สรุปรายงานมหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ”
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3
และ
โครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อาเภออัมพวา และวัดกลางเหนือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้เข้าร่วม
1. นายธีรภพ
2. นายคณิศร
3. นายธวัชชัย
4. นางสาวบุษกร
5. นายธนวัฒน์
6. นายทรงยศ
7. นายเอกรินทร์
8. นางสาวพลอยมณี
9. นางสาวปัทมา
10. นางสาวสิรวดี
11. นางสาววรรณี
12. นายสมพร
13. นางสาววิลาวรรณ
14. เด็กหญิงธนัชชพร
15. เด็กหญิงปวีณา
16. เด็กหญิงธารีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงนวรัตน์
18. เด้กหญิงภิมลรัตน์
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก
20. เด็กหญิงสุนันทา
21. เด็กหญิงแอน
22. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์
23. นางสาวสิรลิ ักษณ์
24. นางสาวอัญชิษฐา
25. นางสาวกุลสตรี
26. นางสาวภาวิณี
27. นางสาวสาวิตรี
28. นางสาวสกาวเดือน
29. นางสาวชลธิชา
30. นางสาวชลกาญจน์
31. ดร.ปกรณ์
32. นายธีรศักดิ์
33. นางสาวคณิณทรา
34. นางสาวธิดาพร

อิ่มเสมอ
บุญบาล
บัวทอง
จันทร์สว่าง
บัวทอง
แสงบรรจง
เลิศนันทวัฒน์
เอกอาวุธ
สุริยะ
แย้มสะอาด
อุดมขจรกิตติ
จันทรบัณฑิตย์
สกุลแก้ว
โหมดตาด
บุญเชิด
ดิษฐ์สมบูรณ์
เมยยะ
กล่อมสุด
อินทร์ณรงค์
เทศทอง
จันดี
จอมมาก
อินทรบุตร
ทองดอนน้อย
อุณหกานต์
แสนสง่า
จีนพานิช
งามยิ่ง
จาปาทอง
เสาวนิตย์
ประจวบวัน
คาชู
พัฒนมาศ
ต๊ะวิชัย

ทีมเจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม
ทีมเจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม
ทีมเจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม
ทีม Shell Child Chill
ทีม Shell Child Chill
ทีม Shell Child Chill
ทีม Shell Child Chill
ทีม O-Green คนดีศรีส้มโอ
ทีม O-Green คนดีศรีส้มโอ
ทีม O-Green คนดีศรีส้มโอ
ทีม O-Green คนดีศรีส้มโอ
ทีม O-Green คนดีศรีส้มโอ
พี่เลี้ยง ทีม O-Green คนดีศรีสม้ โอ
ทีม Tradition
ทีม Tradition
ทีม Tradition
ทีมหอยจ๋า
ทีมหอยจ๋า
ทีมหอยจ๋า
ทีมหอยจ๋า
ทีมหอยจ๋า
ทีมหอยจ๋า
พี่เลี้ยงทีม Tradition และทีมหอยจ๋า
ทีม The Alternative
ทีม The Alternative
ทีม The Alternative
ทีม The Alternative
ทีมซิงค์ออกไซต์
ทีมซิงค์ออกไซต์
ทีมซิงค์ออกไซต์
พี่เลี้ยงทีมซิงค์ออกไซต์
ทีมเสรีไก่ขาว
ทีมเสรีไก่ขาว
ทีมเสรีไก่ขาว
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

นายอภิวันท์
นายสาราญ
นางสาวสุรีพร
นายสุเมธ
นางสาวชนาพร
นางสาวขนิษฐา
นางสาวปรียาภา
นายชยุตพงศ์
นางสาวณัฐพร
นางสาวนันทวัช
นางสาวพรประภา
นางสาวอัลวาริส
ผศ.วรลักษณ์
นายอิศรา
นายนพพล
นางสาวนลินรัตน์
นางสาวอุรชา
นายสุบรรณ
นายธนพล
นางสาวเรณุกา
นางสาวศิริพร
นางสาวกัญญณัฐ
นางสาวอังคณา
นางสาวอนันตเทพ
นายธวัชชัย
นางสาวกัญญารัตน์
นางสาววนิตา
นายอภิสิทธิ์
นางสาวศิริรตั น์
นางสาวลลนา
นายสมนึก
นายเฉลิมพล
เด็กหญิงวริษา
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายนพรุจ
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงสุธิชา
นางสาวประไพ
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงศุภรดา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงสโรชา

จูจ้อย
พลอยประดับ
ใจทะเล
ศรีพนมวรรณ
ใจหาญ
ศิลปะกาลจนมาลัย
รัตนฉายา
สาระกุล
ผลทรัพย์
ลาไยเสาวรส
เอี้ยงชะอุ่ม
บอสู
กรรณวัฒน์
เอี่ยมสง่า
แตงรอด
สืบสรวง
สวัสดิ์พิพัฒน์พงศ์
จันทร์
อ่อนพุก
หนูวัฒนา
บุญมาก
สีหะอาไพ
หนูวัฒนา
บุญชู
ทัวสาอางค์
แก้วเมืองเพชร
ยากาจัด
ยากาจัด
แก้วเมืองเพชร
มาโชค
เทศอ้น
ช้างเผือก
พราหมณี
สารเห็ด
สังฤทธิ์
พรมโสภา
สุขดี
ทองคา
พาภักดี
ไม้แก้ว
เจริญพร
เนียมเกิด
หอมหวาน
อินทร์เรือง

ทีมเสรีไก่ขาว
พี่เลี้ยงทีมเสรีไก่ขาว
ทีมหมูฉึกๆ
ทีมหมูฉึกๆ
ทีมหมูฉึกๆ
ทีมหมูฉึกๆ
พี่เลี้ยงทีมหมูฉึกๆ
ทีม The Mask Citizen
ทีม The Mask Citizen
ทีม The Mask Citizen
ทีม The Mask Citizen
ทีม The Mask Citizen
พี่เลี้ยงทีม The Mask Citizen
ทีม Road Safety
ทีม Road Safety
ทีม Road Safety
ทีม Road Safety
ทีม Road Safety
พี่เลี้ยง Road Safety
พี่เลี้ยง Road Safety
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ทีม Oneness
ทีม Oneness
ทีม Oneness
ทีม Oneness
ทีม Oneness
พี่เลี้ยงทีม Oneness
พี่เลี้ยงทีม Oneness
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีมคนรักษ์ต้นลาน
พี่เลี้ยงทีมคนรักษ์ต้นลาน
ทีม WE ARE ONE
ทีม WE ARE ONE
ทีม WE ARE ONE
ทีม WE ARE ONE
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79. เด็กหญิงวราภรณ์
80. นางสาวดุจฤดี
81. นางสาวสาลินี
82. นางสาวอณิษฐา
83. นางสาวกานต์พิชชา
84. นางสาวภัทราภรณ์
85. นายกิตติวุฒิ
86. นางสาวภัทราภรณ์
87. นางสาวอริสรา
88. นางสาวกฤติยา
89. นางสาวสนุชตรา
90. นางสาวอภิญญา
91. นางสาวรุ่งวิไล
92. นางสาวเพียงอัมพร
93. นางสาวเบญจมาศ
94. นางสาวกมลรัตน์
95. นางสาวศิรลิ ักษณ์
96. นางสาวญาตาวี
97. นางสาวศลิษา
98. นางสาวคุณญ
ั ญา
99. นางสาวปิยากร
100. นางสาวรุ้งนรินทร์
101. นางสาวชรินทร์ทิพย์
102. นางสาวอรพรรษา
103. นางสาววรินดาพร
104. นางสาวพัตรพิมล
105. นางสาวเนตรนภา
106. นายธนาธิป
107. นายกันทรากร
108. นายธีรเมธ
109. นายชาตรี
110. นายชนม์สวัสดิ์
111. นายธรรมนที
112. นายวิกรม
113. นายป่าหวาย
114. นางสาวณัฐปรียา
115. นางสาวศิริพร
116. นางสาวอัญชนา
117. นายชนกนันท์
118. นางสาววันวิสา
119. นางสาววชิราภรณ์
120. นางสาววรรณิภา
121. นายนพรุจ
122. นางจิราวรรณ

โพธิ์ทอง
มั่นคง
เรืองวัฒนา
มาลา
นิลผาย
โพธิ์สง่า
มีมานาน
จุมพรหม
บุญหนุน
วาปีทา
อาธิเวช
บุญค้าชู
ชื่นสกุล
เลิศเผ่าปัญญา
สะอาดเอี่ยม
สาระชาติ
กาหลง
พวงดอกไม้
อัมพวานนท์
ทักษิณ
ลิ้มประสาท
ประเสริฐสม
แสงหิรัญ
สุขเกษม
สมทาน
จันทวงษ์
มณีอินทร์
เหลืองประเสริฐ
จรัสมาธุสร
เสือภูมี
ลักขณาสมบัติ
ฉิมเชื้อ
สุนทร
นันทวิโรจท์ศิริ
จะบุ้ง
อดุลย์จติ ต์
บุญมาก
ดีไสว
ขันธ์แก้ว
ดาแก้ว
ขาแก้ว
เวียงคา
เติมเสถียรพงศ์
อดุลย์จติ ต์

ทีม WE ARE ONE
พี่เลี้ยงทีม WE ARE ONE
ทีม Commu Cool Cool
ทีม Commu Cool Cool
ทีม Commu Cool Cool
ทีม NEW PLANTS
ทีม NEW PLANTS
ทีม NEW PLANTS
ทีม NEW PLANTS
ทีม NEW PLANTS
ทีม NEW PLANTS
ทีมดอยจั๊ก
ทีมดอยจั๊ก
ทีม Safety Frist
ทีม Safety Frist
ทีม Safety Frist
ทีม Safety Frist
ทีม Safety Frist
ทีมหลังมอ
ทีมหลังมอ
ทีมหลังมอ
ทีมหลังมอ
ทีมหลังมอ
ทีมหลังมอ
ทีมรักษ์ถิ่นลายศิลป์
ทีมรักษ์ถิ่นลายศิลป์
ทีมรักษ์ถิ่นลายศิลป์
ทีมรักษ์ถิ่นลายศิลป์
พี่เลี้ยงทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ทีมปี 1 ปี 2
ผู้ปกครอง
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123. นางสาวกัญญณัฐ
124. เด็กหญิงธนัชพร
125. เด็กหญิงปวีณา
126. เด็กหญิงธารีสวัสดิ์
127. เด็กชายเจษฎา
128. เด็กชายวินัย
129. เด็กชายดิเรกฤทธิ์
130. เด็กชายทง
131. เด็กชายดารงฤทธิ์
132. เด็กชายรัชเขต
133. เด็กชายบุญมี
134. เด็กหญิงแววตา
135. เด็กหญิงมาริสา
136. เด็กหญิงปุณยนุช
137. เด็กชายสุรเชษฐ์
138. เด็กหญิงกมลชนก
139. เด็กหญิงกชกร
140. เด็กหญิงเจนจิรา
141. เด็กชายพิสิษฐ์
142. เด็กชายพิสิฐ
143. เด็กหญิงเกษิณี

อดุลย์จติ ต์
โหมดตาด
บุญเชิด
ดิษฐสมบูรณ์
ชาวบ้านเกาะ
ชลภูมิ
กบสกุล
ฮูรอยด์
กบสกุล
ดิษฐสมบูรณ์
เอี่ยมนาค
พม่า
บังแสน
นูใหม่
รุ่งแจ้ง
ศิริเตศ
ทรัพย์มูล
คงรักษา
ดุษฎีวนิช
เสงี่ยมภักต์
ไทยเสรีวัฒนา

144. เด็กหญิงสลิลลา
145. เด็กหญิงธิดาวรรณ
146. เด็กหญิงวรี
147. เด็กหญิงอันติมา
148. เด็กชายธิติ
149. เด็กชายนิธิ
150. เด็กชายฤทธิชัย
151. เด็กชายสารินทร์
152. เด็กหญิงพิภาพร
153. เด็กหญิงอิงรดา
154. เด็กหญิงชญานนท์
155. เด็กชายสิทธิชัย
156. เด็กหญิงธิดารัตน์
157. เด็กชายสุพจน์
158. เด็กหญิงทัณฑิกา
159. เด็กหญิงทิพย์ภาพร
160. เด็กหญิงสุพรรษา
161. เด็กหญิงกัญญาพัชร
162. นายสุพัฒน์
163. นางสาวธณัฐฐา
164. นางสาวศิวพร
165. นายอานนท์

สมานวงษ์
บุญเกตุ
พรหมณ์สุวรรณ
ตัณสกุล
เสงี่ยมภักต์
สีนวล
พูลทั่วญาติ
แก้วพลอย
พานทอง
ทองระย้า
ศรีสดใส
แก้วกระจ่าง
ทองสุข
อินทร์ยงค์
หอมทอง
ราชวงษ์
ไหวพริบ
แจ่มจอน
นาวงษ์
จันมณี
โสพัสวัฒน์
วิจิตโบธาการ

ผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) อ.เมืองฯ
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
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166. เด็กชายอภิสิทธิ์
167. เด็กชายนนทกร
168. เด็กหญิงภัทราพร
169. เด็กหญิงกิรณา
170. เด็กหญิงปฐมาภรณ์
171. เด็กชายชัยกฤต
172. เด็กชายกฤษกร
173. เด็กชายภูตะวัน
174. เด็กหญิงสวรรยา
175. เด็กชายเอ็ม
176. เด็กชายธนากร
177. เด็กชายไพโรจน์
178. เด็กชายนวพันธุ์
179. เด็กชายกฤษกร
180. เด็กชายธนพัฒน์
181. เด็กชายอนุวัฒน์
182. เด็กชายรัตนะ
183. เด็กชายพุฒิพันธ์
184. นายวีระชาติ
185. นายวิโชติ
186. นายวิบูลย์
187. นายยุตธนา
188. นายดารงค์
189. นายรัฐรินทร์
190. นางสาวมณฑา
191. นางสาวนวพรรณ
192. นายวีรพันธ์
193. นายสมชาย
194. นายมนัส
195. นางสาวปนัดดา
196. นางนิภา
197. นางสาวพเยาว์
198. นางนฤมล
199. นายสรชวติ
200. เด็กชายกิตตินันท์
201. นางสาววันทนา
202. นางสาวอริยา
203. นางสาวกมลชนก
204. นางสาวสโรชา
205. นางปรุง
206. นางประดับ
207. นายปรีชา
208. เด็กหญิงวริศรา
209. นางสาวปวีณา

จันทร์เพ็ญ
เทพคุณ
สพฤกษ์
ธนบัตร
เปลี่ยนสีทอง
ผึ้งแย้ม
ศรีอาไพวิวัฒน์
สีสังข์
แพงน้อย
เมียม่า
นุชนาถ
ทองสิน
รอดพลับ
น่วมธนัง
ภูหลายศรี
นาคเกษม
ขมสวัสดิ์
ม่วงอยู่
ศิลปวิจิตรการ
รัตนบรรยงค์
วัชฤทธิ์
รุ่งหิรัญ
คงนัทธี
วิจิตรโชติ
บัวบาง
มุกดาเกษม
เจริญอารักษ์กุล
รัศมี
บุญพยุง
จูพิบูลย์
สุริยะ
หาดสมบัติ
สุวรรณพัฒ
สกุลสมบัติ
คงมี
เจียมธนโชติ
ทองวารี
ถาม่อย
แย้มสรวล
สังขะฑูล
พันธ์เฉา
จูพิบูลย์
สุริยะ
กระสินรัมย์

โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
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210. นางสาวปวี
211. นางนงเยาว์
212. นางสาวรุ่งทิพย์
213. นางสาวธัญญาเรศ
214. นางสาวณัฐนนท์
215. นายพงศพัศ
216. นางบุญเกิด
217. นางละมัย
218. นางอารีย์
219. นายพิษณ์
220. นางจันทร์จิรา
221. นางสาลี่
222. นางสารภี
223. นางเดือน
224. นายวิทยา
225. นายสุพศ
226. นางมะลิ
227. นายมาโนช
228. นางสาวฉันทนา
229. นายพลทรัพย์
230. นายอุไร
231. นางละเมียด
232. นางสุวรรณ
233. นายสิงห์
234. เด็กชายธนโชติ
235. เด็กชายพลรศักดิ์
236. เด็กหญิงฐิติพร
237. เด็กหญิงกัลยภรณ์
238. เด็กชายวิชยุตม์
239. เด็กหญิงอรวรรณ
240. นางสาวอัมภาพันธุ์
241. นายเลิศศักดิ์
242. นายแกม
243. นางสาวดรุณี
244. นางสาวจิราวรรณ
245. นายศรันย์
246. นายจักรรินทร์
247. นายสายัน
248. เด็กชายรัชพล
249. นางสาวบังอร
250. เด็กชายสหรัฐ
251. นางนิภา
252. นางเกษมสุข
253. นางพจนา

กระสินรัมย์
ศรีล้น
นุชน้อย
พูลผล
ไชยะกิจ
จันทร์ชมเชย
จันทร์ชมเชย
พุ่มเทียน
ท่องอาไพ
ปานาแสง
ปานาแสง
น่วมสวัสดิ์
น่วมสวัสดิ์
มีหิรัญ
มีหิรัญ
คงอยู่
ประสงค์สุข
ศรีรุ้ง
อินทร์สุนทร
ศรีแถลง
ภู่สกุล
สุขเกษม
เตี้ยศิริ
ศรีแถลง
ศรีกาเหนิด
ศรีเครือ
แสงอาทิตย์
ฉันทานุลักษณ์
แดงเรือง
เกตไชโย
สันธนภัทรพงศ์
ประสงค์สุข
อมศิริ
อมศิริ
คามุ้ย
อร่ามเรือง
นิติธรรม
สุขประเสริฐ
หิรัญวัฒน์
ช่วยชูวงศ์
เปี้ยโธ
บัวจันทร์
หิรัญวัฒน์
วิเชียรฉาย

แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
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254. นางรุ่งรัตน์
255. นายนที
256. นางเบญจา
257. นายมนตรี
258. นางอมรรัตน์
259. นางสาวพนิดา
260. นางเนาวรัตน์
261. นายสังเวียร
262. นางพยุง
263. นางสาวรังษิยา
264. เด็กชายนิพัทธ์
265. เด็กชายสายชล
266. นางสาวบุญชู
267. นายสุนทรา
268. นางสาวจิราวรรณ
269. นางกัญญาณัฐ
270. นายนพพล
271. นางเพชรรินทร์
272. เด็กชายสิทธิโชค
273. นางสาวสุภาพ
274. เด็กชายนชนน
275. นางสาวรัตนา
276. เด็กชายณัฐวุฒิ
277. เด็กหญิงเกวลิน
278. นางสาวโสภิต
279. เด็กหญิงศุภิสรา
280. นางสาวระวีวรรณ
281. เด็กหญิงสมินทร์ตา
282. นางลินดา
283. นางสุภัสสรา
284. นางกัณฐิภา
285. นางสาวสมศรี
286. นางรินนภา
287. นางสาวอรสา
288. นายสิงหา
289. นางสาวมธุรส
290. นางสาวปลิตา
291. นายทวีทรัพย์
292. นางกาญจนา
293. นางสาวอัญรดา
294. นางสาวสมพิศ
295. นางสาวสุนสิ า
296. นางสาวกฤษณา
297. นางสาวทัศนีย์

พูนผล
ยงยับ
ศิริกานนท์
อิ่มอาดูร
เอมอ่อน
ทองเนื้อแปด
หาดสมบัติ
เรืองพยัคฑ์
นวมสุคนธ์
แย้มอรุณ
เพ็ญสว่าง
ทองคา
รัตนสังข์
เอกสินธิ์
เอกสินธิ์
อมรเทพ
ยื้อเผ่าพันธุ์
เอี่ยมอาไพ
เอี่ยมอาไพ
ดารงศิลป์
เพ็ชรรัตน์
อันวิพดา
อันวิพดา
ไวยประเสริฐ
ไวยประเสริฐ
ตระกูลบุญ
วงศาโรจน์
พะนิรัมย์
ฉันทะวิริยาภรณ์
ภู่สกุล
มีรักษา
ฮกฮวดซิ้ม
รนิกาล
ศิริรัตน์
สืบสุด
วงศ์สาสตร์
ณะทองก้อน
เพี้ยครองสวน
รอดศัตรู
ทองเสงีย่ ม
เกตุแก้ว
เพิ่มพูน
พุ่มอาภา
ทองเสงี่ยม

แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
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298. นายวัชรี
299. นางสาวบุปผา
300. นางชุติปภา
301. นายชัยยุทธ
302. นางทองคา

สิทธิขา
เจริญยัง
ดวงมรกต
สิทธิโสภาค
เจือไทย

303. นายสายัณห์
304. นางชยาภา
305. นางสาววิจิตรา
306. นางสาวเบญจมาศ
307. นางสาวปุญณิศา
308. นายคารม
309. นายสันติสุข
310. นายคมสัน
311. นายชารัญ
312. นางสาวพนอ
313. นางณัฐกาญ
314. นางสาเนียง
315. นางสาวศรีเรือน
316. นางสาวนงทิพย์
317. นางสาวสุดาพร
318. นางสาวชลธิชา
319. นายจินดา
320. นายสาเริง
321. ม.ร.ว.ศรีเฉลิม
322. นายพิสิฐ
323. ครูเรียม
324. ศ.ดร.สมพงษ์
325. ผศ.ดร.ชูพักตร์

เจือไทย
สุกใส
พรมวงษ์
หงส์เวียงจันทร์
บุญช่วย
คงปรีพันธุ์
พันธ์ศรี
พันธุ์เสือ
จันมณีศรี
น้าแก้ว
ทองเลิศพร้อม
สมใจเพ็ง
เพชรสีจา
เถื่อนเฉย
จินพูล
พุทธโกศา
แช่มประสพ
คล้าจีน
กาญจนภู
เสือสมิง
สิงห์ทร
จิตระดับ
สุทธิสา

326. รศ.ดร.เรณู
327. นางสาวลักขณา
328. นางสาวจุไรรัตน์
329. นางสาวลีลาพร
330. นายสันตกฤษ
331. รศ.ดร.พิทักษ์
332. ดร.ฐิตมิ า

สุขารมณ์
วงศ์ยะรา
ปิยะวัชร์
ไชยฮะนิจ
ทิพย์บรรพต
ศิริวงศ์
เวชพงศ์

333. ครูสนม
334. ครูสมพร
335. น.อ.ทวี
336. อาจารย์กมลเนตร
337. นางอารี
338. นางสาวอุทุมพร

ผิวงาม
เกตุแก้ว
เชื้อชูชาติ
เกตุแก้ว
บัวสุริยะ
อุทยารัตน์

แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แกนนาชุมชนตาบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
และคณะทางานโครงการ
แกนนาชุมชนตาบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เครือข่ายนักวิจัย อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจยั อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายนักวิจัย อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสังคม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายวิจยั เพื่อท้องถิ่น สกว.
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายวิจยั เพื่อท้องถิ่น สกว.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
รองอธิปการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จ.นครปฐม
ครูอาวุโส / ศิลปิน
ศิลปินพื้นบ้าน
ศิลปินพื้นบ้าน
โรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
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339. นายนันธปราชญ์
340. นางสาวพุทธชาด
341. นางสาวอัมพร
342. นางสาวสรันยา
343. นางสาวภัทธภรณ์
344. นายสมพงษ์
345. นายวาสริส
346. นางสาวบูรอามี
347. นางสาวมนตกานต์
348. นายประมวล
349. นางสาวปราณี
350. นางสาวปวีณา
351. นางสาวกชกร
352. นางสาวฐิติรตั น์
353. นางสาวนลินี
354. นางปิยาภรณ์
355. นายกิตติรัตน์
356. นางสาวปุณิกา
357. นางสาวรัตนภรณ์
358. นางสาวพรรณมาลี
359. นางสาวนาถชิดา
360. นายณัฐวุฒิ
361. นางสาวปองหทัย
362. นางสาววิมลพร
363. นางสาวพัชรี
364. นายรุจ
365. นางสาวสุวิภา
366. นางสาววิภาพร
367. นายสราวุธ
368. นายชิษนุวัฒน์
369. นายพศิน
370. นายคารณ
371. นายสุทธิลักษณ์
372. นายเฉลิมพล
373. นายสุจินดา
374. นางสาวพวงทอง
375. นางอาภา
376. นางสาววีรวรรณ
377. นายธเนศ
378. นางสาวอรธิดา
379. นางสาวกนกวรรณ

นันทิวัฒน์กูล
อังณะกูร
คงทรัพย์
สุวรรณารักษ์
สาธรเจริญ
หลีเคราะห์
หลีเคราะห์
สาและ
เพ็ชรฤทธิ์
ดวงนิล
ระงับภัย
ราชสีห์
ชิณะวงศ์
สุทธิเขต
เขื่อนจันน่าน
มัณฑะจิตร
ปลื้มจิตร
พูณพาณิชย์
แผลงชีพ
พานทวีป
อินทร์สะอาด
สุภประกร
สวาฆพรรณ
ใบสนธ์
ชาติเผือก
เรืองมณี
ตรีสุนทรรัตน์
วัฒนวิทย์
ศรีอานันท์
มณีศรีขา
เผ่าพงษ์
นิ่มอนงค์
โตกทอง
อิ่มเกียรติ
อิ่มเกียรติ
เม้งเกร็ด
พงศ์คีรีแสน
ดวงแข
สร้อยทอง
นามศิริ
พวงประทุม

ศูนย์ประสานงาน Csps
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
โครงการปลุกสานึกสร้างพลังเสริมศักยภาพเยาวชนจังหวัดลาพูน
โครงการปลุกสานึกสร้างพลังเสริมศักยภาพเยาวชนจังหวัดลาพูน
โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน
โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มูลนิธิสยามกัมจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีมคิดค้นคว้า
ทีมคิดค้นคว้า
ทีมคิดค้นคว้า
ทีมคิดค้นคว้า
ผู้ประกาศข่าว ไทยพีบีเอส
ผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

9

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น.
รวมพลทีมเด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุ ชี้แจงกระบวนการและนัดหมาย
เช้าวันนีน้ ายคารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) ชวนผู้เข้าร่วมที่มาจากโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผูส้ งู อายุเรียนรูร้ ่วมกัน
บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และภาคีเครือข่ายที่มาจากทั้งจังหวัดลาพูน น่าน ศรีสะเกษ สตูล และ
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุและเด็กมาทากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนทากิจกรรม ดังนี้
• ยกมือขึ้นโบกไปทางซ้าย ขวา หน้า และหลัง
• ทาท่าทางประกอบเพลงยาๆๆ แฮปปี้ยาๆๆ ไอยะๆๆ
• จับคู่ผู้ใหญ่กับเด็กเพื่อทากิจกรรมเสร็จละเธอ เช่น ชื่อผลไม้ จังหวัดที่ลงท้ายด้วยคาว่า “บุรี” ยี่ห้อ
สบู่ เป็นต้น
• คนที่แพ้ให้ทาท่าแก้ว กะลา ขันโอ่ง เป่าลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะ แก้ว รอบที่ 2 คนชนะยื่นมือให้คนแพ้
นวดแขนให้
• กิจกรรมปลาทูปลาบู่ โดยจับคู่ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก
• จับกลุ่ม 3 คน นั่งหัวเข้าชิดกัน รอบแรกให้หมายเลข 3 ให้ปรบมือแทน รอบที่ 2 ให้หมายเลข 1 ให้
ดีดนิ้วแทน รอบที่ 3 ให้หมายเลข 5 ให้กระทืบเท้าแทน
• ทาท่าประกอบเพลงปลูกผักๆ

เมื่อทากิจกรรมเตรียมความพร้อมเสร็จสิ้น พี่อ้วนชวนผู้เข้าร่วมตอบคาถามว่า วันนี้มาทาเพื่ออะไร และแนะนาสูจิ
บัตรพร้อมกติกาการรับของรางวัล รวมทั้งหมด 22 โครงการ รวมทั้งให้น้องเขียนความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมคือ
อะไร (เขียนแล้วเก็บไว้กับตนเอง) เพื่อมาดูว่าหลังจากเรียนรู้ในงานวันนี้แล้วได้ตามความคาดหวังที่เขียนไว้หรือไม่
จากนั้นพี่ธเนศกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และกิจกรรมที่จะต้องพาไปศึกษาดูงานที่โครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้ง
ถามว่า หากจะแกงเขียวหวานจะต้องใส่อะไรบ้าง ตาน้าพริกจะต้องมีส่วนประกอบอะไร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เราสามารถเรียนรู้
ได้จากฐานต่างๆ เช่น การทาทอดมันสมุนไพร เป็นต้น ดังนั้นความรู้ในวันนี้จะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ มีการ
แยกส่วนการทางาน พร้อมกันนีไ้ ด้รับเกียรติจากครูเรียม สิงห์ทร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามาเข้าร่วมเรียนรู้งาน
ร่วมกับพวกเราด้วย จึงขอให้ครูช่วยกล่าวกับน้องๆ
ครูเรียม สิงห์ทร กล่าวว่า ดีใจมากๆ และขอขอบคุณที่พวกเราทาให้ครูได้ กลับบ้าน รู้สึกตื้นตันใจ ตนเองเกิดที่
บางจะเกร็ง มีบ้านทรงไทยเรือนแฝดริมน้าเก่าๆ ยินดีกับโครงการนี้เป็นโครงการที่น่ารัก มีต้นมะพร้าวกับต้นกล้วย เห็นภูมิ
ปัญญาธรรมชาติ เรียนจบทีร่ าชภัฎสวนสุนันทา ทางานบนดอย ได้เฝ้าในหลวง ทางานบนเขาที่หนาวมาก รับพระราชดารัสจาก
ในหลวงจนทาให้ทางานมาตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน สอนหนังสือกับกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่ามูเซอดาที่เกิดในเมืองไทย ขอให้เราได้
ภาคภูมิใจที่ได้ทางานนี้ และได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นพ่อแม่ ขอบคุณ คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา ที่ได้ชวนมาเข้าร่วม
เสวนา
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กิจกรรมเวทีกลาง “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ”
จากนั้นพี่อ้วนทาความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า พวกเราสามารถหยิบน้าทานได้ ขอให้พวกเรารักษาความสะอาด
ห้ามเด็ด ฉีก ต้นไม้เป็นเด็กขาด ขอให้ช่วยกันรักษาต้นไม้ของพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ด้วย เมื่อชี้แจงความเข้าใจร่วมกัน กลุ่ม
ผู้สูงอายุก็ชวนน้องๆ ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้
• ตาบลคลองเขิน บัวลอยเบญจรงค์
• ตาบลบางแค อาหารจากผักพื้นบ้าน
• ตาบลบางนางลี่ ผักพื้นถิ่นชุบแป้งทอด
• ตาบลแพรกหนามแดง ขนมครกข้าวไรส์เบอร์รี่
• ตาบลแม่กลอง ทอดมันปลาทู
• ตาบลบางขันแตก ทอฟฟี่มะพร้าว
• ตาบลกระดังงา กล้วยจี่
• ตาบลนางตะเคียน ส้มตาปลาร้า
ซึ่งบรรยากาศในการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างคน 2 วัย ทาให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีความสนใจเรียนรู้เป็นอย่าง
มาก ผู้สูงอายุช่วยสอน เป็นภาพที่สร้างความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างวัยผ่านการทากิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กแต่ละคน
สนใจ นอกจากตนเองจะได้รับความรู้แล้ว ผู้ใหญ่ก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลูกหลานได้สืบ
ทอดต่อไป

ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ระหว่างที่มีกิจกรรมที่เวทีกลาง น้องๆ จากโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 ก็ทยอยกันมาจัดนิทรรศการและบูธต่างๆ 4 โซนตามที่ได้วางแผนไว้ ช่วงบ่ายผู้ร่วมกิจกรรมเริ่ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่มาจากโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและน้องๆ ระดับประถมศึกษาที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เวทีกลางเพื่อแบ่งคนเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ตลาดนัดความรู้ และการสื่อสารสู่สาธารณะ
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กิจกรรมแรลลี่ตลาดนัดความรู้ และการสื่อสารสู่สาธารณะ
ช่วงเวลา 13.00 – 15.30 น. พี่อ้วนชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมแรลลีต่ ลาดนัดความรู้และการสือ่ สารสู่สาธารณะ โดย
แบ่งออกเป็น 4 สี 4 โซน เพื่อเวียนฐานการเรียนรู้ร่วมกับพี่ๆ ภาคีเครือข่ายของแต่ละจังหวัด มีเด็กและเยาวชนโครงการพลัง
เด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกเป็นตัวแทนนาเสนอประจาแต่ละโซนผ่านจอทีวีหรือให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
โดยการใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code เพื่อเรียนรู้ในแต่ละโครงการ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ทีม
Road safety
Safety first
หลังมอ
ดอย
Commu cool cool
The mask citizen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทีม
หมูฉึกๆ
เสรีไก่ขาว
O-green
Alternative
Zingoxide
ทีม
We are one
คนรักษ์ต้นลาน
Oneness
Shell child chill
เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม
หอยจ๋า

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

ทีม
จุ๊เมิญ
Happy smile
รักษ์
ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง

1.
2.
3.
4.

โซนจิตอาสา
นาเสนอข้อมูลจราจร และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
กิจกรรมเรียนรู้จุดเสี่ยง โดยแปะสติกเกอร์บนถนนจาลอง
กิจกรรมวาดภาพถนนในฝัน
เรียนรู้ปา้ ยจราจรผ่านเกม
ต่อจิ๊กซอว์ชิ้นส่วนรถจักรยาน
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนการสอน
นาสื่อไม้บรรทัดสะกดคามาทดลองใช้
รับประทานน้าสมุนไพรเพื่อลดการดื่มน้าอัดลม
โซนอาชีพ
นาหมูและไก่ที่เลี้ยงมาให้ลองชิม
นาส้มโอมาให้ลองชิม และสาธิตวิธีการตรวจสอบความหวาน
ถ่ายทอดการปลูกต้นหอม และทดลองปฏิบัติการปลูกต้นหอม รวมทัง้ การนาหอมแดง
ไปใช้ในการทาน้าปลาหวานตะลิงปิง
นาผลเมล่อนมาโชว์ และสอนผสมซิงค์นาโน การนาเมลอนที่มรี สชาติหวานอร่อยมา
ผสมในลอดช่องกะทิ
โซนทรัพยากร
จัดแสดงรูปภาพ และการใช้ประโยชน์จากเปลือกมะพร้าว
ส่วนประกอบและสภาพภูมิประเทศที่ต้นลานอยู่ ตัวอย่างงานจักสานใบลาน
ส่วนประกอบและสภาพภูมิประเทศที่ป่าสนอยู่ และนาเสนอความสาคัญของป่าสนใน
ภาคตะวันตก
สอนทาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นาเสนอผลการปลูกพืชที่ใช้ดินผสมเปลือกหอยไปใช้
ประโยชน์กับพืชหลายชนิด
สาธิตการคัดแยกขยะ
โซนวัฒนธรรม
เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงของตายายในตาบลหนองโสน รอบมหาวิทยาลัยศิลปากรที่
ความเจริญเข้ามา แต่ยังเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้
“ภูมิปัญญาพาเพลิน” เป็นเกมเปิดการ์ดให้รูปภาพตรงกับคาที่เปิด โดยจะเป็นรูปภาพ
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีการดาเนินชีวิต เช่น การเลี้ยงวัวลาน การทาตาล และ
การเผาถ่าน
การแสดงกลองยาวของจุ๊เมิญ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของประเพณีจุ๊เมิญ
รูปภาพประดับร้อยเรียงและไหมพรมสาน เกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีต่างๆของ
ชาวกะเหรี่ยง
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พิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ”
เมื่อเวียนครบทั้ง 4 โซน ก็ให้น้องพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบ
ต่อ” โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 และโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุ
เรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เวทีเปิดงานท่ามกลางสวนมะพร้าว ณ โครงการอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษ์ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อประธานในพิธีเดินทางเข้ามาถึงเวทีในสวนช่วงเวลา 16.00 น. นายวิกรม นันทวิโรจน์กุล (น้องเอริท์) และ
นางสาวปภาวดี บุญมาก (น้องอ้อม) พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
มรว.ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อานวยการกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผล สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา คุณปิยาภรณ์ มัณฑะ
จิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ครูเรียม สิงห์ทร กรรมการอิสระเพื่ อการปฏิรูป
การศึกษา รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.ดร.เรณู สุขารมย์ ผู้อานวยการ
ฝ่ายชุมชนสังคม ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตัวแทน
คุณปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานร่วมในพิธีเข้านั่งในเวที
จากนั้นนายนพรุจ เติมเสถียรพงศ์ (น้องอั๋น) เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 1 - 3 มาแสดงโขน ชุดอินทรชิตแปลง ซึ่งน้องอั๋นเป็นยุวชนในโครงการของอุทยาน ร.2 แสดงโขน
และราต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างไปรับจ้างเสริฟอาหารในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ปัจจุบันน้องอั๋นสอบเรียนต่อ
สามารถเข้าเรียนต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ นับว่าเป็นตัวอย่ างเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นจน
ประสบความสาเร็จและทาตามความชอบที่ตนเองต้องการ

จากนั้นมีกิจกรรมแสดงการขับลานาเมืองแม่กลอง “จากภูผาสู่มหานที” โดยครูสมพร เกตุแก้ว (พญาซอ) นายชาตรี
บุญนุช (ลุงป๋อง) เป็นผู้ขับลานา และมีน้องหนึ่งกับน้องเอ้ช่ว ยตีฉิ่งและตีกรับ ซึ่งเนื้อเพลงเรียบเรียงแต่งโดย นอ.ทวี เชื้อชูชาติ
(ลุงทวี) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อขับลานาเสร็จสิ้น นายสุบรรณ จันทร (น้องเอ้) เยาวชนทีม Road
safety มาขับลานารายละเอียดและผลการดาเนินงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวั นตก ซึ่ง
ทาให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการดาเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
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ต่ อ มา นายวิ ก รม นั น ทวิ โ รจน์ กุ ล (น้ อ งเอริ ท์ ) กล่ า วรายงานว่ า เรี ย น ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม (นายพิสิฐ เสือสมิง) ประธานร่วมในพิธีเปิดงาน กระผมในนามเด็กและเยาวชน คณะทางานและองค์กรร่วมจัด
กิจกรรม ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (นายพิสิฐ เสือสมิง) ที่กรุณาให้เกียรติเ ป็นประธาน
ร่วมเปิดการจัดกิจกรรมมหกรรมแห่งการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” ในวันนี้ การจัดกิจกรรมมหกรรมแห่งการ
เรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” ในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเชื่อมโยงสู่การดูแลคนทุกช่วงวัยในชุมชน
2. เพื่อนาเสนอผลงาน เด็ก และ เยาวชน ภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค
ตะวันตกและโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
รวมถึงประชาสัมพันธ์สรุปผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมาให้กับสาธารณะนาไปปรับใช้กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่าง
อิสระทุกช่วงวัย
3. เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ หัวข้อ “ผู้ใหญ่เล่าขาน
เด็กสานสืบต่อ” และเกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายเด็กและเยาวชน ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
สมุทรสงคราม
กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร และสานักงานกองทุนสนับ
สนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุ
เรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รั บการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ทางคณะทางานได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่
การเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการจักสานจากใบจาก / ใบมะพร้าว การทาพวงมะโหด การเคี่ยวน้าตาลจากเตา
ตาล และการนาเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี (QR Code) ภายใต้หัวข้อ“ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” โดยกิจกรรมจะ
เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ชุมชน ไปชักชวนเพื่อนๆ น้องๆ พาตนเองเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ และทากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน ผู้ใหญ่มาเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้จากโครงการ แล้วนาไปวางแผน
ออกแบบจัดกิจกรรมในชุมชน สานเป็นกลไกการทางานในพื้นที่ 9 ตาบล 3 อาเภอ ของจังหวัดสมุทรสงคราม และการทา
โครงการของเยาวชนจาก 4 จังหวัด ทางผู้จัดฯ คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะสร้างกระแส ตื่นตัว ให้ผู้ เข้าร่วมได้เห็นคุณค่า
ตนเองเพียงเริ่มจากกิจกรรมในพื้นที่เล็กๆ ที่ เด็ก และเยาวชน สามารถทาได้ โดยมีพี่เลี้ยงโครงการคอยหนุนเสริม เพื่อจุด
ประกายความเป็นพลเมือง สร้างสานึกและรับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการ
เปิดตัวและประชาสัมพันธ์ความรู้และความเคลื่อนไหวจากการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนภาคตะวันตกทั้ง 3 ปี ให้กับ
ประชาชนทั่วไปและสื่อสาธารณะได้รับทราบ
ก่อนที่ท่านประธานร่วมในพิธีจะได้กล่าวเปิดงานผมใคร่ขออนุญาตให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ได้กล่าวความในใจและบทเรียนที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการ ดังนี้
• ดิฉันชื่อเด็กหญิงวริษา พราหมณี (น้องพิงค์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโรง
อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า ตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องเรียนรู้หลายเรื่องเพื่อจะได้ฝึก
การใช้ชีวิต และจากการทาโครงการต่อเนื่องทาให้ต้องคิดทบทวนตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัย ทั้งการนาเสนองานในห้องเรียน
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และการทางานในโรงเรียน ส่งผลดีต่อการเรียนมาก ส่วนเรื่องการทางานในครอบครัวมีการวางแผน มากขึ้น ครอบครัวให้การ
สนับสนุนเข้าร่วมโครงการตลอด เพราะสามารถต่อยอดการใช้ชีวิตได้ ส่วนเพื่อนร่วมทีม อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่
ท้ายสุดก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลจนสามารถผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยดีค่ะ
• ผมนายชนม์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 - 3 ปัจจุบันศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าร่วมโครงการผมเป็นคนที่ใจร้อนมาก ไม่ค่อยฟังใคร หลังจากการ
เข้าร่วมโครงการทาให้ผมได้รู้จักตัวเอง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด คิดอย่างมีระบบ ใช้เหตุและผล ทาให้ผมเป็นคนใจเย็นยิ่งขึ้น ทั้งยัง
นามาปรับใช้กับการเรียน ทาให้ผมอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และอยากจะสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น ให้ผู้อื่นได้รับการเรียนรู้
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้มากครับ
• ผมชื่อนายวิกรม นันทวิโรจน์กุล (น้องเอริท์) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมโครงการปี 1 ปัจจุบัน
จบการศึกษาและเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน สานักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หากวันนี้มีใครมาถามผมว่าถ้าย้อนกลับไปวันนั้นได้ จะทาโครงการActive Citizen หรือไม่
ผมจะตอบอย่างไม่ลังเลเหมือนกับวันนั้นเลยว่า ทาครับ ทาไมผมถึงกล้าตอบหนักแน่นขนาดนี้ เพราะวันนั้นที่ผมเลือกทา ผมจึง
ยืนอย่างเต็มภาคภูมิอยู่ตรงนี้ครับการปลุกสานึกที่เกิดขึ้นในโครงการฯนั้น เราถูกปลุกขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยทั้งรู้ตัวว่าถูกปลุก
หรือบางทีเราก็ถูกปลุกแบบไม่รู้ตัวก็มี การปลุกพลังที่อยู่ในตัวเรา การมอง การคิด การกล้าที่จะพูด ยอบรับที่จะฟัง กล้าที่จะ
ทาเพื่อคนอื่น บางท่านอาจจะเรียกมันว่าจิตสานึก แล้วเราก็ถูกปลุกจนเปลี่ยนครับ เปลี่ยนให้เรามอง ฟัง คิด ทามากขึ้น กล้าที่
จะพูดบนความถูกต้อง ยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเปลี่ยนให้เราคิดและทาจากประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งสู่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแทน แต่ผลที่ได้และเห็นชัดก็ย้อนกลับมาหาตัวเราทุกอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนในยุคที่เน้นผู้เรียน
เป็นหลัก การทางานที่เน้นผลของงานมากกว่าคนของใคร สิ่งที่ได้จากโครงการทาให้เราแข็งแรงและเข้มแข็งที่จะก้าวสู่โลก
ความจริงของการดาเนินชีวิต ในความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกคนมองประโยชน์ตนก่อนเสมอ ทุกวันนี้ผมก็เป็นครับที่
จะมองประโยชน์ตน แต่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ติดตัวจากการโดนปลุกและเปลี่ยนนั้นก็ทาให้ มีจุดยืนที่ต่าง คือ เราจะทาประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ตนเพื่อตนสุดท้ายอยากจะขอบคุณตัวเองที่คว้าโอกาสในครั้งนั้น ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ที่ให้โอกาสในการสร้างโครงการฯดีๆให้กับพวกเรา ขอบคุณป้า น้า อา พี่ๆ ทุกท่านในโครงการที่ร่วมกันปลุก ปั้น แต่ง เปลี่ยน
จนเด็กและเยาวชนสามารถทางานกับบ้านเกิดของเขาได้ จนพวกเราเป็นเราในครั้งนี้ สุดท้ายผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มากล่าวใน
งานตลอด 3 ปี ทาให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เราอยากจะให้เป็น แต่เราจะอยู่ในโลกที่เป็นอยู่ได้อย่างไร เพื่อนาประโยชน์
ตนไปสู่การสร้างประโยชน์ส่วนรวมต่อไป
ณ โอกาสนี้ ดิฉัน (นางสาวปภาวดี บุญมาก) ในนามเด็กและเยาวชน คณะทางานและองค์กรร่วมจัดกิจกรรม ใคร่
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน อาทิเช่น มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
จังหวัดสมุทรสงคราม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึง
ขอขอบพระคุณโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ในครั้งนี้ บัดนี้ได้
เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเปิด
กิจกรรมมหกรรมแห่งการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” ขอกราบเรียนเชิญ
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นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เรียนหม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม กาญจนภู
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ครูเรียม สิงห์ทร คุณ ปิย าภรณ์มัณ ฑะจิต ร ผู้จัด การมูล นิธิส ยามกัม มาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณปันนัดดา วงศ์ภูมิ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม รศ.ดร.เรณู สุขารมย์ ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสังคม
ผศ.
ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะทางานผู้จัดงาน ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ เด็กและเยาวชน คณะครูอาจารย์ แกนนาชุมชน ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งงานในครั้งนี้มีประโยชน์มากที่สุด สร้างสิ่งดีๆ ให้กับจังหวัดสมุทรสงครามและ
สิ่งดีๆ ให้กับประเทศไทย จากการกล่าวรายงานของเด็ก พบว่า เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง เหมือนดังพระบรมราโชวาทของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 ที่กล่าวว่า “ความรู้มี 2 ลักษณะ คือ 1) ความรู้จากประสบการณ์ และ 2) ความรู้จากการเรียนรู้ หาก
เรานา 2 อย่างมารวมกันจนเกิดบทเรียน และนาความรู้ที่ได้มาผสมผสานกันจะทาให้เกิดความผิดพลาดลดลง และมี
ขั้นตอนการทางานที่ดีขึ้น” สิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญมากๆ เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่นั่นคือประสบการณ์ ผมเห็นหลายสิ่งหลาย
อย่างทีเ่ กิดขึ้นกับบ้านเมืองเรา วิกฤติต่างๆ ที่ประเทศไทยผ่านมาได้มาจากประสบการณ์และจิตใจสงบ เรื่องของผู้ใหญ่เล่าขาน
เป็นเรื่องสาคัญ ขอขอบคุณ มูล นิธิส ยามกัม มาจล ธนาคารไทยพาณิช ย์ จากัด (มหาชน) ที่ให้งบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และผมเองได้ทางานในธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2521 ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สอนให้เราวิเคราะห์ธุรกิจและบุคลากรได้ เมื่อออกมาแล้วทาให้เรามีความผิดพลาดน้อยลงและทา
ธุรกิจได้อย่างมั่นคง
ผมได้มีโอกาสมาเปิดงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก 2 ปี แล้ว อยากให้เด็กๆ
ทุกคนเข้าใจว่า ผู้ใหญ่ดีกับเราเพราะว่าประเทศที่พัฒนาและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังจากเด็กและเยาวชน ทุกคนให้ความ
รักและความเอื้ออาทรเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สานต่อประเทศสืบต่อไปได้ หากเด็กและเยาวชนมาสามารถสืบสานประเทศต่อ
ได้ ประเทศก็จะไม่ล่มสลาย ผมชอบสนทนาธรรมกับพระเพราะว่าตอนเด็กเป็นลูกศิษย์พระ ท่านสอนว่าประเทศที่ล่มสลาย
เพราะมีคนไม่ดมี ากกว่าคนดีทั้งที่มีอยู่ในสัดส่วน 50 : 50 แต่ประเทศไทยโชคดี ในคน 100 คน มีคนไม่ดีเพียง 4 คน เช่น เป็น
คนขี้อิจฉา ยุแหย่ เป็นโจร เห็นแก่ตัว ที่คิดทาลายคน 96 คน เหมือนกับคนโบราณเล่าว่า จะมีคนมาตีเมืองหนึ่งให้ได้ แต่ตีไม่ได้
เพราะคนในเมืองนั้นมีความสามัคคีกัน จึงส่งนักปราชญ์เข้ามาสืบและทาลายโดยการขยายคนไม่ดีเพิ่มขึ้น สุดท้ายเมืองนี้ก็ล่ม
สลายในที่สุด ดังนั้นขอให้เด็กๆ เห็นความสาคัญกับงานนี้ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการศึกษาเป็นเรื่องสาคัญ
เมื่อผู้ใหญ่เล่าขานเราควรสืบสานต่อ ตลอดจนนาสิ่งที่ดีของเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน ทั้งการเรียน การทาธุรกิจ และการ
ทางาน ขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร และสานักงานกองทุน
สนับสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและ
ผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน และผู้ เข้าร่วมทุกท่าน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” และขออวยพรให้การจัด
งานครั้งนี้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ขอขอบคุณ
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จากนั้น คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มากล่าวให้
กาลังใจเด็กและเยาวชนว่า กราบสวัสดี นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มรว.ศรีเฉลิม
กาญจนภู ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.ดร.เรณู
สุขารมย์ ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนสังคม ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) คุณปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และครูเรียม สิงห์ทร
กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งผู้ใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงคราม และครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเยาวชน ดิฉันรู้สึก
ภูมิใจที่ได้มาชื่นชมความสาเร็จของจังหวัดสมุทรสงคราม และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา เราอยากพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการทางาน ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการจัดการ และในวงการศึกษายังบอกว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เปลี่ยนจาก content based
(สาระ) มาเป็น competency based (ความสามารถ) และต้องเป็นคนดี มีความเคารพผู้ใหญ่ เข้าใจขนบธรรมเนียม วิถี
วัฒนธรรมไทย จะเข้าใจได้เมื่อเข้ามาอยู่กับลุงๆ ป้า และเปลี่ยนนิสัยจากการทางานในโครงการ เนื่องจากการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนตัวผู้เรียน (Transformative learning) เป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนตัวเขาเองได้มากกว่าการอ่านตาราเพื่อสอบแข่งขัน เป็น
เรื่องที่ทีมงานในภูมิภาคตะวันตกสามารถทาได้ และขอแสดงความยินดีที่ท่านเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูน้ อกตารา ผู้หลักผู้ใหญ่
ในกระทรวงศึกษาธิการควรมาฟังเพื่อปรับการเรียนการสอน ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้ได้ทักษะ สมรรถนะ และสอนอย่างไร
ให้เด็กเป็นคนดี เนื่องจากเด็กที่ได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของตนเองจะสืบทอดต่อได้ การได้เรียนรู้จากภายในช่วยให้เด็กรับรู้ได้จาก
การสัมผัสที่อ่อนโยนและจิตใจก็จะไม่หยาบกระด้าง การได้เรียนรู้ทาให้เขาพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับชุมชนได้ น้องมา
เล่าให้ฟังว่า การเข้าร่วมเรียนรู้ในปีที่ 2 ทาให้เขาอยากทางานต่อ หากไม่มีโครงการในลักษณะนี้เด็กของเราก็จะไม่เข้าถึงได้ ขอ
แสดงความยินดีว่าท่านได้ทาสาเร็จไปครึ่งทางแล้ว และขอท้าทายให้ผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงครามและภาคตะวันตกเมื่อเห็น
ความสาเร็จแบบนี้แล้วจะทาอย่างไรให้มีการทางานในลักษณะโครงการมาเป็นความยั่งยืน เปลี่ยนเป็นกลไกการพัฒนาเยาวชน
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิสังคมของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน ช่วยตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวต่างๆ มากมาย
เพราะไม่อยากให้หวังว่าคนที่มาจากภายนอกจะมาทางานอย่างนี้ในระยะยาว แต่อยากให้ท่านลองทบทวนว่า ท่านจะเป็น
เจ้าของและสนับสนุนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ท่านที่ปรารถนาดีจะแวะเวียนเข้าออกอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่มากกว่า
ความสาเร็จที่น้องเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์ ส่วนพี่เลี้ยงที่ช่วยประคับประคองการเรียนรู้ให้น้องมีฉันทะที่จะเรียนรู้ต่อเนื่อง
น่าชมเชยที่ทาให้เด็กคิดและผู้ใหญ่ทาหน้าที่สอนประคับประคองต่อไป นอกจากเด็กจะเปลี่ยนแล้ว ผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงตาม
เป็นความงดงามทีม่ ูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อยากชื่นชมความงดงามต่อไป อยากเห็นชุมชนมี
ความเข้มแข็งกับการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมสนับสนุนบางส่วนต่อไป

จากนั้นพิธีกรเชิญประธานร่วมทุกท่านมาร่วมเปิดงานโดยการสแกน QR code ที่บริเวณด้านหน้าเวทีร่วมกัน และ
เชิญคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี เชิญประธานร่วมทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเด็กและ
เยาวชน พร้อมทั้งเชิญประธานร่วมและผู้ใหญ่ใจดีเยี่ยมชมนิทรรศการของเด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุทั้ง 4 โซน และในช่วง
ค่าเวลา 17.30 – 18.30 น. ผู้เข้าร่วมทุกท่านมารับประทานข้าวเคล้าเสียงเพลงจากปราชญ์ท้องถิ่นร่วมกัน ณ เวทีกลาง มีการ
แจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมเรียนรู้นิทรรศการในเวที ก่อนที่จะนาเข้าสู่กิจกรรมเรื่องเล่าจากท้องถิ่น เมื่อผู้สูงอายุย้อนวันวาน
เด็กๆ ร่วมขับขานสืบสานเรื่องราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เรื่องเล่าจากท้องถิ่น เมื่อผู้สูงอายุย้อนวันวาน เด็กๆ ร่วมขับขานสืบสานเรื่องราว
• ครูสนม ผิวงาม ครูอาวุโส/ศิลปิน
• นอ.ทวี เชื้อชูชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
• ครูสมพร เกตุแก้ว ศิลปินพื้นบ้าน
• ป้าทองคา เจือไทย คณะกรรมการโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
• ครูเรียม สิงห์ทร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีคุณอาภา พงศ์คีรีแสน เป็นผู้ดาเนินรายการ

ช่วงแรกพิธีการให้ผู้สูงอายุเล่าขานแนะนาตัว
• ครูสนม ผิวงาม อยู่อัมพวา เป็นคนอัมพวาโดยกาเนิด เกิดในเรือ นอนเฝ้าเรือทุกคืน อยู่กับน้าตลอด
• ลุงทวี เชื้อชูชาติ เรียนจบเป็นจ่าทหารเรือ รับราชการมากว่า 40 ปี เกิดที่บางคนที เรียนที่ โรงเรียนศรัทธา
สมุทร เรียนจบทางานแล้วก็ยังกลับมาบ้านแม้ว่าจะรับราชการ 2 ครั้ง / เดือน อยู่กับบ้านตลอด จดจาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี
2490 ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
• ครูสมพร เกตุแก้ว เกิดที่ ร.พ.ศิริราช อยู่กับหลวงสุนทรนันทกิจ ผวจ.นครปฐม เมื่อบ้านถูกย้าย จึงต้องย้ายมา
ทาซอและมีครอบครัวที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี 2530 – ปัจจุบัน
• ป้าทองคา เจือไทย เกิดที่แม่กลอง เรียนจบ ป.4 ทาสวนและขึ้นตาล ชอบที่จะมีอาชีพแบบนี้ ตอนนี้อายุ 65 ปี
แล้ว
• ครูเรียม สิงห์ทร จากบ้านไปประมาณ 35 ปี เกิดที่นี่ เรียนที่กรุงเทพ และทางานที่เชียงใหม่
ช่วงที่ 2 ให้ผู้สูงอายุเล่าเรื่องราวของแต่ละท่าน
• ครูสนม ผิวงาม มีคาถามว่า “ม้าอะไรอยู่บนท้องฟ้า ” คือ ม้า อรนภา บ้านอยู่ตลาดอัมพวา ครูเคยสอนด้วย
ชอบราสวย จบ ม.6 มีดีหลายอย่าง คนอัมพวามีศิลปะ มีเรื่องดีๆ วันที่ 24 เป็นวันเกิดของ ร.2 บ้านอยู่ริมแม่น้าแม่กลอง ครู
ต้องแจวเรือเพื่อเอาเงินไปเรียนหนังสือ แจวเรือวันละหกสลึงเพื่อไปเก็บน้าตาล ขายไอติมได้ 2 บาท / วัน ขายสับปะรดได้ 2 3 บาท/วัน อยู่กับน้ามาตลอด และขายของ ทางานกับพ่อแม่ ปี 2490 ไม่มีโทรทัศน์ ต้องพักผ่อนโดยการเล่นดนตรีโดยการพาย
เรือเล่นดนตรีด้วยทางมะพร้าว สีไวโอลิน เมาส์ออแกน เป็นความสุขของครู ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆ พอน้าลงเราก็ลงมา เบ็ดไม่มี
เหยื่อได้ปลาหางไก่ มีความสุขลึกๆ ที่อยู่ในหัวใจของครู ปัจจุบันไม่มีความลาบากเพราะพ่อแม่อยากให้เราสบาย เมื่อไม่ผ่าน
ความลาบากจึงไม่มีความอดทน สุดท้ายอยากให้ฟังดนตรีเพลงค้างคาวกินกล้วยโดยการเป่าขลุ่ย
• ลุงทวี เชื้อชูชาติ ลุงเป็นลูกชาวสวน ใครเคยได้ยินอัมพวาสวนนอก บางกอกสวนใน สมัยก่อนพริก หอม จะต่อ
ด้วยคาว่าบางช้าง เวลานี้เหลือแต่มะพร้าว หัวหอมและกระเทีย มบางช้างจะเปลือกบาง เมื่อก่อนสร้างเขื่อนปี 2515 – 2516
ทาให้น้าไม่ท่วม แต่อดีตน้าท่วมทาให้เรามีน้าไหลเข้ามาในสวน ตอนเด็ก มีรองเท้าคู่เดียว ต้องซักอาทิตย์ครั้ง ต้องหาเงินเรียน
เอง รายได้พิเศษจากการเก็บหอมร่วงแล้วต้นขาด เราจะเก็บต้นหอมที่ขาด เอากระจาดตามเก็บ คนโบราณจะสอนเราโดยการ
ปฏิบัติ เช่น พระเคาะระฆังต้องไปรดน้าผัก เพราะน้าค้างมันเค็ม (มีเชื้อรา) ทาการบ้านโดยการใช้ตะเกียงน้ามันกาด เกิดปี
2498 ความอุดมสมบูรณ์ลดลงในปัจจุบัน ไม่มีทีวี จะดูทีวีต้องไปดูที่วัด คนเมืองแม่กลอง เพชรบุรี ราชบุรี ศิลปะอยู่ใน DNA
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ขนาดว่าหากพายเรือในแม่น้าแม่กลองจะไม่สิ้นเสียงดนตรีไทย ความจริงอยากให้ตอบว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เพลงไทยไม่มี
โน้ตแต่ต้องต่อดนตรีตัวต่อตัว นักมวยต้องเตะต้นกล้วย ใช้ธรรมชาติในการจัดการ งมกุ้งในแม่น้า เมื่อถูกมือจะถอยหนีเราก็จับ
หมักน้าปลากินเอง คนแม่กลองจึงมีอารมณ์เย็น สุนทรี ตอนเด็ กๆ มีลุงเพชร เป่าขลุ่ยไพเราะมาก ทาให้เราอยากหัดบ้าง
สมัยก่อนกางเองในไม่มี คนจังหวัดสมุทรสงครามจะใช้ใบไม้เป่าเป็นเพลง เสียงขลุ่ยทาให้เรามีแรงบันดาลใจจนหาซื้อขลุ่ยให้ได้
ตอนที่ซื้อไม่ได้ใช้เป่าปากแทน
• ครูสมพร เกตุแก้ว อยู่หลังตลาดบางกอกน้อยอาศัยอยู่กับหลวงสุนทรนันทกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ต่อมามีการเวนคืนที่ดิน แม่จึงออกมารับจ้างซักผ้า ตัดผม แม่จึงพาผมไปอยู่สุพรรณบุรี ยายจึงพากลับมาที่มหาชัย พ่อรับจาก
มหาชัยไปตลาดบางกอกน้อย ไม่มีเงินเลี้ยงจึงส่งไปอยู่ที่วัดทอง บางกอกน้อย เรียนไม่เก่ง เพราะเกลียดครูภาษาอังกฤษ สอบ
เรียนซ้าชั้นอยู่ที่ ร.ร.ทวีธาภิเษก พ่อตัดผมให้ครูในโรงเรียนจึงรู้จักครูและฝากครูเข้า ร.ร. ซ้า 2 ปี มศ.1 - 2 หนีโรงเรียนไปเก็บ
ขวด หนังสือพิมพ์ขาย สลับชั้นกันจนเรียนจบ มศ.2 เทอม 2 วัดกัลยา มี 2 สานัก มีวงปี่พาทย์ใหญ่มาก มีการดื่มเหลา จึงแอบ
เข้าไปขโมยขวดเหล้าในบ้านขาย เขาจับได้จึงให้เข้ามาและสอบถามว่าทาไมไม่เรียนหนังสือ บ้านตามีแต่ขวดน้าปลา เอาไปขาย
ขายได้เงิน 300 บาท ในชีวิตไม่มีเงินเท่านี้มาก่อน ในโรงเรียนมีไหว้ครู ให้เอาน้ามาแช่ลิ้นปี่ ครูเทียบ คงลายทอง ครูเป่าปี่มือ 1
ของกรมศิลปากร เป่าปี่เก่งและเป็นนักการช่าง เอาเศษเหล็กมาพัฒนาวิชาช่างกลึงและแกะสลัก เรียนรู้จากการดู เพราะว่า
เรียนหนังสือไม่เก่ง ทาหน้าที่กวดบ้าน ถูบ้าน และทาซ้าบ่อยๆ ปี 2525 จับได้ทหารที่ค่ายสุรสีห์สิงหนาถ ค่ายปืนเล็ก ออกจาก
ทหารได้มาเป็นครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ได้เรียนกับขุนเสนาะ การเรียนการสอนที่ดี 1) ต้องมีครูที่ดีที่สอนให้ลูกศิษย์
เก่งกว่าตนเอง 2) ผู้เรียนต้องมีความฉลาด ทักษะ และมีพรสวรรค์ และ 3) มีเครื่องมือที่ดี จึงศึกษาวิธีการทาซอที่ดี แหล่งที่
ผลิตมะพร้าวได้ดีที่สุดคือเมืองแม่กลอง “น้าเค็มค่อนข้างจืด” (อัมพวา) “น้าจืดค่อนข้างเค็ม” (บางคนที) ได้วิชาการเชิดหุ่น
กระบอกและหนังใหญ่สอนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช่วงรับใช้งานมหกรรมการเรียนรู้ 2 ปีที่ผ่านมา มีความสุขมากๆ จาก
เด็กที่หนีเรียน ขโมยขวด อย่าท้อแท้ ต้องให้โอกาสตนเอง จะทาให้เรามีที่ยืนที่เหมาะสม จากนั้นสีซอเพลงเพลงบุหลันลอย
เลื่อน ที่รัชกาลที่ 2 ทรงหลับฝันไปว่า อยู่ในวิมานชั้นฟ้า ได้ยินนางฟ้าเทวดาเล่นกัน จึงจาเป็นเพลง แล้วบอกให้ฟัง และให้วงปี่
พาทย์บรรเลง ปรับปรุงเพลงจนเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น ต่อมาใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีจนถึง ร.6 และเลิกใช้ เป็นการแสดง
ความเคารพพระมหากษัตริย์
• ป้าทองคา เจือไทย เกิดมาอยู่กับสวนตาล ย่ารวยมาก มีที่ดิน 14 ขนัด ย่าบอกว่าทาตาลจะรวย จึงไม่อยากให้
เรียนหนังสือ ไม่ให้ทิ้งสวนตาล หากเรียนหนังสือจะไม่ได้ทาตาล สวนจะหมด กลัวไม่มีใครดูแลสวน พ่อขึ้นตาลจึงไปกับพ่อ พ่อ
จึงผูกขาเอาไว้กลัวตกน้า เห็นการทาตาลมาตั้งแต่เด็ก เริ่มจากการทาการลายกระบอก อยู่กับสวนตาลมาตั้งแต่เด็ก พ่อเอามา
อยู่กับย่า เราช่วยย่าหุงข้าวตั้งแต่เรียน ป.2 หุงข้าวใส่บาตรไปวัดทุกวัด อยู่กับการหิ้วปิ่นโตลงเรือ จนย่าพายเรือไปทาบุญทุกวัน
จนอายุ 22 ปี ตีสี่ลงไปช้อนกุ้งฝอย ทากับข้าวไปทาบุญ ทาปิ่นโตส่งเจ้าอาวาสจนแต่งงาน ปกติไปกับย่าทุกวัน ย่าหวงมาก จะ
ได้ไปเที่ยวเฉพาะทอดกฐิน / งานวัด แต่งงานกับสามีขึ้นตาลอีก ได้แต่ลายกระบอก สามีขึ้นตาลเก่ง เราจึงหัดปีนตาล ร้องไห้ทุก
วัน หากขึ้นน้อยน้าตาลจะไม่พอเคี่ยว เมื่อขึ้นเก่งจึงทามากขึ้น ย่าสอนให้อดทน คนที่มีที่ดินเพราะอะไร มีเงินมาก ย่าจะแต่งตัว
ให้หมดทุกอย่าง อยากบอกว่าคนสมัยก่อนมีความรักมากแต่ไม่บอกลูกหลาน
• ครูเรียม สิงห์ทร ฟังคุณครูภูมิปัญญาทั้ง 4 ท่าน ขอกราบ ทาให้มีความรู้ไปด้วย เริ่มแรกเกิดที่บางจะเกร็ง
สภาพบ้านที่มีคลองบางจะเกร็ง เป็นเรือนไทยคู่ มีอ่างล้างเท้า มีต้นจาปี รูปคุณยายกลางบ้าน ผมทรงกระทุ่ม ผมสีขาว มี
เชีย่ นหมากอยู่ข้าง ยายดุมาก มาเติบโตที่แม่กลอง อยู่ใกล้โรงเรียนเอื้อวิทยา จบมัธยมศึกษาที่ ร.ร.ดรุณา มาเรียนที่วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา มีส้อมกับแก้วน้าเรียนแล้วรับประทานอาหารของเด็กประจา จบเอกอุตสาหกรรมเขียนแบบ มีการเรียนเข้าสังคม
เต้นรา สมัยนั้นครูมักแต่งงานกับนายร้อย จปร. แต่เราเป็นลูกชาวสวน จบทางานบ้านอยู่ใกล้หัวลาโพง จบอนุปริญญา ฝากเข้า
ไปเป็นครูใหญ่ที่สุขุมวิทซอย 2 ทาธุรการ มีโอกาสได้ไปเที่ยวดอยอ่างขาง ไปพบเด็กที่ ร.ร.บนดอย เจ้าหน้าที่โครงการหลวงอ่าง
ขางเป็นครูสอน จึงกลับมาที่บ้านหัวลาโพง และเขียนจดหมายที่อาสาสมัครไปเป็นครูที่ดอยอ่างขาง ค่อนข้างจะเพ้อฝัน เพราะ
ชอบอ่านนิยายของทมยันตี โรสลาเรน มีนิยายน่าสนใจ ปลายปี 2527 มีโทรเลขมา แต่อาจารย์แม่บอกว่าเธอไปสมัครเป็นครู
ดอยเมื่อไหร่ แต่เราก็พยายามไปจนได้ แต่เมื่อไปจริงพบว่า เราต้องเดินทางไปสอนห่างจากเกษตรหลวงอ่างขาง 5 กม. เมื่อเดิน
ไปเรื่อยๆ เราจะเห็นหมอกมาก ลื่นลงไป เห็นดอกฝิ่นสีขาว ชมพู และสีม่วงจานวนมาก โรงเรียนมีห้องเรียนกับห้องพักทหาร
พรานปักธงชัย ประมาณ 10 กว่านาย ข้างๆ มีห้องนอนเล็กๆ มีเพียงเตียงเหล็กกับผ้าห่ม ไม่มีน้า ไม่มีไฟ เพื่อนครูที่ไปส่งเข้าไป
ทาความสะอาดห้องครัว และถามว่าอยู่ได้หรือไม่ เธออย่าบ้านะ ครูไม่ใช่คนเก่ง เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นลูกผู้หญิง อย่าให้ใครว่า
เราได้ จะถูกว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอน
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หลังจากนั้นครูจึงตัดสินใจกลับไปทางาน อากาศหนาวเย็นมาก ต้องใส่เสื้อผ้าทุกตัวเพราะอากาศหนาวมาก นักเรียน
เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอดา ไม่ยอมเรียน ทหารจะช่วยทาอาหารให้ทาน แต่หากเราอยากทานอะไรต้องเดินไป 5 กม. จนความ
อดทนลดลงจะกลับไปกรุงเทพเพราะไม่มีแรงบันดาลใจมากพอ ขณะที่นั่งอยู่เราเลือกเอง แต่วันนี้เราจะกลับ หมดอุดมการณ์
ทุกอย่าง ไม่สามารถสร้างกาลังใจได้ แต่สิ่งที่เย็นมากที่สดุ คือ ใจที่พา่ ยแพ้และตัดสินใจทีจ่ ะลุกขึ้นยืน เห็นกระดานที่ใช้สอนเด็ก
เมื่อมองเลยกราดขึ้นไปเห็นรูปในหลวง ทาให้ครูเป็นครูได้ 35 ปี อยู่ในชุดทหารกรอบรูปเก่าๆ ท่านดารัสให้ทุกอย่างมาจาก
การศึกษา หากไม่รู้การศึกษาจะเข้าใจยาก มองดวงเนตรของท่านมันอบอุ่น และบอกเราว่าเธอยังมีชั้นอยู่ จึงได้สติได้คิดมี
พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจ ตัดสินใจเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนและขนมใส่กระเป๋า ไปด้วยหัวใจที่เต็มแห่งพลัง พลังของ
พระองค์ทา่ นที่เป็นแรงบันดาลใจ ก้าวออกไปอย่างมั่นคง แม้ว่าจะพูดภาษาไม่ได้ แต่ก็สื่อสารได้ว่าเด็กไม่มาเรียนเพราะไปไล่นก
ที่แปลงข้าว จึงเดินขึ้นไปกับเด็ก เป็นแปลงข้าวไร่ อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีเด็กไล่นกแต่ละแปลง เป็นห้องเรียนที่ไร้ขอบเขต เริ่ม
เอากระดาษ สี ยางลบให้เขาทา แล้วกินขนมด้วยกัน ความรู้สึกที่เงียบเหงาถูกแทนที่ด้วยหัวใจของเด็ก ไปนอนกับบ้านเด็ก กิน
อาหารร่วมกับเขา และบอกให้เห็นความสาคัญกับการศึกษา มีรักเรียนชุดแรก 20 กว่าคน ใช้การเรียนปนเล่นในแต่ละวัน เน้น
ภาษาไทย ทักษะกระบวนการที่เป็นทักษะชีวิต หลักสูตรต่างๆ เกิดจากแต่ละบริบทพื้นที่ ในปี 2535 ในหลวงกับพระราชินี
เสด็จพระราชดาเนินมาที่โรงเรียนและดารัสว่า ฝากครูดูแลเด็กๆ ด้วยนะ พระองค์ท่านอยู่ไกล เขียนติดเป็นสัญลักษณ์ที่ขอบด้ง
ทันที่ที่เสด็จกลับกราบแผ่นดินและบอกว่าจะเป็นครูจนเกษียณและตอบแทนแผ่นดิน บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ยาเสพติดของขุนส่า
ว้า การทางานมีทั้งการให้และการเสียสละ การให้เป็นสิ่งสาคัญ คนดีของแผ่นดินอยู่ตรงไหนก็ให้ตอบแทนแผ่นดิน เพราะว่า
แผ่นดินนั้นแลกมาด้วยเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ การเป็นครูดอยช่วยสร้างรั้วที่มีชีวิต เด็กจบไปเป็น อบต. แกนนา เด็กๆ จะช่วย
บอกกล่าวและช่วยยับยั้งสิ่งเสพติด ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โครงการนี้ดีมากอยากให้เราใช้ความรักทาในสิ่ง
ที่มีอยู่ ตนเองได้มีโอกาสเป็นวิทยากรให้กับเด็กทั่วโลกที่เป็นคนไทย จนทาให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งในอเมริกามีการปรับเปลี่ยน
จากการทาผลประโยชน์ให้กับบริษัทมาเป็นนักพัฒนา
ช่วงที่ 3 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
พิธีกรให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้หรือความรู้สึกจากการฟัง ดังนี้
เด็กที่จะเรียนจบมาเป็นครู
• รู้สึกว่ามีกาลังใจ จากการฝึกสอน 10 วัน รู้สึกว่าสอนยากมาก หลังจากฟังแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจ
• การที่จะเป็นครูที่ดีได้ ทดลองสังเกตแล้วได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ผมขาดหาย
จะนาสิ่งที่ครูแนะนาไปปฏิบัติ
• เป็นครูได้ทุกที่ ขอให้เราเป็นครู
เด็กที่ที่เป็นตัวแทน 4 จังหวัด
• เติบโตขึ้นต้องอดทน ขยัน พยายามทาในสิ่งที่ตัวเองรักจนสาเร็จ (จังหวัดเพชรบุรี)
• ได้รับความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ประสบความสาเร็จจากต้นทุนชีวิตที่ไม่แตกต่างจากทุ กคน
(จังหวัดกาญจนบุรี)
• ได้ข้อคิดในการใช้ชีวิต เรื่องของการเป็นครู ครูตั้งใจสอน เราตั้งใจที่จะเรียนรู้ และรับรู้ให้มากที่สุด
(จังหวัดราชบุรี)
• รู้ ว่ า ความรู้ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ใ นห้ อ งเรี ย นเสมอไป นอกห้ อ งเรี ย นเราก็ ห าความรู้ ไ ด้ (จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม)
น้องในระดับอุดมศึกษา
• ผ่านความยากลาบากมา ทุกคนมีความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นบทเรียนกับพวกเราเด็ก
ยุคใหม่ที่ไม่มีเท่ากับทุกท่าน แต่จะช่วยให้เราเติบโตต่อไป
• จะนาคาแนะนาและนาประสบการณ์ไปปรับใช้กับตนเอง แม้ว่าจะต้นทุนไม่เท่ากันแต่ก็สาเร็จได้
เหมือนกัน
• ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละท่านที่ผ่านความยากลาบาก ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย การเรียนรู้จาก
บรรพบุรุษ ซึ่งทุกคนจะต้องสืบสานต่อไป

20

ช่วงท้ายคุณอาภา พงศ์คีรีแสน สรุปว่า ท้องถิ่น ประสบการณ์ อดีตมีคุณค่ามาก หากเด็กๆ อย่างพวกเราสืบสานต่อ
ทั้งวิถีชีวิต ประสบการณ์ และนาความรู้กลับไปทบทวน เหมือนกับที่ครูบอกว่า เราสามารถเป็นคนดีของแผ่นดินได้เหมือนกับที่
ครูเรียมบอก อยากเห็นความสาเร็จของทุกท่านในการเป็นต้นแบบให้เด็กๆ ประสบความสาเร็จ ช่วงท้ายนายชิษนุวัฒน์ มณีศรี
ขา มอบของที่ระลึกให้กับครูทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เลิกกิจกรรมเวลา 21.00 น.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น.
เช้าวันนี้จัดกิจกรรมที่วัดกลางเหนือ นางสาวเนตรนภา มณีอินทร์ (น้องฟาง) และนางสาวรินดาพร สมทาน (น้อง
อาร์) พิธีกร กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมทุกท่านพร้อมทั้งแนะนาสูจิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกลุ่มใหม่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้

จากนั้นชมวีดีทัศน์ที่กล่าวถึงที่มาของโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกว่า ภูมิสังคม
ภาคตะวันตกที่มีความแตกต่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์กันค่อนข้างมาก เชื่อมโยงจากภูผา ที่ราบลุ่ม และไหลลงสู่ทะเล โดย
เทือกเขาถนนธงชัย ตอนล่างและเทือกเขาตะนาวศรี โดยมีผืนป่าตะวันตกอันเป็นมรดกโลก เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาใน
พื้นที่ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป อาชีพ และความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมลดลง ขณะที่ เด็กและเยาวชนไม่มีความ
ผูกพันกับท้องถิ่น ไม่เรียนรู้เพื่อการดารงชีวิต แต่มีการเรียนรู้เพื่อออกไปข้างนอก อีกทั้งยังมีปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เยาวชน
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน สูบดื่ม ซิ่ง แว้น ยิ่งนับวันปัญหาเหล่านี้จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลาดับ จึงเกิดคาถามว่าแล้วเราจะรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร จึงเกิดโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ภายใต้การ
สนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ยศิ ลปากร วิ ท ยาเขตสารสนเทศจังหวั ดเพชรบุ รี ส านั ก งานกองทุ น สนั บสนุน การวิ จั ย (สกว.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่และโอกาส รวมทั้งการหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ หลากหลายด้าน เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองผ่านการลงมือทา พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
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อภิปรายเรื่องการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กล่าวว่า ประเทศไทยได้วางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย 4.0 ว่าเด็กและ
เยาวชนควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนั้น คนในห้องนี้จะต้องเป็นคนตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทยได้ ถ้าคุณต้องการให้
เด็กทางานได้ มีจิตสาธารณะ มีทุกสิ่งที่ไม่แพ้ต่างชาติ ซึ่งได้เห็นจากการทากิจกรรมของเด็กในห้องนี้ในวันที่ผ่านมา เราเห็นผู้
เฒ่าสองคนนั่งร้องเพลงกล่าวขาน อีกคนสีซออู้ เด็กสองคนตีฉิ่งและตีกรับ เป็นภาพที่โครงการนี้คือผู้ใหญ่เล่าขานเด็กสืบสานต่อ
เป็นเรื่องสาคัญ เด็กอย่างคุณจะตอบโจทย์อนาคตได้ หากไทยแลนด์ 4.0 พวกเราต้องการคนที่มีทักษะการเรียนรู้ การตั้งคาถาม
ขั้นสูง เกิดทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกัน เมื่อเกิดทักษะมากมาย
มหาศาล สิ่งที่เกิดตามมา คือ สมรรถนะ (competency) ซึ่งมีความสาคัญมาก
แต่ก่อนที่จะพูดต่อไปนั้น เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปดูการจัดการศึกษาทีโ่ รงเรียนอนุบาลสตูล ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ถึงกับอุทานมาว่าเด็ก ป.4 - 5 ทาได้ขนาดนี้เลยหรือ จึงอยากให้ทุกท่านชมวีดีทัศน์เรื่อง “วิชาเรียนรู้นอกห้องเรียน” จากไทย
พีบีเอส โดยมีเนื้อหากล่าวถึง เด็กทาโครงการวิจัยศึกษาฟอสซิส เด็กได้ศึกษาถึงที่มาของฟอสซิล และเรียนรู้ว่าฟอสซิลพบได้ใน
ชุดหินใด เด็กสะท้อนว่าการเรียนรู้แบบนี้ทาให้ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากของจริง นอกจากจะได้ความรู้เรื่องฟอสซิล
แล้ว เด็กจะต้องไปหากระบวนการค้นหาคาตอบด้วยเอง ฝึกเรื่องการทางานเป็นทีม การช่วยเหลือกันในทีม และลงไปศึกษา
เรียนรู้เรื่องฟอสซิลที่เป็นแหล่งฟอสซิลเก่าแก่ที่มีในจังหวัดสตูล นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก ครูจะทาหน้าที่เป็น
โค้ช เด็กเป็นผู้คิดว่าสนใจการเรียนรู้เรื่องใด และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกันทั้ง ครูและเด็ก เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ใช้วิธีการวิจัย 10 ขั้นตอน เริ่มจากความสนใจของตนเองและนาไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล จน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้
แนวคิดสอนน้อยลงเรียนรู้มากขึ้น
เด็กที่เห็นในวีดีทัศน์เป็นการบรรยายจากข้างใน จากสิ่งที่เชื่อมั่นแสดงออกทางสายตา ท่าทาง เขาเกิดสมรรถนะเรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Science competency) จะทาให้เกิดการเรียนรู้ติดตัวตลอดไป เด็กที่ผ่านกระบวนการสามารถสอบเรียน
ต่อไปจนถึงการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่นี่เกิดสมรรถนะเรื่องวัฒนธรรม (Cultural competency) ให้ความสาคัญเรื่อง
ภูมินิเวศที่เชื่อมโยงทรัพยากรสู่วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในพื้นที่ภาคตะวันตก ในรุ่นใหญ่อย่างคุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา
และคุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ ที่พานักวิจัยทางานเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะเกิดสมรรถนะเรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านการ
ทางานวิจัยเรื่องท้องถิ่น ในเด็กรุ่นกลางๆ จะเห็นสมรรถนะเรื่องภูมิสังคมและวัฒนธรรม ในรุ่นเด็กๆ ประถมและมัธยมศึกษาจะ
เห็นสมรรถนะเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากๆ
สิ่งที่เห็นใน 4 จังหวัดภาคตะวันตก คือ เจตคติ และจิตอาสาเรื่องอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และเรื่องที่สาคัญและ
เปลี่ยนแปลงที่สุด คือ สมรรถนะเรื่องจิตสานึกรักบ้านเกิดตัวเอง รักชุมชนท้องถิ่น และหวงแหนทรัพยากร ดังนั้นหากปล่อย
ให้การศึกษาเป็นแบบในปัจจุบัน การศึกษาจะพาเด็กออกนอกชุมชน เราผิดพลาดครั้งใหญ่เรามุ่งเน้นการสอบ การวัดผล เด็ก
ทั้งประเทศเป็นจึงเป็น passive citizen เนือยนิ่ง และติดกรอบเรื่องมือถือ ถ้าคุณติดกรอบสามสี่ชั้น คุณจะไม่มีสังคม ไม่มี
ความสัมพันธ์ คุณคิดมิติของคุณอย่างเดียว หากเป็นแบบนี้อีก 20 ปีข้างหน้าจะมีพลเมืองที่เนือยนิ่ง ไม่รักษ์บ้านเกิด ไม่มีจิต
อาสา สาหรับกระบวนการเรียนรู้ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกที่ ทาให้เกิดการเรียนรู้
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ผ่านการลงมือปฏิบัติ มีการออกแบบกระบวนการและมีโครงงานเกิดขึ้น ทาให้เด็กได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาคัญ และเกิด
สมรรถนะทั้งสามตัว การศึกษาที่แท้จริงคือการที่เราต้องลงไปสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้
ฉะนั้น สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น คือ
1. การทางานต้องฟังเสียงเด็กเป็น ไม่ได้ฟังเสียงครู พี่เลี้ยง ต้องฟังเสียงคุณก่อน คุณต้องการอะไร ถ้าประเทศไทย
ฟังเสียงเด็กจะเป็นการยกระดับทั้งประเทศ
2. การมี ส่ วนร่ วม ต้ อ งมาจากคนภายในชุ ม ชน จากตั ว เด็ ก เอง งานนี้ มี ห ลายหน่ ว ยงาน แต่ ข าดเขตพื้ น ที่ ทาง
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ หากเขาติดกรอบและระบบ ไม่ ลงมาเรียนรู้กับเยาวชน การเรียนรู้ภายในคือคาตอบของความ
ยั่งยืนและความต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของ 4 จังหวัดนี้ ต้องเอาคุณภาพคนเยาวชนใน 4 จังหวัด เหล่านี้ไปสู้
3. เกิ ด กิ จ กรรมทั ก ษะ โดยผู้ เ รี ย นออกแบบกิ จ กรรมด้ ว ยตนเองที่ เ ขาเรี ย นรู้ ต นเอง พั ฒ นากลุ่ ม ท าแล้ ว ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลง ต้องดีขึ้น ต้องทาให้คนเข้าลึกซึ้ง
4. เกิดชุมชนขัดเกลา ทาให้ผู้สูงอายุ ปราชญ์ผู้รู้ เอาคนยุคเบบี้บลูมมาคุยกับเด็กและเยาวชน GEN Z สิ่งที่พี่เลี้ยง
ต้องทา คือ ต้องมีกลอุบาย ให้คนสองกลุ่มนี้วางกลอุบาย การขึ้นโจทย์โครงการจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องให้เด็กลงพื้นที่หลายครัง้
ลงไปคุย สักพักภาษาและต้นทุนที่เด็กมีจึงจะค่อยค่อยไปด้วยกัน
ในขณะเดียวกันเราไม่ปฏิเสธโลกสมัยใหม่ แต่ต้องเอามาต่อยอดกับภูมิปัญญา เมื่อวานผมมีโจทย์ท้าทายกับน้องๆ ส้ม
โอ หลักคิดที่ดีมากทา mapping แหล่งคนทาส้มโอ ทาให้ผู้บริโภครู้ว่าอยู่ตรงไหน แต่คนกรุงเทพก็อยากกินส้มโอ แต่โจทย์สอง
คือ ต้องทาแบบที่เรียกว่าเป็นการทาคมนาคมบวกระบบตลาด วิทยาการสมัยใหม่เราจะตัดพ่อค้าคนกลางออก แต่เ ราต้องทา
เรื่องอะไรต่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะรู้ว่าจะต้องทาอย่างไรให้ส้มโอมีรสชาติห วาน แต่สิ่งที่ทาไม่ได้ คือ การใช้เทคโนโลยีในการ
ค้าขายผ่านไลน์ / บนเฟส ทรัพยากรอาหารผลไม้ของสมุทรสงครามจะถูกขายได้ราคาและปลอดสารพิษ จึงเป็นการนาศาสตร์
สมุทรสงครามและศาสตร์สมัยใหม่มารวมกัน เกิดศาสตร์และความรู้ใหม่ ถ้าเราทาแบบนี้จะเกิด Active Citizen แน่นอน และ
เป็น Active ที่จะเป็นกาลังสาคัญของประเทศ
ผมยากจนมากแต่ได้รับโอกาสทางการศึกษา จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลย อยากให้กาลังใจน้องๆ ทุกคนในห้องนีว้ ่า คุณอยู่
ตรงนี้ อยู่ข้างใต้ถูกกดทับจากโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่ากัน พ่อแม่บางคนไม่อยากให้ทากิจกรรมกลัวเสียการเรียน แต่พ่อแม่
บางคนสนับสนุนให้ทา การกดทับของมนุษย์จากโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน หากมีพี่เลี้ยง ปราชญ์ชุมชน จะทาให้
เกิดพลัง เขาเรียกว่า “ชีวะอานาจ” (bio power) เป็นบัวที่ผุดเหนือน้า การทากิจกรรม การเรียนรู้ และการได้ช่วยพ่อแม่
ทางานตลอดทาให้เรามีมานะ อดทน ขยัน สู้งาน น้องมีชีวะอานาจทุกคน ตอนนี้ชีวะอานาจของน้องทุกคนอยู่ในจุดที่ใกล้พ้น
ผิวน้า ทาอีกสัก 3 ปี คุณจะเป็นบัวพ้นผิวน้า ตอบโจทย์การทางานของตนเอง ครอบครัว จังหวัด และตอบโจทย์ของประเทศได้
วีดีทัศน์เรียนรู้ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมรับโลกใหม่ยุค AI

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา ให้ชมวีดีทัศน์รายการคิดยกกาลังสองของไทยพีบีเอส เรื่อง “เรียนรู้ทักษะสาหรับศตวรรษ
ที่ 21 เตรียมพร้อมรับโลกใหม่ยุค AI” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ที่กล่าวถึงการเพิ่มทักษะของมนุษย์เพื่อการปรับตัวให้
เท่าทันการพัฒนาตัวของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) โดยในอดีตมีความรู้หลายอย่างที่ล้าสมัยไปในโลก
อนาคต เช่น ดาวเคราะห์ที่มีเพิ่มขึ้น โปรแกรมเล่นหมากล้อมที่ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้นเด็กในยุคต่อไปจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
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การเรียนแบบเดิมที่มีข้อมูลเพียงอย่างเดียว (Information) อาจไม่พอ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนรู้จาก 4I คือ 1)
Imagination หรือการมีจิตนาการ 2) Inspiration หรือการมีแรงดลใจ หรือมีความมุ่งมั่น 3) Insight หรือมีความเข้าใจที่ลุ่ม
ลึก หรือมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือรู้จริง และ 4) Intuition หรือมีญานทัศน์ หรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่คาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งต้องมีความเข้าใจอย่างลุ่มลึก
ดังนั้นการเรียนรู้ ที่สาคัญต้องมี 1) ทัศนคติ หรือ Attitude 2) ทักษะ หรือ Skill เข้ามาผนวกกับ 3) องค์ความรู้
หรือ Knowledge กลายเป็น ASK ปัจจุบันการเรียนการสอนเน้นตัวความรู้มากเกินไป ทาให้ไม่เกิดทัศนคติและทักษะที่สาคัญ
จึงต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ทัศนคติและทักษะเพิ่มขึ้น ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ สื่อสารเก่ง อดทน คิดเชิงวิพากษ์ และ
เรียนรู้จากแหล่งที่หลากหลาย ดังนั้นการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็นการเรียนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Active learning) ทั้งนี้จากการศึกษาและวิจัยที่พบว่า การเกิดการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการฟังคุณครูอธิบาย
อย่างเดียวมีเพียงร้อยละ 20 แต่ถ้าให้เด็กเรียนฟังคุณครูอธิบายและทดลองทาดูจะเกิดการเรียนรู้ร้อยละ 20 - 75 และถ้าให้
เด็กนักเรียนทดลองทาด้วยตนเองทั้งหมด จะเกิดการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 75 จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้จากการฟังไปสู่การ
เรียนรู้ผ่านการลงมือทา โลกใบใหม่จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มีให้เกิดประโยชน์ จะต้องเรียนรู้ให้เกิดทักษะและเกิดแรงดลใจ
ซึ่งการเรียนรู้ต้องฉลาดและสมาร์ทขึ้น จึงจะทาให้ประเทศไทยอยู่รอดได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศต่อไป
สถานการณ์ภาคตะวันตกและกรอบคิดการดาเนินโครงการ
โดยคุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขา ผู้บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมที่มาจากโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค
ตะวันตก 4 จังหวัด รวมทั้งแนะนาโครงการเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการทางานเพื่อสร้างกลไกการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน อบต.พลับพลาไชย อาเภออู่ทอง และ อบต.หนองขาม อาเภอหนองหญ้าไซ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข (สรส.) จากนั้นกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมายังเด็กและเยาวชน ผ่านการดาเนินงานโครงการต่างๆ ของเด็กและเยาวชนร่วมกับพี่เลี้ยงในชุมชน โดยโครงการ
พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกเน้นเอาภูมิสังคมภาคตะวันตกมาสร้างการเรียนรู้ไปสู่การสร้างสานึก
พลเมืองของเด็กและเยาวชน มีการนางบประมาณของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามมาใช้ในการ
สร้างความเชื่อมโยงการทางานระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ ผ่านการดาเนินโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้
ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เป้าหมายของโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก คือ มุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมสร้าง
ความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active
Citizen) มีบทบาทในการดูแลตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในอนาคต โดย
ผ่านการเรียนรู้และการเสริมสร้างศักยภาพ ภายใต้การทากิจกรรมเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมนับ 1 – 5 ผลจากการดาเนินงานใน 3 ปี เกิด การพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนใน 4 จังหวัดคือ
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สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จนเกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนจานวน 66 ทีม จานวน 345 คน กระจายตัว
อยู่ใน 32 ตาบล 66 หมู่บ้าน และพี่เลี้ยงชุมชนที่เป็นครู อาจารย์ในสถานศึกษา ชาวบ้านในชุมชน นักพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่เป็น Change Agent ในพื้นที่อีกกว่า 48 คน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังที่เด็กจะได้แสดงต่อไป ทั้งการกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์ และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดเป็นจิตอาสาและนาสู่การสร้างสานึกพลเมือง พบว่า จากการทางานร่วมกับ
เด็กในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งเด็กในระบบและนอกระบบ จะต้องมีพี่เลี้ยงลงไปช่วยหนุนเสริม ผ่าน
การพัฒนากลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังตัวอย่างการขับเคลื่อนงานกลไกเด็กและเยาวชนใน 2 อบต. ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ปัจจุบันมี พรบ.เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ดังนั้นเราจะทาอย่างไรให้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเติบโตงอก
งามไปเชื่อมโยงสู่ การทางานกับ ประเด็น อื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ มาร่วมเรียนรู้ผลงานการดาเนินงานใน
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกเพื่อไปปรับใช้ในการทางานของท่านต่อไป
ละครสั้นของเด็กและเยาวชนโครงการปี 1 – 3
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ละครสั้นสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการดาเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค
ตะวันตก นาแสดงโดยน้องๆ เด็กและเยาวชนจากโครงการปี 1 – 3 ผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของนายป่าหวาย จะบุ้ง จากโครงการ
พั ฒ นาน้ าตกบ่อ หวี ในอ าเภอสวนผึ้ง จั งหวั ด ราชบุรี ซึ่ งเมื่ อ นายป่ าหวายเติบ โตขึ้น มาก็ เข้ ามาเรียนในระดับ อุด มศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทาให้ต้องเผชิญกับสภาพวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวงที่มีความวุ่นวายและแตกต่างจากการใช้ชีวิตใน
ชุมชนที่สวนผึ้งเป็นอย่างมาก ทาให้ป่าหวายต้องต่อสู่กับความคิดของตนเองระหว่างการทางานเพื่ อคนในชุมชนกับการเรียนรู้
การใช้ชีวิตในเมืองหลวง แต่สุดท้ายป่าหวายก็เลือกที่จะกลับมาทาโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค
ตะวันตก จากการเข้าร่วมดาเนินโครงการผ่านกิจกรรมนับ 1 – 5 ทาให้เรียนรู้การเขียนโครงการ ทั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรม ผลจากการดาเนินงานทาให้ป่าหวายกล้าคิด กล้าแสดงออก และเรียนรู้เรื่องราวใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นจากการได้ลงมือทางานและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีครูปรีชายุทธ แซ่จัง (อาร์ต) จากกลุ่มมะขามป้อม มาให้การ
ฝึกสอนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี
เวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้”
เด็กและเยาวชน ช่วงชั้นมัธยมศึกษา
• เด็กหญิงธนัญชพร โหมดตาด (น้องฝน) โรงเรียนศรัทธาธรรม
• นายป่าหวาย จะบุ้ง (น้องป่าหวาย) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• นายชาตรี ลักขณาสมบัติ (น้องพีท) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
• อ.กมลเนตร เกตุแก้ว (ครูตูน) โรงเรียนเทพมงคลรังสี
เด็กและเยาวชน ช่วงชั้นอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
• นางสาวศิริพร บุญมาก (น้องแป้ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
• นางสาวเพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา (น้องแองจี้) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัด
เพชรบุรี
• นายวิกรม นันทวีโรจน์สิริ (น้องเอิร์ท) สานักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
• นายธีรเมธ เสือภูมี (น้องจิมมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
• อ.เรณุกา หนูวัฒนา (ครูเร) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
• ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ (อ.อ๋อ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ดาเนินรายการโดย นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ (พี่ฟักแฟง) ผู้ประกาศข่าวสถานีไทยพีบีเอส

เริ่มต้นการเสวนา พิธีกรให้ผู้เข้าร่วมแนะนาตัว และเริ่มพูดคุยกับเด็กและเยาวชน และครูในระดับมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีการสะท้อนไปยังมุมมองจากนักวิชาการ / ครูในเวที ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษา
พิธีกร : น้องฝนทาโครงการอะไร และเป็นอย่างไร
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น้องฝน : โครงการจุ๊เมิญ ทาเกี่ยวกับประเพณีชาวมอญ อยากทาไปเรื่อยๆ และให้ทุกคนได้รู้ สืบต่อ ประชาชนทั่ว
โลกได้รู้ว่ายังมีประเพณีนี้อยู่ ที่สนใจทาเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องอยู่ใกล้ตัวเราและโรงเรียน เป็นเรื่องของร่างทรงจุ๊เมิญ ชื่อว่า
ยายอยู่ เวลาประกอบประเพณีจุ๊เมิญ ยายอยู่จะใส่ชุดจุงกระเบนและผ้าสไบสีแดง
พิธีกร : เด็กที่กาลังขึ้น ม.1 แล้วมาทางานชุมชนมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่
น้องฝน : เคยไปถามป้าคนหนึ่งแล้วป้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ หนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปสอบถามบ้านอื่น สุดท้ายก็ได้ข้อมูล
โดยการแก้ไขปัญหาจากการไปถามคนที่เป็นร่างทรง และรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านนามาเรียบเรียงข้อมูล
พิธีกร : พีท ตอนอยู่มัธยมศึกษาทาโครงการอะไร
น้องพีท : ปี 1 ทาโครงการเด็กท่าคาตามหาน้าตาลมะพร้าว ปี 2 ทาเรื่องต่อเนื่องจากสนใจทาเรื่องน้าตาลมะพร้าว
โดยการทาแผนที่เตาตาลที่มีในพื้นที่และพบว่าในอดีตมีเตาตาล 100 เตา ปัจจุบันเหลืออยู่ 20 เตา ผลจากการทาโครงการ ทา
ให้มีการทาแผนที่เดินดินสาหรับให้ไปหาซื้อน้าตาลมะพร้าว ผลจากการดาเนินงานกับเพื่อนที่มีเตาตาลเรียนรู้ในปีที่ 1 ทาให้
เพื่อนหันกลับมาอนุรักษ์สืบต่ออาชีพนี้ต่อไป สาหรับตัวเองทาให้เดิมที่ตนเองมีโลกส่วนตัวสูง ไม่มีปฏิสั มพันธ์กับคนอื่น ไม่กล้า
จับไมโครโฟน เมื่อทาโครงการ ทาให้เรากล้าเข้าหาสังคม ปรับตัวเข้ากับคนในชุมชน จากคนที่ไม่เคยคุยกับเพื่อนในโรงเรียน ใส่
หูฟังตลอด จนวันนี้กล้าจับไมค์ เล่นละคร และเปลี่ยนตัวเอง
พิธีกร : ป่าหวาย เล่าให้ฟังหน่อยว่า ชื่อแปลก เป็นใครมาจากไหน
น้องป่าหวาย : เป็นคนสวนผึ้ง ราชบุรี ป่าหวายเป็นชื่อตาบล เป็นชาวปกาเกอญอ เกิดที่ ร.พ.ป่าหวาย แม่จึงตั้งชื่อว่า
ป่าหวาย ผมทาโครงการปี 1 ศึกษาสถานการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าตกบ่อหวี แรกเริ่มอาจารย์ชวนมาทากิจกรรม 2
ครั้ง เราคิดว่าเดี๋ยวก็กลับไปเพียง 2 ครั้ง แต่ไปจริงทา 5 ครั้ง เหมือนถูกหลอกมา ตอนที่เรากลับไปทาโครงการ เพื่อนหายหมด
เลย ช่วงปิดเทอมเพื่อนก็กลับบ้าน อาจารย์ก็กลับบ้าน ผมก็ลาบากใจเงินอยู่ในบัญชีผม งานอยู่ที่ผม ผมก็ลงพื้นที่ตามที่เขียนไว้
ทาตามขั้นตอนกิจกรรมนับ 1 - 5 ไม่ค่อยได้ถอดบทเรียน ทาเสร็จรีบกลั บบ้าน ผมก็ถอดบทเรียนตัวเองว่าได้อะไร ปัญหา
อุปสรรคมีมาก ลงพื้นที่ครั้งแรกไปเพียง 2 คน เพื่อนอีกคนหายไปไหนไม่รู้ทั้งที่เขาเป็นคนเลือกพื้นที่มา ก็ทาจนเสร็จ ปัญหาใน
การลงพื้นที่ คือ ผู้ใหญ่บอกว่าทาทาไม น้าไม่ไหลหรอก เราไม่ใช่เทวดา ไม่ให้ความร่วมมือ เราก็ไปหาข้อมูลในชุมชนแล้วเอามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ
ปัจจุบันไม่ได้ทาโครงการปี 2 และปี 3 เพราะผมต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนเพราะแม่ไม่ส่งเรียน ผมก็ไป กทม. ไป
ทางานส่งตัวเองเรียน ทางานเป็นช่างยนต์ แต่งานหนักมาก ประสบอุบัติเหตุล้อทับมือ จึงเปลี่ยนไปเป็นเด็กส่งของ ส่งยาสามัญ
ประจาบ้าน แต่ก็ออกเพราะเงินไม่พอ ต่อมาเป็นพนักงานส่งแฟกซ์ที่กรุงไทยแอกซ่า ทางานมาปีกว่าแล้ว ตอนนี้เป็นหัวหน้า
พาร์ทไทม์ คอยเทรนงานให้พาร์ทไทม์คนใหม่ วันหยุดหาเวลาว่างไปเรียนตัดผมหลักสูตรละ 60 ชั่วโมง ได้ประกาศนียบัตรมา
เราอยากฝึกฝีมือ อยากตัดผม ไปวัดแถวลาดพร้าว 71 ตั้งซุม้ ตัดผมฟรี เขาให้เงินแต่ไม่เอาเงิน เพราะเราใช้ไฟวัดเอาเงินหย่อนตู้
ให้วัด ผมตัดผมได้หมดเลย ทาแล้วได้รับคาขอบคุณ “ช่างขอบคุณนะ” มีคนซื้อนม / ขนมให้กิน ผมไม่ต้องการอะไร เงิน
มากมาย อยู่ห้องพักเล็กเล็ก วันเสาร์อาทิตย์ก็จัดการตนเองโดยการซักผ้า กวาดห้อง บ่ายไปตัดผมสามชั่วโมง จากนั้นก็หาเวลา
ว่างอ่านหนังสือ
สะท้อนมุมมองจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
ป่าหวายต้องมีกาลังใจ การที่คนทีม่ ีปัญหาอุปสรรคในชีวิต คุณมีจิตอาสาและจิตสาธารณะที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอืน่
คุณมีแต้มต่อกว่าคนอื่น คนที่ไม่ยอมแพ้ในชีวิต จะประสบความสาเร็จในชีวิตบั้นปลาย ให้กาลังใจ
พิธีกร : การเรียนรู้จากโครงการมีผลต่อการที่ทาให้สามารถจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างไร
น้องป่าหวาย : เมื่อก่อนผมก็เกเรมาก ชีวิตแบบเด็กทั่วไป ติดศูนย์ก็แก้จนจบ ผมเปลี่ยนไปมากจากที่ได้ทาโครงการนี้
ผมมีความอดทนมากขึ้น มีเป้าหมายในชีวิต บางคนอยากจบเป็นหมอ ครู ผมก็อยากสร้างมูลนิธิเล็กๆ ให้เด็กยากไร้ที่บ้านผม
เพราะผมเคยได้รบั เสื้อผ้า ขนมจากพี่ๆ ในเมือง ดีใจ เราอยากให้บา้ ง วันหนึ่งถ้าเรามีเราก็จะให้ เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด คุณมี
มากก็ห่วงมาก คุณมี มากคุณก็เอาไปไม่ได้ ผมอดทน มีความพยายาม คิดให้เป็นระบบ มีแผนหนึ่งแผนสอง พยายามถอด
บทเรียนกับตัวเองบ่อยๆ ต้องคิดก่อนพูด ชะงักก่อนว่าต้องพูดใหม่ มีความกดดัน จากที่ทางาน มีคนทางานเขม่นกัน สูงต่า เรา
ต้องอดทนต่อสังคมภายนอก แต่ที่สาคัญเราไม่ต้องแข่งกับใคร แต่แข่งกับตัวเองก็พอ ไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องไม่ท้อ บางคนก็มี
ความฝันแบบผม ผมก็จะทา และเราก็จะเติบโตไปด้วยกัน
พิธีกร : กระบวนการที่จะทาให้เด็กมีพื้นที่ที่จะทาให้เด็กได้แสดงออก ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ ขอถาม ครู
ตูนซึ่งร่วมโครงการปี 1 ทาไมถึงไม่ได้ร่วมโครงการปี 2 - 3
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ครูตูน : ตอนนี้ไม่ได้ร่วมโครงการ แต่ยังดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนอยู่ ผู้ปกครองบางท่านของนักเรียนไม่ยินยอม
เนื่องจากจะมีกิจกรรมหลายครั้ง กลุ่มสาระจึงลงมติว่าขอไม่เข้ าร่วมโครงการ แต่เรายังทาในโรงเรียน ตอนปี 1 เด็กโครงการ
ทษ. ยุคใหม่ใส่ใจการแยกขยะ เดิมในโรงเรียนไม่มีการแยกขยะ จึงเริ่มทาจากนักเรียนใน ม.4 ก่อน หลังจากนั้นจึงขยายผลไป
ยังโรงเรียนข้างเคียงและชุมชน มีถังขยะแบ่งตามสีเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ ปัจจุบันเด็ก นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังมีการ
ส่งต่อการทางานอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งครูก็ยังมีส่วนร่วมดาเนินงานร่วมด้วย
พิธีกร : ความแตกต่างของการสอนทั่วไป (พิมพ์นิยม) อย่างไร
ครูตูน : มีความแตกต่าง โครงการนี้สอนให้เด็กคิดเอง ทาเอง แก้ไขปัญหาเอง ครูเป็นผู้แนะนา / ผู้ชี้แนะ เมื่อได้คิด
เอง ทาให้เด็กมีภูมิคุ้มกันและนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการเรียน
พิธีกร : ป่าหวาย การสอนในห้องเรียนมีความแตกต่างอย่างไร
น้องป่าหวาย : การสอนในห้องเรียน 8 ชั่วโมง แต่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทาให้เราได้รับความรู้ การถอดบทเรียน
ความอดทนต่อการทางานกับเพื่อน ได้เรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน
น้องพีท : การทาโครงการทาให้เรามีความอิสระในการคิด ไม่ถูกตีกรอบ เป็นความคิดที่มาจากตนเอง เราทางานได้
อย่างเต็มที่ พี่เลี้ยงคอยช่วยให้คาแนะนาให้อยู่ในแนวทางเท่านั้น ไม่มีถูกผิด ทาให้สบายใจที่จะดาเนินการ
น้องฝน : เราได้ลงมือทาด้วยตนเอง ลงชุมชนและสื่อสารโดยตรง ส่วนในห้องเรียนบางครั้งทาด้วยตนเองบ้าง ไม่ได้
ทาบ้าง
พิธีกร : บทบาทครูเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ครูตูน : ครูเป็นผู้แนะนา มีกรอบกว้างๆ เพื่อไม่ให้เด็กเลยออกนอกกรอบ การถอดบทเรียนจึงช่วยให้เด็กเปิดใจคุยกัน
ครูพูดน้อยมาก มีการตั้งคาถามและให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ทาให้เด็กเข้าใจมากกว่ามาฟังครูสอนเท่านั้น
บทสรุป คือ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้นาเป็นผู้ตาม เปิดพื้นที่เพื่อให้โอกาสเด็ก หากเราเปิดโอกาสให้เขาเติบโต
เราต้องเชื่อใจว่าเด็กทาได้ และพวกเราทุกคนสามารถเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทาเช่นเดียวกัน
ระดับอุดมศึกษา
พิธีกร : น้องเรียนที่ไหน และฝันอยากเป็นอะไร
น้องแองจี้ : อยากเป็นนักธุรกิจ
น้องแป้ง : อยากเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการ
น้องจิมมี่ : อยากเป็นครู
น้องเอิร์ท : อดีตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการ
ท่องเที่ยว เป็นก้าวแรกที่ลุกขึ้นมาพัฒนาและยืนอยู่ในความเป็นเรา
พิธีกร : เริ่มต้นโครงการอย่างไร
น้องจิมมี่ : อ.พยอม ยุวะสุต ชวนทาโครงการ ก็คิดว่าต้องได้เที่ยวแน่นอน แต่เมื่อผ่านกิจกรรมนับ 1 มีการเขียน
โครงการ และไม่อยากทา แต่ อ.พยอม ยุวะสุต บอกว่า รุ่นน้องเธอที่โรงเรียนท้ายหาดเขายังทาเลย จึงยอมไม่ได้และอยากทา
ต่อ และการส่งวีดีโอถูกแนะนาจากอาธเนศและพัฒนาโครงการจากป้าพวง สงสัยว่าโครงการต้องการอะไร แต่หลังจากได้รับ
หนังสือโครงการจากสงขลาฟอรั่มมาพบว่า เราไม่ต้องเป็นรายงาน แต่ต้องการฝึกให้เรามีสานึกพลเมือง จึงเริ่มตั้งใจทาโครงการ
และอยากทางานให้เป็นรูปธรรมและพ่อแม่เป็นแกนนาในชุมชนจึงต้องการทาอย่างจริงจัง ปัจจุบันนาไปต่อยอดจากการเรียน
ท้องถิ่นศึกษาที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาและได้รั บการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จนทางานได้เป็นผลงานของ
ตนเอง ครูและอาจารย์และเพื่อนให้การสนับสนุนการทางาน จนเราเกิดความภาคภูมิใจ
พิธีกร : จากไม่เคยสนใจเรื่องนาเกลือหันมาสนใจได้อย่างไร
น้องจิมมี่ : จากการลงไปสัมผัสการทานาเกลือ ทาให้เห็นว่าคนที่แบกเกลือมีรายได้ดีมากกว่า 1,000 บาท/วัน
พิธีกร : อะไรทาให้ทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาของคนส่วนรวม
น้องแองจี้ : ในมหาวิทยาลัยเป็นวงเวียน แยกที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ คือ แยกสัตวศาสตร์และลานจันทร์ มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ขี่จักรยาน และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
พิธีกร : อะไรทาจุดประกายความคิด
น้องแองจี้ : เป็นคนกรุงเทพ สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด คือ มหาวิทยาลัย จึงมองเรื่องปัญหาที่มหาวิทยาลัยเป็นกันมาก จึง
สนใจทาเรื่องนี้
28

พิธีกร : เด็กมีต้นทุนเรื่องจิตสาธารณะ
อ.อ๋อ : เด็กมีต้นทุน / ผ่านการติดอาวุธมาพอสมควร ไม่ต้องบ่มเพาะเหมือนเด็กมัธยมศึกษา หน้าที่ของเรา คือ ให้
โอกาส ฟังเด็กมากขึ้นพูดน้อยลง สอนให้รู้จักการให้และการรับ มีศิลปะในหน้าที่ของความเป็นครู
พิธีกร : เราจะใช้แว่นอย่างไรในการค้นหาเด็กที่มีต้นทุนแบบนี้ได้อย่างไร
อ.อ๋อ : ให้โอกาสเขาได้แสดงสิ่งที่เขาคิดและค้นหาศักยภาพในตัวเขาออกมาผ่านสิ่งที่เขาอยากทา หากเขามีใจและ
จิตที่ดีเขาก็จะสนใจทา ใช้ความซนที่มีตามธรรมชาติให้ลุกขึ้นมาทาตามธรรมชาติให้เกิดการเรียนรู้ ธรรมชาติก็จะสอนตัว
เขาเอง
พิธีกร : แสดงว่าอาจารย์ยังมองว่าเด็กมีพลังสร้างสรรค์
อ.อ๋อ : มีมาก ตัวเราก็มี แต่เราถูกกดทับด้วยอะไรหลายอย่าง เมื่อเราเอาตัวเราเข้าไปทาและคิดแทนจึงเกิดปัญหา
ดังนั้นเราต้องทาตัวเราให้เล็ก และให้เด็กตัวใหญ่กว่า ธรรมชาติในตัวเขาและธรรมชาติในตัวเราก็จะจูนกัน Give and Take ก็
จะเกิด
ระดับอาชีวะศึกษา
พิธีกร : คนในสังคมมองเด็กอาชีวะศึกษาเป็นอย่างไร
สะท้อนมุมมองจากครูเรียม สิงห์ทร
จากการสอบถามคณะกรรมการที่เกี่ยวกับอาชีวะศึกษาโดยตรง ทาไมเด็กอาชีวะต้องตีกัน เด็กอาชีวะเป็นทางเลือก
ของอาชีพ คณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษาเน้นเรื่องนี้โดยตรง เป็นการตอบโจทย์ตลาดโดยตรง อนาคตอาจมีอาชีวะที่ใส่
เสื้อตัวเองได้แล้วเดินไปบนถนน
พิธีกร : ผู้ปกครองจานวนไม่น้อยที่ไม่มองอย่างนั้น ถามน้องแป้งว่าเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับทัศนคติของคนนอกที่
มองเด็กอาชีวะ
น้องแป้ง : ไม่เคยพบกับตัวเอง แต่ที่คนอื่นพบเขาบอกว่าเด็กอาชีวะทาได้อย่างเดียวแต่ไม่มีกระบวนการ ปฏิบัติได้
แต่คิดน้อย เด็กอาชีวะศึกษาเป็นคนงาน หนูรู้สึกว่าไม่สนใจ เพราะเรารู้ว่าเรากาลังเรียนรู้อะไรอยู่ ไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างจาก
ระดับอื่นๆ
พิธีกร : น้องแป้งเรียนแล้วคิดเป็นกระบวนการ ทาโครงการอะไร
น้องแป้ง : ปีแรกทาเรื่องการทดลองใช้จุลินทรีย์ในการจัดการแก้ปัญหาน้าเน่าเสียในหมาวิทยาลัย และจากการลง
ชุมชนจึงทาให้เราอยากดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในปี 2 เมื่อดาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เราได้เรียนรู้และฝึกกับตัวเอง
แต่เรามีความเชื่อว่า สิ่งที่เราทาอยู่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง เหมือนว่าเราติดดาวให้ตัวเอง ทาให้เรามองพื้นที่ของ
ตนเองและคิดเชื่อมโยงว่าเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปเพื่ออะไร เรียนรู้ได้อย่างไร เราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เดิมจากการไม่รู้ว่าอยาก
เป็นอะไร แต่วันนี้รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไร
พิธีกร : อยากถามครูพี่เลี้ยงว่าทาอย่างไรเด็กจึงเปลี่ยนแปลง
ครูเร : อยูอ่ าชีวะเกษตร เราคือครัวโลก เด็กที่อยู่กับเราเป็นโรงเรียนประจา เด็กห่างพ่อห่างแม่ จึงส่งมาเรียนวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี เด็กแต่ละคนพกปมมากมาย ครูที่วิทยาลัยเกษตรเป็นยิ่งกว่าพ่อแม่ อาชีวะเกษตรถูกโจมตีมากมาย ครู
อาชีวะเกษตรต้องทุ่มทั้งแรงกายแรงใจ หากไม่มองที่ใจ จะต้องหาจุดเด่นของเด็กให้เจอ ขึ้นอยู่กับสังคมว่าจะให้เขาได้โชว์อะไร
ได้บ้าง ซึ่งแป้งเข้ามาเราก็เห็นเขาเป็นเด็กตัวดาๆ คนหนึ่งมาจากบ้านคา อยู่หอพัก พ่อแม่ไม่มารับกลับบ้าน เราก็ต้องมีเรดาร์
ค้นหาและพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี หลังจากนั้นเด็กก็จะเดินตามมา เมื่อออกนอกทางก็จะมีพ่อแม่คอยหล่อหลอม จากคนที่ 1 คน
ที่ 2 ครูไม่เหนื่อย เนื่องจากเห็นความงอกงามของเด็กเพิ่มขึ้น ไม่เหนื่อย เนื่องจากครูอาชีวะศึกษาเกษตรไม่ว่าจะมองอาชีวะ
เกษตรอย่างไร เราต้องประกาศให้ เขาเห็นให้ได้ว่า หากทุกคนไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วย ครูต้องคิดว่าจะสอนเด็กให้มีอาชีพได้
อย่างไร ขึ้นอยู่กับกระบวนการของครูว่าจะสอนน้องอย่างไรก่อนให้เขาออกไปทางาน
พิธีกร : โครงการ Active citizen มีความแตกต่างจากการเรียนอาชีวะเกษตรอย่างไร
ครูเร : ต่างตรงที่ถูกมองว่าเขามีแรง หากครูมีความเชื่อแบบนี้ครูก็จะปล่อยให้เด็กทาแบบนั้น แต่ก่อนที่จะให้เขาลง
มือทา ลองชวนคิดว่าทาไมต้องทา เมื่อเขาคิดด้วยตนเอง หากเขาหยุดคิด เราต้องรู้ว่าเป็นเพราะอะไร ดังนั้นเราต้องปลุกยักษ์
ในตัวเด็ก เพื่อต่อยอดการทางานในตัวเด็ก หากเราไม่คอยปลุกคอยปลอบเขา สุดท้ายความเชื่อมั่นก็จะหายไป
พิธีกร อาชีวะมีโครงการช่วยเหลือสังคมมากมาย ครูคิดว่าโครงการที่ถู กกาหนดจากข้างบนลงข้างล่างต่างจาก
โครงการ Active citizen ที่คิดจากจุดเล็กๆ คือ เด็กจากข้างล่างขึ้นข้างบน
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ครูเร : จากการที่ครูได้โครงการ Fix it center ครูจะมองงบประมาณแล้วหาเด็ก โดยการให้เกษตรกรและเด็กมา
เซ็นชื่อและได้เงิน เด็กจาเป็นต้องการเงิน แต่ครูต้องสอนว่าก่อนจะได้เงินต้องทาอย่างไร ดังนั้นเมื่อไม่ได้เงินไม่มีข้าวให้กิน เด็ ก
ก็จะเดินหายไป เกิดการนิ่งดูดาย ตื่นเช้ามาบางครั้งต้องปลุกให้เด็กตื่นมาเรียน หรือปิดน้าปิดไฟให้เขาออกมาเรียนหนังสือ หาก
เราไม่กระตุกหรือมีกระบวนการให้เขาคิด สื่อโซเชียลมีเดียที่ล่อแหลม หากเราไม่ใส่กระบวนการให้เขาคิด เด็ก 30 คน หากไม่
ใส่กระบวนการก็จะทาให้เขาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเดินจากไปได้
พิธีกร : เอิร์ธจะเล่าความสาเร็จทั้งจากการเรียนและการทางานโครงการให้อะไรกับเอิร์ธบ้าง
น้องเอิร์ธ : ปีแรกสนใจอยากเข้าไปดูว่าโครงการนี้ทาอะไรกัน เป็นกลุ่มเดียวที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัย ต้องมานั่งเล่น
เกมส์อะไรก็ไม่รู้กับเด็ก แต่พอกลับไปมีโจทย์ว่าทาไมเด็กทาได้ ทาไมเราจะทาไม่ได้ เราก็เคยเล่นแบบนี้มาก่อน จึงลองเปิดใจ
ให้กับโครงการ พี่เลี้ยงถามเราว่าเราจะทาอะไร ทาไมถึงทา ทาอย่างไร ทาแล้วจะได้อะไร ชวนพี่น้องในมหาวิทยาลัยชวนกันคิด
ว่าเราจะทาอะไร เมื่อเราคิดและทาได้ เมื่อถึงวันหนึ่งเราจะมีระบบฐานคิดที่ดี และเราจะยอมรับผลของมันได้
พิธีกร : เจอคาถาม / อุปสรรคจากพ่อแม่หรือใครไหมว่าจะทาได้หรือไม่ เราจะแบ่งเวลาได้เหรอ
น้องเอิร์ธ : อาจารย์ถามว่าถ้าทาแล้วเกรดตกไม่ต้องทา ถ้าเกรดตกครูจะซ้า เด็กมหาวิทยาลัยมองเรื่องเกรดเป็นตัวตัง้
ผมก็คิดว่าจะลองทาเพราะได้โครงการมาแล้ว เปลี่ยนว่าผลของงานคืออะไรไม่ได้มองที่เกรดเอเท่านั้น คาถามว่าทาแล้วได้อะไร
แปลกตรงที่เมื่อเราดาเนินงานตามโครงการกลับทาให้ เกรดไม่ตก ผมจบด้วยเกรด 3.28 ขอยืนยันว่าโครงการไม่ได้ทาให้เกรด
ตก โครงการแบบนี้จะมีการนาความรู้จากมหาวิทยาลัยไปใช้ ทาให้เรามีเป้าหมายชีวิต แตกต่างจากน้องอาชีวะศึกษาที่มีแรงแต่
ยังไม่ได้ลงมือทา แต่ระดับอุดมศึกษามีทั้งความรู้และมีแรงจะช่วยให้โครงการประสบความสาเร็จได้
พิธีกร : ครูที่สอนในมหาวิทยาลัยคิดว่ามีความแตกต่างกับการสอนในมหาวิทยาลัยหรือไม่
ครูอ๋อ : หน้าที่ของความเป็นครูมีเหมือนกัน คือ ชอบเกรด อ่านเขาให้ออก ผลักดันในสิ่งที่ต้องการ หน้าที่ของเราต้อง
เสริมให้เขามุ่งมั่น และเห็นถึงสิ่งที่อยากทา มากกว่าการคิด อยาก และหยุด แต่หากคุณคิดจะทาให้ซนที่สุดคุณก็ต้องมุ่งมั่นใน
สิ่งที่คิดไว้ คุณทาหน้าที่ของความเป็นครูให้สมบูรณ์แบบ เข้าใจเขา จะช่วยหนุนเสริม แต่ธรรมชาติของการเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่
ครู ไม่ใช่หน้าที่ของใคร หากทุกคนลุกขึ้นมาทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเหมือนกับพระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ให้
ทุกคนทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดก็จะขยายผลออกไปได้
พิธีกรสรุปช่วงท้ายว่า การจัดการเรียนการสอนของแต่ ละแห่งมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันทั้งในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา หากเปรียบเทียบกับการตัดเสื้อคงไม่ใช่เสื้อโหล
พิธีกร : อยากให้น้องป่าหวายและน้องเอิร์ทช่วยสะท้อนว่า คาดหวังอยากเห็นการศึกษาเป็นแบบไหน
น้องป่าหวาย : อยากเห็นการศึกษาแบบเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ทาสิ่งที่คุณอยากทา ให้เวลากับเด็กได้ทากิจกรรม
ที่เขาอยากทา
น้องเอริ์ท : อยากเปลี่ยนวิธีคิดว่า “เด็กทาไม่ได้” เป็น “เด็กทาได้” เพราะว่าที่ผ่านมาจะมองเกรดเป็นตัวกรอบ ไม่
อยากให้มองเพียงเรื่องเกรด แต่ให้มองผลผลิตที่เด็กมีฐานคิดที่จะจัดการตนเองได้
ครูอ๋อ : ในทุกช่วงชั้นของระบบบ้าน โรงเรียน สังคม ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน หากร่วมมือกันและเปิดโอกาสให้
เด็กได้ออกมาก้าวเดิน ทุกสังคมช่วยกันสร้างโครงการดีๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนจากจุดเล็กๆ ที่มาจากทั่วทุกประเทศ ก็จะ
สามารถขยายผลต่อไปได้
เมื่อเสวนาและแลกเปลี่ยนกันในเวทีเสร็จสิ้น พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน และคาดว่าจะได้พบกันใน
โอกาสดีๆ ต่อไป
สะท้อนมุมคิด “ก้าวย่างต่อการสร้าง Active Citizen”
• ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ครูเรียม สิงห์ทร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
• รศ.ดร.เรณู สุขารมย์ ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนสังคม สกว.
• ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
• รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดาเนินรายการโดยนายชิษ นุวัฒน์ มณีศรีขา ผู้บริหารโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค
ตะวันตก
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พิธีกร : จะทาอย่างไรให้เกิดกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและเกิดรูปธรรม
ครูเรียม สิงห์ทร : เห็นเด็กๆ และผู้ใหญ่สะท้อนแนวความคิดประทับใจ เห็นจากการกระบวนการทาโครงการนี้ ทุก
คนรู้จักการให้ เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้กาลังใจครูน้องแป้ง ทาให้ตัวครูจดรายละเอียดเพื่อนาเข้าสู่การปฏิรูป
การศึกษา เป็นโครงการศึกษาทางเลือก ทุกคนทามาจากปัญหา นามาสู่กระบวนการจนประสบความสาเร็จ เป็นการเรียนการ
สอนเรื่องราวต่างๆ มากมาย ปรับเปลี่ยนเรื่องเกรด สมรรถนะจะช่วยอย่างมากในการเรียนการสอนโดยเฉพาะอาชีวะศึกษา จะ
มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จะช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา พวกเราได้จัดทากองทุนเพื่อการศึกษา จะทา
โครงการโดยมี ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ที่ช่วยสะท้อนการดาเนินโครงการ จะพยายามช่ว ยเต็มที่ ด้านอาชีวะศึกษาจะมีข่าวดี
เรื่องครูภูมิปัญญาไม่ให้หายไป มีใบประกอบวิชาชีพเป็นครูทางเลือกให้กับพี่เลี้ยงที่ช่วยดาเนินการ และเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
พิธีกร : จะสนับสนุนและมีแนวทางอย่างไรในการดาเนินงานต่อไป
รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ : มีความสาคัญเรื่องการดาเนินงานเพื่อสร้างพลเมือง เช่น ประเทศญี่ปุ่นจะสอนเรื่องการไม่
เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ของหายจะได้คืน จะไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น การพูดคุยเสียงดังบนรถไฟ การซื้อของจน
หมดชั้น จะรู้จักประวัติศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างดี หรือประเทศฟินแลนด์ที่ส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะถูก
สอนและปลูกฝังให้พลเมืองมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ประเทศไทยขาดเรื่อง
วินัยมาก ไม่เคยสอนเรื่องความรับผิดชอบ การจัดการศึกษาที่เหลื่อมล้า โอกาสของคนไม่เท่ากัน ประเทศไทยจะจัดการอย่างไร
กับเยาวชนที่มีความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ในต่างประเทศนักศึกษาจะคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทาให้ประเทศ
เพื่อนบ้านมีพัฒนาที่ดีกว่าประเทศเรา มหาวิทยาลัยจึงคิดว่าเราควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองเพราะ
ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบั นเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตให้ได้ วิธีการแบบนี้กระบวนการที่ฝึกให้คิด ลงมือทา และนึกถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว ที่สาคัญ คือ ทุกคนจะมีความคิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในสังคมได้ และสามารถรับใช้สังคมได้
อย่างงามสง่า มหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นความสาคัญของเรื่องนี้จึงพยายามเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เป็นแบบ Active based
learning, Research based learning มีการจัดในห้องเรียน มีอาสาสมัคร แต่ละกลุ่มจะต้องอุทิศเวลาลงมาทากิจกรรมนับ 1
– 5 ในวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ในปีที่ 1 ช่วยให้ช่วยกันนาพานักศึกษาไปช่วยกันทาให้สังคมดีขึ้น
รศ.ดร.เรณู สุขารมย์ : ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ที่ชวนมาดูงานนี้ ครูเป็นข้าราชการบานาญ ตอนที่มารับ
ตาแหน่ง ผอ.ฝ่ายชุมชนและสังคม ผู้อานวยการ สกว.ให้ดาเนินงานเรื่องการศึกษา ครูรู้สึกหมดหวัง ต่อมา อ.ปัทมาวดี โภช
นุกูล บอกว่าต้องทา เห็นโครงการ SQIP ซึ่งมาจากครูและอดีต ผอ.สพฐ. โค้ช ครูพี่เลี้ยงที่ทางานร่วมกันในวันเสาร์-อาทิตย์ เห็น
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่โรงเรียนจะถูกยุบ ต่อมาก็มาพบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาก็อาจจะยากเพราะว่ากว่าจะสอนให้ ครูคิด
วิเคราะห์สาเร็จอาจจะยากเกินไป หลังจากนั้นครูที่มาจากนอกวิชาชีพครูจะมาปฏิรูปการศึกษา อ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ จึงพา
ครูที่ลงมือทาได้มาคิดวิเคราะห์ แต่วันนี้เห็นที่แปลกว่า คือ เอาเด็กมาเปลี่ยนชุมชน จึงคุยกับ อ.ชูพักตร์ สุ ทธิสา ว่า สกว.มี
งบประมาณ 200 ล้านบาท จะให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ สาหรับตัวเองขอชื่นชม ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ดังนั้นในวันที่
23 มีนาคม 2561 พวกเราจะช่วยกันขับเคลื่อนและพูดคุยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพูดคุยร่วมกัน โดยให้พวกเราทาใน
ระดับพื้นที่ สกว.ฝ่าย 4 ก็จะเชื่อมโยงในระดับต่างๆ หลังจากกลับไปจะพูดคุยกับ ผอ.สกว.ว่าเรามีงานทาแล้ว และอยากให้
กาลังใจน้องๆ เด็กและเยาวชนทุกคนว่าขอให้ประสบความสาเร็จ
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ผศ.ดร.ชูพักต์ สุทธิสา : ขอชื่นชมน้องๆ ในการทางานสร้างพลเมืองคนรุ่นใหม่จากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา ตลอดเวลาที่ได้เข้าร่วมงานทั้ง 2 วันนี้ ทาให้เห็น 1) power of self ทั้งการแสดงออกงานวันวานและ
วันนี้ 2) power of peer หรือพลังของเพื่อน ได้กลุ่มและโครงการละ 5 คน เราคาดหวังว่าจะสร้างเพื่อนในจังหวัด เมื่อวานนี้
เราอยากเห็นแกนนาขึ้นมาดาเนินงาน นายก อบจ.ก็จะให้การสนับสนุนในแต่ละจังหวัด 3) Power of community ที่มีแกน
นาชุมชนลุกขึ้นมาจัดการทากิจกรรมร่วมกับเด็ก เป็นผู้ใหญ่ ครอบครัว และคุณครูที่เข้ามาช่วยเสริมฐานทุนที่สาคัญในชุมชน
ในระดับอุดมศึกษาก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะเข้ามาทางานในแต่ละฐานทุนที่น้องและพี่เลี้ยงรุ่น 1 – 3 จะทาอย่างไรให้ขยับ
เป็นพลังของชุมชนและสังคมได้อย่างไร ทาอย่างไรให้เห็นผลกระทบในระดับจังหวัด ทั้งจากฐานส้มโอ มะพร้าว ใบจาก เพื่อ
ช่วยตัวเรา ครอบครัว เศรษฐกิจในชุมชน อยากให้น้องๆ ใช้พลังสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีการขยายภาคธุรกิจ สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเราต้องอาศัยพลังในการ
หนุนกันอย่างเป็นเครือข่าย มีการสานพลังเครือข่ายนักวิจัยชาวบ้านมาร่วมทางานอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะทางานวิจัยเชิง
เครือข่ายในการทางานร่วมกันในระดับจังหวัดก็ได้ ขอบคุณทุกเครือข่ายที่มาร่วมงานกัน
จากนั้นนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา แนะนาทีมงานทุกท่าน มูลนิธิสยามกัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีมงานคิดค้นคว้า นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายจากจังหวัดสงขลา ศรีสะเกษ น่าน ลาพูน และจังหวัด สตูล อยากให้
สนับสนุนทุกภาค
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยของ สกว. สามารถนาไปเป็นจุดคานงัดได้ ดังนั้น
1) การจัดทาการศึกษาตามนโยบาย 4.0 แต่ละพื้นที่จะรู้ดีมากที่สุด เราจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทพื้นที่
2) อยากให้รวบรวมและถอดเทปจากพลังวาทกรรม เช่น “ซนให้สุด” “ทาแล้วเกรดตกไม่ต้องทา” ซึ่งเป็นพลังวาท
กรรมที่มาจากการลงมือทา คนที่ประสบความสาเร็จคือคนที่ทากิจกรรมมากกว่าคนที่เรียนหนังสือเก่ง เพราะคนที่เรียนหนังสือ
เก่งมักเห็นแก่ตัว อยากเห็นเด็กๆ ลุกขึ้นมาพูด ผู้สื่อข่าวที่พูดว่า “การจัดการเรียนการสอนแบบพิมพ์นิยม” ทั่วไป “เราต้องติด
ดาวให้ตัวเอง” เป็นการให้กาลังใจตนเอง เป็นต้น ประเทศสิงคโปร์ไม่มีวัฒนธรรมเป็ นของตนเองแต่ปัจจุบันพยายามสร้าง
วัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมมากว่า 700 ปี แต่กลับไม่เห็นความสาคัญของวัฒนธรรม สกว.ที่ชวนให้
ทาเรื่องน้าตาลมะพร้าว โจทย์เล็กๆ แต่ส่งผลกระทบเชิงกว้าง ทาแล้วลูกหลานสนใจกลับมาทาอาชีพน้าตาลมะพร้าว
3) ขอชื่นชมความเป็นครูให้เกียรติและยกย่องเป็นอย่างมาก
4) สถาบันการศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการทางานแบบนี้มากกว่าการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ จะทาอย่างไรให้
เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและของจริ งในท้องถิ่น ทาให้โลกของเด็กที่มีโอกาสกับเด็กที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่ในการตอบโจทย์ประเทศมากกว่า world class
จากนั้น นายชิษณุวัฒน์ มณีศรีขา กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน ที่ช่วยให้ข้อคิด สะกิดเตือนใจให้สังคมได้
ช่วยกันปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน
ช่วงบ่ายพี่อ้วนชวนน้องเตรียมความพร้อมโดยการทาท่ายกมือไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง และ
ทาท่าประกอบเพลงปลูกผัก กามือทาท่า ประกอบเพลงอึ่งอ่าง ทาท่าปรบมือ 6 จังหวะ ประกอบเพลง และปรบมือตามความ
จริง จากนั้นแบ่งออกเป็น 3 ห้อง เพื่อสรุปการเรียนรู้จากการดาเนินงานโครงการ ได้แก่ ห้องเด็กและเยาวชน ห้องพี่เลี้ยง และ
ห้องผู้ปกครองและแกนนาชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ห้องเด็กและเยาวชน
นายคารณ นิ่มอนงค์ ชี้แจงเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนพูดคุยในห้องย่อยเพื่อให้เ ด็กและเยาวชนได้ทบทวนการ
เรียนรู้หลังจากการเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกปี 3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
กลุ่มโดยแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนออกเป็นกลุ่มละ 6 คน โดยให้แต่ละคนสรุปบทเรียนการทากิจกรรมภายใต้โครงการพลังเด็ก
และเยาวชนเพือ่ การเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ลงใน Facebook ของแต่ละคนและตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมทั้งกดแชร์ลง
ไปในแฟนเพจโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ โดยมีโจทย์ในการจัดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชน ดังนี้
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้และความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคม
ภาคตะวันตก
2. สิ่งที่เราทาได้ดีจากบทบาทที่ได้รับในการทาโครงการฯ และการจัดกิจกรรมผู้ใหญ่เล่าขานเด็กสานสืบต่อ
3. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่อยากบอกกับพี่เลี้ยงโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ เพื่อพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น
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หลังจากที่แต่ละคนได้สรุปบทเรียนของตนเองแล้ว นายคารณ นิ่มอนงค์ ให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย โดย
ให้แต่ละคนนาสิ่งที่ได้สรุปบทเรียนลงใน Facebook นามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน พร้อมกันนั้น ให้แต่ละกลุ่มสะท้อนบทเรียนทั้ง
3 ข้อของกลุ่มผ่านการวาดภาพสื่อความหมาย โดยมีกติกาว่าทุกคนในกลุ่มต้องได้วาดภาพของตนเองลงในกระดาษที่จัดเตรียม
ไว้
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2. ห้องพี่เลี้ยง
นางอาภา พงศ์คีรีแสน ชวนผู้เข้าร่วมกลุ่มพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเข้าร่วมโครงการพลัง
เด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกปี 3 ของเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้
การเปลี่ยนแปลง

ประเด็นแลกเปลี่ยน

กล้าคิด และคิดเป็นระบบมากขึ้น

•
•
•
•
•

คิดอย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์
คิดเป็นกระบวนการ
คิดออกนอกกรอบ ไม่ติดกรอบ หาทางออกใหม่ๆ
คิดก่อนพูด คิดถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานคนอื่น

กล้าพูด

•
•
•
•

พูดอย่างเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น
สามารถโต้ตอบได้ พูดได้มากขึ้น
เล่าได้เป็นเรื่องราว เป็นขั้นตอน
พูดได้โดยไม่ต้องมีการบันทึก

การรับฟัง

• มีการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้น เกิดจากกิจกรรมการถอดบทเรียน

การลงมือทา

• ลงมือทาด้วยตัวเองมากขึ้น
• สามารถทาได้ตามที่คิดวางแผนไว้

การแสดงออก

• กล้าพูด กล้าทา กล้านาเสนอ
• กล้าแสดงออกมากขึ้น

การมีส่วนร่วม

• เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานมากขึ้น

รู้จักชุมชนมากขึ้น

• ได้ย้อนกลับไปมองบ้านตัวเอง มหาวิทยาลัย สิ่งรอบๆ ตัว
• เห็นทุกข์และทุนในชุมชน
• เกิดจิตสานึกรักบ้านเกิด

การเขียนโครงการ

• สามารถนาความรู้และทักษะการเขียนโครงการไปใช้ในการเขียนโครงการใน
สถาบันการศึกษาได้
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รู้ จั ก บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม • รู้ว่าสิ่งใดควรทาและสิ่งใดไม่ควรทา
รับผิดชอบ
• รู้จักการวางตัว
• ปรับใช้ในงานและการดูแลครอบครัว
• รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ความเป็นผู้นา

• ริเริ่มการทากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
• ลุกขึ้นมาเป็นผู้นาเพื่อน ชวนเพื่อนทากิจกรรมและคอยกระตุ้นเพื่อนอยู่เสมอ

การทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม • พูดคุยหารือกันก่อนทางาน ร่วมคิดร่วมทากิจกรรม
• มีความร่วมมือในการทางานกับคนอื่นได้ ทั้งเพื่อน พี่เลี้ยง และคนในชุมชน
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

• ค้นหาความรู้และเรียนรู้ลงมือทาด้วยตนเองจากสื่ อต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานของตน เพราะเป็นสิ่งที่สนใจและชอบ
• ออกไปหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

การมีสัมมาคารวะและการวางตัว

• มีความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่าทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

การบริหารและการจัดการ

• จัดการตนเอง เพื่อนในทีมและพี่เลี้ยง
• จัดการการประสานงานต่างๆ
• จัดการเวลา แบ่งเวลาเรียนและการทากิจกรรมสามารถทางานหลายอย่า ง
หลายโครงการได้พร้อมๆ กัน
• การบริหารงบประมาณในโครงการ

มนุษยสัมพันธ์

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้น เข้าหาคนอื่นมากขึ้น

รู้จักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

• มีคนรับฟังในเวทีต่างๆ ทาให้เกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่ม
มากขึ้น

เห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

• มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทาอะไร และอนาคตจะเดินต่อในทิศทางไหน

การเชื่ อ มโยงความรู้ ใ นห้ อ งเรี ย นสู่ • นาความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้จริง เช่น
ชุมชน
เรื่องจุลินทรีย์
เกิดพี่เลี้ยงรุ่นใหม่

• นากระบวนการที่ได้รับไปปรับใช้กับรุ่นน้อง จากการผ่านประสบการณ์การทา
กิจกรรมมาก่อนรู้ว่าน้องๆ ต้องการการหนุนเสริมอย่างไร มีปัญหาตรงไหน
บ้าง

การใช้เทคโนโลยี

• มีการใช้เทคโนโลยีในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากขึ้น

ความอดทน

• มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น
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การช่วยเหลือผู้อื่น (จิตอาสา)

• คิ ด เพื่ อ เพื่ อ น เกิ ด เป็ น เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น รวมกลุ่ ม กั บ เด็ก หลังห้ อ งเพื่ อ ช่วย
พัฒนาการเรียนของเพื่อน
• ขอช่วยงานคุณครู

การวางแผนก่อนการทางาน

• เริ่มรู้จักการวางแผนก่อนการทางานทุกครั้ง

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

• สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

การทางานให้สนุก

• ทางานด้วยความสนุก ทาแล้วมีความสุข

สามารถเป็นต้นแบบให้ผู้อื่น

• ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้เพื่อน รุ่นน้อง คนอื่นและคนรอบข้าง

จากนั้นชวนมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างต้นนี้เกิดมาจากปัจจัย ขั้นตอน กิจกรรมหรือกระบวนการอะไรบ้าง
ซึ่งพี่เลี้ยงได้ร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้
1. การถอดบทเรียน เพื่อทบทวนสิ่งที่ทาได้ดีและไม่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองทั้งการคิด การวางตัวต่อไป
2. กระบวนการฝึกอบรม : ทาให้ค้นเจอตัวเอง ให้โอกาสในการเรียนรู้และเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิด
โอกาสให้พูดคุย เล่น
• กิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกการเรียนรู้ กิจกรรมที่กระตุ้น ให้เกิดการแข่งกับตัวเอง มีการพัฒนา
กิจกรรมใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ
• กิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูด (Check In) เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการคุยกัน เปิดใจพูดคุย
• การสร้างวินัย โดยใช้เงื่อนไขการเคาะระฆัง/กระดิ่ง
• การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
3. การเชื่อมั่นในศักยภาพว่าเด็กทาได้ ให้งบประมาณเด็กบริหารโครงการ ทาให้เข้าใจภาระหน้าที่ที่ต้องทา เปิด
โอกาส และรับฟัง
4. การทากิจกรรมเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง (Research : การทาซ้า)
บทบาทพี่เลี้ยง
1. ปรึกษาได้เสมอ พูดคุยได้ตลอด แบบผ่อนคลาย พูดเฉพาะสิ่งที่จาเป็น
2. เชียร์ ชม ไม่ตาหนิ ให้กาลังใจ
3. การพูดคุย ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
4. การตามเด็กให้ทัน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กและพี่เลี้ยง เช่น เทคโนโลยี ภูมิปัญญา สัมมาคาราวะ
5. ความเข้าใจกันระหว่างพี่เลี้ยงและเด็ก
6. การอานวยความสะดวกให้เด็กในการทากิจกรรม
7. การตั้งคาถาม ค่อยๆถาม กระตุ้นด้วยคาถาม
8. พี่เลี้ยงต้องใจเย็น
9. สังเกตให้เห็น เบื้องหลังความคิดของเด็ก นามาสร้ างให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็ก และ
เยาวชน
ข้อจากัดที่พี่เลี้ยง
1. ความยากในการเริ่มงานในมหาวิทยาลัย ถูกมองว่าเป็นการเพิ่มภาระ อีกทั้งผู้บริหารเปลี่ยนบ่อย และ
ไม่ใช่นโยบายมหาวิทยาลัย
2. รอยต่อของอายุระหว่างเด็กกับพี่เลี้ยง
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3. ทีมงานของเด็กเปลี่ยนบ่อย ทีมเด็กมีหลายช่วงอายุ
4. ความเข้าใจของพ่อแม่
5. เวลาในการทางาน
ช่วงสุดท้าย นางอาภา พงศ์คีรีแสน ชวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของตนเองในฐานะพี่เลี้ยงที่ผ่าน
กระบวนการและทางานร่วมกับเด็กและเยาวชนตลอดระยะเวลาการทาโครงการ โดยให้ทบทวนตัวเองและบันทึกลงบัตรคา
ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของพี่เลี้ยง
1. นากระบวนการต่างๆ ไปออกแบบจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
2. เปลี่ยนวิธีการสอนจากการสั่งให้ทาหรือการอธิบาย เป็นการตั้งคาถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
3. บริหารเวลาระหว่างงานประจากับการทางานร่วมกับเด็กและเยาวชน
4. มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง และวางแผนก่อนการทางาน
5. การฟัง และการพูด พูดน้อยลง และฟังมากขึ้น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น
6. เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสังคมมากขึ้น
7. ใจเย็น และรู้จักการอดทนรอคอยมากขึ้น
8. เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ
9. ปรับตัวเข้าหาเด็กมากขึ้น ไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเข้าหาฝ่ายเดียว

3. ห้องแกนนาชุมชนท้องถิ่น
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา ชวนผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการ / กลุ่มที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
• โครงการสานพลังผู้สูงอายุและเยาวชน
• โครงการ active citizen
• นักวิจัยชาวบ้านที่ทางานด้านเด็กและเยาวชน
• โครงการกลไกเด็กและเยาวชน (ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน
• ขาดทักษะการใช้ชีวิต
• พ่อแม่ดูแลมากเกินไป
• ติดเกมส์
• ก้าวร้าว
• โกหก
กระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
• มีการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน / ผู้สูงอายุช่วยสอน ผู้ปกครองช่วยหนุนเสริม
37

• เปิดพื้นที่ให้เด็กทากิจกรรม
• มีการใช้เทคโนโลยีมาสร้างการเรียนรู้
• มีกลไกการทางานกับเด็กและเยาวชน : ครู ชุมชน อบต. (เด็กทั้งในระบบและนอกระบบ)
การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
• เด็กมีการทางานเป็นทีม
• เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตกับชาวบ้าน / ครอบครัว
• เด็กมีความอดทน / มุ่งมั่น กล้าพูด กล้าแสดงออก
• เด็กเติบโตและอยู่ในสังคมได้
• เด็กรักท้องถิ่นและมีจิตอาสา อยากเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
• ผู้ใหญ่เห็นอนาคตของเยาวชน
• ผู้ใหญ่สามารถออกแบบกระบวนการ / เตรียมเด็ก / จัดเวทีได้
• คน 2 วัย (เด็กกับผู้สูงอายุ) มีความสุขจากการทากิจกรรมร่วมกัน
• สามารถนาไปปรับใช้กับงานประจาใน อบต. ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
• เชื่อมั่นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กได้ ทั้งการพาเด็ กเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
เรื่องราวในท้องถิ่น
• มุมมองของครูคิดว่า ควรมีการชวนผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนร่วมกัน รับ
ฟังความคิดเห็นของเด็กว่าอยากทากิจกรรมอะไร แล้วจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเด็ก โดยจัด
กิจกรรมเฉพาะทางให้กับเด็กที่เรียนเก่ง และจัดกิจกรรมอิสระตามที่เด็กชอบให้กับเด็กที่ชอบทากิจกรรม
มากกว่าการเรียน
• พาลงมือปฏิบัติการตามความสนใจของเด็กและมีผู้ปกครองช่วยหนุนเสริม เพื่อเรียนรู้ตนเองและสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
จากนั้นวิทยากรให้ผู้เข้าร่ วมเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหลากหลายมุมมองจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการเรี ย นรู้
“ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” สรุปได้ดังนี้
แนวคิด
• ได้ทราบกระบวนการคิดของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Active citizen ว่าก่อนจะร่วมโครงการนั้นคิดอย่างไร
เขาสามารถมีการวางคิดอย่างเป็นระบบอย่างไร ที่นามาใช้ในการทาโครงการของเยาวชนในชุมชน
• แนวคิด การนาภูมิปัญญากับวิถีท้องถิ่นไปใช้ในการสร้างการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับเด็กและเยาวชน
• แนวคิดในการปรับกลยุทธ์ ในผู้ปกครอง และเด็กเข้ามาร่วมในเวทีสักครั้งเพื่อดูว่าในเวทีมีประโยชน์อย่างไร
• แนวคิดจากหลายบุคคล ไปนามาพัฒนาจากตัวเองก่อน และนาไปสู่เด็กและผู้ปกครอง เพื่อนาไปพัฒนาให้เด็ก
เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือทาพร้อมกับถอดบทเรียนให้เด็กเกิดกระบวนการคิด
• ทราบแนวความคิดที่แตกต่าง รับรู้ถึงปัญหาของเด็กในยุคปัจจุบัน
• แนวคิดด้านการศึกษา ว่าการศึกษาของประเทศไทยเป็นการศึกษาแบบเน้นการทดสอบ
• รู้กระบวนการคิดจากผู้ปกครอง จากครู และจากแกนนาคนอื่นๆในการที่เด็กอยู่ที่บ้านเด็ก ทาอะไรกล้าคิดกล้า
ทา
• แนวคิ ด ในการสร้า งเด็ก และเยาวชนให้มีจิต สาธารณะ การให้ โอกาสกับ เด็กๆ การปรั บปรุงตัวเองเข้าหา
ผู้ปกครองมากขึ้น
• แนวความคิดเกี่ยวกับกลไกในการพัฒนาเด็ก สามารถทาได้จริงกับเด็กๆ จะนาไปปรับใช้กับงานในตาบล
กระบวนการ
38

•

มุมมองวิธีการการวางระบบออกแบบยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และการทางานกับภาคส่วนราชการที่มีบทบาทด้า นนี้ เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน /
หนุนเสริมกลไกท้องถิ่น การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องอาศัยคนทั้งหมู่บ้าน
• แนวทางจากการพัฒนาเด็กทุกด้าน โดยเริ่มที่ครอบครัว
• ทราบว่าวิธีที่ให้เด็กได้เรียนรู้นอกพื้นที่สามารถทาให้เด็กใส่ใจในการเรียนมากขึ้น ไม่ควรให้เด็กใช้เทคโนโลยี
ในทางที่ผิด การสอนไม่ใช่สิ่งที่ต้องมุ่งมั่นมากเกินไป หรือไม่ใช่สอนแค่ในตาราหรือหนังสือเรียน ควรที่จะสอน
แบบสนุกหรือพาคุยพาเล่น ทาให้เด็กไม่เบื่อ เด็กจะได้อยากเรียนมากขึ้น
• กระบวนการจากผู้นาท้องถิ่น หรือผู้ร่วมวิจัยชุมชนด้วยกันที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กในพื้ นที่ และรับรู้ถึงความ
ต้องการของเด็กที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ว่าเขาต้องการอะไรจากหน่วยงานที่จะช่วยเหลือเขาได้
• เรียนรู้ว่าเด็กคิดอย่างไรอยากได้อย่างไร และควรให้แบบไหน
• เข้าใจกระบวนการการทางานในชุมชน ทราบวิธีการให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งความคิด และการได้ลงมือทา การ
ทางานวิจัยหรืออื่นๆ ย่อมมีวัตถุประสงค์ วิธีการและเป้าหมาย มีแผนการและพร้อมแก้ไขปัญหา (อดทน) สิ่งที่
นาไปใช้ในครอบครัว การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความคิด และรับฟังทุกปัญหาร่วมกัน
• ความรู้ วิธีการ เทคนิค กระบวนการ การจัดเวทีเกี่ยวกับเด็กให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมไปในทางที่ดี โดยมี
การวางแผน หาสาเหตุและหาวิธีการแก้ไข
• สะท้อนสังคมในปัจจุบัน และอนาคตว่าเป็นอย่างไร เห็นเทคนิคการจูงใจให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ผลผลิตจากการดาเนินงาน
• เห็นเด็กทางานเป็นทีม คิดเอง ทาเอง
• มีการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ด้านคุณธรรม ทาให้ลูกรู้ จักการทามาหากิน ไม่เป็นปัญหาในสังคม ให้
ลูกหลานในหมู่บ้านสืบสานเรียนรู้ ต่อยอดการดารงชีวิต เพื่อความเจริญของชุมชน
• เห็นการพัฒนาของเด็กที่ผ่านกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในการมีทักษะสื่อสารที่ดีขึ้น การ
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร มีความอดทนในการเผชิญความทุกข์ได้ดี ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาของชีวิต กล้าพูด
ความฝันความต้องการให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้
• เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด ได้คิด และได้ลงมือปฏิบัติเองเป็นเรื่องที่ดี ควรนาไป
ทากับเด็กในชุมชน
• เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาต้องเริ่มจากข้างบน
• การที่เด็กได้เข้าร่วมโครงการนี้ เด็กเกิดทักษะในการดารงชีวิต รู้จักแก้ไขปัญหาได้ มีทางออกให้กับตัวเองไป
ในทางที่ดี
• เห็นเด็กแสดงออกในทางที่ดี และนาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชุมชน
• ได้เห็นมุมมองที่เด็กๆ มองต่อชุมชน มีจิตรักบ้านเกิด ที่เห็นได้ยากกับเด็กสมัยนี้ ทาให้เกิดความชื่นชมในตัว
เด็กๆ ทุกรุ่น อยากกลับไปทาอะไรสักอย่างที่ชุมชนตัวเอง อยากกลับไปให้โอกาสกับเด็กในโรงเรียนชุมชน
• กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน จนเด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในการทาเพื่อสังคม
• ทราบรู้ถึงปัญหาการศึกษาของไทย การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน การนาไปใช้ คือ ให้เด็กออกความ
คิดเห็น พาน้องๆ เพื่อน เสนอแนวทางการหาความรู้ / สร้างทัศนคติใหม่ๆ ที่เป็นระโยชน์และถูกต้อง การ
เสนอแนวทางและประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กและเยาวชน
มาก
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แรงบันดาลใจ / การนาไปปรับใช้
• ได้แรงบันดาลใจในการดาเนินกิจกรรม และจะกลับไปทาในชุมชน
• นามุมมองการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนกลับไปใช้กับตัวเองในการดูแลลูก โดยใส่ใจเรื่องที่เขาสนใจให้
โอกาสได้เรียนรู้เองและตัวเราต้องอดทนที่จะใจแข็งให้เขาทาเองให้ได้
• การเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
มาก จะนาเรื่องราวที่ได้นี้ไปปรับใช้กับตัวเองกับบุตรหลาน เด็กและเยาวชนในชุมชน และยังได้เห็นการทางาน
ของน้องๆ
• เห็นภาพใหญ่ของผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมด ได้ความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้กระทามาถูกต้องแล้ว การนาไปใช้ ได้นาเอาสิ่ง
ที่เราเชื่อว่าปัญหามีทางออก ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องนากลับไปใช้ในชุมชนได้จริง
• จะนาไปต่อยอดกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนในตาบล รวมทั้งกระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วม
• การศึกษาแบบนอกกรอบ นาไปจัดการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับในระบบ แล้วเปรียบเทียบผลลัพ ธ์ ผ ล
การศึกษาทางเด็ก
• ได้รับประโยชน์ให้เด็กลงมาทางานกับผู้ใหญ่ สิ่งที่ผู้ใหญ่ทากับเวลานี้มันผิดมาก และรับรู้ถึงอนาคตว่าเราจะ
วางแผนปฏิบัติงานอย่างไรกับครอบครัวชุมชนของเรา
สรุปการเรียนรู้สาคัญจากการเข้ าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1) ได้แนวคิดในการทางานระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ 2) ได้
เทคนิค / กระบวนการในการทางานร่วมกับเด็กและเยาวชน ทั้งการคิดนอกกรอบและการจัดการเรียนการสอน การเปิดโอกาส
ให้กับเด็กได้เรียนรู้ การพูดคุยเพื่อให้เห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การออกแบบกระบวนการและการทากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 3) กลไกการทางานร่วมกับเด็กและเยาวชน ที่มีการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และการสร้างแรงบันดาลใจ 4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เช่น กล้าคิด กล้ า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้านาเสนอ 5) การนาไปปรับใช้กับครอบครัว อบต. และชุมชน

สรุปบทเรียน 3 กลุ่ม เด็กและเยาวชน พี่เลี้ยง คนในชุมชนและผู้ปกครอง
เมื่อทั้ง 3 ห้องย่อย สรุปบทเรียนเสร็จสิ้น พี่อ้วนให้ผู้เข้าร่วมมารวมในเวทีใหญ่แล้วสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้
เด็กและเยาวชน
จังหวัดกาญจนบุรี
• ขอบคุณโครงการดีๆ ที่ช่วยสร้างจิตสานึกให้กับเยาวชนอย่างดี ฝึกจิตสาธารณะที่ทาส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน ให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ในโรงเรียนไม่ได้สอน คิดได้อย่างอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ ทาให้เราได้มีความรู้ติดตัว
ตลอดไป
• ดีใจที่ได้เข้าโครงการ ชอบกิจกรรมของพี่มากๆ เพราะว่ามีการสอดแทรกความรู้ไว้
จังหวัดเพชรบุรี
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• ขอบคุณโครงการนี้ที่ทาให้เรามีฐานความรู้ดีๆ ผ่านโครงการนี้ไปได้ การที่เราจะทาเรื่องอะไรสักอย่าง
ไม่ต้องเป็นคนใหญ่ ขอเพียงให้เรามีความมุ่งมั่นก็พอ
• ขอบคุณโครงการที่ทาให้เราได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ลงพื้นที่ เรียนรู้ปัญหาในชุมชน
• ทาให้พวกเราพบประสบการณ์ดีๆ เอาไปใช้ในอนาคตได้ เรียนในมหาวิทยาลัย พบคนมากกว่า ทาให้
เรายอมรับได้
• ให้กระบวนการคิดหลายอย่าง ทั้งความรู้และประสบการณ์หลายอย่างๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกคนได้
ทางานร่วมกัน
• มีภาวะผู้นามากขึ้น มีปัญหาและอุปสรรคมากขึ้น จะมีเพื่อนในทีมและเพื่อนให้คาปรึกษา ทาให้เรา
ผ่านอุปสรรคไปได้ ถ้าไม่มีพี่ๆ ก็คงไม่มีหนูในวันนี้ ได้พบคุณตายายในตาบลหนองโสน ยายเอี้ยงและตาเอื้อน ช่วงแรก
ยังไม่เปิดใจ จนตายายเกิดการยอมรับ เรียนรู้วิถีชีวิตและเราอยากดูแลอีกครอบครัวหนึ่ง
จังหวัดราชบุรี
• สอนให้ผมกล้าพูดกล้าทา กล้าวางแผนก่อนทา ทาให้ทางานชัดเจนมากขึ้น บางปัญหาเล็กที่อยู่ใกล้ตวั
อาจมองข้าม จะทาให้เราเข้าใจชุมชนได้
• ดีใจที่ได้ทาโครงการ มีประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นผู้ให้ที่ดี นาไปศึกษาต่อให้น้อ งๆ ในโรงเรียน หนูทา
ด้วยใจย่อมถึงผู้รับ
• ได้ฟังบรมครูของทั้ง 5 ท่าน คือ คาว่าลาบากจะไม่เข้าใจ หากสู้จะทาให้เก่งและแกร่งเหมือนกับ
คุณครู 5 ท่าน เมื่อวานนี้
จังหวัดสมุทรสงคราม
• ประทับใจโครงการของตัวเอง ไม่คิดว่าจะทาสาเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ สอนให้ เรากล้าคิด กล้า
แสดงออก และกล้าพูด พร้อมที่จะพูดคุยและถามหลังจากที่ชาวสวนตอบกลับมา ทาให้ตัวเองทลายกาแพงตัวเองลง
ได้ เวลาที่พที่ ากิจกรรม จะมีการสอดแทรกความคิดทุกครั้ง
• ทาให้ฝึกทักษะ การทางานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นลาดับขั้นตอน หากย้อนกลับไปว่าเข้ามาทา
กิจกรรมนับ 1 – 5 คิดว่าถูก แม้ว่าจะทาที่ราชบุรีแต่สะท้อนกลับไปชุมชนของตนเองที่สมุทรสงคราม
พี่เลี้ยง

• ขอบคุณโครงการและพี่เลี้ยงทุกท่าน ที่ทาให้เด็ก ร.ร.หนองโรงเก่งขึ้น พ่อแม่ ผู้ ปกครองและชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ
• ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงของโครงการตั้งแต่ปี 1 – 3 เด็กเก่งขึ้นมากทั้ง 4 จังหวัด จากเดิมไม่ทาอะไร ทาให้
เด็กแพรกหนามแดงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จากัด ได้
ผู้ปกครอง
• รู้สึกว่าเราเกิดเร็วไปหน่อย หากเกิดช้ากว่านี้เราจะได้มีโอกาสทางานมากกว่านี้ จากการสนับสนุนการทางาน
มากว่า 6 เดือน เรายังได้พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น หากเราเป็นเด็กเราจะเข้าร่วมกิจกรรม
• ทีมผู้ใหญ่ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าเป็นการลงชุมชนได้จริง พัฒนาได้จากระดับรากหญ้าขึ้นมา นับว่า
เป็นโครงการที่ดี
• ขอบคุณโครงการ เด็กๆ โชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้
• ในนามของคนภูมิภาคตะวันตก ขอให้ทุกคนที่คิดดีต่อบ้านเมืองมีบุญกุศลต่อไป ขอให้ปฏิรูปการศึกษาได้สาเร็จ
จากการเห็นพลังของเด็กๆ ที่ผ่านมาได้ปล่อยลูกนกให้เดินไปตามเส้นทางของเขา หลายคนเป็นอัยการ หมอ บางคนติดยา และ
มีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตจากการซิ่งรถ เมื่อวานได้เห็นกิจกรรมทาให้ผมมีแรงบันดาลใจอยากเข้าร่วม
ภาคีเครือข่าย
• ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเยาวชน เราเชื่อมั่นว่าเด็กมีความคิดและมีศักยภาพ
โลกของเด็กกับผู้ใหญ่ไปด้วยกันได้ ผู้ใหญ่และน้องสามารถทางานด้วยกันได้ มีการเทกองศักยภาพของตนเองได้ ขอบคุณน้องๆ
ที่ทาให้ 2 วันมานี้ช่วยเติมไฟให้กับพี่ๆ กลับไปคิดต่อว่า จะทาอย่างไรต่อไป แต่ยังเชื่อมั่นว่า เด็กไม่ใช่คนที่จะตามหลังเราอย่าง
เดียว แต่เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน (จังหวัดสงขลา)
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• การทางานของเยาวชน 3 ปีที่ผ่านมา เห็นศักยภาพของน้องทุกคน สิ่งที่เราทามา 3 ปี ทาให้เรามีจิตอาสาและ
จาวันเวลาทั้งความทุกข์และความสุขร่วมกันจากการทางานร่วมกัน จะทาให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและช่วยชุมชน
ต่อไป (จังหวัดน่าน)
• ผลการท างานกั บ เยาวชนที่ ผ่ า นมา ท าให้ พี่ เ ลี้ ยงมี ค วามเชื่ อ ว่ า เด็ ก ทุ ก คนสามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพได้ ที่
ศรีสะเกษเป็นเด็กเล็กยังมีการพัฒนามากขึ้น น้องเก่งขึ้น สามารถนาไปปรับใช้กับการทางานที่ชีวิตและโรงเรียนได้ เหมือนกับที่
น้องศรีสะเกษเคยกล่าวว่า หากผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ให้เด็กก็สามารถพัฒนาศักยภาพได้ (จังหวัดศรีสะเกษ)
• ลาพูนอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ได้เรียนรู้ พูดคุยกับน้องหลายบูธ เมื่อวาน อยากเห็นเด็กลาพูนเปลี่ยนวิธี
คิดและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ้าง อยากเห็นพี่ๆ ป้าๆ มาช่วยกัน (จังหวัดลาพูน)
• ยักษ์ถูกปลุกขึ้นมา แต่เมื่อเรากลับไปทางานในพื้นที่ จะเหมือนมีตัวละคร 2 ตัว ในตัวเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทา
อย่างไรให้ตัวดีปลุกสานึกให้เรามีพลังต่อไป (นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร)
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา (อาธเนศ) กล่าวว่า ดีใจมากกับน้องๆ เยาวชน บางครั้งต้องเล่นบทเพื่อให้พวกเราผ่านความ
ยากลาบากและผ่านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การตั้งตาถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ หากเราอยากเติบโตเราต้องตั้งคาถามบ่อยๆ
จะทาให้เรามีทักษะการคิด วิเคราะห์เพิ่มขึ้น ขอบคุณทุกทีมที่มาช่วยกันทางาน ความรู้ที่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคมไทยมากๆ
เป็นเพียงคนไม่กี่เปอร์เซ็น ต์ที่จะถูกกล่าวหาว่าเราเป็นประเทศที่การศึกษาด้อยคุณภาพมากที่สุดในอาเซียน เราจะยอมรับ
หรือไม่ว่าคนเราแย่มากขึ้นในขณะที่สังคมพัฒนาขึ้น เราจะทาอย่างไรให้กลับไปช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป แม้ว่าโครงการจะจบลง
เราจะต้องนาความรู้ไปปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้น หากเราไม่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
สุดท้ายโครงการคงไม่จบ หลังจากนี้เราจะนาไปขยายผลต่อ วันนี้จะเห็นได้ว่า สกว.จะสนับสนุนงานต่อไป น้องที่เพิ่งเข้าเป็นปี
แรก หากมีโครงการจะชวนเข้าร่วมเป็นกลุ่มแรก แต่ว่าสิ่งที่ติดตัวคุณจะเป็นสิ่งที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ถูกดุและตั้งคาถาม จะ
ทาให้เราไม่ลืม และเป็นภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ช่วงท้ายมีการมอบของที่ระลึกให้กับ
ภาคี ขอขอบคุณทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมคิดค้นคว้า ทีมสื่อและเครื่องเสียง พี่เลี้ยง
และคนในชุมชน และปรบมือให้ตัวเอง
เลิกกิจกรรมเวลา 16.20 น.
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด
ผู้สรุปรายงานการประชุม
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขา
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
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