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สรุปการประชุมกจิกรรมนับห้า “Present Citizen Network” 
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 

วันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมบ้านชมเดือน ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม  
1. นายคณิศร  บุญบาล                  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 
2. นายธวัชชัย บัวทอง  ทีมเจ๊าะแจะ๊จ๋อมแจม๋ 
3. นายธนวัฒน์  บัวทอง                   ทีม Shell Child Chill 
4. นายทรงยศ      แสงบรรจง              ทีม Shell Child Chill 
5. นายเอกรินทร์        เลิศนันทวัฒน์          ทีม Shell Child Chill 
6. นายสุธณฎั ตุ้มน้อย  ทีม Shell Child Chill 
7. นางสาวพลอยมณ ี เอกอาวุธ                ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
8. นางสาวปัทมา สุริยะ                     ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
9. นางสาวสิรวดี   แย้มสอาด             ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
10. นางสาววรรณี       อุดมขจรกิตติ           ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
11. นายสมพร          จันทรบัณฑติย์      ทีม O-Green คนดีศรสี้มโอ 
12. นางสาวปาน   ยังอยู่                     ทีม Tradition 
13. นางสาวจันทร์หอม บุญเชิด  ทีม Tradition 
14. เด็กหญิงปวีณา บุญเชิด  ทีม Tradition 
15. เด็กหญิงธนัชพร โหมดตาด  ทีม Tradition 
16. เด็กหญิงอารสีวัสดิ ์ ดิษฐสมบรูณ ์  ทีม Tradition 
17. เด็กหญิงนวรตัน์  เมยยะ                   ทีมหอยจ๋า 
18. เด็กหญิงภมิลรัตน ์ กล่อมสดุ                ทีมหอยจ๋า 
19. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์  จอมมาก                ทีมหอยจ๋า 
20. นางสาวอธิฐาน์ คงทรัพย ์  อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
21. นางสาวณัฏฐณัภัค อนุศาสนัน  ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
22. นายปริญญา มงคลพาณิชย ์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
23. นางสาวปิยังกูร มหาจักษุ ์  นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
24. นายภัทรภรณ ์ ก าธรเจรญิ  นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
25. นางสาววิมลพร ใบสนธ ์  ทีมคิดค้นคว้า 
26. นายสุธรรม กันด า  ทีมคิดค้นคว้า 
27. นายรุจ เรืองมณ ี  ทีมคิดค้นคว้า 
28. นายศิริเชษฐ ์ พรมรอด  ทีมคิดค้นคว้า 
29. นางสาวไรญา ต่วนมิหน้า  ทีมคิดค้นคว้า 
30. นางสาวสุวิภา  ตรีวิมลรัตน ์  ทีมคิดค้นคว้า 
31. นายกิตตริัตน ์ ปลื้มจติร  มูลนิธิสยามกัมมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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32. นางสาวรัตนาภรณ ์ แผลงชีพ  มูลนิธิสยามกัมมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
33. นางสาวพรรณมาลี  พานทวีป  มูลนิธิสยามกัมมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
34. นายชิษนุวัฒน ์ มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
35. นายค ารณ นิ่มอนงค ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
36. นายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
37. นายสุจินดา อิ่มเกียรติ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
38. นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
39. นางสาวอรธิดา นามศิร ิ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
40. นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
41. นางสาววีรวรรณ ดวงแข  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
42. นางสาวอัญชนา ดีไสว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
43. นายธเนศ สร้อยทอง  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
วันที่ 6 มกราคม 2561 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
 เช้านี้นายค ารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) กับนายเฉลิมพล อิ่มเกียรติ (พี่ปิง) ชวนน้องพูดคุยเรื่องทั่วไปในช่วงที่ผ่านมา 
จากนั้นพีอ่้วนชวนน้องท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน 

 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยของเด็กและเยาวชนภาคตะวันตก 

• สะบัดมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง 

• ปรบมือตามจังหวะช้าง (ปรบ ไขว้ ปรบ) แพะ (ปรบ ไขว้ ไขว้) และลิง (ไขว้ ปรบ ไขว้) รอบที่ 2 ให้แบ่งครึ่ง
กันปรบมือตามค าสั่ง เช่น ลิง ลิง แพะ, แพะ แพะ ช้าง เป็นต้น 

• ท าท่าประกอบ 4 ท่า คือ ท่าท่ี 1 ให้แบมือซ้ายและยกมือขวาวางไว้ท่ีมือเพื่อน ท่าท่ี 2 ตบมือท่ีหน้าขา ท่าท่ี 
3 ไขว้แขนไว้บนหน้าขา และท่าท่ี 4 ตบมือท่ีหน้าขา พร้อมท้ังร้องเพลงปลูกผักๆๆๆ ท าสวนครัวไม่ต้องกลัว
อดผัก ปลูกอะไรก็มีผักกินๆๆๆ 

• ท าท่าประกอบเพลง ยาๆๆ แฮปปี้ ยาๆๆ ไอย่ะๆๆ โดยการวางมือซ้ายก าไว้ด้านบน มือขวาแบเอาไว้
ด้านล่าง และสลับข้างมาท ามือขวา  

• ท าท่า 4 ท่า ประกอบการร้องเพลงอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่ง มานั่งหลังโก่งค่อยกินมด เด็กเอ่ยเจ้าอย่าพูดปด 
เดี๋ยวจะเหมือนมดเป็นเหยื่ออ่ึงอ่าง 

• นั่งล้อมเป็นวงกลม เมื่อนับ 1 ให้ขยับไปทางซ้าย 2 ครั้ง เมื่อนับ 2 ให้ขยับไปทางซ้าย 1 ครั้ง เมื่อนับ 3 ให้
ขยับไปทางขวา 1 ครั้ง และเมื่อนับ 4 ให้ขยับไปทางขวา 3 ครั้ง     

• จับคู่กับเพื่อนต่างทีม ต่างอายุ ต่างโรงเรียน ท าความรู้จักกัน เพื่อท ากิจกรรมปลาทูปลาบู่ โดยให้หมายเลข 
1 เป็นปลาทู หมายเลข 2 เป็นปลาบู่ เอามือสับหว่างว่ายหนีกันในแนวข้ึนลง เมื่อบอกว่าปลาทูให้ปลาทูจับ
มือเพื่อนให้ได้ เมื่อบอกว่าปลาบู่ให้ปลาบู่จับมือเพื่อนให้ได้ คนที่ถูกจับได้จะเป็นคนแพ้ รอบแรกให้คนแพ้
ลุกยืน – นั่ง รอบที ่2 ใหน้วดมือให้เพื่อน  
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• กิจกรรมเสร็จล่ะเธอ โดยให้จับคู่กับเพื่อนสลับกันพูดตามที่บอก เช่น สัตว์สี่เท้า เป็นต้น เมื่อหมดเวลาคนท่ี
พูดไม่ทันจะเป็นคนแพ้  

จากนั้นแนะน าทีมงานจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมคิดค้นคว้า และทีม
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

  

  
 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า (อาธเนศ) ผู้บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก 

ปี 3 ชวนน้องพูดคุยเรื่องความรับผิดชอบ ส านึก และการปฎิบัติตัวบางอย่าง ซึ่งเรื่องส านึกพลเมืองเป็นเรื่องส าคัญ หากไม่มี
กติกา / การลงโทษ ทุกคนก็จะขาดระเบียบ ดังนั้นทุกคนต้องจัดการเวลาของตนเอง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนับห้า และ
ต้องมีกิจกรรมหลายอย่าง ขอให้พวกเราต้องรู้จักการตรงต่อเวลา การวางแผนงาน และการจัดการตนเอง ปกติกิจกรรมนับ
ห้าจะรวมทีมทุกจังหวัด แต่ปีนี้เริ่มท าจากท างานกับกลุ่มเล็กๆ ก่อน หากไม่สามารถรวมตัวกันได้ จะท างานใหญ่ร่วมกันได้
อย่างไร เช่นเดียวกับแม่น้ าแม่กลอง เราเป็นเจ้าของพื้นที่จะต้องท าเป็นตัวอย่าง นอกจากน้ียังมีงานมหกรรมการเรียนรู้ของ
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภมูิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 
ขอให้น้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งในวันน้ีน้องๆ จะได้ท ากิจกรรมทีส่ร้างการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การใช้ชีวิตใน
ปัจจุบันร่วมด้วย  
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กิจกรรม “การมองโลกเชิงระบบ” 
หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง พี่อ้วนแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมโดยให้น้องอาสาสมัครออกมาตามกลุ่ม แล้ว

แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มดิน น้ า ฝน และแม่น้ า เด็กและผู้สูงอายุ ชาวประมง ชาวสวน และผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งผู้ควบคุม 
รวมทั้งหมด 9 กลุ่ม ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
กติกา 

• 4 กลุ่มแรก คือ ผู้ผลิต ต้องท าภารกิจเพื่อแลกกับการผลิตวัตถุดิบทั้งดิน น้ า ป่า และแม่น้ า โดย
การกระโดดตบ วิ่งแตะพื้น ตอบค าถาม และทายภาพ  

• น้ าประปาจะเก็บวัตถุดิบ 4 ใบ น าไปแลกจะแลกเป็นน้ าประปา 1 ใบ  

• 4 กลุ่มหลัง ให้เลือกมา 1 คน / กลุ่ม เพื่อมารับโทษโดยการยกขวดน้ าไว ้

• คนที่ไม่ถูกท าโทษ 4 คน จะต้องมาแลกชิพเพื่อมาทอยลูกเต๋าให้ได้ 100 คะแนน เพื่อให้เพื่อนไม่
ถูกท าโทษ 

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
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เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้น ให้น้องที่ท าภารกิจแต่ละกลุ่มนั่งล้อมวง แล้วสรุปบทเรียนของตนเองภายใต้โจทย์ต่อไปนี้ 

• ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม  

• บทบาทที่ตนเองได้รับเปรียบเทียบได้กับอะไรในชีวิตจริง  

• เราได้เรียนรู้อะไรบางจากการท ากิจกรรมนี้ 

• อยากบอกอะไรเพื่อน 
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หัวข้อ ผู้ผลิต ผู้ใช้น  า น  าประปา 

สิ่งที่อยากบอก ข อ ใ ห้ ค น ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่าง
คุ้มค่า 

สงสารเพื่อน เพราะว่าถือ
น้ าหนัก 

ต้องท างานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ผู้บริ โภคไม่ได้รับผล
ผลกระทบ 

กระบวนการผลิต วิ่ ง  กระโดดตบ ทายภาพ 
ค าศัพท์  

น าวัตถุดิบมาแลกเพื่อช่วยตัว
ประกัน 

ต้องหาทรัพยากรธรรมชาติให้
ได้อย่างเพียงพอ 

เงื่อนไข หากหยุดท า เพื่อนก็ต้องถูก
ท าโทษ 

ต้องช่วยเหลือตัวประกัน สามารถค้นหาชิพได้ตลอด 
เพื่อน ามาช่วยให้เพื่อนถูกท า
โทษลดลง 

บทบาท ผู้ผลิตทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมด ท าอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ บ ริ โ ภ ค  /  ผู้ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้
ค านึงถึงผู้ผลิต 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบ 

เปรียบเทียบกับชีวิต
จริง 

บางอย่างมันยากที่จะท าได้ 
กว่าจะได้วัตถุดิบขึ้นมาแต่ละ
อย่าง 
 

อยากแก้ไขสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 
สามารถน าบัตรมาแลกให้
ครบเพื่อผลผลิตน้ าประปา 
เมื่อปล่อยน้ ามา คนที่อยู่ต้น
น้ าจะได้ก่อน 

ต้องมีการทบทวนต้นทางที่ท า
ให้ เกิดทรัพยากรธรรมชาติ
ร่ ว ม กั น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
แลกเปลี่ยนหรือรวมชิพเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนได้ 

เปรียบเทียบกับโครงการ / สิ่งที่ได้เรียนรู ้
• คนเราต้องท างานร่วมกันเพราะว่ามีภูมินิเวศร่วมกัน 
• การจะท าสิ่งใดเราต้องอดทน 
• ต้องเรียนรู้ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า – ปลายน้ า 
• กระบวนการทั้งหมด หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเดือดร้อนร่วมกันท้ังหมด 
• หากทุกคนไม่ช่วยกันท างาน ปัญหาไม่ถูกแก้ไข 
• ต้องการช่วยเหลือเพื่อนคนท่ีแบกน้ า 
• หากไม่แบ่งปันทรัพยากร ทรัพยากรก็จะหมดไป 
• ถ้าทุกอย่างไม่ช่วยเหลือกัน จะไม่ลงตัว / เป็นระบบ หากช่วยกันทั้งดิน ป่า ฝน แม่น้ า จะดีขึ้น และส่งผลให้

ชีวิตเราดีขึ้น 
 
ช่วงท้ายพี่อ้วนสรุปว่า ดิน น้ า ฝน ป่าไม้ เป็นวัตถุดิบที่น าไปสู่การเกิดทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยเหลือเพื่อน

เพียงครั้งคราวไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ หากเราหันมาพูดคุยกันจะช่วยกันจัดการปัญหาได้ ระบบไม่สัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เห็น
ภาพรวมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับสิ่งทีโ่ครงการของเราท า เช่น หอยแครง ส้มโอ 
เป็นต้น  

อาธเนศ สรุปเพิ่มเติมว่า เราทราบว่า ดิน น้ า ป่า มีผลต่อชีวิตมาก ทุกวันน้ีเราเปิดน้ าใช้ ทราบหรือไม่ว่าน้ าประปา
มาจากไหน โดยน้ าประปาที่ใช้ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่มาจากการสูบน้ าดิบจากแม่น้ าแม่กลองในพื้นที่
ต าบลแพงพวย และน ามาใช้ท าน้ าประปาที่วัดธรรมนิมิตแจกจ่ายไปยังชุมชน ปัจจุบันน้ าประปาไม่พอใช้ ต้องไปเอาน้ ามา
จากพื้นที่อื่นๆ หากไม่มีน้ าประปาใช้ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าของเรา วันนี้เราได้เรียนรู้ระบบเล็กๆ ที่มีความส าคัญ 
และส่งผลต่อจุดใหญ่ได้ จึงขอให้น้องๆ กลับไปทบทวนว่า โครงการต่างๆ ที่เราท านั้นเกี่ยวข้องกับระบบภูมินิเวศอย่างไร 

 
ช่วงบ่ายพี่อ้วนเตรียมความพร้อมน้องๆ ก่อนท ากิจกรรม ดังนี ้
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• ปรบมือตามจ านวนนับ ท าตามค าสั่ง เมื่อมีค าที่บอกว่า “พี่อ้วนสั่งว่า” เช่น นั่งเป็นวงกลม หัน
ซ้าย หันขวา เป็นต้น จากนั้นปรบมือตามจ านวนขาสัตว์ ปรบมือตามความจริง เช่น ไก่มีขน คนมี
หู เป็นต้น  

• จับคู่ 2 คน คละโรงเรียน ทีม และพื้นที่ กระจายให้ท่ัวห้อง เพื่อท ากิจกรรมคนต่อคน โดยให้น้อง
ยืนหันหลังชนกัน เมื่อบอกว่า “คนต่อคน” ให้กลับมายืนหันหลังชนกันกับคู่เดิม พร้อมท้ังแนะน า
ตัว จากน้ันท าตามที่บอก เช่น ขาต่อขา แขนต่อแขน ไหล่ต่อไหล่ เป็นต้น   

• จับกลุ่ม 3 คน เพื่อท ากิจกรรมสุดโหดกระโดดตีเป็ด โดยให้หมายเลข 1 เป็นสุดโหด หมายเลข 2 
เป็นก าแพง และหมายเลข 3 เป็นเป็ด สุดโหดจะต้องพยายามกระโดดตีเป็ดให้ได ้รอบท่ี 2 และ 3 
ให้สลับต าแหน่งกัน 

• กิจกรรมฟลามิงโก โดยให้ 3 คน เป็นฟลามิงโกไปจับเพื่อนท่ีเป็นนกเพนกวิน นกเพนกวินท่ีถูกจับ
จะแข็งกลายเป็นหิน นกเพนกวิน 2 ตัว จะต้องมาช่วยกันปลดปล่อยนกเพนกวินที่แข็งให้เป็น
อิสระ 

• กิจกรรมนักฆ่าโดยการนับเลขตามจ านวน เช่น 20, 23, 18 เป็นต้น โดยนับเลขได้ติดต่อกันไม่เกนิ 
3 เลข คนที่นับเลขที่ก าหนดจะเป็นคนแพ้ รอบแรกคนที่แพ้ให้ท าท่าแก้ว กะลา ขัน โอ่ง เป่า
ลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลา แก้ว   
 

  
 

กิจกรรมน าเสนอผลงานผ่านสื่อ “จากกิจกรรมโครงการสู่การสื่อสารสาธารณะ” 
จากนั้นให้กลับไปนั่งในทีมเดียวกัน เพื่อเตรียมน าเสนอผลการด าเนินงานผ่านสื่อ 10 นาที / โครงการ โดยมีการ

เกริ่นน า 30 วินาที เพื่อให้ผู้ร่วมชมสื่อมีความน่าสนใจ รายละเอียดการน าเสนอแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี้ 
  

1. ทีม shell chill chill  
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น าเสนออาชีพการเพาะเลี้ยงหอยแครงผ่านเรื่อง “ล  าหน้า…สู้ปัญหาหอย” ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง

หอยแครง เช่น กระแสน้ า กระแสลม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
จึงได้น าข้อมูลเรื่องการแขวนลอยของตะกอน อุณหภูมิในน้ า ฯลฯ ดังนั้นหากมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะช่วยให้การ
เลี้ยงหอยแครงมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

• เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหอยแครง ท าให้หอยแครงมีคุณภาพดีขึ้น คุณภาพน้ ามี
ผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า หากเราไม่มีทรัพยากร ไม่มีน้ า ไม่มีสัตว์เลี้ยง ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ลดลง 

เบื้องหลังความคิด 

• ทีมที่ท า สะท้อนเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงหอย ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลบริเวณปากอ่าวแม่น้ าแม่กลอง (อ่าว ก.ไก่ ) ซึ่งขอข้อมูลมาจาก GISDA ท า
ให้เห็นข้อมูลจากต้นน้ าในเมืองกาญจนบุรี – อ่าว ก.ไก่ เพื่อค้นหาปัญหาจะได้น าไปแก้ไขปัญหา
ได้อย่างตรงจุด เช่น การเอาหอยขึ้นก่อนที่น้ าเสียจะลงมาท าความเสียหายกับผลผลิตหอยแครง 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ใจดี  

• จากรูปกราฟที่น าเสนอ พบว่าปี 2558 มีปัญหาเรื่องน้ าเสียกับแพลงตอนบลูม ท าให้ปริมาณการ
ขนส่งหอยแครงมีจ านวนลดลง 

• การสื่อสารในข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมา ท าให้เรามั่นใจในการน าเสนอ สื่อมีพลังในการส่ง
สารไปยังผู้รับสาร เราต้องการสื่อสารอะไรต้องมีความชัดเจนในข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ผู้รับสารได้
ความรู้ตามความสนใจ  

• เห็นการเดินเรื่องที่ดี ควรเติม subtitle เพื่อให้เห็นความชัดเจน จะดีมาก 

• เนื้อเรื่องดี ท าให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเราต้องทบทวนว่า จะน าเสนอให้ใครดู ดูแล้วจะ
ด าเนินงานอย่างไรต่อ ปัญหาต้องมีความชัดเจนเพื่อให้คนดูเข้าใจ และมีเวลาจ ากัดในการน าเสนอ
หากเราไม่สามารถอธิบายได้ เชิงเทคนิคอาจจะมีการใส่เพลงเบาๆ ประกอบ หรือลดเสียงพูดแต่
ให้ดูภาพ ช่วยดึงคนดูให้เรียนรู้ตามไปอย่างต่อเนื่อง ลดเสียงรบกวนลง ควรถ่ายภาพด้านหน้า 
และมีการสัมภาษณ์เรื่องเทคโนโลยีจากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้  

• การสัมภาษณ์ความเห็นชาวบ้านและมีการทดลองให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน จะจูงใจให้คนน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ keyword ช่ือเรื่องน่าสนใจ “ล  าหน้า…สู้ปัญหาหอย” 

• ความหมายของเทคโนโลยี อาจจะไม่ใช่แผนที่อย่างเดียว แต่อาจมีการน าข้อมูลที่ชาวบ้านเก็บ
รวบรวมมาประกอบในแผนที่ได้ ซึ่งเป็นการรวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วย 
เพื่อให้ชาวบ้านเป็นผู้น าไปสื่อสารได้ 

 
2. ทีมจุ๊เมิญ 
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น าเสนอเรื่อง “ปลุก…บรรพบุรุษมอญ” ที่เดิมมาจากเจ้าพ่อสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ชายไทยที่บวช 

จะต้องน าของมาให้ยายอยู่ช่วยเป็นร่างทรง ส่งของเซ่นไหว้ไปยังบรรพบุรุษ ร่างทรงจะต้องใส่ผ้านุ่งและโสร่งสีแดง ข้อห้าม
ของพิธีจุ๊เมิญ คือ ห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีจะถูกเจ้าพ่อสามโคกจับไป จะต้องเอาตุ๊กตาคู่มาเซ่นไหว้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

• เรื่องนี้สะท้อนเรื่องที่มาและการถ่ายทอด สิ่งที่ท าได้ดี คือ เสียงในวีดีโอดี 
เบื้องหลังความคิด 

• ทีมต้องการสะท้อนถึงความดีที่มีในชุมชน ประเพณีจุ๊เมิญไม่ควรลบหลู่ จะประกอบพิธีในวันที่ 13 
เมษายน เวลา 14.00 น. ของทุกป ีผู้หญิงสาวพรหมจรรย์ไม่ควรเข้าร่วมพิธี จะถูกจับ จะต้องเอา
ดินใต้ถุนบ้านมาปั้นเป็นตุ๊กตาแล้วเอาไปเซ่นไหว ้

ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ใจดี  

• ขอช่ืนชม การน าเสนอได้เข้าใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย น่าสนใจ แต่มีเสียงกระตุก 

• ดีมาก การบันทึกบทควรอ่านบทในที่เงียบๆ  

• ไม่ควรเอาไมค์ใกล้ปาก  

• ใช้เสียงดนตรีเข้ามาช่วย สามารถเข้าใจได้ในเวลา 3 นาที เป้าหมายอยากให้คนในชุมชนดู หาก
สื่อไปในสาธารณะ อาจจะเอาไปแขวนไว้ในเพจของเรา ท าให้คนเข้ามาหาข้อมูลเพื่อน าไปเรียนรู้
ได้  

• ก่อนน าไปเผยแพร่ ต้องใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะเผยแพร่ จะช่วยให้เป็นสื่อที่มีคุณค่ามากขึ้น 
จากคนในชุมชนบางจะเกร็งไปสู่สาธารณะ 

• ระดับเสียงควรดังเท่ากัน อ่านให้ชัดเจน และช้าลง เป็นการเว้นวรรคอย่างเหมาะสม และขอบคุณ
เจ้าของภาพที่ให้มาประกอบ ดูภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่พูด ถ้าจะลงยูทูปควรใส่ช่ือทีมและ
คนท างาน 
 

3. ทีมหอยจ๋า  
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น าเสนอเรื่องเปลือกหอยท่ีเป็นปัญหาในชุมชน ซึ่งเมื่อผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

จนเกิดดินผสมเปลือกหอยท่ีน าไปใช้ปลูกต้นไม้ได้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• ต้องการสื่อเรื่องเปลือกหอยที่เป็นปัญหาของพื้นท่ี จึงน าเปลือกหอยมาผสมดินเพื่อช่วยลดปัญหา
เปลือกหอยท่ีไม่ได้ใช้ น ามาประยุกต์ใช้   

เบื้องหลังความคิด 

• ต้องการสื่อเรื่องการลดปัญหาเปลือกหอยในพื้นที่ การน าเปลือกหอยไปใช้อะไรบ้าง และเกิด
รูปธรรมจริงในพื้นที่ ให้กับคนดูในยูทูปและคนในชุมชน  

ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ใจดี  

• ควรสื่อเชิงมูลค่าจากเปลือกหอยมากกว่าปัญหา 

• ควรน าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าใหม่จากเปลือกหอยเหลือทิ้งไปท าดินที่มีคุณภาพในการปลูกต้นไม้สู่
สาธารณะ เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการน าเสนอ 

• ควรสาธิตการผสมเปลือกหอยในดินสูตรต่างๆ และน าไปปลูกพืช เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นคุณภาพ
ดินที่ดี คล้ายๆ กับการท าอาหาร 

• ควรเพิ่มรูปภาพในชุมชนเพิ่มเติม เพราะจะสื่อให้ชุมชนดู ท าอย่างไร ใช้แล้วเป็นอย่างไร ให้
สัมภาษณ์คนในชุมชนที่น าดินไปปลูก หรือนักวิชาการมาให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนของวัตถุดิบควร
มีตัวเลขประกอบ จะได้เห็นสัดส่วน 

• ควรท าอินโฟกราฟฟิกสรุปให้คนดูเข้าใจง่ายมากข้ึน เสียงบรรยายควรเรียบเรียงให้คนดูเข้าใจมาก
ขึ้น 

• ควรพล็อตเรื่องจากเปลือกหอยกลายเป็นดิน ผ่านกระบวนการอะไรบ้าง หากศึกษาให้ดีจะ
กลายเป็นอาชีพในอนาคต      
 

สิ่งที่ได้เรียนรู ้
จากนั้นใหน้้องๆ คละทีม และแลกเปลี่ยนเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการน าเสนอของเพื่อน 3 ทีม สรุปได้ดังนี้ 

• เทคนิคการน าเสนอให้น่าสนใจ การน าเสนอภาพตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร มุมภาพที่
ต้องการจะสื่อสาร การใส่เพลงประกอบ  

• ท าคลิปให้ตรงประเด็นท่ีต้องการจะสื่อสารกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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• เรื่องจุ๊เมิญเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่เคยมีใครค้นหามาก่อน หากตัดต่อในคอมพิวเตอร์จะดีกว่าใน
โทรศัพท์มือถือ 

• ปรับเปลี่ยนวีดีโอให้มีความหมายที่ชัดเจนมากกว่านี้ ลดเสียงเพลงเพื่อให้เนื้อหาชัดเจนมากขึ้น 

• เทคนิคการตัดต่อและเสียง  
 

4. ทีมเจาะแจ๊ะ จ๋อมแจ๋ม 
 

 
 
น าเสนอสะท้อนอาชีพการแปรรูปจากเปลือกมะพร้าว แล้วจะน าไปสู่การจัดการในโรงงานเพื่อท าเฟอร์นิเจอร์  

การท าปุ๋ย ท าฟืน เพาะช าต้นไม้ และใช้ในการถมที่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านจ านวนมาก   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

• ชาวบ้านสามารถน าเปลือกมะพร้าวไปแปรรูปตามที่น าเสนอ 

• ทราบประโยชน์จากการแปรรูปเปลือกมะพร้าว 

• เพิ่มรายได้ได้จริง และเห็นทางเลือกในการแปรรูป 
เบื้องหลังความคิด 

• จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ท าให้เราเห็นว่า จากปัญหาไปสู่การสร้างรายได้  
ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ใจดี  

• การเผยแพร่คลิปไปสู่สาธารณะ จะช่วยลดเรื่องปัญหาแมลงด าหนาม ที่มีการน าเปลือกมะพร้าว
ไปแปรรูปอย่างอ่ืน 

• การสื่อสารตรงกับผู้รับสาร แต่เราควรมีมุมมองมิติอื่นในการสื่อสาร มากกว่าเรื่องรายได้เพียง
อย่างเดียว เช่น การเผาแล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเช่ือมโยงพื้นที่คลองเขินและ
ปลายโพงพางเพื่อปรับเปลี่ยนการแปรรูป และเช่ือมโยงสู่การลดผลกระทบเรื่องการเผาในพื้นที่
ปลายโพงพางร่วมด้วย  

• วีดีโอนี้ควรจะปรับให้สื่อสารกับชุมชนอื่นด้วย และรายได้ต่อเดือน / ตัน / คัน การ เลือกใช้ค า
สื่อสารว่าเป็นฟืนเคี่ยวตาลอาจจะสะท้อนได้ตรง หรือท าไมชุมชนแห่งนี้จึงอยู่รอดได้ด้วยวิธีการ
อย่างไร 

• ปรับท าเป็นตัววิ่งปริมาณเปลือกมะพร้าวเท่าไร มีรายได้เท่าไรต่อเดือน / ปี จากปัญหาน าไปสู่
รายได้ และจะจบอย่างไรให้น่าสนใจและกลับมาท าการแปรรูปจากเปลือกมะพร้าวด้วยวิธีการ
ต่างๆ 
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• การแปรรูปช่วยคลี่คลายให้เกิดอะไรกับชุมชน ช่วยกระตุกคนดูในการท าสวนมะพร้าวร่วมด้วย 
กลุ่มเป้าหมายควรเป็นคนท ามะพร้าวโดยตรง 

• หากคลิปสั้นไป สามารถเพิ่มสถานการณ์ปัญหาได้ โดยการเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือใช้อินโฟ
กราฟฟิก   

 
นางมะลิ ประสงค์สุข (ป้ามะลิ) แกนน าชุมชนต าบลคลองเขิน จากโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุ

เรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมทุรสงคราม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า อยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจากรุ่นเด็กๆ  ท า
ให้เห็นศักยภาพตั้งแต่เด็ก น้องอยู่ในช้ัน ป.5 ก็กล้าน าเสนอ เพื่อช่วยให้เด็กในชุมชนลุกข้ึนมาจัดการเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน 
เช่น เปลือกหอยเหลือท้ิง เปลือกมะพร้าว เป็นต้น ต่อไปเราอาจจะแปรรูปของเหล่านี้ให้กลายเป็นคุณค่าและมูลค่าได้ ท าให้
เราสามารถบอกได้ว่า ส้มโอส่วนไหนอร่อย เราช่วยอุดช่องว่างให้กับชาวบ้านได้ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและตัวตนใน
ท้องถิ่นได้  

 
5. ทีมโอกรีน 

 

 
 
น าเสนอ story board จากการลงเก็บข้อมูลส้มโอสวนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการน าเสนอในสวน

แรก ผ่านเรื่องส้มสวยครบเครื่องของลุงเสียงที่ได้ GI และมีความหวานมาก อ าเภอเมือง สวนที่ 2 ลุงวสันต์ ใช้ช ามะโรงใน
การผสมเกสร มีความหวาน อ าเภออัมพวา สวนท่ี 3 ลุงสมยศ อยู่ในต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา สวนท่ี 4 ลุงสาโรช ใน
ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา มีการใช้เกลือช่วยเรื่องความหวาน ของส้มโอ ซึ่งส้มโอจะมีรสชาติอร่อยในเดือนเมษายน 
สวนที่ 5 สวนลุงบรรหาร ได้ GI ขอให้ลงวิธีการควบคุมคุณภาพส้มโอร่วมด้วย สวนที่ 6 ป้าหนิง ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วได้รับ
ผลกระทบ จึงใช้ปุ๋ยขี้ไก่แทน สวนที่ 7 ลุงสมชาย มีการเลี้ยงมดแดงเพื่อก าจัดแมลง แต่ละสวนทางทีมจะจัดท า QR Code 
ให ้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

• ไม่มี 
เบื้องหลังความคิด 

• ไม่มี 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่ใจดี  

• ข้อมูลน่าสนใจ แต่ยังไม่ได้จัดระบบข้อมูล เพื่อสื่อสาร ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสื่อสารเรื่องอะไร เช่น 
วิธีการดูแล เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสื่อสารกับใคร คนจะกินส้มโอต้องการเลือกกินสวนไหน 
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• สื่อวงกว้าง ควรมีภาพรวมว่าท าไมต้องเป็นส้มโอแม่กลอง สื่อสารให้เห็นจุดที่มีส้มโอพันธุ์ดี มี
หัวข้อที่ชัดเจน เช่น วิธีการปลูก การดูแล เป็นต้น ต้องไปหาวิธีการสื่อสารถึงความหวาน เช่น 
หวานน้อยแต่ซึมลึก ควรมีภาพเนื้อส้มโอท่ีชัดเจน เป็นต้น 

• สื่อสารให้นักท่องเที่ยวไปซื้อโดยตรงกับชาวสวน มีการปักหมุด มีแผนท่ีสวน การเดินทาง เพื่อลด
เรื่องพ่อค้าคนกลาง และหากสนใจเรื่องความหวานค่อยมาท าเพิ่มเติม 

• Story board เรื่อง background ของสวน เจ้าของสวน ส้มโอเนื้อฉ่ าๆ caption / keyword ใน
การน าเสนอ 

• ทีมนี้ได้ลงไปสัมผัสชาวบ้านโดยตรง เราได้สัมผัสคุณค่าอะไรบ้าง นอกจากเรื่องส้มโอ เช่น การ
กระชับความสัมพันธ์กับชาวสวนท่ีลงไปเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น    

 
นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร (พี่โจ้) กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอช่ืนชมน้องๆ และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับน้องเพียง 3 ครั้ง 

ได้แก่ การน าเสนอโครงการช่วงพัฒนาโครงการ การอบรมการจัดท าสื่อของไทยพีบีเอส และกิจกรรมนับห้าครั้งนี้ ท าให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในช่วงพัฒนาโครงการหลังจากเข้ากลุ่มกับน้องต้นน้ ายังไม่สรุปว่าจะท าอะไร 
รวมทั้งเรื่องหอยแครงที่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ จุ๊เมิญกับการต่อยอดปี 2 และส้มโอ เห็นชัดเจนว่า มีการน า
เทคโนโลยีมาต่อยอดทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับในส่วนของการสื่อสาร ขึ้นอยู่กับว่า เราจะน าเสนสถานการณป์ัญหา ทางออก
ของปัญหาเรื่องน าหอยไปท าเป็นดิน การแปรรูปจากเปลือกมะพร้าว รูปภาพอาจจะสื่อสารไม่หมด จะต้องสัมภาษณ์ให้เห็น
วรรคทอง หรือปัญหาคืออะไร ท าให้เห็นว่าปัญหา / เนื้อเรื่องนั้น ท าให้เราเกิดการเรียนรู้เรื่องอะไร เพื่อให้เกิดการเติบโต
ของตัวเราด้วย สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลง ส านึกพลเมืองเติบโตอย่างไร และเห็นคุณค่าอะไรบ้าง  

พี่อ้วนแจ้งน้องว่า เราจะมีการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมงานมหกรรมการเรียนรู้ของโครงการพลังเด็กและ
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมการน าสื่อท่ีปรับมาส่งร่วมด้วย 

 
จากนั้นให้น้องแบ่งคละกลุ่มแล้วสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในวันน้ีร่วมกัน ภายใต้ค าถามต่อไปนี ้  

• โครงการของตนเองมีความสัมพันธ์กับโครงการของเพื่อนอย่างไร 

• จากการชมวีดีทัศน์และการดูภาพของเพื่อนๆ ได้เห็นคุณค่าอะไรบ้าง  
เขียนค าตอบของตนเองก่อน แล้วน าไปแบ่งปันคละพื้นที่กับเพื่อนต่างทีม โดยมีพี่เลี้ยงลงช่วยพูดคุยร่วมด้วย ช่วง

ท้ายเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเสร็จสิ้น ก็นั่งรวมวงใหญ่เพื่อแบ่งปันบทเรียนร่วมกัน  
 

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู ้/ การเปลี่ยนแปลงตลอด 1 ปี 
น้องในโครงการ 5 ทีม 

• ได้เรียนรู้การท างานกับเพื่อนในกลุ่ม กิจกรรมในแต่ละนับกับเพื่อนในเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนๆ ร่วมกัน สิ่งที่ไม่รู้เรื่องหอยในระบบนิเวศ เห็นตั้งแต่ต้นน้ า – ปลายน้ า (น้องติน) 

• เป็นคนใจร้อนมาก เมื่อเข้าร่วมงานท าให้เราใจเย็นลง ไม่คิดมาก เข้ามาหลังนับ 3 – ปัจจุบัน (น้องเอ็กซ์) 

• สนิทกับพ่ีและน้องทุกคน (น้องสอง) 

• เมื่อเข้ามาท าโครงการ ท าให้ได้รับทราบปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัด (น้องวุฒิ) 

• กลุ่มเกือบยุบ ท าให้เราเริ่มท้อและอยากออก ครูรุ้งขอให้อยู่ จึงพาน้องเข้ามาอีก 3 คน ท าจนเสร็จสิ้น
โครงการ (ปาน) 
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• พูดมากขึ้น เพราะได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับคนในชุมชน มีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม ได้เรียนรู้
โปรแกรม adolby, premia pro, after affect (น้องนัท) 

• ท าโครงการช่วงต้นของการเรียน ม.ต้น เพราะมีกิจกรรมและซ้อมกีฬา ท าให้ไม่มีเวลาตรงกัน เพื่อนในกลุ่ม
ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน และปล่อยโครงการทิ้ง จึงกลับมาท างานกันใหม่ และช่วยกันคิด ลงมือท า ตอนที่
ยังไม่เริ่มท าโครงการจะไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไร ท าไมต้องรับผิดชอบ เมื่อเข้าโครงการลงมือท า ท าให้เห็น
ว่า เราเป็นเด็กคนหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้ ก็จะขอท าเป็นตัวอย่างของเด็กคนอ่ืนในชุมชนได้เห็นบ้าง 
(น้องมี่) 

• 1 ปีท่ีผ่านมาเหนื่อยมาก ทั้งเรื่องการเรียนและงาน เวลาไม่รอใคร ไม่มีวันว่างที่จะมารวมกัน บางคนท างาน 
ทีมไม่พร้อมกัน ท าให้ยากต่อการท างาน แต่เราก็ท าจนสุดความสามารถท่ีเราท าได้ ท าทุกอย่างออกมาให้ดี
ที่สุด แม้ว่าเราจะมีติว / เรียน แต่ก็เหนื่อยด้วยกัน ไม่กินแรงเพื่อน เราช่วยกัน (น้องกัน) 

• มาช่วงนับสี่ ไม่มีความรู้เรื่องจุ๊เมิญ เมื่อลงมือท าก็มีความรู้ ช่วงนี้ไม่ได้ลงพื้นที่ช่วงเย็นเพราะติดซ้อมวิ่ง และ
น าความรู้ที่มีทั้งหมดมาท าวีดีโอ (น้องฝน) 

• เข้ามาช่วงอบรมจัดท าสื่อไทยพีบีเอส เรื่องของเพื่อนในทีมเวลาไม่ตรงกัน ผมท างานตลอด ไม่ได้ช่วย
เท่าไหร่ เดิมขี้อายมาก เมื่อเราเข้ามาอยู่กับคนมากขึ้น จึงกล้าพูด รู้สึกดีขึ้นจากการเข้าสังคม ปลอดปล่อย
ตัวตนของเราออกมา คลิปวีดีโอมีทั้งปัญหาและผลกระทบ จุ๊เมิญเพิ่งรู้ครั้งแรก มีทั้งประเพณีด้วย แบ่งปัน
และเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน (น้องฟลุ๊ก)  

• เดิมเป็นคนไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อได้ลงสัมภาษณ์กับคนในชุมชน ท าให้เรากล้าคิด กล้าพูดกับคนในชุมชน
มากขึ้น (น้องปัท)  

• กล้าท าในสิ่งทีไ่ม่เคยท ามาก่อน (น้องเต้) 

• รักชุมชนและเห็นคุณค่าของชุมชนมากขึ้น บ้านเรามีของดีแต่คนยังเข้าไม่ถึง (น้องโมจิ) 

• ช่วงเริ่มกิจกรรมเหลือ ปัท น้ า เต้ เราเริ่มจากการท าเรื่องวัดให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว และมีการปรับเปลี่ยน
ใหม่มาท าเรื่องส้มโอที่เป็นเรื่องใกล้ตัว (น้องนี) 

• เรียนรู้หลายๆ อย่างเป็นคนต่างจังหวัดมาเรียนในสมุทรสงคราม เมื่อเพื่อนท าจึงลงมาท าด้วยกัน เดิมไม่กลา้
พูด แต่เมื่อลงชุมชนท าให้สนิทกับชาวบ้าน ชุมชนมีรอยยิ้ม ท าให้เรามีความสุข (น้องอ้อม) 

• ท าเรื่องเปลือกหอยแมลงภู่ ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้าน รู้วิธีการก าจัด (น้องเปิ้ล) 

• ท าเรื่องจุ๊เมิญ คิดว่า จะลงพื้นที่ช่วงเย็น ก็น าความคิดเดิมมาศึกษาร่วมกัน (น้องเพ็ญ) 
ทีมโค้ช 

• อยากบอกว่า ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่จะควบคุมน้อง แต่ส านึกเกิดขึ้นได้จากตัวเอง ทุกอย่างจากที่น้องสะท้อน
ออกมา สิ่งไหนที่มีปัญหา ติดขัด ท าไม่ได้ มาพูดคุยกับพี่ตรงๆ ขอให้พวกเราเต็มที่กับพวกมัน จะท าให้เรา
เติบโต โครงการนอกจากจะสร้างส านึกพลเมืองแล้ว อย่าหนีปัญหา ช่วงที่พี่ปิงลงมาในนับสาม น้องจะไม่
เอา ลงสร้างความสัมพันธ์กับน้องๆ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เรามีการน าเรื่องราวของน้องมาแลกเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่อง (พี่อ้วน) 

• เข้ามาช่วงนับสาม เมื่อมาพบน้องท าให้เรามีความสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับน้อง มีน้อยใจบ้างที่น้องไม่
เปิดใจรับเรา แต่การลงพื้นที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้รอบตัว เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาไปพร้อมๆ 
กัน ทั้งพี่และน้อง จับมือน้องไปด้วยกัน (พ่ีปิง) 
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ช่วงท้าย อาธเนศ กล่าวว่า รู้สึกสบายใจ ปลื้มกับสิ่งที่พวกเราสะท้อน น้อง ๆ ก้าวข้ามบางอย่าง คนที่เคยไม่กล้า

พูดก็กล้ามากขึ้น กล้าแสดงออก ชีวิตในวัยเรียนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ หากเราจัดการเวลาได้ เราเรียนรู้ได้นอกห้องเรียน 
ความรู้อยู่รอบตัวเรามากมาย หากเราเลือกที่จะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนก็จะได้เรียนรู้แต่เท่านั้น พวกพี่ต้องกดดันและสร้าง
การเรียนรู้ให้เปิดโลกนอกห้องเรียน เราสามารถเปิดตัวเองออกไปพบสิ่งใหม่ๆ ได้มากกว่าที่ครูมาสอนอย่างเดียว ความรู้
จากในชุมชน / พื้นที่ เราพิสูจน์ตนเองแล้วว่า ช่วงเวลาสั้นๆ ท าให้เราเติบโตมากขึ้น หากเราท ามากขึ้น จะช่วยให้เกิดการ
น าความรู้มาพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาตนเองก่อน เราเท่านั้นท่ีจะตอบตัวเองได้ว่าเราเติบโตอย่างไร สิ่งเหลา่นี้จะตดิ
ตัวเราไปและเป็นประโยชน์เมื่อเติบโตขึ้น ไม่เสียดายที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้ อาจจะเรียนรู้ร่วมกับโครงการอื่นๆ ก็ได้ เพราะว่า
โลกมีความซับซ้อนมากข้ึน โอกาสไมได้มีให้กับทุกคนแต่โอกาสให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้ หลายคนเห็นการเติบโตของทุกคน 
งานมหกรรมวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 เราจะอยู่ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีได้อย่างไร ขอให้
มาร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณทุกทีมที่มาอยู่ร่วมเรียนรู้กับเราทุกคน และพี่ๆ ขอขอบคุณกับน้องทุกคนด้วย เหนื่อยแต่คุ้มค่า 
เราได้ประโยชน์จริงๆ  

 

 
 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
วันที่ 7 มกราคม 2561 (09.00 – 16.00 น.) 

ทีมคิดค้นคว้า ทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ทีมนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมโค้ชจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นท่ีถอดบทเรียน
กับน้องทั้ง 5 ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมนับห้าครั้งที่ 1 และอีก 2 ทีม คือ ทีมป่าสน และทีมต้นลานในจังหวัดเพชรบุรีรวมด้วย 
เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะต่อไป 
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นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 
 


