาวศิริรัตน์ แก้วเมืองเพชร ทีม Oneness 

34. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเมืองเพชร ทีม Oneness 

35. นางสาวปรียานันท์ เย็นเปิง  ทีม Oneness 

36. นางสาวสุจริยา สอนบุญ  ทีม Oneness 

37. นายเฉลิมพล  ช้างเผือก  พี่เลี้ยงทีม Oneness 

38. นายสมนึก  เทศอ้น  พี่เลี้ยงทีม Oneness 

39. นางสาวปาน  ยังอยู่  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

40. เด็กชายแง  ยังอยู่  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

41. เด็กหญิงกัญญาภัค ห่วงสุข  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

42. นายจิรภัทร  ห่วงสุข  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

43. นางสาวพรนภา อินตา  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

44. เด็กหญิงภิมลรัตน์ กล่อมสุด  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

45. เด็กหญิงนวรัตน์ เมยยะ  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

46. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์ จอมมาก  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

47. เด็กหญิงสุนันทา เทศทอง  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

48. เด็กหญิงแอน  จันดี  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

49. เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ณรงค์ ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

50. นางสาวปภาวรินทร์ ประชานิยม ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

51. นางสาวสิริลักษณ์ อินทรบุตร พี่เลี้ยงทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

52. นางสาวกุลสตรี อุณหกานต์ ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

53. นางสาวภาวิณี แสนสง่า  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

54. นางสาวชลธิชา จ าปาทอง ทีม  มรภ.กาญจนบุรี 

55. นางสาวสกาวเดือน งามยิ่ง  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

56. นางสาวอัญชิษฐา ทองดอนน้อย ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

57. นางสาวแสงอโณทัย แก้วอิ่ม  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

58. อาจารย์ปกรณ์ ประจวบวัน พี่เลี้ยงทีม มรภ.กาญจนบุรี 



59. นางสาวบุษกร  จันทร์สว่าง ทีมถาวรานุกูล 

60. นายทรงยศ  แสงบรรจง ทีมถาวรานุกูล 

61. นางสาวชมพูนุช ฉัตรพุก  ทีมถาวรานุกูล 

62. นายธีรภพ  อิ่มเสมอ  ทีมถาวรานุกูล 

63. นางสาวกรกนก บุญช่วย  ทีมถาวรานุกูล 

64. นายคณิศร  บุญมาก  ทีมถาวรานุกูล 

65. นายธนวัฒน์  บัวทอง  ทีมถาวรานุกูล 

66. นางสาวศรัณย์พร   แนวเถื่อน  ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

67. นางสาวปาริษา   อิสโร  ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

68. นางสาวสุริษา   บัวลาว  ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

69. นางสาวกีรติ    พิทักษานุรัตน ์ ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

70. นางสาวพัชรีพร   รักวิเชียร  ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

71. นางสาวจุฑามาศ   ขันธ์แก้ว  ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

72. นางสาวอาภาศิริ   เรืองจ้อย  ทีมโรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

73. นายชัยชาญ   ปรางค์ประทานพร พ่ีเลี้ยงทีม โรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

74. นางสาวดวงธิดา ยาชมพู  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

75. นางสาวพรวิมล สุดแสวง  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

76. นางสาวปาริชาติ เมสประสาท ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

77. นางสาววัศยา  สังข์ขัน  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

78. นางสาวสาลินี  เรืองวัฒนา ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

79. นางสาวอณิษฐา  มาลา  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

80. นางสาวร่มพุทธ วงษ์รอด  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
81. นางสาวกมลชนก รอดสวัสดิ์ ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
82. นางสาวสุภารัตน์ พุอ้อย  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
83. นางสาวปัทมา  มุกดาม่วง  ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
84. นายชยุตพงศ์  สาระกลุ  ทีมมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง  

85. นางสาวพรประภา เอี้ยงชะอุ่ม ทีมมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง  

86. นางสาวณัฐพร ผลทรัพย ์ ทีมมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง  

87. นางสาวนันทนัช ล าไยเสารส ทีมมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง  

88. นางสาวอัลวารสิ บอสู  ทีมมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 

89. ผศ.วรลักษณ์   กรรณวัฒน ์ พี่เลี้ยงทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  

90. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์ทอง   ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

91. เด็กหญิงศุภรดา  เนียมเกิด  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  



92. เด็กหญิงเอมิกา   เจริญพร  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

93. เด็กหญิงสโรชา   อินทร์เรือง ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

94. เด็กหญิงสุปรียา   หอมหวาน ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

95. เด็กหญิงกัลยากร   สารเห็ด  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

96. เด็กหญิงวริษา   พราหมณี  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

97. เด็กชายสิทธิพล   พรมโสภา  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

98. เด็กหญิงนภาพร   ทองค า  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

99. เด็กหญิงสุธิชา   พาภักดี  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

100. เด็กชายกิตติภพ ศรีสวัสดิ์  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง 

101. เด็กชายนพรุจ   สุขดี  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

102. เด็กชายสุเมธ   สังข์ฤทธ์ิ  ทีมโรงเรียนบ้านหนองโรง  

103. นางสาวประไพ ไม้แก้ว  พี่เลี้ยงทีม โรงเรียนบ้านหนองโรง  

104. นางสาวมาลินี  กรีธาธร   พี่เลี้ยงทีม โรงเรียนบ้านหนองโรง  

105. นางสาวพลอยมณี   เอกอาวุธ  ทีมโรงเรยีนท้ายหาด  

106. นางสาวปัทมา   สุริยะ  ทีมโรงเรยีนท้ายหาด  

107. นายสมพร   จันทรบัณฑติย ์ ทีมโรงเรยีนท้ายหาด  

108. นางสาววรรณี   อุดมขจรกิตต ิ ทีมโรงเรยีนท้ายหาด  

109. นางสาวสิรวด ี แย้มสอาด ทีมโรงเรยีนท้ายหาด 

110. นางทองค า   เจือไทย  คณะท างาน 

111. นางนิภา   บัวจันทร์  คณะท างาน 

112. นายกิตติรัตน์   ปลื้มจิตร  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

113. นางอุบลวรรณ  ปลื้มจิตร  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

114. นางสาวพัชรี   ชาติเผือก  ทีมคิดค้นคว้า 

115. นางสาวสุวิภา  ตรีสุนทรรัตน์ ทีมคิดค้นคว้า 

116. นายชิษนุวัฒน์  มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

117. นายค ารณ  นิ่มอนงค ์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

118. นายพศิน  เผ่าพงษ ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม  

119. นายอรรถชัย  ณ บางช้าง  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

120. นายสถาพร  โพธิไพรศิริ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

121. นายสราวุธ  ปิ่นแก้ว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

122. นายนฤวัต  แซ่ตัน  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

123. นางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 



124. นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

125. นายวิรัช  เอี่ยมปลัด ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

126. นางอาภา   พงษ์คีรีแสน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

127. นางสาวพรทิพย์ ลิ้มประสิทธิวงศ์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

วันที่ 18 มีนำคม 2560 

เปิดประชุมเวลำ 09.00 น. 

 

เช้านี้นายค ารณ นิ่มอนงค์ (อ้วน) นายสถาพร โพธิไพรศิริ (บาส) และนายอรรถชัย ณ บางช้าง (โด่ง) ชวนน้องไหว้

พระในห้องประชุม และการไหว้พ่ีเลี้ยง จากนั้นชวนน้องเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรบมือตามจ านวนนับ  

 ท าท่าทางตรงข้ามกับท่ีสั่ง คือ สั่งยืนให้นั่ง สั่งน่ังให้ยืน 

 จับคู่กับเพื่อนท่ีสนิทที่สุด เพื่อเล่นกิจกรรม ปลาทู ปลาบู่ โดยการแบมือสับหว่างกัน และตกลงกันว่าใครจะเป็น

ปลาทู ปลาบู่ เมื่อพ่ีๆ พูดปลาอะไร คนนั้นต้องจับเพื่อนให้อยู่และอีกคนต้องพยายามเอามือหลบการจับกุม 

 กิจกรรมเสร็จล่ะเธอ โดยให้บอกช่ือตามสั่ง หากหมดเวลา คนที่พูดไม่ทันจะแพ้ เช่น สัตว์บก ยี่ห้อสบู่ ผลไม้ 

จังหวัดที่ลงท้ายด้วยค าว่า “บุรี” เป็นต้น รอบแรกใครแพ้ให้ยืนขึ้นไปเปลี่ยนคู่กับคนที่มาจากต่างทีม / 

โครงการ / จังหวัด แล้วให้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ รอบที่ 2 ให้หมายเลข 2 เริ่มก่อน คนที่แพ้ให้ลุกขึ้นไปนวดไหล่

ให้เพื่อน รอบที่ 3 ให้หมายเลข 1 เริ่มก่อน คนที่ชนะลุกข้ึนไปเปลี่ยนคู่ใหม่ 



 จับกลุ่มกัน 5 คนเป็นวงกลมที่มาจากต่างพื้นที่ ต่างโครงการ และจังหวัด ให้นับ 1-6 เรียงกันไปเรื่อยๆ จากนั้น

ได้เพิ่มกติกาเข้าไปใน คือ เลข 1 ให้ตบมือแทน และรอบสุดท้ายเพิ่มให้ เลข 3 กระทืบเท้าแทน 

 เมื่อพี่สั่งว่ามดตายให้ทุกคนนอนดิ้นที่พื้น จากนั้นจะสั่งมอเตอร์ไซค์ให้ทุกคนจับคู่ และท าท่าทางคน 1 เป็น

คนขับอีกคนเป็นคนซ้อน ไฟเขียว ไฟแดงให้จับกลุ่ม 3 คนเรียงแถวไล่ระดับเอามือท าเป็นไฟกระพริบคล้าย

สัญลักษณ์ไฟจราจร และหมอล าให้จับกลุ่ม 4 คนแล้วออกท่าทางเต้นหน้าเวทีหมอล า 

 กิจกรรม Walking Death (ซอมบี้) ปล่อยซอมบี้เดินเข้าไปแตะคน และคนจะกลายเป็นซอมบี้แล้วช่วยกันไล่ล่า

คนให้กลายเป็นซอมบี้ให้หมด 

 มังกรลอดถ้ าแบ่งน้องๆ ออกเป็น 3 ทีมเท่ากันและให้ยืนเรียงแถวตอนหนึ่ง จากนั้นให้นับเลขต่อกันไปเรื่อยๆ 

ต้องจ าให้ได้ว่าใครนับเลขอะไร เมื่อพ่ีๆ สั่งหมายเลยใดให้หันหน้าไปจับมือกันเป็นถ้ าเพื่อนทั้งหมดต้องเรียงแถว

มาลอดถ้ าให้ครบทุกคน 

 แบ่งน้องออกเป็น 2 ทีมและปรึกษากันว่าเราจะท าท่าทางใดมี 3 ท่าให้เลือก คือ ซามูไร ผู้หญิง และผี โดยมี

กติกาว่า ซามูไรแพ้ผู้หญิง ผู้หญิงแพ้ผี และผีแพ้ซามูไร หาผู้ชนะ 2 ใน 5 ผู้แพ้ถูกท าโทษ 

 

วีดีทัศน์สร้ำงส ำนึกพลเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พี่อ้วนได้ให้น้องๆ นั่งเป็นทีมและดูคลิป The good experiment มีเนื้อหาที่เล่าเรื่องราวของแม่ที่มารับลูกๆ ที่

โรงเรียนแล้วพบว่าเสื้อผ้าลูกตัวเองเลอะไปด้วยโคลน หลายท่านต่างโกรธท่ีลูกตัวเองท าเสื้อผ้าเลอะ จากนั้นทางโรงเรียนได้มี

คลิปแอบถ่ายโดยขึ้นหัวข้อว่า “นักเรียนตัวอย่าง” แล้วเป็นคลิปที่เด็กๆ เดินเข้าไปช่วยลุงภารโรงที่ท ารถเข็นต้นไม้ล้มโดยที่ไม่

สนใจว่าเสื้อผ้าของตัวเองจะเลอะหรือจะโดนแม่ดุ เมื่อจบวีดีทัศน์พ่ีอ้วนได้ปล่อยโจทย์แก่น้องๆว่า “หลังจากท่ีได้ดูวีดีโอแล้ว ได้



เห็นส านึกของพลเมืองอย่างไรบ้าง” โดยให้น้องๆ ทุกคนเขียนในสิ่งที่ตัวเองคิดลงในกระดาษ จากนั้นน ามาระดมความคิดกับ

เพื่อนๆ แล้วเขียนลงกระดาษฟลิบชาร์ต น าเสนอถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สรุปได้ดังนี้ 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรชมวีดีทัศน์ 

 เห็นน้องๆ มีจิตอาสาโดยไม่ห่วงว่าจะเลอะหรือโดนแมดุ่ 

 เกิดความภาคภมูิใจกับตัวเองและได้รับค าชมจากแม่ 

 มีความสุขจากการมจีิตสาธารณะ จิตอาสา และจากความส าเร็จทีไ่ดช่้วยเหลือ 

 ความมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไมห่วังผลสิ่งแทน 

 ความเสยีสละ และไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน 

 ความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปช่วยผู้อื่นโดยไม่มีความลังเลใจ 

 ผู้ปกครองควรฟังเด็กก่อนท่ีจะตัดสินเขา เพื่อจะได้เข้าใจมุมมองของเด็กๆ 

 ไม่โกหกแม่ในสิ่งท่ีท า จริงใจกล้าบอก 

 ส านึกพลเมืองเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็มไีด ้

พี่อ้วนได้ชวนให้น้องคิดต่อว่า ส านึกพลเมืองเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวพวกเรา อยู่ที่จะเอามันออกมาหรือไม่  จะเมินเฉย

หรือเข้าไปช่วย เชื่อมไปถึงการท าโครงการที่มีทั้งเรื่องใกล้ตัวและไกลตัว แต่เรากลับรู้สึกอยากลุกขึ้นมาท า เรื่องที่จะท ากันนั้น

เป็นเรื่องที่ไม่มีใคร พ่อแม่หรือคนอ่ืนๆ มาบังคับเราท าหรือไม่ การท าโครงการไม่มีใครรู้ว่าเราท าอะไร แต่สิ่งเราท าไม่ได้ท าเพื่อ

ตวัเราเก่งขึ้นเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบดีๆ ต่อสังคมอีกด้วย สุดท้ายได้ยกสิ่งที่น้องๆ พูดสิ่งที่ได้รับจากการชมวีดีทัศน์มา

ผูกกับเรื่องของส านึกพลเมือง โดยเริ่มจากกิจกรรมนับ 1 “ปลุกส านึก สร้างพลเมือง” ที่ไปสะกิดปลุกให้ลุกข้ึนมาท าสิ่งดีๆ สู่นับ 

2 “ยั่วให้คิด ยุให้ท า” ที่เราจะอยู่เฉยๆ ไม่ได้แล้วต้องมาร่วมกันคิดเพื่อให้เกิดการกระท าท่ีจะส่งผลกระทบดีๆ 

 

ควำมเหมือนควำมต่ำงระหว่ำงค ำว่ำ “จิตอำสำ” และ “จิตส ำนึก” 

พี่อ้วนชวนน้องแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องจิตอาสาและจิตส านึก นายธเนศ สร้อยทอง (น้องนิก) จากแพรกหนามแดง

แสดงความคิดเห็นว่า จิตอาสา คือ การรวมกลุ่มไปท าโดยได้ตัง้เป้าหมายไว้ก่อน ส่วนจิตส านึกมันเป็นสิ่งท่ีอยู่ในตัวเรา ท่ีจะต้อง

ท าเพื่อกระตุ้นเรื่อยๆ พี่อ้วนถามว่า ใครเคยไปปลูกป่าหรือเก็บขยะบ้าง น้องๆ หลายคนเคยไปท ากิจกรรมเหล่านั้น พ่ีอ้วนชวน

คิดต่อว่าตอนที่เราไปปลูกป่าเราได้สนใจตัวป่าจริงๆ หรือไม่ เวลาท าอะไรแล้วมีคนไม่เห็นจะท าหรือไม่ โดยได้ยกตัวอย่าง

เปรียบเทียบระหว่างคนเห็น เช่น ไปปลูกป่า เก็บขยะ เราจะบอกว่าท าเพื่อรักษ์โลก ไปทันที แต่เรื่องที่ไม่มีคนเห็นแต่เป็นสิ่ง

เล็กๆ ใกล้ตัว เช่น ปิดไฟ ปิดน้ า กลับคิดนาน เป็นค าถามที่ฝากน้องๆ กลับไปคิดต่อด้วย จากนั้นให้น้องพักรับประทานอาหาร

ว่าง 

 

ห้องพ่ีเลี้ยง 



นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ผู้บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก เกริ่นน าถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ 3 ว่าจะต้องมีการศึกษาพฤติกรรมเด็กที่เข้าร่วมด าเนินโครงการของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก

เด็กทีผ่่านกระบวนการเรียนรู้หรือเข้าร่วมโครงการ อาจจะมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการทดสอบเด็กตั้งแต่ก่อน

เข้าร่วมกระบวนการและหลังจากผ่านกระบวนการด าเนินงานในโครงการไปแล้ว โดยแยกเด็กในช่วงอายุ 12 – 25 ปี ส าหรับ

ผู้เข้าร่วมในเวทีนี้ส่วนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงเก่าและพี่เลี้ยงใหม่ จึงขอสร้างความเข้าใจเรื่องโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการ

เรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มีการด าเนินงาน

น าร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม น่าน ศรีสะเกษ และจังหวัดสงขลา จะขยายการด าเนินงานไปในจังหวัด

เชียงใหม่และหวัดสตูล และจังหวัดที่มกีารขับเคลื่อนงาน สสส.  

ความคาดหวังของโครงการ คือ การสร้างกระบวนการในเด็กและพี่เลี้ยง เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริม ปีนี้จะมีทั้งหมด 25 ทีม วันนี้มา

ทั้งหมด 20 ทีม จะจัดกระบวนการเสริมในส่วนที่เหลืออีก 5 ทีม ต่อไป ปีที่ผ่านมามีการท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โครงการพยายามจะประสานการด าเนินงานให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4 

จังหวัดภาคตะวันตก ส าหรับการด าเนินงานในปี 3 จะมี มรภ.กาญจนบุรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเข้าร่วมยังขาด มรภ.เพชรบุรี ซึ่งจะประสานมหาวิทยาลัยทั้งหมดให้เข้าร่วมด าเนินงานในระยะ

ต่อไป 

เวทีน้ีจะชวนระดมความคิดระหว่างพี่เลี้ยงใหม่กับพ่ีเลี้ยงเก่า โดยให้ระดมความคิดเห็น เขียนลงกระดาษโพสอิท และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้ประเด็นต่อไปนี ้

1. ประเมินเด็กก่อนเข้ำร่วมด ำเนินงำนทั้งด้ำนควำมคิด จิตใจ และพฤติกรรม  

 
 

ก่อนเข้ำร่วมกระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 
ควำมคิด จิตใจ พฤติกรรม 

บวก ลบ บวก ลบ บวก ลบ 

 ค ว า ม คิ ด ดี
ห า ก
เปรียบเทียบ

 ไม่คิด 

 คิดไม่เป็น 

 คิดเรื่องท านอง

 จิตใจดี และ
ท ากิจกรรม
เ พื่ อ ช่ ว ย

 ไม่นิ่ง 

 ค ร อ บ ค รั ว
แตกแยก ต้อง

 เด็กดี  พร้อม
จ ะ
เปลี่ยนแปลง

 ไ ม่ ก ล้ า
แสดงออก 

 อ ยู่ กั น เ ป็ น



กับเด็กชุดอื่น
ใน โร ง เรี ย น 
ช่ วยคิ ด และ
ท ากิจกรรมใน
โรงเรียน 

 คิดดี อยากมี
อาชีพอิสระ 

ค ร อ ง ธ ร ร ม
ไม่ได้  

 คิดนานกว่าจะ
ตอบค าถาม 

เ พื่ อ น  / 
โรงเรียน 

 มีความกล้า 

พูดคุยกับคน
อื่นๆ  

 คิดถึงส่วนตัว
ม า ก ก ว่ า
ส่วนรวม 

  

ตัวเอง 

 มี ค ว า ม
รับผิดชอบแต่
ต้ อ งก ระตุ้ น
เตือน 

 เป็นเด็กเรียน 
มี ค ว า ม
รับผิดชอบสูง 

 มีวินัยสูง 

 ผ่ าน ก ารฝึ ก
เ รื่ อ ง ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ
ม า แ ล้ ว ใ น
ระดับหนึ่ง 

 มีความเพียร 

 ไม่ รู้ จั ก ก า ร
ไหว้ / ไม่กล้า
แสดงออก 

 ช อ บ เ ขี ย น
แทนการตอบ
ค าถาม 

 ไม่มีคนเอากับ
เด็กกลุ่มนี้ 

 ส น ใจ อ ย าก
เรียนรู้ 

ก ลุ่ ม  ไ ม่
สัมพันธ์กับคน
อื่น 

 ก้าวร้าว 

 ไม่กล้าพูด 

 ขี้อาย 

 ไ ม่ รู้ จั ก โ ล ก
รอบตัว  

 ยั งตั ด สิ น ใจ
ไม่ได้ 

หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 

 กล้าพูด 

 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและพี่เลี้ยง เป็นกันเอง 

 มุ่งมั่น อยากมีอาชีพอิสระ 

ประสบกำรณ์ 

 ต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเด็กแต่ละคน 

 สิ่งที่ทีมพี่เลี้ยงอยากขอพี่เลี้ยงในพื้นที่ คือ อย่าให้เด็กมีการแข่งขันกัน ต้องการให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเครือข่าย ภาค
ตะวันตก ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีปัญหามากมายเข้ามาในพื้นที่ ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันในลุ่มน้ าแม่กลอง เช่น ปัญหาน้ าเสีย 
น้ าท้ิงจากการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 



 

ระหว่างที่รอทีมพี่เลี้ยง นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ก็ให้ผู้เข้าร่วมแนะน าตัว ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้บริหาร

โครงการ พี่เลี้ยง ที่เป็นแกนน าชุมชน ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะท างาน พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และทีมคิดค้นคว้าในการถอดบทเรียน นอกจากนี้ยังน าเสนอว่า ใน

กระบวนการท างานมีการสอดแทรกเรื่องงานวิจัยเข้าไปในพื้นที่ด้วย ซึ่งปัจจุบัน สปฐ. มีการให้ครูได้ทดลองท าหลักสูตรภายใต้

งบประมาณ 10,000 บาท / โครงการ หากครูมีการออกแบบกระบวนการด าเนินงานจากในโครงการนี้ ก็สามารถสอดรับกับ

การน าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในพื้นที่ได้เช่นกัน  

 

2. ควำมคำดหวัง / สิ่งที่อยำกเห็นหลังจำกเข้ำร่วมกระบวนกำรด ำเนินงำน 

ควำมคิด 

 อยากให้มีการจัดระบบความคิดที่ดี คิดนอกกรอบ คิดอย่างเป็นขั้นตอน 

 เห็นบริบทเข้าใจท้องถิ่นของตนเอง 

 เข้าใจตนเอง สังคม  และระบบภูมินิเวศ 

พฤติกรรม 

 กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 

 เป็นตัวอย่างให้เพื่อนและเป็นผู้น า 

 การท างานเป็นทีม 

 แก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง และขยายผลสู่สังคมวงกว้าง 

 ตื่นรู้ตลอดเวลา 

 เด็กน ากระบวนการไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต 

 เห็นครูภาษาไทยท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมได้ 

 เด็กเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง 

จิตใจ 

 มีส านึกท่ีดีต่อตนเอง และน้อง และสังคม 

 เด็กมีความสุข สังคมดี 

 

กระบวนกำรในกำรท ำงำน คือ ให้เขาคิดเองเพื่อให้เด็กสามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการคิดอย่างเป็นข้ันตอน 

โดยการให้ท าการบ้านมา และให้พี่เลี้ยงไปอยู่กลุ่มอื่นๆ หลังจากนี้จะให้เด็กเตรียมตัว ท าแผนที่ / คลิปสั้นๆ เพื่อน าเสนอ

ประเด็นที่สนใจท างาน พรุ่งนี้จะท า project management เพื่อให้กลับไปเขียนโครงการเสร็จส่งกลับมา ช่วยปรับให้เข้าเวที

พิจารณาโครงการในวันที่ 23  -24 เมษายน 2560 เริ่มด าเนินงานในวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 ระหว่างทางจะ

มีการน าเด็กเข้ามาร่วมกระบวนการเป็นช่วงๆ ก่อนสงกรานต์จะต้องส่งโครงการเข้ามาหาเรา สิ่งท่ีจะท าอย่างเอาจริงเอาจังในปี 



3 คือ เด็กต้องท าใบเสร็จ การเงินด้วยตนเอง เพื่อจัดการตนเอง ครูสามารถก ากับได้ และเป็นโค้ชช่วยเด็กให้ลงมือท าด้วย

ตนเอง โดยออกแบบใหเ้ด็กท้ัง 3 ทีม ที่ผ่านการเข้าร่วมด าเนินงาน ลงมาเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยน้องและสะท้อนในวันพรุ่งนี้ จากนั้นให้

พี่เลี้ยงท้ังหมดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีถึงแนวทางการหนุนเสริมเด็กท่ีเข้าร่วมทั้งหมดในโครงการ ดังน้ี 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ร่ืองแนวทำงกำรโค้ชเด็กและเยำวชน 

 

 
 

 พี่เลี้ยงต้องฝึกทักทายเด็กและเยาวชนของทีมอื่นๆ ด้วย รวมทั้งเรื่องระเบียบวินัยของเด็ก ฝึกเรื่องการตั้ง

ค าถามให้กับเด็ก (อ.เรณุกา หนูวัฒนา) 

 อยากให้โค้ชพ่ีเลี้ยงก่อน เพื่อลงไปโค้ชน้องต่อได้ (อ.ธนพล อ่อนพุก) 

 ท าเรื่องการเรียนรู้ของสังคมไทย งานนี้จะเปลี่ยนบทบาทในการเป็นโค้ช จากความรู้ในต าราเป็นความรู้ใน

ชุมชน จากการท่องจ าเป็นการฝึกทักษะชีวิต จะมีการท า workshop 4 ครั้ง มาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง ซึ่งพฤติกรรมของเด็กมาจากหลายปัจจัย ความสัมพันธ์ของเด็ก ปัญหาจากครอบครัว ท าให้เด็กไม่ดึง

ศักยภาพออกมาใช้ เป็นเรื่องของชีวิตจริง เพื่อท าให้โค้ชสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างบทบาทของโค้ชกับการ

เป็นพ่อแม่ น่าจะเป็นประโยชน์ ต้องมีการคัดเลือก และจัดให้พี่เลี้ยงกับชุมชนอีกต่างหาก (นายกิตติรัตน์ ปลื้ม

จิตร) 

 จากการลงทุนพัฒนาศักยภาพ ท าให้ได้พี่เลี้ยงที่เข้าใจขึ้นมา และขอให้ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่

เกิดขึ้นให้ฟัง (นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า) 

 น าประสบการณ์จากการท างานในปีก่อนมาใช้ โดยต้องรู้จักเด็กทุกคนในทีม พี่เลี้ยงควรให้เด็กลงมือท างานเรา 

ลงไปทักทายเด็กก่อน ท้ังการไหว้ (นางนิภา บัวจันทร์) 

 สร้างความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท างาน สร้างความไว้วางใจให้เหมาะสมกับ

ทีมโค้ชในแต่ละช่วงอายุ เพื่อลงโค้ชน้องในพื้นที่ต่อไป (นางทองค า เจือไทย) 

 น ากระบวนการจากการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไปปรับใช้กับการเรียนการสอน เช่น จิตวิทยาส าหรับครูโดย

การพาเด็กลงชุมชน มีผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตัวเด็ก (ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์) 

 หากลงท างานวิจัยกับชุมชนจะต้องมีบุคลากร และความรู้ในพื้นที่ เวทีนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการฝึก

จากการแลกเปลี่ยนของเพื่อนพี่เลี้ยงในเวที ท าให้กระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมได้ดีขึ้น ในส่วนของการ



ท างานท่ีมหาวิทยาลัย ท าให้น างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปปรับใช้ในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยให้เด็กและ

เยวาชนเป็นตัวหลัก เราเป็นพี่เลี้ยง เมื่อเราเข้าท ากิจกรรมในงานวิจัยเด็กก็จะปรับบทบาทไปช่วยเหลือทีม

อาจารย์ในพื้นที่ได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับคนอื่นได้ ในส่วนของความรู้ที่ตนเองมี (วิทยาศาสตร์) จะน าไป

ช่วยเหลือสังคมได้โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้บอกถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละประเด็นในพ้ืนท่ีต่างๆ (อ.ปกรณ์ 

ประจวบวัน) 

 อาจารย์อาจจะมีการช่วยยกระดับความรู้กับกลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นที่อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนร่วมด้วย 

เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา (นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า) 

 หากเด็กได้พูดคุยและลงมือท า ช่วยให้การคิดและการลงมือท าชัดเจนเพิ่มขึ้น (ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์) 

 กลุ่มเล็กต้องลงไปพูดคุยกับชุมชนเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันได้ การน าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ได้ (อ.

หนองโรง) 

 ปีท่ี 3 จะต้องแบ่งบทบาทการท างานให้กับพี่เลี้ยงแต่ละคนด้วย โดยการแบ่งให้ลงไปสังเกตการณ์ในแต่ละกลุ่ม 

เรื่องวินัยสามารถเตือนได้ ไปลามาไหว้ ทานข้าวให้หมดจาน จากการถามน้องที่ผ่านการข้าร่วมกระบวนการ 

คือ ส านึกพลเมือง โดยจะมีการเข้าร่วมเดินดูพฤติกรรมทั้งหมด เช่น การเปิด – ปิดน้ า การใช้กระดาษทิชชูใน

ห้องน้ า การดื่มน้ าให้หมดแก้ว เป็นต้น รวมทั้งการให้มีพี่เลี้ยงเข้ามาเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องชู้สาวเนื่องจากเป็น

ช่วงวัยรุ่น (นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า) 

 เด็กช่วงยุคศตวรรษท่ี 21 จะใช้โทรศัพท์มากกว่าการบันทึก ดังนั้นขอให้พ่ีเลี้ยงช่วยดูแลเรื่องการบันทึกและการ

คิดร่วมด้วย สะท้อนกลับไปมา (นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร) 

 อาจจะฝึกจากการดูเส้นทางระหว่างบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ฝึกเรื่องการบันทึกและความคิดสะท้อน (นาย

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร) 

 จะต้องไปจัดการเรื่องพี่เลี้ยง และโครงการที่มาจากพื้นที่เดียวกันหลายโครงการ ซึ่งต้องมีความชัดเจนในการ

ดูแลเด็กและเยาวชน รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตเด็กและเยาวชนรายบุคคล ซึ่งโครงการต้อง

ชัดเจน ขอฝากกระบวนการร่วมกันให้เด็กและเยาวชนท้ังหมด (นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า) 

 

 
 



เมื่อพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น ก็มารวมกันในห้องเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม 

 

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรโชว์ 

 พี่อ้วนให้น้องแต่ละทีมเตรียมตัวน าเสนอ เวลา 45 นาที โดยให้น าเสนอไม่เกิน 5 นาที และน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

ห้ามมาอ่าน ppt.  

 

กิจกรรม “น ำเสนอเร่ืองรำว บอกเล่ำสิ่งท่ีเรำอยำกท ำ” 

ช่วงบ่ายพี่อ้วนชวนน้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเรียกพลังประกอบท่าเมื่อพูดค าว่า 

“เยำวชน” ให้พูดค าว่า “เฮ้” พร้อมกับยกมือขวาชูขึ้น เมื่อพูดว่า “พลเมือง” ให้พูดค าว่า “ฮึด” พร้อมกับก ามือชักไป

ด้านหลัง จากนั้นให้ไปหาช่ือเพื่อนที่เหมือนกับเรา เช่น ชอบสีเขียว พยัญชนะตัวแรกของช่ือ คนที่เกิดวันเดียวกัน เป็นต้น 

จากนั้นให้คนที่เกิดวันเดียวกันนั่งรวมกลุ่มกัน คนที่อายุน้อยที่สุดไปหามากที่สุด โดยห้ามให้ใช้เสียง แล้วให้นั่งลง เพื่อเตรียม

เล่นกิจกรรมไข่มังกร โดยเมื่อเพลงจบที่ใครให้ถือไข่มังกรไว้ พร้อมท าท่าประกอบการแนะน าตัว น้องๆ สะท้อนว่า สิ่งที่ได้

เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ ได้แก่ ความเร็วในการท ากิจกรรม กล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ อยากส่งไข่ออกไปจากตนเอง พี่

อ้วนจึงชวนสรุปว่า ไข่ก็เหมือนกับปัญหาในชุมชน เมื่อมีปัญหาก็มักจะโทษคนอื่น เช่น อบต. ครูในโรงเรียน เป็นต้น เหมือนกับ

โครงการที่เราจะกลับไปท า  

จากนั้นให้น้องน าเสนอประเด็นท่ีแต่ละทีมสนใจจะท า สรุปได้ดังนี้   

 

ทีม เนื้อหำ ฐำนคิด 
1. ท้ายหาด น าเที่ยว 9 วัด เพื่อบูรณะวัด ท าให้เกิดการสืบ

ทอดพระพุทธศาสนา และส่งเสริมชุมชนให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น      

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าวัด  

2. The Plants มีใบไม้ในพื้นที่มาก อยู่บริเวณใกล้เขา และมีขี้วัว 
ขี้ไก่ ข้ีหมู เพื่อท าดินขายในวิทยาลัย 

ช่วยลดโลกร้อนและจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ 

3. พรหมานุสรณ ์1 ศึกษาผ่านรสชาติเค็ม หวาน เปรี้ยว และรสเผ็ดใน
พื้นที่อ าเภอบ้านแหลม บ้านลาด แก่งกระจาน 

น าเสนอของดีเมืองเพชรบุรี 4 รสชาติ 



และอ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

4. เสรไีก่ขาว เลี้ยงไก่ด้วยถ่านใบโอชา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และน าไปแพ็คส่งขายให้เกษตรกรและร้านค้า 
ช่วยเพิ่มรายได้ 

พัฒนาอาหารเลี้ยงไก่เพื่อส่งไกข่าย 

5. มรภ.กาญจนบุร ี1 ใช้ แส ง  LED ใน ก ารป ลู ก ผั ก  เพื่ อ ให้ โต เร็ ว 
ระยะเวลาสั้น  

ลดระยะเวลาในการปลูกผัก  

6. มรภ.จอมบึง การท าดินที่ ดี เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับการปลูก
สับปะรดในต าบลบ้านคา  

ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดสาร 

ข้อเสนอแนะ 

 ทุกโครงการดี แต่ไปสร้างส านึกพลเมือง / พลเมืองตื่นรู้ให้กับใคร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ท าแล้วเกิดผลอย่างไร
กับตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิธีการและแนวทางการท างาน เนื่องจากบางโครงการเป็นค าถาม
ใหญ่และกว้างมาก (พ่ีที่ผ่านการท างานมา 2 ปี) (นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า) 

 ต้องค้นหาปัญหาที่แท้จริงให้พบ แล้วน าเสนออย่างเข้าใจ จะเช่ือมโยงสู่ส านึกพลเมืองได้ (นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร) 
7. มรภ.กาญจนบุร ี2 การใช้ซิงค์ออกไซด์ในการช่วยให้มะเขือเทศมี

ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ 
ลดการใช้ยาส่าแมลง  

8. ร.ร.หนองโรง 1 รวมพลังรักษาป่าสนสองใบ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

9. เจ๊าะแจ ๊ อนุรักษ์อาชีพการปลูกมะพร้าวต าบลลาดใหญ่ 
เพื่อไม่ใหค้นไปท าอาชีพอ่ืน 

อนุรักษ์อาชีพปลูกต้นมะพร้าวให้คงอยู่ 

10. พรหมานุสรณ ์2 ก าเนิดทรายเม็ดแรกในจังหวัดเพชรบุรี รู้จักภูมินิเวศชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี 

11. ศิลปากร 1 ท าสื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนบ้านดอน
มะกอก เพราะว่าขาดครูและเด็ ก ไม่ เข้ าใจ
ภาษาอังกฤษ 

สร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

12. B.H.ศรัทธาธรรม การอนุรักษ์ประเพณีหัวโต ประเพณีหัวโตก าลังจะหายไปในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ  

 แต่ละประเด็นมีการเช่ือมโยงส านึกพลเมืองเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างไร  หรือสร้างส านึกใหม่อย่างไร การสร้างกติกา
ร่วมกันระหว่างการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ากับการสืบสานประเพณี (นายวิรัช เอี่ยมปลัด) 

13. หมูฉึกๆ  เลี้ยงหมูด้วยถ่านใบโอชา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และน าไปแพ็คส่งขายให้เกษตรกรและร้านค้า 
ช่วยเพิ่มรายได้  

พัฒนาอาหารเลี้ยงหมูเพื่อส่งหมูขาย 

14. ถาวรานกุูล เรียนรู้เรื่องอาชีพการเลี้ยงหอยแครงในต าบล
คลองโคน 

เรียนรู้และจัดการเปลือกหอยแครงที่
ทิ้งในชุมชน 

15. จุ๊เมิญ ต่อยอดจากปี 1 ท าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารเรื่อง
ประเพณีจุ๊เมิญ 

ต่ อยอก เรื่ อ งการสื่ อส ารและการ
อนุรักษ์ประเพณีจุ๊เมิญ 

16. ศิลปากร 2 ท าสื่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในต าบลหนองโสน มีผู้สูงอายุป่วยในชุมชน แต่ไม่ทราบ
วิธีการดูแลตนเองจากโรคที่เป็นอยู่ 

17. ร.ร.หนองโรง 2 เรียนรู้ต้นลาน ต้นลานเป็นพืชที่หายากเมื่อออก อนุรักษ์ต้นลานให้คงอยู่ในพ้ืนท่ี 



ผลผลิตจะตาย 

18. Oneness บริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยสงสัย สานต่อการจัดการน้ าในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ  

 พวกเรามีส านึกพลเมืองแล้ว เนื่องจากทุกโครงการที่ท ามาจากปัญหาทั้งประเพณี การอนุรักษ์ต้นลาน มีจิตส านึกใน
การใช้น้ า มีหมูดีๆ กิน พวกเราอาจจะต้องไปหาแง่มุมที่เราอยากท า ท าแล้วเราไม่นิ่งเฉย  ต้องการช่วยกันแก้ปัญหา 
เราต้องไปค้นหาข้อมูลมาประกอบการด าเนินโครงการ และเมื่อเรามีความรู้ เพื่อนเรารู้ ก็ไปชวนชุมชนท างานต่อ 
เพื่อให้เกิดชุมชนตื่นรู้ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งต้องมีวิธีการถ่ายทอดที่ง่าย เพื่อให้ชุมชนน าความรู้ไปปรับใช้ได้
จริง การถ่ายทอดลงชุมชน (นางอาภา พงศ์คีรีแสน) 
 

  

 

ช่วงท้ายพี่อ้วนให้น้องๆ รวมกลุ่มปรึกษากับพี่เลี้ยง เพื่อค้นหาเป้าหมายของโครงการ และรับประทานอาหารเย็น

ร่วมกัน  

 

ปิดประชุมเวลำ 17.30 น. 

 

วันที่ 19 มีนำคม 2560 

เปิดประชุมเวลำ 09.00 น. 

 

เช้านี้พ่ีอ้วน พี่โด่ง พี่บาส ชวนน้องเตรียมความพร้อมโดยการท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 เรียกช่ือทีมไหน ให้พูดตอบว่า “อยู่นี่ๆ” ประกอบท่าก ามือแบมือ  

 ปรบมือตามจ านวนขาสัตว์ 

 กิจกรรมฝนตก ปรบมือแทนฝนตก ฟ้าร้องให้ตบตัก และฟ้าผ่าให้พูดค าว่า “เปรี้ยง”  

 แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 คน คละพื้นท่ีและโครงการ เลือกหมายเลข 1, 2, 3 หมายเลข 1 เป็นดารา หมายเลข 2, 3 

เป็นช่องทีวี เมื่อบอกว่า “ดาราเปลี่ยนช่อง” ให้ดาราเปลี่ยนช่องพร้อมท าท่าประกอบ โดยให้วิ่งไกลจากที่เดิม 5 

เมตร เมื่อบอกว่า “ช่องเปลี่ยนดารา” เมื่อบอกว่า “ช่องระเบิด” ให้พูดค าว่า “บ้ึม” แล้วท าตามค าสั่ง เช่น 



ช่อง 5 ดารา 4 ช่อง 3 ดารา 2 เป็นต้น เพื่อเตรียมแสดงในแต่ละช่อง เช่น คลื่นชีวิต นาคี เอลซ่า The Face 

เพลิงพระนาง เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเร่ืองเล่ำเช้ำนี้ 

พี่อ้วนให้น้องจับกลุ่มรวม 5 คน เพื่อท าความรู้จักกัน และท ากิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ผ่านกระบวนการ check in 

ภายใต้โจทย์ต่อไป 

 เช้าวันนี้รู้สึกอย่างไร 

 สิ่งดีๆ ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันแรก 

เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้น พี่อ้วนสรุปว่า หากใครไม่ท าตามกติกาในสังคมจะเป็นอย่างไร ส านึกส าคัญ คือ เรื่องการ

ยอมรับในความผิดพลาดและน าไปสู่การแก้ไขและปรับตัวต่อไป ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่สะท้อนส านึกพลเมืองจาก

ภายใน และดึงตัวเองกลับมา เพื่อน าไปปรับปรุงกับการท าโครงการ เราจะต้องเรียนรู้กับความผิดพลาดและน าไปเป็นบทเรียน

ระหว่างทาง กิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นเรื่องการเคารพกติกาและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสะท้อนสิ่ง

ดีๆ ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันแรก สรุปได้ดังนี้ 

สิ่งดีๆ ควำมรู้ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้จำกกิจกรรมในวันแรก 

เด็กและเยำวชน 

 การยอมรับฟังความคิดของคนอ่ืนในทีม 

 การเปลี่ยนแปลงของตนเอง กล้าพูด กล้าท า และกล้าแสดงออก 

 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป้าหมายของงานท่ีจะท าชัดเจนขึ้น 



 ความรู้จากการลงพื้นที่ ท าให้แก้ไขปัญหาได้ 

 ทักษะความเป็นผู้น า และคิดร่วมกันให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น 

 แง่คิดจากพ่ีเลี้ยง เอาไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น ทราบรายละเอียดของโครงการเพื่อน าไปปรับปรุงให้มีเป้าหมายชัดเจนเพิ่มขึ้น 

 การจัดการของแต่ละพื้นท่ีภายใต้สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน 

 การอยู่ร่วมกันของเพื่อนแต่ละพื้นท่ี 

 ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข วิธีการ และเป้าหมายของโครงการ 

 การเรียนรู้เมื่อเป็นผู้พูด – ผู้ฟังที่ดี รู้สึกว่า มีคุณค่า เพราะเพื่อนฟังเรา คนท่ีฟังก็คิดตามอย่างมีสติ   

พ่ีเลี้ยง 

 การวางตัวการเป็นพี่เลี้ยง โดยการเปิดค าถามน าทางบางครั้งเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความชัดเจนของ

บทบาทพี่เลี้ยง และแผนงาน / ขั้นตอนส าหรับน าไปปรับใช้กับการปรับการเรียนการสอนให้กับเด็ก

นักเรียนต่อไป 

 ความรู้ใหม่ที่เป็นการเรียนรู้กระบวนการท างานจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสงคราม ส าหรับน าไปปรับใช้กับการท างานและการเรียนต่อไป 

 

กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 

หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง พี่โด่งกับพี่บาสก็ให้น้องมาท ากิจกรรมเป่ายิงฉุบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ เริ่มจาก 2 คน คนที่แพ้ต้องไปต่อหลังเพื่อน และเป่ายิงฉุบจนได้ทีมที่ชนะเป็นแถวยาว 

จากนั้นพี่อ้วนชวนให้น้องท าการบริหารจัดการโครงการโดยเริ่มต้นจากการชวนคิดในประเด็นต่างๆ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ดัง

ขั้นตอนต่อไปนี ้

1. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โดยให้ระดมความคิดเห็นในทีมว่า หากไม่ท าโครงการแล้วจะส่งผลกระทบกับใครบ้าง อย่างไร 

2. เป้ำหมำยของโครงกำร 

โดยให้ระดมความคิดเห็นในทีมว่า เมื่อจบโครงการอยากเห็นอะไร  

 

 



 

3. ทุนเดิมที่มีของแต่ละโครงกำร 

โดยให้ระดมความคิดเห็นในทีมว่า  

 เราอยากท าโครงการนี้เพื่ออะไร 

 สิ่งที่อยากให้เปลี่ยนแปลง (คัวเอง / ทีม / ชุมชน) 

 ความรู้ที่ต้องใช้ 

 ทักษะที่ต้องมี 

 มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 

 

 
 

4. เรำจะต้องท ำกิจกรรมอะไร และท ำอย่ำงไร (วิธีกำร) ในช่วงเวลำ 6 เดือนนี้ (เมษำยน – กันยำยน 2560) 

 

 
 

5. ตำรำงปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 กิจกรรม (วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม และ

งบประมาณ) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกำรเขียนโครงกำรที่ดี  

 

 

 

 

 



 

 

 

นางสาวศิริพร บุญมาก (น้องแป้ง) มาน าเสนอการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดวี่า จากประสบการณ์ที่ตนเองได้ผ่านการ

ท าโครงการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และการดูแลผู้สูงอายุต าบลหนองโบสถ์จาก วษท .ราชบุรี แต่เรามีความเช่ือว่าเราเขียน

ข้อเสนอโครงการได้และทุกคนก็สามารถท าได้จนส าเร็จ ทุกคนในทีมจะต้องพร้อมที่จะเข้าใจไปด้วยกัน ทุกคนมีจุดหมาย

เดียวกัน แต่จะท าอย่างไรให้มีการน าความคิดที่แตกต่างไปท าให้เข้าใจจุดหมายเดียวกัน ท าอย่างไรให้รักษาทุกคนในทีมไป

ด้วยกันจนจบโครงการ การวางแผนงานกิจกรรมที่ท า ท าช่วงไหน เวลาอะไร เนื่องจากเรามีหน้าที่เรียนและแบ่งเวลากับการท า

โครงการได้อย่างไร อยากบอกว่า แม้ว่าเราจะท างานไปโดยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยกัน 

นางสาวอัญชนา ดีไสว (น้องอ้อม) กล่าวว่า ปีแรกท าเรื่องการปลุกจิตส านึกรักบ้านเกิด เพื่อให้รู้จักทรัพยากรของคน

ในชุมชนก่อน จึงจะน ามาแก้ไขปัญหาได้ การท าโครงการไม่ใช่เรื่องยาก แต่เราต้องท าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การทะเลาะและ

ไม่ฟังกันในทีม ท าให้เกิดการสูญเสียคนในทีมงานออกไป คนท่ีเป็นหัวหน้าทีมจะต้องจัดการให้ได้ หากท าเรื่องทรัพยากรจะต้อง

ท าให้เห็นสถานการณ์ปัญหา เช่น ใช้ไม่คุ้มค่า เขียนให้เห็นปัญหากว้างๆ และลงแคบว่าอยากจะท าเรื่องอะไร สามารถปรึกษา

เพื่อนและพี่เลี้ยง หรือประสานงานกับคนที่ให้ความรู้ได้ 

จากนั้นพ่ีอ้วนมาชวนสรุปถึงการเขียนข้อเสนอโครงการว่า เริ่มจากการตั้งช่ือทีม / โครงการ ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่

จะท า สร้างสรรค์ และดึงค าส าคัญออกมาใช้ให้ชัดเจน หลักการและเหตุผล ให้ไปดูว่าหากเราไม่ท าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง 

เช่น สภาพพื้นที่ของชุมชน สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น และเราต้องการท าอะไรในโครงการ ซึ่งจะสอดคล้องกับการน าเนื้อหา

ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการมาเติมให้ครบถ้วน เพื่อจัดท าเป็นแผนงานและแผนกิจกรรมระบุไว้ในโครงการ โดยการ

น าตารางปฏิทินการปฏิบัติงานมาเติม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงการในปีที่ผ่านมา และขอให้แต่ละทีมส่งข้อเสนอโครงการ

กลับมาภายในวันท่ี 10 เมษายน 2560 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 

ลักษณะงำน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเตรยีมกิจกรรม      

2. สร้างความเข้าใจ      
3. เก็บขยะ      

4. ประชุมทีมงาน      
5. ติดตามและประเมินผล       

 

นอกจากนี้ในวันที่ 30 เมษายน 2560 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จะมีการประเมินน้องๆ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เพื่อดูคลื่นสมองว่าก่อนท าโครงการว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในโครงการ ก็จะมีการ

ประเมินหลังการด าเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง ช่วงท้าย นายนฤวัต แซ่ตัน (พี่ไหว)้ จัดท าวีดีทัศน์ประมวลภาพงานกิจกรรมนับ 2 



ไว้ให้พวกเราดู เมื่อดูวีดีทัศน์เสร็จสิ้นพ่ีอ้วนสรุปว่า วันน้ีพวกเราต้องการท าเพื่ออะไร ขอให้กลับไปทบทวนแล้วย้อนกลับไปดูสิ่ง

ที่เราคิดด้วยกัน พี่ๆ ขอบคุณน้องๆ ทุกทีม ขอบคุณทุกคนท่ีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 

ปิดกำรประชุมเวลำ 16.00 น. 

 

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 


