“วิจย
ั เชื
” แก้
ปญ
ั หาชุมชน
่ อมประสานพั
“3ใช้
กลไก”
ฒนา
เพื่ อพั ฒนาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนตําบลกันตวจระมวล
ตําบลเมืองแก
ถอดบทเรียนกระบวนการวิจย
ั เพื่ อท้องถิ่น

โครงการ การพั ฒนาระบบและกลไกการพั ฒนาเด็กเยาวชน
โครงการ ระบบและกลไกการพั ฒนาส่งเสริมอาชีพเยาวชนในและนอกระบบ
ตําบลเมืองแกอย่างมีส่วนร่วม อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรน
ิ ทร์
ตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรน
ิ ทร์

b
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คำำ�นำำ�

หนัังสืือชุุดความรู้้ทั้
� ง้� 5 เล่่มนี้้� เป็็นการถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจัย
ั เพื่� อ
่ ท้้องถิ่่น
� ของ

5 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) จัังหวััดสุุริินทร์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ประการแรก

เพื่่�อศึึกษาแนวทางในการเพิ่่�มสมรรถนะขีีดความสามารถของบุุ คลากรท้้องถิ่่� นในการ
พััฒนาอััตรากำำ�ลังั พลเมืืองรุ่่�นใหม่่ด้้านการพััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น ประการที่่�สอง
เพื่� ่อศึึกษาแนวทางการพััฒนาระบบและกลไกด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�

บริิบทชนบทและบริิบทกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท และรููปแบบการส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�

เหมาะสมของเด็็กและเยาวชนในการเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิิตและทัักษะอาชีีพที่่�เหมาะสม

ในแต่่ละบริิบท และประการที่่�สาม เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการเรีียนรู้้ด้้
� านการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนสู่่�การขยายผลไปยััง อปท.อื่่�น และองค์์กรหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและสนใจ
จึึงได้้เรีียบเรีียงเนื้้� อหาแยกตามรายพื้้� นที่่�ดัังนี้้�

เล่่ มที่่� 1 ใช้้ “วิิ จััย” แก้้ปััญหาชุุ มชนเพื่� ่อพััฒนาเด็็ กและเยาวชนตำำ�บลเมืืองแก

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจัย
ั เพื่� อ
่ ท้้องถิ่่น
� โครงการ การพััฒนาระบบและกลไกการพััฒนา
เด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองแกอย่่างมีีส่่วนร่่วม อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

เล่่มที่่� 2 “3 กลไก” เชื่่�อมประสานพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่� ่อท้้องถิ่่�น โครงการ ระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิม

อาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

เล่่มที่่� 3 “ตำำ�บล + หน่่วยงาน + สถานศึึกษา” 3 กลไกหลัักร่่วมพััฒนาเด็็กเยาวชน

ตำำ�บลสลัักได ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น โครงการ กลไกการพััฒนาเด็็ก

และเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
สุุรินทร์
ิ
์
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เล่่ ม ที่่� 4 “สานพลัั ง ภาคีีเครืื อ ข่่ า ย” กลไกการพัั ฒ นาเด็็ ก ตำำ� บลหนองอีียอ

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น โครงการ กลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

เล่่มที่่� 5 “ผสานการทำำ�งานทุุกหน่่วยงาน” แนวคิิดการพััฒนาเด็็กและเยาวชน

ตำำ�บลหนองสนิิท ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่� อ
่ ท้้องถิ่่�น โครงการ การพััฒนาระบบ
และกลไกการสนัับสนุุนกระบวนการพััฒนาเด็็กและเยาวชนและชุุมชน ตำำ�บลหนองสนิิท

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

สุุดท้้ายนี้้มููลนิ
�
ธิิ ฯิ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าหนัังสืือชุุดความรู้้ทั้
� ง้� 5 เล่่มนี้้จ
� ะเป็็นประโยชน์์

ต่่อผู้้�อ่่านทุุกท่่านและสามารถนำำ�ข้้อมููล/องค์์ความรู้้�ของกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น

ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านนโยบายและการพััฒนาพลเมืือง
รุ่่�นใหม่่ทั้้�งบุุคลากรท้้องถิ่่�นและเยาวชนในพื้้� นที่่�ขององค์์กรและหน่่วยงานของท่่าน และ

ในการนี้้มููลนิ
�
ธิิ ฯิ ใคร่่ขอขอบคุุณสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และ

นวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) 5 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นใน
จัั งหวัั ดสุุริินทร์์ และเครืือข่่ายองค์์ กรภาคีีที่่� เกี่่�ยวข้้องในแต่่ ละพื้้� นที่่� เช่่น ผู้้�นำ�ำ ชุุ มชน

ปราชญ์์ชาวบ้้าน ครููภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น
� กครอง ผู้้ใ� หญ่่ใจดีี คณะผู้้บ
� ริิหาร ครูู
� เครืือข่่ายผู้้ป

และนัักเรีียนแกนนำำ�จากสถาบัันการศึึกษา สาธารณสุุขอำำ�เภอ อาสาสมััครสาธารณสุุข

(อสม.) สภาเด็็ กและเยาวชนระดัั บตำำ�บล แกนนำำ�เด็็ กและเยาวชน ฯลฯ ที่่� สานพลััง
ร่่วมมืือกัันจนสำ�ำ เร็็จลุล่
ุ ว่ งตามเป้้าหมายทุุกประการ

มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
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บอกเล่่า
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกััน

งานวิิ จััยเพื่� ่อท้้องถิ่่� น เป็็นกระบวนการที่่� คนในชุุ มชนรวมทั้้�งตัั วท้้องถิ่่� นเข้้ามา

ร่่วมกัันคิิดทบทวนสถานการณ์์ ตั้้�งคำำ�ถาม วางแผน หาข้้อมููล ทดลองทำำ� วิิเคราะห์์

สรุุปผลการทำำ�งานและหาคำำ�ตอบเพื่� อ
่ ปรัับปรุุงงานต่่อไป กล่่าวคืือ งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�เน้้นการให้้ “คน” ในชุุมชนเข้้ามาร่่วมในกระบวนการวิิจััย ตั้้�งแต่่

การเริ่่ม
� คิิด การตั้้�งคำำ�ถาม การวางแผน และค้้นหาคำำ�ตอบอย่่างเป็็นระบบเป็็นรููปธรรม
โดยเรีียนรู้้� จ ากการปฏิิ บัั ติิ ก ารจริิ ง (Action Research) อัั นทำำ� ให้้ชุุ ม ชนได้้เรีียนรู้้�

สร้้างผลงาน มีีความเก่่งขึ้้�นในการแก้้ปััญหาของตนเอง และสามารถใช้้กระบวนการนี้้�
แก้้ไขปััญหาอื่่� น ๆ ในท้้องถิ่่� น โดยมีีกระบวนการศึึกษาเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล

ดัังนั้้�น จุุดเน้้นของงานวิิจััยเพื่� ่อท้้องถิ่่�นจึึงอยู่่�ที่่� “กระบวนการ” มากกว่่า “ผลลััพธ์์”
เพื่� อ
่ ให้้ชาวบ้้านได้้ประโยชน์์จากงานวิิจััยโดยตรง และให้้งานวิิจััยมีีส่่วนในการแก้้ปััญหา

ของชาวบ้้าน รวมทั้�้ งเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงขึ้้� นจริิงในชุุ มชน ซึ่�่งจะต้้องอาศััย “เวทีี”
(การประชุุม เสวนา พููดคุุยถกเถีียง) เป็็นวิิธีีการเพื่� ่อให้้คนในชุุมชน ทั้�้งชาวบ้้าน ครูู

นัักพััฒนา สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ข้้าราชการ หรืือกลุ่่�มคนอื่่� น ๆ เข้้ามา
ร่่วมหาร่่วมใช้้ “ปััญญา” ในกระบวนการวิิจััย

“กระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น” หมายถึึ ง การทำำ�งานอย่่างเป็็นขั้้�นตอนเพื่� ่อ

ตอบ “คำำ�ถาม” หรืือ “ความสงสััย” บางอย่่าง ดัังนั้้�น สิ่่ง� สำำ�คััญคืือประเด็็น “คำำ�ถาม”

ต้้องคมชััด โดยมีีการแยกแยะประเด็็นว่า่ ข้้อสงสััยอยู่่�ตรงไหน มีีการหา “ข้้อมููล” ก่่อนทำำ�
มีีการวิิเคราะห์์ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล มีีการ “วางแผน” การทำำ�งานบนฐานข้้อมููล

ที่่� มีีอยู่่� และในระหว่่ างลงมืือทำำ�มีีการ “บัันทึึ ก” มีีการ “ทบทวน” ความก้้าวหน้้า

“วิิเคราะห์์” ความสำำ�เร็็จและอุุปสรรคอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่� อ
่ “ถอด” กระบวนการเรีียนรู้้�
ที่่�เกิิดขึ้้�นออกมาให้้ชััดเจน ในที่่�สุด
ุ ก็็จะสามารถ “สรุุปบทเรีียน” ตอบคำำ�ถามที่่�ตั้้ง� ไว้้แล้้ว
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อาจจะทำำ�ใหม่่ให้้ดีีขึ้้�น ตลอดจนสามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นบทเรีียนสำำ�หรัับเรื่่�องอื่่�น ๆ หรืือ

พื้้� นที่่�อื่่�น ๆ ต่่อไป ซึ่�่งทั้้�งหมดนี้้�กระทำำ�โดย “ผู้้�ที่่�สงสััย” ซึ่�่งเป็็นคนในท้้องถิ่่�นนั่่�นเอง

ดัั งนั้้�น กระบวนการงานวิิ จััยเพื่� ่อท้้องถิ่่� นจึึงเป็็นงานวิิ จััยอีีกแบบหนึ่่� งที่่� ไม่่ยึึดติิ ดกัับ

ระเบีียบแบบแผนทางวิิชาการมากนััก แต่่เป็็นการสร้้างความรู้้ใ� นตััวคนท้้องถิ่่�น โดยคน

ท้้องถิ่่�น เพื่� อ
่ คนท้้องถิ่่�น โดยมุ่่�งแก้้ไขปััญหาด้้วยการทดลองทำำ�จริงิ และมีีการบัันทึึกและ
วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระเบีียบการวิิจััยแบบนี้้จึ
� ึงไม่่ใช่่เครื่่�องมืือทางวิิชาการ ไม่่ใช่่ศัก
ั ดิ์์�หรืือ

สิิทธิ์์ที่่
� �ผููกขาดอยู่่�กัับครููบาอาจารย์์ แต่่เป็็นเครื่่�องมืือธรรมดาที่่�ชาวบ้้านก็็ใช้้ประโยชน์์ใน

ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้

สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่� อ
่ ท้้องถิ่่�น ได้้ใช้้วิิธีีการสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นตามแนวคิิด

และหลัักการดัังกล่่าวมาแล้้วในระยะเวลาหนึ่่�ง พบว่่า ชาวบ้้านหรืือทีีมวิิจััยส่่วนใหญ่่

สามารถสะท้้อนการดำำ�เนิินงานด้้วยการบอกเล่่าได้้เป็็นอย่่างดีี ในขณะเดีียวกัันก็พ
็ บว่่า
การเขีียนรายงาน เป็็นปััญหาที่่� สร้้างความหนัักใจให้้แก่่นัักวิิ จััยเป็็นอย่่างยิ่่�ง ดัั งนั้้�น

ด้้วยความตระหนัักถึึงสถานการณ์์ปัญ
ั หาดัังกล่่าว สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น จึึงได้้ปรัับ

รููปแบบการเขีียนรายงานวิิจััย ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น และมีีความง่่ายต่่อการนำำ�เสนองาน

ในรููปแบบที่่�นัก
ั วิิจััยถนััด โดยไม่่ยึด
ึ ติิดในเรื่่�องของภาษาและรููปแบบที่่�เป็็นวิิชาการมาก
เกิินไป ซึ่่�งเป้้าหมายสำำ�คััญของรายงานวิิจััยยัังคงมุ่่�งเน้้นการนำำ�เสนอให้้เห็็นภาพของ

กระบวนการวิิจััยมากกว่่าผลลััพธ์ที่่
์ �ได้้จากการวิิจััย โดยกลไกสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้นัักวิิจััย

สามารถเขีียนรายงานที่่�นำ�ำ เสนอกระบวนการวิิจััยได้้ชััดเจนยิ่่ง� ขึ้้�น คืือ ศููนย์์ประสานงาน

วิิจััย (Node) ในพื้้� นที่่� ซึ่�ง่ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งโครงการวิิจััยมาตั้้�งแต่่เริ่่ม
� ต้้นจนกระทั่่�งจบ

การทำำ�งานวิิจััย ดัังนั้้�น Node จะรัับรู้้พั
� ฒ
ั นาการของโครงการวิิจััยมาโดยตลอด บทบาท

การวิิเคราะห์์เนื้้� อหาหรืือกิิจกรรมของโครงการจึึงเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง Node

และนัักวิิจััย ซึ่�่งความร่่วมมืือดัังกล่่าวได้้นำำ�มาซึ่�่งการถอดบทเรีียนโครงการวิิจััยสู่่�การ
เขีียนมาเป็็นรายงานวิิจััยที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าในที่่�สุด
ุ

แต่่อย่่างไรก็็ตาม รายงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น อาจไม่่สมบููรณ์์แบบดัังเช่่นรายงานวิิจััย

เชิิงวิิชาการโดยทั่่�วไป หากแต่่ได้้คำำ�ตอบและเรื่่�องราวต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการ
วิิจััย ซึ่�ง่ ท่่านสามารถเข้้าไปค้้นหา ศึึกษาและเรีียนรู้้เ� พิ่่ม
� เติิมได้้จากพื้้� นที่่�

สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
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บทเกริ่่น
� นำำ�

มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ สำำ�นัักงาน

คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) หรืือสำำ�นัักงานกองทุุน

สนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.เดิิม) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น 5 แห่่งในพื้้� นที่่�เป้้าหมาย
จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ได้้แก่่ เทศบาลตำำ�บลเมืืองแก (อำำ�เภอท่่าตููม) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
สลัักได (อำำ�เภอเมืือง) เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล (อำำ�เภอปราสาท) องค์์การบริิหารส่่วน

ตำำ�บลหนองอีียอ (อำำ�เภอสนม) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท (อำำ�เภอจอมพระ)

และสำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) เพื่่�อศึึกษาวิิจััยและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ

การต่่อยอดและพััฒนากลไก ระบบสนัับสนุุนและรููปแบบการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ในพื้้� นที่่�บริิบทชนบทและบริิบทกึ่่�งชนบทกึ่่�งเมืือง ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของโครงการ
พััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น 4 ภาค ระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 1 ปีี 2 เดืือน คืือตั้้�งแต่่

วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562 จนถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2563 โดยมีีเป้้าหมาย 3 ประการคืือ
ประการแรก เพื่่�อเพิ่่�มสมรรถนะบุุคลากรท้้องถิ่่�นหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครอง

ส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ให้้มีีบทบาทเป็็น “พี่่�เลี้้ย
� ง” มีีทัักษะโค้้ช ทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีม

ทัักษะการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลความรู้้� และทัักษะการสื่่� อสารเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วม

กัับทุุกภาคส่่วนในชุุมชนท้้องถิ่่�น รวมทั้�้งเป็็นเจ้้าภาพหลัักในการขัับเคลื่่�อนกลไกเพื่� ่อ

การพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� ประการที่่�สอง เพื่่�อยกระดัับและสมรรถนะของ

กลไกเพื่่�อการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�เป้้าหมาย 5 อปท.จัังหวััดสุุริินทร์์ ให้้เกิิด

ความต่่อเนื่่� องยั่่�งยืืน มีีรููปธรรมในลัักษณะการจััดตั้้�งกลไกอย่่างมีีส่่วนร่่วม และมีีระบบ
สนัับสนุุน/ ระบบบริิหารจััดการ และระบบติิดตามและประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่� องที่่�ชัด
ั เจน

และประการที่่�สาม เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้/� นวััตกรรมด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�ง

ในและนอกระบบการศึึกษาเพื่� อ
่ พััฒนาสมรรถนะคนรุ่่�นใหม่่ โดยใช้้กระบวนการจััดการ

ความรู้้� (Knowledge Management ; KM) กระบวนการวิิจัย
ั เพื่่�อท้้องถิ่่น
� (Communitiesbased Research; CBR) ที่่�เป็็นกระบวนการสร้้างนัักวิิจััยซึ่�่งมุ่่�งให้้ชุุมชนเป็็นฐานเพื่� ่อ
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ค้้นหาความรู้้�ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาของชุุมชนท้้องถิ่่�นได้้เอง หรืือ “สร้้างคน สร้้าง

องค์์ความรู้้� สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง” และเป็็นเรีียนรู้้�ด้้วยโครงการ/โครงงาน/กิิจกรรม

ที่่�เยาวชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินงานวิิจััย และกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับ

ทุุกภาคส่่วนในชุุมชนหรืือผู้้มีีส่
� ว่ นได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholders) ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิิน
วิิจััยครั้้�งนี้้� จึึงเป็็นที่่�มาของการก่่อเกิิด 5 โครงการวิิจััยหลััก ที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนวิิจััย

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) ได้้แก่่

1. โครงการ “ระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิมอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ

ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุริินทร์์” โดย นางสาวรััตนา สุุขสบาย

ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดเทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล หััวหน้้าโครงการวิิจัย
ั และคณะ
นัักวิิจััย

2. โครงการ “การพััฒนาระบบและกลไกการพััฒนาเด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองแก

อย่่างมีีส่่วนร่่วม อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสุุรศัก
ั ดิ์์� สิิงห์์หาร ตำำ�แหน่่ง ปลััด
เทศบาลตำำ�บลเมืืองแก หััวหน้้าโครงการวิิจััยและคณะนัักวิิจััย

3. โครงการ “กลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืือง

กึ่่�งชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นางสุุมาลััย แถบทอง ตำำ�แหน่่ง

หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด อบต.สลัักไดและคณะนัักวิิจััย

4. โครงการ “การพััฒนาระบบและกลไกการสนัับสนุุนกระบวนการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนและชุุมชน ตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสมเกีียรติิ

สาระ ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิทและคณะนัักวิิจััย
5. โครงการ “กลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม

จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสุุวัฒ
ั น์์ ยิ้้ม
� ดีี ตำำ�แหน่่ง ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ

และคณะนัักวิิจััย

โดยที่่�ทั้ง้� 5 โครงการวิิจัย
ั เน้้นการใช้้ “กระบวนการวิิจัย
ั เพื่� อ
่ ท้้องถิ่่น
� ” หรืือเรีียกว่่า

CBR เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการยกระดัับกลไก ระบบสนัับสนุุน และค้้นหารููปแบบการ

พััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษาที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมกัับ

บริิบทต่่าง ๆ ในพื้้� นที่่� ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นบริิบทชุุมชนและบริิบทกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท โดยใช้้

กระบวนการเรีียนรู้้� 5 ขั้้�นตอนหลััก ได้้แก่่
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ขั้้� น ตอนที่่� 1 การศึึ ก ษาบริิ บ ทชุุ ม ชน เพื่่� อ ทำำ� ความเข้้าใจและเรีียนรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ

ด้้านประวััติิศาสตร์์ชุุมชน ด้้านภููมิิศาสตร์์ ด้้านประชากร ด้้านทรััพยากร/สิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านวััฒนธรรมประเพณีี และด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นต้้น

ขั้้�นตอนที่่� 2 การศึึกษาเชิิงประเด็็น เพื่่�อพััฒนาโจทย์์ปัญ
ั หาและตั้้�งชุุดคำำ�ถามวิิจััย

ว่่าสงสััยอะไร อยากเรีียนรู้้แ
� ละค้้นหาคำำ�ตอบหรืือวิิธีีการแก้้ปััญหาเรื่่�องใด เป็็นการศึึกษา
ประเด็็นวิิจััยเฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องการเรีียนรู้้แ
� ละศึึกษาวิิจััย

ขั้้�นตอนที่่� 3 รวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อเก็็บรวบรวม เรีียบเรีียง ประมวล

วิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่� ่อใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลในการศึึกษาวิิจััยเพื่� ่อตอบคำำ�ถามที่่�สงสััย
และต้้องการแก้้ปััญหานั้้�น ๆ เพื่� ่อไปสู่่�การค้้นหากลุ่่�มเป้้าหมาย พื้้� นที่่�เป้้าหมายในการ

ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นขั้้�นตอนที่่� 4

ขั้้�นตอนที่่� 4 การออกแบบและลงมืือทดลองปฏิิบัติ
ั ิการ เป็็นการค้้นหาวิิธีีการหรืือ

เครื่่�องมืือสร้้างการเรีียนรู้้จ
� ากการลงมืือปฏิิบัติ
ั จริ
ิ งิ (Action Research) หรืือทดลองปฏิิบัติ
ั ิ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายและพื้้� นที่่�เป้้าหมายเพื่่�อตอบโจทย์์คำำ�ถามวิิจััย

ขั้้�นตอนที่่� 5 การติิดตามและสรุุปผลการวิิจััย เป็็นระบบสนัับสนุุนการวิิจััยเพื่่�อให้้

เกิิดความต่่อเนื่่� องและสามารถปรัับปรุุ งกระบวนการเรีียนรู้้�ตั้้�งแต่่ก่่อน-ระหว่่าง-หลััง

ดำำ�เนิินการวิิจััยว่่าเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไรบ้้าง สามารถค้้นหาคำำ�ตอบของโจทย์์
ปััญหาหรืือชุุดคำำ�ถามวิิจััยได้้หรืือไม่่ในการดำำ�เนิินการวิิจััยและผลที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นอย่่างไร

เพื่่�อเป็็นทั้้�งผลลััพธ์เ์ ชิิงคุุณภาพและปริิมาณ รวมทั้้�งผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น และการนำำ�ผล

จากการศึึกษาวิิจัย
ั ไปขยายผลได้้หรืือไม่่ อย่่างไร ซึ่่ง� เป็็นขั้้น
� ตอนสุุดท้้ายของกระบวนการ
วิิจััยเพื่� อ
่ ท้้องถิ่่�น

โดยกระบวนการเรีียนรู้้เ� พื่่�อท้้องถิ่่�นทั้้�ง 5 ขั้้�นตอนนี้้� จะต้้องคำำ�นึงึ ถึึงการวิิเคราะห์์

ความต้้องการตั้้� งแต่่ เริ่่�มศึึกษาบริิบทชุุ มชน การเก็็บรวบรวมข้้อมููล วิิ เคราะห์์ข้้อมููล

ตั้้�งโจทย์์วิิจััยและคำำ�ถามวิิจััย เรีียงลำำ�ดัับความสำำ�คััญก่่อนหลััง เพื่� ่อเลืือกโจทย์์ปััญหา
หรืือประเด็็ นวิิจััยที่่� ชััดเจน เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายและวัั ตถุุประสงค์์ เชิิงพฤติิ กรรมว่่ า

ต้้องการให้้ใครได้้รัับการต่่อยอดและพััฒนา ใครคืือกลุ่่�มเป้้าหมาย ใครคืือพี่่�เลี้้ย
� งที่่�ต้้อง
เพิ่่�มสมรรถนะหรืือทัักษะการโค้้ช ใครคืือคณะทำำ�งานที่่�จะผลัักดัันให้้เกิิดกลไกในการ

ขัับเคลื่่�อนงานพััฒนาเด็็กเยาวชนและชุุมชน และต้้องการให้้ใครเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างไร องค์์ประกอบของกลไกที่่�จะขัับเคลื่่�อนงานด้้านพััฒนาเด็็กและเยาวชนในชุุมชน
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ท้้องถิ่่น
� ให้้เกิิดความต่่อเนื่่� อง เช่่น ควรมีีโครงสร้้าง บทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน

อย่่างไร ควรมีีนโยบาย เป้้าหมาย ยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ แผนงานและงบประมาณอย่่างไร
ควรมีีระบบสนัับสนุุน ระบบติิ ดตาม/ประเมิินผล และระบบบริิหารจัั ดการอย่่างไร
เพื่� อ
่ นำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดขอบเขตเนื้้� อหาที่่�จะดำำ�เนิินการวิิจััย การเลืือกเทคนิิควิิธีีการหรืือ

เครื่่�องมืือที่่�จะใช้้ในการศึึกษาวิิจััย การออกแบบ/การสื่่� อสารเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการหรืือทดลองปฏิิบััติิจริิงในภาคสนามและมีี
ระบบติิ ด ตาม/ประเมิิ น ผลการเรีียนรู้้� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่� ่ อ สรุุ ป ผลการวิิ จัั ย ผ่่ า นเวทีี

คืืนข้้อมููลชุุมชน และเวทีีประชุุมกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ซึ่�่งท่่านผู้้�อ่่านสามารถติิดตาม

ผลการศึึกษาวิิจััยได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) และมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล

นอกจากมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจลจะมีีบทบาทหน้้าที่่�ประสานงานวิิจััย ยัังคงมีีหน้้าที่่�

รัับผิิดชอบในด้้านงานวิิชาการและสนัับสนุุนการเพิ่่�มสมรรถนะทั้้�งทีีมพี่่�เลี้้�ยงวิิจััยและ
ทีีมนัักวิิจััย ร่่วมกัับมููลนิิธิส
ิ ถาบัันวิิจััยเพื่่�อพััฒนาท้้องถิ่่�นอีีสาน โดย รองศาสตราจารย์์
ดร.สุุจินต์
ิ ์ สิิมารัักษ์์ นายบุุญเสริิฐ เสีียงสนั่่�น นายวิิเชีียร สอนจัันทร์์ และสถาบัันยุวุ โพธิิชน

โดย นางสาววราภรณ์์ หลวงมณีี จััดให้้มีีการประชุุม/อบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั /ิ ค่่ายสร้้างเครืือข่่าย

เด็็กและเยาวชน ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งและทีีมนัักวิิจััยตลอดโครงการ ดัังนี้้�
Workshop 1

เวทีีทำำ�ความเข้้าใจ หาแนวทางและการพััฒนาโจทย์์วิจั
ิ ย
ั 5 อปท.จัังหวััด

สุุรินทร์
ิ
์

Workshop 2

เวทีีการพััฒนาโจทย์์วิิจััยรายพื้้� นที่่� 5 อปท.จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

Workshop 3

เวทีีวิิเคราะห์์โครงการ กลั่่�นกรองและนำำ�เสนอโครงการวิิจัย
ั ต่่อ สกสว.

Workshop 4

เวทีีพิิจารณาโครงการวิิจััย 5 อปท.จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ต่่อคณะกรรมการ

Workshop 5

เวทีีออกแบบวิิจััย วางแผน ทดลองปฏิิบัติ
ั ิ และแบ่่งบทบาทวางระบบ

หรืือ สกว.เดิิม
ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

ติิดตาม

Workshop 6

เวทีีหนุุนเสริิมศัักยภาพพี่่�เลี้้ย
� งวิิจััย (Training of Trainers ; TOT)

Workshop 7

เวทีีหนุุนเสริิมศัักยภาพทีีมนัักวิิจััย/สรุุ ปบทเรีียน และถอดบทเรีียน

โครงการวิิจััยหลััก
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Workshop 8
Workshop 9
Workshop 10
Workshop 11

เวทีีสนัับสนุุนโครงการวิิจััยย่่อย วางแผน ทดลองปฏิิบัติ
ั ิและวางระบบ

ติิดตาม

เวทีีคืื นข้้อมููลชุุ มชน และถอดบทเรีียน (AAR) ทีีมพี่่�เลี้้�ยงวิิ จััยและ

นัักวิิจััยโครงการย่่อย

เวทีีหนุุ น เสริิ ม ศัั ก ยภาพและสร้้างเครืื อ ข่่ า ยนัั ก วิิ จัั ย /จัั ด ทำำ�ร ายงาน

ความก้้าวหน้้าโครงการวิิจััย

เวทีีนำำ�เสนอรายงานความก้้าวหน้้าโครงการวิิ จััยต่่ อคณะกรรมการ

ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

Workshop 12

เวทีีสัังเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�รายงานผลการศึึกษาวิิจัย
ั ฉบัับสมบููรณ์์

Workshop 13

เวทีีนำำ�เสนอผลงานวิิจััย 5 อปท.สุุริินทร์์ เพื่่�อขอข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอ

Site visit

แนะจากคณะกรรมการ ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

การติิดตาม ประเมิินสถานการณ์์ และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตลอด
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ

โดยที่่�เนื้้� อหาในหนัังสืือถอดบทเรีียนโครงการวิิจััยของ 5 อปท.จัังหวััดสุุริินทร์์นี้้�

จะเน้้นการถอดบทเรีียนกระบวนการวิิ จััยเพื่่�อท้้องถิ่่� นและตัั วอย่่างความสำำ�เร็็จของ

โครงการและคณะนัักวิิจััยพอสัังเขป โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่� ่อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ในการศึึ ก ษาวิิ จัั ย เพื่� ่ อ ต่่ อ ยอดและพัั ฒ นากลไก ระบบและรููปแบบการส่่ ง เสริิ ม การ

เรีียนรู้้�และสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษา หากท่่านใดหรืือ

หน่่วยงาน/องค์์กรใดสนใจสามารถเดิินทางไปศึึกษาดููงานแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้แ
� ละสััมผััส
จริิงในพื้้� นที่่�เป้้าหมายทั้้�ง 5 อปท.ในจัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
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“3 กลไก” เชื่่�อมประสานพัั ฒนา
เด็็กและเยาวชนกัันตวจระมวล
จัังหวััดสุุริินทร์์
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“กัั น ตวจระมวล” เป็็ นตำำ� บลขนาดเล็็ ก ในเขตพื้้� นที่่� อำำ� เภอปราสาท จัั ง หวัั ด

สุุรินทร์
ิ
ที่่
์ �ยังั คงกลิ่่น
� อายวิิถีีวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมและยัังคงความเป็็นชนบทไว้้อย่่างครบถ้้วน

แบ่่งเขตพื้้� นที่่�การปกครองเป็็น 8 หมู่่�บ้้าน มีีประชากรประมาณ 5,665 คน ประชาชน
ส่่วนใหญ่่กว่่าร้้อยละ 90 มีีอาชีีพทำำ�นา เลี้้ย
� งสััตว์์ หลัังฤดููกาลเก็็บเกี่่�ยวประกอบอาชีีพ

ทอผ้้า จัักสาน ถัักแห เก็็บหมาก เก็็บมะพร้้าว และส่่งขายพืืชสมุน
ุ ไพร ฯลฯ ท่่ามกลาง
ความอุุดมสมบููรณ์์ของทุุนทรัพ
ั ยากรธรรมชาติิ “ในน้ำำ�มีีปลา ในนามีีข้้าว” ตลอดจนทุุน

ทางสัังคมที่่�มีีความรุ่่�มรวยทางภููมิิปัญ
ั ญา วิิถีีชีีวิต
ิ วััฒนธรรม ทำำ�ให้้คนที่่�อยู่่�อาศััยในชุุมชน
ยัังคงประกอบอาชีีพเลี้้�ยงปากท้้องได้้อย่่างพอมีีพอกิิน แต่่อีีกส่่วนหนึ่่�งก็็เลืือกออกไป

ทำำ�งานรัับจ้้างนอกพื้้� นที่่� บ้้างไปเป็็นแรงงานก่่อสร้้าง หรืือเข้้าเมืืองไปรัับจ้้างขัับวิิ น
มอเตอร์์ไซค์์

สถานการณ์์ปัญ
ั หาเด็็กและเยาวชน
ทว่่าหากฉายภาพไปถึึงอนาคตอัันใกล้้ของกัันตวจระมวล มีีความคล้้ายคลึึงกัับ

ชุุมชนชนบทอื่่� น ๆ อีีกหลายพื้้� นที่่�ในประเทศไทย คนรุ่่�นพ่่อแม่่เริ่่�มมีีความวิิตกกัังวลใจ

กัับความเป็็นไปของลููกหลาน ผู้้�นำำ�ชุุมชนตลอดจนพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองต่่างชี้้�ตรงกััน

หลายปััญหา โดยเฉพาะปััญหาเด็็กและเยาวชนไม่่สนใจการเรีียน ออกจากโรงเรีียน
กลางคัั น แล้้ ว มานั่่� ง นอนอยู่่�บ้้ า น เมื่่� อ ไม่่ มีีการศึึก ษาตามมาตรฐานจึึ ง ไม่่ ทำำ� งาน
ขณะที่่�เด็็กและเยาวชนในระบบบางส่่วนเรีียนจบแล้้วก็็ยัังไม่่มีีงานทำำ� เป็็นภาระ

ทางเศรษฐกิิจให้้กัับครอบครััว สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นยิ่่�งทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนขาด

แรงกระตุ้้�นและแรงบัันดาลใจในการเรีียน

ยิ่่�งเมื่่�ออยู่่�ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่เหมาะสม มีีเวลาว่่างก็็ชัักชวนกัันทำำ�

พฤติิกรรมเสี่่ย
� ง จัับกลุ่่�มมั่่�วสุุม เสี่่ย
� งต่่อการยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด ติิดเกม ติิดเหล้้า

ทะเลาะวิิวาท หรืือทำำ�กิจ
ิ กรรมที่่ก่
� อ
่ ให้้เกิิดความรำ��คาญแก่่คนในชุุมชน เช่่น การขัับขี่่�
มอเตอร์์ไซค์์รบกวน

พฤติิกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นสร้้างความหวาดระแวง และความไม่่สงบเรีียบร้้อยในชุุมชน

จากปััญหาทั้้�งหมดนี้้�ส่่งผลให้้ครอบครััวของเด็็กและเยาวชนแสดงความกัังวลใจและ

ห่่วงใย กลััวว่่าลููกหลานจะเอาตััวไม่่รอด ซึ่�่งนัับวัันปััญหาที่่�ว่่าจะมีีปริิมาณและมีีความ
รุุนแรงเพิ่่ม
� ขึ้้�น
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ดึึงความร่่วมมืือของชุุมชน...เฟ้้นหาคนมีี “ใจ”
เข้้าร่ว
่ มงาน
เพื่� อ
่ เปลี่่�ยนแปลงเด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเสี่่�ยงจากที่่�สังั คมมองว่่าเป็็น “ภาระ” สู่่�การ

เป็็น “พลััง” ขัับเคลื่่�อนชุุมชน การส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเสี่่�ยงมีี “ความรู้้�”

และมีี “ทัักษะ” ในการประกอบอาชีีพที่่�สอดคล้้องกัับทุุนทางสัังคม ทุุนทรัพ
ั ยากร และ

ทุุนทางเศรษฐกิิจของชุุ มชน โดยอาศััยองค์์ ความรู้้�และภููมิิปััญญาของชุุ มชนที่่� มีีอยู่่�
จึึงเป็็นที่่�มาของโจทย์์การทำำ�วิิจััย ระยะที่่� 1 ภายใต้้การทำำ�งานของทีีมงานเทศบาลตำำ�บล

กัันตวจระมวลในหััวข้้อ โครงการกระบวนการเรีียนรู้้�ทุุนทางสัังคมเพื่่�อสร้้างทัักษะ

อาชีีพให้้เยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์

ทั้�้ งนี้้� งานวิิ จััยในระยะแรกเน้้นการพััฒนาเด็็ กและเยาวชนนอกระบบโดยการ

สนัับสนุุนของโครงการพััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น (4 ภาค) เพื่่�อการพััฒนาเด็็ก

เยาวชน และครอบครััว โดย มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

ร่่วมกัับสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.) และสถาบัันเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�
เพื่่�อชุุมชนเป็็นสุข
ุ (สรส.)

โครงการมีีเป้้าหมายเพื่� ่อศึึกษาสถานการณ์์ความรุุ นแรงด้้านการประกอบอาชีีพ

ของเยาวชน ศึึกษาศัักยภาพความต้้องการด้้านการประกอบอาชีีพของเยาวชนในการ

พััฒนาอาชีีพของตนเอง และศึึกษาทุุนทางสัังคมของชุุมชนที่่�เอื้้�อและเหมาะสมในการ
พััฒนาอาชีีพของเยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล

“ถ้้าเด็็ก ๆ ไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ ก็็ไม่่อยากให้้เด็็กเยาวชน

กลายเป็็นภาระของครอบครััวและตกมาเป็็นภาระของสัังคม”

ป๋๋ า -รัั ต นา สุุ ข สบาย หัั ว หน้้ า สำำ�นัั ก ปลัั ด เทศบาลตำำ� บล
กัันตวจระมวล ในฐานะหััวหน้้าโครงการวิิจััย กล่่าว

การดำำ�เนิินโครงการเริ่่�มต้้นด้้วยการลงพื้้� นที่่สั
� ม
ั ภาษณ์์

ผู้้�นำำ�ชุุมชนและผู้้�ปกครอง พบว่่า เด็็กและเยาวชนส่่วนใหญ่่
อาศัั ย อยู่่�กัั บ ตายายเนื่่� อ งจากพ่่ อ แม่่ ต้้ องไปทำำ� งานต่่ า งถิ่่� น

ผู้้ป
� กครองไม่่มีีรายได้้มากนัักแต่่ต้้องเจีียดเงิินให้้หลาน ๆ นำำ�ไป

รััตนา สุุขสบาย
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เล่่นเกม หรืือไปเติิมเงิินโทรศััพท์มื
์ อ
ื ถืือ แต่่ถ้้าเสริิมทัักษะให้้เด็็กและเยาวชนรู้้จั
� ก
ั ประกอบ

อาชีีพ พวกเขาจะสามารถพััฒนาและเปลี่่�ยนตััวเอง มีีงาน มีีเงิิน และหัันมาช่่วยเหลืือ
จุุนเจืือครอบครััวได้้

“เราไม่่อยากให้้เยาวชนคนอายุุน้อ
้ ย ๆ ที่่�มีีเรี่่ย
� วแรง มีีกำำ�ลังั เป็็นภาระของผู้้�สููงอายุุ

เหมืือนอย่่างที่่�เป็็นอยู่่�” ป๋๋าสะท้้อน

เมื่่�อคิิดจะทำำ�วิิจััยเพื่่�อแก้้ปััญหาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ กระบวนการต่่อมาที่่�

เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวลทำำ� คืือ “สร้้างการมีีส่่วนร่่วม” ของคนในชุุมชน เพราะ
มีีฐานการทำำ�งานเดิิมของนัักถัักทอชุุมชนอยู่่�ก่่อนแล้้ว ซึ่�ง่ มีีฐานความคิิดที่่�ว่่า การทำำ�งาน

ใด ๆ ก็็ตามจะประสบความสำำ�เร็็จได้้ ต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากคนในชุุมชน ทีีมวิิจััย

(เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาล) จึึงชัักชวนผู้้�นำำ�ชุุมชนทั้้�ง 8 หมู่่�บ้้านเข้้ามารัับฟัังรายละเอีียด
การทำำ�โครงการ และหาคนที่่�มีี“ใจ” มาเข้้าร่่วมกระบวน ในครั้้�งนั้้�น หมู่่� 2 บ้้านสระ

มีีผู้้�ใหญ่่บ้้านอยากหาคนเข้้ามาช่่วยทำำ�งานในชุุมชน และหมู่่� 5 บ้้านตาแจ๊๊ต ซึ่�่งมีีกลุ่่�ม
เด็็กและเยาวชนเข้้มแข็็งอยู่่�แล้้วเข้้ามาเป็็นทีีมวิิจััยร่่วม

จากการดำำ�เนิินโครงการในระยะที่่� 1 ความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างหนึ่่�งที่่�เห็็นได้้ชััดเจน

คืื อ กลุ่่�มเด็็ กและเยาวชนชัักชวนกลุ่่�มเพื่� ่อนที่่� ไม่่ได้้เรีียนเข้้ามาร่่วมกิิจกรรมเพิ่่�มเติิ ม

จากเดิิม 9 คน เพิ่่ม
� ขึ้้�นเป็็น 15 คน กลุ่่�มเยาวชนที่่�สนใจเรื่่�องการซ่่อมรถต่่อยอดกิิจกรรม
เพิ่่�มเติิมให้้กัับกลุ่่�มเยาวชนที่่�ไม่่ชอบการซ่่อมรถ เช่่น การเลี้้�ยงไก่่ไข่่ เด็็กและเยาวชน

ได้้รัับประสบการณ์์การทำำ�งานและประกอบอาชีีพจากทุุนที่่�อยู่่�ในชุุมชน เยาวชนที่่�ออก

จากการเรีียนกลางคัันเมื่่�อได้้ร่่วมโครงการก็็มีีความคิิดกลัับมาเรีียนต่่อในด้้านที่่�ตััวเอง
ถนััดหรืือชอบเพื่� อ
่ เพิ่่ม
� ความรู้้ใ� ห้้กัับตััวเอง

ในภาพรวมชุุมชนเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและมุุมมองที่่�เคยมองเด็็กและเยาวชนใน

ทางที่่�ไม่่ดีี มาเปิิดใจยอมรัับให้้เยาวชนเข้้ามามีีบทบาททำำ�กิจ
ิ กรรมของชุุมชน ชุุมชนได้้

เด็็ กและเยาวชนที่่� มีีคุุณภาพมาช่่วยพััฒนาหมู่่�บ้้าน คนในชุุ มชนให้้ความสนใจและ
ติิดตามงานของคนรุ่่�นใหม่่ ผู้้ป
� กครองเกิิดความภาคภููมิิใจลููกของตนเองมากยิ่่ง� ขึ้้�น

ทั้้� ง นี้้� เมื่่�อทีีมวิิ จััยรายงานผลลัั พ ธ์์ จ ากความเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นแก่่ ส ภา

เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล และโรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา ทั้�้งสองหน่่วยงาน และ

นายสุุข แนมดีี นายกเทศมนตรีีตำำ�บลกัันตวจระมวล จึึงได้้เล็็งเห็็นประโยชน์์ที่่�เด็็กและ

เยาวชนนอกระบบในตำำ�บลกัันตวจระมวลได้้รัับจากงานวิิจััยในระยะแรก จึึงอนุุมัติ
ั ิให้้
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จัั ดทำำ�แผนพััฒนาด้้ านเด็็ กและเยาวชนอย่่างต่่ อเนื่่�อง
และให้้ขยายกิิจกรรมดัังกล่่าวไปทั้้�ง 8 หมู่่�บ้้าน

ผลลััพธ์เ์ ชิิงบวกจากพฤติิกรรมของเด็็กและเยาวชน

ที่่� เปลี่่�ยนแปลงไป จากการดำำ�เนิินโครงการในระยะแรก

ทำำ�ให้้ระหว่่างดำำ�เนิินโครงการระยะที่่� 2 มีีหมู่่�บ้้านเข้้าร่่วม
โครงการเพิ่่ม
� อีีก 4 หมู่่�บ้้าน ได้้แก่่ หมู่่�ที่่� 3 บ้้านตาแก้้ว
หมู่่�ที่่� 4 บ้้านทำำ�นบ หมู่่�ที่่� 6 บ้้านโคกเพชร และหมู่่�ที่่� 8

นายสุุข แนมดีี

บ้้านถนนชััย เข้้ามาเสริิมทััพ นอกจากนี้้�ยัังมีีโรงเรีียน

เข้้าร่่วมโครงการอีีก 2 แห่่ง คืือ โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา และโรงเรีียนกัันทราราม
(นุ่่�นศึึกษาคาร)

โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา สานต่่อโครงการด้้วยการจััดทำำ�โครงการบููรณาการด้้าน

อาชีีพให้้แก่่เด็็กในระบบของแต่่ละช่่วงชั้้�น ส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนมีีอาชีีพที่่�ตนเอง

ชอบและถนััดจากการทำำ�โครงงานอาชีีพในโรงเรีียน เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้ตัั วเด็็ กและ
เยาวชนเอง ไม่่เป็็นภาระของครอบครััว

จนกระทั่่�ง มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ

สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจัย
ั และนวััตกรรม (สกสว.) หรืือ สกว.เดิิม
สนัับสนุุนทุนวิ
ุ ิจััยให้้ทีีมวิิจััยได้้ต่่อยอดการทำำ�วิิจััยระยะที่่� 2 โครงการ “ระบบและกลไก

พััฒนาส่่งเสริิมอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท

จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์” โดยมีีเป้้าหมายเพื่� อ
่ พััฒนาสานต่่อกิิจกรรมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับเด็็กและ
เยาวชนทั้้�งในและนอกระบบ ขยายความร่่วมมืือในรููปแบบเครืือข่่าย ออกแบบการ

พััฒนาอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบระดัับตำำ�บลแบบมีีส่่วนร่่วม รวมถึึงปฏิิบััติิการ
พััฒนาอาชีีพเยาวชนที่่�เหมาะสมกัับทุุกชุุมชนในตำำ�บล
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ตั้้�งโจทย์์ฝึึกฝนทัักษะเยาวชนบนฐานทุุนชุม
ุ ชน
ผลจากการล้้มลุุกคลุุกคลาน ลงมืือทำำ�โครงการตั้้� งแต่่ ยัังไม่่เคยมีีประสบการณ์์

มาก่่อน การผ่่านร้้อนผ่่านหนาวทำำ�ให้้กลไกภาคส่่วนต่่าง ๆ ในชุุมชนรัับรู้้เ� ป้้าหมายการ
ทำำ�งานร่่วมกััน และเพื่� อ
่ ให้้เดิินทางไปถึึงเป้้าหมาย โครงการได้้ส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชน
เรีียนรู้้�และฝึึกฝนทัักษะผ่่านโครงงานอาชีีพที่่�สอดคล้้องกัับทุุนทรััพยากรและทุุนทาง

สัังคมของชุุมชน เพื่� อ
่ ค้้นหาอาชีีพที่่�เหมาะสมกัับตนเอง และสร้้างทัักษะที่่�เป็็นประโยชน์์
ติิดตััวไปในอนาคต ประกอบด้้วยโครงการย่่อยตามบริิบทและความต้้องการเด็็กและ

เยาวชนแต่่ละชุุมชน ทั้้�งหมด 8 โครงการย่่อย ใน 8 พื้้� นที่่� ได้้แก่่

1. บ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2 โครงการซ่่อมจัักรยานยนต์์ โครงการเลี้้�ยงไก่่ โครงการ
เลี้้ย
� งปลา

2. บ้้านตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3 โครงการเลี้้ย
� งไก่่ โครงการเลี้้ย
� งปลา
3. บ้้านทำำ�นบ หมู่่�ที่่� 4 โครงการซ่่อมจัักรยานยนต์์ โครงการเลี้้�ยงไก่่ โครงการ
เลี้้ย
� งปลา (ขยายโครงการมาจากบ้้านสระ)

4. บ้้านตาแจ๊๊ต หมู่่�ที่่� 5 โครงการทำำ�ขนม
5. บ้้านโคกเพชร หมู่่�ที่่� 6 โครงการทำำ�ขนม
6. บ้้านถนนชััย หมู่่�ที่่� 8 โครงการเลี้้ย
� งกบ
7. โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา โครงการปลููกผัักปลอดสารพิิษ โครงการฝึึกซ้้อมกีีฬา
ยกน้ำำ�หนััก

8. โรงเรีียนกัันทราราม (นุ่่�นศึึกษาคาร) โครงการฝึึกทัักษะฟุุตบอล
ทั้้�งนี้้� โครงการระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิมอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ

ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ซึ่่�งเป็็นโครงการหลัักต้้องการศึึกษา
มีี 7 ประเด็็นด้้วยกััน ได้้แก่่

1. ฐานข้้อมููลเยาวชน
2. ข้้อมููลทุุนชุุมชนที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างอาชีีพเยาวชน
3. ชุุดประสบการณ์์การสร้้างอาชีีพเยาวชนช่่วงที่่�ผ่า่ นมา

17

4. การพััฒนาและต่่อยอดกิิจกรรมอาชีีพที่่�เหมาะสมกัับเยาวชน
5. การขยายการพััฒนาอาชีีพเยาวชนระดัับตำำ�บล
6. ระบบและกลไกส่่งเสริิมพััฒนาอาชีีพเยาวชนระดัับตำำ�บล
7. การปฏิิบัติ
ั ิการพััฒนาอาชีีพเยาวชน
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ใช้้ 4 ทุุนชุม
ุ ชนประสานขัับเคลื่่�อนการพัั ฒนาทัักษะ
อาชีีพเยาวชน
การทำำ� โครงการด้้ า นการพัั ฒ นาอาชีีพ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งอาศััย ผู้้�เชี่่�ย วชาญและ

ความร่่วมมืือจากผู้้�รู้้� ก่่อนทำำ�งานสิ่่�งสำำ�คััญคืือ “การเตรีียมความพร้้อม” และ “สร้้าง
ความรู้้� ค วามเข้้า ใจ” แก่่ ผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง านในแต่่ ล ะระยะของการดำำ� เนิิ น โครงการ ทั้้� ง ใน

โครงการหลัักและโครงการย่่อย ไม่่ว่่าจะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาล ผู้้�นำ�ำ ชุุมชน ชาวบ้้าน

และตััวแทนนัักวิิจััย รวมถึึงผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน และคณาจารย์์ในโรงเรีียนที่่�อาสา

เข้้ามามีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินโครงการ

จากการศึึกษาวิิ จััยพบว่่ า กลไกที่่� มีีบทบาทและใกล้้ชิิดกัับกลุ่่�มเป้้าหมายหรืือ

เด็็กและเยาวชน ประกอบด้้วย กลไกหน่่วยงานระดัับตำำ�บล กลไกชุุมชน และกลไก

สถานศึึกษา ซึ่�่งทำำ�หน้้าที่่�ดููแล สนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ และส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�
ทัักษะอาชีีพต่่าง ๆ ดัังนั้้�นการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในชุุมชนเกี่่�ยวกัับการพััฒนาอาชีีพ

จะประสบผลสำำ�เร็็จได้้ ต้้องประกอบไปด้้วยต้้นทุุนต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน โดยแต่่ละ
ทุุนในชุุมชนสามารถนำำ�มาพััฒนาทัักษะอาชีีพเยาวชนได้้ ดัังนี้้�

1.	ทุุนทางนโยบายท้้องถิ่่�น เทศบาลมีีนโยบายและแผนเพื่่�อพััฒนาเยาวชน

ตำำ�บลกัันตวจระมวล โดยวางเป้้าหมายให้้ “เยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล เป็็นเยาวชน

ที่่�มีีศัักยภาพ มีีทัักษะชีีวิิต ทัักษะอาชีีพ ที่่�สามารถพึ่่�งตนเองได้้ และมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาท้้องถิ่่�น” จึึงได้้วางนโยบายในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล

และได้้ส่่งเสริิมสนัับสนุุนโครงการเพื่่�อการพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล

และได้้บรรจุุโครงการ/กิิจกรรมการพััฒนาเด็็กและเยาวชนไว้้ในแผน 5 ปีีของเทศบาล
ตำำ�บลกัันตวจระมวล

2.	ทุุนทรััพยากรในชุุมชนเป้้าหมาย ที่่�ดิิน สระน้ำำ� และอื่่�น ๆ จากการศึึกษา

พบว่่า ทุุนทางทรััพยากรที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการพััฒนาทัักษะอาชีีพของเยาวชนทั้้�งในและ
นอกระบบ

3.	ทุุ น ความรู้้�ที่่� มีีในชุุ ม ชน เช่่ น ความรู้้� ใ นการเลี้้� ย งไก่่ เลี้้� ย งปลา ทำำ� ขนม

ซ่่อมรถ เป็็นต้้น
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4.	ทุุนบุุคคล คืือ มีีผู้้นำ
� �ำ ผู้้รู้� ้� ที่่�สามารถถ่่ายทอดความรู้้� ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการ

พััฒนาเยาวชน

บทเรีียนจากการทำำ�โครงการในระยะแรก ทำำ�ให้้ ทต.กัันตวจระมวลเล็็งเห็็นปัญ
ั หา

ที่่� เกิิดขึ้้�นจากกลไกต่่ าง ๆ ในชุุ มชนที่่� ไม่่ได้้ทำำ�งานประสานกัันเท่่ าที่่� ควร ทั้�้ งในระดัั บ

กลไกชุุมชน กลไกตำำ�บล และภาคีีเครืือข่่าย การดำำ�เนิินโครงการในระยะที่่� 2 จึึงใช้้วิิธีี
การศึึกษาชุุ มชนแบบมีีส่่ ว นร่่ว ม มีีการจัั ด ประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารทบทวนบทเรีียน
การพััฒนาเด็็กและเยาวชน กำำ�หนดทิิศทางการทำำ�งาน และแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ร่ว่ มกััน

ระหว่่างกลไกปฏิิบัติ
ั ิงานส่่วนต่่าง ๆ

ทีีมวิิจััยหลััก ร่่วมกัับวิิทยากร บรรยายและฝึึกปฏิิบัติ
ั ิจััดฐานเรีียนรู้้ใ� ห้้กัับนัักวิิจััย

โครงการย่่อย (แกนนำำ�เด็็กและเยาวชน) แนะนำำ�ให้้รู้้จั
� ก
ั ชุุดเครื่่�องมืือ รวมถึึงการทดลอง
เรีียนรู้้� ก ารเก็็ บ ข้้อมููลบริิ บ ทชุุ ม ชน การฝึึ ก การตั้้� ง คำำ� ถาม โดยแบ่่ ง ฐานเรีียนรู้้� ดัั ง นี้้�

1) ฐานการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ชุุมชน และเครื่่�องมืือ Timeline 2) ฐานสืืบค้้นวััฒนธรรม

ชุุมชนและเครื่่�องมืือปฏิิทิินวััฒนธรรม 3) การเก็็บข้้อมููลทุุนชุุมชน และแผนที่่�เดิินดิิน
และ 4) การสืืบค้้นเศรษฐกิิจชุุมชน

ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น ทางกลุ่่�มได้้ร่่วมออกแบบชุุดองค์์ความรู้้�โครงการย่่อย เพื่่�อช่่วย

สืืบค้้นข้้อมููลประกอบการทำำ�งานในแต่่ละโครงการ นัักวิิจััยโครงการย่่อยและพี่่เ� ลี้้�ยง
โครงการวิิ จััย ทำำ�งานร่่วมกัันในการลงเก็็บข้้อมููลบริิบทชุุ มชนและการวิิ เคราะห์์ทุุน

ชุุมชน

ทั้�้งนี้้� สามารถแยกกระบวนการทำำ�งานตามรููปแบบโครงการได้้ดัังต่่อไปนี้้�
โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ หรืือศููนย์์เรีียนรู้้�ซ่่อมสร้้างเยาวชนบ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2
เป็็นกระบวนการทำำ�งานระหว่่างสองกลไก คืือ กลไกหน่่วยงานระดัับตำำ�บล โดย

กลไกระดัั บ ตำำ� บลจะจัั ด ส่่ ง นัั ก วิิ จัั ย โครงการหลัั ก ไปส่่ ง เสริิ ม สนัั บ สนุุ น ให้้ความรู้้� ใ น

กระบวนการเรีียนรู้้ชุ
� ุมชน การจััดตั้้�งกลุ่่�มให้้เป็็นศููนย์ก
์ ารเรีียนรู้้� การบริิหารจััดการกลุ่่�ม

พร้้อม ๆ กัับการศึึกษาความถนััดและความสนใจของเยาวชน มีีเทศบาลสนัับสนุุน

งบประมาณ เพื่� อ
่ สร้้างเป็็นทัักษะอาชีีพที่่�สามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับเยาวชน

กลไกชุุ มชนหรืือผู้้�นำำ�ชุุ มชน ทำำ�หน้้าที่่� ติิดตาม กำำ�กัับและดููแลกลไกเยาวชน

ในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายหรืือเด็็กและเยาวชนที่่�สนใจเรีียนรู้้�ทัักษะ
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การซ่่อมรถจัั กรยานยนต์์ กลุ่่�มเป้้าหมายส่่วนใหญ่่เป็็นเยาวชนนอกระบบในชุุ มชน
การดำำ�เนิินโครงการวางแผนขยายผลไปยัังเยาวชนบ้้านทำำ�นบ หมู่่�ที่่� 4 ซึ่�ง่ ในระยะแรก
กลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้� นที่่�ดัังกล่่าวให้้ความสนใจเรีียนรู้้�โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์เป็็น

อย่่างดีี แต่่ด้้วยบริิบทชุุมชนบ้้านทำำ�นบ หมู่่�ที่่� 4 ที่่�พบว่่า ไม่่เอื้้�อต่่อการประกอบอาชีีพ
ซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ในชุุมชน จึึงทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนนอกระบบ บ้้านทำำ�นบ หมู่่�ที่่� 4

ตััดสิินใจประกอบอาชีีพใช้้แรงงานต่่างจัังหวััด เนื่่� องจากต้้องการหาประสบการณ์์ และ

มองว่่าสามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับตนเองและครอบครััวมากกว่่าการประกอบอาชีีพใน

ชุุมชน

ด้้วยเหตุุนี้้� การขยายโครงการตามแผนการทำำ�งานจึึงไม่่สำ�ำ เร็็จ แต่่กลไกเยาวชน

โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ยัังคงดำำ�เนิินการต่่อ และเปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชน
ในระบบและนอกระบบที่่�สนใจเข้้าไปศึึกษาเรีียนรู้้ทั
� ักษะอาชีีพซ่่อมรถได้้
โครงการฝึึกทัักษะฟุุตบอล

เป็็นการทำำ�งานระหว่่างกลไกหน่่วยงานกัับกลไกชุุมชน ในการส่่งเสริิมทัักษะ

ฟุุตบอลให้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�สนใจ บางคนมีีความถนััด ชอบและมีีความฝัันอยากเป็็น
นัักกีีฬาฟุุตบอลอาชีีพ

สถานการณ์์โดยทั่่�วไป เด็็กและเยาวชนในชุุมชนอายุุระหว่่าง 12-15 ปีี มัักติิดเกม

และติิดโทรศััพท์์ นาน 5-6 ชั่่�วโมง เมื่่�อเข้้าร่่วมฝึึกฝนในโครงการ ได้้สร้้างกติิกา ข้้อตกลง
ร่่วมกัันเรื่่�องการใช้้โทรศััพท์์มืือถืือ กำำ�หนดให้้สามารถเล่่นโทรศััพท์์มืือถืือได้้หลัังและ

ก่่อนฝึึกทัักษะกีีฬาฟุุตบอล 30 นาทีี แล้้วลดเวลาลงเรื่่�อย ๆ การสร้้างข้้อตกลงค่่อย ๆ

ส่่งผลต่่อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเด็็กและเยาวชน พวกเขามุ่่�งมั่่�นฝึก
ึ ฝนทัักษะฟุุตบอล

จัับโทรศััพท์์มือ
ื ถืือน้้อยลง และชัักชวนเพื่่�อนฝููงมาเล่่นฟุุตบอลมากขึ้้�น

กลไกชุุมชนเข้้ามาประสานกลไกหน่่วยงานในการสนัับสนุุนบุุคลากรผู้้�ฝึึกสอน

และวััสดุุอุุปกรณ์์ในการฝึึกทัักษะกีีฬา และประสานกลไกสถานศึึกษา คืือ โรงเรีียน
กัันทราราม (นุ่่�นศึึกษาคาร) ขอใช้้สถานที่่�ฝึก
ึ ทัักษะกีีฬาฟุุตบอล

ปรากฏการณ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นทำำ� ให้้มีีนัั ก เรีียนสนใจเข้้ามาฝึึ ก ทัั ก ษะฟุุ ต บอลมากขึ้้� น

กระทั่่�งได้้เข้้าแข่่งขัันกีีฬาเครืือข่่ายของโรงเรีียน จนได้้รัับรางวััลชนะเลิิศกีีฬาฟุุตบอล
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เครืือข่่ายโรงเรีียน ทำำ�ให้้เด็็ก ๆ มีีกำำ�ลัังใจและภาคภููมิิใจ มุ่่�งมั่่�นฝึึกทัักษะกีีฬาฟุุตบอล
ในช่่วงหลัังเลิิกเรีียนอย่่างต่่อเนื่่� อง

โครงการส่่งเสริิมกีีฬายกน้ำำ�หนััก โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา ตำำ�บลกัันตวจระมวล
เป็็นกลไกสถานศึึกษา
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนทัักษะกีีฬายกน้ำำ�หนััก เพื่� อ
่ เป็็นทางเลืือกอีีกทางหนึ่่�งให้้เด็็ก

และเยาวชนในระบบการศึึกษาที่่�สนใจกีีฬายกน้ำำ�หนัักได้้มีีพื้้� นที่่�เข้้ามาเรีียนรู้้� มีีโอกาส

ทดสอบความถนััดของตนเอง เป็็นการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับนัักเรีียน โดยมีีกลไก
หน่่วยงานให้้การสนัับสนุุนวััสดุอุ
ุ ุปกรณ์์ และเสริิมทัักษะความรู้้ใ� นการสืืบค้้นข้้อมููล

โครงการปลููกผัักปลอดสารพิิษ กิิจกรรมปลููกผัักกางมุ้้�ง โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา
ตำำ�บลกัันตวจระมวล
มีีกลไกสถานศึึกษาที่่�ส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้ข
� องเด็็กและเยาวชนในระบบการศึึกษา

สร้้างทัักษะให้้เด็็กและเยาวชนได้้ศึึกษาทดลองปลููกผัักปลอดสารพิิษ โดยเปรีียบเทีียบ

ระหว่่างการปลููกผัักแบบกางมุ้้�งกัับการปลููกผัักแบบแปลงเพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้เด็็กและ

เยาวชนในระบบการศึึกษาได้้ทดสอบความถนััดของตนเอง อีีกทั้้�งกลไกสถานศึึกษา
ยัังสนัับสนุุนวััสดุอุ
ุ ุปกรณ์์ และเสริิมทัักษะความรู้้ใ� นการสืืบค้้นข้้อมููล
โครงการทำำ�ขนม บ้้านตาแจ๊๊ต หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บลกัันตวจระมวล
เป็็นโครงการต่่อยอดจากการทำำ�วิิจััยโครงการกระบวนการเรีียนรู้้�ทุุนทางสัังคม

เพื่� อ
่ สร้้างทัักษะอาชีีพให้้เยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล (งานวิิจััยระยะที่่� 1) กลุ่่�มเด็็กและ

เยาวชนทั้้� งในและนอกระบบการศึึกษาทำำ�โครงการร่่วมกัั น เยาวชนบ้้านตาแจ๊๊ ต

วางแผนขยายผลไปยัังบ้้านโคกเพชร หมู่่�ที่่� 6 เนื่่� องจากเด็็กและเยาวชนบ้้านโคกเพชรมีี
ความสนใจในการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้าน
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โครงการเลี้้�ยงไก่่บ้า้ นสระ หมู่่�ที่่� 2 ตำำ�บลกัันตวจระมวล
โครงการต่่อยอดมาจากการทำำ�วิิจััยโครงการกระบวนการเรีียนรู้้ทุ
� นท
ุ างสัังคมเพื่� อ
่

สร้้างทัักษะอาชีีพให้้เยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล (งานวิิจััยระยะที่่� 1) กลุ่่�มเด็็กและ

เยาวชนทั้้ง� ในและนอกระบบการศึึกษาทำำ�โครงการร่่วมกััน กลไกหน่่วยงานระดัับตำำ�บล
สนัับสนุุนงบประมาณในการจััดซื้้�อวััสดุอุ
ุ ป
ุ กรณ์์ และแบ่่งหน้้าที่่�ให้้ทีีมวิิจัย
ั หลัักรัับผิิดชอบ

เป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งติิดตามให้้คำำ�ปรึก
ึ ษาเด็็กและเยาวชน หลัังพบปััญหาเยาวชนบางส่่วนไม่่สนใจ

ดำำ�เนิินโครงการ เหลืือสมาชิิกเพีียง 1 คนรัับผิิดชอบงานแทน ซึ่�่งขาดความรู้้�เรื่่�องการ

เลี้้ย
� งไก่่ ทำำ�ให้้ไก่่ตายเป็็นจำำ�นวนมาก จากที่่�มีีทั้้�งแม่่ไก่่และลููกไก่่ทั้้�งหมดจำำ�นวน 270 ตััว
เหลืือแม่่พันธุ์์�
ั เพีียง 20 ตััว

ขณะที่่�บ้้านตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3 การเลี้้�ยงไก่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย เนื่่� องจากมีีกลไก

ชุุมชนคอยติิดตาม และสนัับสนุุนกิจ
ิ กรรมอย่่างต่่อเนื่่� อง เมื่่�อประสบปััญหากลไกชุุมชน

ยื่่�นมืือเข้้ามาให้้ความรู้้� เปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนศึึกษาจากปราชญ์์ชุุมชน และ
ร่่วมกัันติิดตามการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมของเยาวชน

โครงการเลี้้�ยงปลา บ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2 ตำำ�บลกัันตวจระมวล
ต่่อยอดจากการทำำ�วิิจััยโครงการกระบวนการเรีียนรู้้ทุ
� นท
ุ างสัังคมเพื่� อ
่ สร้้างทัักษะ

อาชีีพให้้เยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล (งานวิิจััยระยะที่่� 1) กลุ่่�มเด็็กและเยาวชนทั้้�ง

ในและนอกระบบการศึึกษาทำำ�โครงการร่่วมกััน กลไกหน่่วยงานระดัับตำำ�บล ได้้ส่่ง

นัักวิิจััยโครงการหลัักเข้้าช่่วยส่่งเสริิมทัักษะการเลี้้ย
� ง การวิิเคราะห์์ชุุมชน และสนัับสนุุน
งบประมาณจััดซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์เพิ่่�มเติิม และได้้แบ่่งหน้้าที่่�ทีีมวิิจััยหลัักรัับผิิดชอบเป็็น

พี่่�เลี้้ย
� งติิดตามและให้้คำำ�ปรึก
ึ ษา

โครงการวางแผนขยายผลไปยัังหมู่่�ที่่� 3 บ้้านตาแก้้ว การเลี้้�ยงปลาของทั้้�งสอง

หมู่่�บ้้านเป็็นไปตามเป้้าหมาย เนื่่� องจากมีีกลไกชุุมชนคอยติิดตามการดำำ�เนิินกิิจกรรม

อย่่างต่่อเนื่่� อง
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โครงการเลี้้�ยงกบ บ้้านถนนชััย หมู่่�ที่่� 8 ตำำ�บลกัันตวจระมวล
เป็็นการดำำ�เนิินโครงการของกลไกเยาวชนนอกระบบ เริ่่�มจากการศึึกษาชุุมชน

เยาวชนเสนอโครงการเลี้้�ยงปลาเนื่่� องจากกลไกชุุมชนมีีปราชญ์์ชุุมชนที่่�มีีความรู้้�ด้้าน
การเลี้้�ยงปลา แต่่ชุุมชนประสบปััญหาภััยแล้้ง กลไกเยาวชนจึึงได้้เปลี่่�ยนโครงการเป็็น

การเลี้้�ยงกบ อย่่างไรก็็ตามก่่อนจบโครงการแกนนำำ�หลัักของโครงการได้้ออกไปทำำ�งาน
นอกชุุมชน แต่่ไม่่มีีผู้ส
้� านงานต่่อ ทำำ�ให้้โครงการนี้้ไ� ม่่ประสบผลสำำ�เร็็จ	

ความร่่วมมืือจากแต่่ละกลไกในการเข้้ามาหนุุนเสริิมกิิจกรรมช่่วยให้้หลายบ้้าน

ได้้ลููกหลานของตััวเองกลัับคืืนมาเป็็น “พลัังชุุมชน” เยาวชนที่่�เคยว่่างงานได้้มีีความรู้้�
และมีีทัักษะประกอบอาชีีพที่่�ตนเองถนััดและมีีความหลงใหล

เห็็นได้้ว่่า การพััฒนาต่่อยอดกิิจกรรม (อาชีีพ) ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน

ในและนอกระบบในตำำ�บลกัันตวจระมวล รวมถึึงการพััฒนาระบบและกลไกการพััฒนา

ส่่งเสริิมอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบต้้องเกิิดขึ้้�นจากความสนใจหรืือความต้้องการ
ของเด็็กและเยาวชนเอง ขณะเดีียวกัันต้้องสอดคล้้องกัับบริิบทชุุมชนในแต่่ละพื้้� นที่่�
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ฝึึกเด็็กและเยาวชนเรีียนรู้้�ทัักษะอาชีีพ
ผ่่านการทำำ�โครงการ
วิิธีีการทำำ�งานผ่่านโครงการเด็็กและเยาวชนมีีกระบวนการพััฒนาโครงการเพื่� อ
่ ให้้

ไปถึึงเป้้าหมายหลััก 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่

1. การเตรีียมความพร้้อมกลไกและเสริิมศัักยภาพพี่่�เลี้้ย
� ง

2. การสนัับสนุุนการเก็็บข้้อมููลของทีีมวิิจััย
3. การส่่งเสริิมสนัับสนุุนปฏิิบัติ
ั ิการพััฒนาอาชีีพเยาวชน
4. การสรุุปผลการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพเยาวชน
การเตรีียมความพร้้อมกลไกและเสริิมศัักยภาพพี่่เ� ลี้้�ยง ได้้ถููกเอ่่ยถึึงไปแล้้วใน

“รููปแบบระบบกลไกที่่จ
� ะสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชน” ก่่อนหน้้านี้้� หลัังจากการเตรีียม

ความพร้้อมกลไกและเสริิมศัักยภาพพี่่�เลี้้ย
� ง ขั้้�นตอนสำำ�คัญ
ั ลำำ�ดับ
ั ถััดไปคืือ การสนัับสนุุน

ให้้เด็็กและเยาวชนที่่�เป็็นแกนนำำ� ซึ่�่งได้้รัับบทบาทเป็็นทีี มวิิ จััยย่่อยได้้ร่่วมวางแผน

โครงการกระบวนการทำำ�งานในขั้้�นแรก เริ่่ม
� ต้้นจากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลบริิบทชุุมชน

และสถานการณ์์ปัญ
ั หาในชุุมชน

จากการเก็็บข้้อมููลบริิบทชุุมชน เชื่่�อมโยงสถานการณ์์ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้�น แล้้ววิิเคราะห์์

ทุุ นที่่� มีี ในชุุ ม ชน ระหว่่ า งสิ่่� ง ที่่� มีี อยู่่�แล้้ว สิ่่� ง ขาดหายต้้องเติิ ม เต็็ ม และอยากแก้้ไขทั้้� ง

ด้้านทรััพยากร บุุคลากร นำำ�มาสู่่�การวิิเคราะห์์สิ่่�งที่่�เด็็กและเยาวชนอยากทำำ� และการ

แบ่่งบทบาทหน้้าที่่� ก่่อนนำำ�เสนอโครงการต่่อพี่่�เลี้้ย
� งโครงการวิิจัย
ั เกิิดเป็็นโครงการย่่อย
14 โครงการ ใน 8 พื้้� นที่่� ดัังที่่�กล่่าวไปแล้้วใน “วิิธีีตั้้�งโจทย์์โครงการเด็็กและเยาวชน”

หลัั ง ได้้แผนงานกิิ จ กรรมของโครงการย่่ อ ย เด็็ ก และเยาวชนได้้ฝึึ ก ทัั ก ษะการ

ตั้้�งคำำ�ถามและการเก็็บข้้อมููลบริิบทพื้้� นที่่� ก่่อนลงมืือปฏิิบััติิจริิง ทำำ�ให้้พวกเขาเห็็นถึึง

ข้้อมููลที่่�ยังั ไม่่สมบููรณ์์ จึึงได้้วางแผนเก็็บข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม

สิ่่�งสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง คืือ การเก็็บข้้อมููลชุุมชนเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ต้้องพึ่่�งพา

ชุุดข้้อมููลที่่�ตรงจุุด ถููกต้้อง และแม่่นยำำ� เพื่่�อให้้การทำำ�วิิจััยตอบโจทย์์ความต้้องการ

ของเด็็กและเยาวชนและชุุมชนอย่่างแท้้จริงิ ทีีมวิิจััยจึึงต้้องลงพื้้� นที่่�ศึก
ึ ษาค้้นคว้้า
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ข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�อง สม่ำำ�เสมอ มีีการใช้้เครื่่�องมืือวิิจััยอย่่างหลากหลาย เช่่น ไทม์์ไลน์์

ประวััติิศาสตร์์ แผนที่่�ชุุมชน การใช้้แบบสอบถาม การสััมภาษณ์์ เก็็บข้้อมููลจากผู้้�นำ�ำ

ชุุมชน พ่่อแม่่ผู้ป
้� กครอง และเยาวชน ตลอดจนบุุคคลอื่่� น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยแบ่่งกัันเก็็บ
ข้้อมููล มีีผู้้ใ� หญ่่บ้้านทำำ�หน้้าที่่�ประสานงาน ประกาศเสีียงตามสายว่่า “วัันนี้้�จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�

ทต.กัันตวจระมวลมาเก็็บข้้อมููลวิิจัย
ั ที่่ศ
� าลากลางหมู่่�บ้้าน ขอให้้ลููกบ้้านให้้ความร่่วมมืือ”

จนได้้ข้้อมููลอย่่างรอบด้้าน ประกอบด้้วย
•

บริิบทพื้้� นที่่�และสถานการณ์์ด้้านเด็็กและเยาวชน

•

ปััญหาและความรุุนแรงของปััญหาด้้านการประกอบอาชีีพของเยาวชน

•

ศัักยภาพและความต้้องการด้้านอาชีีพของเยาวชน

•

ทุุนทางสัังคมที่่�เอื้้�อและเหมาะสมกัับการพััฒนาอาชีีพของเยาวชน

ในช่่วงของการเก็็บข้้อมููลนี้้เ� องที่่�ถืือว่่าเป็็น “งานหิิน” สำำ�หรัับทีีมวิิจััย โดยเฉพาะ

การเข้้าถึึงเด็็กเยาวชนที่่�มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยง ระยะแรกที่่�ทีีมวิิจัย
ั เข้้าหากลุ่่�มเยาวชน เยาวชน

ถึึงกัับเกิิดอาการ “วงแตก” ลุุกหนีีไปคนละทิิศละทาง กว่่าพวกเขาจะยอมเปิิดใจพููดคุุย

ด้้วยต้้องอาศััยลููกล่่อลููกชนเต็็มที่่� ทั้�้งให้้ผู้้�ใหญ่่บ้้านช่่วยคุุย ทั้้�งพยายามเข้้าไปตีีสนิิท
หยอกล้้อพููดคุุยด้้วยบ่่อย ๆ ครั้้�งแรกไม่่ได้้ผลก็็เข้้าไปลองใหม่่ ประมาณ 4 - 5 ครั้้�ง เยาวชน
จึึงยอมเปิิดใจและเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้วย

บทเรีียนที่่�ได้้ในครั้้�งนั้้�นทำำ�ให้้นัักวิิจััยรู้้จั
� ักการปรัับตััวเข้้าหาเด็็กและเยาวชน และ

เปิิดใจรัับฟัังปััญหาของพวกเขา ทำำ�ให้้พบว่่า เด็็กและเยาวชนแต่่ละคนมีีความพร้้อม

ไม่่เหมืือนกััน บางคนขี้้�อาย ไม่่กล้้าพููด ไม่่เข้้าสัังคม ต้้องใช้้กิิจกรรมที่่�เขาสนใจเป็็น

สะพานเข้้าไปทำำ�ความรู้้�จััก บางครั้้�งเยาวชนก็็มองว่่าเขาใช้้ชีีวิิตของเขาตามปกติิ

ไม่่ได้้สร้้างความเดืือดร้้อนให้้ใคร เป็็นจุุดที่่ผู้้�
� ใหญ่่ต้อ
้ งค่่อย ๆ ปรัับเปลี่่ย
� นความเข้้าใจ

ให้้แก่่พวกเขา

“เขาอาจไม่่ใช่่กลุ่่�มเสี่่�ยง แต่่ เรามองเขาว่่ าเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยง ทีีนี้้�พอได้้ อยู่่�ด้้ วยกััน

เราก็็เข้้าใจเขามากขึ้้�น เหมืือนที่่�อาจารย์์คนหนึ่่�งเคยบอกว่่า แม่่ไม่่เข้้าใจหรืือว่่าเวลาผม

บิิดมอเตอร์์ไซค์์แล้้วก้้มลงอย่่างนี้้� ลมมัันพััด มัันมีีความฟิินขนาดไหน แกพููดอย่่างนี้้�ว่่า
พวกเราไม่่เข้้าใจวััยรุ่่�น ตอนนี้้�เราเข้้าใจแล้้ว ก็็จากที่่ไ� ด้้ไปอยู่่�กัับเขา บางทีีเขาอาจจะไม่่ได้้

คิิดอะไรอย่่างนั้้�น เขาอาจจะกิินโค้้กจริิง ๆ แต่่คนมองว่่าไอ้้เด็็กพวกนี้้� หน้้าตาแบบนี้้�
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แต่่งตััวแบบนี้้� มัันต้้องกิินอะไรอย่่างอื่่�น เหล้้าสีี หรืือมัันต้้องมีีอะไรผสมลงไปแน่่ ๆ อะไร
แบบนี้้� พอมาทำำ�ตรงนี้้� เราเข้้าใจเด็็กมากขึ้้�น” ป๋๋าเสริิม

ก้้อย เสริิมว่่า ตอนลงพื้้� นที่่�เก็็บข้้อมููลสนุุกมาก มีีผู้้�ปกครองเด็็กในระบบบางคน

ชัักชวนลููกเข้้ามาช่่วยระบายสีีบ้้าง หยิิบจัับอุุปกรณ์์บ้้างก็็มีี

เมื่่�อได้้ข้้อมููลที่่�ต้้องการแล้้ว แต่่ก็ยั
็ งั ไม่่สามารถนำำ�ข้้อมููลนั้้�น ๆ มาใช้้ได้้เลย ทีีมวิิจััย

ยัังต้้องนำำ�ข้้อมููลมาตรวจทาน พููดคุุยถกเถีียง วิิเคราะห์์ และสรุุปผลร่่วมกััน จากนั้้�นจึึง

จััดทำำ�เป็็นแบบสอบถามความถนััดและความสนใจของเด็็กว่่าอยากเรีียนรู้้�อาชีีพอะไร
โดยทำำ�แบบสอบถามทีีละหมู่่�บ้้าน

“แบบสอบถามของ 2 หมู่่บ้
� า้ น สรุุปได้้ว่่า น้้องอยากทำำ�ข้า้ ราชการและค้้าขาย

เราก็็ นำำ�มาสอบทานกัั บข้้อมููลบริิบทชุุ มชนที่่�เก็็ บมา ทำำ�ให้้รู้้�ว่่าอาชีีพข้้าราชการ

เราทำำ�ให้้ไม่่ได้้อยู่่�แล้้ว แต่่ถ้้าเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการเกษตร เช่่น เลี้้�ยงไก่่ เลี้้�ยงปลา
ปลููกผััก ก็็สามารถทำำ�ได้้ เพราะสอดคล้้องกัับบริิบทพื้้� นที่่� อย่่างเลี้้�ยงปลาก็็ใช้้สระน้ำำ�

ของหมู่่บ้
� า้ นที่่เ� ป็็นสระสาธารณะ ประมงจัังหวััดเขาก็็มาสอน มีีทุุนในชุุมชนเองด้้วย

น้้องวิิชาการเกษตรและผู้้�ช่่วยก็็จะมีีความรู้้�อยู่่แ
� ล้้ว แล้้วเอาจากข้้างนอกมา 2 ครั้้�ง
หลัังจากนั้้�นก็็เรีียนกัันเอง” ป๋๋าบอกความสำำ�คััญของการมีีข้้อมููลบริิบทพื้้� นที่่�สำ�ำ หรัับใช้้
ตััดสิินใจในการจััดกิิจกรรม ต้้องสอดคล้้องกัับความต้้องการของเด็็กและสอดคล้้องกัับ

บริิบทของพื้้� นที่่�

ยกตััวอย่่าง ข้้อสรุุปจากการเก็็บข้้อมููลของทีีมวิิจััยพบว่่า เยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมาย

ในหมู่่�ที่่� 2 บ้้านสระ เป็็นเยาวชนชายจำำ�นวน 8-9 คน ส่่วนใหญ่่เป็็นเด็็กนอกระบบ

ไม่่ได้้ศึึกษาต่่อ มีีความสนใจประกอบอาชีีพซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ เพราะสอดคล้้องกัับ

ความสนใจส่่วนตัั ว และมีีรุ่่�นพี่่�ในชุุ มชน คืื อ ต๋๋ อง-กิิตติิ ศัักดิ์์� ลููกชายของผู้้�ใหญ่่บ้้าน
ซึ่�่งกลุ่่�มเยาวชนมีีความรู้้�จัักมัักคุ้้�นเป็็นแบบอย่่าง เพราะต๋๋องยึึดอาชีีพซ่่อมและตกแต่่ง

รถจัักรยานยนต์์ขายอยู่่�ก่่อนแล้้ว
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ทั้�้งนี้้� ภายหลัังจากได้้ข้้อสรุุปถึึงอาชีีพที่่�เยาวชนต้้องการทำำ�แล้้ว ขั้้�นตอนต่่อมาจึึง

เป็็นการเปิิดพื้้� นที่่�และเปิิดโอกาสให้้เยาวชนได้้ทดลองฝึึกปฏิิบัติ
ั ิการประกอบอาชีีพด้้วย

ตนเอง ระหว่่างการดำำ�เนิินโครงการทีีมวิิจัย
ั และทีีมพี่่�เลี้้ย
� งทำำ�หน้้าที่่�ติด
ิ ตามและสนัับสนุุน

การทำำ�งานของเด็็กและเยาวชน ให้้คำำ�ปรึก
ึ ษาและข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขปััญหา

ตััวอย่่าง “การส่่งเสริิมสนัับสนุุนปฏิิบัติ
ั ิการพััฒนาอาชีีพเยาวชน” และ “การ

สรุุปผลการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพเยาวชน” ในการทำำ�โครงการย่่อยแต่่ละ
โครงการโดยสัังเขป พร้้อมแนวทางติิดตามและหนุุนเสริิม ดัังนี้้�

1. โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ หรืือศููนย์์เรีียนรู้้�ซ่่อมสร้้างเยาวชน บ้้านสระ

หมู่่�ที่่� 2

กลุ่่�มเป้้าหมายได้้ลงมืือปฏิิบััติิงานภาคสนาม ทำำ�ความรู้้�จัักเครื่่�องยนต์์แต่่ละชนิิด

และปััญหาที่่�มัักพบในเครื่่�องยนต์์แต่่ละประเภท ได้้เรีียนรู้้�การปรัับปรุุ งจัักรยานยนต์์

คัันเก่่าเพื่� ่อจำำ�หน่่าย สร้้างรายได้้ให้้กัับกลุ่่�มและตนเอง นอกจากนี้้�ยัังได้้เรีียนรู้้�เทคนิิค

การขายออนไลน์์ การกำำ�หนดราคาก่่อนจำำ�หน่่าย การต่่อรองราคา ทางทีีมวิิจััยหลัักได้้

จัั ดกระบวนการเสริิมทัั กษะการพููด การเขีียนให้้ การผลิิตสื่่�อ วิิ ดีี โอ ตัั ดต่่ อเรื่่�องสั้้�น
แต่่ทางกลุ่่�มเยาวชนยัังไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการเรีียนรู้้ทั
� ักษะด้้านนี้้�
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2. โครงการเลี้้�ยงไก่่ เยาวชนบ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2
กลุ่่�มเป้้ า หมายมีีทั้้� ง เด็็ ก และเยาวชนระดัั บ ประถมศึึ ก ษาและมัั ธ ยมศึึ ก ษา

กลุ่่�มเยาวชนเลืือกใช้้ทุุนในชุุมชน 2 ทุุน คืือ 1) ที่่�ดิินสาธารณประโยชน์์ของหมู่่�บ้้าน

บริิเวณคัันสระจะแกซีีเปรืือด และ 2) เล้้าไก่่ไข่่เยาวชนที่่�มีีอยู่่�แล้้ว กลุ่่�มเป้้าหมายได้้ลงมืือ

เลี้้ย
� งไก่่ด้้วยตนเอง การทำำ�โครงการในระยะที่่� 1 เป็็นการเลี้้ย
� งไก่่พันธุ์์�
ั ไข่่ ประสบปััญหา
ไก่่ออกไข่่น้้อย เสีียเร็็ว ไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการของตลาด และประสบปััญหาขาดทุุน

เนื่่� องจากใช้้อาหารเลี้้ย
� งไก่่จำำ�นวนมาก เมื่่�อรุ่่�นพี่่�ที่่�รับ
ั ผิิดชอบโครงการ ต้้องออกไปศึึกษา
ต่่ อนอกชุุ มชนจึึ งถ่่ ายโอนมายัังรุ่่�นน้้อง หลัังมีีการทบทวนบทเรีียนการทำำ�โครงการ

โครงการในระยะที่่� 2 จึึงเปลี่่�ยนมาเลี้้ย
� งไก่่พื้้�นบ้้าน โดยซื้้�อไก่่จากชุุมชน
3. โครงการเลี้้�ยงปลาเยาวชนบ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2

เยาวชนจากหมู่่�ที่่� 2 บ้้านสระ กลุ่่�มเดีียวกัับที่่�สนใจเรื่่�องการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์

ต่่อมาได้้ให้้ความสนใจอาชีีพการเลี้้ย
� งปลาในกระชัังด้้วย โดยเลืือกใช้้ทุุนในชุุมชน 4 ทุุน
คืือ 1) แหล่่งน้ำำ�สระจะแกซีีเปรืือดของชุุมชนเป็็นบ่อ
่ เลี้้ย
� งปลา 2) โรงสีีชุุมชน สนัับสนุุน

รำำ�ข้้าวจากโรงสีีมาผสมกัับอาหารปลา ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต ทั้้�งนี้้โ� รงสีีชุุมชนตั้้�งอยู่่�บน
คัันสระจะแกซีีเปรืือด ใกล้้กัับกระชัังปลาของเด็็กและเยาวชน 3) ศููนย์์สาธิิตการตลาด

เป็็นสถานที่่�ที่่�เด็็กและเยาวชนจััดจำำ�หน่่ายปลา และ 4) ศาลากลางหมู่่�บ้้าน สถานที่่�เก็็บ

อาหารปลาและเป็็นสถานที่่� สำ�ำ หรัับการรวมกลุ่่�ม ประชุุ มการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่ าง ๆ

ของเด็็ กและเยาวชน ทีีมวิิ จััยได้้ เชิิญหน่่วยงานประมงอำำ�เภอและประมงจัั งหวัั ด

มาเป็็นวิิทยากร ให้้ความรู้้�ด้้านการเลี้้�ยงปลาแก่่เยาวชนอย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่การเย็็บ
กระชัังปลา วิิธีีเลี้้ย
� ง การให้้อาหาร ไปจนถึึงการแปรรููปปลาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ออกจำำ�หน่่าย
4. โครงการเลี้้�ยงไก่่ และเลี้้�ยงปลาบ้้านตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3 (2 โครงการ)
เยาวชนเลืือกใช้้ทุุนในชุุมชน 5 ทุุน คืือ 1) แหล่่งน้ำำ�บ้้านตาแก้้วกลางหมู่่�บ้้าน

2) โรงสีีชุุมชน เด็็กและเยาวชนสามารถนำำ�รำ�ข้้
ำ าวจากโรงสีีชุุมชนมาผสมกัับอาหารปลา

อีีกทั้้�งยัังมีีแกลบดิิบที่่�สามารถนำำ�มารองพื้้� นคอกเลี้้�ยงไก่่ 3) ศููนย์์สาธิิตการตลาดและ
ตลาดชุุมชน เป็็นสถานที่่�จััดจำำ�หน่่าย 4) ศาลากลางหมู่่�บ้้านเป็็นที่่�จััดกิิจกรรมหรืือการ

รวมกลุ่่�มกัันทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ ของเยาวชน 5) ทุุนปราชญ์์/ผู้้รู้� ้ด้้
� านการเลี้้ย
� งไก่่ ที่่�คอย
แนะนำำ�และติิดตามการทำำ�โครงการอย่่างต่่อเนื่่� อง
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5. โครงการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านของบ้้านตาแจ๊๊ต หมู่่�ที่่� 5
เยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายประกอบด้้วยเยาวชนหญิิงชายที่่�กำ�ลั
ำ งั ศึึกษาอยู่่�และที่่�ไม่่ได้้

ศึึกษา มีีความสนใจเรีียนรู้้ก
� ารทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านเพื่่�อนำำ�ไปประกอบอาชีีพ เยาวชนเลืือก

ใช้้ทุุนในชุุมชน 2 ทุุน คืือ 1) ศููนย์์สาธิิตการตลาด สามารถนำำ�สินค้้
ิ าหรืือผลผลิิตไปวาง
จำำ�หน่่าย/ฝากจำำ�หน่่ายได้้ สามารถยืืมอุุปกรณ์์ของศููนย์์สาธิิตมาใช้้ได้้ 2) ปราชญ์์ด้้าน

ขนมพื้้� นบ้้านและขนมไทย ชุุมชนมีีผู้้�รู้้�ด้้านการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านหลายอย่่าง อาทิิ ขนม

ดอกจอก ขนมนางเล็็ด และขนมดอกบััว ซึ่่�งเป็็นที่่�นิย
ิ มรัับประทาน และชุุมชนมีีความ
ต้้องการขนมเหล่่านี้้�สำ�ำ หรัับประกอบงานประเพณีีต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ เยาวชนเล็็งเห็็นว่่า

สามารถทำำ�ขายและมีีรายได้้ทุุกวััน ส่่วนอีีกอาชีีพที่่�เยาวชนสนใจคืือการเลี้้�ยงปลาใน
กระชััง เพราะชุุมชนมีีสระน้ำำ�กลางหมู่่�บ้้านที่่�เยาวชนสามารถเข้้าใช้้ประโยชน์์ได้้
6. โครงการทำำ�ขนมบ้้านโคกเพชร หมู่่�ที่่� 6
กลุ่่�มเป้้าหมายส่่วนใหญ่่เป็็นเด็็กในระบบ กลุ่่�มเยาวชนเลืือกใช้้ทุุนในชุุมชน 3 ทุุน

คืือ 1) ศููนย์์สาธิิตการตลาด สามารถนำำ�สินค้้
ิ าหรืือผลผลิิตไปวางจำำ�หน่่ายได้้ สามารถยืืม

อุุปกรณ์์ของศููนย์์สาธิิตฯ มาใช้้ได้้ 2) ศาลากลางหมู่่�บ้้าน เยาวชนสามารถใช้้เป็็นสถานที่่�

ในการฝึึกทัักษะการทำำ�ขนม และเป็็นสถานที่่�ในการรวมตััวกัันทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ ได้้ เช่่น

การพบกลุ่่�ม และ 3) ปราชญ์์/ผู้้รู้� ้� ด้้านขนมพื้้� นบ้้านและขนมไทย
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วิิทยา

7. โครงการเกษตรปลอดสารพิิษ กิิจกรรมปลููกผัักกางมุ้้�ง โรงเรีียนไทรแก้้ว
กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นเด็็กและเยาวชนในระบบ เลืือกใช้้ทุุนที่่�มีีในโรงเรีียน จำำ�นวน

3 ทุุน คืือ 1) การสืืบค้้นประวััติิการส่่งเสริิมการเกษตร และวิิชาเกษตรในโรงเรีียนก่่อน
ตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการส่่งเสริิมการเกษตรในโรงเรีียน 2) พื้้� นที่่เ� กษตรในโรงเรีียน ให้้นัักเรีียน

หาพื้้� นที่่�ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมเกษตรปลอดสารพิิษ 3) ครููผู้้ส
� อนที่่�มีีความรู้้�

ช่่ ว ยออกแบบและให้้คำำ� แนะนำำ� เรื่่� อ งการเกษตรปลอดสารพิิ ษ และประเมิิ นทัั ก ษะ
นัักเรีียนในการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรม

8. โครงการกีีฬายกน้ำำ�หนััก โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา
กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นเด็็กเยาวชนในระบบ เลืือกใช้้ทุุนที่่�มีีในโรงเรีียน จำำ�นวน 3 ทุุน

คืือ 1) การสืืบค้้นประวััติก
ิ ารส่่งเสริิมทัักษะกีีฬาในโรงเรีียน เพื่� อ
่ ค้้นหาผลงานการดำำ�เนิิน

กิิจกรรมที่่�ผ่า่ นมาก่่อนตััดสิินใจเลืือกทัักษะกีีฬาที่่�เหมาะสมกัับตนเอง 2) สถานที่่�ที่่เ� หมาะ

กัับการส่่งเสริิมกีีฬายกน้ำำ�หนััก และ 3) ครููผู้้ส
� อนที่่�มีีความรู้้แ
� ละประเมิินทัักษะนัักเรีียน
ในการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรม

9. โครงการฝึึกทัักษะฟุุตบอล โรงเรีียนกัันทราราม (นุ่่�นศึึกษาคาร)
กลุ่่�มเป้้ า หมายเป็็ น เด็็ ก และเยาวชนในระบบ ที่่� กำ�ลั
ำ ั ง ศึึ ก ษาชั้้� นปร ะถมศึึ ก ษา

ปีีที่่� 5-6 เยาวชนเลืือกใช้้ทุุนมีีในชุุมชน และโรงเรีียน 2 ทุุน คืือ 1) ผู้้รู้� ้ด้้
� านกีีฬาฟุุตบอล

มีีรุ่่�นพี่่�ที่่�มีีทัักษะด้้านกีีฬาและเป็็นนัักกีีฬาฟุุตบอลสโมสรหลายคนมาร่่วมฝึึกซ้้อม ทำำ�ให้้
เด็็กและเยาวชนเกิิดแรงบัันดาลใจในการฝึึกซ้้อม และ 2) สถานที่่� มีีสนามกีีฬาโรงเรีียน

ที่่�ได้้มาตรฐานในการฝึึกซ้้อม
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กระบวนการ “ติิดตาม-หนุุนเสริิม” เติิมพลัังเยาวชน
อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้การทำำ�วิิจััยบรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามที่่�ตั้้�งไว้้ ทีีมวิิจััยได้้จััดให้้มีี

กระบวนการติิดตามและหนุุนเสริิมการทำำ�วิิจััยในโครงการย่่อย ดัังต่่อไปนี้้�

การติิดตามและหนุุนเสริิมของพี่่� เลี้้�ยงบ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2
•

อาชีีพซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ เป็็นโครงการต่่อยอดจากโครงการวิิจัย
ั ระยะที่่� 1

ทีีมวิิจััยหลัักมีีการติิดตามเป็็นระยะ โดยทีีมนัักวิิจััยลงไปสอบถามปััญหาอุุปสรรคที่่�พบ

มีีการพููดคุุยให้้คำำ�ปรึึกษากัับพี่่�เลี้้�ยง และนัักวิิจััยในช่่องทางอื่่�น เช่่น โทรศััพท์์ เฟซบุ๊๊�ก
เป็็นต้้น
•

อาชีีพเลี้้�ยงไก่่พื้้�นบ้้าน เป็็นโครงการที่่�ต่่อยอดจากโครงการวิิจััยระยะที่่� 1

ทุุนเดิิมมีีโรงเรืือนอยู่่�แล้้ว พี่่�เลี้้ย
� งจึึงแนะนำำ�ให้้ปรัับปรุุงโรงเรืือนเลี้้ย
� งไก่่ไข่่มาเป็็นการเลี้้ย
� ง

ไก่่พื้้�นบ้้านและนำำ�แกลบจากโรงสีีข้้าวชุุ มชนมารองพื้้� นโรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่ จัั ดซื้้�อลููกไก่่

พื้้� นบ้้านจากชุุ มชน พร้้อมแม่่พัันธุ์์�ไก่่ ในการติิ ดตามนั้้�นทีี มนัักวิิ จััยลงไปให้้กำำ�ลัังใจ
พููดคุุย และสอบถามปััญหากัับทีีมพี่่�เลี้้ย
� ง
•

โครงการเลี้้�ยงปลาในกระชััง ทุุนเดิิมมีีกระชัังอยู่่�แล้้ว พี่่�เลี้้�ยงในชุุมชนชวน

เด็็กและเยาวชน นำำ�กระชัังขึ้้�นมาตากแดดและสำำ�รวจดููว่่ามีีกระชัังรั่่�วหรืือไม่่ และชวน
เด็็กและเยาวชนซ่่อมกระชัังที่่�รั่่ว� แล้้วจััดหาพัันธุ์์�ปลามาปล่่อย

การติิดตามและหนุุนเสริิมของพี่่� เลี้้�ยงบ้้านตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3
•

โครงการเลี้้�ยงไก่่สามสายพัันธุ์์� ในการสร้้างโรงเรืือนจะมีีทีีมพี่่�เลี้้ย
� งและทีีม

ผู้้�นำ�ำ ชุุมชนมาช่่วยสร้้างโรงเรืือน ระบบการติิดตามโดยทีีมนัักวิิจััยลงพื้้� นที่่�ให้้กำำ�ลัังใจ

สอบถามปััญหาอุุปสรรค พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนปัจ
ั จััยในการสร้้างโรงเรืือน และการจััดซื้้�อ
พัันธุ์์�ลููกไก่่ มีีผู้้รู้� ้ด้้
� านการเลี้้ย
� งไก่่มาให้้ความรู้้เ� รื่่�องการทำำ�วััคซีีน และการเลี้้ย
� งไก่่สามสาย

พัันธุ์์�

•

โครงการเลี้้�ยงปลาในกระชััง ทุุนเดิิมมีีกระชัังเลี้้�ยงปลาอยู่่�แล้้ว พี่่�เลี้้�ยงใน

ชุุมชนชวนเด็็กและเยาวชนช่่วยกัันซ่อ
่ มกระชััง จััดหาพัันธุ์์�ปลามาเลี้้ย
� ง โดยมีีผู้้รู้� ้ด้้
� านการ

เลี้้ย
� งปลามาให้้ความรู้้แ
� นะนำำ�เทคนิิคการเลี้้ย
� งปลา
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การติิดตามและหนุุนเสริิมของพี่่� เลี้้�ยงบ้้านโคกเพชร หมู่่�ที่่� 6
•

โครงการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้าน มีีทีีมพี่่�เลี้้ย
� งและทีีมนัักวิิจััยเข้้าร่่วมดำำ�เนิินการทุุก

ขั้้�นตอน ลงมืือสอน ให้้คำำ�แนะนำำ� สนัับสนุุนวัสดุ
ั แ
ุ ละอุุปกรณ์์การทำำ�ขนมให้้กัับเยาวชน
การติิดตามและหนุุนเสริิมของพี่่เ� ลี้้�ยงโรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา
•

โครงการปลููกผัักกางมุ้้�ง ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งจากเทศบาลลงติิดตาม แนะนำำ�เครื่่�องมืือ

ที่่�ใช้้ในงานวิิจัย
ั เช่่น การแนะนำำ�ให้้ค้้นหาทุุนทางทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในโรงเรีียนมาวิิเคราะห์์
ก่่อนการปลููกผัักแต่่ละชนิิด พร้้อมแนะนำำ�การใช้้ปฏิิทิินการผลิิตมาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อผลิิต

ผัักได้้ตรงตามความต้้องการของชุุมชน นอกจากนี้้�ยัังสร้้างการมีีส่่วนร่่วมโดยการแบ่่ง

บทบาทหน้้าที่่�ให้้ครููอาจารย์์ เป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งนัักวิิจััย
•

โครงการกีีฬายกน้ำำ�หนัก
ั มีีการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนจากทีีมวิิจััยหลััก ชี้้แ
� จง

การดำำ�เนิินกิิจกรรมโครงการวิิจััยหลัักกัับวิิจััยโครงการย่่อย วิิธีีการเขีียนโครงการวิิจััย

การเงิินงบประมาณโครงการวิิจััย แนะนำำ�เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงานวิิจััย และการค้้นหาทุุนใน

ชุุมชน เช่่น ผู้้รู้� ้ด้้
� านกีีฬายกน้ำำ�หนัักในชุุมชน ซึ่�ง่ มีีบทบาทด้้านการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้

กัับนัักกีีฬายกน้ำำ�หนััก นอกจากนี้้�ยัังสร้้างการมีีส่่วนร่่วมโดยการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ให้้
ครููอาจารย์์เป็็นพี่่�เลี้้�ยงนัักวิิจััย สัังเกตการณ์์เปลี่่�ยนแปลงของเด็็กและเยาวชน ก่่อนทำำ�
กิิจกรรม ระหว่่างการทำำ�กิจ
ิ กรรม และหลัังจากทำำ�กิจ
ิ กรรมไปแล้้ว

การติิดตามและหนุุนเสริิมของพี่่� เลี้้�ยงโรงเรีียนกัันทราราม
(นุ่่�นศึึกษาคาร)
•

โครงการฝึึกทัักษะการเล่่นกีีฬาฟุุตบอล ทีีมนัักวิิจััยหลัักได้้เสริิมทัักษะการ

เล่่นกีีฬาแก่่เด็็ กและเยาวชน สนัับสนุุนงบประมาณในการจัั ดซื้้�อวัั สดุุอุุปกรณ์์ในการ

ฝึึกอบรม พร้้อมแนะนำำ�พี่่เ� ลี้้ย
� งให้้สัังเกตพฤติิกรรมการเปลี่่�ยนแปลงของเด็็กและเยาวชน

การติิดตามและหนุุนเสริิมของพี่่� เลี้้�ยงบ้้านตาแจ๊๊ต
•

โครงการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านของบ้้านตาแจ๊๊ต หมู่่�ที่่� 5 ทีีมวิิจัย
ั หลัักได้้เสริิมทัักษะ

เรื่่�องเรีียนรู้้สูู
� ตร/เทคนิิคใหม่่ ๆ ผ่่านสื่่� อออนไลน์์ รัับทำำ�ขนมในงานบุุญประเพณีีต่่าง ๆ
เช่่น งานแต่่งงาน งานขึ้้�นบ้้านใหม่่ เป็็นต้้น
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ดึึงทุุกภาคส่่วนร่่วมเป็็น “กลไก” ขัับเคลื่่�อนงานเด็็ก
และเยาวชน
จะเห็็นได้้ว่่าภาพการทำำ�งานของ ทต.กัันตวจระมวล คืือ การดึึงทุุกภาคส่่วนที่่�

เกี่่�ยวข้้องเข้้ามาเป็็นทีีมวิิจััย คืือ มาง-จิิราพร น่่าชม ผู้้�ช่่วยนัักวิิชาการเกษตร เอมอาทิิตยา บุุญสม ผู้้�ช่่วยนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน, ปุ้้�ย-สายสุุนีีย์์ แก้้วสอน ผู้้�ช่่วย

นัักวิิชาการสาธารณสุุข, ก้้อย-ปรารถนา โกรััมย์์ ผู้้�ช่่วยฝ่่ายการเงิิน, เนีียง-วรีีรััตน์์
สุุขสบาย ผู้้�ช่่วยธุุ รการ และ เก่่ง-อรรถพร ประจุุทรััพย์์ ผู้้�ช่่วยนัักวิิชาการศึึกษา

หลายคนทำำ�งานด้้วยกัันมานาน มีีความสนิิทสนม รู้้ใ� จกััน เป็็นทุน
ุ เดิิม หลายคนอาศััย

อยู่่�ในชุุมชน มีีใจอยากแก้้ปััญหาในชุุมชนอยู่่�แล้้ว และบางส่่วนเป็็นนัักถัักทอชุุมชน
มีีทัักษะการทำำ�งานกัับชุุมชน จึึงชวนเข้้ามาร่่วมทีีม การมอบหมายงานจึึงดููควบคู่่�กัันไป
ทั้้�งความถนััด และดููว่่าใครอยู่่�ใกล้้ชุุมชนไหนก็็ให้้เป็็นหััวหน้้าทีีมไปทำำ�งานกัับบ้้านนั้้�น

แล้้วค่่อยเอางานมารวมกัันในภายหลััง ส่่วนงานไหนเป็็นงานใหญ่่ต้้องทำำ�งานร่่วมกััน
หลายคนก็็มาระดมพลัังช่่วยงานกััน
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“พื้้� นที่่�หมู่่� 2 บ้้านสระ มีีมางเป็็นหััวหน้้าทีีมวิิจััย ส่่วนที่่�หมู่่� 5 บ้้านตาแจ๊๊ต มีีปุ้้�ย

เป็็นหััวหน้้าทีีมวิิจััย หมู่่�ที่่� 5 ซึ่่�งทั้้�งสองเป็็นคนในหมู่่�บ้้านการทำำ�งานจึึงสะดวก แม้้จะเป็็น
เวลาเย็็นค่ำำ�ก็ส
็ ามารถทำำ�งานได้้ตลอด แต่่เวลาทำำ�งานจริิง ๆ ทุุกคนก็็ไปช่่วยกัันหมด ข้้อดีี

ของการใช้้คนในเป็็นหััวหน้้าทีีมวิิ จััยคืื อ รู้้�จัักคนในชุุ มชนเป็็นอย่่างดีี ทั้้� งผู้้�นำำ�ชุุมชน

ปราญช์์ผู้้�รู้้� พ่่อแม่่ผู้ป
้� กครอง รวมถึึงเยาวชนด้้วย ทำำ�ให้้การทำำ�วิิจััยง่่ายขึ้้�น เพราะรู้้�ว่่าคง
ไม่่พาลููกหลานเขาเสีียแน่่นอน” ป๋๋า ย้ำำ�ข้้อดีีของการออกแบบกระบวนการวิิจัย
ั ที่่�ใช้้คนใน

เป็็นคนขัับเคลื่่�อนงาน

ไม่่เพีียงแต่่เด็็กเท่่านั้้�นที่่�ได้้คิิดและลงมืือทำำ�วิิจััย กลุ่่�มผู้้�ใหญ่่ก็็ได้้คิิดและลงมืือทำำ�

เช่่นเดีียวกััน จากที่่�เคยมองดููเด็็กอยู่่�ห่่าง ๆ แบบห่่วง ๆ ก็็อาสาเข้้ามาเป็็นทีีมวิิจััย จนได้้
เทคนิิคการทำำ�งานกัับเด็็กติิดไม้้ติิดมืือไว้้ใช้้พััฒนาเด็็กในชุุมชนต่่อไป
ต๋๋อง-อรุุ ณรััตน์์ สอดศรีีจัันทร์์ อาสาสมััครสาธารณสุุข

ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) และนัักวิิจััย หมู่่�ที่่� 5 บ้้านตาแจ๊๊ต พููดถึึง
ผลของการทำำ�วิิจััยว่่า การมาทำำ�วิิจััยครั้้�งนี้้� นอกจากจะทำำ�ให้้

เด็็ก ๆ ได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์แล้้ว สิ่่�งที่่�เห็็นได้้ชััด

ยัังเป็็นการทำำ�ให้้พ่อ
่ แม่่ผู้้�ปกครองอุ่่�นใจว่่าลููกหลานไม่่ได้้ไป

เถลไถลที่่�ไหน บางครั้้�งผู้้�ปกครองแอบตามมาดูู พอรู้้�ว่่ามีี
ผู้้�ใหญ่่อยู่่�ด้้วยก็็วางใจ เลิิกตาม บอกว่่าดีีแล้้วที่่�มาทำำ�แบบนี้้�

เพราะอย่่างน้้อยลููกหลานอยู่่�ในหมู่่�บ้้านและมีีพี่่เ� ลี้้�ยงคอยดููแล
ส่่วนเทคนิิคการเข้้าหาเยาวชน ต๋๋อง เล่่าว่่า ถ้้าจะพััฒนาเยาวชนให้้ดีีขึ้้�น ผู้้�ใหญ่่

ต้้องเข้้ากัับเยาวชนให้้ได้้ก่่อน โดยเฉพาะเรื่่�องคำำ�พูด
ู ที่่�ใช้้สื่� อ
่ สารระหว่่างกััน

“เราต้้ องรู้้�จัั กการใช้้คำำ�พููดเพราะว่่ ากำำ�ลัังพููดคุุยกัั บวัั ยรุ่่�น ตัั วเราเองจะพููด

เอาแต่่ใจไม่่ได้้ ต้้องวิิเคราะห์์เด็็ก ดููเด็็กเป็็นรายคน แล้้วปรัับตััวให้้เข้้ากัับเด็็กแต่่ละ

คนให้้ได้้ เช่่น เด็็กบางคนอารมณ์์ร้้อน เราต้้องพููดให้้เขาหััวเราะหรืือเล่่ นกัับเรา

ไม่่ทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกเครีียด เมื่่�อเขาเปิิดใจเราก็็สามารถช่่วยเหลืือเขาได้้”

“การดึึงเด็็กมาทำำ�งานกัับเรามัันเป็็นเรื่่�องที่่�ดีีนะ เพราะว่่าบางครั้้�งถ้้าเขาไปในทาง

ที่่�ไม่่ดีี เราสามารถคุุยกัับเขา ทำำ�ให้้เขาฟัังเราได้้ ส่่วนตััวอยากให้้เขามีีอาชีีพ มีีรายได้้

สามารถอยู่่�ในชุุมชน ไม่่ต้้องออกไปข้้างนอก ทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ เราจะเดิินไปด้้วยกััน”
ต๋๋องพููดอย่่างมีีความหวััง

35

เยาะ-พุุธสดีี บุุญยง ผู้้รู้� ้ด้้
� านการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้าน และนัักวิิจััย หมู่่�ที่่� 5 บ้้านตาแจ๊๊ต

เสริิมว่่า ความคิิดผู้้�ใหญ่่กัับความคิิดเด็็กย่่อมไม่่เหมืือนกััน ผู้้�ใหญ่่ต้้องเอาความคิิด

ของเด็็ กมาปรัับเข้้ากัั บความคิิ ดของผู้้�ใหญ่่ด้้วย ไม่่ว่่าจะไปด้้ วยกัั นได้้ หรืือไม่่ได้้

ท้้ายที่่�สุด
ุ แล้้วควรพบกัันคนละครึ่่�งทาง

“เราต้้องพยายามปรัับความคิิด ดููว่่าเราคิิดเป็็นผู้้�ใหญ่่

มากเกิินไปหรืือเปล่่า ทำำ�อย่่างไรให้้เด็็กคิิดตามเราให้้ทััน ถ้้าเรา

เข้้าถึึงเขา บางครั้้�งเขามีีเรื่่�องไม่่สบายใจ เขากล้้ามาเล่่าให้้
เราฟััง บางทีีเขาเครีียดเรื่่�องเรีียน เครีียดเรื่่�องที่่�บ้า้ น เขาจะ

มาคุุยกัับเรา เราสามารถช่่วยเขา เราต้้องไม่่ปล่่อยให้้เขา

หลุุดไปไหน”

“เมื่่�อก่่อนเราไม่่ค่่อยมีีโอกาสได้้คุย
ุ กัันกัับเขาอย่่างนี้้� เพราะส่่วนมากเราจะดููแลลููก

ของตััวเอง พอมาเจอเด็็กข้้างนอก มัันไม่่เหมืือนกััน เมื่่�อเอาความคิิดมาคุุยกััน มัันทำำ�ให้้

เราได้้คิิดว่่าเราต้้องช่่วยกัันดููแล ตอนนี้้�เห็็นเด็็ก ๆ มาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน ก็็มีีความสุุข
ที่่�เห็็นเขาสนใจ และสนุุกกัับสิ่่�งที่่�เขาได้้ทำำ�” เยาะเล่่า

แมกซ์์-วิิชัย
ั มณีีรััตน์์ รุ่่�นพี่่�ของเยาวชนกลุ่่�มซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ หมู่่�ที่่� 2 บ้้านสระ

ร่่วมแลกเปลี่่�ยนด้้วยว่่า ในมุุมมองของเขา การดึึงเยาวชนให้้
เข้้าร่่วมกิิจกรรมโดยใช้้การประกาศขอความร่่วมมืืออาจไม่่ใช่่

วิิธีีที่่�ได้้ผล ผู้้�ใหญ่่จำำ�เป็็นต้้องรู้้�จัักและเข้้าถึึงเยาวชนกลุ่่�ม
เป้้ า หมายเป็็ น รายกลุ่่�มหรืือรายบุุ ค คล วิิ ธีี การนี้้� ไ ด้้ ผ ล

มากกว่่า เพราะลึึก ๆ แล้้วเยาวชนมีีความเกรงใจผู้้�ใหญ่่

และอยากช่่ ว ยเหลืืองานชุุ ม ชน แต่่ ไ ม่่ ท ราบว่่ า จะทำำ�

อย่่างไร อีีกทั้้� งการเข้้าหาเยาวชนเป็็นรายคนจะช่่วยลด
ช่่องว่่างระหว่่างผู้้�ใหญ่่กัับตััวเยาวชนได้้

“ยกตััวอย่่างผมเอง เมื่่� อก่่อนผู้้�นำำ�ชุุมชนไม่่เคยรู้้เ� ลยว่่าผมมีีความสามารถทำำ�อะไร

ได้้บ้้างจึึงไม่่เรีียกใช้้ แต่่เมื่่�อผมได้้มาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนเขาก็็เริ่่�มเห็็นว่่าผม

เรีียนจบจากวิิทยาลััยเทคนิิคสุุริน
ิ ทร์์ สาขาช่่างเชื่่�อม สามารถออกแบบและเชื่่�อมโลหะได้้

จึึงให้้มาช่่วยออกแบบถัังขยะซึ่่�งหมู่่�บ้้านได้้รัับการสนัับสนุุนจากเทศบาลให้้ทำำ�แจกทุุก
หลัังคาเรืือน หรืือแม้้แต่่ในโครงการวิิจััยครั้้�งนี้้� ผมก็็ได้้เข้้ามีีส่่วนร่่วมในงานหลายอย่่าง
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ทั้้�งในส่่วนของการติิดต่่อประสานงานระหว่่างทีีมวิิจััยกัับกลุ่่�มเยาวชน การทำำ�เอกสาร

ข้้อมููล การทำำ�แผนที่่�ชุุมชน รวมถึึงโรงเรืือนสำำ�หรัับเลี้้�ยงไก่่ไข่่ก็เ็ ป็็นผลงานการออกแบบ
ของผม หากเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 ผมไม่่โดนทหาร ผมคงจะเปิิดร้้านซ่่อมรถ

จัักรยานยนต์์ของตััวเอง แต่่เมื่่�อมีีโอกาสรัับใช้้ชาติิ ผมก็็จะดููลู่่�ทาง หาทางเป็็นทหารช่่าง
ไปเลย” แมกซ์์เล่่า

เอม-อาทิิตยา บุุญสม พี่่�เลี้้�ยงกลไก ทต.กัันตวจระมวล เล่่าถึึงช่่วงรอยต่่อการ

เปลี่่�ยนแปลงของโครงการวิิจััยระยะที่่� 1 ไปสู่่�ระยะที่่� 2 ว่่าแตกต่่างกัันมาก เนื่่� องจาก

เนื้้� องานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากการขยายพื้้� นที่่�การดำำ�เนิินการและจำำ�นวนโครงการที่่�มากขึ้้�น
ส่่งผลถึึงความมั่่�นใจของทีีมงานว่่าจะทำำ�ออกมาได้้ดีีเหมืือนในระยะแรกหรืือไม่่

“รู้้�สึึกว่่าการทำำ�งานมัันก้้าวกระโดดมาก ๆ เลย เหมืือนว่่าระยะที่่� 1 เรายัังเป็็น

นัักวิิจััยได้้ไม่่ดีีพอ พอระยะที่่� 2 ต้้องขึ้้�นมาเป็็นพี่่เ� ลี้้�ยงนัักวิิจััยแล้้ว ต้้องเปลี่่ย
� นบทบาท
จากผู้้�ทำำ�มาเป็็นโค้้ชสอนน้้อง แล้้วให้้น้อ
้ งมาเป็็นนัักวิิจััยเก็็บข้้อมููลเหมืือนที่่�เราเคยทำำ�”
ด้้วยกระบวนการทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนไปเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้เธอและทีีมทำำ�งานต้้องผลัักดััน

ตัั ว เองให้้ทำำ� หน้้าที่่� พี่่� เ ลี้้� ย งซึ่่� ง ไม่่ คุ้้� นชิิ น มาก่่ อ น โดยบางครั้้� ง เธอต้้องลงไปเก็็ บ ข้้อมููล

ร่่วมกัับเยาวชน ซัักถามผู้้รู้� ้ใ� ห้้ดููเป็็นตััวอย่่าง จนคล้้ายกัับการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นนัักวิิจััยและ
เป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งนัักวิิจััยไปในคราวเดีียวกััน ทั้้�งนี้้เ� พื่่�อประคัับประคองการเรีียนรู้้ข
� องเยาวชน

ให้้ไปได้้ตลอดรอดฝั่่�ง
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ผู้้�ใหญ่่เติิบโต...เด็็กก็็เติิบโต
ด้้วยความตั้้�งใจจริิงของทีีมงาน ทำำ�ให้้ภาพความสำำ�เร็็จของโครงการเยาวชนเกิิดขึ้้�น

แม้้ไม่่ใช่่ทุุกโครงการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ แต่่ก็็เห็็นกระบวนการเรีียนรู้้�เกิิดขึ้้�นในตััว
เยาวชนและพี่่�เลี้้ย
� งชุุมชน

น้้ อ งมัั ม -นางสาวธัั น วราลัั ก ษณ์์ อิิ น ทรเรืืองศร นัั ก เรีียนชั้้� น ม.6 โรงเรีียน

ไทรแก้้ววิิ ท ยา เยาวชนนัั ก วิิ จัั ย กลุ่่�มเลี้้� ย งไก่่ หมู่่�ที่่� 3 บ้้านตาแก้้ว เล่่ า ว่่ า ในกลุ่่�มมีี

สมาชิิกประมาณ 10 คน นำำ�งบประมาณที่่�ได้้จากโครงการไปซื้้� อลููกไก่่จากศููนย์์อนุุรัก
ั ษ์์

กระบืือสุุริินทร์์จำำ�นวน 170 ตััว ราคาตััวละ 15 บาท โดยมีีลุุงกิิตติิ มิิฆเนตร์์ พี่่�เลี้้�ยง
นัักวิิจััยและปราชญ์์ชุุมชนคอยให้้คำำ�แนะนำำ�

“พวกเราแบ่่งหน้้าที่่�จััดเวรให้้อาหาร ซื้้�ออาหาร ฉีีดวััคซีีนเอง รวมถึึงสัังเกตอาการ

ของไก่่ แยกไก่่ที่่�หงอยหรืือเป็็นโรคได้้ พบว่่าไก่่ที่่�เลี้้�ยงไว้้ทั้้�ง 170 ตััวไม่่มีีไก่่ตายเลย และ

หลัังจากที่่�ใช้้เวลาเลี้้�ยงประมาณ 3 เดืือน ไก่่จะได้้น้ำำ�หนัักพร้้อมขายที่่�ประมาณตััวละ
1.2-1.3 กิิโลกรััม โดยปกติิจะมีีพ่่อค้้ามาเหมาซื้้�อไปเป็็นจำำ�นวนมาก ๆ หรืือมีีบ้้างที่่�คนใน

ชุุมชนมาขอซื้้�อไปเลี้้�ยงต่่อเป็็นพ่่อพัันธุ์์�แม่่พัันธุ์์� โดยเยาวชนจะขายไก่่ตามน้ำำ�หนัักคืือ
กิิโลกรััมละ 75-80 บาท”

อย่่างไรก็็ดีี เนื่่� องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้

ไม่่มีีพ่่อค้้ามารัับซื้้�อไก่่ เยาวชนจึึงประชุุมกัันและตััดสิินใจแก้้ปััญหาโดยหาตลาดเอง

เยาวชนถ่่ายภาพและโพสต์์ขายผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย หากลููกค้้าต้้องการให้้เชืือดไก่่และ
ถอนขนทำำ�ความสะอาด จะคิิดราคาไก่่ตัวั ละ 120 บาท โดยหน้้าที่่�นี้จ
้� ะเป็็นของเพื่� อ
่ นๆ

ผู้้�ชาย ส่่วนเยาวชนผู้้�หญิิงจะต่่อยอดขึ้้�นไปอีีกขั้้�น คืือการนำำ�ไก่่มาผลิิตเป็็นอาหารขาย

โดยไปขอสููตรหมัักไก่่จากแม่่ ๆ ในหมู่่�บ้้าน นำำ�ไก่่ที่่�ชำ�ำ แหละแล้้วมาหมัักเครื่่�องเทศย่่าง
ขายในราคาตัั ว ละ 150 บาท พบว่่ า ได้้รัั บ การตอบรัั บ จากคนในชุุ ม ชนเป็็ น อย่่ า งดีี
บางวัันมีียอดสั่่�งซื้้�อไก่่ย่า่ งถึึง 30 ตััวจนเยาวชนย่่างไม่่ทััน

“ช่่วงโควิิด-19 เราก็็เปลี่่ย
� นกลยุุทธ์ก
์ ารขาย ด้้วยการนำำ�ไก่่ย่า่ งไปเสนอขายให้้ลููกค้้า

ถึึงบ้้าน เพราะพอโควิิดมา คนจะไม่่ค่่อยออกจากบ้้าน พวกเราก็็ปิ้้�งไก่่และตระเวนขาย
ตามบ้้านด้้วย”
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ปััจจุุบัันไก่่ที่่�เลี้้�ยงไว้้รุ่่�นแรกจำำ�หน่่ายจนหมดแล้้ว แต่่ด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19

ทำำ�ให้้ยัังไม่่ได้้นำำ�ทุน
ุ หมุุนเวีียนในโครงการไปเลี้้ย
� งไก่่ในรุ่่�นที่่� 2

น้้องมััม บอกด้้วยว่่า ประโยชน์์ของโครงการนี้้เ� ป็็นการใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์

เยาวชนได้้ทำำ�กิจ
ิ กรรมร่่วมกััน ได้้พููดคุุยกััน สามััคคีีกััน ซึ่่ง� ปกติิแล้้วในชุุมชนจะมีีกิิจกรรม

ให้้เยาวชนทำำ�ร่่วมกัันไม่่มาก อาศััยที่่�รู้้�จัักมัักคุ้้�นกัันมาก่่อนก็็ทำำ�ให้้กิิจกรรมนี้้�ดำำ�เนิินไป

ได้้ด้้วยดีี ส่่วนตััวของมััมเองอยากทำำ�เรื่่�องการเลี้้�ยงไก่่ให้้ไปถึึงระดัับอาชีีพ คิิดว่่าต่่อไป
ถ้้าจะทำำ�เองก็็สามารถทำำ�ได้้

“หนููได้้ความรู้้�ต่่อยอดในการใช้้ชีีวิิต เช่่น การฉีีดวััคซีีนไก่่ ปกติิบ้า้ นเราเลี้้�ยงไก่่กัน
ั

อยู่่�แล้้ว แต่่ไม่่เคยฉีีดวััคซีีนเลย ตอนนี้้�เราต้้องฉีีดให้้เป็็น ก็็อยากจะเลี้้�ยงไก่่ไปเรื่่�อย ๆ

ถ้้ าขยายผลได้้ ก็็อยากเลี้้�ยงปลาด้้ วย และถ้้ าทำำ�เพิ่่�มไปกว่่ านั้้�นได้้ ก็็อยากปลููกผัักอีีก”
น้้องมััม กล่่าว

น้้องแพร-นางสาวนุุชนาถ ไม่่พรั่่�นใจ นัักเรีียนชั้้�น ม.5 โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา

เยาวชนนัักวิิจััยกลุ่่�มเลี้้�ยงปลา หมู่่�ที่่� 3 บ้้านตาแก้้ว เล่่าบ้้างว่่ า แพรและเพื่� ่อนได้้

ทำำ� โครงการเลี้้� ย งปลาดุุ ก ในกระชัั ง ในบทบาทหัั ว หน้้ากลุ่่�ม แพรจะเป็็ น คนจัั ด เวร

การให้้อาหารปลาแก่่เพื่่�อน ๆ และเป็็นคนดููขนาดของปลาว่่าโตพอจะจัับขายได้้แล้้ว

หรืือยััง โดยเมื่่�อปลามีีอายุุประมาณ 3 เดืือนจะเริ่่ม
� างกลุ่่�มได้้ขายไป
� จัับขายได้้ ตอนนี้้ท

แล้้ว 1 รุ่่�น ทั้�้งแบบขายเป็็นตััวตามน้ำำ�หนััก และแบบขายบััตรหว่่านแหในสระเยาวชน

เพื่่�อหารายได้้จากปลาดุุกที่่�เล็็ดลอดออกจากกระชััง โดยเยาวชนตั้้�งใจจะนำำ�เงิินที่่�ได้้จาก
การขายปลาไปเป็็นทุน
ุ หมุุนเวีียนในการเลี้้ย
� งปลาอีีก โดยอาจเพิ่่ม
� งปลานิิลและ
� การเลี้้ย

ปลาอื่่�น ๆ เข้้าไปด้้วย

“ตอนพี่่� ๆ มาชวนเราทำำ�กิจ
ิ กรรม ก็็รู้้�สึึกดีีที่่�จะมีีกิิจกรรมให้้เราทำำ� เพราะเป็็นสิ่่�ง

ที่่�สนใจอยู่่�แล้้ว และจะได้้ฝึึกทัักษะในการประกอบอาชีีพ เผื่่�ออนาคตถ้้าเราไม่่มีีงาน
ไม่่มีีเงิิน เรามาเลี้้�ยงปลา สามารถเอาปลาไปขาย ได้้กำ�ำ ไรก็็เอามาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน”

น้้องแพรบอกด้้วยว่่า การทำำ�โครงการนี้้�ทำำ�ให้้ได้้ฝึึกฝนตนเองหลายเรื่่�อง ทั้้�งการ

แบ่่งเวลาให้้เป็็น ได้้มีีทัักษะอาชีีพมากขึ้้�น แต่่ก่อ
่ นเลี้้ย
� งปลาไม่่เป็็น พอมาทำำ�ตรงนี้้ก็
� ไ็ ด้้

เรีียนรู้้�จากปราชญ์์ชาวบ้้าน ได้้รู้้�ว่่าความรู้้�บางอย่่างต้้องลงมืือทำำ� เราจึึ งจะเข้้าใจว่่ า
มัันเป็็นอย่่างไร เป็็นจริงิ อย่่างเขาว่่าไว้้หรืือไม่่
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ประโยชน์์อีี กสิ่่�งหนึ่่� งที่่� น้้องแพรได้้จากโครงการคืื อการเปิิดเผยตนเองมากขึ้้� น

เปลี่่�ยนแพรจากเด็็กขี้้อ
� าย พููดน้้อย ให้้เป็็นคนที่่�กล้้าพููดกล้้าแสดงออกแม้้ต้้องพููดต่่อหน้้า
คนหมู่่�มาก “คืือเรารู้้�สึึกว่่าเราเรีียนรู้้ต
� รงนี้้�มาแล้้ว เราผ่่านตรงนี้้�มาแล้้ว เราอยากจะนำำ�

ความรู้้�ตรงนี้้�มาแบ่่งปัันให้้คนอื่่�นด้้วย ฝึึกตััวเองอยู่่�นานค่่ะเพื่่� อให้้เราไม่่อาย พอได้้พููด
บ่่อย ๆ ความอายมัันค่่อย ๆ หายไปเอง”

ส่่วนเสีียงสะท้้อนจากพี่่�เลี้้�ยงชุุ มชน ปุ๋๋�ม-นางสาวธิิติิกร กะการดีี อายุุ 24 ปีี

ชาวบ้้านหมู่่�ที่่� 5 บ้้านตาแจ๊๊ต ซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมโครงการวิิจััยทั้้�ง 2 ระยะ จากระยะที่่�เป็็น
นัักวิิจััยชุุมชน ก็็เปลี่่�ยนมาเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งนัักวิิจััยเยาวชนในระยะที่่� 2 กัับโครงการทำำ�ขนม

พื้้� นบ้้าน เช่่น ขนมดอกบััว และขนมดอกจอก เล่่าเท้้าความถึึงความเปลี่่�ยนแปลงของ
ตััวเองเมื่่�อเข้้าร่่วมโครงการว่่า ที่่�บ้้านมีีแม่่ทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านขายอยู่่�แล้้ว ตััวปุ๋๋�มเองยอมรัับ

ว่่าทำำ�ขนมไม่่เป็็น จะเป็็นลููกมืือให้้แม่่บ้้างบางครั้้�งเช่่นการนำำ�ขนมลงทอด หรืือการส่่ง

สิิ นค้้ า เมื่่� อ เข้้าร่่ ว มโครงการแล้้ว จึึ ง ได้้เรีียนรู้้� ก ารผสมสููตรแป้้ ง ว่่ า ต้้องมีีอะไรบ้้าง

ใส่่อัต
ั ราส่่วนเท่่าไร และได้้ทดลองทำำ�เองตั้้�งแต่่ต้้น จนถึึงว่่าเมื่่�อทำำ�เสร็็จแล้้วจะขายอย่่างไร

เมื่่�อเข้้าสู่่�การทำำ�วิิจััยในระยะที่่� 2 ที่่�เธอต้้องเปลี่่�ยนบทบาทมาเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งนัักวิิจััยเยาวชน
ปุ๋๋�มชี้้ว่� ่ามีีความแตกต่่างกัันมาก ระยะที่่� 1 เธอจะเป็็นฝ่่าย
รัับความรู้้เ� พีียงอย่่างเดีียว แต่่ในระยะที่่� 2 เธอต้้องเปลี่่�ยน

มาเป็็นผู้้�ให้้ความรู้้น้้
� อง ๆ แทน บางครั้้�งเธอยัังไม่่แม่่นยำ�ำ

กัับความรู้้ที่่
� �มีีทำำ�ให้้เกิิดข้้อผิิดพลาดบ้้าง เธอจึึงต้้องสืืบค้้น
ข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�น ทั้�้งจากอิินเทอร์์เน็็ต รวมถึึงการพููดคุุยกัับ

ลููกค้้าที่่�มีีประสบการณ์์มากกว่่า บางครั้้�งก็็ได้้คำำ�แนะนำำ�ถึึง
สููตรขนมใหม่่ ๆ มาด้้วย

“การทำำ�ขนมดอกจอกในระยะแรก ปราชญ์์เป็็นคนใส่่วััตถุุดิิบให้้เรา เราลองนวด

ลองทำำ� พอระยะที่่� 2 เราเริ่่�มทำำ�เองเป็็นทุุกอย่่างแล้้ว ปราชญ์์แค่่มายืืนดููเราเราก็็ทำำ�ไป

สอนน้้องไป เราได้้เรีียนรู้้�ว่่าต้้องใส่่น้ำำ�ประมาณไหน ใส่่วััสดุุนั้้�นประมาณไหนมัันถึึงจะ
พอดีี หรืือต้้องเพิ่่�มวััตถุุดิิบอะไรอย่่างอื่่�นเข้้าไปอีีกไหม”

เมื่่�อต้้องเปลี่่�ยนบทบาทหน้้าที่่�การทำำ�งานใหม่่ ทำำ�ให้้ปุ๋๋�มค้้นพบว่่า หััวใจสำำ�คััญ

ของการเป็็นโค้้ชคืือ การเปิิดอกคุุยกัันระหว่่างพี่่เ� ลี้้�ยงและเยาวชน “เราบอกว่่าถ้้ามีี

ปััญหาอะไรก็็บอกพี่่ไ� ด้้นะ ถึึงไม่่ใช่่เรื่่�องงานวิิจััยก็็บอกพี่่ไ� ด้้ ถ้้าเรื่่�องไหนพี่่ช่
� ว่ ยได้้จะช่่วย

คืือเราพยายามพููดคุุยกัันมากขึ้้�น”
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ปััจจุุบัน
ั น้้อง ๆ กลุ่่�มทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านหมู่่�ที่่� 5 บ้้านตาแจ๊๊ต เริ่่ม
� ทำำ�ขนมเป็็นบ้้างแล้้ว

สามารถทำำ�ขนมกัับพี่่�ๆ ได้้ และนำำ�ขนมไปขายได้้ บางคนยัังช่่วยหาตลาดให้้กลุ่่�มด้้วย

ปุ๋๋�มคิิดว่่าที่่�น้้อง ๆ แอ็็กทีีฟ น่่าจะเป็็นเพราะเราให้้เขาทำำ�ในสิ่่ง� ที่่�เขาอยากเรีียนรู้้� หากเป็็น

สิ่่ง� ที่่�เขาไม่่อยากเรีียนรู้้เ� ขาคงไม่่มา สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงภายในของปุ๋๋�มเอง ปุ๋๋�มมองว่่า

การเข้้าร่่วมโครงการทำำ�ให้้ตััวเองเปลี่่ย
� นจากคนที่่ไ� ม่่มั่่�นใจในตััวเอง เก็็บตััวอยู่่�แต่่ใน

บ้้าน มาเป็็นคนกล้้าคิิด กล้้าพููด กล้้าแสดงออกมากขึ้้�น และกล้้าที่่�จะรัับผิิดชอบงาน
ของชุุมชนที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายโดยไม่่เคอะเขิิน

“เหมืือนช่่วงหนึ่่�งมีีกีีฬาเทศบาล เมื่่�อก่่อนเราทำำ�หน้้าที่่�เป็็นแค่่ลููกมืือเขา พอพี่่เ� ขา

เห็็นเราโตแล้้ว อยากให้้ก้า้ วขึ้้�นมานำำ�น้อ
้ ง ๆ บ้้าง แต่่ก่อ
่ นเราไม่่กล้้าสั่่�งน้้อง ไม่่กล้้าบอก

ความคิิดของเรา มาตอนนี้้�เรากล้้าพููด กล้้าสั่่�ง กล้้าบอกน้้อง ๆ เขาเชื่่�อฟัังเรา เราก็็รู้้�สึึก
ดีีใจ” ปุ๋๋�มสะท้้อน

ความชื่่�นใจของพี่่� เลี้้�ยงนัักวิิจััย
ส่่วน ลุุงติ๊๊�-นายกิิตติิ มิิฆเนตร์์ อายุุ 55 ปีี สมาชิิกสภาเทศบาล และพี่่�เลี้้ย
� งเยาวชน

นัักวิิจััย โครงการเลี้้ย
� งไก่่ หมู่่�ที่่� 3 บ้้านตาแก้้ว กล่่าวว่่า ตััวเองมีีประสบการณ์์เลี้้ย
� งไก่่มา

ก่่อน และมีีตลาดรองรัับ ถ้้าเยาวชนชอบการเลี้้ย
� งไก่่ก็อ
็ ยากให้้มีีอาชีีพติิดตััว เมื่่�อคิิดเช่่น

นั้้�นจึึงตััดสิินใจเข้้าร่่วมโครงการ พอได้้มาเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งนัักวิิจััยแล้้ว เยาวชนสามารถมาขอ
ข้้อมููลได้้โดยตรง เช่่น การเลืือกสายพัันธุ์์�ไก่่ การให้้อาหาร และการฉีีดวััคซีีน

สำำ�หรัับไก่่ที่่�เลี้้ย
� งเรีียกว่่าไก่่สุริุ นทร์
ิ
์ มาจากแม่่ไก่่ 3 สายพัันธุ์์� ส่่วนพ่่อไก่่เป็็นประดู่่�

หางขาว ผสมกัันเป็็นไก่่ 75 เปอร์์เซ็็นต์์สุริุ นทร์
ิ
์ ที่่�เลืือกไก่่พันธุ์์�นี้
ั
เ้� พราะมีีการเพาะพัันธุ์์�

ในจัังหวััด ข้้อดีีคืือเป็็นไก่่ที่่�มีีโครงใหญ่่ ใช้้ระยะเวลาเลี้้ย
� งสั้้�นเพีียง 3 เดืือน แต่่หากเป็็น
ไก่่พื้้�นบ้้านพัันธุ์์�อื่่�นต้้องใช้้เวลาเลี้้ย
� งประมาณ 5-6 เดืือนถึึงจะได้้ขนาดที่่�ตลาดต้้องการ

บทบาทการเป็็นโค้้ชเยาวชนของลุุงติ๊๊� นอกจากจะให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�แล้้ว

หลายครั้้�งลุุงติ๊๊�ยัังต้้องทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันกัับเยาวชน หรืือแม้้แต่่ประคัับประคองให้้การ
เลี้้�ยงไก่่ของเยาวชนไม่่ขาดช่่วง เช่่น เยาวชนอาจนอนตื่่� นสาย ลุุงติ๊๊�ก็็พยายามทำำ�ความ

เข้้าใจ และมาช่่วยให้้อาหารไก่่ ทั้้�งนี้้�เพราะจะปล่่อยให้้ไก่่ผอมไม่่ได้้ เพราะถ้้าไก่่ผอม

ตลาดจะไม่่ต้้องการ
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“พอมาทำำ�แล้้วรู้้�สึึกภููมิิใจ เราเป็็นพี่่เ� ลี้้�ยงแล้้ว เราต้้องช่่วย อย่่างน้้อยให้้ความมั่่�นใจ

กัับเขา ไม่่ใช่่เอาแต่่สั่่�งแล้้วเราไม่่ทำำ� เราให้้แต่่คำำ�แนะนำำ�อาจจะไม่่พอ เมื่่�อก่่อนหมู่่�บ้้าน
ไม่่มีีโครงการแบบนี้้� พอมีีโครงการแบบนี้้�เด็็กได้้มีีกิิจกรรมร่่วมกััน เด็็ก ๆ บอกว่่าชอบ

พอเขามาทำำ� เห็็นเด็็กเขาช่่วยกัันดีี จะลองผิิดลองถููกอะไรไปบ้้างก็็ดีีกว่่าไม่่ทำำ�อะไรเลย
บางคนก็็บอกว่่าอยากเอาไปทำำ�เป็็นอาชีีพส่่วนตััว”

โดยเคล็็ ด ลัั บ การเป็็ น โค้้ชของลุุ ง ติ๊๊� คืื อ หลัั ก คิิ ด ที่่� ว่่ า อย่่ า ให้้ แ ต่่ เ ด็็ ก เข้้ า ใจเรา

แต่่เราต้้องเข้้าใจเด็็กด้้วย ถ้้าผู้้�นำำ�และผู้้�ใหญ่่ไม่่ดึึงเด็็กเข้้ามาหาเราแล้้วจะให้้เด็็ก
เชื่่�อเราได้้อย่่างไร “หากเราอยู่่�เฉย ๆ แล้้วหวัังให้้เด็็กมาหาเรา เขาไม่่มาหาเราหรอก

บางทีีถึึงเขาอยากมา ก็็ไม่่กล้้า เพราะเราไม่่ไปจัับเขามา”

สุุดท้้ายที่่� ป๋๋า-รััตนา สุุขสบาย หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด และหััวหน้้าโครงการวิิ จััย

ทต.กัันตวจระมวล ช่่วยขมวดภาพการทำำ�หน้้าที่่�โค้้ชเยาวชนภายในพื้้� นที่่�ว่่า ทีีมพี่่�เลี้้ย
� ง

กลไกได้้เข้้าไปโค้้ชพี่่�เลี้้�ยงชุุ มชนและโค้้ชนัักวิิ จััยเยาวชนทั้้� ง 2 กลุ่่�มตามเทคนิิคและ
เครื่่�องมืือที่่�ได้้รัับการอบรมเสริิมศัักยภาพมาจากโครงการ โดยนำำ�มาปรัับให้้เหมาะสม

กัับศัักยภาพและความพร้้อมของกลุ่่�มเป้้าหมายแต่่ละกลุ่่�ม แต่่ละวััย ทั้้�งพี่่�เลี้้�ยงชุุมชน
เยาวชนในระบบ และเยาวชนนอกระบบ โดยย่่อยให้้เป็็นเรื่่�องที่่�ทำำ�ความเข้้าใจได้้ง่่าย
ไม่่ใช้้ชุุดภาษาที่่�ยากแก่่การทำำ�ความเข้้าใจ และต้้องใจเย็็น ทำำ�อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป

“เราไม่่ค่่อยมีีเวทีีเป็็นทางการเพื่่� อโค้้ชเขา แต่่จะลงพื้้� นที่่�เข้้าไปคุุยเป็็นคน ๆ ไป”

ป๋๋าเล่่าโดยยกตััวอย่่าง ลุุงกิิตติิ มิิฆเนตร์์ พี่่�เลี้้�ยงนัักวิิจััยเยาวชนกลุ่่�มเลี้้�ยงไก่่ หมู่่�ที่่� 3

บ้้านตาแก้้ว

“เราก็็โค้้ชพี่่กิ
� ต
ิ ติิว่า่ มัันต้้องเป็็นแบบนี้้�นะ แต่่พี่ไ่� ม่่ต้อ
้ งเอาวิิชาการไปมาก เพราะว่่า

ถ้้าทำำ�งานกัับเด็็กเยาวชนนอกระบบเขาจะไม่่ชอบ เราไม่่ต้้องไปอะไรกัับน้้องเยอะ ถ้้าไป

จู้้�จี้้�กับ
ั เขามากเขาจะไม่่มาอีีก ซึ่่�งพอทำำ�ไปแล้้วเราสัังเกตเด็็กนะ ความเปลี่่ย
� นแปลงของ
เด็็กคนนี้้� ๆ เป็็นอย่่างนี้้� หรืือถ้้าเด็็กเขาทำำ�แล้้วสำำ�เร็็จ พี่่กิ
� ต
ิ ติิต้้องบอกได้้ว่่าสำำ�เร็็จเพราะ

อะไร แกตอบว่่าเด็็กผู้้ช
� ายก็็ช่ว่ ยกััน ตอนขายไก่่เขาช่่วยกัันเชืือดไก่่ ทำำ�ไก่่ เด็็กผู้้ห
� ญิิงเป็็น
คนขาย เป็็นคนลงบััญชีี ตอนนี้้�เด็็กทำำ�โครงการเสร็็จแล้้ว เหมืือนแกกำำ�ลัังรอเราเข้้าไป

สรุุปว่่าเราจะให้้เด็็กทำำ�กิจ
ิ กรรมอะไรต่่อ”

หรืือแม้้กัับการเป็็นโค้้ชให้้เยาวชน ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งกลไกจะทำำ�แบบเป็็นธรรมชาติิ ไม่่เน้้น

เทคนิิควิิธีีที่่�ซัับซ้้อน “เหมืือนเราคุุยกัับเด็็ก เราคุุยไป สัังเกตไป มัันไม่่ได้้ทำำ�เหมืือนที่่�

วิิทยากรแนะนำำ�เรามาทั้้�งหมด แต่่ว่่าเอาแนวของเขามาใช้้กับ
ั น้้อง”
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ในส่่วนของการเปลี่่�ยนแปลงของทีีมงาน ป๋๋าบอกว่่า กัับโครงการวิิจััยนี้้�ทีีมกลไก

พี่่�เลี้้�ยงทุุกคนมีีความตั้้�งใจมากและทุุกคนมีีความเปลี่่�ยนแปลง มีีทัักษะการทำำ�งานกัับ

ชุุมชน มีีทัักษะกระบวนการคิิด และมีีทััศนคติิกับ
ั เยาวชนดีีขึ้้�น พยายามเข้้าใจธรรมชาติิ

ความเป็็นวัย
ั รุ่่�น อดทนและใจเย็็นกับ
ั เขา ในด้้านการทำำ�งานก็็มีีการวางแผนก่่อนลงชุุมชน

สามารถจััดการเวลาได้้ และให้้ความสำำ�คััญกัับการเก็็บเกี่่�ยวและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
และความรู้้ใ� นการวางแผนทำำ�งาน

การทำำ�วิิจััยระยะที่่� 2 ยัังเหมืือนเป็็นการทบทวนให้้ทีีมเกิิดความเข้้าใจการทำำ�วิิจััย

ระยะ 1 ได้้ชััดเจนขึ้้�น “ทำำ�ให้้เรารู้้�แล้้วว่่าทำำ�ไมเขาถึึงให้้เรามาเก็็บอัันนี้้� รู้้�แล้้วทำำ�ไมมััน
ต้้องเป็็นแบบนี้้� แล้้วเราต้้องให้้น้้องทำำ�อย่่างไร คืือใช้้ประสบการณ์์ตรงนั้้�นมาสอนเขา”
ยิ่่ง� เมื่่�อเห็็นเยาวชนประสบความสำำ�เร็็จกับ
ั สิ่่ง� ที่่�ทำำ�ก็เ็ กิิดเป็็นความภาคภููมิิใจ

“โครงการนี้้�ทำำ�ให้้เด็็กได้้ฝึก
ึ ทัักษะอาชีีพจริิง ๆ ฟัังจากที่่�มาง-จิิราพร น่่าชม เล่่าให้้

ฟัังว่่า เด็็กเขาขายไก่่ย่่างได้้แล้้ว เราก็็ดีีใจที่่�เขาประสบความสำำ�เร็็จกัับการเลี้้�ยงไก่่แล้้ว

ขายได้้จริิง จะเห็็นได้้เลยว่่าวัันแรก ๆ ก่่อนเริ่่�มทำำ�โครงการเราบอกเขาไปว่่า ถ้้าเขาไม่่มีี

อาชีีพ เขาสามารถเลี้้�ยงไก่่ได้้ แล้้วมัันเป็็นการลงทุุนที่่�ไม่่เยอะ หรืือบางคนบอกว่่าจะไป
เลี้้�ยงปลาที่่� นาของพ่่อของแม่่ อัั นนั้้� นคืื อความตั้้� งใจของเรา พอน้้องเลี้้�ยงได้้ ขายได้้
มีีความสุุข เราก็็พลอยมีีความสุุขไปด้้วย” ป๋๋า สรุุปทิ้้�งท้้าย
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บทสัังเคราะห์์

“กลไกการพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน”
เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล

ผลจากการทำำ�วิิ จัั ย ทั้้� ง 2 ระยะ ทำำ� ให้้เทศบาลตำำ� บลกัั น ตวจระมวลค้้นพบว่่ า

การพััฒนาอาชีีพเด็็กและเยาวชนจะประสบผลสำำ�เร็็จได้้ ต้้องประกอบด้้วย ‘3 กลไก’

ที่่� ทำำ�งานเชื่่�อมประสานกัั น คืือ 1. กลไกระดัั บ ตำำ� บล 2. กลไกระดัั บพื้้� นที่่� และ
3. กลไกปฏิิบัติ
ั ิการ

ซึ่�ง่ ทั้้�ง 3 กลไกมีีจุุดเด่่นแตกต่่างกัันไป คืือ
1. กลไกตำำ�บล ประกอบด้้วย คณะผู้้บ
� ริิหารเทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล สมาชิิก

สภาเทศบาล เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาล ที่่�มีีงบประมาณ มีีความรู้้� มีีทรััพยากรบุุคคล ทำำ�หน้้าที่่�

เสนอแผนงานโครงการด้้านเด็็กและเยาวชน กลั่่�นกรอง และให้้ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ และ
ยัังมีีเจ้้าหน้้าที่่�บุุคลากรคอยกำำ�กัับดููแล ติิดตามงานโครงการหรืือกิิจกรรมของเด็็กและ
เยาวชน

2. กลไกพื้้� นที่่� มีีหน้้าที่่�สนัับสนุุนติิดตาม ประกอบด้้วย พี่่�เลี้้�ยงโครงการ ผู้้�นำ�ำ

ชุุมชน ปราชญ์์ ผู้้�รู้้� พี่่�เลี้้�ยงเจ้้าหน้้าที่่�จากเทศบาล ครูู แกนนำำ�เยาวชน ทำำ�หน้้าที่่�คอย
ติิดตามกำำ�กับ
ั ดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับโครงการหรืือกิิจกรรมของเยาวชน ซึ่่�งใน

ตำำ�บลกัันตวจระมวล มีีทั้้�งหมด 10 กิิจกรรมย่่อย พบว่่า ในกิิจกรรมการเลี้้�ยงไก่่ของ
เยาวชนบ้้านสระ พี่่�เลี้้ย
� งโครงการและผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน ไม่่ได้้เข้้าไปติิดตาม แนะนำำ�องค์์ความ

รู้้ใ� ห้้กัับเด็็กและเยาวชน ทำำ�ให้้การเลี้้ย
� งไก่่ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ ขณะหมู่่�บ้้านขยายผล

ที่่�พี่่เ� ลี้้ย
� งชุุมชนคอยติิดตาม มีีปราชญ์์ผู้รู้้� ้ค
� อยให้้คำำ�แนะนำำ�ก็ส
็ ามารถเลี้้ย
� งไก่่ได้้ผลดีี

3. กลไกปฏิิบัติ
ั ิการ ประกอบด้้วย ชุุมชน เด็็กและเยาวชนนอกระบบ แกนนำำ�

เยาวชน โรงเรีียน ครูู นัักเรีียน หลัักสููตร พี่่�เลี้้ย
� งในชุุมชน ผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน ทำำ�หน้้าที่่�ลงมืือ

ปฏิิบัติ
ั ิ/ดำำ�เนิินการตามแผนกิิจกรรมต่่าง ๆ
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แนวทางการพัั ฒนาและข้้อเสนอแนะ
การพััฒนาเด็็กและเยาวชนร่่วมกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนและผู้้�ปกครอง โดยแบ่่งเด็็กและ

เยาวชนออกเป็็น 2 กลุ่่�มคืือ เด็็กแกนนำำ�และเด็็กปฏิิบััติิการ บทบาทของแกนนำำ�เด็็ก
และเยาวชนจะทำำ�หน้า้ ที่่ชั
� ก
ั ชวนเพื่่�อนเข้้าร่่วมโครงการ เสนอแนะ สำำ�รวจความสนใจ

ความถนััดเป็็นแกนนำำ�หลัักในการทำำ�กิิจกรรม ซึ่่�งเป็็นทั้้�งกลไกระดัับพื้้� นที่่�และเป็็น

กลไกระดัับปฏิิบััติิการ บทบาทของผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็นผู้้�สนัับสนุุนการใช้้ทุุนในชุุมชน
สนัับสนุุนงบประมาณ กลั่่�นกรองเสนอแนะโครงการเด็็กและเยาวชน และติิดตาม

ช่่วยเหลืือการทำำ�กิิจกรรมของเยาวชน บทบาทของผู้้�ปกครอง ซึ่่�งเป็็นกลไกพื้้� นที่่�

และเป็็นผู้้�ใกล้้ชิด
ิ กัับเยาวชนมากที่่�สุด
ุ จะเป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือสนัับสนุุนการทำำ�กิิจกรรม

ของกลุ่่�มเยาวชน ทั้้� งการให้้ความรู้้�และติิดตาม ประเมิินผลการเปลี่่�ยนแปลงของ
เยาวชน

การพััฒนาเยาวชนในโรงเรีียนร่่วมกัับครููในโรงเรีียน เป็็นกระบวนการพััฒนา

เด็็กและเยาวชนในระบบ ซึ่่�งเยาวชนเป้้าหมายจะมีีความชััดเจนและแน่่นอนมากกว่่า
การพััฒนาเยาวชนในชุุมชน ที่่�มีีการเข้้าออกไม่่แน่่นอนชััดเจน มีีครููในโรงเรีียนทำำ�หน้้าที่่�

เป็็นกลไกพื้้� นที่่� เป็็นทั้้�งผู้้�สนัับสนุุนการทำำ�กิิจกรรมของเด็็กและเยาวชน ติิดตาม และ
ประเมิิน แต่่ด้้วยภาระงานทำำ�ให้้การร่่วมกิิจกรรมกัับทีีมนัักวิิจััยหลัักหรืือทีีมเทศบาล

กัันตวจระมวลไม่่ต่่อเนื่่� อง ส่่งผลให้้การทำำ�กิิจกรรมของเด็็กและเยาวชนไม่่มีีการบัันทึึก

ข้้อมููลระหว่่างการดำำ�เนิินการ ไม่่มีีการถอดบทเรีียนรายกิิจกรรม

การพััฒนาระบบและกลไกพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลแบบมีีส่่วนร่่วม โดย

การจััดเวทีีติิดตามการทำำ�กิจ
ิ กรรมทุุกระยะ ทำำ�ให้้ทีีมรัับรู้้ข้้
� อมููลการทำำ�งาน รวมถึึงปััญหา

การทำำ�งานของกลไกในแต่่ละระดัับได้้ชััดเจนยิ่่ง� ขึ้้�น ซึ่่�งการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ของกลไก

ในแต่่ละระดัับ ทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีความชััดเจนมากขึ้้�น

อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้การศึึกษาระบบและกลไกส่่งเสริิมอาชีีพเด็็ กและเยาวชน

ตำำ�บลกัันตวจระมวลสััมฤทธิิผล เทศบาลกัันตวจระมวลได้้แบ่่งแนวทางการพััฒนากลไก
ออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ 1. แนวทางการพััฒนากลไกระดัับตำำ�บล 2. แนวทางการพััฒนา
กลไกระดัับพื้้� นที่่� และ 3. แนวทางการพััฒนากลไกระดัับปฏิิบัติ
ั ิการ ดัังนี้้�
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แนวทางการพััฒนากลไก
ระดัับตำำ�บล

แนวทางการพััฒนากลไก
ระดัับพื้้� นที่่�

แนวทางการพััฒนากลไก
ระดัับปฏิิบัติ
ั ิการ

1. การเตรีียมความพร้้อมกลไก 1. การเตรีียมความพร้้อมกลไก 1. การเตรีียมความพร้้อมกลไก
1.1 เวทีีประชุุมกลไกตำำ�บล

เพื่� อ
่ วางแผนการทำำ�งาน

2. การสรุุปผลการส่่งเสริิม

สนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพ
เยาวชน

2.1 การติิดตามประเมิินผล
การสนัับสนุุนการสร้้าง
อาชีีพเยาวชน ระหว่่าง

และหลัังดำำ�เนิินโครงการ

2.2 การประมวลผลและ
กำำ�หนดแนวทาง

บููรณาการ

2.3 เวทีีสรุุปผลการวิิจััย

1.1 เวทีีประชุุมกลไกตำำ�บล

เพื่่�อวางแผนการทำำ�งาน

1.1 เวทีีประชุุมกลไกตำำ�บล

เพื่� อ
่ วางแผนการทำำ�งาน

2. กระบวนการพััฒนาโครงการ 2. กระบวนการเตรีียม
2.1 การพััฒนาโจทย์์วิิจััย

2.2 การกลั่่�นกรองโครงการ

2.3 การเสนออนุุมัติ
ั ิโครงการ

3. กระบวนการเสริิมศัักยภาพ
พี่่เ� ลี้้�ยง

3.1 เข้้าร่่วมฝึึกอบรม

หลัักสููตรพััฒนาทัักษะ
นัักจััดกระบวนการ

เรีียนรู้้ง� านวิิจััยท้้องถิ่่�น

4. กระบวนการพััฒนากลไก
4.1 เวทีีสนัับสนุุนการ
เก็็บข้้อมููลบริิบท

4.2 การรายงานผล

การดำำ�เนิินโครงการใน

เวทีีติิดตามประเมิินผล
เวทีีสรุุปผลการดำำ�เนิิน
โครงการ

ความพร้้อมกลไก

2.1	ค่่ายสร้้างแรงบัันดาลใจ
(2 ครั้้�ง)

3. กระบวนการส่่งเสริิม

สนัับสนุุนปฏิิบัติ
ั ิการพััฒนา
อาชีีพเยาวชน

3.1 การออกแบบ

ชุุดองค์์ความรู้้�
โครงการย่่อย

3.2 การส่่งเสริิมการ

ฝึึกอาชีีพเยาวชนด้้าน

ต่่าง ๆ ตามต้้นทุุนของ
ชุุมชนทั้้�ง 4 ด้้าน
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ผลกระทบและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
ตลอดระยะเวลา 2 ปีี ข องการเรีียนรู้้� แ ละการเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นจ าก

กระบวนการงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น พบการเปลี่่�ยนแปลงของแต่่ละภาคส่่วน ดัังนี้้�

การเปลี่่ย
� นแปลงของเยาวชน พบว่่าเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบมีีการรวมกลุ่่�ม

กัันชวนเพื่่�อนมาร่่วมกิิจกรรมมากขึ้้�น กล้้าแสดงออก กล้้าพููดเสนอความคิิดเห็็นต่่อที่่�

สาธารณะมากขึ้้�น เกิิดความภููมิิใจในตนเอง เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านวิิธีีคิิด การใช้้ชีีวิิต

เห็็นคุณ
ุ ค่่าของตััวเองมากขึ้้�น รู้้จั
� ักวางเป้้าหมายในชีีวิิต มีีความรัับผิิดชอบมากขึ้้�น และ

ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ ขณะที่่�กลุ่่�มเยาวชนเลี้้ย
� งไก่่สามสายพัันธุ์์�บ้้านตาแก้้วมีีการ
ต่่อยอดโครงการโดยการขยายโรงเรืือนเลี้้ย
� งไก่่ และมีีการเลี้้ย
� งไก่่ไข่่ เป็็ดไข่่ และปลููกผััก

เพิ่่ม
� งั มีีการแปรรููปผลผลิิตเพื่่�อเพิ่่ม
� เติิม ส่่งผลให้้มีีรายได้้เพิ่่ม
� ขึ้้�น นอกจากนี้้ยั
� มููลค่่าของ
สิินค้้ามากขึ้้�น ส่่วนเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการวิิจััยในระยะที่่� 1 สามารถยกฐานะตััวเอง

เป็็นวิิทยากร เช่่น น้้องปุ๋๋�ม สามารถเป็็นวิิทยากรด้้านการทำำ�ขนมพื้้� นบ้้านได้้ พี่่�ต๋๋องเป็็น

ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญในเรื่่�องการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ และที่่�สำ�คั
ำ ัญกิิจกรรมฝึึก

ทัักษะกีีฬาฟุุตบอล สามารถลดพฤติิกรรมการติิดเกมได้้ และมีีความรัับผิิดชอบมากขึ้้�น
ช่่วยเหลืืองานบ้้านแบ่่งเบาภาระของผู้้ป
� กครองได้้ดีี

การเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชน คืือ ชุุมชนมีีเด็็กและเยาวชนที่่�มีีคุุณภาพมาร่่วม

ในการพััฒนาชุุมชน คนในชุุมชนให้้ความสนใจ คอยติิดตามงาน ส่่งเสริิมสนัับสนุุน

ให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ ในกิิจกรรมของเยาวชนมากยิ่่ง� ขึ้้�น เปิิดโอกาส เปิิดใจยอมรัับในตััว

เยาวชนมากขึ้้�น เปลี่่�ยนทััศนคติิมุม
ุ มองต่่อเยาวชนในทางที่่�ดีีขึ้้�น และผู้้นำ
� �ำ ชุุมชนเปิิดใจ
และยอมรัับให้้เยาวชนมีีบทบาทในกิิจกรรมของชุุมชนมากขึ้้�น

การเปลี่่� ย นแปลงกัั บ ทีีมวิิ จััย เห็็ นปร ะโยชน์์ ข องกระบวนการวิิ จัั ย ที่่� ช่่ ว ยให้้

กระบวนการคิิด การค้้นหาข้้อมููลแบบมีีส่่วนร่่วม ทำำ�ให้้เกิิดพลัังในการแก้้ปััญหาเด็็กและ
เยาวชน มองเห็็นความสำำ�คััญและประโยชน์์ของข้้อมููลในการทำำ�งาน สามารถจััดการ
ด้้านอารมณ์์ของตััวเองไม่่ให้้ส่่งผลกระทบกัับการทำำ�งานเป็็นทีีม ทั้ง้� การให้้กำำ�ลังั ใจตนเอง

และการมองโลกในแง่่บวก รู้้�จัักการแสดงบทบาทหน้้าที่่� ที่่� เหมาะสมกัับสถานการณ์์

(ผู้้�นำ�ำ /ผู้้�ตาม) ที่่�ดีี รู้้�จััก เข้้าใจและยอมรัับในตััวบุุคคล ความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล
ทั้้�งในทีีมงานเอง และตััวเยาวชน รู้้ปั
� ญ
ั หาของชุุมชน
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ปััจจััยเงื่่�อนไข ความสำำ�เร็็จและไม่่สำำ�เร็็จ
1. ในระยะแรกกลไกหน่่วยงาน กลไกตำำ�บล และภาคีีเครืือข่่าย ยัังไม่่ค่่อยมีี

บทบาทและมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาอาชีีพของเยาวชนเท่่าที่่�ควร เนื่่� องจากไม่่ได้้แจ้้งและ
ประสานการทำำ�งานร่่วมกััน ทำำ�ให้้แต่่ละหน่่วยงานไม่่รับ
ั ทราบความคืืบหน้้าและทิิศทาง

การทำำ�โครงการของเด็็กและเยาวชน

2. ความรู้้� ความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานของทีีมพี่่�เลี้้ย
� งโครงการ มีีความสำำ�คััญ

มาก เพราะนอกจากจะช่่วยสร้้างความมั่่�นใจให้้พี่่�เลี้้ย
� งโครงการแล้้ว ยัังสร้้างความมั่่�นใจ

ให้้กัับเด็็กและเยาวชนด้้วยเช่่นกัน
ั เห็็นได้้จากปััญหาที่่�พบจากกลุ่่�มเยาวชนบ้้านตาแก้้ว
2 โครงการ ได้้แก่่ โครงการเลี้้ย
� งไก่่ กัับโครงการเลี้้ย
� งปลา กลุ่่�มเยาวชนตั้้�งใจร่่วมมืือทำำ�

ทั้�้ ง 2 โครงการร่่วมกััน เพราะเป็็นการรวมกลุ่่�มกัันครั้้�งแรกของเยาวชนนอกระบบ
เด็็กเยาวชนแต่่ละคนยัังไม่่มีีความมั่่�นใจในศัักยภาพของตนเองว่่าสามารถทำำ�โครงการ

ตามแผนงานได้้ ขณะที่่� พี่่�เลี้้�ยงก็็ยัังไม่่มั่่�นใจในตััวเยาวชน การทำำ�กิิจกรรมครั้้�งนั้้�นจึึง
เป็็นการทดลองเชิิงปฏิิบัติ
ั ข
ิ องเด็็กและเยาวชน ที่่�ช่ว่ ยสร้้างความมั่่�นใจในตััวเองและสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับทีีมพี่่�เลี้้ย
� ง ประสบการณ์์ทำำ�งานยัังทำำ�ให้้เรีียนรู้้ว่� ่า การเข้้าถึึงเด็็กและ

เยาวชนที่่�มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยง ต้้องอาศััยเวลาและความอดทน เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนเกิิด
ความไว้้วางใจ

3. โครงการย่่อยในแต่่ละชุุมชนสามารถดำำ�เนิินงานให้้ลุุล่่วงตามเป้้าหมายได้้

หากมีีกลไกชุุ มชนเข้้มแข็็ง คอยติิ ดตามและหนุุนเสริิมการทำำ�โครงการของเด็็ กและ

เยาวชนอย่่างต่่อเนื่่� อง

4. ความสััมพัันธ์ที่่
์ �แน่่นแฟ้้นของแกนนำำ�เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการกัับ

ชุุมชน ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในบทบาททีีมวิิจััยหรืือเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างมาก

ต่่ อการขัับเคลื่่�อนโครงการ หากแกนนำำ� เด็็ ก และเยาวชนละทิ้้� งโครงการเพราะต้้อง
ออกไปเรีียนต่่อหรืือทำำ�งานนอกชุุมชน โดยไม่่มีีทีีมงานรัับช่่วงต่่อ นั่่�นอาจเป็็นสัญ
ั ญาณ
“ความล้้มเหลว” ของโครงการ อย่่างที่่�ปรากฏในโครงการย่่อยหลายพื้้� นที่่�
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ภาคผนวก

รายนามคณะผู้้�วิิจัย
ั
และที่่�ปรึึกษาโครงการ

1 	หััวหน้้าโครงการวิิจััย
นางสาวรััตนา สุุขสบาย

ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดเทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล

สัังกััด เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์: 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร: 044-558702

โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 09-2747-5823 e-mail: kapa7234@gmail.com

2	คณะผู้้�วิิจัย
ั ร่่วมโครงการวิิจััยหลััก
นางสาวจิิราพร น่่าชม

ตำำ�แหน่่ง ผู้้ช่
� ว่ ยนัักวิิชาการเกษตร

สัังกััด เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์: 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร: 044-558702

โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 08-8580-6892 e-mail: Nachomj27@gmail.com
นางสาวอาทิิตยา บุุญสม

ตำำ�แหน่่ง ผู้้ช่
� ว่ ยนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

สัังกััด เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์ : 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร: 044-558702

โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 08-5102-4948 e-mail: atitaya4948@gmail.com
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นางสาววรีีรััตน์์ สุุขสบาย

ตำำ�แหน่่ง ผู้้ช
� วยเจ้้าพนัักงานธุุรการ

สัังกััด เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์: 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร : 044-558702
โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 08-1730-6132 e-mail: kantuad@gmail.com
นางปรารถนา โกรััมย์์

ตำำ�แหน่่ง ผู้้ช่
� ว่ ยเจ้้าพนัักงานการเงิินและบััญชีี

สัังกััด เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์: 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร: 044-558702
โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 09-0768-4127
นางมนััญชยา เป็็นตามวา

ตำำ�แหน่่ง ผู้้ใ� หญ่่บ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2

ที่่�อยู่่�: เลขที่่� 48 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 08-5264-7724
นางพุุธสดีี บุุญยง
ตำำ�แหน่่ง นัักวิิจััย

ที่่�อยู่่�: เลขที่่� 117 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 09-1016-9817
นางอรุุณรััตน์์ สอดศรีีจัันทร์์

ตำำ�แหน่่ง นัักวิิจััย

ที่่�อยู่่�: เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์: 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร: 044-558702
นางสาวอรนลิิน มั่่�นยืืน
ตำำ�แหน่่ง นัักวิิจััย

ที่่�อยู่่�: เลขที่่� 90/3 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
โทรศััพท์์: 044-558702, 09-1054-4202 โทรสาร: 044-558702
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3	คณะผู้้�วิิจัย
ั ร่่วมโครงการย่่อย
โครงการย่่อยที่่� 1 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพซ่่อมรถจัักรยานยนต์์

(ศููนย์์การเรีียนรู้้�ระดัับตำำ�บลของกลุ่่�มเยาวชนบ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2

ผู้้�นำำ�/ปราชญ์์/ผู้้�รู้้�ด้้านการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์: นายกิิตติิศัก
ั ดิ์์� เป็็นตามวา
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางปรารถนา โกรััมย์์	นางสาววรีีรััตน์์ สุุขสบาย
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นายกิิตติิศัก
ั ดิ์์� เป็็นตามวา	นายนนทกร พอกทรััพย์์
นายณััฐพล ไชยผง	นายภราดร แรงจบ

นายกิิตติิพงษ์์ เป็็นตามวา	นายจัักรกริิช ดาวเรืือง

นายวิิชัย
ั มณีีรััตน์์	นายกิิตติิศัก
ั ดิ์์� ยิ่่ง� เสมอ
นายศุุภฤทธิ์์� กะการดีี	นายแค็็บ กลิ่่น
� กล้้า

โครงการย่่อยที่่� 2 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพเลี้้�ยงไก่่ของเยาวชน
บ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2

ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสาวอาทิิตยา บุุญสม	นางสาวปรารถนา โกรััมย์์

ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นายอนุุวััฒน์์ สกุุลทอง

เด็็กชายอานนท์์ อภิิวััน	

เด็็กชายฐิิติิวััฒน์์ แดงดา

เด็็กชายเดชากร แรงจบ

เด็็กชายธนภััทร หสัันแดง
เด็็กชายภิิมเดช สะอาดเอี่่�ยม

เด็็กชายพีีช แจ่่มฟ้้า

เด็็กชายศิิลา เสนเคน
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โครงการย่่อยที่่� 3 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพเลี้้�ยงไก่่ของเยาวชนบ้้าน

ตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3

ผู้้�นำำ�/ปราชญ์์/ผู้้�รู้้�ด้้านการเลี้้�ยงไก่่สามสายพัันธุ์์�: นายกิิตติิ มิิฆเนตร์์

ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยง

นางสาวจิิราพร น่่าชม	นางสาววรีีรััตน์์ สุุขสบาย

ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นายไพศาล บุุญสม	นายภััทรพล มั่่�นยืน
ื
นายรััตนพล เลไธสง

เด็็กชายจารุุวััฒน์์ มั่่�นยืน
ื

นายกมล เจนรอบ	นายเดชพงศ์์พันธุ์์�
ั
ขอชนะ
นายพงเทพ แรงจบ	นายอนุุพันธุ์์�
ั
กััณธเนตร

นายเจษฎาพร สมานทอง	นางสาวธัันวราลัักษณ์์ อิินทรเรืืองศร

โครงการย่่อยที่่� 4 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพเลี้้�ยงปลาในกระชัังของ
เยาวชน บ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสาวจิิราพร น่่าชม	นางสาววรีีรััตน์์ สุุขสบาย
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชนบ้้านสระ หมู่่�ที่่� 2
เด็็กหญิิงฐิิติิกาญ ศรีีน้้อย

เด็็กหญิิงณัันฐิถ
ิ าญ ศรีีน้้อย

เด็็กหญิิงชญาดา พุุตโต

เด็็กหญิิงกานดา แรงจบ

เด็็กหญิิงณััฏฐิช
ิ า แจ่่มฟ้้า

เด็็กหญิิงมานิิตา ยิ่่ง� เสมอ

เด็็กหญิิงพิิยะดา จุุไร	นายสิิงหนาท มณีีรััตน์์

เด็็กชายธีีรวััฒน์์ โกสีีนาม

เด็็กหญิิงตรีีทิิพย์์ ศรีีน้้อย

โครงการย่่อยที่่� 5 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพเลี้้�ยงปลาในกระชัังของ
เยาวชน บ้้านตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3

ผู้้�นำำ�/ปราชญ์์/ผู้้�รู้้�ด้้านการเลี้้�ยงปลา บ้้านตาแก้้ว หมู่่�ที่่� 3: นายทวีีศัักดิ์์� แรงจบ

ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสาวจิิราพร น่่าชม	นายรัังสรรค์์ สมานทอง

ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นายณััฐพงศ์์ เสาศรีี	นางสาวธัันวราลัักษณ์์ อิินทราเรืืองศร
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นายภััทรพล มั่่�นยืน	น
ื
างสาวจิิรวรรณ์์ แรงจบ
นายสุุวิิทย์์ สมานทอง

นายปราโมทย์์ รัักงาม

เด็็กหญิิงวัันวิิสา เขีียนดีี	

เด็็กหญิิงนุุชนาถ ไม่่พรั่่น
� ใจ

โครงการย่่อยที่่� 6 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพทำำ�ขนมของเยาวชนบ้้าน

ตาแจ๊๊ต หมู่่�ที่่� 5

ผู้้�นำำ�/ปราชญ์์/ผู้้�รู้้�ด้้านการทำำ�ขนม

นางสาวธิิติิกร กะการดีี และนางพุุธสดีี บุุญยง
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางอรุุณรััตน์์ สอดศรีีจัันทร์	น
์
างอรนลิิน มั่่�นยืน
ื

ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นางสาวธิิติิกร กะการดีี	

เด็็กหญิิงวิิภาศิิริิ บุุญยง

นางสาวทััศนีียวรรณ วรจิิตร	

เด็็กหญิิงปพิิชญา ยามประโคน

นางสาววรรณวลีี บุุตรนาค
นางสาวนภััสสรา ผลพููน	
นางสาวณััฐณิิชา บุุญยง

เด็็กชายภานุุวััตน์์ ซื่่�อสััตย์์
เด็็กหญิิงสุุชาวดีี ทองสัังข์์

โครงการย่่อยที่่� 7 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพทำำ�ขนมของเยาวชนบ้้าน

โคกเพชร หมู่่�ที่่� 6

ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสาวรััตนา สุุขสบาย	นางสาวธิิติิกร กะการดีี
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

เด็็กหญิิงทิิวาพร วิิโรจรััตน์์

เด็็กหญิิงปณิิดา เกษแก้้ว

เด็็กหญิิงภััทรธิิดา แยกยอง

เด็็กหญิิงปริิยาภััทร ศรีีทองสุุข

เด็็กหญิิงภููษณิิศา ภาคตอน	

เด็็กชายพงศ์์ศรัณ
ั ญ์์ ระเมีียดดีี

โครงการย่่อยที่่� 8 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรปลอดสารพิิษของ
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นายคมสัันต์์ ชมพููวงษ์์	นางสาวอาทิิตยา บุุญสม
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ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

เด็็กหญิิงกิิตติิมา สัังข์์ทอง

เด็็กหญิิงเปรมผกา เลนทำำ�ดีี	

เด็็กหญิิงธนาภา บุุญญาจัันทร์์

เด็็กหญิิงเอวิิตรา สกุุลจัันทร์์
เด็็กหญิิงปาริิษา แย้้มชูู

โครงการย่่อยที่่� 9 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพกีีฬายกน้ำำ�หนัก
ั ของนัักเรีียน

ระดัับมััธยมศึึกษา โรงเรีียนไทรแก้้ววิิทยา
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นายสมยศ ใยวััน	นางสาวอาทิิตยา บุุญสม

ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นางสาววัันวิิสา เขีียนดีี	นางสาวอรอนงค์์ นาคทรััพย์์
นางสาวสุุนิส
ิ า แก้้วสอน	นายสรยุุทร สุุดแสนฉุุน
นายอาทิิตย์์ บุุญนาค

โครงการย่่อยที่่� 10 : กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพกีีฬาฟุุตบอลของนัักเรีียน
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