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เวทีเรยีนรูร้ว่มเพื�อทบทวนวิธีคิด วิธีทาํงานก่อนดาํเนินโครงการ (Program Review) 

ภายใตโ้ครงการพฒันาองคก์รระดบัจงัหวดัเพื�อสรา้งพลเมืองเพื�อประเทศไทยที�น่าอยู ่
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกมัมาจล 

วนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 – 17.30 น. 

ณ หอ้งยุคนธร โรงแรมอมาร ีดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 
 
 

กล่าวตอ้นรบั ชี� แจงที�มา และวตัถุประสงคข์องการประชุม 
 
โดย  คุณปิยาภรณ ์มณัฑะจติร 

ผูจ้ดัการมูลนิธิสยามกมัมาจล 
  
 ตามธรรมเนียมในการทํางานร่วมกันก็ตอ้งรูจ้ักกันก่อน ดีใจที� 4 
จงัหวดัที�จะทาํงานคลา้ยคลึงกนัมีโอกาสไดม้าเจอกนั ถือว่าเป็นการชวนกนั
คุย รูจ้กักนัแบบพี�ๆ น้องๆ เนื�องจากมลูนิธิสยามกมัมาจลในฐานะของ “แม่
สื�อ” หรือ “ช่างเชื�อม” เห็นว่า 4 พื� นที�เป็นพื� นที�ที�ทาํงานใกลเ้คียงกนั ความ
ที�เราเป็นเพื�อนกับทุกพื� นที�เราจึงเห็นว่าทุกพื� นที�มีหัวใจเดียวกัน ทํางาน
ยากลําบาก แต่ก็สูไ้ม่ถอย เพราะฉะนั�นเป็นเรื�องที�น่ายินดีที�คนมีหัวใจ
เดียวกนั มีเป้าหมายเดียวกนั มีความมุ่งมั �นแบบเดียวกนั ไดมี้โอกาสพูดคุย
กันว่างานของกันและกันเป็นอย่างไร ซึ�งมูลนิธิฯ หวงัว่าในระยะยาวทั�ง 4 

พื� นที�จะเป็นเครือข่ายที�ต่างทํางานในภูมิภาคของตัวเองและได้เชื�อมกันเพื�อใหข้่ายนี� เป็นข่ายที�ไป
สนับสนุนงานพฒันาเยาวชนของบา้นเมืองได ้ถา้เราแข็งแรงเราก็เป็นเหมือนคนอื�นได ้หลายท่านเป็นรุ่น
บุกเบิกงานพฒันาในทอ้งถิ�นของท่านเอง คาํถามสาํคญั คือ ท่านจะทํางานแบบนี� อีกกี�ปี ในฐานะที�เรา
เป็นมนุษยปุ์ถุชน ตอ้งรูว้่าตัวเองทํางานไดแ้ค่ไหน เมื�อเหลียวหลังกลับไปว่าเราเดินทางผ่านมาไกล
เท่าไหร่แลว้ การที�เราจะหยุดแลว้ใหม้นัจบคงไมใ่ช่ 
 เพราะฉะนั�นโครงการนี� จึงเป็นโครงการที�เขา้ไปดวู่าแต่ละองคก์รมีอะไรสะสมไว ้ในขณะเดียวกนั
ก็มีอะไรหลายอย่างตอ้งเดินต่อ แต่การเดินต่อครั�งนี� เป็นการเดินต่อที�ตอ้งสรา้งความเขม้แข็งในตนเอง
เพื�อนําไปสู่ความกา้วหน้าของงานพฒันาเยาวชน ไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวกบัภูมิภาคของเรา แต่ร่วมกนัเป็น
ส่วนหนึ�งของประเทศชาติดว้ย เราจึงมุง่ที�จะทาํใหแ้ต่ละองคก์รที�เขา้มาร่วมโครงการนี� แข็งแรง ซึ�งจะตอบ
โจทยว์า่ท่านทั�งหลายที�เป็นรุ่นบุกเบิกอาจนึกถึงวนัที�เราเดินถอย จะมีจงัหวะถอยแบบที�เครือข่าย/กลุ่ม/
องคก์รของท่านมั �นคงก่อน แลว้ท่านก็ถอยออกมาเป็นที�ปรึกษาไดด้ว้ยความสบายใจ นั�นคือเป้าหมายที�
เราอยากจะเห็น  และน้องๆ ที�ทาํงานร่วมกนัก็แข็งแรงขึ� น เป็นคนร่วมสรา้งบา้นนี�  คิดว่าระยะยาวที�เรา
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จะทาํงานร่วมกนั 3 ปี คงจะเป็นเพื�อนรกั ร่วมทุกขร่์วมสุข สิ�งที�สาํคญัที�สุดคือร่วมแบ่งปันความรูใ้นการ
ทาํงานซึ�งกนัและกนั 
 จากการประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ท่านอานันท์ ปันยารชุน ไดก้ล่าวว่า ถึงแมว้่าทุกท่านจะมี
ประสบการณ์ทํางานกับชุมชนมาแลว้ แต่สิ�งที�เป็นคุณค่าของโครงการนี� คือ โครงการนี� ไดเ้ขา้ไปหนุน
ความแข็งแรงในตนของโครงสรา้งองคก์รแต่ละโครงการ ซึ�งในแต่ละพื� นที�มีประสบการณท์าํงาน  การที�
จะมาทํางานร่วมกัน น่าจะมีโอกาสเกิดเครือข่ายที�แลกเปลี�ยนเรียนรูร่้วมกนั และยกระดับการทํางาน
ร่วมกนัใหเ้ร็วขึ� น เพราะถา้ต่างคนต่างทํางานอาจแกปั้ญหากนัไปตามเรื�องตามราว โอกาสที�ไดเ้รียนรู ้
ขา้มพื� นที�บางเรื�องจะทาํใหเ้ราสามารถหาทางออกไดม้ากขึ� น สิ�งเหล่านี� เป็นสิ�งที�ทาํใหเ้ห็นคุณค่า ซึ�งเรา
ตอ้งพิสจูน์วา่เราเป็นไดเ้ช่นนั�นจริง จึงเป็นที�มาของการจดัเวทีนี� ขึ� นมา เพื�อพบปะรูจ้กักนั รูจ้กังานกนัและ
กนั รูจ้กัหวัจิตหวัใจกนัและกนั และเรียนรูง้านซึ�งกนัและกนั รวมทั�งเพื�อใหมี้การทบทวนปรบัแผนงานแต่
ละโครงการ และอยากใหต้กลงกนัดว้ยว่า ช่วงไหนที�เราจะกลบัมาเจอกนัแบบนี�  ซึ�งแต่ละพื� นที�อาจจะ
ผลดักนัเป็นเจา้ภาพ เราอยากเห็นกาํหนดการแลกเปลี�ยนเรียนรูอ้ยู่ในกาํหนดการประจาํปีแต่ละพื� นที�
ดว้ย ซึ�งแลว้แต่พื� นที�จะออกแบบ ทั�งนี� มูลนิธิฯ มีหน้าที�ในการสนับสนุนการเรียนรูข้า้มเครือข่ายเช่นนี�
ต่อไป  
 
เป้าหมาย : Before Action Review 

1) เพื�อใหท้ั�ง 4 องคก์รรูจ้กักนัและกนั แลกเปลี�ยนเรียนรูว้ิธีคิด วิธีทาํงานเรื�องการพฒันาองคก์ร 
พฒันาบุคลากร และพฒันาพลเมืองเยาวชน ระหวา่งกนัก่อนดาํเนินโครงการ 

2) เพื�อใหแ้ต่ละองคก์ร ไดท้บทวนและปรบัแผนการดาํเนินงาน ก่อนดาํเนินโครงการจริง 
3) เพื�อร่วมกนักาํหนดเวทีเรียนรูร่้วมกนั หรือความตอ้งการในการเสริมศกัยภาพ ระหวา่ง

ขบัเคลื�อนโครงการของทั�ง 4 จงัหวดั สสส. และมลูนิธิฯ 
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ที�มา และเป้าหมายรว่มของพวกเรา 
 
โดย  คุณปิยาภรณ ์มณัฑะจติร 
 

มลูนิธิฯ ทาํงานเกี�ยวกบัการพฒันาเยาวชนใหมี้จิตอาสา และเป็น  Active Citizen เป็นพลเมืองที�
ไมนิ่�งดดูายในทอ้งถิ�นของตวัเองผ่านหลายโครงการ แต่โครงการที�เป็นโมเดลที�น่าจะประสบความสาํเร็จ
และแข็งแรงต่อไปได ้คือ โครงการของสงขลาฟอรั �มที�เปิดโอกาสใหเ้ด็กในทอ้งถิ�น/จงัหวดัของตนเองทํา
โครงการที�เด็กอยากทํา เพราะเด็กเห็นปัญหาในทอ้งถิ�นเอง หรือเห็นคุณค่าบางอย่างในบา้นเกิดของ
ตวัเองแลว้อยากจะทาํใหดี้มากขึ� น เมื�อเกิดแรงบนัดาลใจที�อยากทาํงาน นั�นคือ คนที�เริ�มมีหวัใจของการ
เป็นพลเมืองที�ดีแลว้ ซึ�งสงขลาฟอรั �มมีกองทุนเล็กๆ เพื�อใหเ้ด็กเหล่านี� เสนอโครงการเขา้มา และมี
กระบวนการพี�เลี� ยงตามเขา้ไปดู สุดทา้ยแมง้านจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ใช่เรื�องที�สําคัญอันดับแรก 
ความสําคัญอันดับแรกคือ เด็กไดเ้รียนรู ้ไดพ้ัฒนาตน ส่วนงานสําเร็จถือว่าเป็นของแถม แต่เด็กได้
เรียนรูก้บัความสาํเร็จหรือไม่สําเร็จนั�น และอย่างน้อยไดผู้กเด็กกับชุมชนทอ้งถิ�นของเราแลว้ นั�นเป็น
เรื�องสาํคญั เป็นวิธีและกระบวนการที�ทาํงานพฒันาเยาวชนตามแนวทางพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมือง
รุ่นใหม่ในศตวรรษที� 21 คือ พฒันาคนทั�ง Head Heart Hand แลว้รูจ้กัทอ้งถิ�นของตวัเอง ซึ�งโครงการนี�
ไมไ่ดท้าํเพียงแค่นี�  เพราะเราออกแบบว่า ถา้เด็กจะทาํแบบนี� ได ้พี�เลี� ยงตอ้งมีทกัษะ เพราะฉะนั�นหากจะ
เปลี�ยนเด็ก คนที�ตอ้งถูกเปลี�ยนคนแรก คือ พี�เลี� ยง  นอกจากนี� ยงัตอ้งมีการจดัองคก์รที�ดี เพื�อไม่ใหค้น
ดีๆ หลุดไปจากองคก์รเรา เพราะฉะนั�นตอ้งปรบัโครงสรา้ง สิ�งที�เกิดขึ� นคือ ทาํงานมาหลายปีแต่องคก์ร
ไม่มีฐานขอ้มูลเด็กที�องคก์รเคยทาํงานดว้ย จึงไม่รูว้่าจะสนับสนุนอะไรใหเ้ด็กต่อไป ทาํเสร็จแลว้จบไป 
เพราะฉะนั�นการจัดการองค์กรเพื�อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนเป็นเรื�องที�สําคัญไม่แพง้านพัฒนา
เยาวชนตรงหน้า เพราะฉะนั�นโครงการนี� จึงมีเป้าหมาย 2 ดา้น ดา้นแรก คือ การพัฒนาคนและ
โครงสรา้งการดาํเนินงาน อีกดา้นคือ องคค์วามรูข้องคนทาํงานมีมากพอหรือไม่ เป็นงานที�จะตอ้งทาํใน 
3 ปีนี�  ซึ�งมลูนิธิฯ จะเขา้ไปสนับสนุน และเป็นจงัหวะเดียวกบัที� สสส.เห็นว่าน่าจะทาํงานเรื�องการพฒันา
เยาวชน ดึงพลังของเยาวชนมาเป็นพลงัของสงัคมไทย จึงถือเป็นจงัหวะที�ดีในการทํางานร่วมกนั และ
ขยายแนวคิดไปยงัจงัหวดัอื�นๆ ซึ�งกลุ่มนี� เป็นกลุ่มที� สสส.ใหค้วามสาํคญัมากที�สุด เพราะเป็นการสรา้ง
ความแข็งแรงขององคก์รทาํงาน เป็นการสรา้ง Change Agent แลว้ทาํใหอ้งคก์รที�เป็น Change Agent 
แข็งแรง เพราะหมายถึงการทาํงานระยะยาว 3 ปีโครงการจบ แต่เรายงัไม่จบ ..ซี�ลอ้หากอยู่นิ�งๆ ก็ไม่มี
อะไร แต่ถา้มีแรงไปผลกั ลอ้นั�นก็วิ�งต่อไปไดอี้กยาว และถา้หากวิ�งต่อไประยะหนึ�งแลว้มีแรงอะไรมาผลกั
ก็สามารถวิ�งต่อไปไดอี้ก แต่ถา้โครงสรา้งไม่แข็งแรง ลอ้นี� ก็ยุบสลายหายไป ซึ�ง สสส.เห็นคุณค่ากบัการ
เขา้มาทาํงานกบัองคก์ร เพื�อใหอ้งคก์รเดินงานต่อไปไดร้ะยะยาว ซึ�งงบประมาณ 70 – 80% ของแต่ละ
พื� นที� สสส.จะเป็นผู ้เขา้มาสนับสนุน ส่วนงบประมาณที�เหลือทางมูลนิธิฯ จะช่วยสนับสนุนเพิ�มเติม 
รวมทั�งสนับสนุนงบประมาณในการแลกเปลี�ยนเรียนรู ้การถอดบทเรียน เพื�อเสริมใหแ้ต่ละพื� นที�แข็งแรง 
โดยทั�งสององคก์รจบัมือกนัเพื�อใหทุ้กพื� นที�แข็งแรง และมีมลูนิธิฯ ทาํหนา้ที�เป็นพี�เลี� ยงโครงการ 
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รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท ์ 

ปลายปีที�ผ่านมา สสส. คิดที�จะทาํโครงการ Active Citizen นี�
ขึ� นมา เนื� องจากผู ้หลักผู ้ใหญ่ใน สสส.เห็นว่า หลายปีที� ผ่านมา
สงัคมไทยมีการขบัเคลื�อนการปฏิรูปประเทศไทยมามาก แต่กลไก
ต่างๆ จบไปตามกฎหมาย ในขณะที�คนทาํงานยงัสานต่อการทาํงาน
เรื�อยมาแต่ไม่มีกลไกรองรบั จึงเป็นที�มาที� ศ.นพ.ประเวศ วะสี ชวน
คนใกลชิ้ดตั�งกลไกในการทาํงานขึ� นมา หนึ�งในนั�น คือ กลไกในการ
สื�อสารเปลี�ยนจิตสาํนึกประชาชนใหเ้ป็นจิตสํานึกใหม่ สรา้งคนรุ่น
ใหม ่ 

ภาพคิดที� อ.ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์ ใหไ้ว ้ โดยใหศึ้กษาคลื�นคอนดราเทียฟ พบว่าน่าสนใจมาก ซึ�งมีหวัใจ
สาํคญั คือ การยอมรบัทิศทางการเปลี�ยนแปลงของโลก ตั�งแต่ยุคก่อนอุตสาหกรรม มาจนถึงยุคปัจจุบนั
และจากนี� ต่อไปที�จะเขา้สู่คลื�นลกูที� 6 ที�ใหค้วามสาํคญักบัความคิดแบบองคร์วม ไม่มีการแยกส่วน และ
ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของคน ทั�งดา้นจิตใจและคุณภาพชีวิต เพราะฉะนั�นการสรา้งคนจึงเป็นหวัใจ
ของทุกองค์กรที�จะขบัเคลื�อนสังคม เพราะคนเป็นศูนย์กลางของทั�งหมด รวมทั�งหนังสือของอาจารย์
หลายท่านที�กล่าวว่า โลกเปลี�ยนไปแลว้ แลว้ไทยจะปรบัตวัไดห้รือไม่ หรือนิตยสาร TIME ที�ขึ� นหน้าปก
เป็นที�ฮือฮามาก คือ คนในยุคปัจจุบนั เป็นยุค Generation ME ME คือ คิดแต่เรื�องตวัเอง สนใจแต่เรื�อง
ตวัเอง โลกหมุนแวดลอ้มรอบตวัเขาทั�งหมด แต่นิตยสาร TIME ตั�งคาํถามว่า คนใน Generation ME ME 
นี�แหละที�จะเปลี�ยนแปลงโลกทั�งหมด ดังนั�นทําอย่างไรจะนําความเป็นตัวตนของเขามาใชใ้นสิ�งที�
สรา้งสรรค ์จึงเป็นที�มาของโครงการนี�  โดยที� สสส.คิดว่า ทาํอย่างไรจะเปลี�ยนคนใน Generation ME มา
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เป็นคนใน Generation A หรือ Generation Active/Active Citizen ดงันั�นจึงตั�งชื�อโครงการนี� ว่า Gen A : 
Generation Active เพื�อปลุกกระแส จิตสาํนึก ค่านิยมใหม่ใหแ้ก่สงัคม แต่ไม่ไดป้ลุกกระแสผ่านงาน
สื�อสารเท่านั�น หวัใจสาํคญั คือ ตอ้งการเปิดโอกาส เปิดพื� นที�ใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูใ้นการทาํโครงการของ
เขาเองใหมี้ความยั �งยืน ไม่ใช่กิจกรรมระยะสั�น แต่ทําอย่างไรจึงจะไปฝังอยู่ในเนื� อในตัวจนนําไปสู่การ
เปลี�ยนแปลงระบบได ้  

การทาํงานเริ�มตน้ดว้ยการนิยาม Gen A : Generation Active เบื� องตน้ ทั�งนี� ภาคีสามารถมีส่วน
ร่วมนิยามตามสิ�งที�คิดว่าเหมาะสมตามบริบทของตวัเองได ้โดย Gen A นั�นประกอบดว้ย 4 คุณลกัษณะ 
คือ ตอ้งกระโดดลงไปทาํงานดว้ยตวัเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิดสรา้งสรรค ์
มีนวตักรรม (Creative) และคิดบวก เชื�อมั �นในพลงับวกของตวัเอง (Positive)  

 

 
หลงัจากนั�นวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย โดยสรา้งภาพระฆงัควํ �าขึ� นมา ถา้เราแบ่งประชากรของ

ประเทศไทยออกเป็น 100% ส่วนใหญ่คือคนที�อยู่ตรงกลาง ยงัไม่มีการขยบัทําอะไรสกัเท่าไหร่ แต่
อาจจะพรอ้มที�จะขยบั และทุกครั�งที�ไมว่า่จะขบัเคลื�อนอะไรจะมีคนอยู่ 10% ดา้นซา้ยสุดที� Active พรอ้ม
กระโดดที�จะเปลี�ยนแปลงทนัที สสส.จึงวางหมุดไวที้�คนช่วงที� 2 ของสงัคม 25% ที�มีใจแลว้ อยากทาํ แต่
ไม่รูว้่าจะเริ�มอย่างไร อยู่ระหว่างตัดสินใจ ซึ�งยุทธศาสตรก็์คือ ผลกัคนกลุ่มนี� ใหเ้ขา้ไปอยู่ในพื� นที� 10% 
(Active) ซึ�งถา้ทาํไดเ้รื�อยๆ พื� นที� 10% จะขยายกวา้งมากขึ� น โดยทาํใหเ้ขาเกิดพลงัและลุกขึ� นมา 

โดยแบ่งกลยุทธก์ารดาํเนินงาน ออกเป็น 4 ขั�นตอน โดยหมุนไปพรอ้มๆ กนั คือ 
1. Awakening ใชเ้ครื�องมือ/การสื�อสารปลุกกระแสใหค้นลุกขึ� นมา ตื�นตวั 
2. Action ลงมือปฏิบติัจริง เช่น โครงการที�เกิดขึ� นในพื� นที� 
3. Share เปิดพื� นที�/ช่องทางแบ่งปันประสบการณเ์รียนรู ้
4. Connect เชื�อมต่อกนัต่อเนื�องในระยะยาว 
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โดยในปีที� 1 ไดเ้ริ�มตน้เมื�อช่วงเดือนกุมภาพนัธที์�ผ่านมา ซึ�งปีนี� มหาวิทยาลยัหลายแห่งปิดเทอม
ยาว บางแห่งจะเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม จึงเจาะช่วงปิดเทอมใหญ่ซึ�งมีระยะยาวนาน โดยโครงการที�
เกิดขึ� นตอ้งเนน้ใหนั้กศึกษาไดเ้รียนรูใ้นโลกความเป็นจริง 

ในส่วนงานสื�อสาร ใชที้ม Social Marketing ของ สสส.ในการสื�อสารรณรงค ์อีกดา้นหนึ�ง คือ 
เครือข่ายนักวิชาการนิเทศศาสตร ์8 สถาบนั รวมตวักนัในชื�อเครือข่าย We Voice มีการทําสาํรวจ
ความเห็นนักศึกษาในมหาวิทยาลยัที�มีต่อคาํวา่ Active Citizen โดยไดผ้ลเบื� องตน้ออกมาแลว้ โดยสาํรวจ 
70 สถาบนั กลุ่มตวัอย่างประมาณ 2,000 กว่าตวัอย่าง ผลคร่าวๆ คือ ประมาณ 80% ของนักศึกษา
ตอบวา่เคยมีประสบการณใ์นการทาํกิจกรรมเพื�อสงัคม กิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่เป็นแค่ผูเ้ขา้ร่วมครั�งคราว
แลว้จบไป ส่วนใหญ่จะทาํกิจกรรมในชั�นปีที� 1 แต่เมื�อชั�นปีเพิ�มขึ� นโอกาสในการทาํกิจกรรมเพื�อสงัคมก็
ลดนอ้ยลงไปเรื�อยๆ เมื�อถามว่า ในความเป็นเยาวชนมีอะไรเป็นจุดแข็งในการนําไปสู่กระบวนการสรา้ง 
Active Citizen ซึ�งส่วนใหญ่ตอบวา่ เขามีความกลา้ที�จะคิดริเริ�ม แต่สิ�งที�เขามีน้อยที�สุด คือ มีความพรอ้ม
ในการเรียนรูแ้ละปรบัตวักบัสงัคมน้อย เมื�อถามว่า อะไรเป็นอุปสรรคในการทาํงานเพื�อสงัคม เหตุผล
แรกคือ เขาไมรู่ว้า่จะเริ�มอยา่งไร สอง คือ เขาไมมี่โอกาสหรือตวัอย่างที�จะชกัชวนใหเ้ขาทาํ ซึ�งสะทอ้นวิธี
คิดที�โครงการและภาคีช่วยกนัวางแผน 

นอกจาก Awakening แลว้ วิธีการทาํงานอีกวิธีหนึ�ง คือ Action โดยชวนภาคีเครือข่ายที�แข็งแรง
อยู่แลว้มาร่วมทํางาน เช่น มูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั�งชวนภาคีใหม่ๆ มาพัฒนางานร่วมกัน โดย
โครงการที�ไดเ้ริ�มไปแลว้ เช่น พลงัสื�อพลงัพลเมืองกบัเครือข่ายสื�อสรา้งสรรค ์หรือโครงการที�ทาํร่วมกบั
มูลนิธิปิดทองหลังพระ ในส่วนการทํางานกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จุดเด่นคือการทํางานเชิงลึก โดย
เลือกพื� นที�การทาํงานกบัทั�ง 4 พื� นที� ไดแ้ก่ สงขลา น่าน สมุทรสงคราม และศรีสะเกษ ซึ�งเป็นการก่อ
กระบวนการทาํงานเชิงลึกกบัพื� นที� โดยจะมีกระบวนการแลกเปลี�ยนกนัระหวา่งโครงการดว้ย 
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แนะนาํทาํความรูจ้กัเพื�อนภาคีรว่มงานจาก 4 จงัหวดั  

(สงขลา น่าน ศรสีะเกษ สมุทรสงคราม) 
 

Session 1 check in และรูจ้กักนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรูชุ้มชน (วดัโป่งคาํ) จ.น่าน  

พระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารยส์มคิด) เนื�องจากน่านเป็นเมืองวฒันธรรมที�มีชีวิต จึงเห็น
หลายเรื�องที�อยากจะทาํโดยเฉพาะการเห็นความสาํคญัของทอ้งถิ�นตนเอง อีกบทบาทคือเป็นเจา้อาวาส
ดูแลวดั และเป็นกรรมการเครือข่ายพระสงฆนั์กพฒันาฯ  ปัจจุบนัน่านมีวิกฤตจากการที�รฐับาลส่งเสริม
การปลกูพืชเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้ เขาหวัโลน้ จึงคิดว่าจะทาํอย่างไรใหค้นลงจากเขามาอยู่
ในที�ที�เหมาะสม และสามารถยงัชีพบนฐานความเป็นสัมมาชีพได ้เช่น เกษตรประณีต พุทธเกษตร 
ศิลปะแห่งการดํารงชีพ เป็นตน้ นอกจากนี� มีการรวมกลุ่มเยาวชน เพราะที�ผ่านมาเมื�อเรียนจบแลว้ 
เยาวชนไมอ่ยากอยูใ่นชุมชนของตวัเอง จึงสอนเด็กเล็กๆ จนโตวา่ การศึกษาแมจ้ะดีแค่ไหนแต่หากทาํให้

โจทย ์

1. แนะนําชื�อ บทบาทภายในโครงการ หรือบทบาทส่วนตวัในการทาํงานพื� นที� (เราเป็น
ใคร) 

2. เดิมทาํอะไรมา  
3. ทาํไมจึงเขา้ร่วมโครงการนี�   

(คนละ 1 นาที) 
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เราหลุดออกจากชุมชนแสดงว่าไม่สมัฤทธิ�ผลวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซึ�งความจริงแลว้การศึกษาที�
สมัฤทธิ�ผลตอ้งสามารถรบัใชชุ้มชนได ้

พระครูถาวรรตันานุกิจ ทาํเรื�องการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตาํแหน่งเดิมเป็นผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนปริยติัธรรม ตอนนี� อยูใ่นโครงการพระราชดาํริสมเด็จพระเทพฯ โดยดาํเนินงานตามแผนพฒันา
เด็กและเยาวชนในถิ�นทุรกนัดาร โดยเฉพาะประเด็นสิ�งแวดลอ้มเป็นประเด็นสาํคญั โดยปลกูฝังเยาวชน
ที�เป็นนักเรียนและภิกษุสามเณร ซึ�งเป็นกลุ่มที�จะมีบทบาทมากในสังคมต่อไปในอนาคต คิดว่าเป็น
โอกาสดีที�ไดร่้วมโครงการนี� เพราะอยากร่วมเรียนรูก้บัทุกเครือข่ายเพื�อการพฒันาเด็กและเยาวชนมาก
ขึ� น  

เอกภพ สุทธเขต เมื�อก่อนเป็นเด็กวดั ทาํงานกบัพระอาจารยจ์ากศูนยเ์รียนรูจ้นกระทั �งมาเป็น

มลูนิธิฯ ปัจจุบนัทาํเรื�องการศึกษาของผูใ้หญ่ในลกัษณะมหาวิทยาลยัชีวิต  
วรการณ ์จนัอน้ (แดง) เป็นเด็กวดัศิษยก์น้กุฏิของพระอาจารย ์เริ�มตน้ทาํงานเยาวชนตั�งแต่

เด็กร่วมกบัเครือขา่ยเยาวชน จ.น่าน และเครือขา่ยเยาวชนภาคเหนือ ปัจจุบนัเป็นเลขาของมลูนิธิฯ 
ช่วยงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ยินดีที�ไดร่้วมโครงการนี� และจะร่วมเรียนรูแ้ละพฒันา
ต่อไป 

ธีรชยั เชียงทอง  เป็น ผอ.โรงเรียน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการกบัพระคุณเจา้โดยมุ่งหวงัวา่จะนําสิ�งที�
ไดไ้ปทาํกิจกรรมที�ไดร่้วมกบัหลายหน่วยงาน ล่าสุดไดร่้วมโครงการคนรกัป่าน่าน เป็นกิจกรรมที�ทาํกบั
เยาวชนและกลุ่มโรงเรียน จึงอยากนําสิ�งที�ไดเ้รียนรูนี้� ไปทาํงานขยายผลต่อไป 

ฐิติรัตน ์สุนทรเขต เป็นเจา้หน้าที�การเงินของโครงการ เดิมเป็นรีเทลขายเครื�องมือแพทย ์ที�
อยากเขา้ร่วมโครงการนี� เนื�องจากอยากช่วยพฒันารากฐานที�แข็งแรงใหเ้ด็กและเยาวชน  

สุทธิรา อุดใจ (มิ� นท)์ เดิมทาํงานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�นและปัจจุบนัก็ยงัทาํอยู่ บทบาทเป็นเจา้หน้าที�
ของศูนยป์ระสานงานฯ สมยัก่อนทํางานเกี�ยวกบัการจดัการความรูก้บั อ.ทรงพล ตอนนี� มาทํางานกับ
พระอาจารยเ์กี�ยวกบัเรื�องเยาวชน เพราะในพื� นที�มีประเด็นเยาวชนหลายประเด็นและรูสึ้กว่าประเด็น
เยาวชนทา้ทายสาํหรบัเรา เมื�อทาํใหเ้ยาวชนเกิดความภาคภมิูใจในตวัเองไดเ้ราก็มีความสุข   

อภิสิทธิ� ลัมยศ (ตน้) เดิมทํางานวิจัยเพื�อท้องถิ�นและปัจจุบันก็ยังทําอยู่ เหตุผลที�มาร่วม
โครงการนี�  เพราะงานเยาวชนและงานวิจยัทอ้งถิ�นเป็นส่วนหนึ�งของการทํางานในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต จึงอยากมาเรียนรูเ้ติมเต็มส่วนที�ยงัขาดโดยเฉพาะองคค์วามรูใ้นการทาํงานกบัเยาวชน 
 
ศูนยป์ระสานงานการวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น จ.สมุทรสงคราม 

อภิรัตน์ ศรีมังกร (อั �น) เดิมเคยทํางานเยาวชนในพื� นที� จ.สมุทรสงคราม ในนามมูลนิธิ
อาสาสมคัรเพื�อสงัคม หลงัจากนั�นมีครอบครวัจึงยา้ยออกจากสมุทรสงคราม ช่วงหนึ�งไดท้าํโครงการวิจยั
ที� จ.นนทบุรี ที�จะหารปูแบบการทาํงานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น และพบว่า แมจ้ะไม่มีโครงการแต่ความสมัพนัธ์
กบัคนและชุมชนที�เคยรูจ้กัยงัมีการติดต่อกนัอยู่ ปัจจุบนัเป็นที�ปรึกษาผูใ้หญ่บา้น จ.ราชบุรี ซึ�งช่วงหนึ�ง
ไดก้ลบัมาทาํงานเรื�องเอดส ์และไดเ้รียนรูว้า่งานเยาวชนนั�นน่าทาํ เนื�องจากสถานการณเ์ยาวชนในพื� นที�
น่าเป็นห่วง เช่น แมว่ยัใส จึงเป็นแรงบนัดาลใจที�อยากกลบัมาทาํงานที�สมุทรสงคราม ส่วนแรงจงูใจที�ทาํ
โครงการนี� เนื�องจากอยากพฒันาตวัเอง สนใจประเด็น Active Citizen และมีแรงจงูใจจากความเป็นพ่อ 
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ชมพูนุช ชุตชูิเดช (ตู)่ เป็นผูป้ระสานงานโครงการ เดิมเป็นเจา้หนา้ที�ประจาํสถาบนัการศึกษา
ของจงัหวดั ไดร้บัโอกาสจากผูใ้หญ่ใหเ้ขา้มาทาํโครงการนี�  รูสึ้กว่าในสมองตวัเองว่าง จึงทา้ทายตวัเองว่า
จะทาํไดไ้หม เพราะตอ้งไปเป็นพี�เลี� ยงใหก้บัเด็กๆ ดว้ย แต่จะมีพี�ๆ ช่วยเพิ�มทกัษะใหเ้ราทาํใหเ้รามีความ
มั �นใจมากขึ� นวา่เราน่าจะทาํได ้

พวงทอง เมง้เกร็ด (พวง) ทาํงานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�นที�แมก่ลองมานาน 12 ปีแลว้ ซึ�งงานเด็กและ
เยาวชนเป็นยุทธศาสตรห์นึ�ง โดยจะมีประเด็นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เด็กและ
เยาวชน สวสัดิการชุมชนและสุขภาวะ มีบทบาทเป็นทีมงานในโครงการนี�  เหตุผลที�เขา้มาร่วมโครงการ
เรื�องจากทํางานเรื�องเด็กและเยาวชนมาหลายโครงการแลว้แต่ยงัไม่จริงจงั และคิดว่าช่วง 5 ปีนี� งาน
เยาวชนเป็นเรื�องสาํคญั  

ชิษณุวฒัน ์มณีศรีขาํ (ธเนศ) บทบาทในโครงการเป็นผูอ้าํนวยใหง้านเดินไปได ้แต่จะไม่ไดล้ง
ไปทํางานดว้ยตัวเองเต็มที� เดิมทํางานเรื�องเด็กเยาวชนมาตั�งแต่แรกเริ�ม เห็นสถานการณ์เด็กเยาวชน
และสะทอ้นมาที�ตัวเองว่า เราไม่ไดเ้รียนรูเ้รื�องทอ้งถิ�นมาก่อน เพราะถูกส่งไปเรียนที� กทม. จึงไม่เขา้ใจ
ทอ้งถิ�น มีความหวงแหนทอ้งถิ�นน้อย จนมีโอกาสกลบับา้นไดเ้รียนรูเ้รื�องนี�  จึงคิดว่าเรื�องสาํคญัที�ทาํให้
บา้นเมืองอยู่ได้ตอ้งทําใหค้นรักท้องถิ�น เขา้ใจทอ้งถิ�น เห็นตน้ทุนของท้องถิ�น โดยเริ�มต้นที�เด็ก มี
จุดสาํคญัในการทํางานที�มองประโยชน์ของแม่กลองเป็นสาํคัญ จึงเขา้มาร่วมโครงการนี� เพื�อไดเ้รียนรู ้
เครื�องมือเพิ�มเติมในการทาํวิจยัทอ้งถิ�น 
 
ศูนยป์ระสานงานการวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น จ.ศรีสะเกษ 

ดาวรุ่ง แซ่โคว้ บทบาทเป็นที�ปรึกษาโครงการ ปัจจุบันเป็นกํานัน ต.โคกเพชร เดิมทํางาน

บริษัทอยู่ กทม. แลว้กลบับา้นไปเป็นผูใ้หญ่บา้น กาํนัน และนักวิจัยในพื� นที� ที�ไดม้าเขา้ร่วมโครงการ
เนื�องจากไดร้บัการเชิญชวนจากพี�เลี� ยงในโครงการ 

รุ่งวิชิต คาํงาม เดิมทํางานวิจัยเพื�อทอ้งถิ�นที� จ.ศรีสะเกษ เมื�อก่อนทํางานพัฒนาที�ทุ่งกุลา
รอ้งไหแ้ลว้จึงยา้ยมาที�ศรีสะเกษ ทาํงานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�นและนําเด็กเยาวชนมาเรียนรูก้ารทาํวิจยั สรา้ง
เครือข่ายนักวิจยัทอ้งถิ�นขา้มแดนระหว่างศรีสะเกษและกมัพูชา โดยมีเด็กเยาวชนไปร่วมเรียนรู ้เหตุผล
ที�มาร่วมโรงการนี� เนื�องจากอยากพฒันาทั�งในส่วนงานตวัเอง อยากพฒันาองคก์รในการทาํงานเยาวชน
ในพื� นที� เพราะในพื� นที�ยงัไมมี่องคก์รที�ทาํงานเรื�องนี� โดยตรง หากทาํไดจ้ะเป็นพลงัใหก้บัการทาํงานของ 
จ.ศรสัะเกษ 

เบ็ญจมาภรณ ์แดนอินทร ์(เบญ) บทบาทในโครงการเป็นเจา้หน้าที�ขอ้มูลดูแลฐานขอ้มูล

ภายใน ปัจจุบนัเป็นพี�เลี� ยงสนับสนุนงานวิจยัทอ้งถิ�นของศรีสะเกษ จากเดิมที�ทํางานวิจยัมาตลอด เช่น 
ทํางานที�สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เหตุผลที�มาเขา้ร่วมโครงการ ส่วนหนึ�งเป็นภาระความรับผิดชอบ
ร่วมกับหัวหน้าที�อยากขยบังาน แต่ตัวเองยงัมองภาพงานไม่ออก ซึ�งการขับเคลื�อนงานกับเยาวชนมี
ขอ้จาํกดั โครงการนี� จึงน่าจะเป็นโอกาสใหเ้ปิดงานได ้

ปราณี ระงบัภยั  (ติ�ก) เดิมทาํงานวิจยักบักลุ่มเด็กเยาวชนในการฟื� นฟูวฒันธรรมชาวกวย  มี
การสรา้งระบบตวัเขียนภาษากวยกบั ม.มหิดล และไดม้าร่วมเป็นทีมงานกบัศรีสะเกษ เหตุผลที�เขา้ร่วม



 
10 

โครงการนี�  เนื�องจากในชุมชนมีกลุ่มเด็กที�เคยทาํงานกบัเขามาตลอด จึงอยากเห็นการเปลี�ยนแปลงของ
เยาวชนที�เป็นรปูธรรมมากขึ� น  

ประมวล ดวงนิล บทบาทเป็นทีมทาํงานของโครงการ เดิมเป็นทีมพี�เลี� ยงโครงการวิจยัที�สุรินทร ์ 
เหตุผลที�มาร่วมโครงการนี�  เพราะอยากทํางานกบัเยาวชน เมื�อมีแนวทางที�อยากทําดว้ยจึงมาร่วมทํา 
และเชื�อมั �นวา่ทีมเยาวชนที�กาํลงัทาํจะสามารถสรา้งการเปลี�ยนแปลงในพื� นที�ได ้
 
สงขลาฟอรั �ม 

พรรณิภา โสตถิพนัธุ ์(ป้าหนู) เดิมรบัราชการมา 31 ปี แลว้เกษียณอายุก่อนกาํหนดเพื�อมา
เป็นรองผูบ้ริหารไทยพีบีเอส 4 ปี หลงัจากนั�นกลบัมาฟื� นฟูงานสงขลาฟอรั �มที�เริ�มซาไปตั�งแต่ปี 2536   
ที�สนใจทํางานโครงการนี� เนื�องจากสังคมไทยยงัไม่สมดุล ยงัเอนเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งมากเกินไป 
โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง จึงอยากสรา้งคนที�มีมิติความเป็นพลเมืองดว้ยตวัของเขา ดว้ยสาํนึกจากตวัเขา  
และพบว่าชีวิตที�ไรส้งักดัจะสนุก ความเป็นพลเมืองมีพลงัในตวัเอง เป็นจิตสาํนึกที�เคลื�อนไหวฟูมฟักใน
ตวัเอง ปัจจุบนัอายุ 62 ปีแต่ยงัสนุกกบัความเป็นพลเมือง  

นูรอามีนี สาและ เป็นเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏิบัติการของสงขลาฟอรั �ม เดิมเป็นบัณฑิตอาสา ม.
สงขลานครินทร ์เมื�อเรียนจบมาเป็นเจา้หน้าที�สงขลาฟอรั �ม อยู่กบัสงขลาฟอรั �มมา 4 ปี เป็นเจา้หน้าที�
โครงการพลังพลเมืองสงขลาเป็นปีที� 2 ความใฝ่ฝัน คือ จากสภาพความเป็นจริงที�เคยเจอทําใหเ้รา
ยกระดับตัวเองมาเรื�อยๆ ทั�งการเรียนรูแ้ละการทํางาน ทําใหมี้สติปัญญาที�มากกว่าเดิม จึงชอบงานนี�
และเสพติดงานลกัษณะนี�  

อาอีเซาะ ดือเระ เป็นเจา้หน้าที�ฝ่ายปฏิบติัการของสงขลาฟอรั �ม เพิ�งเขา้มาใหม่ไดเ้พียงครึ�ง

เดือน เดิมเป็นบณัฑิตอาสา รูสึ้กเหนื�อยเลยผันตวัเองไปเปิดรา้นอินเตอรเ์น็ต แต่จากชีวิตที�ถูกบ่มเพาะ
มาจากบณัฑิตอาสา จึงทํารา้นอินเตอร์เน็ตสีเขียวดว้ยพลังและทุนของตัวเอง แต่ดว้ยความมีจิตอาสา
มากเกินไปจึงทําใหธุ้รกิจตัวเองเดินไปไดช้า้ รูสึ้กว่าตวัเองยงัมีองคค์วามรูที้�ไม่มากพอ จึงตดัสินใจท่อง
ยุทธภพหาความรูเ้พิ�มเติม เพื�อกลบัไปพฒันาชุมชนที�ตวัเองอยู ่(ปัตตานี) 
 

มูลนิธิสยามกมัมาจล  

รตันา กิตกิร (พี�ติ�ม) ก่อนหนา้นั�นทาํงานเป็นนักข่าวและนักสื�อสารของ สกว. ปัจจุบนัดูแลงาน
โครงการสื�อสารมลูนิธิสยามกมัมาจล และไดท้าํงานขบัเคลื�อน เชื�อมรอ้ยคน ที�ตอ้งใชก้ารจดัการมากขึ� น 
เมื�อตอ้งทาํใหง้านสาํเร็จจึงมีอะไรที�ทา้ทายตลอดเวลาและยงัตอ้งเรียนรูเ้พิ�มเติมอีกมาก รวมทั�งสรา้งการ
เรียนรู ้โดยสรา้งเงื�อนไขใหก้ารเรียนรูที้�มีประสิทธิภาพดว้ย 

อุบลวรรณ เสือเดช (แจง) ก่อนหน้านี� ทาํวิจยัเกี�ยวกบัเด็กและเยาวชนอยู่คณะครุศาสตร ์จุฬา
ฯ ประมาณ 2 – 3 ปี แลว้มาอยู่ที�มลูนิธิฯ เมื�อปี 2553 ปัจจุบนัรบัผิดชอบงานพฒันาโครงการต่างๆ 
เคยทาํงานร่วมกบัสงขลาฟอรั �มมาบา้งแลว้ และยินดีที�จะไดท้าํงานร่วมกบัอีก 3 องคก์ร  

กิตติรัตน ์ปลื� มจิตร (โจ)้ ก่อนหน้านี� เรียนจบดา้นละคร และชอบเกี�ยวกับละครเพื�อพัฒนา
เยาวชน โดยเป็นอาสาสมัครอยู่กลุ่มมะขามป้อม แต่ด้วยความที�ชอบงานวิชาการ จึงได้มาทํางาน
ประเมินกบั อ.เนาวรตัน์  และไดม้าร่วมรบัฟังในงานมหกรรมพลงัเยาวชนปีที� 1 หลงัจากนั�นจึงไดม้า
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ร่วมงานกบัมลูนิธิฯ เขา้สู่ปีที� 5 ไดท้าํงานมหกรรมพลงัเยาวชนปีที� 2 การประสานงานโครงการต่างๆ 
รวมทั�งโครงการ Active Citizen ดว้ย 
 
 

Session 2 รูจ้กักนั และทาํความเขา้ใจกบัสถานการณเ์ยาวชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
วิทยากรฯ ใหผู้เ้ขา้ร่วมจบัคู่กบัคนที�ยงัไม่ค่อยรูจ้กักนั เพื�อทาํความรูจ้กัซึ�งกนัและกนัอย่างลึกซึ� ง

มากขึ� น แลว้เลือกเล่า 1 เรื�องที�แต่ละคนห่วงใยเกี�ยวกบัสถานการณ์เยาวชนในพื� นที�หรือจงัหวดัของ
ตวัเอง 
 
ประเด็นห่วงใยที�แต่ละคนสะทอ้งออกมา 

- เยาวชนลืมความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเอง ทําอย่างไรจะรื� อฟื� นวัฒนธรรมประเพณี 
สรา้งการยอมรบัตวัตนของตวัเอง เยาวชนไดมี้โอกาสทบทวนตวัเองมากขึ� น 

- ความเหลื�อมลํ�าของเยาวชนกลุ่มชาติพนัธุ ์ที�รูสึ้กว่าตวัเองมีความไม่เท่าเทียม แตกต่างจาก
เด็กคนอื�นๆ 

- การใชเ้ทคโนโลยีในทางที�ผิดของเยาวชน รวมทั�งการใชภ้าษาที�ผิดในโซเชียลเน็ตเวิรค์ จึง
อยากใหมี้หลกัสตูรพลเมืองดีในมหาวิทยาลยั เพื�อสอนเด็กในมหาวิทยาลยัและในพื� นที�ดว้ย 

- ความอยูร่อดของชุมชนทอ้งถิ�น นอกจากเรื�องเด็กและเยาวชนแลว้ ยงัมีเรื�องอาชีพ เช่น การ
ปลกูยางพารา การปลกูองุ่น ซึ�งชุมชนทอ้งถิ�นจะอยูร่อดในสถานการณปั์จจุบนัอยา่งไร  

- หลักสูตรในสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทําให้เด็กเยาวชนขาดสํานึก
รบัผิดชอบต่อทอ้งถิ�นของตนเอง  

- ความคิดและการกระทําของเด็กที�ต้องสะดุดลงเนื� องจากความไม่เขา้ใจและขาดการ
สนับสนุนจากผู ้ใหญ่หรือผู ้บริหาร ทั�งในโรงเรียนและท้องถิ�น ซึ�งพี�เลี� ยงมีความสําคัญ 
รวมทั�งพลงัในการสื�อสารกบัเด็กใหเ้หมาะกบัสถานการณ ์

- ปัญหาทั�งหมดที�เกิดขึ� นนั�น เช่น ยาเสพติด ถา้เด็กมีภูมิคุม้กนัที�ดีจะผ่านปัญหาทุกอย่างไป
ได ้ดงันั�นการดูแลและเอาใจใส่เด็กของครอบครวัและสงัคมรอบขา้ง รวมทั�งคนในชุมชน จึง
เป็นสิ�งที�สาํคญัและน่าห่วงใย 

โจทย ์ 
1. จบัคู่คนที�เราไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน 
2. แนะนําตวัเองใหคู้่รูจ้กัเรามากขึ� น  
3. แต่ละคนเล่าเรื�องราว 1 เรื�อง ที�เราห่วงใยเกี�ยวกบัสถานการณเ์ยาวชนในพื� นที� หรือใน

จงัหวดัของเรา 
(คนละ 5 นาที)  
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- การตั�งครรภใ์นวยัเรียนที�เริ�มเป็นค่านิยมที�ยอมรบัไดโ้ดยทั �วไป ซึ�งเป็นสถานการณที์�นําไปสู่
ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมที�จะตามมาในอนาคต  

- ปัญหาสิ�งแวดลอ้มในพื� นที� จึงอยากปลกูฝังใหเ้ยาวชนรกัและห่วงแหนป่าในทอ้งถิ�นตวัเอง 
- เยาวชนยงัไม่สามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งมีผูใ้หญ่นํา จึงคาดหวงัว่างานนี� จะทาํใหเ้ด็ก

เยาวชนสามารถคิดเองทาํเองได ้ 
- ความเหลื�อมลํ�าระหว่างเยาวชนในเมืองกับบนดอย (ชนเผ่า) ที�ยงัคบหากันเฉพาะกลุ่ม

ตวัเอง มีการดแูคลนกนั ไมมี่การแลกเปลี�ยนแบ่งปันกนั เกิดช่องวา่งระหวา่งวยัรุ่น 
- สื�อออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิรค์ที�มีผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ซึ�งเด็กและเยาวชนยงั

ขาดวิจารณญาณในการรบัสื�อ 
- ปัญหายาเสพติดในเยาวชน ซึ�งมีปัญหาที�ตามมา คือ เพศสมัพนัธก์่อนวยัและตั�งครรภก์่อน

วยั 
- เด็กขาดภมิูคุม้กนั  
- ค่านิยมของเยาวชน ที�มีลกัษณะตวัใครตวัมนั  
- เด็กและเยาวชนในระบบที�อยากประกอบอาชีพตัวเองดว้ย มีปัญหาในการจดัสรรเวลา จึง

อยากใหร้ะบบการศึกษาเอื� อกบัชีวิตเด็กและเยาวชนดว้ย  
- เด็กและเยาวชนบางคนอ่านหนังสือไม่ออก 
- การสรา้งคนทดแทนคนรุ่นเก่า ซึ�งเด็กยงัไม่เขา้ใจทอ้งถิ�นตวัเอง สถานการณที์�น่าห่วงใย คือ 

เรื�องการตดัไมท้าํลายป่า เอกสารสิทธิ� ฯลฯ 
 

สรุปประเด็นหลกั/ภาพรวมที�น่าห่วงใยตอ่สถานการณเ์ด็กและเยาวชนในพื� นที�  

ประกอบดว้ย ดา้นวฒันธรรม ค่านิยม การเคารพตัวเอง เพศ ยาเสพติด ความเหลื�อมลํ�าใน
สงัคม สิ�งแวดลอ้ม คนที�จะมาเป็นตัวแทนดูแลเยาวชนในพื� นที� ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวใน
ชุมชน การศึกษา โดยมองเห็นความเชื�อมโยงของประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาการศึกษาที�เด็กอ่านหนังสือ
ไม่ออกเป็นเพราะหลกัสูตรการเรียนการสอนที�ยงัไม่สอดคลอ้งและไม่ทาํใหเ้ขา้ใจทอ้งถิ�น ทําใหเ้ด็กไม่
เขา้ใจชุมชนและไม่เอื� อต่อเด็ก ส่งผลใหเ้ด็กขาดภูมิคุม้กัน รวมทั�งความสัมพันธ์ในครอบครัวที�ไม่ได้
สนับสนุนเด็ก รวมทั�งคนที�จะมาเป็นพี�เลี� ยงในการดแูลเด็กและเยาวชนในพื� นที� เกิดปัญหาในระดบัต่างๆ 
ที�เชื�อมโยงกนั 
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ทบทวน และแลกเปลี�ยนเรยีนรูวิ้ธีคิด (Program concept) 

และความคาดหวงัของการพฒันาพลเมืองเยาวชนของ 4 จงัหวดั 
 

Session 3 ทบทวนวิธีคิด และความคาดหวงัการพฒันาพลเมืองเยาวชนของ 4 องคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงขลาฟอรั �ม 

 

ประเด็นปัญหา/งานในพื� นที�  
1. สิ�งแวดลอ้มน่าอยูแ่ละยั �งยืน (ขยะ หาดทราย ป่าตน้นํ�า การทาํลายภเูขา) 
2. รกับา้นเกิด  รกัษ์บา้นเกิด 
3. การศึกษา การเรียนรู ้
4. การคา้มนุษย ์ในเขต อ.สะเดา 

บางประเด็นเยาวชนมีการดาํเนินงานแลว้ แต่มี 2 ประเด็นที�ยงัไม่ขบัเคลื�อน ซึ�งประเด็นที�น้อง
เยาวชนในพื� นที�ไดท้าํอยูใ่นปัจจุบนั คือ  

สิ�งแวดลอ้มน่าอยูแ่ละยั �งยืน เช่น หาดสมิหลา ที�ประสบปัญหาการพงัทลายของชายหาด ป่า
ตน้นํ�าผาดาํที�เยาวชนเริ�มมองความสาํคญัของคนกบัป่า การบริหารจดัการขยะระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน การบริหารจดัการนํ�าในชุมชน  

รกับา้นเกิด รกัษบ์า้นเกิด เช่น ประวติัศาสตรชุ์มชนบ่อทรพัย ์(สงขลาฝั�งสนเขาแดง) วิถีชีวิต
แบบคลองแดง สรา้งคลองสรา้งคนของคลองตน้ตะเคียน ดว้ยความเห็นคุณค่าของแมนํ่�าลาํคลอง 
ประวติัศาสตรด์อนขี� เหล็กของชุมชนมุสลิม โตไปไมว่า่งงาน ภาพเล่าเรื�องบา้นเกิด เป็นการกระตุน้ใหค้น
ในชุมชนช่วยกนัรกัษาใหย้ั �งยืน  

โจทย ์ แต่ละกลุ่มพดูคุย 
1. “บริบทการทาํงานชุมชนและเยาวชนของพื� นที�เป็นอยา่งไร” อะไรคือโจทยปั์ญหาที�มี

สาเหตุมาจากโครงสรา้งและวิธีคิด 
2. “เราคาดหวงั อยากเห็นเยาวชนในจงัหวดัเป็นอยา่งไร ทั�งทกัษะ วิธีคิด ความรู ้และ

สาํนึกส่วนรวม”  
3. “โครงการใหคุ้ณค่าความสาํคญักบัอะไร อะไรคือความคิด ความเชื�อในการทาํ

โครงการครั�งนี� ”  
(60 นาที)  

4. แลกเปลี�ยนวงใหญ่ ช่วยกนัเติมเต็ม  
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การศึกษา การเรียนรู ้เช่น หอ้งสมุดคาเฟ่เคลื�อนที�พี�สอนน้อง ครเูดลิเวอรี� สุขภาวะศาสนากบั
ชีวิต จะทาํอยา่งไรใหนํ้าหลกัศาสนามาใชใ้นการดาํเนินชีวิตใหป้กติสุข โครงการหมอน้อยที�เยาวชนเห็น
ปัญหาคนเฒ่าคนแก่โดยใชภ้มิูปัญญาที�มีอยูม่าใชป้ระโยชน์ โครงการหอ้งนํ�าในฝัน ดร.กมัปง 
 

ความคาดหวงั 

1) ทกัษะ 

 ทกัษะชีวิต 5 ดา้น ระบบคิด รูเ้ขารูเ้รา การจดัการกบัอารมณ ์การสื�อสาร
เพื�อสรา้งสมัพนัธภาพ จิตสาํนึกเพื�อส่วนรวม โดยจะหนุนเสริมทั�งในระดบั
บุคคลและระดบัทีม 

 ทกัษะความเป็นพลเมือง โดยเชื�อวา่ถา้นอ้งๆ มีทกัษะชีวิตเกิดขึ� นแลว้ 
ทกัษะความเป็นพลเมืองจะเกิดขึ� นตามมา ที�จะมีสติปัญญา รูเ้ท่าทนั มี
คุณธรรมของพลเมือง มีความรบัผิดชอบ และมีส่วนร่วม 

 การทาํงานเป็นทีม โดยจะฝึกใหน้อ้งมีความรบัผิดชอบ มีส่วนร่วม เช่น เมื�อ
ลงพื� นที�เจอปัญหาเด็กทะเลาะกนั เราจึงแบ่งปันใหเ้ขารูว้า่ในการทาํงาน
เป็นทีมเราไมต่อ้งการ one man show แต่เราตอ้งการการทาํงานเป็นทีม 

ทั�งนี� เชื�อว่า ทกัษะต่างๆ นี� จะเกิดขึ� นไดจ้ากการที�นอ้งๆ ไดเ้รียนรูจ้ากงานที�ทาํและการ
หนุนเสริมจากพี�เลี� ยงและโครงการ เมื�อน้องมีทกัษะชีวิต ทกัษะความเป็นพลเมืองก็จะเกิดขึ� น 
ทาํใหเ้ขาเป็นพลเมืองที�มีสติปัญญา รูเ้ท่าทนั  

2) วิธีคิด  

3) ความรู ้

4) สาํนึกส่วนรวม 
 

คุณค่า ความสาํคญั ความคิดความเชื�อ 

1. การเรียนรูจ้ากการลงมือทาํ 
2. การเชื�อมโยงสู่ชีวิตสาธารณะ โดยเชื�อมโยงประเด็นที�อยากทาํไปสู่สาธารณะ 
3. การสื�อสารกบัสาธารณะเพื�อการเปลี�ยนแปลง เป็นการการสื�อสารเพื�อกระตุน้ความรูสึ้ก

คนอื�นๆ ในชุมชนและสงัคม 
4. สรา้งความภูมิใจเล็กๆ ใหเ้ยาวชน สรา้งความน่าเชื�อถือ ใหเ้ยาวชนมองเห็นพลงัและ

คุณค่าของตวัเอง นําไปสู่การทาํสิ�งที�ดีเพื�อสงัคม 
5. นี� คือจุดเปลี�ยนประเทศไทย เป็นกระบวนการอภิวัฒน์การเรียนรู ้การเรียนรูจ้าก

กระบวนการ ซึ�งสถานการณบ์า้นเมืองในปัจจุบนัตอ้งการพลเมือง 
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สมุทรสงคราม 

 

สถานการณใ์นพื� นที� 

1) เชิงปัญหา (ลบ) 
o ความสมัพนัธใ์นครอบครวันอ้ยลง 
o พฤติกรรมการเล่นเกม การพนัน 
o ความกา้วรา้ว ไมเ่คารพผูใ้หญ่ 
o พ่อแมแ่ยกทาง เด็กส่วนใหญ่อยูก่บัปู่ ยา่ตายาย 
o เด็กติดสารเสพติด 
o เด็กหญิงตั�งครรภไ์มพ่รอ้ม 
o ตั�งแก็งเด็กแวน๊เด็กสก๊อย 
o เด็กอ่านหนังสือไมอ่อก เกิดจากจาํนวนครแูละเด็กที�ไมส่มดุลกนั  

2) เชิงสรา้งสรรค ์(บวก) 

o เริ�มมีเด็กบางคนอยากกลบัมาอยูบ่า้น 
o เด็กใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรูเ้ยอะขึ� น 
o เด็กมีการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมอยา่งหลากหลาย เช่น มีการเล่นดนตรีไทย 
o เด็กมีการทาํงานกบัผูส้งูอายุ 
o เด็กมีการทาํงานประเด็นสิ�งแวดลอ้ม 
o เด็กมีการนําความรูใ้นชุมชนมาประยุกตใ์ชเ้พื�อประกอบอาชีพ 

 
ตน้ทุนทางสงัคม 

o ภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวขอ้งในการทํางานกับเด็กและเยาวชนมีหลายระดับ พบว่า มี
กลุ่ม/เครือข่ายโรงเรียน ชมรมต่างๆ หน่วยงานระดับนโยบาย เช่น อบจ. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื�อท้องถิ�น ที� มีเครือข่าย
นักวิจยัในชุมชน เป็นตน้ 

o ปัจจัยที�ทําใหย้ังไม่ประสบความสําเร็จในบางเรื�อง เช่น การทํางานที�ไม่ต่อเนื�อง 
ขาดการประสานงานส่งต่อเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น ขาดการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกนั  ช่องว่างระหว่างวยั ผูป้กครอง บทบาทอบรมสั �งสอนยงัเป็นของครู ไม่มี
เวลา ขาดโอกาสในการเรียนรู ้ 

 

โจทย/์ประเด็นร่วม  จะทาํอยา่งไรใหเ้ด็กและเยาวชนสาํนึกรกัทอ้งถิ�น 

 
ความคาดหวงั 

1) ทกัษะ 

 การจดัการตนเอง 
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 การทาํงานจิตอาสา 

 การเรียนรูชุ้มชนทอ้งถิ�น 

 การสื�อสาร/คิดวิเคราะห/์นําเสนอ 
2) วิธีคิด 

 การทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม 

 การใชข้อ้มลูช่วยตดัสินในการแกไ้ขปัญหา 

 มั �นใจวา่เราสามารถใชชี้วิตอยูร่อดในทอ้งถิ�น 
3) ความรู ้

 ระบบนิเวศ 

 ทุนชุมชน (อาชีพ ภมิูปัญญา วฒันธรรมฯ) 

 สถานการณชุ์มชน 
4) สาํนึกร่วม 

 เอาธุระกบัส่วนรวม 

 มีความภาคภมิูใจ/รกับา้นเกิด 

 มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 

คุณค่าของโครงการ 
1. สาํนึกรกับา้นเกิด 
2. พลงัเยาวชนที�มีต่อการแกไ้ขปัญหาทอ้งถิ�น 

 
ความคิด ความเชื�อ 

1. เด็กและเยาวชนมีพลงั 
2. เด็กและเยาสชนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพตวัเองได ้
3. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจดัการและแกไ้ขปัญหาทอ้งถิ�นร่วมกบัผูอื้�นได ้

 
 
ศรีสะเกษ 

 

สถานการณใ์นพื� นที� 

1. เยาวชนถูกดึงออกจากชุมชน ทั�งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 
2. เยาวชนขาดทกัษะชีวิต/การจดัการชีวิตตนเอง 
3. เยาวชนขาดพื� นที�/โอกาสที�ทาํดี ในการแสดงออก 
4. สถาบนัหลกัในชุมชนถูกลดบทบาทลง ครอบครวั วดั โรงเรียน ชุมชน ไมไ่ดท้าํ

หนา้ที�ของตนเอง 
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ความคาดหวงั 

 เด็กและเยาวชนมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต/จดัการชีวิตในระดบัหนึ�ง 

 ไมเ่ป็นภาระกบัครอบครวั ชุมชน สงัคม 

 มีพื� นที�ใหเ้ยาวชนแสดงออกสิ�งดีๆ  

 มีสาํนึกรกัทอ้งถิ�น/ภาษา/ชาติพนัธุ ์

 มีส่วนร่วมในการออกแบบพฒันาชุมชน 

 มีสาํนึกความเป็นพลเมือง 
 

คุณค่า 

 การเปิดโอกาส/เปิดพื� นที�ใหเ้ยาวชนแสดงออกจะนําไปสู่การพฒันาเยาวชน
ในพื� นที�ได ้

 การปลกูฝังจิตสาํนึกใหเ้ด็กและเยาวชน ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ  

 การเสริมสรา้งศกัยภาพ/องคค์วามรูใ้หก้บัเด็กและเยาวชน ทาํงานจาก
ฐานความรูเ้พื�อปฏิบติัการสรา้งการเรียนรูร่้วม 

 
ความเชื�อ 

 การมีส่วนร่วมและเยาวชนในชุมชน 

 เด็กและเยาวชนมีศกัยภาพที�จะเปลี�ยนแปลงตวัเองไดแ้ละชุมชนได ้

 เด็กและเยาวชนสามารถพฒันาชุมชนได ้ถา้ใหโ้อกาสและพื� นที� 

 ถา้มีการลงมือทาํและเรียนรูไ้ปดว้ย ทาํไปดว้ย จะสามารถทาํใหเ้ด็กมี
ทกัษะ พฒันาศกัยภาพได ้

 เด็กและเยาวชนมีฐานความรู ้ที�จะสามารถดึงออกมาพฒันาชุมชนตวัเองได ้
 
ตน้ทุนทางสงัคม (ทุนเดิมในพื� นที�) 

 คนทาํงาน/นักวิจยัทอ้งถิ�น/ทีมงานพี�เลี� ยง/ภาษาที�หลากหลาย 

 พื� นที�วิจยัเดิม 

 องคค์วามรู/้กระบวนการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม 

 สถาบนัการศึกษา เช่น มรภ.ศรีสะเกษ 

 องคก์รพฒันาเอกชน/สื�อในพื� นที� 
 
 
น่าน 

สถานการณปั์ญหา 
1. ชาติพนัธุที์�มีความเหลื�อมลํ�าทางสงัคม ระหวา่งเด็กในพื� นที�สงูกบัเด็กพื� นราบ นํามาสู่

การขาดโอกาสเรียนรู ้ตั�งครรภก์่อนวยัอนัควร 
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2. การศึกษา 
3. ค่านิยม 
4. เพศสมัพนัธ ์
5. ยาเสพติด 

 
ตน้ทุนทางสงัคม 

 เมืองเก่าที�มีชีวิต  

 ปราชญเ์มืองน่าน 

 ทรพัยากรธรรมชาติ 

 วฒันธรรมประเพณี 

 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ ์

 สถาบนัการศึกษา 

 ทุนความรู ้

 สภาเด็กเยาวชน 

 มีเวทีระดบัต่างๆ ในการแลกเปลี�ยนพดูคุยกนั 
 

สิ�งที�คาดหวงั 

 ภาวะความเป็นผูนํ้า 

 สาํนึกร่วม 

 มีพื� นที�ใหเ้ยาวชนแสดงออก/ทาํงานร่วมกนั  
 

คุณค่าโครงการ 

 การสรา้งความตระหนักเรื�องวฒันธรรม  

 เชื�อวา่เยาวชนมีศกัยภาพ 

 ปรบัเปลี�ยนวิธีคิด สาํนึกรกับา้นเกิด สาํนึกรกัทรพัยากรธรรมชาติ 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาศกัยภาพเยาวชน 
 
ใหค้วามคิดเห็นเพิ�มเตมิ  โดย คุณปิยาภรณ ์มณัฑะจติร 
 

เมื�อฟังการนําเสนอแลว้ไดเ้ห็นภาพวา่ แต่ละพื� นที�มีปัญหาเด็กและเยาวชนใกลเ้คียงกนั เช่น เด็ก
แวน๊ เด็กออกจากระบบการศึกษา เด็กติดยา เด็กเกเร ตั�งครรภก์่อนวนัอนัควร ฯลฯ หากมองในมุมเด็ก
มีปัญหาจะเจอกลุ่มเหล่านี�  แต่ถา้หากมองกลุ่มเด็กที�มีศักยภาพจะมีความแตกต่างหลากหลายตาม
บริบทของแต่ละพื� นที� เช่น ชุมชนเกษตร ชุมชนเมือง ชาติพนัธุ ์ความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากร ฯลฯ 
ดงันั�นโจทยข์องพื� นที�นอกเหนือจากประเด็นเด็กและเยาวชนจึงมีความแตกต่างกนัตามบริบท เช่น การ
กดัเซาะชายฝั�ง ทุนที�เขา้ยึดพื� นที�และทรพัยากร การสรา้งเมืองเก่า โครงสรา้งเมืองที�เปลี�ยนแปลง การรุก
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คืบของอุตสาหกรรม การเปลี�ยนพื� นที�เกษตรเป็นอุตสาหกรรม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจากการ
เปลี�ยนแปลงของสงัคม การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การใชส้ารเคมี เป็นตน้ ดงันั�นหากมองดว้ย
ปัญหาของจงัหวดัจะมีความแตกต่างกนั แต่หากมองดว้ยปัญหาเด็กและเยาวชนจะมีความใกลเ้คียงกนั 
ส่วนทุนชุมชนก็มีความแตกต่างกนัตามบริบท โครงสรา้งของทีม Change Agent ที�จะทาํงานกบัเยาวชน
ทั�ง 4 พื� นที�ก็อาจจะมีโครงสรา้งที�ไมเ่หมือนกนั โดยอยูบ่นฐานทุนทางสงัคมที�แตกต่างกนั  

สิ�งที�ตอ้งการใหแ้ต่ละพื� นที�เรียนรู ้คือ ทุกขแ์ละทุนที�แต่ละพื� นที�มีนั�น เป็นสิ�งที�แต่ละพื� นทีทมี
ความสามารถเพราะผ่านเรื�องราวการทํางานมายาวนาน ซึ�งในการทํางานนั�น มีวิธีทํางานกบัเด็กและ
เยาวชน 2 แบบ คือ คิดแกปั้ญหาเด็ก หรือ คิดว่าจะหนุนเสริมสิ�งเด็กมีใหดี้กว่าเดิมอย่างไร ยกตวัอย่าง
ไทเกอรว์ูด๊ในสมยัเด็กที�พ่อของเขาบอกว่าใหใ้ชเ้วลา 3 ชั �วโมงพตัลกูกอลฟ์จากหลุมทราย เพราะปัญหา
อยูที่�ตรงนี� ตอ้งทาํใหเ้ก่งใหไ้ด ้ระหว่างนั�นมีชายชราที�เป็นนักกอลฟ์เขา้มาพดูคุยซกัถาม แลว้ใหล้องออก
รอบดว้ยกนั หลงัจากนั�นชายชราแนะนําวา่ ใหฝึ้กพตัลกูออกจากหลุมทรายแค่ 1 ชั �วโมง แต่อีก 2 ชั �วโมง
ใหตี้ลูกขึ� นกรีน เพราะว่าไทเกอรว์ู๊ดเก่งเรื�องตีลูกขึ� นกรีน ถา้ซอ้มดีๆ จะเฉียบคมมาก สิ�งที�เกิดขึ� นก็คือ 
ไทยเกอร์วู๊ดเป็นนักกอลฟ์ที�มีศักยภาพในการตีลูกขึ� นกรีนอย่างมาก ดว้ยการพฒันาจุดแข็งของตัวเอง  
เพราะฉะนั�นการพัฒนาเยาวชนนั�น หากมองที�ปัญหาก็จะเป็นเรื�องที�หนักหนา ทําใหก้ําลังใจในการ
ทํางานลดน้อยลงไป แต่หากพิจารณาศักภาพเยาวชนในพื� นที� แลว้มองจากสิ�งที�มีแลว้ไปหนุนเสริม
อาจจะง่ายกวา่ ประเด็นอยูที่�วา่ ถา้เราสรา้งพื� นที�บวก สรา้งโอกาส ใหเ้กิดขึ� น เด็กที�ติดลบจะมีโอกาสที�จะ
มาทาํงานและทาํสิ�งที�ดีมากขึ� น ประเด็นลบก็จะคลี�คลาย เพราะปมบวกจะเพิ�มขึ� นเรื�อยๆ นี�เป็นแนวทาง
ในการพฒันาคน ซึ�งอาจจะแตกต่างจากการพฒันาสิ�งอื�น แต่ละพื� นที�มีโจทยพื์� นที�อย่างไร มีภูมิปัญญา
อย่างไร คิดนอกกรอบจากการมุ่งแกปั้ญหาจะทําใหมี้วิธีการทํางานที�สรา้งสรรค์มากขึ� น ซึ�งคนที�จะ
ทาํงานกบัเด็กและเยาวชนเพียงทาํหน้าที�โคช้ ใหเ้ด็กไดแ้สดงความเห็น และหยิบประเด็นที�เขาชอบหรือ
สนใจมาทาํ แลว้ช่วยประคองใหเ้ขาไปในทิศทางที�เหมาะสมตามความสนใจของเขาเอง ฟังเขาและดึง
ศักยภาพเขาออกมา ชวนกันคิดโจทยใ์หเ้หมาะสมกับศักยภาพ และหนุนเสริมดว้ยเครือข่ายที�มี ทํา
หนา้ที�เป็น “ช่างเชื�อม” ดึงศกัยภาพชุมชนมาโคช้เด็ก เดินดว้ยศกัยภาพของเด็ก  
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ทบทวนและแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารออกแบบโครงการ (Program design) 

และแผนงานพฒันาพลเมืองเยาวชนของ 4 จงัหวดั 
 

Session 4 ทบทวนการออกแบบโครงการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณปิยาภรณ ์มัณฑะจิตร ในแนวคิดว่า เอกสารที�ใหเ้ป็นกรอบคิดโครงการนี�  แต่เมื�อฟังเพื�อน
แลว้อาจไดไ้อเดียบางอย่าง ใหล้องทบทวน และขอใหก้ารทํา Timeline เป็นการระดมสมองของทั�งทีม 
หากไม่เขา้ใจใหซ้กัถาม พดูคุย ระดมสมอง ถกเถียงเพื�อใหเ้กิดปัญญา แลว้กลบัมาดูว่าที�ตั�งเป้าหมายไว ้
จะเดินไปถึงหรือไม ่โดยมีคาํถามสาํคญั คือ 

หนึ� ง จะไดเ้ด็กมาจากไหน จะมีวิธีการ/กระบวนการอยา่งไร ใชเ้วลานานแค่ไหน 
สอง มีขั�นตอนกระบวนการกลั �นกรองโครงการอย่างไร กลั �นกรองกนัเอง หรือชวนภาคีเครือข่าย

ในพื� นที�ที�ร่วมทํางานกบัเรา หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิแต่ละเรื�องช่วยกลั �นกรอง หากเรื�องอย่างหลงัอาจจะ
ยากกว่าแต่จะประสบผลดีในระยะยาว โดยตอ้งพฒันาทักษะจดัการกบัภาคี ประสานเป็นช่างเชื�อม ทั�ง
อปท. นักวิชาการ ในพื� นที� ดึงทรพัยากรในชุมชนมาช่วยเรา เราจะใชทุ้นชุมชนมาเป็นประโยชน์ในการ
ทาํงานไดอ้ยา่งไร  

สาม ช่วงที�อบรมพฒันาเยาวชน เราจะอบรมเองหรือชวนเพื�อน 4 พื� นที�หรือใครที�เราคิดว่ามี
เครือข่ายเขา้มาช่วยในการพัฒนาเยาวชน แลว้จะพฒันาเยาวชนเรื�องอะไร เช่น การบริหารโครงการ 
Head Heart Hand รูจ้กัตวัเอง รูจ้กัเพื�อน วิเคราะหชุ์มชน การถอดบทเรียน ฯลฯ นั�นคือโอกาสที�ตวัเรา
และลกูทีมเราจะไดเ้รียนรูด้ว้ย ทั�งนี� ควรจดัทาํสมุดพกประจาํโครงการเพื�อเก็บขอ้มลูพื� นฐานเด็กเยาวชน
ในโครงการ เมื�อถอดบทเรียนครั�งที� 1 และ 2 จะเห็นว่าเขามีความกา้วหน้าอย่างไร โดยตอ้งเก็บขอ้มลู
เป็นระยะ ไมเ่ช่นนั�นเมื�อจบโครงการเด็กจะแยกยา้ยกนัไป หากเรามีขอ้มลูเด็ก ทกัษะ ศกัยภาพแต่ละคน 
จะสามารถชวนเด็กมาทําโครงการกบัเราในปีต่อไปได ้โดยตั�งเป้าหมายไวเ้ลยว่าจะใชข้อ้มูลนี�  10 ปี  

โจทย ์

1. ทบทวน Timeline แผนการพฒันาเยาวชนของโครงการ (ทาํอะไร ช่วงไหน ทาํไม) 
2. เพื�อใหท้าํงานตาม Timeline นั�น โครงการวางโครงสรา้งการทาํงานไวอ้ยา่งไร  

เวลา 60 นาที 
3. จบัคู่โครงการช่วยกนัตั�งคาํถาม เพื�อใหแ้ผนงานสมบรูณขึ์� น (น่าน-สงขลา , 

สมุทรสงคราม-ศรีสะเกษ) 
4. ปรบัแผน 
5. นําเสนอ Timeline และโครงสรา้งการทาํงานในวงใหญ่ 
6. ใหค้วามคิดเห็นเพิ�มเติม 
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โดยออกแบบการเก็บขอ้มลูในไอที แบ่งหนา้ที� และระบุในโครงการ การเก็บขอ้มลูเช่นนี� เพื�อใหเ้ห็นว่าจะ
พฒันาศกัยภาพเด็กแต่ละคนอยา่งไร  
 
 
ศรีสะเกษ 

 

 
 

Timeline 
1. พ.ค. ประชุมคณะกรรมการโครงการ เพื�อวางแผนการดาํเนินงานโครงการร่วมกนั  
2. พ.ค.- ก.ค. ประชาสมัพนัธ ์รบัขอ้เสนอโครงการจากเยาวชน 
3. ก.ค. พิจารณากลั �นกรองโครงการจากเยาวชน  
4. ส.ค. นํามาสู่เวที workshop เพื�อการพฒันาขอ้เสนอโครงการร่วมและพิจารณาอนุมติัให้

ทุนกบัเยาวชน  
5. ส.ค. ฝึกอบรม ออกแบบเครื�องมือในการพัฒนาโครงการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที�

เหมาะสมตามแต่ละประเด็น  
6. ส.ค. ทาํฐานขอ้มลูเยาวชน 
7. ต.ค. เวทีสญัจรแลกเปลี�ยนเรียนรูร่้วมระหว่างเยาวชนแต่ละโครงการ มีการเสริมทกัษะ

ชีวิตเรื�องแรงบนัดาลใจ โดยเชิญวิทยากรมาใหแ้รงบนัดาลใจ  
8. ต.ค. จดัทาํจดหมายขา่ว โดยใหเ้ยาวชนออกแบบ  
9. มี.ค. – เม.ย. มีเวทีสรุปบทเรียนของทีมที�เป็นพี�เลี� ยงโครงการ ว่าที�ผ่านมาเป็นอย่างไร

และจะพฒันาต่ออยา่งไร อบรมทกัษะการสื�อสารใหก้บัเยาวชน ว่าจะนําคุณค่าโครงการ
เยาวชนสื�อสารกบัภายนอกโดยใชเ้ครื�องมืออะไร ผ่านช่องทางไหน 

10. ม.ค. สรุปกิจกรรมนําเสนอผลร่วมในชุมชนและในพื� นที�โครงการ  



 
22 

11. มี.ค. เวทีสรุปบทเรียนการดําเนินโครงการประจําปี สังเคราะห์ชุดความรูจ้ากการ
ดาํเนินโครงการทั�งหมด  

12. เม.ย. เวที workshop วางยุทธศาสตรก์ารทํางานปีต่อไปจากฐานปีที�ผ่านมาร่วมกับ
คณะกรรมการ และจดัทาํรายงาน 

 
โครงสรา้งการทาํงาน 

 

 
 

1. คณะกรรมการโครงการ ที�จะช่วยติดตาม กาํหนด กาํกบัยุทธศาสตร ์และใหค้าํแนะนํา 

พิจารณากลั �นกรองโครงการ หนุนเสริมการทาํงานในพื� นที� 
2. หวัหนา้โครงการ ทาํหนา้ที�ประสานภาคีความร่วมมือในพื� นที� พฒันากลไกหรือองคก์ร

ที�จะทาํงานกบัเยาวชน ระดมทุน  
3. เจา้หนา้ที�ฝ่ายประสานงาน ทําหน้าที�พัฒนาศักยภาพเยาวชน อบรม และพัฒนา

ขอ้เสนอโครงการ พฒันาเครือขา่ยการเรียนรูข้องเยาวชนในพื� นที�  
4. เจา้หนา้ที�บริหารสาํนกังาน ทาํหนา้ที�การเงินบญัชี จดัการสาํนักงาน วสัดุอุปกรณ ์ 

5. เจา้หนา้ที�ขอ้มูลและจดัการความรู ้ทําหน้าที�ในการทําฐานขอ้มูลโครงการ จัดการ

ความรูแ้ละการสื�อสาร  
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ความเห็นที�เป็นประโยชน ์

- (สงขลาฟอรั �ม) สนใจโครงสรา้งการระดมทุน ซึ�งนับเป็นความกา้วหน้ามาก เพราะต่อไป
งานพลเมืองจะเป็นงานที�ยิ�งใหญ่ของประเทศ การระดมทุนก็จะเป็นเรื�องใหญ่ ซึ�งสงขลา
ฟอรั �มก็คิดในส่วนนี� เช่นกนั   
 

 
น่าน 
 

 
 
 Timeline 

1. พ.ค. ประชุมคณะทํางานกับที�ปรึกษาโครงการ เรื�องการจัดกระบวนการ การเริ�ม
โครงการต่างๆ การออกแบบโครงการที�เหมาะสม โดยขอ้เสนอโครงการเยาวชน
ออกแบบไว ้2 อยา่งคือ โครงการเต็มรปูแบบหรือเป็นภาพฝันที�เด็กอยากจะทาํ  

2. พ.ค. – ส.ค. ลงพื� นที�ประชาสัมพันธ์ เห็นเด็ก ตัวคน ที�จะเขา้มาเป็นส่วนหนึ� งใน
กระบวนการทาํงานครั�งนี�  ที�ใหเ้วลากบัเรื�องนี� นาน เนื�องจากเป้าหมายที�วางไว ้คือ 23 
โครงการ เพราฉะนั�น เมื�อมี 5 โครงการขึ� นไปส่งเขา้มาพิจารณาก็จะเริ�มพิจารณา
กลั �นกรอง ขณะเดียวกนัจะมีการกาํหนดโซนพื� นที� เพราะจ.น่าน พื� นที�ค่อนขา้งยาว  

3. ก.ค. จดั workshop ครั�งที� 1 เรื�องการเขียนขอ้เสนอโครงการ การใชเ้ครื�องมือต่างๆ ให้
เยาวชนมาร่วมเรียนรูด้ว้ยกนั  

4. ก.ค. มีการนัดหมายเยาวชนเขา้มาตรวจดคูวามถูกตอ้งเอกสาร 
5. ก.ย. – ม.ค. ติดตามโครงการในพื� นที�โดยแบ่งเป็นโซน มีปฏิทินตารางเวลา แบ่งงาน

กนัลงพื� นที� 
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6. พ.ย. ถอดบทเรียนแต่ละกิจกรรม ซึ�งแต่ละสถานการณอ์าจมีความเหมือนความต่างกนั  
เพื�อเป็นบทเรียนการทาํงานต่อไป 

7. ม.ค. รายงานความกา้วหนา้โครงการ 
8. ม.ค. Work shop ครั�งที� 2 ในระยะครึ�งทางของโครงการเยาวชนว่ามีความกา้วหน้าถึง

ไหน แลว้เติมเต็มศกัยภาพ เสริมความรูเ้ทคนิคการทาํงาน การใชเ้ครื�องมือ 
9. มี.ค. สิ� นสุดโครงการ workshop สรุปบทเรียนการทาํงาน เวทีคืนขอ้มลู โดยใหเ้ยาวชน

มาร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรูก้นัเพื�อเป็นฐานขอ้มลูและฐานกาํลงัใจวา่จะกา้วต่อไปอยา่งไร  
10. เม.ย. ส่งรายงานฉบบัสมบรูณ ์จดัการความรู ้เผยแพร่โครงการ 

 
โครงสรา้งการทาํงาน  

 

 
 

1. ทีมที�ปรึกษา ใหค้าํปรึกษาเรื�องโครงการของมลูนิธิฯ พิจารณากลั �นกรองโครงการ สรุป
บทเรียนการทํางาน ดูรายงานความก้าวหน้า ความถูกต้องของข้อมูล กําหนด
ยุทธศาสตรร่์วมระหวา่งโครงการมลูนิธิฯ หรือยุทธศาสตรร์ะดบัจงัหวดั 

2. หวัหนา้โครงการ ประสานการทํางานระดบัเหนือโครงการ และระหว่างโครงการ งาน
ภาคีเครือขา่ยทั�งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั วางยุทธศาสตรก์ารทาํงาน ระดมทุน   

3. คณะทาํงาน พฒันาโครงการ ติดตามหนุนเสริมเครือข่ายเยาวชน โดยเรียนรูร่้วมกนัใน
ปีแรก 

4. การเงิน ธุรการ เว็บไซต ์
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5. การจดัการความรู ้และรายงานโครงการ 
 
ความเห็นที�เป็นประโยชน ์

- (ศรีสะเกษ) เห็นโครงสรา้งงาน มีจาํนวนคนค่อนขา้งมากในการทาํงาน ดงันั�นการจดัการ
ไมน่่ามีปัญหา แต่แผนปฏิบติัการเมื�อเจอสถานการณใ์นพื� นที�อาจตอ้งมีการปรบัเปลี�ยนตาม
สถานการณ ์เช่น การอบรมเยาวชน  

- (สมุทรสงคราม) น่าสนใจในส่วนโครงการที�มีทุนทางสังคมที�เป็นเครือข่ายค่อนขา้มาก
เหมือนสมุทรสงคราม น่าจะทาํใหก้ารขบัเคลื�อนงานไปขา้งหน้าไดดี้ 

 
สมุทรสงคราม 

 

 

 

Timeline 

1. การพัฒนากลไกการทาํงานสนับสนุนงานเยาวชน โดยจะมีการจัดตั�งคณะกรรมการที�
ปรึกษาโครงการ เนื�องจากเห็นขอ้จาํกดัการทาํงานในพื� นที�ส่วนใหญ่ต่างคนต่างทาํ ดงันั�นจึง
คาดหวังว่าถ้าเราคน้หาหรือมีกระบวนการหาคนที�จะมาเป็นคณะกรรมการที�ปรึกษา
โครงการตวัจริงเสียงจริง จะทาํใหเ้ห็นภาพมิติงานเยาวชนไดดี้ กระบวนการแรกคือ คน้หา
และจดัตั�งคณะกรรมการที�ปรึกษา ช่วง พ.ค.-ก.ค. โดยมีการวางแผนจดัการโครงการว่างาน
ที�เกิดขึ� นมีอะไรบา้ง ทั�งในส่วนแผน การบริหารงบประมาณ ทบทวนภาพการทํางาน 
จากนั�นประชุมคณะทาํงานว่าแผนงานที�จะเกิด 12 เดือนมีอะไรบา้ง โดยทาํความเขา้ใจไป
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พรอ้มๆ กัน รวมทั�งแบ่งบทบาทหน้าที�การทํางาน จากนั�นมีเวทีชี� แจงทําความเขา้ใจ
เป้าหมายการทาํงานร่วมกนัระหวา่งศนูยแ์ละที�ปรึกษา รบัฟังขอ้เสนอแนะจากที�ปรึกษา  

2. กระบวนการกระจายทุน ใหค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพรอ้ม มีการประชุมกลุ่มย่อย
เพื�อสรา้งความเขา้ใจ ออกแบบกิจกรรมในการคน้หากลุ่มเป้าหมาย กระบวนการไดม้าของ
เยาวชน ขอ้จํากัดของสมุทรสงคราม คือ ไม่มีสถานศึกษาในพื� นที�  และทัศนคติของ
ผูป้กครอง จึงพยายามหารูปแบบการเรียนรูว้่าจะมีกระบวนการสรา้งการเรียนรูอ้ย่างไร 
กระบวนการคน้หาเยาวชน  พิจารณาโครงการ สนับสนุนเยาวชนในการทาํโครงการ 

3. การพัฒนาศักยภาพ  ออกแบบเนื� อหา 4 เรื�อง คือ หนึ� ง พัฒนาแนวคิดจิตอาสา การ
ทาํงานเป็นทีม สอง พฒันาแนวคิดหลกัการเขียนโครงการ สาม พฒันาการมีมุมมองเรื�อง
โลกเชิงระบบ ประเทศ และจงัหวดั หรือมีองคค์วามรูที้�จะเขา้ใจการเปลี�ยนแปลง สี�  การสรุป
บทเรียนและการจดัการความรู ้ 

4. การจัดการองคค์วามรูแ้ละเผยแพร่  องค์ความรูที้�ไดจ้ากเวทีติดตามนําไปสู่การ
สัง เคราะห์องค์ความรู ้ และชักชวนให้เยาวชนจัดทําสื� อ สุดท้ายคือเวที เผยแพร่
ประชาสมัพนัธสื์�อสาธารณะ  

 
โครงสรา้งการบริหารจดัการ 
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1. ผูบ้ริหารโครงการ มองภาพกวา้ง กาํหนดทิศทางภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารขบัเคลื�อนเชิง

นโยบายและภาคีเครือขา่ย 
2. หวัหนา้โครงการ มองภาพงานใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริหารโครงการ  

3. การตดิตามหนุนเสริม การออกแบบหลกัสตูร รปูแบบการติดตาม 

4. บริหารบญัชีและการเงิน 

5. การจดัการและเผยแพร่ความรู ้ 
 
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน ์

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควรจะมีอย่างสมํ �าเสมอ เพื�อใหเ้ห็นความกา้วหน้าของการ
ทาํงาน  

- ผูบ้ริหารโครงการเป็นคณะหรือคนเดียว  
 
สงขลาฟอรั �ม 

 

 

  
Timeline 

1. เม.ย. – ก.ย. การสรรหากลุ่ม ทั�งแบบประกาศทั �วไป และเจาะเฉพาะกลุ่ม / ประชาสมัพนัธ ์
/ กลั �นกรองโครงการ ระหว่างนี� จดักระบวนการเติมเต็มขอ้เสนอโครงการโดยทีมพี�เลี� ยง 
แลว้ทะยอยส่งมาที�ทีมกลั �นกรองโครงการที�เป็นผูท้รงคุณวุฒิที�มีความเป็นพลเมือง มีจิต
อาสา  



 
28 

2. เม.ย.-มี.ค. การหนุนเสริมศกัยภาพเจา้หน้าที�และอาสาสมคัร ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเป็นหวัใจสาํคญั เพราะถา้พี�เลี� ยงยงัไม่ชดัเจน น้องก็ยงัไม่ชดัเจน ความเป็นพลเมือง
จะเกิดขึ� นจากการลงมือทาํ ที�สาํคญัจาํเป็นตอ้งใชถ้อ้ยคาํที�มีลาํดบัชดัเจน มีพลงั  

3. ประชุมคณะที�ปรึกษาโครงการ ที�เป็นทางการ 3 ครั�ง/ปี 
4. ต.ค. Workshop ครั�งที� 1 การพฒันาโครงการเยาวชน โดยเฉพาะการบริหารการเงิน  
5. ธ.ค. Workshop ครั�งที� 2 พฒันาความเป็นพลเมืองและบริหารการเงิน 
6. ม.ค. การฝึกอบรมคร ู
7. มิ.ย. –ก.ค. เรียนรูส้ญัจรศึกษาดงูานและฝึกอบรมเจา้หนา้ที� 
8. ต.ค. – ก.พ. การติดตามผลกลุ่มเยาวชน 
9. ก.พ. - มี.ค. การจดัเทศกาลเรียนรูร้ะดบัพื� นที�  
10. ธ.ค. การจดัเทศกาลการเรียนรูร้ะดบัจงัหวดั เด็กไดนํ้าความภาคภมิูใจมาเผยแพร่ 
11. เม.ย. – มี.ค. การสื�อสารสาธารณะ เผยแพร่โครงการผ่านสื�อ/เว็บไซต ์
12. พ.ค. - มี.ค. สรุปผลการดาํเนินงาน ที�ตอ้งเก็บภาพและบนัทึกเหตุการณไ์วอ้ยา่งสมํ �าเสมอ 
13. พ.ค. - มี.ค. สรุปการบริหารจดัการการเงินทุกเดือน  

 
โครงสรา้งการทาํงาน 

 

 



 
29 

 
1. หวัหนา้โครงการ จะเป็นคนหนุนงานขึ� นไป  

2. การบริหารทั �วไปและการเงิน 

3. งานสนบัสนุน ไอที ถ่ายรปู พิมพห์นังสือ 

4. งานส่งเสริมปฏิบตักิาร จะลงพื� นที�และติดตามโครงการ 

5. งานวิชาการ เก็บขอ้มลู หนุนเสริมสาระ การบนัทึก ติดตามผล ประเมินผล โดยทาํงาน

ร่วมกบังานส่งเสริมปฏิบติัการ ซึ�งจะมีแกน 5 คนต่อกลุ่มในการหนุนเสริมเยาวชน 
6. คณะที�ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒ ิที�เป็นส่วนช่วยหนุนเสริมการทาํงาน เช่น อยัการที�

เกษียณอายุ คร ูผูนํ้าชุมชน เป็นตน้ 
ในการทาํงานนั�นจะคิดโครงสรา้งที�มีนิวเคลียสตรงกลาง วงในเป็นกลุ่มใกลชิ้ดที�มาร่วมออกแบบ 

ไมมี่ใครอยูใ่ตร่้มใคร เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัคิดความเป็นพลเมือง 
 
ความคิดเห็นที�เป็นประโยชน ์ 

(สมุทรสงคราม) มี 2 ประเด็น คือ 
- เห็นระบบการเก็บขอ้มูลที�สงขลาฟอรั �มมีการทําไดดี้ เพราะการทาํงานกบัเยาวชนเป็นการ

ติดตามเพื�อดูพฒันาการว่าเมื�อผ่านกระบวนการเราแลว้เขาเป็นอย่างไรและเราจะไปหนุน
เสริมอย่างไร (ป้าหนูใหแ้ลกเปลี�ยนเพิ�มเติมว่า คนทาํงานทุกคนตอ้งมีศกัยภาพในการเก็บ
ขอ้มลูไมเ่วน้แมแ้ต่การเงิน ใหค้วามสาํคญักบัการติดตามผล ใหค้วามสาํคญักบัการลงพื� นที� 
และทาํฐานขอ้มลูซึ�งสาํคญัมาก ไมเ่ช่นนั�นเมื�อจบปีจะไมมี่อะไรเหลือเลย) 

- กระบวนการทาํงานมีโครงสรา้งที�สะทอ้นว่า ทุกคนมีเป้าหมายร่วม คือ ชี� ไปที�กลุ่มเยาวชน
ทั�งสิ� น มีกระบวนการอย่างไรให้คนเห็นภาพนี� ร่วมกัน (ป้าหนูแลกเปลี�ยนว่า จาก
ประสบการณท์าํงานคน้พบวา่ การทาํงานแนวดิ�งจะประสบความสาํเร็จไดย้าก จึงตอ้งมีการ
แลกเปลี�ยน สลบับทบาทกนัเพื�อเรียนรูก้นัและกนั) 

 

นดัหมายเวทีเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่าง 4 จงัหวดั 
 
 มูลนิธิฯ จะมีบทบาทเปิดพื� นที�ใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรูก้ันอีกครั�งในวนัที�  21 – 23 
กรกฎาคม 2557 เพื�อเติมศักยภาพคนทํางาน โดย อ.ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ ์จะมาใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการ
เปลี�ยนองคก์ร การปรบัรปูองคก์ร  
 

ผูเ้ขา้รว่มเวทีฯ สะทอ้นการเรยีนรู ้
 

วิทยากรฯ ใหส้ะทอ้นสิ�งที�แต่ละคนจดจาํและสิ�งที�จะนํากลบัไปปรบัใชใ้นการทาํงาน ดงันี�  
- เห็นภาพการทาํงานขององคก์รตวัเองชดัเจนขึ� น เหลือเพียงภาคปฏิบติัที�จะทาํใหเ้ห็นชดัเจน

ขึ� น และยงัไดรู้จ้กัเครือขา่ยแน่นแฟ้นขึ� นดว้ย 
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- ไดเ้ปลี�ยนตวัเอง เมื�อเขียน Timeline ไดก้ลบัมาทบทวนการทาํงานและจะกลบัไปเติมเต็ม
การทาํงานที�ยงัขาดอยู ่ไดค้วามสุขจากการแลกเปลี�ยนกนั 

- กระบวนการที�ทําใหเ้ห็นเทคนิคในการแบ่งปันขอ้มูล มีเพื�อนช่วยซักถามที�จะนําไปเป็น
เทคนิคในการทาํงานได ้ 

- รูว้า่เรามีอะไรที�ตอ้งเพิ�มเติม ไดก้ระบวนการ/วิธีการหลายอยา่งไปปรบัใชใ้นโครงการ 
- ไดเ้รียนรู ้เริ�มเห็นรูปแบบการทาํงานและความเป็นพลเมืองที�ชดัเจนขึ� น ถา้เป็นไปไดอ้ยาก

เชิญป้าหนูไปคุยที�ศรีสะเกษ เพื�อสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชน 
- ไดเ้รียนรูร้ะหวา่งเครือขา่ยเกี�ยวกบัแนวทางการทาํงานไปปรบัใชใ้นงานตวัเอง ไดเ้พื�อนใหม่

ที�ทาํงานลกัษณะเดียวกนั 
- มีความสุขทุกครั�งที�ไดท้ํางานกบัน้องๆ สอนตัวเองเสมอว่าประสบการณ์จะดีจะเลวจะเป็น

การสอนเรา ทั�งนี� บริบทแต่ละพื� นที�ต่างกนั คงความเป็นตวัเองไว ้แต่นําสิ�งที�ดีไปปรบัใช ้
- ครั�งแรกไม่รูว้่ามาทาํอะไร แต่เมื�อไดม้าแลว้จะนําสิ�งที�ไดจ้ากกระบวนการแลกเปลี�ยนกนัไป

ใชใ้นทุกบทบาทที�รบัผิดชอบ 
- เป็นจุดเริ�มตน้ในการทํางานพฒันาโครงการ ไดแ้นวทางการบริหารจัดการโครงการจาก

สงขลาฟอรั �ม เป็นโอกาสดีและควรมีเวทีสัญจรไปแต่ละพื� นที� ซึ�งจะเห็นบริบทแต่ละพื� นที�
ชดัเจนมากขึ� น 

- มีคุณค่ามากขึ� น ไดแ้สดงความคิดเห็น คําพูดเราไดอ้ยู่บนกระดาษ ไดเ้รียนรูว้่าการตั�ง
คาํถามสาํคญัทาํอยา่งไรจึงจะสรา้งการเรียนรูใ้หเ้พื�อนๆ ได ้ 

- ไดค้วามคิดใหม่ๆ  สิ�งที�จะนําไปปรบัใช ้คือ จะทาํงานเป็นทีมเวิรค์และสามคัคีใหม้ากที�สุด 
- ไดเ้รียนรูป้ระสบการณจ์ากพื� นที�ต่างๆ ที�จะนําไปปรบัใชใ้นการทาํงาน 
- ไดเ้รียนรูว้า่การพฒันาเยาวชนตอ้งนําบริบทพื� นที�เป็นตวัตั�ง จะนําไปปรบัใชก้บัพื� นที�และทาํ

ใหเ้ป็นรปูธรรม 
- รู ้สึกอบอุ่น ก่อนมารู ้สึกกดดันเล็กน้อย เพราะการทํางานพลเมืองเป็นเรื�องใหม ่

ประสบการณเ์ก่าเป็นแค่ตน้ทุนที�อาจไม่พอ แต่เมื�อไดฟั้งเพื�อนๆ รูสึ้กว่าเรายงัมีเพื�อนที�เคย
เดินนําไปก่อน ซึ�งเราสามารถเรียนรูแ้ละนําไปปรบัใชใ้หเ้หมาะกบับริบทพื� นที�ได ้อย่างน้อย 
1 ปีน่าจะเห็นรปูแบบการทาํงานที�เป็นเอกลกัษณข์องตวัเอง 

- จะนําไปใชใ้นการบริหารจดัการโรงเรียน ชุมชน โดยเฉพาะเรื�องการพฒันาเยาวชน ขอบคุณ
มูลนิธิสยามกมัมาจลที�เปิดโกาส เพราะในชีวิตราชการไม่เคยเจอการแลกเปลี�ยนระหว่าง
จงัหวดัเช่นนี�  ขอบคุณทุกคนที�เปิดใจเรียนรูก้นั 

- เป็นโอกาสที�ไดม้านอกกรอบ บรรยากาศสบาย ทุกคนพูดจากประสบการณ์และความรูสึ้ก 
มีความจริงใจที�จะแลกเปลี�ยนเรียนรูก้นั จะนํากระบวนการเช่นนี� ไปปรบัใช ้

- การทาํสิ�งที�ยากใหเ้ป็นสิ�งที�ง่ายในการทาํงานพฒันา เห็นเป้าหมายที�รออยูข่า้งหนา้  
- เห็นเป้าหมายที�ชดัเจน คือ ความเป็นพลเมืองของคนเมืองน่าน ซึ�งตอ้งอาศยัระยะเวลาและ

ประสบการณท์าํงาน สิ�งที�จดจาํคือกระบวนการสรา้งคน การรูเ้ท่าทนัสถานการณ ์
 




