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สรุปการประชุมกจิกรรมนับ 4 “Check Point พลเมือง” 
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม  
1. นายธีรภพ   อิ่มเสมอ  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 
2. นายคณิศร  บุญบาล                  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 
3. นางสาวชมพูนุช      ฉัตรพุก                  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 
4. นางสาวบุษกร จันทร์สว่าง              ทีม Shell Child Chill 
5. นายธนวัฒน์  บัวทอง                   ทีม Shell Child Chill 
6. นายทรงยศ      แสงบรรจง              ทีม Shell Child Chill 
7. นายเอกรินทร์        เลิศนันทวัฒน์          ทีม Shell Child Chill 
8. นางสาวพลอยมณ ี เอกอาวุธ                ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
9. นางสาวปัทมา สุริยะ                     ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
10. นางสาววรรณี       อุดมขจรกิตติ           ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
11. นายสมพร          จันทรบัณฑติย์ทีม      ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
12. เด็กชายวินัย  ชลภูม ิ  ทีม Tradition 
13. เด็กชายแง  ยังอยู่  ทีม Tradition 
14. เด็กหญิงธนัชชพร  โหมดตาด  ทีม Tradition 
15. เด็กหญิงปวีณา  บุญเชิด  ทีม Tradition 
16. เด็กหญิงธารสีวัสดิ์  ดิษฐ์สมบรูณ ์  ทีม Tradition 
17. เด็กหญิงนวรตัน์  เมยยะ                   ทีมหอยจ๋า 
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ณรงค์             ทีมหอยจ๋า 
19. เด็กหญิงสุนันทา      เทศทอง                 ทีมหอยจ๋า 
20. เด็กหญิงแอน      จันดี                      ทีมหอยจ๋า 
21. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์  จอมมาก                ทีมหอยจ๋า 
22. นางสาวสิรลิักษณ์          อินทรบุตร              พี่เลี้ยงทีม Tradition และทีมหอยจ๋า 
23. นางสาวอัญชิษฐา         ทองดอนน้อย           ทีม The Alternative 
24. นางสาวกุลสตรี          อุณหกานต์             ทีม The Alternative 
25. นางสาวภาวณิี           แสนสง่า                 ทีม The Alternative 
26. นางสาวแสงอโณทัย     แก้มอิ่ม                  ทีมซิงค์ออกไซต ์
27. นางสาวชลธิชา           จ าปาทอง              ทีมซิงค์ออกไซต ์
28. นางสาวชลกาญจน์      เสาวนิตย์                ทีมซิงค์ออกไซต ์
29. นายธีรศักดิ์  ค าชู                 ทีมเสรไีก่ขาว 
30. นางสาวคณณิทรา       พัฒนมาศ                ทีมเสรไีก่ขาว 
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31. นางสาวธิดาพร  ต๊ะวิชัย  ทีมเสรไีก่ขาว 
32. นางสาวขนิษฐา  ศิลปะกาญจนมาลัย พี่เลี้ยงทีมเสรไีก่ขาว 
33. นางสาวสุรีพร            ใจทะเล                  ทีมหมูฉึกๆ 
34. นายสุเมธ  ศรีพนมวรรณ์         ทีมหมูฉึกๆ 
35. นางสาวชนาพร          ใจหาญ                   ทีมหมูฉึกๆ 
36. นายส าราญ               พลอยประดับ          พี่เลี้ยงทีมหมูฉึกๆ 
37. นายชยุตพงศ์              สาระกลุ                 ทีม The Mask Citizen 
38. นางสาวณัฐพร           ผลทรัพย์                 ทีม The Mask Citizen 
39. นางสาวนันทวัช          ล าไยเสาวรส            ทีม The Mask Citizen 
40. นางสาวพรประภา       เอี้ยงชอุ่ม                ทีม The Mask Citizen 
41. นางสาวอัลวารสิ         บอสู                      ทีม The Mask Citizen 
42. ผศ.วรลักษณ์             กรรณวัฒน์              พี่เลี้ยงทีม The Mask Citizen 
43. นายอิศรา                 เอี่ยมสง่า                ทีม Road Safety 
44. นายนพพล                แตงรอด                 ทีม Road Safety 
45. นางสาวนลินรตัน์        สืบสรวง                 ทีม Road Safety 
46. นางสาวอุรชา             สวัสดิ์พิพัฒน์พงศ์      ทีม Road Safety 

47. นายสุบรรณ  จันทร  ทีม Road Safety 
48. นายธนพล  อ่อนพุก  พี่เลี้ยง Road Safety 
49. นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา  พี่เลี้ยง Road Safety 
50. นางสาวศิริพร            บุญมาก                  ทีมอาวุโสโอเค  
51. นางสาวสิริพร  บุญมาก  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
52. นางสาวกัญญณัฐ สีหะอ าไพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
53. นางสาวอังคณา หนูวัฒนา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
54. นางสาวอนันตเทพ บุญช ู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
55. นายธวัชชัย ขาวส าอางค์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
56. นางสาวกัญญารัตน์       แก้วเมืองเพชร         ทีม Oneness 
57. นางสาววนิตา           ยาก าจัด                 ทีม Oneness 
58. นายอภิสิทธ์ิ              ยาก าจัด                 ทีม Oneness 
59. นายสมนึก                เทศอ้น                  พี่เลี้ยงทีม Oneness 
60. นายเฉลมิพล ช้างเผือก  พี่เลี้ยงทีม Oneness 
61. เด็กหญิงวริษา            พราหมณี               ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
62. เด็กหญิงกัลยา            สารเห็ด                 ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
63. เด็กชายสเุมธ             สังฤทธิ์                  ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
64. เด็กชานสิทธิพล         พรมโสภา                ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
65. เด็กชายนพรุจ            สุขดี                     ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
66. เด็กหญิงนภาพร         ทองค า                  ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
67. เด็กหญิงสุธิชา  พาภักด ี  ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
68. เด็กชายกิตตภิพ  ศรีสวสัด ์  ทีมคนรักษ์ต้นลาน 
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69. นางสาวประไพ           ไม้แก้ว                  พี่เลี้ยงทีมคนรักษต์้นลาน 
70. เด็กหญิงเอมิกา          เจริญพร                 ทีม WE ARE ONE 
71. เด็กหญิงศภุรดา          เนียมเกดิ               ทีม WE ARE ONE 
72. เด็กหญิงสุปรียา           หอมหวาน              ทีม WE ARE ONE 
73. เด็กหญิงสโรชา           อินทร์เรือง              ทีม WE ARE ONE 
74. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์ทอง  ทีม WE ARE ONE 
75. นางสาวดุจฤดี  มั่นคง  พี่เลี้ยงทีม WE ARE ONE 
76. นางสาวธัญญารัตน์      พวงไม้                 ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 
77. นางสาวบุษยา            ดังแสง                   ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 
78. นางสาวบุษยารตัน์       ดังแสง                   ทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 
79. นางสาวบุษบง  ดังแสง  พี่เลี้ยงทีมทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง 
80. นางสาวสาลินี  เรืองวัฒนา  ทีม Commu Cool Cool 
81. นางสาวอณิษฐา  มาลา  ทีม Commu Cool Cool 
82. นางสาวกานต์พิชชา  นิลผาย  ทีม Commu Cool Cool 
83. นายธิติ  ภูมิโคกรักษ ์  ทีม NEW PLANTS 
84. นายกิตติวุฒิ  มีมานาน  ทีม NEW PLANTS 
85. นางสาวภัทราภรณ์  จุมพรหม  ทีม NEW PLANTS 
86. นางสาวณัฐนันท์  มิ่งสรรพางค ์  ทีม NEW PLANTS 
87. นางสาวกฤติยา  วาปีท า  ทีม NEW PLANTS 
88. นางสาวสนุชตรา  อาธิเวช  ทีม NEW PLANTS 
89. นางสาวอภิญญา  บุญค้ าช ู  ทีมดอยจั๊ก 
90. นางสาวสุภาวรรณ  ลิ้มวิไลกุล  ทีมดอยจั๊ก 
91. นางสาวรุ่งวิไล  ช่ืนสกุล  ทีมดอยจั๊ก 
92. นางสาวเพียงอัมพร  เลิศเผ่าปญัญา  ทีม Safety Frist 
93. นางสาวเบญจมาศ  สะอาดเอี่ยม  ทีม Safety Frist 
94. นางสาวกมลรัตน์  สาระชาต ิ  ทีม Safety Frist 
95. นางสาวศิรลิักษณ์  กาหลง  ทีม Safety Frist 
96. นางสาวศลิษา  อัมพวานนท ์  ทีมหลังมอ 
97. นางสาวณัฐณี  แต้สกุล  ทีมหลังมอ 
98. นางสาวคุณญัญา  ทักษิณ  ทีมหลังมอ 
99. นางสาวปิยากร  ลิ้มประสาท  ทีมหลังมอ 
100. นางสาวรุ้งนรินทร์  ประเสริฐสม  ทีมหลังมอ 
101. นางสาวชรินทร์ทิพย์  แสงหิรัญ  ทีมหลังมอ 
102. นางสาวอรพรรษา  สุขเกษม  ทีมหลังมอ 
103. นางสาวเชษฐ์ธิดา  ป้องแก้ว  ทีมรักษ์ถิ่นลายศลิป ์
104. นางสาวพัตรพิมล  จันทวงษ ์  ทีมรักษ์ถิ่นลายศลิป ์
105. นางสาวเนตรนภา  มณีอินทร ์  ทีมรักษ์ถิ่นลายศลิป ์ 
106. นายกันทรากร จรัสมาธุสร  พี่เลี้ยงทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ   
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107. นายสุรชัย รักษาชาต ิ  บางกอกฟอรั่ม 
108. นางสาวอัญชัญ แกมเชย  บางกอกฟอรั่ม 
109. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต 
110. นางทองค า เจือไทย  คณะกรรมการ 
111. นางสาวปุณิกา   พูนพาณิชย ์  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
112. นายสริเิชษฐ ์ พรมรอด  ทีมคิดค้นคว้า 
113. นายสุธรรม กันด า  ทีมคิดค้นคว้า 
114. นายรุจ เรืองมณ ี  ทีมคิดค้นคว้า 
115. นางสาวสุวิภา  ตรีวิมลรัตน ์  ทีมคิดค้นคว้า 
116. นายวิรัช เอี่ยมปลดั  พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
117. นายชิษนุวัฒน ์ มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
118. นายพศิน เผ่าพงษ ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
119. นายค ารณ นิ่มอนงค ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
120. นายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
121. นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
122. นางอาภา พงศ์คีรีแสน  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
123. นางสาววีรวรรณ ดวงแข  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
124. นางสาวอัญชนา ดีไสว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
125. นายชนม์สวัสดิ ์ ฉิมเชื้อ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
126. นายชาตร ี ลักษณะสมบตั ิ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
127. นายธเนศ  สร้อยทอง  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / เตรียมความพร้อม 

วันนี้นายค ารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) กับนายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ (พี่ปิง) ชวนน้องๆ พูดคุยเรื่องทั่วไป แล้วเตรียม
ความพร้อมโดยการท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

• ยื่นมือซ้ายออกมาแล้วสะบัดมือ โบกมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง 

• มือซ้ายชูน้ิวก้อย มือขวาชูนิ้วโป้ง แล้วท าสลับมือไปมา 

• เมื่อบอกว่า “เยาวชน” ให้ก ามือขวาแล้วพูดว่า “เฮ้”เมื่อบอกว่า “แอคทีพ” ให้ก ามือขวาเข้าหา
ตัวเอง และพูดว่า “อึด” 

• ปรบมือตามจังหวะพร้อมท าว่าประกอบ คือ ปรบมือ 2 ครั้ง แล้วชูน้ิวช้ีไปทางขวา ปรบมือ 2 ครั้ง 
แล้วชูนิ้วช้ีไปทางซ้าย ปรบมือ 2 ครั้ง แล้วชูนิ้วช้ีไปด้านบน และปรบมือ 2 ครั้ง แล้วชูนิ้วช้ีไป
ด้านล่าง รอบท่ี 2 ให้ลดการปรบมือเหลือ 1 ครั้ง  

• ปรบมือตามจังหวะช้าง (ปรบ ไขว้ ปรบ) แพะ (ปรบ ไขว้ ไขว้) และลิง (ไขว้ ปรบ ไขว้) รอบที่ 2 
ให้แบ่งครึ่งกันปรบมือตามค าสั่ง เช่น ลิง ลิง แพะ, แพะ แพะ ช้าง เป็นต้น  
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• จับคู่ 2 คน พร้อมแนะน าตัว แบ่งเป็นหมายเลข 1 และ 2 รอบแรกให้หมายเลข 2 เพิ่มก่อน หาก
หมายเลข 2 ช้ีนิ้วไปหาเพื่อน หมายเลข 1 ต้องหลบให้ทัน ท าท้ังหมด 5 ครั้ง คนท่ีแพ้ให้นวดไหล่
ให้เพื่อน 

• จับคู่นั่งหันหลังชนกัน เพื่อท ากิจกรรมจ๊ะเอ๋ ตายแล้ว หากหันหน้ามาทางเดียวให้พูดว่า “จ๊ะเอ๋ 
ตายแล้ว” คนท่ีแพ้ให้ท าท่าประกอบเพลง แก้ว กะลา ขัน โอ่ง เป่าลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลา แก้ว คน
ที่แพ้ให้นวดแขนให้คนท่ีชนะ 

• กิจกรรมปลาร้าปลาแดก โดยให้มือขวาคว่ า มือซ้ายหงาย เมื่อบอกว่า ปลาร้าให้คนที่เป็นปลาร้าตี
มือเพื่อนให้ทัน เมื่อบอกว่าปลาแดกให้คนที่เป็นปลาแดกตีมือเพื่อนให้ทัน มีการพูดช่ือปลาต่างๆ 
ได้แก่ ปลาร้า ปลาแดก ปลาบึก เป็นต้น   

• จับคู่แล้วยืนหันหลังชนกัน เมื่อบอกว่า “คนต่อคน” ให้ว่ิงกลับมาหาเพื่อนคู่เดิม เมื่อบอกว่าให้ท า
กิจกรรมอะไรให้วิ่งไปท าท่ากับเพื่อนคนใหม่และแนะน าตัว เช่น เข่าต่อเข่า ไหล่ต่อไหล่ นิ้วกลาง
ต่อนิ้วกลาง ขาต่อขา เป็นต้น 

• หากมีค าว่า “พี่สั่งว่า…” ให้ท าตาม เช่น พี่สั่งว่าให้จับคู่ ปรบมือ 1 ครั้ง นั่งลง ยืนขึ้น จับกลุ่ม 3 
คน  เป็นต้น   

• ยืนล้อมวงแล้วเรียกช่ือผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “มะ” เช่น มะม่วง มะไฟ มะยม มะพร้าว มะขาม 
มะปราง มะเฟือง มะกอก มะขวิด และเป็นชุด มะม่วง มะปราง มะพร้าว มะเฟือง มะขาม 
มะขวิด มะยม มะเฟือง มะกรูด  

• ยืนล้อมวง เมื่อบอกว่า “ซ้าย” ให้บอกว่า “รักนะ” เมื่อบอกว่า “ขวา” ให้บอกว่า “จะบ้าเหรอ” 
เมื่อบอกว่า “ตามใจ” ให้บอกว่า “รักนะ” หรือ “จะบ้าเหรอ”  

• เลือก 2 คน มาอยู่ตรงกลางวง เป็นแห คนท่ีอยู่ในวงกลมจะเป็นปลา แหจะวิ่งไปจับปลา คนท่ีถูก
จับจะมาเป็นแหที่มีวางขยายเพิ่มขึ้น ให้เวลาจับ 1 นาที  
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หลังจากท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสร็จสิ้น นายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้น้องไปพักรับประทานอาหารว่าง และเมื่อน้อง

กลับเข้าร่วมกิจกรรม ก็มีการชี้แจงเรื่องการท ากิจกรรมนับสี่และการจัดการ  
 

กิจกรรม Check in 
จากนั้นให้น้องจับกลุ่ม 5 คน คละพื้นท่ี พร้อมท้ังท าความรู้จักกันกับเพื่อนในกลุ่ม โดยมีกติกาการพูดคุย คือ คนท่ี

พูดให้หยิบปากกาขึ้นมา เมื่อพูดจบให้วางปากกาลงแล้วพูดว่า “Check in ครับ / Check in ค่ะ” ห้ามพูดแทรกขณะที่
เพื่อนเล่าเรื่อง เพื่อครุ่นคิดและใคร่ครวญเส้นทางการท ากิจกรรมโครงการจากจดุเริ่มต้นสู่ช่วงปัจจุบัน ภายใต้ค าถามต่อไปนี้ 

• ตั้งแต่เช้าจนถึงวันน้ีรู้สึกอย่างไร  

• บอกเล่าประสบการณ์จากการที่ได้กลับไปท ากิจกรรมมา ได้เห็นสิ่งดีๆ / มีมุมดีๆ อะไรบ้าง  (รุ่น
แรก) 

• บอกเล่าประสบการณ์ / สิ่งดีๆ ท่ีได้ท าในมหาวิทยาลัย (น้องที่เข้าร่วมใหม่ๆ) 
 

  
 

 เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีใหญ่ประเด็นประสบการณ์จากการที่ได้กลับไปท า
กิจกรรมมา ได้เห็นสิ่งดีๆ / มีมุมดีๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

ประสบการณ์ / มุมมองดีๆ จากการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
• กิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ศิลปากรและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
• การช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การจราจรเพื่อลดปัญหา

อุบัติเหตุ การศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
หอยแครงตาย เป็นต้น 

• โครงการจัดท าน้ าสมุนไพรในชุมชน การจัดท าแผนที่เพื่อซื้อ
ส้มโอในจังหวัดสมุทรสงคราม การท าสื่อการสอนให้กับเด็ก
ที่อ่านหนังสือไม่ได้ การเลี้ยงหมูด้วยถ่านไบโอชา   

• การอนุรักษ์ลวดลาย ใบลาน น้ าดื่มสมุนไพร 
 

• ชาวบ้านให้การมีส่วนร่วมและตอบรับเป็น
อย่างดี 

• รู้จักการแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกับ
ชุมชน 

• ได้พบเพื่อนใหม ่
• ได้รับความรู้จากเพื่อนต่างสาขา และการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการท ากิจกรรม 

 
เมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น นายค ารณ น่ิมอนงค์ ชวนน้องสรุปว่า กระบวนการเรียนรู้ในครั้งน้ีจะเน้นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเพื่อนต่างพื้นที่ และน าความรู้สึกที่ได้มาพูดคุยร่วมกัน เพื่อให้เห็นความเข้าใจซึ่งกันและกันขณะท ากิจกรรม 
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เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสียสละ ท าสิ่งดีๆ ร่วมกัน ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆ ต่างวัย จึงเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับการ
ท ากิจกรรมร่วมกันตลอด 3 วันน้ี  

 
กลุ่มพี่เลี้ยง 

ขณะที่น้องท ากิจกรรม Check in นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ชวนกลุ่มพี่เลี้ยงมาพูดคุยว่า กิจกรรมนับสี่ครั้งนี้จะมี
การฝึกน้องในการใช้สื่อ มีการแชร์รูป และใช้กระบวนการสื่อสารในการตรวจสอบการท างานของน้องๆ แต่ละโครงการ มี
การฝึกเรื่องการใช้สื่อ การสื่อสารอย่างไรอย่างมีคุณภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การสื่อสารเพื่อสร้างจิตส านึก 
และน าสื่อหรือผลงานของน้องมาใช้ในกิจกรรมนับห้าและการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งจะมีการตัดต่อสื่อต่างๆ เช่น 
คลิปวีดีโอ การท า story board หลังจากนี้พ่ีเลี้ยงอาจจะต้องไปช่วยเด็กจัดท าสื่อในพื้นที่ได้ ส าหรับวันนี้เราจะมีการเรียนรู้
ผ่านเกมส์ และท ากิจกรรมที่รีสอร์ทในช่วงค่ าของวันน้ี พรุ่งนี้จะกลับมาท ากิจกรรมที่ห้องประชุมนี้อีก เพื่อกระตุ้นให้น้องท า
กิจกรรมในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการ จึงอยากให้พี่เลี้ยงได้เรียนรู้การท าสื่อไปพร้อมๆ กับน้องร่วมด้วย เมื่อเวลาอยู่ใน
พื้นที่จะได้ชว่ยให้ข้อเสนอแนะต่อน้องๆ ได้ 

 
กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ 

 

 
 
จากนั้นนายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้น้องนั่งแถวตอนรายโครงการ แล้วนับ 1 – 5 เพื่อแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ในการท า

กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ โดยให้ในกลุ่มคัดเลือกคนที่เก็บรายละเอียดได้ดี พูดชัดเจน และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 2 คน เป็น
หมายเลข 1 และหมายเลข 4 คนท่ีมีทักษะการเขียนและวาดภาพ 2 คน และคนท่ีมีจินตนาการดี 7 คน เพื่อท าภารกิจ ดังนี ้

กติกา 

• หมายเลข 1 และหมายเลข 4 มารับสาร แล้วบอกส่งต่อกัน  

• หมายเลข 2 และหมายเลข 5 ส่งสารต่อกันโดยต้องบอกคนต่อคน  

• หมายเลข 3 และหมายเลข 6 ต้องเขียนตามที่เพ่ือนบอก  
เง่ือนไข 

• ช่วงที่หมายเลข 1 – 3 ท ากิจกรรม ทุก 4 นาที หากไม่ส าเร็จ หมายเลข 4 – 6 จะถูกท าโทษ และ
เพิ่มจ านวนครั้ง 2 เท่าตามเวลาที่ผ่านไป 
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• ช่วงที่หมายเลข 4 – 6 ท ากิจกรรม ทุก 4 นาที หากไม่ส าเร็จ หมายเลข 1 – 3 จะถูกท าโทษ และ
เพิ่มจ านวนครั้ง 2 เท่าตามเวลาที่ผ่านไป 

• หากหมายเลข 1 จ าไม่ได้กลับมาดูสารใหม่ จะต้องถูกท าโทษทุกครั้ง  
เวลาปฏิบัติการ 40 นาที  

 หมายเหตุ 

• รอบแรก เลือกกระโดดตบ 30 ครั้ง เพื่อลดภารกิจเหลือ 5 ประโยค และกระโดดตบ 40 ครั้ง รอบ
ที่ 2 เพื่อให้เหลือภาพวาด 3 รูป  
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เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิน้ นางอาภา พงศ์คีรีแสน (พ่ีนุ้ย) และนายวิรัช เอี่ยมปลัด (พ่ีหน่อง) ชวนน้องสรุปบทเรียนที่
ได้จากการท ากิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
รอบแรก (ทักษะการพูดการเขียน) 
 คนที่ 1  

• จ าเป็นภาพกระดาษแล้วถ่ายทอดไปยังเพ่ือน แบ่งเป็นกลุ่มประโยค 

• จ าเป็นภาพกระดาษ แล้วถ่ายทอดตามกริยาในประโยค 

• แบ่งตามวรรค ดูประธาน กริยา และกรรม 

• แบ่งตามพยางค์ ช่วง และท่าทาง 

• แบ่งเป็น 3 ช่วง แบ่งตามค าบุพบท (และ หรือ) 
วิธีการสื่อสารที่ดี คือ ค่อยๆ สื่อสารให้น้อง จดจ า ทบทวนพยางค์ระหว่างพี่กับน้อง เน้นย้ าประโยคแล้วค่อยๆ 

ต่อ แบ่งการสื่อสารเป็น 3 ช่วง 

• เนื้อหาและวิธีการสื่อสารแม้ว่ารูปแบบประโยคจะเปลี่ยนแปลงไป คือ จ าค าส าคัญ เรื่องราว และ
จ าเป็นภาพ ประโยคมีความชัดเจน ท าให้เราจ าได้ง่ายขึ้น 

 คนที่ 2  

• แบ่งเป็น 2 ประโยค แล้วอธิบายเป็นประโยคให้สั้นและง่ายขึ้น 

• จ าเป็นเรื่องราว ตัวอักษรที่คล้ายกัน จ าเป็นภาพเพื่อน ามาใส่ในเรื่องราว  

• จ าเป็นวรรค  

• ย้ าเรื่องราวของตนเองก่อน แล้วชวนเพื่อนทบทวนว่ามีความถูกต้องหรือไม่  

• มองปากเพื่อนท่ีพูด ช่วยให้จดจ าได้ดี  
บทเรียนที่ได้จากการอ่านทั้ง 5 ประโยค  

• ลักษณะตัวอักษร ขนาด และสี มีความส าคัญต่อการสื่อสาร 

• สารที่สื่อควรสั้น กระชับ ชัดเจน มีสาระ ได้ใจความ 

• หากเรามีประสบการณ์เดิม จะสามารถเข้าใจและสื่อสารได้ชัดเจนข้ึน 

• เวลาในการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ควรมีการน าเสนอเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ  
รอบสอง (ทักษะการวาดภาพ) 
 คนที่ 4  

• จ าองค์ประกอบของรูปภาพและสื่อสาร 

• จ าเป็นจ านวน และองค์ประกอบ ไล่ล าดับจากล่างขึ้นบน 

• จ าจุดเด่นของภาพ โครงสร้างทั้งหมด และสื่อออกมาเป็นค าส าคัญ 

• จ าเป็นภาพวาด และใช้มือจินตนาการภาพวาดในการสื่อสาร 
หากเราจะสื่อสารโครงการของเราให้ชัดเจนท้ังสาระและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเราจะท าอย่างไร เพื่อให้ทุก

คนได้มีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชน การถูกท าโทษจะสะท้อนถึงปัญหาที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามล าดับในชุมชน ถ้า
เปรียบเทียบกับการท าโครงการของเรา กิจกรรมจากเกมส์สื่อสารสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วนได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสร้างสื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
นายสิริเชษฐ์ พรมรอด (พี่มน) น าเสนอเรื่องการจัดท าสื่อที่น่าสนใจ โดยการให้น้องชมตัวอย่างที่เป็นสื่อ

หลากหลาย ดังนี ้

• คลิปวีดีโอจากเด็กโรงเรียนอัชสัมชัน ที่สะท้อนเรื่องการน าเสนอข้อมูลที่ผสมผสานจากข้อมูลหลาย
แหล่งให้คนดูกลับไปคิดเอง เช่น อินโฟกราฟฟิค สื่อที่ประสบความส าเร็จจะอยู่ในใจและคนดู
ตลอดไป 

• คลิปวีดีโอจากเด็กโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่สะท้อนเรื่องการจัดการขยะให้คนท่ีประสบปัญหาเล่า
เรื่องราวและให้ความเห็นว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมทั้งภาพที่สื่อถึงปัญหาและมีดนตรี
ประกอบท่ีน่าสนใจ 

• คลิปวีดีโอเรื่องห้อมธรรมชาติของไทยพีบีเอส ที่สะท้อนเรื่องเสียงและข้อความเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
อ่านได้แทนการฟัง เช่น คนท่ีนั่งบนรถ ซึ่งเป็นสื่อท่ีนิยมในปัจจุบัน  

• คลิปวีดีโอเรื่องมอญซ่อนภูมิของโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 13 เป็นสื่อกึ่งสารคดีที่คนในชุมชนลุก
ขึ้นมาท างานร่วมกับเด็กและเยาวชน 

• ภาพนิ่ง (Story card) ที่เน้นเรื่องการท างานเป็นขั้นตอน เล่าเรื่องผ่านแคปช่ันที่สั้นกระชับ ตัวอักษร
ชัดเจน มีสีสันน่าสนใจ มีอารมณ์ แอคช่ัน และมีองค์ประกอบของภาพที่สื่อวรรคทอง  

 

  
 

จากนั้นให้น้องไปพักรับประทานอาหาร ช่วงค่ า พ่ีๆ ชวนน้องเตรียมความพร้อมก่อนท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

• การเต้นพร้อมท่าประกอบ 16 ครั้ง โดยการยกมือซ้าย 16 ครั้ง แตะขาขาว 16 ครั้ง แล้วสลับมา
ท าข้างซ้าย จากนั้นลดล าดับลงเหลือ 8 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามล าดับ  

• จับคู่คนท่ีสนิทที่สุด แบ่งเป็นหมายเลข 1 กับ 2 เมื่อพูดว่า “อุ๊ย” ให้จับจมูก เมื่อพูดว่า “โอ๊ย” ให้
จับหู และเมื่อพูดว่า “อ๋อย” ให้จับคาง หากคนที่เริ่มก่อนท าท่าไหน อีกหมายเลขหนึ่งต้องท าไม่
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ตรงกัน คนท่ีท าเหมือนกัน จะเป็นผู้แพ้ รอบแรกให้หมายเลข 2 เริ่มก่อน ท าท้ังหมด 10 ครั้ง คน
ที่แพ้ให้ยืนขึ้น เต้นท าท่ากบประกอบเพลง  

 

  
 

พลังพลเมือง 4 จังหวัด ค้นหา “หัวใจของโครงการ” 
 นายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้พ่ีเลี้ยงลงหนุนเสริมน้องๆ เพื่อค้นหาหัวใจของโครงการทั้ง 22 โครงการ ส าหรับเตรียมท า
สื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งน้องทั้ง 20 โครงการ ท าวีดีทัศน์ และ 2 โครงการ ท าภาพนิ่งเล่าเรื่อง เพื่อลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ 
 

  

    
 

ปิดประชุมเวลา 22.00 น. 
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เร่ิมประชุมเวลา 08.45 น. 
 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / เตรียมความพร้อม 
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วันนี้นายค ารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) กับนายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ (พี่ปิง) ชวนน้องๆ พูดคุยเรื่องทั่วไป แล้วเตรียม
ความพร้อมโดยการท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

• ปรบมือ รอบแรกปรบมือตามจังหวะ 12 123 12 12 1 รอบที่ 2 ปรบมือตามจังหวะ 12 123 12 
12 วืด รอบท่ี 3 ปรบมือตามจังหวะ 12 123 12 12 เฮ้ 

• จับคู่คละพื้นท่ี คละทีม ท ากิจกรรมปลาทู ปลาบู่ โดยการเอามือสับหว่างหนีข้ึนลงในแนวตั้ง เมื่อ
บอกช่ือปลาทู ให้คนที่เป็นปลาทูเอามือจับเพื่อนให้ได้ เมื่อบอกช่ือปลาบู่ ให้คนที่เป็นปลาบู่เอามือ
จับเพื่อนให้ได้ พร้อมทั้งบอกช่ือปลาอื่นๆ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาฉลาม เป็นต้น รอบแรกให้
คนแพ้นวดมือให้เพื่อน รอบท่ี 2 ให้คนแพ้ย้ายไปหาเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งแนะน าตัวให้เพื่อนรู้จัก 

• กิจกรรมเสร็จละเธอ โดยให้จับคู่เพื่อพูดชื่อตามบอก หมดเวลาคนที่พูดไม่ทันก็จะเป็นคนแพ้ เช่น 
ช่ือผลไม้ ช่ือผักใบเขียว ช่ือจังหวัดที่ลงท้ายด้วยค าว่า “บุรี” คนท่ีแพ้ให้เปลี่ยนคู่และท าความรู้จัก
กับเพื่อนใหม่  

• ยืนท าท่าซ้ายเราก็ซ้าย ขวาเราก็ขวา ข้างหน้าๆ ข้างหลังๆ เดินไปข้างหน้าแล้วก็เป่ายิงฉุบ คนที่
แพ้จะต้องไปต่อหลังคนท่ีแพ้ จนเป็นแถวยาว  

• กิจกรรมวิวัฒนาการโดยเริ่มจากการเป่ายิงฉุบแมงกุดจี่ คนชนะจะกลายเป็ด คนชนะจะกลายเป็น
ลิง คนชนะจะกลายเป็นคน และสุดท้ายคนชนะจะกลายเป็นเทวดาไปยืนท่ีบริเวณหน้าห้อง  

• จับกลุ่ม 3 คน คละทีม ให้แบ่งกับเป็นหมายเลข 1, 2, 3 ให้หมายเลข 1 เป็นแย้ ให้หมายเลข 2 
และ 3 เป็นรู เมื่อบอกว่า “แย้เปลี่ยนรู”ให้แย้ไปอยู่รูใหม่ เมื่อบอกว่า “รูเปลี่ยนรู”ให้รูไปอยู่
ครอบแย้ตัวใหม่ เมื่อบอกว่า “รูระเบิด”ให้พูดว่า “บึ้ม” และสลายตัวเพื่อท าบทบาทใหม่ เช่น รู 
7 แย้ 6 แย้เปลี่ยนรู รูเปลี่ยนแย้ รู 2 แย้ 3 แย้เปลี่ยนรู รูเปลี่ยนแย้ 
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กิจกรรม Check in 
เช้านี้นายค ารณ นิ่มอนงค์ ชวนให้น้องและพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Check in ทบทวนกติกาให้

ชัดเจน ภายใต้ประเด็นค าถามต่อไปนี้ 

• เช้านี้รู้สึกอย่างไร 

• สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันวาน 
 

  

  
 
เมื่อแต่ละกลุ่มทบทวนเสร็จสิ้น นายค ารณ นิ่มอนงค์ ชวนน้องคิดทบทวนว่า ส านึกพลเมืองเบื้องต้น คือ การ

ยอมรับว่าตนเองผิดกติกาและจะปรับปรุงในครั้งต่อไป รวมทั้งน้องที่ท าถูกกติกา แม้ว่าจะแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นก็ยังไม่รบกวน
กลุ่มเพื่อนที่ยังแลกเปลี่ยนไม่เสร็จสิ้น และให้น้องประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 

เด็กและเยาวชน 

• รูปแบบการน าเสนอของแต่ละโครงการที่น่าสนใจ ชัดเจน และตรงประเด็นท่ีท าในโครงการ 

• การท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้น  
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• รู้สึกผ่อนคลายจากการได้พบเพื่อนใหม่ และก่อนเพลียจากเสียงของเพื่อนข้างห้อง การนอนต่าง
พื้นที ่

• การสื่อสารร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย (รุ่นน้อง เพื่อน รุ่นพี่) 

• กระบวนการท ากิจกรรมในวันแรก เช่น การสื่อสาร เป็นต้น 

• ทราบปัญหา / กระบวนการท างานภายในกลุ่ม และการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ / โครงการที่ท างานประเด็นใกล้เคียงกัน 

• มีความสามัคคีในการท ากิจกรรม 

• เข้าใจการพูดคุยกับน้องๆ ในช่วงอายุน้อยๆ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าน าเสนอในสิ่งที่ดีๆ ช่วย
ให้เราฝึกเรื่องการสื่อสารกับน้องได้เข้าใจเพิ่มขึ้น 

• เรียนรู้กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ ต้องรู้จักการเสียสละ เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
พ่ีเลี้ยง 

• ความตั้งใจในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ มีการแบ่งปัน ทั้งเรื่องการรับฟังซึ่ง
กันและกัน  

• กระบวนการสื่อสารได้อย่างชัดเจนในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
สิ่งที่อยากจะชื่นชม คือ การตรงต่อเวลา การสวัสดีทักทายกัน หากมีการพบกันขอให้มีการทักทายร่วมกัน เพื่อท า

ความรู้จักกันเพิ่มขึ้น 
 

  
 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า (อาธเนศ) ชวนน้องๆ พูดคุยเรื่องการท าโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิ

สังคมภาคตะวันตก ปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดบุรี ที่เช่ือมโยงกันด้วยแม่น้ าแม่
กลอง จึงเลือกท่ีพักบริเวณริมน้ า เพื่อให้น้องได้สัมผัสกับสายน้ า เพราะแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายส าคัญและมีคุณภาพดี
ที่สุด ส าหรับการสร้างส านึกพลเมืองต้องมีการปลุกจิตส านึกพลเมืองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการท าโครงการต่างๆ ดังนั้นเราต้อง
ตระหนักและเห็นความส าคัญของคนเล็กๆ ทีส่ามารถช่วยสังคมได้ เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัวและสง่ผลกลับมายังประโยชน์
ส่วนรวม พร้อมท้ังมีการแนะน าทีมเด็กและเยาวชนในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี
ที่ 1 – 2 ทีผ่่านการด าเนินโครงการ เรียนรู้การท าอินโฟกราฟฟิค เข้ามาร่วมเป็นทีมงานในศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิน่
จังหวัดสมุทรสงคราม และการต่อยอดการท าธุรกิจเพื่อสังคม ช่วงท้ายพี่อ้วนเสนอแนะให้น้องจัดการเรื่องการรับประทาน
อาหารอย่างพอเพียงเพื่อให้เศษอาหารลดลง  
 



15 
 

  
 
หลังจากพักรับประทานอาหารว่างเสร็จสิ้น นายสิริเชษฐ์ พรมรอด มาชวนน้องเรียนรู้ว่า การสร้างสื่อเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องทราบว่า ท าสื่อเพื่ออะไร ท าสื่อให้ใครดู แล้วจะได้อะไรจากการดูสื่อ เป็นการสื่อสารโครงการ ไม่ใช่
เล่าเรื่องโครงการ  

การเลือกเนื้อหาหรือหัวข้อเร่ืองท่ีจะผลิตสื่อ 

• เรื่องที่น่าสนใจ 

• อยู่ในความสนใจของสังคม 

• ไม่เคยมีใครท ามาก่อน 

• ไม่มีในที่อ่ืนๆ 

• เรื่องเก่าประเด็นใหม่ 

• เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
 

จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทบทวนหัวใจส าคัญของโครงการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะลงมือสร้างสื่อ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 

  
 
ช่วงบ่ายนายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้น้องนั่งล้อมวงแต่ละทีมโค้ช เพื่อท ากิจกรรมนักฆ่าโดยการนับเลข โดยสามารถ

นับเลขติดต่อกันได้ 3 เลข / คน คนที่นับเลขที่ก าหนด จะเป็นคนแพ้ เช่น 27, 28, 26, 24 เป็นต้น รอบแรกให้ที่แพ้เข้าไป
ยืนในกลางวงและท าท่าที่น่าเกลียดที่สุด รอบที่ 2 ให้คนชนะยืนขึ้น แล้วท่ากบ รอบท่ี 3 ให้คนแพ้นวดไหล่เพื่อนทีละคน  

 
การท าโครงเร่ือง 

จากนั้นสริิเชษฐ์ พรมรอด มาเติมความรู้เรื่องการท าโครงเรื่อง ซึ่งจะต้องมีหัวข้อส าคัญ ดังนี ้ 

• ประเด็น / เรื่องอะไร 
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• ท าไมต้องเป็นเรื่องนี้ 

• ข้อมูลเป็นอย่างไร 

• ต้องคุยกับใคร / จะถามอะไร 

• จะเล่าเรื่องอย่างไร 

• ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องหา 

• ภาพที่ต้องมี 
ส าหรับรูปแบบการน าเสนอ จะต้องประกอบด้วย ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ซึ่งอาจจะมีการสอดแทรกวิธี

คิด วิธีการท างาน และผลที่เกิดขึ้นร่วมด้วย 
 
จากนั้นให้แต่ละทีมฝึกเขียนโครงเรื่องของแต่ละโครงการ เมื่อจบช่วงแรก ให้น้องพักรับประทานอาหารว่าง ผ่อน

พักตระหนักรู้ และท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมดังนี้ 

• นับ 1 – 3 ประกอบท่าทางทั้งมือซ้ายและมือขวาท่ีไม่เหมือนกัน 

• จับกลุ่ม 3 คน เพื่อท ากิจกรรมสุดโหดกระโดดตีเป็ด แบ่งกันเป็นหมายเลข 1 เป็นสุดโหด 
หมายเลข 2 เป็นก าแพง และหมายเลข 3 เป็นเป็ด รอบแรกสุดโหดต้องพยายามกระโดดตีเป็ดให้
ได้ รอบท่ี 2 – 3 วนบทบาทกันไปใน 3 บทบาท       

 

   
 
วิธีการท า Story board 

นายสิริเชษฐ์ พรมรอด มาน าเสนอเรื่องวิธีการท า Story board ซึ่งประกอบด้วย  

• การวางโครงเรื่องหลัก 

• ล าดับเหตุการณ์คร่าวๆ 

• ก าหนดหน้า 

• แต่บท 

• ลงมือเขียน Story board 
ซึ่งจะมีรายละเอียดของภาพและเสียงประกอบกัน เพื่อให้ทีมงานเข้าใจว่าจะต้องด าเนินการและสื่อสารเข้าใจ

ร่วมกันอย่างไร  

• การเขียนบท จะใช้ภาษาง่ายๆ ตรงไปตรงมา น่าสนใจ ตามที่พี่นุ้ยชวนสรุปบทเรียนจากกิจกรรม
สื่อสารสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับสื่อท่ีท าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
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• มุมกล้องที่ใช้บ่อย : มุมกว้างให้เห็นบริบท บรรยากาศ มุมกลางให้เห็นว่าด าลังท าอะไรอยู่ และ
ภาพแคบให้เห็นสีหน้า  

• ตัวอย่างบทโทรทัศน์ของวิถีความเชื่อของคนในชุมชนปราสาทตาเล็ง และการ์ตูนหลวงพ่ีเท่ง  

• สคริปต์จะมีช่ือเรื่อง / ตอน ประเด็นน าเสนอ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ เวลา ท่ีมีทั้งภาพและเสียง
ประกอบ  

  
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็น ก็ให้น้องแต่ละทีมน าเสนอ Story board และ Photo story ให้คณะกรรมการ
ฟังในคลินิก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ น าไปปรับสื่อและบทท่ีใช้ในการจัดท าสื่อท่ีมีคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
สรุปข้อเสนอแนะต่อการจัดท าสือ่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3  

 
โครงการ ข้อเสนอแนะ 

1. เ จ๊ า ะ แ จ๊ ะ จ๋ อ ม
แจ๋ม 

• ข้อมูลที่ได้การจัดการเปลือกมะพร้าว คือ ท าฟืน ขายเปลือกมะพร้าว น าส่งโรงงาน 
• ควรสื่อสารให้กับคนท่ีท ามะพร้าว เพื่อลดเรื่องการจัดการเปลือกมะพร้าว อาจจะมี

ทั้ง 3 รูปแบบ หรือหากปล่อยท้ิงไว้จะเกิดผลกระทบอย่างไร  
• ควรสื่อสารน าเสนอคุณค่าและทางเลือกที่สร้างแรงจูงใจให้มีรายได้จากการจัดการ

เปลือกมะพร้าว ทั้ง 3 รูปแบบ 
• สื่อข้อมูลเดิมที่ท ามาแล้ว สามารถน าไปใช้ในการจัดท าสื่อครั้งนี้ได้ ลองเขียน story 

board มาใหม่  
2. Road safety  • ควรน าเสนอกรณีตัวอย่างเด็กใน วษท.ราชบุรีที่ประสบอุบัติเหตุโดยตรง เพื่อให้เห็น

เรื่องใกล้ตัว  
• ควรน าเรื่องข้อมูลสถิติมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อท าให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ใน 

วษท.ราชุบรี 
• ควรศึกษาวีดีโอเรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในงานอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
• เนื้อเรื่องได้ ต้องเติมเรื่องเทคนิคในการตัดต่อสื่อให้น่าสนใจ 

3. หลังมอ • หลักการเกิดอุบัติเหตุ คือ คน รถ ถนน สภาพแวดล้อม ควรเติมเรื่องคนกับถนน  
• วีดีโอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน สามารถใช้เป็นสื่อในการ

รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน 
• ควรศึกษาวีดีโอเรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในงานอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 12  
• ไม่ใช้ค าว่า “ฝากไว้ให้คิด” หรือ “โทษใคร” 

4. O-green คนดีศรี
ส้มโอ 

• ควรสื่อให้ ชัดเจนเรื่องการท าให้ส้มโอหวานในพื้นที่  3 อ าเภอของจังหวัด
สมุทรสงคราม ส่งผลต่อความหวานของส้มโอ 



18 
 

• ควรสื่อว่าส้มโอแต่ละสวนมีความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างไร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าไปซื้อจากสวนโดยตรง 

• ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสินค้า GI สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะพื้นที่ต าบลบาง
ขันแตกกับปลายโพงพางที่ส้มโอจะมีความหวาน อร่อย แห้ง 

5. New Plants • ควรสื่อให้ชัดเจนว่า น้ าอัดลมมีผลเสียที่แตกต่างจากน้ าสมุนไพรอย่างไร ต้องมี
แหล่งข้อมูลสนับสนุน 

• สร้างสื่อเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในท่ีสุด เป็น
การน าเสนอทางเลือกของการใช้สมุนไพรตัวอ่ืนๆ เช่น มะกรูด เพื่อทดแทนการดื่ม
น้ าอัดลมในบางครั้ง  

6. Safety First • ควรเป็นสื่อที่สร้างจิตส านึกที่เกิดจากการกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิดเรื่องการเกิด
อุบัติเหตุ 

• ควรสื่อสารให้เห็นภาพความคุ้นเคยเดิมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไข
ปัญหา 

• ควรศึกษาวีดีโอเรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในงานอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
7. เสรีไก่ขาว • ควรมีข้อมูลสนับสนุนเรื่องการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจน 

• ควรมีการค้นหาแหล่งท่ีมาของวิธีการเลี้ยงไก่เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ 
• ควรน าเสนอค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่ระหว่างเลี้ยงโดยใช้ถ่านกับเลี้ยงแบบท่ัวไป 
• หาจุดที่ท าให้เห็นแรงจูงใจในการเลี้ยง เช่น ถ้าเลี้ยงแล้วต้นทุนต่ า ก าไรมากขึ้นก็น่า

เลี้ยงมากกว่า ต้องท าข้อมูลส่วนน้ีให้ชัดเจน 
• ควรน าเสนอวีดีทัศน์ให้น่าสนใจ 

8. รักถิ่นลายศิลป์ • ควรสร้างสื่อที่เน้นการมีส่วนร่วมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบลวดลายของท้องถิ่น และน าลวดลายนั้นมาใช้ในการท าลายเสื้อ 

• ไม่ต้องปรับกระบวนการในโครงการ    
9. Happy Smile • ควรเป็นสื่อสะท้อนความสวยงาม / ทุนชุมชนที่น่าสนใจ เพื่อน าไปสู่การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคนในชุมชน เพื่อสะท้อนมุมบวกของ
นักศึกษาสู่ชุมชน โดยใช้สื่อตัวบุคคล 

• ควรศึกษาสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อน าเสนอสื่อท่ีน่าสนใจในโครงการ 
10. หมูฉึกๆ • ควรสื่อสารให้เห็นคุณภาพซากของการเลี้ยงด้วยถ่านใบโอชาดีกว่าการผลิตด้วย

วิธีการเลี้ยงหมู่ปกติอย่างไร มีข้อมูลยืนยันท่ีชัดเจน 
• ควรมีการไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่น าเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูไปทดลองใช้ เพื่อให้

เห็นประสิทธิภาพจากการเลี้ยงด้วยวิธีนี้ 
11. คนรักษต์้นลาน • ควรศึกษาประโยชน์ของต้นลานตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน เพื่อลงรายละเอียดกับข้อมูล

ที่ได้รับรู้มาเปรียบเทียบกัน 
• ควรสื่อสารเรื่องข้อมูลของต้นลาน เช่น การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ การใช้

ประโยชน์ เป็นต้น เพื่อให้คนที่รับสารเข้าใจเรื่องต้นลาน 
12. The Alternative • ควรสื่อสารให้เห็นผลการทดลองที่ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจและน าเทคโนโลยี

ไปใช้ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนต่อไป 
• ควรสื่อให้เชื่อมโยงไปสู่การท างานของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน 

13. ซิงค์ออกไซต์ • รูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาดี แต่ควรจัดท าสื่อท่ีน่าสนใจ 
• ควรสื่อให้เชื่อมโยงไปสู่การท างานของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน  
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14. Commu Cool 
Cool 

• ควรสื่อสารเรื่องปัญหาการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไกล
โดยการพานักวิชาการมาแสดงความคิดเห็นเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก 

• ควรตั้งช่ือเรื่องใหน้่าสนใจสื่อถึงประเด็นดังกล่าว 
15. We are one • ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องพื้นที่ที่ต้นสนสองใบเจริญเติบโตในพื้นที่ใด และมี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสนสองใบว่ามีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น
อย่างไร 

• ควรค้นหาความรู้เรื่องสนสองใบที่ลงรายละเอียดเพิ่มเติม ควบคู่กับการลงพื้นที่
เรียนรู้จริง  

16. หอยจ๋า • ควรเพิ่มเติมความรู้เรื่องไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม ว่ามีประโยชน์
อย่างไร  

• ควรเก็บข้อมูลผลการทดลองอย่างละเอียด และน าผลการทดลองมาเติมเต็มใน
รายละเอียด 

17. Tradition • ควรปรับช่ือจาก “ปลุกผีจุ๊เมิญ” เป็น “ปลุกผีบรรพบุรุษ” 
18. Shell Chill Chill • ควรสื่อเรื่องการใช้ข้อมูลของ GISDA เพื่อสร้างการเรียนรู้ และน าไปสู่การขยายผล

กับการเลี้ยงหอยแครงในพ้ืนท่ี ร่วมกับการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ าของชาวบ้านท่ีเป็น
ทีมวิจัยในพ้ืนท่ี 

19. The Mask 
Citizen 

• ควรสื่อสารเรื่องสื่อรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การใช้สื่อรูปแบบใหม่ร่วมด้วย 

20. Oneness • ควรเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนเรื่องคนเหนืออ่างให้ชัดเจนก่อนที่จะสื่อสารว่า 
ขยะมาจากพ้ืนท่ีเหนืออ่างเพื่อลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ า 

• ควรสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยกันจัดการขยะในพื้นท่ีร่วมกัน ควบคู่กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติเชิงประจักษเ์พื่อสร้างการเรียนรู้และกระตุกกระตุ้นคนในชุมชน 

21. ด๊อยจั๊ก • ควรสื่อสารในช่วงใกล้เรียนจบ เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ  ให้กับรุ่นน้อง โดยการ
น าเสนอโครงการในเว็บของชมรมหรือมหาวิทยาลัย 

• ควรเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าสื่อเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น เพื่อให้เกิดการแชร์
จ านวนจักรยาน การดูแลจักรยาน และพร้อมให้รุ่นน้องได้ใช้งานต่อไป 

• ควรเตรียมสร้างระบบการบริหารจัดการจักรยานเก่าที่มี เพื่อรองรับจักรยานรุ่น
ใหม่ท่ีรุ่นพี่จะเรียนจบให้กับรุ่นน้อง     

22. ทุเกี๊ยะว้อยถ่อง • ไม่ได้น าเสนอ เนื่องจากติดภารกิจต้องกลับพื้นท่ีก่อนท่ีจะน าเสนอ 
 
ปิดการประชุมเวลา 23.50 น. 
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 
เร่ิมประชุมเวลา 08.45 น. 
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ช่วงเช้านายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้น้องๆ เยาวชนทีม Road Safety มาร้องเพลงฉ่อยเรื่องจุดเสี่ยงและจุดเสี่ยงที่

เกิดขึ้นบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี การสร้างเสริมความรู้กฎหมายจราจร และการท างานของโครงการ
สร้างความปลอดภัยทางถนน ทีม Tradition กับการร้องเพลงหัวใจถวายวัดและร้องเพลงสากลประกวดจนได้รางวัล 
รวมทั้งน้องในระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมร้องเพลงให้น้องฟังด้วย  

จากนั้นนายค ารณ นิ่มอนงค์ และนายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ มาชวนน้องๆ พูดคุย และท ากิจกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนท ากิจกรรม ดังน้ี 

• ปรบมือประกอบ 3 ท่าทาง ท่าท่ี 1 ตักๆ มือๆๆ มือๆ หมุนๆ มือ ท่าที่ 2 ตักๆ มือๆๆ มือๆ ศอกๆ 
มือ ท่าที่ 3 ตักๆ มือๆๆ มือๆ หมุน ศอก มือ 

• จับกลุ่ม 3 คน ที่มาจากจังหวัดเดียวกัน คละพื้นที ่และท าความรู้จักกัน  

• นับเลข 1 – 5 รอบแรกให้คนที่นับหมายเลข 3 ปรบมือ รอบที่ 2 ให้คนที่นับหมายเลข 1 ปรบตัก 
รอบที่ 3 ให้คนที่นับหมายเลข 5 ดีดนิ้ว รอบที่ 4 ให้คนที่นับหมายเลข 4 ก ามือซ้ายไว้ข้างบนก า
มือขวา และรอบที่ 5 ให้คนที่นับหมายเลข 2 กอดอก แทนการนับเลข 

• ท่าที่ 1 มดตาย ท่าที่ 2 ซ้อนมอเตอร์ไซค์ ท่าที่ 3 ไฟเขียวไฟแดง ท่าที่ 4 วงหมอร า เมื่อบอกให้
ท าท่าไหน ก็ท าตามท่าน้ัน 

• ตัวแทน 4 คน เป็นนกฟลามิงโก ที่จะไปจับนกเพนกวินที่เดินเท้าต่อเท้า เมื่อนกฟลามิงโกไปจับ
นกเพนกวินได้ นกเพนกวินจะกลายเป็นน้ าแข็ง จะต้องมีนกเพนกวิน 2 ตัวจับมือกันมาปลอด
ปล่อยนกเพนกวินท่ีแข็งตัวได้ส าเร็จ  

• จับกลุ่มๆ ละ 8 คน จังหวัดเดียวกัน คละสถาบันการศึกษา แล้วนั่งเป็นแถวตอน หันหน้าเข้าหา
กัน แล้วเหยียดเท้าต่อกัน และมีช่ือผลไม้ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ ตะขบ มะยม 
มะพร้าว และล าไย เมื่อบอกช่ือผลไม้ชนิดใดให้คนท่ีเป็นผลไม้ชนแต่ละชนิดลุกข้ึนยืน แล้ววิ่งข้าม
ขาเพื่อนในฝั่งซ้ายจนครบแถว เพื่อกลับมานั่งที่เดิมทั้ง 2 ฝั่ง 

• ยืนเป็นวงกลมไล่จากอายุน้อยที่สุดอยู่ทางซ้ายมือและอายุมากที่สุดอยู่ทางขวามือ แล้วให้อายุ
น้องอายุ 12 ปี 13 – 19 ปี  และอายุ 20 – 22 ปี เรียงเป็นแถวตอน แล้วนั่งตามจังหวัดคละอายุ 
นับ 1 – 5 จับกลุ่ม 3 คน นั่งล้อมวง และสลับกันจนเป็นกลุ่มละ 5 คน เพื่อท ากิจกรรม Check in 
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กิจกรรม Check in 
นายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้น้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Check in ภายใต้ประเด็นการพูดคุย 2 เรื่องหลัก 

ดังนี ้

• เช้านี้รู้สึกอย่างไร 

• สิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวันวานเป็นประโยชน์ หรือสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างไร  
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เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น แบ่งปันกันในเวทีใหญ่ โดยให้ 4 กลุ่มแรก ขอให้น้องแต่ละช่วงอายุแลกเปลี่ยน
ตามล าดับ ดังน้ี  
อายุ 12 – 14 ปี 

• น าไปใช้ในการค้นหาข้อมูลในโครงการได้เพิ่มขึ้น 

• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ / ความคิด 

• สื่อสามารถบอกเรื่องราวในสิ่งที่เราท าโครงการ สามารถน าไปปรับใช้กับการสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจ สั้น 
ง่าย และกระชับ 

• อุปสรรคในการท างาน แต่มีการใช้สติและปัญญาในการจัดการจนสามารถท าโครงของสื่อได้ รวมทั้งการ
แก้ไขปญัหาของคนในชุมชน 

• มีการจัดท า Story board และปรับแก้ไขงาน แม้ว่าทีมงานจะออกจากโครงการ แต่ท าโครงการมาจนถึง
ตอนนี้แล้ว เราไม่ยอมถอยหลัง 

อายุ 15 – 19 ปี 

• อยู่ช่วยเหลือเพื่อนท ากิจกรรมในโครงการ แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอแนะให้มาปรับการท าสื่อ พวกเราก็มีความ
มุ่งมั่นและท างานต่อเนื่อง 

• สามารถจัดท าสื่อการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้ภาษาไทยในชุมชนได้   

• การวางแผนงานสามารถปรับเพื่อลดข้อบกพร่องได้ และการท างานเป็นทีมช่วยให้งานส าเร็จเร็วขึ้น  อยาก
ช่วยเพื่อนบ้าง แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อย 

อายุ 20 ปีขึ้นไป 

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เป็นการเปิดโลกใหม่ให้น้องน าไปใช้ในการเรียนรู้และโครงการต่างๆ ใน
โรงเรียน / มหาวิทยาลัยได้  

• หากเปรียบเทียบกับการจัดท าสื่อที่ผ่านมา คือ มีการท าสื่อเพื่อการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ท าเพื่อส่งงานและการท าสื่อการขาย จะท าอย่างไรให้เขาไม่รู้สึกว่าเป็นการสื่อเพื่อขาย
เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการจัดท าสื่อที่สร้างการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มต้นจากตนเองก่อน แล้วค่อยไปสร้าง
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมต่อไป 

• แต่ละกลุ่มมีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่สามารถมารวมทีมงานเพื่อช่วยจัดท าสื่อร่วมกัน  เช่น ปัญหาเรื่อง
ทีมงาน เป็นต้น  

• การจัดท าสื่อช่วยเรื่องการปรับใช้ในการเรียนวิชาสื่อสารมวลชน ซึ่งสามารถน าวิธีการจัดท า Story board  
ไปใช้ในการจัดท าสื่อของการเรียนและการท างานในชุมชนได้ 

ส านึกความเป็นพลเมือง 

• การช่วยเหลือเพื่อนในทีมงานแม้ว่าตนเองจะป่วย แต่ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ในบางเรื่อง 

• นั่งรอให้ก าลังใจเพื่อน ขณะที่เพ่ือนก าลังเข้าคลินิก 

• เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว จะท าให้ดีที่สุด ไม่ยอมแพ้ 

• โดนติมา แต่ไม่ท้อ อยากช่วยเพื่อนให้มากขึ้น 

• คนท าดี ควรท าดีต่อไป เมื่อคนอ่ืนเห็น คนอื่นจะท าตามเอง เพียงเริ่มจากตัวเองก่อน 

• เสียสละเวลาส่วนตัว ท าเพื่อคนอ่ืน 
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นายค ารณ น่ิมอนงค์ สรุปให้น้องฟังว่า ส านึกพลเมืองเริ่มต้นจากตนเอง มีการเสียสละที่ยอมให้น้องได้มาน าเสนอ
งานต่อเนื่อง จากน้ันอาธเนศมาสรุปว่า เห็นความตั้งใจของทุกคน การท าสื่อเป็นการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลง เห็นความพยายามของน้องทุกคน เป็นความอดทน พิสูจน์ฉันทะ เราเป็นเยาวชนตัวเล็กๆ ที่ลงไปท างาน
กับชุมชน แล้วเห็นสถานการณ์ปัญหา / ความเดือดร้อนในชุมชน ดังนั้นคนที่ได้รับประโยชน์เบื้องต้น คือ ตัวเราเอง 
เนื่องจากได้ผ่านการฝึกฝนกันมา ขอให้พวกเราได้เก็บความมุ่งมั่นเก็บเอาไว้ เพื่อต่อสู้กับสังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นต่อไป หากเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเองก็จะจัดการตนเองได้เพิ่มขึ้น เมื่อเราฝึกคิดต่อเนื่อง จะช่วยให้เราคิดเป็นส านึก
ต้องมีการฝึกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือสังคม แม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กๆ อีก 2 เดือน จะช่วยให้เราได้จัดท าสื่อที่มี
คุณภาพให้กลุ่มเป้าหมายที่เราอยากสื่อสารได้รับรู้ข้อมูล และน าไปใช้ในการท าเป็นประโยชน์เพื่อสว่นรวมต่อไป  

 
เมื่อพักรับประทานอาหารว่างเสร็จสิ้น นายสิริเชษฐ์ พรมรอด ชวนให้น้องโหลดโปรแกรม Kine Master เพื่อ

แปลงเทคนิคไปสู่การถ่ายท าสื่อจริง ท้ังมุมกล้องการถ่ายท า โดยทดลองท าสื่อไปพร้อมๆ กัน ดังนี ้

• เมื่อจะขอสัมภาษณ์จะต้องเข้าไปหาแหล่งข่าว ต้องมีการเตรียมค าถาม และชวนแหล่งข่าวแจ้งว่า
เราจะถามอะไรบ้าง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งข่าว และควรถามค าถามปลายเปิด  

• การถ่ายภาพ / วีดีโอ  
o ภาพกว้างให้เห็นบริบท ความยาว 8 – 15 วินาที  
o ภาพกลาง ใช้วิธีการซูมเข้าไป 
o ภาพแคบเพื่อให้เห็นอารมณ์ โดยวัตถุควรอยู่ในจุดตัด 9 ช่อง เพื่อไม่ให้คนดูรู้สึกน่าเบื่อ

กับรูปภาพเดิมนานเกินไป  

• การขยายภาพไปยังวัตถุ จะต้องหยุดแล้วแช่ไว้ 5 วินาที และการขยับภาพจากบนลงล่างหรือจาก
ล่างขึ้นบน ส าหรับการท าภาพเปิด ส่วนใหญ่จะใช้ในหนังสั้น แต่สารคดีจะใช้ภาพกว้าง กลาง 
แคบเท่านั้น  

• การถ่ายภาพมุมต่ า จะท าให้แหล่งข่าวดูต่ ากว่า ควรหลีกเลี่ยง ดังนั้นมุมที่ดีที่สุด คือ มุมในระดับ
สายตาและอยู่ที่จุดตัด 9 ช่อง เพื่อไม่ให้ภาพแน่นจนเกินไป หากภาพเข้มเกินไปสามารถปรับให้
ภาพสว่างขึ้นลงได้ 

• เมื่อลองถ่ายรูปเสร็จแล้ว ก็จะมีโปรแกรมการตัดต่อผ่านโปรแกรม Kine Master   
o เปิดโปรแกรม Kine Master จะมีเมนูต่างๆ  
o คลิกมีเดียด้านบน เลือกวีดีโอที่ถ่ายมา 8 วินาที กดไปท่ีเครื่องหมายถูก  
o กดย้อนกลับไปท่ี layer เลือกไฟล์ประกอบมันจะขึ้นกรอบ หากจะขยายดึงเครื่องหมาย

ลูกศรให้เป็นกรอบ เมื่อกดเล่นมันจะมี 2 ไฟล์วีดีโอให้เลือก หากต้องการลดเสียงก็ปรับ
ระดับลง 

o เข้าไปท่ีออดิโอ แล้วโหลดเสียงเพลงเข้ามาเพื่อประกอบการจัดท าสื่อ เข้าไปท่ีมิวสิคเพื่อ
ดึงเพลงเข้ามา กดค าว่า add ให้เลื่อนที่สีเหลือง เมื่อคลิกขวาจะลดเสียงลงมาตาม
ระดับเสียงท่ีเราต้องการ    

• เทคนิคหลัก คือ การใส่เสียงและรูปภาพ รวมทั้งขึ้นช่ือ – นามสกุล และต าแหน่งของแหล่งข่าว 
คลิกที่ปากกา + ช่องสี่เหลี่ยม เลือกแบบทึบ เพื่อให้ตัวอักษรคมชัดมากขึ้น กลับไปที่ layer อีก
ครั้ง เข้าไปที่ตัวทีเพื่อเติมช่ือฯ แล้วกดเครื่องหมายถูก ให้เลือกที่สีด้านขวาเพื่อใช้สีด าหรือสีเทา 
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ห้ามใช้สีแดงกับช่ือคน ร่นช่ือให้พอดีกับกรอบ เมื่อใส่เอฟเฟ็ค ช่ือจะค่อยจางๆ เลือก out จะมี
การเข้าและออกประกอบกัน  

• เมนูลูกศรขึ้น – ลง จะช่วยเรื่องเห็นภาพรวมไทม์ไลน์ตัวหนังสือ ท าให้เห็นเมนูมากขึ้น 

• เมนู voice ไว้ส าหรับลงเสียงบรรยาย ขอให้อยู่ในสถานท่ีเงียบๆ  

• สีม่วงคือออดิโอ จะขึ้นมาเป็นเส้นสุดท้าย หากเราจะเอาเสียงเราให้เอาเสียงในวีดีโอลดลง เพื่อให้
เสียงบรรยายดังเพิ่มขึ้น  

• เมนู edit project เพื่อให้เลือกขนาด ให้กดไม่ต้องซื้อ กดบันทึกเป็นวีดีโอ ก็จะ save ไว้ในอัลบั้ม
รูป ไม่ซื้อจะมีลายน้ าติดบนหน้าวีดีโอ     

 
จากนั้นนายสิริเชษฐ์ พรมรอด ก็ให้น้องๆ แต่ละโครงการทดลองท าสื่อที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ในช่วงต่ าของวันท่ีผ่านมา และมาน าเสนอในช่วงบ่ายเบื้องต้น ดังน้ี 

• ปลุกบรรพบุรุษ…จุ๊เมิญ 

• เสี่ยง / เสียวกับอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

• เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋มกับการจัดการเปลือกมะพร้าว 

• ถิ่นลายศิลป์ในพ้ืนท่ีต าบลดอนยาง 

• อุบัติเหตุหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 

• ประวัติศาสตร์กับความสุขท่ีหนองโสน 

• การจัดท าสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่บ้านหนองโสน 

• การจัดท าสื่อการสอนภาษาไทยท่ีบ้านโป่งเจ็ด 

• เปิดหัวเรื่องหมูฉึกๆ 
 

  
ตัวอย่างสื่อ 

 
กลุ่มพี่เลี้ยง 
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นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ชวนพี่เลี้ยงพูดคุย เริ่มจากให้พี่เลี้ยงแนะน าตัว และให้สะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรม

นับสี่วา่เห็นกระบวนการอย่างไรบ้าง ซึ่งพ่ีเลี้ยงได้สรุปภาพรวมดังนี้ 

• มีแบ่งกลุ่มการประชุม พี่เลี้ยงจะใช้วิธีการตั้งค าถามแทนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้คิดเอง และหากมี
ตัวอย่าง จะช่วยให้เด็กคิดได้ลงลึกเพิ่มขึ้น 

• การสอนในมหาวิทยาลัย อาจารย์จะคิดให้เด็กเรียน แต่กระบวนการในโครงการให้เด็กคิดเอง ออกแบบ 
และลงมือท าด้วยตนเอง ท าให้ตนเองน าไปสอนที่แตกต่างจากเดิม 

• ใช้เกมส์และกิจกรรมให้เด็กคิดด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกคิด  

• มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสอน สามารถน าขั้นตอนไปใช้ในการสอน เด็กที่เข้าอบรมของเวลาในการ
เรียนเพื่อน าไปใช้ในการท ากิจกรรมกับเพื่อน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้กับเด็กอื่นๆ 
พบว่า เพื่อนชวนกันลงพื้นที่ ได้รับความรู้สึกที่ดีกับคนในชุมชน เข้ามาร่วมท ากิจกรรมการท าฝาย (อบต. 
ป่าไม้ ประธานป่าชุมชน) 

• การพาเด็กลงไปพูดคุยกับชุมชน สร้างความเข้าใจกับชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว ชุมชนจะต้องจัดการ
กันเองแทนการรอการช่วยเหลือจากหน่วยงาน บางครอบครัวเริ่มมีการจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งน่าจะ
ตื่นตัวมากข้ึน 

• ช่วยเติมเต็มตนเองและเรียนรู้ไปกับเด็กทั้ง 3 วันน้ี  

• เด็กมีการจ าและตื่นตัวมากขึ้นจากการท ากิจกรรม เมื่อเข้าสู่กระบวนการที่เด็กต้องลงมือท ามากข้ึน การตั้ง
ค าถามของทีมวิทยากรช่วยให้เด็กคิด การมีพี่เลี้ยงจากท่ีอื่นช่วยให้เด็กกล้าคิดเองมากขึ้น น้องแป้ง (นางสาว
ศิริพร บุญมาก) ท่ีเป็นพี่เลี้ยงทีมน้องทราบว่าจะต้องตั้งค าถามกับน้องในทีมได้อย่างไร เมื่อเราฝึกสิ่งที่มีใน
ตัวเด็กสามารถน าไปใช้ในการสอนเด็ก จากการสรุปบทเรียนช่วงค่ าที่ผ่านมา ท าให้เด็กเกิดส านึกและมี
คุณค่า มีคนฟังค าพูดของเขามากขึ้น ซึ่งเกิดจากกระบวนการในกิจกรรมนับสี่นี้มากๆ 

• หากเปรียบเทียบนับสี่ปี่ที่ผ่านมากับปีนี้เป้าหมายเดียวกัน ไม่มีความคาดหวังจากการเข้าร่วม แต่จากการ
ถอดบทเรียนเกินความคาดหวัง กล้าที่จะพูดมากขึ้น เปิดใจพูดคุยกับเพื่อน ท าให้มั่นใจ เก่ง มากขึ้น ปล่อย
ให้เด็กเรียนรู้ซึ่งพี่เลี้ยงต้องฝืนตัวเองมากขึ้น 

• เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและลงมือท า เด็กที่มีช่วงอายุต่างกันมีการแสดงออกต่างกัน 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวว่า สนใจกระบวนการช่วงที่เด็กกลับไปท างานในพื้นที่ ไม่อยากคาดหวัง

ความส าเร็จที่เกิดขึ้น แต่เด็กควรลงมือท าด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีข้อจ ากัดในการพัฒนาและติดตามหนุน
เสริมเด็กและเยาวชนในโครงการ เนื่องจากมีพี่เลี้ยงเพียง 2 คน และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 จะมีการนัดหมายการ
เติมความรู้เรื่องการสรุปบทเรียนให้กับพี่เลี้ยง เพื่อลดการครอบง าเด็กและเยาวชน การตั้งค าถามเพื่อให้เด็กฉุกคิดแล้ว
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ค่อยๆ คิด เพื่อค้นหาค าตอบมาตอบในภายหลังได้ เราจะต้องมองผลส าเร็จคือตัวน้องเอง เพื่อให้เขาเรียนรู้และน าไปใช้ใน
ห้องเรียนได้ดีขึ้น   

 
สรุปการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมนับสี่ (Check Out) 

ขณะที่พี่เลี้ยงมีการพูดคุยกัน พี่อ้วนให้น้องนั่งเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม จับกลุ่มคละเพศ อายุ และสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โจทย์ต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนับ 4 พวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

• ในฐานะที่เราอยู่จังหวัดเดียวกัน พวกเราคิดว่าสามารถท าอะไรดี ๆ ร่วมกันได้บ้าง และท าอย่างไร 
 

  

  
 
เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น ให้น้องๆ น าเสนอภายใต้ 3 พื้นที่ ดังนี้  

 
จังหวัด บทเรียนที่ได้ สิ่งที่จะท าร่วมกัน 

เด็กและเยาวชน 
เพชรบุรี • ทราบเป้ าหมายของโครงการที่ ชัด เจนมากขึ้น 

กระบวนการคิด วิเคราะห์ที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น มีการ
วางแผนที่ชัดเจนก่อนท าสื่อ  

• โครงการที่คล้ายกันจะให้ค าปรึกษาซึ่งกันและกันได้  
• เรียนรู้กิจกรรมเกมส์ มีบทเรียนและข้อคิดจากบทเรียน 

ทุกคนมาจากต่างถิ่นก็มาท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน
ได้ 

• ได้ทักษะการอยู่ร่วมกัน การท าแผน การท าสื่อ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

• สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ 
คือ น าจักรยานไปขี่ดูป่าสน 
รณรงค์ให้เด็กในมหาวิทยาลัย
มาเรียนรู้ต้นลาน 
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• การออกแบบกิจกรรมช่วยให้เราบูรณาการการท างาน
ร่วมกันได้ เช่น ใช้งานวิจัยในการท างาน เป็นต้น 

• เน้นความเข้าใจเพื่อน การรู้จักการรอคอย และช่วยให้
เราเข้าใจเพื่อนเพิ่มขึ้น  

• รู้จักการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การวางแผนการ
ท างาน  

สมุทรสงคราม • การสร้างสื่อเพื่อน าไปใช้ในแต่ละโครงการ ทั้งมุมกว้าง 
กลาง และมุมแคบ 

• การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ก าลังใจ การฝึก
ความอดทน ความรับผิดชอบ 

• เปิดโอกาสให้เราได้แสดงออกมา อดทนกับสิ่งที่ยังไม่
เกิด 

• สามารถรวมตัวกันเผยแพร่
ผลงานในงานปลาทูได้ หรือ
รวมตัวกันลงพื้นที่ เนื่องจาก
เป็นคนลุ่มน้ าเดียวกัน 

• เกิดการท างานร่วมกัน โดยการ
พูดคุย น าข้อมูลมาแลกเปลี่ยน
ร่วมกันในจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่เล็กๆ 

ร า ชบุ รี แ ล ะ
กาญจนบุรี 

• การแบ่งบทบาทของคนในทีม การเลือกประเด็นในการ
จัดท าสื่อ ท าให้ประเด็นน่าสนใจมากกว่าเดิม ช่วยบอก
เล่า 

• การสร้างสื่อให้เหมาะสม การปรับตัวเข้าหาคนอื่น การ
ให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน  

• การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น ความรับผิดชอบ 
• ช่วงแรกรู้สึกว่ามาท าอะไร เมื่อมาเข้าร่วมท าให้คุ้นเคย

และรู้จักกับเพื่อนทุกคน เมื่อท าโครงการก็เริ่มเข้าใจ
บ้าง ท าให้เข้าใจโครงการเพิ่มขึ้น มีเป้าหมายและ
กระบวนการท างานที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น การท าสื่อเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยให้ชุมชนดีขึ้น (น้องแอน) 

• ช่ วย โฆษณาผลิตภัณฑ์ของ 
วษท.กาญจนบุรี ให้ได้ทั้งหมู
และไก่  

• น ากระบวนการเรียนรู้ไปปรับ
ใช้กับ วษท.ราชบุรี 

พ่ีเลี้ยง 
• เด็กทุกคนกล้าพูด กล้าแสดงออก อยากให้น้องๆ น าค าถามที่ได้จากทีมโค้ชไปคิดต่อ 
• พี่เลี้ยงควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
• พี่เลี้ยงไม่ควรบอกทุกอย่าง เพราะเด็กจะรอค าตอบ และไม่คิดเอง 

 
 
 นายสิริเชษฐ์ พรมรอด (พี่มน) กล่าวว่า เห็นความตั้งใจของน้องๆ ทุกคน ตั้งแต่การวิเคราะห์โครงการ ช่วยให้น้อง
เข้าใจเหมือนกัน เห็นไอเดียของน้องทุกคนท่ีจะดึงสิ่งดีๆ มาสื่อสาร ส่วนของสื่อท่ีน้องได้ท านั้นก็น่าสนใจ อยากให้น้องไปลง
มือท าให้เห็นเป้าหมายของโครงการและเป้าหมายที่อยากสื่อ มากกว่าสื่อสิ่งท่ีเราอยากสื่อเท่านั้น 

นายค ารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) สรุปว่า สื่อจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จะต้องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ตนเองก่อนท่ีจะไปสื่อสารให้คนอื่น 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า (อาธเนศ) กล่าวว่า อยากให้มองการท างานของนักข่าวที่จะต้องมีการเอาข้อมูลมาตัดต่อ
เพื่อท าสื่อและสื่อสารในวันน้ัน ต้องมีการตรงต่อเวลา สามารถสื่อสาร และน าเสนอข้อมูลได้ น้องๆ ทุกคนจะต้องกลับไปท า 
story board ให้สมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น ซึ่งต้องมีข้อมูลรอบด้าน เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลงานร่วมกัน
ในกิจกรรมนับห้า เพื่อสะท้อนว่างานนั้นเกิดประโยชน์กับเราอย่างไร โดยจะมีการจัดกิจกรรมนับห้าในเดือนมกราคม 2561 
และพี่ๆ จะลงไปเยี่ยมพวกเราในพื้นที่ต่อไป เราได้ฝึกทักษะ ความอดทน และท าสิ่งดีๆ ร่วมกัน หากเราเรียนจบไปจะมี
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ทักษะติดตัวไปจนเติบโต ซึ่งเราต้องมีต้นทุนในการสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้งบประมาณของ สสส. มูลนิธิสยามกัมมา
จล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี น้องสามารถเข้า
ร่วมเรียนรู้การท างานจากต่างพ้ืนท่ี และจัดการเผยแพร่กระบวนการเรียนรูข้องโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรยีนรู้
ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปีท่ี 3 ในเดือนมกราคม 2561 เพื่อกระตุ้นให้เราเกิดส านึกพลเมืองเพื่อการตื่นรู้ และได้ผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ท้ัง 22 โครงการ สู่สังคมร่วมกัน  

 

 

  

 
ช่วงท้ายนายค ารณ นิ่มอนงค์ กล่าวว่า ขอเสียงปรบมือให้ทีมพี่เลี้ยง ทีมคิดค้นคว้า ทีมสื่อ มูลนิธิสยามกัมมาจล 

จ ากัด (มหาชน) และพวกเราทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมร่วมกัน และชมวีดีทัศน์ภาพรวมกิจกรรมนับสี่     
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 


