
สรุปการประชุมเวทีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 17.40 น. 

ณ ห้องประชุมประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรูเ้พื่อปวงชน อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

รายชื่อผู้เขา้ร่วม  

1. นางทองคํา   เจือไทย  นักวิจัยท๎องถ่ินชุมชนตําบลแหลมใหญํ 

2. ดร.อุษา    เทียนทอง  สถาบันการเรียนรู๎เพ่ือปวงชน สมุทรสงคราม 

3. นางชมพูนุช แย๎มสรวล สถาบันการเรียนรู๎เพ่ือปวงชน สมุทรสงคราม 

4. นท.ทวี   เชื้อชูชาติ  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

5. อาจารย๑อําพร ทองนุช  รองนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสงคราม  

6. นางปันนัดดา วงศ๑ภูมิ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย๑จังหวัดสมุทรสงคราม 

7. ผศ.ดร.ฐิติมา   เวชพงศ๑  คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร๑ 

8. นายชนม๑สวัสด์ิ ฉิมเชื้อ  ทีมทําคาเรียนเจอร๑ 

9. นางปิยาภรณ๑   มัณฑะจิตร        มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 

10. นายกิตติรัตน๑ ปลื้มจิตร  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 

11. นางอุบลวรรณ ปลื้มจิตร  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 

12. นางสาววรรณธวัธ   พูนพาณิชย๑ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 

13. นางสาววิมล ใบสนธ๑  ทีมคิดค๎นคว๎า 

14. นายศิริเชษฐ๑ พรหมรอด ทีมคิดค๎นคว๎า 

15. นางสาวสุวิภา  ตรีวิมลรัตน๑ ทีมคิดค๎นคว๎า 

16. นายวิรัช  เอ่ียมปลัด พ่ีเลี้ยงงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดชัยนาท 

17. นายชิษนุวัฒน๑ มณีศรีขํา  ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

18. นายคํารณ น่ิมอนงค๑  ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

19. นายอรรถชัย ณ บางช๎าง ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

20. นายสถาพร โพธิไพรศิริ ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

21. นายนฤวัต แซํตัน  ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

22. นางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ  ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

23. นางสาวพวงทอง เม๎งเกร็ด  ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 



 

 

 

 

นายชิษนุวัฒน๑ มณีศรีขํา ผู๎บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู๎ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 กลําว

แนะนําทีมคณะกรรมการที่เข๎ารํวมพิจารณาโครงการ ดังน้ี 

 นท.ทวี  เชื้อชูชาติ  ประธานสภาวัฒนธรรมและประธานสาขาผู๎สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม  

 นางปิยาภรณ๑ มัณฑะจิตร ผู๎จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน)  

 ผศ.ดร.ธิติมา เวชพงศ๑  คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร๑     

 นายวิรัช เอ่ียมปลัด  พ่ีเลี้ยงงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดชัยนาท 

 อาจารย๑อําพร ทองนุช  รองนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสงคราม (อดีตข๎าราชการครู

    เกษียณวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา) 

 นางปันนัดดา วงศ๑ภูมิ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย๑จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ดร.อุษา เทียนทอง  ผู๎อํานวยการสถาบันการเรียนรู๎เพ่ือปวงชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

 นางทองคํา   เจือไทย  นักวิจัยท๎องถ่ินชุมชนตําบลแหลมใหญํ 

 

กระบวนการในเวทีวันน้ี จะเน๎นพ่ีเลี้ยงเป็นผู๎ นําเสนอโครงการ เพ่ือให๎พ่ีเลี้ยงเข๎าใจ และนําข๎อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการไปโค๎ชน๎องและพ่ีเลี้ยงชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบถึงความเข๎าใจของพ่ีเลี้ยง โดยมีการแบํงออกเป็น 

2 ห๎อง แตํเน่ืองจากคณะกรรมการบางสํวนติดภารกิจชํวงเช๎า จึงขอเริ่มกระบวนการไปกํอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ันนายคํารณ น่ิมอนงค๑ พ่ีเลี้ยง ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม นําเสนอภาพรวม

กระบวนการดําเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู๎ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2 วํา โดยเสียงสะท๎อนจากน๎อง

เยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการ เชํน น๎องโครงการไทยรัฐจากเด็กเกเรเป็นเด็กที่หันมาทําได๎หลายอยําง และเป็นพิธีกรนําเสนอตํอ

หน๎า ผวจ. น๎องอ๎อมจาก วษท.ราชบุรี ทีมจักสาน กล๎าแสดงออกและได๎เป็นประธาน อกท. น๎องหญิง ทีม art imagine 

เปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นกําลังใจในการทํากิจกรรม และทํางานโครงการตํอจนสําเร็จ น๎องอั๋นทีมถาวรานุกูลเป็นยุวศิลปิน

สมุทรสงครามและรับจ๎างเสรฟ์ิอาหารควบคูํกับการเรียน เมื่อผํานกระบวนการทําให๎น๎องมีความสุขมากจากการทําโครงการและ

แบํงเวลาทํางานได๎อยํางสมดุล น๎องต๎นนํ้าจากทีมเปลือกมะพร๎าว เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนยอมรับความคิดเห็นเพ่ือนและชวน

เพ่ือนทํากิจกรรม น๎องแอลจากทีม PNDs มีการทํางานยกระดับตํอเน่ืองในปี 3 ดังน้ันการดําเนินงานในปี 3 ยังคงมีแนวคิดและ

ความเชื่อที่วํา เด็กและเยาวชนไมํใชํต๎นเหตุของปัญหา เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาและลุกข้ึนมาเป็นพละกําลังของชุมชนได๎ 

และงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินนํามาสูํการจัดการปัญหาชุมชนได๎ทั้งในระดับเด็กและเยาวชน และผู๎สูงอายุได๎ โดยเน๎นการมีสํวนรํวม

ของคนในชุมชน สําหรับตนเองมีการการเชื่อมโยงเอาความรู๎ทางทฤษฎีมาจับเพ่ือวิเคราะหืกลไกการทํางาน จึงต๎องนําบทเรียน

การทํางานในปีที่ 2 และปรับใช๎ในการทํางานในปีที่ 3 ตํอไป ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  

จากน้ันนางปิยาภรณ๑ มัณฑะจิตร กลําววํา การเปิดพ้ืนที่ให๎น๎องทํากิจกรรม ไมํเพียงแตํให๎น๎องลงไปทํากิจกรรมเทําน้ัน 

แตํโครงการน้ีชํวยให๎น๎องได๎ลงไปเรียนรู๎ปัญหารํวมกับชุมชน พ้ืนที่ที่ชุมชนได๎เห็นตัวตน พํอแมํรับทราบ และได๎แสดงศักยภาพ 

เป็นพ้ืนที่ที่ผู๎ใหญํกับเด็กมีความสัมพันธ๑รํวมกัน กรณีเรื่องเลําของเด็กทั้งหมดน้ันชํวยให๎เกิดพัฒนาการด๎านบุคลิกภาพ สํานึก

พลเมืองจากการเกี่ยวพันกับคนในชุมชน และเกิดความสัมพันธ๑กับเด็กรุํนหลังในการทํางานรํวมกับผู๎สูงอายุ คนทั้ง 2 วัยได๎

เรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งเป็นคุณคําสําคัญของโครงการที่เน๎นการยอมรับเด็ก 

นายคํารณ น่ิมอนงค๑ นําเสนอตํอวํา วิสัยทัศน๑ของโครงการ คือ จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานเรื่องราวท๎องถ่ิน สร๎าง

เยาวชนให๎เป็นผู๎นําท่ีมีจิตสาธารณะ พร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตเป็น และพลเมืองที่มีคุณภาพ เปูาหมายหลัก

ของโครงการ คือ สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ ผํานการเรียนรู๎เรื่องราวท๎องถ่ินเพ่ือพัฒนาเยาวชนให๎มีความพร๎อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑ทางสังคม สร๎างความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นคนรุํนใหมํที่มีจิตสาธารณะ

ให๎เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) ซึ่งดูต้ังแตํกํอนเข๎ารํวมกระบวนการ – หลังจากดําเนินงานเสร็จสิ้น 

นอกจากน้ีในกระบวนการพัฒนาโครงการได๎ชวนน๎องที่ผํานการดําเนินงานตํอเน่ืองมา 3 ปี ชํวยกันโค๎ชโครงการให๎น๎องในปีน้ี

ด๎วย  



 

กลุํมเปูาหมายของโครงการในปีที่ 3 จํานวน 25 โครงการ หลังจากทํากิจกรรมนับ 1 – 2 มีทีมที่สํงข๎อเสนอโครงการ

จํานวน 19 โครงการ ที่ผํานการพัฒนาโครงการ ประกอบด๎วย 

 ทีมเด็กและพ่ีเลี้ยงเดิม จํานวน 3 โครงการ ได๎แกํ ทีม oneness ทีมจุ๏เมิญ และทีม community 

cool 

 พ่ีเลี้ยงเดิมและเด็กใหมํ จํานวน 4 โครงการ ได๎แกํ ทีมเสรีไกํขาว ทีมหมูฉึกๆ ทีม road safety ทีม

หอยจ๐า 

 พ่ีเลี้ยงใหมํและเด็กใหมํ ได๎แกํ ทีม Happy smile ทีมคนรักต๎นลาน ทีม we are one ทีม O-green 

ทีมนครินทร๑ถ่ินชมพํู ทีมคนแทงหยวก ทีมทุ๏เกี๊ยะว๎อยถ๎อง ทีม The mask citizen ทีมซิงค๑ออกไซค๑ 

และทีม The alternative 

 พ่ีเลี้ยงและเด็กเกํา ได๎แกํ ทีมเจ๏าะแจ๏จ๐อมแจ๐ม ทีม shell…chill…chill 

   

กระบวนการค๎นหาทีมงาน ผํานการเชิญชวนน๎องใหมํที่สนใจเข๎ารํวมเวทีมหกรรมการเรียนรู๎ปี 2 มาเข๎ารํวมกิจกรรม

นับ 1 จะมีการทีมใหมํ 10 โครงการมาทํากระบวนการกํอน ครั้งที่ 2 เป็นทีมเกําและทีมเครือขํายในการจัดกิจกรรม 14 

โครงการ ในสํวนของทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ทีม จัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 โดยมีการจัดกิจกรรมนับ 1 รํวมกับกิจกรรม

ประชาสัมพันธ๑ผลงานโครงการในปีที่ 2 และเชิญชวนน๎องๆ ในมหาวิทยาลัยมาสมัครเข๎ารํวมโครงการ นับ 1 เมื่อจบข้ันตอนการ

พัฒนาโครงการแล๎ว มีทีมที่สนใจสํงข๎อเสนอโครงการเข๎าสูํการพิจารณาโครงการวันน้ีจํานวน 19 โครงการ จากทีมน๎อง ๆ ที่

สนใจเข๎ารํวมในชํวงแรกรวมทั้งสิ้น 26 ทีม เมื่อผํานกระบวนการทํากิจกรรมนับ 2 แล๎ว ที่ผํานเกณฑ๑ในการคัดเลือกสําคัญ คือ มี

เด็กและเยาวชน 5 คน พ่ีเลี้ยง 1 คน สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการได๎ทุกครั้ง มีพ้ืนที่ดําเนินการอยํูไมํหํางจากที่ต้ังเกิน 5 

กม.  (กรณีพ้ืนที่เกิน 5 กม. ต๎องสามารถอธิบายได๎วําจะสร๎างความตํอเน่ืองในการทํากิจกรรมอยํางไร)  

 



 
 

เมื่อจัดกลุํมเยาวชนตามประเด็นประกอบด๎วยโครงการตํางๆ ใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและ 
การประกอบอาชีพ 

อาสาสมัคร 

1. Happy Smiles – 
ประ วั ติ ศ าสตร๑ กั บ
ความสุขที่บ๎านหนอง
โสน 
2. ที ม  Tradition 
(ทีมจุ๏เมิญ) – พาน๎อง
เรียนรู๎ วิถีจุ๏ เมิญและ
วัฒนธรรมชาวมอญ 
3. กท ลี ชนค นแท ง
หยวก – โครงการ
สํง เสริมการเรียนรู๎
การแทงหยวกภายใน
โ ร ง เ รี ย น พ ร ห ม า
นุ ส ร ณ๑ จั ง ห วั ด
เพชรบุรี 
4. ทุ๏ เ กี๊ ย ะ ว๎ อย ถ๎อ ง 
( น ก ก า ร เ ว ก )  – 

5. คนรักษ๑ต๎นลาน - 
"รักษ๑" ต๎นลานบ๎าน
เรา 
6. WE ARE ONE – 
รวมพลังอนุรักษ๑ปุา
สนสองใบ 
7. Oneness – 
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการนํ้าที่เชื่อมโยง
กับการจัดการขยะใน
ชุมชน 
8. Shell…Child…Ch
ill – ระบบนิเวศ
ม หั ศ จ ร ร ย๑ ข อ ง
หอยแครง 
9. หอยจ๐า – ผู๎สร๎าง
ประโยชน๑จากเปลือก

10.เสรีไกํขาว – ไกํ
ปลอดยาปฏิชี วนะ
เพ่ือผู๎บริโภค 
11.O-green คนดีศรี
ส๎มโอ – ส๎มโอข๏าว
ขาวใหญ๏ใหญํ 
12.เ จ๏ า ะ แ จ๏ ะ จ๐ อ ม
แจ๐ม – รํวมรวมรู๎สู๎
เปลือกมะพร๎าว 
13.นครินทร๑ถ่ินชมพํู 
– ศึกษาและหา
แนวทางอนุรักษ๑ชมพํู
เพชรสายรุ๎ง 
14.The Alternative 
– ทางเลือกใหมํของ
การปลูกผักกินใบ 
15.หมูฉึกๆ – เพ่ิม

17. Road Safety – 
โครงการการปลูก
จิ ต สํ า นึ ก ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย บ นท๎ อ ง
ถนนให๎กับเยาวชน
แ ล ะ ค น ใ น ชุ ม ช น 
ตํ า บ ล เ ข า ช ะ งุ๎ ม 
อํ า เ ภ อ โ พ ธ า ร า ม 
จังหวัดราชบุรี  
18. Commu Cool 
Cool - English for 
child 
19.Themask 
citizen – สือสร๎าง
สรรค๑ การ เรี ยนรู๎ สูํ
โรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด 



อนุรักษ๑สืบสานภาษา
และประเพณีท๎องถ่ิน 

หอยแมลงภูํ มูลคําของหมูที่เลี้ยง
จากถํานไบโอชาและ
นํ้าส๎มควันไม๎ 
16.ซิงค๑ ออกไซต๑  – 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร๑
ก า ร เ ก ษ ต ร เ พ่ื อ
เกษตรกรปลูกพืชกิน
ผล 

 

ปัญหาที่พบ จากการขับเคลื่อนกิจกรรม   

 เงื่อนไขของสถานศึกษาท่ีสนใจสํงเยาวชนเข๎ารํวมเมื่อดําเนินกิจกรรมนอกพ้ืนที่จังหวัดจะต๎องทําเรื่องนําเสนอ

ขออนุญาตเขตพ้ืนที่การศึกษาเรื่องการขออนุญาตเดินทาง เมื่อดูโปรแกรมการดําเนินงานบางพ้ืนที่จึงไมํขอเข๎า

รํวม 

 ชํวงเวลาในการปิดภาคการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไมํตรงกัน โดยเด็กอุดมศึกษาต๎องออก

ฝึกงานรํวมด๎วย ทําให๎ไมํสามารถทํากิจกรรมในพ้ืนที่ได๎อยํางตํอเน่ือง 

 การเขียนข๎อเสนอโครงการสํง เขียนสื่อสารไมํเข๎าใจ ระดับอุดมศึกษาจะไมํลึกซึ้ง และลงทํากิจกรรมในพ้ืนที่มี

ข๎อจํากัดสูง ซึ่งเมื่อดูเอกสารโครงการในวันน้ีจะต๎องมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดและทําความเข๎าใจจากทีมโค๎ช

ประกอบความเข๎าใจรํวมด๎วย 

นายชิษนุวัฒน๑ มณีศรีขํา ให๎ผู๎เข๎ารํวมแนะนําตัว ซึ่งนางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ ทีมหลากสี เข๎ามาเป็นเจ๎าหน๎าที่ในศูนย๑

ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม และนายชนม๑สวัสด์ิ ฉิมเชื้อ ทีมทําคาเรนเจอร๑ เข๎ารับการฝึกงานระหวํางการ

รอศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา พร๎อมทั้งกลําววํา ในการนําเสนอข๎อเสนอโครงการในวันน้ี พ่ีเลี้ยงจะนําเสนอโครงการแทนทีม

เยาวชน เน่ืองจากตัวโครงการต๎องการพัฒนากลไกพี่เลี้ยงชุมชน ทีมโค๎ช และกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด เป็น

กลไกผู๎ใหญํในจังหวัด วัตถุประสงค๑ คือ คณะกรรมการได๎เรียนรู๎การทํางานของชุมชน และทีมโค๎ชต๎องลงไปเรียนรู๎กับน๎อง

เยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือให๎มีการพัฒนาตัวเองไปพร๎อมกับน๎องเด็กและเยาวชน เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

พ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก และทีมโค๎ชจะต๎องนําข๎อเสนอแนะไปปรับข๎อเสนอโครงการรํวมกับเด็กและเยาวชนในแตํละทีม สร๎าง

ความเข๎าใจเชื่อมโยงกับเด็กและเยาวชนตํอไป 

 

จากน้ันแบํงการนําเสนออกเป็น 2 ห๎องยํอย ดังน้ี 

 ห๎องที่ 1 มี นท.ทวี เชื้อชูชาติ นางปิยะภรณ๑ มัณฑะจิตร๑ ผศ .ดร.ธิติมา เวชพงศ๑ และดร.อุษา เทียน

ทอง เป็นคณะกรรมการ จํานวน 9 โครงการ 

 ห๎องที่ 2 มีนายวิรัช เอี่ยมปลัด อาจารย๑อําพร ทองนุช นางปันนัดดา วงศ๑ภูมิ และนางทองคํา เจือไทย

  เป็นคณะกรรมการ จํานวน 10 โครงการ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข๎อเสนอแนะจากโครงการตํางๆ สรุปได๎ดังน้ี 

  

โครงการ ทีม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
โครงการรํวมรวมรู๎สู๎
เปลือกมะพร๎าว  
 

เจ๏าะแจ๏ะจ๐อมแจ๐ม  ควรมีการเสริมทักษะในการชวนพูดคุยให๎กับเด็กและเยาวชน โครงการน้ี
เป็นการเพาะกล๎าพันธุ๑ เป็นการฝึกทักษะของเด็กให๎เข๎าไปทํางานกับ
ผู๎ใหญํ เป็นวิถีของสังคม ให๎ครอบครัวกับชุมชนรับผิดชอบรํวมกัน หันมา
พูดคุยรํวมกันทั้งในเรื่องอยํูกินและทําอยํางไร และเมื่อดําเนินการได๎ จะ
เกิดผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตํอได๎ เป็นการกํอเกิดเรื่องดีๆ ในสังคม 

 เราจะนัดหมายในพ้ืนที่ ให๎ เข๎ามาทํากิจกรรมได๎อยํางไร รวมทั้งมี
กระบวนการทํางานอยํางไร ที่ไมํสํงผลกระทบให๎ชาวบ๎านร๎องเรียน
เหมือนชํวงที่ผํานมา เชํน ถํายรูปสถานการณ๑ปัญหาสํงไปจังหวัด 

 การทําความเข๎าใจกับผู๎ใหญํ จะชํวยฝึกให๎เด็กรู๎จักเข๎าหาผู๎ใหญํ และ
สํงผลให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑จากเปลือกมะพร๎าว เชํน ผลิตภัณฑ๑เปลือก
มะพร๎าวไลํยุงที่ลดควัน เป็นต๎น 

 ประสบการณ๑ที่ผํานมามีการนําเปลือกมะพร๎าวไปใช๎ประโยชน๑
หลากหลาย ซึ่งมีการจัดการในอดีตอยํางไร สัดสํวนปริมาณของมะพร๎าว
ที่ขายลูกกับการแปรรูปมีจํานวนเทําไรเชื่อมโยงสูํการจัดการ ดังน้ันหาก
นําการจัดการขยะมาจับ การใช๎ reuse โดยการใช๎ขุยมะพร๎าวได๎ แตํ
ปริมาณไมํลดลงมากนัก สํวน recycle มีการใช๎ใหมํ เชํน ที่นอน อัดข้ึน
รูปเป็นกระถาง เป็นต๎น ซึ่งจะต๎องหาทางออกท่ีเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือให๎
โครงการสําเร็จในเชิงผลลัพธ๑ ซึ่งต๎องหากลไกจากภายนอกมารับซื้อใน



เชิงพาณิชย๑และอุตสาหกรรมได๎ ชํวยเสริมการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑
ท๎องถ่ินระหวํางเด็กกับผู๎ใหญํ และสํงผลกระทบตํอสถานการณ๑ปัญหาได๎
อยํางไร เชํน การไหลเวียนของนํ้า เป็นต๎น   

โครงการศึกษาและหา
แนวทางอนุรักษ๑ชมพํู
เพชรสายรุ๎ง  

นครินทร๑ถ่ินชมพํู  การอนุรักษ๑ไว๎เป็นเรื่องดี และมีข๎อมูลที่เกษตรจังหวัดเพชรบุรี สามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได๎ แตํอาจจะไมํลึกซึ้งเทํากับเด็กลงพ้ืนที่ ชํวยปลุกสํานึก
ให๎ลูกหลานได๎เข๎าใจ และเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งต๎องสร๎างการมี
สํวนรํวมในการเรียนรู๎กับกลุํมเกษตรกร เกษตรอินทรีย๑เพ่ือเป็นจุดขาย
สําคัญ มีชมรมคลังสมองเพชรบุรีที่ทําเรื่องน้ีอยํู เด็กสามารถเข๎าไป
เรียนรู๎ได๎ 

 จะทําอยํางไรให๎มีการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการดูแลเพ่ือเชื่อมโยงสูํไทย
แลนด๑ 4.0 จะทําอยํางไรให๎เก็บผลิตภัณฑ๑ที่เป็นสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ไว๎
ได๎ อาจจะให๎เกษตรกรคิดเพ่ือให๎ชมพํูเพชรสายรุ๎งคงอยํูตํอไป เด็กจะได๎
เรียนรู๎เชิงอุตสาหกรรมได๎ น๎องอาจจะเกิดเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านน้ีได๎ เพ่ือคุมสายพันธุ๑การผลิต เป็นการเรียนรู๎รํวมกันทั้ง 2 ฝุาย 

 วัตถุประสงค๑ข๎อ 1 สามารถตอบวัตถุประสงค๑ข๎อ 2 ได๎ การศึกษา
แบบเดิมไมํได๎ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไมํเหมือนเดิม จะทําอยํางไรให๎
เกิดการเก็บรวบรวมข๎อมูลในอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพ่ือ
ผสมผสานเทคโนโลยีเข๎าไปจับภูมิปัญญา และนําไปปรับใช๎กับการดูแล
ชมพํูเพชรสายรุ๎ง เพ่ือค๎นหาสาเหตุที่ทําให๎เห็นปัจจัยเงื่อนไขสําคัญใน
การคงอยํูของชมพํูเพชรสายรุ๎ง รักษาคุณภาพ และสื่อสารผํานโซเชียล
มีเดียอยํางไร (การถํายรูป เรื่องราว) เป็นเรื่องที่ท๎าทาย เชํน ออก
ผลผลิตในระยะเวลาสั้นลงกวําในอดีต เป็นต๎น 

 ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑มีมานานแล๎ว ปัญหาที่พบ คือ 
คนขาย ซึ่งจะต๎องอธิบายอยํางไรให๎เห็นคุณคํา วิธีการแก๎ไข คือ การเปิด
สวนให๎เข๎าไปซื้อในสวน ขายทั้งการทําสวน และวิธีการผลิต ชาวสวน
ต๎องปรับตัว ชํวยยกระดับเจ๎าของสวนให๎มากข้ึนกวําการขายของให๎
พํอค๎าคนกลางเทําน้ัน เป็นการยกระดับคุณคําของเจ๎าของสวนชมพํู
เพชรสายรุ๎ง และยึดโยงแนวคิดของเด็กรุํนใหมํที่จะหันมาสนใจการทํา
อาชีพเกษตรกรรม สํวนสายพันธุ๑สามารถทําได๎ แตํไมํสําคัญมากนัก 
เน่ืองจากของเดิมยังสร๎างมูลคําสูงอยํูได๎เหมือนเดิม ชํวยสร๎างจิตสํานึก
พลเมือง 

โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎การแทงหยวก
ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
พรหมานุสรณ๑ จังหวัด
เพชรบุรี 
 

กทลี ชนคนแทง
หยวก 

 ชื่อทีมหมายความวําอยํางไร และในจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จบอกวําให๎อนุรักษ๑การ
แทงหยวกไว๎ เราควรทําโครงการกับชุมชนภายนอกโรงเรียนด๎วย เพ่ือ
ชํวยเผยแพรํและสืบทอดความรู๎ได๎   

 ลายที่ไมํถูกสงวนไว๎กับชนชั้นสูงสามารถสร๎างสรรค๑เป็นงานฝีมือได๎
เชํนเดียวกับการแกะสลักผลไม๎ ในหลักสูตรสามารถทําได๎ในชํวงนโยบาย



ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ รวมทั้งหากนําการแทงหยวกไปใสํในการจัด
ดอกไม๎หน๎าศพ  

 กระบวนการทํางานอยํูในโรงเรียน เป็นเรื่องที่เป็นจริงได๎ เมื่อเด็กแทง
หยวกเป็นก็จะสามารถไปสอนเด็กตํอไปได๎ อาจจะเข๎าไปในโรงเรียน
ประถมศึกษาก็ได๎ ไมํควรเปรียบเทียบความรู๎จากในอินเตอร๑เน็ตกับภูมิ
ปัญญาได๎ เพราะวําอาจจะไมํเหมือนกัน เด็กต๎องรู๎วํามีความแตกตําง
อยํางไรระหวํางการเรียนรู๎จากครูภูมิปัญญากับอินเตอร๑เน็ตผํานการลง
มือทํา    

 หากงานศิลปะใดไมํได๎ใช๎จะถูกลดคุณคําลง ทั้งจากในงานอวมงคล เป็น
ของสูง ทําให๎มีข๎อจํากัดในการเข๎าถึง และสืบทอดยาก เพ่ิงจะนํามา
ถํายทอดให๎กับคนนอก เมื่อเปรียบเทียบกับงานแหํเทียนพรรษาคน
เข๎าถึงและสืบทอดได๎ทั้งการออกแบบและความคิดสร๎างสรรค๑ ดังน้ันงาน
แทงหยวกจะต๎องแยกศิลปะออกจากงานพิธีกรรมให๎ได๎ เชํน การ
ถํายทอดงานแทงหยวกเพ่ือเพ่ิมมูลคํา สร๎างอาชีพ ฝึกสมาธิ เป็นต๎น 
และงานแทงหยวกจะเข๎าไปอยํูงานรูปแบบอื่นได๎หรือไมํ ผลลัพธ๑อาจจะ
ไมํคุ๎มคํากับเด็กและเยาวชน เด็กอาจจะเสียกําลังใจได๎ 

โครงการอนุรักษ๑สืบ
ส า น ภ า ษ า แ ล ะ
ประเพณีท๎องถ่ิน 
    

ทุ๏ เ กี๊ ยะ ว๎อย ถ๎อ ง 
(นกการเวก) 

 ขอให๎ตัดวิธีการในข๎อ 5 และ 6 ออก เพราะวํายังพูดไมํได๎ ไมํเกิดข้ึนจริง 
รวมทั้งผลที่คาดวําจะได๎รับจะเกิดจิตสํานึกได๎อยํางไรเมื่อเด็กยังต๎องหา
แนวทางการอนุรักษ๑ ขอให๎แก๎เป็นการค๎นหาแนวทางการอนุรักษ๑ภาษา
และประเพณีแทน เน่ืองจากระยะเวลาดําเนินการไมํเพียงพอ 

 โครงการกับข๎อเท็จจริงไมํสอดคล๎องกัน  

 น๎องๆ จะพูดได๎กํอน เพ่ือกล๎าท่ีจะสื่อสารกับน๎องในชุมชนให๎กล๎าที่จะลุก
ข้ึนมาพูดภาษากะเหรี่ยง   

 การพัฒนาโครงการชํวยให๎ลงเรื่องประเพณีน้ีสอนเรื่องเป็นคนดีอยํางไร 
เพ่ือสืบทอดสูํสํานึกพลเมือง ที่ผํานมาเด็กไมํได๎เรียนรู๎วําทําประเพณีไป
เพ่ืออะไร หากเด็กเข๎ารํวมเรียนรู๎ และถอดรหัสออกมาได๎ เชํน เวียน
ศาลาชํวงสงกรานต๑และออกพรรษา เพ่ือต๎องการดึงเด็กเข๎าวัด รู๎จัก
พระพุทธศาสนา การกินข๎าวหํอในชํวงปีใหมํจะต๎องกลับมากินข๎าวบ๎าน 
ถ๎าไมํมาถือวําลืมตัวตนเอง การไหว๎สาหมูํบ๎านเพ่ือนึกถึงบรรพบุรุษ เป็น
ต๎น สิ่งที่เด็กสามารถทําได๎ คือ การนําเพลงกลํอมเด็ก / นิทานมาถอด
ภาษาพูดและหาความสําคัญของเรื่องราวเหลําน้ัน ใช๎ภาษากะเหรี่ยงเข๎า
ไปจับผํานการใช๎คําสําคัญ และสามารถดําเนินงานได๎ภายในระยะเวลาที่
กําหนดของโครงการ จากการพูดคุยกับเด็กควรเขียนลงไปในข๎อเสนอ
โครงการด๎วยวํา “เด็กกะเหรี่ยงอายที่จะพูดภาษา” เพ่ือให๎เห็น
ความสําคัญของสถานการณ๑ปัญหา และหากจะเข๎าถึงเรื่องน้ีจะต๎องลด
ตัวตนลงมา ทั้งในมุมของกะเหรี่ยงมองกันเองและคนภายนอกมอง
กะเหรี่ยง  



โครงการระบบนิเวศ
ม หั ศ จ ร ร ย๑ ข อ ง
หอยแครง 
 

Shell…child…ch
ill 

 ผลที่คาดวําจะได๎รับ คือ การตํอยอดและยกระดับหอยแครง โดยการเลํา
เรื่องราวของหอยแครงที่อยํูในระบบนิเวศที่ดีอยํางไร   

 สรุปวําเด็กรู๎จักบ๎านของเขาแคํไหน อยํางไร ระบบนิเวศคืออะไร เรียนรู๎
วิถีชีวิตหอยแครงอยํางไร ต๎องใช๎ภูมิปัญญากับระบบนิเวศอยํางไร ต๎อง
เรียนรู๎เรื่องปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางชัดเจน เพ่ือนําข๎อมูลระบบนิเวศที่
เหมาะสมไปเผยแพรํ เชํน พ้ืนที่เลี้ยงหอยแครง ปริมาณหอยที่ปลํอยใน
พ้ืนที่  สภาพนํ้าที่ เลี้ยง เป็นต๎น มี เครื่องบํงชี้อยํางไรในการทําให๎
หอยแครงตาย ซึ่งเด็กต๎องมีคําถามที่ไมํสร๎างความขัดแย๎งและค๎นหา
ปัญหาที่เป็นจริงในพ้ืนที่ เชํน แหลํงของนํ้าเสียที่ไหลลงมาในพ้ืนที่ เป็น
ต๎น หากจะเรียนรู๎วิธีการเลี้ยงหอยแครงสามารถเรียนรู๎เรื่องน้ีได๎ และ
สามารถนําไปตํอยอดที่ไมํซ้ําเรื่องเดิมที่ผู๎ปกครองทําอยํู เชํน การชดเชย
เมื่อหอยตายโดยมีข๎อมูลประกอบถึงสาเหตุการตาย ต๎นทุน / กําไรจาก
การเลี้ยงหอย เป็นต๎น หรือเด็กอาจจะไมํรู๎เรื่องราวในชุมชนเลย จึง
ต๎องการอยากรู๎และต๎องการทําโครงการ 

 ปกติหอยเครงจะเลี้ยงงํายมาก แตํตอนที่เก็บจะมีปัญหา ปัจจุบันการ
เลี้ยงหอยแครง เป็นการเลียงแบบกั้นคอก ซึ่งอาจจะผิดกฎหมาย 
เพราะวํามีคนเป็นเจ๎าของ วิธีการเก็บโดยการคราดจะทําให๎สัตว๑ตัวเล็ก
ตัวน๎อยติดมาด๎วย หากรักษาระบบนิเวศไมํได๎ทั้งหาดเลน ปุาชายเลน 
และนิเวศปากแมํนํ้าหอยแครงก็จะลดลง ถ๎าจะให๎เด็กรู๎จะต๎องสอนวงจร
ชีวิตเรื่องหอยแครง ท้ังที่กิน แหลํงอาหาร การเพาะพันธุ๑ เป็นต๎น สํวนผู๎
เลี้ยงหอยแครงจะได๎ความรู๎เรื่องการเลี้ยงหอยแครงที่มีคุณภาพ จากการ
สังเกตพืชนํ้า แล๎วนํามาเปรียบเทียบกับคําจากการตรวจวัด  

โครงการทางเลือกใหมํ
ของการปลูกผักกินใบ  

The Alternative  หลอด LED มีผลตํอการสังเคราะห๑แสงของพืชหรือไมํ การเพ่ิมผลผลิต
ชํวยปูองกันแมลงและเชื้อราหรือไมํ จะประชาสัมพันธ๑กับเกษตรกร
อยํางไรเพราะวํามีต๎นทุนสูง จะสร๎างความเข๎าใจอยํางไรเพ่ือให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติกับประชาชน 

 ทีมน๎องอยํูในห๎องปฏิบัติการมาตลอด การทํางานกับชุมชนจะชํวยให๎เกิด
การเรียนรู๎ทักษะตํางๆ ในการทํางานรํวมกัน และควรมีการเก็บต๎นทุน
การผลิตเปรียบเทียบกับผลกระทบตํอสุขภาพทางอ๎อมรํวมด๎วย เพ่ือดูวํา
มีความคุ๎มทุนอยํางไร  

 ทางเลือกที่งํายและได๎ผลดี โดยคิดถึงความคุ๎มทุนมากกวํา แตํอาจจะได๎
วิธีการที่งํายกวําหลอด LED ด๎วย บางครั้งการที่ผักที่เจริญเติบโตเร็วกวํา
ปกติอาจจะมีรสชาติที่ไมํดีได๎ สําหรับคะน๎ากับต๎นหอมก็ไมํมีราคาแพง
มาก แตํหากผักชีมีราคาสูง กุยชํายสีขาว หนํอไม๎ฝรั่งสีขาว นับวําเป็น
โอกาสดีที่เด็กจะได๎เรียนรู๎การทําการเกษตรทางเลือก เชํน ฮอร๑โมนไขํ 
เป็นต๎น ซึ่งสามารถจับต๎องได๎ในระดับชาวบ๎าน แตํในเมืองไทยไมํเคย
นํามาทดลองวําใช๎ได๎จริงหรือไมํ ดังน้ันควรทําควบคูํกันไปด๎วย เพ่ือ



ศึกษาและนํามาเป็นทางเลือกเปรียบเทียบกัน เกษตรเคมี เกษตร
อินทรีย๑ และที่ใช๎หลอด LED ตัวชาวบ๎านจะได๎รับความรู๎จากการทํา
การเกษตร โครงการน้ีจะชํวยให๎ชาวบ๎านรับความรู๎มาใช๎เปลี่ยนเป็นการ
ต้ังคําถาม ฝึกคิด ใช๎ ทดลอง หาเหตุผล จะทําให๎เกษตรกรมีความเติบโต
ทางความคิดเพ่ิมข้ึน 

 หากมีการชวนคิดชวนคุยเพ่ือหาทางเลือกหลายทาง เชํน การจัดเวที
สร๎างความเข๎าใจพูดคุยกับเกษตรกร เป็นต๎น อาจจะมีเรื่องอื่นเข๎ามา
เกี่ยวข๎องด๎วย เป็นโครงการที่ดีแตํขาดกระบวนการวางแผนรํวมกับ
ชุมชน การดําเนินโครงการอาจจะค๎นพบเรื่องใหมํเข๎ามาระหวํางทาง 
ต๎องวางแผนและทํากิจกรรมรํวมกันอยํางตํอเน่ือง 

โครงการวิทยาศาสตร๑
ก า ร เ ก ษ ต ร เ พ่ื อ
เกษตรกรปลูกพืชกิน
ผล  

ซิงค๑ออกไซด๑  ทีมเด็กต๎องไปชวนชาวบ๎านพูดคุยเพ่ือค๎นหาซิงค๑ออกไซด๑แบบชาวบ๎าน
ได๎ หรือการดูแลตนเองให๎ลดจากสารเคมี เ พ่ือเปูาหมายสุดท๎าย
เหมือนกัน รู๎จักการทดลอง คิดอยํางเป็นระบบ 

 อยากให๎มีแรงบันดาลใจผํานกระบวนการสร๎างจิตสํานึกรํวมในการ
ทํางานเป็นทีมและเรื่องการทํางานที่ดีกับชุมชน เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางนิสิตกับชาวบ๎าน และสามารถเข๎าไปทํางานรํวมกับคนอื่นใน
สังคมได๎อยํางมีจิตสํานึก 

 หากมีความรู๎เรื่องเกษตรเข๎ามาเก่ียวข๎องด๎วย จะชํวยสร๎างความรู๎เพ่ิมข้ึน
ได๎ 

โครงการเ พ่ิมมูลคํ า
ขอ งหมู ที่ เ ลี้ ย ง จ าก
ถํานไบโอชาและนํ้าส๎ม
ควันไม ๎ 
 

หมูฉึกๆ  ถํานไบโอชาต๎องมีอุปกรณ๑ในการเผายํุงยากหรือไมํ หากไมํยากจะทําได๎
งําย   

 ควรเก็บรวบรวมข๎อมูลผลการทดลองสูตรอาหารที่ผสมถํานลงไปหรือไมํ 
และได๎วัดกลิ่นข้ีหมูหรือสิ่งปฏิกูลหรือไมํ หากสามารถลดกลิ่นได๎จะชํวย
ได๎หลายเรื่อง หรือนํามาใช๎เป็นปุ๋ยคอกได๎  

 หากเรามองตัวสินค๎าเป็นตัวต้ังจะต๎องเห็นความเดํนของผลิตภัณฑ๑อยําง
ชัดเจน เชํน เน้ือ หนัง ไขมัน กลิ่น และตัวเมนูที่เหมาะสม เป็นต๎น 
เชื่อมโยงสูํเรื่องราวการผลิตและราคาท่ีสูงกวําผลิตภัณฑ๑อื่นๆ นอกจากน้ี
ต๎องดูสํวนแบํงการตลาดวําหมูจากถํานไบโอชาจะนําไปจําหนํายยัง
ตลาดใด เชํน ตลาดพรีเมี่ยมที่มีความสามารถในการยอมจํายเพ่ือการ
บริโภคที่ดี เป็นต๎น รวมทั้งโปรโมชั่นในการเลี้ยงที่ชัดเจน และการบรรจุ
หีบหํอ 
 

โ ค ร ง ก า ร ผู๎ ส ร๎ า ง
ประโยชน๑จากเปลือก
หอยแมลงภูํ  

หอยจ๐า  ชื่นชมในความคิดสร๎างสรรค๑ แตํจะเกินกําลังในวัยของเด็กอายุขนาดน้ี
หรือไมํ อยํางไร  

 เราเคยสื่อสารเรื่องปัญหาเปลือกหอยหรือไมํ แล๎วพ้ืนที่ไหนต๎องการบ๎าง 
จะเกิดอาชีพการขนเปลือกหอยขายในชุมชนได๎ เป็นการสร๎างมูลคําได๎



มากกวําการทําโมบาย เด็กจะหัดแกะหอยกับพํอแมํ แล๎วเก็บข๎อมูล
คุณสมบัติของเปลือกหอยแมลงภูํ เพ่ือสื่อสารวําเปลือกหอยมี / ไมํมี
ประโยชน๑อยํางไร   

 เปลือกหอยคือขยะ การนําไปเผา ซีเมนต๑ ผสมนํ้าตาลอ๎อยในการสร๎าง
สถูปเจดีย๑ สามารถนําไปทําปุ๋ยแมํสูตร N-P-K หรือทําปุ๋ยหมักชีวภาพได๎ 
เพ่ือเรํงการเติบโตของพืชประเภทหัวและราก ข้ึนอยํูกับการผสมของเรา
ตามปุ๋ยสั่งตัดตามความต๎องการของพืชแตํละชนิด แตํจะใช๎ในปริมาณที่
ไมํมากนัก แตํมีปริมาณไคโตซานไมํมากนัก 

โครงการสื่อสร๎างสรรค๑
การเรียนรู๎สูํโรงเรียน
บ๎านโปุงเจ็ด 
 
 

The mask 
citizen 

 เป็นโครงการที่ดี เน่ืองจากนักศึกษามีจิตสาธารณะในการสื่อสารให๎กับ
เด็ก เน่ืองจากมีชุมชนกะเหรี่ยงอยํู ทําให๎สื่อสารภาษาไทยไมํคํอยเข๎าใจ 
และสํงผลคะแนนโอเน็ตตํ่าลงในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 จังหวัด
ราชบุรี 

 สื่อในความหมายของโครงการคือการออกแบบสิ่งที่จะเรียนรู๎รํวมกัน
ระหวํางน๎อง ชุมชน และครูในโรงเรียน ซึ่งจะต๎องทําความหมายของสื่อ
ให๎ชัดเจนกํอนที่จะออกแบบสื่อ  

 หากเอาปัญหาเรื่องเด็กอํานไมํออกเขียนไมํได๎ อาจจะให๎เด็กออกแบบ
การเรียนรู๎อยํางอิสระ โดยครูและทีมชํวยเอ้ือให๎เกิดการเรียนรู๎ เน๎นการ
ต้ังคําถามเพ่ือสร๎างการเรียนรู๎ การอําน การบันทึก จะได๎ฝึกทักษะสุจิปุลิ
ครบถ๎วน แตํถ๎าดูต๎นแบบ ร .ร.บ๎านตะโล๏ะใสจะใช๎เทคนิคน้ี แตํถ๎าเน๎น
ชุมชนเป็นหลักทั้งสถานการณ๑ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเป็นหลัก จะ
เน๎นเรื่องเน้ือหาของชุมชน ต๎องแบํงเน้ือหาที่เด็กทําได๎ ข้ึนอยํูกับกรอบ
คิดของเราท่ีกําหนดข้ึนมา สํวนที่เหลือชุมชนจะต๎องทําเอง ชํวยกระต๎ุน
ผู๎ใหญํให๎อยากรู๎เรื่องของชุมชนรํวมด๎วย ข้ึนอยํูกับวําเราจะใช๎ด๎านใดเป็น
หลัก 

 สื่อจะต๎องสนุกสนาน ชวนให๎น๎องนําสนใจ เพ่ือให๎เด็กไทยเรียนรู๎เพ่ิมข้ึน   
โ ค ร ง กา รก าร ปลู ก
จิ ต สํ า นึ ก ค ว า ม
ปลอดภัยบนท๎องถนน
ให๎กับเยาวชนและคน
ในชุมชน ตําบลเขา
ชะงุ๎ม อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

Road Safety  กลุํมเปูาหมายคือใคร 

 โครงการน้ีเห็นวําดี  มีเปูาหมายในการลดอุบัติเหตุในวิทยาลัย  พ้ืนที่
รอบๆ ถ๎าเป็นนักศึกษาในการทําพ้ืนที่อื่น ก็จะไมํคํอยเห็นด๎วย  ต้ัง
ข๎อสังเกตวํา เป็นโครงการที่นักศึกษาทําข๎างนอกชุมชน เพราะโครงการ
แบบน้ี เปูาหมายให๎เด็กในท๎องถ่ินลุกข้ึนมารับผิดชอบโครงการที่อยํูใน
พ้ืนที่บ๎านตัวเอง  ฉะน้ันโครงการในวิทยาลัยก็เหมือนบ๎านของตัวเอง  
นําสนใจ สํานึกความรับผิดชอบจะได๎เกิดข้ึน  สิ่งที่เด็กไปศึกษาเหตุของ
ปัญหา  การที่ให๎เด็กเรียนรู๎ปัญหา วิถีชีวิต  ต๎องค๎นหาสาเหตุกํอน  เป็น
เรื่องของกระบวนการเรียนรู๎รํวม และการลงไปทํางานกับชุมชน  ทํา
อยํางไร  เด็กจะเป็นกระบวนกรที่จะพาเรียนรู๎รํวมได๎ถึงเหตุของปัญหา 
กระบวนการเรียนรู๎ และแนวทางเรียนรู๎รํวมของเหตุของปัญหา  เพ่ือ
นําไปสูํการยอมรับกติกาน้ัน และสามารถปฏิบัติการได๎จริง  หากมีการ



ทําและคิดรํวม ดังน้ันหัวใจสําคัญอยํูข๎อมูลที่เก็บรวบรวมและการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกับชุมชนรอบวิทยาลัย 

 งบประมาณโครงการ ต๎องฝึกให๎เด็กได๎มีการจัดการ  การเงิน  และทํา
บัญชี  รายรับ  รายจําย  ฝึกเด็กจัดการการเงิน ชํวยสํงเสริมธรรมมา   
ภิบาล  โปรํงใส  (เรื่องคําอาหาร) โดยเฉพาะที่ไปทํางานกับชุมชน ไมํ
นําจะไปทํางานงบถึง 20,000 บาท  ถ๎าคิดออกแบบ จะทําอยํางไรให๎
เด็กทํางานรํวมกับวิทยาลัย และชุมชน ให๎รู๎สึกถึง สิ่งที่เด็กอยากทํา  
เป็นโจทย๑ชุมชนและเรื่องของชุมชน  และจะต๎องฝึกให๎เด็กเป็นผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง สุดท๎ายความสําเร็จ ถ๎าชุมชนมาเอาจริงเอาจังกับเรื่อง
เหลําน้ี  เรื่องอาหารจะเป็นเรื่องเล็ก  มันเป็นความงดงามของชุมชน  
ทําอยํางไรจะสร๎างความเป็นเจ๎าภาพรํวมของโครงการ  และเด็กจะ
ทํางานรํวมกับชุมชน (ถ๎าชุมชนข้ึนมาเป็นเจ๎าภาพรํวม) 

 การรายงานผลงานของเด็ก  จะเขียนรายงานสรุปกิจกรมบางอยํางทุก
ครั้งที่ทํากิจกรรม ก็จะสื่อสารทางน้ีด๎วย  ปีน้ีจะมีการฝึกเอกสารการเงิน
ให๎เป็นระบบและเห็นคุณคํา  

 ขอเพ่ิมเรื่องความเคลื่อนไหวของน๎อง  เชํน เพจ FB  หน๎าเพจของ โคช  
ลงไปโพสต๑ เชํน ถ๎าไปเห็นเด็กในโครงการมีปัญหา  แล๎วโค๎ชไปแก๎ปัญหา
อยํางไร  หรือโค๎ชเอง  มันเหลือบํากวําแรง  อยากให๎เอาประเด็นแบบน้ี
มาคุยกัน  หรือให๎เพ่ือนๆ เราชํวยคิด  ถ๎ามีเพจของโค๎ชประกบ  พบ
แบบน้ีพ่ีเลี้ยงมีปัญหาอยํางไร  แล๎วคนเป็นโค๎ชเข๎าไปชํวยได๎  และเป็น
เวทีพัฒนาโค๎ช  ถ๎ามีแบบน้ีจะดีมาก  / วงโค๎ชอาจจะเป็นวงปิด  ไว๎
ปรึกษากัน 

 ควรชวนเจ๎าของผู๎ประกอบการ (รถขนอ๎อย ) เ ข๎ามามีสํวนรํวม  
ความสัมพันธ๑ของผู๎ประกอบการกับชุมชนก็จะดีข้ึนด๎วย 

โ ค ร ง ก า ร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ กั บ
ความสุขที่บ๎านหนอง
โสน 

ทีม happy smile  เปูาหมายในชุมชน :  คือ 
1. กระบวนการข้ันตอนไหนที่ทําให๎เกิดความสัมพันธ๑ข้ึนมา 
2. จะทําให๎เห็นได๎อยํางไร  วําจะสามารถจัดได๎จริง 
3. โครงการน้ีลงพ้ืนที่บ๎างแล๎วจะเชิญ เปูาหมายน้ีได๎กี่คน  ที่จะเชิญ

มาคุย  
4. ถ๎าเราเห็นชาวบ๎านเป็นก๎อนเดียวกัน ก็จะไมํ เห็นอะไรเลย  

ชาวบ๎านของคุณ  ถ๎าจัดกลุํมคนที่มีผู๎นําชุมชน ภูมิปัญญาแตํละ
ด๎านก็จะมีเอกลักษณ๑ของแตํละคนได๎ จะไปทําอะไรเพ่ือให๎มี
ปฏิสัมพันธ๑  และสัมพันธ๑กันอยํางไร   

5. โครงการน้ีเราอยากเห็นเด็กในชุมชนลุกข้ึนมาเป็น active citizen   
6. โครงการไมํมีจุดเชื่อมโยงกับชุมชน (ถ๎าอยากเปลี่ยนความสัมพันธ๑

กับชุมชนต๎องเข๎าชุมชน  ย่ิงเป็นคนนอกไปสร๎างความสัมพันธ๑ใน
ชุมชน  มองวําโครงการที่มีจินตนาการสูงสํง แตํโอกาสสําเร็จน๎อย



มาก)  
7. ยังไมํเข๎าใจแนวคิดของชุมชนเข๎มแข็ง  แตํถ๎าโครงการน้ีปรับไปทํา

เรื่องของการทําความเข๎าใจของมหาวิทยาลัยกับชุมชน  เพราะ
มหาวิทยาลัยก็เป็นเอเลี่ยน ไปสร๎างชุมชนใหมํและสิ่งแวดล๎อม
ข้ึนมา ถ๎านักศึกษาเป็นสํวนหน่ึงของมหาวิทยาลัย เราไปดึงโจทย๑
เข๎ามา 

 การนําพาเอเลี่ยนใหมํมาเรียนรู๎คนเกํา  กับคนใหมํสร๎างความเข๎าใจกัน  
ทํากระบวนการเหลําน้ี เพ่ือให๎ คนในชุมชนและคนที่เข๎ามาใหมํมา
ชํวยกัน 

 เป็นนามธรรมเกินไป แตํต๎องการสาเหตุวําทําไมถึงเปลี่ยนแปลง ควรเอา
ตรงน้ีมาเชื่อมโยงตํอ ทําอยํางไรที่ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ก็ยังอยํู   

 งานน้ีมีการศึกษาสภาพปัญหาน๎อยจนเกินไป เชํน เกิดความขัดแย๎ง
ระหวํางคนกลุํมใหมํกับคนกลุํมเกํา  เราต๎องไปหาสภาพปัญหาต้ังแตํคน
กลุํมใหมํเข๎ามา การอยํูรํวมกันของคนสองกลุํม และเรื่องพฤติกรรมของ
คนกลุํมใหมํดังที่ยกตัวอยําง ทุกที่ที่เข๎าไปอยํูก็จะสร๎างข้ึนมาใหมํ และ
ถมที่ ปิดทางนํ้าของสาธารณะ  มหาวิทยาลัยใหมํไปเกิด  ชาวบ๎านจะ
เดือดร๎อน  สิ่งที่เราจะทํา  เราสนใจเรื่องประวัติศาสตร๑ชุมชน จริงๆ 
นําสนใจ  และประวัติศาสตร๑ชุมชนมีความหมายอยํางไร มีความหมาย
ให๎คนใหมํเข๎ามา  ท๎องที่ ท๎องถ่ินตัวเอง  และชุมชนน้ีมีประวัติศาสตร๑ 
สืบมาสาวมาได๎อยํางไร  ใครเป็นใครในชุมชน (โครงสร๎างชุมชนเดิมเป็น
อยํางไร  นํ้าเป็นอยํางไร ทรัพยากรเป็นอยํางไร  ท๎องที่เป็นอยํางไร  
แล๎วมหาวิทยาลัย หอพักใหมํเกิดข้ึนมาทําลายอะไร  เราจะจับมือ
ลํวงหน๎าไปทําลาย  ทําให๎เป็นชุมชนนําอยํู  มันไมํใชํโจทย๑  การเรียนรู๎   
เป็นเครื่องมือในการสร๎างความรู๎และจินตนาการรํวมกัน   

 ต๎องปรับวัตถุประสงค๑ใหมํให๎เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑กับคนที่อยํูรอบ
บริเวณชุมชน และใช๎เครื่องมือ timeline เพ่ือให๎เห็นการเปลี่ยนแปลง
อะไรเกิดข้ึน และหากจะอยํูรํวมกันได๎ จะมีข๎อตกลงที่เกิดการยอมรับ
รํวมกันได๎ และจะมีทีมงานของทุกฝุายที่จะมาชํวยกันระดมความคิดเห็น  
และสื่อสารกันเป็นระยะ  

 สุดท๎ายไมํ ไ ด๎ประวัติศาสตร๑ชุมชน  แตํโครงการ น้ีเป็นตัวเชื่ อม
ความสัมพันธ๑ และมีเรื่องราวที่จะนําไปสูํการสร๎างมุมมองใหมํ เข๎าอก
เข๎าใจมากข้ึน และสามารถคุยกันได๎  ซึ่งโจทย๑เหลําน้ี นักศึกษาจะต๎อง
เป็นกระบวนกร เป็นคนเก็บข๎อมูล และนําข๎อมูลมาเทกองรํวมกัน  และ
สามารถดึงชุมชนกลุํมตํางๆ มาเก็บข๎อมูล เรียนรู๎ข๎อมูล และถ๎ามีคนเข๎า
มารํวมมากข้ึน  ความสําเร็จของโครงการก็จะมีมาก การเอาข๎อมูลมา
เรียนรู๎รํวม ควรให๎ชุมชนมารํวม อาจารย๑อาจจะชํวยเรื่องข๎อมูลในชุมชน
โดยรอบ จะทําอยํางไรให๎เค๎าลุกข้ึนมาเป็นเจ๎าภาพได๎ (เชํน วัด  พระเข๎า



มามีตัวกลาง ชํวยในการสื่อสารระหวํางพ้ืนที่) 
โครงการไกํปลอดยา
ปฏิชีวนะ 

เสรีไกํขาว   กลุํมเปูาหมายที่รํวมโครงการ รวมเป็น 20 ครอบครัว / มีไกํทดลอง
ทั้งหมดกี่ตัว / หากเริ่มต๎นทดลองด๎วยกลุํมเปูาหมายไมํกี่ครอบครัว  
แล๎วจะไปพัฒนา แพ็คเกจ ต๎นทุนจะสูง   
1. ปริมาณผลิตภัณฑ๑มีเทําไหรํ  
2. ศึกษาต๎นทุนที่ทําวํา เพียงพอตํอการผลิตเพ่ือที่จะไปพัฒนาคุ๎มคํา

และสมเหตุสมผลหรือไมํ  
3. ควรไปดูเรื่องการตลาดเรื่องการซื้อขาย 
4. ตรวจสอบองค๑ความรู๎ ไบโอชากับนํ้าส๎มควันไม๎ ทําไมถึงทําให๎

ปลอดสาร  และทดลองวําเมื่อกินไปแล๎ว ผลเป็นอยํางไร มีสาร
ตกค๎างหรือไมํ   

5. เมื่อใช๎ไปแล๎ว ไกํเน้ือเหนียว หนังเหนียว  มันเกิดจากทรีทเมนต๑ใน
การให๎อาหารของเราหรือไมํ ข๎อมูลเหลําน้ีจะต๎องสื่อสารกับ
ผู๎บริโภค  

6.  Product เน้ือไกํ  มี positioning อยํางไร หาข๎อมูลผู๎บริโภคมีกี่
กลุํม แบบไหน ซื้อไกํที่ไหน เพ่ือให๎เห็นชํองทางการซื้อขายไกํใน
จังหวัดกาญจนบุรี และทําความเข๎าใจให๎ชัดเจน ต๎องหาข๎อมูล 

7. ต๎องแยกสินค๎าหลายตัว ความตําง / ไมํตําง อยําเพ่ิงร๎อนวิชาไป
แนะนําชาวบ๎าน ต๎องเข๎าใจเรื่องการเรียนรู๎ เราจะต๎องศึกษาให๎ดี
กํอนที่จะไปแนะนําชาวบ๎าน 

 ลองศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค กํอนจะไปพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ ต๎อง
มั่นใจในสินค๎ากํอน การเน๎นที่แพ็คเกจ เป็นปลายทาง เน๎นไมํถูกที่ และ
ควรย๎อนกลับไปคิดอะไรเป็นความตําง  คือไกํพันธุ๑ที่เราใช๎เป็นไกํอะไร 
กํอนที่เราจะไประบบอุตสาหกรรมใหญํโต  

 ไมํแนํใจในเรื่องของเปูาหมายวําจะมุํงเน๎นคุณภาพของเน้ือไกํหรือ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ๑ ในระยะเวลา 5 เดือน เราคาดหวังมากไปหรือไมํ   
 

โครงการ  English for 
child 

Commu Cool 
Cool 

 เป็นโครงการ active citizen อยํางไร ถ๎าให๎เด็กระดับประถมลงชุมชน
เก็บข๎อมูล เพ่ือเอาข๎อมูลไปทําสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดย
ปรับให๎เด็กมหาวิทยาเป็นกระบวนกร แล๎วให๎เด็กประถมทําสื่อ ไมํควร
ให๎เด็กมหาวิทยาลัยลุกข้ึนมาทําสื่อ เด็กมหาวิทยาลัยทําเพ่ือชุมชนได๎ แตํ
วําก็จะไมํได๎เรื่องสํานึกรักบ๎านเกิด  

 กลุํมเปูาหมายอาจจะไมํต๎องทั้งหมดของชั้นประถม ควรเลือกเด็ก
ประมาณระดับชั้นหน่ึง เชํน ป. 4 - 5  ปี  แตํ ป. 6 จะต๎องเตรียมเรียน
ตํอ โครงการเหลําน้ีครูต๎องเป็นเจ๎าภาพรํวมด๎วย 

 ถ๎านักศึกษาสามารถรํวมกับครูคิดโจทย๑ มาทําสื่อ มองภาพให๎เป็นระบบ 
ทําอยํางไร ที่จะนําความสามารถหรือความเป็นเจ๎าของเป็นตัวครูที่จะ



เป็นเจ๎าภาพในการทําโมเดลเหลําน้ี 
โครงการพาน๎องเรียนรู๎
วิ ถี จุ๏ เ มิ ญ แ ล ะ
วัฒนธรรมมอญ 

ทีม tradition  โจทย๑ในการขยายโครงการคืออะไร  

 7 คน จะไปตํอ หรือ 7 คนจะไปโค๎ช จริงๆ แล๎วอาจจะไมํต๎องรอ 15 คน  
หากเด็ก 7 คนน้ีไปเรียนรู๎แล๎วเกิดความประทับใจกับชุมชน หากเป็น
โครงการปี 2 ต๎องเป็นโจทย๑ท๎าทายความสามารถเด็กวําได๎อะไร เชํน  
การเรียนรู๎ในการทํางานปีแรก เรียนรู๎แล๎วเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

 การไปสืบสานแล๎วได๎สื่อที่จะไปสื่อสารกับคนนอกอยํางไร   

 ยังไมํเห็นวําภูมิปัญญาน้ี ให๎อะไรกับชุมชน ทุน และทุกข๑ของพ้ืนที่  

 ยังไมํแนํใจวําชุมชนคิดอยํางไร โครงการน้ีจะต๎องกลับไปทําความเข๎าใจ
ชุมชน ต๎องกลับไปศึกษาทุกข๑ – ทุนของคนในชุมชน   

 จุ๏เมิญเป็นเครื่องมือในการคุยกันอยํางไร  แล๎วมันจะมีรูปธรรมที่จับต๎อง
ได๎หรือไมํ ถ๎าเด็กไปทํางานชุมชน ไมํได๎ให๎เด็กไปศึกษาวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล๎อม อาชีพชุมชน  ไมํวําเรื่องอะไร เป็นเครื่องมือไปรู๎จักทุกข๑และ
ทุนของชุมชน โครงการแบบน้ีเด็กหรือพ่ีเลี้ยงต๎องพาเด็กไปเรียนรู๎วําเด็ก
ได๎เห็นอะไรในชุมชนของตัวเอง  มีคุณคําอะไร ควรจะดํารงอยํูได๎อยํางไร 
ภายใต๎จุ๏เมิญ ทําให๎ชุมชนเข๎มแข็งหรือโอกาสในการพัฒนาชุมชน  จุ๏เมิญ 
ไมํสามารถเชื่อมความสัมพันธ๑ของพ่ีเลี้ยงชุมชนหรือพ่ีเลี้ยงเยาวชน ต๎อง
ให๎มาเรียนรู๎ทุนชุมชนรํวมกัน  

 พ่ีเลี้ยงโครงการเมื่อพาเด็กทําแผนที่ชุมชน ต๎องวิเคราะห๑ชุมชนให๎ออก 
เมื่อวิเคราะห๑ชุมชนแล๎ว ไมํเชื่อมโยงกลับมาที่ความเข๎าใจชุมชน ต๎องเอา
ข๎อมูลมาใช๎ให๎เป็นประโยชน๑   

 ทําอยํางไร อยําไปสร๎างความแตกตําง แตํเขามีจุดเดํนอะไร ของเราเดํน
อยํางไร  

 วัฒนธรรมมันตอบโจทย๑อะไรกับชุมชน สร๎างความสัมพันธ๑ ความเป็น
เอกลักษณ๑ ทําให๎ชุมชนมีความภูมิใจในวิถีของตัวเอง แล๎วชํวยทําให๎
ชุมชนเดินตํอไปได๎อยํางไร เพราะชุมชนน้ีไมํได๎เข๎ายาก และมันมีภัย
คุกคามในชุมชนเป็นอยํางไร หรือจะเป็นเรื่องทํองเที่ยว น่ันแหลํะคือวิถี
วัฒนธรรมเป็นจดเดํนของชุมชนอยํางไร ลองกลับไปคิดในมุมแบบน้ี 

โครงการรักษ๑ต๎นลาน
บ๎านเรา 

คนรักษ๑ต๎นลาน  มีข๎อมูลจํานวนของต๎นลาน ข๎อมูลเชิงสถิติ วําเพ่ิมข้ึนลดลงหรือไมํ ข๎อดี
คือเห็นคุณคําท่ีควรอนุรักษ๑ อยํางน๎อยต๎องลงในรายละเอียดในบริเวณที่
จะทําโครงการ เชํน 4,000 ต๎น หรือ 500 ต๎น  

 ในเรื่องของการเพาะต๎นลานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน๑ของชุมชน  ลองทํา 
mapping วําต๎นลานมันอยํูที่ไหน ดูให๎ชัดเจน ต๎นแกํอยํูที่ไหน และต๎น
อื่นๆ มีขนาดและอายุจํานวนเทําไหรํ  มีต๎นแกํกี่เปอร๑เซ็นต๑ เพ่ือเห็นการ
กระจายตัวในพ้ืนที่ และกลุํมอายุ เพราะเป็นไม๎ในพ้ืนที ่

 ไม๎ในพ้ืนที่มีความหมายอะไรกับชุมชน ชุมชนในอดีตใช๎ประโยชน๑จากต๎น



ลานอยํางไร มีภัยคุกคามอยํางไร และการที่นําเสนอในโรงเรียนเพียงพอ
หรือไมํ  

 หากเยาวชนอายุน๎อย จะมานําเสนอในงานประชุมผู๎ปกครอง ให๎ชุมชน
ได๎รับรู๎ เด็กเราได๎สนใจและเรียนรู๎อะไร เพ่ือดึงชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม   
/ มาเปิดเวทีสาธารณะอยํางไร รวมทัง้ชวนแรงงานจากภาคอีสานเข๎ามา
มีสํวนรํวมอยํางไร   

 ต๎องไปศึกษากลุํมเปูาหมายวํามีการกระจายตัวอยํางไร และดึง
กลุํมเปูาหมายเข๎ามามีสํวนรํวมได๎อยํางไร  

 ลองกลับไปดูกลุํมเปูาหมายเด็กที่อยํูภาคอีสาน เข๎ารํวมด๎วยหรือไมํ เพ่ือ
ไปสื่อสารตํอคนในครอบครัว และต๎องทําให๎ชุมชนรู๎วําคุณคําของต๎นลาน
คืออะไร 

โครงการส๎มโอข๏าวขาว
ใหญ๏ใหญํ 

O-green คนดีศรี
ส๎มโอ 

 ต้ังคําถามวําจะทําให๎พ้ืนที่น้ีสามารถทําอาชีพเกษตรที่เลี้ยงตัวเองได๎
อยํางไร  

 โครงการน้ีมีคุณคํา 2 เรื่อง คือ มีโครงการไหนอยากแก๎ปัญหาเรื่องสวน
มะพร๎าว และใช๎พ้ืนที่ที่บ๎านเป็นพ้ืนที่ทดลองทํา สมมติเป็นโครงการ 3 ปี  
ปีแรกไปทําอะไร ซึ่งน๎องอาจจะมีอนาคตในสวนของตัวเอง อีกมุม 
โครงการน้ีมีความนําสนใจอยํูเรื่องเดียว คือ การศึกษาเรื่องของส๎มโอ 
วิธีการปลูกในแตํละพ้ืนที่ เอาข๎อมูลมาแล๎วไมํมีประโยชน๑เทําไหรํ แตํถ๎า
เราไปทํา mapping ส๎มโอในพ้ืนที่สมุทรสงคราม และสวนที่ทําได๎ดีใน
แตํละพ้ืนที่ รวมทั้งของดีในแตํละบ๎านมันอยํูตรงไหน จึงจะดี เพราะ
เก่ียวข๎องกับระบบนิเวศในแตํละชุมชน  

 เกี่ยวข๎องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่หรือไมํ ปริมาณความเค็มเป็นอยํางไร  
วิธีดูแลสวนของแตํละสวนมันแตกตํางกันอยํางไร เมื่อได๎องค๑ความรู๎
มาแล๎ว  สวนน้ีผลผลิตดี  มันดีอยํางไร  เพราะสภาพธรรมชาติและการ
ดูแล ทําอยํางไรดินจะดีแบบน้ัน หากดินเค็มเกินจะทําอยํางไรให๎ดินเค็ม
น๎อยลง  ได๎องค๑ความรู๎แล๎วมาลองปฏิบัติ ก็จะได๎ประโยชน๑กับเด็ก หาก
สําเร็จเป็นอาชีพ 1 คน  จะสามารถคิดอํานทําอะไรได๎ หากเด็กยอมจริง  
ต๎องลองให๎โอกาสเด็ก 3 ปี ก็นําลอง ในขณะเดียวกันถ๎าข๎อมูลเหลําน้ีมี
ประโยชน๑กับผู๎บริโภค กระบวนการที่ทําให๎เด็กเข๎าใจวํา ส๎มโอเหลําน้ี  
จะชํวยระบบภูมินิเวศน้ันดีอยํางไร ต๎องทําอยํางไรให๎สําเร็จ 

 ปีที่แล๎วทีมน๎อง 5 คน ระบบนิเวศแบบน้ี มันจะได๎ประโยชน๑เอง และ
การเรียนรู๎กับคนในชุมชน น๎องจะไปเรียนรู๎ในแตํละพ้ืนที่ 

 หากมีแผนที่ส๎มโอดี ก็จะได๎เห็นความหลากหลายของส๎มโอ ไมํได๎เพ่ือ
ผู๎บริโภคอยํางเดียว แตํเพ่ือผู๎อื่นอยํางไร ถ๎าจะทดลองในบ๎านของเค๎า 
อาจจะทําให๎เป็นโครงการที่ดีได๎  

 เรื่องการปลูกส๎มโอกับเรื่องระบบนิเวศในท๎องถ่ินสมุทรสงคราม เด็กได๎



เข๎าใจระบบนิเวศของเรา พ้ืนที่ที่ติดทะเลมันมีความหมายอยํางไร มี
กระจายออกไปอยํางไร หลํอเลี้ยงความสมบูรณ๑ของบ๎านเราอยํางไร  
จังหวัด 3 นํ้า  และนําไปสูํความอุดมสมบูรณ๑โดดเดํนของจังหวัดเรา
อยํางไร และมีคุณภาพได๎อยํางไร แตํละพ้ืนที่มีความหลากหลาย จะเกิด
ความรักในพ้ืนที่เกษตร / วิถีส๎มโอ และได๎พัฒนาตนเองอยํางไร ยืนหยัด
และมีสัมมาชีพในบ๎านของตนเอง ทําอยํางไรให๎เด็กเกิดความอยากทํา 

โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร นํ้ า เ พ่ื อ
เชื่อมโยงกับโครงการ
บริหารจัดการขยะ 

Oneness  ปัญหาของนํ้ามีต๎นเหตุมาจากอะไร รวมถึงขยะ และทําไมถึงจัดการไมํได๎  

 (สิ่งที่จัดการไมํได๎ คือไมํมีรถขยะมารับ ชาวบ๎านจึงต๎องเอาไปเผา) สํวน

รอบอํางเก็บนํ้า จะพบขยะบริเวณถนน    

 เปูาหมายจะทํานํ้าหรือขยะ และออกแบบโครงการอยํางไร 

 โครงการควรจะเลือกทําในเรื่องที่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับชุมชนใน

ชํวงเวลาปัจจุบันและไมํใชํงานประจําท่ีทํามาอยํางตํอเน่ืองจากโครงการ

ปี 1 ซึ่งนําจะงานปกติของกลุํมเด็กและเยาวชนแล๎ว 

 ควรมีการปรับวัตถุประสงค๑ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายโครงการ 

โ ค ร ง กา ร ร วม พ ลั ง
อนุรักษ๑ปุาสนสองใบ 

We are one  ทําไมเป็นโครงการชุมชน โครงการน้ีเข๎ากรอบได๎อยํางไร 
1. เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ๎านในเรื่องอะไร 
2. แล๎วทุกวันน้ีชุมชนใช๎ผิดวิธีอยํางไร 
3. การปลูก ไมํดูแล ต๎นจะเป็นอยํางไร 
4. ข๎อมูลชุมชน กํอนที่จะทําเราควรพาเด็กไปเรียนรู๎ชุมชน และได๎

ข๎อมูลอะไรมา  
5. การทํางานจะต๎องเชื่อมโยงจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน และ

มีความหมายอะไรกับชุมชน สถานการณ๑ปัจจุบันเป็นอยํางไร 
กระทบกับชุมชนโดยอ๎อมหรือไมํ ถ๎าเป็นอยํางน้ัน เราจะมีบทบาท
ชํวยแก๎ได๎อยํางไร ซึ่งก็คือเครื่องมือของพ่ีเลี้ยงทุกคน   

6. ชาวบ๎านกับชุมชน มีบทบาทเข๎าไปฟ้ืนฟูปุาสนอยํางไร จึงต๎องเอา
มาเป็นเครื่องมือพาเด็กเรียนรู๎ 

7. ปุาสนสองใบมีผลกระทบอะไรกับชุมชน ถ๎าไมํมีความหมายปลํอย
ให๎สูญสลายไป หรือชุมชนควรรักษาไว๎เพราะวําเกี่ยวกับการดํารง
อยํูกับชุมชนอยํางไร เกิดภัยคุกคามอะไรที่จะทําให๎อยํูไมํได๎ และ
กระทบกับชุมชนอยํางไร 

 แล๎วเมื่อเห็นแบบน้ันเราจะชํวยกันแก๎ปัญหาน้ีอยํางไร 
 

 

เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นทั้ง 2 ห๎องยํอย คณะกรรมการได๎มารวมกันในห๎องใหญํ นายชิษนุวัฒน๑ มณีศรีขํา สรุปวํา 

จากการให๎ข๎อเสนอแนะของทั้ง 2 ห๎องยํอย ทําให๎เห็นวํา ระบบนิเวศเป็นเรื่องสําคัญ มีชํองวํางของวัย และได๎เชิญทีมพ่ีเลี้ยง



โครงการมาทบทวนการทําความเข๎าใจรํวมกัน เน่ืองจากโครงการทุกโครงการมีคุณคําตํอการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางเด็ก

เยาวชนและคนในชุมชน เชํน หอยแครง ปุาสนสองใบ ต๎นลาน เป็นต๎น แตํทีมโค๎ชยังไมํเนียนกับเรื่องการเรียนรู๎ของเรา

โดยตรง และเป็นประโยชน๑กับการทํางานของทีมงานอยํางไร และได๎ข๎อค๎นพบแนวทางการทํางานรํวมกันดังน้ี 

1. กลไกที่ 1 เรากับพ่ีเลี้ยงชุมชนจะรํวมมือกันอยํางไร แตํเราจะต๎องมีชุดคําถามบางอยํางที่ทํางานไปด๎วยกัน 

โดยมีหลักคิดในการทํางานที่ชัดเจน 

2. กลไกโครงการ จะดึงพ่ีๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการทํางานรํวมกันได๎อยํางไร อาจจะมีการชวนพ่ีๆ ลงพ้ืนที่ 

เพ่ือชํวยทีมงานในการลงโค๎ชในพ้ืนที่ รวมทั้งการทํางานรํวมกันระหวํางเด็กและเยาวชน ผู๎สูงอายุอีก 150 

คน ในการทํางานเรื่องการพัฒนาผู๎สูงอายุ เด็กและเยาวชน เพ่ืออุดชํองวํางในการทํางานรํวมกับเด็กและ

เยาวชน เชํน บทเรียนของตนเองเรื่องระบบนิเวศที่ได๎มาจากการเรียนรู๎รํวมกับพ่ีๆ สมัยที่กลับมาทํางาน

ชํวงแรก 

นางปิยาภรณ๑ มัณฑะจิตร สรุปวํา สิ่งที่พูด คือ ทุนชุมชน การจะทํางานชุมชนต๎องเข๎าใจระบบชุมชน มีระบบ

นิเวศ วัฒนธรรม ระบบการปกครองในชุมชน โครงสร๎างการปกครองหากเราไมํเข๎าใจจะร๎อยไมํได๎ และกฎหมาย คมนาคม 

ระบบตลาดและการบริโภคในชุมชน ระบบการสื่อสาร และการผลิตในชุมชน ทั้งระบบเครือญาติ ความสัมพันธ๑ของคนใน

ชุมชน ระบบกฎหมายเป็นตัวกํากับพฤติกรรมของคนในชุมชน บางครั้งเราไปตํอไมํได๎เพราะวําเราไมํเข๎าใจโครงสร๎างการ

ปกครอง เมื่อเข๎าไปท่ีหน่ึงเขาไมํเข๎าใจเราก็ไปตํอไมํได๎ หากไมํเข๎าใจระบบนิเวศก็จะทํางานไมํได๎ ระบบนิเวศกับวัฒนธรรม

จะชํวยให๎อยํางอื่นตามมาได๎ ท้ังการปกครอง การสื่อสาร การผลิตในชุมชน หากเราไมํเข๎าใจก็จะมองไมํออก หากเรามอง

ออกจะเข๎าใจวําเราจะต๎องงัดตรงไหน เพ่ือให๎เกิดการโยงใยกัน เชํน ปัญหานํ้าท่ีต๎องไปแก๎กับปัญหาขยะ กํอนที่จะข้ึนมาเป็น

โค๎ชจะต๎องผํานประสบการณ๑ชีวิต และทุกคนสามารถเรียนลัดได๎ การเรียนรู๎บทบาทโค๎ชกับชีวิตจริงให๎น๎องลง ไปสัมผัส

ประสบการณ๑เอง ถ๎าเขาไมํได๎ทํา จะลงมือทําเพ่ือเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงไมํได๎ 

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 ภูมิใจที่เห็นโครงการที่มีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือสังคม จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กแตํมีความ

ผูกพันเป็นพ่ีน๎องมากกวําท่ีอื่น ทําให๎การสื่อสารรํวมกันได๎งําย โครงการน้ีชํวยสร๎างจิตสํานึกในการทํางานใน

พ้ืนที่ได๎ หากเราปลูกจิตสํานึกได๎ โครงการอื่นๆ ก็จะไมํยาก หากเด็กมีญาติพ่ีน๎องและถํายทอดไปยังญาติพ่ี

น๎อง อาจจะมีโครงการไมํมาก แตํพ่ีเลี้ยงมีความกระตือรือร๎นอยํางมาก และสามารถลงพ้ืนที่ได๎เพราะอยาก

เห็นลูกหลานอยํูรํวมกันอยํางมีความสุข (อาจารย๑อําพร ทองนุช) 

 ขอบคุณที่เชิญเข๎ารํวมรับฟังและให๎ข๎อเสนอแนะ ดีใจต้ังแตํการเข๎ารํวมงานมหกรรมการเรียนรู๎ฯ เราควร

ปลูกฝังเชิงวิทยาศาสตร๑ และหาความรู๎จากครอบครัวตนเอง เริ่มจากการดูครอบครัว ชุมชน และ เติบโต

ข้ึนมาเป็นอยํางไร จิตอาสาเริ่มจากจุดเล็กๆ การเขียนก็เขียนไมํได๎ บางคนก็ตัดแปะ เรียงความหรือยํอความ

ไมํได๎ ทําให๎ไมํสามารถสื่อสารในสังคมได๎ หลายโครงการเราไมํเข๎าใจ เชํน ถํานไบโอชา ซิงค๑ออกไซด๑ เป็น

ต๎น แตํชีวิต คือ การเรียนรู๎ตลอดเวลา สามารถสร๎างการเรียนรู๎ในภาคตะวันตกได๎ทั้งหมด และใช๎กองทุน

สวัสดิการจังหวัดมาขับเคลื่อนงานได๎ (นางปันนัดดา วงศ๑ภูมิ) 



 จิตอาสาและจิตสํานึกไมํดีเทํากับการลงมือทํา เชํน การเก็บเศษกระดาษสักหน่ึงชิ้น เมื่อทําแล๎วมาฟังคนอื่น

ที่เขาพูดกัน เรียนรู๎จากการทํา จะทําให๎เราเข๎าไปสูํตนเองได๎ วําอะไรที่ทําแล๎ว และอะไรที่ยังไมํได๎ทํา เชํน 

การลงพ้ืนที่ การเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นต๎น หากยังไมํได๎ลงมือทําเองก็จะไมํเข๎าใจ แม๎วําจะถูกจะผิดก็ตาม 

หากฉลาดพอก็จะสังเคราะห๑และแยกแยะออกได๎ การเรียนรู๎จากการลงมือทํา เปลี่ยนจากการอยํูบ๎านมา

ทํางานอยํางน้ี ชํวยดึงคนมาอยํูในแวดวงอยํางน้ี ไมํวําจะเรื่องอะไรก็ได๎ลงมือทําแล๎ว ทุกคนใชํหมด ข้ึนอยํู

กับวําเราจะเข๎าใจตนเองแคํไหน อยํางไร (นางทองคํา เจือไทย) 

 เมื่อเช๎าได๎ฟังโครงการอยํางน้ีในนิสิตปริญญาโท ชํวงบํายมาฟังพ่ีเลี้ยงเด็กนําเสนอ หากแตํละโรงเรียนมา

นําเสนอแบบน้ี เรียกวํา เป็นการสร๎างการเรียนรู๎อยํางชัดเจน คุณคําที่สร๎างการเรียนรู๎อยํางชัดเจน อยาก

ผลักเข๎าสูํระดับนโยบาย ที่สอนจากการลงมือปฏิบัติและลงพ้ืนที่ชุมชน ทําให๎เกิดการปฏิบัติอยํางแท๎จริง 

แม๎วําจะมีจุดอํอนก็จะทําให๎เกิดบทเรียนที่ดี ควรจะพัฒนาอยํางตํอเน่ือง และนําเข๎าสูํระบบโรงเรียน (ดร.

อุษา เทียนทอง) 

 ได๎อะไรมาก ทําให๎เข๎าใจวํา กล๎าใหมํใฝุรู๎ ตอนน้ีผมไมํหวังอะไรจากผู๎สูงอายุ มีสํวนน๎อยที่สํานึกถึงคุณคําวํา

จะทําอะไรเพ่ือสังคม เด็กจะเป็นคนที่จุดประกาย และนําเสนอโครงการตํางๆ ความคิดตํางๆ ของน๎องจริงๆ 

ความคิดเกินผู๎ใหญํ เริ่มหวงแหน มองชุมชน ชุมชนมีระบบนิเวศและวัฒนธรรม ตอนน้ีเครียดจากเวที

ปรองดอง วนอยํูในน้ัน ยํ้าวํา ไมํเคยพูดเรื่องเลื่อนลอยมาร๎อยเรียง ยํ้าวํา เชื่องานวิจัยมากกวํางานมโนตํางๆ 

เลิกเชื่อปราชญ๑ชาวบ๎านหลายคน เพราะวําคิดแล๎วไมํยอมเปลี่ยนทั้งที่มีเหตุผลประกอบ (นท.ทวี เชื้อชูชาติ) 

 ดีใจที่ได๎โอกาสในการสร๎างคนที่เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ท่ีเรานับวันจะถอยไป น๎องได๎ฝึกคนให๎ตัวของเรา

เกํงข้ึน บางคนอาจจะรับไม๎ว่ิงตํอได๎ แตํน๎องจะมีประสบการณ๑ติดตัวตํอไป แม๎วําจะเป็นเรื่องเล็กๆ ในอีก 5 

เดือนข๎างหน๎า หากสร๎างความภาคภูมิใจจะนําไปปรับใช๎ได๎ คนที่เกํงข้ึน และก๎าวไปสํงไม๎ตํอ จะสร๎างผลได๎

มากมาย (นางชมพูนุช แย๎มสรวล) 

 อิจฉาเด็กรุํนน้ี เพราะวํามีโอกาสการทํางานแบบน้ี โครงการน้ีจะเป็นฮอร๑โ มนที่ดี ชํวยฝึกเรื่องการคิด 

วิเคราะห๑ และใช๎เลนส๑เด็กมาประเมินวําเด็กพอทําได๎ หยิบจับเรื่องใกล๎ตัวมาทําได๎ ชํวยให๎เด็กเรียนรู๎และ

เติบโตได๎ดี (นายวิรัช เอี่ยมปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชํวงท๎ายนางปิยาภรณ๑ มัณฑะจิตร กลําววํา ขอต้ังข๎อสังเกต เรื่องความไมํแมํนกับโครงการ active citizen เด็ก

ในพ้ืนที่ท๎องถ่ิน / ชุมชนของเขามีทุกข๑และทุนอยํางไร และลุกข้ึนมาดับทุกข๑ ผํานการใช๎ทุนที่เป็นประโยชน๑ระหวํางทางจะ

รักบ๎านเกิด จากการรู๎จักบ๎านตนเองและรักบ๎านเกิด หากนําเด็กพ้ืนที่อื่นมาทําโครงการจะทําให๎เกิดสํานึกพลเมืองยาก 

ขอให๎ทีมไป  

1)  รวบรวมพ้ืนที่ทีท่ําบ๎านตนเองและบ๎านคนอื่น และลองสังเกตพฤติกรรมวํามีความแตกตํางกันอยํางไร  

2)  การพัฒนาเยาวชนต๎องมีโค๎ชที่อยํูในโรงเรียน คือ ครู และพ่ีเลี้ยงในชุมชน ชุดความรู๎ต๎องรู๎เรื่องการพัฒนา

เยาวชน การเรียนรู๎ในวัยรุํน และรู๎บ๎านตนเอง เพ่ือให๎เด็กเข๎าใจชุมชนของตนเอง  

ขอแจ๎งวําเป็นโครงการปีที่ 3 แล๎ว มีทั้งงานวิจัยในโครงการของเราต๎นกับปลาย พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึน ท้ังทางบ๎าน สังคม และชุมชน คําถาม คือ เราอคติหรือไมํวําเด็กเปลี่ยนแปลง ปีน้ีจะมีการศึกษาพฤติกรรม

ของสมองวํามีการเปลี่ยนแปลงอยํางไร  

1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมอง executive function ถึงการเติบโตและพัฒนาข้ึน มีทีมนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  

2) งานวิจัยบทบาทของโค๎ชจากการลงมือทํากับชุมชนแบบน้ี จะพัฒนาตํอเพ่ือนําเข๎าเป็นหลักสูตรได๎อยํางไร 

โดยให๎คณะการเรียนรู๎และศึกษาศาสตร๑ ม.ธรรมศาสตร๑ มาทําการศึกษาเรื่องน้ี และจะนําไปใช๎ในโรงเรียน

สาธิตและปริญญาตรี เพ่ือให๎เกิดการนําไปใช๎อยํางถูกทาง  

แนวทางของเรานําจะนําไปใช๎ในการขยายผล เมื่อได๎ข๎อสรุปจะนํามาแจ๎งให๎ทราบเป็นระยะๆ มีคนเห็นจะนํา

แนวคิดของเราไปขยายผล ในยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 20 ปี มียุทธศาสตร๑ชุมชนเข๎มแข็งกับยุทธศาสตร๑พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย๑ให๎คนที่ไมํสนใจชุมชนเป็น active citizen โครงการของเราดําเนินงานมาแล๎ว 8 ปี จะเปลี่ยนจากชุมชน

พ่ึงพามายืนด๎วยขาของตนเองได๎ ชุมชนที่ยืนได๎ด๎วยตนเองเองมีอยํูที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดน้ีอาจจะเป็นโมเดล 

หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เสร็จสิ้น มีการถํายรูปเป็นที่ระลึกรํวมกัน 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการประชุมเวลา 17.40 น. 

 

นางสาวพวงทอง เม๎งเกร็ด 

ผู๎สรุปรายงานการประชุม 

นายชิษนุวัฒน๑ มณีศรีขํา 

ผู๎ตรวจทานรายงานการประชุม 

 

 
 


