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สรุปการประชุมเตรียมงานมหกรรมเด็กและเยาวชน ปี 3 คร้ังท่ี 1 
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 15.45 น. 
ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม  
1. นายชนม์สวัสดิ์  ฉิมเชื้อ  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 
2. นายชาตรี           ลักขณาสมบัติ ทีมท่าคาเรนเจอร์ 
3. นางสาวปิยวรรณ  อินทะนิน  ทีมลูกรัก ทษ. 
4. นางสาววิไลวรรณ  ส าราญวงษ์ ทีมลูกรัก ทษ. 
5. นายสุบรรณ  จันทร  ทีม Road Safety 
6. นายอนันตเทพ  บุญช ู  ทีม Road Safety 
7. นางสาววีรวรรณ  ดวงแข  ทีม PNDs  
8. นายธเนศ  สร้อยทอง ทีม PNDs 
9. นางสาวอัญชนา  ดีไสว  ทีม PNDs 
10. นางนิภา  บัวจันทร์  พี่เลี้ยงทีม PNDs 
11. นางสาวสิรลิักษณ์          อินทรบุตร  พี่เลี้ยงทีม Tradition และทีมหอยจ๋า 
12. นางกมลเมตร  เกตุแก้ว  พี่เลี้ยงทีมลูกรัก ทษ. 

13. นายส าราญ  พลอยประดับ พี่เลี้ยงทีมหมูฉึกๆ 
14. นางสาวปรียาภา   รัตนฉาก  พี่เลี้ยงทีมเสรีไก่ขาว 
15. นายธนพล   อ่อนพุก  พี่เลี้ยง Road Safety 
16. นางสาวฐิติมา  เวชพงศ ์  พี่เลี้ยงทีมหญ้าสาน 
17. นางชุติปภา  ดวงมรกต  ชุมชนเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
18. นายเลิศศักดิ์  ประสงค์สุข ชุมชนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
19. นางมะลิ  ประสงค์สุข ชุมชนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
20. นายสิงห์  ศรีแถลง  ชุมชนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
21. นางเดือน  มีหิรัญ  ชุมชนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
22. นายวิทยา  มีหิรัญ  ชุมชนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
23. นางสารภี  น่วมสวัสดิ์ ชุมชนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
24. นางสาลี่  ร่วมสวัสดิ์  ชุมชนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
25. นางกัณฐิกา  มีรักษา  ชุมชนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
26. นางนันทา  รอดสะใภ้  ชุมชนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
27. นางสาวพเยาว์  หาดสมบัติ ชุมชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
28. นายรุจ   เรืองมณี  ทีมคิดค้นคว้า 
29. นางสาวสุวิภา   ตรีวิมลรัตน์  ทีมคิดค้นคว้า      
30. นางทองค า  เจือไทย  คณะท างาน 
31. นายชิษนุวัฒน ์  มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
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32. นางสาวพวงทอง  เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
33. นายพศิน  เผ่าพงษ ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
34. นายค ารณ  นิ่มอนงค ์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
35. นายเฉลิมพล  อิ่มเกียรติ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
36. นายสุจินดา  อิ่มเกียรติ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
37. นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

  

  
 
เช้าวันนี้นายค ารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) ชวนผู้เข้าร่วมที่เป็นพี่เลี้ยง ทีมโค้ช แกนน าชุมชน และคณะท างานกลไกการ

ขับเคลื่อนโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  รวมทั้ง
แกนน าเด็กและเยาวชนที่ด าเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 1 – 3 แนะน าตัว 
จากนั้นนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และแจ้งว่า จากการด าเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการ
เรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกปี 3 จากการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   และโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มาด าเนินงานเชิงพื้นทีป่ระเด็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุท างานกับเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลต่างๆ 9 ต าบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานอย่างหลากหลายกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมส่งผลให้ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนมีความสุข จึงต้องการชวนทั้ง 2 
โครงการมาเรียนรู้การท างานร่วมกัน ซึ่งการด าเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 
ก าลังจะเสร็จสิ้นลง ต้องมีการจัดงานมหกรรมเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 จึงอยากให้ทุกท่านมาร่วมกันคิดธีม 
และรูปแบบในการจัดงาน เพื่อสื่อสารประเด็นที่น่าสนใจสู่สังคมอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัด โดยปีนี้จะมีการจัดงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ าอัมพวา และวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดกลางเหนือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายค ารณ นิ่มอนงค์ น าเสนอว่า การด าเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
ได้ด าเนินงานมา 3 ปี และยังมีการขับเคลื่อนงานในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวว่า ขณะนี้ นพ.อุดม 
คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้มหาวิทยาลัยน าร่อง 7 แห่ง มีการเรียนรู้ร่วมกันข้าม
คณะ เพื่อเรียนรู้หลากหลายศาสตร์ วันนี้ที่ประชุมมีทั้งอาจารย์ที่สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
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อุดมศึกษา ซึ่งช่วงวันจัดงานจะตรงกับงาน Maeklong River Run จะมีการเช่ือมโยงการท างานร่วมกัน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน
ออกแบบการจัดงาน การด าเนินงาน และลงมือปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานและเตรียมพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่อไป   

 
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 

 

  

  
 
นายค ารณ น่ิมอนงค์ ชวนผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

• ปรบมือตามจ านวนนับ ปรบมือเพิ่ม 1 ครั้ง และลบ 1 ครั้ง ปรบมือตามความจริง เช่น ไก่มีขา ม้ามีหู 
หนูมีหาง คนมีหาง เป็นต้น  

• ท าท่า 4 ท่า ประกอบการร้องเพลงอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่ง มานั่งหลังโก่งค่อยกินมด เด็กเอ่ยเจ้าอย่าพูด
ปด เดี๋ยวจะเหมือนมดเป็นเหยื่ออ่ึงอ่าง 

• ท าท่าประกอบ 4 ท่า คือ ท่าที่ 1 ให้แบมือซ้ายและยกมือขวาวางไว้ที่มือเพื่อน ท่าที่ 2 ตบมือที่หน้า
ขา ท่าท่ี 3 ไขว้แขนไว้บนหน้าขา และท่าท่ี 4 ตบมือท่ีหน้าขา พร้อมท้ังร้องเพลงปลูกผักๆๆๆ ท าสวน
ครัวไม่ต้องกลัวอดผัก ปลูกอะไรก็มีผักกินๆๆๆ 

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

• จับคู่ 2 คน ต่างอายุ ต่างพื้นที่ นั่งหัวเข่าชิดกัน เพื่อท ากิจกรรมปลาร้าปลาแดก โดยให้แบ่งกันเป็น
ปลาร้ากับปลาแดก เอามือสับหว่างไหว้หนีกันในแนวขึ้นลง เมื่อบอกว่าปลาร้าให้ปลาร้าจับมือเพื่อน
ให้ได้ เมื่อบอกว่าปลาแดกให้ปลาแดกจับมือเพื่อนให้ได้ คนที่ถูกจับได้จะเป็นคนแพ้ รอบแรกให้คน
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แพ้ลุกยืนขึ้นเพื่อให้คนชนะบีบแขน พร้อมท้ังมีการพูดช่ือปลาชิดต่างๆ ร่วมด้วย เช่น ปลาดุก เป็นต้น 
รอบที่ 2 ให้คนที่แพ้ท าท่าประกอบเพลงแก้ว กะลา ขัน โอ่ง เป่าลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลา แก้ว  

• จับกลุ่ม 3 คน แนะน าตัว ท าความรู้จักกันเพิ่มขึ้น เพื่อท ากิจกรรมนักฆ่า โดยจะบอกหมายเลขที่จะ
ฆ่า เช่น 20, 21, 19, 30 เป็นต้น คนที่นับเลขที่ก าหนดจะแพ้ และนับเลขติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 เลข 
รอบแรกคนท่ีแพ้จะต้องย้ายไปอยู่กลุ่มใหม่ รอบที่ 2 ให้คนที่ชนะ 2 คน ย้ายไปอยู่กลุ่มใหม่ พร้อมท า
ความรู้จักกันเพิ่มขึ้น รอบที่ 3 ให้คนแพ้ท าท่าแฮปปี้ยาๆ ประกอบ 

 
กิจกรรม Check in 

นายค ารณ นิ่มอนงค์ ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่ม 3 คน เพื่อท ากิจกรรม check in และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้
ประเด็นค าถาม ดังนี ้

o เช้านี้รู้สึกอย่างไร 
o ความประทับใจหรือสิ่งดีๆ ท่ีเราท าให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งคนในชุมชน 

 

  
 

เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น ให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในเวทีใหญ่ สรุปได้ดังนี้ 

• ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิตของแต่ละพื้นท่ี ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการจัดการ
กระรอกในสวน และโครงการที่ก าลังด าเนินงานอยู่ ท าให้เห็นเป้าหมายและกระบวนการด าเนินงานที่
ด ี

• การเป็นผู้พูด – ผู้ฟังที่ดี มีสาระ ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน จับใจความได้เพิ่มขึ้น 

• บรรยากาศที่สนิทสนมกัน ท าให้มีการพูดและการฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นกันเอง รู้สึกดี และได้รับพลัง
กลับคืนมา แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่รวมพลังบวกเข้ามาร่วมกัน และทุกคนท าเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็น
เรื่องที่ดี 

• การท างานระหว่างวัย ต้องมีความเข้าใจกัน ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ   
เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น นายค ารณ น่ิมอนงค์ สรุปว่ากิจกรรม check in จะต้องมีการยกระดับความรู้ที่ได้ไปสู่

การสร้างคุณค่า พลัง การเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มจากการฟังและการคิดเพื่อต่อยอด จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเราฝึกให้เด็กรู้จักการพูด – การฟัง เมื่อได้รับฟังร่วมกัน จะท าให้เด็กได้สัมผัส
การเรียนรู้จากเพื่อนในทีม หากน าความรู้ที่ได้มาแนบกับตนเอง จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับปรุงตัวเองได้ เป็นการยกระดับจาก
การรับรู้ไปสู่การเรียนรู้และน าสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในที่สุด 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพ่ือเติมเต็มจากเร่ืองการศึกษาท่ีไม่มีในห้องเรียน 
นายค ารณ น่ิมอนงค์ ให้ผู้เข้าร่วมอ่านบทความต่อไปนี้ และเมื่ออ่านเสร็จให้เขียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 

  
 

เด็กหนุ่มเกิดในครอบครัวท่ียากแค้น เรียนแค่ กศน. แต่เมือเห็นสิ่งที่เขาท าต้องทึ่ง! 
เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เกิดมาในครอบครัวที่ยากแค้นแสนสาหัส พ่อติดเหล้า แม่ขี้เมา แยกทางกันตั้งแต่เขาเพิ่งจบประถม

ปลาย เขาไม่เพียงเรียนรู้ที่จะยืนอยู่บนล าแข้งของตน ท างานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่สิบขวบเศษเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ว่า หากจะมีชีวิต
ที่ดีกว่า จะต้องพาชีวิตตัวเองไปอย่างไร นั่นท าให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตจากการ เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติจริงในชุมชน เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ในบ้านที่ไม่เพียงแต่ไม่มีไฟฟ้าเท่านั้น แต่แม้แต่ฝาผนัง มุ้ง หรือโอ่ง ไห สักใบก็
ยังไม่มี ทว่าสิ่งท่ีเขามีอย่างเต็มที่ก็คือ อิสรภาพ ท่ีจะพาตัวเองไปตามที่จิตส านึก ฝ่ายดีใฝ่ฝัน  

เขาใช้เวลาแปดเดือนในแต่ละปี รับจ้างกรีดยางพารา แบ่งรายได้ที่เล็กน้อยส่วนหนึ่งส่งตัวเองเรียน กศน.ในวันเสาร์ 
อาทิตย์ ท้ังหลักสูตรสามัญและวิชาชีพตัดผม อีกส่วนหนึ่งเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์ด้วยตัวเอง ที่กระท่อม
ของเขา ขณะที่เขาหุงข้าวด้วยไม้ฟืนจากหลุมบนดิน กินกับเห็ดกับผักหญ้า ปูปลาที่หาจากในป่าในทุ่ง ปลดทุกข์ในป่า อาบ
น้ าท่าในบึง 

เด็กหนุ่มอาชีพกรีดยางคนนี้ ไม่เพียงสามารถเขียนวงจรอิเล็คโทรนิคส์เองได้ เขายังท าแผงโซลาร์เซลล์ผลิต
กระแสไฟฟ้าเก็บลงแบตเตอรี่ไว้ชาร์จโทรศัพท์เล่น เฟซบุ๊ค ยามฝนตกเขายังสามารถผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ าที่ต้มจากหลุมบนดิน 
ทดลองท าแก๊สที่ผลิตจากการหมักข้าวในขวดน้ าอัดลม แล้วส่งไปเก็บไว้ในยางรถยนต์ เป็นพลังงานส ารอง บัดกรีวงจร
อิเล็คโทรนิคส์ด้วยการเผาลวดทองเหลืองด้วยไม้ฟืนแทนการใช้หัวแร้ง ฯลฯ 

ในวันที่มีผู้สะท้อนความจริงว่า ระบบการศึกษาที่ล้มเหลว ผลิตคนรุ่นใหม่ที่ท าข้อสอบพอได้ แต่สอบตกอีคิว ท างาน
ไม่เป็น ไม่มีความอดทน และขาดความรับผิดชอบ (นอกจากต่อตัณหาของตัวเอง) น่าคิดว่า อะไรที่ท าให้เด็กหนุ่มผู้มีแต่ความ
ขาดและอัตคัตขัดสน จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท4 เช่ียวชาญทั้งวิชาการใช้ชีวิต วิชาชีพ วิชาช่าง รวมทั้งนวัตกรรมล้ ายุค 
และที่ส าคัญคือ….คิดเป็น 

เขาเจียดเงินอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ท่องเที่ยว เปิดโลกหลังปิดหน้ายางในแต่ละปี …โดยติดป้ายให้บริการตัดผมฟรีไป
ตลอดเส้นทางกับจักรยานคู่ใจ… เดินทางเรียนรู้โลกไป และ แบ่งปันน้ าใจให้กับผู้ยากแคลนสองข้างทาง ด้วยหัวใจบริสุทธ์ิ 

เขาชื่อ กบ อนุรักษ์ สมมะ เด็กหนุ่มจาก จ.บึงกาฬ 
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จากนั้นให้ชมวีดีทัศน์เรื่อง วิชาเรียนของพ่อแม่ ของนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ที่สอนวิชาพัฒนาการเด็กในช่วง

วัยต่างๆ ให้พ่อแม่เรียน ในขณะที่ลูกๆ ไปเล่นเรียนรู้ในสนาม   

• 0 -12 เดือน (Trust) ลูกต้องไว้ใจโลก เป็นไปตามพัฒนาการตามช่วงช้ันวัยของเด็ก แม่ต้องน่าไว้ใจก่อน 
สิ่งแวดล้อมจึงน่าไว้ใจ สิ่งแวดล้อมน่าไว้ใจพัฒนาการจึงเดินหน้า พ่อแม่ต้องให้อย่างเดียว 

• 2 – 3 ขวบ (Autonomy) หนูท าได้ถ้าหนูอยากท า กล้ามเนื้อมัดใหญ่ แขน ขา ล าตัว พัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ ได้แก่ เดิน เตะ กว้างของ พ่อแม่บอกให้ลูกท าได้ ไม่ควรหงุดหงิด แต่สิ่งไหนขว้างได้หรือขว้างไม่ได้ 
เครื่องมือพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ ตาข่ายที่ปีนปลอดภัย ห้ามลูกดื้อเท่ากับขัดขวางพัฒนาการเด็ก 
กล้ามเนื้อเรียบ เช่น ล าไส้ และท่อปัสสาวะ การกลั้นฉี่และอึคือทักษะของชีวิต ช่วงอายุนี้สามารถกลั้นได้ 
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• 4 – 5 ขวบ (Initiation) วัยแห่งการริเริ่มสิ่งใหม่ ด้วยนิ้วมือเล็กๆ กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นสิ่งส าคัญ น้ิวมือดีสมอง
ก็จะดีตามไปด้วย พ่อแม่ควรให้ลูกระบายสี เล่นดินทราย ปีนต้นไม้ เล่นบทบาทสมมติ เล่นกีฬา เล่นดนตรี วัยนี้
เป็นนาทีทองของการเล่น  

• 6 – 12 ปี (Industry) ตื่นเช้าไปโรงเรียน ไปโรงเรียนเพื่ออะไรค าตอบอยู่ใน 3C 1) Compete แข่งขัน ต่อสู้ 
และชิงดีชิงเด่น 2) Compromise รอมชอมและประนีประนอม 3) Coordinate ร่วมมือทั้งการเรียนและการ
เล่น  

• 8 – 12 ปี (Identity) ค้นหาอัตตลักษณ์ของตนเอง (identity) ต้องจีบคนรัก (intimacy) เข้าแก๊งเข้ากลุ่ม 
(Royalty) เลือกอาชีพ (career point) พ่อแม่ต้องฟัง มากกว่าการร้องขอ หรือคาดคั้น  

• ทุกระยะห่างระหว่างลูกกับเราจะมีความสัมพันธ์ สายสัมพันธ์ที่แข็งแรงจะท าให้ลูกมามองเราเสมอ ไม่ว่าจะท า
อะไรเขาจะนึกถึงพ่อแม่เสมอ สายสัมพันธ์ที่ดีเหนี่ยวรั้งลูกจากอบายมุข รู้จักเข้ารู้จักออก รู้จักป้องกันและ
ไตร่ตรอง เราไม่ได้เลี้ยงลูกให้ดีเลิศแต่ให้เขาเป็นคนทีม่ีคุณภาพ  

 

 
 

เมื่อชมคลิปวีดีโอเสร็จสิ้น นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวว่า ในแผนงานของโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและ
ผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการจัดงานมหกรรมเหมือนกัน และส าหรับ
การศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาเขาหินซ้อน อาจจะปรับเป็นโครงการพัฒนาแหลมผักเบี้ยแทน เพราะมีประเด็นการเรียนรู้ที่
ใกล้เคียงกับเรา บางเรื่องที่แม่กลองให้ชุมชนท าเองกับเด็กและเยาวชนเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยเด็กเยาวชนกับผู้สูงอายุ 
ส าหรับโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนกับเด็กและ
เยาวชน มองว่าเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนกับน้องๆ และการเช่ือมโยงการด าเนินงานในระยะต่อไปได้  พร้อมทั้งให้
ผู้เข้าร่วมสะท้อนเรื่องราว / สิ่งที่เห็นในมุมมองต่างๆ จากเรื่องเล่าและคลิปวีดีโอ สรุปได้ดังนี้ 

 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเร่ืองเล่าและคลิปวีดีโอ 

เด็กและเยาวชน 

• ความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ความรู้อยู่รอบตัวเอง ในวัยเด็กอยากได้ความอบอุ่นและการเรียนรู้ 

• การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตนเองที่เลือกท า การสอนขึ้นอยู่อยู่กับการเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมา
เอง 
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• บางคนมีความพร้อมในการศึกษา แต่ไม่ได้ท าให้ยืนได้ด้วยตนเอง การศึกษาเรียนรู้ ได้จาก
ประสบการณ์ 

• เมื่อพบปัญหาแล้วไม่ย่อท้อ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 

• เด็กท่ีดีไม่ได้อยู่กับโรงเรียนอย่างเดียว ข้ึนอยู่กับการดูแลของครอบครัวด้วย  

• บางคนไม่มีฐานะเหมือนคนอ่ืน จึงต้องดิ้นรน ท าให้เรามีน้ าใจมากขึ้น เพราะเราเคยไม่มีมาก่อน 

• คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกใช้ชีวิตและเป็นคนดีได้ เราควรเดินออกไปหาความรู้ด้วยตนเองได้ เมื่อ
มีความรู้ในระดับหนึ่ง เราก็แบ่งปันได้ พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน เราจึงต้องกระตุ้น
ให้เหมาะสมตามพัฒนาการ ช่วงวัยรุ่นเราต้องพัฒนาตามความต้องการของตนเอง คนไม่ใช่เครื่องจักร 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า สรุปว่า การเรียนรู้ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีเสรีภาพในการคิดได้  

• หากเราสนใจเรียนรู้ ก็จะสามารถค้นหาองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ได้ เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก หากเราสนใจแต่ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว จะ
มีแต่ความรู้ที่มุ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม อาจจะตกเส้นเวลาไปได้ ระบบการศึกษาอาจจะต้องผลิต
คนเพื่อให้เห็นความชอบ / อัตตลักษณ์ของตนเอง จะดีกว่าการเรียนจบมาเพื่อท างานทางด้าน
อุตสาหกรรมเท่าน้ัน เราจึงต้องเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือท าอย่างแท้จริง 

• โลกข้างนอกจะสอนเรื่อง IQ แต่ EQ เป็นการเรียนรู้โลกข้างนอก โดยผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือท า ท าให้ส่งเสริม EQ ได้จริง 

• เด็กขาดพ่อแม่ จึงท าให้เรามีอิสระที่จะท า สามารถศึกษาเรื่องรอบตัว ท าให้เกิดนวัตกรรมและ
ประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย การเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน เมื่อเราเติบโตขึ้นก็จะได้
เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆ 

พ่ีเลี้ยงและแกนน าชุมชน 

• การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ซึ่งพวกเราและโครงการพลังเด็กและ
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกก าลังท าอยู่ เพื่อสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• เด็กอยู่ในสังคมท่ีเป็นจริง ไม่ท้อถอยกับโชคชะตา ใช้ภูมิปัญญาที่ได้เรียนรู้มาใช้ชีวิต ผู้ใหญ่ปัจจุบันไม่
ค่อยฟังเด็ก เราต้องฟังเด็ก 

• เด็กต้องมีไอดอล เขาจึงคิดแบบนี้ได้ เหมือนคนรุ่นใหม่ที่แก้ปัญหาทางวาทกรรมมากกว่า เราจึงต้อง
คิดร่วมกัน หาสื่อ และน ามาลงมือท าด้วยตนเอง จึงจะเห็นผล  

• เด็กในคลิปคล้ายกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีวิธีคิดและพลังบวกมาตั้งแต่เด็ก เรียนและท างานไป 
แต่เด็กคนนี้ฉลาดกว่าที่ใช้สิ่งรอบตัวเป็นโรงเรียน ใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาท าประโยชน์จนได้ดี พ่อแม่
ควรเรียนรู้พัฒนาการตามวัยของเด็กให้เท่าทัน และเปลี่ยนวิธีการสอนลูกใหม่ จากการบอกให้ท า
เปลี่ยนเป็นการคิดเองว่าอยากจะเรียนอะไร 

• เด็กเกิดมามีฐานะครอบครัวไม่ดี แต่เขามีความดี มีทุนปัญญาสูง และใช้เศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงมาปรับใช้ มีความเพียร เหตุผล ภูมิคุ้มกันในการใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมประจ าใจ และแบ่งปันให้
สังคม ซึ่งควรสนับสนุนต่อ 

• คิดได้ 2 ด้าน คือ แง่บวก ชีวิตเลือกได้ แต่ต้องอยู่แบบพอเพียงและควบคู่กับเทคโนโลยีให้ได้ แง่ลบ 
คือ เขาจะเข้าสังคมได้หรือไม่ เพราะเด็กคนอื่นมีสังคมที่สุขสบาย หากเข้ากลุ่มแล้วจะเป็นอย่างไร 
เหมือนกบในกะลา หากเปิดกะลาแล้วเขาจะเดินได้หรือไม่ อย่างไร เพราะต้องมีการสังคมสื่อสาร
ร่วมกัน แข็งแรงพอหรือยังที่จะเติบโต หากเผยแพร่ไปในวงกว้างจะต้องมองให้ออก 
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• เด็กแบบนี้มีจริงในชุมชน เห็นเด็กแบบนี้ทุกวัน แต่เด็กก็ไม่พึ่งพายาเสพติด เข้าแก๊ง แว้น ท้องก่อนวัย 
เพราะเขาคิดเป็น และยอมรับในฐานะตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งท่ีมีค่า สู้และอยู่กับสังคมได้ 

• เด็กคิดเป็น มีทักษะการใช้ชีวิตอยู่รอดในสังคม เรียนรู้การปรับตัวเองในการเข้าสงัคม มีความใฝ่รู้ที่จะ
เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี และแบ่งปัน ในแต่ละช่วงวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้ปกครองจะต้อง
สอนแต่ละช่วงตามพัฒนาการ แต่เราต้องมีข้อแม้ในการดึงเข้าด้วย 

• หากมีชีวิตที่ดีเขาจะใช้ชีวิตได้อย่างไร เมื่อเขาลงมือท า และปฏิบัติจริง ก็จะคิดเป็นและไปต่อได้ 
สะท้อนมาถึงตนเอง เพื่อน คนรู้จัก ชีวิตปัจจุบันมีข้อแม้ต่างๆ น้องท าโครงการไม่ได้เพราะไม่ว่าง แต่
คนที่ไม่มีมีอิสระมากกว่า เพราะว่าไม่มีเง่ือนไขมาบังคับ การสร้างคนให้ดีมีคุณภาพไม่ต้องการคนที่
เป็นเลิศ 

• เด็กใช้ชีวิตจริงได้แม้ไม่มีพ่อแม่ แปลกใจว่าท าไมพ่อแม่มีลูกแล้วจึงต้องไปโรงเรียน ทั้งที่ครูคนแรกคือ 
พ่อแม่ และครูคนที่สองคือครูบาอาจารย์ เด็กอีกคนหนึ่งไม่มีพ่อแม่ แต่คิดเป็น เกิดความสงสัยว่าจะ
ท าอย่างไร 

• สื่อทั้ง  2 เรื่อง เหมือนกัน คือ คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ คนแรกเด็กมีชีวิตที่มีคุณภาพ แต่พ่อแม่จะท า
อย่างไรให้เด็กมีคุณภาพ ควรปรับระบบให้เด็กในห้องออกมาเรียนนอกระบบ และนอกระบบมา
เรียนรู้กับเด็กในโรงเรียน 

• เรื่องแรกคิดว่าเด็กต้องติดเหล้า เรื่องที่ 2 เด็กเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ท าให้พฤติกรรมบางอย่างเหมือน
พ่อแม่ 

• เกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดี แม้มีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน หากมีการเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนรู้อย่างเต็มที่กับชีวิต 
พ่อแม่หลายคนท างาน ไม่ว่าง เราต้องเรียนรู้และส่งเสริมให้เหมาะสมกับพัฒนาการ 

• เด็กคนนี้ไม่เคยหยุดการเรียนรู้และใฝ่รู้  ขยัน และมองโลกในแง่ดี คิดเป็น สิ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้
ของเด็ก ผู้ปกครองต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการกอดลูก จับมือลูกบ้าง สอบถามสารทุกข์สุขดิบบ้าง 
หากครอบครัวนั้นมีความอบอุ่น พ่อแม่กไ็ม่ต้องไปเรียน 

• มองเห็น 1) มนุษยท์ี่มีธรรมชาติ แต่การเรียนรู้ในปัจจุบันพยายามใส่หลายเรื่องที่ไม่เป็นธรรมชาติเข้า
ไป จึงต้องท าให้เขาเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ 2) กระบวนการพัฒนามนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีการ
คิดอย่างอิสระ และ 3) การน าไปใช้ในการจัดงานมหกรรมหารเรียนรู้ คือ คิดอิสระ และเรียนรู้อยู่
อย่างธรรมชาติ 

• เด็กคิดดี ท าดี แม้ว่าพ่อแม่จะดื่มเหล้าและติดบุหรี่ แต่ตัวเองต้องท าให้ดีที่พ่อแม่ท าไว้ไม่ดี ไม่หลงทาง
ไปท าสิ่งที่ผิดๆ ไม่มีข้อบกพร่อง / เสียหาย 

• โรงเรียนไม่ได้ต้องการเด็กที่สอบได้ที่ 1 เรียนดี หรือเก่ง แต่อยากได้เด็กที่สามารถคิดได้ คิดเป็น เพื่อ
ไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนามากกว่า สร้างเด็กให้คิดเป็นและมีจุดมุ่งหมายของ
ชีวิต เช่นเดียวกับการพัฒนาเด็ก หากเด็กมีการลงมือท าจริง จะท าให้เขาคิดเป็น 

• เด็กใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนเด็กสมัยนี้มีแต่การรับอย่างเดียว จะท าอย่างไรให้เด็ก
เป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่า 

• เด็กมีอิสระทางความคิดตั้งแต่พ่อแม่เป็นอย่างนั้น เขาไม่ควรเป็นเด็กดี การประยุกต์ของใช้ด้วยตนเอง 
พ่อแม่เรียนรู้เพื่อให้ความอิสระกับลูกที่พอดี ไม่เอาใจลกูจนเกินไป 

• เด็กมีบุญที่ใช้ชีวิตที่ดีได้ เลือกที่จะมีสติในการด ารงชีวิตที่ดี ท าให้ชีวิตดีได้ พ่อแม่มีส่วนท่ีท าให้คนรุ่น
ใหม่มีความเข้มแข็ง ใช้ชีวิตที่ดี 
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• การเรียนรู้อย่างเดียวสู้การลงมือท าไม่ได้ การลงมือท าช่วยให้เราดัดแปลงไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีได้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกที่ดีจะส่งเสริมให้ลูกเกิดการเรียนรู้ได้ 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า กล่าวว่า พ่อแม่เติบโตและถูกเลี้ยงดูมาแบบหนึ่ง และไปเลี้ยงดูเด็กในปัจจุบันอีกแบบหนึ่ง 
ท าให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกันได้ ขณะนี้คุณปิยะภรณ์ มัณฑะจิตร์ ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนาประเทศไทย และทีม ได้น าเสนอกระบวนการเรียนรู้จาก
โครงการเด็กและเยาวชนให้เกิดการปฏิรูปใน 6 จังหวัดน าร่องทั่วประเทศ ท าเป็นเขตการศึกษาพิเศษเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
โดยในภาคกลางจะด าเนินงานในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดระยอง ในงานมหกรรมการเรียนรู้ของโครงการพลังเด็กและเยาวชน
เพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก 3 ปี จะเชิญตัวแทนคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษามารับฟังผลจากการด าเนินโครงการ
ร่วมด้วย สิ่งที่พวกเราก าลังด าเนินงานก็นับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษา เราสามารถเรียนรู้ได้จนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ทีมจึง
คิดก้าวหน้าออกไป และชวนกันคิดงานต่อเนื่อง 

 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก 3 ปี 

นายค ารณ นิ่มอนงค์ สรุปว่า สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคม เกิดจากการขาดภูมิคุ้มกัน จึงชวนกันมาท า
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรูภู้มิสงัคมภาคตะวันตก เพราะเราเชื่อว่าการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัยระหว่างเด็กและ
เยาวชนกับผู้ใหญ่จะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน ภาพรวมของภูมิสังคมภาคตะวันตกมีความเช่ือมโยงของทรัพยากรร่วมกันทั้งป่า 
น้ า ดิน และทะเล แต่เด็กไม่เข้าใจความเชื่อมโยงของระบบภมูินิเวศ มองแยกส่วน โครงการจึงเริ่มจากการให้เด็กเรยีนรู้เรื่องราว
ท้องถิ่น เข้าใจระบบนิเวศ ท าให้เด็กปรับพฤติกรรม เรียนรู้และอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดสมดุลในการใช้
ชีวิต ส่งผลใหเ้ด็กมีทักษะในการด ารงชีวิต คิดเป็น และเรียนรู้ผ่านการลงมือท าโครงการต่างๆ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 3 ปี พบว่า มีโครงการทั้งหมด 66 ทีม ครอบคลุมพื้นท่ี 32 ต าบล 4 จังหวัด เกิด
เครือข่ายเด็กและเยาวชน 345 คน พี่เลี้ยง 48 คน เกิดกลไกพ่ีเลี้ยงท่ีมาจากแกนน าชุมชน ครูมัธยมศึกษา อาจารย์อาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัย อบต. / หน่วยงาน และนักพัฒนา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นส าคัญ คือ หากจะสื่อสาร
ให้กับคนรับรู้ จะต้องสกัดความรู้ออกมาว่า การเรียนในห้องเรียนได้ประโยชน์ไร การเรียนรู้ในโครงการเกิดมูลค่าใหม่อะไรบ้าง 
ซึ่งจะต้องน ากลับไปคิดต่อ ข้อค้นพบ คือ เกิดทีมผู้สูงอายุทีเ่ห็นสถานการณ์ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนท่ีไม่มีภูมิคุ้มกัน ขณะที่
ผู้สูงอายุก็ขาดคนดูแล ดังนั้นการท ากิจกรรมร่วมกันจึงช่วยเติมเต็มให้เด็กและเยาวชนได้รับค าแนะน าจากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลจากเด็กและเยาวชน เกิดความสัมพันธ์ และขยายผลไปสู่การด าเนินงานเรื่องอื่นอย่างต่อเนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ต้อง
สะท้อนให้เห็นว่า เกิดจากวงจรการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการเช่ือมความสัมพันธ์ของชุมชนผ่านเรื่องราวท้องถิ่น มีการจัด
กระบวนเรียนรู้ที่ตอบสนองศักยภาพของพัฒนาการของเด็กหลากหลายช่วงวัย ทั้งกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จนเกิด
ส านึกพลเมืองในระดับมัธยมศึกษา การฝึกลงมือท าจริงเพื่อเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในระดับอาชีวศึกษา และการน าความรู้
ในห้องเรียนไปใช้ประโยชน์กับชุมชนในระดับอุดมศึกษากับ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ตลอดจนการสร้าง
กลไกผู้สูงอายุของโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทีม่ีการชวนเด็กนอกระบบไปท ากิจกรรมร่วมกับเด็กในระบบ เมื่อเด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้และมองว่าผู้ใหญ่เป็นผู้รู้ในชุมชนมากกว่า
คนแก่ที่ขี้บ่น ผู้ใหญ่ก็จะสามารถตักเตือนเด็กและเยาวชนได้ หัวใจส าคัญของการด าเนินงาน คือ ต้องมีพี่เลี้ยงและสร้างกลไก
การดูแลเด็กและเยาวชน เราจะสื่อสารสังคมให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์สังคม
ทีม่ีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีการลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานเหนือโครงการที่แม้ว่าโครงการ
จะเสร็จสิ้นไป กลไกนี้ยังคงอยู่ ซึ่งเราจะได้หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง  
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ช่วงบ่าย นายค ารณ น่ิมอนงค์ ชวนผู้เข้าร่วม เตรียมความพร้อมก่อนท ากิจกรรม ดังน้ี 

• โดยการสะบัดมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง  

• ยกมือประกับกัน แล้วหมุนนิ้วแต่ละนิ้ว เริ่มต้นจากน้ิมโป้ง นิ้วช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง และนิ้วก้อย สลับไป
มา อย่างละ 5 – 10 ครั้ง 

• ก ามือซ้ายและแบมือขวา ท าสลับไปมา 

• กิจกรรมนับจ านวนลิงพร้อมเสียงประกอบต่อเนื่อง เช่น ลิง 42 ตัว ส่งเสียง 42 ครั้ง เจี๊ยก... จนครบ 
42 ครั้ง, 40, 32, 20, 17 ตัว เป็นต้น 

 
การจัดมหกรรมพลังเด็กและเยาวชน 

นายค ารณ นิ่มอนงค์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสงัคม
ภาคตะวันตกที่ผ่านมานั้น ปีที่ 1 : “ปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนตะวันตก” (ธีมงานวัด) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเด็กในภูมิภาค
ตะวันตก จุดเริ่มต้นของการปลุกส านึกของเด็กภาคตะวันตก และปีที่ 2 : “ก้าวกล้า การศึกษา เพ่ือสร้างพลเมืองตามรอยเท้า
พ่อ” ธีมงานคือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เช่ือมโยงกับปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ส าหรับปีที่ 3 จะเป็นอย่างไรขอให้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ทีมเด็กและเยาวชน พมจ. และครู 
เพื่อระดมความคิดเห็นว่า ต้องการสื่อสารอะไร และรูปแบบในการสื่อสารเป็นอย่างไร โดยความคิดที่ได้จากเวทีน้ีจะน าไปรวม
กับความคิดของเด็กและเยาวชนในการประชุมเตรียมงานมหกรรมการเรียนรู้ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 อีกครั้ง 
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เมื่อแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเสร็จสิ้น นายค ารณ นิ่มอนงค์ สรุปว่า ทีมงานได้เตรียมคิดงานมหกรรมเด็กและ
เยาวชน ปี 3 : “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมีธีมงาน : การจัดการศึกษาจากครรภ์มารดาสู่การเข้าสู่สงัคมผู้สงูวัยอย่าง
มีศักดิ์ศรี จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอผลการระดมความคิดเห็น สรุปได้ดังนี ้
1. กลุ่มเด็ก 

น้องมินต์น าเสนอว่า ต้องการสื่อสารให้เห็นถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความยับยั้งชั่งใจในสังคม ซึ่งปัจจุบัน
สังคมขาดเรื่องนี้มาก โครงการต้องการช่วยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งการคิด การท างานเป็นทีม การท างาน
ร่วมกับชุมชน สังคมภายนอก ท าให้เรามีการท างานร่วมกับชุมชนและสังคม ในห้องเรียนเป็นการเก่งแย่งแข่งขัน แต่เรามาตรง
นี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และต่อยอดเพื่อแบ่งปันให้คนอ่ืน 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า มองว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนปกติมุ่งเน้นเรื่องการแข่งขัน แต่ในโครงการพลังเด็กและ
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก พี่เลี้ยง/ครูจะต้องเติมเรื่องการท างานเป็นทีม การประนีประนอมกัน ไม่เน้นการ
แข่งขัน ค าตอบอยู่ใน 3 C ของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 
2. กลุ่มอาจารย ์

นางสาวปรียาภา รัตนฉาก น าเสนอว่า ต้องการสื่อสารเรื่อง อิสรภาพการเรียนรู้ได้ในห้องเรียน เท่านั้น การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก และชุมชนท่ีเด็กมีส่วนร่วมในการเข้าไปเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการสื่อสาร จะมีการตั้งค าถามไปเรื่อยๆ จนจบที่ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้เด็กแสดง
ความสามารถไปในแต่ละค าถาม รวมทั้งค านึงถึงเรื่องอิสรภาพการเรียนรู้อย่างมีขอบเขตร่วมด้วย  
3. กลุ่มผู้สูงอายุทีมสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุ 

นางสาวพเยาว์ หาดสมบัติ น าเสนอว่า ต้องการสื่อสารให้เห็นสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น เด็กและผู้สูงอายุมี
สถานการณ์รุนแรง ไม่ยอมฟังกัน  
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กระบวนการ คือ ตั้งทีมงาน 1 ทีม ท่ีมีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการผสมผสานความรู้เรื่องเทคโนโลยีของเด็กเข้ามา เช่น 
ชุมชนเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นการตั้งถาม และลงมือท าโดยเด็กให้ค าแนะน า ชุมชนคลองเขิน ลงพื้นที่ท า
จริง สรุปบทเรียน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้ว่า ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ขณะทีเ่ด็กไม่รู้จักชุมชนของตนเอง เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ เด็กเสียสละและมีน้ าใจกับสังคม และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ท างานร่วมด้วย ภายใต้ช่ืองาน “การสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กและผู้สูงอายุ เพ่ือก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า สรุปว่า จากการน าเสนอความคิดเห็น สามารถแบ่งการจัดงานออกเป็น 3 โซน คือ  

1)  กระบวนการยับย้ังชั่งใจของเด็กและเยาวชน ขอให้กลับไปตีความและออกแบบกิจกรรม 
2) การเกิดอิสรภาพการเรียนรู้ เริ่มจากครู ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและชุมชนอย่างไร 

เด็กเก่งขึ้น และมีอิสรภาพมากขึ้น 
3) ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไร 
 

จากนั้นนายค ารณ นิ่มอนงค์ น าเสนอเรื่องสถานที่จัดงาน วันเวลาจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม และรูปแบบ
การจัดงาน ดังนี ้
สถานที่จัดงาน 

• วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม 

• วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดกลางเหนือ จ.สมุทรสงคราม 
กลุ่มเป้าหมาย  

1.  เด็กและเยาวชนรวมทั้งพี่เลี้ยงในโครงการ   จ านวน  120 คน 
2.  ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนในโครงการ   จ านวน 30 คน 
3.  กลไกคณะท างานและที่ปรึกษาโครงการ   จ านวน 20 คน 
4.  ทีมแกนน าโครงการ พมจ.    จ านวน 20 คน 
5.  ทีมผู้สูงอายุและเด็ก (พมจ.)ต าบลละ 10 คน รวม 9 ต าบล จ านวน 90 คน 
6.  เครือข่ายนักวิจัย     จ านวน 50 คน  
7.  เด็กนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย    จ านวน 50 คน  
8.  ทีมเยาวชนป1ี และปี 2     จ านวน 20 คน 
9.  ทีมสยามกัมมาจลและทีมสื่อ    จ านวน 20 คน 
10.  หน่วยงานและแขกพิเศษ    จ านวน 20 คน  

รูปแบบการจัดงาน 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 : โชว์ผลงานเด็กในโครงการปีที่ 3 พร้อมทั้งจัดบูธงานมหกรรมกิจกรรมของชุมชนและ

การแสดงจากเด็กและผู้สูงอายุภูมิภาคตะวันตก 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้สูงอายุและคนในชุมชนของ

ภูมิภาคตะวันตก และทิศทางการศึกษา / กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กภูมิภาคตะวันตกในอนาคต 
 
Reflection 

 ช่วงท้ายนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า ให้ผู้เข้าร่วมสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในวันน้ี สรุปได้ดังนี้ 

• การสรุปบทเรียนเพื่อทบทวนงานท่ีท าและแนวทางในการท างานต่อไป  

• เห็นพัฒนาการของเยาวชนท่ีมีความรู้แตกต่างจากนักเรียนทั่วไป ทบทวนว่าได้อะไร มีวิธีการอย่างไร 
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• กระบวนการและทบทวนสิ่งท่ีท า 

• ทบทวนสิ่งท่ีท าลงไป และสะท้อนว่าเราได้อะไรบ้าง และบอกต่อให้คนอ่ืนเข้ามาท าได้อย่างไร 

• การท างานของทุกวัย ต้องมีความอดทนและมีจิตส านึกท่ีดี 

• การมีส่วนร่วมของทุกวัย และบางเรื่องเราอาจจะให้ความส าคัญน้อยไป 

• ช่ืนชมเด็กที่มีการแสดงความคิดเห็นออกมา มีความแตกต่างจากปี 1 – 2 มาก จากการพูดคุย
ประสบการณ์แต่ละที่ ท าแล้วได้คล้ายๆ กัน กระบวนการแตกต่างกัน จะน าของที่อ่ืนไปปรับใช้ด้วย 

• ขอบคุณที่ให้โอกาสมาเรียนรู้ในเวที  

• เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของน้องและผู้สูงอายุเหมือนกัน แต่กระบวนการแตกต่างกัน 

• กระบวนการท างานอย่างลึกซึ้ง เห็นคุณค่าของการพูดคุย และวิธีการน าเสนอ ทุกคนมีการน าเสนอ
ร่วมกัน 

• คิด ทบทวน และเห็นความเช่ือมโยงของเด็กและผู้สูงอายุในแต่ละวัย เริ่มมีการสื่อสารบ้างแล้ว 

• ไม่จ าเป็นต้องสอนให้เด็กเก่ง แต่จะท าให้กระบวนการอย่างไรให้เด็กมีคุณภาพ 

• ทบทวนสิ่งท่ีท า จัดระบบความคิด และอารมณ์ของตนเอง 

• ผู้สูงอายุกับเด็กเก่งเหมือนกัน แต่ต้องท างานเป็นทีม 

• ทบทวน รื้อฟื้น ย่อย และสรุปร่วมกัน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด 

• ทบทวน ปลุกพลังเยาวชน Active citizen 

• ทบทวนว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

• การท างานเป็นทีมและความคิดเห็นของคนต่างวัย 

• ทบทวนตนเอง และอยากให้งานออกมาดี ได้รับพลัง 

• อายุตรงกลาง ได้พลังจากท้ัง 2 ฝ่าย มาเติมไฟให้ตนเอง 

• จะชวนลูกมางานด้วย 

• เรียนรู้เรื่องการท างานร่วมกัน 
 

  
 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า สรุปว่า หากเป็นการจัดงานท่ัวไปทีมกลางเราคิดคนเดียวก็ได้ แต่การคิดร่วมกัน จะท าให้ทุก
คนได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ทุกคนช่วยกันท า ส าเร็จร่วมกัน อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเล็กๆ ก็เปลี่ยนแปลงสังคม
ได้ ปกติตนเองจะได้รับการประสานสัมภาษณ์จากสถานีวิทยุการศึกษาทุกปี ซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนงานนี้ให้ฟัง สิ่งที่
ท าเป็นความส าเร็จร่วมของทุกคน เห็นการเติบโตของน้องๆ แม้ว่าจะท าได้ไม่มากในสังคม แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความพร้อมและ
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ลุกขึ้นมาจัดการก่อนคนอื่นหากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต จากสถานการณ์อีก 
50 ปี ข้างหน้า ประชากรจะลดลง 50 % ระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยน ธนาคารทยอยปิดสาขาลงอย่างต่อเนื่อง หากเราไม่เตรียม
ตัวอาจจะตกยุคได้ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปัน และทุกท่านสามารถเข้าร่วมแบ่งปันร่วมกับเด็กและเยาวชนได้ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2561 อีกครั้งหนึ่ง  

ช่วงท้ายป้าทองค า เจือไทย สรุปว่า จากประสบการณ์บางเวที รวมทั้งเวทีต่างๆ ไม่เหมือนเวทีนี้ ไม่สามารถท า
กิจกรรม check in ได้ ท าให้ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนต่างคนต่างพูด ไม่ยอมรับฟังกัน อยากให้
ก าลังใจและส่งเสริมให้ทุกคนได้รับฟังอย่างต่อเนื่อง จะได้รับรู้และเรียนรู้ร่วมกันต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 
 
 


