
 

 

 

 

การสร้างจินตนาการพลเมือง 
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เราไมจ่ าเป็นตอ้งมเีวทมนตรใ์นการเปลีย่นแปลงโลก เราทุกคนลว้นมพีลงัที ่

จ าเป็นภายในตวัอยูแ่ลว้ เรามพีลงัในการจนิตนาการถงึโลกทีด่กีวา่ได ้

– J.K. Rowling (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนะน าการใช้คู่มือ 

 

คู่มอืการสรา้งจนิตนาการพลเมอืงเล่มนี้เขยีนขึน้เพื่อแนะน าใหผู้ส้นใจรูจ้กัและเขา้ใจแนวคดิ 

“จนิตนาการพลเมอืง” (Civic Imagination) โดยสงัเขป และสามารถน าแนวคดิและเครือ่งมอืทีพ่ฒันาขึน้จาก

แนวคดิดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางจดักจิกรรมเวริค์ชอปเพื่อกระตุน้การสรา้งจนิตนาการทีไ่รข้อ้จ ากดัใหก้บั

พลเมอืงหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา นกัเคลื่อนไหว เอน็จโีอ ศลิปิน 

ผูป้ระกอบการทางสงัคม หรอืใครกแ็ลว้แต่ ซึง่จะช่วยสรา้งส านึกพลเมอืง พฒันาสายสมัพนัธพ์ลเมอืงผ่าน

การพดูคุยแลกเปลีย่นกบักลุ่มคนทีแ่ตกต่างหลากหลาย และฟ้ืนฟูความหวงัทีจ่ะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงใน

โลกจรงิผ่านจนิตนาการใหม่ๆ  

คู่มอืเล่มนี้ประกอบดว้ยสองส่วนหลกั ในส่วนแรกจะเป็นการแนะน าแนวคดิและจนิตนาการพลเมอืง

ซึง่พฒันาโดยกลุ่ม Civic Paths แห่งมหาวทิยาลยัเซาเทริน์แคลฟิอรเ์นีย ผูอ่้านจะไดเ้รยีนรูค้ านิยาม แนวคดิ

เบือ้งหลงั หน้าที ่และความส าคญัของจนิตนาการพลเมอืงโดยสงัเขป พรอ้มกบัรูจ้กักบัตวัอยา่งเวริค์ชอปอนั

หลากหลายทีพ่ฒันาขึน้เพื่อกระตุน้การสรา้งจนิตนาการพลเมอืงใหม ่ 

ในส่วนทีส่องจะเป็นการอธบิาย “ตวัแบบ” (prototype) ส าหรบักจิกรรมเวริค์ชอป ซึง่ทางทมีวจิยัใน

โครงการจนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทย (Thai Youth Civic Imagination Project)1 ไดพ้ฒันาขึน้เพื่อใชท้ า

กจิกรรมกบักลุ่มเยาวชนไทยอาย ุ15-18 ปี  โดยประกอบดว้ยตวัแบบ 4 กจิกรรม คอื 1) ความหวงัทีไ่มม่ี

อะไรกัน้: จนิตนาการสู่ประเทศไทยใน พ.ศ. 2615 2) ทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ: เปลีย่นโลกรอบตวั

ดว้ยจนิตนาการ 3) เรือ่งเล่าแห่งอนาคต และ 4) จนิตนาการสู่เมอืงแห่งอนาคต โดยในแต่ละกจิกรรมจะ

อธบิายถงึแนวคดิ วตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการจดักจิกรรม พรอ้มค าแนะน าและตวัอยา่งประกอบ เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางส าหรบัใครกต็ามทีต่อ้งการน าตวัแบบกจิกรรมดงักล่าวไปใช ้อยา่งไรกด็ ีตวัแบบกจิกรรมในคู่มอืเล่ม

นี้เป็นเพยีงแนวทางเบือ้งตน้ ผูใ้ชง้านสามารถน าแนวทางจากตวัแบบดงักล่าวไปปรบัใชใ้หเ้หมาะกบั

กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และบรบิทเฉพาะไดต้ามทีต่้องการ 

 

 

 

 
                                                           
1 ดรูายละเอยีดโครงการเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.facebook.com/civicimaginationprojectthailand 



 

ส่วนที่ 1 
แนวคิดและเครื่องมือจินตนาการพลเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รู้จักกบัแนวคิดจินตนาการพลเมือง (Civic Imagination)  

 

กลุ่ม Civic Paths แห่งมหาวทิยาลยัเซาเทริน์แคลฟิอรเ์นีย (University of Southern California) ได้

พฒันาแนวคดิจนิตนาการพลเมอืงบนฐานความเชื่อว่า เราไมส่ามารถเปลีย่นแปลงโลกไดห้ากไรซ้ึง่

จนิตนาการว่าโลกทีด่กีว่านัน้หน้าตาเป็นเช่นไร พรอ้มใหน้ิยาม “จนิตนาการพลเมอืง” (Civic Imagination) 

ว่าหมายถงึ ความสามารถในการจินตนาการถึงทางเลือกอ่ืนๆ โดยไม่ติดกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สงัคม และวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั (Jenkins 2020, 5) (ดแูนวคดิทีอ่ธบิาย “จนิตนาการ

พลเมอืง” ไดใ้นลอ้มกรอบ)  

 

เข้าใจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง “จินตนาการพลเมือง”  
 
ส ำนึกพลเมือง (Civics) – การมสี่วนรว่มในฐานะพลเมอืง (civic engagement) คอืกระบวนการที่

ชุมชนสรา้งชุดคุณค่าและเป้าหมายรว่มกนั ซึง่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการท างานและโครงสรา้งของ

ประชาธปิไตย หากสมาชกิของชุมชนรูส้กึว่าความคดิและเสยีงของตนมคีวามส าคญั พวกเขากจ็ะ

ลงทุนกบัระบบการเมอืงทีส่นบัสนุนโครงสรา้งและกจิกรรมเพื่อรองรบัการมสี่วนรว่มของพลเมอืง 

อยา่งไรกด็ ีหาก “รากฐานความเป็นพลเมอืง” ในสงัคมอ่อนแอหรอืถูกท าลาย การเมอืงกจ็ะกลายเป็น 

“สนามแขง่ขนัของความแปลกแยก” ดงัเช่นทีเ่หน็ผ่านปรากฏการณ์ “การแบ่งขัว้ทางการเมอืง” ใน

หลายประเทศทัว่โลก ซึง่เป็นผลพวงจากการทีพ่ลเมอืงในสงัคมขาดวสิยัทศัน์และคุณค่ารว่ม 

จนิตนาการพลเมอืงจะช่วยเปิดพืน้ทีใ่นการพดูคุยแลกเปลีย่นเพื่อคน้หาคุณค่ารว่มทีช่่วยเชื่อมโยงกลุ่ม

คนทีแ่ตกต่างเขา้ดว้ยกนั  

 

จินตนำกำร (Imagination) – จนิตนาการคอืองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการสรา้งส านึกพลเมอืงและ

การมสี่วนรว่มในฐานะพลเมอืง จนิตนาการเป็นปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัสงัคมที่

ช่วยฟ้ืนฟูความหวงัและท าใหเ้รามองเหน็ความเป็นไปไดจ้ากขอ้จ ากดัต่างๆ ทีเ่ป็นอยู ่จนิตนาการท า

หน้าทีเ่ป็นเหมอืนประตูทีเ่ชื่อมระหว่างอดตีและอนาคตทีเ่ปิดไปสู่ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  เวริค์ชอป

จนิตนาการพลเมอืงจะช่วยสรา้งพืน้ที่ทีอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมหยดุคดิถงึขอ้จ ากดัต่างๆ ทีร่ายลอ้มอยูใ่น

ชวีติประจ าวนั จนิตนาการถงึโลกอนาคตทีป่รารถนา และแบ่งปันจนิตนาการรว่มกบัผูอ้ื่น  

 



 

กำรสร้ำงโลกใหม่ (Worldbuilding) – การสรา้งโลกใหมค่อืเครือ่งมอืวจิยัหลกัในการสรา้ง

จนิตนาการพลเมอืง ในกระบวนการสรา้งโลกใหม ่ผูเ้ขา้รว่มจะถูกกระตุ้นใหใ้ชพ้ลงัความสรา้งสรรคท์ัง้

ในฐานะปัจเจกและกลุ่มเพื่อสรรสรา้งโลกอนาคตทีป่รารถนา พรอ้มกบัรว่มสรา้งเรือ่งเล่าทีใ่ชอ้ธบิายถงึ

โลกในจนิตนาการนัน้ผ่านวฒันธรรมสมยันิยม (pop culture) วฒันธรรมทอ้งถิน่ หรอืเรือ่งเล่าส่วน

บุคคล ดว้ยรปูแบบสื่อทีไ่รข้อ้จ ากดั อาท ิการต์ูน นิยาย เรือ่งสัน้ หนงัสัน้ เกมส ์รว่มกบัผูอ้ื่น ซึง่

แตกต่างจากโมเดลการสรา้งเรือ่งเล่าตามขนบทีม่กัใหค้นเพยีงคนเดยีวสรา้งสรรคผ์ลงานสื่อออกมา 

ลกัษณะเฉพาะทีเ่ปิดใหเ้กดิการใชจ้นิตนาการรว่มกนัระหว่างกลุ่มคนทีโ่ดยปกตแิลว้อาจจะไมไ่ด้

ท างานรว่มกนั เช่น กลุ่มนกัเรยีนและคร ูช่วยสรา้งสายสมัพนัธพ์ลเมอืง และอาจน าไปสู่นวตักรรม

ความรว่มมอืและจนิตนาการใหม่ๆ   

 

ด้วยส่ืออะไรกไ็ด้ (By Any Media Necessary) – แนวทางการเวริค์ชอปเพื่อกระตุน้จนิตนาการ

พลเมอืงใหมน่ัน้มกัขึน้อยูก่บัการแสดงออกเชงิสรา้งสรรคแ์ละการผสมผสานเชงิวฒันธรรม (cultural 

remixing) อยา่งไรกด็ ีกลุ่ม Civic Paths ตระหนกัถงึ “ช่องว่างในการมสี่วนรว่ม” (participation gap) 

ของกลุ่มต่างๆ ซึง่การเขา้ถงึโอกาส ประสบการณ์ ความรู ้และทกัษะทีแ่ตกต่างกนั ยอ่มน าไปสู่

ความสามารถในการสรรสรา้งจนิตนาการทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยเหตุนี้ กลุ่มจงึเน้นย ้าถงึความส าคญัของ

การสรา้งสรรค ์“ดว้ยสื่ออะไรกไ็ด”้ ตราบเท่าทีม่นัสามารถถ่ายทอดจนิตนาการ แสดงใหเ้หน็แนวคดิ 

และเชื่อมโยงมนัเขา้กบัผูอ้ื่นได ้(Peters-Lazaro & Shresthova 2020) 

 

นอกเหนือจากนิยามดงักล่าว กลุ่ม Civic Paths ไดอ้ธบิาย “หน้าที”่ (functions) ของจนิตนาการ

พลเมอืงใน 6 มติ ิซึง่เชื่อมโยงใหเ้หน็ความสมัพนัธใ์นหลายระดบั โดยไล่ไปตัง้แต่การเสรมิพลงัในระดบั

บุคคลไปยงัระดบัรวมหมู ่ดงันี้  

1. จินตนาการถึงตนเองในฐานะพลเมืองผูส้ร้างการเปล่ียนแปลง: เชื่อมโยงจนิตนาการเขา้กบัอตั

ลกัษณ์ส่วนบุคคลและอตัลกัษณ์ทางสงัคม ซึง่ช่วยใหปั้จเจกชนตระหนกัถงึพลงัของตนในฐานะ

พลเมอืงผูส้รา้งการเปลีย่นแปลง  

2. จินตนาการถึงโลกท่ีดีกว่า: ตระหนกัถงึคุณค่าของการจนิตนาการถงึอนาคตแบบไรข้ดีจ ากดั 

รวมถงึการสรา้งเรือ่งเล่ายโูทเปียและดสิโทเปียเพื่อจดุประกายใหเ้กดิการครุ่นคดิถงึสาเหตุและ

เป้าหมายของการต่อสู ้

3. จินตนาการว่าตนเองเช่ือมสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่กว่า: ใชจ้นิตนาการในการประกอบ

สรา้งอตัลกัษณ์รวมหมู ่ชุมชนในจนิตกรรม และประวตัศิาสตรร์ว่ม  

4. น าจินตนาการไปสู่พื้นท่ีและบริบทในโลกจริง: กระตุ้นใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างจนิตนาการ

พลเมอืง พืน้ทีเ่ชงิวฒันธรรม และพืน้ที/่สถานทีจ่รงิ 



 

5. กระชบัความสมัพนัธ์กบัผู้อ่ืนท่ีมีประสบการณ์แตกต่างจากตน: คน้หาจนิตนาการทีจ่ าเป็นต่อ

การสรา้งเครอืข่ายสมัพนัธก์บักลุ่มคนทีแ่ตกต่างหลากหลายในหว้งเวลาแห่งการต่อสูเ้พื่อความ

ยตุธิรรมทางสงัคมและการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง  

6. จินตนาการถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง: จนิตนาการถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงทีน่ าไปสู่

เป้าหมายและยทุธศาสตรก์ารเคลื่อนไหว (Peters-Lazaro & Shresthova 2020) 

 

 

รู้จักกบั “เครื่องมือ” สร้างจินตนาการพลเมือง 

ในหนังสอื Practicing Futures: a Civic Imagination Action Handbook  (Peters-Lazaro & 

Shresthova 2020) กลุ่ม Civic Paths ได้พฒันาเวริค์ชอปซึ่งถอืเป็นนวตักรรมการวจิยัเพื่อกระตุ้นการ

ท างานของ “จนิตนาการพลเมอืง” ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถน ามาปรบัและประยุกต์ได้

หลากหลายรูปแบบ ดงันี้ 

 Infinite Hope – Imagining a Better World: กจิกรรม “ความหวงัที่ไรข้อ้จ ากดั” นี้มุ่งใช้พลงั

แห่งเรื่องเล่าอนาคตในฐานะเครื่องมอืสร้างจนิตนาการพลเมอืงและจุดประกายให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงในโลกจรงิ กิจกรรมดงักล่าวกระตุ้นให้ผู้เขา้ร่วมสรา้งโลกขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องยดึ

ตดิกบัความจรงิที่เป็นอยู่ โดยมขีัน้ตอนส าคญัดงันี้ 1) Future World Brainstorm คอืการระดม

สมองว่า ในช่วงปีที่ก าหนดไว้ในอนาคต คุณจนิตนาการว่าน่าจะหรอืควรจะเกดิอะไรขึ้นบนโลก

บ้าง (ในหวัขอ้ต่างๆ ที่เปิดให้ผู้เขา้ร่วมแสดงความสนใจหรอืก าหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การศกึษา 

สื่อ รฐับาล สาธารณสุข ฯลฯ) 2) Story Making คอืการขอให้กลุ่มย่อยประมาณ 4-6 คน แต่ง

เรื่องราวว่าจะเกดิอะไรขึ้นบ้างบนโลกในช่วงปีที่ก าหนดในอนาคต โดยใช้เรื่องราวจากวฒันธรรม

สมยันิยม วฒันธรรมท้องถิ่น หรอืประสบการณ์ส่วนตวั มาเป็นฐานในการสรา้งสรรค์ และ 3) 

Performance Planning & Performance ขอให้กลุ่มย่อยเล่าเรื่องราวที่แต่งขึ้นผ่านการน าเสนอ

ในรูปแบบที่เปิดกว้าง  

 The Origin Stories: เวริค์ชอปนี้เจาะลกึไปในอดตีของผู้เขา้ร่วมผ่าน “วตัถุแห่งความทรงจ า” 

(memory objects) และกระตุ้นให้พวกเขาสร้างเรื่องราวแฟนตาซขีองซูเปอรฮ์โีร่ (เช่น 

Superman, Black Panther, Harry Potter, Star Wars) ซึ่งเชื่อมโยงกบัวตัถุความทรงจ าของ

ตน จากนัน้จงึให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่สร้างขึน้จากจนิตนาการผ่านวตัถุแห่งความทรง

จ า กิจกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสรมิการสร้างจนิตนาการในฐานะพลเมอืงผู้สรา้งการ

เปลี่ยนแปลง  



 

 The Remixing Stories: เวริค์ชอป “เรื่องราวแห่งการผสมผสาน” ชวนให้ผู้เขา้ร่วมใช้

จนิตนาการสร้างสรรค์เรื่องราวขึ้นมาจากเรื่องเล่าหรอืวฒันธรรมสมยันิยมที่มคีวามหมายกบัตน

ในฐานะพลเมอืง และน าเรื่องราวของผู้เขา้ร่วมมาแบ่งปันและผสมผสาน (remixing) เรื่องราว

ขึน้มาใหม่ กิจกรรมดงักล่าวไม่เพยีงช่วยให้ผู้เขา้ร่วมสามารถแสดงออกถงึจนิตนาการพลเมอืง

ในฐานะปัจเจก แต่ยงัช่วยให้เกดิการแลกเปลี่ยนเพื่อลดความแตกต่างและกระชบัความสมัพนัธ์

ในกลุ่มคนที่มปีระสบการณ์แตกต่างกนั 

 Step into the Looking Glass: เวริค์ชอปนี้ชกัชวนให้ผู้เขา้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกบั

วฒันธรรมสมยันิยมที่รูจ้กัและชื่นชอบ จากนัน้ก็แบ่งกลุ่มตามเนื้อหาวฒันธรรมสมยันิยมที่คนใน

กลุ่มชอบและคุ้นเคยร่วมกนั แต่ละกลุ่มจะได้รบัการชกัชวนให้เดนิเข้าสู่โลกของกระจกสองด้าน

เพื่อปฏสิงัสรรค์กบัโลกแห่งจนิตนาการอกีด้านหนึ่ง และเมื่อได้เข้าไปในโลกแห่งเนื้อหาที่ชื่นชอบ 

ลองจนิตนาการว่าตวัละครไหนที่พวกเขาอยากพบเจอ เพราะอะไร พวกเขาได้ค้นพบขอ้มูลหรอื

วธิกีารแก้ไขปัญหาอะไรที่สามารถน ากลบัมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจรงิจากตวัละครที่พบเจอ

บ้าง 

 Monuments from the Future: เวริค์ชอปนี้ชกัชวนให้ผู้เขา้ร่วมสรา้งสรรค์ชิ้นงานจาก

จนิตนาการโดยยดึโยงกบัพื้นที่ในโลกจรงิด้วยวสัดุราคาถูกและท าได้ง่าย ผู้เขา้ร่วมจะต้องเลอืก

สถานที่ที่มคีวามหมายกบัตนและไปเฝ้าสงัเกตการณ์ พรอ้มจนิตนาการว่าสถานที่ดงักล่าวจะ

สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต จากนัน้ผู้เข้าร่วมจะต้องสร้างชิ้นงานที่จะช่วยให้เกดิ

การจนิตนาการสถานที่นัน้ใหม่ตามที่ตนปรารถนา ถอืเป็นเวริค์ชอปที่เน้นการท าให้สิง่ที่เป็น

นามธรรมอย่างจนิตนาการเกดิเป็นรูปร่างขึ้นมา และน าจนิตนาการของตนมาทาบลงบนสถานที่/

พื้นที่ในโลกจรงิ  

 Creating an Action Plan: เวริค์ชอปนี้กระตุ้นให้ผู้เขา้ร่วมแสดงวสิยัทศัน์และวางแผน

ปฏบิตักิารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้เขา้ร่วมจะระดมความคดิเกี่ยวกบัปัญหาที่ตนให้ความส าคญั 

ก าหนดประเด็นและขอบเขตปัญหาให้ชดัเจน และคดิยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายในการแปลง

จนิตนาการของตนให้อยู่ในรูปการขบัเคลื่อนในโลกจรงิ โดยยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารนัน้

ควรค านึงถงึการสรา้งความตระหนักรูต่้อประเด็นที่ขบัเคลื่อน การสร้างเครอืข่ายและชุมชน

ผู้สนับสนุน การหาทุนสนับสนุน การท างานกบัภาคเอกชน และแผนการเปลี่ยนแปลงเชงิสถาบนั   

กลุ่ม Civic Paths ได้บนัทกึแนวทางการท าเวริค์ชอปไว้อย่างละเอยีดในหนังสอื Practicing 

Futures (Peters-Lazaro & Shresthova 2020) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมอืที่ใช้ บรบิทการใช้ แนวค าถาม 

แนวทางการกระตุ้นการมสี่วนร่วม ตวัอย่างประกอบ โดยกลุ่ม Civic Paths เชื่อว่า ต้นแบบเวริค์ชอปที่

พฒันาขึ้นทัง้ 6 แนวทางนี้ สามารถน าไปผสมผสานและปรบัใช้ได้ในหลากหลายบรบิท และเหมาะกบั

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักการศกึษา นักกิจกรรมสงัคม คนที่ท างานสรา้งสรรค์ หรอื



 

ผู้ประกอบการสงัคม เป็นอาท ิโดยแนวทางและตวัอย่างการเวริค์ชอปจนิตนาการพลเมอืงในคู่มอืเล่มนี้

พฒันาขึ้นจากการผสมผสานและปรบัใช้ต้นแบบกิจกรรมดงักล่าวให้เข้ากบับริบทไทยและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่ม Civic Paths เชื่อว่าแนวคดิและเครือ่งมอื “จนิตนาการพลเมอืง” ทีก่ลุ่มพฒันาและไดท้ดลอง

เวริค์ชอปกบักลุ่มคนหลากหลายอายแุละความสนใจจากทัว่ทุกมุมโลก มคีวามส าคญัยิง่ต่อการฟ้ืนฟู

จนิตนาการถงึอนาคตใหก้บัพลเมอืงทัว่โลกทีล่ว้นตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีไ่รซ้ึง่ความหวงัและเกดิการแบ่ง

ขัว้ทางการเมอืงรนุแรงยิง่กว่าช่วงเวลาไหนๆ ในประวตัศิาสตร ์รวมถงึกระตุน้ความหวงัของพลเมอืง ซึง่ไม่

เพยีงแต่ช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มรบัมอืกบัความทา้ทายและปัญหาต่างๆ อยา่งสรา้งสรรค์ แต่ยงัเชื่อมโยงจนิตนาการ

พลเมอืงเขา้กบักระบวนการเปลีย่นแปลงในบรบิทจรงิ รวมถงึเปิดพืน้ทีใ่หเ้กดิการแบ่งปันและแลกเปลีย่น

จนิตนาการระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ซึง่ช่วยสรา้งบทสนทนาทีก่้าวขา้มการแบ่งขัว้ทางการเมอืงผ่านการคน้หา

เป้าหมายและคุณค่ารว่มกนั 

 

 

(ทีม่า: เวบ็ไซต ์civicimaginaiton.com) 



 

 

ส่วนที่สอง 
ตัวแบบกิจกรรม: แนวทางการจัดเวิร์คชอป 

เพื่อสร้างจินตนาการพลเมือง  
 

  
(ทีม่า: ภาพประกอบโดย สรชั สนิธุประมา) 

 

 

 

 



 

ตัวแบบกิจกรรม 1 

ความหวังท่ีไม่มีอะไรกั้น: จินตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615  

 

 

(ทีม่า: ภาพประกอบโดยสรชั สนิธุประมา) 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

กจิกรรม “ความหวงัทีไ่ม่มอีะไรกัน้: จนิตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615” ชกัชวนใหเ้ยาวชน

ผูเ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึประเทศไทยในอกี 50 ปีขา้งหน้า โดยกจิกรรมแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รว่มกลุ่มละ 3-5 คน 

และใหช้่วยกนัสรา้งเรือ่งเล่าเกีย่วกบัอนาคตผ่านการใชอ้งคป์ระกอบของวฒันธรรมสมยันิยม เป้าหมายของ

กจิกรรมนี้คอืการใชค้วามชื่นชอบส่วนบุคคลเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งการมสี่วนรว่ม วาดภาพโลกอนาคตใน

จนิตนาการทีร่วมเอาวสิยัทศัน์ ความตอ้งการทีห่ลากหลาย และตวัตนของสมาชกิในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั 



 

กจิกรรมนี้พฒันาขึน้โดยผสมองคป์ระกอบจาก 3 กจิกรรมของกลุ่ม Civic Paths เขา้ดว้ยกนั โดยมี

แกนหลกัเป็นกจิกรรมทีช่ื่อว่า Infinite Hope ซึง่เริม่ตน้จากการใหผู้เ้ขา้รว่มแนะน าตวัดว้ยเรือ่งราวจาก

วฒันธรรมสมยันิยมทีต่นชื่นชอบและชวนใหค้ดิถงึอนาคต ก่อนทีจ่ะน าเรือ่งราวเหล่านี้ไปใชใ้นการสรา้งโลก 

(world building) และสรา้งเรือ่งราว (story making) ทีน่ าไปสู่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในโลกอนาคตต่อไป  

นอกจากนี้ ผูว้จิยัเลอืกน ากจิกรรมเลก็ๆ จากกจิกรรม Step into the Looking Glass มาใชเ้ป็นช่วง

เชื่อมต่อจากการจนิตนาการในแผ่นกระดาษมาสู่การจนิตนาการแบบรวมหมู ่(collective imagination) โดย

สมมตใิหเ้สน้เทปกาวสแีดงบนพืน้หอ้งเป็นประตูมติทิีส่มาชกิในกลุ่มจะตอ้งกา้วผ่านเขา้ไปยงัโลกใบเดยีวกนั 

โดยใหแ้ต่ละกลุ่มคดิท่าทางในการเปิดประตูบานนี้ เป็นการแสดงเลก็ๆ ทีช่่วยเตรยีมผูเ้ขา้รว่มใหพ้รอ้ม

ส าหรบัการท ากจิกรรมกลุ่ม 

 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

กจิกรรมละลายพฤตกิรรม (icebreaking) เป็นกจิกรรมทีถู่กออกแบบมาเพื่อสรา้งความรูส้กึ

คุน้เคยใหก้บัผูเ้ขา้รว่มและน าเขา้สู่ประเดน็ของกจิกรรมไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ภายในเวลาทีจ่ ากดั ดว้ยความ

ทีค่นไทยมกัไมคุ่น้ชนิกบัการแสดงออกในทีส่าธารณะ โดยเฉพาะกบัผูเ้ขา้รว่มทีเ่พิง่มโีอกาสไดพ้บกนั 

การเริม่ตน้สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีเ่รยีกรอ้งใหผู้เ้ขา้รว่มแบ่งปันจนิตนาการ ความหวงั และความฝัน

กบัผูอ้ื่น จงึจ าเป็นตอ้งมกีจิกรรมละลายพฤตกิรรมเพื่อปทูางก่อนเขา้สู่กจิกรรมหลกั 

กจิกรรม 1: ตบมอืแบบใชจ้นิตนาการ (10 นาท)ี 

เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการชีใ้หเ้หน็ถงึพลงัของการใชจ้นิตนาการ โดยท าไปพรอ้มๆ กบั

การแนะน าตวัซึง่จะแสดงใหเ้หน็ตวัตนของผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนผ่านสิง่ทีเ่ลอืกมาใชจ้นิตนาการ 

วธิดี าเนินการ  

ขอความรว่มมอืใหผู้เ้ขา้รว่มช่วยกนัปรบมอืหรอืแสดงอาการยนิดอีย่างไม่มเีหตุผลหนึ่งรอบ 

ซึง่จะเป็นการปรบมอืทีไ่มส่นุกสนานนกั จากนัน้ขอใหผู้เ้ขา้รว่มลองใหมอ่กีครัง้ โดยในรอบนี้ขอให้

หลบัตาลงและจนิตนาการถงึเหตุการณ์บางอยา่งทีห่ากเกดิขึน้กบัตวัเอง หรอืเกดิขึน้จรงิในสงัคม แลว้

จะสรา้งความปีตแิก่ตนเองอยา่งยิง่ยวด โดยใหจ้นิตนาการถงึชัว่ขณะนัน้ใหช้ดัเจนทีสุ่ด รบัรูถ้งึ

ความรูส้กึยนิดนีัน้ใหไ้ด ้เช่น หากจนิตนาการว่าถูกรางวลัทีห่นึ่งสลากกนิแบ่งรฐับาล กข็อให้

จนิตนาการว่าก าลงัถอืสลากใบนัน้อยูใ่นมอืขณะทีต่รวจรางวลั  จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รว่มปรบมอืและแสดง

อาการดใีจอกีครัง้ ซึง่คาดหวงัว่าจะเหน็ความเปลีย่นแปลงทีม่อีารมณ์รว่มมากขึน้ ใหแ้ต่ละคนแนะน า



 

ชื่อของตนเอง และช่วยเล่าว่าเมือ่สกัครู่มเีรือ่งอะไรดีๆ  เกดิขึน้ในจนิตนาการ จากนัน้ผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ 

รว่มกนัแสดงความยนิด ี

กจิกรรม 2: ชุดค าถาม Ask Me (10-15 นาท)ี 

เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการสรา้งความรูส้กึไวเ้นื้อเชื่อใจในการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้รว่ม

คนอื่นๆ กระตุน้ใหใ้ชค้วามคดิเชงิจนิตนาการ และบอกใบถ้งึกจิกรรมหลกัทีเ่กดิขึน้ถดัไป ชุดค าถามนี้

พฒันาขึน้จาก 3 แหล่งคอื ชุดการด์ละลายพฤตกิรรม (icebreaker deck) เครือ่งมอืทีมุ่ง่สรา้ง

ความรูส้กึเปิดใจ (vulnerability) ของผูเ้ล่น (Bestself n.d.) ชุดค าถามทางจติวทิยา 36 ขอ้ทีจ่ะช่วยให้

คนตกหลุมรกักนั (Aron et al. 1997) และชุดค าถามทีเ่ยาวชนนิยมแชรแ์ละโพสตส์ตอรี ่(story) ในสื่อ

สงัคมออนไลน์เพื่อใหค้นรูจ้กัเขา้มาเลอืกค าถามใหต้นเองตอบ จ านวน 8 ชิน้ ชุดค าถามลกัษณะน้ีมกั

ตดิแฮชแทก็ #askme และมกีารปรบัเปลีย่นค าถามไปตามสถานการณ์ต่างๆ ในกรณนีี้จงึพฒันาขึน้มา

เป็นกจิกรรมละลายพฤตกิรรมในชื่อ Ask Me เพื่อเตรยีมพรอ้มก่อนเขา้สู่กจิกรรมหลกั 

 

ตวัอย่างชุดค าถาม #askme ในอนิสตาแกรม  

(ทีม่า: https://www.instagram.com/p/CT34shehZ41) 



 

ค าถามของกจิกรรม Ask Me แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ตามระดบั (level 1-3) ระดบัละ 10 ขอ้ 

รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ ค าถามระดบัแรกเป็นค าถามเกีย่วกบัความชอบ/ไมช่อบ และเรือ่งทัว่ไปใน

ชวีติประจ าวนั ระดบัต่อมาเป็นค าถามในเชงิความรูส้กึและเป็นเรือ่งส่วนตวัมากขึน้ และระดบัสุดทา้ย

จะเป็นค าถามทีข่ ึน้ต้นดว้ย “ถา้” ซึง่จะกระตุ้นใหผู้ต้อบใชจ้นิตนาการถงึความเป็นไปไดใ้นแบบต่างๆ 

นอกเหนือไปจากชวีติความเป็นจรงิ และบางส่วนเป็นค าถามทีจ่ะถูกใชต่้อไปในกจิกรรมหลกั ดงันัน้

นอกจากกจิกรรม Ask Me จะช่วยละลายพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รว่มแลว้ ยงัถอืเป็นการ “อุ่นเครือ่ง” ให้

ผูเ้ขา้รว่มคดิจนิตนาการถงึเรือ่งราวต่างๆ รอบตวั (ดเูอกสารชุดค าถามในภาคผนวก ก) 

วธิดี าเนินการ 

ใหผู้เ้ขา้รว่มจบัคู่กบัคนทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน (ในกรณทีีม่คีนรูจ้กัมาดว้ยกนั) เริม่ตน้จากการ

ถามค าถามระดบัแรก แลว้ค่อยๆ ไต่ระดบัขึน้ไปยงัค าถามระดบั 2-3 โดยไมต่อ้งเรยีงล าดบัและไม่

จ าเป็นตอ้งถามใหค้รบทุกขอ้ ใหเ้วลาประมาณ 2-3 นาทก่ีอนเปลีย่นคู่ใหม ่โดยผูด้ าเนินกจิกรรม

กระตุน้ใหม้กีารถามค าถามในระดบัสงูขึน้ไป อาจเพิม่จ านวนเป็นกลุ่มละ 3 คน รวมถงึอาจปรบัเปลีย่น

กตกิา เช่น ใหฝ่้ายตอบเป็นคนเลอืกค าถามเองจากการสุ่มตวัเลขโดยไม่มองรายการค าถาม หรอือื่นๆ 

ตามความเหมาะสม หลงัจากเปลีย่นคู่แลว้ 3 ครัง้ ใหผู้เ้ขา้รว่มกลบัมานัง่ลอ้มวง ใชเ้วลาอกี 1-2 นาที

สมัภาษณ์ผูเ้ขา้รว่มว่าไดร้บัค าตอบอะไรบา้งจากใคร โดยใหล้งทา้ยทีค่ าถามที ่30 (ถา้เดนิทางไปใน

อนาคตได ้จะไปปีไหน ไปท าอะไร) ซึง่จะส่งต่อไปยงักจิกรรมหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

อธบิายกจิกรรมหลกั (5 นาท)ี 

ขอใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึประเทศไทยในอกี 50 ปีขา้งหน้า  โลกในจนิตนาการน้ีไมใ่ช่การคาด

เดาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ใหจ้นิตนาการว่าโลก “ควร” เป็นอยา่งไร ในแบบทีทุ่กอยา่งเป็นไปได ้ไม่มี

ถูก ไมม่ผีดิ ความเพอ้ฝันทุกสิง่สามารถเป็นจรงิไดใ้นโลกใบน้ี 

แจกกระดาษ “วตัถุดบิตัง้ตน้” (15 นาท)ี 

ค าถามในกระดาษประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วน ส่วนแรกเกีย่วกบัจนิตนาการว่าโลกเป็นอยา่งไร และ

ส่วนทีส่องใหเ้ขยีนถงึเรือ่งราวจากวฒันธรรมสมยันิยมทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืช่วยเล่าเรื่อง ค าถามมดีงันี้ (ดู

เอกสารฉบบัจรงิในภาคผนวก ข) 

- ถา้เปิดประตูมติไิปยงัอนาคตได ้คุณจะไปส ารวจโลกอนาคตในแงมุ่มใด 

- ในจนิตนาการของคุณ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2615 หน้าตาเป็นอยา่งไร อะไรบา้งเปลีย่นไป 

ปัญหาอะไรทีถู่กแก ้ปัญหาอะไรทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

- ความรูส้กึแรกเมือ่กา้วขา้มประตูมติเิขา้ไปในประเทศไทย พ.ศ. 2615 คอือะไร 

- เรือ่งราวอะไรทีช่วนใหคุ้ณจนิตนาการถงึโลกทีแ่ตกต่างออกไปจากความเป็นจรงิตรงหน้า 

(อาจเป็นภาพยนตร ์ซรีสี ์อนิเมะ เพลง MV นิยาย มงังะ มมี หรอือะไรกไ็ดท้ีคุ่ณชื่นชอบ

มากๆ) 

 บุคคลหรอืตวัละครในเรื่อง 

 บุคลกิ / ความสามารถ 

 ฉาก / สถานทีใ่นเรือ่ง 

 ธมี / ใจความ ของเรือ่ง 

 

ระดมสมอง (ระหวา่งเขยีนค าตอบ) 

ผูน้ ากจิกรรมรวบรวมค าตอบของค าถามแรกในกระดาษ อาจใชว้ธิเีขยีนบนกระดาน เขยีนลงโพสต์

อทิ หรอืใชเ้ครือ่งมอือื่นๆ ตวัอยา่งเช่น word cloud ของ Slido.com เวบ็ไซตท์ีเ่ปิดใหผู้ใ้ชส้แกน QR code 

เพื่อเขา้ไปตอบค าถาม โดยค าหรอืวลเีดยีวกนัจะถูกรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นตวัอกัษรทีม่ขีนาดใหญ่ ท าใหเ้หน็ว่า

ผูเ้ขา้รว่มสนใจประเดน็ใดรว่มกนัมาก  โดยรายการเหล่านี้จะถูกน ามาใชต้ลอดกจิกรรมทีเ่หลอืทัง้วนั  

 



 

 

ตวัอยา่งการแสดงความเหน็ของผูเ้ขา้รว่มว่าอยากเหน็อนาคตในแง่มมุไหนผ่านโปรแกรม Slido 

 

 

รวมกลุม่เขา้ประตูมติ ิ(10 นาท)ี 

จดักลุ่ม 3-5 คนโดยใชป้ระเดน็ทีร่ะดมสมองเขา้มาเป็นตวัช่วยในการพาคนทีส่นใจประเดน็ใกลเ้คยีง

กนัใหม้าจบักลุ่มกนั เมือ่มสีมาชกิครบแลว้ใหช้่วยกนัคดิท่าทางส าหรบัการเปิดประตูมติ ิโดยอาจขดีเสน้ คาด

เทปกาวบนพืน้ หรอืวางเก้าอีส้องตวัใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัการก้าวเขา้ไปสู่โลกอนาคต อาจใหม้กีารอธบิาย

ประตูของตวัเองอยา่งสัน้ๆ ก่อนแสดงท่าทาง 

 

สรา้งเรือ่งราว (30 นาท)ี 

สมาชกิแต่ละกลุ่มน าค าตอบในกระดาษของตนเองมาเปรยีบเทยีบและแลกเปลีย่นกนัเกีย่วกบั

ประเดน็ทีจ่ะเลอืกมาเป็นหวัขอ้ในการจนิตนาการถงึอนาคต และอาจหยบิเอาความคดิใดๆ กต็ามจากการ

ระดมสมองมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในเรือ่ง  อธบิายเกีย่วกบัตวัละครหรอืเรือ่งราวจากวฒันธรรมสมยันิยมที่

หยบิยกมาอย่างสัน้ๆ น าองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของทุกคนมาใชเ้ป็นตวัช่วยในการตัง้ตน้สรา้งเรือ่งราว  

เน้นย ้าว่าโลกในจนิตนาการนี้ทุกอยา่งเป็นไปได ้อาจเป็นโลกยโูทเปีย (utopia) หรอืดสิโทเปีย (dystopia) ก็

ได ้ควรเป็นเรือ่งทีส่ ัน้กระชบั และสามารถเล่าใหจ้บไดใ้นเวลา 5 นาท ี



 

ผูช้่วยจดักจิกรรมอาจตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รว่มเดนิเรือ่งไปขา้งหน้าดงันี้ 

- อนิกบัประเดน็ไหนจากการระดมสมองมากทีสุ่ด 

- ท าไมถงึสนใจในประเดน็นัน้ 

- ก่อนจะไปถงึจดุนัน้ มอีะไรเกดิขึน้บา้ง ใครเป็นคนท า มใีครขดัขวางไหม 

- เหตุผลของพวกเขาคอือะไร 

- มเีหตุการณ์ส าคญัอะไร และใครเป็นคนท าใหเ้กดิสิง่เหล่านัน้ 

- ภายใตเ้งือ่นไขแบบไหน ท าอยา่งไร ท าไมถงึท าแบบนัน้ ท าแลว้น าไปสู่อะไร 

ผูน้ ากจิกรรมแนะน าใหแ้ต่ละกลุ่มจดัสรรเวลาครึง่หลงัใหก้บัการเขยีนลงบนกระดาษฟลปิชารท์และ

ซกัซอ้มการเล่าเรือ่ง 

 

เลา่เรือ่ง (30 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มต่างๆ ขา้มประตูมติกิลบัมายงัประเทศไทยปีปัจจบุนั และออกมาเล่าเรือ่งโลกอนาคต

ในแบบของตนใหผู้เ้ขา้รว่มคนอื่นๆ ฟังโดยใชเ้วลากลุ่มละไมเ่กนิ 5 นาท ีระหว่างทีเ่ล่าเรือ่งผูด้ าเนินกจิกรรม

อาจช่วยถามค าถามแทรกเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มอธบิายเรือ่งราวไดช้ดัเจนมากขึน้ และชวนใหอ้ธบิายโลกในตอน

จบของเรือ่งอย่างละเอยีดมากขึน้ 

 

 

ตวัอย่างของเรื่องราว “Sand(wish)Tayakom” ซึง่พดูถงึโลกอนาคตทีปั่ญหาความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาไดร้บัการจดัการ 



 

แลกเปลีย่นความเหน็ (15 นาท)ี 

แบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นวงแลกเปลีย่นยอ่ยทีส่ามารถคุยกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กลุ่มละ 6-8 คน หรอืตาม

ความเหมาะสม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมตีวัแทนของเรือ่งเล่าทุกเรือ่ง ผูช้่วยจดักจิกรรมชวนสนทนาในประเดน็

ดงัต่อไปนี้ และมอบหมายใหม้ตีวัแทน 1-2 คนสรปุประเดน็เพื่อน าเสนอต่อผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมด 

- เหน็อะไรในเรือ่งของเพื่อน ประทบัใจจดุไหนมากทีสุ่ด 

- คดิว่าความเปลีย่นแปลงในเรือ่งเกดิขึน้ไดเ้พราะอะไร 

- โลกในจนิตนาการสะทอ้นกลบัมาใหเ้ราคดิถงึโลกปัจจุบนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

- ความเปลีย่นแปลงในฉบบัโลกของความเป็นจรงิอาจเกดิขึน้ไดไ้หม อยา่งไร 

- คดิว่าเรือ่งเหล่านี้จะมโีอกาสเป็นจรงิไดม้ากน้อยเพยีงใด ใหค้ะแนนจาก 0-100 

 

สรุปกจิกรรม (10 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดกลบัมานัง่ลอ้มวงเดยีวกนั ตวัแทนกลุ่มสนทนาเล่าถงึประเดน็ทีไ่ดพ้ดูคุยกนั และ

อาจมกีารถามค าถามเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวแบบกิจกรรม 2 

ทาบจินตนาการสูค่วามเป็นจริง: เปลี่ยนโลกรอบตัวด้วยจินตนาการ  

 

 

(ทีม่า: ภาพประกอบโดย สรชั สนิธุประมา) 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

กจิกรรมส ารวจพืน้ทีส่าธารณะรอบสถานทีจ่ดังาน ถ่ายรปูเพื่อน ากลบัมาระดมความคดิเพื่อ

เปลีย่นแปลงความหมายของพืน้ทีน่ัน้ดว้ยการวาดภาพทบัลงไป กจิกรรมน้ีดดัแปลงมาจากกจิกรรมชื่อ 

Monuments from The Future ซึง่ตน้ฉบบัเป็นการชวนใหผู้เ้ขา้รว่มออกไปแทรกแซง (intervene) พืน้ทีท่ี่

ตนสนใจโดยใชว้สัดุงา่ยๆ อยา่งเช่นกระดาษลงั เทปกาว ประกอบเป็นสิง่ของจ าลองไปตัง้ในสถานทีจ่รงิ 

อยา่งไรกด็ ีเมือ่พจิารณาจากเงือ่นไขสภาพอากาศทีค่าดเดาไดย้ากและความปลอดภยัของพืน้ทีส่าธารณะใน

ประเทศไทย ในคู่มอืเล่มนี้จงึปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้ป็นการวาดภาพทบัลงไปบนพืน้ทีจ่รงิแทน 



 

วตัถุประสงคห์ลกัของกจิกรรมนี้คอืการใหผู้เ้ขา้รว่มไดใ้ชจ้นิตนาการเปลีย่นแปลงความหมายบน

พืน้ที/่สถานทีจ่รงิ ซึง่แมใ้นดา้นหนึ่งจะเป็นการเปิดใหผู้เ้ขา้รว่มไดใ้ชจ้นิตนาการในฐานะพลเมอืงไดแ้บบไร้

ขอ้จ ากดัเหมอืนกบัตวัแบบกจิกรรมที ่1 ทว่าการยดึโยงกบัพืน้ที/่สถานทีจ่รงิ กช็่วยใหผู้เ้ขา้รว่มใช้

จนิตนาการโดยยดึโยงกบัพืน้ที/่สถานทีจ่รงิไดง้า่ยกว่า รวมถงึสามารถแปลงจนิตนาการใหอ้ยูใ่นรปูของการ

เปลีย่นแปลงในโลกจรงิไดไ้หลลื่นกว่า  

 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

น าเขา้สูก่จิกรรมและละลายพฤตกิรรม (15 นาท)ี 

ใหผู้เ้ขา้รว่มช่วยแลกเปลีย่นเกีย่วกบัสถานทีซ่ึง่มคีวามส าคญัหรอืมคีวามหมายกบัตนเอง โดยอาจ

เป็นอาคาร สวน แมน่ ้า ถนน ฯลฯ พรอ้มเล่าว่าสถานทีแ่ห่งนัน้มคีวามหมายอย่างไร ผูด้ าเนินกจิกรรมอาจใช้

วธิแีจกกระดาษทีม่คี าถามขา้งตน้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มเรยีบเรยีงค าตอบไดส้ะดวกขึน้ (ดภูาคผนวก ค) กจิกรรมนี้

มเีป้าหมายเพื่อชีใ้หเ้หน็ว่าสถานทีต่่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสิง่ปลกูสรา้งหรอืพืน้ทีท่างกายภาพ แต่ยงัมี

ความหมายกบัชวีติของผูค้นอยูใ่นนัน้ การแลกเปลีย่นเรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติส่วนตวัจะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มไดท้ า

ความรูจ้กักนัและพรอ้มเปิดใจท ากจิกรรมมากขึน้ดว้ย 

 

อธบิายกจิกรรม (5 นาท)ี 

เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการออกไปส ารวจและเลอืกพืน้ทีแ่ห่งหนึ่งมาใชเ้ป็นฉากของการพฒันา

โครงการแห่งโลกอนาคต ทาบจนิตนาการลงบนสถานทีจ่รงิโดยเชื่อมโยงกบัชวีติของผูค้นทีอ่ยูอ่าศยัและใช้

งานพืน้ทีน่ัน้ในปัจจบุนัดว้ย  ผู้ด าเนินกจิกรรมอธบิายพืน้ทีร่อบๆ สถานทีจ่ดักจิกรรมว่าผูเ้ขา้รว่มสามารถ

เดนิออกไปส ารวจอะไรไดบ้า้ง และก าหนดวธิกีารส่งรปูถ่ายกลบัมายงัสถานทีจ่ดักจิกรรม โดยอาจใชก้ลุ่ม

สนทนาของโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่น ไลน์  

 

 

 



 

ส ารวจพืน้ที ่(30 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มจบักลุ่มกนัออกไปส ารวจพืน้ทีใ่นบรเิวณเดยีวกนั แต่สงัเกตการณ์ในฐานะปัจเจก หากสนใจ

ในสิง่เดยีวกนั เช่น ป้ายรถเมล ์รา้นคา้เดยีวกนั ใหเ้ลอืกสงัเกตการณ์จากคนละมุม สงัเกตการณ์อยูก่บัทีเ่ป็น

เวลาอยา่งน้อย 10 นาทอียา่งเงยีบๆ โดยอาจมโีจทยใ์หก้บัผูเ้ขา้รว่มดงันี้ 

- สงัเกตดวู่าทีท่ีเ่ลอืกไปสงัเกตการณ์  ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นอยา่งไร มแีสง เสยีง กลิน่ บรรยากาศ

อยา่งไรบา้ง 

- มกีจิกรรมอะไรเกดิขึน้ในพืน้ทีน่ัน้บา้ง ผูค้นมาท าอะไร มพีชื/สตัวใ์นบรเิวณนัน้ไหม คดิว่าพืน้ทีน่ัน้มี

ความหมายยงัไงกบัพวกเขา 

- ถา้คุณสามารถเปลีย่นแปลง/ลบ/สรา้ง สิง่ต่างๆ ในพืน้ทีน่ัน้ได ้คุณจะท าอะไร และสิง่นัน้จะส่งผลต่อ

ผูค้นและความหมายของพืน้ทีน่ัน้อย่างไร 

- อยา่ลมืถ่ายรปูพืน้ที ่ในมุมทีคุ่ณอยากจะวาดความเปลีย่นแปลงลงไป 

 

ระหว่างเดนิกลบัจากการสงัเกตการณ์ ใหแ้ลกเปลีย่นกนัผูท้ีเ่ลอืกไปทางเดยีวกนัว่าเหน็อะไรรว่มกนั

หรอืต่างกนับา้ง 

 

แลกเปลีย่นประสบการณ์และรวมกลุม่ (15 นาท)ี 

ใหผู้เ้ขา้รว่มแลกเปลีย่นและน าเสนอความคดิเกีย่วกบัการพฒันาโครงการแห่งอนาคตอยา่งสัน้ๆ 

เพื่อจบักลุ่มคนทีส่นใจประเดน็ใกลเ้คยีงกนั 3-5 คน รว่มกนัพฒันาโครงการแห่งอนาคตทาบทบัลงไปบน

ภาพถ่ายจากโลกความเป็นจรงิในปัจจบุนั โดยอาจใชป้ระเดน็จากการระดมสมองบน word cloud มาใชร้ว่ม

ดว้ย 

 

พฒันาโครงการแหง่อนาคต (30 นาท)ี 

สมาชกิรว่มกนัตดัสนิใจว่าจะเลอืกสถานทีข่องใครเพยีงคนใดคนหน่ึงเป็นฉากของการพฒันา

โครงการแห่งอนาคต โครงการนี้ไม่มขีอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณหรอืความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยใีนโลก

ปัจจบุนั แต่กไ็ม่จ าเป็นตอ้งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เพราะการเปลีย่นแปลงความหมายของชวีติผูค้นอาจไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นโครงการขนาดใหญ่กไ็ด ้ ผูช้่วยจดักจิกรรมปรนิทภ์าพสถานทีแ่บบสจีางลงแปะลงบน



 

กระดาษฟลปิชารท์เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถวาดรปูทบัลงไป หรอือาจใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรห์รอืแทบเลต็

วาดทบัลงในแบบดจิทิลัไดเ้ช่นกนั  

ผูช้่วยจดักจิกรรมอาจตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รว่มเดนิหน้าร่างโครงการพฒันาดงันี้ 

- พืน้ทีน่ี้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกลายเป็นพืน้ทีแ่บบไหนไดบ้า้ง 

- การปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่ี้จะตอบโจทยป์ระเดน็จากการระดมสมองช่วงเชา้อย่างไร  

- ท าไมถงึตอ้งรือ้สิง่นัน้ออก ท าไมตอ้งเพิม่สิง่นัน้เขา้ไป 

- ใครจะไดร้บัประโยชน์ ใครจะชอบ ใครจะไมช่อบสิง่นัน้ เพราะอะไร 

- โครงการของเราจะท าใหช้วีติของผูค้นดขีึน้ไดใ้นแงไ่หน 

 

 

ภาพตวัอย่างการเปลีย่นแปลงพืน้ทีบ่รเิวณท่าพระจนัทร ์โดย สรชั สนิธุประมา 

 

 

 



 

 

ตวัอย่างการทาบจนิตนาการลงไปบนสนามหลวง โดยเปลีย่นใหเ้ป็นซเูปอรไ์นทม์ารเ์กต็ ผูค้นสามารถเขา้มาคา้ขายและท า

กจิกรรมได ้

 

 

ตวัอย่างการทาบจนิตนาการไปบนท่าพระจนัทร ์เพื่อแปลงพืน้ทีด่งักล่าวใหค้นทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้(universal design) 

 



 

น าเสนอโครงการ (20 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มแต่ละกลุ่มผลดักนัออกมาน าเสนอ โดยอาจมอีาจแสดงบทบาทสมมตเิพื่อใหเ้หน็ภาพว่า

ผูค้นจะเขา้ไปใชช้วีติหรอืถูกเปลีย่นแปลงชวีติในพืน้ทีน่ัน้อยา่งไร 

 

แลกเปลีย่นความเหน็ (15 นาท)ี 

แบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นวงแลกเปลีย่นยอ่ยทีส่ามารถคุยกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กลุ่มละ 6-8 คน หรอืตาม

ความเหมาะสม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมตีวัแทนของทุกโครงการ ผูช้่วยจดักจิกรรมชวนสนทนาในประเดน็

ดงัต่อไปนี้ และมอบหมายใหม้ตีวัแทน 1-2 คนสรปุประเดน็เพื่อน าเสนอต่อผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 

- ถา้โครงการของเพื่อนเกดิขึน้จรงิ เราอยากไปทีโ่ครงการไหน ไปท าอะไรทีน่ัน่บา้ง 

- สงัเกตเหน็อะไรในตวัเอง หรอืในตวัเพื่อน ระหว่างกจิกรรมวนันี้ 

 

สรุปกจิกรรม (10 นาท)ี 

ตวัแทนกลุ่มแลกเปลีย่นความเหน็ออกมาเล่าถงึประเดน็ทีพ่ดูคุยกนั ในช่วงสุดทา้ยของกจิกรรมนี้

เป็นการชวนสนทนาถงึบทบาทของผูเ้ขา้รว่มในฐานะพลเมอืงทีม่คีวามปรารถนาจะออกไปลงมอื

เปลีย่นแปลงสงัคม โดยอาจถามว่าเมือ่จบกจิกรรมออกไปจากหอ้งนี้ ผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนคดิว่าตวัเองอยากจะ

ออกไปเปลีย่นแปลงอะไรบา้งในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวแบบกิจกรรม 3 
เรื่องเล่าแห่งอนาคต 

 

ภาพประกอบกจิกรรม “เรื่องเล่าแห่งอนาคต” โดยใชโ้ดราเอมอนเป็นตวัละครในการด าเนินกจิกรรม 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

กจิกรรม “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” มเีป้าหมายหลกัเพื่อสบืคน้เรือ่งราวหรอืเรือ่งเล่าทีผู่เ้ขา้รว่มแต่ละคน

ใชส้ าหรบัจนิตนาการถงึโลกอนาคตทีต่นอยากเหน็ และพยายามท าความเขา้ใจว่าเรื่องราวเหล่านัน้สะทอ้น

มมุมองทีพ่วกเขามต่ีอประเดน็สาธารณะต่างๆ อยา่งไร โดยผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัโจทยใ์หล้องจนิตนาการว่า

ตวัเองก าลงัเดนิทางไปยงัโลกในอกี 50 ปีขา้งหน้า พรอ้มกบั โดราเอมอน2 ตวัละครซึง่ถูกส่งมาจากตวัพวก

เขาเองในอนาคต  

                                                           
2 การเลือกใช้ โดราเอมอน เป็นตัวละครหลกัในการด าเนินกิจกรรมมเีหตุผลหลกัสองประการคอื หนึ่ง โดราเอมอนเป็น

วฒันธรรมสมยันิยมทีพู่ดถงึโลกอนาคตทีเ่ยาวชนไทยน่าจะรูจ้กัเป็นอย่างด ีและมปีระเดน็หลกัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

กจิกรรม นัน่คอืการพูดถงึโลกอนาคตทีเ่ราอยากเหน็ อยากสรา้งขึน้ หรอือยากใหเ้ป็นไปได ้และสอง เนื่องจากตวักจิกรรม



 

การเดนิทางครัง้นี้ประกอบดว้ยภารกจิยอ่ยเพื่อคน้หาว่า 1) อะไรคอืสิง่ทีพ่วกเขาอยากเหน็เกดิขึน้

จรงิมากทีสุ่ดในช่วงชวีติของตน และ 2) ถา้อนาคตไรซ้ึง่ขอ้จ ากดัและพวกเขามพีลงัวเิศษทีส่ามารถ

เปลีย่นแปลงโลกไดแ้ทบตามใจปรารถนา อะไรคอืโลกอนาคตในแบบทีพ่วกเขาอยากจะเหน็ และ 3) พวกเขา

จะช่วยกนัสรา้งโลกดงักล่าวขึน้มาไดอ้ย่างไร 

เพื่อเชื่อมจนิตนาการถงึอนาคตเขา้กบัตวัตนจรงิๆ ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ภารกจิแรกจงึก าหนดให้

ผูเ้ขา้รว่มลองนึกภาพว่า “เมือ่เดนิทางออกมาจากไทมแ์มชชนี พวกเขาลองมองออกไปในละแวกบา้นของตน

และพบว่าทุกสิง่ทีเ่คยเหน็หรอืเคยรูจ้กัไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งสิน้เชงิ อะไรคอืสิง่แรกทีแ่ต่ละคนอยากเหน็

มากทีสุ่ด” เป้าหมายหลกัของกจิกรรมแรกน้ีคอืการสรา้งบทสนทนางา่ยๆ เกีย่วกบัโลกอนาคตทีพ่วกเขา

อยากเหน็ ไมใ่ช่อนาคตทีพ่วกเขาคดิว่าจะเป็นหรอืน่าจะเป็นไปได ้ ขณะเดยีวกนั การตัง้โจทยใ์หจ้นิตนาการ

ถงึ “ละแวกบา้นของตน” มเีป้าหมายเพื่อพยายามท าความเขา้ใจภูมหิลงัและความสนใจของผูเ้ขา้รว่มแต่ละ

คน โดยมสีมมตฐิานว่าผูเ้ขา้รว่มทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่สภาพแวดลอ้ม หรอืมฐีานะทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั 

น่าจะมจีนิตนาการถงึสิง่ทีอ่ยากใหเ้หน็เกดิจรงิในอนาคตของตวัเองแตกต่างกนัไป นอกจากนี้ยงัสามารถ

แทรกขอ้ค าถามว่า “เมือ่ผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนเหน็สิง่ทีต่วัเองอยากเหน็เกดิขึน้จรงิ แต่ละคนจะส่งเสยีงหรอืแสดง

ท่าทางอยา่งไรออกมา” เพื่อเป็นการละลายพฤตกิรรมและสรา้งบรรยากาศสนุกสนานเป็นกนัเอง ซึง่จะเอือ้

ต่อการพดูคุยแลกเปลีย่นในประเดน็อื่นๆ ต่อไป 

จากนัน้จงึลองใหผู้เ้ขา้รว่มลองวาดภาพ “วตัถุแห่งความทรงจ า” โดยอาจเลอืกวตัถุใดๆ กไ็ดท้ีม่ ี

คุณค่า มคีวามหมาย หรอืมคีวามส าคญัต่อตวัเรา ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นวตัถุทีห่ากน าตดิตวั

ไปดว้ยในโลกอนาคต จะสามารถช่วยใหต้วัเราในวยัชราสามารถฟ้ืนความทรงจ าถงึชวีติวยัเดก็ของตวัเอง

กลบัมาได ้กจิกรรมนี้จะแบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 3-4 คน โดยใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มแลกเปลีย่น

รปูภาพและเรือ่งราวทีเ่ชื่อมโยงกบัวตัถุแห่งความทรงจ านี้กบัเพื่อนๆ เพื่อท าความรูจ้กัตวัตนของกนัใหม้าก

ขึน้และเป็นการปทูางสู่กจิกรรมต่อไป หวัใจส าคญัของกจิกรรมนี้คอืการคน้หาวตัถุดบิตัง้ตน้ส าหรบั

จนิตนาการจากสิง่ทีม่คีุณค่าหรอืมคีวามหมายส าหรบัเราแต่ละคน 

ต่อมาผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัโจทยใ์หอ้อกแบบเพื่อนในกลุ่มใหก้ลายเป็น “ซเูปอรฮ์โีรแ่ห่งโลกอนาคต” ซึง่

มพีลงัวเิศษจากวตัถุแห่งความทรงจ าทีแ่ต่ละคนน าตดิตวัไปดว้ย การสลบักนัออกแบบเพื่อนใหเ้ป็นซเูปอรฮ์ี

โรค่อืการเชือ้เชญิใหผู้เ้ขา้รว่มท าลายกรอบของสิง่ทีพ่วกเขาคดิว่าเพื่อนๆ รวมถงึตวัเองเป็นไดแ้ละท าได ้การ

ไดล้องคดิถงึ “ผูอ้ื่น” ในฐานะสิง่ทีไ่ปไกลกว่าตวัตนทีค่นคนนัน้เป็นอยูใ่นปัจจุบนั คอืกุญแจดอกส าคญัในการ

มองเหน็พลงัของการสรา้งความเปลีย่นแปลงภายในตวัของผูค้นรว่มสงัคม การสลบักนัจนิตนาการคนอื่น

แทนทีจ่ะใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการตวัเองเป็นฮโีร ่จะช่วยพาพวกเขาเดนิทางไปพน้จากการหมกหมุน่อยูก่บั

                                                           
ลว้นแต่เล่นกบัเสน้เวลาทัง้อดตี ปัจจุบนั และอนาคต การใชโ้ครงเรื่องของการเดนิทางขา้มเวลาดว้ยไทมแ์มชชนี ซึง่เป็นของ

วเิศษชิน้ส าคญัของโดราเอมอน จงึน่าจะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมคดิภาพตามไดง้่ายขึน้  



 

พลงัของ “ตวัเอง” หรอืความสามารถ “ของฉนั” ขณะเดยีวกนั พลงัทีม่าจากวตัถุแห่งความทรงจ ายงัท าให้

ความเป็นไปไดใ้หมน่ี้เป็นความเป็นไปไดท้ีม่คีวามหมายเนื่องจากยงัคงยดึโยงอยูก่บัเรือ่งราวของเราแต่ละ

คน กจิกรรมนี้จงึเปรยีบเสมอืนการเชื่อมโยงอดตี-ปัจจบุนั-อนาคตเขา้ดว้ยกนั เมือ่ออกแบบเสรจ็ แต่ละกลุ่ม

จะตอ้งช่วยกนัตัง้ชื่อทมีซเูปอรฮ์โีรแ่ละน าเสนอทมีตวัเองใหผู้เ้ขา้รว่มทัง้หมดฟัง 

 

 

ตวัอย่างซเูปอรฮ์โีรท่ีผู่เ้ขา้ร่วมออกแบบจากวตัถุแห่งความทรงจ า 

ภาพซา้ยคอื “เจา้หนูแห่งความทรงจ า” ผูม้พีลงัวเิศษจากอลับัม้รปูทีส่ามารถยอ้นเวลากลบัไปในอดตีหรอืขา้มไปในอนาคต  

 ภาพขวาคอื “เทพธดิาผา้ห่มเน่า” ผูส้ามารถใหผ้า้หม่ใหค้วามอบอุ่นทัง้ทางกายและทางใจใหก้บัทุกคน 

 

กจิกรรมยอ่ยสุดทา้ยจะใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัแต่งเรือ่งภายใตห้วัขอ้ “โลกอนาคตทีเ่ราอยากเหน็” โดย

พฒันามาจากกจิกรรม Remixing Stories ซึง่ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งเล่าในฐานะเครือ่งมอืเชื่อมผูค้นทีม่ภีมู ิ

หลงัและประสบการณ์แตกต่างกนั (ในกรณนีี้คอืวตัถุแห่งความทรงจ าและเรือ่งเล่าส่วนตวัทีแ่ตกต่างกนั) ให้

รว่มมอืกนัเพื่อสรา้งความเปลีย่นแปลง ผูเ้ขา้รว่มตอ้งช่วยกนัคดิว่าเมือ่เดนิทางกลบัมาถงึโลกปัจจบุนัพรอ้ม

กบัพลงัวเิศษต่างๆ ทีต่นไดร้บั พวกเขาจะใชพ้ลงัเหล่านัน้สรา้งโลกทีอ่ยากเหน็ใหเ้กดิขึน้จรงิไดอ้ย่างไร 

กจิกรรมนี้จะชวนใหผู้เ้ขา้รว่มพดูคุยกนัในกลุ่มถงึองคป์ระกอบส าคญัๆ ของโลกทีพ่วกเขาอยากเหน็ จากนัน้

จงึช่วยกนัคดิว่าพลงัของแต่ละคนจะมสี่วนในการเปลีย่นแปลงโลกปัจจบุนัใหก้ลายเป็นโลกดงัจนิตนาการได้

อยา่งไร วตัถุประสงคห์ลกัของกจิกรรมนี้คอืการดงึเอาความเป็นไปไดท้ีอ่ยูน่อกเหนือกรอบโลกแห่งความจรงิ 



 

(ซเูปอรฮ์โีรท่ีม่พีลงัวเิศษ) กลบัมาพจิารณาถงึประเดน็ปัญหาสาธารณะทีผู่เ้ขา้รว่มเหน็ว่ามคีวามส าคญัหรอื

สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยพลงัวเิศษทีพ่วกเขาม ี 

 

 

(ทีม่า: กณัฐกิา เขือ่นแกว้ visual notetaker อาสา จาก BlackBox) 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

แนะน ากจิกรรม (10 นาท)ี 

ผูน้ ากจิกรรมแนะน าว่ากจิกรรมวนัน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัการจนิตนาการถงึโลกอนาคต จากนัน้จงึชวน

ผูเ้ขา้รว่มคดิถงึค าว่า “อนาคต” ดว้ยค าถามง่ายๆ เช่น เวลาพดูถงึค าว่า “โลกอนาคต” เราแต่ละคนนึกถงึ

อะไรบา้ง (อาจใชแ้อปพลเิคชนัอยา่ง Slido ในการสะทอ้นความเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม) ท าไมจงึนึกถงึเรือ่งนัน้ ถา้

พดูถงึเรือ่งราว/เรือ่งเล่าทีท่ าใหพ้วกเราคดิถงึ “โลกอนาคต” พวกเรานึกถงึเรือ่งอะไรหรอืเรือ่งราวของใคร 

ท าไมจงึนึกถงึเรือ่งนัน้ ฯลฯ โดยเน้นย ้าว่าเรือ่งเล่านัน้อาจมาจากหนังสอื ภาพยนตร ์ละคร การต์ูน เพลง 

งานศลิปะ หรอืสื่อใดๆ กไ็ด ้อาจเป็นเรือ่งราวทีม่อียูจ่รงิ เป็นบุคคลจรงิๆ หรอืเป็นเรื่องแต่งกไ็ด้ 



 

 

ตวัอย่างการตอบค าถามผ่านแอปพลเิคชนั Slido โดยค าตอบจะปรากฏทนัททีีห่น้าจอ ท าใหแ้ต่ละคนเหน็ค าตอบของ

ผูเ้ขา้ร่วมคนอื่น และสามารถในสรา้งบทสนทนาต่อไปไดง้่าย 

 

จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมแนะน าแนวคดิเรือ่ง “จนิตนาการพลเมอืง” และความส าคญัของจนิตนาการต่อ

การเปลีย่นแปลงโลกในปัจจุบนั ผูน้ ากจิกรรมเน้นย ้าว่าเป้าหมายของกจิกรรมวนันี้คอืสิง่ทีพ่วกเขา “อยาก

เหน็” ไมใ่ช่สิง่ทีพ่วกเขาคดิว่า “เป็นไปได”้ การอธบิายความส าคญัของจนิตนาการอาจใชต้วัอยา่งจาก

ภาพยนตร ์การต์ูน หรอืวฒันธรรมสมยันิยมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้หน็ภาพว่ากจิกรรมในวนันี้จะเป็น

อยา่งไร ในกจิกรรมจรงิ ผูว้จิยัใชต้วัอยา่งเรือ่ง “โดราเอมอน” ในฐานะวฒันธรรมสมยันิยมทีผู่ร้ว่มกจิกรรมทุก

คนรูจ้กัเป็นอย่างด ีและเล่าใหฟั้งถงึของวเิศษต่างๆ ทีผู่เ้ขยีนโดราเอมอนออกแบบไวเ้มือ่หลายสบิปีก่อน 

ก่อนทีบ่างชิน้ดคูลา้ยจะเกดิขึน้ไดจ้รงิแลว้ในปัจจบุนั นอกจากนี้ ผูน้ ากจิกรรมยงัอาจชวนพดูคุยถงึของวเิศษ

ทีผู่เ้ขา้รว่มแต่ละคนชื่นชอบหรอือยากใหเ้กดิขึน้จรงิไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 



 

น าเขา้สูบ่ทสนทนา (20 นาท)ี 

ผูน้ ากจิกรรมอธบิายว่า ในวนัน้ีจะชวนใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการว่าตวัเองอยูใ่นเรือ่งโดราเอมอน และมี

เหตุการณ์เกดิขึน้ดงันี้  

โดราเอมอนเดนิทางยอ้นเวลากลบัมาเพือ่พาเราใหไ้ปเทีย่วโลกในอกี 50 ปีขา้งหน้า เมือ่เดนิทางไป

ถงึ  เราเดนิออกมาดูรอบๆ บา้น/มองออกมาจากหน้าต่าง แลว้พบว่าทุกอยา่งเปลีย่นไปมากจนไม่น่า

เชือ่ จนเราจ าละแวกบา้นของตวัเองไมไ่ดเ้ลย ความเปลีย่นแปลงแรกสุดทีแ่ต่ละคนอยากเหน็คอือะไร 

ขัน้ตอนน้ีอาจใหเ้วลาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมคดิประมาณ 1-2 นาท ีและใหแ้ต่ละคนเขยีนหรอืจดค าตอบที่

คดิเอาไวด้ว้ย เมือ่ทุกคนคดิค าตอบไดแ้ลว้ ให้ผูน้ ากจิกรรมถามค าถามต่อไปโดยยงัไมต่อ้งใหแ้ต่ละคนบอก

ค าตอบของตวัเอง 

 หลงัจากเหน็สิง่นัน้เกดิขึน้จรงิ คุณจะท าท่าทางและ/หรอืส่งเสยีงอะไรออกมา 

จากนัน้จงึใหผู้ร้ว่มกจิกรรมผลดักนัท าท่าทางและส่งเสยีงรอ้งโดยอาจย ้าว่าจะเป็นเสยีงหรอืค าอุทาน

ใดๆ กไ็ดท้ีแ่สดงถงึความตื่นเตน้ทีเ่ราเหน็สิง่นัน้เกดิขึน้จรงิ ในกรณทีีเ่ป็นกจิกรรมออนไลน์ อาจใชเ้ป็นเสยีง

รอ้งอยา่งเดยีวได ้ค าถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการละลายพฤตกิรรม และท าใหผู้เ้ขา้ร่วมรูส้กึสนุกกบักจิกรรม

ในช่วงแรกมากขึน้ ผูน้ ากจิกรรมอาจใหผู้เ้ขา้รว่มอธบิายค าตอบของตวัเองทลีะคน หรอืจะใหแ้สดงท่าทาง

และส่งเสยีงใหค้รบทัง้วงก่อน แลว้ค่อยชวนพดูคุยถงึสิง่ทีอ่ยากจะเหน็ในอนาคตกไ็ด ้ 

ค าถามต่างๆ ในกจิกรรมแรกนี้อาจเขยีนเตรยีมไวใ้นกระดาษฟลปิชารท์ ถา้เป็นกจิกรรมออนไลน์

ควรเตรยีมสไลดค์ าถามใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถคดิตามไดโ้ดยไมต่อ้งสบัสนหรอืถามซ ้าว่าโจทย์

คอือะไร 

 

วตัถุแหง่ความทรงจ า (25 นาท)ี 

หลงัจากแลกเปลีย่นจบ ผูน้ ากจิกรรมจงึเล่าเรือ่งต่อดงันี้ 

แต่ก่อนออกเดนิทาง โดราเอมอนเล่าใหเ้ราฟังว่า ทีจ่รงิแลว้โดราเอมอนตดัสนิใจเดนิทางกลบัมาหา

เรา เพราะตวัเราในอนาคต ซึง่เป็นผูส้รา้งโดราเอมอนขึ้นมา ก าลงัสญูเสยีความทรงจ าไปทลีะน้อย 

เพือ่ฟ้ืนความทรงจ าของเรากลบัมาอกีครัง้ โดราเอมอนจงึขอใหเ้ราน าของทีม่คีุณค่าหรอืมี

ความหมายต่อเราตดิตวัไปดว้ยหนึง่อย่าง เราแต่ละคนจะเลอืกหยบิอะไรไปดว้ย 

ขัน้ตอนน้ีผูน้ ากจิกรรมอาจแนะว่าของชิน้นัน้อาจจะเป็นขา้วของทีต่ดิตวัเราอยูต่อนนี้ มอียูท่ีบ่า้น

ตอนน้ี หรอือาจเป็นของทีเ่คยมแีต่หายไปแลว้กไ็ด ้เงือ่นไขส าคญัคอืของชิน้นัน้ตอ้งมคีวามหมายต่อตวัเรา



 

จรงิๆ จากนัน้จงึใหผู้เ้ขา้รว่มวาดภาพวตัถุแห่งความทรงจ าชิน้นัน้ลงในกระดาษ พรอ้มเขยีนระบุว่าของทีเ่รา

น าตดิตวัไปดว้ยนัน้คอือะไร และขยายความว่าท าไมเราจงึเลอืกของชิน้นัน้ ผูเ้ขา้รว่มบางคนอาจรูส้กึไมม่ัน่ใจ

กบัการวาดรปู ผูน้ ากจิกรรมจงึอาจย ้าว่าไมต่อ้งกงัวลเรือ่งความสวยงามหรอืความสมจรงิ ในกรณีทีเ่ป็น

กจิกรรมออนไลน์ อาจเพิม่ขัน้ตอนการแชรร์ปูทีต่วัเองวาดใหเ้พื่อนๆ ทุกคน เช่น อาจระบุว่าเมือ่วาดภาพ

เสรจ็แลว้ ใหแ้ต่ละคนถ่ายรปูและโพสตล์งไปในไลน์กลุ่ม หรอือพัโหลดในเวบ็ไซตท์ีผู่น้ ากจิกรรมสามารถแชร์

หน้าจอใหทุ้กคนดไูด ้เช่น Mural หรอื Padlet 

จากนัน้ใหแ้บ่งผูเ้ขา้รว่มเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 3-4 คน โดยใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องราวเกีย่วกบั

วตัถุแห่งความทรงจ าของตวัเองใหเ้พื่อนฟัง ผูน้ ากจิกรรมควรระบุโจทยใ์หช้ดัเจนก่อนกระจายไปตามกลุ่ม 

เช่น 

ใหแ้ต่ละคนลองเล่าใหเ้พือ่นในกลุ่มฟังว่า 

1. ของทีเ่ราน าไปดว้ยคอือะไร  

2. ของชิ้นนัน้มคีวามหมายหรอืความส าคญัต่อตวัเราอยา่งไร 

การแลกเปลีย่นอาจกนิเวลาประมาณ 10-15 นาท ีจากนัน้จงึใหก้ลบัมารวมในกลุ่มใหญ่ 

 

สรา้งซูเปอรฮ์โีร ่(45 นาท)ี 

เมือ่ผูเ้ขา้รว่มกลบัมารวมกนั อาจใหต้วัแทนหรอืสุ่มตวัแทนจากแต่ละกลุ่มมาเล่าถงึวตัถุแห่งความ

ทรงจ าของตวัเองใหก้ลุ่มอื่นๆ ฟังอกีครัง้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มเหน็ภาพว่าแต่ละคนเลอืกสิง่ของทีเ่หมอืนหรอืต่าง

จากตวัเองและกลุ่มของตนอยา่งไร จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมจงึเล่าเรือ่งภารกจิต่อไป 

ก่อนเดนิทางกลบั โดราเอมอนกล่าวขอบคุณเราทีท่ าใหต้วัเราในอนาคตฟ้ืนความทรงจ ากลบัมาได้

ส าเรจ็ พรอ้มบอกว่าจะใหร้างวลัเราหนึง่อย่าง นัน่กค็อืจะเปลีย่นวตัถุแห่งความทรงจ าทีเ่ราน าตดิตวั

ไปดว้ยใหก้ลายเป็นของวเิศษทีม่พีลงัทีใ่ชเ้ปลีย่นแปลงโลกทีเ่ราอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัได้ 

ใหส้มาชกิในกลุ่มสลบักนัออกแบบเพือ่นเป็นซเูปอรฮ์โีร่ทีม่พีลงัวเิศษจากของทีแ่ต่ละคนน าตดิตวัไป

ดว้ย พรอ้มตัง้ชือ่เท่ๆ ใหเ้พือ่น และเมือ่กลบัมารวมกนั ขอใหต้วัแทนหนึง่คนมาเล่าว่า ทมีเราชือ่ว่า

อะไร สมาชกิในทมีของเรามใีครบา้ง และแต่ละคนมพีลงัวเิศษอะไรบา้ง 

ใหผู้เ้ขา้รว่มกระจายไปตามกลุ่มเดมิและส่งภาพวตัถุแห่งความทรงจ าของตวัเองใหเ้พื่อนคนขา้งๆ 

จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมแจกกระดาษแผ่นใหมใ่หผู้เ้ขา้รว่มวาดรปูฮโีรโ่ดยย ้าว่าหา้มใหเ้พื่อนดวู่าเราวาดเขาเป็น

อะไร ในกรณเีป็นกจิกรรมออนไลน์ ผูน้ ากจิกรรมควรแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มเตรยีมกระดาษและดนิสอมาก่อนเริม่

กจิกรรม ขัน้ตอนน้ีอาจไม่จ าเป็นตอ้งพดูคุยกนัอกีครัง้เนื่องจากทุกคนในกลุ่มไดฟั้งเรื่องวตัถุแห่งความทรงจ า



 

ของเพื่อนไปแลว้ อยา่งไรกต็าม ในการจดักจิกรรมจรงิ ผูเ้ขา้รว่มบางคนอาจจ าเรือ่งเล่าของเพื่อนไมไ่ด ้ผูน้ า

กจิกรรมอาจใหส้มาชกิสอบถามกนัไดส้ัน้ๆ หรอือาจใหผู้ช้่วยจดักจิกรรมประจ ากลุ่มสรปุความส าคญัของวตัถุ

แห่งความทรงจ าของแต่ละคนอกีครัง้ก่อนลงมอืวาดภาพ 

เมือ่ออกแบบเสรจ็ ใหแ้ต่ละกลุ่มกลบัมารวมกนัและผลดักนัน าเสนอตามโจทยท์ีใ่หไ้วก้ลุ่มละ

ประมาณ 5 นาท ีผูน้ ากจิกรรมควรเขยีนโจทยไ์วใ้นกระดาษหรอืเตรยีมสไลดไ์วใ้นกรณทีีเ่ป็นกจิกรรม

ออนไลน์ และในกรณทีีแ่บ่งกลุ่มยอ่ยออนไลน์ ควรแจกสไลดโ์จทยน์ี้ให้ผูช้่วยจดักจิกรรมในแต่ละหอ้งยอ่ย

เพื่อเปิดประกอบกจิกรรม 

 

โลกอนาคตทีเ่ราอยากเหน็ (55 นาท)ี 

หลงัจากน าเสนอฮโีรข่องแต่ละกลุ่มเสรจ็แลว้ ผูน้ ากจิกรรมจงึใหโ้จทยส์ุดทา้ย 

ช่วยกนัแต่งเรือ่งราวว่า เมือ่เราแต่ละคนเดนิทางกลบัมาในโลกปัจจบุนั ทุกคนจะใชพ้ลงัวเิศษทีไ่ดร้บั

ท าอะไรบา้ง เพือ่สรา้งโลกทีเ่ราอยากเหน็ 

 ขัน้ตอนน้ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มแยกไปพดูคุยกนั โดยผูน้ ากจิกรรมอาจเตรยีมกระดาษหรอืสไลดท์ีเ่ขยีน

ขอ้ความน าคดิ และใหผู้ช้่วยทีป่ระจ าแต่ละกลุ่มลองถามค าถามชวนคดิ เช่น “โลกทีเ่ราพวกเราอยากเหน็เป็น

โลกที…่” หรอื “โลกทีด่/ีโลกทีพ่วกเรารูส้กึว่าน่าอยูค่วรจะตอ้งมอีะไรบา้ง” นอกจากนี้ ผูน้ ากจิกรรมอาจ

ก าหนดเงือ่นไขคร่าวๆ เช่น ขอใหร้ะบุองคป์ระกอบของโลกทีแ่ต่ละกลุ่มอยากเหน็มากลุ่มละ 3 อยา่ง หรอืถา้

มเีวลาเหลอืพอ อาจไมก่ าหนดจ านวนองคป์ระกอบกไ็ด ้จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมอาจชวนแต่ละกลุ่มคุยว่าอยาก

แกไ้ขปัญหาไหนก่อนหลงั และใหฮ้โีรแ่ต่ละคนลองอธบิายว่าตวัเองจะใชพ้ลงัทีม่ที าอะไรเพื่อสรา้งโลกทีอ่ยาก

เหน็ใหเ้ป็นจรงิ จากนัน้จงึน าเรือ่งเล่าของแต่ละคนมารอ้ยเรยีงเป็นล าดบัขัน้  

ในกรณกีจิกรรมออนไลน์ อาจใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัจดประเดน็และแต่งเรือ่งราวผ่านช่องแชทของ 

แอปพลเิคชนัทีใ่ชท้ ากจิกรรม กรณทีีจ่ดักจิกรรมผ่านแอปฯ Zoom สามารถใหผู้ช้่วยแชรฟั์งกช์นั 

Whiteboard เพื่อจดบนสนทนาของแต่ละกลุ่มได ้ในกรณีกจิกรรมออนไซต ์อาจแจกกระดาษฟลปิชารท์ให้

แต่ละกลุ่มลองวาดโลกอนาคตทีอ่ยากเหน็และย า้ว่าใหม้ภีาพตวัละครซเูปอรฮ์โีร่ของเราอยูใ่นภาพนัน้ดว้ย 

 การพดูคุยและแต่งเรือ่ง/วาดภาพอาจใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีและใหก้ลบัมาน าเสนอโลกอนาคต

ตวัเองประมาณกลุ่ม 5 นาท ี 

 

 



 

สรุปกจิกรรมและชวนคดิทิ้งทา้ย 

หลงัจากจบการน าเสนอ ผูน้ ากจิกรรมจะชวนตัง้ค าถาม อาท ิ 

ท าไมแต่ละกลุ่มจงึอยากเหน็โลกอนาคตในลกัษณะน้ี  

ท าไมจงึคดิว่าประเดน็ต่างๆ ทีว่่ามานี้ส าคญั  

มปีระเดน็ไหนบา้งไหมทีเ่ราคดิว่าพลงัของพวกเราแกไ้ดง้า่ยมาก  

มปีระเดน็ไหนบา้งไหมทีก่ลุ่มเราอยากแก ้แต่ยงัแกไ้มไ่ด้ 

มปีระเดน็ไหนบา้งทีพ่วกเรายงัไมไ่ดพ้ดูถงึ 

มปีระเดน็ไหนบา้งทีก่่อนหน้านี้พวกเราคดิว่าไม่น่าจะแก้ไขได ้แต่ตอนน้ีสามารถแกไ้ขไดแ้ลว้ดว้ย

พลงัของเรา 

ฯลฯ 
 

 หากมเีวลาเหลอื อาจขอตวัแทนผูเ้ขา้รว่มพูดสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นวนันี้ จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมจงึกล่าว

สรปุโดยชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของจนิตนาการในฐานะจุดเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลง และเป็นเครือ่งมอืทีช่่วย

ใหเ้รากา้วพน้กรอบของสิง่ทีเ่ราคดิว่า “เป็นไปไมไ่ด”้ และมองเหน็ว่าแทจ้รงิแลว้ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่ราเชื่อ

ว่าไมม่วีนัแกไ้ขได ้อาจเป็นปัญหาทีเ่รายงัหาทางแกไ้ม่พบเท่านัน้ 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 

ผูจ้ดักจิกรรมอาจดงึค าถามในขัน้น าเขา้สู่บทสนทนากลบัมาถามอกีครัง้ในช่วงทา้ย เช่น จาก

กจิกรรมในวนัน้ี เมือ่พดูถงึค าว่า “โลกอนาคต” เราแต่ละคนนึกถงึอะไร ค าถามนี้อาจใหผู้เ้ขา้รว่มตอบดว้ย

การเขยีนลงในกระดาษโพสตอ์ทิเพื่อแปะในกระดานฟลปิชารท์ก่อนออกจากหอ้งจดักจิกรรม หรอืใหต้อบ

ผ่านแอปพลเิคชนั อาท ิmentimeter หรอื slido เพื่อใหทุ้กคนเหน็ค าตอบของกนัและกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวแบบกิจกรรม 4  
จินตนาการสู่เมืองแห่งอนาคต 

 

 

ตวัอย่างภาพกจิกรรมเมอืงแห่งอนาคตของผูเ้ขา้ร่วมจากโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์

 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

กจิกรรมนี้มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มไดล้องจนิตนาการถงึโลกอนาคตอยา่งเป็นรปูธรรมมาก

ขึน้ โดยเชือ้เชญิใหผู้เ้ขา้รว่มค่อยๆ เดนิทางไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ของโลกอนาคต ลองใชจ้นิตนาการเพื่อสงัเกต

วถิชีวีติของผูค้นทีน่่าจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งมากจากปัจจุบนั และน าชิน้ส่วนหรอืจิก๊ซอวแ์ห่งจนิตนาการ

เหล่านัน้มาประกอบกนัขึน้เป็นเมอืงแห่งอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็ 

กจิกรรมจะเริม่ตน้ดว้ยเคา้โครงเดยีวกนักบักจิกรรมออนไลน์ “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” โดยจะพา

ผูเ้ขา้รว่มเดนิทางท่องไปยงัโลกในอกี 50 ปีขา้งหน้า ซึง่ทุกสิง่ทีเ่รารูจ้กัเปลีย่นแปลงไปแทบจะโดยสิน้เชงิ 



 

ประเดน็ส าคญัของกจิกรรมนี้คอืการทีผู่เ้ขา้รว่มตอ้งเดนิทางออกมาส ารวจพืน้ทีท่างการเมอืง เศรษฐกจิ 

วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มของผูค้นในโลกใบใหมท่ีแ่ตกต่างจากทีพ่วกเขารูจ้กั โดยจะใหผู้ร้ว่มกจิกรรมทุก

คนลองวาดภาพองคป์ระกอบต่างๆ ของโลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากจะเหน็ อาท ิทีอ่ยูอ่าศยั วธิกีารเดนิทาง 

สิง่ของล ้ายคุ ไปจนถงึกจิกรรมยอดฮติของคนในแต่ละวยั จากนัน้จงึแลกเปลีย่นภาพทีต่นเองวาด 

จดุมุง่หมายของกจิกรรมนี้คอืการรว่มกนัสรา้งภาพรา่งของโลกอนาคตแต่ละส่วน ก่อนจะน ามาประกอบกนั

เป็นเมอืงแห่งอนาคตในกจิกรรมต่อไป 

 หลงัจากไดอ้อกส ารวจและวาดภาพวตัถุและกจิกรรมในโลกอนาคต ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัภารกจิให้

แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบเมอืงแห่งอนาคตโดยใชช้ิน้ส่วนแห่งจนิตนาการของสมาชกิในกลุ่มเป็น

พืน้ฐาน  

 

 

 

ตวัอย่างภาพ “บา้น/ทีอ่ยู่อาศยั” แห่งอนาคต 

(ซา้ย) ผูเ้ขา้ร่วมเล่าว่าตวัเองวาดภาพบา้นทรงตน้ไมส้งู ดา้นบนมลีานจอดยานอวกาศทีเ่ป็นพาหนะเดนิทางในยุคนัน้  

หลงัคาแปลงแสงอาทติยเ์ป็นพลงังาน วธิเีดนิทางขึน้บา้นคอืใชล้ฟิต ์ดา้นล่างปลกูตน้ไมแ้ละมเีครือ่งรดน ้าตน้ไมอ้จัฉรยิะที่

สามารถบนิรดน ้าตน้ไมเ้องได ้สะทอ้นการอยู่อาศยัร่วมกนัของเทคโนโลยแีละธรรมชาต ิ

(ขวา) ผูเ้ขา้ร่วมอกีคนวาดภาพบา้นหน้าตาธรรมดาๆ อยูท่่ามกลางป่าใหญ่ แต่มหีุ่นยนตท์ีเ่ขา้มาช่วยท างานแทนเรา  

ขอ้ความมมุซา้ยบนระบวุ่า “หุ่นยนตท์ างานแทน รถไม่ตดิ ไมม่สีายไฟ เพราะสายไฟลงใตด้นิ พืน้ทีก่วา้ง รม่เยน็” 

 

 



 

นอกจากนัน้ เมอืงทีอ่อกแบบมาจะตอ้งตอบโจทยพ์เิศษบางอย่าง เช่น ตอ้งอธบิายว่าเมอืงนัน้ตัง้อยู่

ทีไ่หน ลกัษณะภูมศิาสตรเ์ป็นอยา่งไร ทอ้งฟ้าในเมอืงนัน้สอีะไร ผูค้นในเมอืงนัน้กนิอะไร วธิกีารจดัการของ

เสยีเป็นอย่างไร ใชพ้ลงังานจากอะไรเป็นหลกั หรอือาจเป็นค าถามทีท่า้ทายขึน้ เช่น ถา้ตอ้งออกแบบ

อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึคุณค่าบางอยา่งทีค่นทีน่ัน่ยดึถอื อนุสรณ์สถานแห่งนัน้ควรหน้าตาอยา่งไรและ

สะทอ้นคุณค่าใด 

โจทยพ์เิศษนี้สามารถปรบัเปลีย่นไปไดต้ามวตัถุประสงคห์รอืจดุเน้นทีต่อ้งการ ตวัอยา่งเช่น ใน

กจิกรรมออนไซตก์บันกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม โจทยด์า้น

สิง่แวดลอ้มและการจดัการขยะถูกน ามาใชใ้นกจิกรรมเพื่อใหผู้ร้ว่มกจิกรรมซึง่เป็นเยาวชนในพืน้ทีไ่ดล้อง

คดิถงึชุมชนหรอืเมอืงทีน่่าอยูใ่นมติทิีไ่ปไกลกว่าแค่สิง่อ านวยความสะดวกหรอืเทคโนโลยลี ้าสมยั กจิกรรมน้ี

จะช่วยท าใหโ้ลกในจนิตนาการปรากฎเป็นรปูเป็นร่าง ดจูบัตอ้งไดย้ิง่ขึน้ ทัง้ยงัเปิดโอกาสใหแ้ต่ละกลุ่มเรยีนรู้

และปรบัประยกุตจ์นิตนาการของสมาชกิแต่ละคนเพื่อสรา้งเมอืงแห่งอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างเมอืงของกลุ่มนกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม  

ทอ้งฟ้าหลากสสีนัเป็นผลของเทคโนโลยใีนโลกอนาคตทีส่ามารถปรบัเปลีย่นสแีละแบ่งโซนทอ้งฟ้าไดต้ามตอ้งการ  

ผูเ้ขา้ร่วมอธบิายว่าสฟ้ีาคอืทอ้งฟ้าแจม่ใส สชีมพูคอืทอ้งฟ้ายามฝนตก และสมีว่งเป็นทอ้งฟ้าทีช่ว่ยป้องกนัแสงแดดไมใ่หร้อ้น 

 

หลงัจากน าเสนอเมอืงของตวัเองแลว้ กจิกรรมสุดทา้ยจะใหแ้ต่ละกลุ่มสวมบทบาทเป็นผูล้งสมคัรรบั

เลอืกตัง้ผูว้่าการเมอืงของกลุ่มอื่น เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดล้องวเิคราะหข์อ้ด-ี

ขอ้จ ากดัของเมอืงของเพื่อนๆ และคดินโยบายในการพฒันาเมอืงเหล่านัน้ใหน่้าอยู่ยิง่ขึน้ในแงมุ่มใดกไ็ด ้การ



 

แลกเปลีย่นกนัในกลุ่มจะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มไดท้บทวนอย่างจรงิจงัอกีครัง้ว่า มอีงคป์ระกอบเชงิกายภาพหรอื

เชงิความคดิอื่นใดอกีบา้งทีส่ าคญัต่อการสรา้งเมอืงทีน่่าอยู ่มอีงคป์ระกอบใดทีส่ามารถพฒันาไปใหด้กีว่านี้ได้

บา้ง เมอืงทีอ่อกแบบมานี้น่าอยูส่ าหรบัใครและน่าจะไม่น่าอยูส่ าหรบัใคร และมคีนกลุ่มไหนหรอืไมท่ีเ่รายงั

ไมไ่ดน้ึกถงึ กจิกรรมสุดทา้ยอาจน าไปสู่บทสนทนาทีล่กึซึง้ขึน้ เช่น เรือ่งกฎหมาย สทิธเิสรภีาพ หรอืระบอบ

การเมอืงการปกครอง ซึง่อาจไมใ่ช่ประเดน็ทีร่ะบุไวใ้นตวักจิกรรมตัง้แต่ตน้ 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

แนะน ากจิกรรมและน าเขา้สูบ่ทสนทนา (รวม 30 นาท)ี 

ใชร้ปูแบบกจิกรรมเดยีวกบักจิกรรมออนไลน์ “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” 

 

เทีย่วโลกอนาคต (50 นาท)ี 

ใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการว่าก าลงัออกเดนิทางส ารวจและวาดภาพวตัถุและกจิกรรมในโลกอนาคต 

ขัน้ตอนน้ีอาจใชว้ธิกีารยา้ยสถานทีจ่ดักจิกรรมไปอกีหอ้งหนึ่งเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึร่วมถงึการออกเดนิทาง

จรงิ เมือ่เดนิทางมาถงึหอ้งใหม ่ใหแ้บ่งผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละประมาณ 3-4 คน จากนัน้

ผูน้ ากจิกรรมอธบิายโจทยใ์หฟั้ง ดงันี้ 

โดราเอมอนพาเราเดนิชมโลกอนาคต แลว้พบว่าทุกสิง่ในโลกใบน้ีไมม่อีะไรเหมอืนโลกในทุกวนัน้ีเลย 

สิง่ต่อไปนี้ในโลกอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไร ? 

หลงัจากนัน้จงึแจกกระดาษตามจ านวนหวัขอ้ทีแ่ต่ละคนตอ้งวาด ในขัน้น้ีควรเตรยีมดนิสอไวเ้ผื่อ

เพราะผูเ้ขา้รว่มหลายคนมกัไมถ่นดักบัการวาดดว้ยปากกาหรอืลงสทีนัท ี

เมือ่ผูเ้ขา้รว่มเขา้ใจโจทยแ์ลว้จงึทยอยเปิดหวัขอ้ทีเ่ตรยีมไวท้ลีะหวัขอ้เพื่อป้องกนัการสบัสน 

(ตวัอยา่งหวัขอ้ทีโ่ครงการฯ เลอืกมาใชใ้นการจดักจิกรรมจรงิม ี5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ บา้น/ทีอ่ยูอ่าศยั สิง่ไฮเทค

ทีสุ่ดในยคุนัน้ กจิกรรมยอดฮติของวยัรุน่ วธิกีารเดนิทาง และกจิกรรมของผูส้งูอาย)ุ โดยระหว่างกจิกรรม 

ผูน้ ากจิกรรมอาจย ้าว่าขา้วของหรอืกจิกรรมเหล่านี้ควรต่างจากทีเ่รารูจ้กัในปัจจบุนัเป็นอย่างมาก ผูเ้ขา้รว่ม

บางคนอาจรูส้กึไม่มัน่ใจในรปูทีต่วัเองวาด ผูน้ ากจิกรรมอาจอธบิายว่าความสวยงามและความสมจรงิไมใ่ช่

ประเดน็ส าคญั อยา่งไรกด็ ีควรขอใหทุ้กคนเขยีนชื่อและค าอธบิายวตัถุหรอืกจิกรรมทีเ่ราวาดประกอบดว้ย 

ในบางกรณ ีผูเ้ขา้รว่มอาจถามค าถามทีค่่อนขา้งเจาะลกึในรายละเอยีดของสิง่ทีต่อ้งวาด เช่น เป็นทีอ่ยูอ่าศยั

ของคนชนชัน้ไหน ของไฮเทคแปลว่าตอ้งเป็นของทีค่นยุคนัน้ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายแลว้หรอืไม ่ผูน้ ากจิกรรม



 

ควรย า้ว่า เป้าหมายของกจิกรรมนี้คอืใหว้าดถงึสิง่ที ่“อยาก” ใหเ้กดิขึน้หรอือยากเหน็ มากกว่าการคาดเดา

ว่าอนาคตควรจะเป็นอย่างไร 

การวาดภาพแต่ละภาพใชเ้วลาประมาณ 5-7 นาท ีหลงัจากวาดแต่ละหวัขอ้เสรจ็ ใหส้มาชกิแต่ละ

กลุ่มเล่าสิง่ทีต่วัเองวาดใหเ้พื่อนฟัง และใหเ้ลอืกภาพวาดทีโ่ดนใจทีสุ่ดในแต่ละหวัขอ้เพื่อเป็นตวัแทนเล่าให้

กลุ่มอื่นฟังดว้ย 

การแลกเปลีย่นช่วงนี้ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีถา้มเีวลาและผูเ้ขา้รว่มมจี านวนน้อย อาจปรบั

กจิกรรมใหทุ้กคนไดเ้ล่าทีส่ ิง่ตวัเองวาดได ้

 

ประกอบจิก๊ซอว ์(45 นาท)ี 

แต่ละกลุ่มจะไดร้บัภารกจิใหใ้ชภ้าพวาดของสมาชกิในกลุ่มเป็นฐานในการต่อยอดเพื่อออกแบบ 

“เมอืงแห่งอนาคตทีพ่วกเราอยากเหน็” ผูน้ ากจิกรรมอธบิายสิง่ทีต่อ้งท า พรอ้มระบุโจทยพ์เิศษทีช่่วยชีใ้หเ้หน็

องคป์ระกอบอื่นๆ ทีส่ าคญัยิง่ต่อการสรา้งเมอืงทีน่่าอยู ่แต่ผูเ้ขา้รว่มอาจยงัไมไ่ดน้ึกถงึ หรอือาจเป็นสิง่ทีค่น

ทัว่ไปอาจไมค่่อยพดูถงึ โจทยพ์เิศษเหล่านี้ปรบัเปลีย่นไปไดต้ามประเดน็ทีต่อ้งการเน้น แต่ควรเลอืกประเดน็

ทีเ่ป็นเรือ่งในเชงิโครงสรา้งมากขึน้ เช่น ระบบการศกึษา ระบบสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม/สภาพแวดลอ้ม 

อาหารการกนิ หรอืการจดัการขยะ ต่างจากโจทยจ์ิก๊ซอวก่์อนหน้าซึง่เน้นการใหว้าดภาพง่ายๆ และค่อนขา้ง

จบัตอ้งไดเ้ป็นรปูธรรม เช่น อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง วตัถุทางกายภาพ รวมถงึกจิกรรมทีผู่ค้นท าในอนาคต 

ใหแ้ต่ละกลุ่มหยบิองคป์ระกอบต่างๆ ของเพือ่นมาออกแบบเมอืงในอนาคตทีเ่ราอยากเหน็  

ขอใหเ้ราช่วยกนัออกแบบเมอืงโดยค านึงถงึ 3 ประเดน็ต่อไปนี้ 

1. ทอ้งฟ้า (ทอ้งฟ้าในเมอืงนี้เป็นสอีะไร เพราะอะไร) 

2. อาหาร (ผูค้นในเมอืงนี้กนิอะไร อาหารมาจากไหน) 

3. การจดัการขยะ (เมอืงนี้มรีะบบการจดัการขยะอยา่งไร) 

ในขัน้นี้ ผูน้ ากจิกรรมควรเตรยีมเขยีนโจทยไ์วใ้นกระดาษหรอืสไลดใ์หพ้รอ้มเพื่อป้องกนัความสบัสน  

หลงัอธบิายโจทยเ์สรจ็จงึแจกกระดาษฟลปิชารท์และอุปกรณ์ส าหรบัการวาดภาพใหก้บัแต่ละกลุ่ม เมือ่วาด

เสรจ็ ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเมอืงของตวัเองประมาณกลุ่มละ 5 นาท ีโดยเน้นใหอ้ธบิายว่าท าไมจงึ

ออกแบบองคป์ระกอบต่างๆ ของเมอืงมาในลกัษณะนัน้ หากมเีวลาเหลอืพอ อาจเปิดโอกาสใหม้ชี่วงถาม

ตอบระหว่างแต่ละกลุ่มก่อนได ้

 

 



 

ออกแบบนโยบาย (30 นาท)ี 

ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งภาพเมอืงทีว่าดใหก้ลุ่มเพื่อน จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมอธบิายภารกจิสุดทา้ย 

สมมตวิ่าพวกเราก าลงัจะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูว้่าการของเมอืงๆ นัน้ ใหแ้ต่ละกลุ่มลองเสนอนโยบาย

พฒันาเมอืงของเพือ่นใหน่้าอยูย่ ิง่ขึน้อยา่งน้อยกลุ่มละ 2 นโยบาย และออกมาขายนโยบายใหเ้พือ่นๆ ฟัง 

แต่ละกลุ่มจะไดร้บักระดาษส าหรบัเขยีนนโยบายก่อนออกมาน าเสนอ  

ในบางสถานการณ์ ค าว่า “นโยบาย” อาจท าใหผู้เ้ขา้รว่มรูส้กึว่าตอ้งคดิสิง่ยากๆ หรอืบางคนอาจไม่

เหน็ภาพเพราะรูส้กึว่าค านี้ไกลตวัเกนิไป ผูน้ ากจิกรรมจงึอาจชวนแต่ละกลุ่มคดิดว้ยชุดค าถามทีเ่จาะจงมาก

ขึน้ อาท ิลองคดิว่าเมอืงนี้ยงัขาดอะไรไปบา้ง มปีระเดน็ไหนทีก่ลุ่มเพื่อนยงัไมไ่ดพ้ดูถงึ มสี่วนไหนของเมือง

ทีเ่ราอยากปรบัปรงุ มอีะไรทีเ่ราชอบและอยากใหม้ใีนเมอืงนี้อกีบา้ง ใครบา้งทีน่่าจะชอบอาศยัอยูใ่นเมอืงนี้ 

คนกลุ่มไหนทีอ่าจจะใชช้วีติล าบากถา้อยูใ่นเมอืงแบบน้ี เราจะช่วยเหลอืคนกลุ่มหลงันี้ไดอ้ยา่งไร เป็นตน้  

นอกจากนี้ ผูน้ ากจิกรรมยงัอาจแนะน าใหแ้ต่ละกลุ่มเขยีนนโยบายต่างๆ ออกมาใหม้ากทีสุ่ดก่อน 

ค่อยตดัสนิใจว่าจะเลอืกนโยบายใดมาน าเสนอบา้ง ใหเ้วลาพดูคุยและเขยีนนโยบายประมาณ 15 นาท ีและ

ออกมาน าเสนอนโยบายกลุ่มละ 5 นาท ีหลงัจากนัน้อาจจดัการเลอืกตัง้จรงิขึน้ โดยควรแจง้ก่อนน าเสนอว่า

ใหต้ัง้ใจฟังนโยบายของกลุ่มเพื่อนเพราะตอนทา้ยทุกคนจะไดล้งคะแนนเลอืกเมอืงทีน่่าอยูท่ีสุ่ดและ/หรอืกลุ่ม

ทีม่นีโยบายโดนใจเราทีสุ่ด 

 

สรุปกจิกรรมและชวนคดิทิ้งทา้ย (20 นาท)ี 

หลงัจากจบการน าเสนอ ผูน้ ากจิกรรมอาจใหผู้เ้ขา้รวมสรปุประเดน็ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรม รวมทัง้

ชวนพดูคุยถงึความส าคญัของจนิตนาการทีม่ต่ีอการสรา้งอนาคตทีเ่ราอยากเหน็ ค าถามทีอ่าจเป็นประโยชน์

ส าหรบัการชวนสนทนาตอนทา้ย อาท ิ 

 ท าไมแต่ละคนจงึโหวตใหแ้ต่ละเมอืง ชอบเพราะอะไร ไมช่อบอะไรบา้ง 

 นโยบายไหนเป็นนโยบายทีเ่ราชอบทีสุ่ด เพราะอะไร 

 อะไรคอืองคป์ระกอบทีท่ าใหเ้มอืงหนึง่ๆ น่าอยู่ 

 อะไรคอืองคป์ระกอบในเมอืงของเพือ่นทีเ่ราเองคดิไมถ่งึหรอืไมไ่ดน้ึกถงึ 

 ถา้เราอยากสรา้งโลกปัจจุบนัใหน่้าอยูเ่หมอืนเมอืงทีเ่ราออกแบบ พวกเราควรเริม่จากการท าอะไร 

 ถา้เลอืกองคป์ระกอบของเมอืงในอนาคตทีอ่ยากใหเ้กดิขึ้นวนัพรุง่นี้ไดห้นึง่อยา่ง แต่ละคนจะเลอืก

อะไร เพราะเหตุใด 

 ฯลฯ 
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ภาคผนวก ก 

ชุดค ำถำมละลำยพฤตกิรรม 

  



ภาคผนวก ข 

เอกสำรค ำถำมกจิกรรมควำมหวงัทีไ่มม่อีะไรกัน้ 

Workshop 1           โดย …………………………. 

ประเทศไทย พ.ศ.2615 

ถำ้เปิดประตมูติไิปยงัอนำคตได้ คุณจะไปส ำรวจโลกอนำคตใน

แง่มุมใด  
(เช่น สิง่แวดลอ้ม กำรศกึษำ กำรขนสง่ ฯลฯ) 

 

ในจนิตนำกำรของคุณ ประเทศไทยในปี พ.ศ.2615 หน้ำตำเป็น

อย่ำงไร อะไรบ้ำงเปลีย่นไป ปัญหำอะไรทีถ่กูแก ้มปัีญหำใหม่ๆ 

อะไรเกดิขึน้ 

 

ควำมรูส้กึแรกเมื่อกำ้วขำ้มประตมูติเิขำ้ไปในประเทศไทย 2615 

คอือะไร 
 

 
องคป์ระกอบส าหรบัสร้างเรื่องราวในโลกอนาคตท่ี “ทุกอย่างเป็นไปได้” 

ลองคดิถงึเรื่องรำวทีค่ณุคุน้เคย แลว้แจกแจงองคป์ระกอบในเรื่องนัน้ออกมำ สิง่เหล่ำนี้จะชว่ยพำคุณไปไดไ้กลมำกขึน้ในโลกอนำคต 

 

 

เรื่องรำวอะไรทีช่วนใหคุ้ณจินตนาการถึงโลกท่ีแตกต่าง

ออกไปจากความเป็นจริงตรงหน้า  

(อำจเป็นภำพยนตร ์ซรีสี ์อนิเม เพลง MV นิยำย มงังะ 

มมี หรอือะไรกไ็ดท้ีค่ณุชื่นชอบมำกๆ) 

 บุคคลหรอืตวัละครในเรื่อง  

บุคลกิ / ควำมสำมำรถ  

ฉำก / สถำนที ่

ในเรื่อง 

 

ธมี / ใจควำม ของเรื่อง  

 

 



ภาคผนวก ค 

เอกสำรค ำถำมกจิกรรมทำบจนิตนำกำรสู่ควำมเป็นจรงิ

 


