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สรุปการประชุมกจิกรรมนับ 3 “Start Active Citizen” 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 
วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม  

1. นายธีรภพ   อิ่มเสมอ  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 

2. นายคณิศร  บุญบาล                  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 

3. นางสาวชมพูนุช      ฉัตรพุก                  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 

4. นางสาวเมธาพร      กิจธนโชค                ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 

5. นางสาวธันยพร บางแก้ว                 ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 

6. นางพรพินธ ์ ส ารวยรื่น                พี่เลี้ยงทีมเจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม  

7. นางสาวบุษกร จันทร์สว่าง              ทีม Shell Child Chill 

8. นายธนวัฒน์  บัวทอง                   ทีม Shell Child Chill 

9. นางสาวกรกนก    บุญช่วย                 ทีม Shell Child Chill 

10. นายทรงยศ      แสงบรรจง              ทีม Shell Child Chill 

11. นายเอกรินทร์        เลิศนันทวัฒน์          ทีม Shell Child Chill 

12. นางสาวพลอยมณ ี เอกอาวุธ                ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 

13. นางสาวปัทมา สุริยะ                     ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 

14. นางสาวสิรวดี   แย้มสะอาด             ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 

15. นางสาววรรณี       อุดมขจรกิตติ           ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 

16. นายสมพร          จันทรบัณฑติย์ทีม      ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 

17. นางสาววิชิราพรรณ   กลัดเจริญ               ทีม Tradition 

18. นางสาวปาน   ยังอยู่                     ทีม Tradition 

19. นายจิรภัทร      แวงสุข                  ทีม Tradition 

20. เด็กชายแง   ยังอยู่                     ทีม Tradition 

21. นางสาวปภาวรินทร ์ ประชานิยม             ทีม Tradition 

22. เด็กหญิงนวรตัน์  เมยยะ                   ทีมหอยจ๋า 

23. เด็กหญิงภมิลรัตน ์ กล่อมสดุ                ทีมหอยจ๋า 

24. เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ณรงค์             ทีมหอยจ๋า 

25. เด็กหญิงสุนันทา      เทศทอง                 ทีมหอยจ๋า 
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26. เด็กหญิงแอน      จันดี                      ทีมหอยจา๋ 

27. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์  จอมมาก                ทีมหอยจ๋า 

28. เด็กหญิงกัญญาภคั  กรุตสุข                  ทีมหอยจ๋า 

29. นางสาวสิรลิักษณ์          อินทรบุตร              พี่เลี้ยงทีม Tradition และทีมหอยจ๋า 

30. นางสาวอัญชิษฐา         ทองดอนน้อย           ทีม The Alternative 

31. นางสาวกุลสตรี          อุณหกานต์             ทีม The Alternative 

32. นางสาวภาวณิี           แสนสง่า                 ทีม The Alternative 

33. นางสาวแสงอโณทัย     แก้มอิ่ม                  ทีมซิงค์ออกไซต ์

34. นางสาวชลธิชา           จ าปาทอง              ทีมซิงค์ออกไซต ์

35. นางสาวชลกาญจน์      เสาวนิตย์                ทีมซิงค์ออกไซต ์

36. นางสาวสุชานาถ         เบ็ญพาด                ทีมซิงค์ออกไซต ์

37. นางสาววิภาพร           พรมเกตุ                 ทีมเสรไีก่ขาว 

38. นางสาวคณณิทรา       พัฒนมาศ                ทีมเสรไีก่ขาว 

39. นายวิน                                              ทีมเสรไีก่ขาว 

40. นางสาวสุรีพร            ใจทะเล                  ทีมหมูฉึกๆ 

41. นายสิงหา                 มารยาท                 ทีมหมูฉึกๆ 

42. นางสาวชนาพร          ใจหาญ                   ทีมหมูฉึกๆ 

43. นางสาวณัฐนิชา         วันแอเลาะ               ทีมหมูฉึกๆ 

44. นายธนวรรธน์            โดมฮาดท์               ทีมหมูฉึกๆ  

45. นายส าราญ               พลอยประดับ          พี่เลี้ยงทีมเสรไีก่ขาวและหมูฉึกๆ 

46. นายชยุตพงศ์              สาระกลุ                 ทีม The Mask Citizen 

47. นางสาวณัฐพร           ผลทรัพย์                 ทีม The Mask Citizen 

48. นางสาวนันทวัช          ล าไยเสาวรส            ทีม The Mask Citizen 

49. นางสาวพรประภา       เอี้ยงชอุ่ม                ทีม The Mask Citizen 

50. นางสาวอัลวารสิ         บอสู                      ทีม The Mask Citizen 

51. ผศ.วรลักษณ์             กรรณวัฒน์              พี่เลี้ยงทีม The Mask Citizen 

52. นายอิศรา                 เอี่ยมสง่า                ทีม Road Safety 

53. นายนพพล                แตงรอด                 ทีม Road Safety 

54. นางสาวนลินรตัน์        สืบสรวง                 ทีม Road Safety 

55. นางสาวอุรชา             สวัสดิ์พิพัฒน์พงศ์      ทีม Road Safety 

56. นางสาวศิริพร            บุญมาก                  ทีมอาวุโสโอเค  

57. นางสาวเรณุกา           หนูวัฒนา                พี่เลี้ยงทีม Road Safety 
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58. นายธนพล                อ่อนพุก                  พี่เลี้ยงทีม Road Safety 

59. นางสาวกัญญารัตน์       แก้วเมืองเพชร         ทีม Oneness 

60. นางสาวศิริรตัน์           แก้วเมืองเพชร         ทีม Oneness 

61. นางสาวปรียานันท์      เย็นเปิง                  ทีม Oneness 

62. นางสาวสุจริยา           สอนบุญ                 ทีม Oneness 

63. นางสาววนิตา           ยาก าจัด                 ทีม Oneness 

64. นายอภิสิทธ์ิ              ยาก าจัด                 ทีม Oneness 

65. นายสมนึก                เทศอ้น                  พี่เลี้ยงทีม Oneness 

66. เด็กหญิงวริษา            พราหมณี               ทีมคนรักษ์ต้นลาน 

67. เด็กหญิงกัลยา            สารเห็ด                 ทีมคนรักษ์ต้นลาน 

68. เด็กชายสเุมธ             สังฤทธิ์                  ทีมคนรักษ์ต้นลาน 

69. เด็กชานสิทธิพล         พรมโสภา                ทีมคนรักษ์ต้นลาน 

70. เด็กชายนพรุจ            สุขดี                     ทีมคนรักษ์ต้นลาน 

71. เด็กหญิงนภาพร         ทองค า                  ทีมคนรักษ์ต้นลาน 

72. นางสาวประไพ           ไม้แก้ว                  พี่เลี้ยงทีมคนรักษต์้นลาน 

73. เด็กหญิงเอมิกา          เจริญพร                 ทีม WE ARE ONE 

74. เด็กหญิงศภุรดา          เนียมเกดิ               ทีม WE ARE ONE 

75. เด็กหญิงสุปรียา           หอมหวาน              ทีม WE ARE ONE 

76. เด็กหญิงสโรชา           อินทร์เรือง              ทีม WE ARE ONE 

77. นางสาวธัญญารัตน์      พวงทอง                 ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 

78. นางสาวบุษยา            ดังแสง                   ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 

79. นางสาวบุษยารตัน์       ดังแสง                   ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 

80. นางสาวบุษบง              ดังแสง                    พี่เลี้ยงทีมทุ๊เกี๊ยะวอ้ยถ้อง 

81. นายกรวิชญ์               หอมตง                  ทีมนครินทร์ถิ่นชมพู ่

82. นางสาวจิดาภา           วัฒนธรรม               ทีมนครินทร์ถิ่นชมพู ่

83. นางสาวนภัสสร          ค้ าชู   ทีมนครินทร์ถิ่นชมพู ่

84. นางสาวอาภาศริิ         เรืองจ้อย   ทีมนครินทร์ถิ่นชมพู ่

85. นางสาวกีรติ              พิทักษานุรัตน ์ ทีมกทลีชนคนแทงหยวก 

86. นางสาวปาริษา           อิสโร          ทีมกทลีชนคนแทงหยวก 

87. นางสาวพัชรีพร          รักวิเชียร              ทีมกทลีชนคนแทงหยวก 

88. นางสาวศรันย์พร          แนวเถื่อน            ทีมกทลีชนคนแทงหยวก 

89. นางสาวสุริษา            บัวลาว                ทีมกทลีชนคนแทงหยวก 
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90. นางทองค า เจือไทย  คณะกรรมการ 

91. นายศิริเชษฐ ์ พรหมรอด  ทีมคิดค้นคว้า 

92. นางสาวสุวิภา  ตรีวิมลรัตน ์  ทีมคิดค้นคว้า 

93. นายวิรัช เอี่ยมปลดั  พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

94. นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

95. นายพศิน เผ่าพงษ ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

96. นายค ารณ นิ่มอนงค ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

97. นายอรรถชัย ณ บางช้าง  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

98. นายสถาพร โพธิไพรศิริ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

99. นายนฤวัต แซ่ตัน  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

100. นายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

101. นางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

102. นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

103. นางอาภา พงศ์คีรีแสน  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

104. นายชนม์สวัสดิ ์ ฉิมเชื้อ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 

 เช้านี้นายค ารณ น่ิมอนงค์ (พี่อ้วน) กับนายสถาพร โพธิไพรศิริ (พี่บาส) ชวนน้องพูดคุยเรื่องส านึกพลเมืองที่ดีใน

การท ากิจกรรม คือ การตรงต่อเวลา เพื่อน าไปใช้ในการท างานและปรับกับการด ารงชีวิตประจ าวันได้ จากนั้นพี่อ้วนชวน

น้องท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยของเด็กและเยาวชนภาคตะวันตก 

 การปรบมือตามจ านวนนับ พร้อมทั้งแนะน านายเฉลิมพล อ่ิมเกียรติ (พ่ีปิง) ที่เคยเป็นพี่เลี้ยงโครงการในปีท่ี 

1 และไปรับใช้ชาติช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะกลับมาเป็นทีมโค้ชโครงการปีที่ 3 เหมือนเดิม     

 เมื่อบอกนับ 1 ให้ก ามือขวายกขึ้นและพูดว่า “เฮ้” นับ 2 ให้ก ามือซ้ายยกขึ้นและพูดว่า “เฮ้” นับ 3 ให้ก า

มือซ้ายและขวามาทาบอกไว้ นับ 4 ให้ก ามือขวายกขึ้นและพูดว่า “เฮ้” และก ามือซ้ายยกขึ้นและพูดว่า 

“เฮ้” นับ 5 ให้รวมทุกท่าไว้ จากนั้นแบ่งออกเป็น  2 ฝั่ง เพื่อท าท่าทั้ง 5 ท่าสลับกันตามที่พ่ีอ้วนสั่ง 

 รอบแรกเมื่อพูดว่า ตักๆ มือๆ ตักๆ มือๆ มือ หมุนๆ มือ ก็ให้น้องตบตัก ตบมือ และหมุนมือ รอบท่ี 2 เมื่อ

พูดว่า ตักๆ มือๆ ตักๆ มือๆ มือ ศอกๆ มือ ก็ให้น้องตบตัก ตบมือ และตบที่ศอก รอบท่ี 3 เมื่อพูดว่า ตักๆ 

มือๆ ตักๆ มือๆ มือหมุน ศอกมือ ก็ให้น้องตบตัก ตบมือ หมุนมือ และตบศอก 
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 ให้น้องท่องค าว่า “บก” “น้ า” “อากาศ” เมื่อพี่บาสวิ่งไปยื่นไมโครโฟนให้ใครจะต้องบอกช่ือสัตว์บก สัตว์

น้ า และสัตว์ที่อยู่ในอากาศ  หากพูดไม่ทันภายในนับ 1 – 3 ถือว่าแพ้ให้นอนลงไปกับพ้ืน  

 กิจกรรมคนต่อคน โดยให้น้องจับคู่ 2 คน หันหลังชนกัน แล้วยืนขึ้นโดยตัวห้ามหลุดจากกัน เมื่อบอกค าสั่ง

ใดให้เอาอวัยวะนั้นไปต่อกับเพื่อนคนที่มาจากต่างทีม เช่น ขาต่อขา แขนต่อแขน นิ้วก้อยต่อนิ้วก้อย หน้า

แข้งต่อหน้าแข้ง หูซ้ายต่อหูซ้าย นิ้วโป้งเท้าต่อนิ้วโป้งเท้า เข่าต่อเข่า เป็นต้น แต่เมื่อบอกว่า “คนต่อคน” 

ให้กลับมายืนหลังชนกันกับคู่เดิม   

 กิจกรรมจ่ายตลาด โดยให้น้องยืนล้อมเป็นวงกลมคละทีมและพื้นที่ เมื่อบอกว่า “ไปจ่ายตลาด” ให้พูดว่า 

“ไปซื้ออะไร” เช่น ผลไม้ สัตว์น้ า สัตว์ปีก เป็นต้น เมื่อบอกช่ือผลไม้ชนิดใด ก็ให้คนที่เลือกซื้อออกมาเดิน

ตรงกลางวง เมื่อพูดว่า “เทกระจาด” ให้ทุกคนที่อยู่ในวงวิ่งสลับที่กับเพื่อน คนที่เข้าคนสุดท้ายจะต้อง

ออกมาจ่ายตลาดแทน  

 กิจกรรมปั้นหุ่น โดยให้น้องจับกลุ่ม 6 คน นั่งล้อมวงคละทีมและพื้นท่ี เอามือขวาจับที่หู เมื่อบอกว่า “แตะ” 

ให้วางมือซ้อนกันในวง รอบแรกให้คนท่ีวางมืออยู่ล่างสุดลุกข้ึนยืนโพสท่า รอบที่ 2 ให้ 2 คนท่ีวางมือรองมา

จากล่าสุดลุกขึ้นยืนแล้วท าท่าที่น่าเกลียดที่สุด รอบที่ 3 ให้คนที่วางมืออยู่ก่อนล่างสุดยืนกลางวง โดยให้

เพื่อนในทีมปั้นหุ่นให้มีท่าทางต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น นางแบบ นักมวย นางพันธุรัตน์ หุ่นไล่กา แมว

เหมียว ซารังเฮโย บอกรัก เทพีสายแบ๊ว พริตตี้ เป็นต้น รอบที่ 4 ให้ทุกคนยืนขึ้น แล้วปั้นคนที่ 2 จาก

ล่างสุดในท่าทางที่ต้องการ เช่น The Huge พระสังกัจจาย เนเจอร์กิฟ The Face Thailand มือปืน ดม

กาว จน เครียด กินเหล้า หุ่นยนต์ อุลตราแมน เป็นต้น 
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เมื่อน้องเกิดความสัมพันธ์คละทีมและพื้นที่ พี่อ้วนเน้นกับน้องๆ เรื่องการไปลามาไหว้ และช่ืนชมที่น้องท าได้ดี 

รวมทั้งให้น้องท าแบบประเมินคุณลักษณะเยาวชนโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 

“Active Citizen” ทั้งช่วงก่อนท าและหลังท าโครงการ เพื่อประเมินพฤติกรรมเด็กหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน

โครงการฯ  

จากนั้นเชิญนายชิษนวุฒน์ มณีศรีข า (อาธเนศ) ผู้บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคม

ภาคตะวันตก ปี 3 มากล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์กิจกรรมและความคาดหวังของโครงการ 

 

ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมและความคาดหวังโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 

 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า (อาธเนศ) กล่าวถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนับ 3 “Start Active Citizen” โดย

สร้างความเข้าใจกับน้องเรื่องโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 ที่ช่ือโครงการมี

ความส าคัญ ค าว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” แตกต่างกันอย่างไร พลังเด็กและเยาวชนแสดงว่าเด็กมีพลัง เพราะเรามีความ

เช่ือว่า เด็กไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา แต่มีปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เด็กและเยาวชนจะเป็นพลังและสร้างการ

เปลี่ยนแปลงได้ หลายคนไม่รู้จักบ้านตนเอง เช่น จังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ ากี่สาย แม่น้ าแม่กลองไหลมาจากที่ไหน ต้นน้ า

เพชรบุรีอยู่ท่ีไหน น้ าประปามาจากไหน ค าว่า “ภูมิ” มีความหมายว่าอะไร เป็นต้น ภูมิสังคมคือพ้ืนท่ีของเราจะต้องเรียนรู้

เรื่องอะไรบ้าง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจ โครงการนี้จึงพามาเรียนรู้เรื่องภูมิสังคมภาคตะวันตกท่ีมี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการจะด าเนินงาน

ในพื้นท่ี 4 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้จะเห็นว่า โลโก้ของโครงการ คือ 

ภาพเด็กมาช่วยกันต่อจิ๊กซอ โครงการนี้จึงเน้นการเรียนรู้บ้านตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจและเราจะด ารงชีวิตอย่างไรใน

บ้านเรา เป้าหมายของโครงการ คือ มุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มี

ความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมสร้างความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  

เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) มีบทบาทในการดูแลตนเอง สังคม 

สิ่งแวดล้อม และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในอนาคต โดยผ่านการเรียนรู้และการเสริมสร้างศักยภาพ 

ภายใต้การท ากิจกรรมเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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การด าเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 จะมีพี่เลี้ยงช่วยติดตามหนุน

เสริมทั้งพี่เลี้ยงในพื้นท่ีและทีมโค้ชจากทีมศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการ 

และพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กระบวนการด าเนินงานจะเน้นการวางแผนงานของทีมพ่ีเลี้ยง ตั้งแต่มหกรรมการเรียนรู้ก้าว

กล้าการศึกษาเพื่อสร้างส านึกพลเมือง กิจกรรมนับ 1 เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง กิจกรรมนับ 2 เพื่อพัฒนาโครงการ 

และน าเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ซึ่งทุกโครงการผ่านการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข ซึ่งทีมโค้ชจะแจ้งใหพ้ี่เลี้ยงและ

ทีมน้องๆ ทราบแต่ละทีม ส าหรับเวทีกิจกรรมนับ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจสัญญาและลงนามสัญญา

โครงการ การบริหารจัดการโครงการ ก่อนที่จะลงมือด าเนินโครงการในพื้นที่ โดยพวกเราจะกลับมาพบกันอีกในกิจกรรม

นับ 4 เพื่อสรุปบทเรียนการด าเนินงาน ควบคู่กับมีทีมคิดค้นคว้าลงไปสรุปบทเรียนจัดท าสื่อ ปีนี้จะมีกิจกรรมอบรมสื่อเพื่อ

จัดท าสื่อเผยแพร่โดยทีมวิทยากรจากไทยพีบีเอส หากใครสนใจสามารถข้าร่วมอบรมได้ และกิจกรรมนับ 5 เพื่ออบรม

กระบวนการคิดเชิงระบบ เพื่อเช่ือมโยงสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน รวมทั้งการน าเสนอโครงการเมื่อ

ด าเนินงานเสร็จสิ้น และจัดกิจกรรมมหกรรมการเรียนรู้ของโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค

ตะวันตก ปี 3 

 

 
 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 ต้องการให้เกิดการพัฒนาตนเอง พ่ีเลี้ยง

ในโครงการ ทีมงาน 5 คน พ่ีเลี้ยงจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้โครงการสร้างการเรียนรู้ 

คลี่คลายปัญหาในชุมชนของเรา รวมทั้งการจัดการที่ดีเพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ (Active citizen) โดยทีมงานจะต้องบริหาร

จัดการการเงินตามแผนงาน ระหว่างทางน้องจะได้รับการฝึกทักษะการพูด การฟัง การเขียน การท างานเป็นทีม การคิด

วิเคราะห์ผ่านเรื่องราวในชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง โดยเฉพาะการอยากท าอะไรเพื่อ

ท้องถิ่นของตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นการท าโครงการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เรื่องราวท้องถิ่น เยาวชน / พี่เลี้ยง ผู้น าที่มีจิต

สาธารณะ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับคุณสมบัติของเยาวชนรุ่น

ใหม่ในโครงการ ดังน้ี 
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1) ส านึกความเป็นพลเมือง-จิตอาสา รู้จักสังคม – ชุมชนของตนเอง เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม / ชุมชน

นั้นๆ มีความรับผิดชอบ เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองในชุมชน ใช้ศักยภาพของตนเพื่อร่วมแก้ปัญหาของชุมชนท่ีเกิดจาก

ส านึกของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีและจิตอาสา 

2) มี critical thinking มีความคิดวิเคราะห์ ตั้งค าถามกับสิ่งที่พบเห็นในสังคมและจากการท างาน ใฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต 

3) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ทั้งด้านสังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ 

4) มีทักษะในการจัดการ โครงการ การเงิน ทีมงาน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการจัดการ

และแก้ปัญหา 

5) เข้าใจความแตกต่าง เห็นคุณค่าการท างานเป็นทีม เข้าใจความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม และศาสนา มี

มุมมองเชิงบวกว่า ความแตกต่างคือทุนทางสังคม (หรือทีมงาน) และใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของคน เพื่อพัฒนาทีม

ไปสู่ความส าเร็จ 

6) รู้เท่าทันสื่อ สื่อและข้อมูลต่างๆ ท่ีถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ online และ offline ใช้ความก้าวหน้าทาง IT เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการใช้สื่อเพื่อสื่อสาร  

7) รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของตนเองคืออะไร รู้ศักยภาพของตนเอง กระตือรือร้นใน

การพัฒนาตนเอง และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี  

 

แนวทางการบริหารจัดการระเบียบ การเงิน – บัญชี 

หลังจากที่อาธเนศช้ีแจงวัตถุประสงค์กิจกรรมและความคาดหวังโครงการเสร็จสิ้น พี่อ้วนมาชวนน้องท าความ

เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการ ดังน้ี 

 แนวคิดในการบริหารจัดการการเงิน – บัญชี คือ คล่องตัว โปร่งใส เป็นระบบตรวจสอบได้ หลักการของ

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3  ในการใช้จ่ายเงินของโครงการน้องๆ คือ  ไม่ใช่

กฎระเบียบที่เคร่งครัดตายตัว แต่มอบความไว้วางใจให้ทีมโครงการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสม 

 การเปิดบัญชีโครงการ เงินงบประมาณของโครงการน้องๆ ให้ฝากในนามของโครงการหรือช่ือน้องในทีม

โครงการฯ ตามแต่สะดวกในการเบิกจ่าย  โดยมีเง่ือนไขว่า “ห้ามเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไปใช้จ่ายส่วนตัว หากทาง

โครงการพบว่ามีการน าเงินงบประมาณโครงการไปใช้จ่ายส่วนตัวทางโครงการสามารถระงับการด าเนินกิจกรรมได้”  

 การจ่ายเงินงวด ทางโครงการพลังเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก จะโอนเงินเข้าบัญชี

โครงการตามแผนงานและงวดเงินท่ีระบุในสัญญา    

o งวดที่ 1 จะจ่ายเมื่อทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบโครงการหรือเมื่อลงนามในสัญญารับทุน

ถูกต้องแล้ว 50 % 

o งวดที่ 2 จะจ่ายเมื่อน้องๆ ท ากิจกรรมโครงการตามงวดที่ 1 และสรุปบทเรียนของโครงการช่วง

เดือนกรกฎาคม 2560 
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 ผลงานสุดท้ายที่ต้องส่ง รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการในสัญญาและสรุป

บทเรียนหลังกิจกรรม  

1)  สรุปกิจกรรมที่ท าในแต่ละเวทีลงในเว็บเพจ ประกอบด้วย ช่ือเวที วันที่ท ากิจกรรม วิธีการ

ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน บทเรียนจากการท ากิจกรรม พร้อมรูปภาพประกอบ 3 – 5 รูป 

ประกอบด้วย ช่ือเวที วันที่ท ากิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน บทเรียนจากการท า

กิจกรรม พร้อมรูปภาพประกอบ 3 – 5 รูป  

2)  เอกสารการเงินแต่ละกิจกรรม ซึ่งในวันนี้ทีมโค้ชได้เตรียมเอกสารการเงิน และใบลงทะเบียนไว้ให้

แต่ละโครงการด าเนินงานร่วมด้วย และจะสร้างความเข้าใจในกลุ่มย่อยรายโครงการต่อไป  

จากนั้นแบ่งน้องออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้ทีมโค้ชท าความเข้าใจข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ การท าสัญญา

โครงการ การบริหารจัดการโครงการ และการจัดการงบประมาณ – การเงิน 
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กลุ่มพี่เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงที่น้องเข้ากลุ่มย่อยนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ชวนพี่เลี้ยงพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน 

บทบาท และข้อเสนอแนะของโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเริ่มต้นจากการแนะน าตัวพี่เลี้ยงของน้องแต่ละโครงการ 

จากนั้นนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เกริ่นน า เรื่องการสื่อสาร การท ารายงาน และการบันทึก จึงต้องการให้ใช้สื่อในการสื่อสาร

ควบคู่กับการบันทึกลงกระดาษ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เล่น facebook กัน เพื่อฝึกให้รู้เท่าทันสื่อ มีการใช้ fanpage ใส่

กิจกรรมผ่าน facebook เพือ่สื่อสารสาธารณะ พี่เลี้ยงจะต้องช่วยน้องดูว่าสื่อสารอย่างไร ท ากิจกรรมอะไร ท ากับใคร ผลที่

เกิดขึ้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมี facebook กลุ่มพี่เลี้ยง ที่เป็นกลุ่มปิดส าหรับพี่เลี้ยงชุมชนและทีมโค้ชโครงการ จะดึงพี่

เลี้ยงที่มีประสบการณ์ นายวิรัช เอี่ยมปลัด และนางอาภา พงศ์คีรีแสน เข้ามาร่วมให้ข้อเสนอแนะ เช่น เด็กขอค าแนะน าที่

มากกว่างานในพื้นที่นั้นหรือโค้ชจากข้างนอก เพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะทีมพี่เลี้ยงเท่านั้น โครงการต้องมีทีม

โค้ชเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงให้มีกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ Project based learning (PBL) & Community project ในการ

ท างาน เนื่องจากในยุทธศาสตร์ชาติจะต้องท าเรื่องส านึกพลเมืองเข้าไปในการท างาน ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องท าเรื่องนี้ ใน

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกจะมีพี่เลี้ยงที่มาจากชุมชน ครู อาจารย์ นักพัฒนา และ

เจ้าหน้าที่จาก อปท. เพื่อจ าลองสังคมให้เหมือนกับชีวิตจริงที่เด็กต้องไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในทุกระดับ โครงการจึงมี

เงื่อนไขให้เด็กและเยาวชนต้องมีพี่เลี้ยงในโครงการ ยกเว้นแต่ไม่มีพี่เลี้ยงจริงๆ ทีมโค้ชจึงจะลงไปเป็นพี่เลี้ยง ดังนั้นพ่ีเลี้ยง

จะต้องมาเรียนรู้ร่วมกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับ Fanpage จะดึงทุกท่านเข้าไปในกลุ่มพี่เลี้ยง รวมทั้งนายศิริเชษฐ์ พรหมรอด ทีมสื่อสารจะตั้งไลน์กลุ่ม

เด็กและเยาวชนโครงการปี 3 ขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันได้อย่างเข้มข้น รวมทั้งมีการอบรมสื่อให้กับเด็กและเยาวชนโดยทีม
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วิทยากรจากไทยพีบีเอส ซึ่งเด็กสามารถสื่อสารกิจกรรมผ่านไทยพีบีเอสได้ เช่น ถ่ายทอดสด ช่วงท ากิจกรรม คลิปวีดีโอ

น าเสนอเรื่องราวต่างๆ เป็นต้น เปิดรับเด็กสมัคร 3 คน / ทีม เข้ารับการอบรมจ านวน 3 วัน 2 คืน หากเด็กมีประสบการณ์

จะดีเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ด้วย การสื่อสารจะคล้ายกับรายการนักข่าวพลเมือง นอกจากนี้ยังขอให้พี่เลี้ยงเปิดโอกาสให้

น้องได้จัดการการเงินด้วยตนเอง เพื่อฝึกการบริหารจัดการการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ท าใบเสร็จทุกครั้งท่ีมี

การใช้เงิน เมื่อท ากิจกรรมขอให้น้องสื่อสารลง fanpage และพี่เลี้ยงช่วยกระตุ้นให้น้องสื่อสารลงอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายจะ

ได้เป็นความรู้ของโครงการที่เกิดจากการด าเนินงานร่วมกัน คาดว่าจะโอนเงินไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 

2560 โดยงวดแรกจะโอนให้โครงการละ 10,000 บาท และเมื่อท ากิจกรรมนับ 4 จะเห็นความก้าวหน้าและตรวจใบเสร็จ

โครงการ และโอนเงินงวดในส่วนท่ีเหลือ  

นางทองค า เจือไทย น าเสนอว่า บรรยากาศในการพิจารณาโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการท าโคร งการเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งส าคัญ คือ เด็กต้องเรียนรู้ชุมชนของตนเองมากกว่า พี่เลี้ยงต้องท าให้เด็กได้แสดงศักยภาพออกมาอย่าง

เต็มที่ อาจจะต้องไปเติมว่าท าโครงการเพื่ออะไร ไม่ใช่เพียงกิจกรรมอย่างเดียว รวมทั้งทราบบริบทพื้นที่ของแต่ละโครงการ

ร่วมด้วย 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เสริมว่า เด็กมีความรู้ แต่ไม่รู้จักบริบทชุมชน หรือรากเหง้าของตนเอง ดังนั้นกรรมการ

บางท่านจึงสะท้อนว่า เด็กท างานรอบวิทยาลัย แต่ไม่ใช่คนในชุมชน เรียกว่าเป็น เอเลียนสปีชีส์ ซึ่งกระบวนการของ

โครงการต้องส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ท้องถิ่น กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน จนเกิดส านึกพลเมือง เช่น โครงการ The 

mask citizen ที่เป็นเด็กนอกพื้นที่ที่สนใจเข้าเรียนรู้ในชมชน จึงไม่แนบกับชีวิตของตนเอง ดังนั้นจะท าอย่างไรให้เด็กได้

เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์กับตนเอง ทีม oneness ที่ท าเรื่องขยะ แม้ว่าจะเป็นคน ในชุมชน แต่ก็ต้องเช่ือมโยงกับการ

จัดการน้ าอย่างไร ท าเรื่องนี้เพื่อหมู่บ้านของตนเอง 

นายวิรัช เอี่ยมปลัด บางเรื่องที่เด็กเขียนมาได้ถูกแปลง / เนื้อหาหายไปบางส่วน กรรมการจึงมีค าถาม หลาย

โครงการมุ่งที่ผลผลิต จึงไม่สะท้อนค าว่าส านึกพลเมือง เรื่องราวต่างๆ แยกส่วนกับสถานการณ์ปัญหาในพื้ นที่ จึงท าให้

โครงการไม่แนบกับชีวิต หรือเช่ือมโยงกับระบบนิเวศอย่างไร บางครั้งเป็นค าใหญ่ที่เด็กไม่น่าจะใช้ค าเหล่านี้ เช่น ระบบ

นิเวศ เป็นต้น  

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ยกตัวอย่างโครงการหอยแครงว่า เด็กต้องไปเรียนรู้เรื่องน้ า ลม ระบบนิเวศ ซึ่งเด็ก

จะต้องเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อให้ได้ความรู้ขึ้นมาว่าจะเลี้ยงหอยแครงให้ดีได้อย่างไรจากการพูดคุยเรื่องจริง โครงการ

อนุรักษ์ต้นลานเด็กจะต้องหาความรู้เรื่องต้นลาน ดังนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการด าเนินงานที่ให้เด็กได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้ 

ปฏิสัมพันธ์ ลงมือท า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา และเกิดส านึกพลเมืองมากกว่าการลงไปพื้นที่เพื่อเก็บ

รวบรวมให้ได้ข้อมูลเท่านั้น นางทองค า เจือไทย เสริมว่า โครงการแทงหยวก ต้องลงไปค้นหาจากครูภูมิปัญญามากกว่า การ

ค้นหาเป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้น  

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวว่า ดังนั้นทีมโค้ชจะลงไปแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จึงต้องเข้าใจ

กระบวนการด าเนินงานมากกว่า เพื่อจะได้ลงไปโค้ชในพื้นที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งกรรมการอนุมัติแบบมี

เงื่อนไข และทีมโค้ชจะลงไปสร้างความเข้าใจร่วมกับน้อง ขอให้สังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ตนเองอย่างไร แม้ว่าจะไม่ใช่เด็กในพื้นที่ รวมทั้งเด็กที่อยู่ระบบนิเวศต่างกัน จะเกิดส านึกเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้เด็ก
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กลับไปสร้างส านึกพลเมือง นอกจากนี้จะมีทีมงานลงไปถอดบทเรียนในพื้นที่ช่วงท้ายๆ ของโครงการ ส าหรับช่วงบ่ายจะให้

เด็กลงไปท ากิจกรรมสร้างจิตอาสา เช่น กวาดพื้น ล้างห้องน้ า เช็ดกระจก เป็นต้น แล้วหลังจากผ่านกระบวนการด าเนินงาน

โครงการไป 5 – 6 เดือน ต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตส านึกอย่างไร  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ก่อนท่ีเด็กและเยาวชนจะลงท ากิจกรรม ต้องมีการวางแผนงานดังรายละเอียดในโครงการ 

 จะท าอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ร่วมกับชุมชนมากกว่าความรู้เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียว 

 พี่เลี้ยงพื้นที่จะต้องทราบรายละเอียดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ จะได้ลงโค้ชในพื้นที่ได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

 ขอให้พี่เลี้ยงในพื้นท่ีช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับทีมโค้ชในพื้นที่ร่วมด้วย จะได้เรียนรู้การ

ท างานไปพร้อมๆ กัน  

 โค้ชจะต้องสอนให้เด็กสร้างกระบวนการค้นหาความรู้ แล้วไปเรียนรู้ร่วมกันในทีมงานต่อไป เพื่อให้เด็กเรียน

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 

 พี่เลี้ยงต้องไม่บอกความรู้ แต่จะท าอย่างไรให้เกิดกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเอง เราต้องออกแบบ 

กระตุ้น และท าหน้าที่เป็นโค้ชให้เด็กและเยาวชนหาความรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับโค้ชครูเพื่อป้องกันเรื่อง

ผลงานของครู  

 กังวลใจเรื่องกระบวนการด าเนินงาน เช่น วิธีการจัดเวที การพูดคุยกับชาวบ้าน ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 

การขออนุญาตให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น เพื่อจะได้วางแผนการด าเนินงานในพ้ืนท่ี ซึ่งพ่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ี / 

ทีมโค้ชจะสามารถให้ค าแนะน าและพาพ่ีเลี้ยงท างานในพ้ืนท่ี 

 โครงการนี้สามารถสะท้อนบทเรียนการด าเนินงานโครงการไม่ส าเร็จก็ได้ แต่เด็กเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นไม่

อยากให้พี่เลี้ยงกังวลใจ เพียงแต่เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
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 ช่วงบ่ายหลังจากท่ีน้องโพสกิจกรรมลงใน fanpage พี่อ้วนและอาธเนศให้ข้อเสนอแนะเรื่องการเขียนโพสลงว่า 

อาจจะไม่ต้องเขียนเป็นหัวข้อ แต่ร้อยเรียงให้เห็นว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลเป็นอย่างไร ซึ่งพี่ๆ จะมาฝึกให้

น้องท าสื่ออีกครั้งหนึ่ง หากช่วงบ่ายๆ ที่น้องท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือช่วงค่ าพักท่ีรีสอร์ท สามารถลงโพสได้หลาย

เรื่อง เช่น คลอง ล าปะโดงท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของตนเอง  

 

กิจกรรม “Citizen” ลงวัด 

ช่วงบ่ายพี่อ้วนให้น้องๆ ทั้ง 6 กลุ่มที่สร้างความเข้าใจโครงการลงท ากิจกรรม “Citizen” ลงวัด ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 ท าความสะอาดโบสถ์ 

กลุ่มที่ 2 ท าความสะอาดริมน้ า 

กลุ่มที่ 3 ท าความสะอาดศาลาริมน้ า 

กลุ่มที่ 4 ท าความสะอาดกระจก 

กลุ่มที่ 5 ท าความสะอาดห้องน้ า 

กลุ่มที่ 6 ท าความสะอาดลานวัด 
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หลังจากท ากิจกรรม “Citizen” ลงวัด เสร็จสิ้น ให้น้องสรุปบทเรียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท า สรุปได้ดังนี้ 

 ความรู้สึกเมื่อได้ท ากิจกรรม คือ มองว่ากิจกรรมท าได้ง่าย ท าด้วยใจ สบายๆ มาใช้สถานท่ีวัดต้อง

ช่วยกันดูแล ช่วยเหลือเพื่อน อยากให้คนท่ีมาวัดมีที่น่ังร่มและสะอาด อยากท าให้เสร็จ ท าให้เสร็จ

โดยเร็ว เป็นงานที่ได้รับมอบหมายต้องช่วยกันท าและต้องท าให้ส าเร็จ รู้สึกสบายใจกับภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย เมื่อท าเสร็จ รู้สึกดี โล่ง สบายใจ มีความสุข ดีที่ทุกคนช่วยเหลือกัน เป็นส่วน

หนึ่งของความส าเร็จ 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ความอดทน การแบ่งบทบาทหน้าท่ี ความร่วมมือ สามัคคี จัดล าดับความส าคัญ

ของงาน ใช้สติในการท างาน การท างานเป็นทีม ความมุ่งมั่น เกิดความสัมพันธ์ สามารถเช่ือมโยง

กับโครงการของตนเองได้ว่า เป็นเรื่องของเรา ควรเริ่มจากตัวเรา  

 เมื่อโครงการเสร็จสิ้น คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตนเอง คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้า

แสดงออก ไม่นิ่งเฉยกับปัญหา มีวินัย เข้าใจทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และรู้จักท้องถิ่นมาก

ขึ้น ส าหรับชุมชนอยากให้ปัญหาของชุมชนถูกแก้ไข ชุมชนดีขึ้น โครงการท าได้ส าเร็จตามแผน 

ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากร ประเพณี เข้าใจในสิ่งที่ทีมงานจะลงไปท า และให้ความร่วมมือ คน

ในชุมชนสามารถท างานต่อได้เอง ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเอง 

เมื่อสรุปบทเรียนเสร็จสิ้น อาธเนศมาชวนสรุปถึงความแตกต่างของค าว่า “จิตอาสา” กับ “จิตส านึก” ให้เด็กฟัง 

และพี่อ้วนให้ก าลังใจน้องๆ ในการลงไปด าเนินงานในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งชวนน้องและพี่เลี้ยงถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกพร้อมกัน 
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ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 


