
 

อาสาสมัครกับส่ิงแวดล้อม : จิตอาสาสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่ออนาคตสีเขียว 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พค. 58 เวลา 15.15 – 16.45 น. 

ณ ห้องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรรับผิดชอบ: Greenpeace,  มลูนิธิสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  (FEED) 

 

รายช่ือวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ: 

มูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  (FEED) 

1. นายธีรยทุธ ลออพนัธ์พล 

2. นางสาวจรัญพร เลศิสหกลุ 

3. นายวรต อรุณรักษ์รัตนะ  

4. นายไกรสร ไทยแสนทา  

5. นางสาวกมลทิพย์ ค านงึ  

Greenpeace 

1. สรัุจนา กาญจนไพโรจน์ 

2. พนิตา คงสขุ 

3. วชัรพล แดงสภุา 

ด าเนินรายการ 

1. เหมือนดาว คงวรรณรัตน์ 

2. ภชุงค์ แซเ่ช้า 

 

รูปแบบในการด าเนินการประชุม 

- กิจกรรมต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยบทเพลงธรรมชาติ เพลงโลกสวยด้วยมือเรา และเพลงไม่

ตา่งกัน โดยคณุธีรยุทธ ลออพนัธ์พล : รองผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา มูลนิธิสิง่แวดล้อม

ศกึษาเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 



 

- บรรยายเร่ืองสถานการณ์สิง่แวดล้อมในปัจจุบนั แลกเปลีย่นพืน้ฐานความรู้และความเข้าใจร่วมกัน 

ได้แก่ประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความหมายของอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยคุณสุรัจรา กาญจนไพโรจน์ : ผู้ จัดการฝ่าย

ขบัเคลือ่นพลงัมวลชน กรีนพีซเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 2 กลุม่ โดยแบง่คร่ึงผู้ เข้าร่วมการประชุมสลบักลุม่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

จาก 2 หนว่ยงานคือ  Greenpeace, FEED 

- รวมกลุม่สรุปผลการแลกเปลีย่นเรียนรู้และตอบข้อค าถามจากผู้ เข้าร่วมการประชุม 

 

แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สาระส าคัญที่เกิดขึน้ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

มลพิษทางน า้ เช่น น า้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม น า้มนัร่ัวไหลลงทะเล และมหาสมทุร การตดัไม้

ท าลายป่า สง่ผลกระทบตอ่ทัง้สตัว์ป่า และมนษุย์ ปัญหาวิกฤตโลกร้อน ซึง่เป็นผลกระทบจากการใช้พลงังาน

ฟอสซิล สง่ผลกระทบให้เกิดภยัพิบติัตา่งๆ ในปัจจุบนั วิกฤตปัญหาทางทะเล 

  

อาสาเพื่อส่ิงแวดล้อม 

คือ กิจกรรมที่ต้องอุทิศเวลาให้ โดยไม่มีผลตอบแทน เพื่อสิง่แวดล้อม 

คือ กิจกรรมที่ไมมี่คา่จ้างตอบแทน เพือ่สนบัสนุนองค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไร 

คือ กิจกรรมที่ไม่หวงัผลก าไร เพื่อสิง่แวดล้อม โดยคน กลุม่ หรือองค์กร 

  ท าประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อม ชุมชน และเกิดประโยชน์ตอ่ตวัอาสาสมคัรเอง โดยท่ีไม่ได้รับคา่จ้างตอบ

แทน ไม่มีการบงัคบั ตระหนกั และให้เคารพกบัสทิธิความเป็นคน เพศ ความแตกตา่งหลากหลายอาชีพ เปิด

โอกาสสร้างความเทา่เทียม 

  

การมีส่วนร่วมอาสาเพื่อส่ิงแวดล้อมในระดบัต่างๆ  



 

 เป็นผู้สงัเกตการณ์ เช่น ดขูา่ว ฟังการสนทนาของกลุม่เพื่อน 

 ติดตาม เช่น กดไลค์ ตามประเด็นขา่ว สมคัรสมาชิก 

 เข้าไปมีสว่นร่วม เช่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ร่วมลงช่ือรณรงค์ออนไลน์ 

 เป็นปากเป็นเสยีง แสดงความคิดเห็น เผยแพร่ออกไป แชร์ตอ่ บอกเพื่อน ถกเถียง 

 การรู้สกึเป็นเจ้าของ เช่น ได้รับความมอบหมายให้ไปท ากิจกรรม ทุม่เทพลงัเวลา สนบัสนนุทางการเงิน 

 การเป็นผู้น า คือ พดูแทนสิง่แวดล้อม สร้างงานรณรงค์เอง ยกประเด็นปัญหา ลงมือท า และชกัชวน

ผู้ อ่ืน 

  

สร้างการเปล่ียนแปลงได้อย่างไร จากการเป็นอาสาเพื่อส่ิงแวดล้อม 

 ตวัอาสามีความรู้ ความเข้าใจ ความพงึพอใจ เพือ่พฒันาตวัเอง 

 การพฒันาอยา่งยัง่ยืน เพื่อปกป้องสิง่แวดล้อม 

 ผลกัดนัในระดบันโยบาย 

  

ความท้าทายในการเป็นอาสา 

 เวลา เน่ืองจากทกุคนมีภาระหน้าท่ี 

 เพศ และกลุม่อ่ืน อาจจะปิดลอ็คตอ่บางกลุม่โดยไม่ตัง้ใจ เช่น บางกิจกรรมไม่เหมาะกบัผู้พิการ 

 การให้ข้อมลูในการท ากิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

 

กิจกรรมกลุ่มย่อย 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ จากอาสาสมคัรกรีนพีซ  

มาท างานอาสาสมคัรได้อยา่งไร 

พี่ขวัญ : ท างานอาสามาเกือบสบิปีแล้ว กิจกรรมแรกของกรีนพีซ คือ การขดัขวางการทดลองระเบิด

นิวเคลยีร์ เข้าไปเป็นประจกัษ์พยานในท่ีเกิดเหต ุครัง้แรกท่ีผมเข้าร่วมคือ เม่ือครัง้ท่ีเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์มา และ

มีกรีนพีซมาจดังานท่ีเกาะเตา่ ได้ชว่ยสอนด าน า้ให้พนกังานกรีนพีซ และช่วยท างานเอกสาร 



 

พี่ปุ๊ ก: ตอนนัน้เป็นนกัขา่ววิทย ุและได้เห็นการท ากิจกรรมครัง้แรกของกรีนพีซคือ การปีนตกึ เพื่อสง่

ข้อความรณรงค์ออกไป และเราเรียนสิง่แวดล้อมด้วย จึงสนใจและสมคัร เม่ือปี 2543 

พี่ขวัญ: การขดัขวางการลงทนุ คือ การ Divest เพื่อให้โครงการหยุดชะงกั พี่ปุ๊ กเป็นลกูเรือท่ีได้เดินทาง

ไปรอบโลก 

พี่ปุ๊ ก: ตอนนัน้เป็นกิจกรรมตัง้แคมป์ในป่าดงดิบ ไปอยูก่บัชุมชน และช่วยพวกเขาปกป้องป่าท่ี

อินโดนีเซีย ขดัขวางการตดัป่า ท าให้ครัง้นัน้ยโุรปปฏิเสธการซือ้ไม้จากปาปัวนิวกินี 

พี่ขวัญ: อาสาสมคัรมีโอกาสได้ท างานท่ีคนอ่ืนไม่สามารถหาโอกาสท าได้ เช่น การเดินทางไปขัว้โลก

เหนือ ดไูม่นา่เช่ือวา่การแขวนป้ายปีนตกึสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงได้ แตท่ าได้จริงๆ ทกุคนสามารถมีสว่น

ร่วมได้ ตามแตค่วามสามารถและความฝันของแตล่ะคน 

เคยไปติดตามอุตสาหกรรมประมงท่ีใช้แรงงานทาส ได้ไปเห็นความจริง และเลา่เร่ืองให้ผู้คนทราบตอ่วา่เป็น

อยา่งไร 

พี่ปุ๊ ก: ตอนนัน้ต้องฝึกขบัเรือยาง จากท่ีเคยใช้ไมเ่ป็น จากนัน้เกิดแอคชัน่จริง คือ เอาเรือเลก็ของเราไป

ขวางเรือใหญ่ท่ีขนถัว่เหลอืงจีเอ็มโอเข้าไทย ประทบัใจมากเพราะได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ได้เห็นการท างานของ

กรีนพีซจริง ได้เอาชนะความกลวัของตนเอง เพราะเม่ือท าบอ่ยครัง้จะรู้จงัหวะ 

 การเป็นอาสาสมคัรของกรีนพีซ จะเป็นอาสาสมคัรท่ีตอ่เน่ือง ทกุคนจะได้ฝึกฝนทกัษะอยูเ่สมอ เป็นการ

รวมตวักนัเพื่อปกป้องสิง่แวดล้อม 

 สิง่ท่ีดงึดดูให้อยูก่บักรีนพีซนาน คือการพฒันาตนเอง ช่วงท่ีอาสาสมคัรบูมมาก คือ ช่วงเกิดสนึามิ แต่

เราเข้ามากรีนพีซก่อนหน้านัน้ เรารู้สกึวา่เราได้เรียนรู้คนอ่ืน เคารพคนอ่ืนมากขึน้ ยิ่งเราท ามากขึน้ ก็จะ

ได้เพิ่มขึน้เอง 

 อาสาสมคัร คือ ผู้ ท่ีสมคัรใจเข้ามาท างาน 

  

พี่ขวัญ: การขดัขวางการท าลายสิง่แวดล้อม การเป็นประจกัษ์พยาน สามารถตีแผ ่ชะลอ การท าลายนัน้ได้ 

  

ผู้ซักถาม: อยากทราบจุดมุ่งหวัง อยากเป็นอาสาสมัครถึงขัน้ไหน 



 

พี่ขวัญ: เราสามารถมีสว่มร่วมในสร้างการเปลีย่นแปลง เป็นการเสยีสละท่ีอยากท ามากขึน้ ท าให้ดีขึน้ 

เพิ่มระดบัได้ คนเราเหมือนน า้ เราต้องพยายามท าให้ไหลวน ไม่ใช่ไหลตามน า้ 

พี่ปุ๊ ก: เป็นความคาดหวงัวา่อยากปกป้องโลก แตเ่ติบโตขึน้ก็รู้วา่พรุ่งนีอ้าจจะไม่มีส าหรับเรา จึงท าวนันี ้

ให้ดีท่ีสดุ โดยท่ีไม่คาดหวงัทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

  

ค าถาม: คนนอกมองว่ากรีนพีซค้านแบบสุดโต่ง 

พี่ขวัญ: กิจกรรมแตล่ะอยา่ง ถ้าเราคิดวา่เกินก าลงั ก็สามารถปฏิเสธได้ เพราะบางกิจกรรมก็เสีย่งชีวิต 

พี่ปุ๊ ก: อาจจะบอกไม่หมดกบัคนทางบ้านวา่ไปท าอะไร แตเ่รามีการติดตอ่สือ่สารถึงกนั ถ้าจะมี

อนัตรายเราจะยกเลกิกิจกรรมนัน้ เพื่อปกป้องนกักิจกรรม บางครัง้ต้องโทรให้ต ารวจมาจบักมุเพือ่ความ

ปลอดภยั   กิจกรรมแอคชัน่เป็นจุดเดน่ของกรีนพีซ แตภ่ายหลงัขบัเคลือ่นมวลชน เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมใน

ระดบัใหญ่ ดงึมวลชนเข้ามามีสว่นร่วมกบัเรา ทกุคนสามารถเป็นฮีโร่ ไม่ใช่แคค่นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

  

ค าถาม: สองอันดับส่ิงแวดล้อมที่หนักที่สุด 

พี่ปุ๊ ก: ขึน้อยูก่บัวา่เราคิดวา่ปัญหาไหนใกล้ตวัเราท่ีสดุ เพราะจริงๆ แล้วทกุปัญหาสิง่แวดล้อมเช่ือมโยง

กนัหมด 

พี่หน่อย: การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นปัญหาท่ีกระทบถึงทกุสว่น 

พี่ขวญั: คมิู ไนด ูบอกวา่เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงยิ่งกวา่สงความโลก เป็นวิกฤตท่ีหนกัท่ีสดุ 

  

ค าถาม: คิดว่าเร่ืองกฎหมายเพียงพอหรือไม่ 

พี่ขวัญ: กฎหมาย ต้องการการบงัคบัใช้ เช่น ในกรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ท่ีจะเกิดขึน้ หรือพืช

จีเอ็มโอท่ีห้ามปลกู แตมี่การลกัลอบปลกู อุตสาหกรรมประมงท่ีใช้แรงงานทาส ท าประมงแบบท าลายล้างและ

ผิดกฎหมาย แตรั่ฐบาลแก้ปัญหาด้วยการให้จดทะเบียนเรือ แก้จากเรือท่ีผิดกฎหมายเป็นถกูกฎหมาย 

  

ค าถาม: เพราะนักการเมืองรักษาผลประโยชน์ของตนเอง จึงมีกลุ่มอย่างกรีนพีซ เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของพวกเรา 



 

พี่ปุ๊ ก: เราต้องรู้เทา่ทนั และพลงัผู้บริโภคเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ เพียงแคเ่ราไม่บริโภค เราก็ช่วยได้แล้ว 

พี่ขวัญ: เป็นเร่ืองงา่ยๆ ท่ีเราเลอืกกิน เลอืกบริโภค เพื่อสร้างแรงกระเพื่อม 

 

มูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (ประเทศไทย)  

 ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านกิจกรรมปริศนาอาสาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค าถามเพื่อรวบรวม

ประสบการณ์และความคิดเห็นจากผู้ เข้าร่วมซึง่มีประเด็นส าคญัดงันี ้ 

งานอาสาสมัครส่ิงแวดล้อมมีอะไรบ้าง 

ผลจากการด าเนินกิจกรรม: งานอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมมีหลายด้าน เช่น การรณรงค์ การให้ความรู้ 

การลงมือท าเพื่อสิ่งแวดล้อม (สร้างฝาย ปลกูต้นไม้ เก็บขยะ เป็นต้น) ซึ่งในความจริงแล้วนัน้ งานอาสาสมัคร

สิ่งแวดล้อมนัน้คือการท าสิ่งใดๆ ก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นงานอาสาอย่างปราณีต โดยควร

ค านึงถึงความจ าเป็นถึงงานอาสาท่ีจะเกิดขึน้นัน้ มีความเหมาะสมของพืน้ท่ีนัน้ๆ ไม่ใช่อิงตามกระแส และควร

อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ และความเข้าใจที่ถกูต้อง  

ลองแบ่งปัน ปัญหาและอุปสรรคที่เคยพบในงานอาสาสมัครส่ิงแวดล้อม 

ผลจากการด าเนินกิจกรรม: ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม ท่ีพบคือ ความไม่พร้อม

และศกัยภาพของอาสาสมคัรแตล่ะบุคคล การติดตามผลด้านสิง่แวดล้อมหลงัจากไปช่วย ความคุ้มคา่ของเงินท่ี

ลงทุนกับผลลพัธ์ของงาน ความเหมาะสมของพืน้ท่ีในการท ากิจกรรม สภาพอากาศ การตรงต่อเวลา ซึ่งจาก

ปัญหาต่างๆ เหลา่นีส้ามารถสรุปได้วา่ ในการท างานอาสาสมคัรสิง่แวดล้อมนี ้ขึน้อยูก่ับทัง้องค์กรผู้จดั และ ตวั

อาสาสมคัรเอง  

ในสว่นขององค์กรผู้จดันัน้ ควรมีความพร้อมในการจดัทุกด้าน ทัง้สถานท่ี กิจกรรม ความรู้ และการท า

ความเข้าใจกับอาสาสมคัรถึงความคาดหวงัในการท ากิจกรรมนัน้ๆ ร่วมกัน ซึง่สิ่งเหลา่นีใ้นสว่นขององค์กรผู้จัด

นัน้เป็นเพียงสว่นหนึง่ให้อาสาสมัครได้มาร่วมกันท ากิจกรรม โดยมุ่งหวงัให้อาสาสมัครเกิดจิตส านึกและความ

ตระหนกัในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างต่อไป ดังนัน้ความ



 

คุ้มค่าของการท างานอาสาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัดได้นัน้เป็นเร่ืองท่ีอาจต้องใช้

ระยะเวลายาวนาน รวมถึงความตอ่เน่ืองของอาสาสมคัรในการร่วมกนัแก้ไขปัญหานีอ้ยา่งจริงจงัโดยไม่เพียงแต่

มาร่วมปฏิบัติในวันท่ีมาท ากิจกรรมเพียงเท่านัน้แต่อาสาสมัครสามารถปฏิบัติและท าเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ตนเองในทุกวัน รวมถึงการช่วยกันขยายผลออกไปสู่ครอบครัว เพื่อนฝูง และทุกคนรอบข้างให้ช่วยกันเพื่อ

สิง่แวดล้อมซึง่สิง่นีจ้ะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้อยา่งแท้จริงตอ่ไป  

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้วย กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา และ

ส่ิงแวดล้อมศึกษาคืออะไร  

ผลจากการด าเนินกิจกรรม: ผู้ เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นวา่ สิง่แวดล้อมศกึษา คือ สิง่ท่ีอยู่รอบตวัเรา 

การได้รู้จักธรรมชาติ การเรียนรู้ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยผา่นกระบวนการและมุ่งหวงัให้เกิดจิตส านึกและ

ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย

กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาของมลูนิธิสิ่งแวดล้อมศกึษาเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนนัน้ มุ่งหวงัให้อาสาสมคัร

และผู้ เข้าร่วมได้เกิดความสนกุ และความสขุในการเรียนรู้เร่ืองราวของสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีธรรมชาติต่างๆ ผา่น

กิจกรรม บทเพลง และเกมส์ธรรมชาติในการสอดแทรกความรู้และเร่ืองราวของสิง่แวดล้อมเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมเกิด

ความประทบัใจ และความรักในธรรมชาติซึ่งจะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่ออนุรักษ์ให้ธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมนัน้ให้ยงัคงอยูต่ราบนานเทา่นาน 

สรุปรายละเอียดของการประชุม 

จากค าถามใน 3 ข้อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ผู้ เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ

ใน3 ประเด็นค าถาม คือ 1. งานอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง  2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเคยพบในงาน

อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม และ 3. กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และสิ่งแวดล้อมศึกษาคืออะไร ท่านคิดว่ามัน

สามารถน ามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ โดยผู้ เข้าร่วมการประชุมได้ดงึประสบการณ์การท างานอาสา

ในบทบาทท่ีตวัเองเคยกระท า และได้มองเห็นภาพรวมของงานอาสามากขึน้ จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้พืน้ฐาน

ความเข้าใจงานเก่ียวกับอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม และปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากการท ากิจกรรมอาสา 

ตลอดจนกระบวนการสิง่แวลศกึษาเพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงจิตส านกึและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมอยา่งเป็น



 

รูปธรรม ทัง้จากมุมมองของเพื่อนอาสาและจากวิทยากรในฐานะผู้ มีประสบการณ์จดักิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่ง

สะท้อนให้ปัจจยัท่ีจะช่วยพฒันางานอาสาสมคัรเพื่อสิง่แวดล้อมท่ีจะมีประสทิธิภาพมากขึน้   

ข้อคิดเหน็เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม 

- กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาท่ีใช้ควรตรงกบัประเด็นกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ี โดย

อาจมีวิธีการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นจิตส านึกของอาสาสูก่ารเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมให้ดีขึน้ 

อีกทัง้ต้องใช้เวลา และต้องมีการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถกูต้อง เพื่อท าให้อาสาสมคัรรู้สกึดีดีกับ

สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการเหลา่นี ้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน  

- ควรเพิ่มเวลาในการจดักิจกรรมแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

- ควรแจ้งจ านวนคนท่ีเข้าร่วมห้องประชุมยอ่ยให้ทราบก่อนเวลาประชุมอยา่งน้อย 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปภาพบรรยากาศของการประชุม 



 



 



 



 



 

 



 

 


