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คำำ�นำำ�

หนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้� เป็น็ัการู้ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัของ 
5 องค์กรู้ป็กครู้องสื่วนัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์ ประการแรก  
เพืื่�อศึึกษาแนัวทั้างในัการู้เพิื่�มสืมรู้รู้ถนัะข้ดความสืามารู้ถของบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัในัการู้
พื่ฒันัาอัตรู้ากำาล่งัพื่ล่เมืองรุู่้นัใหม่ด�านัการู้พัื่ฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั ประการท่ี่�สอง  
เพื่ื�อศึึกษาแนัวทั้างการู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกด�านัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�
บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ แล่ะรู้้ป็แบบการู้ส่ืงเสืริู้มกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�
เหมาะสืมของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัการู้เสืรู้ิมสืรู้�างทัั้กษะชุ้วิตแล่ะทัั้กษะอาชุ้พื่ท้ั้�เหมาะสืม 
ในัแต่ล่ะบรู้บิทั้ แล่ะประการท่ี่�สาม เพืื่�อสืรู้�างเครืู้อขา่ยการู้เรู้ย้นัรู้้�ด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัสื้ก่ารู้ขยายผล่ไป็ยัง อป็ทั้.อื�นั แล่ะองค์กรู้หน่ัวยงานัต่าง ๆ ท้ั้�เก้�ยวข�องแล่ะสืนัใจั 
จึังได�เรู้ย้บเรู้ย้งเนัื�อหาแยกตามรู้ายพืื่�นัท้ั้�ดังน้ั�

เล่่มท่ี่� 1 ใชุ� “วิจััย” แก�ปั็ญหาชุุมชุนัเพืื่�อพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัา
เด็กเยาวชุนัตำาบล่เมอืงแกอยา่งมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์

เล่่มท่ี่� 2 “3 กล่ไก” เชุื�อมป็รู้ะสืานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่  
ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัาส่ืงเสืริู้ม
อาชุพ้ื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 3 “ตำาบล่ + หนัว่ยงานั + สืถานัศึกึษา” 3 กล่ไกหล่กัรู้ว่มพื่ฒันัาเด็กเยาวชุนั
ตำาบล่สืล่ักได ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็ก
แล่ะเยาวชุนัแบบม้ส่ืวนัรู่้วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัด
สืริุู้นัทั้รู้์
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เล่่มท่ี่� 4 “สืานัพื่ล่ังภาค้เครู้ือข่าย” กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กตำาบล่หนัองอ้ยอ  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 5 “ผสืานัการู้ทั้ำางานัทัุ้กหนั่วยงานั” แนัวคิดการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั
ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบ
แล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนุันักรู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 
อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

สืดุทั้�ายน้ั�มล้่นัธิิฯิ หวังเป็น็ัอยา่งยิ�งว่าหนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้�จัะเป็น็ัป็รู้ะโยชุนั์
ต่อผ้�อ่านัทัุ้กท่ั้านัแล่ะสืามารู้ถนัำาข�อม้ล่/องค์ความรู้้�ของกรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั 
ไป็ป็รู้ะยุกต์ใชุ�ให�เกิดป็รู้ะโยชุน์ัต่อการู้ดำาเนิันังานัด�านันัโยบายแล่ะการู้พัื่ฒนัาพื่ล่เมือง
รุู้น่ัใหมทั่ั้�งบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัแล่ะเยาวชุนัในัพืื่�นัท้ั้�ขององค์กรู้แล่ะหนัว่ยงานัของท่ั้านั แล่ะ
ในัการู้นั้�มล้่นัธิิฯิ ใครู้ข่อขอบคณุสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััย แล่ะ
นัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) 5 องค์กรู้ป็กครู้องสืว่นัทั้�องถิ�นัในั
จัังหวัดสุืรู้ินัทั้ร์ู้ แล่ะเครืู้อข่ายองค์กรู้ภาค้ท้ั้�เก้�ยวข�องในัแต่ล่ะพื่ื�นัท้ั้� เชุ่นั ผ้�นัำาชุุมชุนั 
ป็รู้าชุญช์ุาวบ�านั ครู้้ภมิ้ป็ญัญาทั้�องถิ�นั เครืู้อขา่ยผ้�ป็กครู้อง ผ้�ใหญ่ใจัด้ คณะผ้�บรู้หิารู้ ครู้้ 
แล่ะนักัเรู้ย้นัแกนันัำาจัากสืถาบันัการู้ศึึกษา สืาธิารู้ณสุืขอำาเภอ อาสืาสืมคัรู้สืาธิารู้ณสุืข 
(อสืม.) สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่ แกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั ฯล่ฯ ท้ั้�สืานัพื่ล่ัง 
รู้ว่มมอืกนััจันัสืำาเรู้จ็ัล่ลุ่่วงตามเป้็าหมายทุั้กป็รู้ะการู้

มล้่นัธิิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย ์จัำากดั (มหาชุนั) 
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บอกเล่่�
เพื่่�อทำำ�คว�มเข้�้ใจร่ว่มกััน

งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั เป็็นักรู้ะบวนัการู้ท้ั้�คนัในัชุุมชุนัรู้วมทัั้�งตัวทั้�องถิ�นัเข�ามา 
รู้่วมกันัคิดทั้บทั้วนัสืถานัการู้ณ์ ตั�งคำาถาม วางแผนั หาข�อม้ล่ ทั้ดล่องทั้ำา วิเครู้าะห์  
สืรุู้ป็ผล่การู้ทั้ำางานัแล่ะหาคำาตอบเพืื่�อป็รัู้บป็รุู้งงานัต่อไป็ กล่า่วคือ งานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั
เป็็นัเครู้ื�องมือหนึั�งท้ั้�เนั�นัการู้ให� “คน” ในัชุุมชุนัเข�ามารู่้วมในักรู้ะบวนัการู้วิจััย ตั�งแต่ 
การู้เรู้ิ�มคิด การู้ตั�งคำาถาม การู้วางแผนั แล่ะค�นัหาคำาตอบอย่างเป็น็ัรู้ะบบเป็น็ัรู้้ป็ธิรู้รู้ม 
โดยเรู้้ยนัรู้้�จัากการู้ป็ฏิิบัติการู้จัริู้ง (Action Research) อันัทั้ำาให�ชุุมชุนัได�เรู้้ยนัรู้้�  
สืรู้�างผล่งานั ม้ความเก่งขึ�นัในัการู้แก�ปั็ญหาของตนัเอง แล่ะสืามารู้ถใชุ�กรู้ะบวนัการู้น้ั�
แก�ไขป็ัญหาอื�นั ๆ ในัทั้�องถิ�นั โดยม้กรู้ะบวนัการู้ศึึกษาเรู้้ยนัรู้้�อย่างเป็็นัเหตุเป็็นัผล่  
ดังนัั�นั จุัดเนั�นัของงานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัจึังอย้่ท้ั้� “กระบวนการ” มากกว่า “ผล่ลั่พธ์์” 
เพื่ื�อให�ชุาวบ�านัได�ป็รู้ะโยชุนัจ์ัากงานัวิจััยโดยตรู้ง แล่ะให�งานัวิจััยมส้ืว่นัในัการู้แก�ป็ญัหา 
ของชุาวบ�านั รู้วมทัั้�งเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งขึ�นัจัรู้ิงในัชุุมชุนั ซึึ่�งจัะต�องอาศัึย “เวท่ี่”  
(การู้ป็รู้ะชุุม เสืวนัา พื่้ดคุยถกเถ้ยง) เป็็นัวิธิ้การู้เพื่ื�อให�คนัในัชุุมชุนั ทัั้�งชุาวบ�านั ครู้้  
นัักพัื่ฒนัา สืมาชิุกองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่ ข�ารู้าชุการู้ หรืู้อกลุ่่มคนัอื�นั ๆ เข�ามา 
รู้ว่มหารู้ว่มใชุ� “ปัญัญา” ในักรู้ะบวนัการู้วิจััย

“กระบวนการวิจััยเพ่�อท้ี่องถิิ่�น” หมายถึง การู้ทั้ำางานัอย่างเป็็นัขั�นัตอนัเพืื่�อ 
ตอบ “คำาถิ่าม” หรืู้อ “ความสงสยั” บางอย่าง ดังนัั�นั สืิ�งสืำาคัญคือป็รู้ะเด็นั “คำาถิ่าม” 
ต�องคมชุดั โดยมก้ารู้แยกแยะป็รู้ะเด็นัว่าข�อสืงสัืยอย้ต่รู้งไหนั ม้การู้หา “ข้้อมลู่” กอ่นัทั้ำา  
มก้ารู้วิเครู้าะหค์วามนัา่เชุื�อถือของข�อมล้่ มก้ารู้ “วางแผน” การู้ทั้ำางานับนัฐานัข�อมล้่
ท้ั้�ม้อย้่ แล่ะในัรู้ะหว่างล่งมือทั้ำาม้การู้ “บันทึี่ก” ม้การู้ “ที่บที่วน” ความก�าวหนั�า  
“วิเคราะห์”์ ความสืำาเรู้จ็ัแล่ะอุป็สืรู้รู้คอยา่งสืมำาเสืมอ เพื่ื�อ “ถิ่อด” กรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�
ท้ั้�เกดิขึ�นัออกมาให�ชุดัเจันั ในัท้ั้�สืดุกจ็ัะสืามารู้ถ “สรุปับที่เรย่น” ตอบคำาถามท้ั้�ตั�งไว�แล่�ว
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อาจัจัะทั้ำาใหม่ให�ด้ขึ�นั ตล่อดจันัสืามารู้ถนัำาไป็ใชุ�เป็็นับทั้เรู้้ยนัสืำาหรัู้บเรืู้�องอื�นั ๆ หรืู้อ
พื่ื�นัท้ั้�อื�นั ๆ ต่อไป็ ซึ่ึ�งทัั้�งหมดนั้�กรู้ะทั้ำาโดย “ผู้ท่ี่�สงสัย” ซึ่ึ�งเป็็นัคนัในัทั้�องถิ�นันัั�นัเอง  
ดังนัั�นั กรู้ะบวนัการู้งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัจึังเป็็นังานัวิจััยอ้กแบบหนัึ�งท้ั้�ไม่ยึดติดกับ
รู้ะเบย้บแบบแผนัทั้างวิชุาการู้มากนััก แต่เป็น็ัการู้สืรู้�างความรู้้�ในัตัวคนัทั้�องถิ�นั โดยคนั
ทั้�องถิ�นั เพืื่�อคนัทั้�องถิ�นั โดยมุง่แก�ไขปั็ญหาด�วยการู้ทั้ดล่องทั้ำาจัริู้งแล่ะมก้ารู้บันัทึั้กแล่ะ
วิเครู้าะห์อยา่งเป็น็ัรู้ะเบย้บการู้วิจััยแบบน้ั�จึังไมใ่ชุเ่ครู้ื�องมอืทั้างวิชุาการู้ ไม่ใชุศ่ึกัดิ�หรู้อื
สืทิั้ธิิ�ท้ั้�ผก้ขาดอย้ก่บัครู้้บาอาจัารู้ย ์แต่เป็็นัเครู้ื�องมอืธิรู้รู้มดาท้ั้�ชุาวบ�านัก็ใชุ�ป็รู้ะโยชุนัใ์นั 
ชุวิ้ตป็รู้ะจัำาวันัได�

 สืกว.ฝ่่ายวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั ได�ใชุ�วิธิก้ารู้สืนับัสืนันุังานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัตามแนัวคิด
แล่ะหล่ักการู้ดังกล่่าวมาแล่�วในัรู้ะยะเวล่าหนัึ�ง พื่บว่า ชุาวบ�านัหรืู้อท้ั้มวิจััยสื่วนัใหญ่
สืามารู้ถสืะทั้�อนัการู้ดำาเนิันังานัด�วยการู้บอกเล่า่ได�เป็น็ัอยา่งด้ ในัขณะเด้ยวกนัักพ็ื่บว่า 
การู้เข้ยนัรู้ายงานั เป็็นัป็ัญหาท้ั้�สืรู้�างความหนัักใจัให�แก่นัักวิจััยเป็็นัอย่างยิ�ง ดังนัั�นั  
ด�วยความตรู้ะหนักัถึงสืถานัการู้ณ์ป็ญัหาดังกล่า่ว สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั จึังได�ป็รัู้บ
รู้้ป็แบบการู้เข้ยนัรู้ายงานัวิจััย ให�ม้ความยืดหยุ่นั แล่ะม้ความง่ายต่อการู้นัำาเสืนัองานั 
ในัรู้้ป็แบบท้ั้�นักัวิจััยถนัดั โดยไมย่ดึติดในัเรู้ื�องของภาษาแล่ะรู้้ป็แบบท้ั้�เป็น็ัวิชุาการู้มาก
เกินัไป็ ซึ่ึ�งเป็้าหมายสืำาคัญของรู้ายงานัวิจััยยังคงมุ่งเนั�นัการู้นัำาเสืนัอให�เห็นัภาพื่ของ
กรู้ะบวนัการู้วิจััยมากกว่าผล่ล่พัื่ธิท้์ั้�ได�จัากการู้วิจััย โดยกล่ไกสืำาคัญท้ั้�จัะชุว่ยให�นักัวิจััย
สืามารู้ถเขย้นัรู้ายงานัท้ั้�นัำาเสืนัอกรู้ะบวนัการู้วิจััยได�ชุดัเจันัยิ�งขึ�นั คือ ศึน้ัยป์็รู้ะสืานังานั
วิจััย (Node) ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็น็ัพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้วิจััยมาตั�งแต่เรู้ิ�มต�นัจันักรู้ะทัั้�งจับ
การู้ทั้ำางานัวิจััย ดังนัั�นั Node จัะรู้บัรู้้�พัื่ฒนัาการู้ของโครู้งการู้วิจััยมาโดยตล่อด บทั้บาทั้
การู้วิเครู้าะห์เนืั�อหาหรู้อืกิจักรู้รู้มของโครู้งการู้จึังเป็น็ัการู้ทั้ำางานัรู้ว่มกนััรู้ะหว่าง Node 
แล่ะนัักวิจััย ซึ่ึ�งความรู้่วมมือดังกล่่าวได�นัำามาซึึ่�งการู้ถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยสื้่การู้
เขย้นัมาเป็น็ัรู้ายงานัวิจััยท้ั้�มค้ณุค่าในัท้ั้�สืดุ

แต่อยา่งไรู้กต็าม รู้ายงานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั อาจัไมส่ืมบ้รู้ณแ์บบดังเชุน่ัรู้ายงานัวิจััย
เชุงิวิชุาการู้โดยทัั้�วไป็ หากแต่ได�คำาตอบแล่ะเรู้ื�องรู้าวต่าง ๆ ท้ั้�เกดิขึ�นัจัากกรู้ะบวนัการู้
วิจััย ซึ่ึ�งท่ั้านัสืามารู้ถเข�าไป็ค�นัหา ศึกึษาแล่ะเรู้ย้นัรู้้�เพิื่�มเติมได�จัากพื่ื�นัท้ั้�

สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั
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ม้ล่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) รู้่วมกับ สืำานัักงานั 
คณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) หรืู้อสืำานักังานักองทั้นุั
สืนัับสืนุันัการู้วิจััย (สืกว.เดิม) องค์กรู้ป็กครู้องส่ืวนัทั้�องถิ�นั 5 แห่งในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ได�แก ่เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก (อำาเภอท่ั้าตม้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่
สืล่กัได (อำาเภอเมอืง) เทั้ศึบาล่ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ (อำาเภอป็รู้าสืาทั้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นั
ตำาบล่หนัองอ้ยอ (อำาเภอสืนัม) องค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ (อำาเภอจัอมพื่รู้ะ) 
แล่ะสืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) เพื่ื�อศึึกษาวิจััยแล่ะเผยแพื่รู้่องค์ความรู้้�เก้�ยวกับ
การู้ต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนุันัแล่ะรู้้ป็แบบการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ในัพื่ื�นัท้ั้�บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบรู้ิบทั้กึ�งชุนับทั้กึ�งเมือง ภายใต�การู้ดำาเนัินังานัของโครู้งการู้
พื่ฒันัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั 4 ภาค รู้ะยะเวล่าดำาเนิันังานั 1 ป็ ี2 เดือนั คือตั�งแต่ 
วันัท้ั้� 1 กรู้กฎาคม 2562 จันัถึงวันัท้ั้� 31 สืงิหาคม 2563 โดยมเ้ป็า้หมาย 3 ป็รู้ะการู้คือ 
ประการแรก เพื่ื�อเพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัหรู้ือเจั�าหนั�าท้ั้�ขององค์กรู้ป็กครู้อง 
สืว่นัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) ให�มบ้ทั้บาทั้เป็น็ั “พ้ื่�เล่้�ยง” มทั้ั้กษะโค�ชุ ทัั้กษะการู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้ม 
ทัั้กษะการู้ใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อมล้่ความรู้้� แล่ะทัั้กษะการู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู่้วม
กับทุั้กภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั รู้วมทัั้�งเป็็นัเจั�าภาพื่หลั่กในัการู้ขับเคล่ื�อนักล่ไกเพืื่�อ 
การู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� ประการท่ี่�สอง เพืื่�อยกรู้ะดับแล่ะสืมรู้รู้ถนัะของ 
กล่ไกเพื่ื�อการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุริู้นัทั้ร์ู้ ให�เกิด
ความต่อเนัื�องยั�งยนืั มรู้้้ป็ธิรู้รู้มในัลั่กษณะการู้จััดตั�งกล่ไกอย่างมส่้ืวนัรู่้วม แล่ะมรู้้ะบบ
สืนับัสืนุันั/ รู้ะบบบรู้หิารู้จััดการู้ แล่ะรู้ะบบติดตามแล่ะป็รู้ะเมนิัผล่อยา่งต่อเนัื�องท้ั้�ชุดัเจันั 
แล่ะประการท่ี่�สาม เพื่ื�อสืรู้�างองค์ความรู้้�/นัวัตกรู้รู้มด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�ง
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึกึษาเพืื่�อพัื่ฒนัาสืมรู้รู้ถนัะคนัรุู่้นัใหม่ โดยใชุ�กรู้ะบวนัการู้จััดการู้
ความรู้้� (Knowledge Management ; KM) กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั (Communities-
based Research; CBR) ท้ั้�เป็็นักรู้ะบวนัการู้สืรู้�างนัักวิจััยซึึ่�งมุ่งให�ชุุมชุนัเป็็นัฐานัเพื่ื�อ

 บทเกริ่่�นำนำำ�
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ค�นัหาความรู้้�ท้ั้�จัะนัำาไป็สื้่การู้แก�ป็ัญหาของชุุมชุนัทั้�องถิ�นัได�เอง หรู้ือ “สืรู้�างคนั สืรู้�าง
องค์ความรู้้� สืรู้�างการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง” แล่ะเป็็นัเรู้้ยนัรู้้�ด�วยโครู้งการู้/โครู้งงานั/กิจักรู้รู้ม 
ท้ั้�เยาวชุนัเข�ามาม้ส่ืวนัรู้่วมดำาเนัินังานัวิจััย แล่ะกรู้ะบวนัการู้สืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู้่วมกับ 
ทั้กุภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัหรืู้อผ้�มส้ืว่นัได�สืว่นัเสืย้ (Stakeholders) ท้ั้�เก้�ยวข�องในัการู้ดำาเนันิั
วิจััยครู้ั�งนั้� จึังเป็็นัท้ั้�มาของการู้ก่อเกิด 5 โครู้งการู้วิจััยหลั่ก ท้ั้�ได�รัู้บทัุ้นัสืนัับสืนุันัวิจััย 
จัากสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) ได�แก ่

1. โครู้งการู้ “รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ฒันัาสืง่เสืรู้มิอาชุ้พื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ
ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสุืรู้ินัทั้รู้์” โดย นัางสืาวรัู้ตนัา สืุขสืบาย
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ลั่ดเทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะ 
นักัวิจััย

2. โครู้งการู้ “การู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก
อย่างมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืรุู้ศึกัดิ� สืงิหห์ารู้ ตำาแหนัง่ ป็ล่ดั
เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมอืงแก หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะนัักวิจััย

3. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแบบม้สืว่นัรู้ว่มในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมอืงกึ�ง
ชุนับทั้ ตำาบล่สืล่กัได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัางสืมุาล่ยั แถบทั้อง ตำาแหนัง่
หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดั อบต.สืลั่กไดแล่ะคณะนัักวิจััย

4. โครู้งการู้ “การู้พื่ฒันัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนันุักรู้ะบวนัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืริุู้นัทั้ร์ู้” โดย นัายสืมเกย้รู้ติ 
สืารู้ะ ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดัองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่หนัองสืนัทิั้แล่ะคณะนักัวิจััย

5. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืวัุฒนั ์ยิ�มด้ ตำาแหน่ัง ป็ล่ดัองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
แล่ะคณะนักัวิจััย

โดยท้ั้�ทัั้�ง 5 โครู้งการู้วิจััยเนั�นัการู้ใชุ� “กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั” หรู้อืเรู้้ยกว่า 
CBR เป็็นัเครู้ื�องมือหล่ักในัการู้ยกรู้ะดับกล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนัุนั แล่ะค�นัหารู้้ป็แบบการู้
พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษาท้ั้�สือดคล่�องแล่ะเหมาะสืมกับ
บรู้บิทั้ต่าง ๆ ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งมล้่กัษณะเป็น็ับริู้บทั้ชุุมชุนัแล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ โดยใชุ�
กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้� 5 ขั�นัตอนัหล่กั ได�แก ่
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ขั�นัตอนัท้ั้� 1 การู้ศึึกษาบริู้บทั้ชุุมชุนั เพืื่�อทั้ำาความเข�าใจัแล่ะเรู้้ยนัรู้้�เก้�ยวกับ 
ด�านัป็รู้ะวัติศึาสืตรู้์ชุุมชุนั ด�านัภ้มิศึาสืตรู้์ ด�านัป็รู้ะชุากรู้ ด�านัทั้รู้ัพื่ยากรู้/สืิ�งแวดล่�อม 
ด�านัวัฒนัธิรู้รู้มป็รู้ะเพื่ณ ้แล่ะด�านัเศึรู้ษฐกจิัแล่ะสืงัคม เป็น็ัต�นั 

ขั�นัตอนัท้ั้� 2 การู้ศึึกษาเชุงิป็รู้ะเด็นั เพืื่�อพื่ฒันัาโจัทั้ยป์็ญัหาแล่ะตั�งชุุดคำาถามวิจััย
ว่าสืงสืยัอะไรู้ อยากเรู้ย้นัรู้้�แล่ะค�นัหาคำาตอบหรู้อืวิธิก้ารู้แก�ป็ญัหาเรู้ื�องใด เป็น็ัการู้ศึกึษา
ป็รู้ะเด็นัวิจััยเฉพื่าะเจัาะจังท้ั้�ต�องการู้เรู้ย้นัรู้้�แล่ะศึึกษาวิจััย

ขั�นัตอนัท้ั้� 3 รู้วบรู้วมข�อมล้่ วิเครู้าะห์ข�อมล้่ เพืื่�อเกบ็รู้วบรู้วม เรู้ย้บเรู้ย้ง ป็รู้ะมวล่
วิเครู้าะห์ข�อม้ล่เพืื่�อใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อม้ล่ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพืื่�อตอบคำาถามท้ั้�สืงสืัย 
แล่ะต�องการู้แก�ป็ัญหานัั�นั ๆ เพืื่�อไป็สื้่การู้ค�นัหากลุ่่มเป็้าหมาย พื่ื�นัท้ั้�เป้็าหมายในัการู้
ออกแบบกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ในัขั�นัตอนัท้ั้� 4 

ขั�นัตอนัท้ั้� 4 การู้ออกแบบแล่ะล่งมือทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้ เป็น็ัการู้ค�นัหาวิธิก้ารู้หรืู้อ
เครู้ื�องมือสืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�จัากการู้ล่งมอืป็ฏิิบติัจัรู้งิ (Action Research) หรู้อืทั้ดล่องป็ฏิิบติั
กบักลุ่ม่เป็า้หมายแล่ะพืื่�นัท้ั้�เป้็าหมายเพืื่�อตอบโจัทั้ยค์ำาถามวิจััย 

ขั�นัตอนัท้ั้� 5 การู้ติดตามแล่ะสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััย เป็น็ัรู้ะบบสืนับัสืนุันัการู้วิจััยเพื่ื�อให�
เกิดความต่อเนัื�องแล่ะสืามารู้ถป็รู้ับป็รุู้งกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ตั�งแต่ก่อนั-รู้ะหว่าง-หลั่ง
ดำาเนัินัการู้วิจััยว่าเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งอย่างไรู้บ�าง สืามารู้ถค�นัหาคำาตอบของโจัทั้ย์
ป็ัญหาหรู้ือชุุดคำาถามวิจััยได�หรู้ือไม่ในัการู้ดำาเนัินัการู้วิจััยแล่ะผล่ท้ั้�เกิดขึ�นัเป็็นัอย่างไรู้ 
เพืื่�อเป็น็ัทัั้�งผล่ล่พัื่ธิเ์ชุงิคณุภาพื่แล่ะป็ริู้มาณ รู้วมทัั้�งผล่กรู้ะทั้บท้ั้�เกดิขึ�นั แล่ะการู้นัำาผล่
จัากการู้ศึึกษาวิจััยไป็ขยายผล่ได�หรู้อืไม่ อย่างไรู้ ซึึ่�งเป็็นัขั�นัตอนัสุืดทั้�ายของกรู้ะบวนัการู้
วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั 

โดยกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�เพืื่�อทั้�องถิ�นัทัั้�ง 5 ขั�นัตอนันั้� จัะต�องคำานังึถึงการู้วิเครู้าะห์
ความต�องการู้ตั�งแต่เรู้ิ�มศึึกษาบรู้ิบทั้ชุุมชุนั การู้เก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่ วิเครู้าะห์ข�อม้ล่  
ตั�งโจัทั้ย์วิจััยแล่ะคำาถามวิจััย เรู้้ยงล่ำาดับความสืำาคัญก่อนัหลั่ง เพืื่�อเลื่อกโจัทั้ย์ป็ัญหา
หรืู้อป็รู้ะเด็นัวิจััยท้ั้�ชุัดเจันั เพืื่�อกำาหนัดเป้็าหมายแล่ะวัตถุป็รู้ะสืงค์เชุิงพื่ฤติกรู้รู้มว่า 
ต�องการู้ให�ใครู้ได�รัู้บการู้ต่อยอดแล่ะพื่ฒันัา ใครู้คือกลุ่ม่เป็า้หมาย ใครู้คือพื่้�เล่้�ยงท้ั้�ต�อง
เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะหรู้ือทัั้กษะการู้โค�ชุ ใครู้คือคณะทั้ำางานัท้ั้�จัะผล่ักดันัให�เกิดกล่ไกในัการู้ 
ขับเคล่ื�อนังานัพื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั แล่ะต�องการู้ให�ใครู้เกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
อย่างไรู้ องค์ป็รู้ะกอบของกล่ไกท้ั้�จัะขบัเคล่ื�อนังานัด�านัพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนั
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ทั้�องถิ�นัให�เกดิความต่อเนืั�อง เชุน่ั ควรู้มโ้ครู้งสืรู้�าง บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� ความรู้บัผดิชุอบรู้ว่มกนัั
อยา่งไรู้ ควรู้มน้ัโยบาย เป้็าหมาย ยุทั้ธิศึาสืตร์ู้ กล่ยุทั้ธิ ์แผนังานัแล่ะงบป็รู้ะมาณอย่างไรู้
ควรู้ม้รู้ะบบสืนัับสืนัุนั รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่ แล่ะรู้ะบบบริู้หารู้จััดการู้อย่างไรู้  
เพื่ื�อนัำาไป็ส่้ืการู้กำาหนัดขอบเขตเนัื�อหาท้ั้�จัะดำาเนันิัการู้วิจััย การู้เล่อืกเทั้คนัคิวิธิก้ารู้หรู้อื
เครู้ื�องมอืท้ั้�จัะใชุ�ในัการู้ศึกึษาวิจััย การู้ออกแบบ/การู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้สืว่นัรู้ว่มของ
ผ้�ม้สื่วนัได�สื่วนัเสื้ยท้ั้�เก้�ยวข�อง ดำาเนัินัการู้หรู้ือทั้ดล่องป็ฏิิบัติจัรู้ิงในัภาคสืนัามแล่ะม้
รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่การู้เรู้้ยนัรู้้�อย่างต่อเนัื�อง เพืื่�อสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััยผ่านัเวท้ั้ 
คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะเวท้ั้ป็รู้ะชุุมกรู้รู้มการู้ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ ซึ่ึ�งท่ั้านัผ้�อ่านัสืามารู้ถติดตาม
ผล่การู้ศึึกษาวิจััยได�ท้ั้�เว็บไซึ่ต์ของสืำานัักงานัคณะกรู้รู้มการู้ส่ืงเสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััย
แล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) แล่ะมล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่

นัอกจัากมล้่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่จัะมบ้ทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ป็รู้ะสืานังานัวิจััย ยงัคงมห้นั�าท้ั้�
รู้ับผิดชุอบในัด�านังานัวิชุาการู้แล่ะสืนัับสืนุันัการู้เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะทัั้�งท้ั้มพื่้�เล้่�ยงวิจััยแล่ะ
ท้ั้มนักัวิจััย รู้ว่มกบัมล้่นัธิิสิืถาบนััวิจััยเพืื่�อพื่ฒันัาทั้�องถิ�นัอ้สืานั โดย รู้องศึาสืตรู้าจัารู้ย์ 
ดรู้.สืจิุันัต์ สืมิารู้กัษ ์นัายบุญเสืรู้ฐิ เสืย้งสืนัั�นั นัายวิเชุย้รู้ สือนัจัันัทั้รู้ ์แล่ะสืถาบันัยุวโพื่ธิชิุนั
โดย นัางสืาววรู้าภรู้ณ์ หล่วงมณ ้จััดให�มก้ารู้ป็รู้ะชุุม/อบรู้มเชุงิป็ฏิิบติั/ค่ายสืรู้�างเครืู้อข่าย
เด็กแล่ะเยาวชุนั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงแล่ะท้ั้มนัักวิจััยตล่อดโครู้งการู้ ดังนั้�

Workshop 1 เวท้ั้ทั้ำาความเข�าใจั หาแนัวทั้างแล่ะการู้พัื่ฒนัาโจัทั้ย์วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัด
สืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 2 เวท้ั้การู้พัื่ฒนัาโจัทั้ยวิ์จััยรู้ายพื่ื�นัท้ั้� 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 3 เวท้ั้วิเครู้าะหโ์ครู้งการู้ กล่ั�นักรู้องแล่ะนัำาเสืนัอโครู้งการู้วิจััย ต่อ สืกสืว. 
หรู้อื สืกว.เดิม

Workshop 4 เวท้ั้พื่จิัารู้ณาโครู้งการู้วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ ต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒ ิ

Workshop 5 เวท้ั้ออกแบบวิจััย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติั แล่ะแบ่งบทั้บาทั้วางรู้ะบบ
ติดตาม 

Workshop 6 เวท้ั้หนันุัเสืรู้มิศัึกยภาพื่พ้ื่�เล่้�ยงวิจััย (Training of Trainers ; TOT)

Workshop 7 เวท้ั้หนุันัเสืรู้ิมศึักยภาพื่ท้ั้มนัักวิจััย/สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั
โครู้งการู้วิจััยหลั่ก 
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Workshop 8 เวท้ั้สืนับัสืนันุัโครู้งการู้วิจััยยอ่ย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติัแล่ะวางรู้ะบบ
ติดตาม

Workshop 9 เวท้ั้คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั (AAR) ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงวิจััยแล่ะ 
นักัวิจััยโครู้งการู้ย่อย

Workshop 10 เวท้ั้หนัุนัเสืรู้ิมศึักยภาพื่แล่ะสืรู้�างเครู้ือข่ายนัักวิจััย/จััดทั้ำารู้ายงานั 
ความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััย

Workshop 11 เวท้ั้นัำาเสืนัอรู้ายงานัความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััยต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒิ

Workshop 12 เวท้ั้สืงัเครู้าะหข์�อมล้่ แล่ะจััดทั้ำารู้ายงานัผล่การู้ศึกึษาวิจััยฉบบัสืมบ้รู้ณ์

Workshop 13 เวท้ั้นัำาเสืนัอผล่งานัวิจััย 5 อป็ทั้.สืุรู้ินัทั้รู้์ เพื่ื�อขอข�อคิดเห็นั ข�อเสืนัอ
แนัะจัากคณะกรู้รู้มการู้ ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ

Site visit การู้ติดตาม ป็รู้ะเมินัสืถานัการู้ณ์ แล่ะป็รู้บัป็รุู้งการู้ดำาเนันิังานัตล่อด
รู้ะยะเวล่าดำาเนิันัโครู้งการู้

โดยท้ั้�เนืั�อหาในัหนัังสืือถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยของ 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์นั้�  
จัะเนั�นัการู้ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัแล่ะตัวอย่างความสืำาเร็ู้จัของ
โครู้งการู้แล่ะคณะนัักวิจััยพื่อสืังเขป็ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์เพื่ื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้้ยนัรู้้�รู้่วมกันั
ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพื่ื�อต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบแล่ะรู้้ป็แบบการู้สื่งเสืรู้ิมการู้ 
เรู้้ยนัรู้้�แล่ะสืนัับสืนัุนัเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา หากท่ั้านัใดหรู้ือ
หนัว่ยงานั/องค์กรู้ใดสืนัใจัสืามารู้ถเดินัทั้างไป็ศึึกษาด้งานัแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�แล่ะสัืมผสัื
จัรู้งิในัพื่ื�นัท้ั้�เป็า้หมายทัั้�ง 5 อป็ทั้.ในัจัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
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“ผส�นำก�ริ่ทำ�ง�นำทกุหน่ำวยง�นำ” 
แนำวค่ำดก�ริ่พััฒนำ�เด็กแล่ะเย�วชนำ
ตำำ�บล่หนำองสน่ำท
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“ห์นองสนทิี่” เป็น็ัตำาบล่เก่าแก่ เดิมขึ�นักบัตำาบล่จัอมพื่รู้ะ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัด
สืรุู้นิัทั้รู้ ์เมื�อป็ ีพื่.ศึ. 2498 ได�แยกเขตการู้ป็กครู้องออกมาเป็น็ัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ป็จััจุับนัั
ยกฐานัะเป็น็ัองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่ ป็รู้ะชุาชุนัในัพืื่�นัท้ั้�สืว่นัใหญพ่ื่ด้ภาษาไทั้ยอ้สืานั
แล่ะภาษาส่ืวย นับัถือศึาสืนัาพื่ทุั้ธิ ป็รู้ะกอบไป็ด�วย 10 หม้บ่�านั ม ้1,283 หล่งัคาเรืู้อนั 
จัำานัวนัป็รู้ะชุากรู้ป็รู้ะมาณ 5,129 คนั ตั�งอย้ห่า่งจัากท้ั้�ว่าการู้อำาเภอจัอมพื่รู้ะ ป็รู้ะมาณ 
10 กโิล่เมตรู้

ด�วยสืภาพื่พื่ื�นัท้ั้�เป็น็ัท้ั้�ลุ่ม่ คนัในัตำาบล่หนัองสืนัทิั้สืว่นัใหญ่จึังป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ทั้ำานัา 
แต่ด�วยสืภาพื่ดินัเป็็นัดินัรู้่วนัป็นัทั้รู้ายจึังไม่สืามารู้ถกักเก็บนัำาได�ด้นััก สื่วนัอาชุ้พื่เสืริู้ม
เป็็นัอุตสืาหกรู้รู้มในัครู้วัเรืู้อนั เชุ่นั การู้ทั้อผ�าแล่ะเล้่�ยงสืตัว์ คณุภาพื่ชุวิ้ตของชุาวบ�านั
สืว่นัใหญ่จึังมฐ้านัะค่อนัข�างยากจันั เมื�อหมดฤดก้าล่ทั้ำานัาต�องออกไป็รัู้บจั�างทั้ำางานันัอก
พื่ื�นัท้ั้� เด็กเยาวชุนัจึังต�องอาศึยัอย้ก่บัป้็ ่ยา่ ตา ยาย กล่ายเป็น็ัครู้อบครู้วัแหว่งกล่าง ทั้ำาให�
เด็กขาดความอบอุ่นั แล่ะเกิดชุอ่งว่างรู้ะหว่างวัย จัากการู้สืำารู้วจัพื่บว่า ม้จัำานัวนัเด็กแล่ะ
เยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�รู้าว 1,585 คนั คิดเป็น็ัรู้�อยล่ะ 30.36 ของจัำานัวนัป็รู้ะชุากรู้ทัั้�งหมด

ในัพื่ื�นัท้ั้�ตำาบล่หนัองสืนัิทั้ ม้สืถาบันัการู้ศึึกษา 4 หนั่วย ป็รู้ะกอบด�วย โรงเรย่น
ปัระถิ่มศึกึษา 5 แห์ง่ ได�แก ่ โรู้งเรู้ย้นับ�านัหนัองสืนิัทั้ โรู้งเรู้ย้นับ�านัหนัองกับ โรู้งเรู้ย้นั
บ�านัโนันังิ�ว โรู้งเรู้้ยนับ�านัวารู้ไพื่รู้ศึรู้้ แล่ะโรู้งเรู้้ยนับ�านัสืำาโรู้ง โรงเรย่นมัธ์ยมศึึกษา  
1 แห์ง่ ได�แก ่โรู้งเรู้ย้นัหนัองสืนิัทั้วิทั้ยา ศึนูยพ์ฒันาเด็กเล็่ก 1 แห์ง่ ได�แก ่ศึน้ัย์พื่ฒันัา
เด็กเล็่ก อบต.หนัองสืนัิทั้ แล่ะ การศึึกษานอกระบบแล่ะการศึึกษาตามอัธ์ยาศึัย 
(กศึน.) 1 แห์ง่ ได�แก ่กศึนั.ตำาบล่หนัองสืนิัทั้



13



14

สถ�นำก�ริ่ณ์์ปัญัห�เด็กแล่ะเย�วชนำ
ตำำ�บล่หนำองสน่ำท

เด็กแล่ะเยาวชุนัในัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ม้หล่ากหล่ายกลุ่่ม แต่ล่ะกลุ่่มม้ป็ัญหา 
แตกต่างกนััตามสืภาพื่ครู้อบครู้วัแล่ะสัืงคม ยกตัวอย่างเชุ่นั

• ปั็ญหายาเสืพื่ติดท้ั้�ขยายเข�าไป็ในัโรู้งเรู้ย้นั โรู้งเรู้ย้นัหนัองสืนิัทั้วิทั้ยา โรู้งเรู้ย้นั
รู้ะดับมธัิยมศึึกษา มน้ักัเรู้ย้นัถก้จัับเรู้ื�องยาเสืพื่ติดหล่ายรู้าย บางรู้ายได�รู้บัการู้ตักเตือนั
บางรู้ายถ้กจัับได�ในัโรู้งเรู้้ยนัแล่�วต�องออกจัากรู้ะบบการู้ศึึกษา ป็รู้ะเภทั้ของยาเสืพื่ติด
สื่วนัใหญ่เป็็นัยาบ�า เด็กเยาวชุนัเข�าไป็เก้�ยวข�องทัั้�งในัฐานัะผ้�ค�าแล่ะผ้�เสืพื่ หล่ายกรู้ณ้ 
เยาวชุนัถก้จัับดำาเนันิัคด้เมื�อถ้กป็ล่อ่ยตัวออกมาแล่�วก็โดนัจัับดำาเนันิัคด้อ้ก 

• ปั็ญหาขับข้�จัักรู้ยานัยนัต์สื่งเส้ืยงรู้บกวนั สื่วนัใหญ่เป็็นัเด็กแล่ะเยาวชุนัชุาย
ชุว่งอายุ 13 - 18 ป็ ีนัำารู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ออกมาขับข้�ชุว่งเยน็ัถึงกล่างคืนั การู้ขบัข้�ด�วย
ความรู้วดเรู้็วเส้ื�ยงต่อการู้เกิดอุบัติเหตุท้ั้�อาจัทั้ำาให�รู้่างกายได�รู้ับบาดเจ็ับหรู้ือเสื้ยชุ้วิต 
แล่ะสืรู้�างความเดือดรู้�อนัแก่ผ้�ใชุ�รู้ถใชุ�ถนันัทัั้�วไป็ ยิ�งหากป็รู้ะสืบอุบัติเหตุนัั�นัหมายถึง 
ผล่กรู้ะทั้บต่อการู้เรู้้ยนัทั้ำาให�ต�องหยุดเรู้้ยนั อ้กทัั้�งยังเป็็นัภารู้ะค่าใชุ�จ่ัายในัการู้รัู้กษา
พื่ยาบาล่แกผ่้�ป็กครู้องซึ่ึ�งไมไ่ด�มรู้้ายได�เพ้ื่ยงพื่อต่อการู้ดำารู้งชุวิ้ต

• การู้ติดสืื�อโซึ่เชุย้ล่มเ้ด้ย เชุน่ั โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้ เกม สืง่ผล่กรู้ะทั้บทัั้�งต่อการู้เรู้ย้นัแล่ะ
สืขุภาพื่ กล่า่วคือ ทั้ำาให�ไม่มส้ืมาธิใินัการู้เรู้ย้นั เรู้ย้นัไม่รู้้�เรืู้�องเนัื�องจัากนัอนัดึก พื่กัผ่อนั
นั�อย สืมองไมส่ืามารู้ถทั้ำางานัได�อยา่งเต็มศึกัยภาพื่ แล่ะสืง่ผล่ต่อการู้มองเหน็ัในัรู้ะยะยาว
เมื�อนัักเรู้้ยนัไม่ม้ความสุืขในัการู้เรู้้ยนั ย่อมม้ความเสื้�ยงต่อการู้ถ้กชัุกจ้ังให�ม้พื่ฤติกรู้รู้ม
เสื้�ยง เชุ่นั ติดยาเสืพื่ติด บุหรู้้� แอล่กอฮอล์่ การู้ออกเรู้ย้นักล่างคันั อ้กทัั้�งยงัสืง่ผล่กรู้ะทั้บ
ต่อความสัืมพื่นััธิท้์ั้�ด้ในัครู้อบครู้วั

• ปั็ญหาการู้ออกเรู้ย้นักล่างคันั จัากข�อมล้่การู้สืำารู้วจัเด็กแล่ะเยาวชุนัอายุไมเ่กนิั 
18 ป็ี ท้ั้�ไม่ได�เรู้้ยนัในัสืถานัศึึกษา พื่บม้จัำานัวนั 71 คนั โดยสืาเหตุเกิดจัากครู้อบครัู้ว 
ม้ป็ัญหา เรู้้ยนัไม่รู้้�เรู้ื�อง ขาดความมุ่งมั�นัในัการู้เรู้้ยนั เป็็นัสืาเหตุให�ม้การู้รู้วมตัวทั้ำา
กจิักรู้รู้มท้ั้�ไมส่ืรู้�างสืรู้รู้ค์ 
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• ปั็ญหาชุ้�สืาว เกดิจัากหนุัหนััพื่ล่นััแล่น่ั ไม่รู้้�จัักยับยั�งชุั�งใจั ไม่มผ้้�ใหญท้่ั้�เป็ดิใจั
คอยให�คำาป็รู้กึษา

• การู้ตั�งครู้รู้ภ์ก่อนัวัย/คุณแม่วัยใสื ม้ป็รู้ะสืบการู้ณ์การู้ม้เพื่ศึสืัมพื่ันัธิโ์ดยไม่ม้
การู้ป้็องกันัทั้ำาให�เกิดป็ัญหาการู้ตั�งครู้รู้ภ์ในัขณะท้ั้�ยังไม่พื่รู้�อม เพื่รู้าะอย้่ในัวัยเรู้้ยนั  
นัำามาสื้ก่ารู้ทั้ำาแทั้�งผิดกฎหมายซึึ่�งเป็็นัอันัตรู้ายต่อสุืขภาพื่แล่ะชุวิ้ต ป็ญัหาส่ืวนัหนัึ�งเกิด
จัากครู้อบครู้วัขาดความอบอุ่นั ไมค่่อยมเ้วล่าพื่ด้คยุกนัั ล้่กไมไ่ว�ใจัหรู้อืใกล่�ชุดิกบัพื่อ่แม่
สืว่นัมากอาศึยัอย้ก่บัตายาย เพื่รู้าะพ่ื่อแมไ่ป็ทั้ำางานัต่างจัังหวัด

• ภาวะซึ่มึเศึรู้�า จัากสืถิติของอำาเภอจัอมพื่รู้ะ พื่บว่า เด็กเยาวชุนัมภ้าวะซึ่มึเศึรู้�า
สื้งเป็็นัอันัดับ 1 ของป็รู้ะเทั้ศึ สืาเหตุมาจัากยาเสืพื่ติด แล่ะจัากการู้ตั�งครู้รู้ภ์ก่อนัวัย 
กล่ายเป็น็ัคุณแมวั่ยใสื 

• ค่านัยิมผดิ ๆ เชุน่ั การู้จััดมหกรู้รู้มรู้ถแห่ในัภาคอ้สืานัท้ั้�ได�รู้บัความนัยิมมาก
ในัป็จััจุับนัั รู้ถแห่จัะเป็ดิเครู้ื�องเสืย้งดังอึกทึั้ก นัอกจัากผ้�ใหญ่แล่�วยงัมทั้ั้�งเด็กผ้�ชุายแล่ะ
เด็กผ้�หญงิถือขวดเหล่�ามายืนัเต�นักันัอยา่งเมามันั ถึงขนัาดมเ้พื่จัเฟซึ่บุ�กนัำาเสืนัอตารู้าง
การู้เดินัทั้างของรู้ถแหไ่ป็ยงัจุัดต่าง ๆ 
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ผส�นำคำว�มริ่ว่มมอืของชมุชนำ

การู้ทั้ำางานัเพื่ื�อพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัของ อบต.หนัองสืนัิทั้ดำาเนัินัการู้มาอย่าง
ต่อเนัื�อง โดยมุง่มั�นัทั้ำางานัรู้ว่มกับทุั้กหน่ัวยงานัในัพืื่�นัท้ั้� มก้ารู้จััดตั�ง “กล่ไกการที่ำางาน
ด้านเด็กแล่ะเยาวชน” จัากการู้รู้วมตัวของผ้�นัำาชุุมชุนัแล่ะอาสืาสืมคัรู้ชุุมชุนั หนัว่ยงานั
แล่ะตัวแทั้นัชุุมชุนัรัู้บผดิชุอบงานัด�านัต่าง ๆ แต่ล่ะสืว่นัตามชุว่งวัยจัำานัวนั 6 กลุ่ม่งานั 

เรู้ิ�มจัาก กลุ่่มงานแม่แล่ะเด็ก การู้สื่งเสืรู้ิมสืุขภาพื่ตั�งแต่ก่อนัการู้ตั�งครู้รู้ภ์  
การู้ฝ่ากครู้รู้ภ์ การู้ด้แล่ชุ่วงตั�งครู้รู้ภ์ตามเกณฑ์์มาตรู้ฐานั การู้ติดตามหญิงตั�งครู้รู้ภ์ 
เข�ารู้บับรู้กิารู้ในัสืถานับรู้กิารู้อยา่งต่อเนัื�อง การู้สืง่เสืรู้มิการู้เล่้�ยงล่ก้ด�วยนัมแมอ่ยา่งนั�อย 
6 เดือนั การู้ด้แล่พัื่ฒนัาการู้เด็กแรู้กเกิด ถึง 6 ป็ี โครู้งการู้โรู้งเรู้้ยนัคุณแม่หล่ังคล่อด  
เพื่ื�อให�ความรู้้�ในัการู้ดแ้ล่สืขุภาพื่รู้า่งกายหล่งัคล่อดแล่ะให�คำาแนัะนัำาในัการู้เล่้�ยงดบุ้ตรู้
อยา่งถก้วิธิ ้ รู้วมถึงการู้คัดกรู้องแล่ะสืง่เสืรู้มิพื่ฒันัาการู้เด็ก สืมาชุกิกลุ่ม่งานัแมแ่ล่ะเด็ก 
ป็รู้ะกอบด�วย ผ้�นัำาชุุมชุนั อสืม.ป็รู้ะจัำาหม้บ่�านั แล่ะผ้�รู้้�ในัชุุมชุนั

ทัุ้นัทั้างสืังคมท้ั้�รู้่วมดำาเนัินัการู้ ป็รู้ะกอบด�วย 1. ชุมรู้ม อสืม.ตำาบล่หนัองสืนิัทั้  
2. อสืม.ทั้กุหม้บ่�านั 3. รู้พื่.สืต.หนัองสืนัทิั้ 4. อบต.หนัองสืนิัทั้ 5. คณะกรู้รู้มการู้หม่้บ�านั 
6. โรู้งเรู้ย้นัในัเขตตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 7. กองทั้นุัหล่กัป็รู้ะกนััสืขุภาพื่ แล่ะ 8. ศึน้ัย์พื่ฒันัา
เด็กเล็่กตำาบล่หนัองสืนัทิั้

กลุ่่มงานเด็กปัฐมวัย - ศึูนย์พัฒนาเด็กเล็่ก สืนัับสืนุันัให�ผ้�ป็กครู้องม้ความรู้้�  
ความเข�าใจัแล่ะมส่้ืวนัรู่้วมในัการู้ส่ืงเสืริู้มพัื่ฒนัาการู้ แล่ะจััดกิจักรู้รู้มการู้เรู้้ยนัการู้สือนั
ของครู้้ เตรู้้ยมความพื่รู้�อมแล่ะพัื่ฒนัาผ้�เรู้้ยนัเพืื่�อให�เด็กม้ความสัืมพื่ันัธิก์ับผ้�ป็กครู้อง
แล่ะม้พื่ัฒนัาการู้ท้ั้�เหมาะสืมตามวัย ด้แล่เรู้ื�องสืุขภาพื่โดยพื่ัฒนัารู้ะบบอาหารู้แล่ะ
โภชุนัาการู้จััดรู้ะบบเมน้ัอาหารู้ผ่านัรู้ะบบ “Thai School Lunch” 

จััดกิจักรู้รู้มพื่ัฒนัาสื่งเสืรู้ิมไอคิว อ้คิวผ่านักิจักรู้รู้ม “กิน กอด เล่่น เล่่า” เพื่ื�อ 
สืง่เสืริู้มความสัืมพัื่นัธิร์ู้ะหว่างผ้�ป็กครู้องกับบุตรู้หล่านั ให�ผ้�ป็กครู้องเข�ามาม้ส่ืวนัรู่้วมในั
การู้ป็รู้ะเมินัแล่ะสื่งเสืรู้ิมพัื่ฒนัาการู้เด็ก สื่งเสืรู้ิมกิจักรู้รู้มหนั้นั�อยฟันัสืวยด�วยมือเรู้า 
แล่ะสืง่เสืรู้มิการู้เล่น่ัของเด็กผ่านัสืนัามเด็กเล่น่ัสืรู้�างปั็ญญา 
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ทั้นุัทั้างสืงัคมท้ั้�รู้ว่มดำาเนิันัการู้ ป็รู้ะกอบด�วย 1. ศึน้ัยพ์ื่ฒันัาเด็กเล่ก็ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 
2. เยาวชุนัหนัองสืนัทิั้จิัตอาสืาพื่ลั่สื 3. ชุมรู้มผ้�สืง้อายุตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 4. หนัว่ยก้�ชุพ้ื่
ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 5. สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 6. ศึ้นัย์พื่ัฒนัาครู้อบครู้ัว
ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 7. กองทั้นุัหล่กัป็รู้ะกันัสืขุภาพื่ อบต.หนัองสืนิัทั้ 8. อบต.หนัองสืนัทิั้ 
9. รู้พื่.สืต.หนัองสืนิัทั้ แล่ะ 10. กลุ่ม่งานัสืำานัักงานัป็รู้ะกันัสืขุภาพื่แหง่ชุาติ (สืป็สืชุ.) 

กลุ่่มงานเด็กวัยเรย่น เป็น็ัการู้รัู้บไม�ต่อจัากศึน้ัย์พื่ฒันัาเด็กเล่ก็ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 
สืง่เสืรู้มิสืขุภาพื่ป็ากแล่ะฟนัั โรู้คอ�วนั รู้วมถึงสือนัทัั้กษะการู้ว่ายนัำาแกเ่ด็กอายุ 3-15 ป็ี
เพื่ื�อให�เอาตัวรู้อดหากตกนัำา เนัื�องจัากสืภาพื่ชุุมชุนัมห้นัองนัำาท้ั้�เคยมเ้ด็กป็รู้ะสืบอุบติัเหตุ
จัมนัำาอย้บ่อ่ยครู้ั�ง การู้สืง่เสืริู้มอนัามยัในัชุอ่งป็ากของเด็กวัยเรู้ย้นั แล่ะพื่ฒันัาการู้สือนั
ให�ม้คณุภาพื่

ทัุ้นัทั้างสืังคมท้ั้�รู้่วมดำาเนัินัการู้ ป็รู้ะกอบด�วย 1. โรู้งเรู้้ยนัป็รู้ะถมศึึกษาในัตำาบล่
หนัองสืนิัทั้ จัำานัวนั 5 แห่ง 2. เยาวชุนัหนัองสืนิัทั้จิัตอาสืาพื่ลั่สื 3. หน่ัวยก้�ชุ้พื่ตำาบล่ 
หนัองสืนัทิั้ 4. สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 5. กองทั้นุัหล่กัป็รู้ะกนััสืขุภาพื่ อบต. 
หนัองสืนิัทั้ 6. อบต.หนัองสืนิัทั้ 7. ชุมรู้ม อสืม.ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 8. รู้พื่.สืต.หนัองสืนัทิั้ 
9. กลุ่ม่งานั สืป็สืชุ. แล่ะ10. ชุมรู้มกำานัันัผ้�ใหญบ่�านั

กลุ่่มงานเด็กแล่ะเยาวชน สืง่เสืริู้มการู้เรู้ย้นัเพื่ศึศึกึษารู้อบด�านั การู้ให�ความรู้้�แก่
สืาวป็รู้ะเภทั้สือง การู้ให�ความรู้้�เก้�ยวกบัวัยรุู้น่ัเรู้ื�องโทั้ษแล่ะการู้ป็ฏิิเสืธิยาเสืพื่ติด กจิักรู้รู้ม
เพิื่�มเติมความรู้้�นัอกเวล่าเรู้ย้นัให�ความรู้้�วัยรุู้น่ัยุคใหมใ่สืใ่จัสืขุภาพื่ กจิักรู้รู้มการู้ป็อ้งกนัั
แล่ะล่ดอุบัติเหตุบนัทั้�องถนันั สืรู้�างเครืู้อข่ายแกนันัำากลุ่่มในัลั่กษณะเพืื่�อนัชุ่วยเพืื่�อนั
จััดการู้เรู้ย้นัการู้สือนัรู้ะดับมัธิยมศึกึษาในัเขตตำาบล่หนัองสืนิัทั้ กจิักรู้รู้มอาหารู้ป็ล่อดภัย
ให�นัักเรู้้ยนั การู้รู้ื�อฟ้� นัวงดนัตรู้้ล่้กทัุ้่ง วงโป็งล่าง การู้อนัุรู้ักษ์ศึิล่ป็วัฒนัธิรู้รู้มทั้�องถิ�นั  
การู้รู้วมตัวกันัของเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ในัการู้ทั้ำางานัจิัตอาสืาพื่ฒันัาชุุมชุนั
พื่ฒันัาอาชุพ้ื่ สืรู้�างงานัแล่ะสืรู้�างรู้ายได� 
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“ผส�นำก�ริ่ทำ�ง�นำกับทกุหน่ำวยง�นำ” แนำวค่ำด
ก�ริ่พััฒนำ�เด็กแล่ะเย�วชนำตำำ�บล่หนำองสน่ำท

การู้ทั้ำางานัของ อบต.หนัองสืนิัทั้ เนั�นัทั้ำางานัรู่้วมกับทั้กุหนัว่ยงานัเพื่ื�อขบัเคล่ื�อนั
งานัพื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนั เชุ่นั การู้ทั้ำางานัรู้่วมกับหนั่วยก้�ชุ้พื่ในัการู้เป็็นัอาสืาสืมัครู้แจั�ง
ขา่วเตือนัภัย สืนับัสืนันุัสืง่เสืริู้มการู้พัื่ฒนัาครู้อบครู้วัให�มค้วามเข�มแข็ง ทั้ำางานัรู่้วมกบั
ภาค้เครู้ือข่ายในัตำาบล่แล่ะนัอกตำาบล่ สืรู้�างครู้อบครู้ัวต�นัแบบในัชุุมชุนั สื่งเสืรู้ิมให�
เยาวชุนันัอกรู้ะบบมอ้าชุพ้ื่ในัชุุมชุนัแล่ะสืง่ต่อให�เรู้ย้นัจับภาคบงัคับกบั กศึนั. 

ทัุ้นัทั้างสืังคมท้ั้�รู้่วมกันัดำาเนิันัการู้ ป็รู้ะกอบด�วย 1. โรู้งเรู้้ยนัหนัองสืนิัทั้วิทั้ยา  
2. กลุ่่มเยาวชุนัหนัองสืนิัทั้จิัตอาสืาพื่ลั่สื 3. กรู้รู้มการู้พัื่ฒนัาบทั้บาทั้สืตรู้้ตำาบล่หนัอง
สืนัิทั้ 4. กรู้รู้มการู้หม้่บ�านั 5. สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 6. ศึ้นัย์พื่ัฒนัา
ครู้อบครู้วัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 7. ธินัาคารู้ผักอินัทั้รู้ย้บ์�านัสืำาโรู้ง 8. กศึนั.ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 
9. โรู้งเรู้้ยนัป็รู้ะถมศึึกษาในัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ จัำานัวนั 5 แห่ง 10. ชุมรู้ม อสืม.ตำาบล่ 
หนัองสืนิัทั้ 11. ก้�ชุพ้ื่ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ 12. สืถาบนััยุวโพื่ธิชิุนั 13. ม้ล่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่ 
ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย ์จัำากดั (มหาชุนั) แล่ะ 14. อบจั.สืรุู้นิัทั้รู้์

กลุ่่มงานสภาเด็กแล่ะเยาวชนตำาบล่ห์นองสนิที่ ทั้ำางานัควบค้่กบั “กลุ่่มเยาวชน
ห์นองสนิที่พลั่ส” แล่ะผ้�ใหญใ่นัชุุมชุนั เนั�นักจิักรู้รู้มจิัตอาสืา ทัั้กษะชุวิ้ตแล่ะทัั้กษะชุุมชุนั
 สืล่บัสัืบเป็ล่้�ยนักนััไป็ให�ไมรู้่้�สึืกเบื�อ แล่ะทั้ำางานัสืง่ไม�ต่อกนััจัากรุู่้นัสื้รุู่่้นั

กจิักรู้รู้มท้ั้�โดดเด่นั ยกตัวอยา่งเชุ่นั 1. รู้ว่มกับหน่ัวยก้�ชุพ้ื่ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ แก�ไข
ความเส้ื�ยงด�านัการู้ขบัข้�ยวดยานัพื่าหนัะในัชุุมชุนั โดยการู้ใชุ�ยางรู้ถเกา่มาทั้าสืข้าวแดง
เพื่ื�อติดตั�งในัจุัดเสื้�ยงของตำาบล่ 2. จััดกิจักรู้รู้มพัื่ฒนัาศัึกยภาพื่ของสืมาชิุกเด็กแล่ะ
เยาวชุนัทุั้กป็ี แล่ะม้การู้คัดเลื่อกคณะทั้ำางานัทัุ้กป็ีเพื่ื�อให�ม้การู้ทั้ำางานัต่อเนัื�องแบบ 
รุู้่นัสื้่รุู้่นั 3. ทั้ำากรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัในัพืื่�นัท้ั้�ตามสืถานัการู้ณ์ของชุุมชุนั เชุ่นั  
การู้รู้ณรู้งค์สืวมใสืห่มวกกนััน็ัอก หรู้อืการู้จััดการู้ขยะ แล่ะ 4. รู้ว่มกบั กลุ่่มเยาวชนห์นอง
สนิที่จิัตอาสาพลั่ส  เนั�นัการู้พื่ัฒนัาทัั้กษะชุ้ วิตพื่ื� นัฐานัให�แก่แกนันัำาเยาวชุนั  
ขบัเคล่ื�อนัโดย อบต. ผ้�นัำาชุุมชุนั ผ้�ใหญใ่จัด้ ผ้�ป็กครู้อง ตล่อดทัั้�งหนัว่ยงานัภาค้เครู้อืขา่ย
ในัพื่ื�นัท้ั้�แล่ะนัอกพื่ื�นัท้ั้� ท้ั้�เข�ามามส่้ืวนัรู้ว่มดำาเนิันักจิักรู้รู้มแล่ะติดตามป็รู้ะเมินัผล่ 
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ในภาพรวมสงัเกตเห์น็ได้ว่า ชุมชนมค่วามกระต่อรอ่รน้แล่ะให์ค้วามสำาคัญกับ
กิจักรรมข้องเด็กแล่ะเยาวชนมากขึ้�น เห์น็ได้จัากมก่ารเปัดิพ่�นท่ี่�ให์เ้ด็กแล่ะเยาวชน
ได้แสดงออกในวาระต่าง ๆ  ท่ี่�สำาคัญ เช่น งานปัระเพณีแ่ล่ะงานเที่ศึกาล่ข้องห์มูบ้่าน
นอกจัากน่� เด็กแล่ะเยาวชนยังช่วยข้ับเคล่่�อนงานด้านอ่�น ๆ ข้องชุมชน เช่นด้าน
สขุ้ภาพ ด้านสาธ์ารณีสขุ้ ด้านเศึรษฐกิจั แล่ะด้านสงัคม เป็น็ัต�นั โดยมแ้นัวทั้างการู้
ดำาเนิันัการู้ คือ 

1. จััดป็รู้ะชุุมผ้�นัำาแล่ะสืว่นัรู้าชุการู้ในัพืื่�นัท้ั้�เพืื่�อกำาหนัดแนัวทั้างรู่้วมกนัั 

2. จััดเวท้ั้พื่อ่แมห่รู้อืผ้�ป็กครู้องสืรู้�างการู้มส่้ืวนัรู่้วมในัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั

3. จััดตั�งเครู้อืขา่ยครู้อบครู้วัตำาบล่หนัองสืนัทิั้เพื่ื�อเป็น็ักล่ไกในัการู้ทั้ำางานัรู้ะดับ
พื่ื�นัท้ั้� 

4. จััดเวท้ั้พัื่ฒนัาศัึกยภาพื่เด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะการู้ตั�งเป้็าหมายในัการู้พัื่ฒนัา
ตนัเอง

5. จััดเวท้ั้ติดตามป็รู้ะเมินัผล่การู้พัื่ฒนัาตนัเองของเด็กแล่ะเยาวชุนั

6. นัำาเสืนัอผล่การู้ดำาเนัินังานัต่อคณะกรู้รู้มการู้สื่งเสืรู้ิมแล่ะพื่ัฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนั แล่ะสืภา อบต.หนัองสืนิัทั้ 

สืำาหรู้บักลุ่ม่งานัทัั้�งหมดนั้�จััดตั�งขึ�นัมาตั�งแต่ป็ ี2552 ม้คณะทั้ำางานัจัากตัวแทั้นัทั้กุ
หนั่วยงานัในัตำาบล่ อาสืามาทั้ำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนั จัากการู้ดำาเนัินัการู้ท้ั้�ผ่านัมา 
ได�ม้การู้บ้รู้ณาการู้ทัุ้กกลุ่่มมารู้่วมเป็็นัคณะกรู้รู้มการู้ชุุดเด้ยวกันั เรู้้ยกว่า “เครอ่ข้่าย
ครอบครัวตำาบล่ห์นองสนิที่” เพืื่�อสืนัับสืนุันัแล่ะส่ืงเสืริู้มเด็กแล่ะเยาวชุนัในัตำาบล่ 
หนัองสืนัทิั้ทั้ำาให�ทุั้กหน่ัวยงานัเห็นัภาพื่รู่้วมกันัในัการู้แก�ไขปั็ญหา มก้ารู้จััดทั้ำาธิรู้รู้มนัญ้
ตำาบล่ท้ั้�เก้�ยวข�องกับเด็กแล่ะเยาวชุนัโดยตรู้ง ยกตัวอย่างเชุ่นั ป็ัญหานัักเรู้้ยนัหนั้เรู้้ยนั 
แล่ะปั็ญหาการู้ตั�งครู้รู้ภ์กอ่นัวัยอันัควรู้ คณะทั้ำางานัป็รู้ะสืานักับ กศึนั. เพืื่�อสืง่เด็กแล่ะ
เยาวชุนัเรู้ย้นัต่อแล่ะให�การู้สืนัับสืนุันัเรู้ย้นัรู้้�ด�านัอาชุพ้ื่ต่าง ๆ ด�วย

ทัั้�งน้ั�การู้ดำาเนันิังานัท้ั้�ผา่นัมาของ อบต.หนัองสืนัทิั้ มก้ล่ไกการู้ทั้ำางานัอย้ ่3 รู้ะดับ
 เพื่ื�อให�เกดิการู้ขบัเคลื่�อนังานัในัพื่ื�นัท้ั้� ดังน้ั�
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1. กล่ไกความรว่มมอ่ข้องภาค่ห์น่วยงานในตำาบล่ ป็รู้ะกอบด�วย อบต. กศึนั. 
รู้พื่.สืต. โรู้งเรู้้ยนั รู้วมทัั้�งภาค้ภายนัอก กล่ไกนั้�บ้รู้ณาการู้งานัรู้่วมกันัก่อนัจัากนัั�นัจึัง 
ขบัเคล่ื�อนังานัเยาวชุนักบัชุุมชุนัแล่ะเยาวชุนั

2. กล่ไกปัฏิิบัติการข้องห์น่วยงาน ดำาเนิันัการู้ตามภารู้กิจัหลั่กของหน่ัวยงานั
แล่�วสืรู้�างความรู่้วมมอืกบัผ้�นัำา ครู้อบครู้วั แล่�วป็ฏิิบติัการู้กบัเด็กแล่ะเยาวชุนั

3. กล่ไกปัฏิิบติัการในชุมชน ได�แก ่ผ้�นัำาทั้างการู้ ผ้�ใหญใ่จัด้ ดำาเนันิัการู้รู้ว่มกบั
เด็กแล่ะเยาวชุนั

อย่างไรู้ก็ตามแม�ว่าภายในัพื่ื�นัท้ั้�จัะม้การู้ดำาเนัินังานัในัหล่ากหล่ายรู้ะดับ แต่ยังม้
ข�อจัำากดัในัการู้ดำาเนันิังานั ซึ่ึ�งนัำามาสื้ก่ารู้ศึึกษาวิจััยในัครู้ั�งนั้�คือ 

1. กล่ไกตำาบล่มอ้ย้แ่ล่�ว มก้ารู้จััดกิจักรู้รู้มรู่้วมมาแล่�ว แต่ป็ญัหาเยาวชุนัยังคงอย้่
งานัวิจััยจัะเข�ามาเสืริู้มพื่ล่งักล่ไกน้ั�อยา่งไรู้ 

2. กรู้ะบวนัความรู้่วมมือภาค้หนั่วยงานัท้ั้�ผ่านัมาแม�ม้ความรู่้วมมือแต่ขาด 
การู้บ้รู้ณาการู้อยา่งแทั้�จัริู้ง จัะพื่ฒันัาได�อยา่งไรู้

3. การู้ขับเคล่ื�อนังานัพื่ัฒนัาเยาวชุนัสื้่ชุุมชุนัยังไม่สืามารู้ถสืรู้�างกรู้ะบวนัการู้ 
มส้ืว่นัรู้ว่มได�อยา่งแทั้�จัริู้งของชุุมชุนั ทั้ำาอยา่งไรู้ให�การู้ดำาเนันิังานัมพ้ื่ลั่ง

4. การู้ดำาเนัินัการู้ท้ั้�ผ่านัมาเยาวชุนัยังขาดการู้ม้สื่วนัรู้่วมในัทัุ้กรู้ะดับ ทัั้�งการู้ม้
สื่วนัรู่้วมในักิจักรู้รู้ม บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� แล่ะพื่ื�นัท้ั้�ของเยาวชุนัต่อกิจักรู้รู้มท้ั้�ทั้ำา
แล่ะบทั้บาทั้ในัการู้พื่ฒันัาชุุมชุนั 

จัากสืถานัการู้ณ์ป็ัญหาแล่ะชุุดป็รู้ะสืบการู้ณ์การู้ทั้ำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ท้ั้�ผ่านัมาสืามารู้ถล่ดป็ัญหาเด็กแล่ะเยาวชุนัได�ในัรู้ะดับหนัึ�ง แต่ก็ยังม้ปั็ญหาต่าง ๆ ท้ั้�
เกดิขึ�นัต่อเนัื�องเชุน่ักนัั อบต.ห์นองสนิที่มองเห์น็ความจัำาเปัน็ในการสรา้งกระบวนการ
ศึกึษาการเรย่นรูรู้ปัแบบกล่ไกแล่ะระบบการสนบัสนุนกระบวนการพฒันาเด็กแล่ะ
เยาวชนแล่ะชุมชนตำาบล่ห์นองสนิที่ รวมไปัถึิ่งปัระสบการณ์ีการที่ำางานข้องห์น่วย
งานท่ี่�เก่�ยวข้อ้งทัี่�งห์มด รว่มกันนำาไปัสูก่ารวิเคราะห์ว์างแผนแล่ะปัฏิิบติัการต่อไปั
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“ใชท้นุำเด่มเสริ่ม่ง�นำใหม”่ 
วธี่ีก�ริ่ตัำ�งโจทยท์ำ�ง�นำของเด็กแล่ะเย�วชนำ

ด�วยต�นัทั้นุัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ท้ั้�มม้ายาวนัานักว่า 10 ป็ี
ป็รู้ะกอบกับการู้มองเห็นัความสืำาคัญของการู้สืรู้�างให�เกิด “กล่ไกการพัฒนาเด็กแล่ะ
เยาวชนตำาบล่ห์นองสนิที่” อย่างยั�งยืนั ในปัี 2562 อบต.ห์นองสนิที่จึังเข้้าร่วม
กระบวนการวิจััยกับสำานักงานคณีะกรรมการส่งเสริมวิที่ยาศึาสตร์ วิจััยแล่ะ
นวัตกรรม (สกสว.) ห์รอ่ สกว.เดิม แล่ะ มลู่นิธิ์สยามกัมมาจัล่ ธ์นาคารไที่ยพาณิีชย์
จัำากัด (มห์าชน) โดยม ่มลู่นิธิ์สถิ่าบนัวิจััยเพ่�อพฒันาท้ี่องถิิ่�นอ่สานเข้า้มาที่ำาห์น้าท่ี่�
เปัน็พ่�เล่่�ยงห์นุนเสรมิกระบวนการที่ำาวิจััย ผา่นการที่ำาโครงการ “การพฒันาระบบ
แล่ะกล่ไกการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชนแล่ะชุมชน ตำาบล่ 
ห์นองสนิที่ อำาเภอจัอมพระ จัังห์วัดสรุนิที่ร”์

 อยา่งไรู้ก็ตามแม�ในัพืื่�นัท้ั้�จัะมก้ารู้ดำาเนิันังานัในัหล่ากหล่ายรู้ะดับ แต่ยงัม้ข�อจัำากดั
ในัการู้ดำาเนิันังานั จึังนัำามาสื้่การู้ตั�งโจัทั้ย์การู้วิจััยในัครู้ั�งนั้�ให�สือดคล่�องกับป็ัญหาในั
ชุุมชุนั ผ่านัแผนังานัโครู้งการู้ย่อย 3 โครู้งการู้ ได�แก่

โคำริ่งก�ริ่ก�ริ่สริ่�้งคำว�มสัมพัันำธ์ีของเย�วชนำแล่ะผ้้ส้งอ�ยุในำชมุชนำ 
บ�้นำสำ�โริ่งน้ำอย หม้ที่� 7

ป็รู้ะชุากรู้ผ้�ส้ืงอายุในัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ มม้ากถึงรู้�อยล่ะ 31.17 ป็รู้ะมาณ 1,608 คนั 
ในัจัำานัวนัน้ั�ม้ผ้�ป็่วยด�วยโรู้คเรู้ื�อรู้ังของผ้�สื้งอายุ จัำานัวนั 270 คนั ทั้าง อบต. จึังจััดตั�ง
โรู้งเรู้้ยนัผ้�ส้ืงอายุตำาบล่หนัองสืนัิทั้ แล่ะจััดกิจักรู้รู้มการู้พื่ัฒนัาคุณภาพื่ชุ้วิตผ้�สื้งอายุ  
แล่ะให�ผ้�สืง้อายุถ่ายทั้อดความรู้้�ภมิ้ป็ญัญาทั้�องถิ�นัแกเ่ด็กแล่ะเยาวชุนั



23

โคำริ่งก�ริ่ก�ริ่มีส่วนำริ่ว่มของเย�วชนำแล่ะชมุชนำในำก�ริ่จดัก�ริ่ขยะ 
บ�้นำขว�ว หม้ที่� 5 

สืภาพื่แวดล่�อมโดยทัั้�วไป็ของตำาบล่หนัองสืนัทิั้มป้็ญัหาเรู้ื�องการู้จััดการู้สืิ�งแวดล่�อม
โดยเฉพื่าะการู้จััดการู้ขยะ เห็นัได�จัากม้เศึษขยะตกล่งบรู้ิเวณสืองข�างทั้างในัพื่ื�นัท้ั้�
สืาธิารู้ณะแล่ะไม่ม้การู้คัดแยกขยะจัากครู้ัวเรู้ือนั การู้ดำาเนัินัโครู้งการู้รู้ณรู้งค์คัดแยก
ขยะต�นัทั้างในัครู้วัเรู้อืนั จััดกจิักรู้รู้มทั้ำาความสืะอาดหม้บ่�านัทั้กุเดือนั การู้จััดป็รู้ะกวด
หม้บ่�านัน่ัาอย้ ่นัา่ด ้นัา่มอง ล่ดเสื้�ยง ล่ดโรู้ค การู้จััดการู้ขยะครู้บวงจัรู้ เชุ่นั นัำาขยะมา
ทั้ำาปุ็�ย ทั้ำานัำาหมกั เป็็นัต�นั มก้ารู้รัู้บซืึ่�อขยะจัากสืมาชิุกเดือนัล่ะครู้ั�งเพื่ื�อล่ดขยะในัชุุมชุนั
แล่ะให�ชุุมชุนัมรู้้ายได�

โคำริ่งก�ริ่แนำวท�งก�ริ่ล่ดอบุต่ัำเหตำทุ�งถนำนำในำเขตำตำำ�บล่หนำองสน่ำท

ตำาบล่หนัองสืนัทิั้มเ้สื�นัทั้างคมนัาคมหลั่กผา่นัตำาบล่ 2 เสื�นัทั้าง คือ ถนันัป็ทัั้มานันัท์ั้
ทั้างหล่วงหมายเล่ข 214 เสื�นัทั้างหลั่กในัการู้เดินัทั้างรู้ะหว่างจัังหวัด แล่ะถนันัทั้างหล่วง
หมายเล่ข 2333 เป็น็ัเสื�นัทั้างรู้องในัการู้เดินัทั้างรู้ะหว่างอำาเภอจัอมพื่รู้ะไป็อำาเภอสืนัม
ม้ยานัพื่าหนัะสืัญจัรู้ไป็มาเป็็นัจัำานัวนัมาก โดยเฉพื่าะชุ่วงเทั้ศึกาล่สืำาคัญ เชุ่นั ป็ีใหม ่
สืงกรู้านัต์ จัากสืถิติการู้เกดิอุบติัเหตุ ป็ ี2560 มจ้ัำานัวนัอุบติัเหตใุนัพื่ื�นัท้ั้�ทัั้�งสืิ�นั จัำานัวนั 
28 ครู้ั�ง สืาเหตขุองอุบติัเหตุ พื่บว่า เกิดจัากสืาเหตุสืำาคัญ ได�แก ่พื่ฤติกรู้รู้มการู้ขบัข้�รู้ถ 
เชุน่ั ขับรู้ถเรู้ว็ ดื�ม/เมาแล่�วขบั งว่งแล่�วขับ สืภาพื่ถนันั สืภาพื่รู้ถ แล่ะสืิ�งแวดล่�อม 

ม้แนัวโนั�มว่า เด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ขับข้�รู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ม้ความเสื้�ยงต่อการู้เกิด
อุบัติเหตุสื้งเนืั�องจัากขาดทัั้กษะแล่ะความรู้ะมัดรู้ะวังในัการู้ขับข้� นัอกจัากนั้�ยังม้
พื่ฤติกรู้รู้มเสื้�ยงอื�นั ๆ เชุ่นั ไม่สืวมหมวกนัิรู้ภัย ป็รู้ะชุาชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�ยังขาดความรู้้�ความ
เข�าใจั แล่ะขาดความตรู้ะหนัักในัการู้ใชุ�รู้ถใชุ�ถนันั จึังม้การู้ป็รู้ะกาศึใชุ�ธิรู้รู้มนั้ญตำาบล่
หนัองสืนิัทั้ หมวด 8 ว่าด�วยความป็ล่อดภัยแล่ะการู้คมนัาคม หมวด 9 ว่าด�วยบุหรู้้� สืรุู้า
แล่ะการู้พื่นัันั เพื่ื�อให�คนัในัชุุมชุนัได�รู้ับทั้รู้าบแล่ะถือป็ฏิิบัติรู้่วมกันั เด็กแล่ะเยาวชุนั 
รู้ว่มกนััจััดทั้ำาสืญัล่กัษณล์่ดจุัดเสื้�ยงในัตำาบล่ แล่ะรู้ณรู้งค์ให�มก้ารู้ใสืห่มวกกนัันัอ็ก
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“โริ่งเริ่ยีนำ+ชมุชนำ+คำริ่อบคำริ่วั” 
กล่ไกสนัำบสนุำนำเด็กแล่ะเย�วชนำตำำ�บล่หนำองสน่ำท

ในัภาพื่รู้วมการู้ทั้ำาโครู้งการู้แล่ะกจิักรู้รู้มพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั อบต.หนัองสืนิัทั้
ต�องการู้เห็นัภาพื่การู้ม้สืว่นัรู้ว่ม ทัั้�งจัาก ผูป้ักครอง – สถิ่าบนัครอบครวั โรงเรย่น – 
สถิ่าบันการศึกึษา แล่ะผูน้ำาชุมชน-สถิ่าบนัการปักครองท้ี่องถิิ่�น เป็ดิโอกาสืให�เด็กแล่ะ
เยาวชุนัเป็็นัคนัคิดโครู้งการู้โดยม้ผ้�ใหญ่เป็็นัคนัสืนัับสืนุันั เป็็นัการู้สืรู้�างความสัืมพื่ันัธิ ์
ท้ั้�ด้รู้ะหว่างเด็กแล่ะผ้�ใหญ่ ชุว่ยล่ดชุอ่งว่างรู้ะหว่างวัยล่งไป็ได�

การู้ดำาเนัินังานัท้ั้�ผ่านัมาของ อบต.หนัองสืนัิทั้ ม้กล่ไกการู้ทั้ำางานัอย้่ 3 รู้ะดับ  
เพืื่�อให�เกดิการู้ขบัเคล่ื�อนังานัในัพืื่�นัท้ั้� ดังน้ั�

1. กล่ไกความรว่มมอ่ภาค่ห์น่วยงานในตำาบล่ ป็รู้ะกอบด�วย อบต. กศึนั. รู้พื่.สืต. 
โรู้งเรู้้ยนั รู้วมทัั้�งภาค้ภายนัอก กล่ไกนั้�เคยบ้รู้ณาการู้งานัรู้่วมกันัก่อนัหันัมาขับเคล่ื�อนั
งานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ว่มกับชุุมชุนั

2. กล่ไกปัฏิิบัติการข้องแต่ล่ะห์น่วยงาน/สถิ่าบัน ดำาเนัินัการู้ตามภารู้กิจัหล่ัก
ของหน่ัวยงานั สืรู้�างความเข�าใจั เพืื่�อให�เกิดความรู่้วมมือในัองค์กรู้ ทัั้�งรู้ะหว่างผ้�นัำา 
แล่ะผ้�นัำางานั ในัสืถาบันัครู้อบครู้วั ผ้�ป็กครู้องมห้นั�าท้ั้�ชุว่ยสือดสือ่งดแ้ล่พื่ฤติกรู้รู้มของ
บุตรู้หล่านั 

3. กล่ไกปัฏิิบัติการในชุมชน ได�แก่ ผ้�นัำาทั้างการู้ ผ้�ใหญ่ใจัด้ แล่ะผ้�รู้้�ในัชุุมชุนั  
ท้ั้�ดำาเนิันัการู้รู้ว่มกบัเด็กแล่ะเยาวชุนั 

กล่ไกท้ั้�ใชุ�การู้แบง่ท้ั้มงานัออกเป็น็ั 3 ชุุด ดังน้ั�

ท่ี่มงานชุดบที่บาที่ข้องเยาวชนในการดูแล่ผู้สูงอายุในครอบครัวแล่ะชุมชน 
ห์มูท่่ี่� 7 จัำานัวนั 9 คนั ได�แก ่ 

1. นัางธิญัญธิรู้ พื่จันัะแก�ว (ครู้้ กศึนั.ตำาบล่หนัองสืนิัทั้) 
2. นัางสืาวผกาพื่รู้รู้ณ ทัั้นัแก�ว (เจั�าพื่นัักงานัสืาธิารู้ณสุืขชุุมชุนั) 
3.  นัางสัืงวรู้ ศึรู้เ้พื่ชุรู้ (ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญบ่�านั หม้ท้่ั้� 1) 
4.  นัายวิเชุย้รู้ สืมหวัง (ป็รู้ะธิานัสืภาฯ) 
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5.  นัางป็รู้าณ ้สืาแก�ว (ป็รู้ะธิานั อสืม.ตำาบล่หนัองสืนิัทั้) 
6. นัายวิไล่ สืารู้ะ (หวัหนั�ากลุ่ม่งานัแม่แล่ะเด็ก) 
7. นัางจัำารู้สัื พื่วงจัันัทั้รู้ ์(อสืม.) 
8. นัางสืาวรัู้ชุน้ักรู้ณ์ ชุนัะพื่รู้อ่ง (พื่นัักงานัจั�างเหมาบริู้การู้) 
9. นัางสืาวธิญัจิัรู้า ชุารัู้มย ์(ผ้�ชุว่ยเจั�าพื่นัักงานัธิรุู้การู้)

2) ท่ี่มงานชุดการมส่่วนรว่มข้องเยาวชนแล่ะชุมชนในการจััดการข้ยะ บ้าน
ข้วาว ห์มูท่่ี่� 5  จัำานัวนั 9 คนั ได�แก ่ 

1. นัายแสืงจัันัทั้รู้ ์พื่รู้หมบุตรู้ (ผ้�ใหญบ่�านัขวาว) 
2. นัางอัมพื่รู้ ดาบทั้อง (ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญ่บ�านัขวาว) 
3. นัายนัายเล็่ง บุญป็ก (ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญ่บ�านัขวาว) 
4. นัางมัล่ล่กิา สุืวงค์ (ป็รู้ะธิานั อสืม.) 
5. นัายบัวพัื่นั พื่นััมหา (สื.อบต.หนัองสืนิัทั้) 
6. นัายสืมเกย้รู้ติ บุญม ้(สื.อบต.หนัองสืนิัทั้) 
7. นัางสืมบ้รู้ณ์ จิันัดา-ศึรู้ ้(สื.อบต.หนัองสืนัทิั้) 
8. นัางศุึภมาศึ ซึ่วิป็รู้ะโคนั (อสืม.)
9. นัางสืาวนิัดดา แสืวงสุืข (อสืม.)
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3) ท่ี่มงานชุดแนวที่างการล่ดอุบัติเห์ตุที่างถิ่นนในเข้ตตำาบล่ห์นองสนิที่ 
จัำานัวนั 3 คนั ได�แก ่ 

1.  จ่ัาเอกกฤษณะ มด้�วยด้ (เจั�าพื่นัักงานัป็อ้งกันัแล่ะบรู้รู้เทั้าสืาธิารู้ณภัย) 
2.  นัายพิื่ชุติ ผล่คำา (พื่นัักงานัจั�างทัั้�วไป็)
3.  ท้ั้มงานัก้�ชุพ้ื่ อบต.หนัองสืนิัทั้

 

แนำวท�งก�ริ่จดัก�ริ่

โครู้งการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัของ อบต.หนัองสืนิัทั้ เนั�นัการู้หนุันัเสืริู้มความ
เข�มแข็งจัากหนั่วยเล่็ก ๆ ในัครู้อบครู้ัว มาสื้่ความรู้่วมมือของหนั่วยงานัรู้ะดับตำาบล่  
ด�วยเหน็ัว่าครู้อบครู้วัเป็น็ัรู้ากฐานัสืำาคัญท้ั้�ชุว่ยสืรู้�างความมั�นัคงทั้างจิัตใจัให�แกเ่ด็กแล่ะ
เยาวชุนั แต่ในัขณะเด้ยวกันัชุุมชุนัแล่ะสืภาพื่สัืงคมทัั้�งในัแล่ะนัอกชุุมชุนัก็ม้ผล่ต่อ 
ความคิดแล่ะตัดสิืนัใจัของเด็กแล่ะเยาวชุนัด�วยเชุ่นักันั จึังได�ม้ความพื่ยายามผล่ักดันั  
“เคร่อข้่ายครอบครัวตำาบล่ห์นองสนิที่” ท้ั้�เกิดจัากการู้บ้รู้ณาการู้ทั้ำางานัของกล่ไก 
ทั้กุสืว่นัเชุื�อมโยงกนัั ตั�งแต่ อบต. ทั้�องท้ั้� (ผ้�นัำาชุุมชุนั) หนัว่ยงานัภาครู้ฐัในัชุุมชุนั (รู้พื่.สืต. 
กศึนั. อสืม. วัด) สืถาบนััการู้ศึกึษาผ้�ป็กครู้อง ผ้�รู้้� แล่ะป็รู้ะชุาชุนัทัั้�วไป็

วธี่ีก�ริ่ทำ�ง�นำผ่�นำ “โคำริ่งก�ริ่เด็กแล่ะเย�วชนำ”

อบต.หนัองสืนัทิั้ วางนัโยบายแล่ะดำาเนิันัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัมาเป็น็ัเวล่า
กว่า 10 ป็ ีท้ั้�ผา่นัมายงัไมม่รู้้ะบบแล่ะกล่ไกการู้หนันุังานัท้ั้�ม้แบบแผนั แม�ม้การู้ขบัเคล่ื�อนั
การู้ทั้ำางานัจัากหล่ายหนั่วย แต่ล่ะหน่ัวยงานัยังคงทั้ำางานัแบบแยกสื่วนั การู้ดำาเนัินั 
โครู้งการู้ “การพัฒนาระบบแล่ะกล่ไกการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเด็กแล่ะ
เยาวชนแล่ะชุมชน ตำาบล่ห์นองสนิที่ อำาเภอจัอมพระ จัังห์วัดสรุนิที่ร”์ จึังกำาหนัดให�
มวิ้ธ์ก่ารที่ำางาน 5 ข้ั�นตอนห์ลั่ก เรู้ิ�มต�นัจัากการู้ สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนัการู้ทั้ำางานัพื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัในัชุ่วงท้ั้�ผ่านัมา การู้ศึึกษาสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนัรู้่วมกับบรู้ิบทั้ชุุมชุนั  
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การู้จััดป็รู้ะชุุมสืรู้�างความเข�าใจัแล่ะแบ่งบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�การู้ทั้ำางานักับหน่ัวยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง
การู้ติดตามแล่ะสืนับัสืนันุัโครู้งการู้ยอ่ยทัั้�ง 3 โครู้งการู้ กอ่นันัำาผล่การู้วิจััยมาสืรุู้ป็แล่�ว
คืนัข�อมล้่สื้ชุุ่มชุนั เพืื่�อต่อยอดโครู้งการู้ต่อไป็

วธี่ีก�ริ่ทำ�ง�นำ 5 ขั�นำตำอนำหลั่ก ปัริ่ะกอบด้วย
1. การสรุปับที่เรย่นการที่ำางานพฒันาเด็กแล่ะเยาวชน ชุมชนข้องห์น่วยงาน

ภาค่ในชว่งท่ี่�ผา่นมา 
• ศึึกษาเอกสืารู้ท้ั้�เก้�ยวข�อง ชุุดบทั้เรู้้ยนัจัากคนัทั้ำางานัแล่ะสืรู้�างข�อเสืนัอ

แนัวทั้างจัากชุุดบทั้เรู้ย้นั 

2. ศึกึษาสถิ่านการณ์ีปัญัห์าข้องเด็กแล่ะเยาวชน ชุมชน เปัา้ห์มาย แล่ะบรบิที่
ชุมชน

• คณะทั้ำางานัซึึ่�งเป็น็ัท้ั้มวิจััยหลั่ก ป็รู้ะชุุมเพืื่�อกำาหนัดกรู้อบการู้ศึกึษาแล่ะ
วิธิก้ารู้ศึกึษา วางแผนัการู้เกบ็ข�อมล้่โดยใชุ�กรู้ะบวนัการู้ศึกึษาชุุมชุนัแบบ
มส่้ืวนัรู้ว่ม แล่�วสืรุู้ป็นัำาเสืนัอข�อมล้่รู่้วมกันัเป็น็ัภาพื่รู้วมของทัั้�งตำาบล่

3. จััดปัระชุมภาค่ห์น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้องเพ่�อยกระดับความรว่มม่อเปั็นกล่ไก
พฒันาเด็กแล่ะเยาวชนระดับตำาบล่ เพ่�อสนับสนุนการปัฏิิบติัการ

4. สนับสนุนกระบวนการที่ำางานใน 3 โครงการยอ่ย
• กล่ไกตำาบล่หนุันัเสืรู้มิกล่ไกชุุมชุนัให�ทั้ำางานัพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 

• ติดตามแล่ะป็รู้ะเมนิัผล่การู้ทั้ำางานัโครู้งการู้ย่อย

5.  สรุปัผล่การวิจััย
• สืรุู้ป็โครู้งการู้ยอ่ยแล่ะสืรุู้ป็โครู้งการู้กล่ไก

6. นำาเสนอผล่การวิจััยระดับตำาบล่แล่ะแนวที่างการพฒันาต่อ

หล่ังจัากสืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนัการู้ทั้ำางานัในัชุ่วงท้ั้�ผ่านัมา การู้ดำาเนัินัการู้ในัชุ่วงแรู้กเป็็นั
ขั�นัตอนัการู้หาข�อม้ล่ด�านับรู้ิบทั้แล่ะข�อม้ล่เชุิงป็รู้ะเด็นัเก้�ยวกับกล่ไกการู้สืนัับสืนัุนัเด็ก
แล่ะเยาวชุนั เชุ่นั บรู้ิบทั้ชุุมชุนัสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนั สืภาพื่ป็ัญหาของชุุมชุนั  
ทั้นุัทั้างสัืงคม ทั้นุับุคคล่ ทั้นุัทั้างทั้รัู้พื่ยากรู้ธิรู้รู้มชุาติ แล่ะทุั้นัของตัวเยาวชุนัเอง รู้วมทัั้�ง
การู้ค�นัหาทุั้นันัอกชุุมชุนัท้ั้�เก้�ยวข�องกับเด็กแล่ะเยาวชุนั โดยม้ขั�นัตอนัในัการู้ดำาเนันิังานั 
8 กจิักรู้รู้ม ดังนั้�
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กิจักรรมท่ี่� 1 ปัระชุมสรุปัชุดบที่เรย่นจัากคนที่ำางานแล่ะสรา้งข้อ้เสนอแนวที่างจัาก
ชุดบที่เรย่น

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1. ท้ั้มวิจััยแล่ะกล่ไกพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ทั้บทั้วนักรู้ะบวนัการู้

ทั้ำางานัพื่ฒันัาเยาวชุนัตล่อดชุ่วงท้ั้�ผา่นัมา โดยใชุ�ไทั้มไ์ล่นัตั์�งแต่เรู้ิ�มต�นัจันัถึง
ป็จััจุับนัั

2. ทั้บทั้วนัผล่การู้ดำาเนัินังานัท้ั้�เกิดขึ�นัทัั้�งในัเชุิงบวกแล่ะเชิุงล่บโดยวิธิ้การู้ 
ตั�งป็รู้ะเด็นัแล่ะแล่กเป็ล่้�ยนัในัวงใหญ่

3. ทั้บทั้วนัป็ัญหาจัากการู้ดำาเนัินังานัท้ั้�ผ่านัมาว่าม้เรืู้�องใดบ�าง สืาเหตุคืออะไรู้ 
จัากนัั�นัเรู้ย้งล่ำาดับความสืำาคัญปั็ญหารู้ว่มกันั

4. สืรุู้ป็/วิเครู้าะหส์ืรู้�างชุุดบทั้เรู้ย้นัรู้ว่มแล่ะกำาหนัดแนัวทั้างการู้พื่ฒันัาเยาวชุนั
ผา่นักรู้ะบวนัการู้วิจััย

กิจักรรมท่ี่� 2 ปัระชุมกำาห์นดกรอบข้องการศึกึษา แล่ะวิธ์ก่ารศึกึษาสถิ่านการณ์ีเด็ก
แล่ะเยาวชน ชุมชน เปัา้ห์มาย แล่ะบรบิที่ชุมชน

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1.  ผ้�ป็รู้ะสืานังานัแจั�งวัตถุป็รู้ะสืงค์การู้จััดเวท้ั้

2.  กำาหนัดกรู้อบการู้ศึกึษาแล่ะออกแบบเครู้ื�องมอืเกบ็ข�อมล้่ชุุมชุนั โดยแบง่กลุ่ม่
ออกเป็น็ั 4 กลุ่ม่คือ ท้ั้มกล่ไก ท้ั้มโครู้งการู้ยอ่ย 3 ท้ั้ม คือ 1) ท้ั้มบทั้บาทั้ของ
เยาวชุนัในัการู้ด้แล่ผ้�สืง้อายุในัครู้อบครู้วัแล่ะชุุมชุนั 2) ท้ั้มความรู่้วมมอืของ
เยาวชุนัแล่ะชุุมชุนัในัการู้จััดการู้ขยะ แล่ะ 3) ท้ั้มแนัวทั้างการู้ล่ดอุบัติเหตุ
ทั้างถนันั

3. กำาหนัดบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ท้ั้มวิจััยรู้ับผิดชุอบในัโครู้งการู้หลั่กแล่ะโครู้งการู้ย่อย 
แล่ะกำาหนัดรู้ะยะเวล่าการู้ทั้ำางานั

4.  ล่งพื่ื�นัท้ั้�เพืื่�อด้บรู้บิทั้ชุุมชุนัโดยนัักวิจััยแล่ะท้ั้�ป็รึู้กษาโครู้งการู้ ฝ่กึการู้ถามแล่ะ
การู้สืมัภาษณ ์
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กิจักรรมท่ี่� 3 เก็บรวบรวมข้้อมลู่สถิ่านการณ์ีเยาวชน ชุมชน เปัา้ห์มาย แล่ะบรบิที่
ชุมชน

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1. จััดป็รู้ะชุุมเพืื่�อค�นัหาข�อมล้่สืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนั

2.  แบง่กลุ่ม่เด็กเยาวชุนั ผ้�ใหญใ่จัด้ ผ้�นัำาชุุมชุนั แล่ะกลุ่ม่งานัเพื่ื�อรู้ะดมความเหน็ั
เก้�ยวกบัสืถานัการู้ณ์ของเด็กแล่ะเยาวชุนั

3.  ตัวแทั้นันัำาเสืนัอผล่การู้รู้ะดมความคิดเห็นั แล่ะให�แต่ล่ะกลุ่่มแสืดงความ 
คิดเหน็ัเติมเต็ม

กิจักรรมท่ี่� 4 สรุปัแล่ะนำาเสนอข้อ้มลู่รว่มกันเปัน็ภาพตำาบล่

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1.  ผ้�ป็รู้ะสืานังานัชุ้�แจังวัตถุป็รู้ะสืงค์ของการู้จััดป็รู้ะชุุม

2.  ผ้�แทั้นัแต่ล่ะกลุ่่มนัำาเสืนัอข�อม้ล่ท้ั้�ได�จัากเวท้ั้รู้วบรู้วมข�อม้ล่ ป็รู้ะกอบด�วย
สืถานัการู้ณเ์ด็กแล่ะเยาวชุนัเป็น็ัชุ่วงอายุ แบ่งตามกลุ่ม่โครู้งการู้ย่อย 

3.  นัำาเสืนัอทั้นุัในัชุุมชุนั ศึกัยภาพื่ในัพื่ื�นัท้ั้�ท้ั้�หนันุัเสืรู้มิ งานักจิักรู้รู้มท้ั้�แต่ล่ะกลุ่ม่
โครู้งการู้ยอ่ยดำาเนิันัการู้แล่ะผล่ท้ั้�เกิดขึ�นั

4.  สืรุู้ป็ผล่การู้ป็รู้ะชุุม
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กิจักรรมท่ี่� 5 ปัระชุมสรุปัสถิ่านการณ์ีเด็กแล่ะเยาวชนแล่ะชุมชน กำาห์นดแนวที่าง
การสนับสนุนการปัฏิิบติัการพฒันาเด็กแล่ะเยาวชน

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1.  หวัหนั�าโครู้งการู้นัำาเสืนัอสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนั ทั้นุัแล่ะศึกัยภาพื่ของ

ทั้นุัทั้างสัืงคมท้ั้�เก้�ยวข�อง ผล่การู้ดำาเนิันังานัท้ั้�ผา่นัมา

2.  แบง่กลุ่ม่ท้ั้มกล่ไกเป็น็ั 3 กลุ่ม่ เพืื่�อเป็น็ัท้ั้มงานัชุว่ยเหล่อืนักัวิจััยเยาวชุนั

3.  ทัั้�ง 3 กลุ่ม่จััดทั้ำาแผนัป็ฏิิบติัการู้ในัการู้ทั้ำางานัตามโครู้งการู้ย่อยของตนัเอง

4.  นัำาเสืนัอแผนัป็ฏิิบติัการู้ของแต่ล่ะโครู้งการู้ย่อย

5.  ป็รู้บัป็ฏิิทิั้นัให�สือดคล่�องกบัสืถานัการู้ณ์ แล่ะรู้ะยะเวล่าดำาเนันิังานัท้ั้�เหล่อื

6.  สืรุู้ป็ป็ฏิิทิั้นัการู้ดำาเนิันัการู้ของภาพื่รู้วมตำาบล่

กิจักรรมท่ี่� 6 สนับสนุนกระบวนการพฒันาข้องชุมชน 3 โครงการยอ่ย

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1. นัักวิจััยเยาวชุนัทัั้�ง 3 โครู้งการู้ย่อย ดำาเนิันัการู้ตามแผนัป็ฏิิบัติการู้ท้ั้�วางไว� 

ดังนั้�
• ท้ั้มบทั้บาทั้ของเยาวชุนัในัการู้ด้แล่ผ้�สื้งอายุในัครู้อบครัู้วแล่ะชุุมชุนั  

บ�านัสืำาโรู้งนั�อยหม้ท้่ั้� 7 ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสุืริู้นัทั้ร์ู้

• ท้ั้มความรู้่วมมือของเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนัในัการู้จััดการู้ขยะ บ�านัขวาว  
หม้ท้่ั้� 5 ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

• ท้ั้มแนัวทั้างการู้ล่ดอุบติัเหตุทั้างถนันั ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

2.  ท้ั้มงานัพื่้�เล่้�ยง แบง่ท้ั้มเป็น็ั 3 ท้ั้มเพืื่�อคอยสืนับัสืนุันั ติดตามผล่แล่ะให�ความ
ชุว่ยเหล่อื

3.  นักัวิจััยป็รู้ะสืานัหม้บ่�านัเป็า้หมายแล่ะกลุ่ม่เป็า้หมายเพืื่�อล่งพื่ื�นัท้ั้�ทั้ำาโครู้งการู้

4.  นัักวิจััยดำาเนัินัการู้ป็ฏิิบัติการู้ตามขั�นัตอนัตามแผนัป็ฏิิบัติการู้ในัแต่ล่ะ
โครู้งการู้ยอ่ย
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กิจักรรมท่ี่� 7 กล่ไกตำาบล่ห์นุนเสรมิกล่ไกชุมชนให์ท้ี่ำางานพฒันาเด็กแล่ะเยาวชน 

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1.  ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงล่งพื่ื�นัท้ั้�หนุันัเสืรู้มิการู้ทั้ำางานัของเยาวชุนัจัำานัวนั 2 วันั

2.  วันัแรู้ก ออกติดตามในัพืื่�นัท้ั้�ทัั้�ง 3 โครู้งการู้ยอ่ยรู้ว่มกบัแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
• ติดตามความคืบหนั�าของโครู้งการู้ แล่ะให�กำาล่งัใจัการู้ทั้ำางานัในัพื่ื�นัท้ั้�

• สือบถามกลุ่่มเป็้าหมายแล่ะผ้�นัำาชุุมชุนัเก้�ยวกับการู้ทั้ำางานัของแกนันัำา
เด็กแล่ะเยาวชุนั

3.  วันัท้ั้�สือง จััดป็รู้ะชุุมเพื่ื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�การู้ทั้ำางานัของทัั้�ง 3 โครู้งการู้ยอ่ย
• จััดป็รู้ะชุุมตั�งวงคยุกนััถึง ป็ญัหา อุป็สืรู้รู้ค แล่ะความสืำาเร็ู้จัในัการู้ทั้ำางานั

• นัำาเสืนัอแนัวทั้างในัการู้ทั้ำางานัต่อยอด

• ให�กำาล่งัใจัในัการู้ทั้ำางานั

กิจักรรมท่ี่� 8 ติดตามการที่ำางานโครงการยอ่ย

ข้ั�นตอนวิธ์ก่าร
1. แบง่ท้ั้มงานัติดตามกลุ่ม่โครู้งการู้ยอ่ยเป็น็ั 3 ท้ั้ม แต่ล่ะท้ั้มล่งพื่ื�นัท้ั้�เพื่ื�อติดตาม

โครู้งการู้ย่อยจัำานัวนั 1 วันั โดยจััดป็รู้ะชุุมแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะ
ป็รู้ะชุาชุนัในัหม้บ่�านั
• ท้ั้มบทั้บาทั้ของเยาวชุนัในัการู้ด้แล่ผ้�สื้งอายุในัครู้อบครัู้วแล่ะชุุมชุนั 

ป็รู้ะชุุมท้ั้�ศึาล่าบ�านัสืำาโรู้งนั�อยหม้ท้่ั้� 7 ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
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• ท้ั้มความรู่้วมมือของเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนัในัการู้จััดการู้ขยะ ป็รู้ะชุุมท้ั้�ศึาล่า
บ�านัขวาว หม้ท้่ั้� 5 ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

• ท้ั้มแนัวทั้างการู้ล่ดอุบัติเหตุทั้างถนันั ป็รู้ะชุุมท้ั้�บ�านัไผ่ หม้่ท้ั้� 8 ตำาบล่ 
หนัองสืนัทิั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

2.  พื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้จััดกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้� แล่กเป็ล่้�ยนักบัเด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะ
ตัวแทั้นัหม้่บ�านัถึงการู้ดำาเนิันังานัท้ั้�ผ่านัมา - แกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนัได� 
เรู้ย้นัรู้้�อะไรู้จัากการู้ทั้ำางานั? ชุุมชุนัเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งอะไรู้บ�าง? แล่ะชุุมชุนั
ต�องการู้ความชุว่ยเหลื่อเรู้ื�องใดอ้กบ�าง? เป็น็ัต�นั 
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ริ่ป้ัแบบริ่ะบบกล่ไกก�ริ่พััฒนำ�เด็กแล่ะเย�วชนำ
ตำำ�บล่หนำองสน่ำท

อบต. หนัองสืนัิทั้ม้นัโยบายชุัดเจันัเก้�ยวกับการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัผ่านั
โครู้งการู้แล่ะกจิักรู้รู้มต่าง ๆ  เพื่ื�อเสืรู้มิสืรู้�างทัั้กษะชุวิ้ตแล่ะหนันุัเสืรู้มิอาชุพ้ื่ นัโยบายถ้ก
บรู้รู้จุัอย้่ในัแผนัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัของ อบต. แล่ะม้การู้จััดสืรู้รู้งบป็รู้ะมาณ
อย่างเป็น็ัทั้างการู้เนั�นัให�ความสืำาคัญกบัเด็กทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ตั�งแต่วัยเด็กไป็จันัถึง
วัยรุู้น่ั โดยป็รู้ะสืานัความรู่้วมมือกบัหน่ัวยงานั เชุ่นั ศ้ึนัยพ์ื่ฒันัาเด็กเล่ก็ โรู้งเรู้ย้นั แล่ะ
ผ้�นัำาชุุมชุนั ด�วยการู้สืนับัสืนันุังบป็รู้ะมาณอยา่งเต็มท้ั้� ให�ความสืำาคัญกับเด็กนัอกรู้ะบบ
เพืื่�อหาชุอ่งทั้างในัการู้หนันุัเสืรู้มิอาชุพ้ื่ โดยทั้ำางานัผ่านักล่ไก 3 รู้ะดับคือ 

1. กล่ไกระดับห์มูบ่า้น เป็น็ัการู้ทั้ำางานัรู่้วมกันัรู้ะหว่างเด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะผ้�ใหญ่
ใจัด้ท้ั้�ม้การู้หนุันัเสืริู้มการู้ทั้ำากิจักรู้รู้มอย่างต่อเนัื�อง เพืื่�อให�กิจักรู้รู้มต่าง ๆ ขับเคล่ื�อนั 
ไป็ได�ด�วยด้ 2. กล่ไกระดับตำาบล่ เป็็นัการู้ทั้ำางานัท้ั้�ครู้อบคลุ่มทัุ้กกลุ่่มวัยตั�งแต่เด็ก 
แรู้กเกิด ป็ฐมวัย ป็รู้ะถมศึึกษา มัธิยม แล่ะชุ่วงวัยรุู่้นั โดยการู้ทั้ำางานัม้รู้้ป็แบบเป็็นั  
‘จิัตอาสืา’ ท้ั้�เข�ามาทั้ำางานัแบบไม่ม้ค่าตอบแทั้นั การู้ขับเคล่ื�อนังานัจึังครู้อบคลุ่ม 
กลุ่่มเป็้าหมาย 3. กล่ไกแกนนำาเยาวชน เป็็นัการู้รู้วมตัวของเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอก
รู้ะบบ แล่ะผ้�ใหญใ่จัด้ 

นายสมจิัตร นามสว่าง นายก อบต.ห์นองสนิที่ กล่่าวว่า “งานเยาวชนเป็น 
สว่นหน่�งของการที่ำางานท้ี่องถิิ่�น โดยตำำาแหนง่ของเราคืือการบรหิารท้ี่องถิิ่�น ดังนั�นปญัหา
เรื�องเยาวชนจ่ึงเป็นงานของเรา เป็นงานท่ี่�ต้ำองดแูล่ต้ำองเอาใจึใส ่ต้ำองเปล่่�ยนพฤติำกรรม
ปญัหาเหล่า่นั�นจึะสามารถิ่แกไ้ขได้กต่็ำอเมื�อคืนที่ำางานเขา้ใจึปญัหาอย่างแท้ี่จึริง”

อบต.ห์นองสนิที่ จััดสรรงบปัระมาณีสำาห์รับกิจักรรมข้องเด็กเยาวชนไว้ 
ปัลี่ะปัระมาณี 300,000 - 400,000 บาที่ โรู้งเรู้ย้นัให�คณะกรู้รู้มการู้สืถานัศึกึษา แล่ะ
ผ้�ป็กครู้องเป็น็ักรู้รู้มการู้ดแ้ล่ เชุน่ั โครู้งการู้ป็ล่ก้ผกัตามรู้ั�วโรู้งเรู้้ยนั เสืนัอมาจัากโรู้งเรู้้ยนั
เพื่ื�อของบสืนับัสืนันุั 30,000 บาทั้ต่อเทั้อม เสืนัอมายงั อบต. ต่อมา อบต. สืง่รู้ายล่ะเอ้ยด
โครู้งการู้ให�กรู้รู้มการู้สืถานัศึึกษาพิื่จัารู้ณาว่าโครู้งการู้น้ั�ม้ความเหมาะสืมแล่ะสืามารู้ถ
ทั้ำาได�จัริู้งหรู้อืไม ่การู้ป็รู้ะมาณการู้งบป็รู้ะมาณมค้วามสืมเหตสุืมผล่เพื่ย้งใด กอ่นัทั้ำาการู้



34

อนัมุติัโครู้งการู้เพื่ื�อป็อ้งกนััการู้ทุั้จัรู้ติ หากโครู้งการู้ได�รัู้บการู้อนัมุติั อบต. จัะทั้ำาหนั�าท้ั้�
ติดตามแล่ะสืนับัสืนุันัการู้ดำาเนิันังานัสืว่นัต่าง ๆ ต่อไป็

ปังีบปัระมาณี 2561 มก่ารดำาเนินโครงการเก่�ยวกับเศึรษฐกิจัพอเพย่ง ให�เด็ก
แล่ะเยาวชุนัทั้ดล่องป็ล่้กผักแล่ะทั้ำาอาหารู้รัู้บป็รู้ะทั้านัด�วยตนัเอง รวมถึิ่งการรณีรงค์
ให์้ความรูเ้ร่�องการตั�งครรภ์ก่อนวัยอันควร ส่วนปีังบปัระมาณี 2562 เน้นไปัท่ี่�การ
พฒันาทัี่กษะอาชพ่แล่ะทัี่กษะชวิ่ต

“พีั�เลี่�ยงกล่ไก-พีั�เลี่�ยงชมุชนำ-นัำกวจ่ยัเย�วชนำ” 
กริ่ะบวนำก�ริ่ขบัเคำลื่�อนำก�ริ่พััฒนำ�เด็กแล่ะ
เย�วชนำหนำองสน่ำท

สมเก่ยรติ สาระ ห์ัวห์น้าสำานักปัลั่ด อบต.ห์นองสนิที่ จั.สุรินที่ร์ ในฐานะ 
ห์วัห์น้าโครงการวิจััย กล่า่วว่าเป็า้หมายของการู้วิจััยเพื่ื�อต�องการู้สืรู้�างกล่ไกในัการู้พื่ฒันัา
เด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� จัากท้ั้�มอ้ย้เ่ดิมแล่�วให�สืามารู้ถทั้ำางานัได�ด้ขึ�นั แล่ะทั้รู้าบแนัวทั้าง
ในัการู้ป็รู้บัป็รุู้งพื่ฒันัาต่อไป็ให�ด้ยิ�ง ๆ ขึ�นั โดยใชุ� 3 โครู้งการู้ย่อยของเยาวชุนัเพื่ื�อเป็ดิ 
“พ่�นท่ี่�” ให�ผ้�ใหญไ่ด�มโ้อกาสืทั้ำางานัรู่้วมกบัเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบ 
ได�แก่

1. โครู้งการู้บทั้บาทั้ของเยาวชุนัในัการู้ด้แล่ผ้�สื้งอายุในัครู้อบครู้ัวแล่ะชุุมชุนั  
หม้ท้่ั้� 7 บ�านัสืำาโรู้งนั�อย เป็น็ัการู้ให�เด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะผ้�สืง้อายุในัหม่้บ�านัได�ม้กจิักรู้รู้ม
ทั้ำารู้่วมกันั เพื่รู้าะมองว่าเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะผ้�สื้งอายุในัป็ัจัจุับันัม้ชุ่องว่างรู้ะหว่างวัย 
หล่ายครู้วัเรู้อืนัเด็กแล่ะเยาวชุนัอาศัึยอย้กั่บป้็ย่่าตายาย เพื่รู้าะพ่ื่อแมไ่ป็ทั้ำางานัต่างพื่ื�นัท้ั้�
ถ�าเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะผ้�สื้งอายุได�เรู้้ยนัรู้้�การู้ด้แล่กันั จัะเป็็นัการู้พื่ัฒนัาในัเรู้ื�องความ
สืมัพื่นััธิร์ู้ะหว่างเด็กกบัผ้�สืง้อายุ

2. โครู้งการู้การู้ม้สื่วนัรู้่วมของเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนัในัการู้จััดการู้ขยะ หม้่ท้ั้� 5  
บ�านัขวาว ท้ั้�ผ่านัมาในัพื่ื�นัท้ั้�ม้การู้ทั้ำางานัเรู้ื�องการู้จััดการู้ขยะมาตล่อด แต่ทั้ำางานักันั
แบบแยกสื่วนั ขาดการู้รู่้วมมือกันั โครู้งการู้วิจััยนั้�จึังต�องการู้ท้ั้�จัะเห็นัเด็กแล่ะเยาวชุนั  
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อสืม. แล่ะผ้�หล่กัผ้�ใหญใ่นัหม้บ่�านั ได�ทั้ำางานัรู้ว่มกันัโดยใชุ�ป็รู้ะเด็นัเรืู้�องขยะเป็น็ัเครืู้�องมอื
ในัการู้ทั้ำางานั

3. โครู้งการู้แนัวทั้างการู้ล่ดอุบติัเหตุทั้างถนันัในัเขตตำาบล่หนัองสืนัทิั้ เนัื�องจัาก
ในัตำาบล่หนัองสืนัิทั้ม้ถนันัสืายหล่ักตัดผ่านัจัำานัวนั 2 สืาย ท้ั้�ผ่านัมาม้อุบัติเหตุเกิดขึ�นั
บอ่ยครู้ั�ง กอป็รู้กบัเด็กแล่ะเยาวชุนัในัป็จััจุับนััไมค่่อยสืวมใสืห่มวกกนัันัอ็ก การู้รู้ณรู้งค์
ให�ผ้�ขับข้�รู้ถจัักรู้ยานัยนัต์สืวมใส่ืหมวกกันันั็อกจัะชุ่วยล่ดการู้บาดเจ็ับรุู้นัแรู้งแล่ะ 
เสืย้ชุวิ้ตล่งได�

แม�ว่าสืถานัการู้ณ์การู้แพื่รู้่รู้ะบาดของไวรู้ัสืโควิด-19 จัะสื่งผล่ให�การู้ดำาเนัินั
โครู้งการู้วิจััยไมส่ืามารู้ถทั้ำาได�ตามท้ั้�วางแผนัไว�อยา่งเต็มท้ั้� แต่ภาพื่ฝ่นััท้ั้�เกิดขึ�นัในัชุุมชุนั
สืมเก้ยรู้ติกล่่าวว่า เขารู้้�สึืกพื่ึงพื่อใจัแล่�ว “ผมถืิ่อว่าประสบคืวามสำาเร็จึนะ เพราะเด็ก 
แล่ะเยาวชน แล่ะผูใ้หญใ่จึด่ที่ำางานร่วมกันได้ รู้จัึกกันมากข่�น สนิที่กนัมากข่�น ที่ำาให้การ
ที่ำางานหรือการชว่ยเหล่อืเด็กในชุมชนรวดเร็วข่�น” 

ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงกล่ไก อบต.หนัองสืนัิทั้ ม้วิธิ้แก�ป็ัญหาการู้ทั้ำางานัในัชุ่วงโควิด เชุ่นั  
การู้ใชุ�คลิ่ป็วิด้โอเพืื่�อรู้ณรู้งค์เรู้ื�องการู้สืวมใส่ืหมวกกันันั็อก การู้มอบหมายให�หม่้บ�านั 
เป็้าหมายแต่ล่ะคุ�มดำาเนัินัการู้กันัภายในัในัการู้จััดการู้ขยะ ขณะท้ั้�การู้ทั้ำากิจักรู้รู้มกับ 
ผ้�สืง้อายุเนั�นัไป็ท้ั้�การู้ดแ้ล่ผ้�สืง้อายุในัครู้อบครู้วัของเยาวชุนัเอง จันัสืถานัการู้ณก์ารู้แพื่รู้่
รู้ะบาดของไวรัู้สืโควิด-19 ซึ่าล่ง การู้ผ่อนัคล่ายมาตรู้การู้ต่าง ๆ  ออกมาเป็น็ัรู้ะยะ ทั้ำาให�
กิจักรู้รู้มของเยาวชุนัจึังเรู้ิ�มกล่ับมาดำาเนัินัการู้อ้กครู้ั�ง เพืื่�อสืานัต่อสืิ�งท้ั้�ทั้ำาจันัแล่�วเสืร็ู้จั 
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แล่ะจัะม้การู้สืรุู้ป็ผล่การู้ดำาเนัินัการู้ต่อไป็ “เราจึะที่ำางานต่ำอก่อนแล่้วเก็บข้อมูล่มา
วิเคืราะห์สังเคืราะห์แล่ะประเมินว่าท่ี่�ที่ำาไปมันเกิดบที่เร่ยนอะไรข่�นบ้าง สำาเร็จึหรือไม่
สำาเร็จึเพราะอะไร”

สืมเกย้รู้ติ ชุ้�ว่า การู้เป็น็ัโค�ชุพ้ื่�เล่้�ยงสืำาหรัู้บเขานัั�นัไมย่าก เพื่รู้าะทั้กุคนัสืนักุในัการู้
ทั้ำางานั พื่ด้คุยกนัั ทั้ำางานัด�วยกนัั จันัได�กล่ายเป็น็ัเพืื่�อนักนััไป็แล่�ว “เราม่การพบปะพดู
คืุยกันผ่านสื�อออนไล่น์เช่น กลุ่่มเฟซบุ�ก กลุ่่มไล่น์ ว่าเขาไปล่งที่ำาตำรงไหน เคืรื�องมือม่
ติำดขัดอะไรอย่างไร แนววิธี่การที่ำางานอย่างไร ถ้ิ่าเขาติำดขัดเราก็ช่วยประสานงาน”  
โดยเครู้ื�องมอืท้ั้�นัำาไป็โค�ชุพ้ื่�เล่้�ยงได�แกเ่ครู้ื�องมอื 7 ชุิ�นัท้ั้�ได�รัู้บการู้อบรู้มจัากท้ั้มวิทั้ยากรู้
มาอ้กต่อหนัึ�ง สืว่นัใหญเ่ป็น็ัเครู้ื�องมอืเพืื่�อใชุ�ในัการู้เกบ็ข�อมล้่บริู้บทั้ชุุมชุนั เชุน่ั แผนัท้ั้�
เดินัดินั ผงัเครู้อืญาติ แผนัท้ั้�ชุุมชุนั “เราเอาไปแนะนำาใหเ้ขาใช ้ใหเ้ขาเร่ยนรู้ ฝึกึที่ำาไป
พรอ้มกัน”

ขณะท้ั้�การู้โค�ชุเด็กแล่ะเยาวชุนัก็ไม่ต่างกันั หัวหนั�าสืำานัักป็ลั่ด อบต.หนัองสืนิัทั้ 
เผยว่า ต�องอาศึยัการู้พื่ด้คยุกนััเป็น็ัป็รู้ะจัำา ถ�าเด็กแล่ะเยาวชุนัมป้็ญัหาสืามารู้ถป็รึู้กษา
พื่้�เล้่�ยงได�ทัั้นัท้ั้ ทัั้�งนั้�ด�วยการู้เกาะติด ใสืใ่จัด้แล่เยาวชุนัไม่ให�เกดิชุอ่งว่าง “สว่นใหญถ้่ิ่า
ใชใ้หท้ี่ำาอะไรกเ็หมอืนกบัไปรว่มที่ำาด้วยกนั เรารว่มที่ำากบัเขาด้วย ที่ำาเสร็จึ ถ้ิ่าเขาที่ำาเปน็ 
เราก็ปล่อ่ย สว่นใหญ่กไ็ปที่ำารว่มกับเขา เขาเร่ยนรู้ไปพร้อมกับเราเล่ย” สืมเกย้รู้ติสืะทั้�อนั 
แล่ะเผยหล่กัคิดในัการู้ป็รู้ะคับป็รู้ะคองเยาวชุนั “เราโค้ืชเขาอยา่งเด่ยวไมไ่ด้ เราปล่อ่ย
ใหเ้ขาที่ำา แต่ำถ้ิ่าเขาเจึอปญัหาอุปสรรคื เราต้ำองชว่ยเขาด้วย”

ครูห์ม่-ธั์ญญรณ์ี พจันะแก้ว กศึน.ตำาบล่ห์นองสนิที่ พื่้�เล่้�ยงนัักวิจััยเยาวชุนั 
โครู้งการู้บทั้บาทั้ของเยาวชุนัในัการู้ด้แล่ผ้�สืง้อายุในัครู้อบครู้วัแล่ะชุุมชุนั หม้ท้่ั้� 7 บ�านั
สืำาโรู้งนั�อย เสืรู้ิมว่า การเป็ันพ่�เล่่�ยงเยาวชนต้องใจักว้าง เปิัดใจัได้กับทีุ่กเร่�องแล่ะ 
ทีุ่กปััญห์าท่ี่�เกิดข้ึ�น ไม่ว่าจัะเจัอกับปััญห์าใดพ่�เล่่�ยงจัะต้องเข้้าถึิ่ง ให์้คำาแนะนำา 
ให์้เข้้ากับสถิ่านการณ์ีแล่ะช่วงวัยข้องเด็กแล่ะเยาวชนแต่ล่ะครอบครวัได้ บางครัู้�ง
เด็กแล่ะเยาวชุนัอาจัจัะมป้็ญัหา ไม่บอกใครู้ แต่สืะทั้�อนัออกมาในัเฟซึ่บุ�ก เรู้าสืามารู้ถ
ใชุ�สืื�อเหล่า่นั้�เข�าไป็สือดสือ่งด้แล่ ยิ�งการู้เป็น็ัพ้ื่�เล่้�ยงให�เยาวชุนักลุ่ม่เสื้�ยงหรู้อืกลุ่ม่เป็รู้าะ
บาง เขาจัะรู้้�สึืกเสืมอว่าเขาเป็็นัคนัรู้�าย แต่ครู้้ท้ั้�เข�าถึงจัะบอกเขาเสืมอว่า “ถ่ิ่งเธีอจึะเป็น
คืนรา้ย กเ็ป็นคืนร้ายท่ี่�คืรูรักแล่ะใสใ่จึเสมอ” เรู้าต�องเป็น็ักำาล่งัใจัให�เขา แค่คำาพื่ด้เล่ก็ ๆ 
กส็ืามารู้ถเข�าถึงใจัเขาได�แล่�ว
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สืำาหรู้บัผล่สืำาเรู้จ็ัจัากโครู้งการู้บทั้บาทั้ของเยาวชุนัในัการู้ดแ้ล่ผ้�สืง้อายุในัครู้อบครัู้ว
แล่ะชุุมชุนัท้ั้�ครู้้หม้เป็็นัพื่้�เล้่�ยงให�กับเยาวชุนันัักวิจััย ครู้้หม้กล่่าวว่า ผล่สัืมฤทั้ธิิ�หนัึ�งคือ
เด็กไม่ไป็เล่่นัท้ั้�อื�นัมาก แล่ะ 2. เขาจัะแบ่งรู้ะยะเวล่าของการู้เล่่นัเกมหรู้ือเล่่นัโซึ่เชุ้ยล่ 
ล่ดนั�อยล่ง เพื่รู้าะต�องใชุ�เวล่าดแ้ล่ผ้�สืง้อายุในัครู้อบครัู้วของตนัเอง ความสัืมพื่นััธิร์ู้ะหว่าง
เด็กแล่ะเยาวชุนักบัผ้�สืง้อายุจึังด้ขึ�นั

“บางท่ี่ตำายายไม่เคืยดูท่ี่ว่กับหล่าน ล่องดูว่าถ้ิ่าได้ดูท่ี่ว่ด้วยกันสักเรื�องหน่�งแล่้ว 
ได้มาพดูคืยุ วิเคืราะห์แล่กเปล่่�ยนกนั ม่เสย่งหัวเราะ ม่เสย่งพดูคืยุกนั นั�นคืือจิึตำวิที่ยา
อ่กอยา่งหน่�งท่ี่�เราหนนุเสรมิใหเ้ด็กแล่ะเยาวชนกล่บัเขา้ไป แล่ว้สามารถิ่จัึดกระบวนการ
แล่ะเข้าไปแนะนำาน้อง ๆ ท่ี่มวิจัึยของเราได้ หรือบางคืรอบคืรัวอาจึจึะไม่ชอบดูท่ี่ว่  
ตำายายชอบพาหล่านปลู่กผัก เราก็เห็นคืวามเปล่่�ยนแปล่งท่ี่�ด่ข่�น ตำายายคืุยกับหล่าน
มากข่�น เชน่ในชว่งเวล่าท่ี่�ปล่กูผกั ตำายายจึะได้คืยุเรื�องการที่ำาปุ�ยว่าที่ำาอยา่งไร รดนำาผกั
ที่ำาอยา่งไร บางคืรั�งเด็กอาจึไมรู่ด้้วยซำาว่าต้ำองรดนำาผักก่�โมง หรือใสปุ่�ยชว่งไหน”

ครู้้หม้ เล่่าด�วยว่า ความภาคภูมิใจัห์นึ�งข้องการเข้้ารว่มโครงการวิจััย ค่อการ 
ดึงเด็กแล่ะเยาวชนท่ี่�อยู่ในกลุ่่มเปัราะบางกลั่บเข้้ามาเรย่น กศึน.ได้ ห์ลั่งจัากท่ี่�เข้า
ห์ลุ่ดออกนอกระบบไปัแล้่ว ข้ณีะท่ี่�ตัวเธ์อเอง เธ์อมองว่าการที่ำาวิจััยที่ำาให์้ตัวเองม่
กรอบแนวคิดกว้างข้ึ�น ที่ำางานกับชุมชนเปัน็มากข้ึ�น แล่ะแที่นท่ี่�จัะมุง่เน้นการสอน
วิชาการให์กั้บเด็กแล่ะเยาวชนตามบที่บาที่ห์นา้ท่ี่�ครู กศึน.เพย่งอยา่งเด่ยว การสอน
ให์เ้ข้าเห์ล่่านั�นมทั่ี่กษะชวิ่ต แล่ะทัี่กษะชุมชน ก็มค่วามสำาคัญไมแ่พกั้น

น้องนิว-นภาพร ที่องแม้น เยาวชนนักวิจััย โครงการบที่บาที่ข้องเยาวชน 
ในการดูแล่ผู้สูงอายุในครอบครัวแล่ะชุมชน สืะทั้�อนัภาพื่ความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งของ 
ตัวเองหล่ังเข�ามาทั้ำาโครู้งการู้วิจััยชุิ�นันั้�ว่า สืิ�งท้ั้�นัิวเป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็มากท้ั้�สืุดคือเรืู้�อง
ทัั้ศึนัคติกบัผ้�สืง้อายุด้ขึ�นั นั�องนัวิเล่า่ว่าท้ั้�บ�านัไมไ่ด�มผ้้�สืง้อายุ แต่มย้ายแทั้� ๆ อาศึยัอย่้
ในัหม้บ่�านั ป็กติจัะไป็หายายบอ่ย ๆ แต่ไมไ่ด�ไป็หายายทั้กุวันั เมื�อเข�ารู้ว่มโครู้งการู้วิจััย 
ทั้ำาให�นิัวไป็หายายทั้กุวันั แล่ะพื่ยายามพ้ื่ดคยุกบัยายมากขึ�นั 

“แต่ำกอ่นไม่ค่ือยได้คืยุกนัมากมาย ไปหายายชว่ยรดนำาพริก ไปชว่ยพล่กิใบหมอ่น
ปลู่กผัก อะไรพวกน่� ตำอนน่�คืยุกับยายเยอะข่�น ถิ่ามสารทุี่กข์สกุดิบ คืยุเรื�องทัี่�วไปกับยาย
วันน่�กนิขา้วกับอะไร วันน่�ไปไหน การมาที่ำาตำรงน่�เหมือนที่ำาให้เราเขา้ใจึผูสู้งอายุมากข่�น
ปกติำจึะไมก่ล่า้คืยุเพราะรูส้ก่ว่าคืนแกข่่�บน่ เล่ยไมค่่ือยเขา้หา แต่ำพอได้คืยุกนับา้งที่ำาให้
เปล่่�ยนคืวามคิืดใหมว่่าไมใ่ชแ่บบท่ี่�เราคิืดเสมอไป เราคุืยกบัยาย ยายไมไ่ด้บน่ตำล่อด” 
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การล่งเก็บข้้อมูล่ผู้สูงอายุแต่ล่ะห์ลั่งคาเร่อน ยังที่ำาให์้นิวได้รู้จัักแล่ะม่ความ
รูสึ้กยดึโยงกับผูส้งูอายุในชุมชนมากข้ึ�น จัากแต่เดิมเพย่งแค่ข้่�รถิ่ผา่น กล่ายเปัน็ได้
รบัรูค้วามเปัน็มาเปัน็ไปัข้องตา ๆ ยาย ๆ แต่ล่ะคนมากข้ึ�น 

“คืวามรูส้ก่หลั่งเขา้ร่วมที่ำาโคืรงการก็ด่ค่ืะ เหมือนเข้าใจึ เข้าถ่ิ่งมากข่�น ได้เห็นคืวาม
เป็นอยู่จึริง ๆ ของผู้สูงอายุของแต่ำล่ะหลั่งคืาเรือน ตำอนท่ี่�เราไปเก็บข้อมูล่ ไปสัมผัส  
เราถิ่ามตำายายว่าม่รายได้เท่ี่าไร ม่รายจ่ึายเท่ี่าไร ลู่กส่งเงินให้ใช้ไหม เหงาไหม อยู่กัน
อย่างไร เหมือนจึากท่ี่�เราแค่ืขบัรถิ่ผา่นแต่ำล่ะบา้นแค่ืผวิเผิน แต่ำพอเราล่งไปจึริง ๆ มันรู้
ล่ก่มากข่�น มันรูม้ากกว่านั�น จึากท่ี่�ไม่เคืยรูต้ำรงน่�มากอ่น พอได้ม่โอกาสเขา้ไปพดูคืยุกนั
แล่ว้ พบว่าเขากค็ืยุสนกุด่ค่ืะ”

นัอกจัากผ้�สื้งอายุแล่�ว การู้ทั้ำาโครู้งการู้วิจััยยังทั้ำาให�นั�องนิัวได�เพื่ื�อนัใหม่เป็็นั 
เด็กนัอกรู้ะบบท้ั้�ได�มาทั้ำาความรู้้�จัักแล่ะรู่้วมงานักันั “ถิ่ามว่าหนกูล่วัเขาไหม หนไูมก่ล่วั 
แต่ำเขาจึะกล่วัหน ูเหมือนมันจึะเปน็คืวามรูส้ก่ท่ี่�เหมอืนเราเร่ยนแต่ำเขาไมไ่ด้เร่ยน เขาจึะ
ไม่ค่ือยกล่้าคุืยกับเรา เพื�อนท่ี่�ออกจึากโรงเร่ยนจึะเป็นแบบน่�เกือบทีุ่กคืนเล่ย เขาจึะ 
ไม่กล่้าพูดกับเรา แต่ำพอที่ำากิจึกรรมมันได้คืุยกัน แล่้วพอเวล่าข่�รถิ่ผ่านกันก็ได้ถิ่ามไถ่ิ่ 
พดูคุืยกนัมากข่�น”

นั�องนัวิค�นัพื่บด�วยว่า โครงการวิจััยท่ี่� อบต.ดำาเนินการได้ที่ำาให์เ้กิดภาพความ
เปัล่่�ยนแปัล่งในชุมชนไปัในที่างท่ี่�ด่ข้ึ�น “แต่ำก่อนคืือหมู่บ้านหนูจึะม่คืนที่ำากิจึกรรม
นอ้ยมาก ท่ี่�เปน็คืนในหมูบ่า้นหนเูองจึะนอ้ยมาก ท่ี่น่�พอได้ที่ำากจิึกรรมน่� เวล่าม่กจิึกรรม
ท่ี่� อบตำ. หรือท่ี่�อื�น จึะม่คืนจึากหมูบ่า้นหนูไปรว่มเยอะข่�น ทัี่�งผูใ้หญใ่จึด่แล่ะเด็ก ๆ  ด้วย
ท่ี่�มาชว่ยงานกนั”

นั�องนิัว สืะทั้�อนัด�วยว่า การเข้้ามาที่ำางานตรงน่�ที่ำาให์้นิวม่ทัี่กษะการพูดคุย  
การเข้้าห์าผู้ให์ญ่แล่ะผู้สูงอายุมากกว่าแต่ก่อน จัากระยะแรกต้องอาศึัยครูห์ม ่
ช่วยพูดนำา เยาวชนไม่กล้่าพูดคุยเอง จันในท่ี่�สุดเยาวชนต้องรวบรวมความกล้่า 
ล่กุข้ึ�นมาที่ำาห์น้าท่ี่�โดยไมต้่องรอให์ค้รูห์มช่ว่ยที่กุอยา่งเห์มอ่นชว่งแรก ๆ 

“มันเป็นโคืรงการของเราแต่ำคืรูหม่ต้ำองคือยช่วยตำล่อด เราต้ำองหัดที่ำาเองบ้าง  
ต้ำองม่คืวามกล่า้ล่กุข่�นมาที่ำา ที่ำาใหเ้รากล่า้พูดสื�อสาร กล่า้พดูมากข่�น เปล่่�ยนไปในเรื�อง
การพดูในท่ี่�สาธีารณะด้วย อันน่�หนูพดูเป็นข่�น พดูเกง่ข่�น มั�นใจึมากข่�น แล่ะไมอ่ายค่ืะ”
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สื่วนั น้องบ่ม-ปัทิี่ตตา สุวงค์ เยาวชนนักวิจััย โครงการการม่ส่วนร่วมข้อง
เยาวชนแล่ะชุมชนในการจััดการข้ยะ ห์มูท่่ี่� 5 บา้นข้วาว กล่่าวว่า รู้้�สืึกพื่อใจักับผล่
ของการู้ทั้ำางานัคนัในัชุุมชุนั 90 เป็อร์ู้เซ็ึ่นัต์ สืามารู้ถจััดการู้ขยะได�ด้ ได�ถก้ต�อง แต่ล่ะคุ�ม
มค้วามสืะอาดมากขึ�นั แต่ล่ะบ�านัมก้ารู้จััดการู้ขยะของตัวเองได�ด้ ตอนัทั้ำาได�พื่าเด็ก ๆ 
ทั้ำากจิักรู้รู้มสืงัเกตเหน็ัว่าเขาทิั้�งขยะได�ถก้ท้ั้� มเ้สืย้งสืะทั้�อนัจัากชุาวชุุมชุนัว่าเขาภม้ใิจักบั
ตัวเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนัิทั้ท้ั้�ทั้ำางานักันัเป็็นัท้ั้ม เยาวชุนัเข�มแข็ง เวล่าทั้ำางานัเยาวชุนั
ให�ความสืำาคัญกบังานั เสืย้สืล่ะเวล่าตัวเองอยา่งชุว่งป็ดิเทั้อมมาทั้ำากจิักรู้รู้มเพืื่�อชุุมชุนั

คำาแนัะนัำาจัากพื่้�เล่้�ยงท้ั้�นั�องบ้มป็รู้ะทัั้บใจัแล่ะนัำามาใชุ�กับชุ้วิตคือคำาพื่้ดท้ั้�ว่า  
“การที่ำางานให้ที่ำากันเป็นท่ี่มนั�นด่แล่้ว เพราะว่าถ้ิ่าเราแตำกกัน งานมันจึะไปไม่ได้”  
บม้เล่า่ว่า เมื�อนัำามาใชุ�กเ็ป็น็ัจัรู้งิดังว่า การู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้มทั้ำาให�เรู้ารู้กักนััมากขึ�นัเพื่รู้าะ
เรู้าทั้ำางานัแบบชุ่วยเหลื่อกันั รู้้�สึืกภ้มิใจัมากท้ั้�ได�ทั้ำากิจักรู้รู้ม ได�ทั้ำาสืิ�งด้ ๆ ให�กับชุุมชุนั 
แล่ะรู้้�สึืกอบอุ่นัเพื่รู้าะว่าในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มไมม่ใ้ครู้ทิั้�งใครู้เล่ย ชุว่ยกนััทั้ำาทั้กุคนั

สืำาหรัู้บการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของตัวเองท้ั้�เด่นัชุัด นั�องบ้มชุ้�ว่า “คืือเรื่ื�องทััศนคืติิ  
เรื่าทัำางานกัับผู้้�ใหญ่ด่้�วย และทัำางานกัับเด็้กัและคืนร่ื่น่เดี้ยวกัันกัับเรื่าด้�วย และเรื่า
สามารื่ถปรื่บัตัิวเข้�าหาเข้าได้� คืนทีั�เรื่าไม่ชอบ คืวามคิืด้ไม่ติรื่งกััน เรื่าไม่แสด้งอารื่มณ์์
ออกัไป เก็ับอารื่มณ์์ได้� และเรื่าคิืด้ว่ากัารื่ทัำางานรื่ว่มกััน ถ�าเรื่าไมโ่กัรื่ธหรื่อืเกัลียด้
กัันจะดี้กัว่า บางทีัเรื่าติ�องยอมบ�าง สด่้ทั�ายเรื่าจะทัำางานรื่ว่มกัันได้�”

นัอกจัากนั้�การู้ทั้ำาวิจััยยังทั้ำาให�นั�องบ้มรู้้�จัักคิดเป็็นัรู้ะบบ ก่อนัท้ั้�เรู้าจัะล่งพื่ื�นัท้ั้�ไป็
ทั้ำางานัต�องมก้ารู้วางแผนักอ่นัแล่ะมก้ารู้คยุกนัักอ่นัว่าจัะทั้ำาอย่างไรู้ นัอกจัากนัั�นัการู้ทั้ำา
วิจััยยังทั้ำาให�นั�องบ้มม้ทัั้กษะใหม่เพิื่�มขึ�นั เมื�อทัั้กษะท้ั้�ม้เป็ล่้�ยนัไป็ มุมมองแล่ะตัวเล่ือก
ในัชุวิ้ตยอ่มมม้ากขึ�นั “คืวามใฝึฝ่ึนั หนูอยากเป็นคืรูภาษาอังกฤษค่ืะ แล่ะอยากเป็นไกด์
แต่ำก่อนหนูเป็นคืนไม่พูด หนูเริ�มกล่้าพูดตำอนท่ี่�มาที่ำากิจึกรรมน่�ล่่ะค่ืะ เมื�อก่อนหนูแค่ื
อยากเป็นคืรู แต่ำพอหนพููดเกง่ข่�นหนกูอ็ยากเป็นไกด์ด้วย” นั�องบม้ทิั้�งทั้�าย 



บทสังเคำริ่�ะห์
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จัากการู้ศึกึษาชุุดบทั้เรู้ย้นัท้ั้�ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ได�ดำาเนันิัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั
พื่บว่า สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัเป็็นักล่ไกขับเคล่ื�อนัหล่ัก ซึ่ึ�งต่อมาม้การู้รู้วมตัวกับท้ั้มงานั 
ก้�ชุพ้ื่ตำาบล่หนัองสืนัทิั้ กล่ายเป็น็ั ‘กลุ่่มเยาวชนห์นองสนิที่จิัตอาสาพลั่ส’ นัอกจัากนั้�
ยังม้กล่ไกในัรู้ะดับตำาบล่ท้ั้�เรู้้ยกว่า กลุ่่มงาน รู้วมถึงหนั่วยงานัต่าง ๆ ในัตำาบล่ แล่ะ 
เครู้อืขา่ยครู้อบครัู้วตำาบล่หนัองสืนัทิั้ เข�ามาเป็น็ักล่ไกขบัเคล่ื�อนัในัภาพื่รู้วมของตำาบล่

กลุ่ม่องค์กรู้/หนัว่ยงานัท้ั้�ขบัเคล่ื�อนังานัพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั ป็รู้ะกอบด�วย

1. กลุ่ม่ผูน้ำาห์มูบ่า้น/ผูใ้ห์ญ/่ผูช่้วย/ส.อบต. บทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ดแ้ล่ความเป็น็ัรู้ะเบย้บ
เรู้้ยบรู้�อยในัชุุมชุนั เชุ่นั การู้คัดเล่ือกผ้�ป็รู้ะสืานังานัท้ั้�เห็นัว่าเหมาะสืมกับงานักิจักรู้รู้ม
ต่าง ๆ แล่ะสือดสือ่งดแ้ล่ไมใ่ห�คนัในัชุุมชุนัยุง่เก้�ยวกับยาเสืพื่ติด ดแ้ล่พื่ฤติกรู้รู้มการู้ใชุ�
ความรุู้นัแรู้ง ป็รู้ะชุาสืมัพื่นััธิข์�อมล้่ขา่วสืารู้ให�ชุุมชุนัรู้บัทั้รู้าบ ป็รู้ะสืานังานักับหนัว่ยงานั
อื�นั ๆ โดยมจุ้ัดแข้ง็ คือ ให�ความรู้ว่มมอืในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มต่าง ๆ จุัดอ่อน คือ ขาดแคล่นั
งบป็รู้ะมาณในัการู้ดำาเนัินักิจักรู้รู้ม สื่งผล่ให�การู้ทั้ำากิจักรู้รู้มไม่ต่อเนัื�อง ไม่ม้การู้วัดผล่
แล่ะป็รู้ะเมินัผล่ ไมไ่ด�รู้บัความรู่้วมมือในับางกจิักรู้รู้ม

2. ท่ี่มงานผูใ้ห์ญใ่จัด่ บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� ทั้ำางานักิจักรู้รู้มรู้ะดับเยาวชุนั เป็น็ัพื่้�เล้่�ยง
เยาวชุนัในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มต่าง ๆ สืนัับสืนันุัสืง่เสืริู้มให�กำาล่งัใจั ให�คำาป็รึู้กษา มาด�วยใจั 
จิัตอาสืา มองเห็นัปั็ญหาของเยาวชุนัอยากม้ส่ืวนัรู่้วมในัการู้แก�ปั็ญหา โดยม้จุัดแข็้ง  
คือม้ความพื่รู้�อม ม้ความรู้ับผิดชุอบ ม้ความสืามัคค้ แล่ะม้ใจัมุ่งมั�นั แต่จุัดอ่อน คือ  
มห้ล่ายภารู้ะหนั�าท้ั้� บทั้บาทั้-ภารู้ะครู้อบครัู้ว ขาดงบป็รู้ะมาณ ขาดทัั้กษะในัการู้สืื�อสืารู้
กบัเด็ก ขาดกล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กในัชุุมชุนั แล่ะขาดเจั�าหนั�าท้ั้�ทั้ำางานัโดยตรู้ง 

3. เคร่อข้่ายครอบครัว บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� สืนัับสืนุันัสืุขภาวะเด็กแล่ะครู้อบครู้ัว
เยาวชุนัเพืื่�อชุว่ยเหล่อืแก�ไขปั็ญหาครู้อบครัู้วท้ั้�สืญ้เสืย้ รู้องรู้บัการู้ป็รู้ะสืานังานัด�านัการู้
พื่ัฒนัาเด็กแล่ะครู้อบครัู้วจัากหน่ัวยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง แต่ยังไม่ม้การู้จััดตั�งท้ั้�ชุัดเจันั  



41

ขาดงบป็รู้ะมาณสืนัับสืนุันั ขาดการู้ป็รู้ะสืานังานัท้ั้�เกิดความต่อเนัื�อง ขาดองค์ความรู้้� 
นัำามาพื่ฒันัาในัพื่ื�นัท้ั้� การู้ป็รู้ะสืานังานั แล่ะทัั้กษะการู้พื่ด้ ท้ั้�ผา่นัมาสืามารู้ถแก�ไขปั็ญหา
สืถานัการู้ณ์ความรุู้นัแรู้งในัครู้อบครัู้วได�ในัรู้ะดับหนึั�ง เชุ่นั เด็กแว�นัในัชุุมชุนัล่ดล่ง  
ป็ญัหายาเสืพื่ติดในัครู้อบครู้วัล่ดล่งในัรู้ะดับหนึั�ง

4.  กศึน.ตำาบล่ห์นองสนิที่ บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� จััดการู้ศึึกษาขั�นัพื่ื�นัฐานั กิจักรู้รู้ม
ทัั้กษะชุวิ้ต พื่ฒันัาสืงัคมแล่ะชุุมชุนั จุัดแข้ง็ คือมง้บป็รู้ะมาณ มแ้ผนัป็ฏิิบติัการู้ แล่ะม้
กรู้อบการู้ดำาเนันิังานัชุดัเจันั

5. กองที่นุ สปัสช., กลุ่่มงานเด็กแล่ะเยาวชน, แมแ่ล่ะเด็ก, เด็กปัฐมวัย, เด็ก
วัยเรย่น ม้บทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ตามภารู้ะงานั จุัดแข็้ง คือ สืามารู้ถทั้ำางานัตามกรู้อบงานัได�
เป็็นัอยา่งด้ แต่ยงัต�องมก้ารู้ป็รัู้บป็รุู้งเรู้ื�องเวล่าแล่ะบุคล่ากรู้ให�เพื่ย้งพื่อกับการู้ทั้ำางานั 

สืว่นัผล่สืงัเครู้าะหก์ารู้ทั้ำางานัของกล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั มดั้งนั้�

1. การที่ำางานในระดับกล่ไกห์มู่บ้าน เป็็นัการู้ทั้ำางานัรู้่วมกันัรู้ะหว่างเด็กแล่ะ
เยาวชุนั แล่ะผ้�ใหญใ่จัด้ ท้ั้�มก้ารู้หนันุัเสืรู้มิการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มอยา่งต่อเนัื�อง เพื่ื�อให�กจิักรู้รู้ม
ต่าง ๆ ขบัเคล่ื�อนัไป็ได�ด�วยด้ แต่ยงัขาดการู้เชุื�อมโยงการู้ทั้ำางานัรู้ะหว่างกนัั เชุน่ั กลุ่ม่ 
แม่แล่ะเด็กจัะมุ่งเพื่้ยงกลุ่่มแม่แล่ะเด็กตั�งครู้รู้ภ์ โดยไม่ม้การู้เชุื�อมโยงกลุ่่มเป้็าหมาย 
อื�นั ๆ สืง่ผล่ให�การู้พื่ฒันัาไมส่ืามารู้ถตอบโจัทั้ย์หรู้อืแก�ไขป็ญัหาในัภาพื่รู้วมได� 

2. การที่ำางานข้องกล่ไกในระดับตำาบล่ เป็น็ัการู้ทั้ำางานัท้ั้�ครู้อบคลุ่มทั้กุกลุ่ม่วัย
ตั�งแต่เด็กแรู้กเกดิ ป็ฐมวัย ป็รู้ะถมศึึกษา มธัิยม แล่ะชุ่วงวัยรุู่้นั โดยการู้ทั้ำางานัมรู้้้ป็แบบ
เป็็นั ‘จิัตอาสืา’ ท้ั้�เข�ามาทั้ำางานัแบบไม่ม้ค่าตอบแทั้นั ทั้ำาให�การู้ขับเคล่ื�อนังานัม้ความ
ครู้อบคล่มุกลุ่ม่เป็า้หมาย  

3. กล่ไกแกนนำาเยาวชน เป็น็ัการู้รู้วมตัวของเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ม้การู้
จััดทั้ำาแผนังานัการู้จััดกจิักรู้รู้มทัั้�งป็รีู้ว่มกนััรู้ะหว่างเยาวชุนัแล่ะผ้�ใหญใ่จัด้ แต่ยงัไมม่ก้ารู้
ตั�งเป้็าหมายในัอนัาคตท้ั้�ชุดัเจันัในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้ม ขณะท้ั้�เยาวชุนัส่ืวนัใหญ่เป็น็ันักัเรู้ย้นั
การู้ทั้ำากจิักรู้รู้มจึังไมเ่กดิความต่อเนืั�อง ป็รู้ะกอบกบัชุ่วงหลั่งมก้ารู้รู้ะบาดของโรู้คโควิด
ทั้ำาให�แผนัการู้ทั้ำางานัต�องป็รู้บัเป็ล่้�ยนับอ่ยครู้ั�งทั้ำาให�เกดิความล่า่ชุ�า 

4. แผนพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชน/ยุที่ธ์ศึาสตร์การพัฒนา จัากการู้ดำาเนัินังานั 
ท้ั้�ผา่นัมามก้ารู้สืรู้�างการู้มส่้ืวนัรู่้วมของเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนัในัการู้จััดทั้ำาแผนังานั
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แต่ล่ะเดือนั ทั้ำาให�เด็กแล่ะเยาวชุนัมแ้รู้งจ้ังใจัในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้ม เพื่รู้าะเป็น็ัความต�องการู้
ของเยาวชุนัเอง แต่เมื�อมองในัภาพื่รู้วมยังไม่ม้แผนัพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�แยก 
ต่างหากจัากแผนัพื่ัฒนัาทั้�องถิ�นั ไม่ม้ยุทั้ธิศึาสืตรู้์การู้พื่ัฒนัาด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�
ชุดัเจันั มเ้พื่ย้งแผนังานัแล่ะยุทั้ธิศึาสืตรู้ท้์ั้�อย้ใ่นัแผนัพื่ฒันัาทั้�องถิ�นัซึ่ึ�งไมม่ค้วามชุดัเจันั
แล่ะครู้อบคลุ่ม ทั้ำาให�ขาดเป้็าหมายแล่ะทิั้ศึทั้างท้ั้�ชุดัเจันัรู่้วมกันั ต่างฝ่า่ยต่างขับเคล่ื�อนั
งานัของตนัเอง 

ปััจจยัเงื�อนำไขคำว�มสำ�เริ่จ็ ปัญัห�แล่ะอปุัสริ่ริ่คำ
1. ท่ี่มพ่�เล่่�ยง (เจ้ัาห์น้าท่ี่� อบต.) ม้ภารู้กิจัตามหนั�าท้ั้�งานัค่อนัข�างเยอะ ทั้ำาให� 

ไม่สืามารู้ถป็ฏิิบัติงานัหรู้ือกิจักรู้รู้มบางอย่างตามป็ฏิิทิั้นัการู้ทั้ำางานัท้ั้�วางแผนัไว�ตาม
รู้ะยะเวล่าท้ั้�กำาหนัดได�

2. ท่ี่มแกนนำาเยาวชน สืว่นัใหญ่เป็น็ันัักเรู้ย้นั แล่ะชุว่งท้ั้�ผา่นัมาม้ภารู้กจิัต่าง ๆ 
ในัโรู้งเรู้้ยนัอย่างต่อเนัื�อง ทั้ำาให�จััดสืรู้รู้เวล่ามารู้่วมทั้ำาวิจััยได�ไม่เต็มท้ั้� ป็รู้ะกอบกับ 
ม้การู้รู้ะบาดของโรู้คโควิด-19 ทั้ำาให�แผนัการู้ทั้ำางานัต�องป็รู้ับเป็ล่้�ยนับ่อยครัู้�งจันัเกิด
ความล่า่ชุ�า

แนำวท�งก�ริ่แก้ไขปัญัห�อปุัสริ่ริ่คำที�เก่ดข้�นำ
1. แบง่ความรู้บัผดิชุอบในัการู้จััดเก็บข�อมล้่ แล่ะเล่อืกเวล่าในัชุว่งตอนัเย็นัหรู้อื

ในัวันัเสืารู้อ์าทิั้ตย ์เพื่ื�อให�แต่ล่ะฝ่่ายมาทั้ำางานัรู้ว่มกันัได� 

2. ใชุ�สืื�อเทั้คโนัโล่ยเ้ข�ามาชุว่ยการู้เกบ็ข�อมล้่ เชุน่ั การู้ใชุ�เฟซึ่บุ�ก ไล่นั ์แล่ะโทั้รู้ศึพัื่ท์ั้
ในัการู้สืมัภาษณ์ สือบถาม แล่ะบนััทึั้กข�อมล้่ต่าง ๆ 

3. นัำาข�อมล้่จัากรู้แ้คบแล่ะเทั้คแนับมาใชุ�รู้ว่มด�วย

ขอ้เสนำอแนำะ
1. การปัรับปัรุงแล่ะพัฒนากล่ไกท่ี่�เห์มาะสม การู้ดำาเนัินังาท้ั้�ผ่านัมา ม้กล่ไก 

ขบัเคลื่�อนัท้ั้�หล่ากหล่ายแต่ยงัขาดการู้บ้รู้ณาการู้ จึังขอเสืนัอให�มก้ารู้บ้รู้ณาการู้ทั้กุกลุ่ม่
งานัมาทั้ำางานัเป็็นัคณะกรู้รู้มการู้ชุุดเด้ยวกันั ล่ดความห่างของกล่ไกในัรู้ะดับหม่้บ�านั
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แล่ะตำาบล่ ทั้ำาให�การู้ทั้ำางานัรู่้วมกันัมค้วามชัุดเจันัขึ�นั โดยนัักวิจััยรู่้วมกับคณะทั้ำางานัทุั้ก
ฝ่า่ยท้ั้�เก้�ยวข�องกบัเยาวชุนัได�มก้ารู้สืรุู้ป็ข�อเสืนัอแนัะ ดังนั้�

กล่ไกห์ลั่ก ควรู้มอ้งค์ป็รู้ะกอบดังน้ั� 

นัายก อบต.หนัองสืนัิทั้/เจั�าหนั�าท้ั้� ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้้ยนั ป็รู้ะธิานัสืภาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ ป็รู้ะธิานัสืภาตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ป็รู้ะธิานั อสืม. ผ้�อำานัวยการู้
โรู้งพื่ยาบาล่สืง่เสืรู้มิสืขุภาพื่ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ กำานัันั/ผ้�ใหญบ่�านั ป็รู้ะธิานักลุ่ม่งานัเด็ก
แล่ะเยาวชุนั มบ้ทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ในัการู้กำาหนัดยุทั้ธิศึาสืตรู้ ์แผนังานั งบป็รู้ะมาณ สืง่เสืรู้มิ
ให�กล่ไกย่อยขับเคล่ื�อนังานัเด็กแล่ะเยาวชุนัตามยุทั้ธิศึาสืตรู้์ ติดตามป็รู้ะเมินัผล่การู้
ดำาเนิันังานัให�เป็น็ัไป็ตามแผนังานัแล่ะยุทั้ธิศึาสืตรู้ข์องตำาบล่

กล่ไกยอ่ยระดับห์มูบ่า้น ควรู้มอ้งค์ป็รู้ะกอบดังน้ั� 

ผ้�ใหญบ่�านั ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญบ่�านั สืมาชุกิสืภาองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่ อสืม. ผ้�ใหญใ่จัด้ 
แกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนัิทั้ แล่ะหัวหนั�าคุ�ม ทั้ำาหนั�าท้ั้�เก็บข�อม้ล่พื่ื�นัฐานั 
ข�อม้ล่สืถานัการู้ณ์ ป็รู้ะเมินัสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัรู่้วมทั้ำากิจักรู้รู้มกับ
เยาวชุนัในัหม้บ่�านั/ตำาบล่ เป็น็ัพ้ื่�เล่้�ยง โค�ชุ ให�คำาป็รึู้กษาแนัะนัำา ป็รู้ะสืานังานักับผ้�นัำา -  
ผ้�ป็กครู้อง - กล่ไกหล่กั ผล่กัดันัให�เกดิงานัตามแผนัยุทั้ธิศึาสืตรู้์

2. การจััดที่ำาแผนยุที่ธ์ศึาสตร์การพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชน ควรู้ม้การู้จััดทั้ำา 
แผนัพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแยกต่างหากจัากแผนัพัื่ฒนัาทั้�องถิ�นั จึังจัะสืามารู้ถสืรู้�าง 
เป็า้หมายรู่้วมกันัในัการู้ขับเคล่ื�อนังานัได�อยา่งเป็็นัรู้ะบบ ไม่ซึ่ำาซึ่�อนั แล่ะมองเห็นัเป้็าหมาย
รู้ว่มกนััชัุดเจันัมากขึ�นั โดยคณะทั้ำางานัได�ตั�งเป้็าหมายในัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัไว�
คือ เด็กแล่ะเยาวชุนั (ทัุ้กคนั) ม้ทัั้กษะอาชุ้พื่ เด็กนัอกรู้ะบบม้อาชุ้พื่ท้ั้�สืามารู้ถเล่้�ยงด้
ตนัเองแล่ะครู้อบครู้วัได� เด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้รัู้กแล่ะดแ้ล่กนัั ไมแ่บง่แยก

3. จััดตั�งกองที่นุเพ่�อคนรุน่ให์ม ่เป็น็ักองทั้นุัท้ั้�เกดิจัากการู้รู้ะดมทั้นุัของทั้กุฝ่า่ย
เพืื่�อให�เด็กแล่ะเยาวชุนัเสืนัอโครู้งการู้เข�าไป็ขอใชุ�กองทั้นุัในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มต่าง ๆ  แล่ะ
สืามารู้ถนัำากองทัุ้นัมาชุ่วยเหลื่อด้แล่เยาวชุนัท้ั้�ด�อยโอกาสื หากม้กองทัุ้นัจัะทั้ำาให�การู้ 
ขบัเคล่ื�อนังานัเป็น็ัไป็อยา่งต่อเนัื�อง โดยเนั�นัการู้ใชุ�กองทั้นุัตามความต�องการู้จัรู้งิ ๆ  ของ
เยาวชุนัเป็น็ัหลั่ก
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ริ่�ยนำ�มคำณ์ะผ้้วจ่ยั
แล่ะที�ปัริ่ก้ษ�โคำริ่งก�ริ่

ภ�คำผนำวก

1  หวัหน้ำ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ยั
นายสมเก่ยรติ  สาระ
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานัักงานัป็ลั่ด
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 
ท้ั้�อย้:่ องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558-806  โทั้รู้สืารู้: 044-558-806
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-9281-3157  e-mail: somkiatsara@hotmail.com

2  คำณ์ะผ้้วจ่ยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่วจ่ยัหลั่ก
นัายหาญนัรู้นิัทั้รู้ ์หาญบาง นัางสืาวธิญัจิัรู้า ชุารัู้มย ์  
นัางสืาวรู้ชัุนัก้รู้ณ ์ชุนัะพื่รู้อ่ง นัายธิรู้้าทั้รู้ พื่วงจัันัทั้รู้์
นัายอภิเดชุ สืวุงค์  นัางสืมบ้รู้ณ์  จิันัดาศึรู้ ้  
นัางสืาวผกาพื่รู้รู้ณ ทัั้นัแก�ว นัางธิญัญธิรู้ พื่จันัะแก�ว
นัางมลั่ล่กิา สืวุงค์  นัางบังอรู้ สืรุู้ยิาทั้อง   
นัางสืงัวรู้ ศึรู้เ้พื่ชุรู้  จ่ัาเอก กฤษณะ มด้�วยด้   
นัางทั้องอินัทั้รู้ ์เงางาม  นัายเทั้พื่ชัุยชุนัะ สืวุงค์
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3  คำณ์ะผ้้วจ่ยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่ยอ่ย

โครงการย่อ่ย่ที่่� 1 : การมีส่่ว่นรว่มีของเย่าวชนและชุมีชนในการจััดการขย่ะ  
บ้า้นขวาว หม่ีท่ี่่� 5

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัายแสืงจัันัทั้รู้ ์พื่รู้หมบุตรู้ ผ้�ใหญ่บ�านัขวาว
นัางอัมพื่รู้ ดาบทั้อง ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญบ่�านัขวาว
นัายนัายเล่ง็ บุญป็ก ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญบ่�านัขวาว 
นัางมลั่ล่กิา สืวุงค์ ป็รู้ะธิานั อสืม.
นัายบวัพื่นัั พื่นััมหา สื.อบต.หนัองสืนิัทั้
นัายสืมเกย้รู้ติ บุญม ้ สื.อบต.หนัองสืนิัทั้ 
นัางสืมบ้รู้ณ์ จิันัดาศึรู้ ้ สื.อบต.หนัองสืนิัทั้
นัางศึภุมาศึ ซึ่วิป็รู้ะโคนั อสืม.

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชน
นัางสืาวป็ทิั้ตตา สืวุงค์  หัวหนั�านักัวิจััย
เด็กหญงิอารู้สิืา จัำานังทั้รู้พัื่ย ์ นัักวิจััย
เด็กหญงิณฐัพื่รู้ สืรู้ะหงส์ืทั้อง นัักวิจััย
นัางสืาวกมล่ทิั้พื่ย ์สืรุู้ยิาทั้อง นัักวิจััย
นัางสืาวฐติิรู้ตันั ์ทั้องแม�นั นัักวิจััย
เด็กชุายภรู้้ภัิทั้รู้ เสืริู้มแก�ว นัักวิจััย
        

โครงการย่อ่ย่ที่่� 2 : บ้ที่บ้าที่ของเย่าวชนในการดแ่ลผู้่้ส่ง่อายุ่ในครอบ้ครวัและ
ชุมีชน บ้า้นส่ำาโรงน้อย่ หมี่ท่ี่่� 7

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางธิญัธิรู้ พื่จันัะแก�ว  ครู้้ กศึนั.ตำาบล่หนัองสืนัทิั้
นัางสืาวผกาพื่รู้รู้ณ ทัั้นัแก�ว เจั�าพื่นัักงานัสืาธิารู้ณสืขุชุุมชุนั
นัางสืงัวรู้ ศึรู้เ้พื่ชุรู้  ผ้�ชุว่ยผ้�ใหญบ่�านั หม้ท้่ั้� 1
นัายวิเชุย้รู้ สืมหวัง  ป็รู้ะธิานัสืภา
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นัางป็รู้าณ ้สืาแก�ว  ป็รู้ะธิานั อสืม.ตำาบล่หนัองสืนัทิั้
นัายวิไล่  สืารู้ะ  หัวหนั�ากลุ่ม่งานัแม่แล่ะเด็ก
นัางจัำารู้สัื พื่วงจัันัทั้รู้ ์  อสืม.
นัางสืาวรู้ชัุนัก้รู้ณ ์ชุนัะพื่รู้อ่ง พื่นัักงานัจั�างเหมาบริู้การู้
นัางสืาวธิญัจิัรู้า ชุารัู้มย ์ ผ้�ชุว่ยเจั�าพื่นัักงานัธิรุู้การู้

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชน
นัางสืาวนัภาพื่รู้ ทั้องแม�นั  หัวหนั�านักัวิจััย
นัางสืาวพื่รู้รู้ณนัารู้ายณ์  พื่รู้หมบุตรู้  นัักวิจััย
นัางสืาวสืนุันััทั้า พื่มิพ์ื่วงษา                  นัักวิจััย             
เด็กหญงิอัญชุษิฐา  โสืดา  นัักวิจััย
นัางสืาวฐติาภา ทั้องนัรู้นิัทั้รู้ ์                นัักวิจััย

โครงการย่อ่ย่ 3 : ศึกึษาแนวที่างการลดอุบ้ติัิเหตุิที่างถนนในเขติติำาบ้ลหนองส่นิที่

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
จ่ัาเอก กฤษณะ มด้�วยด้ จัพื่ง.ป้็องกนััแล่ะบรู้รู้เทั้าสืาธิารู้ณภัย
นัายพื่ชิุติ ผล่คำา  พื่นัักงานัจั�างทัั้�วไป็
ท้ั้มงานัก้�ชุพ้ื่    อบต.หนัองสืนิัทั้

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชน
นัายยิ�งยง คำาฝ่อย  หัวหนั�าท้ั้มวิจััย
นัายบุญสืม อินัทั้รู้ท์ั้อง  ท้ั้มวิจััย
นัายธิวัชุชุยั บุญแก�ว  ท้ั้มวิจััย
เด็กชุายเกย้รู้ติชุยั สืารู้ะ ท้ั้มวิชุยั
เด็กชุายมนัทั้กานัต์ แซ่ึ่โต๋ว ท้ั้มวิจััย
เด็กชุายณฐัวุฒ ิมาทัั้นั  ท้ั้มวิจััย
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4  ที�ปัริ่ก้ษ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ยัหลั่ก
นัายกองค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนิัทั้
กำานันััตำาบล่หนัองสืนัทิั้
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นัหนัองสืนัทิั้วิทั้ยา
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นับ�านัหนัองสืนัทิั้
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นับ�านัหนัองกบั
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นับ�านัวารู้ไพื่รู้ศึรู้้
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นับ�านัโนันังิ�ว
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นับ�านัสืำาโรู้ง
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งพื่ยาบาล่สืง่เสืริู้มสืขุภาพื่ตำาบล่หนัองสืนัทิั้
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