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สรุปรายงานเวทนีับหนึ่งสร้างส านึกปลกุพลเมือง คร้ังท่ี 2 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 

ระหว่างวัน 4 – 5 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วม  

1. นายชนม์สวัสดิ์ ฉิมเชื้อ  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

2. นายปิยวัฒน์  วัชนุชา  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

3. นายชาตรี  ลักขณาสมบัติ ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

4. นายธรรมนธี  สุนทร  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

5. นางสาววีรวรรณ ดวงแข  ทีม PNDs 

6. นางสาวอัญชนา ดีไสว  ทีม PNDs 

7. นายธเนศ  สร้อยทอง ทีม PNDs 

8. เด็กชายสหธน  ไม้ค าหอม ทีม PNDs 

9. นางสาวบังอร  ช่วยชูวงศ์  พี่เลี้ยงทีม PNDs 

10. นายอิศรา  เอี่ยมสง่า  ทีม วษท.ราชบุรี 

11. นายธวัชชัย  ขาวส าอางค์ ทีม วษท.ราชบุรี 

12. นางสาวนลินรัตน์ สืบสรวง   ทีม วษท.ราชบุรี  

13. นายปณิธี  จินดาทา  ทีม วษท.ราชบุรี 

14. นางสาวอุรชา  สวัสดิ์พิพัฒพงศ์ ทีม วษท.ราชบุรี 

15. นางสาวศิรพร  บุญมาก  ทีม วษท.ราชบุรี 

16. นางสาววิชชุดา ศรีค าฮวด  ทีม วษท.ราชบุรี 

17. นางสาวจีรนันท์ หนูวัฒนา  ทีม วษท.ราชบุรี 

18. นางสาวกัญญาณัฐ สีหะอ าไพ ทีม วษท.ราชบุรี 

19. นายนพพล  แตงรอด  ทีม วษท.ราชบุรี 

20. อาจารย์เรณุกา หนูวัฒนา  พี่เลี้ยงทีม วษท.ราชบุรี 

21. อาจารย์ธนพล อ่อนพุก  พี่เลี้ยงทีม วษท.ราชบุรี 

22. นายวิน  -  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

23. นายธีรศักดิ์  ค าชู  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

24. นายสิงหา  มารยาท  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

25. นางสาวสุรีพร  ใจทะเล  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

26. นางสาวขนิษฐา ศิลปกาญจนมาลัย ทีม วษท.กาญจนบุรี 
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27. นางสาวจ าปา  ศรีปานเงิน ทีม วษท.กาญจนบุรี 

28. นางสาวธิดาพร ต๊ะวิชัย   ทีม วษท.กาญจนบุรี 

29. นางสาววิภาพร พรหมเกตุ ทีม วษท.กาญจนบุรี 

30. นางสาวคณินทรา พัฒนมามาศ ทีม วษท.กาญจนบุรี 

31. นางสาวชนาพร ใจหาญ  ทีม วษท.กาญจนบุรี 

32. อาจารย์ส าราญ พลอยประดับ พี่เลี้ยงทีม วษท.กาญจนบุรี 

33. นางสาวกชกร  สนธิกุล  พี่เลี้ยงทีม วษท.กาญจนบุรี 

34. นางสาววนิดา  ยาก าจัด  ทีม Oneness 

35. นายอภิสิทธ์ิ  ยาก าจัด  ทีม Oneness 

36. นางสาวลลนา  มาโชค  ทีม Oneness 

37. นางสาวศิริรัตน์ แก้วเมืองเพชร ทีม Oneness 

38. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเมืองเพชร ทีม Oneness 

39. นางสาวปรียานันท์ เย็นเปิง  ทีม Oneness 

40. นายเฉลิมพล  ช้างเผือก  พี่เลี้ยงทีม Oneness 

41. นางสาวปาน  ยังอยู่  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

42. เด็กชายแง  ยังอยู่  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

43. เด็กหญิงกัญญาภัค ห่วงสุข  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

44. นายจีรภัทร  ห่วงสุข  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

45. นางสาวพรนภา อินตา  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

46. เด็กหญิงภิมลรัตน์ กล่อมสุด  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

47. เด็กหญิงนวรัตน์ เมยยะ  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

48. เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์ จอมมาก  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

49. เด็กหญิงสุนันทา เทศทอง  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

50. เด็กหญิงแอน  จันดี  ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

51. เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ณรงค์ ทีม S.T.T. ศรัทธาธรรม 

52. นางสาวกุลสตรี อุณหกานต์ ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

53. นางสาวสาวิตรี จีนพานิช  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

54. นางสาวภาวิณี แสนสง่า  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

55. นางสาวชลธิชา จ าปาทอง  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

56. นางสาวสกาวเดือน งามยิ่ง  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

57. นางสาวสุชานาถ เบ็ญทนา  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

58. นางสาวอติกานต์ สุขกรม  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 
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59. นางสาวอัญชิษฐา ทองดอนน้อย ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

60. นางสาวชลกาญจน์ เสาวนิตย์  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

61. นางสาวพิมพ์นิภา สอนสมบุญ ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

62. นางสาวมะลิวรรณ บุญรักษ์  ทีม มรภ.กาญจนบุรี 

63. อาจารย์ปกรณ์ ประจวบวัน พี่เลี้ยงทีม มรภ.กาญจนบุรี 

64. นางสาวบุษกร  จันทร์สว่าง ทีมถาวรานุกูล 

65. นางสาวปภาวดี บุญมาก  ทีมถาวรานุกูล 

66. นายทรงยศ  แสงบรรจง ทีมถาวรานุกูล 

67. นางสาววราลักษณ์ แตงตุ่น  ทีมถาวรานุกูล 

68. นางสาววิยดา  อินทิรารัตน์ ทีมถาวรานุกูล 

69. นายธีรภพ  อิ่มเสมอ  ทีมถาวรานุกูล 

70. นายคณิศร  บุญมาก  ทีมถาวรานุกูล 

71. นายธนวัฒน์  บัวทอง  ทีมถาวรานุกูล 

72. นางสาวบุษยา  ดังแสง  ทีมลิ้นช้าง 

73. นางสาวบุษยารัตน์ ดังแสง  ทีมลิ้นช้าง 

74. นางสาวธัญญารัตน์ พวงไม้  ทีมลิ้นช้าง 

75. นางสาวบุษบา ดังแสง  พี่เลี้ยงทีมลิ้นช้าง 

76. นางสาวพัชรี  ชาติเผือก  ทีมคิดค้นคว้า 

77. นางสาวไรญา  ต่วนมิหน้า ทีมคิดค้นคว้า 

78. นางนิภา  บัวจันทร์  คณะท างาน 

79. นายชิษนุวัฒน์  มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

80. นายพศิน  เผ่าพงษ ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

81. นายค ารณ  นิ่มอนงค ์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

82. นายอรรถชัย  ณ บางช้าง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

83. นายสถาพร  โพธิไพรศิริ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

84. นายสราวุธ  ปิ่นแก้ว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

85. นายนิรุติ  พลสมัคร  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

86. นายนฤวัต  แซ่ตัน  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

87. นางสาวบัวนัดดา สุขชาตะ  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

88. นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

89. นางอาภา  พงศ์คีรีแสน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

90. นางสาวพรทิพย์ ลิ้มประสิทธิวงศ์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
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วันที่ 4 มีนาคม 2560 

เปิดประชุม เวลา 09.15 น. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเช้าวันนี้ นายค ารณ น่ิมอนงค์ (พี่อ้วน) และนายอรรถชัย ณ บางช้าง (พ่ีโด่ง) ชวนน้องเตรียมความพร้อมโดยการ

ท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

 ปรบมือตามจ านวนนับ ปรบมือแล้วลบและเพิ่มตามค าสั่ง  

 เอามือจับหู ตา จมูก ปาก ตามค าสั่ง 

 ลุกข้ึนยืน นั่ง ก้าวไปทางซ้าย ขวา หน้า หลัง หลังจากน้ันให้ท าตามสั่งแต่ตรงข้ามกับปกติ   

 จับคู่กับเพื่อนคนท่ีสนิทที่สุด หันหลังแล้วเอามือคล้องแขนกันไว้ จากนั้นให้นั่งลง ยืนข้ึน โดยหลังห้ามหลุดออก

จากกัน  

 กิจกรรมความจริง – ความเท็จ โดยการหันหน้าเข้าหาคู่ของตัวเอง ยื่นมือซ้ายแล้วแบ มือขวาคว่ าไว้บนมือเพื่อน 

แล้วแบ่งกันเป็นความจริงกับความเท็จ หากพูดความจริงให้คนที่เป็นความจริงแตะมือเพื่อน หากพูความเท็จให้

คนท่ีเป็นความเท็จมือเพื่อน เช่น ไก่มีขน ปลามีขา หนูอยู่ในรู เป็นต้น รอบแรกคนท่ีถูกเพื่อนแตะมือจะต้องย้าย

ไปหาเพื่อนคู่ใหม่ 

 กิจกรรมเสร็จล่ะเธอ โดยให้บอกช่ือตามสั่ง หากหมดเวลา คนที่พูดไม่ทันจะแพ้ เช่น สัตว์บก ยี่ห้อสบู่ ผลไม้ 

จังหวัดที่ลงท้ายด้วยค าว่า “บุรี” เป็นต้น รอบแรกใครแพ้ให้ยืนขึ้นไปเปลี่ยนคู่กับคนที่มาจากต่างทีม / โครงการ 

/ จังหวัด แล้วให้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ รอบที่ 2 ให้หมายเลข 2 เริ่มก่อน คนที่แพ้ให้ลุกขึ้นไปนวดไหล่ให้เพื่อน 

รอบที่ 3 ให้หมายเลข 1 เริ่มก่อน คนท่ีชนะลุกข้ึนไปเปลี่ยนคู่ใหม ่
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 กิจกรรมคนต่อคน ลุกขึ้นยืนหันหลังชนกัน แล้วท าตามที่บอก เช่น ขาต่อขา แขนต่อแขน เข่าต่อเข่า ผมต่อผม 

ศอกต่อศอก นิ้วต่อนิ้ว เป็นต้น เมื่อบอกว่า “คนต่อคน” ให้กลับมายืนหันหลังกับคู่เดิม    

 กิจกรรมซอมบี้ ที่จะเข้าไปแตะคน เมื่อถูกซอมบี้แตะใครจะแข็ง คนจะต้องไปช่วยเพื่อนพร้อมกับพูดว่า “เธอ

เป็นมนุษย์ๆ”  

 จับมือล้อมเป็นวงใหญ่ นับ 1 – 5 แล้วยืนเป็นแถวตอน 1 – 5 เพื่อท ากิจกรรมไข่มังกร ให้คนหน้าถือไข่มังกร

แล้วส่งต่อให้เพื่อนไปข้างหลังจนครบทุกคน แล้วพูดค าว่า “เฮ๊” โดยห้ามหันมามองเพื่อน และมีพี่เลี้ยงช่วง

วางแผนในแต่ละทีม 

กติกาการอยู่ร่วมกัน  

จากนั้นให้แต่ละกลุ่มไปตั้งกติกาการอยู่ร่วมกัน โดยให้แต่ละกลุ่มระดมมาน าเสนอ 3 ข้อต่อกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 

 ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ 

 กินข้าวให้หมด 

 ตรงต่อเวลา 

 ห้ามพูดค าหยาบ 

 ไม่ทะเลาะวิวาท 

 มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันท้ังในและนอกทีม 

 ช่วยกันรักษาความสะอาด 

 ห้ามมีเรื่องชู้สาว 

 เชื่อฟังวิทยากร 

 ระมัดระวังลิง 

 ห้ามเดินเล่นริมทะเล หากจะไปต้องแจ้งพี่เลี้ยง 

 ใช้สัญญาณระฆังในการท ากิจกรรม 

เมื่อพักรับประทานอาหารว่างกลับมา พี่อ้วนให้แต่ละคนในทีมบอกช่ือเพื่อนในกลุ่ม และเชิญนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 

ผู้บริหารโครงการ มาช้ีแจงวัตถุประสงค์และรูปแบบการด าเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาค

ตะวันตก ปี 3 

 

กิจกรรมแรกเร่ิมรู้จักกัน โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 
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นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า (อาธเนศ) ผู้บริหารโครงการ เกริ่นน าวัตถุประสงค์และรูปแบบการด าเนินโครงการพลังเด็ก

และเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก หรือโครงการ active citizen ซึ่งปัจจุบันคนไทยเป็นคนเฉื่อยชา เราจะต้อง

ท าให้คนไทยเป็นพลเมืองตื่นรู้ ไม่นิ่งดูดาย เห็นอะไรที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมก็ต้องจัดการ โครงการจะรับสมัครเด็ก

และเยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 14 – 25 ปี โครงการละ 5 คน เข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีพี่เลี้ยง 1 คน ทีม่าจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ครู หรืออาจารย์ก็ได้ ภูมิสังคมภาคตะวันตก มีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี 

กาญจนบุรี นครปฐม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ในโครงการจะเลือกด าเนินงานใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ราชบุรี เพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความเช่ือมโยงด้วยแม่น้ าแม่กลองที่มีต้นน้ ามาจากจังหวัดตาก และแม่น้ าเพชรบุรีที่

มีต้นน้ าจากแก่งกระจานไหลมารวมกันที่อ่าว ก.ไก่ ตรงบริเวณต าบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบ

นิเวศของภาคตะวันตก โดยมีความเชื่อว่าเด็กไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งปัญหา เด็กและเยาวชนพัฒนาได้ มีพี่เลี้ยงเข้ามาเรียนรู้และ

ลงไปหนุนเสริมในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ไม่เกินระยะทาง 5 กม. เป็นต้น เน้นการท างานเพื่อส่วนรวม และต้องการเห็นพลเมืองไทยมีคุณภาพ  
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กิจกรรมในช่วง 6 เดือนแรก จะมีการประชุมทีมงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันนี้

เป็นกิจกรรมนับ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ระบบภูมินิเวศเบื้องต้น เขียนโครงการส่งเข้ามา จัดกิจกรรมนับ 2 ในวันที่ 

18 – 19 มีนาคม 2560 น าโครงการมาอนุมัติ ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมนับ 3 – 5 โดยมี

การเติมความรู้เป็นระยะๆ และได้ผลงานออกมาเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งแต่ละทีมจะต้องชวนคิดและพูดคุยเพื่อบอกว่าเรา

อยากจะด าเนินโครงการอะไร โดยโครงการที่ท างานต่อเนื่องมา 3 ปี จะต้องเข้าร่วมการพัฒนาโครงการเพื่อยกระดับการท างาน 

แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงน้องๆ ในปีที่ 3 ร่วมกับทีมโค้ชได้ สิ่งที่เราจะท าในโครงการ คือ การไหว้และการยิ้ม

ทักทาย ไปลามาไหว้เป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติและเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นคน

ไทย 4.0 ตลอดจนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

  
 

กิจกรรม “กระจกเงา” สื่อความหมายสะท้อนตัวตนของตนเอง 
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จากนั้นพี่อ้วนให้น้องวาดภาพระบายสีสะท้อนตนเองในกระดาษ A4  เมื่อวาดเสร็จให้นับ 1 – 2 ในกลุ่ม แล้วแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม นั่งล้อมวงหัวเข่าชิดกันเพื่อพูดคุยกับเพื่อนว่า ภาพที่เราเล่าสะท้อนตัวตนเองอย่างไร โดยมีปากกาวางอยู่กลาง

วง คนที่พร้อมพูดก่อน พูดเสร็จแล้ววางปากกาลง คนที่พร้อมก็หยิบปากกาเพื่อพูดต่อไป จนครบในวง แล้วแบ่งปันในเวทีใหญ่

ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

 นิสัยของน้องแต่ละคน เพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจการพูดคุยกับน้อง การแบ่งปันการพูดคุยร่วมกันภายในกลุ่มได้  
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 ความคิดของตนเองและน าเสนอผ่านการพูด 

 การวางตัว การปรับตัวเข้าหากัน 

 ลักษณะเด่น ความชอบที่แตกต่างกัน บางรูปวาดต่างกันแต่สื่อแล้วออกมาคล้ายกัน 

 รูปภาพสะท้อนความเป็นตัวตน สิ่งท่ีชอบและไม่ชอบ 

 ศักยภาพของตนเองที่ถูกพัฒนาแล้ว เช่น ภาพนกใหญ่กับต้นไม้ นกแสดงถึงพวกเด็กที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ 

และต้นไม้หมายถึงผู้ใหญ่ใจดีที่คอยดูอยู่ เพื่อให้เราออกไปส ารวจในป่า เป็นต้น  

 ความฝันของตนเอง และการส่งต่อพลังในกลุ่ม 

 รู้จักเพื่อนแต่ละคนเพิ่มขึ้น และทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดี 

พี่อ้วนสรุปช่วงท้ายว่า กิจกรรมนี้สะท้อน 1) การเรียนรู้ตนเองก่อนที่จะไปท าอะไรกับคนอื่น เราต้องทบทวนตนเอง

ก่อนว่า เราเป็นอย่างไร นิสัยเป็นอย่างไร 2) สื่อสารให้เพื่อนรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร จะได้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจกัน ซึ่งเป็น

กระบวนการส าคัญในการท ากิจกรรมทั้ง 2 วันน้ี และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ของแต่ละคนน ามาแลกเปลี่ยนกัน   

 

 

ช่วงบ่ายพี่อ้วนชวนน้องๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม และเตรียมความพร้อม ดังนี ้

 กิจกรรมยืดและเหยียด โดยการยื่นมือออกไปสะบัดและก ามือหมุน  

 กิจกรรมจดหมายผิดซอง โดยให้มีคนออกไปยืนเพื่อบอกช่ือคนส่งจดหมาย คนที่ถูกขานช่ือจะต้อง

ออกมาเดินในวงกลม เมื่อได้จ านวนคนมากพอ ก็บอกว่า “จดหมายผิดซอง” ทุกคนที่กล่าวช่ือก็

จะต้องวิ่งกลับไปหาที่ยืน คนท่ีกลับเข้าคนสุดท้ายจะต้องออกมาน าจดหมายต่อไป  

 กิจกรรมสุดโหดกระโดดตีเป็ด โดยการจับกลุ่ม 3 คน แบ่งออกเป็น 1) สุดโหด 2) เป็ด และ 3) ก าแพง 

รอบแรกให้เวลา 10 วินาที รอบต่อไปสลับกันท าต าแหน่ง ให้เวลา 10 วินาที   

 



10 
 

กิจกรรมน้ าบ่อ น้ าพุ น้ าประปา น้ าฝน 

 

พี่อ้วนให้น้องดูภาพน้ าบ่อ น้ าพุ น้ าประปา น้ าฝน แล้วให้น้องเลือกรูปภาพที่ชอบพร้อมทั้งเขียนเหตุผลว่าชอบเพราะ

อะไร จากนั้นให้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เขียนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และแบ่งปันในวงใหญ่ สรุปได้ดังนี้ 

 

ประเภท สาเหตุที่เลือก 
น้ าฝน  นึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องฝนหลวง โครงการหลวง ที่มีประโยชน์กับเกษตรกรในการท า

การเกษตร 

 สดชื่น เย็นสบาย และนอนหลับ เป็นน้ าท่ีมีน้ าใจ ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

 ท าให้ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ า น้ าบ่อ น้ าพุ น้ าประปา และทะเล เชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวได้ 

 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ฝนตกทั่วฟ้า ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง สานต่อจากธรรมชาติถึง
ธรรมชาติ 

 หากเปรียบกับการด าเนินชีวิตที่เราต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ อยากหลากหลาย 
น้ าประปา  สะดวกสบาย พัฒนามาแล้ว 

 ประหยัด สะอาด ลดการสิ้นเปลือง 

 พวกเราเหมือนก๊อกน้ า หากมีการติดขัด จะมีพวกพ่ีๆ ช่วยขัดล้างให้ไหลได้สะดวก 

 น้ าท้ัง 3 อย่าง สามารถน ามาเช่ือมโยงกันได้ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น้ าพุ  สวยงาม เกิดตามธรรมชาติ มองแล้วสบายตา สดช่ืน ผ่อนคลาย  

 มีแร่ธาตุ ใช้ประโยชน์ได้มากมาย แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  

 เปรียบเหมือนความทะเยอทะยานของเรา หากเราพลาดพลั้งก็อาจตกลงมาเหมือนน้ าพุได้ 

 เปรียบเหมือนตาน้ า ต้นก าเนิดของน้ า ชีวิตเหมือนน้ าพุ เมื่อไหลผ่านทางต่างๆ ก็สามารถไหลไป
สร้างประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 

น้ าบ่อ  สามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง น้ าบ่อรู้สึกถูกกักขัง ถูกตีกรอบ จะขาดอิสระ 

 เป็นการจัดการน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็น / ฤดูแล้ง  

 คนท่ีมารวมกันเป็นกลุ่มคน หากไม่มีแหล่งน้ าก็ไม่มีน้ าบ่อ  

 ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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สิ่ ง ที่ ไ ด้
เรียนรู้จาก
ก า ร ท า
กิจกรรม 

 ทราบถึงประโยชน์และความส าคัญของน้ าท้ัง 4 ประเภท การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 สื่ออารมณ์ บ่งบอกถึงมุมมอง / ความคิดของแต่ละคนที่มีต่อรูปภาพ 

 แสดงถึงความหวัง ความอิสระ ความฝัน ความทะเยอทะยาน และการกักเก็บ 

 การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย เราจะบริหารความคิดเห็นที่แตกตา่งนี้ไดอ้ย่างไรในการท ากิจกรรม 

การท างาน
บ น ค ว า ม
แตกต่าง 
 

 รู้จักนิสัยของเพื่อนในทีมก่อนท างานร่วมกัน 

 พูดคุยและปรับทัศนคติเข้าหากัน เพราะว่ามาจากต่างถ่ินฐาน 

 มีข้อตกลงร่วมกัน แบ่งหน้าท่ีในทีมงาน 

 เปิดใจยอมรับความคิดเห็นร่วมกัน ยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนในทีมงาน  

 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยติดตามและหนุนเสริมในทีมงาน 

 รู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 การระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน 

 การรู้จักการสร้างความสัมพันธ์ การพูด การยิ้มกับคนในกลุ่ม 

 การสร้างความคุ้นเคยโดยการท ากิจกรรมร่วมกัน 
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จากนั้นให้แบ่งกลุ่มตามสีของวันเกิดและ 7 วันในสัปดาห์ นั่งตามกลุ่ม และลุกข้ึนยืนเรียงล้อมวงตามอายุจากมากท่ีสุด

ไปหาน้อยที่สุดโดยห้ามใช้เสียง และครั้งสุดท้ายนับ 1 – 2 ต่อเนื่องในวงใหญ่ เพื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในการท าเรียนรู้ผ่านการ

ลงมือท าในกิจกรรมสะพานสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

กิจกรรมสะพานสัมพันธ์ 

เลือกตัวแทน 11 คน ในกลุ่มมาเดินบนเชือกจากจุดเริ่มต้น – จุดสุดท้าย โดยคนท่ีเดินบนเชือกจะต้องมีอวัยวะส่วนใด

ส่วนหนึ่งติดกัน เมื่อเดินไปสักระยะจะพบแม่น้ าพิษ มีก้อนหินวิเศษช่วยให้เดินผ่านแม่น้ าพิษ คนที่เหลือสามารถช่วยให้ทั้ง 11 

คนเดินต่อไปได้ โดยเชือกห้ามสัมผัสพื้น มีระยะเวลาท ากิจกรรม 1 ช่ัวโมง 30 นาที พร้อมทั้งสรุปบทเรียนในท้ัง 2 กลุ่ม สรุปได้

ดังนี ้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 1 
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การสรุปบทเรียนกิจกรรมสะพานสัมพันธ์ 

เสร็จจากการท ากิจกรรม นายค ารณ นิ่มอนงค์ และนายสถาพร โพธิไพรศิริ พี่เลี้ยงในโครงการ จากศูนย์ประสาน

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตั้งค าถามชวนคิดสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรม 

ความรู้สึกเมื่อได้ยินโจทย์ 

 งง 

 กังวล 

 ท้าทาย 

 คิดตามและหาวิธีท่ีจะผ่านไปให้ได้ 

 ตื่นเต้น 

 คิดว่าจะท าได้หรือไม่ 

ความรู้สึกระหว่างท ากิจกรรม 

ช่วงวางแผน 

 อยากให้ช่วยกันคิด เสนอความคิดเห็น 

 ตื่นเต้นและกังวล 

 เปิดโอกาสให้เพื่อนได้เสนอความคิดเห็น 

ช่วงทดลองท าตามแผน 
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 ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 เห็นใจเพื่อที่เสียสละให้เราขี่หลังและเดินเหยียบเท้า 

 กลัวเพื่อนเจ็บ 

 เห็นข้อผิดพลาดและช่วยกันวางแผนในจุดที่ขาดไป 

 ทุกคนมีส่วนส าคัญในการเข้าเส้นชัย 

ช่วงเดิน 

 กลัวท าไม่ได้ตามแผน 

 กลัวตกจากกระดาษ 

 ให้อภัยกันเมื่อท าพลาด ไม่โทษว่าใครผิด 

ความรู้สึกหลังเข้าเส้นชัย 

 ดีใจ ภูมิใจ และมีความสุข 

 ท าส าเร็จตามเป้าหมาย 

 โล่งอก 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม 

 ร่วมคิด ร่วมท าร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้ผ่านอุปสรรค 

 การเสียสละและอดทนเพื่อให้ถึงเส้นชัย 

 ได้เห็นเป้าหมายและความสามัคคีที่มีร่วมกัน 

 ฝึกการวางแผนและหาวิธีการแก้ปัญหา 

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและน าไปปรับใช้ในการเรียน 

 เกิดความพยายามขึ้นในตัวเอง 

 เกิดความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 มีน้ าใจช่วยเหลือกันเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

 มองเห็นศักยภาพของตัวเอง 

 เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 เห็นข้อผิดพลาดของแต่ละคนในการท ากิจกรรม 

 สนิทกับเพื่อนๆ มากขึ้น 

ในช่วงท้ายนายค ารณ นิ่มอนงค์ ได้ชวนคิดว่าในชีวิตจริง ถ้าเราพบสถานการณ์เช่นนี้ เราจะยังให้อภัยเพื่อน แล้ว

พร้อมเริ่มใหม่ไปด้วยกันหรือไม่ การท างานร่วมกันควรยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในทีมมากกว่าให้เพื่อนรับฟังเรา เป็นสิ่ง

ส าคัญที่อยากให้น้องๆ กลับไปปรับใช้กับการท างานในโครงการต่อไป 
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กลุ่มที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียนกิจกรรมสะพานสัมพันธ์ 

หลังจากเสร็จจากการท ากิจกรรมสะพานสัมพันธ์ นายอรรถชัย ณ บางช้าง และนางอาภา พงศ์คีรีแสน ทีมพ่ีเลี้ยงจาก

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชวนผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียนโดยให้นั่งล้อมวงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สรุปได้ดังนี ้

ความรู้สึกขณะท ากิจกรรม 

ความรู้สึกเมื่อฟังโจทย์  

 ง่าย 

 ยาก ไม่เข้าใจในโจทย์/เงื่อนไขของเกมส์ เห็นมีเพื่อนช่วยคิดและน่าจะตอบได้จึงไม่ถาม  

 แก้ไขโดยการทดลองท า ทบทวนโจทย์ซ้ าๆ พร้อมวางแผน  

ความรู้สึกช่วงวางแผน  

 วุ่นวาย ไม่มีการแบ่งบทบาทในทีม แต่ก็มีการทดลองท า เช่นทดลองการวางกระดาษ พูดคุย / แอบคุยกันเองแต่

ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และมีผู้น า โดยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมคิดพร้อมลองท าทุกอย่างท่ีเพื่อนบอก  

ความรู้สึกช่วงลงมือท า (ก่อนถึงแม่น้ าพิษ) 

 กลัว ห่วงเพื่อน แม้ว่าตนเองจะขี่หลังเพื่อน แต่มั่นใจในความแข็งแรงของเพื่อนที่แบกรับเรา ช่วยนวดไหล่ด้วย

ขณะที่เพื่อนยังแบกรับเราไว้ และรีบลงจากหลังเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนหนักและเหนื่อย  และทีมมีการปรับ
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กระบวนการเล่นกิจกรรมสะพานสัมพันธ์ครั้งนี้ เนื่องจากเท้าของผู้ที่เป็นคนแบกเพื่อนเดินมีขนาดใหญ่กว่า

กระดาษจึงปรับแก้โดยเปลี่ยนหน้าท่ีไปประคองเพื่อนที่จะตกแทน  

 ง่าย เนื่องจากได้ทดลองท าและพลาดมาหลายครั้ง จึงมีความมั่นใจมากขึ้นในการเดินช่วงแม่น้ าพิษ  ท าให้เดิน

อย่างมีสติ งอเท้าให้อยู่ในกระดาษ และบางคนมีน้ าหนักมากจึงเปลี่ยนให้เพื่อนท่ีอาสาช่วยเหลือมาท าแทน จึง

ส าเร็จได้ การเล่นนั้นต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 

 มั่นใจ การเล่นรอบแรกๆ ก็ย่อมมีความผิดพลาดได้ แต่ต้องมีการทดลองท าหลายๆ ครั้ง จนเกิดความช านาญ

และมีความมั่นใจ คนท่ีไม่ให้เพื่อนมาเปลี่ยน เพราะว่าตนเองท าได้ และต้องท าให้ส าเร็จ  

 บางคนเกรงว่าจะไม่มีส่วนร่วมจึงท าหน้าท่ีหน่วยซ่อมแซมกระดาษที่เป็นอุปกรณ์ เพื่อให้เพื่อนเดินได้สะดวกและ

ไม่ผิดกติกาในขณะเล่นอีกด้วย เช่น การช่วยนับจังหวะก้าว ซ่อมกระดาษที่ถูกสมมุติว่าเป็นก้อนหินให้อยู่ใน

สภาพที่ดีให้เพื่อนๆ เพื่อใช้เดิน  

ความรู้สึกช่วงท้ายของการท ากิจกรรม 

 มั่นใจ  

 ลุ้นว่าจะส าเร็จหรือไม่  

 ตลก ที่เพ่ือนๆ ลุ้น 

ความรู้สึกเมื่อถึงเส้นชัย 

 โล่งใจ 

 ดีใจ ที่เพ่ือนในทีมท าส าเร็จถึงแม้บางคนอาจไม่ได้ลงเล่นด้วย แต่ก็พยายามช่วยเหลืองานอ่ืนๆ  

 เป็นห่วงเพื่อน กลัวว่าจะได้รับอันตราย 

 ความส าเร็จร่วมกัน คือ ทุกคนท าหน้าท่ีได้เต็มที่และเต็มความสามารถ  

เมื่อเปรียบเทียบกับการท าโครงการหรือในชีวิตจริง ต้องย้อนกลับไปดูว่าเราผิดพลาดเพราะอะไร และบางเรื่อง

บางอย่างให้อภัยได้แต่ไม่ควรผิดบ่อย ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ตามความถนัดของเพื่อนในทีม และมีการวางเง่ือนไขเพื่อให้งาน

บรรลุเป้าหมาย โดยปรับคนให้ตรงกับงานและความสามารถ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม   

 ความสามัคคี ความอดทน ให้อภัย การวางแผนงาน มีภาวะผู้น า  

 เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  

 มีการแลกเปลี่ยนความคิด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่เอาแต่ความคิดตัวของเราเพียงคนเดียว  

 เรียนรู้ความผิดพลาดและน าไปสู่การแก้ไข  

การน าไปปรับใช้กับการท างาน   

 มีการวางแผนก่อนลงมือท า การทดลองปรับแผนระหว่างท างาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการท างานต้องกล้า

คิด กล้าท า และกล้าน าเสนอ 
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 มีการแก้ไขปัญหาจากการท ากิจกรรม เช่น พูดคุยและระดมความคิดร่วมกัน ปรึกษาหารือก่อนลงมือท า  แบ่ง

บทบาทหน้าท่ีให้ท่ัวถึงกัน 

สรุปกิจกรรมสะพานสัมพันธ์  

สะท้อนเรื่องการท างานเป็นทีม การท างานท่ามกลางความแตกต่าง และการปรับตัวในการท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้น พี่อ้วนชวนน้องทั้งหมดการรวมกันสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ตลอดวันนี้ ดังนี ้

 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ กระจกส่อง การรู้จักตนเอง ช่วยให้เราได้ทบทวนตนเอง (น้องอัญ) 

 การมองตนเองจากภายใน กิจกรรมสะพานสามัคคี เรามีความสามารถอะไร เราก็ไปท าหน้าท่ีอื่นแทน

เพื่อนตามความถนัดของตนเอง / สิ่งท่ีตนเองท าได้ดีที่สุด (น้องนิก) 

ช่วงท้ายพ่ีอ้วนนัดหมายน้องเรื่องการเข้าพักและพบกันในวันพรุ่งนี้เวลา 08.30 น. และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2560 

เปิดประชุม เวลา 08.45 น. 
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ช่วงเช้าวันนี้ นายอรรถชัย ณ บางช้าง (พ่ีโด่ง) นายสถาพร โพธิไพรศิริ (พ่ีบาส) และนายค ารณ นิ่มอนงค์ (พ่ีอ้วน) ชวน

น้องเตรียมความพร้อมโดยการท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 กิจกรรมเป่ายิงฉุบ โดยการให้น้องแบ่งกลุ่มๆ ละ 7 คน แล้วผลัดกันเป่ายิงฉุบ จนได้แถวยาวท่ีสุด 2 กลุ่ม กลุ่มที่

เป่ายิงฉุบชนะ เต้นท่ากิ้งก่าประกอบ 

 กิจกรรมนักฆ่า โดยการให้แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน คละพื้นที่ แล้วคิดค าถาม 2 พยางค์ เพื่อให้เพื่อนตอบค าถาม 

เมื่อเพื่อนพูดค าตรงกับท่ีกลุ่มคิด จะเป็นผู้แพ้ ให้นั่งลง เช่น ค าว่า “ไม่หลับ” “ไม่รู้” “ไม่สวย” “โอเค” “สีด า” 

เป็นต้น 

 กิจกรรมแย้ลงรู โดยการให้แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน หมายเลข 1 กับ 2 เป็นรู หมายเลข 3 เป็นแย้ เมื่อบอกว่า “แย้

เปลี่ยนรู้” ก็ให้แย้เปลี่ยนรูใหม่และแนะน าตัวเพื่อนในทีมใหม่ด้วย เมื่อบอกว่า “รูเปลี่ยนแย”้ ก็ให้รูเปลี่ยนไปหา

แย้ตัวใหม่ เมื่อบอกว่า “รูระเบิด” ก็ให้พูดค าว่า “บู้ม” และท าตามค าสั่งใหม่ เช่น “รู 2 แย้ 3” “รู 6 แย้ 2” “รู 

2 แย้ 4” เป็นต้น  

 

กิจกรรม Check in 
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จากนั้นให้แบ่งกลุ่ม 6 คน เพื่อท ากิจกรรม check in ภายใต้โจทย์ที่ว่า เช้านี้รู้สึกอย่างไร และจะน ากิจกรรมนี้ไปใช้ใน

การด ารงชีวิตอย่างไร เมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นให้แบ่งปันในวงใหญ่ สรุปได้ดังนี้ 

การน ากิจกรรมในวันวานไปปรับใช้กับการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ การวางแผน การจัดสรรเวลาในการเรียนกับการท างาน 



20 
 

 สอนให้รู้จักตนเองเพิ่มขึ้น มุมมองใหม่ เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่กว้างขวางเพิ่มขึ้น  

 ความอดทน การตรงต่อเวลา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 การแก้ไขปัญหา การเสียสละ การช่วยเหลือกันเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 

 เด็กมีความกระตือรือร้นมากกว่าทุกปี ภูมิใจที่เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น การเรียนรู้กระบวนการท างาน

กับเพื่อนต่างพื้นที่ จะช่วยให้เราได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และน าไปปรับใช้กับการท างานใน

แต่ละพื้นที่ (กลุ่มพี่เลี้ยง) 

หากจะท าให้เกิดความสามัคคีเราต้องท าอย่างไร 

 มีจุดมุ่งหมายและอุปสรรคเดียวกัน  

 ต้องช่วยกันคิดและท า และยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของกันและกัน 

 ตนเองต้องมีความสนใจ มีความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และช่วยเหลืองานได้ 

 การวางแผนและทดลองน าวิธีการต่างๆ ไปทดลองท า แบ่งงานกันท าตามความถนัดของเพื่อนในทีม  

 น าข้อผิดพลาดไปปรับใช้และแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้เพื่อนในทีมช่วยกันท างานและก้าวข้ามอุปสรรค 

 

วีดีทัศน์ปลุกพลังสร้างส านึกพลเมือง 

 

 

 

จากนั้นนางอาภา พงศ์คีรีแสน (พ่ีนุ้ย) ให้น้องนั่งตามกลุ่มแต่ละพื้นท่ีและดูคลิปเรื่องหมอน้อยในป่าแดด แบ่งเป็นช่วงๆ 

สลับกับการแลกเปลี่ยนดังน้ี 

ช่วงที่ 1 มีเนื้อหาว่า มีหญิงชราคนหนึ่งที่นอนป่วยขยับตัวไม่ได้ คุณคิดว่าเวลาแห่งความสุขหายไปไหน สิ่งที่เราเห็น

คืออะไร โดยการเขียนลงไปในกระดาษของตัวเอง จากนั้นแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม ให้เวลา 10 นาที 

o ความสุขหรือทุกอย่างในชีวิตเรา เปรียบเหมือนดอกไม้ที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไปก็จะโรยราไป 

เหมือนกับชีวิตเราก็เมื่อมีความสุขก็จบลง 
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o เด็กผู้หญิงมีความคิดที่จะช่วยและเสียสละ ขณะที่หญิงชราไม่มีคนดูแล ซึ่งเราไม่สามารถหยุดเวลาได้ 

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง จึงต้องท าวันนี้ให้ดีที่สุด 

o พลังในตัวของเด็กคนนี้ อยากช่วยเหลือคนๆ น้ี แต่ยังไม่มีวิธีการและโอกาส เช่นเดียวกับเราที่ต้องหา

โอกาสจึงจะไปช่วยเขาได้ 

ค าถาม คือ หากเรามีโอกาสที่จะช่วยได้ เราอยากจะเป็นอย่างผู้หญิงคนนี ้เราจะท าอย่างไรต่อ 

o หาเวลาว่างและไปดูแล ช่วยเหลือ 

o ค้นหาแนวทาง โอกาส และจากผู้รู้ เพื่อลงไปช่วยเหลือ 

ช่วงที่ 2 มีเนื้อหาว่า โลกของหญิงชรา ก าลังจะเปลี่ยนไป โดยก่อนที่จะไปช่วย จะต้องไปค้นหาทักษะการช่วยเหลือ 

จึงรวมตัวกันหลังเลิกเรียนไปดูแลผู้ป่วยข้ันพ้ืนฐาน  

ค าถาม คือ หากเราเป็นแพรวา เราจะท าอย่างไรต่อ โดยการเขียนลงไปในกระดาษของตัวเอง จากนั้นแลกเปลี่ยนกัน

ในกลุ่ม ให้เวลา 10 นาที  

o รวมตัวและไปเรียนรู้ เพื่อกลับมาดูแลหญิงชรา 

o ถ้าเราสนใจที่จะท า ก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่จะช่วย เช่น ครู หมอ เป็นต้น  

o สนใจศึกษาความรู้ และลงมือช่วยเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ค าถาม คือ หากเราจะท าให้ดีขึ้น เราจะท าอย่างไร 

o พาไปหาหมอ 

o ประสาน อสม. / อบต. มาช่วยดูแล 

ช่วงท่ี 3 มีเนื้อหาว่า เพราะความสุขท่ีแท้จริง คือ การแบ่งปัน ความสุขจากการช่วยเหลือของเด็กหมอน้อยกลุ่ม ร .ร.

ป่าแดดวิทยา  

ค าถาม คือ หากเราจะท าให้ดีขึ้น เราจะท าอย่างไร โดยการเขียนลงไปในกระดาษของตัวเอง 1 นาที จากนั้น

แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม ให้เวลา 3 นาที  

o การช่วยเหลือ โดยการวางแผน ลงมือท างาน และอยากเห็นความสุขอย่างแท้จริง 

o การมีจิตอาสาของทีมงานแพรวา การดูแลเอาใจใส่ และทักษะการดูแลผู้อื่น 

o เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และได้รับการชื่นชม 

ค าถาม คือ สิ่งที่ท า เป็นเรื่องเกินตัวหรือไม่ อย่างไร 

o ท าได้ ไม่เกินตัว 

ช่วงที่ 4 มีเนื้อหาว่า เห็นแล้วสุขใจ จากจุดเล็กๆ ช่วยสร้างสิ่งดีๆ ต่อไป แพรวาอยากช่วยเพราะลุกไปท างาน

ต่างจังหวัด และอยากให้คนอ่ืนมาช่วยเราบ้าง โลกสามารถส่งต่อความดีได้ 

ค าถาม คือ เราเห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้าง โดยการเขียนลงไปในกระดาษของตัวเอง 1 นาที จากนั้นแบ่งปันในเวทีใหญ่  

o เห็นค าชื่นชมจากคนในชุมชน  

o ทราบเหตุผลที่เข้าไปช่วยเหลือของแพรวาและเพื่อน 

o ความตั้งใจของเด็กน้อยกลุ่มนี้กลับไปคืนให้คนในชุมชนจากการเสียสละ 
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o ได้ความสุขกับตนเองและคนอื่นที่เราเข้าไปช่วยเหลือในชุมชน เห็นภาพแพรวาเข้าไปท ากับข้าวโดยมี

คุณป้าคุณยายสอน ซึ่งสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดรอยยิ้ม และมีก าลังใจอยาก

มีชีวิตอยู่ต่อไป 

ค าถาม คือ ท าแล้วเราได้อะไร  

o รอยยิ้มกับความสุข เสียงหัวเราะจากคนที่ไปช่วยเหลือ 

o ได้โอกาส เพราะเห็นความสามารถของเด็ก เด็กอาจได้รับทุนการศึกษาไปเรียนแพทย์และกลับมา

รักษาผู้ป่วยในชุมชน 

o ได้ใจ ความรัก 

o เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีในห้องเรียน มีประสบการณ์ชีวิตที่เพื่อนไม่ได้ท า  

พี่นุ้ยสรุปว่า หากเราดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตน ละครก็สร้างจากชีวิตเรา หรือตั้งค าถามว่า ท าไมเขาจึงท าอย่างนั้น 

อยากสื่อสารอะไร เราจะได้อะไรจากละคร / หนัง มากกว่าความสุข  

จากนั้นพี่อ้วนสรุปการเรียนรู้จากการชมวีดีทัศน์ ดังนี ้ 

o ทักษะจากการลงมือท าด้วยตนเอง ได้ทักษะการสังเกต การค้นหาความรู้ จากการท างานในชุมชน 

การด าเนินกิจกรรมนอกห้องเรียน การเห็นปัญหาจากการลงมือท า 

o จิตสาธารณะ ท าอย่างตั้งใจโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ซึ่งเช่ือมกลับมายังตนเอง 

o การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องมีการคิด วางแผน ค้นหาเพื่อนร่วมทีม ค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องปรึกษาผู้รู้

ในพื้นที่ ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้กับคนในพ้ืนท่ี 

o การคิดบวก เห็นความสุขจากการช่วยเหลือ / การเสียสละ ได้รับรอยยิ้ม / ค าชมเชยจากการ

แลกเปลี่ยนกัน 

จากการชมวีดีทัศน์ เริ่มต้นจากการที่แพรวาเห็นปัญหา ค้นหาทีม เป้าหมายที่อยากท า ปรึกษาพ่ีเลี้ยง ศึกษาหาความรู้ 

/ ข้อมูลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ลงมือท างาน และได้รับความสุขจากการลงมือท า ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่

ต้องใช้ความรู้ / ข้อมูล ผ่านทักษะการลงมือท า และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
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บทเรียนจากส านึกพลเมืองท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า สรุปการท างานของแพรวาที่ท างานจิตอาสา การท างานจิตอาสากับส านึกพลเมือง มีความ

เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร เราจะท าอย่างไรให้เกิดคนไทย 4.0 คนไทยตื่นรู้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาเรื่อง  

1) การก้าวเข้าสู่ประชาคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ และมีลูกน้อย แต่ไม่มีเวลามาดูแลพ่อแม่ รวมทั้งมีคนป่วยด้วยโรค

เรื้อรังเพิ่มขึ้น  

2) ป่าไม้ลดลง ท าให้แหล่งอาหาร / ทรัพยากรลดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก ทรัพยากร

เสื่อมโทรม น้ าเสีย  

จากนั้นให้ชมคลิปวีดีทัศน์ “พลังพลเมือง…สร้างได้” ตัวอย่างโครงการพลังพลเมืองจาก 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดสงขลา 

สมุทรสงคราม น่าน และศรีสะเกษ ผ่านการด าเนินงานสร้างส านึกพลเมืองทั้งประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ท า

ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น หวงแหนและรักบ้านเกิด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสืบสานการท ากิจกรรม

ต่อไป หลังจากดูวีดีทัศน์เสร็จสิ้นแล้ว สรุปบทเรียนจากการชมวีดีทัศน์จะเป็นประโยชน์อย่างไร 

โครงการใหม ่ 

 การท าโครงการท าเรื่องหัวโตกับกลองยาว มาจากอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ทีมหัวโต สมุทรสงคราม) 

 เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของเราในการท าโครงการ ท าเรื่องป่าไม้ เห็นผู้ใหญ่เหนื่อย อยากเข้าไปช่วยผู้ใหญ่ จะ

พยายามท าให้ดีที่สุด (ทีมวัดลิ้นช้าง เพชรบุรี) 

 ท าเรื่องผักคะน้าปลอดสารพิษ ให้แสงตลอดเวลาจาก LED ช่วงกลางคืนและแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน เห็น

ตัวอย่างก็อยากกลับไปท างานให้ประสบความส าเร็จ (มรภ.กาญจนบุรี) 

 สร้างแรงบันดาลใจเพื่อนในกลุ่มอยากเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชน (มรภ.กาญจนบุรี) 

 อยากท าการทดลองเรื่องสุกรในการใช้ผงถ่านเป็นอาหารเสริม (วษท.กาญจนบุรี) 

 การท าผลิตภัณฑ์ไก่แพ็คถุงจ าหน่ายในหน่วยงานราชการ จะเผยแพร่ให้ชุมชนรอบวิทยาลัย เลี้ยงด้วยถ่าน

เพื่อให้เนื้อหนานุ่ม (วษท.กาญจนบุรี) 

โครงการที่ด าเนินงานมาแล้ว 1 ปี 
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 ท าโครงการจักสาน ได้เผยแพร่ให้เด็กได้เรียนรู้การจักสาน ตนเองกล้าพูด คิด ท า กระตือรือร้นมากข้ึน อยากท า

โครงการต่อเนื่องเพื่อฝึกเรื่องการเป็นผู้น า (ทีมสานสามัคคี) 

 เห็นปัญหาของชุมชน จึงอยากลงไปช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนในชุมชนมีความสุข ตนเองรู้จักการ

วางแผน การท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ทีม oneness) 

 โครงการนี้ให้ประสบการณ์และการเสียสละของการใช้ชีวิตประจ าวันของเรา เติมความรู้ให้กับตนเองในทุกด้าน 

ให้เครื่องมือ น าไปลงมือท าและปรับใช้ คิดและลงมือท า ท าให้เราประสบความส าเร็จ มาเติมเต็มความรู้จากพ่ีๆ 

อย่างต่อเนื่อง (ทีมอาวุโสโอเค) 

 เมื่อท าโครงการ จะเกิดความท้อ เพื่อนจะท าให้เราไม่ท้อ เราต้องช่วยเพื่อนท า จากไม่เคยรับฟังคนอื่น ก็รับฟัง

ความคิดเห็นเพื่อน เปิดโอกาสให้เพื่อนได้ลงมือท า ได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนหันมาคุย มี

แรงผลักดันท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่ต่อไป (ทีมมะพร้าว 2 ทีม) 

 จะต่อยอดการท าพวงกุญแจ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จัดจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว เห็นความส าคัญของต าบลของเรา 

จากการท าโครงการที่ผ่านมาได้มิตรภาพที่ดีต่อกัน เพราะมาท างานจากต่างพ้ืนท่ี (ทีม STT. ศรัทธาธรรม) 

โครงการที่ด าเนินงานมาแล้ว 2 ปี 

 ท ามา 2 ปี แล้ว จะได้ความรู้ทั้งจากกระบวนการนับ 1 – 5 การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มเติม

เครื่องมือในการท างานอย่างต่อเนื่อง (ทีม PNDs) 

 ปีแรกได้ท างานกับชุมชน ส ารวจการท าน้ าตาลมะพร้าว ปลุกส านึกให้เด็กและผู้ใหญ่เห็นความส าคัญของการท า

น้ าตาลมะพร้าว ท าให้ตนเองสนใจและรักในอาชีพท าสวน / น้ าตาลมะพร้าวจากการลงพื้นที่ เรียนรู้จริง เห็น

ความส าคัญกับชุมชน อาชีพที่บรรพบุรุษท าต่อเนื่องมา ทีมงานมีความเข้าใจชุมชนและจังหวัดมากขึ้น ได้ฝึก

ทักษะการพูด การคิด การวางแผน ปีนี้มีไฟอยากท าต่อ เพื่อให้ดีขึ้นไปอีก (ทีมท่าคาเรนเจอร์) 

 

พี่อ้วนสรุปว่า หากเราอยากท า เราต้องรวมทีม ค้นหาสถานการณ์ปัญหา มีเป้าหมาย ข้อมูล ความรู้ที่จะท าเพียงพอ

หรือยัง ช่วงบ่ายจะได้มาเรียนรู้ต่อไป 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่ายพี่บาสชวนน้องท ากิจกรรมเตรียมความพร้อม โดยการท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมไฟฟ้ากระแสตรงกับกระแสสลับ ถ้ากระแสตรงให้ชูมือขึ้นลง ถ้าเป็นกระแสสลับให้ชูมือสลับขึ้นและลง 

คนท่ีท าท่าผิดถูกเต้นกิ้งก่า  
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 กิจกรรมโป้งไอ้หยา โดยการนับเลข เมื่อนับไปจนล าดับที่มีเลข 3 ให้โป้งช่ือเพื่อนคนที่อยู่ซ้ายและขวามือคนที่

ถูกเรียกช่ือจะตาย พร้อมกับพูดว่า “ไอ้หยา” และให้คนที่อยู่ด้านซ้ายมือนับเลขต่อไป  

 กิจกรรมห่อหมกปลา โดยการนับ 1 – 9 แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อย นั่งล้อมวงเหยียดเท้าเข้าหากัน แบ่งแต่ละคน

เป็นส่วนผสมของห่อหมก เช่น พริก กะทิ กะหล่ าปลี ใบยอ โหระพา ปลา ใบยอ เป็นต้น เมื่อเรียกช่ือส่วนผสม

ใดต้องลุกข้ึนไปเดินข้ามขาให้ครบเพื่อนทุกคนในวง  

จากนั้นแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพี่เลี้ยง และห้องเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้ 

1.ห้องพ่ีเลี้ยง 

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า น าเสนอว่า โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 มีความ

คาดหวังให้เกิด 1) การสร้างกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

และโรงเรียน ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่มากท่ีสุด 2) กลไกชุมชน และ 3) กลไกจังหวัด ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พมจ. ซึ่ง

ในท้องถิ่นจะกลายเป็น อบต .ที่มีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมักพาไปศึกษาดูงาน จัดค่าย และท ากิจกรรม ซึ่ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะเน้นการสร้างพลเมืองตื่นรู้ และมีนโยบายส่งผ่านไปในแต่ละจังหวัดและ

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ หากหน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าใจก็จะจัดกิจกรรมไม่ตอบเป้าหมายที่สร้างพลเมืองตื่นรู้ โครงการพลังเด็ก

และเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกอยู่ภายใต้โครงการสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ของมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี

พื้นทีด่ าเนินงานใน 4 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดน่าน สงขลา ศรีสะเกษ และ 4 จังหวัด ภาคตะวันตก  

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก มุ่งเน้นการติดตามหนุนเสริม การพัฒนาเด็ก พี่

เลี้ยง และสร้างกลไกในแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถสร้างกลไกได้ งานมหกรรมการเรียนรู้ที่

ผ่านมาจึงต้องเชิญ ผวจ. พมจ. มาเปิดงาน และอยากเห็นบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาเด็ก ดังนั้นบทบาทพี่เลี้ยงต้องท าอะไรบ้าง 

ขอให้พ่ีเลี้ยงเก่าช่วยเล่าประสบการณ์การท างานให้พี่เลี้ยงใหม่ฟัง สรุปได้ดังนี ้

 ต้องถามเป้าหมายว่าอยากท าอะไร ใครเกี่ยวข้องบ้าง มีวิธีการคิดเป็นกระบวนอย่างไร ค าตอบต้องเป็น

กระบวนการ พ่ีเลี้ยงเป็นท่ีปรึกษา คอยกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการจัดการกันเอง พ่ีเลี้ยงมีหน้าที่ตั้งค าถามในการ

บริหารจัดการโครงการ ปีท่ีผ่านมาเด็กท าบรรลุเป้าหมายเกินโครงการ เพราะว่ามีการต่อยอดและน าความรู้ไป

สื่อสารกับชุมชน แต่เด็กเรียนรู้และสอนพี่เลี้ยงไปด้วย (นางนิภา บัวจันทร์) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า แจ้งว่า ทีมท่าคา PNDs และอาวุโสโอเค จะแยกไปพัฒนาโจทย์วิจัย และได้

งบประมาณ 50,000 – 70,000 บาท มีกลุ่มมาดีมาช่วยท าเรื่อง start up, packaging, branding ซึ่งจะชวน

เข้าร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงในเวทีของนับ 1 – 5 อยากฝากพวกเราเห็นสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องท าเอง เช่น การวิเคราะห์ทีมงาน 

เด็กในทีม เมื่อออกนอกพื้นที่จะไม่กล้าน าเสนอ เมื่อจัดงานมหกรรม 4 ภาค เราต้องพัฒนาพี่เลี้ยงอย่างไรให้

เข้าใจวิธีการโค้ชเด็ก รอบหน้าจะมีเด็กรวมกัน 150 คน จะต้องดึงพี่เลี้ยงขึ้นมาช่วยกันท างาน เป็นการพัฒนา

ทักษะในการโค้ชเด็ก อาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกับทีมพี่เลี้ยงก่อนท ากิจกรรม และอยากฟังว่า เห็น

กระบวนการแล้ว ทีมตนเองจะต้องไปท าต่อภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้มี project idea ในครั้งต่อไปอย่างไร 



27 
 

 ช่วย อ.ธนพล อ่อนพุก ช่วงนี้นักศึกษาจะต้องไปฝึกงาน และชวนน้องคุย 2 คน อยู่นครปฐม อีก 3 คน จะต้อง

ร่วมกันคิด และมองหาจุดอะไรที่จะลงไปท างานในพื้นที่ เป้าหมายจะช่วย เสริม หรือเติมอะไร จากศักยภาพที่

ตนเองมีอยู่ (อ.เรณุกา หนูวัฒนา) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เด็กคิดว่า ตนเองจะไปช่วยคนอื่น แต่ลืมนึกถึงตนเอง ซึ่งความจริงเด็กต้องวิเคราะห์

ตนเองก่อน ค้นหาความรู้แล้วน าเทคโนโลยีเข้าไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพที่พันธุ์พืช / พริกกะเหรี่ยงได้

อย่างไร หากเด็กมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาจะใช้เทคโนโลยีในการท าโครงการร่วมกันได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องให้เด็ก

ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าร่วมด้วย เพื่อมุ่งเข้าสู่คนไทย 4.0 ในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มมูลค่า  

 เด็กต้องท าวิทยานิพนธ์อยู่แล้ว แต่จะปรับงานวิทยาศาสตร์ลงสู่ชุมชนได้อย่างไร มีกลไกชุมชนและมหาวิทยาลัย 

แต่กลไกจังหวัดยังไม่มี มีผมท าคนเดียว หากมีเด็กมาช่วยท าสัก 10 คน ก็จะเป็นพลังให้เราในการขับเคลื่อนงาน

ชุมชน มหาวิทยาลัย และกลไกจังหวัด (ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เสนอว่า แต่ละพื้นท่ีจะลงท างานต้องขึ้นอยู่กับทุนของตนเองที่มีอยู่ 

 เราเป็นคนนอกพื้นที่ ส่วนการพูดคุยและการเช่ือมต่ออาจจะเดินได้อย่างไม่ต่อเนื่อง เด็กจะมีการโต้ตอบไม่ได้

ทันที ต้องรอข้ามวัน เพราะต้องกลับไปคิดร่วมกันก่อน ไม่กล้าน าเสนอ จึงไม่แน่ใจว่าให้งานมากเกินไปหรือเปล่า 

หรือเด็กยังไม่มั่นใจ (นายเฉลิมพล ช้างเผือก) 

 จากประสบการณ์ จะฝึกเด็กให้กล้าน าเสนอโดยการนะค าถามจากในเวทีใหญ่กลับไปถามและอธิบาย เด็กก็พูด

ได้ จะเล่าวิธีคิดออกมา จนกล้าตอบในที่สุด (นางนิภา บัวจันทร์) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เสนอว่า นายเฉลิมพล ช้างเผือก จะต้องปรับแก้ไขร่วมกับนายสมนึก เทศอ้น ต่อไป 

 เด็กกล้าพูดในกลุ่มตัวเอง แต่เวทีใหญ่ก็นั่งกันเงียบ น้องนิวเริ่มเป็นเด็กมีปัญหา หลุดไปไกลมาก เมื่อพาเขาเข้า

มาท ากิจกรรม เขายังไม่ตื่นตัวและ active จะใช้วิธีตั้งค าถามและตื่นตัวมากข้ึน (อ.ธนพล อ่อนพุก) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เสนอว่า อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อดูพฤติกรรมเด็ก เพื่อสื่อสารส่งมาทีมกลาง 

เพื่อสร้างเด็กให้มีคุณค่าทางสังคม  

 เด็กใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปี 3 จะมาฝึกงานเริ่มตั้งแต่ 06.00 น. เด็กเริ่มซึมซับ และลง mini company ก็มา

นั่งดู และขอต่อเพื่อท า mini company เมื่อจบมาก็จะมีอาชีพ อยากให้เกิดเครือข่ายเรื่องการจัดการตลาด ทั้ง

การผลิต การจ าหน่าย (อ.ส าราญ พลอยประดับ) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า แนะน าว่า  อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งห่วงโซ่การผลิต เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ผลิตตอบสนองได้โดยไม่ต้องห่วงว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จะมากดราคาได้ อาจจะต้องขายโดยลูกค้าออนไลน์ สร้าง

ตลาดที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและสินค้ามีความพิเศษ ลูกค้ามีความต้องการ 

 เด็กไม่มีเป้าหมายชัดเจน อยากต่อยอดความรู้ มีทัวร์มาลงพื้นที่ ท าอะไรที่คนเอ๊ะว่า เป็นของท้องถิ่นเรา  จึง

อยากท าพวงกุญแจ (นางสาวปภาวรินทร์ ประชานิยม)   

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เสนอแนะว่า หากเราเป็นพี่เลี้ยงจะช่วยอย่างไร ต้องถามให้เขารู้ว่าท าไปท าไม 

ประเพณีจุ๊เมิญมีคุณค่าหรือไม่ จ าเป็นต้องมีหรือไม่ หากจ าเป็นต้องมี จะน าเรื่องราวในอดีตมารับใช้ปัจจุบันได้



28 
 

หรือไม่ อย่างไร ประเพณีจุ๊เมิญยังไม่สอดคล้องระหว่างความเช่ือกับวัฒนธรรม ซึ่งจริงๆ เด็กก าลังท าคุณค่าไปสู่

มูลค่า ซึ่งพวงกุญแจอาจจะต้องมีเรื่องราว และด ารงความเป็นประเพณีจุ๊เมิญจริงหรือไม่  

 เด็กยังไม่เห็นปัญหาที่ชัดเจนว่าจะท าอะไร อาจจะเห็นกระบวนการคิด แต่มุ่งจะท าเรื่องนี้ ยังไม่ได้ลงพื้นที่ว่ามี

ปัญหาอะไรจริง ในมุมของกระบวนการเห็น แต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก เพิ่งจบใหม่ ท้าทายตนเอง เริ่มนับ 1 พร้อม

กับเด็ก (นางสาวบุษบา ดังแสง)  

 ครั้งแรกเข้าร่วมกิจกรรมนับ 4 นับ 5 งานมหกรรมการเรียนรู้ และนับ 1 ท าให้รู้สึกเช่ือมั่นในการท ากิจกรรม ที่

ท าให้เด็กต่างวัยมาเรียนรู้ร่วมกัน จนเห็นเด็กเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงตามล าดับ (อ.ธนพล อ่อนพุก) 

 นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า เสนอแนะว่า ถ้าไม่มีต้นทุนมาก่อนก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมเด็ก จึงควรมาครบทุกครั้ง 

มีแก่นในการท างาน แต่กิจกรรมไม่เหมือนเดิม มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตลอด เป็นการพัฒนาเด็กด้าน soft 

skill เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กจะค่อยๆ smart และซึมซับไปเรื่อยๆ งบประมาณที่

ได้รับการสนับสนุนการด าเนินโครงการปี 3 จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ไม่

มากข้ึนไปกว่าเดิมหากเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่เข้ามาและจ านวนเด็กเพิ่มขึ้น จะท าอย่างไรให้ช่วยกัน

ประหยัดงบประมาณและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นให้พี่เลี้ยงเข้าร่วมสังเกตกระบวนการในห้องเด็กและ

เยาวชนต่อไป  

 

2. ห้องเด็กและเยาวชน  

กิจกรรม “บ้านของเรา” ภาคตะวันตก 
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พี่อ้วนได้แบ่งน้องๆ ให้จับกลุ่มตามจังหวัดของตนเอง โดยแบ่งคละกันจังหวัดละ 6-8 คน เพื่อที่จะได้ร่วมกันระดม

ความคิดเห็นในการท าความรู้จักจังหวัดที่น้องๆแต่ละทีมอาศัยอยู่ โดยแบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น 3 รอบด้วยกัน  

ประกอบด้วย 

 รอบที่ 1 ให้น้องๆวาดแผนที่จังหวัดของตนเอง โดยให้วาดภาพจังหวัด แบ่งเส้นเขตอ าเภอ และเส้นทางน้ าที่

ไหลผ่านจังหวัด โดยให้ใช้ปากกาสีแดงวาดแผนท่ีและปากกาสีน้ าเงินวาดเส้นทางน้ า 

 รอบที่ 2 ให้น้องใช้ปากกาสีด าเขียนทุนดีๆที่มีอยู่ในบ้านตนเองของแต่ละอ าเภอลงไป ว่าในจังหวัดมี

ทรัพยากรดีๆอะไรบ้าง ท้ังดิน น้ า ป่า รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน อ่างเก็บน้ า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

 รอบที่ 3 ให้น้องๆ ใช้ปากกาสีแดงเขียนลงไปในแผนที่ว่าในจังหวัดของเราตอนนี้มีสถานการณ์ปัญหา หรือ

สิ่งที่เราสนใจเรื่องอะไรบ้างในบริเวณจุดไหนและสถานการณ์เป็นอย่างไร 

จากนั้นพี่อ้วนจึงชวนน้องๆสรุปให้เห็นถึงความส าคัญของการรู้จักทุนในชุมชนของเรา การวาดแผนที่จังหวัดท าให้

น้องๆได้เห็นถึงทุนดีๆและสถานการณ์ปัญหาที่เข้ามาในภาพรวม และช่วยท าให้น้องๆได้ทบทวนว่าเรารู้จักจังหวัดของเรามาก

น้อยเพียงใด เพราะยิ่งหากเรารู้จักมากเราย่อมสามารถท าประโยชน์ให้กับบ้านของเรามากขึ้น ในทางกลับกันหากเราไม่รู้จัก

บ้านของเราเองเลย มุ่งแต่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยไม่ลงไปท าความรู้จักบ้านของเราจริงๆ เราก็จะลืมรากเหง้าของเรา ที่

ส าคัญข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจด าเนินงานกิจกรรมต่างๆในชุมชนก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นความจริง จากนั้ นได้ให้น้องๆ 

กลับไปรวมกลุ่มในทีมของตนเอง พร้อมทั้งปล่อยโจทย์เพื่อระดมความคิดเห็นดังน้ี 

1. ให้น้องๆ วาดแผนท่ีและเขียนทุนดีๆ ในพ้ืนท่ีๆน้องจะลงไปท ากิจกรรม 

2. ระดมสถานการณ์ปัญหาหรือสิ่งท่ีน้องสนใจในพื้นที่และเขียนลงไปในแผนที ่

3. ให้น้องๆ น าประเด็นท่ีอยากท ามาพูดคุยกันต่อว่า ภายใต้เรื่องที่เราอยากท าน้ี เรามีความรู้เรื่องอะไร และมี

เรื่องอะไรบ้างท่ีเรายังไม่รู้ 

ช่วงท้ายพ่ีอ้วนชวนน้องทีมใหม่และทีมเก่าแต่ละทีมสรุปสิ่งที่อยากท าและสิ่งที่ยังไม่รู้ ดังนี้ 

ทีม สิ่งที่อยากท า สิ่งที่ยังไม่รู ้

ทีมหัวโต เรียนรู้ประเพณีการละเล่น
หัวโต 

 ความเป็นมาของหัวโต หัวโตท ามาจากอะไร ใช้เพลงอะไรเล่น
กลองยาว เล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ 

 ผู้รู้ในชุมชน  

 ขั้นตอนการท ากาละแม 

 ใช้คนเล่นกี่คน 

 ใครคิดค้นการเล่นหัวโต 

 วิธีการท านาเกลือ 

เ ก ษ ต ร ป ล อ ด
สารพิษ 

ปลูกคะน้ากับเมล่อน  อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

 ระยะเวลาด าเนินงาน 

 งบประมาณ 
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 สถานท่ีปลูก 

oneness การบริหารจัดการน้ าใน
ชุมชน 

 วิธีการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 

 อายุการใช้งานของเครื่องมือการกระจายน้ า 
เสรีไก่ขาว ก า ร น า จุ ลิ น ท รี ย์ ไ ป

เผยแพร่ในการเลี้ยงไก่ 
 แผนที่ท่ีเราจะไปเผยแพร่ 

 กลุ่มเกษตรกรที่จะไปชักชวน 

 การยอมรับต่อนักศึกษา 
ซุปเปอร์บิ๊ก หมูดีเพราะกินถ่าน  กลุ่มเกษตรกรที่ไม่แน่ชัด 

 เกษตรกรอาจไม่ให้ความร่วมมือ 
ลิ้นช้าง GMW ภาษากะเหรี่ยง  ภาษาที่ฟังได้บางค า 

 ส าเนียงการพูด 
S.T.T.ศรัทธาธรรม ขยายการยอมรับและการ

รับรู้ประเพณีจุ๊เมิญ 
 การดึงคนให้สนใจวัฒนธรรมจุ๊เมิญให้มากกว่าเดิม 

ถาวรานุกูล (ทีมต้น
น้ า) 

เอามาต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากน้ าตาลมะพร้าว 

 จ านวนเตาตาล 

 ความเป็นอยู ่

 การน าไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

The Plant เรียนรู้เรื่องราวภูมิปัญญา
ในชุมชน 

 ภูมิปัญญาในชุมชน 

ต้นหอมอิเล็กโทรนคิ ต้นหอมอิเล็กโทรนิคจาก
ซิงค์นาโน 

 พื้นที่ / แผนท่ีที่จะศึกษาการปลูกต้นหอม 

 ขั้นตอนการปลูกต้นหอม 

 ค้นหาความรู้จากแหล่งไหน 

 ความต้องการของตลาด 
 

 

พี่อ้วนชวนน้องมาดูแพรวา คนหนึ่งคนเห็นสถานการณ์ปัญหา วันนี้เราก็รวมกลุ่มกันได้แล้ว เรามาไล่กลุ่มจังหวัดแล้ว 

เห็นว่าหลายประเด็นเป็นเรื่องน่าสนใจ แพรวาเห็นผู้สูงอายุ แต่ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนท่ีเราจะลงมือท างานในเรื่องที่เรา

สนใจท า วันนี้อะไรที่เรายังไม่รู้ จะได้รู้ในสิ่งที่น้องไม่รู้มาก่อน เพื่อน ามาพูดคุยกันในกิจกรรมนับ 2 โดยขอให้น้องกลับไปท า

การบ้าน ดังนี ้

 แผนทีชุ่มชนในพื้นที่ด าเนินโครงการ (แผนท่ีท ามือ) 

ระบุทุนท่ีมีในพ้ืนท่ี  

o ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

o วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง ภูมิปัญญา ซึ่งอาจจะมีคลิปวีดีโอประกอบก็ได้ 

o บุคคล ผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ 

 ประเด็นปัญหาหรือสิ่งท่ีเราสนใจอยากท า (พร้อมเหตุผลอธิบาย) 



31 
 

 ความรู้ที่เราต้องใช้เพื่อด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

 วิธีการ / แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรมครั้งต่อไป คือ กิจกรรมนับ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ส่วนสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถเริ่มด าเนินงานในวันท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จากนั้นให้น้องตัวแทนแต่ละจังหวัดสรุปการ

เรียนรู้ตลอดกิจกรรมนับ 1 สรุปได้ดังนี้ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้

จังหวัดเพชรบุรี  

 รู้จักเพื่อนมากขึ้นทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่  

 เรียนรู้การวางแผน การรับฟังผู้อื่น การน าไปปรับใช้กับทีมเรา 

 เป็นครั้งแรกที่ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ลองท ากับเพื่อนที่ท าแล้ว จะได้กลับไปท าเองบ้าง ชอบ

มาก 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 ครั้งแรกที่มาโครงการ สอนหลายอย่าง น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ (มรภ.กาญจนบุรี) 

 ได้เรียนรู้มาก เช่น การแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ (วษท.กาญจนบุรี) 

จังหวัดราชบุรี 

 รู้จักกับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน ปรับความเข้าใจและความอดทนในการท างาน มีระเบียบในการวางแผน

และท างานร่วมกับผู้อื่น 

 ประทับใจ รู้จักความสามัคคี 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ความสามัคคี การปรับใช้ในโครงการต่อไป เช่น ความร่วมมือในการท างานเรื่องหัวโต 

 ความสามัคคีเกิดขึ้นมาจากการวางแผนและการแสดงออกเพิ่มขึ้น ช่วยกันให้ประสบความส าเร็จ 

พ่ีเลี้ยง 

 มีความรู้น้อยกว่าน้องหลายคน ได้เปิดโลกทัศน์ว่าเด็กคิดอย่างไร แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร 

เขามีความคิดสร้างสรรค์ที่เราคิดไม่ถึง เปิดโอกาสให้เขาคิด และเกิดเป็นพลังที่เป็นพลังของบ้านเมือง

ในอนาคต (ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน) 

 เห็นความแตกต่างของเด็กโตกับเด็กเล็ก เห็นแววตาว่าเขาจะสามารถท าได้ (อ.ธนพล อ่อนพุก) 

 ทราบมุมมองของความคิดของเด็กและเยาวชนว่าจะพัฒนาไปอย่างไร เด็กเห็นตนเองชัดเจนขึ้น 

(นางสาวบุษบา ดังแสง) 

 น้องๆ ท้ังทีมใหม่และเก่ามีศักยภาพ ทีมใหม่พัฒนาได้เร็วมาก น้องๆ ทีมงานจะต้องวางแผน ฝึกเรื่อง

การพูดที่ต้องท าต่อไป (นายเฉลิมพล ช้างเผือก) 

 



32 
 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 

 
นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 
 


